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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, પ્રન(ક્રમણ, પ્ર્યાખ્યાિ, આલોચિા, પ્રાયનિ(, સમાનિ, 
ભક્ક્(, 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  
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અષ્ટ્પ ાહ ડ” એક દાશતસનક ગ્રુંથ છે, જેમાું િમ્યક્ રત્નત્ર ય એક જ મોક્ષમ ાગત છે એની દઢતાપૂવતક 

સ્થાપના કરેલ છે. 

આ નિયમસાર પરમાગમ મુખ્ય્વે મોક્ષમાગયિા નિરુપચાર નિરૂપણિો અિુપમ ગ્રંથ છે. 

“નિયમ” એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય (ે અથાય(્ ર્િત્રય. “નિયમસાર” એટલે નિયમિો 
સાર અથાય(્ શુદ્ધ ર્િત્રય. આ શુદ્ધ ર્િત્રયિી પ્રાનિ પરમા્મ(ત્ત્વિો આશ્રય કરવાથી ત થાય છે. 

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

નિરંતિ ટંકો્કીણય શાશ્વ( એકરૂપ શુદ્ધદ્રવ્યસામાન્ ય (ે પરમા્મ(ત્ત્વ છે. (ે ત શુદ્ધ અં(:(ત્ત્વ, 
કારણપરમા્મા, પરમપારરણાનમક ભાવ વગેરે િામોથી કહેવાય છે. આ પરમા્મ(ત્ત્વિી ઉપલક્ધિ 

અિારદ કાળથી અિં( અિં( દુુઃખિે અિુભવ(ા જીવે એક ક્ષણમાત્ર પણ કરી િથી અિે (ેથી સુખ 

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

આ શાસ્ત્રમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવિી પ્રાકૃ( ગાથાઓ પર (ા્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃ( 
ટીકા લખિાર મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરદેવ છે. (ેઓ શ્રી વીરિંરદ નસદ્ધાં(ચક્રવ(ીિા નશષ્ય છે 

અિે નવક્રમિી ૧૩મી શ(ાધદીમાં થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરદેવે ભગવાિ શ્રી 

કુંદકુંદાચાયયદેવિા હૃદયમાં રહેલા પરમ ગહિ આધ્યાક્્મક ભાવોિે પો(ાિા અં(રવેદિ સાથે 
મેળવીિે આ ટીકામાં સ્પષ્ટ રી(ે ખુલ્લા કયાય છે. આ ટીકામાં આવ(ાં કળશરૂપ કાવ્યો અન(શય મિુર 

છે અિે અધ્યા્મ મસ્(ીથી (થા ભક્ક્(રસથી ભરપૂર છે. ટીકાકાર મુનિરાજે ગદ્ય (ેમ ત પ દ્યરૂપે પરમ 

પારરણાનમક ભાવિે (ો ખબૂ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટીકા જાણે કે પરમ પારરણાનમક ભાવિું અિે 
(દાક્શ્ર( મુનિદશાિું એક મહાકાવ્ય હોય (ેમ મુમુક્ષુ હૃ દયોિે મુરદ( કરે છે. સંસાર દાવાિળ સમાિ 

છે અિે નસદ્ધદશા (થા મુનિદશા પરમ સહજાિંદમય છે--એવા ભાવિું એકિારું વા(ાવરણ આખી 

ટીકામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિવરે અલૌરકક રી(ે સર્જયુય છે અિે સ્પષ્ટપણે દશાયવ્યું છ ે કે મુનિઓિી વ્ર(, 
નિયમ, (પ, બ્રહ્મચયય, ્યાગ, પરરષહતય ઇ્યારદરૂપે કોઈ પણ પરરણન( હઠપૂવયક, ખેદયુક્(, 

કષ્ટતિક કે િરકારદિા ભયમૂલક હો(ી િથી પણ અં(રંગ આક્્મક વેદિથી થ(ી પરમ પરર(ૃનિિે 

લીિે સહજાિંદમય હોય છે. 

શ્રી નિયમસારમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવે ૧૮૭ ગાથાઓ પ્રાકૃ(માં રચી છે. (ેિા પર શ્રી 

પદ્મપ્રભમલિારરદેવે (ા્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃ( ટીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શી(લપ્રસાદજીએ મૂળ 
ગાથાઓિો (થા ટીકાિો નહંદી અિુવાદ કયો છે. શ્રી રદગંબર જૈિ સ્વાધ્યાય મંરદર ટરસ્ટ દ્વારા આ 

નિયમસારિી મૂળ ગાથાઓ, (ેિો ગુતરા(ી પદ્યાિુવાદ, સંસ્કૃ( ટીકા અિે (ે ગાથા- ટીકાિો અક્ષરશુઃ 
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ગુતરા(ી અિુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. આ શાસ્ત્ર જીમાું પ્રસતપાદદત સવષયવસ્ત ન ે નીચે મ જબના 

બાર અસધક ારો માું પ્રસ્ ત ત કરવામાું આવેલ છે.  

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

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

અસધકાર, (૧૧) સનશ્ચય પરમ આવશય ક અસધકાર, (૧૨ ) શ દ્ધોપયોગ અસધકાર. 

આ નિયમસાર ગ્રું થ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને અત્યુંત સપ્ર ય હતો. આચાયતદેવે સનજભાવન ા  સનસમતે્ત 

રચના કરેલ હ ોવા થી કા રણ પરમાત્માને ખૂબ જ ઘૂુંટ્યો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પો(ાિા આચાયય ગુરુવરિી 

ઉ્કૃષ્ટ સાિિા યાદ કરાવ(ું. તેમને તેન ી ઉપર ખૂબ જ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હ તો અને જાહેરમાું 
ઘણીવાર તેન ી ઉપર પ્ર વચન પણ કયાત હતા. આ પ્રવ ચનોમાું થી આપણી પા િે છ વખતના 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 ા માગતમાું આ ગળ વધે. 

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

પૂર્જયશ્રીએ છ-છ વાર જાહેર સભામાં લીધ ું હત ું. આ ગ હન પ્રવચનો અત્રે અક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્ત ત  
કરવામાું 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 

કરવામાું અમ ો અિમ થત છી એ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીન ી દદવ્યદેશનાની જાળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈટ્ 

(www.vitragvani.com) (થા 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 વતતમાનના 

આધ સનક િાધનો દ્વારા પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી દ્વારા િમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનન ો બહ ોળો લાભ િા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 

કરવામાું આ વી રહ્યા છે. (ેમાંથી નિયમિો સાર ભાગ-૨માં અત્રે (૩) શ દ્ધભાવ અસધકાર અિે .૪) 

વ્યવહાર ચાદરત્ર  અસધકાર પરના િળુંગ ૩૮ પ્રવચન ો પ્રસ્ત ત કરતાું હષતની લ ાગણી અન ભ વી રહ્યા  
છીએ. 

http://www.vitragvani.com/


[6] 

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

નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. તેમજ શ્રી દદગુંબર જૈન 
સ્વાધ્ય ાયમુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગ ઢે આ ઉમદા કાયતને અસવર તધારાએ ચાલ  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 ગ્રુંથારૂઢ કર વાન ું 

કાયત શ્રી સનજેશ જૈન, સોિગઢ દ્વારા કર વામ ાું આવે લ છે. પ્રવચનોને તપાિવાન ું કાયત શ્રીમતી 
પારુલબેિ શેઠ, નવલે પાલાય શ્રી દદનેશભાઈ શાહ, નવલે પાલાય, શ્રી અત લભાઈ જૈન , મલાડ અને 

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

કરે છે.  

સ્જનવાણી પ્રકાશનન ું કાયત ગુંભીર તથા જવ ાબદારીપૂણ ત હોવાથ ી અત્યુંત જાગૃસતપૂવતક તથા 

ઉપયોગની એ કા ગ્રતાપૂવતક કરવામાું આ વેલ છે. તેમ છતાું પ્રકાશન કાયતમાું પ્ર માદ વશ કે અજાગૃ સત વશ  
કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સત્ર કાળવતી વ ીતરાગ દે વ-શાસ્ર-ગ રુ પ્રત્યે 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 
આત્મકલ્યાણને િાધે એવ ી ભાવના િા થે સવરામ પા મીએ છીએ. ઇસત સશવમ્.  

ટ્રસ્ ટ્ીગણ 

શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમ ાસથત ક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ 
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[9] 

અધ્ યાત્મય ગિ જ તક પ ૂજ્ય િદ ગ રુ દેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િ ુંસક્ષિ જી વન પ દરચય 
 

ભારતદેશના ગ જરાત રાજ્ યમાું ભાવનગર સ્જલ્લાના “ઉમર ાળા ગામમ ાું 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 અુંધકાર મય કસ ળકા ળમ ાું આ તેજ સ્વી કહાનિૂયતનો ઉદય થયો. 

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

તેર વષતની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાન થી સપ તાજી િાથે પાલેજ જવાન ું થાય છે. ચાર વ ષત બા દ 
સપ તાજીનો સ્વ ગતવાિ થતાું િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગીદા ર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપ ારની 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 વ્યાપ ાર 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 લી લા 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 : “સશવર મણી રમનાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણી િ વષતની ઉંમર થી તો રાસત્ર ના આહાર, પાણી તથા અથાણ ાુંનો ત્યાગ કરે છે. િત્યની 
શોધ મા ટ્ે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષતની ય વા વ યે દ કાનનો પદરત્ય ાગ કરે છે અને ગ રુ પાિે 
આજીવન-બ્રહ્મચયત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) જન્મનગરી 
ઉમરા ળા માું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાધમી ઓના સવશાળ જનિ મ દાયન ી હાજર ીમાું સ્થાન કવાિી િુંપ્રદાયની 
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દીક્ષા અુંગીકાર કરે છે. દી ક્ષા િમયે હાથી પ ર બેિવ ા જતાું ધોસતય  ું ફાટે્ છે. તીક્ષ્ણ બ સદ્ધન ા 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 અભ્ય ાિ માત્ર ચાર વષતમાું જ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મો ટ્ી 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 દઢતાપૂ વતક સિુંહગજતન ા કરે છે “જીવ પોતાથી સ્વતુંત્ર પણે 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 મહાવી ર પ્રભ ના સ્જનશાિન-ઉદ્ધારન ો અને હજારો મ મ ક્ષ ઓના મહાન 
પ ણ્ય ોદય િૂચક એક મુંગળકારી પસવત્ર પ્રિુંગ બને છે. 

૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસધન ી કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમ દ્ ભગવત્ ક ુંદક ુંદ ાચાયતદે વ સવરસચત િમયિાર 
નામન ું મહાન પરમાગ મ દા મનગર માું દામો દર શેઠ દ્વાર ા પ ૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીના હસ્તક મળમ ાું આવે છે 
અને આ પસવત્ર પ રુષના અુંતરમાુંથ ી િહજ જ ઉદ્ગ ા ર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થવાન ું 
શાસ્ત્ર છે.” એન ું અધ્યય ન 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 હૃદયન ી 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. ત્યારબ ાદ શ્રી પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્યગ્જ્ઞાન દીસપ કા, વગેરે 
દદગુંબર શાસ્ત્રોના અભ્ય ાિથી ૧૩ વષત િ ધી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બા દ તેઓશ્ર ીને સનઃશુંક સનણ તય 
થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈનધમત જ મૂળ માગત છે અને ત ેજ િત્ ધમત છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈક 
અને બ હાર માું વેશ કુંઈક એવી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખૂબ જ મનોમુંથન 
બાદ િુંપ્રદાય છોડ વાનો સનણ તય કરે છે. 

પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપ ાિ કરતાું કરત ાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા 
નામના એકાુંત મ કાનમાું મહાવીર જન્મક લ્યાણ 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 અભ્યાિ 
કયો. તેમાુંથ ી ૩૮ ગ્રુંથો પ ર િભામાું પ્રવચનો કયાત, જેમાું િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વખત અધ્યાત્મવષાત 
કરી છે. પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, પરમાત્મપ્રકાશ, સનયમિાર, 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 દીઘતદ્રસષ્ટ્ને 
કારણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ િ ધી સનયસમત 
રીતે ટ્ેપ માું ઉતારી લેવામાું આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે ૯૦૦૦ થી વધ  પ્રવચનો 
િ રસક્ષતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મુંગલવાણી દેશ-સવદેશના તમામ મ મ ક્ષ મુંડ ળોમાું તેમજ લાખો સ્જજ્ઞાિ   
મ મ ક્ષ ઓના ઘેર-ઘેર ગ ુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પુંચમ 
કાળન ા અુંત િ ધી આ દદવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાું પ્રબળ સનસમત્ત થશે. 

આ મહાપ રુષનો ધમતિુંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મ મ ક્ષ ઓને સનયસમત 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 સનયસમત 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 ચૈતન્યસવહારી 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 ચાલી 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 િુંસ્કારોન ું 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 સ્જનમુંદદરમાું 
કહાન ગ રુના મુંગળ હસ્તે શ્રી િીમુંધરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણ ક સવસધપ ૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે િમયે 
િૌરાષ્ટ્ર માું માુંડ ચાર-પાુંચ દદગુંબર સ્જનમુંદદરો 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 
સ્જનમુંદદરમાું અડધો કલ ાક ભસ્તત થાય છે, જેમાું સ્જનવરભતત ગ રુરાજ હુંમેશા હાજર રહે છે. 
ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભાવવાહ ી ભસ્તતપાન 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 સ્જનમુંદદરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ 
વીતરા ગમાગત પ્રવતતક િત્પ રુષના પસવત્ર કર કમ ળ દ્વારા થઈ. 

જન્મમરણ થી રસહત થવાન ા િુંદેશા સનરુંતર િુંભળા વનાર આ ચૈતન્યસવહારી 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 આત્મજ્ઞ િુંતપ  રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાય ક ભગવાનન ા અુંતરધ્યાનમાું એકા ગ્ર 
થયા, અતીસન્દ્રય આનુંદકુંદ સનજ પરમાત્મતત્ત્ વમાું લીન થયા. િાુંજે આકાશન ો િૂયત અસ્ત થયો, ત્યારે 
િવતજ્ઞપદના િાધક િુંતે ભરતક્ષેત્રથી 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 વ્યસ્તત હ તા. તેમના 
બહ મ ખ ી વ્યસ્તતત્વની િૌથી મોટ્ી 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; 
પસવત્રતા અને પ ણ્યનો િહજ યોગ આ કસળકાળમાું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યુંત સનયસમત 
દદનચયાત, િાસ્ત્વ ક અને પદરસમત આહાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કો મળ હૃદય, તેમના 
સવરલ વ્યસ્તતત્વના 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 સનુંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાધનામાું જ તત્પ ર રહેતા. ભાવસલુંગી 
મ સનઓના તેઓ દાિાન દાિ 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 ૂસતના આધારે, િાસતશ ય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, ય સ્ત ત ને ન્યાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્ય ો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્રતા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચય-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 મોક્ષના 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 
.૩) શુદ્ધભાવ અનિકાર 

૩૩ ૦૫-૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૧૦ િોમવ ાર ૩૮ - ૦૧-૦૯ 
૩૪-૨ ૧૦-૯-૧૯૬૯ શ્રાવણ વદ ૧૪ બ ધવાર ૩૮ ૫૪ ૧૦-૨૨ 
૩૪-૩ ૧૦-૯-૧૯૬૯ શ્રાવણ વદ ૧૫ ગ રુવાર ૩૯ ૫૫ ૨૩-૩૫ 
૩૫ ૦૭-૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૧૨ બ ધવાર ૪૦ ૫૫ ૩૬-૪૭ 

૩૬-૪ ૧૨-૦૯-૧૯૬ ૯ ભાદરવા સુદ ૧ શુક્રવાર ૪૦ ૫૫ ૪૮-૬૦ 
૩૬-૫ ૧૩-૦૯-૧૯૬ ૯ ભાદરવા સુદ ૨ શસનવાર ૪૧ ૫૬-૫૭ ૬૧-૭૩ 
૩૬-૬ ૧૪-૦૯-૧૯૬ ૯ ભાદરવા સુદ ૩ રસવવા ર ૪૧ - ૭૪-૮૭ 
૩૭ ૦૯-૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર  િ દ ૧૪ શુક્રવાર ૪૧ - ૮૮-૯૯ 
૩૮ ૧૧-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૩ શુક્રવાર ૪૧ ૫૮-૫૯ ૧૦૦-૧૧૦ 
૩૯ ૧૨-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૪ શસનવાર ૪૨ - ૧૧૧-૧૨૧ 
૪૦ ૧૩-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૫ રસવવા ર - ૬૦ ૧૨૨-૧૩૧ 
૪૧ ૧૪-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૬ િોમવ ાર ૪૩ ૬૧ ૧૩૨-૧૪૧ 
૪૨ ૧૫-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૭ મુંગળવાર ૪૩ ૬૨ ૧૪૨-૧૫૪ 
૪૩ ૧૭-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૯ ગ રુવાર ૬ ૩-૬ ૮ - ૧૫૫-૧૬૪ 
૪૪ ૧૮-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૧૦ શ ક્રવાર ૪૪ - ૧૬૫-૧૭૩ 
૪૫ ૧૯-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૧૧ શસનવાર ૪૫-૪૬ ૬૯ ૧૭૪-૧૮૪ 
૪૬ ૨૦-૦૬ -૧૯૭૧ ર્જયેષ્ઠ વદ ૧૨ રસવવા ર ૪૭ ૭૦-૭૧ ૧૮૫-૧૯૫ 
૪૭ ૨૧-૦૬ -૧૯૭૧ જ્યેષ્ઠ વદ ૧૩ િોમવ ાર ૪૮-૪૯ ૭૨ ૧૯૬-૨૦૬ 
૪૮ ૨૩-૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧ બ ધવાર ૪૯-૫૦ ૭૩ ૨૦૭-૨૧૬ 
૪૯ ૨૪-૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૨ ગ રુવાર ૫૦ - ૨૧૭-૨૨૭ 
૫૦ ૨૫-૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૩ શ ક્રવાર ૫૦-૫૫ ૭૪ ૨૨૮-૨૩૯ 
૫૧ ૨૬ -૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૪ શસન વાર ૫૧-૫૫ - ૨૪૦-૨૫૨ 
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૫૨ ૨૭-૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૫ રસવવાર ૫૧-૫૫ ૭૫ ૨૫૩-૨૬૩ 
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(૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર અસધક ાર 
૫૪ ૨૯-૦૬ -૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૭ મુંગળવાર ૫૭-૬ ૦ ૭૭-૭૯ ૨૭૬-૨૮૬ 
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૫૬ ૦૨-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૯ શ ક્રવાર ૬ ૧ ૮૦-૮૨ ૨૯૯-૩૧૦ 
૫૭ ૦૩-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧૦ શસનવાર ૬ ૨ ૮૩-૮૪ ૩૧૧-૩૨૨ 
૫૮ ૦૪-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧૧ રસવવાર ૬ ૩ ૮૫ ૩૨૩-૩૩૪ 
૫૯ ૦૫-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧૨ િોમવ ાર ૬ ૪ ૮૬ ૩૩૫-૩૪૬ 
૬૦ ૦૬ -૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧૩ મુંગળવાર ૬ ૪-૬ ૫ ૮૭-૯૦ ૩૪૭-૩૫૭ 
૬૧ ૦૭-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ િ દ ૧૪  બ ધ વાર ૬ ૬ -૬ ૭ ૯૧ ૩૫૮-૩૬૮ 
૬૨ ૦૯-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૧ શ ક્રવાર ૬ ૮-૬ ૯ ૯૨-૯૪ ૩૬૯-૩૮૦ 
૬૩ ૧૦-૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૨ શસનવાર ૭૦-૭૧ ૯૫-૯૬ ૩૮૧-૩૯૩ 
૬૪ ૧૧-૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૩ રસવવા ર ૬૯-૯૯ - ૩૯૪-૪૦૪ 
૬૫ ૧૨-૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૪ િોમવ ાર ૭૨ ૧૦૦-૧૦૨ ૪૦૫-૪૧૫ 
૬૬ ૧૩-૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૬ મુંગળવાર ૭૩-૭૪ ૧૦૩-૧૦૪ ૪૧૬-૪૨૬ 

(૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર અસધક ાર (૫) પરમાથત પ્રસતક્રમણ અસધકાર 
૬૭ ૧૪-૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૭ બ ધ વાર ૭૫-૭૬ ૧૦૫-૧૦૮ ૪૨૭-૪૩૭ 
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ચૈત્ર સુદ ૧૦, સોમવાર, તા. ૫-૪-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૩૮, પ્રવચન નં. ૩૩ 

 

ફરીને લઈએ થોડી ગાથા. .... નનયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકારની ગાથા પહેલી. આડત્રીસ 
છે ને પહેલી?  

जीवादिबदित्तच्च ंियेमवुाियेमप्पणो अप्पा । 

कम्मोपादिसमबु्भवगणुपज्जाएदिं वदिदित्तो ।।३८।। 

હૈ હેય સબ બનહતત્ત્વ યે જીવાદિ, આત્મા ગ્રાહ્ય હૈ, 

હૈ અરુ કમમસે ઉત્પન્ન ગુણપયામયસે વહ બાહ્ય હૈ।।૩૮।। 

ટીકા : યહ હેય ઔર ઉપાિેય તત્ત્વકે સ્વરૂપકા કથન હ.ૈ થોડો સૂક્ષ્મ નવષય છે. કલ તો 
ચલા થા એક ઘંટેમેં િસ નમનનટ કમ–પચાસ નમનનટ. 

જીવાદિ સાત તત્ત્વોંકા સમૂહ પરદ્રવ્ય હોનેકે કારણ વાસ્તવમેં ઉપાિેય નહીં હૈ. ક્યા 
કહતે હૈં? શુદ્ધભાવ જો નત્રકાળી ધ્રુવ ઉસકે નસવા સાત તત્ત્વ (જો) જીવકી વતમમાન પયામય હૈ.... 

પુણ્ય-પાપ, આસ્રવ, બંિ, સંવર, નનર્મરા, મોક્ષ—યે સાતોં પયામય હૈં, પયામય. યે બનહતમત્ત્વ હૈ. 

અંતતમત્ત્વ જો ધ્રુવસ્વરૂપ ઉસસે બાહ્ય તત્ત્વ હૈ. ઉસ કારણસે વહ બાહ્યતત્ત્વ હેય હૈ. હેય હૈ ઐસા 
ન કહકર ‘ઉપાિેય નહીં હૈ’ ઐસા કહા. પાઠમેં તો ‘હેય’ ઐસા શબ્િ હૈ. ભગવાન આત્મા 

દકસકો કહતે હૈં યહાં? પણૂમ શુદ્ધ ધ્રુવ, એક સમયમેં ધ્રુવસ્વરૂપ જર્સમેં સંવર, નનર્મરા, મોક્ષ 

આદિ પયામયકી નાજસ્ત હૈ. ઐસે અંતર-આત્મા... શુદ્ધભાવ હૈ ન? શુદ્ધ. શુદ્ધભાવકા અથમ, 
પયામયકી બાત યહાં હૈ નહીં. નત્રકાળી શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ, સદૃશભાવ, આદિ-અંત જબનાકા 

પદરણામી સ્વભાવભાવ જ્ઞાયક વહ શુદ્ધભાવ. ઇસકે નસવા પયામયમેં પુણ્ય-પાપ, આસ્રવ, બંિ, 
સંવર, નનર્મરા, મોક્ષ વહ શુદ્ધભાવ નહીં. પંદડતજી! આહાહા! સૂક્ષ્મ તત્ત્વ ઐસા હૈ.  

જીવાદિ સાત તત્ત્વોંકા સમૂહ પરદ્રવ્ય હોનેસે અથામત્ યે શુદ્ધભાવ ન હોનેસે, નત્રકાળી 

શુદ્ધભાવ ન હોનેસે વાસ્તવમેં–ખરેખર ઉપાિેય નહીં હૈ, ય ેઆિરણીય હૈ હી નહીં. આહાહા! 
સમર્મેં આયા? પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ વહ તો રાગ હૈ, વહ તો આિરણીય નહીં, પણ સંવર, 

નનર્મરા, મોક્ષકી પયામય વહ ભી આિરણીય નહીં. ક્યોંદક વહ પયામયમેં લક્ષ જાતા હૈ તો નવકલ્પ 

ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઔર પયામયમેંસે પયામય નયી આતી નહીં. ઉસ કારણસે સાત તત્ત્વકો–
પયામયકો... ‘જીવાદિ’ એમ છે ને? जीवादिबदितच्च.ं. એક સમયકી પયામય, રાગ-દ્વેષ, સંવર, 

નનર્મરા, મોક્ષ આદિ સબ બનહતમત્ત્વ નગનનેમેં આયે હૈં, વે પરદ્રવ્ય હૈં. કહો, ઠીક. આહા! વહ 

અપના નનર્ શુદ્ધભાવ નત્રકાળી સ્વદ્રવ્ય નહીં. નત્રકાળી શુદ્ધભાવ વહ સ્વદ્રવ્ય હૈ. સમજાય છે 
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કાંઈ? વહ જીવાદિ સાત તત્ત્વોંકા સમૂહ પરદ્રવ્ય હોનેકે... િેખો! ઓહોહો! િેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર પર, 
પંચ પરમેષ્ઠી પર, પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ પર, સંવર-નનર્મરા-મોક્ષ પર—યે પરદ્રવ્ય હૈં. ઉસ 

કારણસે—પરદ્રવ્ય હોનેકે કારણસે—વાસ્તવમેં યે આિરણીય નહીં. ઉસ તરફમેં એકાગ્રતા કરને 
લાયક નહીં. 

સહર્ વૈરાગ્યરૂપી મહલકે નશખરકા જો નશખામણી હૈ... સ્વયં મુનન હૈં ન? દિગંબર સંત 

ર્ંગલવાસી હૈં ટીકાકાર પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ. મુનન તો નગ્ન રહતે થે, ર્ંગલમેં રહતે થે ઔર 
અંતર ધ્યાન આનંિમેં રહતે થે. અંતર ધ્યાન અતીનરદ્રય આનંિકા શુદ્ધભાવ ઉસમેં નમટ લગાકર 

ઉસમેં લીન રહતે થે. પાચં મહાવ્રતકા નવકલ્પ ભી આિરણીયરૂપ નહીં માનતે થે. સમર્મેં 

આયા? તો ઐસે સહર્ વૈરાગ્યરૂપી મહલકે નશખરકા જો નશખામણી... કૈસા હ?ૈ ‘મૈં’ ઐસે 
પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ મુનન કહતે હૈં. આત્માકા શુદ્ધ અજસ્તત્વ સ્વભાવ ઉસકે આશ્રયસે જો દૃનિ, 

જ્ઞાન આદિ હુએ ઔર પરસે અભાવ, રાગકે અભાવસે જો વૈરાગ્ય હુઆ—ઐસા સ્વભાનવક 
વૈરાગ્યરૂપી મહેલકા નશખર ઉસકા નશખામનણ.  

પરદ્રવ્યસે જો પરારમુખ હૈ... ઇસ સાત તત્ત્વોંકી પયામયસે પરારમુખ હૈ. સમર્મેં આયા? 

પરદ્રવ્યસે જો પરારમુખ હૈ... સરમુખ નહીં, નવમુખ હૈ. આહાહા! સાત પયામયરૂપી બનહતમત્ત્વ 
ઉસસે નવમુખ હૈ. અપના મુખ ઉસ તરફ નહીં, અપના મુખ શુદ્ધભાવ તરફ હૈ. આહા! સમર્મેં 

આયા? પાંચ ઇંનદ્રયોંકે નવસ્તાર–(ફૈલાવ) રનહત િેહમાત્ર જર્સે પદરગ્રહ હૈ... મુનનકો તો એક 

િેહમાત્ર હૈ, વસ્ત્રકા િાગા ભી હોતા નહીં. ર્ંગલવાસી–(ર્ંગલમેં) રહતે થે. આત્મધ્યાન, 
આત્મામાં મસ્ત, િેહમાત્ર... જો પરમ જર્નયોગીશ્વર હૈ... કૈસા હૈ? પરમ જર્નયોગીશ્વર. ઉત્તમ 

પ્રકારકા અંતર સ્વરૂપમેં લીનતાકા યોગ, ઉસમેં ભી વહ ઈશ્વર હૈ. આહાહા! પરમ જર્નયોગીશ્વર 

હૈ... કાલ ઘણી વાત થઈ ગઈ, આ તો થોડી થોડી.... કલ તો પચાસ નમનનટ નલયા ન? આ તો આ 
લોકો નવા આવ્યા છે તો થોડું સંનિ કરવા માટે લીિું છે. ......... પરમ જર્નયોગીશ્વર હૈ... ક્યા 

કહતે હૈં? દક જર્સકી, અંતર સ્વભાવમેં રાગાદિકો જીતકર–હઠાકર, વૈરાગ્ય કર સ્વભાવમેં 
ઉત્કૃિ લીનતા પ્રગટ હુઈ હૈ. 

ઔર સ્વદ્રવ્યમેં જર્સકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ.... અપના સ્વદ્રવ્ય જો શુદ્ધભાવ... યે શદુ્ધભાવ  

અનિકાર હૈ ન? શુદ્ધભાવ પયામય નહીં, યે (દ્રવ્યકી) બાત હૈ. શુભ ઉપયોગ, અશુદ્ધ ઉપયોગ, 
શુદ્ધ ઉપયોગ—વહ બાત નહીં હૈ. શુદ્ધભાવ, નત્રકાળી સ્વદ્રવ્ય, ધ્રુવ પરમસ્વભાવ, 

પદરણામીકભાવ, ધ્રુવભાવ, સદૃશભાવ, અભેિભાવ, નનત્યભાવ, અચલભાવ, અનવનાશીભાવ—

ઐસે સ્વદ્રવ્યમેં જર્સકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ... જર્સકી જ્ઞાનકી વતમમાનિારા સ્વદ્રવ્ય પક઼ડનેંમેં જર્સકી 
તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ. આહાહા! અપની જ્ઞાનપયામય ઇતની તીક્ષ્ણ હૈ દક જર્સસે દ્રવ્યકો પકડ નલયા હૈ. 
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સમર્મેં આયા? ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ધ્યેયબુનદ્ધ ઐસી હૈ દક આસાનીસે દ્રવ્ય પક઼ડ નલયા, ઉસકો 
તીક્ષ્ણબુનદ્ધ કહતે હૈં. આહાહા! સમર્મેં આયા? 

સ્વદ્રવ્યમેં જર્સકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ—ઐસે આત્માકો–એવા આત્માને... ઐસે આત્માકો 
‘આત્મા’ વાસ્તવમેં ઉપાિેય હૈ. ઐસે આત્માકો વાસ્તવમેં શુદ્ધભાવ ધ્રુવસ્વરૂપ આત્મા ઉપાિેય 

હૈ. વાણીસે, િારણાસે નહીં એમ કહતે હૈં. જર્સકી–આત્માકી પયામય પરસે નવમુખ હો ગઈ હૈ, 

સ્વસરમુખ હુઈ હૈ ઔર ઉગ્રપને સ્વદ્રવ્યકે પક઼ડનેમેં જર્સકી જ્ઞાનબુનદ્ધ–શ્રુતજ્ઞાન-મનતજ્ઞાનબુનદ્ધ 
બહોત તીક્ષ્ણ–સૂક્ષ્મ હો ગઈ હૈ. જો બુનદ્ધ અપને શુદ્ધ ધ્રુવસ્વરૂપભાવ ઉસમેં લીન હોનેમેં 

તાકાતવાલી હૈ—ઐસે આત્માકો ‘યે આત્મા’ ઉપાિેય હૈ. આ તો મુનન પોતે વાત કરે છે. વાત 

તો... સબકો સમદકતીકો ભી ઐસા હૈ. મુનન હૈં ન? મુનનકો ઉગ્રપને વૈરાગ્ય હૈ ઔર ઉગ્રપને 
અંતરમેં પ્રચૂર સ્વસંવેિનમેં લીન હૈ. સબકી બાત હૈ યહાં. સમ્યગ્દૃનિ સાત પ્રકારકી જીવ-

અજીવકી પયામયકો પરદ્રવ્ય જાનકર, ઉસસે નવમુખ હોકર, અપને શુદ્ધ ધ્રુવ નત્રકાળીભાવ ઉસમેં 

એકાગ્ર હોતે હૈં, ઉસકો યે શુદ્ધ આત્મા ઉપાિેય કહનેમેં આતા હૈ. ભારે વાત ભાઈ મોંઘી.  
સમર્મેં આયા?  

પરમ જર્નયોગીશ્વર હૈ, સ્વદ્રવ્યમેં જર્સકી તીક્ષ્ણબુનદ્ધ હૈ... જર્સકી–જેની. ઐસે 
આત્માકો... ઐસે આત્મા, યૂં. ઐસ ેઆત્માકો.. ઐસે આત્માકો ‘આત્મા’ વાસ્તવમેં ઉપાિેય હૈ. 

ઐસે આત્માકો.. કૈસે? દક પરદ્રવ્યસે નવમુખ હૈ, સ્વદ્રવ્યમેં તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ લગાઈ હ ૈઔર પરમ 

જર્નયોગીશ્વર હૈ, પરમયોગસ્વરૂપમેં લીન–બહુત જોડાણ હો ગયા હૈ. ઐસે આત્માકો–ઐસી 
િશાવંત આત્માકો શુદ્ધભાવરૂપી આત્મા ઉપાિેય હૈ. આહા! ...ભાઈ! સમર્મેં આયા? ભારે 

ઝીણું. ર્ુઓ! આ વીતરાગમાગમ. પરમેશ્વર નત્રલોકનાથ સવમજ્ઞિેવને ઇરદ્રો અને ગણિરોકી 
સભામેં યે ઉપિેશ કહા થા, વહ કુંિકુંિાચાયમ શાસ્ત્ર દ્વારા કહતે હૈં. સમર્મેં આયા? 

ઐસે આત્માકો... જર્સકી જ્ઞાનબુનદ્ધ ધ્રુવમેં પસર ગઈ હૈ, સરમુખ હો ગઈ હૈ, સાત 

પયામયસે–બનહતમત્ત્વસે નવમુખ હો ગઈ હૈ ઔર જર્સકી બુનદ્ધ ત્યાં પસર ગઈ હૈ.—ઐસી 
પયામયવંત આત્માકો શુદ્ધાત્મા ધ્રુવ ઉપાિેય કહનેમેં આયા હૈ. આહા! કહો, ભીખાભાઈ! ભારે 

વાતુ આકરી હોં. આ બિું વ્યવહાર કરતાં કરતાં નનશ્ચય થાશે—એ બિું આમાં આવતું નથી 

કાંઈ. યહાં તો સાત તત્ત્વકી પયામયકો બનહતમત્ત્વ કહ દિયા. આહાહા! ગર્બ વાત છે. દિગંબર 
સંતોની અલૌદકક વાત છે! પરમતત્ત્વને પ્રાપ્ત પરમતત્ત્વની પ્રનસનદ્ધ કરવાને લાયક છે. સમર્મેં 

આયા? ઓહો! શરીરકી પયામય વહ તો પર ર્ડ.. ર્ડ.. ર્ડમેં ગઈ. યહાં તો િયા, િાન, વ્રત, 

ભજક્તકે પદરણામ–નવકલ્પ પરદ્રવ્યમેં ગયે ઔર રાગાદિકો જાનને(વાલી) વતમમાન જીવકી પયામય,  
‘યે વ્યવહાર હૈ, રાગ હૈ’ ઉસકો જાનને(વાલી) પયામય વહ ભી પરદ્રવ્યમેં ગઈ. સમર્મેં આયા? 

બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે. પાછું એ ઉપાિેય દકસકો?—એ ગર્બ વાત કરી છે! આવી જેની િશા થઈ 
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છે, એને શુદ્ધ આત્મા ઉપાિેયપણે થયો છે–ઉપાિેય હઆુ હૈ. સમર્મેં આયા? આહાહા! ગર્બ 
વાત છે. સમર્મેં આયા? 

ઐસે િારણામેં નલયા દક યે ઉપાિેય હૈ... કે ના, એમ નહીં. સમર્મેં આયા? યે 
ઉપાિેયપને હુઆ હી નહીં. ઉસમેં લીન હુઆ નહીં તો ઉપાિેયપના હુઆ નહીં. સમર્મેં આયા? 

પરસે નવમુખ હુઆ નહીં તો સ્વસરમુખ હુઆ નહીં, તો ઉસકો ઉપાિેય કહનેમેં આતા હી નહીં. 

આહાહા! કહો, ઝવેરભાઈ! ઓહોહો! એક-એક ગાથા ર્ુઓ! સવમજ્ઞકે મુખસે નનકલી હૈ સબ 
બાત. પણ અત્યારે તો બહોત ઐસી ગડબડી ચલી હૈ ન? એકાંત હૈ... એકાંત હૈ.. એકાંત હૈ 

એમ કરીને કાઢી નાખે. અરર! ઠીક છે ભાઈ! જૈનમેં ઐસા એક શબ્િ સહેલા હો ગયા હૈ. એકાંત 

હૈ. સમ્યક્ એકાંત હી હૈ. ઐસે સમ્યક્ એકાંતકી દૃનિ જબના અનેકાંતકા જ્ઞાન ઉસકો સચ્ચા હોતા 
નહીં. સમર્મેં આયા? આહાહા! 

ઐસે આત્માકો ‘આત્મા’ એટલે શુદ્ધાત્મા ધ્રુવ. ઐસે આત્માકો નામ ઐસે પદરણમન 
કરનેવાલે આત્માકો ઐસા શુદ્ધ ધ્રુવ આત્મા ઉપાિેય હૈ. ઔિનયક આદિ ચાર ભાવારતરોંકો 

અગોચર હોનેસે... ક્યા કહતે હૈં? ઉિયભાવ ગનત આદિ, ઉપશમભાવ સમદકત આદિ, 

ક્ષયોપશમભાવ સમદકત, જ્ઞાનાદિક અને ક્ષાનયકભાવ કેવળજ્ઞાનાદિક—ઐસે જો ચાર ભાવ–
ભાવાંતરો... પરમશુદ્ધભાવ જો પરમશુદ્ધભાવ અપના ધ્રુવ પરમશુદ્ધભાવ ઉસસે વે ભાવ અનેરે 

હૈં. ભાવાંતર—ભાવથી અનેરા–અલગ. અપના નનર્સ્વભાવ ધ્રુવભાવ યે અપના ભાવ–

નનર્ભાવ શુદ્ધભાવ, ઉસ અપેક્ષાસે યે ચાર ભાવાંતર–અનેરે ભાવ હૈં. આહાહા! આ પયામય 
અનેરી થઈ ગઈ કે નહીં હવે? પયામય અરય હૈ, પયામય દ્રવ્યમેં હૈ નહીં એમ કહ્યું અહીંયા. િેખો! 
આહાહા!  

ઔિનયક આદિ ચાર... ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષાનયક—ભાવ છે ને? પયામય છે, 

એ ચાર પયામય છે.. ચાર પયામય છે. તો એ પયામયરૂપી જે ભાવ એ દ્રવ્યરૂપ જે ભાવ એનાથી 

અનેરા ભાવ છે. અનેરે ભાવ હૈં. થોડા થોડા ગુર્રાતી આ જાતા હૈ. યહાં તો ભૈયા આયા હૈ ન. 
નનવૃનત્ત હૈ. સમર્મેં આયા? ભગવાન આત્મા એક સમયમેં શુદ્ધ ધ્રુવ જર્સમેં મોક્ષ ને સંસારકી 

પયામયકા અભાવ હૈ, જર્સમેં ચાર ભાવકી નાજસ્ત હૈ. તો વહ ચાર ભાવકી નાજસ્તરૂપ જો ભાવ હૈ 

ઉસસે ચાર ભાવ અરયભાવ હૈં, અનેરે ભાવ હૈં, જભન્ન ભાવ હૈં, ર્ુિા ભાવ હૈં. આહાહા! 
ઓહોહો! એને વ્યવહાર, િયા, િાન, વ્રતના પદરણામકો હેય માનના (ઉસમેં) પસીના ઉતરતા હૈ. 

યહાં તો કહતે હૈં દક ક્ષાનયકભાવ હેય હૈ. સુન તો સહી! ....બનહતમત્ત્વ હૈ. ક્ષાનયકભાવ કેવળજ્ઞાન 

બનહતમત્ત્વ હૈ. યહાં તો ભગવાન પરમાત્મા એક સમયમેં ધ્રુવ પ્રભુ પડા હૈ જર્સમેં શરીર, કમમ તો 
નહીં, પુણ્ય-પાપકા, વ્યવહાર રત્નત્રયકા નવકલ્પ તો નહીં, પણ જર્સમેં ક્ષાનયકભાવકી પયામય ભી 

નહીં. આ છે, વસ્તુ આવી છે. પણ ક્યા કરે? ર્ગત ક્યાનંું ક્યાં ઘૂંટે, માને અને કહે કે હું બરાબર  
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િમમ (કરું છું). ... ભગવાન! શાંત થા બાપુ! ર્રમ-મરણમેંસે નનકલનેકા રસ્તા િૂસરા હૈ. કહતે હૈં, 
ઓહો! યે ચાર ભાવ અનેરે અગમ્ય હૈં. અગમ્ય છે એટલે કે ચાર ભાવ ઉસમેં હૈ નહીં અથવા 
ચાર ભાવકે આશ્રયસે પાદરણાનમકભાવકા આશ્રય હોતા નહીં. સમર્મેં આયા? 

કારણપરમાત્મા... .....શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ. શુદ્ધભાવ હૈ ન ઉપર? શુદ્ધભાવ કહો કે 

કારણપરમાત્મા કહો. આહા! ધ્રુવસ્વરૂપ નત્રકાળી એક સમયકી ચાર ભાવકી પયામયસે શૂરય હૈ 

ઔર અપને પરમસ્વભાવભાવસે સનહત હૈ—ઐસી ચીર્ ઉસકો યહાં શુદ્ધભાવ કહતે હૈં, ઉસકો 
યહાં કારણપરમાત્મા કહતે હૈં, ઉસકો યહાં સ્વદ્રવ્ય કહતે હૈં, ઉસકો યહાં અંતઃતત્ત્વ કહતે હૈં. 

ક્યો નહીં નલયા હૈ પુસ્તક? હૈ દક નહીં? ચશ્મા નહીં હૈ. એ વળી ભારે.... રેલમાં બેઠા ખરા, પણ 
દટકીટ નહીં હૈ. સેઠી! કહો, સમર્મેં આયા? આહાહા!  

ગર્બ મુનનએ પણ વાત કરી છે ને! પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ સંત હતા, નવસો વષમ પહલે 

(હુએ) દિગંબર સંત. આત્મજ્ઞાનમાં મસ્ત. નવકલ્પ આ ગયા તો શાસ્ત્ર રચા ગયા, ર્ડકે કારણસે 
હોં. કહતે હૈં, યે ચાર અનેરે ભાવસે ઉસ (પાદરણાનમક)ભાવકી પ્રાનપ્ત નહીં હોતી અથામત્ ચાર 

ભાવમેં વહ ભાવ નહીં અથામત્ ચાર ભાવકે આશ્રયસે પરમસ્વભાવભાવકી પ્રાનપ્ત હોતી નહીં. 

ઉસ અપેક્ષાસે ચાર ભાવસે અગોચર.. ચાર ભાવસે અગોચર કહા હૈ. નહીંતર ચાર ભાવમેંસે 
ઉપશમ, ક્ષયોમશમ, ક્ષાનયકભાવસે તો ગમ્ય હૈ. સમર્મેં આયા? પણ ચાર ભાવકે આશ્રયસે 
વહ ગમ્ય નહીં હોતા. સમર્મેં આયા?  

અથવા વહ ચાર ક્ષાનયકભાવ કહો નસદ્ધભાવ—કેવળજ્ઞાન, કેવળિશમન, અનંત આનંિ 

અનંતવીયમ, કહતે હૈં દક વહ પયામયભાવસે ય ેશુદ્ધભાવ અગમ્ય હૈ. ઉસકા અથમ દક વહ પયામય 

ઉસમેં હૈ નહીં. અને ક્ષાનયકભાવકે આશ્રય કરનેસે પદરણાનમકભાવકા આશ્રય (નહીં હોતા). 
ક્યોંદક વે બનહતમત્ત્વ હૈં, યે અંતતમત્ત્વ હૈ. બનહતમત્ત્વકે લક્ષસે અંતતમત્ત્વકા લક્ષ હોતા નહીં. 

સમજાય છે કાંઈ? આવો માગમ! શું કીિું? આત્મા કારણ કીિુંને? લે! આ શું કીિું? આ કીિુંને કે 

આ ચાર ભાવો અનેરા છે, ઉસસે અનેરા િૂસરા ભાવ. યે તો કહા. ચાર ભાવ–પયામયસે 
અનેરાભાવ વહ અંતઃતત્ત્વ હૈ. ચાર ભાવ અનેરે હૈં, ઇસસે અનેરા પદરણાનમકભાવ મેરા હૈ. પણ 

ચાર ભાવસે વહ અનેરા હૈ, ઐસે લે તો. સમર્મેં આતા હૈ? અગમ્યપનેસે... કારણપરમાત્મા એ 

કારણપ્રભુ છે ધ્રુવ. કેવળજ્ઞાનાદિ તો કાયમપરમાત્મા હૈ. કાયમપરમાત્માકો યહાં બનહતમત્ત્વ કહનેમેં 
આયા હૈ. પયામય હૈ ન? બનહર્ આમ આવીને? વહ (ધ્રુવ) તો પડા હૈ. પ્રગટ હુઈ પયામયકો 

બનહતમત્ત્વ કહતે હૈં. સારા િલ પડા હૈ ઉસકો અંતતમત્ત્વ કહતે હૈ. સમર્મેં આયા? આહા! ર્ુઓ! 
ત્યાં સુિી કલ આયા થા. કલ આયા થા ન?  

(કારણપરમાત્મા) દ્રવ્યકમમ, ભાવકમમ ઔર નોકમમરૂપ ઉપાનિસે ર્નનત... ત્યાં ત્રીજા 

પિનો અથમ છે. जीवादिबदित्तच्च ं ियेम ् उवाियेम ् अप्पणो अप्पा... હવે, 
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कम्मोपादिसमबु्भवगणुपज्जाएदिं वदिदित्तो... રયાં કોઈએ પ્રશ્ન કયો હતો. પયામય.... પયામય 
એટલે? કારણપયામયકી વ્યનતરેકતા યહાં નહીં બતાના હૈ. કમમના નનનમત્તથી કે અભાવથી થયેલી  

જે પયામય ઉસસે વહ રનહત હૈ. કાલ પ્રશ્ન હતોને ભાઈનો વસંતલાલજી. એય! કારણપયામય રનહત 

હૈ એમ નથી અહીંયા. પાઠ ક્યા હૈ? િેખો! कम्मोपादि... કમમરૂપી ઉપાનિનું નનનમત્ત કે એનો 
અભાવરૂપ ઉપાનિનું નનનમત્ત, એનાથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણપયામય ક્ષાનયક કેવળજ્ઞાન, 

ક્ષયોપશમભાવ વગેરે, એનાથી તે ધ્રુવ શુદ્ધભાવ વ્યનતરેક છે એટલે ર્ુિો છે. સમર્મેં આયા?  

નવભાવભાવ કહ્યો છે. એ તો અપેક્ષાએ છે ને? સ્વભાવભાવ આ, એની અપેક્ષાએ 

નવભાવ–નવશેષપના. નવશેષ ભાવ છે, સામારયભાવ નથી. સામારય જે ધ્રુવ પરમાત્મા પોતે જેમાં 

અનંતી-અનંતી જ્ઞાન ને આનંિની પયામયો એક-એક ગુણમેં ઠસોઠસ ભરી હૈ, ઐસા અનંત 
ગુણોંકા એકરૂપ િલ વહી કારણપરમાત્મા હૈ, વહ સ્વદ્રવ્ય હૈ, વહ અંતઃતત્ત્વ હૈ, વહ 

કારણપરમાત્મા હૈ. ઉસકા આશ્રય કરનેસે સમ્યગ્િશમન હોતા હૈ. પહેલામાં પહેલી િમમની સીઢી 

સમ્યગ્િશમન. ઐસે કારણપરમાત્મા ઉસમેં દૃનિ પસારનેસે સમ્યગ્િશમન હોતા હૈ. સમ્યગ્િશમન 
પાનેકી િૂસરી કોઈ રીત હૈ નહીં. એને એકાંત કહો, સમ્યક્ એકાંત કહો, વાસ્તનવક કહો, યથાથમ 

કહો—જે કહો તે આ છે. કહો, જેઠાભાઈ! ભારે આકરો માગમ. ઓલો તો િેવ-ગુરુ-િમમની શ્રદ્ધા 
કરો, નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરો (તો) જાઓ સમદકત. એમ નથી, ભગવાનના માગમમાં એ નથી.  

પરમેશ્વર નત્રલોકનાથ તીથંકરિેવ સવમજ્ઞ પરમાત્મા ઉનકો તીન કાલકા જ્ઞાન હુઆ ને 

વાણીમેં આયા દક તેરા શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ, અનચંત્યભાવ, અકળભાવ, અનવનાશીભાવ... અકળ 
એટલે પયામયકે આશ્રયસે કળનેમેં આતા નહીં. ઐસા ભગવાન આત્મા ધ્રુવ શુદ્ધભાવ... શુદ્ધભાવ 

અનિકાર હૈ ન? શુદ્ધભાવ પયામયકી બાત નહીં, યહાં તો શુદ્ધભાવ ધ્રુવકી બાત હૈ. યે આઠ 

દ્રવ્યકમમ ર્ડ ઉસસે તો ભગવાન આત્મા ધ્રુવ રનહત હૈ. ભાવકમમ નવકલ્પ—િયા-િાન-વ્રત-ભજક્ત- 
પૂજા આદિ ઉસસે ભી ધ્રુવભાવ રનહત હૈ. નોકમમ—શરીર, વાણી, મન યે ઉપાનિ થી. એનાથી 

ર્નનત નવભાવગુણપયામયો... િેખો! યે કેવળજ્ઞાનાદિ બિા નવભાવગુણપયામય હૈ. મનતજ્ઞાનને 

નવભાવગુણ કહ્યા છે ત્યાં. સમજાણું કાંઈ? પણ અહીં નવશેષરૂપે એ પયામયો જે થઈ ઉસસે ભી 
વહ રનહત હૈ. શુધ્િ કારણપયામયસે રનહત હ ૈયે ઉસમેં ન આયા. ક્યોંદક શુધ્િ કારણપયામય તો 
ધ્રુવકે સાથમેં હી હૈ.  

શ્રોતા : આ પયામય ઉત્પાિ-વ્યયવાળી...... 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : ઉત્પાિ-વ્યયવાળી આ. કારણપયામય ઉત્પાિ-વ્યયવાલી નહીં હૈ. 
ઉત્પાિ-વ્યયવાળી પયામય હૈ વહ ઉસમેં નહીં હૈ, એમ કહતે હૈં યહાં તો. ઉત્પાિ-વ્યય પયામયસે 

વહ ધ્રુવ રનહત હૈ. આહાહા! ‘ઉત્પાિવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તમ્ સત્’ છે ને? તત્ત્વાથમસૂત્ર. તો ઉસમેં 

ઉત્પાિ-વ્યય હૈ, વહ કેવળજ્ઞાન, રાગાદિ ઉત્પાિ-વ્યયવાલી પયામય હૈ, ઉસસે રનહત ધ્રૌવ્ય હૈ. 
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અથવા સારી ઉત્પાિ-વ્યયકી પયામયસે રનહત ધ્રુવ હૈ. સમર્મેં આયા? આહાહા! બિી પયામય 
એમ ઉત્પાિ-વ્યય.. જર્તની ઉત્પાિ-વ્યય.. ઉત્પાિ-વ્યય પયામય હો—ક્ષયોપશમ હો, ક્ષાનયક હો, 

ઉિય હો, એ બિો ઉત્પાિ-વ્યય વ્યવહાર છે. અનંત ચતુિય ભગવાનકો પ્રગટ હુઆ વહ ભી 

વ્યવહાર હૈ, નસદ્ધપયામય ભી વ્યવહાર હૈ. સારા ઉત્પાિ-વ્યય અનાદિ-અનંતકા સમય-સમયકા 
વહ ધ્રુવમેં નહીં હૈ. એ પંદડતજી! ઉસમેં હૈ?  

દ્રવ્યકમમ, ભાવકમમ ઔર નોકમમરૂપ ઉપાનિસે ર્નનત નવભાવપયામયોં રનહત હૈ. આહાહા! 
ઐસા આત્મા નવશ્વાસમેં પહલે લાઓ. ધ્રુવસ્વરૂપકી તરફ દૃનિ પડનેસે સમદકત હોતા હૈ, િૂસરી 

કોઈ ચીર્ હૈ નહીં. ભગવાન આત્મા પદરપૂણમ પ્રભુ હૈ. એક સમયકી પયામય રનહત હૈ. અનંત 

દ્રવ્યસે તો રનહત હૈ, અનંત પરક્ષેત્ર-કાળ-ભાવસે રનહત હૈ, પણ અપના સ્વકાળ ઉત્પાિ-વ્યયકા, 
આહાહા! અપના સ્વકાળ ઉત્પાિ-વ્યયકા ઉસસે ભી રનહત હૈ. સમર્મેં આયા? એવો આત્મા 

એનાથી રનહત... એ તો નાજસ્તથી વાત કરી. હવે અજસ્ત. હવે અજસ્તથી કહે છે. ઓ ચેતનજી! એ 

ક્યાં આવ્યું આમાં? નાજસ્ત નાખયું. એ તો પહેલામાં આવ્યું, નહીં? સ્વદ્રવ્ય આત્મા... સ્વદ્રવ્યમેં 
જર્સકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ ઐસા આત્મા... આ આત્મા સ્વરૂપે....  

તથા અનાદિ-અનંત... કૈસા હૈ ધ્રુવ આત્મા? અનાદિ-અનંત હૈ. આદિ નહીં, અંત નહીં 
ઐસી એક ચીર્. અમૂતમ હૈ... ભગવાન ધ્રુવસ્વરૂપ અમૂતમ હૈ. અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા હૈ. કૈસા હૈ 

ભગવાન આત્મા ધ્રુવ? ઉત્પાિ-વ્યયકી પયામય રનહત, આહા! કેવલજ્ઞાનાદિકી પયામય ઉત્પાિ-

વ્યય હૈ, નસદ્ધકી ઉત્પનત્ત હુઈ, સંસારસે વ્યય હુઆ, વહ ભી ઉત્પાિ-વ્યયવાલી પયામય હૈ, ધુ્રવ 
નહીં. આહાહા! ચાર જ્ઞાનકા નાશ હુઆ, કેવળજ્ઞાનકી ઉત્પનત્ત હુઈ. ઉત્પાિ-વ્યય તો પયામયકા 

ભાવ અવસ્થામેં હૈ, વસ્તુમેં હૈ નહીં. અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા યે તો હૈ. ઇનરદ્રયગમ્ય નહીં. અહીં 

તો ચાર ભાવ ગમ્ય નહીં એમ કહ દિયા, તો ઇનરદ્રય તો ક્યાંય રહી ગઈ. અતીનરદ્રય સ્વભાવ... 
સ્વભાવભાવ... સ્વભાવભાવ...  

શુદ્ધ... ર્ુઓ! આ શુદ્ધભાવ છે ને? શુદ્ધ-સહર્... સ્વભાનવક... શુદ્ધ સ્વરૂપસે 
સ્વભાનવક... શુદ્ધોપયોગ હૈ વહ તો પ્રગટ કરનેકી અપેક્ષાસે (ઉપાિેય) હૈ. શુદ્ધ ઉપયોગ જો 

િમમરૂપ પયામય હ ૈશુદ્ધ ઉપયોગ, વહ તો પયામય હૈ. પયામય નત્રકાલી નહીં હોતી. ઉત્પન્ન હોતી હૈ, 

શુદ્ધોપયોગ ભી ઉત્પાિ-વ્યયવાલા હૈ ઉસસે ભી ધ્રુવ આત્મા તો રનહત હૈ. હીરાલાલજી! ઐસી 
સૂક્ષ્મ બાત હૈ. બહોત નચંતન માણસ..... એ કરતાં પૂજા કરો, ભજક્ત કરો, વ્રત કરો, કરતાં કરતાં 

હો જાયેગા. ક્યા હો જાયેગા?  જર્ંિગી ચલી જાયેગી તેરી. વસ્તુ નહીં પ્રાપ્ત હોગી. આહાહા! હો, 

પણ વહ કોઈ આશ્રય કરનેલાયક હૈ ને ઉસસે કોઈ િમમપ્રાનપ્ત હોતી હૈ —ઐસી ચીર્ હૈ નહીં. 
આહાહા! સમર્મેં આયા? લાલચંિ સેઠી! ક્યા હૈ? ઐસી બાત બહુત સૂક્ષ્મ હૈ. આહા!  
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અતીનરદ્રય સ્વભાવાવાલા શુદ્ધ... નત્રકાળી સહર્... એ તો સહર્–સ્વભાનવક વસ્તુ છે. 
પરમ-પાદરણાનમકભાવ જર્સકા સ્વભાવ હૈ... લ્યો, ઠીક! યે હ ૈ ક્યા? પરમપાદરણાનમકભાવ... 

સ્વભાવભાવ (ખરો), પણ પરમ સ્વભાવભાવ નત્રકાળ. પરમ-પાદરણાનમકભાવ જર્સકા સ્વભાવ 

હૈ—ઐસા કારણપરમાત્મા, લ્યો. ઐસા કારણપરમાત્મા નત્રકાળી વહ વાસ્તવમેં ‘આત્મા’ હૈ.  
ક્યા કહતે હૈં? વહ પયામય વાસ્તવમેં આત્મા નહીં. આહાહા! ગર્બ વાત કરતે હૈં! કેવલજ્ઞાનકી 

પયામય વાસ્તવમેં આત્મા નહીં. આહાહા! ખરેખર આ આત્મા હોય તો, ઉસકો આત્મા કહતે હૈં 

દક  જો શુદ્ધ ને ધ્રુવ હૈ. નત્રકાળ ધ્રુવકો ખરેખર આત્મા કહતે હૈં. પયામયકો આત્મા કહના વહ 
પયામય–વ્યવહારનયકા નવષય હૈ. વ્યવહારસે આત્મા હૈ, અભૂતાથમ આત્મા હૈ. આહાહા! ગર્બ 
વાત છે. 

િેખો! પાઠમાં લખયું છે. ગરુ્રાતીમેં ‘ખરેખર’.... ગુર્રાતીમાં ‘ખરેખર’ એ આત્મા છે, 

એમ (લખયું છે). ‘હી’ છે ને? હી. બસ, ‘હી’ આત્મા. યહ  આત્મા છે ને? કારણપરમાત્મા હી 

આત્મા હૈ. એટલે? સંસ્કૃત છે. જો ધ્રુવસ્વરૂપ, પયામય જબનાકી ચીર્ હૈ વહી ખરેખર આત્મા હૈ. 
યથાથમ–વાસ્તનવકમેં આત્મા હો તો વહી આત્મા હૈ. લે! આહાહા! રાગ અનાત્મા, શરીર 
અનાત્મા, એક સમયકી પયામય ખરેખર આત્મા નહીં. સમર્મેં આયા?  

શ્રોતા : ઊલટી બાત..... 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : યે હી હૈ. ઊલટી નહીં, યે હી સત્ય હૈ. સંસ્કૃત બહુત પઢા હૈ, પર યે 
આયા નહીં ઉસમેં, તો ઊલટી બાત લગતી હૈ...... સંસ્કૃતમેં હૈ ન? સંસ્કૃતમેં હૈ િેખો! िी 
आत्मा... કારણપરમાત્મા હી આત્મા હૈ. ધ્રુવ ભગવાન એક સમયકી પયામયસે રનહત વહી 

નનશ્ચય–ખરેખર–વાસ્તનવક આત્મા હૈ. આહાહા! સત્ય આત્મા યહ હૈ... સત્ય આત્મા યહ હૈ. 
એક (સમયકી) પયામયકા આત્મા વહ તો વ્યવહાર હુઆ વ્યવહાર. આહાહા! એવું લાગે..... વેિાંત 

જેવું લાગે. વેિાંતમાં પયામય ને સાત તત્ત્વ પયામય, ષટ ્ દ્રવ્ય ક્યાં છે? આહાહા! યે બાત તો 

શ્વેતામ્બરમેં ભી નહીં હૈ, તો વેિાંતમેં કહાંસે આયી? યે તો સનાતન દિગંબર િમમમેં હી યહ 
બાત હૈ, િૂસરેમેં હૈ નહીં. પણ ઉસકે પક્ષમેં પડે હૈં તો ઉસકી ભી ખબર નહીં ઉસકો દક ક્યા હૈ 
માગમ? આહાહા!  

અતીનરદ્રયસ્વભાવ અનાદિ-અનંત અમૂતમ ઔર પરમપાદરણાનમક સ્વભાનવકભાવ... જો 

અનિકાર પાઠમેં હૈ વહ. અનિકાર હૈ ન શુદ્ધભાવ અનિકાર? ઇસ બાર્ુ હૈ ઉપર, શુદ્ધભાવ 

અનિકાર. ઉપરમાં લખયું છે. ......... આ પાને ઉપર, આ બાર્ુ. બસ, એ. શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ. યે 
શુદ્ધભાવકા અથમ નત્રકાલી અનાદિ-અનંત અમૂતમ અતીનરદ્રયસ્વભાવવાલા પરમસ્વભાવભાવ 

કારણપરમાત્મા, વહ શુદ્ધભાવ હૈ, વહી ખરેખર આત્મા હૈ. અને ઉસ આત્માકી દૃનિ કરના, ઐસે 

આત્માકો માનના ઔર અનુભવ કરના ઉસકા નામ સમ્યગ્િશમન હૈ. જૈસા આત્મા યથાથમ હૈ 
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ઐસા અનુભવ કરકે પ્રતીનત હો તો સમ્યગ્િશમન નામ યથાથમ ‘હૈ’ ઐસી પ્રતીનત હુઈ. સમર્મેં 
આયા? આહાહા! 

સમ્યક્ નામ સત્ય પ્રતીનત ને? સત્ય પ્રતીનતકા અથમ જૈસી સત્ય વસ્તુ હૈ–જૈસા ધ્રુવ 
પરમસ્વરૂપ હૈ ઐસા જ્ઞાનમેં ઉસકો જ્ઞેય બનાકર પ્રતીનત કરના ઉસકા નામ સમ્યગ્િશમન હૈ. 

હજી તો સમ્યગ્િશમન દકસકો કહતે હૈં અને દકસકે આશ્રયસે હોતા હૈ—વહ ખબર નહીં. 

ગંગવાલજી! ર્ય ભગવાન.. બસ.... આહાહા! ઐસા કારણપરમાત્મા વહ... એમ. ‘વહ’ છે ને? 
વાસ્તનવક–ખરેખર–સત્ય આત્મા વહી આત્મા હૈ. આહાહા! અરે! પયામય આત્મા....? યહાં 
પયામયકો ગૌણ કરકે ધ્રુવકો યથાથમ આત્મા કહનેમેં આયા હૈ.  

 અનત-આસન્ન ભવ્યજીવોંકો ઐસે નનર્ પરમાત્માકે અનતદરક્ત (અરય) કુછ ઉપાિેય 

નહીં હૈ. અનત-આસન્ન ભવ્યજીવ (અથામત્) અલ્પ કાલમેં જર્સકી મુજક્તકી તૈયારી હો ગઈ હૈ, 

આહાહા! સંસારકા દકનારા આ ગયા હૈ. ઐસે અનત-આસન્ન ભવ્યજીવકો ઐસે નનર્ પરમાત્માકે 
અનતદરક્ત... નનર્ પરમાત્મા હોં, પરમાત્મા તીથંકર ભી નહીં. નનર્ પરમાત્મા કહો, 

કારણપરમાત્મા કહો, અંતતમત્ત્વ કહો, શુદ્ધભાવ કહો. એનાથી અરય કાંઈ ઉપાિેય (નથી)–કુછ 

ઉપાિેય નહીં. કુછ ઉપાિેય નહીં. રાગ, નનનમત્ત ને પયામય ઉપાિેય નહીં એમ કહે છે. ભારે. 
સમર્મેં આયા? પરમાત્માસે અરય—ધ્રુવ ભગવાન આત્માસે અરય—કંઈપણ ઉપાિેય હૈ નહીં. 

આહાહા! કેવળજ્ઞાનકી પયામય પણ ઉપાિેય નહીં, ત્રણ લોકના નાથ નસદ્ધ ભગવાન ભી 
આત્માકો ઉપાિેય નહીં હૈ. (અરય) કુછ ઉપાિેય નહીં હૈ. ઇસકે નસવા કુછ ઉપાિેય હૈ નહીં, લ્યો. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુિેવ) 
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મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે, એમાાં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે ધિકાળી પરમસ્વભાવ 

ધ્રુવ એને અહીંયાાં શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવ્યો છે. ધિકાળી ધ્રુવ પરમસ્વભાવ એને ધ્રુવ કહીને એ જ 

અાંર્ીકાર કરવા (લાયક) અને આદરણીય છે. એ ધિવાય કોઈ ચીજ.. િમ્યગ્દ્રધિને–િમીને ધ્રુવ ધચદાનાંદ 

આત્મા ઉપાદેય (છે, એ) ધિવાય બિાની ઉપેક્ષા છે, બિાનો ત્યાર્ છે. િમજાય છે કાાંઈ? િાત તત્વ 

કહ્યાને? િાત તત્વ એ બધહતગત્વ છે, એ આત્મા નધહ. ઝીણી વાત છે. જીવનો એક િમયનો પયાગય એ 

પણ સ્વરવ્ય નધહ, એ પરરવ્ય છે. એમાાં થતાાં પુણ્ય, પાપ, દયા, દાન ધવકલ્પ આદદ આસ્રવ એ પણ 

પરવસ્તુ છે, એ આત્માના નધહ, એ આત્મા નધહ. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ છ રવ્યમાાં આ ધિકાળી રવ્યની અપેક્ષાએ એક િમયની પયાગયને પરરવ્ય 

કહેવામાાં આવ્યુાં છે. છ રવ્યમાાં જ એ છે. િમજાય છે કાાંઈ? આત્માની એક િમયની દશા ભલે ક્ષાધયક 

િમદકત હો, તોપણ તેને એક િમયની અવસ્થાના કારણે તેને ધિકાળી સ્વરવ્યની અપેક્ષાએ કહીને તેને 
પરરવ્ય કહ્યુાં છે. સ્વરૂપચાંદભાઈ! 

શ્રોતા :- ઝીણુાં બહુ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત જ આ ચાલતી નથી અત્યારે. અત્યારે તો આ કરો, આ પાળો, વ્રત કરો, 
અપવાિ કરો, દયા કરો ને દાન કરો. બિુાં અજ્ઞાન અને ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ છે. 

શ્રોતા :- ... ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ હોય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ધમથ્યાત્વના બાપ એટલે ર્ૃહીત ધમથ્યાત્વ, એમ. આકરુાં કામ. ભાઈ! િમગની 
રધિમાાં... જુઓ! તો ખરા આ વસ્તુ. એક િમયનો ધ્રુવ ધનત્યાનાંદ પ્રભુ એ જ આદરણીય, એ ધિવાય 

બિાનો ત્યાર્ રધિમાાંથી થઈ ર્યો. આહાહા..! આ ત્યાર્ની તો ખબર ન મળે. રધિમાાંથી પરરવ્યનો તો 
અભાવ–ત્યાર્ છે, અાંદર દયા, દાનના ધવકલ્પ ઊઠે એનો પણ ત્યાર્ અને એક િમયની અવસ્થા તેનો 
ત્યાર્ નામ તેની ઉપેક્ષા. એક ધિકાળી ભર્વાન ધ્રુવસ્વરૂપ તેની અપેક્ષા, તેનુાં અાંર્ીકાર કરવુાં. આવો 
આત્મા તેને અાંર્ીકાર રધિમાાં કરે ત્યારે તેને િમ્યગ્દ્દશગનનો પહેલો િમગ થાય. શોભાલાલજી! આહાહા..! 
ભારે કામ. 

આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે, એમ આવ્યુાં છેને? અને ચાર ભાવોથી તો અર્ોચર આત્મા છે. 
આહાહા..! ભર્વાન ધ્રુવબબાંબ ધચદ્ઘન, ધ્રુવ ધનત્ય વસ્તુ એની વતગમાન પયાગય જે ક્ષાધયક હોય કે રાર્, 

શ્રાવણ વદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૧૦-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૩૮, શ્લોક-૫૪, પ્રવચિ-૨ 
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ધવકલ્પ, દયા, દાન, હોય, એનાથી તે જાણી શકાય નધહ એટલે કે તેને આશ્રયે જાણી શકાય નધહ. િમજાણુાં 
કાાંઈ?  

તો કહે છે કે એવો આત્મા ઉપાદેય છે કે જે ‘ઔદધયક આદદ ચાર ભાવાાંતરોને અર્ોચર...’ છે. 
એવો કારણપરમાત્મા જેમાાં અાંનતી મુક્તદશા, ધિદ્ધદશા રહેલી છે એવુાં કારણતત્વ અથવા કારણજીવ. 
લ્યો, કારણજીવ. ધિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય પૂણગ િહજાનાંદમૂધતગ તેને ભર્વાન કારણજીવ કહે છે, એને 
કારણઆત્મા કહે છે, એને કારણપરમાત્મા કહે છે અને એને ખરેખર આત્મા કહે છે. િમજાય છે કાાંઈ? 

આહાહા..! એવો આત્માની અાંતર રધિ મૂકીને એમાાં એકાકાર થવાલાયક છે. અાંર્ીકાર કરવાલાયકનો 
અથગ આ. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! હવે વ્યવહારના દયા, દાન ને વ્રત ને તપ એ ધવકલ્પ તો ક્યાાંય 

રહી ર્યા. એ તો બાંિના કારણ અિમગરૂપ છે. પોપટભાઈ! ભારે વાત ભાઈ! આ તો એનામાાં અાંતર 

રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ, જેમાાં મહા અનાંત અનાંત શાાંધત અને આનાંદની ખાણ એકરૂપ વસ્તુ એને અાંર્ીકાર 

કરતાાં બિી ચીજો રધિમાાંથી ઉપેધક્ષત વતે છે. એવી રધિ િમ્યક્ તેને િમ્યગ્દ્દશગન કહે છે. આહાહા..!  

એ આત્મા કેવો છે? ત્યાાં િમુચ્ચય વાત કરી હતી કે ખરેખર આત્માને આત્મા ઉપાદેય છે. પણ 

હવે કેવો એ? કે રવ્યકમગ જેમાાં નથી. આઠ કમગનો જેમાાં અભાવ છે. ભર્વાન આત્મા વસ્તુ જે ધ્રુવ 

ચૈતન્યકાંદ, આનાંદકાંદ, િહજાનાંદનો િાર્ર એવો જે પ્રભુ છે એમાાં આઠ જડકમગ નથી. એ જડકમગથી રધહત 

છે.  

શ્રોતા :- કે દદ’? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અત્યારે. કે દદ’ શુાં? અત્યારે. અત્યારે િમજો છો? અભી. આહાહા..!  

ભર્વાન ચૈતન્ય િહજાનાંદ મૂધતગ, પ્રત્યેકનો આત્મા આવો જે ધ્રુવ, ધનત્યાનાંદ િહજ િુખથી 
બનેલો ભર્વાન એવો જે આત્મા, એ જડકમગથી રધહત છે. એક વાત. ‘ભાવકમગ,...’ એમાાં દયા, દાન, 
વ્રત, ભબક્ત, પૂજા એવો જે ધવકારભાવ છે, એ તો ધવકાર છે. શુભભાવ–ભાવકમગ ધવકાર છે, એનાથી પણ 

એ વસ્તુ બભન્ન-જુદી છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? ‘ભાવકમગ, અને નોકમગ...’ એ િણેને ઉપાધિ કીિી. 
ભાષા જુઓ. રવ્યકમગ જડ એ ઉપાધિ, પુણ્ય-પાપના ભાવો શુભ-અશુભ રાર્, દયા, દાન, વ્રત, કામ, ક્રોિ 

પદરણામ એ પણ ઉપાધિ, એથી ભર્વાન આત્મા અાંદર બભન્ન-જુદો છે. આહાહા..! પ્રાણભાઈ!  

અને ‘નોકમગ,...’ આ શરીર આદદ એની ઉપાધિથી.. ‘ઉપાધિથી જધનત ધવભાવર્ુણપયાગયો 
ધવનાનો છે,...’ આહાહા..! શુાં કહે છે? એમાાં પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પો એ તો ધવભાવ, રવ્યકમગ ધવભાવ બિુાં, 
પણ એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો કમગના અભાવરૂપ ક્ષાધયક આદદ, પુણ્ય આદદ ભાવ, ક્ષાધયક આદદ ભાવ 

એ બિા ધવભાવર્ુણપયાગયો ધવનાનો આત્મા છે. 

શ્રોતા :- ક્ષાધયકભાવને ધવભાવ કીિો? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ધવભાવભાવ છે. બિી વાત લીિી. 

શ્રોતા :- એનાથી ધવરુદ્ધનો ભાવ છે ને? 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ? 

પરમસ્વભાવભાવ ભર્વાન ધ્રુવ ચૈતન્ય મહા અનાંત અનાંત જ્ઞાન આનાંદની ખાણ એવુાં ધનિાન, 
એ ચીજ એવી છે કે જેમાાં ઉદય, ઉપશમ આદદ બિા ધવભાવભાવ કહેવામાાં આવે છે. ધવભાવભાવ–
ધવશેષભાવ–ધવકૃતભાવ અથવા એક િમયનો ધવભાવભાવ એના ધવનાનો આત્મા છે. આહાહા..! 
િમજાય છે કાાંઈ?  

‘ઉપાધિથી જધનત...’ એ કમગના ધનધમત્તથી અને ધનધમત્તના અભાવભાવ, એ બિી ઉપાધિ છે, 
એમ કહ્યુાં. િમજાણુાં કાાંઈ? એ પરમાત્મા ચૈતન્ય ભર્વાન કારણપ્રભુ અાંદર બબરાજે છે, જેમાાંથી 
કાયગપરમાત્માની દશા પ્રર્ટે એવો કારણપ્રભુ, કારણપરમાત્મા... પોતે હોં! પાછો એનો–આત્માનો કારણ  

બીજો કોઈ વીતરાર્ પરમેશ્વર કે કોઈ ઈશ્વર છે એમ નધહ. આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ? એને પરથી તો 
કાાંઈ લેવાનુાં નથી, પણ એની પયાગયમાાંથી એને લેવાનુાં નથી એમ કહે છે. આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ?  

ભર્વાન આત્મા ધચદાનાંદપ્રભુ ધ્રુવ ચૈતન્યરવ્ય એને પરથી તો કાાંઈ લેવાનુાં નથી, પરમાાંથી કાાંઈ 

મળે એવુાં નથી કેમકે પરનો એમાાં અભાવ છે. પણ એક િમયની પયાગયમાાંથી કાાંઈ લેવાનુાં નથી કારણ 

કે વસ્તુમાાં એનો અભાવ છે. આહાહા..! જ્યાાં મીટ માાંડવાની છે વસ્તુ ઉપર, એ વસ્તુમાાં તો, કહે છે કે એ 

વતગમાનની પયાગયનો પણ અભાવ છે. એવો આત્મા.. છેને? ‘ધવભાવર્ુણપયાગય ધવનાનો છે,...’ ર્ુણ 

એટલે પયાગય ને બિા ધવભાવર્ુણપયાગય લેવા. મધતજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન આદદ એ બિા ધવભાવર્ુણપયાગયો 
છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! વાત આકરી પડે. ભર્વાનજીભાઈ! 

શ્રોતા – ઘણુાં િૂક્ષ્મ આવે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િૂક્ષ્મ આવે છે. હવે અહીં તો આવુાં આ તત્વ ન િમજે તો અવતાર એળે જશે. 
એની રીત પણ ખ્યાલમાાં ન આવે અને એ ચીજ શુાં છે કે જ્યાાં રધિ મૂકવા જેવી છે અને જેમાાંથી રધિ 

ઉપાડવા જેવી છે? આહાહા..!  

અહીં તો કહે છે, એના ધવનાનો છે એટલે શુાં? કે પુણ્ય, દયા, દાન, વ્રત, ભબક્તના પદરણામ ઉપર 

રધિ મૂકી છે પણ એ તુાં નધહ, એ તારામાાં નધહ, એના ધવનાની ચીજ છે એ. આહાહા..! અહીં તો હજી 

કરતાાં કરતાાં િમગ થાશે. દયા પાળીએ ને વ્રત કરીએ ને તપ કરીએ ધવકલ્પ.  

શ્રોતા :- એ વ્યવહાર િાિન તો છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િૂળેય િાિન નથી. િમજાણુાં કાાંઈ? આકરી વાત છે બાપુ! વીતરાર્માર્ગની. 
દુધનયાને િાિરણ બુધદ્ધવાળાને બબચારાને કાાંઈ મળ્ુાં નધહ અને િાિારણ વાતુાં કરે એટલે ઠીક લાર્ે. 

શ્રોતા :- એને જોઈતુાં હોય એવુાં મળે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એને રુધચ હોય એવી વાત મળે. દયા પાળો, વ્રત કરો, અપવાિ કરો, આ 

કરો, આ કરો. હવે એ તો બબચારો મૂઢ તો છે, ભાન તો કાાંઈ નથી. એને એ કરો... કરો... કહે તો એ 

કરાવવામાાં ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ થાય છે એની એને ખબર નથી. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ આ તો. 
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એય..! ભીખાભાઈ! પયુગષણમાાં તો િમાલ ચાલતી હોય. એય.. કેટલા અપવાિ કયાગ? કોણે આટલા 
કયાગ? કોણે પોષા કયાગ? કોણે આ કયુું? 

શ્રોતા :- કોણે કેટલા કયાગ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, કેટલા કયાગ. આાંકડા ફરે આઠ, પચાિ, િો. આઠ થયા અને પાંદરના દિ 

થયા, મધહનાના પાાંચ થયા, ફલાણા આટલા. અરે..! િૂળેય નથી િાાંભળને. એમાાં તો મહા... કેમકે પોતે 
મહા ચૈતન્ય છે જેમાાં રધિ દેવી છે, એમાાં તુાં ધવકલ્પ ઉઠાવ એ એમાાં નથી. આહાહા..! એમાાં છે એ આમાાં 
નથી અને આમાાં છે તે એમાાં નથી. આહાહા..! એય..! નેધમદાિભાઈ! શુાં હવે એ પોષા કરે ને પદડક્કમણા 
કરે શુાં કરવુાં? બાપુ! એ માર્ગની પ્રણાધલકાની રીત આખી જુદી છે. દુધનયાને િાાંભળવા મળે નધહ, એ 

િમજે કે દદ’ અને રુધચ કરે અને મળે કે દદ’ અાંતરમાાં? િમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે, કેટલો ત્યાર્ રધિમાાં આવે છે અને કેટલો ગ્રહણ મહાપ્રભુનો આવે છે એની એને ખબર 

નથી. આહાહા..! મહાપ્રભુ અતીધન્રય ચૈતન્યકાંદ એ રધિમાાં અાંર્ીકાર આવે છે અને રાર્ ને ધનધમત્તની 
એક િમયની પયાગયનો રધિમાાં ત્યાર્ વતે છે, આ ત્યાર્ની રધિની દકાંમત નથી અને આ (બહારનો) 
ત્યાર્ કયો ને આ છોડીને બેઠા અને આ કયાગ. ત્યાાં તો િમગનો ત્યાર્ છે. િમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! 

આ અધિકાર ધનયમિાર મોક્ષમાર્ગ છેને? તો કહે છે કે મોક્ષમાર્ગની પયાગય એ પયાગય છે. એ 

રવ્યના લક્ષે કરીને પ્રર્ટ થાય છે. એ પયાગય કાાંઈ રાર્ ને ધનધમત્ત ને પયાગયના લક્ષે પ્રર્ટ થતી નથી. 
દેવીલાલજી! આહાહા..! દુધનયા િાથે તો કાાંઈ મેળ ખાય એવો નથી. પ્રાણભાઈ! પ્રાણભાઈએ અપવાિ 

કયાગ હતા આઠ. કહો, િમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ભારે વાતુાં ભર્વાન! તારી મોટપની વાત છે. રાર્થી 
લાભ થાય (એમાાં) તને કલાંક લાર્ે છે. આહાહા..! િમજાણુાં? એ જન્મકલાંક, પણ આ તો બાહ્યનો ત્યાર્ 

કયો ને આ છોડ્ુાં, આ છોડ્ુાં એવો ભાવ છે એ ધમથ્યાત્વભાવ તે કલાંક છે તને. િમજાય છે? જે એમાાં 
નથી, એને કહે કે મેં આનો ત્યાર્ કયો, મેં આનો ત્યાર્ કયો. પણ ક્યાાં હતુાં એમાાં? િમજાણુાં કાાંઈ? વાત 

એવી છે. 

ભર્વાન િવગજ્ઞ પરમેશ્વર તીથુંકરદેવ ધિલોકનાથ પરમાત્માએ જે આ આત્મા અાંદર છે એ જોયો 
અને પ્રર્ટ કયો પ્રભુએ. એ પ્રર્ટ કરવાની રીત—પ્રભુએ આ રીતે કયો એ રીત—કહે છે. એ ધવભાવ, 
મોહ, પયાગય ધવનાનો છે. ત્યારે છે શુાં હવે? એ તો નકારથી આવ્યુાં.  

એ ‘અનાદદ-અનાંત...’ ભર્વાન આત્મા તો અનાદદ-અનાંત છે. જેની શરૂઆત નથી, જેની આદદ 

નથી, જેનો અાંત નથી. એવો ‘અનાદદ-અનાંત અમૂતગ...’ અમૂધતગક છે. ‘અતીધન્રય સ્વભાવવાળો...’ 
આહાહા..! એ અતીધન્રય સ્વભાવસ્વરૂપ જ એ છે. ૯૨માાં આવ્યુાં હતુાં આપણે, અતીધન્રય મહા પદાથગ. 
આહાહા..! બહારની વાતની લોકોને મીઠાશ એવી આવે. ચરણાનુયોર્ની વાત ચાલતી હોય કે આ 

કરવુાં... આ કરવુાં... આ કરવુાં. એ કરવાની વાત જ્યાાં આવે કતૃગત્વબુધદ્ધની ત્યાાં એને ઠીક લાર્ે. પણ એ 

કતૃગત્વબુધદ્ધમાાં તો આખી વાત કરુાં... કરુાં(ની હોય). પણ ઠરુાં... ઠરુાં... આત્મામાાં. નવનીતભાઈ!  
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ભર્વાન ચૈતન્યતત્વ મહા, એ અનાદદ-અનાંત છે, અમૂતગ છે. અતીધન્રય સ્વભાવવાળુાં સ્વરૂપ છે. 
અતીધન્રયસ્વભાવસ્વરૂપ છે. અતીધન્રય સ્વભાવવાળો એટલે અતીધન્રયસ્વરૂપ જ છે એ. એ ઇધન્રયથી 
જણાય એવો નથી અને ઇધન્રયો એમાાં છે નધહ. જડ ઇધન્રયો એમાાં નથી, તેમ ખાંડ ઇધન્રય એ વસ્તુમાાં છે 
નધહ. માટે તે અતીધન્રય સ્વભાવવાળો છે. અતીધન્રય સ્વભાવવાળુાં એનુાં અબસ્તત્વ–િત્તાનુાં હોવાપણુાં. 
અતીધન્રય સ્વભાવવાળો છે. 

‘શુદ્ધ-િહજ-પરમ-પાદરણાધમકભાવ જેનો સ્વભાવ છે...’ આહાહા..! કેટલા ધવશેષણો આપ્યા 
જુઓ! કેવો છે ભર્વાન આત્મા? શુદ્ધ.. એક તો મહા શુદ્ધ પધવિ છે. તે િહજ સ્વભાધવક વસ્તુ છે. 
િમજાય છે કાાંઈ? પયાગય તો નવી થાય છે અને જૂની પયાગય જાય છે. આ એવો નથી. આ તો િહજ 

પરમ પાદરણાધમકભાવ જેનો સ્વભાવ છે. પરમસ્વભાવભાવ પાદરણાધમકભાવ. પાદરણાધમકભાવ 

એટલે? જેને કોઈ પરની અપેક્ષા પયાગયમાાં આવે એવી અપેક્ષા એમાાં નથી. એવો પરમસ્વભાવભાવ 

ભર્વાન આત્મા... આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? આ ભાષા પણ િમજવી કઠણ પડે. એય..! જેઠાભાઈ! 
અરે..! આવો હશે? આવો શુાં પણ આ કહે છે? અરે..! તને ખબર નથી. િાાંભળ્ો નથી. ભાઈ! 
પરમપાદરણાધમક. પાદરણાધમક એટલે? િહજસ્વભાવ. જેને કોઈ ધનધમત્તના િદ્ભાવ કે ધનધમત્તનો અભાવ 

એવી કોઈ અપેક્ષા જ નથી. આહાહા..! કોઈ અપેક્ષા જ નથી. એવો પરમપાદરણાધમકભાવ. પયાગયને પણ 

પાદરણાધમકભાવ કહેવામાાં આવે. ઉદયભાવને પાદરણાધમકભાવની પયાગય કહેવાય. તેમ ચારેય ભાવને 
પાદરણાધમકભાવની પયાગય કહેવાય, પણ એ તો પાદરણાધમકભાવની પયાગય એ પરમ 

પાદરણાધમકભાવમાાં નથી. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? એથી પરમ પાદરણાધમક શબ્દ વાપયો છે. લ્યો. 
પરમ પાદરણાધમકભાવ િહજાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ અનાદદ-અનાંત અમૂતગ અતીધન્રય સ્વભાવવાળુાં િહજ શુદ્ધ 

પાદરણાધમકભાવ જેનો એટલે આત્માનો સ્વભાવ છે.  

