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પ્રકાશકીય સનવેદન 
 

મું ગલું ભગ વાન વ ીર ો, મું ગલું ગ ૌતમ ો ગ ણી, 

મું ગલું    ક ુંદક દાયો,    જૈનધમ ોસ્ત    મ ુંગ લું. 

 

મહા વીર ભગવાન અને ગૌ તમ ગણધર બાદ જેમના ના મનો ઉલ્લેખ કરવ ામાું આવે છે એવા 

ભરતન ા િમ થત આ ચાયત, િાક્ષાત્ િદેહે સવદેહ જઈ િીમું ધરભગવાનન ી દદવ્યધ્વસનન ું પ્રત્યક્ષ રિપાન 
કરનાર શ્રીમદ્ ભગવત્ ક ુંદ ક ુંદાચ ાયતદેવ મહાન યોગી શ્વ ર છે. અનેક મહાન આ ચા યો તેમના દ્વારા 

રસચત શાસ્ત્રોના આધાર આ પે છે. તેન ાથી એમ પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અન્ય આચાયો પ ણ તેમના વચનોને 

આધારભૂત માને છે. 

તેઓ સનમતળ પસવત્ર પદરણસતના ધારક તો હતા જ; પરુંત  પ ણ્ય માું પ ણ િમ થત હતા કે જેથી 

િીમુંધરભગ વાનન ો િાક્ષાત્ યોગ થયો. મહાસ વદેહ થી પા છા આવ્યા બાદ પોન્ન ર તીથતધામમાું િાધના 
કરતા–કરત ા તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચના કર ી. જેમાું શ્રી િ મયિાર, પ્રવચન િાર, સનય મિાર, 

પુંચાસ્સ્તક ાયિુંગ્ર હ, અષ્ટ્પ ાહ ડ—આ પાુંચ પરમાગમ તો પ્રસિદ્ધ છે જ, પરુંત  આ સિવાય પ ણ અનેક 

શાસ્ત્રોની રચના તેમણે કરેલ છે. 

“શ્રી િમયિ ાર” આ ભરતક્ષેત્ર ન ું િવોત્કૃષ્ટ્ પરમાગ મ છે. તેમાું નવતત્ત્વ ોન ું શ દ્ધનયની 

દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવન ું શ દ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશય ું છે. “શ્રી પ્રવચનિ ાર”માું નામ અન િાર 
સ્જનપ્રવચનનો િાર ઝીલ્યો છે અને તેને જ્ઞાન તત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ અને 

ચરણાન યોગ િૂચ ક ચૂસલકા નામના ત્ર ણ અસધકા રોમ ાું સવભાસ્જત કય ું છે. “શ્રી સનય મિાર”માું 

મુખ્ય્વે શુદ્ધિયથી જીવ, અજીવ, શુદ્ધભાવ, પ્રનતક્રમણ, પ્ર્યાખ્યાિ, આલોચિા, પ્રાયનિત, સમાનિ, 
ભક્ક્ત, આવશ્યક, શુદ્ધોપયોગ વગેરેિું વણયિ છે. “શ્ર ી પુંચાસ્સ્તક ાયિુંગ્ર હ”માું કાળ િસહત પાુંચ 

અસ્સ્તકાયોન ું (અથાતત્ છ દ્રવ્યોન ું) અને નવપદાથત પૂવતક મો ક્ષમા ગતન ું સનરૂપણ છે. તથા“શ્રી  



[4] 

અષ્ટ્પ ાહ ડ” એક દાશતસનક ગ્રુંથ છે, જેમાું િમ્યક્ રત્નત્ર ય એક જ મો ક્ષમ ાગત છે એની દઢતાપૂ વતક 

સ્થાપના કરેલ છે. 

આ નિયમસાર પરમાગમ મુખ્ય્વે મોક્ષમાગયિા નિરુપચાર નિરૂપણિો અિુપમ ગ્રંથ છે. 

“નિયમ” એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય તે અથાયત્ ર્િત્રય. “નિયમસાર” એટલે નિયમિો 
સાર અથાયત્ શુદ્ધ ર્િત્રય. આ શુદ્ધ ર્િત્રયિી પ્રાનિ પરમા્મતત્ત્વિો આશ્રય કરવાથી જ થાય છે. 

નિગોદથી માંડીિે નસદ્ધ સુિીિી સવય અવસ્થાઓમાં—અશુભ, શુભ કે શુદ્ધ નવશેષોમાં—રહેલું જે નિ્ય-

નિરંજિ ટંકો્કીણય શાશ્વત એકરૂપ શુદ્ધદ્રવ્યસામાન્ ય તે પરમા્મતત્ત્વ છે. તે જ શુદ્ધ અંત:તત્ત્વ, 
કારણપરમા્મા, પરમપારરણાનમક ભાવ વગેરે િામોથી કહેવાય છે. આ પરમા્મતત્ત્વિી ઉપલક્ધિ 

અિારદ કાળથી અિંત અિંત દુુઃખિે અિુભવતા જીવે એક ક્ષણમાત્ર પણ કરી િથી અિે તેથી સુખ 

માટેિાં તેિા સવય ઝાવાં (દ્રવ્યનલંગી મુનિિાં વ્યવહાર-ર્િત્રય સુદ્ધાં) સવયથા વ્યથય ગયા છે. માટે આ 
પરમાગમિો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જીવોિે પરમા્મતત્ત્વિી ઉપલક્ધિ અથવા આશ્રય કરાવવાિો છે.  

આ શાસ્ત્રમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવિી પ્રાકૃત ગાથાઓ પર તા્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત 
ટીકા લખિાર મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરદેવ છે. તેઓ શ્રી વીરિંરદ નસદ્ધાંતચક્રવતીિા નશષ્ય છે 

અિે નવક્રમિી ૧૩મી શતાધદીમાં થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરદેવે ભગવાિ શ્રી 

કુંદકુંદાચાયયદેવિા હૃદયમાં રહેલા પરમ ગહિ આધ્યાક્્મક ભાવોિે પોતાિા અંતરવેદિ સાથે 
મેળવીિે આ ટીકામાં સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લા કયાય છે. આ ટીકામાં આવતાં કળશરૂપ કાવ્યો અનતશય મિુર 

છે અિે અધ્યા્મ મસ્તીથી તથા ભક્ક્તરસથી ભરપૂર છે. ટીકાકાર મુનિરાજે ગદ્ય તેમ જ પ દ્યરૂપે પરમ 

પારરણાનમક ભાવિે તો ખબૂ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટીકા જાણે કે પરમ પારરણાનમક ભાવિું અિે 
તદાક્શ્રત મુનિદશાિું એક મહાકાવ્ય હોય તેમ મુમુક્ષુ હૃ દયોિે મુરદત કરે છે. સંસાર દાવાિળ સમાિ 

છે અિે નસદ્ધદશા તથા મુનિદશા પરમ સહજાિંદમય છે--એવા ભાવિું એકિારું વાતાવરણ આખી 

ટીકામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિવરે અલૌરકક રીતે સર્જયુય છે અિે સ્પષ્ટપણે દશાયવ્યું છ ે કે મુનિઓિી વ્રત, 
નિયમ, તપ, બ્રહ્મચયય, ્યાગ, પરરષહજય ઇ્યારદરૂપે કોઈ પણ પરરણનત હઠપૂવયક, ખેદયુક્ત, 

કષ્ટજિક કે િરકારદિા ભયમૂલક હોતી િથી પણ અંતરંગ આક્્મક વેદિથી થતી પરમ પરરતૃનિિે 

લીિે સહજાિંદમય હોય છે. 

શ્રી નિયમસારમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવે ૧૮૭ ગાથાઓ પ્રાકૃતમાં રચી છે. તેિા પર શ્રી 

પદ્મપ્રભમલિારરદેવે તા્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રસાદજીએ મૂળ 
ગાથાઓિો તથા ટીકાિો નહંદી અિુવાદ કયો છે. શ્રી રદગંબર જૈિ સ્વાધ્યાય મંરદર ટરસ્ટ દ્વારા આ 

નિયમસારિી મૂળ ગાથાઓ, તેિો ગુજરાતી પદ્યાિુવાદ, સંસ્કૃત ટીકા અિે તે ગાથા- ટીકાિો અક્ષરશુઃ 
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ગુજરાતી અિુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. આ શાસ્ત્ર જીમાું પ્રસતપાદદત સવષયવસ્ત ન ે નીચે મ જબના 

બાર અસધક ારો માું પ્રસ્ ત ત કરવામ ાું આવેલ છે.  

(૧) જીવ અસધકાર, (ર) અજીવ અસધકાર, (૩) શ દ્ધભાવ અસધકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર  

અસધકાર, (૫) પરમાથત પ્રસત ક્રમણ અસધક ાર, (૬) સનશ્ચ ય પ્રત્ય ાખ્યાન અસધકાર, (૭) પરમ આલોચના  
અસધકાર, (૮) શ દ્ધસન શ્ચ ય પ્રાયસશ્ચત અસધકાર, (૯) પરમ િમ ાસધ અસધકા ર, (૧ ૦) પરમ ભસ્તત 

અસધકાર, (૧૧) સનશ્ચ ય પરમ આવશય ક અસધકા ર, (૧૨ ) શ દ્ધોપય ોગ અસધકા ર. 

આ નિયમસાર ગ્રું થ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને  અત્યું ત સપ્રય હતો. આચાયતદેવે સનજ ભાવન ા  સનસમતે્ત 

રચના કરેલ હ ોવા થી કા રણ પરમાત્માને ખૂબ જ ઘૂુંટ્ય ો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પોતાિા આચાયય ગુરુવરિી 

ઉ્કૃષ્ટ સાિિા યાદ કરાવતું. તેમને તેન ી ઉપર ખૂબ જ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હ તો અન ે જાહેરમાું 
ઘણીવાર તેન ી ઉપર પ્ર વચન પણ કયાત હતા. આ પ્રવ ચનોમાું થી આપણી પા િે છ વખતન ા પ્રવચન  

આખા ઉપલબ્ધ છે. અત્રે પ્રસ્ત ત પ્રવચન  તેમાુંથ ી એક વારના પ્રવ ચનો છે, જે વી. િું. ૨૪૯૭ (ઈ. સ. 

૧૯૭૧) વષય દરમ્યાિના નિયમસાર શાસ્ત્ર પરિા ૨૦૨ પ્રવચનો છે. પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને  સનરુંતર એવી 
ભાવના ર હેતી કે મ મ ક્ષ ઓ નીતરતા િતધમતન ું શ્રવણ કરી અને સનજ  કલ્યાણન ા મા ગતમાું આ ગળ વધે. 

આ જ ઉત્કૃષ્ટ્ ભાવના થી આ વાું  ગહન શાસ્ત્ર કે જે કુંદકુંદાચાયયદેવે નિજ ભાવિા અથે રચયું છે, તેિે 

પૂર્જયશ્રીએ છ-છ વાર જાહેર સભામાં લીધ ું હત ું. આ ગ હન પ્રવચનો અત્રે અક્ષ રશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્ત ત  
કરવ ામાું આવે છે. આ રીતે આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના પ્રભાવિાન ું જ ફળ છે. અધ્યાત્મન ું 

ઊડ ું રહસ્ય િમજાવીને પૂજ્ ય ગ રુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કયો છે તેન  ું વણતન વાણી થી વ્યત ત 

કરવ ામાું અમ ો અિમ થત છી એ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીન ી દદવ્યદેશન ાની જાળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈટ્ 

(www.vitragvani.com) તથા એપ (app) જેવા િાધનો વડે શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમાસથત ક ટ્રસ્ટ્, 
સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ દ્વારા કર વ ામાું આવેલ છે. આ કાયત પાછળ ટ્રસ્ ટ્ની એવી ભાવના છે કે વતતમાનન ા 

આધ સન ક િાધનો દ્વારા પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી દ્વારા િમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનન ો બહ ોળો લા ભ િામાન્યજન લે, 

કે જેથી આ વાણી શાશ્વત જળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગ રુદે વ શ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રુંથા રૂઢ થાય 
તેવી ભાવનાન ા ફળસ્વ રૂપે નિયમસાર શાસ્ત્ર ઉપરિા ૧ ૯૭૧માું થયેલ ૨૦૨ પ્રવચ નો અત્રે પ્રકાસ શત 

કરવ ામાું આવી રહ્યા છે. તેમાંથી નિયમિો સાર ભાગ-૧માં અત્રે (૧) જીવ અસધકા ર અિે (ર) અજીવ  

અસધકાર પરના િળું ગ ૩૨ પ્રવચનો પ્રસ્ત ત કરતાું હષત ની લાગણી અન ભ વ ી રહ્યા છીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીન ી દદવ્યદે શનાને ઓદડયો ટ્ેપ માું ઉતારવાન ું મહાન કાયત શરૂ કરનાર શ્રી 

નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યતત કરી એ છીએ. તેમજ શ્રી દદગુંબર જૈન 

http://www.vitragvani.com/
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સ્વાધ્ય ાયમુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગ ઢે આ ઉમદા કાયતને અસવર તધ ારાએ ચા લ  રાખ્ય ું અને િાચ વી રાખ્ય ું, ત ે

બદલ તેમના આભાર ી છીએ. 

િવત પ્રવચન ોને િાુંભળીને ગ્રુંથા રૂઢ કર વામાું ચીવટ્ત ા રાખવામાું આવેલ છે. વાતય રચનાને 

પૂણત કરવા અથે તયાુંક-તયાુંક કૌંિ કરવા માું આવે લ છે. આ પ્રવચનો િાુંભળી અને ગ્રુંથ ારૂઢ કર વાન ું 
કાયત શ્રી સનજે શ જૈન, સોિગઢ દ્વારા કર વામ ાું આવે લ છે. પ્રવચનોને તપ ાિવાન ું કાયત શ્રીમતી 

પારુલબેિ શેઠ, નવલે પાલાય શ્રી દદને શભાઈ શાહ, નવલે પાલાય, શ્રી અત લભાઈ જૈન , મલાડ અને 

શ્રીમતી આરતી બેન જૈન, મ લાડ દ્વારા કરવ ામાું આવેલ છે. આ પ્રિુંગે ટ્રસ્ટ્ તેમના પ્ર ત્યે આભાર વ્યત ત 
કરે છે.  

સ્જનવાણી પ્રકાશનન ું કાયત ગુંભીર તથા જવ ાબદારીપૂણ ત હોવાથ ી અત્યું ત જાગૃસત પૂવતક તથા  
ઉપયોગની એ કા ગ્રતાપૂવતક કરવામ ાું આ વેલ છે. તેમ છતાું પ્રકાશન કાયતમાું પ્ર માદ વશ કે અજાગૃસત વશ  

કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સત્ર કાળવતી વ ીતરા ગ દે વ-શાસ્ર-ગ રુ પ્રત્ય ે ક્ષમા યા ચીએ છ ીએ. િવત 

મ મ ક્ષ ગણને સવનુંત ી છે કે અશ સદ્ધઓની નોંધ ટ્રસ્ ટ્ને પાઠવે જેથી તે આ ગળન ી આવૃસત્તમ ાું િ ધારી 
શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  

પ્રસ્ત ત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી તથા તદ્ ભતત પ્રશમમૂસતત ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્ર ી  
ચુંપાબહેનના કરકમળમાું િાદર િમસપતત  કરીએ છીએ. પાઠકવગત આ પ્રવચન ોનો અવશય લાભ લઈ 

આત્મ કલ્યાણને િાધે એવ ી ભાવના િા થે સવરામ પા મી એ છીએ. ઇસત સશવમ્.  

ટ્રસ્ ટ્ીગણ 

શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમ ાસથત ક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ 
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અધ્યાત્મય ગિજતક પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજીસ્વા મી 
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અધ્ યાત્મય ગિજતક પ ૂજ્ય િદ ગ રુ દેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િ ુંસક્ષિ જી વન પ દરચય 
 

ભારતદેશના ગ જરાત રાજ્ યમાું ભાવનગર સ્જલ્લાના “ઉમર ાળા ગામમાું સ્થાન કવાિી 

િુંપ્રદાયના દશાશ્ર ીમા ળી વસ ણક પદરવારના શ્રેષ્ઠીવયત શ્રી મોતીચું દભાઈના ઘેર, માતા ઉજમબાની 

કૂુંખે, સવક્રમ િુંવત ૧૯૪૬ ના વૈશાખ િ દ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વહેલી િવારે આ બા ળ 
મહાત્ માનો જન્મ થયો. 

જે િમયે આ બા ળ મહાત્મા ધરતી પ ર પધાયાત, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ અુંધશ્રદ્ધા, 
પાખુંડ અને શ ષ્ક દક્રયાકાુંડ માું રુુંધાઈ રહ્યો હતો. કોઈ ક સ્થળે આધ્યાસ્ત્મ ક સચુંતન ચાલત ું હત ું, પ ણ 
તેમાું અધ્યાત્મ નહોત ું. એવા એ અુંધકારમય કસ ળકા ળમ ાું આ તેજસ્વી કહાનિૂયતનો ઉદય થયો. 

િાત વષતની ઉંમરે સનશાળમાું લૌદ કક સશક્ષા લેવાન ું શરૂ કય ું. દરેક વસ્ત ન ા હાદત િ ધી 
પહોંચવાની તેજસ્વી બ સદ્ધપ્રસતભા, મધ રભાષીપણ ું, શાુંતસ્વભા વ, ગુંભીર મ ખમ દ્રા તથા જત ું કરવાનો 
સ્વભા વ હોવાથી બા ળ ‘કા નજી’ સશક્ષકોમાું તથા સવદ્યા થીઓ માું સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળમાું તથા જૈન 
પાઠશાળાના અભ્યાિમ ાું પ્રાયઃ પ્રથમ નુંબર આવતો, પરુંત  સનશાળન ા લૌદ કક અભ્યાિથી તેમને 
િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગત ું કે હ ું જેની શોધમાું છ ું તે આ નથી. 

તેર વષતની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાન થી સપતાજી િાથે પાલેજ જવાન ું થાય છે. ચાર વ ષત બા દ 
સપતાજીનો સ્વ ગતવાિ થતાું િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગીદાર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપારની પ્રવૃસત્ત 
વખતે પ ણ તેઓ જરા પ ણ અપ્રમાસણ કતા ચલા વી લેતા નસહ. િત્યસન ષ્ઠા, નીસતમ ત્તા, સનખ ાલિતા 
અને સનદોષતા થી તેમન ું વ્યવહાદર ક જીવન િ ગુંસધત હ ત ું. િાથે તેમનો આુંતદરક વ્યાપાર અને ઝ કાવ 
તો િતત િત્યની શોધ તરફ જ હતો. દ કાન માું પ ણ ધાસમતક પ સ્તકો વાુંચત ા. વૈરાગ ી સચત્તવાળા 
કહાન ક ુંવર રાસત્ર ના રામ લીલા કે નાટ્ક જોવા જતાું ત્યારે તેમાુંથી વૈરાગ્ય રિન ું ઘોલન કરતાું. જેના 
ફળસ્વરૂપે િત્તર વષતની ઉંમરે ઉજ્જ્ વળ  ભસવષ્યની આ ગાહ ી કરત ા બા ર લીટ્ીના કા વ્યની રચના કરે 
છે : “સશવરમણી રમનાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણી િ વષતની ઉંમર થી તો રાસત્ર ના આહાર, પાણી તથા અથાણ ાુંનો ત્યાગ કરે છે. િત્યની 
શોધ માટ્ે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષતની ય વા વ યે દ કાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને ગ રુ પાિે 
આજીવન-બ્રહ્મચયત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) જન્મનગરી 
ઉમરાળા માું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાધમી ઓના સવશાળ જનિ મ દાયની હાજર ીમાું સ્થાન કવાિી િુંપ્રદાયની 
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દીક્ષા અુંગીકાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથી પ ર બેિવ ા જતાું ધોસતય ું ફાટે્ છે. તીક્ષ્ણ બ સદ્ધના ધારક 
ગ રુવરને શુંકા પડી જાય છે કે કુંઈક ખોટ્ ું થાય છે. 

દીક્ષા લીધાું બાદ િત્યના શોધક આ મહાત્માએ સ્થ ા નકવા િી તથા શ્વેતાુંબર િુંપ્રદાયના 
િમસ્ત આગમોન ો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષતમાું જ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મોટ્ી ચચાત ઓ ચાલ ી. 
કમત છે તો સવકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને હજી દદગુંબર શાસ્ત્રો તો મ ળ્યા નહોતાું. છતાું 
પૂવતના િુંસ્કા રના બળે તેઓ દઢતાપૂવતક સિુંહગજતન ા કરે છે “જીવ પોતાથી સ્વતુંત્રપણે સવકાર કરે છે; 
કમતથ ી કે પરથી નસહ. જીવ પોતાના ઊંધા પ રુષાથતથી સવકા ર કરે છે અને િવળા પ રુષાથતથી નાશ કરે 
છે.' 

સવ. િું. ૧૯૭૮માું મહાવીર પ્રભ ના સ્જનશાિન-ઉદ્ધારન ો અને હજારો મ મ ક્ષ ઓના મહાન 
પ ણ્યોદય િૂચક એક મુંગળકારી પસવત્ર પ્રિુંગ બને છે. 

૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસધની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમ દ્ ભગવત્ ક ુંદક ુંદ ાચાયતદે વ સવરસચત િમયિાર 
નામન ું મહાન પરમાગ મ દામનગર માું દામોદર શેઠ દ્વાર ા પ ૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીના હસ્તક મળમ ાું આવે છે 
અને આ પસવત્ર પ રુષના અુંતરમાુંથી િહજ જ ઉદ્ગ ા ર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થવાન ું 
શાસ્ત્ર છે.” એન ું અધ્યયન અને સચુંતન કરત ાું અુંતરમાું આનુંદ અને ઉ લ્લાિ ઉભરાય છે. આ 
મહાપ રુષના અુંતરુંગ જીવન માું પ ણ પરમ પસવત્ર પદરવતતન થય ું. ભૂલી પડેલી પદરણસત સનજ ઘર દેખે 
છે. ત્યારબા દ સવ.િું. ૧૯૮૨ના ચાત માત િ પહેલા રાજક ોટ્માું શ્રી દામ ોદરભાઈ લાખા ણીએ ‘મોક્ષમાગત 
પ્રકાશ ક’ ગ્રુંથ પ ૂ. ગ રુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાુંચત ા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતો ન ું િમથતન આ 
ગ્રુંથમ ાુંથી મળી આ વતાું તેઓ તેના વાુંચનમાું એવા ઓતપ્રોત થઈ જતાું કે તે વ ખતે તેમને ખાવ ું-પીવ ું 
કે િૂવ ું ગમત ું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્યગ્જ્ઞાન દીસપકા, વગેરે 
દદગુંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાિથી ૧૩ વષત િ ધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બા દ તેઓશ્ર ીને સનઃશુંક સનણતય 
થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈનધમત જ મૂળ માગત છે અને ત ેજ િત્ ધમત છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈક 
અને બહાર માું વેશ કુંઈક એવી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખૂબ જ મનોમુંથન 
બાદ િુંપ્રદાય છોડ વાનો સનણતય કરે છે. 

પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપાિ કરતાું કરત ાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા 
નામના એકાુંત મ કાનમાું મહાવીર જન્મકલ્યાણ કના દદવિે (સવ. િું. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િ દ ૧૩) બપોરે 
િવા વાગે િુંપ્રદાયના સચહ્ન મ હપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હ ું સ્થાન કવાિી 
િાધ  નથી, હ ું િનાતન દદગુંબર જૈન ધમતનો શ્રાવક છ ું.' સિુંહ િમાન વૃસત્તના ધારક આ મહાપ રષે, 
૪૫ વષતની ઉંમરે અુંતરમાું મહા વીયત ઉછાળીને આ અદ્ ભ ત પરાક્રમી કાયત કય ું. 
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“સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા”માું ત્ર ણ વષત દરમ્યાન સ્જજ્ઞાિ  ભત તજનોનો પ્રવાહ દદન-પ્રસતદદન 
વધતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખ બ જ નાન ું પડવા લાગ્ય ું. તેથી ભત તોએ આ પરમપ્રતાપી 
િત્પ રુષ માટ્ે સનવાિ અ ને પ્રવચનન ું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર”ન ું સનમાતણ કરાવ્ય ું. 
ગ રુદેવશ્રીએ સવ. િું. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ સનવાિ સ્થાન માું મુંગ ળ પદાપતણ કય ું. આ 
“સ્વાધ્યાય મુંદદર” જીવન-પ યતન્ત આ મહાપ  રુષની આત્મ-િાધના અને વીર શા િનની પ્રભાવનાન ું 
કેન્દ્ર બની રહ્ય ું. 

અહીં દદગુંબર ધમતના ચારે અન ય ોગના નાના-મોટ્ા ૧૮૩ જેટ્લા ગ્રુંથોન ો ઊંડાણથી અભ્ય ાિ 
કયો. તેમાુંથ ી ૩૮ ગ્રુંથ ો પ ર િભામાું પ્રવચનો કયાત, જેમાું િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વખત અધ્યાત્મવષાત 
કરી છે. પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, પરમાત્મપ્રકાશ, સનય મિાર, પુંચાસ્સ્તકાય િુંગ્રહ, િ મયિાર કળશ-
ટ્ીકા વગેરે ગ્રુંથો પ ર પ ણ અનેકવાર પ્રવચનો કયાત છે. 

દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર તેમજ ક ુંદક ુંદાદદ આ ચાયોના ગહન શાસ્ત્રોન ું રહસ્યોદ્ઘ ાટ્ન 
કરનાર આ મહાપ રુષની ભવતાપસવનાશ ક અમૃતવ ાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીઘતદ્રસષ્ટ્ન ે 
કારણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ િ ધી સનય સમત 
રીતે ટ્ેપ માું ઉતારી લેવામાું આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે ૯૦૦૦ થી વધ  પ્રવચનો 
િ રસક્ષતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મુંગલ વાણી દેશ-સવદેશના તમામ મ મ ક્ષ મુંડ ળોમ ાું તેમજ લાખો સ્જજ્ઞાિ   
મ મ ક્ષ ઓના ઘેર-ઘેર ગ ુંજત ી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્ર ના ભવ્યજીવોને પુંચમ 
કાળન ા અુંત િ ધી આ દદવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાું પ્રબળ સનસમત્ત થશે. 

આ મહાપ રુષનો ધમતિુંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મ મ ક્ષ ઓને સનય સમત મળતો રહે તે હેત થી  
િૌ પ્રથમ સવ. િું. ૨૦૦૦ના માગ શર (દડિેમ્બર ૧૯ ૪૩) માિથી “આત્મધમત” નામની માસિ ક 
આધ્યાસ્ત્મ ક-પસત્ર કાન ું પ્રકાશ ન િોનગઢથી મ રબ્બી શ્રી રામજીભાઈ માણેકચુંદ દોશી ના િુંપાદન હેઠળ 
શરૂ થય ું. આજે પ ણ “આત્ મધમત” ગ જરાતી તેમજ સહન્દી ભાષામાું સનય સમત રીતે પ્રકાસશત થઈ રહ્ય ું 
છે. પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરત ું “શ્રી િદ્ગ રુ પ્રવચન પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્બર ૧૯૫૦ 
થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ િ ધી પ્રકાસશત થય ું. સ્વાન ભૂસ તસવભૂસષત આ ચૈતન્ય સવહારી મહાપ  રુષની 
મુંગળવાણી વાુંચ ીને તેમજ િાુંભળીને હજારો સ્થાનક વાિી, શ્વેતાું બર  તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો 
પ ણ તત્ત્વની િમજણપૂવતક િાચા દદગુંબર જૈનધમતના અન ય ાયી થયા. અરે..! મૂળ દદગુંબર જૈનો પ ણ 
િાચા અથતમાું દદગુંબર જૈન બન્યા. 

શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગઢ દ્વારા દદગુંબર આચાયો-મ સનવરોન ા તેમજ 
આત્માન ભવ ી પુંદડતવયોના ગ્રુંથો અને પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીના ત ે ગ્રુંથો પરના પ્રવચનોને પ સ્તકરૂપે 
છપાવવ ાન ું કાયત સવ. િું. ૧ ૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થય ું. આ િત્-િાસહત્ય દ્વારા વીતરા ગી 
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તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવદેશમાું અપૂવત પ્રભાવના થઈ, જે આજે પ ણ અસવરતપ ણે ચા લી રહી છે. 
પરમાગ મોન ું ઊંડ ું રહસ્ય િમજાવ ીને કૃપ ાળ  કહાન ગ રુ દેવે આપણા િહ  ઉપર કરુ ણા વરિાવી છે. 
તત્ત્વસ્જજ્ઞાિ  જીવો માટ્ે આ એક મહાન આધાર છે અને દદગુંબર જૈન િાસહત્યની આ એક અમૂલ્ય 
િુંપસત્ત છે. 

દિલક્ષણ પય તષણ પવત દરમ્યાન ભારતભરમાું અનેક સ્થળો એ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા 
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટ્ે પ્રવચન કારો મોકલ ાય છે. આ પ્રવૃસત્તથી ભારતભરના િમ સ્ત દદગુંબર 
િમાજમ ાું જાગૃસત આવી છે. આજે પ ણ દેશ-સવદેશમાું પય તષણ પવતમાું િેંકડો પ્રવચન કાર સવદ્વાનો આ 
વીતરા ગી વાણીનો ડુંકો વગા ડે છે. 

બા ળકો માું તત્ત્વજ્ઞાનના િુંસ્ કારોન ું સિુંચન થાય તે હેત થી િોનગઢમાું સવ. િું. ૧૯૯૭ (ઇ. િ. 
૧૯૪૧)ના મે માિના વેકે શનથી ૨૦ દદવિના ધાસમતક સશક્ષણ વગત શરૂ થયા. વડીલો માટ્ેનો પ્રૌઢ 
સશક્ષણ વગત સવ. િું. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માિથી શરૂ કર વામાું આવેલ છે. 

િોનગઢમ ાું સવ.િું. ૧૯૯૭ ના ફાગણ િ દ બીજના રોજ નૂતન દદગુંબર સ્જનમુંદ દરમાું 
કહાન ગ રુના મુંગળ હસ્તે શ્રી િીમુંધરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણ ક સવસધપ ૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે િમયે 
િૌરાષ્ટ્ર માું માુંડ ચાર-પાુંચ દદગુંબર સ્જનમુંદ દરો હતા અને દદગુંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ જોવા મળતા 
હતાું. આવા ક્ષેત્ર ે ગ રુદેવશ્રી ની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ સ્જનમુંદદર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ 
સ્જનમુંદ દરમાું અડધો કલ ાક ભસ્તત થાય છે, જેમાું સ્જનવરભતત ગ રુરાજ હુંમેશા હાજર રહે છે. 
ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભ ાવવાહ ી ભસ્તતપ ાન કર ાવતાું. આમ, ગ રુદેવ શ્રીન ું જીવન સનશ્ચય-વ્યવહારની 
અપૂવત િુંસધપૂવતકન ું હત ું. 

ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન િૌરાષ્ટ્ (ગ જરાત) ઉપરાુંત ભારત દેશ ના અનેક 
શહેરો માું તથા સવદેશમાું (નાઈરોબીમાું) એમ ક લ ૬ ૬ દદગુંબર સ્જનમુંદ દરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ 
વીતરા ગમાગત પ્રવતતક િત્પ રુષના પસવત્ર કર કમ ળ દ્વારા થઈ. 

જન્મમરણ થી રસહત થવાન ા િુંદેશા સનરુંતર િુંભળા વનાર આ ચૈતન્ય સવહારી પ રુષની 
મુંગળકાર ી જન્મજયુંતી ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વ ષતથી થઈ. ૭૫મા સહરકજયું તી પ્રિુંગે િમ ગ્ર 
ભારતના જૈન િમાજ દ્વારા ચાુંદી જદડત એક આઠિો પાનાનો દળદાર “અસ્ભનુંદન ગ્રુંથ” આ ભાસવ 
તીથાતસધનાથને ભારત િરકા રના તત્કાલ ીન ગૃહમુંત્ર ી શ્રી લાલ બહ ાદ ર શાસ્ત્રી દ્વારા મ ુંબઈમાું દેશભરના 
હજારો ભત તોની હાજરી માું અપતણ થયો. 

શ્રી િમ્મેદશીખર જીની યાત્રા સનસમત્તે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માું એમ બે વખત 
િમગ્ર ઉત્તર અને પૂવત ભાર તમાું મુંગ ળ સવહાર કયો. તે જ રીતે ઇ. િ. ૧૯૫૯ અને ઇ. િ. ૧૯૬૪માું 
એમ બે વખત દસક્ષણ અ ને મધ્ય ભારતમાું મુંગળ સવહા ર કયો. આ મુંગળ તીથતયાત્રાના સવહાર 
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દરમ્યાન લાખો સ્જજ્ઞાિ  જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાધક િુંતના દશતન કયાત અને તેઓશ્રીની 
ભવાુંતકા રી અમૃતમય વાણી િાુંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દદશા આ ત્મ-િન્મ ખ  થઈ 
ગઈ. આ િત્પ રુષને અનેક સ્થાન ોથી લગભગ ૮૦ જેટ્લા અસ્ભનુંદન પ ત્ર અપતણ થયા. 

શ્રી વીરપ્રભ ના સનવાતણ બા દ, આ િળું ગ ૪૫ વષતનો િમય (વીર િુંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ 
અથાતત્ ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતર ાગમ ાગતની પ્રભાવનાનો િ વણતકાળ હતો. જે કોઈ મ મ ક્ષ  
અધ્યાત્મ તીથતધામ િ વણતપ  રી જતા, તેમને તો ત્યાું ચત થત કાળન ો જ અન ભ વ થતો. 

સવ. િું. ૨૦૩૭ના કારત ક વદ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શ ક્રવ ારના રોજ, આ પ્રબળ 
પ રુષાથી આત્મ જ્ઞ િુંતપ  રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાય ક ભગવાનન ા અુંતરધ્ય ાનમાું એકા ગ્ર 
થયા, અતીસન્દ્રય આનુંદકુંદ સનજ પરમાત્મતત્ત્ વમ ાું લીન થયા. િાુંજે આકાશન ો િૂયત અસ્ત થયો, ત્યારે 
િવતજ્ઞપદના િાધક િુંતે ભરતક્ષેત્ર થી સ્વ ગતપ રી તરફ પ્રયાણ કય ું. તેઓશ્રી વીરશ ાિન ને પ્રાણવુંત ું કરી 
અધ્યાત્મય ગન ું િજતન કરતાું ગયાું. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજી સ્વામી આ ય ગના એક મહાન અને અિાધારણ વ્યસ્ તત હ તા. તેમના 
બહ મ ખ ી વ્યસ્ તતત્વની િૌથી મો ટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખ બ જ દૂર જન્મ લઈને 
સ્વયુંબ દ્ધન ી જેમ િત્યન ું અન િુંધાન કય ું અને પોતાના પ્રચુંડ પ રુષાથતથી આત્મિાત પ ણ કય ું. 

આ સવદેહ દશાવુંત મહાપ રુ ષન  ું અુંતર જેટ્લ ું ઉજ્જવળ હત ું તેટ્લ ું બાહ્યજી વન પ ણ પસવત્ર છે; 
પસવત્રત ા અને પ ણ્ય નો િહ જ યોગ આ કસળકાળમાું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યું ત સનય સમત 
દદનચયાત, િાસ્ત્વ ક અને પદરસમત આહાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કો મળ હૃદય, તેમના 
સવરલ વ્યસ્ તતત્વના અસ્ભન્ન અવયવો હતા. શ દ્ધાત્મ તત્ત્વન ું સનરુંતર સચુંતન અને સ્વાધ્યાય એ જ 
તેમન ું જીવન હત ું. જૈન શ્રાવકના પસવત્ર આચા ર પ્રત્યે તેઓશ્ર ી હુંમેશા િતકત અને િાવધાન હતા. 
તેઓ જગતની પ્રશુંિા કે સનું દાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાધનામાું જ તત્પ ર રહેતા. ભાવસલુંગી 
મ સનઓના તેઓ દાિાન દા િ હતા. 

આચાયત ભગવુંતોએ જે મ સ્ત તનો માગત પ્રકાશય ો  છે તેને આ અન ભ ૂસત સવભૂસષ ત િુંતપ  રુષે 
પોતાના શ દ્ધાત્મતત્ત્ વની અન ભ ૂસત ના આધારે, િાસતશ ય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, ય સ્ત ત ને ન્યાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્ય ો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્ર તા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચ ય-વ્યવહાર, 
ક્રમ બદ્ધપય ાતય, કા રણશ દ્ધપ યાતય, આત્માન ું શ દ્ધ સ્વરુપ, િમ્યગ્દશતન અને તેનો સવષય, િમ્યગ્જ્ઞાન 
અને જ્ઞાનન ું સ્વ-પરપ્રકા શકપ ણ ું ઇત્યાદદ િમસ્ત તેઓ શ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કા ળે િત્યરૂપે બહ ાર 
આવ્યા છે. આજે દેશ-સવદે શમાું લાખો જીવો મો ક્ષના માગતને િમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ત ે
તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે. 
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િમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગ ણવુંતા જ્ઞાનીપ રુષે બહ  જ અલ્પ લખ્ય ું છે, કેમ કે તેઓશ્રીને તો 
તીથતકરન ી વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મુંગ ળવાણ ીનો પ્રભાવ જ એવો હ તો કે િાુંભળનાર 
તેન ું રિપાન કરતાું થાકત ા જ નસહ. દદવ્યભ ાવશ્ર ત જ્ઞા નધારી આ પ રાણપ રુષે પોતે જ પરમાગમન ા 
આ િારભૂત સિદ્ધાુંતો લખાવ્યા છે: 

૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નસહ, સ્પશે નસહ. 

૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પયાતય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે. 

૩. ઉત્પાદ - ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્ર વથી નથી. 

૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કા રકના પદરણમનથી થાય છે. 

પ. પયાતયના અને ધ્ર વના પ્રદેશ સ્ભન્ન છે. 

૬. ભાવશસ્ત તના કા રણે પયાતય હોય જ છે, કર વી પડતી નથી. 

૭. ભૂતાથતના આશ્રયે િમ્યગ્દશતન થાય છે. 

૮. ચારે અન ય ોગન ું તાત્પયત વીતરા ગતા છે. 

૯. સ્વદ્રવ્યમ ાું પ ણ દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતયના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણ ું છે. 

૧૦. ધ્ર વન ું આલું બન, પ ણ વેદન નસહ, અને પયાતયન ું વે દન, પ ણ આલું બન નસહ. 

આ અધ્યાત્મય ગિજતક મહા પ રુષે પ્રકાશેલ સ્વાન ભૂસતનો પાવન પુંથ જગતમાું િદા જયવુંત 
વતો! 

તીથતકર શ્રી મહાવીર ભગવ ાનની દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર શાિનસ્તુંભ શ્રી કહ ાન 
ગ રુદેવ સત્ર કાળ જયવુંત વત ો! 

િત્પ રુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવુંત વતો. 
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અ ન ક્રમસણકા 
 

પ્ર. ક્રમાું ક તા રીખ સતસ થ વ ાર ગાથા શ્લ ો ક પૃષ્ઠ નુંબર 
(૧) જીવ અસધકાર 

૧ ૨૭-૦૨-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૨ શસનવાર - ૧-૪ ૦૧-૧૦ 
૨ ૨૮-૦૨-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૩ રસવવા ર ૧ ૪-૭ ૧૧-૨૨ 
૩ ૦૧-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૪ િોમવ ાર ૧-૨ ૮ ૨૩-૩૪ 
૪ ૦૨-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૫ મુંગળવાર ૩ ૯ ૩૫-૪૮ 
૫ ૦૩-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૬ બ ધવાર ૩ - ૪૯-૬૧ 
૬ ૦૫-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૯ શ ક્રવાર ૩ ૧૦ ૬૨-૭૨ 
૭ ૦૬ -૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૦ શસનવાર ૪ ૧૧ ૭૩-૮૨ 
૮ ૦૭-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૧ રસવવા ર ૫-૬ ૧૨ ૮૩-૯૪ 
૯ ૦૮-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૨ િોમવ ાર ૬ ૧૩ ૯૫-૧૦૮ 

૧૦ ૦૯-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૩ મુંગળવાર ૭ - ૧૦૯-૧૨૨ 
૧૧ ૧૦-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૪ બ ધવાર ૮ ૧૪ ૧૨૩-૧૩૫ 
૧૨ ૧૧-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ િ દ ૧૫ ગ રુવાર ૯ ૧૫ ૧૩૬-૧૪૮ 
૧૩ ૧૩-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૨ શસનવાર ૯ - ૧૪૯-૧૬૧ 
૧૪ ૧૪-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૩ રસવવા ર ૯ - ૧૬૨-૧૭૭ 
૧૫ ૧૫-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૪ િોમવ ાર ૯-૧૦ ૧૬ ૧૭૮-૧૯૨ 
૧૬ ૧૬ -૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૫ મુંગળવાર ૧૦-૧૨ ૧૭ ૧૯૩-૨૦૪ 
૧૭ ૧૭-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૫ બ ધવાર ૧૧-૧૨ - ૨૦૫-૨૧૭ 
૧૮ ૧૮-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૬ ગ રુવાર ૧૧-૧૨ ૧૮ ૨૧૮-૨૩૧ 
૧૯ ૧૯-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૭ શ ક્રવાર ૧૯-૨૨ - ૨૩૨-૨૪૬ 
૨૦ ૨૧-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૯ રસવવા ર ૧૩ - ૨૪૭-૨૫૯ 
૨૧ ૨૨-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૦ િોમવ ાર ૧૪ ૨૩-૨૫ ૨૬૦-૨૭૨ 
૨૨ ૨૩-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૧ મુંગળવાર ૧૫ ૨૬ ૨૭૩-૨૮૫ 

 



[16] 

 
૨૩ ૨૪-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૨ બ ધવાર ૧૫ ૨૭ ૨૮૬-૨૯૯ 
૨૪ ૨૫-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૪ ગ રુવાર ૧૬ -૧૮ ૨૮-૨૯ ૩૦૦-૩૧૩ 
૨૫ ૨૭-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૧ શસન વાર - ૩૦-૩૪ ૩૧૪-૩૨૬ 
૨૬ ૨૮-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૨ રસવવાર - ૩૦-૩૫ ૩૨૭-૩૩૮ 
૨૭ ૨૯-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૩ િોમવ ાર ૧૯ ૩૬ ૩૩૯-૩૫૨ 

(ર) અજીવ અસધ કાર 
૨૮ ૩૦-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૪ મુંગળ વાર ૨૦-૨૫ ૩૭-૩૮ ૩૫૩-૩૬૫ 
૨૯ ૩૧-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૫ બ ધવાર ૨૬ -૨૭ ૩૯-૪૦ ૩૬૬-૩૭૮ 
૩૦ ૦૧-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૬ ગ રુવાર ૨૮-૨૯ ૪૧-૪૩ ૩૭૯-૩૯૪ 
૩૧ ૦૨-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૭  શ ક્રવાર ૩૦-૩૪ ૪૪-૫૧ ૩૯૫-૪૧૦ 

(૩) શ દ્ધભાવ અસધ કાર 
૩૨ ૦૪-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૯ રસવવાર ૩૫-૩૮ ૫૨-૫૩ ૪૧૧-૪૨૩ 
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ફાગણ સુદ ૨, શનનવાર, તા. ૨૭-૨-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧ થી ૪, પ્રવચન નં. ૧ 

 

પાઠમાાં છે ને, શીલ પાહુડ? શીલ એટલે સ્વભાવ. આ અધિકાર પૂરો થઈ ગયો છે પણ 

આ પાંડડત થોડુાં લખે છે.  આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન, દશશન ને ચેતના સ્વરૂપ છે. ભગવાનઆત્મા 

તો જ્ઞાન, દશશનની ચેતનામય અભેદ છે, એને આત્મા કહીએ. એ અનાડદકમશથી સાંયોગથી 
ધવભાવરૂપે પડરણમે છે. છ ેતો એ જ્ઞાન દશશન ચેતનામય સ્વભાવ વસ્તુ આત્મા પણ અનાડદ 

કમશના સાંગે ધવકારરૂપે, દોષરૂપે થાય છે, એના ભેદ ઘણા છે. ધવશેષ ધમથ્યાત્વ કષાય આડદ અનેક 

તેને રાગ-દ્વેષ-મોહ પણ કહીએ. તેના સાંક્ષેપ ચોરાશી લાખ ભેદ છે. એ ધવભાવના ચોરાશી લાખ 
ભેદ છે. કુશીલ, કુશીલ તેને કુશીલ કહીએ. 

ભગવાનઆત્મા જાણન, દેખન, આનાંદ એનાથી ઉલટા જેટલા ધવકલ્પ ભેદ છે એ બિા 
કુશીલ કહેવામાાં આવે છે. તેનો અભાવરૂપ સાંક્ષેપ કરી ચોરાશી લાખ ધવકલ્પ દુુઃખરૂપ છે. એ 

બિાના ધવભાવનો અભાવ કરી અને સ્વરૂપ ચૈતન્યમૂધતશ ભગવાનઆત્મા એની અસ્સ્તનો ધવકાસ 

કરીને અનુભવ કરીને પ્રગટ દશા થાય તેન ેચોરાશી લાભ ઉત્તરગુણ કહેવામાાં આવે છે. ધવસ્તાર 
અનાંત .. આ તો સામાન્ય પરદ્રવ્ય કે સાંબાંિની અપેક્ષાએ પ્રધસદ્ધ વ્યવહાર સ્ત્રીના સાંગની અપેક્ષા 

એ બિી વાત આવી ગઈ છે આ શીલને કુશીલનો અથશ તેનો અભાવ શીલનો અઢારહજાર ભેદ છે 

તે સ્િનાગમથી જાણી પાળવા. લોકોને શીલની મધહમા પ્રધસદ્ધ છે જે પાળે તે સ્વગશમાાં જાય. તેને 
અમારા નમસ્કાર કે, અમારે પણ શીલની પ્રાધિ કરો. અમારા આત્મા આનાંદ ને જ્ઞાન દશશનનો 

ધપાંડ પ્રભુ છે, એની જ્ઞાતા-દૃષ્ટા ને આનાંદની દશા પ્રગટ અમને હો, એ અમારાં સ્વરૂપ છે ને એ 
અમારો િમશ છે. સમજાય છે કાાંઈ? 

અાંતર વચમાાં દયા, દાન, વ્રત, ભસ્તતના પડરણામ આવે એ કુશીલ છે. શુશીલ નધહ, 

શુશીલ તો આત્મા આનાંદ સ્વરૂપ જ્ઞાન ને દશશનની ચેતનામય અભેદ સ્વરૂપ એની એકતાથી 
પ્રગટેલી વીતરાગી ધનમશળ દશા તેને શીલ અને સુશીલ અને તેન ે િમશ કહે છે. આન વસ્તુકે 

સાંગરાચી સ્િનભાવસાંગ કરી અનેરી આત્મા જ્ઞાનાનાંદ સ્વભાવને છોડી અનેરી વસ્તુ મારાથી 

સ્િનભાવ ભાંગ કરી, પોતાનો વીતરાગ ભાવ છે તેને ભાંગ કરીને રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે છે એ બિા 
કુશીલ અને અિમશ અને દુુઃખરૂપ છે. વતે કાાંઈ કુશીલ હો ભાખે કુરાંગભરી. એ રાગનો રાંગ પુણ્ય-

પાપના ધવકલ્પનો રાંગ એ કુરાંગ છે. આત્મા આનાંદ ને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એનો અાંતર જ્ઞાન ને આનાંદનો 

રાંગ લાગતા જ્ઞાન ને આનાંદની દશા પ્રગટે એને ભગવાન જૈન િમશ કહે છે. ઝીણી વાત છે. 
‘પાંડડતજી’!    



2 નનયમનો સાર ભાગ-૧ 

કાાંઈ સજે મુધનરાિ શુદ્ધ આનાંદ સ્વરૂપ ભગવાન એવા ચૈતન્ય આનાંદના િળને િમી જીવ 
અાંતમુશખ થઈને પામીને શુદ્ધરૂપી િળ િોઈ કમશરિ. કમશની રિ એણે િોઈ નાખી છે એ ધસધદ્ધ પામે 

અને અધવચળ સુખને પામે. એવા ધનશ્ચય શીલ શુદ્ધ રમણમય આત્માનો આનાંદ અને જ્ઞાન ચૈતન્ય 

સ્વરૂપ એની એકાગ્રતાનો બ્રહ્મચયશ એ ધનશ્ચય બ્રહ્મચયશ છે. એ ધનશ્ચય શીલ, વ્યવહારે ... 
વ્યવહારથી સ્ત્રીનો ત્યાગ એ વ્યવહાર કહેવાય છે. જો પાળે ધશવ ધવધિ. જેન ેભવને િન્મ નથી 

તેવા િમાશત્માને, સ્િનેન્દ્રને હુાં નમન કરાં છુાં. 

નમુાં પાંચપદ બ્રહ્મમય. આથી માાંગળીક કરે છે. નમુાં પાંચ પદ બ્રહ્મમય, પાાંચ પદ બ્રહ્મ 

આનાંદમય છે. અડરહાંત, ધસદ્ધ, આચાયશ, ઉપાધ્યાય, સાિુ એ તો અતીધન્દ્રય આનાંદમય પાાંચ પદ 

છે. એ બહારનો ભેખ છે એ કાાંઈ પદ નથી. એમ પાંચમહાવ્રતના અાંદર ધવકલ્પ ઊઠે છે એ કાાંઈ 
ધનિપદ નથી, એ આચાયશ, ઉપાધ્યાય, સાિુપદ નથી. બ્રહ્મમય ધનિપદ છે. આનાંદ સ્વરૂપ 

ભગવાનઆત્મા તીથંકર સવશજ્ઞ પરમેશ્વરે જોયો, જાણ્યો ને કહ્યો એવા આત્માને આનાંદમય કરીને 

પ્રગટ કરે છે એવા ... માંગળરૂપ છે, માાંગળીક છે. અાંત જેની કોઈ ઉપમા નથી. ‘ઉત્તમ ચરણ સદા 
લહુ’ એવા ભગવાન સાંતોના પાાંચ પરમેષ્ઠી ... ફરીને ભવ .. આવુાં નધહ. એમ અધિકાર પૂરો કયો. 

હવે આજે ‘ધનયમસાર’ શરૂ કરવુાં છે ને? ‘સેઠી’! ‘ધનયમસાર’ નથી લાવ્યા? ‘સેઠી’ ને 
‘ધનયમસાર’ આપો, ‘ધનયમસાર’. આાંખે દેખાય છે? કે તકલીફ છે? 

હવે આ ‘ધનયમસાર’ શાસ્ત્ર આિ શરૂ થાય છે. માાંગળીક તરીકે આિ એનુાં માંગળાચરણ 
છે. ‘ૐ પરમાત્મને નમુઃ. શ્રીમદ્ભગવત્કુાંદકુાંદાચાયશદેવપ્રણીત’ ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’ પરમાત્મા (શરૂ કરે 
છે). ‘જીવ અધિકાર’, ‘ધનયમસાર’.  

‘ધનયમસાર’ એટલે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમયના સમ્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચાડરત્ર એને ધનયમ કહે 

છે. આત્મા શુદ્ધ અખાંડ આનાંદમય (છે) એનો આશ્રય લઈને સમ્યગ્દશશન થાય, એનો આશ્રય 

લઈને સમ્યગ્જ્ઞાન થાય, એનો આશ્રય લઈને ધસ્થરતા થાય એને ધનયમ એટલે મોક્ષનો માગશ કહે 
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અને સાર એટલે ધવકારના વ્યવહારના ધવકલ્પ રધહત એવો આત્મા અખાંડ 

આનાંદ સ્વરૂપ (છે) એની સન્મુખતાનુાં દશશન, જ્ઞાન ને ચાડરત્ર તે ધવકાર ધવનાનુાં, એને ‘ધનયમસાર’ 
કહેવામાાં આવે છે. શરૂઆત થાય છે, હોં! પાાંચ, છ વષશ પહેલાાં વાાંચેલુાં છે પણ આ ...  

‘જીવ અધિકાર’ ‘श्रीपद्मप्रभमलधारिदवेरविरिततात्पर् यवरृतिः।’ ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’ની ગાથા 

છે ને ટીકા ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’ મુધન ડદગાંબર વનવાસી િાંગલમાાં રહેતા, એમણે આની ટીકા 
બનાવી છે. હવે પહેલાાં નમસ્કાર કરે છે, ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ ટીકા કરતાાં ‘ધનયમસાર’ની ટીકા 
એટલે સ્પષ્ટીકરણ કરતાાં પહેલાાં માંગળાચરણ કરે છે. 
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त्वरर् सरत पिमात्मन्मादशान्मोहमगु्धान    
कथमतनवुशत्वान्वदु्धके शान्यजऽेहम   ।  
सगुतमगधिं वा वागधीश ंरशव ंवा  
रजतभवमरभवन्द ेभासिंु श्रीरजन ंवा ।।१।। 

માંગળાચરણ પરમાત્માનુાં. ‘સાત શ્લોકો દ્વારા માંગળાચરણ કરે છે :’ 

‘હે પરમાત્મા!’ િુઓ! પરમાત્મા કેવા એ ઓળખીને વાંદન કરે છે. અડરહાંતદેવ સવશજ્ઞદેવ 

જેને અનાંતજ્ઞાન, દશશન, આનાંદ પ્રગટ થયા છે એને કહે છે, હે નાથ! ‘હે પરમાત્મા! તુાં હોતાાં...’ 

આ િગતમાાં તારી હયાતી પરમાત્માની હોવાથી, ‘હુાં મારા જેવા (સાંસારીઓ જેવા)...’ મારા જેવા 
એટલે સાંસારી જેવા એમ લીિુાં છે. ‘મોહમુગ્િ...’ ધમથ્યાત્વમાાં મોહમુગ્િ એવા ઈશ્વર નામ 

િરાવનારાઓને કેમ પૂિુાં? એમ કહે છે. ‘અને કામવશ બુદ્ધને...’ ... શબ્દ છે ન ે... શરીર ધવનાનુાં 

કામ. જે ધવષયમાાં વશ થઈ ગયા છે, સ્ત્રીમાાં વશ થયા છે, િગતના કતાશ તરીકે માનીને રાગને તાબે 
થઈ ગયા છે એવાને હુાં કેમ પૂિુાં? સમજાણુાં કાાંઈ? 

હે પરમાત્મા! તુાં તો મોહ રધહત છો, તેં કામને વશ કયો છે, કામને વશ તુાં થયો નથી. 
એવા પરમાત્મા સવશજ્ઞદેવ પૂણશ આનાંદને પ્રાિ અડરહાંતપદે હોય તો શરીર આડદ હોય છે પણ 

શરીર એનુાં પરમ ઔદાડરક (અને) રોગ, શ્રુિા, તૃષા ધવનાનુાં હોય છે. એવા પરમાત્માને મુકીને આ 

કામને વશ થયેલા, રાગને વશ થયેલા એવાને હુાં કેમ નમુાં? આાંતરો પાડે છે, આાંતરો. સમજાય છે 
કાાંઈ? એવા બુદ્ધને, લ્યો! આ બૌદ્ધ કહે છે ને? બુદ્ધ ભગવાન ને બુદ્ધ ભગવાન, એ બિા મોહમુગ્િ 
હતા, એને આત્માનુાં ભાન નહોતુાં. રાગમાાં મુગ્િ, ક્ષધણક પદને માનનારા. આહા..! 

‘બ્રહ્મા-ધવષ્ણુ-મહેશ...’ એ બિા અજ્ઞાનપણે માનનારા વસ્તુના સ્વરૂપનો ... એવા જીવોને, 

હે પરમાત્મા! આપની વીતરાગતા ને ધનદોષતા એને મેં જાણી અને એના ધસવાય બીજાઓને હવે 

કેમ હુાં નમુાં? ‘....’ ‘હવે કોન ેપૂિુાં? (ન િ પૂિુાં.) જેણે ભવોને જીત્યા છે તેને હુાં વાંદુાં છુાં...’ આહાહા..! 
સ્િન છે ને? સ્િન. જેણે આત્માના આનાંદ દ્વારા ઉદયભાવ રાગને જેણે જીત્યો છે. પરમ સ્વભાવ 

આત્માનો એના દ્વારા જેણે પહેલુાં ધમથ્યાત્વ જીત્યુાં, નાશ કયો પછી અધસ્થરતા નાશ કરી અને પૂણશ 

જેને આનાંદ ને ધસ્થરતા પરમાત્મ દશા પ્રગટ થઈ છે. જેને ભવ જીત્યા એટલે ભવ નથી હવે, એવા 
સ્િનને હુાં વાંદુાં છુાં. એવા પરમાત્માને વાંદન કરાં છુાં, પહેલુાં દેવને વાંદન કયું.  

િુઓ! દેવ આવા હોય એને ઓળખાવ્યા છે. જેને સ્ત્રી હોય ને હધથયાર હાથમાાં હોય ને 
રાગને તાબે થઈ ગયા હોય, એ બિા પરમાત્મા નથી. ઈશ્વર આડદ નામ િરાવ્યા હોય પણ ઈશ્વર 

તો આવા હોય. જેણે ભવને જીત્યા એનો અથશ કે જે અભવ સ્વરૂપ આત્માનુાં એણે પ્રગટ કયું અને 
ઉદયભાવ ભવનુાં કારણ એને પોતે નાશ કયો. આહા..! ઉદય શુાં ને સ્વભાવ શુાં?  
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સમ્યગ્દશશન થતાાં િ પહેલો તો ચૈતન્ય સ્વભાવ આનાંદ છે, એ ઉદય મારો નથી એમ 
જીતી લીિો છે. િમશની પહેલી દશા થતાાં ભવ ને ભવનુાં કારણ મારામાાં નથી. સમજાય છે કાાંઈ? 

સમ્યગ્દશશન થયા પછી િરી રાગાડદ રહ્યો છે એ પણ સ્વરૂપની ધસ્થરતા દ્વારા જેણે રાગનો, વ્યય 

એટલે નાશ કયો છે જેને ભવ નથી, જેને ધસદ્ધપદ પરમાત્મપદ પ્રાિ થયુાં છે એને હુાં નમસ્કાર કરાં 
છુાં, એ ધસવાય હુાં કોઈને નમસ્કાર કરતો નથી.  

‘તેને પ્રકાશમાન એવા શ્રી સ્િન કહો,...’ પ્રકાશમાન, લ્યો! એમ કહ્યુાં. ‘भासिंु’ ચોથુાં પદ 
છે ને? ‘भासिंु’ એવા સવશજ્ઞ પરમેશ્વર જેની જ્ઞાનની દશામાાં ત્રણકાળ, ત્રણલોક િણાણા છે એવા 

કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા ‘પ્રકાશમાન...’ િગતમાાં ‘भासिंु’ પ્રકાશમાન થયુાં. એવા શ્રી સ્િન, એવા 

પરમાત્મા સ્િન ભગવાન એને ‘સુગત કહો,...’ એને બુદ્ધ કહો એમ કહે છે. આ બુદ્ધ થયા એ 
નધહ. જો આ ઓળખાણ કરીને (વાંદન કરે છે). એમ ને એમ ઓઘે, ઓઘે વાંદે ને (પૂજે) એ કાાંઈ 
સાચી વસ્તુ નથી એ તો અજ્ઞાનમાાં મરીને ચાર ગધતમાાં િવાના. સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘એને સુગત કહો એને ધગડરિર કહો એને વાગીશ્વર કહો કે ધશવ કહો.’ પણ આવી દશા 

પ્રાિ થાય એને આ બોલ લાગુ પડે, બીજાને બોલ લાગુ પડતા નથી. નીચ ેછે અથશ. ‘(૧) બુદ્ધને 

સુગત કહેવામાાં આવે છે.’ બુદ્ધ છે ને એને સુગત, ‘સુગત એટલે (૧) શોભનીકતાને પ્રાિ,...’ 
ખરેખર તો આત્માની આનાંદ આડદ શોભનીક દશા, એને પ્રાિ (થયા) તેને સુગત કહેવામાાં આવે 

છે, એ સુગત તો સ્િનેશ્વરદેવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘અથવા (૨) સાંપૂણશતાને પ્રાિ.’ સુગત, ભલી 

જેને દશા પ્રાિ થઈ છે અથવા સાંપૂણશ ગત જેને સુગત, ભલુાં જેને પ્રાિ પૂણશ થઈ ગયુાં છે. 
અનાંતજ્ઞાન, દશશન, આનાંદ એવી દશાને પ્રાિ એને સુગત કહેવામાાં આવે છે. એ ‘શ્રી 
સ્િનભગવાન છે...’ એ સ્િન ભગવાન સુગત છે, બાકી કોઈ સુગત છે નધહ. 

‘(૧) મોહરાગદ્વેષના અભાવને લીિે શોભનીકતાને પ્રાિ છે,...’ પરમાત્માને તો ધમથ્યાત્વ 

નથી, રાગ-દ્વેષ નથી. સમ્યગ્દશશન અને વીતરાગતા પ્રગટી છે એથી તે શોભાને પામેલા છે, એ 

શોભનીય છે. શરીરાડદ ને બહારની આબરૂ ને પૈસા-ફૈસા એ શોભનીય છે નધહ. ભગવાન 
‘કેવળજ્ઞાનાડદકને પામ્યા હોવાથી...’ સવશજ્ઞ પ્રભુ તો પૂણશ જ્ઞાન, પૂણશ દશશન, પૂણશ આનાંદ પામ્યા 

છે. અહો..! એવી મહાસત્તાનો સ્વીકાર, િગતમાાં એવા પરમેશ્વર છે આવ, એવુાં એને જ્ઞાનમાાં 

લાવીને, મહાસત્તા એક સમયની દશા પૂણશતાને પ્રાિ પણૂશ ત્રણકાળ, ત્રણલોક જાણે એવી સત્તાને 
જેણે સ્વીકારી છે અાંદરમાાં, એણે આત્માનો સ્વીકાર કયો છે. ત્યાર ેએ સત્તાનો સ્વીકાર કયો છે. 

એવી અનાંતી અનાંતી પયાશયો એની હુાં ખાણ, સાગર આત્મા એવા ચૈતન્ય ભગવાન સન્મુખ જોયા 

ધવના અને સન્મુખ થઈને આત્માને માન્યા ધવના આવા કેવળજ્ઞાની માન્યતામાાં યથાથશપણે આવી 
શકતા નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? લ્યો!  
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‘અહીં સુગત કહ્યા છે.’ સ્િનદેવને સુગત કહેવામાાં આવે છે. શોભનીક તે પૂણશતાને પ્રાિ. 
પૂણશ શુાં કહેવાય? આમ તો બિા કહે, કેવળી, કેવળી કેવળજ્ઞાની ભગવાન ત્રણકાળને જાણે. વળી 

પાછા એને ક્ષુિા ને એને તૃષા ને એને રોગ ને એનો ઉપયોગ એક સમયે જ્ઞાન ને બીજે સમયે 

દશશન ને એ બિુાં કેવળજ્ઞાનનુાં સ્વરૂપ નથી. અજ્ઞાનીએ પોતાનુાં કલ્પેલુાં સ્વરૂપ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
આને સુગત કહીએ.  

(૨) હવે ‘ધગડરિર,...’ ‘अगधिं’ હતુાં ને? ‘अगधिं’. ‘अगधिं’ હતુાં ને પાઠમાાં? 
‘सगुतमगधिं’ અગ એટલે પવશતના િરનારા. એ ‘(૨) કૃષ્ણને ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે.’ કૃષ્ણ 

હતા એક ટચલી આાંગળીએ એણે શીલા મોટી હતી એને ઉપાડી છે. ‘વાસુદેવ’ હતા ને? ‘વાસુદેવ’. 

એવી શસ્તત હતી. ધગડરિર–આખો ધગડર–આખો પવશત આાંગળીએ ઉપાડ્યો હતો. કહે છે કે, એને 
ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે. ‘શ્રી સ્િનભગવાન અનાંતવીયશવાન હોવાથી તેમને અહીં ધગડરિર કહ્યા 

છે.’ ઓલી આાંગળીએ, ટચલી આાંગળીએ મેરૂ ધગડરિર ઉપાડ્યો ગોવિશન એ નધહ. આ તો 

અનાંતવીયશથી લોકાલોકને જેણે જાણ્યા ને વીયશમાાં પોતાની શસ્તતને થાંભાવી રાખી એને અહીંયાાં 
અનાંતવીયશવાનને ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે. આહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? સ્િનવરદેવ અનાંતવીયશવાન 
હોવાથી, ધગડર એટલે અનાંતવીયશવાળા (હોવાથી) એને ધગડરિર કહેવામાાં આવે. 

(૩) ‘વાગીશ્વર,...’ ‘બ્રહ્માને અથવા બૃહસ્પધતને વાગીશ્વર (અથાશત્ વાણીના અધિપધત) 

કહેવામાાં આવે છે.’ બ્રહ્મા કહે છે ને? ચાર વેદ ભણે ને આમ ભણે ને વગેરે. વાગીશ્વર કહે છે. 

અને બૃહસ્પધત, ઇન્દ્રોના ગરુ એમ કહેવામાાં આવે છે. ‘શ્રી સ્િનભગવાન ડદવ્ય વાણીના પ્રકાશક 
હોવાથી...’ ભગવાનની વાણી ડદવ્ય પ્રિાનવાળી ૐ ધ્વધન છૂટે. સવશજ્ઞ પરમેશ્વર હોય, જેને 

પરમાત્મપણુાં પ્રગટ થયુાં છે એને ૐ ધ્વધન છૂટે, આવી વાણી હોય નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ડદવ્ય 

એટલે પ્રિાન અવાિ. સમવસરણમાાં... ‘વાણીના પ્રકાશક હોવાથી તેમને અહીં વાગીશ્વર કહ્યા 
છે.’ લ્યો! એ વાતના ઈશ્વર, વાણીના ઈશ્વર. વાણીનો ઈશ્વર આત્મા હોય? બીજાની એવી વાણી 

નથી એ અપેક્ષાએ વાણીના ઈશ્વર વ્યવહારથી કહેવામાાં આવે છે. વાણી તો િડ છે, પણ બીજાની 

વાણી એવી હોય નધહ. સવશજ્ઞ વીતરાગ ધસવાય એવી વાણી કોઈને છદ્મસ્થને ગણિરને પણ ન 
હોય, એથી એને વાગેશ્વર કહ્યા છે. 

 (૪) ‘મહેશને (શાંકરને) ધશવ કહેવામાાં આવે છે.’ શાંકરને ધશવ કહે છે ને? ‘શ્રી 
સ્િનભગવાન કલ્યાણસ્વરૂપ હોવાથી તેમને અહીં ધશવ કહેવામાાં આવ્યા છે.’ ધશવનો અથશ કલ્યાણ 

સ્વરૂપ થાય છે. ઉપદ્રવ નધહ, જેમાાં ધવઘ્ન નધહ એવુાં આત્માનુાં કલ્યાણ સ્વરૂપ પ્રગટ થયુાં, અખાંડ 

આનાંદમય દશા પ્રગટ થઈ એને ધશવ કહેવામાાં આવે છે. બસને? એ થઈ ગયુાં. એ કળશ થયો, 
પહેલો કળશ થયો, માંગળાચરણના સાત શ્લોકનો પહેલો. બીજો. 
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वाि ंवािरं्मीन्द्राणा ंवक्रवारिजवाहनाम   । 
वन्द ेनर्द्वर्ार्तवाच्यसवयस्वपद्धरतम    ।।२।।  

(૫) ‘વાચાંયમીન્દ્રોનુાં (-સ્િનદેવોનુાં) મુખકમળ જેનુાં વાહન છે...’ આહાહા..! શુાં કહે છે? 

‘વાચાંયમીન્દ્રો = મુધનઓમાાં પ્રિાન અથાશત્ સ્િનદેવો; મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ...’ એકકોર 

વાગીશ્વર કહ્યા, એકકોર મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ કહ્યા. ઇચ્છા નથી ને. એ ભગવાન તો મૌન િ 

છે. વાણીને કારણે વાણી નીકળે છે એમ કહે છે. વાગીશ્વર–વાણીને ઈશ્વર બિા કરતાાં ખરી પણ 

પોતે તો મૌન છે. એય..! ‘પાંડડતજી’ એકકોર વાગીશ્વર, એકકોર મૌન ઇન્દ્ર, મૌનના ઇન્દ્ર. જે 

અપેક્ષા છે એને સમિવુાં જોઈએને. ‘મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ અથાશત્ સ્િનદેવો; વાતસાંયમીઓમાાં 
ઇન્દ્ર સમાન અથાશત્ સ્િનદેવો. [વાચાંયમી = મુધન; મૌન સેવનાર; વાણીના સાંયમી.]...’માાં સ્િનદેવ 
પૂરા સાંયમી છે, એને ઇચ્છા માત્ર છે નધહ, વાણી વાણીને કારણે નીકળે છે.  

કહે છે કે, ‘મુખકમળ જેનુાં વાહન છે, વાણી હો. અને બ ેનયોના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની 

જેની પદ્ધધત છે...’ શુાં કહે છે? ધનશ્ચય અને વ્યવહાર બે નયે જેના કથનો છે. ધનશ્ચયનયથી ધનશ્ચયનુાં 

સ્વરૂપ કહે, વ્યવહારથી પણ વ્યવહારનુાં સ્વરૂપ છે એમ કહે. વ્યવહાર નથી એમ નધહ. વ્યવહાર 
િમશ નથી, િમશ ધનશ્ચય આત્માનુાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાાંધત એ િમશ. પણ વ્યવહાર હોય તેને 

વ્યવહારનય િણાવે. ધનશ્ચયને ધનશ્ચય િણાવે. બે નયનુાં કથન છે વીતરાગનુાં. એમાાંથી કાઢે છે ને? 
ભગવાનનુાં બે નયનુાં કથન છે પણ બે નયનુાં કથન શી રીતે? છે એમ બે નયનુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? 

જેમ ધનશ્ચયથી અભેદ સ્વરૂપ ભગવાન છે આત્મા, એ સમ્યગ્દશશનનો ધવષય છે. 

સમ્યગ્દશશન એ અભેદ ચૈતન્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે, તે ધનશ્ચય છે પણ છતાાં એક સમયની 
પયાશય રાગ આડદ છે એવો વ્યવહાર પણ બતાવે છે. બે નયનુાં કથન છે. ત્યારે પ્રમાણજ્ઞાન થાય 

છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એનો અથશ એવો નથી કે, વ્યવહારથી પણ લાભ થાય ને ધનશ્ચયથી પણ લાભ 

થાય. એમ ભગવાનનુાં કથન (છે), એમ નધહ. બે નયનો ધવષય છે અને બે નયની પદ્ધધત કહેવાની 
છે. આ બિા ભારે ગોટા અત્યારે બે નયમાાં ઉઠ્યા છે ને. 

મુમુક્ષુ :– એક નય કહીએ તો વાાંિો શુાં આવે છે? 

ઉત્તર :– એક નય આવે તો પયાશય, રાગાડદ અસ્સ્તપણે છે એનો નાશ થઈ જાય. ગુણસ્થાન 

ભેદ આડદ બિો વ્યવહાર છે. વ્યવહાર છે, વ્યવહારનુાં સ્વરૂપ બતાવે છે. ગુણસ્થાન ભેદ ચાર 
તીથશ, સમ્યગ્દશશન આડદ પયાશય એ બિો વ્યવહાર છે. એ તો ધત્રકાળી વસ્તુ છે. વ્યવહાર વ્યવહાર 

તરીકે બતાવે અને ધનશ્ચય ધનશ્ચય તરીકે (બતાવે). ભગવાનની વાણી બે નયોના આશ્રયે સવશસ્વ 

કહેવાની જેની પદ્ધધત ભાષા (છે). સમ્યગ્દશશનમાાં, સમ્યગ્જ્ઞાનમાાં, સમ્યતચાડરત્રમાાં બિામાાં બે 
નયનુાં કથન છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
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ધનશ્ચયનુાં ધનશ્ચય તરીકે ને વ્યવહારનુાં વ્યવહાર તરીકે પ્રમાણજ્ઞાન કરાવે છે. સમ્યગ્દશશન 
દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, એને સમ્યગ્દશશન વ્યવહાર કહે. છે નધહ, છે નધહ એને કહે એ 

વ્યવહારનયનો ધવષય છે. અાંતર સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા સ્વસન્મુખ થઈને અભેદનો આશ્રય કરે 

અને સમ્યગ્દશશન થાય એ સાચુાં સમ્યગ્દશશન. પણ એ સાચા સાથે આવો ધવકલ્પ પણ (હોય છે). 
દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ ભસ્તતનો રાગ હોય છે. એમ બે નયનુાં કથન વીતરાગમાગશમાાં છે. 

એક નયનુાં કથન હોય તો એકાાંત થઈ જાય છે. કહો, ‘પાંડડતજી’! આ ભારે.  

‘બે નયોના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની જેની પદ્ધધત છે તે વાણીને...’ મુખકમળ જેનુાં વાહન 

છે એમ કીિુાંને? આ તો એક ભાષા બાકી ખરેખર તો આખા શરીરમાાંથી વાણી નીકળે પણ 

લોકભાષામાાં જેમ સમજાય ને એ રીતે વાત કરી છે. મુખકમળ એમ કીિુાં ને. અહીંથી વાણી નીકળે 
છે. વ્યવહાર લોકોને સમજાવવા માટે, બાકી આખા શરીરમાાં છે. પરમાત્મા તીથંકર હોય એને તો 

આખા શરીરમાાંથી ૐ ધ્વધન ઉઠે. મોઢુ બાંિ હોય, કાંઠ ચાલે નધહ, હોઠ હલે નધહ. એવો ૐનો ધ્વધન 
ભગવાનના મુખમાાંથી આવે છે. તે વાણી બે નયને આશ્રયે કહેવાની પદ્ધધત છે.  

ધનશ્ચય જીવ, વ્યવહાર જીવ. ધનશ્ચય જીવ અભેદ અખાંડ સ્વરૂપ તે. એક સમયનો પયાશય 

ને રાગ એ વ્યવહાર જીવ છે. એમ બે નયનાું કથન સવશસ્વ વીતરાગ માગશમાાં હોય છે પણ બે 
નયમાાં એક નય જાણવા લાયક છે ને એક નય આદરવા લાયક છે. નધહતર બે નય િુદા પડે નધહ. 

સમજાણુાં કાાંઈ? આ કહે છે, હોં! ઘણા આમાાંથી કાઢીને. િુઓ! ભગવાનની વાણી બે નયના આશ્રયે 

છે. કોણે ના પાડી બે નયના આશ્રયે નથી? બે નયનાું કથન નથી? આ ત્રસ જીવો, સ્થાવર જીવો, 
ગધત આડદ કહે એ બિો વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર જીવ છે. પણ અખાંડ અભેદ ચૈતન્યમૂધતશ આત્મા, 

જેને એક સમયની પયાશય પણ અડતી નથી એવો અભેદ ધ્રુવ સ્વભાવ તે ધનશ્ચય જીવ છે, કે જે 

જીવને આશ્રયે સમ્યગ્દશશન થાય છે. લ્યો! આ બે નયના આશ્રયે આમાાં કથન છે. ઘણા કહે કે, 
એક નયનુાં કથન છે, એક નયનુાં કથન છે. તને કોણે એક નયનુાં કીિુાં? એક નયનો અભેદ ધવષય 

તે આદરણીય છે, બીજો ધવષય છે તે જાણવા લાયક છે. દરેકમાાં એમ પાછુાં. 

‘તે વાણીને હુાં વાંદુાં છુાં.’ એ શાસ્ત્રને વાંદન કયું, પહેલાાં દવેને વાંદન કયું. આવે છે ને ત્રણ 

બોલ? દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. ત્રણને વાંદન કરતાાં પહેલાાં દેવને કયું. પરમેશ્વર 

પરમાત્મા આવા હોય. પછી વાણીને નમસ્કાર કયો. વાણી બે નયને આશ્રયે કથન જેનુાં હોય અન ે
વીતરાગના મુખકમળથી નીકળેલી હોય. કસ્લ્પત બનાવેલી એ વાણી વીતરાગની નધહ એમ કહે 

છે. પરમાત્માના મુખમાાંથી નીકળેલી વાણી એની પરાંપરાએ એની રચના થઈ એને સ્િનવાણી 

કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એમ કહે છે. પાછળથી સ્િનન ેનામ ેશાસ્ત્રો લખ્યા એ સ્િનવાણી 
નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આકરાં કામ ભારે. 
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જૈન સાંપ્રદાયમાાં બે ભાંગ પડી ગયા. તડા પડી ગયા, તડા. તડ પડી ગઈ એમ. વીતરાગ 
સવશજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલી વાણી ડદગાંબરના સાંતોએ જેને જાળવી રાખી છે. સમજાય છે કાાંઈ? જેમાાં 
બે નયનુાં કથન યથાથશ ચાલ્યુાં આવે છે એ વીતરાગ માગશમાાં િ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

તેને ‘હુાં વાંદુાં છુાં.’ વાણીને વાંદુાં છુાં. વ્યવહાર નાખ્યો. આ પરમાત્માને વાંદુ છુાં, એ વ્યવહાર 

છે. એવી ભસ્તતનો ધવકલ્પ હોય છે. જાણે છ ેકે, પુણ્યબાંિનનુાં કારણ છે, પુણ્ય બાંિનુાં કારણ છે. 

ભગવાનને વાંદન પણ પુણ્યબાંિનુાં કારણ છે, સાંવર ધનિશરા નધહ, િમશ નધહ. આત્માના આનાંદ, જ્ઞાન 
સ્વરૂપમાાં એકાગ્રતા એ એને નમન ને વાંદન ને ભસ્તત, આત્માની ભસ્તત એને અહીં સાંવર ને િમશ 

કહેવામાાં આવે છે. એ ધનશ્ચય અને આ ભગવાનની ભસ્તતનો ધવકલ્પ એ વ્યવહાર. વાણીને 
નમસ્કાર કરવો એ પણ ધવકલ્પનો વ્યવહાર (છે). કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે. 

વ્યવહાર છે પણ વ્યવહારથી િમશ ન થાય, એને આશ્રયે િમશ ન થાય. .... પયાશય, આત્માની 

એક સમયની અવસ્થા એ વ્યવહાર છે. ધત્રકાળ વસ્તુ તે દ્રવ્ય ધનધશ્ચય છે. મોક્ષમાગશ સાિવો એ 
વ્યવહાર છે. આત્માના પૂણશ સ્વરૂપ ધસદ્ધના અાંતમુશખ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાાંધત પ્રગટ થાય એ પણ 

વ્યવહાર છે. દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા ને ભસ્તતનો ધવકલ્પ એ તો અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે. એય..! 

આહાહા..! હોય છે. એમ અહીં ધસદ્ધ કરીને િણાવ્યુાં છે. વાણી કેવી હોય એની પરીક્ષા કરવી 
જોઈએ, એમ કહે છે. એકલુાં વ્યવહારનુાં કથન હોય એ જૈનનુાં કથન, વીતરાગનુાં નધહ. એકલુાં 
ધનશ્ચયનુાં કથન હોય અને વ્યવહાર નથી એ સ્િનનુાં કથન નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એને હુાં વાંદુાં છુાં, લ્યો! આવા શાસ્ત્રને હુાં વાંદન કરાં છુાં. દેવને વાંદન કયું ને શાસ્ત્રને ઓળખીને 

કયું, હોં! ણમો અડરહાંતાણાં, ણમો અડરહાંતાણાં કીિા કરે પણ અડરહાંત કેવા હોય એની ખબર નથી, 

એને આત્માની ખબર નથી, એને એની ખબર નથી. આત્માની ખબર હોય, શુદ્ધ ચૈતન્ય ધનધવશકલ્પ 
આનાંદ છુાં એવુાં ભાન હોય એને વીતરાગની વાણી ને વીતરાગની ઓળખાણ હોય એને વ્યવહાર 
કહેવામાાં આવે છે.  

ત્રીજો શ્લોક. િુઓ! આ બે નયના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની પદ્ધધત છે એમાાં મોટો ગોટો 

છે. ભગવાન વ્યવહાર પણ કહે છે. પણ વ્યવહાર કહે છે એટલે શુાં? વ્યવહારનો ધવષય છે. વસ્તુ 

નથી એમ નધહ પણ એ વ્યવહાર સમડકત આડદ કહેવુાં એ કાાંઈ વાસ્તધવક તત્ત્વ નથી. અવાસ્તધવકને 
કહેવુાં એનુાં નામ વ્યવહાર કહેવામાાં આવે છે.  

અરે..! િગતના પ્રાણીને સત્ય મળે નધહ ને સત્યને માટે દોડે. ઝાાંઝવાના િળ. ઓહો..! 
િન્મ-મરણ રધહત થવાનો માગશ, ભગવાનનો ધનધવશકલ્પ માગશ કોઈ અલૌડકક છે. એને ધનશ્ચય 

કહેવામાાં આવે છે. વીતરાગની વાણીમાાં એ પણ કથન હોય છે અને જયાાં સુિી પૂણશ સવશજ્ઞ વીતરાગ 

આત્મા ન થાય ત્યાાં સિુી એને દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની ભસ્તત ને શ્રદ્ધાનો પણ રાગ આવે છે. એવુાં 
વ્યવહારનુાં કથન પણ ભગવાનના શાસ્ત્રમાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વાંદન ભગવાનને કરવુાં એ વ્યવહાર 
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શ્રદ્ધાને સાચી શ્રદ્ધા માની લે તો વ્યવહાર અને ધનશ્ચયનયમાાં ધવપરીત થઈ ગયુાં. વ્યવહારને 
વ્યવહાર જાણે ને ધનશ્ચયને ધનશ્ચય જાણે તો બે નયની પદ્ધધત રહી. સમજાણુાં કાાંઈ? દેવ-શાસ્ત્ર ને 
ગુર, હવે ગુરને વાંદન કરે છે.  

‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ મુધન પાંચમહાવ્રતિારી હતા, આગમ જેના મુખમાાંથી નીકળે છે 

એમ આગળ લખ્યુાં છે. જેના મુખમાાંથી આગમ ઝરે છે, એવા ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’, દેવ 

પરમાત્માને ઓળખીને વાંદન કયું, વાણી આવી હોય એને ઓળખીને વાંદન કયું, હવે ગુર અમારા 
કોણ હતા એનુાં... 

रसद्धान्तोद्धश्रीधव ंरसद्धसने ं 
तका जाक भट्टपवूा यकलंकम   ।   
शब्दाव्धीन्द ंपजू्यपाद ंि वन्द े 
तदरवद्याढर् ंवीिनरन्द ंव्रतीन्द्रम    ।।३।। 

પોતાના ગુરમાાં બિુાં હતુાં એમ કહે છે. ‘ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત ધસદ્ધસેન 

મુનીન્દ્રને,...’ વાંદન કરાં છુાં. એ ડદગાંબર મુધનમાાં ધસદ્ધસેન મુધન થયા છે એને આ વાંદન છે. 
શ્વેતાાંબરમાાં એ ધસદ્ધસેન મધુન થયા એની અહીં વાત નથી. ધસદ્ધસેન દીવાકર, સન્મધત તકશના 

કરનારા. એને હવે કોઈ આમાાં નાખે છે. અરે..! ભગવાન! શુાં કરે છે જીવો? સન્મધત તકશ આવે છે 

ને એક? ‘ધસદ્ધસેન દીવાકર’નુાં. શ્વેતાાંબરમાાં થયા છે એ નધહ. આ તો ડદગાંબરમાાં મહામુધન 
ધસદ્ધસેન નામના થઈ ગયા છે.    

‘ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત...’ જેમાાં ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી લક્ષ્મીના એ પધત હતા, 
‘ધસદ્ધસેન મુનીન્દ્રને વાંદુાં છુાં...’ એ મુનીન્દ્ર નામ આચાયશ કોઈ હતા. ‘તકશકમળના સૂયશ ભટ્ટ અકલાંક 

મુનીન્દ્રને,...’ અકલાંક દેવ. ‘તકશકમળના સૂયશ = તકશરૂપી કમળને પ્રફુસ્લ્લત કરવામાાં સૂયશ સમાન.’ 

અકલાંક દેવ છે ને? ‘તત્ત્વાથશ રાિવાધતશક’ બનાવેલુાં. ઓહોહો..! તકશરૂપી કમળ એને ખીલવવાને 
સૂયશ સમાન હતા. ડદગાંબર મુધનઓ, સાંતો એવા પાતયા આભના થોભ, િમશના િુરાંિર. ઓહોહો..! 

અરે..! પણ પરીક્ષા ન મળે, શુાં થાય? સમજાય છે કાાંઈ? જેન ેસરાણે ચડાવીને પરીક્ષા કરે. કાટ 

નીકળેલો છે ને કાટ છે કે નધહ, એની ખબર નથી, એમ ને એમ માની લે એ માનવુાં સાચુાં છે નધહ. 
આ તો પરીક્ષા કરીને માનવુાં જોઈએ. ‘અકલાંકદેવ’ કેવા હતા? તકશકમળના સૂયશ ભટ્ટ અકલાંકદેવ.  

(૭) ‘શબ્દધસાંિુના ચાંદ્ર પજૂયપાદ મુનીન્દ્રને...’ ‘શબ્દરૂપી સમુદ્રને ઉછાળવામાાં ચાંદ્ર 
સમાન.’ ‘પૂજયપાદ સ્વામી’ આ ‘સવાશથશ ધસદ્ધ’ ટીકા કરનારા. ‘સવાશથશ ધસદ્ધ’ ની ટીકા, ગિબ 

ટીકા. ‘તત્ત્વાથશસૂત્ર’ની ગિબ મોટા દડરયા, જ્ઞાનના દડરયા! એને કહે છે કે, હુાં વાંદુાં છુાં ને પણ એવા 

અમારા ગુર તો ત્રણેયમાાં સરખા હતા, એમ કહે છે. ‘અને તધદ્વદ્યાથી...’ છ ેને? ‘તધદ્વદ્યાથી સમૃદ્ધ 
વીરનાંડદ મુનીન્દ્રને હુાં વાંદુાં છુાં.’ ત્રણેયમાાં પ્રધવણ હતા. ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત હતા, તકશકમળના 
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સૂયશ હતા અને શબ્દ ધસાંિુના ચાંદ્ર હતા. એવા મુધન થઈ ગયા, િુઓને! ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’ 
પોતાના ગુરની આટલી પ્રશાંસા કરીને વાંદન કરે છે. સમજાણુાં? ભાવધલાંગી સાંત હતા. છઠ્ઠે, સાતમે 

ગુણસ્થાને ઝુલનારા મુધન વીતરાગી નગ્ન ડદગાંબર વનવાસી એવા અમારા આ ગુર, એમ કહે છે. 

તધદ્વદ્યાથી ધસદ્ધાાંત આડદ ત્રણેમાાં સમૃદ્ધ ‘વીરનાંડદ મુનીન્દ્રને હુાં વાંદુાં છુાં.’ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. ત્રણને 
નમસ્કાર કયાશ. ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’ ટીકા કરતાાં, ટીકા કરનારે પોતે કયાશ છે. ચોથો શ્લોક. 

अपवगा यर् भव्याना ंशदु्धर् ेस्वात्मनिः पनुिः।  
वक्ष्य ेरनर्मसािस्य वत ंतात्पर् यसरंिकाम  ।। ४।। 

આ ત્રણને વાંદન કયું, ચોથા હવે કોને માટે આ છે? ‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે...’ આ ટીકા 
કરાં છુાં, કહે છે. લાયક પ્રાણીની મુસ્તત માટે. ‘તેમ િ ધનિ આત્માની...’  

મુમુક્ષુ :– આ કાળે મુસ્તત તયાાં છે. 

ઉત્તર :– મોક્ષ િ છે આ કાળે. નથી તયાાં? દ્રવ્ય શુધદ્ધ જ્ઞાન, દશશન, ચાડરત્ર થયા એ મોક્ષ 
િ છે, સાાંભળને! એકાદ ભવ વચ્ચે હોય એની કાાંઈ ગણતરી નથી. ગણે કોણ?  

‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે તેમ િ ધનિ આત્માની શુધદ્ધને અથે...’ ઓલામાાં આવે છે ને? આ 
ટીકા કરતાાં મારી શુધદ્ધ થાજો, એ શૈલી લીિી છે. (‘સમયસાર’નો) ત્રીજો કળશ છે. ‘મારા આત્માની 

શુધદ્ધને અથે ધનયમસારની ‘તાત્પયશવૃધત્ત’ નામની ટીકા હુાં કહીશ.’ લ્યો! મારા આત્માની શુધદ્ધને 

માટે, ભવ્ય જીવના મોક્ષને માટે આ ટીકાનો ધવસ્તાર ભગવાને કરેલો ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’નો કહીશ. એમ 
કરીને માંગળીક કયું છે.  

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગુરદેવ!) 
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‘જીવ અધિ કાર’ એન ું મુંગ લાચરણ. ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ મ ધન હતા, દદ ગુંબર સુંત 
વનવાસ ી, એની ટીકા કરતાું મુંગલા ચરણ ક રે છે. ચોથો શ્લોક ચાલ્યો આપણે, ફરીને  લઈએ. 

अपवर्ग ाय भव्यगनगां शदु्धय ेस्वगत्मनः पनुः।  
वक्ष्य ेननयमसगरस्य वनृतां तगत्पय ासांनिकगम     ।। ४।। 

આ ટી કા ‘ભ વ્યોના મોક્ષને મ ાટે...’ જ ઓ! અહીં કહે છે, ચાર ગધત મળે કે એ વ ું નધહ. 

જેનાથી આત્માની  પૂણણ પધવત્ર દશા પ્રાપ્ત થાય એને મ ા ટે અહીં ટી કા કરી. પ હેલા આવવ ું જોઈએ 
ને પહેલા. વ્યાખ્યાન પહેલાું આવવ ું જોઈએ, તો મોઢા આગળ બેસાય, નધહતર નધહ બેસવાન ું. 
પાછળ આ વે તો ગડબડ થાય. આ ટીકા ભવ્યોના મ ોક્ષને માટે છે. 

મ મ ક્ષ  :– એટલે શ ું? 

ઉત્તર :– એ ટલે કે આત્મા ની પૂણણ પધવત્રતા પ્રગટ થ ાય એને માટે છે. સ્વગણ મ ળે કે 
ચક્રવતીપદ મળે એને માટે આ ટી કા નથી, એમ કહે છે. ચાર ગધત મળે એને માટે આ ટીકા નથી. 
ગધતનો અભાવ થઈને પુંચમગધત–મ ોક્ષ મ ળે એવી વાત ું આ છે.  

‘ભવ્ય ોના મોક્ષને માટે તેમ જ ધનજ આત્માન ી શ ધિને અથે...’ પોત ેધવકલ્પ છે એટલે એમ 

કહ્ ું ભવ્યોના મોક્ષને માટે. બા કી આ ટી કા કરતાું મ ારું લક્ષ આત્મા ઉપર છે એ ટલે મારા આત્માની 

શ ધિમાું આ ટી કા વખતે માર ી શ ધિમાું વૃધિ થાઓ એ માટે આ ટી કા કરું છ ું. એ ટી કા છે તો ધવકલ્પ 
છે પણ ધવકલ્પના કા ળમ ાું મારું ઘોલન અુંતમ ણખ અખુંડ આનુંદમૂધતણ પ્રભ  એના ઉપર ઢળ્ ું છે એની 
શ ધિ વૃધિ થાઓ. એ મા ટે આ ટી કા કરું છ ું.  

‘ધનય મસ ાર’ની ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ ના મની ટીકા...’ આમ તો ‘પ્રવ ચન સાર’ની 

‘જયસેનાચાયણ’ની ટીકાન ું ન ામ પણ ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ છે. ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ એટલે ટી કાન ું તાત્પયણ શ ું છે 
એ કહેવ ામાું આ વશે. ‘ટીકા હ ું કહ ીશ.’ ભાષા હ ું કહીશ, એમ છે ને?  

મ મ ક્ષ  :– ઉત્તર પ્રદેશ થી આ વ્યો છ ું. થોડ ું ધહન્દીમાું... 

ઉત્તર :– કે ટલા મ ાણસ આવ્ યા છે? 

મ મ ક્ષ  :– છ માણસ. 

ઉત્તર :– છ માણ સ. સારું. કાલે હતા મેરઠવાળા. પછી ચાલ્ય ા ગયા. ધહન્દી છે? ધહ ન્દી. 
આપણ ું ધહન્દી છે? લાવો.  
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આ ‘ધનયમસ ાર’ નામન ું શા સ્ત્ર છે. ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ મહા રાજ દદગુંબર મ ધન સુંવત ૪૯  માું 
થયા, એમણે બનાવ્ય ું. એની  ટીકા ‘પદ્મપ્રભમ લિારીદેવ’ દદગુંબર મ ધન હ તા તો એ ની ટી કા કરે 

છે. એન ું મુંગળા ચરણ કાલથ ી શરૂ કય ું. કહે છે, આ ટી કા મોક્ષને માટે કરું છ ું. આત્મા ની શ ધિ કઈ 

રીતે પ્રગટ થાય? ચાર ગધ તનો નાશ થાય અને પોતાન ું ધનજ સ્વરૂપ જે શ િ સ્વ ભાવ છે, એ 
શ િતાની પૂણણ  પ્રાધપ્ત માટે આ ટી કા બના વ ું છ ું. એમ કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? અને ‘ધનજ  

આ ત્મ ાની શ ધિને અથે...’ મારા આત્માની શ ધિ એ ટી કા કરવાના કા ળમાું મારું શ િ સ્વરૂપ, આનુંદ  

સ્વ રૂપન ું ઘોલન ચાલે જ છે. હ ું શ િ છ ું, પધવત્ર છ ું, પ ણ્ય-પાપના ધવકલ્પથ ી રધહત છ ું. શરીર, કમણથી 
પણ હ ું રધહત છ ું. એમ માર ી દૃધિ અુંતરમાું ચ ાલે છે એ ની ધવશેષ શ ધિ થાઓ. ટીકાના કા ળમ ાું 
ધવશેષ શ ધિ હો, એવી ટી કા કારની પ્રા થણના ભાવના છે. હવે સાુંભળો, પાુંચમો શ્લ ોક.  

र्णुधरर्णधररनितां श्रतुधरसन्तगनतस्त ुसवु्यक्तम   ।  
परमगर्मगर् ासगर् ंवकु्तमभ ुां के वयां मन्गः ।।५।। 

અહો! મ ધન છે ભા વધલુંગ ી સુંત છે, આત્મઆનુંદમાું મસ્ત છે, આત્માના આનુંદમ ાું મસ્ત  

છે, એને મ ધન કહીએ. અુંતર  અતીધન્િય આનુંદમાું મસ્ત છે એવા ટી કા કાર ‘પદ્મપ્રભ મલિાર ીદેવ’ 
કહે છે, હ ું આ શાસ્ત્રની ટી કા  કરું છ ું. હ ું મુંદબ ધિ શ ું આ ટીકા કરું? એમ ક હે છે.  

શ્લોકા થણ :– ‘ગ ણના િરનાર ા ગણિરો થી રચાયે લા...’ ગણિરોએ ટી કા કરી છે. જ ઓ! 
પ્રમાણ આપે છે, પુંદડતજી! કેટલાક કહે છે કે આ ટીકા  ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવે’ બનાવી છે માટે 

બરાબર નથી, એ મ પુંદડત લોકો કહે છે. કોઈ ક કોઈ ક પુંદડત એમ કહે છે. અહીં કહે છે, નધહ, હ ું 

ટીકા બના વ ું છે એ ગણિરદેવોએ રચ ી છે એ ટીકા હ ું કરું છ ું. ભગવાન પરમાત્મા ધ ત્રલોકના થના 
ગણિર, પ્રિાન િમણના દદવાન, એવા ગણિરોએ ટીકા બનાવી હતી, ભા વ કહ્ા એ ટી કા હ ું કહીશ. 
સમજાય છે કાુંઈ?  

‘શ્ર તિરોન ી પરુંપરાથ ી સાર ી વ્યક્ ત કરાયેલા...’ પાછળથી પણ શ્ર તના િરનારા સુંતો 

દદગુંબર મ ધન ઓ ભાવધલું ગ ી સુંત, એમણે આ શાસ્ત્રની ટીકા વ્યક્ ત કરી. પરુંપરાથ ી સારી રીત ે 

વ્યક્ ત કરી. પરુંપરાથ ી ચા લી આવે છે. સવણજ્ઞ  ભગવ ાનથ ી, ગણિરો થી રધ ચત આ ટી કા પરુંપરાથી 
ચાલી આ વે છે. ગ રએ ધશષ્યને કહી, ધશષ્યએ ધશષ્યને કહી, ઠેઠ દદગુંબર પરુંપરા, સવણજ્ઞ પરુંપરાથી 

ચાલી આ વે છે. એ આિાર આપે છે. સમજાય છે કાુંઈ? વચ્ચે શ્વેતાુંબર ની કળ્ ા એમ ણે તો પોતાની 

કલ્પના થી નવ ું કાઢ્ ું છે. એ પરમાત્માન ી પરુંપરાનો મ ાગણ  નથી. સમ જાય છે કાુંઈ? આ તો પરુંપરા 
સવણજ્ઞદે વ ગણિરોએ... જ ઓ! આિાર આપે છે. સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ! ગણિરોએ રચી અન ે 

શ્ર તિર, ભલે ગણિરની જેવી શક્ક્ ત હતી એવી બી જાને નહોતી, પણ શ્ર તને િરનારા હતા. 

ભાવશ્ર તન ા િરન ારા, એ વા ‘પરુંપર ાથી સારી રીતે વ્યક્ ત કર ાયેલા...’ પરુંપરાથી બરાબર વ્યક્ ત 
કરાયેલ ા ‘પર માગમન ા અથણ સમૂ હ...’ જ ઓ! આ ‘ધનયમસાર’ને પરમાગ મ નામ  આપય ું. પરમ 
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આગમ. સમજાય છે કાુંઈ? પરુંપરાથી આ વેલ ું એવા પર માગ મનો અથણ. આપણે  મુંદદ ર બને છે ને? 
એન ું નામ પણ પરમાગમ (છે). પરમાગ મ મુંદદર છે. આ નવ ું બને છે ને? ‘પર માગમના  

અ થણસ મૂહ...’ ‘सगर् ाः’ ‘अर् ासगर् ा’ એ ને? સમૂહ. આહા..! જ ઓ! કે ટલા ધનમાણન છે! 

‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ મ ધન દદગુંબર સુંત છે, જુંગલમાું રહેતા હતા અને ‘ધનયમસાર’ની ટી કા  
કરતાું કહે છે, હ ું કોણ છ ું? હ ું તો શ ું છ ું? ગણિરોથી, શ્ર તિરોથી એની ટીકા ચાલી આવે છે. 

પરુંપરા, ભગવાનની પરુંપરાથી ચાલી આ વે છે.  

(કહે છે), ‘ક થન કરવાને અમે મું દબ ધિ તે કોણ?’ આહાહ ા..! કહો, સમજાય છે કાુંઈ? 

એવી ટી કા અલૌદક ક ટી કા છે. દદગુંબર સુંતોની કથની  અલૌદકક કથન છે. સવણજ્ઞ પ રમાત્મા  

ધત્ર લોકના થની પરુંપરાની િા રા ચાલી આવે છે. સમજાય  છે કાુંઈ? આ વી ટી કા છે ત ો સૂક્ષ્મ. હ વ ે 
કહેશે. છઠ્ઠો શ્લ ો ક.  

अस्मगकां  मगनसगन्यचु् यः प्रनेरतगनन पनुः पनुः। 
परमगर्मसगरस्य रुच्ग मगांसलयगऽधनूग  ।। ६ ।। 

કહે છે કે, આ ટીકા થઈ કઈ રીતે? કે અમારા મનમાું વારુંવાર એવ ી પ્રેરણા થતી હતી કે 

હ ું ટી કા બન ાવ ું, હ ું ટી કા બનાવ ું, એવી વ ારુંવ ાર (પ્રેરણ ા  થતી હત ી). ‘મ ગનભાઈ’! એ ધવકલ્પ જ 

એવો આ વતો હ તો. આ હાહ ા..! સહેજે એવો ધવ કલ્પ આ વ તો હતો કે હ ું ટીકા બના વ ું, ટીકા બનાવ ું. 
ટીકાની વાણીન ો કતાણ આત્મા છે નધહ. ટીકાની વાણીનો કતાણ આત્મા નથી. એ તો જડની પયાણય 

છે. આહા હા..! પણ મને વારુંવાર એ મ ધવકલ્પ આ વતો હતો, ઓહો..! ભગવાન ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’, 
એમના ‘ધનયમસ ાર’ની ટી કા બને, ટીકા બને એમ મને વારુંવ ાર પ્રેરણા થતી હત ી.  

‘હમણાું અમ ારું મન પરમાગમન ા સારની પ િ  રધચથી...’ જ ઓ! આહા..! પ િ  રધચ. 

પરમાગ મ, પરમાત્માએ જે મ કહ્ ું તેમ સુંતોએ પરુંપરા ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયણદેવ’ જેમ કહે  છે તેમ તેની 

ટીકા કરવાન ી મને રધચ થ ઈ છે. એ પ ધિ(નો અથણ). પરમાગ મનો સ ાર, પાછો. પર માગ મ એમ  

નધહ, પણ પરમાગમનો સાર. જ ઓ! પરમાગમ છે તેન ો પણ સાર. ‘ધનયમસાર’ છે ને? આહાહા..! 

‘પ િ  રધચ થી ફર ી  ફરીને અત્યુંત પ્રેદ રત થાય છે.’ અુંદર પ્રેરણા થાય છે કે ઝટ બનાવ ું, ટીકા બને, 
ટીકા બને. એવો ધવકલ્પ છે ને? ‘મગનભાઈ’! એ ધવકલ્પ ધવના કુંઈ (ટીકા) બનત ી નથી. વારુંવાર 

એવો ધવકલ્પ આવે છે કે આ મ કરું, આમ કરું. ધવકલ્પ છે પ  ણ્યબુંિન ું કારણ. પણ અમારા સ્વ રૂપ 

તરફન ું જે ઘોલન છે તેન ાથી મારી શ ધિ વિી જાઓ એવી માર ી ભાવના છે. આહાહા..! ‘ફર ી 
ફ રીને અત્યુંત પ્રેદ રત થાય છે.’ અત્યુંત પે્રદરત થાય છે. એ ધવના ધવકલ્પ તૂટત ો નથી. આમ બન ાવ ું, 

આમ બના વ ું એવો ધવકલ્પ વારુંવ ાર આવ્યા કરે છે. ‘(એ રધચ થી પ્રેદ રત થવાને લીિે ‘ત ાત્પયણવૃધત્ત’ 

ના મની આ ટીકા રચાય  છે).’ લ્યો. આ કા રણથી આ ટી કા બનાવ ી છે. જ ઓ! ભ ગવાનની પરુંપરાથી 
ગણિરોએ રચે લી ટી કાનો અથણ હ ું કહ ું છ ું. મારી કલ્પન ાન ું કે મારા ઘરનો અથણ નથી, એમ કહે છે.  
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સાતમો શ્લો ક.  

पांिगनस्तकगयषद्द्द्धव्यसत्पतत्त्वनवगर् ाकगः।  
प्रोक्तगः सतू्रकृतग पवंू प्रत्यगख्यगनगनिसनियगः  ।।७।।  

‘ક ુંદક ુંદ ાચાયણ’ મ હારાજ, ‘સૂત્રકારે પૂ વે પાુંચ અક્ સ્તક ાય,...’ કહ્ા. કા ળ ધસવ ાય જીવ, 
પ દ  ગલ, િમણ, અિમણ અને આકાશ. કાળને મે ળવીને છ  િવ્ય કહ્ા. સાત તત્ત્ વ કહ્ા અને નવ  

પદાથણ (કહ્ા). ‘તે મ જ પ્રત્યાખ્ય ાનાદદ સધત્ક્ર યા કહેલ  છે...’ એમ કહે છે, જ ઓ! એમાું તો સત    

પ્રત્યાખ્યાન–સાચ ું પ્રત્યાખ્યા ન–શ ું છે? સાચી ભક્ક્ત શ ું છે? એવા કથન ‘ક ુંદ ક ુંદાચ ાયે’ કહ્ા છે. 
સાચ ું પ્રધતક્રમણ શ ું છે? સાચી આ લોચના શ ું છે? સધત્ ક્રયા (સત  દક્રયા?) એવ ો શબ્દ પડ્યો છે ને? 

સધત્ક્રયાન ું કથન કય ું છે. પોતાનો આનુંદ સ્વ રૂપ ભગવ ા નમાું લીનતાન ી દક્રયાન ું ના મ સધત્ક્રયા છે. 

બા કી વ્યવહારના જે ધવકલ્પ ઉઠે છે, પ્રધતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાનના ધવકલ્પ એ સધત્ક્રયા નથી, એ ધવકલ્પ 
તો બુંિન ું કારણ છે. સમજાય  છે કાુંઈ? ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયે’ આમ કહ્ ું છે, એમ ક હેછે.  

જેમાું સધત્ક્રયા–પ્રત્યાખ્યાન  આદદ શબ્દ છે ને? આલો ચના, પ્રત્યાખ્યાન, ભક્ક્ત,  
પ્રધતક્રમણ, સામાધય ક, યોગ, ધનયમ. એ બિ ું, આત્મા આનુંદસ્વરૂપ શ િ, પ ણ્ય-પાપના ધવકલ્પથી 

રધહત, એવા આત્ માની અુંત ર એકા ગ્રતાથ ી આનુંદ અને શ ધિની વૃધિ થાય એન ું નામ સત  દક્રયા  

કહેવાય છે. દેહની દક્રયા જડ છે, આ તો માટી છે. આ બો લાય છે તે જડ માટી છે. આત્મા બોલત ો 
નથી. એ જડની દ ક્રયા છે. અ ને અુંદર ભક્ક્તનો, કથનનો ધ વકલ્પ ઉઠે છે એ  તો રાગ છે. એ સત  દક્રયા  

નથી. આહાહા..! ભગ વાનની  ભક્ક્ત, દયા, દાન, વ્રત, પજૂા, સાુંભળવ ું, સુંભળા વવ ું એવો જે ધવકલ્પ, 

રાગ ઉઠે છે એ સત  દક્રયા નથી. સમજાય છે કાુંઈ? એય..! આ જાત્રા-બાત્રાનો ધવકલ્પ ઉઠે એ 
સત  દક્રયા નથી, એમ ક હે છે.  

સત  દક્રયા તો એને કહીએ કે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અ ને આનુંદનો કુંદ પ્રભ  છે, પ ણ્ય-

પાપના ભાવ શ ભ-અશ ભર ાગથ ી રધહત છે, એવી આત્ મવસ્ત માું લીનતાન ી એકા ગ્ર તા થવી એન ું 

નામ પરમાત્ મા અને સુંતો સત  દક્રયા કહે છે. સમ જાય છે કાુંઈ? લોકો બહ ારમ ાું એ ટલા અ ટવાઈ 

ગયા છે. અહીં તો કહે છે, ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ આમ કહ્ ું છે, એમ કહે છે. હ ું એન ું સ્પિીકરણ કરીશ. 
પુંદડતજી! ‘સત  દક્ર યાન ું કથન કહેલ છે...’ એમ કહે છે, જોય ું? ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયે’ ‘સમયસાર’મ ાું, 
‘પ્રવચનસ ાર’માું (કેટલ ું  કહ્ ું  છે)!  

મ મ ક્ષ  :– જૈનિમણમાું દક્રયા.. 

ઉત્તર :– દક્રયા, પણ કઈ દક્રયા? દક્રયાના ત્રણ પ્રકાર. હમણાું કહ્ ું ને? આ શરીર, વાણીની 
દક્રયા થાય છે એ તો જડની છે. હાલવ ું, ચાલવ ું, બો લવ ું એ તો જડની દક્રયા છે. અુંદરમાું દયા, દાન, 
વ્રત, ભક્ક્તના પદરણામ ધવકલ્પ ઉત્પન્ન થ ાય છે એ રાગની દક્રયાછે.  

મ મ ક્ષ  :– િમણ નધહ? 



ગાથા – ૧, શ્લોક – ૪ થી ૭           પ્રવચન નં. ૨                                       15 

ઉત્તર :– િમણ નધહ. આહા હા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

િમણ તો વીતરા ગ પરમાત્ માની પરુંપરાથી આ વેલો, ચૈતન્ યસ્વરૂપ ભગવાન આનુંદન ું િામ 

પ્રભ આત્મા છે, એમાું એકાગ્રતા થવી, સત   સ્વરૂપ શ િમાું એકાગ્રતા થવી એન ું નામ 
‘ક ુંદક ું દ ાચાયણદે વ’ સત  દક્રયા કહે છે. કોઈ કહે છે ક ે એ તો ‘ક ુંદક ુંદાચાયે’ કહી છે, એમ કહે છે. 
સમજાય છે કાુંઈ? એમાું સત  દક્રયા કહી છે. પ્રધતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના (આદદ). આહાહા..! 

આત્મા જ્ઞાન અને આનુંદ, શાુંત, અધવકારી સ્વભ ાવ સ્વ રૂપની સન્મ ખ થઈ એ માું લી નતા 

કરવી એ લીનતાની દક્રયાને અહીંયા સત  દક્રયા કહે છે. અપૂવણ કઠણ વાત છે, ભાઈ! સમજાય છે 

કાુંઈ? આવી વાત દદગું બર સુંતો ધસવાય ક્યાુંય છે નધહ. પુંદડતજી! એવી વાત છે. ગડબડ ગડ બડ  
કરે છે. આમ કરો ને આમ કરો. હો, શ ભભાવ હોય છે. ભક્ક્તનો, વ્રતન ો ધવકલ્પ હોય છે, પણ એ 
છે પ ણ્યબુંિન ું કારણ. એ િમણસ્વરૂપ નથી.  

મ મ ક્ષ  :– થોડો પણ િમણ નથી. 

ઉત્તર :– થોડ ો પણ િમણ નથી.  

મ મ ક્ષ  :– અશ ભથ ી તો બચે છે. 

ઉત્તર :– તોપણ એ વસ્ત  િમણ નથી. પણ એને વ્યવહારિમણ કહેવાય છે, ક્યારે? કે પોતાના  

ધનશ્ચય આનુંદસ્વ રૂપની લીનતાની સત  દક્રયા ઉત્પ ન્ન થ ાય તો એ ધવકલ્પ ઉઠ્યો એન ે વ્યવહારિમ ણ 

કહે છે. આવી વાત છે, ભા ઈ! આહા હા..! જ ઓને! કહે  છે, પરુંપરા, અમારા સુંત ો એ પરુંપરાથી 
આવી વ ાત કરી છે. આ ટી કા હ ું કહીશ એ મારી નથી, એ તો પરુંપરાથી ચાલી આવી છે અન ે 

‘ક ુંદક ુંદ ાચાયે’ એમાું સત  દક્ર યા કહી છે. કહો, ‘પોપટભ ા ઈ’! સમજાણ ું કાુંઈ આમાું? અુંદર આવી  

ઝીણી દક્રયા છે. તમ ે જાણો કે બહાર થી પૈસા ખચી કરી નાખ્યા ને દાન કયાણ માટે િમણ થાય છે, 
(એમ નથ ી). િૂળમ ાુંય િમણ નથી. એમાું પણ પા છી પ ધિ  તો બીજી  કર ી. ગ્ર હીત ધમ થ્ યાત્વન ું પોષણ 

કય ું. સમજાણ ું કાુંઈ? એ ન સમજાય, જરી ઝીણ ું પડે એને. વીતરાગનો દદગું બર સુંપ્ર દાયનો માગણ 

અનાદદથી ચાલ્યો આ વે છે. એનાથી ધવ રૂિ જે માગણ છે તેની પ ધિ કરવી તે ગ્રહીત–ન વા ધમથ્યાત્વન  ું 
પોષણ કરનારી દક્રય ા છે.  

મ મ ક્ષ  :– નવા લ ાકડ ા ઘાલ્ય ા? 

ઉત્તર :– નવા ધવશેષ લાકડ ા (નાખ્યા). એય..! ઝીણી વાત છે, ભાઈ! ‘સ્વરૂપ ચુંદભા ઈ’! 

આવી વ ાત છે આ. ‘સ્વ રૂપચુંદભાઈ’નો જન્મ તો શ્વેતાુંબરમ ાું થઈ ગયો. ખબર છે? હવે (દદગુંબર) 
થઈ ગયા. બાપ ! મ ાગણ એ છે, હોં! આ પક્ષન ો માગણ નથી. આ તો વસ્ત ન ા સ્વ રૂપનો માગણ છે. 
વસ્ત ન ો જ એવો મ ાગણ છે. સમજાય છે કાુંઈ? બહ  કઠણ માગણ પ ડે. આહાહા..!  

કહે છે, ‘પ્રત્યાખ્ય ાનાદદ...’ છે ને શબ્દ અુંદરમાું? જ ઓ! શ િભાવ પ્રત્યાખ્યાન આદદ છે 

ને? સ્ત ધતમાું છે ને અુંદર? જ ઓ! ભક્ક્ત, ધનશ્ચય પરમઆવશ્ય ક, આલોચના, પ્રાયધ શ્ચત, સમાધિ, 
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ધનશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન, પરમાથણ પ્રધતક્રમણ  એ બિ ા અુંદ ર એકએ ક અધિ કાર છે. ભક્ક્ત પણ એને 
કહીએ કે આત્મા આનુંદ સ્વ રૂપમાું એકા ગ્ર થ વ ું એ ભક્ક્ત છે. સાચી ભક્ક્ત તો એ છે કે  જે સત  દક્રયા 

અને મ ક્ક્ તન ું કારણ છે. વચ્ચે ભગવાનની ભક્ક્તનો ધવકલ્પ આવે છે પણ એ પ ણ્યબુંિન ું કારણ 
છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

એમ ધનશ્ચયસ્વરૂપ આત્મા પોતાના ધનજાનુંદમાું લીન થ ઈ જે શાુંધત અને અનાક ળતા  પ્રગટ 

કરે છે એન ું ના મ સત  દક્રયા  કહેવામાું આ વે છે. એ ભૂધ મકા માું પછી શ ભભાવ હોય છે તો એ  
શ ભભાવને વ્યવહારિમણનો  આરોપ કહેવાય છે. વ્યવહા ર શબ્દે પ ણ્ય. છ ે પ ણ્ય, પણ એ 

ધનશ્ચયિમણની ભૂધમકાની સ ાથે આવ્યો છે તો એને વ્યવહારિમણનો આરોપ દેવામ ાું આવે છે.  

સમજાય છે કાુંઈ? ભારે કઠણ. જગતની સાથે અતડા થઈને ઉભા રહ ે ત્યારે (થાય એવ ું છે). 
(જગતની સાથે) મેળ ખાય એવ ું નથી.  

કહે છે, ભગ વાન ‘ક ુંદ ક ુંદાચ ાયે’ સત  દક્રયાન ું કથન કય ું છે. લ્યો. ‘(પ્રથ મ પ ાુંચ અક્સ્તકાય 
વ ગેરે અને પછી પ્રત્યાખ્ય ાનાદ દ સત  દક્ર યા ક હેલ છે).’ સાત (શ્લોક દ્વારા) મુંગ લાચ રણ  કહ્ ું.  

હવે ‘ક ુંદ ક ુંદાચ ાયણ’ ટીકા કાર (કહે છે). ‘અધત ધવ સ્તા રથી બસ થ ા ઓ, બસ થાઓ.’ ‘अलम 
अलम’ ‘अलमलमनतनवस्तरेण’ ‘સાક્ષા ત   આ ધવવરણ જય વુંત વતો.’ આહાહા..! કહે છે કે આ  

ટીકા છે એ કાયમ ર હો. એમ કહ્ ું ને? એ ધવવરણ કહ્ ું ને? જયવુંત વતો. આ પરમટી કા સત્ય  

પરમાત્મ સ્વ રૂપને બતાવનાર ી, પોતાના િમણની શાુંધતની દક્રયા બતા વનારી એવ ી ટી કા જયવુંત વતો. 
‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ દદગું બર મ ધન  પોતે કહે છે.  

‘હવે (શ્ર ીમદ   ભગ વત્ક ુંદક ુંદાચ ાયણદે વ ધવરધ ચત) ગાથાસૂત્રન ું અ વતરણ કર વામાું આવે છે:’ 
માથે છે ને? ‘अर् सतू्रगवतगर--’ આમાું એ શબ્દ પડ્યો છે, લ્યો. સૂત્રનો અવતાર થાય છે. સૂત્ર 

જન્મે એટલે સૂત્રની ઉત્પધત્ત થાય છે, સૂત્રની ઉત્પધત્ત થાય છે. ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ સૂત્રની ઉત્પધત્ત કહે 

છે. આ ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયણ’ની ગાથા છે. સુંવત ૪૯ માું ભરતક્ષેત્ર માું મહા મ ધન દદગુંબર સુંત થયા છે. 
પોન્ન ર ધહલમાું રહેતા હતા. મિાસથી એુંસી માઈલ દૂર  ‘વુંદેવાસ’ નામન ું એક નાનકડ ું ગામ છે. 

ત્યાુંથી પાુંચ માઈ લ દૂર ‘પો ન્ન ર ધહલ’ નામન ી ટે કરી છે. ત્યાું પગલા છે, ‘ક ુંદ ક ુંદાચાયણ’ના પગલા 

છે. અમે બે વાર જઈ આવ્યા છીએ. ત્યાું આનુંદમાું રહેતા  હતા. ત્યાુંથી ભગવાન પાસે ગયા હતા. 
‘સીમુંિર’ પરમાત્મા તીથું કરદેવ મ હાધવ દેહ ક્ષેત્ર માું ક્બરાજ માન છે. તીથુંકરપણે અદરહુંતપદે 

ક્બરાજમ ાન છે. ત્યાું ગયા હ તા, આઠ દદવસ રહીને અ હીં આવી આ બનાવ્ય ું છે. ત્યાું આઠ દદવસ  

રહ્ા હતા પ છી આવીને આ  શાસ્ત્ર બનાવ્ય ું. સૂત્રનો જન્મ થાય છે, એમ કહે છે. સતૂ્રન ું અવતાર–
અવતરણ–થાય છે. હવે ‘ક ું દક ુંદાચાયણ’ની ગાથા.   
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णनमऊण निणां वीरां अणांतवरणगणिांसणसहगवां । 
वोच्छगनम नणयमसगरां केवनलसिुकेवलीभनणिां ।।१।।  

‘સમયસ ાર’માું  

वांनित ुसव्वनसद्ध ेधवुमिलमणोवमां र्नि पत।े 
वोच्छगनम समयपगहुडनमणमो सिुकेवलीभनणिां ।।१।।  

એમ હત ું. આમાું તો ચ ોખ્ખા  કેવળી અને શ્ર ત કેવ ળી બે નામ પાડ્યા છે. ટી કામાું એમ  કય ું 

છે. ટી કામાું ચોખ્ખ  ું કર ી નાખ્ ય ું છે. આ પ્રમાણે ચ ોખ્ખ ું કય ું છે. આ ‘ધનયમસાર’ કેવ ળજ્ઞાન ીએ કહ્ ું 

છે. જ ઓ! ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ સીિ ું કહે છે. ભગવાન પછી છસ્સ ો વષે દદગુંબર મ ધન થયા. એના સો 
વષણ પહેલા શ્વેતાુંબર પુંથ દદ ગુંબરમાુંથ ી નીકળી ગય ો હતો. પછી ‘ક ુંદ ક ુંદાચાયણ’ થયા. કહે છે કે 

આ ‘સમય સાર’ કેવ ળીન ું કહેલ ું કહીશ, એ મ કહે છે, લ્યો. કેવ ળીન ું કહે લ ું કહીશ તો શ ું કેવળી  

પાસેથી સાુંભળ્ ું છે? હા. સાક્ષાત   ભગવાન પાસે ગયા હતા. મહાધવદે હમાું ‘સીમું િર’ ભગવાન 
ક્બરાજે છે ત્યાું ગયા હત ા. કેવળી અને શ્ર તકેવ ળી, ચૌદ  પૂવણિર જે શ્ર તકેવળી મ હાધ વદેહ માું હતા 
તેમની પાસે જે સાુંભળ્ ું છે તે હ ું કહીશ, એમ ક હે છે. નીચે ધહન્દી છે ને? 

ન મીને અનુંતોત્કૃિ દશણનજ્ઞ ાન મય ક્જન વીરને; 

કહ ું ધનયમસ ાર હ ું કેવળીશ્ર તક ેવ ળીપદરકધથતને. ૧. 

પહેલા એનો અન્વયાથણ લ ઈએ. ‘अनांन्तवरिगनिशानस्वभगवां’ ‘અનુંત અને ઉત્કૃિ 

જ્ઞાનદ શણન જેમનો સ્વભ ાવ છે...’ ભગવાનનો. કેવળજ્ઞા ની વીર પરમાત્માની વ્યાખ્યા કરે છે. વીર  
ભગવાન મ હાવીર પરમ ાત્ મા કેવ ા છે? ‘અનુંત અને ઉત્કૃિ જ્ઞાનદ શણન જેમનો સ્વભ ાવ છે...’ 

એવી જેમની દશા પ્રગ ટ થઈ ગઈ છે. ત્રણકાળ ત્રણલો ક એક સમય માું ભગવ ાન જા ણે છે અને દેખે 

છે. એવ ું ભગવાન ‘મહાવી ર’ન ું શાસન છ ે તો ‘મહાવીર’ને નમન કરે છે. અત્યારે ભગવાનન ું 

શાસન ચાલે છે ને. 

કહે છે, અનુંત અને ઉત્કૃિ. ‘જ્ઞાનદ શણન જેમનો સ્વભા વ છે એ વા (–કેવળજ્ઞાન ી અન ે 
કેવ ળદશણન ી)...’ ‘निनां वीरां’ ‘ક્જન વ ીરને...’ જેમણે ચાર ગધત અને રાગ-દ્વેષ, મોહ ક્જત્યા છે, એવા 

ક્જન વીરને ‘નમીને...’ લ્યો, એને નમન કરું છ ું, એમને હ ું નમન કરું છ ું. વીર–જેમણે આત્મા માુંથ ી 
અજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષ કાઢી નાખ્યા છે અને પરમાત્મપદ ની પ્રાધપ્ત કરી છે, તેમને હ ું નમન કરું છ ું.  

‘केवनलश्रतुकेवनलभनणत’ ‘કેવળી અને શ્ર તકે વળી ઓએ કહેલ ું...’ છે. આ ધનયમસાર  કોઈ  

અજ્ઞાનીન ું કે કોઈ કલ્પના થી બનાવ્ય ું છે એમ નથી. સવણજ્ઞ પરમાત્મા અદર હુંતદેવ કે વળજ્ઞાની અને 
તેમની પાસે રહેનાર શ્ર તકેવ ળીઓન ું કહેલ ું આ ધનય મસાર છે. સમજાય છે કાુંઈ? ‘ધનય મસાર હ ું 

કહ ીશ.’ ધનયમ એટલે મોક્ષનો માગણ. એ અથણમાું આવશે. સાર એટલે પ ણ્ય અને પાપના ધવકારથ ી, 
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વ્યવહાર રત્નત્ર યથી રધ હત. ધનયમ એટલે પોતાનો શ િ  ચૈતન્ય ભગવ ાનની સમ્ય ગ્દશણન, જ્ઞાન, 
ચાદરત્ર  દશારૂપ ી ધનયમ. અને સાર એટલે વ્યવહારરત્ન ત્રય જે દેવ-ગ ર-શ ાસ્ત્રની શ્ર િા આદદના 

ધવકલ્પથી રધહત, એન ું નામ ધનયમસાર કહે વાય છે. વ્યવહાર શ્રિાથ ી રધહત, અહીં તો એમ કહે છે. 

આહા હા..! ત્યારે પેલા કહે કે,  વ્યવહારથી પ્રાપ્ત થાય  છે, વ્યવહારથી પ્રાપ્ત થાય  છે. વ્યવહાર 
હો, આવે છે જરૂ ર પણ એનાથી મ ક્ક્ ત થાય છે એમ નથી. આહાહા..! સમ જાય છે કાુંઈ? ટીકા 

કરશે.  

ટીકા :– ‘અહીં...’ હ ું કહીશ એમ છે ને? ‘वक्षगनम’. હ ું કહ ીશ. ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ કહે છે, 

કહેનાર તો હ ું છ ું ને! મેં ભલ ેકેવળી અને શ્ર ત કેવ ળી પા સેથી સાુંભળ્ ું પણ વતણમાન માું તો હ ું કહ  ું 

છ ું. સમજાય છે કાુંઈ? સવણજ્ઞ પરમાત્મ ા અને શ્ર તકેવળી ઓ, ચૌદ પૂવણિરોન ું કહેલ ું છે પણ 
વતણમાનમ ાું તો હ ું કહ ું છ ું. ‘અહીં...’ ‘निनां नत्वग’ ‘એ ગાથાની શાસ્ત્રન ા આદદ માું અસાિ ારણ 

મું ગ ળ કહ્ ું છે.’ મહામાુંગધલ ક. ઓ..હો..! અસાિારણ મ ાુંગધલક, એ વી વ સ્ત  બીજી છે નધહ. એવ ું 

મુંગલ–પધવત્રતાન ી પ્રાધપ્ત, એવ ું માુંગધલ ક અહીંયા પહે લા કહ્ ું છે. મુંગ એટલે પધવત્રતા, લ એટલે 
લાતી–પ્રાધ પ્ત. પોતાના આનું દની, શ ધિની પ્રાધપ્ત. એન ું નામ મુંગ લ કહે વામ ાું આવે છે. આહા હા..! 

‘नत्वग’ ‘ઇત્યાદ દ પદોન ું તાત્પયણ કહેવા માું આવે છે.’ જ ઓ! તાત્પયણવૃધત્ત છે ને? એટલે 
તાત્પયણ (કહ્ ું). ‘અનેક  જન્મરૂપ  અ ટવીને પ્રા પ્ત કરાવવાના હેત ભૂત સ મસ્ત મોહરાગદ્વેષાદદ કને 

જે જીતે છે...’ ધવકારી ભા વ ને કહ્ ું. એય..! પુંદડતજી! કમણ શબ્દ ન થી લ ીિો. જ ઓ! ટી કા જ ઓ! 

અનેક જન્મ ચોરાશીના અ વતાર. ધનગોદ, એકેધન્િય, બેઇધન્િય, ત્રણઇધન્િય, ચૌઇધન્િય આદદ 
અવતાર થ વાન ું કા રણ, ચોરાશીના અવતાર જન્મ-મરણ થવાનો હેત  સમસ્ત મ ોહ, રાગ-દ્વેષ આદદ  

ભાવ (છે). અહીંયા કમણને હે ત  કહ્ો નથી. સમ જાય છે કાું ઈ? વીરના અથણમ ાું અથણ કર શે. કમણશત્ર ઓ  
પર ધવજય પ્રાપ્ત કરે. વીરન ા અથણમાું ત્યાું આગળ કમણશ ત્ર  નાખશે.   

અહીં તો ભ ગવાનઆત્ મા શ િ જ્ઞાનઘન આનુંદસ્વરૂપ થી ધવપર ીત માન્યતા–ધમથ્ય ાત્વ–

શરીર હ ું છ ું, રાગ હ ું છ ું, પ ણ્ય હ ું છ ું, પ ણ્યથી મને િમણ થાય છે એવી ધમથ્ય ા માન્ય તા અને રાગ-
દ્વેષ, અન કૂળ-પ્રધત કૂળતા માું રાગ અને દ્વેષ, એવા જે મોહ અને રાગ-દ્વેષને જેણે જીતી લીિા છે. 

‘જીતે છે તે ક્જન છે.’ એને ક્જન કહીએ. ક્જન કોઈ પક્ષનો શબ્દ નથ ી, કોઈ સુંપ્રદા ય નથી. ક્જન 

તો ગ ણવાચ ક શબ્દ છે. આ હાહ ા..! જેણે આત્મામાુંથી ધમથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષને જીતી લીિા અને 
સમ્યગ્દશણન ને વીતરા ગતા પ્રગટ કય ાણ, તેન ે ક્જન કહેવા માું છે. આહા હા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

‘અનેક  જન્મરૂપી અટવ ી...’ એમ શબ્દ લીિ ો છે ને? ‘अनकेिन्मगटवी’ સુંસ્કૃતમાું  એમ 
શબ્દ છે. અનુંત શબ્દ ન લીિો. અનેક જન્મરૂપી અટવી–વન–જુંગ લ. આહા હા..! ચોરાશીના  

અવતાર, જેમ ાું એકેધન્િય, બેઇધન્િય, ત્રણઇધન્િય, ચૌઇધન્િય, ધનગોદ, બટાકા, ફૂગના અનુંત 

અવતાર કયાણ. એવા જન્મ-મરણનો હેત  મોહ, રાગ-દ્વેષ  છે. મોહ એટલે ધમથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષ 
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એટલે અધસ્થરતાન ો ભાવ, એને જીતી લીિા. જેણે પોતાના સ્વભ ાવનો આશ્રય કરીને એને જીતી 
લીિા. ભાષા જ ઓ! મોહ, રાગ-દ્વેષને જીત્યા. ક્જનની વ્યાખ્યા કરવી છે ને! એનો ઇ અથણ છ ે કે 

સ્વભા વ પરમાત્મ ા પોતાન ું ધનજ સ્વરૂપ, શ િ બ િ જ્ઞા નઘનમાું લીન થઈને મોહ ને રાગ-દ્વેષની  

ઉત્પધત્ત ન થઈ એન ું નામ મોહ ને રાગ-દ્વેષ જીત્યા એમ કહેવામાું આવે છે. કહો, સમ જાય છે કાુંઈ? 
એવા ક્જન છે. લ્યો, માુંગધલ કમાું પહેલો ક્જન શબ્દ આવ્ યો. આહા..!  

મોહ અને રાગ-દ્વેષને જીતી  લીિા. એનો અથણ એ થયો  કે રાગ, દ્વેષથી આત્માને લાભ 
થાય છે, એમ તો નથી. સમજાય છે કાુંઈ? શ ભરાગ છે તેન ે પણ જીતી લીિો, એમ કહ્ ું ને? 

શ ભરાગ છે તેન ાથી મને લાભ થાય એમ તો રહ્ ું નધહ. એને તો જીતી લીિા. શ ભરાગથી રધહત 

મારી વસ્ત  શ િ સક્ચ્ ચદાનું દ ધસિસ્વરૂપ છે, એની દૃધ િ કરીને અન ભ વમાું ભાન કરી અુંતર માું 
લીન થઈને મોહ ને રાગ-દ્વેષને જીતી લીિા. શ ભરાગને જીતી લીિો. સમજાય છે કાુંઈ? શ ભરાગથી 

મને લાભ થશે, એમ તો રહ્ ું નધહ. એને તો જીતી લીિા. જેને જીત્યા એનાથી આત્મા માું જીતવાની 

મદદ થશે? શ ું કહે છે, સમ જાણ ું? શ ભરાગાદદને જીત વ ા છે, નાશ કર વો છે. જેનો નાશ કરે છ ે 
તેન ાથી આત્માની શાુંધત ની ઉત્પધત્ત થાય છે? એના કારણે (થાય છે)? ‘સ મસ્ત 

મ ોહરા ગદ્વેષાદ દકને...’ દ્વેષ આદદ એટલે ધવષયવ ાસના, રધત, અરધત. ‘જે જીતે છે...’ એમ છે. ‘તે 
ક્જન છે.’ આહા..! 

‘વીર..’ હવ ે વીરની વ્યાખ્યા. ક્જનવીર. ‘વીર એટલે ધવક્ર ાુંત (–પરાક્રમ ી)...’ પરમાત્મા 

તીથુંકરદેવ, વીર પર માત્મા ‘વીરતા ફો રવે,...’ પ્રગટ કરે. વીર, ધવક્રાુંત, પરાક્રમી, એ ક અથણ. વીરતા 
પ્રગટ કરે. આત્ માની–પો તા ના સ્વભ ાવની–અનુંતબળશક્ક્ ત જે પ્રગટ કરે. પામર તાનો નાશ કરી 

પોતાની વીરત ા પ્રગ ટ કરે, એમ કહે છે. ‘શૌયણ ફ ોરવે,...’ પ્રગટ કરે. એ બિા શબ્દાથણ (છે). શૌયણ, 

શૌયણ. ‘ધ વક્રમ (પરાક્રમ) ફોરવે,...’ પોતાન ું અુંદરન ું પરાક્રમ દશાણવે. વીર તો એને કહ ી એ કે પોતાના 
સ્વ રૂપની, આનુંદની રચના કરવામાું વીયણ ફોરવે. રાગની  રચના કરવામાું વીયણ ફોરવે નધહ. (રાગન ી 

રચના કરે) એ વીર નથી. સ મજાય છે કાુંઈ?  

‘શૌયણ ફોરવે,...’ પ્રગટ કરે. શૌયણ નામ વીરતા, હોં! શરીરની શૌયણતાની અહીંયા વાત  નથી. 

‘ધ વક્રમ (પરાક્ર મ) ફોરવે...’ પોતાના શ િ સ્વરૂપ તરફન ો આશ્રય કરી પોતાન ું પરાક્રમ ફોરવે કે 

મારું પરાક્રમ અનુંતવીયણ છે, એમાું પામરતા રહી શ કે નધહ. એન ું નામ વીર પરમાત્મા કહે વામ ા ું 
આવે છે. આહા..! એમ ઓ ળખાણ કરીને હ ું નમન કરું છ ું, એમ કહે છે. એમ ને એમ ભગવાન  

ણમો અદરહુંત ાણું.. ણમો અદરહુંતાણું કય ું એમ નધહ. એ વ ા વીર, જેમણે પોતાના પ રષ ાથણથી વીરતા  

ફોરવ ી. શત્ર  સાથે લડવા માું વીરતા દેખાડે છે ને? વીરતા. માણસ આ મ જટ મારે છે. એમ પરમાત્મ ા 
આદદ આત્ મા પોતાની અુંત રની વીરત ા ફોર વે છે એને વીર ક હે છે. આહાહા..! સમ જાય છે કાુંઈ? 
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મહા વીર ભ ગવાનને નમન કરે છે. એ મન ું શાસન ચ ાલે છે  ને! પરમાત્મ ા મ હાવ ીર તો  મોક્ષ પિાયાણ 
પણ શાસન એમન ું છે ને! 

‘તે વીર છે.’ એને વીર કહેવાય છે. જેમણે પ ણ્ય-પા પના રાગને જીતવામાું ધનજ  વીયણ 
ફોરવ્ય ું, પરાક્રમ ફોરવ્ય ું, એમ કહે છે. પુંદડતજી! આહા હા..! શ ભ-અશ ભરાગને જીતવામ ાું જેણે, 

આત્મા એ વીરત ા ફોરવી, પરાક્રમ કય ું, શૌયણ ફોરવ્ય ું. આહા હા..! સ્વભાવન ી શૌયણ તા પામરતાનો  

નાશ કર વામાું ફો રવી તેન ે અમે વીર કહીએ છીએ. સ મજાય છે કાુંઈ? એ વ ીરના  કેડાયત પણ  
એવા હોવા જોઈએ, એમ કહે છે. જ ઓ! કેવી વાત કરી છે! ટીકા કેટલી સરસ કરી છે! 

‘ધ વજય મે ળવે,..’ એમ લીિ ું ને? જ ઓ! ‘ક મણશત્ર ઓ પર ધવ જ ય મેળવે,...’ જડ કમણ ધનધમત્ત 
છે પણ ભાવકમણ ઉપર ધવજ ય પ્રાપ્ત કયો. પોતાની િજા (ફર કાવી) કે હ ું શ િ આ નુંદઘન છ ું. મેં 

મારી વ ીરતા થી મારું સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કય ું છે. મારો આનું દ આદદ સ્વરા જ્ય, હોં! આ અત્યારે લોકો 

કહે છે એ િૂળના ર ાજ નધહ. અત્યારે બન્ને જણા જ ઓ ને સ્વ રાજ્ય માટે માહોંમ ાહે  હેરાન હેરાન  
થઈ જાય છે. આ તો સ્વરાજ્ય–અનુંતઆનુંદ, અનુંતદશણન, અનુંતવીયણ, અનુંતશાુંધત–વીતર ાગતા, 

એવ ું મારું સ્વરા જ્ય માર ી વ ીરતાથી મને પ્રગટ થય ું છે. કહો. સમ જાય છે કાુંઈ? કમણશત્ર ઓ ઉપર 
ધવજય પ્રાપ્ત કયો છે.  

‘આનુંદઘનજી’માું આવે છે ને? ‘વીરપણ ું તે માગ ું...’ પહેલો શબ્દ શ ું આવે છે? ‘વીર  

ક્જનેશ્વર ચરણે લાગ ું વીર પણ ું તે માગ ું રે, વીરપણ ું તે આતમ ઠાણે જાણ્ય ું ત મથી વાણે રે..’ 
ભગવાન! તમારી વાણીમ ાું મેં સાુંભળ્ ું કે આ વીરપણ ું તો અુંદર આત્મામાું છે. પોતાના અસુંખ્ય 

પ્રદેશમાું અનુંતવીયણ પડ્ય ું છે. ‘વીરપણ ું  તે આતમ ઠાણે, જાણ્ય ું ત મથી વાણે રે... ધ્યાન ધવજ્ઞાન 

ધવના ને...’ એમ કુંઈક શબ્ દ છે. ‘ધનજપદ પધહચાને રે...’ ધનજપદ ઓળખે. પોતાના આનુંદના 
ધ્યાનને શ િતાથી પોતાના ધનજપદની ઓળખાણ કરે. એવા વીરને વીર કહે વાય છે. ‘ધ્યાન ધવના 

ને શક્ક્ ત પ્રમાણે’ એમ છે. શક્ક્ ત પ્રમાણે. ‘ધનજ  ધ્ર વ પદ પધહચાને..’ એમ છે. ‘આનુંદઘનજી’માું 
આવે છે. 

વીરના કેડાય ાતો વીર હોય, એમ કહે છે. પામર માયકાું ગલા ન હોય. સમજાય છે કાુંઈ? 

પોતાના સ્વભ ાવના સ ાિનથી જેમણે ધવકાર અને કમણને  જીતી લીિા છે એન ું નામ વ ીર અને પુંદડત 
કહેવાય છે. આહા..! શત્ર ઓ પર ધવજય પ્રાપ્ત કયો. જ ઓ! પેલા ના પાડે છે, ભાઈ! અદરહુંત ન 

કહેવાય. આમાું તો આ આવ્ય ું. કમણશત્ર ઓ પર ધવજય. કટેલે ઠેકાણે ભ લ કાઢશે? કમણને શત્ર  કહેવા 

એમાું તો ધહુંસા છે, (એમ કહે છે). અરે...! એ તો નામમાત્ર કહે વામ ાું શ ું? શબ્દમાું ધહુંસા ક્યાું 
આવી? હમણા  આવ્ય ું છે ને? ણમો અદરહુંતાણું ન કહેવ ું, ણમો અર હુંતાણું કહેવ ું. એવી ચ ચાણ 

છાપાઓમાું બહ  ચાલી છે. કેમકે ણ મો અદરહુંતા ણુંમાું અદર–દ શ્મન–આવે છે. નામમાત્ર દ શ્મન  
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છે, અુંદર ધહુંસાની ઉત્પધત્ત થાય છે માટે નધહ. પુંદડતજી! કોઈકન ું આવ્ય ું છે ને? ધફરોઝાબા દ. 
માણેક ચુંદ નામના ક ોઈ પુંદડતછે. 

અહીં તો આ કહ્ ું. કમણરૂપી શત્ર ઓ પર ધવજય પ્રાપ્ત કયો. એનો અથણ સ્વભા વની શાુંધતમાું 
મગ્ન થયા અને ધવકારન ી ઉત્ પધત્ત ન થઈ તો શત્ર ઓનો નાશ કયો એમ કહેવા માું આવે છે. કમણને 

શત્ર  કહ્ા તો શ ું એમાું દ્વેષ  છે? સમજાય છે કાુંઈ? તેમને નમન કરીને કહ ું છ ું. અહો...! એવા 

પરમાત્માને હ ું નમન કરીને, વુંદન કરીને આ તાત્પયણવૃધત્ત ટીકા કહ ીશ. આ તો શરૂઆત છે ને? 
કાલે તો શ રૂ કય ું.  

‘શ ું કહ ું છ ું? ધનયમસાર કહ ું છ ું.’ જ ઓ! હ ું ધનયમસાર કહીશ. ‘ક ુંદ ક ુંદાચ ાયે’ કહ્ ું છે તેમ 
હ ું ટીકા કરીશ. આ તો ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયણ’ કહે છ ે કે હ ું ધનયમસાર કહીશ. ‘ધનયમસાર’નો ‘ધનયમ’ 

શ બ્દ, પ્રથમ તો, સમ્ય ગ્દશણન જ્ઞાન ચાદરત્ર  માટે છે.’ આ ધનયમ છે. આહાહા..!  આ વ્રત ને તપના 
ધનયમના ધવકલ્પ છે એ ધનયમ નથી, એમ ક હે છે. 

મ મ ક્ષ  :– શબ્દન ા અથણ ફરી  જાય. 

ઉત્તર :– શ ું થ ાય? અહીં ત ો આત્મા માું શ િ સ્વ રૂપ પધવત્રન ું સમ્યગ્દશણન, એન ું જ્ઞાન અને 

એની લીનતાને અહીંયા ધન યમ કહેવાય છે. એ ધનયમ મોક્ષન ો માગણ છે. આહાહા..! સમજાય છે 

કાુંઈ? ‘ધનય મ’ શબ્દ, પ્રથમ તો, સમ્યગ્ દશણન જ્ઞાન ચાદરત્ર  માટે છે.’ વ્યવહાર ધવકલ્ પ માટે ધનયમ 
નથી, એમ કહે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? આ ધનયમ લીિો, આ વ્રત લીિ ું એ તો બિો વ્યવહાર ધવ કલ્પ 

છે, એ વાસ્તધવ ક ધનયમ નધહ. આહાહા..! હવે ધનય મનો અથણ ટી કામાું આ વશે. ધનયમસાર–

ધનયમનો સાર. ‘એ મ કહીને શ િ રત્નત્ર યન ું સ્વરૂપ કહ્ ું છે.’ જ ઓ! વ્યવહાર નધહ. આહા હા..! 
પુંદડતજી! આવી વાત છે.  

કહે છે, ભગ વાન ‘ક ુંદક ુંદાચ ાયણ’ કહે છે કે હ ું ધનયમસાર  કહીશ. તો ધનયમનો અ થણ શ ું? 

પોતાનો શ િ પધવત્ર ભગવાન, પૂણણ ભગવાન પૂણણ બ્રહ્મ આનુંદની અુંતમ ણખ થઈને પ્રતીધત, અુંતમ ણખ 

થઈને સ્વસુંવેદનજ્ઞ ાન અને અુંતમ ણખમાું લીનતા (થવી) એ સમ્યગ્દશણન, જ્ઞાન, ચાદરત્ર ને ધનયમ 

કહેવાય છે. સમજાય છે કાું ઈ? અને સાર કહેતાું શ િ રત્નત્ર યન ું સ્વરૂપ કહ્ ું. સમ્યગ્દશણન શ િ  
સ્વભા વનો અન ભ વ અને એમાું પ્રતીધત ને એમાું લીનતા, એ શ િ રત્નત્ર ય. શ િ રત્નત્રયને અહીંયા 

મોક્ષમાગણ કહ્ો. વ્યવ હારરત્ નત્ર યને મોક્ષમાગણ કહેવાયો  નથી. ઘણા પુંદડતો રાડ પાડે છે ને? 

વ્યવહારત્નત્ર ય પણ મોક્ષમ ાગણ છે. વ્યવહાર રત્નત્ર ય પહેલો ને પછી ધનશ્ચય રત્નત્ર ય. પુંદડતજી! 
ગપપ  મારે છે. આહાહા..! જ ઓ! શ ું કહે છે?  

‘એમ કહેત ાું...’ ધનયમસાર શબ્દમાું ભ ગવાન ‘ક ુંદ ક ુંદ ાચાયે’ એમ કહ્ ું, ધનયમ એટલે 
પોતાનો ચૈતન્ય ભગવ ાન પ ણ્ય-પાપથી રધહત, વ્યવ હારરત્નત્રયના રાગ થી રધહત પોતાના શ િ  

સ્વભા વની શ્રિા, જ્ઞાન અને લીનતા થવી, એવા ત્રણને ધનયમ કહેવાય છે. અને સાર કહેતાું એ 
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શ િ રત્નત્ર ય છે. વચ્ચે વ્યવહા રરત્નત્ર યનો ધવકલ્પ એ  વાસ્તધવ ક ધનયમસાર નધહ. છે એમાું? 
પુંદડતજી! સુંસ્કૃતમ ાું પણ છે. ‘शदु्धरत्नत्रयस्वरूपमकु्तम   ’. સુંસ્કૃતમાું છે. આહા..! અશ િરત્નત્ર ય 

બીજી કોઈ વસ્ત  છે કે નધહ? છે. પણ એ મોક્ષમાગણ નથી. શ િ શબ્દ વાપયો તો બીજી  વસ્ત  અશ િ 
છે ને? વ્યવહારરત્નત્ર ય અશ િ રત્નત્ર ય છે, ધવકલ્પ છે, રાગ છે. આહા હા..! ભારે.  

ધનયમસાર–ધનયમ કહેતાું શ િ રત્ન ત્રય. સાર કહેતાું શ િ રત્નત્ર ય. એમ. ધનયમ કહેતા 

રત્નત્ર ય અને સાર કહેતાું શ િ રત્નત્ર ય, એમ. સમજાય છે કાુંઈ? ‘ક ુંદક ુંદાચાયણ’ પહેલેથી કહે છે 
કે આ ધનય મસાર છે. અુંતર માું મોક્ષન ું ધનધવણકારી સમ્યગ્ દશણન, ધનધવણકારી જ્ઞ ાન અને ધવકા ર રધહત 

આનુંદની લીનતા, એન ું નામ શ િ રત્નત્ર ય, તે જ મોક્ષનો માગણ છે, બીજો કોઈ માગણ ન થી. 
    (શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૪, સોમવાર, તા. ૧-૩-૧૯૭૧ 
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‘નિયમસાર’ એટલે મોક્ષિ ો માર્ગ, મોક્ષ એટલે પૂર્ગ આિંદિી પ્રાનિિો માર્ગ. મોક્ષ એટલ ે 
પૂર્ગ આિંદ, એિી પ્રાનિિો માર્ગ, એિે ‘નિયમસ ાર’ કહે છે. અહીં સુધી આવયું  છે આપર્ે. 
‘નિય મસ ાર એમ ક હેતાં શુદ્ધ રત્િ ત્રયિું સ્વરૂપ કહ્ુ ંછે.’ ત્યાં સુધી આવયું. શું કહ્ુ ંએ? ભર્વાિ 
‘કુંદકુંદ ાચાયગ’ ‘નિયમસાર’ કહે છે. એટલે શું? કે, શદુ્ધ રત્િત્ર યિું સ્વરૂપ એિે ‘નિયમસાર’ 
કહેવામાં આ વે છે.  

શુદ્ધ રત્િત્ર ય એટલે શું? એ ઉપર આવી ર્યું છે. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂ,પ  આિંદ 
સ્વ રૂપ છે. એિી અંતરમાં સ્વસન્મુખ શુદ્ધતાિી સામે એકાગ્રતા થવી એિું િામ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્ર  છે. સમ જાય છે કાંઈ? શુદ્ધ રત્િત્ર ય. શુદ્ધ એવો જે આત્મા સચ્ચ ચદાિંદ પ્રભુ નસદ્ધ સમાિ  
પનવત્ર ધામ એવા શુદ્ધિી શ્રદ્ધા, શુદ્ધિું જ્ઞાિ અિે શુદ્ધિી રમર્તા  એિે અહીંય ાં સમ્યગ્દશગિ-
જ્ઞાિ-ચારરત્ર  કહે છે. શુદ્ધ કહેતા અશુદ્ધતાિો નિષેધ કય ો. વયવહાર રત્િત્ર ય જે કહેવા માં આવે છે, 
દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધ ા, શા સ્ત્રિું જ્ઞાિ અિે વયવહાર પંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ, ચારર ત્ર વયવહાર એ 
માર્ગ િથી, એ તો રાર્ છે વ ચમાં. આત્મા વ ીતરાર્ પરમ આિંદ સ્વરૂપ છે એિી  સ્વસન્મુખિી  
શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે રમર્તા એિે જ મોક્ષિો માર્ગ, તીથંક ર પરમેશ્વરિા મુખમાં એ આવયો છે. સમજારુ્ં 
કાંઈ? 

‘કેવું છે તે?’ શુદ્ધ રત્િત્રયિું સ્વરૂપ કહ્ું એ. કોર્ે કહ્ું? ‘કેવળીઓ અને શ્રુતકેવ ળીઓ એ 
કહે લું છે.’ જુઓ! છે? એમ તો બીજાઓ પર્ એમ કહે છે કે ભર્વાિે કહ્ુ ં એમ કહું છું. આ તો 
સવગજ્ઞ પર મેશ્વર કેવ ળજ્ઞાિ પૂર્ગ જેિે પ્રર્ટ થયું. શચ્ત ત િે સ્વભા વ તો આત્માિ ો કેવળજ્ઞાિ જ 
છે. એ અંતર સન્મુખ ધ્યાિ દ્વારા, શુકલધ્ય ાિ દ્વારા જે ર્ે એ કેવળજ્ઞાિ એક સ મ યમાં ત્રર્કાળ, 
ત્રર્લોકિે જાર્વાિી  પોતા િી શચ્ત ત હતી એિે પ્રર્ટ કરી. એવ ા કેવ ળી ઓએ આ  ‘નિયમસાર’ 
કહ્ું છે. સમજાર્ું કાંઈ?  

પેલામાં એમ આવે છે, િનહ? ‘सदुकेवलीभणिद’ं. અહીં ‘केवणलसदुकेवलीभणिद’ं. સ્પષ્ટ 
કરી િાખયું. ‘સમયસાર’માં  ‘सदुकेवलीभणिद’ं (કહ્ું). શ્રુત અિે કેવળી બે જુદા પાડીિે ટીકા માં 
અથગ કયાગ. ટીકા કા ર એમ  કહે છે. િનહતર ‘सदुकेवलीभणिद’ं એમ છે. ‘સમયસ ાર’. 
‘નિયમસાર’મ ાં તો ‘केवणलसदुकेवलीभणिद’ं (કહી દીધું). કેવળીિા બે નવશેષર્–એ ક કેવળી અિે 
એક શ્રુતકે વળી. બન્નેએ આ  કહેલું છે. આહા..! સમ જાય  છેકાંઈ? 
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ભર્વાિિા સમ વસરર્ માં પ્રભુ ચ્બરાજતા. ‘કુંદકુંદ ાચા યગ’ ત્યાં ર્યા હતા. કહે છે કે કેવળી  
શ્રુતકેવ ળીએ કહ્ું એ હું કહું  છું. એ શુદ્ધરત્િત્ર ય કેવળી ઓએ અિે શ્રુતકેવ ળી ઓએ કહેલું છે. એ 
તો શબ્દાથગ થય ો.  

હવે ‘‘કે વળી ઓ’ તે સકલપ્રત્યક્ષ  જ્ઞાિિા ધ રિાર ા...’ કેવળજ્ઞાિ તે સ કળપ્રત્યક્ષ છે. 
ત્રર્કાળ, ત્રર્લોક બધા જે િે જ્ઞાિિી દશામાં પ્રત્યક્ષ થઈ ર્યા છે. એવા ‘સકલ પ્રત્યક્ષ કેવળી ઓ 
જ્ઞાિિા ધ રિાર ા અિે ‘શ્રતુક ેવ ળી ઓ’ તે સકળ દ્રવયશ્રુતિ ા ધરિા રા;...’ જુઓ! અહીં ચ ોથા-
પાંચમાિા નિશ્ચયિા શ્રુતકે વળી િથી લીધા. ‘મ ર્િભ ાઈ’! દ્રવયશ્રુત જે પૂર્ગ દ્રવયશ્રુત છે, બાર 
અંર્, એિા ધરિારા શ્રુતકેવળીઓ. શ્રુતજ્ઞ ાિમાં પૂરા, ભર્વાિિા સમવસરર્ માં ચ્બરાજતા  
એમર્ે કહે લું, ભર્વાિે કહેલું બેયિું કહેલું આ છે. સમ જાર્ું કાંઈ? સકળ દ્રવયશ્રુત ધરિારા જેટ લા 
શાસ્ત્રો બધા બ ાર અંર્ ક હે વાય એ બધું જેિે અંતર હતું. એમર્ે આ ‘નિયમસાર’ કહેલુંછે. 

‘એવ ા કેવળી ઓ અિે શ્રુતકેવ ળી ઓએ કહેલું, સકળ ભવય સ મૂહિે નહતકર,...’ હવે આ  
કેવું છે ‘નિયમસ ાર’? ભવય લાયક પ્રાર્ ીિે નહત કર છે. જેિે આત્માિો મોક્ષ કર વો છે િે લાયકાત  
છે એવા જી વિે આ ‘નિય મસાર’ નહત કર છે. આ હા..! સમજાર્ું કાંઈ? ‘‘નિય મસ ાર’ િામિું 
પર માર્મ હું કહું છું.’ ‘નિયમસાર’ િામિું પરમાર્મ હું  કહું છું એમ કહ્ું. આર્મ તો કહે છે પર્ 
આ તો પરમાર્મ. હું કહું છું, ‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ એિો અથગ કરે છે. પોત ે કહે છે િે હું 
‘નિયમસાર’ કહું છું. ‘केवणलसदुकेवलीभणिद’ं. એ કહીશ –‘वोच्छाणि’  

‘કુંદકુંદ ાચાયગ’ કહે છે કે, હું કહીશ. કહેિાર તો  હું છું, એિી ટીકા કર િાર  
‘પદ્મપ્રભમલધારર દે વ’ મુનિ છે. બેય રદર્ંબર મુનિ સતંો વિવાસી (હતા). સંતોિ ી જૈિ ધમગિી 
રીત જ અિારદ િગ્ન િે વિવાસી હત ા. પછી આ દુકાળ પડ્યો એમાંથી આ બધું અધગફાલક (થયા). 
ધોળો કટકો લઈ સાધુ થઈિે િીકળ્યા પછી એમાં થી આ શ્વેતાંબર પંથ િીકળ્યો. વીતરાર્િા  
માર્ગથ ી પરંપરાથી ન વરુદ્ધ થ ઈિે િી કળ્યો. એિા પછ ી પંદરસો, અત્યાર થી પા ચસો વ ષગ પહેલાં આ  
સ્થાિ કવ ાસી િીકળ્યા. એ મૂનતગિે ઉથાપીિે િીકળ્યા. બા કી બીજી માન્યતા રાખી. પછી આ વળી 
તેરાપંથી િીકળ્યા. અર્ુવ્રત આંદોલિ કરિાર ા. એ તો વ ળી હ મર્ા (િી કળ્ય ા). એ બધા એક પછી 
એક સવગ જ્ઞ વીત રાર્ પંથ મ ાંથી નવપરીતપર્ે િીકળેલા છે. એમ છે. આહા..! બહુ આકરું કામ. 
‘સ્વ રૂપચંદભ ાઈ’! આવું છે આ.  

‘આ મ, નવનશષ્ટ ઇષ્ટ દેવતાિ ા સ્ત વિ પછી,...’ ખાસ પોતાિા નપ્રય વીર ભર્વાિ, અત્યારે 
વીર શાસિ જેિું ચાલે છ ે એવા ઇષ્ટ દેવતાિા સ્તવિ પછી. એિી સ્તુનત કરી આમાં. આમાં કહ્ું 
િે? િમીિે. ‘સૂત્રકાર પૂવાગચ ાયગ શ્રી કુંદકુંદાચાયગદે વર્ુરુએ પ્રનતજ્ઞા કરી.’ ટીકાકાર ‘કુંદકુંદાચાયગ’િે 
એમ કહે છે કે, પૂવાગચાયગ શ્રી કુંદકુંદાચ ાયગદેવ ર્ુરુએ પ્રનતજ્ઞા કર ી એમ કહ્ું. દેવ અિે ર્ુરુ. ટીકાકાર 
‘પદ્મપ્રભમલધારરદે વ’ પંચમહાવ્રતધા રી મહાનલંર્ી મુન િ છે . વિવાસી જંર્લ માં ર હેિારા, એ કહે 
છે, કે પૂવાગચાયગ એવા કુંદકુંદ ાચાયગદેવ ર્ુરુ, દેવ-ર્ુરુ. એર્ે પ્રનતજ્ઞા કરી. ‘કુંદકુંદાચ ાયગ’ ઉપર કેટલું 
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(બહુમાિ છે)! પંચમ હાવ્રત ધારી મુનિ ભાવનલંર્ી રદ ર્ંબર સંત છે એ પર્ ‘કુંદકુંદાચાયગ’િે 
‘કુંદકુંદ ાચાયગદે વર્ુરુ’ એમ કહે છે. એમર્ે આ પ્રનતજ્ઞા કરી છે. સમ જાર્ું કાંઈ? આહા..!  

‘આ પ્રમાર્ે સવગ પદોિું તાત્પયગ કહેવામાં આવયું.’ લ્યો! એક એક શબ્દિો અથગ જોટો  
પાડીિે કહે વામ ાં આવયો. ‘[હ વે પહેલ ી ર્ ાથાિી ટીકા પૂર્ગ કરતાં ટીકાકાર મુનિ રાજ શ્રી 
પદ્મપ્રભ મલધારર દેવ શ્લ ોક કહે છે :]’ લ્યો! હવે મુનિ પોતે શ્લોક કહે છે. ટી કા પોતે કરી છે એિો 
સાર ક હે છે. આઠમો શ્લોક છે, જુઓ! સાત તો મંર્લાચરર્માં આવી ર્ય ા છે. 

 

जयणि जगणि वीरः शदु्धभावास्तिारः 
णिभवुनजनपजू्यः पिू णवोधकेराज्यः। 
निणदणवजसिाजः प्रास्तजन्मदु्रबीजः 
सिवसणूिणनवासः के वलश्रीणनवासः ।।८ ।। 

 પેલી બાજુ અથગ છે. ભર્વાિ વીર પરમાત્મા કેવા હત ા? ‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ સંત 
મુનિ એ પોતે વર્ગિ કરે છે. ‘શુદ્ધ ભાવ વડે *મારિો (ક ામિો) જેર્ે િાશ કયો છે,...’ જુઓ! પહેલેથી 
ઉપાડ્યું છે. એ પુણ્ય-પાપિા શુભ-અશુભભાવ તો અશુ દ્ધભાવ છે. એિ ાથી કા મિો, અજ્ઞાિિો, 
રાર્િો િાશ થત ો િથી. આ હાહ ા..! કામભો ર્ કથા આ વે છે િે? રાર્ પોતે જ કામ છે. આહા..! 
શુદ્ધભાવ આત્મા પનવત્ર આિંદસ્વરૂપ, એિી સન્મુખતાિો જે શુદ્ધભાવ એવા ભાવ વડે જેિે 
કામિ ો, મારિો, માર એ ટલે  કામ, એિો િાશ કયો છે. અતીનન્દ્રય આિંદિો જેિે અિુભ વ છે. 
સમજાર્ું કાંઈ?  

કામવાસિ ા જર્તિે દુુઃખદા યક છે એમ પહેલું બતાવે છે. જર્તિે નપ્રય લાર્ે છે. આમ 
શરીર, લક્ષ્મી, બાહ્ ચીજો એ બધી નવષય વાસિા કા મ છે. સમજાય છે કાંઈ? પોતાિા પદાથગ 
નસવાય બીજો કોઈ પર્ પદાથગ જેિે ઉલ્લ સીત વ ીયગમાં ઉ લ્લાસ આપે એ બધો કા મ છે. એ કામિ ો 
જેર્ે િાશ કયો છે. આહા..! દુનિયા જેિે પ્રીનતિા પ્રેમથી, જેિે ભોર્િે આદરે છે. ઇન્દ્રાર્ી િે સુંદર 
શરીર િે ખાવા-પીવાિા બધ ા મેસુબ િે જાંબ ુિે દહીંથર ા  િે.. શું કહેવાય એ? સાટા િે.. આ બાજુ 
બેઠો હોય િે સ્ત્રી હોય, ખાવાિું હોય. પેલા કહેતા િે? રાજાિે પાંચ હતી િે? માસ્તર કહેતા. 
‘હીર ાચંદ’ માસ્તર િન હ? મ ાસ્તર િ હોતા કહેતા? એ કકોર વેશ્યા િા ચતી હોય, એ કકોર બા ર્માં 
બેઠો હોય, એકકો ર ખાતો હોય, એકકોર વ ાચ્જંત્ર  વાર્ તા હોય. એમ કાંઈક છે. પાંચે ઇનન્દ્રયિા 
(નવષય) એ કસાથે (ભો ર્વે). અરે..! ભર્વાિ! તા રા બા ર્િે મુકીિે આ રાર્િા બા ર્માં આવયો 
(એ) મહા નવષયિી વાસિા છે. પાંચે ઇનન્દ્રયિા નવષયોમાં પ્રેમ એ બધી વાસિા, કામવાસિ ા છે. 
એિે જેર્ે શુદ્ધભાવ વડે િા શ કયો છે. જુઓ! દય ા, દાિ િે વ્રતિ ા શુભભાવ વડે િાશ કયો  છે 
એમ િથી. કા રર્ કે એ પ ોતે રાર્ છે. આહા હા..! સમ જા ર્ું કાંઈ? 
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અરે..! જેિી મીઠાશ આત્ મામાં આિંદિી છે એ મ ીઠાશ િે િ જાર્તા રાર્િી મીઠ ા શમાં 
પડ્યા છે, એ કામ વ ાસિા િે વશ થઈ ર્યેલા છે, ઇ પામર છે. આ હાહ ા..! પ્રભુએ પામરતાિો  
પ્રભુતા વડે જેર્ે િાશ કયો છે. સમજાર્ું કાંઈ? શુદ્ધભા વ વડે પુણ્ય-પાપિા ભાવ છે  શુભ-અશુભ, 
દયા-દાિ આરદ કા મ-ક્રોધ છે એ તો અશુદ્ધભાવ છે અ િે અશુદ્ધભાવ છે એ પોતે જ કામ છે અિે 
દુુઃખ છે. એવી કામભોર્િી  કથા તો અિંતવાર સાંભળીિે કરી છે. એિા િાશિી કથા સાંભળી 
િથી, એમ ત્યાં કીધું. આહા હા..! ‘सदुपणरणिदािभुदूा सव्वस्स णव कािभोगवधंकदहा । 
एयत्तस्सवुलंभो िवणर ि सलुहो णवहत्तस्स ।। ४।।’ પર્ રાર્િો વાસિાિો શુ ભ કે અશુભ 
નવકલ્પિો છે, એિાથી ચ્ભન્ન ભર્વાિ એકત્વ છે અિે રાર્થી ચ્ભન્ન છે. એવા સ્વભા વિી વાત  
પ્રીનત કરીિે સ ાંભળી િ થી, પરરચય કયો િથ ી, અિુભ વયું િથી. સમજાર્ું કાંઈ? એ  વાતિી વ ાત 
ન્યાંથી માંડી, જુ ઓ! શુદ્ધભા વ વડે જેર્ે.. અિે એ રીત છે એમ જર્તિે કહે છે જર ી. રાર્ અિે 
દ્વેષ વાસિાિો િાશ આત્મા િા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપિો અ િુભવ (થયો), એ શુદ્ધભા વ વડે િાશ થાય  
છે. સમજાર્ું કાંઈ? એક વાત ર્ુર્િી કરી, હવે બહાર પુણ્યિી કરે છે.  

‘ત્રર્ ભુવિિા જિોિે જે પૂજ્ય છે,...’ એ બહારિી વ ાત છે, ઓલી અંતરિી કરી. ત્રર્ 
ભુવિિા જિો–લોકોિે ભર્વાિ પૂજ્ય છે. ત્રર્ ભુવિમાં બધા જીવો એકેનન્દ્રય આરદ છે. બધા 
પર્ મહાપુરુષો છે, લોકો એિે પૂજે છે િે એ આમિે પૂજે છે. ભર્વાિિે એ પૂજે છે. એમ કરીિે 
ત્રર્લોકિા ભુવિિા પૂજ્યિે પૂજવાલાયક છે એમ કહેવામાં આવે છે. બીજા કેટ લાક િ માિે 
એટલે એિું કાંઈ પૂજ્યપર્ું વયું જાય છે? એમ કહે છે. ત્રર્ ભુવિિા લોકિે પૂજ્યપર્ું છે. આહા..! 
એટલી તો પુણ્યિી પ્રકૃનત. વ ી ર ભર્વ ાિ તીથં કરદે વ શા સ િમાં કેવ ળપર્ે નવચરતા. સ મવસર ર્માં, 
હોં! આ સમ વસરર્ માં નવ ચરતાિી વાત છે. અત્યારે તો મોક્ષ પધાયાગ પર્ ભર્વાિ િીચે 
ચ્બરાજતા એ વખતિી વ ાત  યાદ કરે છે. 

‘ત્રર્ ભુવિિા જિોિે જે પજૂ્ ય છે,...’ એમ કરીિે ત્રર્લોક પર્ નસદ્ધ કયાગ અિે અિારદથી 
કામવાસિ ા હતી એ પર્ નસદ્ધ કરી િે? હા, કામવ ાસિા હતી. તદ્દિ પનવત્ર દશામાં અિારદિો છે 
એમ છે િનહ. પોતાિા ઘર ભૂલીિે પર ઘરમાં ભમવાિી લાર્ર્ી  અિારદથી હત ી. એર્ે જેરે્ 
આત્માિા અિુભ વથી, શુદ્ધ ભાવિા મોક્ષમ ાર્ગથ ી જેિો િાશ કયો.  

‘પૂર્ગ જ્ઞાિ જેિું એક રાજ્ય છે,...’ લ્યો! સામ્રાજ્ય છે, ભર્વાિ પાસે સ ામ્રાજ્ય છે, પૂર્ગ 
જ્ઞાિ જેિું એક રાજ્ય છે. પૂર્ગ કેવળ. જેિા જ્ઞાિિી દશ ા  ઝળહળ જ્ય ોનત પૂર્ગ જેિ ેપ્રર્ટ થઈ ર્ઈ 
છે એ એિું રાજ છે, એ એિું રાજ છે. આ ધૂળિા રાજ એ એિા િનહ. હવે બીજો. એ ર્ુર્િું વર્ગિ 
કયું. હવે બહારિું. 

‘દેવોિ ો સ માજ જેિે િ મે છે,...’ પહેલાં ત્રર્ ભુવિિે પૂજ્ય છે એમ કહ્ું. આ દે વોિો, 
દેવિો સમ ાજ કરોડો, અ બજોિા ટો ળા જેિે િમે છે, એવા વીર ભર્ વાિ જયવંત વ તો એમ કહેશે. 
દેવોિો સ માજ જેિે ‘દેવારદ િમિપ ંનત’ આવે છે િે? ... ‘જન્ મવૃક્ષ િું બીજ જેર્ે િષ્ટ કયું છે,...’ 
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ર્ાથ ાિો સાર લીધો િે? ચ્જિ ચ્જિ, ચ્જિ છ ે િે વીતરાર્. જેર્ે જન્મવૃક્ષિું બીજ, ચોરાશીિા  
અવતારિા  રખડવ ાિા બીજ િો જેર્ે િાશ કય ો છે. જેર્ે મોક્ષિ ા બીજડા વાવ ીિે મોક્ષ પ્રર્ ટ કયો 
છે. કેવળજ્ઞાિ ઇ  મોક્ષ, ભાવમો ક્ષ. ‘સમ વસરર્ માં જેિો નિવ ાસ છે...’ જુઓ! બહારથી વાત કર ી 
પાછી. અંદરિી  પછી લેશે. સમવસ રર્ ધમગસભ ા ઇન્દ્રોએ રચી હોય છે એમ ાં જે િો ભર્વ ાિ 
‘મહાવીર’િો નિવાસ છે. સમજાય છે કાંઈ? કો’કિ ી વાડીમાં ઉત રે િે પરથી શી લા ઉપર બેસે િે, 
એમ િનહ એમ કહે છે. આવે છે િે? શ્વેતાંબરમાં એવું આવે છે. ચંપાિર્રી િે ફલાર્ા વિમાં િે 
હેઠે પથ્થરિી શીલા હતી ત્યાં ચ્બરાજતા.  

બાર જાતિી સભા મોટી. એ તો અલૌરકક રચિા! એમાં જેિો નિવાસ છે. એ વયવહા ર 
કહ્ો. અરરહંતપદે હતા ત્યા રિી વાત વર્ગવે છે. ...  

કેવળ જેિા માં કેવ ળલક્ષ્મ ી વ તે  છે. ‘અિે કેવ ળશ્રી (-કેવળજ્ઞાિદશગિરૂપી લક્ષ્ મી) જેિા માં 
વ સે છે,...’ આ લક્ષ્મી એિે છે, એિી પાસે. આહા હા..! કહો, આ લક્ષ્મ ીપનત કહે વાય છે િે? આ 
બધા ધૂળિા એ તો જડપનત છે. ‘િવિીતભાઈ’! લક્ષ્મીપનત કહે છે િે? ધિપનત, લક્ષ્મીપનત, 
િરપનત, ઉદ્યોર્પનત, વળી મોટા ઉદ્યોર્પનત હમર્ાં એ  વખાર્ે. એમર્ે હાથે બા હુ બળે ઉદ્યોર્ 
વધારી ઉદ્યોર્પનત થયા. મોટા પૂંછડા વળર્ ાડે. પૈસા લેવા હોય િે. ‘..ભાઈ’! એમ અત્યારે 
બહારમાં ચ ાલે છે કે િનહ? આહા હા..! 

‘અિે કેવળશ્ર ી (-કેવ ળજ્ઞાિદ શગિરૂ પી લક્ષ્મ ી) જેિા માં વ સે છે,...’ જેિામાં અંતરમાં તો 
પોતે જ્ઞાિ િે દશગિમાં વસે છે અથવા જ્ઞાિ-દશગિ એમાં  વસે છે. એ સમવસરર્ માં વસતા િથી. 
એમ કહે છે. એ વયવ હાર કહ્ો. આહા હા..! વયવહાર પર્ જર્ાવયો િે નિશ્ચય જર્ાવયો. ‘તે વ ીર 
જ ર્તમ ાં જયવંત વત ે છે.’ વતે છે, છ ે િે પાઠ? એવો છે િે? પહેલો શબ્દ છે િે? ‘जयणि जगणि 
वीरः’. તે જર્તિી અંદર  વીર જયવંત વતો. આવા પરમાત્મા! ઓ હો! જેિે અરરહંત પરમેશ્વર 
કહીએ એમિ ી જ ઓ ળખા ર્ િનહ. અિે ર્મો અરર હંત ાર્ં, ર્મો અરર હંતાર્ં ર્ોખ યા કરે, બોલ્ય ા 
કરે. આવા અરરહંત િે દેવ હ ોય એિે હું દેવ તરીકે સ્વ ીકા રીિે વંદિ કરું છું એમ કહે છે. પરમાત્મા  
આવા હોય. તી થંકર દેવ વીરપ્રભુ આવા હોય. બીજી ર્ાથ ા. એ તો વંદિ િે સ્તુ નત કરી. હ વે 
‘નિયમસાર’ કહેવાિી પ્રનત જ્ઞા કરી હતી એ હ વે કહે છે. 

िग्गो िग्गफलं णि य दुणवहं णजिसासि ेसिक्खाद ं। 
िग्गो िोक्खउवाओ िस्स फलं होड णिव्वाि ं ।। २।।  

િીચે હરરર્ીત,  

છે માર્ગિું િે માર્ગફળિું કથિ ચ્જિવર શા સિે; 

ત્યાં મ ાર્ગ મ ોક્ષોપાય છે િે મ ાર્ગ ફળ નિવ ાગર્ છે. ૨. 
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અન્ વયા થગ :– ‘िाग णः िाग णफलि   ’ ‘મ ાર્ગ અિે માર્ગફળ એમ બે પ્રક ારિું ચ્જિશાસિ માં 
કથિ કર વામાં આવયું છે;...’ વીતરા ર્ શાસિ માં આ કથ િ છે. એવું કથિ બીજે ત્રર્કાળમાં સ વગજ્ઞ 
નસવાય હ ોય શ કે િનહ. તી થંકરદે વ વ ીતરાર્ પરમાત્ મા ચ્જિેશ્વર પરમેશ્વર, એિા શાસિમ ાં આ  
માર્ગ કહ્ો છે. માર્ગ િે માર્ગિું ફળ (કહ્ું છે). લોકોિે એમ લાર્ે કે, આ તો પક્ષ છે, જૈિ ધમગ એ 
પક્ષ છે. પક્ષ િથી ભાઈ! વસ્તુિ ું સ્વરૂપ જ એ છે. ચ્જિવર શાસિ એ જ ધમગિું સ્વરૂપ છે. સમજારુ્ં 
કાંઈ? ‘ચ્જિ શ ાસિ માં કથિ કરવામાં આવયું છે;...’ એ નસવાય બીજે આવો માર્ગ અિે માર્ગિો 
ઉપાય, માર્ગ ઉપાય િે એિું ફળ એવું વર્ગિ, ચ્જિેન્દ્રદેવ િા મુખમાંથી આવયું એવું વર્ગિ બીજે છે 
િનહ. સમજાર્ું કાંઈ?  

‘માર્ગ મોક્ષ ોપાય છે...’ માર્ગ કહ ો, ઉપાય કહો, કારર્ કહો. ‘અ િે તેિ ું ફળ નિ વાગર્ છે.’ 
માર્ગિું ફળ નિ વાગર્ છે. જુ ઓ! કે ટલી સ્પષ્ટતા થઈ છે. માર્ગ તો એક જ છે એમ નસ દ્ધ કરે છે. મ ાર્ગ 
બે છે એમ િથી. જુઓ! િી ચે કહેશે. 

‘આ, મોક્ષ માર્ગ અિે તેિ ા ફ ળિા સ્વરૂપનિરૂ પર્િી સચૂ િા...’ આ મોક્ષમાર્ગ અિે  તેિ ા 
ફળિા સ્વ રૂપિું નિરૂપર્, કથિિી સૂચિા  ‘(-તે બંિે િા  સ્વરૂપિા નિરૂ પર્િી પ્ર સ્તા વિા) છે.’ 
શરૂઆત–પ્રસ્ત ાવિા–કર ી આ. હવે જુઓ! નિરૂપર્ શબ્દ તો આવયો ત્યાં. નિરૂપર્ બધે આવે છે 
િે? નિરૂપર્, નિરૂપર્. વયવહા ર નિરૂપર્, નિશ્ચય નિરૂપર્ આવે છ ે િે બધે? ‘ટોડરમલ્લજી’એ  
લીધું છે િે.  

‘सम्यग्दशणनज्ञानिाणरिाणि िोक्षिाग ण:’ દેખો! આ ‘ઉમા સ્વામી’િું સૂત્ર. ‘કુંદકુંદાચાયગ’િા 
નશષ્ય ‘ઉમાસ્વા મી’ થયા, જેર્ે ર્ાર્રમાં સાર્ ર ભરી દીધો. આખા શાસિિું ટૂંકામાં સૂત્ર 
‘તત્ત્વાથગ સૂત્ર’ બિાવયું. એિું પહેલું સૂત્ર આ છે. ‘(સમ્ય ગ્દશગિ, સમ્યગ્ જ્ઞાિ અિે સમ્યક   ચ ારરત્ર 
મ ોક્ષમા ર્ગ છે).’ હવે હજી જુઓ એ કોઈ કહે છે કે એ મોક્ષમ ાર્ગ જે ન્યાં કહ્ો છે એ વયવહાર છે 
એમ કોઈ કહે છે. આ તો િામ કરીિે એિે અહીંયા નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ કહ્ો. એ વયવહાર મોક્ષમાર્ ગ 
છે, (એમ કહે છે). તત્ત્વા થગ શ્રદ્ધાિ વયવ હાર મોક્ષમાર્ગ છે. ‘એવું (શાસ્ત્રિું), વચિ હ ોવાથી,...’ એ 
‘પદ્મપ્રભમલધારરદે વ’ ‘ઉમાસ્વ ામી’િું શાસ્ત્ર છે એિું આ વચિ છે એમ કહેવા મા ર્ે છે.  

‘માર્ગ તો શુદ્ધ રત્િત્ર ય છે...’ લ્યો! આ આવયું, એિો અ થગ જ એ છે. સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્ર  શુદ્ધરત્િત્ર યિી વયાખયા છે, અશુદ્ધિી છે જ િનહ. આહા હા..! મોક્ષમાર્ગ  છે તો ન્યાં 
વયવહારિ ો માર્ગ એ તો બં ધમાર્ગ છે. એ.. પંરડતજી! ... કરશે તમાર ા પંરડતમાં તો બહુ. ... ઓલા  
‘ઉદયપ ુર’વાળા શું કહેવાય? ‘ચાંદમ લજી’. ‘ઉદયપ ુર’માં ‘ચ ાંદમલ જી’ હતા િે? આ એિે પૂછયું 
કે, આ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ (શું  છે)? તો કહે, એ તો વયવહાર છે, વયવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. ‘પન્નાલાલે’ 
‘તત્ત્વાથગ સૂત્ર’િો અથગ કયો છે િે. એ ‘પન્નાલાલ’ આિા છે ઇ. એર્ે લખયુ ં છે કે, વયવહાર 
મોક્ષમાર્ગ છે. અહીંયા પુસ્તક છે. આ તમારા પંરડતમા ંઆ ચાલે છે. પુસ્તક છ ેિે આપર્ે અહીંયા? 
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‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ ક’ એિું બિાવે લું. લાવો િે.  એમાં લખયું છે. એ ‘પન્નાલાલ’ ‘સાર્ર’વ ાળા છે 
િે. આ તો વયવહાર મોક્ષમાર્ગિી વાતછે.  

અહીં તો કહે છે ‘માર્ગ તો શદુ્ધ રત્િત્ર ય છે...’ આ ત્રર્ જે શબ્દ કહ્ા છે એ શુદ્ધરત્િત્રયિા 
કહ્ા છે, એમ કહે છે. એિો અથગ કયો. અરેરે...! મૂળ વસ્તુ ...  

મુમુક્ષુ :– આ વા અથગ કય ાગ છે માટે જ અમિે કબુલ િ થ ી એમ કેટલાક કહે છે. 

ઉત્તર :– પર્ અથગ કયાગ .... સાચા મ હા મુનિ છે, પંચમ હાવ્રતધ ારી છે. તારી દૃનષ્ટ પ્રમાર્ે 
કહે એ સાચ ા અિે તાર ી દૃન ષ્ટ નવરુદ્ધ કહે એ ખો ટા. આ  ટી કાિે ‘રતિ ચંદજી’ િથી માિતા. આ 
‘રતિચંદજી મુખત્યાર’ િનહ? આહા હા..! અરે..! ભર્વાિ! શું કરે છે તું? તયાં જાવું છે? ભાઈ! 
તારે. અહીં તો કહે છે કે, જે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર ાન ર્ મોક્ષમાર્ગ એ તો શુદ્ધ રત્િત્ર યિી વયાખયા 
મેં કહી, એમ કહે છે જુઓ! આ કહે છે. ‘તત્ત્વા થગશ્રદ્ધાિં સમ્યગ્દશગિ મ  ’ એ વયવહાર સમ્યગ્દશગિિું 
લક્ષર્ છે. ત્યાં નચહ્િ કયું છે. ‘પન્નાલાલ’ આવા િે આવા લખાર્ કરે અિે લોકો ચ્બ ચારા ભ્ર મમા ં 
પડે. 

મુમુક્ષુ :– .. 

ઉત્તર :– શું થાય? ર્મે તેમ  કરે. આ શું કહે છે?  

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર ાન ર્ મોક્ષમાર્ગ ‘તત્ત્ વાથગ સૂત્ર’િું (સૂત્ર). એ સમ્યગ્દશગિ એ 
શુદ્ધરત્િત્ર ય શુદ્ધ છે. માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્ર ય એક જ વાત લીધી, બ ેવાર િ લીધા. ભર્વાિ આત્મા  
પૂર્ાગિંદ પ્રભુ અતીનન્દ્રય આિંદિો િાથ પૂર્ાગિંદ પ્રભુ, એિી અંતરમાં સન્મુખિી નવકલ્પ નવિાિી  
નિનવગકલ્પ વ ીતરાર્ી પ્રતીનત, શ્રદ્ધા એિે શુદ્ધરત્િત્ર યમાં એિો એક અ વયવ કહે છે. સમ્યગ્દશગિ, 
આિે સમ્યગ્દશગિ કહીએ. સમજાર્ું કાંઈ?  

‘માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્ર ય છે...’ આમ ચોખખ ું ધડાકા બંધ કહે છે િે. આહા..! બાપુ! મોક્ષિો  
માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્ર ય છે. એિી સામે અશુદ્ધરત્િત્ર ય વયવહાર છે એ માર્ગ છે િન હ એમ આવયું. 
અથગ કર વામ ાં પર્ વાંધા. ઓલા માં આ વે છે િે? જાનતઅંધિો દોષ િનહ આ કરો. જ ન્મિો જાનતઅંધ 
હોય એ તો દેખતો િથી કાઈં. ‘ભુરાભાઈ’ ર્યા? ર્યા હશે. ‘જાનતઅંધિો દોષ િનહ આકર ો, જે 
જાર્ે િનહ અથગ, નમથ્યાદૃનષ્ટ દેખી આકર ો કરે અથગિા રે અિથગ.’ છોકરાિે કહ્ું, એલા છોકરા ફાિ સ 
સળર્ ાવ, તમે કહ્ું હતું િે સળર્ાવ (એ ટલે) િ ાખયું ભડકામાં. સ ળર્ાવવાિું કહ્ું હતું િે. 
સળર્ ાવવાિો અથગ શું? અમારે એક છોડી ત્યાં હતી ઇ બોલતી. િાિી હતી ૭ વષગિી. 
‘પોપટભાઈ’િા દીકરાિી દ ી કરી. ૭ વષગિી હત ી. આવા શ્લોકો બહુ બો લતી. ચ્બ ચાર ીિે ૭ વષગિી 
ઉંમર માં ક્ષય થઈ ર્યો, મરી ર્ઈ. ‘સમજાવયા સમજે િનહ કરે કાંઈિું કાંઈ, ફાિસ સળર્ાવો કહ્ું 
િાખયું ભડકા માંહી’. સવળો અથગ વકીલિે પૂછો. ‘રામજીભાઈ’ જેવાિે, લ્યો! શબ્દાથગ કરો. 
‘પંરડતજી’િે પૂછો, આ સંસ્કૃતિ ા ‘પંરડત’ છે. એ ઠીક છે. ફાિસ સળર્ાવ ો કહ્ું, એમ કહ્ું છે, 



30  નનયમનો સાર ભાગ-૧ 

લ્યો! પર્ સળર્ ાવવાિો અથગ એમાં બત્ત ી કર, દીવો કર એમ કીધું. સળર્ાવ વું  એટલે બા ળી 
મુકવું? આવા િે આવા અ થગ સમજે. સમજાર્ું કાં ઈ? એ છોડી બોલતી. ઘર્ા વ ષગ (પહેલાિી) 
સંવત ૧૯૮૦િી સાલિી વાત છે. ૪૭ વષગ થયા. એ ચ્બચારી મરી ર્ઈ. આહા હા..! ‘િટુભાઈ’િી 
દીકર ી હતી. િાિી ઉંમર. એ િા દાદાએ આવા ૨૫-૫૦ શ્લોકો શીખ વેલા. ઇ બો લે ચ્બચા રી. ક્ષય  
થઈિે મરી ર્ઈ. આહા હા..! 

હજી શાસ્ત્રિા વાસ્તનવ ક અ થગ કર વામ ાંય ઊંધાય. ‘પંરડતજી’! આ શું કહે છે? મોક્ષમાર્ ગ 
તો શુદ્ધરત્િત્ર ય એક જ છે. વયવહાર મ ોક્ષમા ર્ગ એ માર્ગ  િથી, એ તો ઉપચારથી નિન મત્તિું કથિ 
છે. ભાઈએ લખયુ ંછે િે? ‘ટોડરમ લ્લજી’એ. મોક્ષમાર્ગ બે િથી, નિરૂપર્ બે પ્રકારે, કથિ બે પ્રકાર ે 
છે. નિશ્ચય અિે વયવહાર કથિિો પ્રકાર છે, વસ્તુ બે િથી. ત્યારે હવે એ કહે છે કે િનહ, મોક્ષમાર્ ગ 
બે માિે તો ભ્રમ છે, આ કહે છે. સમ જાય છે? ઇ કહે છે મોક્ષમાર્ગ બે િ માિે એ  ભ્રમ છે. હવે 
આિું તયા ંસમજવું? આહાહા..! ‘ટોડરમલજી’ કહે છે કે મોક્ષમ ાર્ગ બે માિે તો ભ્રમ છે. કારર્ કે 
અહીં એ ક જ કહ્ો છે. ત્યાં ‘રતિચંદજી’ કહે છે કે, બે મ ાિે િનહ એ ભ્રમ માં પડ્યા છે. હવે આિું 
શું કરવું? ધૂતારા. 

વાડ વેલાિે ખાય. અમારે ... શેઠ. ઇ ચ્બચારા કહેતા. સાધુ હતો િે? ... સ્થાિક વાસી સાધુ 
હતા. એિી શ્રદ્ધા વેદાંતિ ી. આ ‘લીમડી’ સંઘાડાિા. મોટાભા ર્ે ‘લીમડ ી’ સંઘાડાિા  હતા. અમે 
જોયેલા બધાિે. ‘પાલેજ’ આવેલ ા. ‘પાલેજ’ અમારે વ ચમાં ખરું િે. ‘મુંબઈ’થી દે શમાં આ વે ત્યારે 
અમારે ત્યાં આવે ‘પાલેજ’માં. બધા આવેલા ત્યારે જોયેલા. એિી શ્રદ્ધા વેદાંતિ ી થઈ ર્યેલી. 
જૈિિી રહી િનહ. સ્થાિકવા સીમાં હતા. પછી આ અમારા શેઠ હતા. ‘દામોદર’ શેઠ હતા એિી 
શ્રદ્ધા ખોટી પર્ એિી વેદાંતિ ી િનહ, જૈિ ખરી. એટલે સુધરેલા લાર્તા, ર્ૃહસ્થ માર્સ એટલે 
સુધરેલા લાર્ે. એિી સાથે વાત કરતાં વેદાંતિ ી વાત કહી દીધી એર્ે. એ જાર્ ે કે આ મારી વાત  
કબુલ શે. ચ્બચારા બો લ્યા, અરે..! મહારાજ! વાડ વેલ ા િે ખાય. અમારે તયાં જાવું? એમ બોલ્ય ા 
હતા. અમારો વેશ પહેર ીિે  આ વેદાંતિ ે માિે, અમ ારે તયાં જાવું? એમ અહીંયાં વ ી તરાર્ મ ાર્ગિે 
ઓથ છ ોડી દઈિે પોતાિી કલ્પિાિા મા ર્ે માર્ગ ક હે એિે તયાં જાવું? ‘જેતપ ુર’માં કહ્ું હતું.  

(અહીંય ા) કહે છે માર્ગ તો  ખુદ રત્િત્ર ય એક જ છે, એ મ થયું કે િનહ? ‘અ િે મ ાર્ગ ફળ 
મુચ્ત તરૂ પી સ્ત્રી...’ પોતાિા પરૂ્ગ આિંદિી પરરર્મિ દશા, પૂર્ગ અતીનન્દ્રય આિંદ, પરૂ્ગ અતીનન્દ્રય 
આિંદ, અિંત અિંતઆિંદ એવી મુચ્ત તરૂપી પરરર્નત સ્ત્રી એિો ‘ન વશાળ ભા લપ્રદેશ...’ કપાળ 
નવશાળ છે. ‘શોભ ા-અ લંકારરૂપ નતલકપર્ું છે...’ લ્યો! એમાં નતલક હોય િે. એમ મુચ્ત તરૂપી લક્ષ્મ ી 
નતલકરૂપ છે. આ હાહા..! ‘(અથાગત   માર્ગફ ળ મુચ્ત તરૂપી સ્ત્રીિે વરવું તે છે).’ આવો જે મ ાર્ગ, 
ભર્વાિ આત્મા પરરપૂર્ગ શુદ્ધ છે એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે રમર્તા કરે એ એ ક જ માર્ગ છે અિે એિા 
ફળ તરી કે આવી મુચ્ત ત છે. વયવહાર તરી કેિું ફળ મુચ્તત િે વયવહાર મોક્ષમાર્ગ, એ બે છે િનહ. 
‘પંરડતજી’! એમાં કહ્ું કે િનહ એમ? ‘ટોડરમલ્લજી’એ ભાષા શું કહ ી છે? શાસ્ત્રમાં આવયું છે, બે 
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મોક્ષમાર્ગ િથી. બધા આ વ ા િે આવા. એ વાત ‘દ ામો દર’ શેઠ કહેતા. ‘ટોડરમલજી’ શું કેવળી  
થઈ ર્યો? બધાિે ખટકતું. (સંવત) ૧૯૮૩િી સાલ માં  ચચાગ બહુ ચાલતી. ૧૯૮૩, હોં! કેટલા  
વષગ થયા? ૪૪ થયા. ખુબ ચચાગ ચાલત ી હતી. આ ‘ટોડરમલ્લજી’ આમ કહે છે. (તો એ કહે), ઇ 
કેવળી થઈ ર્ય ો? ... પર્ વસ્તુિ ું સ્વ રૂપ જે પરંપરાએ છે એ કહે છે. આવું િ હોય તો બીજી રીત ે 
હોઈ શકે જ િનહ િે. મોટી ચચાગ ચા લે, આ તો ચચાગઓ તો અમારે ઠેઠથી (સં વત) ૧ ૯૭૧થી ચાલે 
છે, ૫૬ વષગ થયા. આહાહા..!  

કહે છે મ ાર્ગિું ફળ, આ હાહા..! માર્ગિો છેડો પૂર્ગ આ વે એ મુચ્ત ત. મુચ્ત તરૂપી લક્ષ્મી વરે 
છે. નતલકપર્ું છે િે? આમ નતલકપર્ું કરે એટલે વયો. મુચ્ત તરૂપી સ્ત્રીિે વર ેછે. ‘આ ર ીતે ખરેખર 
(માર્ગ અિે માર્ગફળ એ મ) બે પ્રક ારિું,...’.  

મુમુક્ષુ :– નિશ્ચય-વયવ હાર િ લીધું, આ બે પ્રકાર એમ લીધું. 

ઉત્તર :– આ બે પ્રકાર છે િે. આ જ છ ેિે બે પ્રકાર, એમ કહે છે. ઉપાય અિે ફળ, બ ેછે. 
ઉપાય બે પ્રકારિા છે એ તયાંથી આવયું? આહા..! શું થાય? જર્તિે પંરડતો જ્યારે લૂંટે ત્યારે એિે 
જાવું તયાં?  

આ બે પ્રકારિું પ્રરૂપર્ વીતરાર્ માર્ગમાં ‘ચતુ થગજ્ઞાિધ ા રી...’ ચાર જ્ઞાિિા ધરિારા 
ર્ર્ધર. ‘(-મિ ુઃપયગયજ્ઞાિિા ધરિા રા) પૂવાગ ચાયો એ પર મવીતરાર્ સવગ જ્ઞિા શા સિ માં કથિ કયું 
છે.’ ચાર જ્ઞાિિા ધરિારાએ  પૂવાગચાયોએ, અિંત આચા યોએ પરમ વીતરા ર્ સવગજ્ઞ િા શાસિમા ં 
એમ પાછું. પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિા શા સિમાં આ કથ િ કયું છે. માર્ગ િે માર્ગિું ફળ બે પ્રકાર  
છે. માર્ગ શુદ્ધરત્િત્ર ય એ કથિ પૂવાગચાયોએ પરમવીત રાર્ સવગજ્ઞ શા સિમાં કથિ  આ કયું છે, 
કહે છે. વયવહાર તે મોક્ષમાર્ગિું કથિ આચાયગિું કહ્ું િથી, કથિ છે તે નિનમત્તિું જ્ઞાિ કરાવ વ ા 
(કહ્ું છે). ભારે વાત, ભાઈ! આહા..! 

પૂવાગચાયો કેટ લા? જેટલા આચાયગ થયા એ. પરમવીત રાર્ સવગજ્ઞિ ા શાસિમ ાં પરમેશ્વર  
વીતરા ર્દેવ ચ્જિેન્દ્રદે વે શા સિમાં કથિ કયું છે. આ બધા ર્ર્ધર ોએ આ વું કથ િ કયું છે. કહો, 
સમજાર્ું? ભર્વાિિી વાર્ી તો અમુક સમયે િીકળે  છે િે. રચિા તો ર્ર્ધરો કરે છે. એટલે 
સૂત્રમાં આવા આ ચાયો એ આમ કહ્ું છે, એમ કહ્ું છે. ર્ર્ધરદેવે આ પ્રમાર્ે કહ્ું છે. કારર્ કે 
સૂત્રિી રચિા તો એ આચા યો કરે છે. આહા..!  

‘પર મ વ ીતર ાર્ સ વગજ્ઞિ ા શ ાસિ માં કથિ કયું છે.’ અિંત આચાયો અિે ર્ર્ ધરોએ 
શાસ્ત્રમાં આમ કહ્ું છે, એમ કહે છે. નિશ્ચય આત્માિા સ્વભાવિું ભાિ, અિુભ વ એ  સમ્યગ્દશગિ, 
જ્ઞાિ િે ચારરત્ર  (છે), એ જ મોક્ષિ ો માર્ગ છે. આહા હા..! દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધ ાિો રાર્ એ મોક્ષિો  
માર્ગ િનહ એમ કહે છે, છટૂવાિ ો માર્ગ િનહ એમ કહે છે. આહાહા..! આ વીતરા ર્ કહે. મોઢા  
આર્ળ કોનળય ો કોિે ... . બાપુ! એમ િથી, હોં! તારો સ્વભાવ પ્રભુ! મારા જેટલો જ પરરપૂર્ગ છે. 
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એિું અંતર જ્ઞાિ કરી, એિું જ્ઞાિ કરી અિે તારાથી તા રી શ્રદ્ધા તું કર. એિે અમે સમ્યગ્દશગિ, 
જ્ઞાિ કહીએ છીએ. સમજાર્ું કાંઈ? વીતરાર્ માર્ગ લોકોિે સાંભળવા મ ળે િનહ. ઊંધે રસ્તે જાય 
િે માિે કે, આપર્ે (ધમગ કરીએ છીએ). ચ્જંદર્ી જાય, ચાલી જાય છે.  

હવે એિો ખુલા સો કરે છે. ‘પૂ વાગચ ાયોએ પર મવીતર ાર્ સ વગજ્ઞિ ા શા સિમ ાં...’ બધાિે 
િાખયું, જોયું! અિંત ર્ર્ધરોએ અિે પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિું શાસિ, એમાં આ વાત છે. દેવ-
ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા તે મોક્ષિો માર્ગ, એમ અિંત સવગજ્ઞ ોએ અિે ર્ર્ધરોએ કહ્ું િથી. છે એમાં? 
આહા હા..! હવે એ શું માર્ગ (છે)? જે ચાર જ્ઞાિિ ા ધર્ીએ વીતરાર્ શાસિમ ાં કહ્ું એ શું?  

‘નિજ પર માત્મત ત્ત્વિા સમ્યક   શ્રદ્ધ ાિ...’ ભાષા તો જુઓ! અરરહંત પરમાત્મ ાિી શ્રદ્ધા 
પર્ િનહ. ‘શશીભાઈ’! આહાહા..! નિજ પરમાત્મ તત્ત્વ, પોતાિું પરમ સ્વરૂપ શુ દ્ધ ધ્રુવ અનચંત્ય, 
અચળ અન વિાશી એવ ો ભર્વાિ આત્મા, એ વું પરમાત્ મતત્ત્વ સ્વભા વ એિું સમ્યક  શ્રદ્ધાિ, એિ ી  
સાચી શ્રદ્ધા. એ શુદ્ધ રત્િત્ર ય માહ્લું એક સમ્ય ગ્દ શગિ. સમજાર્ું કાંઈ? ‘...’! જુઓ! શું છે, જુઓ! 
આહા હા..! ભર્વ ાિ તું પરરપૂર્ગ પ્રભુ છો, હોં! જુઓિે પરમાત્મા લ ીધું  િે? નિજ પરમાત્મ ા પોતે 
પરમ સ્વ રૂપ. જ્ઞાિ, આિંદ, શાંનત, સ્વચછતા, પ્રભુતા (આરદ) અિંત શચ્ત તઓિું પરમ સ્વ રૂપ  
પોતે આત્મા. એ વો નિજ આત્ મા, નિજ પરમાત્મ ા એિી સમ્ યક  શ્રદ્ધા, એિે સમ્ય ગ્દશગિ અિે મોક્ષિ ો  
માર્ગ ક હે છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા જ્ઞાિ  એિી સાથે લેવું. નિજ પરમાત્મતત્ત્ વિું સમ્યક  શ્રદ્ધાિ એિી 
સાથે નિજ પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યક  જ્ઞાિ એમ લેવું. નિજ આત્માિું જ્ઞાિ તેિ ે જ્ઞાિ કહીએ. દેવ-
ર્ુરુ-શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ એ જ્ઞાિ  િનહ. આહાહા..! ર્જ બ વ ાત છે. સમજાર્ું કાંઈ? દેવ-ર્ુરુ-શ ાસ્ત્રિે 
જાણ્યા, ઓ ળખયા એ જ્ઞાિ િ નહ, કહે છે. એ તો પર લક્ષી છે, એ તો બંધિું કારર્ છે. ભારે ર્જબ 
વાત. વીતર ાર્િો મ ાર્ગ, આહા હા..! નિજ પરમાત્મ તત્ત્વિું સમ્યક  જ્ઞાિ. પોતા િો નિજ સ્વરૂપ  
ભર્વાિ, પૂર્ગ બ્રહ્માિંદ નિજ પ્રભુ આત્મા, એિું જ્ઞાિ. એ જ્ઞાિિે જ્ઞાિ કહીએ. સમજાર્ું કાંઈ? 
એ જ્ઞાિ મોક્ષિો માર્ગ છે. પોતાિા આત્માિું સ્વ રૂપ, એિું જ્ઞાિ તે મોક્ષિો માર્ગ છે. શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ, 
પરલક્ષી બધું ભર્તર, એ કાંઈ જ્ઞાિ િથી, એ કાંઈ મોક્ષમ ાર્ગ િથી. આહાહા..! કહો, સમજાર્ું 
કાંઈ?  

નિજ પરમ આત્મા, પરમ સ્વ રૂપ ભર્વાિ એ વો જ્ઞાયકભાવ નત્ર કા ળ, એવો અિંત ર્ુર્િો 
એકરૂપ સ્વભાવ, એિી અંતરમાં રુનચ દૃનષ્ટિુ ં પરરર્મિ (થાય) તેિ ે શ્રદ્ધા કહીએ, એિી રુનચ 
સનહતિું અંતરિું જ્ઞાિ (થાય) તેિ ે જ્ઞાિ કહીએ. અિે નિજ પરમાત્મતત્ત્ વિા સમ્ય ક  અિુષ્ઠાિ એિી  
સાથે લેવું. નિજ પરમાત્મા, આિંદ િે જ્ઞાિ સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એિું અિુષ્ઠાિ–સમ્ યક  અિુષ્ઠાિ 
પાછું દરેકિે. સમ્યક  અિુષ્ઠા િ અંતરમાં આચરર્ માં આ િંદમાં નસ્થર થવું એિું િામ ચારરત્ર  છે. 
આ લુર્ડ ા ફેરવયા િે િગ્ન થયા એ ચારરત્ર  િનહ, પંચમહા વ્રતિ ા નવકલ્પ થાય એ પર્ ચારરત્ર  િનહ. 
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આહા હા..! સમજાર્ું કાંઈ? આ છે િે ‘લીલાધરભાઈ’! એમાં લખયું છે કે િનહ? એ.. ‘રાજુભ ાઈ’! 
... આહાહા..!  

ભાઈ! તારા ઘરિી ચીજ તો આ છે, એિે પહેલી સમજમાં તો લેવી જોશે. એ નવિા જ રીય ે 
આર્ળ િનહ ચાલે. આહા..! શ્રદ્ધામાં એ મ લે કે, મારાથ ી જ મારી શ્ર દ્ધા (થશે) િે મારાથી મ ારુ ં 
જ્ઞાિ (થશે), એવ ી શ્રદ્ધા િનહ કરે તો સ્વસન્મુખ વળી શકશે િનહ. કારર્ કે વસ્તુ િો સ્વભાવ એ  
માિે એવો ઊંધો િથી. સમ જાર્ું કાંઈ? 

નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્ય ક  શ્રદ્ધાિ, સમ્ય ગ્જ્ઞાિ, નિજ પરમાત્મતત્ત્ વિું સમ્યક  જ્ઞાિ, નિજ 
પરમાત્મતત્ત્ વિું સમ્યક  અિુષ્ઠાિ. લ્યો! આ અિુષ્ઠાિ, અિુષ્ઠાિ આચરર્ કહે છે એ કાંઈ િનહ. 
આહા હા..! ખાંડાિી ધાર જે વું લાર્ે આ તો. આ હાહા..! કેમ પહોંચાય? ‘સ્વરૂપચં દ ભાઈ’! છે તો 
એિું સ્વરૂપ પર્ એિે એવું થઈ ર્યું છે કે... એવા ‘નિ જ પર માત્ મતત્ત્વિા...’ શું પર્ ખુલાસો કય ો 
છે! ટીકા એટલ ી સ્પષ્ટ કરી કે, વયવહાર વાળાિે આ ર્ોઠે  િનહ. 

મુમુક્ષુ :– એટલે તો માિતા િથી. 

ઉત્તર :– માિતા િ થી. હજી તો કહેશે, જુઓિે.  

‘શુદ્ધરત્િત્ર યાત્ મક માર્ગ પર મ નિરપ ેક્ષ હોવા થી...’ આહાહ ા..! વયવહારથી નિશ્ચય થાય  
એવું વસ્તુિ ા સ્વ રૂપમાં િથી. વયવહાર શુભઉપય ોર્ છે, રાર્ છે, નવભાવ છે એિાથી શુદ્ધ ઉપયોર્  
િે આત્મસ્વભા વ થાય એવું વસ્તુિ ું સ્વરૂપ િથી. આહા હા..! કષાયિી મંદતા કરો, ભચ્તત કરો, 
દયા, દાિ, વ્રત, પૂજા (કરો) એિાથી વયવ હાર થી પછી નિશ્ચય સમજાશે. કહે છે કે, એ વસ્તુિ ું 
સ્વ રૂપ જ એવું િથી. આહા હા..!  

શુદ્ધરત્િત્ર યાત્મક માર્ગ–એ ત્રર્ શુદ્ધ કીધા િે? ત્રર્ેય. શુદ્ધ રત્િત્ર ય સ્વરૂપ માર્ગ પરમ 
નિરપ ેક્ષ હોવાથી. એકલું નિરપ ેક્ષ િનહ. એિે વયવ હારિા  નવકલ્પિી અપેક્ષા  િ થી. જે િે દેવ-ર્ુરુિી, 
શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા હોય તો સમર કત થાય એ વી અપેક્ષા િથ ી. સાંભળ્યું િ હોય કોઈ રદ’ એવું. આખો 
રદ’ ટોકરી વ ર્ાડ્યા કરે અિે સામે ‘શ્રીમદ  ’િો ફોટો રાખે. જય ભર્વાિ! આપર્ું કલ્યાર્ થઈ  
જશે.  

મુમુક્ષુ :– પર્ ર્ુરુ જ કલ્યા ર્ કરી દે િે? 

ઉત્તર :– કયાગ. ર્ુરુ પોતે છે. ર્ુરુ તયાં ....? કહો, સમજાર્ું આમાં? આ વો માર્ગ છે. 
‘પ્રકાશદાસ જી’! ભર્વાિ આપી દેશે, ર્ુરુ આપી દેશે. ન્યાં તયા ં એિી પાસે તું હતો કે ઇ આપે. 
તું તો તારી પાસે છો.  

શુદ્ધરત્િત્ર ય માર્ગ પરમ નિ રપેક્ષ, એમ કરીિે વયવ હાર િી અપેક્ષા એિે િથ ી એમ નસદ્ધ  
કરે છે. આહા હા..! નવકલ્પિી  અપેક્ષા, રાર્િી અપેક્ષા, નિ નમત્તિી અપેક્ષા (િથ ી). વયવ હાર ક હો કે 
નિનમત્ત કહો. શુદ્ધ સ્વભાવિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, ચારરત્ર િી દશામ ાં રાર્િી, નિનમત્તિી અપેક્ષા નવિાિું 
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એ તત્ત્વ છે. આ હાહા..! પર્ જ્યાં તયાંક તયાંક વયવ હાર  િે કારર્ િે સાધિ િે એમ  છે  િે... એ.. 
‘ચ્ભખાભાઈ’! એ તો વયવહારિા કથિો છે. એ ભૂનમકામાં આવું હોય છે, એિું નિનમત્તિું જ્ઞાિ 
કરાવવા (કહ્ું છે). હોય છે, પર્ એિાથી થાય છે એમ િથી. આહા હા..! ભારે વાતું, ભાઈ! સમજાર્ું 
કાંઈ? 

એકલ ો નિરપ ેક્ષ (શ બ્દ) િથી વાપયો, પર મ નિર પેક્ષ (કહ્ું છે). કથિી પર્ 
‘પદ્મપ્રભમલધારરદે વ’િી. જંર્લવ ાસી વીતરા ર્ી નસંહ હ તા. આહા હા..! રાર્ ઉપર તો  હરર્િે જેમ 
નસંહ ફાડે એમ ફાડી િાખીિે તોડી િાખીિે વીતરાર્તા  પ્રર્ટ કર ી છે. મારફાડ વીત રાર્તા અંદ ર  
ઝળહળે છે. આ વીતર ાર્ભ ાવિી શ્ર દ્ધા, જ્ઞાિમાં અ મિે  દેવ-ર્ુરુિ ી, શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિા નવકલ્પિી  
પર્ જરૂર િથી. ‘િવિીત ભાઈ’! નિરપ ેક્ષ. આહા હા..! શ્રદ્ધામ ાં તો લે, પહેલ ા જ્ઞાિમાં તો લે. 
આહા હા..! આ વો નિરા લંબી  પરિા આલંબિ ન વિાિો, ભર્વાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિંદિું પૂર્ગ 
ધામ એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે નસ્થરત ામાં પરિી કોઈ જરી એ, જરીએ અપેક્ષા િથી. એવો નિરપ ેક્ષ 
રત્િત્ર યમાં આવે તે મોક્ષિો  ઉપાય છે. વીતરાર્િા વચિો આકરાં, કાયરિે પ્રનતકૂળ, ‘શ્રીમદ  ’માં 
આવે છેિે? ‘વચિામૃત વીતરાર્િા પરમ શાંતરસ મૂ ળ, ઔષધ જે ભવ રોર્િા પર્ કાયરિે 
પ્રનતકૂળ.’ હીજડા જેવા, વીયગ નવિાિા. અરે..! આવો માર્ગ હોય? આવો મ ાર્ગ હોય? અરે..! 
સાંભળિે! વીરિા મ ાર્ગ તો  આવા હોય. અફર ર્ામ ીિા  માર્ગ આવા હ ોય. જે રસ્તે ચડ્યા ન્યાંથી 
પાછા િ ફરે એવા માર્ગ હોય. પરિી અપેક્ષા રાખયા નવિાિો માર્ગ હોય. આહાહ ા..! સમજાર્ું 
કાંઈ?  

‘પર મ નિરપ ેક્ષ હોવા થી મોક્ષિો ઉપાય છે...’ પરિી અપેક્ષા નવિાિો છે માટે શુદ્ધરત્િત્ર ય 
મોક્ષિ ો ઉપાય છે. આહાહા..! ‘અિે તે શુદ્ધરત્િત્ર યિું ફ ળ...’ પેલો માર્ગ કહ્ો. ‘સ્વ ાત્મ ોપલચ્બ્ધ 
(-નિજ શુદ્ધ આત્ માિી પ્ર ાનિ) છે.’ બસ, આત્માિ ી પ્રાનિિો અથગ આત્મા જે વો છે એવી પૂર્ગ 
દશામ ાં પ્રાનિ, એિું િામ રત્િત્રયિું ફળ છે. નવશેષ કહેશે... 

(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૫, મંગળવાર, તા. ૨-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૩, શ્લોક-૯, પ્રવચન ન.ં ૪ 

 

નિશ્ચયથી પોતાિા પરમ આ ત્માિી શ્રદ્ધા તે વાસ્તનવ ક શ્રદ્ધા અિે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી  શ્રદ્ધા 

એ વાસ્તનવ ક શ્રદ્ધા િનિ, એિુું િામ કથુંનિત  . કિો, સમજાય છે કાુંઈ? વીતરાગ માગગ બાપુ! ઝીણો 

છે, ભાઈ! એણે અિુંતકાળમ ાું એ વાતિે દૃનિમાું લીધી િથી. આિા..! નિજ પરમાત્મા એમ આિાયે 

શબ્દ વાપયો છે િે? ‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’ મુનિ િતા, પુંિમિાવ્રતધારી દદગુંબર  આત્મધ્યાિી  

અુંતરમાું ઉતરેલા. ઇ કિે છ ે કે, નિજ પરમાત્મતત્ત્વિી શ્રદ્ધા. પોતે અખુંડ આિુંદમૂનતગ પૂણગ સ્વરૂપ  

(છે). પરમ આત્મ એટલે  પરમ ધ્રુવ સ્વરૂપ પાદરણાનમકભ ાવ, જ્ઞાય કભાવ, આિુંદભાવ, 

નિ કાળભા વ. આ િાિા..! એિા સન્મુખ થઈિે એિી  અુંતર સમ્યગ્દદૃનિ કરવી એિે વ્યવિાર  

રત્િિ યિી અપેક્ષા િથી. એવો એ સમ્યગ્દદ શગિ ભાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

‘નિજ પ રમાત્ મતત્ત્ વિા સમ્યક    જ્ઞાિ...’ જુઓ! આ આ િાયગ! ટી કા ત ો કે ટલી સરસ છે પણ 

લોકોિે નિશ્ચય સત્ય શુું છે એિી ખબરુું િ મળે, બિાર માું ભટક્યા ભટક કરીિે જા ણે કલ્યાણ થઈ 

જશે. આિાિા..! ભગવાિ આત્મા સ વગજ્ઞદે વ, તીથંકરદેવ અિે પૂવગ આિાયો અિુંતા આિે 

સમ્યગ્દદશગિ કિે છે. માથે આવ્યુું છે િે? પૂવાગિાયોએ પરમ વીતરાગ સવગ જ્ઞિા શા સિમાું આ કથિ 

કહ્ુું છે. ભગવાિઆત્મ ા... દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા ત ો િનિ, કેમકે નવકલ્પ છે. રાગિો ભા ગ 

વ્યવિાર રત્િિ ય િણિો ભેગો આ વે એ નવ કલ્પ છે, એ િનિ. એક સ મયિી પય ાગયિો અુંશ જે 

નવકા સ છે એિી શ્રદ્ધ ા પણ િનિ. કારણ કે, પયાગ યિા અુંશિી બુનદ્ધ, શ્રદ્ધા એ તો નમ થ્યાશ્રદ્ધ ા છે. 

એ તત્ત્વ તો એમાું આવ્યુું િથી. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે. 

નિજ પરમતત્ત્વિુું શ્રદ્ધાિ અિે એિુું જ્ઞાિ. પોતાિો નિજ સ્વભાવ ધ્રુ વ, જ્ઞાિ િે આિુંદ 

(છે), એિુું જ્ઞાિ. એ જ્ઞાિ માું, શાસ્ત્રજ્ઞાિિ ી અપેક્ષાિ ી એિે જરૂર િથી, એમ કિે છે. એ.. 

‘દેવાિુનપ્રયા’! આ એમ ક િે છે.  

મુમુક્ષુ :– આ માુંથ ી બીજુું કાું ઈ સિેલુું થઈ શકે એમ છે? 

ઉત્તર :– માગગ એિો આ િ ો ય. મોઢે ખવાય એિુું સિેલુું એવુું કાુંઈ છે? આુંખમાું િખ ાય 

િે કાિમાું િખ ાય એવુું (છે કાુંઈ?). એવો પ્રશ્ન છે એિો. આિા..! માગગ તો ભગવ ાિ અિાદદ તીથંક ર  

નિ લોકિા થ સવગજ્ઞ જજિેશ્વ ર દેવે આ કહ્ો છે. એિા થી ન વરુદ્ધ કિે ઇ વીતરા ગિા માગગિી શ્ર દ્ધા 

િથી. એવી વાત છે. જગત િે સાિુું સાુંભળવા મળે િનિ, એ ક્યારે શ્રદ્ધે િે ઓળખે િે ક્યારે 

અિુભ વે. ભગવાિ તારુું સ્વ રૂપ તો પૂણગ છે િે! નિજ પરમાત્મ શબ્ દ વાપયો  છે. અદરિુંત  
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તીથંકરદેવ તો પરદ્રવ્ય છે, પરદ્રવ્યિી શ્રદ્ધા, ધારણા, ત્વરાથી તજો એમ ‘શ્ર ીમદ  ’મ ાું આવે છે. ૩૧ 

પાિે. ભાઈએ વાુંચયુું છે કે િનિ? સુંતિી વાણી, અમૃતવાણી સુંતિી, એમાું આવે છે. પરદ્રવ્યિી 

શ્રદ્ધા ત્વરાથી તજો એમ આ વે છે. ભગવાિ કિે છે કે, મારી શ્રદ્ધ ા ત્વરાથી છોડ, ત ારી શ્રદ્ધા કર 

એમ કિે છે. લ્યો! એ.. ‘સ્વ રૂપિુંદભાઈ’! િોપડી મ ળી છે કે િનિ? િથી આમાું? આ મળી છે કે 

િનિ? િથી મળી. એમ ાું છે, ૩૧ પાિે છે. જુઓ!  

‘પરદ્રવ્યિી ધાર કતા ત્વર ાથી તજો.’ તીથંકરદેવ અદર િુંત આવા િોય િે એિી આ વી શ્રદ્ધા 

િોય, એ ધારકતા ત્વર ાથી તજો. કેમકે એ તો નવકલ્પ  છે, રાગ છે. આિા..! માગગ તે માગગ પ્રભુિો. 

‘પરદ્રવ્યિી રમણતા ત્વરાથ ી તજો.’ પર અદરિુંત તીથંકરદેવ એિો પણ નવકલ્પ િે એિી શ્રદ્ધા એ 

રાગ છે. એિી રમણત ા છોડ. આિા િા..! ‘પર દ્રવ્યિી ગ્ર ા િકતા ત્ વરા થી ત જો.’ ભગવ ાિ નિજ દ્રવ્ય 

નિ કાળી જ્ઞાયક અનવિા શી સ્વભા વ ભાવિો ભુંડાર, એવો પરમાત્મ ા પોતાિો. આિા િા..! એિુું 

જ્ઞાિ તે જ્ઞાિ છે અિે તે જ્ઞા િિે શાસ્ત્રજ્ઞાિ અિે તીથં કર દેવે કિે લી વાણ ીિુું જ્ઞાિ, એ િી પ ણ જેિે 

અપેક્ષા િથી. ‘િવરું ગભાઈ’! આિા િા..! છે? જુઓ!  

‘નિજ પ રમાત્ મતત્ત્ વિા સમ્યક   શ્રદ્ધ ાિ,...’ નિજ પરમાત્મતત્ત્િુું સમ્યક  જ્ઞાિ, એ સ મ્યક   

બધાિે લાગુ પાડવુું. નિજ પરમાત્મતત્ત્ વિુું સમ્યક  અિુષ્ઠાિ. િાદરિ  કોિે કિેવુું? કે, ભગવાિ 

આિુંદ અતીનન્દ્રય મૂનતગ પ્રભુ, એિુું જે દશગિ િે જ્ઞાિ થયુું એમાું અુંદર લીિતા, અત ીનન્ દ્રય આિુંદમ ાું 

લીિતા (થ વી). એિે િાદરિ  િે અિુષ્ઠાિ કિેવામાું જૈિ દશગિમાું આ વે છે. આિા િા..! 

આ ‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’ પુંિમિાવ્રતધા રી મુનિ જુંગલમાું વસિા રા દદગુંબર મુનિ િતા. 

એ ‘કુુંદકુુંદાિાયે’ કિેલુું, પરમાત્મ ાિુું કિેલુું, ‘કુુંદકુુંદાિ ાયગ’િુું કિેલાિી આ ટીકા કરે છે. ભાઈ! 

તારા માગગિી રીત ી તેં સાુંભળી િથી, ભાઈ! ઊંધે રસ્તે જઈિે અમે ર સ્તે છીએ એમ માન્યુું છે. 

આિા િા..! નિજ પરમાત્મત ત્ત્વિુું અિુષ્ઠાિ, ‘જેઠાભાઈ’! એ અિુષ્ઠાિ કીધુું છે. ઇ અિુષ્ઠાિ છે. 

પુંિમિાવ્રત માું નવકલ્પ-નિ કલ્પ એ અિુષ્ઠાિ (િનિ). એ તો રાગ છે, ઝેર છે. આિાિા..! વીતરાગિ ો 

માગગ સાુંભળવો કઠણ પડે. સમજાણુું કાુંઈ? 

‘નિજ પર માત્મતત્ત્ વિા સમ્યક    અિુષ્ઠાિરૂપ શુદ્ધરત્િિયાત્ મક માગગ...’ શુદ્ધરત્િિય– 

વીતરા ગી સમ્યગ્દદશગિ, વીતરાગી જ્ઞાિ િે વીતરા ગી લીિતા, એ શુદ્ધરત્િિ ય. એિે શુદ્ધ મોક્ષિો  

માગગ કિે છે. વ્યવિારરત્િિય વિમાું નવ કલ્પ (આ વે) એ  કાુંઈ મોક્ષિ ો માગગ િથી એ મ ભગવાિ  

પોકાર કરે છે. જૈિ શાસિમાું આ પ્રકાર છે. સમ જાણુું કાુંઈ? ‘એ શુદ્ધ રત્િિ યાત્મક માગગ પરમ 

નિરપ ેક્ષ  િ ોવાથી...’ િવે એિો િીિે આપણે અ થગ છે િે? ઓલુું મીંડુ એિ ી િો ટ િી િે છે, જુઓ! 

‘શુદ્ધરત્િિ ય અથાગત   નિજ પરમ ાત્મતત્ત્ વિી સમ્યક    શ્ર દ્ધા, તેિ ુું સમ્યક    જ્ઞાિ...’ તેિ ુું જ્ઞાિ–

ભગવાિ આત્માિુું જ્ઞાિ. આિા િા..! ‘અિે તેિ ુું સમ્યક    આ િરણ...’ ભગવાિ આત્મા જ્ઞાિ િે 
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આિુંદિુું ધામ, એ આિુંદિુું આિરણ, અુંતર માું અતીનન્દ્ર ય આિુંદમાું આ િરણ– રમ વુું, ‘એ પરિ ી 

તેમ જ ભેદોિી લેશ પણ અપેક્ષા રનિ ત િોવા થી...’ નિનમત્તિી પણ જેમાું અપેક્ષા િથી, ભેદોિી 

જેમાું અપેક્ષા િથી, ગુણ-ગુણીિા ભેદ િે પયાગયવાિ િે પયાગયિા ભેદિી પણ અપકે્ષા જયાું િથી. 

આિા િા..!  

કિે છે કે, ‘પ રિી તેમ ભેદોિી લે શ પણ અપેક્ષા...’ િનિ. જરીએ અપેક્ષા િનિ. કારણ કે 

પરમ નિરપ ેક્ષ કીધુું છ ે િે? આિા િા..! ક્યાું ગયુું આમાું સ્યાદ્વાદ? આમ પણ થાય િે આમ પણ 

થાય. આમ જ થાય, બીજી રીતે િ થાય એિુું િામ સ્ય ા દ્વાદ છે. એ.. ‘દેવ ાિુનપ્રયા’! િા, પાડે છે, 

શુું કરે પણ ન્યાું? આિાિા..! િમણા િનિ ક િે, પછી કિે શે, એમ કિે છે. આિા િા..! 

‘તે શુદ્ધ રત્િિ ય મોક્ષિો ઉપાય છે;...’ બાકી દયા, દાિ, વ્રતિ ા ભાવ, દેવ-ગુરુ-શા સ્ત્રિી 

શ્રદ્ધાિા ભાવ, શાસ્ત્રિુું જ્ઞાિ  એ બધુું અશુદ્ધ રત્િિ ય–શુભ નવકલ્પ, રાગ છે. આિા િા..! જગતિે 

સાુંભળવુું કઠણ પડે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પોપટભાઈ’! આ વો માગગ છે, ભાઈ! લોકો ત ો  એમ જ કિે, 

િોં! આ ‘સોિ ગઢ’વાળાએ આમ કયું. પણ આ ભગવાિ શુું કિે છે, સાુંભળિે! ‘સોિગઢ’વાળાિુું 

‘સોિગઢ’પાસે રહ્ુું. એ... ‘પુંદડતજી’! િથી સમજવુું, ભગવાિ શુું કિે છે િથી સાુંભળવુું, િથી  

સમજવુું. પોતાિો મ ાિેલો કક્કો ઘુુંટવો. ઇ વીતર ાગ મ ાગગ માું  િ િાલે. આ તો સવગજ્ઞ જેિા શાસિ  

િાલે છે, પરમેશ્વર નિ લોકિ ાથ પરમાત્મ ાિુું શાસિ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘તે શુ દ્ધરત્િિ યિુું િળ...’ િવે શુું કિે છે? જે મોક્ષ થાય છે એ આ શુદ્ધ રત્િિ યિા કારણે 

થાય છે. વ્યવિાર રત્િિયિે કારણે િનિ. લ્યો! સમ જાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ૮૦ મી ગ ાથા માું શુું કહ્ુું? 

ઉત્તર :– શુું કીધુું? ક્યાું કીધુું? શુું કીધુું? અદરિુંતે શુું કીધુું? અદરિુંતિે જાણીિે પોતાિ ે 

જાણે એ મોિક્ષયિો (ઉપાય  છે). વળી ક્યાું માયુ ં ગપ્પ! ‘િવિીતભાઈ’ કિે છે, ઠીક પ્રશ્ન (કાઢ ે 

છે).  

મુમુક્ષુ :– િાું કે રાખે છે. 

ઉત્તર :– િાુંકે િનિ, ભાઈ બીજુું કિે છે. િાલતા પ્રવ ા િિે તોડવુું એવા એમિા પ્ર શ્ન છે, 

એમ ભાઈ કિેતા િતા. કિે છે, શુું કીધુું? પાછળથી શુું કીધુું? ‘જે જાણતો અરિુંતિ ે’ એિો અથગ 

શુું? એ તો આવી ગયુું પિેલા કે, જેણે દેવ-ગુરુ અદરિુંત પરમાત્માિુું કેવ ળજ્ઞાિ જગ તમાું છે એવો 

જેણે નવકલ્પથી નિણગય કયો છે, એ નિણગય છોડી દઈિે સ્વદ્રવ્યિે આશ્રયે નિણગય કરે ત્યારે સમદકત  

થાય છે. એમ ાું ટી કા માું છે. સમજાણુું કાુંઈ? ઇ તો વધાર ે સ્પિ કરવા કરે છે. ઇ તો પ્રશ્ન િાર દ છે. 
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ખોટુું છે એિે એમ િથી પણ જરી વધારે કાુંઈક ખૂટે છે એમ કાુંઈક બતા વવુું િોય િે કે, મિે 

આમ..... આિા િા..!  

કિે છે, ભગવાિઆત્મ ા નિજ શુદ્ધ આિુંદિુું ધામ અતીનન્દ્રય રસકુંદ, એિી સન્મુખિી 

અુંતમુગખિી દૃનિ, જ્ઞાિ િે ર મણતા એ એ ક જ મ ાગગ છે િે એક જ માગગથી મોક્ષિુું કાયગ થાય છે. 

બે મોક્ષમ ાગગ છે િે બે મોક્ષમાગગિુું િળ મોક્ષ છે (એમ િથી). ‘પુરુષાથગનસનદ્ધ ઉપાય’માું આવે છે. 

ભાઈ! નિશ્ચય અિ ેવ્યવિાર રત્િિ ય બેયથી મોક્ષ થ ાય. એ તો વ્યવિારિુું, પ્રમાણિુું જ્ઞાિ કર ાવ્યુું 

છે. શુું થાય? જગત લુટાણુું છે. અિુંતકાળે આ વા મિુષ્ યદેિ મળ્યા. જૈિમાું વાડા મ ાું જન્મ (થયો) 

છતાું જૈિ પરમેશ્વરિુું શુું કિેવુું છે એિી ખબર િથી અિે આ ખબરુું નવિા એ વ્રત િે તપ િે 

સાધુઓિે લઈિે બેસે, બધ ા એકડા ન વિાિા મ ીંડા છે. િાર ગનત માું રખડવ ાિા આ િરણ છે એ 

બધા, સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– કોઈિે દૂધપ ાક િ પિતો િોય તો પ છી.... 

ઉત્તર :– રોટલ ો જોઈએ કે કાુંકરા? અિાજ જોવે કે કાુંકરા? પેલા તો કાુંકરા છે. કિો, 

સમજાણુું કે િનિ? અિાજ જોવે િે? અિાજ જોવે િે. એટલે કે શ્રદ્ધા તો પાકી જોવે િે. િાદરિ 

િબળુ િોય અુંદર. એ મ. િ ોથે ગુણસ્ થાિે િજી િ ાદરિ િ િો ય. આત્ માિુું જ્ઞાિ થાય, આત્માિ ુું 

દશગિ થાય, િાદરિ  િ િોય. આખો મોક્ષમાગગ જ એ છે. અિે આત્માિા આ સમ્યગ્દદ શગિ નવિાિા 

વ્રત િે તપ એ બધા ઊંધે માગે છે. નમથ્યાત્વિે માગે છે, અજ્ઞાિિે માગે, સુંસાર માગે છે. સમજાય 

છે કાુંઈ? આિા િા..! 

કિે છે, ‘એ  શુદ્ધરત્િિ યિુું િળ શુદ્ધ આત્માિી પૂણગ પ્રાનિ...’ શુદ્ધ આત્માિી (પૂણગ પ્રાન િ). 

છે િે? શુદ્ધ આત્મ ઉપલજબ્ધ. સ્વ-આત્મ ઉપલજબ્ધ છે િે? એટલે પૂણગ પ્રાનિ એમ. આત્મા પૂણગ 

દશાિે પ્રાિ થાય એિુું િામ મોક્ષ. પણ એ મોક્ષિુું કારણ આ શુદ્ધ રત્િિય છે. કિો, સમજાણ ુું 

કાુંઈ? લ્યો! ઇ ગાથા પૂરી થ ઈ. પરમ નિરપ ેક્ષમાું ઘણુું વજિ છે. જેિે સ્વિો આશ્રય લઈિે દશગિ, 

જ્ઞાિ, િાદરિ  થાય એિે પરિા આશ્રયિી, નિનમત્તિી, નવકલ્પિી જબલકુ લ અપેક્ષા િથી. નિશ્ચયથી 

એિી અપ ેક્ષા િથી, વ્યવિ ારથી િો. એ તો જાણવ ા લાય ક છે. સમજાણુું કાુંઈ? આિા િા..! 

‘[િ વે બીજી ગાથાિી ટીકા પૂણગ કરતાું ટીકાકા ર મુનિર ાજ શ્લોક કિે છે:]’ પોતે 

‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’ ટી કા  કરી છે. મુનિ િતા, દદગુંબર જુંગલવાસ ી િતા. તીથંક ર િા પરુંપરાિા 

કેડાયત સાિા મુનિ િતા, સ ાિા મુનિ િતા. એ કલા દ્રવ્યન લુંગ િગ્નપ ણુું િે પુંિમિાવ્રત િા નવકલ્પો 

એ તો દ્રવ્યનલુંગી કિે વાય અ િે જેિા પુંિમ િાવ્રતિ ા નવ કલ્પમાું પણ ઠેકાણા િ થી એ તો દ્રવ્યનલુંગી  

પણ કિેવાય િ નિ. સમ જાણુું કાુંઈ? એ ભાવનલુંગી સુંત િતા, એ આ શ્લોક બિ ાવે છે. 
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क्कचिद  ् व्रजचि काचिनीरचिसितु्थसौख्य ंजनः 
क्कचिद  ् द्रचिणरक्षण ेिचिचििा ंि िके्र पनुः।् 
क्कचिचिनिरस्य िार् गिपुलभ्य यः पचंििो  
चनजात्मचन रिो भिदेूव्रजचि िचुिििा ंचि सः ।।९।।  

શ્લોકા થગ :– ‘મિુષ્ય  ક્યારેક કાનમિ ી પ્રત્યે રનતથ ી ઉત્પન્ન થતા સુખ તરિ ગનત કરે છે...’ 

અિાદદિો નવષય વાસિામ ાું  મીઠાશિે સુખ માિી અિાદદથી નમથ્યા દૃનિ જીવ એમાું ગનત કરે છે. 

ઓિો િો..! આત્મા માું અતીન ન્દ્રય આિુંદ િોવ ા છત ાું એ  આિુંદિો અિ ાદર કરીિે ન મથ્યાદૃનિ એ  

કાનમિી પ્રત્યે, સ્ત્રી પ્રત્યે, રનત રમતમાું ઉત્પન્ન થતા સુખ–કલ્પિા, રાગ, ઝેર, દુુઃખ એ સુખિે 

વ્યવિારે લોકો કિે માટે કહ્ુું છે. એિા તરિ ગનત કરે છે. અરે..રે..! જે િૈતન્યિે લૂુંટ ે છે. અિીં તો 

ધમગ, અથગ િે કા મ િણ છે િે? એમાુંથી કા મ અિે અ થગ બેિી વ્યાખ્યા લે વી અિે ઓ લામાું સાધિ 

મોક્ષિુું લેવુું છે.  

‘મિુષ્ય  ક્યારેક કાનમિ ી પ્રત્યે રનત થી ઉત્પન્ન થતા સખુ તર િ ગનત કરે છે...’ પણ એિો 

અથગ એમ િનિ કે, સ્ત્રીિો નવષય છોડ્યો માટે એિે ધમગ થઈ ગયો, એમ િથી. શરીર થી જાવજી વિુું 

બ્રહ્મિયગ પાળે, (આખી) જજુંદ ગી બા ળબ્રહ્મ િારી (રિે). છ તાું એિી દૃનિ િજી પર ઉપર છે. શરીરમાું 

બ્રહ્મિયગ પાળવુું, દેિથી બ્ર હ્મિયગ પાળવુું એ િજી શુભ  નવકલ્પ િે રાગ છે, ધમગ િ થી. આ િાિ ા..! 

સમજાણુું કાુંઈ? 

એ રનતિે પણ, એ રાગિા ભાવિે છોડ ી આત્ માિા આ િુંદિો અુંતર બ્રહ્માિુંદ બ્ર હ્મ એટલ ે 

આિુંદ સ્વ રૂપ ભગવાિઆ ત્મા, એિુું બ્રહ્મિયગ–અુંદર રમે એિે બ્રહ્મિયગ કિેવામાું આવે છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? સ્ત્રી છોડ ી િે બ્રહ્મિયગ પાળી એ માટે અમે ધમી છીએ, ભ ગવાિ  િા પાડે છે. 

આિા િા..! કેમ કે અુંદરમાું જે રાગ ઉઠે છ ે કે, આિ ે સવેુું િનિ, ભોગવુું િનિ, એવો નવકલ્પ, એ 

નવકલ્પિે પણ પોતાિો માિે  છે અિે એિી સાથે વ્યજભિાર–એ કત્વ કરે છે એ અ બ્રહ્મિાર ી છે. 

આિા િા..! સમજાણુું કાુંઈ? એટલે કોઈ કિે કે, કાનમિી  પ્રત્યેિુું સુખ છોડીએ છીએ  તો િવે તો 

અમારે ધમગ થાય િે? પણ ખરેખર તો રાગભાવ જે છે એિી સાથે એકત્વબુનદ્ધ  (છે) એ જ 

વ્યજભિાર િે અબ્રહ્મિ યગ છે. આિા..! ભગવાિ અતીનન્દ્રય આિુંદસ્વ રૂપ, એિે પરમાું ક્યાુંય 

સુખબુનદ્ધએ કલ્પિાથી મ ાિ વુું એ બધો નમથ્યાત્વભ ાવ છે.  

‘વ ળી ક્યારેક ધિરક્ષાિી બુનદ્ધ કરે છે.’ આ અથગ લીધો, અથગ. પિેલો કામ લ ીધો  િતો. 

લક્ષ્મીિી ર ક્ષાિ ી બુનદ્ધ કરે છે. ‘िके्र’ શબ્દ છે િે? ભાઈ! એિો અથગ ‘કરે છે’. ‘िके्र’ એટલે કર ે 

છે. અિેકાુંત િક્રમ ાુંથી ક્ યાું થી કાઢ્ુું? ....  
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મુમુક્ષુ :– ક્રે માુંથી કાઢ્ુું? 

ઉત્તર :– િ ા ક્રે છે િે. કરે છે. ... િક્ર બિતુું િશે? પણ િ ક્યાુંથી આવ્યો? મિે તો શુંકા 

પડી. િકે્રમાું િ શબ્દ છે િે? િકે્ર બિતો િશે, પણ િ  ક્યાુંથી આવ્યો? સુંસ્કૃતિ ા  પ્રોિસર છે. 

‘िके्र’ છે િે. કરે છે.  

ક્યારેક લક્ષ્મીિી રક્ષા કરે છે. એિુું રૂપ લીધુું િે! માણસિુું રૂપ. આિાિા..! ક્યારેક કાન મિી 

પ્રત્યે પ્રેમથી ભૂલી ગયા છે, ક્યારેક લક્ષ્મીિા પ્રેમમાું, રક્ષા માું રિી ગયા, પણ આ ત્માિી રક્ષા 

કરવામાું ક ોઈ દદ’ આવ્યા િથી, એમ ક િે છે. આિા િા..! 

‘જે પુંદડત ક્યા રેક જજિવરિા માગગિે પામીિે...’ આિાિા..! પુંદડત તો એિે કિીએ, ધમી 

િે જ્ઞાિી તો એિે કિીએ. બધા બિારિા ગમે એટલ ા શાસ્ત્ર િે સુંસ્કૃત ભણેલા િોય, પણ પુંદડત 

તો ‘ક્ય ારેક  જજિવરિ ા માગગિે પા મીિે...’ વીતરાગ પ રમેશ્વરે જે મ ાગગ અુંતરિો ન િજા િુંદ નિજ 

પરમાત્મા સ્વરૂપિુું ભાિ કરીિે શ્રદ્ધા કરવી, એવો જે જજિવરિો માગગ પામીિે. િવે જુઓ! શુું 

પામીિે? ‘નિજ આત્મા માું રત થ ાય છે,...’ જુઓ! આ જજિવરિો મા ગગ.  

વીતરા ગ તીથંકરદેવ પરમેશ્વર કેવળીઓ અિુંત પરમાત્મા ઓ થઈ ગયા વતગમાિ 

મિાન વદેિ માું ‘સીમુંધર’ ભગવાિ જબરાજે છે, લાખો કેવળી ઓ જબરાજે છે. અિુંતા થયા, અિુંતા 

થશે. સુંખ્યાતા વતગ માિ મ િુષ્યદેિમાું વતે છે. એ બધા ભગવુંતોએ  માગગ કહ્ો. ક્યો? નિજ 

આત્મા માું રત થા. પરદ્રવ્ય દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, સ્ત્રી, કુટુુંબ, પદરવારિે માિવુું એ તો રાગ છે, કિે છે. 

‘ભીખાભાઈ’! ભારે આકરુું કામ, ભાઈ! સ્ત્રી તરિ લક્ષ જાય તો અશુભ રાગ થાય, દેવ તરિ લક્ષ 

જાય તો શુભ થાય. છે તો બેય રાગ. પોતાિ ા શેઠ તર િ લક્ષ જાય તો પ ાપભાવ થ ાય, ગુરુ ઉપર 

લક્ષ જાય તો પ ુણ્યભાવ થાય, રાગ થાય. છે તો બન્ને રાગ.  

અિીં તો ભગ વાિિો મ ાગગ  એ કહ્ો છે, નિજ સ્વરૂપ આત્મા સજચિ દાિુંદ પ્રભુ ‘નસદ્ધ 

સમાિ સદા પદ મેરો’ નિજાિુંદ ભગવાિ... ધીરજિી વાતુું છે, ભાઈ! આ કાુંઈ વાદ-નવ વાદે પાર 

પડે એવુું િથી. ભગવાિઆ ત્મા શરીર, વાણીિી, દક્રયા થી તો જુદો, પાપિા ભાવથી નિુંસા, જૂઠ ુું, 

િોરી એિા થી જુદો. દયા, દ ાિ, વ્રત, ભજક્ત, ભગવાિિી શ્રદ્ધા આદદ રાગ એિા થી પણ જુદો. 

આિા િા..! ‘વ િિામૃત વ ીતર ાગિ ા પરમ શાુંતરસ મૂ ળ, ઔષધ જે ભવ રોગ િા કાયરિે 

પ્રનતકૂળ...’ સાુંભળતા (એમ  થાય) અર..ર...! આવો માગગ? આવો વીત રાગ માગગ િોય? આવો? 

કાયરિા ત ો કાળજા કુંપ ી ઉ ઠે એવો માગગ છે. ‘પુંદડતજી’! માગગ તો ભ ગવાિ આ વો છે, િોં! ભલ ે 

દુનિયા િ માિે અિે દુનિયા એિો નવરોધ કરે પણ માગગ તો માગગ છે, માગગ માું કાુંઈ બે મત થ શ ે 

િનિ. િણકાળમ ાું સત્ય  માગગ િા બે પુંથ િોય િનિ. આિા િા..! પુંદડત એિે કિીએ.. 
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મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– ભેદ જ્ઞાિ ક રે એ પ ુંદડત છે. વ્યવિાર રત્િિયથ ી જભન્ન પ ાડી પોતાિા સ્વ રૂપિો 

અિુભ વ કરે એ પુંદડત છે. િનિતર પુંદડતા... પુંદડતા... પુંદડતા... આવ્યુું છે િે? ‘મોક્ષમાગ ગ 

પ્રકાશ ક’માું. િે પાુંડે... પાુંડે... પાુંડે... િોતરા ખાુંડે. િોતરા ખાુંડ્યા છે. આિાિા..! બા પા! તિે કણ 

ખાુંડતા આવડ્ય ા િથી, ભા ઈ! દુનિયા ગમે તે કિે પણ વસ્તુિ ો માગગ દુનિયાથી  કોઈ જુદો છે. 

જજિવરિા માગગ માું તીથંક ર દેવ જૈિ શાસિમાું નિજ આ ત્મામાું રત થ વુું તે ધમગ છે. આિા િા..! છે 

અુંદર? નિજ નિજ શબ્દ વ ાપયો છે એ ટલે કોઈ વ ળી  પર ભગવાિ િ સમજી લે. પેલા કિે 

ભગવાિિી ભજક્તિી ધૂિ  લગા વો, ભગ વાિિી ભજક્ તિી ધૂિ. ધૂિ લગાવે એ  તો રાગ છે.  

ભજક્તમાું બરાબર એ કા કાર થઈ જવુું, એમાું નિજગરા થાય. ધૂળેય િ થાય, સાુંભળિે. પુણ્યબુંધ 

થાય અિે એમાું કતાગબુનદ્ધ  એકાકાર થાય તો નમથ્યા ત્વ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? એવો માગ ગ 

વીતરા ગિો ‘ભાખ્યો શ્ર ી વીતરાગ’. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘જજિ વરિા માગગિે પામીિે...’ એટલે કે જજિવરિો મ ાગગ એ અિાદદિો છે કે, ‘નિજ 

આ ત્મ ામાું રત થ ાય...’ પોતાિો ભગવાિ અુંદર અત ીનન્દ્ર ય આિુંદ સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞા િિો સાગ ર 

આત્મા છે. પોતાિુું સ્વરૂપ જે શુદ્ધ નિદાિુંદ ધ્રુ વ છે એ  નિજ આત્મામાું રત થાય, એિી બાજુમ ાું 

એકા ગ્ર થાય એિે અ િીંયાું મોક્ષિ ો માગગ કિે છે. જજિવરિા માગગમાું એિે માગગ કહ્ ો છે. સમજાણુું 

કાુંઈ? ‘તે ખરેખર આ મુજક્તિે પામે છે.’ લ્યો! શુું કીધુું ઇ? બેય કિી દીધુું કે, નિજ આત્મા માું રત 

થાય તે મોક્ષમ ાગગ અિે તે જ મુજક્ તિ ેપામે છે. સમજાણુું કાુંઈ? શરીર, વાણી, મિ જુદા, દેવ-ગુરુ-

શાસ્ત્ર જુદા, સ્ત્રી, કુટુુંબ જુદા, સમ્મેદનશખર િે શેિુુંજય જુદા. એિા ઉપરિુું લક્ષ જશે તો એિે 

શુભભાવ થાશે, ધમગ િનિ. સમજાણુું કાુંઈ? એમ કિે છે. તેથી ‘નિજ આત્મામાું રત થાય છે,...’ 

જુઓ! મુનિરાજ કિે છે. સું ત આત્મજ્ઞાિી ધમ ાગત્મા ભા વનલુંગી ‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદે વ’ (કિે છે). 

ભગવાિ આત્મા જેમાું પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પિી પણ ગુંધ િથી, જેમાું એક સમયિી િાલતી વ્યક્ ત 

પયાગયિો પ્રવેશ િથી. ‘મગિભાઈ’! આિાિા..! 

પરદ્રવ્યિો તો પ્રવેશ  સ્વરૂપ માું િથી, દય ા, દાિિા ન વકલ્પ, ભજક્ત આદદિો પણ પ્ર વેશ 

િથી પણ વતગમાિ જ્ઞાિિો  અુંશ પયાગયરૂપે પ્રગટ જે અુંશ છે, એ પણ ધ્રુવ નિત્ય ભગવાિ  

સ્વભા વમાું એિો પ્રવેશ િથ ી. એવા નિજ આત્મા સ્વરૂપ જે નિ કાળી જી વદ્રવ્ય, એમાું સમ્યગ્દદશગિ-

જ્ઞાિ-િાદરિ  દ્વારા લ ીિ થ વુું, એિે અિીંયાું ધમગ અિે મ ોક્ષિો માગગ કિે છે. આ િાિ ા..! પછી આ 

કિે, એ તો નિશ્ચય છે, નિશ્ચય. પણ વ્યવિાર? નિશ્ચય એટલે સાિુું, વ્યવિાર એટલે ખોટુું. વ્યવિાર  

તો દોષ છે, અપવાદ છે. આ િા..! 

મુમુક્ષુ :– પ્રથ મ ભૂનમકા માું જેણે પોતાિો  પગ માુંડ્યો છે એિે... 
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ઉત્તર :– માુંડ્યો છે એિે એટલે શુું? એવી જ્ઞાિિી સમજણ િોય છે એ અુંદર નિનમત્તરૂપે 

િોય છે એ ટલુું. પણ એિે છોડીિે નસ્થર થાય ત્યા રે એમાું કાુંઈ છે િનિ, એ મ એિો અ થગ છે. પગનથય ે 

પગ મુક્યો છે એ છ ોડવા કે  રાખવા? એ ત ો જાણીિે વ ધારે પૂછે છે, િોં! અ મિે આવડે  છે એમ  

તો કિેવુું િોય િે, ખબર તો  પડે િે લોકોિે. અિીં તો પુંદર વષગ રહ્ા. એ તો િવે સગવડતા અિ ે 

શરીર માટે બિાર િરે છે. રોટલા-બો ટલાિ ી સગવડતા  અિીં સરખી િ િોય, ન્યાું સરખી િોય. 

ઘરિા મકાિ છે િે ભાડાિા પૈસા સારા આ વે છે, ખાય  તોય ખુટે એવુું િથી એટલ ા પૈસા આવે 

છે. બસ, ન્યાું રખડે પછી. ભાઈ તો કાલે કિેતા િતા, ‘િવિીતભાઈ’ કિેતા િતા, તમિે કિેતા 

િતા. આિાિા..! માગગ તો પ્રભુ એવો છે ભાઈ! કોઈ વ્યજક્તગતિી વાત આ િથી. ઓિો િો..! 

‘તે ખરેખર આ મુજક્ તિ ે પામે છે.’ એમ શબ્દ છે િે? જે નિજ ભગવાિઆત્મ ામાું શ્ર દ્ધા, 

જ્ઞાિ િ ે લીિતા–ર મણતા ન િનવગકલ્પ કરે છે, એ જ જીવ મુજક્ તિે પામે છે. તે ખરેખ ર આ મુજક્તિે 

પામે છે, આિા..! બીજો કો ઈ પામતો િથી. કલ્પિા માિે, માિે કે અમારે મોક્ષ થ ાશે. આ વ્રત 

પાળીએ િે તપ કરીએ િે અપવાસ કરીએ િે ધમગ મુજક્ ત થાશે. ‘પણ આતમજ્ઞાિ જબિ લેશ સુખ 

િ પાયો;’ અિુંતવાર પાુંિ મિાવ્રત પા ળ્યા, િગ્નપ ણુું લ ીધુું, બ્રહ્મિયગ પાળ્યા, યમ, ન િયમ પાળ્યા. 

એ તો પુણ્ય િતુું, રાગિી દક્રયા (િતી), એ કાુંઈ ધમગિી દક્રયા િિોતી. આિા િા..! ભારે આકર ી 

વાત. નિજ પરમાત્ મામ ાું રત થાય તે ખરેખર આ મુજક્ તિે પામે છે. ‘चनजात्मचन रिो भिदे  ् व्रजचि  
िचुतिििेा ंचि सः’ કિો, ‘જેઠાભાઈ’! એ બે ગાથા થઈ. િવે ભગવાિ ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ િીજી ગાથા 

(કિે છે). 

चणयिणे य ज ंकि ंि ंचणयि ंणाणदसंणिचरि  ्ं।् 
चििरीयपचरिरत्थ ंभचणद ंखलु सारचिचद ियण्ं ।।्३्।। 

    

િીિે િદરગીત,  

જે નિયમ થી કતગવ્ય એવાું રત્િિ ય તે નિયમ છે; 

ન વપરીતિા પ દર િાર અ થે ‘સ ાર’ પદ યોજેલ છે. ૩. 

ભગવાિ ‘કુુંદ કુુંદાિ ાયગ’ એમિા શબ્દો. િીિે એિુું િદરગીત િતુું આપણા પુંદડતજીિુું કરેલુું, 

શબ્દાથગ–બર ાબર શબ્દ પ્રમ ાણે (અથગ કયાગ છે). િ વે િીજી ગાથાિ ો અન્વયા થગ લઈએ. ‘નિય મ 

એ ટલે નિયમ થી (િક્કી) જે કર વાયો ગ્દય િોય તે...’ નિયમ એટલે નિશ્ચયથી કર વાયો ગ્દય િોય તે. 

‘અથાગત   જ્ઞાિદ શગિિાદરિ.’ લ્યો! એ નિયમ છે. આત્માિા સ્વ રૂપિો–શુદ્ધ આિુંદ િો– અિુભ વ 
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એિી પ્રતીનત અિે એિી લીિતા એ નિયમ છે અિે એ નિશ્ચયથી કરવા લાય ક છે. આ કરવાિુું 

આવ્યુું, એય..! ‘દેવાિુનપ્રયા’! કાલે કિેત ા િે? આ કરવુું આવ્યુું (િનિ). આ કર વાિુું આવ્યુું,જુઓ! 

‘चणयिणे य ज ंकि’ं નિયમથી કર વાલ ાયક િોય તો ભગવાિ આિુંદ મૂનતગ પ્રભુ, એિુું 

અુંતરમાું જ્ઞાિ, અુંતર દૃનિ િે અુંતર લીિતા તે નિશ્ચયથી કરવા લાયક છે. વ્યવિાર રત્િિ યિો 

નવકલ્પ એ કરવા લ ાયક િથ ી. આવી જાય છે એિે જાણવાલાય ક છે. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા..! 

ભારે કામ. જ્ઞાિ, દશગિ િે િાદરિ  તે નિયમ છે, દેખો! નિયમ એિે કિીએ કે, જે નિશ્ચયથી 

કરવાલાય ક િોય એિે નિય મ કિ ીએ. અિે તે નિયમ સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  (છે). સમ્યગ્દદશગિ-

જ્ઞાિ-િાદરિ  નિજ આત્માિી  શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િ ે િાદરિ  તેિ ે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  કિીએ. 

‘ન વપરીતિ ા પદરિાર અથે (-જ્ઞાિ દશગિિ ાદરિથી નવરુ દ્ધ ભાવોિા ત્યા ગ માટે)...’ 

વ્યવિારિ ા ત્યાગ (માટે). વ્ યવિાર રત્િિ ય તે નવકલ્પ છે, દુુઃખરૂપ છે, બુંધરૂપ છે. ‘એિા ત્યા ગ 

મ ા ટે ખરેખર ‘સાર’ એવુું વ િિ કહ્ુું છે.’ ‘નિયમસાર’. આ શાસ્ત્રિુું િામ ‘નિયમસાર’ (છે). 

‘કુુંદકુુંદ ાિાયગ’કૃત. નિયમ એ ટલે નિશ્ચયથી કરવા લાયક એવો આત્ માિો પરમ ાિુંદ સ્વભાવ, એિી  

શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે અિુભ વ, એ નિશ્ચયથી નિનવગકલ્પ દશ ા કરવા લાય ક છે, લ્યો! કર વા લાયક છ ે 

આ આવ્યુું. શુું કરવુું? આ કરવુું. 

મુમુક્ષુ :– .... 

ઉત્તર :– ઇ િનિ. આ કરવા થી સુખી, ઊંધુ કરવાથી  દુુઃખી. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? આ તો  

‘કુુંદકુુંદ ાિાયગ’િા સીધા વિિો સાદા, સરળ (છે). પુંિમિાવ્રતધારી જુંગલ માું વસિારા, 

આત્મધ્યાિી ભ ાવનલું ગી સું ત કિે છે કે, નિયમથી જીવિે કર વા લ ાયક િ ોય તો તે નિયમ 

સમ્યગ્દદશગિ, જ્ઞાિ િે િાદરિ  છે. અિે તે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ માું વ્યવ િારિા પદરિાર અથે 

નિયમિી સાથે સાર કિેવા માું આવ્યો છે. આિાિા..! સ મજાણુું કાુંઈ? ‘નિયમસાર’ શબ્દ છે િે? 

મુમુક્ષુ :– સમય સાર માું... 

ઉત્તર :– એય છે. સમયસાર એટલે દ્રવ્ય, ભાવકમગ, િોકમગ રનિત. સમય એટલે આત્મા. 

કેવો? કે, જેમાું જડ કમગ, િ ોકમગ શ રીર િે પુણ્ય-પાપિ ા ભાવ કમગ, એિા થી રન િત  એિુું િામ 

‘સમયસ ાર’. આ ‘મ ોક્ષમા ગગ’ (કહ્ો). ‘નિયમ સાર’ આ તો પયાગયિી વાત છે, એ દ્રવ્યિી વાત  

િતી. સમજાણુું કાુંઈ? 

‘નિયમસાર’ મોક્ષમ ાગગ એ પયાગય છે. શુું? મોક્ષમાગગ પયાગય છે, શુદ્ધ પયાગય છે. 

સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  આત્માિી શુદ્ધ પ યાગય–અવ સ્થા છે. દ્રવ્ય નિ કાળી શુદ્ધ છે, વસ્તુ નિ કાળી  

શુદ્ધ ધ્રુવ છે ભગવાિ. એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, િાદરિ  નિનવગકલ્પ શુદ્ધ પયાગય છે. એ પયાગય મોક્ષિ ુું 
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કારણ છે. મોક્ષ પણ પયાગય છે. સાર એ વુું, નવપરીતિા ત્ યાગ માટે ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ કિે  છે કે, જોડેલો 

શબ્દ છે. આિા િા..! કેટ લી વાત કર ી! બિુ સર સ!  

ટીકા :– ‘અિીં આ (ગ ાથામ ાું), ‘નિયમ’ શબ્ દિે ‘સાર’ શબ્ દ કેમ લગાડ્ય ો છે તેિ ા 

પ્રનતપા દિ દ્વાર ા સ્વભ ાવરત્િિ યિુું સ્વરૂપ કહ્ુું છે.’ જુઓ! પેલામાું નિશ્ચય કહ્ુું િતુું, નિરપ ેક્ષ. 

સ્વભા વ રત્િિ ય એમ કરીિે બે ભાગ પાડે છે. આત્મા અખું ડ આિુંદ ધ્રુવ શદુ્ધ (છે). એિા 

સ્વભા વમાુંથી પ્ર ગટેલ ી શ્રદ્ધ ા, જ્ઞાિ િે શાુંનત િાદરિ  એ નિનવગકલ્પ વીતર ાગી દ શાિે અિીંય ાું 

સ્વભા વ રત્િિ ય કિેવા માું આવે છે. જે આત્માિ ી વીત રાગી પયાગય છે. સ્વભા વ રત્ િિ ય– એિો 

અથગ થયો, કે જે બાહ્િો વ્યવિાર રત્િિ ય છે એ નવભાવ રત્િ િય છે. શુું ‘પુંદડતજી’! આિા..! 

ભારે કામ, ભાઈ! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ નવભાવશ્રદ્ધ ા છે. શાસ્ત્રિુું જ્ઞાિ નવભાવજ્ઞાિ  

છે િે પુંિમિાવ્રતિુું પાલિ એ નવભાવરાગભ ાવ છે, નવ ભાવભાવ છે, એ સ્વભા વભ ાવ િનિ. જુઓ! 

એમ કિે છે િે? જુઓ! 

‘‘નિયમ’ શબ્દિે ‘સ ાર’ શબ્ દ કેમ લગાડ્યો છે તેિ ા પ્રનતપા દિ દ્વારા સ્વભ ાવરત્િિ યિુું 

સ્વરૂપ કહ્ુું છે....’ વ્યવિાર રત્િિ યિા અભાવ દ્વારા શુદ્ધ રત્િિ ય સ્વભાવિુું સ્વ રૂપ અિીંયાું કહ્ુું 

છે. એિો અભાવ કર વા. ભારે વાત, ભાઈ! વ્યવિારિા ગ્રુંથો માું એવી વાતુું આવે િે કે, માણસ આ  

સાુંભળીિે મૂુંઝાઈ જાય. વ્ય વિા રિા ગ્રું થમાું આવે કે આમ કરવુું, આ મ કરવુું એ મ આ વે, લ્યો! 

વ્યવિારિય અન્યથા કથિ કરે છે. જેવુું વસ્તુિ ુું સ્વરૂપ છે એથી ઉલટુું (કથિ) કરે છે. સમજાણુું 

કાુંઈ?  

‘જે સિજ પર મ પાદરણ ાનમક ભા વે નસ્થત, સ્વભા વ-અિુંતિતુિયાત્મક 

શુદ્ધ જ્ઞાિ િેતિાપદરણ ામ તે નિયમ (-કારણનિય મ) છે.’ જરી ઝીણી વાત છે. પરમ પાદરણાનમક 

ભાવે એ નિ કાળ. પરમ પાદર ણાનમક સ િજ નિ કાળ ભા વ. એક સમયિી વતગ માિ પયાગય નસવાયિો 

સ્વાભ ાનવક પરમ પાદરણાનમક એટલે જેિે કમગિા નિનમત્તિી સદ  ભાવિ ી અપેક્ષા  કે અભાવિી 

અપેક્ષા નવિાિી ઇ િીજ છે. એવો પરમ પાદરણાનમક ભાવે નસ્થત અુંતર સ્વરૂ પિુું. ‘સ્વભા વ-

અિુંત િતુિયાત્મક...’ અુંતર સ્વરૂપ ધ્રુવ ભગ વાિ આત્મા, એમાું અિુંતદશગિ, અિુંતજ્ઞાિ, 

અિુંતઆિુંદ િે અિુંતવીયગ એ અુંદર ધ્રુવમાું નસ્ થત છે. અરે..! શુું આ? પરમ સ્વભાવભાવ માું આ 

િાર બ ોલ નસ્ થત–ધ્રુવ–છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

એ ‘શુદ્ધ જ્ઞાિ િેતિાપદરણ ામ...’ એવુું જે નિ કાળી શુદ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણા મ તે નિયમ છે. 