‘એવો કારણ પરમાત્મા...’ એવુાં એનુાં જે ધનત્ય સ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ, કારણપ્રભુ, કારણજીવ એકરૂપ 

િત્વ જીવનુાં જે છે, ‘એવા કારણ પરમાત્મા તે ખરેખર ‘આત્મા’ છે.’ જુઓ ભાષા જુઓ! પયાગય એ 

આત્મા (નધહ), આવો આત્મા તે ખરેખર આત્મા. પયાગય તે વ્યવહાર આત્મા, તે ખરેખર આત્મા નથી. 
ભારે. શોભાલાલજી! આવુાં તો કો'ક વખતે અહીંયાાં આવે હોં! આ તો આજ ફેરે. 

શ્રોતા :- આ પહેલી વાર આવ્યુાં. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પહેલીવાર. આ બિા આ ફેરી િાાંભળે તો ખરા. પ્રવચનિાર પૂરુાં થઈ ર્યુાં. 
નયનો અધિકાર બાકી છે પણ એ કાાંઈ િમજે નધહ અત્યારે. એ અમુક જાતનો... આ તો િમજાય એવી 
શૈલી અને િાદી છે આ. વસ્તુ ભલે ઊંચી, પણ એમાાં ભાવ િમજવાને િાદાપણુાં છે. િમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે કે એ આત્મા કેવો છે? કે ભર્વાન અનાદદઅનાંત અમૂતગ, અતીધન્રય સ્વભાવવાળો પોતાનો 
ધનજ આત્મા, ધનજ હોં! જે શ્રદ્ધા કરવાને લાયક જે આત્મા, શ્રદ્ધા કરવાને લાયક આત્મા આવો છે. કેવો? 

કે િહજ શુદ્ધ પાદરણાધમક િહજભાવરૂપ એવો કારણપરમાત્મા તેને ખરેખર યથાથગપણે– વાસ્તધવકપણે 
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તેને ધનશ્ચય આત્મા કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! આત્માના બે ભાર્—એક ધનશ્ચય આત્મા અને એક 

વ્યવહાર આત્મા. ભારે વાત ભાઈ! િમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..!  

ભર્વાન આને ખરેખર આત્મા (કહે) છે. એ પરમાત્મા પોતે કારણપ્રભુ એ જ િાચો આત્મા– 

વાસ્તધવક આત્મા–ધનશ્ચય આત્મા છે. એક િમયની પયાગય એની ધનમગળ, એ પણ વ્યવહાર આત્મા છે. 
‘ववहारोङभदूत्थो’ એની આ વ્યાખ્યા છે બિી. િમજાણુાં કાાંઈ? પાંદડતજી! આહાહા..! એનુાં ખુશીપણુાં 
તો, વસ્તુ ધિકાળ છે એમાાં રધિ જતાાં આનાંદ આવે ત્યાાં ખુશીપણુાં છે. આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ? હવે 
આમાાં પૈિાવાળાથી િમગ થાય એ કેટલુાં આમાાં ક્યાાં આવતુાં હશે? 

શ્રોતા :- પણ જીવ પૈિાવાળો.. અહીં તો પયાગય પણ નથી પછી પૈિાવાળો કયાાં? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ભઈ કેટલાક એમ કહે છે કે પૈિાવાળા હોય તો િમગની શોભા થાય, િમગની 
પ્રભાવના થાય. લ્યો, આ પૈિાવાળા ધવના થાય? 

શ્રોતા :- િમગની પ્રભાવના આત્માના આશ્રયે થાય કે પૈિાના આશ્રયે થાય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એય..! આ બિા પૈિા કેટલા ખચે? એ પૈિાવાળા ખચે. ર્રીબ માણિ ખચી 
શકે? ચાર લાખનુાં તમારે પરમાર્મ (માંદદર) બનાવવુાં છે. ક્યાાં ર્યા? આ રહ્યા. એ િણ લાખનુાં હતુાં, 
હવે ચાર લાખ આવ્યુાં છે. હવે થતાાં થતાાં શુાં આવે છે? જો પૈિાવાળા હોય તો પૈિાથી આ થાય અને તો 
િમગની શોભા થાય—એમ નધહ? અહીં તો કહે છે કે પૈિાવાળો આત્મા છે નધહને. પૈિા એના છે જ 

નધહને. એનાથી િમગની પ્રભાવના થાય એવુાં વસ્તુમાાં છે નધહ. પૈિાવાળો હુાં નથી અને પૈિામાાં રાર્ માંદ 

કરીને જે કાાંઈ પુણ્ય થાય એ પણ હુાં નથી. અરે..! એ પુણ્યના પદરણામને જાણવાનો તે ક્ષણે જ્ઞાનનો 
પયાગય થાય તે મારામાાં નથી. આહાહા..! ભર્વાન! આહાહા..! કામ એવુાં છે. પોપટભાઈ! આ 

પોપટભાઈને કરાવવુાં છેને કાનાતળાવ? જુઓ! િીજે જાશે. એય..! મધણભાઈ! કહો, િમજાય છે કે નધહ 

આમાાં? રમણીકભાઈ ત્યાાંથી આવશે, ઊડીને આવશે. નામ ન આવડે. શુાં કહેવાય આ? પ્લેન. ઊડીને 
આવશે એટલુાં બોલ્યા. નામ આવડતુાં નથી. આહાહા..! ભર્વાન! તારુાં ઘર કેવડુાં મોટુાં છે! અને એ ઘરમાાં 
કેટલો માલ ભરેલો છે! અને એ અાંર્ીકાર કરીને રધિમાાં એ લેવા જેવો છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? 

આ મૂળ વાત છે વીતરાર્માર્ગની અથવા આત્માના માર્ગની. આ ધિવાય બીજી વાતુાં કરે એ બિી થોથાાં. 
િમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! કહે છે... ભાષા પાછી કેવી! કારણપરમાત્મા તે ખરેખર આત્મા છે હોં! 
પાંદડતજી! એ ભાષા િમજો છો? એ ધિકાળી ધ્રુવ વસ્તુ... 

શ્રોતા :-- .. પયાગય પણ મારી નધહ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પયાગય નધહ. કારણ કે એક િમયની પયાગય તો અાંશ રહ્યો. એ તો વ્યવહારમાાં 
ર્યો, વ્યવહાર આત્મા થયો. ધનશ્ચય આત્મા તો આખી વસ્તુ તે ધનશ્ચય આત્મા, તે િમ્યગ્દ્દશગનનો ધવષય 

છે. તે િમ્યગ્દ્દશગન તેને અાંર્ીકાર કરે છે. આહાહા..! સ્વરૂપચાંદભાઈ! છે ઊંચુાં, પણ િમજાય એવુાં છે. 
િમજાય એવુાં છેને? જૂના માણિ છે. આહાહા..!  
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ભાઈ! તારો આત્મા તને ખરો કોને કહેવો? ખરો તુાં કોણ? િાચો કોણ? વાસ્તધવક કોણ? યથાથગ 
કોણ? કે કમગ-ફમગ તો નધહ, દયા, દાન, ધવકલ્પ અને પુણ્ય, પાપમાાં તુાં નધહ, પણ એક િમયની પયાગય... 
અહીં તો ખ્યાલ એ આવ્યો કે ઓલો રાર્ થાયને એ રાર્ નધહ અને રાર્નુાં ધનધમત્ત િામે લક્ષ્મી આદદ એ 

તો નધહ, પણ અહીંયાાં રાર્નુાં જ્ઞાન થાયને એક િમયની પયાગયમાાં (કે જેને) વ્યવહારે જાણેલો 
પ્રયોજનવાન (કહ્યો એ પણ તુાં નધહ). આહાહા..! એક િમયની રાર્ને જાણવાની પયાગય એ તુાં િાચો 
આત્મા નધહ. આહાહા..! પન્નાલાલજી! ર્ુનામાાં આ બિુાં આકરુાં પડે માણિને. એકાાંત છે રે એકાાંત છે. 
અરે..! ભર્વાન! િાાંભળ તો ખરો ભાઈ! કાાંઈક આનાથી લાભ થાય. દયા, દાન, વ્રત, ભબક્ત કરતાાં, 
તપ કરતા કરતા કલ્યાણ થાય. આવી વાત હોય તો અનેકાાંત કહેવાય. અહીં કહે કે એવા તારા કાંઈક તપ 

ને વ્રત ને અજ્ઞાનરૂપી પાડો ર્ળી ર્યો. િાાંભળ! િમજાય છે કાાંઈ? શ્રીમદે્ કહ્યુાં છેને ભાઈ? તારો 
અજ્ઞાનરૂપી પાડો ત્યાાં ર્ળી ર્યો. અજ્ઞાનરૂપી પાડો. િમજ્યાને? પાડો િમજો છો? ભેંિા. અજ્ઞાનરૂપી 
ભેંિો તારા વ્રત, તપના પૂળા કાાંઈક ર્ળી ર્યો. ફોતરા છે તારા, િાાંભળને! તને તારી ખબર ન મળે 
અને તુાં િમગ કરવા બેઠો. ક્યાાંથી િમગ થાશે?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ઠીક કહે છે એ. એમ કે એ લોકો એમ કહે છે, એમ ભાઈ કહે છે. એમ કે 
તમારાથી વ્રત, તપની દક્રયા થતી નથી ને એટલે તમે એનો ધનષેિ કરો છો. પણ િાાંભળને હવે, તારા 
વ્રત, તપ કોને કહેવા? િાાંભળને! હવે થોડી દયા પાળવાનો ભાવ થયો કે અધહાંિા (ભાવ થયો) એ તો 
રાર્ છે, પુણ્ય છે અને મેં આની દયા પાળી એ તો ધમથ્યાત્વભાવ છે, એમાાં મહાખુન આત્માનુાં છે. એ 

કહે છે. ભાઈ કહે છે. કરી તો જુઓ. પાળી તો જુઓ એકવાર. નગ્નપણુાં લ્યો, વ્રત, અધહાંિા, પાંચમહાવ્રત 

લ્યો. અરે..! ભર્વાન! િાાંભળને ભાઈ! હવે તારા મહાવ્રતના પદરણામ તો અનાંત વાર લીિા 
અજ્ઞાનભાવે. િમજાય? નવમી ગ્રૈવેયક ર્યો ત્યાાં એમાાં કાાંઈ તારુાં િયુું નધહ. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? 

મધહના-મધહનાના, બબ્બે મધહનાના અપવાિ, અપવાિ, છ-છ મધહનાના અપવાિ, બે-બે મધહનાના 
િાંથારા. િાંથારા એટલે આમ ઝાડની ડાળ ન હલે, પણ એનુાં લક્ષ ત્યાાં છે કે આ દક્રયા કરુાં છુાં અને આ 

રાર્ મારો અને આ રાર્ને હુાં કરુાં છુાં અને આ રાર્ મેં છોડ્ો છે, એ રધિ ત્યાાં છે એ ધમથ્યારધિ આત્માના 
શાાંધતને ખૂન કરનારી છે. િમજાણુાં કાાંઈ? ભારે કામ! 

અહીંયાાં િમ્યગ્દ્રધિ એને કહીએ કે જેને એક િમયનો પયાગય પણ અભૂતાથગપણે, વ્યવહારપણે 
લક્ષમાાં આવે છે. આહાહા..! કેવી શૈલીથી વાત કરી છે! મૂળ તો ૧૧મી ર્ાથાની શૈલીએ વાત છે. 
‘ववहारोङभदूत्थो भदूत्थो दसेिदो दु िदु्धणओ’ ‘भदूत्थमसिदो खलु िमासदट्ठी हवदी जीवो’ 
વ્યવહાર તે અભૂતાથગ છે. એક િમયની પયાગય અધનત્ય અને ક્ષધણક છે (એથી) એ આશ્રય કરવાલાયક 

નથી. કેમકે એનાથી નવી શાાંધતની પયાગય આવતી નથી. માટે તેને વ્યવહાર આત્મા કહી, અભૂતાથગ કહી 
એ ખોટો આત્મા (કહ્યો), િાચો નધહ. ભારે ભાઈ! િમજાણુાં કાાંઈ? અમરચાંદભાઈ! િમજાય છે કાાંઈ? 

આવી ટીકા ન િમજાયને પછી ... છે એમ કરીને જેવા અથગ એમાાં ભરવા જોઈએ એ ભયાગ નથી, ટીકામાાં 
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તો ર્ૂાંચવણ કરી નાખી એમ કહે છે. આ ટીકા વાાંચીને. પદ્મપ્રભમલિારીદેવે તો િમુકી ટીકામાાં ઘણી 
ર્ૂાંચવણ કરી નાખી, ક્લેશ કરી નાખ્યો.  

શ્રોતા :- ર્ાથા તો િહેલી હતી, પણ ટીકાકારે બક્લિ કરી નાખી. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બક્લિ કરી નાખી એમ કહે છે. અરે..! ર્ાથામાાંથી િરળપણે એનુાં સ્પિ કરી 
નાખ્યુાં છે. િાાંભળને. આહાહા..! 

શ્રોતા :- બિો ધનચોડ કાઢીને રજુ કયો છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમ કહે છે. ચાર ભાવને અર્મ્ય (કહીને) બક્લિ કરી નાખી ટીકા. 
જુર્લદકશોર અને આ રતનચાંદજી ને એ બિા એમ કહેનારા. આહાહા..! એ મુખત્યાર છેને?  

કહે છે, ભાઈ! આ તો સ્પિ કયુું છે. પાઠ પણ છે કે નધહ અહીંયાાં? પાઠ શુાં છે? ‘जीवासदबसहत्तच्च ं
हयेमवुादयेमप्पणो अप्पा।’ એ પાઠ છે એનુાં તો આ સ્પિીકરણ ચાલે છે આ. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ શુાં કીિુાં? પણ એનો અથગ જ એ થયો. એ રવ્ય જ પરરવ્ય છે. આહાહા..! 
‘जीवासदबसहत्तच्च’ं બાહ્ય તત્વ, બાહ્ય ભાવ, બાહ્ય રવ્ય, પરરવ્ય—એ બિુાં એક જ છે. િમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા..! આ તો પરમાત્મા ભર્વાનના ભેટાની વાતુાં છે. એવુાં ધ્રુવ તત્વ એનુાં માહાત્મ્ય ન આવે અને 
એને ક્યાાંય પણ ધવકલ્પ ને ધનધમત્ત ને પયાગયનુાં માહાત્મ્ય આવે તો એનુાં ધમથ્યાત્વ જશે નધહ. આહાહા..! 
િમજાય છે કાાંઈ?  

એણે તો હળવુાં કયુું. ઓલામાાં હેય કીિુાં છે. તો આમાાં ખરેખર ઉપાદેય નથી એમ શબ્દ વાપયો 
છે. એમ. પહેલો શબ્દ મૂક્યો કે 'हयेोपादयेतत्त्वस्वरूपाख्यानमतेत ्' પછી ‘जीवासदिप्ततत्त्वजात ं
परद्रव्यत्वान्न ह्यपुादयेम ्’ આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ? એને પોતાને િમજતા ન આવડે એટલે 
ટીકાકારના વાાંક કાઢે. ભાઈ! 

શ્રોતા :- ધવદ્વાનને ન આવડે એવુાં બને? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હવે ધવદ્વાન કહેવા કોને? એ તો આવી ર્યુાં હતુાં, નધહ? ધવદ્વાન ધનશ્ચય ત્યજીને 
વ્યવહારમાાં વતે, પણ મુબક્ત તો ધનશ્ચયને આશ્રયે છે. પુણ્ય-પાપમાાં આવી ર્યુાંને. ધવદ્વાનો ભણી ભણીને 
વ્યવહાર કાઢે અને વ્યવહારથી કલ્યાણ થાય એમ માને અને વ્યવહારમાાં વતે એને તો મૂઢ ધમથ્યારધિ 

કહ્યો છે. આવુાં કાઢ્ુાં તેં શાસ્ત્ર વાાંચીને? ઝેર કાઢ્ુાં. પુણ્ય-પાપમાાં છેને? ધવદ્વતજનો ભૂતાથગ તજી 

વ્યવહારમાાં વતગન કરે. ધનત્યા... આહાહા..! 

જયિેનાચાયે તો એ કહ્યુાં, ધવદ્વાન હોય તે વ્યવહારમાાં પ્રવતે નધહ. એમ અથગ કયો છે. આહાહા..! 
બે અથગ છે. ધવદ્વાન—જેને વાસ્તધવક તત્વ અને પયાગયનુાં જ્ઞાન છે, એ વ્યવહારમાાં વતે નધહ, એ ધનશ્ચય 

જ્ઞાનાનાંદ સ્વરૂપમાાં વતે. એને ધનશ્ચયનો જાણનાર ધવદ્વાન કહેવામાાં આવે છે. બાકી બિા મૂખાગ કહેવામાાં 
આવે છે એમ કહે છે. િમજાણુાં કાાંઈ? હજારો માણિને િમજાવતા આવડ્ુાં, આ કહેતા આવડ્ુાં. પણ 
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તત્વ અાંદર વસ્તુ છે ધ્રુવ એનો આશ્રય કરવો તે શરણ છે, પયાગયનો આશ્રય કરવા જેવો નથી—એવુાં 
શીખ્યો નથી તો એ ધવદ્વાન નથી, પણ મોટો મૂરખ છે. બીજુાં છે લ્યોને એમ લ્યો.  

અમારે ભાઈ બોલતા લાલન કે આ ન થાય તો? પોતે પાપ એમ ન બોલે. તો લોકો કહે, પાપ. હા 
એ. લાલન પાંદડત હતાને શ્વેતાાંબર. ૯૦ વષગની ઉંમર. અને જરી ટીખળી પણ હતા, જામનર્રના. ભાષણ 

આપે પછી કહે, જુઓ, ભાઈ! આનુાં નામ િમગ અને આનુાં નામ પુણ્ય એ ધિવાય બીજુાં તે? ઓલો કહે, 
બીજા કહે પાપ. હા ઇ. પાપ ન બોલે પોતે.  

શ્રોતા :- નામ ન લે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નામ ન લે એવા હતા એ. એ બિા એવા હતા. અમેદરકામાાં ૨૦-૨૦ હજાર 

માણિમાાં ભાષણ આપે. ૨૦-૨૦ હજારમાાં મોટા ભાષણ (આપે) તો લોકો આમ... િમજ્યાને? પાાંચ-
પાાંચ, િાત-િાત રૂધપયા આપીને એનુાં વ્યાખ્યાન રાખે. મોટો પાંડાળ હોય લાખ-લાખનો. રૂધપયા ઘણાાં 
ઊપજે. એમાાં દાધળયા શુાં થયા? તારુાં તત્વ કોણ છે અને કોને શરણે જાવુાં અને કોનાથી ખિવુાં—એની 
ખબર ધવના તારી ખબર ક્યાાંની િાચી થઈ? િમજાણુાં કાાંઈ?  

અહીં કહે છે કે ‘કારણપરમાત્મા તે ખરેખર ‘આત્મા’ છે.’ ભારે વાત! ધચદાનાંદ ધ્રુવ વસ્તુ જે છે 
એ પોતાનો કારણપ્રભુ આત્મા છે અને તે જ ખરેખર તેને જ આત્મા િાચો કહેવામાાં આવે છે. આત્મામાાં 
પણ િાચો અને ખોટો.  

શ્રોતા :- નય તો બે પ્રકારે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નય છેને. િમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! 

હવે કહે છે... પહેલુાં તો પોતાની વાત કરી હતીને મુધનની? આ તો અધત-આિન્ન ભવ્ય જીવોને... 
અધત આિન્નભવ્ય જીવો (અથાગત્) નજીકમાાં જેનુાં–ભવ્યનુાં મોક્ષ થવાનુાં પાિપણુાં છે એવા ‘અધત-
આિન્ન ભવ્યજીવોને…’ જેને મોક્ષ અધત આિન્ન નામ ધનકટ વતે છે. આહાહા..! જેને અલ્પ કાળમાાં 
ધનકટપણે–નજીકપણે મોક્ષ વતે છે એવા ‘અધત-આિન્ન ભવ્યજીવોને એવા ધનજ પરમાત્મા ધિવાય 

(બીજુાં) કાાંઈ ઉપાદેય નથી.’ િમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! બહુ િરિ વાત! બહુ િરિ! 

કેટલો ત્યાર્ વત્યો રધિમાાં એની તો ખબર ન મળે. િમજાય છે? એની દકાંમત નધહ અને દકાંમત 

આ બાહ્ય ત્યાર્ કયો, આ છોડ્ુાં, આ મૂક્યુાં. જેમાાં ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ છે. ધવકલ્પનો કતાગ થાય અને બાહ્ય 

ત્યાર્ મેં કયો એવુાં અબભમાન છે એને. એ તો ધમથ્યાત્વ છે. એમાાં આખો આત્માનો ત્યાર્ વતે છે. 
પાંદડતજી! બરાબર છે? આહાહા..! 

કહે છે, અહો! આિન્ન–નજીક, અધત નજીક છે જેને. આત્માનુાં ભવ્ય(પણુાં) પાકતા મોક્ષદશા—
ભવ્યજીવનો પાક, કેવળજ્ઞાનાદદનો પાક—જેને અધત નજીકમાાં છે. એવા ભવ્ય જીવોને તો એક આ  

ધનજપરમાત્મા (આદરણીય છે), પરપરમાત્મા પણ નધહ, અદરહાંત ધિદ્ધ પણ આદરણીય છે નધહ. 
આહાહા..! પોતાની એક િમયની પયાગય આદરણીય નથી, પછી પરમાત્મા તો ક્યાાંય પરમાાં રહી ર્યા. 
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આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? િમવિરણ ને િમવિરણમાાં બબરાજતા તીથુંકર ને અનાંત કેવળજ્ઞાની ને, 
કહે છે, એ કાાંઈ આદરણીય નથી જીવને. િમ્યગ્દ્રધિ જીવને અલ્પ કાળમાાં કેવળજ્ઞાન થવાની તૈયારી છે. 
આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? એને તો એક ધનજ પરમાત્મા... પોતાનો કારણપરમાત્મા (શબ્દ) વાપયો, 
ખરો આત્મા (શબ્દ) વાપયો, િમજાય છે? અને એવો આત્મા આત્માને–તીક્ષ્ણ બુધદ્ધવાળાને તે ગ્રહણ 

કરવાયોગ્દ્ય છે, એવા આત્માને ખરેખર ઉપાદેય (જે) આત્મા છે એ આ આત્મા. ધિકાળી ધ્રુવ ધનત્યાનાંદ 

પ્રભુ એ જ ખરેખર આત્મા, કારણપરમાત્મા, કારણ જીવ છે. એ ધિવાય... એ ધિવાય બીજુાં કાાંઈ એટલે 
દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્ર પણ આદરણીય નથી, એનાથી–ધનધમત્તથી (થતો) ભબક્તનો રાર્ભાવ પણ આદરણીય 

નથી, પણ ધનજ (શુદ્ધ)પયાગય છે તે પણ આદરણીય નથી. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ?  

‘અધત-આિન્ન ભવ્યજીવોને એવા ધનજ પરમાત્મા ધિવાય...’ િહજાનાંદ ધનત્ય પ્રભુ, એ ધિવાય 

‘(બીજુાં)...’ એટલે કે ધનધમત્ત, રાર્ અને પયાગય. ‘(બીજુાં) કાાંઈ ઉપાદેય નથી.’ બીજુાં કાાંઈ અાંર્ીકાર કરવા 
જેવુાં, આદરવા જેવુાં છે નધહ. કહો, િમજાય છે કાાંઈ? 

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ તો એ જ કીિુાં છે ને. ત્યાાં પણ એ જ કીિુાં છે. એની આ વાત છે. બીજી વાત 

ક્યાાં છે? અહીં તો મોક્ષમાર્ગ છે. એટલે કારણ પરમાત્મા તેમાાંથી મોક્ષમાર્ગ પ્રર્ટ થાય છે એમ ધિદ્ધ કરે 
છે. પયાગયનુાં કહેવી છે. પણ એ પયાગય રવ્યમાાંથી આવે છે માટે રવ્યનુાં જ કારણપણુાં છે અને તે રવ્યને જ 

આદરવા જેવુાં છે એમ કહે છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? 

‘હવે ૩૮મી ર્ાથાની ટીકા પૂણગ કરતાાં ટીકાકાર મુધનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિારીદેવ શ્લોક કહે છે:’ 

       (मासिनी) 
जयसत   िमयिारः  िववतत्वकैिारः 
िकिसवियदूरः  प्रास्तवदुवा वरमारः। 
दुसरततरुकुठारः  शदु्धबोधावतारः 
िखुजिसनसधपरूः के्लशवारासशपारः।।५४।। 

આહાહા..! ‘િવગ તત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ જુઓ! િાંવરતત્વ, ધનજગરાતત્વ, મોક્ષતત્વ, 
આસ્રવતત્વ, બાંિતત્વ, અજીવતત્વ—એમાાં તો એક િાર, ધિકાળી રવ્ય તે એક િાર છે. આહાહા..! 
િમજાણુાં કાાંઈ? ‘િવગ તત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ એટલે કે અજીવતત્વ, િાંવર-ધનજગરા-મોક્ષતત્વ એ 

તત્વ અને એક િમયની પયાગય... િાંવર-ધનજગરા-મોક્ષ થઈ ર્યાને પયાગય? એ તત્વમાાં પણ ધિકાળી તત્વ 

તે એક િાર છે. બાકી એ ધિવાય બિા અિાર છે એમ એનો અથગ છે. આહાહા..! િાિારણ માણિને 
નવા િાાંભળે એને એવુાં લાર્ે આ શુાં કહે છે િમગનુાં રૂપ આવુાં? આવો િમગ હોય? ફડાક-ફડાક આમ થાતુાં 
હોય, આમ થાય. શાસ્ત્રના જાણપણાની વાતુાં કરે, વ્રત, તપની વાતુાં કરે, તો લોકોને એમ થાય કે આહા..! 
બહુ િારી િમગની વાત કરે છે. િૂળેય િમગની વાત નથી, િાાંભળને! તને ખબર નથી. શોભાલાલજી! 
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શ્રોતા :- વાત ક્યાાં છે અને વાત ક્યાાંની કરે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ક્યાાંની વાત કરે. કાાંઈ ખબર નથી. િમજાય છે? અાંિો અાંિ પલાય. આાંિળો 
દેખાડનાર અને આાંિળો તારનાર. 'અાંિો અાંિ પલાય' શબ્દ છે.  

અહો..! ‘િવગ તત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ નવ તત્વમાાં એક કારણપરમાત્મા તે િાર તત્વ છે. ‘જે 

િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવોથી દૂર છે,...’ ધવકલ્પ, ધનધમત્ત અને એક િમયની પયાગય એ બિી નાશ 

થવાલાયક છે. આહાહા..! કેવી શૈલી મૂકે છે! ‘જે િમસ્ત નાશ પામવા...’ રાર્, પુણ્ય, દયા, દાન એ તો 
નાશ પામવાલાયક ધવકૃતભાવ છે, પણ એક િમયની (શુદ્ધ) અવસ્થા પણ નાશ પામવાલાયક છે. વ્યય 

થવાને, ધિદ્ધની અવસ્થા પણ વ્યય થવાને લાયક છે. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ છેને એ? વ્યય થવાને લાયક છેને? 

ધ્રુવ તો ધિકાળી છે. આહાહા..! કહો, િમજાય છે કાાંઈ? 

‘જે િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવો...’ િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવ.. ભાવ શબ્દે નાશ 

પામવાયોગ્દ્ય પયાગય, નાશ પામવાયોગ્દ્ય રાર્. બદલવાયોગ્દ્ય તારુાં ધનધમત્ત આદદ એ તો પર રાખો, 
એનાથી તો દૂર છે. એક િમયની પયાગયથી ધ્રુવ તે દૂર છે. એય..! િમજાય છે? ભર્વાન ધ્રુવ તત્વ જે 

અચળ, અવલાંબવા જેવુાં તત્વ છે એ પયાગયથી દૂર છે. અિાંખ્ય પ્રદેશમાાં (હોવા) છતાાં દૂર છે, દૂર છે. 
આહાહા..! આપણે આવી ર્યુાંને અધલાંર્ગ્રહણમાાં, નધહ? પયાગય રવ્યને સ્પશગતી નથી, રવ્ય પયાગયને 
છૂતી નધહ અને પયાગય રવ્યને છૂતી નધહાં. આહાહા..! અધલાંર્ગ્રહણમાાં બિુાં આવ્યુાં હતુાં ઘણુાં. એક જણા 
કહેતા હતા બબચારા હોં! અધલાંર્ગ્રહણ બહુ િરિ અધિકાર ચાલ્યો છે. બિા હતા ને તાકડે વળી એ 

આવી ર્યુાં એમાાં. એ લેવાનુાં નહોતુાં. એ લીિુાં.  

અહો..! ભર્વાન આત્મા જે કાાંઈ બિા નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવ... આ શરીર, વાણી, મન એ તો 
એક કોર રહી ર્યુાં હોં! અને દયા, દાનના ધવકલ્પ વ્રત, તપના રાર્ એ તો ધવકલ્પ છે એ પણ નાશ 

પામવાયોગ્દ્ય છે. એ આસ્રવતત્વ, એ ભાવબાંિ તત્વ, અજીવતત્વ છે. પણ અાંદરમાાં નાશ પામવાયોગ્દ્ય 

િાંવર, ધનજગરા અને મોક્ષની પયાગય... આહાહા..! એ નાશ પામવાયોગ્દ્ય છે, બદલવાયોગ્દ્ય છે, એનાથી  
ભર્વાન ધ્રુવ તત્વ તો તે પયાગયથી દૂર છે. આવુાં િાાંભળ્ુાં જાય નધહ હોં! 

શ્રોતા :- આ કાળે િાાંભળ્ુાં જાય. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ તો િાંપ્રદાયની (વાત છે). એય..! કાનજીસ્વામીએ તો બિુાં આમ ઉડાડ્ુાં. 
ભાઈ! િાાંભળને, તને ખબર નથી. વાડામાાં િમગ ક્યાાંય નથી. એ વાડા બાાંિીને બેઠા એમાાં ક્યાાંય િમગ 
નથી. ‘વાડા બાાંિીને બેઠા રે પોતાનો પાંથ કરવાને.’ પોતાનો પાંથ–વાડો રાખવા બેઠા છે બબચારા. તત્વ 

શુાં છે એની ખબર નથી. િમજાય છે કાાંઈ?  

શ્રોતા :- િમજવા જેવી છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત તો આવી છે ભાઈ! પોતાની વાડાની રીત અને પરાંપરાની રીત કેમ ટકી 
રહે એ માટે મથે છે.  
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શ્રોતા :- મોટા બોર્દા પડી ર્યા. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એક શૈલી જુઓને પદ્મમલિારીદેવની! એક તો એ કહ્યુાં કે િવગ તત્વમાાં એક 

િાર છે, બીજુાં િાર નધહ. (બીજુાં),. િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવ પયાગયથી દૂર. ભર્વાન આત્મા, 
એક િમયની અવસ્થા બદલે છે એનાથી દૂર તત્વ છે. આહાહા..! ધિદ્ધની પયાગય એક િમયની 
બદલવાવાળી છે, ધ્રુવ છે એ એનાથી દૂર છે. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. 

‘જેણે દુવાગર કામને નિ કયો છે,...’ એટલે? કે જેમાાં કામ છે નધહ એમ એનો અથગ. નિ કયો છે 
એમ ભાષા છે. જેમાાં કામ-ભોર્ની વાિના નથી એટલે નિ કયો છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! 
િમજાણુાં કાાંઈ? ‘જેણે દુવાગર...’ (એટલે) વારી શકાય નધહ એવો જે ધવકલ્પ, ભોર્ની વાિનાનો ભાવ, 
કહે છે કે જેણે નિ કયો એટલે કે એમાાં નથી, એમ. એની વ્યાખ્યા એવી છે. િમજાણુાં કાાંઈ? નિ કયો છે 
એટલે નાશ કરે છે એમ પણ નધહ અને નિ કયો એમ પણ નધહ. નિ કયો છે એનો અથગ કે એમાાં નથી. 
એનો અભાવ વતે છે એનુાં નામ નિ કયો છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ?  

અને ‘જે પાપરૂપ વૃક્ષને છેદનાર કુહાડો છે,...’ એટલે કે પાપ જેમાાં નથી, એમ એનો અથગ છે. ઓલુાં 
પુણ્ય કીિુાં, પુણ્યનુાં ફળ કામાદદ ઇચ્છા. અહીં ‘પાપરૂપ વૃક્ષને છેદનાર કુહાડો...’ એ પાપ શબ્દે પુણ્ય 

અને પાપ બેય પાપ છે. ઘણે ઠેકાણે આવે છે નધહ? અઘ.. અઘ. અઘ અને િુખ અને દુુઃખ બિુાં પાપ છે. 
શુભ અને અશુભભાવ બેય પાપ છે. િમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! દયા, દાન ને વ્રતનો ધવકલ્પ છે એ 

પાપ છે, રાર્ જે પુણ્ય છે એ પાપ છે. શોભાલાલજી! િાંિારમાાં રખડાવે એ ભાવને પુણ્ય કેમ કહેવાય? 

એને િુશીલ કેમ કહેવાય? એ તો કુશીલ છે. આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? પાંદડતજી! બહુ માલ છે. 
..લાલજી ર્યા? ર્યા હશે. 

શુાં કીિુાં છે? કે પુણ્ય-પાપરૂપી આમ ઝાડ છેને? એને તો ઊર્વા દેતુાં નથી. મૂળ તો એમ કહે છે 
(કે) એમાાં છે નધહ. િમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાન આત્મા અમૃતનો િાર્ર પ્રભુ ધ્રુવ, એ પાપરૂપી વૃક્ષને 
છેદનાર કુહાડો છે એટલે પાપ વૃક્ષની ઉત્પધત્ત જેમાાં છે નધહ. અથવા એ પાદરણાધમકભાવનો આશ્રય 

કરવાથી પાપ અને પુણ્યનો નાશ થઈ જાય છે. િમજાણુાં કાાંઈ?  

‘તે શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે,...’ એ તો શુદ્ધ જ્ઞાનનો જન્મ લીિો છે એણે–આત્માએ. એકલુાં શુદ્ધ 

જ્ઞાન જ અવતયુું છે. છે ધિકાળી, એમ. પયાગયની વાત નથી હોં આ. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જેનો જન્મ છે એટલે 
'છે'. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જ જેનો અવતાર છે. એકલુાં શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય એ જ્ઞાનનુાં જ એનુાં રૂપ છે, એ જ એનો 
અવતાર છે. િમજાણુાં કાાંઈ? ઓલા મૂાંઝાય કે આવા અથગ કયાગ? ચાર ભાવ અર્ોચર છે, અર્મ્ય છે. 
માણિ કહે, આવો (અથગ)? પણ િાાંભળને! કઈ અપેક્ષાએ કહે છે એ િમજ તો ખરો! ચાર ભાવ એનામાાં 
નથી, એથી તેના આશ્રયે જ્ઞાન થતુાં નથી એમ કહે છે. 
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શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે... ભર્વાન આત્મા વસ્તુ, એક િમયની પયાગય ધિવાયનો શુદ્ધ જ્ઞાનનો 
અવતાર છે. કેવળજ્ઞાનની અહીં વાત નથી. કેવળજ્ઞાન તો એક િમયની પયાગય છે, એ પયાગય ધ્રુવમાાં 
નથી. એવો શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે ધ્રુવ. િમજાય એવુાં છે હોં! આમાાં છે ઊંચુાં અને િારુાં, પણ ન 

િમજાય એવી વાત નથી. આ તો બહુ િાદી છે. નયનો અધિકાર તો જરી લાાંબો કરવો પડે (એટલે) કઠણ 

પડે. આહાહા..! છતાાં પછી લઈશુાં. બિુાં હળવુાં થશે ત્યારે. કહો, િમજાણુાં કાાંઈ? કાાંઈ મૂકી દેવાનુાં નથી. 
પૂરુાં કરવાનુાં છે. ૪૭ નય. આહાહા..! 

શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, એમ કહે છે. જન્મ્યો, એમ નથી કહેતા? કે આ માણિ જન્મ્યો. એટલે જન્મ્યો 
એટલે છે. આ માણિ થયો, નહોતો ને થયો, એમ. છે. એમ આ શુદ્ધ જ્ઞાન જ છે. શુદ્ધ જ્ઞાન જ જેનો જન્મ 

એટલે અવતાર છે, જ્ઞાન જ જેનુાં સ્વરૂપ છે. એમાાં જ્ઞાનની પાાંચ પયાગયો આદદ એનામાાં છે નધહ. આહાહા..! 
તેથી શુદ્ધ જ્ઞાન કીિુાં છે. અને કેવળજ્ઞાન પણ િદ્ભુત વ્યવહારનયનો ધવષય છે. એ પણ એમાાં નથી. 
ધનશ્ચય તત્વ ભર્વાન આત્મા તો શુદ્ધ જ્ઞાનનુાં સ્વરૂપ છે આખુાં. આહાહા..! ઝીણી વાત છે કાાંધતભાઈ! 
ત્યાાં મુાંબઈમાાં આવી ન ચાલી હોય. મુાંબઈમાાં હતાને ત્યાાં. કાાંધતભાઈ આવ્યા હતા. શાાંધતભાઈના વેવાઈ 

નધહ? શાાંધતલાલ ખુશાલ. આપણે ર્યા હતાને. તમે ર્યા હતા ને? પેલા દેરાિરની જોડે. એ તેડવા 
આવ્યા હતા. િુમનભાઈને ત્યાાં તેડવા આવ્યા હતાને? િુમનભાઈને ત્યાાં તેડવા આવ્યા હતા. કહો, 
િમજાણુાં? એણે કોઈ દદ’ આવુાં િાાંભળ્ુાં ન હોય. આ શુાં? એય..! પ્રાણભાઈ! 

‘જે િુખિાર્રનુાં પૂર છે,...’ આહાહા..! એ િુખિાર્રનો દદરયો છે. પૂર વહે છે અાંદર.  

શ્રોતા :- જ્ઞાન અને િુખ બે લીિા છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બે લીિા છે. જ્ઞાન અને િુખ બે જ વસ્તુ છેને. િમજાણુાં? પછી નાબસ્તથી લેશે 
િીજુાં. અબસ્તથી આ લીિુાં.  

ભર્વાન આત્મા િુખિાર્રનુાં પૂર છે, ધ્રુવ. ‘અને જે ક્લેશાદધિનો દકનારો છે,...’ ક્લેશનો દદરયો 
એનો એમાાં અભાવ છે, દકનારો છે એટલે. ક્લેશનો દદરયો આખો, ધવકલ્પની આકુળતા, એમાાં છે જ નધહ. 
ક્લેશાદધિનો દકનારો છે એટલે એમાાં છે જ નધહ એમ. અહીં નથી. બહાર ર્યુાં બહાર. ‘તે િમયિાર 

(શુદ્ધ આત્મા) જયવાંત વતે છે.’ આવો ધ્રુવ ભર્વાન એમને એમ જયવાંત ધિકાળ વતે છે. તે િમદકતીને 
શરણ અને આદરવા લાયક છે. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ર્ુરુદેવ!) 

* * * * * 
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આ નિયમસાર. મોક્ષિો માર્ગ એિો અનિકાર છે. એમાાં આ શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ 

એટલે આ જીવિો નિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ, એિે અહીંયાાં શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવ્યો છે. એ શુદ્ધભાવિે 
આશ્રયે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ િે િમગિી દશા પ્રર્ટ થાય છે. એ વાતિુાં વર્ગિ છે. મોક્ષમાર્ગ છેિે? 

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ. નિશ્ચય સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. અિે એ નિશ્ચય 

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ એટલે સાચુાં દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ, નિકાળી ધ્રુવ અખાંડ અભેદ નિનવગકલ્પતત્વ એિે 
અવલાંબતા, એિો આશ્રય કરતાાં એ દશા પ્રર્ટ થાય છે. એ વાત ૩૮માાં થોડી કહી, નવશેષ ૩૯માાં કહે 
છે. 

णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावठाणा वा। 
णो  हरिसभावठाणा णो  जीवस्साहरिस्सठाणा वा।।३९।। 
જીવિે િ સ્થાિ સ્વભાવિાાં, માિાપમાિ તર્ાાં િહીં, 

જીવિે  િ સ્થાિો હષગિાાં, સ્થાિો  અહષગ  તર્ાાં િહીં. ૩૯. 

‘ટીકા – આ, નિનવગકલ્પ તત્વિા સ્વરૂપિુાં કથિ છે.’ આત્મા નિનવગકલ્પ અભેદ છે, જેમાાં રાર્-દ્વેષ 

તો િથી, પર્ એક સમયિી પયાગય જે મોક્ષમાર્ગિી દશા એ પર્ જેમાાં િથી.  

શ્રોતા :- કોઈ પયાગય િથી? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કોઈ પયાગય (એમાાં બિી) આવી. મોક્ષમાર્ગિી પયાગય િથી, પછી કઈ પયાગય 

ર્ર્વી? જેિો અનિકાર છે અહીંયાાં. નિયમસાર. ‘रणयमणे य ज ंकज्ज’ं નિયમથી જે ‘ज ंकज्ज’ं નિશ્ચયથી 
જે કરવાલાયક છે. નિશ્ચયથી કરવાલાયક કાયગ હોય તો આત્માિે માટે સમ્યગ્દશગિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ અિે 
સમ્યક્ચારરિ આ કરવાલાયક છે. એ િર્ેય ધ્રુવ ચૈતન્ય નિનવગકલ્પ પરમાત્માસ્વરૂપ એિે લક્ષે, એિે 
ધ્યેયે, એિે અિુભવે એ પ્રર્ટ થાય. આજે (લખાર્) આવ્યુાં છે મોટુાં ઘર્ુાં એ શુભભાવિુાં.... શુભભાવથી 
નિજગરા િ થાય તો, જુઓ કરર્લબ્ધિ બિી શુભભાવ છે અિે શુભભાવ... અિે જ્યાાં ત્યાાં જયિવલિુાં 
િાખે. શુભ અિે શુદ્ધ નવિા નિજગરા િથી, માટે શુભથી નિજગરા છે એમ લખે છે જૈિ ર્ેજેટમાાં. એમ િથી. 
એ તો વ્યવહારથી કથિ કયુું િર્ કરર્. બાકી તો શુદ્ધ ધ્રુવ એમાાં અાંતર દ્રનિ દીિે જ સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ 
થાય છે. એ તો જે કરર્ પરરર્ામ છે એિુાં પર્ લક્ષ છૂટી જઈિે.. એિે ખબર ક્યાાં છે કે આ કરર્ પરરર્ામ 

છે? એ વાત...  

ભર્વાિ નિનવગકલ્પ અભેદ નિનરિય, પરરર્ામિી પયાગયથી રનહત... પરરર્ામરૂપી પયાગય છે 
એિાથી રનહત. એવા તત્વિે જે પયાગય અવલાંબે, એિે અાંદર પ્રસરે એવી પયાગયમાાં દ્રવ્યિો આિાર– 

શ્રાવણ વદ ૧૫, ગુરુવાર, તા. ૧૧-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૩૯, શ્લોક-૫૫, પ્રવચન-૩ 
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ધ્રુવિો આિાર છે. અિે ધ્રુવિા આિાર નવિા સમ્યગ્દશગિિો અાંશ કે સમ્યગ્જ્ઞાિિો અાંશ કે ચારરિ પ્રર્ટે 
િનહ. સમજાય છે કાાંઈ? તો કહે છે કે ‘આ, નિનવગકલ્પ તત્વિા સ્વરૂપિુાં કથિ છે.’ ભર્વાિ! ટીકા છે િે 
એમાાં? ‘रिरव िकल्पतत्त्वस्वरूपाख्यािमतेत ् ।’ નિનવગકલ્પ કહો કે અભેદ કહો કે શુદ્ધભાવ ધ્રુવ કહો. 
આહાહા..! મહાધ્રુવ સાર્ર ચૈતન્ય ધ્રુવ નિત્યાિાંદ નિત્ય એવો જે ભર્વાિ જીવાબ્સ્તકાય... એમ શધદ 

વાપયો છેિે. જીવાબ્સ્તકાય. એકલો જીવ એમ િનહ, પર્ અબ્સ્તકાય. કેમકે છે એ અસાંખ્ય પ્રદેશી છે. 
સમજાય છે કાાંઈ? એવો નિત્ય ધ્રુવ અસાંખ્યપ્રદેશી એકરૂપ વસ્તુ તેિે અહીં નિનવગકલ્પ તત્વ કહેવામાાં 
આવ્યુાં છે.  

એવા નિનવગકલ્પ તત્વિી અાંદર, કહે છે કે ‘નિકાળ-નિરૂપાનિ જેિુાં સ્વરૂપ છે...’ કેવો છે ભર્વાિ 

આત્મા? ‘નિકાળ-નિરૂપાનિ જેિુાં સ્વરૂપ છે...’ િર્ે કાળ જેમાાં ઉપાનિ રાર્ારદિી છે િનહ. સમજાર્ુાં 
કાાંઈ? ‘નિકાળી-નિરૂપાનિ જેિુાં સ્વરૂપ છે એવા શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે...’ ‘એવા જીવિે’ એમ શધદ વાપયો 
છે મૂળ પાઠમાાં, ટીકાકારે સ્પિ કયુું કે એવો જીવાબ્સ્તકાય. ધ્રુવ અબ્સ્તપર્ે છે તે અસાંખ્યપ્રદેશી છે એવો 
ધ્રુવ છે આ જીવ. તે જીવિે ‘ખરેખર નવભાવ-સ્વભાવસ્થાિો િથી;...’ પાઠમાાં છે ‘णो खलु सहावठाणा’. 
એ સ્વભાવ (એટલે) અહીંયા નવભાવસ્વભાવ લેવાિો છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? જેટલા નવભાવસ્વભાવિા 
સ્થાિો અધ્યવસાયિા, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો, દયા, દાિ આરદિા ભાવો એ નવભાવ-સ્વભાવસ્થાિો છે, 
જીવાબ્સ્તકાય પ્રભુ ધ્રુવ એમાાં એ િથી. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

ભર્વાિ નિશ્ચય આત્મા.. કાલે આવ્યુાં હતુાં, ખરેખર આત્મા વસ્તુ જે ધ્રુવ નિત્યદળ, ચૈતન્યદળ 

એવો જે જીવાબ્સ્તકાય એમાાં નવભાવિા પ્રકારો શુભ-અશુભ નવકલ્પોિા પ્રકાર, જે ભાવે તીથુંકરર્ોિ 

બાંિાય એ ભાવ પર્ ધ્રુવસ્વભાવમાાં છે િનહ. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ‘એવા શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે ખરેખર 

નવભાવ-સ્વભાવસ્થાિો...’ એટલે નવકારી ભાવો, અસાંખ્ય પ્રકારિા શુભ અિે અશુભ એવા પ્રકાર. સ્થાિ 

એટલે પ્રકાર, ભેદો. અાંદર વસ્તુમાાં િથી. સમજાય છે કાાંઈ? એવો ચૈતન્યરત્િાકર દરરયો ધ્રુવ, એમાાં 
આવા અસાંખ્ય પ્રકારિા નવકારી શુભાશુભભાવો (િથી). એિે અહીંયાાં સ્વભાવ કહ્યા, નવભાવરૂપ 

સ્વભાવ, એમ. નવભાવરૂપ સ્વભાવ. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એિી પયાગયમાાં છેિે? પર્ એ નવભાવરૂપ સ્વભાવ છે. સ્વભાવરૂપ સ્વભાવમાાં 
એ િથી. સમજાય છે કાાંઈ? માટે જેિે િમગ પ્રર્ટ કરવો હોય એર્ે એ નવભાવસ્વભાવ ઉપર લક્ષ િ 

આપતાાં, નિકાળી ધ્રુવ નિત્યસ્વરૂપ અાંતમુગખ એવો જે ચૈતન્યર્ોળો નિત્ય ધ્રુવ એિુાં લક્ષ કરીિે 
સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ થાય છે. કહો, શેઠી! 

શ્રોતા :- જીવાબ્સ્તકાયમેં તો પ્રદેશ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પ્રદેશ લેવા. અબ્સ્તકાય છેિે? અબ્સ્ત–છે, કાય–સમૂહ. ર્ુર્િો સમૂહ થયો 
િે. અહીંયાાં એ કામ િથી. અબ્સ્ત લેવી છે. અહીં તો અબ્સ્ત અિે કાય લેવી. અહીં કાય (એટલે) અસાંખ્ય 
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પ્રદેશિો સમૂહ એ કાય લેવી. તો અસાંખ્ય પ્રદેશમાાં અિાંત ર્ુર્ છે (એિુાં) એકરૂપ દ્રવ્ય છે. આહાહા..! 
સમજાય છે કાાંઈ?  

આ તો ભર્વાિ આત્મા પરમાત્મ ધ્રુવ સત્વ કેવુાં છે? તારો આત્મા ધ્રુવ નચદાિાંદ પ્રભુ, જેમાાં 
અસાંખ્ય પ્રકારિા શુભ-અશુભ નવકલ્પ એિો અભાવ છે. એટલે કરે, અજ્ઞાિભાવથી થાય, પર્ એિા 
સ્વરૂપમાાં છે િનહ. આહા..! ટાળવાિુાં િ રહ્યુાં, એમ કહે છે મૂળ તો. સ્વભાવમાાં િથી એટલે? શુદ્ધ ધ્રુવ 

સ્વભાવિી અાંતર દ્રનિ કરતાાં, અાંતર એકાગ્ર થતાાં તે ઉત્પન્ન થતાાં િથી (તેિે) ટળે છે એમ કહેવામાાં 
આવે છે. પર્ એમાાં છે િનહ એટલે ઉત્પન્ન ક્યાાંથી થાય? સમજાર્ુાં કાાંઈ? જેિી ખાર્માાં જ એ ભાવ 

િથી. સોિાિી ખાર્માાં લોઢુાં હોય? એમાાંથી તો સોિુાં િીકળે. એમ ભર્વાિ આત્મા નચદ્ઘિ, સુખિો 
સાર્ર એકરૂપ પ્રભુ, એમાાં આવા નવકારરૂપ દુુઃખભાવ... હરખિા સ્થાિ પછી કહેશે, સુખ અિે દુુઃખ 

પછી કહેશે, પહેલાાં આ ભાવો િથી, એથી એિા પેટા ભેદ પાડશે કે એ હરખ અિે સુખ, હરખ અિે 
અહરખ એવા જે ભાવ એમાાં છે િનહ, એમ. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? જ્યાાં નિિાિ ચૈતન્ય છે ત્યાાં 
િજર િાખવાિી છે તેિી અાંદર આ ભાવો િથી.  

‘(શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે)...’ એટલી વાત કરીિે હવે એિે દુુઃખમાાં િાખે છે. ‘પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત 

સમસ્ત મોહ-રાર્-દ્વેષિો અભાવ હોવાથી...’ આ પ્રશસ્ત શુભરાર્ જેિે કહે છેિે? અિે અપ્રશસ્ત 

અશુભરાર્ અિે મોહ એિો અભાવ હોવાથી. ભર્વાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિાંદિુાં દળ, વજ્ર અિાંત 

આિાંદિુાં વજ્ર બ્બાંબ દળ ભર્વાિ આત્મા છે એિે અહીંયાાં નિનવગકલ્પ તત્વ અથવા સાચો આત્મા 
કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! એવા આત્મામાાં શુભ અિે અશુભ સમસ્ત મોહ-રાર્-દ્વેષિો અભાવ (છે). 
લ્યો, આમાાં તો પ્રશસ્ત મોહ-અમોહ, રાર્-દ્વેષ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત બિુાં આવ્યુાં. એય..! આમ દ્વેષિે 
અપ્રશસ્ત ર્ણ્યો િથી આમ બીજામાાં–પાંચાબ્સ્તકાયમાાં. પાંચાબ્સ્તકાયમાાં િથી ર્ણ્યો, આત્માિુશાસિમાાં 
ર્ણ્યો છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

એક સાિુ હોય અિે કોઈ નસાંહ મારતો હોય, તો સાિુિી રક્ષા કરવાિો ભાવ છે એમાાં નસાંહિે મારે 
છે. મારવાિો ભાવ િથી, સાિુિે એમાાંથી બચાવવાિો ભાવ છે. છે તો મારવાિો ભાવ, છે તો પ્રશસ્ત 

દ્વેષ. તે પુણ્યબાંિિુાં કારર્ પ્રશસ્ત દ્વેષ છે. એિે મારવાિો ભાવ િથી, પર્ આ મુનિિે આમ કરે છે એમાાં 
બચાવવા જાય છે એિે પ્રશસ્ત દ્વેષ આવે છે. એ નસાંહિે મારે એવો ભાવ... રિયા તો શરીરિી છે..., એ 

પર્ રાડ પાડે છે. આહાહા..! લ્યો, આ પરિે મારવાિી રિયા જડિી છે, એ આત્મા કરી શકતો િથી. 
એટલે પરિી નહાંસા િ કરી. પર્ કોર્ે કરી? સાાંભળિે! આહાહા..! પરિે શુાં કરે? એ તો રિયા તે ક્ષર્ે જે 

થવાિી હોય ત્યાાં આિે પ્રશસ્ત દ્વેષ આવ્યો કે આિે મારુાં. મારવા માટેિો હેતુ િથી, આિે (-મુનિિે) 
બચાવવાિો હેતુ છે. જો નસાંહ ચાલ્યો જાય તો મારવા જાય છે પાછળ?  

ત્યાાં મુનિ બેઠા છે ધ્યાિમાાં, આિાંદમાાં. એમાાં ઓલો નસાંહ ચાલ્યો જાય તો મારવા જાય છે પાછળ? 

ફક્ત આિે આ છે એટલે એવો ભાવ (આવ્યો છે). દીકરાિે કોઈ મારે તો ભાવ આવે છે કે િનહ? એ તો 
અશુભભાવ છે. આહાહા..! એઇ..! દીકરાિે કોઈ મારતો હોય અિે બચાવવાિો ભાવ આવે એ તો 
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અશુભ છે. આ તો મુનિ છે, આિાંદકાંદમાાં ઝુલતા હોય છે અાંદર. આિાંદિી વહેતી િદીમાાં રેલમછેલમાાં 
હોય છે અાંદરમાાં. ત્યાાં કોઈ નસાંહ આવે એિે મારે તો નસાંહ પર્ મરી જાય અિે નસાંહ આિે મારે તો એક 

સમયે બેય મરી જાય. પર્ ઓલા નસાંહિા પરરર્ામ પાપિા છે, આિા પરરર્ામ પુણ્યિા છે. સમજાર્ુાં 
કાાંઈ? એટલે ત્યાાં એિે પ્રશસ્ત દ્વેષિે ર્ર્વામાાં આવ્યો છે. પાંચાબ્સ્તકાયમાાં રાર્િે પ્રશસ્ત અિે દ્વેષિે 
અપ્રશસ્ત કહ્યો છે.  

એ અહીં ખુલાસો કયો છે કે પ્રશસ્ત એટલે શુભ અિે અપ્રશસ્ત એટલે અશુભ. સમસ્ત મોહ. 
પ્રશસ્ત મોહ મુનિઓ આરદ અિે િમાગરદિી રક્ષા માટેિો થતો. એમ પ્રશસ્ત રાર્ એ પર્ મુનિ આરદ 

િમગિી રક્ષા માટે થતો. પ્રશસ્ત દ્વેષ એ પર્ મુનિ આરદિી  આમાાં (-રક્ષામાાં) થતો અિે અપ્રશસ્ત–કુટુાંબ 

રક્ષા માટે, પુિારદિી રક્ષા માટે થતો મોહ અિે એ રાર્-દ્વેષ એ બિો અપ્રશસ્ત છે. કહો, સમજાય છે 
કાાંઈ?  

એ ‘પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોહ-રાર્-દ્વેષિો અભાવ હોવાથી માિ-અપમાિિા હેતુભૂત 

કમોદયિા સ્થાિો િથી;...’ કહો, સમજાર્ુાં? ‘માિ-અપમાિિા હેતુભૂત કમોદયિા સ્થાિો િથી...’ 
એિે. માિ-અપમાિ કેવુાં ત્યાાં? એકલો જ્ઞાિસ્વરૂપ ભર્વાિ એમાાં માિ-અપમાિિા નવકલ્પો—એિી 
તો પહેલાાં િા પાડી. નિનવગકલ્પ વસ્તુ અભેદ નચદાિાંદ છે. એમાાં બીજાિે સમાિાિ કરુાં તો મારુાં માિ રહે 
અિે િનહ તો મારુાં અપમાિ કરે છે, એવા માિ-અપમાિિા સ્થાિ ભર્વાિ આત્મામાાં િથી. સમજાય 

છે કાાંઈ?  

કહે છે, ‘(શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે)...’ હવે એિો ખુલાસો કરે છે. ‘શુભ પરરર્નતિો અભાવ 

હોવાથી....’ પહેલાાં માિ-અપમાિિી વ્યાખ્યા કરી. પહેલી નવભાવિી કરી, પછી માિ-અપમાિિી કરી, 
હવે હરખિી. ભર્વાિ આત્મા એિે ‘શુભ પરરર્નતિો અભાવ હોવાથી....’ આહાહા..! દયા, દાિ, વ્રત, 
ભબ્ક્ત, પૂજા એવો જે શુભભાવ હોં! શુભપરરર્નત એમ લીિી છે. એ આત્મામાાં િથી.  

શ્રોતા :- પ્રશસ્ત મોહિીય એટલે ચારરિ મોહિીય...? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બિુાં આવી ર્યુાં. મોહ (એટલે) સાવિાિી છેિે પરમાાં જરી. દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્ર(િો 
પ્રશસ્ત), સામે સ્ત્રી-કુટુાંબિો અપ્રશસ્ત. સમજાય છે કાાંઈ?  

‘(શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે)...’ ભર્વાિ નચદ્ઘિ આત્મા એવો પરમાત્મા પોતે નિજ સ્વરૂપે 
અબ્સ્તમાિ બ્બરાજમાિ છે એિી અાંદર ‘શુભ પરરર્નતિો અભાવ હોવાથી...’ લ્યો! ઓલા કહે છે કે 
પરિી દયાિો ભાવ એ જીવિો સ્વભાવ છે. એ રાડુાં પાડે છેિે બહુ? એય..! પાંરડતજી! કહે છે કે િનહ એ? 

જીવદયા એ તો જીવિો સ્વભાવ છે.  

શ્રોતા :- િમગ છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- લ્યો, એ વળી િમગ છે, િમગ છે માટે સ્વભાવ છે. અરે..! ભાઈ! એ જીવદયા 
કઈ? રાર્િા અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ અાંતરમાાં રાર્િી–નવકલ્પિી ઉત્પનિ િ થવી, એવો જે નિનવગકલ્પ 
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તત્ત્વ ભર્વાિ છે એિે આશ્રયે વીતરાર્ી પરરર્નત ઊભી થાય તેિે દયા અિે આત્માિી અનહાંસા 
કહેવામાાં આવે છે. કેમકે એમાાં િથી એ ક્યાાંથી આવશે? શુભપરરર્નત વસ્તુમાાં િથી. વસ્તુ તો શુદ્ધ 

વીતરાર્મૂનતગ છે. આહાહા..! ‘બ્જિ સોહી હૈ આત્મા...’ વીતરાર્ અકષાયસ્વરૂપ એવો આત્મસ્વભાવ 

એમાાં, કહે છે કે પાંચ મહાવ્રતિા પરરર્ામ આરદ, બાર વ્રતિા નવકલ્પ આરદ શુભ પરરર્નત વસ્તુમાાં િથી. 
સમજ્યા? જો હોય તો એિો અભાવ કરીિે વીતરાર્ પરરર્નત ક્યાાંથી પ્રર્ટે? સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

શુભ પરરર્નત... પરરર્નત એટલે? પરરર્નત. પરરર્નત એટલે એિી અવસ્થા. શુભરાર્િી અવસ્થા 
એિો અભાવ હોવાથી એિે ‘શુભ કમગ િથી,...’ કારર્ કે શુભ પરરર્નત િથી એટલે શુભકમગ છે િનહ 

એમ કહે છે. અિે ‘શુભ કમગિો અભાવ હોવાથી સાંસારસુખ િથી,...’ એિે અિુકૂળ સામગ્રી મળે એવુાં 
છે િનહ. આહાહા..! સાંસાર સુખ જ િથી એિામાાં. સામગ્રી િથી અિુકૂળ. આ ચિવતીિા રાજ મળે, પૈસા 
આરદ એ વસ્તુમાાં છે િનહ અિે એિે લઈિે પાછી કલ્પિા થાય કે ‘મિે ઠીક છે આ’ એવી સુખબુનદ્ધ પર્ 

વસ્તુમાાં છે િનહ. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ તો ભર્વાિ નિજાિાંદ મૂનતગ છે. પોતાિા નિજ આિાંદથી ભરેલો 
ભરપુર.. ભરપુર.. એવી શુભ પરરર્નતિા નવકલ્પ નવિાિો એવુાં નિનવગકલ્પ તત્વ ધ્રુવ એિે અહીંયાાં 
શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવે છે અિે શુદ્ધભાવ તે જીવાબ્સ્તકાય છે. પુણ્યપરરર્ામ એ જીવાબ્સ્તકાય િનહ 

એમ કહે છે. મહાવ્રતિા પરરર્ામ એ જીવાબ્સ્તકાય િનહ. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? એિે સાંસારસુખ 

જ િથી. 

અરે..! સાંસારસુખ નવિાિો આત્મા! એ (સુખ) તો એિી કલ્પિા છે હોં! આ નવષયમાાં, આબરુમાાં, 
કીનતગમાાં, હરખાઈ જાય છેિે? એમ કહે છે. હરખાઈ જાય છેિે? હરખિા સ્થાિો િથીિે? એમ કહેવુાં 
છેિે મૂળ તો? આમ હરખાઈ જાય. આહા..! કાાંઈક એિે ડાહ્યો કહે, પૈસાવાળો કહે, આબરુવાળો કહે, 
અરે..! કહળ્યુ કુટુાંબ જેિે છે, બિી રીતે બાહ્ય સામગ્રીથી સુખી છે. એમાાં એિે હરખ થાય િે હરખ? કહે 
છે કે એ હરખ સ્થાિ જ સ્વરૂપમાાં િથી િે. એય..! પ્રાર્ભાઈ! આહાહા..!  

શ્રોતા :- .. ખોટુાં છે એ બતાવે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ છે જ િનહ એમાાં. હરખ આવે આમ શેરબજારમાાં જ્યાાં બે લાખ પેદા થાય. 
અિે જ્યાાં કાાંઈક જાય થોડુાં એક રદ’ કે બે રદ’...  

શ્રોતા :- દવા આપવી પડે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- શોક કરે. આ બિા શેરઠયા બિા પૈસાિા મોટા પથરાિા સ્વામી. કહે છે કે 
એમાાં હરખ થાય છે, એ હરખ સ્વરૂપમાાં િથી િે તુાં ક્યાાંથી લાવ્યો આ? એમ કહે છે. આહાહા..! ઓહો..! 
સમજાર્ુાં? 

ભબ્ક્ત કરતાાં કરતાાં પર્ હરખ થઈ જાયિે હરખ? એ હરખસ્થાિ પર્ તારામાાં િથી ભાઈ! એ 

તો નવકલ્પ ઉઠ્યો છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એિાથી તો શૂન્ય છો અિે આિાંદ અિે જ્ઞાિથી પરરપૂર્ગ ભરેલો 
છો. એવા ભર્વાિ ઉપર અાંતમુગખ દ્રનિ કરિે, એમ કહે છે, એ કહે છે. એવો જે ભર્વાિ આત્મા જેમાાં 
સાંસારસુખ અિે હરખિા સ્થાિ િથી, ત્યાાં િજર કરિે. આ હરખિા સ્થાિમાાં િજર કરતાાં આ મારા 
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અિે મિે ઠીક પડે છે ત્યાાં તો નમથ્યાત્વભાવ ઊભો થાય છે એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભર્વાિ 

આત્મા બ્બરાજમાિ ચૈતન્ય સબ્ચચદાિાંદ પ્રભુ, એમાાં અિુકૂળતાિા પ્રસાંર્માાં હરખિુાં ઉદ્ભવવુાં એ વસ્તુમાાં 
િથી. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? કહો, શુાં છે ભીખાભાઈ! સારો છોકરો હોય હીરાભાઈ જેવો...  

શ્રોતા :- મારો ક્યાાં છે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હીરાભાઈ જેવો છોકરો.. આમ ભાઈ! ભાઈ! બાપુજી! બાપુજી! કેટલુાં કરે લ્યો. 
બાપુજીિે ઠીક િથી. આહાહા..! કહે છે, અરે..! પ્રભુ! તારી પ્રભુતામાાં, હરખ ઉત્પન્ન થાય એ પ્રભુતામાાં 
િથી. આહાહા..! સ્વરૂપચાંદભાઈ! સારા દીકરા હોય કાળજાિા કોર જેવા. િથી કહેતા માર્સ? કાળજુાં 
ઠરે દેખીિે, લ્યો. કેમ સુમિભાઈ જેવા હોય આઠ-આઠ હજારિા પર્ાર માનસક, લ્યો. અિે આવીિે પર્ 

દાબે. ઓલાિા ત્યાાં બીજા દાબે. અહીં લાવે બાપુજી થોડી વાર... પર્ જડિા પર્ એિે એમ લાર્ે કે.. 
આહાહા..! સમજાર્ુાં? 

શાંકરાચાયગ હતા. શાંકરાચાયગ થયાિે? અન્યમતમાાં. દ્રનિ નમથ્યાત્વ વેદાાંતિી. પછી એકવાર એ 

મોટો બાદશાહ બાજીરાવ પેશવા એિી પાસે ર્યા. ર્ુરુ હતા એિા. એટલે પર્ િોવે છે. બાજીરાવ પેશવો 
પર્ િોવે છે પોતે. બેઠા હતા િે, પર્ (િોવે છે). એટલે બાજીરાવિે થયુાં કે આહા..! આવો હુાં મોટો 
બાદશાહ, શાંકરાચાયગિે પર્ િોઉં. કેટલુાં અત્યારે એિે સુખ છે! એ સુખી કેટલા કહેવાય! એટલે 
શાંકરાચાયગ કહે છે, બાજીરાવ! તુાં પર્ િોવે માટે અમિે ઠીક પડે છે, હરખ છે એમ છે? બાપુ! જ્યારે 
અમિે શાસ્ત્રિી યુબ્ક્તઓમાાં શુાં સમાિાિ છે એિી સમજર્ િ હોય અિે નશરયો બિા એિો ઉકેલ કરવા 
બેઠા હોય અિે એ શાસ્ત્રિા હાદગિો ઉકેલ હૃદયમાાં આવે, એ વખતે જે અમિે સુખ થાય, એ તારા 
આિામાાં િૂળેય િથી, સાાંભળિે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ બહારિી વાત. પર્ આ તો એ નસ્થનત આિે ઠેકાર્ે આ કલ્પિા જુદી જાતિી 
છે એમ કહેવુાં છે. જોકે શાસ્ત્રિો ઉકેલ થતાાં કલ્પિામાાં ઠીક થાય, એ કલ્પિા પર્ હરખ રાર્ છે. પર્ આ 

તો ઓલાિી અપેક્ષાએ.. એિી દ્રનિિી વાત છે િે. આ તત્વિી ક્યાાં વાત છે? આવો એક રાજા બાજીરાવ 

પેશવા. ખમ્મા અન્નદાતા. જેિે હજારો આમ કરોડપનતઓ (કહેતા હોય), ખમ્મા અન્નદાતા. એ પર્ િોવે 
એક બાવાિા. શાંકરાચાયગ આમ બાવા ત્યાર્ી હતાિે, બ્રહ્મચારી હતા, બાળબ્રહ્મચારી. પર્ િોવે છે. 
આહાહા..! કેટલી એિી પદવી ઊંચી કે જેિા બાજીરાવ પર્ િોવે! શોભાલાલજી! આ તો સુખી કહેવાય 

હોં! બાજીરાવ! એ સુખ િનહ ભાઈ! આ તો એિી અપેક્ષાએ... 

શાસ્ત્રિી ઝીર્વટિા ઉકેલ થાય, શાસ્ત્રિી યુબ્ક્તમાાં એટલા ન્યાય ર્ાંભીર ઊંડા ભયાગ હોય એ 

જાતિાાં વેદાાંતિા, એિો ઉકેલ િ સૂઝતો હોય અિે જ્યારે ટોળી નશરયોિી ભેર્ી થઈિે બિા એિુાં માંથિ 

કરતા હોય કે આિો કેમ અથગ બેસવો જોઈએ? એવો અથગ જ્યાાં યથાથગ બેસે આર્ળ-પાછળિા ન્યાયથી 
નવરુદ્ધ િનહ એવો, એ વખતે અમિે જે સુખીપર્ુાં દેખાય છે એ તારા સુખમાાં િૂળેય િથી. કામ િથી.  
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અહીં તો કહે છે કે એ વખતે પર્ કલ્પિા થાય છે એ પર્ આત્માિુાં સુખ િથી. આહાહા..! કહો, 
સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! નવષયિા સુખિી તો શુાં વાત કરવી? પર્ શાસ્ત્રિા આલાંબિિા પ્રસાંર્માાં 
કોઈવાર હરખ આવી જાય, કહે છે કે એ પર્ તારી વસ્તુમાાં િથી ભર્વાિ! આહાહા..! એવો નચદાિાંદ 

બાદશાહ પોતે, અરે..! ક્યાાં ભૂલીિે ભમે છે? અિે ક્યાાં પોતાિી જાત છે ત્યાાં એ સાંભાળમાાં આવતો 
િથી? એમ કહે છે. અમરચાંદભાઈ! આહાહા..! સમજાર્ુાં?  

‘ભટકત દ્વાર દ્વાર લોકિ કે કુકર આશા િારી.’ કૂતરાિી જેમ બટકા માટે જ્યાાં ત્યાાં ભટકે, એમ 

આ અજ્ઞાિી જ્યાાં ત્યાાં મિે કોઈ મોટો કહે, સારો કહે, અબ્ભિાંદિ આપે. કહે છે, ભાઈ! આવો તારો ભાવ 

એ વસ્તુમાાં િથી. ક્યાાં લેવા જાય છે તુાં? ક્યાાં જા છો? આહાહા..! એ સાંસારસુખ આત્મામાાં િથી. 
આહાહા..! સાંસારસુખ એટલે કે કલ્પિાિુાં સુખ કે દુુઃખ. એ તો ઝેર છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં? એવો 
ભર્વાિ આત્મા પૂર્ાગિાંદિો િાથ એમાાં એ હરખિા સ્થાિરૂપ સુખ િથી. િવા ઊભા કરે છે 
પયાગયબુનદ્ધએ, એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? અાંશબુનદ્ધ કરીિે િવા ઊભા કરે એ ઘરમાાં િથી. આહાહા..! 
મૂળ તો એમ કહે છે.  

‘સાંસારસુખિો અભાવ હોવાથી હષગસ્થાિો િથી;...’ એમ કહેવુાં છે. બ્ભન્ન-બ્ભન્ન હરખ આવે 
છેિે? ઘર્ા પ્રકારિા–અસાંખ્ય પ્રકારિા હરખ હોય છે. સાિારર્ કોઈ શધદ સાાંભળીિે, કોઈ સ્ત્રીિી વાર્ી 
સાાંભળીિે, છોકરાિુાં શરીર દેખીિે, કોઈ લક્ષ્મીિો પેદાશિો ભાવ (થયા કે) આવા આવ્યા, આમ થયુાં 
એમ સાાંભળીિે કોઈ અશુભ હરખ આરદ પ્રકાર થાય છે એ બિા િવાાં છે, બાપુ! તારા સ્વરૂપમાાં છે િનહ. 
આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? એિાથી તો ઉદાસ તારુાં બ્ભન્ન સ્વરૂપ છે. સમજાર્ુાં? જે સ્વરૂપમાાં આ િથી 
ત્યાાં દ્રનિ દે, એ નિિાિિે નિરખ તો સમરકત થાય એવુાં છે. હજી તો સમ્યગ્દશગિ ત્યાાંથી થાય. સમજાય 

છે કાાંઈ? 

‘વળી ભર્વાિ (શુદ્ધ જીવાબ્સ્તકાયિે) અશુભ પરરર્નતિો અભાવ હોવાથી...’ લ્યો! નહાંસા, જૂઠુાં, 
ચોરી, કામ, િોિ, માિ, માયા, લોભ એવી અશુભ પયાગય–અશુભ પરરર્નત ભર્વાિ આત્માિા નિજ 

સ્વરૂપમાાં િથી. આહાહા..! પયાગયબુનદ્ધએ ઊભી કરે તે દ્રવ્યસ્વભાવમાાં િથી એમ કહે છે. વસ્તુમાાં િથી. 
એવો નિનરિય ભર્વાિ નચદાિાંદ પરમપારરર્ાનમકસ્વભાવ જેિે અહીંયાાં શુદ્ધભાવ કહ્યો, એિી િજરુાં 
કરતાાં, એિી દ્રનિ કરતાાં ન્યાલ થાય એવી દશા પ્રર્ટ થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? કહો, મૂલચાંદભાઈ! ભારે 
વાતુાં આવી.  

‘અશુભ પરરર્નતિો અભાવ હોવાથી અશુભ કમગ િથી,...’ અશુભભાવ િથી તો પછી કમગ િથી 
એમ કહે છે. અિે કમગ િથી તો કમગિો અભાવ હોવાથી એિે દુુઃખ િથી. જેમ સાંસારસુખ િથી, તેમ 

પ્રનતકુળતા (આવતા) અાંદર આમ હીર્ો પડી જાય, દુુઃખ થાય છે. આહાહા..! તેલ રેડ્યા છે, કહે, અત્યારે 
સખ િથી ભાઈ! આ કાાંઈ ઘરમાાં મરી જાય કે મોટપ જાય કે િાિાિુાં િામ રહેતુાં િ હોય, એવામાાં અાંદર 

સખ િ આવે લ્યો. એક જર્ો કહેતો હતો કે (જે) સાિુએ દીક્ષા આપી તો એિો નશરય િ ઠરાવ્યો. નશરય 

ઠરાવ્યો બીજાિા. 
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અરે..! કાળજુાં બળે છે, આમ હળ... હળ... હળ... હળ... થાય છે. અરે..! શુાં છે 
પર્ આ બિુાં? સમજાર્ુાં? રાર્પરિી વાત છે. તમે આવ્યા હતાિે? જયચાંદભાઈિા.. એિા... એક હતા 
એિુાં િામ િ આપયુાં. મેં કીિુાં, આિુાં આપો હવે મોટાિુાં. રાખોિે બિાિે. બળે અાંદરથી. હળ.. હળ.. સળર્ે 
છે. અહીં દીક્ષાિો બહાર મહોત્સવ થાય. અરે..! મફતિો હોળી સળર્ે છે. મારો નશરય િ કયો, લ્યો. મારુાં 
િામ નશરયિે િ આપયુાં, કહો.  

કહે છે, ભર્વાિ! એ દુુઃખરૂપી દશા–એ ખેદરૂપી દશા તારા સ્વરૂપમાાં િથી હોં! એવો ભર્વાિ 

ચૈતન્યબ્બાંબ જેિી વજ્રિી પાળામાાં પડ્યો છે અાંદર, એિે આ દુુઃખ-બુખ છે િનહ. બાઈ રાાંડે ત્યારે િથી 
કહેતા? કે દુુઃખી થઈ, દુુઃખીયાર્ી થઈ, દુુઃખાર્ી થઈ. દુુઃખાર્ી, આ બાઈ દુુઃખાર્ી છે. લ્યો! દુુઃખાર્ી છે 
એ ક્યાાંથી લાવ્યો? એવો ‘દુુઃખિો અભાવ હોવાથી અહષગસ્થાિો િથી.’ હષગિો અભાવ એવુાં જે દુુઃખ, 
એવો જે શોક એિામાાં છે િનહ. આહાહા..!  

જેિી િજરુાં િાખતાાં જેમાાંથી શુદ્ધતા ઝરે અિે અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન િ થાય એવો ભર્વાિ નચદાિાંદ 

તુાં બ્બરાજમાિ છો, ભાઈ! સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! એિો કળશ છે એ શ્લોક (-ર્ાથા)િો. 

      (शार्द िलरवक्रीरित) 
प्रीत्यप्रीरतरवमकु्तशाश्वतपद ेरििःशषेतोङन्तम ुिख- 
रिभदेोरदतशमिरिरम ितरवयरिम्बाकृताववात्मरि। 
चतैन्यामतृपिूपणू िवपषु े  प्रके्षावता ं  गोचिे 
बरुध ंरकं ि किोरष वाञ्छरस सखु ंत्व ंससंतृरे्द िषृ्कतिेः।।५५।। 

 

‘શ્લોકાથગ – જે પ્રીનત-અપ્રીનત રનહત શાશ્વત પદ છે,...’ ભર્વાિ (આત્મા) તો પ્રીનત-અપ્રીનત 

નવિાિો છે. હરખ-શોકિે પ્રીનત-અપ્રીનતમાાં િાખી દીિા. સમજાર્ુાં? અિે માિ-અપમાિ પર્ એમાાં આવી 
જાય છે. અરે..! માિ કેિા અિે અપમાિ શેિા? ભર્વાિ (આત્મા)માાં અાંદર માિ મળે અિે અપમાિ 

મળે એવુાં ક્યાાં છે ભાઈ! સમજાર્ુાં કાાંઈ? એકલા અમૃતસાર્રિી અાંદર, અમૃત જ્યાાં છલોછલ (ભયાગ છે) 
ભર્વાિ આત્મામાાં, અમૃતસ્વરૂપ ભર્વાિ આખો પડ્યો છે એમાાં ‘પ્રીનત-અપ્રીનત રનહત શાશ્વત પદ 

છે,...’ લ્યો, અહીં શાશ્વત લીિુાં. જેિે અહીંયાાં શુદ્ધભાવ કહ્યો તેિે ધ્રુવભાવ કહ્યો, એિે નિત્ય કહ્યો, એિે 
અહીંયાાં શાશ્વત કહ્યો. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

‘જે નિુઃશેષપર્ે અાંતમુગખ અિે નિભેદપર્ે પ્રકાશમાિ એવા સુખિો બિેલો છે,...’ કેવો છે એ 

ભર્વાિ આત્મા? સવગથા અાંતમુગખ. અાંતમુગખ વસ્તુ છે, અાંતમુગખ વસ્તુ છે, એ બનહમુગખમાાં આવતો 
િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? કહે છે, જે સવગથા અાંતમુગખ છે. ભાઈ! કથાંનચત્ રાખો, િનહતર અિેકાાંત િ થાય. 
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આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? નિુઃશેષિો શધદ છેિે એ? નિુઃશેષ. નિુઃશેષ એટલે સવગથા. નિુઃશેષિો અથગ. 
આહાહા..! નિુઃશેષ શધદિો સવગથા અથગ કયો છે. 

ભર્વાિ આત્મા, એ તારા અહીં ર્ાર્ા ર્વાય છે, સાાંભળ તો ખરો! ઓલા નવવાહમાાં ર્ાર્ા ર્ાય 

તો ખુશી ખુશી થાય. લર્િ કરવા જાય અિે ઓલા વેવાઈ ર્ાળ આપે તો ખુશી થાય. એય..! પ્રાર્ભાઈ! 
એવુાં અમારા કારઠયાવાડમાાં ચાલે છે. તમારે વળી હોય એ ખરુાં, િનહ? વરિી મા તો મોચીડાિે ર્ઈ હતી 
અિે ત્યાાંથી આ જોડા મળ્યા. એવી વાતુાં કરે. એમ ર્ાતા હતા. હવે ર્યુાં હશે. પર્ ઓલો સાાંભળીિે 
ખુશી થાય. આ તો બિાએ જોયેલુાં છેિે અમારે. એક લર્િમાાં જોયેલુાં. રાયચાંદભાઈિા લર્િ હતાિે, 
ર્ઢડાવાળા િનહ? રાયચાંદ તારાચાંદ. ર્ાાંડાભાઈિા જમાઈ. ઘર્ા વષગિી વાત છે. એિા લર્િમાાં આ 

બોલતા બાયુાં. કીિુાં, શુાં બોલે છે આ? સમજાય છે? ઓલા જોડા સારા પહેયાગ હોયિે? જોડા સમજ્યા? 

જૂતા-મોજડી. મોજડી પહેરે વર. આ વરિી મોજડી ક્યાાંથી (આવી)? તો કહે, એિી મા મોચીડાિે (ત્યાાં) 
ર્ઈ હતી ત્યાાંથી મોજડી મળી છે. એય..! િવિીતભાઈ! એવા ર્ાર્ા ર્ાતા હોં! ૫૦-૬૦ વષગ પહેલાાંિી 
વાત છે. હવે તો એવુાં ચાલે િનહ. 

એ નસવાય બહુ એક આકરા ર્ાર્ા હતા. અમે રાર્પર અપસરામાાં હતાિે. સામે હતા એક 

કેવજીભાઈ વસાર્ી. એિા લર્િ થતાાં હતા. કો'ક હીરાિા હતા. હીરાભાઈ છેિે. હીરાલાલ િથી? 

હીરાલાલ. જોડે જોડે મકાિ સામે. એવી ર્ાળ્યુાં બોલે છોડીયુાં. ખુશી થાય. આહાહા..! અરે..! ભાઈ! તિે 
આ ર્ાળ્યુાં! ર્મે તે ર્ાળ દે, પર્ તારી દીકરી લઈિે જવાિો છુાં. એમ. એિા હરખિા આ... અરે..! મૂઢ શુાં 
છે પર્ તિે આ? 

અહીં કહે છે કે અરે..! તારા ર્ાર્ા ર્વાય છે કે આ સાચો કેવડો તુાં છો. સમજાય છે કાાંઈ? 

આહાહા..! શુદ્ધ પરરર્નતિે પરર્વુાં હોય અિે પ્રર્ટ કરવી હોય તો ભર્વાિ આવો છે એમ િજરમાાં 
કરવો પડશે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભર્વાિ આત્મા નચદાિાંદ, કહે છે કે સવગથા અાંતમુગખ છે એ તો. વસ્તુ 
અાંતમુગખ છે. આહાહા..! જેમાાં રાર્ારદ તો િથી, પર્ પયાગય જેમાાં િથી એવો અાંતમુગખ ધ્રુવ છે એમ કહે 
છે. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ?  

પયાગય છેિે. િમગિી પયાગય હોં! વીતરાર્ી પયાગય. કહે છે, અાંતમુગખમાાં એ િથી. આહાહા..! 
અાંતમુગખ સ્વરૂપ જ એકલુાં ધ્રુવ સત્ શાશ્વત એવો પ્રર્ટ પ્રકાશમાિ છે. પાછી વસ્તુ પ્રર્ટ છે. પયાગયિી 
અપેક્ષાએ એિે અવ્યક્ત કહ્યો, પયાગય-અવસ્થા વ્યક્ત છે પ્રર્ટ. પર્ આ વસ્તુ તરીકે પ્રર્ટ જ છે. ઢાાંકેલો 
છે એ કાાંઈ? આવરર્માાં છે? વસ્તુ છે. આહાહા..! જ્ઞાિિી જ્યોત ઝળહળ જ્યોનત અરૂપી ભર્વાિ પ્રર્ટ 
પ્રકાશમાિ છે. કહો, રમર્ીકભાઈ! દુનિયામાાં તો આવી વાત સાાંભળવી મુશ્કેલ પડે. આવડો મોટો શુાં? 

આ રાાંકો છોિે. અરે..! રાાંકો તેં પયાગયમાાં માન્યો છે. છો િનહ. તુાં તો િર્ લોકિો િાથ, િર્ કાળ િે િર્ 

લોક તારી પયાગયમાાં સમાઈ જાય એવો મોટો તુાં છો. આહાહા..! 