નિ કાળી શુદ્ધજ્ઞ ાિિેતિા, નિ કાળી શુદ્ધજ્ઞ ાિિેતિા--ધ્રુ વ, એિે અિીંયાું નિયમ--કા રણરૂપ નિયમ 

કિેવામાું આ વે છે. મોક્ષિો માગગ તો કાયગનિયમ છે િે આ? એિુું કારણ આ નિ કાળી વસ્તુ છે એમ  

નસદ્ધ કરવુું છે. આિાિા..! અથગ છે િે િીિે.  
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‘આ પરમ પાદરણાન મક ભા વમાું ‘પાદરણાન મક’ શબ્દ િોવા છતાું તે ઉત્પાદવ્યયરૂ પ 

પદરણા મિે સૂિ વ વા મ ાટે િથ ી...’ મોક્ષિો માગગ છે િે નસદ્ધપદ છે એ તો ઉપજે છે અિે સુંસાર 

પયાગયિો િ ાશ થાય છે. અથવા નિશ્ચય મોક્ષમાગગ જે રત્િિ ય નિશ્ચય છે, વીતરાગી  દશા (છે), એ 

પણ પયાગયિો િાશ થાય (છે) િે મોક્ષિી પયાગય ઉત્પન્ન થાય (છે). એ ઉત્પાદ-વ્યય આ  

પાદરણાનમક ભ ાવમ ાું િથી. એ ઉત્પાદ-વ્યય જે પયાગય–અવસ્થા–દશા છે એ ત ો એક સમયિ ી 

દશામ ાું ઉત્પાદ-વ્યય છે, નિકાળી ધ્રુવમાું ઉત્પાદ-વ્યય છે િનિ. આિાિા..! ‘ઉત્પાદવ્ યયધ્રુવયુક્તમ 

સત  ’ આવે છે િે? આખુું દ્રવ્ ય–પ્રમાણિા ન વષયિુું દ્રવ્ય. અિીં તો નિશ્ચયિયિા ન વષયિુું દ્રવ્ય. જે 

ઉત્પાદ-વ્યયિો અુંશ છે એ તો વ્યવિાર છે, નિ કાળી ધ્રુ વ તે નિશ્ચય છે. સમજવુું કઠણ િજી તો. 

આિા..! બિ ારિી વાતુુંમ ાું એવો ઘૂુંિાઈ ગયો િે એમાું અુંતર વાતુું સાિી સાુંભળવ ાિે પણ મોખ 

રહ્ો િનિ. માગગ એ િનિ, એમ (કિે છે). એ તો નિશ્ચય એકાુંત છે એમ કરીિે માળા એ કાઢી િાખ્યુું. 

આિા િા..! સમ જાણુું કાુંઈ? 

આિાયગ કિે છે, ‘પદ્મપ્રભમલધારીદે વ’ ટીકા–અથગ કરે છે. નિયમ છ ે િે? મોક્ષિો માગગ, 

એમાુંથી નિશ્ચય નિયમ કાઢ્ ો. મોક્ષિ ો માગગ નિયમ કહ્ો િે? નિનવગકલ્પ વીતરા ગી દ શ ા એ મો ક્ષિો 

માગગ. એ તો પયાગય છે. ત્યારે અિીં દ્રવ્યિે નિયમ તરીકે કારણ કાઢ્ુું. સમજાણુું? શબ્દ તો 

શુદ્ધજ્ઞાિ િેતિાપદરણામ શ બ્દ પડ્યો છે, શુદ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણામ. પણ એ પદરણામ ઉત્પાદ-

વ્યયવાળા િનિ. રાગિી ઉત્ પનત્ત થાય િે િાશ થાય એ જુદી વસ્તુ. સમ્યગ્દજ્ઞાિિી ઉત્પનત્ત થાય  

અિે એ સમ્યગ્દજ્ઞાિ નવશેષ ઉત્પન્ન થાય િે પિેલાિુું િાશ થાય એ જુદી વસ્તુ. આ ઉત્પાદ-વ્યય  

નવિાિુું નિ કાળી ધ્રુવ એિે પણ શુદ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણા મ કિેવામાું આવે છે. ભારે વાત છે, ભાઈ! 

સમજાણુું કાુંઈ? આ શુું િશે આવો મ ાગગ?  

‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’ ટીકા  કરે છે, જુઓિે! તે નિયમ  છે. ‘ઉત્પાદ વ્યયરૂપ પદરણા મિે 

સૂ િવવા મ ાટે િથ ી અિે પયાગયાન થગક િયિો નવષય િ થી;...’ આ શુદ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણામ એ  

વતગમાિ પયાગયિયિો નવષય િથી, એ નિ કાળી ધ્રુવ દ્રવ્ યાનથગકિયિો નવષય છે. આ શુું નવષય છે? 

ગ્રીક લેદટિ લાગે આ તો. િાલતો નવષય િથી િે. અત્યારે આ ધમગિો નવષય િાલતો િથી. 

બિારિી દક્રયા કાુંડિી પ્રવૃન ત્ત જે અધમગ િે રાગ, એિે ધમગ માિીિે લોકો પ્રવૃનત્ત કરી રહ્ા છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– દેશિા લજબ્ધ કીધી  િે. 

ઉત્તર :– દેશિાલજબ્ધ કીધી  એટલે શુું? માટે એમ કે સમજવામાું ગુરુિુું નિનમત્ત જોઈએ 

િે, એમ કિે છે. પણ એ પિલેા અિીં સાુંભળી લીધુું છે િે પુંદર વષગ? જોયુું? આ શુું કીધુું? ... શુું 

કિેવાય? ઝદરયા, ઝદરયામાું  દેશિાલજબ્ધ મળતી િ શે એમ કિે છે.  
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મુમુક્ષુ :– એ તો સાુંભળેલ ી વાત છે. 

ઉત્તર :– પણ એિામાું પુંદર વષગ પિેલાું સાુંભળ્યુું િથી? એમ ખબર િથી? ઇ િથી 

કિેતા? ………. 

અિીં તો િજી એક નિયમિે નસદ્ધ કરવુું છે. આ પુસ્તકિુું િામ ‘નિયમસાર’ (છે). ધ્યાિ 

રાખજો! િ વે નિયમ એ ટલે નિશ્ચયથી કર વા લાયક આત્ માિા સ્વભા વિી શ્ર દ્ધા, જ્ઞા િ િે શાુંનત. 

શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે િાદરિ  એટલે અુંદર વસ્તુિ ા સ્વરૂપ માું રમવુું શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ (કર વા) એ નિયમ. અિ ે

સાર એટલે વ્યવિ ારિા અ ભાવ માટે શબ્દ કહ્ ો છે. િવે એ નિયમિે નસદ્ધ કરવા એ તો પ યાગયિો 

નિયમ કીધો. િ વે એ પયાગયિો નિયમ પ્રગટ ક્યાુંથ ી થાય? કે, નિ કાળી દ્રવ્યનિય મ છે એમાું થી 

પ્રગટ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’િી ટીકા એવી છે. સાધારણ માણસ િા પાડે 

છે, આવી ટ ીકા તો... આ િાિ ા..!  

મુમુક્ષુ :– જે સીધુું િતુું એ ગડબડ વાળુું કરી િાખ્યુું. 

ઉત્તર :– જક્ લિ કયું, લોકો એમ કિે છે. ભાઈ! તમિે ખબર િથી. કારણ કે, જયાું મૂળ 

પાઠમાું જ નિજ પરમાત્માિી  શ્રદ્ધા એમ જે આ વે છે એટલે કિે છે કે, જે સમ્યગ્દ દશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  

સાિા નિશ્ચય, એ નિય મ છે  અિે તે કરવા લા ય ક કીધા. િવે એ ત ો પયાગયિો નિયમ કીધ ો પણ 

નિયમિુું કોઈ કારણ ન િકાળી િીજ છે કે િ નિ? તો કિે છે, નિ કા ળી અુંદર માું 

શુદ્ધજ્ઞાિ િેતિાપદરણામ રૂપી  ભાવ જે નિ કા ળી ધ્રુવ છે, એમાું ઉત્પા દવ્યય પદરણા મ િથી. આ 

મોક્ષિ ા માગગિા પદરણા મ પ્રગટ્યા એ પણ એમાું િથી. ‘સ્વ રૂપિુંદભાઈ’!  

મુમુક્ષુ :– મૂળમાું િથી. 

ઉત્તર :– મૂળમાું ક્યાું છે, એ તો ધ્રુવ છે. એિે નિશ્ચય નિયમ કિેવામાું આવે છે. પરમ 

નિયમ એટલે નિ કા ળી નિયમ. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘આ પરમ પાદ રણાન મક ભાવ તે ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ  એકરૂપ છે...’ જુઓ! જે મોક્ષિો  માગગ 

પ્રગટે છે, વીતરાગી શ્રદ્ધ ા, વીતરા ગી શ્રદ્ધા એટલે નવકલ્પ નવિાિી આત્માિી નિનવગકલ્પ શ્રદ્ધા, 

આત્માિુું સ્વસુંવેદિ જ્ઞાિ, આત્માિુું િ ાદરિ એ પયાગયિયિો નવષય છે અિે આ જે 

શુદ્ધિેતિાપદરણામ કહ્ ા એ દ્રવ્યાનથગકિયિો નવષય છે. એ ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ એકરૂપ નિ કા ળ 

છે. પયાગય છે, વીતરાગી પયાગ ય એ નિશ્ચયથી કરવા લાયક કીધી પણ એ તો પયાગય છે, વસ્તુ છે 

એ તો છે જ, એિે કરવા લા યક કે કર વા-િ રવાિુું કાુંઈ છે િનિ. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘અિે દ્રવ્યાનથગકિયિો નવષય છે.’ જુઓ! કોણ? આ શદુ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણામ. કોણ? કે, 

જે પરમ સ્વભાનવકમાું નસ્ થત  એવો સ્વભા વ અિુંત િતુિયાત્મક શુદ્ધજ્ઞ ાિિેતિાપદ રણામ. ભારે! 
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એ તો વસ્તુ નિ કાળી ધ્રુવ એિી દૃનિ કરવાિ ો એ નવષય છે. અિીં તો વ્યવિાર મ ો ક્ષમાગગ એ તો 

મોક્ષમાગગ િનિ. કારણ કે, નવકલ્પ િે રાગ છે. પણ નિશ્ચય મોક્ષમાગગ એક સમય િી પયાગય છે એ 

વતગમાિ પયાગય વ્યવિાર િયિો નવષય છે, ભાઈ! લ્યો! ઓિો િો..! પેલો વ્યવિાર જે 

વ્યવિાર રત્િિ ય એ વ્યવિ ારિયિો નવષય તો અ િીં છે જ િનિ, એિી વ ાત જ  િથી. િક્ત 

ભગવાિ આત્મા નિજ પરમાત્મ સ્વ રૂપ જે નિ કાળ, એિી અુંતમુગખ થઈિે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  

વીતરા ગી દ શા થાય એ પ ણ પયાગયિયિો નવષય છે, વ્યવિારિયિો નવષય છે. દેખો! આ  

વ્યવિારિય. એ.. ‘િુંદુભા ઈ’! નિશ્ચય મોક્ષમાગગ છે એ વ્યવિારિયિો નવષય છે. સદ  ભૂત 

વ્યવિાર છે િે. આિાિા..! િવે ઓ લો ક્યાુંય તારા નવ કલ્પિો વ્યવ િાર તો ક્યાુંય  ગયો. દેિિી 

દક્રયા એ તો જડિી દક્રયા, એ તો ક્ યાું િતી આત્મામાું. સમજાણુુંકાુંઈ? 

અિીંયા ‘પદ્મપ્રભ મલધાર ી દેવ’ મુનિ સુંત  દદગુંબર જુંગલવાસી આત્મજ્ઞાિી ધ્ યાિી 

મોક્ષમાગગમાું િતા. ઇ કિે છ ે કે, ભાઈ! આ ‘કુુંદકુુંદાિાયે’ ‘નિયમસાર’ કહ્ુું એટલે ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ 

કિે છે કે, નિયમ એટલે શુું? કે, નિશ્ચયથી આત્ મામ ાું સમ્ યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ િી વીતરાગી પયાગય 

કરવા લાયક તેિ ે નિયમ કિીએ છીએ. અિે સાર એટલે એમાું નવકલ્પિો અભાવ, વ્યવિારિો 

અભાવ સૂિ વવા સ ાર શબ્દ  કહ્ો છે.  

િવે એ નિયમ સારિા  ભાવ માુંથી એમણે કાઢ્ુું કે એ નિ યમસાર ત ો પયાગયિયિો ન વષય 

નિયમ છે, એમાું ઉત્પાદવ્યયવાળી દશા થઈ એ તો. ધ્રુવ નિકાળી વ સ્તુ છે ઇ? ઓિોિો..! મોક્ષમાગગ 

વ્યવિારિયિ ો નવષય–પયાગયાનથગકિયિો નવષય કીધો િે? આ ધ્રુવ પયાગયાનથગક િયિો નવષય 

િથી. આ િા..! પિેલુું તો િ જી કાિે પડતાું ગ્રીક લેદટિ જેવુું લાગે. આિા િા..! જૈિિ ી સાિ ી કથિી 

જ ઘસાઈ ગઈ અિે માગગ રિી ગયો ઉપલ ો થોથા. આ િ ાિા..! માથુું છે એ. ઓલામાું લખ્યુું છે િે? 

થોથુું. ‘રવજીભ ાઈ’એ લખ્યુું છે. આ કાિે સાિુું સાુંભળે એ કાિ બા કી કોડા. આ માથુું સાિુું સમજે  

િે િા પાડ ે એ માથુું બાકી થોથ ા, માથુ િનિ તો થોથુું. એવુું આમાું ‘આત્મધમગ’ કાું ઈક આવ્યુું છે. 

ક્યાુંક વાુંચયુું છે. 

‘ન વશેષ મ ાટે સ મયસા રિી ૩૨૦ મી ગ ાથાિી શ્ર ી જયસિેા િાયગદે વકૃત ટીકા જુઓ...’ ૩૨૦ 

ગાથ ા િે? આપણે વ્યા ખ્યા િ થઈ ગયા. બિુ સૂક્ષ્મ, બિુ સૂક્ષ્મ. ૩૨૦ ગ ાથા, ‘જયસેિાિાયગ’િી 

ટીકા અલૌદક ક વાત છે. જેિા નિ કાળી પરમ સ્વભા વમાું પયાગયિી ગુંધ િથી, પયાગય જેમાું અડતી 

િથી. આિાિા..! ભારે વ સ્તુ, ભાઈ! મોક્ષિો માગગ એ  વ્યવિાર છે, સાિ ો મોક્ષમ ાગગ, િોં! પેલો 

નવકલ્પ એ તો િનિ, જેમાું તો છે જ િનિ એિી વાત કરી. આ તો સાિો મોક્ષમાગગ–આત્માિા  

આિુંદિો અિુભ વ અિે એ િુું જ્ઞાિ િે શ્રદ્ધા એ પણ પયાગય છે માટે વ્ય વિા રિયિો ન વષય છે. પણ 
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આ જે શુદ્ધજ્ઞાિિેતિ ાપદરણામ છે નિ કાળી એ નિશ્ચયિયિો નવષય છે. એિી નવશેષ વ્યાખ્યા 

આવશે.   

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વિિ ગુરુદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૬, બુધવાર, તા. ૩-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૩, પ્રવચન નં. ૫ 

 

‘નિયમસાર’ ‘જીવ અનિક ા ર’ ૩જી ગાથા. ‘નિયમસાર’િી વ્યાખ્યા કરે છે. નિયમસાર 
એટલે શ ું? 

ટીકા :– ‘અહીં આ (ગ ાથા માું), ‘નિય મ’ શબ્દિે ‘સ ાર’ શબ્દ કેમ લગાડ્યો છે...’ 

નિયમસાર છે િે? નિયમસાર–તો નિયમિે સાર શબ્ દ કે મ લગાડ્ય ો છે, ‘તેિ ા પ્રનતપા દિ દ્વારા...’ 

સાર (શબ્દ) નિય મિે કેમ  લગાડ્યો  એિા કથિ દ્વાર ા, ‘સ્વભા વરત્િત્ર યિ ું સ્વરૂપ કહ્ ું છે.’ 
સ્વભા વરત્િત્ર ય એટલે શ ું? નત્ર કાળ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઇ.  

મ મ ક્ષ  :– આપે કા લ સમ જા વ્ય ું હત ું. 

ઉત્તર :– િા ઇ  કહેતા હતા, આ બિ ું સમજ્યા િ હ ોતા િે એિે અુંદર...  

મ મ ક્ષ  :– પયાાયિી વાત છે આ. 

ઉત્તર :– પયાાયિી વાત છે આ તો. સમજાણ ું કે િનહ? કયાું ગયા? ‘પ્રકાશદ ાસ’! આ  બિ ું 
સાુંભળજો, સમજ વા જેવ ું છે. અદ્ધર િે અદ્ધર શબ્દ પ ડે એમ િ ચાલે.  

આ સ્વભા વ... નિયમસાર એ તો પયાાયિી વ્યાખ્યા છે. નિયમ એ મ ોક્ષિો માગા, પયાાય 
રૂપ એિે સાર કેમ લગાવવો પડ્યો છે એિ ું આ કથિ છે. સ્વભા વ રત્િત્ર ય એટલે નત્ર કાળી સ્વભાવ 

િનહ. એમાું તો રત્િત્રય કયાું હતા? નયાું તો અિુંત ું ચત ષ્ટય  પડ્ય ું છે. પયાાયમાું– અવસ્થામ ાું જે 

સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  ન િનવાકલ્પ દ શા વ ીતરાગી પ યાા ય થાય એિે અહીંય ાું સ્વ ભાવ રત્િત્ર ય 
કહેવામાું આ વે છે. 

હવે, એ નિયમસ ારિે કહે વા પહેલ ાું એ નિયમિ ું કા રણ કોણ છે? સમ જાણ ું કાુંઈ? 

નિયમસાર એ ટલે નિયમ એ ટલે મ ોક્ષિો માગા. આત્મા શ દ્ધ ચૈતનય વ સ્ત ... એિો ખ લાસો કરશે 

અુંદર, પરદ્રવ્યિો આ શ્રય છ ોડી સ્વદ્રવ્યિી અુંતમ ાખથ ી જે  સમ્યગ્દશાિિી પ્રતીનત થ વી એ દશાિ. 

આત્માિે આશ્રયે અુંદર જ્ઞા િ થવ ું તે જ્ઞાિ અિે એમાું લીિતા થવી તે ચારરત્ર. એ વતામાિ 
મોક્ષમાગાિી દશા (થઈ). એ િે સાર કેમ લ ાગ  પાડ્યો એિે માટે કથિ છે. એ વ્ય વહા રિો એમ ાું 

પરરહાર છે. હવે એ નિયમ જે છે, મોક્ષિા માગારૂપ નિયમ એટલે પયાા ય, એટલે અવસ્થા એિ ું 

કારણ કોણ છે? બહ  ઝીણી વ્યાખ્યા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આ તો કાયા નિયમસાર કહ્ ું પણ એિ ું 
કારણ નિયમ કોણ? એિે નિયમસાર િનહ પણ કારણ નિયમ કોણ? ‘પુંરડતજી’! આહા હા..! હવે 
કારણનિયમિ ી વ્યાખ્યા કરે છે. ‘મગિભાઈ’!  
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‘જે...’ ‘य’ શબ્દ પડ્યો છ ે િે? ‘य’ ‘જે...’ તે એમ કહેશે. જે તે કારણ નિયમસાર છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? ‘જે સ હજ પરમ પારરણ ાનમક ભાવે નસ્ થત,...’ આત્માિો અિારદઅિુંત પરમ 

સ્વભા વભા વ, સહજ ધ્ર વ સ્વભાવભા વ, એક સમયિી  વતામાિ મોક્ષમ ાગાિી પયાાય નવિાિો... 

સમજાણ ું કાુંઈ? જે સ્વભાન વક પરમ પારરણાનમ ક (ભ ાવ). નત્ર કા ળી સ્વભ ાવભા વ, ધ્ર વભાવ, 
ચૈતનયભાવ, જ્ઞાય કભાવ એ માું પારરણાનમકભ ાવે. એ પારરણાનમકભ ાવ હોવા છત ાું.. એ ખ લાસો  

કાલ થઈ ગયો હેઠે. એ પારરણાનમક પયાાય િથી, પરરણામ િથી. મોક્ષમાગાિી પયાાય પ્રગટ થાય 

કે નસદ્ધિી પયાાય પ્રગટ થાય, એ પયાાય આ પારરણાનમકભા વ એ િનહ. સમ જા ય છે કાુંઈ? 
વીતરા ગિો માગા એટલો સર સ િે સૂક્ષ્મ છે, સરસ અિે સૂક્ષ્મ (છે). આિુંદિ ા રસવા ળો અિે સૂક્ષ્મ 
છે. બહાર થી જગતે કલપય ું છે એ માગા િ થી. સમ જાણ ું કાુંઈ?  

કહે છે, જે સ્વભાનવક ધ્ર વ નિત્ય આત્માિો સ્વભા વ, જે સ્વભાનવક પરમ પારરણાનમક 

(ભાવ). એટલે કે જેિ ેપરિી કોઈ અભાવ કે સદ  ભાવિી અપેક્ષા િથી. કમાિા નિનમત્તિો સદ  ભાવ 

કે અભાવ, એિી અપેક્ષા િથી એવો નત્ર કાળી ધ્ર વ સ્વભા વ. એમાું ‘ન સ્થત,...’ એવા નત્રકાળી વસ્ત િ ા  
સ્વભા વમાું રહેલા, રહેલ ા ‘સ્વભ ાવ-અિુંતચત ષ્ટયાત્ મક...’ આ ધ્ર વ સ્વભાવ છે. પહેલા સ્વભાવ 

રત્િત્રય કહ્ ું હત ું એ પયાાય હતી. સમજ્યા? એમ અદ્ધ રથી એમ િે એમ (હા કહે) એમ અહીં િ 
ચાલે. સમજાણ ું કે િનહ? 

અહીં કહે છે કે, ‘સ્વભ ાવ-અિુંત ચત ષ્ટયાત્મક...’ એટલે? આત્માિા  મૂળ સ્વભ ાવ, નિત્ય 

સ્વભા વ, ધ્ર વ સ્વભાવમાું. સ્વભાવ અિુંતજ્ઞાિ એટલે કે જેિા ધ્ર વ સ્વભાવમાું જ્ઞાિ  ભા વ છે એ 
જ્ઞાિ ભાવ અિુંત છે, અિુંત છે, સ્વભાવિી શક્ક તિ ું સામર્થયા અિુંત છે. અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ, 

અિુંતઆિુંદ, અિુંતબળ એવ ું જે સ્વભાન વક પારરણ ા નમક ભા વમાું ર હેલા આવો  જે ભાવ એ 

‘શ દ્ધજ્ઞ ાિચેતિ ાપરરણા મ...’ એ ચારેયિા સમૂ હિે એકરૂપ ગણ ી િાખ્યો પાછો. સમજાણ ું? 
‘મગિભાઈ’! આ હાહા..! વ સ્ત  નિત્ય ધ્ર વ પરમ સ્વભા વભાવ. એમ ાું રહેલ ા આ ચ ાર ધ્ર વભા વ. 

અિુંતઆિુંદ, અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ, અિુંતબળ એ િ ું એકરૂપ શ દ્ધ જ્ઞાિચેતિા પરરણામ. આ  

પરરણામ પણ પયાાય િનહ. િીચે બે અ થા કયાા, જ ઓ! પારરણાનમકભ ાવિી વ્ય ાખ્યા  કાલે આવી  
ગઈ.  

હવે (૨ ફૂટિો ટ). ‘આ શ દ્ધ જ્ઞાિ ચેતિાપરરણ ામમાું ‘પરરણા મ’ શબ્દ હ ોવા છતાું તે 
ઉ ત્પાદવ્યયરૂપ પરરણા મિે સૂ ચવવા માટે િથ ી...’ છે? ‘હરરભાઈ’! બહ  ઝીણ ું છે આ. આ હાહા..! 

કહે છે, ભગવાિ આત્મા પૂણા, પૂણા સ્વરૂપ ધ્ર વ નિત્યભાવ સ્વભ ાવ, એ નિત્યભાવ સ્વભા વમાું 

રહેલા અિુંત બેહદ જેિ ો જ્ઞા િસ્વભા વ, આિુંદ બેહ દ સ્વ ભાવ, અિુંતવીયા અિે અિું તદશાિ એવા 
સ્વ રૂપમય શ દ્ધજ્ઞાિ ચેતિા પરરણામ. શ દ્ધજ્ઞાિમય ચેતવ ું એવા જે ભાવ, એ નત્રકાળી ભાવિ ે 
અહીંયાું શ દ્ધ જ્ઞાિચેતિાપરર ણામ કહેવામાું આવે છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? કહો, ‘પુંરડત જી’!  
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‘જે...’ એમ શબ્દ હતો િે? સ્વભાન વક, સ્વભ ાનવક વસ્ત . ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાનય ક છે 
એ તો પયાાય છે. કમાિા અભાવસ્વભા વરૂપ પયાાય છે. આ એ િનહ, આ તો નત્રકાળી  સ્વભાવભા વ. 

આત્માિો નત્ર કાળી ધ્ર વભા વ, એમાું રહેલા બે હદ સ્વભાવ જ્ઞાિ, દશાિ, આિુંદ એિ ું એકરૂપ ગણીિ ે 

શ દ્ધ જ્ઞાિ. એિે જ્ઞાિિી પ્રિ ાિતા આપતા અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ, અિુંતઆિુંદ, અિુંતવીયા છે, 
છતાું એિ ું એકરૂપ ગણીિે શ દ્ધજ્ઞાિ ચેતિાપરરણામ એ િે કહેવા માું આવે છે. કહો, સમજાય છે 

કાુંઈ? એ શ દ્ધજ્ઞ ાિચેતિાપર રણામ જે તે એ મ, તે નિયમ છે. આિ ું િામ નત્ર કાળી ન િયમ છે. આ 

નિયમસાર જે કહે એ તો પયાાય કહે છે પણ એ પયાાયિ ું કારણ નત્ર કાળ કોણ છે એિ ું  આ વણાિ 
છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

જે સ્વભાનવક પરમ સ્વભ ાવભાવમાું નસ્ થત, સ્વભાન વક અિુંતચત ષ્ટયસ્વરૂપ, સ્વભા નવક 
શ દ્ધજ્ઞાિ ચેતિાપરરણામ ભા વ તે નિયમ–કારણનિયમ છે. િીચે ૩–ત્રગડો કયો છે. ‘આ નિયમ 

તે કારણનિયમ છે.’ કારણનિયમ એટલે જે મોક્ષિો માગા સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચ ારરત્ર  સાચો સત્ય 

માગા–પયાાય એિ ું કારણ આ નિયમ છે. સમજાણ ું કાું ઈ? એિ ું કારણ વ્યવહાર રત્ િત્ર ય િથી એમ 
અહીં નસદ્ધ કરવ ું છે, ભાઈ! ભારે કામ, ભાઈ! સમ જાણ ું કાુંઈ?  

સવાજ્ઞ પરમે શ્વર ભગવ ાિ તીથંકરદેવે જે આ આત્મા ધ્ર વ સ્વ રૂપ, ધ્ર વ સ્વ રૂપ છે, જેિી 
વતામાિ દ શાિ ું પરર ણમિ, એક સ મયિી દશ ા, એ નવિા િી ચીજ જે ધ્ર વ છે, ઉત્પાદવ્ યયધ્ર વય કતમ  

સત  એમ કહ્ ું છે. એ માુંયલો આ જે ઉત્પાદવ્યયિો પયાાય જે મોક્ષમાગાિો છે, એિ ું કારણ કોણ? 

એમ અહીં નસદ્ધ કરવ ું છે. કહો, ‘ચુંદ ભાઈ’! ‘િવરુંગ ભાઈ’ કાલે કહેતા હતા, ‘ચુંદ ભાઈ’ કેમ  
આવા માું િથી આવત ા? ‘સ્વરૂપચુંદભ ાઈ’! જ ઓ! આ તમારા ઘરિી વાત ું છે. આહાહા..! અરે..! 

વીતરા ગ મ ાગા શ ું છે એ એ ણે સાુંભળ્યો િ હોય, એિા ખ્યાલમાું િ આવ્યો હોય, સ મજ્યો િ હોય  
અિે એિે િમા થઈ જાય. શ ું થાય? અિારદથી જગત લૂું ટાય છે. િમાિે િામે પ ણ લૂુંટાય છે. 

મ મ ક્ષ  :– ખ શી થાય. 

ઉત્તર :– ખ શી થાય  િે એમાું રાજી થાય, લૂુંટાય. લઈ ગયા તો હળવો થઈ ગયો. લ ગડા 

િે દાગીિા ભાર લઈ ગયો િે (એટલે) હ ળવ ો થઈ ગયો. આહા હા..! અરે..! ભગવાિ! એ તારા 
સમ્યગ્દશાિિી રીત જ દી છે, ભાઈ! સમજાણ ું કાુંઈ? 

એ સમ્યગ્દશાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યક ચારરત્ર  તો નિનવાકારી, વીતરાગી નિદોષ આિુંદદ ા યક 

પયાાય છે. પણ એ પયાાયિ ું કારણ જે આ નિયમ શબ્ દ પડ્યો છે િે? એટલે કે એ નિયમસાર જે 
મોક્ષમાગા છે એિ ું કારણ કોણ? કારણ કે, નિયમસાર માું તો એમ શબ્દ આવ્યો કે, સાર છે એ 

વ્યવહારિ ો અભાવ બત ાવે છે. સમજાય છે? ત્યારે હવે એ નિયમ વ્યવહાર કા રણ િનહ, ત્યારે એ 

મોક્ષમાગાિા નિયમિ ું કારણ કોણ.? ‘િવરુંગભાઈ’! એિ ું કારણ નત્ર કાળી ભ ગ વાિઆત્ માિો 
સ્વભા વ, શ દ્ધજ્ઞ ાિચેતિાપર રણામ. ચેતવ ું એ ટલે જ્ઞાિમ ાું એકા ગ્ર એવ ો જે નત્ર કાળી સ્વભા વ, હોં! 
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જે આ તે નિયમ છે. મોક્ષમાગાિી દશાિા કા રણરૂપે તેિ ે નિયમ કહેવા માું આ વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
આહા હા..! િીચે કહ્ ું છે િે? આ પરરણામ ‘પયાાય ાનથાક િયિો ન વષય િ થી; આ 

શ દ્ધ જ્ઞાિ ચેતિાપરરણ ામ ત ો ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ  એકરૂપ છે...’ શ ું કીિ ું? નત્ર કાળી સદૃશ્યરૂપ છે. 
હજી સમજ વ ું કઠણ આ શ ું કહે છે?  

વસ્ત  જે છે આત્મા નિત્ય ધ્ર વ એ સદૃ શ્ય જેિ ું એકરૂપ છે. ઊપજવ ું, નવણસવ ું એવી 

ઉત્પાદવ્યયિી પયાાયિો જેમાું અભાવ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા..! ‘એ દ્રવ્ય ાનથાક િયિો ન વષય 
છે.’ શ દ્ધજ્ઞાિચેતિ ાપરરણા મ એ દ્રવ્યિયિો નવષય છે, આખા દ્રવ્યિે બતાવે તે નવષય છે. એમાું 
પરરણામિો ભેદ બતા વે એ છે િનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? આ હાહ ા..! 

જેિે િમા કરવો હોય સમ્ય ગ્દશાિ, પહેલામાું પહેલો, તો  એણે શ ું કરવ ું, એણે કોિે કારણ 

બિાવ વ ું એિી વાત ચાલે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર કા રણ હશે? વ્યવ હાર રત્િત્ર ય દયા, 

દાિ, નવકલ્પ આરદ કારણ હશે? એ પયાાયિ ું પયાાય કારણ? એ નિશ્ચયથી, એ વળી બીજી વાત, 
પણ આ પયાાયિ ું બીજ ું કારણ (છે)? 

મ મ ક્ષ  :– આ શ્રય કોિો? 

ઉત્તર :– આશ્રય કોિો? કો િે કારણે ત્યાુંથી આવી એ અવસ્થા? સમજાણ ું કાુંઈ? નત્રકાળી  

ધ્ર વસ્વભાવ, પરમ સ્વભ ા વભાવ, એમ ાું રહેલો  અિુંતચત ષ્ટય, એિા એકરૂપ  
શ દ્ધજ્ઞાિ ચેતિાપરરણામ, એવો જે ધ્ર વભાવ તે સમ્યગ્દશાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યક  ચારરત્ર  એિ ું એ 

કારણ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? વાુંિા મોટા પા ડે છે િે? ‘છ ઢાળા’મ ાું આ વે િે? વ્યવહાર હેત  છે, 

નિયમિો, નિશ્ચયિ ું કારણ છે. એ તો એક નિનમત્તપ ણે શ ું હત ું એિ ું જ્ઞાિ કરાવવા કહેવાય. 
વ્યવહારિ ા કથિો એ  બિા અનયથા કથિ છે. ખરુું કારણ તો ભગવ ાિઆત્ મા િમા િી સમ્યગ્દશાિ  

દશા, પહેલી દશા એિ ું નિ યમ નત્ર કાળી વસ્ત  તે કારણ છે. નિયમથી તે નિયમ કારણ છે. અથવા 
એ નિયમિ ું નિયમથી આ નિયમ કારણ છે. સમ જાણ ું કાુંઈ?  

‘તે નિય મ (-કારણનિય મ) છે.’ લ્યો! પાઠમાું એ શબ્દ િથી. પાઠમાું તો મોક્ષિા  માગાિી  

પયાાય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિિી નિનવાકારી (પયાાય), સ્વભા વ  આશ્રયે થયેલી એિી  વ્યાખ્યા છે. પણ 
એિી વ્યાખ્યામાું થી કાઢ્ ું. ‘અમૃતચુંદ્ર ાચાયા’િી એ વી શૈલ ી છે, એ વી આ આ ચાય ે 

‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવે’ (કરી છે). કાયાનિયમિી વાત છે તો એમાુંથી કારણનિયમ કા ઢ્ ું. સમજાણ ું 
કાુંઈ? આહા..! એ નિયમ તે કારણનિયમ છે.  

ત્રણ અથાિી વ્યાખ્યા ચાલ ી. પરમ પારરણાનમકભ ા વ એ ઉત્પાદ-વ્યય િથી, ધ્ર વ  છે. 

પારરણાનમકભ ાવ શબ્દ હોવ ા  છતાું. બીજો પરરણામ શબ્દ હોવ ા છતાું, પેલો પારરણાનમ કભાવ હ ોવા 
છતાું એિે ઉત્પાદવ્યય પયાાય લાગ  પડતી િથી. હવે અહીં પરરણામ શબ્દ લાગ  પડતા એમાું પણ 

િવી અવસ્થા ઉપજે િે (જૂિી) એ જાય એિી અપેક્ષા લાગ  પડતી િથી. ત્રીજ ું એ નિયમ છે. નિયમ 
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એટલે નત્ર કાળી કારણનિયમ  છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ‘પ્રકાશદાસજી’! આ એમ િે એમ હાુંકે જાય છે 
કલાકમ ાું, એમ િથી આ.  

મ મ ક્ષ  :– ગ રુ સમ જાવ્યે કેટ લ ું સ મજાય. 

ઉત્તર :– એમ છે. અહીં કહે  છે કે, સમજવામાું ગ રુ િનહ, ગ રુ તરફિો નવકલ્પ િનહ િે 

નવકલ્પિી સાથે જાણિારિો  પયાાય (થયો) એ પણ િનહ, એમ કહે છે. ‘મગિભાઈ’! આહાહા..! 

ગ રુદેવ તો પર રહ્ા, એ િનહ, એિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ રાગ છે એ િનહ, પણ નવકલ્પ િે જાણિારા 

જ્ઞાિિો જે અુંશ છે એ પણ  િનહ. કહ ો, સમજાણ ું કાુંઈ? આવો માગા એણે વીતરા ગમાું–વાડા માું 

જનમ્યા છતાું અરે..! એિે હાથ લાગે િનહ, હજી સાુંભ ળવા મ ળે િનહ, એ સમજે કે રદ’? શ્રદ્ધા–
સમરકત કે રદ’ કરે? બહ ારમાું િે બહાર માું ભટકયા ભટક (કરે છે). સમ જાણ ું કાુંઈ?  

કહે છે કે, નિયમ એટલે મોક્ષિો માગા. એિે કારણમાું તો નત્ર કાળી દ્રવ્ય કારણ છે. એિા 
કારણ માું વ્રત િે તપ િે પૂજા િે ભક્કત િે રાગિી મુંદતા િી ર િયા એ એિા કારણમાું િથી, ભાઈ! 

‘સ્વ રૂપચુંદભ ાઈ’! છે િે એમાું? હવે એ કારણનિયમિી  વ્યાખ્યા થઈ. ગાથામાું િહોતી એિી. હવે 

ગાથ ામાું છે એિી વ્યાખ્યા ચાલે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ગાથામ ાું નવશેષ મોક્ષમાગાિી વ્યાખ્યા હતી, 
એમાુંથી સામ ાનય દ્રવ્ય કા ઢ્ ું. નત્ર કાળી ધ્ર વ ભગ વાિ આત્મા એ મોક્ષિા માગાિી  નવકાર રનહત  
પયાાયિી કારણ દશા એ નત્રકાળ વસ્ત  છે. નત્ર કાળ વ સ્ત  તે કારણ. આહા હા..!  

આવ ું સ્પષ્ટ એક િે એક બે જેવ ું ચોખ્ખ  ું  કયાુંય સુંદેહિે સ્થાિ િ મળે એ વ્યાખ્યા સુંતો 

નવિા, રદગુંબર સુંતો નવિા કયાુંય આ વાત છ ે િનહ. ‘પુંરડતજી’! પણ વાુંચતા પણ આવડે િનહ, 

પાછ  વાુંચે િન હ, એમ િે એ મ હાું કે જાય. બાપ ! આ તો અધ્યાત્મિી વાત ું છે, ભાઈ! અિુંતકાળમા ું 
એણે તો સાિ પણા વ્રત, નિયમ િે તપસ્યા અિુંતવાર કરી છે, એ કાુંઈ િમા િ થી. એ તો નવકલ્પિી  

રિયા, રાગિ ી પ ણ્યિી નવકા રિી છે. એ નવ કારિી ર િયા િા કારણે આત્માિે કાુંઈ લાભ થાય એમ  

છે િનહ, એમ કહે છે. આહા હા..! પણ નિનવાકારી આત્ માિી જે મોક્ષમાગાિી પયાાય એિે પ્રગટવાિ ું 
ભૂનમ સ્થાિ તો નત્ર કા ળ દ્રવ્ય  છે. પાતાળ કૂવામાું છે એ બિ ું. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 

હવે કાયાનિયમ. પહેલી નિયમ–કા રણનિયમિી–નત્ર કાળ ધ્ર વિી વ્યાખ્યા થઈ. િીચે 
(ફૂટિો ટ–૩) છે િે? ‘આ નિય મ તે કારણનિયમ છે, કેમકે તે સમ્યગ્ જ્ઞાિ દશાિચ ારરત્રરૂ પ...’ આમાું 

જ્ઞાિ શબ્દ પહેલો આવ્યો છે. આમાું શૈલી પહેલી આ વે છે િે! ભાઈ! જ્ઞાિદશાિચારરત્ર. પહેલ ું 

જ્ઞાિ આ વે છે. પહેલો અથા ઇ કરે િે. પાઠમાું છે તેમ કરે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
‘સમ્યગ્ જ્ઞાિ દશાિચ ારરત્રરૂ પ કાયાનિયમિ ું...’ કાયાનિયમ એટલે વતામાિ દશ ા, મોક્ષમ ાગાિી  

વીતરા ગી દશા એવો જે ‘કાયાનિય મ એિ ું કારણ છે.’ એ નત્ર કાળી દ્રવ્ય સ્વરૂપ, ધ્ર વ સ્વરૂપ એ  

મોક્ષિ ા આિુંદદાય ક િમાિી પયાાયિ ું કારણ છે. ‘[કારણનિયમિ ા આશ્રયે કાયાનિયમ પ્રગ ટે છે.]’ 
કૌસમાું િાખ્ય ું.  
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નત્ર કાળી ભગ વાિ ધ્ર વ એ મ ાું દૃનષ્ટ દેવાથી, એિો આશ્રય લેવાથી નત્ર કા ળી સહજ પરમ 
સ્વભા વભા વ, એમાું જ્ઞાિિી પયાાય, શ્રદ્ધાિી પયાાયિે પકડાવવ ાથી એિે સમ્ય ગ્દશાિ-જ્ઞાિિી દશા 

પ્રગટ થાય છે. આવી વાત હતી તમારે ત્યાું? લ્યો! એિે નયાું શ્વેતાુંબરિી બિી રિયા બહ  કરી. 

હજી ઉિ ું પાણી રાખે છે. ઉિા પાણી િે આ ઉપિાિ િે શ ું બિા..? હેરાિ થવા િા રસ્તા છે. 
આુંબેલિી ઓળી ઓ. એક આુંબેલ િ ે એક અપવાસ, એક અપવાસ િે બે આુંબેલ. એક અપવાસ 

િે ત્રણ આુંબેલ, એક અપવ ાસ િે સો આું બેલ. અરે..! પણ ભાઈ! હજી મૂન ળય ું–વર પકડ્યા નવિા  

તારી જાિ કયાું જાશે? તત્ત્વિી દૃનષ્ટ શ ું છે? વસ્ત િ  ું મૂળ િમાિ ું શ ું છે? એ મૂળિ ું મૂળ શ ું છે? 
ચારરત્ર  એ િ મા છે એિ ું મૂળ સમ્યગ્દશાિ. બરાબર છે? છે િે સામે? ‘દુંસણ મૂલો િમ્મો’.  

િમા એટલે ચ ારરત્ર, વીતરા ગભાવ એ ચારરત્ર  છે, એિ ું મૂનળય ું સમ્યગ્દશાિ, એિ ું મૂનળય  ું 
કારણનિયમ. આહાહા..! પૂ ણાાિુંદિો િાથ ભગ વાિ તારો પૂણા એક સમય માું પડ્યો  છે, પ્રભ ! જેિે 

બદલવાિા ઉત્પાદ-વ્યયિી અપેક્ષા જ િથી. આ હાહા..! ૩૨૦ માું તો એમ કહે, મ ોક્ષિો માગા જેમ ા ું  

િથી. ભલે મોક્ષમાગાિ ું કારણ કહો એિે, પણ મોક્ષમાગા એમાું િથી. એમાું તો િા પાડી છે, 
કારણિી િા પાડી. ૩૨૦ ગાથામાું. સમજાણ ું કાુંઈ? ૩૨૦ ગાથા સાુંભળી છે? હમણાું કયાું સાુંભળે, 
રખડવા ગયા હત ા. ૩૨૦ ગાથ ા િવી આ વી.  

મ મ ક્ષ  :– સમ્યગ્ દશાિિ ું કા રણ કારણનિયમ. 

ઉત્તર :– કારણનિ યમ ધ્ર વ. શ ું કહેવ ું છે? આ સાુંભળીિે કહે છે. પહેલાું કયાું સાુંભળ્ય ું હત ું 
નયાું. આ સાુંભળ્ય ું હત ું. ૩૨૦ ગાથા કયાું સાુંભળી હત ી એમ કહ ું છ ું. આહાહા..!  

હવે કાયાનિયમ એ ટલે કા યાનિયમ એટલે મોક્ષિો માગા–પયાાય–દ શા, સમ્યગ્ દશાિ 
આિુંદદાય ક પયાાય, સમ્યગ્જ્ઞાિ આિુંદદાય ક પયાાય, ચારરત્ર  આિુંદદાયક પયાા ય. એવી જે 

મોક્ષમાગાિી પયાાય એ કાયાન િયમ છે. એટલે? એિ ું કાયા મોક્ષ એિી અ હીં વ ાત િથી અત્યારે. આ  

તો પોતે કાયાનિયમ એિી મોક્ષમ ાગાિી પયાાય, જે મોક્ષિ ું કારણ અિે જેિ ું કાયા મોક્ષ, એિ ું કારણ 
જે મોક્ષમ ાગા એિે અહીં ક ા યાનિયમ કહ્ો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? કેટલા આમાું શબ્દો ય ાદ રાખવા.  

એક કોર કહે કે, નિશ્ચય મોક્ષિો માગા કારણ, મોક્ષ કા યા. બીજ ું હવે મોક્ષમાગા પયાાય છે 
એ કાયા, એિ ું કારણ નત્ર કા ળ દ્રવ્ય. સમ જાણ ું કાુંઈ? કા યાપરમાત્મા તો તેર મે (ગ ણ સ્થાિે) આવે. 

કાયાનિયમ તો ચોથેથી શ રૂ થાય. નત્ર કાળી વસ્ત  જે કા રણ નિયમ છે એિે આશ્રયે પ્રગટ થતી મોક્ષિા 

માગાિી પયાાય એિે અહીંયાું કાયાનિયમ તરીકે કહે વામ ાું આવે છે. એિ ું પાછ ું કાયા, એ કાયા નિયમિ ું 
કાયા જે મોક્ષ, એ વ ળી બીજી વાત. આહા હા..!  

‘(–કાયાનિયમ) એટલે નિશ્ચય થી (િક્કી) જે કરવાયો ગ્ય...’ જ ઓ! ઓલા નિયમમા ું 
કરવાયોગ્ય કાુંઈ િહોત ું, એ તો છે એિે કરવ ું શ ું? શ ું કીિ ું? નત્ર કાળી ધ્ર વ સ્વભાવ પરમ  

પારરણાનમક ભા વ શ દ્ધજ્ઞાિ ચેતિાપરરણામ ભાવ છે... છે... છે... છે... છે એેિે કરવ ું શ ું? હવે એિે 
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આશ્રયે જે કર વાિી દ શા છે  એ કરવા જે વી છે. આ માું નવકલ્પ કર વા જેવો છે કે પરિ ું કરવા જેવ  ું 
એ વાત િ થી આ વી આ માું. 

‘(િક્કી) જે કરવા યોગ્ય...’ પાઠ છે િે? મૂળ પાઠ. ‘णियमिे य ज ंकज्ज’ं. જે નિયમથી 
કરવાલાય ક જીવિે છે તે ‘પ્રયો જિસ્વરૂપ--હોય તે,..’ ‘િક્ક ી જે કરવાય ોગ્ય-પ્રયોજિ સ્વરૂપ-હોય 

તે અથાાત  જ્ઞાિ દશાિચ ારરત્ર. તે ત્રણમાુંિા દરેકિ ું સ્વરૂપ કહેવા માું આવે છે :’ સમજાણ ું કાુંઈ? 

ભગવાિ આત્મા.. જ ઓ! કા રણનિયમરૂપ નત્ર કાળી, એમાુંથી કાયાનિયમ મોક્ષિ ો માગા, નિશ્ચય 
મોક્ષમાગા એિે અહીંયાું કાયાનિયમ તરીકે કહીિે એ કાયાનિયમ કરવા યોગ્ય છે, કહે છે. કરવા  

યોગ્ય છે મ ાટે કાયા કહ્ ું િે એ િે? વસ્ત  નત્ર કાળી છે એમાું કરવા યો ગ્ય શ ું હોય? એ તો છે. 

પયાાયમાું કરવાયો ગ્ય તો આ કર વાયો ગ્ય છે, કહે છે. નિશ્ચયથી કર વા લ ાયક હોય તો નિશ્ચય 
સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  એ પયાાય કરવા લાય ક પ્રયોજિરૂપ નિશ્ચયથી કર વ ું હોય તો એ કરવા  

લાયક છે. સમજાણ ું કાુંઈ? લ્યો! એમ ાું કાુંઈ કર વાિ ું આવ્ય ું કે િનહ? આમાું મિે  કરવ ું શ ું સૂઝ  
પડતી િથી. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– તત્ત્વા થા શ્રદ્ધાિું સ મ્યગ્દશાિ ઇ... 

ઉત્તર :– ઇ તત્ત્વા થા શ્રદ્ધાિ  કહો કે આ કહો, બેય એક જ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? તત્ત્વાથા 

એટલે િ વ ભેગા એમ િનહ. એક તત્ત્વિ ું અુંદર ભાિ થતાું આઠેય ત ત્ત્વિો એમાું અભાવ છે એમ  

ભાિ થઈ જાય છે. એિ ું િામ તત્ત્વાથા શ્રદ્ધાિું સમ્યગ્દશાિું (છે). (ઇ) એમ કહે છે, િવ જાણવા 
પડશે? અહીં તો િવિે જાણવાિી વાતેય  આ માું િથી, એમ કહે છે. અહીં તો આ  જાણ્ય ું એટલે 

ઓલા જણ ાય જાશે એ મ ક હે છે. શ ું (કહ્ ું)? એકિે જાણ્ યો એટલે બી જા રા ગારદ આ માું િથી એ મ 

જણાઇ જશે, એમ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ભારે વ્યાખ્યા ભાઈ! બે લીટી, ત્રણ લીટીમાું કે ટલ ું 
સમાડ્ય ું છે, જ ઓિે! ‘સ્વ રૂપચુંદભાઈ’! આવે ત્યારે આવે. આ માું તો આ શબ્દ િો તો બરાબર  
ભાવ આ વે છે. એ.. ‘વજ ભાઈ’!  

આમાું પહેલ ું કહ્ ું હત ું કે, જે નત્ર કાળનિયમ છે એિે સાર લાગ  પડતો િથી. કારણ કે, પોતે 

જ વસ્ત  સ્વરૂપ છે. માટે કર વ ું છે એમાું સાર લાગ  પડે કે રાગ કર વો િથી િે રાગ િો અભાવ છે 

એમાું. સમજાણ ું કાુંઈ? ભારે વાત ું ભાઈ! આ શેરઠ યા ક્બચારા શ ું િમાિે સમજે િનહ પછી આ વ્રત 
કરો િે અપવાસ કરો િે જાત્રા કરો િે  ભક્કત કરો િે પૂજા કરો િે સોળભર્થથા  શ ું કહેવાય? 

ષોડશકારણ (ભા વિા). એ તો બિી રિય ાઓિા અુંદર માું વયો ગયો ક્બ ચારો. વાસ્તનવક તત્ત્વિ ી  

શ્રદ્ધાિા ભાિ નવિા એ બિા રખડવાિા રસ્તા છે. આહા હા..! એિે મોક્ષિા માગા તરીકે માિે, 
છૂટવ ાિા માિે. અરે..! માગા તો પણ માગા (છે). એિી રીતિી ખબરુું િ મળે અિે એ રીત નવિા  
સાિવા જાય (તો) કાુંઈકિ ું કાુંઈક સાિે િે માિે કાુંઈક.  



56  નનયમનો સાર ભાગ-૧ 

ભગવાિ આત્મા પર મેશ્વર ન ત્રલોકિા થ સવા જ્ઞદેવ ફર માવે છે, ભાઈ! તારો નત્ર કાળી  ધ્ર વ 
સ્વભા વ છે એિે કારણ કહીએ. કે મકે કારણ માુંથી મોક્ષમાગાિી પયાાય પ્રગટે છે. વ્યવહાર  

રત્િત્ર યિા નવકલ્પમ ાુંથી એ મોક્ષમાગા કાુંઈ આવતો િથ ી. આહા હા..! કેટલી વાત છે! એિે ઠેકાણે 

(કહે), વ્યવહાર પહેલ ો િે પછી નિશ્ચય થાય. એ તો બિા વ્યવહ ારિી કથિિી શૈલી બીજી છે 
આખી. એ તો છઠ્ઠા ગ ણસ્ થાિ િી દશામાું નવ કલ્પ આરદ હોય છે એિો અભાવ કરીિે  સાતમ ું પામે. 

એ બતાવવા ત્યાું વાત કરી છે, અભાવ કરીિે. બા કી વ સ્ત  જ કારણ છે. વીતરાગ દશાિી શ્રદ્ધ ા 

આત્માિી, વીત રાગ સ્વરૂપ  ભગવાિઆત્ મા એિા આશ્રયે થત ું વીતરાગી સમ્યગ્દશાિ, એિે 
રાગિો ભા વ કારણ થ ાય એમ બિે િનહ, ભાઈ! એ તો કાલ આ વી ગય ું, શ દ્ધર ત્િત્ર ય પરમ 
નિરપ ેક્ષ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘એ કાયાનિયમ નિશ્ચયથી કર વાય ોગ્ય...’ ‘णियमिे य ज ंकज्ज’ं. શ ું કરવ ું અમારે ત્યારે? 

આ નિશ્ચયથી કરવા લાય ક હોય તો નિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  એ કરવા લાય ક છે. વ્યવહાર 

સમ્યગ્દશાિ, જ્ઞાિ, ચારરત્ર િો નવકલ્પ એ કર વા લાય ક િથી. આહાહા..! સમ જા ય છે કાુંઈ? 
(વ્યવહ ાર રત્િત્ર યિો નવ કલ્પ) આ વે જ દી વાત  છે અિે કરવા લ ાયક છે એ જ દી વાત છે. સમજાણ  ું 

કાુંઈ? નિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર િી ભૂનમકા માું દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રિો વ્યવહ ાર આ વે, પણ કરવા 

લાયક એ જ દી વસ્ત  છે અ િે આવી જાય એિે જાણ વા લાયક છે, એ જ દી વસ્ત  છે. ભારે માગા 
અુંદર, ભાઈ! આહા હા..! 

જ્યાું કયાુંય નવકલ્પ પહોંચે િનહ, વાણી પહોંચે િનહ, દેવ-ગ રુિી વાણીિ ો ધ્વનિ નયાું અડ ે 
િનહ. આહાહા..! અિે વ ાણ ીિે લક્ષે થયેલ ો નવ કલ્પ એ  જ્યાું અુંદર જઈ શ કે િનહ. એિે કારણે 

સમ્યગ્દશાિ થ ાય એવી ચ ી જ છે િનહ. વસ્ત  એવી િ થી એમ કહે છે. આ હાહ ા..! ‘પુંરડતજી’! 

‘નિયમસાર’ પહેલા જોય ું હ ત ું કે િનહ? ‘નિયમસાર’ કયારેય જોય ું હત ું?  આહાહા..! ગજબ વાત 
છે. કેવળીિા પટા રા ખો લ્યા છે આખા! ભગ વાિ! તા રામાું શ ું ખોટ છે કે તારે પરિ ા શરણ (લે વા 

પડે). રાગારદ ત ો પર છે, એ િા તિે શરણ લેવ ા પડે? શ રણ તો આત્ મા નત્ર કાળી છે એિ ું શરણ લે. 

એિા શરણે પછી તિે દશાિ, જ્ઞાિ, ચારરત્ર  થાય. આહા હા..! એ સમ્યગ્દશાિ િે શરણે પણ 
સમ્યક ચારરત્ર  િ થાય. સમજાણ ું કાુંઈ? સમ્યગ્દશાિ, એિ ું શરણ ધ્ર વ, સમ્યગ્જ્ઞાિ એિ ું શરણ ધ્ર વ, 

ચારરત્ર િ ું શરણ ધ્ર વ. સમ્ય ગ્દશાિ ચારરત્ર િ ું કા રણ િ થાય. જે વ્યવહાર કારણ કહ્ ું એ જ દી વાત  

બુંિ (અનિકાર માું). એ તો ત્યાું ચારરત્ર  સમ્યગ્દશાિ નવિા િ હોય એટલ ું નસદ્ધ–બતાવવ ા. બિો  
ખ્યાલ છે પાછો, નયાું કારણ કહ્ ું છે. બુંિ અનિકાર મ ાું કહ્ ું છે િે? પણ ખરેખર તો ચારરત્ર–

સ્વ રૂપિા આિુંદિી ર મણતા, એ કાયાિ ું કારણ તો નત્ર કા ળી દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. આહા હા..! સમજાણ  ું 
કાુંઈ? બહ  ઝીણ ું આવ ું. 

મ મ ક્ષ  :– સમ્યગ્ દશાિ થય ું હોય એિે મોક્ષ થયે છૂ ટકે, હાથ પકડ ીિે લઈ જાય. 
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ઉત્તર :– પણ સમ્યગ્દશાિ માું એ આવ્ય ું છે કે િનહ? કે, સ્વ રૂપિી નસ્થરત ા કર ીશ  ત્યારે 
થાશે એમ આવ્ય ું છે કે િનહ શ્રદ્ધામાું? 

મ મ ક્ષ  :– એ તો આ વે જ.  

ઉત્તર :– હા. તો હા થ પકડી િે લઈ જાય કયાું આવ્ય ું પાછ ું ઇ? આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– એમ ાું ઉતાવળ કર વાિી શ ું જરૂર છે. 

ઉત્તર :– પણ ઉતાવ ળિી વ્ યાખ્યા શ ું? 

શ્રોતા :– ઉત ાવળ િહીં પણ િીરજ રાખવાિી તો જરૂર ખરી િે. 

ઉત્તર :– સમ્ય ગ્દશાિમ ાું કા રણરૂપ નત્ર કાળી દ્રવ્ય થય ું. હવે એિી શ્રદ્ધ ામાું શ ું આવ્ય ું? કે, 

આિા કારણે મિે દશાિ થ ય ું. હવે જ્ઞાિ પણ આિે કા રણે થાશે, ચારરત્ર  પણ એિે  કારણે થ ાશે. 

એમ શ્રદ્ધામ ાું આવ્ય ું છે. શ્રદ્ધામાું આવ્ય ું છે પછી અિીરજ િે નચુંતાિો કયાું પ્રશ્ન છે. એ આત્માિ ું 
શરણ લેશે જ. ઉ ગ્રપણે પહેલ ું લીિ ું છે તો ચારરત્ર  માટે ઉગ્રપણે લેશે જ. ‘દે વાિ નપ્રયા’! અુંતરિી  

શ્રદ્ધામ ાું જ એ આવ્ય ું છે કે, આ દ્રવ્યિે આશ્રયે જ મિે ચારરત્ર  થશે. થોડ ું (ચારરત્ર) તો થય ું સાથે. 

સમ્યગ્દશાિ માું આત્માિો આશ્રય થઈિે પ્રતીનત અિ ભવ થઈ, જ્ઞાિ િે સ્વ રૂપ નસ્થરત ા તો થઈ 
છે, ચારરત્ર િો અુંશ તો ભે ગો આવ્યો જ છે. પણ દશાિમાું પ્રતીત થતાું (એમ થ ા ય છે કે) આિ ું 

અિ ષ્ઠાિ કરીશ. િથ ી આ વત ું ભાઈ! ૧૭-૧૮? ૧૭-૧૮ ગાથા, ‘સ મયસા ર’. આવે છે, ૧૭-

૧૮માું એ આવે છે કે, આ હ ું, આ શ્રદ્ધા એમ આવે છે કે, જ ઓ! છે િે? આિ ે અિ સરવા થી મિે 
ચારરત્ર  થશે, મોક્ષમાગા થા શે, મોક્ષ થાશે. એમ. સમજાણ ું? 

અહીં જ ઓ! મોક્ષા થી પ રુષે  પ્રથમ તો  આત્ માિે જાણ વો. જાણવો એ ટલે અિ ભ વવો  એ 
જાણવ ું, હોં! પછ ી તેિ  ું શ્રદ્ધાિ કરવ ું. અિે શ્રદ્ધ ાિ કરવ ું એટલે કે આ જ આત્મા છે તેિ  ું આચરણ 

કરવાથી જરૂ ર કમોથી છૂટી શકાશે. ત્યાું હવે પછી તેિ  ું આચરણ કરવ ું. સમજાણ ું કાુંઈ? ૧૭-૧૮માું 

પહેલ ું જ્ઞાિ કરવ ું, દશાિ (પછી થાય), વાુંિા ઉઠ્યા છે િે ‘મ ુંબઈ’માું? પહેલ ું જાણ્યા નવિા શ્રદ્ધા 
કોિી કર ીશ? એમ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? વાત બહાર  આવતા તો ઘણી બિી સૂક્ષ્મ ચચાા ચાલે, 
વાત ચાલે, કોઈકમાું ભ લેય પડી જાય સાિારણ…….. 

કહે છે ‘ક રવાયો ગ્ય—પ્રયોજિ સ્વરૂપ—હ ોય તે,...’ તેિે નિશ્ચયથી કરવાયો ગ્ય કહ્ ું ત ે

‘જ્ઞાિ દશાિચ ારરત્ર.’ લ્યો! કહો, અહીં પહેલ ું જ્ઞાિ લીિ ું. નયાુંય ૧૭-૧૮માું પહેલ ું જ્ઞાિ લીિ ું. જ્ઞાિ, 

દશાિ િે ચારરત્ર–આત્માિ ું જ્ઞાિ, આત્માિ ું દશાિ અિે આત્માિ ું ચારરત્ર  એિે અહીંયાું મોક્ષિ ો 
માગા કહ્ો છે. સમજાણ ું  કાું ઈ? અહીં તો હજી દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિ ા ઠેકાણા િ મળે. ક દેવ-

ક દેવ-ક ગ રુિે મ ાિવા. આ હાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? દેવી-દેવલા ઓિે મ ાિવા, પદ્માવતી િ ે 

ભૈરવિાથ િે ઢીંકણા િા થ િે.. આહાહા..! ઘણો નમર્થયાત્ વભાવ કયાુંક ર હી ગયો. ક્ષે ત્રપાળ િે આ 
પાળ િે.. અરે..! ભગવાિ. અસુંખ્ય પ્રદેશી ક્ષેત્ર પાળ તો  ભગવાિ ત ું છો. આ હાહા..! અહીં તો કહ ે 
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છે કે, એવા દેવ-દેવ લાિી તો વાત ુંય િથી પણ સાક્ષા ત  સવાજ્ઞદેવિે તી થંકરિે મ ાિે તોપણ એ 
નવકલ્પ છે. અિે એ નવકલ્પ સમ્યગ્દશાિિ ું કારણ િ થી. બરાબર છે? અરે..! એિે ખબર િ મળે, 
હજી ખબરુું નવિા એ પ રુષાથા કયાું કરે િે કયાું જાય?  

અરે..રે.! જગત લ ુંટાણ ું છે, હોં! સાચી વાત બહ ાર આ વતા લ ોકોિે એ વી લાગે અુંદરથી  

અરે..રે..! બાપ ! એ તમારી  વાત ું બિી ખબર િથી અમિે? શાસ્ત્ર શ ું કહે છે અહીંયાું? એવ ા  

વ્યવહારિ ા રિયાકાુંડ તો અિુંતવાર કયાા. નમર્થયાત્વભા વ  તો સાથે રહ્ો. કારણ કે, રાગિી રિયાથી  
લાભ થાય (એવા) નમર્થયાત્ વ સાથે પ ણ્ય બુંિાણા (અિે) સ્વગા આરદ મળ્યા. ભેખ પલટ્યા પણ 
ભાવ પલટ્યો િનહ. આહા..! 

મ મ ક્ષ  :– ચારગનતિા દર વાજા ઉઘડી ગયા. 

ઉત્તર :– એિી યોગ્યત ાથી ઉઘડી ગયા. 

શ્રોતા :– અ હીં તો મો ક્ષિા દરવા જા ઉઘાડ વાિી વ ાત છે. 

ઉત્તર :– ‘હ વે ત્રણમાુંિા દરેકિ ું સ્વરૂપ કહેવા માું આવે  છે :...’ ‘तावत  ् तषे ुणिष’ु સુંસ્કૃત  

છે િે? ‘तषे ुणिष’ु. ઓલામાું  બીજ ું આવે છે, એ ત્રણિ ું કહેશ ું. એ જ દ ું. ચોથી ગ ાથા માું (આ વે છે). 

‘चणििािा ंियािा ंप्रत्यकेप्ररूपिा भवणत।’ હવે નયાું જ દી વાત છે, અહીં જ દી વાત છે. ત્યાું 
પ્રત્યેકિી પ્રરૂપણા જ દી કર શ ું એ ભેદિી વ્યવહાર રત્િત્ર યિી વાત છે અિે અહીં ત્રણ માયલાિી  

એક એક વાત નિશ્ચયિી વ ાત છે. શબ્દ એકિ ા એક છે. ‘પુંરડતજી’! આમાું કહ્ ું િે? ‘ियािा ं
प्रत्यकेप्ररूपिा भवणत’. ચોથીમાું. અહીં એમ િથી, અ હીં તો ‘तषे ुणिष’ु. તેમાુંથી ત્રણ વસ્ત  જે 
સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર–મોક્ષિ ો માગા એિે અમે હવે  કહેશ ું. સમજાણ ું કાુંઈ? 

હવે પહેલી સમ્યગ્દશાિિી વ્યાખ્યા... સમ્યગ્જ્ઞાિિી. આમાું જ્ઞાિ છે િે પહેલ ું. એમાુંય  
જ ઓ! શબ્દો કેવા છે. ‘(૧) પર દ્રવ્યિે અવલુંબ્ય ા નવિા...’ પરદ્રવ્યિી ગ્રાહકતા, રમ કતા ત્વરાથી 

છોડ. આવ્ય ું છે કે િનહ? એ ય..! ‘દેવાિ નપ્રયા’! કયાું લખ્ય ું છે? બીજ ું કહ્ ું ઇ બીજ ું હત ું. ઇ કયાું 

સાુંભળે છે? એિે જે િ િ હોય... બીજ ું કહ્ ું હત ું, ‘દેવાિ નપ્રયા’! ‘શ્રીમદ ’માું એમ આવે છે કે, 
પરદ્રવ્યિી ગ્રાહકતા ત્વર ાથી  તજો. કયાું આવે છે ત મિે ખબર િથ ી, મફતિા આવે છે. ૧૭ મા 
વષામાું િવા પ સ્તકમાું આ વે છે. જૂિ ા પ સ્તકમાું િથી આવત ું. ચોપડી બ હાર પ ડી છે. 

‘પર દ્રવ્યિે અવ લુંબ્યા ન વિા...’ િડાકો પાિરો પહેલો. કહે છે કે, દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર કે એિી 

શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ એ બિ ું પરદ્રવ્ય છે. કેટલ ું સ્પષ્ટ  કય ં છે, જ ઓિે! ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’, 

પુંચમહાવ્રતિા રી મ હાભા વન લુંગીસુંત. એિી ટી કા પણ અત્યારે કેટ લાકિે ખટકે છે, ખોટી ઠરા વવા 
માગે છે. હળવે હ ળવે ‘ક ુંદ ક ુંદાચાયા’િે ખોટી ઠરાવશે. ભાઈ! એમ તો કહેતા હતા િે? ‘ફૂલચુંદજી’ 
કહેતા હત ા. બાપ ! માગા તો આ છે, ભાઈ!  

મ મ ક્ષ  :– આ વ ાતિે િ સ્વીકારે એ મૂળ ગ ાથાિે િથી સ્વીકારતા. 
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ઉત્તર :– એ વ ું જ છે. મૂળ ગાથાિ ું જ આ નવશેષ છે. સામ ાનયિ ું નવશેષ છે, નવશેષ િ માિ ે 
તો સામાનય માિત ો િથી. એમ જ છે. શ ું થાય? અરેરે..! 

કહે છે કે, સમ્યગ્દશાિ કો િે કહેવ ું? િમાિો પહેલો અવયવ, મ ોક્ષિો માગા–અ વયવ. 
‘પર દ્રવ્યિે અવલુંબ્ય ા નવિા...’ લ્યો! અહીં તો મૂનતાિે અવલુંબ ીિે સમરકત થાય િે ફલાણાિે લઈિે 

સમરકત થ ાય િે... આવે છ ે િે બીજા બોલો? વેદિીય થી થાય. િથી આ વત ું? એ તો અહીં થય  ું 

ત્યારે નિનમત્ત કોણ (હત ું), ત્યાુંથી લ ક્ષ છૂટ્ય ું હત ું એિી વ્યાખ્યા કરી છે. વેદિ ાથી થાય, દેવ દશાિથ ી, 
દેવઋનદ્ધથ ી થાય. લ્યો! આ વે છે કે િનહ? સવાાથનસદ્ધ મ ાું કયાુંક. એ તો નિનમત્તિા કથિ છે. અહીં  

તો િા પાડ ે છે, જ ઓ! પરદ્રવ્યિા અવલુંબે સમ્યગ્દશાિ  થત ું િથી. સ્વદ્રવ્યિે અવલુંબે થય ું ત્યારે 
લક્ષ કોિાથી છૂટ્ય ું હત ું એ ચીજિ ું જ્ઞાિ કરાવ્ય ું ત્યાું. ભારે કામ. અરે..! અથા કર વામ ાું વાુંિા. 

મ મ ક્ષ  :– ણમો અરરહુંતાણું માું પણ આવે છે. અરરહુંત એટલે અરર–શત્ર ઓિ ો જેણે િાશ 
કયો છે. િાક્સ્તિ ું કથિ છે. 

ઉત્તર :– શ ું આવ્ય ું? િાક્સ્તિ ું કથિ છે તો શ ું છે? એમાુંથી અક્સ્ત લઈ લેવ ું. સ્વભાવિો 

આશ્રય કરે ત્યારે રાગિી ઉત્ પનત્ત થતી િથી એિે રાગિો િાશ કયો એમ કહેવા માું આવે છે. એમ 
લઈ લેવ ું એમાુંથી. કાયાન હુંસાિી વાત છે પણ કારણ કાઢ્ ું  છે કે િનહ? બસ, અુંદરથી અક્સ્ત કાઢી 
છે.  

‘(૧) પર દ્રવ્યિે અ વલુંબ્યા નવ િા નિિઃ શેષ અુંતમ ાખ યો ગશક્કતમ ાુંથી ઉપા દેય...’ પોતે હવે 

આત્મા લીિો. સમ સ્તપણે અુંતમ ાખ ઉપયોગ શક્ક ત માું થી. આ હાહ ા..! ‘(-ઉપયો ગિે સુંપૂણાપણે 

અુંત મ ાખ કરીિે...)’ એમ. જ્ઞાિિી દશાિે અુંતમ ાખ, તદ્દિ અુંતમ ાખ કરીિે. વસ્ત િ ા સ્વ ભાવ સનમ ખ  
કરીિે. ‘(અુંતમ ાખ કરીિે ગ્રહણ કરવાયો ગ્ય) એ વ ું જે નિજ પર મતત્ત્વિ ું પરર જ્ઞાિ (-જા ણવ ું) તે જ્ઞાિ 

છે.’ જ ઓ! નિજ જ્ઞાિ ગ્રહણ  કરવા ય ોગ્ય કહ્ ું. પયાાયિે અહીં તો ભાષા એમ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
‘णिजपिमतत्त्वपणिज्ञािम  ् उपादये ंभवणत ।’ 

પ્રગટ કરવા લાય ક છે માટે તેિ ે ઉપાદેય કહેવા માું આવ્ ય ું. િનહતર તો નિશ્ચયમાું ઉપાદેય 

તો ધ્ર વ છે પણ ધ્ર વિે આશ્રયે નિિઃશેષપણે, સમસ્તપણે અુંતર આખો ઉપયોગ જ અુંતરમાું વાળી 
લેવો એમ ક હે છે. આહાહા..! ક્બલક લ પ યાાયિે અડવ ું િનહ, નવકલ્પિે અડવ ું િનહ. આહા હા..! એ 

પયાાયિે અુંતમ ાખ સુંપૂણાપણે, સુંપૂણાપણે એકદમ દ્રવ્ય સ્વભાવમાું વાળે તેિ ે સમરકત થાય છે.  

આહા હા..! સ મજાણ ું કાુંઈ? હજી સમ્ય ક  કેમ થાય એિી  ખબરુું િ મળે, સમ્ય ક  િ મળે િે એિે 
થઈ ગયા ચારરત્ર  િે વ્રત િે તપ. અરે..! ક્જુંદગી જાશે, ભાઈ! આવા ટાણ ા ફરીિે મ ળવા મ શ્ કેલ 

છે. બાકી દ નિયાિી દર કાર મ કીિે સત્ય શ ું છે એિે સમજી લે. દ નિયા કેમ મ ા િે એિી સાથે 

ચાલીશ તો મેળ ખાશે િનહ. નમુંઢવણી કરીશ િનહ એમ આવ્ય ું હત ું. ‘રમેશ’માું પણ આવે છે. 
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બીજાિ ી સા થે માગાિી નમુંઢવણી કરીશ િન હ. નમુંઢવણી સમજાણ ું? મેળવણી. ભગ વાિ વીતરા ગિો  
પરમેશ્વરિો મ ાગા એ વીતર ા ગિા માગાિી સ ાથે બીજાિી  સાથે મેળવીશ િનહ.  

એ ભગવાિઆત્ મા શ દ્ધ ચૈતનય દ્રવ્ય ધ્ર વ ભગવાિ, એિે સમસ્ત પ્રકારે અુંતર ઉપયોગ 
કરીિે પકડ. આહા હા..! સ મજાણ ું કાુંઈ? ‘પરદ્રવ્યિે અ વલુંબ્ય ા નવિ ા નિિઃશેષ...’ એટલે સમ સ્ત  

પ્રકારે એમ કહે છે. પૂરી રીતે ઉપયોગિે સુંપૂણાપણે અુંતરમાું વાળીિે ‘યો ગશક્કતમ ાુંથી ઉપાદેય 

એ વ ું જે નિજ પર મતત્ત્વિ ું પરર જ્ઞાિ...’ એમ પાછ ું છે. એય..! જ્ઞાિિી પયાાયિે ઉપાદેય કીિી. ભાષા 
જ દી છે. એવ ું જે નિજ પરમતત્ત્વિ ું  જ્ઞાિ, એમ લીિ ું છે. પ્રગટ થયેલાિે અહીં ગ્ર હણ કરવ ું િે 
ઉપાદેય એમ લીિ ું છે. આહાહા..! ઝીણી વાત છે. 

ભગવાિ આત્મા વ સ્ત  સ્વ રૂપે પ્રભ  સક્ચચદાિુંદ આિુંદ નસદ્ધ સ્વરૂપ છે આત્માિ ું. એમાું 

વતામાિ દ શાિે સમ સ્ત પ્રકારે પર થી છ ોડીિે, સમ સ્ત પ્રક ારે અુંતમ ાખ કર ીિે. આહા હા..! 

‘પોપટભાઈ’! આવી વ્યાખ્યા છે. ‘પ રદ્રવ્યિે અ વલુંબ્યા ન વિા નિિઃ શેષ...’ કાુંઈ પણ બા કી રાખ્ય ા  
નવિા એમ કહે છે. આખા ઉપયોગિે ‘અુંત મ ાખ યોગશક્કતમ ાુંથી ઉપા દેય...’ સમજાણ ું? અુંદર 

જોડાણ થઈિે જે દશા પ્રગટ થઈ એિે અહીંયાું નિજ પરમતત્ત્વિ ું જાણવ ું એિે જ્ઞાિ કહેવામાું આ વે 

છે. જ ઓ! જ્ઞાિ. શાસ્ત્રિ ું જ્ઞાિ એ જ્ઞાિ િનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? શાસ્ત્રિે ભણ્યો હોય િે વાત ું કરતો 
હોય કે, આિ ું આમ છે િે આિ ું આમ છે એ જ્ઞાિ િનહ. એય..! ‘શાુંનતભાઈ’! શબ્દ િનહ, એ જ્ઞાિ 
પણ િનહ. આહા..! 

અુંતર સ્વભાવમાું વતામાિ  પોતાિા જ્ઞાિિી દશાિે સમસ્ત પ્રકારે અુંતમ ાખ વાળતા 

બનહ મ ાખ પરદ્રવ્યિ ું આલુંબિ લક્ષ છોડી દઈિે, એમ કહે છે. છઠ્ઠી ગાથામ ાું એમ આવ્ય ું િે 

પરદ્રવ્યિ ું લક્ષ છોડીિે ધ્ર વ સ્વ રૂપિી ઉપાસિા કરતાું, ઉપાસિા કરતાું શ દ્ધ એવો ‘अणभलप्यत’े 
આહા હા..! મ મા ખોલ્યા છે, હોં! મ મા. અિ ભ વમાું આવે પણ એિી ભાષાિી શૈલ ીિી કથિ પદ્ધનત, 
એિે રીતિે ગોઠવવાિી ર ીત  અલૌરક ક!! સમજાણ ું કાુંઈ?  

કહે છે કે, સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞા િ કોિે કહેવ ું? અહીં સમ્યગ્જ્ઞાિિ ી પહેલી વ્યાખ્યા છે. 

‘પર દ્રવ્યિે અ વલુંબ્ય ા નવિા...’ શાસ્ત્રિ ું જ્ઞાિ થાય એ પ ણ ખરેખર પરદ્રવ્ય છે. આ હ ાહા..! શાસ્ત્રિ ું 
જ્ઞાિ જે િારીિે થય ું છે એ પણ ખરેખર તો પરદ્રવ્ય છે. એય..! આહાહા..! શ ું કહે છે? 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– હા પણ પરદ્રવ્યમાું પરદ્રવ્યિ ું જ્ઞાિ િે... એમાું કયાું આવી છે એ? આ તો વ્યાખ્યા 

ચાલે છે. અિે તમે ઓલા છુંદ પકડીિે વાત કરો છો. પણ અહીં તો પરદ્રવ્ય એટલે પરશાસ્ત્રિ ું જ્ઞાિ 

એિે પરદ્રવ્ય કહ્ ું એવી વ્યાખ્યા નયાું કયાું છે? નયાું તો પરદ્રવ્યિે છોડવ ું એટલ ું કીિ ું છે. પરદ્રવ્યમાું 
નવહાર િનહ. પણ પરદ્રવ્યિી  નવહારિી વ્યાખ્યા (શ ું)? 

મ મ ક્ષ  :– ... 
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ઉત્તર :– હ ા. કાુંઈ િે કાું ઈ પૂવે િાય ં છે િે એ પકડીિે વાત ું કરે. નવશેષ કહેશે...
 વખત થઈ ગયો, હોં!                    

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગ રુદેવ!) 



62  નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

ફાગણ સુદ ૯, શુક્રવાર, તા. ૫-૩-૧૯૭૧ 
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‘નિયમસાર’ ‘જીવ અનિકાર’ ત્રીજી ગાથા. જ્ઞાિ કોિે કહેવ ું? દર્શિ કોિે કહેવ ું? અિે 

ચારરત્ર  કોિે કહેવ ું? જે મોક્ષિો માગશ છે. એિી વ્યાખ્યા છે. દર્શિ-જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર. અહીંયાું 

‘જ્ઞાિ દર્શિચ ારરત્ર.’ એમ લીિ ું છે. જ્ઞાિિી મ ખ્યતા લીિી છે. જ્ઞાિ-દર્શિ અિે ચારર ત્ર એ મોક્ષિો 
માગશ છે. એિ ું ફળ મોક્ષ છે. જ્ઞાિદર્શિ ચારરત્ર  કહે વ ું કોિે?  

‘(૧) પરદ્રવ્યિે અવલું બ્યા નવ િા...’ પરદ્રવ્યિ ું લક્ષ છોડી દઈિે. ચાહે તો દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્ર 

હો, ચાહે તો ર્ાસ્ત્ર–એ કલા પાિા હો, કે અુંદર નવ કલ્પ હ, એ બિ ું પરદ્રવ્ય છે. એિ ું અવલુંબિ 

છોડીિે, એિ ું લક્ષ છોડી દ ઈિે, ‘નિિઃર્ેષપણે અુંતમ શખ યો ગર્ક્તતમ ાુંથી ઉપાદેય એ વ ું જે નિજ 
પર મતત્ત્વિ ું પરર જ્ઞાિ તે જ્ઞાિ છે.’ આ ર્બ્દો થય ા. હ વે ‘નિિઃર્ેષપણે...’ એિી વ્યાખ્યા કૌં સમાું 

સુંપૂણશ પણે આવી છે. જ ઓ! કૌંસ છે િે? કૌંસ. નિિઃર્ેષપણે એટલે સુંપૂણશપ ણે. યોગર્ક્તતમાુંથી  

(એટલે) ઉપયોગિે તયાું ગણ્યો છે. યોગર્ક્તતમાુંથી એ િે ઉપયોગ ગણ્યો છે. ‘ચુંદ ભાઈ’! વાત 
વિારે સ્પષ્ટ આવી છે. 

મ મ ક્ષ  :– કૌંસમ ાું ઉપયોગ પહેલો ર્બ્દ છે િે? 

ઉત્તર :– એ યોગર્ક્તતિો અથશ કયો છે અિે અુંતમ શખ એ પછી અથશ કયો છે. ‘(ઉપયો ગિે 

સુંપૂણશપણે અુંતમ શખ કરીિે ઉપ ાદેય ગ્ર હણ કરવા યો ગ્ય)...’ આ ર્બ્દાથશ છે. એટલે કે સુંપૂણશપણે 
અુંતમ શખ ઉપયોગિે જોડવાથી જે દર્ા પ્રગટ થાય એ ઉ પાદેય એટલે ગ્રહણ કર વા યોગ્ય છે. એવા 

ભાવિે જ્ઞાિ કહે વામ ાું આવે છે. ફરીિે, હોં! ઝટ એકદમ મ કી િહ ીં દેવાય. અક્સ્ ત-િાક્સ્ત કર ી. 

પરદ્રવ્યિ ું લક્ષ છોડી, સ્વદ્રવ્ યમાું પોતાિા ઉપયોગિે અુંતમ શખ કરવો, સુંપૂણશપણે અુંતમ શખ  કરવો  

એમ. 

‘એવ ું જે નિજ પરમતત્ત્ વ...’ જ ઓ! એ આવ્ય ું. નિજ પરમતત્ત્વ જે નત્રકાળ, ધ્ર વ જ્ઞાયકભાવ  
એિ ું જાણવ ું તે જ્ઞાિ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ફરીિે, મોક્ષિ ો માગશ જે સમ્યત જ્ઞાિ કોિે કહેવ ું? ગ રુએ  

કહ્ ું, ર્ાસ્ત્રએ કહ્ ું, જ્ઞાિીિી વાણી વ ીતરાગિી રદવ્યધ્વન િ સાુંભળી અિે જ્ઞાિ થય ું, એ જ્ઞાિ? િા, 

એ જ્ઞાિ િનહ. એ જ્ઞાિ પો તાથી થય ું છે. રદવ્યધ્વનિ, ર્ાસ્ત્ર અિે ગ રુિી વાણી ત ો નિનમત્ત છે. 
સમજાય છે? 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– િા. આ તો બીજ ું કહેવ ું છે હજી. એ નિનમત્ત છે, છતાું અહીં જે જ્ઞાિ થાય છે કે 

આ આમ કહે છે... આ આમ કહે છે, એ જ્ઞાિ પોતાથી  થાય છે. પણ એ જ્ઞાિ, જ્ઞાિ િનહ. કેમ? 
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કે જેમાું પરદ્રવ્યિ ું હજ  નિન મત્તપણ ું હત ું. સમજાણ ું કાું ઈ? એવી જે જ્ઞાિિી પયાશય અુંતરમા ું 
ક્ષયોપર્મ રૂપ થ ાય, તે િનહ. તે જ્ઞાિ િનહ. આ હાહ ા..! જ્ઞાિ તો એિે કહ ીએ, કે જે યોગ જે  

આતમાિો જોડાણભા વ ઉપ યોગ. નત્ર કાળ વસ્ત  જે ધ્ર વ પરમત્ત્વ. અહીં છે િે? ‘નિજ પર મતત્ત્વ...’ 
પોતાિ ું પરમતત્ત્વ. સવશજ્ઞ અિે દેવ-ગ રુિ ું િનહ. સમ જાણ ું કાુંઈ? પ્રભ ! 

‘નિજ પરમ તત્ત્વિ ું...’ યોગર્ક્તતિે અુંતમ શખ સુંપૂણશપણે કરવાથી, ગ્રહણ કર વાલ ાયક 

‘એવ ું નિજ પરમતત્ત્ વિ ું જાણ વ ું તે જ્ઞાિ છે.’ ચચાશ થઈ છે તો બરાબર અુંદર સ્પષ્ટ થવ ું જોઈએ 
િે! ‘વજ ભાઈ’! ... ગયા છે. કાલે એ મણે સ્પષ્ટ કરી િા ખ્ય ું હત ું કે કૌંસમાું લખ્ય ું છે  એ બરાબર  

છે. કારણ કે જો આમાું એ મ  લઈએ કે યોગર્ક્તત એટલે  નત્ર કાળ. તો એ તો ગ ણભેદ  પડ્યો. ગ ણી 

અિે ગ ણભેદ એ વ્યાખ્યા બીજા બેમાું િ થી. માટે આ માું એમ કહે એ આમાું બરાબર બુંિબેસત  ું 
િથી. ‘િવરુંગભ ાઈ’! સમજાય છે કાુંઈ? આહા હા..! 

નવકલ્પિે અથવા ર્ાસ્ત્રિે સાું ભળીિે, દેવ-ગ રુિે સાુંભ ળી િે એમણે કહ્ ું એવ ું જે જ્ઞાિ, એ 
પણ ખરેખર પરદ્રવ્ય છે. એિા અવલું બિ નવિા, એ મ કહે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? આ તો જેિે 

સમ્યગ્જ્ઞાિ કહીએ–મ ોક્ષિો માગશ, એ જ્ઞાિ તો અલૌરક ક વસ્ત  છે. ‘નિજ પરમતત્ત્ વ...’ પોતાિ ું જે 

પરમતત્ત્વ. આ તો ભાઈ! ર ા ત્રે હત ું િે એમાુંથી નવચા ર આવ્યો  હતો કે, નિગ્રંથો તો અિુંતજ્ઞાિિી  
ઉપાસિા કરે, એક ગ્રુંથિી િનહ. એિો અથશ? અિુંત બેહદ જ્ઞાિ સ્વભા વ નિજ પરમતત્ત્વ તેિ ી  
ઉપાસિા નિગ્રંથ કરે છે. 

મ મ ક્ષ  :– એ અિુંતજ્ઞાિ. 

ઉત્તર :– એ અિુંતજ્ઞાિ. આ હાહ ા..! 

મ મ ક્ષ  :– ઘણા ગ્રુંથોિી કરે એ િ નહ. 

ઉત્તર :– એ િનહ. ભાઈ! એ મ િનહ. ભાઈ! ત ું નવરોિમ ાું પડીર્. આહાહ ા..! એક સ મ યિી 

પયાશયિ ું પણ િનહ. વસ્ત  છે  િે? વસ્ત . જેિો સ્વભા વ તો અિુંત છે. સ્વભાવ છે એિી હદ ર્ી 

હોય. એવ ું બેહ દ જે અિુંતજ્ઞાિસ્વ રૂપ ભગવાિ આત મા, એિી ઉપા સિા એ સું તોિ ું કાયશ છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? અિારદ સ વશજ્ઞ પરમાત મા, સવશજ્ઞ સ્વભ ાવિે કેળવ્યો પ હેલ ો. સવશજ્ઞ થયા.  

‘નિજ પર મતત્ત્ વ...’ નિજ પરમતત્ત્વ એ ટલે પરમ સ્વભા વ જે નત્ર કાળ જ્ઞાયકભ ાવ. સ મ જાય 
છે કાુંઈ? પોતાિો પર મભ ાવ. પરમતત્ત્ વ ર્બ્દ  છે િે? પોતાિો પરમ ભા વ, સ્વભાવભા વ, 

નિતયભાવ, એકરૂપભાવ, ધ્ર વભાવ, જ્ઞાય કભા વ, એિે ઉપયોગિે સુંપૂણશપ ણે અુંતમ શખ કરીિે જે 

દર્ા પ્રગ ટ થ ાય તે ગ્રહણ કરવા લ ાયક છે અિે તેિ ે જ્ઞા િ કહીએ. સમજાણ ું કાુંઈ? હજી તો વ ાત 
પકડતા (અઘર ી પડે). ‘પોપટભાઈ’!, ‘ર્ાુંનતભાઈ’!  

એ મોક્ષિા માગશિ ું કારણ રૂપ જ્ઞાિ, એ કોિે કહેવ ું? એ વ્યાખ્યા ચાલે છે. પર તરફિ ું લક્ષ 
છોડી દઈ, એ પરદ્રવ્યમાું બિ ું  આવી ગય ું. દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્ર, નવકલ્પ અિે પરદ્રવ્યિા લક્ષે થયેલ ું 
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જ્ઞાિ. ભલે પોતાિ ું ઉપાદાિ, એિ ું પણ અવલુંબિ છોડી દઈ. સમજાણ ું કાુંઈ? ‘સુંપૂણશપણે...’ 
સુંપૂણશપણે ઉપયોગિે અુંતમ શખ કરવાથી. એટલે? કે જે વતશમાિ ઉપયોગ છે તેિ ો કોઈ અુંર્ બાહ્ 

રહી જાય અિે કોઈ અુંતર માું (રહે), એમ િનહ. સમ જાણ ું કાુંઈ? આ વાત જ દી. આ તો હજી 
મોક્ષમાગશિી ર્રૂ આત માુંડી છે.  

‘નિયમસાર’. નિયમ એ ટલે મોક્ષિો માગશ. સાર એટલે વ્યવ હાર રનહત. વ્યવ હારિા  

નવકલ્પરનહત. દેવ-ગ રુ-ર્ ા સ્ત્રિી શ્રદ્ધા, દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્ર િ ું જ્ઞાિ, પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ છે એ 
વ્યવહાર રનહત. સનહત િનહ. એિે ‘નિયમસાર’ કહીએ. એ નિયમમાું ત્રણ પ્રકાર–જ્ઞા િ, દર્શિ અિે 

ચારરત્ર. એમાું જ્ઞાિ પહેલો મોક્ષિ ો માગશ. એ જ્ઞાિ પરદ્ર વ્યિ ું ક્બલક લ અવલું બિ છોડી દઈ. ભાઈ! 

પહેલા સાુંભળ્ ું હત ું. એિા આલુંબિ થી કાું ઈ લાભ થ ર્ે કે િનહ? એય..! ‘િવરુંગ ભાઈ’! એય..! 
‘ભીખાભાઈ’! ભારે કામ આકરુું. 

મ મ ક્ષ  :– એ પ કડ વા જાય ... 

ઉત્તર :– કોિે પકડ વાથી? 

મ મ ક્ષ  :– જ્ઞાિસ્વભાવ. 

ઉત્તર :– આહા હા..! કહે છે કે જયાું સવશજ્ઞસ્વભા વી ભગવાિઆતમ ા પડ્યો છે, નિજ 
પરમતત્ત્વ છે િે? પરમભ ા વ, જ્ઞાય ક નત્ર કા ળભા વ, એ માું વતશમ ાિ જ્ઞાિિા ઉપયો ગિે પરદ્રવ્યિા 

કોઈપણ અવલુંબિ થી છોડી  દઈિે, ભગવાિ આમ કહે તા અિે ભગવાિિી વાણી આમ કહેતી, 
એવ ું જે જાણેલ ું, એ પ ણ છોડી દઈિે. ‘િવિીતભાઈ’!  

મ મ ક્ષ  :– ભાવઇનરદ્રયિે છોડી દઈ.. 

ઉત્તર :– ભાવઇનરદ્રયિ ું જ્ઞાિ  હત ું એ તો. આહાહા..! આ વી વસ્ત ન સ્થનત છે. લોકોિે ખબર 
િ મળે અિે બીજા સાથે મેળવે. કહ ો, ‘ચેતિજી’!  

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– ... સુંપૂણશપ ણે ઉપયોગિે અહીં વાળવો. જરી પણ બહાર માું છે, એિે છોડી દઈિે. 
આહા હા..! ગજ બ ટીકા કર ી  છે િે! આ તો મ નિ છે, હ ોં! આ પોતે ટીકા કરિા ર આચાયશ િથ ી. 

શ્લોક આચાયશિા છે અિે ટીકા મ નિિી છે. પણ મ નિ તે મ નિ છ ે િે! આહાહા..! પુંચપરમેષ્ઠી માું 

ભળેલ છે, મળેલ છે. અિે તે પણ પહેલ ું કહ્ ું છે િે? ભાઈ! આ ટીકા અમે તયાું કરી છે? અમે 
મુંદબ નદ્ધ ર્ ું કરીએ? ગણિ રોથી કરાયેલ ી એ ટી કા ચાલી આ વે છે. આહાહા..! પ હેલા આવ્ય ું છે 

િે? ર્રૂઆતમાું. પાુંચમો શ્લોક છે િે? ‘ગ ણિ ા િરિા ર ગણિર ોથી રચ ાયેલા અિે શ્ર તિ રોિી 

પરુંપરાથી સારી રીતે વ્યત ત કરાયેલા આ પરમાગમિ ા અ થશસ મૂહિ ું કથિ કરવાિે અ મે મુંદબ નદ્ધ 
તે કોણ?’ આહાહા..! આ અથશ તો ગણિરોથી ચાલ્યો આવે છે. પરુંપરાએ શ્ર તિા િરિારા ઓએ 

આ અથશ કયાશ હતા, એ અથશ  આમાું થાય છે. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? પાુંચમો શ્લો ક છે. એય..! 
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‘દેવાિ નપ્રયા’! રયાું પછી રખડે. ઘણા વષશ દૂર થઈ ગયા. કેટલા વષશ થઈ ગયા? બાર. કેટલા થયા? 
તેર વષશ થયા. આહાહા..! ભગવાિ! આ વ સ્ત  તે પણ વસ્ત  જ ઓિે! ભગ વાિ પો તે આતમા નિજ 

પરમાતમા કહ્ ું િે? એ દરેક ર્બ્દમાું જ દ ું જ દ ું વાપરે છે. અહીંયાું નિજ પરમતત્ત્વ, બીજામાું નિજ 

ર્ દ્ધ જીવાક્સ્ત કાય, ત્રીજામ ાું કારણ પરમાતમ ા. દરેકમાું દ્રવ્ય વાપરર્ે, ગ ણભેદ િનહ. ‘વજ ભાઈ’! 
સમજાણ ું કાુંઈ? ર્બ્દોિે અ ડીિે નવચાર કરે અિે સાુંભળે, સમજે તો બરાબર ઠી ક પડે. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– તો એિે ઠીક પડે કે આહાહા..! અદ્ધ રથી એ મ  િે એમ વાુંચે અિે એમ િે એમ 
િનહ. 

મ મ ક્ષ  :– તો જ મનહમા આ વે. 

ઉત્તર :– તો મનહમા આ વે. તેિ ે ખ્યાલ આવે કે ઓહો..! આ પરમાગમિા આ ભાવ! આ 

તો પરમાગ મ છે. ટીકા એ પ રમાગ મ છે. અુંદર આ ગળ કહી ગયા િે? અમ ારા મ ખમાું થી પરમાગમ 
ઝરે છે. આવે છે િે? આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– મ કરુંદ ઝરે છે. 

ઉત્તર :– હા, જેમ ફૂલિો રસ ઝરે િે. ભમરા પેલા ફલૂિો લે િે.. ર્ ું કહેવાય? પરાગ. 

ભમરા ફૂલ માુંથ ી પરાગ ચૂસે િે? એમ આ પરમ ાગમિો પરાગ છે આ બિો. રસ છે, રસ. સમ જાણ ું 

કાુંઈ? થોડ ું પણ સતય અિે પરમ દૃઢ હોવ ું જોઈએ. લાુંબી લાું બી મોટી વ ાત ું કરે એિો અથશ છે 
કાુંઈ? કહે છે... આ તો જરી કૌંસિા ર્બ્દોિે પણ સવારમાું મેળવ્યા, હોં! ‘ચુંદ ભાઈ’એ પ્રશ્ન કયો 
એમાુંથી આ બિ ું લાુંબ  ચા લ્ય ું. તો જ ચીકણ ું થાય િે વિારે, ચોખવટ થ ાય િ ે. આહાહા..! 

‘પર દ્રવ્યિે અ વલુંબ્યા ન વિા...’ પરદ્રવ્ય ર્બ્દે દેવ-ગ રુ-ર્ ાસ્ત્ર, એિા તરફિો નવ કલ્પ, એિા 

તરફિ ું થયેલ ું પોતાિ ું જ્ઞાિ, એ બિ ું પરદ્રવ્ય છે. એિ ું લક્ષ છોડ ી, એિો આશ્રય છો ડ ી, તેિ ા ઉપર 

જે દૃનષ્ટ પડી તેિ ે તયાુંથી ઉઠાવી. ‘ન િિઃર્ેષ...’ એટલે સુંપૂણશપણે ‘અુંતમ શખ યો ગ...’ એટલે 
ઉપયોગમાુંથી ‘ઉ પા દેય...’ એ ઉપયોગ માુંથ ી િીકળેલી  જે દર્ા તે આદરણ ીય છે. ‘એ વ ું જે નિજ 

પર મતત્ત્વિ ું પરરજ્ઞ ાિ...’ આહા હા..! ‘એવ ું જે નિજ પરમતત્ત્ વ...’ પરમ જ્ઞાય કભા વ 

ભગવાિ સ્વ રૂપ, તેિ  ું જ્ઞાિ. તે પણ જ્ઞાિ ર્બ્દ િથ ી વાપ યો. પરરજ્ઞાિ. એ કૌં સમાું ટૂુંક  જાણવ ું કય ં. 
‘તે જ્ઞાિ છે.’ તે જ્ઞાિિે મોક્ષિા માગશિ ું કારણ કહેવાય  છે. આહાહા..! સમજાણ ું  કાું ઈ? અહીંયાું 

તો આ બિ ી ભગવ ાિિી ટો કરી વગાડે િે વ ાુંચે-ફા ચે તો એ જ્ઞાિ િનહ, એ મ કહે છે. ‘પ્રેમચુંદભાઈ’! 

ભારે વાત! હજી મ ાણસિે કાિે િ પડી હોય એ વાત ક્બ ચારા કહે. પરાવ લુંબી વાતમ ાું પડ્યા અિે 
માિે કે કાુંઈક અમે કરીએ છીએ. આહાહા..! સ્વ ાવલુંબી નવિાિા જ્ઞાિિે ભગવાિ જ્ઞાિ ક હેતા  
િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? આ ત ો જેિે... 

મ મ ક્ષ  :– ... 
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ઉત્તર :– બિ ું પરરજ્ઞાિ... બિ ું પરરજ્ઞાિ. 

મ મ ક્ષ  :– જ્ઞાિમાું ર્ ું ફેર પ ડે છે? 

ઉત્તર :– કાુંઈ ફેર પડતો િ થ ી. સ્વિે પકડે છે એટલ ું બસ. જ્ઞાિ ઓ છ ું હોય, વિા રે િ હોય 
એિ ું કાુંઈ િનહ. નસ્થરતા વિે છે. 

મ મ ક્ષ  :– જ્ઞાિમાું કાુંઈ ફેર પ ડતો િથી? 

ઉત્તર :– કાુંઈ જ્ઞાિમાું ફેર પડે િનહ. કોઈકિે નવર્ેષ થાય ભલે. પણ જ્ઞાિિી એ નવર્ેષતા 
િથી. સ્વિે પકડ વાિી જે લક્બ્િ છે તે છે, બસ થઈ ગય ું. 

મ મ ક્ષ  :– નસ્ થરતા માું ફેર, જ્ઞાિમાું ફેર િનહ. 

ઉત્તર :– કાુંઈ ફેર િથી. એ  તો નવર્ેષ ભાવશ્ર તજ્ઞાિ હોય તેિ ે સમરકતિે નવષે દૃઢતા 

કીિી છે િે? અવગાઢ સમર કત કહ્ ું છે િે? દસ સમરકતમાું. જ્ઞાિિા ભેદમાું બે લીિા છે. એક 
શ્ર તજ્ઞાિિી તીવ્રતા હોય અુંદરિી એ સમરકત અિે કે વ ળજ્ઞાિિ ી. એવા બે લીિા છે. બે અપેક્ષા 
છે. લ્યો આ જ્ઞાિ, મોક્ષિા માગશિ ું જ્ઞાિ. કેટ લ ું ભણે તો આ જ્ઞાિ થાય? એય... ‘પ્રકાર્ દાસજી’! 

મ મ ક્ષ  :– પ્રભ  જે સમજાવે છે એવ ું જ્ઞાિ અમાર ા પકડ વામાું આવે તો વાત.... બાકીતો... 

ઉત્તર :– અહીંયા તો પ રદ્રવ્ યિા અવલુંબિ નવિા કીિ ું છે. 

મ મ ક્ષ  :– એ વાત તો એમ જ છે પ ણ આ તો વ્યવહારે... 

ઉત્તર :– અહીં તો વ્યવહાર િા અવલુંબિિો નિષેિ છે. આ તો વીતરાગી જ્ઞાિ છે. એ 

જ્ઞાિ છે પણ વીતરાગી જ્ઞા િ છે. જેિ ે વ્યવહારિી અપેક્ષા િથી. એ પહેલા આવી ગય ું છે. પરમ 

નિરપ ેક્ષ મોક્ષમાગશ. આહાહ ા..! ર્ દ્ધ રતિત્ર ય. ‘નિયમસાર’માું પણ ગજબ વાત ું કરી છે! ત્રણ ર્ાસ્ત્ર 
તો બાહ્માું પ્રનસદ્ધ હતા. ‘સમયસાર’, ‘પ્રવ ચિસાર’ અિે ‘પુંચાક્સ્તકાય’. ‘નિયમસાર’ ગ પ્ત  

હત ું એ બહાર આવ્ય ું. ‘શ્રીમ દ્’િે આ મળ્ ું િથી. ‘નિયમ સાર’ અિે ‘પુંચાધ્યાયી’ બે મળ્ા િ થી. 

‘ટોડ રમલજી’િે ‘નિયમસાર’ મળ્ ું છે, ભાઈ! ટીકા સનહત અમે વાુંચય ું છ ે એમ લખ્ય ું છે. 
‘નિયમસાર’ ટી કાિી વાત ું આવે છે.  

કહે છે, એ જ્ઞાિિે મોક્ષિા માગશ તરી કે. એટલે? બુંિિ િે છૂટવાિ ું આ જ્ઞાિ તે જ્ઞા િ છે. 
બીજા જ્ઞાિ તો બુંિિિા કારણ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? હવે સમ્યગ્દર્શિ. દર્શિ–સમ્યગ્દર્શિ, 

પરમશ્રદ્ધા કોિે કહેવી? ‘ભગ વાિ પર માતમ ાિા સ ખિા અક્ભ લાષી...’ એિો જે કળર્ લેર્ે એમાું 

તો રતિત્ર યિો આશ્રય કર ી િે એમ પણ કહેર્ે. કળર્ માું. એ તો પ્રગટ કર વાિ ું છે િે એ અપેક્ષાએ. 
બા કી એિો આશ્રય િથી. પણ આશ્રયિો અથશ જ એિો આશ્રય કર વા જાય તો એિો દ્રવ્ય ઉપર 

આશ્રય જાય. નિમશળ પયાશય  આિે પકડ ું તયાું ર્ી રીતે પ કડી ર્ કે? દ્રવ્ય ઉપર જાય તયારે નિમશળ 

પયાશય પ્રગટ થાય. સમજાણ ું કાું ઈ? િીચે અથશ છે. આ ટીકાિો કળર્ છે. સમજાણ ું? આ ટીકાિો  
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જ કળર્ છે. છતાું રતિત્ર યિો આશ્રય કરીિે એમ તયાું કહે છે. એિો અ થશ કે નિમશળ  પયાશય પ્રગટ 
કરીિે મ ક્ત તરૂપી સ્ત્રીિે વરે છે. 

‘ભ ગવાિ પરમાત માિ ા સ ખિા અક્ભલ ાષી જી વિે...’ આહાહા..! આ ભગવાિ આતમા  
પોતાિો, એિો જે અુંતર  આિુંદ, અતીનરદ્રય આિુંદિો સાગર ભગવ ાિઆતમ ા. એવા પરમ ‘સ ખિા 

અક્ભ લાષી જી વિે...’ એવા અતીનરદ્રય આિુંદ ભગ વાિ પરમાતમાિ ું સ ખ, એિા અક્ભલાષી 

જીવિે. િથી સ ખ તયાુંય સ્ત્રીમાું, િથી પૈસામાું, િથી સ્વ ગશમાું, િથી આ બરૂમાું, િથી મકાિમાું, 
િથી એિા નવકલ્પમાું કે િથી એિી એક સમયિી બ હારિી ઉઘડે લી પયાશયમાું. એવો ભગવ ાિ 

પરમાતમા પોતે, એિ ા અત ીનરદ્રય આિુંદિો અક્ભલાષ ી. જેિે દ નિયાિી કોઈપણ અિ કૂળતાિી  

સગવડત ામાું ઉ લ્લન સત વીયશ થત ું િથી. તયાુંય જેિે બાહ્ પદાથશ પ્રતયેિી કોઈ સૂક્ષ્મ દોડમ ાું પણ 
ઠીક છે એ મ લાગત ું િથી. એ પરમાતમ ા ભગ વાિઆત મા એિા અત ીનરદ્રય સ ખિ ો અક્ભલાષી  
થાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ભ ગવાિ પરમાત માિા સ ખિા અક્ભ લાષી જી વિે ર્ દ્ધ અુંતિઃતત્ત્ વિા નવલાસિ ું 

જર મભૂનમ સ્થાિ...’ ભાષા તો કેવી કર ી છે! જ ઓ! ર્ દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ, ભગ વાિ આ િુંદમૂનતશ પ્રભ ! 

અતીનરદ્રય આિુંદિ ું િામ ભગવાિ આતમા. આ હાહ ા..! ર્ દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ, ર્ દ્ધઅુંતિઃસ્વભાવ, એિા  
‘ન વલાસિ ું જરમભૂન મસ્થાિ...’ એિા આિુંદિ ું, મોજિ ું, રિડાિ ું, ઉતપનત્તિ ું ભૂનમસ્થાિ  ‘નિજ ર્ દ્ધ 

જી વાક્ સ્તક ાય...’ ઓલામાું નિજ પરમતત્ત્વ કહ્ ું હત ું. આમાું ‘નિજ ર્ દ્ધ જીવ ાક્સ્તક ાય...’ નિજ ર્ દ્ધ 

જીવ પણ િ લીિો. કેમ? કે અહીં તો સ વશજ્ઞએ કહે લ ો જી વ એ અક્સ્ત છે, અસું ખ્યપ્રદેર્ી છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! 

ભગવાિ સ વશજ્ઞ પરમે શ્વરે કહેલ ો જે આતમા, તી થંકરદે વે કહેલ ો, એ ર્ દ્ધજીવ અ સુંખ્ય 
પ્રદેર્ી અક્સ્ત કાય છે. છે પણ અસુંખ્યપ્રદેર્ી છે. ‘પુંરડતજી’! આહાહા..! જ ઓિે આ ટીકા! હ વે આ  

ટીકાિે અતયારે કે ટલાક લ ોકો મારય િથી રાખતા. એવ ા  પોતાિા પુંરડતાઈિા અક્ભમાિમાું (ચડી 

ગયા છે). આહા હા..! ભગવાિ! ર્ ું કરે? તારી દૃનષ્ટિે મેળ િ ખાય માટે ખોટ ું છે એમ કમે કહેવાય? 
બહ  આ કરુું લાગે. એમ કે ક્ત લષ્ટ ટીકા કર ી છે. ... પણ ક્તલષ્ટ કરી છે કે રસ રેડ્યો છે ઊંચો? સ્પષ્ટ  

કરી િાખે છે, સ્પષ્ટ. ર્ ું થાય? જગતમાું અિેક  ..., અિેક અક્ભપ્રાય–ર્લ્ય જગત મ ાું. એમાું અહીં 

આ અુંતરમ ાું આ વવ ું એ વો જે અક્ભપ્રાય થવો એ મ હા પ રુષાથશ છે. પ્રભ ! સમ જા ય છે કાુંઈ? 
બહારિા ઓ લા જોવા જાય તો કાુંઈ પાર આવે એવ ું િથ ી. 

કહે છે કે, ‘ર્ દ્ધઅુંતિઃતત્ત્ વ...’ પાછ ું જોય ું! અુંતરિો ર્ દ્ધઅું તિઃસ્વભ ાવભા વ, એિા આિું દિી 
ઉતપનત્ત ભૂનમસ્થાિ, એવો ‘જે નિજ ર્ દ્ધજી વાક્ સ્તક ાય...’ 

મ મ ક્ષ  :– અુંતિઃતત્ત્વ કહ્ ું તેિ ે જીવાક્સ્તકાય કહ્ ું. 
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ઉત્તર :– એિે જીવાક્સ્ત કાય  (કહ્ ું). ર્ દ્ધઅુંતિઃતત્ત્ વિા આ િુંદિ ું, મોજિ ું સ્થાિ. આહા હા..! 
ભગવાિિ ું અુંતિઃતત્ત્વ, એ ક્ષે ત્રમાુંથી તો આિુંદ ઊપજે એ વ ું એ  ક્ષેત્ર  છે એમ કહે છે. પ ણ્ય-પાપિા 

નવકલ્પો તો દ િઃખ છે. દ િઃખ ઊપજવાિ ું એ સ્થાિ િથી. આહા હા..! આિું દિી ઉતપનત્ત િ ું ભૂનમસ્થાિ, 
અતીનરદ્રય આિુંદિી ઉતપનત્ત િ ું ક્ષેત્ર–સ્થાિ. સમજાણ ું કાું ઈ? 

‘જે નિજ ર્ દ્ધજી વાક્ સ્તક ાય...’ ભગવાિ પોતાિો આતમા, નિજ ર્ દ્ધજીવ અક્સ્ત. જીવ છે 

અિે કાય. અસુંખ્યપ્રદેર્ી અિુંતગ ણિ ું િામરૂપ એક દ્રવ્ય. જ ઓ! અહીંયા દ્રવ્ય લીિ ું છે. તયાું 
પરમતત્ત્વ લીિ ું હત ું. અહીં પણ ર્ દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ અિે ર્ દ્ધજીવાક્ સ્તક ાય. એમ કરીિે દ્રવ્યમાુંથી  

ઉતપન્ન થાય એમ લીિ ું છે. ગ ણમાુંથી કે ભેદથી ઉતપન્ન  થાય એમ છે િહીં. ‘તેિ ાથી ઊપ જત ું...’ 

ર્ દ્ધજીવાક્ સ્તક ાય, જે નિજઅુંતિઃતત્ત્વ, જે અતીનરદ્રય આિું દિી મોજિ ું, ઉતપનત્તિ ું ભૂનમસ્થાિ, એ વ ું 
જે ર્ દ્ધજીવાક્સ્ત કાય વસ્ત  ‘તેિ ા થી ઊપજત ું જે પરમ શ્ર દ્ધાિ...’ ભાષા જ ઓ! ‘પર મ શ્રદ્ધાિ તે 

જ દર્શિ છે.’ તત્ત્વાથશશ્રદ્ધાિ  ર્બ્દ તયાું છે િે ભાઈ? શ્ર દ્ધાિ ર્બ્દ છે. અહીં ર્બ્દ ‘પરમ શ્રદ્ધાિ  

તે જ દર્શિ છે.’ એિે સમરકત કહીએ. આહા હા..! કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા, 
િવ તત્ત્વિે શ્રદ્ધ વા, એ સમ રકત િથી. સ મજાણ ું કાુંઈ? ‘કારણ  ગણી પ્રતય ક્ષ’ ‘શ્ર ી મદ્’માું આ વે 

છે એ તો વ્યવહાર કહ્ો છે, પરમાથશ િથી. ‘સ્વચ છુંદ મત  આગ્રહ તજી વતે સદ્ગ રુ લ ક્ષ, સમરકત  

તેિ ે ભાક્ખ ય ું કારણ ગણી પ્રતયક્ષ’. ઉભા રહેવા માટે વાત કર ી છે. એ સમરકત િનહ. એય..! 
આહા હા..! અહીંય ા તો એિી  શ્રદ્ધા છે એિ ું જ્ઞાિ કરવ ું. એિો પ ણ આશ્રય છોડી દઈ િે.  

‘નિજ ર્ દ્ધ જીવાક્ સ્તક ાય...’ ભગવાિઆત મા અક્સ્ત સત્તારૂપે હોવાવાળો પદાથશ  અિે 
અસુંખ્યપ્રદેર્ી કાય છે એ તો. અસુંખ્યપ્રદેર્ી એિી કાય છે. અસુંખ્યપ્રદેર્ એિ ું ર્રીર  છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? જે ‘શ્રીમદ્’માું આ વે  છે. ‘ર્ દ્ધ-બ દ્ધ ચૈતરયઘિ.’ એ ચૈતરયઘિિે પ્રદેર્માું િાખ્યા છે. 

અસુંખ્ય પ્રદેર્િો પીંડ એિે ચૈતરયઘિ કહ્ો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? વળી સ્થાિ કહ્ ું છે િે? સ્થાિ 
કહ્ ું એટલે પ છી ક્ષેત્ર  ભેગ  િ ાખ્ય ું. અક્સ્તકાય. આહા હા..! 

‘નિજ...’ નિજ ર્બ્દ તયાું વાપયો પાછો. કોઈ બીજા પરમાતમ ા લઈ લ્યે િનહ. બીજાિો, 
સવશજ્ઞિો, અર રહુંતિ ો, નસદ્ધ િો આતમા એમ િ લઈ લે  કોઈ. આ હાહા..! કે ટલી િ ીરજ જોઈએ  

આમાું? એય..! ‘દેવ ાિ નપ્રયા’! કાલે દરરય ાિો દાખ લો આપ્યો હતો િે? ‘પ્ર કાર્ દાસજી’! પાણી 
પાણી. ભરેલો દરરયો. સળી બો ળી એ દરરયો ખ ાલી કર વો. િીરજ જોઈએ. 

મ મ ક્ષ  :– િીરજ જેટ લી ગું ભીરતા જોઈએિે. 

ઉત્તર :– ગુંભીર અિે િીર જ જોઈએ. એકદ મ ઉતાવળથી આ મ થઈ જાય... આ મ  થઈ 
જાય... એમ િથી.  

ભગવાિ આતમા ‘ન િજ ર્ દ્ધજી વાક્ સ્તક ાય તેિ ા થી ઊપજત ું...’ જ ઓ! સમ્યગ્દર્શિ પયાશય 

છે. ર્ દ્ધજીવાક્ સ્તકાય ઉતપન્ન થતી િથ ી. એ તો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ‘તેિ ા થી ઊપજત ું...’ 
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જીવાક્સ્ત કાય થી ઊપજત ું એમ. નિનમત્તથી િન હ, નવકલ્પથી િનહ, પયાશયથ ી િનહ. આહા હા..! 
રદગુંબર સુંતોિી વાણ ી. રદ ગુંબર સુંત પર માતમા! અિારદ સિાતિ પુંથ છે. એ કો ઈ કક્લ્પત કે 

આમ છે અિે તેમ. એિી સાથે બીજા સાથે એિી મીંઢવણી (કરવા) જાય (તો) મેળ ખાય એવ ું 

િથી. મીંઢવણી બીજા સાથે... આવ્ય ું હત ું કે િનહ? ર્ેમાું આવ્ય ું હત ું? ‘રમેર્’માું. એ બિ ું 
વ્યાખ્યાિમાું આવ્ય ું હત ું. ‘મારગ જ દા જગતથી સુંતિા રે લોલ, જગત સાથે મીંઢવ ણી િવ થાય. 

સુંત-પુંથ-જગપુંથ થી જ દા જાણજો રે લોલ. સુંત-પુંથ જગપુંથથી જ દા જાણજો રે લોલ. જગત સાથે 

મીંઢવણી િ થાય. જગ ત સાથે મીંઢવણ ી િવ થાય.’ કોઈ િી સાથે મેળ ખાય એ વ ું િ થી એ મ કહે 
છે. 

મ મ ક્ષ  :– સતયિે અસતય સાથે કઈ રીતે મેળ થ ાય? 

ઉત્તર :– ‘સુંત પુંથ, જગપું થથી જ દ ા જાણ જો રે લોલ.’ આજ કાગળ આવ્ય ો છે? િથી 

આવ્યો. યાદ િનહ... ‘સરોવ ર કાુંઠે રે મૃગલા તર સ્યા રે  લોલ. સરોવર કાુંઠે રે મૃગલા તરસ્યા.’ 
અરે..! ભગવાિ આતમા માું ચૈ તરય દરરયો ભયો (છે), તયાું મૃગલા ત રસ્યા  ફરે છે. ‘દોડે હાુંફી ઝાુંઝ વા 

જળિે કાજ.’ એ નવકલ્પ અ િે પરિી પ યાશયમાું ગોતવા જાય, મિે આમાુંથી સમરકત થાર્ે. ‘દોડ ે 

હાુંફી ઝાુંઝવા જળિી રે કાજ,’ અરેર ે‘સાચા વારી એિે િા મળે રે લોલ. અરેર ેસાચા પાણી રે એિ ે
િા મળે રે.’ સારા પાણી િનહ મળે. ઝાુંઝવાિા પાણી. ખારી જમીિિે સૂયશિા રકરણ અડતા પાણી 

જેવો દેખાવ લાગે. પાણી િનહ, બાપા! તારી તૃષ ા િનહ તૂટે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! 

વ્યાખ્યાિમાુંથી ર્ ીઘ્ર કન વ છે ઇ. અમારે ‘પ્રેમચુંદભાઈ’િા પૌત્ર છે. આહાહા..! ગોઠવ્ય ું છે બિ ું 
વ્યાખ્યાિમાુંથી. આહા હા..! આવી વાત તયાું છે? કોિી પાસે છે કે બીજા સાથે મીંઢ વે? આહા હા..! 

અણ વ્રત િે મહાવ્રત અિે એિો પ્રચાર, એ િ મશ. અરે..! ભગવાિ! તેં ર્ ું કય ં? ભાઈ! એ 
પરરણામે બાપા! ઊંડા જ ળમાું–ભવ માું જા વ ું પડર્ે, ભાઈ! એ ભવિા આ રા તયાું િ થી. આ હાહા..! 

ભવિા આરાિા કાુંઠડા તો અુંદર જીવાક્ સ્તક ાય તત્ત્વ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એ દ નિયા માિે અિે 

દ નિયા રાજી થાય અિે દ નિયા અક્ભિુંદિ આપે એમાું કાુંઈ દાનળયા  થાય એવ ું િથી. એ કાુંઈ 
ઘરેણે મ કાય એવ ું િથી કે મિે બહ  માિત ા હતા અિે  બહ  વખાણ કરતા હત ા મ ાટે કાુંઈ ક તો 

અમારામાું હ ર્ે કે િનહ? આહા હા..! ભગ વાિ! તાર ા માું તો બિ ું જ છે, કાુંઈ ક ર્ ું. પણ તયાું? 

પોતાિા જીવ ાક્સ્ત કાય પદાથશમાું બિ ું છે. આ હાહા..! ‘તેિ ા થી ઊપજત ું જે પરમ શ્રદ્ધાિ તે જ દર્શિ 
છે.’ પાછ ું એમાું જ મ કીિે. એિ ું િામ સમ્યગ્દર્શિ છે. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– પરમ અવ ગાઢ સ મ્યક્ કીિ ું છે. 

ઉત્તર :– એ તો એ બિ ું પરમ છે, અવગાઢ જ છે સમ રકત. પરમ ર્બ્દમાું આવ્ય ુંછે િે. 

બિાિે પરમ ર્બ્દ વપરાય છે. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? એ પરમ ર્ ું? એ પરમ થઈિે પરમાતમા થઈ 
જવાિો એમાુંથ ી. પડવાિી વાત િનહ, પાછળ ફરવાિી વાત િનહ. અફરગામી ઓ ચાલ્ય ા જે પુંથે 
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ગયા એ પુંથિે એણે પૂરા કયાશ. ‘િવરુંગભાઈ’! કાયરિા  તો કાળજા કુંપ ેએવી વાત ું છે. આહા હા..! 
વીરિા વેણો અુંદ ર માગે તી રિા તાર. ભાર થઈિે અુંદર ઉતરી જાય. આહાહા..! 

ભગવાિ આતમા પૂણશ સ્વ રૂપે ભરેલો ભગવાિ, એિી  દૃનષ્ટ થતાું. એ ઉપજત ું એટલ ે 
પયાશયપણે િવ ું થત ું. એ તત્ત્વાથશશ્રદ્ધાિ, તે પરમશ્રદ્ધ ા િ સમરકત છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? તે પણ 

ભગવાિે કહેલો જી વાક્સ્ત કા ય. બીજા જીવ-જીવ કરે અ િે આતમા-આતમા કરીિે વાત કરે, એિી 

સાથે કાુંઈ મેળ ખાય એવ ું િથી. આવી વાત છે. અતડા  પડીિે, પરથી જ દા પડે તયારે અુંદર જાય 
એવ ું છે. બે બોલ થયા. 

ત્રીજો બોલ. ચારરત્ર  કોિે કહેવ ું? ‘નિશ્ચયજ્ઞ ાિદર્શિ ાતમક...’ ભગવાિઆતમ ા જ્ઞાિ અિે 
દર્શિ. જાણવાિા, દેખવાિા  સ્વભાવ સનહત. સામ ારય–દર્શિ, નવર્ેષ–જ્ઞાિ એવી ર્ક્ત તવાળા  

તત્ત્વો. નિજ નિશ્ચય. જાણવ ું અિે દર્શિ સ્વરૂપ એ તો છે. એવો કારણપર માતમ ા છે. એ પરમાતમાિ ો  

સ્વભા વ પહેલો વ ણશવ્યો. એ તો નિશ્ચય જ્ઞાિદર્શિસ્ વરૂપ તે કારણપર માતમ ા. પહેલામાું નિજ  
પરમતત્ત્વ કહ્ ું હત ું. બીજામાું  અુંતિઃતત્ત્વ અિે ર્ દ્ધ જીવાક્સ્તકાય કહ્ ું. અહીં કારણપર મ ાતમા લીિો. 

ભાઈ! વસ્ત  એકિી એક છે. ભગવાિ કારણપરમ ાતમા! કારણપરમાત મા કોિે કહે? સમજાણ ું કાુંઈ? 

કારણ નિશ્ચય જે જ્ઞાિ અિે દર્શિ, જાણવાિા અિે દેખવાિા સ્વભાવસ્ વરૂપ, એવો કારણ પરમાતમા  
ધ્ર વ, નિતય, સામારય, એકરૂપ, જ્ઞાયકભાવ એ કારણ પરમાતમા છે. જેિા કારણે મોક્ષિ ું કાયશ પ્રગટે 
એિે અહીંયાું કારણપર માતમ ા  કહેવામાું આ વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘(૩) નિશ્ચય જ્ઞાિદ ર્શિાતમક કારણપર માતમ ામાું...’ અુંતર ર્ દ્ધચૈતરય ઘિ ભગવાિ, 

આિુંદિો અતીનરદ્રય િા મ સ્વરૂપ, એવો ‘ક ારણપર માતમ ામાું અનવ ચળ ન સ્થન ત...’ ચળે િનહ એવી 

નસ્થનત. ‘(નિશ્ચળપણે લીિ ર હેવ ું) તે જ ચારરત્ર  છે.’ તે જ ચારરત્ર  છે. વ્યવહારિા પરરણામ અિે 
નવકલ્પ એ ચારરત્ર  છ ે િનહ. આહા હા..! ઓલા તો પુંચમ હાવ્રત એટલે અધ્યાતમ થઈ ગયો, તયાગ 

થઈ ગયો જેિે. અધ્યાતમિો  બીજા ... અમાર ો અધ્યાત મ આવે છે. અરે..! ભગ વાિ! ર્ ું થાય? 

જગતિા પ્રાણીિે યો ગ્યતા િ હોય તો ઉપદેર્ો પણ મ ળે િનહ. આ ત ો પરમાત માિ ા પુંથે પડવા િો  
માગશ છે. એ કાુંઈ કાયરિા કામ િ થી. આ હાહ ા..! અરે..! અમારી સ ાથે કોઈ હા પાડ િારા િ મળે. 
એકલ ો જા િે. ઓલામાું િથ ી આવત ું? એકલ ો જા િે ત ું એક... તયાુંક ચોપડીમાું આ વે છે. 

મ મ ક્ષ  :– જરમ મરણ માું તા રે કોઈિો સાથ િથ ી. 

ઉત્તર :– તારે કોઈ સાથ િ હોય તો એકલો જા િે. ‘આ િુંદઘિજી’ પણ કહે છે. તારે કોઈ 
િ સાથ. ‘દીઠો દીઠાય કરી માગશ પુંથ, તેિ  ું કોઈ િ થાય, અક્ભિુંદિ ક્જિ દર્શિ તરસીયે, ...’ કોઈ 

થાબડભાણા કર ીિે થાબડ મારે કે વાહ! માગશ તારો, એવો કોઈ મળત ો િથી, કહે છે. મારે ર્ ું 

કરવ ું? ‘િીઠાય કરી ... ’ મારે માગે છે હ ું. દ નિયા ગમે તે માિે. ‘પ્રેમચુંદભાઈ’! ‘આિુંદઘિજી’માું 
આવે છે. ‘દર્શિ-દ ર્શિ દોહ્ લ ું...’ આહાહા..! 
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કહે છે અન વચળ નસ્ થનત. આ હાહ ા..! ધ્ર વ ભગ વાિ આતમા. એમાું ચ ળે િનહ એવ ી રમણ તા–
નસ્થનત, એિે અહીંય ાું ચારરત્ર  કહે છે. એય..! ‘પ્રક ાર્દા સ જી’! લ્યો, આ ચ ારરત્ર. આહા હા..! આ તો  

કહે, પુંચમહાવ્રત પાળો, અનહુંસા, સતય, દત્ત, બ્રહ્મચયશ, અપર રગ્રહપણ ું. એ પણ એિ ું માિેલ ું પાછ ું. 

આહા હા..! અમે ચારરત્ર ી થ યા છીએ અિે અ મારે ચારર ત્ર એ િમશ છે. એ અમારો અધ્યાતમ િમશ 
છે પાછો એમ કહે. એ ર્બ્દ પેલા ત લસી વાપરે છે. આ અધ્યાતમ માગશ છે, એમ કહે. અરે..! 

અધ્યાતમ કોિે કહેવ ું? ભાઈ! બાહ્ તયાગ િનહ અિે પ્રવૃનત્ત હોય િે. 

મ મ ક્ષ  :– નવ શ્વકલ્યાણ... 

ઉત્તર :– નવ શ્વકલ્યાણ. આત માિ ું િનહ િ ે? 

‘કારણપર માત મામ ાું અનવ ચળ નસ્ થનત...’ અુંદર ભગવાિ આિુંદિો િામ પ્રભ ! 

અતીનરદ્રયરસિી કાતળી આ તમા, એમાું નિશ્ચલપણાિી લ ીિતા, એિે ભગવાિ ચારર ત્ર કહે છે. એ 
ચારરત્ર  તે મોક્ષિ ું કારણ છે. દેહિી રિયા િનહ, પુંચમહા વ્રતિ ા નવકલ્પ એ કાુંઈ ચારરત્ર  િથી અિ ે
મોક્ષિ ું કા રણ એ છે િનહ. 

મ મ ક્ષ  :– ‘ચ ારરત્ર ખલ  િ મ્મો’ એ ચારરત્ર.  

ઉત્તર :– .. એવ ું આ છે. િારીિે ર્ ું છે? ‘દુંસણ મ લ્લો િમ્મો’ ચારરત્ર  છે. િમ્મો એ ચારરત્ર 
છે. ચારરત્ર િ ું  મૂળ દર્શિ છે. 

મ મ ક્ષ  :– તય ું ચારરત્ર  એ અમારે નવચારવ ાિ ું. 

ઉત્તર :– ર્ ું નવચારે? એ ચા રરત્ર  આ. તમારે નવચારવાિ ું  ર્ ું?  

મ મ ક્ષ  :– પુંચમ હાવ્રત.. 

ઉત્તર :– એિે ચારરત્ર કોણે કીિ ું? એિે માટે તો વાત ચાલે છે. ટીખળ ... છે. િારદ છે િે. 
સમજે છે કે પુંચમહાવ્રત ચારરત્ર  િથી. પણ અમારે સમજવાિ ું કાુંઈ? અમારે સમ જવાિ ું એટલે 

ર્ ું? આ જ ચારરત્ર  છે. પુંચમહાવ્રતિા ન વકલ્પ પણ મ નિિે હોય ખરા એ ચારરત્ર  િથી. 

નિશ્ચયચારરત્ર આવ ું હોય તયાું પૂણશ દર્ા િ હોય અિે પુંચમહાવ્રતિા નવ કલ્પ આ વે. પણ એ તો 
બુંિિિા કા રણ છે. ચાર રત્ર િનહ. કહ ો, સમ જાણ ું કાુંઈ? ત્રણે સુંપ્રદાયમાું એિો તો મ ોટો ગોટો છે. 

આહા હા..! મહાવ્રતિારી છે, ભાઈ! મહાવ્રતિારી છે. ર્ેિા મહાવ્રતિારી? તયાું હતા? 

મહાવ્રતિા રી કોિે કહેવ ું એ ખબર િથી હજી. આ હાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? લ્યો, એ ત્રણિી વ્યાખ્યા 
થઈ—જ્ઞાિ-દર્શિ અિે ચારર ત્રિી. 

‘આ જ્ઞાિ દર્શિચ ારરત્ર સ્વરૂપ નિયમ...’ લ્યો! ‘નિયમસાર’ છે િે આ? ‘આ 
જ્ઞાિદ ર્શિચાર રત્રસ્ વરૂપ નિય મ...’ જ ઓ! ત્રણિ ું એક કહી દીિ ું. એ ‘નિ વાશણિ ું કા રણ છે.’ એ 

મોક્ષિ ું કારણ છે. િીચે છે િે બગડ ો. ‘કારણિ ા જેવ ું જ કાયશ થાય છે;...’ છ ેિે િોટ. ‘તેથ ી સ્વરૂપમાું 
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ન સ્થરતા કર વાિો  અભ્યાસ જ..’ સ્વરૂપમાું નસ્ થરતા કરવાિો અભ્યાસ, અતીનર દ્રય આિુંદ  
ભગવાિ માું રમ વાિો અભ્ય ાસ ‘ખરેખર અિુંત કા ળ સ િી સ્વરૂપમાું નસ્ થર ર હી જ વાિો ઉપાય 

છે.’ અુંતર આિુંદમાું નસ્થર થવ ું. એ અિુંતકાળ નસ્થર થ ઈ જર્ે પછી. અિુંતકાળ નસ્ થર થવાિ ો એ 
ઉપાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘તે નિયમ ર્બ્ દિે...’ હવે સારિી વ્યાખ્યા કરે છે. આ નિયમિી વ્યાખ્યા કરી. સમ્યત જ્ઞાિ, 

સમ્યગ્દર્શિ, સમ્યત ચારરત્ર  એ નિયમ છે. હવે એિે ‘નિયમ સાર’ ર્બ્દ કેમ કહ્ ો? ‘નવપ રીતિા  
પરર હાર અ થે ‘સ ાર’ ર્બ્ દ જોડ વામાું આવ્ય ો છે.’ િીચે ત્રગડો. ‘નવપ રીત = ન વરુદ્ધ. 

[વ્ય વ હાર રતિત્ર યરૂ પ નવકલ્પોિે–પર ાક્શ્રત ભા વોિે–બાત લ કરીિે...]’ કારણ ક ે એ નવપરીત છે. 

આ ઠેકાણે કેટ લાક નવપરીત િો અથશ નમથ્યાદ ર્શિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  કરે છે. પણ ઘણે ઠેકાણે અુંદર 
પાછળથી આવ્ય ું છે ક ેનિશ્ચયથી વ્યવહાર નવપરીત છે. સમજાણ ું કાુંઈ? અુંદરમાું ઘણે ઠેકાણે. એક 
‘નહુંમતભાઈ’એ ચોતખ ી વાત મૂકી છે. 

‘[વ્યવ હારરતિત્રય નવકલ્ પોિે–પર ાક્શ્રત..]’ છે. દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો રાગ એ રાગ 

છે, ર્ાસ્ત્રિ ું જ્ઞાિ એ રાગ ન વકલ્પ છે અિે પુંચમહાવ્રત િા નવકલ્પો એ પણ રાગ છે. એવો જે  

વ્યવહાર રતિત્ર ય સ્વરૂપ ભેદો, ‘પર ાક્શ્રત ભાવ ોિે—બાત લ કરીિે...’ એ વ્યવહાર િનહ. વ્યવહાર 
મોક્ષમાગશ છે િનહ. ‘મ ાત્ર નિન વશકલ્ પ જ્ઞાિદર્શિ ચારરત્ર િો જ – ર્ દ્ધરતિત્ર યિો જ સ્વ ીકાર કર વા 

અ થે...’ લ્યો, ઠીક. માત્ર નિનવશકલ્પ રાગ નવિા, નવકલ્પ નવિા, વસ્ત િ ા સ્વરૂપિી વીત ર ાગી નિનવશકલ્પ 

દર્ા, એવ ું જે નિનવશ કલ્પ જ્ઞાિ, નિનવશકલ્પ દર્શિ અ િે નિનવશકલ્પ ચ ારરત્રિ ો જ. એટલે કે 
‘ર્ દ્ધરતિત્ર યિો જ...’ એમ. નિનવશકલ્પ જ્ઞાિદ ર્શિચારરત્ર કહો કે ર્ દ્ધરતિત્ર ય કહો. ‘સ્વ ીકાર કરવા 

અ થે..’ એ જ મોક્ષિો મ ાગશ છે. ‘નિય મ સાથે સાર ર્બ્દ જોડ્યો છે.’ પાઠમાું છે િે. 

‘विपरीतपवरहारार्थ ंभवित ंखलु सारविवत इवत िचन’ं સમજાણ ું કાુંઈ? આમાું પણ  બિા વાુંિા. 
નવપરીતિા ઘણા અ થશ આવર્ે. નિશ્ચયઅથશ થી વ્ યવહાર ન વપરીત છે. નિ શ્ચયરતિત્ર યથી 

વ્યવહાર રતિત્ર ય નવપરીત છે. આવશ્ય ક, રિયા એ વા ઘણ ા બો લ છે. આ માું લખ્યા છે. ૧૭૬, ૧૪૯, 

૧૭૫. ઘણા હતા. આ તો મેં ૪૩, ૮૨, ૮૬, ૯૭. અહીંયા તો આપણે એ કિ ું કા મ છે િે. બિા  
ઘણા બોલ લખ્યા છે. 

નિશ્ચય અિે વ્યવહાર નવરુ દ્ધ છે. િનહતર બ ે ભેદ કેમ પડે? એિા ફળ પણ નવરુદ્ધ છે. 
નિશ્ચયરતિત્રયિ ું ફળ મોક્ષ છે અિે વ્યવહારિ ું ફળ બુંિ છે. નિશ્ચયરતિત્રય નિનવશકલ્પદર્ા છે અિે 

વ્યવહાર એ રાગ છે. રાગ બુંિિિ ું કારણ છે. નિનવશકલ્પદર્ા મોક્ષિ ું કા રણ છે. આહા હા..! માટે 
વ્યવહારિે રદ કરવા ‘સાર ર્ બ્દ જોડ વામાું આવ્ય ો છે.’ એિો કળર્ કહેર્ે, લ્યો.                               

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગ રુદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૧૦, શનનવાર, તા. ૬-૩-૧૯૭૧ 
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‘જીવ અધિકા ર’ એનો ૧૦મ ો કળશ છે. 

इति तिपरीितिमकंु्त रत्नत्रयमनतु्तम ंप्रपद्याहम  ्।् 
अपनृर् भिर्ातमन्ा ंसमदु्धिमनगंश ंयातम ।।१०।। 

 એ ટીકા થઈ ગઈ છે એનો ટ ૂંકામાૂં પાછો કળશ કર્યો છે. ‘એ રીતે હ ૂં...’ પોતે મ ધન પોતાની  

વાત કરીને વસ્ત ન ી ધસ્થધત ધિદ્ધ કરે છે. ‘ધવપ રીત ધવનાના...’ એટલે? દેવ-ગ રુ-શ ા સ્ત્રની શ્રદ્ધાનો 

ધવકલ્પ છે અને પૂંચમહાવ્રતનો આ જે ધવકલ્પ છે ક ે શાસ્ત્રના ભણવાનો, જાણવાનો જે ધવકલ્પ છે, 
એ બિો વ્ર્યવ હાર પ ણ્ર્યબૂંિ ન ૂં કારણ છે. એનાથી રધહત. ‘ધ વપરીત ધ વનાન ા...’ એટલે વ્ર્યવહારન ા 

રાગ ધવન ાનો જે િમ્ર્ય ગ્દશશ ન-જ્ઞાન-ચારરત્ર, તે મોક્ષનો માગશ છે. િ મજાર્ય છે કાૂંઈ? માથે આવી  
ગર્ય ૂં છે.  

‘(ધવકલ્ પરધહત) અન ત્ત મ રત્નત્ર ર્યનો આ શ્રર્ય કરીને...’ ‘જેન ાથી બીજ ૂં કાૂંઈ ઉત્ત મ ન થી 

એ વ ૂં; િ વોત્ત મ; િ વશશ્રેષ્ઠ.’ એટલે? આત્મા પ ણશ અખૂંડ આનૂંદ સ્વ રૂપ છે, એની સ્વના દ્રવ્ર્ય  
આશ્રર્યની, સ્વિન્ મ ખ થઈને ધનધવશકલ્પ – ધવ કલ્પના ભેદ ધવનાની, ધનધવશકલ્પ શ્ર દ્ધા, ધવતરાગી 

પર્યાશર્ય પ્રગટ કર વી એન ૂં ના મ િમ્ર્યગ્દશશન છે. િમજાર્ય  છે કાૂંઈ? વસ્ત  વીતરા ગમ ધ તશ આત્મા છે. 

ધનધવશકલ્પ રિ ચૈતન્ર્યઘન આત્મા (છે), એની અૂંતર િ ન્મ ખ થઈને, વ્ર્યવહારના ધવ કલ્પથ ી રધહત  
એવો અન ત્તમ િમ્ર્યગ્ દશશન... અન ત્તમ એટલે? ઉત્ત મમાૂં ઉત્તમ. ઊં ચ ૂં. એમ. એના થી બીજ ૂં કોઈ  

ઊંચ ૂં નથી. આત્માનો ધ્ર વ ચૈતન્ર્ય સ્વભાવ અભેદ આનૂંદ, એની પ્રતીધત, એન ૂં જ્ઞાન અને એની 

રમણતા એ ત્રણે ધનશ્ચર્યિમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર, તે મોક્ષન ો માગશ છે. આહાહા..! િમજાર્ય છે 

કાૂંઈ? 

એથી ‘ધવપ રીત ધવનાન ા...’ એમ કહ્ ૂં છે. એના અથશમાૂં કેટલાક કહે છે કે ધવપરીત  
ધમથ્ર્યાદ શશન, ધમથ્ર્યા જ્ઞાન, ધમથ્ર્યા ચારરત્ર  ધવપરીત છે. એનાથી રધ હત આ. કેટલાક એમ અથશ કહ ે 

છે. અહીં એમ અથશ નથી. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? નીચે અથશ કર્યો છે. ‘ધ વપરીત = ધવરુદ્ધ.’ છ ેને? પહેલા 

આવી ગર્ય ૂં છે ને? એ જ અહીં છે. ‘વ્ર્ય વહારરત્નત્ર ર્યરૂ પ ધવકલ્ પોને–પરાશ્રશ્રત ભા વોને—બાત લ 
કરીને માત્ર ધનધ વશકલ્ પ જ્ઞાનદ શશનચાર રત્રન ો જ – શ દ્ધરત્નત્ર ર્યનો જ  સ્વીકાર કરવા અ થે ‘ધનર્ય મ’ 

િ ાથે ‘િ ાર’ શબ્દ જોડ્ય ો છે.’ એ કાલે આવી ગર્ય ૂં છે. ભગવાન આત્મા અભેદ ચૈત ન્ર્ય ધ્ર વ, એન ૂં 

િમ્ર્યગ્દશશન એટલે ધનધવશકલ્પ આત્માના આનૂંદના અન ભ વમાૂં એની પ્રતીધત અને એ આત્માન ૂં 
સ્વિૂં વેદન — સ્વ-પોતાના  જ્ઞાનન ૂં, િૂં–પ્રત્ર્યક્ષ જ્ઞાનન ૂં વેદન એ જ્ઞાન અને સ્વરૂપમાૂં લીનતા  
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અરાગ ી ચારરત્ર  પરરણધત એ ચારરત્ર. એનાથી ઉત્તમ કો ઈ ચીજ છે નધહ. વ્ર્યવહારરત્ નત્ર ર્ય છ ે એ 
ઉત્તમ નથી. ઝીણી વ ાત છે. 

દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પૂંચમહાવ્રતના ધવ કલ્પ વ ગેરે એ બિો દોષભાવ છે. એ 
દોષભાવથી રધહત વસ્ત ન ા  સ્વરૂપની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને અન ભ વ રમણતા એ એક જ ઉત્તમ છે 

(એનાથી બી જો કોઈ ઉત્ત મ  ન થી.) એવો ભ ગવાન આત્ મા પ ણશ શ દ્ધ ધ્ર વ, એમાૂંથી િમ્ર્યગ્દશશન-

જ્ઞાન-ચારરત્ર ની વ ીતરાગી જે દશા (થાર્ય), એ  જ જીવ ને કરવા લાર્ય ક અથવા તે આશ્રર્ય કરવા  
લાર્યક છે. િમ જાણ ૂં કાૂંઈ? આહા હા..!  

એને કરીને ‘મ શ્રત તરૂ પી સ્ત્રીથ ી ઉદ  ભ વતા અનૂં ગ િ ખને પ્રાપ્ત કરુૂં છ ૂં.’ હ ૂં તો, એમ કહે 
છે. એ મ શ્રત તરૂપી, પ ણશ આનૂંદની દશ ારૂપી મ શ્રત ત, એનાથી ‘ઉ દ  ભ વતા અનૂંગ (અ શરીરી, 

અત ીધન્દ્રર્ય...)’ િ ખ. આત્માન ૂં અતીધન્દ્રર્ય િ ખ જે આત્મામાૂં છે, એને હ ૂં આવા રત્નત્ર ર્ય દ્વારા 

પર્યાશર્યમાૂં અતીધન્દ્રર્ય િ ખને હ ૂં પ્રાપ્ત કરુૂં છ ૂં, એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? બિા શબ્દો ગ્ર ીક, 
લેરટન જેવા લાગે. અજાણ્ર્યા  માણિને તો આ માગશની રીત શ ૂં થાર્ય? માગશ તો આ  છે. કોઈ રદ’ 

એણે પરરચર્યમાૂં લીિો નથી, િાૂંભળ્યો નથી. એટલે અન ભ વમાૂં તો આવ્ર્યો નથી. એટલે એને લાગે 

કે આ શ ૂં છે? આવો  કેવ ો  િમશ? પરના ત્ર્યાગ-ગ્રહણ નો ધવકલ્પ પણ જેમાૂં નથ ી. એવો જે  
આત્મસ્વભા વ, એન ૂં અૂંતર  શરણ લઈને જે િમ્ર્યગ્દશશન જ્ઞાનચ ારરત્ર, ધનધવશકલ્પ દ શા  (પ્રગટ થાર્ય) 

તે જ કતશવ્ર્ય છ ે અને તે જ ‘આ શ્રર્ય કરીને મ શ્રત તરૂપી સ્ત્રીથ ી ઉદ  ભવત ા અનૂંગ (અ શરીરી,...)’ 

શરીર ધવનાની દશા. અતીધન્ દ્રર્ય આનૂંદની દશા એનાથી  પ્રાપ્ત થાર્ય છે. છે ને? ‘मनगंश ंयातमिः’ 
એમ છે ને? ‘समद्धिमनगंश’ं િૂંસ્કૃત છે. ‘सम’–િ ખ. ‘અતીધન્દ્રર્ય  િ ખને હ ૂં પ્ર ાપ્ત કરુૂં છ ૂં.’ કેમ? 

કે, િમ્ર્યગ્દશશનજ્ઞ ાનચાર રત્ર એ અતીધન્દ્રર્યિ ખ  સ્વરૂપ છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? આહા..! 

ભગવાન આત્મા, એનો િમ્ર્યગ્દશશનનો ભા વ, િમ્ર્યક  જ્ઞાનનો ભાવ, િમ્ર્યક  ચારરત્ર નો ભાવ એ  
અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદન ા િ ખરૂપ ભાવ છે અને એ દ્વાર ા હ ૂં  પ ણશ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદના િ ખને પ્રાપ્ત 

કરુૂં છ ૂં, એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ?  

અહીં તો આનૂંદને પ્રાપ્ત કરુૂં છ ૂં એમ લઈ લીિ ૂં છે. મ શ્રત તના િ ખને હ ૂં પ્રાપ્ત કરુૂં છ ૂં. 

માગશ તે માગશ એવ ો છે, ભાઈ! કહે છે કે જે મોક્ષમાગશને વ્ર્યવ હાર અડત ો પણ નથી અને 

ધનશ્ચર્યમોક્ષમાગશ એ વ્ર્યવ હારને છ તો (અડતો) પણ  નથી. ‘પ્રેમચૂંદભાઈ’! એવો માગશ છે. 
આહા હા..! 

એવા અત ીધન્દ્રર્ય આનૂંદન ી  દશા. વ્ર્યવ હાર રત્નત્ર ર્ય તો દ ુઃખરૂપ ભા વ છે, ધવ કલ્પ  છે. 
આહા હા..! શ ભભાવ છે એ  તો, એ તો કષાર્ય છે. ‘બાલચૂંદજી’! શ ભભાવ. ભગવ ાનની ભશ્રતત, 

ભગવાનની શ્રદ્ધા, પૂંચ મહા વ્રતન ા પરરણામ, ભગ વાન ણમો અરર હૂંતાણૂં, ણમો અર રહૂંતાણૂં (કરે) 
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એ બિો ધવકલ્પ રાગ–કષ ાર્ય  છે. કારણ કે પરદ્રવ્ર્ય છે ને? પરદ્રવ્ર્યન ૂં જર્યાૂં લક્ષ જાર્ય છે  એટલે એને 
ધવકલ્પ આવ્ર્યા ધવના રહેત ો નથી. આહાહા..! િમ જાણ ૂં કાૂંઈ?  

એના ‘મ શ્રત તરૂ પી સ્ત્રીથી ઉદ  ભ વતા...’ ઉત્પન્ન થતાૂં. ‘અત ીધન્દ્રર્ય િ ખને (હ ૂં) પ્રાપ્ત કરુૂં 
છ ૂં.’ મોક્ષમાગશ તો આ છે. એ ધિવાર્ય બિા વ્ર્યવહ ારના  કથનો જાણવા લાર્યક છે, આદર વા લાર્ય ક 

છે નધહ. વીતરા ગ પોતે એમ કહે કે અમને માનવ ાથી અ ને અમારી િામ ૂં જોવાથી તને રાગ થશે. 

‘િ મેરુમ લજી’! એવા ધવકલ્ પનો આશ્રર્ય કર્યાશ ધવના ધવકલ્પને બાતલ કરી દેજે. ભગવાન આત્મા  
અતીધન્દ્રર્ય િહજ િ ખ છે. એમાૂંથી થતી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાૂંધત એ પણ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદના  

િ ખરૂપ દશા છે. અતીધન્દ્રર્ય  આનૂંદનો એ મોક્ષમ ાગશ એ સ્વાદ છે. એનાથી અ તીધન્દ્ર ર્ય પ ણાશનૂંદની 
પ્રાધપ્ત થાર્ય છે. બરાબર છે? આહાહા..! એ ત્ર ણ ગાથાથઈ. 

ચોથ ી. 

तियम ंमोक्खउिाओ िस्स फलं हिति परमतििाि ं|  

લ્ર્યો. परमतििाि ंકોઈએ પ છ  ર્ય ૂં નહોત ૂં કે આ પર મ શ ૂં કીિ ૂં? પરમ. પરમશ્રદ્ધાન. એ તો 
ધનમશળ િમ્ર્યગ્દ શશન એ પ રમશ્રદ્ધાન છે. અહીંર્યાૂં મો ક્ષ એ પ રમ ધનવાશણ. 

तियम ंमोक्खउिाओ िस्स फलं हिति परमतििाि ं|  
एितेस ंतिण्हं तप य पत्तयेपरूििा होई ।।४।। 

નીચે હરરગીત. 

છે ધન ર્ય મ મોક્ષોપાર્ય, તેન  ૂં ફળ પર મ ધનવ ાશણ છે; 

વ ળી આ ત્ર ણેન ૂં ભેદપ વશક શ્રભ ન્ન ધનરૂપણ હોર્ય છે. ૪. 

અન્ વર્યા થશ :– ‘રત્નત્ર ર્યરૂ પ ધનર્યમ એ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે.’ ધનશ્ચર્ય િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-

ચારરત્ર  એ રત્નત્ર ર્ય તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. ‘તેન  ૂં ફ ળ પરમ  ધનવાશણ છે.’ તેન  ૂં ફળ મ શ્રત ત છે. ‘વ ળી...’ 

આ કે મ આપર્ય ૂં? એનો જરી અથશ કર્યો  છે. પૂંરડતજીએ ખ લાિો કર્યો છે. કે ‘(ભેદકથન દ્વાર ા અભેદ  
િ મજાવવા અ થે)’ એમ ખ લાિો કર્ય ો છે. નધહતર ત ો ત્રણન ૂં કથન કર ીશ, શબ્ દો તો એમ છે. ‘આ  

ત્રણનો ભેદ પાડીને જ દ ૂં જ દ ૂં ધનરૂ પણ હોર્ય છે.’ એમ છે ને? પણ એનો અથશ–ખ લાિો કર્યો કે 

ભેદથી અભેદ િમજાવવ ા ભેદન ૂં કથન કરીશ. િમ જા ણ ૂં કાૂંઈ? ‘િમર્યિાર’ આ ઠમી ગાથ ાની 
શૈલી લીિી. ભેદકથન દ્વ ારા  વ્ર્યવહાર િમર કત એે ધવકલ્પ છે, ભેદ છે. એ દ્વારા આ અભે દ ચીજ  
છે એ િમજાવ વા માટે ભેદ થી કથન કરીશ એ મ ક હે છે.  

‘ભે દ કથન દ્વારા અભે દ િમ જા વવા...’ િમજાવ વ ૂં છે તો અખૂંડ, અભેદની દૃધિ-જ્ઞાન  

અને રમણતા પણ ભેદથી ધ વકલ્પથી એને િમજાવે છે કે જો આ આત્ મા, એની શ્ર દ્ધા, એન ૂં જ્ઞાન 

અને રમણતા એ મોક્ષમાગશ છે, એમ ભેદથી િમજાવે છે. ભેદ આદરણીર્ય નથી. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? 
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િમજાવનારને પણ આદરણ ીર્ય નથી અને િમજના રને પણ આદરણીર્ય નથ ી. પણ ભેદ દ્વારા એને 
િમજાવે છે કે આ આત્માન ૂં જ્ઞાન, આ આત્માન ૂં દશશન અને ચારરત્ર  ધનધવશકલ્પ તે મોક્ષન ો માગ શ 
છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? 

પહેલા ત્ર્યાૂં તો ના પાડી હતી કે, વ્ર્યવહારના પરરહ ાર અ થે િાર શબ્દ ર્યોજેલ  છે. 

ધવપરીતના પ રરહાર અ થે. અહીં ક હે છે કે એ ધવપરીતપણ ૂં ભેદ પાડીને શ ૂં કરવા ક હેશ ૂં? અભેદને 

િમજાવવા ભેદને કહે શ ૂં, એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? વ્ર્યવહાર િ મરકત અને વ્ર્યવ હાર જ્ઞાન અને 
વ્ર્યવહાર ચાર રત્ર એ બિા ભેદો ધનશ્ચર્યન ે િમજાવ વા એ ધનધમત્તન ૂં કથન છે. વ્ર્યવહાર વ્ર્યવહ ારને 

િમજાવવા માટે નધહ એ મ કહે છે. ૮ મી ગ ાથા માૂં પણ એમ આ વે છે ને? વ્ર્યવહ ાર દશશન-જ્ઞાન-

ચારરત્ર ને પ્રાપ્ત, એ વ્ર્યવહાર  ધનશ્ચર્યને િમજાવે છે. પરમાથશ વસ્ત  અભેદને િમ જાવે છે. વ્ર્યવહાર  
વ્ર્યવહારને િ મજાવે છે એમ  નધહ. ભેદ પાડીને કથન અ ભેદને િમજાવે છે. અભેદન  ૂં જ્ઞાન થતાૂં 

ભેદ શ ૂં છે એવ ૂં એને જ્ઞાનમ ાૂં આવી જાર્ય છે. ભેદન ૂં જ્ઞાન કરવા માટે નવો પ્રર્યાિ નથી. ભેદ દ્વારા 

અભેદન ૂં ભાન થતાૂં, અભેદના જ્ઞાનમ ાૂં, ભેદ ધવકલ્પ શ ૂં છે? એન ૂં જ્ઞાન, આ આ માૂં  નથી, એમ  
નાશ્રસ્તપણે જ્ઞાન આવી જા ર્ય છે. આહાહા..! ‘આ ત્રણન ૂં ભેદ પાડીને જ દ ૂં જ દ ૂં...’ એમ છે ને? 
‘प्रत्यके’ પ્રત્ર્યેકનો અથશ ભેદ પ ાડીને. પ્રત્ર્યેક એટલે જ દ ૂં જ દ ૂં કરીને. જ દ ૂં ધનરૂપણ કરશ ૂં. 

‘ટીકા :– રત્નત્ર ર્યના ભેદો પા ડવા ધ વષે...’ િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર ને વ્ર્યવહ ા રથી 

િમજાવવા મ ાટે ‘અને તેમનાૂં લક્ષણ ધવષે આ કથન છે.’ વ્ર્યવહારન ૂં લક્ષણ, હોં! વ્ર્ય વહા રના ભેદો 
પાડવા મા ટે અને તેમનાૂં લક્ષણ ધવષે. તેમન ૂં એટલે વ્ર્યવહા રન ૂં લક્ષણ શ ૂં? એ માટે આ ગાથા છે.  

‘િમ સ્ત કમશના નાશથી િાક્ષાત   મેળવાત ો મહા આનૂંદનો લ ાભ તે મોક્ષ છે.’ મોક્ષની  

વ્ર્યાખ્ર્યા. મોક્ષ એટલે શ ૂં? આમ તો મોક્ષ એટલે મ કાવ ૂં  થર્ય ૂં. ‘િમ સ્ત કમશના નાશથી...’ મોક્ષ તો 
મ કા વાના અથશમ ાૂં છે. િવશ કમશના નાશથી. અશ્રસ્ત લીિી પાછી. ‘િાક્ષાત   મેળવાત ો મહ ા આનૂંદન ો 

લ ાભ...’ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદ ભગવાન આત્મા છે એની અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદની પર્યાશર્યમાૂં પ ણશ પ્રાધપ્તમાૂં 

આ આનૂંદનો લાભ, મ હા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદનો પ ણશ લાભ ‘િાક્ષાત   મે ળવ ાતો...’ આહાહા..! 
િમજાર્ય છે કાૂંઈ? ‘મ હા આનૂંદન ો લાભ તે મોક્ષ છે.’ એમ અશ્રસ્તથી ધિદ્ધ કર્ય ું છે. પહેલી વ્ર્યાખ્ર્યા 

કરી. મોક્ષ શબ્દ છે. િમજાણ ૂં? ‘तियम ंमोक्खउिाओ’ એમ છે ને? એટલે મોક્ષની  વ્ર્યાખ્ર્યા કરી. 
િમસ્ત કમશના નાશ થી મ કા ણો. મ કાણો–િવશ કમશથી છ ટ્યો. પણ છ ટ્યો ત્ર્યારે થર્ય ૂં શ ૂં? 

‘િાક્ષાત   મેળવાત ો મહા આનૂંદન ો લાભ...’ એટલે? શશ્રતતમાૂં, સ્વભાવમાૂં તો મહા આનૂંદ 

હતો. ભગવાન આત્મા મહા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદરૂપ જ છે. પણ િાક્ષાત   મેળવાતો–પર્યાશ ર્યમાૂં આનૂંદ 
પ્રાપ્ત થતો એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? અરે..! આવો િમશ! ‘િાક્ષા ત   મેળવ ાતો...’ પ્રગટ દશામાૂં 

પ્રાપ્ત થતો ‘મ હ ા આનૂંદન ો લ ાભ...’ લ્ર્યો! આ લાભ િવાર્યા. આ વાધણર્યા લખે ને? ‘પોપટભાઈ’ 

લાભ િવાર્યા નાખે ને તમારે? ચોપડામાૂં અને બિામાૂં ને કમાડમાૂં (બારણા માૂં) લખે ને? કમાડમાૂં 
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(બા રણામાૂં) લખે. િ ળમાૂં પ ણ ત્ર્યાૂં લાભ નથી. િ ળનો લાભ એ તો તર્યાૂં એને આ વે છે? મમતાનો  
લાભ છે ત્ર્યાૂં. આ તો પ ણશ વીતરા ગ િમતાના આનૂંદન ો લાભ. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? ભાષા તો જ ઓ! 
ટીકા પ ણ કેવી થઈ છે!  

‘तियम ंमोक्खउिाओ’ એમ ક હેવ ૂં છે ને? ‘ધનર્યમ છે તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે.’ ત્ર્યાર ેમોક્ષ 

એટલે શ ૂં? એમ. ધનર્યમ (એ) મોક્ષનો ઉપાર્ય છે અને ‘તેન  ૂં ફ ળ તે પરમ ધન વાશણ..’ મોક્ષ એ ટલ ે 

શ ૂં? એમ. બિા કમશનો અભાવ થઈને, નાશ થઈને, મહા આનૂંદન ો િાક્ષાત   મેળવાત ો (પ ણશ 
આનૂંદ). અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદ સ્વરૂપ તો ભગવ ાનઆત્ મા છે  જ. એને પર્યાશર્યમાૂં પ્રત્ર્યક્ષ–િાક્ષાત   પ્રગટ 

(મેળવાતો). આ િાક્ષા ત   ભગવાન ભેટ્યા, એમ નથી કહેતા? આત્મા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદસ્વરૂપ તો 

પ્રભ  અનારદથી છે. એને વતશમાન દશામ ાૂં િાક્ષાત આનૂંદનો લાભ. િાક્ષાત   મેળવ ાતો મહા  
આનૂંદનો લાભ, એન ૂં નામ અશ્રસ્તપણે મ શ્રત ત કહેવામાૂં આવે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ?  

‘શ્રીમ દ  ’માૂં એમ કહ્ ૂં, ‘મોક્ષ કહ્ ો ધનજ શ દ્ધતા.’ ત્ર્યાૂં એ અશ્રસ્તથી લીિ ૂં. મોક્ષ શ બ્દમા ૂં 
મ કા વ ૂં આવે છે. એ ટલે આ માૂં જરી પહેલ ૂં લ ીિ ૂં કે કમશ થી, અપ ણશ દશાથ ી છ ટત ાૂં, પ ણશ દશાની 

પ્રાધપ્ત, િાક્ષાત   અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદનો લાભ (થવો) એને મોક્ષ કહેવામાૂં આ વે છે. આ િૂંિારનો  

લાભ એ દ ુઃખ કહેવા માૂં આ વે છે, એમ કહે છે. દ ુઃખ. ચાહે તો રાગ ગમે તે પ્રકારનો  હો, પણ એ 
રાગનો લાભ એ દ ુઃખનો લ ાભ છે. આહાહા..! આ ક ળત ા છે. આ તો િાક્ષાત   મેળવાતો. એટલ ે 

પ્રાપ્ત થતો નવો. એમ કહે છે ને? સ્વભાવમાૂં તો છે પણ પર્યાશર્યમાૂં પ્રાપ્ત થતો. મેળવાત ો એમ 

શબ્દ મ તર્યો છે ને? ‘महानन्दलार्िः’ અરે...! એના ઘરની વાત ૂં પણ મો ટી જ આ વે  છે. િમજાણ ૂં 
કાૂંઈ? 

‘તે મ હા આનૂંદન ો ઉપાર્ય...’ પહેલી મોક્ષની વ્ર્યાખ્ર્યા કરી. હવે ‘तियम ंमोक्खउिाओ’  
એમ શબ્દ છે ને? ધનર્યમ એટલે મોક્ષનો ઉપાર્ય. મોક્ષ એટલે િાક્ષાત   મહા આનૂં દનો મેળવ ાતો 

લાભ તે મોક્ષ. હવે એન ો ઉપ ાર્ય એટલે? ‘પ વ ોતત ધનરુપ ચ ાર રત્નત્ર ર્યરૂ પ પરરણધત છે.’ પ વે કહેલી 

ધનરુપ ચાર–જેમ ાૂં ઉપચાર નથી, વાસ્તધવતતા છે. િમ જાણ ૂં કાૂંઈ? ધનર-ઉપાચર. ઉપચાર નધહ, 
ધનરુપ ચાર. વાસ્તધ વક ભગ વાનઆત્ માન ૂં ધનશ્ચર્ય િમ્ર્યગ્દશશન, િમ્ર્યગ્જ્ઞાન, ચારરત્ર  એ ધનરુપ ચાર 

રત્નત્ર ર્ય છે. જેમાૂં ઉપચાર નથી પણ વાસ્તધવતતા છે, ર્યથાથશતા છે. આહા હા..! િમજાણ ૂં કાૂંઈ? 

વ્ર્યવહાર ધ વકલ્પ જે મ ોક્ષમા ગશ કહે વાર્ય એ ઉપચાર ીક છે, અવાસ્તધવ ક છે, અર્યથ ાથશ છે. વીતરા ગનો  
માગશ, વીતરા ગ િવશજ્ઞનો કહેલો અનૂંતકા ળમાૂં એણે બરાબર િાૂંભ ળ્યો નથી. એમ ને એમ વેઠ ૂં 
કરી છે. િમ જાણ ૂં કાૂંઈ? િમશને નામે વેઠ ૂં (કરી).  

પ વોતત ધનરપ ેક્ષ શ દ્ધ રત્નત્ર ર્ય કહ્ ૂં હત ૂં ને? ‘ધનરુપ ચ ાર રત્નત્ર ર્યરૂ પ પરરણધત...’ જોર્ય ૂં! 

પરરણધત એટલે પ ર્યાશર્ય થઈ. ધનશ્ચર્યમોક્ષમ ાગશ આત્માની  ધનદોષ ધનધવશકારી દશા છે. એ ગ ણ નથી. 

ગ ણ અને દ્રવ્ર્ય તો અધવનાશી ધત્ર કાળ હોર્ય છે અને મોક્ષનો માગશ અને મોક્ષ એ તો પર્યાશર્ય છે. 
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આહા હા..! એ શ ૂં  વળી? મોક્ષ પણ એક પરરણધત છે, પર્યાશર્ય છે, ગ ણ નથી. એમ એ મોક્ષના 
માગશની પર્યાશર્ય–પરરણધત એ અવસ્થ ા છે, પરરણધત છે. ‘રત્નત્ર ર્યરૂ પ પરરણધત છે.’ ઘણા કહે છે, 

ધનશ્ચર્યિમ્ર્યગ્દશશન તો ગ ણ છે. એને તમે પર્યાશર્ય કેમ કહો છો? ધિદ્ધ માૂં િમ્ર્યગ્ દશશ ન આરદ આઠ 

ગ ણ પ્રગટ્યા એમ કહ્ ૂં છે. એ ગ ણ એટલે પર્યાશર્ય. ગ ણ પ્રગટતા હ શે? ગ ણ તો ધત્ર કાળ છે. િમજાણ ૂં 
કાૂંઈ? અવગ ણ–અ જ્ઞાન હ ત ૂં, એનો નાશ થઈને ગ ણ પ્રગટ્યા એમ કહેવામાૂં આ વે છે. બાકી તો 

પ્રગટી છે પર્યાશર્ય. આહાહા..! અવસ્થા પ્રગ ટે છે ને? કે ગ ણ પ્રગટે છે? ગ ણ તો ધત્ર કાળ. 

અનારદઅનૂંત અધવના શી જે મ દ્રવ્ર્ય છે, એવા  અન ારદઅ નૂંત એના ગ ણો છે. પર્યાશર્ય તો નવી પ્રગ ટ 
થાર્ય છે. ધિદ્ધન ી પર્યાશર્ય પણ િારદ અનૂંત છે, કા ળથી િ રખી રહે તો. એક એક િમ ર્યની અવ સ્થા 

જ દી જ દી ગણવા માૂં આ વે છે. ભેગી ગણવા માૂં આવે ત ો િાદીઅનૂંત. પણ એ કાૂંઈ અનારદઅનૂંત 

નથી. અનારદઅનૂંત તો આ ત્મા અને અનારદઅનૂંત એ ના જ્ઞા ન-દશશન આરદ ગ ણો  (છે). એનો  
આશ્રર્ય લઈને પ્રગટ થત ી પર્યાશર્ય એ પ રરણધત છે. કહો િમજાણ ૂં કાૂંઈ? 

વળી, ‘આ ત્રણન ૂં–જ્ઞાન,...’ ‘વ ળી (ધનરુપ ચ ાર રત્નત્ર ર્યરૂપ અભેદપ રરણધતમ ાૂં...)’ શ ૂં કહે 
છે? જે આત્માનો ધત્ર કાળી  સ્વભાવ, એના અવલૂંબ નથી–આશ્રર્યથ ી શશ્રત તમાૂંથી પ્રગટ થતી 

િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  એવી જે અભેદ પરરણધત. ‘ધનરુપ ચાર...’ ઉપચાર નધહ, આરોપ નધહ, 

ર્યથાથશ અવ સ્થ ા. એમાૂં ‘અૂંતભ શત ર હેલા...’ એમાૂં અૂંતભ શત રહેલા. એ તો જ્ઞાન, દ શશન, ચારરત્ર  
ત્રણ છે.  

‘આ ત્રણન ૂં–જ્ઞાન, દ શશન અને ચ ારરત્રન  ૂં જ દ ૂં જ દ ૂં ધનરૂ પણ હોર્ય છે.’ એટલે ભેદથી કથન  
કરશ ૂં. છે તો િમ્ર્યગ્ દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  ત્રણ ધનમશળ (અવસ્થા). એ ત્રણમ ાૂંથી. ત્રણને બતાવવા 

વ્ર્યવહાર થી એન ૂં કથન કર શે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? પેલામાૂં  એમ આવ્ર્ય ૂં. ત્રણ આવ્ર્ય ૂં હત ૂં ને પહેલા? 

આપણે કહ્ ૂં હત ૂં. ૯ મ ૂં પાન ૂં. બિ એ. એ ત્રણમાૂંના દરેકન ૂં સ્વરૂપ કહેવામાૂં આવે છે. એ જ દ ૂં અને 
આ જ દ ૂં. છે ન ેએ? આ ત્રણમાૂંના દરેકન ૂં સ્વ રૂપ કહે વામાૂં આવે છે. ત્ર્યાૂં ત્રણમાૂંના દરેકન ૂં સ્વ રૂપ 

એ ધનશ્ચર્ય છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? એ વખતે કહ્ ૂં હત ૂં. આ તો ત્રણ જે આત્મા એકરૂપ ભગવાન, એન ી  

અૂંતર િમ્ર્યક   અન ભ વ થઈને દશશન પ્રતીત, જ્ઞાન અને રમણતા (થર્યા) એ ત્રણમાૂંથી એક-એ કન ે 
કહેશ ૂં. પણ એ ત્રણે ધનશ્ચર્ય છે. એક-એ ક કહેશ ૂં એ ધનશ્ચર્ય છે. આ ત્રણમાૂંથી ભેદ પાડીને કહેશ  ૂં 
એ વ્ર્યવહાર છે. 

‘આ ત્રણન ૂં–જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્રન  ૂં–જ દ ૂં જ દ ૂં ધનરૂ પણ હ ોર્ય છે.’ એટલે ભેદથી કથન 

એને કરશ ૂં કે આ ધનશ્ચ ર્ય િમ્ર્યગ્દશશન આને કહે વાર્ય. ધવ કલ્પથ ી (કહીશ ૂં). િમ્ર્યક  જ્ઞાન, 

િમ્ર્યક  ચારરત્ર  આને કહે વાર્ય. એ ધવકલ્પ થી આત્ મા દ શશન, જ્ઞાન અને ચારરત્ર ને પ્રાપ્ત થાર્ય ત ે 
આત્મા. િ મજાણ ૂં કાૂંઈ? આવશે, કળશમાૂં આવશે. જ ઓ! કે શ દ્ધ રત્નત્ર ર્યાત્મક આત્મા છે. એ મ  

ભેદથી એને િમ જાવે છે કે આ આત્ મા શ દ્ધરત્નત્ર ર્યમર્ય છે, એમ ભેદથી િમ જાવવ ૂં, એને અહીંર્યાૂં 
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વ્ર્યવહાર કહેવા માૂં આ વે છે. ભેદ એ ધનશ્ચર્યને િમજાવ વા મ ાટે કથન છે. િ મજાણ ૂં  કાૂંઈ? એટલે 
આ જે ત્રણ છ ેએ ભેદ છે. પહેલા ત્રણ હતા એ તો ધનશ્ચર્યના ત્રણ ભેદ હતા. એન ૂં જ દ ૂં જ દ ૂં ધનરૂપણ 

કર્ય ું છે. એટલે? કે ધનશ્ચર્ય જ્ઞા ન આ છે એ વ ૂં ધવકલ્પથી ભે દથી િ મજાવશ ૂં. ધનશ્ચ ર્યદશશન આ છે એ  
ભેદથી િમ જાવશ ૂં. ધનશ્ચર્યચ ારરત્ર આ છે એ ભેદથી િમ જાવશ ૂં. આવ ૂંછે. 

‘આ ત્રણન ૂં–જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્ર ન ૂં—જ દ ૂં જ દ ૂં ધનરૂ પણ હોર્ય છે.’ ‘કઈ રીતે? આ 

જ્ઞાન છે’ એમ. જ ઓ! ભેદથી કહીને આ અૂંતર અન ભવમાૂં થત ૂં જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે એમ ભેદથી  
કહેવામાૂં આવે છે. એમ. ‘આ  દ શશન છે, આ ચારરત્ર  છે—એમ ભે દ પાડ ીને (આ શાસ્ત્રમ ાૂં) જે 

ગ ાથાિ ત્ર ો આ ગળ કહે વાશે તેમ ાૂં દશશન-જ્ઞાન-ચાર રત્રન ાૂં લક્ષણ જણા શે.’ ભેદન ૂં કથન આમાૂં અને 

લક્ષણ પછી જણાશે એમ કહે છે. પહેલ ૂં કહ્ ૂં હત ૂં ને? કે ભેદો પાડવા ધવશે અને તેમના લક્ષણ 
ધવષે. ટીકાનો પહેલ ો શબ્ દ હતો. આ ત ો અધ્ર્યાત્ મ વાત છે એટલે િમજ વા માટે  બહ  (િીરજ  
જોઈએ). આજ શેર ઠર્યા નથી આવ્ર્યા. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? 

આ આત્મા પરમે શ્વર િવશ જ્ઞદેવ તીથુંકરદેવ પરમાત્ માએ  જે આત્મા કહ્ો. આ આત્મા એ 

અધવનાશી (છે) અને એમાૂં  જ્ઞાન, દશશન, આનૂંદ આરદ ગ ણો (છે તે) અધવનાશી (છે). એવા 

અધવનાશી તત્ત્વની અૂંતમ શ ખ થઈને િમ્ર્યગ્દશશન થાર્ય, તેન  ે ધનશ્ચર્ય િાચ ૂં િમ્ર્યગ્દશશન કહે છે. તે 
મોક્ષન ો માગશ છે. વ્ર્યવહ ારથી કહેશ ૂં પણ એ વ્ર્યવહાર મોક્ષનો મ ાગશ નથી. વ્ર્યવ હાર ધનશ્ચર્યને 
િમજાવવા મ ાટે આ વે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? ભારે, ભાઈ! આવ ૂં છે. ‘ભીખાભાઈ’! 

મ મ ક્ષ  :– ધનશ્ચર્યને િમજાવ વા માટે આવે છે. 

ઉત્તર :– આ વે છે ભેદ ત્ર્યાૂં. જ ઓ! આને જ્ઞાન કહીએ, આને દશશન કહીએ, આને ચ ારરત્ર 
કહીએ. પણ વ્ર્યવહાર પ ોતે વસ્ત  છે, િમશન ૂં કારણ છે એમ છે નધહ. આહા હા..! ભારે આકરુૂં. 

‘ભે દ પાડીને...’ તેથી ભાઈએ પૂંરડતજીએ ખ લાિો કર્યોને ઓલામાૂં? ભેદ કથન દ્વારા  

અભેદ િમજાવ વા અથે, ત્રણના ભેદો કહેવા માૂં આવશે. આહાહા..! ભારે! આમાૂં ‘જે ગાથાિ ત્રો 

આ ગ ળ કહેવાશે તેમ ાૂં દશશન-જ્ઞાન-ચાર રત્રન ા લક્ષણ જણાશે.’ આગળ પાૂંચમાૂં આ વશે. દશશન-જ્ઞાન-
ચારરત્ર ન ૂં લક્ષણ શ ૂં? 

‘(હ વે ચો થી ગ ાથાની ટીકા પ ણશ કરતા શ્લ ોક કહેવા માૂં આવે છે : )’ 

(શ્લોક) ૧૧. 

मोक्षोपायो र्िति यतमना ंशदु्धरत्नत्रयात्मा। 
ह्यात्मा ज्ञान ंन पनुरपरं दृतिरन्ाऽतप निै।् 
शीलं िािन्न र्िति परं मोक्षतुर्िः प्रोक्तमिेि  ् 
बदु्धाि जन्तनु भ पनुरुिरं याति माििुः स॒ र्व्यिः ।।११।। 
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‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ વન વાિી રદ ગૂંબર િૂંત હત ા. િૂંતો તો વનમ ાૂં રહેતા હતા. 
‘ક ૂંદક ૂંદ ાચાર્યશ મ હારાજે’ આ ‘ધનર્યમિાર’ કર્ય ું. એને બે હજાર વષશ થર્યા. પછી આ  

‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ લગભગ નવિો વષશ પહેલા, રદ ગૂંબર િૂંત વન વાિ ી (મ ધન થર્યા) એ મણે 
આ ટી કા બન ાવી. એમન ો ક રેલો આ કળશ છે. 

‘મ ધનઓને મ ોક્ષનો ઉપાર્ય શ દ્ધ રત્નત્ર ર્યાત્મક આત્ મા છે.’ જ ઓ! પેલા ત્ર ણને અભેદ કરી 

નાખ્ર્ય ૂં પાછ ૂં. કહે છે મ ધનઓને, િાચા િૂંતોને ‘મોક્ષન ો ઉપાર્ય શ દ્ધરત્નત્ર ર્ય...’ એટલે કે વ્ર્યવહાર  
િમરકત, જ્ઞાન, ચારરત્ર  ધવનાનો ધનધવશકલ્પ પરરણધતનો ભાવ. આહાહા..! િમજાણ ૂં  કાૂંઈ? િાચા 

મ ધન હોર્ય છે એને અૂંતરમાૂં  ભગવાન પ ણાશનૂંદ પ્રભ , એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચાર ર ત્રની પરરણધત 

અવસ્થાએ પરરણમેલ ો આત્ મા તે મોક્ષન ૂં કારણ છે, એ મ કહે છે. ‘ચૂંદ ભાઈ’! મોક્ષની પર્યાશર્યથી 
લીિ ૂં હત ૂં ને? અહીં તો આત્ મા અભેદથી લ ીિ ૂં છે. આહાહા..!  

દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રની શ્ર દ્ધાનો ધવ કલ્પ જે વ્ર્યવહાર છે, શાસ્ત્રન ૂં  જ્ઞાન ધવકલ્પ એ તો રાગ છે, એ 
મોક્ષમાગશ નથી. તેમ પૂંચમહાવ્રતના ધવકલ્પો એ રાગ છે, મોક્ષમાગશ નથી. મોક્ષમાગશ તો મ ધનઓનો  

એને કહેવા માૂં આવે છે, કે જેને અૂંતર સ્વરૂપમાૂં પ ણાશનૂંદનો પ્રભ  આત્મા  વસ્ત  પ્રાપ્ત છે. એની 

અૂંતરમાૂં એન ૂં જ્ઞાન થઈને પ્રતીત થવી અને એન ૂં જ્ઞાનમાૂં વેદન થવ ૂં. અને એમાૂં રમણતા થવી. 
એ ત્રણથી પરરણત આત્મા તે મ શ્રત તન ૂં કારણ છે. એમ કે મ લીિ ૂં? કે વ્ર્યવહ ારનો ધ વકલ્પ તે આત્મા  

નથી, એ અનાત્મા છે. િમ જાણ ૂં કાૂંઈ? અનાત્મા મોક્ષન ૂં કારણ હોઈ શકે નધહ. િ મજાણ ૂં કાૂંઈ? 
માગશ ભ ારે, ભાઈ! આવો. વ્ ર્યવહારને તો ક ાૂંઈ ગણતા જ નથી અહીં. ‘...ભાઈ’! 

કહે છે કે, મ ધનઓ, િાચ ા િૂંત જે છે એને તો અૂંતરમાૂં આનૂંદની દશાન ૂં ભાન થઈને 

પ્રતીત થઈ છે, અૂંતર ધનધવશકલ્પ જ્ઞાન થર્ય ૂં છે અને ધનધવશકલ્પ ચારરત્ર  હોર્ય છે. એ ત્રણથી પરરણમેલો 
આત્મા એ મોક્ષન ો ઉપાર્ય છે. એમ કહેવ ૂં છે ને અહીંર્યાૂં? પેલા ત્રણનો ઉપાર્ય કહેતા મોક્ષના  

ઉપાર્યને આત્મા કીિ ો. જ ઓ! ‘મ ધન ઓને મોક્ષનો ઉપ ાર્ય શ દ્ધરત્નત્ર ર્યાત્ મક (શ દ્ધ રત્નત્ર ર્ય 

પરરણધતએ પરરણ મેલ ો) આત્મા છે.’ આહાહા..! કહો, િ મજાણ ૂં કાૂંઈ? પોતાનો સ્વભ ાવ જ આનૂંદ 
અને શાૂંત છે, વીતરા ગ છે. એ આત્મા પરરણ મી ગર્યો છે  એમ કહે છે. કહો, િ મજાણ ૂં  કાૂંઈ? ભાષા 

જ કેવી આ જાતની? અ જા ણ્ર્યા માણિને ગ્રીક લેરટન જેવ ૂં લાગે. એ કરતા કોઈ વ્રત પાળવા, 

અપવાિ કર વા, ભશ્રતત કરવા, ર્યાત્રા કરવી લ્ર્ય ો! આવ ૂં  ઝટ િમજાર્ય. કહે છે એ તો શ ભરાગ, 
પ ણ્ર્ય છે. એ િમશ નધહ. િાૂંભળને. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? એ નો અભાવ થઈને આત્ મામ ાૂં આત્માનો  
અન ભ વ-દૃધિ-જ્ઞાનપણે પરરણમે એવા આત્માને મોક્ષન ો  ઉપાર્ય કહે છે, એમ કહે છે. આહા હા..! 

પહેલી મોક્ષન ી વ્ર્યાખ્ર્યા કરી હતી ને? મોક્ષનો ઉપાર્ય તો એ કહ્ો હતો. મહાઆન ૂંદનો 

ઉપાર્ય ધનરૂપચાર પરરણધત કીિી. લ્ર્યો, અહીં પાછ ૂં કહ્ ૂં, એ ત્રણથી પરરણમેલો આત્મા. જ દ ૂં-જ દ ૂં 

છે. શરીર, વાણી, મન તો જડ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા, કમશ-બમશ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા અને દર્યા-દાન ને વ્રત, 
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ભશ્રતતના પરરણામ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા. એ તો રાગ, ધવ કા ર, ધવભાવ (છે). આ હાહા..! હવે અહીં તો  
આત્મા પ ણાશનૂંદનો ના થ પ્ર ભ  પોતે છે, એન ૂં જે િમ્ર્યગ્દશશન એના તરફના િન્મ ખન ૂં, ધનધવશકલ્પ 

વીતરા ગી દશ ા, વીતર ાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી ચારરત્ર, એ પોતે મોક્ષનો ઉપાર્ય ન કહેતા, ત્રણપણે 
પરરણમેલો આત્મ ા મો ક્ષનો ઉપાર્ય છે. ભાઈ! આહાહા..! જ ઓને! 

મ મ ક્ષ  :– ‘દ્રવ્ર્યિૂં ગ્રહ’મ ાૂં એમ કહ્ ૂં છે. 

ઉત્તર :– એમ કહ્ ૂં છે, ખબર છે ને. એ ત્રણન ૂં અભેદ ગણવ ૂં. કહ્ ૂં છે ને, ખબર છે. પહેલા 

શરૂઆતમાૂં. ત્રણન ૂં અભેદપણ ૂં તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. આત્મા તે પોત ે અભેદપ ણે પરરણમી ગર્યો  

એ આત્મા મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. કહો, િમજાણ ૂં કાૂંઈ? એ પરરણત છ ે એનો આત્મા. વ્ર્યવહારના  
ધવકલ્પથી આત્મા (પરરણત) નધહ. એ તો અનાત્મા છે. બહ  અઘરુૂં કામ છે. વીતરા ગ ન ૂં  દશશન એને 
પામવ ૂં અલૌરક ક વ ાત છે. અૂંતરથી, હોં! બહાર વાડા થ ી નધહ. આહા હા..! 

‘જ્ઞાન આનાથી કોઈ બીજ ૂં ન થી,...’ એટલે કે આત્મા વસ્ત  ભગવાન શ દ્ધ ચૈતન્ર્ય, પ ણ્ર્ય-

પાપના રાગ ધવનાનો, એવ ા આત્માન ૂં જ્ઞાન, તે જ્ઞાન આત્માથી કાૂંઈ જ દ ૂં નથી. આ ‘જ્ઞાન આનાથ ી 

કોઈ બીજ ૂં નથી,...’ આત્મા જ્ઞાનરૂપે પરરણમ્ર્યો એ જ્ઞાન. એ જ્ઞાન આત્મા થી જ દ ૂં છે નધહ. 
આહા હા..! િમજાણ ૂં કાૂંઈ? જ ઓ! અહીં જ્ઞાનથ ી પહેલ ૂં લીિ ૂં. પાઠમાૂંથી લીિ ૂં છે ને? પહેલ ૂં જ્ઞાન, 

પછી દશશન, પછી ચારરત્ર  એમ લીિ ૂં. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? ‘ક ૂંદક ૂંદાચ ાર્યશ’એ પાઠમાૂં લીિ ૂં છે. આ તો 

િીમેથી િમજવાની અૂંતરની વાત છે, ભાઈ! આ કાૂંઈ ચોપડા વાૂંચી જાર્ય, ભણી જાર્ય, વાતો કરી 
જાર્ય (એવી વ ાત નથી). વ ાદધવવાદ કરે કે આ માૂં આમ છે, બાપ ! એ વાત અહીં નથ ી. 

ભગવાન આત્મા પોતાના સ્વ ભાવથી ભરેલો, પ્રભ ! એની અૂંતમ શખ થઈને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને 
ચારરત્ર  (થવા) એ મોક્ષનો ઉ પાર્ય કહ્ો હતો. (હવે) કહે છે કે ત્રણપણે પરરણમેલો આત્મા મોક્ષનો 

ઉપાર્ય (છે). કેમ? કે આત્માથી કાૂંઈ જ્ઞાન-દશશન જ દા નથી. એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? કેમ કે 

મોક્ષન ો ઉપાર્ય જ્ઞાન-દ શશન-ચારરત્ર  અને એ દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર ે પરરણમેલો આત્મા  તે છે. એટલે 
આત્મા થી જ્ઞાન-દશશન-ચારર ત્ર કાૂંઈ જ દા નથી. વ્ર્યવહાર-જ્ઞાન એ તો આત્માથી જ દી ચીજ છે. 

પૂંચમહાવ્રતના પરરણા મ, વ્ર્યવહારુ જ્ઞાન, વ્ર્યવહ ારુ  દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર-શ્રદ્ધાનો ધ વકલ્પ એ તો 

આત્મા થી જ દી ચીજ છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? િ ક્ષ્મ વાત બેિે છે ને ‘િ મેરુલજી’? વાત તો ઇ છે. આ 
જ વાત છે. કોઈને એમ લાગે કે પણ આવ ૂં એક ધનશ્ચર્ય-ધનશ્ચર્ય? િાચ ૂં... િાચ ૂં... િાચ ૂં... કાૂંઈ ખોટ ૂં 
નધહ! એ... ‘નવરૂંગભાઈ’! િાચી વ ાત છે આ તો. 

કહે છે કે િાચા િૂંત વન વાિી હોર્ય છે (એ મને) બાહ્મ ાૂં તો નગ્ન દશા હોર્ય છે. અૂંત રમાૂં 

એને આવી દશા હોર્ય (અ થ ાશત  ) સ્વભા વને આ શ્રર્યે દશશ ન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  (પ્ર ગટ થર્યા  હોર્ય) તો એ 

આત્મા જ મોક્ષન ો ઉપાર્ય છે. બહારન ી રિર્યા, શર ીરની ર િર્યા અને ધવ કલ્પ એ કાૂંઈ મ ોક્ષનો ઉપાર્ય 
નથી. કારણ કે આત્મા એ રીતે થતો નથી. આત્મા જે રૂપે થતો નથી તે મોક્ષન ૂં કારણ હોઈ શકે 
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નધહ, એમ કહે છે. િમજાણ ૂં કાૂંઈ? ‘ધનરૂંજનભાઈ’! બહ  માગશ જ દો. વીતરા ગનો  માગશ લોકોને 
મળતો ન થી, હ ોં! િાૂંભ ળવા મળતો ન થી એ ટલે તર્યાૂં કને તર્યાૂંક અટકીને શ્રજૂંદગ ી ચાલી જાર્ય છે. 
આહા હા..! 

કહે છે, આત્મા પોતે જ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. આ હાહા..! કેમ? કે એ જ્ઞાન  જે િમ્ર્યક  જ્ઞાન– 

સ્વિૂં વેદન જ્ઞાન, આત્માન ૂં જ્ઞાન, તે જ્ઞાન કાૂંઈ આત્મા થી જ દ ૂં નથી. િમ જાણ ૂં કાૂંઈ? ‘દ શશન પણ 

આ ના થી બીજ ૂં નથી જ...’ લ્ર્યો! એ વ ળી ‘જ’ આવ્ર્ય ૂં પાછ ૂં. કહો, િમ જાણ ૂં? િમ્ર્યગ્દશશન પણ 
આત્માના ધનધ વશકલ્પ શ્રદ્ધાની  પરરણધત એ આત્મા છે. આ ત્માથી કાૂંઈ િમ્ર્યગ્ દશશન જ દ ી ચીજ નથી. 

આહા હા..! ‘અને શીલ (ચારરત્ર) પણ બીજ ૂં નથી.’ દહેની રિર્યા કે પૂંચમહાવ્રત ના ધવકલ્પ એ  

ચારરત્ર  નથી. ચારરત્ર  તો આ ત્મા છે. સ્વ રૂપની, આનૂંદની લીનતા રૂપે પરરણમેલો આત્ મા તે ચાર રત્ર 
છે. એનાથી કોઈ ચ ારરત્ર જ દી ચીજ નથી. 

‘આ, મ ોક્ષને પામનાર ાઓએ (અહુંતભ ગવૂંત ોએ) કહ્ ૂં છે.’ આવ ૂં કોણે કહ્ ૂં? ‘મોક્ષને 
પા મનાર ાઓએ (અ હુંતભગવૂંત ોએ)...’ આમાૂં અહુંત આવ્ર્ય ૂં. ‘ટોડરમલ’માૂં પ હેલ ા અહુંતા લીિ  ૂં 

છે, હોં! શરૂઆત માૂં પાૂંચ નવકા ર લીિા છે ને? ણમો અહુંતાણૂં લીિ ૂં છે. ણમો અરરહૂંતાણૂં નથી 

લીિ ૂં. અથશમાૂં અરર હૂંતાણૂં કર્ય ું છે પ ાછ ૂં. ‘ટોડરમલજી’એ  શરૂઆતમાૂં પ હે લા નવ કાર  લીિો છે ન ે 
ત્ર્યાૂં. ણમો અહુંતાણૂં એમ લ ીિ ૂં છે. અથશમાૂં ણમો અરરહૂં તાણૂં કર્ય ું છે. પાઠ આમ લીિા. પાઠ ણમો 
અરરહૂંતાણૂં ન લીિો. 

‘આ મોક્ષને પામના રાઓએ (અ હુંતભ ગવૂંતો એ) કહ્ ૂં છે.’ કોઈના ઘરની વાત નથી. 

પરમાત્મા ધત્ર લ ોકન ાથ વીતર ાગદેવે કહ્ ૂં છે. ‘આ  જાણ ીન ેજે જીવ માત ાના ઉદર માૂં ફર ીને આ વતો 

ન થી, તે ભવ્ર્ય છે.’ આહાહા..! મોક્ષની વ ાત છે ને? મોક્ષ થર્યો એને ફર ીને અવતાર હોતો નથ ી. 
આહા હા..! આવા િમ્ર્યગ્દશશ ન, જ્ઞાન, ચારરત્ર રૂપ પરરણમીને આત્મા મોક્ષને પામે છે. એ ફરીને 

માતાના ઉદર માૂં આ વતો ન થી, ફરીને એને અ વતાર હોતો નથી. એને અહીંર્યા ભવ્ર્ય જીવને, મોક્ષના 
માગશપણે પરરણમેલાને મોક્ષનો ઉપાર્ય કહેવ ામાૂં આ વે છે. 

(શ્રોતા :– પ્ર માણ વચન ગ રુદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૧૧, રવવવાર, તા. ૭-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૫ થી ૬, શ્લોક – ૧૨, પ્રવચન નં. ૮ 

 

‘નિયમસાર’  જીવ અનિકાર, ગાથા ૫.  

‘ આ, વ્યવ હાર સમ્યક   ત્વિા સ્ વરૂપિ ું કથિ છે .’ 

अत्तागमतच्चाण ंसदहणादो हवइे सम्मत्त ं।  
ववगयञअससेदरोसो सयलगणण्पा हव ेअत्तो ।।५।। 
રે! આપ્ત-આ ગમ-તત્ત્વિી શ્ર દ્ધા થી સ મકકત હોય છે; 

નિિઃ શેષદોષન વહીિ જે ગ ણસકળમય તે આપ્ત છે. ૫. 

આ વ્યવહાર સમકકત નિશ્ચય સમકકતિે બતાવે છે. એમ આવ્ય ું છ ે િે પહેલ ું? ભેદકથિ  

દ્વારા આવ ું જે વ્યવહાર સમક કત હોય એ અુંદર નિશ્ચય અિ ભ વિ ું સમકકત હોય, એમ એ બતાવે 
છે. ‘ચુંદ ભાઈ’! વ્યવહાર હોય અિે નિશ્ચય િ હોય એમ અહીં િનહ.  

મ મ ક્ષ  :– નિશ્ચય વગરિો વ્ યવહાર હોય જ િનહ. 

ઉત્તર :– પણ એ અહીં વાત જ િથી. ભેદ એિે –અભેદિે બતાવે છે. આ મ સમક કતિે. 

જેિે આવી વ્યવ હાર શ્ર દ્ધા હોય, એિે અુંતર નિશ્ચય સમ્યક   આત્માિ ું અિ ભ વ સ મકકત હોય, એમ  

બતાવિ ાર આ વ્ય વહા ર સ મકકત, વ્યવહ ાર જ્ઞાિ આકદ  છે. એ પહેલા કથિ આવી ગય ું છે. ભેદ 
કથિ દ્વ ારા અભેદ સ મજાવવા છે, ભાઈ! પુંકિતજીએ બહ  સરસ કય ું છે. અનપચુંદ છે િે શબ્દાથથમાું? 
એિો થોિો અન્વય ાથથ કર ીએ, પાુંચ નમનિટ. 

‘ આપ્ત, આગમ અિે તત્ત્વોિી શ્રદ્ધાથી સમ્યક   ત્વ હોય છે ;...’ શબ્દ તો આ છે. પ ણ એ 

વ્યવહાર છે એમ છે. કેટ લાકિે એ બેસત ું િથી કે િા એ વ્યવહાર કેમ લખય ું એમાું? એમ કે અહીં 

તો સમકકત કહ્ ું છે, એમ કેટ લાક કહે છે. ‘જેિા અ શેષ (સ મ સ્ત) દોષ ો દૂર થયા છે.’ હવે આપ્તિી  
વ્યાખયા. પરમેશ્વર આપ્ત નહત માટે, પ્રતીત કર વા લ ાય ક પરમાત્ મા એવ ા હોય છે. ‘જેિ ા અશેષ 

દ ોષો દૂર થય ા છે.’ બિા દોષો િીકળી ગય ા છે. ‘એ વો જે સક ળગ ણ મય પ રુષ ...’ અિે પૂણથગ ણમય 

પ રુષ એિે અહીંયાું ‘ આ પ્ત’  કહે છે. એ આપ્તિી વ્ યાખયા છે. પાઠમાું તો એ ટલ ું જ છે. પછી 
ટીકામાું આ બિ ું કરશે. આ ગમિી પ ણ વ્યાખયા, તત્ત્વિી પ ણ વ્યાખયા કરશે. 

‘ આપ્ત એ ટલે શુંકારન હત...’ પહેલી એ વાત લીિી છે. જેિે શુંકા િથી. ‘શુંકા એ ટલે સક ળ 
મ ોહરા ગદ્વેષાક દક (દોષો).’ આ શુંકાિી વ્યાખયા. દશથિ, ચાકરત્ર  જેટલા દોષો નમથ્યાત્ વસનહત છે એ 

બિા દોષોસનહત, એિે શુંકા કહે છે. એ શુંકારનહત એિે આપ્ત કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? થઈ રહ્ા 

‘નિયમસાર’  પ સ્તકો? િનહ હોય? બહાર વિારે િનહ કાઢ્યા હોય . ‘તપસી’! કેમ ખૂટ્યા 
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‘નિયમસાર’? વિારે રાખવા જોઈએ િે. લાણી કરવા વાળાિે ૫૦-૬ ૦-૭૦ રાખવ ા જોઈએ. શ ું 
જવાબ આપ્યો? ‘રામજીભ ાઈ ’  કહે છે. એ સમજત ા િ થી. ગ જરાત ી તો, નહન્દ ી હોય િે નહન્દી. 

ઘણા નહન્દી હોય. હ વે રનવ વાર હતો. એટલે ઝાઝા હોય. પછી મગાવી લ્યોિે પછી શ ું. કહો, સમજાણ ું 
કાુંઈ? રનવવા રિા કદવસે ઝા ઝા માણસો હ ોય િ ે. આ તો શબ્દો અુંદર હોય તો એિે ખયાલ આવે. 

આપ્ત એટલે પરમેશ્વર સ વથજ્ઞદેવ. એ કોિે કહીએ? કે જે શુંકારનહત હોય તેિ ે. પાઠમા ું 

એમ છે િે? ‘ववगयअससेदोसो’ એિે ટૂુંકામાું કહી િા ખય ું કે શુંકા એટલે મોહ, નમ થ્યા, રાગ-દ્વેષ 
આકદ દોષ. થય ું? ‘सयलगणप्पा’ છે િે? ચોથ ું પદ. એમાું એમ કહ્ ું કે શુંકારનહ ત. એટલામ ા ું 

સમાિી દ ીિ ું. ભાઈ! સમજાણ ું કાુંઈ? આપ્ત એટલે પરમેશ્વર વીતરા ગદેવ સવથ જ્ઞદેવ. અહીંયાું 

સકળગ ણમય અસ્સ્ત અિે દોષરનહત એ િાસ્સ્ત. એિે શુંકારન હતમાું બન્ને સમાિી દીિા. શુંકા ત ે 
નમથ્યાત્વ અિે રાગ-દ્વેષ આક દ દોષ. થય ું? એિાથી રનહત  તે ગ ણ, તે આપ્ત. એમ કહે છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? આપ્તિી વ્ય ાખયા એ ટલી ટૂું કી કરી. પરમે શ્વર એિે કહીએ કે જેિે મોહ િ થી. જે િે રાગ, દ્વેષ, 

શોક, વાસિ ા, નવષય, નવકલ્પ, રનત, અરનત કોઈપણ દોષિો અભાવ છે. એટલે કે એમાું એ 
અભાવવાળ ા ગ ણો જે છે એ ગ ણોિો એિે સદ  ભાવ છે. એમ એટલી ટૂુંકી વ્યાખયા લ ઈ લીિી.  

હવે આગમ કોિે કહીએ? આગમિી વ્યાખયા. પાઠમાું સમ્મ ચય શબ્દ છે. પણ અહીંયાું 
હવે એિી વ્યાખયા કરે છે. ‘ આપ્તિ ા મ ખારન વુંદમાુંથી િીક ળેલી ,...’ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર. શબ્દ તો 

મ ખારનવુંદ છે. મ ખરૂપી કમળથ ી િીકળેલી. લ ોકો એ  રીતે સમજે છે િે? િનહતર તો તીથુંક ર 

સવથજ્ઞિે વ ાણી તો  આખા શરીર માુંથી ૐ ધ્વનિ (ઉઠે છે). હોઠ હલે િનહ, કુંઠ હ લે િનહ. આખા  
શરીર માુંથી ધ્ વનિ ઊઠે આ ખો. ૐ એવો અ વાજ ઊઠે. સમજાણ ું કાુંઈ? પણ ચાલત ી ભાષા લોકો  
એમ સમજે એટલે એિે મ ખારનવુંદ શબ્દ લીિ ો છે. મ ખરૂપી કમળમાુંથી િી કળેલ ું. સ મજાણ ું કાુંઈ? 

ભગવાિ સ વથજ્ઞિ ા, પરમે શ્વરિા મ ખથી િી કળેલ ી, ‘ સમ સ્ત વસ્ત ન વસ્ત ારિ ું સ્થ ાપિ 

કર વામ ાું સમથથ...’ જેટલા ત્રણકાળ, ત્રણલોકિ ા દ્રવ્યો, ગ ણો અિે પયાથય છે એિે સ્થાપિ કરવામાું, 

નસદ્ધ કરવા માું, સાસ્બત કર વામાું જે વાણી સમ થથ છે. ‘ એવ ી ચત ર વચિ રચિા.’ એવી ચત ર 
વચિર ચિાિે આગમ કહેવામાું આવે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આ અજ્ઞાિીઓએ કલ્પ િાથી શાસ્ત્રો  

રચ્યા હોય, એ આ ગમ િનહ  એમ કહે છે. એય..! ‘પ્ર કા શદાસજી’! શ ું થય ું? એ આ ગમ સત્ય છે? 
એિી અહીં િા પાિે છે.  

આપ્ત સવથ જ્ઞ પરમેશ્વરિા મ ખથી િીકળેલી વાણી તે પણ ચત રવચિ અિે સવથ વસ્ત િ ું 

સ્થાપિ કરવા માું સ મથથ, એ વાણીિે આ ગમ કહેવામાું આ વે છે. કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ? એ આગમિી 
શ્રદ્ધા, એમ કહે વ ું છે િે અહીં  તો? આ આપ્તિી શ્રદ્ધા અ િે આગમિી શ્રદ્ધા, એ વ્યવ હાર સ મકકત  

છે. નવકલ્પ છે એ. પણ એ  વ્યવહાર  સમક કત બત ાવે છે અુંદરમાું એિી આત્માિ ી શ્રદ્ધા અિે 

આત્માિ ું જ્ઞાિ. સમજાણ ું કાુંઈ? અહું આત્મા શ દ્ધ ચૈતન્ય મૂનતથ, અભેદિી પ્રતીત અિ ભ વમાું (થઈ) 
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અિે એિ ું સ્વસુંવેદિ જ્ઞાિ (થય ું) એ નિશ્ચયદશથિ-જ્ઞાિ. એિે આ વ્યવહ ારદશથિ અિે  શ્રદ્ધા બત ાવે 
છે કે, આ વસ્ત  એિી પાસે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? પ્રશ્ન એવો િ હોય કે વ્યવહારશ્ર દ્ધા  હોય ત્યાું 
નિશ્ચય િ હોય. એ અહીં પ્રશ્ન જ િથી. 

મ મ ક્ષ  :– તો તો વ્યવહારા ભાસ હોય... 

ઉત્તર :– એ વ્યવ હાર ાભાસ િનહ પણ એિે એ વ્યવહાર જ િથી. વ્યવહાર તો જેિે આત્મા  

એકરૂપ અખુંિ અભેદ અિ ભવમાું આવીિે પ્રતીત થઈ છે, એિે આવ ું વ્યવહ ાર સમ કકત કહેવામા ું 

આવે છે. ‘સ મેરુમલજી’! ભાઈ! જ ઓ! દેવ આવા હોય. સમજાણ ું કાુંઈ? એિો ખ લાસો કરશે. 
અઢાર દોષ રનહત. 

‘ એવ ી ચત ર વચિર ચિા .’ જ ઓ! ભાઈએ ‘મોક્ષમ ાગથ પ્રકાશ ક’ માું લખય ું છે િે કે આવી  

એકલ ી સાિા રણ કથાઓ છે. ગણિર જેવ ી જેિી વ ચિ શ ાસ્ત્ર રચિા િ થી, એિે તમે સ ત્ર કહો છો. 
આવે છે િે? ભાઈ! ‘મોક્ષમાગથ પ્રકાશક’ મ ાું આવે છે. બહ  િાખય ું છે. એકે એક ઓહોહો..! સાિારણ 

વાતાથ જેવી ત ીથુંક રિી વાણ ી, ગણિરિી વાણી એ વી હ ો ય? આહાહા..! આ તો સવથ  વસ્ત િ ે નસદ્ધ 

કરિાર ી અિે ચત ર વ ચિિ ી રચિા, એિે આ ગમ કહે વામાું આવે છે. એવા આગમિી શ્રદ્ધ ા તે 
પણ હજી નવકલ્પ-વ્યવ હાર સમકકત છે. તે પણ જેિ ેએ અુંદર નિશ્ચય સમકકત બતાવે, એિે આવ ું 
વ્યવહાર સ મકકત હ ોય છે. આહા હા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? 

હવે તત્ત્વોિ ી શ્રદ્ધા. વ્ય વહા રસમકકતિ ી વાત ચાલે છે. ‘તત્ત્ વો બન હિઃતત્ત્ વ ...’ એટલે? બે 

ભાગ પાડ્યા. એ ક અુંતિઃતત્ત્ વરૂપ પરમ ાત્મા પોતે સ્વ રૂપ અિે બનહિઃતત્ત્ વમાું સ ાત (તત્ત્વ). સું વર, 

નિજથરા, મોક્ષ આકદ બન હર  ત ત્ત્વ. એમ બેિી શ્ર દ્ધા એ પણ વ્યવહાર છે . ‘પુંકિતજી ’! અુંતિઃતત્ત્વરૂપ  
પરમાત્મ સ્વ રૂપ પોતાિ ું નત્ર કાળ અિે બનહ ર  તત્ત્વો— આસ્રવ, પ ણ્ય, પાપ, સુંવર, નિજથરા, મોક્ષ 

એવા બે તત્ત્ વોિી શ્ર દ્ધા, ભેદવાળી શ્રદ્ધા છે માટે તેિ ે વ્યવહાર સ મકકત કહેવામાું આ વે છે. 

સમજાણ ું? એ વ્યવહ ાર સમ કકત અુંદરમાું એમ બત ાવે છે કે, આિે અભેદ ચૈતન્યમૂ નતથિી સમ્યક   
અભેદ શ્રદ્ધા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એિે આવા ભેદવાળાિ ી શ્રદ્ધાિો નવ કલ્પ અભેદિે બતાવવા મ ાટે 
છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘બન હર  તત્ત્વ અિે અુંતિઃતત્ત્ વરૂપ પરમાત્ મતત્ત્વ ...’ એમ બે ભ ાગ પાડ્યા. એક 

પરમાત્મ સ્વ રૂપ અુંતિઃતત્ત્વ રૂપ વસ્ત  કાયમ અિે બનહ ર  . એટલે બે ભાગ પિી ગય ા િે એટલે એિે 

વ્યવહાર કહ્ ું. એકલ ો અુંતિઃતત્ત્વ પરમાત્મસ્વ રૂપ એિો અિ ભ વ અિે સમ્યગ્દશથિ એ તો નિશ્ચય 
છે. સમજાણ ું કાુંઈ? પણ એ પરમાત્મ અિે સાથે આ બનહર  તત્ત્ વ, એ બેિી શ્રદ્ધા, તેિ  ે વ્યવહાર 

સમકકત કહે છે. ‘વજ ભાઈ ’! ભારે ઝીણ ું! છ ે િે? શબ્દો છે િે, જ ઓ! ‘એવ ા ભેદોવ ા ળાું ...’ એમ 

છે િે? એ બે ભેદ પ ડ્યા િે? ભગવાિઆત્ મા પોતે પકરપૂણથ અભેદ અિે એિી સાથે ઓલા સ ાત 
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આકદિો ભેદ, બે થઈિે અ હીંયાું વ્યવહ ાર કહેવા માું આવ્યો. એકલ ું જે અભેદ તત્ત્વ છે, એિો 
અિ ભ વ અિે શ્રદ્ધા એ તો નિશ્ચય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ અથવા...’ બ ેભેદવાળા કહીિે ‘અથવા જીવ, અજી વ, આ સ્રવ, સુંવ ર, નિજથરા, બુંિ અિે 
મ ોક્ષ  એવા ભેદોિે લીિે સાત પ્રક ારિાું છે .’ એ પણ વ્યવહા ર સમકકત. ‘ જીવ, અજી વ, આસ્ર વ, 

સું વર, નિજથરા, બુંિ અિે મોક્ષ એ વા ...’ પયાથયોિા ભેદો, એિી શ્રદ્ધા, એ પણ વ્યવહાર સમક કત 

છે. નવકલ્પ છે. એ નવકલ્પ, નિનવથકલ્પ અભેદ ચૈતન્ય સ મકકત છે, એિે બતા વિારુું  છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? ઝીણ ું  ભારે. ‘સ ાત પ્રક ારિ ાું છે. તેિ ી શ્ર દ્ધા. તેમિ ું...’ એટલે ત્રણિે ભેળવ્ય ું. ‘ (– આપ્તિ ું, 

આ ગ મિ ું અિે તત્ત્વિ ું )’ આ બે પ્રકારિ ા તત્ત્વો. પરમ ાત્મ તત્ત્વ, બનહર  તત્ત્ વ અિે સાત  તત્ત્વ. તેમિ ું 

સમ્યક્શ્ શ્રદ્ધાિ એિ ું બરાબર  શ્રદ્ધાિ તે વ્યવહાર સમકકત છે. એિે તો હજી નવકલ્પવાળ ું વ્યવહાર  
સમકકત કહેવા માું આવે છે. એિે અુંતરમાું, અિ ભ વમાું સમ્યગ્દશથિ છે, એકરૂપ ભગવાિ અભેદ  

ચૈતન્ય, એમાું મોક્ષ, સુંવર  આકદ પયાથયોિો અભાવ  છે એવા અુંતિઃતત્ત્વિી, અુંતિઃતત્ત્વરૂપ  

પરમાત્મતત્ત્ વિી શ્રદ્ધા તે નિશ્ચય છે. એિી સાથે આ વ્યવહાર સ મકકત આ વ ું હોય  છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– વ્યવ હાર સમક કત  હેયરૂપ છે? 

ઉત્તર :– અિુંતવાર હેયરૂપ  છે. એ પ્રશ્ન જ ક્શ્યાું છે. પણ આ તો આમ બતાવે છે એટલ ું 

બતાવવા મ ાટે નિનમત્તિી વાત કર ી છે. એ આદરણ ી ય િથી, અિ સરવા લાય ક િથી. આઠમી 
ગાથ ામાું આવી ગય ું છે. ભેદથી સમ જાવવામ ાું આ વે છે છતાું ભેદ અિ સરવ ા લાય ક િથી. આઠમી 

ગાથ ામાું આવે છે કે િનહ? એ તો આપણે ક્શ્યાું દાખલા વારુંવ ાર આપવા. આ તો એ છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– એિો પ્રશ્ન એ મ છે  કે આમાું હેય લખય ું િથી. 

ઉત્તર :– હેય િથી લખય ું એિો અથથ શ ું? વ્યવહ ાર એ ટલે  હેય. વ્યવહાર એટલે અભૂ તાથથ. 

અભૂતાથથ એટલે હેય. આશ્રય કરવા લાયક િથી, જાણ વા લાયક છે. એમાું જરી ગોટા વાળે છે િે 

કેટલાક કે આ માું વ્યવહાર  શ ું કામ લખય ું ? ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’  ભૂલ કરી છે. વ્યવહાર  
સમકકત.... કેમ કે ‘રત્િ કુંિ શ્રાવ કા ચાર ’ માું આવે છે િે દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર ... એમ આ પણ સમકકત 
સાચ ું છે. 

મ મ ક્ષ  :– ત્યાું નિશ્ચયથી વાત કરી. 

ઉત્તર :– આ વ્યવહારિી વાત કરી છે. ઓલ ું તો અુંદરિો ભાવ. દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રિો જે ભાવ  
કહેવો છે એ ભાવિી શ્રદ્ધા. અરેરે..! શ ું થાય? વાત પોતાિે અિ સરે. અિ સરે (એવા) અથથ શાસ્ત્રિા 

કરે. પણ શાસ્ત્રિે અિ સારે, પોતાિી શ્રદ્ધા કરે એમ િનહ. લ્યો આ શ્રદ્ધા. પરમાત્માિ ી શ્રદ્ધા. પરદ્રવ્ય 

અિ સારી છે મ ાટે વ્યવ હાર. આગમિ ી શ્રદ્ધા પરદ્રવ્ય ાિ સારી છે મ ાટે વ્યવ હાર. અું તિઃતત્ત્વ અિે 
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બનહર  તત્ત્ વ એવા બે ભેદ. એ પણ પરદ્રવ્ય અિ સારી થય ું. એમ િવતત્ત્વિી, સાતિ ી શ્રદ્ધા એ પણ 
પરદ્રવ્ય અિ સારી થય ું. સમ જાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– પરદ્રવ્ય અિ સાર ી  એટલે બુંિિ ું કારણ થત ું હ શે? 

ઉત્તર :– એિો અથથ શ ું થયો પછી? સ્વદ્રવ્ય અિ સાર એટલે મોક્ષિ ું કારણ. પરદ્રવ્ય  

અિ સાર..... હોય છે એટલ ું બતાવ્ય ું. નિશ્ચયિે બતાવવા માટે. વ્યવહાર, સમકકત આકદ ઝેર છે. 

ગજબ વાત છે. ઝેર અમૃતિે બતાવે. આ સામી ચીજ બીજી છે. અભેદ ચીજ એમ  જણાવવા માું 
નિનમત્ત છે. આહાહા..! શ ું થાય? સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ (– આપ્તિ ું, આગમિ ું અિે તત્ત્વિ ું) સમ્યક    શ્રદ્ધાિ...’ જ ઓ! સમ્યક   શબ્દ વાપયો છે 

િે? વ્યવહાર સમ્યક  , વ્યવહ ાર સમ્યક   વ્યવહ ાર તરી કે સ ાચો છે. એિાથી નવરુદ્ધ િ હ ોય એમ કહ ે 
છે. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– ..... એ તો પોતાિી પામરતા ... ‘સ્વામી કાનતથકેયાિ પ્રેક્ષા’ માું તણખ લાિ ો અથથ 

એમ કે પોત ાિી પયાથય ઘણી  ઓછી છે. અિ ભ વ છે, સમ્ યગ્દશથિ છે પણ કેવ ળજ્ઞાિ ી  .... એ વાત. 

‘સ્વ ાનમ કાનતથકેયાિ પ્રેક્ષ ા ’  અિુંતાિ બુંિીિી વ્યાખયામાું છે . ‘સ્વાનમ કાનતથ ક’  પાછળ આ વી છે ગાથા. 
સમ્યગ્ૃનિ જીવ સ્વ રૂપિે તો પરમાત્મા તરીકે સ્વીકારે છે. પયાથયમાું પામરતા જાણે છે. કેમ કે ક્શ્યાું 
કેવળજ્ઞાિ અિે ક્શ્યાું સમકકત? એ બેિી અપેક્ષાએ ત્યાું વાત છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ હવે પાું ચમી ગાથ ાિી ટ ીકા પ ૂણથ કરતાું શ્લ ોક કહેવામાું આ વે છે :’ 

भवभयभदेददि भगवदत भवतः द ं भदिरत्र ि शमदि। 
तदह भवाम्बदिमध्यग्राहमखान्तगगतो भवदस  ।। १२।। 

અરે..! ‘ ભવિા ભયિે ભેદિા રા આ ભગ વાિ ...’ જ ઓ! નિશ્ચયથી ભગવાિ પોતાિો જ 

છે એિ ું ભાિ છે એમાું આવા ભગવાિ હોય છે એિે, એમ કહે છે. ભસ્ક્શ્ત હોય છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધ ા  

કહો કે ભસ્ક્શ્ત કહો. આત્મા િો નિશ્ચય અિ ભ વ સમકકત કહો કે નિશ્ચય ભસ્ક્શ્ત કહો. સમજાણ  ું 
કાુંઈ? જ ઓિે! ભસ્ક્શ્ત શબ્દ વાપયો છે િે? ભસ્ક્શ્ત શબ્દ વાપયો છે. એટલે કે ભસ્ક્શ્ત વ્યવહાર  

સમકકત છે િે? તીથુંકરદે વ  નત્ર લોકિાથ આ ગમ આક દ િી  શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમક કત નવકલ્પ છે. 

એ વ્યવહાર ભસ્ક્શ્ત છે. નિશ્ચયથી આત્માિા સ્વરૂપમાું અિ ભ વિી પ્રતીતિી  ભસ્ક્શ્ત એ 
નિશ્ચયભસ્ક્શ્ ત છે . ‘સ જાિમ લજી’! બહ  ભારે વાત ું, ભાઈ! આહાહા..!  

એિી પ્રભ તામાું પહોંચ ાિવો  એિે. ......... આહાહા..! એ િે અુંદર પહોંચાિ વામ ાું કહે છે કે 
વ્યવહાર ન વ કલ્પથ ી જ્ઞાિ એ િે થાય છે. ઓ..હ ો..! આ વ સ્ત  અુંતર અખુંિ પકરપૂણથ છે. એિી શ્રદ્ધાિ ું 

સમકકત નિશ્ચય, વ્યવહાર એિે બતાવે છે. બસ. સમજાણ ું કાુંઈ? બતાવે માટે વ્યવહ ાર લાભદાય ક 
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છે, એમ િથી. સમજાણ ું કાું ઈ? આ જ બિા વાુંિા ઊઠે છે િે? શાસ્ત્રમાું વ્યવહારિ ી વાતો ઘણી 
આવે. ભેદ પાડ્યા નવિા સમજાવ વાિો કોઈ ઉપાય છે િનહ. પરમાત્મા ભેદિે શી રીતે સમજાવ ી  
શકે? ‘સમયસ ાર’ િી ૯-૧ ૦મી ગાથા. 

‘ભ વિા ભયિે ભેદિાર ...’ બિા ભ..ભ.. છે. ‘ભવિા ભય ..’ ચોરાશીિા અવ તાર. 

આહા હા..! એિો જે ભય, એિે ભેદિારા, એવા આ ભગવાિ, ‘એિ ા પ્રત્ય ેશ ું તિ ેભસ્ક્શ્ત િથી?’ 

... તેિા પ્રત્યે તિે પ્રેમ િથી. ‘ તો ત ું ભવસ મ દ્રિી મધ્યમ ાું ...’ ભવ સમ દ્રિી મધ્યમાું... આહાહા..! 
મોટો સ્વયુંભૂરમણ સ મ દ્ર હોય, એમાું મધ્યમાું માછલ ું પડ્ય ું હોય, માછલાિે તો વાુંિો  િ આવે કહે 

છે, લ્યોિે. માણસ પડ્યો હોય કે ઢોર પડ્ય ું હોય એિે િીકળવ ું ક્શ્યાું? એમ ચોરાશ ીિા અવતાર, 

ક્શ્યાુંય કાુંઠો િ મળે, ક્શ્યાુંય અુંત િ મળે. એવા અિુંત ભવજળ રૂપી સમ દ્ર, એિા માું થી િીકળવ ા .. 
ભગવાિ પ્રત્યેિો પ્રેમ અિે ભસ્ક્શ્ત તિે િથી તો ‘ભવસ મ દ્રિી મધ્ય માું રહે લા મગરિા મ ખમ ાું 

છે.’ પાછો એમ. પાછો એ કલ ો છ ટો પણ િનહ. આહાહા..! મધ્યમાું ર હેલો મ ગર મચ્છ, એિા મ ખમાું. 
નમથ્યાત્વ રૂપી મો ટો મ ગરમચ્ છ છે િે! ભગવાિિી જેિે ભસ્ક્શ્ત િથી એિે આત્માિી ભસ્ ક્શ્ત િથી.  

આત્મા અખુંિ પકરપૂણથ પ્રભ ! એિી જેિે શ્રદ્ધા છે, એ િે આવા પર માત્મ ાિી શ્રદ્ધ ા  હોય 

એમ કીિ ું. અિે એિી જો શ્રદ્ધા િથી તો તિે આત્માિી પણ શ્રદ્ધા િથી. ભવજળિા સમ દ્રિ ા  
મધ્યમાું ર હેલા મ ગરિા મ ખમાું છો. આ હાહા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? મગર મચ્છ. ઓ લો અજગ ર છે. 

પેલી બાઈ. ઓલા ભવમાું. આ ભવમ ાું નવશલ્ય ા, (પહેલ ાિા) ભવમ ાું ચક્રવતીિી દ ીકરી હતી. િામ  

ભ લી ગયા. ચ ક્રવત ીિી દી કરી હતી િે પછી એિે કોઈ નવદ્યાિર લઈ ગય ો. જુંગલમ ાું િાખી દીિી. 
જુંગલમાું કોઈ િ મળે. એમાું મગરમચ્ છ. મગર મચ્છ શ ું અજગર. અજગર. એમાું એિો ચક્રવતી  

બાપ ગોતત ા ગોતતા આવ્ય ો. અજગરિે માર વા બાણ ઉ પાડ્ય ું, ફાિી કાઢ ું. કન્યા કહે છે, નપતાજી! 

મેં તો (આહાર િ લેવાિી પ્રનતજ્ઞા લીિી છે) બહ ાર િીકળી તોપણ િભવાિી િથી. અજગરિે િ 
મારો. સમ જાણ ું કાુંઈ? નપતાજી! આહા રિો મારે ત્યાગ છે એિે િ મારો. અિિ ું અજગર ગળી ગય ો 

હતો અિે અિિ ું બહાર હત ું. દેહ છૂટી ગય ો. ગળી ગયો, લ્યો. નવશલ્યા. આવે છે િે? લક્ષ્મણિે 

જ્યારે બાણ વાગ્ય ું હત ું. રાવણિી નવદ્યાથી મૂછાથ આ વી ગ ઈ, મૂછાથ. ... ‘રામચુંદ્રજી’  અટવાઈ ગય ા. 
પ રુષોત્તમ પ રુષ, િમાથત્મા મોક્ષગામી, એ છેલ્લો દે હ. પરમાત્મા થવાિ ા. એ પણ એકવ ાર હ જી  

રાજ હત ુંિે. આમ લક્ષ્મણિે જોઈિે... અરે..! આ સવાર સ િીમાું શ ું થશે આિ ું? કોઈએ કહ્ ું કે 

સવાર પહે લા િનહ જાગે તો ખલાસ. ... આહા હા..! કોઈ કે  કહ્ ું કે નવશ લ્યા એ ક બાઈ છે એિ ું સ્િાિ 
કરીિે એિ ું પાણી છાુંટ ો. એ વી બાઈ સતી છે, પ  ણ્યવુંત છે. ક્શ્યાું છે? તો કહે, ભર તિા રાજમ ાું. 

કહો ભરતિે. એિા બાપિે દ ીકરીિે મ ોકલે. એ જ્યાું આવે  છે ત્યાું.. આ થાય છે કે િનહ નિનમત્તથી? 
અહીંયાું થ વાિ ું હત ું એમાું આ નિનમત્ત કહે વામ ાું આવે છે. આહા હા..! 
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‘રામ ચુંદ્રજી’  અિે ‘લક્ષ્મણજી’  મોટી સેિા કરોિો માણ સો, કુંઈક ઘાયલ થયેલા. જ્યાું એ 
કહે છે ત્યાું, શ ું કહેવાય? તું બ . મોટા તુંબ  હત ા. મહા મોટા પ રુષો છે. દેવિ ા પૂજનિક પ રુષ. જ્યાું 

અુંદર આવીિે પાણી છાુંટે ત્યાું જાગૃત થઈ જાય છે. આહા હા..! જ ઓ! આ જગ તિી નવનચત્રતા. 
એવો દાખલ ો આપ્યો છે િે ક્શ્યાુંક.  

‘અધ્યાત્મ પુંચસુંગ્રહ’  છે િે? ત્યાું આપ્યો  છે. નવશલ્યાએ જ્યાું આમ કય ું, .. આત્માિે 

સમ્યગ્દશથિ અિે જ્ઞાિિ ા પાણી છાુંટ્યા તો જાગૃત થઈ ગ યો અુંદરથી. આહા..! અરે..! હ ું તો આત્મા  
પરમાત્મા. સમ જાણ ું કાુંઈ? પકરણનત ઉપર વાત કરી છે. પોતાિી નિમથળ પકરણનત થાય છે િે? 

જાગે છે જ્યાું. અહો..! સસ્ચ્ચદાિુંદ પ્રભ ! અિુંતઆિુંદ િ ું િામ એ હ ું છ ું. મારામાું શરીર, વાણી 

િનહ. કમથ અિે રાગ પણ િનહ. અલ્પજ્ઞત ા પણ િનહ. એવા સ વથજ્ઞ સ્વભા વી આત્ માિે પોતાિી  
નિમથળ પકરણનત દ્વારા જગા િે છે. જાગ્યો એ. પોતાિ ું સ્વરાજ લેવા. લક્ષ્મણ બહાર િ ું રાજ્ય લેવા 
જાગ્યા. સમ જાણ ું કાુંઈ? ભાષા જ ઓિે કેવી છે.  

‘भवाम्बदुिमध्यग्राहमखुान्तग गतो’ મગરમચ્છિા મ ખમાું છો. મહા નમથ્યાત્વ રૂપી 

મગર મચ્છ. આહાહા..! ... એિે નમથ્યાત્વભાવમાું ભવ સમ દ્રમાું બ િવાિા છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? એ 

પાુંચમી ગ ાથા થઈ. હવે અઢ ાર દોષિ ું વણથિ. આગળ દોષ કહ્ા િે? સકળ દ ોષ રનહ ત એમ કહ્ ું 
હત ું િે? હવે દોષ ક્શ્યા? આ. 

छुहतण्हभीरुरोसो रागो मोहो द तंा जरा रुजा दमच्च।ू  
सदे ंखदे ंमदो रइ दवदियदणदा जणवु्वगेो  ।।६।।  

ભય, રોષ, રાગ, ક્ષ િા, તૃષા, મદ, મ ોહ, નચુંત ા, જન્મ િે; 

રનત, ર ોગ, નિદ્રા, સ્વેદ, ખેદ, જરાક દ દોષ અઢા ર છે. ૬. 

આ અઢાર દોષિા સ્વરૂપિ ું કથિ છે. જ ઓ! વીત રાગિ ા  માગથમ ાું પરમેશ્વર અકર હુંત કેવા  

હોય, અઢાર દોષરન હત હોય એિી વ્યાખયા. કોઈપણ આ માહ્લો એ ક દોષસન હત હોય એ અકરહુંત 
છે િનહ. 

‘ આ, અઢાર દોષિા સ્વરૂપિ ું કથિ છે .’ ટીકાથી શરૂ કરીએ. ‘ અશ ાતા વેદિીય સુંબુંિી 
તીવ્ર  અથવા મુંદ ક્શ્ લેશિી કરિ ારી ...’ ક્ષ િા.. ક્ષ િા... ‘ અશ ાતા વેદિીય સુંબુંિી તીવ્ર મું દ ક્શ્લેશિ ી 

કરિા રી તે ક્ષ િા છે.’ આ વ્યાખયા. ‘(ન વનશિ–ખ ાસ પ્રક ા રિા –અશ ાતા વેદિીય કમથિા નિનમ ત્તે થતી 

જે નવન શિ શરીર-અ વસ્થા..’ શરીરિી દશા અુંદર થાય  િે? ક્ષ િા એ શરીરિી દ શા છે અુંદર. 
‘ (તેિ ા ઉપ ર લક્ષ જઈિે મોહ િીય કમથિા નિનમત્તે થત ું જે ખા વાિી ઇચ્ છારૂપ દ િઃખ તે ક્ષ િા છે ).’ 

ક્ષ િા .. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાિિે ભ ખ લાગે, આહાર લાવે, રોગ થાય, દવા લાવે એ ભગવાિિે 

હોત ું િથી. લ્યો, આ પહેલી ભ લ. શ ું ‘મોહિભાઈ’? ભગવાિિે રોગ થયો, આહા ર  લાવ્યા, દવા  
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લાવ્યા. ... ખોટ ું નચતય ું છે. એ શાસ્ત્ર પણ સાચા િનહ અિે એિા કહેલા ભગવાિ સાચા િનહ. એમ 
વાત છે. ‘પુંકિતજી’! ભારે વાત આ કરી પિે. 

એિે અશાતાવેદિીયિો ઉદય છે િે? એમ કહે છે. .. એ મ કહે છે. તેથી આ વ્યાખયા કરી. 
એિી ક્ષ િા અિે એમાું ખાવાિી ઇચ્છા થાય તો ક્ષ િા કહેવામાું આવે છે. એિે ઇચ્છા-સ્બચ્ છા છે 

િનહ. આહા હા..! પરમેશ્વર જ્ યાું અિું તઆિુંદ અતીનન્દ્રય આિુંદિા પૂરા અિ ભ વ પ્રગ ટ થયા, એિે 

એવી વેદિાિો ઉદય હોઈ શ કે જ િનહ. એિે આહાર લાવ વો અિે આહાર કર વો એ વાત હોઈ શકે 
િનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? ક્ષ િાિી વ્યાખયા કરી. ‘શ્રીમદે ^’  પાછળ ક્ષ િાિી વ્યાખયા લીિી છે. અઢાર 

દોષ. એમિા પ સ્ત કમાું છે . ‘ રત્િકરુંિ શ્ર ાવકાચાર’ માું આ દોષ લીિા છે. ત્યારે એ લ ો કો એમ કહે 
કે એ તો અિ વાદ કયો છે.  

મ મ ક્ષ  :– ખરુું લાગ્ય ું તેથી લીિ ું છે િે? 

ઉત્તર :– છે. ભગ વાિ તો આવા હોય. ભગ વાિિે વ ળી આ હાર હોય િે પાણી હોય... 

સમજાણ ું કાુંઈ ? ‘ચીમિભ ા ઈ ’! શ ું કીિ ું આ? આહાર િ હોય? શાસ્ત્રમાું લખય ું છે. ગપ્પ ા માયાથ 
છે. ન્યાું તો બિા પ્રનતક્રમણ િે સામાનયક ક રતા હતા. 

મ મ ક્ષ  :– .. 

ઉત્તર :– હજાર વષે ૩૩ હ જાર વષથ . ‘પુંકિતજી’! અિે ભગવાિિે દ રરોજ આહાર? એ 

વાત જ નવપરીત છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ...માું લખે છે. .... ૩૩ હજાર વષે આહા રિી ઇચ્છા ઉપજે. 

અમૃતિો ઓ િકા ર કુંઠમ ાુંથી  (આવે). એવા ત ો દેવ હોય. આ બાહ્િા દેવ. દેવ ાનિદે વ તીથું કરિે 
વળી આહાર િે ક્ષ િા િે રોગ સ્બલક લ તત્ત્વ થી નવરુદ્ધ છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધાથ ી પણ ભ્રિ છે. તેિે 

વ્યવહાર શ્રદ્ધા પણ હ ોતી િ થી. એમ કહે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? શ ું થાય? સુંપ્રદાય બાુંિીિે બેસે િે 
એથી ઊંિ  કરે એટલે કે કાુંઈ ખાતામાું ખ તવાય જાય? 

મ મ ક્ષ  :– તો આ વ ું લખવાિ ો હેત  શ ું હશે? 

ઉત્તર :– પણ આ સુંપ્રદ ાય ચલા વવો. જગતિે સ ારુું લાગે. સ્ત્રીિો મોક્ષ થાય. ... બિાિે 
ભેગા કર વા. 

મ મ ક્ષ  :– પુંદર ભેદે નસદ્ધ થાય. 

ઉત્તર :– પુંદર ભેદે નસદ્ધ થ ાય. સ્બલક લ િ થ ાય. એક આત્મા અપક ર ગ્રહી સ્વ રૂપ જ્યાું 
અુંદર પૂણથ પ્રગટ્ય ું, એિે આહા ર કેવ ા, ક્ષ િા કે વી, તૃષ ા કેવી? કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ? બીજાિ ા  

ભગવાિ તો આ હાર કરે, પાણી લે, શ ું કહેવાય ઓલા? જીવિ મ રારી. આવે છે િે? સ્બલક લ 

બિ ું... એ પરમેશ્વર જ િનહ. પરમેશ્વરિે આ હાર હોય િ નહ અિે એિે ખોરાક િે આ મુંત્રણ આપે, 
એમ હોય િનહ. એ તો સાિારણ વાત છે કહે છે. સમજાણ ું? અિે એવી ક્ષ િા, તૃષા લાગે એવી 

અશાતાિો રસ રહી ગયો, તો એિો અથથ એ કે એિી પનવત્રતાિી પકરણનતથી એિો રસ મુંદ િ 
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પડ્યો. મુંદ િ પડ્યો. .... આહાહ ા..! એય! ‘દેવાિ નપ્રયા’! ‘પ્રકાશદાસજી’! સમજાણ ું? પહેલો દોષ 
ઇ, ક્ષ િા િ હોય. 

‘ અશાત ાવે દિીય સુંબુંિી તીવ્ર, તીવ્રત ર (-વિા રે તીવ્ર), મું દ અ થવા મુંદત ર ...’ એમ ચાર  
ભેદ પાડ્યા. ઓલામાું તીવ્ર અિે મુંદ બે લીિા હત ા. તૃષ ાિા ભેદ છે િે ઘણા. કેવી તૃષ ા હોય છે? 

એક શ્વેતાુંબર સાિ  હતો. ‘ભાવિગ ર’ થી િીકળેલ. તમારે .... િનહ જાિ, િનહ બાવળ એમાું 

સ્બચાર ાિે તૃષ ા લાગી. મરી ગયો. છ ગાવ, બા ર માઈલ અમે ચાલ્ય ા છીએ. કાુંઈ િનહ, ઝાિ િનહ, 
બાવળ િનહ, આમ દક રયો. આમ ઘાુંઘલ ી આઘે. એ કલ ું. ઝાિ, બા વળ કાુંઈ િ મળે. એકલ ો ખાર. 
એમાું સ્બચારાિે તૃષ ા લાગી  હશે ... 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– .. પણ રસ્તા માું પાણી ક્શ્યાું મળે? રસ્તા માું ખા લી હોય, ર સ્તામ ાું ભરે િનહ. રસ્તો  
ખાલી. .. પાણી િનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ અશાત ાવે દિીય સુંબુંિી તીવ્ર ..’ કષાય. ‘ત ીવ્રતર (વિ ારે તીવ્ર ),...’ ગળ  ચોંટી જાય. ‘ મુંદ 
અ થવા મુંદત ર...’ પાછ ું એમ લીિ ું. થોિી પણ િનહ. અિે મુંદતર એકલી પીિાથ ી એટલે થ ોિી. 

‘ (નવન શિ અશાત ાવેદિ ીય કમથિ ા નિનમત્તે થત ી જે નવનશિ શર ીર-અવ સ્થ ા...’ એ શરીરિી દશા છે. 

.... એ બિી જિિી દશા છે. એવો અશાતાિો ઉદય તીથુંકરિે હોઈ શકે િનહ. અિે એ ‘શ રીર 
અ વસ્થા તેિ ા ઉપ ર લક્ષ જઈિે મ ોહિ ીય કમથિા નિન મત્તે થત ું જે પીવાિી ઇચ્ છારૂપ દ િઃખ તે તૃષ ા 
છે ).’ આહાહા..!  

પૂણથ જ્યાું અતીનન્દ્ર ય અમૃતિા દકરયા ઉછળ્ય ા છે. જ્યાું સમ્યગ્દશથિમાું પણ અતીનન્દ્રય  

આિુંદિો સ્વાદ આ વે, ત્યારે કેવળી પરમાત્ માિે તો અત ીનન્દ્રય આિુંદિા દક રયા ઉ છ ળી ગયા છે. 

‘બા લચુંદજી’! શ ું છે? તમારા સુંપ્રદાયમાું એ છે. પૂવથિી વાત છે િે. પૂવથમાું એ હત ું િે. નપતાજીિ ે

એ હત ું કે િનહ? આ હાહ ા..! તૃષ ા ભગવાિિે હોય િન હ. પાણી લઈ આવો અિે પાણી  પીવે. એવી 

ઇચ્છા હોય િનહ. એવી શ રીરિી અવસ્થા પણ એિે હોય િનહ. શરીરિી અવ સ્થા એવી િ હોય, 

એમ કહે છે. ભાઈ! શ રીરિી  અવસ્થા પણ એ વી િ હોય. ઇચ્છા તો િ હોય પણ શર ી રિી અવ સ્થ ા 
એવી િ હોય. 

મ મ ક્ષ  :– પરમ ઔ દાકર ક. 

ઉત્તર :– પર મ ઔ દાકર ક શ રીર છે. બીજા કેવ ળી થાય તો પ રમઔદાકર ક પછી થાય. આ 

તો પહેલા પરમ ઔદાકર ક શરીર લઈિે આવે છે. ભગવાિ તો જન્મે ત્યારથી પરમ ઔદાકર ક. 
ઓહો હો..! કેવ ળીિે ક્ષ િા, તૃષ ા કેવી? જન્મે ત્યારથી એિે ક્ષ િા, તૃષ ા હોય પણ નિહાર િ હોય. 

ગૃહસ્થાશ્રમમ ાું પણ ભગવ ા િિે આહાર હોય, પાણી હોય પણ નિહાર િ હ ોય. આત્ માિી પનવત્રતા  
લઈિે આવ્યા છે િે. આહાહા..! અરે..! જગત લ ુંટાણ  છે િે િમથિા િામે. શ ું થાય? 
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મ મ ક્ષ  :– વાનણય ા ... 

ઉત્તર :– વાનણયા ... છે. ઝટ સહેલ ું મ ળે. સહેલ ું મ ળે, સહે લ ું. લ ુંટાઈ ગયા. શા કિો દાખલો 

િહોતો આપ્યો? ભીંિો અ િે દૂિી. સાુંભળ્ય ું હત ું િે? વાનણયાિો દ ાખલો િથ ી? અિમણ શા ક 
વેચવા મ ાટે લઈ આવ્યો હ શે. હવે ખપી ગય ું એમાું દસ શેર બાકી રહ્ ું. સાુંજિ  ું ટાણ , પણ કોઈક 

કોઈક ટ વ ા શ ું કહેવાય? દૂિી, ભીંિો. િીસોિા સારા સારા વીણીિે લઈ જાય િે ઓલા. થોિ ું થોિ ું 

રહે. પછી કોઈ વાનણયો જરી લોભી આવ્યો હશે. જો ભાઈ! આઠ આિા શેર અત્યાર સ િી વેંચ્ય ું 
છે. આ દસ શેર છે. ચાર આિા શેર આપીએ છ ીએ. ટ વો છે થોિો. ટ વો સમજો છો? િુંખ... િુંખ. 

થોિ ું  સડેલ ું. પાુંચ રૂનપયાિા અઢી રૂનપયા લાવો. ભારે આ તો! ઘરે જાય ત્યાું આખામાું ટ વો એક 

પણ સારો િ િી કળ્યો. સોંઘ ું  લેવા ગયા ત્યાું .... મફતમાું. ‘બા લચુંદ જી’! એમ આ સોંઘ ું લેવા જાય  
છે ત્યાું બિા સિેલા છે. પ ણ્યથી િમથ થાય િે આવા દેવ-ગ રુ હોય, એિે માિો તો તમારુું કલ્ય ાણ 

થાય. એ બિા સ ોંઘ ું લેવા જાય પણ મોંઘ ું પિશે. કાુંઈ હાથ આવશે િનહ. એ .... કહો, સમ જાણ ું 
કાુંઈ?  

આ પીવાિી ઇચ્છ ા રૂપ દ િઃ ખ િ હોય. ‘(૩) આ લ ોકિો ભય, પરલોકિ ો ભય ,..’ એ 

ભગવાિિે હોય િનહ. ‘ અરક્ષાભય, અ ગ નપ્તભય, મરણભય, વેદિાભય અિે અકસ્મ ાતભય એ મ 
ભય સાત પ્રક ા રે છે .’ એથી રનહત હ ોય. નિભથય ભગવ ાિ આત્મદશા પ્ર ગટ થઈ છે. આહા હા..! 

ભલે શરીર હોય. અિુંતી-અિુંતી આિુંદિી નિભથયતા, શાુંનતિી, સ્વચ્છતાિી પ્રભ તા પ્રગટી છે. 

એિે ભય-બય હોય િનહ. ક્શ્યાું જન્મશ ું? ક્શ્યાું અવતાર લેશ ું? એવો એિે ભય હોતો િથી. ‘(૪) 
ક્રોિી પ રુષિો ત ીવ્ર પકરણામ તે રોષ છે .’ એ ભગવાિિે હોતો િથી. ક્રોિી પ રુષિા તીવ્ર પકરણામ. 

લાલ આુંખ થઈ જાય િે? ભગવાિિ ું િામ િર ાવે િે લાલ આુંખ થઈ જાય. એ વા ભગવાિ હોય 
િનહ. રોષ િ હોય. 

‘ (૫) રાગ પ્રશ સ્ત અિે અપ્રશ સ્ત ...’  બે છે. રાગિા બે પ્ર કાર. એ ક શ ભ અિે એ ક અ શ ભ. 

‘ દાિ, શ ીલ, અપવ ાસ ત થા ગ રુજિોિી વૈયા વૃત્ય વગેરે માું ઉત્પ ન્ન થત ો તે પ્રશસ્ત ર ાગ છે ...’ 
શ ભરાગ છે. એ રાગ ભગવ ાિિે હોતો િથી. જ ઓ! આ ‘દાિ, શી લ, અપવાસ ત થા ગ રુજિ ોિી 

વૈય ાવૃત્ય ...’ એમાું ઉત્પન્ન થ તો પ ણ્યભાવ છે એ તો. પ ણ્ યભાવ રાગ-ર ાગ. સ મજાણ ું કાુંઈ? દાિિો 

ભાવ એ પ ણ્ય છે, િમથ િનહ. શીલ, શરીરિ ું શીલ બ્રહ્મ ચયથ પાળવ ું. શ ભરાગ છે. અપવાસ કરવો  
... શ ભરાગ છે. અિે ગ રુજિોિી, િમાથત્માઓિ ી વૈયાવૃ ત્ય, તેિ ાથી ઉત્પન્ન થતો પ્રશસ્ત રાગ, તે 
ભગવાિિે હોત ો િથી. દાિ, શીલ, અપવાસ ભગ વાિિે હોત ું િથી એમ કહે છે. 

‘સ્ત્ર ી સુંબુંિી, ર ાજા સુંબુંિી, ચોર સુંબુંિી ત થા ભો જિ સુંબુંિી નવકથા  કહેવાિા િે 

સ ાુંભળ વાિા કૌતૂહ લપકરણામ તે અપ્રશસ્ત રાગ છે .’ ભ ુંિો રાગ, માઠો રાગ. ‘સ્ત્ર ીસુંબ ુંિી,..’ રાગ 

અશ ભ. ‘રાજાસુંબુંિી ,...’ રાગ અશ ભ. ‘ચોરસુંબુંિી,..’ રાગ અશ ભ. ‘ભો જિસુંબુંિી ...’ રાગ 
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અશ ભ. એ ‘ સાુંભ ળવ ાિા કૌતૂ હલપકરણ ામ તે અ પ્રશ સ્ત ર ાગ છે .’ પણ ઓલો પ્રશસ્ત રાગ છે એ 
દાિ, શીલ, અપવાસ થી ઉત્ પન્ન થતો રાગ (છે), છતાું એ રાગ દ િઃખ રૂપ છે. પ્રશસ્તરાગ પણ છે 
દ િઃખરૂપ. 

મ મ ક્ષ  :– આ ક ળત ા છે. 

ઉત્તર :– આ ક ળતા છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? વ ગેરેમાું કહ્ ું છે િે? ‘ ગ રુજિોિી  વૈયાવૃત્ય 

વ ગેરે માું ઉત્પન્ન થતો...’ ભગવાિિી ભસ્ક્શ્ત, મૂનતથિી પૂ જા, એમાુંથ ી ઉત્પ ન્ન થતો શ ભરાગ, એ  
રાગ પ ણ દ િઃખદાયક છે, ક્શ્લેશ છે. એ ભગવાિિે હોતો િથી.  

અહીંયા કહે છે, ‘સ્ત્રીસુંબુંિી, રાજા સુંબુંિી, ચોર સુંબુંિી તથા ભોજિ સુંબુંિી નવકથા ..’ 

એ પાપ છે. ‘ સાુંભ ળવ ાિા કૌતૂ હલપકરણા મ ...’ કેમ છે? કેવી સ્ત્રી? ક્શ્યા ગામિી? ક્શ્યા દેશિી? 

કેવી રૂપા ળી? એ બિ ું સાુંભળવાિ ો નવકલ્પ તે ભુૂંિો પાપરાગ છે. એમ આહાર, ક્શ્યાુંિો આહાર? 
કોણે બિ ાવ્યો? કેમ બિાવ્ યો? ફલાણ ું. નવસ્મયતા કરે છે િે? કૌતૂહલત ા પાપરાગ છે. એ  
ભગવાિિે હોત ો િથી. 

‘ ચાર પ્રક ારિા શ્ર મણસુંઘ પ્રત્યે વાત્ સલ્ય સુંબુંિી મોહ તે પ્રશ સ્ત છે ...’ અહીંયા મોહ  

શબ્દે રાગ છે. મોહ એટલે પરમાું સાવિાિી એટલ ું. ‘ચ ાર પ્રક ારિા શ્ર મણસુંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય 

સુંબુંિી મ ોહ..’ જે શ ભ છે. એ નસવાયિો મ ોહ તે અશ ભ છે. શ્રમણ ચાર પ્ર કારિ ા. જ ઓ! ‘ (૧) 
ઋનષ, (૨) મ નિ, (૩) યનત અિે (૪) અણગાર.’  િીચે. ‘ ઋનદ્ધવ ાળા શ્રમણ તે ઋનષ છે ;...’ એવા 

ઋનદ્ધવાળા ઋનષ પ્રત્યે પ્રેમ, એ મોહ શ ભ છે. શ ભરાગ છે. છે મોહ. આહાહા..! ‘ અવનિ જ્ઞાિ, 

મ િિઃપયથયજ્ઞ ાિ અથવ ા કેવળજ્ઞાિવ ાળા શ્રમણ ...’ તેિ ા પ્રત્યેિો પ્રેમ એ મોહ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
શ ભરાગ મો હ છે. અહીં નમ થ્ યાત્વિી વાત િથ ી. 

‘ ઉપશ મક અથવા ક્ષપક શ્રેનણ માું આરૂઢ શ્રમણ તે યનત છે ;...’ એિા પ્રત્યેિો પ્રેમ પણ 

રાગ છે. ‘ સ ા માન્ય સ ાિ  તે અણ ગાર છે .’ એિા પ્રત્યેિો પ્રેમ તે પણ રાગ છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? ‘તે 

નસ વાયિ ો મોહ અપ્રશ સ્ત જ છે. (૭) િમથરૂ પ તથા શ ક્શ્લરૂપ  નચુંતિ ...’ િમથધ્ય ાિિ ું નચુંતિ, 

શ ક્શ્લધ્યાિિો અુંતર નવ ચાર  એ પ્રશસ્ત છે. ‘ તે નસ વાયિ ું (આતથરૂપ તથા રૌદ્રરૂપ  નચુંતિ) અપ્ર સ્ત 
જ છે.’ એ ભગવાિિે હોતા િથી. પ્રશસ્ત પણ િથી અિે અપ્રશસ્ત પણ િથી. ..... કોિ ું ધ્યાિ કરે 

છે? ધ્યાિ કહ્ ું છ ે િે? શ ક્શ્લધ્યાિ કેવળીિે. એ આિુંદિો અિ ભ વ કરે એ ધ્યાિ છે. આહાહા..! 

અતીનન્દ્રય અમૃતસા ગર ઉ છ ળી ગયો છે િે. બાઢ આવી છે. બાઢ. પયાથયમાું દકરયો ઉછળીિે ભરતી  
આવી છે. તમારા માું બાઢ કહે છે િે ? ‘બાલચુંદજી’! બા ઢ કહે છે. અમારે અહીંયાું ભરતી કહે છે. 

ભરતી-ભરતી. ભગ વાિિે  તો અિુંત-આિુંદિી બાઢ  આવી છે. સ િાજળ, અ મૃતજળ જેિા 
પયાથયમાું ઉછા ળા મા રે છે. એિે આવો રા ગ આકદ હોત ું  િથી.  



94  વનયમનો સાર ભાગ-૧ 

‘ (૮) નતયું ચો ત થા મિ ષ્ય ોિે વયકૃત દેહન વકાર તે જ જર ા છે .’ ભગવાિિે જરા હોતી  
િથી. કરોિ પૂવથિ ું આય ષ્ય હોય તો પણ જરા હોતી િથી. એવ ું િે એવ ું શરીર લાગે. નતયું ચ તથા 

મ િ ષ્યોિ ું વય...’ આ વય-વ ય છે િે? આ વય કૃત. ઉંમર-ઉંમર. એ દેહિ ો નવ કાર (છે). વયિે લીિે 

થતી શરીરિી જીણથદશ ા. એ  જીણથદશા ભગ વાિિે હોતી  િથી. ક્ષ િા લાગી, તૃષ ા લાગી િે શરીર  
જીણથ થઈ ગય ું. અિે આહાર  લીિા પછી પ િ  થઈ ગય ું એવો પાઠ ‘ભગ વતી’ િા પુંદરમાું શત કમ ા ું 

છે. બિી વાત ુંમાું બહ  ફેરફા ર. જરા િથી લ્યો.  

‘ (૯) વ ાત, નપત્ત અિે કફિી નવષ મતા થી ઉત્પ ન્ન થતી ક્શ્લેવર (–શર ીર) સુંબુંિી પીિ ા 

તે...’ ભગવાિિે રોગ િથી. દવા લેવ ા ગયા. ભગવાિિે ગોશ ાળે માયો. તેજો લેશ્યા 

સમવસ રણમ ાું. પણ સમવસરણમાું એવા આ વી શકે જ િનહ, સાુંભળિે. મારે  શિેો? ભગવાિિે 
છ મનહિા સ િી લોહ ીખુંિ ઝાિો. લોહીખુંિ ઝાિા સ મ જો છો? છ મનહિા સ િી લોહીખુંિિો ઝાિો 

ભગવાિિે રહ્ો. તેજો લેશ્યા મારી લેશ્યા બિી વાતો કસ્ લ્પત છે. ભગવાિિે એ હોત ું િથી. અરે...! 

વ્યવહાર ભ ગવાિ કોણ છે એિે ઓળખયા િનહ. નિશ્ચય ભગવાિિે તો ઓ ળખે જ િનહ. સમજાણ ું 
કાુંઈ? અિે આ વ્યવહાર ભગવાિિી શ્રદ્ધ ા એ તો નિશ્ચયિે બતાવે છે. સાચા ભગ વાિિી શ્રદ્ધા. 
પોતાિી શ્રદ્ધા એ તો કાુંઈ વ સ્ત  છે જ િનહ. જ ઓિે! દરકેિી ટી કા ક રીિે ખ લાસો ક યો છે.  

‘ રોગ,..’ સમજાણ ું? ભગવાિિે રોગ થયો. ત્યાું અણગારિે કહ્ ું, જાઓ ફલાણાિા ઘરેથી 

લઈ આવો. એિા ઘર માટે પકવાિ કય ો છે એ લઈ આ વો. ઘોિા મ ાટે કય ો એ. માર ા માટે કયો એ  

લાવીશ િનહ. એવ ું આ વે છે િે? ઘોિા માટે કય ો છે એ લ ઈ આવજો. એ બિી વાત ો કસ્લ્પત-રચિા. 
આહા હા..! ભારે કઠણ વ ાત, ભાઈ! સુંપ્રદાયિી વાતમાું થી છૂટવ ું, જેમાું જન્મ થયો  હોય એિા 

સુંસ્કાર પડ્યા હોય, ગળતા-ગળતા ગળથા ખાતા-ખાતા  િીકળ્ય ા છે. કે ટલી વાર લાગી, જ ઓિે! 

ખબર છે કે િનહ? આવા દોષો અકરહુંત પરમાત્માિે હોતા િથી. એવા અનહરુંતિ ી શ્રદ્ધા કર વી એ 
શ ભરાગ છે. અિે એ રાગ એમ બતાવે છે કે અુંદરમાું એિે નિમથળ સમકકત છે એમ બતાવે છે. 

એ માટે આ વ્યવ હારિી વાત કરી છે. 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગ રુદેવ!) 
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‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર. એમાાં પરમાત્મા સશરીરી અરરહાંત કેવા હોય? એિી શ્રદ્ધા 

તે વ્યવહારસ મરકત છે. વ્યવહારસમર કતમાાં શ્રદ્ધ ાવાિ પરમાત્મા કેવા હોય? એિી  વ્યાખ્યા છે. 

પરમાત્માિ ા શરીરિે રોગ િ  હોય. શરીર હ ોય, નિ કાળ જ્ઞાિ હોય, અિાંતઆિાંદ હોય, શરીર હ ોવા 
છતાાં એિે રોગ િ હોય. 

મુમુક્ષુ :– અહીંયાાં કેવ ળજ્ઞા િ છે એમ માિે, અહીંયાાં રો ગ છે એમ માિે. 

ઉત્તર :– િા. બ િલ કુલ નવરુ દ્ધ. તદ  િ તત્ત્વિો નવરોિ છે. એવી િિી અશાત ા રહી જાય, 

તો એિી પનવિ તા િહોતી. અિે એિે જીવિી દશા પણ િહોતી એિુાં ભાિ િથી એ િે. સાંપ્રદાયમાાં 
તો મોટો નવરોિ છે િે? ભગવાિિે રોગ હતો, દવા લ ા વ્યા, િિુાં કયુું. િિી કબપપત વાતુાં છે. 

પૂણણ આત્મદશા જયાાં પૂણણ આિાંદ પ્રગટ થાય, એિા શરીરિે અશાત ાિો એટલો ઉદય 
એટલો િ હોય કે જેમ ાાં રોગ આ વે. અશાતાિ ી પ્રકૃનત હોય છે પણ એ ત ો મોટા દરરયામાાં જે મ  

ચપટી રાખ િાખો એવા અશાતાિા રજકણ ો હોય છે. પરમપનવિ આત્મા જયાાં પૂણણ થયો એિા 
શરીર પરમ ઔદારર ક (હોય), એિે રોગ િ હોઈ શકે. રોગ જાણે છે એિે પરમાત્માિી ખિર િથી. 

મુમુક્ષુ :– એિે અઘાતી કમોિુાં જ્ઞાિ િરાિર િ થયુાં. 

ઉત્તર :– અઘાનતિુાં િનહ, નિમણળ પયાણયિુાં પણ િનહ. પૂણણ નિમણળ હોય તો કમણિો  રસ  

કેટલો ઘટી જાય (એિી ખ િર િથી). એિે એક્કેયિુાં (જ્ઞાિ) િથ ી. અજીવિુાં િથી, જીવિુાં િથી, 

સાંવર-નિજણરાિુાં િથી અિે મ ોક્ષિુાં િથી. ખરેખર એક્કેય તત્ત્વ િથી. એય..! જેિે આત્માિા ધ્યાિ 
દ્વારા અઘાતી કમણિા રસ ઘ ણા માંદ પડી ગયા છે, અશાતાિો ઉદય તો ઘણો માંદ પડી ગયો છે. 

અિાંતી અિાંતી શાત ા રખા વે છે. એવી પનવિતાિા પ રરણામિે પણ ઓ ળખ્યા િ થી કે આવા 

પરરણામ હોય ત્યાાં અશાતા હોઈ શકે િનહ. એવી વાત જરા ઝીણી છે. ખરેખર તો િવેતત્ત્વમાાં 
ભૂલ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એ દસમો િોલ આવ્ય ા છીએ. પરમાત્મા શરીર ી હોવા છતાાં, શરીર માાં એિે રોગ િ  હોય. 
‘(૧૦) સારદ-સનિિિ, મૂનતણ ઈંનિયો વાળા, ન વજાતીય િરિ ારકારદ ન વભા વવ્યાંજિ પયાણયિો જે 

ન વિાશ તેિ ે જ મૃત્યુ કહેવામાાં આવ્યુાં છે.’ ભગવાિિે મૃત્યુ છે િનહ. મૃત્યુ એિે કહીએ કે ભવાાંતર  

થઈિે િીજો જન્મ થાય તો મૃત્યુ  કહીએ. એિે િીજો જન્ મ છે િનહ. એવી આત્માિી પૂણણ પરમાત્મા 
દશા કે વળજ્ઞાિમ ાાં અહીં થાય  છે એમ કહે છે. શર ીરમ ાાં. હજી લોકોિે પરમાત્ મા કોણ? એિી શ્રદ્ધા 

શુાં? સ્વભાવે એવો જ પરમાત્મા હુાં છુાં. એવા દૃનિવાંતિે આવા પરમાત્માિ ી વ્યવહાર શ્રદ્ધા હોય 
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છે. એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાં ઈ? ‘રવજીભાઈ’! પૂવે િિુાં સાાંભળ્ુાં છે િે? રોગ થાય, ફલાણુાં થાય, 
એવુાં િિુાં. એ ‘મલુપ ચાંદભા ઈ’! તમારા ગામમાાં તો િહુાં  સાાંભળ્ુાં હતુાં. 

‘(૧૧) અ શુભ કમણિા નવપાક થી જનિત, શારીર રક શ્રમ થી ઉત્પન્ન થતો, જે દુગુંિિા  
સાંિાંિિે લીિે ખર ાિ વાસવ ા ળા જળબિાંદુ ઓિો સ મૂહ તે સ્વેદ છે.’ ભગવાિિે સ્વેદ–પરસેવો િ  

હોય. મહા અિાંત િળિા િ ણી આત્મા અિે શરીર માાં પણ અિાંતિળ છે. સમજાય છે કાાંઈ? એવુાં 

પરમાત્માિુાં વાસ્તનવ ક સ્વ રૂપ જ હજી શુાં છે? અરરહાંત કોિે કહે વા? આમ અરર હાંત એમ િોલે. 
ણમો અરરહાંતાણાં... ણમો અરરહાંતાણાં.. વળી કહે એિે રોગ થાય, એ વળી આહાર લે, એિે તૃષા 

લાગે. એ વળી પહેલે સમયે પરમાણુ ગ્રહે અિે િીજા સમયે કાઢે. એય..! પરમાત્માિે એણ ે 

ઓળખ્યા જ િથી. એટલે વ્યવહાર શ્રદ્ધા સાચી િથી. એિી નિશ્ચયશ્રદ્ધા પણ સાચી િથી હોતી. 
સમજાણુાં કાાંઈ? એિે સ્વેદ િ હોય. 

‘(૧૨) અનિિ િી પ્રાનિ (અથાણત   કોઈ વસ્તુ અનિિ  લાગવી) તે ખેદ છે.’ અનિિ લાગવી. 
ખેદ-િેદ ભગવાિિે કાાંઈ છે િનહ. અનિિ કાાંઈ છે િનહ. પૂણણ નિષ્ઠ આત્મા, પૂણાણિાંદ પ્રગટ દશા 
થઈ. (અનિિ) છે િનહ કાાંઈ. ઇિ િી પ્રાનિ થઈ ગઈ, અનિિ િો િાશ થઈ ગયો. એિે ખેદ િ હોય.  

‘(૧૩) સવણ જિતાિા (–જિસ માજિ ા) કણણમાાં અ મતૃ રેડત ા સહજ ચતુર કનવ ત્વિે 

લ ીિે,...’ હવે કહે છે કે આ વુાં અબભમાિ િ હ ોય એમ કહે છે. એ વા મિુર, મીઠુાં કન વત્વ હ ોય, કે 

સવણજીવિે ‘કણણમાાં અ મૃત રેડતા સહજ ચતુર કન વત્વ..’ એિે લઈિે અબભમાિ થાય કે, આહાહા..! 
મારો કે વો કાંઠ છે, એવુાં ભગવાિિે હોતુાં િથી. એ તો વીતરાગ સ વણજ્ઞ પરમાત્મ ા  છે. ધ્વનિ તો 

એવી અ લૌરક ક િી કળે કે લ ો કોિા કણણમાાં અ મૃત રેડતા હ ોય. કણણમાાં જાણે અમૃત રેડ ા તા હોય એ વી 

ભગવાિ તીથું કરદેવિ ી વાણ ી હોય છે. પણ એ તો જડિી દશા છે. આત્માિે અિે એિે કાાંઈ સાંિાંિ 
િથી. સમ્યગ્દદૃનિ પણ એ કાંઠિા અબભ માિ કરતો િથી, તો સવણજ્ઞ પરમાત્મ ાિે તો હોતુાં િથી. 

‘સહજ (સુાંદર) શર ીરિે લીિે,...’ શરીરિી સુાંદરતા, િમણાઈ હોય એિુાં અબભમાિ થઈ 
જાય છે. અમારુાં શ રીર િી જા કરત ા સારુાં. િૂળ (સ ારુ), એ તો માટી છે. એમ ાાં સારુાં  કોિે કહેવુાં? 

પરમાત્માિુાં શરીર તો સુાંદર આમ પરમ ઔદારરક. ઇન્િો હજાર િેિથી જુએ તો તૃનિ િ થાય. 

તોપણ શરીરિી સુાંદરતાિુાં  અબભમાિ એિે િથી. આત્મા આિાંદમૂનતણિો જયાાં પૂણણ અિુભ વ થયો, 
િીચે પણ આિાંદિો જયાાં સ મ્યક  માાં અિુભ વ થત ાાં, શરીરિી સુાંદરતાિુાં અબભમાિ જ્ઞાિીિે હોતુાં 

િથી. શરીરિી સુાંદરત ાિુાં અબભમાિ હોય તો તો નમથ્યા દૃનિ છે. સમજાય છે કાાંઈ? આ તો માટી 

જડ-િૂળ છે. એિી સુાંદરત ામાાં તો રાગ છે. એિુાં અબભમાિ હોઈ શકે િનહ. કેટલાક એવા હ ોય છ ે 
િે કે શરીરમાાં એવી સુાંદરતા  લઈિે જાણે શેરઠ યાિી જેમ ચાલે, શરીર આમ-આ મ.. એક હતા. શેઠ 
જેવી ચાલ કરતા એ ટલે શેઠિુાં િામ પડી ગયુાં. કહો, સમજાણુાં? 
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‘સહજ (ઉત્તમ) કુળિે લીિે,...’ સારા ઉત્તમ કુળમાાં ઉત્ પન્ન થયો હોય, એિુાં અબભમાિ  
(કરે). શેિા  કુ ળ? આત્માિે કુળ કેવા? આત્મા આિાંદ મૂનતણ પ્રભુ સબચચદાિાંદ આત્ મા, એિુાં કુળ  
શુાં? આમ તો કીિુાં છે, હોં! ‘એ અમ કુળ વત રીત’  

મુમુક્ષુ :– એ વ ળી જુદી રીતે. 

ઉત્તર :– ‘આિાંદઘિ જી’માાં આવે છે િે? 

મુમુક્ષુ :– એ શુદ્ધતાિી અપ ે ક્ષાએ... 

ઉત્તર :– એ તો શુદ્ધતાિ ી અપેક્ષા. હે િાથ! આ પનવ િતાિે પાંથે પૂરા પડ્યા, એ પાંથે 

ચાલિા રા તમારા કુળિી વટવાળા અમે છીએ. એ તો વીતરાગતાિ ા પાંથે ચાલવાિી કુળિી વ ટિી  

વાત છે. આ તો કુળમાાં જન્મ થયો એિા અબભમાિ (કરે) કે અમે આવા ઊંચા કુળમાાં જન્મેલા. 
કહો ‘શેઠી’! એિુાં અબભમાિ િ હોય, કહે છે. 

‘સહજ િળિે લીિે...’ શરીરમાાં િળ એ ટલુાં િિુાં હોય, સહેજે કુદરતી, હોં! એિુાં પણ એિે 
અબભમાિ િ હોય. ‘સ હજ ઐ શ્વયણિે લીિે...’ ઈશ્વરતા-મોટપ. ઇન્િો જેિે િમે. છતાાં ઈશ્વરતાિુાં 

એિે અબભમાિ િથી. અિે ‘આત્ મામાાં જે અહાંક ારિ ી ઉ ત્પનત્ત તે મદ છે.’ તે મદ હોતો િ થી. 

આહા..! અતીનન્િય ભગવ ા િ આિાંદસ્વ રૂપ જયાાં આત્મ ાિુાં ભાિ થાય, તો પણ અહીં તો કહે છે કે 
આઠ મદ હોતા િ થી. િમણિી  જયાાં દશા પ્ર ગટી, ત્યાાં હુાં આત્મા આિાંદ છુાં, જ્ઞાિ છુાં, શાાંનત છુાં. એવુાં 

જેિે િમણિી દશાિુાં ભાિ થાય, એિે પણ આઠ મદ હોતા િથી. જાનત મદ, કુળ મદ, િળ, રૂપ મદ 

એ તો જડિા અબભમાિ નમથ્યાત્વ સૂચ વે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શરીરિા અવયવો િી સુાંદરતાિા 
અબભમાિ, એ જડિા અબભમાિ છે. એ તો મૂાંઢ જીવ છે. આહા હા..! િહ ારમ ાાં લાગ તા હોય મો ટા 

જાણે માાંિાતા જેવા દેખાય. અાંદરમાાં એિા જડિા અબભ માિ મૂાંઢમાાં છે, મોટા મૂાંઢ જેવા છે. મોટા 

િળરદય ા િળદ જેવા છે એ મ કહે છે. મોટા સાાંઢ હોય છે િે? શરીર મજિુત અિે મોટા. એિે 

કાાંઈ ભાિ િ હોય તો માથા મારે અિે એવા તોફાિ કરે... જુઓિે! છોકરાવ તોફાિ કરે છે. પયો, 

પાછા િે આવ્યા છે. ... અાંદર કાાંઈક  વ હેંચવુાં છે િે? કષાય.. કષાય.. કષાય... કહે છે, એવો મદ 
એિે હોતો િથી. 

‘(૧૪) વળી મિિી પ્રસ ન્નતા માાં પર મ પ્રીનત.’ એવી ચીજ દેખીિે મિિી પ્રસન્નતા થાય  

અિે રનત થાય એ રનત ભગવાિિે હોત ી િથી. ‘(૧૫) પર મ સમ રસીભ ાવિ ી ભા વિા રન હત 
જી વોિે...’ આત્મા આિાંદ અિે વીતરાગ સ્વ રૂપ છે. એવી ‘(પર મ સમતાભ ાવિા અિુભ વ રન હત 

જી વોિે) ક્યારેક પૂવે િનહ જોયે લુાં જોવાિે લીિે થત ો ભા વ તે નવસ્મય છે.’ નવસ્મય.. નવસ્મય. 

નવસ્મય લાગે. કોિે નવસ્મય, િાપા! આહાહા..! ભગવાિઆત્મા આિાંદ સ્વ રૂપ એવુાં અતીનન્િય 
આિાંદિુાં ભાિ થાય, તો કોઈિે દેખીિ ેનવસ્મય થતો િથી. તો ભગવાિિે તો નવસ્મ ય હોતો િથી.  
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‘(૧૬) કેવળ શુભ કમણથ ી દેવપય ાણયમાાં જે ઉત્પનત્ત,...’ ભગવાિિે તો કાાંઈ જન્મ છે િનહ. 
દેવપયાણયમાાં પણ ઉત્પનત્ત િથી. ભગવાિ મર ીિે દેવમાાં જાય એમ છે? એ તો અરરહાંત પરમાત્મા 

પૂણણ થઈ ગયા. દેહ છૂટીિે નસદ્ધ થઈ જવાિા છે. એટલે ‘અશુભક મણ થી િારકપ યાણયમ ાાં જે 

ઉ ત્પનત્ત,...’ મહાપુણ્ય કયાણ હોય તો દેહ માાં ઊપજે. તો ભગવાિિે તો એ છે િનહ. જન્મ જ િથી. 
પાપ કયાણ હોય, નહાંસા, જૂઠુાં, ચોરી, નવષય, ભોગ, માાંસ, દારૂ (ખાિારા) મરીિે િરકમાાં જાય. એવા 

ભાવ ભગવ ાિિે તો હોતા િથી. એટલે એિે જન્મ હોત ો િથી. 

‘માય ાથી ન તયુંચપયાણયમ ાાં...’ કપટી જી વો આ ઢોર માાં ઊપ જે. આડા શર ીર થ ાય િે? આડા. 

માયા, કપ ટ અિે  કુ ટીલત ાથી  િહુ આડોડ ાઈ કર ી હ ોય, એ િિા મરીિે ઢોર માાં જવ ા િા. ભગવાિિે 

એવો જન્મ છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? અહીંયાાં મોટા ચતુર કરોડપનત વાન ણયા ગણાતા 
હોય. મરીિે ઢોરમ ાાં જાય. 

મુમુક્ષુ :– માય ાચા ર કરતા હોય તો જાય. 

ઉત્તર :– માયા, કપટ, કુ ટી લ, દાંભ, વક્રતા, આડોડાઈ, અાંતરમાાં એિા ફળ તરી કે પશુિા 
જન્મ એિે અિાંતવાર થાય. ભગવાિિે કાાંઈ છે િનહ. 

‘શુભાશુભ ન મશ્ર કમણથી...’ મિુષ્ય  થાય. કાાંઈક શુભ હ ોય અિે કાાંઈક  અશુભ હ ોય  તો 

મિુષ્ય  થાય, એ ભગવાિિે છે િનહ. તેથી ભગવાિિે જન્મ િથી. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? કેટલા ક 
લોકો કહેિે કે ભગવ ાિ આ વા હો ય, પણ િહુ જયારે પાપ વિે તો અવતાર લે. એમ છે િનહ. 
ભગવાિિે એ અવતા ર હો ય િનહ. 

મુમુક્ષુ :– ભક્ તોિી ભીડ ભાાંગવા મ ાટે અવત ાર લે. 

ઉત્તર :– ભીડ કોિી ભાાંગે? આહાહા..! ભક્ તોિી ભીડ હોય જ િનહ. એ િિી વાતુાં 
કપપિા છે. પરમાત્મ દશા જયાાં થઈ એિે પછી ઉત્પનત્તમાાં જન્મ છે જ િનહ. એિે અવતાર હોઈ  

શકે િનહ. પછી ઘણે કાળે મ ોક્ષમ ાાંથી પણ પાછા આ વે. એમ કહે છે િે? એમ છે િનહ. 

‘(૧૭) દશણિા વરણીય કમણિા ઉદય થી જેમ ાાં જ્ઞાિ જયોનત અ સ્ત થઈ જાય તે જ નિાંિા છે.’ 
નિાંિામાાં ભાિ િ રહે. એવી નિાંિા ભગવાિિે હોતી િથ ી. 

મુમુક્ષુ :– નિાંિાથ ી તો શાાંનત થાય છે.  

ઉત્તર :– િૂળેય શાાંતો િથી. જયોનત અસ્ત થઈ જાય. ત્યાાં જ્ઞાિ ઢ ાંકાઈ જાય છે.  

‘(૧૮) ઇિ િ ા નવયો ગમાાં નવક  લવભા વ (ગભર ાટ) તે જ ઉદ્વેગ છે. –આ (અઢા ર) મ હા 

દ ોષો થી િણ લ ોક વ્યાિ છે. વીત રાગ સવણ જ્ઞ આ દ ોષો થી ન વમુક્ ત છે.’ પયો. આ અઢાર દોષો  
હોતા િથી. શ્વેતાાંિર માાં અ ઢા ર દોષ િી જા કહે છે. આ અઢાર દોષ િી જા છે. િેમ ાાં મોટો ફેર છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? આ તો સિ ાતિ સત્ય વીત રાગ માગણ અ િારદથી ચાપયો આવે છે, એ િી રીત અિે 
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એિા પરમાત્મા આ વા હોય એમ કહે છે. સમજાણુાં? પેલા કહેિે ભાઈ! મહાવીર તો િેિા એક છ ે 
િે! એમ કહે છે. એકે એક વ ાતમાાં િિો ફેર છે. વીત રાગ િુાં પરમાત્માિુાં, અરરહાંતિુાં સ્વરૂપ સાંતોએ  

કહ્ુાં અિે જે અિારદ છે એિાથી િી જા સાંપ્રદાયમ ાાં ફેર છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શ્વેતાાંિરમ ાાં અિે 

સ્થાિ કવ ાસી માાં િન્ને માાં ઉં િુાં છે. દેવિા સ્વરૂપિી વાત જ ઊંિી છે. એય.. ‘ચીમિભાઈ’! 
આહા હા..! 

હવે કૌંસમાાં લખ્યુાં છે. ‘[વીતર ાગ સ વણજ્ઞિે િવ્ય-ભા વ ઘાનતક મોિો અભ ાવ હ ોવાથી..]’ 
િવ્ય એટલે જડકમણ અિે ભાવ એટલે નવ કાર આરદ. ‘તે મિે ભય, રોષ, રાગ, મોહ, શુભાશુભ 

ન ચાંતા,...’ આ શુભાશુભ નચાંતા. ‘ખેદ, મદ, રનત, નવ સ્મય, નિાંિા ત થા ઉદ્વેગ...’ અનગયાર િો લ  

થયા. એ અનગયાર િોલ છે. અઢારમાાંથી અનગયાર િોલ. પ હેલુાં એટલુાં આવ્યુાં, ઘાનતકમણિો િવ્ય-
ભાવિો અભા વ હોવ ાથી. આ િ હોય એમ. નસદ્ધાાંત નસદ્ધ કયો.  

‘વ ળી તેમિે સમુિ જેટ લા શાત ાવેદિ ીયકમોદય મધ્યે...’ સમુિ જેવો ભગવાિ િે તો 
શાતાવેદિ ીયિો ઉ દય છે. ‘બિ ાંદુ જે ટલો અશા તાવે દિીયકમ ોદય વતે છે, તે મ ોહિ ીયકમણિા તદ  િ 

અભ ાવ માાં, લે શમાિ પણ ક્ષુિા કે તૃષ ાિુાં નિનમત્ત  ક્યાાં થી થાય?’ ભગવાિિે ક્ષુિા-તૃષ ા હોત ી  

િથી. ‘િ જ થાય; કારણ કે ગમે એ ટલુાં અશાત ાવેદિીય કમણ હોય તો પણ મોહિીયક મણિ ા 
અભ ાવમાાં દુ ુઃખિી લ ાગણ ી હ ોઈ શકે િનહ. ત ો પછ ી અહીં તો જયાાં અિાંતગુણા શાતાવેદિ ીયકમણ 

મ ધ્યે અપપમાિ (–અનવદ્ય માિ જે વુાં) અશાત ાવેદિ ીયકમણ વતે છે ત્યાાં ક્ષુિાતૃષાિી લાગ ણી ક્યાાંથી 

હ ોય?’ એ િે િોલિે નસદ્ધ કયાણ. પહેલા અનગયારિે (નસદ્ધ કયાણ હતા). અનગયાર કેમ િથી એમ 
નસદ્ધ કયુું. આ િે કેમ િ થી એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘ક્ષુિાતૃષાિ ા સદ  ભા વમાાં અિાંત સુખ, અિાંતવ ીયણ વગેરે ક્યાાંથ ી સાંભવે?’ ક્ષુિાતૃષા હોય  
તો અિાંતઆિાંદ અિે અિાંતવીયણ ક્યાાંથી હોય? ‘આ મ વ ીતરાગ સ વણજ્ઞિે ક્ષુિા (તથ ા તૃષા) િન હ 

હ ોવાથી તેમિે કવ લાહાર  પણ હોત ો િથી.’ એ કોનળયા લે અિે આહાર ક રે એમ હોતુાં િથી. દવા  

લે અિે ઔષિ ખાય એવુાં હોતુાં િથી. ‘કવલાહાર નવિા પણ તે મિે (અન્ય મિુષ્ય ોિે અસાંભનવત 
એ વાાં,)...’ સાિારણિે અસાંભનવત. ‘સુગાંિીત, સુર સવાળાાં, સિિાતુરન હત પરમ ૌદારરક શર ીરરૂપ 

િોક માણહ ારિે યો ગ્દય, સૂક્ષ્મ પુદ  ગ લો પ્રનતક્ષણ (ભગ વાિિા શરીરમ ાાં) આ વે છે.’ પુણ્યિા કારણે 
એિા શરીર માાં એટલ ા િિા સારા રજ કણો આ વે છે. ‘તેથ ી શર ીરન સ્થનત ર હે છે.’ તેર િોલ થયા. 

‘વ ળી પનવિતાિે અિે પુણ્યિે એવો સાંિાંિ હોય છે અથ ાણત   ઘાનતક મોિા અભા વિે અિે 

િાકી રહે લા અઘાનતક મ ોિે એવ ો સહજ સાંિાંિ હોય છે કે વીતરા ગ સવણ જ્ઞિે તે િાકી રહે લાાં 
અઘ ાનતકમોિ ા ફ ળરૂપ પરમ ૌદારરક શર ીરમ ાાં જરા, રોગ  અિે પરસે વો હોતા િ થી.’  એમ. એ 

િ ણિે નસદ્ધ કયાણ. પહેલા અનગયારિે, પછી િે િે, પછી િણિે નસદ્ધ કયાું કે કમે િથી. એમ. 

ભગવાિિે શરીર હ ોવા છ તાાં જરા િ હોય, રોગ િ હોય, એિે પરસેવો િ હોય. ‘વ ળી કેવળી 
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ભ ગવાિિે ભ વાાંત રમાાં ઉત્પનત્તિા નિન મત્તભૂત શુભ ાશુભ ભા વો િન હ હોવ ાથી તેમિે જન્મ હોત ો 
િ થી; અિે જે દેહન વયો ગ પછ ી ભવાાંત રપ્રાનિરૂપ જન્મ થ તો િથી તે દેહન વયો ગિે મ રણ કહેવાતુાં 

િ થી.’ અનગયાર. અનગયારિે િે, તેરિ ે િે પાંદર િે િે સત્તર. અઢાર થયા િે? જરા, રોગ અિે 

પરસેવો િણ આવ્યા, જુઓ િે! અનગયાર િે િે તેર, અિે િણ સોળ, અિે િે અઢાર. જન્મ અિ ે 
મરણ. પાંરડતજીએ અઢારિી નસનદ્ધ  કરી. 

‘આ રીતે વીતર ાગ સ વણજ્ઞ અઢ ાર દોષ રન હત છે.] એ જ રીતે (અન્ય શાસ્ત્રો માાં ગ ાથા દ્વારા) 
કહ્ુાં છે :–’ જુઓ! 

सो धम्मो जत्थ दया सो वि तिो विसयविग्गहो जत्थ।  
दसअडदोसरवहओ सो दिेो िवि सदंहेो ।। 

કહો ‘જેઠાભ ાઈ’! 

‘તે િમણ છે જય ાાં દયા છે,...’ રાગરનહત અનહાંસા સ્વભા વ પ્રગટે તેિ ે અહીં દયા કહે  છે. 
િમણ તે અનહાંસા છે. અનહાંસા તે રાગિી અિઉત્પનત્ત છે. આત્મા માાં વીતરા ગપણાિી ઉત્પનત્ત અિે 

રાગિી અિુત્પનત્ત, એિે અહીંયા અન હાંસા અિે દયા-િ મણ કહેવામાાં આવે છે. સ મ જાણુાં કાાંઈ? ‘તે 

તપ છે જયાાં નવષયોિો નિગ્રહ છે,...’ મુનિપણુાં એિે કહીએ કે જે પાાંચેય ઇનન્િયિા નવષયિો નિગ્રહ 
થઈ, અનિનન્િય આિાંદિુાં ઉગ્ર વેદિ છે એિે મુનિપ ણુાં અિે તપ કહેવામાાં આવે છે. સ મજાણુાં કાાંઈ? 

જેમાાં પાાંચ ઇનન્િયિા નવષયોિો નિગ્રહ થતો િથ ી, અનિનન્િય દશા પ્રગ ટ થતી િથી એ િે તપ કહેતા 
િથી. એિે લાાંિણુાં કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આ વષીત પ કરે છે િે?  

મુમુક્ષુ :– એમ ાાં પ ણ અમુક અાંશે નવષયિો નિગ્રહ તો થા ય છે. 

ઉત્તર :– િૂળ પણ થતો િથી. અનિનન્િયિી દૃનિ નવિા ઇનન્િયિો નિગ્રહ થાય ક્યાાંથી? 

અનિનન્િય ભગવાિ આત્મા છે એિી જય ાાં દૃનિિુાં ભાિ િથી. ઇનન્િયિો નિગ્ર હ તો એિે કહે છે. 

જડઇનન્િય, ભાવઇનન્િય અ િે ઇનન્િયિાનવષયો, એ િણેિો આશ્રય છોડ ીિે અતીનન્િ યિો આશ્રય  
લે, ત્યારે ઇનન્િયિે જીતી કહેવામાાં આવે છે. ‘સમયસ ાર’િી ૩૧ મી ગાથા. ‘जो इवंदय ेवजवित्ता’ 

મુમુક્ષુ :– અથણ િિ ા જુદા. 

ઉત્તર :– અ થણ િિા જુદ ા છે. કેટલાક અ થણ ફેરવ શો? એક જણો વળી એમ કહેતો હતો. શુાં 
કરે? ભાઈ! તિે ખિર િથી. 

ભગવાિ આત્મા...! મુનિપ ણુાં અિે તપ તો એિે કહીએ કે  જેમાાં ખાંડઇનન્િય, ભાવ ઇનન્િય, 

જડઇનન્િય અિે એિા નવષ યો એટલે વાણી આરદ એ  િિાિુાં લક્ષ છોડ ીિે, અતીન ન્િય  એવા 
ભગવાિ આત્માિ ો આશ્રય  કરીિે રહે, એિે અહીંયાાં ઇનન્િયિો જીતિારો કહેવામાાં આવે છે. 
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આહા હા..! ભારે! સમ જાણુાં કાાંઈ? ‘તે દે વ છે જે અઢાર દ ોષ રનહત છે;...’ િણ િોલ મુક્યા છે િે? 
દેવ તો એિે કહીએ જેમ ાાં અઢાર દોષ હોય િનહ. ‘આ િાિત માાં સાંશય િથ ી.’ પયો. 

‘વ ળી શ્રી ન વદ્યાિાંદ સ્વ ામીએ (શ્લોક દ્વારા) કહ્ુાં છે ક  ે:–’ 

अविमतफलवसद्धरेभ्यपुायः सबुोधः  
स च ििवत सशुास्रात्तस्यचोत्पवत्तराप्तात    ।  
इवत ििवत स पजू्यस्तत्प्रसादात्प्पबदु्धःे   
न वह कृतमपुकारं साधिो विस्मरवि  ।।  

સવણજ્ઞ પરમે શ્વર, પરમાત્મ ા અઢાર દોષરનહ ત, એવા અર રહાંતિ ે ઓળખાવ્યા. હ વે કહે છે 
કે એ અરરહાંતિી કૃપ ાિુાં ફળ મુબક્ ત છે. એય.. ‘ચાંદુભાઈ’! પાછી કૃપા થઈ ગઈ! 

મુમુક્ષુ :– વીત રાગત ામાાં થી કૃપ ા ક્ યાાંથી આવી? 

ઉત્તર :– કૃપ ાિો અ થણ એ કે  પરમાત્મા પૂણણ સ્વરૂપ, સ વણજ્ઞ, એિા જ્ઞાિમ ાાં આ આ ત્માિુાં 
જ્ઞાિ ભાસ્યુાં કે આ ક્ષણે આમિે આ થયુાં. એ ભગવાિિી કરુણા-કૃપ ા છે. ‘કરુણા હમપાવત હ ૈ 

તુમકી, િાત રહી સુગુરુ ગ મકી.’ કરુણા ભ ગવાિિી એટલે? સવણ જ્ઞ પરમેશ્વરે એક સમય માાં 

િણકાળ જોયા, એમાાં જે સ મયે િમીિે આત્મજ્ઞાિ, દ શણિ અિે અિુભ વ થાય તે  સમયે તેિ ા 
જ્ઞાિમ ાાં એમ વતણતુાં હતુાં કે આિે આ સમયે થયુાં, એ એિી કરુણા (છે). સમજાણુાં કાાં ઈ? 

‘ઇિ  ફ ળિી નસનદ્ધિો ઉપાય સુિોિ છે.’ શુાં કહે છે? સમ્યક  જ્ઞાિથી વાત ઉપ ાડી. 
સમ્યક  જ્ઞાિ થી આત્માિે સુિોિ થાય. ‘ઇિ ફ ળિી નસનદ્ધિ ો ઉપાય સુિોિ છે. (અથાણત   મુબક્ તિી 

પ્રાન િિો ઉપાય સમ્યગ્દ જ્ઞાિ છે),...’ ત્યાાંથી ઉપાડ્યુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ઇિ ફળ એટલે મુબક્ ત. એ 

ફળિી પ્રાનિિ ો ઉપાય સુ િોિ છે. ‘(અથાણત   મુબક્ તિી પ્ર ાનિિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે.),...’ 
પૂણાણિાંદિી એવી મુબક્ ત, એિો ઉપાય તો સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ નવિા મુબક્ ત મળે િનહ. કહો, 

સમજાય છે કાાંઈ?  

‘સુિોિ સુશાસ્ત્ર થી થાય છે,...’ કહો. એક િાજુ કહે વુાં શાસ્ત્રથી જ્ઞાિ થાય િનહ. કઈ 

અપેક્ષા છે? ભગ વાિિી વાણી સમ્યગ્દજ્ઞાિ થિારિે, એ વીતરા ગિી વાણી જ નિન મ ત્ત હોય છે એ 

અહીં નસદ્ધ કર વુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જેિે આત્મજ્ઞાિ વ સ્તુ થાય, ભગવાિિી વાણ ી માાં એમ આવ્યુાં 
હતુાં કે તારુાં સ્વરૂપ સબચચદાિાંદ પૂણણ છો. એિા ઉપર ધ્યાિ લગાવ, તો તિે જ્ઞાિ થાય જ. એ 
જ્ઞાિ થયુાં ત્યારે વીતરા ગિી વાણી થી થયુાં એમ વ્યવહા ર થી કહેવા માાં આવે છે. 

મુમુક્ષુ :– વાણ ી તો પુદ  ગલ છે. 
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ઉત્તર :– પુદ  ગલ એ ટલે નિનમત્ત થઈ િે? નિનમત્ત. સમ્યગ્દજ્ઞાિ આમ કહ્ુાં એમણે, તે 
તરફિા લક્ષવા ળુ જ્ઞાિ થયુાં. પછી એિે છોડીિે સ્વિુાં થયુાં ત્યારે એિે નિનમત્ત કહે વામાાં આવ્યુાં. 
સમજાણુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– એક િાજુ કહેવુાં થાય િનહ, એક િાજુ કહેવુાં થાય.. 

ઉત્તર :– એ કઈ અપેક્ષાએ એ સમજવુાં જોઈએ િે. આહાહા..!  

સવણજ્ઞપદ–એક સેકન્ડિ ા અસાંખ્ય ભાગમાાં જેિે િણકાળ, િણલોક જણાય, એવી જ્ઞાિિી 

દશા, તેિ ુાં હોવાપણુાં, જેિે અાંતરમાાં વાણી આવીિે  સ્વીકાયુું, એિે અાંદર સમ્યગ્દદશણિ અિે 
સમ્યગ્દજ્ઞાિ થાય, એમાાં એ બજિવાણી નિનમત્ત કહેવામાાં આવે, માટે વાણીથી થયુાં એમ કહેવા માાં 

આવે છે. કહો, સ મજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! અજ્ઞાિ ીઓિી વાણી નિનમત્ત િ હોય એમ નસદ્ધ કરવુાં 
છે. વ્યવહાર થી તો એમ જ લેવાય િે. 

‘(મુબક્ તિી પ્રાનિિો  ઉપાય સમ્યગ્દ જ્ઞાિ છે),...’ એમ કહે છે અહીં, જુઓ! સમ્યગ્દદશણિ, 

જ્ઞાિ, ચારરિ  િણ લેતા સમ્યગ્દજ્ઞાિ થી ઉપાડ્યુાં છે. ‘(મુબક્ તિી પ્રાનિિ ો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે),...’ 
ત્યાાંથી ઉપાડ્યુાં છે. સમ્યગ્દજ્ઞા િ ‘સુિોિ સુ શાસ્ત્રથી થ ાય છે,...’ શબ્દ વાપયો છે જુઓ! સુિોિિે 

‘સુ’ છે અિે શાસ્ત્રિે ‘સુ’ છે. સુિોિ એિે કહીએ કે જે આત્મા સબચચદાિાંદ પ્રભુ પૂણણ સ્વરૂપ 

જેિા અાંતર જ્ઞાિમાાં આ વે એવા જ્ઞ ાિિે સુિોિ કહે વામાાં આવે છે. કહ ો, સમજાણુાં  કાાંઈ? અિે એ 
‘સુિોિ સુશાસ્ત્ર થી થાય છે.’ સુશાસ્ત્ર. કુશાસ્ત્ર િનહ. ભગવાિિી વ ાણીિા શાસ્ત્ર ો. આહા હા..! એિે 

પરખવા પડશે કે િનહ? કે આ વીતર ાગિા શ ાસ્ત્ર જ્ઞાિી િા છે અિે આ કબપપત છે એવો આાંતર ો  
પાડ્યા નવિા સુશાસ્ત્રિી પ રીક્ષા ક્ યાાંથી થશે એિે? સમ જાણુાં કાાંઈ? 

‘સુિોિ સુશાસ્ત્રથી થ ાય છે, સુશાસ્ત્રિ ી ઉત્પનત્ત આિ થી થાય છે;...’ એ સુશાસ્ત્રિી 

ઉત્પનત્ત નિ લોકિા થ તી થુંકર િી ધ્વનિથી થાય છે. સવણજ્ઞ પરમાત્મ ા પૂણણપદિે પ્રાિ (થયા છે). 

શરીર િા કી છે, હજી વાણી િા કી છે. એ ધ્વનિ ઊઠે છે એ શાસ્ત્ર. એ સુશાસ્ત્રથી િો િ થાય અિે 

િોિ તે મુબક્ તિો ઉપાય છે. અિે એ સુશાસ્ત્ર વીતરા ગથી ઉત્પન્ન થાય. સ વણજ્ઞ પરમે શ્વરિી વ ાણી 

નસવાય સુશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન હ ો ઈ શકે િનહ. જેણે િણકાળ, િણલોક જોયા અિે જાણ્ય ા િથી એિી 
વાણી માાં સુશાસ્ત્રપણુાં ક્યાાંથી આવે? િમણિુાં મૂળ સવણ જ્ઞ છે, આવે છે િે? સમજાણુાં કાાંઈ? જેણે આ 

િણકાળ, િણલો ક જાણ્યા, એવી પોતાિી શબક્ ત આત્મા િી હતી. એવી જેણે પ્રગટ કરી છે, એિાથી  

સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત છે. આહો..! નિનમત્તથી કથિ છે િે? શાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત તો વાણી છે. વાણી તો 
વાણી થી થાય છે. પણ એમાાં  નિનમત્તપણુાં સવણજ્ઞપણાિુાં હતુાં િે? સમજાણુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– આજ તો મ ાાંડ માાં ડ લાઈિમાાં વાર ો આવ્યો િે. 

ઉત્તર :– કોઈ વ ારો આ વતો િથી કોઈિો, અહીં તો જેિો છે એિો છે………. 
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આહા હા..! આત્ માિી પૂણાણ િાંદ દશા, એવી જે મુબક્ ત એિુાં કારણ સમ્યગ્દ જ્ઞાિ, સુ િોિિુાં 
કારણ સુશાસ્ત્ર, સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત સવણજ્ઞિા મુખારન વાંદથી આ વે તે. આહાહા..! કહો, સમજાણ ુાં 

આમાાં? િી જા સવણજ્ઞ થી આ વેલ શાસ્ત્ર િથી તો એ શાસ્ત્ર િથી. વીતરાગિા મુખમાાંથ ી િીકળ્ા એ  

શાસ્ત્ર કહેવાય. એ સુશાસ્ત્ર છે. એય..! ‘ચેતિજી’! શુાં કહેવુાં છે? આ તો િિા વાાંિા ઉઠશે. િને્ન 
સાંપ્રદાયિા ભગવાિ એક છે. એ.. ‘હરરભાઈ’! િા પાડ ેછે. ભગવાિ એક છે િનહ. સાચા ભગવ ાિ 

તો જેિ ે એક સમયમાાં નિ કાળજ્ઞાિ (પ્રગટ્ુાં છે). શરીરમ ાાં રોગ િનહ, ક્ષુિા િનહ, તૃષા િનહ, એવા 

જે પરમાત્મા તેિ ા મુખમાાંથ ી િીકળેલ ા શાસ્ત્ર, એિે સુશાસ્ત્ર કહેવા માાં આ વે છે. એિા નસવાયિા  
કપપેલા શાસ્ત્રિે કુશ ાસ્ત્ર કહે છે. કુશાસ્ત્રથ ી િોિ થાય િન હ અિે િોિ નવિા મુબક્ ત થાય િનહ, એમ  

કહે છે. આહાહા..! એિે પ રીક્ષા  કર વી પડશે કે િનહ? ક્યાાં ગયા તમા રા ‘ચીમિ ભાઈ’ િથી 

આવ્યા? તાવ આવે છે? કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? અરે..રે..! ભૂપયા, મૂળમાાં ભૂપયા. ભગવાિમાાં ભૂપયા  
એિે િિી ભૂલ પ ડી. સમજાણુાં કાાંઈ? કહો, ‘દેવજીભ ા ઈ’! ક્યાાં કણિી! કહો. ઓહોહો..!  

‘સુશાસ્ત્રિ ી ઉત્પનત્ત આિ થી થ ાય છે;...’ પૂણાણિાંદ અિે સવણજ્ઞપદ પ્રાિ છે, એિા મુ ખથી 
વાણી િી કળે એિે સુશાસ્ત્ર કહીએ. એિા નસવાયિા પો તે પોતાિી કપપિાથ ી કરીિે  િાાંધ્યા હોય  

એિે શાસ્ત્ર કહે વામ ાાં આવે િનહ. ભારે ભાઈ આ તો કા મ આ કરુાં. માણસ સાથે ર હે વુાં અિે અતડા 

રહેવુાં. ‘જેઠાભાઈ’! ‘જેઠાભાઈ’ પહેલા અહીંયાાં સાાંભ ળવા આવ્યા હતા તો પણ ભ ડ કતા હત ા. 
‘અમરેલ ી’ િનહ? કપોળિી િમણશાળા માાં. ‘અમ રેલી’. આ જુઓ! અમાર ા મોટા-મોટા દાખલા આપ ે 

કે ચક્રવત ી સમરકતી હોય એિે આમ હોય. છ ખાંડિાું રાજ હોય તો પણ સમરકત  હોય. રાજ-

િાજિો સ્વામી છે િનહ. સ મરકતીિે આ િ હોય. અ જ્ઞા િી રાગિો સ્વામી માિે. એ  ત્યાગી હોય 
તો પણ રાગિો સ્વામી માિે તો એ નમથ્યાત્વ છે. અ િે ત્યાગી િથી અિે રાગિ ો સ્વામી િથ ી  

માિતો અિે આત્ માિો અ િુભવ હોય એ સમર કતી. આ તો મોટી મ ોટી વાતુાં કરે છે. પહેલા 
‘અમરેલ ી’ એવુાં થયુાં હતુાં. (સાંવત) ૨૦૦૬િી સાલ.  ઘણા વષણ થઈ ગયા, હોં! ૨૧ વષણ થઈ ગયા. 

મુમુક્ષુ :– તે પહેલા રાજ કોટમાાં જ આવતા. 

ઉત્તર :– આ તો પ હેલા આ ટલુાં સાાંભળ્ુાં ત્યારે એ ભડકતા હતા. 

મુમુક્ષુ :– ત્યારે ખિર પ ડી. 

ઉત્તર :– ત્યારે ખિર પડી. કોઈકે કહ્ુાં ... કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? છે વાત એવી, હોં!  
‘ગુલાિચાંદભ ાઈ’! આ ત્યાાં ક્યાાં સાંભળવા મળે એવુાં છે? ત્યાાં ‘કલકત્તા’માાં છે આ? 

મુમુક્ષુ :– કલકત્ત ામાાં દુનિયા  .. 

ઉત્તર :– ત્યાાં આપણા ‘વીર ચાંદભાઈ’ િે એ વાાંચે છે. િીજા કોઈ વાાં ચે છે? 

મુમુક્ષુ :– વજુભાઈ.. 
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ઉત્તર :– હા, ‘વજુભાઈ ખા રા’. આવો મ ાગણ છે, િાપુ! એણે પરીક્ષા કરવી પડશે. અિે 
િરાિર ઓ ળખાણ કર વી પડશે. જેિ ે માિવા છે એિી પરીક્ષા કયાણ નવિા માિે? પરમાત્મા 
અરરહાંત કેવા હોય? 

મુમુક્ષુ :– આત્ માિે માન્યા પછી નિનમત્તિુાં શુાં કામ છે? 

ઉત્તર :– પણ એ આત્માિે માિે ક્યારે? અહીં તો એમ કહે છે. એ વાણી મળે અિે વાણીિુાં 

જ્ઞાિ થાય, ત્યારે આત્ માિુાં જ્ઞાિ થાય એ ર ીતે અહીં વ ા ત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? સુશા સ્ત્રિી ઉત્પનત્ત 

ભગવાિ થી અિે સુશાસ્ત્રિી  ઉત્પનત્તથી સુિોિ (થાય). સુશાસ્ત્ર એિે કહે કે જુ ઓ! આ આત્મા. 
ભલે પરલક્ષી જ્ઞ ાિ છે, પણ એવુાં આવે છે એ અહીં તો ન સદ્ધ કરવુાં છે. 

મુમુક્ષુ :– પરલ ક્ષી જ્ઞાિિ ી રકાંમત શુાં? 

ઉત્તર :– રકાંમત િનહ, આ ત ો હોય છે એટલી વાત છે. હ ોય છે એટલી વ ાત છે.િસ. 

મુમુક્ષુ :– રકાંમત વ ગરિી વ સ્તુ હોય એિુાં કામ શુાં? 

ઉત્તર :– પણ એ આવ્યા નવ િા રહે િનહ. સીિુાં સાાંભ ળે િનહ અિે સમ્યગ્દદશણિ થઈ જાય  

એમ કોઈ રદ’ હ ોઈ શકે િનહ. એય..! અિુભ વ થઈ ગયો, પછી ગમે તે એિે નિનમત્તથી વાત કરો. 
સમજાણુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– અિુભ વ પહેલા માટેિી વ ાત છે. 

ઉત્તર :– એ અિુભ વ માટે તો કહે છે કે અિુભ વ કોિે થાય? સમ્યગ્દજ્ઞાિ કોિે થાય? કે 

સુશાસ્ત્રથી થ ાય. નિનમત્તપણાિી વાત છે િે અહીંયાાં? ઉ પાદાિ છે પોતાિુાં. એિે સશુાસ્ત્ર નિનમત્ત 
હોય. કુશાસ્ત્ર નિનમત્ત હોય  િનહ. સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત પરમાત્મા થી થાય. સશર ીરી ભગવ ાિ  
પરમાત્મા નિ લોકિા થ તીથું કર. આહાહ ા..! ૐ ધ્વનિ ઊઠે. 

મુમુક્ષુ :– સ્વયાંિોિ થઈ ગ યો. 

પૂજયગુરુદેવશ્રી :– સ્વયાંિોિ  જ છે પણ એ પોતે પહેલા તો િીજા પાસે સમ જયો પછી 
સ્વયાંિ ોિ થાય છે. એકવાર  જ્ઞાિીિી વાણી કાિે પડી િ હોય અિે એિી મેળે સમજી જાય એમ 

િિી શકે િનહ. એવ ી વસ્તુ િી મયાણદા છે. છતાાં એિાથી  સમજતો િથી એ નિશ્ચય છે. અરે..! ભારે 
વાતુાં, ભાઈ! એય..! અટપટી વાતુાં છે. 

મુમુક્ષુ :– એક તરફ થી કહે, નિનમત્ત અરકાંનચત્ કર છે અ િે અહીં કહે છે, આ જ નિન મત્ત 
હોય. 

ઉત્તર :– એ હોય છે એિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે, એિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે. સ્વપરપ્રકાશ ક છે. 

સ્વપરપ્ર કાશ કમ ાાં ભગવાિ િી વાણી જ નિનમત્ત હોય. એમ આ સવણ જ્ઞ પરમેશ્વર. એિે રોગ છે, 
ક્ષુિા છે, તૃષ ા છે, અપપજ્ઞ છે, એ વાણી શાસ્ત્ર િથી. 
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મુમુક્ષુ :– એ તો િિી િ ાહ્  વાતો છે, એિુાં શુાં કામ છે? 

ઉત્તર :– િાહ્ વાત પણ પરીક્ષા િક્કી કયાણ નવિા, િાહ્ િુાં િક્કી કયાણ નવિા અાંતરમાાં જઈ 

શી રીતે શકશે? એિા ખ્યા લમાાં એ વાત આવ્ય ા નવિા. એ ખ્યાલિે પછી છોડવો છે િે? પણ 
ખ્યાલમાાં પહેલ ી વ ાત શુાં છે  એ તો આવવ ી જોઈએ. સાંક્ષેપમાાં ભલે. કાાંઈ લાાં િી વ ા ત િથી. દેવ  
પરમાત્મા પૂણણ પુરુષ હોય. સમજાણુાં કાાંઈ?  

(સાંવત) ૧૯૭૨િી સાલ માાં  જયારે વાાંિા ઊઠ્યા હતા ત્યા રે પહેલુાં આ આવ્યુાં હતુાં િ ે

અમારે? ભગવાિે દીઠુાં એમ  થાય. (મેં કીિુાં), ભગવાિે દીઠુાં, ભગવાિ જેિે િેઠા એિા ભગવાિે 

ભવ ભાળ્ ા જ િથી. આ વ ા ણી કેવ ી આ વી? આ  શુાં આવ્ યુાં? ૧૯૭૨િી સાલ, હોં! ૫ ૫ વષણ થયા. 
આ ભગવાિિે દીઠા નવિા એક ભવ ઘટે િનહ. કોિી વ ાણી છે આ? કોિી વાણી છે આ? કોણ 

િોલે છે આ? અમારા ગુરુ  હતા, બિચારા િર મ માણ સ હતા. ઇ કહે, કાિજી કહે  છે એ વાત 

સાચી છે. િનહતર એમિ ી તો ૪૪ વષણિી દીક્ષા. ‘મૂ ળચાંદજી’ હતા તીખા. એિી સામે આ િિુાં 
હતુાં. ‘સરવા’ (ગામ). ‘સર વા’િો જસદણ દરિા રિો ઉ તારો છે. ત્યાાં હતુાં, પયો! (સાંવત) ૧૯૭૨ 

િો ફાગણિો મનહિો. આ પણ ફાગણ (ચાલે) છે. આજે શુાં છે? િારશ. એ પણ તેર શ હતી, પય ો. 
વીતરા ગિી આ વ ાણી િનહ, સાંતોિી વાણી આવી હ ોય િ નહ, કીિુાં.  

આગમિી વ ાણી એવ ી હોય  કે એિે અાંદર ફડાક દઈિે તોડી િાખે. રાગ િન હ, તુાં િનહ, 

અાંદર જો. સમજાણુાં કાાંઈ? કરી શકી શ િનહ એમ વાણી હોય એિી? કરી શ કીશ એ વી એિી વાણી  
હોય. ‘ગજસુ કુમા લ’ જુઓ. ભગવાિ પાસે સાાંભ ળ્ુાં, હજી રસ્તા માાં તો સોિીિી કન્ યા િહુ રૂપા ળી 

હતી તો ઘરે મોકલ ી હતી. એિે ખિર છે. રાજકન્યા, ગજસકુમા લિે પરણવા માટે લઈ આવો. િહ ુ 

રૂપાળી, િહુ સુાંદર હતી. હ વે એ મોકલે છે િે અહીં એ જાય છે ભગવાિ પા સે. સાાંભળીિે પ્યાલા 
ફાટી ગય ા અાંદર. 

પ્રભુ! આપિી આ જ્ઞા હોય તો હુાં મુનિપ ણુાં લેવા માગુ છુાં. ... જેમ સુખ ઉપજે એમ  કરો. 
પ્રનતિાંિ િથી. એવી ભાષા આવે છે. વાણી ત ો ક્યાાં છે. માતા પાસે રજા લે છે. માતા! રજા દ્યો, 

મા! મિે ક્યાાંય વાત રુચતી િથી. મિે ક્યાાંય ગમતુાં િથી. રાજકુમાર ‘શ્રીકૃષ્ ણ’િા ભાઈ. 

વાસુદેવિ ા ભાઈ. અિણ ખાંડ. છ ખાંડમાાં િણ ખાંડ છે િે? મહાસુાંદર અિે પાળીપોષી િે મોટુાં માિ.. 
માિ... માિ... હાથીિુાં જેવુાં  તાળવુાં હોય િે! ગજ સુકુમ ાલ. એવુાં તો જેિુાં લાલઘુમ  સુાંદર કો મળ 

શરીર. આજે હુાં પ્રભુિી વાણ ીમાાં સાાંભ ળી આવ્યો. મિે ર જા દે, હોં! હુાં હવે મુબક્ તમા ગે  જઈશ. મિે 

ક્યાાંય ચેિ પડતુાં િથી. મારો આિાંદ, મ ારો આિાંદ. કી િુાં, ભગવાિ પાસે શુાં સાાંભળ્ુાં હશે એ  
વખતે? એ (દાખલો) આપ્ યો હતો. તેં શુાં સાાંભળ્ુાં છે? એમ િનહ ચાલે, અહીં અમારે એમ િ 

ચાલે. તે રદ’ તો આ વાત ક્ યાાં હતી. ફા ટ.. ફાટ પ્યા લા! રજા લઈિે આવ્યા અિે ભગવાિ પાસે 

પણ માગી એવી માગણી. .. આપિી આજ્ઞા હોય તો હુાં દ્વારકાિ ા સ્મશ ાિમાાં જા ઉં. રાજકુમાર સુાંદર  
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શરીર, માખણ જેવા શ રીર. હજી તો આમ લગ્નિ ી તૈય ારી કરેલી. પ્રભુ! દીનક્ષત થઈ િે કહે છે. ... 
પ્રભુ! આપિી આજ્ઞા હ ોય (તો) મહા કા ળ સ્મશાિ માાં જા ઉં એકલ ો. આહા હા..! પ્યાલ ા પાવર ફાટી 

ગયા, જુઓ તો ખરા! એવી વાણી હ ોય કીિુાં. આવી વાણી (હોય) ર ોતનલયા જેવ ી? આપણિે વાત 

િેસતી િ થી. આપણે આ સાંપ્રદાય િ જોઈએ, વાડો િ જોઈએ, શાસ્ત્રિી આ વાણ ી િ જોઈએ, આ  
ગુરુ િ  જોઈએ. એય..! ‘વજભુાઈ’! આહાહા..! (સાં વત) ૧૯૭૨િી ફાગણિી વાત છે.  

અહીં જુઓિે! આ ચાયણ (કહે  છે), આહા હા..! અરે..! સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત ગુરુ તીથું કરથી 
થાય, સવણ જ્ઞથ ી થાય. ‘તે મિા  પ્રસા દિે લીિે આિ  પુરુષ િુિ જિો વડે પૂજવ ાયો ગ્દય છે...’ ભાષા 

જુઓ! તેમિા પ્રસાદ વડે. આહા હા..! અરે...! સવણજ્ઞપદ  જેિે િેઠાું! અિે સવણજ્ઞપદ જેિે મળ્ા, એિે 

જન્મ-મરણ હોય િનહ. એ આગળ વિીિે એકા વતાર ી  આરદ થઈિે મુબક્ ત પામશે. સમજાણુાં? 
આહા હા..! જેિે સવણજ્ઞ પરમેશ્વરિા ભેટા થયા, એિી વાણીિા ભેટા થયા. એમિા પ્રસાદિે લીિે. 
જુઓ! કોિો પ્રસા દ? ભગવ ાિિા પ્રસાદિે લીિે.  

‘કુાંદકુાંદ ાચાયણ’એ એમ કહ્ુાં છે િે, ભાઈ! અમારા ગુરુએ અમારા ઉપર અિુકાંપા કરી, 

અિુગ્રહ કર ીિે પ્રસાદી અમ િે આપી. પાાંચમી ગાથા. શુ દ્ધાત્મ પ્રભુ! તુાં પનવિ આિાંદઘિ પ્રભુ છો. 

તે આત્મા કહીએ. એટલો અ મિે ઉપદેશ આપ્યો. અમે અમારામાાં સમાઈ ગયા, અિે આવુાં નિજપદ 
છે એિે અમે યાદ કર ીએ છ ીએ. આહાહ ા..! િીજુાં િિુાં ભૂલી ગયા. કહો, સ મજાણુાં કાાંઈ? આ તો  

અજર પ્યાલાિી અ ગમિી વાતુાં છે, ભાઈ! એ િમણ કાાંઈ લાલાપેઠા જેવી વાત િ થ ી. વીરોિ ી વાત ુાં 
છે. જે રસ્તે વીર ચડ્યા તે રસ્તે પાછા િ ફરે તેિે વીર કહીએ. એવો ભગ વાિિો મ ા ગણ (છે). 

એ તો કહે છ ેકે ‘પ્ર સાદિે લીિે આિ પુરુષ િુિજિો વડે પૂજવાયો ગ્દય છે.’ એિી વ્યાખ્યા 

આ કરી. ‘(મુબક્ ત સવણ જ્ઞદે વિી કૃપ ાિુાં ફળ હ ોવાથી...)’ આહા હા..! કૌંસમાાં અથણ કય ો, સીિો અથણ 
િ સમજે િે (એટલે). ‘તેમ િા પ્રસા દિે લીિે...’ એમ છે િે? ‘આિ પુરુષ િુિજિો વડે 

પૂજવ ાયો ગ્દય છે.’ એિી વ્યાખ્યા શુાં? આ મૂળ ભાષ ા તો અટપટી છે. ‘તેમિ ા પ્ર સાદિે લીિે...’ 

એટલે અથણ કર વો પડ્યો. ‘(મુબક્ ત સવણ જ્ઞદે વિી કૃપ ાિુાં ફ ળ હોવા થી...)’ આહાહા..! ‘(સ વણ જ્ઞદેવ 
જ્ઞાિી ઓ વડે પૂજિ ીય છે),...’ એવો અથણ થયો. શેિો અથણ થયો ઇ? ‘તેમિ ા પ્રસ ાદિે લીિે...’ 

ભગવાિિા પ્ર સાદિે લ ીિે. એ ભગવાિ ‘પુરુષ િુિજિો વડે પૂજવ ાયો ગ્દય છે...’ એમ. શબ્દ તો  

એ છે િે? જુઓ! િીજુાં પદ છે િે? ‘स पजू्यस्तत्प्रसादात्प्रबद्धःे’ એ િીજા પદિી વ્યાખ્યા છે. ‘स 
पजू्यस्तत्प्रसादात्प्रबद्धःे’ ભગવાિિી કૃપ ાથી. એમિ ી વ ાણી મળી અિે ભાિ થયુાં એ ભગવાિિી  
કૃપ ા અમે માિીએ છ ીએ, કહે છે. કહો ‘ભીખાભ ાઈ’! 

ભગવાંત પ્રસ ન્ન થયા. બ્ર ા હ્મણ િથી આવતા? લક્ષ્મી પ્રસન્ન. લોટ મ ાગવા આવે ત્યારે 

િોલે િે. અહીં ભગવાિ પ્રસન્ન. જેિા નિનમત્ત ે પોતાિો ભગવાિ જાગ્દયો, તે ભગવાિિી પ્રસાદી  

અમિે મળી એ મ કહે છે અહીં. એ ભગવાિિ ી કૃપ ાિુાં ફળ અમિે મળ્ુાં છે. સમ જાણુાં કાાંઈ? ઘણા 
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અિાંતા જન્મ-મરણિા િખે ડા ગયા અિે પૂણણ મુબક્ ત પ્રાિ થાય એ તો પરમાત્મા િી કૃપ ાિુાં ફળ  
છે. ‘દેવજીભાઈ’! જુઓિે ભાષા! નવિયવાંતિા વાક્યો  એવા હોય છે. આહાહ ા..! ‘શ્રીમદ  ’માાં 

આવ્યુાં છે િે. ‘તે તો પ્રભુએ આપ્યો’ એવુાં આવે છે િે? ‘વતુું ચરણાનિિ.’ હે પ્રભુ! આપે આત્મા  

અમિે આપ્યો. એટલે આત્મ ા અપાતો હશે કોઈિો? એિે જણાવ્યો કે આ આત્મા. તુાં જે રાગિે િે 
પુણ્યિે માિી રહ્ો છો, એ આત્મા િનહ. એમ િતાવ્યુાં તેણે આપ્યાું એમ કહેવા માાં આવે છે. વ્યવહાર 

શૈલી એવી છે. 

‘(મુબક્ ત સ વણજ્ઞદે વિી કૃપ ાિુાં ફ ળ હોવા થી સ વણજ્ઞદેવ જ્ઞાિી ઓ વ ડે પૂજિ ીય છે),...’ 

િમાણત્મા વડે સવણ જ્ઞદેવ પૂજિ ીય છે એમ કહે છે. આહા હા..! જેિે આત્માિા ભાિ થયા એ દ્વારા 

ભગવાિ પૂજય છે. અજ્ઞાિીઓિે પૂજય છે િનહ. આહા હા..! ‘સમાંતભિા ચાયણ’ કહે છ ે િે 
ભગવાિિે સ્તુનતમ ાાં આવ્યુાં છે. હે પ્રભુ! અભનવ આપિે િનહ િમે. કારણ કે જે રાગિે પોતાિા  

સ્વ રૂપિે માિિારો એ વ ીત રાગિે કેમ િમ શે? િાહ્થી િમે છે એ િમ્યો જ િથી. જે રાગરનહત  

ભગવાિ આત્માિ ો સ્વભ ાવ, એિે અાંતરમાાં િમ્યો િથી, પરરણમિ િથી, શ્રદ્ધાિુાં ભાિ િથી, એ 
પ્રભુ! આપિે કેમ િમશે? કારણ કે એિી દૃનિ તો રાગ ઉપર અિે નવકપપ ઉપર  છે. એ રાગિે 
િમેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહા હા..! ભારે વાતુાં, ભાઈ! 

‘(સ વણજ્ઞદેવ જ્ઞાિી ઓ વડે પૂજિ ીય છે),...’ એ છેપલી િ ીજી લીટીિો અથણ કય ો. અટપટો 

હતો એટલે અથણ કરવો પડ્યો. ‘કેમ ક ેકરેલા ઉપકારિે સ ાિુ પુરુષો ભૂલતા િથી.’ સમજાણુાં કાાંઈ? 

પોતાિે અિુભ વવા માાં, સમ જવામાાં જે નિન મત્ત પડ્યુાં એિો ઉપકા ર જ્ઞાિી ભૂલતા િ થી. સમ જાણ ુાં 
કાાંઈ? જુઓ! આ ‘નવદ્યાિાંદ સ્વામી’િો શ્લ ોક છે. ‘નવદ્યા િાંદસ્વામી’ બ્રાહ્મણ હતા. મુન િ થયા હતા. 

‘કરે લા ઉપકારિે સાિુ પુરુષો (સજ્જિ ો) ભૂલતા િથી.’ જેિો ઉપકાર થયો એિે ભૂલતા િથી. 

વળી કહે, ઉપકા ર કોઈથ ી થાય િનહ. એ તો નિશ્ચયથી છે પણ વ્યવહારમાાં જેિુાં નિનમત્ત થયુાં, 
એિાથી જણાણુાં, એિો ઉપકાર જ્ઞાિ ી ભૂલતા િથી. આહા હા..! પ ોતાિો ભાવ ભૂલતા િથી તો 

ઉપકારીિો ઉપક ાર ભૂલતા િથી. 

‘વ ળી (છઠ્ઠી ગાથાિી ટીકા પૂણણ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમ લિારર દેવ શ્લોક 
દ્વ ારા સ વણ જ્ઞ ભગવ ાિ શ્રી િેનમિ ાથિ ી સ્તુનત કરે છે) :–’ 

शतमखशतपजू्यः प्राज्यसद्धोधराज्यः  
स्मरवतरसरुनाथः प्रास्तदुष्टाधयथूः  
पदनतिनमाली िव्यपद्शंमुाली  
वदशत ुशमवनश ंनो नवेमरानन्दिवूमः ।।१३।। 

‘િેનમિાથ’ ભગવાિિ ી સ્તુન ત કરે છે. મુનિ પોતે બ્રહ્મચારી છે િે? ‘પદ્મપ્રભમલિારી દેવ’ 
બ્રહ્મચાર ી (છે), તીથું કરિે યા દ કરીિે િમિ કરે છે. સમ જાય છે કાાંઈ? 
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‘જે સો ઇંિ ોથી પૂજય છે,...’ સો ઇન્િોથ ી પૂ જય છે. ‘शतमखशतपजू्यः’ સો ઇન્િો. જુઓ! 
સો ઇન્િો આ માાં જ આ વે છે. િીજામાાં–શ્વેતાાંિર માાં ૬૪ આવે છે. સૌ ઈન્િો પૂણણ એવ ાથી િેનમિા થ  

ભગવાિ પૂજય છે. ‘જે મિુાં સ દ  િોિરૂપી (સમ્યગ્દ જ્ઞાિરૂપી) રાજય નવશાળ છે,..’ જેિુાં જ્ઞાિ... પહેલુાં 

પૂજય લીિુાં પરથી. પછી સ્વિુાં લીિુાં. ‘જે મિુાં (સમ્ય ગ્દજ્ઞાિરૂપી) ર ાજય નવ શા ળ છે,..’ િણકાળ, 
િણલોક જાણી જાય એવુાં નવશાળ રાજય જેિુાં અાંતરમાાં છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ એ રાજય છે જેિુાં. િણકાળ, 

િણલોકિે જેણે જાણી લીિા, એવુાં જે સમ્યગ્દજ્ઞાિ, કેવળજ્ઞાિ જેિુાં રાજય છે. 

‘કા મનવજય ી દેવ ોિા જે િાથ છે,...’ બ્રહ્મચારી છે િે એટલે એ અથણ કયાણ. લોકાાંનતક  દેવો 

છે િે? એ બ્રહ્મચાર ી હ ોય છે. એિે ઇંિાણી દેવ ી હ ોતી  િથી. એિુાં આઠ સાગરિુાં આયુષ્ય છે. 

પાાંચમા દેવ લોકમાાં. આઠ સ ાગરોપમ. આઠ જ છે. એવા લોકાાંનત ક દેવો કા મનવજય ી  છે. એ દેવો 
કામિ ા નવજયિારા છે. એિે દેવી-સ્ત્રી િે ભ ોગ હોતા િ થી. ‘આહાહા..! દે વો છતાાં... આહા હા..! એ  

િિા એકા વતાર ી છે. પાાંચમા દેવલો કિા લોકાાંનત ક દેવ ો એકભવતા રી છે. એક છેપલો મિુષ્ય દેહ 
કરીિે મુબક્ તમાાં જવાિા છે. એવા કામનવજય ી દેવોિા જે ‘િેનમિાથ’ ભગવાિ િા થ છે. 

‘દુિ પાપોિા સમૂ હિો જેમ ણે િાશ કયો છે,...’ િેનમિાથ ભગવાિ. ‘શ્ર ીકૃષ્ણ જે મિાાં 

ચ રણો માાં િમ્યા છે,...’ પદિત વિમાળી, વિમાળી ક રશે. ‘જેમિાાં ચરણોમ ાાં િમ્યાાં છે,...’ ‘કૃષ્ણ’ 
િે વાસુદેવ, િળદેવ, િેનમિ ાથ ભગવાિ ‘ભવ્યકમ ળિા જે સૂયણ છે (અથાણત   ભવ્યોરૂપી કમળોિે 

ન વકસાવવામાાં જે સૂયણ...’ િેનમિાથ. નિનમત્ત લેવુાં છે િે  ઓલુાં માથે કીિુાં હતુાં એ પ્રમાણે. ‘(ભવ્યોરૂપ ી 

કમ ળોિે ન વકસા વવામાાં જે  સૂયણ સમાિ  છે), તે  આ િાંદભૂન મ િેનમિ ાથ (–આિાંદિા  સ્થાિરૂ પ 
િેનમિ ાથ ભ ગવાિ) અ મિે શ ાશ્વત સુખ આપ ો.’ પયો. નિનમત્તથી વાત લેવ ી છે. એ િાથી થયુાં મ ાટે 
નિનમત્ત છે િે? ‘અ મિે શાશ્વત સુખ આપો.’ એમ કરી િે માંગનળક કયુું છે અિે સ્તુનત કરી છે.                

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 
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ફાગણ સુદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૯-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૭, પ્રવચન નં. ૧૦ 

 

‘નિયમસાર’  જીવ અનિકાર, ૭મી ગાથા. 

णिस्ससेदोसरणिओ । केवलिािाइपरमणवभवजदुो।  
सो परमप्पा उच्चइ तणिवरीओ ि परमप्पा ।।७ ।। 
સૌ દોષ રનિત, અિંતજ્ઞાિદ્દગાદદ વૈભવયુક્ત જે, 

પરમાત્મ તે કિેવાય, તદ્દનવપરીત િનિ પરમાત્મ છે. ૭. 

પરમાત્મા શરીરસનિત તીથંકરિી વ્યાખ્યા છે. શરીરસનિત પરમાત્મા કેવા િોય? ‘આ, 

તીથંકર પરમદેવિા સ્વરૂપિું કથિ છે. આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ લ્યો, ભાષા તો આમ 
છે. ભાષાિો અથથ કરે, સમજે તો.. આ તો નિનમત્તથી કથિ છે. ‘આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ 

એટલે પોતે આત્માિો ભાવઘાનતકમથથી ઘાત કરે, ત્યારે નિનમત્ત ઘાનતકમથ િોય એિે અિીંયાં ઘાત 
કરિારા કિેવામાં આવે છે. આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે કિે છે,લ્યો. 

મુમુક્ષુ :– કઈ િયિું કથિ છે એ સમજવું જોઈએ િે. 

ઉત્તર :– િય-બય કેવું? ભગવાિિું કિેલું છે કે િનિ? એય..! 

મુમુક્ષુ :– ભગવાિ બે િય દ્વારા કિે છે. 

ઉત્તર :– તમે કાલે કિેતા િે? ભગવાિિું કિેલું છે કે િનિ, બસ. 

મુમુક્ષુ :– આવ્યુ િે, આમાં શરૂઆતમાં કે ભગવાિિું કથિ બે િય દ્વારા સવથ સત્યવાદી 
છે. 

ઉત્તર :– બે િય બરાબર છે. આ એક િય છે િે પણ. 

‘આત્મગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ ભગવાિઆત્મા અિંતજ્ઞાિ, અિંતદશથિ, અિંતઆિંદ, 
અિંતવીયથ, એવો એિો સ્વભાવ છે. એિી પયાથયમાં પોતે પોતાિા સ્વભાવ ભાવમાંથી ખસીિે 

િીણી દશારૂપે જીવ પોતાિ ેકારણે જ્ઞાિ-દશથિ અિે વીયથ િે મોિમાં પદરણમે છે, ત્યારે આ ઘાનતકમથ 

નિનમત્ત કિેવામાં આવે છે. આત્માિા જ્ઞાિ, દશથિ, આિંદ અિે વીયથ, એવી જે આત્માિી પૂણથ 
શક્ક્ત, એિી વતથમાિ દશામાં, પોતે જ આત્મા િીણી દશારૂપે પદરણમે છે. જ્ઞાિ-દશથિ અિે વીયથ 

અિે નવપરીતપણે મોિપણે પદરણમે છે, એમાં નિનમત્તપણું ઘાનતકમથિું િોય છે. એથી ઘાનતકમે 

ગુણ ઘાત્યા એમ કિેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? બે પ્રકાર કિેશે. પૂવથિા અઢાર દોષ રનિત 
અિે આ દોષ રનિત, બે. ‘આત્માિા ગુણોિો...’ એમ શબ્દ આવ્યો િે? 

મુમુક્ષુ :– એમ તો ગુણોિે ક્યાં ઘાતે છે? પયાથયમાં છે. 
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ઉત્તર :– ગુણો તો નિકાળ છે. એિી વતથમાિ દશામાં ભાવઘાનતપણે પોતે પદરણમે છે. આ 
વાંિા તમારે, એય..! ‘જેઠાભાઈ’! કમથિે લઈિે રખડે, કમથિે લઈિે ઘાનત કરે, મોટો પ્રશ્ન (સંવત) 

૨૦૦૬િી સાલમાં ‘રામનવજય’િો ‘પાનલતાણા’માં િતો. કમથિે લઈિે રખડે, કમથિે લઈિે ઘાત 
થાય. જાવ તીથંકર ભગવાિ એમ કિે છે, તમે માિતા િથી. 

અિીંયાં એ જ છે. ‘આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ અથાથત્ આત્માિી વતથમાિ દશાિી 

નિણી દશામાં નિનમત્ત થિારાં ઘાનતકમો. ‘જ્ઞાિાવરણીયકમથ, દશથિાવરણીયકમથ, અતંરાયકમથ અિે 
મોિિીયકમથ–એ ચાર છે; તેમિો નિરવશેષપણે પ્રધ્વંસ કયો િોવાથી...’ પિેલા નિદોષિી વ્યાખ્યા 

આમ કરે છે, પછી બીજી લીશે. ‘તેમિો નિરવશેષ...’ ‘(-કાંઈ બાકી રાખ્યા નવિા...’  ‘પ્રધ્વંસ 

કયો...’ પ્ર–નવશેષે ધ્વંસ કયો િોવાથી ‘ (–કાંઈ બાકી રાખ્યા નવિા િાશ કયો િોવાથી) જે 
‘નિિઃશેષદોષરનિત’  છે.’ નિિઃશેષદોષરનિત. પિેલું પદ, ગાથાિું પિેલું પદ—‘णिस्ससेदोसरणिओ’. 
િાક્સ્તથી વાત કરી. 

‘અથવા પૂવથ સૂિમાં (છઠ્ઠી ગાથામાં) કિેલા અઢાર મિાદોષોિે નિમૂથળ કયાથ િોવાથી...’ 

જોયું! દોષિે નિમૂથળ કયાથ. ઘાનતકમથિો િાશ કયો એમ પિેલું કહ્ું. િવે દોષોિો િાશ કયો એમ 

(કહ્ું) પાછું. સમજાણું કાંઈ? ‘અઢાર મિાદોષોિે નિમૂથળ કયાથ િોવાથી જે ‘નિિઃશેષદોષરનિત’ 
કિેવામાં આવ્યા છે...’ સવથથા દોષરનિત છે. 

મુમુક્ષુ :– કમથથી આવ્યા એ પોતાિા ભાવથી. 

ઉત્તર :– પોતાિી પયાથય છે. અઢાર દોષ એિી દશામાં િતા એ આત્માએ ટાળ્યા. પછી 
કારણ છે એ બિું આપશે. 

‘અિે જે સકળનવમળ...’ એિો (–દોષોિો) િાશ કયો અિે પ્રગટ શું થયું? ‘(–સવથથા 

નિમથળ) કેવળજ્ઞાિ...’ કેવળજ્ઞાિ પ્રગટ થયું. જુઓ! આ અદરિંતિી વ્યાખ્યા. ણમો અદરિંતાણં, 

ણમો અદરિંતાણં કરે છે. અિીં તીથંકરદેવિી મુખ્ય વ્યાખ્યા છે. કિે છે ‘સકળનવમળ           (-

સવથથા નિમથળ) કેવળજ્ઞાિ-કવેળદશથિ,...’ ટીકામાં કેવળદૃનિ શબ્દ છે. છતાં અથથ તો કેવળદશથિિો 

જ અિીંયાં િોઈ શકે છે. સંસ્કૃતમાં એ છે. કેવળબોિ, કેવળદૃનિ. જેિે ‘સકળનવમળ કેવળજ્ઞાિ-
કેવળદશથિ,...’ પ્રગટ થયું છે. એિે પરમાત્મા કિીએ.  

‘પરમવીતરાગાત્મક આિંદ...’ આિાિા..! લ્યો. પરમવીતરાગસ્વરૂપ આિંદ જેિે પ્રગટ્યો 
છે. આ જગતિા સુખિી કલ્પિાઓ એ બિું દોષરૂપ, દુિઃખરૂપ, ઝેર છે. આ તો પરમવીતરાગસ્વરૂપ 

આત્મા... પરમવીતરાગસ્વરૂપ આત્મા... એિાથી પ્રગટેલો આિંદ. વીતરાગી આિંદ જેિે પ્રગટ્યો 

છે. આિાિા..! ‘ઇત્યાદદ...’ પછી એિે જેટલા ગુણ પ્રગટ્યા છે એ બિા. ‘અિેક વભૈવથી સમૃદ્ધ 
છે.’ આ વૈભવ, લ્યો. પરમાત્માિો આ વૈભવ છે. અજ્ઞાિીિો આ બિો શરીર અિે બિારિા વૈભવ, 
બાગ અિે બગીચા, અજ્ઞાિીએ િૂળમાં વૈભવ માન્યાછે.  
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િમી–પરમાત્મા એિું અિંત-અિંત બેિદ કેવળજ્ઞાિ, કેવળદૃનિ એટલે દશથિ અિે કેવળ 
એકલા વીતરાગ સ્વરૂપે આિંદ, અતીનન્િય વીતરાગ સ્વરૂપે આિંદ, અતીનન્િય વીતરાગસ્વભાવે 

આિંદ અિે અિંતવીયથ ‘ઇત્યાદદ અિેક વૈભવથી સમૃદ્ધ છે,...’ પાઠમાં છ ેિે. ‘परमणवभवजदुो’ 
આ પરમાત્માિે વૈભવ િોય. સમજાણું કાંઈ? શરીર ઔદાદરક કે રોગરનિત એ વાતિે અિીં ગણી 
િથી. એ તો બાહ્માં ગયું છે. આવો જેિે વૈભવ પ્રગટ્યો છે. એવા પરમાત્માિે જે ઓળખે, માિે 

એિે પોતાિા સ્વાભાવ ઉપર દૃનિ જાય. કારણ કે પરમાત્મા સ્વભાવમાંથી થયા, િમણા આવશે. 

‘અિેક વૈભવથી સમૃદ્ધ છે, એવા જે પરમાત્મા...’ વતથમાિમાં પરમેશ્વર દશા, શરીરમાં રહ્ા છતાં, 
શરીરસનિત દેખાવા છતાં, અંતરમાં આવી ઋનદ્ધ, વીતરાગસ્વરૂપી આિંદ. કેવળજ્ઞાિ, દશથિ અિ ે
વીયથ આદદ પ્રગટ્યા.  

‘એટલે કે નિકાળનિરાવરણ,...’ િવે આવા પરમાત્મા કેમ થયા? એ ભેગી વ્યાખ્યા કરે છે. 

તીથંકરદેવ પરમાત્મા આવી દશાિે કેમ પામ્યા? નિકાળનિરાવરણ ભગવાિઆત્માિું સ્વરૂપ. ધ્રુવ 

ધ્રુવ કારણપરમાત્મા. નિકાળ જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યભાવ, સદૃશ્ય એકરૂપ નિકાળી ભાવ એ 
નિકાળનિરાવરણ છે. એિે આવરણ િતું અિે આવરણ ટળે એવું એમાં છે િનિ. આિાિા..! 

‘નિકાળનિરાવરણ, નિત્યાિંદ-એકસ્વરૂપ...’ નિત્ય જેિો આિંદ એવુ ં સ્વરૂપ 
ભગવાિઆત્માિું છે. ‘નિત્યાિંદ-એકસ્વરૂપ...’ એકસ્વરૂપ આિંદ. ઓછો-વત્તો કે ભેદવાળો 

આિંદ િનિ. એવો દરેક આત્માિો નિકાળી નિત્યાિંદ એકસ્વરૂપ સ્વભાવ છે. િીચે ખુલાસો છે, 

જુઓ! ‘નિત્યાિંદએકસ્વરૂપ = નિત્ય આિંદ જ જેિું એક સ્વરૂપ છે એવા. [કારણપરમાત્મા િણે 
કાળે આવરણરનિત છે]’ કોણ કારણપરમાત્મા? આ આત્માિે ઊપજાવિારો કારણ પરમાત્મા. 

એમ િે? કાયથપરમાત્માિે ઊપજાવિારો આત્મા. શું કહ્ું? િ સમજ્યા. કાયથપરમાત્મા જે પયાથયમાં 

થયો, તેિ ેઊપજાવિારો કારણપરમાત્મા પોતાિો નિકાળ (સ્વભાવ). િવ્ય કારણ છે, કાયથ પયાથય 
છે.  

‘નિત્ય આિંદ જેિું એક સ્વરૂપ છે...’ ભગવાિઆત્માિો ધ્રુવ સ્વભાવ, નિત્ય સ્વભાવ, 
નિત્ય આિંદ એિું એકરૂપ સ્વરૂપ છે. જુઓ! આિંદથી અિીં માંડી, જોયું! આિાિા..! ‘દરેક આત્મા 

શક્ક્ત અપેક્ષાએ નિરાવરણ...’ િીચે િોટમાં છે. દરેક આત્મા અંતર શક્ક્ત, આત્મા સત્િું સત્વ, 

તત્િું તત્ત્વ એવો જે શક્ક્તરૂપ ભાવ, એ નિકાળ નિરાવરણ છે. ‘અિે આિંદમય જ છે...’ શક્ક્તિે 
આવરણ િથી, સ્વભાવિે, ગુણિે, ધ્રુવિે આવરણ િથી અિે નિત્ય આિંદસ્વરૂપ છે. ‘તેથી દરેક 

આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ તેથી દરેક આત્મા શક્ક્ત અપેક્ષાએ, ધ્રુવ અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે 

આિંદ િોવાથી કારણપરમાત્મા છે. આિાિા..! સમજાય છે કાંઈ? આત્મા, એિો ઉત્પાદ-વ્યયિો 
પયાથય જે છે એિે છોડીિે, નિકાળ ધ્રુવ નિત્ય અિાદદઅિંત અનવિાશી વસ્તુ, એ પોતાિી શક્ક્ત 
અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે નિત્ય આિંદ એકરૂપ છે. આિાિા..! 
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‘તેથી દરેક આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ દરેક આત્મા, અભનવિો આત્મા પણ 
કારણપરમાત્મા છે. આિાિા..! ‘પંદડતજી’! ‘સવથ જીવ છે નસદ્ધસમ’. અંતર શક્ક્તમાં તો બિા 

આત્માઓ નસદ્ધ સમાિ છે. આિાિા..! પૂણાથિંદિું સ્વરૂપ જેિું અિે એકરૂપ જેિી શક્ક્ત, એવો 

આત્મા ધ્રુવ, એ દરેક આત્મા એ ધ્રુવિી અપેક્ષાએ તો કારણપરમાત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એિે 
ઊપજાવિારો બીજો કોઈ છે િનિ. આિાિા..! 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– ઇ કારણપરમાત્મા છે િે. પ્રગટ કરી શકતો િથી. છે તો બિા આત્મા એવા જ 

છે. શક્ક્ત તો બિાિી એકસરખી છે. અિીંયાં કહ્ું િે? બિા આત્મા, એમ કહ્ું જુઓિે! ‘દરેક 
આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ એમ છે િે? ‘જે કારણ પરમાત્માિે ભાવે છે–તેિો જ આશ્રય કરે 

છે,...’ જુઓ! અંદરમાં આ છે, નિજ કારણ પરમાત્માિી ભાવિાથી ઉત્પન્ન. જુઓ! આ વાંિા છે 

િે ભાવિાિા. િમણા આવ્યું િિોતું? ક ેતમે ઊંિો અથથ કરો છો. ભાવિાિો અથથ તો નચંતવિા 
અિે એવું િોય છે. 

મુમુક્ષુ :– ભાવિા ભવિાશિી.  

ઉત્તર :– આ ભાવિા એટલે સ્વરૂપિી એકાગ્રતા. ભાવિા એટલે આ નવકલ્પ કરવું, 

નચંતવિ કરવું એમ િનિ. જુઓ! મૂળ પાઠમાં છે િે? ‘નિજ કારણ પરમાત્માિી ભાવિાથી 
ઉત્પન્ન...’ આત્મા કાયથપરમાત્મા છે. અદરિંત તીથંકરદેવે પરમેશ્વરપણું કેમ પ્રગટ કયું? એમિે 

પરમાત્મપણું કાયથરૂપે કેમ પ્રગટ કયું? કે આત્મા નિકાળી વીતરાગી આિંદિો કંદ ધ્રુવ, શક્ક્તરૂપે 

કારણપરમાત્મા (છે), એિી એકાગ્રતા, ભાવિા એટલે એકાગ્રતા, ભાવિી ભાવિા–ભાવ જે 
નિકાળી, એિી ભાવિા એટલે નિમથળ પયાથય. એ દ્વારા એિે પરમાત્મપણું પ્રગટ થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– પુરુષાથથિી નવનિ બતાવો. 

ઉત્તર :– પુરુષાથથિી આ નવનિ છે.  

ભાવિાથી ઉત્પન્ન કયું છે. સંકલ્પ-નવકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય? કેટલાક ભાવિાિો એ અથથ 

કરે છે. િમણાં નવરોિિું આવ્યું િતું. બ્રહ્મનિષ્ઠ છું િે તમે બીજા સાિારણ માણસિે આમ સમજાવો 

છો. ‘રતલામ’િો કોઈક ઉપર પિ િતો. આિાિા..! ભાઈ! ... ‘પ્રવચિસાર’માં આવે છે િે 
શ્રાવકિું. સામાનયકિા કાળમાં પણ જેિે શુદ્ધોપયોગિી ભાવિા િોય છે. ત્યાર ેએ શુદ્ધોપયોગિી 

ભાવિાિો અથથ એમ કે નચંતવિ (કરે) આવો શુદ્ધ (છે), એમ. એમ િનિ. સામાનયક સમ્યગ્દદૃનિિી 
સાચી િોય, એિે અંદર શુદ્ધોપયોગ થાય છે. એિે ભાવિા કિેછે. 

મુમુક્ષુ :– નિજ સ્વરૂપભાવિો ઉપયોગ. 

ઉત્તર :– નિજસ્વરૂપ ઉપયોગ. સમજાણું કાંઈ? સાચી સામાનયક એિે કિીએ કે જેિે પિેલો 

આત્મા, કારણપરમાત્મા નિકાળ છું એવો જેિે પ્રથમ અિુભવ થાય અિે પછી સ્વરૂપમાં નસ્થર 
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થતાં એિે સામાનયકમાં શુદ્ધઉપયોગ થાય. એિે અિીંયાં શુદ્ધઉપયોગરૂપી ભાવિા કિેવામાં આવે 
છે. નચંતવિા.. નચંતવિા િનિ, એવો નવકલ્પ િનિ. સમજાણું કાંઈ? ‘પોપટભાઈ’! આ સામાનયક. 

મુમુક્ષુ :– નચંતવિા? 

ઉત્તર :– નચંતવિા નવકલ્પમાં જાય છે. એ િનિ. છતાં આિે નચંતવિા શબ્દ કિેવાય. પણ 

એ નચંતવિા સ્વરૂપમાં એકાગ્રતારૂપી ભાવિાિે અિીંય ા નચંતવિા કિી છે. કિો, ‘જેઠાભાઈ’! 

આવી સામાનયક કોઈ દદ’  કરી િતી? ખબર િથી.  

અિીંયા તો ભાવિા શબ્દમાં, શુદ્ધતા અંદર નિમથળતા. કારણપરમાત્મા પોતે ધ્રુવ છે, નિત્ય 
છે, નિત્યાિંદ વીતરાગ આિંદસ્વરૂપ છે. એિે અંતરમાં ધ્યેય બિાવીિે, એિે ધ્યેય બિાવીિે, 

જ્ઞાિિી વતથમાિ દશામાં એિે જ્ઞેય બિાવીિે એકાગ્ર થવું એિું િામ અિીંયા ભાવિા કિેવામાં 

આવે છે. એ ભાવિાથી આત્મા કાયથપરમાત્મપણું પામે છે. ભારે કામ આકરું. આિાિા..! સમજાણ ું 
કાંઈ? જુઓ! અિીંયા આપણે અિીંયા છે િે? 

‘કારણ પરમાત્માિે ભાવે છે–...’ એટલે અિીંયાં ભાવિાથી ઉત્પન્ન થાય એમ આવ્યુંિે? 
વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ, અિંતઆિંદિો વીતરાગી સ્વભાવિો નપંડ પ્રભુ, એકરૂપ આિંદ જેિી 

ધ્રુવતા, નિત્યતા, એક્તા જેિી નિકાળ છે. એિી ભાવિા, એિા સન્મુખિી એકાગ્રતા એ 

કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી આત્મા તીથંકરો કાયથપરમાત્માિે એટલે કેવળજ્ઞાિ આદદિે પામ્યા 
છે. આિાિા..! કિો, સમજાણું કાંઈ? જુઓ!  

‘તે કારણપરમાત્માિે ભાવે છે–તેિો જ આશ્રય કરે છે,...’ જુઓ! એિો ખુલાસો કયો. એ 
ભાવિાિો અથથ એ છે. આિાિા..! અિાદદથી પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પિો આશ્રય કયો છે અથવા 

એક સમયિી અંશ દશાિો અવલંબિ અિે આશ્રય કયો છે એ નમથ્યાદૃનિપણું છે. એણે આશ્રય 

અિે નિકાળી જ્ઞાયકિી એકાગ્રતાિી ભાવિા (કરવી જોઈએ). એિાથી એિે આત્માિે કેવળજ્ઞાિ 

અિે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થાય છે. જુઓ! એિું કારણ પણ બતાવ્યું આ. આિાિા..! બિું ટૂંકુ અિે 

ઘણું ઊંચું. વચ્ચે વ્યવિાર રત્િિયથી કાયથપરમાત્મા થાય એિો અિીંયા નિષેિ આવ્યો. અિીં 

અક્સ્તથી વાત કરી. ‘પંદડતજી’! વ્યવિારરત્િિય, સમ્યગ્દદશથિ વ્યવિાર. વ્યવિાર કારણ િે 
નિશ્ચય કાયથ... જુઓ કાલે જ આવ્યું િતું. અરે..! ભગવાિ! આિાિા..! તું એવો િથી કે જે રાગિો 

આશ્રય લે અિે આગળ જઈ શકાય એવો તું િથી. તારો આશ્રય લઈિે આગળ જઈ શકાય એવો 

તું છો. સમજાણું કાંઈ? વાત િજી સાંભળવામાં આવી િોય િનિ. એ સમજે કે દદ’? ક્યારે સમ્યક્ 
પામે? અિે ક્યારે ચાદરિ પામે. આિાિા..! 

કિે છે કે એ આશ્રય કરે છે. કોિો? એ નિત્યાિંદ પ્રભુ, વસ્તુ અક્સ્ત સત્તા શક્ક્તરૂપે 
મિાપ્રભુ આત્મા છે, એિો જે આશ્રય કરે, એિી ભાવિા કરે, તે વ્યક્ક્ત અપેક્ષાએ નિરાવરણ, તે 

પ્રગટ અપેક્ષાએ નિરાવરણ થાય અિે આિંદમય થાય. એટલે શું કહ્ું? શક્ક્ત નિકાળ-નિરાવરણ 
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અિે આિંદમય છે. ભગવાિઆત્માિો નિકાળી સ્વભાવ–શક્ક્ત આિંદમય અિે નિરાવરણ છે. 
એવી શક્ક્તિી એકાગ્રતાથી વ્યક્ક્તમાં નિરાવરણ અિે અતીનન્િય આિંદિે પામે છે. આિાિા..! 

સમજાણું કાંઈ? શું કહ્ું? ભગવાિઆત્મા, અંતરિો એિો સ્વભાવ, નિત્યસ્વરૂપદળ, વીતરાગ 

આિંદમય નિરાવરણ, એવું એિું નિકાળી ધ્રુવ સ્વરૂપ તે કારણપરમાત્મા છે. એ કારણપરમાત્માિી 
ભાવિાથી એટલે કે આવો જે ભાવ, તેિી ભાવિા એટલે એકાગ્રતાથી, શક્ક્તરૂપે નિરાવરણ અિે 

નિત્ય આિંદ, વીતરાગ આિંદ છે, એ એિી ભાવિાથી વ્યક્તરૂપે નિરાવરણ અિે પરમાિંદરૂપમય 
થઈ જાય છે. 

મુમુક્ષુ :– પોતે જ પરમાત્મા બિી જાય છે. 

ઉત્તર :– પોતે બિી જાય છે. છે પોતે, કારણરૂપે તો છે જ. આિાિા..! કિો, ‘દેવજીભાઈ’! 
આવો પરમાત્મા છે. જ્યાં છે ત્યાંથી મળશે. કારણપરમાત્મા બિારમાં છે? આિાિા..! 

‘વ્યક્ક્ત-અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે આિંદમય થાય છ ેઅથાથત્ કાયથપરમાત્મા થાય છે. 

શક્ક્તમાંથી વ્યક્ક્ત થાય છે,...’ એટલે કે જે શક્ક્તરૂપ તત્ત્વ િતું એમાંથી પ્રગટ થાય છે. કારણ તો 

નિકાળી ભગવાિસ્વરૂપ જ આત્મા છે. એ શક્ક્તરૂપ છે. એિી એકાગ્રતાથી વ્યક્ક્તરૂપ આત્મા, 
પરમાત્માિે નિરાવરણ થાય છે. ‘માટે શક્ક્ત કારણ છે અિે વ્યક્ક્ત કાયથ છે.’ એ આત્માિી નિકાળી 

ધ્રુવ શક્ક્ત તે કારણ છે અિે વતથમાિ પરમાત્મા અદરિંત થાય તે કાયથ છે. આિાિા..! અદરિંત 

આમ થયા એમ નવનિ બતાવી. બીજી રીતે અદરિંત થયા છે િનિ. અિે જેિ ેપરમાત્મા થવું િોય 
એિી નવનિ પણ આ જ છે, બીજી નવનિ છે િનિ. આિાિા..! ત્યારે આ બિું શું? આ મંદદર, 

અિાનન્િકાિી પૂજા, િમાલ, મોટા મંદદરો (બિાવવા).. ભાઈ! એ તો એ કાળે એિે કારણે બન્યા 

િોય છે. ત્યારે સ્વરૂપમાં નસ્થરતા િ િોય અિે દૃનિ િોવા છતાં એિું લક્ષ શુભભાવ આવે એટલે 
પર ઉપર જાય છે. એટલો શુભભાવ પુણ્યબંિિું કારણ છે. બંિથી છૂટવાિું કારણ એ િથી. 

સમજાણું કાંઈ? આિાિા..! દેવ-ગુરુ અિે શાસ્ત્રિી ભક્ક્ત અિે શ્રદ્ધા પણ બંિિથી છૂટવાિું કારણ 
િથી. આિાિા..! 

ચૈતન્ય આિંદ-સરોવર, નિકાળ વીતરાગ આિંદિો કંદ પ્રભુ! એ શક્ક્તરૂપ નિરાવરણ 

અિે આિંદ છે. એ જ શક્ક્તિી વારંવાર સંભાળ અિે એકાગ્રતા થતાં, વ્યક્તરૂપે નિરાવરણ અિે 
વીતરાગી આિંદ પ્રગટ થાય છે. એિે કાયથઆત્મા, કાયથપરમાત્મા કિેવામાં આવે છે. આિાિા..! 

સમજાણું કાંઈ? ‘આમ િોવાથી શક્ક્તરૂપ પરમાત્માિે કારણપરમાત્મા કિેવાય છે...’ 

ભગવાિઆત્મા શક્ક્તરૂપ તત્ત્વ છે, એિે કારણપરમાત્મા કિેવાય છે અિે વ્યક્ત પરમાત્માિે 
કાયથપરમાત્મા કિેવાય છે. ‘પંદડતજી’એ સરસ ખુલાસો કયો છે. સમજાણું કાંઈ? એિે નિકાળી 

સ્વરૂપિું અંતરમાં મિાત્મ્ય આવતું િથી અિે એક સમયિી અવસ્થા અિે રાગિું મિાત્મ્ય ટળતું 
િથી એથી એ પદરભ્રમણ કરે છે. બિુ જ ટૂંકામાં આ વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? 
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સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે જે પ્રગટ દશા કરી, એ જ શક્ક્તરૂપ તો અંદર િતી. એવો આત્મા. સવથજ્ઞએ 
કિેલો આત્મા, પ્રગટ કરેલો આત્મા, સવથજ્ઞ પરમેશ્વર, તીથંકરદેવ, દેવાનિદેવ. બીજા કલ્પિાએ 

આત્માિી વાતું કરે, આત્મા આવો, આમ છે, તેમ છે, સવથવ્યાપક છે, મિુષ્ય પ્રમાણ છે એમ િનિ. 

છે તો શરીર પ્રમાણે શરીરથી ક્ભન્ન અસંખ્યપ્રદેશી અિંતગુણિું િામ, એવો જે ધ્રુવ સ્વરૂપ 
ભગવાિ, એિે અિીંયા કારણપરમાત્મા કહ્ો છે. કે જે દરેક આત્મા એવો છે જ. આિાિા..! એિી 

‘ભાવિાથી ઉત્પન્ન...’  કારણ કે કાયથપરમાત્મા એ ઉત્પન્ન શબ્દ છે. કારણપરમાત્મા એ ઉત્પન્ન 
િિોતો. કારણપરમાત્મા તો નિકાળ ધ્રુવ છે જ. સમજાણું કાંઈ? 

આિાિા..! આ દુગંિ, ગંિ, સુંવાળું શરીર, ગંિિી મૂનતથ, ભગવાિ આિંદઘિિી મૂનતથ છે. 

એવો અિીંયા તો વીતરાગસ્વરૂપ નિકાળ આિંદ એિામાં છે, એ શક્ક્તરૂપે વીતરાગસ્વરૂપ આિંદ 
છે. એ દરેક આત્મામાં છે. આિાિા..! ક્યાંય બિારથી લવાય એવું છે િનિ. અંદર ભગવાિ પૂણથ 

સ્વરૂપ છે એિી ઉપર એકાગ્ર થતાં, એિે કારણપણે ગ્રિીિે, જે દશામાં સ્વભાવ તરફ એકાગ્ર થાય, 

એિાથી કાયથપરમાત્મા, અદરિંતપદ, નસદ્ધપદ આદદ એિાથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેવી વાત કરી! 
વ્યવિારથી થાય એ તો આમાંથી કાઢી િાખ્યું.  

મુમુક્ષુ :– બીજા શાસ્ત્રમાં... 

ઉત્તર :– બીજે શાસ્ત્રમાં એટલે કથિ એ તો િોય, વ્યવિાર િોય, કેવો િોય એ જણાવવા. 
બાકી કાંઈ એિાથી થાતું િથી. 

મુમુક્ષુ :– જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય. 

ઉત્તર :– જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય એવી વાત છે. રાિે કહ્ુ ંિતું િે, િણ કલાક બેસી 

રિે. પિેલા ચોવીસ કલાકે પણ િિોતા બેસાડતા. જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય એવી કળા આવી 
છે. આિાિા..! 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– આ જ છે. આિાિા..! 

તારી દૃનિ રાગ અિે એક સમયિી પયાથય ઉપર છે એિે કારણપરમાત્મા ઉપર દૃનિ િાખ. 
છૂટ્યો, છૂટ્યો. એિે કાયથપરમાત્માિા સાિિ અંદરથી, કારણ પરમાત્માિી એકાગ્રતાથી પ્રગટ્યા. 

આિાિા..! કિો, સમજાણું કાંઈ? પછી ભણતર ઓછું િોય, વિારે િોય એ એિા ઘરે રહુ્ં. 

‘ભીખાભાઈ’! મતલબ તો આ છે. આિાિા..! ‘ઢીંગ િણી માથે દકયો..’ ધ્રુવિે ઢીંગ િણી િાયો 
અંદરમાં. એ અંદર ઢીંગ િણી િાયો. ‘કોણ ગંજે િર ખેત.’  એિે િવે કોણ િડતર કરી શકે? જ્યાં 

પરમાત્મા પોતે નિકાળી ભગવાિ, એિા શરણ લીિા, કિે છે કે એિો જ્યાં આશ્રય લીિો, એિી 

ભાવિા કરી (એિે કોણ િડતર િોય?). આ ભાવિાિા અથથ માટે વિારે (સ્પિીકરણ) થાય છે. 
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િોં! ઓલા ભાવિા-ભાવિામાં કલ્પિા અિે નચંતવિા કરે છે. એમ કિે છે ક ે સામાનયકમાં 
સમદકતીિે અિે શ્રાવકિે શુદ્ધભાવિી ભાવિા િોય છે, શુદ્ધભાવ િોતો િથી, એમ ઠરાવે છે.  

મુમુક્ષુ :– આતમ ભાવિા ભાવતા.. 

ઉત્તર :– એ ભાવિા ભાવતા એ ‘શ્રીમદ્’માં છે, આ બીજા (કિે છે). ‘આતમ ભાવિા 

ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ’  એ પાછા એિા ભક્તો એમ કિે છે ભગવાિિી ભક્ક્ત કરતા-કરતા 

આપણિે નિજથરા થાય. ઉંિી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– િવે સાર કિી દ્યો. 

ઉત્તર :–  આ સાર કહ્ો િે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ’  એવો શબ્દ 

છે. પછી આમ ગોખ્યા કરે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ...’  શું પણ? આતમ 
ભાવિા શું? ભાવિા શું? 

મુમુક્ષુ :– ભાવવું. 

ઉત્તર :– િા. એ આત્મા એટલે આ કારણપરમાત્મા તે. એિી ભાવિા એટલે  અંદરમાં 

એકાગ્રતા, શુદ્ધતાિી એકાગ્રતા તે. એિાથી કેવળજ્ઞાિ પામી શકે છે. કિો, ‘પ્રેમચંદભાઈ’! આતમ 
ભાવિા ભાવતા અંદરમાં ગોખ્યા કરે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ. ’ પોપટ બોલે 

એમ. આિાિા..! ‘પોપટભાઈ’! પોપટ બોલે એમ. તે દદ’  સામાનયકિા ઘદડયા બોલ્યા િશોિે? 
આિાિા..! બિુ સરસ વાત લીિી. 

‘ઉત્પન્ન કાયથપરમાત્મા,...’ કારણ પરમાત્મા ઉત્પન્ન થતો િથી, વ્યય થતો િથી. એ તો 

ધ્રુવરૂપ નિકાળ છે. અિે કાયથપરમાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે ઇ પયાથય છે. સમજાણું કાંઈ? 
એક જણો પછી કિે કે લ્યો, આ અમારી સામાનયક િનિ? સામાનયક. સામાનયક કયાથ નવિા િમથ 

થતા િશે? ભાઈ! સામાનયક કોિે કિેવી તિે ખબર નવિા. આિાિા..! સામાનયક િતી કે દદ’? 

િજી કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા િોય છે. સમજાણું કાંઈ? એિે સમદકત કેવું? એ તો નમથ્યાદૃનિ 
છે. એ નમથ્યાદૃનિ સામાનયક લઈિે બેસે એ સામાનયક કેવી? નમથ્યા સામાનયક અિે નવષમ 

સામાનયક છે. એ તો પાપરૂપી સામાનયક છે. એય..! ‘િદરભાઈ’! ‘િદરભાઈ’  ટાઢા માણસ છે. લ્યો, 

આ સામાનયક કિેવાય છે. એિે પિેલું સમજણમાં તો આવવું જોઈએ િે? સમજણ જ્યાં સાચી 
િથી એિો પછી પ્રયોગ કોિી તરફ કરવો એિે? બિારથી માંડીિે મરી ગયો અિંતકાળથી. આ 
સામાનયક કરી િે પદડકમ્મણા કયાથ િે પોષા કયાથ. એકડા નવિાિા મીંડા છે. સમજાણું કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– કોઈિે એમ કિે કે આ તો પાપ છે? 

ઉત્તર :– પાપ જ છે. શેઠીએ પણ પિેલા આ બિા ઢસરડા કયાથ િતા િે.  
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અિીં તો પરમાત્મા નિલોકિાથ તીથંકરદેવ સવથજ્ઞપણાિે પામ્યા, વીતરાગપણું પામ્યા, એ 
કઈ રીતે પામ્યા? એિી રીત શું? તો એિી રીત એવી બિા આત્માિી રીત એક છે.  ભગવાિ 

તીથંકરદેવ અિંત તીથંકરો થયા, વતથમાિમાં ક્બરાજે છે. મિાનવદેિમાં ‘સીમંિર’  ભગવાિ આદદ 

ક્બરાજે છે. લાખો કેવળીઓ છે. અિંત નસદ્ધ થઈ ગયા. બિા કેમ થયા? કઈ નવનિએ થયા? ક્યા 
પ્રકારે થયા? એય..! ‘જાદવજીભાઈ’!  

ભગવાિ આત્મા ચૈતન્ય ધ્રુવ, નિત્ય અનવિાશી, નિત્યાિંદ વીતરાગ સ્વરૂપી 
ભગવાિઆત્મા પોતે છે. શક્ક્તરૂપે, સત્ત્વરૂપે, ધ્રુવરૂપે, ભાવરૂપે, જ્ઞાયકિા સ્વભાવરૂપે આ આત્મા 

નિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયક શક્ક્તરૂપે છે. નિરાવરણ અિે વીતરાગી આિંદિો કંદ પ્રભુ આત્મા છે આ. 

એવા ધ્રુવ સ્વભાવિી દૃનિ કરીિે, એિા ધ્રુવ સ્વભાવમાં લીિતા કરીિે. એ ભાવિા. એ ભાવિાથી 
(કાયથપરમાત્મા થયા). એ ભાવિા એ ઉત્પન્ન છે. ધ્રુવમાં ભાવિા પણ સમ્યગ્દદશથ-જ્ઞાિ-ચાદરિ એ 

ઉત્પન્ન છે. પણ એ ભાવિાથી કાયથ પરમાત્મા અદરિંત સવથજ્ઞદેવ, અિંતા આ ભાવિાથી થયા 

છે. સમજાણું કાંઈ? આિાિા..! કાિે સાંભળ્યું િ િોય. એમ િશે? ‘રમણીકભાઈ’! રળવામાં.. 
રળવામાં.. વખત જાય. એમ કરતા િવરો થાય તો સાંભળવાિું ઉંિુ મળે. સાચું શું છ ેએ સાંભળવા 
મળે િનિ. િવે એિો કે દદ’  નિસ્તાર થાય. સમજાણું કાંઈ?  

કિે છે, ભગવાિ! પ્રભુ! એકવાર બીજું ભૂલી જા. જેિે યાદ કરીિે મારા માન્યા, એિે ભૂલી 

જા અિે જેિે યાદ કયો િથી અિે મારા માન્યા િથી એિે યાદ કર. આિાિા..! ભગવાિ! આ 

શરીર, વાણી, મિ તો માટી-િૂળ છે. આ તો માંસિા લોચા છે. સડેલાં-સડેલા ગિેડાિા ચામડા 
જેવા િોય એવું બિું છે આમાં, બાપા! આિાિા..! આ તો અજીવતત્ત્વ છે. એમાં પુણ્ય-પાપિા 

નવકલ્પો દયા, દાિ, વ્રત, ભક્ક્તિા આવે એ પણ નવકાર િે રાગ િે દોષ છે. એિે જાણિારી વતથમાિ 

જ્ઞાિિી અવસ્થા, એ પણ ક્ષનણક અિે એક ક્ષણિી દશાિી પયાથય છે. એટલો પણ તું િનિ. રાગ-
દ્વેષમાં િનિ, રાગિે જાણિારી એક સમયિી વ્યક્ત અવસ્થા એટલામાં એમાં પણ તું િનિ. તુ જે 

છો નિકાળ... આિાિા..! નિત્યાિંદ, સિજાિંદિી મૂનતથ, પરમાત્મા સવથજ્ઞદેવે જોઈ તેટલી, તેવી. 
આિાિા..! િવે શું ક્યાં જવું? સમજાણું કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ઘુંટી ઘુંટીિે પીવડાવો. 

ઉત્તર :– ચોસઠ પિોરી તો ઘૂંટાય છે આ.  

અિીં તો કિે છે. અિીં તો આવ્યું છે શું? જુઓિે! ‘નિજ કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી...’ 
એમ શબ્દ છે િે? ભગવાિ િણલોકિા િાથ તીથંકર િો, એ એિા ભગવાિ. અિંતા નસદ્ધ થયા 

એિું ધ્યાિ કરે તો એ નવકલ્પ છે. આ પોતાિી એક સમયિી પયાથયિું ધ્યાિ કરવા જાય તો એ 

રાગ છે. અિીં તો ‘નિજ કારણપરમાત્માિી ભાવિા...’ આટલામાં બિું ભયું છે. આખો વીતરાગિો 
માગથ પરમેશ્વરિો, કેવળીઓિો (આમાં છે). કેવળી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણં. બોલે છે િે? ઘદડયા 
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સવારમાં િાંકે જાય. ણમો અદરિંતાણં, ણમો નસદ્ધાણં, ચત્તારી મંગલ, અદરિંતા મંગલં, નસદ્ધા 
મંગલં.. િાંકે રાખે, એકેય અથથિી ખબર િ િોય. ‘િદરભાઈ’! આિાિા..! 

કિે છે, ‘નિજ કારણપરમાત્મા...’ કેવા છે? કે એક તો જાણે નિકાળ નિરાવરણ 
ભગવાિઆત્માિું સ્વરૂપ છે. અંતર સ્વરૂપ ધ્રુવ નિત્ય ભાવ એ નિકાળ નિરાવરણ (છે). એક વાત. 

નિત્યાિંદ, જેમાં અતીનન્િય આિંદ નિત્ય–કાયમ પડ્યો છે. કેમ બેસે? જેિા અંતર આત્માિા, 

અંતર ધ્રુવ સ્વરૂપમાં બિા આત્માિે, નિત્યાિંદ સ્વરૂપ ભગવાિ, અતીનન્િય આિંદિો કંદ પોતે 
છે. એિે અિીંયા ધ્રુવ આત્મા કિેવામાં આવે છે. એિે અિીંયા કારણપરમાત્મા કિેવામાં આવે છે. 
એ ક્યો? કે નિજ કારણપરમાત્મા. પાછી ભાષા નિજ–પોતાિો કારણપરમાત્મા.  

મુમુક્ષુ :– પોતાિો જ કામ આવે િે, બીજાિો શું કામ આવે. 

ઉત્તર :– ભગવાિિો ભગવાિ પાસે રહ્ો. આિાિા..! ણમો અદરિંતાણં, ણમો નસદ્ધાણં, 
ણમો આઇદરયાણં કરીિે મુક્ક્ત થાય. િણકાળમાં િ થાય, કિે છે. એ તો નવકલ્પ–રાગછે. 

મુમુક્ષુ :– માટે નિજ કારણ કહ્ું છે. 

ઉત્તર :– માટે નિજ કારણપરમાત્મા કહ્ું છે. સમજાણું કાંઈ? 

‘નિજ કારણપરમાત્માિી...’ ઓલા ચોપડા બિુ ફેરવો ત્યાં ‘ગુલાબચંદભાઈ’! આવું એમાં 

િ મળે. ત્યાં એમાં છ ેકાંઈ? િનિ. બિા ભાઈઓ ભેગા થતા િો ત્યારે પણ આવું િનિ િોય. િણ 

તો ગયા, િવે િણ રહ્ા. આ વાતું જ બીજી જાતિી છે. સંપ્રદાયમાં એ વાત િથી. સમજાય છે 
કાંઈ? આ તો વીતરાગ સવથજ્ઞ પરમેશ્વરિો અિાદદ માગથ જે છે, ત્યાં કિે છે કે આ નિજ 

કારણપરમાત્મા જે અિંતઆિંદિા જળથી ભરેલો ભગવાિ અિાદદઅિંત આત્મા છે. એવા નિજ 

કારણ(પરમાત્માિી ભાવિા). એક તો નિજ શબ્દ વાપયો. બે શબ્દ. એક તો નિકાળ નિરાવરણ, 
નિત્ય આિંદ. બે. એકસ્વરૂપ, એ નિકાળ એકસ્વરૂપ છે. અિે નિજ કારણપરમાત્મા. અભેદ 

બતાવવું છે િે? નિજ કારણપરમાત્મા ભગવાિ ધ્રુવ સ્વરૂપ, એિી ભાવિાથી. એવો નચદાિંદ 

ભગવાિઆત્મા ધ્રુવ, નિત્ય, એિી એકાગ્રતાથી નિનવિકલ્પ શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ અિે શાંનત એ ભાવિા છે. 
સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ જે આત્માિી વીતરાગી દશા, એ પરમાત્માિી ભાવિા. સમજાય છે 

કાંઈ? એિાથી ઉત્પન્ન. કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશથિ, અિંતઆિંદ પરમાત્મા અદરિંત પામ્યા, એ તો 

ઉત્પન્ન પયાથય થઈ છે. એ કાંઈ પયાથયમાં આખો આત્મા િિોતો. આખો તો ધ્રુવ છે. આ તો િવી 
દશા પ્રગટી. નસદ્ધપણું પણ આત્મામાં કારણપરમાત્મ દશા િવી પ્રગટે છે. આિાિા..! સમજાણું 
કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– એકરૂપ શું? 

ઉત્તર :– એકસ્વરૂપ અભેદ. નિત્યાિંદ એકરૂપ સ્વરૂપ છે. એમાં ભેદ િથી. ગુણ-ગુણીિો 
ભેદ િનિ, પયાથયિા અંશિો ભેદ િનિ. અરે..! આિાિા..! આવો નિજ નિિાિ ભગવાિઆત્મા છે. 
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કિો, સમજાણું કાંઈ? અરે..! એિે શરણે જા, તારા દુિઃખ રિે િનિ, એમ કિે છે. આિાિા..! જુઓિે! 
આમ દુિઃખી દુિઃખી છે, આમ દયા આવી જાય. ‘દશથિનવજય’  િે? ક્બચારા.  

મુમુક્ષુ :– ડોળીમાં િતા? 

ઉત્તર :– ડોળીમાં િતા. બે સાિુ મોઢાઆગળ, પાછળ કાંડા. કંઈ ભાિ િનિ. રાડ ેરાડ 

પાડતા િતા. શું બોલે છે એિી કાંઈ ખબર િનિ. િું ઊભો રહ્ો એટલે મારી આંગળી ઝાલી. કાંઈ 

ભાિ િનિ, કાંઈ ખબર િનિ. આિાિા..! જુઓિે દશા! ભગવાિ ભૂલીિે ક્યાં ભમે છે? 

મોઢાઆગળ બેસીિે જાતા િતા ક્બચારા. મારી સામે િાથ કયો. ઉભો રહ્ો. કોણ છો? 

‘દશથિનવજય’. નિપુટી માહ્લા ‘દશથિનવજય’. ઠીક. એ તો આપણે અિીંયા (સંવત) ૧૯૯૯માં 
આવ્યા િતા િે. અિીં બેઠા િતા. ૧૯૯૯ માં ચચાથ થઈ િતી. કેટલા વષથ થયા? ૨૯ વષથ થઈ ગયા. 

એ કિે કે આ ગુરુિી વાણી છે. દેવિી વાણી બીજી અમારી. તમારું િામ શું? ‘દશથિનવજય’. સારું. 

ભનવ-અભનવિું િક્કી કયું છે? તમે ભનવ છો કે અભનવ? કિે, એ િક્કી િ થાય. ત્યારે તમે ભનવ-
અભનવ િક્કી િથી અિે તમ ેવીતરાગિી વાણીિી પરીક્ષા કરવા િીકળ્યા! દાણો દાબ્યો એ વખતે. 

કાંઈ મોઢું પણ િનિ. કાળુંમશ મોઢું. રાડે રાડ પાડે. શું બોલું છું એિી ખબર િનિ. આિાિા..! ખબર 

િનિ કાંઈ. બિુ બોલી શકે િનિ. એ નમથ્યાત્વિા ચાળા એવા છે. ખબર િથી, િનિ? ખબર જેવું 
કાંઈ લાગ્દયું િનિ. 

કિે છે, તીથંકરદેવિા કેવળજ્ઞાિીિો નસદ્ધાંતમાં ફેર છે આ. ભાઈ! તારે કેવળજ્ઞાિરૂપી 
પરમાત્મદશા પ્રગટ કરવી િોય, તો એિે માટે કારણ તો તું અંદર પડ્યો એ છે. બીજું કોઈ નિનમત્ત 

કારણ અિે મજબુત સંઘયણ િે િાડકાં િે આ મિુષ્યદેિ િોય તો થાય, વ્યવિાર સમદકત-ફમદકત 
િોય તો થાય, એ વાત અિીં છે િનિ. 

મુમુક્ષુ :– મિુષ્યપણું પણ િિી. 

ઉત્તર :– મિુષ્ય-ફિુષ્ય નવિાિો મોક્ષ થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– એ વાત સમજાવો. 

ઉત્તર :– આ તો જડ છે, એમાં શું છે? જડિા અક્સ્તત્વમાં તો આત્મા છે િનિ. આત્માિા 

અક્સ્તત્વમાં જડ છે િનિ. જડ તો જડ થઈિે રહ્ું છે. શરીર તો જડ થયું અિે રહ્ું છે. આત્માિું 
થઈિે રહ્ું છ ેઆ? આ તો માટી છે. સમજાણું કાંઈ? અંદર પુણ્ય અિે પાપ, દયા, દાિિા ભાવ 

એ નવકાર થઈિે રહ્ા છે. એ આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી. સમજાણું કાંઈ? એિી પયાથયમાં પણ 

આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી ખરેખર. માન્યું છે એણે. આ આત્મા તો એક સમયિો પયાથય થઈિે 
રહ્ો િથી, એમ કિે છે અિીં તો. ભાઈ! આિાિા..! ભગવાિઆત્મા પર થઈિે તો રહ્ો િથી, 

પુણ્ય-પાપિા ભાવ થઈિે રહ્ો િથી, એક સમયિી અવસ્થા થઈિે રહ્ો િથી. એ તો નિકાળ 
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નિરાવરણ ભગવાિ સક્ચ્ચદાિંદ પ્રભુ, નસદ્ધસ્વરૂપી પ્રભુ, નિત્યાિંદ, નિરાવરણ વીતરાગ 
આિંદમય એકસ્વરૂપે કારણપરમાત્મા છે. એ રીતે રહ્ો છે. આિાિા..! સમજાણું કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– જાનત અપેક્ષાએ ધ્રુવ બદલાતું િથી. 

ઉત્તર :– ધ્રુવ શું બદલાય? ધ્રુવ તો ધ્રુવ છે. ધ્રુવ તો એકરૂપ નિકાળ છે. માટે તો એક શબ્દ 
આપ્યો.  

મુમુક્ષુ :– જાનત અપેક્ષાએ બદલાતો િથી, કોઈ બીજી અપેક્ષાએ બદલાતો િશે? 

ઉત્તર :– ‘રામજીભાઈ’એ ઠીક કીિું. િણકાળમાં કોઈ રીતે બદલાય િનિ. એકરૂપ 

નિત્યાિંદ ભગવાિ. નિશ્ચયથી મોક્ષમાગથિી દિયાિો પણ જેમાં અભાવ છે. રાગ-દ્વેષિો તો અભાવ 

છે, પુણ્ય-પાપિો પિેલો કહ્ો, પયાથયિો અભાવ છે એમ કીિું એમાં એ આવી ગયું. મોક્ષિો માગથ 
જે આ ભાવિા છે, એિાથી કારણપરમાત્મા રનિત છે. પયાથયરનિત કીિું િતું. સમજાણું કાંઈ? 

કારણ કે એ તો નિત્યાિંદ કહ્ો િે? નિત્યાિંદ એકસ્વરૂપ ભગવાિઆત્મા. અરે..! ભાઈ! એિી 

તિે ખબર િથી. તારી ચીજમાં કેટલું શું પડ્યું છે ધ્રુવમાં (એિી તિે ખબર િથી). બિાર ગોતવા 
જાય, અિીંથી મળશે, અિીંથી મળશે, શેિુંજયથી મળશે અિે સમ્મેદનશખરથી મળશે. 

મુમુક્ષુ :– ત્યાં બિેથી િ મળે પણ ગુરુ પાસેથી તો મળે. 

ઉત્તર :– ગુરુ પાસે ક્યાં િતો એ તો મળે? અિીંયા તો કિે છે, પયાથયમા ંિથી આવ્યો 

એમાં મળે ક્યાંથી? એય..! એ મારગડા જુદા. વીતરાગિા માગથિો દુનિયા સાથે કાંઈ મેળ ખાય 
એવો િથી. મીંઢવણી િ કરશો. િથી ભાઈએ કહ્ું? ‘રમેશભાઈ’એ. ‘કમલ’  એ ઉપમા છે. 

ભગવાિિા માગથિી સાથે કોઈ માગથિી મીંઢવણી કરશો િનિ, ભાઈ! એ મીંઢવણીએ મેળ ખાય 
એવું િથી. 

મુમુક્ષુ :– અનિત્યથી નિત્યિી પ્રાનપ્ત તો થાય છે. 

ઉત્તર :– િથી થતી. અનિત્યથી નિત્યિી પ્રાનપ્ત થાય છે એિો અથથ, નિત્યિો ખ્યાલ આવે 

છે. અનિત્યમાં નિત્ય આવતું િથી. પણ જે પયાથય અનિત્ય છે એ પણ િવ્યમાં િથી. આિાિા..! 

ભારે કામ ભાઈ આ તો! આવો માગથ વીતરાગિો િશે? આપણે જૈિમાં તો એમ િોય, કંદમૂળ 
ખાવા િનિ, ચોનવયાર કરવા, સામાનયક કરવી, પોષા કરવા, પદડકમ્મણા કરવા, અપવાસ (કરવા), 
શું કિેવાય? છ પરબી પાળવું, આમાં તો આ એકપણ વાત આવી િનિ. 

મુમુક્ષુ :– એ તો બિો રાગ છે એમ આવ્યું. 

ઉત્તર :– અરે..! ભગવાિ તિે ખબર િથી, ભાઈ! એ તો બિા નવકલ્પિા ચાળાઓ છે. 
એ આત્મા િનિ અિે આત્માિું આચરણ િનિ. આિાિા..! 
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મુમુક્ષુ :– આત્માિું આચરણ... 

ઉત્તર :– નવકલ્પ આદદ છે એ આ આત્માિું આચરણ િનિ. ભગવાિઆત્મા નિત્યાિંદ 

પ્રભુ! એિી એકાગ્રતા વીતરાગ પયાથયરૂપી ભાવિા, એવો જે નિશ્ચયમોક્ષમાગથ એિાથી 
કાયથપરમાત્મા, કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી થાય છે. મોક્ષમાગથિી ભાવિાથી થાય એમ પણ 

અિીં તો િથી કહ્ું. કારણપરમાત્મા... આિાિા..! તું નિકાળ છો, અિાદદઅિંત છો, ધ્રુવ છો, નિત્ય 

છો, પ્રભુ! તારું એક રૂપ છે અંદર. નવકલ્પિી આડમાં તિે એિી રુનચમાં દેખાતું િથી. દયા, દાિિા 
નવકલ્પો રાગ છે, એિી રુનચમાં ભગવાિ દેખાતો િથી. 

મુમુક્ષુ :– ... ધ્રુવતા િથી. 

ઉત્તર :– ધ્રુવતા ક્યાં છે? ધ્રવુ તો ક્ભન્ન (છે). અિંતવાર દિયાકાંડી જૈિ સાિુ થયો પણ 

આ વસ્તુિું ભાિ એણે એક ક્ષણ કયું િથી. પંચમિાવ્રત અિે અઠ્ઠ્યાવીશ મૂળગુણ, શરીરથી 
જાવજીવિું બ્રહ્મચયથ, એવા અિંતવાર પાળ્યા. એ તો બિી દિયાઓ રાગ છે. એ આત્મા િનિ અિે 
આત્માિું આચરણ િનિ. આત્મા ધ્રુવ અિે એિું આચરણ (એ) એિી ભાવિા. સમજાણું કાંઈ? 

‘ઉત્પન્ન કાયથપરમાત્મા, તે જ ભગવાિ અિંત્ પરમેશ્વર છે.’ જુઓ! ‘તે જ ભગવાિ 

અિંત્ પરમેશ્વર છે.’  આિાિા..! િજી તો ણમો અદરિંતાણંિી વ્યાખ્યાિી ખબર િ મળે. ગાડા 

િાંક્યે જાય. ણમો અદરિંતાણં... ણમો અદરિંતાણં... ણમો અદરિંતાણં... સમજાણું કાંઈ? ‘તે જ 
ભગવાિ અિંત્ પરમેશ્વર છે.’ આવા ભગવાિિે અદરિંતિે પરમેશ્વર કિેવામાં આવે છે. બાકી 
લોકો માિે કંઈકિું કાંઈક. એ કોઈ ભગવાિ-બગવાિિી એિે ખબર િથી.  

‘આ ભગવાિ પરમેશ્વરિા ગુણોથી નવપરીત...’ આ રીતે કારણપરમાત્માિો આશ્રય 

લઈિે, જે કાયથદશા અદરિંત પરમાત્મા, કેવળદશથિ, કેવળજ્ઞાિ, આિંદ અિે વીયથ પ્રગટ્યું. એવી 

અિંતી દશાઓ પ્રગટી. એિાથી નવરૂદ્ધ ‘નવપરીત ગુણોવાળા બિા...’ દેવ િનિ, અદરિંત િનિ. 

‘ (દેવાભાસ), (છે) ભલે દેવપણાિા અક્ભમાિથી દગ્દિ િોય...’ અમે દેવ છીએ એમ અજ્ઞાિથી 

બળી ગયા િોય, પણ એ દેવ છે િનિ. આિાિા..! જેિી દદવ્ય શક્ક્તઓ બિી પ્રગટ થઈ ગઈ છે. 

એવા જે દેવ, એિાથી બીજાઓ એમ માિે કે અમે પણ દેવ છીએ, કિે છે કે અક્ભમાિથી બળી 
ગયેલા છે ક્બચારા. આિાિા..! ‘દગ્દિ િોય તો પણ સંસારી છે.–’ ભલે અક્ભમાિ દેવિું િોય. 

આવા પરમેશ્વરિું જેિે ભાિ િથી અિે એવું પરમેશ્વરપણું જેિ ેપ્રગટ્યું િથી અિે એમ માિે કે 

અમે દેવ અિે પરમેશ્વર છીએ, એ બિા અક્ભમાિથી બળી ગયેલા સંસારી છે. ‘આમ (આ 
ગાથાિો) અથથ છે.’ લ્યો. આ ગાથાિો અથથ આ છે. આિાિા..!  

પરમેશ્વર એટલે શું? અિે પરમેશ્વરતા પ્રગટી કેમ? મિાપ્રભુ ધ્રુવ સ્વરૂપવાિ, એિી અંતર 
એકાગ્રતાિા અિુભવથી પ્રગટી. એમ. ધ્રુવિે નસદ્ધ કયું, વીતરાગ પયાથયિે નસદ્ધ કરી અિે એિા 
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કાયથરૂપે જે પરમાત્મા પ્રગટ્યો અિંત કેવળજ્ઞાિ આદદ સત્તાિું અક્સ્તત્વ નસદ્ધ કયું, આવાિે દેવ 
કિેવામાં આવે છે. નવશેષ કિેશે...          

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 



ગાથા – ૮, શ્લોક - ૧૪            પ્રવચન નં. ૧૧                                       123 

ફાગણ સુદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૧૦-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૮, શ્લોક - ૧૪, પ્રવચન ન.ં ૧૧ 

 

કળશ છે. સાતમ ી ગાથાન ો કળશ . ‘શ્રીક ુંદક ુંદાચાર્યદેવ ’  કહે છે. ‘પ્રવચનસાર’ ની ગાથ ામાું. 
‘જર્સેનાચાર્ય ’ ની ટી કા માું છે. 

तजेो दिट्टी णाण ंइट्टी सोक्ख ंतहवे ईसदिय ं।  
दतहुवणपहाणिइय ं माहप्प ंजस्स सो अदिहो ।। 

અરરહુંત કેવા છે એની વ્ર્ાખ્ર્ા છે. પરમાત્માની વ્ર્ાખ્ ર્ા ચાલે છે ને? પરમાત્મા  કોને 

કહેવા? બધા દોષરહહત અને સકળ ગ ણસહહત, એ બધા દોષોન ું વણયન આવ્ર્ ું. ચાર ઘાહતકમોનો  
નાશ અથવા અઢાર દ ોષથી રહહત (છે) એવાને પરમ ાત્મ ા કહ ીએ. સમ જાણ ું? ‘તેજ (ભામુંડળ ),...’ 

અરરહુંત ભગવાનને ભામુંડ ળ છે. શરીરની આસપાસ પ્રકાશ હ ોર્ છે. પેલ ું હત ું ને અહીંર્ા? 

અરરહુંત પરમાત્ મા તીથં કરદે વ, એના શરીર માું પ્રક ાશ– ભા એટલે પ્ર કાશ હ ોર્ છે. સાધારણ પ્રાણ ી  
અરરહુંતને –ભગવ ાનને પરમાત્મા ઠર ાવે છે, એ મ નથી. જેના શરીર માું પણ પ્રકાશ – આભા પડતી  
હોર્ છે. ભા.  

વળી ‘દ શયન (કેવ ળદશયન)... ’ ‘दिट्टी’ છે ને? ‘दिट्टी’. એ ગ ણ છે. જેન ે કેવળદશય ન છે. 

ભગવાનને કેવ ળદશયન હોર્  છે. એક સમર્માું સામાન્ ર્ ત્રણકાળ, ત્રણલોકને દખેે. જાણ ે નહહ, 

દેખે. એવી દૃહિ ‘दिट्टी’. કાલે આવ્ર્ ું હત ું. દૃહિના અથયમાું કેવ ળદશયન આવ્ર્ ું  હત ું ને? ભગવાનને 
કેવળજ્ઞાન હ ોર્ છે. એક સમર્માું ત્રણકા ળ, ત્રણલોક પૂણય જાણે એવ ું કેવળજ્ઞાન હોર્. બે અને 

‘ (સ મવસરણાર દ,...)’ ની ઋહિ હોર્ છે. સમવસરણ બાર જાતની સભા આરદની ઋહિ ભગવાનને 

હોર્ છે. એને ભગવાનને વ્ર્વહારે એની ઋહિ છે, એને ભગવાન કહેવામાું આ વે છે. ‘ (અનુંત 

અત ીહન્િર્ સ ખ ),..’ હોર્ છે. અરરહુંત પરમાત્ મા, તી થંકરદેવ સશ રીર ી હોવા છતાું અનુંતઆનુંદ 

હોર્ છે. ‘ (ઇંિારદક પણ દાસપણે વતે એ વ ું) ઐશ્વર્ય,...’ છે. છે ન ે‘ईसदिय’ं? ઇંિો પ ણ જેના દાસ 

વતે એવ ું તો ઈશ્વરપણ ું છે. એવા ભગ વાનને રોગ, ક્ષ ધા  અને તૃષા હોર્ તો એનામાું  ઈશ્વરપણ ું ન 
ગણાર્. ઈશ્વર ઇન્િો એના પણ ઈશ્વર છે એ. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાનના શરીરમ ાું રોગ આવે, 

એને ક્ષ ધા લાગે, તૃષ ા લાગે  એ હોઈ શ કે નહહ. પરમાત્ મા અરર હુંતને અુંતર અમૃત નો અન ભ વ 
હોર્ છે. એ અન ભવ આગળ ઇંિો પ ણ જેની ઐશ્વર્યતા સ્વીકા રે છે. 

‘ (ત્રણ લોકના અહધપ હતઓ ના વલ્લ ભ હોવારૂપ) હત્ર ભ વનપ્રધાન વલ્લભપ ણ ું —’ 

ત્રણલોકના ઇન્િો આરદથી પણ એ વલ્લભ છે . ‘હત્રભ વનપ્રધાનવલ્લભપણ ું-’  છે. ત્રણલોકના 
અહધપ હતઓના વ લ્લભ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? જ ઓ! આવા પર માત્મ ાની વ્ર્ાખ્ર્ા  (કરે છે). ણમો  
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અરરહુંતાણું એમ કહે પણ એ અરરહુંતન ું સ્વ રૂપ શ ું? અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશયન, અ નુંત સ ખ અને 
બહારમાું ભ ા મુંડળ આરદ સમવસ રણની ઋહિ. ત ીથંક રની વાત કર વી છે ને અ હીં યા! એ બધ  ું 

હોર્ છે. પ ણ્ર્ પણ અલૌરકક હોર્ છે અને ગ ણ પણ અલૌરક ક હોર્ છે. ‘આ વ ું જેમ ન ું માહાત્્ર્ 

છે, તે અહંત છે.’ એને અરરહુંત કહેવા માું આ વે છે. લ્ર્ો. અહંત શબ્દ છે આમાું. ‘अदिहो’ પૂજ્ર્ 
છે, ઇન્િોને પણ આ પૂજ્ર્ છે. 

‘ વ ળી એ જ રીતે (આચાર્ય દેવ) શ્ર ીમદ   અમૃતચુંિસૂરર એ (આત્ મખ્ર્ાહતના ૨૪ મા 
શ્લોકમ ાું–કળશમાું) કહ્ ું છે...’ એ આપણે ‘સમર્સાર’ મ ાું આવ્ર્ ું હત ું. 

कान्त्यवै स्नपयदि य ेिशदिशो धाम्ना दिरुन्धदि य े
धामोद्दाममहदििा ंजिमिो मषु्णदि रूपणे य े। 
दिव्यिे ध्वदििा सखु ंश्रवणयोोः साक्षातक्षििोऽमतृ ं 
वन्द्यास्तऽेष्टसहस्त्रलक्षणधिास्तीर् थश्चिाोः सिूयोः।। 

ભગવાન તીથં કરદેવન ું શરીરારદ ‘કાન્ન્ત થી દશે રદશા ઓને ધ એ છે –હનમયળ કરે છે...’ એવ ું 
તો શરીર હોર્. એ ભગ વાન ને રોગ થાર્ અને દવા લા વે, અને ખાર્ (એ તો કર્ાુંથી હોર્?). 

મ મ ક્ષ  :– એ તો શરી ર છે. 

ઉત્તર :– શરીર છે તો શ ું છે? આ શરીર જ દી જાતન ું છે. ભગવાનને પરમઔદાર રક શરીર 

હોર્ છે. એને રોગ, ક્ષ ધા અને તૃષ ા હોર્ નહહ. અને ક્ષ ધા-તૃષ ા માને છે એ અરરહુંતને ઓળખતા 
નથી. અરરહુંતન ું જ્ઞાન જ નથી. નથી ઓ ળખતા? 

મ મ ક્ષ  :– ના. ના. એમના જેવા ક લ્પી લીધા. રોગ થાર્ એવા (કલ્પી લીધ ા). 

‘કાન્ન્ત થી દશે રદશા ઓને ધ એ છે –હન મયળ કરે છે, જે ઓ તેજ વડે અત્ર્ુંત તેજ સ્વ ી 

સૂર્ ાયરદકના તેજને ઢાુંક ી દે છે,...’ ચુંિ અને સૂર્યના તેજ પણ જેમાું ઢુંકાઈ જાર્ છે. એવ ું ભગવાનના  

શરીરન ું તેજ હોર્ છે. તીથંક ર એટલે પ ણ્ર્ના પ રા અને પહવત્રતામાું પ રા. એને એવા રોગ, ક્ષ ધા 
આરદ હોઈ શકે નહહ. હવરોધ કરે એના માટે આ સ્પિ થાર્ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? શ્વેતાુંબર 
સુંપ્રદાર્માું તો એને રોગ ઠર ાવે છે, ક્ષ ધા ઠરાવે છે, તૃષ ા ઠરાવે છે, એમ છે નહહ. તદ  ન હવરુિ છે. 

‘જે ઓ રૂપથી જનોનાું મન હ રી લે છે ,...’ શરીરની સ ુંદરતાની તો એટલી નમણાઈ હોર્ 

છે કે જગતના પ્રાણીઓના મન અુંદર ઠરી જાર્ છે. આહા હા..! અુંતરના સ્વરૂપ ની તો શ ું વાત 

કરવી?! શરીરન ી સ ુંદરતાની  પણ નમણાઈ. ઇન્િો કરતા પ ણ અનુંતગ ણી જેની ન મણાઈ હોર્ છે, 
એવા એના પ ણ્ર્ હોર્ છે. ‘જે ઓ રદવ્ર્ધ્વહન વડે (ભવ્ર્ોન ા) કાનોમાું જાણે ક ે સાક્ષાત   અમૃત 

વ રસ ાવત ા હોર્ ...’ કૌંસમાું ‘ (ભવ્ર્ો )’ નાખ્ર્ ું છે. ‘જેઓ  રદવ્ર્ધ્ વહન વડે (ભવ્ર્ ોના) કાનો માું ...’ 

આમાું ઉપરથી ભવ્ર્ ો શબ્દ નાખ્ર્ો છે. પછી ભહવ શબ્દ  આવશે એ માું ભવ્ર્ નહહ આવે. પછીન ા  
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કળશ માું આવશે ને આ ગ ળ? ‘दिदखलभदविामतेत्कणा थमतृ’ं ૧૫ મા કળશમાું. ત્ર્ાું ભહવ ન લેવા. 
ત્ર્ાું ભવના ધરનારા એવા જીવો લેવા. અહીં ભહવ શબ્ દ છે. ૧૫મો કળશ છે. ‘જે સ વય ભવ્ર્ોના 

કણોને અમૃત છે,...’ એ આપણે સ ધાર્ ં છે. ‘ સવય જીવ ોના કણોને અમૃત છે ,...’ પછીના કળશ માું. 

કારણ કે ત્ર્ાું ભહવ શબ્દ છે  ને? ભવ્ર્ નથી. ભહવ છે. ભહવ એટલે ભવન ા ધરનાર ા. એવા સવય 
જીવોને ભગ વાનની વાણી અમૃત છે. અહીં તો સાધા ર ણ હોર્ તો... એ શબ્દ માું ન થી પણ ભાઈએ 

‘જર્ચુંદ પુંરડતે ’  નાખ્ર્ો છે. આપણે તો કૌંસમાું નાખ્ર્ો. એણે તો સીધો બહાર ના ખ્ર્ો. બહાર  

શબ્દ નાખ્ર્ો છે. જે રદવ્ર્ધ્વ હન વડે ભગવ ાન તીથં કરદે વ ની રદવ્ર્ધ્વહન, ૐ એવ ો અ વાજ ઊઠતા, 
સમવસ રણમ ાું ‘ (ભવ્ર્ોના) કાનો માું જાણે કે સાક્ષાત   અમૃત વરસ ાવત ા હોર્ એ વ ું સ ખ ઉત્પ ન્ન 
કરે..’ સ ખ આ બહારન ું, હોં! અતીહન્િર્ આનુંદના સ ખ ની વાત ન થી. 

મ મ ક્ષ  :– મુંદ કષ ાર્. 

ઉત્તર :– મુંદ કષાર્ એને લાગે. આહાહા..! નહહતર  ભગવાનની વ ાણી સાુંભ ળીન ે 
અતીહન્િર્ આનુંદ પ્ર ગટે તો  થઈ રહ્ ું. ભગવાનની વ ા ણી સાુંભળના ર બધા મોક્ષે  જ જાર્. પણ 

અહીંયા ત ો એને પ ણ્ર્ન ું સ ખ. એને એવ ું લાગે કે જાણે. આહા હા..! વ ાણી તો જાણે પીધા જ કર ીએ, 
સાુંભળ્યા જ કર ીએ એમ લા ગે. એવ ું કષાર્ની મુંદતાન ું સ ખ ઉત્પન્ન કરે. 

‘જે ઓ એક હજાર  ને આઠ લક્ષણોને ધારણ કરે છે,...’ ભગવાન તી થંકરના શ રીર માું ધ્વજા 

આરદ એક હજાર અને આઠ લક્ષણ હોર્ છે. ‘તે તીથંકરસૂરરઓ વુંદ્ય છે.’ લ્ર્ો. તે તીથંકરસૂર ીઓ, 
આચાર્ ો આરદ વુંદ્ય છે.  

‘ (સાતમી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકા ર મ હનરા જ શ્ર ી પદ્મપ્રભમ લધારર દેવ શ્લોક 
દ્વ ારા શ્રી નેહ મનાથ તીથંક રની સ્ત હત કરે છે ેઃ –’ ‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’  પોતે ‘નેહમના થદેવ’ ને ર્ાદ  
કરીને સ્ત હત કરે છે. 

૧૪મો કળશ છે. 

जगदििमजगच्च ज्ञाििीिेरुहाि- 
भ्र॑मिविवभादत प्रसु्फटं यस्य दित्यम    । 
तमदप दकल यजऽेहं िदेमतीर् थकिेश ं 
जलदिदधमदप िोभ्यामतु्तिाम्यध्वथवीदिम   । ।१४।।  

‘જે મ કમ ળની અુંદ ર ભ્રમ ર સ માઈ જાર્ છે ...’ છ ે કે નહહ આપણે? ‘જે મ કમળન ી અું દર 

ભ્ર મર સ માઈ જાર્ ...’ ભમરો. કેટલી જ ગ્ર્ા બાકી ર હે? કમ ળમાું ભમ રો. એમ ‘ જ્ઞાનકમ ળમ ાું આ 
જ ગત તેમ જ અજગત (–લ ોક તેમ જ અલોક) સદ ા સ્પિપ ણે  સમ ાઈ જાર્ છે –’ આહાહા..! 

ભગવાન તીથં કરના જ્ઞાન મ ાું એક સમર્માું લોકા લોક સ્પિપ ણે, જેમ કમળમાું ભમરો સમાઈ 
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જાર્, એમ લોકાલો ક સમાઈ જાર્. લ્ર્ો. કમળ આવડ ું અને ભમરો નાનો. જ્ઞાન મોટ ું અને લોકાલો ક 
નાનો. જેનો સ્વભા વ છે એન ો પ્રશ્ન શ ું? જેનો સ્વભા વ શન્ક તરૂપ છે એની તો વાત શ ું કરવી? પણ 

એક સ મર્ની દશા પ્ર ગ ટરૂપ  છે એની શ ું વાત કરવી, કહે છે. કમ ળમ ાું જેમ ભમર ો સમાઈ જાર્, 

એમ ભગ વાનઆત્ માની પૂ ણય જ્ઞાનદશ ામાું લ ોકાલોક સમાઈ જાર્ છે. તેથી અનું તગ ણો હોર્ ત ો 
પણ જાણવાની તાકાત છે. આહા હા..! જ ઓ! આ આત્ માની ઋહિ! 

‘ સદા સ્પિપ ણે સમાઈ જાર્ છે –’ પ્રત્ર્ક્ષ છ ે એમ કહેવ ું છે. ‘सु्फटं’ છ ે ને? 
‘भ्रमिविवभादत प्रसु्फटं’ પ્રત્ર્ક્ષ છે. લોકા લોક જેના જ્ઞાનમ ાું, જ્ઞાનની એક સ મ ર્ની દશામાું, 

કમ ળમાું જેમ ભમરો વ સે, એમ જ્ઞાનમ ાું લોકા લોક વસી  ગર્ા છે, કહે છે. આહાહા..! સમાઈ ગર્ા  

છે, જોર્ ું! આ એવડી આત્મા ની પ ર્ાયર્ની તાકાત છે. આ વા પરમાત્ મા છે અને આ વા પરમાત્માને 
વાસ્તહ વક આત્ મા તરીકે જે જાણે, એને અુંતરમાું અન ભવ અને સ્ર્ગ્દશયન થર્ા હવના રહે નહહ. 

આત્મા તરી કે, બહારની ઋહિ (નહહ). સમજાણ ું કાું ઈ? ઓહોહો..! આવી શન્ક ત! જેની એક 

સમર્ની દશામ ાું લોકા લોક તો જાણે કમળમાું ભમરો ગ ર્ો હોર્. ઓહોહો..! એવી જેની જ્ઞાનની 
દશા, એવી અનુંતી જ્ઞાનની દશાનો દરરર્ો જ્ઞાનગ ણ છે. એ ગ ણનો ધરનાર ભગવાનઆત્મા છે. 

એ આત્માની આ વી પ્રતીત થતાું, એને આત્મા તરફની દૃહિ થતાું અન ભ વ અને સ્ર્ગ્દશયન થાર્. 
સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘તે નેહમન ાથ તી થંકરભગ વાનને હ ું ખરેખર પ ૂજ ું છ ું...’ તે ‘નેહમનાથ’  તીથંકર ભગ વાનને 

(હ ું પૂજ ું છ ું). બ્રહ્મચારી છે ને? પોતે બ્રહ્મચારી મ હન છે  એટલે બ્રહ્મચ ારી ભ ગવાન ને ર્ાદ કરીને 
નમન કરે છે. હ ું ખરેખર પૂજ ું છ ું એમ કહે છે. વાસ્ત હવક વ્ર્વહારમાું પૂજ્ર્તા આવી છે અને 

હનશ્ચર્ની પૂજ્ર્તા આત્માની આવી છે, એમ કહે છે. ‘પુંરડતજી ’! આહાહા..! એ વ્ર્વહાર છે પણ 

વ્ર્વહાર દેખાડે છે પેલા હન શ્ચર્ને, એમ કહ્ ું ને? આ વ્ર્વહાર દેખાડે છે પેલા હન શ્ચર્ને કે જે 
અખુંડ પરરપૂણય ભગવાનઆત્મા, જેના જ્ઞાનના તેજના માપ શા? એવા અ માપ સ્વભાવનો  

અુંતરમાું આશ્રર્ લઈને પ્રતીત થાર્, એ પ્રતીતમાું એવા પરમાત્માન ી પ્રતીત વ્ર્વહારે  આવ્ર્ા હવના  

રહે નહહ, એમ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આ તો બધી સમજણની વાત છે, ભાઈ! સમજણ એ એની 
રિર્ા છે. 

‘જે થી ઊં ચા તરુંગો વાળા સમ િને પણ ..’ ઓહોહો..! દરરર્ાના છોળ મારતાું ઊંચા તરુંગો  
હોર્ એને પણ ‘(– દ સ્તર સુંસ ાર સમ િને પણ) બ ે ભ જાઓથ ી તરી જાઉં.’ આહાહા..! જ્ઞાન અને 

ચારરત્ર. સ્ર્ગ્દ શયન અને ચારરત્ર. જ્ઞાન માું સમર કત આવી ગર્ ું. બે ભ જાઓ વડે સુંસારનો પાર 

લઈ જવાનો. કહો, ‘જેઠાભ ાઈ’! ‘ઊં ચા ત રુંગોવાળા સમ િ ..’ મહા દ સ્તર સું સાર-સમ િ, આ વા 
ભગવાનને અમે ઓળખ્ર્ા છે અને એ ભગવાનની પ્રતીહતમાું મારા સ્વ રૂપની પ્રતીહત હનશ્ચર્થી 

અુંદર આવી ગઈ છે, એમ કહે છે. આ વ્ર્વહાર તો હનશ્ચર્ને બતાવનાર છે. ભેદ કથન હનશ્ચર્ન ે



ગાથા – ૮, શ્લોક - ૧૪            પ્રવચન નં. ૧૧                                       127 

(બતા વનાર છે). આ હાહા..! જેને આવા પરમાત્માન ી વાસ્તહવક વ્ર્વહ ાર શ્રિા હ ોર્ એને આત્માની  
હનશ્ચર્ શ્રિા હોર્ જ. સમજાણ ું કાુંઈ? અખુંડ આત્મા પૂણાયનુંદ સ્વરૂપ ભગવ ાન, એની અુંતરમા ું 

અન ભ વમાું પ્રતીહત (થવી) એન ું નામ હનશ્ચર્ સ્ર્ગ્દશય ન છે. આહા હા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? ભાઈને 

હહન્દી આપર્ ું છે? હહન્દી છે ને? હહન્દી આવ્ર્ ું છે ને? સારુું. અહીંર્ા ગ જરાતી ચાલે છે, તેમાું હહન્દી 
છે.  

જ ઓ! ‘પદ્મપ્રભમલધાર ી દેવ’  ૯૦૦ વષય પહેલા રદગુંબર મ હન હ તા. 
‘ક ુંદક ુંદ ાચાર્યમ હારાજ ’  તો ૨૦૦૦ હજાર વષય પહેલા (થર્ા). એમની ટીકા કરના ર  પણ આટલા 

ઉછળી ગર્ા છે. ઓહો..! આવા ‘નેહમનાથ’  ભગ વાન, જેને પૂણય જ્ઞાન, એમાું લોકા લોક તો જાણે 

અુંદર ભમરો પેસી ગર્ો હોર્ એટલ ું લાગે. ઓ હોહ ો..! કેટલો હવકાસ બત ાવે છે! કમળ તો મોટ ું 
આવડ ું હોર્, એમાું ભમર ો  તો એક ઠેકાણે બેઠો હોર્. એમ ભગવાનઆત્ મા, જેની વતયમાન 

અવસ્થા, જ્ઞાનન ી શન્ક તનો હવકા સ એટલો હોર્ છે. એવ ી જ શન્ક ત જીવની હોર્ છે. જેમાું લોકાલો ક 

તો ભમરાની જેમ હોર્ છે. આહા હા..! આવા જ્ઞાનની, આવા જ્ઞાનની એક સમર્ન ી સત્તા, એનો 
સ્વીકા ર કરનાર, એવી અનુંતી પર્ાયર્ની સત્તા આત્મા મ ાું છે, એનો સ્વીકાર કરે ત્ર્ારે આ પર્ાયર્નો 

સ્વીકા ર વ્ર્વહારે કર્ો એ મ  કહેવા માું આવે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા..! જે-તે ભગવાનન ું નામ 

માને છે ને? અમે પરમેશ્વર છીએ, અમે ભગવાન છીએ. બાપા! પરમેશ્વરન ા પેટ મોટા છે. 
સમજાણ ું?  

હ ું તો ‘બે ભ જા ઓ થી તર ી જા ઉં.’ એમ કહ્ ું, જ ઓ! સુંસારસ મ િનો તા ગ લઈ લેવાનો છ ું. 
આહા હા..! એમ કહે છે. કેમ? કે એવા પરમાત્માની આ વી જ્ઞાનની એક સમર્ની દ શા, એની મને 
વ્ર્વહાર માું પ્રતીહત છે, હનશ્ચર્માું મારા આત્માના સ્વ રૂપ ની મને પ્રતીહત છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– .... એક સમર્ની પ ર્ાયર્... 

ઉત્તર :– એક સમર્ની પર્ાય ર્ છે. અને તેન ી પ્રતીહત –પરની પ્રતીહત તો વ્ર્વહાર છે. પણ 
વ્ર્વહાર બતાવે છે કોને? હનશ્ચર્ને. કે આવી અનુંતી-અનુંતી પર્ાયર્નો હપુંડ ભગવાનઆત્મા, એ ક 

ગ ણ એવા અનુંતગ ણ, એન ું એકરૂપ ભગ વાન આત્મા, એ ની અુંદર અન ભ વમાું પ્રતીહત  (થાર્), એને 
સાચ ું સમરકત અને શ્રિ ા ક હેવામાું આવે છે. આ હાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? આઠમી ગાથા. 

આવા જે ભગવ ાન પરમાત્ મા. આવા કર્ ા? ‘तस्स महुुग्गिवयण ं ’ ‘તેમના મ ખમાુંથી 
નીકળે લી વાણ ી...’  આહાહા..! તીથંકરદે વ હત્ર લોકના થ પરમાત્મ ા. 

तस्स महुुग्गिवयण ंपवु्वावििोसदविदहय ंसदु्ध ं। 
आगमदमदि पदिकदहय ंतणे दु कदहया हवदंत तच्चत्था ।।८ ।। 

જ ઓ! તત્ત્વાથય કહો, િવ્ર્ કહો, બધ ું એકાથય છે અ હીં. 
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પર માત્મ વાણ ી શ િ ને પૂવાયપરે હનદોષ જે, 

તે વ ાણીને આ ગમ કહ ી; તેણે કહ્ા તત્ત્વા થયને. ૮. 

‘ અન્વર્ા થય :– તેમના મ ખમ ાુંથી નીકળે લી ...’ આવા પરમાત્મ ાની જે વ્ર્ાખ્ર્ા કરી, એના 

મ ખથી ની કળેલ ી વ ાણી ‘ કે જે પૂ વાયપ ર દ ોષ રહ હત (–આ ગ ળ પા છળ હવર ોધ રહ હત )...’ હોર્. 

અજ્ઞાનીન ી વાણી માું આ ગળપ ાછળ હવર ોધ હોર્. આ હાહા..! કહ ો, સમજાણ ું કાુંઈ? પહેલા અને 

પછી કર્ાુંર્ અુંદર દ મેળ હોર્ નહહ. હવરોધરહહત વ ીતરાગ પરમાત્મ ા, એની વાણી, એને અહીંયા  

આગમ કહેવામાું આ વે છે. એ આગમે કહેલા િવ્ર્ો અ થવા તત્ત્વા થો, એની શ્રિા એમ કહે છે. 

ભગવાને કહેલા આ ગમમાું તત્ત્વો. સમજાર્ છે કાુંઈ? શ્વે તાુંબરમ ાું એ છે નહહ. ત્ર્ાું તો વીતરા ગની 
વાણી જ નથી. સવયજ્ઞ પરમે શ્વરની પરુંપરાની વાણી ત્ર્ાું  છે જ નહહ. એ તો નવા કન્લ્પત શાસ્ત્રો 

બનાવ્ર્ા. સ મજાણ ું કાુંઈ? શ્વેતાુંબર અને એમાું થી ની કળ્યા સ્થાનક વાસ ી, એમાું થી ની કળ્યા 

તેરાપુંથી. ત્રણે કન્લ્પત શાસ્ત્રોમાું માનનારા છે. એ... ‘પોપટભાઈ ’! ભગવાનની વાણી એની પાસે 
છે નહહ. ભારે આકરુું કામ! એ કહે છે માટે આ સ્થાપ ર્ ું છે. ભગવાનની વાણી, હત્ર લોકના થના  

મ ખમાુંથી (ની કળે લી; પૂવાયપરહવરોધ રહહત (વાણી તેન ે) ‘આ ગમ કહેલ છે ;...’ એને આગમ કહ ે 

છે. હવરોધરહહત શ િ છે. પૂર્ાાપર હવરોધ હોર્ એ શ િ વાણી હ ોઈ શકે નહહ. સ મ જાણ ું કાુંઈ? આ 
તો એવી વાત છે, ભાઈ! ‘ તેણે તત્ત્ વાથ ો કહ્ા છે .’ એ વાણીએ જે તત્ત્ વાથ ો કહ્ા. તત્ત્વાથય કહો કે 

િવ્ર્ો કહો, બન્ને શબ્દ અહીં  એક જ છે. કોઈ એમ કહે છે ને કે, ભાઈ! િવ્ર્ પણ જ દ ું અને તત્ત્વાથય 
જ દા. એમ નથી. અહીં તો ત ત્ત્વાથયને િવ્ર્ કહ્ા છે અને િવ્ર્ને તત્ત્વાથય કહ્ા છે.  

ટીકા :– ‘ આ, પરમ ાગમના સ્વરૂપન ું કથન છે .’ પરમ આગમ. ભગવાનના મ ખથી 

નીકળે લી વાણ ી, એન ું આ કથન છે. ‘ (પૂવ ોકત) પર મેશ્વ રના મ ખક મ ળમ ાુંથી નીક ળેલ ...’ 
મ ખકમ ળમાું થી ની કળેલ, એ  તો લૌરક કની અપેક્ષા એ કથ ન કર્ ં છે. વાણી મ ખથી ની કળે ને, એમ. 
બા કી તો આખા દેહ થી ની કળે. ભગવાનને આખા દેહ થી ૐ ધ્વહન આવે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘પર મેશ્વ રના મ ખક મ ળમ ાુંથી નીક ળેલ ચત ર વ ચનર ચનાને ...’ કેવી વચન રચના? ચત ર 

વચનર ચના. ‘ હવ સ્તા ર –’ ‘ચ ત ર વ ચનર ચનાનો હ વ સ્તાર –કે જે ‘પૂવાયપર દ ોષ રહ હત ’  છે...’ પહેલા 

કુંઈક કહ્ ું અને બીજે કાુંઈક કહ્ ું એવ ું એ માું હોર્ નહ હ. ‘ અને તે ભગ વાનને રાગ નો અભ ાવ 
હ ોવાથી...’ પરમાત્મા વીતર ાગસ્વરૂપ, પૂણય સવય જ્ઞ પર માત્મા હો વાથ ી રાગનો એ ને અભાવ છે. 

‘પાપ સૂત્રની માફક હહુંસારદ પાપરિર્ાશૂન્ર્ હોવાથી ...’ એમાું પાપથી અને પ ણ્ર્થી ધમય થાર્ એ 

વાત એમાું હોર્ નહહ. ‘પાપસૂત્ર ની માફક હહુંસાદ ી પાપરિર્ાશૂન્ર્ હોવ ાથી ‘ શ િ’  છે...’ 
ભગવાનની વાણ ી શ િ છે. આહા હા..! એ વાણી પરુંપરા રદગુંબરમાું રહ ી છે. બીજે કર્ાુંર્ છે નહહ. 

સમજાણ ું કાુંઈ? વાડાવા ળા ને આકરુું ભારે લાગે કે અમારા વાડ ા ખોટા? લાખ વાર ખોટા. ખોટા  

શ ું? સમજાણ ું કાુંઈ? વીતરા ગ પરમેશ્વરન ી વાણી પરુંપર ા હોર્ તો તે રદગુંબર સુંતો માું છે, બીજે  
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કર્ાુંર્ છે નહહ . ‘મલૂ કચુંદ ભાઈ’! સમજાણ ું કે નહહ? એર્..! ‘રાર્ચુંદભાઈ ’ ના. જ ઓ! આ એ મ  
કહે છે. સ વારે આવ્ર્ ા હતા.  ‘રાર્ચુંદભાઈ’ ના રદ કરા આવ્ર્ા હત ા. ત્ર્ાું પણ રાખે ને અહીં પણ 
રાખે. દૂધ-દહીંમાું રાખે. દૂધ-દહીં સમ જ્ર્ા? 

અહીં તો ભગ વાન એમ કહે છે કે, પરમાત્માના મ ખથી જે વાણી ની કળી, એ રદગુંબર  

સુંતોએ જ રાખી છે. એ વાણી બીજે છે નહહ. શ્વેતાુંબરમાું, મૂળ દેરાવાસ ી શ્વેતાુંબર માું પણ નથી, 

એમાુંથી ન ીકળેલા સ્થ ાનકવ ાસી એ માું પણ નથી, એમ ાું થી ની કળ્યા તે રાપુંથી ત લ સ ી, એમાું પણ 
આ વાણી છે નહહ. સમ જાણ ું કાુંઈ? 

‘પૂ વાયપ ર દોષ રહહત ’  છે અને તે ભગવ ાનને રોગનો અભા વ હ ોવાથી પાપ સૂત્રની મ ાફક 
હ હુંસારદ પાપરિર્ાશૂન્ર્ હ ોવાથી ‘શ િ’  છે તે –પરમ ાગમ કહેવ ામાું આવેલ છે .’ જ ઓ! એને 

પરમાગ મ કહીએ. આ ગળપ ાછળ એ કકોર ભગ વાનને ર ોગ ઠરાવે, એ કકોર વ ળી એ ની શાતાની  

ઉગ્રતા ઠરાવે. એકકોર ઇન્િોમાું રોગ ન હોર્ અને ઇન્િોના પૂજ્ર્ ગ રુને, તીથંકરને રોગ હોર્, તો 
પૂવાયપર હવરુિ છે એ તો. સમજાણ ું કાુંઈ ? ‘પુંરડતજી ’! ભારે વાત ું, ભાઈ! 

મ મ ક્ષ  :– મનઘડુંત જોડી દ ી ધ ું. 

ઉત્તર :– પોતાનો સુંપ્રદાર્ ચલા વવા જોડ ી દીધ ું. બધા શાસ્ત્રો કલ્પના છે. ૩૨-૪૫ શાસ્ત્રો  

છે, એ બધા કલ્પનાના શા સ્ત્રો છે. ભગવાનની વાણી નથી અને ભગવાનની પરુંપરા પણ એમાું 
નથી. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– એમ ાું આત્માની હ હુંસા થાર્. 

ઉત્તર :– હહુંસ ા છે એ. રાગ થી ધમય મનાવ્ર્ો છે, દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રની ભન્કતથી ધમય મનાવ્ર્ો 

છે, કેવળીન ું રૂપ હવરુિ બત ાવ્ર્ ું છે, સાધ ન ું સ્વરૂપ હવરુિ બતાવ્ર્ ું છે. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે એને સાધ  
મનાવે છે. એ બધ ું તત્ત્વથી હવરુિ છે. સમજાર્ છ ે કાુંઈ? એર્..! ‘ભીખાભાઈ ’! આવ ું છે. 

વીતરા ગની વ ાણી પૂવાયપર હ વરુિ ન હોર્ એ મ કહે છે. એક બાજ  કેવ ળી ઠરા વવા અ ને વળી કે વળી 

છદ્મસ્થનો હવનર્ કરે ઠરાવવ ું. એ પૂવાયપર હવરોધ છે. એ પરમાગમ નહહ એમ કહે છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? પરમાગ મમાું તો પૂવાયપર હવરોધરહ હત હોર્. વીતરા ગના મ ખથ ી નીકળેલો ધોધ-પ્રવાહ  

ચાલતો હોર્, ગણધરો એ રચ્ર્ા અને ‘ક ુંદક ુંદાચાર્ય ’, ‘અમૃતચુંિા ચાર્ય ’, જુંગલવાસ ી રદગુંબર સુંતો, 
એમણે રચીને વીતર ાગની વ ાણી ઊભી રાખી છે. કહ ો, ‘કાુંહતભાઈ’! ભારે, ભાઈ! 

‘તે –પરમ ાગમ કહેવા માું આ વે લ છે .’  જ ઓ! ‘તે પરમ ાગમે –કે જે (પરમાગમ) ભવ્ર્ો એ 

કણયરૂ પી અુંજહલથી પીવાર્ો ગ્ર્ અ મૃત છે ,...’ આવી વીત રાગની વ ાણી તે શ્રોતા ઓએ, આત્મા થીએ 
સાુંભળવ ા જેવી છે એમ કહે  છે, ભાઈ! એણે આ વાણી સાુંભળવ ા જેવી છે એમ કહે  છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? એર્..! ‘ફૂલચુંદભાઈ ’ ! 

મ મ ક્ષ  :– આ જ વાણ ી સાચી છે. 
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ઉત્તર :– આ જ વાણી  સાુંભ ળવા જે વી છે. કરણ-અમૃત. બા કી બધા ઝેર છે એમ કહે  છે. 
એર્...! ‘પોપટભાઈ’! આકરી વાત છે, બાપા! વાડા બાુંધીને બેઠા.. આહાહા..! પરમ પરમાત્મા 

હત્ર લોકના થ, અરરહુંતદેવની  વાણીનો ધોધ. ગણધરથ ી માુંડીને ‘ક ુંદક ુંદ ાચાર્ય ’  સ ધી આવ્ર્ો. 
‘ક ુંદક ુંદ ાચાર્ે ’  રચના કરી. ‘ સમર્સાર’, ‘પ્રવ ચનસાર’. ‘હનર્મસાર’, ‘પુંચાન્સ્ત કાર્ ’ . 

મ મ ક્ષ  :– અિપ ાહ ડ 

ઉત્તર :– ‘અિપ ાહ ડ ’  આવી લ્ર્ો. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? એ પરમાગ મમાું (–પરમ ાગમ  

મુંરદરમાું) કોત રાશે. આ હાહ ા ..! ‘વજ ભાઈ’  બધી મહેનત  તો કરે છે પણ હવે બહારન ું  શ ું? શ ું કરે? 

‘વજ ભાઈ’ ને આમાું ભીંસ પ ડી ગઈ છે. એક કોર અ ક્ષરન ું ચાલત ું નથી. ચાર લાખ  અક્ષરો કર વા. 
એ વળી કાલે કાુંઈ ક લાવ્ર્ા હતા ઇ થોડ ું ઠીક લાગે છે કાુંઈક. જો સરખ ું થઈ જાર્ તો.  

મ મ ક્ષ :– થઈ જાર્ તો ઘણ ું ઘણ ું ... થઈ જાર્. 

ઉત્તર :– લાવ્ર્ા હતા કાલે મ ને બતાવવા. ૧૫ હજારન ું હોઈ  પણ એમાું કાુંઈ નહહ. એનાથી  
જો સરખા અક્ષર ો આ વી જા ર્... 

મ મ ક્ષ  :– આપણે ડાઈ બના વવી પડે. આપણે અક્ષરો અું ગ્રેજીમાું ને આમાું ફેર હ ોર્ને. 

ઉત્તર :– ફેર હોર્. પરમાગ મ આ બને છે. મકાન-મ કા ન. આ પરમાગમ, આ વીત રાગની 

વાણી. જે ક ુંદક ુંદાચ ાર્યદેવે પરુંપરાથી કહી છે એ વાણી અને એની ટીકા . ‘અમૃતચુંિ ાચાર્ય ’ ની ટીકા. 

‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ ’ ની આ ટીકા. આ બધી ટીકા ત્ર્ાું કોતરાવાની છે. સમ જાણ ું કાું ઈ ? ‘વજ ભાઈ’ 
છે ને! વજ્રના લેખ  જેવ ું બધ ું ત્ર્ાું કરશે. એને માથે છે ને. આપણે તો સાુંભળીએ. 

મ મ ક્ષ  :– મને બહ  ગમે છે. 

ઉત્તર :– ના, ના એવ ું કાુંઈ નહહ. માથે એને છ ેને. એની માથે બધ ું છ ેઆ. બીજ ું કોણ કરે 
છે? 

મ મ ક્ષ  :– આ ટલ ું ધાર્ ં નહોત ું કાુંઈ .. તો સાવ સહેલ ું થ ઈ જાર્. 

ઉત્તર :– આ તો વીતર ાગન ી વાણી, પરુંપરાની, પરમેશ્વરની. રદગુંબર સુંતોએ કહેલ ી એ 

તો કેવળજ્ઞાનીના ટુંક ોત્કીણય શબ્દ છે. કર્ાુંર્ એક અક્ષરમાું હવરોધ નહહ. એ વાણીને વાણી કહે વામ ા ું 
આવે, બાપા! આહા હા..! જે વાણી શ્રોત ાઓએ, જોર્ ું!  

‘ભવ્ર્ ોએ કણયરૂ પી અુંજહલથી પી વાર્ો ગ્ર્ અ મૃત છે ,...’ અહીં તો સમ ચ્ ચર્ શબ્દ છે  ને? 

અહીં ભવ્ર્ નાખી શકાર્. ઓલા માું ભવ્ર્નો અથય બી જો છે. ત્ર્ાું ભહવ શબ્દ છે. ભહવ એટલે ભવન ે 
તરનારા. ભવને તરનારા જી વો. એમ. ‘ભવ્ર્ ોએ કણયરૂ પી અુંજહલ થી (ખોબા થી) પીવાર્ો ગ્ર્ અમૃત 

છે.’ લ્ર્ો. ‘भव्योैः श्रवणाञ्जदलपटुपयेिे’ છ ેને? સુંસ્કૃતમાું ભવ્ર્ે શબ્દ પડ્યો છે. ભવ્ર્ે. ભવ્ર્ ેશબ્દ 

છે. ‘भव्योैः’ એ જ દ ું અને ઓલ ું ભહવ જ દ ું. આ ‘भव्योैः’ છે. ‘પુંરડતજી’! સુંસ્કૃત ટીકામાું  છે. ‘भव्योैः’ 
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ચોથ ી લીટી. એ ભહવ ત્ ર્ાું લેવાર્. ‘भव्योैः’ શબ્દ છે ને? ‘भव्योः श्रवणाञ्जदलपटुपयेिे 
मकु्ततसनु्दिीमखुिप थणिे’ અહીં તો આપણે ભવ્ર્રૂપી જીવોએ. ભવ્ર્ જીવ અહીં લેવાના છે, અ હીં 

એ લેવ ું છે. ‘ કણયરૂ પી અુંજહલ થી ...’ કણયરૂપી ખોબો. માણસ પીએ છે ને આ મ? આ  પાણી બી જા  
ઉપરથી નાખે, ઉપરથી પડત ું હોર્. ટાઢ ું. એવ ું... આહાહા..! 

જ ઓ! ‘ભવ્ર્ ોએ કણયરૂપી અુંજહલ થી પી વાર્ો ગ્ર્ અમૃત છે ,...’ એમ અહીંર્ાું ભાઈએ લખ્ર્ ું 

છે ને ? ‘મોક્ષમાગય પ્રકાશક ’ માું. કેવ ા સૂત્રો–શાસ્ત્ર ો વાું ચ વા? સાુંભળવા, વાુંચ વા, લ ખવા, કહેવા, 
લખાવવા એ બધ ું એમાું આ વી જાર્. ‘મોક્ષમાગય પ્રક ાશ ક ’ માું ઘણા શબ્દો નાખ્ર્ા છે. આવા શ ાસ્ત્રો  

વાુંચવ ા. એવા અ જ્ઞાનીન ા કહેલા શાસ્ત્રો એ વાુંચ વા નહહ, સાુંભળવા નહ હ, હવચારવા નહહ એમ કહે 

છે. સમજાણ ું? છેને. લ્ર્ો. એ જ શબ્દ નીકળ્યો. કોઈવાર તો એવ ું આવે છે, કર્ાું હશે? ત્ર્ાું સામ ું 
આવ્ર્ ું. કેવા શાસ્ત્રો વાું ચવા, સાુંભળવ ા ર્ોગ્ર્ છે?  

જે આગમ મ ોક્ષમા ગયનો પ્રકાશ કરે, તે આગમ વાુંચ વા, સાુંભ ળવ ા ર્ોગ્ર્ છે. જ ઓ, છે? 
એમ કરત ાું અહીં વાું ચવા, સાુંભળવ ા પ્રમાણે, જોડવા, શીખવા, શીખવ ાડવા, હવચા રવા, લખાવ વા 

આરદ કાર્ય પણ ઉપલ ક્ષણ થી જાણ ી લેવ ા. સમજાણ ું કાુંઈ? વીતરાગન ી વાણી, રદ ગુંબર સુંતોમાું 

કહેલ ી, એ વીત રાગની વાણ ી (છે), બાકી વાણી બીજે છે  નહહ. સમજાણ ું કાુંઈ? એને સાુંભળવ ી, 
એને વાુંચવી વ ગેરે આવ્ર્ ું ને? 

મ મ ક્ષ  :– સાુંભ ળવાન ો, વાુંચવાનો હવ કલ્પ ન ઊઠે તો શ ું કરવ ું? 

ઉત્તર :– તો તો અુંદરમાું ઠરી જાર્. આનુંદમાું ઠરી જાર્. આનુંદના અન ભ વમાું ઠરે તો 

એને કાુંઈ છે નહહ. આ તો જેને વાુંચવ ું, સાુંભળવ ાન ું છે, એને ઓલ ું ન સાુંભળવ ું તો આ સાુંભળવ ું 
એમ કહે વ ું છે અહીં. 

મ મ ક્ષ  :– .. 

ઉત્તર :– આ .. .. આનુંદના અન ભવમાું રહી જાર્ તો થઈ રહ્ ું. એને કુંઈ અટક નથી. એ 

તો છે ને? બાર અુંગન ું જ્ઞાન  ભણવ ું એ એને કાુંઈ અટક નથી. આત્માના અતીહન્ િર્ આનુંદન ું જ્ર્ાું 
ભાન થઈને અન ભ વમાું આ વી ગર્ો અને તે તો એમાું હન હમત્ત વાણી વ ીતરાગની જ હ તી. સમજાર્ 

છે કાુંઈ? એ ન થઈ શકે ત્ર્ારે વાુંચવ ું અને હવચારવ ું હોર્ તો આ વાુંચવ ું અને હવચા રવ ું એમ કહે 
છે. વાુંચવ ું, સાુંભળવ ું, જોડવ ું, શીખવ ું અને શીખવાડવ ું. 

મ મ ક્ષ  :– આ હવ ચાર વ ું? 

ઉત્તર :– હા, આ હવચારવ ું. જ ઓ! હવચારવ ા, લખાવવા. આ લખાવવા. પરમાગમ  આ 
લખાવવા. 

મ મ ક્ષ  :– આ કોતરાવવા. 
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ઉત્તર :– હા, એ કોતરાવવા. એ ‘વજ ભાઈ ’ ને માટે વાત છે. જ ઓ! આ કોતરાવવા. ઓલા  
શાસ્ત્રો કોત રાવ વા નહહ. 

મ મ ક્ષ  :– કોતરાવશ ું એમાું આવી જાર્ છે. 

ઉત્તર :– આ વી જાર્ છે ને એમાું શ ું. અહીંર્ાું છે ને ? ‘પાલીતાણ ા’  શ્વેતાુંબરના નીચે પરમ 

આગમ નીચે કોતરાર્ેલા છે. આપણે અહીં રદગુંબરના કોતરાવ્ર્ ા. બે સામે અહીં પડ્યા છે, ચૌદ 

માઈલ છેટે. 

મ મ ક્ષ  :– ચૌદ માઈલ છે ટ ું હોર્ ને, ગ ણસ્થાન પ ણ ચૌદ. 

ઉત્તર :– જોર્ ું? એ પ્રમાણે સાક્ષાત   વા પરુંપરા વ ડે એક વીતરા ગભાવને પોષણ કરે એવા 
શાસ્ત્ર અભ્ર્ાસ કરવા ર્ોગ્ર્  છે . ‘મોક્ષમ ાગય પ્રક ાશક’ મ ાું કેટલી વાત લીધી છે, ઓહો હો..!  

કહે છે, ‘ ભવ્ર્ ોએ કણયરૂ પી અુંજહ લથી (ખોબા થી) પીવાર્ો ગ્ર્ અ મૃત છે ,...’ ખોબો આપણી 

ગ જરાતી ભાષા (છે). તમા રે હહન્દીમાું શ ું કહે છે? અુંજહલ કરકે પીના. ભગવ ાન ની વાણી. ‘ જે 
મ ન્ક તસ ુંદ રીના મ ખન  ું દપયણ છે ...’ આહાહા..! ‘ ( અ થાયત   જે પરમ ાગમ મ ન્ક તન ું સ્વરૂપ દશાયવે 

છે ),...’ જ ઓ! ભાષા તો જ ઓ! પરમાગ મ વીતરા ગતા ની પૂણય દશા શ ું એને બતાવે છે. એન ું કારણ 

પણ વીતરાગતા એ બતા વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? પરમાગમ એને કહીએ કે જે પૂણય વીતરાગતાને –
પૂણય સવયજ્ઞપદને બતા વે. એન ું કારણ વીત રાગત ા હોર્ એ પણ બતાવે. એને પરમાગમ કહીએ. 

બા કી વચ્ચે લાકડા નાખે કે આ ફલાણ ું, આ દર્ા, દાન, વ્રત, ભન્કતથી કલ્ર્ાણ થાશે, મ ન્ક ત થાશે, 

એ બધા વચનો વીત રાગના નહહ. એ અજ્ઞાનીના કહે લા વચનો છે. એમાું પણ વાુંધા ઊઠાડે. આમાું 
કહ્ ું છે ને? એ કહ્ ું છે એ તો હનહમત્તના કથન છે, સાુંભ ળને. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ મ ન્ક તસ ુંદરીન ા મ ખન  ું દપયણ છે ...’ મોક્ષરૂપી સ ુંદરીને મ ખમાું આમ દેખાર્ એવ ું 
પરમાગ મ છે. આહા હા..! આ તો પર્ાયર્ન ું હસિપણ ું જે છે, પર્ાયર્ન ું હસિપણ ું પ્રગટા વવા માટે 

આગમ છે. અને હસિપણ ું કમે પ્રગટ થાર્ એ આગમ માું કહેલ ું છે. ચાર ગહત મળે ને એ નહહ. એમ 

કહે છે. આ હાહ ા..! ‘ મ ન્ક તસ ુંદ રીના મ ખન  ું દપયણ છે, જે સુંસ ારસ મ િન ા મ હા વમળમાું હનમગ્ન  
સ મ સ્ત ભવ્ર્ જનોને હસ્તાવલુંબન (હ ાથનો ટેક ો) આપે છે,...’ હનહમત્ત. આહાહા..! સુંસારરૂપી  

ચોરાશીના દરરર્ા માું મ હાવ મળમ ાું, મહા વમળ ભમરી, ભમરમાું ‘ હન મગ્ન સ મસ્ત ભવ્ર્ જનોને 

હ સ્ત ાવલુંબન (હ ાથન ો ટેક ો) આપે છે.’ લ્ર્ો. હસ્તાવલું બ કહ્ ું છે ને, હનહમત્ત. ૧૧ મી ગ ાથા માું. 
વ્ર્વહાર એ હસ્ત ાવલું બ છે એ હનહમત્તથી (કહ્ ું). પાછ ું ત્ર્ાું એન ું ફળ સુંસાર કહ્ ું છે. અહીં તો 

હનહમત્ત પણ બતાવવ ું છે ને? ‘ હ સ્તાવલુંબન (હાથનો ટેક ો) આપે છે,...’ ઓહોહો..! વીતરા ગપણ ું 

જેમાુંથી ઊભ ું થાર્ અને પણૂય  વીતરાગતા જેમ ાું મળે એવી વાણ ીને અહીંર્ાું પરમ ાગમ કહેવા માું 
આવે છે. કહ ો, સમજાણ ું કાું ઈ? 

મ મ ક્ષ  :– હનહમત્ત હોર્ તો આવ ું હોર્. 
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ઉત્તર :– હો. હ ોર્ તો આવ ું જ હોર્ છે. બીજ ું હનહમત્ત હોત ું નથી. 

‘જે  સહજ વૈર ાગ્ર્રૂ પી મહેલન ા હશખ રનો હશખ ામહણ છે ,...’ આહાહા..! ‘ ટોચ ઉપરન ું 

રત્ન; ચ ડામહણ; કલગીન ું રત્ન. (પરમાગ મ સહજ વૈરાગ્ર્રૂ પી મહેલના હશખા મહણ સમ ાન છે, 
કારણ કે પરમ ાગમન ું તાત્પર્ય સ હજ વૈર ાગ્ર્ન ી ઉત્કૃિતા છે .’ ભાષા જ ઓ! આગમમાું સ્વરૂપન ું 

અન્સ્તપણ ું બતાવીને પરની, બધાની ઉપે ક્ષા કરાવે એન ું નામ સહજ વૈરાગ્ર્નો હશખા મહણ કહે વાર્  

છે. હનહમત્તની, રાગની, અલ્પજ્ઞતાની બધાની ઉપેક્ષ ા કરી અને સ્વભાવની અપેક્ષા  કરાવે એને 
પરમાગ મ કહે વાર્ છે. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? ભાષા કેવી છે, જ ઓને! 

‘ સહજ વૈ રાગ્ર્રૂ પી મહેલના હશખરન ો હશખામહણ છે ,...’ સ્વભાહવક પરથી ઉ દાસ. 
આહા હા..! પરથી ઉદા સ કરાવીને સ્વ તરફન ા અન્સ્તત્વમાું જોડી દે છે. એવી વાણીને અહીંર્ાું 

પરમાગ મ કહેવામાું આ વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ‘ વૈરાગ્ર્રૂ પી મહે લના હશખામહણ સ માન છે ,...’ 

‘ સહજ વૈરાગ્ર્રૂ પી મ હેલન ા હશખ ામહણ સ માન ...’ પરમાગમ છે. ‘કા રણ કે પરમાગમ ન ું તાત્પર્ય 
સ હજ વૈર ાગ્ર્ન ી ઉત્કૃિતા છે .’ આમ નાન્સ્તથી વાત  લીધી છે અને અન્સ્ત તો પૂણય છે. પણ 

અહીંથી ખસેડ્યો છે અને આમાું જોડ ી દીધો છે. પરથી ન્બલક લ ઉપેક્ષા કર ાવી છે. હનહમત્તમાું 
હનહમત્તથી, રાગ થી અને અલ્પજ્ઞતાથી (ઉપેક્ષા કરાવી છે). આહાહા..! સમજાણ ુંકાુંઈ? 

‘ સહજ વૈરાગ્ર્રૂ પી મહેલના હ શખરનો હ શખા મણી છે ,...’ એ ‘ ચૂડા મહણ; કલ ગીન ું રત્ન .’ 

કલગીન ું રતન. ‘જે કદી નહહ જોર્ેલા (–અજાણ્ર્ ા, અનન ભૂત, જેના ઉપર પોતે પૂવ ે કદી ગર્ે લો 
ન થી એ વા) મોક્ષ-મહે લન ું પ્રથ મ પગહ થર્ ું છે ...’ મોક્ષના મહેલન ું, મ કા વાન ું મહેલન ું.. આહા હા..! 

કહે છે, આગમ એને કહીએ  કે જે અુંદર સ્વભાવ સન્મ ખમાું ઢાળી અને પરથી પાછો વાળે, આ 

એન ું પહેલ ું પગહથર્ ું છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ઓલામાું તો કહે વ્ર્વહારી એ સમરકતી, લ્ર્ો એમ કીધ ું. 
વ્ર્વહાર તો રાગ છે. ‘ મોક્ષ-મહે લન ું પ્રથમ પગહથર્ ું છે ...’ આહાહા..! એ પરમાગમાું  એ જ ધ્વહન 

આપર્ો છે એમ કહે છે. સ્વભાવ તરફ ઢાળતા –વાળતા અને પરથી ઉદાસીન કરીને, અુંતરમાું 
ઠરવાની વાત કરી છે એ મોક્ષમ હેલન ું  પહેલ ું પગહથર્ ું છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ અને જે કામભો ગ થી ઉત્પન્ન થતા અપ્રશ સ્ત રાગરૂપ અુંગ ારા ઓ વડે શેકાતા સમ સ્ત 

દ ીન જનોના મહાકલેશનો ના શ કરવા માું સ મથય સજળ મેઘ છે ,...’ આહાહા..! ‘કા મભો ગથી 
ઉ ત્પન્ન થતાું અપ્ર શસ્ત ર ાગ ...’ મેલો રાગ, અશ ભરાગ, અુંગારા. એ અહગ્નથી શેકાર્ છે. આવે છે 

ને કામભોગ. ‘सिुपदिदििाणभुिूा सव्वस्स दव कामभोगवधंकहा’ એ બધી શૈલી ટીકામાું લીધી છે. 

‘કા મભો ગથી ઉત્પન્ન થતા અપ્ર શસ્ત રાગ ...’ ભૂુંડો રાગ, પાપ રાગ એનાથી અુંગારા  વડે શેકાતા. 
આહા હા..! શીતળસ્વ રૂપ ભગવાન આત્મા એમ ાું કામભો ગનો રાગ તો અુંગારા જેવો શેકાર્ છે, કહે 

છે. એવા ‘ સ મ સ્ત દ ીન જનોન ા ...’ દીન પ્રાણી, જેની વાસના હ વષર્માું જઈને સ ખ માને છે. 

સળગત ા અુંગારાથી એ સ ળગી ગર્ેલા છે. આહા હા..! ભઠ્ઠો-ભઠ્ઠો મ ોટો છે. એવા દ ીન જનો, જેને 
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રાગમાું, અપ્રશસ્ત રાગમાું જેને પ્રેમ અને સ ખ મનાણ ું છે એ દીન પ્રાણી છે. આત્મામાું આનુંદ છે 
એની એને ખબર નથી. દીન-ન્ભખારી છે. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– અપ્રશ સ્તને ભઠ્ઠી કીધી. 

ઉત્તર :– ભઠ્ઠી છે ને, ભઠ્ઠી છે ને. એ તો અહીંર્ાું અપ્રશસ્તની વાત છે ને એટલે. અહીં તો  

જે વાત ચાલે છે એને લેવી છે ને. ખરેખર તો કામ એટલે પર તરફની ઇચ્છા. અને એન ું ભોગવવ ું. 

એ બન્ને કા મભોગ કહેવાર્ છે. લો. ખરેખર તો કતાય અને ભોકતા. કોઈપણ હવકલ્પનો કતાય અને 

ભોકતા (થવ ું) એન ું નામ કામભોગ છે. ચોથી ગ ાથા માું એ અથય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાન આત્મા  

આનુંદની મૂહતય જ્ઞાર્કસ્વભા વ, એમાુંથી નીકળીને જેને રાગ થાર્ અને એ રાગને અન ભવે એ બધી 
કામભ ોગની વ ાતાય અને કથા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘ મહાકલેશનો ના શ કરવા માું ...’ અહગ્નનો છે ને? જ ઓને! ‘ના શ કરવા માું સમ થય સજ ળ 
મેઘ છે,...’ એકલા વાદ ળા ન હહ. વરસતો મેઘ છે. ‘ સજ ળ મેઘ..’ કીધો ને? ધોધ પડે એવા વાદળા 

છે. આહાહા..! જ્ર્ારે જે વાત હોર્ એને રૂપ તો એન ું દેવ ું પડે ક ે નહહ. પાણી ભરેલ ું વાદળ ું છે. 

અજ્ઞાની ઓના કલેશને, મ હાકલેશને નાશ કરવા માટે ભગવ ાનની વાણ ી, રદવ્ ર્ધ્વહન અને 
પરમાગ મ સજળ વાદળ છે. જળથી ભરેલ ું વાદ ળ ું. એકલ ું વાદળ ું હોર્ અને (વષાય) કરે નહહ, એ 

નહહ. આ તો જળથી ભરેલ ું વાદ ળ ું વરસે જ. આહાહા..! જ ઓને! કેવી ટીકા કરી છે! એને માન્ર્ 

નથી. આવા ભગ વાનની વાણી  પરમાગમ ‘ તેણે–ખ રેખર સ ાત તત્ત્વો અને નવ પદાથ ો કહ્ા છે .’ 
જ ઓ! તત્ત્વાથય કહ્ા એમ કહ્ ું હત ું ને? સાત તત્ત્વો કહો, નવ પદાથય કહો, િવ્ર્ો કહો. પછી િવ્ર્ 

આવશે. ન વમી ગાથામ ાું છ િવ્ર્ આવશે . ‘तच्चत्था इदि भदणिा’  બધા પ દ  ગલકાર્ ધમય બધાન ે 

તત્ત્વાથય કહ્ા છે. આ હાહ ા..! એવા ભગવ ાનના પરમાગમ, એણે સાત તત્ત્વો અને નવ પદાથો કહ્ા  
છે. 

‘ એવ ી જ રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રી સ મુંતભિ સ્વામ ીએ (રત્નક રુંડ શ્રાવકાચારમ ાું ૪૨ શ્લોક 
દ્વ ારા) કહ્ ું છે...’ 

अन्यिूमिदतदिकं्त यार्ातथ्य ंदविा ि दवपिीतात    । 
दिोःसन्दहंे विे -यिाहस्तज्झािमादगमिोः । ।  

વેદાર્ એ શબ્ દ જરી ક એમ કર્ો છે. વેદ અને ર્ વચ્ચે લીટી કર ી છે. જ દ ું પાડ્ય ું છે. ‘જે 

ન્ર્ૂનતા હવના,..’ આગમના જ્ઞાનમ ાું ન્ર્ૂનતા ન હોર્, ઓછ ું હોર્ એ આગમજ્ઞાન નહહ, આગમ  

નહહ. ‘ન્ર્ૂનત ા હવન ા, અહધક તા હ વના,...’ અહતરેક ન હોર્. જેમ હ ોર્ તેમ ભગ વ ાને કહ્ ું હોર્, 
એને આગમ કહીએ. એન ું નામ આ ગમન ું જ્ઞાન. અમ સ્ત ું નથી આ વત ું આપણે દસ બો લમાું? ઓ છ ું 

માને તો હમથ્ર્ાત્ વ, અહધક માને તો હમથ્ર્ાત્ વ, હવપરી ત માને તો હમથ્ર્ાત્ વ, ઓ છ -અહધક અને 
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હવપરીત હમથ્ર્ાત્ વ આવે છે ને? દસ પ્રકારના હમથ્ર્ાત્વ. આમ ન્ર્ૂનતા નહહ. જેવ ું સ્વરૂપ  છે તે જ 
રીતે વીતરા ગવાણી કહે છે. એનાથી અહધકત ા નહહ, હવ શેષપ ણ ું બતાવે એ પ ણ વાણી નહહ.  

‘હ વપરીત તા હવના ...’ હવપરીતતા નહહ. ‘ર્ થાત થ વસ્ત સ્વરૂપને હનેઃસુંદે હપણે જાણ ે છે ...’ 
જેમ છે તેમ ‘વ સ્ત સ્વરૂપને હનેઃસુંદે હપણે જાણ ે તેન ે ...’ તેન  ે એમ લેવ ું ત્ર્ાું. ઓલ ું કાઢી નાખવ ું. 

‘ આ ગમી ઓ જ્ઞાન (સ્ર્ ગ્જ્ઞાન) કહે છે.’ તેન  ે આગમ ીઓ, આગમીઓ. ‘તેન ે આગમીઓ જ્ઞાન 

કહે છે.’  જે જ્ઞાનમાું ઓ છાપ ણ ું નહહ, અહધકપણ ું નહહ, હવપરીતપણ ું નહહ. વીતર ાગની વાણી માું એ  
(ઓછ ું, અહધક કે હવપરીત) હોત ું નથી. એવ ું જેને જ્ઞાન, તે જ્ઞાનને આગમીઓ, શાસ્ત્રના 

જાણનારાઓ, તેન ે જ્ઞાન કહે છે. બીજાને જ્ઞાન કહેતા નથી. કહો, સમ જાણ ું કાુંઈ? સમુંતભિાચ ાર્ય 

(રત્નકરુંડ શ્રાવ કા ચાર) એમાું એમણે કહ્ ું કે ઓછ ું, અહધક અને હવપરીત રહહત જે ર્થાથયજ્ઞાન તેન ે 
આગમીઓ જ્ઞાન કહે છે. કુંઈ પણ ઓછ ું-વત્ત -ફેરફાર  એને આગમીઓ જ્ઞાન કહેતા નથી. એ 
આગમન ું જ્ઞાન બતાવ્ર્ ું, લ્ર્ો.       

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રુદેવ!) 
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તે મોક્ષના કા રણન ું કારણ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? શ્વેતાું બરે જે શાસ્ત્રો રચ્યા છે એ વીત રાગની 

વાણી નથી. એ તો બધા પો તાની કલ્પના થી રચેલ ા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એ અહીંયા કહે છે. તે તો 

નનવાાણના કા રણન ું કારણ છે. પોતાન ું શ દ્ધ સ્વ રૂપ, આનુંદની પ્રાનિ થવી એ મ ક્ત ત, અને તેન  ું 

કારણ સમ્યગ્દશાન, જ્ઞાન, ચારરત્ર. તેન  ું કારણ દ્રવ્યસ્વભાવ, પોતાન ું નચદાનુંદસ્વ રૂપ, તેની શ્રદ્ધા, 

તેન  ું જ્ઞાન અને ચારરત્ર, તેન ું કારણ દ્રવ્યસ્ વભાવ. અને તે કારણથી ઉત્પ ન્ન થયેલ મોક્ષમાગા એ 

મોક્ષન ું કારણ. અને મોક્ષમ ા ગાન ું કારણ, નનનમત્તકારણ વીતરાગની વાણ ી. સ્પષ્ટ છે. ક્બલ ક લ સ્પષ્ટ 

થઈ ગય ું. આવે છે ને? ભાઈ! સમજાણ ું કાુંઈ? વાત તો આવી છે.  

આ ‘નનયમ સાર’ છે. નનયમ એટલે મ ોક્ષન ા માગાનો સ ાર. સારનો અ થા? વ્યવહ ારરત્ન ત્રય 

જે નવકલ્પ છે, તેન ાથી રનહ ત આત્માનો મોક્ષમાગા છે. વ્યવહાર છે એ મોક્ષનો મ ા ગા નથી એમ  

બતાવે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? વચ્ચે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તતનો નવકલ્પ આ વે છે પણ એ મોક્ષમાગા 

નનહ. મોક્ષન ો માગા તો ભગ વાનઆત્ મા, સવા જ્ઞ પરમેશ્વરે જેવો દેખ્યો, કહ્યો. એવ ો આ ત્માનો અુંતર  

અન ભ વ કરીને સમ્યગ્દશા ન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  પ્રાિ કર વ ા, એ મોક્ષનો માગા એક જ છે. અને એ 

મોક્ષમાગામાું નનનમત્તકા રણ તરીકે વીતર ાગની વાણ ી છે. અજ્ઞાનીની વાણી કે અલ્પ જ્ઞાનીની વાણ ી 

નનનમત્ત હોતી નથી. સમ્યગ્ૃનષ્ટ કહે છે એ પણ સમ્યગ્દશાન વીતરાગની વાણ ી કહે છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? પ ોતાના ઘરની વાત નથી. 

‘सर्व भव्योंके कर्णोको अमतृ हैं’ ત્યાું સ ધાય ું નથી. ત્યાું સ ધારવ ું જોઈએ. ’સ વા જીવ ોના 

કણોને અ મૃત છે, ...’ કાલે બતાવ્ય ું હત ું ને? ભનવ... ભનવ. ’સ વા જી વોના કમોને અમૃત છે,’ એમ 

લેવ ું. વીતરા ગની વાણ ી વીત રાગતા ઉત્પન્ન કર ાવના રી છે અને એ વીતરાગન ી વાણી ‘સ વા જીવ ોના 

કણોને અમૃત છે.' કાનન ું અમૃત એ વીતરાગની વાણી છે. સવા ભવ્યોની જગ્યાએ ત્યાું સવા જીવો 

લેવ ું. કાલે બતાવ્ય ું હત ું. 

‘જે ભવભ વરૂપી અરણ્યના ઉ ગ્ર દાવ ાનળને શમ ાવવામ ાું જળ છે.. . .’ વીતરાગવાણી, 

પૂણાાનુંદ અને વીતરાગની શાુંનત ઉત્પન્ન કર વામ ાું નનનમત્ત, એવી વાણ ી ‘ભવભ વરૂપી અરણ્ય..’ 

જુંગલ, ચોરાશીના અ વતાર ના જુંગલ, એમાું ઉ ગ્ર દાવાન ળ, નમથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષથ ી સળગ ી રહ્યો 

છે. આખો સુંસાર સળ્ગી રહ્ય ો છે. એને શાુંત કરવા માું વીતરાગની વાણ ી-જ ળ નનનમત્ત છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? એ વીતર ાગની વાણી કે જે રદગુંબર સુંતોએ કહી તે. ‘પુંરિતજી’ સમજાણ ું કાુંઈ? તે વાણી 

પ ર અહીં જોર દે છે. સવાજ્ઞ ન સવાય બીજાએ પોત ાની કલ્પનાથી શાસ્ત્ર બનાવ્યા છે એ શાસ્ત્ર મોક્ષન ું 
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નનનમત્ત પ ણ નથી. મોક્ષના કારણ માું એ નનનમત્ત પ ણ નથી. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘અને જે જૈન યોગ ીઓ વિે સ દા વુંદ્ય છે...’ જ ઓ! સુંતો, વીતરાગી મ નનઓ, ક ુંદક ુંદ ા ચાયા, 

અમૃતચુંદ્રા ચાયા આરદ. એવા જેન યોગીઓને એ વાણી વુંદ્ય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? કેમ (વુંદ્ય) કહ્ય ું? 

કે જેણે રાગ થી ક્ભન્ન પોતા ના આત્માન ું ભાન કય ું છે એવા યો ગી, એવ ી એ વ ીતર ાગની વ ાણી, 

વીતરા ગને બતાવન ારી છે તો તેને વુંદ્ય છે. રાગને પોતાનો માનનારા, રાગ થી ધમા મનાવનાર 

શાસ્ત્ર, એ શાસ્ત્ર જ નથી. તો એ વીતરાગી મ નન ઓને વુંદ્ય નથી. વુંદ્ય તો વીતરાગની વાણી છે એ 

વુંદ્ય છે. જેમ ભગ વાનની પ્રન તમા વ્યવ હાર થી વુંદ્ય છે. શ ભભાવ છે ને? એમ ભગ વ ાનની વાણી 

પ ણ વ્યવહારથી વુંદ્ય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘જૈન યોગ ીઓ વિે...’ એમ ભાષા લીધી છે. કેમ? જેને વ ીતરાગભ ાવમાું, વીતર ાગવાણીમાું 

તો વીતરા ગતા બત ાવવી છે. તો જેમને પોતાના સ્વભાવની વીતરા ગની રુનચ, ૃનષ્ટ થ ઈ, એવા જૈન 

યોગીઓને વીતર ાગી વાણી વુંદ્ય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? રાગ અને નવકલ્પથી ધ મા માન નારા એ જૈન 

નનહ, એ જૈન યોગી નનહ. તેથી ક્જનવાણી તેને વુંદ્ય નથી એમ કહે છે. 

મ મ ક્ષ  :- ૩ર શાસ્ત્ર કહ્ય ા એ? 

ઉત્તર :- એ ૩૨ શ ાસ્ત્ર ભગ વાનની વાણ ી નથી, એ મ કહે છે. એવી વાત છે. આ વ ાણી 

સુંતો, અમૃતચુંદ્રા ચાયા, ક ુંદ ક ુંદાચાયા થી ચ ાલી આવી છે એ ક્જનવાણી છે. ૩ર-૪પ તો નવા કક્લ્પત 

બનાવ્યા છે. એ ભગવાનન ી વાણી નથી. 

મ મ ક્ષ  :- શ્વેતાું બર? 

ઉત્તર :- એ ત્યાું ‘પાનલતાણા' છે ને? નીચે આગમ મુંરદર છે ને? શાસ્ત્રની રચના કરી છે. 

એ નનહ. 

આ વીતર ાગવાણી ‘જૈન યો ગીઓ વ િે સદા વુંદ્ય છે’. એનો અથા શ ું? કે વીતરા ગની 

વાણી માું વીત રાગત ા બત ાવવી છે. ‘પુંચાક્ સ્તક ાય’માું કહ્ય ું ને? ચાર અન ય ોગનો સાર વીતર ાગતા 

છે. તેનો અથા શ ું? કે નનનમત્ત, રાગ અને અલ્પજ્ઞની ઉપેક્ષ ા કરાવીને, નત્ર કાળ જ્ઞાયકભ ા વમાું અપેક્ષા 

કરાવે તે ક્જનવાણી છે. સ મ જાણ ું કાુંઈ? ક્જનવાણી વ ીત રાગદે વ પરમાત્ મા અને તેમ ની વાણી અને 

રદગુંબર સુંતોએ કહેલ ી વાણ ી તે સવા વીતરાગની વાણ ી છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એ વાણી નવતરાગતાન ે 

બતાવન ારી છે. તો જેમને વ ીતરાગત ાની રુનચ છે, પોતા નો આત્મા ર ાગથી ક્ભન્ન, પ ણ્યથી ક્ભન્ન 

(છે), એવા આત્માની રુનચ, દનષ્ટ થઈ છે, એવા ધમાાત્મા ક્જન યોગીઓની એ વાણી વીતરાગતા 

બતાવન ારી (હોવ ાથી) તેમને વુંદ્ય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘આ ક્જનભ ગવાનન ાું સદ  વ ચનને….’ જ ઓ! ભાષા. ‘આ ક્જનભગ વાનનાું સદ  વચનને 

(સમ્યફ…)’ વચનો છે. ક્જનાગમ વીતરા ગની વ ા ણી. આ ‘સ મયસાર', ‘નનયમસાર', 
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‘પુંચાક્સ્ત કાય' સવા વીત રાગની વાણી છે. અનારદ સ વાજ્ઞ પરમેશ્વરે કહી એ વાણી છે. આટલ ું 

સૂક્ષ્મ છે. અત્યારે ઝઘિા ઊઠે. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :- નામ મોટા મોટા ભગવતી ને... 

ઉત્તર :- એ ભ ગવતી અને દશવૈ કાનલ ક (શાસ્ત્ર) બધા કક્લ્પત. વીતર ાગની વાણી નનહ. 

એમાું પૂવાાપરનવ રોધ બહ  છે. એ તો એ માું પ ણ બહ  નવચારે ત ો તેમાું પ ણ શું કા પિે છે. પરુંત  

નીકળવ ું કેમ? જાવ ું તયાું? 

મ મ ક્ષ  :- સુંપ્રદ ાયનો વ્યામોહ છે.  

ઉત્તર :- વ્યામ ોહ ઘણા છે. સુંપ્રદાયમાું પડ્યા હોય તો નીકળી ન શકે. 

ભગવાનની વ ાણી કોને કહે? ઓહોહો...! જ ઓ! ‘ક્જનભ ગવાનન ાું સદ  વ ચનને…..’ પાઠ 

છે ને? ’जिनसद्वच:’ ’जिनसद्वच:’ વીતરાગની સત્ય વ ાણ ી છે. જેમાું આત્માનો સત્ સ્વ ભાવ ઉત્પન્ન 

થાય, વીતરા ગ સ્વભા વ ઉત્પન્ન થાય, રાગભાવનો ના શ થાય, એ વાણીને સદ્ વચન ક્જનાગમ 

કહે છે. જે વાણ ી રાગન ી પોષક છે, એ ક્જનવાણી નથ ી. વીતરાગભા વની પોષક હોય તે ને ક્જનવાણી 

કહેવામાું આ વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

’ક્જનભગ વાનનાું સદ્ વ ચનને (સમ્યફ ક્જનાગ મને) હ ું પ્રનતરદન વુંદ ું છ ું.’ આચાયા 

‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ મ નન’ કહે છે. રદગુંબર મ નન ૯૦૦ વષા પહેલા થયા એમણે આ ટીકા બનાવ ી. 

મૂળ શ્લોક ‘ક ુંદક ુંદ ાચાયાદે વ’ના છે. ‘ક ુંદક ુંદાચાયા’ સુંવત  ૪૯ માું થયા. તેમના મૂળ શ બ્દો છે અન ે 

તેની ટી કા ‘પદ્મપ્રભમ લધાર ીદેવે’ બના વી છે. તેઓ કહે છે કે હ ું તો આવી ક્જનવા ણીને વુંદન-

નમસ્કાર કરુું છ ું, બીજાને હ ું વુંદન-નમસ્કાર કરતો નથી. એમ કહે છે. લ્યો, હવે ૯મો શ્લોક. મૂળ 

શ્લોક. ભગવાન ક ુંદક ુંદાચાયા.  

िीर्ा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयास।ं 
तच्चत्था इजि भजर्णिा र्णार्णागरु्णपज्झएजहं सिंतु्ता ।। ९।। 

નીચે એન ું હરરગીત છે. 

षट््द्रव्य्पदु््गल,्जीव,्धर् म,्अधर्म,्कालाकाश्हैं । 
य्ेववववध्गणुपया मयस्ेसयंकु्त्षट््तत्त्वार् म्हैं्।।९ ।। 

જી વદ્રવ્ય, પ દ  ગ લ, કાળ તેમ જ આભ, ધમા, અધમા–એ, 

ભાખ્ય ા ક્જને તત્ત્વાથા, ગ ણપયાાય નવધન વધ ય તત જે. ૯. 

અહીં દ્રવ્યને પણ તત્ત્વાથા કહેવામાું આવ્ય ું છે. ષટ  દ્રવ્ય કહો કે સત   તત્ત્વાથા કહો. બુંને 

નામફેર છે પ ણ વસ્ત ફેર છે નનહ. 
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‘અન્વયા થા :– જીવ ો,...’ ભગવાનની વાણી માું જીવ આવ્યા, જી વ. અનુંતજીવ. 

‘પ દ ગલકાય ો,..’ પ દ  ગલાક્સ્ત. આ પરમાણ , આ જિ, માટી અનુંત પ દ  ગલો. ‘ધમા, અધ મા,...’ આ 

બે પદાથા છે. ‘ક ાળ,...’ ભગવાનની વાણ ીમાું આવ્યો. જ ઓ! કા ળ દ્રવ્ય આવ્ય ું છે, કા ળ પદાથા 

તત્ત્વાથા આવ્ય ું છે. સમજાણ ું કાુંઈ? શ્વેતાુંબરમાું કાળને માનતા નથી. કાળને ઔપચ ારરક માને છે. 

વાસ્તન વક તત્ત્વ નથી મ ાન તા. એ માટે કહ્ય ું કે કાળદ્રવ્ ય ભગવાને કહેલ ું છે. સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે છ 

દ્રવ્યમાું, અસુંખ્ય દ્રવ્ય છે તેમાું કા ળને દ્રવ્ય પદાથા કહે વામાું આ વ્ય ું છે. ‘અને આકાશ–એ તત્ત્વા થો 

કહ્યા છે,...’ એ તત્ત્વાથા અથાાત   છ દ્રવ્ય કહ્યા.  

છ દ્રવ્ય કેવા છે? ‘ન વનવધ ગ ણપય ાાયોથી સુંય તત છે.’ દરેક આત્મા અને પર માણ  

પોતપોતાના અનેક પ્રકારન ા  ગ ણ અને પોતાની પયાાયથી સનહત છે. દ્રવ્ય-ગ ણ-પ યાાય ત્રણ લઈ 

લીધા. પ્રત્યેક આત્મા અને પ્રત્યેક પરમાણ  દ્રવ્ય જે છે એ પોતાના ગ ણ–શક્ત ત અને પયાાયથી 

સનહત છે. સ્વના ગ ણ અને પયાાયસનહત છે. પરના ગ ણ અને પયાાયથી રનહત છે. સમજાણ ું કાુંઈ?  

‘અહીં (આ ગાથામાું) છ દ્રવ્યોન ાું પૃથક   પૃથક   નામ કહે વામાું આવ્ય ા છે. જીવ-સ્પશાન, 

ર સન, ધ્રાણ, ચક્ષ , શ્રોત્ર, મન, વયન, કાય, આય  અને શ્વ ોસોચ્છવાસ....’ એ દસ પ્રાણ છે ને? દશ 

પ્રાણ. એ ‘ન ામન ા દશ પ્ર ાણોથી (સુંસ ારદ શામાું) જે જીવે છે,...’ સુંસારદશામાું દસ  પ્રાણથી જીવ ે 

છે. ‘જીવ શે અને પૂવે જી વતો હતો તે ‘જી વ’ છે.—’ સૂક્ષ્મતાથી વાત પ છી લેશે, પહે લા સ્થૂળ લ્યે 

છે. ‘–આ સું ગ્રહનય કહ્યો.’ સુંગ્રહનય એટલે બધા જીવ એક સાથે કહ્યા.  

જે જીવ ‘દશ પ્રાણ ોથી (સુંસ ારદ શા માું) જે જીવે છે, જીવ શે અને પૂવે જીવતો હત ો તેને 

સું સાર ી જીવ કહેવા માું આ વે છે.’ ‘નનશ્ચયથી ભા વપ્રાણ ધા રણ કરવાને લીધે ‘જી વ’ છે.’ જ ઓ! 

હવે આવ્ય ું. ખરેખર તો આ આત્મા તેન ે કહીએ કે પોતા ના જ્ઞાન, દશાન, આનુંદના પ્રાણને ધારણ 

કરે તેન  ું નામ જીવ છે. સૂક્ષ્મ વાત છે. શરીર આરદ નન હ, ઇનન્દ્રય આરદ દસ પ્રાણે જીવે એ જીવ 

નનહ. ભગવાને પોતાનો આ ત્મા જીવદ્રવ્ય માું એમ કહ્ય ું કે ‘ભા વપ્રાણ ધાર ણ કરવાને લ ીધે ‘જીવ’ 

છે.’ ભગવાનઆત્મા સ વાજ્ઞ પરમેશ્વરે જીવ કે મ કહ્ય ું? કે પોતાના જ્ઞાન, દશાન, આ નુંદ, સત્તાથી  

જીવે છે માટે જી વ. કહ ો, ‘પોપટભાઈ’! આમ જીવને એ ણે માનવો જોઈએ. પોતાના  જ્ઞાન, દશાન, 

આનુંદથી આત્મા ટકે છે, જીવે છે. રાગથી, પ ણ્યથી નનહ. આહા હા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘વ્ય વહાર થી દ્રવ્યપ્રાણ ધ ારણ કર વાને લીધે ‘જીવ’ છે.’ આ દશ પ્રાણ જિ છે એ વ્યવહા ર 

છે. ‘શ દ્ધ-સદ  ભૂતવ્ય વહા રથી...’ હવે જ ઓ! ‘શ દ્ધ-સદ  ભૂતવ્ય વહા રથી કેવ ળજ્ઞાનારદ શ દ્ધ ગ ણોનો 

આ ધાર હો વાને લીધે ‘કાયાશ દ્ધ જીવ’ છે.’ આ વાત સૂક્ષ્મ કરી છે. કાયાશ દ્ધ તેને કહે  છે, ભગવાન! 

કે જે આત્ મામ ાું પોતાની પયાા યમાું અનુંત કેવ ળજ્ઞાન, અનું તઆનુંદ, અનુંતવીયા જે પ્ર ગ ટ થય ું, એવી 

પયાાય શ દ્ધ છે પ ણ સદ  ભૂત પોતામાું છે પણ વ્યવહારે એક સમયની પ યાાય છે મા ટે વ્યવહાર છે. 
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ઝીણ ું છે. ‘શ દ્ધ-સદ  ભૂત વ્યવ હારનયથ ી કેવળજ્ઞાનાર દ શ દ્ધ ગ ણો...’ ગ ણો શબ્દે અહીં પયાાય છે. 

‘કેવ ળજ્ઞાનાર દ શ દ્ધગ ણોન ો આધા ર હોવ ાને લીધે ‘કાયા શ દ્ધજીવ’ છે.’ ભારે ઝીણી વાત છે. 

ભગવાન આત્મા અુંતર માું જે  શ દ્ધ આનુંદઘન છે, જ્ઞાયકભાવ છે એ તો કા રણજીવ છે અને તેમાુંથી 

કેવળજ્ઞાન અને કેવ ળદશા ન આરદ પરમાત્ મપદ પ્ર ગટે તેન ે કાયાજી વ કહેવા માું આ વે છે. 

(શ્વેતાુંબરના) ૩૨-૪૫ (સૂત્ર માું) કારણ જીવ-કાયાજી વની આવી વ ાત છે નનહ. તયારેય સાુંભળ્ ું છે? 

‘પુંરિતજી’! 

મ મ ક્ષ  :– આ વ ું સુંભળાવન ા ર જ નથી. 

ઉત્તર :– ભગવાન પરમે શ્વર ક્જનવાણીમાું જે છ દ્રવ્ય કહ્યા, તેમાું આ જીવદ્રવ્ય એન ેકહ્ય ું, 

જીવ.. જીવ... એ જીવના બે પ્રકાર કહ્યા. એક તો ભાવ પ્રાણથી જીવે એ જીવ. અને વ્યવહારથી 

દ્રવ્યપ્રાણથી જી વે એ વ્યવહાર, એ પહેલા કાઢી નાખ્ય ું. હવે બી જી ચીજ. આ આત્ મા પોતાન ું શ દ્ધ 

ધ્ર વ સ્વ રૂપ જે જ્ઞાયકભાવ છે, નત્ર કાળ જ્ઞાયકભ ાવ છે તેન ે ભગવાન કારણજીવ કહે છે. કે જે 

કારણજી વમાુંથી કે વળજ્ઞાન, કેવળદશાન, અનુંતઆનુંદ એવી કાયાદ શા કા રણમાું થી પ્રગટ થાય છે. 

આહા હા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? ભારે ઝીણ ું, ભાઈ! વીતરાગન ું તત્ત્વ ઘણ ું સૂક્ષ્મ છે. સાધારણ પ્રાણી  

સાથે, સાધારણ સાથે તેન ો મેળ ન થઈ શકે. જીવના બ ે પ્રકાર. એક ભાવપ્રાણ, દ્રવ્યપ્રાણ લીધા, 

એક હવે કારણજી વ અને કાયાજીવ એમ લીધ ું. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? શ ું કહે છે? આ શાુંનતથી 

સમજવાન ી ચીજ છે. જન્મ-મરણ મટાિવાની વાત છે.  

કહે છે કે પરમેશ્વર સવાજ્ઞ દેવે એમ કહ્ય ું કે જે આત્મામાું થી કેવ ળજ્ઞાન, કેવળદશાન, 

અનુંતઆનુંદ અને અનુંતવીયા પ્રગટ થાય છે તે જીવને અહીંયાું કાયાજી વ કહેવામાું આવે છે. જેણે 

કાયા કય ું. ‘પોપટભાઈ’! લ્યો, આ કાયા કય ું. આહાહા..! કો ઈ નહન્દી લોકો આવ્યા છે તો સ્વાધ્ય ાયમાું 

... તમારો અિધો કલાક ચાલ્યો ગયો. કહો, સમ જાણ ું કાું ઈ? 

કહે છે, ‘શ દ્ધ-સદ  ભૂતવ્યવ હાર...’ શ ું કહે છે? આત્મા અનુંતઆનુંદ, જ્ઞાનસ્વરૂપ જે નત્ર કાળ 

છે, તેન ે અહીંયા કારણજી વ કહ્યો. કેમ કે કારણજી વમાું થી કાયાઆત્ મા ઉત્પન્ન થાય છે. આહા હા..! 

આ વાણી અ હીં રદગું બર સું ત નસવાય બીજે ત યાુંય નથી. સમજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– રદગું બર સુંત... આપ સુંત નસવાય તયાુંય નથી. 

ઉત્તર :– નનહ, નનહ. આ તો ક ુંદક ુંદાચાયા, અમૃતચુંદ્રા ચાયા, પૂજ્યપાદસ્વ ામી મ હાસુંતો  

ધમાના થાુંભલા, ધમાના સ્તું ભ જુંગલમાું ર હેનારા નગ્ન મ નન  હતા. અને પોતાના આનુંદસ્વરૂપ માું  

ઝ લનારા હતા. માત્ર નગ્ન નનહ. એવ ું નગ્નપ ણ ું તો અનુંતવાર લઈ લીધ ું.  

પોતાની ચીજ અુંતર આનુંદ અને અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ અને અનુંતવીયા. 

જે કારણ ચત ષ્ટય જે કા ર ણજીવમાું પડ્યા છે. કા રણ જીવ એ ટલે ધ્ર વ જીવ. જેમ ાું  અનુંતજ્ઞાન, 
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અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ, વીયા પડ્યા છે એ અનુંતચત ષ્ટયાત્મક આર દ અનુંતગ ણનો નપુંિ આત્મા 

(છે), એ આત્માને પરમે શ્વ ર કારણ જીવ કહે છે. અને એ કારણ જીવ માુંથી અુંતમ  ાખ થઈને જે 

અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ પરમાત્મ દશા પ્ર ગટે, એ પરમાત્મ દશાને કા યાજીવ કહે છે. 

આ વાણી બીજે તયાુંય છે  જ નનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? આપણે બપોરે ઓલ ું ચાલે છે. આ તો 

‘નનયમસાર’ છે. કારણપર માત્માન ું ચાલે છે ને? આમાું જ કારણપરમાત્ મા ને આ કાયાજીવ ને 

કારણજી વ, પેલામાું કારણપ રમાત્મ ા અને કાયાપરમાત્મા. એ રીતે વાત કરી છે. આહાહા..! અહીં 

જીવ લેવો છે ને? જીવ છે ને? એટલે વ્યાખ્યા લીધી. આ હાહ ા..!  

આ આત્ મા એ ક સે કન્િના અસુંખ્ય ભાગમાું વતામ ાનમ ાું ધ્ર વ, ધ્ર વ  જે વ સ્ત , એક સ મયની 

પયાાયથી ક્ભન્ન. રાગથી તો  ક્ભન્ન, સુંયોગથી તો ક્ભન્ન, એક સમયની પયાાય–અવસ્થાથી પણ 

ક્ભન્ન, જે રસકુંદ, જ્ઞાય કર સકુંદ, સક્ચ્ચ દાનુંદ સ્વ રૂપ સચેતસ્વભાવ, જ્ઞાય કભાવ, એવો નત્ર કાળ 

જ્ઞાયકભ ાવ, તેન ે અહીંયાું કા રણજીવ ભગ વાન કહે છે. કે જેના આશ્રયથી પોતાન ું કા યા–પરમાત્મ ા  

પ્રગટે તેન ે કારણજી વ કહે છે. ભારે ઝીણ ું. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘શ દ્ધ-સદ  ભૂત...’ કારણ કે કેવળજ્ઞાન, કેવ ળદશાન, અનું તઆનુંદ જે અરર હુંત ભગવ ાનને 

પ્રગટ થયા, તો એ પયાાય શ દ્ધ છે અને પોતાની છે માટે સદ  ભૂત છે. પણ નત્ર કાળ દ્રવ્ યની અપેક્ષાથી  

એક અુંશ છે માટે વ્યવહાર છે. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાનઆત્મ ા  દેહ-મુંરદરમ ાું 

ક્બરાજમ ાન ચૈતન્યપ્રભ , અતીનન્દ્રય આનુંદનો નાથ આત્મા, નનત્યાનુંદ પ્રભ  આત્મા છે. જેમા ું 

અતીનન્દ્રય આનુંદ નનત્ય ભરેલો છે. આહાહા..! એવ ા નનત્યાનુંદ પ્રભ  આ આત્મા, તેન ે અહીંયા  

કારણજી વ કહેવા માું આવ્યો છે. એ કારણન ું કાયા. એ કારણજીવ છે એ તો નનશ્ચય છે. કારણજીવ  

જે છે એ નનશ્ચય છે. એકરૂપ છે, નત્રકાળ છે. અને એ કારણજીવના આ શ્રયથી પ્રગ ટે લી મોક્ષદશા 

કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, અ નુંતઆનુંદ, અનુંતવીયા આર દ અનુંત ગ ણની વ્યત તતા પ્રગટી, તેને 

કાયાપરમાત્ મા અથવા કાયા જીવ કહે છે. કહ ો, સમજાણ ું  કાુંઈ? આમ જીવને જાણવો  એમ કહે છે. 

એવા પાુંચ ભેદ છે અને જીવના આવા ભેદ છે એમ નનહ. કારણજી વ અને કાયાજીવ  આમ છે એમ 

યથાથા જ્ઞાન કરો. આ હાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘શ દ્ધ-સદ  ભૂ ત વ્યવહ ારથી...’ એ પણ હજી વ્યવહાર છે. કેવળજ્ઞાન, કેવ ળદશાન અરર હુંતને 

ઉત્પન્ન થયા એ પણ વ્યવહાર છે. કેમ કે એક સમયની પયાાય છે. તેમાું દયા-દાનના નવકલ્પને તો 

કાઢી નાખ્યા, એ તો છે જ નનહ. આહાહા..! એ તો અસદ  ભૂત છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ ભાવ (છે), 

ભાઈ! જૈનતત્ત્વ સમજવ ું અને ઓળખવ ું એ અપૂવા પ રુષાથા છે. કોઈ સાધારણ રીતે મળી જાય 

એવી ચીજ નથ ી. આહાહા..! કહે છે, સારી વાત આવી ગઈ, લ્યો. 

મ મ ક્ષ  :– માગણી કરી. 
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ઉત્તર :– માગણ ી કરી છે નહ ન્દી. નહન્દીની માુંગણ ી કરી હતી. નનહતર આજે તો સ્વાધ્યાય 

ચાલતી હતી, હોં! 

જ ઓ! તેન ે ભગવાન જી વ કહે છે એ મ સ મજો એ મ કહે છે. જીવના બે પ્રક ાર. બી જા... 

બીજા.. બીજા... પાુંચ દ્રવ્ય તેમના ઘરમાું રહ્યા. જે આ ભગવાન આત્મા અુંદર છે, આ તો દેહ, માટી, 

ધૂળ છે, આ તો પ દ  ગલ છે, એ કાુંઈ જીવ નથી. અને કમા અને અુંદર કામાણ, તેજસ શરીર છે એ 

પણ જીવ નથી, એ તો અજીવ છે. અને દયા, દાન, વ્રત, ભક્તતના પરરણામ થાય તે તો રાગ, 

આસ્રવ છે. એ આત્મા નથી. સમજાણ ું કાુંઈ? પ ણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે ને? દયા, દાન, વ્રત, 

ભક્તત, પૂજા તે શ ભભાવરૂપી રાગ પ ણ્ય છ ે અને નહુંસા, જૂઠ  ું, ચોરી, નવષય, ભોગ વાસના પાપ 

આસ્રવ છે. એ બન્ને આ સ્રવ  આત્મા નથી. અહીં તો આત્મા કારણ અને કાયા માું એ વ ાત લીધી જ 

નથી. આહાહા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? 

‘શ દ્ધ-સદ  ભૂત વ્યવ હારથ ી કવે ળજ્ઞાન ારદ શ દ્ધ ગ ણોન ો આધા ર હ ોવાને લીધે,...’ આહાહા..! 

‘હોવાને લીધે ‘કાયાશ દ્ધ જીવ’ છે.’ કાયાપયાાય એનો આધાર છે ને? આહાહા..! ‘કેવ ળજ્ઞાનાર દ 

શ દ્ધ ગ ણોન ો આધ ાર હોવ ાને લ ીધે ‘કાયાશ દ્ધ જીવ’ છે.’ જ ઓ! નીચે નો ટ. પ્રત્યેક જીવ, દરેક આત્મા  

દેહમાું ક્બ રાજમ ાન આત્મા છે. તે ‘શક્ત ત-અપેક્ષાએ શ દ્ધ છે. અથાાત   સ હજ જ્ઞાનાર દક સનહત છે.’ 

શ ું કહે છે? દેહમાું ક્બરાજ માન દરેક આ આત્મા ચૈતન્યપ્રભ  છે એ શક્ત ત અપે ક્ષાથી સત   જ્ઞાનારદ  

સનહત (છે). કોણ? નત્ર કા ળી. આ કેવળજ્ઞાન ારદ એ નનહ. આહા..! આત્મા સ હજ જ્ઞાન, દશાન, 

આનુંદ એવ ા સ્વભાવન ી શ ક્ત તસનહત અનારદ છે. ‘તેથ ી દ રેક જીવ ‘કા રણશ દ્ધજી વ’ છે.’ એ 

કારણ થી દ રેક જી વને કા રણ શ દ્ધ, કારણ શ દ્ધજીવ કહે વામાું આ વે છે. આ હાહા..! દસ  પ્રાણથી જી વે 

છે એ તો જિ-માટી છે. એમાું શ ું આવ્ય ું? એ તો જિ છે. અને અશ દ્ધ ભાવપ્રાણ, અશ દ્ધ ભાવપ્રાણ–

યોગ્યતા એ પણ જીવ નનહ. આહા હા..! 

અહીંયા ત ો ભગ વાન આત્મા  શક્ત તરૂપ અનારદથ ી જ્ઞાન, દશાન, આનુંદ આરદ સત્ત્ વ, સત   

વસ્ત ન  ું સત્ત્વ, એ સત્ત્વ સન હ ત અનારદથી છે. એ કારણ થ ી એને કા રણજીવ કહે વામ ાું આવે છે. કહ ો, 

સમજાણ ું કાુંઈ? ‘જે કારણશ દ્ધ જી વને ભાવે છે–’ નીચે નોટમ ાું. જે કારણશ દ્ધ જીવન ી ભાવના ક ર ે 

છે. આહા હા..! અનુંતઆનું દ, અનુંતજ્ઞાન, અનુંતવીયા, અનુંતદશાન, સ્વચ્છત ા, પ્રભ તા. એવી 

અનુંતી શક્ત તરૂપ જે આત્મા, તેને કારણજીવ કહેવા માું આવે છે. એ કારણજીવની ભાવના ભાવે 

છે, એમાું એકાગ્ર થ ાય છે. જ ઓ! ‘તેન ો જ આશ્રય કરે છે,...’ આહાહા..! વાત બધી ગ મ થઈ ગઈ. 

બહારની અપેક્ષાએ ઓલી મૂળ વાત રહી ગઈ. આ વ્રત પાળવા, પૂજા કરવી, ભક્તત કરવી, જાત્રા 

કરવી એ ધમા. એમ મનાઈ ગય ું. 

મ મ ક્ષ  :– તેમાું જ ઘૂુંચવાઈ ગયા. 
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ઉત્તર :– ઘૂુંચવાઈ ગયા. 

મ મ ક્ષ  :– મૂળ વાત.. 

ઉત્તર :– રહી ગઈ. 

મ મ ક્ષ  :– પોતે કોણ છે એન ું ભાન નથી. 

આહા હા..! કહે છે કે જેને આત્માન ું કાયા–મોક્ષન ું કાયા કરવ ું છે, મ ોક્ષ એટલે અનુંતઆનુંદ, 

અનુંતજ્ઞાન, દશાન વ્યત ત પ્રગટ થાય, એવ ું કાયા કર વ ું છે તો એ કાયાન ું કારણ કો ણ? કે નત્ર કાળી  

જ્ઞાયકભ ાવ આત્મા જે છે, શક્ત તરૂપે અનુંતજ્ઞાન, દશાન  આરદ કારણજી વ છે, એ કાયાન ું કારણ છે. 

સમજાણ ું કાુંઈ? ‘કા રણશ દ્ધ જી વને ભાવે છે અથાાત   તેન ો જ આશ્રય કરે છે,...’ ચૈતન્યક્બુંબ પ્રભ ! 

પૂણા જ્ઞાન-દશાન-આનુંદથી અુંદર આત્ મા ભરેલ ો છે. એ વા કારણજી વનો જે આશ્રય કરે છે, ભક્તત 

કરે છે એટલે કારણજી વને ભાવે છે, ‘તે વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શ દ્ધ થાય છે.’ એ પ્રગટ અપેક્ષા એ 

કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, પૂણાાનુંદ (સ્વ રૂપ) એ અર રહું તપદને પ્રાિ કરે છે. આ હાહ ા..! જેટલા  

અરરહુંત થયા એ દરેક પોતાનો કારણજી વ, નત્ર કાળ જ્ઞા યકભાવ શ દ્ધ ચૈતન્ય ધ્ર વ, તેન ો આશ્રય 

લઈને જે ભાવના પ્રગટ થઈ, તેન ાથી કેવળજ્ઞાન થય ું, તે કાયાન ું કારણ તે કારણઆત્મા છે. 

આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– નવનધ બતા વી દીધી. 

ઉત્તર :– નવનધ આ છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? 

‘તેન ો જ આશ્રય કરે છે,...’ કોનો? જે કાયમ અનારદઅ નુંત ધ્ર વ, આત્માની શક્ત ત જ્ઞાન, 

દશાન, આનુંદ આરદ ધ્ર વ (છે) એવા કારણનો જે અુંતરમાું  આશ્રય કરે છે, એવા આત્માનો આશ્રય  

અથવા ભ ાવના કરે છે, અુંતરમાું એકાગ્ર થાય છે, તે ‘વ્યક્તત અપેક્ષાએ...’ શક્ત તમાું અનુંતજ્ઞાન, 

દશાન, આનુંદ છે, તેન ો આશ્રય કરવાથી પ્ર ગટ પયાાય માું પરમાત્મ ા થાય છે. આ હાહ ા..! વાત 

સાુંભળી... કહો, ‘ભીખાભા ઈ’! આમાું દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર તો તયાુંય રહી ગયા, નનહ? આ માગા છે. 

ભગવાન ત ો કહે છે કે અમારુું લક્ષ પણ છોિી દે. અને તારુું પરરપૂણા સ્વરૂપ અુંદ ર પડ્ય ું છે તેન ો 

આશ્રય કર. 

મ મ ક્ષ  :– ત્યારે મ ક્ત ત થશે. 

ઉત્તર :– ત્યારે મ ક્ત ત થશે. એવી વાત છે. સમ જાણ ું કાું ઈ? 

મ મ ક્ષ  :– ...  નથી પણ... 

ઉત્તર :– પણ એ નત્ર કાળ આ ત્માની, એક સમયની પયાાય ન ું નનહ. નનનમત્તનો તો નનહ પણ 

દયા, દાન, નવકલ્પનો પણ આશ્રય નનહ, પણ તેમને જાણનારી વતામાન પ્રગટ પયાાય છે તેન ો પણ 
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આશ્રય નનહ. એક સમયની પયાાયનો આશ્રય શ ું કરે? તેમાુંથી શ ું નવી પયાાય ઉત્પન્ન  થાય છે? 

આહા હા..! ભારે વાત, ભાઈ! તેથી આ મોંઘ  પિે છે ને! 

મ મ ક્ષ  :– મોઘ ું તયાું છે? સમજે તો સોંઘ  પિી જાય. 

ઉત્તર :– ઇ સોંઘ  લાગે છે. મોંઘ  છે બધ ું. 

મ મ ક્ષ  :– ... સાુંભળનારા ભાગ્યશા ળી છે. 

ઉત્તર :– એમ! વાત તો એવ ી છે. આ શરીર તો માટી-જિ  ધૂળ છે. આ તો પ દ  ગલ છે. આ  

આત્મા છે? આત્મા નથ ી. આ તો માટી છે. માટીનો બું ગલો બન્યો છે એ તો જિનો  છે. એ આત્મા 

નથી. તેન ાથી આત્માને કાુંઈ  લાભ નથી. અને અુંદરમાું કમા છે, તેજસ શ રીર છે. બન્ને શરીર  છ ે 

એ તો જિ છે. તે પણ આત્મા નથી. અને પ ણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તત, 

પૂજા, કામ, ક્રોધ તે બન્ને ભાવ તો આસ્ર વ છે. 

મ મ ક્ષ  :– એને તો જીવમ ાું લીધા જ નથી. 

ઉત્તર :– એને તો અહીં જીવ કહ્યો જ નથી. એ જીવ જ નથી. એ નથી કારણજીવ, નથી 

કાયાજીવ. એ જીવ જ નથી. આહા હા..! ‘સેઠી’! ભારે કા મ, ભાઈ! આહા હા..! 

કહે છે કે જેની શક્ત ત ભગવાનઆત્ માની, અુંતરમ ાું અનુંતજ્ઞાન-દ શાન જે ભયાા છે, તેન ો 

આશ્રય કર વાથ ી, તેન  ું અવલુંબન કરવાથી, તેન ી સન્મ ખ થઈ એકાગ્ર થ વથી વ્યત ત એટલે પ્રગટરૂપે 

કેવળજ્ઞાન આરદ પરમાત્ મદશા પ્રગટ થાય છે તેને કાયાજીવ કહેવામાું આ વે છે. આહાહા..! જીવમાું 

પણ કારણજીવ અને કાયાજી વ. વીતરા ગી સુંતોનો આનુંદ નો મલાવો  છે. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– ન મળ્ ું? એવ ી વ ાત છે. આ તો  સવા જ્ઞ પરમે શ્વર, નત્ર લોકનાથ ત ીથું કર જે મણે 

ત્રણકાળ, ત્રણલો ક જોયા એના આગમે આ કહ્ય ું. એમ કહેવ ું છે ને? ભાઈ! આ આગમ માું આ 

તત્ત્વાથા કહ્યા છે. એમ કહેવ ું  છે ને આમાું? આવા ભગવ ાનની વાણીના આગમ જે છે એ આગમ ે 

આવા તત્ત્વ ાથા કહ્યાું છે. આ હાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? શ ું થાય? પાત્રતા ન હોય અને સાુંભળવાન ું 

મળે નનહ. અને મળે પછી પણ નનણાય કરવાના ઠેકાણા નનહ. અરે..! 

‘અથાાત   ‘કાયાશ દ્ધ જીવ’ થાય છે.’ આ બાજ  નોટ છ ે ને. કારણજીવમાું થી કાયાશ દ્ધ  જીવ 

થાય છે. ભાઈ! આ વાત બ હ  ગુંભીર છે. ગાથ ા એવી આવી ગઈ છે. અહીં તો ગાથામાું પહેલ ા  

’जीवा’ શબ્દ પડ્યો છે. તો ’जीवा’–જીવની  વ્યાખ્યા ચાલે છે. ભગવાનની વાણી માું જીવ આવ્યો  

એ જીવ કેવો છે? તેની વ્યાખ્યા ચાલે છે. આહાહા..! ભગવાનની વાણી માું આગમમાું એમ આવ્ય ું. 

જ ઓ! આ આગમ, પરમાગમ, જેમાું કા રણજીવ, નત્ર કાળી ભગ વાન આત્મા ધ્ર વ તેન ે આગમમા ું 

કારણ જી વ કહ્યો. એ તો પ હેલેથી કહેતા આવે છે કે આ ટીકા કરનાર અ મે કોણ? ભાઈ! ગણધર  
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આરદથી ટી કા ચાલ ી આ વે છે. અમે મુંદ બ  નદ્ધ તે કોણ કરવા વાળા? આહાહ ા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? એ 

કાયા થાય છે. 

‘શક્ત તમાું થી વ્યક્તત થ ાય છે,...’ જેમ પીપર હોય છે ને? પીપર. લીંિીપીપર હોય છે ને? 

સમજો છો કે નનહ? લીંિીપીપર. લીંિીપીપર હોય છે ને? તેન  ેચોસઠ પહોર ઘૂુંટ ેછે ને? તો ચોસઠ  

પહોરી શક્ત ત અુંદર છ ે તો પ્રગટ થાય છે. કાુંકરા ઘસવ ાથી ઉત્પન્ન થાય છે? કાુંકર ામાું નથી. તે 

પીપરમાું છે. પીપરનો નાનો દાણો હોય છે ને? કદ નાન ું છે. તીખ ું છે. અલ્પ છે. પણ તેન ી અુંદરમાું 

સોળ આન ા, ચોસઠ પૈસા, રૂનપયો-રૂનપયો, અખુંિ તીખાશ. સ્કુંધની પયાાયમાું છે. તે રદ’ કહ્ય ું હત ું 

ને? સ્કુંધની પયાાયમાું તીખા શ છે. પરમાણ માું તો રસ પૂણા છે. પણ આની તીખાશ નજીક આ વી 

ગઈ છે. એ વાત કહે છે. નજીક આ વી ગઈ. સમ જાણ ું કાુંઈ? એ ઘ ૂુંટે છે તો એમાુંથી ચોસઠ પહોર ી  

શક્ત તમાુંથી વ્યત તતા પ્રગ ટ થાય છે. ચોસઠપહ ોરી હોય છે ને? ચોસઠ પહોર ઘૂુંટે છે ને? તો 

ચોસઠપહોરી તીખાશ. તીખાશ શ ું? ચરપરાઈ, તમારે ચરપરાય કહે છે ને? એ ચોસઠ પહોરી 

તીખાશ અુંદર ભ રી છે. એ શક્ત ત. પ્રગટ થાય એ વ્યક્ત ત. એમ ભગવ ાનઆત્ મામ ાું અનુંતજ્ઞાન-

દશાન પડ્યા છ ેએ શક્ત ત અને તેન ો આશ્રય લઈને અુંદર પયાાયમાું અનુંત કેવળજ્ઞાન  આરદ પ્રગટે 

તે વ્યક્તત. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– શ દ્ધતાન ું ઘ ુંટાવ ું... 

ઉત્તર :– અુંદરથી એકા ગ્રતા થાય છે. શ દ્ધતામાું એકાગ્રતા  હોવાથી પૂણા શ દ્ધતા પ્રગટ થાય  

છે. ભાવે છે એમ આવી ગ ય ું ને? જીવને ભાવે છ ે એમ ન આવ્ય ું? ‘કારણ શ દ્ધ જીવ ને ભાવે છે–

તેન ો જ આ શ્રય ક રે છે,...’ એ પ હેલા એમાું આ વી ગય ું છે. વાહ રે વાહ! સમજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– આ મ ક્ત તનો ઉપા ય. 

ઉત્તર :– અનારદ થી આ જ મ ક્ત તનો ઉપાય છે. એ તો નસદ્ધ થઈ ગય ું છે. આહાહા..!  

પોતાનો આત્ મા અુંદર જે છે, કેવળજ્ઞાન, કે વળદશાન, પરમાત્મ ાને પ્રગટ થયા એ ત યાુંથી 

થય ું? કાુંઈ બહારથી ચ ીજ આવે છે? પીપરમાુંથી ચોસ ઠ પહોરી તીખાશ જે બહાર આવી, એ 

બહારથી આવી છે? અુંદરમાું છે. અુંદરમાું છે તેન ે શક્ત ત કહે છે. પ્રગટ થાય એને વ્યત ત કહે છે. 

એમ આત્મા માું અનુંતજ્ઞાન-દશાન-આનુંદ શક્ત તરૂપ પડ્યા છે, તેન  ે કારણજીવ કહે છે. આરે! 

કારણજી વ, હ વે આ કોઈ રદ’ સાુંભળ્ ું ન હોય. એ કારણ જીવની એ કા ગ્રતા કરતાું, એ કાગ્ર થ વાથ ી, 

કરતાું... કરતાું.. કરતાું કાયા જીવ કેવ ળજ્ઞાન અને અરરહુંતપદ પ્રાિ થાય છે. તે દયા, દાન અને 

વ્રતન ી રક્રયાથી ન થી થ તાું એમ ક હે છે. આહા હા..! અત્ યારે બહારમાું તો એ જ બધ ું ચાલે છે. આ 

વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવો, આમ કર વ ું ને તેમ કરવ ું, તેન ાથી ધમા થશે. ધૂળમાું પણ ધમા નથી. 

સાુંભળ તો ખ રો. સારા પ ણ્ય પણ એમાું નથી. ‘જેઠાભાઈ’! અત્યાર સ ધી આ બધ ું તયાું હત ું? 
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મ મ ક્ષ  :– .... 

ઉત્તર :– એ તો નવપરીત વાત હતી.  

‘શક્ત તમાું થી વ્યક્તત થ ાય છે, માટે શક્ત ત કારણ છે અને વ્યક્તત કાયા છે.’ જ ઓ! 

લીંિીપીપરની અુંદ ર તીખાશ  એ કારણ છે અને પ્રગટ થાય  છે તે કાયા છે. એમ આત્મામાું શક્ત તરૂપ  

અનુંતજ્ઞાન-દ શાન પડ્યા છે, એ કારણ છે. અને તેન  ું પયાાયમાું–અવ સ્થ ામાું પ્રગ ટ થ વ ું એ કાયા છે. 

શક્ત તમાું હોય તેમાુંથી આ વે છે. ન હોય તેમાુંથી તયાુંથી આવે? જે શક્ત ત અને સત્ત્વ છે, જ્ઞાન, 

આનુંદ એ એનો રસ છે. રસ એટલે સ્વભા વ છે એ  શક્ત ત છે. એ શક્ત તમાુંથી પરમાત્મપદ 

વ્યત તતારૂપ કાયાજીવ થ ાય  છે. આ વ્યવહારરત્નત્ર ય થી નથી થત ું એમ કહે છે. આહા હા..! 

વ્યવહારરત્નત્ર ય તો નવ કલ્પ  છે, રાગ છે. રાગ માુંથી તય ાું વીતરા ગતા આવે છે? વીતરાગતા ત ો 

અુંદર આત્ મામ ાું પિી છે. આહા હા..! વ ીતરાગતાથી ભરેલો આત્ મા, એ શક્ત ત રૂપ વીતરા ગતા છે. 

તેન ે કારણજીવ કહે છે અને  તેન ી એકાગ્રત ા થઈને, પણૂા કેવળજ્ઞાન આરદ પ્ર ગટે તેન ે વ્યત તરૂપ 

કાયાજીવ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? કારણજીવ, કાયાજી વ ‘જયપ ર’માું કોઈ રદ’ સાુંભળ્ ું હત ું?  

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એ અમા રા શેઠી છે  એ મીઠાલાલ છે. 

મ મ ક્ષ  :– સેઠીની બોલવ ાની  પદ્ધનતની વાત છે. 

ઉત્તર :– એની પદ્ધનત અક્સ્તથી છે. સાુંભળ્ ું નથી એમ નનહ કહે. હવે સાુંભળ ું છ ું. હવે 

સાુંભળ ું છ ું ને. પહેલા નહોત ું સાુંભળ્ ું એમ નનહ કહે.  

આહા હા..! ‘આ મ હોવા થી...’ જ ઓ! નીચે નોટ. ‘શક્ત તરૂ પ શ દ્ધતાવ ાળા જીવ ને..’ 

શક્ત તરૂપ શ દ્ધતાવાળા જીવને ‘કારણ શ દ્ધ જીવ કહેવાય છે...’ સમજવ ું હજી તો કઠણ પિે. 

આહા હા..! ‘આ મ હોવ ાથી...’ આમ હોવાથીન ો અથા? શક્ત ત કારણ અને  વ્યક્ત ત કાયા. ‘આમ 

હ ોવાથી  શક્ત તરૂ પ શ દ્ધતાવ ાળા જી વને કારણશ દ્ધ જીવ કહે વાય છે અને વ્યત ત શ દ્ધતાવ ા ળા જી વને 

કાયાશ દ્ધ જી વ કહેવાય છે.’ કાયાશ દ્ધ શબ્દ લીધો ને? કાયાજીવ કરત ા કાયાશ દ્ધ. કારણશ દ્ધ આ 

કાયાશ દ્ધ. સમજાણ ું કાુંઈ? ભારે ઝીણ ું આવ ું. ઊના પ ાણી પીવા એમાું તયાુંય આવ ું  નહોત ું આવ્ય ું? 

મ મ ક્ષ  :– રદગું બરમ ાું હત ું છતાું કોઈ સમજાવનાર નહોત ું, અમે એટલ ું સમજ્યા હત ા. 

ઉત્તર :– સુંતની વ ાણી. અ હીં તો ક્જનની વાણી આજે ચાલે છે ને? ક્જનવાણ ી કે વ ી છે? 

આહા હા..! ક્જનવાણીએ કેવ ા તત્ત્વાથા કહ્યા? ક્જનવાણીએ કેવ ું જીવદ્રવ્ય કહ્ય ું? એ વાત ચાલે છે. 

આહા હા..! પરમાગમ ભગ વાનની વાણ ી, એમાું જીવ ને ભાવપ્રાણથી જી વે છે એમ કહ્ય ું અને 

દ્રવ્યપ્રાણથી અસદ  ભૂત વ્ય વહા રનયથી જી વે છે એમ  સુંસાર કહ્ય ો. સુંસાર એ નનનમત્ત અને 

અશ દ્ધભાવપ્ર ાણથી જીવે છે એ અશ દ્ધનનશ્ચયનયથી જીવ  કહ્યો. અરે..! અને નત્ર કાળ કારણ અને 
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કાયામાું અશ દ્ધત ા કુંઈ નથી. નત્ર કાળ ભગવ ાનઆત્ મા કા રણશ દ્ધ જીવ છે, તેન ો આ શ્રય કરવાથી  

કાયાશ દ્ધ જીવ પ્રગ ટ થાય છે. આહા હા..! 

અહીંયા તો એમ કહ્ય ું કે, કારણશ દ્ધ જીવ જે છે, નત્ર કાળી શક્ત ત, આનુંદ આરદ, તેમાુંથી  

કાયાશ દ્ધ થાય છે. તે મોક્ષમ ાગાથી કા યાશ દ્ધ થાય છે અને મોક્ષમાગા જીવથી થ ાય છે એમ વાત ન 

કરતા સીધી વાત આમ કરી. શ ું કહ્ય ું? કે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન-દશાન-આનું દ-અનુંત એવી 

શક્ત તરૂપ જે આત્મા છે, એ કારણશ દ્ધ જીવ છે. એ કાર ણશ દ્ધ ભગવાનન ા આ ગમમાું, તત્ત્વાથોમ ા ું 

આ તત્ત્વ કહ્ય ું. સમજાણ ું કાુંઈ? અને એ કારણશ દ્ધ  જીવમાુંથી કાયાશ દ્ધ જીવ થાય છે. એ 

મોક્ષમાગામાુંથ ી કાયાશ દ્ધ જી વ થાય છે એમ નનહ કહેતા  સીધ ું કારણથી કાયામો ક્ષ થ ાય છે (એમ 

કહ્ય ું). સમજાણ ું કાુંઈ? શ ું કહ્ય ું? 

મોક્ષમાગા, જે ધ્ર વ નત્ર કાળી શક્ત તરૂપ જ્ઞાયકભા વ છે તે કારણશ દ્ધ જી વ. અને તેન ો આશ્રય 

કરવાથી સમ્યગ્ દશાન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  હોય છે એ મોક્ષમાગા. પણ એ મોક્ષમાગાન ું કા યા કેવળજ્ઞાન  

આરદ એમ નથી કહ્ય ું. કેમ કે મોક્ષમાગાની પયાાયનો તો વ્યય થાય છે. અને મોક્ષની પયાાય જો 

પ્રગટ થાય છે તે કારણશ દ્ધ જીવમાું થી પ્રગ ટ થ ાય છે. મ ોક્ષમ ાગાની પયાાય નાશ થાય  છે તેમાુંથી 

કાયા આવત ું નથી. અરે..! ભારે ઝીણ ું, ભાઈ!  

ફરીને. કહે છે... અહીં તો કારણશ દ્ધ જીવ એ શક્ત તરૂ પ, કાયાશ દ્ધ જીવ વ્યક્તતરૂ પ. એ 

કારણશ દ્ધ જીવ થી કાયાશ દ્ધ જીવ થાય છે. એમ સીધી વાત કરી છે. એમ નથી કહ્ય ું કે કારણશ દ્ધ  

જીવમાું થી મોક્ષમ ાગા પહેલ ા પ્રગટે અને પછી મોક્ષમાગાથી કાયાશ દ્ધ જીવ – કા યાશ નદ્ધ હોય. 

મોક્ષમાગા પણ કારણશ દ્ધજી વનો આશ્રય કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને કાયાશ દ્ધજી વ પણ જીવના 

આશ્રય થી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ સીધી વાત છે. ભાઈ! આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– ઉપાય આ એ ક છે. 

ઉત્તર :– ઉપાય એ ક છે એ બીજી વ ાત કર ી. અહીં તો કા યાશ દ્ધજીવ જે કહ્ય ું, એ મોક્ષમાગાની  

પયાાય કારણ અને મોક્ષ કા યા, એમ ન કહીને, કેમ કે મોક્ષમાગાની પયાાય જે છે, તેન ો અભાવ થાય  

છે ત્યારે મોક્ષ થાય છે. તો  અભાવમાુંથી ભા વ તયાુંથી આવે? આ મ થોિ ા-થોિા શબ્દમાું ઘણી  

ગુંભીરતા છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! 

‘કા રણ અપેક્ષાએ શ દ્ધ અથાાત   શક્ત ત-અપેક્ષાએ શ દ્ધ. કાયાશ દ્ધ એ ટલે કાયા-અપેક્ષાએ શ દ્ધ 

અ થાાત   વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શ દ્ધ.’ ખ લાસો બહ  સરસ કયો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? સમજાણ ું કાુંઈ? એ 

તો અમાર ી ગ જરાત ી ભા ષા છે. સમજમેં આય ા? આહા હા..! ઘણી સૂક્ષ્મ વ ા ત છે, ભાઈ! 

વીતરા ગમાગા સવા જ્ઞએ કહ્યો  તે આગમ અને આગમ માું  આવી વાત છે. બીજા આ ગમમ ાું આવી  
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વાત હ ોઈ શ કે નનહ. સમ જાણ ું કાુંઈ? ‘પુંરિતજી’! આહા હા..! કાયાશ દ્ધની એ વ્યાખ્યા કર ી. 

સમજાણ ું? પછી. 

‘અશ દ્ધ-સદ  ભૂત-વ્ય વ હાર થી મનત જ્ઞાનાર દ નવભા વગ ણોનો આધાર હોવાને લીધે ‘અશ દ્ધ  

જી વ’ છે.’ એની એ પયાાય આધાર હોવા થી એમ લીધ ું, ભાઈ! ઓલા કાયામાું આધ ાર લીધો ને? 

શ દ્ધગ ણોનો આધાર હોવા થ ી કારણ, આધાર હોવાથી કારણ કાયાશ દ્ધ જીવ છે. ‘આધા ર હોવ ાને 

લ ીધે ‘કાયાશ દ્ધ જીવ’ છે.’ પયાાય છે ને આધાર. દ્રવ્ય તો આધાર નત્ર કાળ છે. તે તો અનુંત ગ ણનો–

શક્ત તનો આધાર છે. નત્ર કાળી શક્ત તનો આધાર દ્રવ્ય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? પણ આ તો પયાાય જે 

પ્રગટી એનો આધાર આ છે. આહા હા..! 

અહીંયા લ ીધ ું, જ ઓને! શ દ્ધગ ણોનો આધા ર હોવાથી, સદ  ભૂત-વ્યવહારનયથી એને 

કાયાશ દ્ધજી વ કહ્ય ું અને નત્ર કાળ કારણ ભગ વાન તે તો અનુંતગ ણનો આધાર દ્રવ્ય છે તે તો નત્ર કાળ 

છે. તેન ે કારણજીવ કહે છે. એ કારણજી વને બરાબર સ મજવો અને તેન ો આશ્રય કરી કાયા પ્રગટ 

કરવ ું એ એન ું તાત્પયા અને સાર છે. સમજાણ ું કાુંઈ? નવ શેષ કહેશે... 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રુદેવ!) 
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આ ‘નિયમસાર’ મોક્ષિ ા માર્ગિો અનિકાર છે. જીવ અનિકાર ચાલે છે. ૯મી ર્ાથા. શ ું 

કહે છે ભર્વાિ સવગજ્ઞ પરમાત્મા? પહેલી વાત આવી  ર્ઈ, પોતાિા કેવળજ્ઞાિ આદિ ઋનિથી 

સનહત છે. પરમ ાત્મા સવગ જ્ઞિેવ, કેવ ળજ્ઞાિ, અિુંત આિુંિ આદ િ વૈભવ થી સ મૃિ (છે), તે મિા 
મ ખમાુંથી િી કળેલી વ ાણી, તેિ ે આર્મ કહેવામાું આવે છે. આર્મ તેિ ે કહે છે. એ આર્મમાું છ 

તત્ત્વ અથવા છ દ્રવ્યિી વ્યાખ્યા છે. અહીં તત્ત્વાથગ કહો કે દ્રવ્ય કહો, એ વાત અહીં ચાલી છે. તેમા ું 
જીવિી વ્યાખ્યા ચા લે છે.  

ભર્વાિે જીવ કોિે કહ્ય ો? સવગજ્ઞ પરમે શ્વર પરમ ાત્મા, વાણી દિવ્યધ્વનિ દ્વારા જીવિ ું 

સ્વ રૂપ કેવ ું કહ્ય ું? િયથી થોડો સૂક્ષ્મ નવષય છે. પહેલા આવ્ય ું કે, ‘િ શ પ્રાણોથી (સુંસ ારિ શા માું) 
જે જીવે છે, જીવશે અિે પવૂે જી વતો હતો તે ‘જીવ’ છે.’ શરૂઆતિી ૯મી ર્ાથા. સુંગ્રહિય થી 

અથવા સુંગ્ર હ એટલે સમ્મ ચય િરેક જીવ ર્ણવામાું આવ્યો. તો જે જીવ અિાદિથી િશ પ્રાણ– 

પાુંચ ઇનરદ્રય, શ્વાસ, આય ષ્ય, મિ, વચિ અિે કાયા. તે નિનમત્તથી, વ્યવહારથી ‘જી વે છે, જીવશે 
અિે પૂવે જીવતો હતો..’ તેિે વ્યવહારથી સુંગ્રહિય થી જીવ કહેવામાું આવે છે. જાણવાિી વાત  
એટલી છે.  

‘નિશ્ચય થી ભ ાવપ્ર ાણ િારણ કર વાિે લીિે ‘જીવ’ છે.’ કારણ જીવ છે. શ ું કહે છે? ખરેખર 

તો આ આત્મા પોત ાિા જ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિ અિે સત્તા, એવા નિ કાળી ભ ાવપ્રાણ િ ા રણ કર વાથ ી, 
ભર્વાિે આ ર્મમાું તેિ ે જીવ કહ્યો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– આ માું તો કાુંઈક સ્પષ્ટીકરણ આ પ ો. 

ઉત્તર :– સ્પષ્ટી કરણ એ કે  જે આત્મા  છે આત્મા. અ હીં જી વ શબ્િ  લીિો છે. જીવિી 

વ્યાખ્યા છે િે એટલે. એ જીવ. ‘છ ઢાળા’માું જીવિી  વ્યાખ્યા હતી. પણ એ બીજી રીતે. કે 

અુંતરઆત્મ ા, બનહ આગત્મા અિે પરમાત્મા એમ જીવિા  િણ પ્રકાર છે. ‘છ ઢાળા’માું એમ લીિ ું 
હત ું. જીવિા િણ પ્ર કાર એમ લીિ ું. બનહરાત્મા, અુંતરાત્મા, પરમાત્મા એ જીવિા  િણ પ્રકાર. 
અહીંયાું જીવિ ા બીજી રી તે પ્રકાર લે છે. 

મ મ ક્ષ  :– જીવ તો એિો એ જ િે કે બીજો? 

ઉત્તર :– જીવ તો એિો એ જ છે. જીવ બીજો છે? ‘તત્ત્વાથગસૂિ’માું જીવિી બીજી વ્ય ાખ્યા 
(કહ ી છે). જી વ તેિ ે કહીએ  કમગચેતિા, કમગફ ળચેતિા, શ િભાવચેતિ ા  િારણ કરે તે જીવ. ત્યાું 
એમ લીિ ું છે. અહીંયાું એમ લીિ ું છે. 
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મ મ ક્ષ  :– ‘દ્રવ્યસું ગ્રહ’મ ાું પ ણ એમ લીિ ું. 

ઉત્તર :– હા, ‘દ્રવ્યસુંગ્રહ’માું પણ ઇ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આ તો ‘ઉમાસ્વામ ી’િ ું 
‘તત્ત્વાથગ સૂિ’ મૂળ સૂિ છે િે? એિી ટીકામાું એમ લીિ ું છે.  

આ સમજવાિી ચીજ છે. મોક્ષમ ાર્ગ છે િે? તો મોક્ષમાર્ગ નિશ્ચયથી કોિા આશ્રયે પ્રર્ટ 

થાય છે? એ નસિ કરવા  માટે અહીં જીવિી વ્યાખ્ યા િયથી સ્પષ્ટ કરી છે. તો કહે છે કે 

અિાદિકાળથી આ જડપ્રાણ છે. પાુંચ ઇનરદ્રય આદિ, એ જીવે એ તો અશ િપણે જીવે છે. તે તો 

વ્યવહાર સુંગ્ર હિયે બિા જીવિી વ્યાખ્યા સ ાિારણ  રીતે કર ી. બિા સુંસારી  જીવો. પણ  

ભાવ(પ્રાણ)? આ આત્મા છે, તેમાું જ્ઞાિ છે, આિુંિ છે, િશગિ છે અિે વીયગ છે અિે સત્તા છે. એવા 
ભાવ શક્ત તરૂપી પ્રાણિે િરવાવ ાળાિે જીવ કહે છે. તે યથાથગપ ણે જીવ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– રાર્િે િારણ કર વાવ ાળો જી વ િનહ? 

ઉત્તર :– રાર્-બાર્િે િારણ  કરિારો જી વ િથી. તે તો અશ િથી વ ાત કરે ત્યારે વાત કરે. 

જીવિ ું વાસ્તન વ ક ચૈતરયતત્ત્ વ, સમ્યગ્િશગિિો નવષય. જ ઓ! આ જી વ, આત્ મા તે તો જાણિ, િેખિ, 
આિુંિ અિે સત્તા, એવા ભા વશક્તતરૂપ પ્રાણથી જી વે છે તેિ ે જીવ કહેવા માું આવે છે. અથાગત્ જેિા 

આત્મા માું જ્ઞાિ-િશગિ-આિું િ સત્તા છે, એવી દૃનષ્ટ કરીિે, ભાવપ્રાણિે િારણ કરિાર જીવ છે, 
એવી દૃનષ્ટ થાય ત્યારે તેિ ે સમ્યગ્િશગિ થાય છે. ‘સેઠી’! 

આત્મા માું, ભર્વાિ આત્મા  સવગજ્ઞ પરમેશ્વરે જોય ું, કે વસ્ત  આત્મા અિે તેિ ી શક્ત ત, 

ર્ ણ, અિુંત આિુંિ, અિુંતિશગિ, અિુંતવીયગ, અિુંતસ ખ તે ધ્ર વભાવ, ધ્ર વશક્ત ત (છે). એ ધ્ર વિે 
િારણ કરિાર જી વિે જીવ કહે છે. એવો જીવ મ ાિિાર  જીવ, તેિ ી દૃનષ્ટ, પ ણ્ય-પાપ, નિનમત્તથી 

ખસીિે, અલ્પજ્ઞ પયાગયથી પણ દૃનષ્ટ ખસીિે, પોતાિો અિુંતઆિુંિ, અિુંતવીયગ, સ ખ આદિ 

િરિાર જીવ છે, તેિ ા ઉપર દૃનષ્ટ પડવાથી, તે જીવ ભાવપ્રાણથી જીવે છે એમ અિ ભ વ માું, પ્રતીતમાું 

આવે છે. ભારે ઝીણ ું! દિર્ુંબર સુંતોિી વ્યાખ્યા જ અલૌદક ક વાત છે. અિાદિ તીથંકર સવગ જ્ઞિેવ 

પરમેશ્વરે કહી એ વાણી છે, જ ઓ! જીવિા આ ભેિ છે. તમે તયારેય સાુંભળ્યા છે? ‘પિમચુંિ જી’! 
છે? િનહ? ૩૨ સૂિ, ૪૫ માું કુંઈ િથી.  

આ તો ભર્ વાિિી સવગ જ્ઞિે વ નિ લોકિ ાથ પર માત્મ ાિી વાણી છે. એ વાણ ીિે આર્મ કહે 

છે. તે આર્મમાું છ દ્રવ્ય અિે છ તત્ત્વો કહેવા માું આવ્યા  છે. અહીં દ્રવ્ય અિે તત્ત્વિે એક કહે વામ ા ું 
આવ્યા છે. તેમાું જીવતત્ત્વ કે  જીવદ્રવ્ય, વાસ્તન વક જી વદ્રવ્ ય, તત્ત્વ. ભાવપ્રાણથી જીવે તે જીવ. તેિ ો 

અથગ શ ું? કે જેિી દૃનષ્ટ પોતાિા નિ કાળી ર્ ણિ ા િરિાર આત્મા ઉપર પડે છે, તો ભાવપ્રાણથી 
જીવે છે એમ એિી પ્રતીત અિે અિ ભ વમાું આવ્ય ું. ભાઈ! આમ જીવે છે એમ િનહ. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– અુંતરમ ાું પ દરણમિ થવ ું જોઈએ. 
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ઉત્તર :– અુંિ ર. સમ જાણ ું કાું ઈ? આત્મા... જીવ કહો કે આત્મા કહ ો. અત્યારે અહીંય ા જીવ 
શબ્િ છે. એ તો ‘છ ઢાળા’મ ાું જીવિી વ્યાખ્યા કરતા બન હરાત્મ ા-અુંતર ાત્મા ભેિ પા ડ્યા. સમજ્યા 

િે? પણ એ જીવિી વ્યાખ્યા કરતા અુંતર ાત્મા િે એ મ ભેિ પાડ્યા. પણ અહીં જીવ કહો કે આત્ મા 

કહો. જી વ જડપ્રા ણથી જીવે છે એ તો સાિ ારણ વ ાત છે, એ તો અિાદિ થી છે. પણ અુંતરમાું વ સ્ત  
ભર્વાિ આત્મા, નિ કા ળી અનવિાશી (છે) અિે એમ ાું જ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિ, અનવિા શી શક્ત ત (છે). 

તો એ શક્ત તથી ટકે છે, જીવે છે તેિ  ેઅહીંયા જીવ કહે વામાું આવે છે. પણ જીવ આમ ટકે છે એવો 
અિ ભ વ કોિે થાય છે? િારણાથી લ ક્ષમ ાું લેવા થી િનહ, એમ કહે છે અહીંય ા. આહા હા..! 

ભર્વાિ આત્મા અુંતરમાું જ્ઞાિ-િ શગિ-આિું િ અિુંત બેહિ શક્ત ત, પ્રાણ (િારી રાખ્યા  

છે). એ પ્રાણિે િારણ કરિા ર–પ્રાણી–આત્મા. એવો પ્ર ા ણી જે આત્મા, એવા પ્રાણિે િારણ કરિ ાર 
છે, એમ અુંતમ ગખ દૃનષ્ટ થાય, ત્યાર ેદૃનષ્ટમાું અિે જ્ઞાિમાું ભાસ થાય  છે ક ેઆ જીવ તો િણકાળથ ી  

પોતાિા નિજ ર્ ણથી જ ટકે લો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? કહો, ‘જેઠાભાઈ’! આ વાત ત્યાું હતી? તમે 
કેટલા વષગ ર્ાળ્ય ા? 

મ મ ક્ષ  :– જ્ઞાિ-િશગિ-ચાદર િ એ જીવ, બસ. 

ઉત્તર :– એ વળી જ િ ું. આ તો પ્રાણ વાિ છે િે? ભાવપ્રાણ, ભા વપ્રાણવ ાિ આત્મા, 

દ્રવ્યપ્રાણવાિ િનહ, અશ િ પણ િનહ. આહાહા..! વસ્ત -આત્મા અુંતર જે અપદ રનમત જ્ઞાિ, આિુંિ, 

િશગિ આદિિે િરિા ર (છે). તો આ અિુંત જ્ઞાિ આદિ િા રણ કરિ ાર પ્રાણિે િારણ  કરિાર પ્રાણી, 
અુંતરમાું દૃનષ્ટ માું આવે ત્યારે એ જીવ ેછે એવ ું તેિ  ેભાિ થાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? મારો ભર્વાિ  

તો અિુંતઆિુંિ આદિ ભાવ પ્રાણથી (ટકિ ાર) તે પ્રાણી છે. કોઈ દ્રવ્યપ્રાણથી પ્રાણ ી િનહ, રાર્-દ્વ ેષ  
છે એ પ્રાણી આત્મા િનહ. સ મજાણ ું કાુંઈ? ‘મનણકાુંત’ ર્યા? 

મ મ ક્ષ  :– િા, િા છે. 

ઉત્તર :– કેમ િેખાણા િનહ? રાિે યાિ કયાગ હતા. કાુંઈક આવ્ય ું હત ું. પ્રિેશ. પયાગયિો 
પ્રિેશ. પયાગયિા પ્રિેશમાું આવ્ય ું હત ું. 

મ મ ક્ષ  :– નચનદ્વ લાસ. 

ઉત્તર :– ‘ન ચનદ્વલાસ’માું. પયાગયિા પ્રિેશ તે પયાગય. એ પયાગયિ ું કારણ પયાગયિા પ્રિેશ. 
દ્રવ્ય-ર્ ણિા પ્રિેશ િનહ. બહ  સૂક્ષ્મ. આ વો સૂક્ષ્મ જીવ, સમજાણ ું કાુંઈ? દિર્ુંબર સુંતો અિ ે 

દિર્ુંબર માર્ગમાું જ એ માર્ગ છે. બીજે આ માર્ગ િથી. સવગજ્ઞ પરમેશ્વરિી પરુંપરાથી ચાલ્ય ો  
આવતો માર્ગ છે. સમજાણ ું કાુંઈ?  

એવો અુંતરાત્ મા,... કહે છે કે એ આત્મા ભાવપ્રાણ થી જી વે છે એવો નિણગય કોિે થાય છે? 

એ તો જીવે છે, છે એ ટલ ું થય ું. પણ તે જ્ઞાિ, આિુંિિે િાર ણ કરિાર, અિુંત બેહ િ આ િુંિિે િારણ 
કરિાર આત્ મા, તે પ્રાણથી જીવે છે, ટકે છે, રહે છે. તેિ ો નિભાવ પોતાિા પ્રાણથી છે. પરથી 
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નિભાવ િથી. સમ્યગ્િશગિ મ ાું જ્યારે અુંતમ ગખ થઈિે જીવ આવો છે એવ ી અુંતમ ગખદૃનષ્ટ, મારયતા 
થઈ તો એ સમ્યગ્િશગિમાું જ્ઞાિ સાથે છે. જ્ઞાિ જાણે છે કે મારો આત્મા આ અિું તર્ ણથી ટકી 

રહ્યો છે. એિે કોઈ રાર્િ ી કે કોઈ પરિી જ રૂર િથ ી. એવો દૃનષ્ટમાું અિ ભ વ થ ાય તો તે િે ભર્વાિ  

સમ્યગ્િશગિ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ, ભાઈ? આ નહરિી ચાલે છે. તમા રી (ભાષા) મ રાઠી છે. આ  
નહરિી ચાલે છે. પ સ્તક તો નહરિી આપય ું િે? સમજાણ ું કાુંઈ? માર્ગ સૂક્ષ્મ છે, ભર્વાિ! આહાહા..! 

અહીં તો પેલ ા કહે કે ભાઈ! િેવ-િે વલાિે મ ાિો, એમ ક્ બચારાિે કીિ ું હશે. ત્યાું જઈિે પદ્માવતીિે 
ર્ાળ આપી હશે કે તમારા બાપ બિા નમથ્ય ાત્વી છે. અ રે..! ભર્વાિ! શ ું થય ું જૈિમાું?  

નિ લોકિા થ ચૈતરયિેવ, પોતાિો પરમેશ્વર વીતર ાર્ તો પરિેવ વ્યવહારિેવ છે. બી જા િેવ, 

ક્ષેિ પાળ, પદ્માવતી, િૂળિાણી એિે માિિાર તો નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. એય..! ‘પુંદડતજી’! કોણ જાણે 
એવ ું થઈ ર્ય ું છે. અહીં તો િેવાનિિેવ આત્મા, િે વાનિિે વ તીથં કર પોતાિી અપેક્ષા એ તો પરિેવ 
છે. તેમિે માિવા એ પણ નવકલ્પ અિે રાર્ છે. આહા હ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 

ભર્વાિ આત્ મા વસ્ત  તરીકે અિાદિઅિું ત, તેિ  ું ટકવ ું, તેિ  ું અિાદિઅિુંત, જ્ઞાિ-

િશગિભાવ-ધ્ર વપ્રાણ તેિ ા થી તે જીવે છે. એમ દૃનષ્ટમાું લેવ ું, અિે પોતાિા જ્ઞાિિી પયાગયમાું તેિે 

જ્ઞેય બિા વીિે, આ ભા વપ્રાણથી ટકે છે એ મ અિ ભ વમાું આવવ ું, તેિ  ું િામ તેણે જીવ મારયો, તેિે 
જીવિી શ્રિા થઈ, આ જીવ િો અિ ભ વ થયો, જીવ આ વો છે એવી પ્રતીત થઈ તો  સમ્યગ્િશગિ 

થાય છે. આહાહા..! શ્રિાિી આવી વાત છે, ભર્વાિ! ભાઈ? સમજાણ ું કાુંઈ? ૫૧૩ જીવિા ભેિ 

ર્ોખી િાખે. ‘શ કિ ચુંિ જી’! એમાું છે િે ૫૬૩ ભેિ? આ તો જડ-મ ાટી છે. એ તો 
અશ િભાવપ્ર ાણથી જી વે છે એ પણ યથાથગ જીવ િથી. આહા હા..! પાુંચ ઇનરદ્રય ખુંડ-ખુંડથી જીવ ે 

છે. મિ-વચિ-કાય ાિા વીયગ, વીયગ હોં! અુંિર. એિાથી જીવે એ પણ વાસ્તનવ ક જીવ િથી. 
આહા હા..! 