ર્ુર્ અિે દ્રવ્યિી તો શુાં વાત કરવી, પર્ એક સમયિી પયાગય જેિે બનહમુગખ અહીં કહે છે અિે 
અાંતમુગખ વસ્તુ શાશ્વત છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? કેવળજ્ઞાિિો પયાગય પર્ વ્યવહાર છે. એમાાં 
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લોકાલોક જર્ાય છે. અાંતમુગખ તત્વમાાં એ પર્ િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? એવો ભર્વાિ 

આત્મા પ્રર્ટ પ્રકાશમાિ અાંતર દીવડો ચૈતન્ય પ્રભુ બ્બરાજે છેિે પ્રભુ! એમાાં િજર કરવા જેવી છે, ત્યાાં 
દ્રનિ દેવા જેવી છે, ત્યાાં ઠરવા જેવુાં છે. આહાહા..! બીજે િજર કરવા જેવી િથી. બીજે જોવાિુાં િથી, બીજે 

જવાિુાં િથી, બીજે રહેવાિુાં િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ?  

‘પ્રકાશમાિ એવા સુખિો બિેલો છે,...’ પાછુાં પ્રર્ટ પ્રકાશમાિ એવા સુખિો બિેલો. સમજાર્ુાં? 

આહાહા..! ‘रवमकु्तशाश्वतपद ेरििःशषेतोङन्तम ुिख रिभदेोरदतशमि’.. મહા આિાંદિો સાર્ર પ્રર્ટ વસ્તુ 
છે, અબ્સ્ત મહાસિા પ્રભુ છે એ આત્માિે અહીં ધ્રુવ અિે શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવે છે. એવા ભર્વાિ 

ઉપર િજર કેમ કરતો િથી? જ્યાાં મહાસાર્ર ભયો છે ત્યાાં િજર કેમ કરતો િથી? અિે જેમાાં કાાંઈ િથી 
એમાાં િજર કરીિે પડ્યો છો પયાગયબુનદ્ધએ, એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

‘સુખિો બિેલો છે,...’ બન્યો હશે કો’ક રદ’? એ આિાંદિુાં રૂપ જ એિુાં છે. સુખસાર્ર છે. 
આહાહા..! લવાલવ–ઠસાઠસ જેમાાં સુખ ભયુું છે. અિાંતો અિાંતો આિાંદ કાઢે તોપર્ ત્યાાં આિાંદ ખૂટે 
એવો િથી. આહાહા..! કોઠીમાાં તો દાર્ા િાખ્યા હોય, ૫૦ મર્-૧૦૦ મર્ કાઢે તો ખુટી જાય. રોજ 

એટલા ખરચમાાં આવે રાાંિવામાાં એટલા ખૂટી જાય બહારમાાં. અહીં તો કહે, ખૂટે િનહ. આહાહા..! એટલા 
બિા જીવ છે કે નસદ્ધ ર્મે તેટલા થાય તોપર્ જીવ ખૂટે િનહ, એમ આત્મામાાં ર્મે તેટલો આિાંદ કાઢ તો 
આિાંદ પર્ ખૂટે િનહ. આહાહા..! એવો સુખસાર્ર ભર્વાિ ધ્રુવ પરમાત્મા પોતે છે એિી દ્રનિ કરતાાં 
આત્મા અાંતરાત્મા થાય છે અિે એિી દ્રનિ ભૂલીિે, નવકલ્પિે અિે એક અાંશિે માિે તો તે બનહરાત્મા 
થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આ અાંતરિી અાંતરિી ર્નત અિે દ્રનિિા નવષયિી વાત છે.  

‘જે િભમાંડલ સમાિ આકૃનતવાળો છે,...’ કેવો છે ભર્વાિ? આકાશમાંડળ જેમ અર્કરેલુાં છે. 
આકાશ કરેલુાં છે કોઈથી? િભમાંડલ આખુાં હોં આકાશ. સવગવ્યાપક આકાશ છેિે? આ આકાશ જે 

કહેવાય છે એ આકાશ.. જુઓ, આ ખુલ્લુાં આકાશ છે એ આકાશ િથી. એ તો વર્ગ, ર્ાંિ, રસ, સ્પશગિી 
આકૃનત છે. આજે આકાશ ખુલ્લુાં દેખાય છે, આજે આકાશ કાળુાં ભમરાિા રાંર્ જેવુાં દેખાય છે. પર્ એ 

તો રાંર્ છે, એ આકાશ િથી. આકાશ માંડળ એટલે આખુાં–સવગવ્યાપક ચૌદ બ્રહ્માાંડ અિે અલોક. એિે 
કોર્ કરે? ભર્વાિ િભમાંડળ સમાિ કોઈથી િનહ કરાયેલો. જેમ આકાશિે કોઈએ બિાવ્યુાં િથી. કોર્ 

બિાવે? આકાશ પદાથગ સવગવ્યાપક છે. લોક અિે અલોકમાાં વ્યાપક છે. એિે કોર્ બિાવે? છે, બસ! 
સ્વયાંનસદ્ધ આકાશ છે. એમ ‘િભમાંડલ સમાિ...’ અપકૃત છે–કોઈથી કરાયેલો િથી, તેમ આત્માિે 
કોઈએ બિાવ્યો િથી. આત્મા અાંતમુગખ પ્રર્ટ અતીનન્દ્રય સુખિો નપાંડ છે. ઓલો ખુલાસો કયો બિો. 
સરવાળો કયો. આત્મા અાંતમુગખ પ્રર્ટ અતીનન્દ્રય સુખિો નપાંડ.. સુખિો બિેલો નપાંડ છે. આહાહા..! 
સમજાર્ુાં કાાંઈ? સ્વયાંનસદ્ધ શાશ્વત છે. એ પહેલાિુાં આવી ર્યુાં. સ્વયાંનસદ્ધ અિે શાશ્વત વસ્તુ છે, છે.. છે.. 
છે. જેિી આરદ િથી, જેિો અભાવ વતગમાિમાાં િથી, જેિો ભનવરયમાાં િાશ િથી—એવો પદાથગ–એવુાં 
તત્વ અિારદ-અિાંત તત્વ જે ભર્વાિ એિે (લક્ષમાાં લે).  
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એિામાાં ‘ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે,...’ શ્લોક તો જુઓ! ભયાગ ઘર છે, િથી 
કહેતા લોકો? આિા ભયાગ ઘર છે એમ કહે. મરી જાય ત્યારે એમ કહે િે કે અરે..! ભયાગ ઘર છોડીિે કેમ 

િીકળ્યા? બાયુાં રોવે. ભયાગ ઘરમાાંથી િીકળ્યા. કોિે િીકળવુાં હતુાં એિે? છે ત્યાાં છે એ તો. ભયાગ ઘરમાાં 
પર્ િહોતો અિે શરીરમાાં પર્ િહોતો અિે રાર્માાં પર્ એ િહોતો. આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા.. જેિી 
િજરુાં કરતાાં ન્યાલ થાય તેવો આત્મા છે. કહે છે કે ‘જેિુાં ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં...’ પાર્ીિા પ્રવાહિુાં 
પૂર ચાલ્યુાં આવે. જુઓિે, હમર્ાાં તો પાર્ી કેટલુાં આવે છે. જુઓિે! આ બિાિે અટકાવ્યાિે આજે. િ 

આવ્યા મુાંબઈવાળા. પાર્ી બહુ વરસાદ એ બાજુ. િમગદા, તાપી. શુાં કહેવાય અાંકલેશ્વરમાાં ન્યાાં ક્યાાંક છે 
િે? રોક્યા ત્યાાં.  

શ્રોતા :- વડોદરા નવશ્વાનમિ 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નવશ્વાનમિ. બિે પાર્ી વરસાદ ઘર્ો. અહીં િર્ રદ’ માાં સાત ઇંચ આવ્યો 
વર્ર આર્ાહીએ. હવે પછી આજે આર્ાહી િાખી છે કે આમ થશે. આ હતી ત્યારે આર્ાહી ક્યાાં ર્ઈ 

તારી? અહીં તો િર્ રદ’ માાં સાત ઇંચ. ત્યારે તો આર્ાહી િહોતી. હવે મોટુાં તોફાિ થવાિુાં, મોટો વરસાદ 

થવાિો. 

અહીં કહે છે, આહાહા..! મહાપ્રવાહથી ભરેલો ભર્વાિ છે. ‘ચૈતન્યામ ૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં 
સ્વરૂપ છે,...’ ઓહોહો..! અમૃતચાંદ્રાચાયગિા શૈલીએ કરી છે. ચૈતન્યરૂપી અમૃત એિુાં પૂર એિાથી ભરેલુાં 
સ્વરૂપ છે. ચૈતન્યિુાં પૂર અાંદર ભરેલુાં છે આખુાં. સમજાય છે? પાર્ીિા પ્રવાહ મોટા આવે. આ જુઓિે 
િમગદાિુાં કેટલુાં પૂર આવે છે! દળ ચાલ્યુાં આવે હોં! તાપીમાાં કેટલા? ૯૯ ફૂટ ઊંચુાં. ૧૦૨-૩ ફૂટ ઊંચુાં. એ 

તો બિુાં અમુક માપમાાં ઊંચુાં. આ તો સ્વભાવિુાં પૂર જેિુાં માપ જ િથી. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

ચૈતન્ય અમૃતિુાં પૂર, ચૈતન્ય અમૃતિો સાર્ર. પૂર છે, એ તો પૂર વહે છે. િોિ... િોિ.... િોિ... પડ્યો 
છે અાંદર. આહાહા..! શધદો ઓછા પડે છે, કહે છે અહીં. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ કહેવાય છેિે થોડુાં થોડુાં.  

ભર્વાિ આત્મા જેમાાં હરખ, શોક આરદ ઉદયભાવિા સ્થાિો િથી. એ તો િાબ્સ્તથી લીિો. હવે 
અબ્સ્તથી લે છે. છે કેવો ત્યારે? આ િથી.. આ િથી... િેતી.. િેતી... કરે છે. વેદાાંતમાાં આવે િેતી. પર્ 

િેતી છે કેવો? એિી વ્યાખ્યા િ હોય. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એિી વ્યાખ્યા અહીં હોય છે.  

કહે છે, શ્રીમદ્ાાં આવે છેિે? િનહ? બાકી અિુભવ રહેલ, એમ આવે છેિે કાંઈક ભાષા, િનહ? 

‘અબાધ્ય અિુભવ જે રહે તે છે જીવસ્વરૂપ.’ એમ આવે છે. આ િનહ... આ િનહ... આ િનહ... આ િનહ... 
આ િનહ. છે કેવુાં? કે એિે બિાિે બાદ કરતાાં રહે અિુભવસ્વરૂપ તે આત્મા. ‘અબાધ્ય અિુભવ જે રહે 
તે છે જીવસ્વરૂપ.’ એિા પહેલાાં પદ શુાં છે? 

શ્રોતા :- જે દ્રિા છે દ્રનિિો... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, ‘જે દ્રિા છે દ્રનિિો જે દેખે છે રૂપ. જે દ્રિા છે દ્રનિિો...’ દ્રનિિો પર્ 

દ્રિા એમ કહે છે. આહાહા..! ‘જે દ્રિા છે દ્રનિિો અિે જે દેખે છે રૂપ, અબાધ્ય...’ બાદ કરતાાં.. કરતાાં.. 
કરતાાં.. કરતાાં.. બિુાં િીકળી જાય ત્યારે રહે કેવો? અબાધ્ય, જેિે હવે બાદ કરી શકાય િનહ. છે એિે 
બાદ શી રીતે કરવો? રાર્ િથી, પુણ્ય િથી, શરીર િથી, કમગ િથી, એક સમયિી પયાગય િથી એમાાં. 
આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? ‘અબાધ્ય અિુભવ જે રહે...’ એિે કાઢતા જે અિુભવ વસ્તુિો રહે. ‘તે છે 
જીવસ્વરૂપ...’ ભર્વાિ આત્માિુાં આવુાં સ્વરૂપ. 

કહે છે, ‘ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે,...’ આહાહા..! ‘જે નવચારવાંત ડાહ્યા પુરુષોિે 
ર્ોચર છે...’ આહાહા..! એ નવનચક્ષર્ એવા જ્ઞાિી, એવા સમરકતી, એિે ર્મ્ય છે કહે છે. અજ્ઞાિીિે એ 

ર્મ્ય હોઈ શકે િનહ. આહાહા..! જુઓ આવ્યુાં અહીંયાાં. ઓલામાાં કહ્યુાં હતુાંિે? ચાર ભાવોિે અર્ોચર છે. 
એ તો ચાર ભાવિે આશ્રયે જર્ાય એવો િથી. અહીંયાાં કહ્યુાં જુઓ! ‘નવચારવાંત...’ એટલે જ્ઞાિી, 
સમ્યગ્દ્રનિ, સમ્યગ્જ્ઞાિી, નવનચક્ષર્ એિે, એવા ડાહ્યા પુરુષો... એિે ડાહ્યા પુરુષો કહ્યા કે જે આત્માિે 
પરખીિે પકડે છે, એિે ર્ોચર એટલે ર્મ્ય છે. એ જ્ઞાિિી દશામાાં, નિમગળ દશામાાં તેિી ર્મ્યતા છે. 
રાર્થી, પુણ્યથી, વ્યવહારથી તેિી ર્મ્યતા, તેિી પ્રાનિ છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? કેમ આજે 

તમારે વાર લાર્ી શેઠિે? તમારે શેઠ મુાંબઈથી એક રદ’ માાં આવ્યા. કહો, સમજાય છે? આ બિાિી સાથે 
હોય. કોર્ જાર્ે... એ તો એક રદ’ માાં આવી જાય. આ સાંસાર એવો છે માળો. ભર્વાિ એવો િથી. 
સાંસાર નવનચિ જાળ... આહાહા..! 

પ્રભુ! કહે છે કે ‘નવચારવાંત ડાહ્યા પુરુષોિે...’ જેર્ે સ્વભાવ સન્મુખ થઈિે નવચાર કયો છે એવા 
ડાહ્યા પુરુષોિે ર્મ્ય છે. આહાહા..! અરે..! ‘એવા આત્મામાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી...’ જુઓ આ લીિુાં. 
ભર્વાિ! આવો આત્મા તુાં પોતે છોિે. તિે આવા આત્માિી રુનચ કેમ થતી િથી! જુઓ! આ આશ્ચયગ 
કયો છે. અરે..! ‘એવા આત્મામાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી....’ એમ િથી કે એિે કમગ િડે છે િે કાળ િડે 
છે માટે રુનચ કરતો િથી. તુાં રુનચ કરતો િથી તો થતી િથી, એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? મહાપ્રભુ તુાં 
પોતે છોિે ધ્રુવ. આહાહા..! એવા ભર્વાિિી રુનચ.., અરે..! એવા આત્મામાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી! 
અરે..! કેમ તિે આ માલ પોષાતો િથી? આવો માલ લેવો તિે કેમ પોષાતો િથી? એમ કહે છે. એય..! 
પ્રાર્ભાઈ! અહીં લાવ્યા જોયુાં! અરે..! આવો પ્રભુ છેિે ભાઈ! તિે ખ્યાલમાાં િથી આવતો? કેમકે તુાં રુનચ 

કરતો િથી એમ કહે છે.  

‘અિે દુરકૃતરૂપ સાંસારિા સુખિે કેમ વાાંછે છે?’ આહાહા..! અરે..! ભૂાંડા સુખિી કલ્પિામાાં કેમ 

પડ્યો છો બહારિી? ભૂાંડા સુખ. ભૂાંડા સમજ્યા િે? ખોટા. ભૂાંડા કહે છે અમારી કારઠયાવાડી ભાષામાાં. 
આહાહા..! આવો પ્રભુ બ્બરાજે છે અિે તુાં એિી રુનચ, એિી દ્રનિ, એિી સામુાં કેમ જોતો િથી? અિે આ 

દુરકૃત સાંસાર કલ્પિાિા સુખિી જાળ બાાંિી છે. અરે..! એવા સુખિે કેમ ઇચછે છે? આહાહા..! મિે સ્વર્ગ 
મળે, મિે પૈસા મળે, મિે કોઈ વખાર્ે, મિે કોઈ મોટો કહે. અરે..! આ સાંસારિા સુખ..? ભાઈ! તિે આ 

વાાંછા કેમ થાય છે? સમજાર્ુાં કાાંઈ? ઘરે ભયાગ ભાર્ા મૂકીિે એાંઠા ચાાંટે છો? એમ કહે છે. કહે છે િનહ? 
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ઘરે સારી, સજ્જિ સ્ત્રી હોય, એિે મૂકીિે વ્યબ્ભચારી ક્યાાંક ર્ોથા ખાતો હોય, તો લોકો કહે ભાઈ! ઘરે 
ભયે ભાર્ુાં પડ્યુાં છે એિે મૂકીિે ક્યાાં જા છો? એમ આ ભયો ભર્વાિ છેિે અાંદર તારી પાસે, કહે છે. 
કીિુાં િે માથે?  

‘ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે,...’ સમજાર્ુાં કાાંઈ? અરે..! એિે છોડીિે આ દુરકૃત 

સાંસાર... પુણ્ય-પાપિા ભાવ અિે તેિા ફળ, એિા સુખિે કેમ વાાંછે છે? શુાં તિે થયુાં છે? ભાઈ! 
આહાહા..! એમ પદ્પ્રભમલિારીદેવ મુનિ આશ્ચયગ કરીિે કહે છે. અરે..! આવો ભર્વાિ તુાં છોિે ભાઈ! 
તિે કેમ રુનચ થતી િથી? અિે એવા ભર્વાિ નસવાય આવા સુખિી કલ્પિા કેમ કરે છો? એમ કરીિે 
આશ્ર્ચયગ કયો છે. માટે આત્મા આવો છે એિે સમજીિે રુનચ િે દ્રનિ કરવી. એિુાં િામ િમગ અિે 
સમ્યગ્દશગિ છે.  

(શ્રોતા :- પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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ચૈત્ર સુદ ૧૨, બુધવાર, તા. ૭-૪-૧૯૭૧ 
ગાથા ૪૦, શ્લોક-૫૫, પ્રવચિ િ.ં ૩૫ 

 

નિયમસાર, એિો શ્લોક. કળશ છે િે? 

प्रीत्यप्रीतितिमकु्तशाश्विपद ेत िःशषेिोङन्तम ुखु- 

त र्भदेोतदिशमतु तमिुतियतिम्बाकृिािात्मत  । 
चिैन्यामिृपरूपरू्िुपषु ेप्रके्षाििाां गोचर े
बतुधां तकां    करोतष िाञ्छति िखुां त्वां िांििृरे्दषृु्कििेः।।५५।। 

અનિકાર આત્માિો છેિે આ શુદ્ધભાવિો? આત્મા શુદ્ધભાવસ્વરૂપ ધ્રુવ છે... પયાાયિી 
વાત િથી અહીં. ઉદયાદદ ચાર પ્રકારિી પયાાય છે એિાથી પણ રનહત ધ્રુવ શુદ્ધ ચૈતન્યદળ 

સદૃશ નિત્ય વસ્તુ છે. જે પ્રીનત-અપ્રીનતથી રનહત શાશ્વત પદ છે... જેમાાં રાગ િે દ્વેષ િથી, એકલો 

વીતરાગિો નપાંડ શાશ્વત પદ છે. સમજાણુાં? પ્રીનત-અપ્રીનતથી રનહત શાશ્વત પદ છે ચૈતન્યધ્રુવ, 
એિે અહીં આત્મા અથવા શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવ્યો છે. એ જ જીવ છે, એમ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

પ્રીનત-અપ્રીનતથી રનહત શાશ્વત પદ... નિત્યાિાંદ ધ્રુવસ્વભાવ એ જ જીવ છે. એ જીવિુાં શરણ 
લેવુાં, આહાહા! એિુાં િામ િમા છે.  

શ્રોતા : બીજી લપ્પિ-છપ્પિ બિી મૂકી દેવી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કોઈિુાં શરણ ચાલતુાં િથી. શરણ એક ધ્રુવિુાં છે એમ કહે છે.  

શ્રોતા : એ તો નિશ્ચય... રાગાદદ.... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : વ્યવહારિો અથા શુાં થયો? એ તો ઉપચાદરક–આરોનપત વાત છે.  

યથાથા પ્રીનત-અપ્રીનત નવિાિુાં તત્ત્વ વીતરાગમૂનતા આત્મા છે અહીં તો. શાશ્વત એિો નિત્યાિાંદ 
સ્વભાવ વીતરાગનપાંડ પ્રભુ છે. એિો આશ્રય કરતાાં, એિુાં શરણ લેતાાં જે પયાાય પ્રગટ થાય એ 

પ્રગટેલી દશા વીતરાગતા એિે િમા કહીએ. પણ િમાિી એ વસ્તુ... ૮૦ પાિુાં, પહેલો શ્લોક. એ 

બાજુ િહીં, આ બાજુ, ૮૦ પાિે. એ જરી કાઢતા વાર લાગે... આ અહીંયા શુદ્ધભાવ અનિકાર છે 
િે. શુદ્ધભાવ એટલે કે જીવ. જીવિો ભાવ શુદ્ધભાવ ધ્રુવ તે જીવ છે. સમજાય છે કાાંઈ? એ 
આત્મા.  

એ શુદ્ધભાવ પ્રીનત-અપ્રીનત રનહત છે. એમાાં નવકલ્પ રાગ-દ્વેષિા છે િહીં, વીતરાગમૂનતા 

છે. પ્રીનત-અપ્રીનતથી રનહત વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા છે. નિકાળ વીતરાગમૂનતા આત્મા છે એિી 

અાંતદૃાનિ કરતાાં જે સમ્યગ્દશાિ, જ્ઞાિ, શાાંનત આદદ પ્રગટ થાય એ મોક્ષિો માગા િે એ િમાિુાં રૂપ 
િે સ્વરૂપ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ સવાથા (નિ:શેષપણે) અાંતમુાખ... સવાથા અાંતમુાખ છે. કેવો છે 



 ગાથા ૪૦, શ્લોક-૫૫                    પ્રવચિ િં. ૩૫                                  37 

પ્રભુ આત્મા? જેિે શુદ્ધભાવ કહીએ, જેિે ખરેખર જીવ કહીએ, જેિે ખરેખર આત્મા કહીએ, એ 
અાંતમુાખ છે. સવાથા અાંતમુાખ છે, એમ ભાષા છે િે? નિ:શેષિો અથા કયોિે. નિ:શેષિો અથા 

‘સવાથા’ છેિે? સવાથા અાંતમુાખ છે એટલે કે વતામાિ પયાાયથી પણ તદ્દિ ભભન્ન છે અાંદર. 

ભાઈ! કથાંનચત્ અાંતમુાખ અિેકાાંત કરો. કથાંનચત્ અાંતમુાખ અિે કથાંનચત્ બનહમુાખ. અિેકાાંત 
ઐસા િહીં. સવાથા અાંતમુાખ હૈ, બનહમુાખ કાંઈપણ િથી. પયાાયમેં િહીં િે સવાથા ધ્રુવમેં હી 

અાંતમુાખ આત્મા હૈ, એમ કહે છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? 

આ શુદ્ધભાવ અનિકાર કહો કે જીવિો નિત્યસ્વભાવભાવ, આત્મસ્વભાવભાવ કહો—યે 

સબ એક હી બાત હૈ–એક વાત છે. સવાથા અાંતમુાખ... અહીં તો જરી ‘નિિઃશેષ’ કહ્ુાંિે? 

त िःशषेिोङन्तम ुखु:.. કાંઈપણ બાકી રાખ્યા નવિા પયાાયાદદથી રનહત અાંતમુાખ આત્મતત્ત્વ છે. 
કહો, હીરાભાઈ! એ ભીખાભાઈ! શુાં આમાાં આવ્યુાં? અાંતમુાખ આખો છે, પયાાયમાાં પણ િથી કહે 

છે, તો વળી નવકલ્પમાાં િે બહારમાાં કયાાંથી આવ્યો એિે? શુાં કીિુાં? આહા! વસ્તુ તો, કહે છે, 

શરીરિો, નવકલ્પિો, નિનમત્તિો આશ્રય લઈિે થાય એવી ચીજ છે જ િહીં. એ ચીજ જે છે 
આત્મા, સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે આ ધ્રુવવસ્તુ નિત્ય અનવિાશી જોઈ, એ તત્ત્વ શાશ્વતપદ છે અિે એ 

શાશ્વતપદ સવાથા–નિિઃશેષ અાંતમુાખ છે. અાંતમુાખ એ વસ્તુ છે. પયાાયમાાં પણ એ વસ્તુ આવતી 

િથી. આહાહા! ભારે વાતુાં ભઈ! આ વીતરાગિો..... પહેલે વીતરાગથી ઉપાડ્ુાં છેિે? કડી ન્યાાંથી 
ઉપાડી છેિે?  ो खलु िहािठार्ा કરીિે પછી हतरि િે अहतरस्स.. એમ કહીિે 
વીતરાગભાવસ્વરૂપ છે આત્મા એમ ઠરાવ્યુાં. સમજાય છે કાાંઈ?  

શ્લોકિો (-ગાથાિો) આ કળશ કાઢ્યો આખો સાર. એ તો એકલો વીતરાગિી મૂનતા 

અાંતમુાખ છે. એ નહસાબે તો એમાાં પયાાય કોઈ ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકિી િથી એમ પણ ભેગુાં 

આમાાં આવી જાય છે. આહા! ભારે આકરૂાં કામ.... એવો આત્મા–વસ્તુ છે શુદ્ધભાવ નિકાળ 
જ્ઞાયકપ્રભુ, સવાજ્ઞ પરમેશ્વર તીથંકરદેવે એ જોયો કે જે સમ્યગ્દશાિિો નવષય છે, સમ્યગ્દશાિિો 

ધ્યાિિો ધ્યેય છે. એ ધ્રુવ સવાથા અાંતમુાખ છે. અાંતમુાખ વસ્તુ છે એ અાંતમુાખ દૃનિએ જ પ્રાપ્ત 

થાય છે. સેઠી! ભારે વાતુાં..! સમજાય છે કાાંઈ? ભગવાિ અાંતમુાખ છે વસ્તુ આખી. એિી 
અાંતમુાખ દૃનિ... અાંતમુાખ વસ્તુ ઉપર અાંતમુાખ દૃનિ કરવાથી... પયાાયિે અાંતરમાાં વાળવાથી, એ 

તો એક અપેક્ષાએ કથિ છે, બાકી ધ્રુવમાાં ધ્યેય કરતાાં જે પયાાય પ્રગટ થાય છે એ અાંતમુાખિા 
આશ્રયે પ્રગટ થાય છે. આહા! ભાષા આવી તે વીતરાગિી! કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? 

સવાથા અાંતમુાખ અિે પ્રગટ પ્રકાશમાિ એવા સુખિો બિેલો છે.... આહાહા! 

त र्भदेोतदिशमतु तमिु... ‘પ્રગટ’ ન્યાાં કયો એિો–નિભેદિો અથા. ઉદદત.. ઉદદત છે. ઉદદત એટલે 
પ્રકાશ.. નિભેદ–ભેદ નવિાિો પ્રગટ–ઉદદત પ્રકાશમાિ એવા સુખિો બિેલો છે આ આત્મા. એ 
અતીનન્િય આિાંદિો બિેલો એટલે અતીનન્િય આિાંદસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા છે.  
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શ્રોતા : સુખસાગરિુાં પૂર છે.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ આવી ગયુાં છે પહેલુાં. અતીનન્િય આિાંદ પ્રગટ ઉદયમાિ છે, પ્રગટ 

પ્રકાશમાિ જ છે. પ્રગટ પ્રકાશમાિ એવો સુખ આિાંદ–અતીનન્િય આિાંદિુાં રૂપ છે એિુાં બિેલુાં, 
એિે આત્મા કહીએ, એિે અહીં શુદ્ધભાવ કહીએ, એિે અહીં નિત્યાિાંદ ભગવાિ કહીએ. 
આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

જેિે આિાંદ જોઈતો હોય, મેળવવો હોય તો નિત્યાિાંદમાાંથી મળશે. બહારથી કાાંઈ 

આિાંદ મળે એવો િથી. એિો અથા કે િમા મેળવવો હોય તો અાંતમુાખથી મળશે. િમા એટલે 

સુખદશા. િમાિો અથા, સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ એ સુખદશા છે–સુખિી અવસ્થા છે. એ િમા 
જોઈતો હોય તો એિે િમા જ્યાાં છે અતીનન્િય આિાંદમય પ્રભુ ત્યાાંથી મળશે, એ દુકાિેથી મળશે, 

બીજેથી મળશે િહીં. ભાઈ! ભારે આવુાં. બાપુ! આ તો નિશ્ચયિી (વાત છે). પણ વસ્તુ જ આ છે, 

વસ્તુિુાં સ્વરૂપ જ આ છે. ભજિેશ્વર પરમેશ્વર નિલોકિાથ તીથંકરે કહેલો આત્મા, એ આત્મા 
આવો છે. એવી જેિે ખબર િથી એિે િમા થઈ જાય, િૂળેય િમા િ થાય. િૂળ એટલે પુણ્ય પણ 
સારા િ થાય. સમજાણુાં કાાંઈ? હૈ દક િહીં અાંદર? સેઠી! આહાહા!  

‘પ્રગટ’ અથા કયો નિભેદિો, ઉદદત પ્રકાશમાિ. પ્રગટ પ્રકાશિી મૂનતા સુખિો બિેલો છે. 

એકલુાં પ્રકાશિુાં પૂર અિે સુખસ્વરૂપ અભેદ એકરૂપ એિે અહીં આત્મા કહેવામાાં આવે છે. 

આહાહા! આખા આત્માિા વાાંિા ઊઠ્યા છે. આત્મા કોિે કહેવો અિે કયાાંથી લાવવી ચીજ? જુએ 
છે િમા એ કયાાંથી લાવવી—એિી ખબર િ મળે. કયાાંકથી બહારથી મળી જશે અહીંથી કયાાંકથી. 

સમ્મેદનશખરથી મળી જાય, જા. નગરિારથી મળી જાય, શાસ્ત્રમાાંથી મળી જાય, ગુરુમાાંથી મળી 

જાય, ભગવાિમાાંથી મળી જાય કાાંઈક સમોસરણમાાં જાય ત્યાાંથી. આહાહા! ભગવાિ! તુાં કયાાં 
અિૂરો છો કે બીજા પાસેથી લેવા માગે છે? એમ કહે છે જુઓ! અતીનન્િય પ્રકાશ િે સુખિો 
બિેલો ચીજ જ છો તુાં તારી. બિેલો એટલે િવો એમ િહીં. એમ કરીિે.... સમજાણુાં? 

त तमिुિો અથા બિેલો કયો. આહાહા! હજી જેિે ખ્યાલેય િથી, સમજણ પણ િથી કે શુાં 

ચીજ છે આત્મા અિે આત્મામાાં શુાં શુાં ભરેલુાં છ ેઅિે એ આત્મા શેિાથી ખાલી છે. સમજાય છે 

કાાંઈ? એિી મૂળિી ખબરુાં િ મળે અિે પછી બહારિા બિા ષટ્દ્િવ્યિા જ્ઞાિિા જાણપણા િે  
આિા આ... થોથાય િથી એમાાં કાાંઈ. આહાહા! વસાંતલાલજી! આહાહા! કહે છે, સવાજ્ઞ પરમેશ્વર 

નિલોકિાથિી સભામાાં ઇન્િો વચ્ચે દદવ્યધ્વનિમાાં આમ આવ્યુાં, ભગવાિ! તુાં તો પ્રગટ–વ્યકત.. 

પ્રગટ પ્રકાશ અિે આિાંદિુાં બિેલુાં, પ્રકાશ િે આિાંદ સ્વરૂપ જ તારુાં છે. પ્રકાશ િે આિાંદિી મૂનતા 
તુાં છો. એમાાં તો પયાાયિોય અભાવ છે, પયાાયથી ખાલી છે, સ્વભાવથી ભરેલુાં છે એ તો. આહા! 

કહો, પોપટભાઈ! દુિઃખથી ખાલી છે એ ચીજ, એમ કહે છે. નવકારથી ખાલી ચીજ છે ભગવાિ 

આત્મા અિે અતીનિય પ્રકાશ િે આિાંદિી મૂનતા પ્રભુ આત્મા છે. આહાહા! એવા આત્માિે 
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અાંતરમાાં દૃનિ કરીિે અિુભવ કરવો એિુાં િામ િમા િે મોક્ષિો માગા છે. બાકી બિી વાતુાં છે. 
આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 

હવે કહે છે, જે િભમાંડળ સમાિ અકૃત... આકાશ જેમ કરાયેલુાં િથી... જુઓ! 
આકાશિો દાખલો આપ્યો છે, જોયો! સવાવ્યાપક આકાશ કોિુાં કરેલુાં હોય? કોઈથી િહીં 

કરાયેલ... જેમ આકાશિે કોઈએ બિાવ્યુાં િથી તેમ આત્માિે કોઈએ બિાવ્યો િથી. સવાવ્યાપક 

આકાશ કોણ બિાવે? એવી ઉપમા આપી છે. સવાવ્યાપક આકાશ છે લોક અિે અલોક એવી 
ચીજિે કોણ બિાવે? એ તો અકૃનિમ છે–અણકરાયેલી ચીજ આકાશ સવાવ્યાપક છે, એમ 

ભગવાિ આત્મા અાંતમુાખ પ્રગટ અતીનન્િય સુખિો નપાંડ સ્વયાંનસદ્ધ વસ્તુ છે. આહાહા! સમજાણુાં 

કાાંઈ? ભાઈ! આવો અતીનન્િય પ્રકાશ િે સુખિો સાગર કોઈએ બિાવ્યો હશે? પરમેશ્વર કોઈ 
હશે? કોઈ પરમેશ્વર-બરમેશ્વર છે િહીં. એ પોતે જ પરમેશ્વર પોતાિો છે. આહાહા! 

િભમાંડળ સમાિ, પાછુાં. િભમાંડળ અકૃત છે. ભગવાિ આત્મા... આકાશ સવાવ્યાપક 
છે, સવાવ્યાપક એિે કોણ કરે? એમ પાછુાં. આટલી િાિી ચીજ હોય તો એિે કરે એમ કહે, પણ 

આ સવાવ્યાપકિે કોણ કરે? એ તો છે, અકૃત વસ્તુ છે. એિી પેઠે આ ભગવાિ આત્મા અાંદર  

પ્રકાશ િે આિાંદિી મૂનતા અકૃત છે–કોઈએ કરેલી િથી. આહાહા! એવો ભગવાિ તુાં છો ભાઈ! 
એમ કહે છે. તિે તારી ખબરુાં િ મળે અિે બેખબરો થઈિે જ્યાાં ત્યાાં આથડે.. આથડે એટલે 

રખડે. આહીં સુખ છે, આહીં સુખ છે િે આહીંથી િમા થશે. જ્યાાં િમા િથી ત્યાાંથી િમા થાશે.  

જ્યાાં િમા ભરેલો છે ત્યાાંથી િહીં થાય. આહાહા! કહો, જેઠાભાઈ! આહાહા! ભગવાિ! આ 
શુદ્ધભાવ છેિે એ એિો નિકાળ સ્વભાવ–િમા છે. ‘શુદ્ધભાવ’ અનિકાર એ છે િે?  

ઓહોહો! દદગાંબર સાંતોએ તો કેવળીઓિા પેટ ખોલીિે મૂકયા છે. એ વાત દદગાંબર સાંત 
નસવાય િણ કાળમાાં કયાાંય િથી. આવી વસ્તુ આમ ભગવાિે કીિી કે જો ભાઈ! તુાં જો તો ખરો. 

કુાંદકુાંદાચાયા આદદ આડનતયા થયા વેપારિા (અિે) ભગવાિિા માલ બતાવે છે. જો! ભગવાિિો 

માલ આ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શુાં કહે છે ભાઈ આ ‘એજન્સી લીિી’? એજન્સી લીિી છે 
ભગવાિિી. આહાહા! બાપુ! તારી ચીજમાાં કેટલુાં પડ્ુાં છે, કેટલો છો, કેવડો છો—એ તિે ખબર 

િથી ભગવાિ! અિે એિી ખબર પડતાાં એ ખાિગી રહે એવો િથી. એિુાં ભાિ થતાાં એ 

ખાિગી રહે એવો િથી, એવો એિો સ્વભાવ છે એમ કહે છે. આહાહા! પ્રગટ છે. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો પ્રત્યક્ષસ્વભાવી વસ્તુ છે એમ કહે છે. પોતાિા સ્વભાવથી પ્રત્યક્ષ જણાય 

એવો એ વસ્તુિુાં સ્વરૂપ જ એવુાં છે. એિુાં ભાિ, એિા જ્ઞાિ એિા ઉપર મૂકતા એ િ જણાય એ 
ચીજ જ િથી. પર ઉપર મૂકતા એ જણાય એવી ચીજ િથી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

દેહદેવળમાાં ભગવાિ.... આ (શરીર) તો માટીિો નપાંડ છે જડ. અાંદર રાગ િે દ્વેષિા 

નવકલ્પો– નવકાર એ પણ ભભન્ન ચીજ છે. અરે! ઉપર એિી એક સમયિી પયાાય છે એ પણ 
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િવ્યથી ભભન્ન ચીજ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? થોડુાં પણ સત્ય હોવુાં જોઈએ. લાાંબુ-લાાંબુ 
મોટી-મોટી વાતુાં કરે અિે એમાાં િીકળે િહીં કાાંઈ. અહીં એ કહે છે, ભગવાિ! તુાં તો સાક્ષાત્ 

ભગવાિસ્વરૂપ જ છો ધ્રુવ. તારો શુદ્ધભાવ સાક્ષાત્ ભગવાિસ્વરૂપ છે. આહાહા! એ ભગવાિિે 

માટે કોઈિી જરૂર એિે િથી. સમજાણુાં? િભમાંડળ સમાિ અકૃત છે. આ જુઓિે! આિાર કેવો 
આપ્યો છે ઓહોહો! 

કીિુાંિે, ઘણા વષા પહેલા અમારે એક ચચાા ચાલી હતી પારડામાાં. એક વેદાાંતી બાવો 
આવ્યો હતો અિે એક કબીર સાિુ આવ્યા હતા. બહાર િમાશાળા છે, બતાવી હતી. એ આવ્યા 

તો અમે પણ જોવા ગયા, સાાંભળવા. ચાલોિે, શુાં ચચાા કરે છે આ? એ જઈિે (જોઈએ). ઓલો 

વેદાાંતી કહે, આ ઈશ્વરે કરેલુાં છે બિુાં. એિો ઈશ્વર કતાા છે. તો કબીર કહે કબીરિો સાિુ.  
કબીરિો સાિુ વૈરાગી બોલતો માળો. ઓલો .... બોલતો. અરે! કોણે બિાવ્યુાં છે? કયાાં ઊભા 

રહીિે બિાવ્યુાં છે? આકાશિે એણે બિાવ્યુાં તો પછી ઊભો કયાાં રહ્ો એ? એ પ્રશ્ન કયો હતો. 

આ તો ઘણા વષાિી વાત છે. પાાંસઠ-છાસઠિી વાત હશે, સાંવત ૧૯૬૫-૬૬. સાઈઠ વષા પહેલાિી 
વાત છે. અમે તો ગયા જોવા. અહીં તો િાિી ઉંમરથી રસ હતો. જોઈએ, શુાં ચચાા કરે છે? .... બે 

જણા મોટા ભેગા થયેલા. કબીરિા બે-િણ સાિુ હતા અિે ઓલો એકલો હતો લઠ્ઠ જેવો લાાંબો 

હતો વેદાાંતી અિે આ ભબચારા કબીરિા સાિુ વૈરાગી... ..... અમારી સામુાં જોઈિે ખશુ થાય પછી 
હોં. કેમ ભાઈઓ! આ હુાં પૂછુાં છુાં તે બરાબર છે? કયાાં ઈશ્વરે ઊભો રહીિે કયું છે? 

પ્રકાશદાસજી! આ ૬૫ વષા પહેલાિી વાત છે. સામગ્રી કહાાંસે લાયા? સામગ્રી કયાાંથી બિાવી? 

પહેલી િહોતી? એ મિે સમજાવો. પણ મારો નશષ્ય થાય તો સમજાવુાં, કહે. લ્યો ઠીક. એ ચચાા 
ચાલી હતી. એ પોપટભાઈ! આપણે દુકાિે બેસતા, પણ એવુાં હોય તો દુકાિ છોડીિે ચાલ્યા 
જતા. ..... 

અહીં તો કહે છે, આહાહા! ભગવાિ! તુાં અણકરેલી ચીજ છો હોં. કોઈએ કરેલી ચીજ 

િથી. કોિી પેઠે? કે આકાશિી પેઠે. આહાહા! જુઓિે! સવાવ્યાપક આકાશ એિે કોણ કરે? એમ 

તુાં આત્મા અકૃત છો હોં. કોઈએ કરેલુાં (િથી) એવી શાશ્વત સ્વયાંનસદ્ધ વસ્તુ છે. સ્વયાંથી નસદ્ધ છે, 
પરથી નસદ્ધ છે એમ છે િહીં. અરે! એ ભાવ તો લાવે જરી અાંદર. સ્વયાંનસદ્ધ વસ્તુ. આહાહા! 

એય! િીચે અથા કયો છે િે? જુઓિે! છેલ્લો. ‘સ્વયાંનસદ્ધ શાશ્વત’ લખ્યુાં છે િે. િોટમાાં િીચે છે 

િે. ‘સ્વયાંનસદ્ધ શાશ્વત છે.’ આહાહા! અરે! એવુાં એિે જ્ઞાિ થાય તો એ જ્ઞાિિી દશા વળે ધ્રુવ 
તરફ. જ્યાાં ભગવાિ પદરપૂણા પડેલો છે ત્યાાં એિુાં જ્ઞાિ વળે ત્યારે તેિે જ્ઞાિ કહેવામાાં આવે છે. 
આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ત્યારે એિે સમ્યગ્દશાિ–િમાિી પહેલી દશા થાય.  

આવો મારો શાશ્વત પ્રભુ પૂણાાિાંદિા પ્રકાશથી ભરેલુાં સત્ અણકરેલુાં તત્ત્વ એવો 

અાંતરમાાં નવશ્વાસ અિે પ્રતીનત અિે એ જ્ઞેયિુાં જ્ઞાિ થાય ત્યાાં એિે શાાંનત વળે... ત્યાાં એિે શાાંનત 
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વળે, શાાંનત થાય એિુાં િામ િમા છે. ઉસકા િામ આચરણ હૈ. સમ્યગ્દશાિ, જ્ઞાિ, આત્માકા 
આચરણ દકયા ઉસિે. યે હી આચરણ હૈ િ? આતા હૈ િ? આહાહા! આચરણ–આત્માકા 

આચરણ. દેહકી દિયા તો જડ માટી િૂળ હૈ. અાંદર પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પ ઉઠતે હૈં યે નવભાવ હૈ, 

નવકાર છે. એ કાાંઈ આત્માિુાં આચરણ છે િહીં. આહાહા! આવુાં ભગવાિ િણ લોકિા િાથ 
પરમાત્માએ જાણ્યુાં, જોયુાં, વાણી દ્વારા કહ્ુાં એ આગમ થયુાં. આગમમાાં આવો પોકાર કયો છે. 

પરમાગમમાાં આમ પોકાર આત્માિો છે.  

શ્રોતા : પરમાગમ કોિે કહે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : આ ભગવાિિી વાણી એિે પરમાગમ (કહે). ઓલા આગમ તો કહે 
છે શ્વેતામ્બરી. એ તો િવા કરેલા છે. આ તો ભગવાિ પરમેશ્વર નિલોકિાથ મહાવીર પ્રભુ, કાલે 

એિો જન્મદદિ છે િે, એમિા મુખથી િીકળેલી વાણી છે. આિુાં િામ પરમાગમ કહેવામાાં આવે 

છે. સમયસાર, પ્રવચિસાર, નિયમસાર બિી ભગવાિિી વાણી છે. કુાંદકુાંદાચાયા ભગવાિ પાસે 
ગયા હતા, સીમાંિર ભગવાિ પાસે. આઠ દદ’ રહ્ા હતા ત્યાાં. આવીિે અહીં સાંદેશ લાવીિે 

મૂકયો છે. સજ્જિોિે સાંદેશો આપ્યો છે. ‘ભવ્યસમૂહ’ આવ્યુાં હતુાંિે ભાઈ? ભવ્યસમૂહિે એ 

કહ્ુાં છે. બાપુ! આવો ભાઈ! તુાં છોિે. તારી િજર ત્યાાં કેમ પડતી િથી? જ્યાાં નિિાિ તારુાં છે 
ત્યાાં િજર કેમ પડતી િથી? જ્યાાં િથી કાાંઈ તારુાં, એમાાં કયાાં િજર દટાઈ ગઈ છે? િરમચાંદજી! 
િરમચાંદ પડા હૈ અાંદરમેં, કહતે હૈં. આહાહા! 

આ વાત દદગાંબર સાંતો નસવાય કયાાંય િણ કાળમાાં અત્યારે કાાંઈ છે િહીં. આ સાંત હોં, 

અાંતરિા આિાંદિા અિુભવમાાં પડેલા, અાંતમુાખિી દૃનિમાાં અાંતર પ્રચુર આિાંદિી દશા જેિે 

આટલી પ્રગટી છે, એ આિાંદિી લહેરમાાં જેિે વૃનત્ત ઊઠતી િથી. આહાહા! એવો અાંતમુાખ 
ભગવાિ આત્મા, કહે છે, ચૈતન્ય અમૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે. આહાહા! શબ્દો ઓછા 

પડે છે જેિા માટે. કેવો છો પ્રભુ તુાં? ધ્રુવ છે, રાગ નવિાિો, એક સમયિી પયાાય નવિાિો છે, એ 

ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે... ચૈતન્યિો અમૃત છે એ તો પૂર છે–મોટો પ્રવાહ છે 
અાંદરમાાં. ઓહોહો! ધ્રુવસ્વરૂપ શુદ્ધસ્વરૂપ ચૈતન્ય અમૃતિુાં પૂર છે, એ તો પૂરિો પ્રવાહ છે. 

પૂરથી, જુઓિે! અમૃતિા પૂરથી ભરેલો પ્રવાહ મોટો પડ્ો છે. ઓહો! િોિ. અમૃતિા... 

ચૈતન્યિુાં અમૃતસ્વરૂપ હોં, ચૈતન્યિુાં અમૃત, જ્ઞાિિુાં અમૃતસ્વરૂપ એિો પૂર, એિો ભરેલો ભાવ 
પોતે પૂણા છે. ભાષા જુઓ! સમજાણુાં કાાંઈ?  

એ આવે છે પદ્મિાંદીપાંચનવાંશનતમાાં. ભગવાિ! આપે આવો આત્મખજાિો ખોલીિે મૂકયો 
જગત પાસે, એ આ િૂળિા ખજાિા છોડીિે આ ખજાિાિે શોિવા કેમ િ જાય? ઓલા િૂળિા 

ખજાિા પાાંચ લાખ, દસ લાખ, વીસ લાખ િૂળિા ખજાિા માટીિા સ્મશાિિા નપાંડલા છે બિા. 

સ્મશાિમાાં લાડવા મૂકે છેિે? એ બિા સ્મશાિિા લાડવા છે બાપા! તારુાં ભગવાિિુાં સ્વરૂપ... 
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પ્રભુએ ખજાિો ખોલીિ ેમૂકયો જગત પાસે, હવે એ જગત, તરણા જેવા ચિવતીિા રાજ, નિિાિ 
પણ સડેલા તરણા જેવા છે એિે છોડીિે આ ખજાિામાાં કોણ િ આવે? એમ પદ્મિાંદીમાાં 

પદ્મિાંદી આચાયા દદગાંબર સાંત વિવાસીએ ઋષભદેવ ભગવાિિી સ્તુનત જ્યારે કરી છે, એિી 

સ્તુનતમાાં આવ્યુાં છે, હ ેિાથ! આપે આવો આત્મા ખોલ્યો એ સવાજ્ઞ નસવાય કહી શકયુાં િથી. 
એિે સાાંભળીિે નિજિા ખજાિા ખોલવા કોણ િહીં આવે હવે? એમ કહે છે. આ િૂળ-બૂળ છોડી 

દેશે, એમ કહે છે અહીં તો. કાાંઈ િથી એમાાં છ છોકરા િે પૈસા િે િૂળમાાં. તમારે એક છે, એિે 
છ છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!   

ચૈતન્ય અમૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે, ચૈતન્યામૃત પૂર... परू परू् ु िपषु.े.. 
વપુષેિો અથા કયો એ? िपषु–ेશરીર જ તારુાં આવુાં છે. તારુાં શરીર જ આવુાં છે. આ વપુ (એટલે) 
શરીર છે. વપુષે શબ્દે.... આહાહા! આ િૂળિુાં શરીર િહીં, આ તો માટી.. માટી હાડકા છે. તારુાં 

વપુષે.. સ્વરૂપ જ તારુાં–શરીર જ તારુાં ચૈતન્ય અમૃતથી ભરેલુાં એ શરીર તારુાં, સ્વરૂપ તારુાં છે. 

આહાહા! અરે! એિે માાંડવે તો આવે, તો ખબર પડે કે આ શેિા ગાણા ગવાય છે? માાંડવે તો 
વરિા ગાણા ગવાતા હશે કે િહીં? આહાહા! આ આત્માિા ગાણા છે ભાઈ! આ તો મોક્ષિા 
માંડપમાાં આત્માિા ગાણા છે. અરે! સાાંભળવા તો આવ, સાાંભળ તો ખરો એકવાર.  

એ ભગવાિ અાંતર શુદ્ધ ભગવાિ પરમાત્મા ચૈતન્યિા અમૃતિા પૂર.. પૂર.. આહાહા! 

એિાથી તો ભરેલુાં.. જેમાાંથી અિાંત જ્ઞાિ િે અિાંત આિાંદિા, કેવળજ્ઞાિિા પૂર કાઢે તો પણ ખૂટે 

િહીં એવુાં એ પૂર છે. આ ખજાિા તો ખાલી થઈ જાય થોડો વખતમાાં, બે-પાાંચ દસ કરોડ હોય 
તોય. આવો ભગવાિ આત્મા જેિી અાંતર દૃનિમાાં આવે ત્યારે તેિે સમ્યગ્દશાિ િે િમાિી 

શરૂઆત કહેવામાાં આવે છે. બાકી બિી વાતુાં છે. બાકી એકડ ા નવિાિા મીંડા રણમાાં પોક 

મૂકવાિી વાત છે બિી, એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? કહો, ચેતિજી! આવી હતી વાત 
તમારે કયાાંય? ભબલકુલ િહીં. એ જયાંનતભાઈ! આજ રનવવાર િથી તોય આજ આવ્યુાં, લ્યો, આ 

બિુાં. આહાહા! 

હવે થોડીક વાત િાખે છે. જે નવચારવાંત ડાહ્ા પુરુષોિે ગોચર છે... આહાહા! જે અાંતર 

તરફ વળવાિા જ્ઞાિવાળો છે તેિ ેએ ગમ્ય છે. એમ લીિુાં છે, ભાઈ! એમ લીિુાં છે. આહાહા! 

ભારે વાત પણ. આવો જે ભગવાિ આત્મા જેિુાં જ્ઞાિ અાંતમુાખ વળ્ુાં છે એવો નવચારવાંત... જે 
નવચારવાંત ડાહ્ા પુરુષો... સમજાણુાં કાાંઈ? प्रके्षाििाां गोचरे... એટલુાં િે? प्रके्षाििाां गोचरे... 
નવચારવાંતિે.. એટલે કે નવચારવાંત એિે કહીએ કે જે સ્વસન્મુખમાાં જાય તેિે નવચારવાંત કહીએ. 

સમજાણુાં કાાંઈ? આહા! આજ એક શ્લોક સવારિા યાદ આવ્યો જાંગલ જતાાં. રસ્તામાાં કહ્ુાં હતુાં, 
િહીં? આ બિી આગમિી વાતુાં ચાલેિે, નવકલ્પ ઊઠે છે જરી.  
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आत्मज्ञा ात्परां काय ं  बधुौ धारयतेिरम ्... સમાનિશતક (ગાથા ૫૦)માાં છે. આત્માિા 
જ્ઞાિ નસવાય બુિપુરુષો બીજી વાતિે વિારે કાળ રહેવા દેતા િથી અાંદર. આહાહા! એ 

ભીખાભાઈ! પૂજ્યપાદ સ્વામી, દદગાંબર સાંત, સવાાથાનસદ્ધિી ટીકા કરિાર. आत्मज्ञा ात्परां 
काय.ं.. આત્મજ્ઞાિથી અિેરા નવકલ્પાદદ   बधुौ धारयतेिरम ्... તત્ત્વજ્ઞાિીિે તે નવકલ્પિે 
આવ્યો, ગયો, લાંબાવતો િથી.   धारयतेि तचरम ्...–લાાંબો કાળ. ધ્રુવ િહીં. વહ સમાનિતાંિમેં હૈ. 
કાય અિે વચિ... કાયા િે વચિથી થઈ ગયુાં.. िाक-्कायाभ्याम ् એવો શબ્દ છે. બિુાં યાદ હોય 

છે? એ તો રસ્તામાાં જરી ઓલુાં આગમિુાં જરી ચાલ્યુાંિે, આ નહાંમતભાઈિા નવકલ્પિુાં.... એ 
વળતા િહીં હોં, જતા. જતા આ પ્રશ્ન થયો હતો. કીિુાં, શુાં થયુાં આ? આહાહા!  

કહે છે, નવચારવાંત ડાહ્ા પરુુષો... એ તો નવચારવાંત ડાહ્ા પુરુષો... प्रके्षां છેિે એટલે ભેગુાં 
કરી િાખ્યુાં. પુરુષોિે ગોચર– ગમ્ય છે. લ્યો, કાલે એમ આવ્યુાં હતુાં કે ચાર ભાવિે અગોચર છે. 

અહીં તો (કહે છે કે) જ્ઞાિી પુરુષો જેિુાં–સમદકતીિુાં જ્ઞાિ અાંતરમાાં વળેલુાં છે, એિે ગમ્ય છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? એિે અહીંયા નવચારવાંત િે ડાહ્ા કહ્ા છે કે જેિી િજરુાં પોતાિા નિિાિમાાં 
જાય. ભગવાિ નિિાિ પડ્ુાં છે મોટુાં, અિાંતા નસદ્ધિી દશાઓ જેિી ખાણમાાં પડી છે એવો 

ભગવાિ આત્મા એમાાં જેિી િજરુાં જાય તેિ ેનવચારવાંત િે ડાહ્ા કહે છે અિે એ નવચારવાંતિે તે 

ગમ્ય છે. એ શરૂઆત િે પહેલુાં િે છેલ્લુાં આ બિુાં છે... કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! 
વસાંતલાલજી! શેિી વાત ચાલે છે આ? આહા! જેિો માાંડવો િાખ્યો હોય એિા વરિા ગાણા 
ગાયિે પાિરા સવારમાાં ઉઠીિે. એમ આ વરિા ગાણા છે આ. 

ભગવાિ ચૈતન્ય આિાંદિો િાથ, અમૃતિુાં પૂર ભગવાિ આત્મા અાંદર છે. આહા! અરે! 

તારી િજરુાં ત્યાાં િ ગઈ એમ કહે છે. નવચારવાંતિી િજર ત્યાાં જાય એમ કહે છે. આહાહા! 

ભગવાિ આવ્યા િે તુાં એિી સાથે વાતુાં કરવા િવરો િ થયો. આહાહા! આવો ભગવાિ આત્મા 
અાંદર ચૈતન્યમૂનતા પરમાિાંદિા સ્વરૂપે પરમાત્મસ્વરૂપ ભબરાજમાિ તારુાં તત્ત્વ છે. એિા 

સમીપમાાં િ ગયો, એિી િજરુાં િ કરી, એિા નવચાર કરીિે તે સન્મુખ િ વળ્ો, પ્રભુ! શુાં થયુાં 

આ તિે? તિ ેગમ્ય િ આવ્યો. તિ ેએિો ખ્યાલ, આવી ચીજ છે એવો ખ્યાલ િ આવ્યો. કોિે 
આવે? નવચારવાંત ડાહ્ા પરુુષોિે ગમ્ય છે. અરે! એવો ભગવાિ આત્મા... જુઓ! ગમ્ય છે 
(એમ) પહેલુાં કહ્ુાં. 

એવા આત્મામાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી.... એમ કીિુાં પાછુાં, જુઓ! જે જ્ઞાિીિા જ્ઞાિ 

એમાાં વળે છે, એિે ગમ્ય છે એવા આત્માિી રુનચ કેમ કરતો િથી? કહે છે. આહાહા! જુઓ! આ 

મુનિઓ! પદ્મપ્રભમલિાદરદેવ જાંગલવાસી દદગાંબર હતા. વિમાાં રહેતા સાંતો. એ તો આત્માિા 
આિાંદમાાં ઝૂલિારાિી વાત છે આ તો. અતીનન્િય આિાંદિા ઝૂલે ઝૂલતા શાાંત... હીંડોળે હીંચતા 

હતા અાંદર. એમાાં એ નવકલ્પ આવી ગયો િે શાસ્ત્ર બિી ગયા. અમે એિા કતાા પણ િથી, એમાાં 
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અમે િથી, અમે આવ્યા િથી એમાાં કે અમારાથી બિે, નવકલ્પમાાં અમે આવ્યા િથી કે અમારાથી 
નવકલ્પ બિે, નવકલ્પમાાં અમે િથી. અમે જ્યાાં છીએ ત્યાાં નવકલ્પ િે વાણી કે પુસ્તકિુાં કાાંઈ ... છે 
િહીં. આહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

અરે! આવા આત્મામાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી? તારી રુનચ જામી છે િૂળમાાં બિે. અહીં 

તો, પયાાયિી રુનચ કેમ કરે છે અિે આવાિી રુનચ કેમ કરતો િથી? એમ કહે છે. બીજી રુનચ તો 

કયાાંય રહી ગઈ િૂળમાાં પસૈા, બાયડી, ભોગ િે નવષય િે આબરૂાં િે દકતી. એ તો બિા  
સ્મશાિિા લાકડા છે. સળગીિે ઉઠશે બિા. ન્યાાં કયાાં હતો આત્મા? સમજાય છે કાાંઈ? 

આહાહા! અરે પ્રભુ! તારો તારામાાં ડોલે. ‘તેરા પ્રભુ તેરેમેં ડોલે.’ આવે છે કે િહીં? વીરિા એ 

વચિ છે કે ‘તેરા પ્રભુ તેરેમેં ડોલે.‘ મારી પાસે તારો પ્રભુ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? અરે! આવો 
આત્મા.. આવો આત્મા.. કેટલો વખાણ્યો! (૧) પ્રીનત-અપ્રીનત રનહત, (૨) શાશ્વત, (૩) અાંતમુાખ 

પ્રગટ, (૪) પ્રકાશમાિ સુખિો બિેલો, (૫) િભિી પેઠે અણકરેલો, (૬) ચૈતન્ય અમૃતથી ભરેલો, 
(૭) નવચારવાિિે ગમ્ય છે—એમાાં તુાં રુનચ કેમ કરતો િથી? આહાહા!  

અિે આ દુષ્કૃતરૂપ સાંસારિા સુખિે કેમ વાાંછે છે? આ િૂળરૂપી પુણ્યિા ફળ આ સ્વગા 

િે પૈસા િે ચિવતીિા રાજ આવા િૂળિા ફળ, એ દુષ્કૃત સાંસારિા સુખિે કેમ વાાંછે છે? અરે 
પ્રભુ! શુાં કરે છે તુાં આ? પરમાાં સુખ છે, મિે મજા પડે છે. સાંસારિા ભોગમાાં, આબરૂમાાં, 

પૈસામાાં, શરીરમાાં આ શુાં કરી રહ્ો છે તુાં આ? તારે જે કરવાિુાં છે એિી તિે ખબર િથી િે આ 

શુાં તુાં કરે છે? એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે વાતુાં આ ભાઈ આવી! પ્રભુ! તુાં કયાાં 
છો? આવડો તુાં છો ત્યાાં તિે કેમ રુનચ થતી િથી? અિે આ એિા નસવાયિા આ પુણ્ય-પાપિા 

નવકલ્પો અિે એિા ફળિા િૂળિા ઢગલા—આ બાયડી, છોકરા િે રાગ, અરે! એ તો દુષ્કૃતો  

બિા છે. એ સાંસારિા સુખિે (કે જે)  દુષ્કૃતરૂપ સાંસાર છે એિા સુખિે પ્રભુ! તુાં શુાં ઇચ્છે છો? 
શુાં તિે થયુાં છે આ? આહાહા!  

આહીં જ્યાાં પાાંચ-પચીસ લાખ મળે, બાયડી મળે અિે શરીર સુાંદર મળે તો આહા.. અમે 
સુખી છીએ. િૂળેય િથી, સાાંભળિે! પાગલ છો માળા. પાગલ છો, પાગલ છો. આહાહા! અરે! 

પાગલ શુાં કરે છો તુાં આ? એમ કહે છે. એય! આ બિા પૈસાવાળાિે પાગલ કહે છે. એ 

મલુકચાંદભાઈ! ભઈ! દુનિયામાાં મળે બે-પાાંચ કરોડ રૂનપયા િે.. આહાહા! મુાંબઈ જાશે ત્યારે 
ખબર પડશે ત્યાાં. એિે પછૂશે િે એ કરશે બિુાં. બાપા! ચાલો, પણ બેસી રહેજો હિુમાિિા 

પથરાિી પેઠે. એ પોપટભાઈ! આહાહા! એ બિા ઉકરડા ઉથમવાિા છે. ભગવાિિો ખજાિો 

ભગવાિ આિાંદિો િામ પ્રભુ છે. અરે! એવા આત્માિો પ્રેમ કેમ કરતો િથી તુાં? અિે આ 
દુનિયામાાં પ્રેમ કરીિે લુાંટાઈ જા છો, એ તિે તારી ખબર િથી. એ પોપટભાઈ! ભારે વાતુાં!  
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જુઓ! આ દદગાંબર સાંત હતા જાંગલમાાં રહેિારા, આત્મધ્યાિમાાં મસ્ત, વસ્ત્રિો કટકો 
તાણાવાણો િહીં. અાંતરિા આિાંદ સનહત હોં. એકલુાં િગ્નપણુાં તો અિાંત વાર લીિુાં. પાંચ 

મહાવ્રતેય પાળ્ા  અિાંતવાર, પણ એ કાાંઈ આત્મા િહીં. એ તો રાગ છે. આહાહા! ૨૮ મૂળગુણ 

એ રાગ છે– નવકલ્પ છે, એ આત્મા િથી, એ આત્માિુાં આચરણ િથી. આહાહા! ભગવાિ 
આત્મા અાંદરિા જ્ઞાિિી પયાાયથી એિે પકડે અિે એિી રુનચ કરે, એમાાં ઠરે એ આત્માિુાં 

આચરણ છે. એક કળશમાાં કેટલુાં મૂકયુાં! કહો! પોણો કલાક થયો. આહા! એવી કોઈ રીત છે 

સાંતોિી કે એક-એક કડીમાાં આખુાં રૂપ ગોઠવી દે છે. પાંદડતજી! આહાહા! જુઓ! એ ૩૯ થઈ. એ 
દુષ્કૃત સાંસારિા સુખ... કો’ક મિે ઠીક કહે, કો’ક મિે સારો કહે, મિે કોઈ મોટો કહે. શુાં થયુાં 

પણ તિે આ? ભભખારી થઈ ગયો, પાગલ થઈ ગયો છો પાગલ માળા. આહાહા! પ્રભુ! તારી 
પાસે શુાં િથી? તે તુાં બહાર શોિવા જા છો એમ કહે છે. ઓલાંભો.. ઓલાંભો... શુાં કહે.....  

હવે ચાલીસ ગાથા લ્યો. એ ૩૯િો શ્લોક થયો. ૪૦ (ગાથા). 

र्ो तठतदबांधट्ठार्ा पयतिट्ठार्ा पदिेठार्ा िा । 
र्ो अर्रु्भागट्ठार्ा जीिस्स र् उदयठार्ा िा ।।४०।। 

િીચે હદરગીત. ઉપરિો શ્લોક કુાંદકુાંદાચાયાિો છે. િીચે હદરગીત છે. પાંદડતજીએ બિાવ્યુાં 
છે. 

નસ્થનતબાંિસ્થાિો, પ્રકૃનતસ્થાિ, પ્રદેશિાાં સ્થાિો િહીં, 

અિુભાગિાાં િનહ સ્થાિ જીવિે, ઉદયિાાં સ્થાિો િહીં. ૪૦. 

લ્યો, ગાથામાાં આવ્યુાં છે ભાઈ! ઉદયિા સ્થાિો િથી એમ લીિુાં. બિા સ્થાિો િથી એમ 
થયુાં. ઓલા નવભાવસ્વભાવસ્થાિ છેિે પહેલુાં? પહેલા આવ્યુાં, ૩૯માાં આવ્યુાંિે કાલ. નવભાવ,  

એમાાં ચારેય ભાવ િાખે તો વાાંિો િથી એમ લાગે છે. કારણ કે અહીં ઉદય તો આવ્યો છે. એકલુાં 

ઉદય ત્યાાં હોય તો.... ઉદયિા સ્થાિો િથી એમાાં કહ્ુાં છે. ઓલા નવભાવ આવ્યુાં હતુાંિે ૩૯માાં 
પહેલો બોલ. ન્યાાં બિુાં બિુાં ચારેય નવભાવભાવ વસ્તુમાાં િથી. િે પાછા જુદાય પાડ્ા, આમાાં 
જુદા બતાવ્યા.  

ટીકા : અહીં (આ ગાથામાાં) પ્રકૃનતબાંિ, નસ્થનતબાંિ, અિુભાગબાંિ અિે પ્રદેશબાંિિા 

સ્થાિોિો તથા ઉદયિા સ્થાિોિો સમૂહ જીવિે િથી એમ કહ્ુાં છે. બાંિિા ચાર ભેદ છે. જુદુાં 

સમજાવવુાં છેિે? સદા નિરુપરાગ જેિુાં સ્વરૂપ છે.... ભગવાિ આત્માિુાં તો નિકાળી.. સદા 
નિકાળી ‘નિરુપરાગ–ઉપરાગ નવિાિુાં. (ઉપરાગ = કોઈ પદાથામાાં અન્ય ઉપાનિિી સમીપતાિા 

નિનમત્તે થતો ઉપાનિિે અિુરૂપ નવકારી ભાવ, ઔપાનિકભાવ, નવકાર, મનલિતા)’. ભગવાિ 

વસ્તુ જે શુદ્ધ ધ્રુવ નિકાળી છે જેિે ખરેખર આત્મા કહીએ પયાાય નવિાિો, એ તો નિરુપરાગ છે 
એમાાં કોઈ જાતિો નવકાર િથી. સાંસારિા ભાવ નવિાિો એ ધ્રુવસ્વભાવ છે. એમાાં સાંસારભાવ 
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ઉદયભાવ જ િથી. આહાહા! એથી સાંસારિો અભાવ સ્વભાવમાાં હોવાથી, સ્વભાવિી દૃનિએ 
સાંસારિો અભાવ થઈ જાય છે. પયાાય ઉત્પન્ન થાય એિે િથી ગણી એમ કહે છે. સેઠી! ન્યાાં 

મુાંબઈ-મુાંબઈમાાં આવુાં િથી ત્યાાં. ત્યાાં બેસે તો (બિા કહે), નપતાજી સાહેબ આવો, નપતાજી 
સાહેબ આવો.  

સદા નિરુપરાગ... બેસવુાં જોઈએ અાંદર હોં. આ વસ્તુ પોતે નવકાર અિે સાંસાર નવિાિી 

ચીજ છે અાંદર, એિે આત્મા કહેવામાાં આવે છે. જુઓ! એવા નિરાંજિ (નિદોષ) નિજ 
પરમાત્મતત્ત્વ... નિરાંજિ િામ નિદોષ. નિરુપરાગ તો કહ્ુાં છે એથી કરીિે પછી ‘અાંજિ 

નવિાિો’િો અથા નિદોષ કરી િાખ્યો. નિજ પરમાત્મતત્ત્વ.... પોતાિો કારણસ્વરૂપ ભગવાિ ધ્રુવ 

એ નિજ કારણપરમાત્મા, પોતાિો આત્મા પરમાત્મા, એમ કહે છે. ભગવાિ તીથંકરાદદ તો એિો 
આત્મા પરમાત્મા છે. આહાહા! નિરુપરાગ જેિુાં સ્વરૂપ છે એટલે ઉપાનિ નવિાિુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે. 

વસ્તુિા નિકાળી સ્વભાવમાાં ઉપાનિ છે જ િહીં. ઉપાનિ પયાાયમાાં છે. વસ્તુ નિરુપાનિતત્ત્વ ધ્રુવ 

છે. એ ઉપાનિરૂપ હોય તો પછી શુદ્ધતા રહે જ િહીં, તો અશુદ્ધતાિો નપાંડ થઈ ગયો. સમજાણુાં 
કાાંઈ? આવી િમાકથા કઈ જાતિી? એમાાં કરવુાં શુાં એ કાંઈ આવતુાં િથી. કહ્ુાંિે કે આવો જે 
આત્મા તેિી રુનચ કેમ કરતો િથી? રુનચ તેિી કરવા માાંડ.  

त यमरे् य जां कज्जां... નિયમથી કરવાલાયક હોય તો આવો ભગવાિ આત્મા એિી 

રુનચ િે શ્રદ્ધા િે એિુાં જ્ઞાિ િે રમણતા—એ કરવા જેવુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? નિજ 

પરમાત્મતત્ત્વિે... ‘નિજ પરમાત્મ’ ભાષા વાપરી છે િે? એ શુદ્ધભાવ કહો કે નિજ 
પરમાત્મતત્વ કહો. અનિકાર શુદ્ધભાવ છે િે? પોતાિો પરમાત્મા ધ્રુવ નિશ્ચળ 

અનવિાશીસ્વભાવ, એક સમયિી પયાાય િે રાગ નવિાિો નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે ખરેખર 

િવ્યકમાિા–જડકમાિા જઘન્ય, મધ્યમ કે ઉત્કૃિ નસ્થનતબાંિિા સ્થાિ િથી. એિે કમાિી નસ્થનત, 
... કમાિી નસ્થનત છે િે? જઘન્ય નસ્થનત, મધ્યમ કે ઉત્કૃિ—એ બિા પ્રકારો વસ્તુમાાં છે જ િહીં. 

આહાહા!  

બિા અનિકાર છે, બિા મહાબાંિ... અહીં તો પયાાય સાથે સાંબાંિ છે એમ કહેશે. એમાાં 

અશુદ્ધતત્ત્વ સાથે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ છે. ધ્રુવ સાથે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ િથી, એમાાં 

કહેશે. અશુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ અિે કમાપુદ્ગલિા પ્રદેશે સબાંિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મનલિતાિી 
પયાાય અિે કમા એિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ છે. વસ્તુિી સાથે કાાંઈ સાંબાંિ છે િહીં. આહા! એ 

તો વ્યવહાર થઈ ગયો. વ્યવહાર અભૂતાથા થઈ ગયો. આહાહા! િવ્યકમા એટલે જડકમા. 
જ્ઞાિાવરણાદદ છેિે આઠ, એિા ભેદો જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃિ નસ્થનતિા સ્થાિ એમાાં િથી.  

જ્ઞાિાવરણાદદ અિનવિ કમોમાાંિા તે તે કમાિે યોગ્ય એવો જે પુદ્ગલિવ્યિો સ્વ-

આકાર.. દેખો! આ િવી વાત. સ્વ-આકાર તે પ્રકૃનતબાંિ છે. આઠ કમામાાં જે પ્રકૃનતિો સ્વભાવ 



 ગાથા ૪૦, શ્લોક-૫૫                    પ્રવચિ િં. ૩૫                                  47 

છેિે સ્વભાવ, એિે પુદ્ગલિો આકાર કહેવામાાં આવે. સ્વ, એટલે એ પુદ્ગલિો સ્વ-આકાર થયો. 
પ્રકૃનતસ્વભાવ પુદ્ગલ સ્વ-આકાર છે. જેમ જ્ઞાિાવરણાદદ પ્રકૃનતિો જ્ઞાિ રોકવાિો નિનમત્ત 

સ્વભાવ હોયિે, એવો જે સ્વભાવ એ પુદ્ગલિવ્યિો સ્વ-આકાર છે, એ પ્રકૃનતબાંિ છે. ધ્રુવમાાં–

ધ્રૌવ્યવસ્તુમાાં િથી. નિજ કારણપરમાત્મા પ્રભુ એિી અાંદર એ િથી. એ િથી એટલે ટાળવાિી 
નચાંતા તારે છે િહીં. એિી દૃનિ કર િે પ્રાપ્ત થઈ જાય વસ્તુ, તો ટાળવાિુાં રહેતુાં િથી, ટળી જાય 

છે એિી મેળાએ એમ કહે છે. ભારે વાત ભાઈ!  

જ્ઞાિાવરણાદદ અિનવિ કમોમાાંિા તે તે કમાિે યોગ્ય... તે તે કમાિે યોગ્ય સ્વભાવ 

જ્ઞાિાવરણીયિો, દશાિાવરણીયિો જે સ્વ-આકાર પ્રકૃનતબાંિ તે આત્મામાાં િથી. તેિાાં સ્થાિો 

(નિરાંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે) િથી. નિરાંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વ એમાાં એ િથી. હવે કહે છે  
જુઓ! અશુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ (-અશુદ્ધ આત્મા)... પયાાય નવકારી. અશુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ છેિે નવકારી 

પયાાય? અશુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ. ઓલુાં શુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ નિકાળી િે પયાાય નવકારી અશુદ્ધ અાંતિઃતત્ત્વ 

આ રાગ–નવકાર. એિે અિે કમાપુદ્ગલિા પ્રદેશોિો પરસ્પર પ્રવેશ તે પ્રદેશબાંિ છે... એિે બેયિુાં 
એક ક્ષેિે રહેવુાં તે પ્રદેશબાંિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આ તો અધ્યાત્મમાગા વીતરાગિો છે. એ અપૂવા છે, કોઈ દદ’ એણે ખરેખર અાંતરિી 
વાતુાં સાાંભળી િથી. સાાંભળેલી બિી થોથેથોથાાં િે ખોખાાં. આહા! ‘श्रिु पतरतचि अ रु्भिूा’  
આવે છે િે? સાાંભળ્ુાં તેં બિુાં, પણ બિુાં પર. કામભોગ–ભોગિી ઇચ્છા િે કમાિુાં ભોગવવુાં. 

અિે ઇચ્છા નવિાિો ભગવાિ આત્મા એક સમયિી પયાાય નવિાિુાં ધ્રુવતત્ત્વ એ વાત તેં 
સાાંભળી િથી, પદરચયમાાં હજી આવી િથી, તો અિુભવમાાં કયાાંથી આવે? અશુદ્ધપયાાય રાગ 
અિે કમાપુદ્ગલિે પરસ્પર પ્રવેશ તેિે પ્રદેશબાંિ કહે છે. 

આ બાંિિા સ્થાિો પણ (નિરાંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે) િથી. શુભાશુભકમાિી 

નિજારાિા સમયે સુખદુિઃખરૂપ ફળ દેવાિી શભકતવાળો તે અિુભાગબાંિ છે.... શુભાશુભ કમાિા 

ટળવા કાળે સુખ-દુિઃખિુાં ફળ તો એમાાં આવે, અિુભાગમાાં હોં. એવી શભકતવાળો અિુભાગ તે 
આત્મામાાં િથી. આિાાં સ્થાિોિો પણ અવકાશ (નિરાંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે નવષે) િથી. વળી 

િવ્યકમા તથા ભાવકમાિા ઉદયિાાં સ્થાિોિો... લ્યો, બેય આવ્યુાં. પણ અવકાશ (નિરાંજિ નિજ 

પરમાત્મતત્ત્વિે નવષે) િથી. ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂપ નિત્યાિાંદ ભગવાિ એમાાં આ બિા પ્રકૃનત, 
પ્રદેશ, નસ્થનત, અિુભાગ છે િહીં. એિામાાં છે, વસ્તુમાાં િથી અિે સાંબાંિ હોય તો રાગિા અશુદ્ધ 

પદરણામ સાથે એક(ક્ષેિે) અવગાહિ થાવુાં એવો સાંબાંિ છે. ધ્રુવ સાથે તો એક(કે્ષિે) અવગાહિ 

થાવુાં એવો સાંબાંિ છે િહીં. એવા આત્મા શુદ્ધ ભગવાિ આત્મા એિી અાંતર દૃનિ, જ્ઞાિ િે 
રમણતા એિુાં િામ સમ્યગ્દશાિ, જ્ઞાિ િે ચાદરિ. એ જ મોક્ષિો માગા છે, બીજો કોઈ માગા છે 
િહીં.         (પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે, એિો શુદ્ધભાવ અનિકાર. શુદ્ધભાવ એટલે શુું? કે આત્માિો જે 

નિકાળી.... શેઠી કહે છે, કારણપરમાત્મા િે પરમપારરણાનમક શુું છે? એિુું સ્પષ્ટીકરણ તો ચાલે છે. 
શુદ્ધભાવ એટલે આત્માિો એક સમયમાું નિકાળી ધ્રુવ નિત્ય સ્વભાવ, જેમાું કમમ, શરીર િથી, જેિામાું 
પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો પણ િથી અિે જેમાું વતમમાિ અવસ્થા–પયામય જે છે એ પયામય પણ જેમાું િથી. 
એવા નિકાળી નિત્યાિુંદ ધ્રુવસ્વભાવિે અહીંયાું કારણપરમાત્મા તરીકે (કહે છે). કેમકે કાયમ જે થાય છે– 

નસદ્ધદશાિુું કાયમ, એ કારણ નિકાળી જ્ઞાિાિુંદસ્વભાવમાુંથી કાયમ થાય છે. સમજાણુું કાુંઈ? નિકાળી 
નચદાિુંદ ધ્રુવસ્વરૂપ, જેિે અહીંયાું શુદ્ધભાવ કહ્યો એિે જ કારણપરમાત્મા કહે છે અિે એિે જ 

પરમપારરણાનમક સ્વભાવભાવ કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? જેિે સામાન્ય સ્વભાવ કહો. એકરૂપ રહેિાર 

કાયમિુું તત્વ તેિે અહીંયાું શુદ્ધભાવ કહે છે. શરીર, વાણી, મિ તો પર છે, એ કાુંઈ આત્મામાું િથી અિે 
દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત કે કામ, ક્રોિિા જે નવકલ્પ ઊઠે એ તો ઉપાનિ, મેલ છે. એ કહેશે હમણાું. ઉપાનિ, 
મેલ છે એ કાુંઈ આત્મામાું િથી. 

જેિે સમ્યગ્દશમિ પ્રગટ કરવુું હોય—િમમિી પહેલી દશા પ્રગટ કરવી હોય—એિે આવો આત્મા 
જે નિકાળી ધ્રુવ, જેમાું મનલિ પરરણામ તો િથી, પણ જેિી વતમમાિ અવસ્થામાું જે કાુંઈ નિમમળ અવસ્થા  
અક્સ્તત્વ ગુણારદિી હોય, એ નિમમળ અવસ્થા પણ જે નિકાળીમાું િથી. સમજાય છે કાુંઈ? એિે 
કારણપરમાત્મા કહો, એ ધ્રુવસ્વભાવિે કારણજીવ કહો, એ ધ્રુવ પરમસ્વભાવભાવિે પારરણાનમક 

પરમભાવ કહો, એિે પરથી ક્ભન્ન તદ્ન અબદ્ધસ્પૃષ્ટ એવો ભાવ કહો, એિે એકરૂપ જ્ઞાયકભાવ નિકાળી 
તેમ કહો, તેિે કોઈ પયામયિી અપેક્ષા િથી એવો નિરપેક્ષ શુદ્ધભાવ કહો—એ બિુું એકાથમ છે. શેઠ! 
સમજાય છે કાુંઈ? 

શ્રોતા :- નિમમળ પરરણામ...? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નિમમળ પરરણામ વસ્તુમાું િથી. વસ્તુ તો પયામય રનહત છે. મોક્ષિી પયામય પણ 

જેમાું િથી. અિે મોક્ષમાગમિી પયામય જે છે મોક્ષમાગમિી... આ મોક્ષમાગમિો અનિકાર છે આ નિયમસાર. 
સમ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ-ચારરિ જે વીતરાગી મોક્ષમાગમિી પયામય–અવસ્થા, એ પણ ધ્રુવમાું િથી.  

શ્રોતા :- આપે કહ્યુું, કારણમાુંથી કાયમ થાય છે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. 

ભાદરવા સુદ ૧, શુક્રવાર, તા. ૧૨-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૦, શ્લોક-૫૫, પ્રવચન-૪ 
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ ભેદિી દ્રનષ્ટથી એમ કહેવાય છે. ભેદિી દ્રનષ્ટએ તો એમ જ છે. સમજાય 

છે કાુંઈ? પણ વાસ્તનવક તો ધ્રુવ તે ધ્રુવ છે અિે પયામય પ્રગટ થાય છે તે સ્વતુંિ પયામય પ્રગટ થાય છે. 
પણ વસ્તુનસ્થનત એવી છે કે ભેદથી જ્યારે એિે જાણવુું હોય ત્યારે એ પયામય આવે છે અુંદરથી. અિે જે 

પયામય થઈ એ પાછી જાય છે અુંદર. વસ્તુ એવી છે. દેવીલાલજી! પણ એિી એકરૂપતા–સદ્રશ્યતાિા 
ધ્રુવિે જો લક્ષમાું લે તો એમાું એક સમયિી પયામયિુું આવવુું-જાવુું એવુું એિામાું છે િનહ. એ તો ઓલો 
અુંશ છે એટલે એ તો ભેદદ્રનષ્ટ થઈ ગઈ. સમજાણુું કાુંઈ? ઝીણુું તત્વ છે. 

સમ્યગ્દશમિિો નવષય, ધ્યેય કે જેિાથી આત્મકલ્યાણિી દશા પ્રગટ થાય એવો જે નવષય દ્રવ્ય. 
દ્રવ્યાનથમકિયિુું દ્રવ્ય કહો તો એ. જે િય એક અુંશિે–નિકાળી ધ્રુવિે સ્વીકારે. સમજાય છે કાુંઈ? જેમાું 
િજર–શ્રદ્ધાિે અુંદરમાું પ્રસરવાથી, ફેલાવવાથી આખી વસ્તુ જ્યાું પયામયમાું કબજે આવી જાય છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? એવો જે નિકાળી કારણપ્રભુ, જેમાું કારણરૂપ શક્તત પૂણમ પડી (છે) ધ્રુવરૂપે, એિે 
કારણપ્રભુ કહેવાય છે. એક સમયિી પયામય નવિાિા તત્વિે. કેવળજ્ઞાિિી જે એક સમયિી પયામય છે 
એ પણ વસ્તુમાું િથી–ધ્રુવમાું િથી. શેઠ! જરી ઝીણુું છે. 

શ્રોતા :- બહુ ઝીણુું. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બહુ ઝીણુું. હુું ઝીણુું કહુું એિો અથમ કે ધ્યાિ રાખવા જેવુું છે, એમ. આહાહા..! 
સમજાય છે કાુંઈ?  

જેમાું એકરૂપ સિૂપ સદ્રશ્યરૂપ એકલો આિુંદ અિે શાુંનત એકરૂપ પડી છે એવા આત્મતત્વિે ત્યાું 
નિશ્ચય આત્મા કહો. નિશ્ચય આત્મા (અથામત્) ખરેખર આત્મા. પયામયવાળો આત્મા એ વ્યવહાર આત્મા 
છે. સમજાણુું કાુંઈ? એક સમયિી કેવળજ્ઞાિારદ પયામય એ વ્યવહાર આત્મા છે. શોભાલાલજી! આ ઝીણુું 
છે. 

શ્રોતા :- ઝીણુું સમજવુું છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સમજવુું છે? ઠીક. આહાહા..! શેઠિે હજી બહુ ઓલુું કયુું હોય િે થોડુું થોડુું 
સમજવામાું જરી (વાર લાગે). આહાહા..! 