વાસ્તન વક ભ ાવપ્ર ાણથી જીવે  છે. અિુંત અિુંતઆિુંિ આ દિ શક્ત તથી શક્ત તવાિ રહ્યો  છે. 

એવી શક્ત તથી શક્ત તવાિ રહ્યો છે. એમ પયાગયમાું ભાિ થાય ત્યારે ભાવપ્રાણથી આત્મા જીવે છે 
એમ એિે અિ ભ વમાું ખાિી, પ્રતીનત થાય છે. વાત આ ખી ર્ મ થઈ ર્ઈ બિી બહારિી. આ િયા  

પાળો, આ કરો, તે કરો, પ ણ વસ્ત  શ ું ચીજ છે? તેિ ો પત્તો લીિા નવિા આત્માિી જ્યાું પ્રતીત  

િથી, તો તયાું નસ્થર થ વ ું તેિ ી તો ખબર િ થી. સ મજાણ ું કાુંઈ? ભાવપ્રાણ નસ્ થર છે અિે  એ નસ્થર થી 
ભર્વાિ નિ કા ળ નસ્ થર રહે  છે. એવી સમ્યત પયાગયમાું અિ ભ વ થઈ ભાવપ્રાણ થી જીવે છે એવી 

પ્રતીત સાક્ષાત્ પોતાિી પયાગયમાું આવે છે. ત્યારે તે પ્રાણથી જીવે છે એમ એિી એિે કબ લાત છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? 

હવે જીવ કોિે કહેવો? અહીં  ભાવ યથાથગ જીવ (કોિે કહેવો?). જીવ, જીવ તો બિા  કહ ે 

છે. આખી િ નિયા કહે છે. િા ક્સ્તક િે આ જીવ છે, અજીવ છે. પણ આ સવગ જ્ઞ પરમે શ્વરે નિ લોકિા થ, 
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તીથંકરિેવિે જ્ઞાિમ ાું, અિુંત આત્માઓ, અિુંત પરમાણ ઓ જે આવ્યા, એ માું તે આત્મા 
ભાવપ્રાણ થી જીવે છે એમ જ્ઞાિમ ાું આવ્ય ું. આહા હા..! એિા જ્ઞાિ માું આવ્ય ું, એવ ું પોતાિા જ્ઞાિ માું 
જ્યારે આ વે, ત્યારે તેિ ા સાચા ભાવપ્રાણ થી જી વે છે એવો અિ ભ વ થયો. સમ જાણ ું કાુંઈ? 

‘નિશ્ચય થી ભ ાવપ્ર ાણ િા રણ કર વાિે લ ીિે ‘જી વ’ છે. વ્યવ હારથ ી દ્રવ્યપ્ર ાણ િા રણ કરવાિે 

લ ીિે..’ નિનમત્તમાું િશ પ્રાણ છે, તેિ  ું જ્ઞાિ આત્મા ભા વપ્ર ાણથી જી વે છે આત્મામાું એ વો અિ ભ વ  

થયો. તેિે િશપ્રાણ નિનમત્ત રૂપે છે, તેિ  ું જ્ઞાિ થાય છે. બસ. ત્યારે તેિ  ું જ્ઞાિ થાય છે. સમજાણ  ું 
કાુંઈ? આ તો શાુંનતિો માર્ગ છે, ભાઈ? આહાહા..! હ જી તો જીવ કોિે માિ વો એિી વાત છે. 

‘પદ્મપ્રભમલિાર ીિેવ’ લર્ભર્ ૯૦૦ વષગ પહેલ ા દિર્ુંબર મ નિ હતા. તેિ ી આ ટી કા છે. 

‘નિયમસાર’ ‘ક ુંિ ક ુંિાચ ાયગ’િા શ્લોક છે તેિ ી આ ટીકા છે. દિર્ુંબર મ નિ, જેિા મ ખમાુંથી આ ર્મ 
ઝરે છે એમ અુંિર લખે છે. આહા હા..! એ વાણી જે કહે છે એ  જ આર્મ છે. આ ટીકા જ આર્મ 
છે, જાઓ! સમ જાણ ું કાુંઈ? કહ્ય ું િે, બે-િણ વાર કહ્ય ું. 

આત્મા જી વ છે, તેિ ે જીવિી પ્રતીનત તયારે થાય છે? કે જીવમાું આિુંિ, જ્ઞાિ, િશગિ આદિ  

પ્રાણથી તે આત્મા ટકી રહ્યો છે. તેિ ે કોઈિી જરૂર િથી. આત્માિા એ વા ભાવપ્ર ાણથી  આત્મા જીવ ે 

છે, તેવી પયાગયમાું તે તરફિી દૃનષ્ટ થાય, તેિ  ે જ્ઞેય બિાવીિે જ્ઞાિ થાય, ત્યારે સમ્યત જ્ઞાિમાું 
પ્રતીત થઈ, ભાસ થયો કે આ ભા વપ્રાણથ ી નિ કા ળ જી વિાર હ ું જીવ છ ું. આહા હા..! સમજાણ ું 

કાુંઈ? અરે..! જીવ કોિે કહીએ? એવા પ્રાણ ીિે ભાવપ્રાણ થી જીવે છે એ વ ું સમ્યગ્િશગિ, 

સમ્યત જ્ઞાિમાું અિ ભ વમાું આવ્ય ું, તો એિે નિનમત્તરૂપે દ્રવ્યપ્રાણ છે, તેિ  ું જ્ઞાિ થાય છે. બસ. 
અજ્ઞાિીિે તો િશ પ્રાણ થી જીવે છે એવ ું જ્ઞાિ પ ણ િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? ઓહો હો..! 

સુંતોએ તો માર્ગ સરળ કરી િીિો છે. આ વી સાિી ભાષા માું... ઓહો હો..! ર્જબ વાત  છે. 
દિર્ુંબર મ નિઓ ભા વનલુંર્ ી  સુંત હતા. એ કલા િગ્ન, લ ર્ડા છ ોડે એ કાુંઈ સાિ -બા િ  છે જ િનહ. 

સમજાણ ું કાુંઈ? એ તો અદરહુંત ભર્વાિિે માિવા એ પણ કહે છે કે શ ભભાવ છ ેઅિે પરદ્રવ્યમાું 

અમારી બ નિ જાય છે એ વ્યક્ભચાર છે એમ કહે છે. આહા હા..! ભાઈ! સુંતો, દિ ર્ુંબર મ નિઓ  
એમ કહે છે, કે અમારી બ નિ  પરદ્રવ્યમાું જાય તો એ બ નિ વ્યક્ભચારી છે. આ હાહ ા..! ‘પદ્મિુંિી’માું 

આવ્ય ું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ ક’માું પણ છે. ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશનત’માું છે. પદ્મિુંિી આચાયગ દિર્ુંબર  

સુંત, આત્મધ્યાિી, જ્ઞાિી, અુંતર અિ ભ વ (સનહત) ચાદરિ િશા (હતી). એ કહે  છે કે અરે..! 
શાસ્ત્રમાું પણ બ નિ જાય તે બ નિ વ્યક્ભચારી છે. ર્જબ વાત છે. એય..! આહાહા..! ‘પદ્મિુંિી’ 

િથી? આમાું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ ક’માું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ ક’માું આિાર આપ યો છે. શેમાું? 

સાતમા માું િે? અહીં છે, વ ચમાું છે તયાુંક. પા છળ હશે. પદ્મિુંિીમાું એમ કહ્ય ું છે એ મ કર ીિે પ્રશ્ન 
કયો છે. પછી કીિ ું ભાઈ! તારી વાત તો સ ાચી છે. જો બી જે બ નિ જાય, એ કરત ા ત્યાું જાય... એમ 
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કહે છે. જ્ઞાિર્ોષ્ઠી. મોટો િ દરયો હોય એ માુંથી... ‘પદ્મ િુંિી પુંચનવુંશતીં’ સવાલ પે લા એ પૂછ્યો 
હતો. એ વ્યવહારાભાસમાું હશે, હોં! આ મ કહ્ય ું છે િે? શ ું કહે છે? સમજાણ ું કાુંઈ?  

આત્મા જે છે આ આત્મા, અુંતરમાું આત્માિી શક્ત તમ ાું અિુંતઆિુંિ, અિુંતજ્ઞાિ આદિ 
પડ્યા છે. એ અિુંતજ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિિા પ્રાણિે િારણ કરિાર એ આત્મા છે. અશ િ ભાવપ્રાણ 

આ જડિા છે એ િનહ, એ તો અસદ્ભૂત. લ્ય ો આવ્ય ું, જ ઓ! ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશતીં’માું એમ કહ્ય ું, 

જ ઓ! આમાું સ ામા વાળાિો  પ્રશ્ન હતો. કે બ નિ આત્ મસ્વરૂપમ ાુંથી િી કળી બહ ાર શાસ્ત્રમાું નવચરે 
એ તો વ્યક્ભચારીણી છે. શા સ્ત્ર પણ પર છે િે? વીતરાર્ િેવ પણ પર છે. તો એ તરફ બ નિ જાય  
તો રાર્ થાય છે, વ્યક્ભચાર  થાય છે. ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશતીં’ િો અનિકાર છે. 

મ મ ક્ષ  :– ... ખ બ ઝઘડો થઈ જાય. 

ઉત્તર :– ઝઘડો થાય તો શ ું કરે? આવી વાત છે. માર્ગ તો આવો છે. આ તો શરૂઆ તમાું 
છે. આ પ્રમત્ત-અપ્રમત પછી તરત. થોડો-ઘણો અભ્યાસ કરવો એમ જ્યાું આવ્ય ુંિે એમાું ચાલ્ય ું કે 

અભ્યાસ કર વો એ તો શાસ્ત્ર માું બ નિ લ ર્ાડ વી તેિ ે વ્યક્ભચાર કહ્યો છે. ભાઈ! વાત  તો છે એવી. 

પણ અશ ભરાર્માું જાય એ કરતાું શાસ્ત્રિો અભ્યાસ કર વો એ શ ભભાવ છે. આહા હ ા..! સમજાણ ું 
કાુંઈ? આ તો ત કગમાું આવ્ ય ું. ૨૦૭ માું પાિે છે. પહેલી શ રૂઆત પ્ર મત્ત-અપ્ર મ ત્ત પછી તરત. 
સમજાણ ું કાુંઈ? 

શાસ્ત્રિે માિવા, સાચા અદ રહુંતિેવિે માિ વા, એ પણ નવકલ્પ છે, રાર્ છે, પરદ્રવ્ ય છે. 

આ તો કહે િેવ-ર્ રુિે માિ વા એ સમદકત છે. એય..! ‘શ કિચુંિ જી’! સાુંભળ્ય ું છે કે િનહ? બિ ું 

ખોટ ું છે. એ વ્યવહાર સમદ કત નવકલ્પ છે. કોિે? જેિે પોતાિા ચૈતરય ભાવપ્રાણ િારણ કરિાર  
ભર્વાિ પૂણાગિુંિ સ્વરૂપ હ ું છ ું, એવો અિ ભ વ થયો, સમ્યક્ નિશ્ચય થયો, તેિ  ેવ્યવહાર સમદકત, 

સાચા િેવ આ વા હોય, એવી મારયતાિા ભા વિે વ્યવહારસમદકત કહે છે. એ નવકલ્ પ છે, રાર્ છે. 
આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– બીજાિે માટે િનહ. 

ઉત્તર :– અજ્ઞાિીિે વ્યવહ ાર કેવો? સમજાણ ું કાુંઈ? માર્ગ કાુંઈક બી જો છે, ભાઈ! 

અિાદિકાળથી ચોરાશીમાું ચાર ર્નતમાું રખડે છે. એિો િાશ કરવાિા ઉપાય અલૌદક ક છે. એ 
કાુંઈ સાિારણ ઉપાય િથી. અિુંતવાર અિુંતવા ર બીજ ું કય ં પણ આ કિી કય ં િનહ.  

ભર્વાિ આત્મા અુંિર સક્ચચિાિુંિ સ્વ રૂપ છે. અતીનરદ્રય જ્ઞાિ-આિુંિિો િદરયો, સમ દ્ર  

સ્વભા વ છે. એ વા સ્વભા વ થી હ ું  સ્વભા વવાિ જી વ ું છ ું. આહા હા..! એિે હ ું જીવ મ ાિ ું છ ું. એવી 
મારયતા અુંતમ ગખ થઈિે થાય  તેિ ે દ્રવ્ય, ભાવપ્રાણથી જીવિારો હ ું એમ પ્રતી ત થ ઈ. પછી િશ  

પ્રાણ હજી બા કી છે તેિ  ું જ્ઞા િ કરે છે કે થોડ ું બા કી છે. બસ, એ છૂટી જશે. એમ વ ા ત છે. ભારે. 
હવે બી જી વાત. વ્યવહ ાર ત્યાું  સ િી તો પ રમ દિવસે આવ્ય ું હત ું. 
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હવે ‘શ િ-સદ્ ભૂત વ્યવ હારથી...’ જ ઓ! આહાહા..! ભ ર્વાિ આત્મા અિુંત કે વળજ્ઞાિ  
આદિિો તો નપુંડ છે. પણ જ્યારે તે પોતાિા શ િ સ્વભાવિા આ શ્રયથ ી, જ્યારે કેવળજ્ઞાિ, 

કેવળિશગિ, પરમાત્મપિ પ યાગયમાું પ્રાપ્ત થાય છે, તે શ ું છે એ વાત બતા વે છે. કે વળજ્ઞાિ આદિ  

શ િ સદ્ ભૂત વ્યવહાર એ ટલે? કેવળજ્ઞાિ થવ ું, અિુંતઆિુંિ થવો, અદરહુંતપિ થવ ું એ પયાગય છે, 
એ કાયગ છે. એ કાયગ શ િ છે. અિે સદ્ભૂત એટલે અક્સ્ત િરાવે છે. વ્યવહાર એટલે નિ કાળિી  

અપેક્ષાએ તે અુંશ છે. અરે..રે..! કેટલ ું યાિ રાખવ ું આમાું? 

‘શ િ-સદ્ ભૂત વ્યવ હારથ ી...’ એ વ્યાખ્યા ચાલે છે. ‘કેવ ળજ્ઞાિ ાદિ શ િર્ ણ ોિો...’ ર્ ણો 

એટલે પયાગય. ભર્વ ાિ અદ રહુંત પરમાત્ માિે અિુંતકે વ ળજ્ઞાિ, અિુંત આિુંિ જે પ્ર ર્ટ થયા, તેિે 

અહીં ર્ ણ કહે વામ ાું આવ્યા  છે. તે છે તો પયાગય. તે ‘કેવ ળજ્ઞાિ ાદિ શ િર્ ણ ોિો આિા ર હોવાિે 
લ ીિે...’ કોણ આિાર? ‘‘કાયગશ િ જીવ’’ એ સમ ચચય સામારય જે કાયગ થય ું ત ેર્ ણિી પયાગયિો 

તે આિાર છે. શ ું કહ્ય ું? એય..! ‘ચેતિજી’! જ ઓ! આિાર આવ્યો. પયાગયિો આિાર પયાગય. 
આહા હા..! 

ભર્વાિ આત્મા અુંતર માું તો અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતિશગિ, આિુંિિી શક્તતથી તો ભયો છે, 

પણ તેિ ો આશ્રય કરીિે, અવલું બિ લઈિે, સરમ ખ થઈિે, સ્વભાવ સરમ ખ થ ઈિે શક્ત તમાુંથી 
વ્યત તતા પ્રર્ટ િશ ા થઈ, અ િુંતકેવળજ્ઞાિ, અિુંતિશગિ, આિુંિ આદિ (પ્રર્ ટ થયા) તેિ ે અહીં શ િ 

કહેવામાું આવ્ય ું. કેમ કે પયાગય નિમગળ છે. સદ્ભૂત કહેવા માું આવ્ય ું કેમકે એ આત્મામાું છે. અિે 

વ્યવહાર કહે વામ ાું આવ્ય ું એ નિ કાળ દ્રવ્યિી અપેક્ષા થી કેવ ળજ્ઞાિ આદિ અુંશ છે. અુંશ છે તો 
વ્યવહાર કહેવામાું આવ્ય ું છે. આહા હા..! 

‘શ િ- સદ્ ભૂત વ્યવ હારથી કેવળજ્ઞાિાદિ શ િ ર્ ણોિ ો આિાર હ ોવાિે લીિે ‘કાયગશ િ 
જી વ’ છે.’ એ કેવળજ્ઞાિ આદિ પરમ ાત્માિે પ્રર્ ટ થ ય ું એિે કાયગશ િ જીવ કહે છે. કાયગશ િજી વ. 

કેવળજ્ઞાિ આદિ એ પયાગય છે. પયાગય એ કાયગ થય ું. તો કાયગશ િ જીવ કહેવા માું આવે છે. આહાહા..! 

તેિ ી પ્રતીનત કોિે થ ાય છે કે આ કાયગશ િ જી વ છે. તે કહે છે, જ ઓ! પ છી કહેશે. જે કારણજી વ 
આત્મા નિ કા ળી ધ્ર વ દ્રવ્ય છે, એક સમયિી ઉત્પાિ-વ્યયિી પયાગય વર્રિી ચીજ, નિ કાળી ધ્ર વ  

નિત્યાિુંિ પ્રભ , તે નિત્યસ્વરૂપ આત્માિા અુંશિે અહીં કારણજીવ કહે છે. એ કારણજી વિો આશ્રય 

લઈિે, અુંતમ ગખિ ું અવલુંબ િ લઈિે, જેિ ે સમ્યગ્િશગિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ  થય ું, તેિ ે એમ પ્રતીનત થાય 
છે કે, આ કારણ માુંથી પૂણગ કાયગ પરમા ત્ મા થય ા છે. એ વા કાયગ પરમાત્મ ા થયા તેિ ી પ્રતીનત તેિે 
થાય છે. આહા હા..! ભારે વાત! 

હવે આ સમ્યગ્િશગિ શ ું? એિો નિણગય કરવો, પ્રતીનત કરવી, નવચાર કર વા, મિિ કરવાિા  

તો ઠેકાણા િથી. લઈ લ ો વ્રત અિે તપ કરો. અિે નસ્થર  રહી શ કે િનહ માટે વ્રત આ િરો. શેિા વ્રત 

તારે? અજ્ઞાિીિે વ્રત કેવા? આહા હા..! સમજાણ ું કાુંઈ? આ આત્મા, આ તો મ ાટી-િૂળ છે, જડ છે 
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અિે અુંિરમાું પ ણ્ય-પાપિા ન વકલ્પ ઊઠે છે, એ તો રાર્ છે. રાર્િે જાણિા રી પયાગય એ એક અુંશ 
છે. પણ અહીં તો પૂણગ અુંશ  જેિે પ્રર્ટ થયો, કેવ ળજ્ઞાિ, કેવળિશગિ, અિુંતઆિુંિ પ્રર્ટ થયા તે 

પયાગયિે કાયગ જીવ કહે છે. એ અિુંત કેવળજ્ઞાિ આદિ પયાગયિો આિાર એ કાયગજી વ પયાગય છે. 

પયાગયિો આિાર પયાગય છે. અહીં તો ભેિિો આિાર અભેિ છે એમ બતાવવ ું છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
‘પુંદડતજી’! તયારેય વાુંચય ું હત ું કે િનહ આ? આહા હા..! અમૃત ભયાગ છે, અમૃત! 

કહે છે કે એ ‘‘કાયગશ િ જીવ’ છે.’ એ આપણે પરમદિવસે આ વી ર્ય ું છે. િીચે આવી  
ર્ય ું િે? ‘િરેક જીવ શક્ત ત-અપેક્ષાએ શ િ છે.’ િીચે િોટ છે. િરેક જીવ શક્ત ત, સ્વ ભાવ, સત્ત્વ, 

ર્ ણ, ભાવ તે અપેક્ષાથી શ િ જ છે. ‘સ હજ જ્ઞાિાદ િક સન હત છે...’ ભર્વાિ આત્ મા સ્વભાનવક 

જ્ઞાિ, સ્વભાન વક આિુંિ આદિ સનહત અિાદિ થી છે. ‘તેથ ી િરેક જીવ ‘કારણ શ િ જી વ’ છે;...’ 
પ્રત્યેક જીવિે કારણશ િ જી વ કહેવામાું આ વે છે. કેમ? કે આત્મા અિાદિ થી પોતાિ ા અિુંતજ્ઞાિ-

િશગિ શ િ શક્ત તિે િારણ કરિાર છે, તે કારણે તેિ ે કારણજીવ કહેવા માું આવે છે. અરે..રે..! આ 

િમગ િેશિા કેવી આવી? ઓલો કહે, છકાયિા જીવ પાળવા, ... જીવયા-વહો રનવયા, તસ્સ નમચછાન મ  
િ ક્કડમ્... આહા હા..! એ કેનરદ્રયા, બેઇનરદ્રયા, િણઇનરદ્રય ા, ચારઇનરદ્રયા ... તયાું છે? ત ું સાુંભળ તો 

ખરો. આ જીવત ર આ વા જ્ઞા િ-િશગિિો િરિાર ભ ર્વા િ, તેિ ે િ માિવો અિે રાર્  અિે પ ણ્યિે 

પોતાિા માિ વા તે જીનવય ા, વહો રનવયા છે. પોતાિા જી વિો તેિી શ્રિ ામાું િા શ કય ો છે. આ તેિ  ું 
નમચછાનમ િ ક્કડમ તયારે થાય? પોતાિો આત્મા કારણ શ િજીવ નિ કા ળ છે તેિ ો આશ્રય કરીિ ે 

સમ્યગ્િશગિ, જ્ઞાિ થય ું તો પહેલા િાશ થતો હતો ત ો એિે જીવાડ્યો, કે ઓ..હ ો..! હ ું તો આ વો 
જીવ છ ું. સેઠી! જ ઓ!  

અહીં કહે છે, જ ઓ! કારણજીવ. ‘જે કા રણશ િ જીવ િે ભાવે છે—’ દ્રવ્ય સ્વભાવ 

અિુંતઆિુંિમય પ્રભ  આત્મા છે તેિ ી જે ભાવિા કરે છે. અુંતમ ગખમાું, અુંતર સ્વભાવમાું સરમ ખ  
થઈિે, અુંતર એકા ગ્ર થાય છે, તેિ ો જ આશ્રય કરે છે. ભર્વાિ આત્મા .... પ્રર્ટ અપેક્ષાથી શ િ  

કેવળજ્ઞાિ ાદિ સનહત થાય છે. તેિ  ેકેવળજ્ઞાિ પ્રર્ ટ થાય  છે. નિ કાળી ભર્વાિ આત્માિો આશ્રય 

કરે તેિ ે કેવ ળજ્ઞાિ થાય છે. શક્ત તપણે છે અિે વ્યત તપણે પ્રર્ટ થ ાય છે. આ હાહ ા..! એ ‘‘કાયગશ િ 
જી વ’ થાય છે.’ તેિ  ું િામ કાયગશ િ જીવ.  

‘શક્ત તમાું થી વ્યક્તત થાય છે,...’ ઇ કહ્ય ું હત ું. લીંડીપીપર હોય છે િે? તેમાું ચોસઠ પહોરી 
તીખાશ પડી છે. લીંડીપીપર માું તીખાશ છે. અમારા કાદ ઠયાવાડમાું તીખાશ કહે છે. ચોસઠપહોરી 

તીખાશ. તીખો રસ. નહરિ ી માું ચરપરાય. તો ચ ોસઠપ ો હરી ચ રપરાય પડી છે તો પ્રર્ટ થ ાય છે. 

પડી છે એ શક્ત ત એમાુંથી પ્રર્ટ થ ાય તે વ્યક્તત. એમ ભર્વાિ આત્મા માું અિુંતજ્ઞાિ-િ શગિ-
શક્ત તરૂપ છે, તે કારણશક્ત ત જીવ અિે તેિ ો આશ્રય કરીિે કેવ ળજ્ઞાિ આદિ થય ો તે કાયગશ િ 
જીવ. કહ ો, સમજાણ ું કાુંઈ? 
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‘આ મ હોવ ાથી શક્ત તરૂપ શ િ તાવાળા જીવિે...’ શક્તતરૂપ શ િતાવાળા અિાદિ જીવિે 
‘કા રણશ િ જીવ ક હેવાય  છે.’ પુંદડતજીએ ખૂબ સારો ખ લાસો કયો છે. ‘અિે વ્યત ત શ િતા વાળા 

જી વિે...’ જ ઓ! પ્રર્ટ શ િતાવાળા જીવિે, કેવળજ્ઞાિ આદિ થય ું તેિ ે, ‘કાયગશ િ જી વ કહેવાય છે. 

[કા રણશ િ એ ટલે કારણ-અપેક્ષાએ શ િ અથાગત્ શક્ત ત-અપેક્ષાએ શ િ. કાયગશ િ એ ટલે કાયગ-
અપેક્ષાએ શ િ અ થાગત્ વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શ િ.]’ અરે..! આવ ું ભારે ભાઈ આ! ઘરમાું હોય િનહ. 

િમગિ ું સાુંભળવા જાય એમ ાું આ વાત આ વે િનહ. એકેનર દ્રયા, બેઈનરદ્રયા કરો. નમચ છ ાનમ િ ક્કડમ  

... જાવ. જીનવયા-વહર ોનવયા  ..... પણ કાયા શ ું? ઠાણેણું શ ું? આહા હા..! આત્મા શ ું? આત્મામા ું 
ઠરવ ું, તેમાું સરમ ખ થવ ું એ  બુંિે ચીજ શ ું છે? અિે એ ચીજ તયાુંથી પ્રર્ ટ થ ાય છે? િમગધ્ય ાિ 

નિમગળ િશાિ ું કારણ કોણ? તેિ ી ખબર િનહ અિે અમિે િમગ થઈ ર્યો. તયાુંથી થયો? 

‘પોપટભાઈ’! ઇ જ કય ં છે? આહાહા..! અમે પણ ત્યાું ‘પાલેજ’માું એમ કરતા, હોં! િ કાિે થી 
િવરા થઈિે પય ગષણમાું પદડકમ્મણ ા કર ીએ, બિા ભેર્ ા થાય, પદડકમ્મણ ું હ ું કર ાવ ું. બિા ભેર્ા 
થાય. ખબર િ મળે કાુંઈ. 

મ મ ક્ષ  :– પોષા કરે, 

ઉત્તર :– પોષા કરે, અપવાસ કરીએ. આઠ દિવસ માું ચાર અપ વાસ. સુંસા રમાું, 
ર્ૃહસ્થાશ્રમમ ાું િ કાિ ઉપર  ચાર અપવા સ કર તા. અિે સાુંજે સૌ ભેર્ા થ ાય ત્યારે પદડક્કમણ  

કરીએ. પછ ી જમણ કરીએ. સ્થાિક વાસ ીિા ૧૨-૧૩ ઘ ર હતા. તો બિ ા એક-એ કવાર સૌિે જમાડે. 
સુંઘ કયો કહેવ ાય. ‘પાલેજ’માું ૧૨-૧૩ ઘર હતા. 

મ મ ક્ષ  :– સ્વામ ી વાત્સ લ્ય. 

ઉત્તર :– સ્વામ ી વાત્સ લ્ય. થઈ ર્યો િમગ, લ્યો. િૂળમાું પણ િમગ િથી. આહાહા..! 

કહે છે કે શક્ત ત અપેક્ષાએ જે શ િ આત્મા નિ કાળ છે, તેિે કારણશ િ જીવ કહેવામાું આવે 

છે. અિે તેિ ો આશ્રય લઈિે ધ્યાિ કરીિે, શક્ત તમાુંથી વ્યત તતા પ્રર્ટ થઈ, તે વ્યત ત શ િતાવાળા  

જીવિે કાયગશ િ જી વ કહે વામાું આવે છે. આ હાહા..! તેિ ી પ્રતીનત તયારે થાય છે? કે કારણજી વ  

ભર્વાિ શક્ત ત આિુંિ કુંિ છે તેિ  ું અવલુંબિ લેવાથી સમ્યગ્િશગિ થ ાય છે. ત્યારે કારણજી વિી 
પ્રતીનત અિે તેિ  ું પૂણગ કાયગ કેવળજ્ઞાિ આવ ું છે તેિ ી પ્રતીનત તેિ ે થાય છે. ‘પુંદડતજી’! ભારે વાત, 

ભાઈ! પછી કહે િે આ ‘સોિર્ઢ’વાળા એ િવો પુંથ કાઢ્યો. િવો પુંથ કે અહીં જે છે એ છે. િવો 
પુંથ કાઢ્યો છે. કોઈિી સાથે મેળ િનહ. આમ તો અિાદિ થી એ જ છે. 

મ મ ક્ષ  :– એિે ખબર િ હોય એટલે એિે િવ ું લાર્ે. 

ઉત્તર :– ખબર િથ ી, ક્બચા રાિે. િવ ું લાર્ે. આહા હા..! 

હવે અહીં સ િી આપણે આવ્યા, કાયગશ િ જીવ છે. ‘અ શ િ-સદ્ ભૂતવ્ય વહાર થી 
મન તજ્ઞ ાિાદિ ન વભા વર્ ણ ોિો આિાર હ ોવાિે લીિે ‘અશ િ  જીવ’ છે.’ અશ િજીવ પયાગયમાું. એ 
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પયાગય અશ િજીવ જે  છે, તેિો અશ િ. અશ િ છે િે? મનતજ્ઞાિ આદિ અશ િ છે. કે વળજ્ઞાિ િથી, 
અપૂણગ છે અિે જેમાું હજી કમગિા નિનમત્તિી અપે ક્ષા ર હી છે. મનત જ્ઞાિ, શ્ર તજ્ઞ ાિ, અવનિજ્ઞાિ, 

મિઃપયગયજ્ઞાિ, સમ્યત જ્ઞાિ તે પણ અશ િ છે. સમ્યત જ્ઞાિ છે પણ ચાર નવભા વ છે. અપૂણગ છે િે? 
આહા હા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? અશ િ છે. શ ું કહે છે? જ ઓ!  

સમ્યત જ્ઞાિમાું મનત-શ્ર ત જ્ઞા િ દ્રવ્યિા આશ્રય થી થય ું. સ મ્યત જ્ઞાિ શાસ્ત્રથી પણ િથ ી થય ું. 

પોતાિ ું મનત-શ્ર તજ્ઞાિ પોતા િા નિ કાળી જ્ઞાયકભ ાવિા આશ્રય થી થય ું. પણ તે અલ્પજ્ઞાિ છે. તે 
અપેક્ષાએ, કમગિી અપેક્ષાિ ું નિનમત્ત ક્ષયોપશમ છે તો તેિ  ેઅશ િ કહે છે. મનતિે, શ્ર તિે, અવનિિે, 

મિઃપયગયિે. એ મનતજ્ઞાિ આદિ અશ િ સદ્ભૂત. પણ છે  પોતાિી પયાગયમાું હય ાતી. ચાર જ્ઞાિ પણ 

છે તો સદ્ભૂત અિે વ્યવહાર અુંશ છ ે તો વ્યવહાર (કહ્ય ું). ચાર જ્ઞાિ પણ અુંશ છ ે તો વ્યવહાર. 
કેવળજ્ઞાિ પણ અુંશ છે  તો  વ્યવહાર. પછી આ ચાર જ્ઞાિ તો અુંશ છે. આ હાહ ા..! આ તો હજી 

િયા, િાિિા નવકલ્પિે વ્યવ હાર (કહે) અિે એ વ્યવહાર નિશ્ચયિ ું કારણ.. ભારે ર્પપેર્પ મારે છે. 
‘જેઠાભાઈ’! 

મ મ ક્ષ  :– ઊંિે રસ્તે. 

ઉત્તર :– ઉંિે રસ્તે. શ ું કરે? એ વાત જ ખ્યાલમાું આ વી િથી. એિે ક્બચારાિે કાુંઈ િ ઃખી 

તો થાવ ું િથી. પણ એ વ સ્ત િ ો માર્ગ જ ખ્યાલમાું િ થી. ખ્યાલમાું િથ ી. કોઈિે  િ ઃખી થઈિે 

રખડવાિો ભા વ તો કાુંઈ હોય? પણ ભાિ િથી એટલે િ ઃખી થઈિે રખડે છે. િ ઃખી થઈિે રખડે 
છે. આહા હા..!  

એક ટીકા જોઈ હમણા. આ ષટ્પાહ ડિી છે િે? એિી બીજી ર્ાથામ ાું. ‘શાસિિે વ િ 
પૂજ્યતે  િ માિિા’ એ બિા  નમથ્યાત્વ ી એમ ટી કામાું લ ખ્ય ું. શ્ર તસાર્ર. શાસિિે વ િે િ માિે એ 
નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. 

મ મ ક્ષ  :– શ્ર તસા ર્રે પ ોતે લખ્ય ું છે? 

ઉત્તર :– પોતે લખ્ય ું છે. એ પોતે ઠેકાણા નવિાિા. શ ું થાય? આવી ટીકા કરિાર ા. માિ ે 
કોણ?  

અહીં તો સવગજ્ઞિેવ નિ લોકિાથ પરમાત્મા પ રદ્રવ્ય છે. તેિી મારયતા પણ નવકલ્પ છે. પણ 
જ્યાું સ િી વીતરાર્ત ા પણૂગ આત્માિે િ થાય, ત્યારે પોતાિા દ્રવ્યિા આશ્રયથી નિશ્ચય 

સમ્યગ્િશગિ-જ્ઞાિ થાય, ત્યા રે આવા ન વકલ્પ આવ્ય ા વર્ર રહે િનહ. પણ છે એ પ ણ્યબુંિિ ું કારણ. 
ભર્વાિિી શ્ર િા પણ પ ણ્યબુંિિ ું કારણ છે. અબુંિિ ું કારણ િથી. આહાહ ા..! 

ભર્વાિ આત્ મા... કાલે બપોરે આવ્ય ું હત ું િે? કે આ આત્મા, જે આસ્ર વ અિે બુંિભાવ 

છે. આસ્રવ એ ટલે પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પ. બુંિ એટલે ત્યાું એટલો અ ટતયો છે િે? તો એ આસ્રવ 
અિે બુંિભાવથી ભર્વ ાિ આત્મા રન હત છે. કેમ કે આસ્રવ અિે બુંિતત્ત્વ બે ક્ ભન્ન તત્ત્વ છે 
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અિે આત્મા ક્ભ ન્ન તત્ત્વ છે. અિે અજીવ કમગિો ઉિય પ ણ અજીવતત્ત્ વ ક્ભન્ન છે. તો  અજીવતત્ત્ વ  
કમગિો ઉિય એ ક્ભન્ન તત્ત્વ છે અિે પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પ થવા અિે અટકવ ું એ ભાવબુંિ અિે 

આસ્રવ ક્ભન્ન તત્ત્ વ છે. અિે એિાથી રનહત જ્ઞાયકત ત્ત્ વ ક્ભન્ન તત્ત્વ છે. એવા જ્ઞાયકતત્ત્ વિ  ું 

જ્યારે ભાિ થય ું તો એ જ્ઞાયકતત્ત્વ તો આસ્રવ, બુંિથી ર નહત છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આસ્રવ, બુંિથી 
રનહત છે અથાગત્ અબુંિસ્વ રૂપ છે. એવા અબુંિસ્વ રૂપ િી દૃનષ્ટ થાય ત્યારે સમ્યગ્િશગિ થાય છે. 

આહા હા..! ત્યારે બુંિ અિે આસ્રવિ ું એિે જ્ઞા િ થાય છે  કે થોડો રાર્ છે. પરમ સત્ય પરમેશ્વર... 
આહા હા..! 

ઇ કહ્ય ું િે? કે અહીંયાું તો એ કહે છે કે અજીવ, આસ્રવ, બુંિ અિે જીવ. બસ, પહેલા ચાર 

લો. કારણ કે સુંવર-નિજગર ા અિે મોક્ષ તો નિમગળ પયાગય છે. હવે અહીં ચાર બોલ લીિા કે કમગ 
આદિ અજીવ છે. ખલાસ, તો અજીવ-અજી વમાું રહ્ય ું, બસ. અિે પોતામાું પ ણ્ય-પાપિો નવકલ્પ  

થયો તો તે આસ્રવ છે. િવો  આવ્યો. અુંિર છે િનહ. અ િે આસ્રવમ ાું થો ડી ક્ષ ણ રોકાયો. તે સમયે 

એટલો રોકાણ ો િે? એિ ું િામ ભાવબુંિ છે. તો દ્રવ્યબુંિ કમગિો, ભાવબુંિ આ અિે આસ્રવ, એ 
િણેથી જ્ઞાયકતત્ત્ વ તો રનહત છે. એવા આત્માિી પ્રતીનત થાય ત્યારે સમ્યગ્િશગિ થાય છે. 
આહા હા..! ત્યારે...  

બીજ ું કહેવ ું હત ું કે ભ ાવબું િ અિે દ્રવ્યબુંિ. ભાવ બુંિ મનલિ પયાગય, દ્રવ્યબુંિ જડિી 

પયાગય, તેિ ાથી રનહત આત્ મા છે. સનહત હોય તો ત ો બિ ું એક થઈ જાય. આહા હા..! સમજાણ  ું 

કાુંઈ? તેિ ાથી રનહત છે, તો જ્યાું રનહત છે એમ ભાિ થય ું, તો એિો અથગ એ થયો કે આત્મા  
અબુંિસ્વરૂપ છે. તેિ ો અથગ  એ થયો કે આત્ મા બુંિ સનહત િથ ી, એ તો મ તત છે. આહાહા..! 

‘ભીખાભાઈ’! એય..! ‘િેવાિ નપ્રયા’! આહાહા..! આવો  માર્ગ છે લ્યો. લોજીકથી બેસે એવો છે. 
આહા હા..! આ માું પક્ષ િે વાિનવવા િિે સ્થાિ તયાું છે? આહા હા..!  

ભર્વાિ! િવતત્ત્વ છે કે િથી? તો િવતત્ત્વમાું ત ું જ્ઞાયકતત્ત્વ આઠમાું ભળી ર્યો છો? 

ભળી ર્યો હોય તો િવતત્ત્વ રહે તયાુંથી? સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ એક બાજ  રાખો અિે પ ણ્ય-પાપ, 
આસ્રવ, બુંિ અિે અજીવ તે  તત્ત્વ છે. તેિ ાથી આ જ્ઞાય કતત્ત્વ તો ક્ભન્ન છે. ક્ભન્ન છે એિો અથગ 

કે આત્મા અબુંિતત્ત્વ છે. અિાસ્રવી તત્ત્વ છે. તેમાું આસ્રવ છે િનહ. એ તો અબુંિતત્ત્વ અિે 

અિાસ્રવી તત્ત્ વ છે. આહા હા..! એવી દૃનષ્ટ હ ોય તો સુંવ ર-ન િજગરા થાય છે. અિે એ વી પૂ ણગ નિમગળતા 
હોય તો મો ક્ષ થાય છે. આ િવતત્ત્વિી વ્યાખ્યા. આહા હા..! ‘કાુંનતભાઈ’! આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– જલ્ િી જલ્િી મો ક્ષ જવ ું છે િે તો જલ્િી જલ્િી ફ રમાવે િે. 

ઉત્તર :– એમ કહ્ય ું. િવતત્ત્વ છે કે િનહ? તો પહેલા સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ તો અિાદિથી 

છે િનહ. હવે છે તો બી જા ચારતત્ત્વ ો રહ્યા. હ વે અજી વ એ તો કમગ છે. અજી વ છે એ પોતામા ું 
આવતા િથ ી. એ અજીવ રૂપ આત્મા છે િનહ. એક વાત. પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પ ઊઠે છે એ તો 



160  નનયમનો સાર ભાગ-૧ 

 

આસ્રવ છે. આસ્ર વ આત્મા મ ાું આવત ો િથી. આસ્ર વરૂપ આત્મા થતો િ થી. કે મકે એ તો જ્ઞાય કતત્ત્વ  
છે. ભાવબુંિ (અ થાગત્) અ ટકવ ું, થોડો રોકાણ ો. એ રોકાણો એ ભાવબુંિ છે. ભા વબુંિ થી તો રન હત 
આત્મા છે. રોકા વ ું એ સ્વભા વમાું છે િનહ. 

આસ્રવ, ભા વબુંિ અિે દ્રવ્ યબુંિ. દ્રવ્યબુંિ અજીવ. ભ ાવબુંિ જી વિી નવ કારી પયાગયમાું 

રોકા વ ું, આસ્ર વ જીવિી પયાગ ય િહોતી અિે ઉત્પન્ન થઈ, એિાથી તો ભ ર્વાિ રનહત  છે. િનહતર  

જ્ઞાયકતત્ત્ વ નસિ કેમ થાય? આહા હા..! રનહત છે તો તેિ ો અથગ એ થયો કે આત્મા અ િાસ્રવી અિે 
અબુંિસ્વરૂપી છે. આ વા અ િા સ્રવી અિે અબુંિ સ્વ રૂપિી દૃનષ્ટ થવી, તેિ  ું િામ સમ્યગ્િશગિ છે. 

આ તો ‘जो पस्सदि अप्पाण ंअवद्धपटंु्ट’ આવ્ય ું િે? ‘जो पस्सदि अप्पाण ंअवद्धपटंु्ट’ આહાહા..! 

આચાય ોિી કથિી, દિ ર્ુંબર સુંતોિી કથિી અ લૌદ કક શૈલી.. અ લૌદક ક શૈલ ી!! ઓહો હો..! 
કેવળજ્ઞાિિા કેડ ાયતો. કેડો કરી રાખ્યો છે કેવળજ્ઞાિ થ વાિો. આ રસ્તે જા, તિ ે કેવળજ્ઞાિ થશે. 
તયાું? કે ભર્વાિ પૂણાગિુંિ પ્રભ  છે ત્યાું. 

‘અશ િ-સદ્ ભૂતવ્યવ હાર થી મન તજ્ઞ ાિાદિ નવભા વ ર્ ણોિો આિા ર હોવ ાિે લીિે ‘અશ િ  

જી વ’ છે.’ એ શ ું કહે છે? કે  જેિે કારણશ િ જી વ નિ કા ળી દ્રવ્ય છે, તેિ  ું ભાિ થય ું. તો એિે કાય ગ 

આવ ું થય ું એિ ું ભાિ થય ું અિે અશ િતા બાકી છે, તેિ ું પણ શ્ર તજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
‘શ િનિશ્ચયથ ી સહજ જ્ઞાિ ાદિ પર મસ્વભા વર્ ણ ોિો આિા ર હોવાિે લ ીિે ‘કારણશ િ જી વ’ છે.’ 

હવે જીવ આવ્યો. નિ કા ળી ભર્વાિ આત્મા ધ્ર વ. ઉત્પા િ-વ્યય-ધ્ર વય તતું સત્. ઉત્પાિ-વ્યય કાઢીિ ે 

એકલ ો ધ્ર વ. ધ્ર વ કે વો છે? એ તો શ િનિશ્ચય થયો. નિકાળી કાય મ રહેિાર છે માટે શ િ, પનવિ 
છે માટે શ િ અિે નિ કા ળી એમ િે એમ ર હે છે મ ાટે નિ શ્ચય. સહજજ્ઞાિ ાદિઅિુંત સ્વભાવ જ્ઞાિ-

િશગિ-આિુંિ. પરમ સ્વભાવ ર્ ણ નિ કાળી. પોતાિ ા ‘પર મસ્વભા વ ર્ ણો િો આિાર હ ોવાિે લીિે 

‘કા રણશ િ જીવ’ છે.’ એ દ્રવ્યિે કારણશ િ જી વ કહેવા માું આ વે છે. આહાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 
આવી િમગિેશિા કે વી? લીલોતરી િ ખાવી, કુંિમૂળ િ ખાવા, ચોનવયા ર કરવો, આમ ત્યાર્ કરવો  

એ તો એક કલ ાકમાું આમાું તયાુંય આવ્ય ું િનહ! આમાું તો બિ ું આવ્ય ું. રાર્ પણ તારો િનહ. તારી 

દૃનષ્ટમાું રાર્ છોડી િે એમ કહેવ ું છે. પરિો ગ્રહણ-ત્યા ર્ તો તારામાું છે િનહ. એ તો અજીવતત્ત્વ  
ક્ભન્ન છે. એિે છોડવ ું-ગ્ર હ ણ કરવ ું તો તારામાું છે િનહ. અિે તેિ ે છોડવ ું, ગ્રહણ કરવો એ વો 
નવકલ્પ આવે એ પ ણ તારો િથી. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– પહેલેથ ી જ છૂટેલ ું છે. 

ઉત્તર :– છૂટા જ છે. આહા હા..! સમજાણ ું કાુંઈ? ભારે, ભાઈ! આવો માર્ગ. આ એમાું છે 
કે િનહ? એમાું છે તેિ ો અથગ થાય છે. એમાું ર્ુંિ છ ે તો સ ર્ુંિ આવે છે. આહાહા..! પરમાર્મ. 

‘નિહાલભ ાઈ’ કહે છે િે કે પરમાર્ મમાું ધ્યાિ રાખ ીિે વાુંચે તો પિે-પિે અમૃતિાું બ ુંિ ઝરે છે. 
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એક બાજ  એમ કહે કે ભાઈ! વ્યક્ભચાર છે અિે એ ક બા જ  (અમૃત કહે). ભાઈ! કઈ અપેક્ષાએ છે 
એ સમજવ ું જોઈએ િે. 

મ મ ક્ષ  :– સ્વરૂપ માું િ રહી શકે ત્યારે તે જાતિો વ્ય વહા ર હોય છે. 

ઉત્તર :– અિે તે આત્મા ઉપ ર એિ ું લક્ષ રાખીિે બિ ું હોય છે. એટલે એમાું તો એકા ગ્રતા 

વિે છે એમ કહે છે. િમીિે ચાહે તો વાુંચિ, શ્રવણ, મિિ હોય પણ અુંતર સરમ ખ તરફિી દૃનષ્ટ 

છે ત્યાું એકાગ્રતા શક્ત ત વિે છે. આહાહા..! લ્યો, એટલી વાત થઈ. કારણશ િજી વ  નિ કાળી દ્રવ્ય 

છે, તેિ ો આશ્રય લે છે, અવલુંબિ લે છે અિે ધ્યાિ કરે છે, તો કાયગશ િજીવ થાય છે. એિો બીજો 
કોઈ ઉપાય છે િનહ. 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ર્ રુિેવ!) 
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આ ‘નિયમસાર’ જીવ અન િકાર ચાલે છે. ૯મી ગાથા. જીવ શ ું છ ે એિી વાત ચાલે છે. 

અહીં આવ્ય ા છીએ. ‘શ દ્ધનિશ્ચય થી સ હજજ્ઞાિાદિ પરમ સ્વભા વગ ણોિ ો આિ ાર હ ોવાિે લીિે 

‘કા રણશ દ્ધ જી વ’ છે.’ ૨૨મ ું પાિ ું છે. છેલ્લી લીટી. છેલ્લી લીટી છે િે? જરી સૂક્ષ્મ નવષય છે. 
સવવજ્ઞ પર મેશ્વર પર માત્મ ા તીથંકરિેવ કે જેમણે ત્રણકા ળ, ત્રણલોક જોયા, એમ ાું આ છ દ્રવ્યિ ું 

જ્ઞાિ ભગવાિિે થય ું. જગતમાું છ દ્રવ્ય છે. જાનતએ છ દ્રવ્ય છે. સુંખ્યાએ અિુંત છે. 

અિુંતઆત્મા ઓ, અિુંતપરમાણ ઓ, અસુંખ્યકાળાણ ઓ, એકિમાવસ્સ્ત, અિમ ાવસ્સ્ત અિે આકા શ. 
એવા છ દ્રવ્ય ભગ વાિ તીથં કર પ રમેશ્વરે જોયા. એમાું જીવતત્ત્વ કે વ ું છે એ વાત ચાલે છે.  

આ આત્મા જે છે. આત્મા કહો કે જીવ કહો. કારણ જીવ તેિ ે કહે છે કે, જેમાું અિુંતજ્ઞાિ, 
અિુંતઆિુંિ, અિુંતશાુંનત–વીતરા ગતા, એ વા સ્વભા વિ ો આિાર, એ વા નત્ર કા ળી ગ ણોિો આિા ર 
જે જીવતત્ત્વ છે તેિે અહીંયા  કારણજી વ કહે વામ ાું આવે છે. સમજાણ ું કાુંઈ?  

સમ્યગ્િશવિ િમવિી પહેલી સીડી મોક્ષમાગવ છે િે? તો સમ્યગ્િશવિિી પહેલી ઉત્પનિ  થવી  

જોઈએ. એ સમ્યગ્િશવિ કો િાથી થાય છે? કે નત્ર કાળી જ્ઞાયક ચૈતન્ય કા રણજીવ, ધ્ર વ સ્વભા વ, 

નિત્ય સ્વભાવ, તેિ ી સન્મ ખ થઈિે અુંતરમાું એકાગ્રતા કરીિે, અિ ભ વ કરીિે પ્રતીત થાય છે તેિ ું 
િામ સમ્યગ્ િશવિ છે. સમ્યગ્ િશવિ વગર કોઈપ ણ દિયા થાય તે બિી નિર થવક છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? 
િયા, િાિ, વ્રત, ભસ્તત, પજૂા એ બિા પ ણ્યભાવ, શ ભભાવ છે, એ િ મવ િ થી. 

મ મ ક્ષ  :– પ ણ્યભાવ છે ત્યાું સ િી તો ઠીક પણ િમવ િથી... 

ઉિર :– િ મવ િથી એિો અથવ શ ું? પ ણ્યભાવ છે તો િમવ િથી. ‘પુંદડતજી’! એમ ાું શ ું? 

એ તો અસ્સ્ત-િાસ્સ્ત થી વાત થઈ. ભગવાિ સવવજ્ઞ પરમેશ્વર તી થંકર િેવ, જેમણે એક સેકન્ડિા  

અસુંખ્ય ભાગમાું ત્રણકાળ, ત્રણલોક જોયા, તે ભગવાિિી વાણી આવી તે વાણીિે આગમ કહે 
છે. એ આગમમાું જીવિ ું આ વ ું સ્વરૂપ વણવિ કરે લ ું છે.  

ભગવાિ આત્મા શરીર, કમવ, આ દિયા થી તો સ્ભન્ન છે અિે અુંિર પ ણ્ય-પાપ, િયા, િાિ, 

વ્રત, ભસ્તતિા ભાવ થાય છે, તેિ ાથી પણ એ ભગ વાિ આત્મા ત ો સ્ભન્ન છે. એટલ ું તો િનહ પણ  
તેિ ી એક સમયિ ી પયાવય-અવસ્થા છે તેિ ા થી પણ જ િો ચૈતન્ય કારણજીવ છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? 

એક સમયિી અ વ સ્થા એ તો વ્ય વહાર આત્મા છે. ‘પુંદડતજી’! વ્યવહાર આત્મા ત યાુંથી આવ્યો? 

એક સમયિી અવ સ્થ ા એ વ્યવહાર આત્મા, અભૂતાથવ આત્મા છે, સત્યાથવ િનહ. આ હાહ ા..! નત્ર કાળ 
જ્ઞાયક ચૈતન્યમૂનતવ ભગ વાિ, જેમાું શ દ્ધ નિશ્ચયથી–સ્વભ ાવ શ દ્ધ છે અિે નિશ્ચય સત્ ય નત્ર કાળ છે. 
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સહજ જ્ઞાિ, સ્વભ ાનવક અુંતરજ્ઞાિ, ધ્ર વ જ્ઞાિ, સ્વભાન વ કઆિુંિ, સ્વભાન વકિશવિ, સ્વભાનવકવ ીયવ 
આદિ ‘પર મસ્વભા વગ ણ ોિો આિા ર...’ એવા પરમગ ણ, શસ્ત તઓ કહો કે ગ ણ કહ ો. એવી ધ્ર વ 

શસ્ત તઓિો ‘આિ ાર હ ોવાિે લીિે...’ ‘આિા ર હોવાિે લ ીિે ‘કારણશ દ્ધ જી વ’ છે.’ કહો, સેઠી! 
કારણશ દ્ધ જીવ શ ું કહ્ ું? જીવમાું કારણ શ દ્ધજીવ અિે કાયવ શ દ્ધજીવ. આ હાહ ા..! 

ભગવાિ આત્ મા એ ક જ આ આત્મા, એક સેકન્ડિા અસુંખ્યમાું ભાગમાું અિુંતજ્ઞાિ, 

બેહિ શસ્ત તઓ જે અિુંતગ ણ છે, એ આિેય છ ે અિે આત્મા આિા ર છે. તે આિાર, આિેયિો 
ભેિ છોડીિે નત્ર કાળી કા ર ણસ્વભા વ જે આત્મા છે તેિ ે કારણજીવ કહે વામ ાું આવે છે. એ 

કારણજી વિા આશ્રયથ ી, અ વલુંબિ થી, સમ્યગ્ િશવિ આદ િ િમવિી પયાવય થાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
ભારે ઝીણ ું, ભાઈ! અત્યારે તો આ બહારથ ી આમ કરો િે તેમ કરો, પુંદડતજી! આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– બિી ગોળ ગ ોળ વાત થઈ. 

ઉિર :– ગોળ-ગ ોળ વાત શ ું  થઈ? હજી સ્પષ્ટ િથી થય ું એમ કહે છે. એમ તો સ્પષ્ટ વાત 

આવી, કે જેિે પોતાિા િમવિી િશા પ્રગટ કરવી હોય, િમવ એક િશા છે, અવસ્થા છે, િમવ કોઈ 

નત્ર કાળી ગ ણ િથી. સમ્ય ગ્િ શવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર... અહીં મ ોક્ષમ ાગવ અનિ કાર છે િે? તો સમ્યગ્િશવિ  
અુંતરમાું વ ીતરાગી પયાવય શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે ચાદરત્ર એ ત્ર ણે વીતરાગ ી પયાવય છે તે મોક્ષિ ો માગવ 

છે. એ વીતરા ગી પયાવય ઉત્ પન્ન તયાુંથી થાય છે? કે વ્યવહાર, િય ા, િાિ, વ્રત, ભસ્તત કરવાથી  
એ પ યાવય ઉત્પન્ન થાય છે? 

મ મ ક્ષ  :– કે મ િથી થતી? 

ઉિર :– િથી થતી. એ તો રાગ છે. સમ્યગ્િશવિ પયાવય ઉત્પન્ન કરવાિી તા કાત રા ગમા ું 
િથી. ‘શ કિચું િજી’! ભારે ઝીણ ું આવ ું. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉિર :– એ આ અનહુંસા. તેિ  ું િામ અનહુંસા. પોતાિો સ્વભાવ નત્ર કા ળી શ દ્ધ કારણ જીવ 
છે, તેિ ો આશ્રય લઈિે વીતરાગી પયાવય પ્રગટે તેિ ે અનહુંસા કહે વામ ાું આવે છે. 

મ મ ક્ષ  :– િયા, િાિિે નહુંસા કહેવા માું આ વે છે? 

ઉિર :– િયા, િાિિા નવ કલ્પ તો રાગ છે. 

મ મ ક્ષ  :– તેિ ે નહુંસા કહે વામાું આવત ી હશે? 

ઉિર :– ર ાગ કહો કે નહુંસા કહો  એક જ વ ાત છે. માગવ તો વીતર ાગિો માગવ છે આ. કોઈ 
કલ્પિા થી કહે કે આ મ સ િારો કરો, આ મ કરો, તેમ કરો, એ માગવ વીત રાગિો િન હ. 

ભગવાિપ ર માત્મ ા નત્ર લોકિ ાથ તીથં કરિે વ, તેમિી દિવ્ય ધ્વનિમાું જે આ ગમ આવ્યા, તે આગમ માું 

છ દ્રવ્ય કહ્ા. તે આગમ માું જીવિે નત્ર કાળી શસ્ત તવુંત જી વિે કારણજી વ કહ્ો. સમ જા ણ ું કાુંઈ? કેમ 
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કારણજી વ કહ્ો? કે તેિ ા આશ્રય થી અુંતર દૃનષ્ટ કરવાથી સમ્યગ્ િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદર ત્ર ત્રણે અુંતર 
વસ્ત  જે નત્ર કાળી આત્મા છે, તેિ ા આશ્રયથી મોક્ષમાગવ િી ઉત્પનિ થાય છે. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– અનહુંસ ાિી વાત તો થઈ ગઈ. 

ઉિર :– સુંયમ એ. અનહુંસાિો અથવ શ ું? રાગરનહત પોત ાિી િશા પ્રગટ કર વી તે અનહુંસા. 

સુંયમિો અથવ એ. નવ કલ્પિ ો ત્યાગ કર ીિે નિનવવકલ્પ આિુંિિી ઉ ગ્ર િશ ા પ્રગટ કરવી તેિ  ું િામ 

સુંયમ છે. 

મ મ ક્ષ  :– તપ? 

ઉિર :– તપ એટલે ઇ ચ્છાિ ો િાશ કરીિે અતીનન્દ્રય આ િુંિિો ઉગ્ર ઓપ થવો તેિ  ું િામ 
તપ છે. 

મ મ ક્ષ  :– આપિી બિી વ્યાખ્યા જ િી છે. 

ઉિર :– ભ ગવાિિ ી વ્યાખ્ યા જ જ િી છે. આ તો સવવ જ્ઞ પરમેશ્વર નત્ર લોકિાથ ત ી થંકરિી 

વ્યાખ્યા છે. આ કોઈિા ઘરિી વ્યાખ્યા િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? તપુંનત ઇતી તપઃ. જેમ સોિાિે ગેરુ 

લગા વે છે િે? ગેરુ કહે છે િે? લાલ ગેરુ હ ોય છે િે? એ ગેરુ લગાવે તો સ ોિાિો ઓપ થાય છે. 
ઓનપત–શોસ્ભત. એમ ભગ વાિ આત્મા અિુંતઆિુંિ, જ્ઞાિ, િશવિિો પીંડ પ્રભ  આ ત્મા છે. તેિ ા 

આશ્રય થી વીત રાગિી નિમવ ળ નિિોષ અમૃત િશા ઉત્પન્ન થવી, તેિ  ું િામ પરમેશ્વર સાચ ું તપ 

કહે છે. એ િમ્મો મુંગ લું..... આહા હા..! એવ ો એિો અથવ  છે, ભાઈ! દિગુંબરમાું એ વ ું આવે છે. એ 
તો શ્વેતાુંબરિા િશ વૈકાનલ કિી ગ ાથા છે. પણ દિગુંબરમ ાું એ ગાથા છે. કોઈ િા ઘરિી િનહ. 
દિગુંબર માું તે છે. સિાતિ ગાથ ા અિાદિિી છે. 

મ મ ક્ષ  :– દિગું બરમ ાુંથી શ્વે તાુંબરે લીિી. 

ઉિર :– દિગું બરમ ાુંથી શ્વેત ાુંબરે લઈ લીિી છે. 

મ મ ક્ષ  :– ચોરીિો મ ાલ. 

ઉિર :– વાત તો એવી છે. સિાતિ જૈિિશવિ દિગુંબર સિાતિ િશવિ હત ું. સમજાણ ું 

કાુંઈ? િ કાળ પડ્યો તેમાુંથી શ્વેતાુંબર પુંથ િીકળ્ય ો. એ સિાતિ પુંથ િથી. અવાવચીિ છે, પ્રાચીિ 

િથી. ‘પુંદડતજી’! વાત તો એવી છે. અ વાવનચિ, પ્રા ચીિ  તો સવવજ્ઞ પર મેશ્વરે કહ્ ું. એવા અુંતરિા  
િમો મુંગલું ... િમવ એ ઉત્કૃષ્ટ માુંગનળ ક છે. તેિ ી વ્યાખ્યા? અનહુંસા ... 

ભગવાિ આત્ મા અિુંતજ્ઞાિ િો આિાર કા રણજીવ છે. શ દ્ધ, શ દ્ધ ધ્ર વ. તેમાું એકાગ્ર થ ઈિે 
વીતરા ગી નિિોષ સમ્ય ગ્િશવ િ-જ્ઞાિ-શાુંનતિી ઉત્પનિ થાય  તેિ  ું િામ અનહુંસા. રાગિી  ઉત્પનિ થાય 

તેિ ું િામ નહુંસા. બહ  સૂક્ષ્મ વાત. માણસિે વીતરાગિ ો મૂળ પુંથ, સવવજ્ઞિો મૂળ માગવ હાથમાું 

આવવો ભારે મ શ્કેલ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? સિાતિ અિાદિ માગવ વીતર ાગિો છે. અુંતરમાુંથી 
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સિાતિ ભગવાિ આત્મા, કારણશ દ્ધ જી વ અહીં કહ્ો િે? કારણશ દ્ધ જીવ ધ્ર વ, ન િત્ય ાિુંિ પ્રભ , 
‘નસદ્ધ સમાિ સિા પિ મેરો’ એ ‘બિારસીિાસ’માું આવે છે. ‘બિારસીિાસ’. આ  
‘સમયસ ારિા ટક’ બપોરે ચ ાલે છે િે? 

चतेनरूप अनपू अमरूतत, तिद्धिमान िदा पर मरेौ। 
मोह महातम आतम अगं, तियौ परिगं महा तम घरेौ ।। 
ग्यानिला उपजी अव मोतह, िहो गनु नाटि आगमिेरौ। 
जाि ुप्रिाद िध ेतिवमारग, वतेग तमटै भववाि विरेो ।। 

આ ‘બિાર સીિ ાસજી’િા ‘સમયસ ાર િાટક’િી કડી  છે. ‘સમયસાર’િી, હોં! બિ ું 
‘સમયસ ાર’માુંથ ી લીિ ું છે. ‘चतेनरूप’ હ ું તો ચૈતન્ય જ્ઞાિિ ું રૂપ–સ્વ રૂપ છ ું. ‘चतेनरूप अनपू’ 

મારા અુંતર આિુંિ જ્ઞાિ સ્વ રૂપિે કોઈ ઊપમા િથી. જેિે  કોઈ ઊપમા લાગ  પડતી િથી. ‘चतेनरूप 
अनपू अमरूतत’ તેમાું કોઈ રુંગ, ગુંિ, રસ, સ્પશવ છે િનહ. એવો હ ું આત્મા, ‘तिद्धिमान िदा पर 
मरेौ।’ જેવા નસદ્ધ ભગવાિ ણમો નસદ્ધાણું–નસદ્ધ ભ ગવાિ છે એવ ું સમ જાણ ું કાુંઈ? નસદ્ધ 

ભગવાિ માું પ ણ્ય, પાપ, નવકલ્પ, રાગ આદિ િથી જ મારુું સ્વરૂપ છે.. સમજાણ ું કાુંઈ? એવો હ ું 

નસદ્ધ સમાિ, જ્ઞાયકભ ાવ, શ દ્ધ સત્ શાશ્વત આિુંિ આદિ ગ ણોિા આિારરૂપ આત્મા (છ ું). તેિ ો 
આશ્રય લઈિે, સુંયોગી ચીજ, રાગ અિે અલ્પજ્ઞ પયાવયિી ઉપેક્ષા કર ીિે, નત્ર કાળી  કારણજી વિી  

અપેક્ષા આશ્રય માું લઈ, અુંતરમાું જે નિિોષ વીતરા ગીિ શ ા ઉત્પન્ન થાય તેિ ે અનહુંસા, સુંયમ, તપ 

એ ત્રણેિ ે કહે છે. પરિી િયાિો ભાવ એ તો નવકલ્પ રાગ છે. ઇનન્દ્રયોિ ું િમિ કરવ ું એ પ ણ એક 
નવકલ્પ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? છકાયિી િયા પા ળવાિ ો ભાવ એ પણ એક નવકલ્પ  છે, રાગ છે. 
આહા હા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? 

પરમેશ્વર નત્ર લોકિા થ એમ ફરમા વે છે, માથે આવ્ય ું છે. ભગવાિિી મ ખ્ય વાણી માું એમ 

આવ્ય ું, પ્રભ  તારી ચીજ તો  અુંિરમાું કારણશ દ્ધ જી વ નત્ર કાળી ધ્ર વ પડી છે. આત્ મ ાિો નત્ર કાળી 

સ્વભા વ, વીતરા ગ નિિોષ આિુંિકુંિ છે. ધ્ર વ, ધ્ર વિે ધ્યેય બિાવીિે, વતવમાિ િશામાું જે ધ્ર વમાુંથી  
વીતરા ગી િ શા પ્રગ ટ થાય, જેમાું રાગિ ા અુંશિો સાથ િથી, મિિ િ થી, એવ ું સમ્ય ગ્િશવિ-જ્ઞાિ-

ચાદરત્ર  પોતાિા સ્વભા વિા આશ્રયે પ્રગ ટ થાય, તેિે અન હુંસા કહે છે, તેિ ે સુંયમ કહે  છે, તેિ ે તપ 

કહે છે. વ્યાખ્યા એ વી છે, ભાઈ! કઠણ છે. જગતિે શ ું કહે? અપૂવવ વાત અિું તકાળમાું એણે 
સાુંભળી િથી. કહે છે, કારણશ દ્ધ જીવ છે, તેમાુંથી કાયવશ દ્ધ જીવ પ્રગટ થ ાય છે. 

મ મ ક્ષ  :– ... તો કઠણ તયાું રહી. 

ઉિર :– કઠણ છે જ િનહ. કિી સાુંભળ્ય ું જ િથી માટે કઠણ છે. ‘જયપ ર’માું શ ું સાુંભળ્ય ું 
હત ું? 

મ મ ક્ષ  :– િનહ બ ોલે. 
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ઉિર :– એ િ નહ બોલે. સાુંભળતા િથી, એમ ક હેશે. 

મ મ ક્ષ  :– સાુંભ ળ્ય ું હોય પણ બોલે િનહ... 

ઉિર :– તો એ વાત કઠણ કેમ છે? અિુંતકાળથી િ લવભ સમ્યગ્િશવિ શ ું છે એિી એિે 

ખબર િથી. બાર ભાવિ ા માું આવે છે કે િનહ? બોન િિ લવભ ભાવિા. બોનિિ લવ ભભાવિા. તો 

બોનિ એટલે સમ્યગ્ િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર િે બોનિ કહે છે. એ બોનિ અિુંતકાળમાું તયારેય પણ એક 

સેકેન્ડ પણ ઉત્પન્ન કરી િથી. િવમી ગ્રૈવેય ક જૈિ સાિ  દિગુંબર અટ્ઠ્યાવી સ મૂળગ ણ પાળીિ ે 

િગ્ન થઈિે અિુંતવાર ગયો. તે િમવ િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? પ ણ્યદિયાથી તે સ્વગવમ ાું ગયો. ‘દ્રવ્ય 
સુંયમસે ગ્રૈવેયક પા ળ્યો ફેર પ ીછો પટતયો.’ ‘શ કિચુંિજી’! એમ આવે છે.  

િ કાિ ઉપર હતા ત્યારે મેં વાુંચ્ય ું હત ું. (સુંવત) ૧૯૭૦િી સાલ પહેલા િ કા િ ઉપર. તે 

પ સ્તક અહીં છે. ચાર સજ્જાય માળા છે. શ્વેતાુંબરિી ચાર સજ્જાયમ ાળા છે. એક-એક 
સજ્જાય માળામાું ૨૦૦-૩ ૦ ૦-૪૦૦ સજ્જાય છે. એવ ા ચાર ભાગ છે. અહીં છે. એક ભાગ િથી  

આવ્યો. મેં તો િ કાિ ઉપર ચારે ભાગ જોયા હતા. ‘પા લેજ’માું અમારા નપતાજીિી ઘરિી િ કાિ 

હતી. મેં તો ચ ારે ભાગ જો યા હતા. તેમાું આ આવ્ય ું હત ું તે વખતે. ખબર છે. ‘દ્રવ્ય સુંયમ સે 
ગ્રૈવેયક પાયો, ફેર પીછો પટતયો.’ ‘જેઠાભાઈ’! દ્રવ્ય-સુંયમ એટલે? આત્મા શ ું ચીજ છે એિી 

અિ ભ વ દૃનષ્ટ સમ્યગ્િશવિ  નવિા, આવી પુંચ મહાવ્રત  આદિિી દિયા અિુંત વાર થઈ, એ દ્રવ્ય 
સુંયમ છે, ભાવસુંયમ િથી. ‘જયુંતીભાઈ’! 

મ મ ક્ષ  :– સુંયમિા પણ બે ભાગ? 

ઉિર :– હ ા, સુંયમિા પણ બે ભાગ. દ્રવ્યસુંયમ, ભાવસુંયમ. સમદ કતિા બે ભાગ, 

વ્યવહાર સમદ કત, નિશ્ચય સમદકત. ચાદરત્ર િા બે ભા ગ, દ્રવ્યચાદરત્ર, ભા વચાદ ર ત્ર, વ્યવહાર 

ચાદરત્ર, નિશ્ચય ચાદરત્ર. િરકેિા બે-બે ભાગ. તપમાું વ્યવહાર તપ અિે નિશ્ચય તપ. િરેકમાું દ્રવ્ય 

અિે ભાવ. વ્યવહાર નિશ્ચય.. વ્યવહાર નિશ્ચય છે. ભગવાિિો માગવ ગુંભીર છે, પ્રભ ! એમ મળી 

જત ું હોત તો અિુંતકાળમાું  કેમ િ મ ળ્ય ું? આહાહા..! પુંચમહાવ્રતિ ું આ ચરણ પ ણ અિુંતવાર 

કય ં. સાુંભળ્ય ું છે િે, જ ઓ! ‘છ ઢાળા’માું આ વે છે. ‘મ ન િવ્રત િાર અિુંત બૈ ર ગ્રૈવે યક ઉપજાયો, 
પણ આતમજ્ઞાિ સ્ બિ લેશ  સ ખ િ પાયો.’ એિો અથવ ભાઈ ઇ કરે છે, એ અભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટ 

હતા, એમ અથવ કરે છે. આ તે ગજ બ કરે છે િે! હ મણા જ ‘જૈિ ગેઝેટ’માું આવ્ય ું છે. એ તો  

અભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટિી વાત છે. અરે..! ભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટ અિુંતવાર (ગય ો). સાુંભળ તો ખરો. િવમી 
ગ્રૈવેયક ૩૧ સાગરિી નસ્ થન તમાું અિુંતવાર ભનવ-અભન વ ઉપજ્યા છે. િવમ ી ગ્રૈવેય ક. 

ગ્રીવ ાિા સ્થાિ માું ચ ૌિ ર ાજ લોક ઉભા પ રુષિા આકાર માું છે. એિી ગ્રેવાિ ા સ્થાિ માું િવ  
પાસડા છે. િવમી ગ્રૈવેયકિી  છેલ્લી ગ્રૈવેયકમાું ૩૧ સાગ રોપમિી નસ્થનત છે. ત્યાું પણ અિુંતવાર, 

ભવી જીવ પણ અિુંતવાર  ગયો. અભવી તો બહ  ઓછા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? અિુંતા-અિુંતા 
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સાગર ોપમ એવા પ દ્ગલ પરાવતવિ કયાવ છે. િવમી ગ્રૈવેય ક અિુંતવાર ગયો. સાિ , દિગુંબર, મ નિ 
(થઈ) પુંચમ હાવ્રત (પાળ્યા). (પરુંત ) અુંતર આત્મા શ ું? અિ ભ વ શ ું? સમ્યગ્િશવિ (શ ું)? (તેિ ી 

ખબર નવિા) તે રાગ થી િમવ  માિ તો હતો. દ િયાકાુંડ તે િમવ છે, તેિ ાથી મિે િમવ થ શે. નમથ્યાદૃનષ્ટ 
થઈિે પ ણ્યિા કારણે સ્વગવ માું ગયો. પછી પાછો પટકા યો. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હ ા..! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉિર :– ન મથ્યા દૃનષ્ટ. ઊલ્ટા િો તેમાું િમવ મ ાન્યો. પ ણ્યિી દિયા છે એ તો ર ાગિી (દિયા  
છે). 

મ મ ક્ષ  :– શાસ્ત્રોિ ો અથવ ઊ લ્ટો... 

ઉિર :– સમજે િનહ તો શ ું કરે? અુંતરિી દૃનષ્ટ વગર તે વાતિો અથવ એ (સમજી શકે 
િનહ). 

મ મ ક્ષ  :– એિા મ ગજમાું શ્વે તાુંબર શાસ્ત્ર છે. 

ઉિર :– હા, એ શ્વેતાું બરિ ું કહે છે. શ્વેતાુંબર પ ણ એિા ખ રા અથવિે સમજતા િથી. 

મ મ ક્ષ  :– અનહુંસ ા, સુંયમ અિે તપિો અથવ આપે બતાવ્યો. 

ઉિર :– એમ જ છે એમાું. પરુંત  એમાું િથી, લખાણમાું  િથી, ખબર છે. તેિ ો એવો અથવ 
કરતા િથ ી. અમારા ગ રુ હ તા તે પણ એવો અથવ કરતા હતા. પરિી િયા પાળવી તે અનહુંસા. 

ઇનન્દ્રયોિે રોકવી તે સુંયમ. અપવાસ કર વા તે તપ. અમારા ગ રુ હતા ‘ન હરાજી મહારાજ’ બહ  

શાુંત હતા. કષાય ઘણો મુંિ  હતો. દૃનષ્ટિી, તત્ત્વિી ખબર િહોતી. બહ  જ મુંિ કષા ય હતો. તેિ ા 
માટે ચોકો કરીિે આ હાર-પા ણી બિાવ્યો હોય તો પ્રાણ જાય તો પણ િ લે. ચોકા તો તયાુંથી પણ 

ખબર પડે કે અમારી માટે ગ રમ પાણી બિાવ્ય ું છે. સાિ  માટે ઉિા જગ માું (પાણી રાખ્ ય ું હોય તો) 

લે િનહ. ઊિ ું પાણી બિાવ્ય ું હોય એ િ લે. (કેમકે) અમારી માટે બિાવ્ય ું છે. એક ટીપામાું અસુંખ્ય  

જીવ છે. પાણીિા એક ટીપા માું અસુંખ્ય જીવ છે. પ્રાણી નહુંસા. એય..! ‘િીરુભાઈ’! તમારા ગ ામિ ે 

િપ ાણીય ું કય ં હત ું. ત્યાું પાણી બિાવે િનહ. ‘િાગ્નેશવા ળા’. પછી ઓલા મ નિ આવ્યા હતા કે આ  

િપ ાણીય ું ગામ છે. ‘ન હરાજી મહારાજ’ જ્યાું જાય ત્યાું તે િા માટે પાણ ી બિાવ્ય ું હ ોય  તો લે િનહ. 
એવી દિયા હત ી. પણ એ નમથ્યાદૃનષ્ટ. દૃનષ્ટ જ નમથ્યાત્વ હતી. આહાહા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? 

અહીં તો કહે છે, િમ્મો મુંગલિી વ્યાખ્યા જ એ છે. ..... જેિ ે આત્મા આિુંિ અિે 
જ્ઞાિસ્વ રૂપમાું  િમવબ નદ્ધ છે, એિે તો િેવ પણ િમ ેછે. મિ ષ્યિ ી તો વાત શ ું? એમ કહે છે. ... િમવ 

શ ું ચીજ છે? િમવ તો અલૌદ કક આત્માિ ી શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ શાું નત, વીતરાગિશા ઉત્પન્ન થ ા ય, વીતરાગી 

સ્વભા વિા કારણમ ાુંથી (તે  િમવ છે). ભગવાિ આત્ મા વીતર ાગી સ્વ રૂપી નત્ર કાળ છે. એ 
કારણજી વિો આ શ્રય કરવા થી વીતર ાગી સમ્ય ગ્િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર  (પ્રગ ટે) એ જ સુંયમ, તપ અિ ે
અનહુંસા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
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‘કા રણશ દ્ધ જીવ.’ લ્યો. કેટલ ું કારણશ દ્ધજીવ માું પડ્ય ું છે! ઓહો હો..! હવે કહે છે કે ‘આ 
(જીવ) ચેતિ છે;...’ આત્મા ચેતિ છે. તો ‘આિા (–જીવિા) ચેતિ ગ ણ ો છે.’ જ્ઞાિ, િશવિ, આિુંિ  

તે ચેતિગ ણ છે. ચેતિિ ા ચેતિ ગ ણ છે. ‘આ અમૂતવ છે;...’ ભગવાિ આત્મા અમૂતવ છે. બીજા 

(દ્રવ્યો) પણ અ મૂતવ છે. ‘આ અ મૂતવ છે; આિા અમૂતવ ગ ણો છે.’ આત્મા અરૂપી છે, અમૂતવ છે. તો  
જ્ઞાિ-િ શવિ-આિું િ તે પણ અમૂતવ છે. ગ ણી અમૂતવ છે, તો ગ ણ પણ અમૂતવ છે. આહાહ ા..! ‘આ 

શ દ્ધ છે;...’ તેિ ા શ દ્ધ ગ ણ છે. જે આત્મા પનવત્ર શ દ્ધ આિુંિકુંિ પ્રભ  છે, તો તેિ ા ગ ણ પણ શ દ્ધ 
છે.  

‘આ અ શ દ્ધ છે; આિ ા અશ દ્ધ ગ ણો છે.’ જેિી દૃનષ્ટમાું આત્માિ ું ભાિ િથી થય ું અિે 

પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પમાું િમવ માિે છે તે જીવ અશ દ્ધ છે. તેિ ો ગ ણ પણ અશ દ્ધ છે. અહીંયાું ગ ણ  
શબ્િે પયાવય. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? આિા અશ દ્ધ ગ ણો છે. ‘પયાવય પણ એ પ્ર માણે છે.’ શ ું 

કહે છે? ભગવ ાિિા આ ગ મમાું એમ આવ્ય ું કે ભગવાિ આત્મા વ સ્ત  તરી કે શ દ્ધ છે, તેિ ા ગ ણ 
પણ શ દ્ધ છે અિે તેિા આશ્રયે નિમવળ વીતરાગી પયાવય થાય તે પણ શ દ્ધ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

સામાનય ક કોિે કહે તેિ ી ખ બર િનહ. કે આ સ ામાનય કિા બેસણા માું બેસ ી જાય અિે બે 

ઘડી ણમો અદરહુંતાણું.. ણમો અદરહુંતાણું (કરે), લ્યો. અરે..! ભાઈ! સામાનયક તો, એક સેકન્ડિી  
સામાનય ક જન્મ-મ રણિો િા શ કરી િાખે. તેિ  ું િામ સામાનયક છે. પહેલા સમ્યગ્િશવિિી સામાનય ક 

વગર સમ્યત જ્ઞાિિ ી સામાન યક થતી િથી અિે સ્વ રૂપિી નસ્થરતાિી સામાનયક  થતી િથી. 
આહા હા..! એ કહે છે, જ ઓ!  

શ દ્ધ પયાવય. ભગવાિ આત્મા શ દ્ધ ગ ણ છે, દ્રવ્ય શ દ્ધ છે, નત્ર કાળી દ્રવ્ય શ દ્ધ છે, ગ ણ શ દ્ધ  

છે તો તેિ ી પયાવય પણ શ દ્ધ છે. નિમવળ િશા, નિિોષ િશા એ પનવત્ર શ દ્ધ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
સામાનય ક વ ગેરે ભાવ છે એ આત્માિ ા આ શ્રયે ઉત્પ ન્ન થયા હોય તે સામાનયક  અિે તે પયાવય 
શ દ્ધ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એ જીવિી વ્યાખ્યા થઈ. 

મ મ ક્ષ  :– દ્રવ્યિે શ દ્ધ કીિ ું િે ગ ણિે અશ દ્ધ કીિા તે કેવી રીતે ? 

ઉિર :– એ પ યાવય કીિી. ગ ણ તો અશ દ્ધ તયાું છે? પયાવયિી અપેક્ષાએ અશ દ્ધ કહેવ ામા ું 
આવે છે.  

એવા જીવિ ું જ્ઞાિ ભગવાિે કહ્ ું એમ એણે જાણવ ું જોઈએ. પરમેશ્વરે કહ્ો એવો 
કારણજી વ, ગ ણ અિે નિમવળ પયાવય, જે તેિા આશ્રયે ઉત્પન્ન થાય, એ ત્રણિે શ દ્ધ કહે છે એમ  

જાણવ ું જોઈએ. પણ એ પયાવય કારણજીવ થી ઉત્પન્ન થાય  છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! અપૂવવ 

માગવ છે, ભગવાિ! સાિા ર ણ માગવ હોય તો િવમી ગ્રે વેયક અિુંતવાર ગયો છે. ઓ હોહ ો..! ચામડા 
ઉતારીિે ખાર છાું ટે તો પણ િોિ િ કયો એવી દિ યા અિુંતવાર કર ી. એ કોઈ િમવ િથી. એ તો 

પ ણ્યિો, ક્ષમાિો નવકલ્પ છે. િમવ તો ભગવાિ શ દ્ધ ચૈતન્ય કારણપરમાત્ મા તો પોત ાિો સ્વભા વ  
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પૂણવ બ્રહ્મ આિુંિસ્વ રૂપ (છે), તેિ ા અવલુંબિ થી જે નિમવ ળતા પ્રગ ટ થ ાય તેિે ભગવ ાિ િ મવ અિે 
મોક્ષિ ો માગવ કહે છે. એ બહારિી આખી પ્રથા જ અત્ય ારે ગ મ થઈ ગઈ. સમજાણ ું કાુંઈ? પેલાએ 

લખ્ય ું, કાલે કહ્ ું િે? ‘અગરચુંિ િહાટા’ છે િે કો’ક? િગ્નપ ણાિો આ ગ્રહ કયો તો અમારા આ ગમ 

માન્યા િનહ. એ મ લખ્ય ું છે. તે બિ ું ખોટ ું છે. સમ્યગ્િશવિ, સમ્યત જ્ઞાિ અિે સ્વ રૂપાચરણ જેિે 
પ્રગટ આિુંિ થયો હ ોય એ વા મ નિિે િગ્ન િશા સહજ માું થઈ જાય છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? એ તો 

અિાદિ વીત રાગિ ો માગવ છે. કપડા રાખે અિે અુંિર માું મ નિપ ણ ું થઈ જાય, એમ ત્રણકાળમાું િ 

બિે. સમજાણ ું કાુંઈ? એવી વાત છે, ભાઈ! પક્ષપાતિી વાત લખો તો એ િનહ ચાલે. ભાઈએ 
એમાું લખ્ય ું છે, જ ઓ? 

ભગવાિ! ૩૨-૪૫ આગમ માું તો એટલી નવરુદ્ધતા છે  કે એિા વાુંચિારે પણ એમાુંથી 
નવરુદ્ધતા કાઢી છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાિિા માગવ માું તો અિાદિથી (આ ચાલે છે). અુંતર 

આત્માિા આિુંિિો અિ ભ વ કરીિે, જે ચાદરત્ર િ ું પ્રગટ પ્રચ ર સ્વસું વેિિ થય ું, તેિ ે વસ્ત્ર અિે પાત્ર 

રાખવાિી વૃનિ હોતી િ થી. સમજાણ ું કાુંઈ? જે આ ગમમાું વસ્ત્ર-પાત્ર રાખી િે સાિ  માિે છે એ 
આગમ જ િથી. એ ભગવા િિા આગમ િથ ી. અહીં તો  આ વાત છે. 

મ મ ક્ષ  :– પદરગ્ર હ રાખે તે સાિ  િનહ. 

ઉિર :– પદરગ્રહ છે એ તો. વસ્ત્ર-પાત્ર તો પદરગ્રહ છે. વ સ્ત્રિો એક ટ કડ ો રાખે અિે મ નિ 

માિે, મ નિ મિાવે એ નિ ગોિમાું જશે એમ ‘ક ુંિ ક ુંિાચ ાયવ’એ ‘અષ્ટપ ાહ ડ’માું  લખ્ય ું છે. આહા હા..! 
માગવ તો અિાદિથ ી એવો છે. કોઈિો કસ્લ્પત િથી. પણ એ માત્ર બહારિ ી ચીજ િથ ી, અિ ભ વ 

અુંતરમાું થવો જોઈએ. અુંિર િા આિુંિિી િશા નવિા બહારિી િગ્ન િશાિે નિનમિ પણ કહેવામાું 

આવત ું િથી. અુંતરિા આિુંિિી િશા પ્રગટ થઈિે, જ્યાું  અુંિરમાુંથી વીતરા ગતા િ ું પૂર આવ્ય ું, 
તેિ ે વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાિો નવકલ્ પ જ િથી હોતો. એવી પા ક્કી શ્રદ્ધા કર ો. સમજાણ ું કાુંઈ? તેિ  ું િામ 

અુંિર મ નિપણ ું–ભાવનલુંગ પ્રગટ્ ું હોય તેિ  ું દ્રવ્યનલુંગ િગ્ન જ હોય છે. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે અિે મ નિ 

માિે એ જૈિમાગવ માું િથી. વ ીતરાગ માગવ માું એ િથી. ‘પુંદડતજી’! કોઈ વ્યસ્તત પ્રત્યે દ્વષે િ કરવો, 
આત્મા છે. કોઈ વ્યસ્તત હોય, માિે ઉંિ ું પણ એિો દ્વેષ િ કરવો. સમ જાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– ...પદરષહ સહિ કરે છે... 

ઉિર :– પણ સહિ કર વાિ ું જ િથી. એ તો જ્ઞાતાદૃષ્ટ ા થઈ ગયો  છે. પદરષહ આ વે છે 

એિે જાણે છે. આિુંિમાું રહીિે જાણે છે. એવી ચીજ છે, ભાઈ! સાિ પિ તો કોઈ અલૌનલ ક ચીજ  
છે. જેિે ગણિર િમસ્કાર કરે, એ સાિ પિ લોકોિે ખ્યાલમાું જ આવ્ય ું િથી, બા પા! આહા હા..! 

અહીં તો પહેલ ા યથાથવ સમ્ યગ્િશવિ કર ો. સમ્યગ્િશવ નવિા સાિ પણ ું કે કોઈ વ્રત, નિયમ હોતા  
િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા..! એ જીવિી વાત કરી. 
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હવે પ દ્ગલિી વ ાત કરે છે. ભગવાિે પ દ્ગલ જોય ા. આ જડ પ દ્ગલ છે. આ શરીર-વાણી  
આ બિ ું, પૈસા-લક્ષ્મી, મકા િ પ દ્ગલ છે, જડ છે, અજીવ છે. આ શરીર અજીવ થ ઈિે રહ્ ું છે કે 

જીવ થઈિે રહ્ ું છે? આ તો માટી છે. વાણી િી કળે છે  એ પણ અજીવ છે. આત્મામાુંથી િથી  

િીકળત ી. વાણી આત્મા માું થી િથી િી કળત ી. આત્મા માું તયાું છે વાણી? વાણી તો પ દ્ગલ છે. 
આહા હા..! હ ું બોલ ું છ ું, હ ું આમ કરુું છ ું, એ પ દ્ગલિો  સ્વામી થાય તે નમથ્ય ાદૃનષ્ટ  છે. અજીવિે 

જીવ માિે એમ ભાષા બોલે. આવે છે કે િનહ? અજીવિે જીવ માિે. પચીસ (પ્રકારિ ા) નમથ્યાત્વ. 

ક સાિ િે સાિ  માિે તો નમથ્યાત્વ, સાિ િે ક સાિ  માિે તો નમથ્યાત્વ, માગવિે ક મા ગવ માિે તો 
નમથ્યાત્વ, ક મા ગવિે માગવ માિે તો નમથ્યાત્વ એ મ બોલે. (ક મા ગવિે) મોક્ષમાગવ મ ાિે તો નમથ્યાત્ વ, 
એ બોલે.  

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉિર :– માિે છે તો એ જ માિે છે. આ હાહ ા..! શ્વેતાુંબરિા પુંચમ શ્ર મણસૂત્રમાું તો  એમ  
આવે છે. પુંચમ શ્ર મણસ ત્ર છે. આપણે દિગુંબર માું પણ આવે છે. પણ એ ... પ્રનતિમ ણિ ું સૂત્ર  છે. 

અહીં તો બિા પ સ્તકો છે િે? હજારો. શ્વેતાુંબર-દિગું બર િા પ સ્તકો છે. દિગુંબરમ ાું પણ પ્રનતિમણ 

સામાનય ક છે પણ બહ ારમ ાું બહ  પ્રચનલત િ થી. એમાું પાુંચમાું શ્રમણ સૂત્રમાું તો એમ આવ્ય ું છે 
નવચતું પદરણામી સાુંજ-સવા ર બોલે. પાુંચમ ું શ્રમણસૂત્ર  છે. નમથ્યાત્વિે ત્યાગ કરુું છ ું, સમદકતિે 
(ગ્રહણ કરુું છ ું) પણ નમથ્યાત્ વ અિે સમદકત શ ું એિી ખ બર િ મળે. 

મ મ ક્ષ  :– ભગ વાિિે માિવ ા એ સમદકત. 

ઉિર :– ભગ વાિિે માિવ ા, િવતત્ત્વિે માિવા એ સ મદકત. અરે..! હાલ.. હાલ. એવી 
માન્યતા તો અભનવ પણ કરે છે. એ માન્યતા િનહ. અભનવિો બાપ છે. ભગવાિ ‘ક ુંિક ુંિ ાચાયવ’ 

તો એમ કહે છે કે, જેિી યથાથવ શ્રદ્ધા િથી. ભગ વાિિે આહાર માિે છે, ભગવાિ િે કવલાહાર  

માિે છે એ અભનવ છે, એમ કહ્ ું છે. ‘ક ુંિક ુંિાચ ાયવ’ િગ્ન મ નિ દિગુંબર જુંગલવાસ ી હતા. સુંવત્ 
૪૯માું ભગવ ાિ પાસે ગયા હતા. વતવમાિ ‘સ ીમું િર’ પરમાત્મા નત્ર લોકિા થ  મહાનવિેહમાું 

સ્બરાજમ ાિ છે. ત્યાું ગયા હતા અિે ત્યાુંથી આવીિે આ બિા શાસ્ત્રો બિાવ્ય ા છે. એવી વાત  

એમાું લખી છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? પ દ્ગલ ભાષા આત્મા િી િનહ, શરીર આત્માિ ું િનહ, શરીરિી  
ગનત થાય છે એ જડિી ગનત છે, આત્માિી ગનત િથી. 

મ મ ક્ષ  :– એ તો મરી જાય ત્ યારે િે? 

ઉિર :– અરે..! અહીં જીવત ા જીવમાું એ તયાું છે? ભાષા તો જડ છે. 

મ મ ક્ષ  :– અત્યારે આ શર ીર... 

ઉિર :– અત્યારે આ મૃતક તલેવર છે. મડિ ું-મડિ ું (છે). અજીવ થઈિે રહ્ ું છે કે જીવ 
થઈિે? અજીવ તો મડિ ું છે. આહા હા..! 
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મ મ ક્ષ  :– વ્યવ હારે જીવ છે િે. 

ઉિર :– વ્યવહ ારે પણ જીવ  તયાું? િૂળમાું છે. કહો, ‘ભ ીખાભાઈ’! આહા હા..! જડ અિે 

પ દ્ગલ અિે આત્મા સ્ભન્ન શ ું છે એિી ખબર િથી. જ્યાું ત્યાું અસ્ભમાિ (કયાવ). આવા પ દ્ગલ, 
આવા પિાથવ. હમણ ા ‘અમ રચુંિજી’ આવ્યા હતા. કનવ છે િે? એિ ું લખાણ એમ આવ્ય ું છે કે, 

પ દ્ગલ વગર આત્ મા નવચા ર કરી શકે િનહ. પ દ્ગલિા  આિાર નવિા સુંસારી કા મ  કરી શકાતા 
િથી. આહાહા..! આ કુંઈ કહેતો િે કે અમારા ‘હ રજીવિભાઈ’ હતા િે, એણે કહ્ ું.  

મ મ ક્ષ  :– પોતપોતાિી ગ ાય  છે. 

ઉિર :– પોતપોતાિ ી ગાય છે. એ ‘સમદઢયા’વાળા ‘હ રજીવિભ ાઈ’એ (સુંવત) 

૨૦૦૨િી સાલ માું પ્રશ્ન કયો. મહારાજ! પૈસા નવિ ા અમારે ચાલે? પૈસા નવિા તો અિ ાદિથી ચ ાલી  

રહ્ ું છે. પૈસા જો તમારામાું ઘૂસી જાય તો તમે જડ થઈ જાઓ. પૈસાિો તા રામ ાું અ ભાવ છે અિે 
તારા ભાવ માું તારો ભા વછે. 

મ મ ક્ષ  :– કોિા નવિા િથી ચલાવ્ય ું? 

ઉિર :– અિુંતવાર નમથ્યાત્ વ નવિા ચલાવ્ય ું િથી. 

મ મ ક્ષ  :– અિાદિ કા ળથી... 

ઉિર :– અિાદિ. એ (સું વ ત) ૨૦૧૦મી સાલમાું કહ્ ું હત ું. ‘બોટાિ’ મ્ય નિનસપાલીટીમાું 
વ્યાખ્યાિ હત ું. એય..! ‘શીવલાલભાઈ’! ખબર છે કે િનહ? એિા બાપે તે દિ’ કહ્ ું હત ું.  િેવ-

ગ રુ-શાસ્ત્ર શ દ્ધ. શ દ્ધ એ પર? એ પૂછય ું હત ું તે દિ’. ખબર િ હોય. પછી પાછળથી કાુંઈક િરમ  

પડી ગયા હતા. ભાઈ! આ વસ્ત  એવી છે. અબોલ વ સ્ત ... અમોલ વસ્ત ... ઓહો હ ો..! ભગવાિ 
આત્મા શ રીર અિે વાણ ી અિે પૈસા વગર જ એિે િભાવ્યો છે. કેમ કે તેમાું છે િનહ. પોતામાું 
આત્મા છે અિે પરિ ું પોતામાું છે િનહ. તો પ ર નવિા જ િભાવ્ય ું છે. 

મ મ ક્ષ  :– મયાવદિત મિ ષ્ય  ... 

ઉિર :– એ ત ો બિા એિ ા નવિા પરદ્રવ્યિી િાસ્ સ્ત (છે). એમાું એમ કહ્ ું હત ું. એિા નવિા  
િભાવ્ય ું છે. શ ું છે? આહાહા..! એણે એમ લખ્ય ું છે, લ્યો. એક ‘અમ ર ભારતી’ આવે છે િે? 

માનસ ક પનત્ર કા આ વે છે. એ માું એમ આવ્ય ું છે. તત્ત્વથી  ખૂબ જ નવરુદ્ધ (લખ્ય ું છે) અિે માિે કે 

અમે ઘણ ું જાણીએ છીએ. એક ઠેકાણે બોલેલા, હ ોં! ‘અનલગઢ’માું કે તયાુંક બોલે લા. કે દિગુંબર... 
શ ું કહ્ ું હત ું? ભાઈએ કહ્ ું િહોત ું? પેલા પુંદડતજી આવ્યા હતાિે? 

મ મ ક્ષ  :– સ હ ાલા લજી 

ઉિર :– હ ા, ‘સ હાલાલજી’ પુંદડત. એણે કહ્ ું  હત ું, ભાઈ! શ્વેતાુંબર એ, પછી દિ ગુંબર એ 

મૂળમ ાગવ છે. મૂળ િનહ પણ  ઉગ્ર માગવ છે એમ કાુંઈક હત ું, એવી ભાષા હત ી કાુંઈ ક. દિગુંબરિ ું 
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સવોત્ કૃષ્ટ પણ ું કહ્ ું હત ું. પલેા લોકો સામે બેઠા હોય. અહીંયા પ દ્ગલિા ચાળા  નવિા. અહીં 
પરમાત્મા તો કહે છે કે મિ, વાણી અિે િેહ તો પ દ્ ગલ છે. તેિ ા વગર જ આત્મા અ હીં છે. આત્મા 
મિિ ું, વાણીિ ું, િેહિ ું કાુંઈ કરી શ કતો િથી. ભારે વાત  આકરી. 

મ મ ક્ષ  :– પણ સાહે બ પૈસા નવિા શાક આ વત ું િથી. 

ઉિર :– િૂળમાું... શાક તો પૈસા નવિા આવે છે. જગતથી ઊંિ  છે, ભાઈ! પરમેશ્વર 

નત્ર લોકિા થ પરમાત્ મા જેમ િે સો-સો ઇન્દ્રો પૂજતા હતા, એમિી વાણ ીમાું આમ આ વ્ય ું છે. માિે, 

િ માિે સ્વતુંત્ર પ્રાણી છે. અિુંતકાળથી ઉંિ  તો માન્ય ું છે. કહે છે કે પ દ્ગલિા  આિાર નવિા 

આત્મા સુંસ ારી ક કુંઈ કરી શકતા િથ ી. ભગવ ાિ કહે છે કે પ દ્ગલિા આિાર ન વ િા જ આત્મા 
બિ ું કરી શકે છે. આ હાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? 

પ દ્ગલ કેવ ું છે? ‘ગલિ-પૂરણ સ્વભ ાવ સન હત છે...’ જ ઓ! ‘(અ થાવત્ છૂટા પડવાિા અિે 
ભેગ ા થ વાિા સ્વભા વવા ળ ું છે)’ રજકણ ભેગા થાય, છૂ ટા પડે. તેિ ો સ્વભા વ છે. વ ાણી આ વે છે 

અિે છૂટી જાય છે એ પ દ્ ગ લિો સ્વભાવ છે. આત્માિ ો  (સ્વભ ાવ) િ થી. આત્ મા ત ો જાણિાર-

િેખિાર છે. આત્મા બોલી શકતો  િ થી, આત્ મા કરી શ કતો િથ ી. આ હાહ ા..! પૂરણ એટલે પૃથ ક્ 
છે િે? ગલિ. ગલિ એટલે છૂટા પડવ ું, પૂરણ એટલે ભે ગા થવ ું. એ પ દ્ગલ છે. પ દ્ગલિો સ્વભ ાવ 

જડિો છે. લાડવ ા બિ વા, રોટલી બિવી, પાણી ગરમ થ વ ું, શાકભાજી બિવ ા એ બિા પ દ્ગલિા  
સ્વભા વ છે. પ દ્ગલ થી બિે છે. કોઈ આત્મા એિે કરે છે  એમ િથી. 

મ મ ક્ષ  :– કાુંઈ અનગ્ન નવિા શાક ચડે? 

ઉિર :– અનગ્ન ન વિા શ ાક ચ ડે છે પોતાથી. શ ાક સ મજ્ય ા  િે? તરકારી, તેિ ે અનગ્ન અ ડતી 

પણ િથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યિે તયારેય અડતા િથી. અભાવ છે. શાક પણ પોતાિી પયાવયથી 
ચડે છે. પ દ્ગલ છે િે? પ દ્ગલ કહ્ ું િે? 

મ મ ક્ષ  :– ગલિ, ગ લિ સ્વ ભાવી. 

ઉિર :– ગળે છે, એમાું શ ું? એ તો એિો સ્વભાવ છે. શ ું અનગ્ન કરી શકે છે? એિ ું આત્મા  

કરી શ કે છે? નમથ્યાશ્રદ્ધા છે. જડિ ું હ ું કાુંઈક કામ કરી શક ું. એ માન્યતા મૂુંઢ નમથ્યાદૃનષ્ટ જીવિી  
છે, એ જૈિ િથી. તેિ  ેવીતરાગ જૈિિી શ્રદ્ધા િથી. વ ાત તો આવી છે. 

‘તે પ દ્ગ લ છે. આ (પ દ્ગલ) શ્વેતાદિ વણોિ ા આિારભ ત મૂતવ છે;...’ જ ઓ! આ તો  

શ્વેતાદિ તો પયાવય છે. પણ અહીં લોકોિે સમજાવ વા ગ ણ લીિા છે. પ દ્ગલમાું િોળ , સફેિ, લીલી 
અવસ્થા થાય છે. તેિ ા ‘આિા રભૂત મૂતવ છે;...’ પ દ્ગલ તો મૂતવ છે, જડ છે. આ વાણી, પૈસા, િાળ, 

ભાત, શાક, મ કાિ, ઝવે રાત, આબરૂ બિ ું પ દ્ગલ છે. જડ છે. આહા હા..! ‘શ્વ ેતાદ િ વણ ોિા 

આ િારભૂત મૂતવ છે; આિા મૂતવ ગ ણો છે.’ ગ ણ મૂતવ છે. પયાવય લીિી િે? આ પરમાણ િા ગ ણ 
છે. ‘આ અ ચેતિ છે;...’ તેિા અચેતિગ ણ છે. આ ત ો  અચેતિ છે તો એિા ગ ણો  પણ અચેતિ 
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છે, પયાવય પણ અચેતિ છે. ચેતિિ ી પયાવય ચેતિમાું અિે અચેતિિી પયાવય અ ચેતિમાું. કહો, 
આ પ દ્ગલિી વ્યાખ્યા કરી. 

મ મ ક્ષ  :– સોિ ગઢિો માગવ જ જ િો છે. 

ઉિર :– માગવ જ િો છે. જડ અિે ચૈતન્ય બે સ્ભન્ન છે. જીવ અિે અજીવ બે સ્ભન્ન છે. 

તો પ દ્ગલિી દિયા પ દ્ગલથી થાય છે, આત્માિી દિયા આત્મા થી થાય છે. આત્મા પ દ્ગલિ ી દિયા  

કરે એમ માિે, એ જડિો અ સ્ભમાિી છે, નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– આપ બોલો તો છ ો. 

ઉિર :– કોણ બોલે છે? ભાષા બોલે છે. આત્મા ભાષા માું આવી ગય ો? ભાષા તો જડ 
છે. ‘પુંદડતજી’! આહાહા..! આ તો અરૂપી છે. તેમાું તો વણવ, ગુંિ, રસ, સ્પશવ છે જ િનહ. 

મ મ ક્ષ  :– ભાષાિે શ ું ખબર  પડે છે કે આ પ ુંદડતજી છે. 

ઉિર :– એિે તયાું ખબર છે? એ તો જ્ઞાિિે ખ બર છે. ભાષા તો એ વી િી કળે છે. સ્વપર 

જાણવાિી શસ્ત ત આત્મા માું  છે. સ્વપર કથ ા કરવાિી  શસ્ત ત જડમાું છે. સ્વપર જા ણવાિી શસ્ત ત 
આત્મા માું છે અિે સ્વપર ક થા કર વાિી શસ્તત જડમાું છે. 

મ મ ક્ષ  :– જીવ માું િનહ? 

ઉિર :– જીવ માું િનહ. આ હાહ ા..! અત્યારે સ િરવ ાિે િામે સ િરેલ આમ થય ું િે એવા 

ભાષણ મોટા-મોટા કરે, અિે લોકો રુંજિ થાય. માણસ એકઠા થાય, હોય બિી વાત  નમથ્યાત્વિી. 

ઓહો હો..! નમથ્ય ાત્વ દૃઢ થાય  અિે માિે કે િમવકથા અ મે કરીએ છીએ. પરિ ું કુંઈ કરી શ કે એવી 
કથા કરે એ તો િુંસણભેિિ ી કથા છે. સમદકતિો િા શ  કરિારી કથ ા છે. સમજાણ ું  કાુંઈ? સેવા 

કરો, પરિી સેવ ા કર ો. કોણ કરે? સાુંભળ તો ખરો. પર િી સેવાિી વ્યાખ્યા શ ું? પર આત્મા અિ ે 
જડ તેિ ી પયાવય તો તેિાથી થાય છે. પરિ ું ત ું શ ું કરી શકે છે? 

મ મ ક્ષ  :– તો શ ું કરવ ું? હાથ  જોડીિે બેઠા રહેવ ું? 

ઉિર :– હાથ તયાું એિા બાપિા છે? હાથ તો જડિો છે. હાથિ ું હલિ-ચલિ તો જડથી 

થાય છે, આત્મા થી િનહ. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? અહીં તો પૂરણ ગલિ સ્વભા વ બિો પરમાણ   

પ દ્ગલિો છે. ગર મ પાણી છે. ઠુંડ  પાણી ગરમ થાય છે તે તો એ િી પયાવયિો સ્વભાવ છે. એ 
ઠુંડાિ ું ગરમ આત્મા કર ી શકે  છે એમ છે િનહ. આત્મા ખા ઈ શકે છે? િાુંતિ ી ભીંસ િ ઈિે રોટલીિ ું 
બટક ું કરી શ કે છે આત્મા? બટક ું તો ગલિ થય ું, પ દ્ગલિ ું ગલિ થય ું. 

મ મ ક્ષ  :– પેટમાું િાુંત હ ોય? 
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ઉિર :– એ તો બિી અુંગ્રેજીિી ભાષાઓ બિી. અહીં  બરાબર કર વ ું  (એમ કહે). કોણ 
કરે પણ? એ તો જડિી દિ યા છે. પૂરણગલિ સ્વભ ાવ તેિ ો છે. રોટલી બિી એ તો પૂરણ થય ું, 
બટક ું થય ું એ તો ગલિ થય ું. કોિ ું થય ું? શ ું આત્મા કરી શકે છે? 

મ મ ક્ષ  :– આ િ નિય ા માું રહે વાય એવ ું િથી. 

ઉિર :– િ નિયામાુંથી િી કળવાિ ી વાત છે આ તો. શ ું કહે છે? પૂરણગલિ કહ્ ું િે? કમવ 

પણ આવે છે અિે જાય છે એ પણ એિા કારણથી. આત્ મા કમવિ ું કાુંઈ કર ી િથી શ કતો, એમ કહ ે 

છે. શરીરમ ાું પણ આમ રોટલી ખાવી, પથ્ય રાખવ ું, પથ્યથી આ શર ીર ઠીક રાખ વ ું એ સ્બલક લ  

નમથ્યા છે. એ તો પ દ્ ગલિી જડિી દિયા છે. આ હાહા..! જડિી દિયા મ ારા થી થ ાય છે  એ મ માિ વ ું 
એ તો જડિે પોતાિ ું માિવ ું છે. ભારે ઝીણી વ ાત, ભાઈ! આ િ નિયામાું આ બિ ું શી ર ીતે ચાલશે? 

પેલા એમ કહે છે. મોટી મોટી વાત ું કરે અિે આવા ગપ્પ ા મારે. ભગવાિિે પણ વ સ્ત્ર હત ું. િીક્ષા  

લીિી િે? એક વસ્ત્ર રાખ્ય ું હત ું, અડિ ું વસ્ત્ર પછી એિા નમત્રિ ું હત ું તે આપી િી િ ું. એવી જૈિિી 
િયા! અરે..! હાલ.. હાલ. ભગવાિિે વસ્ત્ર હોય જ િનહ. ઇન્દ્ર વસ્ત્ર િેતા જ િથી. એ બિી કસ્ લ્પત  
વાત કર ી છે. ભગવાિ િીક્ષા  લે છે તો ઇ ન્દ્ર એક વસ્ત્ર િે છે તો ખુંભે રાખે છે. 

મ મ ક્ષ  :– ...િી સુંમનત થઈ ગઈિે? 

ઉિર :– બિાિ ી વાત. બિી કસ્લ્પત. ભગવાિ તો િ ગ્ન મ નિ તદ્ િ  દિગુંબર. એ િે તો 
મોરપી છી અિે કમુંડ ળ પણ િથી હોત ું. કલ્પાનતત પ રુષ છે. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– મ િી બન્યા પછ ી વસ્ત્ર િે છે. 

ઉિર :– િે છે, એવ ું આવે છે. શ્વેતાુંબરમાું એમ આ વે છે. એ કારણથી આપે છે. બાર 

માસ, સવા વષવ રહે પછી છૂટી જાય છે. મૂળ પાઠ એમ છે. અિે ‘કલ્પસ ત્ર’માું એમ છે કે અડિ ું 
વસ્ત્ર તેિા મામાિ ા નમત્ર હ તા તેમિે આપી િીિ ું. અડિો ટ કડો રાખ્યો. એ ‘અમ રચું દ્રજી’એ લખ્ય ું 

છે કે, જૈિિી કેટ લી િયા–ગું ભીરતા છે! આવ ું! અર..ર..! લોકોિે મારીિે... વસ્ત િ ો એવો સ્વભા વ  

જ િથી. મ નિ વસ્ત્ર રાખતા િથી અિે મ નિિ ેકોઈ િેતા  િથી. આહા હા..! જાવ ું-આ વ વ ું એ પ દ્ગલિો 
સ્વભા વ છે. પોતાિો સ્વભ ા વ િથી.  

હવે િમાવસ્સ્તિી વ ાત ચાલે  છે. િમાવસ્સ્ત એક પિાથવ છે. ભગવાિે કેવળજ્ઞાિ ીએ  ચૌિ 
રાજ લો કમાું એક િમાવસ્સ્ ત િામિો (પિાથવ જોયો છે). ‘સ્વભ ાવગનતદિ યારૂપે અિે 

ન વભાવગનતદિ યારૂપે પદરણત...’ ભાષા જ ઓ! આત્માિા સ્વભા વ રૂપે ઊધ્વવ ગનત થાય કા ું 

નવભાવરૂપે ચાર ગનતમાું જ વાિી ગનત હોય, પણ જીવ પોતે પદરણત હોય તો ‘જીવ-પ દ્ ગલિ ોિે 
સ્વભ ાવગનતિ ું અિે નવભાવગ નતિ ું નિનમિ તે િમવ છે.’ લ્યો. પરનણત જીવ અિે પ દ્ગલ બુંિે. કહો, 
સમજાણ ું કાુંઈ?  
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િમાવસ્સ્તકાય બી જાિે ગનત કરાવત ું િ થી, પણ જીવ અિે પ દ્ગલ સ્વભાન વક ગનત હોય કે 
નવભાનવક ગનત હોય, તો િમાવસ્સ્ત કાયિે નિનમિ કહેવા માું આવે છે. એ િમાવસ્સ્ત પિાથવ છે. સવવજ્ઞ  

પરમેશ્વર માું જ આ વાત છે. એ નસવાય કોઈ િમવમાું, કોઈ  મતમાું િમાવસ્સ્ત-અિમ ાવસ્સ્ ત બે દ્રવ્ય છે 

જ િનહ. અિે બ ે દ્રવ્ય િ હોય તો લોક–અલોકિા ભા ગ થાત જ િનહ. લોક અિે અલોકિા બે 
ભાગ પડ્યા છે એ િમાવસ્સ્ત-અિમાવસ્સ્તિા કારણે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એમ ભગવાિે  િમાવસ્સ્તકાય  

િામિ ું એક તત્ત્વ કહ્ ું. િીચે ખ  લાસો છે. જ ઓ! એકડો છેિે? 

‘ચૌિમા  ગ ણ સ્થ ાિિા અુંતે જી વ ઊધ્ વવગ મિસ્વભા વથી...’ ચૌિમ ું ગ ણસ્થાિ. કેવળજ્ઞાિિ ું 

તેરમ ું ગ ણસ્થાિ અિે મ સ્તત થવાિી તૈય ારી હોય તે ચૌિ મે થાય છે. ‘ઊધ્વવ ગમિ સ્વભ ાવથી 

લ ોકાુંતે જાય તે જીવિ ી સ્વભા વગન તદિયા છે...’ તો એમાું િમાવસ્સ્ત નિન મિ છે. બ સ. પદરણત ગનત 
કરે તો. ‘અિે સુંસારાવસ્થ ામાું કમવિા નિનમિે ગ મિ કરે તે જીવિ ી નવભા વગનતદિયા છે.’ એક 

ગનતમાુંથ ી બીજી ગનતમ ાું જાય છે, તે પોતાિા કારણે જાય છે. કમવ લઈ જાય છે એમ િનહ, એમ 

કહે છે. કમવ તો જડ પ દ્ગલ પરદ્રવ્ય છે. એક ગનતમ ાુંથી બીજી ગનત માું જવ ું એ જીવ િી નવભાનવક 
દિયા છે. િમાવસ્સ્તકાય તેમાું નિનમિ છે. આહાહા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? કેવ ું લખ્ય ું છે, જ ઓ! પદરણત 

લખ્ય ું છ ે િે? ‘નવભા વ ગનતદિ યારૂપે પદરણત જીવ-પ દ્ગલ ોિે...’ એવ ું િથી ક ે કમવ લઈ જાય છે. 

બીજી ગનતમ ાું કમવ લઈ જાય છે એમાું િમાવસ્સ્ત નિનમિ છે, એમ છે? આત્મા જ પોતાિી યોગ્યતાથી  
એક ગનત માુંથી બી જી ગનતમ ાું જાય છે ત્યારે િમાવસ્સ્ત કા યિે નિનમિ કહે છે. સમ જા ણ ું કાું ઈ? કોઈ 

કહે છે કે, ભાઈ! ‘શ્રેનણ ક’ રાજા િર કમાું ગય ા. એ તો સમદકત ી હતા, ક્ષાનયકસ મદ કતી હત ા તો 
કમવિા ક ારણથ ી િરક ગનત માું ગયા. 

મ મ ક્ષ  :– ત્યાું જવાિી કોઈિી ઇચ્છા હોય? 

ઉિર :– સ્બલક લ ખ ોટી વ ા ત છે. પોતાિી યોગ્યતાથી ગનતમાું ગયા છે. આમાું ઇ  કહે છે, 

જ ઓ! ‘ન વભા વગનતદિયા રૂપે પદરણત જીવ..’ છે. નવભાવ પદરણતરૂપ જીવ એ પોતાિે કારણે 
પદરણમ્યો છે. કમવિા કારણ થી જાય છે એમ િથી. કમવ તો બીજી ચીજ છે. આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– તો શ્રેનણકરાજાિ ો  ઊંિા પ રુષાથવ પહેલા કયો હતો. 

ઉિર :– વતવમ ાિ ગનતિ ું નવભાવ પદરણમિ છે. 

મ મ ક્ષ  :– આ િર કમાું ગય ા છે. 

ઉિર :– તે પોતાિ ી પયાવયથી ગયા, પૂવવિી િન હ. સૂક્ષ્મ વાત છે, પુંદડતજી! ઇ કહ્ ું િે? 

જ ઓિે! જીવ પદરણત ‘નવભા વગનતદિયારૂપે પદરણત જીવ–’ તો જીવ ગનતમાું નવભાવરૂપ પદરણત 
થાય છે તે પોતાથી છે. પૂવે ઘણા પાપ કયાવ હતા માટે ગનતમાું (જાય છે) એમ િ થી. વતવમાિમાું 
નવભાવગનતિી યોગ્યતા થી ગનત કરે છે. 

મ મ ક્ષ  :– ... 
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ઉિર :– .... પણ િનહ. એ તો કમવિી વાત થઈ. વતવમ ા િ. એવી વાત છે. 

મ મ ક્ષ  :– જૈિમાું કમવિો મો ટો.... 

ઉિર :– ભાઈ! ‘સોગિચુંિ જી’ કહેતા હતા િે કે કમવ થી કાુંઈ િથી થત ું. એ ‘સોિગઢ’િા 

સુંતિી આવી વાણી છે. કમવ થી આત્ મામ ાું કુંઈ થત ું િથી. આત્મામાું તો પોતાથી નવ કાર થ ાય છે. 
કમવ તો જડ છે. 

મ મ ક્ષ  :– જીવ પોતે પોતાથી  કઈ રીતે ગનતમાું જાય છે? 

ઉિર :– પોતે પોતાથી ગનત માું જાય છે એ પયાવયિો િમવ છે. એવી વાત છે. પયાવય એિી 

છે કે જડિી છે? સવાવથવનસ દ્ધિી ગનતપયાવય પોતાિા ન વભાવથી પદરણત કરે છે. એક સમયિ ી 
પયાવય એ પ ોતાિા કારણે પયાવય છે. 

મ મ ક્ષ  :– એ વખતિી એવ ી  જ યોગ્યતા છે. 

ઉિર :– એ જ છે. વાત એવી છે. 

મ મ ક્ષ  :– શાસ્ત્ર માું તો એમ આવે છે કે કોઈ ગનત માું લઈ  જાય છે. .... 

ઉિર :– લઈ જાય છે એ તો નિનમિિ ું કથિ છે. આિ પવૂી.. આિ પૂ વી.  

મ મ ક્ષ  :– પણ શાસ્ત્રમાું લખ્ ય ું છે. 

ઉિર :– લખ્ય ું તે કઈ અપેક્ષાથી લખ્ય ું છે? પોતાિા કારણે ગનત કરે છે ત્યાું આિ પૂવી 
ગનત િામકમવિ ું નિનમિ કહેવામાું આવે છે. કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ? આ ઉપાિાિ-નિનમિિા ગોટા. 
જડ અિે ચેતિ. 

મ મ ક્ષ  :– મોહિીય કમવ વગે રે સ્બ લક લ કુંઈ િનહ? 

ઉિર :– સ્બ લક લ િનહ. કમવ  પ દ્ગલ છે એ તો જડ છે. જડમાું શ ું આત્મા આવ્યો? જડિ ું 
આત્મા કુંઈ કરી શકે છે? જડ આત્માિ ું કરી શ કે છે? આત્મા અ રૂપી છે. 

મ મ ક્ષ  :– જૈિ ઉપર કમવિ ું જોર બહ  છે. 

ઉિર :– િન હ. સ્બ લક લ જો ર િથી. એ વાત ખો ટી છે. એ તો અમ ારે (સું વત) ૧૯૭ ૮ થી 

સાલથી ચ ાલે છે. ૧૯૭૧. ૫ ૬ વષવ થયા. કમવથી આત્મા માું કાુંઈ થાય છે એ સ્બ લક લ િનહ. સુંવત  
૧૯૭૧. ૭૦ અિે ૧. નવકારી  પયાવય પોતાથી થાય છે તો બીજી ચીજિે નિનમિ કહો. બીજી વ સ્ત થી  

પોતામાું થાય, તો જીવિો કોઈ જડ સ્વામી છે કે પરાણે નવકાર કરાવે? એમ છે િનહ. સમજાણ ું  
કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– આપિી વ ાત તો અચુંબો ઉત્પન્ન કરે છે. 

ઉિર :– વ સ્ત  એવી છે શ ું કરે? છે િે? નિનમિથી ગમ િ કરે છે. એવો અથવ છે, જ ઓ!  
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‘એક છૂટો પરમાણ  ગનત કરે તે પ દ્ગલિી સ્વ ભાવ ગનતદિ યા છે અિે પ દ્ગલ સ્કુંિ ગ મિ 
કરે તે પ દ્ ગલિ ી નવભ ાવગનતદિ યા છે.’ પણ પ્રત્યેક પરમાણ  નવભા વરૂપે પદરણમ્યા છે, એમ પાછળ 

ખ લાસો લીિો છે. જ ઓ! આ લાકડી ચ ાલે છે તો તેિ ા નવભાવપદરણા મથી ચાલે છે. એમાું એક 

પરમાણ  પણ પોતાિા નવભાવપદરણામ થી ગનત કરે છે અિે એક પરમાણ માું પણ નવભાવરૂપ 
પદરણમિ છે. આખા સ્કુંિમાું એમ િનહ, જ ઓ! છે? ‘(સ્કુંિમાુંિ ા િરેક પરમાણ િી) 

ન વભાવ ગનતદિ યા છે.’ આમ ચાલે છે. આુંગળી આમ ચાલે છે. પ્રત્યેક પરમાણ માું નવભાવગનતિી  

દિયા પદરણમિ છે તો ગ નત થાય છે. પરમ ાણ માું એક નવભ ાવગનત પદરણમ િ થય ું. એક 
પરમાણ માું. સ્ભન્ન પરમાણ  હોય તો સ્વભ ાવગનત છે. પણ સ્કુંિમાું છે તો સ્કુંિમાું સ્ભન્ન છે. પણ 

નવભાવરૂપ પદરણમિ છે તો એક પરમાણ  આમ ગનત  કરે છે. હાથ આમ ગનત કરે છે. એવો 
પ દ્ગલિો, અજીવિ ો સ્વભ ા વ છે.  

‘આ સ્વભાન વક તેમ જ વૈભાન વક ગનતદિ યા માું િમવદ્રવ્ય નિનમિ માત્ર છે.’ િમવદ્રવ્ય તો 

નિનમિમાત્ર છે. કોઈ એિે કરાવે છે એમ િનહ. એવો જ જીવ અિે પ દ્ગલિો નવભાવરૂપ 
પદરણમિિો સ્વભા વ પયાવ યિો છે, એમ બરા બર જાણ વ ું જોઈએ. એ વાત અહીં કહે છે. 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગ રુિેવ!) 
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ગુજરાતી ચાલે છે. આ ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ૯મી ગાથા. એમાાં િમાાસ્તતકાયિુાં  

વર્ાિ આવી ગયુાં. જીવિુાં, પુદ  ગલિુાં, િમાાસ્તતકાયિુાં (વર્ાિ) આવી ગયુાં અિે અિમાાસ્તતકાયિુાં 

(વર્ાિ) હવે ચાલે છે. 

‘તવભાવનતથનતક્રિયારૂપે અિે નવભાવનતથનતક્રિયારૂપે પક્રરર્ત જીવ-પુદ  ગલોિે નતથનતિુાં            

(-તવભાવનતથનતિુાં અિે નવભાવનતથનતિુાં) નિનમત્ત તે અિમા છે.’ પરમાર્ુ હો કે જીવ હો, પોતાિી 

તવભાવનતથનત કરે, જેમ જીવ નસદ્ધમાાં ઊર્ધવા ગનત કરે તોપર્ એ તવ ભાવગનત કહેવાય, એિે 

િમાાસ્તત નિનમત્ત છે અિે નતથર થાય એિે અિમાિુાં નિનમત્ત છે.  

એમ પરમાર્ુઓ તવભાવરૂપે એકલો ગનત કરે તો એ તવભાવગનત. પરમાર્ુ એક તથાિમાાં 

ઠરે એ તો તવભાવનતથનત ક્રિયા, અિે પુદ  ગલો તકાંિ જે આમ ગનત કરે તો એ દ રેક પરમાર્ુ 

નવભાવગનતિી પક્રરર્નતએ ક્રિયા કરે. એક એક પરમાર્ુ તવતાંત્ર (છે). નવભાવપર્ે પક્રરર્મતો એક-

એક પરમાર્ુ ગનત કરે એમાાં  િમાાસ્તત નિનમત્ત અિે નવભાવરૂપે પક્રરર્મિ કરીિે પરમાર્ુ તયાાં 

નતથર થાય તે તકાંિ, એ તકાંિ માહ્યલા પરમાર્ુિી વાત છે િે? એિે અિમાાસ્તતિુાં નિનમત્ત છે. 

જુઓ! સમય-સમયિો પરમાર્ુાં તકાંિમાાં હોવા છતાાં, નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છતાાં એ તવતાંત્ર છે. 

સમજાર્ાું કાાંઈ? તકાંિમાાં પરમાર્ુ હોવા  છતાાં અિે એ નવભાવરૂપ પક્રરર્મિછે એિુાં. એ પરિે 

લઈિે િનહ, એિી પોતાિી યોગ્યતાિે  લઈિે નવભાવરૂપ પક્રરર્મિ  છે. એમ જીવિુાં પર્ ગનત 

આક્રદમાાં સાંસાર દશામાાં નવભાવરૂપે ગનતિુાં પક્રરર્મિ તવતાંત્ર છે. નવભાનવક હોવા છતાાં એિે પરિે 

કારર્ે એ પક્રરર્મિ નવભાવ છે એમ િથી. એવી તવતાંત્ર નતથનત છે. 

‘નિનમત્ત તે અિમા છે.’ િીચે ખુલાસો કયો છે. ‘નસદ્ધદશામાાં જીવ નતથર રહે તે જીવિી 

તવાભાનવક નતથનતક્રિયા  છે. અિે સાંસારદશામાાં નતથર ર હે તે  જી વિી વૈભાનવક નતથનતક્રિ યા છે.’ 

આતમા એક ઠેકાર્ે રહે તો એ એિી વૈભાનવક ક્રિયા છે. ‘એકલો પરમાર્ુ નતથર રહે  તે પુદ  ગલિી 

તવાભાનવક નતથનતક્રિયા છે અિે તકાંિ નતથર રહે તે પુદ  ગલિી (-તકાંિમાિા દરેક પરમાર્ુિી) 

વૈભાનવક નતથનતક્રિયા છે.’ પોતાિે કારર્ે નતથર રહ્યો, પોતાિે કારર્ે વૈભાનવક હોવા છતાાં પોતાિે 

કારર્ે નતથર (થાય) એમાાં િમાાસ્તતિાું નિનમત્ત (છે). ‘આ જીવ-પુદ  ગલિી તવાભાનવક તેમ જ  

વૈભાનવક નતથનતક્રિયામાાં અિમાદ્રવ્ય નિનમત્તમાત્ર છે.’ હવે આકાશ અિે કાળ બે રહ્યા. 

‘(બાકીિાાં) પાાંચ દ્રવ્યોિે અવકાશદાિ (-અવકાશ દેવો તે રહેવાિુાં  તથાિ) જેિુાં  લક્ષર્ છે 

તે આકાશ છે.’ તે પર્ ભગવાિે છ દ્રવ્યમાાં આકાશ દ્રવ્ય તવતાંત્ર છે એમ જોયુાં. ‘(બાકીિાાં) પાાંચ 
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દ્રવ્યોિે વતાિાિુાં નિનમત્ત તે કાળ છે.’ કાળ નસવાયિા પાાંચ દ્રવ્યો છે, એિા પક્રરર્મિમાાં 

નિનમત્તકારર્ કાળ છે. ‘(જીવ નસવાયિાાં) ચાર અમૂતા દ્રવ્યોિા શુદ્ધ  ગુર્ો છે;...’ જીવ નસવાયિા 

ચાર અમૂતા. પુદ  ગલ નસવાય, િમાાસ્તત-અિમાાસ્તત, આકાશ, કાળિા શુદ્ધ ગુર્ો છે. ‘તેમિા પયાાયો 

પર્ તેવા (શુદ્ધ જ) છે.’ ચાર દ્રવ્યોમાાં કોઈ ક્રદ’ અશુદ્ધતા હોતી િથી. પરમાર્ુ અિે જીવ નસવાય 

ચાર દ્રવ્ય છે એમાાં અશુદ્ધતા કોઈ ક્રદ’ (થતી) િથી. 

‘[હવે િવમી ગાથાિી ટીકા પૂર્ા કરતા ટીકાકાર મુ નિરાજ શ્લોક દ્વારા છ દ્રવ્યિી શ્રદ્ધાિુાં 

ફળ વર્ાવે છે :]’ 

इति तिनपतिमार्ा ाम्भोतिमध्यस्थरत्नं  
द्यतुिपटलिटालनं िति षड्द्रव्यिािम   । 
हृति सतुनतििवतुिर्भ ाषणार्थ ंतवित्त े 
स र्वति पतमश्रीकातमनीकामरूपः ।।१६।। 

‘એ રીતે તે ષટ  દ્રવ્યસમૂહરૂપી રતિ...’ છ દ્રવ્યિી વ્યાખ્યા કરી. ‘ષટ  દ્રવ્યસમૂહરૂપી 

રતિિે–કે જે (રતિ) તેજિા  અાંબારિે લીિે ક્ર કરર્ોવાળુાં છે...’ એટલે કે દરેક દ્રવ્ય પોતાિી શસ્તતથી 

િભેલુાં છે. ‘તેજિા અાંબારિે લીિે ક્રકરર્ોવાળુાં છે....’ પોતાિી શસ્તતિા ભાવથી  જ એ પોતે 

પક્રરર્મી રહ્યુાં છે. ષટ  દ્રવ્ય ભગવાિિા શાસ્ત્ર માાં છે એ બીજે તયાાં ય હોતા િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

અિે ષટ  દ્રવ્યિી પયાાય તવાભાનવક કે નવભાનવક, એમાાં ચાર નસવાય, જીવ અિે પુદ  ગલિી બાંિે 

તવતાંત્ર તે તે સમયિી છે. 

‘અિે જે સ્જિપનતિા માગા રૂપી સમુદ્રિા મર્ધયમાાં...’ વીતરાગિા માગાિા છ દ્રવ્ય છે એમ 

કહે છે. સવાજ્ઞ નસવાય એ બીજે તયાાંય હોય િનહ. િમાાસ્તત અિે અિમાા સ્તત બીજે િથી. િમાાસ્તત, 

અિમાાસ્તત િ હોય તો લોક-અલોકિા બે ભાગ જ િ હો ઈ શકે. લોક અિે અલોકિા બે ભા ગ છે 

તેથી બન્ને દ્રવ્યો અ િાક્રદઅિાંત નતથર છે. ચૌદ બ્રહ્ાાંડમાાં નતથર છે. એ સ્જિપનતિા માગા, 

વીતરાગિા માગાિી અાંદર ‘સમુદ્રિા મર્ધયમાાં રહે લુાં છે તેિે–જે તીક્ષ્ર્ બુનદ્ધવાળો પુરુ ષ હૃદયમાાં 

ભૂષર્ાથે...’ છએ દ્રવ્યિે નસદ્ધ કરીિે, િમીજીવ પોતાિા અિુભવિી દૃનિ સનહત, છ દ્રવ્યિી શ્રદ્ધા 

પોતાિી શોભા અથે િા રે છે, એમ કહે છે. ‘િારર્ કરે છે, તે પુરુષ...’ આતમામાાં અાંતર એક 

દ્રવ્યિી આશ્રય દૃનિ થતાાં, અિુભવ થઈિે જે સમ્યક  થાય, એિે ષટ  દ્રવ્યિુાં વ્યવહારે જ્ઞાિ સાચુાં 

હોય છે એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? તવદ્રવ્યિા ચૈતન્યિા અવલાંબિે જેિે આતમદ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ 

યથાથા હોય, એિે આવા ષટ  દ્રવ્યિુાં વ્યવહારુાં જ્ઞાિ પર્ સાચુાં હોય, એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– એકલો હોય, છ દ્રવ્ય િ હોય... 
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ઉત્તર :– એ િ હોય તો એવી વતતુ  જ િથી. ષટ  દ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ તો એ ક સમયિી પયાાયમાાં 

સમાઈ જાય છે. એક સમયિી પયાાય જ એિે  સમાડિારુાં છે. આ તો અિાંતી પયાાયિો નપાંડ. શુાં 

કહ્યુાં એ? એક સમયિી જ્ઞાિિી અવતથા છ દ્રવ્યિે જાર્ે એ વી એિી તાકાત છે. એટલી જાર્ે તો 

એ એક સમયિી પયાાય જાર્ે. પર્ એ પયાાયિુાં જ્ઞાિ પર્ દ્રવ્યિા જ્ઞાિ નવિા પયાાયિુાં જ્ઞાિ સાચુાં 

હોઈ શકે િનહ. એમ કહે છે. 

મુમુક્ષુ :— બિા જ્ઞાિ ઉપર ચોકડી મારો છો. 

ઉત્તર :– કારર્ કે એક જ સમયિી જ્ઞાિિી દશામાાં છ દ્રવ્ય  જાર્વાિી તાકાત છે. એવી 

એક સમયિી જ્ઞાિિી પયાાય સામથ્યયાવાળી છે. જેર્ે છ દ્રવ્યિે જાણ્યા, કબૂલ્યા, તે એક સમયિી 

પયાાય કબુલી. પર્ એક સમયિી પયાાયિી  કબૂલાત તયારે યથાથા  કહેવાય? વતતુિી દૃનિ થઈ 

એ જ્ઞાયકમૂનતા શુદ્ધ ચૈતન્ય િાતુ. છ દ્રવ્યમાાં તો અિાંતા નસદ્ધો આવી ગયા. આવી ગયા કે િનહ? 

એ બિાિી શ્રદ્ધાિુાં નવ કલ્પિુાં જે જ્ઞાિ, એિે સાચુાં હોય કે જેિે  આતમા અખાંડ આિાંદમૂનતા, અભેદ 

શુદ્ધ ચૈતન્યિાતુ એિો અિુભવ થઈિે સમ્યગ્દશા િ હોય, એિે આ છ દ્રવ્યિુાં વ્ય વહારિુાં જ્ઞાિ 

સાચુાં હોય. ભારે! સમજાય છે કાાંઈ?  

કાલે બપોરે આપર્ે િહોતુાં આવ્યુાં? બપોરે આવ્યુાં હતુાં િે? તવદ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ જેિે હોય, એ 

પાર્ીિી શીતળતાિો અિે ઉષ્ર્તાિો ભેદ જાર્ે. એિુાં વ્યવહારુાં જ્ઞાિ  સાચુાં હોય. તવદ્રવ્યિાું જેિે 

જ્ઞાિ હોય એ શાક અિે લવર્િી ખારાશિી જુદાઈિે એ વાતતનવક જાર્ે. આહાહા..! સમજાર્ુાં 

કાાંઈ?  

(અહીંયા) કહે છે કે આવુાં જેિે છ દ્રવ્યિુાં વાતતનવક (જ્ઞાિ થાય), એમાાં તો કારર્ પરમાતમા, 

કાયા પરમાતમા બિુાં આવી ગયુાં િે? કારર્જીવ,કાયાજીવ એમાાં આવી ગયુાં. સમજાર્ુાં કાાંઈ? નત્રકાળી 

ભગવાિઆતમા, મહાપ્રભુ, એિી જેિે અાંતરમાાં દૃનિ અિે ભાિ છે તેિે છ દ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ હોય છે, 

તે મોક્ષિો કામી, મોક્ષમાાં અલ્પકાળમાાં જાયછે, એમ કહે છે. 

‘તે પુરુષ પરમશ્રીરૂપી કાનમિીિો વલ્લભ થાય છે...’ લ્યો? ‘(અથાાત  જે પુરુ ષ અાંતરાંગમાાં 

છ દ્રવ્યિી યથાથા શ્ર દ્ધા કરે છે, તે મુસ્તતલક્ષ્મીિે વરે છે).’ સમજાર્ુાં? એિે કેવળજ્ઞાિ થઈિે 

મુસ્તતિે પામી જાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– છ દ્રવ્ય તો બિા ક્રદગાંબર-શ્વેતાાંબર સૌિે માન્ય છે. 

ઉત્તર :– કોર્ માિે છે છ દ્રવ્ય? વાતતનવક છ દ્રવ્ય મા િે છે એ કોિે કહેવાું? નત્રકાળી 

કારર્દ્રવ્ય જીવ છે, તેિો આશ્રય લે તો સમક્રક ત થાય, એવુાં તો એ કારર્જીવિુાં  તવરૂપ છે. હવે 

એ કારર્જીવિે માિતા િથી  અિે રાગથી થાય, નિનમત્ત થાય એ એકપર્ ત ત્ત્વિે યથાથા રીતે 

માિતા િથી. ‘પાંક્રડતજી’! આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? છ દ્રવ્યમાાં તો એ આવ્યુાં  િનહ? જીવિુાં 
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વૈભાનવક પક્રરર્મિ પર્ ગનત  જ્યારે, ક્ષાનયક સમક્રકતી હોય, પર્ િરકમાાં ગનત કરતા હો ય, એ 

પોતાિા નવભાવ પક્રરર્મિિે લઈિે ગનત કરે છે. કમાિે લઈિે િનહ. 

મુમુક્ષુ :– એ તો આમાાં િથી લખ્યુાં, કમાશાસ્ત્રમાાં છે. 

ઉત્તર :– એ કમાશાસ્ત્રમાાં શુાં લખે? નિનમત્ત કોર્ એ જ્ઞાિ કરાવ્યુાં. અહીં તો સમય-સમયિો 

ક્ષાનયકસમક્રકતી જીવિો નવભાવ પક્રરર્ામ િરકમાાં જાય, તો પર્ એ પોતાિી ગનતિી  વૈભાનવક 

પક્રરર્મિિી યોગ્યતાથી તયાાં  જાય છે. કમા એિે લઈ જાય છે એમ છે િનહ. એવુાં દ્રવ્યિુાં તવરૂપ જ 

િથી એમ અહીં નસદ્ધ કર વુાં છે. છ દ્રવ્યમાાં એિી વૈભા નવક પક્રરર્નતથી ગનત કરો  કે તવભાનવક 

પક્રરર્નતથી ગનત કરો, એ પોતાિી પયાાયિી લા યકાત છે એમાાં પરિી કો ઈ અપેક્ષા છે િનહ. 

સમજાર્ાું કાાંઈ?  

ઘર્ા વખત પહેલા એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો િે? કે ભાઈ! આ તકાંિમાાં જે પરમાર્ુ  છે એ 

પરમાર્ુાં તો તકાંિિે લ ઈિે નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છે. ‘પાંક્રડતજી’! તો એકલો પરમાર્ુ હતો તયારે 

નવભાવ િહોતો. આમાાં ભેગો ભળ્યો તયા રે નવભાવ થયો. એ પ્રશ્ન થયો હતો. ‘કલ્યાર્જીભાઈ’! 

આ તો વીતરાગમાગા છે  બાપુ! એક પરમાર્ુ છૂટો હતો એ માાં નવભાવ િહોતો. અહીં તકાંિમાાં 

આવ્યો તો નવભાવ થયો. પ્રતયક્ષ દેખાય છે કે પરસાંયોગ થયો તો નવભાવ થયો. 

મુમુક્ષુ :– આપ િા પાડો છો કેમ તયારે? 

ઉત્તર :– એમ છે િનહ. એ સમયે પરમાર્ુ અાંદર નવભાવરૂપે પક્રરર્મેલો છે, તવભાવરૂપે 

િથી. છૂટો તવભાવરૂપે હતો. અહીં નવભાવરૂપે (થયો). નવભાવરૂપે પક્રરર્મિ એિી  પોતાિી 

પયાાયિી લાયકાતથી થયેલુાં છે. પેલા તકાંિિા રજકર્ો તો  નિનમત્ત છે, ઉપાદાિ તો એિુાં પોતાિુાં  

છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ પ્રશ્ન તયાાંથી એિી કોરથી ઇસરીથી આવે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? કેમ આ 

તકાંિમાાં પરમાર્ુ નવભા વરૂપે થયો છે? કે િક્કી તકાંિિી કાાં ઈક અાંદર અસર છે. તકાંિિા સાંબાંિે 

પરમાર્ુ નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છે. એકલો પરમાર્ુ છે એવો અ હીં કેમ િ રહ્યો? ‘પાંક્રડતજી’! 

સમજાર્ાું કાાંઈ? એકલો પરમાર્ુ છે એવો અહીં કેમ િ રહ્યો? માટે નવભાવરૂપ તકાંિિે કારર્ે થયો. 

એમ છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– સૂક્ષ્મ હતો તે તથૂળ થયો. 

ઉત્તર :– તથૂળ થયો પર્ તથૂળ કેમ થયો? પોતાિે કારર્ે થયો. 

મુમુક્ષુ :– તથૂળમાાં આવ્યો માટે િનહ? 

ઉત્તર :– િનહ. ‘કાાંનતભાઈ દેસાઈ’એ એ પ્રશ્ન ઘર્ા વષા પહેલા કયો હતો. આમ કહે છે 

કે જુઓ! એકલો પરમાર્ુ સૂક્ષ્મ હોય એવો જ અહીં સૂક્ષ્મ  રહ્યો  છે? અહીં આવ્યો એટલે તથૂળ 
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થયો છે. અહીં તથૂળ િથી થયો તો એક પરમાર્ુ તથૂળ િથી તો બિુાં તથૂળ િથી. માટે તથૂળ થયો 

તે તથૂળિા સાંગે તથૂળ થયો. એમ િથી. સમજાર્ાું કાાંઈ?  

એમ જીવ પર્ કમાિા સાંગે છે માટે કમાિા સાંગિે  લઈિે નવભાવરૂપી ગનત કરે કે નવભાવરૂપ 

પક્રરર્મે એમ િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? વાત તો તવતાંત્ર બિી આવી ગઈ. જ્ઞાિાવરર્ીય કમાિા 

સાંબાંિમાાં છે માટે જ્ઞા િ હીર્ુ પક્રરર્મે છે એમ િથી. પોતાિી હીર્ા પક્રરર્મવાિી  તે સમયિી 

પયાાયિી યોગ્યતાથી પ ક્રરર્મે છે. કમાિુાં, જડિુાં, દશાિમોહિુાં નિનમત્ત છે માટે અહીં રાગ-દ્વેષ 

નમથ્યયાતવ થાય છે, એમ િથી. અહીં પર દ્રવ્યિી તવતાંત્ર વાતિુાં વર્ાિ કયુું િે? નમથ્યયાતવ અિે 

રાગ-દ્વેષપર્ે પર્ નવભાવપર્ે  પર્ જીવ તે તે સમયિી તે  તે યોગ્યતાથી તવતાંત્ર (પક્રરર્મે) છે. 

નિનમત્ત ભલે હો. પર્ નિનમત્ત હો માટે આ પક્રરર્મિ છે એમ િથી. એ નિનમત્તિી હયાતી છે માટે 

નવભાવિી હયાતી છે એમ િથી. એિી પોતાિી પયાાયિી ... પક્રરર્મિી હયાતી (છે) માટે 

નવભાવિી હયાતી છે. આહાહા..! મોટા વાાંિા તમારે તયાાં. કમાથી આમ થાય. 

જુઓિે! કેટલો ખુલાસો કયો છે! અહીં પરમાર્ુ તકાંિમાાં  છે. દરેક પરમાર્ુ ગનતમાાં 

નવભાવગનતરૂપે પક્રરર્મેલો છે. તો કેમ? કે આ ઝાઝા ભેગા છે માટે? િા. પોતે તવતાંત્ર તે સમયિી 

પયાાયે, નવભાવરૂપે થયો છે અિે  નતથર થયો છે એ પર્ નવ ભાવરૂપે પોતે નવભાવરૂપે હોવાથી 

(પક્રરર્મ્યો છે). પરિે કારર્િે િનહ, એ વખતે નતથર છે. આ નતથર થઈ ગયો છે આમ. સમય 

સમયિો પરમાર્ુ અિે જીવિો નવભાવપયાાય પર્ સ્ભન્ન-સ્ભન્ન સમયિો તવતાંત્ર છે. આહાહા..! 

કહો, ‘ભીખાભાઈ’! એ કહ્યુાં િે? સ્જિપનતિા માગામાાં આ હોય છે. વીતરાગ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ 

તીથુંકરદેવ, એિા માગામાાં આ વર્ાિ  હોય છે, બીજે હોતુાં િથી. એ ૧૬મો કળશ  થઈ ગયો. ૯મી 

ગાથા થઈ. દસમી. 

िीवो उवओर्मओ उवओर्ो णाणिनंसणो होइ । 
णाणवुओर्ो दुतवहो सहावणाणनं तवहावणाणनं ति ।।१०।। 
ઉપયોગમય છે જીવ િે ઉપયોગ દશાિ-જ્ઞાિ છે; 

જ્ઞાિોપયોગ તવભાવ તેમ નવભાવરૂપ નદ્વનવિ છે. ૧૦. 

જુઓ! વર્ાિ કયુું છે. ‘અહીં (આ ગાથામાાં) ઉપયોગિુાં લક્ષર્ કહ્યુાં  છે. આતમાિો ચૈતન્ય-

અિુવતી પક્રરર્ામ તે ઉપયોગ છે.’ જુઓ! વ્યાખ્યા. ભગવાિઆતમા ચૈતન્ય, એિો અિુવતી, એિે 

અિુસરીિે થિારા પક્રરર્ામ, એ ઉપયોગ (છે). ભાષા જુઓ! જીવમાાં કેવળજ્ઞાિરૂપી  પક્રરર્મિ 

થાય, મનતજ્ઞાિરૂપ થાય, શ્રુતજ્ઞાિરૂપ થાય, અવનિરૂપ થાય, મિઃપયાયરૂપ થાય, કે અવગ્રહ, 

ઇહા, અવાય, િારર્ારૂપ થાય, એ પોતે ચૈતન્યિે અિુસરીિે થિારા પક્રરર્ામ છે. કમાિે અિુસરીિે 

થિારા પક્રરર્ામ એ છે િનહ. શુાં છે? ‘સેઠી’! 



ગાથા – ૯ થી ૧૦, શ્લોક-૧૬        પ્રવચિ િં. ૧૫                                    183 

‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે...)’ જે કાંઈ અવગ્રહ થાય. મનતિા ચાર 

ભેદ છે િે? અવગ્રહ, ઇહા, અવાય, િારર્ા. એ પયાાય પર્ ચૈતન્યિે  અિુસરીિે થાય છે. 

સાાંભળવાિે કારર્ે કે ક માિા અભાવિે કારર્ે આ મ થાય છે એમ િથી. ‘પાંક્રડતજી’! શુાં અવગ્રહ 

થાય છે તો નવભાવજ્ઞાિ છે? એ કહેશે. નવભાવજ્ઞાિ છે એ ચાર જ્ઞાિિે નવભાવજ્ઞાિ કહેશે. 

કેવળજ્ઞાિિે તવભાવજ્ઞા િ કહેશે. છતાાં ચાર જ્ઞાિિા બિા  પેટા ભેદો, અવગ્રહ, ઇહા, અવાય, 

િારર્ા શ્રુતિા પર્, થોડુાં શ્રુત, નવશેષ શ્રુત બિુાં, એવુાં જે પક્રરર્ામ એ ચૈતન્યિે અિુસરીિે (થાય 

છે). આતમા દ્રવ્ય, એિો ચૈતન્ય ગુર્ એિે અિુસરીિે પક્રરર્ામ થાય છે. આ દ્રવ્ય-ગુર્ િે પયાાયિી 

તવતાંત્રતા. સાાંભળવાિે અિુસરીિે પ ક્રરર્ામ થતા િથી એમ કહે  છે. શુાં છે? ‘સેઠી’! શુાં કહે છે? 

હજી થોડુાં ખોલો એમ કહે છે. 

‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે વતા િારો) પક્રરર્ામ...’ પક્રરર્ામમાાં 

મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ, મિઃપયાયજ્ઞાિ, કેવલજ્ઞાિ. અિે મનતિા ભેદો અિે શ્રુ તિા 

ભેદો જેટલા અાંદર પયાાયમાાં દેખાય, એ બિા પયાાય પક્રરર્ામ ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયા  છે. 

પાંક્રડતજી! આ જુઓ તો ખરા! શુાં છે? કમાિા ક્ષયોપશમિા કારર્ે થયા એમ િનહ, એમ કહે છે. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– એમ છે. વતતુિી નતથનત એવી છે. 

‘(ચૈતન્યિે અિુસરીિે વતાિારો) પક્રરર્ામ તે ઉપયોગ છે.’ જુઓ ભાષા! આહાહા..! એક 

જ શબ્દમાાં... જે અાંતર જ્ઞાિિા, મનતિા, શ્રુતિા પક્રરર્ામ થાય છે, એ એિા દ્રવ્યિા ગુર્િે 

અિુસરીિે થાય છે. સાાંભળવાિે અિુસરીિે થાય છે, વાાંચવાિે અિુસરીિે થાય છે શબ્દોમાાંથી  

અહીં, એમ િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આવો માગા! કહો, આ કહે છે કે િનહ? આ ચશ્મા હોય તો 

અાંદર જાર્વાિો ઉપયોગ થા ય. સ્બલકુલ જૂઠ વાત છે. તે સમયિા જ્ઞાિિા ઉપયો ગિા પક્રરર્ામ 

તે દ્રવ્યિે અિે ગુર્િે અિુસરીિે થયા છે. ચશ્માિે અિુસરીિે થયા િથી. જુઓ! આમાાં છે કે િનહ 

પર્? 

મુમુક્ષુ :– સાાંભળીએ છીએ તો નવચાર બદલાય છે કે િનહ? 

ઉત્તર :– નવચાર બદલાય છે, આતમદ્રવ્યિે અિુસારે બદલાય છે. આ તત્ત્વિી 

નવપરીતતાિી નિકાલવતી ચીજ બતાવે છે.  

આતમા પોતાિો તવભાવ જે જ્ઞાિ-દશાિ. અહીં ઉપયોગ તો હજી બે  છે િે? જ્ઞાિ અિે 

દશાિ બે. ચૈતન્ય આતમા  અિે એિો જ્ઞાિ-દશાિ ગુર્. એિામાાં જેટલી જ્ઞાિ, દશાિિી પયાાય 

પક્રરર્ામ થાય, એ બિા આતમાિે અિુસરી િે છે. નિનમત્તિે અિુસરીિે, વાર્ીિે અિુસરીિે, 

સાાંભળવાિે અિુસરીિે, પાિાિે અિુસરીિે કે કમાિા ક્ષયોપશમિે અિુસરીિે તે પક્રરર્ામ (થાય) 
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છે એમ છે િનહ. આહાહા..! ‘કલ્યાર્જીભાઈ’! આવુાં વીતરાગિાું તત્ત્વ છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? સાિારર્ વાત હોય પર્ એમાાં તવતાંત્રતાિો ઢાંઢેરો છે. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– જીવિી પયાાય... 

ઉત્તર :– જીવિી પયાાય જીવિે અિુસરીિે થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– ચાહે તો તવભાવ પયાાય હો કે... 

ઉત્તર :– કે નવભાવપયાાય હો. ઓલા કહે છે િે? િો કીિુાં? સાંસારી પ્રાર્ીિે તો પુદ  ગલિા 

સહારાથી જ બિુાં કામ ચાલે છે. એમ આવ્યુાં હતુાં. અરે..! ભગવાિ! શુાં કરે છે તુાં આ? એક એક 

સમયિી જ્ઞાિિી પયાાય. મનતિી, અવગ્રહિી, ઇહાિી, અવાયિી, િારર્ાિી, એ એક એક સમયિી 

પયાાય ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયેલી છે. નિનમત્તિે અિુસરીિે, સાાંભળવાિે અિુસરીિે િનહ. એિુાં 

િામ અિેકાાંત છે. એમ િનહ કે એિે અિુસરીિે થઈ અિે સાાંભળવાિે અિુસરીિે પર્ થઈ, એમ 

બે કહો તો અિેકાાંત થાય. એમ િથી. ‘પાંક્રડતજી’! આ બિા પાંક્રડતાઈિા ઝઘડા. 

મુમુક્ષુ :– ... નસદ્ધ િથી થતુાં. 

ઉત્તર :– નસદ્ધ િથી થતાું. પોતાિા જ્ઞાિિી પયાા યિો એ સમયિો અાંશ પોતાથી છે, એમ 

પરિા કારર્ે છે એમ નસદ્ધ  િથી થતુાં. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? એય..! ‘ભીખાભાઈ’!  

જુઓ! ‘(આ ગાથામાાં) ઉપયોગિુાં લક્ષર્ કહ્યુાં  છે. આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે 

અિુસરીિે વતાિારો)...’ થિારો, પક્રરર્મિારો ‘પક્રરર્ામ તે  ઉપયોગ છે.’ જ્ઞાિાવરર્ીયિો 

ક્ષયોપશમ છે માટે મનતિા  પક્રરર્ામ થાય છે એમ િથી, એમ કહે છે. ભાઈ! આ લખાર્ આખા 

‘ગોમ્મટસાર’માાં તો એ આવે, લ્યો! એ તો નિનમત્ત શુાં છે તેિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે. 

મુમુક્ષુ :– હોય જ. 

ઉત્તર :– હોય છે. કે ક્રદ’ િથી? એિો પ્રશ્ન જ તયાાં છે? અહીં પોતાિા પક્રરર્ામ મ નતિા 

જેટલા ભેદ છે, તે માાંયલો કોઈપર્ ભેદ પોતામાાં થાય એ પોતાિે  અિુસરીિે થયેલો છે. કહો, 

‘ભીખાભાઈ’! આ સાાંભળવાિે અિુસારે િનહ એમ કહે છે. વાાંચીિે અિુસરીિે િનહ. જુઓ તો  

ખરા! 

મુમુક્ષુ :– તે નિનમત્ત તો રહે છે. 

ઉત્તર :– તયારે નિનમત્ત છે તો નિનમત્તિાું જ્ઞાિ કરાવવા માટે તયારે રહે છે. 

મુમુક્ષુ :– નિનમત્તિી વાત િ કરો તયાાં સુિી મજા પડે િનહ. 
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ઉત્તર :– નિનમત્ત પર્ પરદ્રવ્ય છે. એવી પોતાિી પયાાયિા કાળે તે પયાાય પક્રરર્મે  છે, 

તયારે એિુાં તવતાંત્રપર્ુાં છે. આિે કારર્ે નિનમત્તપર્ે પક્રરર્મે છે એમ છે? એિે કારર્ે િનહ, આિે 

કારર્ે િનહ. આહાહા..! જૈિદશાિિાું કોઈપર્ તત્ત્વ એક બોલમાાં એટલુાં  તવતાંત્ર ઉભુાં થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– મોક્ષિી નસનદ્ધ તવતાંત્રતાથી થાય છે. 

ઉત્તર :– તવતાંત્રતાથી નસનદ્ધ થાય છે. આહાહા..!  

અહીં તો કહે છે કે ‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે...)’ આતમા દ્રવ્ય, 

ચૈતન્ય ગુર્ એિે અિુસરીિે થિારો પક્રરર્ામ તે પયાાય. ભાષા તો જુઓ! દ્રવ્ય-ગુર્ અિે પયાાય. 

દ્રવ્ય એટલે આતમા, ચૈતન્ય ગુર્, એિી જેટલી ઉપયોગિી જા ર્વા-દેખવાિી પયાાય (થાય) એ 

ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. જુઓ! આ બિા ચશ્માથી થાય, ફલાર્ાથી થાય, મોટી તકરારો કરે 

છે િે? 

મુમુક્ષુ :– હા પર્ ચશ્મા તો ચડાવવા પડ્યા. 

ઉત્તર :– કોર્ ચડાવે? ચડાવે કોર્ િે ઉતારે કો ર્? એ તો એિી જડિી ક્રિયા  છે. એ તો 

આવી ગયુાં િનહ? આ પરમાર્ુ નવભાવરૂપે પક્રરર્નમત છે. નવભાવરૂપે પક્રરર્મીિે નતથર રહે છે એ 

તો એિે કારર્ે. શુાં આાંગળીિે કારર્ે, િાકિે કારર્ે અાંદર નતથર રહ્યાુંછે? 

મુમુક્ષુ :– દેખાય તો છે. 

ઉત્તર :– શેિુાં દેખાય છે? દેખાય તો આ આમાાં છે એ મ દેખાય અિે આ આમાાં છે  એમ 

દેખાય. આ આિે લઈિે છે એમ કોર્ દેખે છે? ‘ભીખાભાઈ’! વીતરાગ સવાજ્ઞિુાં તત્ત્વ, છ દ્રવ્યિી 

આ વ્યાખ્યા ચાલે છે. એમાાંથી ઉપયોગિી વ્યાખ્યા લીિી. ચૈતન્યિો પહેલો ઉપયોગ લક્ષર્ છે િે? 

આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય-ગુર્-પયાાયથી તાદાતમ્ય કહ્યુાં હતુાં. 

ઉત્તર :– એિી પોતાથી છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..! આવે છે એિે અિુસરીિે, પર્ 

માિે છે કે આિે લઈિે થયુાં. નમથ્યયાભ્રમ અજ્ઞાિ છે ઇ. પહેલા નવચાર એવા િહોતા  અિે અતયારે 

આવા િવા વિારાિા થયા. માટે તો કાાંઈ ફેર પડ્યો કે િનહ આ સાાંભળવાિે  અિુસારે? િા. એમ 

કહે છે. તે કાળે પર્ તે પક્રરર્ામ તેિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયેલા છે. કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

આહાહા..! એમ કહે છે, કે ભગવાિઆતમા વતતુ અિે એમાાં ચૈતન્ય ગુર્ નત્રકાળ છે. હવે 

ગુર્િી પયાાયમાાં અહીં ઉપયોગ ગુર્ લેવો છે િે? ઉપયોગિી જે પયાાય થાય છે, તે પયાાય ગુર્િે 

અિુસારે જ થાય છે. એિી લાયકાત તે સમયિી પયાાય (થવાિી છે) એ ગુર્િા અિુસારે થાય 

છે. પરિે અિુસારે થાય છે એમ િથી. ઉપયોગિી વતામાિ પયાાય પોતાથી પોતાિે અિુસરીિે 

થાય એમ માિે તેિે વાતત નવક ચૈતન્યિા ઉપયોગિે  વતામાિ તવતાંત્ર માન્યો. પર્ જે એમ માિે 
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કે પરિે લઈિે થાય તે ર્ે આતમાિા ઉપયોગિે મા ન્યો િથી. એ તો પરિે લઈિે થયો એ મ માન્યાું 

અિે પર હતુાં તો થયો (એમ માિે છે). કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

‘લીંબડી’માાં અમારે ‘ચાંદ્રશેખર’ સાથે થયુાં હતુાં િે? તમારી સાથે કરીએ. નવચાર ... આમ 

વાદનવવાદ કરવો િનહ પર્ આપર્ે નવચાર કરીએ. એ તો સમજવુાં હોય એ બિુાં  સમજે. અમે કોઈ 

એિી સાથે નવવાદ કરતા િથી, નવચાર કરતા િથી. અમારી વાત સૂક્ષ્મ છે. કીિુાં ભાઈ. આ તમારા 

માર્સ સમજે અિે અમે િ સમજીએ? અરે ભગવાિ! સમજવા માટે તયાાં આવ્યા? તમે તો વાદ 

કરવા આવ્યા છો. પછી થોડી વાત થઈ તયાાં  બોલો આ બિાિે પૂછો કે  જુઓ! આ ચશ્માથી જ્ઞાિ 

થાય છે કે િથી થતુાં? ચશ્મા િ હોય તો થાય? બોલો. તમારો પ્રશ્ન આવી ગયો, કીિુાં, ચચાા થઈ 

ગઈ. આકરુાં કામ, બહુ આકરુાં કામ. એય..! ‘ચાંદ્રશેખર’ છે િે? ‘જીવાપ્રતાપ’િો ભત્રીજો હમર્ા 

િથી દેખાતા. દમિો રોગ છે. ભાઈિે ખબર છે. હમર્ા ‘ભાવિગર’ આવ્યા હતા. એ આતમા છે, 

હોં!  

મુમુક્ષુ :– એિે એવુાં ભાતયુાં તો શુાં કરે? 

ઉત્તર :– એ શુાં કરે? વાત એવી છે કે આ વતતુિુાં તવરૂપ જ એવુાં છે કે એિો જે સમયિો  

જે પયાાય, જ્ઞાિ અિે દશાિિો, ચક્ષુિો, અચક્ષુિો, અવનિિો, કેવળજ્ઞાિિો, કીિુાં િે? કેવળજ્ઞાિિા 

પક્રરર્ામ થયા એ જીવિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયા છે. એ સાંઘેયર્ મજબુત છે િે જ્ઞાિાવરર્ીિો 

ક્ષય થયો માટે કેવળજ્ઞા િ થયુાં. એમ િથી. આહાહા..! જૈિમાાં તો એ લાકડુાં (ગરી ગયુાં છે), 

જ્ઞાિાવરર્ીયથી (જ્ઞાિ હીર્ુાં થાય).  

આ વતતુ તવતાંત્ર સતય એવી છે. આહાહા..! ભગવાિ! જેમ દ્રવ્ય તવતાંત્ર છે. જેમ કોઈિી 

અપેક્ષા છે િનહ. એિો ગુર્ પર્ તવતાંત્ર છે, કોઈિી અપેક્ષા િથી, એમ એક સમયિી પયાાય પર્ 

ખરેખર તવતાંત્ર છે. અહીં તો હજી ચૈતન્યિે અિુસરીિે કહ્યાું. કેમ કે ઉપયોગ છે નત્ર કાળીમાાંથી 

અિુસરીિે એમ કહ્યાું. િનહતર તો તે સમયિો પયાાય તે ગુર્ નવિા તવતાંત્ર છે. એ તો 

‘નચદ  નવલાસ’માાંથી બતાવ્યુાં હતુાં. ‘નચદ  નવલાસ’. ગુર્ નવિા પયાાય, પયાાયિુાં કારર્ છે. અહીં તો 

હજી ગુર્િે અિુસરીિે લેવુાં છે. 

મુમુક્ષુ :– પયાાયિે પર્ તવતાંત્ર  બતાવી છે. 

ઉત્તર :– તવતાંત્ર છે. આહાહા..! એમ છે. આહાહા..! કાંઈ ખબર િનહ િે ઝઘડા અિે 

વાદનવવાદ (કરે). ‘વાદનવવાદ કરે સો અાંિા. સદ  ગુરુ કહે સહજ કા િાંિા.’ આ તો સહજિો િાંિો 

છે. આ જ્ઞાિાવરર્ીયથી જ્ઞાિ રોકાયુાં, જ્ઞાિાવરર્ીયમાાં ક્ષયોપશમ િ હોય તો જ્ઞાિ (ઉઘડે િનહ). 

આ ‘રતિચાંદજી’ તો બહુ લખે છે. જરા કાંઈક પ્રશ્ન આવ્યો  અિે કમાિે લઈિે આમ થ યુાં, કમાિે 

લઈિે આમ થયુાં. ‘રતિચાંદ’ છે િે? ‘મુખતયાર’. 
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મુમુક્ષુ :– િવલમાાં એમ લખ્યુાં છે. 

ઉત્તર :– ભલે લખ્યુાં પર્ કઈ િયિુાં  લખાર્ છે એ સમજ્યા નવિા? આ યથાથા િયિુાં 

કથિ છે. એ વ્યવહારિયિુાં કથિ છે. નિનમત્તિુાં. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે.’ બાર પ્રકારિો ઉપયોગ, એિો પયાાય એ િમા છે. િમા 

એટલે એર્ે િારી રાખેલો િમા. િમા એટલે આ મોક્ષમાગા અતયારે િનહ. ઉપયોગ જીવે િારી રાખ્યો 

માટે િમા અિે આતમા િમી. સમજાય છે કાાંઈ? ‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે.’ આહાહા..! 

આવા કથિો સાંતોએ, ક્રદગાંબર મુનિઓએ એટલા ટૂાં કા શબ્દોમાાં એકદમ છ દ્ર વ્યિો ઢાંઢેરો પી્ો. 

દરેક સમયિી તે તે વૈભા નવક કે તવભાનવક પયાા ય, તેિો કતાા તે દ્રવ્ય છે. બીજો િનહ, િનહ િે  

િનહ. છએ દ્રવ્યિી વહેંચર્ી થઈ ગઈ અહીં તો. ચાર તો શુદ્ધ જ છે. બે અશુદ્ધ (થાય છે), જીવ 

અિે પુદ  ગલ. તો પર્ કહે છે કે અહીં  ચાર જ્ઞાિ અિે ચાર દશાિ નવભાવ કહેશે અિે કેવળજ્ઞાિ, 

કેવળદશાિિે તવભાવ કહેશે. છતાાં એ બિો તવભાવ કહો, નવભાવ કહો પર્ એ પોતાિે અિુસરીિે 

થયેલ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..! ગજબ વાત છે િે! તવતાંત્રતાિા ઢાંઢેરા... આહાહા..! એ 

તવતાંત્ર છે. ઢાંઢેરો એટલે? એમ છે. એમ પ્રનસદ્ધ કરે છે. સમજાર્ાું કાાંઈ? 

આ આાંખો િ હોય તો કાાંઈ ઉપયોગ કામ કરે? કહો, ઠીક. કાિ ફૂટી જાય તો સાાંભળવાિો 

ઉપયોગ કામ કરે? એય..! ‘દેવાિુનપ્રયા’! ભગવાિ! દરેક સમયિી પયાાય હી ર્ી હો, અનિક હો 

કે નવપરીત હો, એ પોતાિે અિુસરીિે થઈ રહી છે. પરિી કોઈ અપેક્ષા છે િનહ. નિશ્ચયિુાં તવતાંત્રિુાં 

તવરૂપ જ એવુાં છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? જ્ઞાિિો પયાાય આવે છે  અાંદરથી, છતાાં અજ્ઞાિીિે ભાસ થા ય 

છે કે આ, આ એમાાંથી થયો. એ ભ્રમ થઈ જાય છે એિે. ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! એવી તપિતા... 

મુનિઓ સાંતો ક્રદગાંબરોએ સવાજ્ઞિે અિુસરીિે પાંથ થાંભાવી રાખ્યો છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

એ તો (સાંવત) ૧૯૭૧માાંથી આ કહ્યુાં. ‘લાઠી’િા ચોમાસામાાં. ૧૯૭૧. ૫૬ વષા થયા. 

જ્ઞાિ, દશાિ અિે નવકાર કમા િે લઈિે સ્બલકુલ િનહ. જરીયે િનહ. પોતાિે કારર્ે છે. ખળભળાટ 

થઈ ગયો હતો, ખળભળાટ થઈ ગયો. ‘દામોદરશેઠ’ બહુ કમાિા માિિારા હ તા. કમાપક્ષી બહુ 

કમાપક્ષી. તમારે વાતચીત થઈ હતી. એ આિે ગર્ે પર્ િનહ. એવા સત્તાનપ્રય. ચચાા  તમારે બહુ 

થઈ હતી. અરે..! આહાહા..! કમાિે લઈિે થાય, કમા નવિા િ થાય, આવુાં કોર્ે શીખવ્યુાં? અમારા 

ગુરુએ તો શીખવ્યુાં િહોતુાં. એમ કહેતા. ‘નહરાજી મહારાજે’ તો કહ્યુાં િહોતુાં. તો આ તયાાંથી લાવ્યા? 

મુમુક્ષુ :– અાંદરિા ગુરુ પાસેથી. 

ઉત્તર :– આ પડાઈ ઊડીિે તયાાં જશે? 

મુમુક્ષુ :– ‘સોિગઢ’. 

ઉત્તર :– એમ કહેતા. 
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મુમુક્ષુ :– એ સમયે ‘સોિગઢ’ હતુાં જ િનહ. 

ઉત્તર :– ‘સોિગઢ’ હતુાં િનહ. પક્રરવતાિ પર્ કાાંઈ હતાું િનહ. ૫૬ વષા પહેલા. ૧૯૭૧ િી 

સાલ. સાંવત  ૧૯૭૧. ૧૯૭૦માાં દીક્ષા લીિી. આ ૧૯૭૧િી વાત છે. બપોરે વ્યાખ્યાિ ચાલતુાં  

હતુાં. આઠમ અિે ચૌદશ િે પાખી. એ લોકો પાખી કરે છે િે? તયારે એક કલાક મિે કહેતા હતા, 

તમે વાાંચો. પછી એમાાં આવતુાં હતાું. બિા સાાંભળે. એમ કહે કે આ તો કાાંઈક િવુાં કહે છે. આ 

ગુરુએ કહ્યાું િથી. એ ‘નહરાજી મહારાજ’ પાછળ બેઠા, એ સાાંભળે. કાંઈક દાખલો આપ્યો. 

ભગવતીમાાં પહેલા શતકિા ત્રીજા ઉપદેશમાાં આમ કહ્યુાં છે, કે પોતાિા ઉઠાાંતરિા બ ળે વીયા 

પુરુષાથાથી જ્ઞાિિી, દશાિિી, આિાંદિી વગેરે નવકારી આક્રદ પયાાય પોતાથી થાય છે. પરથી થાતી 

િથી. 

મુમુક્ષુ :– ભગવતીિાું િામ આવે એટલે બોલી િ શકે. 

ઉત્તર :– બોલી િ શકે. પર્ તે ક્રદ’ તો આ હતુાં જ તયાાં? આ વાાંચયુાં જ હતુાં તયા? ક્રદગાંબર 

શાસ્ત્રો વાાંચયા િહોતા. 

મુમુક્ષુ :– બહુ જલ્દી હકીકતિે પકડી. 

ઉત્તર :– માગા તો આ છે. કમાિે લઈિે થાય છે એ  વાત સ્બલકુલ આ જૈિશાસિ માાં છે 

િનહ. ‘કલ્યાર્જીભાઈ’! આ જુઓ! િીકળ્યુાં આ. છે કે િનહ અાંદર? 

મુમુક્ષુ :– ભગવતીસુત્રમાાં આ લખ્યુાં હતાું? 

ઉત્તર :– હા. એ કાઢ્ુાં હતુાં. પર્ એ થોડી અટપટી ભાષા  છે. થોડી કક્રઠિ ભાષા છે. 

કાાંક્ષામોહિીિી ભાષા છે તયાાં. કાાંક્ષામોહિી જે નમથ્યયાતવ કરે છે એ પોતાિા  પુરુષાથાથી કરે છે 

એવો પાઠ અાંદર છે. એમાાંથી આ બિા નસદ્ધાાંત કાઢ્ા. કાાંક્ષામોહિી એટલે નમથ્યયાતવ. ... નમથ્યયાતવ 

એ કાાંક્ષામોહિી પોતાિા પુરુષાથાથી કરે છે. પુરુ ષાથાથી, વીયાથી એમ પાઠ છે. એટલે એમાાંથી કોઈ 

એકદમ કાઢી િ શકે. ભગવતી વાાંચયુાં. પહેલુાંવહેલુાં જ વાાંચયુાં (સાંવત) ૧૯૭૧ માાં. વાાંચયુાં અિે કીિુાં 

આ તો આમ છે. શ્વેતાાંબર શાસ્ત્રમાાંથી કાઢ્ુાં હતુાં. તે ક્રદ’ તો આ તયાાં વાાંચયુાં હતાું? આ તો ૧૯૭૮માાં 

બિુાં હાથમાાં આવ્યુાં. ૧૯૭૮. આવો માગા છે ભગવાિિો કીિુાં, ભાઈ! કમાિે, કમાિે લઈિે કહો એ 

આપર્િે બેસતુાં િથી. અમિે એ વાત બેસતી િથી. કહો, ‘હક્રરભાઈ’! સમજાય છે આમાાં? આ 

બિુાં આવુાં ઝીર્ુાં છે. અહો..! ભગવાિઆતમા. અિે ઉપશમ કરે તો પર્ પુ રુષાથાથી કરે એવો તયાાં 

પાઠ છે. કમા ઉપશમ થઈ જાય એિી  મેળે અિે અહીં થઈ જાય  એમ િનહ. પોતાિા પુરુષાથાથી 

પોતાિો ભાવ ઉપશમ કરે. કમાિો ઉપશમ કમાિે કારર્ે. આતમા પોતાિા પુરુષાથાથી કરે છે.  

અહીં તો જુઓ શુાં કહ્યુાં? એક જ શબ્દમાાં ગજબ કયો  છે! ઓ..હો..! આતમા વતતુ, એમાાં 

જ્ઞાિ અિે દશાિ શસ્તત  ચૈતન્ય ગુર્, એિી સમયે સમયે જે કાળે  જે પયાાય ઉપયોગિી થા ય, તે 
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કાળે તે પયાાય તેિા ગુર્િે અિુસરીિે થાય. એક જ નસદ્ધાાંત. કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ? જ્ઞાિી પાસેથી 

જ્ઞાિ મળવુાં જોઈએ એવા શબ્દો ‘શ્રીમદ ’માાં આવે. એ બિી વ્યવહારિી વાતુાં  છે. કારર્ કે 

જ્ઞાિીઓિા શબ્દો એિે કાિે પડે છે. પર્ પડતાાં એિુાં લક્ષ દ્ર વ્ય ઉપર જાય તયારે જ્ઞાિ એિે થાય 

છે. આમ િ જાય તો પર્ અજ્ઞાિીિે જે કાાંઈ જ્ઞાિ થાય છે એ દ્રવ્યિે  અિુસરીિે થાય છે. અહીં  

તો બહાર ઉપયોગ છે િે? મનત, શ્રુત અિે નવભાંગ અજ્ઞાિ, એ પર્ પોતાિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે 

થાય છે. અહીંયા બહાર ઉપયોગ છે િે? સમજાર્ાું કાાંઈ? એવો માગા વીતરાગિો છે, ભાઈ! 

આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– તે પયાાય પર્ તવતાંત્ર. 

ઉત્તર :– તવતાંત્ર. અહીં તો હજી ગુર્િે અિુસરીિે કહ્યુાં છે. તયાાં ‘પ્રવચિસાર’િી ૧૦૧ 

ગાથામાાં કહ્યુાં છે કે, જે કાાંઈ કેવળજ્ઞાિ કે મનત આક્રદિો પયાાય ઉતપન્ન થાય એ ઉતપાદ, ઉતપાદિે 

આશ્રયે છે. ધ્રુવિે આશ્રયે િનહ, વ્યયિે આશ્રયે િનહ. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– િમબદ્ધ થઈ જાય. 

ઉત્તર :– િમબદ્ધ જ છે. પર્ િમબદ્ધ એમ માિવુાં  એમ િનહ. વતતુમાાંથી પયાાય આવે છે 

એ વતતુ કેવી છે? એિુાં ભાિ થયે એિે િમબદ્ધિુાં જ્ઞાિ સાચુાં કહેવામાાં આવે છે. સમજાર્ાું કાાંઈ? 

જૈિ વીતરાગ માગા, બાપા! ગાંભીર માગા છે. જેિે ગર્િરો–ચાર જ્ઞાિિા િર્ી જેિી  રચિા કરે, 

છતાાં એ ભગવાિિે સાાંભળે. આહાહા..! ઇન્દ્રો, ત્રર્ જ્ઞાિિા િર્ી શિે ન્દ્ર અિે એિી પતિી 

એકાવતારી, એક ભવે મોક્ષ જિારા. આહાહા..! અરે..! આતથા તો લાવ, આતથા તો લાવ. એવા 

જીવો છે, એ જીવો પર્ ભગવાિ પાસે  સાાંભળે, છતાાં એ એમ માિે છે કે  આ મારો પયાાય મારે 

અિુસરીિે થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ચૈતન્ય અિુસારી  

ઉત્તર :– પોતાિે અિુસરીિે. બહારથી તો એમ બોલે, હે િાથ! ‘ભરત ચિવતી’એ કહ્યુાં 

િે? ‘ઋષભદેવ’ ભગવાિ જ્યારે મોક્ષ પિાયાા. શુાં કહેવાય? અિાપદ. ‘ભરતચિવતી’િે ખબર 

પડી કે ભગવાિ મોક્ષ પ િાયાા. આવ્યા. આમ જોતાાં આાંસુિી િારા ચાલી જાય છે. ઇન્દ્ર, શિેન્દ્ર 

પર્ આવ્યા છે. એ તો ઘર્ા ઇન્દ્રો બદલા ઈ ગયા, હોં! અતયારે બીજા ઇન્દ્ર છે, એ વખતે બીજા 

(હતા). ‘ઋષભદેવ’ ભગવાિિા વખતમાાં િનહ. એ તો બીજા ઇન્દ્ર હતા. અતયારે બીજા ઇન્દ્ર છે. 

એ ઇન્દ્ર આવ્યા. કેમ ‘ભરત’! અરે..! આ સૂયા ભરતિો આજે અતત થાય છે. અરે..! અમારા 

સમાિાિ કરવાિો સૂયા જાય છે. એ તો એમ બોલ્યા. અહીં તો કહે છે કે સમા િાિિી પયાાય તો 

અાંદરથી આવે છે. પર્ વ્યવહારિી રીત જ એ વી હોય છે. ભાષા અિે વ્યવહારિા કથિ એવી 
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જાતિા હોય. નવિય છે, બહુમાિ છે. ક્ષાનયકસમક્રકતી છે. ત્રર્ જ્ઞાિ છે એ વખતે. મનત, શ્રુત, 

અવનિ. ‘ભરત’િે. 

મુમુક્ષુ :– તદ  ભવ મોક્ષગામી છે. 

ઉત્તર :– એ ભવે મોક્ષ. ઇન્દ્રે કહ્યાું. ‘ભરત’! તમારે તો આ ભવે મોક્ષ છે િે. અમારે તો 

હજી એક દેહ િારર્ કરવા િો છે. ઇન્દ્ર છીએ અમે, મિુષ્ય થઈિે અમે મોક્ષ  જઈશુાં. તમે તો આ 

ભવે (મોક્ષ જશો). (ભરતજી કહે છે), ઇન્દ્ર! ખબર છે બિી. પર્ આ નવકલ્પ એવો આવ્યા નવિા 

રહેતો િથી. એ કારર્ે, એ યોગ્યતાિે લઈિે એ નવકલ્પ આવે છે. છતાાં એ માિે છે કે મારી જ્ઞાિિી 

દશાિા સમાિાિ મારે અિુસરીિે થતા હતા. ભારે વાતુાં, ભાઈ! સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે. દીપક અિે પ્રકાશિા જે વો એમિો સાંબાંિ છે.’ દીપક તે 

િમી છે, પ્રકાશ તે િમા છે. એમિો સાંબાંિ છે. કહો, સમજાર્ાું? પાછળ આવશે, ઉપયોગિી 

વ્યાખ્યામાાં તયાાંક. ૩૧૯ લખ્યુાં છે. પાિુાં ૩૧૯ છે િે? (શુદ્ધોપયોગ અનિકારમાાં  છે) ૩૧૯ માાં છે. 

આ જ્ઞાિિો િમા તો દીવાિી માફક તવપરપ્રકાશકપર્ુાં છે. દીવાિી ઊપમા છે. ૩૧૯ પાિુાં છે. આ 

જ્ઞાિિો િમા તો દીવા િી માફક તવપરપ્રકાશકપર્ુાં છે. એવી વચમાાં લીટી છે. આ તો વાાંચયુાં હોયિે 

એટલે લખ્યુાં હોય. વાર લાગે, ભાઈ! પાિુાં પાછુાં છૂટાું પડવુાં જોઈએિે. આ જ્ઞાિિો િમા તો દી વાિી 

માફક તવપરપ્રકાશકપર્ાું  છે. છે કે િનહ? ઓહોહો..! હજી તો જ્ઞાિ કે દશા િિી એક સમયિી 

પયાાય એિી તવતાંત્રતા થી થાય એવી પર્ હજી ખબ ર િથી અિે આિે લઈિે થા ય એ તો મોટી 

ભ્રમર્ામાાં પડ્યા છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..! 

‘દીપક અિે પ્રકાશિા જે વો એમિો  સાંબાંિ છે. જ્ઞાિ અિે દશાિિા ભે દથી આ ઉપયોગ 

બે પ્રકારિો છે...’ જ્ઞાિ-દશાિિા ભેદથી ઉપયોગિા બે પ્રકાર છે. ‘(અથાાત  ઉપયોગિા બે પ્રકાર 

છે : જ્ઞાિોપયોગ અિે દશાિો પયોગ). આમાાં જ્ઞાિોપયોગ પર્ તવ ભાવ અિે નવભાવિા ભેદ િે 

લીિે બે પ્રકારિો છે...’ જુઓ! પાછા જ્ઞાિ ઉપયોગિા બે  પ્રકાર. પહેલો ઉપયોગ સાિારર્ કહ્યો. 

એ ઉપયોગિા બે પ્રકાર : જ્ઞાિ અિે દશાિ. હવે જ્ઞાિઉપયોગિા પર્ બે પ્રકાર. એક તવભાવ અિે 

નવભાવ. દરેક સમયિી પયાાય તવતાંત્ર છે. નવભાવ હો કે તવભાવ હો. આહાહા..! 

‘(અથાાત  જ્ઞાિોપયોગિા પર્ બે પ્ર કાર છે : તવભાવજ્ઞાિોપયોગ અિે  

નવભાવજ્ઞાિોપયોગ)...’ તવભાવજ્ઞાિ તો કેવુાં છે? ‘અમૂતા, અવ્યાબાિ, અતીનન્દ્રય અિે અનવિાશી 

છે;....’ આહાહા..! તવભાવજ્ઞાિ, એિા બે પ્રકાર કહેશે પાછા. ‘તવભાવજ્ઞાિ અમૂતા, અવ્યાબાિ,..’ 

છે. બાિા-પીડા રનહત છે. નિનમત્તિી કોઈ બાિા િ થી.  તવભાવજ્ઞાિ પર્ કારર્ અિે કાયા બે 

પ્રકારિુાં છે. ‘(અથાાત  તવભાવજ્ઞાિિા પર્ બે પ્રકાર છે : કાયાતવભાવજ્ઞાિ અિે  

કારર્તવભાવજ્ઞાિ). કાયા તો સકળનવમળ (સવાથા નિમાળ) કેવળજ્ઞાિ છે...’ એ તવભાવજ્ઞાિ છે. 
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ઉપયોગ છે એિા બે ભેદ. જ્ઞાિ અિે દશાિ. જ્ઞાિિા બે ભેદ, તવભાવ અિે નવભાવ. 

તવભાવજ્ઞાિિા બે ભેદ, કારર્તવભાવ અિે કાયાતવભાવ. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

‘(કાયાતવભાવજ્ઞાિ અિે  કારર્તવભાવજ્ઞાિ). કાયા તો સકળનવમળ (સવાથા નિમાળ) 

કેવળજ્ઞાિ છે.’ લ્યો. એ શુાં કહ્યુાં? કેવળજ્ઞાિ પર્ ચૈતન્યિે અિુસરીિે હોવાવાળુાં કેવળજ્ઞાિ છે. 

એમ પહેલો શબ્દ છે એ તયાાં લઈ લેવો. કેવળજ્ઞાિ, કેવળજ્ઞાિાવરર્ીયિો િાશ થાય તો કેવળજ્ઞાિ 

થાય એમ કહે છે. ‘સોિગઢ’વાળા કહે છે કેવળજ્ઞા િ પયાાય પોતાથી થાય, તયારે 

કેવળજ્ઞાિાવરર્ીય એિે કારર્ે િાશ થાય. એમ િનહ, કેવળજ્ઞાિાવરર્ીય િાશ થાય તો કેવળજ્ઞાિ 

થાય એમ લ્યો. એય..! એ શુાં? ‘રતિચાંદજી’ એમ લખે છે. બહુ લખે છે... બહુ લખે છે. સ્બચારા 

લોકોિે ભાિ િ મળે. વાનર્યાિે વખત િ મળે. કેટલાક તો ચોવીસ કલાકમાાં કલાક, બે કલાક 

આવે. એમાાં ઓલા માથે બેસે એ  વાતુાં કરે. સાાંભળીિે જવુાં. ભાિ િ મળે કાાંઈ. દસ બોઘા, દસ 

બોઘરી, દસ બોઘા કા બચચા, માથે કહે ગપ્પા, પેલો કહે, સચચા. ભાિ િ મળે. ‘પાંક્રડતજી’! 

આહાહા..! 

આ તયાાં લઈ ગયા, જુઓ! ઉપયોગિી વ્યાખ્યા ચૈતન્યિે અિુસરીિે હોવાવાળા પક્રરર્ામ. 

એ પક્રરર્ામ ચૈતન્યિા સામાન્ય બે. હવે એિા પર્ બે ભેદ : જ્ઞાિ અિે દશાિ. એ જ્ઞાિિા પર્ 

બે ભેદ : તવભાવઉપયોગ અિે નવભાવઉપયોગ. તવભાવઉપયોગિા પર્ બે ભેદ : કારર્તવભાવ 

ઉપયોગ અિે કાયાતવભાવ ઉપયોગ. એમાાં કાયાતવભાવ ઉપયો ગિી આ વ્યાખ્યા ચાલી. સવાથા 

નિમાળ કેવળજ્ઞાિ. એ કેવળજ્ઞાિિી પયાાય પર્ ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. જુઓ! પૂવાિા ચાર 

જ્ઞાિ હતા માટે કેવળજ્ઞા િ થાય છે એમ પર્ િનહ, એમ અહીં તોકહે છે, ભાઈ! શુાં કહ્યુાં? જીવમાાં 

કેવળજ્ઞાિ થાય છે, તો કેવળજ્ઞાિાવરર્ીિો િાશ થાય, માટે થાય એમ િનહ. પૂવે ચાર જ્ઞાિ હતા, 

એિો િાશ થઈિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે એમ પર્ િનહ. ચૈતન્યિે અિુસરીિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે. 

‘પાંક્રડતજી’! એમાાં એવાું છે? પહેલા એવુાં વાાંચયુાં હતુાં? 

મુમુક્ષુ :– ... ચૈતન્ય અિુનવિાયી પક્રરર્ામ એ ઉપયોગ, એ તો વાાંચી લીિુાં. 

ઉત્તર :– સાચી વાત. વાત તો એવી છે. તપિીકરર્ સમજ્યા નવિા... આહાહા..! સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? આ તત્ત્વિી નતથનત છે તેમ તેર્ે મા િવુાં જોઈએ. જે રીતે નતથનતથી નવપરીત માિે તો તે 

નમથ્યયાદૃનિ અજ્ઞાિી  છે.  

કેવળજ્ઞાિ સકળ-નવમળ. પયાાય છે િે? માટે કાયા. પયાાય છે િે? માટે કાયા. ‘સકળનવમળ 

(સવાથા નિમાળ) કેવળજ્ઞાિ છે.’ એક સમયમાાં ત્રર્કાળ, ત્રર્લોક જાર્વાિી પયાાય છે. એ પર્ 

પયાાય તે સમયે જે થઈ તે ચૈતન્યિે અિુસરીિે થઈ છે. નિનમત્તિા અભાવિે અિુસરીિે કે પૂવાિા 

ચાર જ્ઞાિ હતા એિે અિુ સરીિે (થઈ છે), એમ િથી. આહાહા..! અથવા એ કેવળજ્ઞાિિો પયાાય 
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ચૈતન્યિે અિુસરીિે (થયો છે). અાંદર બીજા ગુર્િે અિુસરીિે થયો એમ પર્ િથી. સમજાર્ાું 

કાાંઈ? અાંદર તો નત્ર કાળ શ્રદ્ધાગુર્ છે, આિાંદગુર્ છે, એિે અિુસરીિે થયો એમ િનહ. સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? એ કેવળજ્ઞાિિો પયાાય  કાયાતવભાવ નિમાળજ્ઞાિ, પક્રરપૂર્ા દશા એ પર્ ચૈ તન્યિા ગુર્િે 

અિુસરીિે થયેલો છે. એ ગુર્માાં એ શસ્તતિી તાકાત હતી એ તે સમયે બહાર આવી છે. 

મુમુક્ષુ :– બીજા ગુર્િે... 

ઉત્તર :– બીજા ગુર્િી આ પયાાય િથી. આ તો ચૈતન્યગુર્િી પયાાય છે. સમજાર્ાું કાાંઈ? 

બીજા ગુર્િો આશ્રય એમાાં  છે િથી. ભલે અભેદમાાં આવી જાય પર્ જ્ઞાિ ઉપયોગ ચૈતન્યિે 

અિુસરીિે થયો છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

‘નિયમસાર’ મોક્ષિો માગા. અિે મોક્ષિી વાત કરશુાં, કહે છે. ‘मग्र्ो मग्र्फलनं’ 
‘मग्र्फल’ એ કેવળજ્ઞાિ. એ કેવળજ્ઞાિ કેમ થયુાં? ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. મોક્ષમાગા થયો 

માટે થય ાું એમ પર્ િનહ. જુઓિે! એ તવતાંત્ર... 

મુમુક્ષુ :– ‘નિયમસાર’ એટલે નિયમ બતાવ્યો. 

ઉત્તર :– નિયમ બતાવ્યો કે તેિો  નિશ્ચય નિયમ શુાં છે? વાતતનવક તેિી નતથનત શુાં છે એ 

બતાવે છે. નવશેષ કહેશે...              

(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ગુરુદેવ!) 
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આ ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર ચાલે છે. ૧૦મી ગાથા. છેલ્લે આવયયું છેલ્લે. જયઓ! છે 

પાછળ. જ્ઞાિિા પ્રકારિ ી વાત ચાલે છે. આત્મા જ્ઞાિસ્વભાવ છે તેમાું સ્વભાવજ્ઞા િ, છ ે અુંદર 

જયઓ. આત્મામાું જ્ઞાિ છે અિે જ્ઞાિિા બે પ્રકાર છે. એક સ્વભ ાવજ્ઞાિ અિે એક નવભાવજ્ઞાિ. 
નવભાવજ્ઞાિિી વયાખ્યા જર ી  આવી ગઈ થોડ ી. તેમાું સ્વ ભાવજ્ઞાિ બે પ્રક ારિા છે. તે સ્વભા વજ્ઞાિ 

અમૂતત, અવયાબાિ, અતીનર િય અિે અનવિાશી છે. તે પણ કાયત અિે કારણ રૂપે બે પ્રકારિયું છે. 

અથાતત   સ્વભ ાવજ્ઞાિિા પ ણ બે પ્રકાર છે. કાયતસ્ વભા વજ્ઞાિ અિે કારણ સ્વભા વ જ્ઞાિ. કાયત તો 
સકળન વમળ (સ વતથા નિમત ળ) કેવળજ્ઞાિ છે. શયું કહે છે જયઓ! આત્મામાું નિ કાળી જ્ઞાિ  ગયણસ્વભા વ  

છે તેિ ે તો અહીં કા રણસ્વ ભાવજ્ઞાિ કહ્યું છે. અિે તેમાુંથી પ્ર ગટ થ ાય છે કે વળજ્ઞાિપ યાત ય તેિે 
કાયતસ્ વભાવજ્ઞાિ કહે છે. 

એ કાયતસ્વભા વ જ્ઞાિ કેવ ળજ્ઞાિ આત્મા માું થાય તે અમૂતત, અવયાબાિ, અતીનરિય અિે 

અનવિાશી છે. કેવળજ્ઞાિ જે  આત્મા માું થાય છે. કે વી રીતે થાય છે તે પાઠમાું છે. હમણા ટી કા માું 
આવશે. કાયતસ્વભ ાવજ્ઞાિ, જ્ઞાિિી પયાતયમાું પૂણતતા પ્રગટ હ ોય તો કાયતસ્ વભા વજ્ઞા િિે કેવળજ્ઞાિ  

કહે છે. એ કેવ ળજ્ઞાિ અમૂ તત, અવયાબાિ, અતીનરિય અિે અનવિાશી છે. કાયત ત ો સકળન વમળ 

કેવળજ્ઞાિ છે. એક સમય િી પયાતય, સવતજ્ઞિી પયાતય–કેવ ળજ્ઞાિ તે તો સકળ-નવમળ સવતથા 
નિમતળ કેવ ળજ્ઞાિ. તેિ ે કાયતસ્વભા વ કહેવા માું આવે છે. એ કાયત કેવી રીતે થાય છે? કેવળજ્ઞાિિી  

પયાતય આત્મામાું થાય તો  તે કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે. કેવળજ્ઞાિ છે  તેિ યું કારણ 
પરમપારરણાનમ કભા વમાું નસ્થત. જયઓિે. 

છેલ્લ ી લીટી છે િે એ. ‘ચ ૈતરયચ મત્કારમાિ તત્ત્ વમાું પસે ી જાય છે – ઊં ડો ઊત રી જાય 

છે,...’ ૨૬ પાિે છે. સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ! જૈિદશતિિયું વાસ્તનવ ક તત્ત્વ શયું છે એ માું અ ત્યારે ગડબડ 
થઈ ગઈ. આહાહા..! સવતજ્ઞ પરમેશ્વર વીતર ાગદે વ નિ લોકિાથ, જેિે એક સમયમાું નિ કાળ જ્ઞાિ  

થયયું. તો કહે છે કે, તેિ ે નિ કાળ જ્ઞાિ કેમ થયયું? અિે જેિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે તેિ ે કેવળજ્ઞાિ 

કોિા થી થ ાય છે? ભ ગવાિ આત્મા માું જ્ઞાિસ્વભ ાવ, અતીનરિય અવયા બાિ અમૂ તત, અનવિાશી 
એવો જે સ્વભાવ છે, એમાું અુંતમયતખ થઈિે પ્રવેશ કરી, અુંદર ઊંડો ઊતરીિે, કેવળજ્ઞાિિી  

કારણ રૂપ શક્ત તરૂપ જ્ઞાિ છે, તે જ્ઞાિિા પાતા ળિે પકડવ ાથી.. ‘સેઠી’! આ હાહા..! કેવ ળજ્ઞાિ થાય  

છે. એિો અથત કે કોઈ દેહિી રિયા, પુંચમહાવ્રતિી રિયા એ તો રાગ છે. તેિ ાથી પણ કેવળજ્ઞાિ  
થતયું િથી. અિે પૂવતમાું ચાર જ્ઞાિિી મનતિી પયાતય હોય કે બાર અુંગિયું શ્રયતજ્ઞાિ (હોય). સમજાણયું 

કાુંઈ? પયાતયમાું કેવળજ્ઞાિ થયા પહેલા ચૌદ પૂવતિા જ્ઞા િિી પયાતય (હોય), મનતમાું  જાનતસ્મરણ 
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વગેરે અિેક હજારો ભવિયું જ્ઞાિ આરદ એિી શક્ત ત પ્રમાણે હોય, તે જ્ઞાિથી પણ કવેળજ્ઞાિ િથી  
થતયું. જયઓ! અત્યારે ભારે ગડબડ (ચાલે છે). આ કરે તો કેવળ થશે, આ કરે તો મોક્ષ થ શે. શયું 
મોક્ષ થ ાશે? મોક્ષ કોિે કહે છે એિી તિે ખબર િથી. સમજાણયું કાુંઈ? ‘પોપટભાઈ’!  

આ શાસ્ત્રિા ભણતર અિે બહારિા ઊઘાડ હોય તો કે વળજ્ઞાિ એિે કા રણે િ થાય  એમ 

કહે છે. આહાહા..! સમ્યગ્દશતિ ક્ષાનયક સમરકતપૂવતક ચાર જ્ઞાિિી પયાતય હોય તો પણ ક્ષાનયક 

સમરકતિી  પયાતય જે સમર કત છે, તેિ ાથી પણ કે વળજ્ઞાિ િથ ી થતયું. આ હાહા..! કેવ ળજ્ઞાિિ યું 
કારણ પરમ પારરણ ાનમ કભા વે નસ્થત... અ..હો..! આત્મા  અિે તેમાું જ્ઞાિસ્વભાવ, મૂળ સ્વભાવ, 

ધ્રયવ સ્વભાવ, અન વિાશી સ્વભા વ (છે) તેમાું એ કા ગ્ર થવાથી, તે ગયણ માું એ કાગ્ર થવાથી 

કેવળજ્ઞાિિી  પયાતય ઉત્પન્ન  થાય છે. સ મજાણયું કાુંઈ? એ કરૂપ જ્ઞાિ સ્વભા વ, જ્ઞાયકભ ાવ ત્યાું કહ્યું. 
અહીં જ્ઞ ાિસ્વભાવ ગયણ કહ્યું  છે. પયાતય વણતવવી છે િે  એકલ ી. આહા હા..! 

મયમયક્ષય :– આ એ કડો છે. 

ઉત્તર :– આ એ કડો. 

ભગવાિ આત્મા સત્તા–અક્ સ્તત્વ છે િે? અનવિાશી અક્સ્તત્વ છે. તો તેમાું જ્ઞાિગયણ છે 

એવા અિુંતગયણ અન વિાશી છે. પણ અત્યારે તો કે વ ળજ્ઞાિિ ી પયાતયિયું કારણ બતાવવયું છે. 

અુંદરમાું બીજા શ્રદ્ધાગયણ, ચારરિ ગયણ, આિુંદગયણ છે, તે પણ કેવળજ્ઞાિિી પયાતયિયું કારણ િથી. 
સમજાણયું કાુંઈ? આત્મામાું કે વળજ્ઞાિ ઉત્પનત્તિયું કારણ, કહે છે કે દેહિી રિયા તો િનહ, (કેમકે) એ 

તો જડિી છે. અુંદરમાું પુંચમહાવ્રતિો નવ કલ્પ ઊઠે તે રાગ છે તેિ ાથી પણ કેવળજ્ઞાિિી ઉત્પનત્ત 

િથી થત ી અિે કેવ ળજ્ઞાિ ઉ ત્પન્ન  થયા પહેલ ા રાગ પાછળ અુંદર ચાર જ્ઞાિિી પયાતય  હોય તોપણ  
એ ચાર જ્ઞાિિી પયાતયથી પણ કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન િથી થતયું. અિે અુંતરમાું શ્રદ્ધા, શાુંનત, આિુંદ 

વગેરે અિુંતગયણ છે એ ગયણિા કારણે પણ કેવળજ્ઞાિ િથી થતયું. આ ‘આતમ ભાવ િા ભાવતા...’ 

‘શ્રીમ દ  ’માું આ વે છે િે? ‘આતમ ભા વિા ભા વ તા જી વ લહે કેવ ળજ્ઞાિ રે,’ પણ આતમ શયું, 
ભાવિા શયું અિે કેવ ળ શયું? કાુંઈ ખબર િથ ી. કેમ, ‘પ્રે મ ચુંદભાઈ’! કયયું હતયું િે કેટલીવાર? ઘણયું 
કયયું હતયું. 

મયમયક્ષય :– ... 

ઉત્તર :– આત્મા અથાતત   અિુંત અિુંતજ્ઞાિ-દશતિ આરદ શક્ત તિો નપુંડ. હવે તેિ ી ભાવિા, 
અહીં કેવ ળજ્ઞાિ લેવયું છે. તો ભાવિાિો અથત જ્ઞાિગયણ જે નિ કાળ છે, એમાું એકાગ્ર થવયું તે ભાવિા 

છે. તેિ ાથી ‘આત મ ભાવ િા ભાવતા જીવ લહે કે વ ળજ્ઞાિ રે...’ ‘શ્રીમ દ  ’માું આવે છે. એય..! 
‘ચેતિજી’! એિે બહય ગોખા વયયું હશે તે રદ’. ‘શ્રીમદ  ’માું એણે દીક્ષા લીિ ી હતી. 

મયમયક્ષય :– જાપ કર ાવે. 
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ઉત્તર :– જાપ કર વા એ તો નવકલ્પ છે. આહાહા..! ભાઈ! માગત કાુંઈ (જયદો છે). 
અિુંતકાળમાું તેણે યથાથતપ ણે આ વાત સાુંભ ળી િથ ી. બહારિી પ્રવૃનત્ત આ મ કર વયું, તેમ કરવયું, 

જાઓ, એ િમત છ ે અિે મોક્ષ થશે. િૂળમાું પણ મોક્ષ િનહ થાય, સારા પયણ્ય પણ િનહ બુંિાય. 
સમજાણયું કાુંઈ? આહાહા..! સારા પયણ્ય િનહ બુંિાય, એમ કહ્યું. 

મયમયક્ષય :– આત મ ભાવિા ભાવતા. 

ઉત્તર :– હા. એ  જ્ઞાિ ાિુંદ સ્વભાવ આત્મામાું જ્ઞાિ. પર મ સ્વભાવભ ાવ આત્મામાું જ્ઞાિ  

ધ્રયવ પડ્યું છે, એ જ્ઞાિિી ભાવિા, જ્ઞાિ માું અુંતમયતખ એકા ગ્ર થવયું. અુંતરમ ાું પ્રવેશ  કરવો, અુંદ ર  
ઊંડા ઊતરી જવયું. એ આ કળશમ ાું આવશે. સમ જાણયું કાું ઈ? કેટલયું સ્પષ્ટ કયયું છે! 

મયમયક્ષય :– જાપમ ાું પ ણ બાહ્...  

ઉત્તર :– જાપ તો ત યાુંય રહી ગયા નવકલ્પ. એ તો રાગ છે. પણ જાપ કયાત પછી કદાનચત   

સમ્યગ્દશતિ, જ્ઞાિ ઉત્પન્ન  થયયું, તો તે પયાતય પણ કેવળજ્ઞાિિયું કારણ િ થી. આ હાહા..! સમ જાણયું 

કાુંઈ? આટલા થ ોડા શબ્ દોમ ાું (કેટ લયું ભયયું છે)! ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ જુંગલ વાસી ર દગુંબ ર મયનિ 
હતા. આત્મધ્યાિ(માું લ ીિ હતા). આિુંદ કુંદ પ્રભય! સક્ચચદાિુંદ આત્ મા પૂણાતિુંદિો  િાથ, તેમાું 

જ્ઞાિસ્વભા વ નિ કાળી અવય ાબાિ પડ્ો છે. અતીનરિય અવયાબાિ (છે) તેમાું અુંતમયત ખ થવાથી, 

તેિ ે કારણ બિા વી, અુંતર માુંથી કાયત–કેવળજ્ઞાિિી પ્ર ાનિ થાય છે. સમ જાણયું કાું ઈ? કારણ કે 
કેવળજ્ઞાિિી પયાતય એવી અિુંતી (પયાતય) જ્ઞાિગયણ સ્વભાવભા વમાું શક્ત તરૂપ પડી છે. સમજાણયું 

કાુંઈ? જયઓ! અહીં તો સમર કતિે કારણે કે શ્રદ્ધ ાગયણ અુંદર નિ કાળી છે એિે કારણે પણ કે વળજ્ઞાિ  

િનહ. સમજાણયું કાુંઈ? એક ગય ણિયું કાયત બીજા ગયણથ ી થતયું િથી. ગજબ વ ાત છે. ઓહો હો..! સુંતોિી 
વાત! આ હાહ ા..! અુંદર ઠરી જાય, ઠરી. ઠરી જા બાપય! અુંદરમાું જા. આ હાહ ા..! 

મયમયક્ષય :– એક ગયણિયું કાયત બીજા ગયણ થી િથી થતયું તો  એક િવયિયું કાયત બીજા િવ યથી 

કઈ રીતે થાય? 

ઉત્તર :– ભગ વાિથ ી તો થાય  કે િનહ? દેવ-ગયરુિયું ભજિ કરે. દેવ-ગયરુ... દેવ-ગયરુ... દેવ-
ગયરુ... શયદ્ધ છે ઇ. શયદ્ધ છે માટે એિાથી થાય કે િનહ? ‘ન શવલા લભાઈ’ િથી. એ ગય ા. એિા બાપ 

કહેતા હતા. (સુંવત) ૨૦૧૦ િી સાલમાું. દેવ-ગયરુ-શ ાસ્ત્ર તો શયદ્ધ છે. તો શયદ્ધિે લઈિે થાય, શયદ્ધિે 

લઈિે શયદ્ધતા થાય. એ તયાું અશયદ્ધ છે? અરે..! એ શયદ્ધ છે પણ એિો આશ્રય કરવા જાય ત્યાું 
અશયદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. દે વ-ગયરુ-શાસ્ત્ર પર છે. તેિ ો આશ્રય– અ વલું બિ કર વા જાય તો નવકલ્પ, 

રાગ ઊઠે છે. સમજાણયું કાુંઈ? તેિ ાથી કાુંઈ સમ્યગ્દશતિ થતયું િથી. અહીં તો કેવળજ્ઞા િિી વાત છે. 

પણ સમ્યગ્દશતિિી પયાતય, ખરેખર અુંદર શ્રદ્ધા-ગયણ જે પરમપારરણાનમક સ્વભ ાવમાું પડ્ો છે, 
પરમ પારરણાનમકસ્વભ ાવભ ાવ ધ્રયવમાું શ્રદ્ધ ાગયણ શક્ત તરૂપ નિ કાળ છે. તેિ ા કારણથી શ્રદ્ધાગયણિ ી  

પયાતય ખરેખર ઉત્પન્ન થાય  છે. આહાહા..! કહો, સમ જાય છે કાુંઈ? સમજાય છે કાુંઈ? માર ી  
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ગયજરાતી થોડ ી આવેિે આ તો. પછી આવયા. પહેલા જોયયું હતયું. િ દેખાયા તો સવારે ગયજરાતીમા ું 
ચલાવયયું. પછી આવયા હતા. સમજાણયું કાુંઈ? આ હા..! અરે..! વાસ્તનવ ક ભગ વાિ તીથુંકરોએ શયું 
માગત કહ્ો છે (એિ ી) ખબર  િનહ. બહારિી પ્રવૃનત્ત આ મ કરો, તેમ કર ો. કરી-કરીિે મરી ગયો.  

અહીં તો કહે છે કે એક ગયણ િી પયાતય બીજા ગયણિા કારણે થતી િથી. ભાઈ! આ હાહા..! 
જયઓિે! ‘પદ્મપ્રભમલિારી દેવે’ ટીકા બિ ાવી છે િે! હવે આ ટી કા મારય િથ ી, કહો. અરે..!  

મયમયક્ષય :– ગાથા ચ ોખ્ખી હત ી આ મેલયું કરી િાખ્યયું. 

ઉત્તર :– ચોખ્ખ યું કરી િાખ્યયું. કેટલયું ચોખ્ખ યું કયયું છે. આહા હા..! યથાથત યથા થત વસ્તય.  

ભગવાિ આત્ મા. જ્ઞાિ સ્વભ ાવથ ી તો શક્ત તરૂપે, કારણજ્ઞ ાિરૂપ તો નિ કાળ અુંદ રમાું પડ્ો  

છે. આહા હા..! ધ્રયવ, એ ધ્રયવ જ્ઞાિ જે નિ કાળી અનવિા શ ી છે, તેિ ો અુંતરમાું આશ્રય કરવો, તેમા ું 
એકા ગ્ર થવયું, અુંદરમાું જે ગયણ છે ત્યાું વતતમાિ પયાતયિે લઈ જાવી. આહાહા..! ઊંડા  ઊતરી જવયું, 

ઊંડે. દરરયામાું–સ મયિમાું િી ચે જેમ મોતી હોય તો ઊંડો ઊતરે તો મોતી હાથમાું આ વે છે. સમજાણયું 

કાુંઈ? દરરયામાું ઉપર ઉપર  જાય તો મળે? અુંદર મોત ી હોય એ ઉપરથી મ ળે? એમ ભગવાિ  
આત્મા જ્ઞાિ દરરયો છે અુંદ ર.. આહાહા..! એ જ્ઞાિસ્વ ભાવરૂપી નિજસ્વભા વજ્ઞાિ દરરયો, એમાું 

પ્રવેશ કરે. પયાતયમાું િનહ, રાગમાું િનહ, ગયણમાું પ્રવેશ કરે  એમ કહે છે. આહાહા..! પ્રવેશિો અથત? 

એમાું એકા ગ્ર થવયું. જયઓ! આ રીત. કેવળજ્ઞાિ અથવા મોક્ષ પામવ ાિી રીત. કેટલા કે તો ક્જુંદગીમાું 
સાુંભળ્યું પણ િનહ હોય. કહે મોક્ષ થાય.. મ ોક્ષ થાય... િમત કરીએ ત ો. પણ િમત શયું? મોક્ષ શયું? 
તિે ખબર જ િથી. 

મયમયક્ષય :– કમતિો ક્ષય થાય ત્યારે થાય િે. 

ઉત્તર :– કમત તો એિે ઘરે રહ્ા. કમતિો ક્ષય થાય તો કેવ ળજ્ઞાિ થ ાય એ વાત અહીંયા છ ે 
જ િનહ. અહીંયા તો ક્ષાનય કસમરકત થયયું છે તો તેિ ાથી કેવળજ્ઞાિ થ ાય એ પણ િનહ. અહીંયા તો 

ચાર જ્ઞાિિી સમ્યક   પયાતય ઉત્પન્ન થાય, તો તેિ ાથી કે વળજ્ઞાિ થાય એ મ પણ િનહ. અિે અુંતર 

આત્મા માું અિુંતઆિુંદ પડ્ો છે, તો આિુંદિા આશ્રયથી કેવ ળજ્ઞાિ થાય એમ પણ િનહ. 
સમજાણયું કાુંઈ? જયઓ! ટીકા, જયઓ! આ શાસ્ત્ર. વતતમ ાિ માું તો બિયું િૂળિમા હા... આમ કરુું, તેમ 

કરુું, સયિારા કરુું, શેિા સયિા રા? તત્ત્વમાું સયિા રા થયા વ ગર સયિારો કહે વો કોિે? સમજાણયું કાુંઈ? 

જેિે કલ્યાણ કર વયું છે તો વાત છે. સમજાણયું કાુંઈ? બહારમાું દેખા વ કરવો હોય કે અ મે િમત કર ીએ 
છીએ. આમ છે, તેમ છે. હો, દયનિયામાું બહાર પડો એટલે સુંસારમાું પડો. આહા હ ા..! સમજાણયું  
કાુંઈ? 

કહે છે, ‘કાયત તો સક ળનવ મળ...’ બસ, કાયતમાું આટલો શબ્દ વાપયો. ‘કેવ ળજ્ઞાિ છે. અિે 

તેિ યું કારણ પરમ પારરણાન મકભા વે રહેલયું નિ કાળનિરૂ પાનિરૂ પ...’ કેવળજ્ઞાિ તો િવયું ઉત્પન્ન થાય 

છે. આ જ્ઞાિ તો નિ કાળ નિ રૂપાનિ અુંદર છે. ઉપાનિ તો કોઈ છે જ િનહ. કમતિા અભા વિી અપેક્ષા  



ગાથા – ૧૦ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૭         પ્રવચન નં. ૧૬                         197 

પણ િથી. કમતિા નિનમત્તિી તો િનહ પણ કમતિા અભાવિી પણ અપેક્ષા િથી. તે તો નિ કાળ 
નિરૂપાનિક તત્ત્વ છે. કહો, આ સેઠી ‘જયપયર’િા રહેિા ર છે. ‘જયપયર’તો જૈિિયું મોટયું ગામ કહેવાય. 

‘જૈિપયરી’ લ્યો. આહાહા..! ભાઈ! તારો વાસ્તનવક સ્વભાવ શયું છે તે કદી સાુંભળ્ો જ િથી. 
આહા હા..! 

મયમયક્ષય :– આ વ ાત આખા ન હરદયસ્તાિ માું િથી તો જયપ યરમાું તયાુંથી આ વે? 

ઉત્તર :– આત્ મામ ાું તો છે. બિયું આત્મામાું છે. આહા હા..! 

કેવળજ્ઞાિિયું કારણ, એ ક એ ક ગયણિી પયાતયિયું કારણ, કે વળજ્ઞાિ પયાતય છે િે? કેવ ળજ્ઞાિ  
કાયત કહો, કેવ ળજ્ઞાિ પયાતય કહો, કે દશા કહ ો, કે અવસ્થા કહો, એ સ્વભાનવક કેવળજ્ઞા િિી પયાતય 

સકળન વમળ છે. અિે એ કાયતિયું કારણ નિ કાળ નિરુપ ાનિ જ્ઞાિગયણ ધ્રયવ છે. આહા હા..! સમજાણયું 

કાુંઈ? અહીં તો હજી વાુંિા ઉઠાવવા છે, ભાઈ! એ વયવહારથી થાય, આવો વયવહ ાર કરે તો નિશ્ચય 
થાય. હવે આટલા વાુંિા. અરે..! ભગવાિ સાુંભળ તો ખરો, ભાઈ! અહીં તો (કહે છે), વયવહાર થી 

તો િનહ, પણ નિશ્ચયથી પણ જે પોતાિા સ્વભાવિા આ શ્રયથી મોક્ષમાગતિી પયાતય ઉત્પન્ન થઈ, 

તેિ ાથી પણ કેવળજ્ઞાિ િનહ  એમ કહે છે. કહો, ‘રનતભાઈ’! તમારે શ્વેતાુંબરમાું હતયું કાુંઈ? તમે 
સ્થાિ કવ ાસી હતા િે? આ સ્થાિક વાસ ી, તમે દેરાવાસી. તમારી ત ો ખબર છે િે. આ ‘ચયિીભાઈ’! 
સ્થાિ કવ ાસી છે. આ હાહ ા..! વાસીમ ાું વાસી ર હીગયયું. 

ભગવાિ આત્ મા..આ..હ ા..! કેવી વાત કરી છે! ગજ બ વાત કરી છે! ઓહો હો..! તીથુંક રિા 

પેટ ખોલીિે મૂતયા છે. ભાઈ! તારે કેવળજ્ઞાિ જોઈએ, કેવળજ્ઞાિિી અનવિાશ ી કાયતદશા થાય, 

કાયમ ર હે એમ લીિયું િે અહીં તો? છે તો એ ક સ મયિ ી પયાતય. પણ તે ઉત્પન્ન થયયું તો એવયું િે 
એવયું કેવળજ્ઞાિ સ ારદઅિુંત રહેશે. એ કેવ ળજ્ઞાિિયું કારણ  અુંદર જ્ઞાિગયણ સ્વભા વ છે, તેિ ે દૃનષ્ટમાું 
લઈિે, જ્ઞાિિી પ યાતયમાું તેિ ે જ્ઞાિમાું ધ્યેય બિાવીિે, એકા ગ્ર થવાથી કેવળજ્ઞાિ થ શે. ભાઈ! 

મયમયક્ષય :– ... 

ઉત્તર :– અુંદરમાું છે. બહારથી તયાુંથી આવશે? અુંદર માું પણ એક એક ગયણિી પયાતય 
તે ગયણિા કારણે આવશે, એમ કહે છે. કેટ લી સ્વતુંિતા અિે સ્પષ્ટતા! 

‘કેવ ળ ન વભા વરૂપ જ્ઞાિ ો િણ છે :...’ લ્યો. સ્વભા વજ્ઞાિિા બે ભાગ આ વી ગય ા. ‘કેવ ળ 
ન વભાવરૂપ જ્ઞાિ િણ છે : કયમનત, કયશ્રયત અિે ન વભુંગ.’ એ પણ મનત-શ્રયત અિે નવ ભુંગ  અજ્ઞાિ  

એ પણ પોતાિા ચૈતરયિે અિયસરીિે થાય છે. એમ ન સદ્ધ કર વયું છે િે? કમતિો િ ા શ થઈિે થયયું છે 
એમ િથી. સમ જાણયું કાુંઈ?  

‘આ ઉપયોગિ ા ભેદરૂપ  જ્ઞાિિા ભે દો, હ વે કહેવામાું આવતા બે સૂિો  દ્વ ારા (૧૧િે ૧૨ મી 
ગ ાથા દ્વારા) જા ણવા.’ આગળ કહેશે.  



198  નનયમનો સાર ભાગ-૧ 

‘ભાવાથત :–..’ ભાવાથત છે િે એ? ‘ચૈતરયાિયન વિાયી પરરણા મ તે ઉપય ોગ છે.’ કાલે 
આવયયું હતયું. પણ કાલે ગયજરા તીમાું આવયયું હતયું, ભાઈ! આ જે પાછયું નહરદીમાું આવી ગયયું. આહાહા..! 

ભગવાિ તારો માગત કુંઈક જયદો છે. સવતજ્ઞ પ રમેશ્વર નિલોકિ ાથ તીથુંક રદેવિા મયખ થી િીકળેલ ી 

વાત આગમમાું... એમ કહ્યું િે? આગમે આમ કહ્યું છે, એમ આવયયું હતયું િે? આગમે આવા તત્ત્વ 
કહ્ા છે. શયું કહ્યું? સવતજ્ઞ ભગવાિ, તેમિી વાણી, તેમાું છ િવય કહ્ા. તે વાત ચાલે છે. તેમાું પણ 

આત્મિવય માું કેવળજ્ઞાિ કે મ ઉત્પ ન્ન થાય, આગમમાું શયું કહ્યું છે? શાસ્ત્રમાું શયું કહ્યું છે? તે વાત 
ચાલે છે. 

ભગવાિિા આગમ માું એમ  કહ્યું, કે કેવળજ્ઞાિિયું કાયત જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે એ અુંતર  

જ્ઞાિગયણિા કા રણથી ઉત્પ ન્ન થાય છે. એમ આગમે કહ્યું છે. ભગવ ાિે એમ કહ્યું, તો વાણી માું 
એમ આવયયું. આહાહા..! સમજાણયું કાુંઈ? આ વાણી જયઓ! ‘પરમાગમ’ શાસ્ત્ર. એ શ્વેતાુંબરિી  

વાણી માું એ વ ાત છે જ િન હ. આ તો એ ક સ મજવ ા મ ાટે (વ ાત છે), હોં! કોઈ સાથેિા નવરોિિી  

વાત િથી. તે પણ આત્મા છે. કોઈ પ્રત્યે નવરોિ કર વો, દ્વેષ કરવો એ વ ાત છે િનહ. બિા આત્મા 
છે. પણ વસ્તયિ યું સ્વરૂપ આ છે. સમજાણયું કાુંઈ? આહા હા..!  

અહીં તો  શયું આવયયું અત્યારે ? કે ભગવ ાિિી વ ાણી પર માગ મ અિે પરમ ાગમ માું આમ 
કહ્યું છે. તેમિા (શ્વેતાુંબરિ ા) ૩૨-૪૫ સૂિ છે તો એમાું  આ વાત છે જ િનહ. અ મેં તો બિયું જોયયું 

છે િે. સમજાણયું કાુંઈ? ૪૫-૩૨માું કરોડ ો શ્લોકો. ટી કા માું તયાુંક થોડયું લઈિે િાખ્યયું હોય, પણ 
વસ્તયમ ાું િથી. આહાહા..! પણ તમે કેટલા વષત ત્યાું મૂુંડાવ યયું છે િે? કેટલા વષત થયા? 

મયમયક્ષય :– ૫૫ વષત. 

ઉત્તર :– ૫૫ વષત. શ્વેતાુંબર માું ખૂબ રિયાકાુંડ કરતા કર તા... 

‘ચૈત્યાિયનવિ ાયી પરરણામ તે ઉપયોગ છે.’ આ વયાખ્યા. ભગવાિ આત્મા  તેિ ો 

ચૈતરયગયણ, તેિ  ે અિયસરીિે દશા થાય તેિ ે ઉપયોગ કહે છે. ચૈતરય એક આત્માિો ચૈતરયગયણ. 

આત્મા િવય–વસ્તય, તેિ ો ચૈતરયગયણ. તેિ યું અિયસરણ કરીિે પરરણામ, જે અવસ્થા થાય તેિ ે 

ઉપયોગ કહે છે. તે ‘ઉપયો ગ બે પ્રક ારિો છે : (૧) જ્ઞાિ ોપયોગ અિે (૨) દ શતિોપયોગ. 
જ્ઞાિોપય ોગિા પણ બે પ્રક ાર છે : (૧) સ્વભા વજ્ઞાિોપયો ગ અિે (૨) નવભ ાવજ્ઞાિોપયો ગ. 

સ્વભ ાવજ્ઞાિોપય ોગ પણ બ ે પ્રક ારિો છે : (૧) કાયતસ્વભ ાવજ્ઞાિ ોપયો ગ (અથાતત   
કેવ ળજ્ઞાિોપયો ગ) અિે (૨) કારણ સ્વભ ાવજ્ઞાિ ોપયોગ (અ થાતત   સ હજજ્ઞાિોપયો ગ).’  

િીચે િોટ. ‘સહજ જ્ઞાિ ોપયોગ પર મ પારરણાન મકભાવે નસ્થ ત છે.’ હમણા આવી ગ યયું એ. 

આહા હા..! વ સ્તય-વસ્તય ભ ગવાિ આત્મા, તેમાું જ્ઞાિ ગયણ, ચૈતરયિા િૂર-પૂર અું દર પડ્ા છે. 
આહા હા..! એ ‘પર મ પારરણાન મકભા વે નસ્ થત છે તે મ જ િણે કાળે ઉપાનિ રન હત છે;...’ આત્માિો 

જ્ઞાિસ્વભા વ નિ કા ળી નિરૂપા નિ, (ઉપાનિ) રનહત છે. ‘તેમાું થી (સવતિે જાણિાર ો) કેવ ળજ્ઞાિોપય ોગ 
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પ્ર ગટે છે.’ તેમાુંથી કેવળજ્ઞા િિી દશા પ્રગટે છે. ‘માટે સહ જજ્ઞ ાિોપયો ગ કારણ છે અિે કેવળજ્ઞાિ 
ઉપય ોગ કાયત છે.’ છે િીચે? ભગવાિ આત્મામાું સહજજ્ઞાિોપય ો ગ નિ કાળ, નિ કા ળજ્ઞાિ ોપયોગ  

જે પડ્ો છે તે કારણ છે અ િે કેવળજ્ઞાિોપયો ગ કાયત  છે. આહા હા..! આ વયું કારણ અ િે કાયત, જયઓ 

તો ખરા! કારણ-કાયત જાણ્યા  એ બિયું જાણ્યા. એ ‘નચદ  નવલાસ’માું આ વે છે િે? ભાઈ! જૈિદશતિિયું 
યથાથત કા રણ-કાયત જાણે તો બિયું જાણે. આહાહા..! કારણ-કાયત આ. 

‘આ મ હોવાથી સહજ જ્ઞાિોપયો ગિે કારણસ્ વભા વજ્ઞાિોપય ોગ કહેવાય છ ે અિે 
કેવ ળજ્ઞાિોપય ો ગિે કાયતસ્વભા વ જ્ઞાિોપયો ગ કહેવાય છે.’ લ્યો. આવી વયાખ્યા! આ કુંદ મૂળ િ 

ખાવા, આ વ્રત પાળવા, આ સમ્મેદનશખરિ ી જાિા કરવી એમાું તો ઠીક પડે. ભાઈ! તેમાું તો 

રાગિી મુંદતા હોય તો પયણ્ય છે. િમત-બમત છે િનહ. શાુંનતથી જેમણે આત્માિયું જે વાસ્તનવ ક તત્ત્વ 
છે તેિ ી સમજ કરવી હોય તો આ છે. બાકી તો બિે હો...હા.. હો..હા.. ચાલે છે, ચાલો, સુંસા ર 
અિારદિો છે તો ચાલે છે. અુંદર સહજ જ્ઞાિ થઈ ગયયું િે? 

હવે ‘ન વભા વજ્ઞાિોપયો ગ પણ બે પ્રક ારિ ો છે :...’ એ આગળ આવશે. ‘(૧) સમ્યક   

ન વભાવજ્ઞાિ ોપયો ગ અિે (૨) નમથ્યા ન વભાવજ્ઞ ાિોપયો ગ (અ થાતત   કેવળ નવભ ાવજ્ઞાિોપય ોગ). 

સમ્યક    નવભ ાવજ્ઞાિ ોપયોગ િા ચ ાર ભેદો (સયમન ત જ્ઞાિ ોપયોગ, સયશ્રયત જ્ઞાિોપય ોગ, 
સયઅ વનિ જ્ઞાિોપયો ગ અિે મ િઃપયતયજ્ઞ ાિોપયો ગ)’ એ નવભાવ કહેવા માું આવે છે. છે સમ્યક  જ્ઞાિ  

પણ હજી અપૂણત છે એ અપેક્ષાથી તેિ ે નવભા વ કહેવા માું આવે છે. વાસ્તન વક પૂણત તા િથી માટે 

નવભાવ કહે વામ ાું આ વે છે. સમજાણયું કાુંઈ? ઇનરિય પૂણત િ હોય તો નવ કલેનરિય કહે  છે િે? એમ  
જ્ઞાિ પ ૂણત િથી તો તેિે નવભાવજ્ઞાિ કહ્યું. આહા હા..! 

‘હવેિ ી બ ે ગાથ ા ઓમાું કહેશે. નમથ્યા નવભ ાવજ્ઞાિોપયો ગિા અથાતત   કેવળ 
ન વભાવજ્ઞાિ ોપયો ગિા િણ ભેદ ો છે : (૧) કયમન તજ્ઞ ાિોપયો ગ, (૨) કયશ્રયતજ્ઞ ાિોપયોગ  અિે (૩) 

ન વભુંગ જ્ઞાિોપયો ગ અથાતત   કયઅવનિ જ્ઞાિ ોપયોગ. (હવે દ સમ ી ગાથાિી ટીકા પૂણત કરત ાું ટીકાકા ર 
મયનિ રાજ શ્લોક કહે છે :)’ 

‘विशवि’ િો અથત કયો, િનહ? ‘विशवि’ એવો શબ્દ હશે. નવશદ  . ૧૭મો કળશ. પાિયું ૨૬. 

અમિે નહરદી િ થી આવડત ી, થોડી થોડ ી (આવડે છે). અમારે સત્ત ર કહે છે, એ ક અિે સાતિે 
સત્તર કહે છે અિે સાત અ િે શૂરયિે સીત્તેર કહે છે. 

 

अथ सकलविनोक्तज्ञानभदे ंप्रबदु्धाि  
पविहिपिभािः स्वस्वरूप ेवििो यः।  
सपवद विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्र ं 
स भिवि पिमश्रीकावमनीकामरूपः ।।१७।।  
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બે શબ્દ આકરા-ભા રે. ‘सपवद विशवि’ શીઘ્રપણે અુંદર પ્રવેશ કર. આહા હા..! ત્વર ાથી. 
‘શ્રીમ દ  ’માું આવયયું િે એ? ત્વરા થી થાવ. ત્વરાથી તજો. એમ આ ‘सपवद’ િો અથત ત્વરા છે. અિે 
‘विशवि’ અુંદર પ્રવેશ કર. િીચે તેિો અથત.  

શ્લોકાથત :– ‘ક્જિેરિકનથ ત...’ ક્જિેરિકનથત–વીતરા ગ  પરમેશ્વરે કહેલો. આવયયું િે? 

ક્જિેરિ અિે આગમ કહ્યું હતયું િે? આગમમાું એમ કહ્યું. તો ‘ક્જિેંિકનથત...’ વીતરા ગ પરમેશ્વર  

પૂણત પરમાત્મા. જેિી દશા પણૂત વીતરાગ થઈ ગઈ છે. અુંતર સ્વભા વમાું એકાકાર થ ઈિે, વીતરાગ 
સ્વભા વ છે, ચારરિ  સ્વભાવ છે તેિ ો આશ્રય કરવા થી ભગવાિિે વીતરાગભા વ ઉત્પન્ન થયો. 
એવા ‘ક્જિેંિકનથત સ મ સ્ત જ્ઞાિિા ભેદ ોિે જાણીિે...’ બિા જ્ઞાિિા ભેદોિે જાણી િે કરવયું શયું?  

‘જે  પયરુષ પરભા વોિે પરરહ રી...’ નવકલ્પારદ પરભ ાવિયું લક્ષ છોડીિે  ‘નિજ સ્વરૂપમ ાું 

ન સ્થત રહ્ ો થકો...’ પોતાિો જ્ઞાિસ્વભાવ ભ ગવાિ, નિ જ સ્વરૂપ માું નસ્ થત રહ્ો થ કો, અુંદર માું 

રહ્ો થ કો. રાગિે છોડીિે અિે એક સ મયિી પયાતય તરફિયું પણ લક્ષ છોડીિે. ‘ન િજ સ્વ રૂપમાું 
નસ્થત રહ્ો...’ પોતાિયું કાયમી ધ્રયવ સ્વરૂપ, તેમાું રહ્ો થકો ‘શી ઘ્ર...’ એ ‘सपवद’ િો અથત છે. 

‘सपवद’ એટલે શીઘ્ર. અિે  પછી ‘विशवि’ ‘ચૈતરયચ મત્કારમાિ તત્ત્વમ ાું પેસી જાય છે...’ 

આહા હા..! છે િે? ‘विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्र’ं આ ચૈતરયચમત્ક ાર સૃનષ્ટિા લક્ષમ ાું િથી. 
અુંતરમાું ભગવાિ ચૈતરય ચમત્ક ાર એવો પોતાિો નિજ સ્વભાવ, તેમાું શીઘ્રપ ણે જે આત્મા 

અુંતરમાું ‘ઊંડ ો ઊતર ી જાય છે,...’ પ્રવેશ કરે છે. તેિ ે કેવળજ્ઞાિ થઈ જાય છે. આ હાહ ા..! લ્યો. 
‘પોપટભાઈ’! 

સમ્યગ્દશતિ-જ્ઞાિિી શરૂઆ તમાું િમતિી પહેલી દશ ા અુંતમયતખ થઈિે થાય છે. પણ અહીં  

તો પૂણતિી વાત કરવી છે િે? સમ્યગ્દશતિ જે િમતિી પહેલી સીઢી, તે સમ્યગ્દશતિ િયું પણ કારણ 
તે આત્મિવય છે. નિ કા ળી ધ્રય વ. આખયું િવય લ્યો તો. િનહ તર અુંદર શ્રદ્ધ ાગયણ છે. નિ કાળી શ્ર દ્ધાગયણ  

પરમપારરણાનમ ક સ્વભ ાવમ ાું નસ્થત છે. એવા િવય સ્વભાવિો અુંતમયતખ આશ્રય કરીિે સમ્યગ્દશતિ  

થાય છે. કહો, સમજાણયું કાુંઈ? દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રિા આશ્રયથી સમ્યગ્દશતિ િથી થ તયું. દેવ-ગયરુ-
શાસ્ત્રિી ભક્તતિો નવકલ્પ ઊઠે તેિ ા આશ્રયથી સમ્યગ્ દશતિ િથી થતયું. એમ એ ક સમયિી વયત ત 

પયાતયિા આશ્રયથી સમ્ય ગ્દશતિ િથી થતયું. અહીંિી અ પેક્ષાથી સમ્ય ગ્દશતિ નિ કા ળ શ્રદ્ધાગયણ જે 

પરમસ્વભાવમાું પડ્ો છે, તેિા આશ્રયથ ી સમ્યગ્દશતિ થાય છે. ‘શાુંનતભાઈ’! ભારે, ભાઈ! અહીં 
તો િવતત્ત્વિી શ્રદ્ધ ા કરો, દે વ-ગયરુ-શાસ્ત્રિી શ્ર દ્ધા એ સ મ્યગ્દશતિ. હેરાિ-હેરાિ કરી િાખ્યા છે. 

મયમયક્ષય :– કરતા કરત ા આગ ળ વિાશે. 

ઉત્તર :– ઝેર પીતા-પીતા અમૃતિો ઓડકાર આ વશે. એમ તયારેય બિતયું િથી. લસણ 
ખાતા ખાતા કસ્તયર ીિો ઓડ કાર આ વે છે? રાગ ઝેર છે.  

મયમયક્ષય :– 
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ઉત્તર :– કોણ છોડે? છોડે કોણ અિે મૂકે કોણ? સમજાણયું કાુંઈ? જ્ઞાિીિે પણ આવે છે. 
આવે છે તો આવો, જાણ વા લાયક છે, આદર વા લાય ક િથી. તેિ ા કારણ થી થ ાય છે. ભારે આકરુું. 

તમારા ગ ામિા કોઈક કબી રિયું હતયું. ‘ભયરાભાઈ’િી સાથે કોઈક આવયા હતા. કબીરિા કો’ક  

કણબ ી (હતા). મોટી અધ્યાત્મિી વાત બોલતા હત ા. ઘણા વષત પહેલાિી વાત છે. બજારમાું ઓ રડો 
છે ત્યાું ઊતયાત હતા. ત્યાું બજાર માું મ ોટો ઓરડ ો છે િે ત્યાું. પછી રાિે ‘ભયરાભાઈ’ અિે ... 

‘કલ્પ વેરદક’ િામિી કોઈ મ ોટી સ જ્જાય છે એિી. વ સ્તય માું કાુંઈ િનહ પણ આમ અધ્ યાક્ત્મક વાત  

કરે. કણબી હતા. ‘ભયરાભા ઈ’િો એિે સુંગ હતો. આ તો ક્જિેરિકનથત વાત તો બીજે તયાુંય છે 
િનહ. આહા હા..! ભલે અધ્યાત્મિી વાત કરી.  

વસ્તય જ્યાું અુંત મયતખ ભગવાિ  શક્ત તિો નપુંડ છે. એ શક્તતિો સ્પશત પણ કયો િનહ  ત્યાું 
તો, િણ બોલ થઈ ગયા. િવય વસ્તય, શક્ત તવાિ, શક્તતવાિ એક, શક્ત ત અિુંત અિે અિુંત 

શક્ત તિા આશ્રયથ ી ઉત્પન્ન  થિારી પયાતય પણ અિુંત. એ વાત સ વતજ્ઞ નસ વાય, ક્જ િેરિ નસવાય  
તયાુંય છે િનહ. સમજાણયું કાુંઈ? 

‘શી ઘ્ર ચૈતરય ચ મત્કારમાિ તત્ત્વ...’ જયઓ! આ તત્ત્વ. ‘શ્રીમદે’ કહ્યું છે િે? ગયિ 

ચૈતરયચમત્ કાર સૃનષ્ટિા લ ક્ષમાું િથી. એ વો શબ્દ છે. ગયિ ચૈતરયચમત્ કાર સૃનષ્ટ િા લક્ષમ ાું િથી. 
ભગવાિ આત્ મામ ાું અુંદર ગયિ ચમત્ક ાર પડ્ો છે. અુંદર શક્ત તરૂપ નિિ ાિ પડ્યું છે એ ગયિ 

ચમત્ક ાર છે. સમજાણયું કાુંઈ? રાગિયું મહાત્મ્ય, નિનમત્તિયું મહાત્મ્ય, એક સમયિી વતતમાિ 

અવસ્થાિયું મહાત્મ્ય પણ ગયિ ચમત્ક ાર આિે કહે છે. ચૈતરયચમત્ કાર! અુંતરમ ાું ચૈતરયચમત્ કાર 
સ્વભા વરૂપ ભગવ ાિ, તેમાું શીઘ્ર પ્રવેશ કરે છે, સ્પશે છે. પયાતયમાુંથી િીકળીિે ઊંડે ઊંડે ધ્રયવમાું 
જાય છે. સમજાણયું કાુંઈ? 

મયમયક્ષય :– શી ઘ્રતાિી પ્રેરણા આપી છે. 

ઉત્તર :– શી ઘ્રતા. પહેલ ા વય વહા ર કરવો િન હ, એમ કહે છે. પહેલા વયવ હાર કર ો તો આમ 
થાય જ િનહ. વસ્તયિ ા સ્વભ ાવિયું ભાિ થવામાું વયવહારિી અપ ેક્ષા િથી. ‘પુંરડતજી’! 

મયમયક્ષય :– .. 

ઉત્તર :– તે તરફિી દૃનષ્ટ છોડી દે. રાગારદ નવ કલ્પ એ તો નવકાર છે. નવ કારિયું લક્ષ છોડી  

દે. સ્વભાવિયું લ ક્ષ કર, ચૈતર યચમત્કારમ ાું ઘૂસી જા. ‘ઊંડ ો ઊતરી જાય છે,...’ જયઓ! ઊંડો ઊતરી 
જાય છે. ઊંડે... ઊંડે.. ઊંડે... પાતાળિો પત્તો લેવા અુંદ ર જાય છે એમ કહે છે. આ હાહ ા..! વાત 

પણ સાુંભળી િ હોય. એય..! ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! સવતજ્ઞ ક્જિેરિ પરમેશ્વરે કહેલ ો માગત 
આવો છે. 

‘શી ઘ્ર ચૈતરય ચમત્ક ારમાિ...’ પ્રભય ભગવાિ આત્મા! કે વળજ્ઞાિિી પયાતયિી વાત છે િે. 

ચૈતરયચમત્ કારમાિ ભગવાિ આત્મા ધ્રયવ. ધ્રયવ સ્વભા વ, જ્ઞાયકભાવ, એકરૂપ ભાવ, સદૃશભાવ, 
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નિત્યભાવ, અચળભ ાવ, અ ભેદભાવ, એમ ાું ઊંડો ઊત ર ી જા. અુંદર માું જા. ઊંડ ો ઊ તરી જા, તિે 
કેવળજ્ઞાિ પ્ર ાિ થશે. ‘તે પયરુષ પર મશ્રીરૂપ ી કાનમિીિ ો વલ્ લભ થ ાય છે. (અથાતત   મયક્તતસયુંદ રીિો 

પનત થ ાય છે).’ એિે મયક્ત તરૂપી દશા પ્ર ગટ થ ાય છે. આહા હા..! આ મ ાગત છે. ‘જ યપ યર’માું આવે 

છે. આવી વાત લોકોિે મયશ્કે લ પડે. ઝઘડા, વાદનવવાદ ઉ ત્પન્ન થાય. એય..! ‘પુંરડતજી’! તમે તો 
બે જણા ‘જયપયર’િા છો, ત મે શેિા બો લો? ‘જયપયર’િી હા પાડી છે િે. એ કાુંઈ શેર ઠયા િા પાડે. 

આ ‘પુંરડતજી’ જયપયરિા છે. મેં એમ કહ્યું, ‘જયપયર’માું આ કે મ ચાલે, કેમ માિે? લ ોકોિે નવ રોિ 
કરે. 

મયમયક્ષય :– ... માિવા વાળા ઘણા છે.  

ઉત્તર :– શેરઠ યા અક્સ્ત બો લિારા છે િે. આહા હા..! અ રે..! ભગવાિ! માગત તો પ્રભય  તારો 

િણકાળ, િણલોકમાું આવો  છે, હોં! સવતજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો મા ગત. આહાહા..! જયઓિે! એક શબ્દ 
ગોઠવયો છે િે.  

‘सपवद विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्र’ं ભગવાિ આત્મા પોતાિો નચત  ચમત્ કાર, એ માુંથી 

અિુંતી... અિુંતી... અિુંતી... કેવળજ્ઞાિ પયાતય ઉત્પન્ન થાય, એવો ન ચત  ચમત્ કા ર ભગવાિ અુંદ ર  
પડ્ો છે. તેિે શીઘ્ર અનવલુંબ–નવ લુંબ છોડ ીિે. ‘ભીખાભાઈ’! પહેલા આ કરુું અિે પહેલા આ 

કરુું, પછી આ એમ િન હ, એમ કહે છે. ભારે! ગજબ કયયું છે. થોડયું સાુંભ ળી તો લ ઉં, સમજી ત ો 

લઉં, પહેલા સમજી તો લઉં, એિી પણ અહીં િા પાડે છે. એય..! ‘રામજીભાઈ’! આહાહા..! 
‘सपवद’માું એમ આવે છે કે િનહ? આમાું ઉગ્ર-એકદમ. પહેલયું આ કરી લઉં, આ કરી લઉં, આ 

કરીિે પછી આ કરીશ, આ કરીિે પછી આ કરીશ એમ િનહ. આહા હા..! એ.. ‘કાુંનત ભાઈ’! થતાું-

થતાું થશે. પહેલા વયવહાર  સયિારો પછી (થશે). આહાહા..! વીતરા ગમા ગત... સવતજ્ઞ પરમેશ્વર 
વીતરા ગતા બતા વે છે. પરિી  અપેક્ષા રાખે એ ત ો રાગ છે. આહા હા..! સ મજાણયું કાુંઈ? વીતરા ગિમત 

છે. વીતરા ગ િમત એટલે નિદોષ િમત. વીત એ ટલે િનહ. રાગ િનહ, દ્વેષ પણ િનહ. કું ઈ િનહ. એવો 
માગત છે આ.  

કહે છે, ભગવાિ તા રી દૃન ષ્ટ પહેલા નચત્ચમત્ કારમાું જવી જોઈએ. ચારે તરફ થી દૃનષ્ટ 

હટા વીિે એક ધ્રયવ ચૈતરય ભગવાિ ઉપર તારી દૃનષ્ટિયું ધ્યયે, ઝુકાવ, વલણ હોવયું જોઈએ. આહાહા..! 
સમજાણયું કાુંઈ? ‘તે પયરુષ...’ જે કોઈ આત્મા આમ કરશે એ પયરુષ મયક્ત તસયુંદરીિો પનત થશે. 
મયક્ત તિી નિમતળ પયાતય પ્રાિ થશે. આ વાત છે, ભાઈ! 

મયમયક્ષય :– ... 

ઉત્તર :– અમિે કેવળજ્ઞાિ આમ થયયું છે, આ નવનિથી થયયું છ ેતો તમિે વાણી દ્વારા કહીએ 
છીએ, આ ગમમાું એમ કથિ  છે. એથી નવરુદ્ધ કથિ હ ોય  એ આગમ િન હ. આહાહા..! ભારે વાત, 

ભાઈ! તયાુંક વયવહારથી કહ્યું છે િે. પણ એ વયવહારથી  જ્ઞાિ કર ાવયયું છે. વયવહાર થી થાય છે એવ ી 
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ચીજ િથી. ઓ હો..! જેિે એક આત્ મા ચૈતરયચમત્ કારિી  જ્યાું અપેક્ષા છે, બી જી કો ઈ અપેક્ષા છ ે 
િનહ, એવો માગત વીતરાગિ ો છે. એ દસ ગાથા થઈ. 

મયમયક્ષય :– િિ લૂુંટાય છે. લેવયું હોય તે લે. 

ઉત્તર :– ૧૧-૧૨ ગ ાથા. ૧ ૦ ગાથા થઈ. 

મયમયક્ષય :– નિજિી સુંપનત્ત મળી ગઈ છે. 

ઉત્તર :– હા. તારી સુંપનત્ત  તારી પાસે પરરપૂણત છે. તયાુંય જવા-આવવાિયું છે િનહ. 
આહા હા..! હવે ૧૧-૧ ૨. 

केिलवमवंदयिवहय ंअसहाय ंि ंसहािणाण ंवि। 
सण्णावणदिवियप्प ेविहािणाण ंहि ेदुविहं ।।११।। 
सण्णाण ंचउभये ंमवदसदओही िहिे मणपज्ज ं। 
अण्णाण ंविवियप्प ंमवदयाई भदेदो चिे ।।१२।।  

િીચે હરરગીત. 

અ સહાય, ઇંનિનવહીિ, કેવળ, તે સ્વભ ાનવક જ્ઞાિ છે; 

સય જ્ઞાિ િ ે અજ્ઞાિ–એ મ નવભા વ જ્ઞાિ નદ્વન વિ છે. ૧૧. 

મન ત, શ્રયત, અવનિ, મિઃપયતય–ભે દ છે સયજ્ઞાિિા; 

કયમનત, કયઅવનિ, કયશ્રયત–એ િ ણ ભેદ છે અ જ્ઞાિિા. ૧૨. 

‘(આ ગાથાઓમાું) જ્ઞાિિ ા ભેદ ક હ્ા છે.’ િીચે ટીકા છે  િે?  

ટીકા :– ‘જે ઉપાનિ નવિ ાિા સ્વરૂપવાળયું હોવા થી કેવ ળ છે,...’ કેવળજ્ઞાિ. આ નિ કા ળિી 

વાત િથી. કેવ ળજ્ઞાિ, સકળનવમળ પયાતય જે પ્રગટ થ ઈ. ઉપાનિરનહત–એિે ઉપાનિ િથી માટે 

સ્વભા વજ્ઞાિ કહ્યું. ‘સ્વરૂપવાળયું હોવા થી કેવળ છે, આ વરણ નવિ ાિા સ્વરૂપવાળયું...’ એકલ ો, શયદ્ધ, 

નિભેળ. ‘આવરણ નવિ ાિા સ્વરૂપવાળયું હ ોવા થી િમ,..’ રનહત છે. કેવ ળજ્ઞાિમાું િમ િથી. એક 

પછી એક જાણવયું એ મ છે િ નહ. ‘ઇનરિય...’ િી મદદ િ થી. ‘અિે (દેશ-કાળારદ) વયવિ ાિ રન હત 
છે,...’ આડ િનહ, પડદા િનહ. અુંતર િનહ, આુંતર િનહ, દૂરી િનહ, નવઘ્િ િનહ. કેવ ળજ્ઞાિ માું કોઈ 

અુંતર પડદો પડતો િથી. આહા હા..! એવયું હોય છે. જયઓ! િમ િનહ, ઇનરિયિી સહાય િથી. એટલે 

ઇનરિય રનહત છે. ‘દેશ-કા ળાર દ વયવિ ાિ રનહ ત છે,...’ એટલા ક્ષેિ િે જાણવયું અિે એટલા ક્ષેિ િે 
િ જાણવયું એવયું કાુંઈ તેમાું  છે િનહ. િણકાળ, િણલ ોક, અિુંત લોકાલોક જ્ઞાિ િી પયાતયમાું 
કેવળજ્ઞાિ માું જણાય છે. આ હાહ ા..! 

‘એક એક વસ્તય માું િનહ વયાપતયું હોવા થી અસ હાય છે,...’ પહેલા એક વસ્તય જાણે પછી 

બીજી વસ્તય જાણે એ મ િથ ી. કેવળજ્ઞાિ માું એ ક સમય માું િણકા ળ, િણલોકિે જા ણે છે. કહો, 
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સમજાણયું કાુંઈ? ‘(–સ મ સ્ત વ સ્તય ઓમાું વયાપતયું હોવ ાથી) અસ હાય છે,...’ કેવળજ્ઞાિ માું કોઈ ચીજ  
બા કી િથી. િણકાળ, િણલોકિ ી પયાતય જ્યાું થાય છે, જ્યાું-ત્યાું નિનમત્ત કેવયું છે એ બિયું એક 
સમયમાું જણાય છે.  

મયમયક્ષય :– નિનમત્તિી વાત ... 

ઉત્તર :– કીિયું િે. નિનમત્ત થ ાય છે એ જાણ્યયું. જે સ મયે જે પયાત ય થાય છે એિે જાણ્ યયું. તે 

સમયે નિનમત્ત કોણ હતયું તે જાણ્યયું. ભગવાિિા જ્ઞાિમ ાું બિયું આવી ગયયું છે. કાુંઈ બાકી િથી. 

આહા હા..! ણમો અરરહુંતા ણું કહે પણ કેવળજ્ઞાિ કોિે કહે છે એિી ખબર િનહ. ‘તે 
કાયત સ્વભા વ જ્ઞાિ છે.’ જયઓ! એિયું િામ કાયતસ્વભા વજ્ઞા િ. કેવળજ્ઞાિ છે િે?  

‘ક ા રણજ્ઞાિ પણ તેવયું જ છે.’ જયઓ! હવે અુંદર જ્ઞાિસ્વ ભાવ નિ કાળ, એ પણ તેવયું જ છે. 

‘શા થી? નિજ પરમાત્મ ામાું ર હેલ ા સહજદ શતિ,...’ શયું કહે છે? જયઓ હવે. અુંતરમાું જ્ઞાિ સ્વભાવ–
ગયણ જે ધ્રયવ પડ્ો છે. એ અુંતરમાું નવદ્યમ ાિ સહજ દ શતિ, એ નિ કાળી દશતિ, નિ કાળી ચારરિ, 

અુંદર નિ કાળી વીત રાગત ા, સહજ આિુંદ, નિ કાળી આિુંદ. સહજ શબ્દ પડેલો છે િે? પયાતય 

નવિાિો બતા વવો છે. સ્વ ભાનવકદશતિ, સ્વભાનવકચ ા રરિ, સ્વભાનવક આિુંદ અ િે સ્વભાનવક 
પરમનચત્શક્ત તરૂપ વીયત. ‘પર મનચત્શક્તતરૂ પ નિજકારણસ મયસ ારિાું...’ પોતાિા નિજકારણ 

સમયસારિ ા ‘સ્વરૂપોિે યયગપ દ   જાણવાિે સમથત...’ અુંતરિયું જ્ઞાિ, પોતાિો ગયણ બિાિે જાણવાિે 

સમથત છે. જ્ઞાિસ્વભા વ પોતાિી અિુંત શક્ત તઓ છે તે દરેકિે જાણવાિે સમથત છે. ચાર (ગયણો) 
તો મયખ્ય લીિા. ‘સ હજપર મનચત્ શક્ત તરૂ પ...’ ત્યાું જ્ઞાિ લીિયું. એિે જાણ ે છે. જ્ઞાિ પોતાિી 

નચત્શક્ત તિે, સયખિે, ચારરિ  અિે દશતિિે જાણે છે. એ ‘એ નિજકારણ સ મયસા રિાું...’ જયઓ! 
નિજકારણ સમય સાર. ધ્રયવ સ્વભાવ તે નિજકારણ સમય સાર. આહાહા..!  

ટીકા જયઓિે ‘નિયમસાર’િી! ભાગવત   શાસ્ત્ર છે. આ જૈિિયું ભાગવત   શાસ્ત્ર છે. 

આહા હા..! એ ભાગવત   શાસ્ત્ર કહે છે િે? આગળ કહેશે. આ ભાગવત   શાસ્ત્ર છે. ભગવાિે કહે લયું, 
ભગવાિ થ વાિી શક્તતવાળયું, બતાવિારુું આ ભા ગવત   શાસ્ત્ર છે.  

‘આ મ શયદ્ધ જ્ઞાિિયું સ્વરૂપ કહ્યું.’ જયઓ! શયદ્ધજ્ઞાિિયું કાયત અિે કારણ બુંિેિી વયાખ્યા કરી. 
નવશેષ કહેશે...                      

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગયરુદેવ!) 
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૨૮માાં પાને છે. પહેલા કારણજ્ઞાન અને કાર્યજ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા થઈ. કારણજ્ઞાન એને કહીએ 

કે જે ત્રિ કા ળી જ્ઞાર્કભ ાવ, જ્ઞાનસ્વભા વ (છે તે). અને એમાાંથી કાર્ય–કેવ ળજ્ઞાન આદિને કાર્યજ્ઞાન  

કહીએ. સમજાણ ાં? એ પહેલ ાં આવી ગર્ ાં. ૨૮ પાને પહેલો પેરેગ્રાફ થઈ ગર્ો. બી જો પેરેગ્રાફ છે. 
૨૮માાં પાને. માથે બે ભાગ આવી ગર્ા. એક કારણ સ્વ ભાવજ્ઞાન અને કાર્ય સ્વભ ા વજ્ઞાન. કારણ 

સ્વભા વજ્ઞાનનો ખ લાસો અહીં કરશે. જેને ધમય કરવો છે એને તો ત્રિ કાળી જ્ઞા ર્કસ્વભાવ જે  
જ્ઞાનભા વ (છે) એનો આ શ્ર ર્ કરવા થી એને ધમય થાર્. પછી બીજા ભેિો છે એ જાણવા જેવા છે. 

મ મ ક્ષ  :– એના થી લાભ ન થાર્ તો પ ણ જાણવા? 

ઉત્તર :– જાણવાન ી હર્ાત ી જેટલા પ્ર કાર છે એ વ્ર્વ હાર ન ાં જ્ઞાન તો કર વ ાં ને? જ્ઞાન કરવા 

માટે બધા વ્ર્વ હારભેિ  છે. ભેિો છે ને? નથી? આ શ્રર્  કરવા લાર્ ક તો એક જ ત્રિ કાળ ઉપાિેર્ 

આત્મા. જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન.. ધ્ર વ સ્વભાવ. કારણભ ાવ ત્રિ કા ળ. ધમીને એ જ 
આશ્રર્ કરવા લાર્ ક અને ઉપાિેર્ છે. શ ાં છે? 

મ મ ક્ષ  :– વ્ર્વ હાર જ્ઞ ાન કર વા લાર્ ક છે? 

ઉત્તર :– જ્ઞાન કરવાનો ભેિ  છે, જ્ઞાન ન  કરે? 

મ મ ક્ષ  :– જ્ઞાન કરવાનો અ થય શ ાં? 

ઉત્તર :– જાણવ ાં. અથય શ ાં છે એમ જાણવ ાં. 

મ મ ક્ષ  :– જાણ વા જાવ ાં શ ાં? 

ઉત્તર :– જાણવ ાં. વ્ર્વહાર  જેવો છે તેવો જાણવો. સ્વભાવનો આ શ્રર્ કરીને પોતાના 

જ્ઞાનન ાં ભાન થર્ ાં, (આ વ્ર્ વહા ર છે) એ મ જાણીને લ ક્ષને છોડ વ ાં. પણ જાણ્ર્ા ત્રવ ના કોન ાં લ ક્ષ 
છોડે? સમજાણ ાં કાાંઈ?  

કહે છે કે મત્રતજ્ઞાનના એટલા ભેિ. મત્રતજ્ઞાન, જે પહલેા સમ્ર્ક્જ્ જ્ઞાન થાર્ છે. પહેલ  ાં 

મત્રતજ્ઞાન. એના આ ટલા ભે િ : ઉપલબ્ધધ, ભાવના અને ઉપર્ોગ. િણ (ભેિ). અને પછી અવગ્રહ 
આદિથી ચાર. અથવ ા બહ  બહ  ત્રવધ આદિથી બાર. એ બધા ભેિવાળી જ્ઞાનની પર્ ાયર્ છે એમ 
એને જાણવ ાં જોઈએ. હવે?  

‘લબ્ધધ અને ભા વનાના ભેિ થી શ્ર તજ્ઞ ાન બે પ્રક ારન ાં છે.’ કહો, સમજાણ ાં? નીચે થોડો  

ખ લાસો કર્ો છે, જ ઓ! ઉપ લબ્ધધ છે ને? નીચે ૨. ‘મ ત્રત જ્ઞાન િણ પ્રક ા રન ાં છે :...’ આત્મા જ્ઞાર્ ક 

જ્ઞાનસ્વભા વ (છે) એવ ાં અાંતરમાાં લક્ષ કરીને જે મત્રતજ્ઞાન  જ્ઞાન, એ તો પહેલો ખ લાસો આવી ગર્ો  
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છે, કે ચૈતન્ર્ અન ત્રવધાર્ી પદરણામ ઉપર્ોગ. તો મત્રત જ્ઞાન જે છે, એ ચૈતન્ર્ગ ણ જે છે, એન ે
અન સરીને થર્ેલી મત્રતજ્ઞાન ની પર્ાયર્ છે. આહાહા..! કહો, સમજાણ ાં કાાંઈ? આ િેહ ાદિક તો પર 

છે, જડ છે. એની અ હીં વાત નથી. અહીંયા તો એન ા જ્ઞાન સ્વભા વન ાં એકપણ ાં અને અ નેકપણ ાં એની 

વ્ર્ાખ્ર્ા છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એમાાં પ ણ્ર્-પાપના ભાવ થાર્ એન ાં પણ અત્ર્ારે કાાં ઈ કામ નથ ી. 
અહીં તો જ્ઞાનન ા પ્રકારન ી વ ાત છે.  

કહે છે, કે જે િણ ઉપલબ્ધધ, ભાવના, ઉપર્ોગ નીચે નોટમાાં. ‘મત્રત જ્ઞાન ાવરણનો 
ક્ષર્ોપશ મ જેમ ાાં ત્રનત્રમત્ત  છે એ વી અથય ગ્રહણ શબ્ક્જ્ ત (–પિ ાથયને જા ણવાન ી શબ્ક્જ્ ત)...’ અથયગ્રહણ 

એટલે જાણ વ ાં. પિાથયને જાણ વાની શબ્ક્જ્ત ‘તેને ઉપલબ્ધધ કહે છે;...’ એ ઉપલબ્ધધ એ મત્રતજ્ઞાનન  ાં 

એક પદરણામ છે. અને તે મત્રતજ્ઞાનના પદરણા મ, ત્રિ કાળ જ્ઞાર્કભ ાવ અ થવા જ્ઞાનભા વને ચૈતન્ર્ને 
અન સરીને થાર્ છે. સમજાર્  છે કાાંઈ? ‘તે ઉપલબ્ધધ છે;...’  

‘જાણેલ ા પિાથય પ્રત્ર્ે ફરી ફર ીને ત્રચાંતન તે ભાવના છે;...’ જાણેલી વાત હોર્ એને વારાંવાર  
ત્રવચારવી, ફેરવ વી એ ભાવ ના. પછી ઉપર્ોગ ‘‘આ કા ળ ાં છે,’ ‘આ પીળ ાં છે’ ઇત્ર્ાદ િ...’ ભેિ 

પાડીને ‘ઇત્ર્ાદ િ અથય ગ્ર હણ વ્ર્ાપા ર...’ પહેલા અથય ગ્રહણ શબ્ક્જ્ ત હતી. ઉપલબ્ ધધમાાં પિાથયને 

જાણવાની શબ્ક્જ્ ત (હત ી), અ ને આ એનો વ્ર્ાપાર. જ ઓ! આ સવયજ્ઞના માગય માાં જ આવ ાં હોર્ છ ે 
એવ ાં અબ્સ્તત્વ એણે બરાબર નક્કી કરવ ાં એમ ક હે છે.  

વસ્ત  આત્મા, એ માાં જ્ઞાનગ ણ તો એકરૂપ છે. એના  પછી જ્ર્ારે પર્ાયર્માાં  પ્ર કાર પડે, ત્ર્ારે 
પાાંચ (પ્રકાર પડે છે). મત્રત, શ્ર ત, અવત્રધ, મનઃપર્યર્, કવેળ. કેવ ળ એ તો પૂણય કાર્યજ્ઞાનમ ાાં નાખ્ર્ ાં. 

હવે આ  ચાર જ્ઞાન છે એ ત્રવ ભાવજ્ઞાન છે. એમ ાાં પણ મત્ર તજ્ઞાનના આટલા પ્ર કાર છે પાછા. સમ જાર્ 

છે કાાંઈ? ‘તે ઉપર્ોગ છે.’ ‘(–પિાથયને જાણવાનો વ્ર્ાપાર) તે ઉપર્ો ગ છે.’ એ ઉપલબ્ધધ, ભાવના 
અને ઉપર્ોગ િ ણ આવી ગ ર્ા. 

હવે અવ ગ્રહાદિભેિ. ૩. ‘મત્રત જ્ઞાન ચ ારભેિ વાળ ાં છે :...’ મત્રતજ્ઞાન માાં પહેલ ાં અવ ગ્રહ થાર્. 
અવ-ત્રનશ્ચર્ કાંઈક થ ોડ ાં જણાર્. પછી એની ‘ઇહ ા (–ત્ર વચારણ ા), અ વાર્ (–ત્રનણયર્) અને ધારણ ા,...’ 

એ ચાર પ્રકાર મત્રત જ્ઞાનના ભેિ છે. એ પણ ચાર ચૈતન્ર્ અન ત્રવધાર્ી પદરણામ છે. ત્રનત્રમત્તન ાં લક્ષ 

થર્ ાં એટલે ત્રનત્રમત્ત તો આમ છે એમ નત્રહ એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ભગવાન જાણવામાાં 
આવ્ર્ા, વીતરા ગ-વાણી અ વગ્રહમાાં (આવી)... સમજાણ ાં? પણ એ અવગ્રહનો પર્ાયર્ ચૈતન્ર્ને 

અન સરીને થર્ો છે. ભગવાનને િેખીન ેથર્ો નથી. સમજાણ ાં કાાંઈ? ઝીણો માગય છે, ભાઈ! વીતરાગ 

સવયજ્ઞનો મ ાગય લોકોએ બહ ારમાાં સ્થૂળ કર ી નાખ્ર્ો છે. સ્થૂળનો અથય ત્રવપરી ત કરી નાખ્ર્ો. આ 
તો માગય જ સૂક્ષ્મ છે. 