કહે છે, આ 'શુદ્ધભાવ' શબ્દ છેિે માથે? માથે છેિે ઉપર? શુદ્ધભાવ. નિયમસાર. આ બાજુ 
નિયમસાર અિે આ બાજુ શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. સમજાણુું? આ બાજુ ૮૦ છે. આ બાજુ ૪૦ છે ગાથા. 
તમારે ૮૦-૪૦ ચાલવાિુું છેિે કાલે? એય..! ચીમિભાઈ! એય..! વજુભાઈ! જુઓ અહીં. પાિુું ૮૦ છે 
અિે ગાથા ૪૦ છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

કહે છે કે ભગવાિ આત્મા આઠ કમમરનહત છે. અહીં એ ગાથા આવી છે કુદરતે. જુઓ! (પાિુું) ૮૦ 

છે િે? અિે ૪૦ ગાથા છે. ભગવાિ આત્મા.... આઠ કમમિી પ્રકૃનત, નસ્થનત, રસ અિે પ્રદેશ. કમમ જે જડ 
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છે એ જડિા આઠ ભેદ છે. સમજાય છે? અિે જેિી અુંદર... અહીં તો કહેશે, પ્રકૃનતમાું સ્વ આકાર કહેશે. 
ક્ભન્ન ચીજ કહે છે. પ્રકૃનત એ એિો પરમાણુ–કમમિો સ્વભાવ છે, એિો એ સ્વ-આકાર છે, સ્વભાવ છે 
એિો, એમ. પ્રકૃનત એટલે ભાવ, ભાવ એટલે સ્વ-આકાર. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? અિે એ કમમિી 
પ્રકૃનતમાું જે નસ્થનત પડે છે ૭૦ અિે ૪૦ ક્રોડાક્રોડી વગેરે વગેરે, એ બિી જડમાું છે. એ જડિી નસ્થનત, 
જડિા પ્રદેશો સુંખ્યાએ અિુંત, જડમાું પડેલો રસ-અિુભાગ અિે એિો પ્રકૃનત સ્વભાવ-આકાર. ચારેય 

જડિા છે એ આત્મામાું િથી. સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા..! 

આ તો માણસ કહે, કમમ અમિે હેરાિ કરે છે. જૈિમાું તો કમમ િુકસાિ કરે. જગતિે ઈશ્વર રખડાવે, 
ત્યારે આિે કમમ રખડાવે. એય..! પણ કમમ વસ્તુમાું જ િથી પછી રખડાવે તયાુંથી તિે? એમ કહે છે. એ 

તો કમમિા ચતુષ્ટય જે છે આ દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવ... પરમાણુ, એિી નસ્થનત, એિો ભાવ. સમજાય છે? 

એિુું ક્ષેિ જે છે એટલુું—એ ચારેય તેિામાું છે. કમમિા કમમમાું છે, આત્મામાું િથી. અહીં તો એક સમયિી 
પયામય નવિાિો પહેલો નસદ્ધ કયો અિે હવે બિા પ્રકારિે ક્ભન્ન-ક્ભન્ન રીતે નસદ્ધ કરે છે.  

ચૈતન્ય મહાપ્રભુ.. એક સેકન્ડિા અસુંખ્ય ભાગમાું મહા ચૈતન્યપ્રભુ પૂણમ સ્વરૂપ છે. પયામય છે 
કેવળજ્ઞાિિી એવી એવી તો અિુંતી-અિુંતી પયામયિો સમૂહ એક જ્ઞાિગુણ છે. સમજાય છે કાુંઈ? 

સદ્રશ્યરૂપે ગુણ. આિુંદ જે પ્રગટે છે પયામયમાું, એક સમયિો આિુંદ... કેવળીિો અિુંત આિુંદ એ પણ 

નિકાળી આિુંદિી અપેક્ષાએ તો અિુંતમા ભાગિો આિુંદ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આત્મબળ જે છે અુંદર 

વીયમ, જે પૂણમ વીયમ–બળ પ્રગટે છે પયામય–અવસ્થામાું એ તો અિુંત અિુંત પુરુષાથમિો નપુંડ છે એિા 
અિુંતમા અિુંતમા ભાગિુું વીયમ પ્રગટે છે. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કે િનહ આમાું? આહાહા..! અિે 
સાિકિો જે પુરુષાથમ છે એ તો ઘણા અિુંતમા અિુંતમા ભાગે છે. ભગવાિ તો એકલો પુરુષાથમિો નપુંડ 

છે. સમજાણુું કાુંઈ? એકલા વીયમિી કાતળી, ધ્રુવ આત્મબળ. સમજાણુું કાુંઈ? એવુું જે જ્ઞાિ, એવુું દશમિ, 
આિુંદ, વીયમ આરદ ચતુષ્ટય પ્રગટે છેિે અિે એિા કારણરૂપ જે મોક્ષિો માગમ છે એ તો ધ્રુવિા સ્વભાવમાું 
તયાુંય અિુંતમા અિુંતમા ભાગે છે. અમરચુંદભાઈ!  

આ તો ભગવાિિા ઘરિી વાતુું છે ભાઈ! એવો જે ભગવાિ આત્મા જેિે અિુંત વીયમ એક 

સમયમાું પ્રગટ્ુું, એિાથી પણ અપરરનમત અિુંત વીયમિો નપુંડ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ નિત્ય સ્વભાવ, કાયમી 
સ્વભાવ, અસલી સ્વભાવ, કારણસ્વભાવ, કારણજીવ, પરમપારરણાનમકસ્વભાવ, શુદ્ધભાવ, નિત્યભાવ, 
સદ્રશ્યભાવ, સામાન્યભાવ, એકરૂપ ભાવ છે. શેઠી! આ બિુું નવશેષણ ચાલે છે અહીં. આહાહા..! 
સમજાય છે કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ શુદ્ધભાવ સ્વભાવિો જે નપુંડ છે, એકરૂપ સદ્રશ્ય રહે છે એવો 
શુદ્ધભાવ, એમાું એિી વતમમાિ થતી પયામય પણ જેમાું િથી. સમજાય છે કાુંઈ? એ પહેલાું આવી ગયુું છે 
પહેલી ગાથામાું. સુંવર, નિજમરા, મોક્ષ અિે જીવિો એક સમયિો પયામય, એ આવો જે ધ્રુવ આત્મા એિી 
એક સમયિી દશા એ વ્યવહારજીવ છે. સુંવર, નિજમરા અિે મોક્ષિી પયામય એક સમયિી એ પણ વસ્તુિા 
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મૂળ તત્વમાું–આત્મદ્રવ્યમાું િથી. તો પછી આસ્રવ અિે બુંિ.. પુણ્ય-પાપિા શુભ નવકલ્પો એ આસ્રવ, 
શુભ અિે અશુભ એ આસ્રવ અિે અટકતી દશા એવો ભાવબુંિ એ વસ્તુમાું િથી, એિાથી દૂર છે એ. 
આરે..! સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ આત્મા એિી કેવળજ્ઞાિારદિી પયામયથી પણ દૂર વતમતો છે આત્મા. પુંરડતજી! સમજાય 

છે કે િનહ? આ તો ભાષા સાદી છે. પહેલાથી 'િ સમજાય' એમ કરીિે.. 'િ સમજાય' એમ કરીિે થઈ 

જાય છે. આ તો સાદી શાસ્ત્રભાષા છે. સમજાણુું કાુંઈ? વસ્તુ જે વસ્તુ ધ્રુવ નિત્ય દ્રવ્યસ્વભાવ, કાયમી 
તત્વિો સ્વભાવ, ભલે ઊંચે, િીચે ક્ષેિે તયાુંય હોય, એિે ઊંચા, િીચા ક્ષેિ લાગુ પડતુું િથી. આહાહા..! 
એવો એક-એક ભગવાિ આત્મા જેિે એક સમયિો કાળ લાગુ પડતો િથી, એક સમયિી અવસ્થાિો. 
નિકાળ કહેવુું એ પણ એક અપેનક્ષત વાત છે. વસ્તુ છે, બસ એમિે એમ. સમજાય છે કાુંઈ? એવી વસ્તુ 
ઉપર દ્રનષ્ટ કરવી તેિે ભગવાિ સમ્યગ્દશમિ કહે છે. કહો, મૂળચુંદભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કરે તો બિે. િથી કરતો, ભાિ િ મળે એમિે એમ કરતો િથી. આ રખડે છે 
આ બીડી અિે તમાકુમાું, જુઓિે. સમજાય છે? આ તો દાખલો. બિાય એમ જ કરે છેિે. આ ડોતટર-
બોતટર. વકીલ પણ કરે. આહાહા..!  

અરે..! ભગવાિ! તારુું તનળયુું એટલુું મોટુું છે એમ કહે છે. તનળયુું સમજો છો? પાતાળ કૂવાિુું 
પેટાળ કહેવાય છેિે પેટાળ. પાતાળિુું પેટાળ, પાતાળિુું પેટાળ. કૂવા પાતાળી થાય છેિે? પાણી ખૂટે જ 

િનહ, ખૂટે જ િનહ. એવો ભગવાિ પાતાળ કૂવો છે. આહાહા..! 'શુદ્ધ પરરનચત અિુભૂતા.' બીજી વાત તેં 
સાુંભળી છે કહે છે. પણ આવો સ્વભાવ છે એ વાત તેં રુનચપૂવમક કોઈ રદ’ સાુંભળી િથી. એમ કહે છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? બાકી આ બિા તમારા પૈસા િે શરીર િે િૂળિાણી િે બાયડી, છોકરા એ તો તયાુંય 

એિામાું રહ્યા. એ એિા થઈિે રહ્યા છે, તારા થઈિે રહ્યા િથી.  બરાબર હશે? એિા થઈિે રહ્યા છે. અહીં 
તો કહે છે કે એક સમયિી પયામય પણ એિી થઈિે રહી છે, દ્રવ્યિી થઈિે રહી િથી. આહાહા..! સમજાય 

છે કાુંઈ? આ તો પરમેશ્વરિા પેટ ખોલાય છે. સમજાણુું?  

કહે છે કે એવો શુદ્ધભાવ એિો અનિકાર આ ચાલે છે. એ ૪૦મી ગાથા છે, જુઓ. 

णो ठिठिबधंट्ठाणा  पयठिट्ठाणा पिसेिाणा वा। 
णो अणभुागट्ठाणा  जीवस्स ण उियिाणा वा।।४०।। 
નસ્થનતબુંિ સ્થાિો, પ્રકૃનતસ્થાિ, પ્રદેશિા સ્થાિો િહીં, 

અિુભાગિા િનહ સ્થાિ જીવિે, ઉદયિાું સ્થાિો િહીં. ૪૦. 
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‘ટીકા – અહીં (આ ગાથામાું) પ્રકૃનતબુંિ,...’ કમમિા સ્વભાવિો આકાર એવો જે બુંિ. 
‘નસ્થનતબુંિ,...’ કમમિી મુદતિો કાળિો જે બુંિ. કમમમાું હોં! ‘અિુભાગબુંિ,...’ રસશક્તતિો બુંિ. અિે 
પ્રદેશિી સુંખ્યાિો બુંિ પુદ્ગલકમમમાું. આ કમમ કમમિી રાડુું પાડે છેિે માણસો? અરે..! કમે હેરાિ કયામ, 
કમે રખડાવ્યા, ચાર ગનતમાું કમમ લઈ જાય—એમ છે િનહ. તારામાું િથી, તિે શુું લઈ જાય? એમ કહે 
છે. સમજાણુું કાુંઈ? એ ‘ઉદયિાું સ્થાિોિો સમૂહ...’ જુઓ! આ બિાિો સમૂહ કીિુું છેિે? સ્થાિ કીિા 
છે િે એટલે સમૂહ. ‘જીવિે િથી...’ ત્યારે કોિે હોય એ? કમમ કોિે હોય? જીવિે િ હોય ત્યારે લાકડાિે 
હોય? આહાહા..! ભાઈ! એ કમમ, કમમ થઈિે રહ્યા છે, એ જીવિી કોઈ પયામય થઈિે રહ્યા િથી. જીવિુું 
દ્રવ્ય જે છે વસ્તુ અિે એિી શક્તતઓ–ગુણ છે એ પણે તો કમમ થઈિે રહ્યા િથી, પણ તારી પયામય થઈિે 
પણ એ રહ્યા િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? તારી પયામય થઈિે રહેલા જે ભાવ હોય એિાથી પણ 

ધ્રુવસ્વભાવ શુદ્ધ તો ક્ભન્ન દૂર વતે છે. તો પછી કમમથી તો તદ્ન દૂર વતે છે. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ?  

હવે કહે છે, જુઓ! ‘સદા નિરૂપરાગ જેિુું સ્વરૂપ છે...’ શેઠી! હવે તમારુું આવ્યુું જુઓ! 
પરમપારરણાનમકભાવ. કારણ આત્મા કહો, પરમપારરણાનમકભાવ કહો, એિે શુદ્ધભાવ કહો, એિે 
પયામયિી રક્રયા નવિાિો ધ્રુવસ્વભાવ કહો—એ બિુું એક જ છે. એવો જે ભગવાિ આત્મા એ સદા િણે 
કાળ. ઓલામાું નિકાળ શબ્દ લીિો હતો-નિકાળ નિરૂપાનિ. તો આમાું સદા લીિો. ભગવાિ અુંદર 

ક્બરાજમાિ પ્રભુ ધ્રુવ, જેમાું િજરૂું િાખતાું કલ્યાણ થાય, જેિા ઉપર િજર પડતાું મોક્ષમાગમિી દશા 
પ્રગટ થાય, િજર િાખતા પ્રગટ થાય. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ મહાપ્રભુ, શુદ્ધ ધ્રુવ. 
‘સદા નિરૂપરાગ જેિુું સ્વરૂપ છે...’ નિકાળ સદા એિુું નિરૂપરાગ.. નિરૂપરાગ-ઉપરાગ નવિાિુું. નિરૂપ 

શબ્દ પડ્યો છેિે? ઉપરાગ નવિાિુું. 

‘ઉપરાગ =...’ હવે ઉપરાગિી વ્યાખ્યા. ‘કોઈ પદાથમમાું,...’ આત્મા નિકાળી ધ્રુવ એ નિરૂપરાગ છે, 
ઉપરાગ એમાું િથી. ઉપરાગ એટલે શુું? ‘કોઈ પદાથમમાું, અન્ય ઉપાનિિી સમીપતાિા નિનમત્તે...’ અન્ય 

ઉપાનિિી િજીકતાિે કારણે ‘થતો ઉપાનિિે અિુરૂપ નવકારીભાવ;...’ એ ઉપાનિિે અિુરૂપ. ઉપાનિ 

નિનમત્ત છે. કમમ, સમજાણુું કાુંઈ? એ નિનમત્ત છે. એિે અિુરૂપ... નિનમત્ત છે તે અિુકૂળ છે. જડકમમ છે જડ 

છે તે નિનમત્ત અિુકૂળ છે અિે એિે અિુરૂપ.. એિે અિુરૂપ આત્માિી થતી નવકારી અવસ્થા તેિે અહીંયાું 
ઉપરાગ કહેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

જુઓ! ઉપરાગ શબ્દ પડ્યો છેિે? ઉપરાગ. ‘કોઈ પદાથમમાું, અન્ય ઉપાનિિી સમીપતાિા...’ 
સમીપ. ઓલો 'ઉપ'િો અથમ સમીપ ભાઈ! આહાહા..! ઉપ એટલે સમીપ. એિા ‘નિનમત્તે થતો ઉપાનિિે 
અિુરૂપ...’ એ કમમ નિનમત્ત છે એિે અિુરૂપ. કમમ નિનમત્ત છે તે અિુકૂળ.. અિુકૂળ. અિુકૂળ અિે અિુરૂપ. 
સમજાણુું કાુંઈ? નિનમત્તિે અિુકૂળ કહેવાય છે અિે િૈનમનત્તક દશાિે અિુરૂપ કહેવાય છે.  
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કહે છે, ‘અન્ય ઉપાનિિી...’ અન્ય ઉપાનિ હોયિે? પોતાિી ઉપાનિ હોય? એમ કહે છે. અન્ય 

ઉપાનિ જે કમમિી છે એિા સમીપપણાિા નિનમત્તે થતો ઉપાનિિે અિુરૂપ. એ ઉપાનિ જે કમમ છે એિે 
અિુરૂપ. એટલે શુું? કે નવકારીભાવ. એ નમથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ એવો જે ભાવ, એ રાગ 

છે અથવા ઉપાનિ છે અથવા મેલ છે. એ મેલ નવિાિો આત્મા છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! નિરૂપરાગ 

સદા જેિુું સ્વરૂપ છે. ભગવાિ (આત્મા) તો નિમમળાિુંદ પ્રભુ ચૈતન્ય રત્િાત્કર ધ્રુવ ભગવાિ, 
પરમસ્વભાવે ક્બરાજમાિ છે, જેિી પયામયિે પણ જ્યાું અપરમભાવ કહ્યો, એિા સમીપે ઉપાનિભાવિે 
તો શુું કહેવુું? કહે છે. એ એિામાું છે િનહ. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! 

શ્રોતા :- આ વાત શેિી ચાલે છે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શેિી વાત ચાલે છે આ? એ સમ્યગ્દશમિિો નવષય ધ્રુવ ચૈતન્ય કોિે કહેવાય 

એિી વાત ચાલે છે. નિયમસાર છેિે? નિયમસાર એટલે મોક્ષિો માગમ. સમ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ એ નિયમ 

અિે સાર એટલે નવકાર અિે વ્યવહાર નવિાિો ભાવ, એિે નિમયસાર મોક્ષિો માગમ કહેવામાું આવે છે. 
એ મોક્ષિો માગમ પ્રગટ થવામાું કોણ કારણ છે? કે ધ્રુવ. ડોતટર! ઝીણુું છે થોડુું આ. સમજાણુું આમાું? 

ઓલા સુંચા-બુંચામાું આખો રદ’ ગૂુંચવાઈ જાયિે એટલે આ શુું હશે અત્યારે? આહાહા..! 

ભગવાિિો મહા સુંચો એવો છે અુંદર, કહે છે કે જેિી સદ્રશ્યતાિી, એકતાિી ધ્રુવતામાું જેિે 
વતમમાિ એક સમયિી પયામયિો પણ જેિે સ્પશમ િથી. આહાહા..! એમ કહીિે એવુું જે ધ્રુવતત્વ છે એમાું 
દ્રનષ્ટ મૂકીિે, અુંતમુમખ થઈિે અુંતમુમખ સ્વભાવમાું.., અુંતમુમખ સ્વભાવ છે ધ્રુવ શુદ્ધભાવ, એિે અુંતમુમખ 

પરરણનતથી દ્રનષ્ટમાું લઈિે અિુભવવો એિુું િામ મોક્ષિો માગમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે વાત ભાઈ! 

કહે છે, એવો ભગવાિ આત્મા જેમાું મેલ તો અુંશે િથી. સમજાણુું? આ મોટા કમમિા થોક પડ્યા 
છે, બાુંધ્યા છે. પણ િથી તારામાું, સાુંભળિે! આહાહા..! તારી દ્રનષ્ટએ તિે ગાુંડો–પાગલ બિાવ્યો છે કે 
હુું આ વાળો છુું, આવો છુું, આ વાળો છુું, કમમવાળો છુું. મેલવાળો છુું. એવી દ્રનષ્ટિે પાગલદ્રનષ્ટ, નમથ્યા 
દ્રનષ્ટ કહે છે. વસુંતભાઈ! સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ આત્મા વસ્તુ છેિે? તો એિો સ્વભાવ છેિે? એ વસ્તુ અિે વસ્તુિો સ્વભાવ નિત્ય 

એકરૂપ રહે છે. એિે જ ખરો આત્મા અિે કારણપરમાત્મા કહેવામાું આવે છે. એ આત્મા ખરો છે. 
આહાહા..! એવા ખરા આત્માિી અુંદરમાું જેિુું સદા નિરૂપરાગસ્વરૂપ છે... એિુું તો સદા ઉપાનિ નવિાિુું 
સ્વરૂપ છે. અથવા ઉપાનિિા સમીપે થતો મેલ એ નવિાિુું સ્વરૂપ છે. આહાહા..!  

‘એવા નિરુંજિ...’ નિરુંજિ એટલે નિર્-અુંજિ એટલે નિદોષ. અુંજિ નવિાિો. અુંજિ–આુંજણ 

આુંખમાું િથી આુંજતા? 

શ્રોતા :- છોકરાઓિે આુંજે છે. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છોકરા અિે મોટા પણ આુંજે છે અત્યારે, કાળી ટીકી કરવા. એ સુરમો આુંજે 

છે. લ્યો, એ ઠીક કહે છે. ઓલાિે આુંજે ઓલુું. મોટા સુરમો આુંજે આમ. લે િે સળી? અિે આમ કરીિે 
ફેરવે સવારમાું. િૂળેય િથી, સાુંભળિે હવે.  

અુંદર ભગવાિ નચદાિુંદ પ્રભુ એવો ક્બરાજમાિ અિારદ-અિુંત શાશ્વતતત્વ છે. પોતાિુું નિજ 

હોં! એ નિરુંજિ છે–એિે અુંજિ છે િનહ. નિરૂપરાગ–રાગ નવિાિો કહ્યો, પછી નિરુંજિ કહ્યો એટલે કે 
અુંજિ નવિાિો નિદોષ, એમ. અક્સ્તથી કહ્યુું, નિદોષ ભગવાિ આત્મા. એ નિદોષ સ્વભાવિો આખો 
સાગર છે. એમ કેમ બેસે? અહીં બીડી નવિા ચાલે િનહ, તમાકુ નવિા ચાલે િનહ. એક ચપટી તમાકુ હોય 

ત્યાું આહા..! તૃપ્ત.. તૃપ્ત.. અિે ચા-બા પીિે આવીએ પા-શેર, દોઢ પા-શેરિો ઉકાળો, ત્યારે સાુંભળવામાું 
મગજ ઠીક રહે. અિે ચા, ઉકાળા નવિા સાુંભળવા બેસીએ તો મગજ ઠીક રહે િનહ. દોઢ પાશેરિા ઉકાળે 
મગજ તારુું ઠીક રહે? આવી તે ભ્રમણા! ઉકાળો છેિે, એ શુું છે? ચા.. ચા.. ઊિી ઊિી ઉકાળે છે. બીજુું 
શુું છે, િૂળ છે.  

શ્રોતા :- ...  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તેજી િૂળેય આવતી િથી. કોિે તેજી આપે? આહાહા..! એકિે ત્યાું મરવાિી 
તૈયારી હોય ચા િાખવા જાય તો અહીં શ્વાસ અટકી જાય ફડાક. એ જ્યાું િાખવા જાય ત્યાું રગમાું અુંદર 

િ ઉતરે ત્યાું પકડાઈ જાય. ફૂ.. જાવ બીજે સ્થાિે ચા પીતા. સમજાય છે? એ ચા તો િૂળ છે ચા. માટીિા 
રજકણોિી દશા છે. એિે લઈિે આત્માિે મજા આવે. એિે આવો આત્મા છે એ કેમ બેસે? સમજાણુું 
કાુંઈ? મહેન્દ્રભાઈ! લ્યો, એમણે પૂછયુું છે ડોસાએ કે પરમપારરણામકભાવ અિે કારણપરમાત્માિે જરી 
સ્પષ્ટ કરજો. આહાહા..! 

કહે છે કે, જે સ્વરૂપ છે એિી તો ઈશારાિી વાતુું આવે છે આ તો. એિી વ્યાખ્યા સવમજ્ઞ પણ પૂણમ 
રીતે વાણીમાું લાવી શકે િનહ. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ?  

જે     સ્વરૂપ     સવમજ્ઞે     દીઠુું     જ્ઞાિમાું,  

કહી શતયા િનહ  તે પણ શ્રી ભગવાિ જો.  

તે   સ્વરૂપિે   અન્ય   વાણી   તે  શુું  કહે?  

અિુભવગોચર   માિ   રહ્યુું   તે   જ્ઞાિ જો.  

અિુભવગોચર  માિ  રહ્યુું   તે   જ્ઞાિ   જો.  

અપૂવમ   અવસર   એવો    તયારે   આવશે?  

લોગસ્સમાું િથી આવતુું? ‘નસદ્ધા નસનદ્ધ મમ રદસુંતુ’ આવે છે? બલુભાઈ! લોગસ્સ.. લોગસ્સ. 
બિે આવે છે. આમાું પણ આવે છે, પણ આ લોકોિે ખબર િથી. લોગસ્સમાું એવુું આવે છે ‘નસદ્ધા નસનદ્ધ 
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મમ રદસુંતુ’. હે ભગવાિ! નસનદ્ધ મિે દેખાડો. આહાહા..! રદસુંતુ એટલે દેખાડો. ‘નસદ્ધા નસનદ્ધ મમ 

રદસુંતુ’. મારે બીજુું કાુંઈ જોઈતુું િથી. હે પ્રભુ! આપિી નસદ્ધદશા મિે દેખાડો.  

શ્રોતા :- દેખાડો, આપિુું કામ એ છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, એ કેવળજ્ઞાિ થતાું નસદ્ધદશા પ્રગટ દેખાય છે. મનત-શ્રુતમાું પરોક્ષ રીતે 
હોય છે, કેવળજ્ઞાિમાું પ્રત્યક્ષ નસદ્ધ (હોય છે). એ માગે છે, મિે નસદ્ધ દેખાડો. પ્રભુ! તમારુું પદ છેિે 
દેખાડવાિુું? એ તો પદ તયારે દેખે? કે કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશમિ પ્રગટ કરે ત્યારે. કેવળજ્ઞાિ, 
કેવળદશમિ તયારે થાય? કે મોક્ષિો માગમ પ્રગટ કરે ત્યારે. મોક્ષમાગમ પ્રગટ તયારે થાય? કે ધ્રુવિે અવલુંબે 
ત્યારે. 

શ્રોતા :- ધ્રુવિે અવલુંબે તયારે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો પૂછયુું, ધ્રુવિે અવલુંબે તયારે? કે પુરુષાથમ કરે ત્યારે. કહો, સમજાય છે 
કાુંઈ? બહારિુું વલણ ફેરવીિે અુંતરિા વલણમાું કરે ત્યારે. વલણ સમજાય છે? ઝુકાવ. બહારિો ઝુકાવ 

છે એ અુંદરિો ઝુકાવ કરે. આહાહા..! માગમ તો એવો છે ભાઈ! એવો માગમ સવમજ્ઞ વીતરાગ નસવાય તયાુંય 

હોઈ શકે િનહ. સમજાણુું કાુંઈ? પ્રભુ પોતે સવમજ્ઞસ્વભાવી ધ્રુવ છેિે, એમ કહે છે અહીં તો.  

પૂણમ સ્વભાવ છે એિો અથમ શુું? સવમજ્ઞિી એક સમયિી પયામય તો તયાુંય રહી ગઈ. એવા એવા 
સવમજ્ઞિો સવમજ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... જ્ઞ... ઉપયોગ, નિકાળી ઉપયોગ, નિકાળી ધ્રુવ ઉપયોગ. આ 

નિયમસારમાું જ આવે છેિે પહેલુું? નિકાળ ધ્રુવ ઉપયોગ. ‘सव्वण्हुणाणठिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो 
ठणच्च’ं. જેિો જ્ઞાિ અિે દશમિિો ભાવ–ઉપયોગ નિકાળ ભગવાિ આત્માિો છે એ ધ્રુવ છે. સમજાણુું 
કાુંઈ? એવા આત્મામાું ‘સદા નિરુપરાગ જેિુું સ્વરૂપ છે એવા નિરુંજિ (નિદોષ)...’ હવે આવ્યુું. શેઠી! 
‘નિજ પરમાત્મતત્વિે....’ એ નિજ પરમાત્મતત્વ કહો કે કારણપરમાત્મા કહો કે પરમપારરણાનમક 

(કહો). પરમપારરણાનમક એટલે? કોઈ નિનમત્તિા સદ્ભાવિી અિે અભાવિી જેિે અપેક્ષા િથી. સમજાય 

છે કાુંઈ? એવો એકરૂપ નિકાળી ભગવાિ નિજ પરમાત્મતત્વ. જુઓ! બીજા ભગવાિ એક કોર રહ્યા. 
અહીં તો નિજ પરમાત્મતત્વ... પરમ તત્વ ભગવાિ આત્મા કાયમ રહેિારો ધ્રુવ શુદ્ધ... શુદ્ધ... શુદ્ધભાવ 

એટલે ધ્રુવ. 

‘એવા નિજ પરમાત્મતત્વિે ખરેખર દ્રવ્યકમમિા, જઘન્ય, મધ્યમ કે ઉત્કૃષ્ટ નસ્થનતબુંિિા સ્થાિો 
િથી.’ જઘન્ય અુંતમુમહૂમતિી નસ્થનત અિે ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી વગેરે વગેરે જેિી જે હોય એિી. અિે 
મધ્યમ એિા બિા ભાગ. એવા જઘન્ય િામ હીણી દશા િાિી નસ્થનત હોં કમમમાું. અિે મધ્યમ અિે 
ઉત્કૃષ્ટ નસ્થનત, એિા બુંિિા પ્રકારિા સ્થાિોિો સમૂહ ભગવાિમાું છે જ િનહ. આહાહા..! એક કહે, 
આહા..! ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી નસ્થનત કમમિી! સમજાય છે? નમથ્યાત્વિી ૭૦ ક્રોડાક્રોડી નસ્થનત. એક સમયમાું 
હોં. એટલે? કે ૭૦ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમ. એક સાગરિા અસુંખ્ય ભાગમાું.. એક સાગર(િા અસુંખ્ય 
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ભાગમાું) દસ ક્રોડાક્રોડી પલ્યોપમ જાય અિે એક પલ્યોપમિા અસુંખ્ય ભાગમાું અસુંખ્ય અબજ વષમ 
જાય. એવો એક સાગર, બે સાગર, હજાર-લાખ સાગર િનહ, કરોડ સાગર િનહ, ક્રોડાક્રોડી સાગર. એટલા 
પણ િનહ, ૭૦ ક્રોડાક્રોડી સાગર. રાડ િાખી જાયિે. એક ડોસી કહે કે અરરર..! આવા સાગર! અરે..! 
પણ તુું અિારદ-અિુંત છો, એમાું તારે ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી ગણતરી તયાું હતી? સાુંભળિે! સમજાણુું કાુંઈ? 

આહાહા..! આવડુું મોટુું! પણ તુું કહે છે કે એવડો મોટો, એિાથી પણ તુું અિારદ-અિુંત મોટો, એિા 
નવિાિો છો. આહાહા..! કહો, સમજાણુું કાુંઈ? આ તો માલિો માગમ છે અત્યારે તો. ગાથા એવી આવી 
છે િે આ બિુું. નિયમસાર લીિુું શુદ્ધભાવ. સવારમાું પણ આસ્રવિો અનિકાર (ચાલે) છે. 

એ જ કહે છે કે ‘નિજ પરમાત્મતત્વિે...’ પોતાિુું પરમસ્વરૂપ તત્વ... પરમ આત્મ છે િે? પરમ 

આત્મ એટલે પરમસ્વરૂપ. પરમાત્મતત્વ, પરમસ્વરૂપતત્વ, કાયમી તત્વ, અસલી તત્વ, શુદ્ધભાવતત્વ 

એિે ખરેખર આવા દ્રવ્યકમમિા સ્થાિો િથી. તેિા પ્રકાર નસ્થનતિા િથી. ભગવાિ નસ્થનત નવિાિો 
અિારદ-અિુંત છે એમાું આ તયાુંથી આવ્યુું? પણ આવુું સ્વરૂપ મારુું છે એવુું એિે દ્રનષ્ટિી અુંદરમાું 
માહાત્મ્ય આવતુું િથી. માહાત્મ્ય લઈ જાય છે બીજા. સમજાણુું કાુંઈ? કાું કોઈ દયા, દાિિા પરરણામ 

અિે કાું શુભભાવ, આ માહાત્મ્ય લઈ જાય છે. એ હોય તો થાય. માહાત્મ્ય એ લઈ જાય છે નમથ્યાદ્રનષ્ટિે. 
સમજાય છે? આવો મારો િાથ પ્રભુ, સિાથિો િાથ. આવે છેિે અિાથિો સિાથ? ઘણા શબ્દો કળશમાું 
તો આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

એવો પ્રભુ પૂણામિુંદે ક્બરાજમાિ એવો મારો નિજ આત્મા, એમાું આ વસ્તુ છે િનહ. મારામાું િથી 
તો હવે મારે નફકર શુું? એમ ભાઈએ કહ્યુું છેિે? ભાઈએ કહ્યુું છે, િનહ? નિયમસાર, પદ્મપ્રભમલિારીદેવે. 
એક ઠેકાણે આવે છે કળશમાું. આવે છે. મારામાું િથી. મારામાું નવભાવ િથી તો મિે નચુંતા શેિી હવે? 

એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? કમમિા સમીપે ઉત્પન્ન થતો ભાવ એિાથી પણ જ્યાું રનહત 

છુું, ત્યાું મારે આ છે એિી નચુંતા.. આ છે અિે મારે ટાળવા એિી નચુંતા છે િનહ. આહાહા..! મૂળચુંદભાઈ! 
આ તો અજર-અમરિી વાતુું છે. આહાહા..!  

એ ત્યાું આવ્યુું હતુું આપણે. નવચારક ડાહ્યા પુરુષોિે ગમ્ય છે. કળશમાું આવ્યુું હતુું ઉપર. આવો 
આત્મા પણ સમ્યગ્દશમિિે ગમ્ય છે, સમ્યગ્જ્ઞાિમાું જણાય એવો છે. સમજાય છે કાુંઈ? સમ્યગ્જ્ઞાિી તેિે 
જાણી શકે છે. એવો ભગવાિ (આત્મા) એમાું આ કમમિી નસ્થનત િથી.  

‘જ્ઞાિાવરણારદ અષ્ટનવિ કમોમાુંિા તે તે કમમિે યોગ્ય...’ તે તે કમમિે યોગ્ય ‘એવો જે 

પુદ્ગલદ્રવ્યિો સ્વ-આકાર...’ સ્વભાવ એટલે આકાર. પ્રકૃનતબુંિ. પ્રકૃનત છે િે? એિે અહીંયાું સ્વ-આકાર 

કહ્યો છે. ખાસ જુદી જ ભાષા વાપરી છે. એિો સ્વસ્વભાવ એિો પ્રકૃનતિો સ્વભાવ. જ્ઞાિાવરણીય, 
દશમિાવરણીય આરદ તે તે પ્રકૃનતિો તેિો આકાર, તેિો સ્વભાવ, તેિો ભાવ. ‘તે તે કમમિે યોગ્ય એવો 
જે પુદ્ગલદ્રવ્યિો સ્વ-આકાર તે પ્રકૃનતબુંિ છે; તેિા સ્થાિો...’ તેિા પ્રકારો જેટલા છે એટલા ભગવાિ 
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‘(નિરુંજિ નિજ પરમાત્મતત્વિે) િથી.’ ઉપર સાથે મેળ કયો. નિરુંજિ નિજ પરમાત્મા ભગવાિ 

આત્મામાું એ પ્રકૃનતિા આકારો અિે સ્વભાવો છે િનહ. એ કમમિો આવો સ્વભાવ છે અિે 
જ્ઞાિાવરણીયિો સ્વભાવ જ્ઞાિિે રોકે, િૂળિે રોકે િે આિે રોકે. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? કહે છે કે એ 

પ્રકૃનતિો સ્વભાવ જડમાું છે, એ આત્મામાું છે િનહ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! તેિા સ્થાિો િથી. 

હવે પ્રદેશબુંિ કહે છે. ‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્વિા...’ શુું કહે છે? કે પયામયમાું મનલિતા એ અશુદ્ધ 

અુંતઃતત્વ. અુંતઃતત્વ છે એ તો શુદ્ધ છે. પણ અશુદ્ધ એટલે પયામયમાું અશુદ્ધતા, મનલિતા તે. ‘અિે 
કમમપુદ્ગલિા પ્રદેશોિો પરસ્પર પ્રવેશ...’ શુદ્ધમાું તો પ્રવેશ નિનમત્તપણુું પણ છે િનહ. અશુદ્ધપણાિા 
પરરણામ અિે કમમિા પ્રદેશ—એ બેિે નિનમત્તિૈનમનત્તક (સુંબુંિ) છે. એિે પ્રદેશોિો પ્રવેશ... ભગવાિ 

આત્મા છે ત્યાું અશુદ્ધતાિી પયામય થતાું તેિા રજકણો આવે બે-પાુંચ. એ બેિો પ્રવેશ થયો એમાું. ‘કમમ 
પુદ્ગલિા પ્રદેશોિો...’ અશુદ્ધ અુંતઃતત્વિી અુંદર... અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ આવે છે. બીજે ઠેકાણે છે. ૨૦૫ 

પાિે છે. છે ૨૦૫ પાિે. ત્યાું ‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ અિે કમમ પુદ્ગલિો ભેદ ભેદાભ્યાસિા બળથી કરે છે,...’ 
છે. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાિુું. છેિે? એ તો નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિિો અનિકાર છેિે. સાચુું પચ્ચખાણ કોિે 
હોય છે? કે ‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ અિે કમમ પુદ્ગલિો ભેદ ભેદાભ્યાસિા બળથી...’ તેિે પ્રત્યાખ્યાિ પ્રગટ 

થાય છે. એિાથી જુદુું પડીિે ઠરે તેિે પ્રત્યાખ્યાિ થાય છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ૨૦૫ પાિુું. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાિુું કહ્યુું પછી કાુંઈ પ્રશ્ર્િ રહેતો િથી. 
સમજાણુું કાુંઈ? ત્યાું એ છે, અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ અિે પુદ્ગલ—બેિો... જુઓ! અહીં અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ અિે 
પુદ્ગલોિો પ્રવેશ ભેગો કયો. ત્યાું અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ અિે આ પુદ્ગલ—બેિો ભેદ પાડીિે અુંદરમાું 
સ્વભાવમાું જાય અિે ઠરે, તેિે પ્રત્યાખ્યાિ પ્રગટ થાય છે. એ પચ્ચખાણ આમ હાથ જોડીિે આ કયામ, 
માટે (કુંઈ) પચ્ચખાણ થતા િથી. બલુભાઈ! વષીતપ કયો હતોિે બલુભાઈએ? કહો,  સમજાણુું? 

‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્વ...’ એટલે બે વાત લીિી. એક અુંતઃતત્વ તો શુદ્ધ નિકાળી છે, પણ એિી 
પયામયમાું અશુદ્ધતા અિે કમમપુદ્ગલો (એમ) બેિો પ્રવેશ–બેિે સુંબુંિ હોય છે, એમ કહે છે. વસ્તુિે 
સુંબુંિ હોતો િથી. અશુદ્ધ–મનલિ ભાવ અિે કમમપ્રદેશ—એ બેિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સુંબુંિ છે એટલે 
એિે પ્રવેશ કીિો અુંદર. અશુદ્ધ પયામયમાું.... અુંદર અશુદ્ધ ઉપયોગ પ્રવેશ કરે છે એટલે (એક) 
ક્ષેિાવગાહમાું આમ અુંદર જાય છે. સમજાય છે? એવો જે ભાવ તે કમમપુદ્ગલિા પ્રવેશ તે પ્રદેશબુંિિા 
એિા જેટલા પ્રકાર તે નિરુંજિ નિજ પરમાત્માિે િથી. એ અિુંત પ્રદેશ અિે એક-એક પ્રકૃનતિા અિુંત 

(પ્રકાર) અિે એવા અિુંતા સ્કુંિ િે એ બિા પ્રદેશિી સુંખ્યાિુું માપ જડમાું રહ્યુું, આત્મામાું છે િનહ. હવે 
આત્મા અસુંખ્યપ્રદેશી, આ અિુંત પ્રદેશીિો એક સ્કુંિ, એવા એવા અિુંતા સ્કુંિ. આહાહા..! સમજાણુું 
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કાુંઈ? કહે છે, એવુું ભગવાિ નિજ પરમાત્મતત્વ, શુદ્ધ આિુંદકુંદિુું કારણતત્વ. એ કારણતત્વ પોતે, 
એમ. એિે (કમમિા) પ્રદેશિા પ્રકારોિા સ્થાિો િથી. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘શુભાશુભ કમમિી નિજમરાિા સમયે...’ હવે અિુભાગ લે છે અિુભાગ. એ શુભાશુભ કમમ જ્યારે 
ખરે છેિે, તે કાળે સુખ-દુઃખ ફળ દેવાિી શક્તત છેિે કમમમાું? એવો જે અિુભાગ–પાક–નવપાક.. કમમિો 
નવપાક–કમમિો અિુભાગ ભગવાિ આત્મામાું િથી. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! ભાઈ! કમમનવપાક આવે 
આકરાું, અિુભાગ આવે િે... પ્રકૃનત તો સામાન્ય સ્વભાવ છે, આ નવશેષ છે અિુભાગ. ફળ દેવામાું આ 

મૂળ છે, કહે છે. પણ એ વસ્તુમાું આત્મામાું િથી તો કોિે ફળ દેશે? કહે છે. અહીં કહે છે. શોભાલાલજી! 
આ તો િમમકથા આત્માિી છે એટલે એ કથા તો અલૌરકક અગમ્યય વસ્તુ છે. જ્ઞાિગમ્ય થાય, પણ 

સાિારણ નવકલ્પથી તે ગમ્ય છે િનહ. 

એવો જે ભગવાિ આત્મા એિે, કહે છે કે સુખ દુઃખરૂપ ફળ દેવાિી શક્તતિો અિુભાગ આત્મામાું 
છે જ િનહ. આિો ‘પણ અવકાશ િથી;...’ એવી ભાષા લીિી છે. અવકાશ.. ત્યાું સ્થાિિે અવકાશ િથી 
કહે છે. ભગવાિ નચદ્ઘિ પડ્યો છે. િકોર નિબડ અિુંત ગુણિો નપુંડ એકરૂપ આત્મા. આહાહા..! કહે છે 
કે આવા અિુભાગિા પ્રકાર (જે) શુદ્ધભાવમાું િથી તેિી દ્રનષ્ટ કરવી, એિે પકડવો એિુું િામ સમ્યગ્દશમિ 

છે. સમજાણુું કાુંઈ? એિુું િામ મોક્ષમાગમિુું વણમિ છેિે આ? ભારે!  

‘વળી...’ હવે છેલ્લો મુદ્દો એ આવે છેિે? ‘દ્રવ્યકમમ તથા ભાવકમમિા ઉદયિાું સ્થાિોિો...’ એ 

જડિા ઉદયિા અસુંખ્ય પ્રકાર કે અિુંત પ્રકાર અિે ભાવકમમિા અસુંખ્ય પ્રકાર. પુણ્ય-પાપિા છેિે 
નવકલ્પો? એવા ‘ઉદયિાું સ્થાિોિો પણ અવકાશ...’ ભગવાિ ધ્રુવ આત્મામાું છે િનહ. આહાહા..! 
સમજાણુું? એવો નિજ પરમાત્મતત્વ ધ્રુવ શુદ્ધભાવ તત્વ, કારણપરમાત્મા, તેિે દ્રનષ્ટમાું લેવો અિે તેમાું 
દ્રનષ્ટિે પ્રસારવી એિુું િામ મોક્ષમાગમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે ભાઈ આ! તયાું મૂકવી દ્રનષ્ટ? કહે છે કે 
આવા ધ્રુવ ઉપર મૂકવી, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ધ્રુવ ઉપર દ્રનષ્ટ મૂતયે દ્રનષ્ટ ઠરશે. અધ્રુવ ઉપર દ્રનષ્ટ 

મૂતયે દ્રનષ્ટ નસ્થર તયાું રહેશે? આહાહા..! સમજાણુું? દ્રવ્યકમમ અિે ભાવકમમિા... ઓહોહો..! ઉદયિા 
સમૂહ સ્થાિ પ્રકારો પણ નિરુંજિ નિજ પરમાત્મતત્વિે નવષે િથી.  

‘એવી રીતે (આચાયમદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચુંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત િામિી 
ટીકામાું ૧૧માું શ્લોક દ્વારા) કહ્યુું છે કે :-’ લ્યો ૧૧મો શ્લોક છે આ. ૧૪મી ગાથાિો છેિે? ૧૪મી ગાથાિો. 
હવે તો આ બીજા પણ વાતુું કરવા માુંડ્યા આમાુંથી કાઢીિે. અમર ભારતીમાું છે ભાઈ! સ્થાિકવાસીમાું. 
તમારે કે રદ’ આ હતુું? અબદ્ધસ્પૃષ્ટ. એ અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવ્યુું છે આજે. આત્મા અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે, ફલાણો.. 
ફલાણો... સમજ્યાિે? આવી જ્ઞાિિી રક્રયા. એલા પણ તમારે હતી કે રદ’ આ? તમારે તો આ અપવાસ 

કરવા, વ્રત પાળવા, આ કરવા, તે કરવા... અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવો આત્મા છે. લખે કોઈક છે, ગીરિર કો'ક 

છે.  
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(माठलनी) 
न   ठि   ठविधठिबद्धस्पषृ्टभावियोङमी 
सु्फटमपुठि ििन्योङप्यते्य यत्र प्रठिष्ठाम।् 
अनभुवि ु िमवे   द्योिमान ं   समन्ताि ् 
जगिपगिमोिीभयू   सम्यक्स्वभावम।्। 

અરે..! જગતિા પ્રાણી! ‘જગત મોહરનહત...’ જગત એટલે? જગતમાું રહેલા આત્માઓ, એમ. 
કહે િે કે આ મુુંબઈ આવ્યુું. કીિુુંિે? મુુંબઈ આવતુું હશે? આ તો મુુંબઈ આવ્યુું હમણા કીિુું િે? બસ 

આવીિે બસ? કહે, મુુંબઈ આવી ગયુું. બલુભાઈ! એ મુુંબઈ િનહ, પણ મુુંબઈિા રહેલા વાસી. એિા 
વાસી–વસવાટ કરેલા માણસો, એમ. એમ જગત િનહ, પણ જગતમાું વસવાટ કરેલા જીવો. હે જગતિા 
જીવો! જુઓ! આચાયમ સુંબોિિ કરીિે (કહે છે). હે જગતિા જીવો! ‘મોહ રનહત થઈિે...’ ક્ષનણક ભ્રમણા 
છોડી દઈિે... તયાુંક મિે ઠીક છે, પયામયમાું ઠીક છે, રાગમાું ઠીક છે, નિનમત્તમાું ઠીક છે—એવી ઉત્કુંરઠત– 

ઉત્સાનહત દશા દ્રનષ્ટ તે મોહ છે. એવી મોહ રનહત થઈિે.... કેમ થાવુું? વળી એમ કહે છે. આવુું કરિે 
આ? મોહસનહત છો, તેિે રનહત થઈિે દ્રનષ્ટ કર આત્મામાું, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

હે જગત! ‘મોહરનહત થઈિે સવમ તરફથી પ્રકાશમાિ...’ એકલો ચૈતન્ય ભગવાિ પ્રકાશ... 
પ્રકાશ... જ્ઞાિિા પ્રકાશિા િૂરિુું પૂર. સમજાય છે કાુંઈ? ‘સવમ તરફથી પ્રકાશમાિ...’ એમ. ‘એવા તે 
સમ્યક્ સ્વભાવિે જ અિુભવો...’ એક નિકાળી જ્ઞાયકભાવ તેિો અિુભવ કરો. અિુભવ એ પયામય છે 
અિે નિકાળ સ્વભાવ તે નિકાળી ધ્રુવ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે કામ! અહીં તો કહે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી 
શ્રદ્ધા એ સમરકત, િવ તત્વિી શ્રદ્ધા એ સમરકત. સમરકત તો બહુ સોંઘુું અિે સહેલુું. કેટલાક એમ 

કહેતા હતા કે આ સોિગઢવાળાએ સમરકતિે મોંઘુું બહુ કરી દીિુું. સોિગઢમાું (િે બીજામાું) ફેર તયાું? 

આ તો વસ્તુિો સ્વભાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ આત્મા નિકાળી નિત્યાિુંદ પ્રભુ એવો જે સમ્યક્ સ્વભાવ, એિે જ અિુભવો. આહાહા..! 
જેમાું કમમિા રસ, નસ્થનત, પ્રદેશ આરદ િથી અિે જેમાું આખો અખુંડ આિુંદ આરદ સ્વભાવ છે, એિે 
અિુભવો. આહાહા..! એ અિુભવ કરવાલાયક છે. એ અિુભવવો એ િમમ છે. એવા નિકાળી સ્વભાવિે 
અિુભવવો એ મોક્ષિો માગમ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

અિુભવ રત્િ નચુંતામણી, અિુભવ હૈ રસકૂુંપ,  

અિુભવ માગમ મોક્ષિો, અિુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. 

આહાહા..! ભગવાિ ધ્રુવસ્વભાવ એિે કાુંઠે જાિે, કહે છે. આમ બહાર વતે છેિે રાગમાું. એ તારો 
પ્રેમ બહારમાું લુુંટાય છે, એ પ્રેમ અુંદરમાું િાખિે. સમજાણુું કાુંઈ?  
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સ્વતુંિ જ છે. ખુદ હી હૈ. સહજ તો વહી હૈ. યહ તો કૃનિમ... નવકલ્પ આરદ યે 
તો કૃનિમ નવકાર હૈ. સમજાય છે કાુંઈ? 

અરે..! ‘સમ્યક્ સ્વભાવિે જ અિુભવો...’ સમજાણુું કાુંઈ? ‘જેમાું આ બદ્ધસ્પૃષ્ટ આરદ ભાવો 
ઉત્પન્ન થઈિે સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા હોવા છતાું...’ જુઓ! રાગ-દ્વેષિી પયામય એક સમયિી ઉપર તરતા 
હોવા છતાું. અરે..! નિમમળ પયામય પણ ઉપર રહેવા છતાું અુંદર પ્રવેશ પામતી િથી. સમજાણુું કાુંઈ? પાુંચ 

બોલ છેિે બદ્ધસ્પૃષ્ટ આરદિા? ૧૪મી ગાથામાું, ૧૫મી ગાથામાું. એ ભાવો ‘સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા  
હોવા છતાું...’ પ્રગટ ઉપર રહે છે. ભગવાિ અુંતર ધ્રુવમાું એ પ્રવેશ કરતા િથી. ‘હોવા છતાું ખરેખર 

નસ્થનત પામતા િથી.’ પ્રનતષ્ઠા પામતા િથી. એમ. સમજાણુું કાુંઈ? છેિે એ? ‘यत्र प्रठिष्ठाम ्’ એમ. 
પ્રનતષ્ઠા પામતા િથી, એિે આિાર મળતો િથી. ઉપર ઉપર (રહે છે). વસ્તુ ધ્રુવ ધ્રુવ નિત્યાિુંદ ઉપર 

પયામય િે રાગ તરે છે, અુંદરમાું જતો િથી. એવા ભગવાિ આત્માિો અિુભવ કરવો, એિે અિુસરીિે 
નિમમળ દશાિુું પરરણમિ કરવુું એિુું િામ મોક્ષિો માગમ અિે િમમ છે.   

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

***** 
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આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે. એિો શુદ્ધભાવ અનિકાર. નિયમસાર એટલે આત્માિી દશામાાં 
મોક્ષમાર્ગ પ્રર્ટ થવો તેિે નિયમસાર કહે છે (કે જે) નિયમથી જે કતગવ્ય છે. જે આત્મા નિકાળી શુદ્ધભાવ... 
આ શુદ્ધભાવ અનિકાર ચાલે છેિે? નિકાળી શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ એિુાં અવલાંબિ કરવાથી જે 

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિિી દશા પ્રર્ટ થાય તેિે નિયમસાર અથવા મોક્ષમાર્ગ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એ મોક્ષમાર્ગ શેમાાંથી–કોિા ધ્યેયે પ્રર્ટ થાય એ અનિકાર ચાલે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

જુઓ! એ ર્ાથા આવી છે. ૫૬ કળશ. ૫૫ ર્યો. ૫૬ કળશ છે આિો–૪૦મી ર્ાથાિો.  

(अनषु्टभु)् 
ननत्य शदु्धनिदानन्दसपंदामाकरं परम।् 
निपदानमदमिेोच्चरैपद ं ितेय ेपदम।्।५६।। 

શુાં કહે છે? જેિે સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવુાં છે એિુાં ધ્યેય શુાં? કે ‘જે નિત્ય શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી 
સાંપદાઓિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ...’ આત્મા છે ધ્રુવ. સમજાય છે કાાંઈ? જે સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવુાં છે એ 

સમ્યગ્દશગિ કોઈ નિનમત્તમાાંથી આવતુાં િથી. તેમ કોઈ દયા, દાિિા નવકલ્પ-રાર્ છે એમાાંથી થતુાં િથી, 
તેમ એક સમયિી વતગમાિ પ્રર્ટ અવસ્થા એમાાંથી પણ સમ્યગ્દશગિ થતુાં િથી. સમજાય છે કાાંઈ?  

જે ધ્રુવ નચદાિાંદસ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ–સદાિો શુદ્ધ ભર્વાિ ધ્રુવ, શુદ્ધભાવ, પરમપારરણાનમક 

સ્વભાવ, કારણ આત્મા અથવા કારણપરમાત્મા, ધ્રુવ કારણજીવ. એ જીવ કેવો છે? નિત્ય શુદ્ધ છે. એક 

સમયિી વતગમાિ હાલત નવિાિો. પુણ્ય-પાપ નવિાિો તો છે, કમાગરદ પરપદાથગિા અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ 

છે. અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ છે, પણ એક સમયિી જે પ્રર્ટ અવસ્થા ઉત્પાદ-વ્યયિી એ અવસ્થાથી પણ 

દૂર રહેલુાં તત્વ (છે). સમજાય છે કાાંઈ? એટલે કે એ અવસ્થામાાં આવતુાં િથી, તેમ એ અવસ્થા એિા 
ધ્રુવમાાં એકમેક પેસતી િથી. 

એવો ‘જે નિત્ય-શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી સાંપદાઓિી...’ જેમાાં જ્ઞાિ અિે આિાંદિી સાંપદા છે એિી એ 

‘ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે...’ લ્યો, આ પૈસાિી ખાણ આવી. શેઠ! એ સાંપદાિી ખાણ. ચૈતન્ય આિાંદ, એમ છેિે? 

જુઓ! નચદાિાંદ. નચદ્ એટલે જ્ઞાિ અિે આિાંદ એટલે સુખ. એવો નિત્ય ભર્વાિ ધ્રુવ, સામાન્ય એકરૂપ, 
અવસ્થા–વતગમાિ પયાગયથી ખાલી, પણ પોતાિા આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાથી ભરેલો. સમજાય છે 
કાાંઈ? એવો નચદાિાંદરૂપી સાંપદા, સાંપદા–લક્ષ્મી એિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. ખાણ છે એમ કહે છે, ખાણ. 
ખાણિે ખોદતા ર્મે તેટલુાં કાઢો તોપણ ખૂટે િનહ. બહારિુાં તો ખૂટી જાય, પણ આ ખૂટે િનહ. આહાહા..! 

ભાદરવા સુદ ૨, શનિવાર, તા. ૧૩-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૬, ૫૭, પ્રવચિ-૫ 
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ભર્વાિ જ્ઞાિ અિે આિાંદ જેિો નિત્ય શુદ્ધ કાયમી નચદાિાંદ સ્વભાવ છે. તે નચદાિાંદિી—જ્ઞાિ અિે 
આિાંદિી—ઉત્કૃષ્ટ ધ્રુવસ્વરૂપ આ શુદ્ધભાવ તે ખાણ છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

‘અિે...’ એિી સામે ર્ુલાાંટ ખાય છે હવે. જે સાંપદાિુાં સ્થાિ છે, ત્યારે ‘નવપદાઓિુાં અત્યાંતપણે 
અપદ છે...’ ‘उच्चरैपद’ं.. રાર્ારદિી આકુળતાિી આપદા એટલે નવપદા એિો એમાાં બબલકુલ અભાવ છે. 
નવપદાિુાં અપદ છે. અત્યાંતપણે અપદ છે એમ શબ્દ વાપયો છે. ભર્વાિ આત્મા શુદ્ધ નિત્યાિાંદ પ્રભુ જે 

કાયમી છે, એ પોતાિા આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાઓથી ઉત્કૃષ્ટ ભરેલી ખાણ છે કે જેમાાં િજર 

િાખવાથી શાાંનત, સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ આરદ અવસ્થા પ્રર્ટ થાય છે. ભારે આકરી વાત! કહો, રનતભાઈ! 
લ્યો, આ સાંપદાિી વાત આવે છે આ. જર્તિી સાંપદા એ આપદાિુાં નિનમત્ત છે. આ પૈસા િે િૂળ જે આ 

કહેવાય એ. શોભાલાલજી! આ બિા પૈસાવાળા કહેવાય છે કે િનહ? આપદાિી સખી છે એ. છેિે? 

યોર્સારમાાં. યોર્સારમાાંથી કાઢ્ુાં હતુાં. લક્ષ્મી એ નવપદાઓિી સખી છે-બહેિપણી છે. િવિીતભાઈ! 
જુઓિે, નસદ્ધ થાય છેિે કે પરવસ્તુ છે એિુાં જયાાં લક્ષ થાય છે તો રાર્ અિે આકુળતા જ ઉત્પન્ન થાય 

છે. એટલે લક્ષ્મી તો નવપદાિી સખી છે, સખી છે–બહેિપણી છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ભર્વાિ આત્મા પૂણગ આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. એવો જે નિત્ય પ્રભુ... કહો, 
માસ્તર! અહીં તો પયાગય િનહ, હવે એવુાં ચાલે છે. દયા, દાિ, વ્રત, ભબતતિા નવકલ્પો એ તો એિામાાં 
િથી, એ તો દૂર રહી ર્ઈ ચીજ. પણ એિી જે નિમગળ પરરણનત–વતગમાિ પયાગય–એક સમયિી 
અવસ્થાથી પણ બભન્ન તત્વ, ધ્રુવ તત્વ છે. એ ધ્રુવ તત્વ સાંપદાઓિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે અિે નવપદાઓિુાં 
અત્યાંત અપદ છે એટલે નવપદાિે માટે ત્યાાં જરીએ સ્થાિ િથી. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

નિત્યાિાંદ ભર્વાિ સબચચદાિાંદ પ્રભુ પોતાિુાં નિજ સ્વરૂપ છે એમાાં અતીનન્િય આિાંદ અિે 
જ્ઞાિિુાં તો ઉત્કૃષ્ટ નિિાિ–ખાણ છે અિે એિામાાં નવપદાિુાં બબલકુલ સ્થાિ િથી. નવપદાઓિુાં અત્યાંત.. 
उच्च ैકહ્ુાં છેિે? આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? કહો, િટુભાઈ! સમજાય છે કે િનહ આ? શુાં છે આ તે પણ 

ભારે! આવો આત્મા તયાાંય હાથ િ આવ્યો અિારદથી. અરે..! ભાઈ! એ તો અિારદિો છે. તિે હાથ િ 

આવે.... મીંદડીિા બચચાિે સાત સાત રદ’એ ફેરવે એિી મા. પછી આાંખ ઉઘડે ત્યારે દેખાય કે ઓહોહો..! 
આ પૃથ્વી કે રદ’િી છે આ દેખાય એ? તારી આાંખયુાં િહોતી તોપણ એ તો છે. એ કાાંઈ િવી છે િનહ. એમ 

તિે િજરમાાં િ આવે એથી વસ્તુિો અભાવ થઈ જાય એમ િથી. નિત્યાિાંદ પ્રભુ છે એ તો. આહાહા..! 
એણે અિાંત કાળમાાં પુણ્ય-પાપિી રિયાઓ અિાંત વાર કરી, પણ એ વસ્તુ પુણ્ય, પાપ િે એક સમયિી 
અવસ્થા નવિાિુાં નિત્યાિાંદ સાંપદાઓિુાં ઘર અિે આપદાિુાં અસ્થાિ છે. એિા તત્વ ઉપર એણે િજર 

કોઈ રદ’ કરી િથી. સમજાય છે કાાંઈ?  

કહે છે કે એ તો ‘નવપદાઓિુાં અત્યાંતપણે અપદ છે...’ આહાહા..! િરકિા સ્થાિમાાં રવ રવ િરકે 
જાય (તો) એકલી આપદા પયાગયમાાં ઉત્પન્ન થાય. સમજાણુાં કાાંઈ? આ નિજાિાંદ પદમાાં જો જાય, તો 
નવપદા અિે આપદા જયાાં જરીએ િથી એવી સાંપદાિુાં સ્થાિ છે ભર્વાિ (આત્મા), ત્યાાં િજર કરિે. 
એમાાં િજર પોર્ાડિે, એવુાં આત્મતત્વ તેિા અાંતરમાાં સ્વસન્મુખ થઈિે નવશ્વાસ કરિે. તિે આખો 
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આત્મા િજરમાાં, શ્રદ્ધામાાં, પ્રતીતમાાં આવે ત્યારે તેિે સમ્યગ્દશગિ અિે િમગ થયો એમ કહેવામાાં આવે 
છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળચાંદભાઈ! બબનપિિે કહેતા હતા સવારમાાં. શુાં કાાંઈક કહેતા હતાિે? 

કાયાપલટ થઈ ર્યો િમગિો. કાયાપલટ. સવારમાાં કહેતા હતા. પુણ્યથી, રિયાથી િમગ માિતા હતા. આ 

તો કાયાપલટો... કાયા શુાં કહે છે? કાયાકલ્પ કહે છેિે? ૮૦ વર્ગિો થાય, ૯૦ વર્ગિો થાય. આમ બિુાં .. 
કાયાકલ્પ કરે. બિુાં ફેરવી િાખે. કાાંઈક કહે છે. .... ફરવુાં એ તો... ફરે િનહ િે મરી જાય એમાાં કરવા જાય 

ત્યાાં. 

આ તો આખો ભર્વાિ આત્મા જે કાાંઈ પુણ્ય અિે પાપિા પરરણામમાાં અટકેલો અિે એ મારી 
ચીજ છે એમ જાણ્યુાં એ તો નવપરીત આત્માિુાં રૂપ થઈ ર્યુાં. આ તો કાયાપલટો ર્ુલાાંટ ખાય છે.  
વ્યવહારિા વતગિિો જે નવકલ્પ છે, પાંચ મહાવ્રત વ્રતારદિો, એ પણ જેમાાં િથી. એ નવકલ્પ છે એ પણ 

આપદાિુાં સ્થાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો નિજાિાંદ ભર્વાિ જેમાાં નવપદાિે સ્થાિ િથી.  

‘એવા આ જ પદિે...’ પદ્મપ્રભમલિારીદેવ મુનિ છે. આચાયગ િથી આ ટીકા કરિાર. ‘આજ પદિે 
હુાં અિુભવુાં છુાં.’ પોતાિી વાત પણ સાથે (કરે છે). આહાહા..! હવે આિી ટીકાિે પાસ કરતા િથી કેટલાક 

કારણ કે એિે બેસતી િથી. નિરપેક્ષ તત્વિે બતાવે છે. કારણપરમાત્મા ભર્વાિ નિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ 

નિત્યાિાંદ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય યુતતાં સત્. એ ઉત્પાદ-વ્યયિી વતગમાિ અવસ્થા નવિાિુાં તત્વ એવા ધ્રુવિે 
સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવા માટે રાર્ અિે નવકલ્પિી અપેક્ષા નવિા તે પ્રર્ટ થાય છે. એિે સમ્યગ્દશગિમાાં 
અપેક્ષા ધ્રુવિી રહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? હજી તો ચોથુાં ર્ુણસ્થાિ સમ્યગ્દશગિ–િમગિી પહેલી સીઢી. 
આહાહા..! ત્યાાં તો િમગ િમગ થઈ ર્યો જર્તમાાં, હજી આ ભાિ નવિા. સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે કે ‘આ જ પદિે...’ આવુાં જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, ધ્રુવ છે, એિે હુાં અિુભવુાં છુાં. અિુભવુાં છુાં એ 

પયાગય છે. વાત કહે છે કે આ જ પદિે હુાં અિુભવુાં છુાં. શુાં કહે છે સમજાય છે કાાંઈ? પદ તો ધ્રુવ છે. ધ્રુવિુાં 
વેદિ િ હોય, અિુભવ િ હોય. પણ અિારદિા પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પિુાં વેદિ જે દુુઃખરૂપ હતુાં, એિે 
ઠેકાણે આ ધ્રુવ ઉપર િજર જતાાં એિે ધ્રુવિુાં વેદિ છે એમ કહેવામાાં આવે છે. ઓલા રાર્િુાં વેદિ ટળીિે, 
ભર્વાિ ધ્રુવ નચદાિાંદિો સાર્ર એિા ઉપર િજર પડતાાં જે પરરણનત ઊભી થઈ, એ કહે છે કે 
અિુભવાય છે તો પયાગય. સમજાય છે? પણ એ ધ્રુવિા લક્ષે પ્રર્ટ થયેલી (છે) માટે એિે હુાં અિુભવુાં છુાં 
(એમ કહે છે). આહાહા..!  

જેિા આત્માિા આિાંદિા અિુભવ આર્ળ ઇન્િિા ઇન્િાસિો, જેિા શરીરો અન્ન નવિાિા… 

સમજાય છે? અન્ન નવિાિા પોર્ણ જેિે વૈરિયક શરીર છે ઇન્િાણીઓિે અિે ઇન્િોિે. આ તો િાિિા 
ઢોકળાાં છે. િાિ સરખુાં (મળે) તો શરીર સરખુાં રહે. િનહતર એાં... એાં... થઈ જાય. જુવાિી હોય તોપણ 

બે, પાાંચ, દસ (રદવસ) જયાાં.. શુાં કહેવાય? ટાઈફોઈડ થાય છેિે? ... એક અઠવારડયુાં, બે અઠવારડયુાં, 
પછી મટ્ુાં કે િનહ? િણ જાય છે, િણ મટ્ુાં િનહ, ચાર જાય છે. કરતા કરતા ચાર િે પાાંચ અઠવારડયા. 
પચચીસ વર્ગિા જુવાિ હોય એ એાં... એાં... (કરતો હોય). આ તો વૈિનયક શરીર ઇન્િ અિે ઇન્િાણીઓિે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? છતાાં એ સુખ િથી ત્યાાં એમાાં બહારમાાં. સમજાણુાં? એ પદ... સુખ િથી એ પદમાાં. આ 
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નિજાિાંદ પદ ભર્વાિ આત્મા એિે અિુભવુાં છુાં કહે છે. પેલો અિુભવ જે છે ઇન્િાણી આરદિો, એ તો 
રાર્િો અિુભવ છે. અિે કોઈ પાંચ મહાવ્રતિા પરરણામ આરદ થાય અિે એિે વેદે, એ પણ આકુળતા 
કર્ાયિુાં વેદિ છે, કર્ાયિો અિુભવ છે, એ આત્માિો િનહ. આત્માિો અિુભવ.., નચદાિાંદ પ્રભુ ધ્રુવ 

સ્વરૂપ છે એમાાં િજર િાખીિે જે પયાગય પ્રર્ટ થાય છે અથવા પરરણમે છે એમાાં હુાં આ ધ્રુવિા લક્ષે વેદુાં 
એટલે ધ્રુવિે આ.. પાઠ એવો છે િે? ‘આ જ પદિે હુાં અિુભવુાં છુાં.’ પદ તો ધ્રુવ કીિુાં પહેલુાં નિત્ય અિે 
શુદ્ધ ધ્રુવ. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ધ્રુવિુાં વેદિ હોતુાં િથી, પણ એ ધ્રુવ તરફિા વલણવાળુાં વેદિ એ ધ્રુવિુાં છે એમ અહીંયાાં કહ્ુાં છે. 
આહાહા..! જેમાાં અમૃતરસ ઝરે છે. એ અમૃતિો સાર્ર કીિુાંિે માથે? સુખ-આિાંદ. આિાંદિો સાર્ર 

ભર્વાિ સ્વભાવ એિી િનષ્ટ કરતાાં અમૃત ઝરે છે. એ અમૃતિા ઘૂાંટડા ઝરે છે, કહે છે. તૃર્ા લાર્ી હોય 

િે પીવે છેિે પીણુાં? મોસાંબી કે આઈસિીમ કે કાાંઈક કહે છેિે બિુાં? છોકરા બહુ ચુસે આમ. આહાહા..! 
આ તો ભર્વાિ આત્માિે ચુસો હવે, અહીં તો કહે છે. સમજાય છે? ચૂસવુાં સમજો છોિે? ચૂસવુાં શુાં કહે 
છે નહન્દીમાાં? ચૂસવુાં કહે છે? આહાહા..! 

કહે છે કે હુાં આત્માિે ચુસુાં છુાં. આહાહા..! એમાાં અમૃત ભયુું  છેિે. એિે હુાં સ્વસ્વભાવ સન્મુખ 

થઈિે અિુભવુાં છુાં. એ મારો િમગ છે, એ મારી દશા છે, એ અિુભવુાં છુાં તે નિયમસાર છે, તે મોક્ષિો માર્ગ 
છે. શેઠ! આ બિા પૈસા પૈસા તમારા છે એમાાં કાાંઈ િમગ િથી, એિાથી િમગ થતો િથી એમ કહે છે. માટે 
રાખવા, એમ? .... એટલે શુાં કીિુાં? રાખે છે કોણ અિે દે છે કોણ? એિે કારણે આવે અિે એિે કારણે 
જાય. મમતા વચમાાં કરે કે મેં આવુાં ધ્યાિ રાખયુાં માટે આવ્યા અિે મેં આમ રાર્ માંદ કયો માટે પૈસા 
ર્યા. એમ છે િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

જુઓિે! ટૂાંકામાાં એક સાંપદાિુાં સ્થાિ (અિે) અપદા-નવપદાિુાં અસ્થાિ. અપદ એટલે અસ્થાિ. ત્યાાં 
નવપદા ર્ોતી મળે એવી િથી એવુાં એ ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવ સ્થાિ છે. અરે..! ત્યાાં કેમ રુનચ કરતો િથી? 

આવ્યુાં હતુાં કે િનહ? આવ્યુાં હતુાં કાલે. સમજાણુાં? ઓલામાાં આવ્યુાં હતુતાં ૫૫ કળશમાાં. ૫૫માાં. અરે..! 
આવા આત્માિી રુનચ કરતો િથી ભર્વાિ! તિે પોર્ાય એવો માલ આત્મામાાં છેિે. જુઓ ૪૦ ર્ાથા 
ઉપર છે. ‘એવા આત્માિી રુનચ કેમ કરતો િથી?’ એ ૫૬ થયો. કળશ ૫૬.  

૫૭. 

(िसन्तनतलका)  
यः  सिवकमवनिषभरूूहसभंिानन 
मकु्त्वा फलानन ननजरूपनिलक्षणानन। 
भ ुकें्तऽधनुा  सहजनिन्मयमात्मतत्व ं
प्राप्नोनत मनुक्तमनिरानदनत सशंयः कः।।५७।। 
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અરે..! ‘શ્લોકાથગ – (અશુભ તેમ જ શુભ) સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી...’ એ પુણ્ય અિે પાપ ઝેરિા 
ઝાડ છે. સવગ કમગ કીિુાં છે એટલે પછી કાાંઈ પુણ્ય િ બાકી રખાય બહાર. એ તો આવી ર્યુાં પુણ્ય-પાપમાાં. 
સવગ કમગિો નિર્ેિ છે, વળી એમાાં પુણ્ય અિે પાપમાાં ફેર શુાં રહ્ો ત્યારે? આહાહા..! ભેદ (કરવો એ) 
ઉન્માદ છે, ઘેલછાઈ છે ભર્વાિ! પાર્લ થયો છો કે પુણ્યિા પરરણામ શુભ ઠીક અિે પાપિા અઠીક. 
ઉન્માદ, ઘેલછાઈ, નમથ્યાત્વિુાં જોર છે. કહો, પોપટભાઈ! આહાહા..! આ પૈસાિા દરેડા થતા હોય, બાર 

મનહિે પાાંચ-પાાંચ લાખ પેદા કરે, દસ-દસ લાખ પેદા કરે. આાંખયુાં ફાટી જાય. આ કહે છે, િૂળેય િથી ત્યાાં, 
સાાંભળિે! એય..! ચીમિભાઈ! પ્રનતકૂળતા આવે ત્યારે એાં... એાં... થઈ જાય. આહાહા..! એ પ્રનતકૂળતામાાં 
દ્વેર્ થાય એ દુુઃખ છે અિે અિુકૂળતા વખતે હરખ થાય એ પણ આકુળતાિી અનિ સળર્ે છે. સમજાય 

છે કાાંઈ? 

ભર્વાિ! ‘સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાાં,...’ ઝેરિા ઝાડ... કમગ ઝેરિુાં ઝાડ અિે પુણ્ય-
પાપ પણ ઝેરિુાં જ ઝાડ છે કહે છે. આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા અમૃતસ્વરૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય અિે પાપ 

બેય ઝેર છે. અરે..! આ તો પુણ્યિા પરમાણુ પડ્યા હોયિે, એિુાં કાાંઈક ફળ આવેિે તો ખુશી ખુશી (થઈ 

જાય), આહાહા..! બાદશાહી છે હમણાાં અમારે. રનતભાઈ! આહાહા..! એમાાં બબ્બે અબજ રૂનપયા, અઢી- 
અઢી અબજ રૂનપયા જયાાં સાાંભળે વાનણયો, મારે ઘરે, મોટો દુુઃખી છે.  

શ્રોતા :- પૈસાિા પ્રમાણમાાં દુુઃખ છે? 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- પૈસાિા પ્રમાણમાાં દુુઃખ કોણે કહ્ુાં? એિા તરફિા વલણમાાં આકુળતાિે કારણે 
દુુઃખ છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાાં,...’ અરે..! એ તો ઠીક પણ ‘નિજરૂપથી નવલક્ષણ એવાાં 
ફળોિે છોડીિે...’ ભર્વાિ તો આિાંદસ્વરૂપ છેિે પ્રભુ! એિુાં નિજફળ તો આિાંદ અિે શાાંનત છે. 
સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ થતાાં એ નિજિા અાંતરમાાં તો આિાંદ છે. ચારરિ એ આિાંદ છે, 
સમ્યગ્દશગિ આિાંદ છે, જ્ઞાિ એ આિાંદ છે. લોકો કહે છે કે ચારરિ પાળી તો જુઓ. (ચારરિ એટલે) આ 

ઓલી બહારિી રિયા. હવે સાાંભળિે! આહાહા..! સમજાણુાં? એવી રિયા પણ કરી હતી પહેલી. એ િ 

કરે એવી રિયા હતી આકરી. ૧૫-૧૫ વર્ગ પાણીિુાં બબાંદવા મળે િનહ દર રદવસે. સમજાય છે? એક 

પાણીિા બબાંદવામાાં નિર્ોદિા અસાંખય જીવ. બભક્ષા માટે–આહાર માટે જઈએ, ખયાલ આવે કે આ પાણી 
તો અમારા માટે બિાવ્યુાં છે. ... દે. આખો રદવસ પાણી નવિા ચલાવે. છાશ અિે રોટલો. એમાાં છે શુાં પણ 

હવે એ રિયામાાં? િૂળમાાંય િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? એવા તો ૧૫-૧૫ વર્ગ ર્ાળ્યા. ૭૦ થી ૮૫. એય..! 
બલુભાઈ! ત્યારે તો બલુભાઈિા સાંપ્રદાયમાાં હતાિે. 

શ્રોતા :- ...  

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ િારણશેઠ હતા. શેઠ હતા. એ તો .. આટકોટમાાં એમિા નપતા શેઠ, 
િારણશેઠ હતા. જોયેલા હોં િારણ શેઠિે. પહેલાાં આવેલાિે જયારે ત્યારે હતા ડોસા. આહાહા..! 
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કહે છે, બાપુ! એ રિયામાાં શુાં છે? પાણીિો એક બબાંદુ ઓસિો પડતો હોય, ખયાલમાાં આવે આમ. 
ભીક્ષા માટે િહોતા િીકળતા. પાંરડતજી! પાણીિુાં બબાંદુ આમ મચછર જેવુાં લાર્ેિે કાાંઈક. મચછર જેવુાં 
સમજો છો? મચછર જેવુાં આમ લાર્ે િે આમ જોઈએ તયાાંક આમ, તો ભીક્ષા માટે િ િીકળીએ. એક એક 

રદ’, બબ્બે રદ’ સુિી એવા પાણી નવિાિા, આહાર નવિાિા ચલવ્યા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એથી શુાં પણ એ 

વસ્તુ છે? એ વસ્તુ શુાં? એ તો રાર્િી માંદતા હોય એ રીતે .. થાય. અહીં તો વરસાદિા છાાંટણા પડતા 
હોય તોપણ વહોરવા અિે ભીક્ષા માટે િીકળે. જેમાાં છ કાયિી નહાંસા છે. એક પાણીિા બબાંદુમાાં અસાંખય 

જીવ છે, અિાંત નિર્ોદિા જીવ છે. સાિુ સાચો હોય એ એક બબાંદુ પણ આમ ઝરતુાં દેખાય તયાાંક મચછર 

જેવો, (તો) ભીક્ષા માટે િ િીકળે. સમજાણુાં? એવી અાંતર સમતા અિે આિાંદિી લહેરમાાં જેિે બહારિી 
પ્રનતકૂળતામાાં દુુઃખ લાર્તુાં િથી. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાાંઈ?  

કહે છે, અરે..! ભર્વાિ આત્મા એ તારે ઘરે અમૃતિી િાનળયેરી. શ્રીમદ્ કહે છે એક પિમાાં, 
લોકોએ તો સાકરિુાં િાનળયેર વખાણી માયુું છે. સાકરિુાં િાનળયેર. અહીં તો અમૃતિી સચોડી િાનળયેરી 
છે. િાનળયેરી સમજો છોિે? શ્રીફળ. અમૃતિા શ્રીફળ પાકે એવો ભર્વાિ આત્મા. એિે ખબર તયાાં છે? 

સમજાણુાં કાાંઈ? આ શરીરિી જુવાિી પાસડા જેવુાં લાર્ે, રોર્ થયો િ હોય, થયો િ હોય, થતો િ હોય, 
થવાિી આર્ાહી િ હોય. એવુાં નિરોર્ શરીર ફાટેલુાં શરીર હોય અિે એિે એમ થાય કે આહાહા..! શુાં 
કરીએ જાણે? નવર્ય સેવીિે શુાં કરીએ? અરે..! ભર્વાિ! એ તો ઝેર છે બાપા! ભાઈ! તારો અમૃત 

આત્મા ત્યાાં લૂાંટાય છે. સમજાય છે કાાંઈ? અમૃતસ્વરૂપ ભર્વાિ એમાાં લૂાંટમાાં આવે છે. તિે એમ લાર્ે 
કે આ તો મજા–સુખ છે. આહાહા..! નમથ્યાબુનદ્ધ પરમાાં સુખ કલ્પીિે મજા તરીકે માિે છે, એ આત્માિા 
સ્વભાવથી નવલક્ષણ એવા ફળ એિે વેદે છે. 

અહીં કહે છે કે એિે છોડીિે... ઓહો..! શુભ-અશુભ, હરખ અિે શોક એવા ભાવ જે કમગિુાં ફળ 

(છે એિે) છોડીિે.. ‘જે જીવ હમણાાં...’ ભાર્ા છે િે? પ્રવચિસારિી છેિે ભાઈ છેલ્લી? છેલ્લી. એવી 
શૈલી લીિી છે. ભાઈ! આજ જ કર. પ્રવચિસારમાાં આવે છે છેલ્લે. હમણાાં જ કર, ભાઈ! કાળ બીજો... 
વાયદા કરીશ તો વાાંફળ થઈ જઈશ. હમણાાં િનહ... હમણાાં િનહ... બાપા! હમણાાં િનહ, હમણાાં જ. 
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે કે ‘હમણાાં સહજચૈતન્યમય આત્મતત્વિે ભોર્વે છે,...’ આહાહા..! સહજ સ્વભાનવક 

ચૈતન્યમય આત્મા. ભાર્ા દેખો! આત્મા તે િવ્ય–તત્વ છે, એિુાં ચૈતન્યમય સ્વરૂપ છે. એકલુાં જ્ઞાિમય, 
જ્ઞાિિો સૂયગ, અરૂપી જ્ઞાિિો મહા તેજસ્વી પ્રકાનશત ઝળહળતો ચૈતન્યસૂયગ છે આત્મા. સમજાય છે 
કાાંઈ? કહે છે, અરે..! ‘હમણાાં...’ ‘अधनुा’ ‘अधनुा’ છેિે? ‘अधनुा’ છે ભાઈ! અિાંત કાળથી આવા દુુઃખ 

ભોર્વ્યા છે. ‘अधनुा’–હવે તો ‘સહજચૈતન્યમય આત્મતત્વિે ભોર્વે છે,...’ આિાંદસાર્ર ઉપર િજર 

પડતાાં આિાંદિો અિુભવ થાય, એ આત્મતત્વિે ભોર્વે છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આત્મતત્વિે 
ભોર્વે છે. અજ્ઞાિી પુણ્ય િે પાપ િે રાર્ િે આકુળતાિે ભોર્વે છે અિે ‘એમાાં મજા છે’ એમ 

નમથ્યાભ્રમમાાં ભ્રમણે ચડેલો અજ્ઞાિી માિે છે. િમી જીવ એવા નિજ આિાંદિા ફળથી નવપરીત પુણ્ય 
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અિે પાપિા ભાવો એિે છોડીિે હમણાાં સહજ ચૈતન્ય એવુાં તત્વ એિે અિુભવે છે. માથે ‘અિુભવે છે’ 
એિે અિુભવુાં છુાં એમ કીિુાં, અહીં ભોર્વે છે એમ કીિુાં. 

‘તે જીવ...’ શુાં કહે છે હવે? જે કાાંઈ શુભ-અશુભ પરરણામ ઝેરિા પરરણામ અથવા કમગ ઝેર એિુાં 
ફળ અિુકૂળ-પ્રનતકુળ, એિા તરફિો થતો હરખ અિે શોક એવુાં ઝેર, એિે છોડીિે ચૈતન્યમય આત્મા 
ભર્વાિ વસ્તુિે જે અિુભવે છે, ભોર્વે છે, ‘અલ્પકાળમાાં મુબતતિે પામે છે...’ જુઓ! આ ભોર્વે છે 
એ મોક્ષિો માર્ગ છે. ધ્રુવ સ્વરૂપિે નિનવગકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાિથી આિાંદિે વેદવુાં, આિાંદિે અિુભવવુાં એિુાં 
િામ સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આિાંદિુાં વેદવુાં એિુાં િામ ભર્વાિ આત્માિુાં 
સમ્યગ્દશગિ એટલે બરાબર એિે જોયો અિે માન્યો, સમ્યગ્જ્ઞાિ (એટલે) એિે જોયો અિે જાણ્યો, 
સમ્યતચારરિ એટલે સ્વરૂપમાાં રમણતા—એ જીવિે આત્મતત્વિો ભોર્વટો છે. એ ભોર્વે છે તે 
અલ્પકાળમાાં કેવળજ્ઞાિિે પામે છે એમ કહે છે. વચમાાં વ્યવહાર પાંચમહાવ્રત આરદિા નવકલ્પ આવે એ 

ભોર્વવાયોગ્ય િથી અિે એિાથી મુબતત થતી િથી. કહો, શોભાલાલજી! ઓલા આરસપહાણિા 
પથરા, બીડીયુાંિા પૈસા. એય..! ચીમિભાઈ! એિે શુાં? લોઢાિુાં છે એિે. આહાહા..! 

જુઓ! ‘अनिरात ्’. આવો ભર્વાિ આત્મા પુણ્ય-પાપિા નવકારિા ફળિે અથવા એિા વેદિિે 
છોડી, ભર્વાિ આત્મા નચદાિાંદ ધ્રુવિા આિાંદિે વેદતો અલ્પ કાળમાાં કેવળજ્ઞાિિે એટલે મુબતતિે પામે 
છે. મુબતતિો આ ઉપાય એમ કહે છે. આત્માિે અિુભવવો એ મુબતતિો ઉપાય છે. વીરચાંદભાઈ! 
આહાહા..! એ એક જ ઉપાય છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- એકાાંત થઈ જાય છે. તો સમ્યક્ એકાાંત જ છે. વાત સાચી. ઓલા કહે, એકાાંત 

થઈ જાય છે એકાાંત. રાડુાં પાડે આિા માટે રાડુાં પાડે.  

શ્રોતા :- અિુભવ માર્ગ મોક્ષિો. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી - ‘અિુભવ રત્િનચાંતામણી અિે અિુભવ હૈ રસ કૂાંપ.’ િાિા છોકરા હતા િે 
રમતાિે? ખબર છે? મામાિુાં ઘર કેટલુાં? કે દીવો બળે એટલુાં. એવુાં કહેતા. ખબર છે? છોકરાઓ રમતા 
ત્યારે અમારે ત્યાાં નિશાળમાાં કણબીિા હતાિે. રસિો કૂાંપો એવુાં કાાંઈક બોલતા ખરા, ભૂલી ર્યા. એ..! 
બલુભાઈ! છોકરા રમેિે િાિા? એવુાં કાાંઈક બોલતા. હુાં ભૂલી ર્યો. રસિો કૂાંપો.. એમ કરીિે બોલતા 
હતા. ચાલ્યુાં તો આવે છે રમતમાાં પણ એવુાં હોં! એ રસિો કૂાંપો તો આત્મા. કૂાંપો એટલે સમજાણુાં? શીશો. 
આ શીશો હોય છેિે કાચિો. રસિો કૂાંપો કૂવો છે. એ આિાંદિો કૂવો છે, અાંદર ડોલ િાખીિે કાઢવુાં હોય 

એટલુાં કાઢ. એમાાં એકાગ્ર થાય એટલુાં િીકળે એટલુાં કાઢ. સમજાય છે કાાંઈ? િમીજીવિો િમગ, આત્માિી 
િનષ્ટ કરીિે અિુભવવો એ િમીિો િમગ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે વાત ભાઈ!  