પરમેશ્વર ત્રિ લોકના થ તીથંક રિેવ એમ ફરમા વે છે, ક ે ભાઈ! તારો આત્મા જ્ઞાનસ્વભ ાવી  
વસ્ત  છે. એ જ્ઞાન છે એ ત્રિકાળ છે અને ત્રિ કાળ જ્ઞાનન ો આશ્રર્ કરીને, જે આ કાંઈ મત્રત, શ્ર ત, 
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અવત્રધ આદિ પ્રગટ થાર્, એ  બધા ભેિો જ્ઞાનની પ ર્ાયર્ના છે. એમ એણે જાણવ ાં જોઈએ. એ ભેિ 
પરને લઈને પડે છે એમ નત્રહ. એ જ્ઞાનન ા ભેિના પ્રક ારો પણ ચૈતન્ર્ને અન સરીને જ થર્ેલા એ  
ભાવ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

ચાર ભેિ ‘અ વગ્રહ, ઇહા (-ત્ર વચ ારણ ા), અવાર્ (–ત્રનણયર્) અને ધારણા. [ત્રવ શેષ મ ા ટે 

મ ોક્ષશાસ્ત્ર (ટીકા સત્ર હત) જ ઓ.]’ પછી ચોથો ભેિ છે ને? બહ . ‘મત્રત જ્ઞાન બાર ભેિ વાળ ાં છે : 

બહ , એક, બહ ત્રવધ, એકત્રવધ, ત્રક્ષ પ્ર, અત્રક્ષ પ્ર, અત્રનસૃત, ત્રનઃ સૃત, અન ક્જ્ ત, ઉક્જ્ત, ધ્ર વ અને અધ્ર વ.’ 
છે તો આ બધી પર્ાયર્ના ભેિ, હોં! ધ્ર વ ને અધ્ર વ બધા. ‘[ત્ર વશેષ મ ાટે મોક્ષશાસ્ત્ર (ટીકા સત્ર હત) 
જ ઓ.]’ એ મત્રતના ભ ેિ કહ્યા. સમજાણ ાં.  

‘લબ્ધધ અને ભાવનાના ભેિ થી શ્ર ત જ્ઞાન બે પ્રકારન ાં છે.’ હવે શ્ર તજ્ઞાનના બે પ્રકાર. 

ભાવશ્ર ત જ્ઞાન, હોં! આત્મા માાં થત ાં ભાવશ્ર ત. એ થાર્ છે ચૈતન્ર્ને અન સરીને, પણ એના 

અન સરવાના થોડ ા ભેિો પડે, થોડ ાં અન સરણ, ત્રવશેષ અ ન સરણ એવા જ્ઞાનની પર્ાય ર્ના ભેિ પડે 
એને એણે જાણવા જોઈએ. આિર વા જેવ ા નથી પણ જા ણવા જેવા છે, એમ કહે છે. બે પ્રકારન ાં છે. 
લબ્ધધ અને ભાવના. ઉઘાડ અને વેપાર. 

‘િેશ, સ વય અને પરમન ા ભેિ થી અ વત્રધ િણ પ્રક ારન ાં છે.’ અવત્રધજ્ઞાન ‘(--અથાયત્ 

િે શાવત્રધ, સ વાય વત્રધ અને પર માવત્રધ એવ ા િણ ભેિો..’ એ પણ જાણવ ાં જોઈએ. ‘ઋ જ મત્રત અને 

ત્ર વપ લમત્રતન ા ભેિને લીધે મનઃપર્યર્ જ્ઞાન બે પ્રક ારન ાં છે.’ મનઃપર્યર્. મ ત્રનને આત્મજ્ઞા ન સત્રહતની 
ચાદરિ ની િશા હોર્, એને મનઃપર્યર્જ્ઞાન પ્રગટ થાર્ છે. કે જે સામાના મનને જાણે, એવી જ્ઞાનની  

પર્ાયર્. પણ એ જ્ઞાનની પર્ાયર્ છે તો ચૈતન્ર્ને અન સરીને થર્ેલી. સમજાણ ાં કાાંઈ? એવા ઋજ સૂિ 
અને ત્રવપ લમત્રત. ઋજ સ િ ની શબ્ક્જ્ ત થોડી છે, ત્રવપ લની ત્રવશેષછે. 

‘પર મભા વમાાં ત્રસ્ થત સમ્ર્ ગ્દૃત્રિને...’ હવે જ ઓ! ‘પ રમભાવમાાં ત્રસ્ થત સમ્ર્ ગ્દૃત્રિને આ 

ચ ાર સમ્ર્ ગ્દજ્ઞાનો હ ોર્ છે.’ શ ાં કહે છે? ભગવાનઆત્ મા, પરમભાવ, સ્વભ ાવભા વ, ધ્ર વભાવ, 
આત્માનો  ત્રનત્ર્ભાવ, ત્રનત્ર્-કાર્ મી, એમ ાાં ત્રસ્ થત. ધમી એમાાં ત્રસ્ થત ૃત્રિ છે. સ મજાર્ છે કાાંઈ? 

‘પર મભા વમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ ગ્દૃત્રિને આ ચાર સમ્ર્ગ્દજ્ઞાનો હોર્ છે.’ આ ચાર : મત્રત, શ્ર ત, અવત્રધ, 
મનઃપર્યર્. મત્રતના ભેિો, શ્ર તના ભેિ, અવત્રધના ભેિ અ ને મનઃપર્યર્ના ભેિ. શ ાં કી ધ ાં સમજાણ ાં?  

ધમીજીવ સમ્ર્ ગ્દૃત્રિ એને કહીએ કે જે પરમભાવ ત્રિ કાળી જ્ઞાર્ ક ચૈતન્ર્ભા વ, એમાાં 

એની ૃ ત્રિ છે, એમા એન ાં ધ્ર્ેર્ છે અને એમાાં એની એકાગ્રતા છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ભગવાન આત્મા, 
એનો જ્ઞાનગ ણ, એકરૂપ સૃ શ ધ્ર વ, એમાાં જેની ૃત્રિ છ ેએને સમ્ર્ગ્દૃત્રિ કહીએ. બી જા બધા ભેિો 
છે એને જાણે ભલે. પણ ૃત્રિ જ્ઞાનભાવ ત્રિ કા ળ ધ્ર વમાાં  છે. આવી બધી ઝીણી વ ાત ાં છે. 

મ મ ક્ષ  :– ‘જર્પ ર’માાં... 
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ઉત્તર :– એ તો મીઠા માણસ છે તો .. એ તો બધા સાાંભળશે. ફલાણ ાં થશે એમ બોલે છે. 
જ ઓ! સાર જ ઓ, સાર.  

પરમભાવ ભગ વાન આત્મા...! શરીર, વાણી, મન તો જ ડ છે. પ ણ્ર્ અને પાપના ભાવ 
થાર્ એ તો ત્ર વકા ર છે. એ ક સમર્ની પર્ાયર્નો અાંશ  તો વ્ર્વહાર છે. ત્રિ કા ળી જ્ઞાર્કભ ાવમાાં 

ચૈતન્ર્ભાવ જે છે, એમ ાાં જેની ૃત્રિ થાંભી છે એને સમ્ર્ ગ્દૃત્રિ કહીએ. એને આ ચાર  જ્ઞાન ઉત્પન્ન  

થાર્ છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? વ સ્ત ન ે જાણવાની લબ્ધધરૂપ શબ્ક્જ્ ત એ પણ પરમભાવમાાં ત્રસ્થતને તે 
પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ છે. એમ કહે છે. બહ  વાાંચન કરે, બહ ારમાાં આ કરે એને એ જ્ઞાન થાર્ છે એમ  
નથી એમ ક હે છે. આહા હા..! સમજાણ ાં કાાંઈ? 

ભગવાન આત્મા પરમ સ્વભ ાવ, જ્ઞાનભાવ એમાાં ત્રસ્થત  છે. વ્ર્ાખ્ર્ા જ એ વી કરી. 

પરમભાવ માાં ત્રસ્થત સમ્ર્ ગ્દૃત્રિની વ્ર્ાખ્ર્ા કરી. આ હાહ ા..! ધમી પહેલા નાના િરજ્જાન ો, 

સમ્ર્ગ્દૃત્રિ, ધમયની શરૂઆ તની પહેલી િશા એ સમ્ ર્ગ્દૃત્રિની ૃત્રિ પરમભાવ માાં પડી છે. 
પરમભાવ માાં ૃત્રિ (પડી છ)ે. કહો, ‘પાંદડતજી’! ભારે! સમજાણ ાં કાાંઈ? શાસ્ત્રના પાનામાાં અન ે 

વાણી માાં એની ૃત્રિ નથી એમ કહે છે. ‘પર મભા વમાાં ત્રસ્ થત સમ્ર્ગ્દ ૃત્રિ...’ વ્ર્ાખ્ર્ા આવી. 

આહા હા..! ત્રિ કા ળ જ્ઞાનભા વ, જે એકરૂપ ત્રિ કાળ જ્ઞાન ભાવ સૃશભ ાવ, એ માાં જેની ૃત્રિ છે, એવા 
સમ્ર્ગ્દૃત્રિને આ ચાર સમ્ર્ ગ્દજ્ઞાન પ્ર ગટ થાર્ છે. કહો, સમજાણ ાં કાાંઈ? એકડો છે ને? 

‘સ મત્રત જ્ઞાન ને સ શ્ર તજ્ઞાન સવય સમ્ર્ગ્દ ૃત્રિ જીવોને હ ોર્ છે.’ નીચે. ‘સ મત્રત જ્ઞાન ને 
સ શ્ર તજ્ઞ ાન સવય સમ્ર્ગ્દૃત્રિને જીવોને હ ોર્ છે. સ અવત્રધ જ્ઞાન કોઈ કોઈ સમ્ર્ગ્દૃત્રિ જીવ ોને હોર્ 

છે. મન ઃપર્યર્જ્ઞાન કોઈ કોઈ મ ત્રનવ રોને–ત્ર વત્રશિસાંર્મધર ોને–હ ોર્ છે.’ ચાદરિ અાંતર પ્ર ગટ્ ાં 

હોર્ છે, એમ ાાં પણ ત્રવત્રશિ–ખાસ ચાદરિ ના ધરન ારા, એને એ ચોથ ાં જ્ઞાન (હ ોર્ છે). પણ એ 
પરમભાવ માાં ત્રસ્થત છે માટે થાર્ છે. એમ કહે છે. કહો, સ મજાણ ાં કાાંઈ? ચાદ રિ થર્ ાં માટે 

મનઃપર્યર્જ્ઞાન થ ાર્ છે એમ પણ નથી એ મ કહ્ય ાં અહીં તો. ચ ાદરિથી થાર્  તો બધાને 

મનઃપર્યર્જ્ઞાન થવ ાં જોઈએ. પણ જેન ે એ પરમભાવમાાં  ત્રસ્થત જેટલા પ્ર કારે છે, એ પ્રકારે એની 
પ્રગટ પર્ાયર્ થાર્ છે. બહ  ઝીણ ાં. આના કરતા િર્ા પાળવી, વ્રત પાળવા સહે લ ાંસટ (હત ાં). 
‘પોપટભાઈ’! એ રખ ડવાના  રસ્તા. કાાંઈ ભાન ન મળે શ ાં ચીજ છે. એ તો રાગ છે, ત્રવકલ્પ છે.  

વસ્ત ન ી ત્રસ્થત્રત, ભગવ ાન સવયજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિ લોકનાથ તીથંકરિેવે, જે આત્મા વસ્ત  કીધી  

અને એમાાં એકરૂપ સૃશ્ર્  ધ્ર વ જ્ઞાનગ ણ, એમાાં એકાકાર થઈને પ્રગટ થર્ેલી પર્ાયર્, એવી 

સમ્ર્ગ્દૃત્રિ, એ પણ પર્ાયર્ છે, એવા સમ્ર્ ગ્દૃત્રિને જીવ ને, પરમભાવમાાં ત્ર સ્થત છે, તેથી તેન ે આ  
ચાર જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાર્ છે. આહાહા..! લ્ર્ો, આમાાં તો એમ કહ્ય ાં. એર્..! બહ  ભણે છે, વાાંચે છે 
માટે મત્રત-શ્ર ત થાર્ છે એમ  ન કહ્ય ાં.  
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આત્મા માાં િદરર્ો પડ્યો છે. જ્ઞાનનો િદરર્ો આત્મા છે. અપદ રત્રમત–બે હિ જ્ઞાનસ્વ ભાવ 
જેનો સ્વભાવ.. સ્વભ ાવ... સ્વભા વ... અહીં ગ ણની અપેક્ષાની વાત કરી છે ને? બ્ભન્ન પાડીને. 

જ્ઞાનમ ાાં ત્રસ્થત છે એને આ પ્રગટ થાર્ છે. આમ જ્ઞાર્ કભાવ કીધો. એ તો આખી વસ્ત , બધા  

ગ ણોનો આખો ત્રપાંડ, એ વો જે જ્ઞાર્કભ ાવ, ત્રિ કા ળ એ કરૂપ ભાવ, એને આ શ્રર્ે સમ્ ર્ગ્દૃત્રિ થાર્ 
છે. અહીં તો કહે છે કે પર મભાવ જે જ્ઞાનભા વ, એમ ાાં જે ત્રસ્થત છે એને આ ચાર  જ્ઞાન ઉત્પ ન્ન  

થાર્ છે. પછી જ્ઞાર્કભાવ મ ાાં ત્રસ્થત છે કહો, જ્ઞાનગ ણમ ાાં ત્રસ્થત છે કહો. એ જ્ઞાનગ ણ પરમભાવ 
છે. કહો, સમ જાણ ાં કાાંઈ? 

‘ત્ર મથ્ર્ ાિશયન હોર્ ત્ર્ ાાં મત્રતજ્ઞાન, શ્ર ત જ્ઞાન અને અવત્રધજ્ઞાન ‘ક મત્ર તજ્ઞ ાન’, ‘ક શ્ર તજ્ઞાન’ 

અને ‘ત્રવભાં ગજ્ઞાન’–એવ ાાં ના માાંતર ોને (અન્ર્ નામોને) પા મે છે.’ લ્ર્ો. શ્રદ્ધા જેની ત્રમથ્ર્ાત્વ છે, જે 
ત્રનત્રમત્તને માને છે, રાગને જ માને છે અને અલ્પજ્ઞ પ ર્ાયર્ને જ માને અથવા પ ણ્ ર્ પદરણામ તે 

ધમય છે એમ માને છે, એવા ત્રમથ્ર્ ાૃત્રિને મત્રત-શ્ર ત અને અવત્રધ. એટલે ‘‘ક મત્રત જ્ઞાન’, 

‘ક શ્ર ત જ્ઞાન’ અને ‘ત્રવભાં ગજ્ઞાન’’ એવા િણ પ્રકાર થાર્  છે. પણ એને એ ચૈતન્ર્ને અન સરીને 
થાર્ છે. આહા હા..! સમ જા ણ ાં કાાંઈ? 

‘અહીં (ઉપર કહેલ ા જ્ઞાન ોને ત્રવષે) સ હજ જ્ઞાન,...’ લ્ર્ો, હવે કહે છે. અાંતરન ાં સ્વભાત્રવક 
જ્ઞાન. આત્મા વ સ્ત , એન ાં જે સ્વરૂપ જ્ઞાન, સ્વભ ાત્રવક જ્ઞાન, ‘સ હજજ્ઞાન, શ દ્ધ અાંત ઃતત્ત્વરૂપ 

પર મતત્ત્વ માાં વ્ર્ાપક હોવા થી,...’ શ ાં કહે છે? સ્વભાત્રવક જ્ઞાન, ધ્ર વ જ્ઞાન, એ  ‘શ દ્ધ અાંત ઃતત્ત્વરૂપ 

પર મતત્ત્વ...’ આત્મા, એમાાં એ જ્ઞાન વ્ર્ાપક છે–પ્રસરી ગર્ેલ ાં છે. હજી તો શધિોના અથય સમજવા  
કઠણ પડે. ‘ભીખાભાઈ’! સ્વભાત્રવક જ્ઞાન જે ત્રિ કાળ. આત્મા અને અત્રવનાશી તેમ એન ાં જ્ઞાન 

ધ્ર વ, એ અાંતઃતત્ત્વ એવો જે આત્મા એમાાં એ સહજજ્ઞાન વ્ર્ાપક છે, પ્રસરેલ ાં છે, ત્રવસ્તરે લ ાં છે. 
આહા હા..! 

‘શ દ્ધ અાંત ઃતત્ત્વરૂપ  પરમ તત્ત્ વ...’ જ ઓ! એમાાં ‘વ્ર્ ાપક હોવાથી, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે.’ એ 

જ્ઞાન ત્રિ કા ળ સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. નીચે ખ લાસો કર્ો છે. ‘સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ = સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ; સ્વરૂપ-
અપેક્ષાએ પ્રત્ર્ક્ષ; સ્વભા વે પ્રત્ર્ક્ષ.’ સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞા ન ત્રિ કાળ છે. આહા હા..! આ  કેવળજ્ઞાનની  

અપેક્ષા નત્રહ. ત્રિ કાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ જ છે. પ્રત્ર્ક્ષ છે એમ કહે છે. વસ્ત  છ ેએ પ્રત્ર્ક્ષ જ છે. 

આહા હા..! જ ઓ! આ શધિ  બીજે ક્જ્ર્ાાંર્ નથ ી. અહીંર્ ા  જ એમણે (કહ્ય ાં છે). સ મ જાણ ાં? બીજા 
શાસ્ત્રોમાાં, દિગાં બરોમાાં પણ નથી તો બી જામાાં તો છે નત્રહ. જ ઓ! છે? સ્વભાત્ર વક જ્ઞાન. જે આત્મા 

વસ્ત  છે, અનાદિ-અનાંત-અત્ર વનાશી, તેવો એ માાં જ્ઞાનસ્વ ભાવ, અાંતઃતત્ત્વ જે પરમ સ્વ રૂપ એમાાં એ 

વ્ર્ાપી રહેલો છે. એ ગ ણ (–જ્ઞાન) અાંતઃતત્ત્વ માાં  પ્રસ રેલ ાં છે, ત્રવસ્તરેલ ાં છે એને સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ 
કહેવાર્ છે. 

મ મ ક્ષ  :– આ તો પ્રત્ર્ેક અ વસ્થામ ાાં રહે છે. 
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ઉત્તર :– ત્રિ કાળ. અવસ્થ ામાાં નત્રહ, ત્રિ કાળ ગ ણમાાં. હાલ ત તો પ ર્ાયર્ છે. ત્રિ કાળ ધ્ર વરૂપ 
રહે એને અહીંર્ા પ્રત્ર્ક્ષ, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન કહ્ય ાં છે. ‘પાંદડતજી’! સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કિી સાાંભળ્  ાં 

હત ાં? સ્વરૂપપ્રત્ર્ ક્ષ. એ ‘પદ્મપ્રભમલધાર ીિેવ’ એ તો કહે છે કે ગણધર ોએ આ બધી ટીકા કરી 
છે. અમે શ ાં કરીએ? ગણધર  આદિથી આ ટી કા ચા લી આવે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

વસ્ત  આ મ, વ સ્ત  તો વ સ્ત  પ્રત્ર્ક્ષ પડી છે એમ કહે છે. તો એન ાં જ્ઞાન પણ અહીંર્ા પ્રત્ર્ક્ષ 

ધ્ર વપણે અાંિર પડ્ય ાં જ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આહાહા..! વસ્ત  ભગવાનઆત્મા, એવ ાં જે અાંતઃતત્ત્વરૂપ  
પરમતત્ત્વ આત્મા, એ માાં એ  સહજ સ્વભાત્ર વક જ્ઞાન સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષરૂપ છે. એમ ને એમ અનાદિ  

અનાંત પડ્ય ાં છે. આ ધ્ર વની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે છે, હ ોં! સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ એટલે પર્ાયર્ નત્રહ. સમજાણ ાં કાાંઈ? 
આવો ધમય પ ણ કઈ જાતનો? 

મ મ ક્ષ  :– વીત રાગ ભ ગવા નનો. 

ઉત્તર :– વીતરાગ ભગવ ા નનો. ઓલા તો કહે, કાંિમૂળ ન ખાવા, ચોત્રવર્ાર કરવો, 

પદડક્કમણા, ત્રમચ્છાત્રમ િ ક્કડમ િેવ ાં, એવી બધી વાત ો આમાાં તો ક્જ્ર્ાાંર્ આ વી નત્રહ. ‘પોપટભાઈ’! 

એ તો બધી ત્રવકલ્પની, રાગ ની વાત ાં છે. આત્મા તો એનાથી પાર બ્ભન્ન છે. એના જ્ઞાનસ્વભા વની 
અહીં તો વાત છે. આહાહા..! રાગ આવે એને એ જાણે, એની–પોતાની હર્ાતીન ો આશ્રર્ લઈને. 
એવા આત્ માની અહ ીં વાત કરી છે.  

એ સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ ભ ગવાન આત્મા.. આહા હા..! અરે..! એન ાં અબ્સ્તત્વ, એની સ ત્તાની 

મોજૂિગ ીની હર્ાત ી, એ આ ત્મા અને એન ાં આ સહજ જ્ઞા ન, સ્વરૂપપ્રત્ર્ ક્ષ, ત્રિ કાળ સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ 

છે. એ આત્માના ગ ણની અને આત્માની હર્ાતી ધ્ર વપણે (રહી છે). પર્ાયર્ૃત્રિમાાં એને આ 
દ્રવ્ર્ૃત્રિની ખબર પડતી નથી. આ વ્ર્ાપક ભગવાન આ ત્મા, આખા તત્ત્વની અાંિર જ્ઞાન ધ્ર વપણે 
વ્ર્ાપેલ ાં છે, એ ધ્ર વમાાં ૃત્રિ જાર્ તો એને એની ખ બર પ ડે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘કેવ ળજ્ઞાન સકલપ્રત્ર્ક્ષ  (સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ પ્રત્ર્ક્ષના બે ભેિ પાડ્યા. અાંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ  

ભગવાન આત્મા, જ્ઞાન ધ્ર વ પણે રહે, એને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ ીએ. અને એનો આશ્રર્ થઈન ે 

કેવલ જ્ઞાન પ્રગ ટ થાર્ એ સ કળપ્રત્ર્ ક્ષ છે, સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ છે. પેલ ાં સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ, આ સકળપ્રત્ર્ક્ષ 
(છે). 

મ મ ક્ષ  :– ત્રવ સ્તાર થી જરા... 

ઉત્તર :– આ વ્ર્ાખ્ર્ા તો થાર્  છે. અહીં ચાર જ્ઞાનન ી વાત આમાાં નથી લેવ ી. 

અહીં તો પૂણયપ્રત્ર્ક્ષ અને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ–બે ભાગ. એટલે કે વસ્ત  ભગવાન આત્મા, 

અત્રવનાશી પ્રભ ! એ વ ાં જે અાંતઃતત્ત્વ, એવ ાં પરમતત્ત્વ. કેવળજ્ઞાનની પર્ાયર્ આ વી એ પરમતત્ત્વ 

નત્રહ એમ કહે છે. અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વ, ભગવ ા ન અનાંતગ ણનો ત્રપાંડ એક અાંતઃતત્ત્વરૂપ 
પરમતત્ત્વ, એમાાં વ્ર્ાપેલ ાં, રહેલ ાં જ્ઞાન, તેન  ે સહજજ્ઞાન કહીને સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહે વામાાં આવ્ર્ ાં છે. 
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અને એ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન નો આશ્રર્ લઈને, રાિ ે કહ્ય ાં હત ાં ને? પરમભાવમાાં ત્રસ્થત  થઈને. એ 
પરમ ધ્ર વભાવ, ત્રનત્ર્ભાવ, પરમભાવ, અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમસ્વભાવ, એમ ાાં રહેલ ાં જે જ્ઞાન, એ 

સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ. એ સ્વભાવે પ્ર ત્ર્ક્ષ છે. એ જ્ઞાન પર્ાયર્માાં 
આવત ાં નથી. એ ધ્ર વ રૂપે રહે છે. ‘પાંદડતજી’! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– પર્ાયર્માાં સ્વરૂપપ્ર ત્ર્ક્ષ ધ્ર વ નથી આવત ાં. પર્ાયર્માાં પદરણમન પર્ાયર્ન ાં થાર્ 
છે. ધ્ર વ તો સૃશ્ર્ રહે છે. 

મ મ ક્ષ  :– ધ્ર વ રૂપ પ્રત્ર્ક્ષ... 

ઉત્તર :– હા, ધ્ર વ એ સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ. પેલ ાં કેવળજ્ઞાન પ્રત્ર્ ક્ષ. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– ઉપર ક હેલા ચ ાર જ્ઞાનોને ત્રવષે સહજ જ્ઞાન, શ દ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વ માાં... 

ઉત્તર :– ના, ના ઉપર કહેલા ચાર નત્રહ. ‘(ઉપર કહેલ ાાં જ્ઞાનોને ત્રવષે)’ એમ કહ્ય ાં છે. 

ચારની વ ાત નથી કરી. બધ ા જ્ઞાનના પ્રક ાર વણયવ્ર્ા હ તા ને?. ચાર નત્રહ એ ત્રસવાર્ જ્ઞાન પણ 

વણયવ્ર્ા હતા. તે કારણજ્ઞાન, કાર્યજ્ઞાન બધ ાં વણયવાઈ ગ ર્ ાં છે. કારણજ્ઞ ાન, કાર્યજ્ઞાન, ચાર જ્ઞાન એ 
બધા જ્ઞાનના ભેિમાાં એમ કહે છે. ઓલા એકલા ચાર નત્રહ. પહેલા આવી ગર્ા છે ને? પહેલા 

પેરેગ્રાફમાાં જ ઓને. કેવળજ્ઞાન અસહાર્ છે. કારણ જ્ઞાન પણ તેવ ાં જ છે. કાર્યસ્વભા વજ્ઞાન  

કેવળજ્ઞાન છે. ત્રનજ પરમાત્મામાાં રહે લા સહજિ શયન આદિને જાણનારાં સહજજ્ઞ ા ન ત્રિ કાળ છે. એ 
બધ ાં જ્ઞાન, કેવ ળજ્ઞાન, ચાર  જ્ઞાન એ બધ ા જ્ઞાન ોને ત્રવ ષે. ‘સ હજજ્ઞાન,..’ જે ત્રિકાળી સ્વભાત્રવક 

જ્ઞાન છે, જે પહેલ ાં કહી ગર્ા હતા. કારણ જ્ઞાન પણ તેવ ાં છે, ઇ. ત્રનજ કારણસમર્સ ારન ાં સ્વરૂપ 

ર્ ગપિ્ જાણવાને સમથય તેવ ાં જ છે, ઇ. એ સહજજ્ઞાન, ત્રિ કાળી જ્ઞાન, સ્વભાત્રવક ભાવ, જેને કોઈ 
કમયના ત્રનત્રમત્તની હર્ાતી અને અભાવની અપેક્ષા નથી. એવ ાં જે ત્રિ કાળીજ્ઞાન, ચૈતન્ર્પ્રકાશન ાં 

સત્ત્વ, ચૈતન્ર્રસ, ચૈતન્ર્રસ, પ્રકાશનો ત્રિ કા ળીભ ાવ ચૈતન્ર્નો એ ‘સહજ જ્ઞાન, શ દ્ધ 

અાંત ઃતત્ત્વરૂપ  પરમતત્ત્ વમાાં વ્ર્ાપક હોવા થી સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. કેવળજ્ઞાન સકલપ્રત્ર્ક્ષ  
(સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ એમાાંથી થર્ેલ ાં કેવળજ્ઞાન, એને સ કળપ્રત્ર્ ક્ષ (કહે છે). પેલ ાં સ્વરૂપેપ્રત્ર્ક્ષ, 
સ્વભા વેપ્રત્ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ ક્ષ, આ સકળપ્રત્ર્ક્ષ. 

કેવળજ્ઞાનની પર્ાયર્ પ્રગ ટી, એ ધ્ર વના આ શ્રર્થ ી પ્રગ ટી. એ તો વ ાત આ વી ગઈ  છે. 

કેવળજ્ઞાન ઉપર્ો ગ, ચૈતન્ર્ અન ત્રવધાર્ી પદરણામ ઉપર્ોગઃ. તો કેવ ળજ્ઞાન પણ ઉપર્ોગ છે, એ 

ચૈતન્ર્ને અન સરીને થર્ેલો ઉપર્ોગ છે. સ મજાણ ાં કાાંઈ? આહા હા..! કે ટલ ાં આ માાં ર્ા િ રહે? ઓ લ ાં 
તો એક ભ ગવાનની ભબ્ક્જ્ત કરવી, જા વ ગ રની ભબ્ક્જ્ત  કરવી, જા વ હ વે થઈ ગર્ ાં. કલ્ર્ ાણ થઈ 

જશે. એમ થશે નત્રહ, એમ કહે છે. આ હાહ ા..! આ ભગ વાનઆત્ મા જ્ઞાનસ્વરૂપી ત્રિ કાળ છે, એની 
ભબ્ક્જ્ત કર્ે, ભબ્ક્જ્ત એટલે એકા ગ્ર થર્ે કલ્ર્ ાણ થાર્. કહો, સમજાણ ાં કાાંઈ? 
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‘સકલપ્રત્ર્ક્ષ  (સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ કેવળજ્ઞાન થર્ ાં કેમ? કે ચૈતન્ર્ અન ત્રવધાર્ી પદર ણામ 
ઉપર્ોગઃ. સમ જાણ ાં કાાંઈ? લ્ર્ો. સમ્ર્ગ્દિશયન શ્રદ્ધા ગ ણ, ત્રિ કાળ છે અને સમ્ર્ગ્દિશયન  વતયમાનમા ાં 

છે. માટે કે વળજ્ઞાન એને અ ન સરીને થર્ ાં એમ નત્રહ. આ હાહ ા..! કેટલો ત્રવસ્તાર કરે છે! સમજાણ  ાં 

કાાંઈ? એક સે કન્ડના અ સાંખ્ર્ ભા ગમાાં, એ ક સ મર્માાં િણકાળ, િણલો ક જા ણવાન ાં કાર્ય થાર્, 
એને કેવળજ્ઞાન કહેવાર્. એ કાર્યજ્ઞ ાનને સકળપ્રત્ર્ક્ષ કહે વામાાં આ વે છે. સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ તો ત્રિ કાળ 

છે. આ તો પર્ાયર્ન ાં પ્રત્ર્ક્ષ એટલે સકળપ્રત્ર્ક્ષ કહેવા માાં  આવે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? કહો, સમજાણ ાં 
કાાંઈ? 

કેવળજ્ઞાન કે મનઃપર્યર્જ્ઞાન એ બધ ાં ચૈતન્ર્ને અન સરી ને થત ાં જ્ઞાન છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? 

અને ચાદરિ  પ્રગટ્ ાં હોર્ છે એ પણ અાંિર ચાદરિ ગ ણને અન સરીને જ ચાદરિ  પ્રગટે છે. અને 
સમદકત પ્રગ ટે છે એ પણ ખરેખર તો એ શ્રદ્ધાગ ણને અન સરીને પ્રગટે છે. અને જ્ઞાન પ્રગટે છે એ 
ચૈતન્ર્ના ગ ણને અન સરીને પ્રગટે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– સ્વરૂપપ્રત્ર્ ક્ષ એટલે? 

ઉત્તર :– ત્રિ કાળ. ત્રિ કા ળ સ્વ રૂપ. સ્વરૂપનો અ થય એન ાં સ્વરૂપ–સ્વભાવ જ એ છે. સ્વ ભાવ  
જ છે ઇ. એનો જ્ઞાન એ સ્વભા વ. સ્વભા વ છે માટે  પ્રત્ર્ક્ષ. સ્વભાવેપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વ રૂપેપ્રત્ર્ક્ષ, 

સહજપ્રત્ર્ક્ષ, સહજ જ્ઞાન. આહા હા..! આવો શધિ નહોતો આવ્ર્ો. ક્જ્ર્ાાંર્ આવ્ર્ો હતો? આહાહા..! 
દિગાંબર સાંતો એ તો કેવળજ્ઞાનના કાળજા ખોલી નાખ્ર્ ા છે. આહા હા..!  

એને હજી ખ્ર્ાલમાાં તો લે. ખ્ર્ાલમાાં લેનારી પર્ાયર્ છે. પણ ખ્ર્ાલ કરવો છે કોનો? 

ત્રિ કાળનો. ત્રિ કા ળ જ્ઞાનભ ાવ સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ  છે, એનો આશ્રર્ કરે એને મત્રતશ્ર ત, અવત્રધ, 
મનઃપર્યર્, કેવળ અવગ્રહ, ઇહા, અવાર્ બધ ાં થાર્ છે. લબ્ધધ કહો એ બધ ાં એને અન સરીને થાર્ 

છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આમ બહારન ાં બહ  જાણવા માાં આવ્ર્ ાં માટે બહારને કારણે  બહ  જાણવાના 

ભાવ થ ાર્ છે એ મ નત્રહ. એ જાણવાનો  સમ્ર્ક્ ભા વ અાંત ર ત્રિ કાળ સહજ  સ્વ રૂપપ્રત્ર્ ક્ષને આ શ્રર્ે 
થાર્ છે. એ ચૈતન્ર્ અન ત્રવધાર્ી પદરણામ કહો. ઓહો હો..!  

બે વાત કરી. એક કારણ સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષજ્ઞાન, એક કા ર્ય–સકલપ્રત્ર્ ક્ષ જ્ઞાન. ત્રિ કાળી  
કારણ જ્ઞાનને સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્ય ાં અને કેવલજ્ઞાન થર્ ાં એને સકલપ્રત્ર્ક્ષ કહ્ય ાં. સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ પણ 

નત્રહ. કારણ કે સ્વરૂપપ્રત્ર્ ક્ષ તો સ્વભાવ ત્રિ કાળ છે તેન ે કહીએ. આ ત્રિ કાળ નથી. આ તો પ્રગટેલ ાં 

કાર્ય છે. સમ જાર્ છે કાાંઈ? કેવળજ્ઞાન પણ સ કળપ્રત્ર્ ક્ષ, સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ પૂરાં નત્રહ. એવા એ વા 
કેવળજ્ઞાનના પર્ાયર્ો અનાંતા... અનાંતા... અનાંતા... અનાંતા જ્ઞાનગ ણમાાં પડ્યા છે. એ સ્વરૂપ 

પ્રત્ર્ક્ષજ્ઞાનન ા આ શ્રર્થી આ કે વળજ્ઞાન થ ાર્ છે. આ હાહ ા..! કેટ લા અપવ ાસ કર વાથ ી કેવળજ્ઞાન  

થાર્? તૂટી મરે તો ન થ ાર્? આ બ્બ ચારા કરે છે ને વષી તપ ને એ બધા. તમારે ઘરે કોઈ દિ’ કર્  ં 
નહોત ાં ને? કહો, સમજાણ ાં કાાંઈ? આહાહા..! 
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કહે છે, કે અાંિર ભગવાન આત્મા એ ટલે ભ ગ એટલે અનાંતજ્ઞાન અને અનાંતઆનાંિ આદિ 
લક્ષ્મીન ાં રૂપ એન ાં છે. એ અનાંતજ્ઞાન અને અનાંતઆનાંિ જે ત્રિ કાળ છે એમાાં આ ત્રિકાળ જ્ઞાનને 

સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભ ાત્રવકપ્રત્ ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ક્ષ કહેવા મ ાાં આવે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આહાહા..! 
આવી વાત પણ...  

`रूपष्बवध  ेः' ‘ (અવત્રધ જ્ઞાનનો ત્રવષર્–સાંબાંધ રૂપી દ્રવ્ર્ો માાં છે)’ રૂપી દ્રવ્ર્ને જાણે છે 

ને? અવત્રધજ્ઞાન પર્ાયર્ છે પોતાને અન સરીને થર્ેલી પણ એમાાં જાણવાની તા કા ત રૂપીની છે. 
અવત્રધજ્ઞાન. ‘એ વ ાં (આ ગમન ાં) વ ચન હોવા થી અ વત્રધજ્ઞાન ત્ર વકલપ્રત્ર્ક્ષ છે.’ એક સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ, 

એક સકળપ્રત્ર્ક્ષ, એ ક ત્રવકલપ્ર ત્ર્ક્ષ. ત્રવકલઇત્રન્દ્રર્ જે છે ને! એકિેશપ્રત્ર્ક્ષ. આહા હા..! મ ત્રનઓએ 
પણ જાંગલમાાં રહીને...  

‘તેન ા અનાંતમ ાાં ભાગે વસ્ત ન ા અાંશન ાં ગ્રાહક (–જાણનારાં) હોવા થી...’ કોણ? અવત્રધજ્ઞાન  

એ જાણે, એનાથી અનાંતમા ભાગે પણ સૂક્ષ્મને મનઃપર્યર્જ્ઞાન જાણે. મનઃપર્યર્જ્ઞાન પણ 
ત્રવકલપ્રત્ર્ ક્ષ છે. પણ છે ત્ર વકલપ્રત્ર્ક્ષ. કહો, સ મજાણ ાં? પ્રત્ર્ક્ષના આ ટલ ા ભેિ પાડ્યા. એક ત્રિ કા ળ 

સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભ ાવપ્રત્ર્ ક્ષ એક બોલ. કેવ ળજ્ઞાન એ સકળપ્રત્ર્ક્ષ, બી જો બો લ. અવત્રધજ્ઞાન એ  

ત્રવકલપ્રત્ર્ ક્ષ અને મનઃપર્યર્જ્ઞાન ત્રવશેષ જાણવાની તા કાત અવત્રધથ ી અનાંતમાાં ભા ગમાાં સૂક્ષ્મને 
જાણે, પણ છે ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ. એ સકળપ્રત્ર્ ક્ષ નત્રહ. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એકવાર ફરીને કહ ો, એમ કહે છે. કહે છે કે આ આત્મા છે ને આ શરીર, વાણી, 

મન જડ એ બધા એને કા ર ણે રહેલા છે. આ કાાંઈ આત્ મા થઈને રહ્યા નથી. આ તો માટી થઈને 
રહેલ છે. અહીં તો આત્મા થઈને જે ત્રિ કાળ જ્ઞાનગ ણ રહેલો છે, આત્માનો વ્ર્ાપક થઈને રહેલો 

છે, એવ ાં ત્રિકાળજ્ઞાન, એને સ્વભાત્ર વકજ્ઞાન કે સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહેવા માાં આવે છે. અને એને આશ્રર્ે 

કેવળજ્ઞાન થર્ ાં તેન ે સકળપ્ર ત્ર્ક્ષ કહે વામ ાાં આવે છે. એ પર્ાયર્ છે. ઓલો ગ ણ હતો. આ પર્ાયર્ 
છે. સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ એ ગ ણ હ તો. કેવ ળજ્ઞાન એ સ કલપ્રત્ ર્ક્ષ પર્ાયર્ છે. અવત્રધ પણ  ત્રવકલ પ્રત્ર્ક્ષ 

છે. કારણ કે થો ડ ાં જ િેખે છે. અને મનઃપર્યર્જ્ઞાન પણ અવત્રધથી સૂક્ષ્મ છે, છત ાાં એ  ત્રવકલપ્રત્ર્ ક્ષ 
છે, સકલપ્રત્ર્ ક્ષ નથી. કહ ો, સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘મત્રત જ્ઞાન ને શ્ર તજ્ઞ ાન બન્ને પર માથયથી પર ોક્ષ છે.’ લ્ર્ો. મત્રતજ્ઞાન અને શ્ર તજ્ઞાન  બન્ન ે 

પરમાથયથી પરોક્ષ છે. એ વાત અાંતરની અપેક્ષાએ અહીં લીધી નથી. નત્રહતર મત્રત શ્ર તજ્ઞાન સ્વન ી 
અપેક્ષાએ તો પ્રત્ર્ક્ષ છે. પણ સ્થૂળપણ ાં એવ ાં આ વે છે, ‘ઉ માસ્વામી’ન ાં.... ‘અને વ્ર્ વહા રથી પ્રત્ર્ક્ષ 

છે.’ મત્રતશ્ર ત વ્ર્વહારથી પ્ર ત્ર્ક્ષ છે. આ મેં જાણ્ર્ ાં પ્રત્ર્ક્ષ એમ કહે છે ને? જ ઓ! આ મેં જાણ્ર્ ાં. 

એ અપેક્ષાએ વ્ર્વહાર પ્રત્ર્ક્ષ છે. કહો, આ ટલા ભેિ કહ્ય ા. એ ૫૬૩ ભેિ જીવના, એ નથી ગોખતા? 
જીવના, જડના પર માણ ના ને બધા. આ ત ારા જ્ઞાન ગ ણનો, ત્રિ કાળ અને એના પર્ાય ર્ અને ભેિ 
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એને તો જાણ. સમ જાણ ાં કાાં ઈ? કે જે તારા અબ્ સ્ત માાં છે, તારી સત્ત ામાાં છે. સહજજ્ઞાન ત્રિ કા ળ 
સત્તામાાં છે. સકળપ્રત્ર્ક્ષ, ત્ર વકળપ્રત્ર્ક્ષ તારી પર્ાયર્ની સત્તામાાં હોર્ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘વ ળી ત્રવશેષ એ ક ે–ઉક્જ્ત (ઉપ ર ક હેલાાં) જ્ઞાનો માાં સાક્ષાત્ મ ોક્ષન ાં મૂળ...’ લ્ર્ો. આ બધા 
જ્ઞાનોના પ્રકાર કહ્યાાં, એમાાં ‘સાક્ષાત્ મોક્ષન ાં  મૂળ ત્રનજપર મતત્ત્વ માાં ત્રસ્થત  એવ ાં એક સહજ જ્ઞાન 

જ છે;...’ સહજજ્ઞાન જ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આત્ માની  મ ક્જ્તિશા, ત્રસદ્ધિશ ા થ વામાાં આત્માનો  

ત્રિ કાળી સ હજજ્ઞાન, મોક્ષન ાં મૂળ, ત્રનજપરમતત્ત્વમાાં ત્રસ્થત, ત્રનજપરમતત્ત્વ એવો જે આત્મા, એમ ાાં 
રહેલ ાં સ્વભાત્ર વક જ્ઞાન જ જે સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન છે તે જ મોક્ષન ાં કારણ છે. લ્ર્ો, ઠીક. જ્ઞાનની વાત  
લેવી છે ને?  

આખી મોક્ષન ી િશાન ાં કારણ દ્રવ્ર્ છે. પણ કેવળજ્ઞાન રૂપી મોક્ષન ાં કારણ એ સહજજ્ઞાન  

ત્રિ કાળ છે. આ હાહા..! સમ જાણ ાં કાાંઈ? શ ાં કહ્ય ાં? કે મોક્ષ જે પૂણય મોક્ષિશા છે એન ાં કા રણ તો આખ ાં 
દ્રવ્ર્ છે. પણ કેવળજ્ઞાન રૂપી  મ ક્જ્તિશાન ાં કારણ તો અાંિ ર સહજસ્વરૂપ જ્ઞાન છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

વ્ર્વહાર, િર્ ા, િાન, ભબ્ક્જ્ત અને પૂજા એ કાાંઈ મોક્ષન ાં કારણ ન થી. અરે..! ત્રનશ્ચર્ 

મોક્ષમાગયની પર્ાયર્ પણ મોક્ષન ાં કારણ નથી એ મ અહીં  તો ત્રસદ્ધ કરવ ાં છે. આહા હા..! સમજાણ ાં 
કાાંઈ? ઓલા ચાર જ્ઞાન કહ્યા  હતા ને? પેટાભેિો. ત્રવકળપ્ર ત્ર્ક્ષ, સકલ પ્રત્ર્ક્ષ, અને મત્ર ત-શ્ર ત અને 

અવત્રધ એ બધા ભેિો કેવ ળજ્ઞાનન ાં કારણ નથી. આ હાહ ા..! અાંતરમાાં ભગવાન આત્મામાાં વ્ર્ાપેલ ાં, 

કાર્મ ર હેલ ાં, પ્રસરેલ ાં એવ ાં પ્રત્ર્ક્ષ સહજ જ્ઞાન, તે મોક્ષન ાં મૂળ કારણ છે. એ મોક્ષન ાં કારણ છે. 
આહા હા..! 

‘તે મ જ સહજ જ્ઞાન (તેના) પાદરણ ાત્રમકભા વરૂપ સ્વભ ાવને લીધે...’ હવે કહે છે કે પણ એ 
ચીજ શ ાં છે? તેમ જ સહજ સ્વભાત્ર વકજ્ઞાન, સ્વરૂપપ્રત્ર્ ક્ષજ્ઞાન જે કહ્ય ાં હત ાં તે. પાદરણાત્રમકભ ાવ 

સ્વભા વને લીધે. એ તો પોતાન ાં પાદરણાત્રમક સહજ સ્વરૂપન ાં સ્વરૂપ જ એ છે. એ ‘ભવ્ર્નો 

પર મસ્વભા વ હ ોવાથી,...’ ભવ્ર્જીવનો એ પર મ સ્વભાવ છે. આ હાહ ા..! સ્વભાત્રવકજ્ઞાન 
સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્ય ાં, સમજાણ ાં? કારણપ્રત્ર્ક્ષ સ્વભા વે પ્રત્ર્ક્ષ કહ્ય ાં, એને અહીંર્ા પરમસ્વભાવ, 

‘ભવ્ર્ન ો પરમ  સ્વભા વ હ ોવાથી...’ આહાહા..! મ ોક્ષની પર્ાયર્ પ્રગટ થ વી છે, એવા ભવ્ર્જીવોનો  

આ પરમસ્વભાવ જ કા રણ  છે. પરમસ્વભાવ જ એનો  સ્વભાવ છે. આ હાહ ા..! આવી ધમયની 
વ્ર્ાખ્ર્ા કેવી! બધી અજાણી આવે, લ્ર્ો. ઓલામાાં છકા ર્ની િર્ા પાળવી, ... ત્રમચ્છાત્રમ િ ક્કડમ, 

તસ્સૂતરી કરણેન.... ભગવાનની સ્ત ત્રત, ત્રસદ્ધાત્રસત્રદ્ધ મ મ્ દિસાંત .... એવ ાં તો કાાંઈ આમાાં આવ્ર્ ાં 

નત્રહ. એ તો બધી ત્રવકલ્પની  વાત ાં છે. વસ્ત  એ છે નત્રહ. આહા હા..! પછી આકરાં પડે. સાધ  (હોર્ 
તો એમ કહે), નત્રહ, નત્રહ. એ તો એકલો ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્ (કરે છે). પણ ત્રનશ્ચર્ 

એટલે એકલ ાં સાચ ાં... સાચ ાં... સાચ ાં. ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્ કરીને (કાઢી નાખવ ાં છે). પણ ત્રનશ્ચર્ એટલે 
સાચ ાં... સાચ ાં... સાચ ાં... એમ. વ્ર્વહાર એટ લે (ખોટ ાં, ખોટ ાં, ખોટ ાં). 
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મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– સાચી વાત છે.  

મ મ ક્ષ  :– આ પરમભ ાવમાાં ત્રસ્થત ન રહે તો શ ભભાવ કરવો ને. 

ઉત્તર :– એમ એ લ ોકો કહે છે. એ તો ઓલો સાધ  આવ્ર્ો હતો એ કહેતો હતો. 
ક ાંિક ાંિત્રવજર્ નહ ોતો આવ્ર્ ો? ક ાંિક ાંિત્રવજર્, રામત્ર વજર્ નો ત્રશષ્ર્. એ અહીં રહ્યા હ તા. પછી (કહે), 

વાત તો સાચી લાગે છે. પણ આ ભવમાાં નથી. ક ાંિક ાંિત્રવજર્ હત ા. અત્ર્ારે છે. આ  

સ લોચનત્ર વજર્ની સાથે. સ લોચનત્રવજર્ ગ જરી ગર્ા. ‘રામત્રવજર્’ પાસે ‘કલકત્ત ા’માાં િીક્ષા લીધી  
હતી ને? એ તો પછી છોડી  િીધ ાં. આવ ાં સાાંભળ્ ાં એટલે  એને એમ થર્ ાં કે માગય કાાં ઈક બીજો છે. 

પણ એ અગરપાંથ ...પાંથમાાં રહી ગર્ા. એર્..! ‘શાાંત્રતભાઈ’! આ ‘કાાંત્રતભાઈ’ના મોટા ભાઈ. િીક્ષા 

લીધી હતી. એમના મોટા ભાઈ ‘શાાંત્રતભાઈ’ એ અહીં રહે. અને વચમાાં હતા ‘સ લોચનજી’. અહીં 
આવ્ર્ા હતા. પણ બધ ાં ગડબડ થઈ ગઈ. ન બેઠ ાં આ, ન ઓલ ાં બેઠ ાં. આહાહા..! એ કહે છે, ઓલા 

‘ક ાંિક ાંિત્ર વજર્’ વાત તો સાચી લાગે છે. ‘સ લોચનત્ર વજ ર્’ને તો સાાંભળીને એમ થર્ ાં, માગય આ છે. 

હવે અમે આ બીજી પ્રરૂપણા  નત્રહ કરીએ, આ કરશ ાં એમ કરીને એણે છોડી િીધ ાં. ‘ક ાંિક ાંિત્રવજર્’ 
બો લ્ર્ા માગય તો આ લાગે છે. પણ આ ભવમાાં થઈ શ કે એવ ાં નથી લાગત ાં. આ કરો છો એ ત ો 

અનાંતભવમાાં તો બધ ાં કર્ ં છે. આહાહા..! વળી કાલે કો ઈક કહેત ાં નહોત ાં? કે આમાાં સમદકત થાર્  

નત્રહ. ભાઈ કહેતા હતા ને? એમ કેટલા ક બોલે છે. આ  ભવમાાં સમદકત હ ોર્ નત્રહ. ત્ર્ારે તમે 
સાધ  થઈને શેના બેઠા? ત્રમ થ્ર્ાૃત્રિ થઈને તમે સાધ  થર્ા? ભાન ન મ ળે કાાંઈ? ગાાંડા ગ િોડે. 
આહા હા..! 

એ તો ‘ભવ્ર્નો પરમ સ્વભા વ હોવા થી, સ હજજ્ઞાન ત્રસવ ાર્ બીજ ાં કાાંઈ ઉપાિેર્ નથ ી.’ 

જ ઓ! કહ ો, સમજાર્ છે કાાં ઈ? ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ ચૈતન્ર્, અભવ્ર્નો પણ એ સ્વભા વ છે 

પણ એને પ્રગટ થતો નથ ી એટલે કે ન કીધ ાં જા. પ્રગટ થાર્ એને પરમસ્વભા વ છે. ભાનમાાં આ વે 
એને પરમસ્વભા વ, ઓલાને નથી. છે તો ખ રો પણ ભાનમાાં નથી આ વતો તો એન ાં ન કીધ ાં, જાવ. 
ભાનમાાં ન આવે એને શ ાં પરમસ્વભા વ? એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

આહા હા..! િર બારન ા બા ર ણા ખોલી નાખ્ર્ા છે. ખજાના ખોલી નાખ્ર્ા છે. વીતરાગ 

પરમેશ્વર તી થંકર િેવ ત્રિ લોકનાથ ઇન્દ્રો અને ગણધરોની સમક્ષ માાં આ વ ાત કહેતા હ તા. સભામાાં 

આ વાત હત ી. એ કાાંઈ ગોપ વી નહોતી ર ાખી. એની પહેલી શ્રદ્ધામાાં નક્કી તો કરે. સ મજાણ ાં કાાંઈ? 
માગય આ છે, બી જો કોઈ મ ા ગય છે નત્રહ. આહાહા..!  

સહજજ્ઞ ાન, જ ઓ! જેને સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્ય ાં હત ાં, જેને ભવ્ર્નો પરમસ્વભ ાવ કહ્ય ો  હતો. 
સમજાર્ છે? કે જેને એ જ્ઞા ન અાંતરના અનાંતઆનાંિ આદિને જાણનારાં કહ્ય ાં હત ાં. અનાંત શબ્ક્જ્ તઓ 

છે ને? જ્ઞાન-િશયન-આનાંિ બધાને જાણનારાં એ ત્રિ કા ળી  જ્ઞાન છે. ઉપર કહ્ય ાં હત ાં. એવ ાં જે ભગવાન 
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પરમસ્વભાવ જ્ઞાન એ ત્રસવાર્ બીજ ાં કાાંઈ ઉપાિેર્ નથી. એ ત્રસવાર્ કોઈ આિરણી ર્ ધમીને છે 
નત્રહ. આહા હા..! કહ ો, સમ જાણ ાં? 

‘સહજ જ્ઞાન ત્ર સવાર્ બીજ ાં કાાંઈ ઉપા િેર્ નથી.’ ત્રિકાળી ભગવાન આત્મામાાં ભરેલ ાં જ્ઞાન 
ધ્ર વ... ધ્ર વ... ધ્ર વ... ધ્ર વ... ધ્ર વ... સ્વ રૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભા વપ્રત્ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ ક્ષ, સ હજસ્વભાવ, 

પરમભાવ, કારણ જ્ઞાન એ ત્રસવાર્ ભવ્ર્જી વને બીજ ાં કોઈ ઉપા િેર્ આિરણીર્ છે નત્રહ. કઈ  

પર્ાયર્ને આિરણીર્ રાખી આમાાં? આ હાહા..! સમ જા ણ ાં કાાંઈ? િેવ-ગ ર-શાસ્ત્ર તો  ઉપાિેર્ ખરા 
કે નત્રહ? 

મ મ ક્ષ  :– પ્રભ ! એ વાત તો અત્ર્ારે ડીપોઝીટ રાખ જો. 

ઉત્તર :– હમણાાં નત્રહ કહેશ ો, કહે છે. પણ કહે છે કે પમાર્ ક્જ્ર્ાાંથી? 

મ મ ક્ષ  :– સમ જાવના ર કોણ? 

ઉત્તર :– એ સમજ્ર્ો પોત ે પોતાથી છે, પરથી નત્રહ. એ બધી વાત સાચી છે પણ રાખો. 
હમણા ઘરેણે રાખો. આહા હા..! સ્વભ ાત્રવકજ્ઞાન ત્રસવાર્... આહાહા..! િાાંડ ી પીટીને  કહ્ય ાં છે, કાાંઈ 

ગ પત રાખ્ર્ ાં છે? ધમી સમ્ર્ગ્દૃત્રિ થવાને, થનારને અને થર્ેલાને બધાને એક આ સ્વભાત્ર વક 

ત્રિ કાળી જ્ઞાન જ એક આિર ણીર્ છે. આહાહા..! કહો, ‘જેઠાભાઈ’! પ સ્તક છે કે નત્રહ? નાનાભાઈને 
આપર્ ાં હશે ને? એમાાં જ ઓ! કેવી વાત છે! ભગ વાનનો આવો મ ાગય છે. આહાહ ા..! 

‘ભવ્ર્ન ો પરમ સ્વભ ાવ હ ોવાથી,...’ તે પાદરણાત્રમક ભાવરૂપ સ્વભાવને લીધે. એમ. 
સહજભા વપાદરણાત્રમ ક એટલે સહજ-સ હજ સ્વ રૂપ સહજસ્ વરૂપ. એ જ્ઞાનન ાં રસન ાં સત્ત્વ તત્ત્વ 

ત્રિ કાળી ધ્ર વરસ. આહાહ ા..! એ ‘ભવ્ર્નો પરમ સ્વભ ાવ હોવાથી, સહજ જ્ઞાન ત્રસવ ાર્ બીજ ાં...’ 

અબ્સ્ત-નાબ્ સ્ત કરી. પહેલા એમ કહ્ય ાં હત ાં ને, કે મોક્ષન ાં મૂળ એ તત્ત્વમાાં રહેલ ાં જ્ઞાન છે, એ અબ્સ્ત 
કરી હતી. હ વે અ હીં કહે છે એના ત્રસવ ાર્ બીજ ાં નત્રહ, એ  નાબ્સ્ત કરી. આ અનેકાાંત છે. સમજાણ  ાં 

કાાંઈ? અનેકાાંત એમ નથી કે  આ પણ આિરણીર્ અને આ પણ આિરણીર્ છે. આ હાહ ા..!  

ભગવાન રાગ ત્રવનાન ી ત્રનત્રષ્િર્ ચીજ અને એકલો જ્ઞા ન ભાવ... ભાવ... ભાવ... અહીં 

જ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે છે ને! ઉપર્ોગની ચાલે છે. એવો જે સહજસ્ વભાવ, ત્રનત્ર્ભાવ, સહજભાવ, 

પરમભાવ, પાદરણ ાત્રમ કભાવ, પાદરણાત્રમકભ ાવ સ્વ રૂપે ર હેલ ાં જ્ઞાન, અાંતઃતત્ત્ વ ભગ વાનમાાં વ્ર્ાપેલ ાં 
જ્ઞાન, ધ્ર વરૂપે રહેલ ાં જ્ઞાન, સ હજાનાંિ પ્રભ  આત્મા એન ાં જે જ્ઞાન એ જ ઉપાિેર્ છે, એ ત્રસવાર્ કાાંઈ 
ઉપાિેર્ નથી. એ ત્રસવાર્ ‘બીજ ાં કાાંઈ’ શધિ છે કે નત્રહ? 

મ મ ક્ષ  :– .. સમજવા માાં વાાં ધો શ ાં? 

ઉત્તર :– સમ જાવવામ ાાં વાાંધો નથી. 
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‘કાાંઈ ઉપા િેર્ નથી.’ આહાહા..! જ્ઞાનની પર્ાયર્ આવે ક્જ્ર્ાાંથી? બહારમાાં થી આવે? 
બહારમાાં થી લાભ માને તો એને ભ્રમણા છે. સત્પ રષ મળે તો મળે એમ કહ્ય ાં છે ન ેઆમાાં? ભાઈ 

‘સોગ ાની’એ. ‘સોગ ાની’ને કોઈ પૂછર્ ાં હત ાં કે ભાઈ! સત્ મળે તો (મ ળે). એ સત્ છે તો ત ાં સત્ 

નથી? ત ાં સત્ છો કે નત્રહ? કે ત ાં અસત્ છો? છે કે નત્ર હ અબ્સ્ત રૂપે વસ્ત  આખી? સત્થી જ્ઞાની  
મળે અને સત્સમ ાગમ હોર્ તો એનાથી થાર્. એ સત્ થી થાર્ તો ત ાં સત્ છો કે નત્રહ? કે ત ાં અસત્ 

છો? નથી? એવ ાં છે. પછી ત્રવશેષ વાત લેશે... 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રિેવ!) 
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ફાગણ વદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧૮-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, શ્લોક- ૧૮, પ્રવચિ િં. ૧૮ 

 

‘નિયમસાર’ જીવ અનિ કાર. કેવો જીવ સ્વભા વ છે? અિે એ સ્વભાવિ ું ધ્યાિ કર વાથ ી 

મ ક્ત િિી પ્રાનિ થાય છે. એટલે જીવ અનિકાર માું એ લીિ ું છે. કેવા જીવિ ું ધ્યાિ કરવાથી, કેવા  

જીવિ ું જ્ઞાિ કરવાથી કે કેવ ા જીવમાું રમણિા કર વાથ ી  આત્માિે િમમ થ ાય અિે મ ક્ત િ થાય? 
છેલ્લ ો પેરેગ્રાફ છે. ૨૯ પાિ ું. છેલ્લો છે િે? 

આ આત્મા, અુંદર આત્ મા છે એ કેવો છે? કે ‘સ હજ નિ દ  નવ લાસરૂપ ે.’ આત્મા સ્વ ભાનવક 
જ્ઞાિિો નવલા સ છે. આહાહા..! નિ કાળ આત્મા વસ્િ , એ સ્વભાનવક જ્ઞાિિા નવલાસરૂપે અિુંિ 

િિ ષ્ટય સનહિ એવો આત્મા (છે), એિે ભાવવો–અિ ભ વ વો એમ કહે  છે. સ્વભાનવક 

જ્ઞાિનવ લાસ રૂપ આત્મા, એ િો જ્ઞાિિા નવ લાસ રૂપ આત્ મા છે. એમાું કાુંઈ શરીર, વ ાણી, મિ કે 
પ ણ્ય-પાપ, દયા-દાિ, વ્રિ-નવકલ્પો એમાું છે િનહ. સમજાણ ું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ આત્મા  
સ્વભાન વક જ્ઞાિિા નવલાસરૂપ (છે).  

હવે એમાું િાર બો લ વણમવે છે. સ્વભાનવકજ્ઞાિ નવલાસરૂપ આત્મા, ધ્ર વ એ ‘સદા સહજ 

પર મ વીિર ાગ સ ખા મૃિ,...’ રૂપ છે. કેવો છે ભગવાિઆત્મા? સદા–નિ કા ળ, સ્વ ભાનવક પરમ  

વીિરા ગ સ ખિો અમૃિ રૂપ છે એ. સદા–િણેકાળ. શ્ર દ્ધામાું ત્યાું નિ કાળ લીિો છે. આમાું સદા 
લીિ ું છે. ટીકા માું એટલ ો શબ્ દ ફેર પડ્યો છે.  

શ ું કહે છે? મૂળ વાિ છે. સ વમજ્ઞ પરમે શ્વર િી થંકર દેવ, વીિરા ગ પ રમાત્ માએ એ મ ોક્ષિો 
માગમ કેમ થાય? એ જાણ્ય ું એવ ું એમણે કહ્ ું. પાિ ું ૨૯. છેલ્લો પેરે ગ્રાફ છે. છે, ત્યાું બીજા ઘણા  

પ સ્િક છે. માખણિી વાિ છે આખી. જેિે િમમ થાય અિે મ ક્ત િ થાય, એ કેમ થાય? એ વાિ કરે 

છે. અુંદર ભગવાિઆત્મા ધ્ર વ, નિત્ય, સહજ જ્ઞાિનવલા સરૂપી પ્રભ  નિત્ય (છે). ‘સદા સ હજ પરમ 
વ ીિર ાગ સ ખા મૃિ,...’ રૂપ. અુંિર વસ્િ િ ો સ્વભાવ, અ િુંિ િિ ષ્ટય માહ્લો,એક સ્વભાનવક પરમ  
વીિરા ગ સ ખ ામૃિ, વીિર ા ગી આિુંદિા અ મૃિસ્વરૂપ આત્મા છે. આ હાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– આિુંદ એ ટલે? 

ઉત્તર :– અમૃિ આિુંદ–સ ખ. આિુંદ કહો કે સ ખ  કહ ો. 

મ મ ક્ષ  :– વીિ રાગ ી... 

ઉત્તર :– વીિરા ગી–રાગ નવ િા. આ િમારું બહારિ ું િૂળિ ું માિેલ ું. પૈસામાું સ ખ છે અિે 

િૂળમાું સ ખ છે, બાયડીમાું સ ખ છે એ િો રાગિ ું, ઝેરિ ું સ ખ છે. એ માટે વીિરાગી કીિ ું. સમજાણ ું 
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કાુંઈ? એ રાગ વાળ ું માિેલ ું છે અજ્ઞાિ ીએ મૂુંઢ. પૈસામાું, આબરૂમાું, કીનિમમ ાું, િૂળમાું, િમાહા માું, 
પાુંિ-પિાસ લ ાખ થયા અ િે સ ખી છીએ. મૂુંઢ છો. 

મ મ ક્ષ  :– એમ ાું એિે મૂઢ િ કહેવાય. 

ઉત્તર :– મૂુંઢ િનહ. એ િો મ હા ઝેરિો પ્યાલો પીવે છે. એય..! આહાહા..! કહે છે કે પૈસા, 

સ્ત્રીિ ું શરીર, આબરૂ, પિીસ લાખ રૂનપયાિા મોટા મ કાિ, એિા ઉપર લ ક્ષ જાય  છે એ દ ુઃખિ ું, 

આક ળિાિ ું ઝેર છે. આ હાહા..! એ ઝેરિો, રાગિો અિ ભ વ છે. માટે કહે છે કે આત્મા માું િણેકા ળ 
સ્વભાન વક પરમ વીિરા ગ સ ખ િો, અમૃિિો નપુંડ એ પ્રભ  છે. આહાહા..! સમ જાય છે કાુંઈ?  

આ શરીર માટી છે એ િો માટી રૂપે રહેલ છે. અુંદરમાું કમમ છે એ કમમરૂપે, અજીવરૂપે રહેલ  

છે. અુંદર પ ણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો–ભ ાવ છે એ નવકા રરૂપે રહેલ છે. એક સમયિ ી અવસ્થ ા િે 

સમયરૂપે રહેલ ી છે. એક સમયરૂપે રહેલી છે. નિ કાળ જે આત્મા સ વમજ્ઞ વીિ રાગ પર મેશ્વર િીથં કર ે 
જોયો, એ આત્મા સહજ જ્ઞા િનવલાસ રૂપી પ્રભ  અુંદર છે. આહાહા..! ‘સ દા સહજ પર મ વીિ રાગ 

સ ખા મૃિ,...’ સ્વરૂપ છે. શ ક્ત િ એિી સ ખામૃિ (છે). વીિરા ગ અ મૃિસ્વરૂપ એ  આત્મા છે. 
આહા હા..!  

‘(૨) અપ્રનિહિ નિ રાવરણ પર મ નિત્શક્ત િિ ું રૂપ,...’ છ ેએ િો. નિદ  –જ્ઞાિનવલાસરૂપે િો 

કહ્ ું. પણ એ પાછ ું એ કહે છે, એ પોિાિ ું અુંદર સ્વરૂપ અ પ્રનિહિ–કોઈ દદ’ િાશ િ થ ાય, આવર ણ  
િથી, એવ ું જ્ઞાિ સ્વ રૂપ છે. એવો નિત્શક્ત િરૂપ, જ્ઞાિ શક્ત િરૂપ આત્મા છે. હજી આત્ મા કોિે કહેવો  
એિી ખ બર િ મળે અિે િમમ થાય એિે. 

મ મ ક્ષ  :– કે વી રીિે? 

ઉત્તર :– આ કરે એટલે થઈ જાય. વ્રિ પાળે, ભક્તિ કરે, પૂજા કરે, અપવાસ કરે. િૂળમાું 
પણ િમમ િથી સાુંભળિે. હજી િમમ કેમ થાય? તયાુંથી થાય? કરિારો કોણ છે? એિી ખબરું 

નવિા િમમ ત યાુંથી આવશે? સમજાણ ું કાુંઈ? 

કહે છે કે ‘અ પ્રનિહિ નિર ાવરણ પર મ નિત્ શક્ત િિ ું રૂપ,...’ ભાષા જ ઓિે! ઓછી પડે છે 

એમિે. ઓલામાું ‘સહજ પર મ વીિ રાગ સ ખામૃિ,...’ (કહ્ ું). અપ્રનિહિ–આત્ મામ ાું હણાય િનહ 

એવ ું, પાછ ું પડે િનહ એવ ું સ્વભાનવક આ વરણ નવિાિ ું. પરમ જ્ઞાિ સ્વ રૂપ આત્મા અું દર છે. અિુંિ 
િિ ષ્ટય માહ્લો આ બીજો બોલ (િ ાલે છે). પહેલો બોલ વીિરાગ સ્વભાનવક પરમ સ ખામૃિ  એ 

પહેલ ું. અિુંિ િિ ષ્ટય આત્મા માું નિ કા ળ છે, એ માું એ પહેલો બોલ. બી જો બો લ આ 
પરમનિત્શક્ત િરૂપ. આહાહા..! 

િીજો બો લ. ‘સદ ા અુંિમ મખ એ વ ું સ્વ સ્વરૂપમાું અનવ િ ળ નસ્ થનિરૂપ સહજ પર મ 

િ ાદરિ,...’ આત્મામાું અિાદદઅિુંિ. એમાું પણ સદા શબ્દ વાપયો છે િે, જ ઓ! ‘અુંિમ મખ એવ ું...’ 
અુંદર અુંિમ મખ સ્વ રૂપ છે. પયામયિી અહીં વાિ િથ ી, અવસ્થાિી વ ાિ િથી. નિ કા ળ આત્મામાું. 
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‘અુંિમ મખ એવ ું સ્વસ્વરૂપ મ ાું અનવ િળ...’ સ્વસ્વ રૂપ  જ્ઞાિાિુંદમાું અન વિળ–િ ળે િનહ એવ ું. 
‘ન સ્થનિરૂ પ...’ નસ્થરરૂપ. ‘સહજ પરમ િાદરિ,...’ એ આત્મામાું અિાદદઅિુંિ પડ્ય ું છે. આ િાદરિ 

અુંદરિી વ્યાખ્યા થઈ. પ્રગટ િાદરિ  પયામયિી પછી. આ િો અુંિરસ્વરૂપમાું આ આત્મ પદાથમ જે 

વસ્િ  છે એ જ્ઞાિનવ લાસ રૂપી  પ્રભ  (છે) એમાું અિુંિિ િ ષ્ટ ય માહ્લા િ ાર બોલ છે. એમાું પહેલો  
િો ‘વ ીિરાગી સ ખામૃિ,...’ ‘અપ્રનિહ િ નિરાવરણ  પરમ નિત્ શક્ત િરૂ પ,...’ અિે ‘અુંિ મ મખ એવ ું 

સ્વ સ્વરૂપમ ાું અનવિળ નસ્થનિરૂપ સહજ પરમ િાદરિ,...’ શાુંનિ, વીિરાગિા આત્ મામાું નિ કા ળ 

પડી છે. એિે અહીંયા િાદરિ  કહેવામાું આ વે છે. આહાહા..! ભારે વાિ, ભાઈ! ‘પર મ િાદરિ,..’ 
છે િે? હવે િોથો બોલ. પહે લા બેમાું સદ ા સદા શબ્દ વ ા પયો હિો. એકમાું સદાિ ો અથમ અપ્રનિહિ 

વાપયો હિો. પાછો પડે િનહ એટલે એ જ એમ િે એમ છે સદા. અહીંય ા હવે શ્ર દ્ધાિે વણમવે છે. 
નિ કાળી શ્ર દ્ધા, હોં! પ્રગ ટ સ મદકિ પયામયિી વાિ િ નહ.  

‘(૪) િણે કાળે અનવક્છછન્ન (અિૂટક)...’ એવો ભગવાિઆત્ મામ ાું િણેકાળે િૂટે િનહ, 

છેદાય િનહ, એ કરૂપ ર હે એ વો ‘હ ો વાથ ી સ દા નિક ટ એવ ી પર મ િૈિન્યરૂપિી શ્ર દ્ધા...’ સદા નિકટ. 
એ શ્રદ્ધા આત્મા માું અિાદદઅિુંિ પડી છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? આત્મા કેવો એણે 

સાુંભળ્યો િનહ અિે એમ િે  એમ િમમ થઈ જાય. આ ખબરું નવિા બિ ા પોષા કયામ, પદડક્કમણા 

કયામ. શ ું હશે? ‘પોપટભાઈ’! એ જ કય ં હિ ું? િૂળમાું પ ણ િમમ િથી. િિે હજી આત્મા કોણ છે? 
સવમજ્ઞ પર મેશ્વર નિ લોકિા થ પરમાત્મ ાએ કે વળજ્ઞાિ મ ાું દરેકિો આવો આત્મા જો યો. સમજાણ ું 
કાુંઈ? 

એવો જે ‘(અિૂ ટક) હોવા થી સ દા નિક ટ એવ ી પરમ િૈિન્યરૂપિી શ્રદ્ધ ા–’ પ્રગટ શ્રદ્ધા થવી  

એ િનહ. અુંદરમાું નિદ  નવલાસરૂપી પ્ર ભ ! ગ ણ ધ્ર વ, એમાું આ સ ખ, એમાું એ જ્ઞાિ, એમાું એ 

િાદરિ, એમાું એ શ્રદ્ધા, એ  નિ કાળ અિુંિ િિ ષ્ટય શ ક્ત િરૂપ, સ્વભાવરૂપ, ગ ણરૂપ પડ્યા છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? એિા ખજાિામાું આ િીજ પડી છે. આહા હા..! ‘પુંદડિજી’! ભારે વાિ, ભાઈ! 

‘એવ ી પરમ િૈિન્યરૂપિી...’ જ ઓ! પરમ શબ્દ િો બિાિે વાપયો છે. ‘પ રમ િૈિન્યરૂપિી...’ 

શ્રદ્ધા પાદરણાનમ કભા વે. આત્મવસ્િ માું સ્વભ ાવભા વે રહેલી શ્રદ્ધા. અિૂટ ક, નિકટ. ‘જેઠાભાઈ’! 
આવ ું બિ ું તયાુંય સાુંભળ્ય ું હિ ું? 

મ મ ક્ષ  :– આ વ ું તયાું સાુંભળે? 

ઉત્તર :– િનહ? મહેિિ િો બહ  કરી હ િી. ઊિા પ ાણી પીવા િે, અરે..! શ ું કહેવાય એ? 

.. રાખવી. ઉપર શેિ  ુંજય િડવ ું. કોથળીમાું ફૂલ લઈિે જાય, આમ પડવા િ દે. એ બિી દિયા ઓ 
િો પર છે. એમાું કદાિ રાગિી મુંદિાિો ભાવ હોય િો એ પ ણ્ય ઘોર સુંસારિ ું કારણ છે. એમ 

કહેશે હમણા, હોં! ભાઈ! આરે..! ભારે વાિ, ભાઈ! આકરો વીિરા ગમાગમ જગિિે સાુંભળવો 

મ શ્કેલ પડે. ‘સેઠી’! આ પ્રભ  અુંદર ક્બરાજે છે એમ કહે છે. િારા અુંિર ખજાિામાું 
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જ્ઞાિનવ લાસ રૂપી પ્રભ  િ ું, િેમાું અમૃિસ ખ, જ્ઞાિ, િાદર િ અિે શ્રદ્ધા. એિા પછી ન વ શેષણો આપ્યા 
બિા. એ અિુંિિિ ષ્ટય  સ્વ ભાવ ધ્ર વ, આત્માિા નિત્ય સ્વભા વમાું એ ધ્ર વપણે પડ્યા છે. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– આ સુંપનત્ત આત્માિી છે. િૂળમાું પણ િ થી. આ માર ા પૈસા અિે  આ. 
‘પોપટભાઈ’! િમારા પૈસા વાળાિે બહારમાું મ ોઢાઆગ ળ ખ રશી મળે. 

મ મ ક્ષ  :– અહીંયા પણ મળે છે. 

ઉત્તર :– અ હીંયા મળે પણ... અહીં જમીિ લીિી, જ ઓ િે! ૩૬ હજારિી લીિ ી. હવે પછી 

એમાું બુંગલ ા િાખશે િે. જમીિ એકલી ૩૬  હજારિી લ ીિી. એય..! ‘િીમિભાઈ’! િમારા વેવાઈ 

થાય છે િે? આ િૂળમાું બહારમાું ૨૫-૫૦ લ ાખ થાય, કરોડ-બે કરોડ થ ાય ત્યાું િો જાણે... 
આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– એમિે પછી તયાું િાખવા એિી નિુંિા ઊભી થાય. 

ઉત્તર :– નિુંિ ા, આક ળિા દાહ છે. આહા હા..! એ પહે લા કર વાિો ભ ાવ એ દ ાહ-અનિ. 

રાખવાિો ભા વ એ અનિ, જાળવ વાિો ભા વ અનિ, આ વાપરવાિો ભાવ એ અનિ છે. આ િમમિે 
િામે વાપરે િો પણ એ કષાયિો શ ભભાવ અનિ છે. રાગ છે િે. આહા હા..! ભારે કામ ભાઈ! 

વીિરા ગ માગમ છે આ િો. પરમેશ્વર નિ લોકિાથ, િીથં કર િો. એ કાુંઈ આલી-દ આ લી, પામર માિે 

એ માગમ િથી. સમ જાણ ું કાું ઈ? ‘પ્રકાશદાસજી’! આહા હા..! ‘પ્રકાશદાસ’ પ્રક ાશિા  સ્વામ ી થાશે. 
પ્રકાશિા સ્વામી થ વ ું એમ ક હે છે અહીં િો. આહાહા..!  

િૈિન્યનવલાસ ભ ગવાિ. ‘પદ્મપ્રભમલિારી દેવ’િી ભા ષા જ ઓિે! કેટલી ટૂુંકી પડે છે 
એમિે. સહજ નિદ  નવ લાસ રૂપે. સ્વભાનવક જ્ઞાિિા નવલા સસ્વ રૂપ પ્રભ  િ ું  છો એમ કહે છે. િારો 

નવલાસ િ ો િાર ા સ્વભા વમાું  છે. આહાહા..! આ િૂળમાું બાયડી-છોકર ા અિે પૈસા, હ જીરામાું િ ારો  

નવલાસ િનહ, ભગ વાિ! એ િો બિા ઝેરિા પ્યાલા પીવાય છે. આહાહા..! સમજાણ ું  કાુંઈ? કહો, 
‘કાુંનિભાઈ’! 

ઓ..હો..! ‘એ સ્વભા વ અિુંિિ િ ષ્ટ યથી...’ એ સ્વભાવ અિુંિિિ ષ્ટય િાર થયા  િે? 
પહેલો બોલ િો સ્વભાનવક જ્ઞાિસ્વ રૂપી એવો મ ખ્ય લીિો. કારણ કે જ્ઞાયક િરી કે લેવો છે િે? 

જ્ઞાયકભ ાવ ભ ગવાિઆત્મ ા. જ્ઞાિનવ લાસ રૂપે પ્રભ ! અિુંિ િિ ષ્ટયથી સનહિ  ક્બ રાજમાિ પ્રભ   
ધ્ર વ છે. કહો, સ મજાય છે કે  િનહ આમાું? 

મ મ ક્ષ  :– િ સમજાય િો હ જી સમજાવી દ્યો. 

ઉત્તર :– ‘શેઠી’ ઠીક રાખે છે. કોણ સમજા વી દે? 



222  નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

અહીં કહે છે ‘એ સ્વભા વ અિુંિ િિ ષ્ટયથી જે સિા થ (સન હિ) છે...’ ભગવાિઆત્મા 
સિાથ છે. શેિાથી? નિ દ  નવ લાસ રૂપે અિુંિિિ ષ્ટય સનહિ હોવાથી િે આત્ મા સિ ા થ છે. અિા થ 
િથી, સિાથ છે. આ હાહ ા..! 

મ મ ક્ષ  :– આ છે મ ાટે સિા થ છે. 

ઉત્તર :– હ ા, સિાથ છે. આ હાહ ા..! ભગવાિ આત્મા, નિ ત્ય, ધ્ર વ. એક સમયિી પયામ યિી 

વાિ િથી, પ ણ્ય-પાપિી િો વાિ પણ અહીંયા િથી. એ િો બિો સુંસાર છે. જેિ ે િમમ કરવો છે 
એણે આવા આત્માિે અુંિર માું રહીિે ભાવ વો એિ ું િામ  િમમ છે. હજી આવે છે, હ ોં! હળવે-હ ળવે.  

એવો જે સિાથ આત્મા, ‘એ વા આત્ માિે–’ આવા આત્માિે, એવા આત્ માિે ‘અિ ાથ 

મ ક્ત િસ ુંદ રીિા િા થિે–’ મ ક્ત િસ ુંદરી અિાથ છે એિો  આ આત્મા િાથ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

આહા હા..! ‘ભાવ વો...’ જેિ ે મ ક્ત િ જોઈિી હોય એણે આવા આત્ માિી એકાગ્રિ ા કરવી, આવા 
આત્માિો અિ ભ વ કર વો િો એિે મોક્ષ મળે, િનહિર મોક્ષ મળશે િનહ. જ ઓ િો ખરા. સમજાય  
છે કાુંઈ? આહા હા..! 

જેિા ધ્યેયમાું િમીિી દશાિી પયામયિ ું ધ્યેય, એ આખો આત્મા આવો નિદ  નવ લ ાસરૂપ 

અિે અિુંિ િિ ષ્ટય શક્ત િ–સ્વભ ાવસ્વ રૂપ (છે), એિી સન્મ ખ થઈિે, સુંયોગી િીજો, એિાથી 

નવમ ખ  થઈ, દયા-દાિિા નવકલ્પથી પણ નવમ ખ  થઈ, એક સમયિી અવસ્થ ામાું  અિાદદથી  
રોકાયે લો, એિા થી નવ મ ખ થઈ (સ્વભા વ સન્મ ખ થ વ ું). સમજાણ ું કાુંઈ? અરે..! ભારે વાિ ું ભાઈ! 
આવી. 

મ મ ક્ષ  :– એક સ મયિી પ યામયથી નવમ ખ  થઈ એટ લે? 

ઉત્તર :– એ ક સમયિી પયામય િો અિાદદ માિેલી છે. હ ું નિ કાળ ધ્ર વ છ ું એમ એણે કોઈ  
દદ’ માન્ય ું િથી. આહા હા..! સમજાણ ું કાુંઈ? હ વે આવો આકરો આત્ મા પડે. એય..! ‘પારસમલજી’! 

હવે આ માું શ ું સુંઘરવ ું? લઈ જવ ું શ ું આમાું? પેલા પૈસા હોય િો ખબર પડે કે લ્યો આ ૨૦ લાખ, 

૨૫ લાખ પૈસા થયા. લાવો મારવાડ માું લઈ લઈએ. આમાું (શ ું લઈ જાય)? કહે છે કે આ વાિ 
અુંદર લઈ જવા જેવી છે. આહા હા..! પરમાત્મ ા નિ લોકિાથ સવમ જ્ઞ દેવ ઇન્રો અ િે ગણિરોિી 

સમક્ષમાું દદવ્યધ્વનિ દ્વાર ા કહેલી વાિ સુંિો કહે છે. આ ટીકા ગણિર ોએ કરેલી છે. ભગવાિ પા સે 

સાુંભળેલ ું. એ ગણિરોએ કરેલી ટીકા આ ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ કરે છે. આહાહા..! સમજાય છે 
કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એ જ છે. બી જી કો ઈ િીજ જ િથી. ‘મહેન્રભ ા ઈ’િે ત્યાું પૈસા-બૈસા જરીયે સાથે 

આવવાિા િ થી. એ એિ ા િ થી કે સાથે આવે. એ ક પયામ ય પણ એિી સાથે િન હ ર હે, એમ કહે છે. 
એક સમય રહેશે. આ િો નિ કાળ સાથમાું રહેશે. જ ઓિે! સિાથ છે માટે. સમજાણ ું કાુંઈ? 
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આહા હા..! ભારે વાિ ું, ભાઈ! અરે...! આવો મિ ષ્ય દેહ મળ્યો એમાું વાસ્િનવ ક િત્ત્વિ ી દૃનષ્ટિે િનહ 
સમજે (િો) એળે અવિાર છે બિાિા. િાહે િો સાિ  થઈિે દિયાકાુંડ કરીિે મરી જાય. સમજાય 

છે કાુંઈ? પણ આ આત્ મા અ િુંિ નિદ  નવલાસરૂપી પ્રભ ! અિુંિિિ ષ્ટયિા સ્વભા વિો  િાથ સિાથ 

પ્રભ ! એિે દૃનષ્ટમાું લઈિે એિો અિ ભ વ કરવો, બ સ, એ જ િમમ છે. બાકી બિ ી વાિ ું છે. કહો, 
સમજાણ ું આમાું? 

‘ભ ાવવો...’ અથામિ   ખ લાસો કયો છે. પહેલો શબ્દ નિદ  નવલાસ છે િે? શરૂઆિ માું પહેલો  
શબ્દ છે. સ્વભાનવક જ્ઞાિનવ લાસ. ત્યાું નિિ   શબ્દ છે, અહીં જ્ઞાિ (શબ્દ) વાપયો છે. િિ ષ્ટય સાથ ે 

બેિો મેળ કયો. ‘સહજ જ્ઞાિનવ લાસરૂપ  ેસ્વભાવઅિુંિિિ ષ્ટય ય તિ...’ સ્વભાનવક જ્ઞાિનવલાસરૂપ ે 

ભગવાિ આત્મા ‘સ્વ ભાવઅિુંિ િિ ષ્ટયય ત િ આત્માિે ભાવ વો–’ આવા આત્મા િી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ  
અિે નસ્થરિા કર વી. આ હાહ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ આત્મા એિે અુંિર માું (ભાવ વો). 

જ ઓ! આ ભા વવાિી વ્યાખ્ યા. ઓલા ન વરોિ કરે છે. હ મણા આવ્ય ું હિ ું કે ભાવ વ ું એટલે આમ 
થાય. નિુંિવિા, ઢીંકણ ું, ફીકણ ું. અરે..! ભગવાિ શ ું કરે છે? પ્રભ ! િારું િિ ેમહાત્્ય િ આવે. 

મ મ ક્ષ  :– નવનિ... 

ઉત્તર :– નવનિ આ છે. આ િો બીજી ભાષા છે. ભાવ વ ું એમાું વાુંિા ઊઠ્યા છે. ભાવવ ું 
એટલે ક લ્પિાથ ી નિુંિવવ ું. એમ િનહ. પાઠ છે જ ઓિે!  

‘अनाथमकु्क्तिसनु्दरीनाथम  ््आत्मान्ंभावयते  ्।’ એવો ભગવાિ આત્મા, એમ ાું એકાગ્ર 

થવ ું. એિ ું િામ સ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ-િાદરિ  અિે િમમ. એ  િમમ. એ િમી એવો અિુંિ િિ ષ્ટયય ત િ 

પ્રભ  આત્મા, એિી સન્ મ ખ થઈિે, એકાગ્રિ ાથી એ માુંથ ી  પ્રગટ દશ ા થાય એિે િમમ કહીએ. િેિે 
વીિરા ગમાગમિો િમમ કહીએ. સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! પ સ્િક છે કે િનહ? ભાઈ! િમારું િામ 
શ ું છે? ‘સોહિલાલ જી’? આ િો ‘સોહિલાલ’ આત્મા છે અહીં િો કહે છે. આ હાહા..! 

કહે છે, (આ િો) પરમાત્ માિો હ કમ છે. સુંિો વિમ ાું આડનિયા થઈિે જગ િિે સ મજાવે 

છે. સમજાણ ું  કાુંઈ? આહાહા..! ભાઈ! િારે માલ જોઈએ છે? િમમરૂપી માલ જોઈએ છે? એ માલ  

આત્માિા સ્વભા વમાું પડ્યો છે ન્યાુંથી માલ આ વશે. બીજેથી તયાુંય માલ આવે  એવો િથી. 
આહા હા..! 

‘આ મ સુંસારરૂપી લિાિ ું મૂ ળ...’ સુંસારરૂપી લિા-વે લડી. આક ળિા અિે દ ુઃખિી મોટી  
અિાદદિી વેલડી. એિે ‘મૂળ છેદ વાિે દાિર ડારૂપ આ ઉપન્ય ાસથી બ્રહ્મોપદે શ કયો.’ (ઉપન્યાસ 

એટલે) ‘ક થિ; સૂિિ; લખાણ; પ્રારુંક્ભક કથિ; પ્રસ્િ ાવિા.’ આ પ્રસ્િાવિા થી બ્રહ્મો પદેશ (કહ્ો). 

ભગવાિ બ્રહ્માિુંદ પ્રભ ! બ્રહ્મ આિુંદ. બ્રહ્મ એટલે આિુંદિ ું સ્વરૂપ ભગવ ાિ આત્માિ ું છે. 
અિીનન્રય આિુંદિો ર સકુંદ છે. એિ ું આ પ્રસ્િાવિ ાિ ું કથિ શરૂઆિમ ાું કય ં. આહા હા..! સમજાય  
છે કાુંઈ? 
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‘[હ વે આ બે ગાથ ા ઓિી ટીકા પૂણમ કરિાું ટીકાકાર મ નિરાજ પ ાુંિ શ્લોકો કહે                  
છે :]’ પાુંિ શ્લ ોકો. બે ગાથાિ ા પાુંિ શ્લ ોકો. અઢારમો છે િે? માથે અઢારમો શ્લોક છે. 

इक्क्त्क्क्नगक्क्िभिेज्ञानसाध्य्भव्यः् 
पक्क्रहरत्ुसमस्त्ंघोरससंारमलूम  ्। 

આ લોકોિે આ િ ગોઠે, હોં ભાઈ! શ ભભાવ ઘ ોર સુંસારિ ું મૂળ.. અર..ર! એ ય..! 

ઘોરસુંસાર. ભાઈ! એ શ ભભાવ છે િે, પ ણ્યભાવ, ભગવાિિી ભક્તિ, િામસ્મર ણ, દયા, દાિ, 
વ્રિ, િપ એવો જે શ ભભાવ, કહે છે કે એ ઘ ોર સુંસારમૂ ળ છે. 

इक्क्त्क्क्नगक्क्िभिेज्ञानमासाद्य्भव्यः 
पक्क्रहरत्ुसमस्त्ंघोरससंारमलूम  ्। 
सकृुतमसकृुत्ंवा्दःखमचु्च:ै्सखु्ंवा् 
तत्उपक्क्र्समग्र्ंशाश्वत्ंश्ंप्रयाक्क्त ।।१८।। 

‘એ રીિે કહેવામાું આવે લા...’ અથમ છે િે િીિે? િીિે અથમ છે. ‘ભેદ ોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’ 

જ ઓ! શ ું કહ્ ું? ‘આ રીિે કહે વામાું આવેલ ા ભેદ ોિા જ્ઞાિિા  પામીિે...’ એટલે કે રવ્યસ્વભ ાવ 

આવો છે અિે પયામયથી પ ણ એ ક્ભન્ન છે, રાગ થી ક્ભ ન્ન છે, એમ આ રીિે ભેદ જ્ઞાિિે પામીિે, 
એમ કહે છે. આહાહા..! ‘આ ર ીિે કહેવામાું આવેલ ા ભેદ ોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’ ભગવાિ આત્મા  

આિુંદસ્વરૂપે નિદ  ન વલા સરૂપ ે િાદરિ િી અનવિળ નસ્થન િરૂપે અિે  અિાદદ અિૂટક શ્રદ્ધારૂપે અિે 

જ્ઞાિરૂપે જે પડ્યો છે, પરથી િેિ ો ભેદ ભાવવો. આ હાહા..! પરથી િેિ ે જ દો પાડીિ ે ‘ભેદોિ ા 
જ્ઞાિિે પામીિે ભવ્ય જીવ...’ ભવ્યજીવ. એ િારું િારું–િરવાિા અક્ ભલાષી જીવ–િારું જીવ આ 

રીિે િરી જાય છે, એમ કહે છે. આ ઝીણ ું િો આવ્ય ું, ‘િવલિુંદભ ાઈ’! ભાઈિ ે હજી પહેલ ુંવહેલ ું 

છે િે એટલે. પણ હવે સ ાુંભળે િો ખરા અ હીંયા ‘કલ કત્તા’થી આવીિે. માગમ આ વો છે, બાપા! 

એવો માગમ ઝીણો. બહ ારમ ાું ત યાુંય છે િનહ. િે દદ’ એવ ું લાગે કે આ શ ું હશે? આહા હા..! 

વીિરા ગ પરમે શ્વર નિ લોકિ ાથ એમ હ કમ ફર માવે છે, ભાઈ! િારું નિદ  નવ લાસ સ્વ રૂપ 
ભગવાિ, અિુંિ-અિુંિ  સ ખામૃિ સ્વ રૂપ, અિુંિ-અિુંિ નિદ  સ્વરૂપ, અિુંિ-અિુંિ 

અનવિળિાદરિ  સ્વરૂપ નિ કાળ અિે અિુંિ બેહદ અ િૃટ અિાદદઅિુંિ એવી નિકટસ્વભ ાવમ ાું 

રહેલી શ્ર દ્ધા. એવા આત્માિે, પરથી ભેદ પાડીિે ‘ભવ્યજી વ ઘોર સુંસ ારિ ા મૂળરૂપ સ મ સ્િ સ કૃિ 
કે દ ષ્ક ૃિિે,..’ જ ઓ! છે? િીિે છે ‘સ કૃિ ક ે દ ષ્ક ૃિ = શ ભ કે અશ ભ.’ ભાવ. શ ભ અિ ે

અશ ભભાવ એ નવકાર છે. આત્મા સ્વભા વસ્વરૂપ છે અ િે આ પ ણ્ય-પાપિા ભાવ નવભાવ દ ુઃખરૂપ 

છે. આત્માિા અ મૃિસ્ વરૂપ થી નવ રૂદ્ધ ભ ાવ છે. જ્યારે ભગવાિ આત્મા સુંસારિા અભાવ સ્વભા વ 
કરવાવા ળો છે, ત્યારે પ ણ્ય-પાપ સુંસાર કરવા વાળો છે, એમ કહે છે. આ હાહા..! આ કરી વાિ છે. 
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જગિિે આ બેસવ ું કઠણ (પડે). એમ કહે છ ે કે આ ‘સોિગઢ’િ ું છે. પણ આ શાસ્ત્ર કહે છે ક ે શ ું 
કહે છે આ? ‘સોિ ગઢ’િ ું તયાું આવ્ય ું? ‘સોિગઢ’િ ું પ સ્િક છે આ? 

મ મ ક્ષ  :– બિાિે િક લીફ પ ડિી હોયિે. 

ઉત્તર :– એ રીિે કહે છ ે એ િો બીજી રીિે કહે છે. અહીંિો નવરોિ કર વા માટે કહે છે. 
આત્મા છે, ભાઈ! 

મ મ ક્ષ  :– આ ‘સ ોિગઢ’ સોિાિી છે. 

ઉત્તર :– હમણા ‘ર ાજકો ટ’વાળા આવ્યા હિા િે ભાઈ. ગયા? ‘કલકિા’. ગયા. એ 

ક્બિારા કહેિા હિા. ‘સોિ ગઢ’ એટલે કે હુંબક  . હુંબક.. હુંબક  . અરે..! ભગવાિ! બાપ ! આ શ ું 
શાસ્ત્ર કહે છે? કોિા ઘરિ ું શાસ્ત્ર છે આ? 

મ મ ક્ષ  :– ભગ વાિિા ઘરિ ું. 

ઉત્તર :– આ શ્લો ક કોિો છે? ૯૦૦ વષમ પહેલાિો શ્લ ો ક છે. ૨૦૦૦ વષમ પહેલાિો  મૂળ 
શ્લોક છે. ‘પ્રકાશદાસ જી’! આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– ઘોર સુંસા રિ ું... 

ઉત્તર :– સાિ-આઠ જગ્યા એ છે. જૂિ ી પ્રિમાું લખ્ય ું છે. ... જૂિ ી પ્રિમાું લખ્ય ું છે. આ િો  
િવ ું આવ્ય ું છે. પાિ ું ૩૦ માું  ઘોર સુંસા ર આવ્ય ું. પાિ ું ૯૦ માું છે દ ષ્ટ પાપમૂ ળ. પા િ ું. ૯૦. પાિ ું 

૧૭૬ ત્યાું દ ષ્પ ાપમૂળ છે. પાિ ું ૨૩૬ અઘ–પાપ િેમ જ પ ણ્ય બે અઘ છે. અઘ. ૨૩૬. અઘ–પાપ 

િેમજ પ ણ્ય. પાિ ું ૨૩૬. પાિ ું ૨૫૭ - અઘ–પાપ. પાિ  ૨૮૬- દ દરિ. પાપ િેમજ પ ણ્ય દ દરિ છે. 
અિે પાિ ું ૨૯૩ - દ રઘ દ  અઘ–મહાપાપ, પ ણ્ય અિે પાપ બુંિે. પાિ ું ૨૯૯ - અુંિકૂપ. અિે 

૨૧૧ ઘોરસુંસારિ ું મૂળ પા પ છે. આ પહેલા હિા િે એમાુંથી લખ્ય ું છે. એિ ું કાુંઈ  િનહ, આપણે 
આ એક ઠેકાણે હોય ત્યાું બિ ું સરખ ું (છે). સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– સમય સાર માું છે? 

ઉત્તર :– િા િા ‘નિય મસ ાર’. આ ‘નિયમ સાર’માું આ િો િ વ ું પ સ્િક છે િે. પહેલ ું 

વાુંિિા હિા એમાું લખી લીિ ું હિ ું. પહેલ ું આ વાુંિિા હિા. હમણા આ વળી સારું પ ઠ ું-બ ઠ ું સારું 

હોય એટલે લોકોિે સારું લાગે. એવ ું મૂકે. આ બિ ું સાિારણ લાગે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આમાું કાુંઈ 
બિામ ાું કેટલ ું લખવા િવ રા હોય. ‘િુંદ ભાઈ’ થોડ ું સ િારીિે લખે. આહાહા..! 

કહે છે,... ઓહો હો..! સુંિો િી વાણી િો જ ઓ! પુંિ મ હાવ્રિ િરિારા એ મ નવ કલ્પથી 
વ્યવહાર થી છે. વસ્િ િી ન િમમળિારાિે િરિ ારા. એ  મહાવ્રિ છે. સ્વરૂપમ ાું વીંટાઈ ગયેલા, 

આિુંદઘિમાું વીંટાઈ ગયેલા, એવા સુંિો જું ગલમાું વસે. એિે વસ્ત્ર-પાિ હોય િન હ. એિે વીિરાગ  
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શાસિમ ાું સુંિ-મ નિ કહેવા માું આ વે છે. એ મ નિિા આ વાતય છે. એટલ ું નસદ્ધ કરવ ું છે અહીં. 
સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! 

કહે છે, ‘ભેદ ોિા જ્ઞાિિે પામીિે ભવ્ય જી વ ઘોર સુંસા રિા મૂળરૂપ...’ ભાષા પાછી ઘોર 
સુંસારિ ું મૂળ (લીિી છે). એય..! ઓલાિે ભઠ્ઠી-બટ્ઠી  આકર ી લાગે, િો અહીં િ ો  ઘોર સુંસારિ ું 

મૂળ કહ્ ું છે, લ્યો. ભાઈ! ઓલી ભઠ્ઠી કીિી છે િે શ ભમાું? ભયુંકર ભઠ્ઠી? હા, ભયુંકર ભઠ્ઠી. 

ભાઈમાું આવે છે. ‘સોગાિી’માું. ૩૧૨ પ્રશ્ન. ૬૪૫માુંથી ૩૧૨મો પ્રશ્ન છે એમાું આવે છે. શ ભભાવ 
શ ું કીિો? શ ભભા વ ભયુંક ર. આહાહા..! ભયુંક રિો અ થમ ભયિે કરિાર ો, દ ુઃખિે કરિારો. એ માું 

િિે વાુંિો શ ું છે? એય..! એ બિા આવી ગયા છે. બે જણા (આવ્યા હિા). િમે િહોિા. 

‘લાલ િુંદજી’ અિે ‘સ મેર’ ‘શેદઠ યા’ િરફથી. અ માર ી  િજરે બે ભેગા થાય િો  આ વ ાિ નસદ્ધ 
થાય એવી છે. એ નવિા આ વાિ સમજાય  િનહ. કાું ત્યાું ‘જયપ ર’ આવે. અિે કાું ‘જયપ  ર’થી હ ું 

ત્યાું આવ ું. પણ બ ેકલાક ભેગા થયા નવિા આ સમજાય એવ ું િથી. વાિ િો એવી છ ેબિી. અહીં 
કાુંઈ કોઈિા પક્ષિી વ ાિ િથી. 

ઘોર સુંસારિ ું મૂળ લીિ ું છે, લ્યો. પ ણ્ય અિે પાપિા ભાવ, દયા, દાિિો, વ્રિિો, ભક્તિ, 

િપસ્યાિો ભાવ અિે નહું સા, જૂઠ  ું, િોરી, નવષય, ભોગ, વાસિાિો ભાવ, બન્ને ભાવ ઘોર સુંસારિ ું 
મૂળ છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસ જી’! છે? એમાું લખ્ય ું છે? આહા હા..! રાગ છે િે. રાગ છે એ ઝેર છ ે

અિે ઝેરિા ફળ સુંસાર છે. આત્માિો સ્વભા વ અમૃિસ્ વરૂપ છે. અહીં િો એ પહેલ ું કહ્ ું. અમૃિ 

આિુંદ શાુંનિ અનવિળ નસ્થર િા એવો આત્માિો સ્વભ ાવ (છે). એિાથી આ પ ણ્ય અિે પાપ નવરદ્ધ 
ભાવ (છે). સ્વભા વ જ્યારે મોક્ષિ ું કા રણ છે ત્યારે પ ણ્ય-પાપ એ સુંસારિ ું કારણ છે. 

મ મ ક્ષ  :– પણ એમાું પ ણ્યિે ઘોર શ ું કરવા કહ્ ું? 

ઉત્તર :– બન્ને ઘોર જ છે. આત્માિી  શાુંનિ િાશ થઈિે ઉત્પન્ન થાય છે. શાુંિ... શ ાુંિ... 

શાુંિ... આહાહા..! એ શીિળિાિ ું સરોવ ર. સમજાણ ું? આ ઓલા ક ુંડ િથી કહેિા? શ ું કહેવાય 
ઊિા પાણીિા? ક ુંડ-ક ુંડ. ઊિા પાણીિા ક ુંડ િથી (હ ોિા)? રાજગૃહી િે બિે છે. આ આત્મા શ ીિ ળ 

િૈિન્ય આિુંદિો ક ુંડ છે. આહા હા..! સ મજાય છે કાું ઈ? શીિળ... શીિળ... શી િળ... શીિળ... 

ભગવાિ આત્માિ ો સ્વભા વ િદ  િ શીિળ–શાુંિ અકષાય  સ્વભાવ. એિાથી પ ણ્ય અિે પાપ નવરદ્ધ 
કષાય સ્વભા વ. માટે અકષ ાય સ્વભાવ મ ક્ત િિ ું કારણ, કષાયસ્વભા વ સુંસારિ ું કારણ. સીિી 
વાિ છે. 

મ મ ક્ષ  :– પ ણ્ય-પાપમાું ભેદ પાડે એ ઘોર સુંસારિ ું કારણ છે. 

ઉત્તર :– ઘોર સુંસાર આવ્ય ું િે પણ જ ઓ! પ ણ્ય-પાપમાું ફેર માિે એ ઘોર નમથ્યાદૃનષ્ટ  છે. 
સુંસાર(માું) રખડ શે. કીિ ું િે ‘પ્રવિિસાર’માું. શ ું થાય? માણસિે મીઠાશ (છૂ ટિી  િથી). હજી 
પાપમાું િો ઠીક પણ ઓલ ું પ ણ્ય આવે ત્યાું એિે આહાહા..! ગળે વળગે. 
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મ મ ક્ષ  :– પ ણ્ય પોિે જ પાપ છે. 

ઉત્તર :– અહીં િો પાપ જ કહ્ ું. અઘમ કહીિે. બેિે અઘમ કરીિે કીિ ું. 

મ મ ક્ષ  :– .... 

ઉત્તર :– પાપ જ કહ્ ું. અિ ભવીજિ... ‘યોગસાર’. ‘પાપ કો િો પાપ સહ  કહે પણ 
અિ ભ વીજિ પ ણ્ય કો પાપ કહે.’ આહા હા..! કેમ કે આ ત્મા િો અમૃિિો ક ુંડ પ્રભ  છે. અનવકા રી 

વીિરા ગ અ મૃિિો સાગર  છે. એિાથી ન વરદ્ધ ભ ાવ ઉ ત્પન્ન થાય, િ ાહે િો શ ભ કે અશ ભ (એ  

ઝેર છે). િાર બો લ લેશે, ખૂબી છે આ માું. કિ ામ અિે ભોતિા બેિે િારીિે િાખ્યા. શ ભ-અશ ભ 
પદરણામ એ ઘોર સુંસાર અિે એમાું સ ખ-દ ુઃખિી કલ્પિા થવી, સ ખ-દ ુઃખિી કલ્પિા થવી એ 

બિ ું ઘોર સુંસારિ ું મૂળ છે. શાુંનિથી એિે નવિા રવ ું જોશે. જો એિે સત્ય જોઈિ ું હોય િો. આહા હા..! 
ભાઈ! પ સ્િકમાું છે કે િનહ? 

મ મ ક્ષ  :– પ સ્િકમાું લખ્ય ું છે. 

ઉત્તર :– િેિ ો િો અથમ થાય  છે. આ કાુંઈ ઘરિા અથમ િથી થિા. આ હાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– અમ ારી બ ાજ  બે િીજ જ મળે છે, પ ણ્ય અિે પાપ. 

ઉત્તર :– પ ણ્ય  અિે પાપ બાપા બે તયાું, એ િો સુંસાર છે. આહા હા..! જેિે એિા ફળમાું 
મીઠાશ છે િે, એિે પ ણ્ય-પાપિી મીઠાશ ખ સિી િથી. પૈસા, આબરૂ, િૂળ અિે બિ ું. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  : પણ પ ણ્ય હોય િો બિ ું મળે, િનહિર... 

ઉત્તર :– િૂ ળમાું પણ િથ ી મ ળિ ું. િૂળેય  િથી. એય..! ‘શાુંનિભાઈ’! આ બિ ા પ ણ્યશાળી  

કહેવાય, બિા પૈસાવાળા. ‘કલ કત્તા’િા. કહો, સમ જા ણ ું કાુંઈ? ‘જયુંિીભાઈ’િો છોકરો છે એ  

ખરો. ‘દદલીપ’. એ મારો િડાકા લે. બા ર વષમિો છે, બા ર વષમિો. વસ્િ  એવી છે. લોકોિે કેમ િથી  
બેસિ ું? એમ બો લે છે. ‘િવલિુંદભ ાઈ’! ‘જાદવ જીભા ઈ’િો પૌિ, ‘જયુંિીભાઈ’િો દીકરો. ત્યાું 

‘કલ કત્તા’માું બિ ું કરે છે િે? ભાઈ ઓળખિા હશે ‘જમિાદાસભાઈ’ િે િામ? શ ું? 

‘લાલ િુંદભાઈ’. એિે ઓળખિા હશે. એમિા દીકર ાિા દીકરા છે ત્યાું. િાિો બાર વષમિો  
‘દદલીપ’. જ્યારે અહીં પ સ્િક લઈિે બેસે ત્યારે િડાકા લે, િમારા વૃદ્ધો-બ દ્ધોિ ું પાણી ઉિારી િાખે 

એવો છે. ‘શાુંનિભાઈ’! બોલે વીયમથી, હોં! શરીર થડાદા ર છે જરી. બાર વષમ પૂરા થયા, િેરમ ું િાલે 

છે. આ કે મ બેસિ ું િથ ી? આવી વસ્િ  કેમ બેસિી િ થી લોકોિે? ‘િવ લિુંદભ ા ઈ’! આ એિા 
શબ્દ છે, હોં! સાુંભ ળીિે પણ એિે... આવી વાિ સાુંભળવા મ ળે એ ભાગ્યશા ળી છે, એમ બો લિો  

હિો. એમ બોલિો. આ વે ત્યારે અહીં બેસે. હ મણા વ ળી એિે ભણવા લઈ ગયા છે  િે? ભણવા 

લઈ ગયા ... એિા બાપિે ‘જયુંિીભાઈ’િે. બેટા! િાલ.. િાલ.. ભણવા. હવે ભણ્યા, કહે. આવા  
ભણિર િો અિુંિવાર ભણ્યો. .... એિા બાપિે એવો જવાબ આપ્યો હિો. ‘જયુંિીભાઈ’ કહે કે 

િાલ ભાઈ હવે િ ું. આપણે અહીં રજા પૂરી થઈ ગઈ. વે કેશિ હોય િે. અરે..! ભણ્યા. આ ભણિર 
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એિે કહેવાય કે જે ભણિર  અિુંિવાર કરીિે ભૂલી ગ યો એ કય ં એ ભણિર િનહ. ભણિર િો 
આ. કાયમ રહે, નિત્ય રહે એિ ું િામ ભણિર. ‘પુંદડિજી’! એવો એક છોકર ો આવ્ યો છે. એિો 

પૌિ છે. આહા હા..! એમાું આત્મા છે િે? ત્યાું તયાું િાિા-મોટા શ રીર છે. આ િો જડ છે, આ િો  
માટી છે. િાિી-મોટી ઉં મર િો શરીરિે છે, આત્માિે તયાું ઉંમર હિી. 

કહે છે, અહો..! ભવ્ય જીવ! આહા હા..! એમ કરીિે કે ટલ ું સુંબોિિ કરે છે, હોં! હે ભવ્ય 

જીવ! ભેદજ્ઞાિિ ી આવી દ શાિે પામીિે... આહાહા..! જેિાથી જ દો પડ્યો છો એ િીજ શ ું છે? એ 
િો સુંસારિ ું મૂળ સ્વ રૂપ દ ુઃખ છે. અિે સ ખ-દ ુઃખ. બે લીિા. કર વાિ ું અિે ભોગવવાિ ું. શ ભ-

અશ ભ પદરણામ કરવા અિે શ ભ-અશ ભ પદરણામમાું હરખ-શો કિ ું ભોગવવ ું ઘોર સુંસારિ ું મૂળ 

છે. આ પૈસા-બૈસ ા મળે અ િે ખાવા-પીવા માું મજા પડે, એ રાગ ઘોર સુંસારિ ું મૂળ છે, એમ કહે 
છે. 

મ મ ક્ષ  :– હ વે કરવ ું શ ું એ િો વાિ કરો. 

ઉત્તર :– આ કર વાિી વાિ િો િાલે છે. આત્મા અુંદર આવો છે એિી અુંદર એકાગ્ર થાવ ું 
એ કરવાિ ું છે. બા કી બિ ા ઝેરિા પ્ યાલા પીવે છે, એમ કહે છે. આહાહા..! 

મ મ ક્ષ  :– અમૃિ જેવા લ ાગે  છે. 

ઉત્તર :– િૂળેય અ મૃિ િથી. આ િો આપણે આવ ી ગય ું, િનહ? દારૂ પી વે એિે શીખું ડિો 

સ્વાદ લાગે િનહ. એિે શીખું ડિો સ્વ ાદ દૂિ જેવ ો લાગે. દારૂિા ઘેિમાું સ ારો શ ીખુંડ આપો િો એિે 

સ્વાદ િ લાગે એિે કેફ છે  એટલે. જાણે દૂિ પીઉં છ ું એમ લાગે. એમ આ અમૃ િ જેવ ું લાગે, 
નમથ્યાત્વિ ું ઘેિ છે એટલે. 

મ મ ક્ષ  :– ... પ ણ્યિી વાિ આવે ત્યારે લાકડી ઓ લઈિે બેઠા છો. 

ઉત્તર :– ... આ શ ું કહે છે? આ મ નિ શ ું કહે છે? ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ દદગુંબર મ નિ 
સુંિ છે. આત્મધ્યાિી, જ્ઞાિી, જેિા મ ખમાુંથી આગમ ઝરે છે. એમ આગળ લખ્ય ુંછે. 

મ મ ક્ષ  :– આ મૂ ળ ભૂલ કાઢ વાિી વાિ છે. 

ઉત્તર :– મૂળ ભૂલ કાઢવાિ ી વાિ છે. હજી સમજણ માું ઠેકાણા િથી િાર ા, શ્રદ્ધામ ાું હજી  
ઠેકાણા િથી અિે િિે િમમ થઈ જાય! સમજાય છે કાુંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– આત્ મામ ાું ઉિયામ િો પ છી જીવવાિી વ્યવસ્થા શ ું? 

ઉત્તર :– કોણ જી વે? એ િો એિે કારણે જીવશે. 

મ મ ક્ષ  :– રોટલા નવિ ા શી ર ીિે જીવશે? 

ઉત્તર :– એ રોટલા એિે કા રણે મળશે. 

મ મ ક્ષ  :– આજે ત યાું મળિા  હિા. 



ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૮            પ્રવચિ િં. ૧૮                       229 

ઉત્તર :– એિા કારણે આવશે. આવવાિ ું હશે િો આવશે, િનહ આવવાિ ું હોય િો િનહ 
આવે. આપણે કાદઠયા વાડ માું  િથી કહેવાિ ું? ખાિારિ ું િામ દાણે દાણે છે. િમારે શ ું કહે છે? દાણે 

દાણે મહોર મારી છે. એિો અથમ કે જે દાણા આવવાિ ા િે આવવાિા, િનહ આવવાિા િે િનહ 

આવવાિા. િારે કારણે િનહ. કોણ િભે? અિે કોિે િભા વવ ું છે? આ હાહ ા..! ભગવાિ િો પોિાિા  
સ્વ રૂપથી િભે. કીિ ું િનહ? નિ કાળ અિૂટ શ્રદ્ધાિા સ્વભા વથી નિ કાળ એ ટકી રહ્ો છે. આહા હા..! 

કાયરિા કાળજા કુંપ ે એવ ું છે. 

કહે છે, ‘સ કૃિ કે દ ષ્કૃિિે, સ ખ કે દ ુઃખિે...’ સ ખિી કલ્પિા થાય. આ પૈસા, બા યડી, 

છોકરાિા છો કરા સારા, એમ ાું એય..! ‘પોપટભાઈ’! િમારે છ છોકરા. આમ બેઠા હોય. છ વહ રું. 
અિે પોિે, ઘરિા િે આ ખ રશી િાખીિે બા ગમાું બેઠા હોય. જોઈ લો એ િો િમારે  આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– એમ કાુંઈ છોકરાવ સાથે રોજ બેસે િનહ. 

ઉત્તર :– કો’ક દદ’ િવરા થાય  ત્યારે િો બેસ ેિે. કોઈક દદવસ. હવે અહીં મ કાિ કર ા વ્યા 
છે િો એિો બાપ અહીં ર હેશે ત્યારે િણ-િણ કોઈક વખિે થશે િો ભેગા બેસસે કે િનહ? 

મ મ ક્ષ  :– એ િો વાર ાફરિ ી આવે. 

ઉત્તર :– ભલે વ ારાફ રતી પ ણ િણ-િણિે .. એમ કહે છે. એિી વાિ તયાું (છે), આ િો  
બિાિી વ ાિ છે િે? એય..! ‘િીમિભાઈ’! આ િો એક મોઢા આ ગળ મ ાણસિ ી વાિ થાય. 
આહા હા..! શ ું થાય?  

જગિ લ ુંટાણ ું છે િે? અિે લ ુંટાઈિે ખ શી થાય છ ે પાછા. ભાર ઓછો થયો. િોર આવીિે 

લઈ ગયો, ભાર ઓછો થયો. આહા હા..! અરે..! ભગ વાિ! િારો મ ાલ અુંદ ર અમૃિ અિે શાુંનિિો 

સાગર ભયો છે, ભાઈ! િિે િારી દકુંમિ િથ ી, િિે િારી ખબર િથી, િિે િારું ભાિ િથી. અિે 
બીજાિ ા ભાિ કરીિે બેઠો. આમ છે િે િેમ છે. દેવિો દીકર ો ઉિય ો જાણે સુંસા રિ ી વાિ ું કરવા  

બેઠો. અહીં મૂખમ. ‘િવલિું દભાઈ’! ભાઈ! અહીં િો આ છે. અહીં કાુંઈ અ મારી પાસે માખણ-
બાખણ િથી. 

મ મ ક્ષ  :– કાુંઈ ખબર િથી. 

ઉત્તર :– કાુંઈ ખબર િથી. આહાહા..! ભાષા િો જ ઓ! આટલ ું અુંદર િાખ્ય ું, હોં! 
બ્રહ્મોપદેશ કહ્ો છે િે એટલે. 

‘આ ર ીિે કહેવા માું આવે લા ભેદ ોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’ આહા હા..! અિુંિ િિ ષ્ટયિો િાથ  

એવો ભગ વાિ છે. એ રાગ થી, પરથી અિે પયામયથી ક્ ભન્ન છે. એવ ા ‘ભેદ ોિા જ્ઞાિિે પા મીિે 

ભવ્ય જીવ...’ જેિે મોક્ષ અલ્પકાળમાું િજીક છે  હવે, એવા ભવ્ય જીવો, સ કૃિ-દ ષ્કૃિિા ભાવ એ 
સુંસારિ ું મૂનળય ું છે અિે સ ખ-દ ુઃખિો ભાવ એ ઘોર સું સારિ ું મૂળ છે. ‘અત્યુંિ પદરહ રો,...’ ભાષા 
છે. ‘અત્યુંિ પદરહ રો,...’ એકલો પદરહ રો એમ િનહ. કહ ો, ‘ભીખાભાઈ’! શ ું કરવ ું આમાું? 
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મ મ ક્ષ  :– આપિી વ ાિ મારે  ગ્રહણ કર વાિી છે. 

ઉત્તર :– ગ્રહણ કરવાિી છે. એિે જવાબ દેિા આવડે છે. આ િળેટી છે િે? શ ું કહેવાય? 
િલાટી. િળેટી ક ીિ ું અહીં. આહા હા..! 

‘અત્યુંિ પદરહર ો,...’ અહીંયા િમી જીવિે, ભવ્ય જીવિે કહે છે, િારે જો સ ખી થવ ું હોય, 

િમમ કરવો હોય, મ ક્ત િિ ું કારણ સેવવ ું હોય િો ભગવાિ આત્મા માું એકા કા ર થા અિે સ ખ-દ ુઃખિે, 

શ ભ-અશ ભ પદરણામિે છોડો. દૃનષ્ટમાુંથી છોડી દે. એ મારું સ્વરૂપ જ િથી. આહા હા..! આ બિ ા  

િો અજરઅમર થવાિા પ્યાલા છે. િોરાશી માું મરી ગયો, અબજોપનિ અિુંિવાર થયો. અબજોપનિ 

અિુંિવાર અિે સ ો વાર માગે અિે કોન ળયો મ ળે એવ ો ક્ભખારી (અિુંિ વ ાર થય ો), એમાું િવી  
શ ું િીજ છે? એ બિા રાુંકા-ક્ભખારા દ ુઃખી છે. આત્માિ ી બાદ શાહીિી જેિે ખબર િથી એ બિા  

ક્ભખારી-રાું કા છે. એય..! તયાું ગયા? એ.. ‘મ લૂપિુંદભ ાઈ’! શ ું િમારો હજી આવ્યો િથી? કોઈ ક 

કહેિ ું હિ ું, થોડા દદવસમાું આવવાિો છે. હેરાિ હેરાિ થાય જ્યાું ત્યાું, દીકરીિે પરણાવા માટે 
ગોિા-ગોિ કરે છે. બે  કરોડ રૂનપયા છે. છોડી એક છે. હવે િાખવી તયાું? િો ગોિવા ફરે છે એિો 
દીકર ો. 

મ મ ક્ષ  :– બાપ છે િો ફરવ ું જ પડે િે. 

ઉત્તર :– હેરાિ (થાય છે). દ ુઃખ બિા દ ુઃખિા (પુંથ છે). આહા હા..! ‘ક ુંવરજીભાઈ’િ ું કહ્ ું 
હિ ું, દાખલો િહોિો આપ્યો? ‘ક ુંવરજીભાઈ’ કુંદોઈિો. ‘િ ડાવાળ ા’ દાખલો આવ્યો.. ભજીયા કે 

ગાુંદઠયા કરિા હિા. આપણ ા  જૈિ હિા. કુંદોઈ ‘િ ડા’માું ‘ક ુંવરજીભ ાઈ’ કરીિે (હિા). આમ કરિા 

હિા એમ ાું ઉપરથી સપમ િીકળ્યો. કડ ાઈમાું પડ્યો. અડિો  પડ્યો કડાઈમાું અિે અડિો રહ્ો બહાર. 
િેલમાુંથી િ ાવી થે કરીિે આ મ કાઢ્ય ો. િ લામાું ઘૂસી ગય ો. અડિો બ ળ્યો. ભજીયા કરિા હશે અિ ે 

ઓલો ઉપર થી સપમ િીકળ્યો હશે આમ. વરા ળ ઊિી લાગી િો અડિો કડાઈમાું પડ્યો. 

‘ક ુંવરજીભ ાઈ’ જૈિ, હોં! ક્બિા રા. િાસ િાસ. આ મ  કરીિે બહાર કાઢ્યો. અડ િો અુંદર અિે 
અડિો બહ ાર. બહ ાર કાઢ્યો એવો ભાિ િ મળે એટલે એ િે એમ કે બિવા જા વ િો િ લામાું ગયો. 

સળગિ ી િૂલમાું બળ્ય ો અિે ભડથ ું. આ બળેલો બિાવ કર વા ગયો ત્યાું બળવામ ાું ઘૂસી ગયો. 

એમ અજ્ઞાિી પોિાિા સ ખિે માટે કરવા જાય છે ત્યાું અનિિે, નમથ્યાત્વિે, રાગિે શેકે છે. ઊંડો-
ઊંડો ગરી જાય આઘો. સમ જાણ ું કાુંઈ? આ િો બિેલ ું છે, હોં! એમિા છ ોકરા બે દ દવસ પહેલા  
આવ્યા હિા. 

મ મ ક્ષ  :– એ િો ક ુંવરજી પ ોિે પણ અહીં આવિા િે. 

ઉત્તર :– હા, અ હીં આવિ ા િે. પૈસા કાઢીિે અહીં મૂતયા હિા. શ ભ ખાિા માું. અહીં આપી 
ગયા હિ ા. આ હાહ ા..! એ વ ખિે કાુંઈ િાસ હિ ો. આ અડિો બળ્યો પડ્યો અિે જ્ યાું કાઢ્યો ત્યા ું 

હળહળિી અનિ માું ઘૂસી ગ યો. એમ અિાદદિો અજ્ઞાિી નમથ્યાત્વ થી, ઊંિી શ્રદ્ધાથ ી બળીઝ ળી  
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રહ્ો છે. સમજાય છે કાુંઈ? એિે જ્યાું કોઈક કહે કે ભાઈ! આમાુંથી િીકળ. ઊં ડો-ઊંડો પેસે. 
ઊંડાઈ. આત્મા માું ઊંડ ું જાવ ું છે એિા બદ લે રાગ અિે નમ થ્યાત્વમ ાું ઊંડો જાય છે. આ હાહ ા..! રાગ  

િે મારી િ ીજ છે િે રાગ મ ારું સ્વ રૂપ છે, રાગ થી મિે લાભ થશે. નમથ્ય ાત્વમાું, ઘોર સુંસારમ ા ું 
ઊંડો-ઊંડ ો ગરે છે. સમજાણ ું  કાુંઈ? આવી વાિ છે. 

મ મ ક્ષ  :– .. પણ પૈસા નવિા િાલિ ું િથી. 

ઉત્તર :– પૈસા નવિા જ િાલે છે. અિાદદથી મર ી ગયો. પર નવિાિો િો રહ્ો છે. દરેક 

િત્ત્વ સ્વથી રહ્ ું અિે પરથી  િથી. પરથી િ થી ત્યારે િો  રહ્ો છે. તયાુંય ન્યાયિે સમજે િનહ િો  

શ ું કરે? આ આુંગ ળી છે. લ્યો. એ આુંગળી, આુંગ ળીથી રહી છે. આ આુંગ ળી થી રહી છે? આ 
આુંગળીિો િો એમાું અભાવ છે. અભાવિે લઈિે રહી છે. એમ આત્મા, આત્માથી  રહ્ો છે, પર 

વસ્િ િ ા અભ ાવથી રહ્ો છે. આહા હા..! પણ નમથ્ય ાત્વિી માન્યિા કે મારે પર નવિ ા િ ાલે િનહ. એ  
માન્યિા નવિા એણે િલાવ્ય ું  િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘અત્યુંિ પદરહર ો,..’ ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’િી ભાષા આકરી લાગે, હોં! એટલે ઓલો   

‘રિિિુંદજી’ એમ જ કહે... આહા હા..! ‘િેિ ા થી ઉપર (અ થામિ   િેિ ે ઓળું ગી જિાું),...’ જ ઓ! એ 
શ ભ-અશ ભભાવ અિે સ ખ-દ ુઃખિી કલ્પિા, એિે ઓળું ગી જાવ અિે અુંદર જાવ. એમ કહે છે. 

‘જીવ સ મગ્ર (પદ રપૂણમ) શાશ્વિ સ ખિે પામે છે.’ એ પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પો અિે સ ખ-દ ુઃખિી 

કલ્પિા, એિે પદરહદર–છોડી, અુંિર ભગવાિઆત્ માિા અુંિરમાું એકા ગ્ર થાય છે એ શાશ્વિ  
પરમસ ખ િે પામે છે–એ મ ક્ તિિે પામે છે. આ િમમ છે. ભારે વાિ પણ, ભાઈ! કાયર િા િો કા ળજા  

કુંપ ી ઊઠે. હાય..હાય..! આ િો અમ ે કહેિા સાુંભળ્ય ું હિ ું કે ‘સોિગઢ’વાળા આ મ કહે છે. જે 

સાુંભળ્ય ું એ પ્રત્યક્ષ આવ્ય ું. આહા હા..! શાસ્ત્ર કહે છે કે  ‘સોિગઢ’વાળા કહે છે આ? ‘શા શ્વિ 
સ ખિે પામે છે.’ આહાહા..! 

‘સમ ગ્ર’ િામ ‘(પદરપૂણમ)’ ‘શ ાશ્વિ...’ એટલે અિુંિઆિુંદ. જે કોઈ પ ણ્ય-પાપ અિે સ ખ-
દ ુઃખિી કલ્પિા છોડી અિે અુંિર સ્વભા વ ભગવાિ આ ત્માિો આ શ્રય લઈ, અિે અિ ભ વે છે િે 

‘શા શ્વિ સ ખ િે પામે છે.’ એિે મોક્ષિો માગમ પ ણ કહ્ ો અિે એિાથી મ ોક્ષ મળે એમ બ ન્ને વાિ 

કરી. સમ જાણ ું કાુંઈ? પહેલા  હજી શ્રદ્ધા–રન િમાું પણ ઠેકાણા િ મળે, એિે અુંદર િ ાદરિ તયાુંથી 
આવે અિે વીિરા ગિા તયાુંથી આ વે અિે મોક્ષ કયાું થી થાય? આહા હા..! નવશેષ કહેશે...                            

(શ્રોિા :– પ્રમાણ વિિ ગ રદેવ !) 
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૧૯મો કળશ છે. અઢાર થઈ  ગયા, અઢાર. ૧૯મો. 

परिग्रहाग्रहं मकु्त्वा कृत्वोपके्ा ंच रिग्रह े। 
रिर्व् यग्रप्रायरचन्मात्ररिग्रहं भाियदे    बधुः ।।१९।। 

કહે છે, કે આ ભગવાન આ ત્મા આનંદ અને શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એની ભાવના કરનારે શું 

કરવું? ભાવના એટલે આત્ મા પવવત્ર અનંતગુણના સ્વ ભાવરૂપ પવવત્ર ધામ છે. એની સન્મુખની 

એકા ગ્રતા કરત ાં મોક્ષમ ાગગ–ધમગ–પ્રગટ થાય છે અને એના ફળ તરીકે મોક્ષ થાય છે. તો એણે એ 
એકા ગ્રતા શી રીતે કરવી? એમ કહે છે.  

‘પરર ગ્ર હનું  ગ્રહણ છોડ ીને...’ જગતની ચીજો વવ કલ્પ થી માંડીને બધું જ છોડી દઈને. છોડી 
એટલે એનું લક્ષ છોડીને. અ હીં તો કહેવું છે કે મુવનને જે બાહ્ય પરરગ્રહ છે એ બધું છોડી દઈને. 

છેલ્લે એક શરીર રહ્યું. તો ‘શ રીર પ્રત્યે ઉપેક્ષ ા કરીને...’ મોક્ષનો માગગ છે ને? કેમ પ્રગટ થાય? 

‘શરી ર પ્રત્યે ઉપેક્ષ ા...’ અને સવગ જગતના પરરગ્ર હનો, એના પ્રત્યેના વવકલ્પની મ મતાનો ત્યાગ  
એ પ રનો ત્ય ાગ કહેવાય. 

‘બુધ પુરુષે...’ જ્ઞાની પુરુષે, ધમી પુરુષે, જેને આત્માનું વહત કર વું છે એણે ‘અવ્ય ગ્રતાથી 
(વન રાકુળત ાથી) ભરે લું ચૈતન્ય મ ાત્ર...’ ભગવાન આત્મા  અસ્સ્તરૂપે (આ વું છે, એમ કહ્યું). પેલી તો 

નાસ્સ્ત કહી. પરરગ્રહન ો ત્યાગ, શરીરની ઉપેક્ષા, પણ એ આત્મા ચીજ છે શું? ‘(વનર ાકુળતા થી) 

ભરે લું ચૈતન્ય મ ાત્ર જેનું શર ીર છે...’ લ્યો. શરીર આવ્યું. `कृत्वोपके्ा ं च रिग्रह।े 
रिर्व् यग्रप्रायरचन्मात्ररिग्रहं' સામે સામે લીધું. આ શરીર  તો માટી જડ છે. તેન ી ઉપે ક્ષા કરવી. એ 

કંઈ પોતાની ચીજ નથી. ઉ પેક્ષા એટલે એનો આદર કરવો નવહ. અને ‘(વનર ાકુળતા થી) ભરેલું 

ચૈતન્ય મ ાત્ર જેનું શરીર...’ ચૈતન્યમાત્ર શરીર એમ કહે છે. આત્મામાં અના કુળ આ નંદથી ભરેલો 
ચૈતન્ય છે. આહાહા..! 

‘(વનરાકુ ળતા થી) ભ રેલું ચૈતન્ય  માત્ર જેનું શ રીર...’ ચૈતન્યમાત્ર જેનું શરીર. 
‘(વનરાકુ ળથાથી) ભરેલું ચૈતન્ય મ ાત્ર જેનું શરીર...’ આનંદ અને જ્ઞાન બે અથગ લીધા. ભગવાન  

આત્મા એને કહ ીએ કે અના કુળતાનું ચૈતન્ય સ્વ રૂપ, ભરેલું, આનંદ અને ચૈતન્ય સ્વભાવથી ભરેલો 

આત્મા. આહાહા..! ‘તે (–આ ત્મ ાને) ભા વવો.’ ધમીજીવે તેન ે અનુભ વવો. ભગ વાન આત્મા શરીર  
આરદ પરરગ્ર હથી રવહત, બા હ્ય પરરગ્રહ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરર વાર, લક્ષ્ મી આરદથી તો રવ હત છે. પણ  

વનરાકુળત ાના આનંદના સ્વ રૂપથી ભરેલું ચૈતન્ય તત્ત્વ છે એ. આહાહા..! જેમાં અતીવન્િય આનંદ 
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છે અને એકલો ચૈતન્યભાવ  છે. એ જેનું શરીર એટલે સ્વરૂપ છે. તે આત્માને, આવા આત્માને, તે 
આત્મા એટલે આવો આત્ મા. છે ને? ‘તેને (–આત્માને) ભાવવો.’ આવા આત્માને ભાવવો. 
આહા હા..! બહું ટ ંકામાં ઘણી વાતો. ઝીણી વાતું. જગતને અભ્યાસ ન મળે. 

ભગવાન પર મેશ્વર કહે છે, કે ભાઈ! તારે જો આત્ માનું કલ્યાણ  કર વું હોય એટલે કે  ધમગ 

કરવો હોય, તો કેમ કર વો અને કેમ થાય? કે આત્ મા વ સવાયની બીજી ચીજો આ શરીર, વ ાણી, 

મન, આ બાયડી, છોકર ા, કુટુંબ એના ઉપરથી લક્ષ છોડ ી દે. એ કાંઈ તારી અસ્સ્તમાં નથી. તારી 
સત્તામાં એ ચીજો નથી. તેથી  તારા હોવાપણા માં એ  નથી તેન ું લક્ષ છોડી દે. અને તારા હોવ ાપણામાં 

અનાકુળ અને જ્ઞાનથ ી ભરેલી ચૈતન્યવસ્તુ છે એમાં દૃવિ દે, એમાં એકાગ્ર થા, એનો અનુભ વ કર. 

લ્યો. ‘પોપટભાઈ’ આ ધમગ. ભારે ધમગ, ભાઈ! આમાં ચોવવહા ર કરવો, કંદમ ળ ન ખાવા, આ કરવું 
એ તો વાત આવત ી નથી. ‘પંરડતજી’! 

મુમુક્ષુ :– બધું જ કાઢી નાખ યું. 

ઉત્તર :– પણ એ તો પર ચીજ  છે. ખાય શકે કયાંથ ી ત્યાં? એ તો પર ચ ીજ છે એ ત ો કી ધુ.ંં 

પરથી લક્ષ છોડી દે, એનો આગ્રહ છોડી દે એમ કીધું ને? ‘પરર ગ્રહનું ગ્ર હણ છોડીને...’ આગ્રહ 
એટલે ગ્રહણ. ભારે વાત. વેપાર, ધંધો, કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્ર એ બધી ચીજો તો પર છે. એ કાંઈ તારી 

નથી, તારામ ાં નથી, તું એમાં નથી. હવે તું જયાં છો ત્યાં તો અનાકુળ આનંદ અને ચૈતન્યરસથી  

ભરેલો આત્મા છે. આહા હ ા..! ‘તેને (-આત્માને) ભાવ વો.’ છે ને પાઠમાં? ભાવ એક લીધો. 
આહા હા..! બહું ટ ંકું. એ ભાવના એટલે મોક્ષમ ાગગન ી એકાગ્રત ા. સ્વભા વ સન્મુખ, ચૈતન્ય 

આનંદસ્વરૂપ એના સન્મુખની એકાગ્રત ા, એનું નામ ભાવના. એનું નામ ચૈતન્યના મોક્ષમાગગની 
દશા, એનું નામ ધમગ. 

મુમુક્ષુ :– અત્યારે કયાં દેખાય છે? 

ઉત્તર :– નથી દેખાતું એ કોણે વનણગય કયો? નથી દેખાતો એ કોની સત્તામાં વનણગય થયો? 

એ જ આત્મા. જેમ કે હું દેખાતો નથી. એનો અથગ જ હું આ છું. એમ અથગ થઈ ગયો. કોઈ રદ’ 

વવચાર કયો નથી ને. દેખાય છે શું? જ્ઞાન જ દેખાય છે જયાં હોય ત્યાં. આ ચીજ દેખાતી નથી. 
ચીજ તો જડ છે, પર છે. એને જાણવાવા ળું જ્ઞાન જ જયા ંહોય ત્યાં જાણે છે. એ જાણનારું જ્ઞાન એ 

આત્મા છે. એ તો અહીં કહે છે. મ ળ એ જાતનો અભ્યા સ નથી. આ બધા ર ળવ ાના  અને ખાવા-
પીવાના ને હેરાન રસ્તા કર વામાં આખી જીંદગી ગ ાળે. 

મુમુક્ષુ :– ખાવા પીવામાં ઓછું. સાહેબ! રળવામાં જ વધારે. આવી અલૌર કક વ ાત  આવી 
રીતે સમજાય નવહ. 

ઉત્તર :– સમ જાય નવહ. ઠીક કહે છે. હવે એ તો નવરા થ યા છે. બધા છોકરા કરે છે અને 
પૈસા ઘણા છે. એટલે હવે તો વનવૃવત્ત લઈને આ કરવું. 
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મુમુક્ષુ :– દરે ક સમયે પ્રભુ જ્ઞાનનો જ અનુભ વ કરે છે. 

ઉત્તર :– એ જ કરે છે. આ  શરીર છે, આ આ છે. એ મ કોની સત્ત ામાં જણાણું? કોની  

હયાતીમ ાં જણાણું કે આ શ રીર છે, આ બાયડ ી છે, આ  કુટુંબ છે, આ ધંધો છે. એ છે ભલે, પણ 
એ કોની સત્તામાં જણાણું? ચૈતન્યની સત્તામાં જણાણું. એ ચૈતન્યની સત્તામાં એ ચીજ નથી. એના 

સંબંધીનું પોતાનું જે જ્ઞાન જાણે છે, એ જ્ઞાન એની સ ત્તામાં છે. પણ માણસ અંતરના આત્માના  

વવચાર ઉપર (આ વતા નથી). એકલી મજુરી જગતની (કયાગ કરે છે). મજુરી છ ે આ બધી? એય..! 
મજુરી છે? ‘મલ પ ચંદભાઈ’! કેમ હશે? પણ તમારે કયા ંપૈસા ભેગા થયા છે કે તમે ... 

મુમુક્ષુ :– થોડા તો થોડ ા, પણ મજુરી તો અમે કરી છે ને. 

ઉત્તર :– ‘પ નમભાઈ’ કહેતા હતા એ ક ફેરી. ખબર છે? એકવ ાર ‘અ મદા વાદ’ ગયા હતા. 

એમને કયાં પૈસાની... શું ભાષા કાંઈક હતી. એવું કાં ઈક હતું. એમને કયાં  પૈસા .. અને સ્વાદ  
લીધો? એવી કાંઈ ક ભાષા હતી. ‘મ લ પચંદભાઈ’ને યાદ નથી. કીધું હતું. મને ખયાલ છે. બેઠા  

હતા ને કહ્યુ ંહતું. એમ કહે કે પૈસા કયા ંએણે મેળવ્યા છ ેકે એના રસની ને એની શું ચીજ છે એની 
ખબર પ ડે. એવું એક હતું. એના બાપને ઉડાડ્યા તે રદ’. 

મુમુક્ષુ :– એ તો અનારદના ઉડાડેલ ા છે. બાપ હતા જ કે  રદ’. 

ઉત્તર :– એવી ભાષા હતી પણ બરાબર યાદ નથી. ‘અમદા વાદ’મ ાં કહ્યું હતું. એમ કહે 

કે પૈસા એને ઝાઝા હોય તો ખબર પડે ને કે આમાં કેમ  મેળવાય છે ને કેમ થાય છે? એ જાતનો 
રસ જ એણે ઊભો કયો નથી. ત્યાં હતો જ નવહ. 

મુમુક્ષુ :– ‘ગ ોપાલભાઈ’ના મકાન માં. 

ઉત્તર :– ‘ગ ોપાલભાઈ’ના બંગલે. 

મુમુક્ષુ :– હતું એવું આવી ગયું. 

ઉત્તર :– એ તો હોય એ આવે, બીજું શું આવે એમાં? એમ એણે કહ્યું હતું. એમ કે બાપાએ  

કયાં ન્યાં એટલા બધા પૈસા, કરોડ-બેક રોડ લ્યોને. એમ  કહે શું લાખ, બેલ ાખ, ચાર-પાંચ લાખ. 
એના બાપ પા સે એટલા પ ણ કયાં હતા. એની પાસે ૩ ૫-૪૦ હ જાર હત ા. આ ‘છોટાભાઈ’ પાસે. 

આ વળી લ ાખોપવત, ઓલો વળી કરોડપવત. ધ ળમાં પણ નથી કાંઈ. એમ કે એમણે કયાં એ પૈસાનો 

રસ ... બરાબર શબ્દ ગ ોઠવે લો. એમણે કયાં પૈસા ભાળ્યા છે કે એનો રસ હોય. એ.. ‘ભીખાભાઈ’! 
ભારે ભાઈ! સંસાર તો કાળો  કેર છે ને. 

અહીં કહે છે... આહાહા..! આ છે... આ છે.. આ છે... એ કઈ ભ વમકામાં જણાય છે? જે 
ભ વમકા જ્ઞાનની (છે) એમાં એ જણાય છે. આ શરીર છે, આ ધંધા ચાલે છે, આ પૈસા આવ્યા-ગયા. 

એનામાં આવ્ય ા-ગય ા નથી. એ જાણે છે. એ જાણનાર જો  મુખય ન હોય તો આ ચીજ છે, આ રાગ 
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થયો, આ દ્વેષ થયો, આ થ યું એ કોણે જાણયું? એ જાણનારની ભ વમકામાં જે જણ ાય છે એ જ્ઞાન 
જણાય છે. એ ચીજ નવહ. સમજાણું કાંઈ? એ જ્ઞાનનો  ધરનાર એ ભગ વાન આત્ મા છે. કહો, શ ું 
છે? એ.. ‘લાલચંદભાઈ’! આ ભાઈએ શું પ છયું? 

મુમુક્ષુ :– દેખાતું નથી એમ કીધું. 

ઉત્તર :– આ પ છવા માં તો  એ મ આવે. એક છોકરો નહોતો? આપણે ‘જામન ગ ર’માં 

‘પરેશ’ છે. અત્યારે તો હવે ૧૫-૧૬ વષગ થઈ ગયા. પણ તે રદ’ ૭ વષગનો હતો. ૯ વષગ પહેલાની  

વાત છે. એના ઘરમાં આ ચચાગ બહુ ચાલે. ‘ત્રંબકભ ા ઈ’ એના બાપ થાય? કાકા  થાય.પણ એ 

બધાના ઘરમાં ચચાગ બહુ ચાલે. ‘જયસુખભાઈ’ તો હમણા આવ્યા. એ તો સામું જોતા નહોતા. 
એકવ ાર સ ાંભળ્યું, પછી સ મ જતા. ઓય મ ાડી! આ વ ાત તો બી જી ચાલે. અમારા ઘર માં ચાલે પણ 
કોઈ રદ’ ધ્યાન જ ન આપયું. ‘જયસુખ’ વકીલ છે મોટા. અહીં ઘણીવા ર આવે છે. 

એ છોકરો એકવાર ચ ચાગ કરતા-કરતા ચચાગ માં ઊભો થઈ ગયો. ‘લાલચંદભાઈ’! એનો 

પ્રશ્ન સાંભળજો. મ હાર ાજ! તમે આત્મા દેખો-દેખો કરો છો. આમ પ્રશ્ન કયો, હોં! કયાં દેખવો 

અમારે? આમ તો આ દેખા ય. આંખો મીચીએ તો અંધારું દેખાય. આમ છોકરો બોલ્યો, ૭ વષગની 
ઉંમર, હોં! અત્યારે તો ૧૫-૧૬ વષગ થઈ ગયા. અમારા આત્માને કયાં દેખવો? આ બધું દેખાય. 

ઉભો થઈને (બો લ્યો), હોં! રાત્રે ચચાગ વખતે. આ દેખાય છે. આંખો મીચીએ તો અંધારું દેખાય 

છે. ભાઈ! બાપુ! એ અંધારુ ં શેમાં દેખાય છે? અધંારું અંધારામાં દેખાય? અંધારું જેની સત્તામાં 
દેખાય છે એ ચૈતન્યમ વતગ આત્મા છે. ‘લાલચંદભ ાઈ’! ૭ વષગનો બાળક, હોં! બહુ  હોવશયાર છે. 
અત્યારે તો બહુ ઝીણા પ્રશ્ન કરે છે.  

અંધારું કોનામાં જણાય છે? ભાઈ! આ અંધારુ ં છે. એ અંધારાનું હોવાપણું અંધારામાં 

જણાય? એ અધંારાનો જાણનાર ચૈતન્ય જ્ઞાયકમ વતગ એ એમ કહે કે આ અંધારુ ં છે. હું અંધારુ ં

નવહ. હું તો અંધારાન ો જાણ નાર છું. આ ત ો સમ જાય એવું છે, હોં! સાદ ી ભાષા છે બહુ અઘરી  
નથી. પણ કોઈ રદ’ આની સામું જોયું ન હ ોય. કબુલી લીધું ન હોય, લ્ય ો. કો ટે નવ ો માણસ  ચડે. 

કોને કેટ લા પૈસા દેવ ાતા હ શે, કોને પાન-બાન ખવ ડાવવું શું દેવું? રીપોટગ કરે કે શું લખે? રરપોટગ 

લખાવે ત્યારે ધ્રુજે. અરજી કોની પા સે લખાવ વી. મોઢા  આગળ બેઠો હશે કે અંદર  બેઠો હ શે? 
મુંઝાય. કણબી નવો પહેલો  વહેલો ચડ્યો હોય. પણ જેણે ઘણીવાર પગવથયા તોડ્યા હોય એને 

ખબર હ ોય કે મ ોઢા આ ગ ળ કારકુન બેઠો હોય એની પ ાસે લખાવ ાય. આઠ આના આપશું એને. 

લખી દે. એમ આ નવા વનશાળીય ાએ કાંઈ સાંભળ્યું ન  હોય અને ચડ્યો હોય એને એવું લાગે કે 
આ શું કહે છે? એય..! ‘પોપ ટભાઈ’! ભાઈ! આ હાહ ા..! આ બધ ી રમતું જગતન ી રમ ાય અને થાય  
છે. એને કોનામાં જણાય છે? એ ચૈતન્યમાં જણાય છે. કીધું ને?  
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‘ચૈતન્યમ ાત્ર જેનું શરીર છે.’ એ તો જ્ઞાનસ્વ રૂપી ભગવ ાન છે. જ્ઞાનના તેજ-ન ર, જ્ઞાનના 
ન રના પ્રકાશનું પ ર છે. ખબર નવહ, કોઈ રદ’ વવચાર કય ો નથી. વનજ ઘરમાં કોણ છે? પરઘરની 

બધી માંડી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે, પાડોશીને આટો.’ આપણે 

લોકોમાં ન થી કહેવાતું? બા યડી કહે કે, પણ આ ઘર માં લોટ પણ ન થી અને તમે પા રકીની માંડી. 
આને લોટ દેવ ો, પણ અહીં ઘરમાં નથી એનું શું કરવું? એમ બધી પરની માંડી પણ  તું કોણ છો 

એની એને  ખબર નથી. આહાહા..! ભગવાન! તું તો પ્રત્યક્ષ છો. એમ કહે છે અહીં તો. કેમ? કે, 

પ્રત્યક્ષ નામ જાણવાન ી ભ વમકા માં તારું સ્વ રૂપ અને પર શું છે? એ જાણનારો તું પ્રત્યક્ષ છો આ  
જગતમાં. આ તો બધી ચ ી જો બાહ્ય-પર છે. બાહ્ય પર છે. સમજાણું કાંઈ? 

કહે છે કે ‘(વનર ાકુળતા થી) ભરે લું ચૈતન્યમાત્ર જેનું શરીર છે.’ આહાહા..! તેવો ભગવાન  
આત્મા ચૈતન્ય સ્વભા વ અને અનાકુળ સ્વભાવ. સ્વ ભાવમાં આ કુળતા ન હોય. આકુળતા તો  

વવકલ્પ અને દુુઃખરૂપ છે. એ બીજી સ્ભન્ન ચ ીજ છે. વનરાકુળ ભ ગવાન જ્ઞાનસ્વ રૂપ. વનરાકુળ, 

જાણનાર-જાણનાર એ માં આકુ ળતા કયાંથી આ વ ી? એવો જાણન ાર અને વનરા કુ ળ સ્વરૂપ, એવ ો 
આત્મા. એ આત્ મા, એ આત્ માને જોવો, એ આત્ મા ઉપ ર નજર કરવી અને એ આત્મામાં એ કા ગ્ર  
થવું. એનું નામ ધમગ છે. સમજાણું કાંઈ? એ ૧૯મો કળશ કહ્યો.   

૨૦મો કળશ.  

शस्ताशस्तसमस्तिागरिलयान्मोहस्य रिमम यलिाद    
दषेाम्भःपरिपमर् यमािसघटयप्रध्वसंिात्पाििम   ।  
ज्ञािज्योरििितु्तम ंरिरुपरध प्रर्व्रि रित्योरदि ं 
भदेज्ञािमहीजसत्फलरमद ंिन्द्य ंजगन्मगंलम    ।।२०।। 

ભાષા જુઓ! કવવ છે ને પાછા એટલે. ૧૮૭ ગાથા અને ૩૧૧ કળશ. કળશ ઝાઝા. 

‘સમયસ ાર’માં ૪૧૫ ગાથ ા  અને ૨૭૮ કળશ. આમાં ૩૧૧ કળશ છે. ૨૦મ ાં કળશનો શ્લોકા થગ 
નીચે. 

શ્લોકા થગ :– ‘મોહને વનમ ગ ળ કરવાથી,...’ એટલે શું કહ્યું? કે પુણય અને પાપના વવકલ્પો  
જેમાં જણાય એના એ નવહ. જાણનારના એ પુણય-પાપના વવકલ્પ અને શરીર-વ ાણ ી એ નવહ. એ 

મારા છે એમ માન્યું હતું. એ મારા નવહ એમ વમથ્યાત્ વનો નાશ કરીને, ‘મોહને વનમ ગળ કર વાથ ી,...’ 

સમજાણું કાંઈ? પહેલા વમથ્યાત્વની વાત લીધી. ભગવાન આત્મા, એનામાં તો જ્ઞાન અને આનંદ 
છે, એને મ કીને જે કંઈ એન ામાં નહોતું પુણય, પાપ, વવકલ્પ, દયા, દ ાન, વ્રત આરદ, રાગ આર દ, 

શરીર આરદ, એને પોતાના માન્યા હતા. એ મોહને નાશ કરીને, વનમોહ કરીને. મારામાં એ રાગ 

અને વવકલ્પ અને શરીર નથ ી. મારામાં તો આનંદ અને જ્ઞાન છે. એને જાણનારું જ્ઞા ન તે મારું છે. 
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એ વસ્તુ તે મારી નથી. એ મ વમથ્યાત્વન ો નાશ કર ીને, સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ  વમથ્યાત્વના  
નાશનો ઉપાય. 

પોતાના–સ્વરૂપનું રૂપ આનં દ અને જ્ઞાન (છે). એમાં પર વસ્તુ મા રી, વવકલ્પ આરદ મ ાન્યા 
હતા એ વમથ્ય ાત્વભા વ હતો. મારામાં એ નથી, હું તો જ્ઞા ન અને આનંદ છું. એમ ભા ન દ્વારા મ ોહને 

વનમ ગળ કરીને, મોહનું મ ળીયું  કાઢી નાખીને. વમથ્યાત્વનો એક અંશ પણ છોડી દઈને, એમ કહે છે. 

ભાઈ! ભારે વાત! ‘પ્રશ સ્ત-અપ્ર શસ્ત સમ સ્ત રાગનો વવ લય કરવાથી...’ હવે રાગ-દ્વેષના નાશની 
વાત કરે છે. પછી શુભ-અશુભ જે વવકલ્પ ઊઠે. પ્રશસ્ત એટલે શુભ, અપ્રશસ્ત એટલે અશુભ. 

‘સમ સ્ત રાગનો વ વલય...’ (એટલે) નાશ. માર ામાં એ રાગ નથી. એ વો તો પહેલો  વનણગય કયો 

હતો. પછી અવસ્થરત ાનો રાગ રહે  છે એનો પણ સ્વભાવમાં એકા ગ્ર થઈને નાશ કરવા થી. સમજાણું 
કાંઈ? 

‘દ્વેષરૂ પી જળથી ભરેલ ા મનરૂપી ઘડાન ો નાશ કરવાથી,...’ રાગ અને દ્વેષ બેનો નાશ કહ ે 
છે ને? પહેલા સમસ્ત રાગ નો નાશ કયો. વવ કલ્પમ ાત્ર એ હું નવહ. એવો અનુભ વ વ નણગય કરેલો. 

પણ પછી સ્વરૂપમાં રમવા આ ચારરત્ર  છે. ચારરત્ર  આનું નામ છે. ચારરત્ર આ લગુડા ફેરવ્યા, 

બાયડી-છોકર ી છોડીને ઘર માં લુગડ ા ફેરવે માટે ચારર ત્ર, એમ ચારરત્ર  નવહ. પહે લું સ્વ રૂપ જ્ઞાન  
અને આનંદથી ભરેલ ો હું, પુણય-પાપના રાગ થી ખાલી. શરીર-વાણ ી-મન થી ખાલી, એના સંબંધીનું 

જ્ઞાન અને મારું જ્ઞાન, એનાથી ભરેલો હું છું. એવી આત્માની અનુભ વની દૃવિ થાય  ત્યારે તેણે 

વમથ્યાત્વન ો નાશ કયો કહે વાય. એના પછી ચારરત્ર  આવે. એ ચારરત્ર  એટલે શું? રાગનો નાશ 
કરવો, દ્વેષને ફોડી નાખવો, તોડી નાખવો અને સ્વરૂપ મ ાં ઠરવું, એનું નામ ચારરત્ર. સમજાય છે 
કાંઈ? લ્યો, ‘પ્રકાશદાસ જી’! આ ચારરત્ર. કઈ જાતનું ચારરત્ર? આહાહા..! 

સમ્યગ્દશગન અને ચ ારરત્ર બન્નેની વ્યાખયા કર ી. વમથ્ય ાત્વ અને અચાર રત્રન ો નાશ  અને 

સમરકત અને ચાર રત્રન ી ઉત્ પવત્ત. સમજાણું કાંઈ? જીવ અવધકાર છે ને? માથે શું અવધકાર છે? 

જીવ. તો જીવનો અવધકાર જીવના સ્વભ ાવમ ાં છે. એનો અવધકાર પુણય-પાપ, રાગ આરદ શરીર માં 
એનો અવધકાર નથ ી. છે? આહા હા..! કહે છે કે પોતા નો સ્વભા વ,.. એ માથે તો વાત કર ી ગયા, 

વનરાકુળ જ્ઞાન માત્રથ ી ભરેલો પદાથગ, જેના આનંદને માટે બહાર શોધવું પડ ે નવહ. એવા આનંદથી  

ભરેલો છે. એની દૃવિ કરીને, એમાં સાવધાન થઈને, પરમાં સાવધાન ીનો જે વમથ્યાત્ વભાવ હત ો, 
એનો નાશ કરે. આહા હા..! કહો, સ મજાણું આ? એ કોઈ  બાહ્યરિયા થી ના શ થાય એ વું કાંઈ નથી. 
આહા હા..! 

‘પ્ર શસ્ત-અપ્ર શસ્ત સ મસ્ત ર ાગન ો વવલય કરવાથી...’ જે દયા, દાન, વ્રત, ભસ્કત આરદના 

વવકલ્પ વૃવત્ત ઊઠે છે એ પણ રાગ છે. એના થી ખસીને  અંદર સ્વ રૂપમ ાં ઠરતા, આ નંદમાં રમતા 

રાગનો ના શ થાય તેન ે ચાર રત્ર કહે છે. ભાઈ! ભારે. સાંભળ્યું ન હોય. આ તો બાયડી-છોકર ા 



238  નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

 

છોડ્યા, ધંધો છોડ્યો અને બેઠા. લોંચ કરે, ઊના પાણી પીવે, આ છોડ્યું. ધ ળયે છોડ્યું નથી, 
સાંભળને! છોડ્યો છે ધમગ. 

કહે છે કે આમ આત્મા સ્વ ભાવનો ભરેલો ભગવાન. સામે લીધુંને? ‘દ્વેષરૂ પી જળ થ ી 
ભરે લો મનરૂપી ઘડો...’ મનનો સ્કંધ છે ત્યાં આગળ દ્વેષ થાય છે. પ્રવતકૂળ ચીજ  દેખીને દ્વેષ, 

અનુક ળ થઈને રાગ, મનનો ઘડો ફોડ! આહાહા..! અને આત્મા ચૈતન્યમ વતગ છ ે એને જાગૃત કર, 

એમ કહે છે. આ હાહ ા..! ભારે, ભાઈ! વાત. સમ જાણું કાંઈ? પવવત્ર ભગવાન આત્ મા... પણ એ 
આત્મા આવો છે એ સાંભ ળ્યો ન હોય. સાંભળ્યા વવન ા એને બેસે શી રીતે?  

ભગવાન આત્ મા જયાં રાગ-દ્વેષ રવહત છે એવો અનુભ વ થયો. પછી રાગ-દ્વેષનો અ ભાવ 
કરવા, સ્વ રૂપમાં વસ્ થરત ા કર ી, ત્યારે રાગ-દ્વેષનો અભ ાવ થયો. ત્યારે તે સ્વ રૂપમાં આ નંદની લહેર  

જાગે એને ચારરત્ર  કહે વામ ાં આવે  છે. અતીવન્િય આ નંદની લહેર, ઉભરો આવે. આહા હા..! 
સમજાણું કાંઈ?  

એવો પવવત્ર ભગવાન આત્મા. ‘વનરુપ વધ...’ જેમાં ઉપવધ નથી. ‘પરર ગ્રહ રવહત; બાહ્ય 

સ ામગ્રી રવ હત; ઉપાવધ રવ હત; છ ળકપટ રવ હત–સ રળ.’ ‘વનત્ય-ઉરદ ત (સ દા પ્રક ાશમાન) એ વી 
જ્ઞાન જયોવત...’ વનત્ય, સદા જ્ઞાનજય ોવત ઉરદત અંદર પ્ર ગટ જ છે. એની અંતરમાં દૃવિ આપતા 

અને વસ્થર થતાં વનત્ય જ્ઞાન જયોવત પ્રગટ થાય છે. એ પયાગયમાં પ્રગટ થ ાય છે. આહાહા..! એકરૂપ  

સામાન્ય જ્ઞાયકભ ાવ, ધ્રુ વ ભાવ, સ્વભ ાવભા વ, વનત્યભાવ છે, એમાં એ કા ગ્ર થ વાથી વવશેષભા વ, 
ચારરત્ર ભાવ, સમ્ય ગ્દશગનભ ાવ, એવો વનત્ય-ઉરદત જ્ઞાનમાં આવે છે, પયાગયમાં આ વે  છે એમ કહ ે 

છે. જેવો વનત્ય ભગ વાન અં દર છે, ‘(સદ ા પ્રક ાશ માન) એ વી જ્ઞાન જયોવત પ્રગ ટ થ ાય છે.’ પાછી 
પયાગયમાં વનત્ય-ઉરદત રહે છે એમ કહે છે. જ્ઞાનનો ભા વ પ્રગટ્યો. એ પ્રગટ્યો એ પ્રગટ્યો. 

અ..હો..! ‘ભેદ જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનું આ સત્ફ ળ વંદ્ય છે,...’ જુઓ! એ વનમગળ વીતર ાગી પ યાગય. 

‘ભે દજ્ઞાનરૂ પી વૃક્ષનું આ સત્ફ ળ વંદ્ય છે,...’ ‘સુંદર ફળ; સ ારું ફ ળ; ઉત્ત મ ફ ળ; સાચું ફ ળ.’ એ શું 
કહ્યું? ‘ભેદ જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનું આ સત્ફ ળ...’ સંયોગથી જુદો, રાગથી જુદો, વવ કલ્પ થી જુદો, પયાગયના 

એક અંશ જેટ લો નવહ એવ ો વત્ર કાળ. એવ ો પરથી જુદો પા ડીને પોતાના સ્વભ ાવમ ાં ભેદજ્ઞાન કરીન ે 

ઠરે છે, એનું ફળ–સત્ફળ વંદ્ય છે. સુંદર ફળ વંદ વાને લાયક છે. લ્યો. સમ્ય ગ્દશગન, જ્ઞાન, ચારરત્ર ની  
વનવવગકારી દ શા, એ વંદ્ય છે. એ વંદનીય છે, આદરણીય છે, વેદન કરવા લાય ક એ છે. આહાહા..! 
સમજાણું કાંઈ? 

‘જ ગતને મંગ ળરૂપ છે.’ આહાહા..! લ્યો. આ જીવે મંગ ળીક કયુું. આત્ મા વનત્યાનંદ પ્રભુ! 

એના સન્મુખ ની એ કા ગ્રતાથ ી અને પરથી સ્ભન્ન પ ડ ીને જેણે વીતરા ગી સ મરકત, વ ી તરાગી જ્ઞાન, 

વીતરા ગી ચ ારરત્ર–વસ્ થરતા પ્રગટ કરી, એ જગત માં માં ગવલક છે. મંગળીક થયું એને ઘરે હવે. 
આહા હા..! મંગળન ા વાજા વાગ્ય ા. સમજાણું કાંઈ? પાચં-પચ્ચી સ હજાર, લાખ-બે લાખ મળે તો 
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(કહે), આજ લાપસ ી કર જો. આજે બપોરે શેર બજા રમાં જ ઈને બે કલાકમાં એ ક લાખ પેદા કયાગ છે. 
એય..! મરી ગયો તરત એક જણો. ‘પોરબંદર’વ ાળા ‘કલ્ય ાણજીભાઈ’ હતા ને? ‘કલ્યાણજી  

ગોવવંદજી’ અહીં તો અમ ારી  પાસે ઘણા દાખલા હોય ને. ચોમાસામાં અમે ત્યાં હતા. ‘પોરબંદર’. 

એક વાગે ગયા. પહેલા ૨૦  લાખ હતા. એમાં ૧૦ લાખ ગયા હતા. ધંધો માંડ્યો. એક રદવસના 
એક લ ાખ. લાખ જયાં પેદા કયાગ... થઈ રહ્યું.... ‘લક્ષ્મીચં દ વપતાંબર’ હતા. બધા ભા ઈબંધો. એય..! 

ક્લ્યુ (clue). બસ, ક્લ્યુ (clue) કીધું ત્યાં તો ઊડી ગય ો અંદરથી. કાંઈ ન મ ળે. એક લાખ પેદ ા  
કયાગ હતા. 

મુમુક્ષુ :– શેના માટે? 

ઉત્તર :– મ મતા મ ાટે. દસ લાખ તો હતા. પહેલા વીસ લાખ હતા. દસ લ ાખ ગયેલ ા હશે 

એ પ્રમાણે ધંધો કરીને પાછા ભેગા કયાગ. પયુગષણ સુધી રહેલા ને પાછા ‘મુંબઈ’ ગયલેા. આહા હા..! 

ઉડી ગય ા. આ હાહ ા..! પંખ ી ઊંડીને કયાંક ગયું. આ મેળા  હતા ભેળા, છ ટી  ગયા. પણ  હતો કે રદ’ 
એની સાથે? એ તો બધી ચ ીજ પર છે. સમ જાણું કાંઈ? આહા હા..! જગતને આ મં ગ વળક છે. પેલા 

તો પૈસા ભેગા થાય તો મગંવળક કરો, આમ કરો, તેમ કરો, એમ કરે લ્યો. પાંચ લાખ પેદા થયા 

છે. ૫૦ લાખમાં ૨ લાખનો ખચગ  અને ૫ લાખ આ અને ૭ લાખનું.. ૯૫ લાખ ભેગા થયા. આંકડો 
ગણીને અંદરથી ખુશી-ખુશી  થઈ જાય. અમંગવળક છે બ ધું. પાપના પોટલા ફોડ્યા છે  કહે છે. 

મુમુક્ષુ :– ભલે આ તો અમં ગવળક, પણ ચિવતી કરતા તો ઓછા પૈસા છે ને? 

ઉત્તર :– મમતા માં ઓછા કયાં છે એને? મમતામાં તો એને બધું જોઈ એ છે. આહાહા..! 

એક ફેરી ન હોતું કહ્યું? અન્યાયથી જેને એક પૈસો પણ લે વાનો ભા વ છે, એને પુણયને કારણે આખું 
જગત મળે તો એને ગળી જવાનો ભા વ છે. આડી રીતે અન્યાયથી.. સમજાણું કાં ઈ? એક પૈસો 

પણ લેવાની જેની અનીવતનો ભાવ છે, એને બાહ્યથી જો  પુણયને કારણે આખું જગત મળી જાય, 

એટલી મ મતા એની અંદર છે. એય..! ‘પોપટભાઈ’! આહા હા..! તૃષ્ણાના મોટા ખ ાડા. ભગવાનમ ાં 
આનંદની ખાણ ભગવાન. આહા હા..! એ આનંદની સામું જોયા વવના,એની આસ્થા અને શ્રદ્ધા 

વવના જગતના પદાથો મ ળે તો ઠીક, એ તૃષ્ણાના બીજડા વાવી, ફા લ્યાફ ળ, કહે છે. આ પણ ફળ 
ફાળ્યું. મંગવળક ફળ આ ફા ળ્યું. ઓલાને અમંગવ ળક ફ ળ ફાલ્યું. આહાહા..! 

‘જ ગતને મંગ ળરૂપ છે.’ આહા હા..! વાહ! જગત મંગલમ બન્યું છે. મંગ એટલે 

પવવત્રતાની, લ એટલે પ્રાવ િ. અથવા મં એટલે પાપનો ગળ એ ટલે ગાળવું. મંમગળ–મંગ એટલે 
વમથ્યાત્વ રૂપી પાપ. વવ કલ્પ થી મ ાંડીને બી જી ચીજ માર ી એવો વ મથ્યાત્ વ, એને મં–પાપ કહેવાય, 

એને ગ એટલે ગાળે–ન ાશ કરે એને મંગવ ળક કહે વામ ાં આવે છે. સમ જાણું કાંઈ? આ તમારી 

દુકાનમ ાં શબ્દો સાંભ ળ્યા પણ નવહ હોય. બધા ભાઈઓ  ભેગા થઈને આ વાત કરો તો આ વાત  
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બેસે? ઓલો તમારો એક જાગ્યો છે થોડો. નાનો છે એટલે એનું બહુ સાંભળે નવહ. ત્યાં દુકાનમાં 
.. ‘નવલચંદભાઈ’! નવહ? આહા હા..! 

કહે છે કે આ હાહ ા..! શું વાત કરી? જુઓ! શું કહે છે? કે જેણે રાગાર દથી ભેદ પા ડીને 
સ્વભા વના ભાન માં આવ્યો, એ વૃક્ષના ફ ળ વંદ્ય છે, મંગવળક છે. અને જેણે ભગવ ાન આત્માન ા  

આનંદથી ખસ ીને, બીજી ચ ી જ મારી એ મ માનવ ાના જે વૃક્ષ રોપયા, આ એન ા ફળ અ મંગવળક મોટી  
પાપની દુગગવત થશે. ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! રૂવપયા પ ણ સાથે નવહ આવે, હોં! આ વશે? 

મુમુક્ષુ :– જે મળે એ ભોગવ વું તો જોઈએ ને? 

ઉત્તર :– કોણે ભોગ વવું કી ધું? ભોગવવાનું એ પાપ છે. પૈસા ભોગવાય છે? એ પ્રશ્ન 

અમારે અ હીંયા (સંવત) ૧ ૯૮૩ની સાલ માં થયો હતો. આ ચારરત્ર વવજય છે ને? નથી ઓલું? 

આશ્રમ છે ને બીજું. અહીંથી ૧૯૮૩ની સાલમાં અહીંય ા  વળાનો આપણો ઊતાર ો છે ને? ‘લાઠી’. 
વળાન ો ઉતારો. પેલું ઝાડ છ ેત્યાં. ત્યાં અમે ઉતયાગ હતા. ભાવનગર જાવું હતું. ૧૯૮૩ની સાલની 

વાત છે. ૧૭ અને ૨૭, ૪૪ વષગ થયા. પછી અમે ભાવન ગર ગયા અહીં ‘ચારરત્ર વવજ ય’ હતા ને? 

એ કહે, અરે..! ‘કાનજીસ્વામી’ અહીં નીકળ્યા અને મારી પાસે ન આવ્યા. અમે વદૃ્ધ થયા એટલે 
વળતા એણે કહે વરાવ્યું તો લાવ ત્યાં જઈએ. ગયા હતા. પછી એણે આ પ્ર શ્ન મ કયો  હતો. એને 

એમ કે આ ત ો મહારાજ છે અને .. બધા ભોગવી એ  છીએ એટલે આ અ મને પાપી ઠરાવશે. 

મહારાજ! આ પુણયના ફળ તો કો ને કહેવા? કીધું. પુણયના ફળ એને કહેવા કે વસ્તુની સામગ્રી  
મળે એટલું. તો ભોગવે એ? ભોગવે એ ન વા પાપ. સંવત   ૧૯૮૩ની વાત છે. ૧૯૮૩ની વાત છે. 
અહીં ‘સોન ગઢ’માં ‘ચાર રત્રવવજય’ (હતા). 

મુમુક્ષુ :– વકતા હતા. 

ઉત્તર :– વકતા કરતા ગ મે તે હતા. આ અત્યા રે બી જો વ વષય ચાલે છે. વવષય બીજો ચાલે 

એમાં વકતા નાખયું. કહો, સમજાણું કાંઈ? એને એમ કહ્યું હતું, અને કહેવું હતું એ કે આ બધા 

હજી પ વગના પુણય છે ને એ બધા ખ ાઈએ છ ીએ. જુઓ! સાધુ થઈને પણ આવું કર ીને બેઠા. તમને 

એમ લાગે કે આ પ વગના પણુય ખાઈએ છીએ અમે. મેં કીધું, પુણયની વ્યાખયા શું? પ વગના પુણય 
ફળ્યા એની વ્યાખય ા એટલી કે સામ ગ્રી મ ળે એટલી. પણ એને ભોગવવાનો ભા વ એ નવું પાપ છે. 

મુમુક્ષુ :– નકામું ગયું. 

ઉત્તર :– નકામું શું? એ હતું કે રદ’ ત્યાં? ૪૪ વષગ પહેલા આ મોટો પ્રશ્ન થય ો હતો, ભ ાઈ! 

‘નવલ ચંદભાઈ’! ૪૪ વષગ પહેલાં. આ ‘સોનગઢ’મ ાં જ તે. તે રદ’ તો આ હતા જ કયાં? તે રદ’ 
તો અહીં રહે વું છે એવું કયા ં હતું? ૧૯૮૩ની વાત છે. સમજાણું કાંઈ? પ વગના પુણયની વ્યાખયા 

એટલી કે પ વગના સત્તામાં પડેલા હોય, કોઈ શુભભાવ કયો હોય. એકેવન્િયમાં શુભભાવ થાય. આ  

લીલોત રીમ ાં ભગવાન તો આ વનસ્પવતમ ાં છે ને. (એને) શુભભાવ થાય છે. ત્યાંથી નીકળીને મોટો 
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કરોડ ોપવત રાજા થાય. પણ એ શુભભાવનું ફળ સ ામગ્રી. એ સામગ્રીને ભોગ વવાન ી  વૃવત્ત થાય, 
એ પ ાપ. આહાહા..!  

મુમુક્ષુ :– પુણય-પાપ.. 

ઉત્તર :– પુણય-પાપનો ફેર નથી, બાપુ! ના. એ તો સામગ્રી મળી એટલી જ વ ાત, બસ. 

હવે નવા શુભભાવ કરે તો પુણય  અને ભોગવવાનો ભ ાવ એ પાપ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 

૪૪ વષગ થયા. ૧૯૮૩. લ્યો, આ ભોગવવું કે નવહ? એને એમ નહોતું કહ્યું. એને એમ ક ે આ 

મહારાજ છે. આ મ તો બહુ ઓલા હતા. હું ગયો ત ો ઊ ભા થઈ ગયા. આ વો.. આ વ ો... મહારાજ. 

ઊભા થઈ ગયા. બહારમાં બહુ ઓલા હતા. સત   રાજકીય. પછી આમ પ્રશ્ન  કરત ા કરતા આ 
મ કયો. સમરકતીને પણ પુણય કહ્યું છે. શાતા વેદનીયને, રવતને પુણય કહ્યું છે. પુણયનો અથગ શું? 

એ પુણય નથી. એ વાત ૪૪ વષગ પહેલા થઈ ગઈ. શ્વેતાંબરના ‘તત્ત્ વાથગસ ત્ર’માં એ હાસ્ય, રવત, 

સમરકત મોહનીયને પુણયમાં નાખયું છે. ‘તત્ત્વાથગસ ત્ર’માં ફેરવી નાખયું. તે રદ’ ૧૯૮૩માં આ વાત  
થઈ કે આમાં પુણય કીધું છે ને? સ્બલકુલ નવહ. એ.. ‘ચેતનજી’! સ્બલકુલ નવહ. સમરકત  

મોહનીયને શ્વેતાં બરોએ ફેર વી નાખયું. પાપ છે એને પુણયમાં નાખયું છે. સ્બલકુલ નથી. તે રદ’ ૪૪ 

વષગ પહેલા આ વાત થઈ હ તી. આ નવહ, કીધું. અને પુણયની મયાગદા એ ટલ ી કે પ વે શુભભાવ થયો  
હોય તો પુણય બંધાય. અને બંધાવાનું ફળ સંયોગ ો આ વે એટલું. હવે એ સંયોગ ો ઉપર જો લક્ષ 

જાય, રળવાનો ભાવ થાય એ નવું પાપ. પુણયની લોન બળી ગઈ અને નવા પાપની લોન (ઉભી 
કરી). આવી (વાત) છે, બાપા! ભગવાનના ઘરની વ ાત તો આમ છે. આહાહ ા..! કહ ો, સમજાણું?  

અહીં તો ઓ લું વૃક્ષ આવ્યું ને? ભાઈ! જે જાતના વૃક્ષ રોપયા હશે એ ફળ આવશે. દાડ મના 

રોપયા હશે તો દાડમન ા ફળ  આવશે અને જમરૂખના ફ ળ રોપયા હોય તો જમ રૂખના ફળ આ વશે. 
એમ જેણે તૃષ્ણાના ફળ રોપયા હશે, એને મરતા તૃષ્ણાના ફળ આવશે. આ કરો... આ કરો... લાવો 
આ.. આ કરો.. જાય મરીને હેઠે.  

જેણે આત્માના આનંદના ફ ળ રોપયા છે, ઝાડ રોપયા, ઝાડ.. આહાહા..! ‘ભેદ જ્ઞાનરૂપી વૃક્ષ’ 

એમ કીધું જોયું? ભેદ પાડતા... પાડતા.. પાડતા.. એકાગ્ર આવ્યું છે. એનું ફળ તો વંદ્ય છે, મંગવળક 

છે. આહા હા..! એના સ રવા ળા તો શ ાંવતના અને આનં દના છે, એમ કહેછે. અને આ તૃષ્ણાની 
આખો રદ’ હોળી સળગી હોય એના ફળ ત ો મ રતા ગ ાંડો થઈ જશેએવા  એના ફ ળ છે. ‘પોપટભાઈ’! 
પાગલ-પા ગલ. કહો સમ જા ણું? લ્યો. એ ૨૦મો કળશ કીધો. 

मोक् ेमोक् ेजयरि सहजज्ञािमािन्दिाि ं 
रिर्व्ा यिाध ंसु्फरटिसहजािस्थमन्तम ुयख ंच।  
लीि ंस्वरिन्सहजरिलसरिच्चचत्कािमात्र े
स्वस्य ज्योरिः प्ररिहििमोिरृत्त रित्यारभिामम    ।।२१।। 
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‘आिन्दिाि’ं એટલે? આનંદવા ળુ? વવસ્તા ર. ‘આનંદમાં જેનો ફેલાવ છે,...’ 
‘आिन्दिाि’ं. ફેલાવ, વવસ્ત ાર. 

શ્લોકા થગ :– ‘આનંદ માં જેનો ફેલ ાવ છે,...’ એવો આત્મા. એ આત્મા કેવો છે ભગવાન? 
કે જેણે રાગ અને પરથી સ્ભ ન્ન પાડીને આત્ માની એ કા ગ્રતા સેવ ી છે. એ ‘આ નંદ માં જેન ો ફેલ ાવ 

છે, અવ્યાબાધ (બાધા રવ હત) છે,...’ જેની દશા, આનંદની દશા, સ્વભાવમાં સન્મુખ થઈને ધમગ જે 

થયો, એ કેવ ી દશ ા છે? આ નંદનો ફેલાવ છે, બાધા રવહ ત છે. પહેલું અસ્સ્ત કયુું. એ ને વવઘન કોઈ 
જાતનું નથી. ‘જેની સહજ અ વસ્થા ખી લી નીકળી છે,...’ દશા જેની અંદર શસ્કતમાં હતી. કળી 
જેમ ખ ીલે એમ આનંદનો ન ાથ અંદર હતો એ ખીલી નીકળ્યો છે. જેની દશામાં ખ ી લી ગયો છે. 

‘જે અંત મુગખ છે,...’ એ પયાગય વનમગળ છે એ અંતમુગખ છે. ધ્રુવના અં તમુગખ  છે. ‘જે 

પોત ામાં–સહજ વવ લસતા (ખે લતા, પરરણ મતા) વ ચત્ચ મત્કારમાત્ર માં–લ ીન છે,...’ આહાહા..! 

ધમાગત્માનું આનંદનું ફળ અથવા ધમગદશ ા, એ આત્મા માં લીનતા છે એ  ધમગદશા છે. 
‘વ ચત્ચ મત્કારમાત્રમ ાં લીન છે,...’ રાગ નવહ, પુણય નવહ, કાંઈ હો, હો, એને ઘરે. મારા ઘરમાં તો 

આનંદ અને જ્ઞાન છે. એમ ાં જે લીન છે. ‘જેણે વનજ  જયોવત થી તમો વૃવત્તને  (–અંધકારદશાને, 

અ જ્ઞાનપર રણવ તને) નિ  કરી છે...’ ભગવાન આત્મા જ્ઞા નસ્વરૂપી પ્રભુ! એને અંતર અનુભ વીને, 
જેણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો  નાશ કયો છે. સ યગ હોય ત્યાં અંધકાર રહેતો નથી. એમ ભગવાન  

આત્માના આનંદનું ભાન થઈને, સ્વરૂપના અનુભ વની દશા થઈને, જેણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને 
તો નિ કરી દીધો છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ? 

‘અને જે વનત્ય અસ્ભરામ (સ દા સુંદર) છે,...’ પ્રગટેલું જ્ઞાન, હોં! ‘એ વું સહજ જ્ઞાન સંપ ણગ 

મ ોક્ષમાં જયવંત વતે છે.’ આહા હા..! જેણે આત્માના સ્વભા વને પરથી સ્ભન્ન પડીને ભેદજ્ઞાન 
કરીને ઠયો છે, અંતમુગખ દ શા જેની થઈ છે, એને એવ ી  સહજજ્ઞ ાન દશા સંપ ણગ મોક્ષમાં જય વંત 

વતે છે. એ અંતમુગખથી થયલેું અંતમુગખ પયાગયનુ ં અંતમુગખપણું છે. કેવળજ્ઞાન બવ હમુગ ખપણું નથી. 
આહા હા..! ભારે કા મ, ભાઈ! 

મુમુક્ષુ :– ... સુખી થાય. 

ઉત્તર :– આ સ ારી ગાડ ી, લ ાડી, ઘોડી, વાડી હોય તો  સુ ખી થાય. એ તો બધી હોળી  છે. 

આ તો અંદર આત્ મામાં આ નંદ છે. ચૈતન્યનો લાલ આ નંદનો છે. આહા હા..! જેમ ચોસઠ પહોર ી 

પીપરમાં ચોસઠ પહોરી તીખાશ ભરી છે એ બહાર આવે છે. એમ આત્મામાં આનંદ પડ્યો છે. 
એની એકા ગ્રતાથ ી એને આનંદ બહાર આ વે છે. એ એનો આનંદ છે. ધ ળનો આનદં કે રદ’ હતો? 

મ ંઢે બહાર થી માન્યો છે. આ  પૈસા, બાયડી, આ બરૂ, કીવ તગ, મકાન... ચારે કો ર બધી  હોળી સ ળગે 
છે. આહા હા..! 
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આનંદ તો આત્માનું સ્વરૂપ  છે. વસ્તુ જે હોય એ દુુઃખરૂપ ન હોઈ શકે. સ્વભા વ એનો 
દુુઃખરૂપ ન હોય. એના સંય ોગમાં  એ ચ ીજ ન હોય. એ પોતાના સ્વભ ાવમાં હોય. પોતે ભગવાન  

આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનનો સ્વભા વ છે. એમાં થી આનંદ આવે છે. વસદ્ધ ભગવ ાન આ નંદને ભોગવે 

છે. આનંદને ભોગવે છે. ‘વજુભાઈ’! એમનો ૧૨ વષગનો દીકરો ‘રદ લીપ’ છે ને? ‘જયંતીભાઈ’નો. 
એના બાપે ‘જયંવત’એ પ છ  યું હતું એને. ‘રદલીપ’! આ મહારાજ કહે છે કે સાધુ જંગલમાં રહે. 

‘લાલ ચંદભાઈ’! ઓળખો છો ને આ ‘જાદવજીભ ાઈ’? તમારે ‘કલ કત્તા’. ‘જંય વતભાઈ’ છે ન ે

મોટા? છોકરો એવો પાકયો છે. ઘરે જઈને એનો બાપ પ છે, એલા ‘રદ લીપ’! આ મ હ ારાજ ક હે છ ે 
કે સાધુ એવા હોય કે જંગલમાં રહે. એને સાધુ કહે. જંગલમાં એને કે મ ગોઠતું હશે? એય..! 

‘પ પ પ ા’! એમ કરીને કહ્યું, હોં! એ તો અતીવન્િય આનંદમાં લહેર કરતા હોય છે. કેમ ગોઠતું હશે 

એ શું કહો છો તમે? ‘જયંવ તભાઈ’ને એવો જવા બ આપ યો હતો. અતીવન્િય આનંદ માં. એકલ ા કેમ 
ગોઠતું હશે? એ આનંદમાં રહે છે, અતીવન્િય આનંદમાં. પછી બીજો જવા બ આપયો, એ ઉપરાંત 

દલીલ આપી. પ પ પ ા! વસદ્ધ એકલ ા રહે છે કે નવહ? વસ દ્ધ-વસદ્ધ. ણમ ો વસદ્ધાણં. એ ને એકલા નવ હ  

ગોઠતું હોય એમને? પ પ પ ા! અતીવન્િય આનંદમ ાં લહેર  કરે છે. તમારે આ... શું કહેવાય? આ  
તમને ઘોંઘાટ ગમે છે. તમ ને વનવૃવત્ત જોઈતી નથી. બો લે તો એના બાપની સામે ધડાકા લે. ઠીક 

બેટા. તમને ઘોંઘાટ ગોઠે છે. આ કરવું, તે કરવું. એટલે ઘોંઘાટ વવનાની ચીજ, તમારે વનવૃવત્ત જોઈતી 

નથી. વસદ્ધ વનવૃવત્ત લઈને બેઠા છે અને એકલા આનંદમાં છે. તમને ઘોંઘાટમાં દેખાય છે અન ે
ઘોંઘાટ વવનાન ી ચીજ આનંદ વાળી કેમ હોય? એય..! ‘લાલચંદભાઈ’! હજી બાર વષગ થયા છે, હોં! 

તેરમું વષગ ચાલે છે. ‘કલ કત્ત ા’માં છે. રજા પડે ને? શું કહેવાય? વેકેશન પડે ત્યારે અહીંયા આ વે. 

બાપને જવાબ આપયો. એ નવહ ગોઠતું હોય વસદ્ધને એમને? વસદ્ધ છ ે કે નવહ? એકલા ત્યાં નવહ 
ગમતું હોય. ઇ અતીવન્િય  આનંદમાં મ જા કરે છે. તમ ને ઘોંઘાટ જોવે છે. આ કર વું ને તે કરવું, એ 

વવના તમને સખ આવતું નથી. ઠીક ભાઈ. સાચું હોય તો છોકરો કહે તો પણ વાંધો નવહ. એમાં 

શું છે? કેમ ‘શાંવતભાઈ’! એ તો છોકરો છે, અમને સમજાવે તો અમે એની પાસે સમજીએ. 
આહા હા..! 

‘અને જે વનત્ય અસ્ભરામ (સ દા સુંદ ર) છે, એવું સ હજજ્ઞાન...’ જેવું શસ્ક તમાં આનંદ અને 
જ્ઞાન હતું. જેમ પીપરમાં ચોસઠ પહોરો તીખો રસ અને લીલો રંગ હતો એ બહાર આવ્યો છે. એમ 

આત્મા માં અતીવન્િય  આનંદ  અને જ્ઞાનનું સંપ ણગ... સંપ ણગ... સપં ણગ... સત્ત્વ, તત્ત્વ હતુ ંએ એકાગ્રતા  

દ્વારા બહ ાર આવ્યું છે. આ હ ાહા..! અરે..! વવશ્વાસ તો લ ાવે એને ખબર ન મ ળે. આ વો ભગ વાન  
વચદાનંદ પ્રભુ છે. આ હાહ ા..! કહો, સ મજાણું કાંઈ? આ તો ધમગ બહારથ ી માનીને બે ઠા હોય. આ  

કયાગ અને તે કયાગ, સામાવય ક, પોષા, પરડક્કમણા (કરે). ભાન વવનાના સ ામાવય ક કેવ ા તને? પોષા-
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પરડક્કમણા એ તો બધા એકડા વવનાના મીંડ ા છે. રણમાં પોક મ કવા જેવું છે. પોક કોઈ સાંભળે 
એવું નથી. સમજાણું કાંઈ? 

પરમાત્મા સવગજ્ઞ દેવ વત્ર લોકનાથ તીથું કરદે વ કહે છે, અ હો..! આવો ભગ વાન! આ સહજ 
જ્ઞાનની પયાગયની વ્યાખયા થ ાય છે. ‘સંપ ણગ મોક્ષ માં જયવંત વતે છે.’ વસ્તુન ા સ્વભા વમાં જયવંત 

સહજજ્ઞ ાન–સ્વભાવ વક જ્ઞાન તો છે પણ એનો અનુભ વ થતાં પયાગય પ્રગટ થઈ એ પણ સહજજ્ઞાન  
મોક્ષમાં વતે એમ ક હે છે. આહા હા..! સમ જાણું કાંઈ? 

૨૨ નાનો શ્લ ોક છે. 

सहजज्ञािसाम्राज्यसियस्व ंशदु्धरचन्मयम     
ममात्मािमय ंज्ञात्वा रिरि यकल्पो भिाभ्यहम    ।।२२।। 

આહા હા..! ‘સ હજજ્ઞાનરૂ પી સ ામ્રાજય જેનું સવગ સ્વ છે...’ એ વત્ર કાળની સ્વભાવ વક વ ાત  

છે. સ્વભાવ વ કજ્ઞાન રૂપી ‘સ ામ્રા જય જેનું સવગ સ્વ છે...’ આત્માનું ર ાજય આત્મા મ ાં છે. જુઓ! 
સામ્રાજય. સમજાણું કાંઈ? આ સામ્રાજય. કીધું હતું ને? આ ‘જામનગર’ના દર બાર પાસે ગયા 

હતા ને એક વખત. (સં વ ત) ૨૦૧૦ની સાલ માં. આ શું કહે વાય? હમણ ા ગુજરી ગયો ને. 

‘રદગ્વીજય’ તેણે કહ્યું, મહા રાજ! મારે દશગન કરવા છે. મને ઠીક નથ ી. ‘રદગ્વીજય’ એક કરોડની  
ઉપજ છે. એ હમણ ા ગુજરી  ગયા. એનો છોકર ો. ૨૦૧ ૦ની સાલ માં ગયેલા. આહા હા..! નોખા-

નોખા... એને આંખનું ઓપરશેન કરવાનું હતું. મારે દશગન કરવા છે. હું એના બંગલા પાસે રદશાએ  

જાતો. પાંચ વમવનટના રસ્તે. એટલે એને ખબર પડી ક ેમહારાજ અહીં આવે છે. એનો મ ળ માણસ 
આપણો સ્થાનક વાસ ી જૈન હતો. મહારાજ અ હીંયા આ વે છે, એટલા માટે તમારે દશગન કરવા હોય 

તો, મહારાજને વવનંતી કર ો. પછી ગયા હતા. પા કલાક બેઠા. ‘ગુલાબરાણ ી’ એની વહુ હતી. 

તમારું એક કરોડની ઉપજનું આ સા મ્રાજય નવહ, કીધું. આ તો ધ ળનુ ં રાજ છે. સામ્રાજય તો 

આત્મા માં જ્ઞાન અને આનંદ નું અનંતગુણનું રાજ એ સામ્રાજય છે. પછી રાણી બો લી. હા, મહા રાજ! 

એ વાત સાચી છે. હોવશયાર  છે. પા કલાક ગયા. સવારે રદશાએ ગયા હતા, વખત નહોતો વળત ા 

પા કલાક (ગયા હતા). એક હજાર રૂવપયા મ કયા. એક હજાર મુકીએ છીએ. પા કલાક થઈ એના 
બંગલે. રદશાએ જઈને સવારે  વહેલા. એક હ જાર ગણયા હ તા. આપણે ‘મોક્ષશ ાસ્ત્ર’માં નાખયા હતા. 
આ નવહ... આ નવહ... ભાઈ! આ ધ ળના ઢ ગલા એ રાજ નવહ. 

આત્માનું ‘સહજજ્ઞ ાનરૂપી સ ામ્રાજય...’ જુઓ! આહાહા..! અનંત અનંત બેહદ   જેનો 

જ્ઞાનસ્વભા વ સ્વભાવ વક, એવા-એવા અનંતગુણનું રાજ. એ સવગસ્વ આત્માનું સ્વરૂપ–ર ાજ છે. 

એનાથી તે શોભે છે. ‘એ વો શુદ્ધ ચૈતન્યમય મારા આત્ માને જાણીને,...’ જુઓ! ‘એ વો 
શુદ્ધ ચૈતન્યમય મ ારા આત્માને જાણીને,...’ આવો આત્મા  છું એમ જાણીને. જ્ઞાનથી આમ ભરચક્ક 

છલો છલો ભ રેલો. દરરય ો જે મ ઊછ ળે એમ આત્મા જ્ઞાન અને આનંદથી છલો છલ ભરેલ ો છે. 



શ્લોક - ૧૯ થી ૨૨               પ્રવચિ િં. ૧૯                                    245 

 

નજરું નાખયા વવના એ નજરે પડે એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? કાંઈ ખબરું ન મળે. આંધળાની  
જેમ અનારદથ ી ચાલ્યો જાય. ‘પોપટભાઈ’! ઘરે ભગવાન  સ્બરાજે એની સ ામું ન જોવું  અને પારકા 
સામું જોવું, લ્યો.  

ભયે ભાણે ઘરે ખાતો નથી અને એંઠા ચાટવા જાય છે, એમ નથી કહેતા? એમ ભગવાન  

કહે છે કે ત્રણલોકનો નાથ, આનંદનો ધામ તું અહીં અંદર છો ને! કાંઈકના ચાટવ ા જાય છે, ભોગના, 

વવષયના, આબરૂ અને કીવતગના, વવકલ્પના એઠાં ચાટે છે તું. તને શરમ નથી આવત ી? બાપ એમ  
કહે ને કે કાંઈક બહાર ચલ્લ ો હોય તો. ઘરે બાઈ ખાનદાનની દીકરી છે, અને તું આ વાઘરણને 

લઈને બેઠો. તને શરમ ન થી આવતી? બાઈ ખાનદ ાનની, બહાર નીકળે મોઢું ઊંચુ કરે નવહ એવી 
એને મુકીને ભયે ભાણે આ બીજે જયાં-ત્ય ાં ભટકે છે, એમ બાપ એને કહે.  

એમ ભગવ ાન કહે છે કે તા રું સામ્રાજય અંદર છે ને, ભગવાન! આ બી જાનું રાજ  કરવા  

કયાં ચાલ્યો તું? પુણય તારા, શરીર મારું, વાણી મારી, રાજ મારું, ધ ળ મારા. એઠા  ચાટવ ા જાય 
છે? સમજાણું કાંઈ? વનંભર થઈ ગયો છે ને એને ચાબખા વાગતા નથ ી. ‘જેઠાભા ઈ’! આહાહા..! 

કહે છે, અરે..! અમારું સવગ સ્વ રાજ તો ચૈતન્ય આનંદ  છે. ‘એ વો શુદ્ધ ચૈતન્યમય મ ારા 
આ ત્મ ાને...’ જુઓ! આવો  ચૈતન્ય. એમ. રાગવાળો, કમગવાળો, શરીર વાળો નવહ. ‘એવ ો 

શુદ્ધ ચૈતન્યમય મ ારા આત્માને જાણ ીને,...’ પહેલું જાણીને એમ કહ્યુ ં છે ને? ‘હું આ વનવ વગકલ્ પ 

થ ાઉં.’ આ વસ્તુ જ્ઞાનમય છે, આનંદમય છે, એમ એનું જ્ઞાન કર ીને, હું હવે ઠરું છું. વવકલ્પ રવહત  
થઈને વનવવગકલ્પ થાઉં છું. આનું નામ ધમગ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? વાત તો મોટી  લાગે એય...! 

‘ભીખાભાઈ’! એ વાત ત ો તારા ઘરની મોટામાં મોટી છે. આહાહા..! શું કરે? રાંક ો થઈને ચાર  
ગવતમાં રખડે છે. એ કળશ કીધો, લ્યો. ૨૨ થયા ને? હવે ગાથા. ૧૧-૧૨ ગાથ ાના કળશ ો.  

એ જ્ઞાન ઉપયોગની વ્યાખયા માં આ બધું આવ્યું. આહાહા..! જ્ઞાનના ઘણા ભેદ આવ્યા  હતા 

ને? હવે આ દ શગનના ભેદ લે છે. અંતર સહજાનંદ, સ હ જજ્ઞાન વત્ર કા ળ એને કારણ જ્ઞાન કહ્યું હતું. 
કેવળજ્ઞાનને કાયગ સ્વભા વજ્ઞા ન કહ્યું હતું. ચાર જ્ઞાનને વવભાવજ્ઞાન કહ્યું હતું. કેવળજ્ઞા નના તો પ્રકાર 

પાડશે. કેવળજ્ઞાન મોક્ષદશ ા માં  જે વતે છેલ્લું કીધું એ. એ કેવળજ્ઞાન સ્વભ ાવવક જ્ઞાન છે એમ કહ્યું. 
આમાં ભા વમાં એને વવભાવભાવવાળું કહેશે. 

મુમુક્ષુ :– અધુરું જ્ઞાન છે મ ાટે? 

ઉત્તર :– નવહ.. નવહ... અધુરું કયાં છે. પયાગય છે માટે. કેવળજ્ઞાન એ કાયગસ્ વભાવજ્ઞા ન છે. 

અરે..! ભાષા કઈ જાત ની આ! અને વત્ર કા ળી જ્ઞાન એ કારણ સ્વભ ાવજ્ઞાન છે. હવે 

કાયગસ્ વભાવજ્ઞાનને ત્રણ રીતે ઓળખાવશે. એને વવભાવ કહેશે. કેવળજ્ઞાનને વવભા વજ્ઞાન કહેશે. 
વત્ર કાળી પર મસ્વભા વજ્ઞાનન ી અપેક્ષાએ. અને એને કાયગ પયાગયજ્ઞાન કહેશે. ભાઈ! કા યગપયાગયજ્ઞાન. 

સ્વભા વકાયગપ યાગયજ્ઞાન. પયાગય ને? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કેટલું યાદ રાખવું આમાં? એમાં 
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ના ન પાડવી. એ કેવળજ્ઞા નની વ્યાખયા આ રીતે કહી. અથવા જ્ઞાનભા વની. હવે  દશગનભાવની 
વ્યાખયા ઉપયોગની કર શે.                   

(શ્રોતા : – પ્રમ ાણ વચન ગુ રુદેવ !) 
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ફાગણ વદ ૯, રવવવાર, તા. ૨૧-૩-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૧૩, પ્રવચન નં. ૨૦ 

 

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ૧૩મી ગાથ ા. 

तह दसंणउवओगो ससहावदेरववयप्पदो दुववहो । 
केवलविवंदयरवहय ंअसहाय ंत ंसहावविवद भवणद ं।।१३।। 

ઉપય ોગ દ ર્શિિો સ્ વભા વ-નવ ભાવરૂપ નિન વિ છે; 

અ સહાય, ઇંનિનવહીિ, કેવળ, તે સ્વભ ાવ કહે લ છે. ૧૩. 

ર્ ું અનિકાર ચાલે છે? ઉપય ોગ. આ આત્મા જે વ સ્ત  છે એિો જ્ઞાિ અિે દર્શિ ઉપયોગ 

નિ કાળી સ્વભાવ અિે વતશમ ાિ એિી દર્ ા, એિ ું સ્વરૂપ ચાલે છે. જ્ઞાિિી વ્ય ાખ્યા આવી  ગઈ, હ વે 

દર્શિિી. 

‘ટીકા :-- આ, દર્શિોપયો ગિા સ્વરૂપિ ું કથિ છે.’ સામાન્યપ ણે વસ્ત િ ે દેખે એવા ભાવિે 

દર્શિઉપયોગ કહે છે. ઝીણ ું છે. ‘જે મ જ્ઞાિ ોપયોગ બહ નવિ ભેદ ોવાળો છે,...’ જ્ઞાિિા પણ ઘણા 

ભેદ પાડ્યા હતા. એક કારણસ્વરૂપજ્ઞાિ નિ કા ળ, એક કા યશસ્વરૂપ જ્ઞાિ સ્વભ ાવજ્ઞાિ વતશમાિ, અિે 

તેમાું પણ મનત-શ્ર તાદદિા ઘણા ભેદ (કહ્યા હતા). ચાર  જ્ઞાિ નવભાવ, કેવળજ્ઞાિ સ્વભાવ. એવ ા  

ઘણા ભેદ પાડ્યા. એમ આ દર્શિઉપયોગ પણ તેવા ઘ ણા ભેદવા ળો છે. એટલા બિા િનહ પણ 

ભેદવાળો છે.  

‘સ્વભાવદર્શિ ઉપયો ગ, નવભા વદર્શિ ઉપયોગ. સ્વભ ાવદર્શિોપય ોગ પણ બ ે પ્રક ારિ ો 

છે : કારણ સ્વભાવ દ ર્શિઉપયો ગ અિે એક કાયશસ્વભ ાવ દ ર્શિ ઉપયોગ.’ ર્ ું  કહે છે? આત્મામા ું 

એક દ ર્શિ િામિો સ્વભ ાવ ઉપયોગ નિ કાળ છે. આત્મા વસ્ત  છે, એમાું દર્શિ િા મિો ઉપયો ગ  

નિ કાળ છે એિે અહીંયા કા ર ણસ્વભા વ દર્શિ ઉપયોગ કહે છે. અિે વતશમાિ એિ ી કા યશ દર્ા આ વે 

સ્વભા વદર્શિ, કારણ નિ કા ળ ઉપયોગ, એમાું એકા ગ્ર થઈિે, જે કાયશદર્શિ ઉપયોગ સ્વભા વ, 

કેવળદર્શિ, એિે અહીંયા કાયશસ્વભા વ ઉપયોગ કહેવા માું આવે છે. આ બિો ઝી ણો નવષય છે. 

જેિે અભ્યાસ િ હોય એિે આ બિ ું ઝીણ ું લાગે. 

હવે કા રણસ્વભાવ દર્શિઉપ યોગ એિે અહીંયા કારણદૃન િ તરીકે વણશવે છે. આત્મા એક 

વસ્ત  છે, પદાથશ. એમાું નિ કાળી સામાન્ય દર્શિ ઉપયો ગ એિે અહીંયા કારણદૃનિ  પણ કહે છે. 

કારણ દર્શિ ઉપયોગ પણ કહે છે અિે એિે કારણદૃનિ પણ કહે છે. એ ‘કા રણદૃનિ’. દૃનિ િીચે 

છે. ‘દર્શિ. [દ ર્શિ અથવા દૃનિિા બે અ થશ છે : (૧) સામાન્ય પ્રનતભ ાસ,...]’ એ દર્શિ ઉપયોગ. 

સામાન્ય, આત્ મામ ાું  સામાન્ યપ ણે એટલે ભેદ પાડ્યા નવિા દેખવાિો એ ક ઉપયો ગ આત્માિ ો 
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નિ કાળ, એિે સામ ાન્ય દર્શ િ ઉપયોગ કહે છે. એિે િે એિે શ્રદ્ધાિી અપેક્ષા એ દૃન િ પણ કહીએ. 

કારણદૃનિ, કારણ દર્શિોપયો ગ, કારણશ્રદ્ધ ા. એટલા ર્બ્ દો એમાું વાપયાશ છે. ‘(૨) શ્ર દ્ધા. જયાું જે 

અ થશ ઘટ તો હોય ત્યાું  તે અથશ  સમજ વો. બ ન્ને અથો ગર્ભશત હોય ત્યાું બ ન્ને સમજ વા.]’ આમાું 

બન્ને છે. કારણદૃનિ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ કહેર્ે. અથવ ા નિ કાળ કારણ દર્શિ ઉપ યોગ ધ્ર વ રૂપે. 

આત્મા... આ બિી ઝીણી વાત છે. આ ઓલા ખજ ર જેવી િથી કે ઝટ દઈિે સ મજાય જાય. 

‘મિ ભાઈ’! 

આત્મા, આ વ સ્ત  છે આત્મા, એમાું એિો નિ કાળી દ ર્શિ ઉપયોગ સ્વભા વ છે. એિે 

કારણદૃનિ પણ કહ ીએ, સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ પણ કહ ીએ. નિ કાળી, હોં! એિે કારણદર્શિ ઉપયોગ પણ 

કહીએ. બન્ને રીતે કહેવાય. તે ‘સદ ા પાવિરૂ પ અિે ઔદનયક ાદ દ ચાર નવભ ાવસ્વભ ાવ પરભા વોિે 

અ ગોચર...’ છે. ઝીણી વાત છે. ભગવાિ આત્મા, એમાું ન િકાળ કારણ દૃનિ અથવા કા રણ સામ ાન્ય 

ઉપયોગદ ર્શિ અથવા સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ. વસ્ત  નિ કાળ છે એિા સ્વરૂપિી શ્રદ્ધા નિ કા ળ. પયાશય િનહ. 

કહે છે કે એ કારણદૃનિ, કારણદર્શિ ઉપયો ગ અ થવા  એ સ્વ રૂપશ્રદ્ધ ાિસ્વરૂપ વ સ્ત . એ ચાર 

નવભાવસ્વભા વ પરભાવિે અગમ્ય છે. 

વસ્ત  જે આત્ મા છે, ભગ વાિઆત્મા એ માું જે દર્શિ ઉ પયોગ અથવા કારણદૃનિ ન િકાળ 

(છે), એ ઉદય–દયા, દાિ, વ્રત, ભર્તતિો નવકલ્પ છે એ ઉદયભાવ છે, એિે પણ એ દર્શિ ઉપયોગ 

કાયમ ી અથવ ા કારણદૃનિ ન િકાળ એિા થી અગમ્ય છે. એિાથી જણાય એવો િથ ી. સમજાણ ું કાુંઈ? 

એમ ઉપર્મ. દર્શિમ ોહ, ચાદરિ  આદદિો ઉપર્ મ થ ાય છે િે? એ ઉપર્મભાવથી પણ એિો 

આશ્રય કર વાથી અગમ્ય છે  એમ કહેવ ું છે મૂળ તો. ઉપર્મભાવથી અગમ્ય છે એિો અથશ? કે 

ઉપર્મભા વિો આશ્રય કર વાથ ી આ ભાવ પ્રગટે એમ છે િનહ. આ ભાવ સમજાય એમ િથી. 

એમ કહે છે. ઝીણ ું છે, ‘પોપટભાઈ’! બહારમાું તો બિ ું એમ િે એમ જાડ  ચાલ્ય ું હોય. પ ણ્ય હોય 

એિે લઈિે પૈસા, બૈસા, ઢગલા િિ થાય એિે જગતમાું ડાહ્યા કહે વાય. જગતમ ાું, હોં! આ વસ્ત   

જ દી છે. આત્ માિે ઓ ળખવો અિે આત્મજ્ઞાિ એ જ મોક્ષિો મ ાગશ છે. એ જ િ મશ અ િે સ ખિે પુંથે 

પડવાિો રસ્ત ો છે. આહા હા..! 

એ કહે છે કે આત્મા કા ર ણદૃનિ અથવા કા રણદર્શિ ઉપયોગ સ્વ રૂપશ્ર દ્ધ ાિસ્વરૂપ બિ ું 

આમાું ભેગ ું લીિ ું. એ ઉદય એટલે રાગાદ દિા નવકલ્પથી અગમ્ય છે. ઉપર્મિા આશ્રયે પણ અગમ્ય 

છે. ચાર જ્ઞાિ આદદિો ક્ષય ોપર્મ જે છે એિ ાથી પણ અગમ્ય છે. એિો આશ્રય કરવાથી પણ  

સમજાય િનહ. એમ ક્ષાનયકભાવ. એ ચારિે નવભાવસ્વ ભાવ કહ્યા છે. કેમકે જેમાું નવ… નવર્ેષે 

નવર્ેષપણ ું આવે છે અિે જેમાું પરિી કોઈ અભાવ આદ દિી અપેક્ષા આવે છે, એથી ઉદય-ઉપર્મ-

ક્ષયોપર્મ-ક્ષાનયક ચારિે નવભાવસ્વભ ાવ-પરભ ાવ કહ્યા છે. છે િે? નવભાવસ્વ ભાવ-પરભા વ. 
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આજિો નવષય ઝીણો છે. રનવવાર છે િે આજ! રનવવા ર આવે છે એટલે આ ‘ભાવિગર’વાળા  

આવે છે ત્યારે ઝીણ ું આવે છે. 

આત્મા સત્ વ સ્ત  સત્ છે, છે. એમાું એિો ઉપયોગ  એટલે ગ ણ, દર્શિ ઉપયોગ, 

સામાન્યપ ણે જે દેખવાિી ર્ર્ત ત અથવા કારણદૃનિ એ સમ્યગ્દર્શિ એ કારણદૃન િ અુંદર વસ્ત   

નિ કાળ, હોં! કાું એ સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ. નિ કાળી વ સ્ત  છે એિા સ્વ રૂપિી શ્રદ્ધામ ાિ ધ્ર વ. ઘરે જાણે 

વાુંચવ ાિો વખત મળે િનહ. ‘પોપટભાઈ’! કો’ક દદ’ આવ ું સાુંભ ળવા મળે, એમ ાું (આવી ઝીણી  

વાત આ વે). કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ?  

જેિે આત્માિ ું નહત કરવ ું છે, સ ખી થવ ું હોય, એિે ર્ી રીતે સ ખી થવાય અિે નહત થાય? 

કે જે આત્મા વસ્ત  છે એમાું નિ કાળી દર્શિ ઉપયોગ છે કે નિ કાળી સ્વ રૂપશ્રદ્ધ ાિ કે કારણદૃનિ  જે 

નિ કાળી છે, એિો આશ્રય કરે તો તેિ ે કલ્યાણ અિે સ ખ થાય, તો એિે લાભ થાય. ર્ ું કીિ ું 

સમજાણ ું કાુંઈ?  

ચાર ભા વ વતશમ ાિ પ્રગ ટ (છે). પ ણ્ય-પાપિો નવકા ર, ઉ પર્મ સમદ કત કે ઉપર્મ ચાદરિ, 

કે ક્ષયોપર્મ જ્ઞાિ કે ક્ષયોપ ર્મ ચાદરિ, ક્ષાનયક જ્ઞાિ કે  ક્ષાનયક ચાદરિ. એ બિા ઉ દય, ઉપર્મ, 

ક્ષયોપર્મ, ક્ષાનયક ચાર ભા વ (છે), એ ચ ાર ભાવિ ો આ શ્રય કર વાથ ી સ્વ રૂપિો લ ા ભ થાય િનહ, 

િમશિો લાભ થાય િન હ. આહા હા..! કહો, ‘ભીખાભ ા ઈ’! પણ તયાું ગયા? આમાું દેવ-ગ રુ ત ો 

તયાુંય રહી ગયા. 

મ મ ક્ષ  :– બાજ એ રાખી દી િા... 

ઉત્તર :– ર્ ું કીિ ું એ? બા જ એ રાખી દીિા. આ હાહા..! તારામાું ખાણ એ વી છે કહે છે. 

સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ િા મિો અુંદર ન િકાળ એ ક ગ ણ છે. શ્રદ્ધાિ િામિો ગ ણ છે નિ કા ળ અથવા કા રણદૃનિ  

િામિો ગ ણ છે અથવ ા દ ર્શિોપયોગ કારણરૂપ તે નિ કાળ ગ ણ છે. આ હાહા..! એિો લાભ એ  

જીવિો પરમ સ્વભ ાવભા વ છે. આત્મા વસ્ત  છે એિો  પરમસ્વભ ાવભા વ, કારણ દૃનિ, કારણ 

ઉપયોગ, સ્વરૂપ શ્રદ્ધ ાિ એ એિો કાય મી ધ્ર વ સ્વભા વ છે. એિો આશ્રય કરે તો એ િે સમ્યગ્દર્શિ 

અિે આિુંદિી પ્રાનિ થાય. સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા..! કેમકે, ચાર તો નવર્ેષે અપેનક્ષત ભાવ છે. 

િીચે કહ્ય ું, જ ઓ! 

‘ન વર્ેષ ભા વ; અપેનક્ષ ત ભા વ. [ઔદનયક, ઔપ ર્નમક, ક્ષાયોપ ર્નમક અિે ક્ષાનયક એ 

ચ ાર ભ ાવો અપેનક્ષ ત ભાવ ો હોવ ાથી તેમિે ન વભાવસ્ વભા વ પરભા વો કહ્યા છે.]’ એિે 

નવભાવસ્વભા વ અહ ીં કહ્યા, એિે જ પહેલા કેવળજ્ઞાિિે સ્વભા વભા વ પણ કહ્યો હતો. કેવળજ્ઞાિ  

જે પ્રગટ થાય એિે સ્વભા વ ઉપયોગ કહ્યો હત ો. કેવ ળદ ર્શિિે પણ સ્વભાવઉપયોગ  આમાું કહ્યો  
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છે. છતાું અહીંયા નવર્ેષ ભાવ છે એ અપેક્ષાએ એિે નવભાવસ્વભા વ કહેવા માું આવે  છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? િથી સમજાણ ું. કહ્ય ું િે?  

આત્મા માું જે નિ કાળ જ્ઞાિ સ્વભાવ છે એિે તો કારણ જ્ઞાિ ઉપયો ગ કહીએ. હ વે એિે 

આશ્રયે થયેલો કેવળજ્ઞાિ કાયશસ્ વભાવ ઉપયો ગ, કેવળજ્ઞાિ, એિે ત્યાું સ્વભાવ ઉપયોગ કહ્યો 

હતો, એિે અહીંયા નવભા વ સ્વભા વ કહ્યો છે અિે પરભાવ કહ્યો છે. નિ કાળી પરમસ્વભાવિી  

અપેક્ષાએ નવર્ેષભા વ, અપેનક્ષતભાવ અ થવા પરભા વ  (કહ્યો). ‘ર્ેઠી’ આ વાુંચય ું છે કે િનહ? 

તમારે ઘરે તો કય ું છે આ. નહન્દી કરાવ્ય ું છે. આહા હા..!  

ફરીિે. આ આત્મા વસ્ત  છે. ર્રીર, વાણી આ તો માટી જડ છે. એ કાુંઈ આત્મામાું િથી 

અિે આત્માિા િથ ી. બરાબર છે? આ આત્માિા િનહ? ખજૂરિા વાડીયા (આત્માિા  િનહ)? હવે 

કહે છે કે જે આ અુંદર કમશ છે, એ આત્મામાું િથી, આત્માિા િથી. બરાબર છે? હવે કહે છે એિી 

પયાશયમાું, અવસ્થામ ાું, હાલતમાું ચ ાર ભાવ છે. અિાદદથી એ ક ઉદયભ ાવ છે, અિાદદથી 

ક્ષયોપર્મભ ાવ પણ છે. િમશ પામે ત્યારે ઉપર્મ, ક્ષયો પર્મ િે ક્ષાનયકભ ાવ થ ાય છે. એવા ચ ાર 

પ્રકાર એિી દર્ ામાું છે. એ દર્ામ ાું છે એ માું જે કે વળજ્ઞાિિો ઉપયોગ છે, એિે સ્વ ભાવ ઉપયો ગ 

કહ્યો હતો. અ હીં એિે નવભ ાવ ઉપયોગ કહ ીિે પરભાવ કહ્યો છે. નિ કાળ જ્ઞાયકસ્વ ભાવ, જ્ઞાિ 

ઉપયોગ નિ કા ળ. એિી અપે ક્ષાએ, વતશ માિ પ્રગ ટેલી કેવ ળજ્ઞાિિ ી દર્ારૂપી ભા વ એ િે અપેનક્ષત 

ભાવ ગણી, નવર્ેષ ગણી, ન વભાવ ગણ ીિે પરભાવ કહ્ય ો છે.  

દર્શિ ઉપયોગિે પણ એમ  કહ્ય ું છે. આ જ ગાથ ામાું દર્શિસ્વભ ાવ ઉપયો ગ કહ્ય ો છે. 

નિ કાળી એક દર્શિસ્ વભાવ ઉપયોગ, નિ કા ળી. અિે એ ક એમ ાુંથી પ્ર ગટેલ ો કે વળદ ર્શિ ઉપયોગ  

કાયશ. એ કાયશઉપયોગ જે છે એિે સ્વભાવ ઉપયોગ કહ્યો છે. છતાું અહીં એિે નવભાવ અપેક્ષા 

લઈિે, અપેનક્ષતભાવ ગણ ી િે, નવર્ેષભાવ ગણ ીિે એિે નવભાવસ્વભ ાવ પરભા વ કહેવામાું આ વે 

છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આ ‘નિયમસાર’ છે. ઘરે છે િે ‘નહુંમતભાઈ’? વાુંચય ું છે? ... એમાું િનહ. ... 

ઘરે પ સ્તક છે કે િનહ? ઘર માું પૈસા છે એ વાપરે છે કે િનહ? પ સ્તક છે એિે વાપરે  છે કે િનહ? 

એમ કીિ ું. જ ઓ! આ લેખ. આહા હા..! 

તારી મૂડ ીમાું, પ ુંજીમાું ર્ ું છે? અિે પ ુંજીમાુંથી પ્ર ગટ ર્ ું થાય  છે? એ વાત છે. તારી પ ું જીમાું 

અુંદરમાું કા રણજ્ઞાિ ઉપયો ગ નિ કા ળ પડ્યો છે અિે તારી પ ુંજીમાું કારણદર્શિ ઉપયોગ નિ કાળ 

પડ્યો છે. તારી પ ુંજીમાું કારણદૃનિ સ્વરૂપશ્રદ્ધ ાિમાિ ભાવ નિ કાળ પડ્યો છે. હવે એમાુંથી પ્રગટ 

થવા માટે... એ તો ર્ર્તતરૂપ છે, ધ્ર વરૂપ છે, હવે પ્રગટ િમશ થવા માટે કહેછે કે એ પયાશયમાું જે 

ચાર ભા વ છે એિો આશ્રય  કરવાથી િમશિી પયાશય પ્ર ગટ થત ી િથી.િમશ જે પ્રગ ટે લો હોય, એિે 
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આશ્રયે પણ પરમપાદરણાન મકસ્વભા વ જાણ વામ ાું આ વતો િથી એિે આશ્રયે, હોં! એિાથી થ ાય  

છે એ જ દી વાત છે. આ તો બિ ું નગ્રક લેદટિ જેવ ું છે. આ હાહ ા..! 

કહે છે, ભાઈ! તારી ઋનદ્ધ, સમૃનદ્ધ, ચૈતન્યિી સમૃનદ્ધ, એમાું અુંતરિા દર્શિ ઉપયો ગ અિે 

જ્ઞાિઉપયો ગ આત્ માિા, ર્ર્ત તમાું, ધ્ર વમાું સ ામાન્ યપ ણે (રહેલા છે). જ્ઞાિ સામાન્ય અિ ે 

દર્શિસામાન્ય એટલે પયાશ ય નવિાિ ું એમ. એવો નિ કાળભ ાવ પડ્યો છે, એમ કારણદૃનિ પણ 

આત્મા માું ધ્ર વરૂપે નિ કાળ પડી છે. અિે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, આખા સ્વ રૂપિા શ્ર દ્ધાિરૂપ અભેદ એવી 

શ્રદ્ધા પણ નિ કાળ પડી છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એિે પ રમપાદરણાનમક સ્વભા વભા વ કહેવામાું આવે 

છે. અિે પ્રગટેલા ચાર ભા વ િે નવભાવસ્વભાવ પરભા વ કહેવામાું આ વે છે. ‘પુંદડતજી’! 

નિ કાળી જ્ઞાય કભા વ, નિકાળી દર્શિભાવ, નિ કાળી સ્વરૂપશ્ર દ્ધાિભા વ, નિકાળી  

કારણદૃનિ ભા વ, એ સ્વપર મ સ્વભા વિી અપેક્ષા એ પયાશયમાું પ્રગટેલ ા ઉદય, ઉપર્ મ, ક્ષયોપર્મ, 

ક્ષાનયકિે પરભાવ, પરસ્વભ ાવ નવભાવભ ાવ કહેવામાું આવ્યા છે. આહાહા..! સમ જાણ ું કાુંઈ? એ 

ચાર નવભાવસ્વભ ાવ પરભાવોિે અગમ્ય છે. એટલે કે, જ ઓ! િીચે લખ્ય ું છે િે. ‘ચાર 

ન વભાવભાવોિો આ શ્રય કર વાથ ી પરમપા દરણ ાનમકભા વિો આ શ્રય થતો િથ ી.’ િોટમાું. 

‘પર મપાદરણ ાનમકભા વિો આ શ્રય કર વાથી જ  સમ્યત ત્ વથી  માુંડ ીંિે મ ોક્ષદર્ા  સ િીિ ી દર્ ા ઓ 

પ્રા િ થાય છે.’ આહાહા..! ભગવાિ આત્મા અુંતમ શ ખિી ર્ર્ત તમાું, જ્ઞાિ-દર્શ િ-શ્રદ્ધા વ ગેરે 

કારણદૃનિ, એ ર્ર્ત તરૂપ જે ધ્ર વ છે એ પરમસ્વભાવભ ાવ છે. એિો આ શ્રય કર વાથી િમશ થાય  

છે. 

સમદકત થી માુંડ ીિે કેવળજ્ઞા િ આદદિી પયાશય ઉત્પન્ન થાય. એ નિ કાળી સ્વરૂપ શ્રદ્ધા, 

કારણદૃનિ, દર્શિ ઉપયો ગ અિે જ્ઞાિઉપયો ગ, એિા આશ્રયે અુંતરમ ાું ધ્ર વિે અવ લુંબતા, નિ કા ળી  

ર્ર્ત તવાળ ું તત્ત્વ એિી આ ર્ર્ત તિ ું વણશિ છે. તે નિ કાળી ર્ર્ત તિ ું અવલુંબિ કર તા, પછી કાુંઈ 

ર્ર્ત ત અિે ર્ર્ત તવાિ એમ  ત્યાું ભેદ પડતો િથી. નિ કા ળી ર્ર્ત તવાિ અિે ર્ર્ત ત, એિો અુંતર 

આશ્રય કરતાું, સમ્યગ્દર્શિ–િમશિી પહેલી ભૂનમકા–પ્ર ગટ થ ાય છે. કહો, સ મજાણ ું  કાુંઈ? ત્યાુંથી 

માુંડીિે મોક્ષદર્ ા, કૈવ લ્યદ ર્ા, એ બિી દર્ાઓ–હાલ તો–પયાશયો–નિ કા ળી વ સ્ત િ ી ર્ર્ત તઓમા ું 

આશ્રય કરતા પ્ર ગટ થાય છે. નિનમત્તિો કે રાગિો કે નિમશળ પયાશય ક્ષયોપર્ માદદિો આશ્રય  

કરવાથી સમ્ય ગ્દર્શિ થી માુંડ ીિે કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન થત ું િથી. 

આ તો આ બિ ું રાિે પૂછે તો આવડર્ે કે િનહ? આ માું બિ ું આવડે? હા પાડી. બહ  ઓલી  

હા િથી પાડતા. ‘મિસ ખ ભાઈ’! ઘરે રૂનપયા કેટલા છે એિી એિે ખબર િ હોય? એ ચોક્કસ 

હોય. આહાહા..! એિે પછી ગોખવ ું પડત ું હર્ે? ફટ કહે. ભાઈ! મારે માટે બીજા ભલે આટલા િાર ે 
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પણ મારી પાસે આટલા તો છે. આહાહા..! એમ અહીં કહે છે કે આત્મામાું તારા માટે બીજા ગમે 

તેમ િારે પણ અુંદરમાું ર્ ું છે એિી તિે  ખબર છે? એમ કહે છે.  

અુંદરમાું નિ કા ળી આિુંદકુંદ ભગ વાિ આત્મા માું  એ કારણજ્ઞ ાિ, કારણદર્શિ, 

કારણ સ્વ રૂપશ્રદ્ધ ાિ, કારણદૃ નિ એવો ધ્ર વસ્વભાવ તાર ામાું–ખાણ માું–પડ્યો છે. એવી ખાણિો  

આશ્રય અુંતમ શખ (થઈિે) લે તો તિ ે િમશિી પયાશય, ચાદરિ િી પયાશય, કેવળજ્ઞાિિી પયાશય, 

મોક્ષિ ી પયાશય પ્રગટ થાય. વ્યવહારથી વ્યવહારિે લ ઈિે આશ્રય િ થાય, એમ િા પાડી છે. 

ક્ષયોપર્મ જ્ઞાિ થય ું હોય, ક્ષાનયકસમદ કત થય ું હોય તો એિે આશ્રયે િવી પયાશય િ થાય એમ 

કહે છે અહીંયા. એિે ઠેકાણે વ્યવહાર, દયા, દાિ, વ્રત િે કષાયિી મુંદતાથી નિશ્ચયપ્રગટ થાય એ 

તો તયાુંય રહી ગય ું. આહાહા..! હજી રીતિી ખબર િ મળે. માગશિી નવનિ ર્ ું છે? સ ખી થવાિો  

પુંથ, એિી ર્ ું રીત છે? આ ઝીણ ું છે, હોં ‘મિીષ’! બહ  ધ્યાિ રાખે તો સમજાય એવ ું છે. લખવા 

માગે છે િે આજ ઝીણ ું છે, ઝીણ ું આજે. કહો, સમ જાણ ું કાુંઈ? આહા હા..! 

‘પર ભાવ ોિે અગોચર...’ એમ પાછો અગમ્ય છે. એિો અથશ એ કે પરભાવિે આશ્રયે તે 

થત ું િથી. એમ એિો અ થશ છે. અગમ્ય તો ઉપર્મ ભાવિે ગમ્ય છે. ક્ષયોપર્ મભાવ અિ ે 

ક્ષાનયકભ ાવિે પાદરણાનમ કભાવ ગમ્ય છે. નિ કાળ ભાવ ઉપર્મ, ક્ષયોપર્ મ, ક્ષાન યકિે ગમ્ય છે. 

પણ અહીંયા અગમ્ય છે એ મ કહે વાિો આર્ય, એિે આશ્રયે તે જણાતો િથ ી. સ મજાણ ું કાુંઈ? 

આવ ું ઝીણ ું કોણે કય ું હર્ે? વસ્ત િ  ું સ્વ રૂપ જ એવ ું છે. એમાું કય ું કોણે? સત્ જ એ છે. 

વસ્ત  સત્ છે. આત્મા નિ કા ળ સત્ છે. તો એિા કારણ ઉપયોગ અિે કારણદૃનિ એ  પણ 

નિ કાળ સત્ છે. એ માુંથી િ મશ પ્રગટવા મ ાટે એ ટલે કે જ્ઞાિિો સમ્ય ક્ ઉપયોગ પ્ર ગટવા માટે કે 

દર્શિિો ઉપયો ગ પ્રગ ટવ ા માટે સ મદકતિે પ્ર ગટ કર વા માટે, નિ કાળી  ચાર ભાવ થી રનહત ‘એ વો 

સ હજ-પ રમપાદર ણાનમકભાવરૂપ જેિો  સ્વભા વ છે,...’ એ જે કારણ ઉપયોગ કહ ો, કારણદૃનિ કહો, 

સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ કહો, એ ‘કારણસ મયસ ારસ્વરૂપ છે.’ 

‘સહજ પ રમપાદર ણાનમકભાવરૂપ જેિ ો સ્વભા વ છે,...’ નિકાળી સ્વભાવભ ાવ સ હજ વસ્ત   

છે તેમ એિી ર્ર્ત તઓ એટલે ગ ણ ો પણ એમ િે  એમ છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? ‘એવ ો સ હજ 

પર મપાદરણાન મકભા વરૂપ...’ આ પરમપાદરણાનમક તયો? ઓલા કારણ દૃનિ, કારણ ઉપયોગ, 

કારણ જ્ઞાિ વગે રે. અહીં  દર્શિિી વાત છે. નિકાળ સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ એ બિો ‘સ હજ-

પર મપાદરણાન મકભા વરૂપ જેિો સ્વભા વ છે,...’ ભાર ે ઝીણ ું! આ બ ે ભાઈઓ કો’ક દદ’ આવે છે 

એમાું આવ ું ઝીણ ું આવ્ય ું. સમજાય છે? ‘મિ ભાઈ’ એમાું બ નદ્ધવાળા ગણાય. લૌદક કમાું ગણાય છે 

એમ કીિ ું. કહો, સ મજાણ ું આમાું? ભાઈ! આવો િમશ ભારે. ઓલ ું તો કહે વ્રત કર વા, તપ કર વા, 

રોટલા િ ખાવા, અપ વાસ કરવા, જાવ (થઈ ગયો િ મશ). િૂળમાું પણ િમશ િથી સ ાુંભળિે હવે. 
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સમ ક  આ મેં ત્યા ગ કય ું, આ  મેં ગ્ર હણ કય ું એ ન મથ્યાત્ વ ભાવિ ું પોષણ છે. પયાશયમાું  આિે ગ્ર હણ 

કરુું, આિે છોડ ું, આ લઉં િે આ મૂક ું... આહાહા..! અરે..! એ તો નવકલ્પિો ભાવ  અિે માિે કે 

આિાથ ી મિે લાભ. નમથ્યાત્ વિે પોષે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

અહીં તો ભગવ ાિઆત્ મામ ાું  જેમ પ્રભ  પોતે અનવિાર્ી અિાદદ છે એમ એમાું અનવ િાર્ી 

કારણ દર્શિ ઉપયો ગ, અનવ િાર્ી સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ, અન વિ ાર્ી કારણદૃનિ એ આત્મામાું નિ કાળ પડ ી 

છે. એ ‘પ રમપાદ રણાન મકભા વરૂપ જેિો સ્વભ ાવ છે,...’ પેલા ચારભા વ છે એ ત ો પયાશયિી વાત  

છે. આ ચાર નિ કાળ સ્વભા વિી વાત છે. આહાહા..! સમજાણ ું કાુંઈ? અુંતર દરબાર ભગવાિિો  

અલૌદક ક છે એમ કહે છે. પણ કોઈ દદ’ સાુંભળ્યો િથી. આહા હા..! તારા અું તર દરબા રમાું 

કારણદૃનિ, કા રણદર્શિ ઉપ યોગ કે સ્વરૂપ શ્રદ્ધા પરમ સહજસ્ વભા વભાવરૂપ પ ડ્યા છે. 

‘જે કા રણસ મયસા રસ્વરૂપ છે,...’ લ્યો. કારણ આત્ મસ્વ રૂપ છે. ‘કા રણસ મયસા રસ્વરૂપ 

છે,...’ એ દર્શિઉપયોગ નિ કાળ, કે કારણદૃનિ નિ કાળ કે સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ, એ હતી ર્ર્ત ત અિે ગ ણિ ું 

વણશિ. પણ કહે છે કે એ ‘ક ારણ સમય સાર સ્વરૂપ છે,...’ અભેદ વણશવ્ય ું. એ િણે િવ્યસ્વ રૂપ જ છે, 

એ િવ્યસ્વરૂપ જ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ર્ ું કીિ ું ઇ? ‘એ વો સ હજ-પર મપાદરણ ાનમકભા વરૂપ જેિો 

સ્વભ ાવ છે, જે કારણસ મયસ ારસ્વરૂપ છે,...’ વસ્ત  ભગવાિઆત્ મા એ ગ ણિા ભેદથી જણાવે છે, 

છતાું એ ગ ણો બિા કારણસ્વરૂપ પરમાત્મા આત્માિા  સ્વરૂપ જ છે એ બિા, ભેદ છે િનહ. 

સમજાણ ું કાુંઈ?  

‘કા રણસ મયસા રસ્વરૂપ છે,...’ આહાહા..! કોણ? કે આ આત્મા જેમ અનવિાર્ ી સત્ છે... 

છે... છે... છે... છે.... છે... એમ એમાું દર્શિ, કારણદૃનિ અથવા સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ, એ પણ 

પરમસ્વભાવભ ાવે છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... અિે એ બિાિે કારણસમયસ ા રસ્વ રૂપ પણ 

કહીએ છીએ. સમજાણ ું કાુંઈ? ‘નિર ાવરણ જેિો સ્વભા વ છે,...’ ભગવાિઆત્મા જેમ વસ્ત  છે. 

એિો જેમ આ વરણ નવિ ાિો નિરાવરણ સ્વભા વ છે, એમ એિો નિ કાળ દર્શિઉપયો ગ, કે કારણ દૃનિ 

કે સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ નિરાવરણી ય વસ્ત  નિ કાળ પડી છે. સમજાય છે કાુંઈ? પયાશયિી અપેક્ષાએ વાત  

િથી. આ ગ ણ જે કારણસ મ યસાર સ્વરૂપ છે એ નિ કાળ નિરાવરણ જેિો સ્ વભાવ છે. આહા હા..! 

‘જે નિજ સ્વભા વસત્તા માિ છે,...’ જે નિજ સ્વભાવસ ત્તામાિ છે. કારણદર્શિ ઉપ યોગ, 

કારણદૃનિ અથવા શ્રદ્ધ ાિ, એ નિજ સ્વભાવસત્ત ા–પોતા િા સ્વભા વિ ું હોવાપણા રૂપે છે. આત્મામાું 

નિજ સ્વભાવસત્ત ા હોવાપ ણારૂપે છે. પહેલા આવ ું તયાુંય આવ્ય ું હત ું? સુંપ્રદાય છે િે? આ 

‘ચેતિજી’એ કા રણપયાશયિ ું પૂછય ું હત ું િે? આ ત્યાું તયાુંય હત ું? ર્ ું થાય? માણ સિે પોતાિો 

પક્ષ છોડ વો િથી. આહા હા..! આ બિો કદ રયાવર બતા વે છે. તારા ઘરમાું ર્ ું છે? સ મજાણ ું કાુંઈ?  
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કહે છે કે એ તો નિ કા ળ નિરા વરણ સ્વભાવ છે. વ સ્ત  જેમ  નિરાવરણ છે એમ એિો ર્ર્ તત 

સ્વભા વ નિરા વરણ છે. નિજ સ્વભા વસત્તા માિ છે. ભગ વાિઆત્ મા જેમ છે, એમ આ ર્ર્ત તરૂપ 

નિજ સ્વભાવસત્તા નિ કા ળ છે. પયાશયિી આ વાત િથી, અવસ્થ ાિી વાત િથ ી. આહા હા..! ‘જે 

પર મચૈતન્યસ ામાન્યસ્ વરૂપ છે,...’ જે પરમચૈતન્યસામ ાન્ય, અત્યારે દર્શિિી વ્યાખ્યા છે િે? એમ. 

એ દર્શિ સાથે કા રણદૃનિ આવે અિે સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ બિ ું એમાું આવે. ‘પર મ ચૈતન્યસ ામાન્યસ્ વરૂપ 

છે,...’ પરમચૈતન્યસામ ાન્યસ્ વરૂપ અુંદર છે. આહા..! ભાષા જ પકડવી કઠણ પડે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘જે અકૃનિ મ પરમ સ્વ-સ્વરૂપમ ાું અનવચળન સ્થનત મય ર્ દ્ધ ચાદરિ સ્વરૂપ છે,...’ નિ કાળ. અકૃનિ મ–

િનહ િવ ું કરે લ ું એવ ું પર મસ્વસ્વરૂપમ ાું પરમ સ્વ સ્વ રૂપ અુંદરિ ું. િ ચળે એ વી નસ્ થનતમય 

ર્ દ્ધચાદરિસ્ વ રૂપ છે એ બિ ું. નિકાળ, હોં! ભારે ગાથા છે! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– બિ ું સાથે જ છે િે. ભેગા જ છે િે. જ દા ત યાું છે. અભેદ વણશવવ ું છેિે. 

‘જે અકૃનિ મ પરમ સ્વ-સ્વરૂપમ ાું અનવ ચળ...’ કોઈ દદ’ િ ચળે એવ ું એિ ું ચાદરિ  સ ચાદરિ  

ધ્ર વસ્વભાવ છે. એ સત્તા-ન િજસત્તામાિ કારણદૃનિમ ાું, કારણઉપયો ગમાું આ બિ ું પડ્ય ું છે. 

આહા હા..! ભારે ભાઈ! િમશ િી આવી વ્યાખ્ય ા હર્ે! જે  અકૃનિ મ િનહ, પયાશયરૂપે કરાવવ ું એવ ું 

પરમસ્વસ્વરૂપમ ાું, પરમસ્વ સ્વરૂપમ ાું, નિ કાળી ધ્ર વસ્વરૂપ માું, અનવચળ ચળે િનહ એવી નસ્થરતારૂપ, 

નસ્થનત રૂપ પરમ ર્ દ્ધચાદરિ સ્વ રૂપ છે.  

‘જે નિત્ય-ર્ દ્ધ-નિરુંજિ જ્ઞાિસ્વરૂપ છે...’ ભગવાિઆત્મ ા, જેમ આ કારણઉપયોગ કહીએ, 

કારણદૃનિ કહીએ, સ્વરૂપ શ્ર દ્ધાિ કહીએ, પરમસ્વભાવભાવમાું અિે એ સમયસ ારસ્વ રૂપ. એમાું 

‘નિત્ય-ર્ દ્ધ-નિરુંજિજ્ઞાિસ્વરૂપ છે...’ એ તો કાયમ નિમશળ એવો અુંજિ નવિાિો જ્ઞાિસ્વ રૂપપણે 

પોતે એવો છે. જ ઓ! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ આવી ટી કા કરી. પેલો કહે, ર્ત લિ  કરી. કેટલી સ્પિ 

છે! 

મ મ ક્ષ  :– ઘણી સ્પિ વાત કરી છે. 

ઉત્તર :— ... વાત કરે છે. એ કહે છે કે આ ટી કાિા કરિારા અ મે તે કોણ? ગણ િરથી 

માુંડીિે એ ટી કા ઓ ચાલી આવે છે. અમે મુંદ બ નદ્ધ તે કોણ? આહા હા..! સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાિ 

પરમાત્મ સ્વ રૂપ મહા રાજા, એિી અુંદરિી ઋનદ્ધિ ું આ વણશિ ચાલે છે. 

‘નિત્ય-ર્ દ્ધ-નિરુંજિજ્ઞાિસ્વરૂપ છે અિે જે સમ સ્ત દ િ પાપોરૂપ  વીર દ શ્મિોિ ી સેિાિ ી 

િજાિ ા િાર્િ ું કારણ છે...’ સમસ્ત દ િ પાપરૂપી વ ીર દ શ્મિો. બિા, હોં! પ ણ્ય-પાપ  બિ ું ભેગ ું. 

દ શ્મિોિી સેિાિી િજાિે લ ું ટિાર છે. લ ુંટિારો એટલે એિા સ્વભા વમાું એ છે િનહ. એ સ્વભા વિો 

આશ્રય લે એિા આ પાપિો િાર્ થયા નવિા ર હે િનહ. આહા હા..! ‘સ મસ્ત દ િ પાપોરૂપ  વીર...’ 
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પાપરૂપી વીરો, એિા દ શ્મિ ોિી સેિા, એિી િજાિા િાર્િ ું કારણ. ‘એ વા આત્માિા ખરેખર...’ 

એવો જે આત્મા, આ બિા  થઈિે કીિા એ. એિ ું ‘ખરેખર સ્વરૂપશ્રદ્ધ ાિમ ાિ જ છે...’ આવા 

આત્માિી સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ નિ કાળ છે. પ્રગ ટિી વાત િથી. નિ કાળ સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ. ‘એવ ા આત્ માિા  

ખરેખર સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ માિ જ છે...’ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે. લ્યો સમજાણ ું? ‘(અથાશત્ કારણદૃનિ 

તો ખરેખર ર્ દ્ધાત્માિી સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે).’ માથેથી પહેલ ું આવ્ય ું હત ું િે? કારણદૃનિ ત્યાુંથી 

ર્રૂ કય ું. પેરેગ્રાફથી. એ કારણદૃનિ ખરેખર ર્ દ્ધાત્મ ાિા, નિ કાળી ર્ દ્ધસ્ વરૂપિા  શ્રદ્ધાસ્વ રૂપ, 

શ્રદ્ધામ ાિ નિ કાળ એવ ી શ્રદ્ધ ા અુંદર પ ડી છે.  િીચે િ ોટ એકડો.  

‘સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ = સ્વરૂપ-અપેક્ષાએ શ્રદ્ધાિ.’ પોતાિ ું જે નિ કાળી  ધ્ર વ સ્વ રૂપ એિી શ્રદ્ધા  

અુંદરમાું, હોં! કેમ કે પ્રગટ સ મ્યગ્દર્શિ થાય તેિ  ું કારણ પણ સ્વરૂપશ્રદ્ધ ાિ નિ કાળ છે. સમદકતિી–

િમશિી દર્ા પ્રગટ થ ાય, તેિ  ું કારણરૂપ સ્વરૂપશ્ર દ્ધાિ નિ કાળ છે. એિા આ શ્રયે સમ્યગ્દર્શિ થાય  

છે. 

‘[જેમ કારણસ્ વભા વજ્ઞાિ (નિ કાળ) અથાશત્ સહજ જ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ છે,...’ પહેલા સ્વરૂપ 

પ્રત્યક્ષ કહ્ય ું હત ું િે? જેમ જ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્ય ક્ષ છે, નિ કાળ, હોં! જેમ નિ કા ળજ્ઞાિ અુંદર સ્વ રૂપપ્રત્યક્ષ 

જ છે. ‘તેમ કારણ સ્વભા વદૃનિ અ થાશત્ સ હજદર્શિ સ્વરૂપશ્ર દ્ધાિમ ાિ જ છે.]’ સહજદર્શિ કહ ો કે 

સ્વ રૂપશ્રદ્ધાિ માિ એમ બે ભેગા િાખ્યાિે. કહો, સમજાણ ું આમાું? પહેલા સ્વરૂપપ્રત્ યક્ષ કહી ગયા 

હતા. જ્ઞાિ સ્વ રૂપ પ્રત્યક્ષ છે એમ કહી ગયા હતા. એ ટલે ર્ ું? કે નિ કાળ આત્ મા જે છે, એિ ું જે 

જ્ઞાિ અુંદર એ સ્વ રૂપપ્રત્ય ક્ષ જ છે. પોતાિ ું પોતાિે આશ્રયે પ્રત્યક્ષ છે. એિે કો ઈિી અપેક્ષા છે 

િનહ. જેમ એ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ જ્ઞાિ પણ નિ કાળ છે, એમ સ્વરૂપશ્ર દ્ધાિમાિ પણ નિ કાળ છે. જેમ 

સ્વ રૂપ જ્ઞાિિી અપેક્ષાએ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ કીિ ું. તો અહીં યા દર્શિિી અપેક્ષાએ અથવા શ્રદ્ધાિ ી 

અપેક્ષાએ સ્ વરૂપશ્ર દ્ધાિ કહ્ય ું. બસ.  

અરે..! ચીજ કેટ લી પડી છે! લોકો સ્વાધ્યાય કરે િનહ, વાું ચે િનહ, મિિ કરે િનહ. એ મ િે 

એમ બહારિ ું એકલ ું આ પા ળો, આ પાળો અિે આ પા ળો. પાળા િાખીિે અુંદર પ ડ્યા છે. પાળા-

પાળા આ િૂળિા પા ળા ખે તરમાું િથ ી િાખતા? પાણ ી ભરાઈ ર હે. એમ પા ળા િાખ્યા. સાચ ું 

સમજવાિ ું એક કોર મ કી દી િ ું. આહાહા..! કહ ો, સમજાણ ું? 

‘[જેમ કારણ સ્વભ ાવજ્ઞાિ અ થાશ ત્ સહજ જ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ  છે, તેમ કારણસ્ વભાવદૃનિ  

(નિ કા ળ) અથાશત્ સહજદ ર્શિ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ માિ જ છે.]’ કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? આ નિ કાળ 

કારણદૃનિ, સ્વ રૂપશ્રદ્ધ ાિ  નિ કાળદર્શિ ઉપયોગ, એ તયા ભાવે અહીંયા કહ્ય ું? 

પરમપાદરણાનમ કભા વે કહ્ય ું. તમિે િ પૂછય ું. નિકાળ પરમપાદરણાનમ કભા વે કહ્ય ું. કારણદર્શિ 

ઉપયોગ નિ કાળ, કા રણસ્વરૂપ દૃનિ કે કારણદૃનિ કે કારણસ્વરૂપ શ્રદ્ધ ાિ એ બિ ું 
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પરમપાદરણાનમ કભા વે છે. સહજ કહ્ય ું હત ું િે. માથે આવી ગય ું. ‘એવ ો 

સ હજપર મપાદરણાન મકભા વરૂપ જેિો સ્વભ ાવ છે,...’ પહેલી લીટી. ઘણ ું ભરી દીિ ું છે. એિો અુંતર 

સ્વભા વ આ વો છે, એિો આશ્રય કરે તો િમશ થાય. બા કી કોઈ દેહિી દિયા કે દ યા, દાિ, વ્રતિ ી 

દિયાથી િમશ-બમશ છે િનહ. એમ નસદ્ધ કર વ ું છે. આહા હ ા..! સમજાણ ું કાુંઈ? એ કારણિી વ્યાખ્યા 

કરી.  

જેમ જ્ઞાિ માું કા રણસ્વરૂપ માું  સ્વ રૂપપ્રત્યક્ષ કહ્ય ું હત ું, એમ અહીંય ા કા રણદર્શિઉપય ોગમાું 

સ્વ રૂપ શ્રદ્ધાિ અિે સ્વ રૂપ કારણદૃનિ નસદ્ધ કરી. હવે કા યશ. પહેલા કારણદૃનિ હ તી િે એિી સામે 

કાયશદૃનિ. જ ઓ! અહીં દૃનિ દર્શિઉપયોગિે પણ દૃનિ કહેવામાું આવે છે. અિે ક્ષાનય કસમદ કતિે 

પણ દૃનિ કહેવામાું આ વે છે અિે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ માુંથ ી પ્રગટેલી સ મદક ત દર્ ા એિે પણ કાયશદૃનિ  

કહેવામાું આ વે છે. પણ આ કાયશદૃનિ  પૂણશ દર્શિિી વ્યાખ્યા છે અત્યારે.  

‘દર્શિા વરણ ીય-જ્ઞાિા વરણ ીયાદ દ ઘાનતક મોિ ા ક્ષયથી ઉ ત્પન્ન થ ાય છે.’ કાયશદૃનિ  કેમ 

થાય છે? આત્મામાું કેવળદ ર્શિ અિે કેવળજ્ઞાિ અિે સ્વરૂપદૃનિ પૂરી પ્રગટ બહાર માું, હોં! એ કેમ 

થાય છે? એ ‘દર્શિ ાવર ણીય-જ્ઞાિ ાવરણીયાદ દ ઘાનતક મ ોિા ક્ષયથ ી ઉત્પન્ન થાય છે.’ એ ચાર 

કમશિો િાર્ થવા થી આ કા યશદૃનિ પ્રગટે છે. દર્શિ ઉપયોગ, કાયશ ઉપયો ગ ત્યારે પ્રગ ટે છે એમ કહ ે 

છે. જ્ઞાિાવરણીય ભેગ ું લઈ લીિ ું છે. કારણ કે એ સાથે જ છે િે. સામે પ સ્તક છે. તયા ર્બ્દિો  

અથશ થાય છે એિ ું જરી ખ્યાલ આવે એવ ું છે. 

કાયશદૃનિ  એટલે કે કેવ ળદૃનિ, કેવળજ્ઞાિ સાથે રહેલ ું પ્રગ ટ કેવળદર્શિ ઉપયોગ, એ ચાર 

ઘાનતકમશિા ક્ષય થી ઉત્પન્ન થાય છે. લ્યો, ઠીક. િનહતર તો કાયશદૃનિ  તો દર્શિ ઉપયોગિા આશ્રય ે 

પ્રગટ થાય છે. દર્શિા વરણી ય કમશ િા િાર્થી પ્ર ગટ થાય  છે. પણ બિ ું સાથે લેવ ું છે િે? સમજાણ ું? 

ઓલા માું આવ્ય ું હત ું િે? ‘ચૈતન્ય અિ નવિાયી પદરણામ ઉપયો ગઃ’ આત્મા  વસ્ત , એમાું 

ચૈતન્યગ ણ, એિે અિ સરીિે થતો ઉપયોગ. એ ચૈતન્ય સામાન્ય િે નવર્ેષગ ણ બન્નેવ ાળા, સનહ ત. 

ચૈતન્યિવ્ય, એિ ું સામાન્ય નવર્ેષવાળ ું ચૈતન્ય. એિે અિ સરીિે થતો જ્ઞાિ અિે દર્શિિો ઉપયોગ. 

ત્યાું એટલ ું લીિ ું હત ું. એકલો ઉપયોગ ઓલાિા આશ્રયે. સમજાણ ું કાુંઈ? અહીં કહે છે કે આવી 

કાયશદૃનિ, ચાર  કમશિા િાર્ થી (ઉત્પન્ન થ ાય છે). કારણ કે કાયશદૃનિ માું દર્શિ ઉપયોગ સાથે આ  

બિ ું થાય છે. ‘પુંદડતજી’! ઘણ ું સૂક્ષ્મ. 

પહેલ ું એમ આવ્ય ું હત ું. ચૈતન્ય અિ નવિાયી પદરણામ ઉપયોગઃ. અ હીં કાયશદૃનિ િે નસદ્ધ 

કરતા, ચાર ઘાનતિો િાર્ થઈિે, જ્ઞાિોપયોગ, દર્શિો પયોગ, સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ, પૂણશ ક્ષાનયક દૃનિ 

વગેરે ચાર ઘાનતિા િાર્થી  ઉત્પન્ન થાય, એકસાથે ઉ ત્પન્ન થાય એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાણ ું 

કાુંઈ? િનહતર ત્યાું તો એવ ું કહ્ય ું કે ચૈતન્યિા ઉપયોગિ ે આશ્રયે અિ સરીિે બાર ઉ પયોગ થાય. 



ગાથા – ૧૩                         પ્રવચન નં. ૨૦                                  257 

 

તો શ્રદ્ધાિે આશ્રયે સમ્યક્, ચાદરિ િા આ શ્રયે ચાદરિ  વગેરે. પણ એ ગ ણભેદ િ લેતા. અહીં તો 

કાયશદૃનિ  પ્રગટી. દર્શિા વરણીય જ્ઞાિાવરણીય આદદ િો ક્ષય થઈ, એિી સાથે કાયશદૃનિ, 

કાયશકે વળજ્ઞાિ વગેરે સાથે પ્રગટ્યા છે. પૂણશ વીયશ, પૂણશ આિુંદ. કહો સમ જાણ ું કાુંઈ? ‘મિ ભાઈ’! 

આવ ું ઝીણ ું છે આ. ઘરમાું પ સ્તક રાખીિે થોડ ું ક વાુંચ વ ું જોઈએ કો’ક કો’ક દદ’. કો’ક કો’ક દદ’, 

હોં. આહાહા..! કે ટલી ઋનદ્ધ મોટી છે! આહાહા..! 

‘બી જી કાયશદૃનિ...’ એમ કીિ ું િે? પહેલી કારણદૃનિ કહી હતી. હવે આ બીજી કા યશદૃનિ. 

‘દર્શિા વરણ ીય-જ્ઞાિા વરણ ીયાદ દ ઘાનતક મોિ ા ક્ષયથી ઉ ત્પન્ન થ ાય છે.’ એ તો એક નિનમત્તિી 

વાત કર ી. પણ કાયશદૃનિ  પ્રગટે છે તો આખા િવ્યિ ો આશ્રય કર ીિે કેવળજ્ઞાિ, કેવળદર્શિ, 

અિુંતવીયશ, અિુંતઆિુંદ પ્રગટ થાય છે એટલે ચાર ઘાન તિો િાર્ થઈ જાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

‘આ ક્ષાનયક જીવિે—’ જ ઓ! એ જીવિે જ પયાશયવાળો ક્ષાનયકજી વ કહ્યો. પર મપાદરણાનમ ક 

નિ કાળ સ્વભા વ એિે આશ્રયે જે ક્ષાનયકજ્ઞાિ પ્રગટ્ય ું, એિે અહીં ક્ષાનય કજીવ કહ્યો. સ મજાણ ું કાુંઈ? 

‘આ ક્ષાનયક જી વિે–જેણે સકળન વમળ (સવશ થા નિ મશળ) કેવ ળજ્ઞાિ વ ડે િણ ભ વિિે જાણ્યા છે,...’ 

આહા હા..! છે વટે કહેર્ે કે ક્ષાનયક જીવિે ‘કેવ ળજ્ઞાિિી માફક આ (કાયશદૃનિ) પણ ય ગપદ્ 

લ ોકાલ ોકમાું વ્યાપિ ા રી છે.’ િીમે િીમેથી તો આ ચ ાલે છે,ભાઈ!  

આત્મા પરમ સ્વભ ાવભા વથી ભરેલ ું નિ કાળી તત્ત્વ (છે). એિો આશ્રય કરવા થી કાયશદૃનિ  

અથવા દર્શિઉપયો ગ પૂણશ પ્રગટ થ ાય છે. કહે છે કે  એ જીવિે કાયશદૃનિ  જે પ્રગટી અ થવા 

કાયશઉપયો ગ પ્રગટ્યો એ ક્ષાનયકભા વ છે. માટે ‘ક્ષાનયક જીવિે–’ એમ (કહ્ય ું). એ ક્ષાનયક દર્ા 

પ્રગટી એ વા જીવિે ‘(ક ાયશદૃનિ) પણ ય ગપદ્ લોકાલોકમ ાું વ્યાપિારી છે.’ તીથુંકરિો આિાર 

આપર્ે. આહા હા..! ‘જેણે સકળન વમળ (સ વશથા નિમશ ળ) કેવ ળજ્ઞાિ વડે િણ ભ વિિે જાણ્યા છે,...’ 

િણ ભ વિ ર્બ્દ એટલે લો કિા િ ણ ભાગ જાણ્યા એમ  િનહ, બિ ું જાણ્ય ું.  

‘નિજ આત્ માથ ી ઉત્પ ન્ન થતાું પર મ વ ીતર ાગ સ ખ ામૃતિ ો જે સમ િ છે,...’ કહે છે કે 

ક્ષાનયકજીવિે ર્ ું ર્ ું છે અિે  તેથી તેિ ે કાયશદૃનિ િ ું ર્ ું કા યશ છે? એ વાત કરે છે. ‘નિજ આત્માથી 

ઉ ત્પન્ન થતાું પરમ  વીત રાગ  સ ખા મૃતિો જે સ મ િ છે,...’ આહાહા..! પહેલ ું જ્ઞાિ  લીિ ું, (હવે) 

આિુંદ લીિો. ભગ વાિઆત્ મા અતીનન્િય આિુંદિ ો સાગર છે એમાું થી પ્રગ ટ થત ું. એમ. નિ કાળ 

આિુંદમાું થી, ‘નિજ આત્ માથ ી ઉત્પન્ન થતા...’ એ પણ આત્મા આખો લીિો. અિુંત ગ ણિો, 

અિુંતસ્વભા વિો એક સાગ ર, એવા આત્માથી ઉત્પન્ન થત ું. એ પયાશય છે. આ કેવળજ્ઞાિ કે આિુંદ  

એ પ યાશયિી વાત છે. 

‘પર મ વીત રાગ સ ખામૃત...’ ઓહો..! દ નિયાિા રાગિા સ ખ ઝેર જેવા (લાગે). એ છટૂીિે 

જેને પરમ વીતરાગ સ ખામૃતિ ો સમ િ ઉછળ્યો છે. આહાહા..! અહીં જરી પાુંચ-પચાસ લાખ કે 
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બે કરોડ-પાુંચ કરોડ થઈ જા ય તો એમ કહે આહાહા..! આપણે તો સરવાણી એ ટલી પૈસાિી આવે 

છે. વીરડામાું થી જેમ પાણી આવ્યા કરે. વીરડાિ ું પાણી દેખાય બે છાલીયા ર્ ું કહેવાય? છાનલયા. 

વીરડામાું બે છાન લયા પાણી દેખાય. વીરડો સમ જો છો? અમારે તો બિ ું ત્યાું ‘ઉમરાળા’માું હોય  

છે િે એટલે જોયેલ ું છે. તરસ લાગે ત્યાું જઈએ. બાય ું પાણી ભરતી હોય તો લ ાવો પ ીવાિ ું. ચોખ્ખ ું 

પાણી મળેિે તાજ ું. વીરડામ ાું બે છાનલયા હોય. પણ કાઢે તો હજારો છાનલયા િીકળ્યા જ કરે. 

એમાુંથી સર વાણી આવ્ય ા જ કરે. એમ આ પૈસા પેદા થાય એમાું સરવાણી આવ્ યા જ કરે. એ 

િૂળિી, હોં! અહીં આત્ મામાુંથી સર વાણી આવ્યા જ  કરે, એમ કહે છે. એવો દદરયો છે એ. 

સ ખામૃતિ ો સાગર. આહા હ ા..!  

એિે ‘આ (કાયશદૃનિ) પણ ય ગપ દ લોકાલોકમાું વ્યાપિા રી છે.’ એમ નસદ્ધ કરવ ું છે િે? 

‘જે ય થાખ્યાત િા મિા કાયશર્ દ્ધ ચાદ રિસ્ વરૂપ છે,...’ કાયશજીવ કેવા છે? ક્ષાનયકજી વ  અહીંયા કીિ ું. 

કાયશજીવ ઓ લામ ાું લીિ ું. જીવિે કારણજી વ અિે કાયશજીવ. કાયશજીવિે અહીં ક્ષાન યકજીવ કીિો. 

સમજાણ ું કાુંઈ? કેટલ ું યા દ ર હે આમાું? ઓલ ું તો છકાય િી દયા પાળવી, છ કાયિ ા પીયર... લખેિે 

ઓલા કાગળમ ાું? છકાયિ ા ગોવ ાળ, છ કાયિા પીયર, છ કાયિા ર ક્ષક. કોઈ રક્ષક િથ ી. કોિે પાળે? 

આત્મા કાુંઈ પરિે પાળી ર્કતો હર્ે? વ્યવહ ારિા લખ ાણ એવા સાર ા લાગે. છ કા યિા ગોવાળ, 

છકાયિ ા ગોવાળ. જેમ ગાયોિે રાખેિે એિો ગોવ ા ળ. છકાયિા જીવિે રાખે. રાખી ર્કે? પછી 

દયા પાળવી કે િનહ િ રાખી ર્કે તો? નવકલ્પ આ વે કે આ જીવિે હ ું િ મારુું. પણ એથી કર ીિે 

આ નવકલ્પિે કારણે એ બચ ી જાય કે દયા પ ળી જાય એિી એમ છે િનહ. અિે નવકલ્પ આવ્યો એ 

પણ દયા િથી. પોતાિા આત્માિી ત્યાું નહુંસા થઈ એટલી. 

અહીં તો ‘ય થાખ્યાત િ ામિા ક ાયશર્ દ્ધચાદ રિ...’ આહાહા..! જ ઓ! પ્રગટિી વ ાત છે, હોં! 

‘ય થાખ્યા ત િામિ ા કાયશર્ દ્ધ ચાદરિ સ્વરૂપ છે,...’ એ ક્ષાનયકજીવ. એિે આ વી કા યશદૃનિ હોય છે. 

સમજાણ ું કાુંઈ? આવા વખા ણ પણ કોઈ દદ’ સાુંભળ્યા િ હોય, લ્યો. આવો આત્મા છે અિે આિો 

આવો કદરયાવ ર અુંદર ભયો  છે. આત્મા છે બસ એ ક લ્યો. પણ ર્ ું આત્મા છે? આ હાહ ા..! 

‘જે સાદ દ-અિુંત અમૂતશ અતીંન િયસ્વભા વવાળ ા ર્ દ્ધસદ્ભતૂવ્ય વહારિયાત્ મક છે,..’ કહે છે, 

લ્યો. િય સ્વ રૂપ છે. જ ઓ! ‘જે સાદદ-’ કેવ ળદર્શિ આદદ સાદદ થય ું િે? િવી. અિુંતકાળ રહે વાિ  ું 

એ. અમૂતશ છે એ. ક્ષાનયકજીવ અતીનન્િય સ્વભ ાવવ ાળો  છે. ‘ર્ દ્ધસદ્ભૂતવ્ય વહા રિયાત્ મક છે,...’ 

ર્ દ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારસ્ વરૂપ જ છે કહે છે લ્યો. ભારે ભાઈ ટીકા! એ ‘ર્ દ્ધસદ્ભૂતવ્યવ હારિય ાત્મક...’ 

િીચે બગડો છે િે.‘તી થુંકરપર મદેવ ર્ દ્ધસદ્ભૂત વ્યવ હારિય સ્વરૂપ છે,..’ કાયશ છે િે એ. એ તો 

વ્યવહારિય સ્વ રૂપ છે. આહાહા..! પયાશય છે એ વ્યવહાર  છે. એિો છે માટે સદ્ભૂત છે. અુંર્ છે માટે 

વ્યવહાર છે. ર્ દ્ધસ દ્ભૂતવ્યવહા રિયસ્વરૂપ ભગ વાિ છે. તીથુંક ર કેવ ળજ્ઞાિી, કેવળદ ર્શિ એ  
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ર્ દ્ધસદ્ભૂતવ્યવ હારિય સ્વ રૂપ છે. લ્યો. ‘કે જે ર્ દ્ધસદ્ભૂતવ્ય વહા રિય સાદ દ-અિુંત...’ જયારથી દર્ા 

પ્રગટી ત્યા રથી સ ાદદ ‘અ મૂનતશક અિે અતીનન્ િયસ્વભા વવા ળો છે.’ એ િય આવો છે  એમ કહે છે. 

સમજાણ ું આમાું?  

‘અિે જે નિ લોકિા ભવ્ય જિોિે પ્રત્યક્ષ વુંદિાય ોગ્ય છે,...’ નસદ્ધ ભગવાિ તો પરોક્ષ થઈ 

ગયા. એ પ્રત્યક્ષ વુંદિ યોગ્ય િથી. આ તો તીથુંકર સમવસરણમાું ર્બરાજત ા  હોય, કા યશદૃનિવાળા, 

િણલોકિા ભવ્યજિોિે. જ ઓ! અહીં તો બિાિે પૂજિ ીય કહે છે. કેટલાય નવરોિ કરિાર ા હોય 

િે? એ એિી ગણતરી અહીં િનહ. ‘નિ લ ોકિા ભવ્યજિોિે પ્રત્યક્ષ વુંદિાયોગ્ય છે, એવા 

તી થુંકરપરમ દેવિે–કેવ ળજ્ઞાિિી માફક આ (કાયશદૃનિ) પણ ય ગપદ્ લોકા લોકમ ાું વ્યાપિ ા રી છે.’ 