‘अनिरात ्’.. ‘અલ્પ કાળમાાં મુબતતિે પામે છે...’ િમબદ્ધ તયાાં ર્યુાં ત્યારે હવે? આ તો કહે છે, 
અલ્પ કાળમાાં પામે છે. એ િમમાાં એમ છે કે આત્મા અિુભવે તેિે હવે અલ્પ કાળે જ કેવળજ્ઞાિ થાય. 
એવો જ ભર્વાિે દીઠો અિે એવો જ િમમાાં ભાવ છે. ‘अनिरात ्’િો અથગ એવો કરે. જુઓ! ‘अनिरात ्’ 
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કહ્ુાં છે આમાાં. એકદમ થોડે કાળે મોક્ષ જાય. તમે કહો છો કે કાળે કાળે જ મોક્ષ જાય. જે સમયે મોક્ષ 

જવાિો હોય એ કાળે જાય. કાળિય આવે છેિે? કાળિય અિે અકાળિય–બે છે. પ્રવચિસારમાાં છેલ્લી 
િય આવે છેિે ૪૭. ૪૭ સમજયા? ૪૭. કાળિયે મોક્ષ જાય, અકાળે મોક્ષ જાય, એવુાં છે. અરે..! 
સાાંભળિે! 

અકાળેિો અથગ કે એ વખતે બીજા પુરુર્ાથગ આરદ છે તેિે અકાળ કીિો છે અિે જે સમયે થયો છે 
તેિે કાળ કીિો. બાકી કાળે જ મોક્ષ જાય. સમજાણુાં કાાંઈ? જે ભર્વાિ આત્મા મુતતસ્વરૂપ છે એિી 
અાંતર િનષ્ટ કરીિે, એકાગ્ર થઈિે આત્માિે વેદે એટલે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિિે પ્રર્ટ કરે, તે આત્માિે 
વેદે, એ અિુભવે, એિે થોડાક કાળમાાં કેવળજ્ઞાિ લેવાિો િમ છે. એિે લાાંબો કાળ હોય િનહ. એક કે બે 
ભવે તેિી કેવળજ્ઞાિદશા મુબતત પ્રર્ટ થાય. કોઈિે એ ભવે થાય કાળ હોય તો. અત્યારે કેવળજ્ઞાિિો 
કાળ િથી. એિે અલ્પ કાળે, મુતતસ્વરૂપ ભર્વાિિે પકડતાાં તો પયાગયમાાં મુબતત અલ્પ કાળે જ થાય 

એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અિે પુણ્ય-પાપ દયા, દાિ, વ્રત, ભબતતિા પરરણામિે પકડતાાં તે ભાવબાંિ 

છે, ભાવબાંિ છે. ભાવબાંિમાાં મોક્ષિુાં કારણ તયાાંથી આવે? આહાહા..! 

‘એમાાં શો સાંશય છે?’ જુઓ, આચાયગ કહે છે મુનિ. આવુાં સ્વરૂપ જે વેદે, એિે અલ્પ કાળમાાં જ 

મુબતત છે. સાંશય શો? સમજાણુાં કાાંઈ? એ અિુભવ કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે છે એવુાં આવે છે િવલમાાં. 
બોલાવે છે, આવ... આવ... આવ... આહાહા..! એય..! માણસ! અહીંયાાં આવ. એમ કહે છેિે માણસ? 

એય..! છોકરા! અહીં આવ. એમ અહીં કહે છે કે મનત-શ્રુતજ્ઞાિ આત્માિો અિુભવ કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે 
છે, એય..! કેવળજ્ઞાિ લાવ િજીકમાાં. આહાહા..! કહો, રનતભાઈ! જુઓ! આ િમીિા મલાવા અાંદરિા 
હોં!   

શુભ-અશુભ પરરણામિે જુદા રાખી અિે પોતાિા આત્માિા સ્વભાવમાાં અભેદપણુાં જે સ્વભાવિુાં 
છે એમાાં અભેદ થઈિે અિુભવવુાં, એિે અભેદપણુાં કેવળજ્ઞાિ અલ્પકાળમાાં પ્રર્ટ થાય જ. સાંશય શો? 

ભર્વાિે તયારે જોયુાં હશે? ભર્વાિે કેટલા ભવ જોયા? અરે..! કેટલા-ફેટલા (તયાાં) ભર્વાિે જોયા? 

આ તેં કયુું એટલે ભર્વાિે જોયુાં કે તારે અલ્પ કાળમાાં કેવળજ્ઞાિ થશે. એમ ભર્વાિે જોયુાં છે, લે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? એમાાં સાંદેહ શો? સાંશયિે સ્થાિ શો? આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- તૈયાર જ છે. કેવળજ્ઞાિ પડ્યુાં છે અાંદરમાાં એિી તો પ્રતીત કરી છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- અાંતરમાાં આવી રહ્ો છે. એક ફેરી એ વાત ચાલતી હતીિે ભાઈ! ઘણાાં વર્ગિી 
વાત છે. ૮૫. માણસ બહુ.. બોટાદમાાં તો બહુ માણસ ભરાય. વ્યાખયાિ પણ લોકોિે… કાિજીસ્વામી 
વાાંચવા બેઠા છે, કાિજીમુનિ બેઠા છે. ઢર્લા માણસો. ૮૫િી (સાલ). ૪૦ વર્ગ પહેલાાંિી વાત. માણસ 

તો ઉમડાય મકોડાિી જેમ. એવી વાત ચાલતી હતી. પાાંચમુાં અધ્યયિ ચાલતુાં હતુાં લોકસાર. 
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સમયસારિો ચારરિિો અનિકાર હતો. એમાાં એવો અનિકાર આવતા આવતા.. લોકો એમ બોલે કે 
ઓહોહો..! મહારાજિે ફરતે કેવળજ્ઞાિ ફરે છે. તે રદ’ હોં! ૪૦ વર્ગ પહેલાાં સાંપ્રદાયમાાં હતા ત્યારે.  

શ્રોતા :- હવે તો ઘણુાં િજીક આવી ર્યુાં. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- હવે તો અલ્પ કાળ છે, હવે લાાંબો કાળ છે જ િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો 
૭૨માાં કહ્ુાં હતુાં તકરાર આવી ત્યારે. ભર્વાિે દીઠાાં એટલા ભવ થાશે, તે નવિા આપણે પુરુર્ાથગ શુાં 
કરીએ? ભર્વાિે તમારા દીઠાાં હશે, અમારે ભવ-બવ િથી. એય..! ૭૨િી ફાર્ણ સુદ-૧૩. ભવ-બવ 

અમારે િથી. ભર્વાિે જોયા િથી અમારા ભવ. જોવે તયાાંથી? અહીંયાાં ભવ તયાાં હતા? આહાહા..! 
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! કહે છે કે, અરે..! સાંશય શો એમાાં? આહાહા..! જુઓ તો ખરા. લ્યો, એ ર્ાથા 
પૂરી થઈ. કેટલામી થઈ એ? આ ૪૦ થઈ. તમારે ૮૦ અિે ૪૦િુાં હતુાંિે આ. આવ્યુાં હતુાંિે ૮૦ અિે ૪૦, 
જુઓ. પાિુાં ૮૦ હતુાં અિે ર્ાથા ૪૦ હતી. 

હવે ૪૧મી શરૂ થઈ. એ પાાંચ ભાવિી વાત કરે છે. અાંદર પારરણાનમકભાવ પણ લેશે. 

णो खइयभािठाणा णो खयउिसमसहािठाणा िा। 
ओदइयभािठाणा  णो  उिसमण े सहािठाणा िा।।४१।। 

ર્ાથામાાં ચાર છે, ટીકામાાં પાાંચ લેશે. ઓલા ચાર સમજાવવા છે તો પાાંચમો પણ સમજાવવો પડેિે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલામાાં આવે છે સ્તવિમાાં. ‘મોટાિે ઉત્સાંર્...’ ખોળો.. ખોળો.. ખોળો સમજો છો? 

ઉત્સાંર્ એટલે ખોળો. ... માિે ખોળે બેઠો હોય એિે ભય શો? ભય હોય? ખોળે બેઠો હોય, માિા 
ખોળામાાં બેઠો હોય. એમ કહે છે કે હે િાથ! ‘મોટાિે ઉછરાંર્, બેઠાિે શી નચાંતા, તેમ... સેવક થયા 
નિનચાંતા.’ આહાહા..! એ કહે છે જુઓ! ‘મોટાિે ઉછરાંર્ બેઠાિે શી નચાંતા, તેમ પ્રભુ પ્રરમ પ્રસાદ, સેવક 

થયા નિનચાંતા.’ આહાહા..!  

ભર્વાિિો જયાાં અિુભવ થયો અિે િનષ્ટ જામી, કહે છે કે હવે નચાંતા શી? બેઠા, મોટાિે ખોળે 
બેઠા છીએ અહીં તો. આહાહા..! ભર્વાિિા ઘરે બેઠા છીએ. જેમાાં મોક્ષ પાકે એવા ભર્વાિિે ઘરે 
છીએ, બહારમાાં છીએ િનહ. એમ કહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? એમ પ્રભુ... આવે છે. કરણ કર્ાય ભબતત 

કર્ાય.. બહારથી વાત છે. શ્રીમદે લખયુાં છે. રનતભાઈ! શ્રીમદ્માાં આવે છેિે?  

             અશેર્  કમગિો  ભોર્  છે, ભોર્વવો  અવશેર્ રે.  

તેથી  દેહ  એક  િારીિે  જાશુાં  સ્વરૂપ  સ્વદેશ રે.  

   એમ      અાંતર      થતાાં      જોતાાં      જોવે     છે.  

   અશેર્ કમગિો ભોર્ છે અિે ભોર્વવો અવશેર્ રે,  

 તેથી    દેહ  એક  િારીિે  જાશુાં  સ્વરૂપ  સ્વદેશ  રે.  

પોતાિા દેશમાાં પૂણગતાિે પામશુાં. જુઓ! કેટલો નિુઃસાંશયભાવ! અહીં કહે છે, સાંશય કેવો?  
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(સાંવત) ૧૯૭૭િી સાલમાાં પ્રશ્ર્િ ઉઠ્યો હતો હોં કે આવુાં છદ્મસ્થ કહી શકે? પાંચમ આરાિા મનત-
શ્રુતજ્ઞાિી આવી વાત (કરે)? એવો પ્રશ્ર્િ કયો દેવીદાસભાઈએ. એય..! તમારા ઘેવરરયાએ. 
હરખચાંદભાઈ હતા, હરખચાંદ શેઠ. એ હતા અિે .. ભવાિી. કચછ. કચછી િહોતા? િણ હતા. ત્યાાં 
આવ્યા હતા. ૭૭િી સાલમાાં. આવુાં કેમ? આવુાં કેમ એટલે શુાં? મનત-શ્રુતજ્ઞાિિી તાકાતિી તમિે ખબર 

છે? મનત-શ્રુતજ્ઞાિ.. ભર્વતીમાાં એમ કહે છે કે મનત-શ્રુતજ્ઞાિિી નિમગળતા સવગ િવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવિે 
જાણે. ત્યારે તો હજી સમયસાર હાથ આવ્યુાં િહોતુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ૭૭િી વાત છે. સાંવત ૧૯૭૭. 
મનત-શ્રુતજ્ઞાિિુાં જોર... ભર્વતીમાાં એમ કહ્ુાં છે, કીિુાં, એટલુાં છે કે સવગ િવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવ જાણે. 
ભલે પરોક્ષ છે પણ પરોક્ષ પ્રમાણ છે કે િનહ? કે અપ્રમાણ છે? સમજાણુાં કાાંઈ? પણ એવી આત્માિી 
મનત-શ્રુતમાાં તાકાત છે એ બેસતી િથી તો એિે આત્માિી તાકાત કેમ બેસે? આહાહા..! પયાગયિી હજી 

આવડી તાકાત! આહાહા..! એિે તો આમ રાાંકો માિીિે બેઠો છેિે, બભખારી જાણે. એય..! 
િેનમદાસભાઈ! 

િણ લોકિો િાથ! તારી પયાગયિા ર્ુાંજામાાં િણ લોક અિે લોકાલોક સમાઈ ર્યા છે કહે છે. 
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? એવો ભર્વાિ આત્મા, કહે છે કે જયાાં િનષ્ટએ લીિો અિે વેદિ થયુાં, બસ! 
એિે તો અલ્પ કાળે કેવળજ્ઞાિ (થવાિુાં). એમાાં સાંશય શો? કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

આ ૪૧ ર્ાથામાાં ચાર ભાવો પરમસ્વભાવમાાં િથી એમ બતાવવા છે. 

સ્થાિો િ ક્ષાનયકભાવિાાં, ક્ષાયોપશનમક તણાાં િહીં; 

સ્થાિો િ ઉપશમભાવિાાં કે ઉદયભાવ તણાાં  િહીં. ૪૧. 

‘ટીકા – ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ કારણ 

કે મૂળ તો શુદ્ધભાવ અનિકાર ચાલે છેિે? એમ કહે છે. શુદ્ધભાવ કહો કે પાંચમભાવ કહો કે 
પારરણાનમકભાવ કહો, ધ્રુવભાવ કહો, નિત્યભાવ કહો, સામાન્યભાવ કહો, સહજાત્મસ્વરૂપિો ભાવ 

કહો. સમજાય છે કાાંઈ? કહે છે કે ‘ચાર નવભાવસ્વભાવો...’ ભાર્ા દેખો! આત્માિી પયાગયમાાં આ 

રાર્ારદ ભાવ ઉદય થાય એ તો નવભાવસ્વભાવ જ છે, પણ ઉપશમ સમ્યગ્દશગિ, ઉપશમચારરિ થાય 

એ નવભાવસ્વભાવ છે. કારણ કે એમાાં નિનમત્તિા અભાવિી અપેક્ષા આવે છે.  

ક્ષયોપશમભાવ જે જ્ઞાિિો–સ્વસાંવેદિિો જ્ઞાિિો, એ પણ નવભાવસ્વભાવ છે. કેમકે એ એક 

સમયિી પયાગય કમગિા અભાવે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલી અપેક્ષા માટે તેિે નવભાવસ્વભાવ કહ્ો છે. 
અરે..! ક્ષાનયકભાવ–કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશગિ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? કેવળજ્ઞાિ અિે 
કેવળદશગિ મુબતતસ્વરૂપ પયાગય, કહે છે કે એ ક્ષાનયકભાવ એક સમયિી પયાગય છે. એિે અમે અહીં 
નવભાવસ્વભાવ કહીએ છીએ. આહાહા..! હજી તો મહાવ્રતિા પરરણામિે નવભાવ માિતા એિે પરસેવા 
ઉતરી જાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એિે અહીં તો કહે છે કે ક્ષાનયકભાવ નવભાવસ્વભાવ છે. સાાંભળ! 

જે એક સમયિી પયાગયિી દશાિુાં વણગિ છે... પાંચાબસ્તકાયમાાં આવે છેિે? કમગ નવિા ચાર ભાવ 

િ હોય. એમ આવે છે. ઓલુાં નિનમત્ત છેિે નિનમત્ત? ઉદયમાાં કમગિુાં નિનમત્ત છે. છે પોતાથી ઉદય હોં! 
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અિે ક્ષાનયક, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ પણ કમગિા અભાવિી અપેક્ષાવાળી પયાગય છે. નિરપેક્ષ નિકાળી 
પરમભાવમાાં એ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

શ્રોતા :- બાત િયી લર્તી હૈ. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- લર્તી હૈ? લર્ત હૈ? સુિી િહીં િ કભી. િવી લાર્ે છે એિે. જુઓ શુાં કહે 
છે?  

‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા...’ સ્વરૂપ તો ચારિુાં કહેવુાં છે ભાવમાાં, પણ એ  ‘દ્વારા 
પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ આહાહા..! આ લખયુાં છે અત્યારિુાં છે? સોિર્ઢિુાં છે આ? આ 

િથી સમજતા, વાાંચતા િથી આવડતુાં, સમજતા િથી આવડતુાં. અિે જયાાં મૂળ વાત આવે, એ..  
સોિર્ઢવાળાિી વાત છે. આહાહા..! 

કહે છે, ટીકા છેિે જુઓ! ‘ितणुाां निभािस्वभािाना ं स्वरूपकथनद्वारेण 
पिंमभािस्वरूपाख्यानमतेत।्’ આહાહા..! ૪૧મી ર્ાથામાાં પદ્મપ્રભમલિારીદેવ મહાસાંત મુનિ છે 
એમિા મુખમાાંથી આર્મ ઝરે છે. એમાાં અાંદર છે લખાણ. આ પરમાર્મ ઝરે છે. આહાહા..! જુઓ! એ 

મુનિિે પણ માિતા િથી અત્યારે કેટલાક. આ ટીકાિે.. ટીકાિે.. છેિે, સાાંભળ્યુાં છે તમે? એ રતિચાંદજી 

મુખત્યાર છે. કારણ કે આ સમજવા જાય તો એિુાં એકેય રહેતુાં િથી. એટલે એિી ટીકા પણ રદ્દ. 
આચાયોિુાં ..... 

શ્રોતા :- મુનિિુાં િ ચાલે? 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- મુનિ કહે છે કે પાંચ મહાવ્રત નવકલ્પો છે અિે અાંદરમાાં નિનવગકારી પરરણનત છે. 
માથે કહ્ુાં િે? હુાં આ પદિે અિુભવુાં છુાં. મુનિિી દશાિે યોગ્ય અિુભવ છે. આર્મચક્ષુ છે નસદ્ધાાંત, 
મહાપરમેશ્વર પદ છે એ. સમજાય છે? આર્ળ તો કહ્ુાં છે એમાાં. અરે..! આવા મુનિમાાં અિે 
કેવળજ્ઞાિીમાાં ફેર માિે આપણે જડ છીએ. એમ લખયુાં છે. એક છેિે કળશ? કેટલામો કળશ છે? એઇ..! 
તયાાંક લખયુાં હોયિે. આ તો પાછા ફેરફાર થઈ જાયિે? આ પુસ્તક બીજુાં છે. પરમઆવશ્યક? એ આવ્યુાં 
લ્યો, એ આવ્યુાં. ૨૯૬ પાિે છે. ૨૯૬ પાિુાં છે નિયમસાર. જુઓ! એિો પહેલો ૨૫૩ કળશ છે. 

‘સવગજ્ઞ-વીતરાર્માાં અિે આ સ્વવશ યોર્ીમાાં તયારેય કાાંઈ પણ ભેદ િથી;...’ છે? પ્રાણભાઈ! 
સૂઝે છે કાચમાાં કે િનહ બરાબર? તમિે કહુાં છુાં. છે.  

(अनषु्टभु) 
सिवज्ञिीतरागस्य      स्विशस्यास्य       योनगनः। 
न कामनप नभदा ंक्वानप ता ंनिद्मो हा जडा ियम।्।२५३।। 

અહો..! મુનિ, જેિી દશા િણ કર્ાયિા અભાવિી વતે છે. અહો..! મુનિ! લોકો કહે છે કે મુનિિી 
નિાંદા કરે છે. અરે..! ભર્વાિ! મુનિિી નિાંદા હોય? બાપા! ભાઈ! તિે ખબર િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? મુનિ 
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તો પરમેશ્વર છે, બાપા! પણ મુનિ હોય એ િે? મુનિ િ હોય એિે મુનિ કહેવા અિે એિે માટે કહેવુાં કે 
અરે..! આ અમિે માિે િનહ. 

કહે છે, ‘સવગજ્ઞ-વીતરાર્માાં અિે સ્વવશ યોર્ી...’ મુનિ હોં! મુનિિી વાત છે. ચોથા, પાાંચમાિી 
અહીં િથી. આ ‘સ્વવશ યોર્ીમાાં તયારેય કાાંઈપણ ભેદ િથી;...’ સમજાણુાં કાાંઈ? ‘છતાાં...’ શુાં કહે છે? 

‘અરેરે..! આપણે જડ છીએ...’ પોતાિે ભેળવીિે િાખી વાત. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ 

આત્મા અાંતરમાાં અતીનન્િય આિાંદિો સાર્ર છે. એિી દશામાાં ભલે પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો રાર્ારદ 

હો, એ તો નવપરીત ઝેર જેવા ભાવ છે. અાંતરિુાં એિુાં કાયમી અસલી સ્વરૂપ ભર્વાિ ધ્રુવ આત્મા, એમાાં 
તો અતીનન્િય આિાંદ પડ્યો (છે). એિે કોઈ રદ’ ખબર િથી, એિે કોઈ રદ’ નવશ્વાસ િથી. અિારદિો મૂઢ 

થયેલો જીવ એિે પોતાિી જાતમાાં કેવડી ચીજ છે એિી ખબર િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? 

અહીં કહે છે કે અરે..! સવગજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા અિે સાંત.. આવા સાંત હોં! જેણે આત્માિા 
આિાંદિા ખજાિા ખોલ્યા છે, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ રાર્ છે એ મારા એવી એકત્વબુનદ્ધમાાં જેણે ખજાિાિે 
તાળા માયાગ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ આત્મા સબચચદાિાંદસ્વરૂપ સત્–શાશ્વત (જ્ઞાિ િે) આિાંદિો 
કાંદ ભર્વાિ, એમાાં આ નવકલ્પો પુણ્ય-પાપિા, શુભ-અશુભ રાર્ આરદિા, એિે મારો સ્વભાવ અિે 
આ બે એક છીએ એવી જે માન્યતા એણે નમથ્યાત્વિા ત્યાાં તાળા માયાગ છે અાંદર. ચૈતન્યિે ખોલવાિા 
ખજાિાિી એિે અજ્ઞાિીિે ખબર િથી. મૂળચાંદભાઈ! આહાહા..! 

જેણે ભર્વાિ આત્મા અાંદર મહા નચદાિાંદમૂનતગ, એિે ખોલીિે, રાર્ સાથે એકત્વબુનદ્ધ છોડીિે, 
સ્વભાવ સાથે એકત્વ કરીિે ખોલ–એણે ખજાિા પ્રર્ટ કયાગ છે. એવા જે સાંતો, મુનિઓ અિે સવગજ્ઞ 

વીતરાર્માાં, અરેરે..! જડ છે (કે જે) જુદાઈ માિે છે, કહે છે. છે એમાાં? આહાહા..! રાર્ અિે પુણ્ય-પાપિા 
ભાવ એ તો પરાિીિ દુુઃખી પ્રાણી પામર છે. સમજાય છે? શરીર મારા, પૈસા મારા, િૂળ મારા, પરમાાં 
સુખ છે—એ માન્યતા તો એિી પરાિીિતાિી, ભ્રમણાિી, અજ્ઞાિીિી માન્યતા છે. એ પ્રાણી પામર છે. 
ચાહે તો રાજા હોય કે ચાહે તો દેવ હો. અબજોપનત હો, પણ એ બભખારી અિે પામર છે. એિે પોતાિી 
નિજસાંપદાિી ખબર િથી. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ભર્વાિ આત્મા... કહે છે કે સાંતો.. આવા સાંત હોં! યોર્ીઓ. આવા સાંત કીિા એવા. સ્વવશ– 

અાંદર આિાંદમાાં વશ થઈ ર્યા છે. આહાહા..! એ પુણ્ય-પાપિા રાર્િા તાબે થતાાં િથી. પરમાાં સુખ છે 
એવી બુનદ્ધિી તો ર્ાંિ િથી રહી ત્યાાં હવે. એવા િમાગત્મા–સાંતોમાાં અિે વીતરાર્ી કેવળજ્ઞાિીમાાં ફેર 

માિે (એ) જડ છે કહે છે. જડ છો? તિે ભાિ િથી? ચૈતન્ય ઝળહળી ઉઠ્યો છે અાંદરથી. જ્ઞાિાિાંદિો 
સાર્ર ભર્વાિ ઉછળીિે પોતાિી વતગમાિ દશામાાં વીતરાર્તા જેિે પરરણમી છે એવા સાંતો અિે 
વીતરાર્ ભર્વાિ—એમાાં ફેર શુાં તિે લાર્ે છે? એય...! આહાહા..! 

કહે છે કે આવો આત્મા, એમાાં ચાર નવભાવસ્વભાવ િથી. આહાહા..! ભારે આકરી વાત! શરીર-
બરીર તો િથી. આ તો માટી, જડ છે, િૂળ છે. આ તો અજીવતત્વ છે. પરમાણુથી બિેલુાં ઢીંર્લુાં ફૂ.. થઈિે 
રાખમાાં ઊડી જશે. આટલી રાખેય િનહ થાય. પવિ આવે તો ઊડી જાય. એ તો જડ છે, એ તયાાં આત્મા 
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હતો? સાાંભળિે! પણ અાંદરમાાં પુણ્ય અિે પાપિા, દયા, દાિ, વ્રતિા અિે કામ, િોિિા, ભોર્િા 
આરદિા પરરણામ થાય, એ પણ નવકાર અિે મેલ અિે ઝેર છે. આહાહા..! એિાથી બભન્ન ભર્વાિ છે 
એમાાં ચાર પયાગયો િથી એમ કહે છે. રાર્ પણ િથી અિે ક્ષાનયકભાવ પણ િથી. એમ કહીિે 
પરમસ્વભાવભાવ, પરમસ્વભાવી વસ્તુ ચૈતન્યદળ સત્ નિત્ય ધ્રુવ એિી િનષ્ટ કરાવવા, આવો આત્મા 
છે એમ વણગવીિે એિે સમ્યગ્દશગિ કરાવવાિો હેતુ છે.  

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર. ૪૧મી ગાથાિી ટીકા. જરી આ અનિકાર અપૂવવ છે. અહીંયાાં કહે 
છે કે ‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ કહો, શેઠી! 
પારરણાનમકભાવિુાં કથિ છે. શેઠીકા પ્રશ્ન થા િ? પારરણાનમકભાવ એટલે? એ િીચે કહેશે. અાંદરમાાં 
ખુલાસો આપશે. સમજાય છે? પારરણાનમકભાવિુાં પરરણામી.... ભાષા છેિે? ‘પરરણામે જે ભાવ હોય 

તે પારરણાનમકભાવ છે.’ એ આવશે. આ તો પારરણાનમક એટલે શુાં? પહેલા પેરેગ્રાફિો છેલ્લો શબ્દ છે. 
છે શેઠી? પહેલા પેરેગ્રાફિી ચોથી લીટીિુાં છેલ્લુાં. ‘પરરણામે જે ભાવ હોય તે પારરણાનમકભાવ છે.’ એ 

ગાથામાાં. છે? હાથ આવયુાં?  

‘પરરણામે જે ભાવ...’ પરરણામ એટલે? સહજ સ્વભાવ, પરરણાનમક સ્વભાવ. જેિે કોઈ કમવિા 
નિનમત્તિા સદ્ભાવિી કે અસદ્ભાવિી અપેક્ષા િથી. સહજસ્વરૂપ નિત્યાિાંદ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાિ, કાયમી 
અસલી સ્વભાવ, એિે પરરણામે ભાવ હોય તે પારરણાનમકભાવ કહેવામાાં આવે છે. એ ભાવિી દ્રનિ 

કરતાાં, એિો આશ્રય કરતાાં સમ્યગ્દશવિ, જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર... આ મોક્ષમાગવ છેિે? મોક્ષિો માગવ 
નિયમસાર છે. એ મોક્ષિો માગવ, પરમસ્વભાવ એકરૂપ પરરણામે સહજસ્વભાવરૂપ ભાવ, એિે આશ્રયે 
સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એથી કહે છે, ‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ 
હવે ‘કમોિા ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પયાવય–અવસ્થા. જેમાાં... િીચે છે અથવ જુઓ. કમવિા 
ક્ષયમાાં. ‘કમવિા ક્ષયમાાં; કમોિા ક્ષયિા સદ્ભાવમાાં.’ સદ્ભાવ એટલે હયાતીમાાં.  ‘(વયવહારે કમોિા 
ક્ષયિી અપેક્ષા જીવિા જે ભાવમાાં આવે તે ક્ષાનયકભાવ છે.)’ શુાં કહે છે? આત્મામાાં ક્ષાનયકભાવ એક 

સમયિી પયાવય છે. એ પ્રગટે ત્યારે એિે વયવહારે કમવ નિનમત્ત જે છે એિા ક્ષયિી અપેક્ષા જેમાાં 
નિનમત્તપણે છે, તેિે ક્ષાનયકભાવિી પયાવય-ભાવ-અવસ્થા કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે 
ઝીણી વાતુાં છે.  

આ છે ખરો, એમ બતાવવુાં છે. એ છે. જેમાાં કમવિા અભાવિી.. ક્ષય એટલે અભાવિી, જેમાાં 
નિનમત્ત અભાવિી અપેક્ષા આવે એવી એક પયાવય આત્મામાાં (હોય છે). ક્ષાનયકભાવિા કેવળજ્ઞાિ, 
કેવળદશવિ ભેદ આવશે. એ એક સમયિી ક્ષાનયક શુદ્ધ પૂણવ પયાવય છે.  એ પણ અહીંયાાં આવરણસાંયુક્ત 

કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એમાાંિે એમાાં છે, જુઓ! પાછળ છે. એ ચાર ભાવ આવરણસાંયુક્ત 

છે.. આવરણસાંયુક્ત છે. ૮૫ પાિે છે. આવરણસાંયુક્ત એટલે કે જેમાાં કમવિા–નિનમત્તિા ક્ષયિી અપેક્ષા 
છે એ અપેક્ષાએ તેિે આવરણવાળો કહેવામાાં આવે છે. ઝીણી વાત છે. કીિી હતીિે?  

ભાદરવા સુદ ૩, રવવવાર, તા. ૧૪-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, પ્રવચન-૬ 
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વસ્તુ ભગવાિ આત્મા પરમસ્વભાવ, જેિો અતીનન્દ્રય આિાંદ પરમભાવસ્વભાવ એવો અિારદ-
અિાંત આત્માિો સ્વભાવ છે, એ નિત્ય સ્વભાવ છે, એ નિત્ય છે તેિે અહીં શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવે છે. 
એ શુદ્ધભાવમાાં, વતવમાિ પયાવયમાાં–અવસ્થામાાં.. જે અવસ્થામાાં કમવિા અભાવિી–ક્ષયિી–િાશિી 
વયવહાર તરીકે નિનમત્ત તરીકે અપેક્ષા આવે, તે પયાવયિે અહીંયાાં ક્ષાનયકભાવ કહે છે અિે તેથી તેિે 
આવરણવાળો એમ કહે છે. ઓલી નિનમત્તિી અપેક્ષા આવીિે? એમ. આવરણ હતુાં એિો અભાવ થયો, 
પણ આવરણિો અભાવ થયો એટલી અપેક્ષા કેવળજ્ઞાિિી પયાવયમાાં, કેવળદશવિિી પયાવયમાાં એટલી 
અપેક્ષા આવે છે માટે તે ભાવ આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? 

 ‘કમોિા ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પયાવય-અવસ્થા. દ્રવયિે પણ ભાવ કહેવામાાં આવે, 
ગુણિે પણ ભાવ કહેવામાાં આવે અિે વતવમાિ પયાવયિે પણ ભાવ કહેવામાાં આવે. જયાાં જેિે લાગુ પડે 
ત્યાાં તેિે સમજવુાં. અહીં ભાવ પયાવયિી અપેક્ષાએ છે. ભગવાિ આત્મા પરમસ્વભાવી ભગવાિ, એિી 
દશા િામ હાલતમાાં કેવળજ્ઞાિાવરણીય પ્રકૃનત એિો અભાવ.. અભાવ છે. એટલી સદ્ભાવતા એિી 
આવી, એવી જે કેવળજ્ઞાિિી પયાવય એ ક્ષાનયકભાવે છે, પણ એ આશ્રય કરવાલાયક િથી. છદ્મસ્થિે 
તો છે િનહ, પણ છતાાં કેવળજ્ઞાિિી ક્ષાનયક પયાવય એ પણ જીવિે.... એક સમયિી દશા છે એ.  

કેવળજ્ઞાિ પણ આત્મામાાં એક સમય જ રહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? બીજે સમયે કેવળજ્ઞાિ બીજુાં, 
ત્રીજે સમયે ત્રીજુાં. કેમકે એ પયાવય છે અિે પયાવય છે એટલે એક સમયે તો ક્ષય–િાશ થયા નવિા રહે 
િનહ. ભલે એવુાં િે એવુાં કેવળજ્ઞાિ બીજે સમયે થાય, છતાાં એિી નસ્થનત તો એક સમયિી જ છે. સેકન્ડિા 
અસાંખ્ય ભાગ–એક સમય એિી નસ્થનત છે. માટે તે આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! અિે નત્રકાળ 

જેિી નસ્થનત છે (એવુાં) નિત્યાિાંદ ધ્રુવ વજ્રબબાંબ, જે જ્ઞાિ, દશવિ આરદ અિાંત ગુણ–શબક્તિુાં ધ્રુવ તત્વ, 
એવો જે નત્રકાળી સ્વભાવભાવ એ આશ્રય કરવાલાયક, િજર કરવાલાયક, અવલાંબિ કરવા લાયક... 
સમજાય છે કાાંઈ? એ પરમસ્વભાવભાવ છે. એિી અપેક્ષાએ ક્ષાનયકભાવ પણ અપરમભાવ કહેવામાાં 
આવે છે. એ પરમભાવ િનહ. બલુભાઈ! ઝીણુાં છે આ. એમિે એમ પકડાય એવુાં િથી. આ નિયમસાર 

આવયુાં છે.  

શ્રોતા :- પકડાય એવુાં... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- પકડાય એવુાં જ થાય છે આ. પણ હવે એિે મગજમાાં કામ આવવુાં જોઈએિે?  

આ આત્મા... શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ પયાવયિી અહીં વાત િથી. એ માથે છેિે શુદ્ધભાવ 

અનિકાર? શુદ્ધભાવ નત્રકાળ ધ્રુવ એિો જ અનિકાર, સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર માટે એિો જ આશ્રય 

અિે અનિકાર છે. બીજાિો અનિકાર િથી. િટુભાઈ! સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  જેિે મોક્ષમાગવ પ્રગટ 
કરવો છે, જેિે અિાંત કાળમાાં િનહ થયેલી આત્મજ્ઞાિ કળા મોક્ષિા કારણરૂપ પ્રગટ કરવી છે, એિે તો 
નત્રકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ સ્વભાવિો જ આશ્રય લેવો પડશે. એ નવિા એ પયાવય પ્રગટ થશે િનહ. કહો, 
મૂળચાંદભાઈ! અહીં તો હજી ક્યાાંકિુાં ક્યાાંક ચાલે છે. દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્ત, આ કરો... આ કરો... આ 
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કરો. એ તો ઉદયભાવમાાં આવી ગયુાં. અહીં તો ક્ષાનયકભાવિી પયાવય આશ્રય કરવાલાયક િથી, તો 
વળી ઉદયભાવિી રાગિી રિયા એ તો આલાંબિ કરવાલાયક િથી જ. એ તો નવભાવ અિે નવકાર છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? એ ક્ષાનયકભાવ છે. 

‘કમવિા ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય તે ક્ષાયોપશનમકભાવ છે,...’ હવે એથી ઓછો નવકાસ. આ પૂણવ 
નવકાસ છે. ક્ષાનયકભાવ આત્માિી પયાવયમાાં-અવસ્થામાાં પૂણવ નવકાસ છે. પણ છે એ એક સમયિી 
અવસ્થા. માટે સમ્યગ્દશવિ જેિે પ્રગટ કરવુાં હોય એિે તો નત્રકાળી પરમસ્વભાવિુાં જ અવલાંબિ અિે 
આશ્રય કરવો જોઈએ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- કહ્ુાં િે. આયેગા, દેખો.  

હવે ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય એટલે જે આત્માિી જ્ઞાિ, દશવિ, વીયવિી, શ્રદ્ધાિી અવસ્થાિા 
નવકાસમાાં જેિે કમવિા નિનમત્તિો અાંશે ક્ષયોપશમ હોય, એવી જેમાાં અપેક્ષા હોય એ દશાિે 
ક્ષયોપશમદશા કહે છે. એ ક્ષયોપશમદશાિી પયાવય પણ િમીિે માટે આશ્રય કરવાલાયક િથી. 
સમજાણુાં કાાંઈ? િમીજીવિે—જેિે િમવ કરવો છે અિે િમવ િથી ત્યાાં પયાવયમાાં િમવ(રૂપ)પરરણમિ કરવુાં 
છે એવા િમી જીવિે—તો એ નત્રકાળી પરમસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એિો આશ્રય લીિે જ િમવિી દશા 
પ્રગટ થાય છે. એ ક્ષયોપશમભાવ થયો. 

‘કમોિા ઉદયે જે ભાવ હોય તે ઔદનયકભાવ છે.’ રાગ, દ્વેષ, ગનત. એિો આવશે ખુલાસો. દયા, 
દાિ, વ્રત, ભબક્તિા ભાવ એ ઉદયભાવ છે. કેમકે કમવિા ઉદયિી જેમાાં નિનમત્તતા છે. ઉદય થાય છે 
પોતાથી, પણ જેમાાં કમવિા પાકિા નિનમત્તતાિી અપેક્ષા છે એવો જે દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્ત, પૂજા, કામ, 
િોિ, નમથ્યાત્વ, અજ્ઞાિ, રાગ, દ્વેષ—એ બિા ભાવિે ઉદયભાવિી નવકારી અવસ્થા-પયાવય (કહેવામાાં 
આવે) છે. એમ પહેલુાં નસદ્ધ કરે છે કે એ છે. એ છે, પણ િમીજીવિે િમવ કરવા માટે એ ઉદયભાવ આશ્રય 

કરવાલાયક િથી. એ શુભભાવ દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્તિા પરરણામ પણ આશ્રય કરવાલાયક િથી. 
એમ કહે છે. આહાહા..!  

શ્રોતા :- એ શરૂઆતમાાં... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- શરૂઆતમાાં જ પરમપારરણાનમકભાવિો આશ્રય પહલે િાંબરે અિે પહેલે 
શરૂઆતે (હોય છે), અહીં એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, અનવિાશી 
છે. 'આત્મા દ્રવયે નિત્ય છે', આવે છેિે? 'પયાવયે પલટાય.' શરીરારદિી બીજી વાત તો એિે ઘરે રહી. 
પોતે ભગવાિ આત્મા દ્રવયે એટલે વસ્તુએ–તત્વે અિારદ-અિાંત નિત્ય છે. અવસ્થા બદલે છે–પયાવય 

બદલે છે. એિા પયાવયમાાં પણ જે પુણ્યિો, દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્તિો ભાવ (થાય) એિે અહીંયાાં 
ઉદયભાવ, નિનમત્તિી અપેક્ષાએ એિે ઉદય કહ્ો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

શ્રોતા :- વ્રત િે મહાવ્રત શેમાાં આવતા હશે? 
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પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મહાવ્રત-બહાવ્રત શેમાાં આવતા હશે? કીિુાંિે આમાાં. ઉદયભાવમાાં. સમજાણુાં 
કાાંઈ? દેવીલાલજી! મહાવ્રત, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ શેમાાં ભાવ આવતા હશે? છ આવશ્યક કરે, લોંચ કરે, 
એક વખત આહાર કરે, ઉભા ઉભા આહાર કરે—એવા અઠ્યાવીશ મૂળગુણ િથી આવતા મુનિિે? પણ 

કહે છે કે એ તો નવકલ્પ છે, ભાઈ! એ રાગ છે. એ રાગ મૂળ તો એક પયાવયમાાં છે એમ વયવહારે બતાવયુાં 
છે. મૂળગુણ તો અિાંત જ્ઞાિ, દશવિ, આિાંદિો કાંદ એ આત્મા મૂળગુણ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો 
અસદ્ભુત વયવહારિયિો નવષય કરીિે એ ભૂનમકામાાં આવા જ પ્રકારિા નવકલ્પિી મયાવદા હોય છે એમ 

બતાવવા એિે અસદ્ભુત વયવહારિયથી એિે મૂળગુણ કહ્ા છે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- પયાવય અસદ્ભુત? 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- રાગ છેિે. 

શ્રોતા :- .. મૂળગુણ? 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મૂળગુણ તો નત્રકાળી ધ્રુવ જ્ઞાિાિાંદ તે મૂળગુણ છે. સદ્ભૂત વયવહારિયે 
અાંદરમાાં સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર કે કેવળજ્ઞાિ થાય તે મૂળગુણ છે, સદ્ભુતવયવહારે. અસદ્ભુતે 
(શુભ)રાગ (મૂળગુણ છે) અિે પરમ નિશ્ચયમાાં ભગવાિ આત્મા અિાંત જ્ઞાિ, દશવિ, આિાંદિી ખાણ 

ધ્રુવ જે છે એ મૂનળયુાં છે, એિે મૂળગુણ કહેવામાાં આવે છે. સ્વરૂપચાંદભાઈ! આવુાં તો ક્યાાંય સાાંભળ્ુાં 
િનહ હોય ઓલામાાં વાડામાાં પણ, કેટલા વષવ ગયા. હેરાિ કરી િાખ્યા લોકોિે બબચારાિે. એિે સાાંભળવા 
પણ મળે િનહ સાચુાં, એ કે રદ’ સમજે? કે રદ’ નવચારે? કે રદ’ રુનચ કરે અિે કે રદ’ સ્વભાવ તરફ ઢળે? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- આમ કરો, આ કરો... આ કરો... અાંદર. એ કયુું આવી રિયાઓ એટલે 
ઓહોહો..! વિી ગયો. નમથ્યાત્વમાાં વધ્યો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

ત્રણ લોકિો િાથ વજ્રબબાંબ ધ્રુવ ચૈતન્યપ્રભુ, જેમાાં તો અિાંત... અિાંત... અિાંત... અિાંત... જ્ઞાિ, 
દશવિ, આિાંદ એવી અિાંતી પયાવયિા થોક પડ્યા છે એમાાં. ધ્રુવપણે, નિત્યપણે, સદ્રશ્યપણે, સામાન્યપણે 
એવો પરમસ્વભાવભાવ એિે પારરણાનમકભાવ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘કમોિા ઉપશમે જે ભાવ હોય તે ઔપશનમકભાવ છે.’ કમવિા ઠરવાથી, પાણીમાાં જેમ મેલ હેઠે 
બેસી જાય એમ કમવ બેસી જાય અિે એવી પયાવય જેમાાં થાય એમાાં કમવિા ઉપશમિી અપેક્ષા આવે છે 
તે પયાવયિે ઉપશમભાવ (કહે છે). ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ હવે આવયો. શેઠી! ‘સકળ 

કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એ પણ એક નિનમત્તિી અપેક્ષા કરી. ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત એવો, 
પરરણામે જે ભાવ હોય...’ એટલે કે કમવ ઉપાનિ શબ્દે? કમવિી હયાતી પણ િનહ અિે કમવિી અહયાતી 
એ પણ એક ઉપાનિ છે એમ કહે છે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 
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પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં કહીએ છીએિે. કહીએ, જવા િનહ દઈએ. 

ભગવાિ આત્મા પૂણાવિાંદિો િાથ પ્રભુ ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્ય વસ્તુ છે.. નિત્ય વસ્તુ છે.. સત્ નિત્ય 

વસ્તુ છે. એ ચીજિે કમવિા નિનમત્તિી હયાતીિી ઉપાનિ તે (છે) પણ એિા અભાવિી પણ એક ઉપાનિ 

છે. એમ કહે છે. આહાહા..! અભાવરૂપ ઉપાનિ પણ જેમાાં િથી એમ કહે છે. િવિીતભાઈ! કમવિો જેમાાં 
અભાવ આવે એ પણ એક પયાવય થઈ, ત્યારે અભાવ થયો. વસ્તુમાાં તો કમવિા સદ્ભાવ અિે અભાવિી 
અપેક્ષા છે જ િનહ. અભાવ ક્યાાં કરવો હતો? કોિો? અભાવ કોિો થવો? એ તો વસ્તુ છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ?  

ભગવાિ આત્મા પૂણવ સ્વરૂપ... પૂણું ઈદાં ધ્રુવ. કહે છે કે એવો જે ભાવ–એવો જે સ્વભાવ જેિે 
અહીંયાાં શુદ્ધભાવ કહ્ો, એિે કમવિો ઉદય નિનમત્ત છે માટે અહીં ભાવ થયો... થાય ભલે પોતાથી. અિે 
એિો અભાવ થયો માટે ભાવ થયો એ તો ક્ષાનયક, ઉપશમમાાં જાય છે. કમવિો અભાવ થયો અિે અહીંયાાં 
પુરુષાથવ છે એવી જાતિો, ત્યારે તેિે ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અિે ક્ષાનયક એ દશામાાં જાય છે એ વાત. પણ 

આ આત્માિો નત્રકાળીભાવ સ્વભાવ છે એમાાં તો કમવિો અભાવ એટલી એક ઉપાનિ પણ એિે લાગુ 
પડતી િથી. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- છે જ િનહ પણ એમાાં. કમવિુાં નિનમત્તપણુાં પણ િથી અિે નિનમત્તિો અભાવ... 
એ તો પયાવયમાાં નિનમત્તિો અભાવ લાગુ પડે છે. વસ્તુિે લાગુ પડતો િથી. આહાહા..! પાંરડતજી! આ તો 
અલૌરકક વાત છે. આહાહા..!  

એવો ભગવાિ જ્ઞાિ, દશવિ, આિાંદથી ધ્રુવરૂપે.. ધ્રુવ.. ધ્રુવ એટલે નિત્ય શબક્તિો નપાંડ જે છે એેિે 
તો જ્ઞાિાવરણીયકમવિો અભાવ થયો એમ કહેવુાં એ પણ એક ઉપાનિ છે. એવી ઉપાનિ જે વસ્તુમાાં છે 
િનહ. આહાહા..! એકાાંત નિરપેક્ષ. હજી તો રાડુાં બહારમાાં પાડે છે. આમ કરવુાં, આ કયુું, આ કરે તો થાશે. 
અરે..! ભાઈ! અહીં તો પ્રભુ બબરાજે છેિે મહાપ્રભુ. એક સમયિી ક્ષાનયક પયાવય પણ વયવહાર આત્મા 
છે. આહાહા..! કેવળજ્ઞાિિી પયાવય, કેવળદશવિિી પયાવય, કેવળી ભગવાિિી નિમવળ પૂણવ પયાવય એ 

પણ વયવહાર આત્મા છે, નિશ્ચયમાાં એ છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? આ તો અલૌરકક માગવિી 
રીત છે. સમજાણુાં? ધ્રુવ ભગવાિ આત્મા જેિે, કહે છે કે કમવિા અભાવિી પણ અપેક્ષા પયાવયમાાં લાગુ 
પડે, દ્રવયિે લાગુ પડતી િથી. 

શુાં કીિુાં? ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એટલે? કે કમવિુાં નિનમત્તપણુાં છે એ ઉપાનિ છે અિે 
નિનમત્તિો અભાવ થવો એ પણ એક .... અપેક્ષાએ ઉપાનિ છે. વસ્તુ જે નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ પરમ 

કારણપ્રભુ, જેમાાં અિાંતા અિાંતા નસદ્ધિી પયાવયો પડી છે એવો ધ્રુવ સ્વભાવ, તેિે કમવિા અભાવિી પણ 

જયાાં અપેક્ષા િથી. કે ભાઈ! કમવિો અભાવ હોય અિે અહીં પયાવયમાાં પુરુષાથવથી ક્ષાનયકભાવ થાય 

એવી અપેક્ષા નત્રકાળીભાવમાાં છે િનહ. િન્નાલાલજી! ભારે માગવ ભાઈ! આહાહા..! આવો માગવ 
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વીતરાગિો સવવજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્ો. પણ લોકો ક્યાાંય ગોથા ખાય, મળે િનહ, મળે િનહ. ક્યાાંક િે ક્યાાંક 

ઊંિુાં મળે.  

સકળ કમોિી... આઠેય કમોિા અભાવિી પણ જેમાાં અપેક્ષા િથી એમ કહે છે. કારણ કે એ તો 
વસ્તુ છે એ છે. એમાાં અભાવ અિે સદ્ભાવિી અપેક્ષા તો પયાવયમાાં લાગુ પડે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! 
અરે..! જેિા જ્ઞાિમાાં પણ શુાં ચીજ છે અિે કઈ રીતે છે? એ સમજમાાં પણ િ આવે, તો એ સ્વભાવ તરફ 

ઢળે શી રીતે? એિા સ્વભાવિુાં એિે માહાત્મ્ય શી રીતે આવે? સમજાય છે કાાંઈ? શાસ્ત્ર ભણી ભણીિે 
ગોખે. ગોખીિે આિુાં આમ થાય િે આિુાં આમ થાય. ભાઈ! તિે તારો ભગવાિ પૂણવ પ્રભુ... દ્રવયાનથવકિય 

એટલે દ્રવય જેિો નવષય છે એવો દ્રવયાનથવકિય, એિો જે ધ્યેય, નવષય ધ્રુવ, કહે છે કે એિે તો કમવિો 
અભાવ નિનમત્તરૂપે હોં, વયવહારરૂપે..., કમવિો અભાવ તો પરદ્રવય છેિે? એટલે પરદ્રવય છે એટલે 
વયવહારે એિો અભાવ. નિશ્ચયમાાં તો અાંદરમાાં અશુદ્ધપણાિા પયાવયિો અભાવ થઈ અિે શુદ્ધપણુાં પ્રગટે 
પયાવયમાાં, એ પોતાિે કારણે. એમાાં કમવિા અભાવિુાં નિનમત્તપણુાં આવે, કહે છે કે એ વસ્તુિા સ્વભાવમાાં 
અભાવ અિે સદ્ભાવિી અપેક્ષા છે િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે ઝીણી વાત. આવા મોટા રદવસમાાં આવી 
વાત! મોટા રદ’માાં સારી િ આવે તો કે રદ’ આવે? તે રદ’ આવે, માાંડ ભેગા થાય. ભાઈ! તારે કરવુાં આ 

પડશે. આ કયાવ નવિા ક્યાાંય સુખ અિે િમવિો માગવ િનહ થાય. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોતા :- .... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- હજી વાત ચાલે છેિે. ચાલે છે હજી. એ આખી ગાથા જ એવી છે. બિી ગાથાઓ 

એવી છે. 

સકળકમવ... ઓલા ચાર વાત કરીિે ચાર ભાવિી. ક્ષાનયક, ક્ષયોપશમ, ઉદય અિે ઉપશમ. ... 
પછી લીિો. આ સકળ કમવિી અપેક્ષા, એટલે કમવ છે એિી તો વાત િનહ. પણ કમવિો અભાવ, એવો 
વયવહારે લાગુ પડે જેિે અપેક્ષા. વયવહારે. નિશ્ચયથી તો પોતાિી નિમવળ પયાવય પ્રગટે છે, ત્યારે ત્યાાં 
કમવિો અભાવ કમવમાાં એિે કારણે થાય છે. પણ એ તો વતવમાિ પયાવય–અવસ્થાિે એ વયવહાર લાગુ 
પડે છે. સમજાય છે? ભગવાિ શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમસ્વભાવ ભગવાિ, જેિે કારણજીવ કહીએ, 
કારણજીવ, કારણપરમાત્મા. પરમપારરણાનમકભાવ. આ શુદ્ધભાવ અનિકાર તે. એ શુદ્ધભાવિે કમવિા 
અભાવિી પણ અપેક્ષા િથી. એ તો એમિે એમ પડ્યો છે, પ્રગટરૂપ ચૈતન્ય આિાંદકાંદ નત્રકાળ પડ્યો છે. 
આહાહા..! કહો, માણેકલાલભાઈ! પયાવય.. પયાવય ક્યાાં ગઈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- આ શુાં કીિુાં? આ શુાં કહે છે? પરરણાનમકભાવોમાાં પરરણાનમકભાવ એ અબસ્ત 

વાત આવી. શુાં આવી આ? ઓલી તો અપેક્ષા કરી. એ તો સમજાવે છે કે નિનમત્તિો જેમાાં અભાવ પણ 

િથી એવુાં નત્રકાળી અબસ્ત તત્વ. એ તો વાત કરે છે. શુાં કહે છે આ? ધ્યાિ ક્યાાં રાખે છે? ‘પરરણામે જે 

ભાવ હોય તે પરમપારરણાનમકભાવ છે.’ એમ આવયુાં કે િનહ? આ અબસ્ત આવી. સહજપણાિો ભાવ, 
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જેમાાં કમવિા અભાવિી અપેક્ષા િથી એવો સહજપણાિો ભાવ તેિે પરરણાનમકભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યિા 
નિત્યાિાંદ પ્રભુ એિે શુદ્ધભાવ કહેવામાાં આવે છે. અિે એિો આશ્રય લે ત્યારે તેિે સમ્યગ્દશવિ થાય છે. 
િાિામાાં િાિી િમવદશા પણ એિા આશ્રયે થાય, મધ્યમ દશા પણ એિે આશ્રયે થાય, ઉત્કૃિ દશા પણ 

એિે આશ્રયે થાય. એક હોય ત્રણ કાળમાાં... આ માગવ છે. દુનિયા માિે, િ માિે િે કોઈ બીજા તકવ અિે 
કુતકવ કરીિે કહે, પણ એથી માગવ કાાંઈ બીજો થાય એવો  િથી. સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એમ કીિુાંિે અહીં તો? હવે અબસ્તરૂપે શુાં? ‘પરરણામે જે ભાવ 

હોય તે પારરણાનમકભાવ...’ એમ પાછુાં. પરરણાનમક િનહ, પારરણાનમકભાવ.. પારરણાનમકભાવ છે. ‘આ 

પાાંચ ભાવોમાાં, ઔપશનમકભાવિા બે ભેદ છે,...’ એ તો સાંખ્યા બતાવે છે.  ‘ક્ષાનયકભાવિા િવ ભેદ 

છે, ક્ષાયોપશનમકભાવિા અઢાર ભેદ છે, ઔદનયકભાવિા એકવીશ ભેદ છે, પારરણાનમકભાવિા ત્રણ 

ભેદ છે.’  

‘હવે, ઔપશનમકભાવિા બે ભેદ આ પ્રમાણે છે – ઉપશમસમ્યક્ત્વ અિે ઉપશમચારરત્ર.’ 
ઉપશમ સમ્યક્ ચોથે ગુણસ્થાિેથી તે... સમજાણુાં કાાંઈ? અનગયારમાાં કીિુાં હવે. ઉપશમસમરકતિી 
પયાવય ચોથેથી તે અનગયાર સુિી હોય. અિે ઉપશમ ચારરત્ર એ અનગયારમે હોય. ગુણસ્થાિ સમજાય 

છે? .. િે? પહેલુાં–અપૂવવ ઉપશમસમરકત એ ચોથે ગુણસ્થાિે દ્રવયિા આશ્રયે, દ્રવયમાાં દ્રનિ જતાાં 
ઉપશમ સમરકત પાણીમાાં જેમ મેલ જાય િનહ, પણ મેલ ઠરી જાય, એમ કમવ ઠરી ગયેલા હોય, પોતાિા 
પુરુષાથવિે લઈિે અાંદર ઉપશમભાવ પ્રગટ્યો છે, એમાાં કમવ ઠરે છે એવી એક નિનમત્તિી અપેક્ષા છે. એવુાં 
ઉપશમસમરકત અિે ઉપશમ ચારરત્ર એ અનગયારમે ગુણસ્થાિે હોય. એ પયાવય છે. એવા 
ઉપશમસમરકતિો અિે ઉપશમ ચારરત્રિો પણ િમી જીવિે આશ્રય અિે અવલાંબિ હોતો િથી.  

હવે એમાાં અહીંયાાં ભગવાિિી મૂનતવ અિે દેરાસરિુાં અવલાંબિ ઉથાપવુાં, ભારે આકરુાં પડે 
જગતિે. એય..! સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો સ્વરૂપમાાં ઠરી શકે િનહ ત્યારે કોઈ શુભભાવ હોય છે, ત્યારે 
તેમાાં એ નિનમત્ત કહેવાય છે, કરે ત્યારે. એવા એક નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિિો વયવહાર છે. વળી એક 

ચચાવ આવી ભાઈ! કે નિનમત્ત િૈનમનત્તક સાંબાંિ જે છે એ વયવહાર જ છે એ વાત ખોટી છે. એ મોટો લેખ 

આવયો છે. ભારે પણ... કમવિો નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ છે એ તો નિશ્ચય છે, એમ કહે છે. એવા બે પ્રકાર 

પાડ્યા. એક આવયુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અરે..! ભગવાિ! એક અિે બીજા—બેિો સાંબાંિ થયો એ 

વયવહાર થઈ ગયો. 

અહીં તો એક સમયિી પયાવયિે વયવહાર કહે છે, સાાંભળિે હવે! આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળ 

તો એિે એ સ્થાપવુાં છે કે નિનમત્ત સાંબાંિ નિશ્ચય છે એટલે કમવિો ઉદય હોય એટલે નવકાર થાય, એમ. 
લાકડા ગરી ગયા છેિે. આ કહેવાય તો છે. ભાઈ!, આ તો (સાંવત) ૧૯૭૧િી સાલથી સભામાાં કહેતા. 
સભામાાં હોં! ત્યારે તો આઠમ અિે પાખીિા પોષા થાય એટલે એક કલાક બપોરે... પોષા કયાવ હોયિે. 
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લાઠીિી વાત છે લાઠી. લાઠીમાાં ચોમાસુાં હતુાં કે િનહ? લાઠીવાળા છે કે િનહ કોઈ? એિે ક્યાાં ભાિ હોય 

ત્યાાં?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- શુાં કહ્ુાં એણે કે રદ’ (સાાંભળ્ુાં હતુાં)? ૫૪ વષવ થયા એિે તો. ૭૧િી સાલ. 
૫૪ વષવ થયા. ત્યારે બપોરિા આઠમે કોઈ આવેિે હરગોનવાંદભાઈ િે આ કાિજીભાઈ િે.. આ વીરચાંદ 

કાિજી. કલકત્તામાાં છે િે? એ બિા પોષા કરતા. જાિવજીભાઈ! વીરચાંદભાઈ િનહ? એિા બાપ હતા, 
એિા બાપ હતા. એ આવે, પોષા કરે. આ તમારા દેસાઈ. એય.! જેઠા દેસાઈ. તમારા બાપથી મોટા હતા 
કે િાિા? મોટા એ. એિા કાકાિા દીકરા જેઠાભાઈ િે એ બિા પોષા કરતા આઠમિા. પૂિમ, આઠમ 

અિે અમાસ કરે એ લોકો. ચૌદશ િનહ. સ્થાિવાસી ખરાિે. પછી સવારે વયાખ્યાિ હીરાજી મહારાજ 

(આપતા). હતાિે અમારા ગુરુ. બપોરે એક કલાક (હુાં વાાંચતો), એમાાં મૂકતા હતા આ વાત. ૭૧િી વાત 

છે. 

નવકાર આત્મામાાં થાય, તેમાાં કમવ હોય તો થાય એ વાત છે િનહ. પોતાિે કારણે ... એવો પાઠ છે 
ત્યાાં. ભલે એિે અથવ િહોતો આવડતો. પણ મેં કયો હતો, એિા ઉપરથી કબુલ્યુાં હતુાં  એ લોકોએ. ... 
એવો પાઠ છે. ... છતો છે. છતો સમજાય છે? હયાતીવાળો છે. ... છતો છે, અબસ્ત એટલે છે. ... એટલે 
પુરુષાથવિી પયાવયમાાં, પુરુષાથવિે કારણે નવકાર થાય એવુાં છતાાંપણુાં એમાાં છે, એવો પાઠ છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? અિે આત્માિે આ ઉપશમ સમરકત આરદ થાય એ કમવ ઉપશમ થાય તો (થાય), એમ િનહ. એ 

પણ છતો ઉત્પન્ન, .... છતો છે, હયાતીવાળો પુરુષાથવ છે. જે પુરુષાથવ દ્રવયિી ગનત કરે તો એિે ઉપશમ 

સમરકત થાય. એમાાં આમ કમવ થાય િે ઢીંકણુાં થાય તો ઉપશમ સમરકત થાય એમ છે િનહ. આહાહા..! 
રાડ િાખે. સમજાણુાં? ... કહીએિે. એણે એટલુાં બિુાં સાાંભળ્ુાં અિે વાાંચયુાં િ હોય. સમજયાિે? એટલે 
બબચારા... અહીં તો પહેલુાં ભગવતી વાાંચયુાં. શ્વેતાાંબરમાાં ભગવતીસૂત્ર છે. ૧૬ હજાર શ્લોક છે અિે સવા 
લાખ સાંસ્કૃતિી ટીકા છે. સોળ હજાર શ્લોકિુાં ઊંચામાાં ઊંચુાં પુસ્તક એ મોટુાં. અિે એ જયારે વાાંચે ત્યારે 
રૂનપયો રૂનપયો મૂકાવે, સોિામહોર મૂકાવે. શ્વેતાાંબરમાાં સોિામહોર મૂકે .... સાનથયા કરીિે. એવો 
ભગવતીિો મનહમા એ લોકોિે. એ તો ૧૭ વાર ભગવતી વાાંચયુાં હતુાં. ૧૦ અિે ૭. પણ કાાંઈ િ મળે 
એમાાં માલ.  

આ સમયસાર જયાાં આવયુાં હાથમાાં... આાહાહા..! અશરીરીિી વાત છે, કીિુાં, આમાાં. સમજાણુાં 
કાાંઈ? દામોદરશેઠિે કહ્ુાં હતુાં. .... િ કહ્ુાં? .... િ કહ્ુાં? તે રદ’ તો એમાાં હતાિે અમે. આ ચીજ સમયસાર 

છે તે અશરીરી નસદ્ધ કરવાિી વાત છે, કીિુાં આ. સમજાણુાં કાાંઈ? એ (સાંવત) ૧૯૭૮િી વાત છે. ૨૨ િે 
૨૫ - ૪૭ વષવ થયાાં. પહેલુાં જયારે વાાંચયુાં (ત્યારે કહ્ુાં) કે અશરીરીિી ચીજ આ છે, શરીરરનહત થવુાં હોય 

અિે નસદ્ધપદ થવુાં હોય તો આ છે માગવ. સમજાણુાં કાાંઈ? કહો, પન્નાલાલજી! કેટલા વષવ થયાાં? ૪૭ વષવ. 
૪૭ કહેિે તમારે? ૪ અિે ૭.  
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કહે છે કે એ ઉપશમ સમ્યગ્દશવિ નત્રકાળી દ્રવયિા લક્ષે, આશ્રયે પુરુષાથવથી થાય છે. એ દેવ- 
ગુરુિા લક્ષે અિે કષાયિી માંદતાિે લક્ષે ઉપશમસમરકત થતુાં િથી એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણુાં 
કાાંઈ? એમ ઉપશમ ચારરત્ર. પછી ‘ક્ષાનયકભાવિા િવ ભેદ આ પ્રમાણે છે : ક્ષાનયકસમ્યક્ત્વ,...’ છે 

ઓલી કોર? એ ક્ષાનયક સમરકત પયાવય પુરુષાથવથી થાય છે, પણ એ ક્ષાનયકસમરકત ધ્રુવ ચૈતન્ય 

ભગવાિિા અવલાંબે થાય છે. માણસ એમ કહે છેિે? કે ભાઈ! ક્ષાનયક સમરકત તો કેવળી દુગે.. ભાઈ! 
જયાાં સવવજ્ઞ બબરાજતા હોય કે તીથુંકર હોય એિા સમીપમાાં ક્ષાનયક સમરકત થાય. ભોગીભાઈ! વાત 

સાચી. પણ એ સમીપમાાં વયવહારે ક્યારે કહેવાય? કે ક્ષાનયક સમરકત... દ્રવયિો આશ્રય કયે ક્ષયોપશમ 

છે (અિે) દ્રવયમાાં એકાકાર નવશેષ થાય ત્યારે ક્ષાનયકસમરકત થાય. સમજાણુાં કાાંઈ? શાસ્ત્રમાાં કથિ એવા 
ગોમ્મટસારમાાં છે. કેવળી દુગે. 

જુઓ! આપણે આમાાં પણ છે... જો ભાઈ! ક્ષાનયકસમરકત તો... નિનમત્તવાળો પ્રશ્ન કરે છે કે 
ક્ષાનયકસમરકત.. કેવળજ્ઞાિી, શ્રુતકેવળી કે તીથુંકર બબરાજતા હોય, એિા સમીપમાાં ક્ષાનયક સમરકત 

થાય છે. જુઓ! આ નિનમત્તિી બળવત્તા. િા પાડે છે ભાઈ અમારે. િનહ, એ બળવત્તા િથી. એ તો નિનમત્ત 

ત્યાાં કેવુાં હતુાં એિુાં જ્ઞાિ કરાવયુાં છે. એ ક્ષણે પણ.... ક્ષાનયક સમરકત શ્રેનણક રાજાિે થયુાં. શ્રેનણક રાજાિે 
ભગવાિિા સમીપમાાં સમવસરણમાાં ક્ષાનયક સમરકત થયુાં. પણ એ ક્ષાનયક સમકનત પયાવય છે. એ થયુાં 
એ થયુાં હવે. એ પયાવય નસદ્ધ સુિી રહેવાિી એમિે એમ. શ્રેનણક રાજા અત્યારે િરકમાાં છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? હો. િરકમાાં છે એમ કહેવુાં એ પણ વયવહાર છે. આહાહા..! એ આત્મા તો પોતાિા દ્રવય-ગુણ- 
પયાવયમાાં છે. નિમવળ પયાવયમાાં છે, રાગમાાં પણ િનહ. આહાહા..! શ્રેનણક રાજાિે હજારો રાણીઓ હતી. 
મોટુાં કુટુાંબ, કરોડો-અબજોિા મોટો બાંગલા–મહેલ હતા. એિા દેખાવમાાં પણ મોટો રાજ દરબાર દેખાય. 
સમજાણુાં કાાંઈ? સમજાણુાં કાાંઈ? જુઓ! વાત તો એવી આવે છે, પણ એિે સમજાય િનહ એટલે એ 

બોલતા હતા. સમજાય િનહ તો શુાં કરે? આહાહા..! 

કહે છે, ક્ષાનયકસમરકત શ્રેનણકરાજાિે થયુાં, ભગવાિિી સમીપે થયુાં. ... શુાં થયુાં? આત્માિા સમીપે 
થયુાં છે. એ ભગવાિ આત્મા છે એિા સમીપે થયુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ક્ષયોપશમમાાં અમુક અપેક્ષા હતી 
દ્રવયિી, એ નવશેષ અપેક્ષા થઈ એટલે ક્ષાનયકસમરકત થયુાં. સમજાય છે કાાંઈ? અિે તીથુંકરગોત્ર બાાંધ્યુાં 
છે. શ્રેનણક રાજા રાણી આરદ છોડી શક્યા િહોતા, શબક્ત હતી, અવ્રતી હતા, અનવરનત સમ્યગ્દ્રનિ હતા. 
સમજાણુાં કાાંઈ? મોટા કરોડો, અબજોિા મહેલમાાં એિી સાહેબી. સમજાય છે? લોકો તો કહે, લ્યો આવુાં! 
એક વાર અમારે કિુભાઈ કહેતા. કિુભાઈ ભાયાણી. ઘણા વષવ પહેલાિી વાત છે. ૯૪. આ મકાિમાાં 
હતા. ૮૬માાં એિો જન્મ છે િે? તો આઠ વષવિી ઉંમર હતી. 

મિે કહે કે મહારાજ! તમે આમ કહો છો. ત્રણ ત્રણ રેશમી તળાઈએ સૂવે અિે એ િમી અિે અમે 
ગોદડા, સાિારણ પાથરીિે સુઈએ તો અમે અજ્ઞાિી! ભારે વાત! એય..! કાાંનતભાઈ! તમારા ભાઈ છેિે 
કિુભાઈ? કિૈયાલાલ. એ ૯૪માાં બોલ્યા હતા. .. મકાિ થયુાં હતુાંિે ત્યારે. ઓલાિો ૮૬માાં જન્મ, આઠ 
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વષવ થયેલા. આઠ વષવિી ઉંમરે કીિુાં હતુાં. તમે કહો છો કે િમી ગાદલામાાં સૂતો હોય, બાંગલામાાં સૂતો 
હોય, એિા સુાંવાળા ગાદલા અિે અમે અહીંયાાં સાિારણમાાં સૂઈએ, સાિારણ ખાઈએ તો (પણ) અમિે 
િમવ િનહ? ભાઈ! એ તો પુણ્યિા ઉદયિે લઈિે સામગ્રી હોય, પણ િમી એમાાં છે િનહ. પુણ્યિા ઉદયિા 
પ્રકાર છે  એ તો બહારિા. એ તો સામગ્રીિા ઢગલા હોય. તીથુંકરિે કેવળજ્ઞાિ થાય તો સામગ્રી કેટલી? 

ઇન્દ્રિે િ હોય એટલી.  

એ લોકોમાાં આવે છે શ્વેતાાંબરમાાં. તમારા ભગવાિ એવા કે જયારે હતા અિૂરા ત્યારે તો એકલા 
વિમાાં રહેતા. અિે હવે પૂરા થયા તો હવે મોટા સમવસરણમાાં બેઠા. ભગવાિ કેવા તારા આ તે? એવુાં 
આવે છે સ્વરૂપચાંદભાઈ! શ્વેતાાંબરમાાં એવુાં આવે છે. ઓલા આદવકુમાર છે. સૂયગડાાંગિા બીજા 

અનિકારમાાં. આદવકુમારિે ચચાવ ચાલે છે અન્યમતીિી સાથે. આ મહાવીર એકલા હતા, ધ્યાિમાાં રહેતા 
ત્યારે વિમાાં રહેતા અિે કહે, અમે િમવ કરીએ. હવે કહે છે કે અમિે તો િમવિુાં ફળ કેવળજ્ઞાિ થઈ ગયુાં. 
હવે આ માાંડી આમાાં સમવસરણિી રચિા બિી, ઇન્દ્રો અિે એિી સામગ્રી. ઇન્દ્રોિે િ હોય એમાાં બેઠા. 
રત્િજરડત ગઢો એમાાં બેઠા. આ કેવા તારા મહાવીર? કહે. અરે..! સાાંભળિે હવે. આહાહા..! સમજાણુાં 
કાાંઈ?  

એ તો કેવળજ્ઞાિી પરમાત્મા પૂણવ દશાપ્રાપ્ત છે. પણ તીથુંકર પ્રકૃનત જે પૂવે બાાંિેલી હતી એિો 
પાક જ તેરમે આવે છે. એ વખતે સામગ્રી સમવસણ િે એ. એિી ઋનદ્ધ આપણે સાિારણ વણવવી છે, 
આપણે ભાઈએ બિાવી છેિે પાંરડતજીએ? છતાાં શુાં કહે? િજરે દેખે તેિે ખબર પડે. એ લખ્યા લખાણથી 
કાાંઈ એિુાં માપ આવે િનહ. એ સમવસરણ એ િમવસભા. ચૌદ બ્રહ્ાાંડિી અાંદર એવી શોભા ક્યાાંય હોય 

િનહ. પણ એેિે શુાં છે? એ તો કેવળી છે. એ તો જેમ જગતિા બીજા પદાથવ, જેમ િરકિા સ્થાિિે જ્ઞાિમાાં 
દેખે છે, એમ સમવસરણિે જ્ઞાિમાાં ભેગુાં એકસાથે બિુાં જાણે છે. એિે જાણવા નસવાય છે (શુાં)? અિે 
પૂવવિા પુણ્ય હોય તો સામગ્રી હોય. સમજાય છે? િમી બભખારી જ હોય, એવુાં છે કાાંઈ?  

એ તો છ ખાંડિા બાદશાહ ભરત ચિવતી િમી–સમરકતી હતા. છન્નુાં હજાર તો જેિે રાણીયુાં 
પદ્મણી હોં! આ િાિિા ઢોકળાવાળી િનહ. િાિ હતી તો િાિ ખાિા. પણ મહા ઉત્તમ પુણ્યવાળા. પદ્મણી 
જેવી. જેિા કપડામાાં ભમરા આવે (એવી) ગાંિ મારે એવુાં તો શરીર. આિે તો ઉભા રહે તો પરસેવો 
ગાંિાય. સમજાણુાં કાાંઈ? એવી છન્નુાં હજાર સ્ત્રીિા વૃાંદમાાં બેઠો. િા. પણ આ દેખાય છેિે? પણ તારી 
િજરે. આહાહા..! એ તો આત્માિા અાંતર સ્વભાવમાાં બેઠો છે, ભાઈ! તિે ખબર િથી. અાંતરિા માગવિી 
શ્રેણીિી િારા શુાં છે અિે ક્યાાં છે—એિી તિે ખબર િથી. સમજાણુાં કાાંઈ?  

અહીં કહે છે કે એ ક્ષાનયકસમરકત... આ ક્ષાનયકિા ભેદ ચાલે છે. એ પયાવય છે અિે એ આત્માિા 
સમીપથી–ધ્રુવિા સમીપથી થાય છે. ત્યારે વયવહાર ભલે હો. સમજાય છે? પણ એ બહાર છે. (એિાથી) 
થાય તો તો બિાિે થાવુાં જોઈએ. સમજાય છે કાાંઈ? આપણે ઉપાદાિમાાં િાખ્યુાં છે એ. ઓલો કહે કે 
જુઓ! ક્ષાનયક સમરકત સમવસરણમાાં અથવા કેવળીિે સમીપે થાય. ત્યારે ઉત્તર આપ્યો છે કે કેવળી 
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સમીપમાાં તો (ઘણાય) ક્ષયોપશનમક બેઠા છે, (ક્ષાનયક) કેમ થતુાં િથી એિાથી થાય તો? સમજાણુાં કાાંઈ? 

અરે..! માણસિે પણ ખબર િ મળે િે કાાંઈકિુાં કાાંઈક હાાંકે. અિે અમિે જાણપણા છે શાસ્ત્રિા. ભાઈ! 
એમ િથી. ત્યાાં તો ક્ષયોપશમરકતવાળા િમી જીવો કરોડો, અબજો બેઠા છે સમવસરણમાાં. અિે ક્ષાનયક 

થાય છે એ બિાિે થાતુાં િથી. બસ! જે કોઈ દ્રવયિા સમીપમાાં જઈિે નિમવળતા પ્રગટ કરે એિે થાય છે. 
બાકી નિનમત્ત હોય તો થાય છે એવુાં ત્યાાં રહ્ુાં િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ! 

‘યથાખ્યાતચારરત્ર,...’ યથાખ્યાતચારરત્ર ક્ષાનયકભાવ છે. કહે છે કે એ પયાવય છે. એ પરમ 

પારરણાનમકભાવિો આશ્રય લેિારિે એ યથાખ્યાચારરત્રિો આશ્રય છે િનહ. બારમે ગુણસ્થાિે 
યથાખ્યાત પ્રગટે. ધ્યાિ રાખો. છતાાં તેિે દ્રવય–ધ્રુવિો આશ્રય છે. ધ્રુવિા આશ્રયે પછી બારમુાં ઓળાંગીિે 
કેવળજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? તેરમા પહેલા બારમા ગુણસ્થાિે યથાખ્યાતચારરત્ર દશા પયાવયમાાં 
પ્રગટ થાય છે. છતાાં એ જીવિે તે યથાખ્યાત પયાવયિો આશ્રય િથી ત્યાાં. ધ્રુવ ભગવાિ આત્મામાાં 
ઉપયોગ મૂક્યો છેિે? એિે આશ્રયે કેવળજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! અરે..! આવો માગવ 
વીતરાગિો, જેિે સાાંભળવા મળે િનહ, એિે સાાંભળ્ા નસવાય સમજવામાાં તો ક્યારે આવે? ઊંિે રસ્તે 
દોરી માણસિે કહે, તમિે આમ થયુાં. અરે..! ભગવાિ! વખત ચાલ્યો જાય છે આવો. આહાહા..! અમૂલ્ય 

નચાંતામનણિો સમય સમયિો વખત... આ સમય ફરીિે આવો આવવો મુશ્કેલ છે, બાપુ! આહાહા! કહે 
છે કે યથાખ્યાતચારરત્ર એ ક્ષાનયક પયાવય છે, એ કાાંઈ પારરણાનમકભાવ િથી માટે એ પણ આત્માિે 
આશ્રય કરવાલાયક િથી. કારણ કે યથાખ્યાત અિે ક્ષાનયકસમરકતમાાં પણ કમવિા અભાવિી અપેક્ષા 
આવે છે. 

‘કેવળજ્ઞાિ િે કેવળદશવિ,...’ આહાહા..! કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશવિ ક્ષાનયકભાવિી પયાવય છે. 
એ ગુણ િથી, એ ધ્રુવ િથી, એ નિત્ય િથી. આહાહા..! શરીર અનિત્ય... આ અનિત્ય.. આ અનિત્ય... 
એમ કરતાાં કરતાાં કહે, પયાવય અનિત્ય છે. જેઠાભાઈ! આહાહા..! કહે છે, કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશવિ એ 

ક્ષાનયકભાવિી અવસ્થા છે, એ પણ આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! પોતાિે–આશ્રય કરવો હોય 

એિે તો હોય િનહ. પણ બીજાિુાં કેવળજ્ઞાિ આ કેવળજ્ઞાિ છે એિુાં લક્ષ કરે (તો) નવકલ્પ ઉઠે છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? પરમાત્મા અરરહાંતો, સવવજ્ઞો, કેવળજ્ઞાિીપણે બબરાજમાિ છે મહાનવદેહક્ષેત્રમાાં. એિુાં લક્ષ કરવા 
જાય પરદ્રવયિુાં તો નવકલ્પ ઉઠે છે. એિા લક્ષે કાાંઈ સમરકત થતુાં િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

‘તથા અાંતરાયકમવિા ક્ષયજનિત દાિ,...’ પૂણવ પ્રગટ્યુાં અાંદર એ સ્વરૂપિુાં દાિ. પોતાિા સ્વરૂપિુાં 
દાિ પૂણવ પ્રગટ્યુાં ક્ષાનયકભાવે. દાિ ત્યાાં પૈસા-બૈસા દેવાિી વાત િથી હોં! સ્વરૂપિુાં દાિ, પૂણાવિાંદ પ્રભુ 
અાંતર સ્વરૂપિો આશ્રય કરીિે પયાવયમાાં અિાંત નિમવળતાિી પયાવયિુાં દાિ જીવે પોતે પોતે મેળવયુાં. પણ 

એ પયાવય છે કહે છે. ક્ષાનયકભાવિી પયાવય છે. એિે તો કમવિા અભાવિી વયવહારે અપેક્ષા આવે છે. 
માટે તે પરમપારરણાનમકભાવ િનહ અિે પરમપારરણાનમકભાવ નસવાય (કાંઈ) આશ્રય અિે અવલાંબિ 

કરવાલાયક િથી. આહાહા..! ગુરુિા ભક્તો હોયિે. ઓલા પૂછતા હતા કે મહારાજ! આમ કહે છેિે. 
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અમે આમ કહીએ છીએ. ..ભાઈ. શ્રીમદ્માાં આવેિે ભબક્ત. ભબક્ત કરો ગુરુિી અિે એિે અવલાંબો, 
તમારુાં કલ્યાણ થશે. અહીં િા પાડે છે, સાાંભળિે! આહાહા..! એિે જો એમ કહે કે ભબક્તથી િમવ િ થાય. 
હાય હાય..! આ તો એકાાંત છે. આ તો ભબક્ત ઉડાડી. મૂલચાંદભાઈ! ભગવાિ! ઉડાડી ક્યારે? સાાંભળ 

તો ખરો! ભગવાિ ત્રણ લોકિા િાથ સવવજ્ઞદેવ સમવસરણમાાં બબરાજમાિ હોય અિે એિી પણ ભબક્ત 

કરે મનણરત્િિા દીવાએ. વજ્રિા.. સમજાય છે? થાળીયુાં, હીરાિી થાળીયુાં, મનણરત્િિા દીવા અિે 
કલ્પવૃક્ષિા ફૂલ. જય પ્રભુ.. જય પ્રભુ.. ભાઈ! એ શુભ નવકલ્પ છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મળે એવુાં િથી? બૈરા બૈરાિે બેસે છે કે િનહ હવે આ? ત્યાાં મોઢા આગળ છે. 
કહે છેિે. સાાંભળ્ુાં છે. આપણિે કાાંઈ ખબર િથી. ત્યાાં બાયુાંમાાં મોઢા આગળ છે જરી. એવુાં કો'ક કહેતુાં 
હતુાં. આપણિે કાાંઈ ખબર િથી. કોક કહે તો સાાંભળ્ુાં હોય. આ વાતિે સમજયા નવિા બિી િૂળિાણી 
છે. કહો, સમજાણુાં આમાાં? આહાહા..! નિયમસાર.. નિયમસાર.. ‘સહેજે સમુદ્ર ઉલ્લસ્યો જેમાાં રતિ 

તણાયા જાય, ભાગ્યવાિ કર વાવરે એિી મોતીએ મુઠીયુાં ભરાય.’ સમજાય છે કાાંઈ? ‘સહેજે સમુદ્ર 

ઉલ્લસ્યો એમાાં રતિ તણાયા જાય. હીણભાગી કર વાવરે એિે શાંખલે મુઠીયુાં ભરાય.’ શાંખલા હાથ 

આવે એિે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! જેિા મહાભાગ્ય છે એિે, કહે છે કે આ વાત કાિે પડે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? આહાહા..! 

જુઓ! આ ફેરે અનિકાર આ જ આવયો. પ્રવચિસાર પૂરુાં થઈ ગયુાંિે. ઓલો િયિો અનિકાર ઝીણો 
પડ્યો. લેવુાં છે શુાં? આ આવયુાં છે હાથ. આવેિે ... વષવિુાં ચોમાસુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભાઈ! તારી િજરુાં 
ત્યાાં િાખવા લાયક છે એ ચીજ તો ધ્રુવ નચદાિાંદ છે. આહાહા..! અાંતમુવખ, પયાવયિે અાંતમુવખ વાળતા તો 
અાંતમુવખ જે અાંતર વસ્તુ છે તે ધ્યેયમાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

કહે છે કે ભગવાિિે અાંતરાયિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલુાં દાિ એ ક્ષાનયકદાિ છે. પોતાિુાં દાિ 

પોતાિે આપે છે. પણ એ પયાવય છે ક્ષાનયકભાવિી. એ પણ નત્રકાળીભાવ િથી, 
પારરણાનમકસ્વભાવભાવ એ િનહ. ‘લાભ,...’ એ ભગવાિિે લાભ મળ્ો પોતાિા સ્વરૂપિી પૂણવ 
પ્રાનપ્તિો. એ લાભ હોં! આ લાભ સવાયા તમારે વાનણયા લખે છેિે ઓલામાાં? ચોપડા ઉપર. ભાઈ! 
લાભ સવાયા. િૂળમાાંય લાભ િથી સાાંભળિે! ત્યાાં ક્યાાં લાભ હતો?  

શ્રોતા :- .. 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- એ ક્યાાં ગયા મલૂકચાંદભાઈ? ગયા છે? ત્યાાં કાિાતળાવ ગયા હશે. સમજાણુાં 
કાાંઈ?  

ભગવાિિે લાભ મળ્ો, કહે છે. શેિો? પૂણવ નિમવળ શુદ્ધ પયાવયિો. એ લાભ મળ્ો એ પણ કાાંઈ 

આશ્રય કરવાલાયક િથી. એ નત્રકાળી પારરણાનમકસ્વભાવ િનહ. એવી પયાવયિો મોટો કાંદ પડ્યો છે 
ભગવાિ. સુખકાંદ. આવે છેિે ઓલામાાં િનહ? ‘કબહુ િ નિજઘર આયે...’ આવે છેિે એ? ‘પરઘર 
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ભ્રમત િામ અિેક િરાયે.’ સુખકાંદ પ્રભુ આત્મા. શક્કરકાંદ હોય છેિે શક્કરકાંદ? આ શક્કરકાંદિે શુાં કહે 
છે તમારે? શક્કરકાંદ િથી કહેતા? શક્કરકાંદ. ક્યાાંય એમાાં રેસો િનહ, રેસો િનહ, તાણો િનહ, દાણો િનહ, 
કાાંઈ િનહ. શક્કરકાંદ લાલ હોય છેિે? અિે એિે બાફીિે સાકરમાાં ખાયિે એટલે કાાંઈ િડે િનહ. દાાંત 

નવિાિા વૃદ્ધ માણસ, બબલકુલ દાાંત િ હોય એિે પણ (આપો તો ખાઈ જાય) શક્કરકાંદ. એવો આત્મા 
આિાંદિો કાંદ શક્કરકાંદ છે. જેમાાં કાાંઈ નવકલ્પ િનહ, રાગ િનહ, કાાંઈ ભેદ િનહ, અભેદ એકલી ચીજ છે. 
આહાહા..! આવી વાત ભારે.  

એવો પોતાિા ભગવાિ સ્વરૂપિો લાભ છે એ પણ એક ક્ષાનયકભાવિી દશા છે. એ પણ 

આવરણસનહત કહેવામાાં આવે છે. કેમકે એમાાં કમવક્ષયજનિત થયુાં િે? કમવિા ક્ષયિા નિનમત્તપણાિો 
વયવહાર આવયો. અહીંયાાં પુરુષાથવ કયો છે પણ ત્યાાં વયવહાર ઓલો આવયોિે? એથી એ લાભિે પણ 

આવરણવાળી દશા કહેવામાાં આવે છે.  

એ ‘ભોગ,...’ આત્માિા આિાંદિો ભોગ. આત્માિા આિાંદિો ભોગ એ પણ ક્ષાનયક પયાવય છે, 
પયાવય છે. રાગિો ભોગ, પરિો ભોગ એિી તો વાત છે િનહ. પણ અતીનન્દ્રય આિાંદિો ભોગ. એકવાર 

ભોગવાય તે ભોગ. અિે  ‘ઉપભોગ,...’ વારાંવાર આિાંદિી પયાવયિો ભોગવટો તે ઉપભોગ. એ પણ 

પયાવય છે. ક્ષાનયક... કમવિા ક્ષયજનિત શબ્દ વાપયો છે િે? જનિતિો અથવ નિનમત્ત છે. અહીંયાાં 
‘ઉપભોગ,...’ એકવાર ભોગવાય તેિે ભોગ કહીએ અિે વારાંવાર ભોગવાય તેિે ઉપભોગ. આવે છે 
િે? આ દાળ, ભાત, રોટલી એકવાર ભોગવાય. અિે દાગીિા, મકાિ આરદ વારાંવાર ભોગવાય એિે 
ઉપભોગ કહેવાય. એમ અહીંયાાં આત્મામાાં આિાંદિી દશાિો ઉપભોગ વારાંવાર થાય એવો કેવળીિે છે, 
પણ એ બિો ક્ષાનયકભાવ અિે એક સમયિી પયાવય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

અિે ‘વીયવ...’ અિાંત વીયવ પ્રગટ્યુાં પ્રભુિે. ક્ષાનયકભાવે પ્રગટ્યુાં. અાંતરાયિો િાશ થઈ અિાંત... 
અિાંત... અિાંત... અિાંત... બળ (પ્રગટ થયુાં). પણ એ નત્રકાળી બળિો આખો નપાંડ, એિે નહસાબે તો 
અાંશમાત્ર છે એ તો. આહાહા..! ભગવાિમાાં જે વીયવ–બળ પડ્યુાં છે અાંતર ધ્રુવમાાં, એિા બળ આગળ તો 
આ વીયવ અિાંતમા ભાગે, અિાંતા અિાંતમા ભાગિી એ પયાવય છે. એ પયાવય પણ આશ્રયકરવા લાયક 

િથી અથવા એ પયાવય પણ પરમપારરણાનમકભાવમાાં છે િનહ અિે એ પરમપારરણાનમકભાવ એ રૂપે 
આવતો િથી. શેઠી! લ્યો, એ િવ બોલ થયા ક્ષાનયકિા. પયાવયરૂપે છે. દ્રવયરૂપ..? દ્રવયરૂપ િનહ, ધ્રુવરૂપ 

િનહ, પરમસ્વભાવભાવરૂપ િનહ, માટે તે આશ્રય કરવાલાયક િથી. માટે તેિે આવરણવાળા કહેવામાાં 
આવે છે. િવેય બોલિે આવરણવાળા કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! ભારે વાત! એ કેવળજ્ઞાિિે 
આવરણવાળુાં (કહ્ુાં). એ આવરણ હતુાં અિે એથી અભાવિી, વયવહારે અભાવિી અપેક્ષા આવીિે? 

સમજાય છે કાાંઈ? પાંરડતજી! એવો માગવ છે. આહાહા..!  

હવે, ‘ક્ષાયોપશનમકભાવિા અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે : મનતજ્ઞાિ,...’ લ્યો! મનતજ્ઞાિ છેિે, 
મોક્ષિા માગવિુાં કારણ મનતજ્ઞાિ. મનતજ્ઞાિ, જેિાથી આત્મા જણાય કે આ આત્મા છે. ‘શ્રુતજ્ઞાિ,...’ એ 
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પણ પયાવય છે. જેમાાં કમવિા નિનમત્તિો ક્ષયોપશમ (એટલે) અાંશે અભાવિુાં એમાાં નિનમત્તપણુાં આવે છે. 
માટે તે ક્ષયોપશમભાવ પણ નત્રકાળી પારરણાનમકસ્વભાવમાાં છે િનહ. આહાહા..! એ કેવળજ્ઞાિિે 
ધ્રુવસ્વભાવ અડતો િથી એમ કહે છે. કેવળજ્ઞાિિી એક સમયિી પયાવયથી પણ દ્રવય તો દૂર વતે છે. 
ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. આહાહા..! કહો, માસ્તર! મગિલાલ માસ્તર ક્યાાં ગયા? જુઓ તો ખરા. કેવળજ્ઞાિિી એક 

સમયિી પયાવય એિાથી ધ્રુવપણુાં દૂર વતે છે, એમાાં આવતુાં િથી. આહાહા..! એ અન્યોન્ય અભાવ. એ 

અતાબત્વકભાવ એ જાતિો. અતદ્ભાવ. એ જાતિો અન્યોન્ય હોં! ઓલો પુદ્ગલિી પયાવયિો અન્યોન્ય, 
એ િનહ. પયાવયમાાં દ્રવયિો અભાવ, દ્રવયમાાં પયાવયિો અભાવ—અતદ્ભાવ. એ તો અનલાંગગ્રહણમાાં 
આપણે આવયુાં હતુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? પયાવય દ્રવયિે અડતી િથી. આહાહા..! અડતી િથી, સમજયા? 

છુતી િહીં હૈ. કેવળજ્ઞાિકી પયાવય દ્રવયકો છુતી િહીં ઔર દ્રવય ધ્રુવ હૈ વહ પયાવયકો છુતા િહીં. 
આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- એ .. એ અઢાર બોલમાાં મનત-શ્રુત આરદ... 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

 

 

 

* * * * * 
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ચૈત્ર સુદ ૧૪, શુક્રવાર, તા. ૯-૪-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૪૧, પ્રવચિ િં. ૩૭ 

 

શુદ્ધભાવ અધિકાર, ગાથા ૪૧. ૪૦ થઈ ગઈ. 

णो खइयभावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा । 

ओदइयभावठाणा णो उवसमण ेसहावठाणा वा ।।४१।। 

સ્થાનો ન ક્ષાધિકભાવનાાં, ક્ષાિોપશધિક તણાાં નહીં; 

સ્થાનો ન ઉપશિભાવનાાં ક ેઉદિભાવ તણાાં નહીં. ૪૧. 

ટીકા : ચાર ધવભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પાંચિભાવના સ્વરૂપનુાં આ કથન છે. 

િાથે અધિકાર છેને શુદ્ધભાવ? એ શુદ્ધભાવ કહો કે પાંચિભાવ કહો. ધ્રુવભાવ કહો 

પાંચિભાવ કહો, જ્ઞાિકભાવ કહો—એ પાંચિભાવના સ્વરૂપનુાં આિાાં કથન છે. જે પાંચિભાવ 

ચાર ધવભાવસ્વભાવોથી ભભન્ન છે. એ પાંચિભાવ જે છે એ જીવ છે. એ જીવિાાં ચાર ભાવની 
પિાાિો એિાાં નથી, જીવને એ નથી. સિજાણુાં કાાંઈ? ચાર ધવભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન 

દ્વારા... આિ તો પિાાિોના ભેદના સ્વરૂપકથન દ્વારા.. વ્િવહાર આવ્િો પહેલો. પાંચિભાવના 

સ્વરૂપનુાં કથન છે, એ ધનશ્ચિ. આત્િાની પિાાિિાાં ચાર પ્રકારના ભાવ હોિ છે. એક ઉદિ 
રાગદ્વેષાદદ, ઉપશિ સિદકત આદદ, ક્ષિોપશિ જ્ઞાનાદદ, ક્ષાધિક કેવળજ્ઞાનાદદ—એ ચારેિ 

ધવભાવપિાાિ છે–અવસ્થા છે. કેવળજ્ઞાન પણ એક ધવભાવપિાાિસ્વભાવ છે, ધવભાવસ્વભાવ 
છે, સહજ સ્વભાવ નથી. સેઠી! આહાહા! 

એ ચાર ધવભાવસ્વભાવ એ પણ એનો સ્વભાવ છે. ધવકારભાવ કે ધિથ્િાત્વભાવ પણ 

જીવની પિાાિનો સ્વભાવ છે અને કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન પણ જીવની પિાાિનો સ્વભાવ છે. એ 

જીવને નથી એિ અહીં કહેવુાં છે. લ્િો ઠીક. જીવ તો શુદ્ધભાવ ધ્રુવભાવ પરિપાદરણાધિકભાવ 

છે. ‘परिणाम े भव: परिणारमकभाव:’ સહજ સ્વભાવે હોિ ધિકાળી એકરૂપ એને 
પદરણાધિકભાવ, એને શુદ્ધભાવ, એને જીવ કહે છે.  

શ્રોતા : ...િેં પિાાિ નહીં. 

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : નહીં. પિાાિકા તો ઉસિેં અભાવ હૈ વહ બતાતે હૈં. જીવિેં પિાાિ હૈ 

હી નહીં એિ કહતે હૈં, લ્િો. આહાહા! વેદાાંત જેવુાં થઈ ગિુાં લ્િો. પિાાિ પિાાિિાાં છે, એ દ્રવ્િિાાં 
નથી એિ કહેવુાં છે. ઝીણી વાત છે. ગાથા બહુ ઊંચી છે. આહાહા! 

કહે છે, ચાર ધવભાવસ્વભાવ... ઉદિભાવને ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો ને કેવળજ્ઞાનને 

ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો. ધિથ્િાત્વને ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો ને કેવળજ્ઞાનને ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો. 
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ધિથ્િાત્વને ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો ને ક્ષાધિક સિદકતને ધવભાવસ્વભાવ કહ્યો. સિજાણુાં કાાંઈ? 
કેિકે સાિાન્િ જે ધ્રુવ ધચદાનાંદ શુદ્ધભાવ એિાાં એ નથી એથી એને ધવશેષ–ધવભાવ સ્વભાવ 
કહેવાિાાં આવે છે. ધવશેષભાવ કહો કે ધવભાવસ્વભાવ કહો. સિજાણુાં કાાંઈ? 

ચાર ધવભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપના કથન દ્વારા... પાંચિભાવ ભગવાન આત્િા ધનત્િાનાંદ 

સહજાનાંદ ‘परिणाम ेभव: परिणारमकभाव:’ જેનુાં સહજ સ્વરૂપ છે, જેિાાં પિાાિની અપેક્ષા જ 
નથી, જેિાાં કિાના ધનધિત્તના સદ્ ભાવની કે અભાવની અપેક્ષા નથી—એવો જે ધિકાળી 
જ્ઞાિકભાવ એના સ્વરૂપનુાં આ કથન છે. આહાહા! સિજાણુાં કાાંઈ? હજી તો કિારધહત છે એિ 

િાનતા એને કઠણ પડે છે. કિા છે ને? કિાથી બાંિાિેલો છે ને? અરે! સાાંભળને હવે. એ તો 

રાગાદદ પિાાિ ને કિાના ઉદિને ધનધિત્ત-નૈધિધત્તકસાંબાંિ છે. એ પિાાિ જ જ્િાાં એનાિાાં નથી તો 
વળી પછી કોની સાથે સાંબાંિ છે? સાાંભળને. એ પોપટભાઈ! આ બિુાં ઝીણુાં બહુ હોં. આવતુાં 

નહોતુાં? આહાહા! ભગવાન! જ્િાાંથી િિા નીકળે છે એવી જે ચીજ છે એિાાં એ િિાની પિાાિ 
નથી, કહે છે લ્િો.  

શ્રોતા : આત્િાિાાં છે એને પણ... 

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : પિાાિ છે, વસ્તુિાાં કિાાં છે? એ તો એક સિિ.. એક સિિ.. 

આહાહા! ધિકાળી સહજરૂપભાવ પદરણાિસ્વભાવ... દ્રવ્િનો આત્િલાભ, આવ્િુાં છેને 

પાંચાભસ્તકાિિાાં? વસ્તુના સ્વરૂપની હિાતી એ જીવ. પિાાિની હિાતીની વાત અહીં છે જ નહીં. 
આહાહા! સિજાણુાં કાાંઈ? એ વાત નહીં. પિાાિની હિાતી વસ્તુિાાં નથી. ‘द्रव्यात्मलाभहतेकु:’ 
આવે છે ને? ૫૬િી ગાથા (પાંચાભસ્તકાિ)િાાં. વસ્તુનો સહજભાવ એટલે આત્િલાભ એટલે 

સ્વરૂપ હિાતી એ ધ્રુવને–પરિભાવને સ્વરૂપની હિાતી કીિુાં છે. સિજાિ છે કાાંઈ? જે પિાાિ 
ધવનાની ધનધરિિ વસ્તુ છે, પિાાિના પદરણિન ધવનાની ધનધરિિ વસ્તુ છે એને અહીંિા શુદ્ધભાવ, 
ધ્રુવભાવ, જીવનુાં અભસ્તત્વ એટલુાં ને એવડુાં કહ્યુાં છે. આરે ભારે વ્િાખ્િા! સિજાણુાં કાાંઈ? 

એ તો િથાળાની પહેલી લીટીની વ્િાખ્િા થઈ. આહા! કથન તે કથન પણ એવુાં. પરની 

સાથેની વાત અહીં નહીં આવે. આ તો વસ્તુ જે આત્િા છે એ ધ્રુવ છે અને એની પિાાિ છે 

અનાદદ-અનાંત ભભન્ન-ભભન્ન. ભલે રાગની હો, ઉપશિની હો, ક્ષાધિકની હો, ક્ષિોપશિની હો, 
કેવળની હો, ધસદ્ધની હો—એ બિા ધવભાવ નાિ ધવશેષ ભાવો છે ને, પિાાિભાવો છે ને. ભલે 

એને સ્વભાવ કહો, પિાાિસ્વભાવ કહો ચારેિને. એના સ્વભાવભાવ છે પિાાિના. આહાહા! 

પણ એનો ધિકાળીભાવ જે શુદ્ધભાવ અહીં કહેવાિા આવે છે, એને અહીં પાંચિભાવ કહેવાિાાં 
આવે છે. પાંચિભાવ એવો ભગવાન આત્િા એને આ ચાર ભાવ નથી. ભારે વાત! બાિડી-

છોકરા નથી એના, કિા એના નહીં. તુાં રહી ગિો? હવે છોકરો એક તરફ. છોકરા હોિ, પૈસા 
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હોિ, નજીકિાાં િકાન હોિ લ્િો. અિારી જગ્િા છે આટલી. નહીં લેવા દઈએ. અિારી જગ્િાિાાં 
હક નહીં કોઈનો.  

અહીં તો કહે છે, ભગવાન આત્િા ધનત્િાનાંદ પ્રભુ જે ધ્રુવ વસ્તુ છે એિાાં એ પિાાિનો 
લગાવ નથી. આહાહા! આ તે કાંઈ વાત! વીતરાગ િાગાનુાં સ્વરૂપ તો જુઓ. વસ્તુ જ એવી હોિને 

પણ, વસ્તુ બીજી હોિ કેવી રીતે? પરથી તો ભભન્ન પોતાનુાં અભસ્તત્વ રાખે. પોતાના બે 

અભસ્તત્વિાાં એક અભસ્તત્વ જે ધ્રુવનુાં એિાાં આ (પિાાિનુાં) અભસ્તત્વ નથી. નહીંતર અભસ્તત્વ 
ધસદ્ધ શી રીતે થાિ? સિજાણુાં કાાંઈ? ઝીણી વાત છે ભાઈ! સવાજ્ઞનો પાંથ પકડવો.. ‘સવાજ્ઞનો 

િિા સુશણા જાણી..’ આવે છે ન?ે ‘આરાધ્િ આરાધ્િ પ્રભાવ આણી..’ એણે કહેલા તત્ત્વો 
અલૌદકક વસ્તુ છે. એના કહેલા તત્ત્વો તે તુાં છો. આહાહા!  

તુાં જે છો એ પાંચિભાવ છે. તુાં છે એ પોતે અાંતઃતત્ત્વ છે અને આ બિા પિાાિભાવ  

બધહઃતત્ત્વ છે. એ તો પહેલુાં અથાિાાં આવી ગિુાં. િાટે બધહઃતત્ત્વ તે અાંતઃતત્ત્વિાાં નથી. આહાહા! 
અરે! એના િૂળ સ્વભાવને સિજે તો ખરો કે કિાાં ચીજ છે, શુાં છે. એિને એિ સિજ્િા ધવના 

આ િિા કરો.. િિા કરો.. િિા શુાં છે, કિાાં છે? િિા જેનો પરિ સ્વભાવ એવો િિી ધિકાળી છે. 

એનાિાાં પિાાિ પણ નથી, તો દિિા કરાં, આ કરાં એવો રાગ એનાિાાં નથી. એવો જે આત્િા 
પાંચિભાવસ્વરૂપ ધ્રુવ એિાાં દૃધિ ને જ્ઞાનની પિાાિને િૂકતાાં જે જ્ઞાન સમ્િક ્ ને દશાનરૂપે 

પદરણિે એને િિા કહેવાિાાં આવે છે. ઝીણુાં છે આ. કોઈ દદ’ સાાંભળ્ુાં ન હોિ ન્િાાં. કોણ સેવા 
કરતો હતો? ધિથ્િાદૃધિ િાને. પરના રજકણ ને પરના આત્િાની સેવા કરે કોણ? ..લાલજી!  

આ બિા આ રહ્યા કાિાકતાા. ધગરિરલાલ તો િોટા કહેવાિ. વઢવાણના, આસપાસના 

ગાિડાના કાિાકતાા. શેના? ન્િાાં સાદ પડે ધગરિરભાઈ ગાિડાિાાં જાિ છે, લ્િો. ધગરિરભાઈ 
કાિાકતાા આવ્િા છે આજ. શેનુાં કાિા કરે તુાં? એના ધવકલ્પનુાં કરે કે પરનુાં કરે? ધગરિરભાઈ! 

આહાહા! હજી વસ્તુના હોવાપણાિાાં શુાં થાિ છે અને િારાિાાં નથી તેિાાં શુાં થાિ છે—એની 

ખબરાં ન િળે. િારાિાાં પરવસ્તુ તો નથી એટલે એિાાં શુાં થાિ એને િારી સાથે કાાંઈ સાંબાંિ 
નથી. પણ વસ્તુ જે પાંચિભાવ છે એિાાં આ પિાાિો નથી. તો એિાાં શુાં થાિ છે એનુાં તારે કાિ 

નથી એિ કહે છે. આહાહા! એ િગનભાઈ! અજબગજબની વાતુાં છે આ તો. જેિાાંથી િોક્ષ પાકે 
ને સાદદ-અનાંત અનાંત આનાંદનો અનુભવ રહે એ કઈ ચીજ છે? આહાહા! 

ચાર ધવભાવસ્વભાવ.., જુઓ! ચારેિને ધવભાવ કહ્યો ને ચારેિને સ્વભાવ કહ્યો. ખરાં કે 

નહીં? કેવળજ્ઞાન પણ એક ધવભાવસ્વભાવ, ધિથ્િાત્વ પણ એક ધવભાવસ્વભાવ. િનુરિની 
ગધતનો ઉદિ અાંદર હોં, આ શરીર નહીં, એ પણ એક ધવભાવસ્વભાવ અને અનાંત આનાંદની 

પિાાિ પ્રગટે ને ધસદ્ધપિાાિ એ પણ ધવભાવસ્વભાવ. ધવભાવસ્વભાવ એનો અથા કે ધવશેષભાવ. 

એક ધવકારી ધવશેષભાવ, એક અપૂણા શુદ્ધ ધવશેષભાવ, એક પૂણા શુદ્ધ ધવશેષભાવ. િગનભાઈ! 
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આહાહા! કિાાં આ વાત બીજે હશે? પુરૂાં થઈ ગિુાં? અપૂણા કહો, ધવપરીત નહીં કહો. એ વાત 
આવી હતી. ૮૨ની સાલ. વઢવાણ ચોિાસુાં હતુાંને ત્િારે. એને તો ઘણા વષા થઈ ગિા. ૪૫ થઈ 

ગિા. ૨૭ ન ે૧૮ = ૪૫. ઘડીકિાાં બદલે ત્િાાં... આહાહા! એિકે બીજા િિો અપૂણા છે. શ્રીિદ્ 

એિ કહે છે ને? શ્રીિદ્ િાાં વાકિ આવે છેને? આવે છે. એ કહ્યુાં હતુાં તે દદ’ ધપસ્તાલીસ વષા 
પહેલાાં. તિે, એિ કે અપૂણા કહો, ધવપરીત નહીં. અહીં તો કહે છે કે આ  વીતરાગીિાગા ધસવાિ 

બીજા િાગા પૂરા ધવપરીત છે. 

તીથંકરદેવ સવાજ્ઞ પરિેશ્વર ધિલોકનાથના જ્ઞાનિાાં આવ્િુાં એવુાં વાણીિાાં આવ્િુાં. આ 

પાંચિભાવ તુાં એકલો હોં. કાિિ રહેવાવાળો ભાવ, પદરણાિે એટલે સહજભાવે રહેવાવાળો 

ભાવ. જેના ધિકાળીભાવિાાં કોઈ પિાાિની અપેક્ષા નથી તો પછી વળી ધનધિત્તની અપેક્ષા ને 
અણ-અપેક્ષા છે નહીં. આહાહા! પિાાિના સવાથા ધનરપેક્ષપણે પાંચિભાવ રહેલો છે. િગનભાઈ! 

કહ્યુાંને એિાાં? આ નથી એિ કહ્યુાંને. એનો અથા શુાં થિો? જેટલી કેવળજ્ઞાનની પિાાિ છે એનાથી 
સવાથા ધનરપેક્ષપણે દ્રવ્િ છે. આહાહા!  

શ્રોતા : ..... 

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : ઉત્પન્ન હોતી હૈ ન? ઉત્પન્ન હોતી હૈ તો ધિકાલી તો રહા નહીં.  

શ્રોતા : પાંચિભાવિેં ધિકાલી પિાાિ... 

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : વહ કારણપિાાિની બાત અત્િારે નહીં. એ ગઈ ૧૪િેં. ઉસિેં આ 
ગઈ ૧૫િેં. વહ તો પહલે આ ગિા ઉસિેં, અહીંિા તો આખા ભાવની વાત છે. 

હવે, કિોના ક્ષિે જે ભાવ હોિ તે ક્ષાધિકભાવ છે. પહેલી વ્િાખ્િા. ક્ષાધિકભાવની 

વ્િાખ્િા णो खइयभावठाणा છેને? એટલે કિોના ક્ષિિાાં એટલે અહીં કિાનો ક્ષિ અને અહીં 
આત્િાના કેવળજ્ઞાનાદદ ક્ષાધિકભાવ. સિિ એક. પણ કિોના ક્ષિિાાં... અહીં કહે કે 

ક્ષાધિકભાવ એટલે કિોના ક્ષિે જે ભાવ (થાિ) એિ કહેવાિાાં આવ્િુાં. ભાષા જુઓ! કિોના ક્ષિે 

જે ભાવ.... એનો અથા જ એ કે ધિકાળી ભાવ નથી એ અપેક્ષાએ કિાનો ક્ષિ જીવને જે સિિે 
થિો તે સિિે ક્ષાધિકભાવ થિો. સિિ તો તે જ છે. એટલે ક્ષાધિકભાવની પિાાિ કિાિાાં થઈ–

ક્ષિ થિો, (પછી) અહીં પિાાિ થઈ એવો કાળભેદ તો છે નહીં. આહાહા! કિોના ક્ષિિાાં અથવા 

કિોના ક્ષિના સદ્ ભાવિાાં. નીચે લખ્િુાં છે. કિોના ક્ષિની હિાતી આ બાજુ અને આ બાજુ 
ક્ષાધિકભાવની હિાતી. સિિ તો એક જ છે. એને, કિાના ક્ષિની અપેક્ષાથી ક્ષાધિકભાવને 

ધવભાવ (એટલે) ધવશેષભાવ છે, સાિાન્િિાાં નથી, તેથી નવો છે િાટે એને પરના ક્ષિે જે થાિ 

તેને તેિ ઓળખાવ્િો છે. કારણ કે ક્ષાધિકભાવ પહેલો અનાદદનો નહોતો. અનાદદનો તો સહજ 
પદરણાિીસ્વભાવભાવ ધ્રુવ છે એ છે. સિજાણુાં કાાંઈ? 
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વ્િવહારે કિોના ક્ષિની અપેક્ષાએ... જુઓને! આટલુાં નાખ્િુાંને પાંદડતજીએ. વ્િવહારે 
કિોના ક્ષિની અપેક્ષા જીવના જે ભાવિાાં આવે તે ક્ષાધિકભાવ છે. ઓલા કહે, જુઓ! આિાાં 

લખ્િુાં (કે) કિોના ક્ષિે જે ભાવ હોિ. પણ કિોનો ક્ષિ તો કિાની પિાાિિાાં થિો. કિારૂપી જે 

પિાાિ હતી એ અકિારૂપે થઈ એનુાં નાિ કિાનો ક્ષિ. કિારૂપે પિાાિ હતી એ અકિારૂપે થઈ, 
એનુાં નાિ કિાનો ક્ષિ. હવે અહીં ક્ષિ (થિો) તો આહીં (જીવિાાં) શુાં થિુાં? એ તો એને એિ 

બતાવ્િુાં કે ન્િાાં એ ક્ષાધિકભાવની પિાાિ આ ધનધિત્ત સાંબાંિે નૈધિધત્તક એનાિાાં છે. એિ બતાવે 
છે. આહાહા! સિજાણુાં કાાંઈ? 

ધનધિત્ત પલટીને ત્િાાં ક્ષાધિકભાવ થિો છે, એિ છે? કિાની પિાાિ ટળીને અકિા(રૂપ) 

પદરણિન થિુાં િાટે અહીં ક્ષાધિકનુાં પદરણિન થિુાં, એિ છે? ક્ષાધિકનુાં પદરણિન એ સિિે 
નવુાં થિુાં, તે સિિે તે પિાાિ થવાનો સ્વકાળ હતો તેથી તે ક્ષાધિક કેવળજ્ઞાન આદદ... ભેદ 

પાડશે નવ ભેદ. એ નવી પિાાિ એ જ કાળે–એ જ સિિે એનો સ્વકાળ કાિાકાળનો હતો તે 

થઈ. તેિાાં ધિકાળી સ્વભાવભાવિાાં આવી અપેક્ષા કિાના સદ્ ભાવની કે અભાવની નથી. તેથી 
આને કિાના ક્ષિની અને સદ્ ભાવની ધનધિત્તપણાની હિાતી હતી એનો અભાવ થિો ત્િારે 
અહીં ક્ષાધિકભાવની પિાાિ પોતાથી થઈ.  

લોકો કહે છે, કિાના ક્ષિે–કેવળજ્ઞાનાવરણીિ ક્ષિ થિુાં તો કેવળજ્ઞાન થિુાં એિ કહો, 

પણ કેવળજ્ઞાન થિુાં તો કેવળજ્ઞાનાવરણીિ ક્ષિ થાિ છે એિ ન કહો. પણ બેિિાાં એનુાં એ છે, 

સાાંભળને. અહીં કેવળજ્ઞાનની પિાાિ થઈ િાટે કેવળજ્ઞાનાવરણીિનો ક્ષિ થિો એિ નથી. એ 
તો એને લઈને થિો છે. અને કેવળજ્ઞાનાવરણીિનો ક્ષિ થિો િાટે અહીં કેવળજ્ઞાન થિુાં એિ 

નથી. પાંદડતજી! ભારે ભાઈ! પાંદડતોિાાં તકરાર િોટી. અરે ભગવાન! જ્િાાં હોિ ત્િાાં તકરાર.. 

તકરાર.. કિોના ક્ષિની જેિાાં ધનધિત્તતા છે, વ્િવહાર છે, જેિાાં કિાનો ક્ષિ, આને કિાનો ક્ષિ 
એિ ઉપચાર છે... અહીંિા કેવળજ્ઞાનની પિાાિ પ્રગટે કે ક્ષાધિક સિદકત થાિ, એ પિાાિ 

પોતાના ધિકાળી દ્રવ્િના લક્ષે થાિ છે. ત્િાર ે તે ક્ષણે કિાનો ક્ષિ કિાને કારણે અકિારૂપ 
પદરણિન થઈ જાિ છે.  

કિોના ક્ષિોપશિે જે ભાવ હોિ તે ક્ષિોપશધિકભાવ છે. કિાનો કાંઈક ઉદિે રહે ને 

કાંઈક ટળે. કાંઈક ટળે અને કાંઈક રહે એવા ભાવને ક્ષિોપશિભાવ કહ્યો. એિાાં એ કિાનો 
ક્ષિોપશિ એિ.... એિાાં કિાનુાં ધનધિત્તપણુાં છે એનો અાંદર ક્ષિોપશિ થિો, અહીં પોતાની 

પિાાિિાાં એ જાતના જ્ઞાન, સિદકત આદદનો ક્ષિોપશિભાવ થિો. એ કાળભેદ તો નથી કે ન્િાાં 

દશાનિોહનો ક્ષિોપશિ થિો તો (પછી) ક્ષિોપશિ સિદકત થિુાં, એિ નથી. ક્ષિોપશિ 
સિદકતના હિાતી કાળે પોતાથી થિુાં, ત્િાાં દશાનિોહનો ક્ષિોપશિ દશાનિોહને કારણે તે કાળે 

ક્ષિોપશિ થવાની પિાાિનો કાળ હતો તો થિો. સિજાણુાં કાાંઈ? િાણસોને જ્ઞાન ન િળે, 
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સિજણ ન િળે, પછી પોકાર કરે કે કિા ન હોિ તો આિ થાિ? કિા ન હોિ તો આિ થાિ? 
ઓલા કહે, ભગવાન ધિલોકનાથ પરિોપકારી પ્રભુ કહે છે કે કિાને લઈને ચાર ગધતિાાં રખડે 

છે. લ્િો, ઠીક. છઠ્ઠી સાલિાાં, પાધલતાણા. તિે એિ કહો છો કે પોતાની ભૂલને લઈને રખડે છે. 

અરે ભગવાન! એ વાત તો ૭૧િાાં બહાર આવી છે. ....છઠ્ઠી (સાલ)િાાં િાાંડી ને અત્િારે તો 
(સાંવત) ૨૭ થઈ ગિુાં. સિજાણુાં કાાંઈ? 

પોતાની પિાાિ રાગાદદની પોતાથી થાિ અને પુરષાથાથી તે રાગાદદ ટળે. કિાને લઈને 
ટળે, કિા ટળે તો ટળે, કિા છે તો રાગ થાિ, (એિ) વસ્તુિાાં નથી. સિજાણુાં કાાંઈ? એ તકરાર 

અત્િારે ખાધણિા ચચાાિાાં એવી િાાંડી બિી. આવા શબ્દો કાઢે. શાસ્ત્રિાાં કથન તો અનાશ્રિનુાં 

કથન હોિ એટલે સત્િ ને ધનશ્ચિ અને પરાશ્રિનુાં કથન હોિ તો ઉપચાર ને વ્િવહાર. એકસાથે 
બેનુાં કથન હોિ તો પ્રિાણના ધવષિનુાં કથન, પ્રિાણનો ધવષિ. સિજાિ છે કાાંઈ? અરે! 

વાણીિાને સાિારણને આવા નિ ને પ્રિાણની ખબર ન હોિ. કૂટતા હોિ ઓલા િાંિા... થોડો 

ટાઈિ િળે એિાાં ઓલા ઊંિા લાકડા ખોસે અને બેસી જાિ એને કે હા ભાઈ! જુઓને ...... કિાા 
કિા તે ભોગવ્િા ધવના છૂટકો નથી. કિા કિાા પણ જીવે અને ભોગવે પણ જીવ. કહે છે, બેિ 

ખોટી વાત છે, સાાંભળ. આત્િા ધવકાર કરે અને ધવકારને ભોગવે, ધનધવાકારીદશા કરે અને 

ધનધવાકારીને ભોગવે. કિા કરે ને કિા ભોગવે—એ વસ્તુના સ્વરૂપિાાં છે નહીં. આહાહા! સિજાણુાં 
કાાંઈ? એ તો ધનધિત્તના કથન વ્િવહારના છે. જે કાળે ક્ષિોપશિપણુાં થિુાં, અહીં જ્ઞાનિાાં 

ક્ષિોપશિ, સિદકતિાાં ક્ષિોપશિ, ત્િાાં કિાના રજકણોિાાં એ પિાાિ ત ે પ્રકારે ક્ષિોપશિ 
થવાનો કાળ હતો તો થિો.  

કિોના ઉદિે જે ભાવ હોિ તે ઔદધિકભાવ છે, લ્િો ઠીક. ધવકાર તો કિાના ઉદિે ભાવ 

હોિ. કિોના ઉદિે જે ભાવ હોિ એિ કહ્યુાં, તે ઉદિભાવ. કિાનો ઉદિ ધનધિત્તની વ્િાખ્િા કરી. 
અહીં ધવકાર ઉદિ એ પોતાથી થિો ત્િાાં આનો (-કિાનો) ઉદિ ધનધિત્ત છે, એિ વાતને 

ઓળખાવી. ધનધિત્ત એ નૈધિધત્તકને પ્રધસદ્ધ કરે છે. આહાહા! કિોના ઉદિે જે ભાવ હોિ... તેિાાં 

ભાવ તો પોતાનો પોતાથી હોિ રાગ-દ્વેષ-ધિથ્િાત્વ, કહો, સિજાણુાં? પણ એિાાં કિાના ઉદિનુાં 
ધનધિત્ત હતુાં, ઉપધસ્થધત હતી, કિાની તદ્ ભાવ હિાતી હતી એટલુાં બતાવતાાં, ત્િાાં ધવકારનો 

કરનારો જીવ છે એિ નૈધિધત્તકને જાહેર કરે છે. ધનધિત્ત નૈધિધત્તકને પ્રધસદ્ધ કરે છે. ધનધિત્ત 

નૈધિધત્તકને ઉપજાવતુાં નથી. ભબલકુલ કારણ-કાિા સાંબાંિ નથી. ધનધિત્ત નૈધિધત્તકને ઉપજાવતુાં 
નથી તો કારણ-કાિા (કિાાંથી) થાિ? ધનધિત્ત નૈધિધત્તકને પ્રધસદ્ધ કરે છે કે અહીં ઉદિ થિો અને 
અહીં રાગ-દ્વેષ કરનારો જીવ છે, બસ એટલી વાત છે.  

કિોના ઉપશિે જે ભાવ હોિ તે ઔપશધિકભાવ છે. લ્િો, પાંચાભસ્તકાિિાાં તો એિ 

આવ્િુાં છે કે કિા ધવના ચાર ભાવ હોિ નહીં. ધવના કિે ચાર ભાવ હોિ નહીં. એનો અથા શુાં? 
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ધવશેષ અથા છે કે એિાાં એક ઉદિિાાં ધનધિત્તની હિાતીનુાં સૂચન છે અને િણિાાં ધનધિત્તના 
અભાવનુાં સૂચન છે. અભાવ થવો કે ધનધિત્ત રહેવુાં, એ તો એના જડની સ્વતાંિ પિાાિ છે. 

સિજાણુાં કાાંઈ? ઉપશિે જે ભાવ હોિ... લ્િો. કિોના ઉપશિથી... કિા તો કિાિાાં પોતાને કારણે 

ઉપશિે ત્િાાં. ન્િાાં સિદકત પાિે જીવ (તો) પોતાના ઉપશિભાવના પુરષાથાથી પાિે છે. 
સિજાણુાં કાાંઈ?  

સકળ કિોપાધિથી ધવિુકત... સકળ કિોપાધિ નાિ ધનધિત્ત ને ધનધિત્તનો અભાવ—બે. 
બેિથી ધવિુકત એવો, પદરણાિે જે ભાવ હોિ... પદરણાિે એટલે સહજભાવ જે હોિ. પદરણાિે 

એટલે સરવાળે એિ નહીં. ધનશાળિાાં આવે છેને કે પદરણાિ શુાં આવ્િુાં? પદરણાિે એટલે 

સહજભાવે જે ભાવ હોિ તે પાદરણાધિકભાવ છે. આહા! સિજાણુાં કાાંઈ? આજનો અધિકાર 
િોટો બહુ સરસ છે. પદરણાિે જે ભાવ હોિ... પદરણાિે એટલે સહજપણે જે ભાવ હોિ, એિ. 

સહજસ્વભાવ, પાંચિભાવ, ધ્રુવભાવ જેિાાં એની પિાાિનો ઉત્પાદ પણ નથી, જેનાિાાં વ્િિ પણ 

નથી. જેની ધ્રુવતાિાાં ઉત્પાદ ને વ્િિ નથી. જે ક્ષાધિકભાવ પિાાિ એનુાં ઉત્પન્ન થવુાં એવુાં પણ 
જેના ધ્રુવ પાંચિભાવ પાદરણાધિકભાવ સહજભાવિાાં એ ભાવ નથી. સહજભાવ એવો જે 
ધ્રુવભાવ શુદ્ધભાવ જીવભાવ એિાાં એ ક્ષાધિકભાવ પણ નથી. સિજાણુાં કાાંઈ? આરે ભારે વાત!  

સકળકિોપાધિથી... ઉપાધિ શબ્દે હિાતી અને અણહિાતી—બેિને ઉપાધિ કહેવાિ છે. 

કિાનો અભાવ થાિ ને અહીં થાિ તોપણ એ ઉપાધિનો અભાવ થિો. પણ એ ઉપાધિ 

કહેવાિને? અપેધક્ષત થઈ ગઈને ઉપાધિ. કિાનો... શુાં કીિુાં? ઉપાધિભાવિાાં કિાની હિાતી તો 
ઉપાધિ, પણ ગઈ એને પણ ઉપાધિ કહેવાિાાં આવે. કારણ કે એટલી અપેક્ષા રહીને ગિાની. એ 

બેિ આિાાં નથી. ઝીણુાં છે ભઈ! આ િૂળ તત્ત્વ છે વીતરાગ જૈનદશાનનુાં એટલે વસ્તુના 

ધવશ્વદશાનનુાં. જૈનદશાન કોઈ સાંપ્રદાિ નથી, એ ધવશ્વદશાન છે. ધવશ્વદશાન... સિસ્ત પદાથાનુાં જે 
સ્વરૂપ તે જૈનદશાન છે. સિજાણુાં કાાંઈ?  

 આ પાાંચ ભાવોિાાં, ઔપશધિકભાવના બે ભેદ છે... વણાન કરે છે હજી હોં. 
ક્ષાધિકભાવના નવ ભેદ છ,ે ક્ષાિોપશધિકભાવના અઢાર ભેદ છે, ઔદધિકભાવના એકવીસ 

ભેદ છે, પાદરણાધિકભાવના િણ ભેદ છે. હવે, ઔપશધિકભાવના બે ભેદ આ પ્રિાણે છે : 

ઉપશિસમ્િકત્વ અને ઉપશિચાદરિ, લ્િો. ઉપશિસિદકત ને ચાદરિ—ઉપશિના બે જ ભાવ 
હોિ. જ્ઞાનિાાં ઉપશિ ન હોિ. ઉપશિ સિદકત ચોથેથી અધગિારિે, ઉપશિ ચાદરિ 

અધગિારિે હોિ. આઠિેથી શ્રેણી િાાંડીને.... એ બે ભાવ છે, એ પિાાિ છે. જેિાાં કિા નાિ 

ઉપશિની અપેક્ષા રહે છે, એથી તેન ે ધવભાવભાવ કહીને પિાાિ દ્રવ્િિાાં છે એિ કહ્યુાં. 
અધગિારિે .... ઉપશિ થિુાં. ઉપશિ ચાદરિ, ઉપશિ સિદકત પણ હોિ અધગિારિે.... અહીં 

તો કહે છે, પાાંચ ભાવિાાં ઉપશિના બે ભેદ, એ ધ્રુવિાાં નથી, પાદરણાિીકના ભાવિાાં એ ભાવ 
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નથી. એ ઉપશિ સિદકત ને ઉપશિ ચાદરિ પાંચિભાવ જે ધ્રુવ સહજભાવ ધિકાળી એવો જે 
જીવ એને નથી, એવા જીવને નથી. આહાહા! દ્રવ્િરૂપ જે જીવ, ધ્રુવ શુદ્ધભાવરૂપ જે જીવ એને 
ઉપશિસિદકત ને ઉપશિચાદરિ નથી. પાંદડતજી! આહા! ઝીણી વાત.  

ક્ષાધિકભાવના નવ ભેદ આ પ્રિાણે છે : ક્ષાધિકસમ્િકત્વ... જેિાાં દશાનિોહના ક્ષિનો 

અપેધક્ષત ભાવ ધનધિત્ત હોિ અને આત્િા ક્ષાધિકભાવે પોતાથી પદરણિે પિાાિિાાં, એવો જે 

ક્ષાધિક સિદકતભાવ, એ શુદ્ધભાવ જીવદ્રવ્િ જે દ્રવ્િજીવ છે–જે વસ્તુજીવ છે એિાાં એ નથી. 
ઇતના સ્પિ દકિા હૈ, પાંદડતજી! િાણસ વાાંચતે નહીં, સ્વાધ્િાિ કરતે નહીં. અને સ્વાધ્િાિ  કરે 

તો અપની દૃધિસ ેકરે. જુઓ! આિાાં લખ્િુાં છે, આિાાં લખ્િુાં છે. િથાખ્િાતચાદરિ... ૧૧િેથી 

૧૪ (ગુણસ્થાન) સુિી િથાખ્િાત ચાદરિ–જેવુાં સ્વરૂપ છે એવી પ્રધસધદ્ધ પિાાિિાાં શાાંધત, ધસ્થરતા 
પ્રગટી એ િથાખ્િાત ચાદરિ. એિાાં ચાદરિિોહના અભાવની અપેક્ષા છે, તેથી તે 

િથાખ્િાતચાદરિને પણ ધવભાવસ્વભાવ કહેવાિાાં આવે છે અને એ િથાખ્િાતચાદરિ જે  

દ્રવ્િજીવ છે, ધ્રુવજીવ છે એિાાં એ નથી. આહાહા! સિજાણુાં કાાંઈ? િથાખ્િાત ચાદરિ ‘છે’ એિ 
અભસ્ત તો ખરી કે નહીં? િથાખ્િાત ચાદરિ છે, ક્ષાધિક સિદકત છે. પણ એ છે એ પિાાિ–
અવસ્થાિાાં છે, ધિકાળી દ્રવ્િિાાં એ છે નહીં. આહાહા!  

એિ કેવળજ્ઞાન.. કેવળજ્ઞાનાવરણીિિાાં ક્ષિની જેિાાં ધનધિત્તતા હો, નૈધિધત્તક તે કાળે 

કેવળજ્ઞાન પોતાના કારણે પદરણમ્િુાં છે. પણ તે નવુાં થિુાં, તેથી તેને ધવશેષભાવરૂપી ધવભાવભાવ 

કહી, એ જીવદ્રવ્િ જે છે, ધ્રવુ જીવ જેને કહીએ, ખરેખર આત્િા જેને કહીએ, એિાાં એ કેવળજ્ઞાન 
નથી. કેવળજ્ઞાન નથી એટલે કેવળજ્ઞાનાવરણીિ છે જ નહીંને પિાાિિાાંિ તે? ઓલાએ લખ્િુાં છે, 

કેવળી તો વ્િવહારે જાણે પરને, ધનશ્ચિથી તો આત્િાને જાણે. બાકી પરને જાણે એિ કરીને તિે 

િિધનિધિત ધસદ્ધ કરો એિ નહીં થઈ શકે. એિ કહ્યુાં ઓલાિાાં, હિણા આવ્િુાં... એક કોઈ 
ક્ષુલ્લક છે શીતલપ્રસાદ, એ કાઢે છે હિણાાં ધશભબર. હિણાાં ધશભબર નીકળે છે ને?  

કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષા તિે લઈને િિધનિધિત જો ધસદ્ધ કરશો, િિે િિે જે સિિે જ્િાાં 
થવાની થાિ છે એિ કહેશો, તો કેવળજ્ઞાની પરને તો જાણતો નથી. કેવળજ્ઞાની સ્વને જાણે છે, 

વળી એિ.... પરિાાં કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ િિબદ્ધ ધસદ્ધ કરવા જશો તો નહીં થાિ. કેવી દલીલ 

એની? એિ! આહાહા! અરે ભગવાન! કેવળજ્ઞાન છે પોતાનો આત્િજ્ઞપિાાિ, પણ એિાાં પર 
લોકાલોક ને પોતાનુાં દ્રવ્િ-ગુણ-પિાાિ બિુાં જાણવાિાાં આવી ગિુાં છે અાંદર. એ સ્વ ને પરનુાં જ્ઞાન 

એ પોતાનુાં જ્ઞાન છે. આનુાં જ્ઞાન કહેવુાં એ વ્િવહાર–એ અપેક્ષાએ વ્િવહાર છે. એનુાં જ્ઞાન પુરાં 

આિાાં નથી આવ્િુાં એિ છે નહીં. ભારે વાાંિા ભાઈ! િૂળ વાતના વાાંિા. કેવળજ્ઞાન... જ્ઞાનથી 
ધનશ્ચિ કરો એ તો એણે કહ્યુાં છે.... કેવળજ્ઞાનથી જુઓ તો જેટલા િણ કાળના સિિો એટલી 
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િણ કાળની અવસ્થાઓ છે. ભગવાને તો જે સિિ ેજ્િાાં જોિુાં તે સ્વકાળે થાિ એ ભગવાને 
જોિુાં છે. એ તો કબૂલ કિું છે એ લોકોએ. હોં બિી કબૂલ કિું છે. 

પણ શ્રુતજ્ઞાનની અપેક્ષાએ, શ્રદ્ધા શ્રુતજ્ઞાનની રાખે, પણ વતાનિાાં–એનો પ્રિોગિાાં  
બીજી વાત કરે છે. આ તે શુાં વાત છે? આ વાત નહોતી ત્િાાં સુિી વાાંિો નહીં. .... આ બહાર 

આવ્િુાં બિુાં. કેવળજ્ઞાન એિ કે..... કેવળજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સ્વકાળે દરેક પિાાિ થાિ એ 

બરાબર, શ્રુતજ્ઞાની શ્રદ્ધા રાખે, પણ શ્રુતજ્ઞાનીને ખબર નથી િણ કાળ િણ લોકની, િાટે પોતે 
પુરષાથાથી આિ કરવુાં એિ િાને છે અને પુરષાથાથી જ એને થાિ. અરે! પણ કેવળીને િાને 

અને કેવળીને સ્વકાળે એ પણ પુરષાથાથી થાિ છે. સ્વકાળે જે થાિ એ દરેકિાાં શભકતથી જ થાિ 

દરેક દ્રવ્િિાાં. અહીં પોતાની શભકતથી જ શ્રુતજ્ઞાની પુરષાથા કરીને કાિ કરે. એ તો એ સિિે 
થવાનુાં છે એિ ભગવાને જોિુાં છે. ભારે ગરબડ ભાઈ! 

કેવળજ્ઞાનનો પિાાિ છે અભસ્તરૂપે એની જે શ્રદ્ધા કરે.. કેવળજ્ઞાનનો એક સિિનો 
પિાાિ િણ કાળ િણ લોકને અને પોતાને પોતાની અવસ્થાિાાં જાણે. એિ જે નક્કી કરવા જાિ 

એને પિાાિને આશ્રિે નક્કી નહીં થાિ. જેિાાં સવાજ્ઞપણુાં કેવળજ્ઞાનપણુાં પડ્ુાં છે ધિકાળ, એનો 

આશ્રિ લેશે તો કેવળજ્ઞાનની પ્રતીધત િથાથા થશે. આહાહા! વાધણિા-બાધણિા િાંિાિાાં િશગૂલ 
(હોિ), કલાક-બે કલાક અપાસરે જાિ નવરા થઈને, દેરાસરે જાિ, િાથે કહે એ હા. િાથે તો 

િાખી બેઠી હોિ... દસ બોઘલા, દસ બોઘલી, દસ બોઘલાકા બચ્ચા, ગુર િારે ગપ્પા, ઓલો 

કહે સચ્ચા. કાાંઈ ભાન ન િળે. વેપારિાાં િાળે પરીક્ષા કરે બિી. આિ કરેને, નાિુાં જુએને, 
ઘીસોડુાં આિ જુએ ને તેિ જુએ, કાંઈ ટુવો તો નથીને ઘીસોડાિાાં. ઘીસોડા સિજતે કે નહીં? 

ઘીસોડા.. ઘીસોડા.. તુરીિા.. તરકારી તુરીિા. આહીં ઘીસોડા કહે. તુરીિા પણ કહે છે. એ લેવુાં 

હોિ તો ભલે બે પૈસાનુાં શેર હોિ... પહેલા તો બે પૈસાનુાં શેર હતુાંને, હવે બિુાં િોંઘુાં થઈ ગિુાં, 
તોિ બિે તપાસ કરે. ..ની શીંગુ જોવે તો તપાસ કરે કે શીંગુિાાં કાાંઈ ટુવો નથીને. આિ જુએ, 

નાની જુએ, ધસાંગ જુએને.... આહીં જોતો નથી િાળો, કાાંઈ પરીક્ષા.... ત્િાાં આાંિળે આાંિળો ... 

પડ્ો છે. િિા જેવી અિૂલ્િ ચીજ.... આવી (બહારની) ચીજ તો અનાંત વાર આવી ને ગઈ એિાાં 
તારે શુાં? આ િિા જેવી અિૂલ્િ ચીજની પરીક્ષા કરવી હોિ તો એિાાં નવરાશ ન િળે. 

કહે છે, ક્ષાધિક કેવળજ્ઞાન ને ક્ષાધિક કેવળદશાન.. થઈ છે પિાાિ પોતાને કાળે પોતાથી, 
પણ જેિાાં કિાના ધનધિત્તના અભાવની અપેક્ષા છે તેથી તેને ધવભાવસ્વભાવ કહી પિાાિને 

ઓળખાવી અને એ પિાાિ તે ધિકાળ દ્રવ્િિાાં નથી એિ એને ઓળખાવી. આવો અાંશ ધિકાળિાાં 

નથી. સિજાણુાં કાાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ! હવે આિાાં એકલી ભભકત-બભકત ચાલે એવુાં નથી કાાંઈ. 
ભભકત કરો.. ભભકત કરો. પણ શેની ભભકત? અાંતરાિકિાના ક્ષિજધનત... લ્િો આવ્િુાં? ઓલાિાાં 

તો નહોતુાં નાખ્િુાં. અાંતરાિકિાના ક્ષિજધનત... અાંતરાિકિાનો ક્ષિ થિો ત્િારે ઉત્પન્ન થિા 



 ગાથા – ૪૧                           પ્રવચિ િં. ૩૭                                       97 

દાન. સ્વરૂપનુાં દાન. પોતે પોતાને પૂણા આનાંદ આપ્િો એ દાન. ક્ષિજધનત એ ધનધિત્તથી કથન 
કિું. પોતાના સ્વરૂપિાાં પોતાના આનાંદનો દાન પોતે આપે, એ પોતાના પુરષાથા પદરણધતથી 

પોતે કરે છે. ત્િારે અાંતરાિનો કિા જોડે ધનધિત્તરૂપે હોિ છે એનો ક્ષિોપશિ હોિ છે કે ક્ષાધિક 
હોિ છે. ક્ષાધિકની વાત છે ને? 

લાભ થવો. અનાંત સ્વરૂપનો પિાાિિાાં લાભ થવો. પોતાની શુદ્ધ આનાંદ આદદની પિાાિ 

એનો આત્િાની પિાાિિાાં લાભ થવો, એ અાંતરાિનુાં ધનધિત્તપણુાં એનુાં છે–એનુાં ક્ષિનુાં ધનધિત્ત છે 
(એથી) એને ક્ષિજધનત કહેવાિાાં આવે છે. છે તો આત્િજધનત. ધનશ્ચિથી તો આત્િસ્વરૂપનો 

પૂણા લાભ આત્િજધનત છે, પણ ધનધિત્તજધનતના વ્િવહારથી તેની પ્રધસધદ્ધ કરીને ઓળખાવ્િો 
છે. લાભ... 

ભોગ... અનાંત આનાંદનો ભોગ. રાગનો ભોગ ભોગવતો અનાદદથી અજ્ઞાની, એ પણ 

પોતાના ઉલટા પુરષાથાના પિાાિકાળે જ ભોગવતો. અને આત્િાનો ભોગ... એકવાર ભોગવાિ 
તે ભોગ. એક સિિની પિાાિ અતીધન્દ્રિ આનાંદ અથવા અનાંત ગુણની ધનિાળ અાંશનો પિાાિ, 

ક્ષાધિક અાંશનો પિાાિ એને જે ભોગવે એ અાંતરાિ ક્ષિજધનત કહેવાિાાં આવ્િો એ ધનધિત્તથી 

કહ્યુાં. પોતાના પુરષાથાથી તે આત્િાના અનુભવનો ભોગવટો કરે છે. સિજાણુાં કાાંઈ? એ દાન, 
લાભ અને ભોગ એ દ્રવ્િિાાં નથી. આહાહા! એટલે કે આનાંદના અનુભવનો ભોગ એ દ્રવ્િિાાં 

નથી. આવુાં દ્રવ્િ–ધ્રુવદ્રવ્િ છે ત્િાાં નજર નાખ. ત્િાાં િાટક િીટ િાાંડ, ત્િારે તારો સાંસાર નાશ 

થઈને પરિાત્િરૂપ થાિ. બીજો કોઈ ઉપાિ નથી. જ્િાાં ખાણ છ ેત્િાાં ખોદ, જ્િાાં ખાણ છે ત્િાાં 
ખોદ. સોનાની ખાણ હોિ ત્િાાં ખોદે કે સોનુાં લેવા િાટે િૂળની ખાણ ખોદતા હશે? એ િાટે કહે 
છે.  

ભોગ, ઉપભોગ... આત્િાના આનાંદનો વારાંવાર ઉપભોગ. અાંતરાિકિાના જધનત કીિો 

એ ધનધિત્તની એ પ્રધસધદ્ધ કરી. ત્િાાં એક આત્િાના આનાંદનો ભોગવાનારો પિાાિિાાં છે. વીિા.. 

એ અાંતરાિકિા ક્ષિજધનત વીિા કીિુાં,. પણ એ પોતાના ક્ષાધિકભાવને વીિાથી પ્રગટ કિું છે. 
આહાહા! અરે! આજ તો ઝીણુાં જ આવ્િુાં. ઓલા જૂના િાણસ હોિ તો ........ કાાંઈ ભાન ન િળે. 
તાવકાિ શુાં ને તત્સૂિી શાું...... આહાહા! આવુાં સ્વરૂપ ભગવાન...   

દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીિા એ અાંતરાિકિાના ક્ષિથી ઉત્પન્ન થિા એિ કહ્યુાં, એ 

તો વ્િવહારવચન છે. પોતાના પુરષાથાથી પ્રગટ થિુાં એ ધનશ્ચિ છે. છતાાંિ એ બેિ ચીજ ધ્રુવિાાં 

નથી. આહાહા! ભારે વાતુાં ભાઈ! જીવને નથી એિ કહ્યાું છે ને? શાં? આ જીવને નથી ચાર ભાવ. 
ત્િારે જડને હશે? આ કહી ગિા છ ેપહેલાાં ૩૯િાાં ને ૪૦િાાં. જીવના નથી, જીવને આ નથી.. 

જીવને આ નથી. એ જીવ એટલે ધિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાિક ધ્રુવસ્વભાવ જે ખરેખર ધ્રુવજીવ છે એને 
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આ નથી. પિાાિરૂપી જીવ, વ્િવહારૂ જીવ એિાાં છે. એ વ્િવહાર તે અભૂતાથા છે. ધનશ્ચિ તે 
સત્િાથા ને ભૂતાથા છે. કહો, ...ભાઈ! આવુાં કાંઈ હતુાં ત્િાાં? 

આ કરો, આ કરો, અપવાસ કરો દીક્ષા લઈ લો ને િુાંડાવો. એ પ્રકાશદાસજી! િુાંડાઈ 
જાઓ. અરે! ધિથ્િાત્વ તો િુાંડાવ. ધિથ્િાત્વનો તો નાશ કર, પછી િુાંડને બહારિાાં. એને 

ધિથ્િાત્વના નાશની તો ખબર ન િળે કે ધિથ્િાત્વ શુાં ને ધિથ્િાત્વનો નાશ કેિ થાિ. પહેલી 

ચીજ તો એ િહાપાપ છે. એક સિિની પિાાિને આખો આત્િા િાનવો, એ કહે છે કે ધિથ્િાત્વ 
છે.—એિ કહે છે. રાગવાળો િાનવો, કિાવાળો િાનવો, પુણ્િવાળો િાનવો, શુભ-અશુભવાળો 

િાનવો—એ તો ધિથ્િાદૃધિ જીવ છે. પણ દ્રવ્િને અાંદરિાાં, ‘આ પિાાિ દ્રવ્િિાાં છે’ એિ િાનવુાં 

એ પણ ધિથ્િા દૃધિ છે અથવા એ પિાાિ જેટલો આત્િા છે એટલો વ્િવહાર છે એને િાનવુાં એ 
પણ ધિથ્િાત્વ છે. સિજાણુાં કાાંઈ? ધનશ્ચિ જીવને િાનવો કે જેિાાં આ પિાાિો નથી એવુાં ધ્રુવ 

એને િાનવુાં, એનુાં નાિ સમ્િગ્દશાન ને સમ્િગ્જ્ઞાન છે. ભારે આકરી વાત! સિજાણુાં કાાંઈ? 
ક્ષાધિકભાવના ભેદ થિા. 

ક્ષાિોપશધિકભાવના અઢાર ભેદ આ પ્રિાણે છે : િધતજ્ઞાન... લ્િો. િધતજ્ઞાન એ ધ્રવુિાાં 

નથી. િધતજ્ઞાનાવરણીિના ક્ષિોપશિથી ઉત્પન્ન થાિ તે િધતજ્ઞાન. એ ધનધિત્તથી પ્રધસધદ્ધ 
કરાવી, પણ િધતજ્ઞાન થાિ પોતાના પુરષાથાથી. િધતજ્ઞાનનો પિાાિ પોતાના પરુષાથાથી થાિ 

એવુાં જે િધતજ્ઞાન એને, િધતજ્ઞાનાવરણીિના ક્ષિોપશિથી થિુાં એિ કહેવુાં એ વ્િવહાર. બેિ 

ચીજ ધ્રુવિાાં નથી. આહાહા! િધતજ્ઞાન ધ્રુવિાાં નથી, લ્િો. પાંચિભાવ શુદ્ધજ્ઞાન(રૂપ) ધ્રુવિાાં નથી, 
એિ. એિ કહે, જેટલો ક્ષિોપશિ શ્રુતજ્ઞાનાવરણીિનો હોિ તેટલુાં જ્ઞાન અહીં થાિ. પ્રશ્ન થા ન?  

રેકોડા િાગી છે બહાર. આ ક્ષિોપશિ િધત-શ્રુતનો જેટલો પોતાનો પુરષાથા હોિ તેટલા પ્રિાણે 

થાિ. એને ઠેકાણે એ લોકો એિ કહે છે, કિાનો જેટલો ક્ષિોપશિ હોિ એ પ્રિાણે ક્ષિોપશિ 
થાિ. રેકોદડંગ હૈ. દેખા હૈ દક નહીં? રેકોદડંગ.... ઉસિેં હૈ. સિજાિ છે કાાંઈ? 

કાનજીસ્વાિી એિ કહે છે કે પોતાની િોગ્િતા પ્રિાણે િધત-શ્રુતજ્ઞાન થાિ. િહારાજ! 
કેિ થતુાં હશે? કે નહીં. જુઓ! ઐસે કૈસે હો? કેવળી કહતે હૈં ઐસા નહીં, ૧૧ અાંગિારી કહતે 

હૈં ઐસા નહીં. ૧૨ અાંગિારી, લ્િો, ૧૨ અાંગિારી. એને િળ્ા હતાને. એિ! આ બિી ગરબડ 

ચાલી છે ચારેકોર. દદગાંબરિાાં એિ, શ્વેતામ્બરિાાં  એિ, ચારેકોર આ વાત. ચુલાિાાં રાખ... 
જેટલા પ્રિાણિાાં િધતજ્ઞાનના આવરણનો ક્ષિોપશિ થાિ એટલુાં થાિ.—એિ નથી. કિાનુાં જેિાાં 

ધનધિત્તપણુાં છે, એ ધનધિત્તિાાં અભાવપણુાં હો, પણ ક્ષિોપશિ જે જ્ઞાનિાાં થાિ છે એ પોતાથી 

થાિ છે. પિાાિને તે સિિની લાિકાતથી તે પિાાિ થઈ છે. કાલ તો ત્િાાં સુિી કહ્યુાં નહોતુાં 
રાિે? પિાાિનુાં કારણ-કાિા પિાાિ છે. લ્િો ઠીક. તત્ત્વાથારાજવાધતાક. ત્િારે પણ પિાાિ કહેવાિ 
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ને? પિાાિ કોને કહેવાિ? એ સિિનો એ પિાાિ એ જ એને કારણ-કાિા એ પિાાિાધથાકનિનો 
ધવષિ છે. કિાને કારણે નહીં, દ્રવ્િ-ગુણને કારણે નહીં. આહાહા! 

એ િધતજ્ઞાન ને શ્રુતજ્ઞાન એની પિાાિ પોતાના સ્વતાંિ તે કાળે થિેલી, પણ જેિ 
ધિકાળી સત્ છે એવુાં વતાિાન પિાાિનુાં સત્ છે, પણ ધિકાળી સત્ િાાં એ નથી. એટલે જેિાાં 

ધિકાળીપણુાં છે એ એિાાં શ્રદ્ધા ને ધનણાિ કરવા જેવુાં છે. આહાહા! અવધિજ્ઞાન... 

અવધિજ્ઞાનાવરણીિ.... એ કથન વ્િવહાર છે. િનઃપિાિજ્ઞાન... કેિ તિને થાતુાં નથી? વળી 
એિ કહે છે. ગજબ કરે છેને! ઊંિો પાડવા, આત્િાને ઊંિો કરવા, પરાિીન કરવા િાટે કેવો િથે 

છે? તિને કેિ નથી? કરોને. એ અવધિજ્ઞાનવરણીિ નડે છે િાટે થતુાં નથી. નડે કોણ? 

સાાંભળને! જાધતસ્િરણ બિાને કેિ થાતુાં નથી? કો’ક કો’કને થાિ. કિા જેને ખરે એને થાિ. 
ઠીક. વળી એિ કહે છે. એના ક્ષિે થાિ..... કિાનુાં લાકડુાં જૈનિાાં એવુાં લાકડુાં ખોસી ઘાલ્િુાં છે. 

અવધિ, િનઃપિાિજ્ઞાન (આદદ) ચાર જ્ઞાન એ ધ્રુવિાાં નથી. પાંચિભાવિાાં એ ચાર જ્ઞાન હોિ જ 

નહીં. કેવળજ્ઞાન નથી, તો વળી આ પિાાિ તો અપૂણા છે. પૂણા પિાાિ જ્િાાં નથી ત્િાાં 
અપૂણાપિાાિની વાત (શી કરવી)? સિજાવવુાં હોિ તો આ બિુાં સિજાવેને?  

કુિધતજ્ઞાન, કુશ્રુતજ્ઞાન ને ધવભાંગજ્ઞાન એવા ભેદ અજ્ઞાનના એ એિાાં નથી. ચક્ષુદશાન, 
અચક્ષુદશાન ને અવધિદશાન ને કેવળદશાન એ પણ એિાાં નથી. ઓલુાં કેવળદશાન પહેલાાં લીિુાં. 

હવે આપણે તો અહીં જરી થોડુાં લેવુાં છે. કાળલભબ્િ પણ દ્રવ્િિાાં નથી. લ્િો. કાળલભબ્િ એ 

ક્ષિોપશિભાવે એક સિિની પિાાિ છે. ધ્રુવિાાં નથી કાળલભબ્િ. આહાહા! તારે કાળલભબ્િ 
સાિે જોવાનુાં નથી એિ કહે છે. પિાાિની સાિે જોવાનુાં નથી. વસ્તુ જે છે ધિકાળી પાંચિ 

પાદરણાિીકભાવ સહજભાવ એને જોતાાં, એની શ્રદ્ધા કરતાાં પિાાિિાાં શાાંધત, સમ્િગ્દશાન પ્રગટે, 

એ એનો કાળલભબ્િનો કાળ જ હતો. કાળલભબ્િ જોવા િાટે રોકાવુાં નથી, જોવુાં છે ઓલુાં દ્રવ્િ. 
સિજાણુાં કાાંઈ? લ્િો એ લેવુાં હતુાં થોડુાં. વખત થઈ ગિો. 

(પ્રિાણ વચન ગુરદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૩, શુક્રવાર, તા. ૧૧-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા ૪૧, શ્લોક ૫૮-૫૯, પ્રવચિ િં. ૩૮ 

 

શુદ્ધભાવ અધિકાર, ૪૧ ગાથા.  

णो खइयभावठाणा णो खयउवसमसहावठाणा वा । 
ओदइयभावठाणा णो उवसमण ेसहावठाणा वा ।।४१।। 
સ્થાનો ન ક્ષાધિકભાવનાાં, ક્ષાિોપશધિક તણાાં નહીં; 

સ્થાનો ન ઉપશિભાવનાાં ક ેઉદિભાવ તણાાં નહીં. ૪૧. 

ટીકા : ચાર ધવભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પાંચિભાવના સ્વરૂપનુાં આ કથન છે. 

પાાંચ ભાવ છે આત્િાિાાં. ધિકાળી પારરણાધિકભાવ સહજ સ્વભાવભાવ, જેન ે કિમનુાં 

ધનધિત્તપણુાં કે ધનધિત્તનુાં અભાવપણુાં લાગુ પડતુાં નથી એવો જે ધિકાળી પરરણાધિકસ્વભાવ, 
પરરણાધિકસ્વભાવ એટલે સહજસ્વભાવ, એ પારરણાધિકભાવ છે. એની છ ેચાર અવસ્થાઓ, 

એને અહીં ધવભાવસ્વભાવ કહેવાિાાં આવે છે. ચાર ધવભાવસ્વભાવો... ઔદધિક, ઔપશધિક, 

ક્ષાિોપશધિક ને ક્ષાધિક—ચાર ધવભાવસ્વભાવ છે–ધવશેષભાવ છે. જેને કિમની ઉપાધિ લાગુ પડે 
છે ચાર ભાવને. કિમ ઉપાધિની અપેક્ષા લાગુ પડે એ ચાર ભાવ અને ઉપાધિ ધવનાનો 

સ્વભાવભાવ એ પાંચિભાવ. ચાર ધવભાવસ્વભાવોના સ્વરૂપકથન દ્વારા પાંચિભાવના સ્વરૂપનુાં 

આ કથન છે. િૂળ તો પાંચિભાવ સહજ પારરણાધિક હિાતીવાળો ધિકાળી સત્ ધ્રુવ એનુાં અહીં 
કથન િુખ્િપણે છે. હવે એનો અથમ કરે છે. 

કિોના ક્ષિે જે ભાવ હોિ તે ક્ષાધિકભાવ છે. જેિાાં કિમના ધનધિત્તનુાં ક્ષિપણુાં– 
અભાવપણુાં–ધવશ્લેષ–નાશપણુાં છે, જે ભાવિાાં કિમના ક્ષિનુાં ધનધિત્તપણુાં છે વ્િવહારે એને 

અહીંિા ક્ષાધિકભાવ કહેવાિાાં આવે છે. ક્ષાધિકભાવ એ પિામિ છે, આત્િાની ધનિમળ પિામિ છે, 

પણ એને કિમના ધનધિત્તની અપેક્ષા (છે એ) સ્વભાવની અપેક્ષાએ એ પણ ઉપાધિ છે, એથી એને 
ધવભાવસ્વભાવ કહેવાિાાં આવે છે.  

કિોના ક્ષિોપશિે જે ભાવ હોિ તે ક્ષાિોપશધિકભાવ છે. કિમના કાંઈક ઉદિ અને 
કાંઈક અનુદિ એવી દશા તેને ક્ષિોપશિભાવ કહે છે. એ પણ એક આત્િાની પિામિ–અવસ્થા 

છે. કિોના ઉદિે જે ભાવ હોિ તે ઉદિભાવ છે. જે ધવકારી આરદ ભાવિાાં કિોનુાં ધનધિત્તપણુાં 

છે, એને લઈને ધનધિત્તને આિીન થિેલી વસ્તુ એથી તે ઉદિભાવ છે. કિોના ઉપશિે જે ભાવ 
હોિ તે ઔપશધિકભાવ છે. કિોના ખરવાથી અહીં તે... પુરુષાથમથી નહીં. છે તો પુરુષાથમથી 
કહ્ુાં, પણ કિમના ઉપશિની અપેક્ષા આવે છે એથી એને ઉપશિભાવ કહેવાિાાં આવે છે.  
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સકળ કિોપાધિથી ધવિુક્ત... લ્િો. ઓલાિાાં ઉપાધિથી લીિુાં હતુાં. સકળ કિમની ઉપાધિ 
(એટલે) કિમની હિાતી કે અણહિાતી એવી જેને ઉપાધિ લાગુ પડતી નથી, એવા પરરણાિે જે 

ભાવ હોિ તે પારરણાધિકભાવ છે. પરરણાિે એટલે સરવાળે જે ભાવ હોિ, એિ? આ 

છોકરાઓનુાં પરરણાિ નથી આવતુાં? પરરણાિ કેટલા ટકા આવ્િુાં? પરીક્ષા લેતે હૈં ન? ઉસે 
પરરણાિ કહતે હૈં. એ પરરણાિ અહીં નથી. એ તો પરીક્ષાનુાં ફળ આવ્િુાં એ પરરણાિ. આ તો 

વસ્તુનુાં સ્વરૂપ, આત્િાનુાં... આત્િદ્રવ્િ હિાતી, આત્િા વસ્તુની ધિકાળી હિાતી એને અહીંિા 
પારરણાધિકભાવ કહે છે. સકળ કિમ... પાછો એિાાં અથમ ક્િો?  

ઓલાિાાં કિમની ઉપાધિનો સદ્ ભાવ છે ચાર ભાવિાાં. ત્િાાંિ (પાંચાસ્સ્તકાિિાાં) આવે છે 

૫૬િી ગાથાિાાં ‘ઉપાધિ’. આ કાાંઈ ઘરનો અથમ નથી કિો. કોઈ એિ કહે ....... અિૃતચાંદ્રે એ 
અથમ કિો છે. અિૃતચાંદ્રાચાિે ‘સકલ’નો અથમ ઉપાધિ (કિો) છે. પાંચાસ્સ્તકાિ. ‘ઉપાધિનુાં 

ચતુધવમિપણુાં જેનુાં કારણ છે...’ ઉદિ, ઉપશિ, ક્ષિોપશિ ને ક્ષાધિક—ચારિાાં ‘ઉપાધિનુાં 

ચતુધવમિપણુાં જેનાું કારણ છે...’ જુઓ! ચાર. અને ‘સ્વભાવ જેનુાં કારણ છે એવો એક છે...’ ચાર 
ભાવિાાં કિમના ધનધિત્તની ઉપાધિ છે. ભલે ધનધિત્તનો અભાવ થિો, પણ અપેક્ષા આવીને (િાટે) 

ઉપાધિ (કહ્ુાં). અને જેનો સ્વરૂપનો ભેદ... એકલો સ્વરૂપનો પ્રકાર એને પારરણાધિક કહીએ. 
સહજ ધ્રુવભાવ. ચાર ભાવ ઉત્પાદ-વ્િિિાાં જાિ, પાાંચિો ભાવ એકલો ધ્રુવિાાં જાિ.  

પદ્મનાંરદ એિ લખે છે ને? ...... આહા! કિોના આવરણવાળા, એિ લખે છે ને? ચાર 

ભાવ આવરણવાળા છે. આવરણવાળા કહો કે ઉપાધિવાળા કહો—બિુાં એકનુાં એક છે. સકળ 
કિોપાધિથી ધવિુક્ત એવો પરરણાધિક સહજભાવે ભાવ, સ્વભાધવકભાવ, ધિકાળભાવ, ઉત્પાદ-

વ્િિ ધવનાનો ભાવ એને અહીં પારરણાધિકભાવ કહે છે. આ પાાંચ ભાવિાાં ઔપશધિકભાવના 

બે ભેદ છે, ક્ષાધિકભાવના નવ ભેદ છે... ભેદની વ્િાખ્િા કરી. ક્ષાિોપશધિકભાવના અઢાર ભેદ 
છે, ઔદધિકભાવના એકવીસ ભેદ છે, પારરણાધિકભાવના િણ ભેદ છે.  

હવે ઔપશધિકભાવના બે ભેદ આ પ્રિાણે છે : ઉપશિસમ્િક્ત્વ અને ઉપશિચારરિ. 

.... હ ૈન? કિમની ઉપાધિ જેને લાગુ પડી એટલી, એથી એને.... ઉપશિ–કિમનો ઉપશિ, દશમનનો 

ઉપશિ, ચારરિનો ઉપશિ એટલી એને ઉપાધિ લાગુ પડીને? િાટે એ ઉપાધિવાળા ભાવ છે 
ઉપશિસિરકત ને ઉપશિચારરિ.  

ક્ષાધિકભાવના નવ ભેદ આ પ્રિાણે છે : ક્ષાધિકસમ્િક્ત્વ... એ પણ કિમની ઉપાધિનો 
સાંબાંિ છે એને, કિમનો સાંબાંિ છે એને. સાંબાંિ તૂટ્યો એટલો પણ સાંબાંિ થિોને? કિમ 

ઉપાધિવાળા ક્ષાધિકસિરકતને કહેવાિાાં આવે છે. િથાખ્િાતચારરિ... પૂણમ સ્વરૂપ અાંદર આ 

િથાખ્િાત બાર, તેર, ચૌદ (ગુણસ્થાન). એ પણ કિમના ઉપાધિનો અભાવ એટલી અપેક્ષા 
આવીને એટલે એને કિોપાધિવાળો ભાવ (કહ્ો). પારરણાધિકભાવ ઉપાધિ ધવનાનો 
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સ્વભાવભાવ, ઉપાધિ ધવનાનો, ઉત્પાદ-વ્િિ ધવનાનો સ્વભાવભાવ. કેવળજ્ઞાન... એ પણ 
ઉપાધિવાળો ભાવ. લ્િો, ઠીક.  જ્ઞાનાવરણીિકિમની ઉપાધિ હતીને, એનો અભાવ છે એટલી એને 

અપેક્ષા આવીને? ઉત્પાદ-વ્િિ... એવુાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પાદ થાિ છે. તેથી તે ઉપાધિભાવવાળો 

ગણી છોડવાલાિક છે એિ કહેશે. િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી, કેવળજ્ઞાન િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી એિ 
કહે છે. કેવળદશમન... કેવળદશમન તેરિુાં ગુણસ્થાન. કિમની ઉપાધિના અભાવની અપેક્ષા આવી 

(તેથી) તે પણ આદરણીિ નથી.  

અાંતરાિકિમના ક્ષિજધનત દાન... દાન.. સ્વરૂપનુાં દાન. લ્િો, પ્રગટ્યુાંને .. જ્ઞાનીને. 

સ્વરૂપનો લાભ, સ્વરૂપનો અનુભવ (ભોગ), વારાંવાર ઉપભોગ, સ્વરૂપનુાં વીિમ—એ પાાંચ પિામિ 

એને કિમના અભાવની અપેક્ષા એિાાં આવી એટલે એને પણ કિમની ઉપાધિ લાગુ કહેવાિાાં આવે 
છે. કહો! ક્ષાિોપશધિકભાવના અઢાર ભેદ આ પ્રિાણે છે : િધતજ્ઞાન... કહો! િધતજ્ઞાન 

કેવળજ્ઞાનને બોલાવે છે. બેિ કિમની અપેક્ષાવાળા છે. િધતજ્ઞાનને અપેક્ષા આવીને ધનધિત્તની? 

ધિકાળ પરિ સ્વભાવભાવ સત્.. સત્.. દળ, એકરૂપ સ્વભાધવક દળ, એકરૂપ સ્વભાધવક પદાથમ, 
પારરણાધિકભાવ સહજભાવ એ એક ઉપાદેિ છે એિ ધસદ્ધ કરવુાં છે. એની ભાવના કરવા જેવી 

છે. ભાવના તો સમ્િક્ ક્ષાધિકભાવની ભાવના હોિ, પણ ભાવના સ્વભાવનો આશ્રિ લઈને 

થઈ છેને (તેથી) એના કાળે ભાવનાએ પાંચિગધતનો લાભ થાિ. પાંચિભાવની ભાવનાથી 
પાંચિગધતનો લાભ થાિ.  

એ વળી ક્િાાં..... એ તો ત્િાાં ધ્રુવ તે ધ્રુવ છે એકલી વસ્તુ. આવે છે ને જાિ છે એટલો 
ભેદ છે વ્િવહારનિનો. એકલુાં ચૈતન્િકાંદ... આિાાં આવે છે, પારરણાધિકભાવની ભાવનાથી 

પાંચિગધતએ િુિુક્ષુઓ જાિ છે, લ્િો. ૩૨૦ ગાથાિાાં ઐસા આતા હૈ, જિસેન આચાિમ. િોક્ષ 

અને િોક્ષના કારણનુાં પરરણાિ એ ધ્રુવ કરતુાં નથી. િોક્ષ અને િોક્ષના કારણરૂપ પરરણાિ... 
િોક્ષના પરરણાિ અને િોક્ષના કારણ પરરણાિ, બાંિના પરરણાિ ને બાંિના કારણના 

પરરણાિ—એ ચાર પરરણાિથી રધહત છે એને ધ્રુવ અને પારરણાધિકભાવ કહેવાિાાં આવે છે. 
તદ્દન અભેદ વાત છે. 

િધતજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન ને િનઃપિમિજ્ઞાન એિ જ્ઞાન ચાર... એ ચાર જ્ઞાન 

ક્ષિોપશિભાવ છે. ક્ષિોપશિ (એટલે) કાંઈક ધવઘ્ન છે ને કાંઈક ધવઘ્ન ટળ્ુાં છે. ઉદ્ ભવ-
અનુદ્ ભવ નથી. પાંચાસ્સ્તકાિિાાં છે. સિજાણુાં કાાંઈ? કુિધતજ્ઞાન, કુશ્રુતજ્ઞાન ને ધવભાંગજ્ઞાન એ 

પણ ક્ષિોપશિભાવે છે. એને કિમની ઉપાધિનુાં... એવા ભેદને લીિે અજ્ઞાન િણ. ચક્ષુદશમન, 

અચક્ષુદશમન ને અવધિદશમન એવા ભેદને લીિે દશમન િણ... ક્ષિોપશિ. (કેવળદશમન) ક્ષાધિકિાાં 
આવી ગિુાં. કાળલસ્ધિ, લ્િો. ઓલાિાાં ક્ષિોપશિલસ્ધિ (લીિી). પાાંચ લસ્ધિ હૈ ન પાાંચ? એિાાં 

ક્ષિોપશિ (લીિી), અહીં કાળલસ્ધિ લીિી. કરણલસ્ધિ, ઉપદેશલસ્ધિ–દેશના, ઉપશિલસ્ધિ–
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એ ધવશુધદ્ધ ને પ્રાિોગ્િતાલસ્ધિ એવા ભેદને લીિે લસ્ધિ પાાંચ, લ્િો, આવા ભેદ પાડ્યા તો ઓલા 
રતનચાંદજી કહે, નહીં, ધસદ્ધાાંત પ્રિાણે નથી. ભાઈ! કઈ અપેક્ષાએ ભેદ પાડ્યા, સાાંભળને િાળા! 

એિ કરીને િાણસે આનો સ્વીકાર ઉડાડી દીિો. ટીકાિાાં એકદિ િોક્ષિાગમ ધનરપેક્ષ ધસદ્ધ કરે છે. 
વ્િવહારની જેને અપેક્ષા નથી એવો ધનશ્ચિ િોક્ષિાગમ છે.  

શ્રોતા : િોક્ષિાગમ પોતે ઉપાધિ છે.  

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : એ બીજી વાત છે. આ તો ધનશ્ચિ િોક્ષિાગમને વ્િવહારની અપેક્ષા 

નથી, એિ. વ્િવહારની, રાગની—બેિની અપેક્ષા નથી, એિ. એ વળી ધનશ્ચિ િોક્ષિાગમ પિામિ 

છે એ તો કિમના ધનધિત્તનો અભાવ છે (એ અપેક્ષાએ) ઉપાધિ, એ તો કેવળજ્ઞાનને (પણ) ઉપાધિ 
(ગણી). અહીંિા તો ઓલો ધનશ્ચિ િોક્ષિાગમિાાં વ્િવહારનો અભાવ ધસદ્ધ કિો છે એ એને 

ગોઠતુાં નથી. વ્િવહાર સધહત હોિ તો ધનશ્ચિ, વ્િવહારથી ધનશ્ચિ થાિ. વ્િવહાર-ફ્િવહારથી 

કોઈ રદ’ થાિ નહીં. શાસ્ત્રિાાં એવુાં આવે ‘ધનિત હેતુ’ છઢાળાિાાં. આહાહા! ‘હેતુ ધનિતકો હોઈ’ 
વ્િવહાર. એ તો એનુાં જ્ઞાન કરાવ્િુાં કે આચરણ એવુાં હોિ. શુાં થાિ? ઘણાને વાાંિા એ જ ઉઠ્યા 

છે. વ્િવહાર પહેલો જોઈએ, વ્િવહાર સાિન છે. આ પાંચાસ્સ્તકાિિાાં કહ્ુાં છે કે વ્િવહાર સાિન, 

ધનશ્ચિ સાધ્િ. નથી કહ્ુાં? આ પાંરડતજીએ અથમ કિો છે બિો. વ્િવહાર સાિન, ધનશ્ચિ સાધ્િ 
અને હળવે.. હળવે.. હળવે.. ત્િાાં સુખે.. સુખેથી વ્િવહારથી છૂટે ......... વ્િવહારે...  

એ બિી અપેક્ષાના કથન સિજે નહીં. એકલો ભગવાન પરિસ્વભાવભાવ, બસ એનો 
આશ્રિ અને તે વ્િવહારનો આશ્રિ નહીં—એવો જે િાગમ છે તેને િોક્ષિાગમ કહેવાિાાં આવે છે. 

આવુાં વસ્તુનુાં સ્વરૂપ છે. પણ બીજેથી કાંઈક કરવા િાગે છે એ વસ્તુની જે ધસ્થધત છે એ નહીં રહે. 

લખાણ તો અનેક પ્રકારના આવે વ્િવહારના, ધનશ્ચિના. કઈ નિનુાં કથન છે એિ જાણવુાં 
જોઈએને. વેદક સમ્િક્ત્વ... એ ક્ષિોપશિ સિરકત અને વેદકચારરિ... એ ક્ષિોપશિ ચારરિ 

અને સાંિિાસાંિિપરરણધત... એ ક્ષિોપશિના અઢાર ભેદ. છ ે પિામિ, પણ કિમના ઉપાધિની 
એિાાં અભાવની અપેક્ષા છે િાટે એને ઉપાધિવાળો ભાવ કહેવાિાાં આવે છે. 

ઔદધિકભાવના એકવીશ ભેદ આ પ્રિાણે છે... આ તો સીિા વાક્િો છે. નારકગધત...  