એટલે સાથે લોકાલોકિે દે ખિારી છે. એક સ મયમાું લોકાલો કિે દેખે એવી એિે  કાયશદૃનિ  પ્રગટ 

થાય છે. એ નિ કા ળી જ્ઞાયકભાવ, સ્વભ ાવભા વ, ધ્ર વભા વ, પાદરણાનમ કભાવ એિ ો આશ્રય કરવાથી  

િમશિી ર્રૂઆ તથી પૂણશતા એિે આશ્રયે પ્રગટ થાય, એ  અહીં નસદ્ધ કર વ ું છે.                  

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગ રુદેવ !) 
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તેરમી ગાથામ ાાં ૩૪માાં પાને છે ને હિન્દી. છે? ૩૪. બન્નેમાાં સરખ ાં. ૩૪માાં પાને. પિેલી 
લીટી. 

‘આ ર ીતે કાર્યરૂ પ ે અને કારણરૂપે સ્વભ ાવદર્યનોપર્ો ગ કહ્યો.’ આવર્ ાં ‘ર્ેઠી’? ર્ ાં કહ્ય ાં? 

આ આત્મા જે વસ્ત  છે, તેમાાં દર્યનઉપર્ોગ અાંદરમાાં હિ કાળ છે. તેન  ે અિીંર્ા કા રણરૂપે કહ્યો. 

કારણ રૂપ દર્યનઉપર્ો ગ. આત્મા વ સ્ત  છે વ સ્ત , એમાાં હિ કા ળ દર્યનોપર્ો ગ છે, તેને 
કારણ દર્યનોપર્ોગ કહ્યો અ ને તેમાાંથી કેવ ળદર્યન ઉપર્ોગ પ્રગટ્યો તે કાર્યદ ર્યનઉ પર્ોગ થર્ો. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? ‘ર્ેઠી’! ર્ ાં? બે વાત થઈ.  

જેને કેવળજ્ઞાનરૂપી અ થવા કેવળદર્યન કાર્ોપર્ો ગ  પ્રગટ કર વો િોર્, તો  તેને 

કારણ ઉપર્ોગ જે હિ કાળી આત્મામાાં છે તેનો આશ્રર્ કરવો જોઈએ, એમ કિે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

પોતાન ાં સ્વરૂપ ચૈતન્ર્માાં હ િકાળ દર્યન ઉપર્ોગ ધ્ર વ રૂપ પડ્યો છે તેને કારણસ્વભાવ ઉપર્ોગ  
કિેવામાાં આવર્ો છે અને તેમાાંથી કેવ ળદર્યન ઉપર્ોગ પ્ર ગટ્યો તેન ે કાર્યસ્ વભા વ ઉપ ર્ોગ કિેવા માાં 

આવર્ો છે. તેન ો અથય કે કેવળદર્યનઉપર્ો ગન ાં કારણ હિ કાળ દર્યન ઉપર્ોગ છે. તેન ાથી એ ઉત્પન્ન 

થાર્ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? પિેલી વ ાત કા લે ઘણી ચાલ ી ગઈ. નોંધ િતી ને? કારણદૃહ િન  ાં ઘણ ાં કહ્ય ાં 
િત ાં.  

હિ કાળ આત્મા, જે મ અહવન ા ર્ી હિ કા ળ વ સ્ત  આત્ મા છે, એમ તેમાાં દ ર્યનઉપર્ોગ અ થવા 
દૃહિ અથવા સ્વ રૂપશ્રદ્ધાન  એ અાંદરમાાં હિ કાળ પડલેો છે. તેન  ે અિીંર્ા કારણદૃહિ કિે છે, 

કારણ દર્યનોપર્ોગ કિે છે અને સ્વરૂપશ્રદ્ધ ાનમાિ  શ્રદ્ધ ાનની અપેક્ષાએ કિે છે. ભારે ભાઈ! અન ે
તેન ાથી પ્રગટે એ ક ાર્યદૃહિ, કાર્યદર્યનઉપર્ ો ગ વગેરે કિે વામાાં આવે છે. 

‘હ વભા વદર્યનોપર્ોગ િવે પછ ીના સૂિ મ ાાં (૧૪ મી ગ ાથામ ાાં) િ ોવાથી ત્ર્ાાં જ દર્ાય વવા માાં 

આ વ ર્ે.’ આ તો સ્વભાવ દ ર્યનઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ. હવભાવદ ર્યન ઉપર્ોગની વ ર્ા ખ્ર્ા ૧૪મી  
ગાથ ામાાં આ વર્ે.  

‘[િ વે ૧૩મ ી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાાં ટીકાકા ર મ હનર ાજ શ્ર ી પદ્મપ્રભમલધ ારી દેવ શ્લોક 
કિે છે :]’ જાંગલમાાં વસનારા દદગાંબર મ હન સાંત િતા. આત્મધ્ર્ાની, જ્ઞાની, અમૃતના–અમૃતના  
ઓઘમાાં અન ભ વ કરતા િત ા. એવા મ હન શ્લોક કિે છે, જ ઓ! ૨૩. ઉપર ૨૩મો શ્લોક છે. 
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ग्ज्ञप्तिवतृ्यात्मकमकेमवे  
चतैन्यसामान्यप्तिजात्मतत्त्वम  ्।् 
मपु्तिस्पहृाणामयि ंतदुच्च-ै 
रेतिे मार्गणे प्तविा ि मोक्षः ।।२३।। 

આિા િા..! નીચે ઉસ કા અ થય િૈ.  

શ્લોકા થય :– ‘દૃહર્-’ દૃહર્ એટલે દર્યન. સમ્ર્ગ્દર્યન. પોતાન ાં ર્ દ્ધ ધ્ર વ ચૈતન્ર્ની પ્રતીહત 

અન ભ વમાાં થવી એવ ાં સમ્ર્ગ્દર્યન. હિ કાળ ધ્ર વ જ્ઞાર્ ક કારણપ્રભ , પોતાનો હનજ હિકાળ સ્વભા વ, 

તેન ી પ્રતીહત કરવી, અન ભ વ કરીને આ આત્મા ર્ દ્ધ આનાંદ છે એવો અન ભ વ કરીને પ્રતીહત  
કરવી, તેન  ાં નામ સમ્ર્ગ્દર્યન, મોક્ષનો મા ગય છે. કિો, ‘પાંદડતજી’! ભારે વાત!  

‘જ્ઞહિ-’ બીજો બોલ છે ને? જ્ઞહિ. પોતાન ાં હનજ ર્ દ્ધ ધ્ર વ સ્વરૂપ, પરમાત્ મા હનજ 
સ્વભા વ, તેન  ાં જ્ઞાન કરવ ાં. સ્વરૂપ ભગવાન આત્ મા હિ કાળી આનાંદ આદદ જ્ઞાર્કભા વને ધરનારો, 
એવા ધ્ર વ સ્વભા વન ાં જ્ઞાન ક રવ ાં તે જ્ઞાન છે. તે મોક્ષનો માગય છે. ભારે ઝીણ ાં! અને િીજ ાં.  

‘વૃહિસ્ વરૂપ...’ ચાદરિ સ્વરૂપ. ભગવાન આત્મા હનત્ ર્ાનાંદ પ્રભ ! તેમાાં લીન થવ ાં, 

અતીહન્િર્ આનાંદ ધ્ર વ માાં લ ીન થવ ાં, રમવ ાં, જમવ ાં, અતી હન્િર્  આનાંદનો હવર્ેષ ઉપ ભોગ કર વો, 

તેન  ાં નામ ચાદરિ  છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? દેિની દિર્ા ચાદરિ  નથી, નગ્નપ ણ ાં એ પણ ચાદરિ  નથી. 
પાંચમિાવ્રતન ો હ વકલ્પ રાગ ઉઠે તે પણ ચાદરિ  નથી. સમજાણ ાં કાાંઈ? ભગવાન આત્ મા હનત્ર્ાનાંદ 

સિજાનાંદની મૂહતય આત્મા છે, તેન ા શ્રદ્ધા-જ્ઞાનપૂવયક સ્વરૂપ ર્ દ્ધ માાં લીન (થવ ાં), રમવ ાં, જમવ ાં, 
ચરવ ાં, આનાંદના અન ભવ માાં  ચરવ ાં તેન  ાં નામ ભગવાન ચાદરિ  કિે છે. 

એ ‘(દર્યન જ્ઞાન ચાદરિ રૂપે પદરણ મત ાં)...’ એવા સમ્ર્ગ્દર્યનજ્ઞાન ચાદરિ થી પદરણહ મત– 

અવસ્થામ ાાં તેન ી દર્ા થવી. ‘એવ ાં જે એક જ ચૈતન્ર્સામાન્ર્ સ્વરૂપ હનજ આત્ મતત્ત્વ,...’ આિાિા..! 

એવ ાં જે એક ચૈતન્ર્ સ્વભા વ  સામાન્ર્ સ્વ રૂપ–ભેદ પડ્યા હવના. માિ ચૈતન્ર્... ચૈતન્ર્... ચૈતન્ર્... 

ચૈતન્ર્... સદૃર્ સ્વભાવરૂપ એવ ાં આત્મતત્ત્વ. ભારે ભાઈ! સાંતોની વાણી જ ઓ! ભગવાન આત્મા  

આ ર્રીર, વાણી તો નહિ, કમય નહિ, પ ણ્ર્-પાપ નહિ, એક સમર્ની હવકા સની દ ર્ા છે તે પણ 
નહિ અને ગ ણભેદ પણ નહિ. એકરૂપ હિ કા ળ. ‘એક જ ચૈતન્ર્સ ામાન્ર્રૂપ હનજ આ ત્મતત્ત્ વ,...’ 

સામાન્ર્ ચૈતન્ર્ સ્વભ ાવ ધ્ર વ, એકરૂપ એવ ાં સામાન્ર્ ચૈતન્ર્સ્વભા વ. સામાન્ર્ એ ટલે ભ ેદ પડ્યા 

હવના એકરૂપ ચૈતન્ર્ સામાન્ ર્તત્ત્વ, એવ ાં જે આત્મતત્ત્વ, તે ‘હનજ આત્ મતત્ત્ વ,...’ ભગવાનન ાં તત્ત્વ 
પણ નહિ. આિાિા..! તીથંક ર પરમેશ્વર જે થર્ા, ધમયના ર્રણમાાં તે ચીજ પણ નહિ. આિાિા..! 
એમાાં તો હનજ આત્માન ાં  ર્ર ણ છે. આિાિા..! ‘પાંદડતજી’! માગય ભ ારે, ભાઈ! 

‘એક જ ચૈતન્ર્સ ામાન્ર્રૂપ...’ ધ્ર વ, હનત્ર્ાનાંદ ચૈતન્ર્સ્વ ભાવ સ્વરૂપ, એ વ ાં જે આત્મતત્ત્વ, 

ભાવ, સ્વભાવવાન તે હન જાત્મતત્ત્વ. એ પોત ાનો આત્મસ્વભા વ, આત્ મતત્ત્વ, તેન ો આશ્રર્ 
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કરવાથી ‘મ ોક્ષેચ્ છ ઓને (મોક્ષનો)...’ ઇચ્છક–ઇચ્છા કર નારને મોક્ષનો માગય ત્ર્ાાંથી ર્રૂ થ ાર્ છે. 
આિા િા..! ‘હનજ આત્ મતત્ત્વ, તે મોક્ષેચ્ છ ઓને (મોક્ષનો) પ્રહસ દ્ધ મ ાગય છે;...’ જ ઓ! ર્ ાં કિે છે? 

ઘણી માહમય ક વાત છે. અનાંતકાળમાાં તેણે હનજ આત્મતત્ત્વન ાં ર્રણ લીધ ાં જ ન થી. આ મ તો  

માંગહળકમ ાાં કિે છે ને! ‘અદરિાંતાર્રણ મ  , હસદ્ધાર્રણ મ  , સાિૂર્રણમ   કેવ ળી પણ્ણિો ધમ્મો ર્ર  
ણમ  ’ માંગહળકમાાં એ વ ાં આ વે છે કે નહિ? એ તો વર્વ િારની વાત છે, ભગ વાન! હનશ્ચર્થી તો 

પોતાનો ધ્ર વ ચૈતન્ર્ મૂહતય ભગવાન એ હનજ ર્રણ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આિા િા..! 

‘હનજ આત્મત્ત્ વ....’ પોતાન ાં હનજ સ્વરૂપ. હિ કાળ અસ્સ્ત સિામાિ ર્ દ્ધ સ્વભા વનો ભાંડાર 

ભગવાન, એવ ાં આત્મતત્ત્ વ. ‘તે મ ોક્ષેચ્છ ઓને (મોક્ષનો) પ્રહસ દ્ધ મા ગય છે;...’ એ આત્મતત્ત્વ એ જ 

મોક્ષન ો પ્રહસદ્ધ માગય છે. અથાયત   એના આ શ્રર્થ ી ઉત્પ ન્ન થાર્ છે તે મોક્ષમ ાગય. ભ ારે ઝીણી વ ાત, 
ભાઈ! ર્ ાં કહ્ય ાં સમજાણ ાં કાાંઈ? અાંદર આત્મા જે વસ્ત  છે વસ્ત , અનાદદઅનાંત–આ દદ અને અાંત 

વગર–અને તેન ો સ્વભાવ, જ્ઞાન આદદ. સામાન્ર્ ચૈતન્ર્, સામાન્ર્ એટલે એકરૂપસ્વ રૂપ. એવા 

સામાન્ર્ સ્વભ ાવરૂપ જે આત્મતત્ત્વ છે, તે મોક્ષની ઇચ્છાવ ાળા જીવને તે જ આત્મતત્ત્વન ાં ર્રણ 
થર્ ાં તે જ મોક્ષમાગય છે. લ્ર્ો. અિીં બે મોક્ષમાગય  છે એની ના કિે છે. હનશ્ચર્ પણ મોક્ષમાગય છે 

અને વર્વિાર પણ મોક્ષમાગય છે એની આ ચાર્ય ના પાડે છે. ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ સાંત  

જાંગલવાસી િતા. મ હન તો પિેલા જાંગલમ ાાં જ રિેતા િ તા. સમજાણ ાં કાાંઈ? મિા આ નાંદસ્વ રૂપમાાં 
મસ્ત, બિારમાાં નગ્નદ ર્ા, વસ્ત્રનો એક ટૂક ડો પણ નહ િ. એવી દર્ા સાંતોની િત ી. એ જાંગલમાાં 
રિેતા િત ા. વીતર ાગમાગયમ ાાં, િોં! બી જા માગયમાાં નગ્ન ર િે તે માગય નહિ. સમ જાણ ાં કાાંઈ? આિા િા..! 

ભગવાન આત્મા અાંતરમાાં સામાન્ર્ એ ટલે એ કરૂપ. આનાંદજ્ઞાન ચૈતન્ર્સામાન્ર્  આદદ 

સદૃર્ ર્સ્ત તઓ પ ડી છે. એ વી સદૃર્-ર્સ્ત તન ાં તત્ત્વ જે ભગવાન આત્મા તે જ એક મોક્ષમાગય છે. 

અથાયત   તેન ો આશ્રર્ કરવા થી મોક્ષમાગય ઉત્પન્ન થાર્ છે. ભારે વાત. છે? શ્લોક છ.ે જ ઓ! અાંદર 
શ્લોક છે. પ સ્તક રાખ્ર્ ાં છે કે નહિ?  

‘હનજ આત્ મતત્ત્ વ,...’ કેવ ાં હનજ આત્મતત્ત્વ? કે એક ચૈતન્ર્સામાન્ર્ રૂપ, સદૃર્ સ્વભા વનો 
હપાંડ ભગવાન આત્મા, ‘તે મ ોક્ષે ચ્છ ઓને (મોક્ષનો) પ્રહસ દ્ધ મા ગય છે;...’ અનાદદથી પ્રહસદ્ધ છે એમ 

કિે છે. વીત રાગ સવયજ્ઞ પ રમેશ્વરન ા માગયમાાં એ તો પ્રહસદ્ધ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આત્મતત્ત્વ  

ભગવાન, હનત્ર્ાનાંદ પ્રભ , ધ્ર વ સ્વભ ાવી, એ ક સ્વભા વ ી, સામાન્ર્ સ્વભ ાવી સદૃ ર્  જ્ઞાન આનાંદ 
આદદ અનાંત સ્વભાવી વ સ્ત , એ આત્મતત્ત્વ જ મોક્ષમાગય  છે. અથાયત   એ આત્મતત્ત્વના આશ્રર્થ ી  

ઉત્પન્ન થર્ો તે જ મોક્ષમાગય છે. પરના આશ્રર્થી, દેવ-ગ રુ-ર્ાસ્ત્રની શ્રદ્ધા આદદ  હવકલ્પ છે એ 

મોક્ષમાગય નથી, એમ કિે છે. આિાિા..! કિ ો, ‘પાંદડતજી’! એમાાં એવો અથય છે? એ ‘જર્પ ર’માાં 
સાંસ્કૃતન ા પ્રોફેસ ર છે. આ અમારા ‘જર્પ ર’ના વૃદ્ધ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ‘જર્પ ર’ જવાન ાં છે ને? 
પાંદર દદવસ તો કહ્યા છે. 
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મ મ ક્ષ  :– એકવીસ દદવસ. 

ઉિર :– કે ટલા? 

મ મ ક્ષ  :– એકવીસ. 

ઉિર :– ના મેં કહ્ય ાં જ નથી. તમારી મેળાએ કહ્ય ાં છે. એ તો પાંદર દદવસ કહ્ય ાં છે. કદાહ ચત   
ર્રીર અન કૂ ળ િોર્ તો વીસ દદવસ. બ સ. એકવ ીસ દ દવસ નહિ. વ ળી આ તર્ાાંથી કાઢ્ ાં? તમે 

લોભી થઈ ગર્ા. સમ જાણ ાં કાાંઈ?  

કિે છે, આિા િા..! પ્રભ ! તા રી પાસે તો ભાંડાર ભર્ ો છે. તારા સ્વભા વમાાં તો  મિાભાં ડાર-

ખજાનો છે. અનાંતઆનાંદ, અનાંતજ્ઞાન, અનાંતર્ાાંહત, અનાંતસ્વચ્છત ા, સામ ાન્ર્ અનાંત સ્વભા વ  

પડ્યો છે. એવ ાં આત્મતત્ત્વ ભગવાન (ઉપર) અાંતમ યખ દૃહિ કરીને, હવકલ્પ અને હનહમિન ાં લક્ષ 
છોડીને, ભગવ ાન આત્મા હ નજ આત્મતત્ત્વન ાં જે અવલાં બન લે છે તે જ મોક્ષનો માગય પ્રહસદ્ધ છે. 
વીતરા ગ સ્જનવર તીથં કરદે વના માગયમાાં આ માગય અનાદદથી પ્રહસદ્ધ છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? 

‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ લ્ર્ો. અસ્સ્ત-નાસ્સ્ત કરી, આ અનેકાાંત કર્ ં. કેટલ ાં સ્પિ કર્ ં 

છે! પોતાના ભગ વાન અનાં ત અનાંત સામાન્ર્ ર્સ્ત ત સ્વભાવ સ્વ રૂપ ભગ વાન આ ત્મતત્ત્વ, તેન ા 

આશ્રર્ થી, તેન ા અવલાંબન થી, તેન ા સન્મ ખથી, જે દૃહિ, જ્ઞાન અને લીનતા થાર્ છે, તે એક જ 
મોક્ષમાગય જૈનદર્યનમાાં પ્રહસદ્ધ છે. ‘આ મ ાગય હવન ા મોક્ષ નથી.’ વર્વિાર વચ્ચે ઉત્પ ન્ન થાર્ છે. 
જર્ાાં સ ધી વીતરા ગ ન િોર્  ત્ર્ાાં સ ધી વર્વિાર વચ્ચે આવે છે. પણ એ મોક્ષમ ાગય નથી.  

મ મ ક્ષ  :– માગય પ ર્ાયર્માાં થાર્  છે. 

ઉિર :– મોક્ષમ ાગયનો અથય જ્ઞાન, ઉપચાર, કથન. 

‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ િણકાળ, િણલોકમાાં. સમ જાણ ાં કાાંઈ? કિો, ‘ભીખાભાઈ’! 

ભારે ઝીણ ાં, િોં. સાચ ી વાત છે. ‘(મ ોક્ષનો) પ્રહસ દ્ધ મ ાગય છે;...’ આમ તો ર્બ્દ કહ્ય ો છે. આિા િા..! 

બાપ ! અનાંતકા ળથ ી પ્રભ ! આવો પ્રહ સદ્ધ મા ગય ઇ ન્િો, ગ ણધરોની વચ્ચે ભ ગવાન ફર માવત ા િતા. 

આિા િા..! સમજાણ ાં કાાંઈ? અધય લોકના દહક્ષણના સ્વ ામી ર્િેન્િ, ઉિરના અધયલ ોકના સ્વ ામી  

ઇર્ાન ઇન્િ એવા સો-સો ઇ ન્િોની વચ્ચે, ગણધર ો, સાંતો ના અગ્રેસર એ વા સાંત ગણ ધર, એમની 
વચ્ચે ભગવ ાન આમ કિેતા  િતા. સમજાણ ાં કાાંઈ? એ વાત‘ક ાંદક ાંદાચાર્યદેવ’ કિે છે, એ જ વાત  

‘પદ્મપ્રભમલધાર ીદેવ’ કિે છે. અમે તો કાાંઈ કિેતા નથી. આ તો પરાંપરા ગણધરોથી  ચાલી આ વી 
છે એ વાત અમે કિીએ છીએ. સમજાણ ાં કાાંઈ? ભારે માગય, ભાઈ! 

‘આ માગય હવન ા મ ોક્ષ નથી.’ છે અાંદર? જ ઓ! ‘रतेिे मार्गणे प्तविा ि मोक्षः’ સાંસ્કૃતમા ાં 

છે. વર્વિારથી મોક્ષમ ાગય નહિ. આિાિા..! હનહમિન ા  અવલાં બનથી હ વકલ્પ ઉત્પ ન્ન થાર્ છે 
તેન ાથી મોક્ષમાગય નહિ. પોતાના હનજ સ્વભાવના અ વલાંબન થી હનહવયકલ્પ વીતરાગી પર્ાયર્ 

ઉત્પન્ન થાર્ તે મોક્ષમાગય એક જ છે. આ િાિા..! સમ જાણ ાં કાાંઈ? એ ૧૩ ગાથા. મૂળ તો એ માાં 



264  નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

કારણ કિે વ ાં િત ાં ને. એ કારણને અિીંર્ા ચૈતન્ર્ સામાન્ ર્ કહ્ય ાં. કારણદૃહિ, કા રણદ ર્યન ઉપર્ોગ. 
એ ૧૩મી ગાથામ ાાં છે ને? 

મ મ ક્ષ  :– હિ કા ળી િવર્ને જ મોક્ષમ ાગય કિી દીધો. 

ઉિર :– એ માગય જ એ છે. એનો આશ્રર્ કર વાનો અથય કે એ જ મોક્ષમાગય છે. આિા િા..! 

જગતને સત્ર્ વાત સાાંભળવી મ શ્કે લ પડી ગઈ છે, દ લયભ થઈ ગઈ. અને સમજવી અને અાંતરમાાં 

રુહચ કર વી, પદરણમન (થવ ાં) એ તો અલૌદકક વાત થઈ ગઈ.  

વીતરા ગ સવય જ્ઞ પરમે શ્વર હ િલોકના થ એમ કિે છે, ભગવાન! જ ઓ! આત્માને ભગવાન  
તરીકે જ સાંબોધે છે. તારો સામાન્ર્ હિ કા ળી સ્વભા વ, પર્ાયર્–હવર્ેષ અવસ્થા હવ નાનો, વતયમાન  

અવસ્થા જે દર્ા હવર્ેષ છે એ હવનાન ાં. હિકાળ જ્ઞા ર્ક ધ્ર વ સ્વભા વભા વ ચૈતન્ર્ સામાન્ર્  

દર્યનઉપર્ોગ વગેરે વ ગેરે એવા સામાન્ર્ સ્વભાવરૂપ આત્મતત્ત્વ, એ જ એ ક મોક્ષનો માગય છે. 
િણ વાત લીધી. હિ કાળ સ ામાન્ર્ સ્વભાવ એ ર્સ્ત ત, એવ ાં આત્મતત્ત્વ ર્સ્ત તવ ાન અને એના 

આશ્રર્ થી મોક્ષમાગય પ્રગટ થર્ો એ પર્ાયર્ છે. િવર્-ગ ણ અને  પર્ાયર્ િણે આવી ગર્ા. ઇ વળી 
ર્ ાં કહ્ય ાં?  

ફરીને. જ ઓ! ‘એક જ ચૈતન્ર્સ ામાન્ર્રૂપ...’ એક જ હનજ આત્મતત્ત્વ. એમ. કેવ ાં છે? કે 

ચૈતન્ર્સામાન્ર્ રૂપ. આ તો અધ્ર્ાત્મની વાત છે, ગાંભીર વાત છે. ભગવાન આત્મા  એ તો વસ્ત  
િવર્ તત્ત્વ થર્ ાં, પણ એનો સામાન્ર્ દર્યન ઉપર્ોગ હ િકાળી કાર ણ ઉપર્ોગ, હિ કાળી સ્વભાવ 

સામાન્ર્ ઉપર્ોગ એ ગ ણ થર્ો અને એ ગ ણને ધરનારુાં તત્ત્વ તે જ મોક્ષમ ાગય. એનો અથય એ કે 

એ તત્ત્વની અાંતમ યખ થઈને, જે સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચ ાદર િની વીતરાગી પર્ાયર્  ઉત્પન્ન થાર્ તે 
મોક્ષમાગય. તો િવર્-ગ ણ-પર્ાયર્ િણે આવી ગર્ા. ‘ર્ઠેી’! સમજાણ ાં કાાંઈ? િવર્-ગ ણ-પર્ાયર્ ર્ ાં 

છે? ભગવાન જાણે. થઈ ર હ્ય ાં. આપણે તો કરો ને ધમય. પણ તર્ાાંથી? ધૂળમાાં ધમય થર્ે? ચીજ ર્ ાં 

છે એ સમજર્ા હવના ધમય તર્ાાંથી ઉત્પન્ન થાર્ છે અને ઉત્પન્ન થનારી ર્સ્ત ત કેટલી  સામર્થર્યવ ાળી  
છે, એની ખબર હવના ધમય તર્ાાંથી થર્ે? ભગવાન આત્મા આિાિા..! ભારે પણ. આવી તો ટી કા  

કરી છે ને કિે છે કે અમને માન્ર્ નથી. એને ઉડાડે. દર્ય નઉપર્ોગની વ ાત િતી ને આમાાં? ભાઈ! 
કારણ દર્યનઉપર્ોગ. આિા િ ા..! 

મ મ ક્ષ  :– એમ ાાંથી સ્ વરૂપ શ્ર દ્ધા કાઢી, એમાાં થી મોક્ષમ ાગય  કાઢ્ો. 

ઉિર :– એ બધ ાં. કારણદર્ય નઉપર્ોગ હિ કાળી, કા રણ હિ કાળી શ્રદ્ધ ા, સ્વરૂપશ્ર દ્ધા હિ કાળી, 

એ બધ ાં સામાન્ર્. એ ચૈતન્ર્ સામાન્ર્, એકરૂપ સામાન્ ર્ એવ ાં જ આત્મતત્ત્વ. એ આત્મતત્ત્વ તે 

જ મોક્ષમાગય. એટલે? એ મો ક્ષમાગયની, સમ્ર્ગ્ દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિ ની પર્ાયર્નો આધાર  આત્મા છે, 
પર છે નહિ. વર્વિાર મોક્ષમ ાગય જે કિે વામ ાાં આવર્ ાં એ  તો  હનહમિન ાં જ્ઞાન કરાવવા માટે કહ્ય ાં. વસ્ત   
એ ન થી. વસ્ત  આ એ ક જ મોક્ષમાગય છે.  
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‘તે (મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ એમ કહ્ય ાં ને? ‘मपु्तिस्पहृाणामयि ंतदुच्य’ै મોક્ષનો  
માગય. ‘णामयि’ं એટલે માગ ય કહ્યો. ‘तदुच्य’ै એટલે પ્રહસદ્ધ છે. જૈનમાગયની અાંદર, વીતરાગમ ાગયની  

અાંદર અનાદદથી કેવ ળી ચાલ્ર્ા આવર્ા છે. સાંસાર-જગત અનાદદ છે. કેવળી પણ અનાદદથી સાથ ે 

જ છે. આ જગતમાાં તર્ારે પણ કેવળી નિોતા, એમ  કદી બનત ાં નથી. અનાદદ થી કેવ ળી છે, 
અનાદદથી હસદ્ધ છે, અનાદદથી મોક્ષમ ાગય છે, અનાદદથી હમર્થર્ા માગય પણ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

અનાદદથી કે વળી ભગવાન આમ કિેતા આવે છે. પ્રહસદ્ધ માગય છે, એમ કિે છે. ઓિોિો..! અાંદર 

ભગવાન અાંતર સ્વભા વનો માલ લઈને પડ્યો છે. એવા સામાન્ર્ સ્વભા વરૂપ આત્ મ તત્ત્વ, એ જ 
મોક્ષમાગય. એટલે? એ તત્ત્ વ ની અાંતમ યખ થઈને ર્સ્ત તમાાંથી જે વર્ત તતા સમ્ર્ગ્ દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિ, 

વીતરા ગી હનદોષ આનાંદરૂપી  દર્ા પ્રગટ થઈ, તે જ એક મોક્ષમાગય છે, અન્ર્ કોઈ મોક્ષમાગય નથી. 
કિો, સ મજાણ ાં કાાંઈ? એ ૧૩મી ગાથા થઈ. ૧૪મી. 

चक्ख ुअचक्ख ूओही प्ततप्तणण प्तव भप्तणद ंप्तवहारप्तदप्ति प्ति।् 
पज्जाओ दुप्तवयप्पो सपरावके्खो य प्तणरवके्खो्।।१४।। 

નીચે િદરગીત :- 

ચક્ષ , અચક્ષ , અવહધ—િણ દ ર્યન હવભાહ વક છે ક હ્યાાં; 

હનરપ ેક્ષ, સ્વપ રાપેક્ષ–એ બ ે ભેદ છે પ ર્ાયર્ના. ૧૪. 

આ ૧૩મી ગાથામાાં કારણદર્યનઉપર્ોગ અને કાર્ય દર્યનઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ. 
કારણ સ્વભ ાવદ ર્યનઉપર્ોગ  અને કાર્યસ્વભ ાવદર્યનઉ પર્ોગ. ‘ર્ાાંહતભાઈ’! ૧૩મી ગાથામા ાં 

ભગવાન આત્મા માાં હિ કાળી દર્યન ઉપર્ો ગ રૂપી ર્સ્ત ત છે. એ કા રણદર્યન ઉપર્ો ગની વર્ાખ્ર્ા  

થઈ, જે હિકાળ છે. અને તેમાાંથી વર્ત ત કાર્ય કેવળદ ર્યન પ્રગટ થાર્ છે, તે કાર્યસ્ વભાવદર્યન 
ઉપર્ોગ, સ્વભ ાવદ ર્યનઉપ ર્ોગ કિે વામ ાાં આવર્ ાં છે. િવે હવભાવદ ર્યન ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા કરેછે. 

‘આ, અ ર્ દ્ધ દર્યનન ી...’ અર્ દ્ધ દર્યન, જ ઓ! હવભા વ કિો કે અર્ દ્ધ (કિો). ‘ત થા ર્ દ્ધ 
ને અર્ દ્ધ પર્ાયર્ની...’ ભાષા એમ લીધી. અર્ દ્ધ દર્યન કિો કે હવભા વદર્યન. હવભા વદર્યન કહ્ય ાં 

િત ાં ને? એને અિીં અર્ દ્ધ દર્યનની વર્ાખ્ર્ા કરી છે. અ ને ‘ર્ દ્ધ  ને અર્ દ્ધ પર્ાયર્ની સૂ ચના છે.’ 
અવસ્થા. ર્ દ્ધદર્ ા અને અર્ દ્ધદર્ા. દર્ા એ ટલે પ ર્ાયર્. 

‘જે મ મહત જ્ઞાના વરણ ીર્ કમયન ા ક્ષર્ોપર્મ થી (જી વ) મૂતય વ સ્ત ન ે જાણે છે,...’ પોતાના 

પ રુષાથયના કારણે મહત જ્ઞાન ાવરણીર્ માાં કમયનો ક્ષર્ોપ ર્મ થર્ ાં, તો પોતાના જ્ઞા નની પર્ાયર્માાં 
હવકા સ–ક્ષર્ ોપર્મ રૂપ જ્ઞા નની દર્ા ઉત્પન્ન થઈ. એ દર્ાથી મૂતય વ સ્ત ન ે આત્મા જાણે છે. 
મહતજ્ઞાનનો ન્ર્ાર્ આપ્ર્ો.  

‘તે મ ચક્ષ દર્યના વરણ ીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મ થી...’ ચક્ષ  તો હનહમિ છે. તેન ાથી કોઈ જાણત ાં 

કે દેખત ાં નથી, પણ જાણવા પિેલા દેખવાનો ઉપર્ોગ અાંદરમાાં થાર્ છે એ ‘ચક્ષ દર્યન ાવર ણીર્ 
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કમયના ક્ષર્ોપર્ મથી (જી વ) મૂતય વસ્ત ન ે દેખે છે.’ દેખવાનો અથય કે ‘સામાન્ર્પ ણે અવ લોક વ ાં;...’ 
નીચે નોટ છે. ‘સામાન્ર્ પ્રહતભાસ થવો.’ એ સૂક્ષ્મ વાત છે. જાણવાનો વેપાર થર્ ા પિેલા એ ક 

અાંતમ યખ અાંતરનો વેપાર થવો, તેન  ાં નામ સામાન્ર્દર્યન ઉપર્ોગ કિે છે, દેખવ ાં કિે છે. ભારે ભાઈ! 

જેમ મહતજ્ઞાન ાવરણ ીર્ના ક્ષર્ોપર્મથી હ વકા સથી મૂતય વસ્ત ન ે જાણે છે, એમ  ‘ચક્ષ દર્યન ાવર ણીર્ 
કમયના ક્ષર્ોપ ર્મ થી (જીવ) મૂતય વસ્ત ને દેખે છે.’ એમ કિે છે. જાણે છે એ પિેલા દેખે છે. 

છદ્મસ્થની વાત છે ને આ તો પ િેલી.  

‘જે મ શ્ર ત જ્ઞાના વરણ ીર્ કમયન ા ક્ષર્ોપર્મ થી (જી વ) શ્ર ત દ્વાર ા િવર્શ્ર તે કિેલ ા...’ કેવ ાં 

આવર્ ાં જોર્ ાં? ઓલામાાં એટલ ાં ન કહ્ય ાં. ફતત ક્ષર્ોપર્મથી મૂતય વસ્ત ન ે જાણે છે. આમાાં આત્ મામ ાાં 

સ્વભા વના આશ્રર્ થી જે ભાવશ્ર તજ્ઞ ાન ઉત્પન્ન થાર્ છે, તે ‘શ્ર ત દ્વાર ા િવર્શ્ર તે કિેલા...’ ર્ાસ્ત્રના 
ર્બ્દોમ ાાં, િવર્શ્ર તમાાં ભગ વાને જે કિેલ ાં, ‘મૂતય-અમૂતય સ મસ્ત વ સ્ત સમૂ િને પરોક્ષ રીતે જાણે 

છે,...’ શ્ર તજ્ઞાનથી જાણે છે એમ કિે છે. પરને જાણવાની વાત અિીં છે. સ્વને જાણવાની વાત 

નથી. ‘શ્ર ત દ્વાર ા િવર્ શ્ર તે કિે લા મૂતય-અ મૂતય સ મસ્ત વ સ્ત સ મૂિને પર ોક્ષ રીતે જાણે છે,...’ જ ઓ! 
શ્ર તજ્ઞાન માાં, પોતાની પર્ાયર્માાં ભગવાને િવર્શ્ર તમાાં સ મસ્ત વસ્ત  કિી, તેન ે પરોક્ષ રીતે જાણે 

છે. પરોક્ષ કહ્ય ાં. િવર્શ્ર ત દ્વારા કિેલ ાં, સમસ્ત વ સ્ત ને મૂતય-અમૂતયને ભાવશ્ર તજ્ઞાન પોતાની 
પર્ાયર્માાં જાણે છે. તેન  ેભાવશ્ર ત કિે વામ ાાં આવે છે. 

‘તે મ અચક્ષ દ ર્યનાવ રણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્ મથી (જી વ) સ્પ ર્યન, રસન, ધ્રાણ અને શ્ર ોિ 

દ્વ ારા  તે ને ર્ો ગ્ર્ હવષર્ ોને દેખે છે.’ દેખતાનો અથય સામાન્ર્પ ણે અવલોકવ ાં. ‘જે મ 
અ વહધજ્ઞ ાના વરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્ મથી (જીવ) ર્ દ્ધપ દ  ગ લપર્ંત (–પરમ ાણ  સ ધીના) મૂતયિવર્ને 

જા ણે છે, તેમ અવહધ દર્યનાવરણીર્ ક મયના ક્ષર્ોપર્ મથી (જીવ) સ મસ્ત મૂતય પદાથયને દેખે છે.’ 
લ્ર્ો. જાણવ ાં-દેખ વ ાં બન્ને સા થે લેવ ાં છે.  

‘(ઉપર પ્ર માણે) ઉપર્ોગન ાં વર્ાખ્ર્ ાન ક ર્ાય પછી અિીં પર્ાયર્ન ાં સ્વરૂપ કિેવામાાં આવે  

છે:’ વર્ાખ્ર્ા ઘણી લાાંબી. પિેલા તો એ મ કહ્ય ાં કે આત્ માનો જ્ઞાનઉપર્ો ગ બે પ્ર કારના. એક હિ કા ળ 

જ્ઞાનઉપર્ો ગ અને વતયમાન કાર્ય જ્ઞાનસ્વભા વ ઉપર્ો ગ. જ્ઞાનઉપર્ોગના બે પ્રકારઃ એક કારણ  

સ્વભા વ ઉપર્ોગ. સ મજાણ ાં  કાાંઈ? અને એક જ્ઞાનઉપ ર્ોગના સ્વભાવન ી વાત થ ઈ. હવભાવમાાં 
ચાર જ્ઞાન. ચાર જ્ઞાન હવભાવ છે ને! પણ થાર્ છ ે ચૈતન્ર્ અન હવધાર્થી, પોતાથી. જ ઓ! અિીં  

નાખ્ર્ ાં છે કમયના ક્ષર્ોપર્મ માાં, િોં! પણ પિેલા ખ લાસો આપી દીધો છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એમ 

દર્યન ઉપર્ોગના બે ભેદ : કારણદર્યન ઉપર્ોગ હિ કાળી અને કાર્યદર્યન ઉ પર્ોગ. અને 
હવભાવદ ર્યન ઉપર્ોગના િ ણ પ્રકાર. પેલા હવભાવજ્ઞાન ના ચાર પ્રક ાર િતા. મહત, શ્ર ત, અવહધ, 

મનઃપર્યર્. દર્યનમાાં િ ણ છ ેચક્ષ , અચક્ષ  અને અવહધ. તેન ી વર્ાખ્ર્ા થઈ. િવે પર્ાયર્ની વર્ાખ્ર્ા 

કરે છે. ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ. છે તો ઉપર્ોગ, કાર્ય ઉ પર્ોગ તે પણ પર્ાયર્. પણ અિીં સ્ભન્ન 
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પર્ાયર્ની વાત િવે કરવાની છે. ર્ ાં કહ્ય ાં? નહિતર તો આત્મા વસ્ત  હિકાળી છે, જ્ઞાન દર્યન કારણ  
જ્ઞાન એ તો ધ્ર વ છે, પણ સ્વભાવકાર્ય જ્ઞાન, સ્વભાવકાર્ય  દર્યન, હવભાવ ચાર જ્ઞાન, અને હવભાવ 

િણ દર્યન છે તો પર્ાયર્. પણ આ તો બીજી જાતની  પર્ાયર્ િવે કિેવી  છે. ‘વ જ ભ ાઈ’! આ 
કાર્યપર્ાયર્ પર્ાયર્ નથી? 

મ મ ક્ષ  :– અર્ દ્ધદ ર્યન પોતે જ પર્ાયર્ છે. 

ઉિર :– પર્ાયર્ છે, પણ આ બીજી જાતન ી પર્ાયર્ વણયવવી છે. પર્ાયર્નો ભેદ િવે કિેવામાાં 
આવર્ે. આ િાિા..!  

‘અિીં પર્ાયર્ન ાં સ્વરૂપ કિેવામાાં આવે છે : ‘पप्तर समन्तात  ् भदेमपे्तत र्गच्छतीप्तत पया ायः’ 
અ થાયત   જે સવય તરફથી ભેદને પામે તે પર્ાયર્ છે.’ વસ્ત , આત્મા અને તેન ી ર્સ્ત તઓ, તેમાાં પર્ાયર્ 

અાંર્રૂપે ભેદ પ ડે તેન  ેપર્ાયર્ કિેવા માાં આ વે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? વસ્ત  આત્મા, તેન ા જ્ઞાન, દર્યન 
આદદ હિ કા ળી ગ ણ, તેન ી એક સમર્ન ી અવ સ્થા ભેદ રૂપ પર્ાયર્. ગ ણ અને િવર્ હિ કાળી એ ત ો  
અભેદ થર્ા, તેન ી એક સમ ર્ની પર્ાયર્ અવસ્થા ભેદરૂપ  તેન  ેપર્ાયર્ કિેવામાાં આ વે છે. 

‘તે માાં, સ્વભ ાવપર્ાયર્ છ િવર્ને સ ાધારણ છે,...’ સ્વભાવપર્ાયર્. છ િવર્ છે ને? ભ ગવાન ે 

જોર્ા. ભગવ ાને કેવ ળજ્ઞાન માાં જાહતએ છ િવર્ જોર્ ા છે. સાંખ્ર્ા અનાંત. અનાંત આત્માઓ, અનાંત  

પરમાણ ઓ, કાળાણ ઓ અ સાંખ્ર્, ધમાયસ્સ્ત, અધમાયસ્સ્ત, આકા ર્ એવ ા છ િવર્ કેવ ળી ભગ વાન ે 
જોર્ા. તીથંકર ભગવ ાને છ િવર્ જોર્ા છે. સાંપ્રદાર્માાં વાત કેવી ઘટી ગઈ. દિર્ાકાાંડ માાં ઘૂસી ગર્ા. 

તત્ત્વની દૃહિ આઘી પડી રિી. તત્ત્વની સમજણ કરવી કે ચીજ ર્ ાં છે? (એ રહ્ય ાં નહિ). ‘ર્ેઠી’! લ્ર્ો 
આમાાં ર્ ાં સમજવ ાં? બોઘ ા જેવ ાં લાગે છે. ર્ ાં કિે છે આ? 

‘સ્વભાવપર્ ાયર્ છ િવર્ને સ ાધારણ છે,...’ ભગવાને છ િવર્ કહ્યા, એમાાં સ્વભા વપર્ાયર્ 

છએ િવર્ને (સાધારણ છે). એ સ્વભાવપર્ાયર્ ‘અથયપ ર્ાયર્ છે,...’ આ સ્વભાવપર્ાયર્ અથયપ ર્ાયર્ 

છે. નહિતર તો કેવ ળજ્ઞાન, કેવળદર્યન એ સ્વભાવપર્ાય ર્ છે. કાર્ય નહિ, કાર્ય તરીકે  જ લીધ ાં અિીં 

પર્ાયર્ તરીકે બી જી વાત લીધી. ‘વાણ ી અને મનને અ ગોચ ર છે,...’ આ સ્વભા વપર્ાયર્ અથયપ ર્ાયર્, 

વાણી અને મનથી અગમ્ ર્ છે. ‘અહતસૂક્ષ્ મ છે, આ ગ મપ્રમ ાણથી સ્વીકા રવાર્ો ગ્ર્...’ છે. 
ભગવાનની વ ાણીથી સ્વ ીકા ર કરવા ર્ોગ્ર્ છે. 

‘છ િ ાહન-વૃહદ્ધના ભેદ ો સહિ ત છે અ થાયત   અનાંતભા ગ વૃહ દ્ધ...’ થોડી સૂક્ષ્મ વાત  છે. 
‘અસાંખ્ર્ાતભ ાગ વૃહદ્ધ, સાંખ્ર્ાત ભા ગ વૃહદ્ધ, સાંખ્ર્ાત ગ ણ વૃહદ્ધ, અસાંખ્ર્ાત ગ ણ વૃહદ્ધ અને 

અનાંત ગ ણ વૃહદ્ધ સહ િત િ ોર્ છે અને એ વી રીતે (વૃહદ્ધન ી જેમ) િાહન પણ ઉત ારાર્ છે.’એક 

સમર્માાં અનાંતગ ણી વૃહદ્ધ થ ાર્ છે. અસાંખ્ર્ગ ણી અને સાંખ્ર્ગ ણી. એક સમર્માાં અનાંતગ ણ િાહન, 
અસાંખ્ર્ગ ણ િાહન અને સાંખ્ર્ગ ણ િાહન થાર્ છે. એવા છ િવર્માાં એક સમર્માાં અનાંત 
ષટ  પ્રકારપ ણે પદરણમવ ાં એવી કોઈ સ્વભ ાવપર્ાયર્ ભગવ ાને જોઈ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 
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‘અર્ દ્ધપર્ાયર્ નર-નારકાદ દ વર્ાંજનપર્ાયર્ છે.’ લ્ર્ો. આ એક ર્ દ્ધ પર્ાયર્માાં અિીં ન ાખ્ર્ ાં 
આ. ૧૫માાં ર્ દ્ધપર્ાયર્ બીજી  રીતે છે. અર્ દ્ધપર્ાયર્ ચાર ગહત છે : મન ષ્ર્, નારકી, દે વ, પર્  એની 

અાંદર વર્ાંજનપર્ાય ર્, િોં! હવભાવ. ર્રીર નહિ. ‘[િ વે ૧૪ મ ી ગાથાન ી ટીકા પૂણય કરત ાાં ટીકાકા ર 
મ હન રાજ િણ શ્લોકો ક િે છ ે: ]’ 

૨૪. 

अथ सप्तत परभाव ेशदु्धमात्मािमकंे  
सहजर्गणुमणीिामाकरं पणू ावोधम  ्। 
भजप्तत प्तिप्तशतवपु्तद्धय ाः पमुाि  ् शदु्धदृप्तटः 
स भवप्तत परमश्रीकाप्तमिीकामरूपः ।।२४।। 

ભગવાન ‘પદ્મપ્રભમલધ ારી દેવ’ મ હન છે. પરમેષ્ઠી છે ને. ‘પરભા વ િોવા છત ાાં,...’ ર્ ાં કિે 
છે? અરે..! આત્માની વતયમ ાન દર્ામાાં ‘પરભ ાવ િોવા છતાાં,...’ પરભાવ એટલે હ વભાવપર્ાયર્. 

રાગાદદન ી  તો અ િીં વ ાત ન થી, અિીં તો જ્ઞાનદર્યનની અપેક્ષાએ તો પરભા વ. એ ચાર જ્ઞાન, િણ 

દર્યન એ બધ ા પરભાવ–હવ ભાવભાવ છે. જો કે અિીં તો  કેવ ળજ્ઞાનને પરભા વ કિી દીધ ાં છે. પણ 
અિીં સ ાધકને તો એ છે નહિ. એટલે એ વાત નહિ. ર્ ાં કિે છે? આત્ મા, તેન ી વતય માન દર્ ામા ાં 

ચાર જ્ઞાન હવભા વ અને િણ દર્યન હવભાવ િ ોવા છત ાાં, રાગ-દ્વેષ િ ોવા એ તો ઠી ક કા રણ કે એ 
તો હવકલ્પ છે.  

એમ િોવા છત ાાં પણ ભગવાન આત્મા અાંદર કેવ ો છે? ‘સિજ ગ ણમહણન ી ખાણરૂપ...’ 

છે. સ્વભાહવક સિજગ ણમહ ણની ખાણ. આિાિા..! ‘સિજગ ણ મહણની ખાણરૂપ..’ આત્મા છે. 
અનાંત અનાંતજ્ઞાન, આનાંદ એમાાંથી કાઢ ો તો પણ તેમાાં થી ખૂટે નહિ, એ વી ભગ વાન આત્મા માાં 

ર્સ્ત ત પડી છે. એવા આત્માન ાં મિાત્મ્ર્ એને આવત ાં નથી અને બિારન ાં આવે છે. હવકલ્પન ાં, 

હનહમિન ાં અને એક સમર્ની પર્ાયર્ન ાં મિાત્મ્ર્ આવે છે. કિે છે કે એમ િોવા છતાાં પણ અમે તો 
સિજગ ણ મહણ. ભગવાન આત્મા માાં સ્વભાહવક ગ ણ ની મહણ પડી છે. આિા િા..! અનાંતજ્ઞાન 
સ્વભાહ વક ગ ણ મહણ  રત્નની  ખાણ (ભરી છે).  

‘અને પૂણયજ્ઞાન વાળા ર્ દ્ધ આત્માને..’ પૂણયજ્ઞાનવા ળા ર્ દ્ધ આત્માને. અાંતર જ્ઞાન 

સ્વભા વ... સ્વભાવ... વસ્ત માાં જ્ઞાનસ્વભાવ પૂણય ભર્ો છે, િવર્સ્વભાવ પૂણય છે. એવા 

‘પૂણય જ્ઞાનવ ાળા ર્ દ્ધ આત્માને એકને જે તીક્ષ્ણબ  હદ્ધવ ા ળો ર્ દ્ધદૃહિ પ રુ ષ ભજે છે,..’ એવા 
ર્ દ્ધાત્માને એકને જ. એકને  તીક્ષ્ણબ હદ્ધવાળા, જેની જ્ઞા નબ હદ્ધ ઉગ્ર થઈને, િવર્સ્ વ ભાવમાાં ઘૂસી 

છે. આિા િા..! હિ કા ળ જ્ઞાર્ કભાવ, ધ્ર વભાવ, સ્વભ ાવભાવ, ગ ણમણીન ી ખાણ, એવા એ કને જે 

તીક્ષ્ણબ હદ્ધવ ાળા (ભજે છે). લ્ર્ો, આને એ કને તીક્ષ્ણબ હ દ્ધવાળા કહ્યા. જેના જ્ઞાનની વતયમાન દર્ ા 
‘એકને જે તીક્ષ્ણબ  હદ્ધવા ળો ર્ દ્ધદૃહિ પ રુષ ભજે છે,...’ આિાિા..! જ ઓ! ‘તીક્ષ્ણબ  હદ્ધવ ાળો 
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ર્ દ્ધ દૃહિ પ રુષ ભજે છે,...’ આત્માન ાં ભજન. અનાંતજ્ઞાનમહણની ખાણ ભગવાન અને જ્ઞાનથી 
પદરપૂણય પ્રભ , દૃહિને તીક્ષ્ણ કરી, પકડીને, એવા િવર્સ્ વ ભાવને પકડીને તેન  ાં ભજન કરે છે એટલે  

એમાાં એકા ગ્રતા થાર્ છે તેન  ેર્ દ્ધદૃહિ તીક્ષ્ણબ હદ્ધવાળો પ રુષ કિેવામાાં આ વે છે. બીજ ાં ક્ષર્ોપર્મ 

જ્ઞાન ઓછ ાં િોર્ તો એની સાથે સાંબાંધ નથી, એમ કિે છે. સિજગ ણમહણ ખાણ પ્રભ ! તેન  ે જે 
બ હદ્ધએ પકડી લીધો, બ સ! એ મોક્ષનો માગય. આિા િા..! ર્ ાં કિે છે આ? અજાણ્ર્ા માણસને તો 

ગ્રીક-લેદટન જે વ ાં લાગે છે. મ ા ગય એવો છે, ભગ વાન! તને ખબર નથ ી. સવય જ્ઞ સ્વભા વી પ્રભ ! સવયજ્ઞ 

એટલે પૂણયજ્ઞાન કહ્ય ાં ને અિીંર્ા? પૂણય જ્ઞાનસ્વભાવ એવો ર્ દ્ધ, ર્ દ્ધ આત્મા એક જ, સામાન્ર્ 
હવર્ેષ લઈ લીધા. સ ામાન્ર્ ને ધરનાર. ર્ દ્ધાત્મા એ કને જ  બીજાને નહિ, પર્ાયર્ને નહિ, વર્વિારને 
નહિ, હનહમિને નહિ. 

‘ત ીક્ષ્ણબ હદ્ધવ ાળો ર્ દ્ધદૃહિ...’ તીક્ષ્ણબ હદ્ધ અને ર્ દ્ધદૃહિ. તીક્ષ્ણબ હદ્ધવાળો, અાંદર જ્ઞા નની 

વતયમાન જ્ઞાનક ળાને અાંતર માાં વા ળીને ર્ દ્ધ દૃહિવાંત પ રુષ ભજે છે. ધ્ર વ સ્વભા વન ી એકા ગ્રતા કરે 

છે એમ કિે છે. આ િાિા..! એ ર્ દ્ધગ ણમહણની ખાણ. એ ગ ણની ખાણ આત્ મા થ ર્ો ને. અને પૂણય 
જ્ઞાનવ ાળો ર્ દ્ધાત્ મા, ગ ણવાળો આત્મા. ‘એકને જે તીક્ષ્ણબ  હદ્ધવ ાળો ર્ દ્ધદૃહિ પ રુષ ભજે છે,...’ 

તેન ે ર્ દ્ધદૃહિ કિે છે. િવર્ સ્વભા વમાાં એકા ગ્ર થાર્ તે ર્ દ્ધદૃહિ. ‘પાંદડતજી’! આ ‘હનર્મસાર’ 
તર્ારેર્ જોર્ ાં છે કે નહિ? 

મ મ ક્ષ  :– આ વ ાં નહિ. 

ઉિર :– તમે તો સાંસ્કૃતન ા પ્રોફેસર (છો). ‘જર્પ ર’માાં સાંસ્કૃતન ા પ્રોફેસ ર (છે). સાંસ્કૃતન ા 
પ્રોફેસર આ માાં ર્ ાં કામ કરે? આિા િા..! જ ઓ તો ખ રા મ હનએ શ્લોક કેવો મ તર્ો છે! 

આવો જે ભગ વાન અાંતરમ ાાં, જેમાાંથી અનાંત કેવ ળજ્ઞા ન, કેવળદર્યન, આનાંદ દ ર્ ારૂપી  

પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ છે, એવી અનાંતી અનાંતી પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ તો પણ ખૂટે નહિ એવી ખાણ 

આત્મા છે. આ િાિ ા..! એવા ભગવાન આત્માને એકને જ, બીજાને નહિ. ભ ગવાન ને પણ નહિ, 
એમ કિે છે. ભગવ ાન... ભગવાન.. ભગવ ાન... ભગવાન... એ નહિ. તારો ભગવાન આ. 

‘એકને જ તીક્ષ્ણબ  હદ્ધવ ાળો ર્ દ્ધ દૃહિ પ રુષ ભજે છે,...’ તે મોક્ષનો માગય. ર્ દ્ધ ધ્ર વ સ્વ ભાવ, 
જ્ઞાનસ્વભા વ, સિજમણ ીરત્ નની ખાણ એવ ાં તત્ત્વ, તેન ી સન્મ ખ થઈને એકાગ્ર થાર્ તે 

સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિ. ‘તે પ રુષ પર મશ્રીરૂપ ી કાહમનીન ો (મ તતસ ાંદરીન ો) વલ્લભ બને છે.’ 

એને મ સ્ત ત પ્રાિ થાર્ છે. આિા િા..! ‘પર મ શ્રીરૂપી કાહમન ી...’ એટલે મ સ્તત. આિાિા..! 
મ તતદર્ા, હસદ્ધદર્ા. માગય અને માગયન ાં ફળ બાંનેન ાં વણયન કરી નાખ્ર્ ાં. આિાિા..! બિ  વાત થોડી 
છે, પણ છે મોટી ગાંભીર. 

ભગવાન આત્ મા સવય જ્ઞ પરમેશ્વરે જોર્ો પદરપૂણય ગ ણવાંત, પદરપૂણય ગ ણવાંત. 

સિજમહણની ખ ાણ કહ્ય ાં ને. અને પૂણય જ્ઞાનવાંત સવય જ્ઞસ્વ ભાવી તેન ે એ કને જ ભજે છે. બસ, એ કને 
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જ ભજે છે. એવા સ્વભાવને, િવર્સ્વભા વને એકને જ ભ જે છે. તેમાાં જ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને લીનતા 
કરે છે. એ અલ્પકાળમ ાાં પૂણય લક્ષ્મી એવી જે મ સ્ત તસ ાંદરી તેન ો વલ્લભ એટલે હપ્રર્ થાર્ છે. એટલે 
કે તે પર્ાયર્ પ્રાિ થાર્ છે. આિા િા..!  

‘તે પ રુષ પર મશ્રીરૂપ ી કાહમનીન ો...’ જેની પાસે હસદ્ધપદમાાં અનાંતઆનાંદ આદદ પડ્યા છે. 

મ સ્ત તમાાં અનાંતઆનાંદ, અનાં ત પૂણય કાર્યદર્ા, તેન ો વ લ્લ ભ બને છે  એ ટલે એ પર્ાયર્  તેન ે છોડતી 

નથી. તે પર્ાયર્ને પ્રાિ કરે છે. જ ઓ! મોક્ષનો માગય અને મોક્ષ બેન ાં વણયન એક શ્લોકમાાં કિ ી 
દીધ ાં. ગાગરમાાં સાગર ભરી દીધો છે, લ્ર્ો. એ ૨૪મો કળર્ થર્ો. 

મ મ ક્ષ  :– માગયની વાત ક રી. 

ઉિર :– આ માગય કહ્યો ને. જે આત્મા પોતાના સ્વભાહ વક ગ ણમ ણી, સ્વભ ાહવક એટલ ે 

પરમસ્વભાવપણે પડેલા જ્ઞાન-દર્યન-આનાંદ આદદ-અનાં ત ગ ણમણી અને તેમાાં એ ક સવય જ્ઞપણ ાં 
હવર્ેષ લીધ ાં. અને પૂણય જ્ઞાનમર્ ભગવાન આત્ મા ધ્ર વ, તે એકને જ ભજે છે. બસ, બીજા કોઈન ાં 

કામ ન થી. પરમેશ્વર તો ભગ વાન પરમેશ્વરન ાં પરમેશ્વરપ ણ ાં તેમની પાસે રહ્ય ાં. ભગવાન પરમેશ્વરને 

ભજવા જર્ે તો ર ાગ ઉત્પન્ન થર્ે. કિો, સ મજાણ ાં કાાંઈ? ણમો અદરિાંતાણાં... ણમો.. એર્..! 
પાંદડતજી! પરમેશ્વરને ભજવા જર્ે તો હવકલ્પ ઉત્પન્ન થ ર્ે. 

મ મ ક્ષ  :— ... 

ઉિર :– બસ, વાત એ જ છે. વીતરાગન ાં સ્વરૂપ જ એ માગય છે. હનજ પરમાત્મા. 

આિા િા..! પોતાનો હનજ સ્વ ભાવરૂપ પરમ ાત્મા. પોતાન ાં હનજ સ્વરૂપ. પૂણય જ્ઞાન અને પૂણય આનાંદ 
આદદ ર્સ્ત તથી ભરેલો છે. ગ ણમણી, મણી લખ્ર્ ાં છે, જ ઓને! ગ ણમહણ. જેમ સ્વર્ાં ભૂરમણ સમ િ  

એકલ ા મહણરત્નની રેતીથી ભરેલો છે. એમ ભગવાન આત્મા મિા સ્વર્ાંભૂ. સ્વર્ાંભૂ આવર્ ાં વળી. 

ઓલ ાં ઉત્પન્નન ાં આવર્ ાં. ‘प्तिजोर्गम’ આત્મા પોતાથી છે. બીજા કોઈથ ી તર્ારેર્ ઉત્પન્ન થર્ો નથી. 

અનાદદ છે. એનો કોઈ કતાય-િતાય છે નહિ. સ્વર્ાંહસદ્ધ ભગવાન આત્મા, પોતાની તીક્ષ્ણબ હદ્ધથી 

ર્ દ્ધદૃહિ પ રુષ ભજે છે. આિા િા..! હનત્ર્ાનાંદ સ્વભ ાવ ઉપર દૃહિ રાખીને એકાગ્ર થાર્ છે તે 

મ સ્ત તસ ાંદરીનો વ લ્લભ થ ાર્ છે. આિા િા..! સ્વર્ાંવર. તેન ે મ સ્ત તકન્ર્ા મળે છે. હર્ વરમણી. આ  
માગય અને માગયન ાં ફળ બ ેબતાવર્ ાં છે. પણ આ તો હનશ્ચર્.. હનશ્ચર્... હનશ્ચર્... પણ વચ્ચે વર્વિાર  

(આવે એન ાં ર્ ાં)? ભાઈ! વર્વિા ર િો તો હવકલ્પ છે, એ કોઈ મોક્ષનો માગય નથી. તેથી તો અિીં 
જોર દીધ ાં છે.  

એવા ર્ દ્ધાત્ મા ‘એકને જ તીક્ષ્ ણબ  હદ્ધવા ળો ર્ દ્ધ દૃહિ પ રુષ (એકાગ્ર થઈને) ભજે છે,...’ 

તેન ે મ સ્ત ત મળે છે. આિા િા..! જે ભાવથી તીથં કર ગોિ બાંધાર્ એ ભાવન ાં પણ ભજન નથી 
કરવાન ાં એમ કિે છે. એ તો રાગ છે. 

મ મ ક્ષ  :— તીથં કર ભગવા નના તો બિ  વખાણ ને પજૂા (આ વે છે).  
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ઉિર :— એ ભાવ િોર્ ત્ર્ારે એવી વાત આવે ને. હવકલ્પ આવે છે ત્ર્ારે ભગવાન આવા  
છે. પણ એ બધા હવકલ્પન ાં કારણ છે. ર્ ભભાવમાાં હનહમિ છે. ભગવાનના દર્યન વગેરે ર્ ભભાવન  ાં 

હનહમિ છે. ર્ દ્ધન ાં નહિ. આિા િા..! વીતરા ગમાગયમ ાાં આમ કિે. બીજા તો કિે  અમને આપો, 

આિા ર-પાણી દ્યો. અમાર ી સેવા કરો, તમારુાં કલ્ર્ાણ થઈ જર્ે. અિીં કિે છે કે અમારી સેવ ા 
કરવાથી તને હવકલ્પ ઉઠર્ે. 

મ મ ક્ષ  :– તારુાં કલ્ર્ાણ રોકા ઈ જર્ે.  

ઉિર :– તારા હનજાનાંદ ભગવાનને ભજ, તારી મ સ્ત ત થઈ જર્ે. એ કિેનારા એક 

વીતરા ગી સાંત જ છે. આિા િા..! તારામાાં ર્ ાં ખામી છે કે ત ાં પરને ભજવા જાર્ છે. તારામ ાાં ર્ ાં 
અપૂણયતા છે કે પૂણય થવા પરનો આશ્રર્ લે વા જાર્ છે? એમ કિે છે. આ િાિા..! ‘પ્ર કાર્ દાસજી’! 
આ ભગવાન સ ાક્ષાત   પરમાત્માને ભજે તો હવકલ્પ થાર્ છે એમ કિે છે. 

મ મ ક્ષ  :– આ િાર આપે મ હનને તો સાંવર-હનજયરા થાર્. 

ઉિર :– ધૂળેર્ સાંવર-હનજયરા થાર્ નહિ. તીથંકર જેવા છદ્મસ્થને આિાર-પાણી આ પે તો 
એ પ ણ્ર્બાંધ છે. કેવળીને તો આિાર-પાણ ી િોત ા જ નથી. તીથં કર જર્ ારે છદ્મ સ્થ િોર્ છે ત્ર્ાર ે 

આિા ર લેવા જાર્ છે. એમને હનિાર નથી, પણ આિાર છે. આિાર છે તો આિાર દેનારાને તો 

પ ણ્ર્ભાવ થાર્ છે, સાંવર-હનજયરા સ્બલક લ નહિ. કિો, સમજાણ ાં કાાંઈ? આમ વાત છે, ભાઈ! 
સાંવર-હનજયરા ના મ ધમય ત ો સ્વ િવર્ના આ શ્રર્થી જ  થાર્ છે. એવો અનાદ દ પ્રહસદ્ધ માગ ય 

વીતરા ગમાાં છે, બીજામાાં તો  એ માગય છે જ નહિ. બીજે તર્ાાંર્ એ માગય છે જ નહિ. આિાિા..! 

સત્ર્ વાત સમજવી, સાાંભળવા મ ળવી મ િાકઠણ છે. બા કી તો ગપ્પ ેગપ ચાલે છે. આિાિા..! 
સાચી વાતને ખોટી ગણાવે. એકાાંત છે, એકાાંત છે. એકાાંત જ કિે છે, જ ઓ! ‘એકને જ...’ એમાાં 
બીજો નહિ. અિીંર્ા તો એકાાંત કિે છે.  

મ મ ક્ષ  :– અનેકાાંત નથ ી ક હ્ય ાં ને. 

ઉિર :– તેથી કહ્ય ાં ને. માથે કહ્ય ાં. આિાિા..! કળર્ ૨૫. 

इप्तत परर्गणुपया ायषे ुसत्सिूमािा ं 
हृदयसरप्तसजात ेराजत ेकारणात्मा।् 
सपप्तद समयसारं त ंपरं ब्रह्मरूप ं 
भज भजप्तस प्तिजोत्थ ंभव्यशार्द ाल स त्वम  ् ।।२५।। 

 ‘स त्वम  ्’ ‘सत्वम  ्’ આખ ાં નહિ. ‘स’ તેન  ે‘त्वम  ्’ ત ાં ભજ. તેન ે ભજ. એ ભગવાન આત્મા 

અખાંડાનાંદ પ્રભ  છે તેન  ેભજ. ભાઈ! ભસ્તત-બસ્ત ત તો ભગવાનની થ ાર્. ત ાં ભગવાન નથી? સત   

સમાગ મથી બધ ાં મળે છે. તો ત ાં સત   નથી? ‘સોગાની’એ એક જગ્ર્ાએ એમ કહ્ય ાં છે, ભાઈ! 
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અમારે સત  સમાગમ િોર્ તો સત  નો લાભ થાર્. બરાબર છે. ત ાં સત   છો ક ે નહિ? કે ત ાં અસત   
છો? ભગવાન! ત ાં સત   છો કે નહિ? અને સત્ર્ છ ેકે નહિ? સત્ર્સાિેબ હિ કાળી આનાંદકાંદ પ્રભ ! 
સત  સાિે બ ત ાં છે. તારી અપેક્ષાએ આખ ી દ હનર્ા અસત   છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘એ રીતે પર ગ ણપર્ાયર્ો િોવા છતાાં,...’ જ ઓ! નીચે અથય છે ને? ‘એ રીતે પર  

ગ ણપર્ ાયર્ો...’ એટલે? ચાર  જ્ઞાન, હવભા વ રાગ ાદદ ‘િ ોવા છ તાાં, ઉિ મ પ રુષોના હૃ દર્કમ ળમ ાાં 

કારણ-આત્મા હવ રાજે છે.’ આિા િા..! અાંતરમાાં આનાંદ સ્વ રૂપ ભગવાન કા રણપર માત્મા, કાર્યન ાં 
કારણ અાંદર હિ કાળ સ્બર ાજ માન છે. આિા િા..! 

મ મ ક્ષ  :– ઉિ મ પ  રુષને ને? 

ઉિર :– ઉિમ પ રુષના હૃદ ર્માાં. ભાન નથી એને ર્ ાં? એમ કિે છે. 

મ મ ક્ષ  :– બધા જી વોને... 

ઉિર :– ના, ના ભાન િોર્ એને સ્બરાજે છે. ભાન નથી એને ર્ ાં છે? એ તો પામર થઈને 
પડ્યો છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આિા િા..! આ વી વાત દદ ગાંબર સાંતો હસવ ાર્ તર્ાાંર્ છે નહિ. કોઈ 
જગ્ર્ાએ ગાંધ નથી.  

મ મ ક્ષ  :– કે મ નથી? 

ઉિર :– િોર્ તર્ાાંથી? હવ પરીત દૃહિ કરીને તો ઊભ ા  થર્ા છે બધ ા. આ તો સન ાતન 
સવયજ્ઞ પરમેશ્વર, હિ લોકના થનો પ્રવાિ છે સાંતો પાસે તો. દદગાંબર મ હનઓ તો પૂવયના પ્રવાિ માાં 

જોડાઈ ગર્ા છે એ તો. સમજાણ ાં કાાંઈ? વાત જ ઓને! આવો એક શ્લોક જ ઓ, તત્ત્વ જ ઓ. 
મધ્ર્સ્થથી. એર્..! 

‘ઉિમ પ રુષોના હૃ દર્કમળમાાં  અાંતર આત્મામેં  કારણ-આ ત્મ ા હવરાજે છે.’ જેમાાંથી  કાર્ય 

થાર્ છે એવો કા રણસ્વરૂપ ભગવાન તો તારી ચીજ ત ાં છો. આિા િા..! ‘પ ોતા થી ઉત્પન્ન એ વા તે 

પર મબ્રહ્મરૂપ  સમર્સ ારને–’ એ આત્મા તો પોતાથી જ છે. પોતાથી જ છે. ‘એ વા તે પર મબ્રહ્મરૂપ  

સ મર્સ ારને—કે જેને ત ાં ભજી રહ્યો છે...’ જ ઓ! ત ાં જેને અાંદરમાાં ભજી રહ્યો છે, તેન ે ભજ. ‘િે 

ભવર્ર્ ાદૂયલ (ભવર્ો િમ), ત ાં ર્ ીઘ્ર ભજ; ત ાં તે છે.’ આિાિા..! તે ત ાં છો. ભગવાન જ્ઞા ર્કભાવ ધ્ર વ 
હનત્ર્ાનાંદ પ્રભ  તેન  ે ભજે છ ે તો ભજ. તે ત ાં છો. બીજી કોઈ ચીજ તારી છે નહિ. એમ  કિીને એને 

સ્વ રૂપ હિ કાળન ાં ર્રણ લેવા માટે પો કાર કર્ો છે. તે જ ઉિમ છે, તે ર્રણ છે, તે માંગહળક આત્મા  

હિ કાળ છે. િવર્દૃહિમાાં િવર્નો આશ્રર્ લ ઈને એકાગ્ર થવ ાં, એ જ આત્માન ાં ભજન કિેવામાાં આવે 
છે. તે જ મોક્ષનો માગય છે. તેન ાથી જ મોક્ષ થ ાર્ છે. 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રુદેવ!) 
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‘નિયમસાર’ જીવ-અનિકાર. ૧૪મી ગાથાિો છેલ્લો કળશ. ૨૬. 

कचिल्लसचि सद्गणु  ैः कचिदशदु्धरूपरे् ुचुणैः  
कचित्सहजपर्रु्  ैः कचिदशदु्धपर्यरु्केैः । 
सनयथमचप जीिित्वमनयथ ंसमस्त चिद ं
नमयचम पचिभयिर्यचम सक्लयथचुसद्धर् ेसदय ।।२६।। 

િીચે શ્લોકાથથ. જીવપદાથથ છે િે? જીવપદાથથ. 

શ્લોકાથથ :– ‘જીવતત્ત્વ ક્વનચત્ સદ્ ગુણો સનિત નવલસે છે–’ નિમથળ ગુણિી પયાથય 
સનિત કદાનચત્ ‘દેખાય છે,...’ ગુણ તો નિકાળ છે પણ સદ્ ગુણો એટલે પયાથય. એવા ગુણથી તે 
નવલસે છે, આનવર્ાથવ થાય છે. જે શક્ક્તરૂપે ગુણ છે એ આનવર્ાથવરૂપે નવલસે છે, દેખાય છે. 

‘દેખાવ દેવો, ઝળકવુું,...’ ‘ક્વનચત્ અશુદ્ધરૂપ ગુણો સનિત નવલસે છે–’ વ્યુંજિપયાથય નવિાિા 
ગુણોિી અશુદ્ધ પયાથય થાય, એિે અિીંયા અશુદ્ધરૂપ ગુણ કિેવામાું આવ્યા છે. શુું કહ્ુું ઇ? 

મુમુક્ષુ :– વ્યુંજિ પયાથય નસવાયિી અથથપયાથયો થાય... 

ઉત્તર :– અથથપયાથય કીિી િથી. વ્યુંજિપયાથય નસવાયિા ગુણો, એિી જે પયાથય અશુદ્ધ 

છે એિી આ વાત છે. બિુ સ્પષ્ટ થાય એવુું િથી. આ િીમે િીમે સમજાય એવુું છે. ‘શેઠી’! ૧૫ 
મી ગાથાિો નવષય બિુ ઝીણો આવશે. આ અનિકાર વખતે કોઈ વખતે તમે િશો કે િનિ એ 
ખબર િથી. ‘નિયમસાર’િી શુદ્ધ કારણપયાથય વખતે કોઈવાર િતા અિીંયા? 

‘ક્વનચત્ સિજ પયાથયો સનિત નવલસે છે’ એ ગુણિી નિમથળ અવસ્થા–શુદ્ધપયાથયો. 
‘ક્વનચત્ અશુદ્ધ પયાથયો,...’ એ વ્યુંજિપયાથયો. ‘આ બિાથી સનિત િોવા છતાું...’ જીવતત્ત્વ 

પયાથયમાું આ પ્રકારે ‘િોવા છતાું પણ જે એ બિાથી રનિત છે...’ વસ્તુ જે જીવતત્ત્વ ધ્રુવ છે, તે 
આવા બિા ર્ેદોથી રનિત છે. સમજાય છે કાુંઈ? કોઈ વખતે નિમથળ શુદ્ધ ્ાિગુણ આિદિી પ્રગટ 
અવસ્થાથી શોર્ે, કોઈ વખતે અશુદ્ધ ગુણ એટલે કે નવકારી પયાથય આિદથી શોર્ે. વ્યુંજિપયાથય 

નસવાયિી. કોઈ વખતે સિજ પયાથયો કેવળ્ાિાિદ, એિાથી શોર્ે. કોઈ વખતે અશુદ્ધ 
વ્યુંજિપયાથયથી નવલસે. દેખાવ દે, દેખાવ દે, આમ દેખાવ દે, એમ કિે છે. ‘આ બિાથી સનિત 
િોવા છતાું પણ...’ પાઠ છે િે? ‘सनयथमचप जीििित्वमनयथ’ं એિી વ્યાખ્યા કરી. સ્વર્ાનવક. આ 

બિા ર્ાવો પયાથયમાું િોવા છતાું, પણ એ પયાથયરનિત. 
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‘એ બિાથી રનિત છે એવા આ જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી નસનદ્ધિે માટે સદા િમુું છુું,...’ 
ધ્રુવ તત્ત્વ, જેમાું અિુંત અિુંત શાુંનત-સામગ્રી આિદ અિુંત પડી છે. ધ્રુવરૂપ સામાન્ય સ્વર્ાવ. આ 

બિા પયાથયો િોવા છતાું પયાથયિો આશ્રય-લક્ષ કરવા જેવુું િથી. આશ્રય કરવા જેવો િથી એમ 
કિે છે. જાણવા જેવુું ર્લે િોય, પણ ર્ગવાિ આત્મા એ પયાથયોિી નિમથળતા, સિજતા વગેરે 
દશામાું િોવા છતાું, વસ્તુ તો ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્ય (રિી છે). એવા ‘જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી 

નસનદ્ધિે માટે...’ મારા શાુંનત અિે આિુંદિી પૂણથ પ્રયોજિદશા–મુક્ક્ત, એિે માટે ‘સદા િમુું છુું,...’ 
મારું વલણ જ ધ્રુવ ઉપર સદાય છે, એમ કિે છે. એિે િુું ધ્રુવિે ર્ાવુું છુું. ધ્રુવિે િમુું છુું અિે એિે 
‘ર્ાવુું છુું.’ છે િે બે? ‘पचिभयिर्यचम’ અિે ‘नमयचम’ બે છે. ર્ગવાિ આત્મા જીવતત્ત્વ, આવી 

પયાથયોવાળુું િોવા છતાું િુું તો જીવતત્ત્વ જે અખુંડ અર્ેદ ધ્રુવ છે, એ પયાથયો રનિત તત્ત્વ છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? 

‘એવા આ જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી નસનદ્ધિે માટે...’ મારા કેવળ્ાિ અિે 
પરમઆિુંદિી પ્રાનિ માટે િુું તે ધ્રુવિે ‘સદા િમુું છુું,...’ મારું વલણ તેમાું છે અિે ધ્રુવિી ર્ાવિા 
િુું કરું છુું. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? આવો માગથ કેવો િશે આ! પયાથયો આવી છતાું વસ્તુ પયાથયરનિત. 

અિે પયાથયરનિત એિે િુું ર્ાવુું. ર્ાવુું એ પયાથય. પણ ર્ાવવુું ધ્રુવ. ‘િમુું છુું,...’ એ પયાથય છે. 
‘ર્ાવુું છુું.’ એ પયાથય છે. પણ ર્ાવે છે કોિે? અિે િમે છે કોિે? ધ્રુવિે. સમજાણુું કાુંઈ? 

આવો જીવ ર્ગવાિ સવથ્ પરમે્વરરે ોયયો. એિી પયાથયોમાું આવા પ્રકારો િોવા છતાું, 
અવસ્થામાું આ બિી દશાઓ િોવા છતાું વસ્તુ તો એ અવસ્થારનિત છે. એ અવસ્થારનિત વસ્તુ 
છે તેિે િુું િમુું છુું. મારો અુંતરિી દૃનષ્ટિો ઝુકાવ ત્યાું ગયો છે, એમ કિે છે. સમજાણુું કાુંઈ? તેિે 

િુું ‘સદા િમુું છુું,...’ પાછુું એમ લીિુું છે િે? ‘सदय नमयचम पचिभयिर्यचम’ નિરુંતર. ર્ગવાિ આત્મા 
પયાથયિા ર્ેદ નવિાિો, એવા દ્રવ્ય સ્વર્ાવિા િમિમાું, આદરમાું, નિરુંતર મારો આદર છે. કિો, 
સમજાણુું કાુંઈ? નિનમત્તિો આદર િનિ, નવકલ્પિો િનિ, આવા પયાથયિા ર્ેદિો પણ આદર િનિ. 

એ ૧૪ ગાથા થઈ. િવે આ ૧૫મી ગાથા. લ્યો આ ‘શશીર્ાઈ’, ‘પ્રનવણર્ાઈ’ એિી માટે આવ્યા 
છે િે. ‘પ્રનવણર્ાઈ’! ખબર િતી? ઠીક. ર્ાઈ આવ્યો િથી?  મનિષ. ર્ણવામાું િશે.  

ગાથા ૧૫. 

णिणयिर्चिचिर्सिुय पज्जयर्य ि ेचिहयिचमचद भचणदय ।  
कम्मोपयचिचििचज्जर्पज्जयर्य ि ेसहयिचमचद भचणदय ।।१५।। 

િીચે િિરગીત. :- 

નતયંચ-િારક-દેવ-િર પયાથય વૈર્ાનવક કહ્ા; 

પયાથય કમોપાનિવક્જથત તે સ્વર્ાનવક ર્ાક્ખયા. ૧૫.
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ર્ગવાિે એમ ર્ાક્ખયા એમ કિે છે. ‘भचणदय’ છે િે? ‘भचणदय’. ર્ગવાિ સવથ્ 
પરમે્વરર, એમણે આ સ્વર્ાવ-નવર્ાવ પયાથયિુું વણથિ કયું છે. સમજાણુું કાુંઈ? એિી ટીકા. 

ટીકા :– ‘આ, સ્વર્ાવપયાથયો અિે નવર્ાવપયાથયોિુું સુંક્ષેપકથિ છે. ત્યાું, સ્વર્ાવપયાથયો 
અિે નવર્ાવપયાથયો મધ્યે પ્રથમ સ્વર્ાવપયાથય બે પ્રકારે કિેવામાું આવે છે : કારણશુદ્ધપયાથય 

અિે કાયથશુદ્ધપયાથય.’ આ બિી ઝીણી, સૂક્ષ્મ વાત છે આજે. આત્મામાું સ્વર્ાવપયાથય અિે 
નવર્ાવપયાથયિુું અક્સ્તત્વ છે. એ બે પ્રકારમાું સ્વર્ાવપયાથય જે છે એિા બે પ્રકાર છે. જીવદ્રવ્ય 
છે િે? જીવદ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, એિા અક્સ્તત્વમાું સ્વર્ાવપયાથય અિે નવર્ાવપયાથય એવા બે પ્રકાર 

એિા અક્સ્તત્વમાું છે. પરિે લઈિે િનિ, પરમાું િનિ. એવા સ્વર્ાવ-નવર્ાવ દશાઓમાું અિીંયા 
સ્વર્ાવપયાથય બે પ્રકારે કિેવામાું આવે છે. 

એક કારણશુદ્ધપયાથય એિા અક્સ્તત્વમાું છે અિે એક કાયથશુદ્ધપયાથય જીવતત્ત્વિા 
અક્સ્તત્વમાું છે. િવે કારણશુદ્ધપયાથય. આ આત્મા છે. એકદમ ઝીણો નવષય છે. આ નવષય આખા 
નિન્દુસ્તાિમાું ક્યાુંય ચાલ્યો િથી અિે ચાલતો િથી. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? અિીંથી શરૂઆત 

(સુંવત) ૨૦૦૦માું એિો નવસ્તાર થયો િતો. ર્ગવાિે આ કહ્ુું છે એમ કહ્ુું િે? સ્વર્ાવપયાથય 
અિે નવર્ાવપયાથય એ ર્ગવાિે કિી છે. એ સ્વર્ાવપયાથયિા બે પ્રકાર પાડે છે : એક 
કારણશુદ્ધપયાથય અિે એક કાયથશુદ્ધપયાથય. િવે કારણશુદ્ધપયાથય ઘણી સૂક્ષ્મ છે. એિુું પિેલુું વણથિ 

કરે છે. કારણ કે એ અિાિદિી વસ્તુ છે. કાયથશુદ્ધપયાથય તો પછી સાિદ થાય છે. સમજાણુું કાુંઈ? 
કેવળ્ાિ આિદ કાયથશુદ્ધપયાથયિી સાિદ–આિદ છે. અિે આ કારણશુદ્ધપયાથયિી આિદ િથી. તેથી 
એિે પિેલી વણથવવામાું આવે છે. ‘રનતર્ાઈ’! આ ઝીણુું છે. સમજાય એટલુું પકડવુું. સમજાય છે, 

લ્યો. વાિ! 

આ તો સવથ્ પરમે્વરર વીતરાગ કેવળ્ાિી પરમે્વરરે સ્વર્ાવપયાથય અિે 

નવર્ાવપયાથયિા પ્રકાર કહ્ા. િવે એમાું સ્વર્ાવપયાથય. પાઠમાું પિેલી વ્યુંજિપયાથય છે, ર્ાઈ! 
તો એિુું વણથિ પછી કરશે. મૂળ ગાથા. પિેલુું આ સમજે તો એિી વ્યુંજિપયાથય યથાથથ સમજાય. 
એમ. કિે છે કે આત્મામાું,... આ તો અગમનિગમિી વાતુું છે. સવથ્ પરમે્વરરિા પેટમાુંથી–અુંદર 

્ાિમાુંથી આવેલી વાત છે.  

કિે છે કે કારણશુદ્ધપયાથય કોિે કિેવી? 

જે ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી આત્મામાું છે. ર્ેદવાળી, 
વ્યવિારવાળી, કાયથવાળી િનિ. નિકાળ સિજ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી. આ પિેલો િય લીિો છે. 

આમાું િય પિેલો લીિો છે, ર્ાઈ! અિે કાયથમાું િય પછી લેશે. સમજાણુું કાુંઈ? ત્યારપછી 
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા શુદ્ધસદ્ ર્ૂત વ્યવિારથી એમ લેશે. અિીં પિેલી શુદ્ધ નિશ્ચય લીિી. શુું 
કીિુું વળી એ? એક બોલે તો સમજાય િનિ પિેલીવારે, િનિ? 
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આ અિાિદઅિુંત આત્મામાું કારણશુદ્ધ ધ્રુવપયાથય છે, એ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી 
અિાિદ છે. એટલે એિે પિેલુું િય, સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય પિેલો લીિો. સમજાણુું કાુંઈ? એ 

અિાિદઅિુંત છે.  

મુમુક્ષુ :– પયાથય અિાિદઅિુંત? 

ઉત્તર :– અિાિદઅિુંત પયાથય છે. બિુ ઝીણી વાત. દ્રવ્ય-ગુણ અિાિદ, તેિી સાથે પયાથય 
પણ અિાિદઅિુંત છે. ર્ાઈ! આ વાત નિન્દુસ્તાિમાું ક્યાુંય ચાલી િથી. આ વાત જ્યારે િીકળી 

િતી ત્યારે એકાદ-બે પુંિડતિે પૂછયુું તો ગોટાળા વાળવા માુંડ્યા કે આ બિાર ક્યાું કાઢી? િનિતર 
તો િક્શો િાખવો િતો. છે િે િક્શો? એ િકશો છે. ૧ થી ૧૯ ગાથા(િા પુસ્તકમાું) 
‘નિયમસાર’માું િક્શો િાખવો િતો. પેલી બારી પાસે ઉપર. એમાું દિરયાિુું દૃષ્ટાુંત આપયુું છે. 

દિરયો દિરયો. જે સમુદ્ર િોય છે િે? સમુદ્ર, એ સમુદ્રિી અુંદર જે આખુું સમુદ્રિુું દળ છે, એ 
અુંદરિુું સામાન્ય ધ્રુવ (છે) અિે એિી ઉપર સરખી સપાટી, આમ વળ નવિાિી ઉપરિી સરખી 
સપાટી (છે), એિે અિીંયા કારણશુદ્ધપયાથયમાું ગણવામાું આવી છે. એિુું દળ જે ધ્રુવદળ છે 

સામાન્ય, દિરયો િોય છે િે આ દિરયો આખો? એિુું સામાન્ય દળ છે અિે ઉપર સરખી સપાટી 
(િોય). એિા ઉપર ચાર ર્ાવ. 

મુમુક્ષુ :– લિેર નવિાિી. 

ઉત્તર :– લિેર નવિાિી. અિે ઉપરમાું ચાર લિેર આવે એ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, 

ક્ષાનયક ચાર ર્ાવિી ઉપરિી લિેર છે. એમાું િીચે િાખ્યુું છે. સમજાણુું કાુંઈ? િક્શો ોયયો છે કે 
િનિ કોઈ િદ’? ‘જેઠાર્ાઈ’! બસ, ોયયો િથી. ઓલો રહ્ો, જુઓ ઉપર. આ પિેલો તખ્તો ઉપર. 
દ્રવ્યદૃનષ્ટિી િીચે. એ તખ્તાિી ઉપર છે, જુઓ! િાિો તખ્તો છે. ‘પ્રકાશદાસજી’ લખતા િતા. 

એમાું કાુંઈ સમજાય એવુું િિોતુું. 

કિે છે, આ ર્ગવાિ આત્મા એિી અુંદર ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ એટલે સ્વર્ાનવક 

શુદ્ધ નિશ્ચયથી. એમ. ‘અિાિદ-અિુંત...’ છે. અિુંત ચતુષ્ટય અુંદર અિાિદ-અિુંત છે. એિી સાથે 
આ કારણપયાથય પણ અિાિદ-અિુંત છે. અિુંત ચતુષ્ટયયુક્ત આ કારણપયાથય અિાિદ-અિુંત છે. 
‘અમૂતથ,...’ છે. એ અુંદર અમૂતથ છે, મૂતથપણુું િથી. ‘અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું...’એ બિો શબ્દાથથ તો 

કાયથમાું પણ આવશે. ‘અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું...’ શુું? ‘શુદ્ધ એવાું સિજ્ાિ...’ નિકાળી, 
સ્વર્ાનવક ્ાિ નિકાળી. ધ્રુવ ્ાિ સિજ નિકાળી, ‘સિજદશથિ,...’ નિકાળી. સ્વર્ાનવકદશથિ, 
ધ્રુવદશથિ નિકાળી. ‘સિજચાિરિ-’ સ્વર્ાવચાિરિ નિકાળી, ધ્રુવચાિરિ નિકાળી અિે 

‘સિજપરમવીતરાગસુખાત્મક...’ સ્વર્ાનવક પરમ વીતરાગ આિુંદસ્વરૂપ નિકાળી.આિાિા..! 
‘સિજપરમવીતરાગસુખાત્મક...’ એ ચાર બોલ લીિા. ‘શુદ્ધ-અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ...’ એ શુદ્ધ 
અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ છે. આિાિા..! અરૂપી ર્ગવાિ આત્માિુું આ અુંતરદળ છે, અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ 
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(છે). ‘જે સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ..’ સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. અિીં સ્વરૂપ 
શબ્દિી એક નવશેષતા છે. કાયથમાું ફળિી નવશેષતા છે. સમજાણુું કાુંઈ? શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વિુું સ્વરૂપ, 

‘સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ...’ ત્યાું સુિી તો એિા સામાન્ય દશથિ-્ાિ આિદિા ર્ાવો-
સ્વર્ાવ વણથવ્યા. ધ્રુવ.. ધ્રુવ... ધ્રુવ. 

‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ એ અિુંત ચતુષ્ટયયુક્ત સ્વર્ાવિી સાથે 
તન્મયપણે રિેલી ‘પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ જેમ િમાથક્સ્ત, અિમાથક્સ્ત, આકાશ અિે કાળ, 
એ ચાર પદાથથિી ઉત્પાદ-વ્યયવાળી પયાથય સદૃશ એકરૂપ નિકાળ શુદ્ધ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

િમાથક્સ્ત, અિમાથક્સ્ત, આકાશ, કાળ, એિા ઉત્પાદ-વ્યયમાું અશુદ્ધતા કે ર્ેદ ક્યાુંય છે િનિ. 
એકસરખી ઉત્પાદ-વ્યય.. ઉત્પાદ-વ્યય પિરણનતર્ાવ અિાિદ-અિુંત છે. એવી એક આત્મામાું 
વતથમાિ પયાથય જે પ્રગટ છે એ નસવાયિી, એ ચારમાું પ્રગટરૂપ પયાથય એકરૂપ છે, તો આત્મામાું 

પ્રગટરૂપ પયાથય એકરૂપ િથી. કેમ કે, અિાિદ અશુદ્ધ પયાથય છે. મોક્ષમાગથ ઉત્પાદ-વ્યયવાળી 
(પયાથય છે). સમ્યગ્જ્્ાિ–ર્ાિ થતાું સાિકમાું કાુંઈક શુદ્ધ અિે અશુદ્ધ છે. પૂણથ થતાું એકલી શુદ્ધ 
છે. એટલા ર્ેદ પડી જાય છે. એકરૂપ દશા જેમ ચાર દ્રવ્યમાું છે એમ એિી ઉત્પાદ-વ્યયિી દશામાું 

એવી એકરૂપ દશા િથી. તેથી તેિી એકરૂપ દશા કારણપયાથયિે ધ્રુવ ગણવામાું આવી છે. આમાું 
બિુ વન્સ મોર થાય એવુું િથી. આમાું તો માુંડ માુંડ પકડાય એવુું છે. ‘પુંિડતજી’! 

મુમુક્ષુ :– એ પયાથય સદ્દશ છે? 

ઉત્તર :– સદૃશ. કોઈ વખતે િશો િનિ આમાું. આ ‘નિયમસાર’િી ૧૫ મી ગાથામાું 

કોઈવાર િતા? યાદ િનિ િોય. પિેલા મેં પૂછયુું િતુું. 

ર્ગવાિ જીવતત્ત્વ, એ જેમ શુદ્ધ સિજ નિશ્ચયથી નિકાળ છે. એમ એ સિજ શુદ્ધ 

નિશ્ચયથી એિા ચતુષ્ટય નિકાળ છે. ્ાિ, દશથિ, ચાિરિ અિે આિુંદ. જુઓ! આમાું આિુંદ પણ 
લીિો છે. સમિકત લીિુું િથી. પણ એ શ્રદ્ધા નિકાળ એ બિુું આમાું આવી જાય છે. સિજ દશથિમાું 
િાખવુું િોય તો પણ આ પ્રમાણે કારણદૃનષ્ટ આવી છે એમાું આવી જાય છે. અિે િનિતર આ 

પરમવીતરાગ અમૃત એમાું પણ સમ્યગ્જ્દશથિ (આવી જાય છે). ોયકે આમાું ચાિરિ જુદુું પાડ્યુું છે. 

એવુું જે શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ, ચાર ર્ાવ-સ્વર્ાવરૂપી અુંતઃતત્ત્વ ધ્રુવસ્વરૂપ, જે સ્વર્ાવ 

અિુંત ચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. કાયથમાું ફળ કિેશે. આ તો એિુું સ્વરૂપ છે. અિુંતચતુષ્ટય નિકાળ સ્વરૂપ 
છે. ‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત...’ આમાું ‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત...’ શબ્દ નવશેષ વાપયો છે. અિે 
કાયથમાું એિી સાથેિી પરમઉત્કૃષ્ટ શબ્દ વાપરશે. બેમાું ફેર છે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘અિુંતચતુષ્ટયિુું 

સ્વરૂપ તેિી સાથેિી જે પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ પૂજવા યોગ્જ્ય, આદરવા યોગ્જ્ય, સત્કાર 
કરવા યોગ્જ્ય, ઉપાદેય કરવા યોગ્જ્ય. નિકાળ જે ચતુષ્ટયયુક્ત સ્વર્ાવ છે તેિી સાથે રિેલી આ 
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પુંચમર્ાવપિરણનત, પાિરણાનમકર્ાવિી પિરણનત, િોં! છે િે? એ પુંચમર્ાવપિરણનત છે. એ 
ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અિે ક્ષાનયકિા ઉત્પાદ-વ્યયિી િથી. સમજાણુું કાુંઈ? 

એવી પુંચમર્ાવ. એ નિકાળી ચાર ર્ાવિી સાથે જે પૂજવા યોગ્જ્ય, કે જેમાુંથી કાયથપયાથય 
પ્રગટ થાય. એવી ‘પૂક્જત’ એટલે આદરવા લાયક. ‘પુંચમર્ાવપિરણનત...’ આત્મામાું. જેમ ચાર 

દ્રવ્યમાું એકરૂપ ઉત્પાદ-વ્યય પાિરણાનમકર્ાવે સરખો છે, એવો આિા ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકસરખો 
ર્ાવ િથી. એથી એિામાું આ એક ઉત્પાદ-વ્યયિો પાિરણાનમકર્ાવિો પયાથય નિકાળ સરખો છે, 
ત્યારે એિુું સામાન્યરૂપ એકસરખુું થાય છે. ઉત્પાદ-વ્યય તે નવશેષ છે. મોક્ષ-મોક્ષિો માગથ એ 

બિો ઉત્પાદ-વ્યય પયાથયિા છે. પ્રગટ આનવર્ાથવિા છે. આ શક્ક્તરૂપ પયાથયિી વાત ચાલે છે. 
આિાિા..! 

‘(–તેિી સાથે તન્મયપણે રિેલી...)’ કોિી સાથે? અિુંત ચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. અિુંત 
ચતુષ્ટય એિુું સ્વરૂપ, સ્વ-રૂપ. ‘(--તેિી સાથે તન્મયપણે રિેલી જે પૂજ્ય એવી પાિરણાનમકર્ાવિી 
પિરણનત)’ પિરણનત કીિી, પણ છે એ પુંચમર્ાવિી પિરણનત. એ કોઈ ક્ષાનયક પિરણનત કે ઉદય 

અવસ્થા, એ અવસ્થા િથી. ‘તે જ કારણશુદ્ધપયાથય છે, એવો અથથ છે.’ ‘પુંિડતજી’! આવુું કોઈ િદ’ 
વાુંચયુું િતુું? (િથી વાુંચયુું.) આ કારણશુદ્ધપયાથયિી તો વાત જ િથી. 

મુમુક્ષુ :– આ ‘સમયસાર’િી ગાથામાું પણ છે. 

ઉત્તર :– િનિ.. િનિ... થોડીઘણી વાત િીકળી િતી. એકાદ-બે પુંિડતિે પૂછયુું િતુું. આ 

શુું? (તો) ગોટા વાળ્યા. અરે..! કીિુું શુું આ? બિાર મુકવુું કઠણ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– આ ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ િથી. 

ઉત્તર :— િનિ. પયાથય નિકાળી ધ્રુવરૂપ. 

મુમુક્ષુ :– જેમ દ્રવ્ય ધ્રુવ, ગુણ ધ્રુવ.. 

ઉત્તર :– એમ આ પયાથય ધ્રુવ. બસ. 

‘એ જ કારણશુદ્ધપયાથય છે,’ (એમ પાછો) ‘એવો અથથ છે.’ કારણશુદ્ધસ્વર્ાવપયાથય... 
કારણશુદ્ધસ્વર્ાવપયાથય. આ સ્વર્ાવપયાથય છે િે? સ્વર્ાવપયાથયિો ર્ેદ છે િે? એટલે 

સ્વર્ાવપયાથયિો ર્ેદ કારણશુદ્ધપયાથય. સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદમાું એક સ્વર્ાવપયાથય 
કારણશુદ્ધપયાથય અિે એક સ્વર્ાવપયાથય કાયથશુદ્ધપયાથય. સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– સ્થાયી છે? મિારાજ! 

ઉત્તર :– સ્થાયી છે આ. નિકાળ. તેથી પિેલુું કહ્ુું િે, જુઓ! ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય,...’ ત્યાુંથી 

જ ઉપાડ્યુું. સ્વર્ાનવક નિશ્ચય સત્ય, નિકાળ નિશ્ચય સત્ય. ‘અિાિદ-અિુંત, અમૂતથ 
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા...’ ઓલામાું નવશેષણ ફરશે. શુદ્ધ નિશ્ચય િનિ, અિાિદ િનિ. બાકી આ 
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બિા નવશેષણો એમાું આવશે. આમાું શુદ્ધ એવા નિકાળી ્ાિ-દશથિ-આિુંદ અિે ચાિરિ, એવુું 
શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ. આત્માિુું અુંતઃસ્વર્ાવસ્વરૂપ. આિાિા..! આત્મા કેવો છે એિા ર્ાિ નવિા, 

એિા આદર નવિા જે કાુંઈ કરવામાું આવે એ બિુું થોથે-થોથાું છે. એ મુનિવ્રત પાળે કે વ્રત કરે, છ-
છ મનિિાિી તપસ્યાઓ કરે એ બિા ચાર ગનતમાું રખડવા માટે છે. 

આવો જે ર્ગવાિ આત્મા, જેિી એક સમયિી પ્રગટ પયાથયમાું અિુંતદ્રવ્ય, અિુંતક્ષેિ, 
અિુંતકાળ, ર્ાવ, બેિદ દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ર્ાવ, જેિા ્ ાિિી પ્રગટ ઉત્પાદ એક સમયિી પયાથયમાું, 
ર્લે એિે અસુંખ્ય સમય લાગે પણ અસુંખ્ય સમયમાું આટલુું અિુંતુ જેિા એક સમયિી પયાથયમાું 

ખ્યાલ આવે છે. એ તો ખ્યાલ તો એક સમયમાું જ આવે છે, પણ અસુંખ્ય સમય થાય ત્યારે એિો 
ઉપયોગ કામ કરે છે. એટલે પ્રગટ એિી પયાથયમાું બેિદ ક્ષેિ, બેિદ કાળ, બેિદ ર્ાવ અિે બેિદ 
દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ, નિકાળ. એિો ખ્યાલ જે એિી ્ાિિી વતથમાિ ઉત્પાદ પ્રગટ પયાથયમાું આવે છે. 

એવી એવી અિુંતી પયાથયો, જેિા અુંતરિા ધ્રુવ સ્વર્ાવમાું પડી છે, એિી કારણ પયાથયમાું પણ 
એટલી અિુંતી શક્ક્ત પડી છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

જેિા એક ક્ષણિા ર્ાવમાું િદ નવિાિુું ક્ષેિ, િદ નવિાિો કાળ, િદ નવિાિી અપિરનમત 
શક્ક્તઓિી સુંખ્યા અિે અપિરનમત દ્રવ્યિી સુંખ્યા. જેિે પ્રગટ એક સમયિી પયાથયમાું આટલો 
ખ્યાલ આવે છે. એવો જેિો એક પયાથયિા સ્વર્ાવિો સામર્થયથ ર્ાવ છે. એ નસવાયિી શુદ્ધકારણ 

પયાથયમાું એિાથી અિુંતગણુું સામર્થયથ સ્વર્ાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આ તો અગમ-નિગમિી વાતુું 
છે. ‘પુંિડતજી’! આિાિા..! વાદ-નવવાદે આ કાુંઈ પાર પડે એવુું િથી. વસ્તુિો સ્વર્ાવ જ કોઈ 
અનચુંત્ય છે. આિાિા..!  

એવી એવી શક્ક્તઓ, જેિો સ્વર્ાવ કીિો િે અિીં તો? શુદ્ધકારણ સ્વર્ાવ કીિો અિીં. 
એમ કીિુું િે? શુદ્ધકારણપયાથયસ્વર્ાવ, શુદ્ધકારણપયાથયસ્વર્ાવ. સ્વર્ાવ તો પિેલો લીિો િતો 

એટલે છેલ્લે કીિુું કે એ કારણશુદ્ધપયાથય છે. સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદ છે િે? ... સ્વર્ાવપયાથયિા 
ર્ેદ છે. સમજાણુું કાુંઈ? સ્વર્ાવિી દશાિા પયાથયિા પ્રકાર છે આ. છેવટે પણ કિેશે. શુદ્ધપયાથયિા 
ર્ેદ સુંક્ષેપથી કહ્ા. એમ આવે છે િે? ર્ાઈ! છેલ્લે આવે છે િે? ‘उक्तैः समयसिैः 
शदु्धपर्यरु्चिकल्पैः’ ‘शदु्धपर्यरु्चिकल्पैः’ સુંસ્કૃત છે. આ બિા શુદ્ધ પયાથયિા ર્ેદોિુું આ વણથિ 
કયું. એિી એક પયાથયિુું આ વણથિ કયું. આિાિા..!  

પિેલો શુદ્ધ નિશ્ચય. સ્વર્ાનવક એકલો િનિ પણ શુદ્ધ નિશ્ચય પાછો લીિો. નિકાળ-નિકાળ 
શુદ્ધનિશ્ચયર્ાવ. પછી ર્લે િય િ િાખી. સમજાણુું? પણ એ સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય ર્ાવ ‘અિાિદ-
અિુંત, અમૂતથ, અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું..’ એક વાત. ‘અિે શુદ્ધ એવા સિજ્ાિ-સિજદશથિ-

સિજચાિરિ-’ સિજ. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપે, પ્રગટરૂપે િનિ. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા..! આ 
પરમાત્માિા દરબારમાું અુંદર આવુું ર્યું છે, એમ કિે છે. તુું પોતે પરમાત્મા, િોં! આિાિા..!
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મુમુક્ષુ :– ...ઉત્પાદ-વ્યય તો રહ્ો િનિ. 

ઉત્તર :– િા અિીં ઉત્પાદ-વ્યય છે િનિ. ઉત્પાદ-વ્યયિી પયાથય તો પછી 
કાયથસ્વર્ાવપયાથયમાું લેશે. સમજાય છે કાુંઈ? પકડાય એટલુું પકડવુું. પણ કાુંઈક ગુંર્ીર ઊંડી 
વાત છે એટલુું તો લક્ષમાું રિે િે. આિાિા..! 

‘તે જ કારણશુદ્ધપયાથય છે, એવો અથથ છે.’ ‘कयिणशदु्धपर्यरु् इत्यथैुः’ સુંસ્કૃત કયું છે. 
ઓિોિો..! એ તો પિેલી વાત કિી ગયા છે. આિી ટીકા ગણિરથી પરુંપરાએ કરાયેલી છે. મારા 

જેવા મુંદબુનદ્ધિુું શુું કામ છે? આિાિા..! ર્ાઈ! પિેલી વાત આવી ગઈ છે િે? ગણિરોથી 
પરુંપરાએ જેિો અથથ ચાલ્યો આવે છે. આિાિા..! અરે..! મિાવ્રતિારી છે, બાપા! સુંત છે, મુનિ 
છે, િદગુંબર છે. એકલા િગ્ન એમ િનિ. એવા િગ્નપણા તો અિુંતવાર લીિા અિે પુંચમિાવ્રતિી 

િિયાઓ પણ અિુંતવાર કરી. એ વસ્તુ િથી. એ કાુંઈ િમથ િથી. સમજાય છે? એ તો રાગિો 
પયાથય પણ પુદ્ ગલિો પયાથય છે ખરેખર. આકરું પડે એિે. આિાિા..! 

ર્ગવાિ આત્મા ચૈતન્યિો નપુંડ પ્રર્ુ! ક્ષેિ ર્લે અસુંખ્ય પ્રદેશ િો, પણ એિા ર્ાવ તો 
અિુંત... અિુંત... અિુંત... અિુંત... સ્વર્ાવર્ાવથી ર્રેલા છે. જેિો સ્વર્ાવ છે એિે િદ શી? 
જેિો સ્વર્ાવ છે એિા સામર્થયથિી મયાથદા, પિરનમતતા શી એિી? એવો ર્ગવાિ આત્મા અિાિદ-

અિુંત, જેિા સ્વર્ાનવક ગુણો આિદથી ર્રેલો, અિે એ ગુણ સનિતિો અિે પૂક્જત 
પુંચમર્ાવપિરણનત પણ સાથે રિેલી. આિાિા..! એિે અિીં કારણશુદ્ધપયાથય કિેવામાું આવે છે. 
એ કારણશુદ્ધપયાથય પૂજનિક છે, કિે છે. આિાિા..! 

મુમુક્ષુ :– ...બિા ગુણો... 

ઉત્તર :– બિા-બિા ર્ેગા. અિીં કાુંઈ એક પયાથયિી .. ઉપરમાુંથી .. વાત કરે છે. આખુું 
દળ તો છે જ પણ ઉપરિી વાત કરતા બિુું ર્ેગુું અર્ેદ છે. આ તો ઉપરમાુંથી આટલુું આવે તો 
બિા દળિી શુું વાત કરવી? એવો અર્ેદ છે. આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ? આ તો વીતરાગિા 

નવ્ાિિા નવ્ાિ છે. એિે સ્વર્ાવ શબ્દ વાપયો િતો અિે એિે અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ શબ્દ 
વાપયો િતો. સ્વરૂપ છે િે એિુું? એમ કિે છે. પોતાિુું રૂપ જ એવુું છે. એમ એિી સાથે રિેલી 
આ.. અિો..! જેિે ઉપાદેય તરીકે આદરણીય િોય તો એ શુદ્ધ કારણપયાથય છે. કિો, સમજાણુું 

કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય, ગુણ, પયાથય િણે... 

ઉત્તર :– િણે એકરૂપ પાિરણાનમકર્ાવે છે. બસ. િમાથક્સ્ત આિદમાું પાિરણાનમકર્ાવે 
દ્રવ્ય-ગુણ-પયાથય િણે છે. ઉત્પાદ-વ્યય પણ એિા પાિરણાનમકર્ાવે છે. િમાથક્સ્ત-અિમાથક્સ્તમાું 

ઉત્પાદ-વ્યય પાિરણાનમકર્ાવે છે. આમાું પાિરણાનમકર્ાવે ઉત્પાદ-વ્યય િથી. એથી એિે આ 
પાિરણાનમકર્ાવે કારણશુદ્ધપયાથય નિકાળ છે. એમ અિીં નસદ્ધ કયું છે. સમજાણુું કાુંઈ? 
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‘શ્રીમદ્’માું એવો ટુકડો મૂક્યો િતો એક ફેરી. મોટા શબ્દ િતા પણ અથથ િથી ત્યાું. 
‘શ્રીમદ્’માું એક શબ્દ છે. આમાું જુિામાું મોટો અક્ષર છે. િવે ઓલાએ કાઢી િાખ્યો િતો. બીજાએ 

મોટો અક્ષર કાઢી િાખ્યો િતો. એિે કાુંઈ િનિ લાગ્જ્યુું િોય. છે િે ઓલો જૈિ? જૈિિમથમાું િથી. 
છે? ૫૦૦? એ પાિુું ફાટી ગયેલુું છે. આ છે, લ્યો. ૩૬મો બોલ છે. ૩૫માું એ છે કે નસદ્ધત્વપયાથય 
સાિદઅિુંત અિે મોક્ષ અિાિદઅિુંત. આ જૈિદશથિ માગથિુું સ્વરૂપ છે એમ કિે છે. ત્યારે 

પાિરણાનમક પદાથથ નિરુંતર સાકાર પિરણામી િોય, તો પણ અવનસ્થત...ફાટી ગયુું છે, િોં! સ્વાકાર 
પિરણામી િોય તો પણ અવનસ્થત પિરણામી. એટલે શુું? મોટો અક્ષર મૂક્યો છે િોં. પણ પછી 
પાછો કાઢી િાખ્યો છે. પણ એિો અથથ... 

મુમુક્ષુ :– સમજ્યા િ િોય એટલે કાઢી િાખ્યો િોય. 

ઉત્તર :– પણ સ્વાકાર શબ્દ મોટો પડ્યો છે. પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી 
િોય ખરેખર તો. ર્ેદ િોય િનિ. છતાું એમાું અવ્યવનસ્થતપણુું એ પણ એક જૈિમાગથિી નસ્થનત 
છે. આ તે િદ’ (સુંવત) ૨૦૦૦માું ોયયુું િતુું. જુઓ! ઓલુું િવુું છે િે? બીજુું ‘સમયસાર’ છે િવુું. 

આ છે િે આપણે. સ્વઆકારપિરણામી. એમ કિેતા, જેવો પોતાિો સ્વર્ાવ છે તે આકારે જ 
પિરણામી િોવુું ોયઈએ. છતાું પયાથયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું પાછુું. ઉત્પાદ-વ્યયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું. 
આિાિા..! સ્વઆકારપિરણામમાું વ્યવનસ્થતપણુું. છતાું ઉત્પાદ-વ્યયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું. આ તે 

િદ’ આ કાઢ્ુું િતુું. જૈિમાગથ આ છે. મગજ એિુું ઘણુું. ‘શ્રીમદ્’િો ક્ષયોપશમ ઘણો. એવો 
ક્ષયોપશમ પુરષ નિન્દુસ્તાિમાું એ વખતે કોઈ િિોતો. એટલુું કામ કરેલુું. પણ અમુક નસ્થનત 
બિાર િ આવી, ઉંમર િાિી અિે કામ કરી ગયા. જુઓ, આ. આ ચોખ્ખા શબ્દો છે, પેલામાું ફાટી 

ગયુું. 

પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી. સ્વઆકાર આવડા મોટા અક્ષરમાું છે. તો 

પણ અવ્યવનસ્થત પિરણામીપણુું. અિાિદ િોય તે કેવળ્ાિ નવષે ર્ાસ્યમાિ.... આ બિા વાુંિા 
ઉઠાવે છે િે? અિુંત િોય તે શી રીતે જણાય? અિાિદ િોય તે શી રીતે જણાય? પણ અિાિદ, 
અિાિદ જણાય છે. જાણિાર જેમ જાણે છે એમ છે. છે એમ જાણે છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– કીિુું િે પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી િોય. અવ્યવનસ્થત 
પિરણામી પયાથયમાું, છતાું એિો સ્વઆકાર પિરણામી િોય. ‘શ્રીમદ્ રાજચુંદ્ર’. ‘સમયસાર’માું 
િથી. જૈિમાગથિી વ્યાખ્યા છે આમાું. જૈિમાગથ આવી રીતે િોય છે. લોકસુંસ્થાિ, િમથ, અિમથ, 

આકાશ દ્રવ્ય જૈિમાગથમાું આવુું સ્વરૂપ છે. જૈિમાું છે. અરૂપીપણુું સૂક્ષ્મ વગેરે.. વગેરેિી વાત છે. 
નવર્ાનવક દશા પાિરણાનમકર્ાવે. નવર્ાવિુું ઉપાદાિ કારણ વીયથ આિદિુું આત્મગુણિુું ચેતિપણુું. 
જૈિમાગથિી અુંદર આવી વ્યાખ્યા છે. સમજાણુું કાુંઈ?
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મુમુક્ષુ :– પયાથયમાું પણ સ્વઆકાર પિરણામી. 

ઉત્તર :– પયાથયમાું પણ સ્વઆકાર પિરણામી િોય. એકરૂપ. એમ. અિે છતાું પયાથયમાું 
ઉત્પાદ-વ્યવમાું અવ્યવનસ્થતપણુું પાછુું. સ્વઆકાર પયાથય પિરણામ િોય છતાું ઉત્પાદ-વ્યયમાું 
અવ્યવનસ્થતપણુું. આ એક જૈિમાગથિો સ્વર્ાવ છે કે જે વીતરાગે ોયયેલો અિે એવુું સ્વરૂપછે. 

મુમુક્ષુ :– ઉત્પાદ-વ્યય છે માટે અવ્યવનસ્થત... 

ઉત્તર :– અવ્યનસ્થત છે િે? ઉત્પાદ-વ્યય અવ્યવનસ્થત છે. એમાું એકપણુું ક્યાું છે? 
ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકપણુું િથી. સુંસાર છે ત્યાું નમર્થયાત્વિો ઉત્પાદ છે, મોક્ષમાગથમાું નિમથળ પયાથય 
િે મનલિિો થોડો ઉત્પાદ િોય છે, નસદ્ધમાું પૂણથ નસદ્ધપયાથય િોય. એટલે ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકસરખો 

સ્વઆકાર પિરણામ િ રહ્ો. ચાર દ્રવ્યમાું તો એક આકાર ઉત્પાદ-વ્યયરૂપે છે. એવો એક આત્મામાું 
કારણપયાથયરૂપ સ્વઆકાર પિરણામી પયાથય નિકાળી અિાિદ-અિુંત છે. સમજાણુું કાુંઈ? બહુ 
ઝીણુું છે, ‘જાદવજીર્ાઈ’! 

મુમુક્ષુ :– પૂણથ દ્રવ્ય. દ્રવ્ય, ગુણ િે પયાથયથી. 

ઉત્તર :– એ િણ અર્ેદ એકરૂપ છે. ઉત્પાદ નવિાિી ચીજ. ઉત્પાદ-વ્યય વ્યવિાર છે. આ 
િણે થઈિે નિશ્ચય છે. સમજાણુું કાુંઈ? ઉત્પાદ-વ્યય એ પયાથય વ્યવિાર છે. નસદ્ધપયાથય પણ 
વ્યવિાર છે. આિાિા..! એ અર્ૂતાથથ છે. આ િણ થઈિે ર્ૂતાથથ છે. આિાિા..! પકડાય એટલુું 

પકડવુું. એમાું કાુંઈ... લ્યો, એ કારણશુદ્ધપયાથયિી વ્યાખ્યા થઈ. િવે કાયથશુદ્ધપયાથય. આ ઉત્પાદ-
વ્યયવાળી. 

મુમુક્ષુ :– તેમાું પણ સ્વર્ાવ લીિો છે. 

ઉત્તર :– સ્વર્ાવ લીિો છે. કાયથ પણ સ્વર્ાવ છે. પયાથયસ્વર્ાવ. એક અપેક્ષાથી 

પયાથયસ્વર્ાવ લીિુું છે, એક અપેક્ષાએ ર્ાવિી અપેક્ષાએ નવર્ાવર્ાવ લીિુું છે, એક અપેક્ષાથી 
કમથરનિત લીિુું છે અિીં, એક અપેક્ષાએ પુંચાક્સ્તકાયમાું કાયથર્ાવ િે કમથ નવિા કાયથ િિીં, એમ 
લીિુું છે. અપેક્ષા સમજવી ોયઈએ િે, ર્ાઈ!  

ફરીિે. કેવળ્ાિિી પયાથયિે સ્વર્ાવ કેમ લીિો? અિીં સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદ ચાલે 
છે. એક કારણસ્વર્ાવપયાથય, કાયથસ્વર્ાવપયાથય. કેવળ્ાિ તો અિીં ર્ાવિી અપેક્ષાએ તો 

ક્ષાનયકર્ાવિે નવર્ાવર્ાવ કહ્ો િતો પિેલો. અિે પુંચાક્સ્તકાયમાું કહ્ુું, કમથ નવિા ચાર ર્ાવ 
િોય િનિ. અપેક્ષા રિી િે, કમથિા અર્ાવિી તો અપેક્ષા રિીિે. ક્ષાનયકર્ાવ, એટલી અપેક્ષા. એ 
અપેક્ષા અિીં ગણી િથી. 

અિીં તો ચાર ્ ાિમાું કમથિા વતથમાિ નિનમત્તિી નવદ્યમાિતા છે તેથી તેિે નવર્ાવ ગણ્યો. 
અિે નવદ્યમાિતા િથી માટે તેિે સ્વર્ાવ કિીિે કાયથ કેવળ્ાિસ્વર્ાવ કિેવામાું આવ્યો. કેટલા 

પ્રકાર? એય..! ‘વજુર્ાઈ’! પિેલા કહ્ુું િતુું કે કેવળ્ાિ સ્વર્ાવ છે. ચાર ્ાિ નવર્ાવ છે. એમ 
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કહ્ુું િતુું િે? ર્ાઈ! ચાર ્ાિ નવર્ાવ છે, કેવળ્ાિ સ્વર્ાવ છે. એક વાત. વળી કહ્ુું કે 
કેવળ્ાિ નવર્ાવર્ાવ છે. ચાર ર્ાવમાું એિે ગણવામાું આવ્યો એટલે નવર્ાવર્ાવ છે, એ 

પરર્ાવ છે. પરમપાિરણાનમકર્ાવિી અપેક્ષાએ નવર્ાવ એટલે નવશેષ ર્ાવ છે, અપેનક્ષત છે, 
પરિા નિનમત્તમાું અર્ાવિી અપેક્ષા એમાું છે તેથી એિે નવર્ાવર્ાવ કિેવામાું આવ્યો છે. અિીં 
વતથમાિ એિે નિનમત્તપણાિી કમથિી અક્સ્ત િથી તેથી તેિે સ્વર્ાવકાયથપયાથય કિેવામાું આવી 

છે. સમજાણુું કાુંઈ? કિો, ‘પ્રનવણર્ાઈ’! એ માટે બિા ‘ર્ાવિગર’થી આવ્યા છે. આ તો 
ખજાિાિી વાતુું છે અુંદરિી. ખજાિામાું શુું શુું ર્યું છે. આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ? 

પિેલા ચાર ્ાિમાું એિે નવર્ાવ ગણી અિે કેવળ્ાિિે સ્વર્ાવ કીિો. પાછુું 
પાિરણાનમકર્ાવિી અપેક્ષાએ ચાર ર્ાવમાું ક્ષાનયકર્ાવિે નવશેષપયાથયિી અપેક્ષાએ 
નવર્ાવર્ાવ કહ્ો િતો. અિીંયા એિે કેવળ્ાિિે સ્વર્ાવકાયથપયાથય કિે છે. વતથમાિ નિનમત્તિો 

અર્ાવ છે એથી એિે સ્વર્ાવ કિેવામાું આવે છે. ર્ારે, ર્ાઈ! આ વાત િદગુંબર શાસ્ત્રો નસવાય 
બીજે ક્યાુંય િથી. િોય જ િનિ. આ તો પરુંપરા સત્ય છે. કેવળ્ાિી પરમાત્માિુું પરુંપરાએ કિેલુું 
સત્ય છે. એથી કહ્ુું િે કે ગણિરોથી રચાયેલી આ ટીકા છે. િુું તે કોણ કરિાર? આિાિા..! 

મુમુક્ષુ :– માગથ શાસ્ત્રમાું તો છે િિીં. તેિા સ્પષ્ટીકરણિી શરૂઆત તો અિીંથી થઈ છે. 

ઉત્તર :– િદગુંબર સુંતોએ માગથ સિેલો કરી દીિો છે. મુનિઓએ.. આિાિા..! સિાતિ 
સત્ િોિ ઉત્સગથમાગથ ર્ગવાિિો એમાું જન્મ્યા, એમાું સુંતો થયા એિે તો કેવળ્ાિિે આમ 
િથેળીમાું બતાવી દીિુું છે. અિે એિા કારણરૂપ વસ્તુ કેવી? એિી સ્પષ્ટતા બીજે ક્યાુંય છે િનિ. 

પણ વાડામાું ઊપજ્યા માટે એિે સમજાઇ જાય એમ િથી. 

િવે કાયથસ્વર્ાવપયાથયિી વ્યાખ્યામાું પિેલો િય િ લેતાું, પિેલા સાિદ-અિુંત લીિુું છે. 

ઓલામાું પિેલો ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય’ િતો. અિીં સાિદ-અિુંત લીિો છે. િય પછી લેશે. સમજાણુું 
કાુંઈ? ‘સાિદ-અિુંત,...’ ઓલુું ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી, અિાિદ-અિુંત,...’ એમ િતુું. અિીં તો િવી 
પયાથય પ્રગટેલી છે. એથી પ્રગટેલી પયાથયિુું વણથિ સાિદ-અિુંત કિીિે, પછી શુું છે? સદ્ ર્ૂત 

વ્યવિારિય છે એમ કિેશે. ઓલી તો પ્રગટેલી િથી, એ તો અિાિદ એમ િે એમ છે, છે િે છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? ઠીક આ િવે ગુજરાતીમાું બિુું આવ્યુું, િોં! નિન્દીમાું આવુું િ આવી શકે. 

‘સાિદ-અિુંત,...’ કેવળ્ાિ એ સાિદ-અિુંત છે. કેવળ્ાિ અિાિદ-અિુંત િથી. 
પિરણાનમકર્ાવે િથી. કારણપયાથય પિરણાનમકર્ાવે અિાિદ-અિુંત છે. આ ક્ષાનયકર્ાવ છે માટે 
સાિદ-અિુંત. િવી પ્રગટે છે. કેવળ્ાિદશા િવી પ્રગટે છે. 

મુમુક્ષુ :– તે અિાિદઅિુંત અિે આ સાિદ અિુંત. 

ઉત્તર :– સાિદ-અિુંત. એ અમૂતથ, આ પણ અમૂતથ. એ અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળા, આ પણ 
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળુું. િવે અિીં ફેર પડ્યો.
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‘શુદ્ધસદ્ ર્ૂતવ્યવિારથી,...’ ત્યાું ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ પિેલુું િાખ્યુું િતુું. કિે છે કે 
કેવળ્ાિ શુદ્ધ છે, સદ્ ર્ૂત છે અિે વ્યવિાર છે. એક સમયિી પયાથય માટે વ્યવિાર છે. આિાિા..! 

સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– શુદ્ધ છે, સદ્ ર્ૂત છે, િયાતી છે. એક સમયિી પયાથય પણ િયાતી છે. પણ એક 
અુંશ છે માટે વ્યવિાર છે. સમજાણુું કાુંઈ? બિુું ઝીણુું તો છે પણ િવે. આ ‘િીરાર્ાઈ’ સાથે 

આવ્યા છે િે. િણ જણા આવ્યા છે? િણ. ઠીક. આિાિા..! કેવળજ્ઞાન…. 

િવે ઓલુું કાયથ લેવુું છે િે? તે કોિી સાથે રિેલુું છે એમ નસદ્ધ કરવુું છે. ઓલુું નિકાળ સાથે 

રિેલુું કહ્ુું િતુું િે? અિુંત્ાિ, દશથિ, સુખ અિે આિુંદ, ચાિરિ અિે આિુંદ, એિા સનિત 
કારણપયાથય િતી. આ કાયથપયાથય કોિી સનિત, કોિી સાથે છે? આિાિા..! ‘કેવળ્ાિ-
કેવળદશથિ-કેવળસુખ-કેવળશક્ક્તયુક્ત...’ ઠીક. એ વીયથ ત્યાું લીિુું. પણ ત્યાું અિુંતચતુષ્ટયિુું 

સ્વરૂપ લીિુું િતુું, અિીં લીિુું ‘કેવળશક્ક્તયુક્ત ફળરૂપ...’ આ ફળરૂપ એટલો ફેર પાડ્યો. ઓલુું 
તો નિકાળી સ્વરૂપ િતુું. એ કાુંઈ ફળરૂપ િિોતુું. આ તો ફળ આવ્યુું છે. અિુંતચતુષ્ટય નિકાળ અિે 
કારણપયાથય, એિો આશ્રય કરીિે ફળરૂપ પયાથય કાયથશુદ્ધપયાથય પ્રગટ થઈ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

ઓલામાું સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ િતુું. નિકાળ છે માટે. આ તો ફળરૂપ દશા છે. ફળ પાક્યુું 
આ. 

‘ફળરૂપ અિુંતચતુષ્ટયિી સાથેિી...’ છે િે? ઓલા ચાર પિેલા કહ્ાું િતા િે? ઓલામાું 
પણ પિેલા ચાર કહ્ા િતા અિે પછી અિુંતચતુષ્ટય કહ્ુું િતુું. શુદ્ધઅુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ ત્યાું કહ્ુું િતુું. 
સમજાણુું? આ તો પયાથય પ્રગટ છે એટલે અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ િનિ. ઓલામાું ‘શુદ્ધ-અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ 

જે સ્વર્ાવ-અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ..’ એમ. આ તો ‘અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા 
શુદ્ધસદ્ ર્ૂતવ્યવિારથી, કેવળ્ાિ-કેવળદશથિ-કેવળસુખ-કેવળશક્ક્તયુક્ત ફળરૂપ 
અિુંતચતુષ્યિી સાથેિી...’ એમ. ઓલુું અુંતઃતત્ત્વરૂપવાળુું આ િનિ. અુંતઃતત્ત્વ તો 

પાિરણાનમકર્ાવે નિકાળછે. 

‘ફળરૂપ અિુંતચતુષ્ટયિી સાથેિી (-અિુંત-ચતુષ્ટયિી સાથે તન્મયપણે રિેલી)...’ ત્યાું 

કહ્ુું િતુું કે ‘તેિી સાથેિી પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ જ્યારે આ એિી સાથે પરમઉત્કૃષ્ટ ક્ષાનયક 
એટલો ફેર પાડી દીિો. એ ‘સાથેિી પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ ત્યારે આ ‘પરમોત્કૃષ્ટ 
ક્ષાનયકર્ાવિી શુદ્ધપિરણનત...’ પૂક્જત-પૂક્જત શબ્દ અિીં િનિ. આિાિા..! જુઓિે! 

મુમુક્ષુ :– પૂક્જત આદરણીય.. 

ઉત્તર :– આદરણીય ઓલુું નિકાળ. એિા આદરવામાુંથી ફળરૂપ આ આવે. સમજાણુું 
કાુંઈ? અિીં ‘પરમોત્કૃષ્ટ..’ શબ્દ વાપયો છે. ચાર ર્ાવ છે િે? ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક, ... 
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એિાથી પણ આ શુદ્ધ પિરણનત. ‘તે જ કાયથશુદ્ધપયાથય છે.’ લ્યો. ઓલામાું િતુું િે ‘તે જ 
કારણશુદ્ધપયાથય છે,...’ અિીં કિે છે, ‘તે જ કાયથશુદ્ધપયાથય છે.’  

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ!) 

 

 

 



286                                                            નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

ફાગણ વદ ૧૨, બુધવાર, તા. ૨૪-૩-૧૯૭૧ 
 ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૭, પ્રવચિ િં. ૨૩ 

 

‘નિયમસાર’ જીવ-અનિકાર. ૧૫ મી ગાથા. છેલ્લો ભાગ રહી ગયો હતો.  

આ ૧૫મી ગાથામાાં અનિકાર સ્વભાવરયાયય અિે નવભાવરયાયય(િો ચાલે છે). એટલે કે 

આત્મા તો દ્રવ્ય અિે ગુણે તો ધ્રુવ છે. એમાાં સ્વભાવરયાયય રણ એક ધ્રુવ છે એમ અહીં નસદ્ધ 

કરવુાં છે. વસ્તુ રોતે આત્મા, સત્ ધ્રુવ તરીકે, દ્રવ્ય તરીકે અિાદિઅિાંત છે. અિાંતગુણ રણ 

અિાદિઅિાંત છે. એમાાં એિી એક રયાયય, સ્વભાનવક રયાયય, ધ્રુવ રયાયય એ રણ અિાદિ-અિાંત 

છે. એિો આશ્રય કરવાથી િમય થાય છે. સમજાણાું કાાંઈ? વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્યરિાથય, એિી શક્તત 

ધ્રુવ, ગુણ અિે એિી કારણરયાયય એ રણ ધ્રુવ છે. એિો આશ્રય કરવાથી, એિી દૃનિ કરવાથી, 

િમય એટલે આત્માિે શાાંનત મળે. એિાથી એિે જન્મ-મરણ ટળે. બીજી કોઈ રીત છે િનહ. સમજાણાું 

કાાંઈ?  

સ્વભાવરયાયયિા બે પ્રકાર લીિાિે? કારણસ્વભાવરયાયય નિકાળ, એક 

કાયયસ્વભાવરયાયય એ કેવળજ્ઞાિ આદિ. કેવળજ્ઞાિ, કેવળિશયિ એ બિા કાયયસ્વભાવરયાયય છે. 

એ એિુાં ફળ છે. ફળ આવ્યુાં હતુાં િે? ફળ આવ્યુાં હતુાં તયાાંય? રણ ફળ આવ્યુાં હતુાં તયાાં? બરોબર 

એમ િનહ. ફળરૂર, બસ ઇ. તમે ચોરડા વાાંચિારા કહેવાઓિે એટલે. 

આત્મા, જેિે િમય કરવો છે એટલે કે જેિી િશામાાં અિાદિ અિમય છે, એિે િમય કરવો હોય 

તો તે િમય સ્વભાવ વસ્તુમાાં રડેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જે િમય કરવો છે એવી જે નિમયળ રયાયય 

એ બિા સ્વભાવો, અિાંત રયાયયિો નરાંડ એ તો વસ્તુમાાં રડી છે. વસ્તુ રોતે અિાદિ-અિાંત સત્ 

રિાથય છે. એવા એિા ગુણો અિાદિ-અિાંત સત્ (છે), એમ એિી રયાયય રણ કારણરયાયય અિાદિ-

અિાંત શુદ્ધ નિશ્ચયથી સત્ (છે). ભારે ઝીણુાં, ભાઈ! 

મુમુક્ષુ :– કારણરયાયયિો આશ્રય લેવો કે રરમરાદરણાનમકભાવિો. 

ઉત્તર :– એ તો બિુાં એક જ થઈ ગયુાં. એિો આવ્યો એટલે બિાિો આવી ગયોિે. િણે 

ભેગા છે, જુિાાં તયાાં છે? સમજાણુાં કાાંઈ? એવી રૂજનિક રદરણનત નિકાળ, એિા સન્મુખિુાં અાંતમયુખ 

મિિ, ધ્યાિ અિે ધ્યેયિે રકડીિે લીિતા એિુાં િામ િમય. વીતરાગિમય એિે કહે છે. બાકી વચ્ચે 

આ િયા, િાિ, વ્રત અિે ભક્તત આદિિા રદરણામ થાય એ િમય િથી, એ િમય િથી.  

એ અિાંત કારણરયાયયિાું ફળ, અિાંત અાંતમુયખ થવાથી ‘અિાંતચતુિયિી સાથેિી               

(–અિાંત ચતુિયિી સાથે તન્મયરણે રહેલી) જે રરમોત્કૃિ ક્ષાનયકભાવિી શુદ્ધરદરણનત...’ એિુાં 
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વેિિ, અિુભવ એિે મોક્ષરયાયય અથવા કાયયશુદ્ધરયાયય કહે છે. અરે..! બસ, એ તો આવી ગયુાં 

છે. રહેલી વાત આવી ગઈ છે. એિે અહીંયા કહે છે. ‘અથવા’ સ્વભાવરયાયય આિે રણ કહેવાય 

છે. ષટ્ ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધ રહેલી આવી ગઈ. ૧૪મી ગાથામાાં. ‘અથવા, રૂવય સૂિમાાં કહેલા સૂક્ષ્મ 

ઋજુસૂિિયિા અક્ભપ્રાયથી,...’ ઝીણી વાત છે, ભગવાિ! એિી રયાયયમાાં સૂક્ષ્મ એક સમયિા 

ષટ્ ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધવાળા રયાયય થાય છે. જો કે એ રણ રયાયય છે. દ્રવ્યમાાં એ િથી. સમજાણાું કાાંઈ? 

સૂક્ષ્મ ઋજુ–વતયમાિ આત્મદ્રવ્યિી વતયમાિિશામાાં સૂક્ષ્મ ઋજુ એટલે એક સમયિા રદરણામિે 

સીિા જોવા, એવા ‘અક્ભપ્રાયથી છ દ્રવ્યોિે સાિારણ...’ એ રયાયય છે. અથયરયાયય છ દ્રવ્યોમાાં 

(સાિારણ છે). ભગવાિ તીથંકરે છ દ્રવ્યો જોયા. એ િરેક દ્રવ્યમાાં આ ષટ્ ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધવાળી 

રયાયય અવસ્થામાાં છે. ‘છ દ્રવ્યોિે સાિારણ...’ છે એટલે બિામાાં છે.  

‘સૂક્ષ્મ એવા તે અથયરયાયયો શુદ્ધ જાણવા...’ એિે શુદ્ધરયાયયો જાણવી. ઓલા 

કારણશુદ્ધરયાયય છે એ તો વાત કરી, રણ આિે રણ શુદ્ધરયાયય જાણવી. આ શુદ્ધરયાયય જે છે એ 

વ્યવહારિયિો નવષય છે અિે કારણશુદ્ધરયાયય છે એ નિશ્ચય દૃનિ દ્રવ્યાનથયકિો નવષય છે. 

મુમુક્ષુ :– હાનિ-વૃનદ્ધવાળી... 

ઉત્તર :– હાનિ-વૃનદ્ધવાળી વ્યવહારિો નવષય. રયાયય છે િે. આહાહા..! સમજાણાું કાાંઈ? 

‘(એ રીતે) શુદ્ધરયાયયિા ભેિ સાંક્ષેરથી કહ્યા.’ લ્યો. 

મુમુક્ષુ :– બિી બાજુએ શુદ્ધ.. 

ઉત્તર :– શુદ્ધરયાયય–અથયરયાયય છએ દ્રવ્યમાાં. નસદ્ધમાાં રણ છે. જાણવાલાયક છે. 

આિરવાલાયક તો નિકાળી દ્રવ્યસ્વભાવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘હવે વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે :...’ ઓલી અથયરયાયય કહી અથવા કારણરયાયય 

કહી અથવા કાયયરયાયય કહી, ‘હવે વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે : જેિાથી વ્યતત થાય–પ્રગટ 

થાય તે વ્યાંજિરયાયય છે. શા કારણે?’ વસ્ત્રાદિ આમ બહારમાાં િેખાય િે આમ આકાર વસ્ત્રિો, 

રાિિો, કોઈ ચીજિો આમ આકાર િેખાય. જુઓ! બહારમાાં આ આકાર િેખાય િે. એ આકારિે 

વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે. એ ‘ચક્ષુગોચર હોવાથી,...’ એ આકાર ચક્ષુિે ગમ્ય છે. ‘(પ્રગટ 

થાય છે);...’ એ અવસ્થાઓ સમય-સમયમાાં વ્યાંજિ આકૃનતિી રયાયય છ દ્રવ્યમાાં પ્રગટ થાય છે. 

‘અથવા, સાદિ-સાાંત મૂતય નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી,...’ હવે એ 

વ્યાંજિરયાયય, આ આત્માિી નવકારી વ્યાંજિરયાયય. આ મિુષ્યગનત, િેવગનત આદિ છે િે? એ 

સાદિ-સાાંત છે. એ આકૃનત–ચાર ગનતિી રયાયય ઉત્રન્ન  થાય છે અિે િાશ થાય છે. એ ‘સાદિ-

સાાંત મૂતય નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી, િેખાઈિે િાશ રામવાિા સ્વરૂરવાળો હોવાથી 
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(પ્રગટ થાય છે).’ શરીરિો આકાર લીિો. ભાઈ! શરીરિો આકાર મૂતય છે િે મૂતય? નવજાતીય છે 

િે. ચૈતન્યિથી ક્ભન્ન . એિે જીવિી આકૃનત છે. ... રણ એિા શરીરિી આકૃનત આ થાય િે? આ 

શરીર, માટીિી, આ મૂતય છે, જડ છે, ચૈતન્યથી નવજાતીય છે. આ જડિો આકાર ચૈતન્ય અરૂરી 

ભગવાિથી નવજાત છે. એ ‘નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી, િેખાઈિે િાશ રામવાિા 

સ્વરૂરવાળો હોવાથી (પ્રગટ થાય છે).’ સમયે સમયે શરીરિી ક્ભન્ન -ક્ભન્ન  આકૃનતઓ જડમાાં, 

જડિી થાય છે. કાલે િીચે િોટ રહી ગઈ હતી. પ્રશ્ન થયો હતો, િનહ? મિહર કે કોઈ કહેતુાં હતુાં. 

િીચે િોટ છે. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– જડિી આકૃનત આ.... 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– ... લઈ લેવી. િીચે છે િોટ. 

‘સહજજ્ઞાિાદિ સ્વભાવ-અિાંતચતુિયયુતત...’ છે િીચે? ભગવાિઆત્મા વસ્તુ છે. એમાાં 

સ્વભાનવક જ્ઞાિ આદિ-અિાંત ચતુિયસનહત કારણશુદ્ધરયાયયમાાંથી, ઓલા સનહત આવ્યુાં હતાું િે 

રાઠમાાં? અિાંત ચતુિયિુાં સ્વરૂર તેિી સાથેિી, એમ હતુાં િે? એટલે અહીંયા અિાંત ચતુિયયુતત 

સનહત (કહ્યુાં છે). ભગવાિઆત્મા વસ્તુ છે, એમાાં અિાંતજ્ઞાિ, અિાંતઆિાંિ, અિાંતિશયિ, 

અિાંતવીયય અથવા સુખ, એ અિાંતચતુિય શુદ્ધ ધ્રુવરૂરે આત્મામાાં અિાદિ રડ્યા છે. એિી ખાણમાાં 

અિાંતઆિાંિ, અિાંતજ્ઞાિ, અિાંતબળ, અિાંતવીયય આદિ એ સામાન્યધ્રુવ તરીકે આત્માિા 

સ્વભાવમાાં રડ્યા છે. આહાહા..! 

એ ‘અિાંતચતુિયયુતત કારણશુદ્ધરયાયય...’ કારણશુદ્ધરયાયય જે નિકાળી અિાદિ-અિાંત 

નિમયળ ધ્રુવ, એમાાંથી ‘કેવળજ્ઞાિાદિ અિાંતચતુિયયુતત કાયયશુદ્ધરયાયય પ્રગટે છે.’ લ્યો. સમજાણુાં 

કાાંઈ? કેવળજ્ઞાિ, કેવળિશયિ અદરહાંત ભગવાિિે રરમેશ્વરિે પ્રગટ થાય છે. અિાંતજ્ઞાિ, 

અિાંતઆિાંિ, અિાંતશાાંનત, અિાંતસ્વચ્છતા, નવભુતા સવયવ્યારક રયાયય અાંિરમાાં–અિાંતમાાં, એવી 

જે અિાંત રયાયયો પ્રગટ થાય છે, એ બિી સ્વભાવિા અાંતરિી એકાગ્રતાથી પ્રગટ થાય છે. 

અાંતરમાાંથી પ્રગટ થાય છે. છે િે? રયાયયમાાંથી પ્રગટ થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– એ તો આ. આ તો નિકાળી રયાયય કીિી િે. એ તયાાં વતયમાિ રયાયયમાાંથી રયાયય 

આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વતયમાિ રયાયય જે પ્રગટ છે એમાાંથી િવી રયાયય િ થાય. આ તમારો 

પ્રશ્ન કયો. ‘રાનલતાણા’ કહ્યુાં હતુાં. પ્રશ્ન રૂછયો હતો િે કે રયાયયમાાંથી રયાયય થાય? તો કહે હા. 
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કેમ? કે િસ રરમાણુમાાંથી રાંચ રરમાણુિો સ્કાંિ થાય એ રયાયયમાાંથી રયાયય થઈ. એમ જવાબ 

આપ્યો હતો. કાાંઈ ખબર િ મળે. મોટા આચાયય (કહેવાય). સમજાણુાં? િસ રરમાણુ છે િે? આ 

િસ રજકણો છે. આ તો સ્થુળ છે. રણ એિો રોઈન્ટ, છેલ્લો રજકણ, છેલ્લો ટુકડો, છેલ્લો. એક, બે, 

િણ એમ િસ રરમાણુાંિો નરાંડ હોય, એ નવભાનવક રયાયય છે. અિે રછી રાાંચ રરમાણુ ભેગા થાય 

તો રાંિર રરમાણુિો સ્કાંિ થાય. જુઓ રયાયયમાાંથી રયાયય થઈ કે િનહ? તયાાં થઈ રયાયયમાાંથી 

રયાયય? િલીલ તો શુાં કરીએ હવે. એ તો િસ રરમાણુિી રયાયયિો સ્કાંિ હતો, એિો વ્યય થઈિે 

રાાંચ ભેગા થઈિે ઉત્રાિરૂરે રાંિર રરમાણુિા સ્કાંિિી રયાયય ઉત્રન્ન  થઈ. િવી થઈ. રયાયયમાાંથી 

રયાયય તયાાંથી આવી? અરે..! મૂળ તત્ત્વિી વાતિી ખબર િ મળે. અિે આ િમય-િમય-િમય જગતમાાં 

ચાલે. િૂળમાાં રણ િમય િથી તયાાંય. શેિુાંજયમાાં િથી અિે સમ્મેિનશખરમાાં રણ િથી. 

મુમુક્ષુ :– રરમાાં તયાાં છે... 

ઉત્તર :– અરાસરામાાં રણ િથી અિે િેરાસરમાાં રણ િથી. 

મુમુક્ષુ :– અહીં તો છે. 

ઉત્તર :– આત્મામાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આત્મા અિાંતઆિાંિ આદિ સ્વભાવ, એિી જે 

કારણરયાયય, એમાાંથી આ રયાયય પ્રગટ થાય છે, ધ્રુવમાાંથી આ રયાયય ઉત્રાિ થાયછે. 

મુમુક્ષુ :– આ રયાયય તો અમૂતય અિે રેલી મૂતય... 

ઉત્તર :– બન્ન ે અમૂતય છે. બન્ન ે અમૂતય છે. કેવળજ્ઞાિરયાયય અમૂતય છે. એ તો આવી ગયુાં 

િે. અહીંયા શુદ્ધ ચાલે છે. તે અાંિર આવી ગયુાં િે? સાદિ-અિાંત અમૂતય અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાળી 

શુદ્ધસિ્ ભૂત વ્યવહારિય. વ્યાંજિરયાયય બીજી. તે વાત અહીંયા િથી. િીચે તો અાંિર અથયરયાયય 

જે નિકાળ. આહાહા..! 

‘કાયયશુદ્ધરયાયય પ્રગટે છે.’ ‘કાાંનતભાઈ’એ કાલે પ્રશ્ન કયો હતો િે. મિિ કરવાથી. કાલે 

રૂછયુાં હતાું િે. એ આમાાં મિિ કરવાથી િથી. એ ‘નિયમસાર’માાં મિિ કરવાથી શબ્િ રડ્યો છે. 

ભાઈમાાં ‘શીતળપ્રસાિ’માાં. ‘શીતળપ્રસાિ’ માાં છે, ખબર છે. એમાાં છે.કારણશુદ્ધરયાયયિુાં મિિ 

કરવાથી. એમ શબ્િ ત્યાાં ‘શીતળપ્રસાિ’માાં રડ્યો છે. તે દિ’ વાાંચ્યુ હતુાં. જૂિી બુકમાાં. અહીં િથી 

મુતયુાં? કાલે મુતયુાં હતુાં. મિિિો અથય કે અાંતર એકાગ્રતા. રાછો કોઈ મિિિો અથય એવો કરી 

િાખે કે નવકલ્રથી આમ નચાંતવે. એમ િનહ. અાંતર આિાંિમૂનતય ભગવાિ, શુદ્ધ આિાંિિુાં િામ 

આત્મા, એમાાં અાંિર નસ્થર થઈ જવુાં. એિાથી એિે કેવળજ્ઞાિ આદિ પ્રગટે છે. કહો, સમજાણાું કાાંઈ? 

‘રૂજિીય રરમરાદરણાનમકભાવરદરણનત તે કારણશુદ્ધરયાયય છે અિે શુદ્ધ 

ક્ષાનયકભાવરદરણનત તે કાયયશુદ્ધરયાયય છે.’ એ.. ‘પ્રકાશિાસજી’! તયારેય સાાંભળ્ુાં રણ િથી 
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એટલે સમજવામાાં કઠણ રડે એવી વાત છે. આ આત્મા વસ્તુ છે િે? વસ્તુ. અક્સ્ત છે િે? 

સત્તાવાળો રિાથય છે. આ શરીર એ તો માટી-જડ છે. આિી સત્તા તો જડ છે. એિી સત્તાિુાં હોવારણુાં 

ચૈતન્યમાાં િથી અિે ચૈતન્યિી સત્તાિે લઈિે આ બિી સત્તાવાળી ચીજો છે, એમ િથી. આ તો 

ક્ભન્ન -ક્ભન્ન  ચીજ છે. જડ માટી છે, િૂળ છે. આત્મા એક સત્તાવાળી, હોવાવાળી ચીજ ભગવાિ 

અાંિર છે. એમાાં અિાંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિાંિ આદિ અિાંત ચતુિય શક્તતરૂરે, ધ્રુવરૂરે રડ્યા છે. 

એવા અિાંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિાંિિા ચતુિય ચાર સ્વરૂરસનહત, અિાદિ-અિાંત િદરયાિી સરાટીિી 

રેઠે કારણશુદ્ધરયાયય જે ધ્રુવ છે. એમાાં એકાગ્ર થવાથી રદરણામિે રદરણામીમાાં એકાકાર કરવાથી 

એિે િમયિી રયાયય પ્રગટ થઈ અિે રૂણય રયાયય કેવળજ્ઞાિ આદિ પ્રગટ થાય છે. આવી વાત છે. 

આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 

હવે આ બાજાું આવ્યુાં. ૩૯ રાિે. ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા...’ શુાં કહે છે? રયાયયી 

એટલે રયાયયિો િરિાર એમ વ્યવહારે તો અહીં કહેવુાં છે િે. એવો દ્રવ્યસ્વભાવ ભગવાિઆત્મા. 

રયાયયી આત્મા એટલે રયાયયવાળો દ્રવ્ય આત્મા, એમ. ભગવાિઆત્મા ‘રયાયયી..’ એટલે 

દ્રવ્યસ્વભાવવાળો આત્મા, એિા ‘જ્ઞાિ નવિા...’ વસ્તુ ભગવાિ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય ધ્રુવ, નિત્યાિાંિ, 

સહજાિાંિિી મૂનતય પ્રભુ આત્મા છે. કેવળજ્ઞાિી તીથંકરિે એ પ્રગટ્યો છે એ અવસ્થા અાંિરમાાં હતી 

એમાાંથી પ્રગટેલી છે. એ કાાંઈ બહારથી આવતી િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો જે ભગવાિઆત્મા, 

‘રયાયયી આત્મા...’ એમ. રયાયયી એટલે દ્રવ્યઆત્મા એમ. રયાયય આત્મા િનહ રણ ‘રયાયયી 

આત્મા...’ એટલે દ્રવ્યઆત્મા. રયાયયિો િારણ કરિારો આત્મા, એ જરી કઠણ રડે એટલે આમ 

કરી િાખયાું. જેમ રયાયયિે િારણ કરિારો રછી દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરે છે. પ્રમાણિી અરેક્ષાએ 

એ બરાબર છે. પ્રમાણિી અરેક્ષાએ દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરે છે, એ અરેક્ષાએ બરાબર છે. રણ 

નિશ્ચયિી અરેક્ષાએ દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરતુાં િથી. બહુ ઝીણુાં, બહુ. વીતરાગ માગય બહુ ઝીણો 

છે. અત્યારે તો બિાું ગરેગર ચાલે છે ચારે કોર. સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળ માગય મૂકીિે બીજે (ચાલવા 

માાંડ્યા). આહાહા..! ‘રયાયયી..’ એટલે કે દ્રવ્ય. રયાયયવાળો. એમ રાછુાં કીિુાં. દ્રવ્ય. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– િા િા. રયાયયવાળો એમ કહેવુાં એ વ્યવહાર છે, એમ. રણ ખરેખર એ 

રયાયયવાળો એટલે? રયાયય જેિી અવસ્થામાાં છે એવુાં જે દ્રવ્ય. આત્મામાાં આિાંિ છે એ આિાંિ 

નિકાળી છે. આત્મામાાં અતીનન્દ્રય આિાંિિો રસ છલોછલ ભયો છે. આહાહા..! એ રયાયયીઆત્મા. 

સમજાણાું કાાંઈ? એિી િશામાાં હાલતમાાં પ્રગટ થાય, એ તો રયાયય છે, એ અવસ્થા છે. 

જેમ ચોસઠ રહોરી રીરરમાાં નતખાશ ભરી છે. એ ચોસઠ રહોરી રૂરેરૂરી ભરી છે. એમાાંથી 

પ્રગટે છે. એમાાંથી પ્રગટે છે તે રયાયય છે. ચોસઠ રહોરી બહાર પ્રગટે િે? એમ આ આત્મા, ચોસઠ 



ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૭               પ્રવચિ િં. ૨૩                                   291 

એટલે રૂનરયે-રૂનરયો રૂણય આિાંિિુાં િામ આત્મા છે. એમાાં અિાંતઆિાંિ છે. જેિો સ્વભાવ છે તેિી 

મયાયિા શુાં હોય? એિા ક્ષેિિુાં િાિારણુાં િેખીિે એિા ભાવિુાં િાિારણુાં જાણવુાં એ ભ્રમ છે. 

સમજાણાું કાાંઈ? એિુાં ક્ષેિ શરીર પ્રમાણે ક્ભન્ન  છે. આટલુાં ક્ષેિ છે માટે તેિો ભાવ અરદરનમત 

િથી અિે રદરનમત છે, એમ િથી. ‘રાંદડતજી’! આહાહા..! 

ભગવાિઆત્મા રોતાિા સ્વક્ષેિમાાં છે. આ શરીરિા રજકણમાાં એ િથી. એ તો અાંિર 

જુિી ચીજ છે. આ તો માટી છે. અજીવ, િૂળ, માટી રરમાણુ રુિ્ ગલ છે. એમાાં આત્મા િથી અિે 

આત્મામાાં આ િથી. આત્મામાાં તો અિાંતજ્ઞાિ આિાંિ આદિ િામ સ્વરૂર ભગવાિ રદરરૂણય 

છલોછલ ભરેલુાં છે. રણ રાગ િે નિનમત્ત િે એક સમયિી રયાયયિી રમતમાાં તેિે ભગવાિઆત્મા 

િેખાતો િથી. સમજાણાું કાાંઈ? અિાદિથી િમયિે િામે જૈિિો સાિુ થયો, દિગાંબર થયો, મુનિ થયો, 

જાંગલમાાં રહ્યો, રાંચમહાવ્રત રાળ્ા રણ એ બિી એક સમયિી રયાયયિી રમતમાાં રમતો હતો. 

એ રયાયય નવિાિુાં આખુાં દ્રવ્ય છે એમ એિી ઉરર એિી દૃનિ કરી િથી. આહાહા..! 

‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા...’ ભગવાિઆત્મા શુદ્ધ આિાંિિામ, જેિા આિાંિિે લેવા 

માટે તયાાંય બહારમાાં જરૂર િથી. આહાહા..! જેિે િમય કરવા માટે બહારિા કોઈ આશ્રય અિે 

આલાંબિિી જરૂર િથી. એિે િમય કરવા માટે દ્રવ્યિા આલાંબિિી જરૂર છે, એમ કહે છે. એ વાતુાં 

જરા સમજવા જેવી છે. બાકી રયાયય રોતે છે એ કહે છે કે હુાં તારાં આલાંબિ લેતી િથી. હુાં એક 

સત્ છુાં. આ તો રરાશ્રયમાાંથી કાઢવા અહીં આલાંબિ લે છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– વલણ ત્યાાં છે. 

ઉત્તર :– વલણ થાય છે િે. એ અરેક્ષાએ ત્યાાં દ્રવ્યિુાં આલાંબિ લીિુાં (એમ કહેવાય છે). 

બાકી રયાયય તે સત્ છે કે િનહ? આ પ્રભુ મહાસત્ છે તો આ રણ ક્ષનણક સત્ છે. ક્ષનણક સત્ 

રણ દ્રવ્ય સત્ િુાં આલાંબિ લેતી િથી. આહાહા..! આલાંબિ એટલે? એિો આિાર લઈ લે તો બે 

એક થઈ જાય. જુિી રહીિે, દ્રવ્ય ઉરર ધ્યેય કરીિે રયાયય પ્રગટ થાય છે. આ કઈ જાતિો િમય? 

મુમુક્ષુ :– અરે..! પ્રભુ! વીતરાગિો આરે િશાયવ્યો, બારુ! 

ઉત્તર :– કોઈ કહે, આવો જૈિ િમય હોય? ભાઈ! જૈિિમય તો આ લીલોતરી િ ખાવી, 

કાંિમુળ િ ખાવા, ચોનવયાર કરવા, ફલાણુાં.. અત્યાર સુિી તો આવુાં સાાંભળ્ુાં. આઠમ, ચૌિશ, 

રાખીિા અરવાસ કરવા, સામાનયક કરવી, રોષા કરવા, રદડક્કમણા કરવા, આવુાં સાાંભળીએ. 

બારા! એ વાતુાં બીજી અિે િમય બીજી ચીજ છે, ભાઈ! વીતરાગિો િમય કોઈ બીજી ચીજ છે. એ 

તો બિા નવકલ્રિી દિયાિા, રાગિી દિયાિી વાતુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! એ.. 

‘પ્રકાશિાસજી’! બહુ ઝીણુાં છે, હોં! આહાહા..!  
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પ્રભુ કેટલો ઝીણો! કે જેિી એક સમયિી રયાયયમાાં શ્રુતજ્ઞાિિી પ્રગટ રયાયયમાાં લોકાલોક 

સમાઇ જાય તો રણ એ રયાયય ઘણાું જાણવાિે બાકી રહી ગઈ છે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 

એવી એિી એક સમયિી પ્રગટ રયાયયિી આટલી તાકાત! લોકાલોકિે જાણે છતાાં જાણવાિુાં હોય 

એ રૂરાં જાણે એવી એિી તાકાત છે. એક સમયિી પ્રગટ િશામાાં. તો આખો ભગવાિ રદરરૂણય 

છે. ‘રયાયયી આત્મા...’ એ.. ‘પ્રેમચાંિભાઈ’! ભારે વાતુાં આ. િમય િનહ રણ િમયિા િામે અત્યાર 

સુિી બિા ઢસરડા કયાય છે. 

આ વીતરાગ સવયજ્ઞિેવ નિલોકિાથ તીથંકર રરમેશ્વર ઇન્દ્રો અિે ગણિરોિી સમક્ષમાાં 

િમયિુાં આવુાં સ્વરૂર કહેતા હતા. સમજાણુાં કાાંઈ? ભગવાિઆત્મા અાંતમુયખ સ્વભાવથી ભરેલો 

પ્રભુ! એિે અહીં રયાયયઆત્મા કહેવામાાં આવે છે. આહા..! એિા ‘જ્ઞાિ નવિા...’ એિા જ્ઞાિ નવિા 

‘આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે;...’ એ આત્મા તો એક સમયિી િશાવાળો છુાં, એમ એ માિે 

છે. આહાહા..! રાગવાળો માિે, રુણ્યવાળો માિે, કમયિા સાંબાંિવાળો માિે એ તો નમથ્યાદૃનિ છે. 

રણ એક સમયિી રયાયયસ્વભાવવાળો હુાં છાું, એ માન્યતા રણ નમથ્યાદૃનિિી છે. આ બિી આકરી 

વાતુાં છે, ‘શેઠી’! 

મુમુક્ષુ :– એક સમયિી રયાયયવાળો માન્યો. 

ઉત્તર :– એક સમયિી રયાયય જેવડો માિવો એ તો નમથ્યાદૃનિ છે. નિકાળ જ્ઞાયકભાવ 

ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂર, એિા જ્ઞાિ નવિા રયાયયસ્વભાવવાળો ચાર ગનતમાાં રખડે છે એમ નસદ્ધ કરવુાં 

છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! 

‘રયાયયી આત્માિા...’ વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... ભગવાિ અાંતર વસ્તુ, એમાાં અિાંતાગુણોિો 

વાસ વસેલો છે. એવી જે વસ્તુ, એિા જ્ઞાિ નવિા. અહીં એમ િથી કહ્યુાં કે એણે આ િયા, િાિ, િે 

વ્રત િહોતા રાળ્ા માટે આ રખડે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એવુાં તો અિાંતવાર રાળ્ુાં છે એણે. એ તો 

રખડવાિા લક્ષણ છે એ અહીં નસદ્ધ કરે છે. એય..! આહાહા..! ફતત રખડવાિુાં કારણ, કે રોતે 

વસ્તુ ભગવાિ દ્રવ્યસ્વભાવ ચૈતન્ય ધ્રુવ, જેમાાં રદરણામિો એક અાંશિો રણ જેિી અાંિર પ્રવેશ 

િથી, એ રદરણામથી તો એ વસ્તુ ભગવાિ ખાલી શૂન્ય છે. અિે તેિા નિકાળી સ્વભાવભાવથી 

તે લવ-લવ ભરેલો, ભરેલો લવા-લવ છે. એમાાં તો અિાંતી કેવળજ્ઞાિ અિે અિાંતા આિાંિિી 

રયાયયિુાં સત્ત્વરૂર શક્તત તો આખી ભરી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળ આત્માિી ખબર િનહ. અિે 

આ આત્મા સવયજ્ઞ નસવાય બીજે તયાાંય હોઈ શકે િનહ. બીજા બિા વાતુાં કરે કે આત્મા આમ છે, 

અદ્વૈત છે, વ્યારક છે, ઢીકણુાં છે તેિુાં ધ્યાિ કરો. શેિા ધ્યાિ? વસ્તુિુાં ભાિ િ હોય એિે ધ્યાિ 

તયાાંથી આવ્યુાં? સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! િેવ-ગુર-શાસ્ત્રિા જ્ઞાિ નવિા એમ િથી કહ્યાું આમાાં. 

િવતત્ત્વિા જ્ઞાિ નવિા રખડે છે, એમ રણ િથી કીિુાં. 
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મુમુક્ષુ :– પ્રભુ! ... ભૂનમકા એ રહેલા એિાું... 

ઉત્તર :– એ રહેલા અિે રછી કાાંઈ છે િનહ. એ રછી કરશે એિુાં રછી રહી જશે. એય..! 

મુમુક્ષુ :– આ વસ્તુ સમજાવિાર િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર... 

ઉત્તર :– એ િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર-બાસ્ત્ર એમાાં તયાાંય છે િનહ. અહીં તો કહે છે કે િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર 

જે રયાયયે જાણ્યા એ રયાયય એમાાં િથી. કેવળજ્ઞાિિી એક સમયિી રયાયય છે એ દ્રવ્યમાાં િથી. 

એ.. ‘લાલજીભાઈ’! આ તો બિી રમતુાં જુિી જાતિી છે. આહાહા..! વીતરાગ માગય સવયજ્ઞ 

રરમેશ્વર, નિલોકિાથ તીથંકરિેવિા માગયિી રીત કોઈ જુિી છે. જગત તયાાંક ચાલે છે અિે માિે 

છે કે અમે ભગવાિિો િમય કરીએ છીએ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

અહીં તો બે વાત લીિી કે ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા આત્મા (રોતે) 

રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે;...’ દ્રવ્યસ્વભાવવાળો માન્યો િથી માટે રયાયયસ્વભાવવાળો માન્યો 

છે એમ કહે છે. ભારે ટીકા ઓહોહો..! ટીકા તે કાાંઈ ટીકા! આ એક લીટીમાાં આટલુાં ભયું છે. ગજબ 

વાત છે. આહાહા..! ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા આત્મા...’ રોતે રોતાિા નિકાળી દ્રવ્યિા જ્ઞાિ 

નવિા. એ આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે. એક સમયિી અવસ્થાવાળો એ માિે છે. બસ, 

માટે તે નમથ્યાત્વ છે અિે એિે લઈિે ચાર ગનતિા કારણ સેવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઝીણુાં રડે, મોંઘુ 

લાગે એટલે ક્બચારા એ રસ્તેથી િીકળી ગયા. અિે સોંઘુ રડે એમાાં ઘૂસી ગયા. સોંઘુ િથી રણ 

મોંઘુ રડશે. રખડવાિો રસ્તો છે, સાાંભળિે. સમજાય છે કાાંઈ? માણસિે એમ લાગે કે આ તો 

સમજાય. રોષા કરવા, રદડક્કમણા કરો, અરવાસ કરો, અરવાસ આઠ દિ’એ ચોનવયારા કરી 

િાખો, લ્યો. રયુયષણિા આઠ દિવસિા ચોનવયાર. લાાંઘણુ છે તારી, સાાંભળિે હવે. એ.. લાાંઘણ છે. 

કેમકે આત્મા શુાં ચીજ છે એ જ્ઞાિ નવિા એ બિુાં થોથા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શુાં કરે છે ઇ? મહાજિ 

રાસે જાય અિે શુાં કરે છે. લાાંઘણ કરે. શુાં કહે એ? િાગા-િાગા. એ િાગા કરે છે ઇ. આત્મા 

અાંતરમાાં ભગવાિ રરમેશ્વરે નિલોકિાથે કહ્યો, એવુાં જે આત્માિાું અાંતર અિાંતઆિાંિિુાં મહાસ્વરૂર, 

એિા ભાિ નવિા એ બિા િાગા કરે છે. િાગા િનહ રણ કાાંઈક બીજુાં. રૈસા માગવા માટે બાવા 

આવે છે િે? રછી રૈસો આરતા જરી વાર લાગે તો અહીં છરી મારે. અમિે તો નહન્િી ભાષા બહુ 

આવડતી િથી. અહીં તો અમારી કાદઠયાવાડી ભાષા છે િે. બાવા આવે છે િે? બાવા. રૈસા િેવામાાં 

થોડીવાર લાગે તો આમ છરી લગાડે. વળી બહુ આકરાં થઈ જાય એટલે એ રૈસો આરે તો રાછાું 

એિે અડાડીિે વળી એિા ખોરડામાાં િાખી િે. રૈસા લઈ લે ખરો રાછો. રાછુાં ઓલુાં લોહી િીકળ્ુાં 

હોય િે એિે અડાડીિે અાંિર ખોરડામાાં િાખી િે. અમે જોયુાં છે. અમારી િુકાિે આવતા. અમે તો 

ઘણુાં જોયુાં છે િે. એમાાં ભાઈ એકવાર તરી ગયા હતા. િહોતુાં આપ્યુાં તો એવુાં કયું હતુાં. એવુાં બિુાં 

ચાલે છે. 
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અહીં શુાં કહેવુાં છે? આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! તારો અાંતર ભગવાિ રયાયય આત્મા 

વસ્તુસ્વરૂર, એિા જ્ઞાિ નવિા જે કાાંઈ તારા એક અાંશિે રણ માિીિે જે કાાંઈ દિયાકાાંડ, િયા, િાિ, 

વ્રત, તર એ બિા િાગા છે. લોહી િીકળે અિે ખૂિ છે. ચાર ગનતમાાં રખડવાિા એ ભાવ છે. એમ 

કહે છે. એય..! ‘મલુરચાંિભાઈ’! ... રાિે ઊંઘ િનહ આવતી હોય? કહો, સમજાણુાં આમાાં? 

આહાહા..! 

કહે છે કે છે તો સ્વભાવભાવવાળો આત્મા. નિકાળ આિાંિ આદિ વસ્તુ સ્વભાવ અાંિર, 

એવી નિકાળી શક્તતિા સ્વભાવવાળાું તત્ત્વ (છે). એિા ભાિ નવિા, એિા જ્ઞાિ નવિા, એિી શ્રદ્ધા 

નવિા, એવો આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો, એક સમયિી અવસ્થાિા ભાવિે માિિારો, જાણિારો 

નમથ્યાદૃનિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? રહેલુાંવહેલુાં છે િે આજ તો હજી. સવા આઠથી સવા િવ. િનહતર 

રાછુાં સવા િવિુાં ધ્યાિ રાખવુાં. કારણ કે રહેલો દિવસ છે િે. કહો, સમજાણુાં આમાાં? આહાહા..! 

ગજબ વાત કરી છે, હોં!  

કહે છે, જેિે ભગવાિ એક સમયિો પ્રભુ! રૂણયનમિાં આખો આત્મા, અિાંતા અિાંતા 

આિાંિિી િશા પ્રગટ રરમાત્માિે થાય, એવી અિાંતી િશાઓિે અાંિર સાંઘરીિે રડ્યો છે,  એવો 

નરાંડ પ્રભુ! એવા આત્માિાું જેિે સ્વસન્મુખિુાં જ્ઞાિ િથી, એ એક સમયિી રયાયયવાળો, બનહમુયખ 

દૃનિવાળો છે. સમજાણાું કાાંઈ? બહુ ઝીણુાં, ભાઈ! અિે વાનણયા ક્બચારા સાિારણ વેરારી હોય હવે 

એિે સામાનયક કરવી હોય તો એક કલાક, બે કલાક મળે. કરી આવે. એિે આવુાં સમજવુાં ભારે 

રડે. એ કરતા આઠમિો એક અરવાસ કરી િાખવો. િૂળેય િથી. િાગા છે તારા, સાાંભળિે. અિમય 

છે ત્યાાં િમય િથી. એય...! ‘ચુિીભાઈ’! ભારે કામ આકરાં, ભાઈ! 

‘તેથી શુભાશુભરૂર નમશ્ર રદરણામથી આત્મા વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે,...’ ભાષા જુઓ! 

આહાહા..! રુસ્તક છે િે ‘વજુભાઈ’? જુઓ! આ કાાંઈક અલૌદકક વાતુાં છે. ત્યાાં ‘જલગામ’માાં 

તયાાંય િ મળે. વીતરાગ રરમાત્મા તીથંકરિેવિુાં સ્વરૂર છે આ. લોકો કહે, અમે િમય કરીએ. ... 

જાવ ભગવાિ કહે એ સાચુાં. રણ શુાં? હજી સમજ્યા નવિા? સાચો શેિો તુાં? આરણે ભગવાિ 

કહે એ સાચુાં. શુાં ભગવાિ કહે એ સાચુાં? રણ તિે ભાિ તો કાાંઈ િથી. ભગવાિ આમ કહે છે, કે 

તારો સ્વભાવ એટલે નિકાળી સ્વભાવ વસ્તુ, એિા જ્ઞાિ નવિાિો તુાં ખાલી, અિે એક સમયિી 

રયાયયમાાં રહેલો, રમતમાાં રમતો, નમથ્યાદૃનિ છો. તેથી આવો જીવ ‘શુભાશુભરૂર નમશ્ર 

રદરણામથી આત્મા વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે,...’ વસ્તુમાાં િથી રણ રયાયયિી દૃનિવાળો છે તેથી 

તે રયાયયમાાં શુભાશુભ રદરણામ કરી અિે મિુષ્ય થાય છે. રયાયય જ્ઞાિવાળો આત્મા તે મિુષ્ય 

થતો જ િથી. એિે શુભાશુભ રદરણામ હોતા જ િથી. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– એિે તયાાં ચારમાાં ગનતમાાં તયાાંય િથી. 
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ઉત્તર :– રણ રદરણામ જ િથી. નવકલ્ર તયાાં છે એિે? એ તો ક્ભન્ન  છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

કહે છે, ‘તેથી શુભાશુભરૂર નમશ્ર રદરણામ..’ મિુષ્ય છે િે? મિુષ્ય. વ્યવહારે મિુષ્ય 

થાય. નિશ્ચયથી કાાંઈ આત્મા મિુષ્ય થઈ જતો િથી, એમ કહે છે. રયાયયદૃનિવાળો એટલે 

વ્યવહારદૃનિવાળો વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે, એમ કહે છે. ભારે ભાઈ! માણસ રાસે િમય એવો 

નરરસાણો છે િે કે જેમાાં િમયિી ગાંિ િથી. એવુાં નરરસાણુાં છે. અિે થાળી ભરીિે ખાવા બેસી ગયો. 

રથરા નરરસ્યા, રથરા. ‘રાંદડતજી’! 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– એ વળી જુિી વાત છે. અત્યારે એ વાત તયાાં છે. તયાાંકિાું તયાાંક લગાવે. કહો, 

સમજાણાું કાાંઈ? 

અહીં તો કહે છે કે, આ આત્મા વસ્તુ ભગવાિઆત્મા, નસદ્ધ સમાિ રોતાિાું સ્વરૂર. અરે..! 

નસદ્ધિી રયાયયિુાં સદૃશરણુાં રણ જેિા દ્રવ્યિે લાગુ રડતુાં િથી. એવી નસદ્ધિી અિાંતી રયાયય જેિા 

અાંતરમાાં આત્મામાાં છે, એવો આ ભગવાિઆત્મા િેહિા રરમાણુિા માંદિરમાાં અાંિર ક્બરાજમાિ 

છે. જે તીથંકરો, સવયજ્ઞો થયા, એ બિા એ િશાઓ તયાાંથી આવી? એ અાંતર વસ્તુિા સ્વભાવમાાં 

હતી એમાાંથી આવી છે. એવા આત્માિા જ્ઞાિ નવિાિા પ્રાણીઓ, અિાદિકાળથી શુભ અિે અશુભ 

નમશ્રભાવ કરે (અિે) મિુષ્ય થાય. ચાર ગનતમાાં રખડે. આહાહા..! સમજાણાું કાાંઈ?  

ભગવાિ આ િેહમાાં ચૈતન્યમૂનતય પ્રભુ (ક્બરાજે છે). આ રજકણ તો માટીિા હાડકા છે આ 

તો. એિાથી (ક્ભન્ન ) અમૃતિો સાગર અાંિર પ્રભુ (ક્બરાજે છે). એિા ભાિ નવિા, એિા જ્ઞાિ 

નવિા, એિો આશ્રય લીિા નવિા, અિાદિથી અજ્ઞાિી એક સમયિી િશાિી રમતમાાં રમતો, એિે 

શુભાશુભ રદરણામ થાય ત્યારે મિુષ્ય થાય. વ્યવહારે મિુષ્ય થાય. નિશ્ચયથી કાાંઈ આત્મા મિુષ્ય 

થતો િથી. આહાહા..! 

‘તેિો મિુષ્યાકાર તે મિુષ્યરયાયય છે;...’ લ્યો ઠીક. ‘તેિો મિુષ્યાકાર તે મિુષ્યરયાયય 

છે;...’ આહાહા..! જુિી જાતિી ટીકા જ ભારે કરી છે. આહાહા..! ‘કેવળ અશુભ કમયથી વ્યવહારે 

આત્મા િારક થાય છે,...’ િારકીમાાં અિાંતવાર ગયો. કેમ? કે, રયાયયદૃનિવાળો, એક સમયિી 

અવસ્થાિી રમતમાાં રમતો, વસ્તુિા સ્વભાવિી સન્મુખતાિે છોડતો, એક સમયિી િશામાાં રમતો 

એણે િરકિા એવા અશુભ રદરણામ કયાં (કે એ) મરીિે િરકમાાં ગયો. રયાયયદૃનિવાળો આવા 

ભાવ કરે એ િરકમાાં જાય, એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? બીજી રીતે કહીએ તો નમથ્યાદૃનિિી જ 

આ વ્યાખયા છે. રયાયયસ્વભાવવાળો એટલે જ નમથ્યાદૃનિ. આહાહા..! હમણા તો આ ‘નિયમસાર’ 
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ચાલે છે. બરોરે વળી ‘સમયસાર િાટક’ ચાલે છે. બન્ન ે વાર આ ઠીક ચાલે છે, લ્યો. આ તો 

સમજવાિી ચીજ છે. વાિનવવાિે કાાંઈ રાર રડે એવાું િથી. આહાહા..!  

વસ્તુ ભગવાિઆત્મા, કહે છે કે રોતાિી જાત, નિત્યાિાંિિી જાત છે એ તો. રૂણય શાાંનત 

અિે રૂણય જ્ઞાિિી જાતવાળુાં તત્ત્વ આત્મા છે. એવા રૂણય આત્માિે કૃત્યકૃત્ય છે, રદરરૂણય છે, અચળ 

છે, અનવિાશી છે, ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, અભેિ છે. એવા આત્માિા જ્ઞાિ નવિા, એિા ભાિ નવિા 

એિે આવુાં અિાંતવાર નમશ્ર રદરણામ રણ કયાય. તેથી એિે મિુષ્યરણુાં મળ્ુાં. અશુભભાવ કયાય 

(તો) િરક ગયો, િારકી થયો. સમ્યગ્દદૃનિ િારકી અિે મિુષ્ય થતો િથી, એમ કહે છે. સમજાય 

છે કાાંઈ? 

સમ્યગ્દદૃનિ તો આત્માિા દ્રવ્યસ્વભાવિા ભાિવાળો, એિી ભાિિી િશામાાં તો 

વીતરાગતા જ ઉત્રન્ન  હોય છે. એથી એિે ચાર ગનત અિે ચાર ગનતિા કારણો, સમ્યગ્દદૃનિ 

એિાથી િૂર થઈ ગયો છે. સમજાણાું કાાંઈ? ‘જેઠાભાઈ’! િૂર થઈ ગયો. આહાહા..!  

અશુભભાવ કરવાથી. ઓલામાાં નમશ્ર રદરણામથી કહ્યુાં હતાું. અહીં વળી ‘અશુભ કમયથી 

વ્યવહારે આત્મા િારક થાય છે,...’ એમ કહ્યુાં છે. ઓલામાાં રદરણામ કહ્યા હતા. રણ અહીં સમજી 

લેવુાં. કેવળ અશુભભાવથી અિે એિુાં અશુભ કમય બાંિાવાથી ‘વ્યવહારે આત્મા િારક થાય છે,...’ 

તે આત્મા અાંતર સ્વરૂરિા સમ્યક્ ભાિ નવિા. રાંચમહાવ્રત રાળિારો જૈિિો સાિુ રણ અિાંતવાર 

થયો. હજારો રાણીિે છોડી જાંગલમાાં રહેિારો, રણ રયાયયસ્વભાવવાળો, દ્રવ્યસ્વભાવવાળો િનહ. 

સમજાણાું કાાંઈ? આહાહા..! ‘તેિો િારક-આકાર તે િારકરયાયય છે;...’  

‘દકાંનચત્ શુભનમક્શ્રત માયારદરણામથી આત્મા વ્યવહારે નતયંચકાયમાાં જન્મે છે,...’ કાાંઈક 

શુભનમક્શ્રત લીિુાં. માયા, કરટ, કુદટલતા. આત્માિુાં િશયિ િથી, આત્માિાું જ્ઞાિ િથી, આત્મા કોણ 

છે એિુાં ભાિ િથી. એ ભાિ નવિાિો, એક સમયિી રયાયયમાાં જ ઊભો રહેલો, એિે આવા 

માયાિા, કરટિા રદરણામ થયા (એ) મરીિે ઢોર થાય. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? રશુ-રશુ. દકાંનચત્ 

શુભ થોડાું ભેગુાં. ‘આત્મા વ્યવહારે નતયંચકાયમાાં જન્મે છે, તેિો આકાર તે નતયંચરયાયય છે;...’  

‘અિે કેવળ શુભકમયથી વ્યવહારે આત્મા િેવ થાય છે,...’ િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, રૂજા, 

કરણા, કોમળતા, એવા રદરણામ રયાયયદૃનિવાળાિે હોય છે. શુાં કીિુાં સમજાણુાં? નમથ્યાદૃનિિે 

હોય છે. સમ્યગ્દદૃનિિે એ રદરણામ હોતા િથી, એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ‘કેવળ 

શુભ...’ એકલા રુણ્ય રદરણામ કયાય. િેવ થાય. આત્મા અાંતર આિાંિિી મૂનતય ભગવાિ સવયજ્ઞ 

રરમેશ્વરે કહ્યો, એવા વસ્તુિા સ્વભાવિાું જ્ઞાિ િનહ, વસ્તુિા સ્વભાવિી દૃનિ સમ્યક્ િનહ. એક 
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સમયિી રયાયયિી રમતમાાં નમથ્યાજ્ઞાિ અિે નમથ્યાદૃનિ આવા િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, રૂજા 

અિાંતવાર કયાય અિે એિે લઈિે િેવ થયો. સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘શુભ કમયથી...’ કહ્યુાં છે િે? ઓલામાાં માયારદરણામ લીિા. ઓલામાાં સમુચ્ચય રદરણામ 

રહેલા, બીજામાાં અશુભ કમય લીિુાં, િીજામાાં રાછા માયારદરણામ લીિા, ચોથામાાં રાછુ કેવળ 

શુભકમય લીિુાં. એ તો બિુાં એક જાત બતાવે છે. રદરણામ અિે કમય... રદરણામ અિે કમય... 

સમજાણાું કાાંઈ? કેવળ શુભભાવથી એકલા શુભ િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, તરસ્યા, આમ મનહિા 

મનહિાિા વષીતરિા રારણા આદિિા ભાવ છે િે એ શુભરાગ છે, રણ છે નમથ્યાદૃનિ. કેમકે, એિે 

સ્વભાવિી દૃનિ અિે વસ્તુિી દૃનિિી ખબર િથી. એવા રયાયયિા એક સમયિા અાંશિે માિિારા 

નમથ્યાદૃનિ આવા રદરણામ કરે તો િેવ થાય. ‘તેિો આકાર તે િેવરયાયય છે.’ લ્યો, આકાર, હોં! 

‘આ વ્યાંજિરયાયય છે.’ આ વ્યાંજિરયાયય નમથ્યાદૃનિિે મળે એમ કહે છે. સમ્યગ્દદૃનિિે િનહ. કારણ 

કે એ તો ચાર ગનત અિે ચાર ગનતિા ભાવથી ક્ભન્ન  છે. સ્વભાવથી અભેિ છે અિે રરથી ક્ભન્ન  

છે. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– વ્યવહારથી મુતત? 

ઉત્તર :– મુતત જ છે. વ્યવહારથી મુતત જ છે. આ તો રયાયયદૃનિવાળો તો વ્યવહાર સનહત 

જ છે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આવો િમય તયાાંથી કાઢ્યો હશે આ? કોઈ કહે, ‘સમયસાર’ 

આ િવુાં કાઢ્યુાં લાગે છે. તયાાંથી શુાં, અિાદિિો માગય ભગવાિિો છે આ. કોઈિો કાઢેલો છે? અિાદિ 

તીથંકર કેવળીઓ રરમાત્મા એમ કહેતા આવ્યા છે. અત્યારે મહાનવિેહમાાં ભગવાિ ક્બરાજે છે. 

એ ક્બરાજે છે એ કહે છે, અિાંતા થશે એ એમ જ કહેશે અિે એમ જ એિી રીત છે. આહાહા..! 

સત્ય હોય એમ સત્ય કહે. 

‘આ વ્યાંજિરયાયય છે. આ રયાયયિો નવસ્તાર અન્ય આગમમાાં જોઈ લેવો.’ અહીં કેવુાં છે 

શુાં? કે આવી વ્યાંજિરયાયય ચાર ગનતિી નમથ્યાદૃનિિે મળે છે. જેિે આત્માિા સ્વભાવિી દૃનિિુાં 

ભાિ િથી એિે અાંશ ઉરર જેિી રમતુાં છે, એ રદરણામમાાં રમિારો છે. રદરણામ રદરણામી સાથે 

જેણે જોડ્યા િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલા ચોરડા વાાંચ્યા કરે તો એમાાંથી કાાંઈ આવુાં િીકળે િનહ. 

આહાહા..! આ તો ભગવાિિા િરબારિી વાત છે, ભાઈ! રરમેશ્વર નિલોકિાથ. આહાહા..! એવી 

વાત બીજે તયાાંય છે િનહ. 

‘[હવે ૧૫ મી ગાથાિી ટીકા રૂણય કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે :]’ લ્યો. ૨૭. 

अपि च बहुपिभाि ेसत्यय ंशदु्धदृपटिः  
सहजिरमतत्त्वाभ्यासपिष्णातिपुद्धिः।  
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सिपि समयसारान्नान्यिस्तीपत मत्त्वा  
स भिपत िरमश्रीकापमिीकामरूििः ।।२७।। 

આહાહા..! જુઓ! હવે શુાં કહે છે? કહે છે કે અજ્ઞાિીિા તો નવભાવભાવ જે છે એ 

રયાયયબુનદ્ધવાળો છે માટે ચાર ગનતિુાં કારણ (છે). હવે િમીિે? જેિે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યિી 

દૃનિ થઈ, દ્રવ્યસ્વભાવિાું ભાિ થયુાં. એિે ‘નવભાવ હોવા છતાાં રણ,...’ એિી રયાયયમાાં નવભાવો 

‘હોવા છતાાં રણ, સહજ રરમ તત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ છે...’ આહાહા..! સમજાય 

છે? એ તો આત્મા ભગવાિ, સહજ રરમ તત્ત્વ, સ્વભાનવક રરમસ્વરૂર ભગવાિઆત્મા, એિા 

‘અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ છે...’ કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલો રયાયયસ્વભાવવાળો લીિો. હવે 

દ્રવ્યસ્વભાવવાળાિે શુાં થાય એમ કહે છે. સમજાણાું કાાંઈ? 

‘બહુ નવભાવ હોવા છતાાં રણ,...’ િમીજીવિે, સમ્યગ્દદૃનિિે વસ્તુ જે નિકાળ દ્રવ્યસ્વભાવ, 

એિો એમાાં અભ્યાસ હોવાથી આ નવભાવિો અભ્યાસ એિે િથી, એમ કહે છે. નવભાવ હોવા 

છતાાં નવભાવિો અભ્યાસ જ્ઞાિીિે િથી. ‘સહજ રરમ તત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ 

છે...’ નિરુણ છે િે. આવ્યુાં હતુાં િે? નિષ્ણાાંત છે. આ માણસ િથી કહેતા? આ બાબતમાાં આ 

માણસ નિષ્ણાાંત છે. ભગવાિ કહે છે કે જેિી બુનદ્ધ આત્મા માટે નિષ્ણાાંત છે. ‘સહજ રરમ તત્ત્વિા 

(અાંતરમાાં) અભ્યાસ...’ કરવામાાં, અાંતમુયખ જવામાાં જેિી બુનદ્ધ નિષ્ણાાંત છે. આહાહા..! 

‘એવો આ શુદ્ધદૃનિવાળો રુરષ,...’ અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રનવણ છે એમ લીિુાં. જ્ઞાિ 

લીિુાં. ‘એવો આ શુદ્ધદૃનિવાળો રુરષ, ‘સમયસારથી અન્ય કાાંઈ િથી’...’ આવો જે 

ભગવાિઆત્મા રૂણાયિાંિ પ્રભુ! એ નસવાય કાાંઈ બીજી ચીજ િથી. ‘એમ માિીિે, શીઘ્ર 

રરમશ્રીરૂરી સુાંિરીિો વલ્લભ થાય છે.’ ઓલો ચાર ગનતમાાં રખડે છે. આત્માિા વસ્તુ રયાયય 

આત્માિા ભાિ અિે શ્રદ્ધા અિુભવ નવિા, એક સમયિી રયાયયિી રમતવાળો ચાર ગનતમાાં રખડે 

છે. વસ્તુ સ્વભાવ હોવા છતાાં તેિુાં જ્ઞાિ િથી એટલે આમાાં રખડે છે. આિે નવભાવ હોવા છતાાં, 

સ્વભાનવક રરમતત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ નિષ્ણાાંત થઈ ગઈ છે.  

અ..હો..! હુાં તો એ રુણ્ય-રારિી દિયાિા નવકલ્રથી રણ ક્ભન્ન  છુાં. એ િયા, િાિ, વ્રતિા 

નવકલ્ર રણ નવભાવ અિે આસ્રવ છે. એવો જેિે આત્મતત્ત્વિો અાંતરમાાં અભ્યાસ થયો છે, એિે 

‘સમયસાર’થી અનિક કાાંઈ િથી. એ ભગવાિઆત્માથી ઊંચી ચીજ કોઈ િથી. એવી અાંતરદૃનિ 

અિે જ્ઞાિિી રમણતા હોવાથી. જુઓિે! છે િે? રહેલુાં જ્ઞાિ લીિુાં અિે રછી દૃનિ લીિી. 

‘સમયસાર’ જેવુાં બીજાું કાાંઈ િથી. એમાાં રમે છે. ‘શીઘ્ર રરમશ્રીરૂરી...’ એ અલ્રકાળમાાં મુક્તતરૂરી 
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સુાંિરીિો વલ્લભ એટલે મુક્તતરણાિી રયાયયિે રામે છે. ઓલો નમથ્યાદૃનિ ચાર ગનતિે રામે, 

સમ્યગ્દદૃનિ મુક્તતિે રામે, એમ બે વાત લીિી. નવશેષ લેશુાં... 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ !) 
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ફાગણ વદ ૧૪, ગુરુવાર, તા. ૨૫-૩-૧૯૭૧ 
 ગાથા ૧૬-૧૮, શ્લોક ૨૮-૨૯, પ્રવચિ િ.ં ૨૪ 

 

૧૬મી ગાથ ા. ૧૫ ગાથા થઈ. ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકા ર. 

माणसु्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभवूमसजंादा। 
सत्तविहा    णरेइया   णादव्वा    पढुविभएेण ।।१६।। 

૧૭ (સાથે) 

चउदहभदेा भवणदा तवेरच्छा सरुगणा चड्भदेा।  
एदवेस ंवित्थारं लोयविभागसे ुणादव्व ं।।१७।। 
છે ક મમભૂન મજ ભોગભૂન મજ—ભેદ બ ે મિુજો તણા, 

િે પૃથ્વીભેદે સપ્ત ભેદો જાણ વા િારક તણા. ૧૬. 

નતયંચિ ા છે ચૌદ ભેદો, ચ ાર ભેદ ો દેવિા; 

આ સવમિો ન વસ્ત ાર છે નિ ર્દમષ્ટ  લોકન વભા ગમાાં. ૧૭. 

એિી ટી કા. ૧૬, ૧૭ િી ટી કા :– ‘આ, ચાર ગન તિા સ્વરૂપનિરૂ પણરૂપ કથિ છે.’ ચાર 
ગનતિા સ્વ રૂપિા (નિ રૂપણરૂપ) કથિ (છે). નિરૂપણ એટલે કહેવારૂપ. ‘મિુિ ાાં સાંતાિ તે મિુષ્ય ો 

છે.’ મિુ છે િે? મિુ–કુલકર. અન્યમનતમાાં આવે છે મ િુુઃસ્મૃનત ગ્રાંથ. આ કુ લકરો જે છે િે? િીચે 

છે, જુઓ! ‘ભ ોગભૂન મિા  અાંત માાં...’ આ ભોગભૂનમ હોય છે િે? જુગનલયા. એિા અાંતમાાં જુગનલયા 
પૂરા થાય ત્યારે એમ મિુષ્ય ભૂનમમાાં. ‘કમમભૂન મિા આર્દ માાં...’ જેમ ઋષભદેવ ભગવાિ પહેલા  

પછી ભોગભૂનમિ ો અાંત આવી  ગયો અિે ત્યાાંથી કમમભૂનમિી શ રૂઆત થઈ ગ ઈ. ઋષભદેવ 

ભગવાિ થી. ‘થત ા કુલકરો...’ એમાાં થતાાં કુલ કર. જો કે ઋષભદેવ ભગ વાિ પહેલા પણ કુલકર  
હોય છે. ‘મિુષ્ય ોિે આજીનવક ાિાાં સાિિ શીખ વીિે...’ એ વખતે આજીનવકાિ ા સાિિ, કલ્પવૃક્ષ 

સુકાઈ ગયા, કલ્પવૃ ક્ષ િહોતા એટલે કુલકર ો આજીનવ કાિા સાિિ શીખવે. ઋષભદેવ ભગવાિ  
પણ છેલ્લા કુલ કર હત ા. 

‘લાન લત-પાન લત કરે...’ વ્યવહા રિી વાત છે. રાજા પોતે એ વખતે કુલકર બુનિવ ા ળા એ 

હોય. સાિા રણ પ્રાણી લાખો-કરોડ ો, એિે બીજુાં સ ાિિ િ મળે. જુગનલયા હતા. કલ્પ વૃક્ષથી જીવતા. 
કલ્પવૃ ક્ષ તો ખલાસ થઈ ગ યા. એ વખતે આ મિુષ્ય–કુલકર ો ‘લાન લત-પાન લત કરે છે તેથ ી તેઓ 

મ િુષ્યિ ા નપતા સ માિ છે. કુલકરિે મિુ ક હેવા માાં આવે છે.’ લ્યો. આ મિુ શબ્દ પડ્યો છે ખરો 

િે. એ બિા કુલકરો છે. શાસ્ત્રમાાં તો એવ ો લેખ છે, કુલકર ો છે એ બિા ક્ષાન યક સમર્કત ી. 
ઋષભદેવ ભગવ ાિ પણ છેલ્લ ા કુલ કર છે. ક્ષાનય કસ મર્કતી. છતાાં બિાિે શીખવવાિો નવ કલ્પ 
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હોય છે. એ લોકો અજાણ્ય ા છે. કેમ રાાંિવુાં, ઠામ-ઠી કર ા કાાંઈ િ મળે. બિા અજાણ્યા માણસો હતા. 
એિે આ શીખવ તા કે આમ કરવુાં... આમ કર વુાં... તેથી તેિ ે ‘મિુિ ાાં સાંતાિ...’ એિાથી પ્ર વૃનિ 
ચાલી મ ાટે તેિ ે મિુષ્ય ો કહે વામાાં આવેછે. 

‘તે ઓ બ ે પ્રક ારિા છે : કમમભૂનમજ અિે ભોગભૂન મજ. તેમ ાાં કમમભૂનમજ મિુષ્ય ો પણ બે 

પ્રક ારિ ા છે : આયમ અિે મ્લેચ્ છ.’ આ કમમભૂનમ છે િે. ‘પુણ્યક્ષેત્ર માાં ર હેિારા તે આ યમ છે...’ આ 

પુણ્યક્ષેત્ર  છે, એમાાં રહેિારા  તે આયમ છે. ‘પાપક્ષ ેત્ર માાં ર હેિાર ા તે મ્લેચ્છ છે.’ આયમક્ષેત્ર  નસવાય 
બીજા બિા પાપક્ષેત્ર છે. પાાંચ ખાંડ છે િે? છેલ્લા મ્લેચ્છ  છે. ‘ભો ગભૂનમજ મિુષ્ય ો આ યમ િામિે 

િા રણ કર ે છે,...’ બિી ભોગભૂનમ જે હોય છ ે િે? કલ્પવૃક્ષથ ી જીવે, એ પણ આયમ છે, એ મ્લેચ્છ 
િથી. 

એમાાં ‘જઘન્ય, મધ્યમ અથવા ઉિમ ક્ષેત્ર માાં રહેિા રા છે...’ એમાાં ત્રણ પ્રકાર. ‘એક 

પલ્યોપમ, બે પલ્યોપમ અથ વા ત્રણ પલ્યોપમિા આયુષ વાળા છે.’ જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ  ત્રણ 
પલ્ય આયુષ્યવાળા હ ોય છે લ્યો. દેવ કુરુ, ઉિર કુરુ  આવે છે િે? એ મિુષ્ય િી વાત કરી. 

ભોગભૂનમજ અિે કમમભૂનમ જ. હવે િાર કીિી વ ાત કરે છે. જીવ-અનિક ાર છે ખરો િે. જીવિુાં નત્ર કાળ 

સ્વ રૂપ બતાવ્યુાં અિે એિી વતમમાિ પયામયમાાં કેટલા પ્રકાર હોય છે તે પણ બતાવે છે. િીચે િારકી  
છે. 

‘રત્િપ્રભા,...’ િારકીિુાં િામ રત્િપ્રભા છે. ‘શકમર ાપ્રભા,..’ કાાંકરા, ‘વાલુકાપ્રભ ા,..’ વેળુ. 
‘પાંક પ્રભા,..’ કાદવ, ‘િૂમપ્રભા,..’ િુમાડો, ‘ત મુઃપ્રભા અિે મ હાતમ ુઃપ્રભા...’ સાત પૃથ્વીિા િામ 

છે. ભગવાિે સાત િાર કી િી ચે જોયા. એ ‘પૃથ્ વીિા  ભેદિે લ ીિે િારક જી વો સાત પ્રક ારે છે. પહેલી 

િરકિા િા રકો એક સાગરોપ મિા આયુષવા ળા છે,..’ પહેલી િરક છે ત્યાાં એક સાગર ોપમિુાં 
આયુષ્ય છે. ‘બીજી િરકિા િા રકો ત્રણ સાગ રોપમિ ા આ યુષવા ળા છે, ત્રીજી િરકિા િારકો સાત 

સ ાગરોપમિ ા આયુષ વાળા છે, ચોથી િરકિા િ ારકો દ સ સાગર ોપમ, પાાંચ મી િરકિા સિર 

સ ાગરોપમ, છઠ્ઠી િરકિા બા વીશ સાગરોપ મ અિે સાતમ ી િરકિા િા રકો તેત્ર ીશ સ ાગરોપમિ ા 
આ યુષવા ળા છે.’ આ જીવિો અનિકાર છે િે. પહેલા તો  સ્વરૂપે તો કારણ સ્વ રૂપે ભગવાિ આત્મા  

છે એમ વણમવ્યુાં. નત્ર કાળી જ્ઞાયકભા વ, ધ્રુવ સ્વભાવ એ  કારણપ્રભુ, એિો આશ્રય કરવાથી િમ મ 

થાય એમ પ હેલુાં કહ્ુાં. એમાાં થી કાયમપરમાત્ મા પ્રગ ટ થ ા ય. એ પૂણમ એિા ફળરૂપે, આિાંદિી દ શા 
પૂણમિે અિુભ વે. એમ વણમિ કરીિે પછી આ જીવિા અન િકારો લ ીિા. 

‘હવે ન વ સ્તારિ ા ભયિે લીિે સાંક્ષ ેપ થી ક હેવા માાં આવે છે :– નતયં ચોિા ચૌદ ભેદ છે...’ 
પશુ. એકેનન્િથી માાંડીિે. ‘(૧-૨) સૂક્ષ્મ એકેંનિય પયામપ્ત અિે અ પયામપ્ત, (૩-૪) બાદર એકેંનિય 

પયામપ્ત અિે અપય ામપ્ત, (૫-૬) દ્વીંન િય પયામપ્ત અિે અપય ામપ્ત, (૭-૮) ત્રીંનિય પયામપ્ત અિે 
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અપય ામ પ્ત, (૯-૧૦) ચતુર્રાંનિય પયામપ્ત અિે અપય ામપ્ત, (૧ ૧-૧૨) અસાં જ્ઞી પાંચેંનિય પયામપ્ત અિે 
અપય ામ પ્ત, (૧૩-૧૪) સાંજ્ઞી પાંચેંનિય પયામપ્ત અિે અપય ામપ્ત.’ ચૌદ ભેદ છે, લ્યો. 

‘દેવોિ ા ચ ાર નિક ાય (સ મૂહ) છે : (૧) ભ વિવાસી,...’ િીચે છે. ‘(૨) વ્યાંતર, (૩) 
જ્ યોનતષ્ક અિે (૪) કલ્પવાસ ી.’ છે. જુઓ! આ જ્યોનતષિા દેવો છે એમ કહ્ા છે.  

‘આ ચ ાર ગન તિા જી વોિા ભેદ ોિા ભેદ લ ોકનવભા ગ િા મિા પર માગમમાાં જો ઈ લે વા.’ 

લોકન વભાગ િા મિુાં શાસ્ત્ર છે  તેમાાંથી જો વુાં. ‘અ હીં (આ પર માગમમાાં) આત્મસ્વરૂપિા નિરૂ પણમ ાાં 

અાંત રાયિો હેતુ થ ાય...’ અહીં તો આત્મસ્વ રૂપિી વ્યા ખ્યા છે. એટલે નવ સ્તા ર કર વા જાય ત્યા ાં 

અાંતરાય થાય. ‘તે થી સૂત્રકતામ પૂવ ામચ ાયમ મહારા જે (તે નવશેષ ભેદ ો) કહ્ા િ થી.’ એિો બહુ નવ સ્તાર  
કયો િ થી. 

‘[હ વે આ બ ે ગાથ ા ઓિી ટીકા પ ૂણમ કરતાાં ટીકાકાર મુનિર ાજ બ ે શ્લોકો કહે છે :]’ 

स्वग ेिाडविन्मनजुभिुन ेखचेरेन्द्रस्य दिैा-  
ज्ज्योवतलोके फणपवतपरुे नारकाणा ंवनिास।े  
अन्यविन    िा वजनपवतभिन ेकममणा ंनोऽस्त ुसवूतिः  
भयूो भयूो भित ुभितिः पादपङ्कजभवतिः ।।२८।।  

‘(હે જજિેંિ!) દૈવયો ગે હુાં સ્વ ગમમ ાાં હોઉં,...’ આહાહા..! પુણ્યિે કારણે હુાં સ્વગમમાાં હોઉં. 

મુનિ છે તે સ્વગમ માાં જ જશે. એટલે પહેલા સ્વ ગમિી વાત  લીિી. પાંચમઆરાિા સ ાચા સાંત-મુનિ, 

એિે કેવળજ્ઞાિ થઈ શકે િ નહ. એથી એ સ્વ ગમમાાં જ જાય. સાચા, હોં! ખો ટા તો ગમે તે વ્યાંતર 
આર્દમાાં (જાય). સ ાચા આત્ મજ્ઞાિ ી, ધ્યાિી, જેિે ક્ષણે અિે પળે છઠ્ઠુ-સાત મુાં ગુણસ્ થાિ આ વતુાં 

હોય, જેિી નિાંિા પોણ ી સેકન્ડિી અાંદર જ હોય, એ વા મુનિઓ દૈવય ોગે એ વા પુણ્ યિા કારણે, હે 

િાથ! ‘હુાં સ્વ ગમમ ાાં હોઉં, આ મિુષ્ય લ ોકમાાં હો ઉં,...’ ત્યાાંથી મિુષ્ય પણે પણ આવુાં. કારણ કે બીજો 

કોઈ ઉપાય િથી. પણ ‘નવદ્યાિ રિા સ્થાિ માાં હ ોઉં,...’ નવદ્યાિરિી ભૂનમકાઓ છે ત્યાાં કદાનચત    

જન્મ હો. ‘જ્ યોનતષ્ક દે વોિા લોકમાાં હોઉં,...’ કદાચ જ્ય ોનતષ્કમાાં હોઉં. બિી સ ાિાર ણ વાત કરી. 

‘િ ાગેન્િિ ા િગર માાં હ ોઉં,...’ ‘પ્રવચિસાર’માાં નવભા વ લ ીિો છે િે. મુનિ કોઈ ભવિપનત આર્દમા ાં 
પણ ઊપજે. નવરાિક થઈ જાય તો થઈ જાય. 

‘િ ાગેન્િિ ા િગર માાં હોઉં, િા રકોિાાં નિવ ાસમ ાાં હોઉં,...’ કદાનચત   કોઈ ભ વ સમ્યગ્દશમ િિો 
થયો અિે આયુષ્ય બાંિાયુાં હોય. જેમ શ્રેનણક રાજા. આત્ મ ભાિ હતુાં. િરકિુાં આયુષ્ય પહેલુાં બાંિાઈ 

ગયુાં. િારકી માાં ગયા. પહેલ ી  િરકમાાં. ‘જજિપ નતિા ભવિ માાં હ ોઉં,...’ લ્યો. શાશ્વત માંર્દરો છે િે! 

એમાાં કદાન ચત   હુાં હોઉં. ‘ક ેઅન્ય ગમે તે સ્થ ળે હોઉં, (પરાંતુ) મિ ેકમમિો ઉદ  ભ વ િ હ ોય,...’ બસ 
આ એ ક વાત. હુાં તો આત્ મ ાિા ધ્યાિમાાં ર હુાં અિે કમમિી ઉત્પનિ િ થા ય, એ મારી ભાવિ ા છે. 

કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? એિો અથમ એ કે સમ્યગ્ દશમિમાાં હુાં રહુાં. રાગ િે શરીર િે કમમ થ ી રનહત મારો 
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ભગવાિ પર માત્મ સ્વ રૂપ એવો શુિ ચૈતન્ય, એિા આિાંદમાાં ર હુાં. સમજાણુાં? એથી કમમિો ઉ દય 
હોય િનહ. કમમિો ઉદ  ભ વ જ િ હોય, બાંિિ જ િથી. અબાંિ પર્રણામી આત્માિા ભા િિા કાળમા ાં 

એિે બાંિિ છે િનહ. એમ ન સિ કરે છે. ગમે ત્યાાં હોઉં પણ હુાં તો મારા આત્માિા ભાિમાાં હોઉં. 
એથી મિે કમમ બાંિિ હોય િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘ફરી ફર ીિે આપિા પાદપકાંજિ ી ભજતત હો.’ આહાહા..! જેિ ે કમમિો ઉદ  ભવ િ હોય, 

એવો સમ્યગ્ૃનષ્ટ જીવ, એમ કહેવુાં છે. એિે તો ‘આપિા પાદપાંક જિી ભજતત હો.’ જજિેન્િદેવ  
નત્ર લોકિા થ પરમાત્મા, નવકલ્ પ ઊઠે તો એિી ભજતત હોય, એમ કહે છે. બે વાત સ્થાપી. પ્રભુ! હુાં 

ગમે ત્યાાં હોઉં, પણ હુાં મારા સ્વભા વમાાં હોઉં. ક્ષેત્ર ે ગમે ત્યાાં હોઉં, પણ મારો આિાંદ, જ્ઞાિ સ્વભ ાવ 

એવો ચૈતન્યપ્રભુ એવા ભ ા વમાાં  હુાં હોઉં, કે જેથી મિે ર ાગ-દ્વેષિી ઉત્પનિ જ િ હોય િે. હોય તો 
પણ એ પૃથક છે, મ ારા સ્વ ભાવમાાં છે િનહ. અિે સ્વ ભાવમાાં િ રહી  શકુાં તે કાળે, તો એ વખત ે 
ભગવાિ આપિા ચ રણકમ ળિી ભ જત ત હો. કહો, સમ જાણુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ભગ વાિિી ભજ તત કરવી એ તો દોષ છે.  

ઉિર :– દોષ પણ આવે છે િે. દોષ તો છે. દોષ શેિો? આવ્યા નવિા રહેતી િથી. આવે 
છે િે વચ્ચે. બીજાિો ર ાગ િ આવતા આવો ર ાગ એિી  ભૂનમકામાાં હોય છે એમ જ ણાવે છે. દોષ  

પણ આવે, આવ્યા નવિા રહે  િનહ, (િ આવે) તો વીતર ા ગ થઈ જાય. શુભભાવ તો આકુ ળતા છે, 
અનિ છે, ભઠ્ઠી છે, દુુઃખ છે, ઝેર છે. પણ છે. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– કોઈિે િ પણ આવે. 

ઉિર :– િ આવે એમ ર હે િનહ. થોડો કા ળ જ િ આવે. એકદમ િ આવે તો થઈ રહ્ુાં. 

નમથ્યાૃનષ્ટ થઈ જાય. થોડો કાળ ... એકદમ .. તો એિે. પહેલો તો નવકલ્પભાવ હોય  િે. ભગવાિ  

આવા છે, સવમજ્ઞદે વ આવા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અહીં તો લાાંબા કાળિી વાત છે િે. હુાં આમાાં હોઉં... 

આમાાં હ ોઉં... આમાાં હોઉં... બહારિા સાંયોગ ક્ષેત્ર માાં હોઉં, સ્વભા વિા ક્ષેત્ર થ ી ખસુાં િનહ, એમ કહ ે 

છે. મારા સ્વભા વિી ભાવ િાથી ખસુાં િનહ એટલે મિ ે કમમબાંિિ ઉત્પન્ન હો િનહ. અિે હો તો 
નવકલ્પ આવો હોય. આવો હોય. 

મુમુક્ષુ :– હો, એ મ િનહ? 

ઉિર :– હોય. ‘આપિ ા પાદપાંકજિી ભજતત હો.’ એિો અથમ જ એ. આવો ભાવ હોય. 

જ્યાાં સુિી વીતરાગતા િ હોય તો આપ નત્ર લોકિાથ તીથંકરદેવ જજિપ નત વીતરાગિા પનત, 

વીતરા ગ સ્વભાવિ ા સ્વ ામી, જેણે અાંતરમાાં ઠરીિે બિુાં સમાડી દીિુાં છે. રાગિે ઉડા ડી દીિો છે. 
એવા વ ીતરાગપનત, જજિપ નત એ મારા પનત તરી કે, િણી તરીકે હો તો નવ કલ્પ માાં  આિી ભજતત 
હો, એમ ક હે છે. એ તો વ્યવહા રે એ બિુાં કહેવાય. સમ જાણુાં કાાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– આ વે ખ રો. 
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ઉિર :– આવે ખરો. આવે ખરો. કહે એમ. વ્યવહારિ યથી એમ પણ કહે કે ભજતત કર 
એમેય કહે. પણ ખરેખર તો આવે છે તેિ ે જાણિારો છે. પણ એ કાળે મારુાં જ્ઞા િ જ આવુાં હોય 

એમ કહે છે. કે સ્વભાવિ ી ઉત્પનિ હોય અિે નવભા વિી  ઉત્પનિ હોવા છતાાં તેિ ે જ્ઞા િમાાં હુાં જાણુાં. 

એવી જ્ઞાિિી મારી દશ ા હોય એ કાળે એમ કહે છે. સ મજાણુાં કાાંઈ? કેવી જૈિદ શમ િિી રીત છે! 
િય િયિી જાળ એવ ી છે. ઇંિજાળ કીિુાં છે િે? આહા હા..! એમાાં ખૂાંચી જાય એ મ  િનહ? એવી 

અટપટી વાત છે કે એિે સ મ જવા માટે ઊંડ ી ૃનષ્ટ જોઈએ એમ કહે છે. ગુાંચા વાિી વાત  િથી આ માાં. 

કોઈ કહે કે શુભભાવ ઝેર છે. અમિે હો તો તો એિી ભાવિા થઈ ગઈ. પણ હોય છે, આવે છે, 
થઈ જાય છે, તો એિે કીિુાં કે પ્રભુ! હો ત ો મારે આપિી  ભજતત હો. આપિા પાદપાંક જ. પાદ િામ  

ચરણ. પ ાંકજ એટલે કમ ળ. ચરણકમળિી ભજતત હો. અાંતરમાાં વીત રાગ સ્વભ ાવિી ભજતત, 
બહારમાાં આપ વીતરા ગિા સ્વભા વિો નવ કલ્પ, બસ. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉિર :– બે લેવા. એ જયનવરાજમાાં કાાંઈ િ મળે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? શ્વેતાાંબરમાાં  આવે 

છે િે એ? મૂળિા ઠેકાણા િ મળે િે ... આખી વાત જ ફે ર છે. શુાં કરવુાં? મૂળમાગમિો ફેર છે. એિી  

કથિી બિી તત્ત્વ થી નવરુિ છે. એવી વાત છે. આ તો અ હીંયા જે કથિિો મેળ છે એિે મેળ કરાવે 
છે. એ જયનવરાજમાાં ખોટુાં છે બિુાં. એિી તો કથિી એકલ ી વ્યવહારિી છે. અહીં તો ભાિસનહતિી  
વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહા હા..! ઝીણી વાત છે, ભાઈ! 

કારણ કે હજી હુાં પાંચમઆરાિો મુનિ છુાં એટલે કાંઈક ભવ તો છે, એમ કહે છે. એટલે તયાાંક 

હોઈશ તો ખર ો એમ કહે છે. તો એ જજિપ નતિા ભવિમાાં પણ હોઉં, એમ કહે છે. િબળાઈ છે. 

મારી જાત િથ ી પણ અાંદર  આવ્યા નવિ ા રહેતુાં િથ ી. ‘ફરી ફર ીિે આપિા  પાદપાંક જિી ભજતત 
હ ો.’ પાદ એટલે ચરણ, પાંકજ એટલે કમ ળ. ચર ણકમ ળિી જ  ‘ભજતત હો.’ નિશ્ચયમાાં 

વીતરા ગસ્વરૂપ કારણપરમ ાત્ માિી ભ જત ત અિે વ્યવહારમાાં વીતરા ગ પ રમાત્મ ાિી ભજ તત. આ બે 
વાત કરે છે. 

મુમુક્ષુ :– બે એ ક સાથે હોય? 

ઉિર :– બે એક સ ાથે હોય. આહા હા..! કહો, સ મજાણુાં કાાંઈ? 

બીજો શ્લો ક. ૨૯. 

नानाननूनराविनाथविभिानाकर्णय म चालोक्य च 
त्व ंविश्नावस मिुात्र वकं जडमत ेपरु्णयावज मतास्त ेनन।ु 
तच्छवततवज मननाथपादक मलद्वन्द्वाच मनायावमय ं
भवतस्त ेयवद विद्यत ेबहुवििा भोगािः स्यरुेत ेत्ववय ।।२९।। 
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‘િ રાનિપનત ઓિા અિેક નવિ મ હા વૈભવ ોિે સાાંભળીિે તથ ા દેખીિે, હે જડમનત,’ મોટા રાજાઓ, 
અબજોપનત ઓ, ચક્રવતી ઓ, વાસુદેવ, બળદે વ એિી વૃન િ દેખીિે, ઠાઠમાઠ જાણે હોય. અરે..! એ 

શુાં છે કહે છે. ‘િ રાનિપનતઓ િા અિેક નવિ મહા વૈભ વોિે સાાંભળીિે...’ એિા મોટા વૈભવો 

સાાંભળીિે. ‘તથા દેખ ીિે,...’ કદાનચત   િજરે દેખવામાાં આવ્યા. મોટા આહાહા..! ચ ક્રવતી, બળદેવ, 
વાસુદેવ. શુાં છે પ ણ ભાઈ? 

‘હે જડમનત, તુાં અહીં ફો ગટ તલેશ કેમ પામે છે!’ એિે દેખીિે તિ ે પ્રમોદ કેમ આવે  છે? 
કહે છે. આ હાહા..! આ વૈભવ! શુાં છે એ? િૂળ છે કહે છે એ તો. આહાહ ા..! એ તો તિે તારા 

આત્માિા સ્વ રૂપિા ધ્યાિમ ાાં કચાશિ ો નવકલ્પ આવશે તો એિા ફળ તરી કે તો આ વી જશે એમ 
કહે છે. સમજાય છે ક ાાંઈ? આહા હા..! 

મુમુક્ષુ :– આ શ્વાસિ આપે છે. 

ઉિર :– આશ્વાસિ િનહ. એિુાં આવુાં સ્વરૂપ ફળ તરી કે હોય છે. તુાં આમ દેખીિે એમ 
કેમ ઇ ચ્છા કરે છે? 

‘ફો ગટ તલેશ કેમ પામે છે! તે વૈભવો ખરેખર પુણ્યથ ી પ્રાપ્ત થ ાય છે.’ જુઓ! લ્યો. 

અત્યારિા વૈભવો તો બિ ા િૂળ જેવા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલા તો મહાપુણ્યિા વૈ ભવો. વાસુદેવ, 

બળદેવ, તીથંક રો. ઓ હોહ ો..! ઇન્િો જેિે આમ ખમા ખમા કરે. છતાાં એ તો ઉદાસ છે. આ મારુાં 
િથી. હુાં છુાં ત્યાાં આ િથી. સમજાણુાં? અહીં તો સ ામગ્રી હોય, એિે દેખીિે કે સાાંભ ળીિે શુાં કરવા  
નવકલ્પ ઉઠાવે છે? શુાં છે આ? એ ચીજ તો તિે પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. 

‘તે (પુણ્યોપાજમિિી) શજત ત જજિિા થિા પાદપદ્મયુ ગલિી પૂજા માાં છે;...’ ભાષા કવેી છ ે 

જુઓ! ઓ હોહ ો..! ભગવ ાિ આત્મા, વીતરા ગમૂનતમ સ્વ રૂપ નત્ર કાળ ધ્રુ વસ્વરૂપ, વ ીત રાગ સ્વ રૂપ, 

એિી જ્યાાં ૃનષ્ટ છે, એિે ‘જજિિા થિા પા દપદ્મયુગલિી પૂજા..’ ભગવાિિા ચર ણકમલયુ ગલ, 

એિી પૂજામાાં એ શજતત છે. કહે છે કે તિ ે ભગવાિિી પૂજાિો નવકલ્પ આવે, તેિ ા ફળ તરીકે તો 

તીથંકરપણુાં, બળદે વ, વાસુદેવ તો ઠીક. સમજાણુાં કાાંઈ? ચક્રવતીપણુાં તો સહેજે આવશે. સમજાણુાં 

કાાંઈ? અમૃતિા કણહ લા પા કે ત્યાાં તો ભેગુ થ ો ડુાં ખડ હ ો ય. ખડિી આશા શુાં કર વા કરે છે? એ મ 
કહે છે. આશા શુાં કર વા કરે  છે? ભાઈ! હશે. હો. એ તો જ્ઞાિિુાં જ્ઞેય છે. આમ... ખમા... ખમા.. 

ખમા... હાથીઓિ ો ઠાઠ ચોરાશી લાખ, હણહણતા ઘોડા, માથે નહરામાણે કિા.. શુાં કહેવાય આિે? 

એિા શણગાર. હાથ ીિા અ િે ઘોડાિા. એક ચ ક્રવતી, બળદેવ. તીથં કરિે તો શાાંનત િાથ, કુાંથુિાથ, 
અરિાથ. છ ખાંડિા રાજ  (હતા). એ બિા પુણ્યિા ફળ છે. એ પુણ્યિુાં ફળ તો તિ ે 

વીતરા ગભજત તિા ચરણ કમ ળિી યુગલિ ી સેવ ા કરવા થી સ હેજે પ્રાપ્ત થાય, થાશે. એમાાં કાાંઈ  
આદર વા જેવુાં છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 
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‘જજિિ ાથિા પાદપદ્મ યુગલિ ી...’ પાદ, પદ્મ એટલે કમ ળ અિે યુગલ એટલે બે. 
ભગવાિિા બે પાદકમ ળ એિી સેવા. આહા હા..! એટલે કે પરમાત્મા પ્રત્યેિો ભજતતિો (ભાવ). 

પરમાત્મા તો પોતે જ છે. જેિે સમ્યગ્દશમિ, જ્ઞાિ (થયા છે) તેિ  ે સાચી ભજતત (છે), એિે આવા  

પાદકમ ળ ભગ વાિિી ભજત તિો નવકલ્પ (આ વે છે). એ િે  તો સહેજે એ વસ્તુ તો આવશે. કાાંઈ 
માગ વા જેવુાં િથી. જેિે નવસ્મયતા, એિા વૈભવિી અન િકતા છે િનહ. આહા હા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ઘણા મોટા િામિૂમ થી લ િ થતા હોય િે, ઘોડા, હાથ ી, કાચિ ા ઓ લા શુાં કહેવાય? મોટા  
કાચ ર ાખે છે િે? બિીઓ. ફૂલવાડી, કાચિ ી ફૂલવાડી રાખે છે િે? દીવાબિ ીઓ અિે ઝગમગ 

િીકળત ો હોય આમ હજાર ો લાખો માણ સો, ઘોડા હણહણતા હોય, હાથી આવે. આ હાહ ા..! એમાાં 

એ વર ઘોડે િીકળ્યો હોય અિે ઓલા માણસો ... આહાહ ા..! શુાં છે પણ? સાાંભળિે. એ બિા 
પુણ્યિા ઠાઠ છે, િૂળિા. તારે તો જજિપ નતિી ભજતત છ ેતો એવા પુણ્ય સહેજે બિી જશે એમ કહે 
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

મુનિ છે િે! ઇ સ્વગમમાાં જશે. મોટી ઋનિ (પ્રાપ્ત થવ ાિી છે). આરાિ ક (છે), એિી ઋ નિિુાં 

શુાં કહેવુાં? ત્યાાંથી િીકળીિે મોટા વૈભવી રાજા થશે. સમજાય છે? પછી છોડી મુનિ થઈિે મોક્ષ 

જશે. એમ કહે છે. વચમાાં આવુાં આ વશે, કહે છે. હો. આહા..! એ પુણ્ય ઉપાજમિ િી શજત ત  તો. 
આવા પુણ્ય, હોં! ઓલા પુણ્ય તો ઠોઠનિ શાનળયા જે વા. આ તો તી થંકર ોિા પુણ્ય જુઓ, બળદેવિા  

પુણ્ય જુઓ, ચક્રવત ીિા, જેિા પુણ્ય સામે િનહ એવુાં દે ખાય. એ તો કહે છે કે વીત રાગ પરમ ાત્મા 

પોતે નિજાિાંદ પ્રભુ, એિી જેિે ભજતત એટલે ભજિ, એિુાં ભજિ જાગ્યુાં છે, એિે બા કી ર હેલી  
દશામ ાાં નત્ર લોકિા થિી ભજતતિો નવકલ્પ આ વે. એિા ફળમાાં એ આવશે. એમાાં તારે કાાંઈ ઇચ્છા 
કરવા જેવુાં િથી. જાણવા જે વુાં છે એમ કહે છે. આહા હા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘જો તિે એ જજિપ ાદપદ્મિી ભજતત હોય,..’ જોયાું! વીતરા ગ નત્ર લોકિા થ, ચૈતન્યપ્રભુ 

પરમાત્મા, જજિેન્િદે વ, એિા અાંત રિી ભજતત તો તિે છે. હવે આવી ભજતતિો જો નવકલ્પ હોય. 

એમ કહે છે. ‘ત ો તે બહુનવિ ભો ગો તિે (આપોઆપ) હ શે.’ એિી મેળે આ વશે. તા રે જલસા િનહ  
કરવા પડે એમ કહે છે. 

મુમુક્ષુ :– બિ ાવટી જલસા. 

ઉિર :– આ જલ સા કરે છે િે? પાાંચ વષમ િોકરીિે જાતો હોય પછી જલસ ા કરે. કોઈક 

મોટાઓિે કહે, તમે આવુાં કરજો એિી શ ોભા કહેવાય. પાાંચ વષમ અહીંયા રહ્ો છુાં. ‘પોપટભાઈ’! 
એ બિા પાપાિુબાંિી પુણ્યવાળા. આ તો પુણ્યાિુબાંિીપુણ્ય. આત્માિા આિાંદિા ભાિમાાં, જ્યાાં 

રાગિો આ દર િથી.. આ હાહા..! એવા રાગમાાં જે પુણ્ય બાંિાઈ જાય એ સહેજે આપોઆપ બાહ્ 

સામ ગ્રી આવી જશે. એ જાણવા માટેિી વાત છે, હોં! સામગ્રી આવે તો ઠીક એમ અહીં પ્રશ્ન િથી. 
આહા હા..! ઠીક ત ો આ આત્ મા ભગ વાિ, કા રણપ્રભુ ચૈ તન્ય પરમાત્મા, એિો આદર છે અિે એ 
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જોઈિે એ પ્રગટ પયામય થાય. િમીિે એ ભાવિા હોય. પણ વચ્ચે આવો રાગ હોય તો એિા ફળ 
તરીકે આવુાં આ વે. એિે જ્ઞેય તરીકે જાણ વાિુાં  જ્ઞાિ જ એ  જાતિુાં ઊભુાં થશે. એ જાતિા એિે જ્ઞેયો  
હોય એમ ક હે છે. આહા હા..! સમજાણુાં? 

૧૮મી ગાથા. 

कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होवद ििहारो । 
कम्मजभािणेादा कत्ता भोत्ता दु वणच्छयदो ।।१८।। 
આ ત્મ ા ક રે, વળી ભો ગવે પદુ  ગલકર મ વ્યવ હાર થી, 

િે કમમજનિત નવભા વિો કતામર્દ છે નિ શ્ચય થકી. ૧૮. 

‘આ, કતૃમત્વ-ભ ોતતૃત્વિા પ્રક ારિુાં કથિ છે. આત્ મા નિક ટવતી અિુપ ચર્રત અ સદ  ભૂત 

વ્ય વહા રિયથ ી િવ્યકમમિો કતામ અિે તેિ ા ફળરૂપ સુખદુ ુઃખિો ભોતતા છે,...’ જુઓ! િય િાખી 
હવે. કહે છે કે આત્મા નિ કટ એટલે િજી કિો. ઓ લા કમમ  િજીકમાાં છે િે? સ્વ ક્ષેત્ર ે છે િે. પોતાિા 

ક્ષેત્ર માાં છે ત્યાાં કમમ છે. એટલે  નિકટવતી છે. અિુપ ચર્રત છે. દૂર િથી, અ હીં િજી ક છે. અિુપ ચર્રત 

એટલે ઉપ ચાર િ થી. આ ત ો  અિુપ ચાર અહ ીં િજીક સાં બાંિ છે, પણ અસદ  ભૂત છે. એ આત્માિ ી 
પયામયમાાં િથી. 

‘અસદ  ભૂત વ્ય વહા રિય...’ નિનમિ છે. ‘વ્ય વહારિય થી િવ્યકમમિ ો કતામ...’ એમ  
કહેવામાાં આ વે છે. ખરેખર એિો કતામ િથી. પણ િજીકમ ાાં પરમાણુિુાં પર્રણમિ છે. એમાાં 
નિનમિરૂપે અજ્ઞાિીિ ા રાગ-દ્વેષ છે. તેથી તેિે વ્યવહારથી િવ્યકમમિો કત ામ કહે વામ ાાં આવે છે. 

મુમુક્ષુ :– અિુપ ચર્રત. 

ઉિર :– અિુપ ચર્રત. િજીક એિે ઘર-મકાિ આર્દ  ઉપચર્રત. અહીં િજીક છે તો 
અિુપ ચર્રત. નિકટ ઉપચર્રત–િજીકમાાં ઉપચાર િથી, પણ ઉપચાર સાંબાંિ છ ે િજીકમ ાાં. એવા 

અસદ  ભૂત વ્યવહારિય થી–જૂઠ ી ૃનષ્ટથી–જડકમમિો કત ામ ‘અિે તેિ ા ફળરૂપ સુખદુુઃખ...’ એટલે 

સાંયોગો. કમમિુાં ફળ સાંયોગ છે. આ રાજપ ા ટ, કુટુાં બ, નિિ મિતા, દર્રિતા એ એિુાં ફ ળ. એિે ભોગવ ે 
એ પ ણ એ પ્રમાણે છે. ભોગવતો િથી. પણ િજીકમાાં દર્રિતા, નિિ મિતા આર્દ હોય છે, સિિતા 

અિે િિાઢ્યપણુાં એવુાં િજીકમાાં હોય છે, એથી તેિ ુાં ફળ ભોગવે છે એમ કહેવુાં એ અસદ  ભૂત 

વ્યવહારિય થી–જૂઠ ીિયથ ી કહેવામાાં આ વે છે. કારણ કે એિે એ ભોગવી શકત ો  િથી. ફતત 
પોતાિા રાગ-દ્વેષિા અિુભ વિા કા ળમાાં એ ચીજો નિન મિરૂપે છે તેથી તેિ ે ભોગવે છે એમ 

વ્યવહાર અસ દ  ભૂત–જૂઠ ી ૃનષ્ટએ કહેવાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આ શરીરિે ભોગવે દાળ-ભ ાત 

વગેરે (ભો ગવે છે) એ કહેવુાં  એ કા ળે પોતાિે રાગિો જે  અિુભ વ છે, એ રાગિ ા અ િુભવમાાં એ 
ચીજો માાં નિનમિપણુાં છે, એથી એિે ભોગવે છે એવો જૂઠી િય ેવ્યવહારથી કહેવામાાં આવે છે. કહો, 
સમજાણુાં કાાંઈ? 
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એકવ ાર કહ્ુાં હતુાં િે? ઘણા વષમ પહેલાિી વાત છે. ચાર્ રત્ર આશ્રમ. એમ કે પુણ્ય કોિે 
કહેવાય? એમ પ્રશ્ન કયો હ તો. કીિુાં પુણ્ય એિે કહેવાય કે જે સાંયોગો વાપરે એટલુાં. ભોગવે એ? 

ભોગવે એ પુણ્ય િનહ, એ તો િવુાં પાપ છે. એિે ભોગવે િનહ પણ એ તરફિુાં વલણ થઈિે રાગ 

આર્દિે ભોગવે છે િે? એ પ્રશ્ન થયો હતો. (સાંવત) ૧૯૮૩િી સાલમાાં. ૧૭ અિે ૨૭. ૪૪ વષમ 
પહેલાિી વાત છે. અહીં ‘સ ોિગઢ’માાં. ચાર્રત્ર  આશ્રમ. ‘ચાર્રત્ર નવજય’ હતા િે? એણે પ્રશ્ન કયો 

હતો. હમણ ા થોડ ા ર્દવસ પ હેલા કહ્ુાં હતુાં. એમ કે સ ાિુિે આ બિુાં શુાં? એ તો પુણ્ય હોય એિે 

ભોગવે. પુણ્યિે શુાં ભોગવે? રાગિે ભોગવે, દુુઃખિા ભાવિે. ત્યારે એ પુણ્યિે ભોગવે છે એમ  
જૂઠ ી િય ેકહેવામાાં આવે છે. એિા અજસ્તત્વમાાં એિો ભોગવટો આવતો િથી. એ જડિો ભોગવટો  
એ આત્માિી પયામયિા અજ સ્તત્વમાાં િથી આ વતો. એ ત ો બહા ર દૂર રહે છે. આહાહા..! 

મુમુક્ષુ :– એવુાં માિી બેઠો છે. 

ઉિર :– એ તો માિે છે. ગાાં ડો તો ગમે તે મ ાિે. આત્મા િી વતમમાિ પયામયિી હયાતીમાાં, 
એ શરીર, વાણ ી, મિ, સ્ત્રી, કુટુાંબ, પર્રવાર, વૈભ વિો અિુભ વ એિી પયામયમાાં આવતો િ થી. 

સમજાણુાં કાાંઈ? િવ્ય-ગુણ તો નત્ર કાળ છે. વસ્તુ નત્ર કાળ િવ્ય-ગુણમાાં તો કાાંઈ છે િનહ. પણ વતમમાિ 

પયામય–અવસ્થા છે એમ ાાં જડિો અિુભ વ આવત ો િથી. અિુભ વ તો એિે રાગ-દ્વેષિો, હરખ  
અિે શોકિો હોય છે. પણ એ હરખ-શો કિા અિુભ વ માાં એ ચીજ નિનમિ પડી. નિનમિ એટલ ે 

વ્યવહાર અિે આમાાં િથી માટે અસદ  ભૂત. અસદ  ભૂત  વ્ય વહારિયે ભોગવે છે એમ કહે વામ ાાં 

આવે છે. કહો, ‘પોપટભાઈ’! આહા હા..! છ છ ોકરા બેઠા (હ ોય). પૂજ્ય નપતાશ્ર ી અિે પૂજ્ય 
માતાશ્ર ી. કાલે કા ગળ આવ્ય ો હતો િે? બેિા િામ હતા. તમે બેઠા હતા કે િનહ? બિુાં સાાંભળુ્યાં 

હતુાં એિે, લાગે કે… આહાહા..! પણ એ એિો ભોગવટો િથી. એિા શબ્દો છે એ તો જડ છે. જડ 

અહીંયા અડ તા િથી. આત્મા િી દશામ ાાં વતમમાિ પયામયમ ાાં એ જડિુાં આવવુાં છે જ િનહ. જડ અડતુાં 
િથી. અડ્યા નવિા એિે શી રીતે ભોગવવુાં? 

મુમુક્ષુ :– ...અસર કરે િે. 

ઉિર :– િૂળ. અસર શુાં કરે? જડ, જડમાાં અજસ્તત્વિી હયાતી, આત્માિ ી પયામયમાાં, 

પયામયિા અજસ્તત્વિી હયા તી. આિી પયામયમાાં એિા અજસ્તત્વિી િાજસ્ત. શુાં કહ્ુાં? રાગ અિે 
દ્વેષિો અિુભ વ, એિી પયામયમાાં અજસ્ત. અિે જડિી પયામયિો અિુભ વ એિામાાં િાજસ્ત. એિો  

અિુભ વ તયાાં છે? એ વસ્તુ તો અહીં છે જ િનહ. ફતત અિુભ વમાાં નિનમિપ ણુાં પડ્યુાં. પૃથક વસ્ત ુ 

છે. એથી અસ દ  ભૂત વ્યવહ ારિયે ભોગવે એ મ કહેવા માાં આ વે છે. આવી વાત છે. આહા હા..! 
સમજાણુાં કાાંઈ? એ જડિી વ ાત કરી. હવે એિા નવ કા રિી  વાત કરેછે. 

જડિે ભોગવે ભોગવ્યુાં છે પણ જૂઠ ી િયે, નિનમિ દેખીિે, આવા કથિો એિે જ્ઞાિ કરવા  
માટે આવે છે. આ હાહ ા..! કો િે ભોગવે? ભગ વાિ પોતે અરૂપી. હ મણાાં છ ોકરા પૂછત ા હતા, આત્મા  
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અરૂપી કેમ હ ોય? એિે રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ તયાાં છે એમાાં? એ તો રાંગ, ગાંિ, સ્પશમિો તો  પૃથક ર હીિે 
જાણિારો છે. રાંગ, ગાંિ, સ્પશમિે અડીિે જાણિારો છે? 

મુમુક્ષુ :– એ બિો કોણ નવ ચાર ક રે? 

ઉિર :– છોકર ા સાડા સ ાતે જાય છે િે એ લોકો? વહેલ ા આવ્યા હતા. એ ક જણાએ પૂછયુાં 
કે આ અરૂપી આત્ મા કે મ ક હ્ુાં? 

અરૂપી (કહ્ુાં કેમ કે) એિે રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ તયા છે? એિામાાં રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ છે? રાંગ, 

ગાંિ, સ્પશમિુાં અજસ્તત્વ તો જડમાાં છે. આિા અજસ્તત્વમાાં તે િથી. માટે તે અરૂપી છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? વાત સાાંભળતા માણ સિે પ્રશ્ન તો ઊઠેિે. 

આત્માિા અજસ્તત્વ માાં ત્રણ પ્રકાર : એ ક િવ્યિુાં હોવા પણુાં, ગુણિુાં હોવાપણુાં, પયામયિુાં 
હોવ ાપણુાં. હવે પયામયમાાં પણ એક શુિ અિે અ શુિ બે િુાં હોવાપણુાં, બસ. આ નસવ ાયિુાં એિામાાં 

હોવ ાપણુાં બીજુાં િથી. બરાબર છે? એિા હોવામાાં, એિા ક્ષેત્ર માાં, એિા ભાવમાાં, એ િવ્ય એટલે 

વસ્તુ, ગુણ એટલે શજત તઓ  અિે વતમમાિ દશા (છે). એ દશાિા બે પ્રકાર. એક શુિ અિે એક 
અશુિ. એટલુાં અજ સ્તત્વ એ િામાાં છે. બ સ. આ ટલુાં અજસ્ તત્વ એિામ ાાં છે. હવે એિ ા માાં આ દાળ, 

ભાત, રોટલા, બાયડી, કુટુાં બ, શરીર એિા અજસ્તત્વ માાં એ છે જ િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? એિી 

સિામાાં ઇ સિા છ ેિનહ. છતાાં એ સિાિો અિુભવ કરે એમ કહેવુાં એ અસદ  ભૂત વ્યવહા રિયિા 
કથિ છે. જૂઠ ી િયિા (કથિ છે). જ્ઞાિ કરાવવા (કહ્ુાં) કે આ નિનમિ આવુાં છે. આ હાહા..! સમ જાણુાં 
કાાંઈ? 

ભૂખ ખરી લાગી હ ોય આમ. ભૂખ એ તો જડિે હોય. જઠરાનિ જડિી દશા છે. એ આત્ માિે 

અડે છે? એમાાં વળી શરીર નિરોગી હોય અિે રસરસતા ઘીિો ઊિો શીરો  આવ્યો હોય. િોળા 

ઘઉંિો. િોનળયા ઘઉંિો. કાાંઈ જરૂર િ હોય. ફટ ફટ ઊઠે અાંદર. જાણ ે હુાં કાાંઈક ખાઉં છુાં. પણ શુાં 

ખાય છે તુાં? સાાંભળિે. આહાહા..! તિે તો એ દેખાય છે કે આ છે. એ માર ામાાં છે એમ િનહ અિે 

એિામાાં હુાં છુાં એમ પણ િનહ. આ છે એમ દેખાય છે, એટલુાં. અિે એ ર્ક્રયા થાય છે એ દેખાય છે. 

પણ એ ર્ક્રયા શેમાાં? પરમ ાાં થાય છે. તારામાાં છે િનહ. એથી એિે જડિો ભો ગવટો કહેવો, સ્ત્રીિા  
શરીરિો ભોગ વટો કહેવો. આ બિા દાળ, ભાત અિે મોસાંબીિ ા પીણા પીવે છે, એિો ઠાંડો અિુભવ 
થાય છે એમ કહેવુાં. એ બિુાં અસદ  ભૂત જૂઠ ી િય િાું કથિ છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? 

ભગવાિ જડિે કેમ અડે? અિે ભગવાિ જડમાાં કેમ આવે? જ્યાાં રહ્ો છે એ પરમાાં કેમ 

જાય? અિે પર જ્યાાં રહ્ા છે એ આત્મામાાં કેમ આ વે? સમજાણુાં કાાંઈ? આહા હા..! તેથી જડિો 

ભોગવટો એમ અિુપ ચાર િ જીકમ ાાં પરમાણુઓ છે. એથી  એિે અસદ  ભૂત અિુપચર્રત ગણી અિે 
વ્યવહારિય થી કહ્ુાં. કતામ અ િે ભોતતા બન્ને. 
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‘અશુિ નિશ્ચયિયથી સમ સ્ત મોહરાગદ્વેષાર્દ ભાવક મમિો કતામ...’ લ્યો. ‘અ શુિ 
નિશ્ચયિય થી...’ એિી પયામયમાાં નમથ્યા રાગ-દ્વેષ આર્દ િો ભાવ કમમિો કતામ. આ અજ્ઞાિભા વિી  

વાત છે. સ મજાણુાં કાાંઈ? કમમ એિે નમથ્યાત્ વ કરાવે એ મ િા પાડે છે, જુ ઓ! કમમિે લઈિે નમથ્યાત્વ  

અિે રાગ-દ્વેષ જીવ કરે છે એમ િનહ. અશુિ નિશ્ચયિ યથી. શુિ નિશ્ચયિી ૃનષ્ટમ ાાં તો  કમમિુાં 
કરવુાં, ભોગ વવુાં છે િનહ. શુિ નિશ્ચયૃનષ્ટ માાં તો રાગિુાં કર વુાં, ભોગવવુાં છે જ િનહ. અશુિ નિશ્ચયિી 

ૃનષ્ટવાળો એટલે નમથ્યાૃનષ્ટ... આહાહા..! ‘સ મસ્ત મોહ રાગદ્વેષાર્ દ ભાવકમમ....’ નમથ્યાત્વ અિે 

પુણ્યિા, પાપિા ભાવ, રાગ-દ્વેષિુાં પર્રણમિ કરે. કતામ થાય. ઓલા જડપણે તો એ પર્રણમતો 
િથી માટે કત ામ િથી, પણ આ તો પર્રણમે છે માટે કતામ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શુાં કહ્ુાં એ? જડ 

કમમપણે આત્મા પર્રણમત ો  િથી અિે જડિા ફળપણે પણ આત્મા પર્રણમતો િ થી. તેથી તેિે 

વ્યવહાર અસદ  ભૂત જૂઠ ી િયથી કતામ અિે ભોતતા કીિો. આ તો પર્રણમે છે. ‘અશુિ 
નિશ્ચયિય થી સ મ સ્ત મ ોહર ાગદ્વેષાર્દ ભાવક મમિો કતામ...’ પર્રણમે છે. પર્રણમે માટે કતામ કહે વામ ાાં 
આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહા હા..!  

‘અશુિ નિશ્ચયિયથી સ મસ્ત મોહરાગ દ્વેષ ાર્દ ભાવકમમિો કતામ અિે ભોતતા છે,...’ બન્ન ે 

લેવુાં છે િે? કારણ કે જીવ રાગ-દ્વેષિે ભોગવવારૂપે પર્રણમે છે. કાાંઈ સ્ત્રી અિે દાળ, ભાત, શાક 

ભોગવવાપણે પર્રણમતો િથી. પર્રણમતો િથ ી માટે  જૂઠ ી િય છે. આ રૂપે તો  પર્રણમે છે. 
આહા હા..! રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય અિે પાપ આર્દ ભાવ, નવ કલ્પિી લાગણીિ ો ભાવ, એ રૂપે પર્રણમે છે 

એટલે અવસ્થામાાં થાય છે, એિા અજસ્તત્વમાાં હોય છે, માટે અશુિ નિશ્ચયિયે એિા પર્રણમિિો 

કતામ કહેવો અિે એિા પર્રણમિમાાં હરખ-શ ોક થાય છે, હરખ-શોકે પર્રણમે છે, હરખ-શોકિ ે 
અિુભ વે છે. એિા અજસ્તત્વ માાં અિુભ વે છે. પયામયિા અજસ્તત્વમાાં અિુભ વે છે. પરિ ા અિુભ વિા 
અજસ્તત્વમાાં આ કાાંઈ આ વ તો િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘ભ ોતતા છે,...’ લ્યો. અહીંયા  સમુચ્ચય વાત કર વી છે. જ્ઞાિી ભોગ વે છે કેમ એ પ્ર શ્ન અહીં  

િથી. આ મ જી વ આત્ માિા ભાિ નવિા, જડ કમમિા પર્ર ણમવાિા  કા ળમ ાાં પોતાિા અશુિભાવિ ુાં 

પર્રણમિ છે માટે એિો કતામ એિે કહેવામાાં આવે છે. અિે તેમાાં આ પર્રણામ નિનમિ થઈિે બાંિ 
પડ્યો, એિે નિનમિ થયા. સમજાણુાં કાાંઈ? એથી જડિો કતામ વ્યવહ ારે કહેવા માાં આવ્યો. પાઠમાાં 

એવુાં છે. ‘कममजभािने’ એમ છે િે? કમમજનિત ભાવ. એિો અથમ એ કે આત્મ સ્વ ભાવભાવ એ  

િનહ. પણ ત્યાાંથી કોઈ એમ લઈ લે  કે એ તો કમમિે કારણે થયેલા ભાવ છે, એમ િ થી. કમમ જેમ ાાં 
નિનમિ છે અિે ઉપાદાિથી પોતામાાં થયેલુાં છે. પાઠ છ ે િે? મૂળ પાઠ છે. ‘कममजभािने’ કમમથી 

ઉત્પન્ન થયેલા ભાવિ ો. આ િાંદ અિે સમ્યગ્દશમિ એ કાાંઈ કમમથી િથી (થયેલા), એ તો આત્મા થી 
ઉત્પન્ન થયેલા છે. એિો અ િુભવ કરિારો િમ ી શુિ નિશ્ચયમાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
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િમમિી પયામયિો કરિાર િમમરૂપે પર્રણમે છે, નિશ્ચયથી પોતાિા પર્રણમિિો નિમમળિો  
કતામ છે અિે નિમમળિો ભોતતા છે. એ તો એિા અજસ્તત્વમાાં છે. આ અશુિપણે પર્રણમે છે. 

ભગવાિ પોતે પોતાિ ો શુિ  ભાવ, આિાંદ સ્વભાવ ભૂ લી અિે પર િા નિનમિિુાં લ ક્ષ કરી અિ ે 

નમથ્યાભ્ ાાંનત ઊભી કરે કે આ મિે ઠીક પડ ે છે. અિે રાગ-દ્વેષ ઊભા કરે, એ અશુિનિશ્ચયથી 
કમમજનિત ભાવ કહેવાય છે. આત્મજનિત િનહ. એિો અ શુિનિશ્ચયથી અજ્ઞાિી કત ામ છે. સમજાણુાં 

કાાંઈ? અશુિનિશ્ચયથી ભોતતા છે. 

હવે ‘નિક ટવતી અિુપ ચર્ રત અ સદ  ભૂત...’ લીિો હતો, એિી સાથે હવે ‘અ િુપચર્ રત 

અ સદ  ભૂત વ્યવહ ારથી...’ શરીર લીિુાં આ. આ નિકટવત ી િ લીિુાં. કારણ કે કમમ તો એમિે એમ 

સદા સાથે િે સાથે જ છે. શરીર તો જાય અિે આવે... જાય અિે આવે. એ ટલે એિે  નિકટવતી િ 
ગણતા ‘અિુપ નચરત અસ દ  ભૂત...’ િજીક છે માટે અિુપચર્રત. નિકટવતી િનહ. કા યમ સાથે રહુ્ાં 

િથી. ‘અિુપ ચર્ર ત અસ દ  ભૂત વ્ય વહા રથી...’ આહાહા..! કેટ લુાં યાદ રાખવુાં આમાાં? આ ત ો  

ન્યાયિો પ્રશ્ન છે. એ કાાંઈ યાદ રાખવાિ ી વસ્તુ િથી. જે  કમમિા રજકણો છે એ તદ  િ નિકટવતી 
કાયમ ર હેલા છે. માટે તેિ ે નિકટવતી અિુપ ચરીત ઉપચાર નવ િાિ ી જૂઠ ી િયથી વાત કર ી. આ  

પણ ઉપચાર નવિા અસદ  ભૂત શરીર, નિકટવતી િનહ પ ણ વારાંવાર િવુાં િવુાં આવ્યા કરે છે. એવા 

‘અિુપ ચર્રત અસ દ  ભૂત વ્ય વહા રથી (દેહ ાર્દ) િોકમમિો કતામ છે,...’ લ્યો. છે િનહ, હોં! પણ કતામ 
શુાં કરવા કહ્ો? કે આત્મા પોતે નવકારી ભાવિ ો કતામ થાય, એમાાં એ નવકારી પર્રણામ દેહાર્દિ ે 
નિનમિ થાય છે. તેથી એિે વ્યવહારે કત ામ કહે વામ ાાં આ વે છે. આહા હા..! ભારે!  

દેહાર્દ એટલે વાણ ી, મિ, શરીર, િોકમમ એ બિાિો–િજી કિાિો કતામ કહે વો એ અિુપચાર 

અસદ  ભૂત વ્યવહાર થી (કથ િ છે). ઓલા અિુપ ચાર અિે નિશ્ચય બે એક ગણ્યા છ ે એક ઠેકાણે. 

આવ્યુાં હતુાં િે? જૈિતત્ત્વ નમમાાંસા માાં. અિુપ ચાર અભેદ િયથી. એ જુદુાં અિુપ ચાર. ભાઈ! આવ્યુાં 
હતુાં ઓલામાાં. અિુપ ચાર એટલે અભેદ િનહ એમ આવ્યુાં હતુાં. ઉપચાર િનહ, એમ. ઉપચાર તો 

ભેદિય વ્યવહારે. એ અ હીંયા િથી. અહીં તો િજી કમાાં  કાયમ રહેિારા એ કમમ. િજીકમાાં િનહ  

પણ વારાંવાર રહેિારા  ખરા, એ શરીર. એમ. એથી એિે અિુપ ચાર કહેવામાાં આવે છે. એ 
અિુપ ચાર એટલે અિુપ ચાર અભેદ નિશ્ચય એ આ િથી. ‘જૈિતત્ત્વ મ ીમાાંસ ા’માાં  આવ્યુાં હતુાં. 

સમજાણુાં કાાંઈ? જુઓ! આ કતામ છે કહ્ુાં છે. કહે છે. લ્યો. ‘कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होवद 
ििहारा’ વ્યવહારથી કતામ છે. વ્યવહાર થી કતામ એ ટલે શુાં પણ?. 

મુમુક્ષુ :– એ વ્યવહાર હોય ત્યારે જ ભગવાિે કીિુાં હોય  િે. 

ઉિર :– હ ા, વ્યવહાર એ ટલે? કે આત્મા નવ કાર કરે તેમાાં તે ચીજિુાં નિનમિપણુાં દખેીિે 

અથવા તે ચીજ માાં આ પર્ર ણામિુાં નિનમિ દેખીિે વ્યવહારે કતામ એ મ કથિ કરવા માાં આવે છે. છે 
િનહ અિે કહેવુાં એ વ્યવહાર છે. 
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મુમુક્ષુ :– કત ામિો અથમ સમ જાવવ ા ઘણી લાાંબી વાત કર ી. 

ઉિર :– કહો, ‘ભીખ ાભાઈ’! પોતે પોતાિા નવકારીભા વિે કરે અિે ભોગવે પર્રણ મીિે, 

તે પર્રણામ એિે નિનમિ કહેવામાાં આવે. નિશ્ચય પોતાિા, ઓલાિે નિનમિ. એથી તે અસદ  ભૂત 
વ્યવહારિયે છે િનહ કતામ, િથી ભોતતા, પોતાિા અજસ્તત્વમાાં છતાાં કહેવુાં એિુાં િામ વ્યવહાર છે. 
આહા હા..! ઝઘડા... ઝઘડા... ઝઘડા. ઝઘડા ટાળવ ાિા રસ્તામાાં ઝઘડા ઊભા કયામ.  

‘ઉપચર્રત અસદ  ભૂત વ્યવહારથી ઘટ-પ ટ-શ કટાર્દિો  (ઘડો, વસ્ત્ર, ગાડુાં ઇત્યાર્દિો) 

કતામ...’ ઉપચારથી જૂઠ ી િયે ઘડાિે કરે, પટિે કરે, શકટ  (ગાડ ા)િે કરે. એ તો ચ લાવે  છે તો રાગ. 

એટલે પ ોતે રાગિે ચલાવે છે. પણ રાગ એિે નિનમિ થાય છે. એથી એિો એ કતામ એમ વ્યવહારે 
કહેવામાાં આ વે છે. ખરેખર જબલ કુલ કતામ-ભ ોતતા િથી. ત્યારે તો વ્ય વહાર કહ્ો. એ રૂપે પર્રણમે 

છે? કતામ િથી માટે એિે ઉપચાર લાગુ પડે છે. પર્રણમે છે એ રૂપે? ઘડારૂપે પર્રણમે છે? બસ, 

પર્રણમતો િથી માટે એિી પર્રણમવાિી પયામયિે નિનમિ થાય છે, માટે કતામ વ્યવહ ારે કહેવામા ાં 
આવે છે. બસ. 

મુમુક્ષુ :– પર્રણમે તો ઘડારૂપ થઈ જાય. 

ઉિર :– જડ થઈ જાય. ઘડાપણાિુાં આવ્યુાં છે, આપણે ૧૦૦મી ગાથામાાં િથી આવ્યુાં? 

અજ્ઞાિીિ ા યોગ અિે ઉપયો ગ, એિી પયામય ઘટ-પ ટિા પર્રણમિિા કાયમકાળમ ાાં અજ્ઞાિીિા યોગ, 
ઉપયોગ નિનમિ છે. સમ જા ણુાં કાાંઈ? ‘સમયસાર’િી ૧ ૦૦ મી ગ ાથામાાં આવ્યુાં છે. ઘટ, પ ટ, ગાડુાં, 

શાક, દાળ, ભાત, મકાિ આ ર્દ, એિા કાયમકાળ થવા વખ તે. છ ેતો એિો કાયમકાળ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એ વખતે નિનમિ કોિે કહેવુાં? કે યોગ અિે રાગિી કતામબુનિ જેિી પયામબુનિ છે, એિી પયામય 
એિી સાથે નિનમિપણે કહેવામાાં આ વે છે. પયામયિે અિે એિે નિનમિ-નિનમિ સાંબાંિ છે. િવ્ય-

ગુણિે સાંબાંિ િથી. પણ કઈ પયામયિે? નવકારી પયામયિો  કતામ થાય છે, જે જુદો પડ્યો િથી, એવી 

નવકા રી પયામયિો કતામ ન વકા ર થી જુદો પડ્યો િથી, એ વો ન વકા રી પયામયિો કત ામ જીવ એ કાયમક ાળમાાં 
એિુાં નવકારીપણુાં નિનમિ થાય  છે. કહો, ‘પાંર્ડતજી’! આ તયાાં યાદ રાખવુાં? ભાઈ! ઉંિા લાકડા 
ઘણા ઘૂસી ગયા છે તેિ ે તેટલા પ્રમાણ માાં પાછા સવ ળા સમજવા પડશે કે િનહ? સ મજાણુાં કાાંઈ? 

ઉપચર્રત જૂઠ ી િયથી. ઉપચાર છે િે. .... અહીં તો કહે છે. ઘટ-પ ટ-ગાડુાં-મકાિ, એિો 

કતામ કહે વો એ તો ઉપચાર, આરોનપત જૂઠ ા િયથી કથિ  છે. એવી િય ઉતારી આ માાં! ‘પાંર્ડતજી’! 
આહા હા..! ઇત્યાર્દિો કતામ છે.  

‘આ મ અશુિ જીવિુાં સ્વરૂપ કહ્ાું.’ જુઓ લ્યો. આ તો  અશુિ જીવસ્વ રૂપિુાં કથિ છે. 

અશુિપણે પર્રણમ ે છે. જે એિો સ્વભાવ િથી એવા અશુિપણે પર્રણમ ે છે. એિે માટે આ બે 
બોલ લ ાગુ પડે છે. નિશ્ચયથી નવકારિો કતામ અિે ભોતતા, નિકટવતી અિુપ ચર્ર ત કમમિો કતા મ 
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અિે ભોતતા, અિુપ ચારે દે હાર્દિો કતામ, ઉપ ચારે ઘ ટ-પટ આર્દિો  કતામ. એ વા ન િનમિપ ણાિા 
આટલા ફેરે આમ કહેવામાાં આવે છે. એ અશુિજીવિુાં સ્વરૂપ કહ્ુાં, લ્યો. પછી એિો શ્લ ોક કહે શે.  

                   (શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુ દેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૧, શનિવાર, તા. ૨૭-૩-૧૯૭૧ 
 શ્લોક - ૩૦ થી ૩૪, પ્રવચિ િ.ં ૨૫ 

 

જીવ અધિકાર. ૩૦ મો કળશ છે. ૩૦ છ ે ને? ૩૦ કળશ. ‘શેઠી’! ક્ાાં છે? પાન ાં ૪૩ છે 

ને. ૩૦ મો કળશ. ‘ક ાંદક ાંદ ાચા્ય’મહારાજે કહેલા આ ‘ધન્મસાર’નો મોક્ષમ ાર્ય અધિકાર છે. 
િમયનો અધિકાર શ ાં છે અને મોક્ષ કેવી રીતે થ ા્, એની વ્્ાખ્્ા છે. ૩૦ મો કળશ છે. 

अपि च सकलरागद्वषेमोहात्मको यः  
िरमगरुुिदाव्जदन्दसवेाप्रसादात  ्।् 
सहजसमयसारं पिपव िकल्प ंपह बदु्धाव 
स भवपत िरमश्रीकापमिीकान्तकान्तः ।।३०।।् 

તેન ો અથય બી જી બાજ  ૪૪ પાને છે. શ ાં કહે છે? જ ઓ! થોડો સૂક્ષ્મ અધ્્ાત્મ ધ વષ્  છે. 

અનાંતકાળમાાં ક્ારે્ સ ાાંભળ્યો નથ ી અને ક્ારે્ ક્ ો નથી. કહે છે કે ‘સકળ  મ ોહર ાર્દ્વેષવા ળો 

જે કોઈ પ રુષ..’ આ આત્મા છે એ અનાદદથી પ્ાય્–અવસ્થામ ાાં ધમથ્્ાત્ વ અને રાર્-દ્વેષસ્વરૂપ 
પ્ાય્માાં છે. વસ્ત  જે આત્મા છે એ તો શ દ્ધ આનાંદ કાંદ છે. પણ એની દશામાાં અ નાદદથી મ ોહ 

એટલે ધમથ્્ ાત્વ અને રાર્-દ્વે ષવાળો છે. પ્ાય્માાં–વતયમાન હાલત–દ શામાાં, એવ, પ રુષ પણ એમ 
કહે છે. 

‘કોઈ પ રુષ પરમ ર્ રુના ચરણક મળ્ ર્લની સે વાના પ્રસ ાદથી...’ સાંત, મ ધન, વીતરાર્ી. 

જેને વીતરાર્ભા વ આત્માન ો અન ભ વ થ્ો હો્. આત્ મા તો પ ણ્્-પાપની દિ્ાકાાંડના રાર્ થી 
ભભન્ન છે. એવ ાં જેને અાંતરમ ાાં ભાન (થ્ ાં હો્) અને ધન ર્ગ્રંથ સાંત મ ધન થ્ા હ ો્. કહે છે કે જી વને 

એનો ઉપદેશ મ ળે છે. પહેલા તો ઉપદેશ દેશના લ ભધિ (મળે છે). કેવી? ‘પર મ ર્ રુન ા 

ચ રણકમ ળ્ ર્ લની સેવાન ા પ્રસા દથી...’ સેવાનો અથય, એણે જે સાાંભળ્ય ાં એનો ધવન્ કરીને, કે 
આ મહારાજ સાંત આત્માના  િમયની વાત કરે છે. ‘પાંદડતજી’! શ ાં (કહ્ ાં)? 

‘ધનધ વયકલ્ પ સહજ સમ્ સારને જાણે છે,...’ એમ એમણે કહ્ ાં. ર્ રુએ એમ કહ્ ાં. ભર્ વાન! 
તારુાં સ્વ રૂપ જે અાંદર છે, એ  પ્ાય્ અવસ્થ ામાાં મોહ, રાર્-દ્વેષ હ ોવા છતાાં તા રી ચ ી જમાાં એ નથી. 

અવસ્થામ ાાં, પ્ાય્માાં મોહ, રાર્-દ્વેષ હ ોવા છતાાં પણ ‘ધનધ વયકલ્ પ સહજ સમ્સ ાર...’ શ દ્ધ 

આનાંદકાંદ ભર્ વાન આત્મા, જેમાાં પ ણ્્ અને પાપ, શ ભ-અશ ભરા ર્ના ધવકલ્પથી રધહત એવી 
ધનધવયકલ્પ ચૈતન્્ સત્તા, વ ીત રાર્ સ્વભા વભા વ સ્વરૂપ આત્મા છે એે ધનધવય કલ્પ છે. સહજ, અનાદદ  

સહજ છે. એ કોઈથી બનેલો છે એમ નથી. અનાદદથી છે. ‘સહજ સ મ્સા ર...’ સમ્સાર એટલે 
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આત્મા. શ ભ-અ શ ભ પદરણામથી ભભન્ન, ધનધવયકલ્પ આત્ મા, સહજ સમ્ સાર–આત્ માને જાણે છે, 
તેન ે િમય થા્ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ‘પાંદડતજી’ છે?  

પ્ાય્માાં, અવસ્થામ ાાં, હાલતમાાં સ કળ મ ોહ, રાર્-દ્વેષ હોવા છતાાં. પ્ાય્માાં તો 
અનાદદથી છે. પણ જ્્ારે િમાયત્મા, જ્ઞાની તેન ે મળે છે, ત્ ્ારે તેન ે કહે છે કે તાર ો આત્ મા સહજાનાંદ  

સ્વ રૂપ, પૂણાયનાંદના સ્વભા વથી ભરપૂર, એવો ધનધવય કલ્પ અભેદ, સમ્સાર એ ટલે દ્રવ્્કમય, 

ભાવકમય, નોકમયરધ હત. દ્રવ્્કમય જડ આઠ, નોકમય શરીર, ભાવકમય–પ ણ્્-પ ાપનો ધ વકલ્પ રાર્, 
એથી ભભન્ન તારી ચીજ છે. તેન ે જાણ. ‘વસાંતીલાલજી’! ભારે વાત ભાઈ આ તો! પાિરો િમય 
આવો? 

વીતરા ર્ સવયજ્ઞ દેવ પરમેશ્વર, ધિ લોકના થ તીથંકર પરમાત્મા એ જે ફરમાવ્્ ાં તે જ 

‘ક ાંદક ાંદ ાચા્યદે વે’ અહીં કહ્ ાં અને એ જ વાત અહીં ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ આ ટી કાન ા કળશ કર ીને 

કહે છે. જાંર્લ વાસી દદ ર્ાંબર  મ ધન હતા. ‘ક ાંદક ાંદાચા્યદેવ’ તો બે હજાર વષય પહેલા સાંવત ૪૯ માાં 
અહીં્ા થ્ા. ‘ક ાંદ ક ાંદાચા્ય’ ભર્વાન પાસે ર્્ા હતા. વતયમાનમાાં સીમાંિર પરમાત્મા  

મહાધ વદેહ માાં ભબરાજ માન છે. ર્્ા હતા અને આઠ દદવસ રહ્ા હતા. ત્્ાાંથી આવીને  આ બનાવ્્ ાં. 

અને તેન ા ટીકા કા ર ‘પદ્મપ્રભમલિારી દેવ’ જાંર્લ વાસી દદર્ાંબર સાંત મ ધન આત્મધ્ ્ાનમાાં મ સ્ત  
(છે).  