શરીર નહીં હોં, એ ગધત.. ગધત. ધતિંચગધત, િનુષ્િગધત ને દેવગધત એવા ભેદન ે લીિે ગધત 
ચાર... એ પણ હેિ છે. ક્રોિકષાિ, િાનકષાિ, િાિાકષાિ ને લોભકષાિ એવા ભેદને... એ 

ચાર કષાિ એિાાં શુભ-અશુભ બિુાં આવી ગિુાં. સ્ત્રીધલાંગ, પુાંધલાંગ અને નપુાંસકધલાંગ એવા ભેદને 

લીિે ધલાંગ િણ; સાિાન્િસાંગ્રહનિની અપેક્ષાએ ધિથ્િાદશમન એક છે. આિ તો ધિથ્િાદશમનના 
અસાંખ્િ પ્રકાર છે, સૂક્ષ્િના અનાંત પ્રકાર છે. સાિાન્િપણે એક છે. અજ્ઞાન એક... અજ્ઞાન પણ 

સાિાન્િપણે એક, ભેદ તો અનાંત. અસાંિિતા એક... આિ અસાંિિના ભેદ અનાંત છે, પણ 
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સાિાન્િપણે એક. અધસદ્ધત્વ એક... ધસદ્ધપણાનો અભાવ એ એક છે અધસદ્ધપણુાં. ચૌદિા 
ગુણસ્થાન સુિી અધસદ્ધત્વ છે ત્િાાં સુિી ઉદિભાવ છે, એિ. આહા! 

શુક્લલેશ્િા... ...થી ઉપાડ્યુાં છે લ્િો. કૃષ્ણલેશ્િા ન ઉપાડી. કૃષ્ણ છેલ્લી નાખશે. 
શુક્લલેશ્િા. શુક્લલેશ્િા એ પણ ઉદિભાવ છે. એ તો અભધવને પણ (હોિ). શુક્લલેશ્િા. 

શુક્લધ્િાન નહીં. પદ્મલેશ્િા, પીતલેશ્િા... એિાાં આિ લીિુાં. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજુ (-પીત), 

પદ્મ ને શકુ્લ. અહીં તો કહે, આ શુક્લલેશ્િા એ ઔદધિભાવ છે એિ કહીને અહીંથી લીિુાં છે. 
એ ધવકારભાવ છે. કાપોતલેશ્િા, નીલલેશ્િા ને કૃષ્ણલેશ્િા એવા ભેદને લીિે લેશ્િા છ. છોડવા 
જેવી છે.  

પારરણાધિકભાવના િણ ભેદ આ પ્રિાણે છે : જીવત્વપારરણાધિક, ભવ્િત્વપારરણાધિક 

અને અભવ્િત્વપારરણાધિક. એ દ્રવ્િસાંગ્રહિાાં આવે છે, ૩૨૦ ગાથાિાાં આવે છે. આ 

જીવત્વપારરણાધિકભાવ ભવ્િોને તેિ જ અભવ્િોને સિાન હોિ છે... જીવપણાનો 
સ્વભાવભાવ–જીવપણાનો સહજભાવ એ તો ભવ્િ ને અભવ્િને બિો સરખો હોિ છે. 

જીવપણાનો સહજભાવ–જીવપણાનો પારરણાધિકભાવ ભવ્િ-અભવ્િ બેિને સરખો હોિ છે. 

ભવ્િત્વપારરણાધિકભાવ ભવ્િોને જ હોિ છે. જીવ(ત્વ)નો તો બેિને હોિ છે, પણ 
ભવ્િત્વપારરણાધિકભાવ ભવ્િોને જ હોિ છે. અભવ્િત્વપારરણાધિકભાવ અભવ્િોને જ હોિ 
છે. આ રીતે પાાંચ ભાવોનુાં કથન કિુ.ં  

પાાંચ ભાવો િધ્િે ક્ષાધિકભાવ કાિમસિિસારસ્વરૂપ છે, લ્િો. કાિમસિિસાર સ્વરૂપ છે. 

િણ પારરણાધિકભાવ કારણસિિસારસ્વરૂપ છે. તે (ક્ષાધિકભાવ) ધિલોકિાાં પ્રક્ષોભના હેતુભૂત 

ખળભળાટ... તીથંકરના જન્િકલ્િાણકારદ પ્રસાંગે િણ લોકિાાં આનાંદિિ ખળભળાટ થાિ છે. 
આનાંદિિ ખળભળાટ. ઉદ્વેગ નહીં. ભગવાનનો જન્િ થાિ... જન્િકલ્િાણ આરદ છેને બિુાં? 

દીક્ષાકલ્િાણક, કેવળકલ્િાણક. આનાંદિિ ખળભળાટ એવા તીથંકરપણા વડે પ્રાપ્ત થતા સકળ-

ધવિળ કેવળજ્ઞાનથી િુક્ત... સકળ-ધવિળ કેવળજ્ઞાનથી િુક્ત, લ્િો, એવા તીથમનાથને (તેિજ 
ઉપલક્ષણથી સાિાન્િ કેવળીને) અથવા ધસદ્ધ ભગવાનને હોિ છે. 

સકળ-ધવિળ કેવળજ્ઞાન લીિુાં અહીં પાછુાં, જુઓ! વળી ત્િાાં કેવળજ્ઞાન કિમની ઉપાધિ 
(કીિી). જે અપેક્ષાએ જે છ ેએ સિજવુાં જોઈએને. ઉત્પન્ન થિુાં એ સકળ-ધવિળ કેવળજ્ઞાન પૂણમ 

ધનિમળ અસ્સ્ત તરીકે. ઓલી ઉપાધિ હતી એનો અભાવ થિો એ અપેક્ષાએ એને 

ધવભાવસ્વભાવ–ઉપાધિનો ભાવ ... કહેવાિાાં આવ્િો છે. વાાંચિુાં છે કે નહીં ધનિિસાર? 
િનસુખ! નથી વાાંચિુાં. ઠીક કહ્ુાં..... ચોપડા બાકી રાખ્િા એકેિ વાાંચિા ધવનાના બાર િધહનાના?  

ઔદધિક, ઔપશધિક અને ક્ષાિોપશધિક ભાવો સાંસારીઓને જ હોિ છે... ચાર ભાવનુાં 
વણમન કિું છેને પહેલુાં. ક્ષાધિકભાવ કાિમસિિસાર તીથંકર કેવળી ને ધસદ્ધને હોિ છે અને િણ 
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ભાવ ઉદિ, ઉપશિ, ક્ષિોપશિ એ સાંસારીને જ હોિ છે. િુક્ત જીવોને નહીં. િુક્ત જીવ તો 
આવી ગિા આિાાં ક્ષાધિકભાવ કાિમસિિસાર.  

હવે આવ્િુાં જુઓ! પૂવોક્ત–પૂવે કહ્ા એ ચાર ભાવો આવરણસાંિુક્ત હોવાથી... એને 
કિમનો સદ્ ભાવ અને અભાવની અપેક્ષા અભાવ લાગુ પડવાથી િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. 

ક્ષાધિકભાવ િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. પૂવે કહ્ા એ ચાર ભાવો—ક્ષાધિક, ક્ષાિોપધશિક, ઔપશધિક 

અને ઔદધિક િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. કેિ કે એને આવરણનુાં િુક્તપણુાં છે. એ કીિુાં છેને ૫૬િાાં? 
ઉદિ િુક્તાં ઉદિભાવ, પરરણાધિક િુક્ત પરરણાધિકભાવ.. િુક્ત શધદ વાપિો છે સાંિુક્ત. ૫૬. 

આને આનુાં લખ્િુાં છે. આવરણસાંિુક્ત હોવાથી... પદ્મપ્રભિલિારીદેવે બિે અિૃતચાંદ્રાચાિમનુાં 

અનુકરણ કિું છે. પૂવોક્ત ચાર ભાવો... પિામિને અહીં ચાર ભાવ કહ્ા છે. ઔદધિક, 
ઔપશધિક ને ક્ષાિોપશધિક ને ક્ષાધિક િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. ધિકાળ ધનરુપાધિ જેનુાં સ્વરૂપ છે, 

લ્િો. િણે કાળ જેન ેકિમના અભાવ ને સદ્ ભાવની અપેક્ષા નથી એવુાં ધનરુપાધિ જેનુાં સ્વરૂપ છે 

એવા ધનરાંજન... ધનરાંજન (અથામત્) અાંજન જેન ેનથી, ધિકાળ પરિસ્વભાવભાવ ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. આ 
ઉત્પાદ-વ્િિ (સધહત) ચાર છે એ બિા કાઢી નાખ્િા. ઉત્પાદ-વ્િિ આશ્રિ કરવાલાિક નથી, 
એિ કહેવુાં છે િૂળ તો.  

ધિકાળ ધનરુપાધિ જેનુાં સ્વરૂપ છે એવા ધનરાંજન ધનજ પરિ પાંચિભાવ... દેખો! ધનજ 

પરિ પાંચિભાવ, એિ. ભગવાનનો (પાંચિભાવ) નહીં, ભગવાનનો ભગવાન પાસે રહ્ો. 

ધિકાળ ધનરુપાધિ.. એનો અથમ થઈ ગિો કે બિા ચાર (ભાવ) ઉપાધિવાળા છે. િણે કાળ 
ધનરુપાધિ જેનુાં સ્વરૂપ છે એવા ધનરાંજન... કાાંઈ અાંજન નથી. સત્.. સત્.. સત્.. ધ્રુવ સત્ 

પરિસ્વભાવભાવ સત્.. અસ્સ્ત સત્ એવુાં જેનુાં સ્વરૂપ ધિકાળ ધ્રુવનુાં છે. જ્ઞાિકભાવ જેને ચાર 

ભાવના ઉત્પાદ-વ્િિની અપેક્ષા નથી એવા ધનજ પરિ પાંચિભાવની (-પારરણાધિકભાવની) 
ભાવનાથી, લ્િો આવ્િુાં. ત્િાાં કહ્ુાં હતુાં કે  ચાર ભાવ આવરણસાંિુક્ત હોવાથી િુસ્ક્તનુાં કારણ 

નથી. અહીં કહ્ુાં (કે) પારરણાધિકભાવ પાંચિભાવની ભાવનાથી...  

શ્રોતા : ... અરક્રિ છે, પછી ભાવના....?  

પૂજ્િ ગુરૂદેવશ્રી : ભાવનાથી... એ ક્િાાં છે? પાંચિભાવ અરક્રિ છે, પણ એની ભાવના 
સરક્રિ છે ને. એ પિામિની વાત છે. ઉપશિ, ક્ષિોપશિ, ક્ષાધિક... અહીં જોર આનુાં આપવુાં છે. 

આિ તો ઉપશિ, ક્ષિોપશિનો ધનષેિ કિો. િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. પાંચિભાવ ધિકાળીભાવની 

ભાવના... ભાવના તો ઉપશિ, ક્ષિોપશિ ને ક્ષાધિકભાવ છે. પણ અહીં અપેક્ષા આવી તે 
ધિકાળી જ્ઞાિકભાવની અપેક્ષા, એથી એની ભાવના લીિી. છે તો ઉપશિ, ક્ષિોપશિ, ક્ષાધિક. 

જેની અહીં ના પાડી હતી કે ચાર ભાવ એ િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. એને અહીં પાંચિભાવની 

ભાવનાથી પાંચિગધતએ િુિુક્ષુઓ (વતમિાનકાળે) જાિ છે... જુઓ! ન્િાાં ના પાડી અને અહીં હા 
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પાડી. આ થોડુાં થોડુાં વાાંચવુાં જોઈએ. પુસ્તક પડ્યા રહે ઘરે. પૈસા પડ્યા રહે છે ન્િાાં? એને તો 
ફેરવ્િા કરે છે. ન્િાાં પાલેજના તો પાંરડત કહેવાિ છે. આ તો એિને એિ પડ્યુાં છે, વાાંચિુાં નથી. 

 ધનજ પરિ પાંચિભાવ... પારરણાધિકભાવ, સહજભાવ, ધ્રુવભાવ—એની ભાવના એ 
ધ્રુવ નહીં. અહીં જોર પાંચિભાવનુાં આપવુાં છે. ભાવના એની છે, એિ. સિજાણુાં કાાંઈ? એની 

ભાવનાથી િુસ્ક્તએ જાિ છે. અહીં કહે, ચાર ભાવ આવરણસાંિુક્ત હોવાથી િુસ્ક્તનુાં કારણ 

નથી. એિ! બિાને િુાંઝવણ પડે. કઈ અપેક્ષાએ વાત છે? ચારની ભાવના નહીં (અને) આની 
ભાવના—એિ કહેવા િાટે... ભાવ તો પાછો આવ્િો. ભાવના એ પિામિ. ઉપશિ, ક્ષિોપશિ, 

ક્ષાધિક પિામિ આવીને. ધિકાળ જ્ઞાિકભાવ.... ધનિિસાર ઝીણુાં છે. સિિસાર કરતાાં કેટલાક 
બોલો ઝીણા છે. 

પાંચિગધતએ... પરિ ધનજ ધનરાંજન... ‘ધનરાંજન ધનજ’ બે નન્ના થઈ ગિા. પરિ 

પાંચિભાવ... પરિ પાંચિભાવ ધિકાળ... ભાવનાથી (એટલે) એની એકાગ્રતાથી, એિ. ધિકાળી 

ધ્રુવ એિાાં અાંતર એકાગ્ર થવાથી (અથામત્) એની ભાવનાથી પાંચિગધતએ િુિુક્ષુઓ જાિ છે. 

િુિુક્ષુઓ પાંચિગધત પાંચિભાવની ભાવનાથી પાિે છે એિ કહે છે. ચાર ભાવની ભાવનાથી 

નહીં, એ િાટે એિ કહ્ુાં. ચાર ભાવ પિામિ છે. પિામિની ભાવના કરવાથી ક્િાાં થશે? એ તો 

ધવકલ્પ ઉઠ્યો. ધિકાળ ધ્રુવ એ ટકી રહેલુાં તત્ત્વ છે. ચાર ભાવ તો પિામિ છે, પિામિ પલટતી રહે, 

એનો આશ્રિ ક્િાાં છે? એ દૃધિનો ધવષિ–ભાવનાનો ધવષિ ધ્રુવ ધિકાળ ધનરુપાધિ જેનુાં સ્વરૂપ 

છે એવો જે ધિકાળીભાવ પારરણાધિક પરરણાિ સહજ ધ્રુવ, જેને ધનધિત્ત તો નથી, રાગ તો નથી, 

પણ જેિાાં પિામિ પણ નથી. ચાર ભાવ.... એવો જે ધ્રુવભાવ એની ભાવનાથી.... એ બાર ભાવના 

આવે છેને સાંવરિાાં? ......... આ તો પાંચિભાવની ભાવના. કોઈ રદ’ સાાંભળ્ુાંિ ન હોિ કે 

પાંચિભાવ શુાં હશે? છોટાભાઈ! પાંચિભાવ કોણ જાણે શુાં, ક્િાાં હશે? ધસદ્ધિાાં હશે? પાંચિભાવ 

તારાિાાં ધિકાળ છે એ. ધનત્િાનાંદ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ, પરિસ્વભાવ, એકરૂપભાવ અનારદ- 

અનાંતરૂપભાવ, જેિાાં પિામિનો પણ અભાવ છે એવા ધ્રુવની ભાવનાથી પાંચિગધતએ િુિુક્ષુઓ 

જાિ છે. લ્િો, એ િોક્ષનુાં કારણ પાંચિભાવની ભાવના છે. શ્રીચાંદજી! 

 પહેલે કહ્ુાં હતુાં કે ચાર ભાવ આવરણસાંિુક્ત હોવાથી િુસ્ક્તનુાં કારણ નથી. એ તો 

પિામિની અપેક્ષાએ કહ્ુાં હતુાં, પણ અહીં ધિકાળીની અપેક્ષા રાખીને જે ભાવ થિો, છે તો એનો 

એ. એિ પાંચિભાવની ભાવના... ધ્રુવ ધનત્િભાવ, સ્વભાવભાવ... જીવના બે અાંશો—એક 

પિામિ અાંશ અને એક ધ્રુવ અાંશ. જેની હિાતીિાાં બેિ છે–જીવની હિાતીિાાં બે છે. (પિામિ) 

અાંશ અને ધ્રુવ (અાંશ). એિાાં હિાતીવાળો ખરો એ ધ્રુવ (અને) એક સિિની હિાતીવાળો એ 

નાશવાન. ‘દ્રવ્િ આત્િલાભ હેતુ’ એ કહ્ુાં હતુાંન ેત્િાાં? વસ્તુનો હિાતીનો ભાવ, એનો હેત ુતે 
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પરરણાધિક. વસ્તુ ધ્રુવ તે જ હિાતી છે એિ કહેવુાં છે અહીં. પિામિની ધિકાળ હિાતી નથી. 

સિિ-સિિનો ... પલટતી છે. બહુ ઝીણુાં. ઓલા વાાંિા કાઢે કે ધનધિત્તથી થાિ, વ્િવહાર કરતાાં 

કરતાાં થાિ, વ્િવહાર પહેલો હોિ તો પછી ધનશ્ચિ આવે. એિાાં લખાણ છ ેિોટુાં. ..... કોઈ સાિુ 

છે. રદગાંબર સાિુ છે.  

વ્િવહાર અભૂતાથમ સવમથા નથી. એનુાં એક િોટુાં લખાણ હતુાં..... ભૂતાથમ વસ્તુ... તિે 

અભૂતાથમ કહો છો તો અસત્િાથમ કેિ ન કહ્ો એને? હવે અભૂતાથમ કહો કે જિચાંદ પાંરડતજીએ 

લખાણિાાં અસત્િાથમ કહિુાં. ધિકાળીની અપેક્ષાએ અસત્િાથમ છે, (પણ) પોતાની અપેક્ષાએ 

ભૂતાથમ છે. પિામિ છે નહીં? પિામિની અપેક્ષાએ પિામિ છે. સત્િાથમ ધિકાળીની અપેક્ષાએ એ 

નથી. એિ પિામિની અપેક્ષાએ ધિકાળી નથી એિ નહીં પાછુાં. કોઈ કહે કે એની (ધિકાળીની) 

અપેક્ષાએ આ (પિામિ) નથી તો પછી આની (પિામિની) અપેક્ષાએ એ (ધિકાળી) નથી.—એિ 

નહીં. બેિ કહેવાિ કે ભૂતાથમની અપેક્ષાએ એ અભૂતાથમ અને એ વ્િવહાર ભૂતાથમની અપેક્ષાએ 

ધનશ્ચિ અભૂતાથમ. અરે! એિ ન હોિ.  

(વતમિાન કાળે) જાિ છે. એક જ ધસદ્ધાાંત જુઓ! ધનરાંજન ધનજ પરિ પાંચિભાવ 

ભગવાન ધ્રુવ એની િીટ િાાંડીને, ધ્રુવ ઉપર દૃધિ દઈને, ધ્રુવિાાં એકાગ્ર થઈને િુિુક્ષુઓ 

વતમિાનકાળે િહાધવદેહિાાં િોક્ષ જાિ છે. (ભધવષ્િ કાળે) જશે.. એક જ .... અને (ભૂતકાળે) 

જતા. લ્િો, ગિે કાળે પણ આ જ રીતે િોક્ષ ગિા છે. પાંચિ ધ્રુવભાવ.... ઉત્પાદ-વ્િિવાળા ચાર 

ભાવ. ધ્રુવભાવ એક પરિભાવ, એની અપેક્ષાએ ચાર ભાવ અપરિભાવ છે. પરિસ્વભાવભાવ 

ધનજ ધનરાંજન એની ભાવનાથી અનાંત જીવો ભૂતકાળે િોક્ષ ગિા, ભધવષ્િકાળે જશે અને અત્િારે 

જાિ છે. એક જ છે પ્રકાર, લ્િો. આિાાં સિજાિ છે કાાંઈ?  

(હવે ૪૧િી ગાથાની ટીકા પૂણમ કરતાાં ટીકાકાર િુધનરાજ બે શ્લોકો કહે છે : ) 

अचंितपिंमगतय ेपिंमभाव ंस्मरचि चवद्वान्सः । 
सचंितपिंािाराः च ंिनभावप्रपिंपचरहीणाः ।।५८।। 

શ્લોકાથમ : (જ્ઞાન, દશમન, ચારરિ, તપ અને વીિમરૂપ) પાાંચ આચારોથી િુક્ત િુધન... જેણે 

ધનશ્ચિ જ્ઞાન, દશમન, ચારરિ, તપ ને વીિમ એવા પાાંચ આચારોથી સધહત થઈને... સાંત ભગવાંત 

િહાંત એનો ભવનો અાંત છે. એવા પાંચ આચારોથી િુક્ત છે, કાાંઈપણ પરરગ્રહપ્રપાંચથી સવમથા 

રધહત છે. જેને એક ધવકલ્પ પણ નથી, વસ્ત્રનો ટુકડો પણ નથી. કાાંઈપણ પરરગ્રહપ્રપાંચથી... 

પરરગ્રહથી સવમથા રધહત છે. લ્િો, અહીં ‘સવમથા’ શધદ આવ્િો છે. એવા ધવદ્વાનો–આવા સાંતો–

એવા િુધનઓ પૂજનીિ પાંચિગધતને પ્રાપ્ત કરવા િાટે... લ્િો, પૂજવાિોગ્િ એવી પાંચિગધત 
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ક્ષાધિકપિામિ... લ્િો. પાંચિગધતને પ્રાપ્ત કરવા િાટે પાંચિભાવને સ્િરે છે. આહાહા! 

પાંચિભાવને િાદ કરે છે, એનુાં સ્િરણ (કરે છે). પિામિનુાં નહીં, ધનધિત્તનુાં નહીં, ભગવાનનુાં નહીં, 

ભગવાનના જાપથી ને સ્િરણથી િુસ્ક્ત થાિ છે. ક ેના. એિ કહે છે. જીવિેં હૈ હી નહીં. .... કાાંઈ 

જીવને નહીં. પહેલુાં કહ્ુાં એટલુાં, પાંચિભાવની ભાવના એ કહ્ુાં. એ પિામિ થઈ.  

જેને ક્ષિોપશિ આવરણ ન હોિ, જેને કિમ ઉપાધિની અપેક્ષા કહી હતી, એની 

ભાવનાથી .... થાિ? ... ઓલાની ભાવના... જુઓ ત્િાાં. ભાવના તે વસ્તુ કીિી, પણ ભાવના 

કોની? ધ્રુવની. એની (પિામિની) નહીં. સિજાણુાં કાાંઈ? ઓહોહો! એક તો એ કે પાાંચ આચાર 

સધહત િુધનઓ હોિ છે. સધહત, હવે રધહત? કાાંઈપણ પરરગ્રહ...... સધહત ને રધહત બે ધસદ્ધ 

કિામ. આત્િાનુાં જ્ઞાન, દશમન, ચારરિ ધનશ્ચિ એવા સધહત હોિ છે અને કાાંઈપણ પરરગ્રહનો 

પ્રપાંચ—એક કપડાનો કટકો કે ધવકલ્પ—(એનાથી) સવમથા રધહત છે, લ્િો. ઠીક! એવા ધવદ્વાનો... 

એવા ધવદ્વાનો... એને ધવદ્વાન કહીએ.  

એ પૂજનીિ પાંચિગધતને પ્રાપ્ત કરવા, લ્િો. ઉત્પન્ન કરવુાં છે ને? ઉત્પન્ન કરવુાં ને વ્િિ 

કરવુાં છે..... ધ્રુવનો આશ્રિ કરીને ઉત્પન્ન કિું, એિ. ધ્રુવનો આશ્રિ કરી એટલે આશ્રિભાવના 

કરી અને એનાથી ઉત્પન્ન કરવુાં એ. એ કેવલ, ધસદ્ધદશા. અને વ્િિ? આનો આશ્રિ અને આનો 

ઉત્પાદ.... પૂવમની પિામિનો વ્િિ, ભાવનાથી કેવળજ્ઞાનનો ઉત્પાદ (અને) ભાવના ધ્રુવની. 

આહાહા! ભારે િાગમ! ધનિિસારે તો બહુ ચોખ્ખુાં કિું છે. એટલે કેટલાક (કહે છે કે) આ 

ધનિિસારની ટીકા નહીં.. ટીકા નહીં. પણ પાઠિાાં છ ેએ િૂકી છે. આ તો પાઠિાાં નથી? णो 
खइयभावठाणा... એ તો પાઠ છે. णो खइयभावठाणा... પાઠ પોતે કુાંદકુાંદાચાિમ કહે છે. એ 

શુદ્ધભાવ, શુદ્ધભાવ કહો કે ધ્રુવભાવ કહો. આ અધિકાર છેને િાથે? શુદ્ધભાવ. શુદ્ધભાવ એ 

પિામિનો ભાવ નથી. શુદ્ધભાવ કહો કે ધ્રુવભાવ કહો કે પરિપારરણાધિક સ્વભાવભાવ 

એકરૂપભાવ. એ શુદ્ધભાવની ભાવના કહો કે પરિપારરણાધિકભાવની ભાવના (કહો કે) 

ધ્રુવભાવની ભાવના (કહો).  

પૂજનીિ પાંચિગધતને પ્રાપ્ત કરવા િાટે પાંચિભાવને સ્િરે છે (અથામત્) એનુાં ધ્િાન કરે 

છે એિ. .....િારણા થઈ ગઈ છે કે આ આત્િા છુાં..... એવો અાંદર ધનશ્ચિ થિો છે, હવે એને સ્િરે 

છે. વારાંવાર એનુાં સ્િરણ છે. ધનધિત્તનુાં નહીં, ધવકલ્પનુાં નહીં, પિામિનુાં નહીં. લોકો સ્વાધ્િાિ 

કરતા નથી (અને) સ્વાધ્િાિ કરે તો પોતાની દૃધિએ કરે પાછા. પોતાની દૃધિએ સાિારણ અથમને 

ખેંચી લે. શાસ્ત્રિાાં જે કહેવુાં છે એ પ્રિાણે તારો અથમ, તારી દૃધિ કર એિ (કરે) નહીં. આ વાાંચે 

તો ખરા. હવે તો વાાંચે છ ેિાળા. અહીં િૂક્િા છે પ્રશ્નો. વાાંચો છે તો ઘણુાં........... વ્િવહાર પહેલો 

જોઈએ. આ પાંચાસ્સ્તકાિિાાં કહ્ુાં છે, (વ્િવહાર) સાિન છે, ધનશ્ચિ સાધ્િ છે. અિૃતચાંદ્રાચાિમ 
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પોતે કહે છે. આ એકતાલીસિી થઈ. ક્ષિોપશિ નહીં, ઉદિ નહીં, ઉપશિ નહીં, ક્ષાધિક નહીં—

કાાંઈ નહીં, જાઓ. ઓગણસાઈઠ. બીજો કળશ.  

स ृुतमचप समस्त ंभोचगना ंभोगमलंू 

त्यजत ुपरमतत्त्वाभ्यासचनष्णातचित्तः। 
उभयसमयसारं सारतत्त्वस्वरूप ं
भजत ुभवचवमकु्त्य ै ोङत्र दोषो मनुीशः।।५९।। 

શ્લોકાથમ : સઘળુાંિ સુકૃત (શુભ કિમ)... એ પુણ્િ પરરણાિ ને પુણ્િ પરરણાિનુાં બાંિન 

એ ભોગીઓના ભોગનુાં િૂળ છે... તારુાં કાિ નહીં, કહે છે. શુભભાવથી તો પુણ્િ બાંિાિ ને 

સાંિોગ િળશે. એ ભોગીઓના ભોગનુાં િૂળ છે, િોગીઓના ભોગનુાં િૂળ એ નથી. આહાહા! 

સઘળુાંિ સુકૃત હોં. स ृुतमचप, એિ. ‘અધપ’નો અથમ ન આવ્િો. स ृुतमचप એિ. અશુભની તો 

શુાં વાત કરવી? એિ. स ृुतमचप समस्त ंभोचगना ंभोगमलंू... ......... સઘળુાંિ.. સઘળુાંિ.. લ્િો. 

સઘળુાંિ સુકૃત... ત્િાાં વળી એ કહે કે સુકૃત એટલે શુભકિમ. અહીં ‘સુકૃત’ શધદ છે. સઘળાિ 

શુભભાવો, આહાહા! અસાંખ્િ પ્રકારના દિા, દાન વ્રત, ભસ્ક્ત, તપ, ભગવાનનુાં સ્િરણ ધવગેરે.. 

ધવગેરે.. આહા! સુકૃત ભોગીઓના ભોગનુાં િૂળ છે... િિીના ભોગનુાં એ િૂળ નહીં. િિીને ભોગ 

હોિ જ નહીં. પુણ્િ ને પુણ્િના ફળ િિીઓને હોિ જ નહીં. િિી તો વ્િવહારથી િુક્ત છે. 

આહાહા! વ્િવહાર એવો રાગ એનાથી િુક્ત છે. એિાાં એકત્વ થિુાં એ ભોગીઓના ભોગનુાં િૂળ 

છે.  આહાહા!  

સઘળુાંિ સુકૃત ભોગીઓના ભોગનુાં િૂળ છે, પરિ તત્ત્વના અભ્િાસિાાં ધનષ્ણાત 

ધચત્તવાળા િુનીશ્વર... જેને પરિ તત્ત્વ ભગવાન શુદ્ધ આનાંદ એિાાં જેનો અભ્િાસ... જુઓ! આ 

અભ્િાસ. પરિ તત્ત્વના અભ્િાસિાાં ધનષ્ણાત... શાસ્ત્ર અભ્િાસ એ વાત અહીં નથી લીિી. એ 

તો ધવકલ્પ છે. પરિ તત્ત્વ ભગવાન આત્િા, પૂણમ સ્વરૂપ ધ્રુવસ્વરૂપ એના અભ્િાસિાાં ધનષ્ણાત 

ધચત્તવાળો... એના અભ્િાસિાાં ધનપુણ–ધવધચક્ષણ ધચત્તવાળો પુરુષ... આહાહા! 

પરિસ્વભાવભાવ... ત્િાાં ઓલા એિ કહે કે એ તો િુધનઓની વાત છે આ. િુધનશ્વર એિ કહ્ુાં 

છેને? એવા ધનષ્ણાત ધચત્તવાળા... ધનષ્ણાત–પ્રવીણ–પાવરિા–ધવધચક્ષણ... ધનજ પરિસ્વરૂપ ધ્રુવ 

એના અભ્િાસિાાં ધનષ્ણાત છે એવા ધચત્તવાળા િુધનશ્વર ભવથી ધવિુક્ત થવા અથે... લ્િો, 

ભવથી િુક્ત થવા અથે તે સઘળાિ શુભ કિમને છોડો. શુભ કિમને છોડો. છોડીને શુાં અશુભ 

કરવા નીકળવુાં છે? છોડીને ઠરો અાંદર. એનો અથમ શુાં છે?  
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સઘળાિ શુભ કિમને છોડો. આચરણ કરવુાં છે ને આ આચરણ આિ છે ને આ સિિ 

છેને... છોડ (અને) અહીં ઠર અાંદર. ધચદાનાંદ ભગવાન જેિાાં અનાંત આનાંદ, અનાંત જ્ઞાનની ખાણ 

છે. અનાંત આનાંદ પૂણમ એક સિિિાાં નીકળે એવા અનાંત અનાંત નીકળે એવી િોટી ખાણ છે, 

કેવળીને પૂણમ આનાંદ ને પણૂમ જ્ઞાન છે એવા તો અનાંતા અનાંતા આનાંદ ને ....... જેની ખાણિાાં 

પડી છે. અનાંતા અનાંત.. ઓહોહો! એવુાં જે ધનજસ્વરૂપ પોતાનુાં પૂણમ રૂપ એના ધનષ્ણાત 

ધચત્તવાળા િુધનશ્વર ભવથી ધવિુક્ત થવા અથે સઘળાિ શુભકિમને છોડો. જે ભાવે તીથંકરગોિ 

બાંિાિ એ ભાવ સારો છે. (અહીં કહે છે કે) બિાિ શુભકિમને છોડો. કહો, પ્રકાશદાસજી! ક્િા 

આિા? આ તો પાંચિહાવ્રતને છોડો, અહીં તો એિ કહે છે.  

પહેલા લીિા હતા, ત્િારે હવે છોડે છે. લીિો હતો શુદ્ધ ઉપિોગ. .....અરરહાંત..... 

‘ગૃહસ્થાશ્રિ છોડી, િુધનિિમ અાંગીકાર કરી...’ પાાંચ ટુકડા કિામ છે. આહાહા! અરરહાંતનુાં સ્વરૂપ 

છે ને? ગૃહસ્થપણુાં છોડી... ‘ગૃહસ્થાશ્રિ છોડી...’ હુકિચાંદ...... ‘િુધનિિમ અાંગીકાર કરી...’ 

ઓલાને છોડી, આને અાંગીકાર કરી... ‘ધનજસ્વભાવ સાિન વડે...’ આહા! સાિન એ. 

‘ધનજસ્વભાવ સાિન વડે...’ એક-એક ટુકડાિાાં ભાવ... ભેદ પાડીને પાછુાં બહુ સ્પિ કરે છે. બહુ 

બુદ્ધવાળો, ઘણી બુધદ્ધવાળો. કોઈપણ વાત લ્િો. અધ્િાત્િપણે શીખવવાની રીત કેિ.... પહેલુાં 

આ, પછી આ, હેતુ કેિ, ઉદ્દેશ કેિ....  બહુ સરસ બનાવ્િુાં છે. ‘ધનજસ્વભાવ સાિન વડે, ચાર 

ઘાધતકિોનો ક્ષિ કરી, અનાંત ચતુિિે સ્બરાજિાન થિા’ લ્િો. અનાંત ચતુિિે સ્બરાજિાન 

થિા. આટલા શધદો...........  

અહીં કહે છે, અને સારતત્ત્વસ્વરૂપ એવા ઉભિ સિિસારને ભજો. લ્િો, ઠીક. ...... 

પ્રગટ કરવાિોગ્િ કાિમસિિસાર અને આિ કારણસિિસાર ધિકાળી. સાર એવા ઉભિ 
સિિસારને ભજો. એિાાં શો દોષ છે? એિ કે છોડવુાં એટલે કાાંઈ દોષ છે? શુભ છોડવુાં અને 

આને ભજવુાં, એિ. ઉભિ સિિસારને ભજો. ધિકાળ કારણસિિસારને ભજો. િોક્ષનો િાગમ 

એને પણ ભજો અને િોક્ષને પણ ભજો—િણેિ આવી ગિા. એિાાં શો દોષ છે? વસ્તુનુાં સ્વરૂપ 
જ એ છે. એિ ક ેભગવાનનુાં સ્િરણ છોડવુાં, ભસ્ક્ત છોડવી, પાંચિહાવ્રત છોડવા–એિાાં દોષ 

છે? એિાાં શુાં દોષ છે? એિાાં દોષ ટળે છે. સ્વરૂપિાાં ધસ્થરતા થતાાં બેિ સિિસારનુાં ભજન થાિ 

છે—કારણસિિસારનુાં અને કાિમસિિસારનુાં. એ આદરણીિ છે. ધિકાળી સ્વભાવ આદરણીિ 
છે એિાાંથી કેવળજ્ઞાનની પિામિ, ધસદ્ધપિામિ પ્રગટ થાિ છે, લ્િો. 

(પ્રિાણ વચન ગુરુદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૪, શનનવાર, તા. ૧૨-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૪૨, પ્રવચન -૩૯ 

 

આ શુદ્ધભાવ અધિકાર, ધિયમસાર, ૪૨ ગાથા. ૪૧ પૂરી થઈ. 

चउगइभवसभंमण ंजाइजरामरणरोगसोगा य । 

कुलजोणणजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो सणंि।।४२।। 

ચઉગધિભ્રમણ િધિ, જન્મ મરણ િ, રોગ શોક જરા િિીં, 

કુળ, યોધિ કે જીવસ્થાિ માગગણસ્થાિ જીવિે છે િિીં. ૪૨. 

આિાિા! જીવિે િથી, ત્યારે જડિે છે? એિો અથગ એ કે આત્મા ધ્રુવ જે ધિત્ય શુદ્ધ ધ્રુવ 
એિે અિીં આત્મા કહ્યો છે. અિીં જીવ કહ્યો છે, પછી આત્મા પણ કિેશે.... अप्पा.. (શુદ્ધભાવ 

અધિકારિા) પિેલા શ્લોકમાાં આવી ગયુાં છે. આત્મા એિે કિીએ કે જે શુદ્ધ ચૈિન્ય ધ્રુવ એકરૂપ 

સ્વભાવ, એ ખરેખર આત્મા. અિીં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ કિો, ધ્રુવ આત્મા કિો, 
જ્ઞાયકભાવ કિો, પારરણાધમકસ્વભાવભાવ કિો—એ જીવ. અિે એ જીવિી દૃધિ કરવી એિુાં 

િામ જીવિે માન્યો (અથવા) સમ્યગ્દશગિ કિેવામાાં આવે છે. આવા જીવિે માન્યે સમ્યગ્દશગિ 

કિેવાય. એ વણગિ ૩૮માાંથી ચાલયુાં આવે છે. સમજાય છે કાાંઈ? એવા જીવિે માન્યે જીવ માન્યો 
કિેવાય. ‘એવા’ સમજે િ? ઐસા. એવા જીવિ ે માન્યો (ત્યારે) જીવ માન્યો કિેવાય. િવ 

િત્ત્વમાાં... એક સમયમાાં ધ્રુવ ધિત્ય પરમસ્વભાવ સિજભાવ, એ શુદ્ધજીવ િે શુદ્ધભાવ, એ 
કારણપરમાત્મા િે કારણજીવ, એિે વાસ્િધવક જીવ કિેવામાાં આવ્યો છે. આિાિા! એ ટીકા. 

ટીકા : શુદ્ધ ધિશ્ચયિયે... એટલે કે વસ્િુિી શુદ્ધ ધ્રવુિાિી દૃધિએ જોઈએ િો શુદ્ધ 

જીવિે... એટલે કે શુદ્ધ ચૈિન્ય ધ્રુવિે સમસ્િ સાંસારધવકારિો સમુદાય િથી. આિા! આ 

શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ એ પયાગય િિીં. શુભભાવ-અશુભભાવ બે થઈિે અશુદ્ધભાવ 

અિે સામે શુદ્ધોપયોગ એ શુદ્ધભાવ.—એ અિીં િિીં. અિીં િો એ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપી શુદ્ધપયાગય 

પણ ધ્રુવમાાં િથી, એવો જીવ વણગવવો–કિેવો છે. આિાિા! શુદ્ધ એક સમયિુાં સિ્ ધ્રુવ.... એક 
સમયિી જે પયાગય છે એ બિો વ્યવિાર આત્મા છે. વ્યવિાર િામ અસત્ય ધિકાળીિી 

અપેક્ષાએ. પોિાિી પયાગયિી અપેક્ષાએ વ્યવિાર વ્યવિાર િરીકે ભૂિાથગ છે. આ બિા વાાંિા 

ભૂિાથગિા આવ્યા છેિે કાલે? જૈિગેઝેટમાાં આવ્યા છે. આિા! પોિે પયાગયિી અપેક્ષાએ 
વ્યવિારિી અપેક્ષાએ વ્યવિાર છે, ભૂિાથગ છે. ભૂિાથગ એટલે છે, અભાવ િથી. પણ ધિકાળ 
ધ્રુવિી અપેક્ષાએ એ િથી. 
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દાખલો આપ્યો છેિે ઓલો? શુાં કાાંઈ આવિુાં િિુાં, િધિ? જયપુર. શુાં અધિકાર િિો? 
સમયસાર. ૧૧મી ગાથા, ૧૧. જેમ સ્વદ્રવ્યિી અપેક્ષાએ સ્વ દ્રવ્ય, ક્ષેિ, કાળ અિે ભાવ એ 

સ્વદ્રવ્ય છે, પરથી ભભન્ન છે. પોિાિુાં દ્રવ્યપણુાં–ગુણ-પયાગયિો ધપાંડ, ક્ષેિ અસાંખ્ય પ્રદેશી, કાળ 

એક સમયિી અવસ્થા અિે ભાવ-શભતિ—એ સ્વપણે છે અિે પરપણે િથી. પણ પોિાિી 
અપેક્ષાએ પરવસ્િુ િો અવસ્િુ છે. પોિાિા જીવિા દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવ છે એિી અપેક્ષાએ 

આખી દુધિયા—ધસદ્ધ, સાંસારી કે પુદ્ગલ એ બિુાં અદ્રવ્ય છે, અવસ્િુ છે. આિી (સ્વિી) 

અપેક્ષાએ િે (પર) અવસ્િુ છે, એિી (પોિાિી) અપેક્ષાએ ભલે એ વસ્િુ િો. આિાિા! એમ 
ધિકાળી ધ્રુવિી અપેક્ષાએ એક સમયિી પયાગય િે અવસ્િુ છે. કહ્યુાં િિુાં ત્યાાં. આવ્યો િિો 
અધિકાર ૧૧(મી ગાથા). ત્યાાં િો બિુાં વાાંચિા. અિીંિુાં અિુકૂળિાિુાં િિુાંિે.  

એક સમયમાાં જેિુાં પોિાિુાં િત્ત્વ િિ્-પણે છે એ અપેક્ષાએ િો પર િત્ત્વો િથી એટલે કે 

અદ્રવ્ય છે. આ દ્રવ્યિી અપેક્ષાએ બીજા દ્રવ્યો અદ્રવ્ય છે. બરાબર િૈ? એ િો સપ્તભાંગીિુાં મૂળ 

ચીજ છે. િવે અિીં ધિકાળી જ્યારે લઈએ, એક સમયિો ધિત્ય પ્રભુ એ સત્ય છે િો એિી 
અપેક્ષાએ એ પયાગય અસત્ય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વાિ એ છે કે શુદ્ધ ચૈિન્યદ્રવ્ય ધ્રુવ એમાાં િજર 

કરવાિી છે. ‘લાખ બાિકી બાિ ધિશ્ચય ઉર આિો’ આિા િૈ િ છઢાળામેં? આિાિા! ભગવાિ 

આત્મા એક સેકાંડિા અસાંખ્યમા ભાગમાાં જ્ઞાયકભાવ શુદ્ધ ચૈિન્ય મિાપ્રભુ કારણસ્વરૂપ સિ્ 
બસ વિી એક જીવ. અિે એિી દૃધિ કરવી ત્યાાં એ દૃધિમાાં આવો જીવ માન્ય થાય ત્યારે એિ ે

આત્મા માન્યો કિેવામાાં આવે. કિો, સમજાણુાં કાાંઈ? વાિ િો બિુ સીિી સાદી છે, પણ છે િો 

ઊંચી. આિાિા! જગિ-બગિ િો છે જ િિીં મારામાાં, પણ મારામાાં પયાગય પણ િથી એમ અિીં 
િો ધસદ્ધ કરવુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શુદ્ધધિશ્ચયિા બળે, એમ. અિીં ‘બળે’ શબ્દ િથી, પણ ‘બળે’ વાપયો છે. શુદ્ધ જીવિે... 
મૂળ િો ધ્રુવિી દૃધિ કરિાાં એ ધ્રુવમાાં સમસ્િ સાંસારધવકારિો સમુદાય િથી એમ કિે છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? અરે? આ િમગ ભારે આકરો. ઓલી િો વાિ કરે કે બસ, િૂિ ચડાવો. પણ શેમાાં 

િૂિ ચડાવવી છે? અભસ્િિત્ત્વ ધ્રુવ જીવિત્ત્વ આવુાં પણૂગ છે એવુાં પિેલુાં િય-ધિક્ષેપ-પ્રમાણથી, 
ધવકલપથી વાસ્િધવક જેવુાં િત્ત્વ છે એવો ધિણગય કરેલો િોય.... એય પાંરડિજી! શામાાં આવ્યો....? 
વિાણિુાં આવ્યુાં, િિી? ..... જલદી વમી િાખે છે.... ઓલુાં વિાણ.  

ત્યાાં ૭૩માાં આવે છેિે ક ેઆવા ધવકલપોથી ધિણગય કયો.... િવે જેમ સમુદ્રમાાં વિાણ 

ભમરમાાં આવ્યુાં છે િે ભમર છોડે છે... ભમરી છોડે ત્યારે વિાણ છૂટે છે. અિીંયા એવો ધ્વધિ 

આવ્યો કે જેણે આવો આત્મા અખાંડ એક અભેદ શુદ્ધ જ્ઞાિ-દશગિ પરરપૂણગ આિાંદ... ભાષા છે િે 
બિી? એ િો બિી આ જ ચીજ છે. એવો જેણે પિેલો ધવકલપ દ્વારા, વસ્િુધસ્થધિએ જેમ છે િેમ 

રાગ ધમભિિ ધવકલપ દ્વારા ધિણગય કયો િવે, ત્યાાં િો એમ કહ્યુાં છે.... ‘જલદી વમી િાખ્યો’ (એમ) 
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છેિે શબ્દ? છેલલે રદ’ િે? ભાઈ! છેલલે રદ’ િિા. ..... જલદી વમી િાખે છે એટલે શુાં કિે છે? 
જેમ ઋષભદેવ ભગવાિ આરદિા જીવો જુગધલયામાાં િિા. આવે છેિે કથા? એ િરરભાઈ! 

િરરભાઈએ લખી છે કથા. ...... જુગધલયાિી..... બાસઠ પાિુાં. મુધિઓ ઉપરથી ઉિરે છે અિે 

એિે કિે છે જુગધલયાિે કે િમારા સમરકિિી કાળલભબ્િ પાકી છે. સમરકિ ગ્રિણ કરો. એમ 
અિીં જેણે ધવકલપથી આવો ધિણગય કયો છે એિે જલદી ધવકલપ િોડવાિો જ ભાવ છે. કલ થે રક 

િધિ િુમ? ભાવિગર થે. સમજાણુાં કાાંઈ? અિીં પડે કે જાય એ પ્રશ્ન જ િથી આિીં િો.  

જેણે આવો ભગવાિ આત્મા સવગજ્ઞે જોયો, કહ્યો એવો િય-ધિક્ષેપ-પ્રમાણ દ્વારા 

ધવકલપથી જેણે ‘આવો આત્મા છે’.... (સમયસાર) ૧૩ (ગાથા)માાં એ આવે છે િે? 

भदूत्थणेाणभगदा.... િય-ધિક્ષેપ-પ્રમાણ... એિો અથગ કે જેવુાં વસ્િુિુાં સ્વરૂપ છે..... અજ્ઞાિીઓ 
કલપે છે અિે બીજા કિે છે એમ િિીં. સવગજ્ઞ પરમેશ્વર વીિરાગદેવે જોયેલો એક-એક આત્મા... 

એવા આત્માિે િય-ધિક્ષેપ-પ્રમાણ દ્વારા ધવકલપથી.... ત્યાાં િય-ધિક્ષેપ-પ્રમાણ કહ્યુાં, અિીં ૭૩માાં 

ધવકલપથી ધિણગય કયો (એમ કહ્યુાં)—બિી વાિ િો એક જ છે. બીજી ઢબે વાિ છે. એવો જેણે 
વાસ્િધવક ધિણગય કયો આત્માિો (કે) ધ્રુવ અખાંડ, અભેદ, જ્ઞાિ-દશગિે પરરપૂણગ છુાં, રાગારદિો 

પુદ્ગલ સ્વામી છે. એ મારા સ્વામીપણે (રિેલો) િુાં (પરપણે) સદા િ પરરણમુાં એવો (છુાં). 

રાગપણે, વ્યવિારપણે (એિા) સ્વામીપણે િ પરરણમુાં એવો િુાં છુાં એવો જેણે ધિણગય કયો.... એ 
આવે છે િે? આિાિા! સદા િ પરરણમિો.... રાગિા–ધવકલપિા સ્વામીપણે સદા િ 

પરરણમિો... ચેિિજી િિીં િોય િે રદ’? એક રદવસ વિેલા વયા ગયા િશે. કિો, સમજાણુાં 

કાાંઈ? એ જલદી વમી િાખે છે. બસ, એિી કાળલભબ્િ પાકી ગઈ છે. ભાઈ િિા ત્યારે. સમજાય 
છે કે િિીં? એય મિસુખ! આિાિા!  

આટલે આાંગણે આવ્યો િે આ કયુું, એ િવે આાંગણુાં છોડીિે અાંદર જવાિો જ છે. એવી 
શૈલી ત્યાાં છે. આિીં પણ કિે છે, આિાિા! કુાંદકુાંદાચાયગિી કથિ પદ્ધધિ અલૌરકક છે! લોકો 

ભ્રમણામાાં જ્યાાં ત્યાાં ભમે છે િે. આત્મા આમ મળે િે આત્મા આમ મળે. મરી જવાિા ભબચારા, 

ભજાંદગી વઈ જવાિી. આિા! અવિાર આવો મિુષ્યદેિ.... આિાિા! સાંસાર િથી જીવમાાં, એિે 
સાંસાર રધિિ કરવાિો આ કાળ છે. આિાિા! આ સાંસાર કિે છે િે? આિાિા! ભગવાિ આત્મા 

ધિત્યાિાંદ પ્રભુ, જેમાાં સાંસારિી કોઈ ધવકલપિી જાળ છે િિીં. આ બિુાં કિેશે. એટલે એ સાંસાર 

રધિિ થવાિો જ ધ્રુવ કાળ છે. ધ્રુવિે જેણે પકડ્યો એિે સાંસાર રધિિ થવાિો જ કાળ છે, કારણ 
કે ધ્રુવમાાં સાંસાર િથી. આિાિા! સમજાય છે કે િિીં? એય િસમુખ! એિે િિીં, એિે િમણા 
વાર છે થોડી. િાંિામાાં ..... કરેિે? .... આિા!         

કિે છે, શુદ્ધ ધિશ્ચયિયે શુદ્ધ જીવિે... અિીં િો ત્યાાં આગળ.... છે. વાસ્િધવક ધ્રુવ 

િત્ત્વિી દૃધિિા બળે િે ધ્રવુમાાં સાંસાર-ફાંસાર કાાંઈ છે જ િિીં. સમજાણુાં કાાંઈ? એટલે કે જેણે 
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વિગમાિ પયાગય, રાગ િે ધિધમત્ત ઉપરિી રુધચ છોડી દીિી છે અિે ધ્રુવિી રુધચ જેણે કરી છે, 
સાંસાર એિામાાં િથી અિે િવે એિે કરવાિોય િથી અિે એિે સાંસાર રિેવાિોય િથી. 

આિાિા! કિો, છોટાભાઈ! સમજાય છે કે િિીં? આ સમજવાિુાં છે િોં, બિારિુાં િમારુાં.... 

ડિાપણ..... િૂળમાાંય કાાંઈ િથી. િેરાિ થવાિા રસ્િા છે. આિા! શુદ્ધ ધિશ્ચયિયે શુદ્ધ જીવ... 
એટલે કે શુદ્ધભાવ, એિે સમસ્િ સાંસારધવકારિો સમુદાય... ધ્રુવ સમુદાયમાાં સાંસારિો સમુદાય 

િથી. આિાિા! આ પિેલી જીવિે માિવાિી વાિ છે. જીવ કેવડો અિે કેવો છે—એ માિવાિી 

વાિ છે. િવે એિે ઊંચી કે પિેલી કે છેલલી કિે, જે કિે આ છે. આત્મા જ્યાાં આવો છે એિે 
માિવો એમાાં પ્રશ્ન શુાં છે કે ઊંચી છે િે.... વસ્િુ જ આ પિેલી છે. જીવ કિો કે આત્મા કિો.... 

અિીં િો બબ્બે શબ્દ વાપયાગ છે. જીવ સમુદાય વાપયો છે િે અપ્પા શબ્દ વાપયો છે. પિેલી 

ગાથામાાં अप्पा શબ્દ વાપયો છે ૩૮માાં. કારણ કે કોઈ વળી જીવ િે આત્મા બીજો (-અલગ) િ 
માિી લે. એટલે ત્યાાંય अप्पा શબ્દ વાપયો છે. जीवाणदबणिचिच्च ंियेमवुादयेमप्पणो अप्पा... 
અિે અિીં બિે, જીવિે િથી.. જીવિે િથી (એમ કહ્યુાં છે). આિાિા! એિે પછી ૪૩માાં કિેશે. 

अप्पा છેલલો શબ્દ છે. णणब्भयो अप्पा... એટલે કોઈ જીવ િે આત્મા જુદો છે એમ િિીં. એ જીવ 
કિો કે આત્મા કિો—એક વાિ છે. વેદાાંિ કિે છે િે? અાંિઃકરણ ધવધશિ જીવ િે જીવ અિે 
િેિાથી રધિિ એકલો આત્મા િે શુદ્ધાત્મા. ખોટી વાિ છે. આિાિા!  

એમ અિીંયા (આ ગાથામાાં) કહ્યુાં છે. િવે આ અથગ. દ્રવ્યકમગ... આઠ કમગ જડ એ િો 

અજીવ છે. એ જીવમાાં તયાાં છે? ભાવકમગ... પુણ્ય િે પાપિો ધવકલપ, ધમથ્યાત્વ કે રાગ-દ્વેષ આરદ. 

સ્વીકાર િધિ િોવાથી એટલે કે ધ્રુવિી દૃધિ થિાાં એિો સ્વીકાર િથી. દ્રવ્યકમગ િે ભાવકમગિો 
સ્વીકાર િિીં િોવાથી... જીવિી અાંિર ધ્રુવદૃધિ થિાાં દ્રવ્ય િે ભાવકમગિો જ્યાાં સ્વીકાર િથી, 

િેથી િે જીવિે િારકત્વ, ધિયુંચત્વ, મિુષ્યત્વ અિે દેવત્વસ્વરૂપ ચાર ગધિઓિુાં પરરભ્રમણ 

િથી. ચાર ગધિ જેમાાં િથી. આિા! વ્યવિારદૃધિમાાં છે, પણ એ િેય છે. ધિશ્ચયિી દૃધિએ 

જોિાાં—ધ્રુવસ્વરૂપ આત્માિે જોિાાં—આત્મા વાસ્િધવક અિારદ-અિાંિ ધિત્યાિાંદ શુદ્ધ ધ્રુવ 

જોિાાં—એિી દૃધિમાાં દ્રવ્યકમગ, ભાવકમગિો સ્વીકાર િથી. એથી એિે ચાર ગધિ એમાાં િથી. અિીં 

મિુષ્યગધિ િોય િો િમગ થાય, લાભ થાય, દેવગધિ િોય િો ભગવાિ પાસે જવાય. એ ભ્રમણા 
છે. એમાાં છે િિીં પછી એિાથી જવાય એ આવ્યુાં તયાાંથી? સમજાય છે કાાંઈ? આિાિા!  

ચાર ગધિઓિુાં પરરભ્રમણ જ િથીિે? આિાિા! આ રખડે છે િે? રખડે કોણ? એ િો 
પયાગયબુધદ્ધવાળો રખડે છે. પયાગયબુધદ્ધ એ પોિે રખડવુાં છે. જ્યાાં વસ્િુબુધદ્ધ થઈ, છે જ િિીં 

એમાાં. રખડવુાં છે જ િિીંિે. આિાિા! ધિત્યાિાંદ પ્રભુ એવો જીવ જે પરમાથગ વસ્િુ એિો જ્યાાં 

સ્વીકાર થયો, ત્યાાં ચાર ગધિિા કારણ(રૂપ) દ્રવ્યકમગ, ભાવકમગિો સ્વીકાર િથી. િેથી િમીજીવિે 
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ધ્રુવિમગિે દૃધિમાાં લેિાાં એિે ચાર ગધિ િવે છે જ િિીં. સમજાણુાં કાાંઈ? આિા! પછી ખુલાસો 
કરે છે જીવિી વ્યાખ્યા કરીિે.  

ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિાંદરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ જીવિે... એમ. કેવો છે ભગવાિ આત્મા 
અાંદર? ધિત્ય-શુદ્ધ... એ િો ધિકાળ શુદ્ધ છે. ધિત્યિો ધિસ્સો... જીવિા બે ભાગ—એક પયાગયિો 

ધિસ્સો િે એક ધ્રુવિો ધિસ્સો. એમાાં એ ધ્રુવિો ધિસ્સો એ આત્મા. સમજાય છે કે િિીં? 

છોટાભાઈ! આવુાં બિુાં વારાંવાર સાાંભળવા મળે િિીં. ત્યાાં શુાં ચાલે છે? આવો મિુષ્યદેિ (મળ્યો) 
એમાાં એિુાં િત્ત્વ શુાં છે... અિે િે આમ છે, સવગજ્ઞે કહ્યુાં છે, શાસ્ત્રમાાં છે, વસ્િુમાાં એમ છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? ધિત્ય-શુદ્ધ... એ િો સાિારણ ધિત્ય શુદ્ધ શબ્દ વાપયો છે. િવે, ધચદાિાંદરૂપ 

કારણપરમાત્મસ્વરૂપ... કેવો પ્રભુ આત્મા? જેિે ધિત્ય ખરેખર આત્મા કિીએ, ધ્રુવ આત્મા, 
ધિત્ય આત્મા, શાશ્વિ રિેલો ભગવાિ આત્મા એ ધચદાિાંદરૂપ–જ્ઞાિિાંદરૂપ છે. એવો 

જ્ઞાિાિાંદરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ... કારણપરમાત્મસ્વરૂપ એ પોિે કારણપરમાત્મા ધિકાળ છે. 
આિાિા! એવો જીવ... ભાષા દેખો!  

ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિાંદરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ... અાંદરમાાંથી એક ધવકલપ..... એ દૃધિ જ્યાાં 

સાંયોગ ઉપર, આ શરીર, વાણી, મિ, િૂળ-િાણી એમાાં છે (અિે) વસ્િુ છે એમાાં િથી. એમાાં દૃધિ 
(કર). િવે, એ દૃધિિે આ કેમ બેસે? માટે કિે છે કે દૃધિ ફેરવ. સાંયોગો દેખાય િે ભૂલી જા, 

ગધિ થાય એ ભૂલી જા. કારણ કે એ િો પયાગયમાાં છે. રાગ થાય િે ભૂલી જા. જ્યાાં િારા 

સાંયોગીભાવ િે સાંયોગી ચીજ એમાાં જે દૃધિ છે, એથી આ અસાંયોગી ચીજમાાં એ દૃધિ આવિી 
િથી. કિો પ્રકાશદાસજી! બરાબર િૈ? આિાિા!  

આ શરીર, વાણી, આ બિુાં િૂળિાણી સાંયોગી ચીજ છે. િવે જ્યાાં એમાાં દૃધિ છે (િેથી) 
પોિે છે એમાાં દૃધિ િથી. જે એિામાાં િથી ત્યાાં એિી દૃધિ છે. િવે પુણ્ય િે પાપિા ધવકલપો ત્યાાં 

એિી દૃધિ છે. એ એિામાાં િથી ત્યાાં એિી દૃધિ છે. િવે એિે આ કેમ બેસે? અિ ેઆગળ જિાાં 

એક સમયિી પયાગય–વ્યવિારી જીવ ઉપર દૃધિ છે કે જે એમાાં િથી. અિીં (બાહ્ય) દૃધિ છે એિે 
આ (ધ્રુવદૃધિ) િથી (અિે) અિીં (ધ્રુવમાાં) દૃધિ છે એિે આ (ધવકલપ) િથી. બરાબર છે? 

આિાિા! જેિી દૃધિમાાં પોિાિુાં િોવાપણુાં સાંયોગી ચીજથી માન્યુાં છે અથવા આ સાંયોગ છે 

એિાથી મિે ઠીક છે અિે રાગથી જેિી િયાિી માિી છે અથવા િે સમયિો–એક સમયિો 
પયાગય પ્રગટ–વ્યતિ અાંશ એિાથી પોિાપણુાં માન્યુાં છે એિે આ ધ્રુવપણાિો અભાવ છે. એ 

ધમથ્યાદૃધિ છે. બરાબર છે? આિાિા! ભારે ભાઈ....! ધવષયોમાાં સુખ છે એમ જ્યાાં બુધદ્ધ છે એિે 

દૃધિમાાં આત્માિો અભાવ છે, િાભસ્િ છે. આિાિા! પાાંચ ઇધન્દ્રયો અિે િેિા ધવષયો અિે િેિી 
ખાંડખાંડ ઇધન્દ્રય અિે ધવકલપો—એમાાં જેિે ઠીક લાગે છે, એિે આખો આત્મા અઠીક છે. જેિે 
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આખો આત્મા ધ્રુવ ઠીક છે અિે આ જ છુાં એમ બેઠુાં, એિે આ સાંસાર, ધવકલપ, સાંયોગ કાાંઈ 
મારામાાં છે જ િિીં. આિાિા! બરાબર િૈ?  

એવા જીવિે... આવો જીવ. તયો? ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિાંદરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ જીવિે... 
આિાિા! એિે જ જીવ કહ્યો પણ. એ ધ્રુવ જીવ અિે એ જ ખરેખર આત્મા. ખરેખર આત્મા જ 

એ છે. કિો, મિસુખ! શુાં આ બિી દુકાિિી વ્યવસ્થા િે દુકાિિુાં ફલાણુાં.. ફલાણુાં... બિુાં. મોસમ 

િોય િે પૈસા સડસડાટ આવિા િોય ઉઘરાણીિા. પાાંચ લાખિી ઉઘરાણી િાખી િોય અિે એમાાં 
દરરોજ પાાંચ-પાાંચ િજાર, દસ-દસ િજાર આવે. દસ-દસ િજાર લઈ જાય.... આિાિા! િે ટાણા 

િોય િો પોંક લેિા આવે, જુવારિો પોંક લેિા આવે શેઠ માટે. લયો. ........ એવી મજા તયાાં છે? 

કિો. એવી મજા છે કાાંઈ આત્મામાાં? આત્મામાાં એવી મજા છે? આત્મામાાં એવી મજા િથી. એ 
મજા િો જડમાાં માિી છે. કિો, િસમુખ! બે આવ્યા છે, એકિે ત્યાાં રાખ્યો છે. આિાિા...  

ભારે પણ! રદગાંબર સાંિોિી કથિી આભિે.. આભિે ટેકા આપે એવી છે. આિાિા! િુાં 
એવો ધિત્યાિાંદ પ્રભુ છુાં. આિા! ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિાંદ કારણપરમાત્મા.. ધચદાિાંદરૂપ 

કારણપરમાત્મસ્વરૂપ, એમ. એવો જીવ... એિે જીવ કિીએ. એમાાં દ્રવ્યકમગ િથી, ભાવકમગિે 

ગ્રિણિે યોગ્ય ધવભાવ પરરણધિિો અભાવ િોવાથી... લયો. ભગવાિ ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિાંદરૂપ 
કારણપરમાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ એવી દૃધિ થઈ એથી એિે દ્રવ્યકમગ, ભાવકમગિે ગ્રિણ યોગ્ય ધવભાવ 

પરરણધિિો અભાવ છે. વસ્િુમાાં ધવકારી પરરણધિિો અભાવ છે, એથી એિે જન્મ િથી. 

આિાિા! ધવભાવ પરરણધિ અભસ્િત્વે મારામાાં છે એમ સ્વીકાર છે એિે જન્મ-મરણ છે. જન્મ, 
જરા, મરણ, રોગ, શોક એિે છે. આિાિા! ભાઈ! આ િમગિી આવી રીિ...? ઓલા 

સ્થાિકવાસીમાાં કિે, છકાયિી દયા પાળવી, ચોધવિાર કરવો, કાંદમૂળ િ ખાવા, દીક્ષા લઈ લયો 

ઝટ મુાંડાઈ જાવ. દેરાવાસીમાાં કિે, ભઈ જાિા કરો, શુાં કિેવાય? શાાંધિધવિાિ કરો અિે 
રદગાંબરમાાં આવુાં ખાવુાં િે િ ખાવુાં િે લુગડાાં છોડો. આ કરો િે આ કરો, િમગપૂજા િે વીિરાગી 

પૂજા.  

િોિા : વીિરાગી પૂજા કરે િો પૈસા મળે, પૈસા મળે િો માંરદરમાાં વપરાય.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવિી : માંરદરમાાં વપરાય. િૂળમાાં વપરાય, સાાંભળિે િવે! અિીં િો કિે છે,  
અરે! ભગવાિ આત્મામાાં—જેિે ધિત્યાિાંદ શુદ્ધ જીવ પ્રભુ કિીએ એમાાં—િો દ્રવ્યકમગ અિે 

ભાવકમગિે ગ્રિવાિે યોગ્ય એવી ધવકારીદશા એિો િો અભાવ છે. એિે લઈિે–અભાવ િોવાથી, 

એમ કારણ આપ્યુાં. ભાવકમગિા ગ્રિણિે યોગ્ય ધવભાવપરરણધિિો અભાવ િોવાથી... જાધિ 
એટલે જન્મ લેવો. જાધિ છે એટલે જન્મ... જન્મ િથી. ભગવાિ આત્માિે જન્મ કેવા? આિાિા! 

આવો આત્મા જેિે અાંિદ્રગધિમાાં બેઠો એિે જન્મ િથી કારણ કે એમાાં જન્મ િથી એટલે એિે 
જન્મ (િ જ િોય). સમજાણુાં કાાંઈ?  
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જરા િથી... ધ્રુવ ધચદાિાંદ પ્રભુમાાં જરા િથી, િો સમ્યગ્દૃધિ જીવિે જરા િથી. એિે 
મરણ િથી. ધ્રુવમાાં મરણ િથી કેમકે ધવભાવપરરણધિિા અભાવિે લઈિે જ્યાાં આવુાં િથી િો 

પછી આ (પણ) િથી. એ િથી િો વસ્િુમાાં પણ એ િથી. વસ્િુિી દૃધિ થઈ એિે પણ િથી. 

વસ્િુમાાં િથી, પણ વસ્િુિી દૃધિ થઈ એિે પણ િથી. એમ કિેવુાં છેિે આિીં? ઝીણી વાિ છે...... 
આિાિા! રોગ િથી. દ્રવ્યકમગ િે ભાવકમગિે ગ્રિણ યોગ્ય ધવભાવપરરણધિ એ િો જેિે િથી, 

એથી ધવભાવપરરણધિિા અભાવિે લઈિે રોગ િથી. આિાિા! આત્મામાાં રોગ િથી, િેથી 

સમ્યગ્દૃધિિા ધ્યેયમાાં ધ્રુવ આવ્યુાં માટે એિે પણ રોગ િથી. િમીિે રોગ જ િથી. આિાિા! ભારે 
ભાઈ! શોક િથી... વસ્િુમાાં દ્રવ્યકમગ, ભાવકમગિે ગ્રિણયોગ્ય ધવભાવપરરણધિ િથી, એિે 

વસ્િુમાાં શોક િથી, િો વસ્િુદૃધિવાંિિે પણ શોક િથી. આિાિા! િમી એવો આત્મા ધ્રુવ એમાાં 

આ િથી, િો િમી એવો આત્મા એિુાં જેિે ભાિ થયુાં એ (પણ) િમી છે–પયાગયમાાં િમી થયો 
એ. વસ્િુ િો િમી છે ધિકાળ. એિે પણ, એ િમી થયો એટલે આ કાાંઈ િથી એમ કિે છે. 

ચિુગગધિિા (ચાર ગધિિા) જીવોિા કુળ... લયો. િથા યોધિિા ભેદ... ઉત્પન્ન (થવાિી) 
યોધિ (એિા) ૮૪ લાખ યોધિ છેિે, એ જીવમાાં િથી. આિાિા! ધિત્યાિાંદ પ્રભુ ધિજ આત્મા 

કારણપરમાત્મા એવો જે જીવ એિે કુળ અિે યોધિ િથી. આિાિા! ઉત્પધત્તસ્થાિિે યોધિ કિીએ 

અિે ઉત્પન્ન થવાવાળા શરીરારદિા ભાવિે–પ્રકારિે કુળ કિીએ. બેય ભેદ િથી. એમ કિેવામાાં 
આવે છે. લયો. પૃથ્વીકાધયક જીવોિાાં બાવીશ લાખ કરોડ કુળ છે... એિા શરીર ઉત્પન્ન થાય 

િે.... શરીરિા પ્રકાર વણગ, ગાંિ, રસ, ગાંિ, સ્પશગમાાં એ ...િે ઠેકાણે કરોડ લેવા. પૃથ્વીકાધયક 

(જીવોિા) બાવીસ લાખ કરોડ કુળ છે એ જીવમાાં િથી–પ્રભુ ધ્રુવ આત્મામાાં િથી અિે ધ્રુવિી 
દૃધિ થઈ એિે પણ િવે પૃથ્વીમાાં ઉપજવાિુાં િથી. સાંસાર જ િથી પછી પ્રશ્ન જ (તયાાં છે?)  
આિાિા!  

અપ્કાધયક જીવોિા... આ પૃથ્વી છે પૃથ્વી, કણી–કટકી આ િીચે જુઓિે પથરા, 

આરસપિાણિા પથરા, એક-એક કણીમાાં અસાંખ્ય જીવ છે. દેખાય છે શરીર, અાંદર અરૂપી જીવ 

છે. એિા (પૃથ્વીકાય) શરીરિી જાિિા પ્રકાર બાવીસ લાખ કરોડ છે. એમ પાણીિુાં ભબાંદુ–
પાણીિુાં ટીપુાં... ટીપાિો િાિો ભાગ.... એ જીવોિા સાિ લાખ કરોડ કુળ છે. પાણીિા જીવિા જે 

શરીરો, એ શરીરોિી જાિ આટલી છે. આિાિા! એ ધ્રુવ ભગવાિ આત્મામાાં િથી. 

પયાગયબુધદ્ધવાળાિે એ છે. વસ્િુબુધદ્ધ થઈ.. વસ્િુમાાં િથી િેથી વસ્િુબુધદ્ધ થઈ એિે એ છે િિીં. 
આિાિા! એ જીવ ધ્રુવ, આવા જીવિી દયા પાળિારો છે એમ િથી—એમ કહ્યુાં છે. એ જીવિા 
શરીરો જે ઉત્પન્ન થાય એ વસ્િુમાાં જ િથી પછી પાળવુાં કે ટાળવુાં એ રિેિુાં િથી. આિાિા!  

અિે ભગવાિે છ કાયિી જીવિી દયા પાળવાિુાં (કહ્યુાં છે)... આવે છે િે? છકાય જીવ..... 

િેરાપાંથી અિે સ્થાિકવાસી બેિે આ ચચાગ ચાલી મધિિો–સવા મધિિો આ એક શબ્દ ઉપર. છ 
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કાયિા જીવિા રક્ષણ માટે ભગવાિે પ્રવચિ કયાગ. એવો એક શબ્દ છે પ્રશ્નવ્યાકરણમાાં 
શ્વેિામ્બરમાાં. ભગવાંિ... ભગવાિે પ્રવચિ શુાં કરવા કયાગ કે છકાયિા જીવિી રક્ષા માટે—એવો 

એક શબ્દ છે. એમાાં બેિી િકરાર (થઈ) બાવીસ... અિે િેરાપાંથીમાાં. બાવીસ..વાળા કિે 

છકાયિી રક્ષા માટે ભગવાિે કહ્યુાં, િેરાપાંથી કિે કે રક્ષા એટલે િિીં મારવા માટે કહ્યુાં. અિીં કિે, 
બેય ખોટા છે. આિાિા! ભગવાિે પ્રવચિ કયાગ (કે) આત્મામાાં એ કાંઈ છ ે જ િિીં. એ 

પ્રકાશદાસજી! બેયિા પક્ષવાળા અિીં.... બાવીસ... િે િેરાપાંથી. એ ચચાગ થઈ િિી બિોિ સાલ 

પિેલા. ૬૭િી સાલ પિેલા. સાંવિ ૧૯૬૭. િમારો જન્મ પણ િિીં િોય. એ મોટી ચચાગ... 
લીલાિરજી કિેિા. અમારી સાથે રહ્યા િિા. અિીં આવ્યા છે. લીલાિરજી સાિુ િિા, આચાયગ 
થવાિા િિા. .....પછી છોડ્યુાં... િાવક થયા....... અિીં આવ્યા િિા. આિાિા!  

એ પાણીિા જીવોિા સાિ (લાખ) કરોડ કુળ એ િમીિા જીવમાાં િથી, એથી િમીિી 

દૃધિમાાં એ કુળ એિા િથી. એ કુળ જે જગિિા શરીરો છે એ પરજ્ઞેય િરીકે જ્ઞાિમાાં સિેજે 

જણાઈ જાય છે, બસ. સમજાણુાં કાાંઈ? િેજકાધયક જીવોિાાં િણ લાખ કરોડ કુળ છે... અધિ.. 
અધિ.. બીડી પીવે છેિે આ..? એક અધિિા િણખલામાાં અસાંખ્ય જીવ છે. એ શરીર એિા 

ઉત્પન્ન થવાિા. છાણ િોયિે છાણ? છાણ સમજિે િો? ગોબર. એ છાણિી રાંગ, ગાંિ, રસ, 

સ્પશગિી ધસ્થધિ આિી એિે યોધિ કિીએ અિે એમાાં શરીરો જે ઉત્પન્ન થાય એમાાં વણગ, રસ, 
ગાંિ, સ્પશગિી ધસ્થધિિો ફેરફાર થાય એિે કુળ કિીએ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

એ ઘી બગડેલુાં િોય અિે એમાાં જીવ ઉત્પન્ન થાય અિે વળી ધવશેષ બગડેલ ઉત્પન્ન 
થાય િો યોધિ ફરી ગઈ. એવી-એવી યોધિઓિા ઉત્પધત્તિા ભેદ ચોરાસી લાખ છે. એમાાં શરીર 

ઉત્પન્ન થાય, વણગ, રસ, ગાંિ, સ્પશગિી શરીરિી િારિમ્યિાિા ફેરે એિે કુળ કિીએ. આ કુળ 

િિીં બ્રાહ્મણિુાં કુળ િે વાધણયાિુાં કુળ... સમજાણુાં કાાંઈ? એ આત્મામાાં િથી. આિાિા! િથી એિે 
પાળવુાં કે ટાળવુાં રિેિુાં િથી. .... આત્મામાાં છે જ િિીં. અધિિા જીવોિા–એિા શરીરિા િણ 

લાખ કરોડ કુળ છે એ જીવિે િથી. 

વાયુકાધયક જીવોિાાં સાિ લાખ કરોડ કુળ છે... વાયુ–પવિ... એ જીવમાાં િથી. 

વિસ્પધિકાધયક જીવોિાાં અઠ્યાવીસ લાખ કરોડ કુળ છે... ધિગોદ િે (પ્રત્યેક) બેય–બિુાં આવી 

ગયુાં એમાાં. અઠ્યાવીસ લાખ કરોડ કુળ છે... ધિગોદ, સાિારણ િે િસ—બેય... ધદ્વન્દ્રીય જીવોિા 
સાિ લાખ કરોડ કુળ છે... બે ઇધન્દ્રય.. ઇયળુાં છે ઈયળુાં, એ ઇયળુાંિા શરીરિા ફેરફાર... રાંગ છે, 

ગાંિ છે, રસ છે, સ્પશગ છ ેએ બિા ધદ્વધન્દ્રય જીવોિા સાિ લાખ કરોડ કુળ છે, િીઇધન્દ્રય જીવોિા 

આઠ લાખ કરોડ કુળ છે, ચિુરરધન્દ્રય જીવોિા િવ લાખ કરોડ કુળ છે, પાંચેધન્દ્રય જીવોિા ધવષે 
જળચર જીવોિાાં સાડા બાર લાખ કરોડ કુળ છે... જળચરમાાં ઉપજે એ. આિાિા! ખેચર જીવોિાાં 

બાર લાખ કરોડ કુળ છે... ખેચર ઉપર... ખ ે (એટલે) આકાશ. ચાલિારા પાંખીઓ આરદ. ચાર 
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પગવાળા જીવોિાાં દશ લાખ કરોડ કુળ છે... ભૂધમ પર ચાલે. સપાગરદક પેટે ચાલિારા જીવોિાાં 
િવ લાખ લાખ કરોડ કુળ છે, િારકોિાાં પચીશ લાખ કરોડ કુળ છે... િારકી છે અસાંખ્ય, પણ 

એિા શરીરિા વણગ, ગાંિ, રસ (આરદ) ઉત્પધત્તિા પ્રકારો આટલા. મિુષ્યોિા બાર લાખ કરોડ 

કુળ છે.... લયો ઠીક. અિે દેવોિા છવ્વીસ લાખ કરોડ કુળ છે; બિાાં થઈિે એકસો સાડી સત્તાણુાં 
લાખ કરોડ (૧૯૭૫૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦) કુળ છે. એ જીવમાાં િથી. વેદાાંિ કિે છે કે િથી.. િથી. 

પણ િથી.. િથી.. કરીિે વ્યવિાર પણ િથી એમ કિે—એ ખોટુાં છે. આ વસ્િુમાાં િથી, (પણ) 
એિામાાં છે. િિીંિર ૮૪ લાખ યોધિ.... પયાગય માિે િિીં. આ વાિુાં કરે િમગિી... કલપિા.  

પૃથ્વીકાધયક જીવોિા સાિ લાખ યોધિમુખ છે... એ પથૃ્વીિા જીવો જે સ્થાિમાાં ઉપજે 

એિા વણગ, ગાંિ, રસ, સ્પશગિી ઓછી-વત્તી િારિમ્યિાિા આટલા પ્રકાર છે. યોધિમુખ એટલે 
જેમાાં પૃથ્વીકાયિા જીવ ઉપજે. અપ્કાધયક જીવોિા સાિ લાખ યોધિમુખ છે... આત્મામાાં–ધ્રુવમાાં 

િથી. િેજકાધયક જીવોિા સાિ લાખ યોધિમુખ છે... અધિ.. અધિ.. ઉપજવાિા સ્થાિો. ઓલા 

કુળિા અિે આ ઉપજવાિા. વાયુકાધયક જીવોિા સાિ લાખ યોધિમુખ છે... એ િો આવે છે 
આમાાં ખામણામાાં આવે છે. ધિત્યધિગોદી જીવોિા સાિ લાખ યોધિમુખ છે; લયો. એ વળી જુદા.  

ધિત્યધિગોદિા જીવિા સાિ લાખ ઉત્પન્નસ્થાિ. આિાિા! છે િો અિાંિ જીવ, (પણ) શરીરિી 
ઉત્પધત્તિા પ્રકાર આટલા છે. 

ચિુગગધિ (–ચાર ગધિમાાં પરરભ્રમણ કરિારા અથાગિ્ ઇિર) ધિગોદી જીવોિા સાિ લાખ 

યોધિમુખ છે... ઓલા ધિત્યધિગોદ િિા. ઇિર ધિગોદિા સાિ લાખ... કાયમ ધિગોદમાાં પડ્યા 
છે એમાાં પિેલા લીિા અિે પછી બિાર િીકળ્યા ઇિર ધિગોદ, વ્યવિારધિગોદ. વિસ્પધિકાધયક 

જીવોિા દસ લાખ યોધિમુખ છે... એ પ્રત્યેક. દ્વીધન્દ્રય જીવોિા બે લાખ યોધિમુખ છે... બ ે

ઇધન્દ્રય જીવો જેમાાં ઉપજે જેમાાં. ઘી બગડેલુાં િોય, છાણ બગડેલુાં િોય, સડેલા... લાકડા... એ 
લાકડામાાં ઉપજે છેિે? પથરા બિુ સડી ગયા એમાાં પણ ઉપજે. ભૂકો થઈ ગયો િોય.. િીધન્દ્રય 

જીવોિા બે લાખ યોધિમુખ છે; ચિુરરધન્દ્રય જીવોિા બે લાખ યોધિમુખ છે; દેવોિા ચાર લાખ 

યોધિમુખ છે; િારકોિાાં ચાર લાખ યોધિમુખ છે; ધિયુંચ જીવોિાાં ચાર લાખ યોધિમુખ છે; 
મિુષ્યોિાાં ચૌદ લાખ યોધિમુખ છે. લયો (બિાાં થઈિે ૮૪૦૦૦૦૦ યોધિમુખ છે.) 

આત્મા ધ્રુવમાાં એ િથી. જેિે ધ્રુવિી દૃધિ થઈ એ ૮૪માાં ઉપજવાિો િથી. એ ધસદ્ધમાાં 
ઉપજવાિો છે એમ કિે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આિાિા! ધિત્યાિાંદ પ્રભુ આવો મિાપ્રભુિો સ્વીકાર 

(થયો અિે) એક પયાગયિો જ્યાાં સ્વીકાર છૂટી ગયો... આિાિા! એક-એક સમયિી પયાગય િે એક 

સમયિો રાગ.... એ આખી વૃધત્ત છૂટી ગઈ અિે ધ્રુવ ધિત્યાિાંદ ભગવાિ પોિાિુાં ધિજ સ્વરૂપ 
એિી દૃધિ થઈ, એ વસ્િુમાાં િથી િો એ દધિવાંિિે પણ િથી. ત્યારે કિે, ઉપજે છેિે  



120                                                               નનયમનો સાર ભાગ-૨ 

 

દેવાલોકારદમાાં? એ પોિે િિીં, એિી પયાગયમાાં જે જ્ઞાિિુાં જ્ઞેયપણાું િિુાં એ ત્યાાં ઉપજવાિુાં કારણ 
થઈિે ઉપજે છે એ જ્ઞાિમાાં જાણે છે.  

સૂક્ષ્મ એકેધન્દ્રયમાાં પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત... એ જીવમાાં િથી. આ જીવિા ભેદ જીવમાાં 
િથી. સ્થૂલ એકેધન્દ્રય પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત, દ્વીધન્દ્રય પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત, િીધન્દ્રય પયાગપ્ત િે 

અપયાગપ્ત, ચિુરરધન્દ્રય પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત, અસાંજ્ઞી પાંચેધન્દ્રય પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત, સાંજ્ઞી 

પાંચેધન્દ્રય પયાગપ્ત િે અપયાગપ્ત—એવા ભેદોવાળાાં ચૌદ જીવસ્થાિો છે. છે િોં. જુઓ! ચૌદ 
જીવસ્થાિ પયાગયમાાં જીવિે છે, ધ્રુવમાાં િથી. અિીં છે, આમાાં િથી. વેદાાંિિી જેમ િથી કે એ 

કાાંઈ િથી. િાભસ્િ એમ િથી. એમાાં એ છે, એિી અપેક્ષાએ એમાાં છે, વસ્િુિી અપેક્ષા એમાાં 
િથી. આિાિા!  

ગધિ... એ માગગણાભેદ િથી ભગવાિ આત્મામાાં. જુઓ! ચાર ગધિ િથી, પાાંચ ઇધન્દ્રયો 

િથી એક બે િણ ચાર પાાંચ. કાય... પૃથ્વીકાય આરદ. યોગ... કાંપિ આરદ. વેદ... ધવષયવાસિા 
આરદ. કષાય.. ધવકાર.  જ્ઞાિિા ભેદ... જ્ઞાિિા ભેદ એ ધ્રુવમાાં િથી. કેવળજ્ઞાિિો ભેદ પણ 

ધ્રુવમાાં િથી. સાંયમિા ભેદો ધ્રુવમાાં િથી. કિો, પ્રકાશદાસજી! મિાવ્રિિા ધવકલપો િો િથી, પણ 
આ સાંયમિી પયાગય જે છે એ ધ્રુવમાાં િથી. આિાિા!  

સાંયમિા ભેદો સામાધયક, છેદોપસ્થાિ... એિા ભેદો જીવ ધ્રુવમાાં િથી, પયાગયમાાં છે. 

માગગણાસ્થાિો છે, એ િો કહ્યુાં કે છે, (પણ) એમાાં (-ધ્રુવમાાં) િથી, લયો. દશગિ... ચક્ષુ, અચક્ષુ 
આરદ અવધિદશગિ, કેવળદશગિ એ ભેદ િથી. લેશ્યા છ િથી. એ ભવ્ય િે અભવ્ય(પણુાં) િથી. 

ધ્રુવમાાં ભવ્યપણુાં, અભવ્યપણુાં—બેય િથી. સમરકિ... ક્ષાધયક સમરકિ, ઉપશમ સમરકિ—એ 

બિા ભેદો ધ્રુવમાાં િથી, પયાગયમાાં છે. આિાિા! વસ્િુિી ધસ્થધિ પયાગયિે પયાગયપણે ધસદ્ધ કરી, 
એ સવગજ્ઞે જોયુાં િે એમ છે. ધસદ્ધ કરીિે, આમાાં િથી એમ કિે છે. િથી જ એ વસ્િુ જગિમાાં, િો 

ધ્રુવમાાં િથી એમ કિેવાિો અવસર રિેિો િથી. સમજાણુાં? પયાગયદૃધિએ ભેદ છે, વસ્િુમાાં િથી. 

અભેદ વસ્િુ ભગવાિ આત્મા એ દૃધિિો ધવષય અિે દૃધિમાાં આ છે જ િિીં. સાંજ્ઞી અિે 
અસાંજ્ઞીપણુાં િથી, લયો. મિવાળો પ્રાણી િોય, ક્ષયોપશમ િોય, એિે િમગ.... પણ એ સાંજ્ઞીપણુાં જ 
જીવમાાં િથી. આિાિા! આિાર... આિારક િે અિાિારક...  