એ કહે છે કે અનાદદનો ક ોઈ પણ પ્રાણી, મોહ-ધમ થ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષની દશ ા તો તેન ામાાં 
છે. ધનર્ોદથી માાંડીને તેન ામાાં છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એમ હોવા છતાાં પણ ર્ રુના જ્ઞાનનો તેમને 

ઉપદેશ મળ્યો. ક્ો ઉપદેશ? સવયજ્ઞપાંથમાાં સત  નો શ ાં ઉપદેશ છે? સાંતોનો શ ાં ઉપદેશ છે? 

જ્ઞાની ઓનો શ ાં ઉપદે શ છે? કે ધનધવયકલ્પ સહજ સમ્સ ારને જાણ. આ ઉપદેશ છે. એમ ઉપદેશ  
હતો એમ જાણ્્ ાં. અહો..! હ ાં શરીરથી તો ભભન્ન, પ ણ્્-પાપના ધવકલ્પથી ભભન્ન, એક સમ્ની  

અવસ્થાથી પણ મારી ચ ીજ તો  અભેદ ભભન્ન છે. આહા હા..! સૂક્ષ્મ વાત છે. સમ્્ગ્દશયન શ ાં છે એ 
કદી એણે જાણ્્ ાં જ નથી. એ ધવના અનાંતવાર (રખડ્યો). સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘મ ધનવ્રત િાર અનાંત બૈર ર્ગ્રેવે્ક ઉપજા્ો.’ એ ‘છ ઢાળા’માાં આવે છે. ‘છ ઢાળા’માાં 

આવે છે? ‘દૌલતરામ’. ‘મ ધનવ્રત િાર અનાંત બૈર ર્ગ્રેવે્ક ઉપજા્ો.’ પાંચમહાવ્રત લીિા, નગ્નપ ણ ાં 
િારણ ક્ ં. એવી દ િ્ા અ નાંતવાર કરી અને નવમ ી ર્ગ્રેવે્કમાાં ચાલ્્ો ર્્ો. પણ આત્મજ્ઞાન, 

આત્મા શ ાં ચીજ છે એના સ્વભાવનો સ્પ શય ક્ાય વર્ર એના જન્મ-મરણ ટળ્યા નધ હ. સ્પશય એટલે 
અન ભ વ. આહા હા..! સમજાણ ાં કાાંઈ?  

કહે છે કે, ભર્વાન આત્મા, ર્ રુએ આ મ કહ્ ાં એમ જાણ્્ ાં. ર્ રુએ એમ કહ્ ાં હત ાં. 

ભર્વાન! તાર ી ચીજ તો અાંદર ધનધવયકલ્પ એટલે ભેદ  ધવનાની અભેદ વ સ્ત  છે અને સ્વભાધવક 
સમ્સાર શ દ્ધ ભર્વાન આત્મા તારુાં સ્વ રૂપ છે. તારી દૃધિ ત્્ાાં લર્ાવ. તો તન ેસમ્્ગ્જ્ઞાન અને 
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સમ્્ગ્દશયન થશે, નધહતર િ મયની શરૂઆત થશે નધહ. સમજાણ ાં કાાંઈ? છે? એમાાં છે ને ‘પાંદડતજી’? 
આહા હા..! 

ર્ રુની સેવાના પ્રસ ાદનો અથય એ કે એમણે એ કહ્ ાં હત ાં. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ 
વીતરા ર્માર્યનો સ્વભા વભ ાવ ર્ રુએ કહ્ો. ભર્વાન! તારી ચીજ તો અાંદર અભેદ ધનધવયકલ્પ 

અખાંડ આનાંદ, જ્ઞાન આદદ ર્ ણનો રસકાંદ ધપાંડ આત્મા છે. એવા સમ્સા રન ાં જ્ઞાન કર. અાંતમ યખ 

થઈને તેન ો અન ભ વ કર. અાંતમ યખ  થઈને સમ્્ગ્દશયન પ્રર્ટ કર તો તારુાં કલ્્ાણ થ શે. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? છે એમાાં? આહાહા..! દ ધન્ાને પરમસત્્ શ ાં છ ે એ સમજા્ ાં નથી. સાાંભળવામાાં આવ્્ ાં 
નથી કે આ ચીજ શ ાં છે? 

અખાંડાનાંદ પ્રભ ! પૂણય શાાંતરસ, પૂણય જ્ઞાન અને આનાંદરસ, એવો એકરૂપ સદૃશ સામાન્્ 

ધ્ર વ સ્વભ ાવ પડ્યો છે એને જાણ, એમ કહે છે. શાસ્ત્રને જાણવા કે બી જાને જાણવ ાં, પ ણ્્-પાપન ે

જાણવ ાં કે એક સમ્ની પ્ાય ્ને જાણવી એ વાત નથી કરી. આહા હા..! બાપ ! એ વાત તેં ભર્વાન 
અનાંતકાળમાાં ક્ારે્ સાાંભળી નથી. એ વાત તેં સાાંભળી નથી. આમ દિ્ાકાાંડ આ મ  કરવ ાં... આમ 

કરવ ાં... આ વ્રત, ભભકત, પજૂા એ તો બિ ાં ધવકલ્પનો ભ ાવ રાર્ છે. તારી ચીજ તો રાર્થી ભભન્ન 

છે. આહાહા..! એવ ાં પરમ સહજ સમ્સાર જાણે છે. જાણે છ ે એટલે એનો અન ભ વ કરે છે. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? 

અનાદદથી પ્ાય્ માાં–હ ાલત  દશામ ાાં ધમથ્્ ાત્વ અને ર ા ર્-દ્વેષનો જે અન ભ વ કરતો  હતો 
એને છોડીને, જેમણે અખાંડાનાંદ મૂધતય ભર્વાન આત્મા, તેન ો અન ભ વ ક્ો, તે તરફની દૃધિ કરીને 

અભેદનો અન ભ વ થ્ો તો તેણે આત્માને જાણ્્ો એમ કહેવામાાં આ વે છે. આહાહા..! ભારે ઝીણ ાં, 

ભાઈ! સમજાણ ાં કાાંઈ? આ વી ચીજ ક્ારે્ એણે ્ થાથયપ ણે સાાંભળી નથી. બહારની આ દિ્ા કાાંડ, 
આમ કરો ને તેમ કરો, વ્રત કરો, તપ કર ો, અપવાસ કર ો, જાિા કરો... એ બિ ાં છે, એ શ ભરાર્  
છે. શ ભ પ ણ્્ રાર્ છે, તે િમય ન થી. આહા હા..! ભારે કા મ આકરુાં! 

વીતરા ર્ પરમાત્મ ા ધિ લોકન ાથ તીથંક રદેવ સ મવસ રણમ ાાં ઇન્દ્રો અને સાંતોની વચ્ચે આમ 

કહેતા હતા. ભાઈ! પ્રભ ! આચા્ય ‘અમૃતચાંદ્ર ાચા્ય’ ભર્વાન તર ીકે જ બોલાવે છે. તારી ચ ીજ 

અાંદર ધનલેપ, કમય અને રાર્ના લેપરધહતની ચીજ અાં દર છે. આહાહ ા..! સમજાણ ાં  કાાંઈ? આવો 
રાર્નો લેપ એ તો ભાવબાંિ  છે. એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. અને કમયન ાં બાંિન એ તો અજીવતત્ત્વ છે. 

તારી ચ ીજમાાં એ અ જીવનો બાંિ અને  રાર્ના બાંિ રધહ તની તારી ચ ીજ છે. આ હાહા..! એ તો કહ્ ાં 

ને રાર્-દ્વેષ-મોહ તો પ્ાય્માાં છે. ભાવ બાંિ છે. પ્ાય્દૃધિમાાં એ તો અનાદદ થી આવ ાં સેવ્્ ાં. 
ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષનો અન ભ વ ક્ો. એ તો અિમય છે. એનાથી તો નરક અને ધનર્ોદમાાં 
અનાંતવાર ર્્ો. 
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તારો ભર્ વાન આત્ મા અાંદ ર છે તેન ો અન ભ વ કર. જા ણે છે એટલે અન ભ વ કરે છે. તે 
પ રુષ અન ભ વ કરે છે એ મ ોક્ષનો માર્ય. એ િ મય. વીતર ા ર્ પરમેશ્વર ધિ લોકનાથ તી થંકરે કહેલ ો 

માર્ય. આહાહા..! છે ને? સામે પાાંચ શ્લોક છે. જ ઓ! અાંદર છે. ‘સમ્ સારને જાણે છે,...’ એમ 

લખ્્ ાં છે. બીજાને જાણે છે, ફલાણાને જાણે છે, વ્્વહાર ને જાણે છે, ધનધમત્તને જાણે છે. આહા હા..! 
પહેલા કરવાની ચીજ તો આ છે. એ ક્ારે્ ક્ ં નથી એટલે એના જન્મ-મરણ ક્ારે્ ટળ્યા નધહ. 

આહા હા..! 

છે તો ધસદ્ધ ક્ ં. રાર્-દ્વેષ-મોહ તો છે અને કમય પણ છે. વસ્ત  છે. છ ે તો એમાાં શ ાં થ્ ાં? 

મારી સત્તા માાં એ નથી. પૂણાયનાંદ પ્રભ  સ્વભાધવક વ ી તરાર્ સમ્ સાર. સમ-સાર એવો આત્મા 

રાર્, કમય, નોકમયથી રધહત એવા આત્માનો ત ાં અન ભ વ કર, એ મોક્ષનો માર્ય છે, એ િમય છે. આ 
વીતરા ર્નો િમય છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘તે પ રુષ પરમ શ્રીરૂપી સ ાંદ રીનો ધપ્ર્ કાન્ત થ ા્ છે.’ મોક્ષ થશે. એવા આત્માના 
સમ્્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિ  અ ને આત્માનો અન ભવ કરશે  તો તે મ ભક તસ ાંદરીનો ધપ્ર્ થશે. અથાયત    

તેન ે મ ભક ત મળશે. એ ધસવ ા ્ કોઈ દિ્ ાકાાંડ થી મ ભક ત-બ ભકત મળતી ન થી. આહા હ ા..! સમજાણ ાં 
કાાંઈ? 

મ મ ક્ષ  :– દિડ ાકાાંડ થી નધહ મળે એવ ાં ક્ાાં લખ્્ ાં છે? 

ઉત્તર :– આમાાં શ ાં કહ્ ાં? એટલી વાત છે. આ જ છે. બી જ ાં મોહ-રાર્ પહેલા કહ્ ાં હ ત ાં કે 
મોહ-રાર્-દ્વેષ છે, તેન ાથી ત ો સાંસાર છે. 

મ મ ક્ષ  :– અનેકાાંત... 

ઉત્તર :– અને કાાંત છે. આત્માથી થ ા્ છે અને તેન ાથી થ ત ાં નથી તે અનેકાાંત છે. સમ જાણ ાં 
કાાંઈ? એ તો પહેલ ા કહ્ ાં ને, મોહ, ર ાર્-દ્વેષ છે, વ્્વહ ા ર આદદ, ધવ કલ્પ આદદ છે તો છે, એમાાં 

શ ાં? આહાહા..! કઠણ છે. અાંતર ભર્વાન ધચ દ  ઘન અતીધન્દ્ર્ આનાંદ રસ કાંદ પ્રભ  ધનત્્ાનાંદ સ્વ રૂપ 

આત્મા. એ ધનત્્ાનાંદનો અન ભ વ કરવા થી આનાંદ નો સ્વાદ આ વે છે, તેન  ે િમય કહે છે. 
વીતરા ર્માર્યમ ાાં તો આ છે. અન્્માાં તો આ કાાંઈ છે જ નધહ. સમજાણ ાં કાાંઈ? લ્્ો. એ એક શ્લોક 
થ્ો. 

બીજો શ્લો ક ૩૧. ઉપર. 

भावकमिपिरोधिे द्रव्यकमिपिरोधिम  ्।् 
द्रव्यकमिपिरोधिे ससंारस्य पिरोधिम  ् ।।३१।। 

... બોલ સાંવરમાાં આવે છે. એ અહીં બિી રીતે લ ીિ ાં. 
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શ્લોકા થય :– ‘ભા વકમયના ધનર ોિથી...’ શ ાં કહે છે અહીં? કે શ ભ અને અશ ભ જે ધવ કલ્પ  
ઉઠે છે એ ભાવકમય છે. દ્ા, દાન, વ્રત, ભભક ત, પૂજાનો, ્ાિાનો શ ભરાર્ અને ધહાંસા, જૂઠ  ાં, ચોરી, 

ધવષ્ ભોર્ વાસના, પાપ-રાર્, એ બન્ને રાર્ને  અહીં ભાવકમય કહેવા માાં  આવ્્ો છે. 

‘भावकमिपिरोधिे’ ભાવકમય ને રોકવ ાથી. ભાષ ા તો ઉપ દેશના વાક્ો છે. ભાવ કમયની ઉત્પધત્ત નધહ 
થવા થી ‘દ્ર વ્્ક મયનો ધનર ોિ થ ા્ છે; દ્રવ્્કમયન ા ધનરોિથ ી સાંસ ારનો ધન રોિ થા્ છે.’ આહાહા..! 

શ ાં કહે છે? 

ભર્વાન આત્મા પરમ આનાંદસ્વરૂપ, ધ્ર વ, ધનત્્ા નાંદ, એને સ્પશય કરવાથી, એના 

અન ભ વથી ભા વકમય રોકાઈ જા્ છે. પ ણ્્-પાપના ધવકલ્પની ઉત્પધત્ત નથી થ તી. અ ને તેન ા કારણે 

દ્રવ્્કમય પણ નવા આવત ા  નથી. આત્મામાાં શાાંધત, સ્વચ્છતા, સ્વભા વમાાં, અાંતર માાં, શભક તમાાં, 
સત્ત્વમાાં, તત્ત્વના સત્ત્ વમાાં જ્ઞાન અને આનાંદ જે ભરેલા  છે, તેન ો અન ભ વ કરવાથી તેન ે િમય થા્ 
છે. તેન ી મ ભકત થા્ છે. 

મ મ ક્ષ  :– વ્્વ હાર મોક્ષમાર્ય ક ્ાાં જશે? 

ઉત્તર :– વ્્વહાર-ફ્્વહાર મોક્ષમાર્ય છે જ નધહ. મોક્ષમ ાર્ય એક જ છે–ધનશ્ચ્. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? હજી તો આ ર્ળ કહે શે છેલ્લે. ધસદ્ધ અને સાંસાર આત્મા માાં છે જ નધહ. એ તો  પ્ાય્માાં છે. 

આત્મા ત ો આત્ મા છે. આત્મામાાં સાંસાર અને વ્્વ હાર  ક્ાાં છે? છઠ્ઠા શ્લોકમાાં કહેશે. સમજાણ  ાં 
કાાંઈ? 

ભર્વાન સ વયજ્ઞ વીતર ાર્ પરમેશ્વર ધિ લોકના થે કહેલો મ ાર્ય અ લૌદક ક છે, ભાઈ! 

આહા હા..! લોકોને સાાંભ ળવા ન મળે એ ટલે માન ી લે કે આ શ ાં? આ શ ાં? આ શ ાં નધહ આ છે. 
‘પાંદડતજી’! આહાહા..! પરમેશ્વર ધિ લોકના થ તીથં કર નો આ સાંદેશ છે. ‘ક ાંદક ાંદાચા્ય’ એ સાંદેશ 

લઈને આવ્્ા. આઠ દદ વસ ભર્વાન પાસે ર્્ા હત ા. સાંવત   ૪૯. દદર્ાંબર સાંત એ સમાચાર–
સાંદેશ લાવ્્ા કે ભર્ વાન તો આમ કહે છે, ભાઈ!  

ધિ લોકના થ વીત રાર્ પર માત્ મા કહે છે કે ભાવ કમયની ઉત્ પધત્ત ન થા્, તેન ો અથય કે તારા 

આનાંદસ્વભાવન ી ઉત્પધત્ત થા્, શ દ્ધોપ્ોર્ની ઉત્પધત્ત થા્, સ્વભાવન ા આશ્ર્થ ી  શ દ્ધભાવની 
ઉત્પધત્ત થા્ તો અ શ દ્ધભા વની ઉત્પધત્ત ન થ ા્. અશ દ્ધની ઉત્પધત્ત ન થા્ ત ો કમય એને આવત ા 

નથી, કમય રોકાઈ જા્ છે. તો તેન ે ભાવિમય થ્ો અને તેન ાથી ભાવમ ભકત થા્ છે. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? ભારે કામ ભાઈ આ વ ાં. 

મ મ ક્ષ  :– ભાવિ મય કોને કહે વો? 

ઉત્તર :– એ કીિ ાં ને? ભાવકમય રધહત એ ભાવિમય. પ ણ્્-પાપનો ધવકલ્પ એ ભાવકમય 

એટલે અિ મય. તેન ે રોકવાનો  અથય સ્વભાવ સન્મ ખ થ વ ાં. સ્વભાવ સન્મ ખ થઈને જે ધનમયળ શ્રદ્ધા-
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જ્ઞાન-શ ાાંધતની ઉત્પધત્ત થા્ તેન  ાં નામ ભાવિમય. તે ભાવિમયથ ી ભાવકમયની ઉત્પધત્ત નથી થતી 
અને કમયન ાં આવવ ાં રોકાઈ જા્ છે અને મ ભક ત થા્ છે. આહાહા..! 

૩૨. એક એક કળશમાાં ઘણ ાં ભ  ્ં છે! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ જાંર્લવાસી દદર્ાંબર સાંત 
મ ધન હતા. આત્મધ્્ાનમાાં, અતીધન્દ્ર્ આનાંદમાાં મસ્ત. થોડો ધવ કલ્પ આવ્્ો અને શાસ્ત્ર બની ર્્ ાં, 
ટીકા બની ર્ઈ. સમ જાણ ાં કાાં ઈ? ૩૨ મો. કહતે હૈ… 

सजं्ञािभाविपरमकु्तपवमगु्धजीवः 
कुव िि  ् शभुाशभुमिकेपवध ंस कमि। 
पिम ुिपक्तमाग िमणमुप्यपभवापछित ु ंिो 
जािापत तस्य शरण ंि समपि लोके्।।३२।। 

શ્લોકા થય :– ‘જે જીવ સમ્્ગ્જ્ઞાનભા વરધ હત...’ જ ઓ! શ ાં કહે છે? અહીં જીવથી ઉપાડ્ય ાં. 
જે ભર્વાન આત્મા પૂણાયનાંદસ્વ રૂપ, તેન ા જ્ઞાનથી રધહત છે, તેન  ાં જ્ઞાન નથી. 

‘સમ્્ગ્ જ્ઞાનભ ાવરધહત ધવમ ગ્િ (મ ોહી, ભ્ર ાન્ત) છે, તે જીવ શ ભા શ ભ અનેક ધવિ કમયને કરતો 

થક ો....’ શ ાં કહે છે? જ ઓ! આહા હા..! જેને ભર્ વાન આત્મા જ્ઞાનાનાંદ  અને આનાં દસ્વ રૂપ (છે), 
એનો જેને અન ભ વ નથી, જ્ઞાન નથી, એવ ા જ્ઞાનથ ી રધહત જીવ અનાદદ થી શ ભાશ ભ અનેક કમ ય 
કરે છે. શ ભાશ ભ પદરણામ ને કરે છે, જે ધવકાર છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? 

‘સમ્્ગ્ જ્ઞાનભ ાવરધહત ધવ મ ગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે, તે જી વ શ ભાશ ભ અનેદ કવિ કમયને 

કરતો થકો...’ પ ણ્્ અને પાપના ધવકલ્પોના ભાવ કરતા થકા, શ ભ ઉપ્ોર્ અને અશ ભ  ઉપ્ોર્, 

એ સમ્્ગ્ જ્ઞાનરધ હત પ રુષ એને કરે છે એ મ કહે છે. િ મી, સમ્્ગ્ દૃધિ જીવ શ ભ ાશ ભ પદરણામને 
કરતો ન થી એમ કહે છે. આ હાહ ા..! ભારે વાત ાં, ભાઈ! ચૈ તન્્સ્વ રૂપ ભર્વાન, ચૈત્્ન ન ાં નૂર, એવ ાં 

પ્રકાશન ાં પૂર, એન ાં જેન ે જ્ઞાન નથી, અન ભ વ નથી એ ધમથ્્ાદૃધિ તો પ ણ્્-પાપના ભાવ કરે છે, 
એમ ધસદ્ધ કરે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘જે જીવ સમ્્ ગ્જ્ઞાનભા વરધ હત ધવ મ ગ્િ (મોહી, ભ્ર ાન્ત) છે,...’ એ ભ્રાાંધત ધમથ્્ાદૃધિ  

શ ભાશ ભ પદરણામને કરે છે. આહા હા..! કારણ કે વસ્ત  શ દ્ધ ધચદાનાંદ સ્વ રૂપન ાં તો ભાન નથી 
અને અજ્ઞાન ભૂધમકામાાં વસ્ત ના સ્વરૂપન ાં અજ્ઞાન છે તો અજ્ઞાનભૂધમકામાાં અજ્ઞાન ભાવરૂપ પ ણ્્-

પાપભાવનો કત ાય થા્ છે એમ કહે છે. આહાહ ા..! કહો, સમ જા્ છે કાાંઈ? તમારી ભાષા માાં, 
સમજમેં આત ા હૈ? સમજા્  છે કાાંઈ? અમારી ર્ જરા તી ભાષા છે. આહા હા..! 

ભર્વાન તી થંકર દેવ, પાછળ નામ પણ આવ્્ ાં ને? માંર્લમ   ભર્વાન વીરો, માંર્લમ    

ર્ૌતમો ર્ણી, પછી માંર્ લમ   ક ાંદક ાંદા્ો. િીજા નાંબરે ‘ક ાંદક ાંદાચા્ય’ આવ્્ા. એ ‘ક ાંદક ાંદાચા્ય’ 
ફરમા વે છે તેન ો અથય ‘પદ્મપ્રભમલિાર ીદેવ’ કહે છે. આહા હા..!  
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અહીં તો શ ાં કહે છે? કે જેને આત્મા આનાંદ અને પદરપૂણય ધ્ર વસ્વ રૂપ છે, તેન  ાં જ્ઞાન નથી  
એ તો ભ્રાાંધતમાાં પડ્યા  છે. કમેકે હ ાં રાર્ છ ાં, હ ાં એક સમ્ની પ્ાય્ છ ાં એવી ભ્રાાંધતમાાં પડ્યા છે. 

તો ભ્રાાંધતવાળો શ ાં કરશે? શ ભ અને અશ ભ પદરણામ કરશે. એને શ દ્ધતાન ાં તો ભાન નથી. 
આહા હા..! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– િૂળમાાં ખાતા ખા તા થા્? એ તો કાલે આવ્ ્ ાં હત ાં કે નધહ? ઝેર ખાતા ખાતા 

અમૃતનો ઓડકા ર આ વે? અમૃતનો ઓડકા ર ન આ વે? ઝેર-ઝેર પીવે છે. એ્..! લસણ ખાતા  

ખાતા કસ્ત રીનો ઓડકાર આવશે? એ મ રાર્ કરતા કરતા િ મય થશે? આ તો વ ીતરાર્િ મય છે. 
રાર્ કરતા કરતા ત ો અ જ્ઞા નભાવ થશે, એ મ ક હે છે. જ ઓ! અ જ્ઞાનભાવ માાં ર ાર્નો  કતાય થ ા્ છે 
એમ કહે છે. આ હાહ ા..! સમજાણ ાં કાાંઈ? 

સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત છે એ શ ભાશ ભનો કતાય થા્ છે, એમ કહે છે. િમીજીવ છે એને 

તો શ દ્ધ આત્ માન ાં ભાન છે. તો શ ભ-અશ ભ પદરણા મ નો કતાય જ્ઞાની થતો નથ ી. થા્ છે તેન ે 

જાણનાર રહે છે. ભારે કામ! ‘પ્રકાશ દાસજી’! જ ઓ! કળશ જ ઓ! કેવ ાં ભ્ ં છે કળશ માાં! કળશમ ા ાં 
અમૃત ભ્ ં છે. કળશમાાં પા ણી ભ્ાય હો્ ને? એમ આ  કળશ કહે છે. મ ધનઓ, સાં તો, જાંર્લમાાં 

આનાંદમાાં ર હેનારા દદ ર્ાંબર, િમયન ાં આવ ાં સ્વ રૂપ પ્રધસદ્ધ કરે છે કે િમય આ છે. આ વી વ ાત વીતરા ર્  

પરમેશ્વર ધસવા્, દદર્ાંબર સાંતો ધસવા્ ક્ાાં્ છે જ નધહ. આવ ાં કોઈ કહી શકે નધહ. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? આહા હા..! એમાાં  છે ને? એમાાં જ ઓને! 

‘જે જીવ.’ એક વાત. જીવ તો દ્રવ્્ થ્ ાં. ‘સમ્્ ગ્જ્ઞાનભા વરધ હત...’ એટલે કે પોતાના 
દ્રવ્્સ્વભ ાવન ાં ભાન નથી. તો એ સમ્્ગ્જ્ઞાન રધહત ધમથ્્ાદૃધિ છે. જ ઓ! અહીં 

સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત કહ્ ાં અને તેન  ે ધમથ્્ાત્વી કહ્ો. ‘તે જી વ શ ભાશ ભ અનેક ધવિ કમયને...’ 

શ ભભાવ અને અશ ભભાવ અસાંખ્્ પ્રકારના છે. તો શ ભ-અશ ભભાવને કરે છે. રાર્થી ભભન્ન  
આત્મા શ ાં ચીજ છે એની તો એને ખબર નથી. દિ્ાકાાંડ માાં જો શ ભભાવ છે એ તો આસ્રવતત્ત્ વ  

છે. આસ્રવતત્ત્વને કરે છે. કેમ કે આસ્રવથી રધહત ભ ર્વાન આત્મા ભભન્ન છે એન ાં તો ભાન નથી. 
તો ભાન ધવનાના પ્રાણી પ  ણ્્-પાપના ભાવને કરે. આહાહા..! સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘મોક્ષમ ાર્યને લેશ માિ પણ વાાં છવાન ાં જાણતો નથી;...’ છે? શ ભાશ ભભાવને કરનારો 

સમ્્ગ્જ્ઞાનરધહત જી વ, ‘મોક્ષમ ાર્યને લેશ માિ પણ વાાંછ વાન ાં જાણત ો નથી;...’ મોક્ષમ ાર્ય, જે 
પધવિ આનાંદ સ્વરૂપ આત્મા, ધનધવયકલ્પ આનાંદઘન આત્મા, તે તરફનો શ દ્ધ ઉપ્ો ર્ એ મ ોક્ષન ો  
માર્ય છે. તો શ દ્ધ ઉપ્ોર્ની  વાાંછા, ‘લેશ માિ પણ વાાંછવાન ાં જાણતો નથ ી;...’ એમ કહે છે, જ ઓ! 

મ મ ક્ષ  :– એટલે શ દ્ધ ઉપ્ો ર્ થઈ શકે છે. 
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ઉત્તર :– એનો અથય કે એનાથી વાાંછા કરતો નથી. એ ત્્ાાં જ ક્ાય કરે છે. આ કરુાં... આ 
કરુાં.. આ કરુાં... આ કરુાં... એનાથી શ દ્ધ ઉપ્ો ર્ થા્? શ ભાશ ભભાવ કરત ા કર તા શ દ્ધ થા્? 

એમ કહે છે. જ ઓ! એમ કર તો થકો, એમ છે ને? કરે છે ને? રાર્... રાર્.. રાર્... રાર્... શ ભરાર્... 
શ ભરાર્... શ ભરાર્. 

‘કરત ો થકો મોક્ષ માર્યને લશે માિ પણ વ ાાંછવાન ાં જાણતો ન થી;...’ અહીં ક્ાાં હો્? એમ  

કહે છે. આહાહ ા..! મોક્ષમાર્યને લેશમાિ નથી વાાં છતો, એમ કહે છે. એનો અથય કે શ ભાશ ભભાવ  
કરે છે તો શ દ્ધ સ્વભા વ ઉપ ર દૃધિ નથી તો ધનમયળ ઉપ ્ોર્ જે શ દ્ધ થા્, તેન ે તે વાાંછતો ન થી. 
વાાંછે છે પ  ણ્્કમય આમ કરુાં.... આમ કરુાં.. આમ કરુાં.. ‘શેઠી’! 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– ન ચાલે કેમ? શેઠ મોઢા આર્ળ બેસાડશે. ચાલશે એ તો. એ તો અભસ્તમાાં છે, 
નાભસ્તમાાં નથી. ‘જ્પ ર’મ ાાં આર્ળ બેસશે. કહો, સ મજા્ છે કાાંઈ? ‘જ્પ ર’ જાવ ાં છે ને? 

‘જ્પ ર’. ત્્ાાં ધશક્ષણ ધશભબર ચાલ શે. વીસ દદવસ ચ ાલશે. જેઠ વદ ૫. તમારી. ‘જ્પ ર’ વીસ 

દદવસની છે. બહાર થી ઘણા  માણસો  આ વશે. વીસ દદ વસની ધશ ક્ષણ ધશભ બર છે. ભોજન મફત  
વીસ દદવસ. ત્્ાાં ‘જ્પ ર’માાં. અમે ત્્ાાં જવાના છીએ. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ ‘જ્પ ર’ના શેઠ છે. 

આહા હા..! ‘જ્પ ર’ તો આ ભર્વાન આત્ મા જ્ન ાં પ ર છે. જેમાાં રાર્-દ્વેષને જીતીને, આત્માની  

વીતરા ર્તા પ્રર્ ટ કરે એ જ ્પ  ર તો ભર્વાન આત્ મા છે. ‘શેઠી’! તમારા ર્ ામમાાં  આ થા્ છે. 
બા કી તો હારપ ર છે. પ ણ્્ અને પાપ કરનારા હારપ  ર છે. પોતાના રાજ્્ની તે હાધન કરે છે. 
આહા હા..! સમ જાણ ાં કાાંઈ? શ ાં કહે છે? 

‘લેશ માિ પણ વાાંછ વાન ાં જાણત ો નથી;...’ શ ભભાવ કરતા-કરતા કાાંઈ ક તો થાશે કે નધહ? 

તો કહે છે તેન ે શ દ્ધની લેશમાિ વાાંછા નથી. આ હાહા..! શ ભભાવ કરતા-કરતા અાં દર કાંઈક થશે 
કે નધહ? અાંશ છે કે નધહ? ભબલ ક લ ન ધહ. 

મ મ ક્ષ  :– થોડો શ દ્ધનો અાંશ  છે. 

ઉત્તર :– િૂળમાાં પણ નથી. આહા હા..! જ ઓ! 

મ મ ક્ષ  :– વીત રાર્ભ ાવની વ્ ્ાખ્્ા શ ાં? 

ઉત્તર :– વીતર ાર્ભા વ એટલે રાર્ની અન ત્પધત્ત થવી અને સ્વભા વના આ શ્ર્થ ી ધનદોષ  

દશા ઉત્પન્ન થવી તે વીતરાર્ભાવ છે. તે િમય છે. પહેલો ધવકલ્પ સધહત ધનણય્ તો કરે કે આવી  
ચીજ છે. અને એ ધનણય્માાં હજી ્થાથય આનાંદ આવ્્ો નથી, ્થાથય ધનણય્ તો અન ભવ કરે ત્્ારે 

્થાથય ધનણય્ થા્ ત્્ા રે આનાંદ સાથે આવે છે. તો ્થાથય ધનણય્ કહે વામ ાાં આ વે છે. સમજાણ  ાં 
કાાંઈ? આહા હા..! 
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અનેકધવિ શ ભાશ ભ કરે છે. ‘મોક્ષમ ાર્યને લેશ માિ પણ વ ાાંછવાન ાં જાણત ો નથી;...’ 
વાાંછ વાન ાં જાણતો નથી, એ મ કહે છે. જાણતો પણ નથ ી કે મોક્ષમ ાર્યની વ ાાંછા શ ી રીતે હો્. એ 

તો પ ણ્્... પ ણ્્... પ ણ્્...  પ ણ્્... દ્ા, દાન, વ્રત, ભભકત... ભભક ત... કરતા... કરતા... કરતા... 

થશે. એને મોક્ષમાર્યની વ ાાંછાન ાં જાણપણ ાં પણ નથી, એમ કહે છે. આ હાહા..! ભારે જર્તના  
પ્રવાહ માાં આ વાત એવ ી અ થડા્. સમ જાણ ાં કાાંઈ? ‘લેશ માિ પણ વાાં છવાન ાં જાણતો ન થી; તેને 

લ ોકમાાં (કોઈ) શરણ નથ ી.’ જ ઓ! શ ભાશ ભ પદરણામ અજ્ઞાની કરે છે એને કોઈ શરણ નથી. 

શરણ તો શ ભાશ ભભાવ થી રધહત પોતાનો આનાંદસ્વરૂપ ભર્વાન, એનો તો સ્પશય ક્ો નથી, 
અન ભ વ ક્ો નથી, મહા સ ત્તાનો, ચૈતન્્ મહાપ્રભ નો, આનાંદસધહત ધનણય્ તો ક્ો નથી તેને 
કોઈ શરણ નથી. સમ જાણ ાં કાાંઈ? એ ૩૨ મો કળશ થ્ ો. ૩૩. ઉપર કળશ છે. 

यः कमिशमिपिकरं िपरहृत्य सवि  
पिष्कमिशमिपिकरामतृवापरिरूे।् 
मज्जन्तमत्यपधकपचन्मयमकेरूि ं
स्व ंभावमद्दयमम ु ंसमिुपैत भव्यः ।।३३।। 

‘જે સમ સ્ત કમયજધનત સ ખસ મૂહને પદર હરે છે,...’ કતાય પદરહર છે. શ ાં કહે છે? આત્ મામાાં 
જે પ ણ્્-પાપભાવ ઉત્પન્ન થા્ છ ે એમાાં એ કમયજધનત સ ખ માને છે. એમ કહે છે કે જે 

શ ભાશ ભભાવ માાં ઠીકપણ ાં માને છે, એમ ાાં સ ખ માને છે, ‘એ સ ખસ મૂહને પદર હરે છે,...’ એ નધહ. 

શ ભ-અશ ભભાવમાાં સ ખ નથી. સમ જાણ ાં કાાંઈ? સ ખ તો માર ી ચીજ આત્મા આનાં દમાાં સ ખ છે. 
આહા હા..! કદ ી દદશા જોઈ નથી. કેમ જાવ ાં અને ક્ાાંથી નીકળવ ાં એ ક્ારે્ સાાંભળ્ય ાં નથી. આમ 
ને આમ અનાદદથી આાંિળે આાંિળો ચા લ્્ો આવે છે. આહા હા..! 

કહે છે કે ‘સમ સ્ત કમયજધનત સ ખસ મૂહને...’ સ ખ સમૂહ એટલે આ કલ્પના કરી હ તી કે 

આ પ ણ્્માાં ઠીક છે, શ ભભા વમાાં મને શાાંધત મ ળે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ પૈસામાાં સ ખ છે, િૂળમાાં 

સ ખ છે એમ માનના ર તો મહા મૂઢ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ કરોડપધત છે તે સ ખી છે. મૂઢ છે. 
િૂળમાાં ક્ાાં સ ખ આવ્્ ાં? 

મ મ ક્ષ  :– ઉદ્યોર્પધત તો છે. 

ઉત્તર :– ઉદ્યોર્પધત ને? એ  તો પાપનો ઉદ્યોર્પધત છે. ‘શેઠી’! ઉદ્યોર્પધત સ ખી છે. મૂાંઢ 

છે. એ તો રાર્ છે અને રાર્  તો દ ુઃખ છે. આહાહા..! પસૈામાાં, સ્ત્રીમાાં, ક ટ ાંબમ ાાં અન કૂળતામાાં અમ ે 
સ ખી છીએ. ક્ાાંથી સ ખ આવ્્ ાં? પરમાાં સ ખ ક્ાાં હત ાં તે સ ખી છે. એ્..! બ-ેપાાંચ-પચ્ચી સ  

લાખ મળે, કરોડ-બે કરોડ મ ળે તો સ ખી છે. મૂાંઢ છે. તન ેકોણ સ ખી કહે છે? મૂખય સ ખી કહે તને. 
ત ાં માને મૂખય. અહીં વીતરાર્માર્યમાાં તો આ વી વાત છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  
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એ કહે છે, જ ઓ! ‘કમયજધનત સ ખસ મૂહ...’ આમ ક ટ ાંબ, પદરવાર, પૈસા, આબરુ, શરીર 
રૂપાળા સ ાંદર. િૂળમ ાાં પણ નથી, એ તો પર છે. સમજ્્ા ને? કમયસમૂહ લીિો છે ને? બિો. શરીર  

સ ાંદર, વાણી મીઠી, બા્ડી, છોકર ા, ક ટ ાંબ, માન, મ કાન  અને બે-પાાંચ-પચ્ચીસ લ ા ખની કમાણી, 

સ ખી છે. િૂળમાાં પણ સ ખ નથી. મૂાંઢ છે, ધમથ્્ાદૃધિ છે. પરમાાં સ ખ  માને તે ધમથ્્ા દૃધિ મૂાંઢ જૈન 
નધહ. કહો, સમ જાણ ાં કાાંઈ? એમ છે? ‘વસાંતીલ ાલજી’? તમે પૈસાવાળાને સ ખી કહો  છો.  

મ મ ક્ષ  :– પૈસાના કારણે આ ક ળતા હ શે? 

ઉત્તર :– આ ક ળતા કરે છે મ ા ટે થા્ છે. પૈસા ઉપર લ ક્ષ જા્ એ આ ક ળતા છે. ત્્ાાં િૂળમાાં 
ક્ાાં સ ખ છે? 

‘ક મયજધનત સ ખસમૂહ...’ આહા હા..! એ શ ભ ધવકલ્પ ઉઠે છે એમાાં પણ ઠીક છે એમ માને 

છે એ મૂાંઢ  જીવ છે. (તેને) ‘પદરહરે છે, તે ભવ્્ પ રુષ...’ લ્્ો. ધવકલ્પને છોડ ી, શ ભ ધવકલ્પ માાં 
પણ સ ખ નથી. સ ખ તો મારી ચીજ માાં અતીધન્દ્ર્ આ નાંદ આત્મા માાં છે. હ ાં અતીધન્ દ્ર્ આનાંદનો 

ધપાંડ આત્મા છ ાં. ધનત્્ાનાંદ પ્ર ભ  મારુાં અતીધન્દ્ર્ આનાંદ–સ ખ મારામાાં છે. એ પ ણ્્-પ ાપના ભાવમાાં 
તો નથી તો બહારમ ાાં તો છે જ નધહ. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એ જ અહીં્ા કહે છે. ‘તે ભવ્્ પ રુષ ધનષ્કમય સ ખસ મૂહરૂપી...’ હજી તો એના 

ધવશેષણ આવશે. આ હાહ ા..! એમ કહે છે કે શ ભ-અશ ભરાર્માાં જે મીઠાશ-રુધ ચ છે એને ઉઠાવી  

લે, એમ કહે છે. કાંઈ પણ શ ભભાવમ ાાં અાંદર મીઠાશ લાર્ે તે ધમ થ્્ાત્વભ ાવ છે. એમાાંથી દૃધિ  
ઉઠાવી ‘જે ભવ્્ પ રુષ ધનષ્કમય સ ખસ મૂહરૂપી..’ જ ઓ! ત્્ાાં પણ કમયજધનત સ ખસમૂહ હત ાં. અહીં  

પણ ‘ધનષ્કમય સ ખસ મૂહ...’ ભર્વાન આત્ મામ ાાં રાર્ અને ધવકલ્પ ધવનાન ો આનાં દ પડ્યો છે. 
સ ખસમૂહ આનાંદનો સ મ દ્ર છે. આહા હા..! 

જેમ સમ દ્ર  જળ થી લ વાલ વ ભરેલો  છે, એ મ આત્ મા અત ીધન્દ્ર્ આનાંદ થી લ વાલવ ભ રેલો 

છે. ક્ાાં હશે ખબર નથી. સમ દ્રમાાં જેમ પાણી લવાલવ ભરેલ ાં છે, તેમ ભર્વાન આત્મા દેહ થી 
ભભન્ન, રાર્થી ભભન્ન, પ ણ્્થી ભભન્ન, અાંતર સ્વભા વથી  અભભન્ન, અતીધન્દ્ર્ આનાંદ થી લ વાલ વ  

ભરેલો છે. એવા ‘અમૃતના સ રોવરમ ાાં મગ્ન થતા...’ ચૈતન્્મ્ સ્વરૂપ કેવ ાં છે? આ તો અનાદદની 

વાત ચાલે છે. એ તો ‘અમૃતન ા સર ોવરમાાં મગ્ન થતાાં એ વા આ અધતશ્ ચૈતન્્મ ્,...’ એવો 
ભર્વાન આત્ મા. કહે છે કે ચૈતન્્મ્સ્ વરૂપ અાંતર અમૃતસ્વરૂપ એવા આનાંદ માાં અનાદદથી મ ગ્ન  
જ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? અરે..! આવ ાં કદી સાાંભ ળ્ય ાં નથી.  

શ ાં કહે છે? ‘ભવ્્ પ રુષ ધનષ્કમય સ ખસ મૂહરૂપી...’ કમય ધવનાનો આનાંદ આત્ મામ ાાં છે, 

રાર્ના કા્ય ધવનાનો અાંતરમાાં આનાંદ છે. એવા ‘સ ખ સમૂ હરૂપી અમૃતના સર ોવરમાાં...’ અમૃતના 

સરોવ રમાાં ભર્વ ાન અાંદર ભબરાજ માન આત્મા છે. આહાહા..! આ આત્મા અતીધન્દ્ર ્ ‘અ મૃતના 
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સ રોવરમ ાાં મગ્ન થતાાં એવા આ અધતશ્ ચૈતન્્ મ્,..’ જેની મહા ધવશેષ ચૈતન્્દશા, જેનો 
જ્ઞા્કભ ાવ, પદરપૂણય ભર્વ ાન અનાદદઅનાંત એવો આત્મા ‘એકરૂપ,...’ જ ઓ! ‘અધદ્વત ી્ ધનજ 

ભા વને પામે છે.’ એવો ધનજભાવ જે દ્રવ્્સ્ વભાવ, તે ને પ્રાપ્ત થા્ છે, એ પ્ાય્ છે. ફરી. માર્ય 
ભારે ઝીણો છે. લોકો બહાર માાં કલ્પીને બેઠા છે. માર્ય નીકળ્ય ો બીજો. 

કહે છે, ભર્વ ાન તારો આત્ મા ધનષ્કમય સ ખ આનાંદસ મૂહ અમૃત સરોવરમ ાાં આત્મા અાંદર  

મગ્ન છે. ધ્ર વ-આનાં દ ‘એ વા આ અધત શ્ ચૈતન્્મ્,...’ વસ્ત  અભેદ એકરૂપ અધદ્વ તી્– એની  
સાથે બીજા કોઈની જોડ નથી. એવો ધનજ ભાવ આત્મા. ધિ કાળી ધનજ ભાવ આત્મા, તેન ે પ્રાપ્ત 
થા્ છે. ધનજ સ્વભાવભ ાવ આત્મા એને જે પ્રાપ્ત થા્ છે, એ મ ભ કતનો માર્ય છે.  

મ મ ક્ષ  :– આ માાં છોડ વાન ાં શ ાં? 

ઉત્તર :– છોડ વા-ફ ોડવાન ાં કાાંઈ નથી. અાંદરમાાં એ કા કાર થવાન ાં. એ તો પહેલા છોડ વ ાની 
વાત કર ી. ભાઈ! તારો માર્ય  તો બીજો છે, ભાઈ! શ ાં થા્? 

કહે છે કે ધવ કલ્પમ ાિ છે એ દ ુઃખરૂ પ છે. અજ્ઞાની એને સ ખનો સમૂહ માને છે. એને 
છોડીને. એનો અથય તેન  ાં લક્ષ છોડીને. ભર્વ ાન આત્મા પૂણાયનાંદ સ્વરૂપ પોતાના આનાંદમાાં મગ્ન  

છે. આત્મા અનાંતઆનાંદસ્વ રૂપ અમૃત સરોવરમાાં અધતશ્ ચૈતન્્મ્ આત્મા, એમાાં અનાદદથી 

લીન છે. એવા આત્માને જે દૃધિમાાં પ્રાપ્ત કરે છે, સ્વસન્મ ખ થઈને જે અન ભ વમાાં પ્રાપ્ત કરે છે 
તેન ે મ ભક તન ાં કારણ પ્રાપ્ત થ્ ાં. હજી તો ભાષા  સમજ વી કઠણ. િમય ત ો ક્ાાં્ ર હ્ો. આહા હા..! 

જ ઓને! આચા્ય શ ાં કહે છે? સાિારણ માણસને તો આમ એવ ાં લાર્ે. અત્્ાર સ િી માન્્ ાં હો્ 
એમાાંથી આ બી જો ઘા પડે કે આ નધહ, આ નધહ. 

મ મ ક્ષ  :– આ તો શૂર વીર બ નાવી દે એવી વ ાત છે.. 

ઉત્તર :– વીર, વીર. વીરના  રસ્તે ચડે તે વીર. એ વીરતા. બહારમ ાાં રૂવાાંટ ા ઊભા થઈ 

જા્. આહાહા..! આવો ! આવે છે ને ઓલામાાં... રૂાંવ ા ટા અન ભ વ માાં? સધવ કલ્પી અન ભ વ કરે 
ત્્ારે રૂાંવા ટા... એવ ાં આવે છે ને? રોમાાંચ ઊભો થા્ છે. આહા હા..! 

‘એવ ા આ અધત શ્ચૈતન્્ મ્, એકરૂપ, અધદ્વતી્ ધનજ ભા વ...’ એવા ધિકાળી  

જ્ઞા્કભ ાવને પામે છે. આને છોડે એ આને પ્રાપ્ત થા્ એમ કહે છે. રાર્ાદદને છોડે છે એ સ્વભા વને 
પ્રાપ્ત કરે છે. કહો, પાંદડતજી! આવો માર્ય છે. બિ ાં છૂટી ર્્ ાં. પોતાન ાં ધનજ સ્વરૂપ ભર્ વાન 

અમૃતમાાં મગ્ન સરોવર એવ ો  ચૈતન્્. આનાંદ અન ેચૈતન્્ બે ભાર્ લીિા. એવા આ ત્માને અથાયત   

એવા ધનજ સ્વભાવને, પરભાવને છોડીને ધનજ સ્વભાવને  પ્રાપ્ત કરે છે તે િમી છે. કહો, સમજાણ ાં 
કાાંઈ? હજી તો ખ્્ાલ પણ નથી કે મ ાર્ય શ ાં છે. અને િમય થઈ ર્્ો. િમય... િમય. બાપા! િમયના 
(ફળ) ઘણા ઊં ચા છે. જેન ાં ફળ મ ભક ત છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? પાાંચમો શ્લ ોક. ૩૪ મો. 
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असपत सपत पवभाव ेतस्य पचन्तापि िो िः 
सततमिभुवामः शदु्धमात्मािमकेम  ्। 
हृदयकमलससं्थ ंसविकमिप्रमकंु्त 
ि खलु ि खलु मपुक्तिा िन्यथास्त्यपि तस्मात  ् ।। ३४।।  

શ્લોકા થય :– આહાહા..! ‘(અમ ારા આત્મસ્વભ ાવમાાં) ધવભા વ અસત   હોવ ાથી...’ જ ઓ! શ ાં 

કહે છે? મ ધન પોતાની વાત  કરે છે અને જર્તને ઉપદે શ દે છે. પોતાની પ્ાય્માાં ધવકા ર અસત   
છે. અમારા સ્વભા વમાાં એ ધવકા ર છે જ નધહ. આહાહા..! પ ણ્્ અને પાપના ધવકલ્પ, ‘ધ વભા વ 

અ સત   હોવાથી તેન ી અમને ધચાંતા નથ ી;...’ અમારામાાં ન થી એને છોડવાની અ મને ધચાંતા નથી, 

એમ કહે છે. આહા હા..! પ ણ્્ અને પાપનો ભાવ ધવભાવ અસત   છે. ધિ કાળી સત  માાં છે નધહ. 
દ્રવ્્સ્વભ ાવ સત   છે તો ધવભાવસ્વભા વ અસત   છે. સ્વભાવની અપેક્ષા એ એ વસ્ત  અસત   છે. 
એમ કહે છે. 

‘(અ માર ા આત્ મસ્વભા વમાાં) ધવ ભાવ અસત   હ ોવાથી...’ આત્મસ્વભા વી છે ને? ભર્ વાન 

આત્માનો તો ધનદોષ વ ીતર ાર્ી સ્વભાવ છે. અધવ કારી ધનદોષ સ્વભા વની અપેક્ષા એ ધવકાર તો  

અસત   છે. જેમ પોતાના દ્રવ્્ની અપેક્ષાએ બીજા દ્રવ્્  અદ્રવ્્ છે. પોતાની વસ્ત ન ી અપેક્ષાએ 
બીજી ચીજ અદ્રવ્્ છે, અવ સ્ત  છે. એમ પોતાન ા સ્વભા વની અપેક્ષા એ રાર્  ધવભા વ અસત   છે. 
આહા હા..! ભારે વાત ાં, ભાઈ! આવો િમય હશે? ભાઈ! 

‘ધ વભા વ અસત   હોવા થી તેન ી અ મને ધચાંતા નથી;...’ કમે કે અમારામાાં નથી તેન ે અમારે 

છોડવ ાં શ ાં અને મ કવ ાં શ ાં? એમ કહે છે. અમે તો શ દ્ધ આનાંદઘન છીએ. એના સ્વભાવમાાં પ ોતાનો 

ધનજ સ્વભાવ, ધિ કાળી આ નાંદ આદદ સ્વભા વ માાં ધવભા વનો અભાવ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? જ ઓને! 
કેવો કળશ મ ક્ો છે! જાંર્ લમાાં મ ધન હત ા જાંર્લ માાં, હોં! ‘પદ્મપ્રભમ લિારીદેવ’ સાંત જાંર્લમાાં 

વસતા હતા. મ ધનઓ તો પહેલા જાંર્લમાાં જ રહેતા હતા ને. આત્મધ્્ાની, જ્ઞાની મ ધન એને કહે 

છે. અાંતરમાાં તો હજારો વાર  છઠ્ઠ ાં-સાતમ ાં ર્ ણ સ્થાન હ જા રો વાર આવત ાં હત ાં. આનાંદ માાં-આનાંદમાાં 
મસ્ત. ઉપદેશનો ધ વકલ્પ ઉ ઠતો હતો એ પણ દ ુઃખરૂપ લાર્તો હતો. આ હાહ ા..! પાંચમહાવ્રતનો 

ધવકલ્પ આવત ો હતો એ પ ણ દ ુઃખરૂપ લાર્ત ો હતો. આહા હા..! કેમ કે એ અમાર ામાાં નથી, એમ 
કહે છે. ઓહોહો..! 

‘ધ વભા વ અસત   હોવ ાથી તેની અ મને ધચાંતા ન થી; અમે ત ો હૃદ્ક મળમાાં ધસ્ થત, સ વય 

કમય થી ધવ મ કત,...’ અાંદરમાાં ભર્વાન દ્રવ્્ સ્વભા વ હૃદ્ કમ ળમાાં અાંદર ભભન્ન ભબર ા જે છે. ‘અમે 
તો  હૃ દ્કમળમાાં ધ સ્થત, સવય  કમયથી ધવ મ કત,...’ હ ાં તો છ ાં. સમજવા માટે એમ કહ્ ાં. ‘સવય ક મયથી 

ધ વમ ક ત, શ દ્ધ આત્માને એકને સતત અન ભ વીએ છીએ,...’ આહાહા..! અમે તો કમયથી ધવમ ક ત 

નાભસ્ત અને ‘શ દ્ધ આત્માને એકને સતત અન ભ વીએ છ ીએ,...’ (એ અભસ્ત). શ દ્ધ ધ્ર વ ચૈતન્્ 



326                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૧ 

ભર્વાન અભેદ, તેન ે એકને જ ધનરાંતર અન ભ વીએ છીએ. લ્્ો, એન ાં નામ મોક્ષમાર્ય છે. 
આહા હા..! કા્ રના તો કા ળજા કાંપ ી ઊઠે એવ ાં છે. અરે...! આવો મ ાર્ય હો્! વ્્વ હાર-ફહેવા ર કાાંઈ 
છે જ નધહ? હો, દ ુઃખરૂપ છે. આ શ ાં કહે છે? અસત છે. એના ઘરમાાં છે, સ્વભા વમાાં નથી. 

‘અમે તો  હૃ દ્કમળમાાં ધ સ્થત, સ વય કમયથ ી ધવ મ કત, શ દ્ધ આત્ માને એકને...’ જ ઓ! શ દ્ધ 

આત્માને એકને. એકરૂપ સ્વરૂપ છે તેન ે જ ‘સતત અન ભવ ીએ છીએ,...’ એ પ્ાય્  થઈ. ‘શ દ્ધ  

આ ત્મ ાને એકને...’ તે દ્રવ્્ સ્વભા વ થ્ો. ‘સતત અન ભ વીએ છ ીએ,..’ એ પ્ાય્ થઈ. કરવાન ાં 
આ કા્ય છે. ‘કા રણ કે અન્્ કોઈ પ્રક ારે મ ભક ત નથી, નથી, નથી જ.’ આવ ેછે ને આપણે અહીં્ા? 

‘ि खलु यस्मात अन्यथा साध्यपसपद्ध’ ૧૭-૧૮ ર્ાથામાાં. એ બિી.. ‘શ દ્ધ આત્માને એકને સતત 

અન ભ વીએ છીએ, કારણ કે અન્્ કોઈ પ્રક ારે...’ ભાષા જ ઓ! અન્્ કોઈ પ્રકાર થી. કે ભાઈ! 
શ ભભાવથ ી  આમ થા્, થોડ ાં આમ થા્, ઢીકણ ાં થા્... ‘કોઈ પ્રક ારે મ ભક ત નથી, નથ ી, નથી જ.’ 
છે કે નધહ આમાાં? 

મ મ ક્ષ  :– ‘ि खलु ि खलु’ 
ઉત્તર :– ‘ि खलु ि खलु’ નથી, નથી. શ ભભાવથી િમય નથી,  મ ભકત નથી. પોતાના 

દ્રવ્્સ્વભ ાવના આશ્ર્ે શ દ્ધ ોપ્ોર્ ઉત્પન્ન થા્ છે. તે જ એક મ ભક તનો ઉપા્ છે, બીજો કોઈ  
ઉપા્ નથી. કહ ો, આહા હા..! સમજાણ ાં કાાંઈ? 

‘શ દ્ધ આત્માને એકને સતત...’ જ ઓ! ભાષા. પ્ાય્ કીિી, અશ દ્ધ છે. પણ એ અમારામાાં 

ક્ાાં છે? અમારામાાં તો છે જ નધહ. લે વળી તો તમે કોણ છો? અમે તો શ દ્ધાત્મા છીએ. વળી  

આર્ળ ૬ શ્લોકમાાં તો ખ ૂબ લઈ જશે. ધસદ્ધ અને સાંસાર બેમાાંથી એક્કે અમારામ ાાં નથી. અમે તો 
એક જ ધ્ર વ છીએ. સમ જાણ ાં કાાંઈ? ‘અન્્ કોઈ પ્રક ારે મ ભક ત નથી,...’ એ છઠ્ઠા શ્લોકમ ાાં કહેશે... 
વખત થઈ ર્્ો.   

    (શ્રોતા :– પ્રમ ાણ વચન ર્ રુદેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૨, રવવવાર, તા. ૨૮-૩-૧૯૭૧ 
 શ્લોક - ૩૦ થી ૩૫, પ્રવચન ન.ં ૨૬ 

 

જીવ અધિકાર ચાલે છે. કેવો જીવનો સ્વભાવ દૃધિમાાં આવતા સમકકત થાય છે? 

મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે. મોક્ષમાર્ગ તો સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચાકરત્ર છે. કેમકે સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન 

કેવા જીવની પ્રતીત કરવાથી, અનુભવ કરવાથી સમ્યગ્દર્ગન થાય છે એ વાત ચાલે છે. ૩૫ મો 
કળર્ છે. ૩૫ મો કળર્ છે ને ઉપર? પાનુાં ૪૫ છે. 

भविवि भिगणु ाः स्ाुः विविजीिऽेवि वित्य ं 
विजिरमगणु ाः स्ाुः विविविि ाः िमस् ाः।  
व्यिहरणियोऽय ंविश्चय न्निै विवि- 
ि न च भिवि भिो ि  विण नयोऽय ंबधु ि म  ् ।।३५।।   

જરી સૂક્ષ્મ ધવષય છે. ર્ુાં કહે છે? આ જીવનો અધિકાર છે ને? તો આ જીવ જે આત્મા છે, 

એ સાંસાર દર્ામાાં અનાકદથી એમાાં સાંસારી ર્ુણ હોય છે. ર્ુાં કહે છે? ર્ુણ ર્બ્દે પયાગય. આત્મા 
તેની પયાગયમાાં, સાંસાર દર્ામાાં સાંસારી, ધવકારી પયાગય હોય છે. એ એક સમયની પયાગય છે. છે?  

શ્લોકાથગ :– ‘સાંસારીમાાં સાાંસાકરક ર્ુણો...’ અહીંયા ર્ુણ ર્બ્દે પયાગય. ભર્વાનઆત્મા 
જે ધ્રુવ ચૈતન્યમૂધતગ આત્મા, તેની વતગમાન પયાગય સાંસાર દર્ામાાં, સાાંસાકરક ર્ુણો એટલે સાંસારી 
ધમથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, રાર્-દ્વેષ આકદ ધવકારી અવસ્થા હોય છે. એક વાત. 

‘અને ધસદ્ધ જીવમાાં સદા સમસ્ત ધસધદ્ધધસદ્ધ...’ અને ધસદ્ધ ભર્વાનમાાં ધસદ્ધજીવમાાં, એ 

જીવ છે ને એ? ‘સદા સમસ્ત ધસધદ્ધધસદ્ધ (મોક્ષથી ધસદ્ધ અથાગત્ પકરપૂણગ થયેલા)...’ મોક્ષને યોગ્ય 

જે પકરપૂણગ દર્ા, અનાંતજ્ઞાન, અનાંતદર્ગન, અનાંતઆનાંદ આકદ અવસ્થા, અહીંયા ર્ુણ કહ્ુાં પણ 

અવસ્થા, એવા પકરપૂણગ ‘ધનજ પરમર્ુણો હોય છે–’ ધસદ્ધમાાં પરમ ધનજ પરમર્ુણનો અથગ, ધનજ 

પરમ ધનમગળદર્ા હોય છે. સમજાય છે? જીવ વસ્તુ આત્મા. જીવ કહો કે આત્મા કહો બે એક છે. 

તેની પયાગયમાાં, અવસ્થામાાં, સાંસારી દર્ામાાં ધવકારી અવસ્થા હોય છે અને મોક્ષ દર્ામાાં ધનધવગકારી 
પકરપૂણગ ર્ુદ્ધ અવસ્થા હોય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

કહે છે ‘આ પ્રમાણે વ્યવહારનય છે.’ આહાહા..! એક સમય, સેકન્ડના અસાંખ્યમાાં 
ભાર્માાં, આત્મામાાં એક સમયની ધવકારી સાંસારદર્ા, અને જ્યારે મોક્ષદર્ા હોય છે ત્યારે એક 

સમયની ધનધવગકારી (અવસ્થા હોય છે). ધનધવગકારી અવસ્થામાાં ધવકારી અવસ્થા નથી, ધવકારી 

અવસ્થામાાં ધનધવગકારી અવસ્થા નથી. પણ એ ધનધવગકારી, ધનદોષ, પરમાત્મ ધસદ્ધ દર્ા અને સાંસાર 
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દર્ા બાંને વ્યવહારનયનો ધવષય છે. આહાહા..! વતગમાન જે અવસ્થાનુાં લક્ષ કરે, એવા 
વ્યવહારનયનો એ ધવષય છે. સૂક્ષ્મ છે. એ ધનશ્ચય વસ્તુ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ?  

જીવના બે ભાર્. જીવ–આત્મા વસ્તુ દ્રવ્ય છે ને? એમાાં એક સાંસાર અવસ્થા (હોય ત્યારે) 
મોક્ષ અવસ્થા ન હોય. જ્યારે પકરપૂણગ ધનજ ર્ુણની મોક્ષ દર્ા (હોય), ત્યારે સાંસારદર્ા નથી. 

પણ કહે છે ક ેજીવની એ અવસ્થા વતગમાન નયનો ધવષય, વ્યવહારનયનો ધવષય છે. સમજાય છે 

કાાંઈ? એ આશ્રય કરવા લાયક નથી, આદર કરવા લાયક નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સાંસારદર્ા 
હોય તો તો એ ધવકાર છે, આત્મામાાં એ એક સમયની દર્ા છે. અને ધસદ્ધદર્ા હોય છે તે પણ 

એક સમયની ધસદ્ધદર્ા છે. ધસદ્ધદર્ા બે સમય નથી રહેતી. એક સમયમાાં જે દર્ા થઈ, એ બીજા 

સમયમાાં બીજી થઈને એક સમય જ રહે છે. કહે છે કે બન્ને અવસ્થા વતગમાન ભેદ પાડીને જોવુાં, 
એવો જે વ્યવહારનય, તેનો ધવષય છે. આહાહા..! ‘પાંકડતજી’ ! 

‘ધનજ પરમર્ુણો...’ લખ્યુાં છ,ે જુઓ! ધસદ્ધમાાં ધનજ પરમપયાગય. ભર્વાનઆત્મા મુક્તદર્ા 
હોય ત્યારે ધનજ સ્વભાવ ર્ુદ્ધ છે, તેની પયાગયમાાં ર્ુદ્ધતા, પકરપૂણગ પકરપૂણગ ર્ુદ્ધતા (હોય), તે ધસદ્ધ. 

એ પણ એક સમયની અવસ્થા છે, પયાગય છે, વ્યવહાર છે, હેય છે, આદરણીય નથી. આહાહા..! 
સૂક્ષ્મ ધવષય છે, ભાઈ! સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી જ અને સાંસાર પણ નથી જ.’ આહાહા..! ભર્વાનઆત્મા, 

અહીં ધનશ્ચયમાાં નય નથી નાખી. વ્યવહારમાાં નય ર્બ્દ પડ્યો છે. પણ (ધનશ્ચય) નય લેવી. 
ધનશ્ચયનયથી તો ભર્વાનઆત્મા ધ્રુવ, ધનત્યાનાંદ ‘અપ્પા સો પરમઅપ્પા’ આત્મા પોતે ધનજ 

સ્વરૂપ, પોતાનુાં પરમાત્મ સ્વરૂપ ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, એ ધનશ્ચય, જીવનુાં વાસ્તધવક એ સ્વરૂપ છે, તેને જ 
યથાથગમાાં જીવ કહે છે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? સૂક્ષ્મ ધવષય છે, ભાઈ! 

આત્મામાાં અનાકદથી કમગ, ર્રીર આકદ તો નથી. એક સમયની ધવકારી દર્ા છે, અને 

ધવકાર નાર્ હોવાથી ધસદ્ધદર્ા ઉત્પન્ન હોય તો એક સમયની પૂણગ ર્ુદ્ધદર્ા એક સમયની છે. તે 
બે સમય નથી રહેતી. કેમ કે ધસદ્ધદર્ા છે એ પયાગય છે, દર્ા છે, હાલત છે, અવસ્થા છે. એ 

અવસ્થા એક સમયમાાં રહેનારી, વ્યવહારનય છે. પયાગય એ જ વ્યવહાર છે. આહાહા..! અહીં તો 

દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત અને પકરણામ એ વ્યવહાર, અને એનાથી ધનશ્ચય થાય એવુાં કાાંઈ નથી. 
સમજાણુાં કાાંઈ? પાંકડતજી! 

ભર્વાનઆત્મા, સક્ચચદાનાંદ સ્વરૂપ, ધસદ્ધ સ્વરૂપ, ધત્રકાળ તેનુાં ધસદ્ધ સ્વરૂપ 
પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે. ધ્રુવ, ધનત્ય, પકરણામની કિયાથી પણ રધહત, ધસદ્ધની પયાગયથી રધહત, 

સાંસારની પયાગયથી રધહત. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો ભર્વાન આ આત્મા, ધનશ્ચયથી જુઓ તો 

અાંતમુગખ દૃધિ કરીને, જ્ઞાન ધનશ્ચયથી તેને જુઓ તો, સમ્યગ્દર્ગનનો ધવષય જે ધ્રુવ છે, જેના આશ્રયે 
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સમ્યગ્દર્ગન થાય છે, એવી ધ્રુવ ચીજ છે, તેમાાં તો ધસધદ્ધ પણ નથી. મોક્ષદર્ા તેમાાં નથી. મોક્ષદર્ા 
તો એક સમયની પયાગય છે. આહાહા..! 

સાકદઅનાંત મોક્ષદર્ા ઉત્પન્ન થઈને રહે છે ને? જ્યારથી ઉત્પન્ન થાય ત્યારથી 
અનાંતકાળ રહે છે. નધહ, નધહ. એક સમયની અવસ્થા બીજી થઈ જાય છે. એની એ અવસ્થા નથી 

રહેતી. ધસદ્ધમાાં પણ કેવળજ્ઞાનની પયાગય એક સમયની હોય છે. બીજા સમયે એ પયાગય નથી, 

એવી હોય પણ એ ન હોય. આહાહા..! કહે છે કે ધસદ્ધ–મુક્તદર્ા પણ વ્યવહારનયનો ધવષય છે. 
જીવ એકરૂપમાાં બે ભેદ પડી ર્યા એ વ્યવહાર છે. આહાહા..! એ વ્યવહાર પણ અભૂતાથગ છે.  

ધત્રકાળ ભર્વાનઆત્મા જ્ઞાયકમૂધતગ ધ્રુવ, એકરૂપ જે ધનશ્ચય સ્વભાવ, પરમ સ્વભાવભાવ 
ધ્રુવ ધનત્ય અનાકુળ આનાંદનો રસકાંદ એકરૂપ સદૃર્ સ્વભાવ, ધનશ્ચયથી તે ચીજ આત્માની છે, તે 

આત્મા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? તે આત્મામાાં ધસદ્ધર્ધતની પયાગય, સાંસારની પયાગયની નાક્સ્ત છે. સૂક્ષ્મ 
ધવષય છે, ભાઈ! સમજાય છે? સૂક્ષ્મ ધવષય છે. 

ભર્વાનઆત્મા.. ‘તારણસ્વામી’  તો વારાંવાર કહે છે કે ‘અપ્પા સો પરમઅપ્પા’. એમાાં 

આવે છે. એ ર્ુાં? આત્મા એક સમયમાાં પકરપૂણગ ચૈતન્ય ધ્રુવ એ અપ્પા એ પરમાત્મા. ધસદ્ધની 
પયાગય અને સાંસારી પયાગય એ પરમાત્મા નધહ. આહાહા..! ર્જબ વાત છે! સમજાણુાં કાાંઈ? કહે 

છે કે ધનશ્ચયનયથી જુઓ તો, જુઓ! અહીં નય લીિી. પેલુાં જ્ઞાન. ભાઈ! એકલી દૃધિ-દૃધિ કરે છે 

ને! દૃધિ પણ સાથે જ્ઞાન છે. જ્ઞાન સાથે છે. આ વસ્તુનુાં લક્ષ કરવુાં એ તો નયથી લક્ષ થાય છે. 
સમજાય છે કાાંઈ? સમજાય છે ઇ અમારી ર્ુજરાતી ભાષા છે. 

અાંતરમાાં ભર્વાનઆત્મા, એક સેકન્ડના અસાંખ્ય ભાર્માાં, પૂણગ ધ્રુવ ધનધરિય, ધસદ્ધ અને 
કેવળજ્ઞાનની પયાગયથી પણ રધહત અને સાંસારના ધમથ્યાત્વ, રાર્-દ્વેષ, અજ્ઞાન એ પયાગયથી પણ 

રધહત છે. જેને એકરૂપ સ્વભાવ કહો, ધ્રુવ કહો, અભેદ કહો, સામાન્ય કહો, એક જ્ઞાયકભાવ 

ચૈતન્યધ્રુવ જે ર્ુદ્ધ ધનશ્ચયનયનો ધવષય છે, એ ધનશ્ચય આત્મા છે. પેલો વ્યવહાર આત્મા. 
આહાહા..! જીવ અધિકાર છે ને? ધસદ્ધની પયાગય અને ધસદ્ધનો આત્મા એ વ્યવહારઆત્મા કહે છે. 

આહાહા..! એય..! એક સમયની અવસ્થા છે, બે સમય નથી. ભર્વાન તો ધત્રકાળ ધ્રુવ... ધ્રુવ... 

કાંદ ધચદાનાંદ અભેદ, એકરૂપ સ્વભાવથી આત્મા પૂણગ પડ્યો છે. એ ધનશ્ચયનયના ધવષયમાાં ધસદ્ધની 
પયાગય અને સાંસારની પયાગય અને મોક્ષમાર્ગની પયાગય એની અાંદર છે જ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

પોતાનો ચૈતન્ય ભર્વાન પૂણગ સત્તા–અક્સ્તત્વ, ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, તેની દૃધિ કરવાથી, ધસદ્ધ આકદ 
પયાગયની એમાાં નાક્સ્ત છે. પયાગય, પયાગયમાાં છે. ધસદ્ધપયાગય, કેવળજ્ઞાન એ તો પયાગય છે. 

કેવળજ્ઞાન ર્ુણ નથી. અહીં ર્બ્દ એવો લીિો છે કે ધનજ પરમર્ુણ. ર્ુણનો અથગ પયાગય. ધમથ્યાત્વ 

અને રાર્-દ્વેષ જે અવર્ુણ છે એ પયાગય છે. એ અવર્ુણનો વ્યય થઈને, જે ધનજર્ુણની 
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ધનમગળપયાગય થઈ તેન ેર્ુણ કહેવામાાં આવે છે. પણ એ ઉત્પાદ અને વ્યય, બન્ને વ્યવહારનયનો 
ધવષય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

હજી તો ઓલાના ઝઘડા. આ વ્યવહાર, દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત, પૂજા, એના ભાવથી િમગ 
થાય. અરે ભર્વાન! ક્યાાં છે બાપુ તુાં? ખબર નથી તને. સમજાણુાં કાાંઈ? દયા પાળો, વ્રત પાળો, 

અપવાસ કરો, ભર્વાનની પૂજા કરો, ભક્ક્ત કરો, જાત્રા કરો. ભાઈ! એ તો એક ધવકલ્પ રાર્ છે. 

એ રાર્ તે િમગ નથી. રાર્થી પૃથક થઈને જ્ઞાયકભાવ ર્ુદ્ધ ચૈતન્ય ભર્વાન છે તેની દૃધિ કરવાથી 
ધનધવગકલ્પ સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન અને ર્ાાંધત થાય તેનુાં નામ િમગ. એનુાં નામ િમગ. એ િમગ મુક્ક્તનો 

ઉપાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘નવરાંર્ભાઈ’! આ છઠ્ઠા શ્લોકનુાં ‘લાલુભાઈ’  કહેતા હતા. એ જ 
બરાબર અહીં આવ્યુાં. કાલે બહુાં સારાં હતુાં, હોં! છએ શ્લોક સારા હતા. કાલે ખૂબ ચાલ્યુાં હતુાં. 

મુમુક્ષુ :– ફરીને લ્યો તો કાાંઈ વાાંિો નથી. 

ઉત્તર :– એ કાાંઈ પાર ન આવે પાછુાં. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? 

પકરપૂણગ આત્માની કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્ગન, અનાંતઆનાંદ, અનાંતવીયગ, પૂણગ સ્વચછતા, એવી 
દર્ા પ્રર્ટ થાય તે ઉત્પાદ છે, નવી અવસ્થા છે. ધસદ્ધ પણ જૂની ર્ક્ક્ત નથી. ધસદ્ધ પણ નવી 

અવસ્થા છે. અને સાંસારી પણ નવી અવસ્થા ધવકારી છે, જૂની વસ્તુ નથી. ‘રધતભાઈ’! પુરાણુ 

તત્ત્વ તો એ એક સમયની પયાગય ધસવાયનુાં. ધસવાય કહે છે ને? અલાવા. અમને ધહન્દી નથી 
આવડતી, હોં! અમે તો કાકિયાવાડી ર્ુજરાતી છીએ ને. થોડી થોડી ધહન્દી આવડે. એક સમયની 

ધસદ્ધની દર્ા–અવસ્થા છે, એનાથી રધહત ભર્વાનઆત્મા, પૂણાગનાંદ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભર્વાન તે જ 

ધનશ્ચયનયનો ધવષય કહો અથવા એ જ ધનશ્ચય છે. અથવા એ જ તત્ત્વ છે, બસ. એ જ સત્ત્વ છે 
અને એ જ પરમાત્મા છે. આહાહા..! ‘વસાંતીલાલજી’!  લોકો ક્યાાંયને ક્યાાંય ભટક્યા ભટક કરે. 

િમગ અહીંથી થર્ે અને અહીંથી થર્ે. આહાહા..! એય..! ‘પ્રકાર્દાસજી’! જાણે સમ્મેદધર્ખર જઈએ 

ત્યાાંથી મુક્ક્ત થર્ે, ર્ેત્રાુંજય જઈએ ત્યાાંથી મુક્ક્ત થર્ે. આ તો મુક્ક્ત થાય તારા દ્રવ્યથી. એ પયાગય 
પણ તારા દ્રવ્યમાાં નથી. પરને લઈને મુક્ક્ત-બુક્ક્ત થતી નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાનની એવી 
વાત છે. 

સવગજ્ઞ ધત્રલોકનાથ પરમેશ્વર પરમાત્મા, સવગજ્ઞ જ્ઞાનથી બિુાં જોયુાં, વાણી દ્વારા એવુાં કથન 

આવ્યુાં તેને આર્મ કહેવામાાં આવ્યુાં. એ પરમાર્મમાાં આવુાં ફરમાન છે. ભર્વાન તુાં આત્મા છો? 

હા. તો આત્મામાાં બે પ્રકાર : એક પયાગય અને એક ધ્રુવ. ધસદ્ધની અને સાંસારીની એ બન્ને પયાગય 
વ્યવહાર છે. ધત્રકાળ સ્વરૂપમાાં નથી એ અપેક્ષાએ તો અસત્યાથગ છે, અભૂતાથગ છે. અરે..રે..! 

પયાગયની અપેક્ષાએ પયાગય છે. વસ્તુની અપેક્ષાથી એ છે જ નધહ. અસત્ છે. જેમ સ્વદ્રવ્યની 

અપેક્ષાથી પરદ્રવ્ય અસત્ છે, અદ્રવ્ય છે. એમ ભર્વાન ધનશ્ચયની અપેક્ષાએ પયાગય અસત્ છે. 
અસત્ છે એનો અથગ નથી એમ નથી. એનાથી તો સત્ છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે. 
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આહાહા..! ધત્રકાળ જ્ઞાયકભાવની અપેક્ષાએ ધસદ્ધપયાગય અસત્ છે. વસ્તુનુાં સ્વરૂપ જ એવુાં છે. 
જીવદ્રવ્યનો અધિકાર છે ને? જીવ અધિકાર. વાસ્તધવક જીવ, યથાથગ જીવ, ભૂતાથગ, સત્યાથગ, સાચો 

પ્રયોજનભૂત જીવ એ તો ધનશ્ચય ધ્રુવ છે, જેમાાં બાંિની કિયા પણ નથી અને મોક્ષની કિયા પણ 
નથી અને મોક્ષના માર્ગની કિયા પણ એમાાં નથી. આહાહા..! 

‘આ પ્રમાણે વ્યવહારનય છે.’ આહાહા..! ર્જબ વાત છે. ધસદ્ધ, કેવળજ્ઞાન વ્યવહારનય 

છે. કેવળજ્ઞાન પયાગય છે. ર્ુણ નથી. ર્ુણ તો ધત્રકાળ છે. જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન.. જ્ઞાન... 
જ્ઞાન.... જ્ઞાયક... જ્ઞાયક... સદૃર્ ધ્રુવ... સદૃર્ ધ્રુવ... અભેદ ધ્રુવ, પરમાથે આત્મા એને કહેવામાાં 

આવે છે. અને એ આત્માની દૃધિ કરવી, તેને સમ્યગ્દર્ગનમાાં આવો આત્મા પ્રતીતમાાં આવે છે. 

આવો આત્મા પ્રતીતમાાં આવે તેને સમ્યગ્દર્ગન કહેવામાાં આવે છે. હજી સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચાકરત્ર 
તો પછી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? સાથે અાંર્ે જ્ઞાન, અાંર્ે ચાકરત્ર છે. પણ આવી દૃધિ દ્રવ્ય સ્વભાવ 

ઉપર ર્યા ધવના, વાસ્તધવક સત  ની શ્રદ્ધા તેને થતી નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? વાસ્તધવક સત્ 

ભર્વાનઆત્મા, ધચદાનાંદ જ્ઞાયક ધ્રુવ, અનાકદઅનાંત, એકરૂપ, સદૃર્ તે વાસ્તધવક આત્મા, 
યથાથગપણે આત્મા, સત્યપણે, ધનશ્ચયથી આત્મા (છે), તેની દૃધિ કરે તો એ આત્મા એવો છે એવી 

પ્રતીત થાય તો એ દર્ગનને સમ્યગ્દર્ગન કહે છે. કેમ કે એના ધવષયમાાં આખો આત્મા દૃધિમાાં 
આવી ર્યો છે. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! િમગ કેવો છે એ સમજવુાં કિણ પડે. 

એ ‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી...’ ભર્વાન જેને યથાથગ, ભૂતાથગ (દૃધિમાાં આવ્યો)... 

એ તો છઠ્ઠી ર્ાથામાાં કહ્ુાં અને અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં એ જ વાત છે. આહાહા..! જ્ઞાયક ધ્રુવ 
સ્વભાવ ભર્વાનઆત્મા. ત્યાાં એમ કહ્ુાં કે પ્રમત-અપ્રમત અવસ્થાની નાક્સ્ત. અહીં ધસદ્ધની પયાગય 
અને સાંસારની નાક્સ્ત એટલુાં લાંબાવ્યુાં, ભાઈ! 

મુમુક્ષુ :– અહીંયા બિી પયાગયો લીિી. 

ઉત્તર :– અહીંયા બિી પયાગયો લઈ લીિી. ત્યાાં જરી ર્રૂઆત છે એટલે એની સાંસાર 
અવસ્થાની પહેલેથી ચૌદમા સુિીની અવસ્થા. એક જ્ઞાયકભાવ. ‘ण वि होवि अिमत्तो ण िमत्तो 
ज णगो दु जो भ िो’ એ જ્ઞાયકભાવ જે જ્ઞાયકભાવ છે, એમાાં એ પ્રમત-અપ્રમતની પયાગયનો 

અભાવ છે, નાક્સ્ત છે. એમાાં હો, પયાગય તરીકે પયાગય હો. વસ્તુમાાં તેનો અભાવ છે. એવુાં 
અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં. ‘भिुत्थमवििो खलु’ અથવા ‘भिूत्थो िवेििो दु ििुणओ’ ભૂતાથગ 

ધત્રકાળ એક સમયની પયાગય ધસવાયનો આખો આત્મા એ જ સત્ય છે અને એ જ ર્ુદ્ધનય છે અને 

એ જ ધનશ્ચય વસ્તુ છે. તેનો આશ્રય કરવાથી, તેનુાં લક્ષ કરવાથી, તેમાાં દૃધિ દેવાથી, જે ધનમગળ 
અનુભવ થાય, તેની પ્રતીત થાય તેનુાં નામ સમ્યગ્દર્ગન છે. સમજાણુાં કાાંઈ? દેવ-ર્ુર-િમગની શ્રદ્ધા 

કરો, સમકકત છે. નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરો (એ સમકકત છે), એમ છે નધહ. નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરો એ 
સમ્યગ્દર્ગન છે. એમ છે નધહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 
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કહે છે, ખરેખર ધનશ્ચયથી ભર્વાનઆત્માને અાંદરમાાં તપાસે તો એવો ધનત્યાનાંદ ભર્વાન 
ધનત્ય.. ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... એમાાં મુક્ક્ત પણ નથી. ‘સાંસાર પણ નથી જ. આ 

બુિ પુરષોનો ધનણગય છે.’ આહાહા..! ‘विण नयोऽय ंबधु ि म  ्’ જ્ઞાનીઓનો આ ધનણગય છે. સમજાણુાં 

કાાંઈ? જ્ઞાનીઓનો આ ધનણગય છે. અનાંતજ્ઞાની, તીથંકરો, સવગજ્ઞો, મુધનઓ. સાચાની વાત છે, હોં! 
લુર્ડા ફેરવીને નગ્ન થઈને બેસે એ કાાંઈ સાિ ુછે એમ નથી. હજી આત્મા ર્ુાં ચીજ છે? અને એમાાં 

ર્ુાં રાર્ આકદ નથી? અને એમાાં ધસદ્ધની પયાગય અને સાંસારની પયાગય નથી. એવા આત્માના 

અનુભવ ધવના સમ્યગ્દર્ગન નધહ અને સમ્યગ્દર્ગન ધવના ચાકરત્ર-ફાકરત્ર હોતુાં નથી. એકડા ધવનાના 
મીંડા છે. ર્ુાં કહે છે? ર્ૂન્ય. 

‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી જ અને સાંસાર પણ નથી જ.’ લ્યો. આ જ્ઞાનીપુરષોનો 
ધનણગય. આ ધનણગયમાાં આનાંદ સાથે આવે છે એ ધનણગય. એવો ધવકલ્પથી ધનણગય કરવો... સમજાણુાં 

કાાંઈ? એમાાં આનાંદ આવ્યો નધહ તો આખુાં દ્રવ્ય દૃધિમાાં નથી આવ્યુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ધવકલ્પથી, 

મનથી ધનણગય કરે તો એ ધનણગયમાાં તો દુુઃખદર્ા ઊભી છે. તેમાાં અનાંત-અનાંત ર્ુણનો રાધર્ પ્રભુ 
ચૈતન્ય, એવી દ્રવ્ય–વસ્તુ, તેનો ધનણગય થાય તો તેમાાં જેટલા ર્ુણ છે, તે બિા પયાગયમાાં, વેદનમાાં, 

અનુભવમાાં આવ્યા ધવના રહે નધહ. તેન ેઅહીંયા બુિ પુરષોનો ધનણગય કહે છે. આહાહા..! આમ 
ધનણગય ધનણગય કરે છે ને? ધનણગયમાાં આમ મોટો ફેર છે.  ‘ર્ેિી’! આહાહા..! 

અરે..! તારો માર્ગ તો જો. ભર્વાન! તારાં સ્વરૂપ તો એક સમયના કેવળજ્ઞાનમાાં પણ 

આવતુાં નથી. ધસદ્ધની એક સમયની કેવળજ્ઞાનની પયાગય છે એમાાં દ્રવ્ય આવતુાં નથી. વસ્તુ  
(પયાગયમાાં) આવી જાય તો બીજા સમયમાાં નાર્ થઈ જાય. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! એ તો જે 

છે એ છે. એમાાં કાાંઈ હલનચલન, ફેરફાર, ધહનાધિકતા કાંઈ નથી. આહાહા..! ‘જેિાભાઈ’! આવો 

આત્મા! ભારે ભાઈ! આ તો પાાંચસો ને ચોસિ ભેદ જીવના ર્ીખી ર્યા. ફલાણા ભેદ.. એ પણ 
બિા ધવકારના. એ ક્યાાં મૂળ જીવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો બિા ભેદ છે. 

અહીં તો પ્રભુ પોતે. પયાગય બે પ્રકારની–સાંસાર અને મુક્ક્તની. એ પયાગય પણ 
વ્યવહારઆત્મા છે. એ સત્ય આત્મા, ધનશ્ચય આત્મા, ભૂતાથગ આત્મા નધહ. પાંકડતજી! ભારે ભાઈ 

આવો માર્ગ! સવગજ્ઞ વીતરાર્ ધત્રલોકનાથ પરમેશ્વર એમ ફરમાવે છે. ઇન્દ્રો અને ર્ણિરોની વચચે 

કદવ્યધ્વધન દ્વારા એમ આવ્યુાં અને ‘કુાંદકુાંદાચાયગદેવે’  જાણી લીિુાં, અનુભવ થયો, ચાકરત્ર થયુાં, તે 
એમ કહે છે કે ભાઈ! માર્ગ આ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓહોહો..! ભારે શ્લોક, ભાઈ! લ્યો, એ.. 

‘રધતભાઈ’! તમે બરાબર આવ્યા અને આ શ્લોક બાકી રહી ર્યેલો. કાલે ધવચાર હતો, કીિુાં બે 
ધમધનટ રહી ર્ઈ હતી. આ ક્યાાં અત્યારે ચાલર્ે. પાાંચ શ્લોક તો ચાલ્યા. 

મુમુક્ષુ :– આજ પાાંચમો રહી ર્યો.  

ઉત્તર :– પાાંચમો થયો. 
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મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– એ તો આવ્યુાં ને. 

મુમુક્ષુ :– ધવભાવ અસત્ હોવાથી... 

ઉત્તર :– હા. હા. કહ્ુાં ને એ. પાાંચમો ફરીને લ્યો એમ કહે છે. એ ૩૪. આ ૩૫ છે ને એની 
ઉપર ૩૪ છે. એ બિા શ્લોક એવા છે. છએ શ્લોક એવા છે. 

પહેલા શ્લોકથી જુઓ. પહેલો ૩૦મો કળર્. 

‘સકળ મોહરાર્દ્વેષવાળો જે કોઈ પુરષ...’ અહીં તો કહે છે કે સકળ મોહરાર્દ્વેષની પયાગય 

પયાગયમાાં હોય, છતાાં ‘જે કોઈ પુરષ પરમ ર્ુરના ચરણકમળયુર્લની સેવાના પ્રસાદથી ધનધવગકલ્પ 
સહજ સમયસારને જાણે છે,...’ એટલુાં કહે છે. એક સમયમાાં સકળ મોહરાર્દ્વેષ હો. પયાગયમાાં હો, 

વસ્તુમાાં નથી. ર્ુરની સેવા કરવાથી અથાગત્ ર્ુર કહે છે કે તારો દ્રવ્ય સ્વભાવ સાંપૂણગ ધનધવગકલ્પ 

સહજ સમયસારને જાણો. ર્ુરએ એમ કહ્ુાં. ર્ુરનો ઉપદેર્ એ છે. બીજી જાતનો ઉપદેર્ હો કે 
રાર્થી (થાય), એ ર્ુરનો ઉપદેર્ નથી. 

જુઓ! ‘પરમ ર્ુરના ચરણકમળયુર્ની સેવાના પ્રસાદથી...’ ૩૦ માાં છે, ભાઈ! ૩૦ મો 
કળર્. ધનર્ગ્રંથ મુધન, રાર્માાંથી નીકળીને સ્વભાવનુાં ભાન થયુાં, તેમનો ઉપદેર્ એ થયો. એમનો 

મુખ્ય ઉપદેર્ એ છે કે ધનધવગકલ્પ ભર્વાન તારી ચીજ તો ધવકલ્પના ભેદથી રધહત ધનભેદ છે. 

પયાગયનો ભેદ પણ તેમાાં નથી. અને તુાં સહજ સમયસાર છે. સ્વભાધવક આત્મા જે ધ્રુવ સ્વરૂપ છે 
તેને જાણો એમ ર્ુરએ કહ્ુાં હતુાં. તેન ેજાણ્યો. જાણે છ ેતેનો અથગ કે અનુભવ કયો. ‘સમયસારને 

જાણે (અનુભવે) છે, તે પુરષ પરમશ્રીરૂપી સુાંદરી...’ તેન ેમુક્ક્તરૂપી પયાગય પ્રાપ્ત થાય છે. ધસદ્ધની 

પયાગય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! જુઓ તો ખરા! શ્લોક નાખ્યા છે ને. થોડુાં 
થોડુાં લઈ લીિુાં. ૩૧ મો શ્લોક. ‘લાલભાઈ’  કહે, થોડુાં થોડુાં લ્યો. ૩૧. 

‘ભાવકમગના ધનરોિથી દ્રવ્યકમગનો ધનરોિ થાય છે; દ્રવ્યકમગના ધનરોિથી સાંસારનો ધનરોિ 
થાય છે.’ પુણ્ય અને પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત આકદ રાર્ ભાવકમગ છે. તેની અનુત્પધત્ત થવી. 

ધનરોિનો અથગ તેની અનુત્પધત્ત થવી. એ કારણે દ્રવ્યકમગની પણ ઉત્પધત્ત ન થવી. ‘દ્રવ્યકમગના 

ધનરોિથી સાંસારનો ધનરોિ થાય છે.’ વતગમાન ધવકારી પયાગયની ઉત્પધત્ત ન થવી, તો કમગ પણ 
આવતા નથી, તો દ્રવ્ય સ્વભાવના આશ્રયે ધવકારી પયાગય ઉત્પન્ન થતી નથી, તો કમગ પણ આવતા 

નથી, તો વસ્તુના સ્વભાવના આશ્રયે મુક્ક્ત થાય છે. કોઈ વ્યવહાર-રત્નત્રય, દયા, દાન ને એનાથી 

મુક્ક્ત થાય છ ેએમ છે નધહ. કેમકે ભાવકમગના ધનરોિથી. તો વ્યવહારરત્નત્રય, ર્ુભરાર્ ભાવકમગ 
છે. તેને રોકવાથી. ધનરોિનો અથગ રોકવાથી. રોકવાનો અથગ તો ઉપદેર્ની કથન ર્ૈલી છે ને. જેમાાં 

રાર્ નથી એવો ચૈતન્ય ભર્વાનઆત્મા, તેનો અાંતર આશ્રય કરવાથી, પરમાનાંદની દર્ારૂપ મુક્ક્ત 
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થાય છે તો ભાવકમગ અને દ્રવ્યકમગ ખરી થઈ જાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે વાત, ભાઈ! ૩૨ મો 
શ્લોક. 

‘જે જીવ સમ્યગ્જ્ઞાનભાવરધહત ધવમુગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે,...’ જેને આત્મા જ્ઞાયકભાવ 
ધચદાનાંદ ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, તેને જ્ઞેય બનાવીને જેણે જ્ઞાન કયું નથી, એવી ચીજનુાં જેણે જ્ઞાન કયું નથી, 

આવી વસ્તુનુાં જેણે જ્ઞાન કયું નથી, એ ભ્રાાંધતરૂપ પ્રાણી છે. આખી પયાગયમાાં એની રમત છે, એમ 

કહે છે. ‘જે જીવ સમ્યગ્જ્ઞાનભાવરધહત...’ છ.ે પોતાનો ધનજ સ્વભાવ ધ્રુવ સ્વરૂપ પ્રભુ! તેના 
જ્ઞાનરધહત છે. તે દ્રવ્ય સ્વભાવના જ્ઞાનરધહત છે. પયાગયના ભાનમાાં રમે છે તો ધમથ્યા ભ્રાાંધત છે. 

‘તે જીવ ર્ુભાર્ુભ અનેકધવિ કમગને કરતો થકો...’ અજ્ઞાની છે ને? એ અજ્ઞાની પુણ્ય-
પાપના ભાવનો કતાગ થાય છે. જ્ઞાની પુણ્ય-પાપનો કતાગ નથી. આહાહા..! સમ્યગ્દૃધિ પોતાના વસ્તુ 

સ્વભાવનુાં ભાન થવાથી, તેમાાં ધવકાર નથી તો એ ધવકારનો કતાગ નથી. જ્યાાં સુિી ધવકાર અને 

સ્વભાવ વચચે એક્તા માનતો હતો, જેને એક માને છે તેનો કતાગ થાય છે. ઇ કહે છે, જુઓ! ‘તે 
ર્ુભાર્ુભ અનેકધવિ કમગને કરતો થકો...’ અજ્ઞાની. કેમ? કે એ ર્ુભ અને દયા, દાન, ધવકલ્પ એ 

મારી ચીજ છે, જેમાાં એક્તા માની છે તેનો એ કતાગ થાય છે. અજ્ઞાની કતાગ થાય છે, જ્ઞાની કતાગ 

નથી. કેમ કે જ્ઞાનીએ સ્વભાવમાાં એક્તા માની છે. રાર્થી અનેકતા–ક્ભન્ન કરી દીિો છે. 
આહાહા..! ભારે વાતુાં ભાઈ! ધવકલ્પ જે થાય છે એનાથી એકત્વ તોડી નાખ્યુાં છે તો દ્રવ્યસ્વભાવમાાં 

એક્તા થઈ છે. તે પુણ્ય-પાપનો કતાગ નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? કાલે હતા? ‘પ્રધવણભાઈ’  કાલે નહોતા. 
પરમ કદવસે હતા. આ તો કાલનુાં થોડુાં ફરીને (લઈએ છીએ). રધવવાર છે એટલે. 

‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ આહાહા..! જે ર્ુભ અને અર્ુભ 

ધવકલ્પ રાર્ભાવ અને ર્ુભ-અર્ુભ ઉપયોર્ છે, એમાાં અજ્ઞાનીની અક્સ્તત્વબુધદ્ધ છે. અહીંયા 
અક્સ્તત્વ જે મહાપ્રભુ પડ્યો છે તેના જ્ઞાનથી રધહત છે. મહા ચૈતન્યપ્રભુની સત્તાના જ્ઞાનથી રધહત 

છે. તેથી એ ર્ુભાર્ુભ પકરણામમાાં રોકાણો છે. અજ્ઞાની એનો કતાગ થાય છે માટે લેર્માત્ર પણ 

મોક્ષની વાાંછાની તેને ખબર નથી. ‘વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ જાણતો નથી. પુણ્ય અને પાપ, 
દયા, દાન, વ્રતના ધવકલ્પનો કતાગ થાય છે એ ‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો 

નથી;...’ આહા..! એ રાર્ની કિયા કરે છ ે અને તેનાથી મને લાભ થર્ે એવો ધમથ્યાદૃધિ 

‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! સમજાણુાં 
કાાંઈ? 

ભર્વાનની ભક્ક્ત, પૂજા, દયા, વ્રત અને તપ એ બિા ર્ુભ ધવકલ્પ છે અને ધવકલ્પનો 
કરનારો કતાગરધહત જ્ઞાતા છે, તેનો મોક્ષમાર્ગ સ્વભાવથી ર્રૂ થાય છે તેને ક્બલકુલ વાાંછતો નથી, 

જાણતો નથી. એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? કહે છે ને કે વ્યવહાર કરતા કરતા થર્ે. અહીં તો કહે 
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છે કે વ્યવહારના કતાગ થાય છે તેને લેર્માત્ર પણ મોક્ષમાર્ગની ઇચછા નથી. મોક્ષમાર્ગ કેમ ઉત્પન્ન 
થાય છે તેને જાણતો નથી. 

મુમુક્ષુ :– પરમ સત્ય છે. 

ઉત્તર :– પરમ સત્ય છે. એ તો પરમ ધત્રકાળ સત્ય છે. દુધનયા માને, ન માને એનાથી 
કાાંઈ સત્ય અસત્ય થઈ જાય છે? આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

૩૩ મો શ્લોક. ‘જે સમસ્ત કમગજધનત સુખસમૂહને પકરહરે છે,...’ ર્ુાં કહે છે? જેને ર્ુભ 

ધવકલ્પમાાં પણ સારાં લાર્ે છે તેને કમગ સમૂહના સુખમાાં સારાં લાર્ે છે કે આ િીક છે.. િીક છે. 
આત્માના આનાંદસમૂહને એ આદરતો નથી. ‘સમસ્ત કમગજધનત સુખસમૂહ...’ જુઓ! ર્ુભભાવમાાં 

સુખ માને છે, િીક માને છે. ધહત માને છે. તેને પકરહરણ કતાગ છે. તેને છોડે છે. ર્ુભભાવમાાં પણ 

સુખ નધહ, ધહત નધહ, મદદર્ાર નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ર્ેમાાં? આત્માના સમ્યગ્દર્ગનમાાં આ 
ર્ુભભાવ કકાંધચત મદદર્ાર નથી. ભારે વાત, ભાઈ! 

મુમુક્ષુ :– ‘સમયસાર’માાં હસ્તાવલાંબ કહ્ુાં છે. 

ઉત્તર :– ધનધમત્તનુાં જ્ઞાન કરાવ્યુાં છે. ફળ સાંસાર બતાવ્યુાં છે. હસ્તાવલાંબ કહ્ુાં પણ ફળ 
સાંસાર બતાવ્યુાં છે. આવે છે? ‘જેિાભાઈ’! ક્યાાં આવે છે? 

મુમુક્ષુ :– ‘સમયસાર’... 

ઉત્તર :– ૧૧મી ર્ાથા. આહાહા..! એ હસ્તાવલાંબનો અથગ? રાર્ની માંદતા, ત્યાાં એવુાં હોય 

છે. બસ. પણ એનુાં ફળ તો બાંિન, સાંસાર છે. આત્માનો િમગ એના કારણે ફળે, પ્રર્ટે એમ નથી. 

એમ છે નધહ. અર્મ્ય વાતુાં છે, ભાઈ! ધચદાનાંદ ભર્વાન ધનધવગકલ્પ સહજાનાંદની મૂધતગ આત્મા છે. 
તેમાાં એ રાર્... આહાહા..! એ તો સુખસમૂહની કલ્પના અજ્ઞાનીની છે. (તેને) છોડે છે. એનો અથગ 
એમ કે, આનાથી કાાંઈ પ્રાપ્ત થર્ે, ર્ુભરાર્માાં િીક છે, સુખ છે, મદદ મળર્ે એવી દૃધિ છોડે છે. 

‘તે ભવ્ય પુરષ-ધનરકમગ સુખસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન થતાાં...’ કાલે જરી સૂક્ષ્મ 

વાત આવી ર્ઈ છે. જેણે ધવકલ્પનો ભાવ િીક છે એવી દૃધિ છોડી દીિી છે, તે ‘ધનરકમગ 

સુખસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન...’ કોણ? અધતર્ય ચૈતન્યમય દ્રવ્ય. પોતાનુાં દ્રવ્ય, 
ધનરકમગ સુખ, આનાંદસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં જ્ઞાનમય ચૈતન્ય મગ્ન છે. અનાકદથી મગ્ન છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? કાલે તમે હતા. ‘વસાંતીલાલજી’! કાલે સવારે હતા કે નધહ? 

‘તે ભવ્ય પુરષ-’ બસ, આ રાર્થી િીક છે એને છોડે છે. ર્ુભભાવ પુણ્ય તે િીક છે, 

એવી દૃધિ છોડે છે એ ર્ેમાાં લીન થાય છે? આ ભાવને છોડે છે તો કેવા ભાવની પ્રાધપ્ત થાય છે? 

કે અનાકદ ધનરકમગ, કમગ ધવનાની ચીજ, સુખસમૂહ આનાંદનો ધપાંડ પ્રભુ, આત્માના અમૃત સરોવરમાાં 
તે મગ્ન છે. કોણ? આવી અધતર્ય ચૈતન્યમય વસ્તુ. આનાંદ અને જ્ઞાન બે લીિા. ચૈતન્યમય 

સ્વભાવ અતીધન્દ્રય આનાંદમાાં લીન છે. એકરૂપ. એ વસ્તુ ધત્રકાળ એકરૂપ છે. અનાંતઆનાંદ 
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અતીધન્દ્રયમાાં મસ્ત, અધતર્ય ચૈતન્યમય મગ્ન છે. એવો ભર્વાન એકરૂપ, એકરૂપ છે. પયાગય 
આકદ તો બે રૂપ થઈ ર્યુાં. 

‘અધદ્વતીય ધનજ ભાવને પામે છે.’ લ્યો. એ અજોડ ધનજભાવને પામે છે. એ ધનજ સ્વભાવને 
પામે છે તો પયાગયમાાં આનાંદની પ્રાધપ્ત થાય છે. આહાહા..! ભારે વાતુાં, ભાઈ! માણસને એવુાં લાર્ે 

કે આવો કાાંઈ િમગ હર્ે! વીતરાર્નો િમગ આવો હોય? વીતરાર્માાં તો કાંદમૂળ નધહ ખાવા, 

વનસ્પધત ન ખાવી, ચોધવયાર (કરવા), રાત્રે આહાર ન કરવો. છ પરબી ખાવુાં નધહ, બ્રહ્મચયગ 
પાળવુાં, વ્રત કરવા, અપવાસ કરવા, પૂજા કરવી એવુાં હોય. એય..! ‘પાંકડતજી’! એ તો રાર્ની 
માંદતાની કિયા ર્ુાં છે એને જણાવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ કોઈ િમગ નથી. આહાહા..! 

િમગ તો અધદ્વતીય ચૈતન્ય ધનજ ભાવ જે અનાકદઅનાંત, તેન ેપ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા..! 

અહીં રાર્ની સુખબુધદ્ધ છોડીને, સુખસમુદ્રમાાં મગ્ન ચૈતન્યમય એક અધદ્વતીય આત્મા, તેને પામે 

છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એક કોર છોડે છે અને એક કોર પ્રાપ્ત થાય છે. એક તરફ વ્યય થાય છે અને 
એક તરફ ઉત્પન્ન થાય છે. ધત્રકાળીમાાં દૃધિ કરી તો ધનજભાવની પ્રાધપ્ત થાય છે. આત્મા, આત્મા 

છે એ ભાવ તો કાાંઈ બહાર નથી આવતો. પણ ધનજભાવ આ છે તેની પયાગયમાાં પ્રાધપ્ત (થાય છે 
તેને) પયાગયમાાં જ્ઞાયકભાવ આવી ર્યો એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં નધહ? જ્ઞાયકભાવ ધતરોભાવ હતો તે આધવભાગવ થઈ ર્યો. 

જ્ઞાયકભાવ ધતરોભાવ હતો? જ્ઞાયકભાવનુાં જે ભાન નહોતુાં, તે ભાન થયુાં તો જ્ઞાયકભાવનો 
આધવભાગવ થયો, જ્ઞાયકભાવ પ્રર્ટ થયો (એમ કહ્ુાં). એમ આ ધનજભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણુાં 

કાાંઈ? વ્યવહારના ધવકલ્પને છોડીને, ઉપદેર્ની પદ્ધધતમાાં નાક્સ્તથી તો એમ આવે. છૂટે ક્યારે? 

ધનત્યાનાંદ ભર્વાન ચૈતન્યમય સ્વરૂપ છે, તેની દૃધિ કરવાથી, તેનો આશ્રય કરવાથી, તે છે એની 
સત્તાનો સ્વીકાર અનુભવમાાં થયો તો વ્યવહારનો નાર્ થયો. ધનશ્ચયના આશ્રયે ર્ાાંધતની પ્રાધપ્ત 

થઈ, જે પ્રાધપ્ત થઈ એ િમગ છે. આહાહા..! કહો, ‘કાક્ન્તભાઈ’! આવો િમગ. બહુ મોંઘો િમગ, ભાઈ! 

દુલગભ િમગ આ તો કહે. દુધનયાએ તો બહારમાાં જરી કરી લીિુાં. જાવ એક દયા પાળો, એક ભક્ક્ત 
કરો, એક ભર્વાનની જાત્રા કરી લ્યો, જાવ થઈ ર્યો િમગ.  

મુમુક્ષુ :– સમજ પીછે સબ સરલ હૈ. 

ઉત્તર :– ... એવુાં ‘શ્રીમદ્’નુાં વાક્ય છે. બરાબર. 

એવા ‘અધદ્વતીય ધનજ ભાવને પામે છે.’ અજોડ ધનજભાવ જ્ઞાયક ધત્રકાળ, તેનો ભેટો 
જ્ઞાનીને થાય છે, એમ કહે છે. આહાહા..! હવે ૩૪મો શ્લોક. 

‘ (અમારા આત્મસ્વભાવમાાં) ધવભાવ અસત્ હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ અમે તો 

આત્મા ર્ુદ્ધ આનાંદકાંદ છીએ. એમાાં તો સાંસાર, ધવભાવ છે જ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ત્યાાં 

સાંસારમાર્ગ નથી. પછી કહે સાંસાર, ધસધદ્ધ અમારામાાં નથી. એ પછીના શ્લોકમાાં નાખ્યુાં. 
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ચૈતન્યભર્વાન અભેદ એકરૂપ સદૃર્ ધત્રકાળી વસ્તુ એમાાં, અમારા સ્વભાવમાાં, ધત્રકાળી 
સ્વભાવમાાં, ધવભાવ તો અસત્ છે. જૂિો છે. એની અમને ધચાંતા નથી. અમારામાાં છે જ નધહ એને 

કાઢવાની કે છોડવાની ધચાંતા ર્ુાં? એમ કહે છે. અમારામાાં એ ધવભાવ છે જ નધહ પછી એને 

છોડવાની ધચાંતા અમને ક્યાાં છે. અમારો સ્વભાવ છે એને પકડી લીિો તો અસત્ ભાવ ઉત્પન્ન થતો 
નથી. છૂટી જાય છે. છોડવા-ફોડવાનુાં અમારે છે નધહ, એમ કહે છે. એવી ધચાંતા જ નથી. આહાહા..! 

સમજાણુાં કાાંઈ? 

‘ધવભાવ અસત્ હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ તેનો અથગ? ધવભાવ છોડુાં, વ્યવહાર 

ત્યાર્ુાં, પરવસ્તુ ત્યાર્ુાં એ તો અાંતરમાાં છે જ નધહ. અહીં તો હજી પરનો ત્યાર્ કયો અને િમગ થઈ 

ર્યો. િૂળમાાં પણ િમગ નથી. સાાંભળ તો ખરો. પરનો ત્યાર્ જ છે, તારા આત્મામાાં કે કદ’  ઘૂસી 
ર્યા છે? ર્રીર, વાણી, કમગ, બાયડી, છોકરા, કુટુાંબ એ કોઈ આત્મામાાં ઘૂસી ર્યા છે? આત્મામાાં 

પયાગય જ નથી તો આ ચીજ ક્યાાંથી આવી? એમ કહે છે. ‘પાંકડતજી’! પણ માણસને આવુાં લારે્ 

કે આ ‘સોનર્ઢ’ની વાત એકાાંત છે.. એકાાંત છે એમ પોકાર કરે. વાત સાચી છે એની. સમ્યક્ 
એકાાંત છે, સાચુાં એકાાંત છે. આહાહા..! આવુાં એકાાંત થાય ત્યારે એને પયાગયનુાં જ્ઞાન થાય, એ પછી 

૧૯ ર્ાથામાાં લેર્ે. આવુાં સમ્યક્ એકાાંતનુાં ભાન થાય, તેને પયાગયનાું જ્ઞાન થાય છે કે પયાગય છે. 
બસ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

અહો..! ‘અમે તો હૃદયકમળમાાં ધસ્થત, સવગ કમગથી ધવમુક્ત,...’ ભર્વાનઆત્મા 

હૃદયકમળ એટલે અાંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રભુ! એમાાં સવગ કમગથી એ ધવમુક્ત છે. રાર્ાકદ, ધવકલ્પાકદ, 
કમગથી રધહત એ તત્ત્વ એ દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ છે. ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત અનુભવીએ 

છીએ,...’ આહાહા..! જુઓ! કદર્ાંબર મુધન છે. સાંત ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’  જાંર્લમાાં વસતા હતા, 

વનવાસમાાં હતા. સમજાણુાં કાાંઈ? (એ કહે છે), અમે તો ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત અનુભવીએ 
છીએ,...’ એય..! ‘જાદવજીભાઈ’! લ્યો. એ તમારા પૌત્રએ પૂછયુાં હતુાં ને? તમારા કદકરાએ તમારા 

પૌત્રને પૂછયુાં હતુાં. એના છોકરાનો છોકરો ‘કદલીપ’  ૧૨ વષગનો છે. ઘણો હોધર્યાર છે. બાર 

વષગનો, હોં! એ બાર વષગનો. એના ધપતાજીએ પૂછયુાં, અરે..! ‘કદલીપ’! અત્યારે તો ‘કલકત્તા’  છે 
ને? ‘કદલીપ’! મહારાજ કહે છે કે જાંર્લમાાં મુધન રહે છે તો એને કેમ ર્મતુાં હર્ે? ર્ોિે કહે છે? 

ધહન્દીમાાં ર્ુાં કહે છે? ક્યુાં અચછા લર્તા હોર્ા? એ કાકિયાવાડી ભાષા બોલે. એના પુત્ર અન ે

એનો પુત્ર. એને પુછયુાં હતુાં, અરે..! ‘કદલીપ’! મહારાજ કહે છે ક ેમુધનઓ તો જાંર્લમાાં વસે છે. 
એને કેમ ર્મતુાં હર્ે? અરે...! પપ્પા! એમ કહ્ુાં, ૧૨ વષગનો છોકરો છે. હમણા ત્યાાં કલકત્તા છે. 

પપ્પા! એ મુધનઓ તો આનાંદમાાં લહેર કરે છે. ‘કદલીપ’ને ક્યારેય જોયો છે? ‘કલકત્તા’માાં. 

‘જયાંતીભાઈ’નો છોકરો. એ મુધનઓ તો આનાંદમાાં લહેર કરે છે. પપ્પા! તમને કહુાં? ધસદ્ધ ભર્વાન 
એકલા કેમ રહે છે? એમ કહ્ુાં. એમ પાછી દલીલ આપી. ૧૨ વષગનો છોકરો છો. ધસદ્ધભર્વાન 
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એકલા રહે છે કે નધહ? તેને દુુઃખ હર્ે? એકલા રહે છે. અનાંતઆનાંદમાાં ધસદ્ધ ક્બરાજે છે. પપ્પા! 
તમારે ઘોંઘાટ જોઈએ છે, તમારે ધનવૃધત્ત નથી જોઈતી. એવો છોકરો છે. ઘોંઘાટ. આમ કરવુાં અને 

આમ કરવુાં, વ્યાજવટાવનો િાંિો છે ને? ર્ૃહસ્થ માણસ છે. ‘કલકત્તા’માાં હૂાંડી અને વ્યાજ વટાવનો 

િાંિો છે. તો કહ્ુાં કે તમારે ઘોંઘાટ જોઈએ છે. ઘોંઘાટ સમજો છો? અમારી કાકિયાવાડી ભાષા છે. 
કોલાહલ. પપ્પા! તમારે કોલાહલ જોઈએ છે. આમ જોઈએ અને આમ જોઈએ. તમને ધનવૃધત્ત નથી 

ર્ોિતી. 

જુઓ! ‘અમે તો હૃદયકમળમાાં ધસ્થત, સવગ કમગથી ધવમુક્ત, ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત 

અનુભવીએ છીએ,...’ અમ ેતો આનાંદમાાં છીએ એમ કહે છે. આહાહા..! નગ્ન મુધન માત્ર વસ્ત્ર 

છોડ્યા એટલુાં નધહ. એવુાં નગ્નપણુાં તો અનાંતવાર થયુાં. પાંચમહાવ્રતના ધવકલ્પ અને અઠ્યાવીસ 
મુલર્ુણ અનાંતવાર પાળ્યા. એ ચીજ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? હુાં તો સવગ કમગથી મુક્ત. ‘ર્ુદ્ધ આત્માને 

એકને...’ ભાષા જુઓ! ‘એકને...’ સાથે બીજો ધવકલ્પ નધહ. આહાહા..! આ મુધનપણુાં. આહાહા..! 
લોકોએ હજી મુધનપણુાં સાાંભળ્યુાં જ નથી અને થઈ ર્યા મુધન. આહાહા..! 

કહે છે કે ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત...’ ધનરાંતર અમારા આનાંદનો અનુભવ અમને છે. 

અાંદર રાર્ અને ધવકલ્પનો ધમક્શ્રતભાવ નથી. તેનુાં નામ મુધનપણુાં અને મોક્ષમાર્ગ છે. આહાહા..! 
‘કારણ કે અન્ય કોઈ પ્રકારે મુક્ક્ત નથી, નથી, નથી જ.’ ‘ि खलु ि खलु’ આહાહા..! પોતાનો 

ધનજાનાંદ ભર્વાન, તેમાાં પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પથી રધહત અાંતરનો અનુભવ કરવાથી મુક્ક્ત થાય 

છે. એ ધસવાય કોઈ કિયાકાાંડથી મુક્ક્ત-ફુક્ક્ત થતી નથી. આહાહા..! લ્યો, ‘નથી, નથી નથી જ.’ 
પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાાં કહે છે, સાંસારી અને ધસદ્ધ બન્ને પયાગય અમારામાાં નથી. પહેલા તો કહ્ુાં હતુાં 

કે ધવભાવ અમારામાાં નથી. પછી કહે છે કે સાંસારની ધવકારી પયાગય અને મુક્ક્તની અનાંતઆનાંદ 

પયાગય એ વ્યવહાર છે, વ્યવહાર છે. એક સમય... એક સમય.. અનાંત.. અનાંત... અનાંત... અનાંત... 
અનાંત... અનાંત... આકદ અાંત ધવનાની ચીજ, તેની પાસે એક સમયની અવસ્થા વ્યવહાર છે. તેને 

છોડીને અમે તો ધત્રકાળી આનાંદકાંદમાાં રમીએ છીએ. તેનુાં નામ િમગ છે. એ કહે છે.   

  (શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ર્ુરદેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૩, સોમવાર, તા. ૨૯-૩-૧૯૭૧ 
 ગાથા - ૧૯, શ્લોક - ૩૬, પ્રવચન નં. ૨૭ 

 

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર. ૧૮ ગાથા પૂરી થઈ. ૧૯મી ગાથા. 

दव्वत्थिएण जीवा वत्थदत्थित्ता पवु्वभत्थणदपज्जाया।  
पज्जयणयणे जीवा सजंतु्ता होंत्थि दुत्थवहते्थहं ।। १९।। 
પૂવ ોક્ત પયાાયોથી છે વ્યનતરરક્ત જી વ દ્રવ્યાન થાકે; 

િે ઉક્ત પયાાયોથી છે સંયુક્ત પ યાાયાન થાકે. ૧૯. 

ટીકા :– ‘અહીં બન્ન ેિયોિું સફ ળપણું કહ્ુ ંછે.’ એટલે કે આત્મા શુદ્ધ નિ કાળ દ્રવ્ય હોવ ા  

છતાં એિી પયાાય–અ વસ્થામાં–સંસા ર અિે નસદ્ધદ શા થાય છે. વ સ્તુ છે એ તો નિ કાળ ધ્રુ વ શુદ્ધ  
પરમ સ્વભા વભાવરૂપ છે. પણ એિી સાથે પયાાય િથી એમ કહ્ું હતું. પણ પયાાય, પયાાયમાં છે. 

અહીં તો જો કે વ્યંજિપયાાય લેશે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ  પોતે શુદ્ધ નિદાિંદ આિંદ, જ્ઞાયકભ ાવ, 

એ જ વસ્તુ નિશ્ચયિયિો નવષય છે. પણ એિી સાથે પયાાય િથી. એમાં િથી પણ પયાાયમાં  
પયાાય િથી એમ િનહ. પયાાય છે. વ્યવહારિયિો નવષય છે. પણ અહીંયા તો વ્યંજિપયાાયિે 
પયાાય કહીિે ટી કાકાર નિષેિ કરશે. 

જુઓ! ‘ભ ગવાિ અહંત   પરમે શ્વરે...’ સવાજ્ઞદેવ પરમેશ્વર  વીતરાગ પરમાત્મા એ ‘બે િયો 

કહ્ા છે : દ્રવ્ય ાનથાક  અિે પયાાય ાનથાક.’ જુઓ! આ તત્ત્વ  આ રીતે છે એ રીતે િ સમજે તો એિે 

એકાંત અજ્ઞાિ થાય છે એમ  સમજાવે છે. એકલું દ્રવ્ય જ છે અિે પયાાય િથી, તો એ નમથ્યાદૃનિ 
થઈ જાય છે. પયાાય છે અિ ેદ્રવ્ય િથી, વસ્તુ િથી તો પ ણ નમથ્યાત્વ એક ાંત થઈ જાય. સમજાણું 

કાંઈ? પરમ સ્વભાવિું વણા િ ખૂબ આવ્યું કે જેમાં નસ દ્ધ અિે સંસાર બે દશા જ િથી. એ વાત  

નિશ્ચયિી દ્રવ્યાનથાક વસ્તુદૃન િએ બરાબર છે. પણ એમાં પયાાય િથી એમ િથી. પયાાય–અવસ્થા 
છે, હાલત છે. સમજાણું કાંઈ? એ અવસ્થાિે િ માિે એ તો એકાંત અજ્ઞાિ છે. 

સંસાર અ વસ્થા છે. િાર ગ નતિી અવસ્થાઓ વ્યંજિપયાાયિી દશા છે. મોક્ષ પણ એક 
નિમાળદશ ા છે. એવો અરર હંત ભગવાિિ ો ઉપદેશ બે િયથી છે. નિશ્ચયથી અિે પયાાયથી. 

નિશ્ચયિે અહીંયા દ્રવ્યાનથાકિય કહ્ો છે. જુઓ આવે છે. દ્રવ્યાનથાક–પયાાયાનથા ક. હવે દ્રવ્યાનથાક 

કોિે કહે વું? કે ‘દ્રવ્ય જ જેિો અ થા એટલે પ્રયોજિ છે....’ વસ્તુ દ્રવ્ય એટલે નિકાળી જ્ઞાય ક 
આિંદસ્વરૂપ, એ જે િયિું પ્રયોજિ દ્રવ્ય છે, વસ્તુ છે, તે િયિે દ્રવ્યાનથાક કહેવા માં  આવેછે.  

ફરીિે. િય એટલે જ્ઞાિિો એ ક અંશ છે. જ્ઞાિિ ો એક ભા ગ. શ્રુતજ્ઞાિપ્ર માણિો એ ક ભાગ. 
શ્રુતજ્ઞાિ પ્રમાણ એ પણ એક પયાાય છે. હવે શ્રુતજ્ઞાિ પ્રમાણિા બે પ્રકાર. એક દ્રવ્યાનથાકિય 
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અિે એક પયાાયાનથાકિય. વ સ્તુ આ રીતે સ મજ્યા ન વિા અિારદથી ગોટો ઊઠ્યો છે. ઘણા આત્મા  
એમ કહે કે શુદ્ધાત્ મા... શુદ્ધાત્મા.. પણ શુદ્ધ શું છે? તેિ ી પયાાયમાં શું છે? તેિ ા જ્ઞાિ નવિા શુદ્ધપણું 

એકાંતે માિે તો એિે પયાાયિું જ્ઞાિ િથી, એ નમથ્યાદૃનિ  છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, જેિું પ્રયોજિ 

દ્રવ્ય-અથા. જે જ્ઞાિિો અંશ છે, એિું પ્રયોજિ દ્રવ્ય છે. વ સ્તુ-વ સ્તુ એ િયિે દ્રવ્યાનથા કિય કહેવામાં 
આવે છે. આ બિું સમજવા િે માટે છે.  

‘અિે પયાાય જ જેિો અથા એ ટલે કે પ્રયોજિ છે...’ હાલત. આત્માિી પયાાય, અવસ્થા, 
દશા. િમા એક દશા છે, મોક્ષમાગા પણ એક દ શા છે, કાંઈ નિ કાળી વસ્તુ િથી. નિ કાળી તો ધ્રુવ  

નિદાિંદ શુદ્ધ છે. સમજાણું કાંઈ? તો કહે છ ેકે જે જ્ઞાિિું પ્રયોજિ વતામાિ અવસ્થ ા હાલત, દશા 

છે, એિે અહીં પયાાયાનથાકિ ય કહેવા માં આ વે છે. છે િે? પયાાયાનથાક–અથા. પયાાય જેિું પ્રયોજિ 
છે એિે પયાાયિય કહેવા મ ાં આવે છે. ‘એક િયિે અ વલંબ તો ઉપદે શ ગ્રહવાયો ગ્ય િથી...’ 
આહા હા..! એકલો નિશ્ચ યિયિો જ ઉપદેશ અિે પયાાય િથી, એવો ઉપદેશ ગ્ર હવા યોગ્ય િથી.  

મુમુક્ષુ :– ગ્ર હવાય ોગ્ય િથ ી  એટલે શું? 

ઉત્તર :– જાણવાયો ગ્ય અિે આદરવાયોગ્ય િથ ી. એ ઉપદેશ આદરવાલાય ક િથી. એ 
વસ્તુિ ું સ્વ રૂપ એમ િથી. સ મજાણું કાંઈ? 

‘એક િયિે અવલંબ તો...’ નિશ્ચયિ ે જ અવલંબે અિે પયાાયિે જ અવલંબે, બેમાંથી 
એકિે (અવ લંબે), એ વ સ્તુ અજ્ઞાિ છે, ખોટી છે. સમ જાણું કાંઈ? ‘એક િયિે...’ એટલે જ્ઞાિિા 

એક અંશિે, નવષય કરતો, ‘અ વલંબ તો ઉપદે શ...’ જાણવાયો ગ્ય િથી, આદરવાયોગ્ય િથી. ‘પણ  

તે બન્ને િયોિે અવલંબ તો ઉપ દેશ ગ્ર હવાયોગ્ય છે.’ જ્ઞાિ તો બન્ને િયોિું કરવાલા યક છે. ઝીણું 
તત્ત્વ છે. આમ તો બિ ા શુદ્ધ.. શુદ્ધ તો ઘણા કરે છે. અભેદ છે િે શુદ્ધ છે. પણ અભેદ છે, શુદ્ધ છે 

એ શું? અિે તારી દશામાં શું? સંસારીદશા પણ જો શદુ્ધ હોય તો તો એિે શુદ્ધતાિો આિંદ હોવો 

જોઈએ. એિી દશામાં ભૂલ છે અિે ભૂલ ટળીિે દશા નિમાળ થાય એ પણ એક દશા છે, એ કાંઈ 
નિ કાળી િ ીજ િથી. સમ જા ણું કાંઈ? કહો, ‘વસંતીલ ાલજી’! આવું છે. 

‘બ ન્ને િયોિે અવલંબ તો...’ નિ કાળી વસ્તુ સમજાવે એ િય અિે વતામાિ અવસ્થા 
નવકા રી, અનવકા રી મુક્ક્ ત આરદ એ દશાિે જણાવે, એ િયિો ઉપદેશ જાણવાયોગ્ય  અિે આદરવા  

યોગ્ય છે. સ મજાણું કાંઈ? એકલ ો આત્ મા કુટ સ્થ છે, ધ્રુવ જ છે. તો ત ો પછી કુટ સ્થ હોય એિ ે 

સમજવાિું કાંઈ રહેતું િથી. એિે કાંઈ આિંદ પ્રગ ટ કર વો અિે આિંદિો અિુભ વ  કરવો એ તો 
રહેતું િથી. ‘પંરિતજી’! એવી વાત છે. ઝીણી વાત છે, ભાઈ! 

‘સત્તા ગ્રાહક (–દ્રવ્યિ ી સત્તાિે જ ગ્રહણ કરિ ારા) શુદ્ધ દ્રવ્ય ાનથાક  િયિા બળે...’ હવે શું 
કહે છે? બે િયિો ઉપદેશ  ગ્રહવાલાય ક, જાણ વાલ ાય ક બરાબર છે. હ વે જે આત્ માિી નિ કા ળ 

સત્તા એકરૂપ, ધ્રુવ સત્તા (છે) એ ‘સત્તા ગ્રાહક (–દ્રવ્યિી સત્ત ાિે જ ગ્ર હણ કરિારા) શુદ્ધ દ્રવ્ય ાનથાક 
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િયિા બળે...’ શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવિા જ્ઞાિિા બળે ‘પૂ વોક્ત વ્યંજિપયાાયોથી મુક્ત તેમ જ અમુક્ત 
(–નસદ્ધ તે મ જ સં સાર ી) સમ સ્ત જીવ રાનશ સવા થા વ્યનતરરક્ત જ છે.’ શું કહે છે? ભગવાિ આત્મા  

મહા સત્તા નિ કાળી ધ્રુવ, એ  દૃનિિા બળે, તે સંસારી જીવ હોય કે મુક્ત નસદ્ધ હોય, બને્ન 

‘વ્યંજિપયાાય ોથી  મુક્ત તેમ  જ અ મુક્ત (નસ દ્ધ તેમજ સંસારી)..’ એ વ્યંજિપયાાયથી સ વાથા  
વ્યનતરરક્ત જ છે. વસ્તુિ ી દૃનિએ નિ કાળ વસ્તુ છે, એમાં એ િાર ગનતિી આકૃનત વ્યંજિ આરદ 

પયાાય એમાં છે િ નહ. 

‘પૂ વોક્ત વ્યંજિપયાાયો થી મુક્ત...’ એટલે નસદ્ધ અિે સંસારી બન્ને ‘સ મ સ્ત જીવ રાન શ 

સ વાથા વ્યનતરરક્ત જ છે.’ જોયુંિે! વસ્તુ જે સત્તા િૈતન્ય ભગવાિ પૂણાાિંદ પ્રભુ ધ્રુવ, એ અપેક્ષાએ 

તો એિી આ િાર ગનતિી આકૃનતિો વ્યંજિપયાાય, એમાં છે િનહ. નસદ્ધિે પણ િથી અિે સંસારીિે 
પણ િથી. સમજાણું કાંઈ? આ બિું સમજવું પિશે. ઉપર ઉપરથી આ લઈ લીિુ ં કે આ આત્મા 

છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે. પણ પાછી એિી પયાાયો શું? એિે પયાાયથી મુક્ત કેમ કહ્ો? પહેલું તો 

કીિું કે બે િયિો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો. વળી પા છું અહીંયા કહ્ું કે એ તો દ્રવ્ય ાનથા કિયથી દ્રવ્ય  
જોઈએ તો વ્ય ંજિ પયાાયોિો એમાં અભાવ છે. પણ પયાાયમાં પયાાય છે. સમજાણું કાંઈ? 

‘સમ સ્ત જી વરાન શ...’ સમસ્ત જીવરાનશ માં સંસા રી અિે  મુક્ત બિા. વ્યંજિપયાાય એટલ ે 
આકૃનત િાર ગનતિી પયાાય વસ્તુમ ાં છે જ િનહ. વસ્તુમાં, હોં! સત્તાગ્રાહ ક દ્રવ્યાનથાકિ યમાં. ‘કેમ? 

‘सव्व ेसदु्धा हु सदु्धण्या’’ કારણ કે શાસ્ત્રમ ાં કહ્ું છે કે શુદ્ધિયે બિા આત્મા ઓ શુદ્ધ જ છે. 

શુદ્ધદૃનિએ બિા ભ ગવાિ પૂણાાિંદ પ્રભુ નિમાળ શુદ્ધ જ છે. એમાં અશુદ્ધ છે એમ  આવતું િથી. 
શુદ્ધિયિી સત્તા ગ્રાહ ક દૃનિ માં એિી વાસ્તન વક કાય મસ ત્તા જે વસ્તુિ ી  છે, એિે જાણ િારિા બળિી  

દૃનિએ વ્યંજિપયાાયથી તો બંિે મુક્ત જ છે. કેમ ક ે‘सव्व ेसदु्धा हु सदु्धण्या’. શુદ્ધિયે બિા શુદ્ધ 
છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્ું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ આ તો બિું! કેટલુંક જા ણવું આમાં! 

મુમુક્ષુ :– િમા કર વો એ મ ાં િયિું શું કામ છે? 

ઉત્તર :– પણ િ મા િથી એ િી દશામાં ત્યારે એિે િમા કરવો છે. જો િ મા હોય ત ો િમા 
કરવો એમ ક્ યાંથી આવ્યું? તો િ મા િ થી ત્યારે શું છે? કે અિમા છે. 

મુમુક્ષુ :– દ્રવ્યમ ાં પ ૂરેપ ૂરો ભયો છે િે? 

ઉત્તર :– ત્યાં ભલે ભયો હ ોય પણ અહીં અિમા છે એ િું  જ્ઞાિ કયાા નવિા િમાિી દૃનિ 
થશે શી રીતે? અિમાદશા છે. 

મુમુક્ષુ :– એવ ો બોજો લઈિે શું કરવા િાલે? 

ઉત્તર :– એય...! દશામાં અં દર અશુદ્ધતા છે. વસ્તુ શુદ્ધ છે. જો અશુદ્ધતા િ હોય તો િમા 

કરવો એ તો રહેતું િથી. એ  તો છે, બસ. થઈ રહ્ું, તો તો દશા જ શુદ્ધ છે. એમ િ થી. સમ જાણ ું 
કાંઈ? 
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‘એવું (શાસ્ત્રિું) વ િિ હ ોવાથી.’ પાછો ખુલાસો કરે છે. ‘ન વભાવવ્યંજિપયાાયાનથાક  િયિા 
બળે...’ હવે આ નિ કાળી દ્ર વ્યાનથાક મ હાસત્ત ાિે જોવે તો એમાં પયાાય છે જ િનહ. નસદ્ધિે અિે 

સંસારીિે વ્યંજિપયાાય છ ેજ િનહ. એ તો બિા આવી ગયા. કહો, સમજાણું કાં ઈ? આ બિું રાતે 
પૂછે તો આકરં પિે એવું છે. ‘પોપટભાઈ’! જવાબ દેશે. ઠીક.  

અહીંયા તો કહે છે, વસ્તુિ ી નસ્થત વણાવે છે. વસ્તુ આવી છે કે દ્રવ્યાનથાક મ હાસત્તા 

નિ કાળથી જોઈએ તો, એ  દૃનિએ તો એમાં વ્યંજ િપ યાાય કે પયાાય એકપણ િથી. પણ 
વ્યંજિનવભાનવક-નવ કારીપયાા ય એમ લે વી છે અહીં તો અ ત્યારે. ‘નવ ભાવવ્યંજિપય ાાયાન થાક િયિા 

બળે તે સ વા જીવ ો (પૂવોક્ત વ્યંજિપયાાયો થી) સંયુક્ત છે.’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ખુબી આમાં 

(એ કહ ી કે) નસદ્ધ પણ નવકા રી પયાાયસનહત છે એમ કહે  છે. એય..! ધ્યાિ રાખવા જેવી વાત છે. 
‘ન વભા વવ્યંજિ પયાાયાન થાક િયિા બળે...’ પહેલામાં એમ લીિું હતું કે સત્તાગ્રાહકિયિા બળે. 

અહીંયા નવભા વવ્યંજિ પયાાયિા બળે. એમ લીિી. એકલી પયાાય િથી લીિી. બિી અથાપ યાાય. 

નવભાનવકવ્યંજિ આકૃનત આ મિુષ્ય પ્રમાણે અંદર જી વિે આકા ર થાય છે. આ શરીર િનહ, જિ  
િનહ. મિુષ્ય િો આકાર થાય, દેવિો, જે જે અવતાર. એ વ્યંજિપયાાય નવભાનવક, એિાથી ‘િયિા 

બળે તે સવા જીવો (પૂવ ોક્ત વ્યંજિપયાાયો થી) સંયુક્ત છે.’ શુદ્ધ દ્રવ્યાનથાકિયથી સંયુક્ત િથી. 
પયાાયાનથાકિયથી સ વા જીવ સંયુક્ત છે. બે વાત થઈ. 

નસદ્ધ હો કે સંસારી હો, અં તર ધ્રુવ સ્વભા વ મહા સત્તા િી  દૃનિએ જોઈએ તો એ બન્ને 

વ્યંજિપયાાયથી રનહત છે. પણ નવભાવવ્યંજિપયાાયિી વતામાિિી દૃનિ એ જોઈએ, 
નવભાવવ્યંજિપયાાય એિા બળે જોઈએ તો બિા જીવો નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત જ છે. નસદ્ધ 

સનહત. હમણા પ્ર શ્ન કહે શે. નસદ્ધિે કેમ? કે પૂવે હતું એિી અપેક્ષાએ. નસદ્ધિે પૂવે હતીિે? એ 
િૈગમિયે વતામાિમ ાં છે એમ કહેવ ામાં આવે. ભારે ભાઈ! 

મુમુક્ષુ :– વતામ ાિમાં? 

ઉત્તર :– વતામ ાિમાં કહેશે. હમણા કહેશે. પૂવાિૈગમિય િી અપ ેક્ષાએ. 

મુમુક્ષુ :– વતામ ાિમાં એમ કહેશે? 

ઉત્તર :– િૈગમિયિી અપ ે ક્ષાથી વતામાિ માં છે. 

મુમુક્ષુ :– વતામ ાિમાં િથી... 

ઉત્તર :– િ થી તો િથ ી એ તો બરાબર છે. પણ િૈગમિયે સવા જીવો કહ્ા િે? ‘તે સ વા 
જી વો સંયુક્ત છે.’ એમાં કોઈ જીવ બાકી િથી રાખ્યા. અશરીર ી પરમાત્મા નસદ્ધ થ ઈ ગયા. તે પણ 
અત્યારે નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત છે. કઈ રીતે? એ કહેશે. 

‘ન વશેષ એ ટલું કે–નસદ્ધ જીવ ોિે અથાપ યાાયો સન હ ત પરરણનત છે,...’ જુઓ! ઓલી કાઢી  

િાખી. વ્યંજિ જુદી નવકારી િે કાઢી િાખી. ફક્ત ગુણિી પરરણનત જ અથા છે. આિદં, જ્ઞાિ, શાંનત 
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એવા સ્વભા વિી દશા નસદ્ધ  ભગવાિિે, પરમાત્માિે છે. ‘પરંતુ વ્યંજિપયાાયો સનહત પરરણનત 
િ થી.’ નસદ્ધિે નવભાવવ્યંજિ પયાાય િથી. ધ્યાિ રાખજો. એમાંથી પ્રશ્ન ઊઠશે. ‘કેમ? નસદ્ધ જીવો 

સ દા નિરંજિ હોવાથી.’ નસદ્ધ પરમાત્મા અ શરીરી થયા  એ તો નિરંજિ શુદ્ધ થઈ ગયા. એિે હવે 
અશુદ્ધતા કે વ્યંજિપયાાય હોતી િથી. 

‘(પ્રશ્ન  :–) જો નસદ્ધ જીવ ો સ દા નિરંજિ છે...’ સદા નિરંજિ છે એમ તમે કહો છો. ‘ત ો 

બિા જી વો દ્રવ્યાન થાક તેમ જ પયાાયાન થાક બન્ને િયો થી સંયુક્ત છે એવ ો સૂિ ાથા વ્યથા ઠ રે છે.’ શું 
કહે છે? જ્ય ારે તમે એ મ કહો છ ો કે નસદ્ધ ભ ગવાિ સ દા નિરંજિ છે. અશર ીરી થ ઈ ગયા એ. 

સંસારિો િાશ કરી, નવ કારિો િાશ કરીિે પૂણાાિંદિી પ્રાનિ થઈ એ નસદ્ધ ભગવાિ સદા નિરંજિ  

છે એમ કહો છો. વળી એ ક બાજુ તમે કહ્ું કે બિા જીવો બે િય સનહત છે. જુઓ! અથાાત   ‘બિા 
જી વો દ્રવ્ય ાનથાક  તેમ જ પયાાયાન થાક બન્ને િયોથી સંયુક્ત છે’ એમ કહ્ું હતું આપે. 

મુમુક્ષુ :– સવા જી વ કહ્ું. 

ઉત્તર :– સવા જીવ એ મ લખ્ યું છે. 

‘બિા જીવો દ્રવ્યાન થાક તેમ જ પયાાયાન થાક બન્ને િયોથી સં યુક્ત છે (અથાાત   બિા જી વોિે 

બન્ને િયો લાગુ પિે છે) એ વો સૂિાથા (ગાથાિો અથા) વ્યથા ઠરે છે.’ શું કહે છે? જ્યારે નસદ્ધ 

ભગવાિ પરમાત્મ ા જે દેહ રનહત થઈ ગયા, એિે જ્યારે તમે સદા નિરંજિ કહેશો, તો વળી એક 
બાજુ કહો છો કે દ્રવ્યાનથા ક અિે પયાાયાનથાક બંિ ે િયે બિા જીવો સનહત છે. તો એમાં 

વ્યંજિપયાાયસનહત છે એવું તો પાછું એ િયમાં આવી ગયું. અિે તમે નસદ્ધિે સદા નિરંજિ કહો 
છો. તો બેમાં પયાાયાનથાકિ યિો ઉપદેશ વ્યથા જાય છે. 

આ ઓઘે-ઓઘે આ બિા સામાનય ક અિે પોષા કરતા  હોય એિે સમજવું કઠણ પિે છે. 

શું છે આ જ્ઞાિ? આ કઈ જા તિું જ્ઞાિ? એય..! ‘ભીખાભાઈ’! આ વસ્તુ... ‘પ્રકાશદ ાસજી’! જુઓ! 

આ સમજ વાિી િ ીજ છે. આ મ ઓઘે-ઓઘે પકિી લે (એ િી િા પાિે છે). પયાાય િ હોય એમ કીિું 
હતું હમણાં સવા રમાં. પયાાય તો પ રિી છે. પયાાય પરિી િ થી, જીવિી છે. 

મુમુક્ષુ :– પયાાય પર િથી? 

ઉત્તર :– એ કઈ અપેક્ષાએ? 

મુમુક્ષુ :– દ્રવ્યથ ી પર િથી તો બન્ને એક થઈ જાય. 

ઉત્તર :– દ્રવ્યથી પર છે પણ પયાાયથી પોતામાં પોતા થી છે. પરિે લઈિે પયાાય છે એમ  

િથી. પરિે લઈિે પયાાય હોય તો તો દ્રવ્યમાં પયાાય રહી જ િનહ. થઈ રહ્ું. પયાાયાનથાકિયે પણ 

દ્રવ્ય મુક્ક્ ત અિે સંસારદશા રનહત થઈ ગયો, એમ િથી. આ મોટો ગોટો હજી મૂળમ ાં. પણ મૂળ 
પ્રયોજિ પકિે િનહ એટલે સમજ્યા નવિ ા બિું તુંબિી માં કાંકરા લાગે. 
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મુમુક્ષુ :– તુંબિી માં કોઈ રદ’ કાંકરા હોય જ િનહ. 

ઉત્તર :– કાં કરા િનહ પ ણ ઓલા સુ કા બી હોય િે? સુકાઈ જાય એટલે ખ ખિે.  

અહીં શું કહે છે? જુઓ! શાનંતથી, િીમેથી સમજો. એ ક બાજુ એમ કહ્ું કે આત્મામાં  બે 

િયિો ઉપદેશ ભગવાિિો છે તે બરાબર એણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. બરાબર છે? એક િયિો 

ઉપદેશ છે કે આ અવલંબિ કરવા જેવું િથી. એક વાત. હવે બે િયમા ં નિ કાળ સત્તાગ્રા હક વસ્ત ુ 

છે એ દૃનિએ જોઈએ તો એ માં પયાાય છે જ િનહ. હ વે પયાાયાનથાક નવભ ાવવ્યંજિપયાાયિી દૃનિએ 

જોઈએ. નવભાવવ્યંજિ આ કૃનત સંસારિા આ કાર-ન વ કાર, એિા થી જોઈએ ત ો  બિા જીવ ો 

નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત છે. િીજું. નસદ્ધ સદા નિરંજિ છે એમ જ્યારે આપ કહો, તો બિા જી વો 
પયાાયાનથાકિયે પણ નવભાવવ્યંજિપયાાયવાળા છે એ વાત વ્યથા જાય છે. કહો, સમ જાય છે કાંઈ? 
આ બિું વેપારીિે પકિવા જેવું છે, ‘વજુભાઈ’! 

મુમુક્ષુ :– આ િયિા જ્ઞ ાિિી જરૂર શું છે? 

ઉત્તર :– િય એ ટલે? જ્ઞાિ િો નવષય કરિ ાર. જે વ સ્તુ છે તેિ ો નવષય કરિ ાર તે િય. 
વસ્તુ કેવી છે એિે જાણ્યા નવિા િય જાણશે શી રીતે? વસ્તુિ ે એિા બે પિખા છે, એિે બે પિખાિે 

જાણવાિો જે  િય એટલે જ્ઞા િ, એ જ્ઞાિિો ન વષય તે દ્રવ્ય  અિે પયાાય છે. માટે િય જા ણવી જોઈએ. 

અત્યાર સુિી શુદ્ધ-શુદ્ધ બહુ આવતું એટલે આ વ ળી જરી ગુંિવાિ ો આખો ઊભો થશે. પણ જ્ઞાિિા 
જ ઠેકાણા િ મળે ત્યાં એમાં... વાત કરી ઇ સમજાય છે કાંઈ? 

એક બાજુ આપ એમ કહો છો કે બે િયિો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો. વળી બીજી રીતે   એમ 
કહો છો કે પયાાયાનથાકિયે નવભાવ-નવ કારિી આ કૃનતિા પયાાયે બિા જીવો સનહત છે. એક બાજુ 

કહો છ ો કે નસદ્ધ ભગવ ાિ સદા નિરંજિ છે. તો પયાાયાનથાકિયે નવકારી વ્યંજિપયાાય સનહત છે 

એ વાત શાસ્ત્રિો ઉપદેશ વ્યથા જાય છે. આહાહા..! ‘જેઠાભાઈ’! એિી રમતુ ં દ્રવ્ય અિે પયાાય 

બેમાં છે. બહ ારમ ાં કાંઈ છે િનહ. બહાર બહ ાર બિું દૂર િું. આહાહા..! 

‘ઉત્તર :– વ્યથા િથ ી ઠરતો...’ જે પયાાય એટલે અવસ્થાદૃ નિએ નવકારી આ કૃનતિા પયાાયો 
બિા જીવ ો કહ્ા હતા એ  વાત ખોટી પિતી િથ ી. અિે સદા નસદ્ધ નિરંજિ  કહ્ા અ િ ે 

પયાાયાનથાકિયે બિા ન વભા વ-નવ કારવાળા કહ્ા, એ વા તમાં નવરોિ આવત ો િથી. કેમ? કેમ િ થી 

આવતો? ‘નિ ગમ એ ટલે નવકલ્ પ; (ભેદ) તેમ ાં હોય તે િૈગ મ.’ િીિે ખુલાસો છે, જુઓ! િીિે િોટ. 
‘જે ભૂતક ા ળિા પયાાયિે વતામ ાિવત   સંકક્લ્ પત કરે...’ ગયા કા ળિી દશ ા થઈ ગ યો હોય એ  
વતામાિ છે એમ કહે, એ એક િૈગમિય જ્ઞાિિા અંશિ ો  ભાગ છે. 

‘ભન વષ્યકા ળિા પયાાયિે વતામ ાિવત   સંકક્લ્ પત કરે,...’ એ પણ એક િૈગમિય. જ્ઞાિિા 

અંશિું પૂવાિું વતામાિ અિે ભનવષ્યિું વતામાિ જણા વવું  એ પ ણ એક િયિો ન વષય છે. ‘અથવા 

કંઈક નિષ્પન્નયુક્ ત અિે કઈંક  અનિષ્પન્નયુક્ ત વતા માિ પયાાયિે સ વાનિષ્પન્નવત   સંકક્લ્ પત કરે, 



ગાથા - ૧૯, શ્લોક - ૩૬           પ્રવચન નં. ૨૭                                       345 

તે જ્ઞાિિે (અથવા વ િિિે) િૈગ મિય કહે છે.’ નવસ્તાર છે, બાપુ! એ િૈગમિય એટલે ભૂતકાળિી 
દશા અત્યારે કહેવી, ભનવષ્યિી દશા અત્યારે કહેવી એિું િામ િૈગમિયિો નવષય છે. એ પણ 
એક જ્ઞાિ કરવાલાય ક છે. સમજાણું કાંઈ? 

‘તે િૈ ગમિય િણ  પ્રક ા રિો છે : ભૂત િૈ ગમ, વતામાિ િૈગ મ અિે ભ ાવી િૈગ મ. અ હીં 

ભૂત િૈ ગમિયિી  અપેક્ષાએ ભ ગવંત ન સદ્ધોિે પણ...’ લ્યો. નસદ્ધ ભગ વાિ અશ રીરી આત્મા થયા, 

પણ પૂવે તો સંસારી હતા િે? કે નસદ્ધ જ હતા? અિારદ નસદ્ધ છે એ અપેક્ષાએ અહીં વાત િથી. 
એ અશરીરી આત્મા વસ્તુ સ્વરૂપ એવું છે  એવું દશામાં જેિ ે પ્રગટ થઈ ગયું, એ દશામાં પહેલા  

સંસારીજી વ (હતા), એ સંસા રી હતા. એ પણ એકેનન્દ્રય િાર ગનત માં હતા. નવ કા રી અંશપણે હતા. 
આહા હા..! સમ જાણું કાંઈ? 

‘અહીં ભૂત િૈગમિયિ ી...’ ગયા કાળિ ા અંશિી ‘અપેક્ષાએ ભ ગવંત ન સદ્ધોિે પણ 

વ્યંજિપયાાયવ ાળાપણું અિે અ શુદ્ધપણું સંભવે છે,...’ એ ગયા કા ળિી અ પેક્ષાએ એિે 
વ્યંજિપયાાય અિે અશુદ્ધપણું વતામાિ છે એમ સંભવે છે. ગયા કાળિી અપેક્ષાએ. આહાહા..! 

એિી પયાાયમાં અશુદ્ધતા હતી િે? નવકાર દશામાં હતો િે? િ હતો તો નવકાર ટા ળીિે નિનવાકાર 

થયો શી રીતે? આત્યંનતક દુુઃખથી મુક્ત થાઓ, એમ કહ્ું િે? તો દુુઃખ હતુ ં િે? મુક્ક્ ત એટલે 
આત્યંનતક દુુઃખથી સ વાથા છૂટી જવું. પણ ત્યારે પહેલું દુુઃખ હતું િે? એ દુુઃખથી મકુ્ત થયા ત્યારે 

દુુઃખ િથી. પણ દુુઃખ તો પહેલી દશ ામાં હતું. એ પહેલી  દશાિો આ રોપ કર ીિે વતામ ાિમાં છે એમ  

કહેવું એ િૈગ મિયિો નવષ ય છે. આહા હા..! વેપારી મ ાણસિે જરી... એય..! ‘નશવલા લભાઈ’! 
ઉપર ઉપરિું નિશ્ચયિું હતું એ ઠીક લાગે. એ દ્રવ્યસ્ વ ભાવમાં સંસ ાર િથ ી, ભેદ િથી, એકલો 
પયાાય પણ િથી. 

મુમુક્ષુ :– એ તો અસત   છે, એિું અમારે શું કામ છે. એ અસત   છે એમ તો લખ્યુંછે. 

ઉત્તર :– શેમાં અસત   પ ણ? દ્રવ્યમાં અસત   છે. તેિ ી અવસ્થામ ાં સત   છે. 

મુમુક્ષુ :– એિી અમ ારે શું નિંતા છે? 

ઉત્તર :– નિંતા કઈ અપેક્ષા એ નિંતા િનહ? અમારા સ્વ ભાવમાં એ નવભા વ િથી. નવ ભાવ, 

નવભાવમાં હો, પણ અમે જ્ યાં દૃનિ મૂકી છે એમાં એ િથી. એટલે અમ ારે ટા ળવું કે રાખવું કે છે 

એિું અમારે શું કામ છે? એમ કહે છે. પણ પયાાયમાં છે (એમ) રાખ ીિે (વાત છે). સ મજાણું કાંઈ? 
(શ્રોતા :– મે ળ કરવો કઠણ  પિે.) આહાહા..! વીતરા ગ કીિું િે પહેલું અરરહંત ભગવાિિા બે 
િયિો ઉપદેશ છે. 

મુમુક્ષુ :– પહેલેથ ી જ એમ આવે છે. 

પૂજ્ય ગુરદેવ શ્રી :– પહેલે થી ઉપા િેલું છે. વ સ્તુિ ો પયાાય અંશ છે કે િન હ? દશ ા છે કે 
િનહ? દશા િ હોય તો કાયા તો બિુ ં દશામાં છે. સંસારદશા, મોક્ષમાગાદશા, મોક્ષદ શા એ બિી 
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દશા છે. વસ્તુ તો નિ કાળી ધ્રુવ નિદાિંદ મૂનતા ધ્રુવ છે. િમા એ દશા છે. િમા એ કોઈ ગુણ અિે 
નિ કાળી વ સ્તુ િથી. અજ્ઞાિ અિે નવકાર એ પણ એક દશા છે. સમજાણું કાંઈ? આ બિા વેપારીિ ે 

આ બિું કહેવું. એય...! ‘મલુકિંદભ ાઈ’! ઓલા આિા અવળા ગોળા માયાા હોય િે. અિે સ્થૂળ 

સ્થૂળ મ ોઢા આગળ કલ્પાઈ ગયું હોય, એિે (એમ લાગે) આ શું વળી! મૂ ળ સમજણિ ા ઠેકાણા િથી, 
કહે છે.  

પયાાય આત્મામાં નસદ્ધિે પણ પૂવે હતી એ ગણીિે વતામાિ છે એમ િૈ ગમિયથ ી કહેવામા ં 
આવે છે. એ નસ દ્ધ ભગ વાિ િે પણ ભૂતકાળિી અપેક્ષા એ, રાજા હ તો, પણ પછી રાજાથી ઊઠી 

ગયો અત્યારે. એ ક દાખ લો. સમજાય છે? તો પણ પૂવાિી અપેક્ષાએ એિે (એમ કહેવા ય કે), રાજા 
છે, ભાઈ! રાજા. કહેવાય કે િનહ? 

મુમુક્ષુ :– રાજા આવે એ ટલે .. 

ઉત્તર :– એ મ જ કહે િે. ત્યાં મૂળક્બનદ્ર માં... િનહ? ત્યાં ઉતયાા હતા. રદ ગંબર ર ાજા હતા. 

રાજા હત ા. એિા મકાિ અત્યારે જુઓ તો બિાં ઊંિ ા થાંભલા િે બિું. હવે તો ક્બિા રા ઘસા ઈ  

ગયા. પણ રાજા. એિે રાજ તરફથી મ ળે છે કાંઈક. વષાાસિ મળે. પણ શેરઠ યા અત્યારે. પણ રાજા 
હતા એ લોકો. િામ ભૂલી ગયા. ‘જગદીશ’ એવું િામ હતું. રદગંબર છે. રાજા હતા. અત્યારે રાજા 

કહેવાય છે. મકાિ ો જુઓ તો  મોટા ઊં િા થાંભ લા. સમ જ્ યા િે? હવે તો ઘસાઈ ગયા. િવા કરવાિું 

કાંઈ ઓલું િથી. પણ એિે રાજ તરફથી આજીન વકા માટે કાંઈક હજારો રૂનપયા મ ળે છે. તો એમ 
કહેવાય કે આ રાજા હતા. રાજા હતા િનહ પણ રાજા છે એમ પણ કહેવાય છે. આ રાજા માણસ  

છે એ તો જુદી વાત, હોં! એ તો વળી ભોળાિે રાજા કહે વાય. મૂખા એટલે રાજા માણસ છે. એમ 

િથી કહેતા? એટલે મૂખા િ કહેતા મ ીઠો શબ્દ વાપયો. રાજા મ ાણસ છે, ભાઈ! એટલે શું? મૂખાા 
છે એમ. આ તો ગયા કા ળિા રાજા હતા એિે વતામાિમાં રાજા તરી કે ઓળખ ાવવા એવો પણ  

એક િયિો નવષય કહેવા માં  આવે છે. અિે આ કુંવ ર થાય  તો એમ કહે, જે રાજાિા હોય તો કહે 

એ તો રાજા છે. ભનવષ્યમાં રાજા થવાિા. તીથં કર ભનવષ્યમાં થવાિા એિે વતામાિમાં તીથંકર 
કહે. 

મુમુક્ષુ :– તીથં કરિા ગભા કલ્યાણક... 

ઉત્તર :– તીથં કરિા ગભાક લ્યાણક. તીથંકર દીક્ષા લે છે. એ ક્યાં તીથંકર હતા? તીથંકર 

તો કેવ ળી થ ાય ત્યારે હોય. બોલાય તો એમ જ બોલાય િે. ભગવાિ જન્્યા, તીથંક ર જન્્યા એમ 
કહે લ્યો. પણ તીથં કર તો તેરમે ગુણસ્થાિે થશે. પણ એ વાત વતામાિ માં કહેવી એવો એ ક 

િૈગમિયિો નવષય છે. જ્ઞાિ િે ભૂત-ભનવષ્યિે લંબાવીિે  વતામાિમાં કહેવું એ વો પણ એક નવષય  
છે. 
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કેમ કે ‘ભગ વંત નસદ્ધ ોિે પણ વ્યંજિ...’ એટલે આ કૃનત નવભાવ વ્યંજિપયાાય પણ છે  અિે 
અશુદ્ધપણું પણ છે, લ્યો. ‘કેમ કે પૂવા કાળે તે ભગવંતો સં સાર ીઓ હત ા...’ પહેલા એ િાર ગનતમાં 

રખિતા હતા. આ હાહ ા..! અિારદ સંસારમાં તીથં કરો પણ પયાાયમાં ભૂતકાળમાં એ િાર ગનત 

અિંતવાર કરી. એ નવકારી પયાાય છે. એિા અક્સ્તત્વમાં છે. પયાાયિા અક્સ્તત્વ માં હતી. એિે 
વતામાિમ ાં કહેવી એ  િૈગ મિયિો નવષય છે. ‘પૂ વા કા ળે તે ભગ વંતો સંસા રીઓ  હ તા એ વો 

વ્ય વહા ર છે.’ એવો વ્યવહાર છે એમ કહે છે. પૂવ ે સસંારી હતા એમ અત્યારે કહેવું એવો એક 
વ્યવહાર છે. 

‘બ હુ કથિથી શું? સ વા જીવો બે િયોિ ા બળે શુ દ્ધ તેમ જ અ શુદ્ધ છે એવ ો અથા છે.’ લ્યો. 

બિા જી વો નિ કા ળીિી અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે. વતામ ાિ નિ કાળ શુદ્ધ છે. અિે પયાાયે શુદ્ધ થયેલા કે 
અશુદ્ધ રહેલ ા બેયિે, સવા જીવિે વતામાિ માં અશુ દ્ધ કહેવામાં એ પણ એ ક િય િો નવષય છે. 

સમજાણું કાંઈ? જેણે પયાાય માિી િથી એિે આ વ ાત કો ઈ રીતે િ બેસે. એ પયાાય છે, એ અવસ્થા 

મિાવવા, વસ્તુિ ી નસ્થત મ િાવવાિ ી આ શૈલી ઊભી કરી. સમજાણું કાંઈ? પયાાય િહોતી. પયાાય 
છે જ િનહ... પયાાય છે જ િનહ. શેમાં િથી? દ્રવ્યમાં િથ ી–નિ કાળી વસ્તુ માં િથી. વતા માિ દશામાં 
િથી તો કાયા તો પ યાાયમાં થાય છે. 

મુમુક્ષુ :– પયાાય તો કાયા કયાા જ કરે છે, આપણે શું કામ છે? 

ઉત્તર :– એ પ ણ ક્યારે? દ્રવ્ય સ્વભાવિો અિુભવ થયો  ત્યારે. એકલી પયાાય... પયાાય.. 
કયાા કરે. કોિા  નવિા? શે માં થશે? પયાાય, પયાાયિું કાયા કરે. શેમાં પણ? કો ણ? વસ્તુ જે 

જ્ઞાયકભ ાવ ધ્રુવ નિ દાિંદ સ્વરૂપ છે, એવો અિુભ વ દૃન િમાં આવ્યો. બસ પયાાય, પયાાયિું કામ 

કરશે જ હવે. દ્રવ્ય એ પ યાાયિું કામ િનહ કરે. છેલ્લ ી ગ ાથાિો આ અટપટો નવષય છે. જીવદ્રવ્યિો 
અનિકાર છે િે? તો દ્રવ્યિું પૂ રં રૂપ તો દ્રવ્ય અિે પયાાય બે થઈિે થાય છે. ‘પંરિતજી’! જીવ 

અનિકાર છે િે? જીવિો અનિકાર દ્રવ્યે એટલે નિ કાળ સત્તાગ્રા હ ક વસ્તુએ પણ છે અિે વતામાિ 

અવસ્થાએ પણ છે. એ વતા માિ અવ સ્થા વ્યંજિપયાાયવાળી સંસારમાં હતી, એિો  િાશ થઈિે 
નસદ્ધિે નિમાળ (પયાાય) થઈ. છતાં ભૂતકાળિી અપેક્ષાએ  પણ એિે અશુદ્ધતા છે, વ્યંજિપયાાય છે. 
બિા જીવોિે છે તો એ પણ ભેગા આવી ગયા. સમજાણું  કાંઈ? આરોનપતથી. 

મુમુક્ષુ :– વાસ્તનવ ક િનહ. 

ઉત્તર :— વાસ્તનવ ક વતામ ા િ િૈગમથી કહેવામાં આ વે છે. ભૂતિી અપેક્ષાએ છે. ભૂતિી 
અપેક્ષાએ (કહે) પણ વતામાિમાં છે એમ કહે વાય. 

મુમુક્ષુ :– વતામ ાિમાં એવ ો આરોપ થઈ શકે. 

ઉત્તર :– આ રોપ થઈ શકે. આ જીવિા અનિ કારિી છે લ્લી ગાથા પૂણાતાિી પયાાય સાથ ે 
બતાવવા મ ાટે બે િયિો (ન વષય લીિો). આ હાહ ા..! આમાં તો ઘણા પ્રક ારો આવ્ યા,હોં!  
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પહેલું એમ કહ્ું કે ભગવાિ અરરહંત પરમેશ્વરે બે જ્ઞાિિ ા અંશો કહ્ા. કે મકે એિો નવ ષય 
બે છે માટે. વ સ્તુ નિ કા ળી અિે વતામાિ દ શા. બે અં શો–નવષય છે. નવષય છે ત ો એ નવષયિે 

જાણિારા બે િયો કહ્ા. નવ ષય છે એ ક્ભન્ન િીજ છે. જાણિારં જ્ઞાિ તે ક્ભન્ન છે. એક િયે 

નિ કાળ છે એ િયિો નવષય છે. એક િય ે એિામાં વતામાિ અવસ્થ ા છે. િાહે તો સંસારી હો, 
વ્યંજિવાળી હો, નવ કા ર સન હત કે નસ દ્ધ પણ છે. એવ ો બે િયિો (નવષય છે). કેમ કે દ્રવ્યમાં બે 

પ્રકાર છે. દ્રવ્ય અિે પયાાય એિા અક્સ્તત્વમાં બે છે. માટે ભગવાિે બે િયિો ઉપદેશ કહ્ો છે. 
એ જાણવાલાયક છે. 

પહેલા એમ આવ્યું હતું કે દ્રવ્ય જેિું પ્રયોજિ છે તેિ ે દ્રવ્યાનથા ક કહ ીએ. પયાાય જેિી 

જરૂરરયાત, પ્રયોજિ છે તેિ ે પયાાયાનથાક કહીએ. સત્તા ગ્રાહકિયે વ સ્તુ સત  .. સત  ... સત  .. ધ્રુવ (છે). 
એ ગ્રાહકિયે એ માં પયાાય-ફયાાય છે જ િનહ. સત્તા નિ કાળી સત્તાિ ી ગ્રાહ કદૃનિએ, એિા બળે, 

એિા જોરે એ માં પયાાય િથી. અિે પયાાયાનથાકિયિા  બળે બિા જી વોિે પયાાય છે એમ નસદ્ધ કયું 
છે.  

ત્યારે વળી ફરીિે લીિું કે આ નસદ્ધ તો સદા નિ રંજિ આપ કહો છ ો િે. એિે તો અશુદ્ધતા 

િથી. નિરંજિ શુદ્ધ પરમાત્મા થઈ ગયા િે. સાંભળિે. ઇ કઈ અપેક્ષાએ કહ્ું? એિે પણ ભૂતકાળમાં 
એ અવસ્થા અશુદ્ધ હતી. િ ા ર ગનતિી આ કૃનત હતી. એિે  ટાળીિે થયા. એ ગઈ છે એ િે વતામાિમાં 
ઓળખા વવી, એવો એક િૈ ગમિયિો નવષય છે. સમ જાણું કાંઈ? 

િોખા લેવા જાતા હોય તો કહે શું લેવા જાવ છો? ભાત. ભાત તો હજી થયા પણ િથી. 

પણ એિે ઓળખાવવા માટે  (એમ કહે). ભાત કરવા છે િે.? (તો કહે), ભાત લેવા જાય છે. ઘરે 

રંિાણું. થોિું કાિું છે. ભાત થઈ ગયા. બેસી જાવ ખા વા. થોિું કા િું છે તો પણ એિે પૂણા િથી 
છતાં પૂણા છે એમ કહેવાિ ો  િયિો એક અનિ કાર છે. બેસી જા વ. પૂરા થઈ ગય ા, લ્યો. એમ કહ ે 

છે કે િનહ? શાક થોિું કાિું અિે થોિું પાકી ગયું હોય તો કહે બેસી જાવ. બે નમનિટમ ાં પાકી જશે. 

અનિષ્પન્ન છે એિે નિષ્પન્ન કહેવું. િથી પ્રાનિ એિી વતામાિ પ્રાનિ કહેવી એવ ો પણ એક (િય 
છે). કેમ કે એવો એ ક ભાગ છે. ભનવષ્યિી પ યાાય સાથે વતામાિિે સંનિ કરો તો એ વો ભાગ એિ ે 
લાગુ પ િે છે. સમજાણું? 

ત્યારે કહે, ત મે એમ કહ્ું વ ળી! સ વા જીવ ો વ્યંજિપયાાયવાળા બિા  જીવ ો છે. એ ક બાજુ 

કહ્ું નસદ્ધ નિરંજિ છે. તો બિા જીવો નવકાર વ્યંજિ-આકૃનતવ ાળા છે, એ શાસ્ત્રિો ઉપદેશ વ્યથા 

જાય છે. વ્યથા િથી  જતો. પૂવાિી અપેક્ષા લઈિે વતામાિ માં કહેવું એ અપેક્ષાએ વ્યથા  જતો િથી. 
કહો, સ મજાણું કાંઈ? કેટલું યાદ રહેશે આમાં? ‘પોપટભાઈ’એ તો કીિું છે કે કહીશું એમ કીિું. 

પેલી લાદીમ ાં કેમ બિું યાદ રહે છે? આઠ હાથ િાખવી, ફલાણી િાખવી, ઢીકણું િાખવી. જેમા ં 
જેિો રસ, એમાં જ એિો રંગ જામેલો હોય. વાતું કરવા  બેસે તો જાણે... આહાહા..!  
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અહીં આત્માિી વાત છે. આત્મા અિે દરેક વસ્તુ. દરેક વસ્તુિ ા બે પિખાં છે. એક દ્રવ્ય 
પિખું, એક પયાાય પિખું. બે પિખાં છે િે આ? શરીરિા બે પિખાં છે કે િનહ આ? િાબું અિે 

જમણું. એમ દરેક આત્મા, દરેક પરમાણુ છ દ્રવ્ય, કાયમ રહેિારો એક અંશ, િય છ ેિે એટલે િય 

તો અંશિો જ નવષય કરે. આખાિો નવષય કરે તો પ્રમાણજ્ઞાિ થઈ ગયું. સમજાણું કાંઈ? પરમાણુ 
દ્રવ્ય છે એ પરમાણુ િી વ્યા ખ્યા હવે અજી વિે લેશે. આ  પછી. એમાં િથી પણ એિું  જ્ઞાિ કરીિે 

છોિવ ાલાય ક છે એમ બત ા વે છે. સમજાણું કાંઈ?  

અહીં તો કહે છે કે સ વા જીવો પોતાિા ભૂતકાળમાં, વતામાિમાં ભલે પનવિ નસદ્ધ પરમ ાત્મા 

થઈ ગયા, ભૂતકાળમાં દ ોષ વાળા, આકૃનત વાળા હતા. એ અપેક્ષાએ એિે લાગુ પિે છે  વતામાિ 
કહેવું એમ. એ નવરોિ પામતું િથી. 

‘એવ ી રીતે (આ િાયાદે વ) શ્ર ીમદ   અમૃત િંદ્રસૂરર એ (શ્ર ી સ મયસા રિી આત્મખ્યાનત 
િા મિી ટીકામ ાં િો થા શ્લોક દ્વારા) કહ્ુ ંછે ક  ે:–’ ‘સમયસાર’માં આપણે આવી ગ યું છે. 

उभयनयत्थविोधध्वतं्थसत्थन स्यात्पदाकें 
त्थजनवचत्थस िमन्त ेय ेस्वय ंवान्तमोहााः  
सपत्थद समयसािं ि ेपिं ज्योत्थिरूच्च-ै  
िनवमनयपक्षाक्षणु्णमीक्षन्त एव ।।  

એ િોથો શ્લો ક આપણે આ વ ી ગયો છે. ‘બ ન્ને િયોિા નવર ોિિે િિ  કરિારા,..’ નિશ્ચયથી 

જે કહ્ું તેિ  ેતે રીતે. પયાાયિે વ્યવહારથી કહ્ું, તેિ  ેતે રીતે. બેિો નવરોિ હોવ ા છ તાં ‘સ્યાત્પદ થી 

અંરકત ક્જિવ િિમ ાં જે પુરષો રમે છે,..’ અપેક્ષાએ તે કહ્ું હતું. વસ્તુિ ા સ્વ રૂપમાં ન િકાળી ધ્રુવ માં 
એ પયાાય િથી. પયાાય, પયાાયમાં છે, એિા અક્સ્તત્વ માં છે. એમ બેિું જ્ઞાિ કર ીિે, વીતરાગે 

કહેલ ો જે નિ કાળી ધ્રુવ સ્વભ ાવ, એમાં જે પુરષો રમે છે. વિિમ ાં રમે એટલે વિિમાં  કહેલો ભાવ. 

કારણ કે વસ્તુ જે નિ કાળ છે એ તો ધ્રુવ છે. હવે એમાં રમવું એ તો પયાાય છે, િવી દશા છે. 
સમજાણું કાંઈ? તો પયાાય પયાાય તરીકે જાણી, દ્રવ્ય દ્રવ્ય તરીકે જાણી અિે દ્રવ્યસ્વભા વ મુખ્યપણે 
ભગવાિિી વ ાણીમ ાં આદર વાલાય ક કહ્ો છે. સમ જાણું કાંઈ? 

વસ્તુ.. દ્રવ્ય અિે પયાાયે બેએ વણાવી ખરી. બેિું બરાબર જ્ઞાિ કર ીિે, પ્રયોજિભૂત જે 

વસ્તુ નિ કા ળી છે તેિ ો આશ્રય લેવો, એટલે એમ ાં રમવું, એ વીતરા ગિા કહેલા બે િયિો સાર છે. 

વતામાિ અવ સ્થાિે અવ સ્થા તરીકે મેલવાળી, અશુદ્ધવાળી જેમ હોય એમ જાણે. અિે નિ કાળ શુદ્ધ 
એકરૂપ છે એિે જાણે. જાણી િે વતામાિ પયાાય ઉપરથી દૃનિ ઉઠાવી (લેવી). જાણવા માટે બરાબર  

છે, આદરવા માટે બરાબર િથી. એમાંથ ી ઊઠાવીિે વ સ્તુ જે નિ કાળ વીતરા ગે કહ ી  તે. વીતરાગે 

તો ધ્રુવ સ્વભાવિે આદરવાયોગ્ય કહ્ો. વીતરા ગિી વ ાણીમાં તો વીતરા ગભા વ પ્ર ગટ કર વાિું 
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આવે. વીતર ાગભા વ પ્રગ ટ કરવામાં આવે ત્યાં પયાાયિી ઉપેક્ષા કર વામાં આવે અિે દ્ર વ્યિી અપેક્ષા 
કરવામાં આ વે એ વીતરા ગ િી વાણી કહેવા માં આવે છે. આહા હા..! સમજાણું કાંઈ? 

આ સંસારમાં જુઓિે ભણે છે. કેટલા છ ોકર ાઓિે પરીક્ષા િાલે છે. પરીક્ષા આ વશે એટલ ે 
રાત અિે રદવસ ભણે-વાંિે. પાપિી પરીક્ષા છે અિે પાપિું ભણતર છે. તો પણ એમાં કેટલી 

લગિી છે. તેમ આ આત્મા શું છે? વસ્તુ શું છે? પયાાય શું છે? એિે જાણવાિે માટે કેટલોક કા ળ 
દેવો પિશે છે કે િનહ?  

બે િયિુ ં બરાબર જેમ છે તેમ જ્ઞાિ કરીિે, પોતાિું પ્રયોજિ વીતરાગમાગા માં ધ્રુવિો 

આશ્રય કરવો, પરિી ઉપેક્ષ ા  કરવી, એવું જે સાર રૂપ ભગ વાિે કહ્ું, એમાં જે આત્માિ ા સ્વભ ાવમ ાં 
રમે છે, અખંિ આિંદપ્રભુ એમાં રમે છે આવી ગયું. ધ્રુવ નિ કાળી છે એમાં રમે છે એ પયાાય થઈ 
ગઈ. 

‘તે ઓ સ્વય મેવ મોહિે વ મી િ ાખીિે,...’ એટલે શું કહે છે? અખંિ ધ્રુવ આિંદિી મૂનતા 

પ્રભુ! જે એક સમયિી પયાાયથી વેગ ળું તત્ત્વ છે. જાણવાલાય ક પયાાય છે એમ તો કહ્ું, પણ એ 

પયાાયથી ક્ભન્ન દ્રવ્યાનથાકિો નવષય જે આખું તત્ત્વ છે, એમાં જે પુરષો રમે છે એિો મોહ–
નમથ્યાત્વ–સ્વયં વમી જાય છે. એિે નમથ્યાત્વ રહેતું િથી. સ્વભાવ સન્મુખ થતાં નમથ્યાત્વિો િાશ  

થયા નવિા રહેતો િથ ી, એમ કહે છે. પયાાયમાં નમથ્યા ત્વ હતું તો ખરં. આહાહા..! વમી િાખે 

એમાં આવી ગયું. દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એવો આશ્રય કરાવ્યો પણ પયાાયમાં અશુદ્ધતા છે એિું જ્ઞાિ કરાવ્યું 
હતું. 

તેથી કહે છે કે જે અ હીં ભ ગવાિ આત્મા ધ્રુવ િૈતન્ય છે, એિો આ શ્રય લઈિે, અંતરમા ં 
શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ થી રમે છે એિો નમથ્યાત્વિ ો ભાવ. ‘સ્વયમે વ..’ એટલે? િાશ કરં તો િાશ થાય એમ 

ત્યાં છે િનહ. નમથ્યાત્વિો િાશ કરં તો િાશ થાય એમ  ત્યાં છે િનહ. એ તો આત્માિા સ્વભા વ 

સન્મુખ જ્યાં ઢળ્યો, એટલે નમથ્યાત્વિ ી ઉત્પનત્ત િ થાય એિે નમથ્યાત્વિે વમી િાખ્યું છે. આહાહા..! 
ભાષાિી ખૂબી એ છે, વમી  િાખ્યું છે. જેમ કૂતરો વમે લું ખાય. માણસ વમે લું ખાય િનહ. એમ  

જેણે ભગવાિ આત્માિા સ્વ રૂપિું, પયાાયિું જ્ઞાિ કરવા છતાં ધ્રુવિ ો આ શ્રય લીિો છે, એિું 
નમથ્યાત્વ વમી જાય છે, િાશ  થઈ જાય છે. ફર ીિે નમથ્યાત્ વ થતું િથી એમ કહે છે. સ મજાણું  કાંઈ? 

‘તે ઓ સ્વય મેવ...’ જુઓ! સ્વયમે વ, એમાં ઘણા વાંિા  ઉઠ્યા િે. કતાાકમા આ વે છે  િે? 

પાંિ ગાથામાં. સ્વયં-સ્વયં. એિા વાંિા. અરે...! ભગવાિ! ક્યારે તારે વાંિા કાઢવાિા. ખોટુ લખાણ  
છે, એમાં આમ છે. સ્વયમેવ એટલે એ પરમાણુ, પરમાણુપ ણે પરરણ્યો એમ સ્વયમેવ લેવું. 

પોતાથી જ પરરણમે છે અિે પરથી િનહ, નિનમત્તથી િનહ એ વાત િ લેવી. પોતે પરરણમે છે. સ્વયં 

પરરણમવાિો અ થા કે પુદ  ગલ પુદ  ગલરૂપે થાય છે. જીવ, જીવરૂપે થાય છે. પોતારૂપ. એમ. પોતાિું 
કીિું િે? પુદ  ગલ. પણ એિું અહીં શું કામ છે? ક્રમ બદ્ધ માં એમ િાખે છે િે એ. એમ કહે કે આ  
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ક્રમનિયનમત છે િે? તો બરાબર છે. જીવ તે જીવરૂપે બીજી પયાાય ે થાય. બીજી પયાાય જિરૂપે િ 
થાય, એમ કહ્ું છે ત્યાં. લ્યો. ઠીક. અરે...! આ વાંિા તે વાિંા. અરે..! ભગવાિ! આવા ટાણા, ભાઈ! 
ટાણે કા મ િનહ કર તો પ છી િનહ થઈ શકે. 

બે િયિો નવરોિ છે. છત ાં કથંનિત   દ્રવ્યદૃનિ એ ધ્રુવ છે. કથંનિત પ યાાયદૃનિએ અશુ દ્ધ છે 

અથવા પયાાયદૃનિએ પયાાય  છે. એમ નવર ોિ મ ટાિી દઈિે, જે પુરષ વીતરાગભા વમાં વસ્તુ પોત ે 

ધ્રુવ િૈતન્ય, અંતર આિંદિું િામ ભગવાિ ત્યાં વળી ગ યો છે, ત્યાં વળી ગયો છે, એમાં રમે છે. 
એિું નમથ્યાત્વ સહેજે િાશ થઈ જાય છે. 

‘અિૂતિ (–અિારદ) અિે કિુયિા પક્ષથી િનહ ખંરિત...’ લ્યો. અિવમ, અિય. અિવમ 
અિે અિય. અિારદ જે કુ િયિો પક્ષ છે એિા થી ખંરિત િનહ થાય. એ ત ો પોત ાિા સ્વરૂપિે 

પામીિે આિંદિી  દશાિે અ િુભવશે. અિુભ વ કાંઈ દ્રવ્યિો અિે ધ્રુવિો િ થી. અ િુભવ એિો. 

પણ જે પયાાયિો પયાાયલક્ષે અિુભ વ હતો, એ દ્રવ્યલક્ષે પયાાયિો અિુભ વ થયો એટલે ધ્રુવિો  
અિુભ વ સાથે કહેવા માં આવે છે. સમ જાણું કાંઈ? વળી કહે કે દ્રવ્યિો અિુ ભવ હોય િનહ. 

પયાાયિો અિુભવ હોય. કઈ અપેક્ષાએ? અિુભ વ તો પયાાયિો (છે), પણ જે પયાાય અવસ્થ ા છે, 

અવસ્થા દૃનિમાં રહીિે જે અિુ ભવ હતો, એ નમથ્યાત્વ અિુભ વ હતો. અિે એ નિકાળી ધ્રુવમા ં 
િજર કરીિે અિુભ વ થાય, એ ધ્રુવમાંથી આવત ો હોવાથી ધ્રુવિો અિુભ વ છે એમ કહેવામાં આવે 

છે. ધ્રુવિો અિે પયાાયિો બયેિો અિુભ વ છ ે એમ કહેવામાં આવે. પણ કહેવાયિો અથા આટલ ો 

કે ધ્રુવિા આશ્રયે પ્રગ ટ થત ી દશાિો અિુભ વ છે. ધ્રુવ કુટ સ્થ વ સ્તુ છે એિો અિુ ભવ હોઈ શ કે 
િનહ. ખંરિત થતી િથી. કોઈ કુિયથી ન્યાય ખંરિત થાતો િથી એવી િીજ છે, કહે છે. સમજાણું 
કાંઈ? 

‘એવ ી ઉત્ત મ પરમ જ્યોનતિે–સમયસ ારિે–શી ઘ્ર દેખે છે જ.’ અંદર. ભાષા જુઓ! ‘શ ીઘ્ર 

દેખે છે જ.’ જે કોઈ પયાાયિે પયાાય તરીકે જાણતા છતાં તેિ ો  આશ્રય છોિીિે નિકાળી જ્ઞાયકિ ો 
આશ્રય કરે છે એ અલ્પકાળમાં સમયસારિે શીઘ્ર, અલ્પ કાળમાં પરમાત્મપદિે પામે છે. આહાહા..! 

હવે ‘પદ્મપ્રભમલિા રીદે વ’ શ્લોક કહે છે. ૩૬મો. 

अथ नययगुयतु्थतं लंघयन्तो न सन्ताः  
पिमत्थजनपदाब्जद्वन्द्विमत्तत्थद्विेफााः। 
सपत्थद समयसािं ि ेध्रवु ंप्राप्नवुत्थन्त 
त्थक्षत्थिष ुपिमोिोतेाः त्थक फलं सज्जनानाम    ।।३६ ।। 

આહા હા..! જે કોઈ પુરષો ‘જે ઓ બે િયોિા સંબંિિે િન હ ઉલ્લંઘતા થકા...’ દ્રવ્ય છે તે 
દ્રવ્યિે દ્રવ્ય તરીકે જાણ ે અિે પયાાયિે પયાાય તરીકે મારામ ાં છે એમ જાણે. એ પયાાય પરમાં છે 

અિે પરિી છે એમ િનહ. આહા હા..! સમ જાણું કાંઈ ? ‘પરમક્જિિ ા પાદપંક જયુગ લમાં મત્ત 
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થ યેલા...’ પરમવીતરાગિા  િરણકમ ળિા યુગલમાં ‘મ ત્ત થયેલા ભ્ર મર સમ ાિ છે એવા જે 
સત્પુરષ ો તેઓ શી ઘ્ર સ મયસ ારિે અ વશ્ય પા મે છે.’ લ્યો. એ અલ્પ કાળમાં આત્મા, એિી બે િયો  

કીિી િે ? બેિે િનહ ઉલ્લંઘતા. પયાાય, પયાાય તરીકે છે એમ બરાબર િક્કી કરે. મારામ ાં પ યાાય 

છે. પરિી િનહ અિે પરિે લ ઈિે િનહ. અિે દ્રવ્ય, દ્રવ્ય તરીકે પયાાય નવિાિું નિ કા ળ છે. સમજાણું 
કાંઈ ? એમ જાણીિેજે અંતરમાં વીત રાગ ભ ગવાિિ ો આશ્રય જે છે આત્મમય ……… અંતર 

વીતરાગભાવનો આશ્રય લે છે, તે સમયસારને જરૂર પામે છે. લ્યો 

 ‘પૃથ્ વી ઉપ ર પર મતિા કથિ થી સ જ્જિોિે શું ફ ળ છે...’ સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે નિ કાળ 

જ્ઞાિથ ી જોયું, એવુ ંકહ્ું, એવુ ંછે. હવે બીજા અક્ભપ્રાયોથી  જગતિા પ્રાણીિ ેશું કામ છે? પરમેશ્વરે 

જે આ માગા કહ્ો એ સત   પરમ પનવિ, પરમ સત્યિી િારાથી િાલત ો એિે બીજા મ તોથી શું કા મ  
છે? લ્યો, એમ કરીિે અહીં યા જીવ, વીતરા ગે કહ્ો એવ ો જીવ, એમ. જીવ અનિકા ર છે િે? 

સવાજ્ઞ પર મેશ્વર નિ લ ોકિ ાથ વીતરા ગદેવે કહે લો, અિંત ગુણિો નપંિ દ્રવ્ય. પયાાય, પયાાય 
તરીકે અિારદઅિંત પયાાય  છે. પયાાય પણ કોઈ રદ’ પયાાય નવિાિું દ્રવ્ય હોય િનહ. અિે દ્રવ્ય 

નવિાિી પયાાય હોય િનહ. એ તો પરિી અપેક્ષાએ જુદું પાિતા. સમજાણું કાંઈ? એવો જે વીતર ાગ 

માગાિો ઉપદેશ, એિે બરાબર સમજીિે અન્ય અક્ભપ્રાયથી તારે શું કામ? ફલાણ ા આમ કહે... 
ફલાણા આમ કહે. આ મ ાગા  જ આવો છે. એવું સમ જીિે અંતરમાં આશ્રય કર વો, એ અલ્પકાળમ ાં 

સમયસાર પ ા મે છે.              
        (શ્રોતા :– પ્રમ ાણ વિિ ગુ રદેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૪, મંગળવાર, તા. ૩૦-૩-૧૯૭૧ 
 ગાથા ૨૦-૨૫, શ્લોક ૩૭-૩૮, પ્રવચન ન.ં ૨૮ 

 

આ ‘નિયમસ ાર’. જીવ અન િકાર પૂર્ણ થયો. બી જો અ જીવ અનિકાર. અજીવ અનિ કારિી  

શરૂઆત થાય છે. ભગ વાિે જ્ઞાિમ ાાં જીવ-અ જીવ બે દ્રવ્ય જોયા છે. અિે અજીવિાાં પાાંચ પ્રકાર છે. 

જાર્વ ાં જોઈશે િે? ભગવાિ કેવળી ત ીથંક રદેવે જ્ઞાિમ ાાં છ દ્રવ્ય જોયા. એમાાં આત્ મા તો અખાંડ 
અભેદ શ દ્ધ છ ેએિી વાત કરી ગયા. હવે અજીવિ ાં સ્વરૂપ વર્ણવે છે. અજીવમાાં પર્ પહલે ાં પ દ  ગલિ ાં 
સ્વ રૂપ વર્ણવે છે. 

अणखुधंवियप्पणे दु पोग्गलदव्व ंहिइे दुवियप्प ं।  
खधंा हु छप्पयारा परमाण ूचिे दुवियप्पो ।।२०।। 

િીચે હરરગીત : 

પર માર્  તેમ જ સ્કાંિ એ બ  ેભેદ પ  દ  ગ લદ્રવ્યિા; 

છ ન વકલ્ પ છે સ્કાંિો તર્ા િે ભેદ બ ે પરમાર્ િા. ૨૦. 

અજીવિો અનિક ાર. પાાંચ વ ર્ણ પહેલા વાાંચ્યો િહોતો. મૂ કી દીિો હત ો આ.  ‘રામજી ભાઈ’ 
કહે કે બિ ાં ક્રમ સર છે તે લેવ ાં. 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એ પ હેલા આવ્ય ાં હત ાં. ૭-૮ વર્ણ પહેલા. 

ટીકા :– ‘આ, પ દ  ગલદ્રવ્યિા ભેદ ોિ ાં કથિ છે.’ અજીવ પાાંચ પ્રકારિા, એમાાં પર્ પ દ  ગલ 
છે એિી આ વ્યાખ્યા છે. ‘પ્ર થમ તો પ દ  ગલદ્રવ્યિા બ ે ભેદ છે :’ પ દ  ગલ છ ે િે? જેિ ે કહીએ  

પ દ  ગલ, એિા બે ભેદ છે. ‘સ્ વભાવપ દ  ગલ અિે નવભા વપ દ  ગ લ.’ આ બિ ાં જાર્ીિે, એ મારા 

આત્મા થી જ દી ચીજ છે એ માટે આ બતા વવામાાં આ વે છે. ‘પરમ ાર્  તે સ્વ ભાવપ દ  ગ લ છે..’ એક 
પોઈન્ટ છે, રજકર્ એિે પરિો સાંબાંિ કાાંઈ િથી, એમ ાાં નવભાવ િથ ી એથી એિે સ્વ ભાવપ દ  ગલ 

કહેવામાાં આ વે છે. એક પરમ ાર્ િે સ્વભાવપ દ  ગ લ કહે વામાાં આવે છે. છતાાં એ આત્મા િા સ્વરૂપ માાં 
છે િનહ. એિો સ્વભા વ, પ દ  ગલિો પ રમાર્  વ ાસ્તન વક એ જ પ દ  ગલ છે.  

‘અિે સ્કાંિ તે નવભાવપ દ  ગલ છે.’ આ બે રજકર્થી મ ાાંડીિે અિાંત પરમાર્  જે એકઠા  

દેખાય, એ બિાિે નવભાવપ દ  ગલ કહેવા માાં આ વે છે. શરીર, વાર્ી, કમણ, મિ, પૈસો, દાળ, ભાત, 
શાક, રોટલા વગેરે, એ સ્કાંિ છે. ઘર્ા રજકર્િો બિેલો ન પાંડ છે. એ નવભાવપ દ  ગલ છે. એકબી જાિા 

નિનમત્ત-નિનમત્તમ ાાં સાંબાંિમાાં આવ્યા િે. એટલે નવકારી પયાણયવાળા એ નવભાવપ દ  ગલ છે. એિે 
નવકા ર હોય છતાાં કાાંઈ એિે દ ુઃખ િથી. ફક્ત એિ ાં સ્વરૂપ આવ ાં છે એમ વર્ણવે છે. 
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‘સ્વભાવપ દ  ગલ કાયણપર માર્  અિે કારર્પ રમાર્  એમ બે પ્રક ારે છે.’ એક પરમાર્  છેલ્લ ો 
જે પોઈન્ટ છે, વસ્ત , અસ્સ્ ત, જગતિ ાં તત્ત્વ, એિા બે ભેદ. પહેલા પ દ  ગલિ ા  બે ભેદ કીિા. 

સ્વભા વપ દ  ગલ અિે નવભાવપ દ  ગલ. સ્વભ ાવપ દ  ગલ પરમાર્ , નવભાવપ દ  ગલ સ્કાંિ. 

સ્વભા વપ દ  ગલિા બે ભેદ. એક પરમ ાર્ િા (બે ભેદ). કાયણપરમાર્  અિે કા રર્પરમ ાર્  બે પ્રકારે 
છે. એિો ખ  લાસો પછી કર શે. 

‘સ્કાંિોિા છ પ્રક ાર છે :...’ અિાંત રજકર્િો જે નપાંડ થાય, એિે સ્કાંિ કહેવાય. એિા છ 
પ્રકાર : ‘(૧) પૃથ્વી, (૨) જળ, (૩) છાયા, (૪) (ચક્ષ  નસવ ાયિી) ચાર ઇંનદ્રયોિા નવર્યભૂત સ્કાંિો, 

(નપાંડ ો) (૫) કમણયો ગ્ય સ્કાંિો અિે (૫) કમણિે અયોગ્ય સ્કાંિો–આ વા છ ભેદ છે. સ્કાંિોિા ભેદ હવે 

કહે વામાાં આ વતાાં સૂત્રોમાાં (હ વેિી ચ ાર ગ ાથાઓ માાં) ન વસ્તાર થી કહે વાશે.’ પછીિી ચાર ગાથામાાં 
કહેશે. 

‘[હ વે ૨૦ મ ી ગાથાિ ી ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મ નિ રાજ શ્ર ી પદ્મપ્રભમ લિાર ીદેવ શ્લો ક  
કહે છે.]’ ૩૭ મો શ્લોક છે. 

गलनादणवुरत्यकु्तः परूणात्स्कन्धनामभाक    ।  
विनानने पदार्थ ेन लोकयात्रा न िर् तर् े।।३७।।  

પરમાર્  જે છ ે એ ગલિ દ્વારા સ્કાંિમાાં થી છૂટો પડે છે એમ કહે છે. એિે અહીં પરમાર્  

કહેવાય છે. આ રજકર્ ો–જથ્ થો છે, એમાાંથ ી છેલ્લો છૂ ટો પરમાર્  પડે એિે અહીં પરમાર્  કહે વામ ાાં 
આવે છે. ‘પૂ રર્ દ્વાર ા ‘સ્કાંિ’ િામિે પામે છે.’ પૂરર્ગલિિી વ્યાખ્યા કરી. 

‘(પ દ  ગ લપદા થણ) ગલિ દ્વારા (અથાણત   સ્ભન્ન પડવ ાથી) ‘પર માર્ ’ કહેવાય છે અિે પરૂર્ 

દ્વ ારા  (અ થાણત   સાંય ક્ત હોવાથી) ‘સ્કાંિ’ િા મિે પામે છે.’ એમ કહેવ ાં છે. આ મ તો પરમાર્  પોતે 
પ દ  ગલ સ્વાભ ાનવક છે. પર્ સ્થૂળ રીતે પરમાર્ િો સ્વભાવ સ્કાંિ થી છૂટો પડવો, આમ ગ ળે, જ દો 

પડે એિે પરમાર્  કહીએ. અિે ઘર્ા રજકર્િો નપાંડ-જ થ્થો થાય એિે પૂરર્ કહ ીએ. િજીક આ વો. 

મોઢા આગળવ ાળાિે છૂટ એટલી હોય છે િે કે પાછળ ખીચોખીચ થઈ જાય છે. છૂટ હોય છે િે. 
વહેલા આવે એ પ હેલા બેસે  િે. 

‘આ પદ ાથણ ન વિા લોકયાત્રા હ ોઈ શકે િનહ.’ આ ગમિ-ફ મિ બિ ાં છે એ જડિી ર ક્રયા  છે. 
એ આત્માિી રક્રય ા િથી. હાલવ ાં, ચાલ વ ાં, ઉઠવ ાં, બેસ વ ાં, રજકર્ો, આ દાળ, ભાતિ ાં થવ ાં, મકાિોિ ાં 

થવ ાં, એ બિી નસ્ થનત તો પ દ  ગલ પરમાર્ િી છે. આત્મા િી િનહ. સમજાય છે? ‘આ  પદાથણ નવિા 

લ ોકયાત્રા...’ લોકયાત્રા એટલે લોકમાાં ગમિ. આ મથી આમ જાવ ાં, એ પ દ  ગલિી રક્રયા છે. 
આત્મા થી સ્ભન્ન છે. આત્મા િી ર ક્રયા છે િનહ. એ ૨૦મી ગાથાિો કળશ થયો. ચાર ગાથ ા. 
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अइर्थलूर्थलू र्थलंू र्थलूसहुुम ंच सहुुमर्थलंू च। 
सहुुम ंअडइसहुुम ंइवद धरावदय ंहोवद छब्भये ं।।२१।। 
भपूव्वदमादीया भवणदा अड्र्थलूर्थलूवमवद खधंा। 
शलूा इवद विण्णयेा सप्पीजलर्ले्लमादीया  ।। २२।। 
छायार्िमादीया र्थलेूदरखधंवमवद वियाणावह।  
सहुुमर्थलेूवद भवणया खधंा चउरक्खविसया य ।। २३।।  
सहुुमा हिवंर् खधंा पाओग्गा कम्मिग्गणस्स पणुो । 
र्वव्विरीया खधंा अइ सहुुमा इवद परूिेंवर् ।। २४।। 

િીચે હરરગીત :- 

અનત સ્થૂલસ્થૂલ, સ્થૂલ, સ્થૂલસૂક્ષ મ, સૂક્ષ્ મસ્થૂલ, વ ળી સૂક્ષ્ મિે 

અનત સૂક્ષ્મ–એમ િરાર દ પ  દ  ગ લ સ્કાંિિા છ નવકલ્ પ છે. ૨૧. 

ભૂપવણત ારદ સ્કાંિિે અનતસ્ થૂલ સ્થૂલ સ્જિે કહ્યા, 

ઘી-તેલ-જળ ઇત્યારદિે વ ળી સ્ થૂલ સ્કાંિો જા ર્વા; ૨૨. 

આ તપ અિે છાયાર દિે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ સ્કાંિો જા ર્જે, 

ચ ત ર રાંનદ્રિા જે નવર્ય તેિ ે સૂક્ષ્ મસ્થૂલ ક હ્યા સ્જિે; ૨૩. 

વ ળી ક મણવગણર્ય ોગ્ય સ્કાંિો સૂક્ષ્ મ સ્કાંિ ો જાર્ વા, 

તેિ ા થી નવપ રીત સ્કાંિિે અનતસૂક્ષ્ મ સ્કાંિ ો વર્ણવ્યા. ૨૪. 

ટીકા :– ‘આ, નવભ ાવપ દ  ગ લિા સ્વરૂપિ ાં કથિ છે.’ એિી ટીકા. પરમાર્   

સ્વભા વપ દ  ગલિી સાિ ારર્  વ્યાખ્યા આવી ગઈ. નવશેર્ આગળ કહે શે. કાયણ અિે કારર્પરમાર્ . 

ઘર્ા પરમાર્ ઓ એકઠા થાય  છે અિે છૂટા પડે છે, એિી રક્રયા જડિી છે. એ આ ત્માિી રક્રય ા  
સ્બલક લ િથી. એિે જાર્ીિે  પરમાર્  આવી જાત છે, એિી નસ્થનત આવી છે, જાર્ીિે  તો એિાથી  

લક્ષ છોડીિે સ્વ રૂપિી દૃનિ કરવી એ માટે આ વ ાત છે. જેિા ઉપરથી લ ક્ષ છોડ વ ાં છે, એ પર્ ચીજ 
શ ાં છે? એિે તો એર્ે જાર્વી જોઈશે િે. 

‘સ મેરુ (પ વણત), પૃથ્વી વગે રે (ઘિ પદાથો) ખરેખર અનત સ્થૂ લસ્થૂલ પ દ  ગ લો છે.’ 

સ્થૂલ સ્થૂલ પ દ  ગ લો છે. સ્થૂ લસ્થૂ લ. મેરુ પવણતારદ ટ કડ ા  થઈિે એિી  મેળે ભેગા િ થાય એવ ી એ 
ચીજ છે એટલે એિે સ્થૂ ળસ્થૂળ કહે છે. ‘ઘી, તેલ, છ ાશ, દૂિ, જળ વ ગેરે સમ સ્ત (પ્રવ ાહી) પદાથો 

સ્થૂલ પ દ  ગલો છે. છાયા, આ તપ, અાંિકાર વગેરે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ પ દ  ગ લો છે. સ્પશેંનદ્રય, ર સિેંનદ્રય, 

ધ્ર ાર્ેંનદ્રય અિે શ્રોત્રેંનદ્રયિ ા નવર્યો—સ્પશણ, રસ, ગાંિ અિે શબ્દ–સૂક્ષ્મ સ્થૂલ પ દ  ગલો છે. 
શ ભ ાશ ભ પરરર્ામ દ્વ ારા આ વત ાાં એવા શ ભા શ ભ કમ ોિે યોગ્ય (સ્કાંિો) તે સૂક્ષ્મ પ દ  ગલો છે. 
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આ મિ ાથી નવપર ીત અથાણત   કમોિે અયોગ્ય (સ્કાંિો) તે સૂક્ષ્મસૂક્ષ્ મ પ દ  ગલો છે.–આ મ (આ 
ગ ાથાઓિ ો) અથણ છે. આ ન વભા વપ દ  ગ લિો ક્રમ છે.’ પાઠમાાં તો આ ટલ ાં છે. એિા અથણિ ાં 
સ્પિીકરર્ કરે છે.  

પરમાર્ િા નપાંડિે અહીં સ્કાં િ કહે છે. પરમાર્ િા ઘર્ા ભાગિા એકઠાિે સ્કાંિ-નપાંડ કહ ે 

છે. એ સ્કાંિો છ પ્રકારિા છે. ‘(૧) કાિપાર્ ાર્ારદક જે સ્કાંિો છે દવા માાં આવત ાાં સ્વયમે વ સાંિાઈ 

શકતા િ થી તે સ્કાં િો અનત સ્થૂ લસ્થૂલ છે.’ કટકા થાય તો  એિી મેળે ભેગા િ થાય. ‘(૨) દૂિ, જળ 
આ રદ જે સ્કાંિો છેદવા માાં આવત ાાં ફરીિે સ્વય મેવ જોડ ાઈ જાય તે સ્કાંિો સ્થૂલ છે.’ તેલ, ઘી આમ 

છૂટા પડે વ ળી એ કઠા થઈ જાય એવો એિો સ્વભા વ છે. એ પ દ  ગલિો, જડિો સ્વભાવ છે એમ 
કહે છે. 

‘(૩) તડકો, છાાંય ો, ચાાંદિી, અાંિકાર ઇત્યારદ જે સ્કાંિો સ્થૂલ જર્ાતા હ ોવા છતાાં ભેદ ી 

શકાત ા િથ ી કે હસ્તાર દકથી ગ્ર હ ી શકાતા િ થી....’ પ્રકાશ, છાાંયાિે પકડાય છે કાાંઈ? પકડી શ કાય? 
માટે ‘તે સ્કાંિો સ્થૂ લસૂક્ષ્મ છે. (૪) આાંખ થી િનહ દેખાતા એ વા જે ચાર ઇંનદ્રયોિ ા નવર્યભૂત સ્કાંિો 

સૂક્ષ્ મ હોવા છતાાં સ્થૂ લ જર્ાય છે (–સ્પશેિેંનદ્રય થી સ્પશ ી શકાયછે, જીભથી આસ્વ ાદી શકાય 

છે,…..’ આ નિનમત્તથી કથિ  છે, હોં! આસ્વાદી શકાયિ ો અથણ, નિનમત્તમાાં એિી જીભ જોડાય છે 
એટલી વ ાત. સમજાર્ ાં કાાંઈ? ભાઈ! એક પરમાર્  બી જા પરમાર્ િે અડે િનહ. એક દ્રવ્ય બીજા 

દ્રવ્યિે અડે િનહ. અહીં વળી આસ્વાદી શકાય. છે િે? સ્પશી શકાય. એ વ્યવહારિયિા કથિોથ ી  
પ દ  ગલોિી જાતિે સમ જાવે છે. 

‘જીભથ ી આ સ્વાદ ી શકાય, િાક થી સૂાંઘી શકાય છે અથવ ા કાિ થી સ ાાંભળ ી શકાય છે) તે 

સ્કાંિો સૂક્ષ્ મસ્થૂલ છે. (૫) ઇંનદ્રય જ્ઞાિિે અ ગોચ ર એવા જે કમણવ ગણર્ારૂપ  સ્કાંિો તે સ્કાંિો સૂક્ષ્મ છે. 
(૬) કમણવ ગણર્ા થી િી ચેિા (ક મણવ ગણર્ાતીત) જે અત્યાંતસૂક્ષ્ મ નદ્વ-અ મ કપયંત સ્કાંિો તે સ્કાંિો 

સૂક્ષ્ મસૂક્ષ્મ છે.’ અહીં પરમાર્ ાં િથી લેવાિે. સ્કાંિિા ભેદ છે િે એટલે બ ે પરમાર્ થી માાંડીિે 
સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ.  

‘એવ ી જ રીતે (શ્રીમ દ  ભગવ ત્ક  ાંદક ાંદાચાયણ દેવપ્રર્ી ત) શ્ર ી પાંચાસ્સ્તક ાય સમય માાં (ગ ાથા 

દ્વ ારા) કહ્ય ાં છે કે :– જ ઓ શ્ર ી પર મશ્ર તપ્રભ ાવકમાંડ ળ દ્વ ારા પ્રક ાન શત પાંચાસ્ સ્તક ાય, નદ્વતીય આ વૃનત્ત 
પાિાં ૧૩૦.’ 

‘पढुिी जलं च छाया चउवरवदयविसयकम्मपाओगगा । 
 कम्मार्ीदा एि ंछब्भयेा पोगगला होँवर् ।।’ 

પાંચાસ્સ્તક ાયમાાં ‘ક ાંદક ાંદાચાયણદેવે’ કહ્ય ાં છે. અહીં ‘નિયમસાર’માાં કહ્ય ાં છે. એ પર્ 

‘ક ાંદક ાંદ ાચાયણ’િ ાં છે. ‘પૃથ્ વી, જ ળ, છાય ા, ચાર ઇંનદ્રયોિ ા નવ ર્યભૂત, કમણિે યોગ્ય અિે કમાણત ીત–
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એ મ પ દ  ગલો (સ્કાંિો) છ પ્રકારિાાં છે.’ આમાાં કાાંઈ લાાંબ  સ્પિીકરર્ બહ  ચાલે એવ ાં િથી. ‘શેઠી’! 
‘વ ળી મા ગણપ્રક ાશ માાં (શ્લોક દ્વ ારા) કહ્ય ાં છે કે :–’ 

स्थलूस्थलूास्तर्ः स्थलूाः स्थलूसकू्ष्मास्तर्ः परे । 
सकू्ष्मस्थलुास्तर्ः सकू्ष्माः सकू्ष्मसकू्ष्मास्तर्ः परे । 

એમાાં પર્ છિા િામ છે. ‘સ્થૂલ સ્થૂ લ, પછી સ્થૂ લ, ત્યાર પછી સ્થૂલ સૂક્ષ્મ, પછ ી 

સૂક્ષ્ મસ્થૂલ, પછી સૂક્ષ્મ અિે ત્યારપછી સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ (–આ મ સ્કાંિો છ પ્રક ારિા છે). એવ ી રીતે 

(આ ચાયણદે વ) શ્ર ીમદ   અ મૃતચાં દ્રસ રર એ (શ્રી સ મયસ ારિી આત્મખ્યાન ત િામિી ટીકા માાં ૪૪મ ા 
શ્લોક દ્વારા) કહ્ય ાં છે ક ે-’ એ ‘સમયસ ાર’િો કળશ છે. 

अविच्ननावदवन महत्यवििकेनाटय े 
िणा तवदमान    नवटर् पदु्रल एि नान्यः ।  
रागावदपदु्रलविकारविरुद्धशदु्ध-  
चरै्न्यधार्मुयमवूर् तरय ंच जीिः ।। 

જ ઓ! િાખ્ય ાં. અરે..! ‘આ અિ ારદ કા ળિા મ ોટા અન વવેક િા િ ાટક માાં...’ ભગવાિ તો 

જ્ઞાિાિાંદ સ હજાિાંદ મૂનતણ આત્મા છે. એમાાં પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પ અિે શરીર આર દ બિ ાં પ દ  ગલ 
છે. એ બિા પ દ  ગલિ ાં િા ટક છે આ. ભ ગવાિ આત્મા તો સસ્ચ્ચદાિાંદ પ્રભ ! શ દ્ધ આિાંદ અિે 

જ્ઞાિિો ઘિ છે. એિે અહીંયા આત્મા કહ ીએ. એિી દૃનિ થાય તેિે સમ્યગ્દશણિ કહીએ. આ બિા 

ભેદથી જે આ વર્ણિ ચાલે છે એ એમ કહે છે. ‘અન વવેક િા િા ટકમાાં અથવા િા ચમાાં વર્ાણરદ માિ   
પ દ  ગ લ જ િા ચે છે,...’ આ િાચે, હલે, ચાલે આ બિા બોલે એ બિા પ દ  ગલ જડ છે. આત્મા બોલે 
િનહ, આત્મા હ લે િ નહ, આત્મા શરીરિ ાં કાાંઈ કરે િનહ. 

અહીં તો એમ કહેવ ાં છે, આત્મા તો નચદાિાંદપ્રભ , ધ્ર વસ્વ રૂપ, અખાંડ આિાંદકાંદ એ આત્મા  

(છે). એ આત્ મા કાંઈ રાગમાાં કે શરીરિી ર ક્રયામ ાાં આવતો િથી. દયા, દાિ, વ્રતિ ા  નવકલ્પ ઊઠે, 

એમાાં કાાંઈ આત્ મા આવતો  િથી. એ તો અિાત્મા છે. એ અિાત્માિ ાં બિ ાં િાટક છે, કહે છે. 
આહા હા..! ‘અન્ય કોઈ િનહ;...’ તે વર્ાણરદમાાં પ દ  ગલ જ પરરર્મે છે, આત્મા િનહ. આહા હા..! 

આત્મા તો એિે કહીએ કે જે આત્મા આિાંદ અિે જ્ઞાિિો  કાંદ નપાંડ, એ અભેદસ્વરૂપ જે પ્રભ , એમાાં 

રાગિો કે પરિો ભેદ જ િથી. એવા આત્માિી અાંત રદૃનિ થવી, એિ ાં િામ પ્ર થમ િમણ અિે 
સમ્યગ્દશણિ કહેવાય છે. અહીં તો કહે છે કે દયા, દાિ, વ્રત, ભસ્ક્ત, પૂજાિા ભાવ એ બિા  

પ દ  ગલિ ાં િાટક છે એમ કહે છે. એય..! ‘પાંરડતજી’! આહાહ ા..! ભારે આકરુાં! એ બિા અજીવિ ાં 
િાટક છે. ભગવાિ એમાાં આવતો િથ ી. આહાહા..!  
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‘(અભેદ જ્ઞાિમ ાાં પ દ  ગ લ જ અિેક  પ્રકારિ ાં દેખાય છે, જી વ તો અિેક પ્રકારિો છે િન હ;) 
અિે આ જી વ તો રાગાર દક પ દ  ગ લનવકા રોથી નવલક્ષર્,... ’ જ ઓ! ભગવાિઆત્મા શરીર, વાર્ી, 

સ્કાંિો અિે પરમ ાર્ થી ત ો જ દો (છે), પર્ દયા, દાિ, વ્રત  આરદિા પરરર્ા મથી પર્ જ દો-નવ લક્ષર્  

(છે). સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહા હા..! આવો આત્ મા અાંદર જ્ઞાિાિાંદ રાગથી, નવ કલ્પથ ી  સ્ભન્ન, એવા 
આત્માિ ાં અાંદર ભાિ અિે શ્રદ્ધા થાય, એિે િમણિી પહેલી દશા કહે છે. બાકી િમણ-બમણ િથી એમ 

કહે છે. આહાહા..! સમ જાર્ ાં કાાંઈ? 

‘આ જીવ તો રાગ ારદક પ દ  ગ લન વકારોથી...’ ભાર્ા એમ લીિી છે. આ સ્કાંિોિ ાં તો વર્ણિ 

કય ં, પરમાર્ િ ાં કય ં. પર્ અહીં તો કહે છે કે આત્ મામાાં થતાાં શ ભ અિે અશ ભ, દયા, દાિ, વ્રત, 

ભસ્ક્ત, પૂજા, િામસ્મરર્, યાત્રા આરદ એ બિો ન વકલ્ પ પ દ  ગલિો નવ કાર છે. છે? આહાહા..! એ  
બિા પ દ  ગલિા ફ હફહાટ છે. ભગવાિ આત્મા એ ત ો નચદાિાંદ, જ્ઞાિાિાંદ સ્વરૂપ છે. આહા હા..! 
એિી પયાણયમાાં પ દ  ગલિા નિનમત્તે થતાાં (ભાવો), તે બિા તેિ ા છે, આત્માિા િનહ. સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

‘રાગારદક પ દ  ગ લનવકા રો...’ એમ કીિ ાં િે? શ ાં કીિ ાં? એ પાંચમહાવ્રતિા પરરર્ા મ, નવ કલ્પ, 

દયા, દાિ, જાત્રાિો રાગ, ભસ્ક્ત-પૂજાિો રાગ એ બિા પ દ  ગલિો નવકાર છે. કહો, ‘શેઠી’! 

આત્માિી જાતમ ાાં એ છે િનહ. કમણ પ દ  ગલ જ ડ છે. તેિ ા  સાંગે ફહફ હાટ બિો પ દ  ગ લ િો નવકા ર છે. 
ભગવાિ આત્મા એિાથી સ્ભન્ન છે. આ હાહ ા..! કહ ો, સમજાર્ ાં કાાંઈ? ભાર્ા શ ાં છે? ‘આ જી વ તો  

ર ાગારદક પ દ  ગલન વકાર ોથી ન વલક્ષર્,...’ એમ છે િે? આ ‘સ મયસાર’િી ગ ાથા છે. ‘રાગ ારદ 

પ દ  ગ લનવકા રોથી ન વલક્ષર્, શ દ્ધ...’ પરમાર્  અિે આ છ પ્રકારિા  સ્કાંિ, એિાથી  તો આત્મા ન વરુદ્ધ-
શ દ્ધ છે, પર્ પ ણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો, દયા, દાિ, વ્રત, ભસ્ક્ત, કામ, ક્રોિ, એવા નવકલ્પ (ઉઠે) 

એ પર્ પ દ  ગલિો નવકાર છે. એિાથી ભગ વાિ આત્મા ન વ લક્ષર્ છે. એ લ ક્ષર્ એિ ાં િ થી એમ કહે 
છે. આહા હા..! એક શબ્દ માાં કેટલ ાં િાખ્ય ાં, જ ઓ! સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

અિાંતા પરમાર્ ઓ કમણિા સ્કાંિ-નપાંડ, એિા લક્ષે થતો નવકાર. એ પ ણ્ય-પાપિા ભાવ કાાંઈ 

આત્માિા લક્ષે થત ા િથી. કહે છે કે પ દ  ગલ જે કમણ છે એ  જડ છે, અિાંત સ્કાંિ છે. સ્કાં િિી વ્યાખ્યા 
આવીિે? તો એ સ્કાંિિા લ ક્ષે, સ્કાંિિા અસ્સ્તત્વ ઉપર લક્ષ જતાાં, જે કાંઈ પ ણ્ય-પાપ, દયા, દાિ, 

વ્રત, ભસ્ક્તિા પરરર્ામ થાય એિે પ દ  ગલિા નવકા રો કહેવામાાં આ વે છે. એિાથી ભ ગવાિ આત્મા  

નવલક્ષર્ છે. નવલક્ષર્ એ ટલે સ્ભન્ન ચીજ છે. ર ાગારદ િ ાં લક્ષર્ આત્મામાાં છે િનહ. આહાહા..! 
સમજાર્ ાં કાાંઈ? સ્કાંિમ ાાં, પ દ  ગલમ ાાં વળી આ િાખ્ય ાં. કહો, સમજાર્ ાં? બાંગડ ીઓ ત ો પ દ  ગલ છે, 
કમણ પ  દ  ગલ છે, પર્ એિે લક્ષે થતો નવકલ્પ એ પ  દ  ગલિો નવકાર છે એમ કહે છે. 

મ મ ક્ષ  :– કાલે  આપ એમ ક હેતા હતા કે આ તો સમ્ય ગ્દૃ નિ માટે છે. 

ઉત્તર :– એ અજ્ઞાિીિે થાય છે પર્ એ પ દ  ગલિો જ નવ કાર છે. એ જી વિો સ્વભા વ િ થી. 
એ તો સ્વભા વિી દૃનિ થતાાં, રાગારદિ ાં અલ્પપર્ ાં રહ્ય ાં એ પરરર્મિ એિી દશામાાં છે એમ જ્ઞા િ  
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જાર્ે છે. પર્ વસ્ત િ ા સ્વભ ાવિી દૃનિએ જોતા, દૃનિ એ સ્વભા વથી જોતાાં, સમજાર્ ાં? એ પર છે. 
આત્માિો સ્વભ ાવ િ થી. સ મજાર્ ાં? એક શબ્ દ આખો.. ‘સમયસાર િાટક’િો શ્લો ક છે. પાઠમાાં 

છે િે. ‘अविन्ननावदवन महत्यवििकेनाटय’े એકદમ દ્રવ્યસ્વભા વિે વર્ણવવો છે િે. ‘िणा तवदमान    
नवटर् पदु्रल एि नान्यः।’ 

એ જગતિા પ દ  ગલો િાચે. ભગવાિ તો એકરૂપ અભેદ છે, એ અિેકમાાં કેમ આવે? એમ 

કહે છે. શ રીર, વાર્ી, મિ, આ બિ ાં િા ટક જ ડિ ાં િાટક છે. આત્માિ ાં િા ટક એ છે િન હ. એ ઉપરાાંત  
રાગારદ પ દ  ગ લ નવ કાર, પ ણ્ય અિે પાપિા ભાવો એ બિા પ દ  ગલિા નવ કૃત ભા વ છે. વસ્ત િ ા  

દ્રવ્યસ્વભ ાવિી દૃનિિી અપેક્ષાએ. પછ ી જ્ઞાિ ક રે ત્યારે  જાર્ે કે ર ાગિો ભ ાવ જર ી  પયાણયમાાં છે 

એમ જાર્ે. જ્ઞાિિો સ્વ અ િે પર બેિ ે જાર્વાિો સ્વ ભાવ છે એથી એિે એમ કહ્ય ાં. દૃનિિે તો 
એકલ ો નિનવણકલ્પ સ્વભા વ છે, અભેદ દેખવાિો સ્વભાવ છે એથી એિે રાગારદિે પ દ  ગલિો નવકાર  
કહીિે, એિાથી કોઈ નવલક્ષર્ આત્મા છે (એમ કહ્ય ાં). સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

‘रागावदपदु्रलविकारविरुद्धशदु्ध-’ લ્યો. નવરુદ્ધિો અથણ નવલક્ષર્ કયો. શ ાં કહ્ય ાં? આ આત્મા 

જે વસ્ત  ભગવાિઆત્ મા જે અાંદર છે, એિે આત્મા કહીએ કે જે રાગ, દયા, દાિ, કામ, ક્રોિ, 

નવકલ્પો છે એ પ દ  ગલિા ન વકા રથી આત્મા ન વરુદ્ધ છે. આત્માિા સ્વભ ાવથી, પ ણ્ય-પાપિા ભાવ 
નવરુદ્ધ છે અિે એિાથી આત્મા નવરુદ્ધ છે. સમજાર્ ાં  કાાંઈ? નવરુદ્ધ છે. રાગારદ ભાવથી આત્મા 

નવરુદ્ધ છે. આત્માિા સ્વભ ા વથી રાગ ારદ નવરુ દ્ધ છે એ તો ઠીક પર્ અ હીં તો અ જી વિો અનિક ાર 
છે િે? ત્યાાં પર્ અજીવ અનિકાર જ છેલ્લ ો આ વે છે િે? સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

રાગ, પ ણ્ય, પાપ આરદ ભાવ, પ દ  ગલ નવકાર, એિાથી આત્મા તદ  િ નવરુદ્ધ સ્વ રૂપ છે. 

કેમકે આ અજીવ સ્વભ ાવ છે  અિે ભગવાિ જીવસ્વભા વ  છે. એટલે એ નવરુદ્ધભા વ છે. આહા હા..! 
વ્યવહાર રત્િત્ર યિો નવકલ્પ શ ભોપયોગ, એ પર્ પ દ  ગલિો નવભાવ છે. એિાથી આત્મા નવરુદ્ધ  

છે. આહાહા..! એવો આત્મા  અાંદ ર રાગથી રનહત, નવકલ્ પથી રનહત, એકલા આિાંદ અિે શાાંનતથી 

સનહત, એિો અિ ભ વ કર વો અિે આિાંદિો સ્વાદ  આવે, અતીનન્દ્રય સ્વાદિા અિ ભ વમાાં સ ખ  
ભાસે, એિે અહીંયા સમ્યગ્ દશણિ અિે સમ્યક  જ્ઞાિ ક હેવાય. કહ ો, ‘શેઠી’! 

મ મ ક્ષ  :– નવ કાર થ ાય છે જીવિા ભાવ માાં. 

ઉત્તર :– ભાવમાાં (થાય છે), પર્ એ પયાણયમાાં પરિા લક્ષે થાય છે, એ અપેક્ષાથી પરિો 

કહીિે કાઢી િાખ્યો છે. તેિ ાથી નવરુદ્ધ છે. રાગ બાંિિ ાં કારર્ છે. સ્વભા વ અબાંિ સ્વ રૂપ છે. રાગ  
નવપરીત છે, સ્વભાવ ચૈતન્ય તેિ ો અનવપરીત ભાવ છે. એ તો ૭૨મી ગાથામાાં આવ્ય ાં િે? રાગ 

નવપરીત ભાવ છે. ‘वििरीय’ं રાગ આરદ આત્ માથ ી નવ પરીત છે એમ ત્યાાં આવ્ય ાં હત ાં. આસ્રવ 
અનિકાર માાં આિાથી નવપરી ત આ છે એમ આવ્ય ાં. સમજાર્ ાં કાાંઈ? 
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શ ભ અિે અશ ભભાવ,.. ત્યાાં ૭૨માાં કતાણકમણમ ાાં આવ્ય ાં િે. ‘असवुचर् ंवििरीय दुक्खस्स 
कारण’ं આહાહા..! શ ભભા વ દ ુઃખિ ાં કારર્ છે. શ ભભાવ, શ ભઉપય ોગ એ દ ુઃખિ ાં કારર્ છે. એ 
આત્મા થી નવપરીત છે ત્યાાં આસ્રવમાાં કહ્ય ાં હત ાં. કતાણ-કમણ છે િે ત્યાાં આસ્રવ છે િે. 

મ મ ક્ષ  :– આત્ માિો સ ખસ્વ ભાવ છે. 

ઉત્તર :– આત્માિો સ ખસ્વ ભાવ છે તો આ રાગ ારદથી નવલક્ષર્ સ્વભા વ, દ ુઃખથી ન વપરીત 

સ્વભા વ (છે). આહાહા..! ‘દ્રવ્યસાંગ્રહ’મ ાાં આવે છે િે? ‘વસાંતી લાલે’ એ પ્રશ્ન કયો હતો િે? ૫૬ 

ગાથ ા. ‘मा वचट्टह मा जपंह मा वचन्तह’ એ આજ પાછ  જોય ાં. હોં! શ્લોક આખો આ વડતો િહ ોતો  

િે. હમર્ા જોય ાં. કાલે તમારો પ્રશ્ન હતો િે? ભાઈ! કહે છે કે ‘मा वचट्टह’ કાયાિા વપેારથી જ દો  
પ ડ. કાયાિો વેપાર એ તારો િનહ. આમ થવ ાં... આમ થ વ ાં... આમ થવ ાં... એ બિો કાયાિો વેપાર  

છે. ‘मा जपंह’ બોલીશ િનહ, કાાંઈ બો લીશ િન હ. અાંતજણલ્ પ છોડી દે. ‘मा वचन्तह’ મિ લીિ ાં. કાયા, 

મિ અિે વચિ. ‘मा वचन्तह’ ભગવાિઆત્મા... એ કા લે પૂછય ાં હત ાં િે? રાત્રે નચાંતવ સ િી આવ્ય ાં 
હત ાં. બીજા શબ્દ ો ભૂલી ગય ા હતા. ... 

મ મ ક્ષ  :– ... 

ઉત્તર :– એ િનહ. ‘मा वचट्टह मा जपंह मा वचन्तह’ નચાંતવિા િ કર. મિિા નવકલ્પ િ 

કર એમ કહે છે. ‘वचन्तह वकंवि जणे होइ वर्थरो’ જેિાથી નસ્થર થ ાય. ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ છે? 
આત્મા, આત્મા માાં એ ટલે આ ત્મા જ્ઞાિદશણિ આિાંદ સ્વભ ાવમાાં ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ એમાાં લ ીિ 

થાય એિ ાં િામ ધ્યાિ, એિ ાં િામ મો ક્ષિો માગણ, એિ ાં િામ સમ્યગ્દશણિ, જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર, એિ ાં 

િામ શ દ્ધોપયો ગ. આ હાહ ા..! એમર્ે આ પ્ર શ્ન કયો હતો. રાત્રે અહીં સ િી આવ્ય ાં હત ાં. ‘मा वचट्टह 
मा जपंह मा वचन्तह’ પહલે ાં આવી ગય ાં હત ાં. ‘मा वचन्तह’ દેહ જડ છે, પ દ  ગલ છે. વાર્ીિો, 

બોલવાિો નવ કલ્પ ઉઠે અાંદર, એ જલ્પ છોડ. એ તારુાં સ્વરૂપ િથી. પ દ  ગલ સ્વ રૂપ છે. મિિો રાગ 

છૂટે એ પર્ પ દ  ગલસ્વ રૂપ છે. આહાહા..! ‘जणे होइ वर्थरो’. વસ્ત  નચદ  સ્બાંબ ઘિ આિાંદઘિ પડી 
છે. એક નવ કલ્પિી પા છળ અથવા એક સ મયિી પયાણ યિી પાછળ. સમ જાર્ ાં કાાંઈ? મિ-વચિિે 

કાયાિા ત્રર્ે સાંબાંિિે દૃનિમાાંથી છ ોડ એમ ક હે છે. અિે જેિાથી અાંદર નસ્થર થ ાય, આત્મા જ્ઞાિ-

દશણિ અિે આિાંદમ ાાં નસ્થર થાય. ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ આત્મા, આત્માિો જાર્વા, દેખવા અિ ે 
આિાંદિો સ્વભા વ એમાાં નસ્ થર થાય, એિ ાં િામ ભગવાિ મોક્ષિો માગણ–ધ્યાિ કહે છે. એ ધ્યાિ 
તે શ દ્ધોપયોગ તે મોક્ષિો મ ાગણ છે. આહા હા..! ભારે કઠ ર્ જગતિે.  

એ અહીં કહ્ય ાં. ‘આ જીવ તો રાગારદક પ દ  ગલન વકારોથી નવ લક્ષર્,...’ એક શબ્દમાાં તો 

કેટલ ાં િાખી દીિ ાં! આહાહા..! એ છ સ્કાંિોિ ાં લક્ષ છોડ. એ તારા માાં િથી, તા રા િથ ી. સ્કાંિોમાાં તો 

બિ ાં આવ્ય ાં િે? શરીર, વાર્ી, મિ, કમણ, દાળ, ભાત, શાક, પૈસો એ બિ ાં સ્કાંિમાાં આવી ગય ાં કે 
િનહ? પૈસો સ્કાંિમાાં આવી ગયો? પૈસો તારો િનહ, એ પ દ  ગલિો છે એમ કહે છે. દાળ, ભાત, 
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રોટલી, પાર્ી, મોસાંબી એ તારા િનહ, એ તો પ દ  ગલિા સ્કાંિ છે. એ તો જડિા સ્કાંિ છે, જડિો 
જથ્થો છે. તારે લઈિે એ િ નહ અિે ત ાં એમાાં િનહ અિે એ તારામાાં િનહ. આ હાહા..! 

ત ાં કોર્? પ ણ્ય અિે પાપિા પ દ  ગલનવકા રથી નવરુ દ્ધ તારુાં સ્વરૂપ છે. આહા હા..! છે શ ાં 
ત્યારે? એ તો નવરુદ્ધ કીિ ાં. િાસ્સ્તથી કહ્ય ાં. અસ્સ્ત (શ ાં)? ‘શ દ્ધ ચૈતન્યિાત મય મૂનતણ છે.’ એકલો 

શ દ્ધ જ્ઞાિ, આિાંદ, અતીનન્દ્ર ય  અિાક ળ શાાંતરસ, આિાં દરસ, શાાંતરસ એટલે ચારર ત્ર, આિાંદરસ, 

સ ખરસ એવા ચૈતન્યિાત મય સ્વરૂપ છે. મૂનતણ એટલે સ્વરૂપ. તારુાં તો શ દ્ધ ચૈતન્યિાત –
ચૈતન્યપર્ ાં જેર્ે િારી રાખ્ય ાં છે. એ પ ણ્ય-પાપિે જીવે િારી રાખ્યા િથી. આહા હા..!  આવો આત્ મા 

કે જેર્ે જ્ઞાિ, દશણિ, આિાંદિે િાયાણ છે, રાખ્યા છે, એિે આત્મા કહીએ. પ ણ્ય-પાપ, શરીર, વાર્ ીિે 
રાખ્યા િથી, એિે િાયાણ િથી. એ શ્લ ોકિે ‘સમયસાર’િ ો આિાર આપ્યો છે. 

‘વ ળી (આ ગાથ ાઓિ ી ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાક ાર મ નિર ા જ શ્રી પદ્મપ્રભમ લિારીદેવ 

ન વનવિ પ્રક ારિાાં પ દ  ગલો માાં રનત િનહ કરતાાં ચૈતન્યચમત્ક ારમ ાત્ર આત્મા માાં રનત કર વાિ ાં શ્લોક 
દ્વ ારા ક હે છે) :–’ 

इवर् विविधविकल्प ेपदु्रले दश्यमान े 
न च कुरु रवर्भाि ंभव्यशार्द तल र्विन    ।  
कुरु रवर्मर्लुा ंत्व ंवचच्यमत्कारमात्र े
भिवस वह परमश्रीकावमनीकामरूपः ।।३८ ।।  

હે ભવ્યનસાંહ! હે ભવ્યશાદૂણ લ! એમ ક હે છે. નસાંહ તો હ રનર્યાિે ફાડીિે ચીરી િાખે. એમ 
હે ભવ્ય! રાગારદિે ચીર ી િાખ, એ તો સ્ભન્ન છે. તારી ચીજમાાં છે િનહ. આ હાહ ા..! 

‘આ રીતે નવન વિ ભેદોવાળ ાં પ દ  ગલ...’ આત્મા તો કાાંઈ ભેદ છ ે િનહ એ તો પહેલા કહી 

ગયા. ‘આ રીતે નવન વિ ભેદ ોવાળ ાં પ દ  ગલ જો વામાાં આ વત ાાં,...’ એમ લખ્ય ાં છે િે? ‘दश्यमान’े 
જોવા માાં આવે છે એ કાાંઈ તારી ચીજ છે િનહ. આહાહા..! શરીર, સ્ત્રી, ક ટ ાંબ એ બિા નવનવિ 

પ દ  ગલો જો વામ ાાં આવે છે. પ દ  ગલિી જાત છે. કાળી હોય, િોળી હોય, સ ાંવ ાળી હોય, આકા ર ગોળ 

હોય, ચપટો હોય એ બિા ન વનવિ પ્રકારિ ા પ દ  ગલો જો વામાાં આ વે છે. એમાાં ત ાં િથી અિે એ કાાંઈ 
તારામ ાાં િથી. આહાહા..! ભાર્ા િનહ, એિી વસ્ત  અસ્સ્ત  સમજવ ાં જોઈએ. સમજાર્ ાં? 

‘હે ભવ્યશાદૂણ લ! (ભવ્યોત્તમ!)’ ભવ્યમાાં ઉત્તમ પ્રાર્ી! તારો મોક્ષ અલ્પમાાં છે, િજીકમાાં 
છે એમ પ્રાર્ીિે સાંબોિે છે. ‘ત ાં તેમાાં રનતભાવ િ કર.’ એ રાગમાાં રનત િ કર. આહા હા..! જે 

તારાથ ી નવરુદ્ધ અિે એિાથી ત ાં નવરુદ્ધ એવા નવરુદ્ધભાવમાાં પ્રેમ િ કર, ભાઈ! તિ ે દ ુઃખ, નહાંસા 

થાય છે. રાગારદ માાં પ્રેમ કર વાથ ી આત્મા ચૈતન્યચ મત્કા રપર્ે રહી શકતો િથી, હ ર્ાઈ જાય છે. 
આહા હા..! ચૈતન્યિાત માાં હવે પ્રેમ કર. જ ઓ! ‘ચૈતન્ય ચમત્ક ારમાત્ર માાં...’ એમ ભાર્ા છે િે? 

‘ચૈતન્યચ મત્કારમાાં...’ એ તો ચમત્કાર છે. જે પોતાિે જાર્ે, રાગિે જાર્ે, આટલા-આ ટલા નવનવિ  
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પ્રકારિા પ દ  ગલો, એિે પો તામાાં ર હીિે પોતાિા સામ થ્ યણથી પોતાિ ાં જ્ઞાિ કરે. આ હાહ ા..! એવો 
ચમત્ક ારી જી વ છે, કહે છે. એ ચીજ છે માટે જાર્ વાિ ાં કામ કરે, એમ પર્ િથી. સમ જાર્ ાં કાાંઈ?  

શ ાં કહે છે? એ બિા રાગારદભાવ અિે શરીરાર દ આ  સ્કાંિો કીિા એ બિા છે, માટે 
ચૈતન્યભાવ, એિે જાર્વાિો  અસ્સ્તત્વિો ભાવ કરે છે એમ િથી. એ તો ચૈતન્યચ મત્કા ર વસ્ત  છ ે 

કે જેિે પરિી અપેક્ષા િથી અિે સ્વ િે પરિે જાર્વાિ ાં કાયણ ચૈતન્યચમત્ કારથી ઊ ભ ાં થાય છે. 
સમજાય છે કાાંઈ? આ હાહ ા..! 

એક આાંગળી તૂટે, આાંખ ફૂ ટે તો એિે અાંદર કાાંઈક થઈ જાય. હાય.. હાય.. મ ારો અ વયવ  

તૂટ્ય ો, હોં! એક આાંગળી તૂટી જાય. આ ભીંસમાાં આવી  જાયિે. બારર્ા બાંિ કરતા  અાંદર ઘૂસી 
ગઈ. આ રેલમાાં બહ  થઈ જાય. ઓલો બારર્ ાં કરતો હોય અિે આાંગળી ચેપાય જાય. હાય..હાય...! 

શ ાં છે પર્? કહે છે. નવનવિ પ્રકારિી દશા એિે, એિી હ યાતીિે કારર્ે િનહ પર્ તા રી હયાતી માાં 

ચૈતન્યચમત્ કાર છે એથી ત ાં સ્વ િે પરિે જાર્ વાિા સ્વ ભાવિે પ્રગ ટ કરે છે. આ હાહા..! સમ જાર્ ાં 
કાાંઈ? આાંખ ફૂટે ત્યાાં અરે..રે..! એક આાંખ ગઈ. બે આાં ખે કામ કરતા એક આાંખ ગ ઈ. પર્ આાંખ 

ગઈ એ તો પ દ  ગલ ગઈ. તારામાાં થી શ ાં ગય ાં? પાાંચ-દસ લાખ રૂનપયા હોય એમાાં થી પાાંચ હજાર, 

દસ હજાર જાય તો પૈસા ગયા એમ કહે છે. ગયા ક્યાાં? નવનવિ પ્રકારિ ી દશા છે એ જાર્વા મ ળી  
તિે. પહેલા અહીંય ા હતા એમ જાણ્ય ાં હત ાં. પછી ગ યા એમ જાણ્ય ાં. એ તો  જા ર્વાિ ાં થય ાં. 
ચૈતન્યચમત્ કાર છે કે જે એિે જાર્વાિ ાં જ કામ કરે છે. આહા હા..! 

‘ચૈતન્યચ મત્કારમાત્રમ ાાં (અથાણત   ચૈતન્યચમત્ક ા રમ ાત્ર આ ત્મ ામાાં) ત ાં અત લ રનત કર...’ 

ઓલા માાં રનત િ કર. (આ મ ાાં) ‘અત લ રનત કર...’ જેિી ઊપમા િથી એ વો પ્રેમ અાંદ ર આત્મા માાં 

કર. સમજાર્ ાં કાાંઈ? અહીંથી રનત, પ્રેમ છોડી દે. જો આત્માિ ાં નહત કર વ ાં હોય અિે િમણ કરવો  
હોય તો રાગથી માાંડીિે પર ચીજમાાંથી પ્રેમ છોડી દે. આહા હા..! અિે ભગવાિ શ દ્ધ ચૈતન્યમાત્ર 
ચમત્ક ારમ ાત્ર આત્મા. ‘ત ાં અત લ રનત કર...’ ઠીક.  

‘હે ભવ્યશા દૂણલ!’ સાંબોિિ કરીિે કહ્ય ાં છે, હોં! ‘કે જે થી ત ાં પરમશ્રીરૂપી કામીિીિ ો 

વલ્ લભ થઈશ.’ ભગવાિઆ ત્મા ચૈતન્યચમત્ કાર જ્ઞાિ ાિાંદ સ્વભા વ, એમાાં જો પ્રેમ કરીશ તો તિે 

મ સ્ક્ ત મળશે. જે મ ક્તિી દશા તારાથી જ દી કોઈ રદ’ પડશે િનહ. એિ ાં િામ વલ્લભ. સમજાર્ ાં 
કાાંઈ? છે િે? ‘વલ્લભ થઈશ.’ એટલે શ ાં? એ પયાણય કોઈ રદ’ જ દી પડશે િનહ. આહા હા..! 

આત્માિો ચૈતન્યચ મત્કાર સ્વભાવ, એમાાં અાંતર પ્રેમ કરવા થી, એ અાંતરિી અભેદ પયાણય પૂર્ણ 

થઈ, એ પૂર્ણ પયાણય હવે દૂર િનહ રહે. તારાથી એ ક સમ યમાત્ર પર્ દૂર િનહ રહે. પૂર્ણ પયાણય તિ ે
વરી જશે. આ હાહ ા..! પર્ આ પ્રેમ અાંદર આિાંદમાાં, અિ ભ વમાાં આિાંદ માાં લઈિે  પ્રેમ કર, એમ 
કહેછે. 
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પરમશ્રી–પર મ લક્ષ્મી, જ ઓ! મ સ્ક્ ત છ ે એ પરમલક્ષ્મીસ્વરૂપ છે. મ સ્ક્ ત–મોક્ષ છે એ 
પરમશ્રી રૂપી કાનમિ ી છે, એિી પરરર્નત, એિી સ્ત્રી છે, એિો વલ્લભ થઈશ. એ પયાણય તિ ે કોઈ 

રદ’ છોડશે િનહ. આહા હા..! સમજાર્ ાં કાાંઈ? રાગિો પ્રે મ કરીશ તો રાગ તો છૂટી જશે. શરીરિા 

પ દ  ગલિો પ્રેમ કરીશ તો પ દ  ગલ છૂટી જશે. િનહ રહે તારા વલ્લભ કય ાણ. ત્યાાં વહાલપિે જોડવાથી  
એ વસ્ત  િનહ રહે, એમ કહે છે. આહાહા..! એ ચાર ગાથ ાિી સ્કાંિિી વ્યાખ્યામાાં  આ મૂક્ય ાં. 

સમજાર્ ાં કાાંઈ? સ્કાંિો તા રા િનહ, પરમાર્  તારા િનહ, પર્ કમણરૂપી સ્કાંિિા લક્ષે થયેલો ભાવ, 

એ પર્ તારો િનહ. એિાથી નવરુદ્ધ સ્વભા વ તારો છે. હવે સ્વભાવ ઓ લા પરમાર્ િ ાં કારર્ અિે 
કાયણ આવ્ય ાં હત ાં િે? એિ ાં વર્ણિ કરે છે. 

धाउचउक्कस्स पणुो ज ंहऊे कारण ंवर् र् ंणयेो।  
खधंाण ंअिसाण ंणादव्वो कज्जपरमाण    ।।२५।।  

જ ઓ! આ ભાર્ા બીજી પાઠમાાં છે. કાયણપરમાર્  અિે કારર્પર માર્  પાઠમાાં છે. એટલ ે 

પછી કારર્પર માત્મા અિે કાયણપરમાત્ મા એમાાં થી ઊઠે છે. ત્યાર ે પરમાર્ માાં આમ કહ્ય ાં, એમાાં 
લાગ  પ ડે છે. િવ ાં એર્ે ઘરિ ાં િાખ્ય ાં છે એમ િથી. 

મ મ ક્ષ  :– ઘરિ ાં િાખ્ય ાં હોય તો પર્ જ્ઞાિીિી વાત છે િે. 

ઉત્તર :– હા. િાખે પર્ એિે એમ કે આ ક્યાાંથી િાખ્ય ાં? ફલાર્ ાં ક્યાાંથી િાખ્ય ાં? ઢીંકર્ ાં... 
હવે સાાંભળિે. બિ ાં િાખે. 

જે હેત  િાત ચ ત ષ્કિો તે કારર્ાર્  જાર્વો; 

સ્કાંિો તર્ા અવ સાિિે વ ળી ક ાયણપર માર્  કહ્યો. ૨૫. 

‘આ, કારર્પ રમાર્ દ્રવ્ય અિે કાયણપરમ ાર્ દ્રવ્યિ ા સ્વરૂપિ ાં કથિ છે.’ જ ઓ! ખૂબી શ ાં 

છે? કે પૃથ્વીિા  પરમાર્ િો સ્કાંિ થ ાય છે, જળિ ા પરમાર્ િો જે સ્કાંિ છે, વાય િા, તેજિો આ જે  

સ્કાંિ છે એ ચાર િાત  છે. એમિો હેત  તે કારર્પરમાર્  છે. એિો હેત  જીવ િનહ. કે આ બિા 

લાડવ ા બિાવ્યા િે આ બિા વ્ય ાં, ભેગ ાં થય ાં, ફલાર્ ાં થય ાં... ફલાર્ ાં થય ાં.. આ પાર્ી થય ાં, પૃથ્વી થઈ, 

અનિ થઈ, વાય  થયો. એિો હેત  તો કારર્ પરમાર્  છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? એ પરમાર્  કારર્ થઈિે 
બિા સ્કાંિો થયા છે. જીવ કા રર્ થઈિે સ્કાંિ થાય છે કે ભાઈ! આ લાડવ ો વળે, રોટલી વળે, આ મ 

અક્ષર લખાય (એમ િથી). સમજાર્ ાં કાાંઈ? પહેલી કારર્ પરમ ાર્ િી વ્યાખ્યા  કરી. ‘તે જ 
(પ રમાર્ ), એક ગ ર્ સ્સ્િ ગ્િતા...’ જ ઓ! ભાર્ા તો ગ ર્ છે. ખરેખર તો સ્સ્િગ્િ પયાણય છે. ભાઈ! 

મ મ ક્ષ  :– આ પોઈન્ટ બતાવવાિો... 

ઉત્તર :– એ ત ો અગ રુ લઘ મ ાાં અિાંત ાં િહોત ાં આવ્ય ાં? અિાંત અગ રુલઘ . ‘પાંચાસ્સ્ત કાય’માાં 

અિાંત અગ રુલઘ  પયાણયિી  વાત હત ી. ભલે ગ ર્ શબ્ દ વાપયો હોય ત્યાાં. શબ્દે પાર િ આવે. 
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ભાવ શ ાં છે એ સમજે તો થાય. સમરકતિે ગ ર્ કહ્યો છે, તમે શ ાં વળી પયાણય કહો છો? વળી એ 
એમ વાાંિો ઉઠાવે. આહા હા..! ગ ર્ તો અહીં કીિો. ‘એક ગ ર્ સ્સ્િગ્િતા...’ નચકાશ. સ્પશણ એ ગ ર્ 

છે. આ નચ કાશ  તો પયાણય છે. પરમાર્  છે રજ કર્, એ માાં સ્પશણ િા મિો ગ ર્ છે એ  નત્ર કાળી છે. 
અિે આ સ્સ્િગ્િતા અિે નચકાશતા તો પ યાણય છે. 

મ મ ક્ષ  :– સમર કતિા આઠ ગ ર્ િથી કહે વાતા? 

ઉત્તર :– ભાર્ ા તો એ મ જ બોલેિે નસદ્ધિા. સ મરકતિા નિુઃશાંક આરદ આઠ ગ ર્ 

કહેવાયિે? આઠ આ ચાર કહેવાય, આઠ ગ ર્ કહેવાય, આઠ લ ક્ષર્ કહેવાય. ગ ર્ એટલે પયાણય  
છે. કસ્જયાળા છ ોકર ા અાંદર થી કસ્જયા જ કાઢે. કાાંઈક વ ાાંિો જ કાઢે. આહાહા..!  

કહે છે. પરમાર્ માાં એક પયાણય નચકાશિી અિે એક પયાણય રૂક્ષિી. ‘સમ કે નવર્મ બાંિિે 

અય ોગ્ય...’ નવર્મ બાંિિે અયોગ્ય ‘એવ ો જઘન્ય પરમ ાર્ ...’ એ કેમ જઘન્ય કીિો? કે બાંિ થવાિે 
લાયક િથી માટે હલકો જઘન્ય કીિો એિે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? કારર્ કેમ કહ્યો? કે પૃથ્વી, જળ, તેજ, 

વાય િ ાં કારર્ થાય માટે એ કારર્પર માર્  કહ્યો. એિ ાં કા રર્, એ સ્કાંિિ ાં કારર્ પરમ ા ર્ ાં છે. સ્કાંિિ ાં 

કારર્ આત્મા અિે આત્મા િ ાં જ્ઞાિ કે નવ કલ્પ છે િનહ. આહા હા..! આ રૂનપયા આ વે  છે અિે જાય 
છે એિ ાં કારર્ એિો પ રમાર્  છે એમ કહેછે. 

મ મ ક્ષ  :– ઇ તો જ્યારે થયા  ત્યારે આવે ત્યારે તો અમા રી પાસે આવે છે િે. 

ઉત્તર :– કોિી પા સે આ વે? રાગ પર્ આત્ મા પાસે આ વતો િથી ત ો વ ળી પૈસો ક્ યાાંથી 
આવતો હતો અહીં? એય..! ‘પોપટભાઈ’! ભારે વાત ાં, ભાઈ! 

રાગથી પર્ નવરુદ્ધ ચૈતન્ય િો સ્વભા વ એ રાગ પર્ સ્વભાવિી સમીપ માાં િથી. એ તો 

દૂર છે. જેમ અ જીવ દૂર છે એમ એ દૂર  છે. આ હાહા..! તત્ત્વ છે િે બીજ ાં. એક તત્ત્ વ થી બીજ ાં તત્ત્વ 
જ દ ાં હોય તો જ બીજ ાં તત્ત્વ કહી શ કાય. િનહતર શી ર ી તે કહી શકાય? 

મ મ ક્ષ  :– બેપ ર્ ાં જ્યારે... 

ઉત્તર :– બેપ ર્ ાં તો ઠીક પર્ અિેરુ છે, એ તો અિેરુ છે. આહા હા..! 

કહે છે એ ક ગ ર્ નચ કાશ, બે ગ ર્ નચકા શ, લ ખાશ. એમ. ‘સમ કે નવર્ મ બાંિિે અયોગ્ય...’ 

સરખા કે અસરખા. સમજ્ય ા િે? બે હોય કે ચાર હોય, એક હોય ત્રર્ હોય. પર્ ‘બાંિિે અયોગ્ય 

એ વો જઘન્ય પરમાર્  છે–એ મ અથણ છે.’ એિે જઘન્ય કહ્યો. બાંિિે લાયક િનહ તેિે જઘન્ય કહ્યો. 
‘એક ગ ર્ સ્સ્િગ્િત ા ક ે રૂક્ષતાિ ી ઉપ ર, બે ગ ર્વ ાળાિો અિે ચ ાર ગ ર્ વાળાિો સાંબ ાંિ થાય છે.’ 

લ્યો. દાખલો છે આ તો. ‘સાંબાંિ એટલે બકેી ગ ર્વ ાળા પર માર્ ઓિો બાંિ અિે નવર્ મબાંિ એટલે 

એકી ગ ર્વ ાળા પર માર્ ઓિો બાંિ. અ હીં (ટીકામ ાાં) સમબાંિ િ ાં અિે ન વર્મબાંિિ ાં એકેક  ઉ દાહરર્ 
આપ્ય ાં છે તે પ્રમાર્ે બિાય સમબાંિ ો અિે નવર્મબાંિો સમજી લે વ ા.’ આટલો જ એમ િ લેવ ો. 

સમજાર્ ાં? ત્રર્ અિે પાાંચ પછી પાાંચ અિે સાત, સાત અિે િવ. એમ બિ ાં લઈ લેવ ાં. નવર્મમાાં 
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આમ લીિ ાં છે, કહે છે. બ ે િે ચાર. બ ે િે ચાર જ એકલા િ લેવા. એ તો દૃિાાંત છે. છ િે આઠ, 
આઠ અિે દસ, દસ અિે બાર એમ બિા માાં બે અનિક લઈ લેવા. 

‘ત થા ત્રર્ ગ ર્ વાળાિો અિે પાાં ચ ગ ર્ વાળાિો  નવર્ મબાંિ થ ાય છે,–આ ઉત્કૃિ પર માર્  
છે.’ એટલે કે બાંિિે થવાિે લાયક એિે ઉત્કૃિ  પરમાર્  કહ્યો. ઉત્કૃિ િો અથણ એવો િથી કે અિાંત 

પયાણયપર્ે પરરર્મ્યો છે ઉત્કૃિ, એમ અહીં િથી કહે વ ાં. પરમાર્  અિાંતી નચ કાશપર્ે કે લ ખાશપર્ે 

પરરર્મે તો ઉત્કૃિ, એમ અહીં િથી કહેવ ાં. ઉત્કૃિ  પરમાર્  એિે કહીએ કે જે સમ, નવ ર્મ આરદિા  
બાંિિે યોગ્ય થાય, એિે ઉત્કૃિ  પરમાર્  કહેવામાાં આ વે  છે. બાંિ થવાિે અલાયકિે જઘન્ય અિે 

બાંિ થવાિે લાય ક પછી ભ લે ત્રર્ િે પાાંચ, બે િે ચાર, છ િે આઠ, િવ અિે અનગયાર હોય, પર્ 

એ બિાિે ઉત્ કૃિ  પ રમાર્  કહેવામાાં આવે છે. ‘પાંરડતજી’! આ જાત જ જ દી છે. આ હાહ ા..! એટલ ે 
કે એ પરમ ાર્ માાં બીજા સાથે સાંબાંિ થ વાિી લાય કાત  થઈ એટલે એિે ઉત્ કૃિ  પરમાર્  કહ્યો. 

આહા હા..! ‘નિયમસ ાર’િી ભ ાર્ા જ જ દી જાતિી. પાઠમાાં છે, જ ઓિે! કાયણ-કારર્ તો પાઠમાાં છે. 
એમાાંથી જઘન્ય ઉત્ કૃિ  કા ઢ્ ાં. જઘન્ય ઉત્કૃિ  એમાાંથી કાઢ્ ાં. 

‘ગળતાાં અથ ાણત   છૂટાાં પડતાાં પ દ  ગ લદ્રવ્ય ોિા અાંતમ ાાં-અ વસાિમ ાાં (અાંનતમ દ શા માાં) ન સ્થ ત 

તે કાયણપરમ ાર્  છે...’ લ્યો. અાંતમાાં અવસાિ એ ટલે કાયણપરમાર્ . છૂટો થ વાિે લાય ક થઈ ગયો િે. 
છૂટો એ કાયણપર માર્ . સ્કાંિમ ાાંથી છ ટો પડ્યો એ કાયણપરમાર્ . સ્કાંિિ ાં કારર્ થાય તે કા રર્પરમાર્ . 

સ્કાંિમ ાાંથી છ ટો પડ્યો તે કાયણપરમાર્ . જ ઓ! એ પ દ  ગલિી નવનવિતાિ ાં વર્ણિ. આવ ાં સવણજ્ઞ 
નસવાય ક્યાાંય હોઈ શકે િનહ. આહા હા..! સમજાર્ ાં?  

‘(અ થાણત   સ્કાંિો ખાંરડત થતાાં થતાાં જે િાિા માાં િાિો અનવ ભાગ ભા ગ રહે તે કાયણપરમ ાર્  

છે). (આમ) અર્ ઓિા (–પર માર્ ઓિા) ચાર ભેદ છે : કાયણ, કારર્, જઘન્ય િે ઉત્કૃિ. તે 
પર માર્ દ્રવ્ય સ્વરૂપમ ાાં નસ્થત હ ોવાથી...’ તે પરમાર્ દ્રવ્ય સ્વરૂપમ ાાં નસ્થત ‘તેિ ો નવભ ાવિો  

અભ ાવ છે,...’ એિે નવભાવિો અભાવ છે. કોિે? પરમાર્  તો પોતાિા સ્વરૂપમાાં છે. બે પરમાર્ મા ાં 

જોડાર્ િથી. તેથી તે નવભાવિો તેમાાં અભાવ છે. ‘માટે (તેિે) પરમ સ્વભાવ છે.’ પરમાર્ િે 
પરમસ્વભાવ કહેવામાાં આ વે છે. 

સ્કાંિિ ાં કા રર્ એિે કારર્પ રમાર્  કહ્યો હત ો. સ્કાંિિા જોડાવ ાિ ાં કા મ કરે એિે ઉત્ કૃિ 
પરમાર્  કહ્યો. સ્કાંિિા પ રમ ાર્ િ ાં કારર્ એિે કારર્પરમાર્  કહ્યો અિે એ સ્કાંિિા છૂટો પડવાિ ો  

એિે કાયણપરમાર્  કહ્યો. અથવા ઉત્ કૃિ, જઘન્ય હવે. સ્કાંિિે લાયક માટે િથી એ જઘન્ય પરમાર્  

અિે સ્કાંિ થવાિે લાય ક નચ કાશ આર દ છે એ ઉત્કૃિ  પરમાર્ . આવી વ ાત શ્વેતાાંબર માાં છે જ િનહ. 
પ દ  ગલિી રીતિો પ્ર કાર શ્વેતાાંબરમ ાાં િથી. આ વાત જ  આખી સિાતિ જ દી છે. ક્યાાંય િ મળે. 
પછી ‘પ્રવચિ સાર’િો દાખ લો આપશે. 

(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ગ રુદેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૫, બુધવાર, તા. ૩૧-૩-૧૯૭૧ 
 ગાથા ૨૬-૨૭, શ્લોક ૩૯-૪૦, પ્રવચિ િ.ં ૨૯ 

 

૨૫ ગાથા થઈ ગઈ. ‘નિયમસાર’ અજીવ અનિકાર. કારણપરમાણુ અિે કાયયપરમ ાણુ. 

જઘન્ય પરમાણુ અિે ઉત્કૃષ્ટ  પરમાણુ એમ ચ ારિુું વણયિ કયુું છે. કારણપરમ ાણુ એ કે   જે સ્કુંિ છ ે 

એિુું કારણ છે માટે એિે કારણપરમાણુ કહ્ુું. એ જ કારણપરમાણુિે બે લાગુ પડે. એમ છે િે 
પાઠમાું? ‘તે જ પરમાણુ’ એમ. જે પરમાણુ છે, આ રજકણ, પોઈન્ટ, એવો એક વસ્તુિ ો સ્વભા વ. 

ભલે િાિો છે પણ દ્રવ્ય છે. સ્વભા વિે કોઈ ક્ષેત્ર િી મ ોટપિી જરૂ ર િથી. એ ક પર માણુ આ વો 

સ્વભા વ કે જે સ્કું િિુું કારણ થાય, એ જ પરમાણુમાું એક ગુણ આદિ નચકાશ હોય તો બુંિિે 
અયોગ્ય છે. એ જ પરમાણુ િે જઘન્ય પરમાણુ કહેવામાું આવે છે. એક, બે, ત્રણ આદિ હોય, બે-

ત્ર ણ, ચાર આદિ, બે િે બે ચાર કે ત્ર ણ િે બે પાુંચ, એ આદિ હોય તો એ એિે–પર માણુિે બુંિિે 

યોગ્યિે કા રણે ઉત્ કૃષ્ટ  કહે વામાું આ વે છે. જુઓ! આ એ ક વસ્તુિ ો જડિ ો સ્વતઃ સ્વભ ાવ. એિે તો 
કાુંઈ ખબર પણ િથી. ખબર  તો આત્માિે છે કે આમ આ માું થાય છે. એવો પરમાણુ (છે). સ્કુંિિો  

છેલ્લ ો ટુકડો. ટુક ડો કરતા કરતા બાકી રહી જાય એિે કાયયપરમાણુ કહે છે. આ ચાર  પ્રકાર થયા. 
છે તમારે ત્યાું એમાું? 

મુમુક્ષુ :– શ્વેતાું બરમ ાું  કયાુંથી હોય? 

ઉત્તર :– િથી? કેમ ક યાુંથી હોય.  

હવે ‘પ્રવ ચિસાર’મ ાું ૧૬ ૫ મી અિે ૧૬૬ મી ગાથા દ્વાર ા કુુંિકુુંિાચાયય કહે છે :– 

णिद्धा वा लुक्खा वा अिपुणििामा समा व णवसमा वा। 
समदो दुिाणिगा जणद वज्डणंि णि आणदपणििीिा ।।  
णिद्धत्तििे दुगिुो चदुगिुणिद्धिे विंमिभुवणद । 
लुक्खिे वा णिगणुिदो अि ुवज्छणद पचंगिुजतु्तो  ।। 

એ બાજુ છે. ૫૬ પાિે. એિો અથય. ‘પ રમાણુ-પદરણા મો,...’ પરમાણુ જે એક રજકણ-પો ઈન્ટ 

છે, એિા પદરણામ એટલે પયાયય ‘સ્ સ્િગ્િ હો ક ે રૂક્ષ હ ો,...’ નચકાશ હોય કે રૂક્ષ હોય, ‘બેક ી 

અુંશ વાળા હો કે એકી અું શવ ા ળા હ ો,...’ બે અુંશવાળા, ચારવાળા, છવા ળા હ ો  કે ત્રણ, પાુંચ અિે 
સાતવાળા હો, ‘જો સ માિ કરતાું બે અનિક અુંશવાળા હ ોય...’ બ ે િે બે ચાર, ત્રણ િે બે પાુંચ, 

સાત િે બે િવ, આઠ િે બે િસ. એમ બે અનિકવા ળા હોય તો ‘બુંિ ાય છે;...’ એકમાું બુંિાય  
િનહ. એક અુંશ પરમાણુ બું િિે યોગ્ય િનહ.  
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એમ આત્ મામ ાું પણ છેલ્લ ો ગુણ, અવગુણિો જે છેલ્લ ો અુંશ છે, એ એિા બુંિિુું કા રણ 
િનહ. સમજાણુું કાુંઈ? ઇ શુું કહ્ુું? મોહિો, ર ાગિો છેલ્ લ ો અુંશ છે, એ પોતે પોતાિ ા બુંિિુું કારણ 

િનહ. બીજાિા બુંિિુું કારણ થાય. રાગિો અુંશ રાગ િે બાુંિે એમ િ બિે. સમજાણુું કાુંઈ? 
‘હીર ાભાઈ’! 

અહીં જેમ પર માણુમ ાું એક ન ચકા શ કે એ ક લુખા શિી પ યાયય છે, તે બુંિિે લાયક છે િનહ, 

એમ આત્મા માું પણ જે ક્રોિ, માિ, માયા, િશયિમોહ, િશયિમાું સમદકત મોહિ ો પણ એિો છેલ્લો 
અુંશ છે લ્યો િે, તો સમદકતમોહિો અુંશ પણ િશયિમ ોહિે િ બાુંિે. છેલ્લો અુંશ છે િે? એમ 

રાગાદિિ ો છેલ્લો અુંશ છે એ એિા રાગાદિિે િ બાુંિે. એ રાગિો અુંશ છ કમયિુું બુંિિ ભલ ેથાય. 

એવો જ વસ્તુિ ો સ્વત ઃ સ્વ ભાવ છે. આહા હા..! એ ગાથ ા કીિી. બીજી ગાથા. એ િહ ીં બીજી ગાથા. 
એિી િે એિી બીજી. 

‘સ્ સ્િગ્િપણે બે અુંશવ ાળો પર માણુ ચ ાર અુંશ વાળા સ્ સ્િ ગ્િ (અ થવા રૂક્ષ) પરમાણુ સ ાથે 
બુંિ અિુભ વે છે;...’ જોયુું અિુભ વે શબ્િ છે. એિે અ િુભવવુું છે કયાું? પણ થાય. અિુસરીિે 

થાય. સમજાણુું? ‘અ થવા રૂક્ષપણે ત્રણ અુંશવ ાળો પર માણુ...’ એ તો િાખલા આપ્યા છે, હોં! રૂક્ષ 

ત્રણવાળો અિે એ તો નચકા શ પણ ત્રણવાળો, પાુંચવાળો હોય તો એ બુંિિે પામે. ‘પર માણુ પાુંચ  
અુંશ વાળા સ ાથે જોડાય ો થકો બુંિાય છે.’ શુું કહ્ુું ‘પુંદડતજી’? ત્રણ રૂક્ષવાળો, પાુંચ રૂક્ષવાળા સાથે 

બુંિાય તો દૃષ્ટાુંત. પણ ત્રણ નચકાશ વાળો, પાુંચ નચ કાશ વાળા સાથે બુંિાય. બે િે બે ચાર વાળો, 

ત્રણ િે બે પાુંચવાળો એમ રૂક્ષ કે નચકાશ ગમે તે હો એ પ્રમાણે બુંિાય. એક િ બુંિાય. એકડે 
એક, બગડે બે. એક અુંશ વાળો બુંિાય િનહ. બે અુંશવાળો બુંિાય. જુઓ! પુિ  ગલિ ો પણ એવો 
સ્વભા વ. એક િ બુંિાય. 

‘વ ળી (૨૫ મી ગ ાથાિી ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકાર મુનિર ાજ શ્લોક દ્વારા પુિ  ગ લિી ઉપેક્ષ ા 
કરી શુ દ્ધ આત્મ ાિી ભા વિા કરે છે) :–’ 

स्कन्धसै्ेेः षट्प्रकािेैः णकं चिणुभ िििणुभम िम। 
आत्मानमक्षय ंशदु्ध ंभावयाणम महुुम ुिहुेः ।।३९।।  

‘તે છ પ્રક ા રિા સ્કુંિો કે ચાર  પ્રક ારિા  અણુઓ  સાથે મારે શુું છે?’ ચીજ પર છે. હુું તો  

એિો જાણિાર (છુું). તે પણ મારામાું રહીિે મારાથ ી જાણ િા ર (છુું). આહાહા..! ‘હુું તો અક્ષય શુદ્ધ 
આ ત્મ ાિે ફરી ફરીિે ભા વુું છુું.’ મિે આિુંિિુું પ્રયોજિ છે તો મારો આિુંિ આત્મા સસ્ચચિાિુંિ છે. 

એ આિુંિિા અક્ષય સુખ. અક્ષય શુદ્ધ આત્મા, એિે હુું ફરીફર ીિે ભાવુું છુું. મારું આિુંિિુું પ્રયોજિ 

છે તો આિુંિ તો મારી પા સે છે. એવા અક્ષય, િ ક્ષય થાય એવો શુદ્ધ આત્મા, દ્રવ્ય સ્વભા વ 
પદરપૂણય, એિે હુું ભાવુું છુું. ભાવુું છુું એિો અથય શુું થય ો? ‘ફ રી ફ રીિે ભા વુું છુું.’ એવો પાઠ છે, 
લ્યો. ‘भावयाणम’ અિે  નચુંતયામી. નવકલ્પ છે એ? 
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મુમુક્ષુ :– એકાગ્રત ા છે. 

ઉત્તર :– એકા ગ્રતાિી વ ાત  લીિી. િરેક અથયમાું ફેરફાર. શુદ્ધ આત્મા અક્ષય, નત્ર કાળ 

ધ્રુવસ્વરૂપ એ વો ભગ વાિ આત્મા, એિી અું િર એ કાગ્રતા હુું કરું છુું. મારે તો એ કા મ છે. પરમાણુિા  

પ્રકાર ચ ાર હ ો તો હો. મારે એિી સાથે પ્રયોજિ િથી. આહા હા..! માર ો ભગવ ાિ  અિુંતઆિુંિ 

અિે અિુંત સ્વચછતા, શાુંનત, નસ્થરતા વગેરે શસ્ક તઓથી  અક્ષય શુદ્ધ આત્મા છે. એવા આત્માિ ે 

હુું અુંતમુયખ થઈિે ‘ફરી ફર ીિે ભાવુું છુું.’ વારુંવાર એકા ગ્રતા એમાું કરું છુું. આ કરવાિુું છે. 
આહા હા..!  

જુઓ! સરવા ળો આ કહ્ો. અજીવ જાણવા યોગ્ય છે. પણ જાણીિે એિા ઉપરથી  લક્ષ 
છોડીિે સ્વરૂપિુું ધ્યાિ, સ્વ રૂપિી ભ ાવિા ક રવાિ ી છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

૨૬. પ રમાણુિુું નવશેષ કથિ. 

अत्ताणद अत्तमज्ख ंअत्तिं ंिवे इणदयग्गजे्झ ं।  
अणवभागी ज ंदव्व ंपिमाि ूि ंणवयािाणि  ।। २६।।  

આચાયય કહે છે, 

જે આદ િ-મધ્યે અુંતમાું પોતે જ છે, અનવ ભાગ ી છે, 

જે ઇંનદ્ર થી િનહ ગ્ર ાહ્ છે, પરમ ાણુ જાણો તે હિે. ૨૬. 

આહા હા..! એ પરમાણુમ ાું પણ િાિુું ક્ષેત્ર  અિુંતગુણમાું અસુંખ્યમા ભાગિુું છતાું જી વિા 

અિુંતગુણિી જેટલી સુંખ્યા છે એટલા ગુણ એમાું છે. આ તે કેમ (બેસે). જેટલા જીવિા ગુણિી 
સુંખ્યા એટલા જ ગુણિી સુંખ્યા (પરમાણુમાું છે). ભલે ચૈતન્ય િ હોય એમાું. પણ જડિી પયાયય-

ગુણિી સુંખ્યા એટલી જ અિુંતી છે એમાું. શુું કહ્ુું? લ્યો. બે વાર કહ્ુું તો પણ? ‘હીરા’માું આમ 

કહેતા હ શે? એક આત્મામાું  જેટલા ગુણ છે એટલા જ ગુણ પરમાણુિા જડિા છે. એ િનહ પણ 
એટલા. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’! જેટલા એ ક આત્મા માું અ િુંતાગુણિી સુંખ્યા, એટલા જ ગુણો એક 
પરમાણુમાું (છે). એવા િનહ પણ એટલા. સુંખ્યાએ એટલ ા જ છે. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’! 

મુમુક્ષુ :– એક આત્મા માું પરમાણુમ ાું જેટલા ગુણ છે એ ટલી સુંખ્યા... 

ઉત્તર :– એટલી સુંખ્યાએ. એ ગુણ િનહ. આત્ મામ ાું તો જ્ઞાિ, આિુંિ આદિ છે. સમ જાય 
છે કાુંઈ? આહા હા..! આ તો અસુંખ્ય પ્રિેશી, પેલો એક પ્રિેશી. વસ્તુસ્ વભા વ છે, એ વસ્તુસ્વભ ાવ 

છે. એમ મ હાત્્ય આ વતાું આ તાર ો સ્વભાવ, તા રો સ્વભાવ અ સુંખ્યપ્રિેશી ક્ષેત્ર  છે. એિા ગુણ 

સ્વભા વિી પહોળાઈ અસુંખ્ ય પ્રિેશી છે. ઓલા પરમ ા ણુિા ગુણિી તો એક પ્રિેશી  પહોળાઈ છે. 
તારા ગુણિી અસુંખ્યપ્રિેશી પહોળાઈ છે. એવો અુંતર સ્વભાવ. અિુંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિુંિ પડ્યો 
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છે એિો આશ્રય કર, એિી ભાવિા કર. બસ, કરવાિુું આ છે. કરી કરીિે, ભણી ભણીિે, બિુું 
જાણીિે પણ આ કરવાિુું છે. સુખી થવુું હોય તો. 

ટીકા :– ‘આ પર માણુિુું નવશેષ ક થિ છે. જેમ  સહજ પર મ પાદરણ ાનમકભા વિી ન વવક્ષ ાિો 
આ શ્રય કરિા રા...’ શુું કહે છે? જુઓ! આત્માિો નત્ર કા ળ સહજ સ્વભાનવક પરમપા દરણાનમકભ ાવ, 

એિી નવવક્ષાિ ો આશ્રય કરિારા, એિા કથિિો અિે એિા ભાવિો આશ્રય કરિારા, ‘સ હજ 

નિશ્ચયિયિી અપેક્ષાએ...’ ભગવાિ આત્મા સ્વભાન વક પરમપાદરણાનમકભ ાવિી ન વવક્ષા જેમા ું 
કરવી છે. જેમ ાું ઉિયિી, ઉ પશમ, ક્ષયોપશ મ, ક્ષાનયકિી (અપેક્ષા) િનહ. નત્ર કાળી  જ્ઞાય કભાવ, 

પરમસ્વભાવભ ાવ એ જેમાું કહેવુું છે, એવો સહજ નિશ્ચયિય. સ્વભાનવક નિશ્ચયિય. િેખો! એ 

‘નિશ્ચયિયિ ી અપેક્ષાએ..’ ભગવાિ નિત્ય છે. એ ન િત્ય થી કોઈ દિ’ ચયુત થ યો િથી. પરમ  
પાદરણાનમકભ ાવ સ્વભા વથી  કોઈ દિ’ ચયુત થયો જ િથી. આહા હા..! સમજાણુું કાુંઈ? 

‘અિે અનિત્ય નિગોિ થી માુંડ ીિે નસદ્ધક્ષેત્ર  પયુંત રહેલા જી વો...’ નિગોિથી માુંડીિે  એ 
બિી પયાયય છે િે? તે નસ દ્ધ સુિી. ‘જી વોિુું નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું કહેવામાું આવ્યુું,...’ એ 

નિગોિથી માુંડી ન સદ્ધિી પયાયય સુિીમાું, બિા એિા દ્રવ્ યો જે પરમસ્વભ ાવભા વ છે, એિાથી કોઈ  

દિ’ ચયુત થયા િથી. આહા હા..! સમજાણુું કાુંઈ? ફરીિે. અમારા ‘શેઠી’! ફરી, ફરીિે કહે છે િે! 
નફર. 

જે આ આત્મા નિત્ય વ સ્તુ છે. કેવી? કે સ્વભ ાનવક પરમ પાદરણાનમ કભાવિુું કથિ  
કરવાવા ળો જે િય, એ િ યિી અપેક્ષાએ આત્ મા નત્ર કાળી નિત્ય.. નિત્ય... નિત્ય... ધ્રુવ છે. 

અિુંતઆિુંિ, અિુંતશાુંનત, અિુંતસ્વચછતા, પ્રભુતા એવી શસ્ક તઓથી ભરેલુું સહજ તત્ત્વ  

પાદરણાનમક સ્વભાવે નિત્ય છે. તે આત્મા, આ અપેક્ષાથી  સહજ પાદરણાનમકભાવિ ી નિશ્ચયિયિી 
અપેક્ષાએ નિગોિ થી મ ાુંડીિે  નસદ્ધ સુિીિી જે પયાયયવાળા છે એ જીવો પણ આ વા નિત્ય નત્ર કાળ 

છે. એ નિત્યથી કોઈ દિ’ ચયુત થયા િથ ી. આ હાહ ા..! વસ્તુિા સ્વભા વિી કથિ કર વ ાિી દિગું બર  
સુંતોિી શૈલી (બીજે) કયાુંય છે િનહ.  

મુમુક્ષુ :– અલ ૌદકક. 

ઉત્તર :– અલૌદક ક વસ્તુ સ્વભાવ વણયવે છે. આહા હા..! એવી વાત સાુંભળવા બીજા 

સુંપ્રિાયમાું મળે એવી િથી. એવી આ ચીજ છે. કારણ કે છે િનહ ત્યાું. આ તો હતુું એમાુંથી આવ્ય ુું 
છે. સમજાય છે કાુંઈ? શુું કહે છે?  

પરમાણુિી વ્યાખ્યા કરતા, પ રમાણુ જેમ પોતે પોતા થી આદિ, મધ્ય અિે અુંત છે, એમ  

આત્મા પણ વસ્તુસ્ વભાવે પરમસ્વભા વ નિશ્ચયથી, નિશ્ચયિયિી અપેક્ષાએ એ પોત ેપોતાથી કો ઈ  
દિ’ ચયુત થયો િથી. પોતે જ પોતાિી આદિમાું, પોત ેજ પોતાિા મધ્યમાું, પોતે જ પોતાિા અુંતમાું 
એ વસ્તુ ધ્રુવ છે એ એમ િે એમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 
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‘અનિત્ય નિગોિ થી માુંડીિે...’ પયાયયિી વાત છે િે? ‘ન સદ્ધક્ષેત્ર  પયુંત...’ એ નસદ્ધિી 
પયાયયમાું પણ, પરમસ્વભા વભાવ જે ધ્રુવ છે, એ પયાયયમાું આવ્યો િથી. એ ધ્રુવપણે ચયુત થયો 

િથી. આહા હા..! એ ચૈતન્ય મહા હીરો, એિી દકુંમતુું શુું? જેિા મૂલ્યાુંકિ કરતા પોતાિી બુનદ્ધમા ું 

મૂલ્યવ ાળો થઈ જાય છે. અમૂલ્ય રહેતો િથી. એવી ચીજ આ છે. આહાહા..! ભગવાિઆત્મા પરમ  
સહજ પરમ પાદરણાનમકભ ા વ સહજ સ્વભાન વક પરમપ ાદરણાનમ ક (ભાવ), જેિે કોઈ પયાયયિી, 

ઉિયિી અપેક્ષા િથી, એવો જે સ્વભાવ. એવી સ હજ નિશ્ચય પરમ પાદરણાનમકભાવ િે કહેવાવાળી  

એવી સહજ અિે નિશ્ચય. એમ. એવો જે આત્મા, જેમ પરમાણુિી આદિ, અુંત અિે મધ્યમાું પોતે 
જ છે. એમ આત્માિા પર મ પાદરણાનમકભ ાવમાું નિત્યતામાું પોતે જ કાયમ છે. એમાું થી કોઈ દિ’ 
ખસ્યો િ થી. આ હાહ ા..! ‘નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું કહેવામાું આવ્યુું,...’ છે. કઈ િયે? 

મુમુક્ષુ :– વ્યવ હારિયે. 

ઉત્તર :– િા, િા. ઇ નિશ્ચય આવ્યુું. 

‘સહજ પરમ પાદરણાન મકભા વિી નવ વક્ષાિો આ શ્રય કરિા રા...’ એિે કહેવાિો આશ્રય 

કરિાર ી એવી નિશ્ચયિય. એિી અપ ેક્ષાએ પ ોતે નિત્ય છે તે. અિુંત જીવો પયાયયમાું નિગોિ હો કે 
પયાયયમાું ત્રસ હો કે પયાયયમાું નસદ્ધ હો, છતાું એ જીવ ો િુું નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું નિશ્ચયથી, 

નિત્યથી અચયુત છે એમ કહેવામાું આવ્યુું છે. આહાહા..! જુઓ તો એક ટીકા! સમ જાણુું કાુંઈ? કહ ે 

છે કે નિગોિિી પયાયયો સાતમી િરકિા િાર કીિી પયાય ય હોય, અુંનતમ ગ્રૈવેયકિી નમથ્યાદૃનષ્ટિી  
પયાયય હોય કે ક્ષાનયક સમદ કતીિી પયાયય હોય કે નસદ્ધ િી પયાયય હોય, આહાહા..! જેમાું અિુંતો 

આિુંિ અિે અિુંતી શાુંનત પ્રગટી છે એવ ી પયાયય હોય, છતાું વસ્તુ જે નિત્ય છે એમાુંથી એ કોઈ  
દિ’ ચયુત થઈ િથી. આહા હ ા..! સમજાણુું કાુંઈ? 

એ રહેલા જીવોિુું. પાછુું ઘણા બિા અિુંત જીવ છે િે? એક જીવ િથી. અિુંત આત્માઓ 

છે. નિગોિથી માુંડીિે નસદ્ધ. ત્યાું સુિી લીિા િે? નિગોિિા અિુંત આત્માઓ અિે નસદ્ધિા અિુંત 
આત્મા ઓ અિે વચમાું સાિક અિે બાિક એ વા અસું ખ્ય આત્માઓ. સ મજાણુું કાું ઈ? અક્ષરિા 

અિુંતમાું ભાગિી જ્ઞાિિી પયાયય ઉઘડેલી બાકી છે નિગોિિે અિે કેવળજ્ઞાિિી પયાયય ઉઘડેલી 

છે પૂરી. અિે વચમાું સાિ કજીવિે મોક્ષમાગયિી પયાયય ઉઘડેલી છે. અિે નમથ્યા દૃનષ્ટ પુંચેનન્દ્રય 
આદિમાું બિા આ વી ગયા. એિી પયાયયમાું તીવ્ર નમથ્યા ત્વ, ગ્રનહત નમથ્યાત્ વિો પયાયય પદરણ્યો 

છે. કે નસદ્ધ અિુંત કેવળજ્ઞા િપ ણે થયા છે. આહાહા..! છતાું એ જીવો પોતાિા નિત્ ય ધ્રુવ સ્વ રૂપથી 

કોઈ દિ’ ખસ્યા િ થી. આહા હા..! સમજાણુું કાુંઈ? ‘પુંદડતજી’! વાહ! બે લીટીમાું તો કેટલુું સમાડ ી 
િીિુું! 

પરમાણુ જેવો અજી વ પિાથય એિે રહેવાિે કોઈિી જ રૂર િથી. એ પોતે જ પોતાથી છે. 
પોતે પોતાથી આદિમાું, મધ્ યમાું અિે અુંતમાું છે. એમ  ભગવાિ આત્મા નિગો િથી  માુંડીિે નસદ્ધ  
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સુિી બિા આવી ગયા વચમાું? વાઘ અિે વર, માુંસિા  ખાિારાિા પયાયય. પયાયય એિી છે. બાકી 
માુંસ બીજી સ્ભન્ન (પયાયય છે). એવી પયાયય માું પણ, નસદ્ધિી પયાયયમાું પણ, તીવ્ર ગ્રનહત  

નમથ્યાત્વિ ી પયાયયમાું પણ... સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! વસ્તુ નિત્ય ધ્રુવ ત ો પોતા થ ી કિ ી ખસી 

જ િથી, કિી એ પયાયયમાું આવી િ થી. આ હાહ ા..! સમ જાણુું કાુંઈ? કહો, આ વાત હતી? જુઓ! 
વાત છે પ રમાણુિી, એમાું િ ાખ્યો આત્મા. 

‘તે મ પુંચમભ ાવિી અપેક્ષાએ...’ જુઓ! ‘પ રમાણદુ્રવ્યિ ો પરમ સ્વભ ાવ હોવાથી...’ 
પુંચમભાવિી અપેક્ષાએ, હોં! ‘પ રમાણુ દ્રવ્યિો પર મ સ્વભા વ હોવાથી પર માણુ પોતે જ પોત ાિી 

પદરણનત...’ પદરણનત શબ્િે અહીંયા પયાયય િ લેવ ી. કેમ કે અહીંય ા પુંચમભા વિી નત્ર કાળિ ી અપેક્ષા  

છે. સમજાણુું કાુંઈ? પરમાણુિો જે નત્ર કાળી પુંચમભાવ એિી અહીં વાત છે. િનહતર એિી પ યાયય 
એ પાદરણાનમકભા વિી પયાયય છે. પણ અહીંયા એ નસદ્ધ િથી કરવુું. પાઠમાું તો આદિ પોતે વસ્તુ 

છે, પરમાણુ સૂક્ષ્મ, એ પોતે પોતાિી આદિ, પોતે પોતા િુું મધ્ય અિે પોતે પોતાિો અુંત. સમય 
કહેવા મા ટે, બીજો કાુંઈ ભેિ છે િનહ. 

‘તે મ પુંચ મભા વિી અપેક્ષાએ...’ કોિો આ પુંચમભા વ? પરમાણુિો. ‘પરમ ાણુદ્રવ્યિો 

પર મસ્વભા વ હ ોવાથી...’ જુઓ! પછી એ મ લીિુું િે ત્યાું? એિો પરમસ્વભ ાવ છે એટલે દ્રવ્ય લીિુું. 
‘પર માણુ પોતે જ પો તાિી પદરણનતિ ો આદ િ છે,...’ એટલે કે પરમાણુ પોતે પોતાિા ભાવિી આદિ 

છે, એમ. પદરણનત શબ્િે અહીંયા પયાયય િનહ પણ એિો ભાવ. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પોતે જ પોતાિ ી 

પદરણનતિુું મધ્ય છે...’ એટલે પોતે જ પોતાિા સ્વભાવિુું પણ પોત ેજ મધ્ય છે. વસ્તુ ધ્રુવ... ધ્રુવ... 
દ્રવ્ય. આહા હા..! ‘અ િે પોતે જ પોત ાિો અુંત પણ છે  (અથાયત   આદ િમાું પણ પ ોતે જ,...)’ એમ 

લીિુું છે. જુઓ! સર વાળો. પદરણનતમાું અહીં પુંચ મભા વ છે િે અહીંય ા તો. અિે પરમસ્વભાવ 

લીિો છે િે? પુંચમભાવમાું  પરમ સ્વભા વ સાથે િ લેતા પછી લીિો. એ ટલે ઓ લુું દ્રવ્ય જ નસદ્ધ 
કરવુું છે ત્યાું તો. વસ્તુ પર માણુ દ્રવ્ય. આ હાહા..! અતી નન્દ્રય વસ્તુ એ ક પરમ ાણુ, એક આકા શિા  

પ્રિેશમાું એવા અિુંતા પરમાણુિા અિુંતા સ્કુંિ સમાય, એવો એક પરમાણુ આવો છે, કહે છે. 
આહા હા..! જેિી આદિ, અુંત  અિે મધ્યમાું વસ્તુ પોતે જ છે, બસ. કહો, સમ જાણુું? પોતે જ છે. 

‘(કયારેય નિજ સ્વરૂપથી ચયુત થ તો િથ ી).’ શુું કીિુું? એ પરમાણુ જે દ્રવ્ય છે એ કોઈ દિ’ 

નચકા શ-લુખાશિ ી પયાયયમાું આવતો િ થી. એ ક ચીકાશ ગુણ હો, બે હ ો, કે ત્રણ હો, બુંિયોગ્ય હ ો 
કે બુંિિે અયોગ્ય હો. વસ્તુ દ્રવ્ય જે છે, વસ્તુ પુંચમભાવવાળુું તત્ત્વ, એ કોઈ દિ’ પયાયયમાું આવતુું 

િથી. ઓ હોહ ો..! િનહતર એ િી પ રમાણુિી જે પયાયય છે એ તો પ ાદરણાનમ કભાવિ ી જ પયાયય છે. 

કારણ કે એિે કાુંઈ ઉિય કે  એવુું કાુંઈ છે િનહ. પણ એ વસ્તુ જે નત્ર કાળ પુંચમ ભાવ છે, વસ્તુ 
શસ્ક ત, ભાવ–શસ્ક ત. અરે..! જુઓ તો ખરા. વસ્તુ િાિી-મોટી એમ િ િેખવી. એિો સ્વભા વ 

(જોવો). અરે...! આવા પરમાણુિો આવો સ્વભા વ કે એક ગુણિી નચકા શ હોય, અિુંતગુણિી 
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નચકા શ હોય, એક ગુણિી લુખાશ હોય, અિુંતગુણિી લુખાશ હોય. ભારેપણે પદરણ્યો હોય કે 
હળવાપણે પદરણ્યો હોય છતાું પરમાણુ તો તેિ ો તે જ છે. એ ભારે-હળવામાું આવ્યો િથી. 

સમજાણુું કાુંઈ? કહો, ‘પ્રકાશિાસજી’! કયારેય આવ્યુું હતુું? ત્રણ વષયમાું કયારેય સાુંભળ્ુું હતુું? 
આહા હા..! 

‘(કયારેય નિજ સ્વરૂપથી ચયુત િથી).’ એટલે? પુંચમભાવવ ાળુું અજીવ પરમાણુ તત્ત્વ 

કયારેય પોતાિી પયાયયમાું આવ્યુું િથી. િુગુંિ પયાયય હો કે સુગુંિ હ ો. નચકાશિી હોય કે લુખાશિી  
હોય, ઠુંડાિી હોય કે ગરમિી હોય કે ભારેિી હોય ક ે હળવાિી હોય. પરમાણુમાું  ભારે પયાયય 

હોય? છે. પરમાણુિી. ભારે અિે હળવ ી પયાયય થઈ છે. જુઓ ખૂબી! આ માું ભારે-હ ળવી થઈ છે. 

પરમાણુ એકિી, હ ોં! અિે એમાું જુિો છે. છતાું એ ભારે-હળવાિી પયાયયમ ાું એ પુંચમભાવિુું દ્રવ્ય  
આવ્યુું િથી. આહા હા..! જુઓિે! કેટલુું લોસ્જક છે કે િનહ આ બિુું? કે તમારું વદક લાતિુું લોસ્જક 
હશે એકલુું? વસ્તુન વજ્ઞાિ છે. વસ્તુનવજ્ઞાિ છે આ. આહા હા..! 

આમાું પરમાણુ ભારે છે કે એવો િે એવો રહ્ો છે? આ જુઓ એટલા સ્કુંિમાું આ વત ા ઠયો 

કે િનહ એટલો? પયાયય સ્કુંિમાું આવ્યો ત્યારે થઈિે. પરિે લઈિે થઈ? એ પણ ખોટી વ ાત છે. 

સ્કુંિમ ાું આવ્યો માટે પરમાણુ િારેલી પયાયયપણે પદરણ્યો છે એ ખોટી વાત છે અિે ભારેપણે 
પયાયય પદરણમે છતાું દ્રવ્ય એમાું પયાયયમાું આવ્યુું છે એમ િથી. સમજાણુું કાુંઈ? ‘વજુભાઈ’! 

ભાઈ! આ હજી વાુંચવાિુું થયુું. ઓલી ફેરે િહોતુું વાુંચયુું. પાુંચ વષય પહેલા આ અજીવિુું મૂકી િીિુું 

હતુું. અજીવ, વ્યવહાર અિે છેલ્લ ો ઉપયોગ, એ ત્રણ મુકી િીિા હ તા. આ વખતે કહે બિુું સરખુું 
વાુંચવુું. 

મુમુક્ષુ :– શુું કહ્ુું? મહારાજ! 

ઉત્તર :– પહેલ ા વાું ચિ કયુું હતુું ત્યારે અનિકાર છ ોડી િ ી િા હતા. આ વ્યવ હાર અનિ કાર 

છે િે તો છોડ ી િીિો હતો. વ્ યવહારિ ો અનિક ાર, આ અ નિકાર અિે છે લ્લો ઉપયોગ િો અનિકાર  
છે. આ વખતે સળુંગ લીિુું છે. સારું કયુું, લ્યો, અમારે ‘વજુભાઈ’ કહે છે. 

મુમુક્ષુ :– વ્યવ હાર તો મ હારાજ નિશ્ચયિે બતાવે છે. 

ઉત્તર :– અુંિર એ મ છે. વ્યવહાર નિશ્ચયિે બતાવે છે. સમજાય છે કાુંઈ? આહા હા..! એમ 

િ માિવુું કે આ વળી પરમાણુિી આવી વ્યાખ્યા શુું વળી? એ વ્યાખ્યામાું ભગવાિ સમાય જાય 
છે. કહે છે કે આ વા પરમ ાણુ ઓ એિી ગમે તે પયાયયપણે થયેલ હો, ભા રે-હ ળવ ો. શુું કહેવાય પછી? 

બે, ચાર, નચકાશ-લુખાશ તો છે. ઠુંડો-ઊિો તો ઓલામાું આવ્યુું. કકયશ અિે સુવાળુું. કકયશ અિે 

સુવાળી પયાયય, ભારે અિે હળવી પયાયય. એ સ્થૂળમાું હોય છે. પરમાણુમાું હોય છે. એ સમયમાું 
પણ એ પરમાણુ એમાું િથી આવ્યો, દ્રવ્ય એમાું િથી આવ્યુું. આહાહા..! પયાયય પયાયયપણે થઈ, 
દ્રવ્ય પયાયયપણે આવ્યુું િથી. 
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મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય પયાયયપણે આવી જાય તો દ્રવ્યિો િ ા શ  થઈ જાય. 

ઉત્તર :– િા શ થઈ જાય. પ ણ આવે જ િનહ. બે અુંશો સ્ભન્ન છે. આહાહા..! સ મ જાણુું 

કાુંઈ? એમ ભગ વાિ આત્મા  નિગોિથી માુંડ ીિે કેટ લા જી વો લીિ ા. એક શ રીર માું અ િુંત જીવ, એક 
આુંગળિ ા અસુંખ્ય ભાગમાું, શક્કરકુંિમાું, બટા કામાું અસુંખ્ય શરીર, એક શરીરમાું અિુંત જીવ, 

નસદ્ધ કરત ા અિુંતગુણા, એ બિાિી પયાયય ભલે અભન વ િી પયાયય હોય કહે છે. આ હ ાહા..! ગ્રન હત 

નમથ્યાત્વિ ા તીવ્રપણે કષાય ખાિાિા કા રખાિા  માુંડ ી (બેઠો હોય), ભા વમાું, હ ોં! ભાવિી પયાયય 
આ તો. ગાયો અિે ભેંસો રા ખે છે િે આમ? પડે માથે ફ ડાક. ઓ લી કોર જુિુું અિે આ જુિુું. એવા 

નમથ્યાત્વિ ી જે તીવ્ર કષાયિી અવસ્થા છે, એમાું પણ દ્રવ્ય તો નિત્ય છે. એ દ્રવ્ય એમાું આવ્યુું 

િથી. સમજાણુું કાુંઈ? અિે જે નસદ્ધપણ ેપદરણ્યા... આહાહા..! એ પયાયયપણે પણ દ્રવ્ય તો આવ્યુું 
િથી, કહે છે. અહો...! એવુું િે એવુું છે કહે છે. એમાું ભેિ કે ખુંડ કુંઈ છે િનહ. આહાહા..! એવો 

ભગવાિ આત્મા, એિી અુંતરમાું એકા ગ્રતા કર એ તારા કલ્યાણિો રસ્ત ો છે. આહા હા..! આ તો 

બિી વ ાતુું કરીિે મ રી ગ યો, આ વ્રત અિે આ ત પ. હેરાિ..હેરાિ (થઈ ગય ો). કાયકલેશ. 
સમજાણુું?  

સહજાિુંિ પ્રભુ! સહજ પરમ પાદરણાનમકભ ાવિી કહેિ ારી એવી સ હજ નિશ્ચયિયથી, એ 
તો એવો િે એવ ો છે. ‘જે આ વ ો હ ોવા થી,...’ એ પરમાણુ ‘ઇંન દ્રયજ્ઞાિગોચર િન હ હોવ ાથી...’ 

ઇંનદ્રયજ્ઞાિગ ોચર િથી. ‘અિે પવિ, અનિ ઇત્યાદિ વડે િાશ પા મતો િનહ હ ોવા થી, અનવભા ગી 

છે તેિ ે, હે નશષ્ય! તુું પરમાણુ જાણ.’ આિે તુું પરમાણુ જાણ. આહાહા..! ‘યોગસ ા ર’માું તો કહ્ુું 
છે કે છ દ્રવ્યિે પ્રયત્િથી જાણ. એવી ગાથા આ વે છે. છ દ્રવ્યિુું વ્યવહારું જ્ઞાિ પણ તુું પ્રયત્િથી 
જાણ. 

‘[હ વે ૨૬  મી ગાથાિ ી ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકા ર મુનિ રાજ શ્લોક કહે છે : ]’ 

अप्यात्मणन णिणि ंबदु्धवा पदु्रलस्य जडात्मनेः ।  
णसद्धास् ेणक न णिष्ठणंि स्वस्वरूप ेणचदात्मणन  ।। ४०।।  

શ્લોકા થય :– ‘જડાત્મક પુિ  ગલિ ી નસ્થનત પોતા માું (–પુિ  ગ લ જ) જાણીિે...’ જ્યાર ેપરમાણુ 

પણ આવો જડ પોતામાું રહે છે... આહાહા..! એમ કહે છે. જેિ ે કુંઈ ભાિ િથી, જેમાું જ્ઞાિ િથી, 

એવો પરમાણુ પણ પોત ેપોતામાું દ્રવ્ય તરીકે કાયમ રહે છે. ‘અથાયત   જડસ્વરૂપ પુિ  ગલ ો પુિગલિા 
નિજ સ્વરૂપમ ાું રહે છે એ મ જાણીિે), તે નસ દ્ધભગ વુંતો પોત ાિા ચૈતન્યાત્મક સ્વરૂપમ ાું કેમ િ 

ર હે?’ જ્યારે પરમાણુ પણ આવા દ્રવ્યસ્વરૂપમાું નત્ર કાળ રહે છે તો નસદ્ધસ્વરૂપ એવો 

ભગવાિ આત્મા, નસદ્ધ ભ ગ વુંતોિી વ્યાખ્યા ભાષા લ ીિી, પણ બિા આત્માિી વાત છે. અરે..! આ 
આત્મા પોતાિ ા દ્વવ્યમાું કે મ િ રહે? દ્રવ્ય તો એવુું િે એવુું છે, ત્યાું કેમ િ જાય? આહાહા..! 

સમજાણુું  કાુંઈ? ભારે વાત, ભાઈ! દિગુંબર સુંતોિી કથ િી, જડિી હોય તો પણ જુિી, ચૈતન્યિી 
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જુિી, વાતુું જુિી, ભાઈ! માણસ માિે છે કે આ સુંપ્રિાય છે. વાડો છે એમ િથી ભગવાિ! આ તો  
વસ્તુિ ી નસ્ થનતિી મયાયિાિ ી  વાત છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

મુમુક્ષુ :– ખુલાસો કરીિે બતાવ્યુું આપે, િનહતર અમિે કોણ બત ાવત? 

ઉત્તર :– આ હાહ ા..! ભગવાિ! પરમાણુ જ્યારે પોતાિી જડિી નસ્થનત માુંથ ી ખસતો િથી  

તો દ્રવ્ય સ્વભાવ એ વો ભગવાિ પોતામાું પોતાથી કે મ ખસે? અિે ત્યાું દૃનષ્ટ માુંડીિે એમાું રહે, 

એમ કહે છે. પયાયયમાું પાછો, હોં! આવુું સ્વ રૂપ છે તે ખસ્યુું િથી. એવુું જેિ ે જ્ઞાિ થાય તે એમાું  

રહે છે. રહેલો છે જ. િરેકિ ો રહ્ો છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહા હા..! કહે છે કે જડસ્વરૂપ પુિ  ગલ 

જ્યારે પોતાિી જાત માું રહે છે, તો આ ભગવ ાિ પોતે દ્રવ્યસ્વભ ાવ જેવ ો છે, એમાું  કેમ િ રહે 
હવે? પયાયયથી કેમ િ રહે એમ કહે છે, હોં! સ મજાણુું કાુંઈ? એિી જ્ઞાિિી પયાયયમાું એમ આ વ ે 

કે આ તો આ મ િે આમ છે. ત્યારે તેણે આમ િે આમ છે એમ જાણયુું કહે વાય. ‘પોપટભાઈ’! 
આહા હા..! 

પોપટ છે એ ભૂુંગળીિે પકડ ીિે આમ (ઉંિો) થઈ ગય ો. એિામાું ઉડવાિી શસ્ક ત તો છે, 

પણ આમ થઈ ગયો છે એટ લે જાણે હુું ઊંિો છુું (એમ મ ાિે છે). આમ છ ોડે એટ લે ફટ ઊડી જાય. 
ભલે આમ હેઠે માથુું હ ોય. અરે..! આવો તાર ો સ્વભ ાવ. પરમાણુએ જ્યારે નિત્યપ ણુું છોડ્યુું િનહ, 

તો તારો નિત્ય આિુંિકુંિ પ્રભુ કેમ પોતાિે છોડે? એવી દૃનષ્ટ કેમ િ કરે? અિે એવી નસ્થરતા કેમ  
િ કરે? એમ કહે છે અહીં તો. આહા હા..! એય..! ‘જેઠાલાલભાઈ’!  

એ પરમાણુ નિત્ય છે. આવો િે આવો રહ્ો છે. એવુું એિે એિી પયાયયિે ખબર િથી. 

પરમાણુિી પયાયયિે ખબર છે? આિી પયાયયિી આિે ખબર છે કે પરમાણુ એવો િે એવો નિત્ય 
રહ્ો છે. એ રીતે પરમાણુ જ્ યારે આમ એિા માું રહે છે અિે પયાયયમાું આવતો િથ ી, તો હુું એક 

દ્રવ્યસ્વભ ાવ નત્ર કાળી આિુંિકુંિ પ્રભુ! હુું કેમ પયાયયમાું આવુું? એમ માિતા પયાય યિે દ્રવ્યમાું 

નસ્થર કરે છે. સમ જાણુું કાુંઈ? ‘વાડીભાઈ’! આ વી લ હેર  છે દિગુંબર સુંતોિ ી. આહા હા..! આ મુનિ 
છે માટે એિી ટીકા માન્ય િથી, એમ કહે છે. અરે..! ભગવાિ શુું કરે છે તુું આ? ભાઈ! તિ ેખબર 

િથી. આ હાહ ા..! એણે કયાું લઈિે મુકયુું, જુઓ તો ખરા! વાત પરમ ાણુિી કરે છે િે વાત અ હીં 

કરી િાખ ી. ભાઈ! પરમાણુ િી આદિ-અુંતમાું પોતે છે. એિે કોઈ અપેક્ષાિ ી જરૂ ર િથી. એિે તો 
ખબર પણ િથી કે આદિ-અું તમાું હુું િો હુું છુું કે િનહ. એિા જાણિારિી પયાયયમાું એમ આવ્યુું કે 

આ તો એ મ િે એમ છે. આ  જાણિારિી પયાયય, આ આ ત્મા એમ િે એ મ છે, એ માું કેમ િ ઠરે? 
એમ કહે છે. ‘હ ીરાભાઈ’! 

‘(સ્વરૂપમાું જ  રહે છે એ મ જા ણીિે),...’ જાણીિે કહ્ુું છે િે? ‘णविाि’ હતુું િે? ભગવાિ  

‘કુુંિકુુંિ ાચાયય’ કહે ‘णविाि’, એમ હતુું િે? નવશેષે જાણ. પણ એ જાણવાિુું પ્રયોજિ શુું પાછુું? કે 
પરમાણુ આ વો છે... જેણે જે જ્ઞાિિી િ શાએ એક એ ક પરમાણુ એવ ા કે ટલા? આત્ માિી સુંખ્યા 
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કરતા અિુંતગુણા. એવ ા પરમાણુ પણ દ્રવ્યે એમ િે એમ રહે છે. એવી જ વસ્તુિ ી નસ્ થનત છે. એિી 
તો એિે ખબર િથી. એિે ખબર કરિારું આ જ્ઞાિ, એ િે જેમ દ્રવ્યિે એમ િે એમ છે એમ રહે 

છે એમ જાણે છે, તો તુું પણ એમિે એમ સહજ પાદરણાનમકભ ાવે છો. એમાું કે મ  નસ્થર િ થા? 
એમાું કેમ િ  જાય? આહાહા..! એ... ‘નહરાભાઈ’! ઊંચા કયાય છે આમ. 

અરે..! નસદ્ધ ભગવુંત. એ નસદ્ધ ભગવાિ જ આ આત્મા છે. નિશ્ચયથી નસદ્ધ ભગવાિ જ 

છે િે. વસ્તુ પોતે નસદ્ધ જ છે. શુદ્ધધ્રુવ. એ ‘પોત ાિા ચૈતન્યાત્ મક..’ ચૈતન્યરૂપ ‘સ્વરૂપમ ાું કેમ િ 
ર હે?’ આહાહા..! જ્યારે જેિ ા જ્ઞાિમ ાું એમ આવ્યુું કે પરમાણુ દ્રવ્ય, અિુંતા અિુંતા જડ જેિે કાુંઈ 

જ્ઞાિ િથી, જેિી કાુંઈ ખબર  િથી, અમે જગતિા તત્ત્ વ છીએ કે િન હ એવી પણ જેિે  ખબર િથી. 

આહા હા..! એવા તત્ત્વ ોિો, એવુું િે એવુું દ્રવ્ય રહે છે એવો જાણિાર ભગ વાિ, એ અિુંતા પરમાણુ 
દ્રવ્યપણે તો એમ િે એમ છે. પયાયયમાું આવ્યા િથી. એ વુું જાણિારો પયાયય જ્ઞાિિો, એ તારું દ્રવ્ય 
પણ એમ િે એમ છે. બહાર  આવ્યુું િથી. એવુું સ્વરૂપ તરફ નિણયય કરીિે કેમ િ ઠરે? આહાહા..! 

(શ્વેતાુંબરિા) ૩૨-૪૫ (સૂ ત્રો) વાુંચો તો આ મળે એવુું િથી. આ એક-એક કડી માું... 

આહા હા..! આ દિ ગુંબર િમય  એટલે આત્ મિમય. ‘છ ોટાભ ા ઈ’ કહેતા કે હ વે આ દિ ગુંબર િમય બહ ાર 

આવ્યો. િનહતર સુંતાઈ ગય ો  હતો. ‘છોટાભાઈ’ ‘કલોલ’ રહે છે િે. દિગુંબર િમય કાુંઈ ગણતરીમા ું 
િહોતો. બહાર માું શ્વેતાું બર-શ્વેતાુંબર. ‘અ મિા વાિ’માું િે બિે ભાઈ બે-ત્રણ દિવસ પહેલા કહેત ા  

હતા. ભાઈ કહેત ા હતા ‘છોટાભાઈ’. અરે..! દિગુંબર િ મય એટલે આવુું આત્માિુું સિાતિ સ્વ રૂપ. 
એ કોઈ પક્ષ અિે વાડો િથી. 

મુમુક્ષુ :– સમ જાવિા ર િહોતા એટલે કયાુંથી બહાર આ વે? 

ઉત્તર :– જે  વખતે હ ોય એમ  આવે િે. કહો, સ મજાણુું કાુંઈ? આહા હા..! ભારે વ ાત, ભાઈ! 

કારણપર માણુ, કાયયપરમાણુ... કાઢીિે પાછુું િાખ્યુું કે એ પરમાણુ પયાયયમાું િથી આવ્યો, હોં! એક 

ગુણપણે પદરણમે.. ભાઈ! ગજબ વાત છે. વસ્તુિ ી નસ્ થનતિે પ્રનસદ્ધ કરવાિી રીત  અલૌદકક છે. 
ઓહો હો..! જ્યારે પરમાણુ જેવા જડ પણ, ગમે તેટલી ભારે-હ ળવી, નચ કાશ-લુખાશ પણે દ્રવ્ય થતુું 

િથી. ઓહો હો..! તો આવુું દ્રવ્ય, ભગવાિઆત્મ ાિુું દ્રવ્ય એ સુંસારિી પયાય યપણે કેમ આવે અિે 

કેમ જાય? કે મ થાય? એ ટલે એિી દૃનષ્ટ દ્રવ્યમાું જતાું, એ નસદ્ધપણે પદરણમવાિી લાયક ાત અુંિર 
થઈ જાય, એમ કહે છે. સમ જાણુું કાુંઈ? લ્યો, એ ૪૦મો શ્લોક થયો. ૨૭મી ગ ાથા. 

एयिसरूवगिं ंदोफास ंि ंिव ेसिावगिु ं।  
णविावगिुणमणद भणिद ंणजिसमय ेसव्वपयऽत्त ं।।२७।। 

ગુણ-ગુણ શબ્િ વ ાપયો છે હ ોં. છતાું એ પ યાયય છે. 

બે સ્પશય, રસ–રૂ પ–ગુંિ એક, સ્વભ ાવગુણમય તે હ છે; 

સ્જિસ મયમ ાુંહી ન વભા વગુણ સ વાયક્ષ પ્રગ ટ કહેલ છે. ૨૭. 
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ટીકા :– ‘આ સ્વભ ાવપુિ  ગલિ ા સ્વરૂપિુું કથિ છે. તીખો, કડ વો, કષાયલ ો, ખા ટો અિે 
મ ીઠો એ પાુંચ રસોમ ાુંિો એક રસ;...’ પરમાણુમાું હોય છે. સમજાણુું કાુંઈ? કારણ કે પરમાણુિો 

ગુણ રસ છે એ તો નત્ર કાળ છે. આ તો પયાયયો છે, આ પયાયયો છે. ખાટો-મીઠો એ પયાયય છે, ગુણ 

િથી. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’! પયાયય છ ે એ તો, રસગુણ છે. આ ખાટો-મીઠો રસ એ તો પયાયય છે. 
એ રસગુણ પણ પયાયય માું આવ્યો િથી. 

‘િ ોળો, પીળો, લીલ ો, રાત ો અિે કા ળો એ (પ ાુંચ) વણોમાુંિ ો એક વણય;...’ છે. વણોમાુંિો. 
વણય એટલે ગુણિો િનહ આ. વણયગુણ તો નત્ર કાળી છે, તેિ ી આ પયાયય છે. પયાયયિે અહીં ગુણ 

કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! છતાું એ કાળી, રાતી આદિ  પયાયયમાું દ્રવ્ય િથી આવ્યુું. નિત્ય રસથી  

ભરેલુું તત્ત્વ આવી પયાયયપણે આવતુું િથી. આહા હા..! આ વીતર ાગિુું નવજ્ઞાિ જ જુિી જાતિુું છે. 
આ પહેલા અજી વિુું વાચયુું િહોતુું િે. હવે કહે આ વાુંચ ો. 

‘સુગુંિ અિે િુગુંિમાુંિી એક ગુંિ;...’ સુગુંિ-િુગુંિ તો પયાયય છે. ગુંિ િામિો ગુણ 
નત્ર કાળ છે. આહા હા..! અરે...! પરમાણુિો ગુણ, ધ્રુવ પણ જ્યાું પયાયયમાું િ આવે, દ્રવ્ય પયાયયમાું 

િ આવે એિો અથય કે દ્રવ્યિા અિુંતા ગુણો પયાયયમાું િ આવે. આહા હા..! વીતરા ગિા કથિ ો  

વીતરા ગભા વિી પ્રનસનદ્ધ કરે છે. આહાહા..! ભગવાિ! ગમે તે પયાયયપણે તારી િશા હો, એિે િ 
જો, એમ કહે છે. તારું તત્ત્વ નત્ર કાળ પયાયયમાું િથી આવ્યુું એિે જો. આ એમ આવે છે િે? જુઓિે 

ચૌિ માગયણામ ાું, ભાઈ! માગયણા િ જો. માગયણા એ જીવદ્રવ્યમાું િથ ી. આહા હા..! તુું ભનવ-અભનવ  
એમ િ જો. આહા હા..!  

મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય તો .. 

ઉત્તર :– દ્રવ્યિે જોયુું એટલે  એ ખલાસ થઈ ગયુું. આહાહા..! ચૌિ મ ાગયણા માું આ વે  છે 

િે? ગનત-જાનત માગયણા આવે છે િે? એ જીવમાું િથી એમ આવશે. જીવ અનિકાર માું. જીવમા ું 

િથી. ત્યારે એ જીવ િનહ? કે િા. એ પયાયયજીવ તે વ્યવહારજીવ. આ હાહા..! ભારે  વાત, ભાઈ! 
કેવળજ્ઞાિ માું જીવ આવ્યો િથી. એક અુંશમાું આખો અુંશી િ આવે, એમાું િ સમાય. આહાહા..! 

જ્ઞાિ અિે આિુંિ ગુણિુું તત્ત્વ-સત્ત્વ પ્રભુ, એિી પયાયયમાું આવતુું િથી. એમ આ પરમાણુઓ 
આવા ર સમાું આ વતા િથી, પયાયયમાું છે. આહાહા..! 

‘કઠો ર, કોમળ, ભારે, હ ળવ ો,...’ જુઓ! આવ્યુું હવે. ‘હળવ ો, શીત, ઉષ્ણ, સ્સ્િ ગ્િ (ચીકણો) 

અિે રૂક્ષ (લૂખો) એ આઠ સ્પશો માુંથ ી છેલ્લ ા ચ ાર સ્પ શો માુંિા  અનવર દ્ધ બે સ્પશય;...’ એક 
પરમાણુમાું લેવા છે િે. એક પરમાણુમાું બે અનવ રદ્ધ બે સ્પશય. ઠુંડો હોય ત ો ઊિો િ હોય અિ ે 

ઊિો હોય તો ઠુંડો િ હોય. ઊિો, ચીકણ ો, ટાઢો િન હ. ‘આ  સ્જિોિા મતમ ાું...’ ઓહોહો..! વીત રાગ  

ભગવાિિા અસ્ભપ્રાયમ ાું ‘પર માણુિા સ્વભા વગુણ ો છે.’ એ પરમાણુ દ્રવ્યિા સ્વભ ાવપયાયય છે. 
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‘ન વભા વપુિ  ગ લ નવભા વગુણાત્ મક હોય છે.’ બે પરમાણુથી માુંડીિે અિુંતા પરમાણુઓ સ્કુંિ એ 
નવભાવગુણ છે. જુઓ! નવભાવગુણ એટલે નવભાવપયાયય.  

‘આ નદ્વ-અણુક ાદિ સ્કુંિરૂપ નવ ભાવપુ િ  ગલિ ા નવભ ાવગણુો સકળ ઇંનદ્રય સમૂ હ વડે ગ્ર ાહ્ 
(જ ણાવાયો ગ્ય) છે.’ ઓલો  પરમાણુ  ઇંનદ્રયગ્રાહ્ િહોતો કહ્ો. આ પયાયય ઇંનદ્રયગ્રાહ્ છે. 

‘નવભાવપુિ  ગલિા ન વભાવગુણો સકળ ઇંનદ્રયસ મૂહ વ ડે ગ્રાહ્ (જણા વાયો ગ્ય) છે.–આમ (આ  
ગાથ ાિો) અથય છે.’ આહા હા..!  

‘એવ ી રીતે (શ્રીમિ  ભગ વત્કુુંિકુુંિાચ ાયયિેવપ્ર ણીત) શ્ર ી પુંચાસ્સ્તક ાય સમય માું (૮૧ મી 
ગ ાથા દ્વારા) કહ્ુું  છે ક  ે:–’ લ્યો. આ કાલે કહ્ુું હતુું ઇ.  

एयिसवण्िगिं ंदोफास ंसदकाििमसिं । 
खिंिंणिद ंदव्व ंपिमाि ु ंि ंणवयािाणि ।।   

લ્યો. એક આ સ્કુંિ છે, આું ગળીિ ો નપ ુંડ. એમાું એક એ ક રજકણ, પોતાિા સ્વ ચતુ ષ્ટય થી 
રહેલો છે. નિત્ય, પયાયયમાું તો આવ્યુું િથી. પણ પયાયય  અહીં બી જાિે અડી િ થી, એમ કહે છે. 

એક રસિ ી પયાયયવાળો પર માણુ, એક રું ગિી પયાયયવાળો પરમ ાણુ, એક ગુંિ વાળો પરમાણુ અિે 

બે સ્પશયવાળો પરમાણુ ‘તે પર માણુ શબ્િિુું કારણ છે,...’ પણ પોત ે‘અશબ્ િ છે...’ પરમાણુ પોતે 
અશબ્િ છે. એ ક રજકણ આ માું ગમે તે, એમાું શબ્ િ િથ ી, પણ શબ્િિુું કારણ છે. ‘સ્કુંિિી અુંિ ર 

હ ોય તો પણ...’ આહાહા..! જુઓ તો ખરા! આ રજ કણ િેહમાું હ ોય. આમાું સ્કુંિમાું હોય ‘તો પણ 

દ્રવ્ય  છે (અથાયત   સિ ાય સવય થી સ્ભ ન્ન, શુદ્ધ  એક દ્રવ્ય છે).’ શુદ્ધિો અથય એકલુું. પાછુું છે તો  
નવભાવ ઉપર પ દરણમેલુું, ભાઈ! આ શુદ્ધ િાખી િીિુું. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– હા. પણ છતાું તે બુંિપયાયયવાળો કીિ ો. પયાયયવાળો પણ... એમ છે. પયાયયવાળો 

કીિોિે. ‘પરમ ાણુ શબ્ િિુું કા રણ છે, અ શબ્િ છે અિે સ્કુંિિી અુંિર હોય ત ોપણ દ્રવ્ય છે.’ આવી 
પયાયયવાળો. ‘સ વયથી સ્ભન્ન, શુદ્ધ એક દ્રવ્ય છે.’ વસ્તુ તરીકે ગણો તો શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. પયાયય તરીકે 

ગણો તો પરિા સુંબુંિ નવિ ા િી સ્ભન્ન ચીજ છે. સમ જા ણુું કાુંઈ? કહો, આ ટલામાું એક રહે લો પણ 

પોતાિા સ્વ ચતુષ્ટયમાું છે ઇ. આહાહા..! આવુું જ્ઞાિ સ વયજ્ઞ નસવાય અિે તે પણ તેિા જ્ઞાિગ્ય  
થઈ શકે એ રીતે. સમજાણુું કાુંઈ? એક એક પરમાણુ એિા સ્કુંિમાું હોવા છતાું. ‘સિ ાય સવયથ ી 
સ્ભન્ન શુદ્ધ એક દ્રવ્ય છે.’ લ્યો. આહા હા..! 

‘વ ળી માગયપ્રક ાશ માું (શ્લોક દ્વારા) કહ્ુું છે કે :–’ જુઓ શબ્િિુું કારણ છે. કોણ? એક 

પરમાણુ, હોં! શબ્િિુું કારણ આત્મા છે એમ િનહ. આ હોઠ શબ્િિુું કારણ છે એમ િનહ. શબ્િિુું 

કારણ પર માણુ છે. આ હાહા..! આત્મા શબ્ િિુું કારણ િ થી. શબ્િિી ઉત્પનત્ત આત્મા  છે માટે થાય 
છે એમ િથી. આહાહ ા..! ભારે ભાઈ વાત છે. 
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મુમુક્ષુ :– હોઠ ચ ાલે તો થા ય. 

ઉત્તર :– હ ોઠ છે એ વગય ણા બીજી છે. આહા રવગયણા છે. ઓલી શ બ્િવગયણા  છે. 

આહા રવગયણા તે શબ્િ વગય ણાિી ઉત્પનત્ત િથી. આહા હા..! ભારે આ કરું કામ જ ગતિે. હજી તો  
બહાર પરદ્રવ્યિુું  કતાય િ માિે તો દિગુંબર જૈિ િનહ, એમ કહે. અર..ર...! શુું કયુું ભગવાિ તેં? 

અરે..! એકલો વ્યવ હારે સ્ભ ન્ન છે એટલો ખ્યાલમાું લે તા તિે આકરું પડે છે. આ ત્મા શરીરમાું 

હોવ ા છતાું શ રીર થી તિ  િ જુ િો છે. રાગ સાથે િેખાવા છ તાું રાગ થી તિ  િ જુિો છે અ િે પયાયયવાળો 
િેખાવા છ તાું દ્રવ્ય પયાયયથ ી જુિુું છે. એવી દૃનષ્ટ કયાય ન વિા એિે સ્યગ્ િશયિ થ શે િનહ. કહ ો, 
સમજાણુું કાુંઈ? લ્યો. નવશેષ  કહેશે... 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ !) 

 

 



ગાથા ૨૮-૨૯, શ્લોક ૪૧-૪૩         પ્રવચન નં. ૩૦                                    379 

 

ચૈત્ર સુદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧-૪-૧૯૭૧ 
 ગાથા ૨૮-૨૯, શ્લોક ૪૧-૪૩, પ્રવચન ન.ં ૩૦ 

 

૨૭મી ગાથા થઈ ગઈ. ૨૬માાં કહ્યાં હતયાં કે આ આત્મા, ‘સહજ પર મ પ ારરણામ મકભા વની 

મ વવક્ષાનો  આ શ્રય કરના રા સ હજ મનશ્ચયનય થી...’ મિ કાળ શયદ્ધ સ્વભ ાવથ ી કોઈ રિ’ ભ્રષ્ટ થયો  

નથી. મનત્ય, અમનત્ય મનગોિમાાં લીધયાં, આ મ કાલે એ મ નાખયયાં. મિ કાળ જ્ઞાયકભ ાવ મનત્ય એ  
મનગોિથી માાંડ ીને પયાાય અમનત્યમાાં આવ્યો નથ ી એમ વ ાત કરી. અ થા આ મ છે. ભાવ માાં કાાંઈ ફેર  

નથી. આત્મા સહજ સ્વભા વ, એકરૂપ પરમભાવ એ પ ોતે પોતાના સ્વભા વથી મનગોિ થી માાંડ ીને 

મસદ્ધની પયાાયમાાં કયાાં ય આવ્યો નથી, ચ્યયત થયો નથી. એવયાં તે આત્મદ્રવ્ય તે ધ્યાન કરવા લાય ક 
છે. 

મયમયક્ષય :– ધ્યાન કર વા લાય ક તો પ યાાય થઈ ગઈ. 

ઉત્તર :– પયાાય છે પ ણ પયાાયનો મવષય આ છે ને. 

મયમયક્ષય :– પયાાયનો .. ન કરવો. 

ઉત્તર :– ધ્યાન કર વયાં છે, મોક્ષમાગા છે એ બધી પ યાાય છે. 

મયમયક્ષય :– કથન નમહ કરવાનયાં, એક જ કરવાનયાં ધ્રયવ... ધ્રયવ... ધ્રયવ. 

ઉત્તર :– પણ ધ્રયવ-ધ્રય વ કોણ  નક્કી કરે? ધ્રયવનયાં નક્કી કોણ કરે? પયાાય કરે કે ધ્રયવ કરે? 

મયમયક્ષય :– પયાાય સામયાં જોવા નયાં નમહ. ભગવાને ના પ ાડી છે પ યાાય સામયાં જોવાની. 

ઉત્તર :– સામયાં જોવાનયાં પણ આ સામયાં જોવે છ ે એ પયાાય છે એની ના પાડી છે? એય..! 

‘કાાંમતભાઈ’! શયાં છે? આ કાાંઈક પ્રશ્ન ઊઠ્યો લાગે છે. અહીં તો કહે છે... આ તો મનત્ય મનગોિ, 

અમનત્ય એની સાથે સાંબાંધ હતો એટલે જરીક ફરીને (લીધયાં). વસ્તય તો એક જ્ઞાયકભાવ શયદ્ધ  

પરમસ્વભાવ, પરમ પારરણા મમકભા વ, જેમાાં પયાાય ન થી, એમાાં નથી. પણ મનણાય અને અનયભ વ 
કરે છે પ યાાય. 

મયમયક્ષય :– હયાં ધ્રયવ  છયાં એમ ત મે કહેત ા નથી અને તમે એ મ ક હો છો કે ધ્રયવની સમ ક્ષ અને 
શયદ્ધપણે પરરણમ્યા મવના ધમા થાય નમહ એમ કહો છો. 

ઉત્તર :– પણ એ તો એનયાં એ થયયાં ને એમાાં શયાં થયયાં? મિકાળી ધ્રયવના સન્ મયખ થઈને િશા  
પ્રગટ કય ાા મવના િણકાળમાાં  ધમા થતો નથી. 

મયમયક્ષય :– એમ તમે શયાં કરવા કહો છો? હયાં ધ્રયવ છયાં... હયાં ધ્રયવ છયાં.. ધ્રયવ છયાં... એમ કીધા કરો. 
મેં કીધયાં પણ એ કહેવયાં એ પયાાય છે. હયાં ધ્રયવ છયાં એમ કહેવયાં એ પ ણ પયાાય છે. 

ઉત્તર :– શયાં છે? ‘ચેતનજી’! પણ હયાં ધ્રયવ છયાં એ જાણે છે કોણ? એ ધ્રયવ જાણે છે? એય..! 
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મયમયક્ષય :– એને કહેના ર કોણ? 

ઉત્તર :– પયાાય. અહીંયા તો  આત્મા પૂણાાનાંિ પ્રભય એક સમયમાાં.. 

મયમયક્ષય :– ... આમ કયાા મવન ા ધમા ન  થાય, એમ શયાં કરવા કહો છ ો? ધ્રયવ કહ ો. 

ઉત્તર :– પણ ધ્રયવ છે એમ જાણનાર કોણ છે? 

મયમયક્ષય :– પણ એનયાં શયાં કામ છે? એ તો પયાાય થઈ. 

ઉત્તર :– એ.. ‘ભભખાભાઈ’! કેવા? ‘જેઠાભાઈ’! શયાં છે આ? કોની સાથે વાાંધો ઉઠ્યો છે? 

મયમયક્ષય :– પોતાની સા થે. 

ઉત્તર :– આત્મા... અહીં ત ો  સવાજ્ઞ પરમે શ્વર મિ લોકના થ એમ ફર માવે છે અને એમ છે 

કે આ આત્મા મિ કાળ ધ્રયવ સ્વભાવ, પરમ સ્વભા વવા ળયાં તત્ત્વ, એ જ આત્મા (છે). એ નયાં ધ્યાન કરવયાં 
એટલે એની દૃમષ્ટ ને જ્ઞાન કરવયાં એ ધમા છે. આ િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની ભભકત કર વી ને એ બધો ધમ ા 
નથી. 

મયમયક્ષય :– આપ તો આ ટલયાં જ કહો, અધમા શબ્િ ન બો લતા. 

ઉત્તર :– એ વાત માટે તો આ વાત છે. એ પણ હજી આમાાં આવશે. સમજાણયાં કાાં ઈ? િેવ-
ગયરુ-શાસ્ત્ર તો પર છે, એની સામયાં જોઈને જેટલી ભભકત થાય એ બધો રાગ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ. 

સમજાણયાં કાાંઈ? િણલોકન ા  નાથ તીથંક ર સવા જ્ઞ હો, સમવસ રણમ ાાં ભબરાજતા હ ો, સો ઇન્દ્રો 
પૂજતા હોય એની પણ ભભકત, એની શ્રદ્ધા, એના સન્મયખનયાં જ્ઞાન એ બધયાં પરાધીન અને રાગ છે. 

મયમયક્ષય :– શાસ્ત્રનો અભ્યાસ  એ? 

ઉત્તર :– શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ રાગ અને પરાધીન છે. 

મયમયક્ષય :– એ મવના કામ નમ હ ચાલે. 

ઉત્તર :– એ મવના ચાલવાન ી વાત અહીં છે. વાત એ છે. િયમનયાને સત્ય હાથ જ આવ્યયાં 

નથી. સમજાણયાં કાાંઈ? એય..! ‘વસાંતીલાલજી’! આ હાહ ા..! કેવો માગા છે? માગાને હજી તો 
સાાંભળ્યો ન થી. એ મ જાણે આ ભભકત કરીએ ભગ વાન ની, ગયરુની અને આત્માનયાં કલ્યાણ  થઈ 
જશે. ધૂળમાાં પણ નમહ થાય. કલ્યાણ નમહ થાય તો ગમત  એક ભવ નમહ મટે. એય..! 

મયમયક્ષય :– .. સાધન નથી. 

ઉત્તર :– ભવના નાશનો એ ઉપાય જ નથી. સાચો અાંતર ભગવાનઆત્ મા પણ.. તેથી 
લીધયાં ને? ‘પરમ પારરણામ મકભા વની મવવક્ષ ાનો આ શ્રય કરના રા...’ મનશ્ચયનયથી ભગવાન! મનત્ય 

અને અમનત્ય મનગોિની પયાાયોથી ભભન્ન છે. એ ૨૬ મી ગાથ ાનયાં આવી ગયયાં. હવે બી જી વાત. હવે 

આપણે ચાલે છે એ. ૫૯. ઓલો પાંચાભસ્ત કાયનો શ્લો ક આવ્યો ને? એમાાં પણ જરીક લેવાનયાં છે, 
જયઓ! પહેલો બારમો કાલે લેવાઈ ગયો છે. પણ એમાાં જરી મવસ્તા ર છે.  
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આ સ્કાંધ છે ને રજકણો, આ જથ્થા, જડ, માટી, આાંગ ળી, પૈસો, િાળ, ભાત, શાક, કમા, 
વાણી એમાાં એક પરમાણય જે રહેલો છે, એક પોઈન્ટ રજકણ એમાાં છયટો એ ‘એક ર સવાળો, એક 

વ ણાવા ળો, એક ગાંધવા ળો અને બે સ્પશાવાળો તે પરમ ાણય શબ્િનયાં કારણ છે,...’ આત્મા ભાષાનયાં 

કારણ છે નમહ. આત્મા બો લતો નથી અને આત્માથી ભાષા થતી નથી. જગતના સત્ત્વની ખબર  
ન મળે અને એમ ને એ મ રખડપ ટ્ટી માાં રખડતા ધમા થઈ જાય. સમ જાણયાં કાાંઈ? એય..! 

‘કાભન્તભાઈ’! શબ્િનયાં કારણ પરમાણય છે, આત્ મા નમ હ. આ અ વાજ ઊઠે એ આત્મા થી નમહ. 
આહા હા..! જડની િશા જડ થી ઉત્પન્ન થાય છે. 

‘અશબ્ િ છે અને સ્કાંધની અાંિ ર હોય ત ોપણ દ્રવ્ય છે (અથાાત   સિ ાય સવા થી ભભન્ન, શયદ્ધ 

એક દ્રવ્ય  છે).’ અહીં તો ઓ લો શયદ્ધ શબ્ િ આવ્ય ો એટ લે  જરા વધારે સ્પષ્ટ કર વયાં છે. કે છે રજ કણ 
આની અાંિર, પણ છે એ એકલો સ્વતાંિ તેથી એને શયદ્ધ કહીએ છીએ. છે તો એની પયાાય મવભાવીક. 

મયમયક્ષય :– બીજાથ ી જયિો. 

ઉત્તર :– બીજાથી જયિો. એટલે શયદ્ધ કહેવામાાં આવે છે. નમહતર પયાાય શયદ્ધ નથી. આમા ાં 

રહેલો રજકણ, જે છેલ્લો પોઈન્ટ, આ તો ઘણા રજકણનયાં મપાંડ છે. ટયકડો કરતા... કરતા... કરતા... 
છેલ્લ ો પોઈન્ટ (રહે) એ જે એમાાં છે એ શયદ્ધ છે. શયદ્ધનો અથા પરના સાંબાંધ મવનાનો. છે તો મવભાવી ક 

પયાાય. પરમાણય આમાાં રહે લો છે એ મવભામવક અવ સ્થાવ ાળો છે, મવકારી અવ સ્થ ાવા ળો છે. એ 

ગયણ અને પયાાય એમાાં મવકારી છે. છતાાં તેન ે શયદ્ધ દ્રવ્ય કહેવામાાં આવે છે. સમજાણયાં કાાંઈ? 
આહા હા..! આ વી વ ાતને કયાાંય જ્ઞાન ન મળે, સમજ ણ ન મળે અને એને ધમા થઈ જાય. 
અનાંતકાળમાાં ચોરાશીન ા ર ખડવાના રસ્ત ા છે. 

મયમયક્ષય :– શયદ્ધ કેમ કહ્યાં? 

ઉત્તર :– કહ્યાં ને. આ શયાં કહ્યાં? પરના સાંબાંધ મવના પોતાના ચતયષ્ટયમાાં રહ્ો છે એ 

અપેક્ષાએ શયદ્ધ કહ્ો. 

મયમયક્ષય :– સાર ા-ખરાબ શબ્ િો જે થાય છે... 

ઉત્તર :– શબ્િ ો જડ છે. 

મયમયક્ષય :– સારુાં-ખરાબ... 

ઉત્તર :– શબ્િ માાં સારુાં-ખર ા બ છે જ નમહ. એ તો વાણી જડ છે, ધૂળ છે. 

મયમયક્ષય :– શાસ્ત્ર તો ક હે છે કે આ સાાંભળો, પેલયાં સાાંભળો નમહ. 

ઉત્તર :– ન સાાંભળો, એનો અથા, કે સાાંભળવામાાં મવ કલ્પ આવે છે. તે રાગ છે, ધમા નથી. 

મયમયક્ષય :– શાસ્ત્ર વાાં ચવયાં-સ ાાંભળવયાં. 

ઉત્તર :– વાાં ચવા-સાાંભ ળવામાાં રાગ છે એમ કહે છે. 
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મયમયક્ષય :– એમ કહે છે, કયશા સ્ત્ર ન વાચવા અને સયશાસ્ત્રો  વાાંચવા. 

ઉત્તર :– એ વાત વ્યવ હારે. શયભ મવકલ્પ છે. શયભરાગ  એ અપેક્ષાએ વાત છે. સયશાસ્ત્ર 
સાાંભળે અને વાાંચે તો પ ણ શયભરાગ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ. 

મયમયક્ષય :– કયશ ાસ્ત્ર કાાંઈ સ્વયાં  તો નથી થયા ને... 

ઉત્તર :– શાસ્ત્ર તો જ ડ છે. તેન ાથી થય ા છે. શાસ્ત્ર, શ ા સ્ત્રથી થઈ ગયા, જડથ ી. આ ત્માથી  

નમહ. 

મયમયક્ષય :– વાણ ી મનમમત્ત નમહ? 

ઉત્તર :– પણ વાણી તો જડ છે. 

મયમયક્ષય :– અહીં પયિ  ગલ લખ યયાં  છે. 

ઉત્તર :– આ પણ પયિ  ગલ છે, જડ છે. એ કયાાં આત્મા છે? વાણી ઉઠે છે એ જડ છે. એ 

તો અવાજ છે. રજકણનો અવાજ છે, આત્માનો નથી. આત્મા તો તેન ાથી ભભન્ન છે. વસ્તયન ી 

મસ્થમતની ખબર ન મળે. ‘પોપટભાઈ’! ભગવાન શયાં કહે છે? આ તો જાણ ે કોઈ ભગવાન આપી 
િેશે અને ગયરુ આપી િેશે. ભભકત  કરો, આપણે િાન આપ ો. કલ્ય ાણ થઈ જશે. ધૂળમ ાાં પણ કલ્યાણ  

નમહ થાય. એકપણ ભવ નમહ ઘટે. તારા લાખ-કરોડ િાન આપ અને ભભકત કરીને મરી જા સો 

સો વષાથી. એમ કહે છે. સ મજાણયાં કાાંઈ? એક્કે ભવ નમહ ઘટે. એમ ને એમ અનાંતા ભવ રહેશે. 
પરની ભભક ત અને પરથી મને લાભ થાય, એ માન્યતામાાં મમથ્યાત્વભા વ છે. એય..! ‘પાંરડતજી’!  

અહીં તો આપણે આટલયાં આ  શયદ્ધ દ્રવ્યથી કીધયાં હતયાં ને. રાિે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતોને કે શયદ્ધથી 
શયાં? એકલો દ્રવ્ય છે મ ાટે શયદ્ધ કહેવયાં? અહીં તો મૂળ તો ગયણ પયાાયવાળયાં દ્રવ્ય લીધયાં છે. શયદ્ધ 

પરમાણય. એ નથી ભલે પણ દ્રવ્ય છે  ને. સ્વતાંિ દ્રવ્ય મસદ્ધ કરવયાં છે ને? ભલે કૌંસમાાં લખયયાં પણ 
એનો અથા આપણે આમ લે વો. એમ. 

મયમયક્ષય :– આ માાં છે ને પાંચાભસ્તક ાયમાાં. 

ઉત્તર :– શયદ્ધ શબ્ િ નથી. ના. શયદ્ધ શબ્િ નથી. એ જોયયાં. ૮૧ (ગાથા) છે. ગયણ-પયાાય મારે 

તો જોવી છે એમાાં. એ સાંસ્કૃતમાાં છે. ગાથા છે ને, જયઓ! ‘આ પરમાણય દ્રવ્યમ ાાં ગયણ-પયાાય વતા વાનયાં  

(ગયણ અને પયાાય હોવાનયાં) કથન છે.’ એકલા દ્રવ્યની વ ાત નથી. ભાઈ! અ હીંયા. સાં સ્કૃત છે આ. 
ગયણપયાાય વતાવાનયાં કથન  છે. ‘અને ભ સ્નગ્ધ-રૂક્ષત્વ ના કારણે બાંધ થ વાને લ ીધે અનેક 

પર માણય ઓની એકત્વપરરણમતરૂ પ સ્કાંધની અાંિર રહ્ો હોય તોપણ સ્વભ ાવને નમહ છ ોડત ો થકો, 

સાંખયાને પ્ર ાપ્ત હોવાથી (અથાાત   પરરપૂણા એક તરીકે જયિ ો ગણ તરી માાં આવત ો હ ોવાથી) એકલો જ 
દ્રવ્ય છે.’ બસ, શયદ્ધ શબ્િ આમાાં નથી. પણ હવે આમાાં  શયદ્ધ નાખયો છે એનો અથા સરખો બેસવો 
જોઈએ એટલે. સમ જાણયાં કાાંઈ? એય..! આહાહા..! હવે કહે છે. ૧૩ મો શ્લોક છે. 
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वसधुान्त्यचतुुःस्पर्शषे ुचचन्त्य ंस्पर्शशनद्वयम    । 
वर्णो गन्धो रसश्चकैुः परमार्णोुः न चतेर े।। 

પરમાણય એટલે એક પોઈન્ટ, રજકણ. એ પણ સ્વતાંિ વ સ્તય છે. ‘પ રમાણયને આઠ પ્રક ારન ા 

સ્પ શો માાંથ ી છેલ્લ ા ચા ર સ્પશ ોમાાંના બ ે સ્પશા, એક વણા, એક ગાંધ અને એક ર સ સમ જવાાં, અન્ય 

નમ હ.’ પરમાણયનયાં સ્વરૂપ સ્વ તાંિ  છે. તેન યાં પરરણમન કરાય, ભાષા થાય, વાણી થાય, ચાલવયાં થ ાય 

એ સ્વતાંિ જડથી થાય છે. આત્માથી ભબલકયલ નમહ, એમ મસદ્ધ કરવયાં છે. અજ્ઞાનીને એ રિયા 
ચાલ વાની, બો લવાની મારી છે એમ માને તે મૂાંઢ મમથ્યાદૃમષ્ટ અજ્ઞાની છે. સમજાય છે કાાંઈ? 

મયમયક્ષય :– વ્યવ હાર થી તો ક હેવાય ન ે. 

ઉત્તર :– ભબલકયલ વ્યવહ ારથી નથી. વ્યવહારથી કેવયાં? વ્યવહાર એ ટલે મનમમત્તનયાં કથન 
છે. જોડે કોણ હતયાં એટલયાં બત ાવવ ા. એનાથી થયયાં નથી. પરમાણયથી થયેલ ી આ ભાષા છે. પરમાણયથી 

થયેલયાં આ શરીર છે. આ ચાલે આમ આમ તો એ પરમાણયથી પોતે ચાલે છે. આત્માને લઈને નમહ. 

એ જડ મારાથી ચાલે, માને એ અજીવને જીવ માને છે. મમથ્યાત્વ મહાપાપ. પાખાંડનયાં મમથ્યાત્વન યાં 
મહાપાપ. કહ ો, સમજાણયાં કાાંઈ? વીતરાગમાગા છે, ભાઈ! એણે સાાંભળ્યો નથી અને કરવાની  

િરકા ર જ કર ી નથી. કયાાંક સહેલયાં મળી જાય. િાન મ ળે, પૂજા, કાાં ભભકત માાંથી ધમા થઈ જાય એમ  
નથી. નજીક આ વો. વચ્ચે જ ગ્યા ઘ ણી છે. બધા દ્વાર કા જવા નીકળ્યા છે? 

મયમયક્ષય :– હા. દ્વારકાની બા જયમાાં ... 

ઉત્તર :– બરાબર. અહીંનો  મવષય જરી ઝીણો બહય છે, સૂક્ષ્મ છે. હવે અહીંયા આપણે 
શ્લોક લઈએ. શ્લોક છે ને? ૪૧. ૪૧મો શ્લોક, ભાઈ! 

વ ળી (૨૭ મી ગ ાથાની ટીકા પૂણા કરતાાં ટીકાકાર મયમનર ાજ શ્લોક દ્વાર ા ભવ્ય જનોને શયદ્ધ 
આ ત્મ ાની ભા વનાનો ઉપ િશે ક રે છે) :– 

अथ सचत परमार्णोरेकवर्णा शचिभावस्व-  
चिजगरु्णचनचयऽेचिन    नाचि म ेकाय शचसचधुः।  
इचत चनजहृचि मत्त्वा र्शधुमात्मानमकेम     
परमसखुपिा थीं  भावयधेव्यलोकुः ।।४१।। 

આ જડ છે જડ. આ માટી છે. આાંગળી, વાણી, િાળ, ભા ત, શાક, આ મકાન એ બધા જડ 
તત્ત્વો છે. શર ીર એ જડ તત્ત્ વ, માટી તત્ત્વ છે. એ કાાંઈ આત્મા ન થી. આત્ મા અાંિ ર જયિયાં તત્ત્વ છે, 

આ જયિયાં તત્ત્વ છે. આ તો જડ માટી તત્ત્વ છે. એ માટીમાાં કહે છે કે એનો જે પરમાણય છે, એક 

પોઈન્ટ છેલ્લો. આ ત ો ઘણા  રજકણ બનીને આાં ગળી થ ઈ છે. કાાંઈ આ આત્મા ન થી. આત્મા તો  
અાંિર અરૂપી જ્ઞાનઘન, સભ ચ્ચિાનાંિ, મનમાળાનાંિ, શયદ્ધ ભભન્ન છે. એ આત્મામાાં, ગયણમાાં હયાં રહયાં 
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એમ બતા વવા અહીંયા આ રજકણ ો એમાાં જે છે, ‘એક વણાારિરૂપ  પ્રક ાશત ા (જણા તા) 
મનજ ગયણસમૂ હમાાં છે,...’ એ રજકણો જે આ છે એની શભ કતના ગયણસમૂહમાાં ર હેલ છે, આત્મા માાં 

નમહ. ‘તો તેમ ાાં માર ી કાયામસમ દ્ધ નથી.’ એ જડના ગયણોમાાં રહેલયાં જડ, એને લઈને મારી કાયામસમદ્ધ  
શયાં? હયાં તો આત્મા છયાં. મારુાં સ્વ રૂપ તો આનાંિ અને સભચ્ચિાનાંિ જ્ઞ ાનઘન છે. 

કહે છે કે પરમાણયમ ાાં આ થાય એ માાં મારુાં શયાં? ‘આમ મનજ હૃિયમ ાાં માન ીને પર મ 

સયખપિન ો અ થી...’ જેને આત્માનો  આનાંિ જોવે છે. ‘પર મ સયખપિન ો અ થી ભવ્યસ મૂહ શયદ્ધ 
આ ત્મ ાને એકને ભાવે.’ ભાષામાાં. હ જી એમ ાાં ઘણો અથા છે. એનો અ થા હજી લાાંબો થાય છે 

‘રમતભાઈ’! એ પાનયાં ફેરવે નમહ ચાલે. હજી એનો અથા  થાય છે. શયાં કીધયાં? ઓલી કોર છે. ૫૯ 
પાને. એ પ ાનયાં ફેરવ્યયાં એટલે મેં એને ના પ ાડી.  

અહીંયા કહે છે, રજકણો આ  એક એક પરમાણય આ માટી છે, એ એના ગયણમાાં, શભકતના 

ગયણમાાં રહે લા છે. એ આત્મામાાં નથી. માટે અ હીં કહે છે  કે જડ એના ગયણમ ાાં રહ્ાાં તેમ જાણીને 
અમે તો અમારા ગયણમાાં ર હેશયાં. અમે ભગવાનઆત્મ ા છીએ, એમાાં આનાંિ અને જ્ઞાન, શાાંમત છે. 

તો એ રજકણ ો જ્યારે એની શભક તમાાં, એની િશામાાં રહ્ા  છે તો એને લઈને કાાંઈ અ મારી કાયામસમદ્ધ  

નથી. અમે અમ ારા ગયણમાાં રહીએ એ અ માર ી ક ાયામસમદ્ધ  છે. ‘પોપટભાઈ’! ઝીણી વા ત છે, ભાઈ! 
તત્ત્વની વાતયાં નથી સાાંભળ ી એણે. 

‘સયખપિનો અ થી...’ આત્મા આનાંિસ્વ રૂપ છે, સભચ્ચિાનાંિ છે. સત   એટલે શાશ્વત જ્ઞાન  
અને આનાંિનયાં રૂપ એનયાં છે. એવા આનાંિનો જે અ થી, ‘ભવ્યસ મૂહ શયદ્ધ આત્માને એકને ભા વે.’ 

ભાષા જયઓ! આ િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રને ભાવે એ નમ હ. એમ કહે છે. કારણ કે િે વ-ગયરુ-શા સ્ત્રની ભાવના  

કરે અને એની ભભકત આરિ એ બધયાં રાગ અને શયભ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ. અને એ પયણ્ય કરતાાં 
કરતાાં ધ મા થાય એમ પણ નમહ. ઝીણી વાત છે. સમજાણયાં કાાંઈ?  

‘સયખપિનો અ થી...’ ભગવાનઆત્મા આનાંિ ગયણ વાળો  છે. જેમ પરમાણય તિ  ન સ્પ શાના 
ગયણવાળો છે, તો હયાં પણ એક આનાંિના ગયણવા ળો છયાં. પરમાણય જેમ એના જડના ગયણમાાં રહ્ા છે, 
તો હયાં મારા આનાંિ ગયણમાાં ર હયાં. એમાાં મારી કાયામસમદ્ધ છે. અરે..! વાતયાં ભારે આવી. 

કહે છે સયખપિનો અથી, ‘પર મ સયખપિનો  અથી...’ અતીમન્દ્રય આનાંિ  ભગવ ાન  મયભક ત 

આત્માનયાં સ્વરૂપ. એ અતીમન્ દ્રય આનાંિ અાંિર આત્ મામાાં છે. એ આનાંિમય આત્ મા છે. એવો ભવ્ય 

જીવ, ‘સયખપિનો અ થી ભવ્યસ મૂહ...’ ભવ્યસમૂહ, જયઓ! ઘણા જીવોનયાં ટો ળયાં, ભવ્યનયાં. એ આમ 
કરે, કહે છે. ભવ્યસમૂહ. લાયકના જીવો જે જીવો છે તે શયદ્ધ આત્માને પરમાનાંિ પ્રભય ધ્રયવ ચૈતન્ય 

આનાંિ છયાં, એને એકને ભજે. એની એકની સે વા કરે. પરની નમહ, િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની ભભકતથી કાાંઈ  

કલ્યાણ નથી. આ રાગ થાય, િયા, િાન, વ્રત, ભભકતનો એનાથી ક લ્યાણ નથી. આ એક સમયની  
વતામાન િશાને ભજવ ાથી પણ કલ્યાણ નથી એમ કહે છે. સમજાણયાં કાાંઈ?  
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અહીં તો આત્માની વાત છે, ભાઈ! આ આત્મા અાંિર પ્રભય છે. સભચ્ચિાનાંિમૂમતા છે. એમાાં 
અનાંત અનાંત શભક ત છે. એમાાં અનાંત અતીમન્દ્રય આનાંિ થી લ વાલ વ ભરેલો છે. એવા ‘ભવ્ય સમૂ હ 

શયદ્ધ આત્ માને એકને ભાવે.’ લ્યો. શયાં કીધયાં સમજાણયાં? જયઓ! પાછા ‘શયદ્ધ આત્માને એકને ભાવે.’ 

હયાં અખાંડ આનાંિ અને શયદ્ધ ચૈતન્યધાતય, ચૈતન્યસ્વરૂપ છયાં. એવા સ્વ રૂપ સન્મયખ થઈને તેન યાં એકાગ્ર 
થવયાં, એની ભાવના ધ્યાન માાં  કરવી. વતામાન જ્ઞાનની િ શાને ધ્રયવનો ધ્યેય, મવષય બનાવ વો, એને 

ભાવના કહે વામ ાાં આવે છે. એનયાં નામ ધમા છે. આહાહા..! સમજાણયાં કાાંઈ? શયદ્ધ આત્માને ભવ્યનયાં 

ટોળયાં, ઘણા ભવ્યજીવો, લાયક જીવોએ કરવયાં શયાં? કલ્યાણ કરવયાં હોય તો શયાં કરવયાં? એને ધમા કરવો  
હોય તો શયાં કરવયાં? કે આનાંિમૂમતા પ્રભય આત્મા છે, એનયાં ભજન કરવયાં એટલે એમાાં એ કાગ્રતા કર વી. 
આહા હા..! 

મયમયક્ષય :– શયદ્ધ આત્ મા એક કેવો છે એ પહેલા જાણ વો પડે. 

ઉત્તર :– શયદ્ધાત્મા શયાં છે? એક શયાં છે? પયાાય શયાં છે? રાગ શયાં? સાંયોગ શયાં? એ તો જાણવયાં 
પડે ને. નવ તત્ત્વની ભભન્નતા જાણ્યા મવના એક તત્ત્વમાાં આવશે કયાાંથી? સમજાણયાં કાાંઈ? ઝીણયાં 
બહય, ભાઈ! અનારિથી એ વયાં તો (જાણ્યયાં નથી).  

આત્મા પોતાન ો સ્વભ ાવ સભ ચ્ચિાનાંિ છે. એનયાં ધ્યાન છોડી, એણે બીજા ધ્યાન અનાંત વાર 

કયાા. એમાાં કાાંઈ વળ્યયાં નમહ. એ ચોરાશીના જન્મ-મ રણ એમ ને એમ ઊભા છે. ‘પરમાત્મપ્ર કાશ’મ ા ાં 

તો એમ પણ કહ્યાં છે, ભવો, ભવો ભજનવર પૂજા. આવે છે ને? ભવે ભવે ભજનવર તીથંકરની પૂજા  
અનાંતવાર કરી. થ ોથા ગઈ. રાગ છે ને એ કયાાં ધમા હતો? એય..! ‘પ્રકાશિ ાસજી’! આહા હા..! એ 

તો ‘સમ્યગ્ જ્ઞાન િીમપકા’માાં  આવે છે. તીથંક રિેવ આમ ભગવાન ભબર ાજતા હતા. મમણરત્નના 

રિવા, મહરાનો થાળ, કલ્પવૃ ક્ષના ફૂલ (લઈને) એવી ભગવાનની પૂજા સમવસ રણ માાં અનાંતવાર 
કરી પણ કાાંઈ આત્માનયાં વ ળ્યયાં નમહ. એ તો શયભરાગ છે, મવકલ્પ છે, એ તો પયણ્ય છે, ધમા નમહ. 
આહા હા..! 

મયમયક્ષય :– આત્ મા ન મળ્યો પણ એવા સાંયોગ તો મળ્યા  ને. 

ઉત્તર :– એ મળ્યા નથ ી. સમજાણયાં કાાંઈ? ઝીણી વાત છે, ભાઈ! સાંપ્રિાયમાાં અત્યારે તો 
એવો ગોટો ઉઠ્ય ો છે કે બહ ા રના માગા માાં પડ્યા અને કહે આમાાંથી ધમા થાય. કેટલાક િયા, િાન, 

વ્રત અને તપ કરીને ધમા માને. કેટલાક ભગવ ાનની ભભકત અને ગયરુની ભભક તથી ધમા માને. બધા 
મમથ્યાદૃમષ્ટ ઊંધે રસ્તે છે. સમજાણયાં કાાંઈ? એ અનારિનો રખડવાનો ર સ્તો છે એના એ રસ્તે છે એ. 

મયમયક્ષય :– સમ્યગ્ દૃમષ્ટ ભગવ ાનની ભભક ત તો કરે છે. 

ઉત્તર :– એ તો મવકલ્પ આવે  છે અને જાણે કે આ હેય છે. હેય છે પણ વસ્તયમાાં ઠરી શકતો 

નથી એટલે અશયભથી બચ વા એવયાં આ વે છે પણ હેય છે, આિરણીય નથ ી. સ્વભા વ આિરણ ીય  

છે. ભાષા જયઓને! ‘જેઠાભાઈ’! ‘જેઠાભાઈ’એ બહય ભભકત કરી છે અને બહય અપવા સ કયાા હતા. 
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ઉપધાન કરીને સય કાઈ ગયા હતા. ધૂળેય વળ્યયાં નમહ કાાંઈ  એમાાં. ઉપધાનમાાં તો બહય ભગવાનને... 
શયાં કહેવાય? ખમાસણ ા. ઓ..હો..! ખમાસણા. મોટી મજય રી છે. આહા હા..! 

કહે છે, ભગવાન મિ લોકના થ સવાજ્ઞ પરમેશ્વર કહે છે કે જે ભવ્યસમૂહ જીવ છ ે તે તો 
‘શયદ્ધ આત્ માને એકને ભાવે.’ આહાહા..! જેમાાં શભક ત અનાંત પડી છે, બેહિ ગયણ આનાંિ શાાંમત  

પડ્યા છે. એવો જે ભગવાનઆત્મા એની અાંિરમાાં એકા ગ્ર થઈને આત્માની ભાવના કરે, એનયાં નામ 

ભગવાન ધમા અને મયભક તનો ઉપાય કહે છે. આ હાહ ા..! અનાંતકાળ એણે રખડ વામાાં ગ ાળ્યો. 
ચારગમત. ધ માને નામે પણ અધમા સેવ્યા અને માન્યા  ધમા. સાાંભળવ ા મ ળે નમહ. ન્યાાં તો બીજયાં 

સાાંભળે, કર ો ભભકત. ધૂન લગા વો. ભગ વાનની ભભક ત કરો. ધૂન લ ગાવ ો એ ર ા ગની ધૂન છે. 
સમજાણયાં કાાંઈ? 

એક આત્મા અાંિર સભચ્ચિાનાંિ પ્રભય! અાંિર પ ૂણા સ્વરૂપ આત્મા છે. શાાંમતથી ભરેલયાં તત્ત્વ  

છે. આહા હા..! અતીમન્દ્રય આનાંિનો એ ધામ પ્રભય આત્મા છે. એની અાંિર દૃમષ્ટ લગાવીને, એની 
એકા ગ્રતાની ભાવન ા કરવી એનયાં નામ મયભક તનો ઉપાય છે. કહો, ‘રમતભાઈ’! શબ્િો તો યાિ રહે 

કે નમહ? ‘રમતભાઈ’! અમારે આવ્યા છે ને, ભાઈ! રાજભા! ‘રમતભાઈ’ ‘ચાંપકભાઈ’ના ભાઈ. 

‘પોપટભાઈ’! ઓળખો છો કે નમહ? ... એના રિકરા છે  ‘રમતભાઈ’. ‘ચાંપકભાઈ’ના ભાઈ. બહય 
પ્રેમ છે એને. પણ આ થ ોડો અભ્યાસ હોય ત ો વધા રે ઠીક પડે. નમહતર આપણે. સમજાણયાં કાાંઈ? 

આહા હા..! લોકોને ભબચારા ને કયાાંના કયાાં.. હેરાન-હેરાન થઈને મરી જાય બહારમાાં થી. શેિ યાંજયની 
જાિા કરી, સમ્મેિમ શખરની જાિા કરી, ત્યાાંથી કલ્યાણ થશે. ધૂળમાાં પણ નથી, સાાંભળને. 

મયમયક્ષય :– આપણે પણ જાિામાાં તો ગયા હતા. 

ઉત્તર :– એ તો શયભભાવ હોય તો હોય છતાાં એ આિરણીય નથી. છતાાં એ આિરણીય 

નથી. અશયભથી બચવા માટે નો ભાવ છે. ધમા નમહ, ધમા નમહ, ધમા નમહ. એમાાં ધમા માને એ શ્રદ્ધા 

ખોટી, એનયાં જ્ઞાન કરે એ જ્ઞાન પણ ખોટયાં અને રાગ છે માટે આ ચરણ પણ ખોટયાં. એવી વાત છે. 
જગતને કઠણ પડે એવી છે. સમજાણયાં કાાંઈ? એ.. ‘મોહ નભાઈ’! આવયાં કઠણ છે. અત્યારે શયાં કરવયાં 
આમાાં? ભજન કરી કરીને મરી ગયા. 

મયમયક્ષય :– .. 

ઉત્તર :– હો. એ તો બોલવા માાં કયાાં ન્યાાં વાાં ધો છે?  

આહા હા..! જયઓને! મયમનએ કેવયાં નાખયયાં છે! ‘परमसखुपिा थी भावयधेव्यलोकुः।’ 
આહા હા..! એ ટલામાાં તો કે ટલયાં નાખયયાં! જે કોઈ સાચા સય ખનો અથી હ ોય. સાચ ા સયખનો. આ બધા  
પૈસા-બૈસા અને ધૂળમ ાાં સયખ માન્યા એ તો મૂાંઢ છે. સમજાય છે કાાંઈ? ધૂળમાાં કયાાં સયખ હતયાં? 

પૈસામાાં સયખ છે? બાયડ ીમાાં સયખ છે? આબરૂમાાં છે? એ તો બધા જડ છે. કલ્પના  કરી કે મને 

સયખ છે, એ તો મૂાંઢ છે. સયખ તો ભગવાનઆત્મ ામાાં અાંત ર મિ કાળ પડ્યયાં છે. આહાહા..! અતીમન્દ્રય 
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આનાંિના સયખનો અ થી ‘ભ વ્યસ મૂહ...’ પાછો એકલો ભવ્ ય નમહ. ઘણા ભવ્યજીવો ‘શ યદ્ધ આત્ માને 
એકને ભાવે.’ છે. એકલો ભગવાન આત્મા મનત્યાનાંિ એની ઓળખાણ કરી, રાગ થાય  મવકલ્પ એ 

પણ પર છે. શરીરની રિયા તો જડ છે, વાણીની રિયા જડ છે, મારા રાગમાાં પ ણ હયાં નથી. અને એ 

રાગને જાણના રો એ ક સ મય નો પયાાય એટલો એમાાં પણ હયાં નથી. આ હાહા..! પયાાયનયાં ભજન નમહ, 
રાગનયાં નમહ અને મનમમત્ત નયાં નમહ. 

અહીં તો એ ક શયદ્ધ આત્મા મ િકાળ આનાંિકાંિ ધ્રયવ એ કને ભાવે. એની ભાવના કરે એટલ ે 
એકા ગ્ર થાય. ભાવે એટલે કલ્પના હશે? કહો, ‘ભીખાભાઈ’! આવો છે ભાઈ માગા તો. આહાહા..! 

અહીં તો કહે કે અમાર ી ભભકત કરો, તમારુાં કલ્યાણ થ શે. અમને માનો તો કલ્યાણ  થશે. વીતરાગ 

અહીં ના પાડે છે. વીતર ાગ ત ો કહે છે કે અ મને માનો તો પણ તમને રાગ છે. તમે તમ ારા ચૈતન્યના 
સ્વભા વ સામયાં જોઈને એકાગ્ર થાવ. એનયાં નામ ધમા અને મયભક તનો ઉપાય છે. કહો, ‘વસાંતીલાલજી’! 

ભારે વાત! એ ગાથા થઈ લ્યો. ૨૭ થઈને? હવે ૨૮મ ી ગાથ ા. આ તો જ રી આત્માનયાં  આવ્યયાં એટલે 
થોડયાં સ્પષ્ટ કયયં છે. છે તો આમાાં પ યિ  ગલની વ્યાખયા માાં. ૨૮મી ગાથા. 

अण्र्णचर्णरावके्खो जो पचरर्णामो सो सहावपज्जाओ ।  
खधंसरूवरे्ण परु्णो पचरर्णामो सो चवहावपज्जाओ ।।२८ ।।  

નીચે શ્લ ોક. 

પરરણા મ પ રમનરપેક્ષ  તેહ સ્વ ભાવપયાય જાણ વો; 

પરરણા મ સ્કાંધ સ્વરૂપ તેહ મવ ભાવપયાય જાણ વો. ૨૮. 

આ પરમાણયની વ્યાખયા છે. જડ જડનયાં સ્વતાંિપણયાં બતાવે  છે. તારે લઈને એ પરમાણય નમહ. 
પરમાણય, પરમાણયના ગયણ-પયાાયને લઈને છે. આહાહા..! તો તયાં પણ એને લઈને નમહ. તયાં તારા ગયણ 
અને પયાાયને લઈને તયાં રહે, એમ કહે છે. ‘વ ાડીભાઈ’! 

‘આ પયિ  ગલપયાાયના સ્વરૂપનયાં કથન છે.’ ટીકા છે ને. પયિ  ગલની પયાાય, હોં! પરમ ાણયની  

અવસ્થા. બે પ્ર કારન ી. ‘પ રમ ાણયપયાાય પયિ  ગ લનો શયદ્ધપયાાય છે.–’ શયાં કહે છે? એક પરમાણય છે 

ને? રજકણ છૂટો છૂટો. એક આ પોઈન્ટ આમાાં ભેગો છે એ છૂટો હોય, તો એ ‘પર માણયપ યાાય 
પયિ  ગ લનો શયદ્ધપય ાાય છે–કે જે...’ હવે આવ્યયાં, જયઓ! ‘પ રમપાર રણામ મકભાવસ્વરૂપ છે,...’ 
પરમાણયમાાં વ ળી પરમપારર ણામમકભ ાવ શયાં કર વા લીધો? 

મયમયક્ષય :– પરમાણયની પયાાય  લીધી. 

ઉત્તર :– પયાાયને પણ પરમપારરણામમક કીધ ો. ઓલામાાં તો પાંચમભાવ આવ્યો હતો ને? 
એમ કહે છે. ચાર ભાવ એને કયાાં છ ે કે પાંચમભાવ એને લેવો. આત્મામાાં તો હજી છે. એમ કહે 

છે. પણ એ પ ાંચમભાવનો અથા, જગતમાાં પ ાાંચ ભાવ છે જીવમાાં, એમ આ પાંચમ ભાવ પરમાણયમ ાાં 
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છે. આત્માના મિ કાળી ભાવ માાં પાંચમભાવ છે. અહીં તો પયાાયને જ પરમપારરણામમકભાવ સ્વ રૂપ 
કહ્યાં છે. 

મયમયક્ષય :– દ્રવ્યસાં ગ્રહમ ાાં કહ્યાં છે... 

ઉત્તર :– હા છે ને છે. અનયભવે છે. આહાહા..! હજી તો પોતાની તો ખબર ન પડે. પરમાણ ય 
જડ, જયિા કેમ વતી રહ્ા છે એની ખબર ન મળે.  

કહે છે, ‘પ રમપાર રણામ મકભા વ સ્વરૂપ...’ એક પરમાણય એકલો છૂટો, પયાાયવાળો એ 

પરમાણય પરમપારરણામમ ક છે. ‘વ સ્તય માાં થતી છ પ્રક ા રની હ ામનવૃમદ્ધરૂપ છે, અમતસૂક્ષ્ મ છે, 
અ થાપયાાયાત્મક છે...’ તે પરમાણયમાાં છે, એમ કહે છે. ‘અને સારિ-સ ાન્ત હોવા છત ાાં...’ પરમાણયની 

અવસ્થા એ ક સમયે ઉત્પ ન્ન થાય અને બીજે સમયે  નાશ થાય એવયાં ‘હ ો વા છતાાં પર દ્રવ્યથ ી 

મનરપ ેક્ષ  હોવાને લ ીધે...’ પરમાણયમ ાાં એ પયાાય ઉત્પન્ન વ્યય હોવા છતાાં, પરની અપેક્ષા મવના  
ઉત્પન્ન-વ્યય થાય છે. જયઓ! 

‘શયદ્ધસ િ  ભૂતવ્યવ હારનય ાત્મક છે....’ એ શયદ્ધનયસ્વરૂપ છે ને. એક પરમાણય, એની એકલી 
પયાાય એ શયદ્ધ છે. સિ  ભૂત એટલે હયાત ી ધરાવે છે. એ ક સમયની પયાાય છે માટે વ્યવહાર સ્વરૂપ  

છે. સમજાણયાં કાાંઈ? જેમ આત્મા માાં આત્માના અાંતરમાાંથી કે વળજ્ઞાનપ યાાય થાય  એ પયાાય એક 

સમયની છે. સારિ-સાન્ત છે. પણ શયદ્ધ છે, સિ  ભૂત છે, વ્યવહારનય સ્વરૂપ છે. આવા બધા કેટલા 
પલાખા શીખવા? ‘પાંરડતજી’!  

આ એક પર માણય આનો. આ  તો ઘણા રજકણનો મપાંડ છે. આ કાાંઈ આત્ મા નથ ી, તેમ આ 
કાાંઈ એક ચીજ નથી. આ તો  ઘણા રજકણો ભેગા થઈને આવયાં થયયાં છે. એનો માયલો એક રજકણ  

છૂટો એ શયદ્ધ પર માણયની પય ાાય છે. પયાાય એટલે અવ સ્થ ા. એમાાં ષટ  ગયણ હામનવૃમદ્ધની પયાાય હોવા 

છતાાં એ ક સમયની  પયાાય સારિ-સ ાન્ત છે. પયાાય ઉત્ પન્ન થાય અને વ્યય થાય, ઉત્પન્ન થ ાય 

અને વ્યય થાય, છતાાં પરદ્રવ્યથી મનરપ ેક્ષ હોવાથી પરદ્રવ્યનો એને સાંબાંધ નથી માટે શયદ્ધ કહેવાય. 
પરનો સાંબાંધ નથી માટે શયદ્ધ. પોતાની છે માટે સિ  ભૂત, એક અાંશ છે માટે વ્યવ હાર. અરે..! આમાાં... 

મયમયક્ષય :– આ માાં નયનયાં શયાં કામ છે? 

ઉત્તર :– નયનયાં જ્ઞાન એનો  પયાાય કેવો મવષય છે? દ્રવ્ય કેટલો મવષય છે એને જાણવયાં 
જોઈએ કે નમહ? પરમાણય મિકાળી છે કે પાંચમપરરણામમક એ તો મનશ્ચ યનયનો મવષય છે. પરમાણય 
મિ કાળ છે એ મનશ્ચયનયનો મવષય છે. પયાાય છે એ વ્યવહા રનયનો મવષય છે. 

મયમયક્ષય :– ... 

ઉત્તર :– એ પ યાાય છે ક ેનમહ એની? એની પ યાાય છ ેને? એ પરરણામમકભા વની પયાાય 
છે. પયાાય છે માટે સિ  ભૂત થઈ ગયો, વ્યવહાર થઈ  ગયો, વ્યવહાર થઈ ગયો. પણ છે તો 

પ ારરણામમકભ ાવની પયાાય. ત્યાાં એને કયાાં ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષામયક છે. ઝીણી વાત 
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છે. જૈનિશાનને વીતરાગ પરમાત્મા એ કહેલા મ ાગાને સમ જવો ભારે કરઠન છે. ઝીણી વાત છે. અને 
એ સમજ્યા મવના ચ ાર ગમત ના થોથા બિલવાના નથી. બહારની રિયા કરીને મરી જાય. સમજાણયાં 
કાાંઈ? 

‘એક સમય માાં પણ ઉત્પ ાિવ્યય ધ્રૌવ્ય ાત્મક હ ોવાથી સૂક્ષ્ મઋજયસૂિ નયાત્ મક છે.’ એને 

અને એને. એક સમયની પયાાય હોવાથી સાર િ-સાન્ત, પરદ્રવ્યથી મનર પેક્ષ હોવાથી 

શયદ્ધસિ  ભૂતવ્યવહારસ્વ રૂપ, પણ એક સમયમ ાાં િ ણ ભેગા હોવા થી સૂક્ષ્મઋજય સૂિનયસ્વ રૂપ પણ 
કહેવામાાં આ વે છે. ‘સ્કાંધપયાાય સ્વજાત ીય બાંધરૂપ લક્ષણથ ી લમક્ષત હોવાને લીધે અશયદ્ધ છે.’ બ ે

ભાગ છે ને. પયિ  ગલ પયાાયનયાં સ્વરૂપ િેખાડવયાં છે. પાઠમાાં મવભાવપયાાય છે ને. ‘खधंसरूवरे्ण परु्णो 
पचरर्णामो सो चवहावपज्जाओ’. આ સ્કાંધ છે, આ બધયાં ભેગયાં છે. આ બધયાં મપાંડ છે. 

એ ‘સ્વ જાતીય બાંધરૂપ...’ પરમાણય એ પરમાણયને એકરૂપ રહે વાનયાં. ‘લક્ષણથી લક્ષ્ય 

હ ોવાને લીધે અ શયદ્ધ છે.’ લ્યો. મવભાવ છે એ મ કહે છે. ત્યાાં પાઠમાાં મવભાવ શબ્િ નાખ યો છે. આમાાં 
અશયદ્ધ નાખયો છે. આહાહા..! પરમાણયમાાં પણ શયદ્ધ અને સ્કાંધમાાં જાય તો અશયદ્ધ એમ બે પ્રકાર 

છે. એમ ભગવાન આત્મા રાગારિ માાં જા ય તો પણ અશયદ્ધ છે અને સ્વભા વમાાં  આવે તો ત ે 
શયદ્ધપયાાય છે. સમજાણયાં કાાંઈ? 

‘[હ વે ટીકાકા ર મયમન રાજ ૨૮ મ ી ગા થાની ટીકા પ ૂણા કરતાાં શ્લોક કહે છે :]’ ૪૨. 

परपचरर्णचतदूरे र्शधुपया शयरूप े
सचत नच परमार्णोुः स्कन्धपया शयर्शब्दुः ।  
भगवचत चजननाथ ेपचंवार्णस्य वाता श 
न च भवचत यथये ंसोऽचप चनत्य ंतथवै ।।४२।। 

નીચે અથા છે. ‘(પર માણય) પરપરરણમત થી િૂર...’ એક રજકણ છે, એમાાં પયાાય થાય, એ 

પરપરરણમતથી િૂર છે. તેથી ‘શયદ્ધપયાાયરૂપ હોવા થી પરમ ાણયને સ્કાંધપયાાયરૂપ શબ્િ હ ોતો ન થી;...’ 

પરમાણયમાાં શબ્િ રૂપ સ્કાંધ હ ોતો નથી. ઘણા પરમાણય ભેગા થાય ત્યારે આ વાણી ની કળે છે. એક 

પરમાણયમાાં શબ્િ નથી. ‘જેમ ભ ગવાન ભજનના થમાાં કા મિે વની વાત ાા હોતી નથ ી,...’ િાખલો 
આપ્યો. વીતરાગ પરમ ાત્મા, એને પાાંચ ઇંમદ્રયના ભોગોની–કામની વાસના હોતી નથી. ‘વાત ાા 

હ ોતી નથ ી,...’ વીતરાગ પણૂાાનાંિ સ્વરૂપ ‘તેમ પરમ ાણય પણ સિા અશબ્ િ જ હોય છે (અ થાાત   
પર માણયને પણ કિી શબ્િ હોત ો નથી).’ કહો, સમજાણયાં કાાંઈ? 

૨૯. 

पोग्गलिव्व ंउच्चइ परमार्ण ूचर्णच्छएर्ण इिरेर्ण। 
पोग्गलिव्वो चि परु्णो वविसेो होचि खधंस्स ।।२९।। 
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પર માણયને ‘પયિ  ગ લિર વ’ વ્યપ િેશ છે મન શ્ચય થકી; 

ને સ્કાંધને ‘પયિ  ગલિર વ’ વ્યપિેશ છે વ્યવહાર થી. ૨૯. 

‘આ, પયિ  ગલદ્રવ્યના કથનનો ઉપસાંહાર છે.’ અહીંયા પૂરુાં થાય છે હવે. ‘શયદ્ધમનશ્ચયનય થી 

સ્વભ ાવશય દ્ધપય ાાયાત્મક પર માણયને જ...’ જયઓ! ‘શયદ્ધમનશ્ચયનય થી સ્વભા વશયદ્ધપયાાય ાત્મક 

પર માણય..’ પરથી ભભન્ન, એવી મનમાળ પ યાાયવાળાને પયિ  ગલદ્રવ્ય કહેવા માાં આવ્યયાં છે. આ સ્કાંધને 

પયિ  ગલ કહેવયાં એ તો ઉપચાર રક છે. આ તો બધા જડ ભેગા થયેલા છે. એકલ ો પરમાણય (હોય) તેને 

સ્વભા વ શયદ્ધપયાાય તેન ે ખરખેર પયિ  ગલદ્રવ્ય કહ્યાં છે. આહાહ ા..! જેમ આત્માને પયણ્ય-પાપના રાગ 
રમહત જ મનમાળ પ યાાયસમહ ત આત્માને આત્મા કહે વામ ાાં આવે છે. આહા હા..! 

જેમ પરમાણયને... કહે છ ે કે શયદ્ધ મનશ્ચય પોતાની સત્તાનયાં હોવાપણયાં. સ્વભાવ 

શયદ્ધપયાાયસ્વ રૂપ હોવાથી પરમાણયને પયિ  ગલદ્રવ્ય કહ ીએ. એમ ભગવાન આત્મા ને કેમ કહેવો  
આત્માને? કે રાગ અને પયણ્ય રમહત સ્વભા વ શયદ્ધ છે એનયાં ભાન થયયાં, એવી પયાાયસમહતનો જે 

આત્મા તેન ે આત્મ ા કહે વામ ાાં આવે છે. િયા, િાન, ભભક તનો મવકલ્પ તે આત્મા નમહ. એ અનાત્મા 

છે. સમજાણયાં કાાંઈ? ૨૩ કલાકના પાપ કરે અને પછી એક કલાક રહે. થોડયાંક વાાંચે અને કાાં અડધો 
કલાક, કલાક ભભકત કરી લે. થઈ જશે કલ્યાણ. આહાહા..! આવા ને આ વા અ વતાર અનાંત કયાા. 

એળે ગયા. એ ક તો  બહાર માાં જાણે ધૂળના પૈસ ા અને આબરુમાાં સયખ માનીને મમ થ્યાત્વ સેવ્યા. 
મૂાંઢતા. એમાાં વળી અ હીં ભભ કતમાાં ભાવ કર ીને ધમા માન્યો. એ મમથ્યાત્વનયાં પોષણ છે. ‘પાંરડતજી’! 

મયમયક્ષય :– ... ભભકત કરે એને ઓછી મૂાંઢતા હશે. 

ઉત્તર :– ના, ના પ ૂરી મૂાંઢ તા છે. રાગને ધમા માનનારો પૂરી મૂાંઢ તા મમથ્યાદૃમષ્ટ છે. 

મયમયક્ષય :– વ્યવ હારે તો ઓ છ ી છે ને. 

ઉત્તર :– મમથ્ય ાત્વ ઓ છા-વ ત્તાનો પ્રશ્ન અહીં ન થી. 

મયમયક્ષય :– માંિ હ ો કે તીવ્ર બે  એક જાત છે ને? 

ઉત્તર :– એક જાત છે. ઝીણી વાત છે, ભાઈ! 

‘એવયાં નામ હ ોય છે.’ જયઓ! શયદ્ધ મનશ્ચયથી અાંતર વસ્તયથી જોઈએ  તો 

‘સ્વભાવશયદ્ધપય ાાયાત્ મક પર માણયને જ ‘પયિ  ગલદ્રવ્ય’...’ કહીએ. આ પૈસાને, બાય ડી-છ ોકર ાના  
શરીરને, િાળ-ભ ાતને પયિ  ગલ કહેવા એ તો વ્ય વહાર છે, કહે છે. કારણ કે ભેગા થયલેાને પયિ  ગલ 
કહે. એકલો પરમાણય એને ખરો પયિ  ગલ કહ ીએ. આહા હા..! સમજાણયાં કાાંઈ? 

મયમયક્ષય :– જેમ શયદ્ધ પરમાણય ને દ્રવ્ય કહ્યાં, એમ આત્માને...? 
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ઉત્તર :– કહ્યાં ને, આત્માની વાત થઈ ને. રાગથી, પયણ્યથી, મવકલ્પથ ી ભભન્ન. પોતાની 
પયાાયથી આત્માનયાં ભાન થયયાં, તો એવો શયદ્ધ આત્મા છે એને શયદ્ધ કહ્યાં. પયાાય તો અનયભવ છે એ 
સમહતને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. સમજાણયાં કાાંઈ? 

મયમયક્ષય :– શયદ્ધ પરરણમે ત્યારે મિ કાળ શયદ્ધ... 

ઉત્તર :– શયદ્ધ પરરણમે ત્યારે  મિ કાળ શયદ્ધનયાં ભાન થયયાં કહેવાય ને. એ મવના કયાાંથી થયયાં? 

મયમયક્ષય :– એ પ યાાયસમહત? 

ઉત્તર :– પયાાયસમહત મિ કા ળી શયદ્ધતા. આત્મા એને કહીએ. કા રણ કે શયદ્ધતાનો પયાાય 

એનો પોતાનો સ્વભાવ છે. મિ કાળી સ્વભ ાવ અને એ ક સમયની પયાાયસ્વભ ાવ શય દ્ધ, એને આત્મા  

કહેવામાાં આવે છે. એ આવ્યયાં ને? અનયભ ૂમતથી ભભન્ન. ન કહ્યાં? રાગ આર િથી ભભન્ન, અનયભ ૂમતથી 
ભભન્ન, તો અનયભ ૂમતની પયાાયવાળો જે આત્મા, એને આત્મા કહેવા માાં આ વે છે. કેટલામો બો લ  
છે? ૨૯. ભારે વાતયાં, ભાઈ! આહા હા..! 

ભગવાન આત્મા એને કહ ી એ, કે જેને શરીર, વ ાણી, મન, િયા, િાન, વ્રતન ા મવ કલ્પથ ી 

ભભન્ન અનયભ ૂમતમાાં એ મવકલ્પ આવત ો નથી. અનયભવમાાં તો એ આત્મા આવે છે. એવી 

અનયભ ૂમતથી ભભન્ન હોવાને  લઈને બીજા બધાને પયિ  ગલ કહે વામ ાાં આવે છે. અનયભ ૂમત સમહત 
આત્માને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. શયાં થાય? જગત લૂાંટાણયાં છે. એક તો સાંસારના પાપને નામે 

આખી ભજાંિગી લયાંટાણયાં છે. એ માાં ધમાને નામે બીજી રીતે લયાંટાણા. આ હાહ ા..! અરે..રે..! આત્માનયાં શયાં 

થશે? અહીંથી નીકળીને કયાાં જઈશ? અને એના સાચા ભાવ કે ખોટા શયાં છે તેન ી ખબર ન મળે. 
મનધ ાન, અનાથ, અરક્ષક, િયુઃ ખી છે. સમજાણયાં કાાંઈ? 

મયમયક્ષય :– માટે જ કીધયાં છે, આત્માને ત્વર ાથી... 

ઉત્તર :– પરાધીન છે પ રાધી ન. 

‘પયિ  ગલદ્રવ્ય એવયાં નામ હ ોય છે. અન્ય એવા વ્યવ હારનયથ ી મવભા વપયાાયાત્મક 
સ્કાંધપયિ  ગલોને પયિ  ગ લપણયાં ઉપ ચાર દ્વાર ા મસદ્ધ થ ાય છે.’ લ્યો. સમજાણયાં? 

‘[હ વે ૨૯ મી ગ ાથાની ટીકા પ ૂણા કરતાાં ટીકાકાર મયમનરાજ િણ શ્લોક કહે છે :]’ 

इचत चजनपचतमागा शि    बधुतत्त्वाथ शजातुः  
त्यजत ुपरमर्शषे ंचतेनाचतेन ंच।  
भजत ुपरमतत्त्व ंचचच्चमत्कारमात्र ं 
परचवरचहतमन्तचन शचव शकल्प ेसमाधौ ।।४३ ।। 

૪૩. એનો નીચે અથા. છે એ બાજય? ૬૨ પાને. 
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‘એ રીતે ભજનપમતના માગા દ્વ ારા...’ વીતરાગ ભગવ ાનન ો આ માગા છે, કહે છે. ભજનપ મત, 
ભજનેશ્વરિેવ વીતરા ગ મિ લોકનાથ તીથં કર પરમાત્મા, એ ના ‘મ ાગા દ્વાર ા તત્ત્વાથાસ મૂહને જાણીને...’ 

એ ભગવાને કહેલા એવા તત્ત્વને જાણીને. અજ્ઞાનીઓએ કહેલા એ નમહ. તત્ત્વાથાસમૂહ છે ને? 

જીવ, અજીવ, પયણ્ય-પાપ, આસ્રવ, સાંવ ર, મનજારા, બાં ધ અને મોક્ષ. ‘ભજનપ મતના મ ાગા દ્વ ારા..’ 
વીતરા ગે કહેલી, સ વાજ્ઞજ્ઞાન માાં આ વેલી વાત. એમન ા કહેલા ‘તત્ત્ વાથાસ મૂહને જાણ ીને...’ જયઓ! 

પહેલયાં જાણે તો ખરુાં કે આત્મા શયદ્ધ છે, રાગાર િ અશયદ્ધ છે, કમા એ જડ છે, વાણી, શરીર અજી વ  

છે, એને અને મારે કાાંઈ સાંબાંધ નથી. આ પૈસા અને બાયડી, છોકરાને મારે કાાંઈ સાંબાંધ નથી. એ 
તો અજીવ છે, જગતની ચીજ જડ છે. એ દ્રવ્યો પોતાનાપણે થઈને રહ્ા છે. શરીર, શરીરની  

અવસ્થાપણે જડ થઈને રહે લ છે. એ કાાંઈ આત્માન ી પયાાય થઈને શરીર ર હેલયાં નથી આ. પૈસ ા  

અજીવ થઈને રહેલ છે. એ આત્માની િશ ા થઈને રહેલ નથી, આત્માના થઈને રહ્ા નથી. સમજાણયાં 
કાાંઈ? આહા હા..! જેમ જે થઈને રહ્ા છે, તેમ તેને બરાબર જાણવ ા એમ ક હે છે.  

આ શરીર તો અજીવ થઈને રહેલયાં છે. આત્માનયાં થઈને રહ્યાં છે? આત્મા અરૂપી છે તો આ  
અરૂપી થઈ જાય. આ તો રૂપી થઈને રહેલયાં, જડ થઈને રહેલયાં છે. લક્ષ્મી જડ થઈને રહેલી છે, વાણ ી  

જડ થઈને રહેલી છે. એમ જ ડના તત્ત્વને તે રીતે રહેલ ા જાણીને આત્મા આત્ માનો થ ઈને રહેલ છે. 

એમ આ પયણ્ય અને પાપના ભાવ થઈને રહ્ા છે તે આસ્રવ, બાંધ, રાગ અને િયુઃખ છે. એના રમહત 
ભગવાન આત્મા ર ાગરમ હત થઈને રહ્ો તે આત્મા છે. 

‘ભજનપ મતના મ ાગા દ્વારા...’ વીતરા ગ પરમેશ્વર મિ લોકન ાથ તીથંક ર, એમણે જે માગા કહ્ો  
એ ‘દ્વાર ા તત્ત્વા થાસ મૂહને જાણ ીને...’ અન્યમતમાાં જૈન મસવાય આવા તત્ત્ વો હોતા નથી. 

વીતરા ગમાગા મસવાય કયાાંય આ વાત હોતી નથી. સમજાણયાં કાાંઈ? ‘પર એવાાં સમસ્ત ચેત ન અન ે

અ ચેતનન ે ત્યા ગો;...’ જયઓ! પર ચેતન િેવ-ગયરુનો આત્મા ચેતન, બાય ડી-છોકરાનો આત્મા ચેતન  
તેન ે દૃમષ્ટમાાંથી ત્યાગો. એ મારામાાં નથી. ‘પર એ વાાં સ મ સ્ત ચેતન..’ પર છે ને ચેતન? મસદ્ધ 

ભગવાન આત્મા થી પર છે, અરરહાંત ભગવાન આ આત્ માથી પર છે. આહાહા..! પાાંચેપરમેષ્ઠી પર 
આત્મા છે. આના કયાાં છે? 

‘એવ ાાં સમસ્ત ચેતન અને અચેતનને...’ રાગ આરિ પયિ  ગલોને દૃમષ્ટમાાંથી ત્યાગો. 

આહા હા..! જે તારામાાં નથી  તેન ી દૃમષ્ટ છોડ એમ કહે  છે. તારામાાં છે ત્યાાં દૃમષ્ટને સ્થાપ. એ 
અભસ્તત્વમાાં તારુાં હ ોવાપણયાં છે. આહાહા..! હજી તો એ ટલી ત્યાગન ી વ્યાખયા કરી. આ ત્યાગ છે. 

બહારનો ત્યાગ બાયડી-છોકરા છ ોડીને બેઠા અને ત્યાગી થઈ ગયા. ધૂળમાાં પણ એ ત્યાગ નથી. 

અાંતરમાાં આ આત્મા મસવાયના બધા આત્માઓ મનગ ોિથી માાંડીને મસદ્ધ પરમાત્ મા, અરરહાંત, 
પાંચપરમેષ્ઠી આરિ એ મારા નથી, એ મારાથી રહેલ ા નથી. તે રહ્ા છે તેથી મને કાાંઈ લાભ છે 
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નમહ. સમજાણયાં કાાંઈ? આમાાં  કોને બાકી રાખયા? ‘સ મસ્ત ચેતન અને અચેતનને ત્યા ગો;...’ એમાાં 
કોને બા કી રાખયા? 

મયમયક્ષય :– બધા આવી ગયા. 

ઉત્તર :– આવી ગયા? ગીરનાર પવાત, સમ્મેિશીખર  બધયાં આવી ગયયાં? ભગવાનનયાં 

સમવસ રણ અને ભગ વાન પોતે. ભગવાને કહેલા તત્ત્ વ ાથાના સમૂ હને જાણી, પર ‘એ વાાં સ મ સ્ત 

ચેતન  અને અ ચેતનન ે ત્યાગ ો;...’ એટલે એના ઉપર થી લક્ષ છોડી િે. એ કાાંઈ તાર ા નથી, તારામાાં 
નથી, તયાં ત્યાાં નથી. આહાહા..! ભારે કામ.  

હવે કોણ છે તયાં? ‘અાંતરાંગ માાં મનમવાકલ્ પ સમામધને મ વષે પરમવરમહત (પર થી રમ હત) 

મ ચત્ચ મત્કારમ ાિ પરમતત્ત્ વને ભજો.’ અાંતરાંગમાાં. અાંતર અાંગમાાં–વસ્તયમ ાાં. મનમવાકલ્પ ભેિ મવનાની 

અભેિવસ્તય ભગ વાન આત્મા. મનમવાકલ્પ સમ ામધ શાાંમતને ‘મ વષે પરમવ રમહત...’ શાાંમતના સમયમ ા ાં 
એમ કહે છે. ‘અાંત રાંગ માાં મનમ વાકલ્ પ સમ ામધને મવષે પરમવ રમહ ત (પરથી રમહ ત)...’ મવકલ્પથ ી રમહત  

‘મ ચત્ચ મત્કારમાિ પરમતત્ત્વ ને...’ ‘અાંતરાંગ માાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે પરમમવરમ હત (પરથી 

રમ હત) મ ચત્ચ મત્કારમ ાિ પરમ તત્ત્વને ભજો.’ ભારે વાત, ભાઈ! શયાં કીધયાં? હજી તો અથા સમજવા ન ે 
મયશ્કેલ પ ડે.  

‘ભજનપ મતના માગા દ્વારા...’ વીતરાગ પરમેશ્વર સવાજ્ઞએ કહેલ ો માગા, એના 
‘તત્ત્ વાથાસ મૂહને જાણ ીને પર એ વાાં સ મ સ્ત ચેતન અને સ મસ્ત અચેતન ને...’ એક રજકણ અને 

રાગ બધા અચેતનને છોડો. શયાં કરવયાં હ વે? ‘અાંતરાંગ માાં મનમ વાકલ્ પ સમ ામધને મવષે...’ રાગને મવષે 

તો પર છે એમ દૃમષ્ટ હતી. હવે સમ ામધને મવષે રાગરમહત અાંતમયાખ થઈને, અભેિ સમામધને મવષ ે 
પરમવરમહત. રાગ અને મવ કલ્પથી રમહત એ વો મ ચત્ચમત્ કા રમાિ તત્ત્વ ભ ગવાન આત્મા, એને ભજો. 

એની અાંિર એકા ગ્ર થાવ. એ મયભક તનો માગા–ધમા છે. ‘ભીખાભાઈ’! ભારે વાત, ભાઈ! આ તો 
આત્માને ભજો એમ કહે છે. 

મયમયક્ષય :– જી જી પ્રભય! બરોબર સત્ય છે. ભગવાન! આ પ બોલો તે તો... 

ઉત્તર :– પણ આ અાંિર છે કે નમહ? આ પાઠ કયાાં અહીંનો છે? આ તો કયાંિકયાંિાચ ાયાનો 

છે. બે હજાર વષા પહેલ ાના  કયાંિકયાંિાચાયા (કહે છે) અને અનાંતકાળથી એ મ મયની ઓ  કહેતા આવે 
છે. આ તો ‘મનયમસાર’ શા સ્ત્ર છે. કયાંિકયાંિાચાયા મનમમત્ત હતા. આહાહા..! 

મયમયક્ષય :– એ તો એમ ક હે છે, અમે તો આપને ઓળખીએ છીએ... 

ઉત્તર :– આ તો આ માાં છે એ કોનો છે એમ ક હેવયાં છે. આહા હા..!  

બે વાત કહ ી. હવે પાછી બે ની ઉડાવે છે. ભગવાન! તા રે કલ્યાણ કર વયાં હોય, મહત કરવયાં 
હોય, ધમા કરવો હોય તો રાગારિ પરરણામ બધા અચેતન છે. ભગવાનની ભભકતનો ભાવ, રાગ 
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એ અચેતન છે. એનયાં પણ લક્ષ છોડ. મારા શરીરના પરમાણય સારા રહે તો ધમા થાય એ લક્ષ છોડી 
િે. 

‘અાંતરાંગ માાં મનમવાકલ્ પ સમામધને મવષે...’ એટલે અાંતરમાાં રાગરમહત શાાંમત અને શ્રદ્ધાની  
િશામ ાાં. ‘પ રમવરમ હત...’ રાગ રમહત પોતાનયાં ચૈતન્ય ચ મત્કા ર તત્ત્વ, એવ ા ‘પર મતત્ત્ વને ભજો.’ 

ચૈતન્ય મચત્ચમત્ કારમાિ. એ ભગવાનઆત્ મામાાં તો એકલો જ્ઞાન માિ ચમત્ કાર સ્વ ભાવ છે. બા કી  

કોઈ િયા, િાન, વ્રત, મવકલ્પ  એ વસ્તયમાાં છે નમહ. સમજાણયાં કાાંઈ? ભારે પણ કામ, ભાઈ! પાધરુાં 
આ? પહેલો ઉપાય શયાં હશે? આ ઉપાય છે. આ પહેલા, પહેલા કાાંઈ કરવયાં કે નમહ? પાધરુાં આ? 
આ જ છે. 

મયમયક્ષય :– ... તત્ત્વાથાને જાણવયાં. 

ઉત્તર :– જાણવયાં. આ હાહ ા..! 

રાગનયાં શયાં સ્વ રૂપ છે? વ સ્તય નો શયાં સ્વભા વ છે? ધમાની િશા થ ાય તો એનયાં સ્વરૂપ શયાં છે? 

મનમમત્તપણે મવકારમાાં કોણ ચીજ છે? પરવસ્તય શયાં છે? સ્વ વસ્તય શયાં છે? એને બરાબર ભગ વાને 
કહેલ ા માગાથી જાણવા જોઈ એ. જાણીને અચેતનનો ત્યા ગ અને ચેતનન યાં ગ્રહણ  (કર વયાં) એમ કહ ે 

છે. ચૈતન્ય ભગવ ાન આનાંિ  સ્વ રૂપ, એનયાં ભજન કર. એટલે એ માાં એ કા કાર થા અને પરનયાં લક્ષ 

છોડી િે. ત્યારે ધમાની શરૂઆત થશે. લ્યો. અહીં સયધી આવ્યયાં. પછી તો કહે ચેતન અને અચેતનના 
બેના મવકલ્પ પણ મયમનને–ધમીને ન હોય. આ ચેતન એ તો શરૂઆતમાાં મવચાર આવે કે હયાં આ 

ચેતન છયાં અને રાગારિ અચેતન છે. પછી તો બેના મવક લ્પો પણ અભ્યાસથી–અાંતરના ધમાના 
ધ્યાનના અભ્ય ાસથી એ બે મવકલ્પ હોતા નથી. એ મવશે ષ કહેશે...                     

  (શ્રોતા :– પ્રમાણ વ ચન ગયરુિેવ !) 
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‘નિયમસાર’ અજીવ અનિ કાર. 

पदु्गलोऽचतेनो जीवश्चतेनश्चतेत कल्पना ।  
साऽतप प्राथतिकानाां स्यान्न स्यातन्नष्पन्नयोतिनाि    ।। ४४ ।। 

પુદ  ગલિી વ્યાખ્યા આવી િે? છ પ્રકારિા સ્કંિ અિે પરમાણુ સ્વભ ાવપયાાય. સ્વ ભાવ 

અિે નવભાવ પયાાય નવગેરે ઘણું આવ્યું. કહે છે ક ે હો જગતમાં પુદ  ગલ. ‘પુદ  ગલ’ અિે રાગાદદ  

‘અચેતિ છે અિે જીવ ચેતિ છે...’ જાણિાર-દેખિાર જીવ ભગવાિ આત્મા છે. રાગથી મ ાંડીિ ે 
પરમાણુ આદદ બિા અ ચેતિ છે. ‘એવ ી જે કલ્પિા તે પણ  પ્રા થનમકોિે (પ્ર થમ ભૂનમકા વાળા ઓિે) 

હ ોય છે,...’ શરૂઆતમાં જેમિે ભેદ પાડવો છે અથવા ભેદ પાડીિે ધ્યાિ કરવું છે, એિે એ હોય 
કે આ રાગાદદ પ ર અચેતિ  છે, આત્મા ચેતિ છે. શરૂઆતમાં નવ ચાર જી વિે એ હોય છે. 

‘નિષ્પ ન્ન યોગ ીઓિે હોતી િ થી...’ એટલે? અંતરમાં રમણતા જયાં ઉ ગ્રપણે પ્ર ગટ થઈ 

છે. સ્વભાવ સન્મુખિી, વીતરાગભા વપણાિી નસ્થરતા પ્રગટ થઈ છે એિે એ કલ્પિા હોતી િથી 
કે આ અચેતિ રાગ છે અિે ચેતિ હું છું. એ તો જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણે પદરણમે છે. એવો જીવિો સ્વભાવ 

છે કે જાણવું, દેખવું. જેમ નસદ્ધ ભગવાિ જાણે, દેખે છે. એમ આ પણ જીવ જા ણવા-દેખ વાિા 

સ્વભા વ સ્વ રૂપ છે. એમાં જે નસ્થરરૂપે બહુ જામ્યો િથી, એિે આ અચેતિ અિે ચેતિ એવા બે 
ભાગિા નવકલ્પો, કલ્પિા હોય છે. જ્ઞાિ અિે આિંદ સ્વભાવમાં, જયાં લીિતા જામી, યોગ એટલે 
અંતરિી એકા ગ્રતાિી પ્રાન િ  થઈ, એવા સંતોિે એ કલ્પિ ા હોતી િથી. આહા હા..! કહો, સમજાણું? 

સાર કાઢ્યો આ. પુદ  ગ લો છે, છ પ્રકારિા સ્કંિ છે. સ્વભાનવક કારણપર માણુ  છે, 

કાયાપરમાણુ છે, જઘન્ય-ઉત્કૃ ષ્ટ પરમાણુ છે. હો. એિી સાથે મારે કાંઈ સંબંિ િથી. ફક્ત નવચારમ ાં 

પહેલું એ આવે કે આ ર ાગ આદદ કલ્પિા છે એ અચેતિ, તેિ ે જાણવા પ્રકારિો, અિે હું એક ચેતિ 
છું તો મારા ચેતિ માં મ ારે નસ્ થર થ વું જોઈએ. આ વ સ્તુિ ું સ્વ રૂપ છે. એ ર ીતે પહેલી કલ્પિા, યો ગ  
એટલે સ્ વરૂપિી જમ વટ જય ાં અંદર થઈ િથી, એિે એવી કલ્પિા પ હેલી હોય છે. 

‘નિષ્પ ન્ન યોગ ીઓિે...’ જેમિે આત્મા અિે રાગિી ભ ભન્નતા ઉગ્રપણે થઈિે, પાકો યોગ 

એટલે એ કા ગ્રતા થઈ ગઈ છે. સ્વભા વમાં જયાં એ કા ગ્રતા ઉગ્ર થઈ છે. એિે આ કલ્પિા હોતી િ થી 

કે આ પુદ  ગલ અચેતિ છે અિે હું ચેતિ છું. આિું િામ સ્વભા વ સન્મુખિી લીિ તા, એિું િામ 
મોક્ષિ ો માગા. આ હાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ ૪૪ મા શ્લોકમાં કહ્ું. 

મુમુક્ષુ :– પ્રાથન મક એ ટલે ન મથ્યાદૃનષ્ટ? 
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ઉત્તર :– સમ્યગ્દ દૃનષ્ટ. સમ્યગ્દ દૃનષ્ટ છે પ ણ હજી આ અચેતિ છે અિે આ ચેતિ છે એવી 
જયાં નવચારિ ી િારા ચાલે છે ત્યાં સુિી એિે નિષ્પન્ન–નસ્થરત ા થઈ િથી. છે સમદકતી. સમજાણું 
કાંઈ? 

મુમુક્ષુ :– સમદ કતીિે પ્રાથન મક કહેવાય? 

ઉત્તર :– હા, નવ કલ્પ છે િે હજી. 

મુમુક્ષુ :– પ્રાથન મકિે અપ્રા િ કહ્ો. 

ઉત્તર :– પ્રાથનમ કિે પ્રાિ જ છે પણ નવકલ્પ છે એવા સ્થાિમાં આ અ ચેતિ છે, હું ચેતિ 
છું એવો ભાવ આ વે છે. 

મુમુક્ષુ :– ... પ્રાથનમકમાં આ વી ગયા. 

ઉત્તર :– એ પ્રા થનમકમાં િ થી. એ જા મી ગયેલા છે. એ નવકલ્પ, નવ કલ્પિે ઠેકાણ ે છે. 
અંતરિી દૃનષ્ટમાં મિે કાંઈ છે  િનહ, એમ જા મી ગયેલ ા છે. વીતરા ગતા જા મી છે. ઓહો હો..! ભજિેન્ર 

સ્વ રૂપરૂપ એવો આત્ મા, (એમાં) જામી ગયા છે. અહીં  તો એક વાત (કરે છે કે) પહેલી કલ્પિા  

એવી હ ોય છે. સ્વ રૂપમાં ઠ રતા એ હોત ી િથી. એટલી વાત નસદ્ધ કરી. સમદ કતી અિે મુનિઓ 
બિાિી. 

૪૫ (મો શ્લોક). 

अचतेन ेपदु्गलकायकेऽतिन     
सचतेन ेवा परिात्मतत्त्व े| 
न रोषभावो नच रािभावो 
भवतेियां शदु्धिशा यतीनाि    ।।४५।।   

આહા હા..! ‘(શુદ્ધ દશાવાળા યનત ઓિે) આ અચેતિ પુદ  ગ લકાયમાં દ્વેષભ ાવ હ ોતો 

િ થી...’ આ િનહ... આ િનહ... એમ. સમજાય છે? એવો ભાવ હોતો િથી. દ્વેષ િથી. એ તો 

જ્ઞાતાદૃષ્ટા છે. આહા હા..! શુદ્ધ દશા સાચા સંતિે, સાચા મુનિિે ‘આ અચેતિ પુદ  ગ લકાયમ ાં 
દ્વેષભ ાવ હોત ો િથ ી...’ એટલે કે આ હું િનહ, એવો પણ જેિે દ્વેષ હોતો િથ ી. ‘સચેતિ  

પર માત્મ તત્ત્વ માં ર ાગભા વ હ ોતો િ થી;—’ પરમેશ્વર નિ લોકિ ાથ તી થંકર સચેતિ છે. એમાં પણ 
રાગભા વ હોતો િથ ી. વીતર ાગભાવ માં થંભી ગયા છે, એમ કહે છે. 

‘આ વી શુદ્ધ દશા યનત ઓિી હ ોય છે.’ જુઓ! આ યનત. આ જનત કહે વાતા હ શે એ? આ  

તો યનત કહ્ા છે. જેિે આિંદસ્વ રૂપ જ્ઞાિભ ાવ અિુભ વ માં આવ્યો છે અિે એમાં ય ત્િામાં, એિી 
યત્િ ામાં વતે છે. તદ  િ જેિે આત્મસ્વભા વ, સમભ ાવ પ્ર ગટ્યો છે, એવ ો એિે પરમાત્ મ પ્રત્યે રાગ  
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િથી, િણલોકિા િા થ તીથં કર પ્રત્યે પણ રાગ િથી અ િે પુદ  ગલ પ્રત્યે દ્વેષ િથી. આહા હા..! કહો, 
સમજાણું કાંઈ? 

‘અચેતિ પુદ  ગ લકાયમ ાં દ્વેષભા વ હ ોતો િ થી કે સચેતિ પર માત્મ તત્ત્વ માં રાગભા વ હ ોતો 
િ થી;–’ આ મારા પરમેશ્વર છે, પરમાત્મા છે એવો રાગ હોતો િથી. આહા હા..! પહેલા હોય પણ 

એ આદરણીય િ થી. આ તો િ હોય ત્યાં આગળ એ કલ ો સમભાવ વતે છે, એમ કહે છે. સમજાણું 

કાંઈ? ‘આવી શુદ્ધદ શા યનત ઓિી...’ મુનિઓિી (હોય છે). આત્મધ્યાિમાં મ સ્ત છે. આહા હા..! 
સમભાવ. દુનિયા આખી ડો લે તોપણ ત્યાં નવષમભાવ, ન વકલ્પ ઊઠતો િથી. આ હાહા..! અિુકૂળતા 

ઇન્રોિી આ વી હોય તો પણ  કહે છે કે રાગ િથ ી. પ્રનતકૂ ળતા, નિંદાિી ઝડ ી વ રસતી હોય તો દ્વેષ  

િથી. એ પુદ  ગલ છે. સ મ જાણું કાંઈ? અિે જેિા સમ ીપે પરમાત્માિી હાજરી હોય, રાગ િથી. 
એવો આત્ મા રાગરનહત સ્વ ભાવમાં સ મનસ્થનતપણાિે પ્રાિ છે તે યનતઓિી દશા છે.  

િીચે ભલે રાગ હોય, પણ દૃનષ્ટમાં એ આદરણીય હોતો  િથી. અહીં તો એ રાગ જ િથી  
હવે એમ કહે છે. અનસ્થરતા  જ જયાં ગઈ છે. િીચ ે ગુણસ્થાિ માં પરમાત્મા પ્રત્યેિો નવકલ્પ અિે 

આ િનહ, આ િ હોય એવો દ્વેષિો અંશ પણ આવે છે. એ અનસ્થરતાિા દ્વેષ અિે અનસ્થરત ાિા 

ભાવ જયાં છુટી ગયા છે, ત્યાં આગળ તો સમભાવ... સમભાવ... વીતરા ગી ભબંબ થ ઈિે પડ્યા છે, 
કહે છે. આહા હા..! નિંદાિી ઝડીમાં દ્વેષ િથી અિે સાક્ષાત   પરમાત્મા હોય તો એિે સાંભળવ ાિો  

પણ નવકલ્પ િે ર ાગ િ થી. સમજાણું કાંઈ? એવી આત્ મા પ્રત્યે સમન સ્થનત (છે). એિું સ્વ રૂપ જ 

સમભાવ ી છે. એવી દ શા માં  સમભાવ પ્ર ગટ થય ો, એિે બેયમાં સમત ોલ જ્ઞાતા-દૃષ્ટ ા છે. પુદ  ગલ 
હોય કે પરમાત્મ ા હોય એમ  કહે છે. 

મુમુક્ષુ :– આ વા પુરુષ દેખાતા િથી. 

ઉત્તર :– આ હાહ ા..! સાિુિી દશા... સમજાણું કાંઈ? 

આવી ‘શ ુદ્ધ દશાવાળા યનતઓ િી હોય છે.’ હજી તો સમ્યગ્દદશાિ શું છે? શ્રદ્ધ ામાં પ ણ એ 

પરમાત્માિ ો રાગ અિે અચેતિ પ્રત્ય ેદ્વેષ કરવા જેવો િથી. એમ શ્રદ્ધામ ાં થઈ જાય છે. અનસ્થરતા  

હોય છે. આ સમભાવી સંતો િે એ અનસ્થરતા પણ હોતી િથી. આમ વ ાત છે. સમજાણું કાંઈ? હવે 
૩૦મી ગ ાથા. પુદ  ગલિી વ્યા ખ્યા કરી. હવે િમ ાાભસ્ત, અ િમાાભસ્ત અિે આકા શ. છ ર વ્યિી વ્યાખ્યા 
છે િે? 

ििणतणतित्तां धम्मिधम्मां तिति जीवपोग्िलाणां च ।  
अविहणां आयासां जीवािीसव्विव्वाणां ।।३०।। 

જી વ-પુદ  ગલોિે ગમિ-સ્થાિનિનમ ત્ત િમા-અિ મા છે; 

જી વાદદ સવા પદાથાિે અવગા હહેતુ આભ છે. ૩૦. 
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ટીકા :– ‘આ િમા-અિ મા–આક ાશિું સંનક્ષ િ કથિ છે.’ િણ રવ્ય છે. જગતમાં િણ 
પદાથા છે. િમાાભસ્ત, અિમાા ભસ્ત, આકા શ. ‘આ િમ ાાભસ્તકાય...’ એમાં પહેલું વણાિ િમાાભસ્તિું 

(કરે છે). ‘વાવિા પાણીિી મ ાફક,...’ વાવિું પાણી હલતું િથી. િદીિું પાણી તો હજી હલે, ગનત 

કરે. આ ન સ્થ ર છે. એમ  િમાાભસ્તકાય અ રૂપી પદાથા છે. ‘વ ાવિ ા પાણીિ ી મ ાફક, પોતે 
ગ નતદિયારનહત છે.’ એમાં ગનત છે િનહ. ‘માિ (અ, ઇ, ઉ, ઋ, લુ–એવ ા) પાંચ હર સ્વ અક્ષરિા 

ઉ ચ્ચા રણ જે ટલી જેમિી  નસ્ થનત છે,...’ અયોગી ગુણસ્થાિ િી વાત કરે છે. અિે અયો ગી ગુણસ્થાિિે 
અંતે નસદ્ધ થવાિી દ િયા માં િમાાભસ્ત નિનમત્ત છે એમ નસદ્ધ કરેછે. 

‘જે ઓ ‘ન સદ્ધ’ િામિે યો ગ્દય છે, જે ઓ છ અપિ મ થી ન વમુક્ ત છે,..’ ઓલામાં લખ્ યું િે 

એમાંથી. ‘નિયમસ ાર’િી ટી કામાં જ ભૂલ છે. છકાયથી નવમુક્ ત છે એમ લખ્યુ ં છે. નિયમસારિી  
ટીકામાં. પછી અથા એવો કય ો છ કાયથી નવ મુક્ત છે. પણ છ અપિમ. અપિમ એટલે છ દદશાઓમા ં 

જાવું. સંસારી જીવ દેહ છૂટે ત્યારે છ દદશા : પૂવા, ઊત્તર અિે ચાર ખ ૂણા એમાં જાય છે. આ નસદ્ધ 
થાય િે અહીંથી નસદ્ધ થતા જાય એિે છ દદશા હોતી િ થી. 

‘જે ઓ મુભક્ તરૂ પી સુલોચિાિ ાં લોચિિો ન વષય છે. (અ થાાત   જે મિે મુભક્ તરૂ પી સુંદ રી 

પ્રેમ થી નિ હાળે છે),...’ એટલે પ ૂણાદશા જેિે પ્રાિ થઈ ગઈ છે. અયોગી ગુણસ્ થાિ હોય છે. છૂટ્યા 
એટલે અહીં નસદ્ધ થયા છે. એ ગનત કરીિે જાય છે. એવી વ્યાખ્યા કરી. ‘જે ઓ નિ લોકરૂપી 

નશખ રીિા નશખ ર છે,...’ િણલોકરૂપી ડુંગર, િણલો કરૂપી પવાત એિા નશખર છે. નસદ્ધ ભગવાિ  

આવા છે. ‘જે મણે સમ સ્ત ક્લે શિા ઘરરૂપ પંચન વિ સંસા રિે (રવ્ય, ક્ષ ેિ, કાળ, ભ ાવ અિે ભ ાવિ ા 
પરાવતાિરૂ પી પાંચ પ્રક ારિા સં સારિે) દૂ ર કયો છે...’ રવ્ય, ક્ષેિ, કાળ, ભાવ અિે ભવિા 
પરાવતાિ–બદલવું એ જેિું બંિ થઈ ગયું છે. 

‘જે ઓ પંચ મગનતિ ા સીમાડે છે—’ પંચમગનતિે િજીક છે ‘એ વા અય ોગી ભગવ ાિિે 

સ્વભ ાવગનત દિ યારૂપે પદરણ મતાં...’ અયોગીથી િીકળીિે. એ અયોગી જ છે િે. 
‘સ્વભાવગનતદિ યાિો હેતુ િમા છે.’ િમાાભસ્ત તેિે ગનતમાં નિનમત્ત છે. અહીંથી આ મ નસદ્ધ થાય.  

‘વ ળી છ અપિ મથી યુક્ત એ વા સં સાર ીઓિે...’ ઓલા મુક્ત હતા. આ યુક્ત (છે). 

‘ન વભા વગનતદિયાિ ો હેતુ છે.’ સંસારીિે ચાર ખૂણે ઉપર-િી ચે જાવું. એ નવભા વગનતિો હેતુ 
િમાાભસ્તકાય છે. ‘જેમ પાણી મ ાછલાંિે ગ મિિું કારણ છે, તેમ તે િમા તે જીવ-પુદ  ગ લોિે ગમિિું 

કારણ  (નિનમત્ત) છે. તે િ મા અ મૂતા, આઠ સ્પશા રન હત, તેમ  જ પાંચ વણા, પાંચ રસ અિે બે ગંિ 

ન વિાિો, અ ગુરુલઘુત્વ ાદદ ગુણ ોિા આિારભૂત, લોકમ ાિ આકાર વાળો         (–લોકપ્રમ ાણ 
આક ારવાળો) અખંડ એક પદ ાથા છે.’ િમાાભસ્ત. ચૌદ બ્ર હ્ાંડમાં (વ્યાપેલ ો છે). ‘સ હભાવી ગુણો છે 

અિે િમ વતી પયાાયો છે’ સાથે રહેિારા ગુણ ો છે અિે િમે થિારા પયાાયો છે. એ િમાાભસ્ત કાયિ ે 
પણ હોય છે, એમ કહે છે. 
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‘એવું (શાસ્ત્રિું) વચિ હોવા થી ગનતિા હેતુ ભૂત આ િમા રવ્યિે શુદ્ધ ગુણો અિે શુદ્ધ 
પયાાયો હોય છે.’ િમાાભસ્તમાં પણ અિંતા શુદ્ધ ગુણો અિે અિંતી શુદ્ધ પયાાયો હોય છે. 

‘અિમારવ્યિ ો નવશેષ ગુણ નસ્ થનત હેતુત્વ છે. આ અિમારવ્યિ ા (બાકીિ ા) ગુણ-પયાાય ો જેવા તે 

િમ ાાભસ્તકાય (બ ાકીિા) સ વા ગુણ-પયાાયો હ ોય છે.’ લ્યો. િમાાભસ્ત જેવા અિમ ાાભસ્ત િા ગુણો હોય 
છે. ‘આકાશિ ો, અવકા શદાિરૂ પ લક્ષણ જ નવશેષ ગુણ છે. િ મા અિે અિમાિા બાકીિા ગુણો...’ 

ભાષા એમ ફેરવી છે. ‘બાકીિ ા ગુણો આકાશિ ા બાકીિા ગુણ ો જેવા પણ છે.’ િનહતર તો 

આકાશિા ગુણો િ માાભસ્ત-અિમાાભસ્તિા હત ા એવ ા હોય છે એમ હોવું  જોઈએ, એિે ઠેકાણે આમ 
લીિું. શું કીિું સમજાણું? િમાાભસ્ત-અિ માાભસ્તિા ગુણો જેવા આ કા શિા ગુણો છે એ મ લેવું જોઈએ. 
પણ આ આમ લીિું. આકા શિા જેવા ગુણો છે, એવા િ માાભસ્ત-અિ માાભસ્તિા ગુણ ો છે. 

‘–આ પ્રમ ાણે (આ ગાથાિો) અથા છે.’ લ્યો. ‘(અ હીં એમ ખ્યાલમ ાં રાખવું કે) લોકાકા શ, 

િમા અિે અિમા સરખા પ્રમ ાણવાળાં હોવાથી કાંઈ અલ ોકાકાશિે ટૂંકાપણું–િાિાપણું િથી.’ આ 

િણ આવા છે માટે અલોક ટૂંકો થઈ ગયો છે એમ છે િનહ. અલોક તો અિંત... અિંત... અિંત... 
અિંત... અિંત... અિંત... અિંત... અિંત... ચારે બાજુ અિંત છે. 

‘[હ વે ૩૦ મી ગ ાથાિી ટીકા પ ૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]’ 

૪૬. 

इह ििनतनतित्तां यतितेेः कारणां वा 
यिपरितिलानाां स्थानिानप्रवीणि   ।  
तितिलिवलोक्य द्रव्यरूपणे सम्यक    
प्रतवशत ुतनजतत्त्वां सवविा भव्यलोकेः ।।४६ ।।  

જે િમાાભસ્ત ગમિિું નિનમત્ત છે. અિમાાભસ્ત નસ્થનતિું નિનમત્ત છે. ત્યાં કારણ કહ્ું. એકિે 

નિનમત્ત કહ્ું, બી જાિે કારણ કહ્ું. વસ્તુ તો ઇિી ઇ છે. સમજાણું? નિનમત્ત કહો, કારણ કહ ો, 

કારણિે નિનમત્તિે પણ કહેવાય અિે નિનમત્તિે કારણ પણ કહેવાય. એ વ્યવ હાર કા ર ણથી .... ‘વ ળી 

બીજું જે (રવ્ય) સ વાિે સ્થ ાિ દેવ ામાં પ્રવીણ છે,...’ ઠીક. પ્રવીણ છે. આકાશ પ્રવીણ છે. એટલે બિા 
રવ્યો તેમાં આવી ગયા. ‘તે બિાંિે સમ્યક    રવ્યરૂપે અવ લોકીિે...’ એ બિા સ્વતંિ પદાથો છ ે 

એમ જાણીિે, એમ કહે છે. િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત અ િે આકાશ. જગતિા સ્વતં િ પદાથો છે. 

અિાદદઅિંત ભગવાિે જોયા છે. ‘(–યથ ાથાપ ણે સ્વતંિ રવ્યો તરીકે સમજીિે)...’ સમ્યક   રવ્યરૂપે 
કહ્ું છે િે? સમ્યક  પણે જોવું એટલે સ્વતંિ બિા રવ્યો છે. કોઈ, કોઈિે કાંઈ સંબંિ છે િનહ. સ્વતંિ 

છે. કોઈિે કારણે કોઈ રવ્ય િથી એમ કહે છે. ‘ભવ્ય સમૂ હ સવાદ ા નિજ તત્ત્વ મ ાં પ્રવે શો.’ હ ેભવ્ય! 
સવાદા ભગ વાિ આત્મા આ િંદ અિે જ્ઞાિસ્વ રૂપ છે. 

મુમુક્ષુ :– બિા જી વોિે આ વો ઉપદેશ દેવ ો. 
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ઉત્તર :– ભવ્યસ મૂહ કીિુંિે આમાં. ભવ્યસ મૂહ. ભવ્યિ ો સમૂહ લાય ક છે. ‘સ વાદા નિજ 
તત્ત્ વમાં પ્રવેશો.’ આ કરવા જેવું છે. 

મુમુક્ષુ :– અભવ્ય િનહ? 

ઉત્તર :– અભવ ીિી અહીં ક્યાં વાત છે? આ તો ભવ્યસમૂહિે કહેવાિું છે આવું? બીજું 
કાંઈ કહે વું કે િનહ? પ્રથમાિુયોગિું, ફલાણુ કે કષાય મંદ  કરવાિું. 

મુમુક્ષુ :– ભવ્યજીવ ોિે એકલાિે? 

ઉત્તર :– આખો સ મૂહ કીિો. કાલે સ મૂહ આવ્યો હત ો. િનહ? આવ્યો હતો કે િન હ આ માં? 

ક્યાંક આવ્યું હતુ ંખરું. ભવ્યસમૂહ. જુઓ! એમાં પણ આવ્યું. ‘પ રમ સુખપદિો અથી ભવ્યસમૂ હ 

શુદ્ધ  આત્ માિે એકિે ભા વે.’ છે? ૪૧ મો કળશ. ૫ ૯ પાિું. િીચે. ‘પર મ સુખપદિો  અથી 
ભવ્યસ મૂહ...’ ત્યાં એ ભવ્યસમૂહ (આવ્યું છે). ‘શુ દ્ધ આત્મ ાિે એકિે ભાવે.’ 

મુમુક્ષુ :– ...વ્યવહારિે તો સ્ થાપો. 

ઉત્તર :– આ જ વસ્તુ કરવા િી છે. કરવાિું શું બિું? બિું સમજી-સમજીિે સમજાવ ીિે તો 

આ ચીજ છે એિી. ભગવાિ જ્ઞાિાિંદસ્વ રૂપ, એમાં પ્રવેશ કરો, રાગ અિે એિું અવલંબિ છોડો. 
એ માટે આ બિ ો ઉપદેશ છે. અહીં આવ્યું જુઓ!  

‘ભવ્ય સમૂ હ સવાદ ા...’ સવાદા પાછી ભાષા એમ છે. ઘણા જીવોિો સમૂહ અિે સવાદા. 
પહેલું આમ, પછી આમ ‘સ વાદા નિજ તત્ત્વ માં પ્રવે શો.’ છે િે? આહાહા..! અરે..! આવું પહેલા-

પછીિો પ્રશ્ન ક્યા ંછે? એ વસ્તુિ ા સ્વભા વિે વ્યવહાર હોય તો, આવો હોય તો એવું કાંઈ વસ્તુિ ા  

સ્વભા વમાં િથી. આ હાહા..! ભગવાિ આત્મા જ્ઞાય ક સ્વભાવ ધ્રુવ, એમાં ઊં ડે ઊંડે પ્રવેશ  કર ો, 
જાવ અંદર એમ કીિું. ત્યાં દૃનષ્ટ લગાવ અિે ત્યાં આગળ પ્રવેશ કરો. આ હાહ ા..! 

મુમુક્ષુ :– શાસ્ત્ર માં આવે છે કે શ્રોતાિે દેખીિે ઉપદેશ આપે છે. 

ઉત્તર :– એ આ વે. આવે. વ્યવહારિું કથિ. એ દેખીિે શું આવ્યું. આવે. અંદર નવકલ્પ  

એવો હોય તો આવે. ‘મોક્ષમાગા પ્રકાશ ક’માં આવે છે. મુખ્ય આ અધ્યાત્મિો ઉપદશે છે. સભામાં 
કરવાિું. િથી આવ્યું? ‘ટોડરમલ્લજી’ (કહે છે). મોક્ષમ ાગા ક્યાં છે? બીજે આ મોક્ષમાગા િથી. 
જાણવાિી વાતું છે. લ્યો. એ ૩૦ મી ગાથ ા થઈ. ૩૧ મી. કાળિી વ્યાખ્યા છે હ વે હોં! 

सियावतलभिेणे दु दुतवयप्पां अहव होड तततवयप्पां ।  
तीिो सांिजे्जावतलहिसांिाणप्पिाणां   त ु।।३१।।  

આ ‘ગ ોમ્મ ટસાર’િી ગાથ ા છે. ૫૭૭. જીવકાંડિી ૫૭૭  ગાથ ા છે. એમ ાં જરી ગણત રીમાં 

ફેર હશે. એમાં કાંઈ િનહ. અ રે..! પ્રયોજિભૂત છે એિી સામું જોિે. પેલા ‘રતિચંદ જી’ આમાં દોષ  
કાઢે છે. 
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આ વન લ-સ મયિા ભ ેદ થી બ ેભેદ વ ા િણ ભેદ છે; 

સં સ્થ ાિથ ી સંખ્યાતગુણ આવનલપ્ર માણ અતી ત છે. ૩૧. 

‘આ, વ્યવ હારક ાળિ ા સ્વરૂપિું અિે તેિ ા નવન વિ ભેદોિું કથિ છે. એક આકા શપ્રદેશે જે 

પર માણુ ર હેલ ો હ ોય...’ આ આ કા શ પ્રદેશમ ાં. ‘તેિ ે બી જો પરમ ાણુ મંદ  ગનત થી ઓળં ગે...’ 

આકાશપ્રદેશ માં જે પરમ ાણુ રહ્ો હોય, એિે બીજો પ ર માણુ મંદ ગનતથી ઓ ળંગે, એમ ભાષા છે. 

િનહતર તો એક પ્રદેશમાં પરમાણુ છે, એ બીજા પ્રદેશે જાય. પરમાણુ, પરમાણુિે ઓળંગે. એક 

પરમાણુ એક પ્રદેશ માં છે અ િે બીજો પરમાણુ એ ક પ્રદેશ િે ઓળંગીિે બીજે જાય. ‘તેટ લો કા ળ તે 
સ મયરૂપ વ્યવહ ારકા ળ છે.’ એિે એક સમય એટલે વ્યવ હાર િાિો કાળ કહે વાય છે.  

‘એવ ા અસંખ્ય સ મયોિો નિ મેષ...’ એ બિું એિું માપ છે. ‘આંખ નવ ચાંય તે ટલો ક ાળ તે 

નિમેષ છે. આઠ નિમેષિી કા ષ્ઠા થાય છે. સોળ કાષ્ઠાિી કળા, બિીશ કળાિી ઘડી, સાઠ ઘડીિું 
અ હોરાિ, િીશ અહો રાિિો મ ાસ, બે માસિી ઋતુ, િણ ઋતુિું અયિ અિે બ ે અયિિું વષા 

થ ાય છે. આ મ આ વનલ આદદ વ્ય વહારકા ળિો િમ છે.’ ભેદ થયો િે બિો વ્યવહાર. ‘આ પ્રમા ણે 

વ્ય વહા રકાળ  સમય  અિે આ વન લિા ભેદ થી બે પ્રક ારે છે...’ એક સમયિો, એ ક સમય અિે 
આવનલ આદ દ બિા પ્રકાર. ‘અથવા અતીત, અિા ગત અિે વતા માિિા ભેદ થી િણ પ્રક ારે છે.’ 
પાઠમાં છે. ‘सियावतलभिेणे दु दुतवयप्पां अहव होइ तततवयप्पां ॥’ 

‘આ (િી ચે પ્રમાણે), અત ીત કા ળિો નવ સ્તાર કહે વામ ાં છ ે: અતીત નસદ્ધ ોિે નસદ્ધપય ાાયિા  

પ્રા દુભાાવ સમય થી પહે લાં વીતે લો જે આ વનલ આદદ વ્યવ હારક ાળ તે, તેમિે સંસ ાર-અવ સ્થ ામાં 
જે ટલા સંસ્થાિો વ ીતી ગય ાં તેમિ ા જેટ લો હ ોવા થી અિંત છે.’  

મુમુક્ષુ :– .. િહોતો જોયો. 

ઉત્તર :– અિંત જ છે. બગ ડો છે િીચે જુઓ. 

‘ન સદ્ધભ ગવાિિે અિંત શર ીરો વ ીતી ગયાં; તે શરીરો કરતાં સંખ્યાતગુણ ી આવનલ ઓ 
વ ીતી ગઈ. માટી અતીત શર ીરો પણ અિંત છે અિે અતી ત કાળ પણ અિંત છે. અત ીત શર ીરો 

કરતાં અત ીત આવન લ ઓ સંખ્યા તગુણી હ ોવા છતાં બન્ને અિંત હ ોવા થી બન્નેિે અિંતપણાિ ી 

અપેક્ષાએ સરખા કહ્ા છે.’ આ અપેક્ષાએ સરખા કહ્ ા છે. એમાં વાંિો કાઢે. ભાઈ! વાંિો િથી. 
આહા હા..! મુનિઓિું વાક્ય  પણ એિે ઠીક પડતું િથી. કારણ કે નિશ્ચયિી વ્યાખ્યા એવી આ વે. 

નિરપ ેક્ષ સમ્યગ્દદશાિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ થી થાય. વ્યવ હારિ ી એિે જરૂર િથ ી. હાય..હ ાય..! એટલે આવી 
ભૂલ કાઢી ઓલું િનહ. જાવ. આહા હા..! 

ચૈતન્ય ભગવાિ પૂણાાિંદિો િાથ સ્વભાવથ ી ભરેલો, તેિ ા સ્વભાવિો આ શ્રય કરવામાં 

પરિી કોઈ અપેક્ષા છે િનહ. એિું સમ્યગ્દદશાિ, જ્ઞાિ થવા માં કે ચાદરિ  થવામાં પરિી અપેક્ષા 
નવિા, સ્વ રવ્યિી અપેક્ષાિા કારણે જે દૃનષ્ટ, જ્ઞાિ પ્રગ ટે તે નિરપ ેક્ષ તત્ત્વ છે. નિશ્ચયમોક્ષમાગા તે 
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મોક્ષમાગા છે. એિે એ વાંિો આવે છે. િનહ, વ્યવહાર હોય તો થાય. વ્યવહારિી અપેક્ષા જોઈએ. 
એ બિા વ ાંિા માટે આ બિી વાતો કાઢી... જીવોિે ક્ યાં... અિાદદથી આ વું કયું છે. આહા હા..! 

‘અિા ગત કાળ પણ અિા ગત નસદ્ધો િ ા જે મુભક્ તપયંત અિ ાગત શર ીરો તેમિ ા જેટલો છે.’ લ્યો. 
પછી શ્લોક કહ્ો છે. 

सिओ तणतिसो कडा कला य णाली तिो तिवारत्ती। 
िासोदुअयणसांवच्छरो     तत्त    कालो     परायत्तो ।।  

‘પંચાભસ્ત કાય’િો છે. ‘સ મય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કળા, ઘડી, દદિર ાત, માસ, ઋતુ, અયિ 
અિે વષા–એ પરાભ શ્રત કાળ (–જે માં પરિી અપેક્ષાએ આ વે છે એવો વ્યવ હારકા ળ) છે.’ તે નસદ્ધ 
કરવામાં આ વે છે. આવી ગ યું છે. હવે પોતે મુનિરાજ શ્લોક કહે છે. 

વળી (૩૧ મી ગાથાની ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહે છે) :- 

सियतनतिषकाष्ठा सत्कलानातडकाद्याि    
तिवसरजतनभिेाज्जायत े  काल   एषेः ।  
न च भवतत फलां ि ेतने कालेन तकां तचि     
तनजतनरुपिततत्वां शदु्धिकेां  तवहाय ।।४७।।  

આહા હા..! એ બિા સ મય આદદ કહ્ાં એ ભેદોથી વ્યવ હાર કા ળ થાય છે. ‘પરંતુ શુદ્ધ એક 

નિજ નિરુપ મ તત્ત્વિે છોડ ીિે,...’ કાળથી મિે કાંઈ ફળ િથી. શુદ્ધ એક નિજ નિરુપમ, અભેદ 
નચદાિંદ અિંત સ્વભ ાવસ્વ રૂપ, નિમાળ એક અિે નિરુપ મ. જેિી કોઈ ઉપમા િથ ી એવું તત્ત્વ  

ભગવાિ આત્મા, એમ ાં ‘તત્ત્વ િે છોડીિે,...’ એવા ભગવાિઆત્ માિા અભેદ રત્િિ યિો આશ્રય  

એવું જે રવ્ય, એવા રવ્યિે છોડીિે ‘તે કાળથી મિે કાંઈ ફ ળ િથી.’ પરકાળિું જ્ઞાિ કર વામાં 
પરાિીિ જ્ઞાિ થાય છે અ િે નવકલ્પ ઉત્પન્ન થ ાય છે  એમ કહે છે. આત્ માિો આશ્રય કરતા ં 

નિનવાકલ્પી આિંદ આવે છે. આહા હા..! સમ જાણું કાંઈ? 

કાળ વસ્તુ છે. એ કહેશે વિ ારે. જુઓ! ૩૨ મી ગાથા. 

जीवादु पोग्िलािो णतिणुा चातव सांपिा सिया । 
लोयायास े  सांतत   य   परिट्टो  सो  हव े कालो ।।३२।।  

જુઓ! કા ળરવ્યિે નસદ્ધ કરે છે, હોં! 

જી વોથી િે પુદ  ગલો થી પણ સ મયો અિંત ગુણા ક હ્ા; 

તે કાળ છે પ રમાથા, જે છે નસ્થ નત લોકાકા શમાં. ૩૨. 

જુઓ! કાળ કોઈ માિતા િથી િે. શ્વેતાંબર કા ળરવ્યિે માિતા િથી. તો કા ળરવ્ય નસદ્ધ  
કરે છે. અિાદદ સિાતિ માગામાં છ રવ્યમાં ક ાળરવ્ય છે. 
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‘આ, મુખ્ય કાળિ ા સ્વરૂપિું કથિ છે.’ જુઓ! ‘જી વરાનશથી અિે પુદ  ગલરાન શથી 
અિંત ગુણા છે. કોણ? સ મયો.’ સમય, સમય, હોં! કાળરવ્ય િનહ. ‘કા લાણુ ઓ લ ોકાકાશિ ા 

પ્ર દેશો માં પૃથક પૃથક   રહેલા છે, તે કાળ પરમાથા છે.’ સમય આદદિે વ્યવહારકાળ કહ્ ો. એ સમયો 

અિંતગુણા કહ્ા પણ કા ળા ણુ જે છે ‘લોકાકા શિા પ્રદે શો માં પૃથક   પૃથક   રહેલા છે,...’ અસંખ્ય. એ 
મૂળ પદાથા છે. એ અરૂપી ક ા ળ િામિો પદાથા છે. 

છ રવ્ય એટલા છે એટલું િ માિે તો એક સમયિા પયાાયિા સામથ્યાિી પણ પ્રતીત િ 
હોય. જ્ઞાિિી એક સમયિી પયાા યમાં છ રવ્યિે જાણવા િી તાકાતવા ળી પયાાય છે. તો છ રવ્યમાં 

કોઈપણ એક રવ્ય િ માિે, તો એિી પયાાયિી એવડી તાકાત છે એવ ી એણે માિી િથી. સમજાણ ું 
કાંઈ? 

‘પ્રવચિસ ાર’માં કહ્ું છે, લ્યો. 

सिओ दु अप्पिसेो पिसेिते्तस्स िव्वजािस्स ।  
वतिवििो   सो   वट्टति   पिसेिािासिव्वस्स ।।  

‘કા ળ તો અ પ્રદેશી છે.’ કાળિે પ્રદેશ િથી. બે અણુઓ ભેગા થતા િથ ી. આ પરમાણુ તો 

ભેગા થઈિે આમાં દેખાય. એકઠા રજકણ. કા ળાણુઓ બે ભેગા થતા િથી. ‘પ્રદેશમ ાિ પુદ  ગલ-
પર માણુ આકા શરવ્યિ ા પ્રદે શિે મંદ ગનત થી ઓળં ગતો હોય...’ પ્રદેશમાિ પુદ  ગલ-પર માણુ 

આકાશરવ્યિા પ્ર દેશિે મંદ (ગનતથ ી ઓ ળંગતો હોય). પ ાછું આવ્યું. આ ‘પ્ર વચિ સાર’િી શૈલીમાં 
આવ્યું. ઓલામાં આકાશિા પ્રદેશમાં પરમાણુ હત ો, એિે પરમાણુ ઓળંગે. સમ જાણું? 

‘પ્ર દેશ માિ પુદ  ગલ-પર માણુ આકાશરવ્યિ ા પ્રદેશિે મંદ ગ નતથી ઓ ળંગત ો હોય ત્ય ારે તે 

વ તે છે અ થાા ત   નિન મત્તભૂતપણે પદરણ મે છે.’ ‘સ મય’ શ બ્દથી મુખ્યકા લાણુિું સ્વરૂપ કહ્ું.’ લ્યો. 
સમય શબ્દ થી મુખ્ય કાલા ણું કહ્ો. 

‘વ ળી અન્યિ  (આચાયાવર શ્ર ીિેનમ ચંરનસ દ્ધાંનતદે વ નવરનચત બૃહદરવ્યસં ગ્રહમાં ૨૨ મી 
ગ ાથા દ્વારા) કહ્ું છે ક  ે:–’ 

लोयायासपिसे ेएके्कके्क ज ेतट्टया हु एके्कक्का । 
रयणाणां रासी इव त ेकालाण   असांििव्वातण ।।  

‘લોકાકા શિા એક એક પ્રદેશે જે એક એક કાલાણુ રત્િોિા રાનશિ ી માફક ખરેખર નસ્ થત 
છે, તે કાલાણુ ઓ અસંખ્ય રવ્યો છે.’ આ વસ્તુ છે. 

‘વ ળી મા ગાપ્રક ાશ માં પણ (શ્લોક દ્વારા) કહ્ું છે ક  ે:–’ 

कालाभाव ेन भावानाां पतरणािस्तिांतरात    ।  
न द्रव्यां नातप पया वयेः सवा वभावेः प्रसज्यत े।।  
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‘કા ળિા અભ ાવમાં, પદાથોિું પદરણમિ િ હોય;...’ કાળ નસદ્ધ કર વો છે િે. નિનમત્ત નસદ્ધ 
કરવું છે. પણ કાળિા અભા વમાં પદરણમિ એિું છે ઇ પદરણમિ િ હોય એમ છે? આવો દાખ લો 
લે. જુઓ! કાળ િ હોય તો પદરણમિ િ હોય. માટે કા ળિે લઈિે પદરણમિ છે. શું કરે? 

મુમુક્ષુ :– ચોખ્ખ ી વ ાત તો કરે છે. 

ઉત્તર :– કા ળરવ્યિું પદરણમિ વયું જાય કાંઈ? કોઈ પયાાય નવિાિું રવ્ય હોય? 

મુમુક્ષુ :– નિનમત્ત િ હોય તો િ થાય. 

ઉત્તર :– અહીં ત ો નિનમત્ત (કહ્ું છે) પણ એિી નસનદ્ધ કર વી છે. દરે ક રવ્યિા પદરણ મ િમાં 

એ કાળ િામિો રવ્ય નિનમત્ત છે. બસ. શું થાય? કઈ િયિા કથિ છે અિે શું કરે છે? વાંિા જ 
આ ઊઠ્યા છે િે? શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું એ બિુ ંસાચું, જાવ. પણ કઈ િયે? 

મુમુક્ષુ :– ખ્યાલ િથી આવતું એમિે. 

ઉત્તર :– િથી આ વડતું. એટલે ગોટો ઊઠે છે. 

‘કા ળિા અભા વમ ાં, પદાથોિું પદરણમિ િ હોય;...’ લ્યો. પદાથાિું પદરણમિ િ હોય. 
‘અિે પદરણમિ િ હોય તો રવ્ય પણ િ હોય ત થા પયાાય પણ િ હ ોય; એ રીતે સ વાિા અભા વિો 

(શૂન્યિો) પ્ર સંગ આવે.’ એ તો કા ળિે નસદ્ધ કરે છે. કાળ િામિો પદાથા છે. સમજાણું  કાંઈ? કાળ 

િામિો પદાથા જેણે ઉડાવ્ય ો, એિે સ્વકા ળિો અિુભ વ િથી. એમ એકવાર ઘણા વ ષા પહેલા એ 
પ્રશ્ન ઊઠ્યો હતો. અ મારા ‘િારણભાઈ’ સાથે જયારે અં દર ચચાા ચાલત ી. ઘણા વષાિી વાત છે. 

(સંવત) ૧૯૮૯ કે ૧૯૮૮. કાલાણુ િ માન્યો, આ કાળરવ્ય િથી માન્યો એટલે એિો કાળ ફય ો  

િથી. સ્વ કા ળ અિુભ વિો થયો જ િથી. થાય તો એ િે કાળ નિનમત્ત છે એવું રવ્ ય પણ એિી 
પ્રતીતમાં આ વે. સમજાણું કાં ઈ? ‘એ રીતે સ વાિા અભાવિો પ્રસંગ આવે.’  

હવે બે શ્લોક પોતે કહે છે. 

વ ળી (૩૨ મી ગાથાિી ટીકા પ ૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ બે શ્લોક કહે છે) : 

वत वनाहतेरुेषेः स्यात    कुम्भकृच्चक्रिवे तत    । 
पांचानाितस्तकायानाां नान्यथा वत वना भवते    ।।४८ ।।  

‘કુંભારિ ા ચિિી માફક (અથાાત   જેમ ઘડો થ વામાં કુંભારિ ો ચાકડો નિન મત્ત છે તેમ), આ 

પર માથાકાળ (પાંચ અભ સ્તક ાયોિ ી) વતાિાિું નિનમત્ત છે.’ ખરેખર પાંચ રવ્યમાં આ રવ્ય એવું છે 
લોકાકા શ પ્રમ ાણે કે બિામાં પદરણમિમાં એ નિનમત્ત છે. ‘પર માથાકાળ વતાિાિું નિન મત્ત છે. એિા 

ન વિા, પાંચ અભ સ્તક ાયોિે વતાિા (-પદરણ મિ) હ ોઈ શકે િન હ.’ એ તો કાળ નસદ્ધ કર વો છે િે. આ  

બિા વાંિા કાઢે, લ્યો. આ હ ોય તો પદરણમે. એ િ હોય તો િ પદરણમે. એિો અથા એ છે કે અહીં 
પદરણમે ત્યારે એ હોય છે. નિશ્ચયથી રવ્યિું પદરણમિ સ્વકા ળે પોતાિા કારણે, પરિી અપેક્ષા 
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નવિા પદરણમે છે. ત્યાં એક બીજું નિનમત્તરૂપે રવ્ય સાપેક્ષ વ્યવહારે ગણવ ામાં આ વ્યું છે. આિી 
અપેક્ષાએ વ્યવ હાર. એિી  અપેક્ષાએ નિશ્ચય છે. ઝગડા, ઝગડ ા, ઝગડા. શા સ્ત્રે વાદ ભયં. 
‘(પદરણમિ) હોઈ શકે િનહ.’ ૪૮ કીિું િે? 

૪૯. 

प्रतीततिोचराेः सव ेजीवपदु् िलराशयेः।  
धिा वधि वनभेःकालाेः तसद्धाेः तसद्धान्तपद्धतेेः ।।४९।।  

‘ન સદ્ધાંતપ દ્ધનત થી (શાસ્ત્રપરંપરાથી) નસદ્ધ  એવ ા જી વરાનશ, પુદ  ગલર ાનશ, િ મા, અિમા, 

આક ાશ િે કા ળ...’ જુઓ! નસદ્ધાંતપદ્ધનત અિાદદિી આ છે એ મ કહે છે. સમ જાણું કાંઈ? 

ભગવાિિા ન સદ્ધાંતપ દ્ધનતિ ી પરંપરાિી રાનશ આ પ્રમ ા ણે છે. જીવરાનશ અિંત, પુદ  ગલ અિંત, 
િમા, અિમા એક, આ કાશ અિે કાળ અ સંખ્ય. ‘પ્રત ીનતગ ોચર છે. (અ થાાત   છ યે રવ્યોિ ી પ્રતીનત 

થઈ શકે છે.)’ એમ કહે છે, લ્યો .સમજાણું કાંઈ? વાડામાં  ઝઘડા, જુદા પડ્યામાં ઝઘડા, ભેગા રહ્ા 

એમાં અથા કરવાિ ા ઝઘડા. આહા હા..! બીજી રીતે શાંનતથી જુઓ કે આ શું કહેવા મ ાગે છે? કઈ 
વસ્તુ છે? સમજાણું કાંઈ?   

અિાદદ નસદ્ધાંતપરંપરાથ ી નસદ્ધ છે કે.. એમ કહ્ું િે? જીવરાનશ આદદ કા ળ બિા  
પ્રતીનતગો ચર છે. એ કાળ વ સ્તુ છે. અસંખ્ય કા લાણુ પદ ાથા છે. શ્વેતાં બર જી વ-અજી વિી પયાાયિે 
કાળ ગણીિે એ કાલ ાણુરવ્ય  િથી એમ કહ્ું. લ્યો, એ ૩૨મી ગાથા થઈ. 

મુમુક્ષુ :– કાળરવ્યિે જીવ-અજીવિી પ યાાયમાં... 

ઉત્તર :– એ પયાાય એ કાળ છે એમ શ્વેતાંબર માિે છે. જીવ-અજી વિી પયાાય છે િે? કાળ 
તેિ ો સ્વકાળ તે જ કાળ. 

મુમુક્ષુ :– કાળરવ્ય જુદું િથ ી ગણયું. 

ઉત્તર :– જુદું િથી. િમા-અિમા, આકાશ-કા ળ, આકાશ-પુદ  ગલ. કાળ િનહ. દરેક કા ળિી  

પયાાય છે િે સ્વિી, એિે જ કાળ માિી લે છે. એિો સ્વકા ળ છે ખરો. રવ્યિો પયાાયિો સ્વ કા ળ 
એક સમયિો એિે કા ળ માિી લીિો. એવું છે, ભાઈ! આહા હા..! આ પાછા દદ ગંબર સંપ્રદાય માં 

પણ અંદરમાં ઝઘડા. ઓ લો કહે કાળ હોય તો પદરણમે, િ હોય તો િ પદરણમે. વળી એ ઝઘડા. 
નિનમત્ત કે દ દ’ િથી? તો કહે, િનહ. નિનમત્ત આવે તો પદરણમે, િ આવે તો િ પદરણમે. 

મુમુક્ષુ :– એિો ઉત્પાદ-વ્યય  રોકાઇ જાય. 

ઉત્તર :– ઉત્પાદ-વ્યય રોકા ઇ જાય. િારાવાહી પદરણમ િ છે એિું. આહાહા..! 

जीवािीिव्वाणां पतिट्टणकारणां हव ेकालो । 
धम्मातिचण्हां णां सहाविणुपज्जया होंतत ।। ३३ ।।  
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જી વપુદ  ગ લાદદ પદ ાથાિે પદરણ મિકારણ કાળ છે; 

િમ ાાદદ ચાર સ્ વભા વગુણપ યાાય વંત પદાથા છે. ૩૩. 

એમાં એમ  નસદ્ધ કયું એ લોકોએ કે ભાઈ! િમાાભ સ્તકાય  આગળ િથી  માટે નસદ્ધ આ ગળ 

જતા િથી. આિે કારણે આ. કાળ િ હોય તો પદરણમિ િ થાય. એમ િમાાભસ્ત િ હોય તો ઉપર 
જાતા િથી. અરે..રે..! 

મુમુક્ષુ :– નસદ્ધોિે પરતંિ  માન્યા. 

ઉત્તર :– હા. એ અિેકાંત િ થાય િે. અિેકાંત ક્યારે કહેવાય? કે કથંનચત    સ્વ તંિ, 

કથંનચત   પરતંિ  (કહ ો) ત્યા રે એ સ્વતંિ, ત્યારે એ અિેકાંત. અહીં તો કહે છે, સ વાથા સ્વતંિ, 
પરતંિ  જરીયે િનહ. એિું િામ અિેકાંત છે. શું થાય? અરે..રે..! ૩૩ ગાથા. 

‘આ, કાળાદદ શુદ્ધ અ મૂતા અ ચેતિ રવ્યોિ ા નિજસ્વભા વગુણપ ય ાાયોિું કથિ છે.’ નિજ 

સ્વભા વ ગુણો છે િે. એિે તો બિા સ્વભા વગુણો જ છે અિે સ્વભા વપયાાય છે. ‘મુખ્યકાળરવ્ય 
જી વ, પુદ  ગ લ, િમા, અિમા અિે આકા શિી (-પાંચ અભ સ્તક ાયોિ ી) પયાાયપદરણનતિ ો હેતુ 

હ ોવાથી...’ પાંચે અભસ્તિા પયાાય પદરણનતિો હેત ુ હોવાથ ી ‘તેિ ું નલંગ પદરવ તાિ છે (અ થાાત   

કા ળરવ્યિું લક્ષણ વતાિાહે તુત્વ છે)...’ વત ે છે તેિે નિનમત્ત થવું એિું િામ વતાિાહેતુ. 
પયાાયપદરણનતિો હેતુ એમ ભાષા છે િે? પયાાયપદરણનતિો હેતુ. જીવિે, પુદ  ગલિે, િમાિે, 

અિમાિે, આકાશિે એિી અવસ્થાિી પયાાય પદરણમે એિો હેતુ છે. ‘તેિ ું નલંગ પદરવતાિ છે 
(અથાાત   કાળરવ્યિું લક્ષણ વ તાિ ાહેતુત્ વ છે)...’ 

‘હવે (બીજી વ ાત એ કે), િમા, અિ મા, આકા શ અિે કાળિે સ્વજાતીય કે નવ જાતીય બંિિો 

સંબંિ િનહ હોવ ાથી...’ કહો, િમા, અિમા સ્વજાતીયમાં પણ સંબંિ િથી અિે પરિી સાથે પણ 
કાંઈ સંબંિ િથી. પરમાણુ સાથે પણ સંબંિ િથી, એમ  કહે છે. ‘તેમિે  નવભ ાવગુણપયાાયો હોત ા 

િ થી,...’ િમાાભસ્ત, આકાશ, કાળિે નવભા વ ગુણપયાાય  હોતા િથી. ‘પરંતુ સ્વભ ાવગુણપયાાયો 

હ ોય છે–’ એિે તો ગુણ અિે પયાાય બિા અિાદદ સ્વ ભાનવક શુદ્ધ હોય છે. ‘એમ અથા છે.’ ‘તે 
સ્વભ ાવગુણપયાાયોિું પૂવ ે પ્રનતપા દિ કરવામાં આવ્યું છે તેથ ી જ અહીં સંક્ષ ે પથી સૂ ચિ કરવામાં 
આ વ્યું છે.’ 

‘[હ વે ૩૩ મી ગ ાથાિી ટીકા પ ૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]’ 

इतत तवरतचतिचु्चदै्रवव्यषट्कस्य भािि     
तववरणिततरम्यां भव्यकणा वितृां यत    ।  
ततिह तजनिनुीनाां ित्ततचतप्रिोिां  
भवत ुभवतविकु्त्य ैसवविा भव्यजन्तोेः ।। ५०।।  
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‘એ રીતે ભવ્યોિાં કણોિે અ મૃત એ વું..’ લાયક પ્રાણી િે આ છ રવ્યિ ી પ્રતીત આવે છ ે 
કહે છે. એિા કાિ માં ભવ્યજીવોિે આવા છ રવ્યો છે એવું કાિમાં શ્ર વણ આ વે છે. એમ કહે છે. 

‘કણોિે અમૃત એ વું જે છ રવ્ય ોિું અનતરમ્ય દેદીપ્યમ ાિ (-સ્પષ્ટ) નવ વરણ ન વસ્ત ારથી કર વામાં  

આ વ્યું,...’ લ્યો, સમજાણું? ‘તે ભજિ મુનિઓિ ા નચત્તિે પ્ર મોદ દેિારું...’ વીતરાગી દૃનષ્ટવંત અિે 
વીતરા ગી ચ ાદરિવંત મુનિઓિા નચત્તિે પ્રમો દ દેિારું. એ જાતિો નવકલ્પ છે િે? આહા હા..! છ  

રવ્યો ભગવાિે કહ્ા છે. 

‘ષ ટ  રવ્યન વવરણ ભવ્ય જી વિે સ વાદા...’ લ્યો. એ ‘ભવ્ય જી વિે સ વાદા ભ વનવમુભક્ તિું 

કારણ હો.’ એિું વાસ્તનવક જ્ઞાિ થઈિે સ્વભાવ તરફ  ઢળે, એિે ભવિી મુભક્ તિું કારણ થાય. 

વસ્તુ છે િે! એમાંથી એકપણ રવ્ય ઓછું માિે તો એિા સામથ્યાિી પયાાયિે જ માિી િથી. 
પયાાયિે માિી િથી તો પયાાયિે આવું સામથ્યા માિે, એ રવ્યિો આશ્રય કરે તો એિે િમા થાય. 

સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાતું. એ કરતાં એકેનન્રય, બે ઇનન્રય, દયા પાળવી કે આ કરવું એ 

બિું સહેલું (હતું). ‘દયા તે સુખિી વેલડી, દય ા તે સુખિી ખાણ.’ સમજાય પણ ખ રું માણસિે. 
‘અિંત જીવ મુભક્ તએ ગયા દયા તણા પ્રમાણ’. 

મુમુક્ષુ :– સ્વદયા કે પ રદયા? 

ઉત્તર :– એ પરદયાિી જ વાત છે. ‘ગઢડા’માં છે ઓલા. ડેલો છે િે? એિી ઉપર 

ઘદડયાળિી પાસે ‘લાઠી’વ ા ળાએ એ ક પા ટીયું મૂક્યું છે. ‘દયા તે સુખિી વેલડી,..’ વાંિા જ આ. 
શાસ્ત્રમાં જયાં જયાં દયા આવે ત્યાં દયા એટલે પરદ યા, પરદયા એટલે િમા. બસ, એવું આ. 
‘રતિચંદજી’ એમ ઠરા વે છે. આ કહે છે કે દયાિા બે પ્ર કાર છે. 

મુમુક્ષુ :– બેિું શું કામ છે પ ણ. 

ઉત્તર :– પણ આવે છે એમાં. 

મુમુક્ષુ :– પણ બે પ્રકાર કરો છો શું કરવા? દયા જ કહ ો. 

ઉત્તર :– દયા એ ટલે પણ કોઈ નિશ્ચયિયિી દયા અિે કોઈ વ્યવહારિ ી દયા એવ ા બે 
પ્રકાર છે. 

મુમુક્ષુ :– ઇ િા પ ાડે છે, દયા બે કરો છ ો શું કરવા? 

ઉત્તર :– િય છે માટે કરે છે. નિશ્ચયદયા તો ભગવાિઆત્મા રાગ અિે નવકલ્પ નવિાિો  
પ્રભુ, એિી શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ અિે રમણતા કરવી, એ જ જીવિ ી સાચી દયા છે. કે જેિે સંસારથ ી મુક્ત 

થઈિે મુભક્ ત થાય. એ દયા છે. પરિી દયાિો તો નવકલ્પ છે, રાગ છે. ખરેખર તો પોતાિી નહંસા 
છે એમાં. આહા હા..! એ છ રવ્યિું સ્વરૂપ (કહ્ું). 

‘ભવ્ય જી વિે સવા દા ભવન વમુભક્તિું કારણ હો.’ લ્યો. ૩૪ મી ગાથ ા. 
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एि ेछद्ववातण य कालां बोत्त ण अतिकाय तत्त । 
तणतिट्टा तजणसिय ेकाया हु वहुप्पिसेत्तां ।।३४।।  

આમાં છ રવ્યો છે. વીતરા ગ  શાસ્ત્રમાં તો આમ છે એમ કહે છે. 

ભજિસ મયમ ાંહી ક ા ળ છોડી શેષ પાંચ પદ ાથા જે; 

તે અભસ્તક ાય ક હ્ા; અિેક પ્રદે શયુત તે કાય છે. ૩૪. 

‘આ ગ ાથામાં કા ળરવ્ય નસવ ાય પૂવોક્ત રવ્યો જ પંચ ાભસ્તક ાય છે એમ કહ્ું છે.’ કાળમાં 

અભસ્તકાય િથી િે. કાળ અભસ્ત છે. પ્રદેશો–કાય સમૂહ િથી. એથી પાંચ અભસ્ત કાય થી એ ભભન્ન 
પડે છે. એમ. અભસ્તકાય િ થી. ભભન્ન પડે છે માટે અભસ્ ત િથી એમ િથી. 

‘(આ ન વ શ્વમાં) કાળ નદ્વતીય ાદી પ્રદેશ રનહત...’ કાળિે બે પ્રદેશ હોતા િ થી. ‘એક કરત ાં 

વિ ારે પ્રદેશો (ન વિાિ ો) છે, કારણ કે समओ अप्पदसेो (કા ળ અપ્રદેશી છે) એવું શાસ્ત્રિું વચિ છે. 
આ િે રવ્યપણું જ છે,...’ વસ્તુ જ છે. ‘બાકીિ ાં પાંચિે કાયપણું (પ ણ) છે જ.’ રવ્યપણું પણ છે 
અિે કાયપણું પણ છે. કાળિે એકલું રવ્યપણું છે અિ ેકાયપણું િથી. કહો, સમ જા ણું કાંઈ? 

‘બ હુ પ્રદેશોિા સ મૂહ વાળું હ ોય તે ‘કાય’ છે.’ કાયિી વ્યાખ્યા કરી. જેિા ઘણા પ્રદેશ 

હોય, બેથ ી માંડીિે અિંત, એિે કાય કહે છે. ‘‘કાય’ કાય જેવ ા (-શર ીર જે વા અ થાાત   

બહુપ્ર દેશો વાળાં) હ ોય છે. અભ સ્તક ાયો પાંચ છે.’ કહો. એિે કાય છે. ઘણા પ્રદેશિો સમૂહ છે િે? 
િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત, આ કા શ અિે પુદ  ગલ. 

‘અભસ્તત્ વ એટલે સત્તા.’ હોવાપણું તે સત્તા. ‘તે કેવી છ?ે મહા સત્તા અિે અવાંતર સત્તા–
એ મ સપ્રનતપ ક્ષ છે.’ સપ્રનતપક્ષ–નવર ોિ સનહત. મહા સત્તા, અવાંતરસત્તા પરસ્પ ર નવરોિી છે. 

‘ત્ય ાં, સમ સ્ત વ સ્તુનવ સ્તા રમ ાં વ્યાપિાર ી તે મહાસત્ત ા છે,..’ ભાષા જુઓ! બિું છે એમ કહેિારી, 

જાણિારી તે મ હાસત્ત ા. એક જ સત્તા બિા માં વ્ય ા પે છે એમ િનહ. (ફક્ત) છે. ‘સમ સ્ત 

વ સ્તુન વસ્ત ારમાં વ્યાપિા રી તે મ હાસત્તા છે,...’ એમ ભાષા છે. બિી ચીજ માં એ ક જ સત્તા વ્યાપેલી 

છે એમ િથી. પણ બિા રવ્ યોમાં છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... સત્તા તરીકે, એવી 
રીતે મહાસત્ત ા ક હેવા માં આ વે છે. 

‘પ્રન તનિયત વ સ્તુમ ાં વ્યાપિા રી તે અ વાંત રસત્તા છે;...’ જુઓ! નિયત, નિનશ્ચત અમુક જ  

પદાથા. એક-એકમાં. એક પ રમાણુ, એક આત્મા, એક િ માાભસ્ત વ ગેરે. એમાં ર હેિાર ી, વ્યાપિારી 
તે અવાંતર પેટા ભેદ છે. ‘પ્રવચિસ ાર’માં ઘણો ન વસ્તાર આ વે છે. ‘સમ સ્ત વ્યાપક રૂપમાં 

વ્યાપિ ારી તે મહાસ ત્તા છે, પ્રનતનિયત એક રૂપ માં વ્યાપિાર ી તે અવાંતરસત્ત ા છે;...’ લ્યો. એક-

એક (સત્ત ા). અિંત પયાાયમાં વ્યાપિારી તે મ હાસત્તા  છે. એટલે? બિી પયાાયો છે, અિંત છે, 
પયાાયો અિંતી છે. ‘પ્રન તનિયત એક રૂપમાં વ્યાપિા રી તે અવ ાતંર સત્તા છે;...’ પયાાયિા 
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અિંતપણાિું એકરૂપ ગણતા મહાસત્તા છે. એક એકિી  પયાાય ભભન્ન ગણતા તે અવાંતર સત્તા 
છે. ‘પદ ાથાિો अस्ति એવ ો ભા વ તે અભસ્તત્ વ છે.’ લ્યો. અભસ્તત્વ હોવ ાપણું. 

મુમુક્ષુ :– પરમાણુ પણ એક પ્રદેશી છે. 

ઉત્તર :– હો. પરમાણુિી પ યાાય. 

મુમુક્ષુ :– પરમાણુ ભળત ો િથી તો પછી આ અભસ્ત કા ય કેમ કહ્ું? 

ઉત્તર :– ભળતો િથી. એિી યોગ્દયતા છે િે. થવાિી યોગ્દયતા છે માટે ગણી છે. કાળમાં 
છે એવી? એ ટલે. પરમ ાણુમ ાં ઘણા પરમાણુિે સ્કંિ થ વ ાિી યોગ્દયત ા છે એ ટલે એિે  અભસ્તકાય 
કહ્ું. 

મુમુક્ષુ :– ઉપચ ારથ ી કહ્ું.  

ઉત્તર :– ઉપચ ારથ ી કહ્ું છે. એક પરમાણુ પુદ  ગલ છે. એમ આવ્યું હતું િે કાલે? 

મુમુક્ષુ :– બહુ પ્રદેશી તો પ રમાણુ તે ઉપચાર થી કહ્ું છે, સ્કંિ થવાિી યો ગ્દયતાિે કા રણે. 

ઉત્તર :– હા, એ તો સ્ કંિ કી િું િે. સ્કંિિી ય ોગ્દયતાિે કા રણે. 

મુમુક્ષુ :– ... 

ઉત્તર :– આ કહ્ું િે. આ શું કહ્ું? પરમાણુ તે નિશ્ચયપુદ  ગલ છે. સ્કંિ તે વ્યવહારપુદ  ગલ 
છે.  

‘આ અભસ્તત્ વથી અિે કાયત્વ થી સન હત પ ાંચ અભસ્તકાયો છે.’ હોવાપણે અિે સમહૂપણે 

પ્રદેશોવા ળા પાંચ અભસ્તકા યો છે. ‘કા ળરવ્યિે અભસ્તત્વ જ છે, કાયત્વ િથી, કારણ ક ે કાયિી 
મ ાફક તેિ ે બહુ પ્રદેશોિો અભ ાવ છે.’ ઘણા પ્રદેશોિો જે કાય શરીર છે એવો એ માં  અભાવ છે. 
માટે એિે અભસ્તકાય કહ ીએ. અભસ્ત કહીએ પણ કાય ક હેવામાં િ આવે.  

[હ વે ૩૪ મી ગાથાિ ી ટીકા પૂણા કરતાં ટીકાકા ર મુનિ રાજ શ્લોક કહે છે : ] 

इतत तजनिािा वम्भोधरेुद्धता प व वस तरतभेः प्रीत्या । 
षड्द्द्रव्यरत्निाला कां िाभरणाय भव्यानाि    ।।५१।।   

‘એ રીતે ભજિમા ગારૂપી રત્િ ાકરમ ાંથી..’ જુઓ! વીતરાગ સવા જ્ઞિો ભજિમાગા રૂપી 

વીતરા ગમાગા રત્િાકરમાં થી મોટો દદરય ો છે. જૈિમાગા રૂપી રત્િાકર મોટો દદરય ો છે. આહાહા..! 

‘પૂ વાાચ ાયોએ પ્ર ીનતપૂવાક..’ પાછું એમ. આ બિા પૂવે આચાય ો થઈ ગયા, કુંદકુંદ આદદ એ. ‘એિે 
ષ ટ  રવ્યરૂપી રત્િોિી માળા...’ આવું તો સ્પષ્ટ કયુ ંછે. ‘શ્રીમદ  ’િે ‘નિયમસાર’ હાથ િહોતું આવ્યું. 

‘રત્િાકર માંથ ી પૂવાાચ ાયોએ પ્રીનતપ ૂ વાક ષટ  રવ્યરૂપી રત્િોિ ી માળા ભવ્ય ોિા કંઠિા આભરણિે 

અ થે બહાર કાઢી છે.’ રત્િોિી માળા ભવ્યોિા કંઠિા આ ભરણિે અથે. જ્ઞાિ રૂપી ભા વ એિી શોભ ા 
છે. ષટ  રવ્યિું જ્ઞાિ તે શોભા છે. યથાથા જ્ઞાિ ષટ  રવ્યિું, એ જ્ઞાિિી પયાાયિી શોભા છે. માટે એ 
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છ રવ્યિું જ્ઞાિ થવું એ ભવ્ યજીવિા કંઠિું આભરણ છે, શોભા છે. એિે માટે આ કહ્ું છે. ૩૫-૩૬ 
પછી કહેશે...  

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ !) 
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ચૈત્ર સુદ ૯, રવવવાર, તા. ૪-૪-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૩૫ થી ૩८, શ્લોક ૫૨-૫૩, પ્રવચન નં. ૩૨ 

 

૩૫ અને ૩૬  ગાથા થોડી જાણવાની છે. ત્રણ ગાથા છે. 

सखंजे्जसखंजे्जाणतंपदसेा हवतंत मतु्तस्स । 
धम्माधम्मस्स पणुो जीवस्स असखंदसेा हु ।।३५।। 
लोयायास ेताव ंइदरस्स अणतंय ंहव ेदसेा । 
कालस्स ण कायत्त ंएयपदसेो हव ेजम्हा ।।३६।। 
અણ સંખ્ય , સંખ્ય , અનંત હોય પ્રદેશ મૂર્તિક દ્રવ્યને , 

અણ સંખ્ય જાણ પ્રદેશ ધ મિ , અધ મિ તેમજ જીવને ; ૩૫ 

અણ સંખ્ય લોકાકાશ માં હી , અનંત જાણ અ લોકને , 

છે ક ા ળ એકપ્રદેશી, તેથ ી ન કા ળને કાયત્વ છે . ૩૬ . 

એન ી ટીકા.  આમાં છ દ્રવ્યો ભગવાને જોયેલા છે એના  પ્રદેશન ં લક્ષણ  કહેવામાં આવ્ય ં 

છે અને તે ના સંભવ... એ હોઈ શકે કે નહીં? એના પ્રકાર કહેવા માં બે પ્રકાર કહ્યા —એન ં લક્ષણ 
અને સંભવ. ઓલી કો ર અથિ છે.  

‘શ દ્ધ પ દ્ગલપરમ ાણ  વડે ર ોકાયેલ ં  આકાશ સ્થ ળ જ પ્રદે શ છે. (અ થાિત્   શ દ્ધ પ દ્ગલરૂપ  

પર માણ  આકાશન ા જેટલા ભાગને રોકે , તેટલો ભાગ તે આકાશન ો પ્રદેશ છે’. એ પ્રદેશની 
વ્યાખ્યા કરી આકાશની અ પેક્ષાએ. બા કી તો ની ચે છે. ‘કા શના પ્રદે શની મ ાફક કોઈ  પણ દ્રવ્યનો 

એક પરમાણ  વડે વ્યપ ાવાયો ગ્ય જે  અંશ તેન  ે તે દ્રવ્યનો પ્રદે શ કહેવામાં આવે છે’. ઓલો 

આકાશની અપેક્ષા એ કહ્ય ં  હત ં, આ છૂટ ં બીજી વાર કહ્ય ં . દ્રવ્યે પ દ્ગલ એકપ્રદેશ ી હ ોવા છતાં 
પયાિયે સ્કંધ પણાની અપ ેક્ષ ાએ પ દ્ ગલને બે પ્રદેશો થી માંડ ીને અનંત પ્રદેશો પ ણ સં ભ વે’. છે.  

‘પ દ્ગ લદ્રવ્યને એ વા પ્રદે શો સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત હોય છે. લ ોકાકા શને, 
ધમિને, અધમિને તથ ા એક જી વને અસંખ્યાત પ્રદેશ ો છે. બાકીન ં જે અલોકાકા શ તેન ે અનંત 
પ્ર દેશો છે. કાળને એક પ્રદેશ છે, તે કારણથ ી તેને કાયપણ ં નથી પરંત  દ્રવ્યપણ ં  છે જ’.  

શ્લોક. 

 

‘[હ વે આ બ ે ગાથ ા ઓની ટીકા પ ૂણિ કરતાં ટીકાકાર મ ર્નર ાજ શ્લ ોક કહે છે : ]’ 
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पदार् थरत्नाभरण ंममुकु्ोोः 
कृत ंमया कंठतवभषूणारर् थम।् 
अनने धीमान ् व्यवहारमार्ग ं 
बदु्धवा पनुबोधतत शदु्धमार्ग थम।्।५२।। 

શ્લોકા થિ : ‘પ દાથોરૂપી (–છ  દ્રવ્યોરૂપ ી ) રત્નોન ં આભરણ’...  મ ર્ન કહે છે . છ દ્રવ્ય 

ભગવાને જોયા એની વ્યા ખ્યા કરી. ‘એ રત્નોન ં આભરણ મેં મ મ ક્ષ ની  કંઠની શ ોભા અ થે 
બનાવ્ય ં છે... વ્યવહાર છે ને ? ‘એન ા વડે ધીમાન પ રુષ’–બ ર્દ્ધ વાન પ રુષ વ્ય વહા રમ ાગિને 

જા ણીને... છ દ્રવ્ય, એના પ્રદેશો–એના કાય ર્વગેરે  ‘શ દ્ધ માગિને પણ જાણે છે’. શ દ્ધમાગિને પણ 

જાણે છે, એમ. વ્યવહારમા ગિ —છ દ્રવ્યો, એના પ્રદેશ ો બધ ં છે, જેવ ં છે તે મ પહેલ ં જાણે. જાણીન ે 
શ દ્ધ માગિ–આત્મા અનંત સ્વરૂપ ના પર્વત્ર માગિ ને પણ જાણે. જાણીને આ જાણવ ં છે એમ કહે 
છે.  

‘શ દ્ધમ ાગિને પણ જાણે  છે.’ એમ કહ્ય ંને? ઓલો વ્યવહારમા ગિ કહ્યો ખરોને? શ દ્ધ 
આત્માને જાણે છે એમ ન કહ્ય ં. વ્યવહારમાગિને જાણે અ ને શ દ્ધમાગિને પણ જાણે. ક્યા કહા?  

શ્રોતા : વ્યવહ ારકો જા ને. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી: અને પછી આ શ દ્ધકો જા ને. શ દ્ધમા ગિ કો જાને એમ કહા. દ્રવ્યક ો ઐસે 
નહીં કહ ા, એમ. ૩૭મી છે લ્લી ગાથા. 

पोग्र्गलदव्व ंमतुत्ततवरतहया हवतंत ससेातण । 
चदेणभावो जीवो चदेणर्गणुवतज्जया ससेा ।।३७।। 
છે મૂતિ પ દ્ગલ દ્રવ્ય, શેષ પદ ાથિ મૂર્તિર્ વહીન છે ; 

ચૈતન્યય ત છે જીવ ને ચૈતન્ય વર્જિત શેષ છે. ૩૭. 

ટીકા : ‘આ, અજીવ દ્રવ્ય સબંંધી કથનનો ઉપસંહાર છે’. ટીકા એની. ‘તે (પૂવ ોક્ત) મૂળ 

પદ ાથો માં, પ દ્ ગલ  મૂતિ (જડ) છે, બાકીના (પાંચ) અમૂતિ છે ; જીવ ચેતન છે, બાકીના અ ચેતન છે; 
સ્વ જાતીય અને ર્વજાતીય બંધની અપેક્ષાએ’... પરમાણ નો પરમાણ ની સાથે સંબંધ એ સજાતીય 

અને પરમાણ  જીવની સાથે બંધાય એ ર્વ જાતીય. ‘જીવ ત થા પ દ્ગ લને (બંધ-અવ સ્થ ામાં) 

અ શ દ્ધપણ ં હોય છે, ધમાિદદ ચાર પદાથ ોને ર્વશેષગ ણની અપેક્ષાથી (સદ ા) શ દ્ધપણ ં જ છે.  એના 
તો ગ ણ ને પયાિય બધા  શ દ્ધ જ છે. કળશ. 

( હ વે આ અજી વ અર્ધક ા રની ગાથાઓની ટીકા પૂણિ કરતાં ટીકાકા ર મ ર્નરા જ શ્રી 
પદ્મપ્રભ મલધા રીદે વ શ્લોક કહે છે : ) 
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इतत लतलतपदानामावतरभा थतत तनत्य ं
वदनसरतसजात ेयस्य भव्योत्तमस्य । 
सपतद समयसारस्तस्य हृत्पणु्डरीके 
लसतत तनतशतबदु्धोेः तकं पनुतित्रमतेत ् ।।५३।। 

શ્લોકા થિ : ‘એ રીતે લર્લ ત પદોની પંર્ક્ત’... છ દ્રવ્યોન ં  ફળ બતાવ્ય ંને ? ‘જે 

ભવ્યોત્ત મના વદન ારર્ વંદમાં સ દા શોભે છે’... ઉત્તમ ભવ્ય ના મ ખમાં એ શ ોભે છે. છ દ્રવ્ય 
જગતમાં છે એના ગ ણો, પયાિયો .. વ્યવહાર ...ર્સદ્ધ કરે  છે . એ વાત બર ાબર છે ( એમ) કહે છે, 

સ્થાપે છે, જાણ ે છે— એમ કહે છે. ‘તે તીક્ષ્ણ બ ર્દ્ધવા ળા પ રુષના હૃદયક મળમાં શીઘ્ર સ મયસા ર 

(-શ દ્ધ આત્મા) પ્રક ાશે છે’... છ દ્રવ્યન ં જ્ઞાન એક સમયન ી પયાિયમાં આવે છે એવ ં જા ણીને તીક્ષ્ણ 
બ ર્દ્ધવંત પ રુષ ના ’હૃદયક મળમાં શ ીઘ્ર–સમય ાંતર માં (-શ દ્ધ આત્મા) પ્રક ાશે છે’. અતંમ િખ  થતા 

ચૈતન્યદ્રવ્ય જ્ઞાય કભા વ આ નંદરૂપે પ્રકાશે છે , એન ં નામ ધમિ  ને આત્માન ં જ્ઞાન કહેવામાં આ વ ે 

છે. ‘અને એમાં શ ં આશ્ચયિ છે?’ આવો વ્યવહારમાગિ  બરાબર જેણે જાણ્યો , એ પછી ત્યાંથી 
નીકળીને અંત મ િખમાં ... ઓ લ ં ‘ વદન ારર્વં દમ ાં’  કહ્ય ં (એટલે) મ ખમાં શોભે છે , એમ . પ્રરૂપણા છ 

દ્રવ્ય... વ્યવહારની.. . અને  આ તો અંત બ િર્દ્ધ કરીને ‘તીક્ષ્ ણ બ ર્દ્ધવા ળા  પ રુષના હૃ દયકમ ળમ ાં  

શ ીઘ્ર સ મયસ ાર’... આનંદનો કંદ પ્રભ  જ્ઞાયકભા વ , જે વસ્ત  તરીકે અનાદદ ખરેખર આત્મા એ  
અંતરમાં પ્રકાશે છે.  ‘અને એ માં શ ં આશ્ચયિ છે?’ એમાં આશ્ચયિ શ ં છે? આત્મા એવો જણાય 

અને અન ભ વાય એ તો એન ં સ્વરૂપ છે , એમાં આશ્ચયિ શ ં છે? એ અર્ધકાર અજીવ નો પૂરો થયો, 
લ્યો. 

‘આ ર ીતે, સ કર્વજનરૂ પી કમ ળોને માટે જેઓ સૂયિ સ માન છે અને પાં ચ ઇર્ન્દ્રયોન ા 

ફે લાવ રર્હત દે હમાત્ર જેમ નો પદરગ્ર હ હતો’. નગ્ન મ ર્ન હતાને દદગંબર? ‘એ વા શ્ર ી 

પદ્મપ્રભ મલધાદર દેવ વ ડે ર ચાયેલ ી ર્નયમસ ારની તાત્પયિ વૃર્ત્ત નામની ટીકામ ાં (અ થાિત્ 

શ્ર ીમ દ્ ભ ગવત્  ક ં દક ંદા ચાયિદેવપ્રણ ીત શ્રી ર્નયમસ ાર પરમાગમન ી ર્નગ્રંથ મ ર્ન રાજ શ્રી 

પદ્મપ્રભ મલધાદર દેવર્ વરર્ ચત ત ાત્પયિવૃર્ત્ત ના મની ટીકા માં) અ જીવ અર્ધક ાર ના મનો બી જો 
શ્ર ત સ્કંધ સમાપ્ત થયો.   

હવે ત્રીજો. માખણ છે આ  હવે ત્રીજો ( અર્ધકાર ).  આ ત્રણ ગાથા પૂરી કર ી  દસ 
ર્મર્નટમાં. હવે આ ગાથા નહીં ઝટ પૂરી થાય  એવ ી છે. શ દ્ધ ભાવ અર્ધકા ર. 

जीवातदबतहत्तच्च ंहयेमवुादयेमप्पणो अप्पा । 
कम्मोपातधसमबु्भवर्गणुपज्जाएतहं वतदतरत्तो ।।३८।। 

નીચે એન ં હદરગીત :- 
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છે બ ાહ્યતત્ત્ વ જીવ ાદદ સવે હેય, આત્મા ગ્રાહ્ય છે, 

–જે કમિ થી ઉત્પ ન્ન ગ ણપ યાિય થી વ્યર્તદરક્ત છે. ૩૮. 

કમિથ ી ઉત્પન્નમ ાં  તો ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષાર્યક —ચ ારે ય નાખ્યા, ભાઈ! 

સમજાણ ં ? પાઠમાં છેને અત્યારે? ક્ષાર્યકભાવ પણ કમિના  અભાવની અપેક્ષા રાખે છે ને ? 

‘કમિ થી ઉત્પન્ન ’ શબ્દ છે. આ ચારેય  ભાવ. એમાં થી કાઢ્ ં કે ચાર ભાવ અગોચ ર છે. આમાંથી  

કાઢ્ ં  છે. 

ટીકા : આ, ‘હેય અને ઉપ ાદેય તત્ત્ વના સ્વરૂપન  ં કથન છે.’ છાંડવાયોગ્ય અને 
આદર વાયો ગ્ય એવા તત્ત્વ ો ન ં આ કથન છે.  

‘જીવ ાદદ સાત તત્ત્વોન ો સમૂ હ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપા દેય નથી.’ વ્યવહારુ  
પયાિય નો જીવ–એક સમય ની પયાિયનો જીવ, એ વ્યવહારજી વ છે. એક સમયની પયાિય , એમ 

અજીવ, એમ પ ણ્ય, આસ્ર વ , સંવર, ર્નજિરા,  બંધ ને  મોક્ષ—સાતેય તત્ત્ વો પયાિયવ ાળા , પ યાિય  

સમયના છે માટે પ રદ્રવ્યો છે. એક સ મયની જી વની પયાિય પણ પરદ્રવ્ય છે. સંવર, ર્નજિરા ન ે 
મોક્ષ પણ પરદ્રવ્ય છે.  સમ જાણ ં કાંઈ?  ક્યા હૈ?   

શ્રોતા : હેય-ઉપાદેય. .. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : હેય-ઉપા દેયકી બાત ચલતી હૈ. જીવ ા દદ સાત તત્ત્વોનો  સમૂ હ પરદ્રવ્ય  

છે. જીવ લીધો ભેગો. ક્યો જીવ? એક સમયની પયાિયવાળો. એક સમયની પયાિય , ચાહે તો 
ક્ષાર્યકન ી હોય, ચાહે તો  ઉપશમની હોય કે ઉદયની હોય —એ એક સમયની પયાિય પરદ્રવ્ય છે, 

ર્ત્ર કાળી સ્વ દ્રવ્ય નહીં. પંદડતજી! ભારે  આ કરું. આસ્ર વ, બંધ તો ઠીક, પ ણ સંવર, ર્નજિરા અને 

મોક્ષ પણ એક સમય ની પયાિય છે. માટે ર્ત્ર કાળી દ્રવ્ય જ્ઞાયકભા વ અંતમ િ ખના ર્વષયની 
અપેક્ષાએ પયાિય તત્ત્વને બર્ હદ્રિવ્ય કહે વામ ાં આવ્યા છે.  

અહીં તો, દે વ-ગ રુ-ધમિ એ પરદ્રવ્ય કહે વાય ? એવ ા પ્ર શ્નો આવતા. એય! અ મર ચંદભાઈ! 
તમારે કાકો. દસની  સાલ માં  વીર ચંદભાઈ હત ા ગઢડે.  આ દેવ-ગ રુ એ  તો શ દ્ધ છે , એ પર કહ્યા?  

એ પરદ્રવ્ય કહેવાય?  હા….. અહીં તો પોતાની પયાિયનો અંશ  જે એક સમયનો છે એન ે

ર્ત્ર કાળીન ી અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ ય કહ્ય ં  છે. સમજાણ ં કાંઈ?  જીવાદદ સાત તત્ત્વ ોનો સમૂ હ (કહ્યો), તો 
જીવ આવ્યોને ભેગો? ક્યો જીવ? એક સમયની પ યાિય વાળ ં તત્ત્વ . સમ જાય છે કાંઈ? 

શ્રોતા : એક સ મયની પયાિય લેવી કે એક પયાિય  સર્હ તનો જીવ લેવો? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : નહીં, જીવ નહીં, એકલો પયાિય. જીવદ્રવ્ય ર્ત્ર કાળી છે એ ર્ભન્ન છે. 

જીવાદદ સ ાત તત્ત્વોનો સ મૂ હ તે પરદ્રવ્ય છે.  બીજા જી વો ભલે હો, આ તો પોતા ના જીવ માટે 
છેને ભેગ ં ? જીવાદદ સાત તત્ત્વો, નવ તત્ત્વો પયાિયના તત્ત્વો, વ્યવહારતત્ત્ વો કહ્યા છે.  એ પરદ્રવ્ય 

છે. પંદડતજી! કભી ભી સ ના નહીં ઐ સી ( બાત ). સંસ્કૃ તકા પ્રો ફેસર હૈ ન?  ઐસી બાત હૈ. અહીં  
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તો સાત તત્ત્વ કહ્યાને? સાત તત્ત્વો પયાિયવાળા, એ પયાિય છ ે બધી, એને અહીંયા ખરેખર 
પરદ્રવ્ય (કહ્યા) છે. પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ઉપાદેય નથી, એમ પાછ ં ર્સદ્ધ કય ં.  ખરખેર ઉપાદેય 

નથી. કહ ો, સમજાણ ં  કાંઈ? ’મોક્ષમાગિપ્રકાશ’માં તો  એમેય  આવે કે સંવ ર, ર્નજિરા, મોક્ષ 
ઉપાદેય છે, ર્હતકર છે , જ ઓ! 

શ્રોતા : એ તો પ રમર્હત રૂપ  છે. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : પ ર મર્હ તરૂપ છે. ર્નજિરા તો પર મર્હત(કર) છે, ઉપાદેય છે, સંવર  

ઉપાદેય છે, ર્નજિરા ર્હત કર  છે. મોક્ષ  પ ર મર્હત કર છે. એ તો પ્રગ ટ કરવાની અપેક્ષાએ  ( કહ્ય ં).  

બા કી વસ્ત ર્ સ્થર્તએ એ ક સમયનો ભગવ ાન ર્ત્ર કાળી  ધ્ર વ દ્રવ્ય એ ર્સવાયના બધા પયાિયોનો  
ભેદ તે બધ  ં પરદ્રવ્ય છે. ત્યાં અજીવની વાત કરી કે આ વા ધમાિર્સ્ત ..... છે. કાઢી નાખી, એ નહીં 
ને એની પયાિય પણ નહીં. કહો, સમજાણ ં કાંઈ? 

આમ ત ો પહેલા આ વી ગ ય ં  આપણે પાંચમી ગ ાથામ ાં. બર્હ:તત્ત્ વ અને અંત :તત્ત્ વની  

શ્રદ્ધા પણ વ્યવહ ાર સ મ દકત છે. પાંચમી ગાથામ ાં આ વી ગય ં . બર્હ:ત ત્ત્ વ સાત આ અન ે 

અંત:તત્ત્વ પરમાત્મ ા—એ બેની શ્રદ્ધા.. બે થય ં ને બ?ે માટે વ્યવહાર સમદકત  છે. પાંચમી  
ગાથ ામાં આવ ી ગય ં  આ માં.  ક્યા કહા? બર્હ :તત્ત્વ સાત ઔર અંત : તત્ત્વ પર માત્ મા... છે, લ્યો 

જ ઓને પાંચમી જ ઓને ? અ હીં પડ્ ં છેને  સામે પ સ્તક છે. પાંચમી ગાથા. જ ઓ ! ૧ ૨મે પાને છે. 

‘તત્ત્ વો બર્હ િઃતત્ત્વ અને અતંિઃ તત્ત્વરૂપ પરમાત્ મતત્ત્ વ’, દેખો! ‘એ વા બે ભેદોવાળા છે. અથવા 
જી વ, અજીવ, આસ્ર વ, સવં ર, ર્નજિ રા, બંધ અને મ ોક્ષ એવા ભેદો. . . તત્ત્વોની શ્રદ્ધ ા તે 

વ્ય વહા રસમ્યક્ત્વ છે’. ર્નશ્ચય નહીં. બર્હિઃતત્ત્વ પયાિયવાળા બધા અને અતંિઃતત્ત્વસ્વરૂપ  

પરમાત્મા પોતે ધ્ર વ ર્ત્ર કાળી —એ બેની શ્રદ્ધા.. ભેદ પડ્ાન ે બે? બેની શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર 
સમદકત છે. અંતિઃતત્ત્વ ર્ત્ર કાળી  પરમાત્ મતત્ત્વ એ કલ ં, એની શ્રદ્ધા તે ર્નશ્ચય સમદકત  છે.  

સમજાણ ં કાંઈ? ભારે ઝીણ ં. એકદમ અજી વ અર્ધકાર  મૂકીને એકદમ આ પૂરો ઝી ણો અર્ધકાર... 

વ્યવહાર સમદકતન ી વ્યાખ્યા કરી છે ન્યાં. બીજે વળી, સાચ ં છે સમદ કત એમ ઓ લા અથિ કરે છે. 
વ્યવહાર સ મદકત એ સમદ કત છે ને ? વ્યવહાર પણ છે ને? પણ વ્યહાર કોને કહેવો ?  એ તો 
ર્વકલ્પવાળી શ્રદ્ધા છે, ભેદવાળી શ્રદ્ધ ા છે.  

શ્રોતા : જ્ઞાન કરનેકી બાત.. . 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ક્યા? જ્ઞાન કરના...  ક છ યહાં પ્રશ્ન હી નહીં. યહાં તો, યે તો ભેદકી 
શ્રદ્ધા હૈ મા ટે વ્યવહાર  છે. આ તો વ્યવહા રને ર્નશ્ચય કહે છે  એ લોકો. એમ નથ ી. આહા હા!  

ન્યાંય કહ્ય ંને? ત્યાં સાત તત્ત્વ લીધા છે . જ ઓ! જી વ-અજીવ ( આદદ). પાં ચમી ગાથામાં.  
એ જ અહીંયા સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ... એ પરવસ્ત  છે.  કમિ, રાગ-દ્વેષ આદદ  

પરવસ્ત , પણ એનો એક સમયનો પયાિય–એક અંશ એ પણ પરવસ્ત  છે. કેમકે જે મ 
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પરદ્રવ્યમાંથ ી નવી પયાિય થતી નથી , એમ પયાિયમાંથી નવી પયાિય થતી નથી. માટે  એ પરદ્રવ્ય 
છે. દ્રવ્ય તો ઓલ ં  અખડંાનંડ પ્રભ  અંતિઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ , ધ્ર વતત્ત્વ  છે. એકરૂપ  

પરમાત્મતત્ત્ વ ર્ત્ર કાળી  એ અપેક્ષાએ આ બધ ં પરદ્રવ્યને લઈને ખરેખર ઉપાદેય નથી. મોક્ષની  

પયાિય, સંવર-ર્નજિરાની પયાિય  પ ણ ખરેખર આદરણીય  નથી. આહા હા! ભારે. હૈ, ઉસમેં હૈ દક 
નહીં?  

‘જીવ ાદદ સાત  તત્ત્ વોનો સમૂ હ ... ભેદનો પ્રકાર પડ્ોને  બધો? ‘પરદ્રવ્ય હ ોવાને લીધે 
ખરેખર ઉપાદેય નથ ી .’ આહાહ ા! હજી તો અહીંયા વ્ય વહા રરત્નત્ર ય ઉપાદેય નથી  એમ કહેતા  

પાણી ઉતરે છે એને . દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધ ા, પંચ મહાવ્રતન ા પદરણામ, શાસ્ત્રન ં જ્ઞાન  એ હેય છે. 

એટલ ં હેય કહેતાં કઠણ પડે છે  એને. એમાં પાછ ં આ. આહીં ત ો કહે કે સં વર, ર્નજિરા , મોક્ષન ી  
પયાિય પણ હેય છે. એ પ્રકાશદાસજી! તમે કોઈએ સાંભ ળ્ ં નહીં હોય આટલ ા વષિમાં.  આહા હા!  

પરદ્રવ્ય તો હેય છે, રાગાદદ વ્યવહારરત્નત્ર યનો ર્વકલ્પ હેય છે, આશ્રય કરવા લાય ક નથી અને 

સંવર-ર્નજિરાન ો પયાિય હેય છે , આશ્રય કરવા લાય ક નથી. ધમિની પયાિય  પ્રગટી , એ ધમિની 
પયાિય આશ્રય કર વાલાય ક નથી. એ ધમિની પયાિય , કહે છે કે બર્હિઃતત્ત્ વ છે. અંતિઃત ત્ત્વ વસ્ત  જે 
છે એ નહીં. આહા હા!  

શ્રોતા : પયાિયમાત્ર સબ હે ય હૈ. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : હા…કા ર ણ કે બાહ્ય છ ે તો બહાર આવ્ય ંને ? ઓલી તો અંતિઃવસ્ત  છે 
ર્ત્ર કાળી ધ્ર વ. આ હાહા! પ યાિય પ્રગટ થઈને ? પ્રગ ટ, સંવર-ર્નજિરા-મોક્ષાદદ પ્રગ ટ છે એ બધ ં, 

પ્રગટ છે માટે બર્ હિઃતત્ત્ વ છે. ઓલ ં અપ્રગટ, આ પયાિયની અપેક્ષાએ અપ્રગટ હોં, વસ્ત  તો પ્રગટ 

જ છે. સમજાણ ં કાંઈ? ‘પરદ્રવ્ય હ ોવાને લીધે’...  એવ  ં ઘણે  ઠેકાણે આવે છે  આ. પાન ં લખ્ય ં છે. 
પાના ૧૦૩ છે. ૧૯૯મ ાં છે, ૧૭૨માં છે. આ બધા શબ્દો છે. એમાં ૧૦૩મ ાં પણ છે, જ ઓ!  

ત્યાંય છે જ ઓ! ‘કારણ તે ઓ પર સ્વભ ાવો  છે’... પરદ્રવ્ય છે. જ ઓ! ‘કારણ  કે તેઓ 

પર સ્વભ ાવો છે  અને તેથી જ પરદ્રવ્ય છે . સ વિ ર્વભા વગ ણપ ય ાિયોથી રર્હત શ દ્ધ-અંત િઃતત્ત્વ સ્વરૂપ 
સ્વ દ્રવ્ય ઉપાદેય છે.’ ૧૦૩માં પણ છે.  ૫૦મી ગાથા. ૧ ૦૩ પાને 

‘શ દ્ધ અંતિઃતત્ત્વ સ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય એક જ છે’... સ્વદ્રવ્ય એ જ છે. ૧૭૨ પેજ છે.  (ગાથ ા  
૯૨). (૫ મી આવૃર્ત ઇ. સ. ૨૦૦૧) ‘નવ પદાથિમાં ઉત્ત મ  અથિ આત્મા છે. સર્ચચ દાનંદ મય 

કારણ સમય સાર સ્વરૂપ એવા તે આત્મામ ાં જે તપોધનો ર્સ્ થત ર હે  છે...’ નવ પદાથિમાં ઉત્તમ 

અથિ તો આત્મા જ છે. એ સ્વદ્રવ્ય છે, એમ. નવમાંથી કાઢ્ ં , અહીં સાતમાં કહ્ય ં  છે. પછી ૧૯૬ 
છે. (ગાથા ૧૦૩). પાન ં  ૧૯૬ . ‘નવ પદ ાથિ રૂપ પરદ્રવ્યનાં શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણસ્વરૂપ રત્નત્ર ય 

સ ાકાર (-સર્વકલ્ પ) છે’. ભારે સ્પષ્ટ કય  ં છે. નવ પદાથિના... છે ને ? નવ પદાથિ પરદ્રવ્ય છે . એન ં 

શ્રદ્ધાન-આચરણ એ રત્નત્ર ય  વ્યવહાર છે, ર્વકલ્પ છે. આહાહા! ૧૯૬ પાન ં. શ ં કહ્ય ં સમજાણ ં 
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આમાં? આ ઓલી ત્ર ણ ગ ાથા ચ ાલી ગઈ એ મ  આ ( ગાથ ા) ન ચાલે. ‘જી વાદ દ સ ાત  તત્ત્વ ોનો 
સ મૂહ...’ આ ત્રણ ઠેકાણે લખ્ય ં છે બધ ં. પરદ્રવ્ય એટલે કે ખરેખર શ દ્ધ ધ્ર વતત્ત્વમાં એ સાત 

તત્ત્વો છે જ નહીં. લ્યો ! હ ીરાભાઈ! સમ જાણ ં કાંઈ? એક અર્સ્ત મ હાપ્રભ  ધ્ર વ  જ્ઞાયકભા વ  

અભેદવસ્ત , એમ ાં આ સાત  તત્ત્વોરૂપ  પયાિયની નાર્સ્ત છે.  ભારે આકરું કામ. ‘ખરેખર ઉપાદેય 
ન થી .’ 

ત્યારે હવે, ‘સ હજ વૈર ાગ્યરૂ પી મહેલન ા ર્શખ રન ો જે ર્શખા મર્ણ ...’ પોતાની વાત કર ે છે. 
મ ર્ન છે ને પોતે? સ્વભાર્ વ ક વૈરાગ્ય રૂપી મ હેલના ર્શ ખર ... આહાહા! પરથી ઉદા સ.. ઉદાસ .. 

ઉદાસ.. ‘સ હજ વૈર ાગ્યરૂ પી ...’ પરથી ઉદાસ સ્વભા વથી ... એવો મહેલ મોટો... વૈરાગ્યનો મહેલ 

એ સ્વભાવ. એનો મહેલ.. મહેલ એટલે બંગલો. મહેલ  એટલે આ મે લ નહીં. બંગલાન ં ર્શખર 
એન ં ર્ શખામર્ ણ  = ટોચ ઉપરન ં રત્ન , ચૂડા મર્ણ, કલગીન ં રત્ન.  

‘પર દ્રવ્યથ ી જે પરાઙ્મ ખ  છે ...’ આહાહા! દેખો! એ પયાિયો સાત છે એના થી પરાઙ્મ ખ છ ં  
હ ં તો, એમ કહે છે જ ઓ! આહા હા! આ મ ર્નની વ્યાખ્ યા કરે છે. ‘પ રદ્રવ્ય થી પરાઙ્મ ખ  છે .’ દેવ-

ગ રુ-શાસ્ત્ર થી તો પરાઙ્મ ખ  છે. દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રને અનાયતન કહ્યા  છે. સ્વભાવન ી અપેક્ષાએ તો  

અનાયતન છે ને? સ્વભાવ પોતાનો એ આય તન છે, સ્વભાવ એ ર્નજઘર છે . પરદ્રવ્ય તો 
અનાયતન છે, આત્માન ં ઘર એ નથી. પણ વ્યવહાર આયતન કહે તો ભડકે. હાય હાય!  દેવ-

ગ રુ-શાસ્ત્ર એ અનાયતન ?  ‘આયતન નથી’ એને (આયતન) કહેવ ં  એ વ્યવહાર (આયતન).  

ખરેખર આયતન , ભગવાન અનંત આનંદન ં ધામ ઘર–ર્નજઘર આયતન  તો શ દ્ધ ધ્ર વ છે. 
આહા હા! સ મજાણ ં કાંઈ? 

‘પર દ્રવ્યથ ી પરાઙ્ મ ખ છે ...’ કોણ? પોતે મ ર્ન. આહાહા! ર્વ કલ્પથ ી પરાઙ્મ ખ  છે, 
ર્નર્મત્તથી પરાઙ્મ ખ  છે ને પયાિયથી પરાઙ્મ ખ  છે. ‘પાંચ ઇર્ન્દ્રયોન ા ફેલાવ રર્હત દેહ માત્ર જેને 

પદર ગ્રહ છે ...’ પાંચ ઇર્ન્દ્રયનો ર્વસ્ત ાર જ જેને નથ ી , એ કલો દેહ જ આમ રહી  ગયો  છે. આહાહા !  

અતીર્ન્દ્રય આનંદમ ાં મશગ લ છે, એને મ ર્ન કહીએ. અહીં તો હજી પંચમ હાવ્રત ના પદરણામ જે 
સમદકત ર્વનાના, એનાય ઠેકાણા ન હોય . એમાં મોટા ગાબડા. બાપ ! માગિ  ભાઈ! તારો માગિ 

અલૌદક ક છે ભાઈ! એ બીજે રસ્તે  મનાવીશ, માનીશ મા.  છેતરાઈ જાઈશ. તન ે લાભ નહીં થાય  

ત્યાં હોં. દ ર્નયા (તને) માનશે, પણ લાભ તન ે નહીં થાય. આખો ભગવાન આત્મા  ... એની 
અપેક્ષાએ પયાિય પણ જ્યાં ...  મહાવ્રતથી તો પરાઙ્મ ખ  મ ર્ન છે જ, પણ તે કાળે પચંમહ ાવ્રતને 

જાણવાનો જ્ઞાનનો વ્યક્ ત  પયાિય એનાથી ર્વમ ખ  છે. ર્વ-મ ખ છે, જેન ં મોઢ ં એનાથી ર્વમ ખ  છે. 
આહા હા! જ ઓ તો એ ક વીતરાગ માગિ! સમજાણ ં કાં ઈ?  

‘જે  પરમ ર્જનય ોગી શ્વર છે ...’ દેહમાત્ર જેને પદરગ્રહ..  એટલે શ ં?  દેહ કંઈ છૂ ટી ગયો 

નથી, એ તો પડ્ો છે . ‘જે પર મ ર્જનયોગી શ્વર છે ...’ પરમ વીતરા ગ યોગીશ્વ ર છે. ઓહો! પરમ  
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વીતરા ગસ્વભા વ જે ધ્ર વ એ ના જોડાણમાં પરમ ર્જન–પરમ વીતરા ગયોગન ો ઈશ્વર છે. પરમ 
વીતરા ગી યોગન ો ઈશ્વર છે, યોગનો ઈશ્વર છે.  આ હાહ ા! ભગવાન પર મ ધ્ર વ  અચળર્બં બ 

ર્નત્યાનંદ એમાં જે ણે  જોડાણ કય ં છે ... પરમ જોડાણ કય ં છે , એમ પાછ ં . સમદકત ી એ જોડાણ કય ં 

છે, પણ આણે તો પરમ જોડાણ કય ં છે.  આહાહા! સમજાણ ં કાંઈ? અભેદ  ધ્ર વ જ્ઞાયક પરમ  
સ્વભા વભા વ એમાં જેણે જોડાણ કરીને  રાગને જીતી  લીધો છે . એવો પરમ, ર્જન , યોગ ને 

ઈશ્વર—ચાર શબ્દ વાપયાિ છે.  આહા હા! પરમ,  ર્જન , યોગ અને ઈશ્વર. એવો છે એમ કહે છે. 

મ ર્ન એવા છે કહે છે અને પોતે કહે છે  કે હ ં આ વો છ ં.  આહા હા! હ ં પંચમહાવ્રતધા રીવાળો છ ં, હ ં 
નગ્ન છ ં, દદગંબર છ ં— એમ હ ં નથી. હ ં તો પરમસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, વ ીતરાગ મૂર્તિ સ્વતત્ત્વ.. 

જીવન ં સત્ ન ં સત્ત્વ વીતરા ગભાવનો રસકં દ એના સ ન્મ ખમાં ઉગ્રપણે મ ારું જો ડાણ છે અને 

એવા યોગમાં પણ હ ં ઈશ્વર છ ં. આહાહા! જ ઓ! આ એક મ ર્નપ ણાની દશા.  આહાહા! સાંભળ્ ં 
ન હોય અને મ ર્નપ ણ ં આવ ં ને તેવ  ંમાનીને ... બાપ !  

‘સ્વદ્રવ્યમ ાં જેની ત ીક્ષ્ણ  બ ર્દ્ધ છે...’ ઠીક! જે જ્ઞાનની ધ ારા–વ તિમાન જ્ઞાનની ધાર ા જે ણે 
સહજ–આસાની થી દ્રવ્ય  સન્મ ખ કરી દીધી છે, સમજાણ ં કાંઈ? આ માખણ છ ે અત્યારે આ જ 

તો. આ રર્વ વાર છે ને ? એટલે તો ઓલ ં ઝટ પ રું  કરી દ ીધ ં.  આહા હા! કહે છે , સ્વદ્રવ્ય...  

પરદ્રવ્યથી પરાઙ્ મ ખ કીધ ં . કીધ ંને પહેલ ં ? અને ‘સ્વદ્રવ્યમ ાં જેની ત ીક્ષ્ણ  બ ર્દ્ધ છે .’ નાર્સ્ત ક રીને 
અર્સ્ત કરી. આહાહા! સમ જાવા માટે  એક પછી એક સમજાવે છે ને? આ છે તો બધ ં એક સાથે. 
પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મ ખ , સ્વ દ્રવ્યમાં તીક્ષ્ણબ ર્દ્ધ —છે તો એ ક સાથે, પણ સમજાવે શી ર ીતે?   

‘સ્વદ્રવ્યમ ાં જેની તીક્ષ્ણ બ ર્દ્ધ છે—એ વા આત્ માને ...’ વસ્ત  અભેદ એક ધ્ર વ જ્ઞાયકભાવ  

છે એમાં જેની બ ર્દ્ધ તીક્ષ્ણ છે ... દેખો! વતિમાન પયાિય કીધી એ. ઓલ ં સ્વદ્રવ્ય એ ર્ત્ર કાળી  અને 

પરમ તીક્ષ્ણ  બ ર્દ્ધ છે એ વતિમાન (પયાિય). જેની જ્ઞા નની દશા એવ ી તી ખ ી–ઝી ણી છે કે જે 
સ્વદ્રવ્ય માં ગઈ છે, સ્વદ્રવ્ય ને–સૂક્ષ્મને પકડ્ ં  છે. આહા! આ બધ ં બહારને પકડે છે ને ? એ છે 

નહીં, (પણ) આ પયાિયને પકડે એ  પ ણ બ ર્દ્ધ તીક્ષ્ણ નથી કહે છે. આહા હા! જે હેય છે એને જાણે 

એ બ ર્દ્ધ તીક્ષ્ણ નહીં, એ મ કહે છે. આ હાહા! સંવ ર, ર્નજિરા, મોક્ષને જાણે એ બ ર્દ્ધ  તીક્ષ્ણ નહીં. 
ભાઈ! દોષને જાણે. .. આહાહા! સમજાણ ં કાંઈ? ઓહો હો! મ ર્નએ ગજબ કા મ કયાિ છે ને પ ણ! 

દદગંબર સંતો એ  ધમિના થાંભલા,  ઓ હો! ધમિને થંભાવી રાખ્યો છે. આ વસ્ત .. આ વસ્ત . . આ  
વસ્ત . 

ધ્ર વ ભગવાન આત્મા એ ક સમયની પયાિય  ર્વનાનો... કારણ કે એ ક સમયની પયાિય 

પણ જેમાં નથી એવ ં  સ્વદ્રવ્ ય એમાં જેની તીક્ષ્ણ .. બહ  ઝીણી બ ર્દ્ધ છે એને  અહીં તીક્ષ્ણ બ ર્દ્ધ 
કીધી છે. સ્વદ્રવ્યને પકડવા માં જેન ં જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ ગય ં છે . સમજાણ ં કાંઈ? અરે! આવી વાત ં ! 

અમૃતના સાગર ભયાિ છે  ને. દેખ્યા નહીં. જ્ઞાનનો અ વતાર ને સ ખના સ ાગરન ો પૂર છે એ  તો. 
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અતીર્ન્દ્રય આનંદનો નાથ પૂર પ્રભ  છે. જ્ઞાનનો તો અવતાર છે એટલે કે જ્ઞાનસ્વ રૂપ જ એ છે , 
એમ કહે છે. એવ ો આત્ મા એમાં જેની તીક્ષ્ણ  બ ર્દ્ધ છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?  આ બધી  

બ ર્દ્ધઓ આ તમા રે વપરાય છેને વકીલાતમ ાં?  શ ં કહેવાય આ તમારા લાદીમ ાં ને પથરામાં ને  

લોઢામ ાં? એય અત લભાઈ! અત લભાઈને ગોઠવી દ ી ધા  એ બધા પથરા માં. પથરા શ ં ? એ 
લોઢામ ાં. લોઢામાં ને પથરામાં.... એ બ ર્દ્ધ , કહે છે કે ... એય! આ તો ભણે તો બ ર્દ્ધ કામ આવે તો  

ઇજનેરન ં થાય , શ ં કહેવાય ?  આ મોટા મોટા મ કાનો ને જે કંઈ  બનાવે ને . બ દ્ધા  તારા જોયા, 

સાંભળને! એય! અમર ચંદ ભાઈ! બ ર્દ્ધ તો એને ઝીણી ને તીક્ષ્ણ કહીએ , આ હાહ ા! કે જે પયાિયને 
પકડવ ં છોડીને દ્રવ્યને પક઼ડે.  શશીભાઈ! આહા હા!  ટી કા તે ટીકા છેને પણ ! ...  કથન પ ણ ઓલાન ં  
હોં. ઓલાન ં આ... ..  વ્યવહાર આત્મા નથી, પયાિય આદરણીય ન થી. આ તે  શ ં....? 

શ્રોતા : વ્યવહ ાર આ દરણીય  હોય ? પયાિય પોત ેવ્યવહાર...  

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : ભગ વાન  વ્યવહાર જાણવાયોગ્ય છે  એ તો કહ્ય ં . છે, પણ  છતાં 
ર્નશ્ચયમાં એ છે નહીં. પયાિય છે  જ નહીં. આહાહા!  

એવ ં ભગવાનન ં સ્વરૂપ  છે  પ્રભ ! તારું એવ ં સ્વરૂપ  છે ભાઈ! ત ં ભગવાન પૂરો પૂણિ 
પડ્ો છો ભાઈ! વાત તને બેસતી નથ ી . ત ં તો અનંત આનંદના પૂર .. પૂરના પ્રવાહ  જેમ હાલતા  

હોય, એમ તારામાંથ ી તો અનંત આનંદનો પૂર વહેવ ં જોઈએ. આહાહા! એવો અતીર્ન્દ્રય.. 

અતીર્ન્દ્રય આનંદનો ન ાથ ભગવાન , એ ભગ વાન ને પદરપૂણિ  ત ં જાણ. ઓછો ન જાણ, ર્વપરીત  
ન જાણ. આહા હા! અર્ધકો છે ને... .. કહો, ભીખાભાઈ! આહા હા! આવી વાત . કહે છે, બાપ ! આ  

શરીર, વાણી, મન એ તો ક્યાંય રહી ગયા , એ પ ાપના પદરણામ ક્યાંક રહી ગયા, દયા-દાન, વ્રત 

ને વ્યવહારશ્રદ્ધાના ર્વ કલ્પ પણ ક્યાં ય રહી ગયા, પ ણ સંવર, ર્નજિરા, મોક્ષન ી પયાિય પણ જેમાં 
નથી અને જેન ે વ્યવહાર તરીકે  કહીને  હેય કહ્યા છે. આહાહ ા! હૈ દક નહીં પ્રકાશદાસજી? પ સ્તક 

રખા હૈ? ઉસમેંસે ર્નકલત ા  હૈ  વહ બાત કહતે હૈં, ઉપ રસે નહીં કહતે. ‘સ્વ દ્રવ્યમ ાં જેની તીક્ષ્ણ 

બ ર્દ્ધ છે એવા આત્ માને ,’ એમ પાછ ં. આવા આત્માને  આ ‘‘ આત્મા’  ઉપા દેય છ.ે’ ભાષા તો 
જ ઓ! આમ ઉપા દેય .. ઉપાદેય .. એમ નહીં. 

શ્રોતા : આ મ ઉપાદેય .. ઉપા દેય નહીં એટલે શ ં? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : એટલે શ ં?  જાણપણામાં ર્વચારે કે આ ઉપાદેય  છે ને  આ ઉપાદેય  છે 
ને આ ઉપાદેય નથી—એમ નહીં.  

શ્રોતા : પદરણમે લ હોવો જો ઈએ ને? શ દ્ધરૂપે પદરણમે લ હોવો જોઈએ ને? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : એ મ ક હે  છે. જ ઓ! શ ં કહે છે? આ વ ા આત્મ ાને ... એમ ભાષા વ ા પરી 

છે ને ? આહાહા! ગજ બ ટીકા છે હોં. વ સ્ત ન ી ર્સ્થર્ત  મયાિદા  બતા વવાન ી ભાષા.. ઓહોહો!  

દદગંબર મ ર્નઓ–સંતોએ પોતાના કામ કયાિ અને જગતને સત્ય  ધમિ કેમ પ્રગટે , ક્યાંથી 



420                                                           વનયમનો સાર ભાગ-૧ 

પ્રગટે...? ભગવાન મોટો ર્બ રાજે છે ત્યાં બ ર્દ્ધને ગોઠવ–ત્યાં બ ર્દ્ધન ે મૂક. ત્યા રે એ આત્માને આ 
આત્મા ઉપાદેય છે એમ થ ય ં . સમજાણ ં કાંઈ?  કહો, ચેતનજી! કહો, આ છે ક્યાં ય?  આહા હા! 

અમૃત રેડ્ા છે મ ર્નઓએ  તો જગત પાસે . બાપ ! માગિ તો આ છે ભાઈ! કોઈ બીજા બીજી રીતે 

કહે અને આનો ર્વરોધ કરે, ર્નંદા કરે . માગિ ત ં ભૂલીશ નહીં ભાઈ!  દ ર્નયા.. દ ર્નયાને ખ્યાલ ન 
આવે, તેથી મૂંઝાય છે, આ એકાંત છે.... એક જ ઉપાદેય છે . એકાંત કીધ ં . એકાંત છે. બાપ ! 

એકાંત જ છે ભાઈ ! અંતર આનંદનો નાથ ભગ વાન જે અતીર્ન્દ્રય આનંદ પરમાત્મા ને પ્રગટ્યો  

એ અતીર્ન્દ્રય આનં દની પયાિય પણ આદરણીય ન હીં.  આહા હા! તને તો ન થી , પણ છે એના 
ઉપર લક્ષ જશે તો ર્વકલ્પ આવશે તને. સમજાણ ં કાંઈ ? 

ર્જન યોગીશ્વ ર આ વો... કો ણ? કે પર થી તો મ હાવૈરા ગ્યનો ર્શખામર્ણ છે, પરદ્ર વ્યથી 
પરાઙ્મ ખ  છે, એવા વૈરાગ્યને  કારણે પરથી પરાઙ્મ ખ  છે , એ પાંચ ઇર્ન્દ્રયનો ફેલાવ  જ  જ્યાં નથી, 

અતીર્ન્દ્રય આનંદ માં જ્યાં મશગ લ છે અને શરીર રહ્ય ં  છે.... તેથી પદરગ્રહ કહ્યો છે  ને? છે ખરૂં. 

પરમ ર્જન યોગીશ્વર છે.  મહા…… રાગને જીતી, પયાિય ઉપરથી લ ક્ષ છોડીને જેણે મહા સ્વરૂપમ ા ં 
ઈશ્વરપણ ં યોગમાં પ્રગટ કય ં છે. એવા મ ર્નને ‘સ્વ દ્રવ્યમ ાં જેની તીક્ષ્ણ  બ ર્દ્ધ છે એવ ા 

આ ત્મ ાને...’ આવા આત્માને ‘આ ‘આત્મા’  ખરેખર ઉપા દેય છે’. એવા આત્માને ‘ આ આત્ મા’ 

ખરેખર ઉપાદેય છે. આવી દશાવંતને સ્વદ્રવ્ય એવો  આત્મા... આવા આત્ માને ‘ આ આત્ મા’ 
ઉપાદેય છે. કહો, સમ જાણ ં કાંઈ? 

શ્રોતા : ઉપાદેય છે એટ લે શ ં? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : ત્યાં નજર નાખીને ઠરવા જેવ ં છે. ઉપાદેયની વ્યાખ્યા —આ ઉપાદેય 

ને હેય છે એમ છે?  આવે નહીં... આવે તો ભાષાની પદ્ધર્ત  જેમ હોય એમ આ વે ને શાસ્ત્રમાં ? 
શાસ્ત્ર શાસ્ત્રની રીતે વ ાત કરે.  ભાષામાં આવે કેટલ ં?  ત્યાં દૃર્ષ્ટ મૂકીને એકા કાર થ વા જેવ ં છે , 
બસ એમ કહ્ય ં છે. સમજાણ ં  કાંઈ?  

તીક્ષ્ણ બ ર્દ્ધ  છે એવા આત્ માને ... આવા આત્મા ( માટે ) માથે ર્વશેષ ણ કયાિ. આ હાહ ા! 

‘ખ રેખર ઉપાદેય છે .’ ‘ખરેખર’  ઓલામાં આવ્ય ં  હત ંને? ખરેખર હેય છે, એમ આવ્ય ં  હત ં. 

ઉપાદેય નથી એ મ આવ્ય ં  હ ત ં. એ હેય છે એમ ન  કહ્ય ં, પણ ઉપાદેય નથી એમ કહ્ય ં. એમ નકાર  
કયો છે. હેય છે એમ  નહોત ં  કહ્ય ં. પાઠમાં  હેય ને ઉપાદેય  શબ્દ છે . ‘हयेमउ्पादयेम ्..’ 
મથા ળામાંય એમ છે. ‘ઉપાદેય નથી’ એમ કરીને અથિ કયો છે હેયનો.  આ ખરેખર ઉપાદેય  છે. 

સ્વ-ચૈતન્ય ભગવ ાન પૂણાિ નંદ ધ્ર વ જેમાં કમિ નથી, શરીર નથી, રાગ નથી  ને પયાિય નથી. એવો 
ભગવાન આત્મા, અંત મ િખ વળેલા જોગીને આ વો આત્ મા ઉપા દેયપ ણે  છે, એમ. ભાષા તો એ મ  
જ કહેને ? ઉપાદેય છે એટલે  એ ઉપાદેયપણે આ છે , એમ. સમજાણ ં કાંઈ? 
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વીતરા ગની વાત ં  છે બાપ ! આ સવિજ્ઞની હાજરી માં ... સવિજ્ઞ પરમેશ્વર કહેત ા હોય  

માગિને અને સાંભળતા હોય ઇન્દ્રો આદદ , એ માગિ કેવો હ ોય ! સમજાય છે? અને કેવા એ  

ર્વનયથી.. કેવા ર્વનયથી એને સાંભળે ! આહાહા! એ તો વીતરાગ કેવ ળજ્ઞાન ીની સભા છે. 

સાધારણ રાજસભા માં જાય  તો ય અમ ક જાતની અવ્યવસ્થા ન કરે , ર્વવેકથી જા ય  છે. આહા! 
પરમાત્મા જાણે કહે છે, સવિજ્ઞદેવ પર મેશ્વર જાણે ક હે છે અને સાંભળનાર જાણે સમ વસ રણમ ા ં 

બેઠો હોય અને સાંભળે  છે.  આહા હા!  ઓલામાં આવ્ય ં છે, નહીં? કા લ કાગર્ ળય ં ... કાલ વાંચત ો 
હતો. શ ં આમ પૈસા ઉઘરા વ વા આવ્યો હ શે . અહીં તો આત્મા માં પેસવાન ં કામ છે.  

પરમેશ્વરની વાણ ી–દદવ્યધ્વ ર્ન છૂટે છે , સાંભળનારા સાંભળે છે. દદવ્યધ્વર્નમાં એમ  

આવે છે કે ભાઈ ! જે પરદ્રવ્ યથી પરાઙ્મ ખ  થઈ ગયો છે ,  અમે પણ આત્મા છીએ છ તાં  અમારા થી 
પરાઙ્મ ખ  થયો છે. આ હાહ ા ! ક્યા વસંતલાલજી? તી થં કરની વ ાણીમ ાં એમ આવે છે કે જે મ ર્ન 

અમારાથી પરાઙ્મ ખ  થયો છે. પરાઙ્મ ખ નો અથિ ક ે અમારી સામે જોતો નથી . આહા હા! એવ ા 

આત્મા, જેને અંત મ િખ  તીક્ષ્ણ બ ર્દ્ધથી જોવાની જા ગૃર્ત થઈ છે , આવો વૈરાગ્યનો ર્શ ખામર્ણ  મોટો  
છે—એવાને એનો આત્મા  ઉપાદેય છે. આહાહા! એમ ભગવાન વાણી માં ફરમાવત ા  હતા.  

આહા હા! સમ જાણ ં કાંઈ?  આવા આત્ માને એ નો ‘આ આત્મા’  એની પયાિયમા ં આવી ઉ ગ્રતા 

પ્રગટી છે કે જેણે દ્રવ્યમાં પ કડ થઈને ર્સ્ થર થયો છે , એને એ ઉપાદેયરૂપે પદરણમી રહ્યો છે એ  
કહે છે. 

શ્રોતા : ખરેખર ઉપાદેય છે. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : ખરેખર ઉપાદેય , એ કહ્ય ંને ? અંદરમાં લીન થયો છે. આહા હા!  આમ 

ધારણામાં કરે કે આ ઉપાદેય નથી, આ ઉપાદેય છે ન ે આ ઉપાદેય નથી—એ ખરેખર ઉપાદેય ન  
થય ં. ઉપાદેય  તો વસ્ત  પકડી હોય ત્યારે ઉપાદેય કહેવા ય.  અને વસ્ત  લક્ષમાંથી છૂ ટી ગ ઈ તો એ 

ઉપાદેય નથી એમ કહેવા ય. સમજાણ ં કાંઈ?  એ બધી શૈલી ભાષા.... આમ ફ યો ને વળીને  

પદરણમન કરે ત્યારે  એને આ ઉપાદેય છે , લે! આ ઉપાદેય છે , વળી પયાિય  એને ઉપાદેય કરે છ ે 
એવો પણ ભેદ છે નહીં. 

આ રામ નવમી છે આજ. રામચં દ્રજી પ રુષોત્તમ પ રુષ હતા એનો આ જન્મદદન છે . 
લ્યો, મોક્ષે પરમાત્ મા પધા યાિ છે, ર્સદ્ધ ભગવાન થઈ ગયા છે. સમ જાણ ં કાંઈ?  આ બીજી રીત ે 

ચીતયાિ કે કતાિ, એ નહોતા. એ આ આત્મામાં પ રુષોત્તમ પ રુષ હતા. આહાહા? રા જમાં હતા, 

પણ તેન ા આત્મામાં ધ્યાન  (હત ં) અને નીર્તની અલૌદકકતા હતી. રામરાજ્ય કહે વાય છે ને ? 
ઉપમા દી જાતી હૈ. ઓહો હ ો! રામ એ ટલે શ ં?  જેનો આત્મા રં ગાઈ ગયેલ ો આત્ મા માં.. ર્વ કલ્પ  

હતો ત્યાં સ ધી રાજમાં દે ખાતા , ર્વકલ્પ  છૂ ટીને ઠયાિ, જાઓ. ‘સાદદ-અનંત અનંત સમાર્ધ 

સ ખમાં..’ જેના જન્મ સફ ળ છે . જેણે જન્મીને મરણ કય ાિ નથી, મરણ કયાિ એને કહ ીએ કે ફરીન ે 
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ભવ ધારણ કરે. મરણ  એને  કહીએ કે જે ફરીને ભવ ધારણ કરે, એમ. અને જન્મ્યા પછી મરણ  
શ ં, મ ર્ક્ ત થઈ ગઈ. હા, મ ર્ક્ત મરણની. આહા હા! 

કહે છે, અરે! આવા આત્મા ને ... પાઠ છે ને જ ઓને ? हयेमवुादयेमप्पणो अप्पा... એમ 
શબ્દ છે. બીજ ં પદ છે. उवादयेमप्पणो.. પોતાનો આત્મા, એમ શબ્દ છે . ચોથા....  પોતાનો 

આત્મા આ વો ઉપા દેય છે એટલે  અંતે  એકા કાર થઈ ગ યો છે. આહાહા ! આ તો મ ર્નની વ્યાખ્યા 

કરી, પોતે મ ર્ન છે એટલે. નહીંતર  સમ્યગ્દશિનમાં પણ એ જ વાત છે. પણ મ ર્ન તો ઉત્કૃષ્ટ , 
વૈરાગ્ય પ ણ ઉત્કૃષ્ટ  છે ને , લીનતા ઉત્કૃષ્ટ છે, અલૌદક ક દશા છે. એકલી નગ્નદશા–દદગંબર દશા,  

અંતર ને બાહ્ય બેય. અંતરમાં મશગ લ... વસ્ત  પરમ આત્મતત્ત્વને એકને  જ પકડીને અન ભ વ 
કરી રહ્યો છે ઉ ગ્રપણે . સમજાણ ં કાંઈ? 

હવે કહે છે... ઓલામાં આવ્ય ં ને ત્રીજ ં પ દ? આ બીજા પદની વ્યાખ્યા થઈ. 

जीवातदबतहत्तच्च ं हयेमवुादयेमप्पणो अप्पा.. હવે , कम्मोपातधसमबु्भवर्गणुपज्जाएतहं वतदतरत्तो.. 
એની વ્યાખ્યા ચાલે છે.  જ ઓને! ટી કા તે ટી કા પણ કેવી છે! હવે, ઉદયાદ દ ચાર ભાવાં તરોન ે 

અગોચ ર હોવાથી... એ કમિ ની ઉપાર્ધના ર્નર્મત્તના ચાર ભાવ છે . એમાંથ ી કાઢ્ ં એ. ઉપર છે 

ને? कम्मोपातधसमबु्भवर्गणुपज्जाएतहं... કમિના ર્નર્મત્ત ને ર્નર્મત્તના અભાવથી ઉત્ પન્ન થયેલી 
પયાિય , એનાથી વ્યર્તરેક છે  આહા હા! સ મજાણ ં કાંઈ? શ ં કહ્ય ં  એ? આત્મામાં કમિ ન ં ર્નર્મત્ત ને 

રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય , ર્નર્મત્તનો અભાવ—ઉપશ મ ને ક્ષયોપશમ ને ક્ષાર્યકભાવ થાય —એ  

બધા કમિની ઉપાર્ધની  કે અ ભાવની ર્નર્મત્તની અપેક્ષા છે એવી જે ગ ણપયાિય , એનાથી ર્ત્ર કા ળી 
દ્રવ્ય વ્યર્તરેક છે–જ દો છે. સમજાણ ં કાંઈ?  એય ! સેઠી બોલતા નથ ી. ક્યા કહા? પાઠ છે ને ? 
કમિ ઉપાર્ધથ ી ઉત્પન્ન થયે લા ગ ણપયાિય ... 

શ્રોતા : .... વાત હતી ને ચાર ક્ યાંથી આવી ગય ા? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : ચારેય આવી ગયા એમ ાં. અપેક્ષા, જેને ક્ષાર્યકમ ાં પણ કમિના ક્ષયની 
અપેક્ષા રહી. એવી અપેક્ષા  જેમાં નથી એવો પરમ સ્વભાવભા વ એ ચાર ભાવ ની અપેક્ષા  

ર્વનાનો છે. આહાહા! કેવ ળજ્ઞાન ક્ષાર્ય ક પયાિય એ  પ ણ જેનામાં નથી... એનાથી વ્યર્તરેક  
કીધ ં ને? સમજાણ ં કાંઈ?  

આત્મા તો મહા  ભગવાન છે, પૂરો ભગવાન છે , ઉત્કૃષ્ટ  છે, જેને પયાિયમાં આવવ ંય 

નથી. આહા હા! એવો જે ધ્ર વ ભગવાન સ્વદ્રવ્ય એ ચારે  ઉદય ભાવ આદદ છે... ઉદય એટલે આ 
ગર્ત આદદ. આવે છે ને તત્ત્વાથિસૂત્ર માં? ઉ દયભાવ ના બો લો આ વે છે, ક્ષય ો પશમના ૧૮, 

ઉદયના ૨૧—એ મ કાંઈક  આવે છે. ઉપશમના બે,  ક્ષાર્યકન ા નવ. એ બધા  ભાવાંતરો ... 

ભાવાંતરો એ ટલે અનેરા ભાવ. ભાવાંતરો=(ભા વ)+અંતર એટલે અનેરા ભાવ. પરમ 
સ્વભા વભા વ સ્વદ્રવ્ય એની  અપેક્ષાએ ચ ાર  ભા વ અને રાભાવ છે.  નીચે છે નો ટ.  ‘ભા વાંત રો = 
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અન્યભ ાવો.’ અંતર  એટલે અનેરા. ‘( ઔદર્યક , ઔપશર્ મક, ક્ષાયોપશર્મક અને ક્ષાર્યક —એ 
ચ ાર ભ ાવો પરમપ ાદરણાર્ મ ક ભા વથી અન્ય હોવ ાને લ ીધે ...’ ધ્રૌવ્યસ્વરૂપ ભ ગવાન  આત્મા પર મ 

સહજ સ્વભ ાવ એવ ા ભાવ ની અપેક્ષા એ આ ચાર ભાવ અન્ય છે તેથી ‘ભા વાંતર ો કહ્યા છે.’ 

પરમ સ્વભ ાવ ધ્ર વ સ્વભાવ ર્નત્યાંનંદ , પયાિય ર્વનાનો એવા સ્વભાવભ ાવની અ પેક્ષાએ ચાર  
ભાવ અનેરા ભાવ છે, આ ભાવની અપેક્ષાએ અનેરા ભાવ કહ્યા છે. આહાહા! ઘ ણ ં ઝીણ ં. ક્યાં 

ઓલ ં  જાડ ં ગય ં  ને પાછ ં આ ઝીણ ં આવી ગય ં. આહા! સ મજાય છે કાંઈ? 

કહે છે કે જે વ સ્ત  ભગ વાન આત્મા સ હજભાવ , ધ્ર વ ભાવ સહજભ ાવ છે, એ મને એમ 

છે—એવો જે ર્ત્ર કા ળી પરમ સ્વભા વભા વ એની અપેક્ષા એ પયાિયના ચાર બોલ એ અનેરો  ભાવ 

છે. આનાથી અનેર ો ભાવ છે. ક્ષાર્યકભ ાવ પ ણ પરમસ્વભાવભા વથી અનેરો  ભા વ  છે–ભાવાંતર  
છે. આહા હા! એ ક કો ર કહે કે કેવળજ્ઞાનની પયાિય અભેદ થઈ ગઈ  હવે . ધ્યેય ર્નશ્ચય  શ ં? 

સમજાણ ં કાંઈ? ભગવાન સ્વભા વભા વ પરમભાવ પરમપાદરણા ર્ મકસ્વભાર્ વકભ ાવ જેન ં છ ે  

પણ ં..  છે પ ણ ં .. છે પ ણ ં  જ છ,ે બસ.  એમાં આ હત ં ને નાશ થય ં ને ઉત્પન્ન થય ં છે—એવ ં કાંઈ છ ે 
નહીં. એવ ા પરમ સ્વભા વભ ાવ એની અપેક્ષાએ ચાર  ભાવ—કે વળજ્ઞાનભા વ, કે વ ળદશિનભા વ, 

ક્ષાયોપશર્ મક સ મદકત ભા વ  (આદદ) એ બધો ભા વ અનેરો  ભાવ છે. ઓહોહો!  પ ણ્ય-પાપને 

પરભાવ ક હેવા, અ હીં તો ક્ષાર્યકસમદ કત ને અનેરો  ભાવ કહેવો. એ પરભા વ છે. પરભાવની  
વ્યાખ્યા? જ્ઞાયક ર્ત્ર કાળી સ્વભાવભા વની અપેક્ષા એ એ સ્વભા વ નહીં , પરભાવ છે. સમજાણ ં 
કાંઈ? 

‘પર મપાદરણ ાર્મકભા વ જેનો સ્વભા વ છ ે એવ ો કારણપ રમાત્ મા’ ચાર ભાવાંતરોને 

અગમ્ય છે. અગમ્ય એટલે ચાર ભા વની પયાિય એમ ાં આવતી ન થી. સ મજાણ ં કાંઈ?  એ ચાર  

ભાવની પયાિય એમાં જતી નથી  અથવા ચ ાર ભ ાવનો આ શ્રય લેતા લાભ  થતો નથી. 
પરમસ્વભાવભ ાવનો આ શ્ર ય લે  તો લાભ થાય . લાભ સવાયા ત્યાં છે. આ બધા ધૂળના લાભ 

માટે ફરે છે ને ? નહીં? કલકત્તા, મ ંબઈ ચારે કોર રખ ડે છે . લાભ માટે રખડતા હશે કે નહીં? 

લાભ માને છે. અ હીં તો કહે છે કે આ ર ાગ થય ો એ પણ લાભ નથી , લે! તીથં કરગોત્રનો લાભ  
થયો એ લાભ નહીં હોં. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ!  પોતાનો સનાથ ભગવાન આત્ મા ધ્ર વ એની 

અપેક્ષાએ ચાર ભાવ અનેરા  ભાવ છે, એને અહીં કારણપરમાત્મા કહે છે.  ઓલા ચાર ભાવથી  

અનેરો આ અને  આનાથ ી અનેરા ચાર.  અનેરો કારણ પરમાત્મા એ જ આ દરણીય છે. ર્વશેષ 
આવશે. 

(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગ રુદેવ !) 
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