એવા ભેદસ્વરૂપ (ચૌદ) માગગણાસ્થાિો છે. પયાગયમાાં વિગમાિમાાં વ્યવિારમાાં વિગમાિમાાં 

એ છે. એ બિા.. આ બિાાં, િે ભગવાિ પરમાત્માિે... તયો ભગવાિ પરમાત્મા? આ (ધિકાળી). 

શરીર, વાણી, મિ િો િથી, રાગ-દ્વેષ િથી, એક સમયિી પયાગય (િથી). ભગવાિ આત્મા 
ધિકાળી એક ધ્રુવ શુદ્ધધિશ્ચયિયિા બળે... લયો આવ્યુાં. શુદ્ધધિશ્ચયિયિા બળે એટલે પયાગયદૃધિ 

છોડીિે ધ્રુવદૃધિ કરી એવા બળે... એક સમયિી પયાગયમાાં રાગમાાં, ધિધમત્તમાાં દૃધિ િિી એિે 

(છોડીિે) અિીંિા બળે—શુદ્ધધિશ્ચયિયિા બળે એટલે (–શુદ્ધધિશ્ચયિયે), એમ. ..... વ્યવિારિુાં 
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બળ આવે છે િે? વ્યાંજિપયાગયિા બળે....... ધિશ્ચયિા બળે િથી. આિાિા! એટલે શુદ્ધ 
ધિશ્ચયિયે એમાાં–વસ્િુિા સ્વરૂપમાાં િથી એટલે દૃધિિો ધવષય જે છે એમાાં િથી એટલે 
સમ્યગ્દૃધિિે બિો વ્યવિાર-ફ્યવિાર કાંઈ છે જ િિીં. આિાિા! ગજબ વાિ છે.  

એમ ભગવાિ સૂિકિાગિો (િીમદ્ ભગવત્કુાંદકુાંદાચાયગદેવિો) અભભપ્રાય છે, લયો.—

(એમ) અથગકિાગ પદ્મપ્રભમલિારરદેવ કિે છે. ભગવાિ સૂિકિાગ (િીમદ્ ભગવત્કુાંદકુાંદદેવિો) 

અભભપ્રાય આ છે. અાંિરિા ધ્રુવિા બળે–ધિશ્ચયિા બળ–જોરે જોિા એ ધ્રુવમાાં આ કાાંઈ છે િિીં. 
એવો જ્ઞાિીિે અાંિરમાાં ભાિ–ભાસ થાય છે એમ કિે છે. લયો, આિુાં િામ સમ્યગ્દશગિ િે 
સમ્યદશગિિો ધવષય આ. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૫, રનવવાર, તા. ૧૩-૬-૧૯૭૧ 
શ્લોક ૬૦, પ્રવચિ િં ૪૦ 

 

આ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. ૪૨ ગાથા થઈ ગઈ. આિાર છે સમયસારિો. 

એવી રીતે (આચાયયદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત 

િામિી ટીકામાં ૩૫-૩૬મા બે શ્લોકો દ્વારા) કહ્ું છે કે :– 

सकलमपि पिहायाह्नाय पिच्छपिपििं 

सु्फटतिमिगाह्या स्व ंि पिच्छपिमात्रम ् । 
इममिुपि ििंत ंिारु पिश्वस्य साक्षात ् 
कलयत ुििमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम ् ।। 

આ બિા બોલો આવી ગયા આમાં. જીવસ્થાિ, માગયણાસ્થાિ (આરદ) એ બિા 
જીવસ્વરૂપમાં િથી. જીવિું સ્વરૂપ તો ધ્રુવ નિત્ય જ્ઞાયકિમયસ્વભાવ એ એિું સ્વરૂપ છે. એમાં 

આ બિા બોલો િથી, એમ પાઠમાં લીિું. ગુણસ્થાિ િથી એ િથી લીિું આમાં. ગુણસ્થાિ....  

ગુણસ્થાિ ત્યાં (સમયસાર ૫૧ ગાથામાં) લીિા છે, અહીંયા ભાવ લીિા છેિે, ક્ષાનયકભાવ, 
ક્ષયોપશમારદ િથી, ઉદયભાવ િથી—એમાં ગુણસ્થાિ સમાડી દીિા. ગુણસ્થાિ આમાં જુદા 
િથી લીિા. અમૃતચંદ્રાચાયયિા શ્લોકિો આિાર આપે છે.  

શ્લોકાથય :  નચત્શક્તતથી રનહત... શુદ્ધભાવ. શુદ્ધભાવ કહો, ધ્રુવ કહો, કારણપરમાત્મા 

કહો કે કારણજીવ કહો. એ નચત્શક્તતવાળું તત્ત્વ છે. એકલી જ્ઞાિશક્તત. મુખ્યપણે જ્ઞાિ જેિો 

એકલો ધ્રુવ સ્વભાવ છે, એિાથી જે રનહત અન્ય સકળભાવો... નિનમત્ત, પુણ્ય-પાપ િે એક 
સમયિી પયાયય એિે પણ મૂળથી છોડીિે... સકળ ભાવોિે મૂળથી છોડીિે... એમાં કોઈ 

પરદ્રવ્યિો અંશ કે રાગ ક ેકંઈપણ, (એ) સવયથા છોડીિે એમ કહ્ુ ંછે. ‘સકળ છોડીિે’ કહ્ું છે 

િે? સકળભાવોિે છોડીિે... અંતર વસ્તુ જે જ્ઞાયક નચદાિંદ પ્રભુ એિે અવગાહે એટલે 
અિુભવતાં... શક્તતમાત્ર એવા નિજ આત્માિું અરદ સ્ફુટપણે અવગાહિ કરીિે... છે િે? છોડીિે 

એ તો એક વ્યવહારિી વાત કરી. જ્ઞાયકભાવ એકલો નિત્યભાવ એિાથી અન્ય જેટલા ભાવો– 
સકળ ભાવો મૂળથી છોડીિે... એ િાક્સ્તથી વાત કરી. 

નચત્શક્તતમાત્ર એવા નિજ આત્મા... કેવો છે નિજ–પોતાિો આત્મા? એકલું જ્ઞાિ જેિું 

સ્વરૂપ છે એિે અનત સ્ફુટપણે–પ્રત્યક્ષપણે અવગાહિ િામ વેદીિે... આત્માિા આિંદિે 
પ્રત્યક્ષપણે અવગાહિ કરીિે–વેદીિે... જુઓ! આ િમય. નચત્શક્તત એ તો વસ્તુ છે. એિે અનત 

સ્ફુટપણે–પ્રત્યક્ષપણે અવગાહિ કરીિે—એ પયાયય છે. નિજસ્વભાવ શુદ્ધ નિજ આત્મા... કેવો છે 
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આત્મા? નચત્શક્તતમાત્ર. એ તો જ્ઞાિસ્વભાવમાત્ર આત્મા છે. એમાં કોઈ શરીર, કમય, રાગ, 
વ્યવહાર, નવકલ્પ (િથી). એવો જે નચત્શક્તતમાત્ર ધ્રુવ નિજ આત્મા... નચત્શક્તતમાત્ર એવો નિજ 

આત્મા, પાછું એમ. ભગવાિિો આત્મા છે એ િહીં. પોતાિો આત્મા અનત સ્ફુટપણે એટલે કે 

અનત પ્રત્યક્ષપણે રાગ િે પરિી ઉપર લક્ષ છોડીિે, ધ્રુવિે પ્રત્યક્ષ કરીિે–મનત અિે શ્રુતજ્ઞાિ 
દ્વારા વસ્તુિે પ્રત્યક્ષ કરીિે અવગાહિ કરે (એટલે કે) પ્રત્યક્ષપણે કરીિે વેદે, એમ કહે છે. 

અવગાહ...... બહુ ઝીણું. પહેલો શ્લોક એવો આવ્યો. ભગવાિ ચૈતન્યસ્વભાવિો દરરયો એકલો 

ધ્રુવ એિે પ્રત્યક્ષપણે કરી અિે પરિે છોડી એટલે લક્ષ છોડી, એમ. વ્યવહાર.... લક્ષ છોડી, 
સમ્યક્ નચત્શક્તત એવો જે ભગવાિ આત્માિે પ્રત્યક્ષપણે વેદે છે. આત્માિા આિંદિો સ્વાદ લે 

એિું િામ આત્મા જાણ્યો, એિું િામ આત્મજ્ઞાિ, એિું િામ આત્મ સમ્યગ્દશયિ, એિું િામ 
સ્વરૂપાચરણિું વેદિ છે. દેવચંદજી! આહાહા!  

આત્મા સમસ્ત નવશ્વિા ઉપર પ્રવતયતો... આખી દુનિયા—સંયોગી ચીજ, સંયોગી ભાવ, 

એક સમયિી પયાયય ઉપર તરતો–ક્ભન્ન-ક્ભન્ન રહેતો, તરતો એટલે ક્ભન્ન રહેતો... સમસ્ત 
નવશ્વ.. સમસ્ત નવશ્વ ઉપર પ્રવતયતા એવા આ કેવળ (એક) અનવિાશી આત્માિે... અનવિાશી ધ્રુવ 

આત્માિે આત્મામાં એટલે અતીનન્દ્રય આિંદમાં રહીિે સાક્ષાત્ અિુભવો. આહાહા! લ્યો, આિું 

િામ સમ્યગ્દશયિ. એિું િામ આત્માિું વાસ્તનવક જ્ઞાિ અથવા આત્માિો જે સ્વભાવ છે એવો 
સ્વીકાર. આ માણસિે આકરં પડેિે. એક અનવિાશી આત્મા, એમ. એિે આત્મામાં સાક્ષાત્– 

પ્રત્યક્ષ અિુભવો. સાક્ષાત્ એટલે કહેવામાત્ર િહીં, એમ કહે છે. નવકલ્પથી આવો આત્મા છે એમ 

પણ િહીં, એમ. એિું િામ હજી તો સમ્યગ્દશયિ. ચારરત્ર અિે મુનિપણું તો તયાંય રહી ગયું હવે. 
સમજાણું કાંઈ?  

કેવી શબ્દ ભાષા છે, જુઓ! આત્માિે (અથાયત્) કેવળ એક અનવિાશી પ્રભુ ધ્રુવિે, 
આત્મામાં એટલે અતીનન્દ્રયદશામાં, સાક્ષાત્ (એટલે) નવકલ્પ િે કથિ િે િારણામાત્રથી િહીં, 

એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ ચૈતન્યસ્વભાવી વસ્તુિે સાક્ષાત્–પરિી અપેક્ષા રાખ્યા 

નવિા સીિું વસ્તુિું વેદિ કરવું, એિું િામ આત્માિે જાણ્યો અિે એિું િામ શુદ્ધભાવિો એણે 
સ્વીકાર કયો. શુદ્ધભાવ અનિકાર છે િે? આહાહા! એણે શુદ્ધભાવિો સ્વીકાર કયો. શુદ્ધભાવ એ 

તો નત્રકાળ ધ્રુવ છે. પણ પ્રત્યક્ષ થઈિે જે વેદ્યો એણે શદુ્ધભાવિે સ્વીકાયો. િહીંતર શુદ્ધભાવિે 

સ્વીકાયો િહોતો એમ કહે છે. આહાહા! એક સમયિી પયાયયમાં ઊભો રહીિે કે િારણા કરીિે 
કે આવો આત્મા છે અિે આ આત્મા છે—એમ િહીં, એમ કહે છે. આત્માિે આત્મામાં સીિો– 
સાક્ષાત્ અિુભવે છે. આહાહા! 

એ શ્લોક છે ૩૫મો, સમયસારિો ૩૫મો. એિો આિાર લીિો. વાત તો થોડા શબ્દોમાં 

આવી પણ.... કહો, પ્રકાશદાસજી! આ માગય છે. આહા! પ્રકાશિું પૂર જે છે... ચૈતન્યશક્તત, એમ 
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કીિીિે? બીજાિે છોડીિે એટલે બીજાિું લક્ષ છોડીિે, એમ. એમાં વ્યવહારિે છોડીિે (એમ) 
આવ્યું. વ્યવહારિે છોડીિે આત્માિો અિુભવ થાય એમ આવ્યું, (પણ) વ્યવહારથી થાય એમ િ 

આવ્યું. છે િે તકરાર મોટી? જૈિગેઝેટમાં બહુ આવ્યું છે. સાિુ એક લખે છે. સાિિ છે વ્યવહાર, 

એ હોય તો નિશ્ચય થાય. બીજ નવિા પાિરા ઝાડ ઊગી ગયા એમ કોઈ કહે, એમ વ્યવહાર 
નવિા નિશ્ચય થાય એવું કોઈ કહે, તો બીજ નવિા ઝાડ જેવું છે એમ કહે છે. અરેર!ે દૃષ્ાંત એિે 

લાગુ િ પડે એ. ઉદાહરણ (લાગુ પડતો િથી). જૂઠો છે, પંચાધ્યાયીમાં કહ્ું છે. એ બિા જે ખોટા 

ઉદાહરણો એ લાગુ એિે િ પડે. પંચાધ્યાયીમાં છે એ શ્લોક. .... એિે લાગુ પડ ેઉદાહરણ જે... 
ઘણા શબ્દો ઊંચા વાપયાય છે. એ શબ્દોિી વાત િથી, વાચ્યિી વાત છે. આહાહા!  

સમસ્ત નવશ્વિા ઉપર... જુદો.. તરતો એટલે જુદો. આત્મદ્રવ્ય. એ છ દ્રવ્ય માન્યું, પણ 
એકકોર આ પડ્ું (રહ્ું)િે. એિી એક સમયિી પયાયયમાં છ દ્રવ્ય જણાઈ જાય છે, એક સમયિી 

પયાયયમાં. એવી અિંતી પયાયયિું એકરૂપ વસ્તુ... એ વયા ગયા લાગે છે ....... અમદાવાદવાળા 

આવ્યા હતાિે. જાત્રામાં ગયા પાનલતાણા. વાંચિ લોકોિે ઘણાિે થયું છ ેહવે. એક ડોતટર આવ્યા 
હતા. અમદાવાદિા છે. છે ખત્રી મૂળીિા. ખત્રી.. ખત્રી.. છે અજૈિ, પણ એિે આ વાંચિ છે. હવે 

પ્રશ્નો બિે ઠેકાણે ઊભા થાય છે ક ેઅિુભવ કેમ થાય? એ પ્રશ્ન .... છે. બહુ આમ વાતાવરણ 

આવી ગયુંિે બહાર. ત્યાં શું કહેવાય? જયપુર િે બિે. સવારે મિુ કામદાર..... બહુ અભ્યાસ 
ઘણો. ....... બહુ અભ્યાસ. પચ્ચીસ-પચ્ચીસ.... અવસ્થા િાિી છે. .... ઘણો અભ્યાસ છે.  

હવે તયાં અટકે છીએ? એમ કહે છે. આત્મજ્ઞાિ કરીએ છીએ, છતાં અિુભવ થતો િથી. 
કહે છે કે એિે પોતાિ ેગોતવો જોઈએિે? અહીં તો કહ્ુ ંકે આવો જે ભગવાિ એિી દૃનષ્માં જો 

લે (તો) એિે પ્રત્યક્ષ વેદિ થયા નવિા રહે િહીં, એવું એિું સ્વરૂપ છે. પોતાિા સ્વભાવથી 

પ્રત્યક્ષ જણાય એવું એિું સ્વરૂપ છે. પરોક્ષ િે મિ િે રાગ િે વ્યવહારથી એ જણાય એવી એ 
વસ્તુ જ િથી. ઓલા મોક્ષમાગય (પ્રકાશક)માં આવ્યું છેિે? તત્ત્વિો નિણયય, િહીં? સમરકત 

સન્મુખ.... તત્ત્વિો નિણયય કરવો.  એમાં વળી પાછળ લીિું છે. છતાં કોઈ નવશેષ કારણ આવી 

પડે તો, એમ લખ્યુ ંછે પાછું. નિણયય કરતા એ આડોઅવળો વયો જાય તો પડ્ું રહે પાછું. એમ 
એ િાખ્યું. સમજમેં આયા? સવારે વાત કરી હતી રસ્તામાં. મોક્ષમાગયપ્રકાશમાં... તત્ત્વિો 

નિણયયવાળો પડી જાય િે આગળ િ વિે એમ િહીં, પણ તત્ત્વનિણયય કરતા કરતાં બીજે રસ્તે 

ચડી જાય વળી તયાંક, એમ. એમ છે સમ્યક્ સન્મખુ નમથ્યાદૃનષ્ એમાં. તત્ત્વિો નિણયય.. એ 
નવકલ્પથી નિણયય પહેલો કરે એિે નિનવયકલ્પ થવાિો અવસર જ છે. અહીં તો એ જ નસદ્ધાંત છે. 
સમજાણું?  

આત્મામાં સાક્ષાત્ અિુભવો, એમ કહે છે, આહાહા! સ્વરૂપિા લક્ષે જેણે નવકલ્પથી પણ  

નિણયય કયો છે, એ હવે સાક્ષાત્ અિુભવો એમ કહે છે. લ્યો, ત્યાં કહ્ું હતુંિે ૭૬માં. (ગાથા) 
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૭૬માં આવે છે િે? કાલે વાત થઈ હતી. આવો નિણયય કરીિે પછી... ઓલો વહાણ દરરયામાંથી 
છૂટે છે, જલ્દી વમી િાખે છે. એમાંથી કાઢયું હતું કે જેણે આવો નિણયય કયો છે એિે અિુભવિો 

હવે કાળ જ છે. જલ્દી વમી િાખે એમ કહ્ુંિે?  જલ્દી એટલે તરત જ છૂટી જશે એિે. 

વમળમાંથી જેમ વહાણ છૂટશે, એમ આ તરત નવકલ્પમાંથી છૂટી જ જશે. ...ભાઈ! આવ્યું હતું કે 
િહીં? ૭૬ ગાથા. ‘જલ્દી વમી િાખે છે’ એવો શબ્દ છે િે? વહાણ...  

અહીં તો કહે છે કે ભાઈ! ........ આહાહા! સમસ્ત નવશ્વિા ઉપર પ્રવતયતો... ઓલામાં 
એમ કીિું કે સકળ ભાવિે છોડીિે.. એમ આવ્યુંિે પહેલું? સકળ ભાવિે છોડીિે... સમસ્ત 

નવશ્વિા ઉપર તરતો એટલે એ ભાવથી ક્ભન્ન રહેતો, એમ. એવા એક અનવિાશી ધ્રુવ... કેવળ 

શબ્દિો અથય ‘એક’ કયો. કેવળ અનવિાશી, એમ. એકલો આત્મા.... એિે–આત્માિે આત્મામાં 
સાક્ષાત્... િારણા અિે નવકલ્પથી નિણયય કયો હતો એિે છોડી દીિો. આ છે. બીજો શ્લોક એ 
પણ સમયસારિો છે.  

पिच्छपिव्याप्तसिवस्वसािो जीि इयानयम ् । 
अतोङपतपििााः सिङेपि भािााः िौद्गपलका अमी ।। 

શ્લોકાથય : ચૈતન્યશક્તતથી વ્યાપ્ત જેિો સવયસ્વ-સાર છે... ભગવાિ આત્મા 

જાણિશક્તતથી વ્યાપ્ત છે અિે જેમાં સવય એટલે અિંત જ્ઞાિ, દશયિ, આિંદ આરદ ગુણોિો એ 
સાર છે–એિો એ અંતર ભાગ છે. ચૈતન્યશક્તતથી વ્યાપ્ત... અંદર જ્ઞાિભાવથી વ્યાપ્ત જેિો 

સવયસ્વ-સાર છે... જેમાં એ બિું ચૈતન્યિી સાથે અનવિાભાવી દશયિ-જ્ઞાિ-સુખ-શાંનત-સ્વચ્છતા 

એ અિંત ગુણ જેિો સવયસ્વ અંતર ભાગ છે. શું ચાલે છે આ? આ શુદ્ધભાવ અનિકાર ચાલે છે. 
શુદ્ધભાવ એટલે કે ધ્રુવભાવ, નિત્યભાવ, જ્ઞાયકભાવ, એિે અહીં ચૈતન્યશક્તત કીિી છે. એિાથી 

વ્યાપ્ત છે અિંત ગુણો સવયસ્વ... સવયસ્વ-સાર એટલે પોતાિો જે અંદર અિંત જ્ઞાિ, આિંદ, 
શાંનત આરદ ગુણો છે સવયસ્વ–આખું અંતર ભાગ છે એિો.. આહાહા!  

એવો આ જીવ... લ્યો. કહો, આ તો સમયસારિો શ્લોક છે. હેમચંદજી! સમયસાર 

િાટકિા થોડા થોડા શબ્દ... આ તો સમયસાર આયા િ? આહાહા! સમયસાર િાટકમાં તો 
અમુક આવેિે? ભાઈ! એમાં શબ્દેશબ્દમાં બહુ નવસ્તાર િ થાય.... સાર કહ્ુંિે? આ તો આખો 

ભાવ ભરેલો છે. એમાં સાર પોતે મૂતયો છે શબ્દે-શબ્દે. આહાહા! ચૈતન્યશક્તતથી પ્રસરેલું– 

વ્યાપેલું એટલે કે એકમેક રહેલું... એવો જેિો સવય સાર છે એવો, એમ. ચૈતન્યશક્તતથી વ્યાપ્ત 
જેિો સવયસ્વ... પોતાિું અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશયિ, અિંત સુખ, અિંત વીયય એવો અિંતા 
ગુણો... અિંત ગુણોિો સ્વ-સાર અંતભાયવ છે, બનહભાયવ જુદો રહી ગયો.  

એવો આ જીવ એટલો જ માત્ર છે. એવો આ જીવ એટલો જ માત્ર છે. અિંત જ્ઞાિ, 

દશયિ, આિંદ આરદ સવયસ્વ-સાર જે છે એ એટલો જીવ છે. કહો, સમજાણું? એવડો એ ધ્રુવ જીવ 
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છે. આહાહા! એ િક્કી ભલે કરે પયાયય, પણ વસ્તુ આવડી છે એિી. ખરેખર આત્મા આટલો િે 
આવડો છે, બસ. ચૈતન્યશક્તતથી વ્યાપ્ત સવયસ્વ જેિો સાર–અંતભાયવ... સાર િથી કહેતા? 

લાકડાિી અંદર સાર. ...... અંદરિો.. લાકડાિો અંદરિો ભાગ હોયિે એિે સાર કહેવાય. આ 

સીસમિો સાર. અંદરિો ચીકણો ભાગ હોયિે અંદરિો, એિે સાર કહે. એ સાિારણ ભાગ િહીં. 
િા, એિે કહે છે. સીસમિું લાકડું. સીસમિા લાકડાિો અંદરિો ચીકણો ભાગ હોયિે, અંદર બહુ 

ચીકણો હોય, એિી જાત જ જુદી હોય. ઉપર ... લાકડું હોય, ઓલું અંદર ભાગ જે છે એકલું 
ચીકણું, એિે સીસમિો સાર કહે છે. 

આ ભગવાિ આત્મા, ઉપરિા જેટલા નવકલ્પ િે પયાયય, એિા નસવાય એકલો આખો 

ચૈતન્યસાર છે એમ કહે છે. આહાહા! એવો આ જીવ... એમ. ચૈતન્યશક્તતથી પ્રસરેલો જેિો 
સવયસ્વ સાર છે. જોયું! પાછા બિા ચૈતન્યશક્તતએ વ્યાપ્ત છે. અિંત ગુણ અંદર શાંનત, સુખ 

આરદિું એકરૂપ છે. એવો આ જીવ એટલો જ માત્ર છે. એિી દૃનષ્ કરીિે એિે પ્રત્યક્ષ વેદવું એ 
એિો અિુભવ છે, એ મોક્ષિો માગય છે. સમજાણું કાંઈ?  

આ નચત્શક્તતથી શૂન્ય... લ્યો, ઠીક! એ નચત્શક્તતથી ખાલીખમ જે ભાવ–નવકલ્પ તે 

બિાય પૌદ્ગનલક છે. દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત નવકલ્પ બિા પુદ્ગલ છે. પુદ્ગલાાઃ—પુદ્ગલતે 
ભવ: પુદ્ગલાાઃ. પુદ્ગલથી થયા તે પુદ્ગલ છે. પુદ્ગલિા નિનમત્તથી થયાિે એ પદુ્ગલ. આહા! 

આ દેવ-ગુર-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા િે ભક્તતિો રાગ એ પુદ્ગલ છે એમ કહે છે. વ્યવહાર મોક્ષમાગય 

પુદ્ગલ છે, નવકલ્પ છે, અચેતિ છે, એ ચેતિ િથી. આહાહા! એ બિા. અહીંયા કહ્ા િથી 
પુદ્ગલ? એ પુદ્ગલ કહ્ા છે એિો અથય, પયાયયિો આશ્રય થઈિે નવકલ્પ ઉઠે માટે બિા પુદ્ગલ, 

એમ. પયાયય છે એ પોતાિી છે. પયાયયિો આશ્રય થાય છે િે નવકલ્પ ઊઠે માટે પુદ્ગલ, એમ. 

ચાર ભાવ પુદ્ગલ છે િે? ચાર ભાવ છે એ દ્રવ્યમાં િથી. સમજાણું? .......પણ કોિે આશ્રયે? 
માગયણામાં કીિુંિે? જ્ઞાિિા પાંચ ભેદ પાડવા એ માગયણા એ પુદ્ગલ છે. કારણ કે ભેદ પાડવા  

એમાં નવકલ્પ ઊઠે, માટે પુદ્ગલ છે, એમ. આમ મનત, શ્રુત, અવનિ િે મિાઃપયયય એ ભેદ પાડવા, 

કહે છે, એ માગયણા પુદ્ગલ છે. િયિો આશ્રય થતાં નવકલ્પ ઊઠે છે તેથી તે બિાિે પુદ્ગલ 
ગણવામાં આવ્યા છે.  

એ હમણાં પ્રશ્ન બહુ ઉઠ્યા હતા ત્યાં. વણીજી આવ્યા હતા, મિોહરલાલજી વણી. આવ્યા 
હતા ખાસ મળવા.... એ ક્ષલુ્લક છે. ... આ બિાિે પુદ્ગલ કેમ કહ્ા? ૨૯ બોલ બિા પુદ્ગલ 

કેમ કહ્ા? કીિું, એ બિા પુદ્ગલ છે. એકલો ચૈતન્યઘિ પ્રભુ અખંડ એિા આશ્રયિી અપેક્ષાએ, 

પયાયયિો આશ્રય લે તો નવકલ્પ ઉઠે છે, એ અપેક્ષાએ પુદ્ગલ કહ્ા છે. ભેદ પાડવો એ પુદ્ગલ 
છે. ... પુદ્ગલ કહ્ા. िदु्गल िपिणामाः અહીં તો એકલો પ્રભુ... ચાર ભાવમાં ઉદય તો પુદ્ગલ 

પરરણામ છે, પણ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકિો આશ્રય લેવા જાય ત્યાં એિે નવકલ્પ ઉઠે છે. 
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એ અપેક્ષાએ ભેદિો આશ્રય છોડાવવા, બિાય આત્માથી ક્ભન્ન છે (એમ કહ્ું). ક્ષાનયકભાવ 
પયાયય પણ આત્માથી (પૃથક્ છે) અથવા પયાયયથી દ્રવ્ય ક્ભન્ન છે. એવું છે.  

શ્રોતા : ...... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એમ પુદ્ગલ િ કહ્ા. એમ િથી. એમ પુદ્ગલ છે? તો અિુભૂનતથી 

ક્ભન્ન કેમ કહ્ા? ઝીણું છે કે િહીં? અિુભૂનત તે પયાયય છે, અંદર અભેદ થઈ એિાથી ક્ભન્ન 

છે એમ કહ્ું. ૨૯ બોલ. આત્માથી ક્ભન્ન છે, આ તો અિુભૂનતથી ક્ભન્ન છે એમ લીિું છે ત્યાં. 

ભાઈ! કારણ કે આ બાજુ ઢળી છે દશા, અભેદ થઈ એિાથી બિું ક્ભન્ન છે, માટે પુદ્ગલ છે 

એમ કહ્ું ત્યાં. ત્યાં વસ્તુિી અપેક્ષા જાણવી જોઈએિે. મુંઝવણ થાય.... અિુભવિી પયાયય થાય 
છે એ તો અભેદ થાય છે. અભેદ એટલે આ બાજુિા વલણવાળી િહીં, એમ. અભેદ એટલે કાંઈ 

પયાયય િે દ્રવ્ય એક થઈ જતા િથી. પણ આમ ઢળી હતી તે આમ ઢળે છે, એથી અિુભૂનતથી 

બિાિે ક્ભન્ન કહીિે પુદ્ગલ પરરણામ કહ્ા છે. ૨૯ બોલ છે િે? આહાહા! માગયણા, ભવ્ય-
અભવ્ય એ પુદ્ગલ પરરણામ કીિા. એવો ભેદિો આશ્રય લેવા જાય છે ત્યારે નવકલ્પ ઉઠે છે, 
એથી પોતે અિુભૂનતથી ક્ભન્ન છે માટે પુદ્ગલ કહેવામાં આવ્યા છે. આમ છે. ગંભીર બાત હૈ.  

નચત્શક્તતથી શૂન્ય... એિો શ્લોક છેિે આ? ૨૯ બોલિો છે િે? ..... એિો જ અથય કયો 

છે. કહેવું છે એ. આ નચત્શક્તતથી શૂન્ય જે આ ભાવો... ભગવાિ આત્મા એકલો જ્ઞાિરસ, એિી 

સાથે સુખ આરદ અિંત (ગણુ) બિું અભેદ એકાકાર, એિાથી જેટલો જુદા એ બિા પુદ્ગલ છે. 
લ્યો, બિાય પુદ્ગલ છે. ઓલા મહાવ્રતિા પરરણામ પુદ્ગલ! પાંચ મહાવ્રત લ્યો એ ચારરત્ર. ફેર 

કેટલો? ઉગમણો-આથમણો છે. શું? અણુવ્રત િે મહાવ્રત, એિા આંદોલિ કરાવો, જડિું 
(આંદોલિ).  

શ્રોતા : ..... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ િમય-બમય િથી. િમય કેવા? એ તો નિનમત્તિુ ંકથિ છે. ઉપચારરક 

િમય છે, વાસ્તનવક િમય તયાં છે? અહીં િમયિી દૃનષ્ અિુભવ પ્રગટી છે, એટલે રાગિે વ્યવહારે 

િમય કહ્ો. નિશ્ચયથી તો અિમય છે. વ્યવહારિય અન્યથા કહે છે. કોઈ અપેક્ષાએ અન્યથા કહે 
એમ હશે? મોક્ષમાગયપ્રકાશક. કોઈ અપેક્ષાએ–નિનમત્ત આરદિી અપેક્ષાએ અન્યથા કહ્ા છે. 
તકરાર કરે તો પછી વાંિો..... વાદનવવાદ..... િહીં, એમ િ હોય. તો થઈ રહ્ું.  

વળી (૪૨ ગાથાિી ટીકા પૂણય કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ બે શ્લોક કહે છે) :– 

अनिितमखण्डज्ञानसद्भािनात्मा 
व्रजपत न ि पिकल्प ंससंतृरे्घोिरूिम ् । 
अतलुमनर्घमात्मा पनपि वकल्पाः समाप ाः 
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िििपिणपतदूिं यापत पिन्मात्रमषेाः ।।६०।।  

આહાહા! આ અમૃતચંદ્રાચાયયિા કળશ.... એમિું અિુસરણ કયુું છે કળશમાં પોતે. 

શ્લોકાથય : સતતપણે અખંડ જ્ઞાિિી સદ્ ભાવિાવાળો આત્મા... લ્યો, શું કહે છે? અખંડ 

જ્ઞાિ જે અભેદસ્વરૂપ ધ્રુવ એિે સતતપણે સદ્ ભાવિાવાળો... ભાવિાવાળો... સત્ એટલે સાચી. 

સાચી ભાવિા એટલે દ્રવ્ય તરફિા ઝુકાવિી પરરણતી. સતતપણે–નિરંતર... છેિે શબ્દ છે િે 

अनिित? અખંડ જ્ઞાિ... વસ્તુ જે અંતર જે જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિ અખંડ એકરૂપ અભેદ ધ્રુવ છે, 

એિી અખંડ જ્ઞાિિી સદ્ ભાવિા એટલે સાચી ભાવિા... એ પયાયય છે. જુઓ! અહીં ભાવિા 

કીિી છે, સદ્ ભાવિા. એ કંઈ કલ્પિા િથી. જે નવચાર કરે છે આ..... અહીં તો સદ્ ભાવિા–સાચી 
ભાવિા... અંતર જ્ઞાયકભાવ તરફિી એકાગ્રતા એ સદ્ ભાવિા જેિે નિરંતર વતે છે... ભગવાિ 

આત્મા અંદર નિત્ય પ્રભુ અખંડ જ્ઞાિિું રૂપ, એિી જેિે નિરંતર ભાવિા એટલે અંતર 

સન્મુખતા–એકાગ્રતા વતે છે... દેખો! પુરષાથયથી જેણે આ સદ્ ભાવિા પ્રગટ કરી છે. આમ રાગ 
િે નવકલ્પિી ભાવિા હતી એ નમથ્યાત્વભાવિા હતી. ઓહોહો! આ સમ્યક્ ભાવિા.  

એવો જે આત્મા સંસારિા ઘોર નવકલ્પિે પામતો િથી... લ્યો, શું કહે છે? નિત્યાિંદ 
ભગવાિ પ્રત્યેિી સાચી એકાગ્રતાિી ભાવિાવાળો જીવ પર તરફિા વલણવાળા નવકલ્પ (કે જે) 

સંસારિું ઘોર મૂળ છ ે એિે પામતો િથી. સંસારિા ઘોર નવકલ્પિે... દેખો! શભુનવકલ્પ પણ 

સંસારિો ઘોર નવકલ્પ છે. અંતમુયખ સ્વભાવિી સદ્ ભાવિા વડે નિરંતર વતયતો, નિત્યાિંદ પ્રભુ 
ધ્રુવ શુદ્ધ એિી એકાગ્રતાિી સાચી ભાવિાવાળો વતયતો, એિે નવકલ્પિો અંશ ઉત્પન્ન થતો િથી. 
એમ છે આ. આહાહા!  

 પરંતુ નિનવયકલ્પ સમાનિિે પ્રાપ્ત કરતો થકો... એમ. દ્રવ્ય–વસ્તુ જે અખંડ જ્ઞાયક જ્ઞાિ 

એિી એકાગ્રતામાં એવો નિરંતર સ્વભાવ સન્મુખ વતે છે (કે) એિે સંસારિો ઘોર નવકલ્પ 

ઉત્પન્ન થતો િથી અિે નિનવયકલ્પ સમાનિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઓલી સદ્ ભાવિા કીિી એ 
નિનવયકલ્પ સમાનિ, એમ કહે છે. વસ્તુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ધ્રુવ છે એિી સદ્ ભાવિાવાળો... સાચી 

ભાવિા એટલે ખરેખર એકાગ્રતા, એમ. કલ્પિાથી કે િારણાથી એમ િહીં. એવો જીવ... 

સંસારિું મૂળ એવો જે નવકલ્પ–ઘોર નવકલ્પ તે થતો િથી, પણ આ બાજુ ઢળ્યો છે માટે એિે 
નિનવયકલ્પ સમાનિ થાય છે. ભારે! મોટી મોટી વાત કરે.... ઓલું લખ્યુ ં છેિે યશોનવજયે? આ 

રસ્તો છે, બીજો તયો રસ્તો છે? ટીકા કરી છે. કેટલા બોલ છે? રદગંબરિી ૮૪.. ૮૪ બોલિી 

ટીકા કરી છે. લાંબુ લખ્યું છે. મોટી મોટી રદગંબરિી વાતું. આગળ કોઈ રસ્તો–આ પામવાિી 
રીત એ તો બતાવી િથી. આ કાંઈ કરવું... આ કાંઈ કરવું... પણ એ નવનિ જ િથી. આહાહા! 

સીિો ભગવાિ આત્મા પોતાિી પયાયયથી એમાં એકાગ્ર થાય, એિે નવકલ્પ ઉત્પન્ન થાય િહીં િે 
નિનવયકલ્પ શાંનત થાય.  
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નિનવયકલ્પ સમાનિિે પ્રાપ્ત કરતો થકો પરપરરણનતથી દૂર... લ્યો. નવકારિી અવસ્થાથી 
વેગળો. આ તો સારમાં સાર વાત છે િે? શુદ્ધભાવ અનિકાર છે િે? જેણે શુદ્ધભાવિે જ્ઞેય 

બિાવ્યું છે, શુદ્ધભાવમાં જેણે અવગાહિ કયુું છે... અવગાહિિો અથય, પર તરફિું વલણ છોડીિે 

સ્વ તરફિા વલણમાં એકાગ્રતામાં આવ્યો છે એિે નિનવયકલ્પ શાંનત થાય છે. એિે નવકલ્પ 
ઉત્પન્ન થતો િથી. લ્યો, અક્સ્ત-િાક્સ્ત કરી. તેથી પરપરરણનતથી દૂર... અંતરિા એકલા આિંદ 

સ્વભાવિા ભાવવાળો એવો જે આત્મા રાગિી અવસ્થાથી દૂર અિુપમ–જેિે ઉપમા િથી અિે 

અિઘ–દોષરનહત, નિષ્પાપ, મળરનહત છે એવા નચન્માત્રિે (ચૈતન્યમાત્ર આત્માિે) પામે છે. એ 
પૂણાયિંદિી પ્રાનપ્તિી પયાયયિે પામે છે. આહાહા!  

છે કે િહીં? સામે પુસ્તક છે. એિો શબ્દાથય શું થાય છે? એમાં ભરેલા ભાવ છે. એિા 
ભાવ–શબ્દિા જે ભાવ છે કહેવાિા ભાવ એમાં ભરેલા છે. શબ્દમાં સ્વ-પર કહેવાિી શક્તત છ ે

કે િહીં? સ્વ-પર કહેવાિી શક્તત ભરેલી છે હોં. પહેલું એમ લીિું કે અખંડ જ્ઞાિિી જેિે 

સદ્ ભાવિા નિરંતર વતે છે, દ્રવ્યસ્વભાવ પ્રત્યેિી એકાગ્રતા જેિે નિરંતર વતે છે એ સાચી 
ભાવિાવાળો છે માટે એિે નવકલ્પ ઉત્પન્ન થતો િથી. અંદર નિનવયકલ્પ શાંનત થાય છે, તેથી 

પરપરરણનતથી દૂર છે. નવભાવિી દશા તેિે થતી િથી. આ તો તેરમા ગુણસ્થાિિી વાત છે એમ 

કહે. આ તો ચોથાિી વાત છે, ધ્યાિમાં આવે એિી વાત છે. ઉપયોગ જ્યાં અંદર લાગુ પડ્ો 
ત્યારે. દૂર, પરપરરણનતથી દૂર... ઓલામાં નવિાનશકભાવથી દૂર, એમ કહ્ું ૩૮મી ગાથામાં. ચાર 

ભાવ તે નવિાનશક છે–ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ િે ક્ષાનયક. નવલય પામવા યોગ્ય છે. ચાર 

ભાવ નવલય પામતા હોવાથી (એિાથી) દૂર ધ્રુવ છે અિે ધ્રુવિી દૃનષ્વાળો પરપરરણનતથી દૂર છે. 
એ શ્લોક પોતે કહ્ો મુનિએ. સમજાણું?  

આ ભગવાિ આત્મા અખંડ જ્ઞાિિી મૂનતય છે આત્મા અંદર, એમ. આત્મા એકલો જ્ઞાિ 
િે અિંત ગુણવાળું એક નવજ્ઞાિઘિ ચૈતન્ય ધ્રુવ એવું તત્ત્વ આત્મા, એિી જેિે સદ્ ભાવિા 

(અથાયત્) એિા તરફિી જેિે અંતરિી એકાગ્રતા વતે છે એિું િામ િમય. સમજાણું કાંઈ? સવયજ્ઞ 

ભગવાિે જોયો એક સમયમાં ધ્રુવ આત્મા, અખંડ જ્ઞાિિી મૂનતય, નિત્ય શાશ્વતદળ (કે જે) એક 
સમયિી પયાયયથી પણ દૂર છે. એવું જે આત્મતત્ત્વ ધ્રુવ જ્ઞાયકતત્ત્વ એમાં જેિી સદ્ ભાવિા છે–

જેમાં એિી સાચી એકાગ્રતા છે... જે રાગમાં એકાગ્રતા છે એ તો અિારદિો અિમય છે. આહાહા! 

પણ જેિે આવો ભગવાિ અંદર સવયજ્ઞસ્વભાવી પ્રભુ... નિયતસ્વભાવ કીિોિે? સતત અખંડ 
જ્ઞાિ લીિુંિે અહીંયા? અખંડ જ્ઞાિિો અથય–સવયજ્ઞ સ્વભાવ. આહા! એવો ભગવાિ અંદર ધ્રુવ 

નિત્ય અખંડ જ્ઞાિિી મૂનતય અરૂપી એિી એકાગ્રતા જેિે વતે છે એિે સદ્ ભાવિા કહેવામાં આવે 
છે, એિે ભગવાિ સમ્યગ્દશયિ-જ્ઞાિ િે ચારરત્ર કહે છે. આહા! સમજાણું કાંઈ?  
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અિે જેિે સાચી અંતરમાં ભાવિી ભાવિા... એમ કીિુંિે? નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ... 
સવયજ્ઞિો વીતરાગ માગય સૂક્ષ્મ છે, અલૌરકક છે, દુનિયા સાથે કાંઈ મેળ ખાય એવો િથી. આહા! 

આ દેહ-હાડકા તો જડ, માટી, િૂળ છે. આહાહા! એ તો એકબાજુ રહી ગઈ ચીજ. કમય પણ એક 

બાજુ રહી ગઈ ચીજ. આ પુણ્ય િે પાપ, દયા, દાિ વ્રત, ભક્તતિા નવકલ્પો પણ એક બાજુ રહી 
ગયા, કારણ કે એ નવકાર છે. એિી પાછળ એક સમયિી જે અવસ્થા છે, એિી પાછળ જે અખંડ 

સ્વત: જ્ઞાિ છે એમાં એકાગ્ર થવું એ પયાયય છે એિી. પયાયયથી દૂર, પણ ધ્રુવમાં એકાગ્ર થયો એ 

પયાયય છે. આહા! વીતરાગિું સ્વરૂપ એવું છે. ભગવાિ આત્મા અંતર શાશ્વત વસ્તુ છે, અિારદ- 
અિંત—જેિી આરદ િથી, જેિો અંત િથી—એવો અંતર શાશ્વત ચૈતન્યદળ એિી જેિે અંતર 

સાચી એકાગ્રતા છે, અંતર સ્વભાવ સન્મુખ.., સ્વભાવ+સત્+મુખ.. સાચું તત્ત્વ એિા સન્મુખ જે 

થયો છે અંતરમાં.. અંતરિો ભાગ શાશ્વત છે એમાં જે એકાગ્ર થયો છે એ અંતરાત્મા. એિે 
નિનવયકલ્પ શાંનત વતે છે, નિવયકલ્પ સમાનિ. समापहििमतु्तम ं प तं.ु.. આવે છે િે? એ સમાનિ 

દુનિયા કહે એ િહીં, આ તો અંતરિી વાત છે. આહાહા! જેિે, અંતર ભગવાિ અનવિાશી સત્ત્વ 

મહાસત્તાવાળું–મહા હોવાવાળું છે એિી અંતરિી સન્મુખિી એકાગ્રતાિી ભાવિા છે એિે 
સંસારિો ઘોર નવકલ્પ ઉત્પન્ન થતો િથી. આહાહા!  

ચાહે તો પુણ્ય-પાપિો નવકલ્પ હો, એ સંસારિું મૂળ છે. સમજાણું કાંઈ? એ સંસાર જ 
છે. પુણ્ય-પાપિા... આહાહા! ઉદયભાવ એ સંસાર છે, એ ઘોર સંસાર છે, દુાઃખરૂપ છે, એમ. 

આહાહા! ભગવાિ આત્મા પૂણાયિંદિુ ં સ્વરૂપ નિત્યાિંદસ્વરૂપ શાશ્વત એિી એકાગ્રતા એ 

મોક્ષિો માગય છે. અિે એિી એકાગ્રતા થઈ એટલે નવકલ્પિી ઉત્પનત્ત િ થઈ, એ સંસારિા 
માગયિી ઉત્પનત્ત િ થઈ. આહાહા! ગ્રાહ્ થાવું કઠણ. આ શું કહે છે? અિે તેથી એિે... એમ 

કહ્ુંિે? નવકલ્પ ઉત્પન્ન થતો િથી, પણ નિનવયકલ્પ સમાનિિે પ્રાપ્ત કરતો... આહાહા! અતીનન્દ્રય 

આિંદિી શાંનતિે િમી પ્રાપ્ત કરતો... અંતર ભગવાિ આત્મા, સવયજ્ઞ વીતરાગે કહ્ો એ 

આત્મા... જેણે સવયજ્ઞપયાયય િે વીતરાગદશા પ્રગટ કરી એ બિી તયાંથી આવી? કાંઈ બહારથી 

આવે છે? એ સવયજ્ઞ અિે વીતરાગ પયાયય એવી અિંતી પયાયયિો એકરૂપ અખંડ જ્ઞાિાિંદ 

ભગવાિ વસ્તુ.. વસ્તુ, એિી જેિે અંતર સન્મુખિી એકાગ્રતા છે એિે મોક્ષિો માગય કહ્ો છે. 
એિે સંસારિો નવકલ્પ ઉત્પન્ન થતો િથી. આહાહા! ભારે.  

તેથી તે નિનવયકલ્પ શાંનત, સમાનિ... સમાનિ એટલે આનિ-વ્યાનિ-ઉપાનિ રનહત આત્માિી 
શાંનત. આનિ એટલે સંકલ્પ-નવકલ્પ દયા, દાિ વ્રત આરદ બિા પુણ્ય-પાપિા (ભાવ) એ આનિ 

છે, વ્યાનિ એટલે શરીરિો રોગ અિે ઉપાનિ એટલે આ બહારિી સંયોગીચીજ. ઉપાનિ, વ્યાનિ, 

આનિથી રનહત તે સમાનિ. એ સમાનિ તે િમય છે. અખંડ આિંદસ્વરૂપ ભગવાિ અતીનન્દ્રય 
આિંદિો રસ પ્રભુ જેમાં એકલું સુખિું પૂર, સુખિો સાગર આત્મા છે. એવા સાગરમાં ડૂબકી 
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મારતાં જે સદ્ ભાવિા પ્રગટી એિે િમય કહીએ. અિે એવી િમયદશાવંતિે અિમય એવો નવકલ્પ 
ઉત્પન્ન થતો િથી. તે (ઉત્પન્ન) િથી થતો, તેથી નિનવયકલ્પ સમાનિિે પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે 

પરપરરણનતથી દૂર છે. રાગિા નવકલ્પિી દશાથી િમીિો આત્મા, સ્વભાવથી સન્મુખ થઈિે 

િમયિી પરરણનત અંદર વીતરાગ થઈ, એ પરપરરણનત જે વ્યવહારિા નવકલ્પ છે એિાથી તો દૂર 
છે. આહાહા! ભારે ઝીણું! 

આવું શું થતું હશે આ તે? આવો વીતરાગિો માગય આવો હશે? મિસુખ! ઓલામાં 
એમ કે દયા પાળવી, વ્રત કરો, તપસ્યા કરો, ચોનવહાર કરો, કંદમૂળ િ ખાવા. એ તો નવકલ્પિી 

વાત છે. એ નવકલ્પ હોય ત્યારે આવું િ હોય. આવું િ હોય એ નવકલ્પ છે. પણ આવી નિનવયકલ્પ 

દૃનષ્ િે અિુભવ થયા નવિા એિે નવકલ્પ સાચો હોય િહીં. સમજાણું કાંઈ? અિુપમ... ભગવાિ 
આત્મા એ રાગથી ક્ભન્ન અંતરમાં વતે ત્યારે તો અિુપમ અિઘ... મહા પ્રભુ, પાપિા િે 

પુણ્યિા મેલ નવિાિો ચીજ જે પ્રભુ ચૈતન્ય ભગવાિ એવો નચન્માત્ર–આત્મા એકલો જ્ઞાિસ્વરૂપ 

ભગવાિ એિે પામે છે એટલે મુક્તતિે પામે છે. સમજાણું કાંઈ? આહા! એક શ્લોકમાં કેટલું કહ્ું! 
વસ્તુ કીિી, વસ્તુિી ભાવિા કીિી, ભાવિા (એટલે) અંતર એકાગ્રતાિી રમણતા. એણે નવકલ્પ 

આવતો િથી ત્યારે નિનવયકલ્પ સમાનિ થઈ, પરપરરણનતથી દૂર વતયતો, અિુપમ અિઘ એવી પૂણય 

દશા ચૈતન્યિી પ્રાપ્ત થાય એિે. આહાહા! જેિે કોઈ ઉપમા િથી એવો નિમયળ પ્રભુ આત્મા 
એિી એિે પ્રાનપ્ત થાય, એિે અિુભવમાં આત્મા પ્રાપ્ત થાય, એિે િમય કહેવામાં આવે છે. 

વીતરાગિો િમય આ છે. સવયજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ તીથુંકરિું કહેલું તત્ત્વ આ છે. તેથી 
નવપરીત એ વીતરાગિો માગય િથી. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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શુદ્ધભાવ અધિકાર. એટલે શુું? ધિકાળી જે આત્મા ધ્રુવવસ્તુ જે ધિત્ય છે એિો આ 

અધિકાર છે. એક સમયમાું ધ્રુવવસ્તુ ધિત્ય શાશ્વત આત્મા, રાગાદિ ચીજથી રધિત છે, પણ એક 

સમયિી પયાાય–અવસ્થા છે એિાથી રધિત એવુું જે તત્ત્વ એ શરણભૂત છે, એ આશ્રય કરવા 
લાયક છે. એમ અિીં કિેતા... ૪૨ (ગાથા)િો ૬૧મો કળશ છે. ૪૨ ગાથા. 

इत्थ ंबदु्ध्वोपदशे ंजननमतृिहरं य ंजरानाशहिे ु ं
भतिप्रह्वामरेन्द्रप्रकटमकुुटसद्रत्नमालातच ििाघं्र:े । 

वीरात्तीर्ा ितिनार्ाददुतरिमलकुलध्ािंतवध्संदक्ष ं

एि ेसिंो भवाब्धरेपरिटममी यातंि सच्छीलपोिााः।।६१।। 

આ ઉપિેશ કોણે કયો એિી વ્યાખ્યા કરે છે. આવુું સ્વરૂપિુું વણાિ ભગવાિ મિાવીર 
પરમાત્માએ કરેલુું છે એમ ધસદ્ધ કરે છે. કેવા છે ભગવાિ મિાવીર? ભક્તતથી િમેલા િેવેન્દ્રો... 
િેવિા ઇન્દ્રો પણ જેિે ભક્તતથી િમે છે એમ કિે છે. કોઈિી શરમથી કે કોઈિા િબાણથી કે 

ધશષ્ટાચારથી (િમે છે)—એમ િિીં, એમ કિે છે. ઇન્દ્રો જે મોટા શક્રેન્દ્ર, ઇશાિ ઇન્દ્ર આદિ 
ભક્તતથી િમેલા... ભગવાિ મિાવીર પરમાત્મા એમિા કિેલા ઉપિેશથી કેવા છે? કે એિે 

ઇન્દ્રો ભક્તતથી િમે છે એમ કિે છે. મુગટિી સુુંિર રત્િમાળા વડે... એિો જે મુગુટ, એિી સુુંિર 

રત્િિી માળા જેમિાું ચરણોિે પ્રગટ રીતે પૂજે છે... એટલે રત્િમાળા, એિા ચરણમાું િમતા 
ત્યારે પગ પાસે રત્િમાળા જાય છે. આમ િમતાું ચરણિે મુગુટિી રત્િમાળા એિે પૂજે છે એમ 
કિે છે. પ્રગટ રીતે પૂજે છે, એમ.  

એવા મિાવીર તીથાાધિિાથ દ્વારા... એવા મિાવીર તીથાાધિિાથ દ્વારા આ સુંતો–આ 

મુધિઓ જન્દ્મ-જરા-મૃત્યુિો િાશક... આ ઉપિેશ ભગવાિિો... ચૈતન્દ્યસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા 

ધ્રુવ શરણભૂત છે એવો ઉપિેશ ભગવાિે કયો. એ કેવો છે? કે સુંતોિે (જન્દ્મ), જરા, મૃત્યુિો 
િાશક છે. જન્દ્મ, વૃદ્ધાવસ્થા અિે મૃત્યુ અિે િુષ્ટ પાપસમૂિરૂપ અુંિકારિો ધ્વુંસ કરવામાું 

ચતુર... ભગવાિિો ઉપિેશ વસ્તુિે–રવ્યિે આશ્રય કરવાિો જે ઉપિેશ... ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ 
શુદ્ધભાવ એિો આશ્રય કરવાિો ભગવાિિો જે ઉપિેશ એ જન્દ્મ-જરા-મૃત્યુિો િાશક છે. 

િુષ્ટ મળસમૂિરૂપી અુંિકારિો ધ્વુંસ કરવામાું ચતુર એવો આ પ્રકારિો (પૂવોતત) 

ઉપિેશ સમજીિે... એવો ભગવાિિો ઉપિેશ છે સમજીિે... આિાિા! ભગવાિિા ઉપિેશમાું તો, 
જેિાથી જન્દ્મ-મરણિો િાશ થાય અિે પુણ્ય-પાપરૂપી અુંિકારિો ધ્વુંસ થઈ જાય એવો 
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ભગવાિિો ઉપિેશ છે. પુણ્ય-પાપિે રાખવુું કે એિા ફળિે ભોગવવુું—એવો ભગવાિિો ઉપિેશ 
િથી. આિાિા! એવો ઉપિેશ સમજીિે... ભગવાિિો ઉપિેશ જ આવો છે કિે છે. તીથંકર એમાું 

છેલ્લા ભગવાિ મિાવીરિુું શાસિ ચાલે છે એટલે ભગવાિિે સ્મરીિે... પરમાત્મા િણ લોકિા 

િાથ તીથંકરિેવ જેિે ઇન્દ્રોિા મુગુટિી રત્િમાળાથી જેિા ચરણ પૂજાય છે એવા ભગવાિિો 
કિેલો ઉપિેશ સમજીિે...  

સત્શીલરૂપી િૌકા વડે... અુંતરિુું સ્વરૂપિુું ભાિ કરી સત્શીલરૂપી િૌકા–સ્વરૂપિી 
રમણતારૂપી િાવડી–સમજણ અિે સત્શીલરૂપી િાવડી... અુંતર ભગવાિ આત્મા અતીધન્દ્રય 

સ્વરૂપ એિુું જ્ઞાિ અિે એમાું સત્શીલરૂપી િૌકા... સ્વરૂપિી સત્શીલ... ભગવાિ શુદ્ધ ચૈતન્દ્ય 

એિો ધચત્સ્વભાવ–ધચત્સ્વરૂપ અુંિર એ વડે ભવાક્ધિિા સામા દકિારે... પરમાત્મા ભગવાિે 
આવો જે ઉપિેશ કયો... વસ્તુ આત્મા સક્ચચિાિુંિ પ્રભુ એિો આશ્રય લે એવો ઉપિેશ સમજીિે 

અુંતરમાું સત્શીલરૂપી—સ્વરૂપમાું રમણતારૂપી—સ્વભાવિો આશ્રય કરીિે, સ્વભાવિે પ્રગટ 

કરીિે ભવાક્ધિ–ભવરૂપી સમુર... ઓિોિો! ચોરાસીિા અવતારરૂપી ભવાક્ધિ એિા સામા 
દકિારે એટલે એિો અુંત લાવે છે. આિાિા!  

સામા દકિારે પિોંચી જાય છે એટલે મોક્ષિી િશાિે પામે છે. સુંસારિો અુંત આવી જાય 
છે અિે મોક્ષિી પ્રાધિ થાય છે. તયો ઉપિેશ અિે શુું? ૪૨માું કહ્ુુંિે. એમાું આ િથી.. આ 

િથી.. (એમ) આવ્યુુંિે? चउगइभवसभंमण ंजाइजरामरणरोगसोगा य... એકલો ભગવાિ ધિત્ય 

ધ્રુવ... અુંતરભાવ, ધ્રુવભાવ આત્મા એિુું શરણ લેવુું એ ધિલોકિાથ પરમાત્મા ભગવાિિો 
ઉપિેશ છે. એ વાત ચોખ્ખી છે. છતાુંય વ્યવિાર ધવકલ્પથી આ થાય અિે વ્યવિારથી ધિશ્ચય 

થાય, ધિશ્ચયથી મુક્તત થાય.... આવે એ..... એ બુંિિિુું કારણ છે, મોક્ષિુું કારણ છે આ? કિો, 

પ્રકાશિાસજી! બીચમેં વ્યવિાર આતા િૈ, પુંચમિાવ્રતકા ધવકલ્પ વિ તો બુંિકા કારણ િૈ. 
એિાથી ભવાક્ધિિે દકિારે પિોંચાય છે? એ ધવકલ્પ પોત ે સુંસાર છે. આિાિા! ઝીણી વાત 

ભગવાિ! આિાિા! 

એિુું મિાતત્ત્વપ્રભુ ચૈતન્દ્ય આત્મા એિા બે ભાગ—એક આત્માિી અવસ્થા અિે એક 

ધિકાળી િળ ધ્રુવ. આત્મામાું બે ભાગ. બાકી આ બિુું પર. શરીર, વાણી, મિ એ તો પર.. પર િે 

પર. ધવકાર બિા પર.... આિા! ભગવાિ આત્મા એમાું બે ભાગ—એક એિી િશાિો–િાલતિો 
અિે એક એિા ધ્રુવિળિો. એમાું ધ્રુવવસ્તુ જે ધિત્ય છ ેએિો આશ્રય કરવા લાયક છે અિે એિે 

શરણે જતાું ભવાક્ધિિો દકિારો પાર થાય છે. આિાિા! પણ જેિે ભવાક્ધિ... ભવાક્ધિમાું 

શુભરાગ.... ચોરાસીિા અવતારમાું અવતરવુું, આ શેઠાઈ, સ્વગાાઈ, િૂળ મળે એમાું સુખ લાગતુું 
િોય એિે પાર કેમ પામે? કિે છે કે જેિે એ બિુું િુુઃખરૂપ લાગે અિે આત્મા આિુંિમૂધતા પ્રભુ 

ધિત્યાિુંિિુું આિુંિિુું એ મોટુું ચોસલુું છે આખુું. આ આત્મા િોં. એિુું જે શરણ લે, આશ્રય લે, 
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એિે સમજે અિે સત્શીલરૂપી િૌકા–સ્વરૂપિી રમણતારૂપી િાવડી.... એ વડે ભવરૂપી સમુરિે 
સામે દકિારે પિોંચી જાય છે. આિાિા! સુંસારિા પદરભ્રમણિો અુંત... ભગવાિ આત્મા 

ધિત્યાિુંિ પ્રભુ એિે શરણે ભવાક્ધિિો અુંત આવે છે. બીજો કોઈ શરણ છે િિી. કિો, સમજાણુું 
કાુંઈ? એ ૪૨ થઈ. ૪૩ 

એમાું શુદ્ધભાવ અધિકાર... શુદ્ધ.. શુદ્ધ.. ધિકાળી ધિત્યાિુંિ પ્રભુ શાશ્વત આત્માિો 

ભાવ... આિાિા! શુું કિે છે એ પકડવુું કઠણ પડે. પ્રકાશિાસજી! આ મિાવ્રત પાળો, અણુવ્રત 
લઈ લ્યો. મરી ગયા લઈિે, સાુંભળિે! એ તો બિો સુંસાર છે, ધવકલ્પ છે, રાગ છે. આિાિા! શુું 

થાય? અરે! એ ચીજ જેિે સાુંભળવા મળે િિીં (કે) માગા શુું છે પ્રભુિો. પ્રભુ એટલે આ 

આત્માિો. સાુંભળ્યા ધવિા એિે સમજાય િિીં િે સમજ્યા ધવિા એમાું આગળ ઉતરે િિીં અિે 
ઉતયાા ધવિા એમાું ઠરે િિીં િે ઠયાા ધવિા એિે મકુ્તત થાય િિીં. આિા! ૪૩. કેવો છે 
શુદ્ધભાવ? ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ભગવાિ આત્મા ધ્રુવભાવ, સામાન્દ્ય સ્વભાવ, ધિત્યભાવ. આિાિા!  

तणद्दडंो तणद्ददंो तणम्ममो तणक्कलो तणरालंबो । 

णीरागो तणद्दोसो तणम्मढूो तणब्भयो अप्पा ।।४३।। 

જુઓ! અિીં આત્મા આવ્યો. પિેલા જીવ કહ્ો િતો, િવે આત્મા કહ્ો. એિો એ જ છે, 
જીવ અિે આત્મા એક જ છે. િીચે એિુું િદરગીત 

ધિિંડ િે ધિદ્વંદ્વ, ધિમામ, ધિુઃશરીર, િીરાગ છે, 

ધિિોષ, ધિભાય, ધિરવલુંબિ, આતમા ધિમૂાઢ છે. ૪૩. 

આિાિા! એ ઓલામાું અપ્પા કહ્ો િતો, અિીં આત્મા કહ્ો. ભગવાિ ધ્રુવ આત્મા, કિે 
છે, એિે િુંડ િથી. છે િે િેઠે? (ધિિંડ એટલે) િુંડ રધિત. જે મિ-વચિ-કાયાક્શ્રત પ્રવતાિથી 

આત્મા િુંડાય છે તે પ્રવતાિિે િુંડ કિેવામાું આવે છે. મિ-વચિ-કાયાક્શ્રત શુભાશુભભાવથી 

આત્મા િુંડાય છે–િણાય છે–િુંડ થાય છે એિે, િુકશાિ થાય છે, એ પ્રવતાિિે િુંડ કિેવામાું 
આવે છે. તે િુંડથી રધિત ભગવાિ આત્મા છે. 

ટીકા : અિીં (આ ગાથામાું) ખરેખર શુદ્ધ આત્માિે... માથે શુદ્ધભાવ કહ્ો છેિે એ જ 
શુદ્ધાત્મા એટલે ધિકાળી જ્ઞાયકભાવ, ધિજપિ.. ધિજ–પોતાિુું શુદ્ધ ધ્રુવપિ એિે સમસ્ત 
ધવભાવિો અભાવ છે... એિે બિા ધવભાવિો અભાવ છે એમ કહ્ુું છે. 

મિિુંડ... મિથી શુભાશુભભાવ થાય એમાું િુંડ થાય છે. આિાિા! વચિિુંડ... વચિમાું 

શુભાશુભભાવ એથી આત્મા િુંડાય છે. અિે કાયિુંડિે યોગ્ય રવ્યકમો તથા ભાવકમો... જડકમા 

અિે ધવકારીભાવ એિો અભાવ િોવાથી... કારણ કે િુંડિે યોગ્ય રવ્યકમા િે ભાવકમા છે, એિો 
પણ ભગવાિ આત્મામાું અભાવ છે. આિાિા! અભાવ છે એમ કેમ બેસે એિે? આ તો અભાવ 
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છે એમ કીિુું. તયારે બેસે એિે? કે િુંડિા ભાવ એિાથી રધિત જ્ઞાયકભાવ દૃધષ્ટમાું લે ત્યારે 
ધિિંડ છે એમ એિે ખ્યાલમાું આવે. સમજાણુું કાુંઈ?  

આત્મા ધિિંડ છે. ભગવાિસ્વરૂપ પ્રભુ શુદ્ધ ચૈતન્દ્યિાતુ ધ્રુવિાતુ ધિત્યાિુંિિો 
ભાવસ્વભાવ ભગવાિ આત્મા તે તો ધિિંડ છે. એમાું તો િુંડ-બુંડ છે િિીં. આિાિા! તો એિો 

અથા એ કે મિ-વચિ-કાયામાું િુંડાય છે તો એિાથી આત્માિે લાભ થાય એવુું છે િિીં. એ તો 

િુકશાિ કરિાર છે. એ એમાું િથી. ઓિોિો! અધિકાર પણ શુદ્ધભાવ અધિકાર છે િે! એ 
શુદ્ધભાવિો અધિકાર. એિા (શુદ્ધ)ભાવમાું આવા ભાવિો અધિકાર છે જ િિીં. ત્યાું એણે દૃધષ્ટ 
મૂકવા જેવી િથી. આિા! કિો, સમજાણુું કાુંઈ?  

આત્મા ધિિંડ છે. ભગવાિ આત્મા વસ્તુ તરીકે સ્વભાવિુું પૂર, એકલુું તેજિુું િૂર, 

સુખિો સાગર એવો જે ભગવાિ આત્મા એમાું િુંડ છે જ િિીં. આિાિા! િુંડરધિત જ વસ્તુ છે. 

રધિત છે તો એિો આશ્રય કરીિે રધિત થઈ જાય છે. સમજાણુું કાુંઈ? મિ-વચિ-કાયાિો 
આશ્રય કરે એ તો િુંડ છે. આવી વાત છે. ધિદ્વંદ્વ... ભગવાિ આત્મા શુદ્ધભાવ ધિકાળી ધિત્ય ધ્રુવ 

િળ એ દ્વૈત રધિત છે–અદ્વૈત છે. આિા! જેમાું એક સમયિી પયાાયિુું દ્વૈતપણુું િથી. રાગપણુું તો 

િથી, સુંસારપણુું તો િથી. પ્રભુ અુંતર આત્મા ધ્રુવ એમાું ખરેખર પરમ પિાથા ધસવાયિા... પોત ે
પરમપિાથા પ્રભુ છે. ભગવાિ આત્મા પરમ પિાથા એ ધસવાયિા સમસ્ત પિાથાસમૂિિો 

(આત્મામાું) અભાવ િોવાથી... સમસ્ત પિાથાિો... આ ચાર—ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ આદિ 

જે પયાાય–પિાથા છે એિો પણ એમાું અભાવ છે. ચાર ભાવિી પયાાયિો પણ એમાું અભાવ છે. 
પરમ પિાથામાું બિા પિાથાિો અભાવ છે. આિાિા! વાત એ. એવો ભગવાિ આત્મા પરમ 

પિાથા પોતાિુું ધિજપિ ધ્રુવપિ, એ ધસવાયિા સમસ્ત પિાથાિો... એક સમયિી પયાાય પણ 
પિાથા છે, રાગ પિાથા છે—એ બિાિો ભગવાિ આત્મામાું અભાવ છે.  

આત્મા ધિદ્વંદ્વ છે. અદ્વૈત છે, પણ આ રીતે અદ્વૈત છે. ઓલા વેિાુંત કિે છે કે બિા થઈિે 

એક આત્મા, એમ િિીં. વેિાુંત કિે છેિે એક છ ેસવાવ્યાપક? एकोऽहं ब्रह्म ं तििीयो नाति.. 
एकोङहं बहुश्यामी... એક છુું તે ધ્વુંસ થાઉં છુું.—એમ િથી. ભગવાિ આત્મા શાશ્વત સત્ િળ 

એમાું પયાાયિો પણ અભાવ છે માટે તેિે અદ્વૈત કિેવામાું આવે છે. પયાાય પયાાયમાું છે. બીજા 

પિાથા, એમ કીિુુંિે? એ ધસવાય પિાથાસમૂિ છે, (પણ) એમાું િથી. બે વાત ધસદ્ધ કરી. પરમ 
પિાથા ધસવાયિા પિાથાિો સમૂિ... તો છે ખરો કે િિીં? આિાિા! ભારે ભઈ િમાિુું આવુું રૂપ! 

અત્યારે માણસિે તો.... ઓલુું તો વ્રત પાળતા િોય, તપસ્યા કરતા િોય, સૂઝે કે કાુંઈક કરી 

છીએ. આમાું શુું કિે છે, મોં િિીં, માથુું િિીં. અપવાસ કરવા, લીલોતરી િ ખાવી, ઉપિેશ િેવો 
િુધિયાિે, તો િુધિયાિે ઉપિેશ િેિારિે પણ લાભ થાય. િૂળેય થાય િિીં. ઉપિેશ વાણી તો જડ 
છે. આિાિા! એમાું ધવકલ્પ ઉઠે એ રાગ છે.  
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ઓિો! એકકોર ભગવાિ રામ િે એકકોર ગામ. એક સમયમાું આત્મારામ ધ્રુવ 
ધિત્યાિુંિ પ્રભુ.... પુણ્ય-પાપ, સુંસાર, શરીર, વાણી, કુટુુંબ, િેશ, પાુંચ પરમેષ્ઠી—એ બિા પિાથો 

છે, એક સમયિી પયાાય પણ પિાથા છે. પિાથા છે િે? િવ તત્ત્વ–િવ પિાથા કહ્ા છે િે? સુંવર, 

ધિજારા, મોક્ષ પણ પિાથા છે. છે કે િિીં? આસ્રવ, પણુ્ય-પાપ એ પિાથા છે. પણ એ ભગવાિ 
આત્મા શુદ્ધભાવિુું જે ચોસલુું ધ્રુવ શાશ્વત, એમાું આ બિા પિાથોિો અભાવ છે. માટે તેિે 

ધિદ્વંદ્વ (કિેવામાું આવે છે) એટલે દ્વંદ્વ િામ બીજી ચીજ જેમાું િથી. પયાાયરૂપી દ્વુંિ પણ જેમાું 
િથી. એવો એ અદ્વૈત તત્ત્વ ભગવાિ આત્મા છે એિુું શરણ લેતાું િમા થાય.  

આમ ‘અદરિુંતા શરણું, ધસદ્ધા શરણું, સાિુ શરણું..’ એ તો બિા ધિધમત્તિા કથિો છે. 

અદરિુંતે કહ્ો આ જે ઉપિેશ એમાું આત્મા જે કહ્ો એિુું શરણ, એ પોતે અદરિુંત છે એિુું એ 
શરણ છે, પોત ે ધસદ્ધ છે એિુું એ શરણ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આચાયા, ઉપાધ્યાય, સાિુિી 

ધિમાળતા એ બિી ભરેલી છે ભગવાિ આત્મામાું. એવો જે ભગવાિ, ભેિ ધવિાિો અભેિ એવી 

ચીજ એિે અિીંયા દ્વંદ્વરધિત કિી છે. આિાિા! રાગ-દ્વેષ િે પુણ્ય-પાપ એ દ્વુંદ્વ–બેપણુું એ તો 
િથી, પણ રવ્યમાું પયાાયિુું દ્વુંદ્વપણુું–બીજાપણુું એમાું િથી. એવો ભગવાિ આત્મા અુંતર 
શરણભૂત છે. ત્યાું આશ્રય કરવાલાયક છે, ત્યાું દૃધષ્ટ મકૂવાલાયક છે, બસ.  

ધિમામ. પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોિ-રાગ-દ્વેષિો અભાવ િોવાથી.. શુભાશુભભાવ કે 

પ્રશસ્ત પુણ્યભાવ કે અપ્રશસ્ત પાપભાવ—એવો મોિ, રાગ-દ્વેષ બિાિો અભાવ િોવાથી 

આત્મા ધિમામ (મમતા રધિત) છે. પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્તભાવોિો જેમાું અભાવ િોવાથી એટલે કે 
સમસ્ત શુભ-અશુભભાવ કે મોિ-રાગ-દ્વેષ એિો પ્રભુ આત્મામાું–ધ્રુવસ્વરૂપમાું–ધિત્ય શાશ્વત 

ચૈતન્દ્યિળમાું એિો અભાવ િોવાથી તે પર પ્રત્ય ેમમત્વ રધિત છે. આિાિા! એવો શુદ્ધભાવ છે. 

શુદ્ધભાવ કિો કે ધ્રુવભાવ કિો. શુું કિેવુું આમાું પણ? મુંદિર કરવુું િોય, પૂજા કરવી, આઠ 
પ્રકારિી પૂજા કરવી, સામાધયક ૩૨ િોષ ટાળીિે કરવી—આવુું સમજાય કથિ બિારિુું. ન્દ્યાું 

સમજાય િિીં, આિીં સમજણમાું છે બિુું. આિાિા! સામાધયક (એટલે) અુંિર ધ્રુવસ્વરૂપ એિે 

પકડીિે ધસ્થર થાય એિુું િામ સામાધયક. એવો ભગવાિ ધિદ્વંદ્વ, ધિમામ.. ધિિંડ, ધિદ્વંદ્વ, ધિમામ 
છે. આિાિા!  

જ્યારે શ્લોક લખાતો િશે તાડપિમાું. તાડપિમાું લખાણા છેિે બે િજાર વષા પિલેા? 
આિાિા! કુુંિકુુંિાચાયા મિારાજ દિગુંબર સુંત જુંગલવાસી... જુંગલમાું તાડપિમાું... तणद्दडंो 
तणद्ददंो तणम्ममो... આિાિા! એવો ભગવાિ આત્મા તુું છો. જેમાું એ (પયાાય, રાગ-દ્વેષ) િથી 

એમાું દૃધષ્ટ િેવા જેવી છે. જે (પયાાય, રાગ-દ્વેષ છે) એમાુંથી દૃધષ્ટ ઉઠાવવાિી છે. પયાાય, રાગ-દ્વેષ 
એમાુંથી દૃધષ્ટ ઉઠાવવાિી છે (અિે) અિીં દૃધષ્ટ મૂકવાિી છે. આવો િમા ઝીણો બિુ. બાયડી-

છોકરા છોડી િો, સુંસાર છોડી િો, ...જાવ િવે મુુંડીિે આવો. તો સમજાય પણ ખરું. કે લાવો 
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મુુંડીએ ચાલો. અિીં તો કિે છે કે રવ્ય મુુંડાયેલુું જ છે. રવ્યમાું કાુંઈ છે. એિુું શરણ લે તો િમા 
થાય, આિીં તો એમ કિે છે. મિમુુંડિ કરે તો થાય એમ કિે, પણ એ મુુંડિ તયારે થાય? 

અુંતરિો ભગવાિ આત્મા ધિત્ય શુદ્ધભાવ આ જે ધ્રુવ કહ્ો, એિુું શરણ લે તો (મિ) મુુંડાઈ જાય 

અિે મિિો િાશ થઈ જાય એમાું િથી તો િાશ થઈ જાય. અધવિાશીિે આશ્રયે િાશવાિ 
વસ્તુિો િાશ થાય. આિાિા! આ તો ધિશ્ચયિમાિી વાત છે. પણ વ્યવિાર? ભગવાિે બે િય 

કીિી છે િે? બે િયિે જાણવાિી વાત છે, ગ્રિણ કરવાિી વાત િથી. ગ્રિણ તો એક જ િયિો 
ધવષય આ જ ગ્રિણ કરવાિુું છે. સમજાણુું કાુંઈ ? ભારે લાગે આકરું.  

કેટલાક કિે કે આ (વાત) સોિગઢવાળી થઈ ગઈ. પણ અિીં તયાું પુસ્તક સોિગઢિુું છે? 

આ પુસ્તક અત્યારિુું છે? ૨૦૦૦ વષા પિેલાિુું પુસ્તક છે. ટીકા ૧૦૦૦ વષા (પિેલા)િી છે. 
અરે! એમાું િથી એવી િજર તો કરે. આિાિા! જેમાું એકલો ભગવાિ ધ્રુવ છે અિે આ બિુું 

એમાું િથી. અક્સ્ત આ અિે આ એમાું િાક્સ્ત. આિાિા! જુઓિે! આ અિેકાુંત. મિા પુરૂષાથા 

જોઈએ એમાું તો અિુંતો. િજી સાિારણમાું ઠેકાણા િથી એિો અથા આમ કરી શકે? ગજુું જ 
િિીં એિુું. સાિારણમાું.... સાિારણ જૂઠાબોલા જ્યાું સાચાિા ઠેકાણા િિીં, િીધતિા ઠેકાણા િિીં 

એવાઓિે આ કોપી કરવા જાય, પણ થાય િિીં એમાુંથી. એવી વાત છે. અજર પ્યાલાિી વાતુું 

છે. આિા! કિો, આવુું પુસ્તક એક છે કે બે છે? કેટલા રાખ્યા છે? એય મિસુખ! એક જ રાખ્યુું 
છે િે? ભાઈયુું િણ િે (પુસ્તક) એક? મુંગાવ્યુું િે િ મળ્યુું. બચાવ કરે છે.  

કિે છે, આિાિા! આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. છેિે પાછળ કહ્ુુંિે? ભગવાિ આત્માિી કથા 
કિેિારું આ છે. ભાગવત શાસ્ત્ર. ભાગવત કથા િથી બેસાડતા? અિીં તો સિાય 

ભાગવતશાસ્ત્રિી સિાિ છે. આિાિા! ધિશ્ચયથી ઔિાદરક, વૈદક્રયક, આિારક, તૈજસ અિે 

કામાણ િામિાું પાુંચ શરીરોિો સમૂિિો અભાવ િોવાથી... લ્યો. એ કામંણ-બામાણ શરીર એમાું 
િથી, લ્યો કમા િથી એમ કિે છે. ઔિાદરક શરીર આ, વૈદક્રયક શરીર િેવોિુું કે િારકીિુું, 

આિારક શરીર મુધિિે િોય, તૈજસ શરીર આ ..., કામાણ—િામિા પાુંચ શરીરિોિા સમૂિિો 
અભાવ છે. તયારે? અત્યારે. આિાિા!  

જેિા જ્ઞાિશરીરમાું પાુંચ શરીરિો અભાવ છે (તેથી) આત્મા ધિુઃશરીર છે–માટે આત્મા 

શરીર રધિત છે. પાુંચ શરીર સધિત છે િે? પણ કોણ કિે છે? સાુંભળિે! શરીર સધિત માિવુું 
એ તો ધમથ્યાત્વભાવ છે. આિાિા! પાુંચ શરીર જ જેમાું િથી ભગવાિ આત્મામાું. કામાણિી 

૧૪૮ પ્રકૃધત. કોઠામાું છેિે એિા પેટમાું? એ બિાિો ભગવાિ આત્મામાું અભાવ છે. તેથી એ 

ધિુઃશરીર છે. ધિુઃશરીર છે તેથી તેિે શરણ ેજતાું સુંબુંિ જે િેખાય છે એ છૂટી જશે, સુંબુંિ રધિત 
થઈ જશે. સુંબુંિ રધિત છે એમ જે જાણશે એ પદરણધત દ્વારા ધિધમત્તિો સુંબુંિ છે એ છૂટી જશે. 

આિાિા! ભારે વાત. એ કમોમાું.... ધિરાલુંબ છે. ભગવાિ આત્મા અુંિર પૂણાિાિુંિિો િાથ પ્રભુ, 
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પરિુું જેિુું આલુંબિ છે િિીં (એવો) ધિરાલુંબી પ્રભુ છે. આકાશિે જેમ આલુંબિ િથી, એમ 
ભગવાિ આત્માિે કોઈ આલુંબિ િથી.  

ધિશ્ચયથી પરમાત્માિે... જુઓ! અિીં પરમાત્મા શધિ મૂતયો. ધિશ્ચયથી પરમાત્મા એટલે 
આ આત્મા, એમ. પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વભાવ શુદ્ધભાવ. જેિે માથે શુદ્ધભાવ કહ્ો છે 

એિે અિીં પરમાત્મા કહ્ો છે. ધિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ ધિત્યસ્વભાવ અધવિાશી એ છે.. છે.. છે.. 

છે.. છે.. અિાદિિો છે.. છે.. છે.. છે.. અિુંત કાળ એમ િે એમ છે.. છે.. છે. એવો જે શાશ્વત 
ચૈતન્દ્યભાવ એવો જે પરમાત્મા, એવો જે શુદ્ધભાવ એિે પરરવ્યિુું અવલુંબિ િિીં િોવાથી 

ધિરાલુંબ છે. આલુંબિિી મોટી ચચાા ચાલે સ્થાિકવાસી-િેરાવાસીમાું. િેરાસર–મુંદિર, પ્રધતમાિુું 
આલુંબિ જોઈએ. સ્થાિકવાસી કિે, િિીં. આ કિે, િોય. બેય સમજ્યા ધવિાિા છે.  

એ તો શુભભાવ િોય ત્યારે સામે છે, પણ એ શુભભાવ અિે બેય ચીજિો તો સ્વરૂપમાું 

અભાવ છે. આિાિા! ક્જિપ્રધતમા િે ક્જિાગમ... ...આિાર પુંચમકાળમાું, લ્યો. અિીં કિે છે કે 
કાુંઈ આલુંબિ છે જ િિીં આત્માિે. એય ચૈતન્દ્યજી! પાુંચમો આરો છે િે? ..... ભગવાિ િોય 

ત્યારે તો ઠીક. િ િોય ત્યારે મુધતા િે આગમ છે. અિીં તો કિે છે, િણે કાળે આત્માિે કોઈિુું 

આલુંબિ છે જ િિીં. વસ્તુ ઐસી િૈ. એિો તો અધિકાર ચાલે છે. આિા! એ તો શભુભાવ આવે 
અસુંખ્ય પ્રકારિા, પણ એિો તો અિીં અભાવ છે વસ્તુમાું. જાણવાલાયક આવે. જાણવાલાયક, 
આ શુભભાવ િે આ ધિધમત્ત એ જાણવાલાયક છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

ધિશ્ચયથી–ખરેખર, એમ. ધિશ્ચયથી એટલે ખરેખર. પાછુું વ્યવિારથી કિે છે એમ િિીં. 

ભગવાિ પરમસ્વરૂપ પ્રભુ, કાયમ રિેિારી શક્તતિુું તત્ત્વ, એક સમયિી પયાાય–અવસ્થા 

ધવિાિુું, એિે કોઈ આલુંબિ જ િથી. એિે પયાાયિુું આલુંબિ િથી કે પયાાય છે તો રવ્ય ટકે છે. 
તો વળી ભગવાિિી મૂધતા િે બિુું િોય તો આત્માિે આલુંબિ િોય િે લાભ થાય (એમ િથી). 

આરે ભારે વાત ભાઈ! એકકોર મોટી પ્રધતમા, મુંદિર કરાય, વળી કિે કે આલુંબિ િથી. કોણ કરે 

છે? એ તો એિે કાળે ત્યાું થાય છે. ભઈ! એમાું પ્રભાવિા થાય એ િમાિો મોટો આિાર છે. 
અિીં કિે છે, આિાર.. આિાર આત્મા છે. જે આત્મા ધિરાલુંબિ છે, કોઈ પયાાયિે આિારે પ્રગટ 

થાય એવો િથી. આિાિા! એિા ગાણા સાુંભળ્યા િથી એણે (કે) એિી જાતમાું શુું છે. કિે છે, 

પરમાત્માિે પરરવ્યિુું આલુંબિ િથી છે. એ બિા પરરવ્ય છે. એક સમયિી પયાાય પરરવ્ય છે. 
એવો ધિરાલુંબી પ્રભુ ધ્રુવ શુદ્ધભાવ ધિકાળી એિે અિીં આત્મા કિેવામાું આવે છે. એ આત્મા 

પોતે પરમાત્મા છે. થોડુું થોડુું વાુંચવાિુું રાખ્યુું છે કે િિીં િસમુખ? કે મિસુખ વાુંચે? િિીં 
વાુંચે... એ મોટો...... પાપિા ચોપડા તો વાુંચે છે િે? કેટલી ઉઘરાણી તયાું આવી? આિાિા!  

િવે, િીરાગ છે આત્મા. આત્મામાું રાગ િથી એટલે ધમથ્યાત્વ–ધવપરીત માન્દ્યતા એ 

આત્મામાું િથી. આિાિા! એ પયાાયમાું છે, પયાાય વસ્તુમાું િથી. આિાિા!  ધમથ્યાત્વ, વેિ... 
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િણ—સ્ત્રી, પુરષ, િપુુંસક વેિિી વાસિા, એ વેિિો જેમાું અભાવ છે. ભગવાિ આત્મા 
ધિત્યાિુંિ પ્રભુ એમાું વેિિો અભાવ છે. રાગિો અભાવ છે, શુભ-અશુભરાગ. દ્વેષિો અભાવ 

છે, િાસ્યિો અભાવ છે. સુખ-િુુઃખ અવસ્થા જેમાું િથી એવો જે ધિત્યાિુંિ પ્રભુ એિે અિીં 

આત્મા કિેવામાું આવ્યો છે. એ આત્મા પોતાિી પયાાયિે શરણભૂત છે. રધત-અરધત એમાું િથી. 
ખુશી થઈ જવુું, દિલગીર થઈ જવુું. ભગવાિ વસ્તુમાું તયાું છે? આિુંિિામ, ધિત્યાિુંિ પ્રભુ 

આત્મા એિો એમાું અભાવ છે. શોક અિે ભયિો અભાવ છે, જુગુપ્સા–િુગંછાિો અભાવ છે. 

ક્રોિ, માિ, માયા અિે લોભ િામિાું ચૌિ અભ્યુંતર પદરગ્રિોિો... લ્યો, આ અભ્યુંતર 

પદરગ્રિ, એિો ભગવાિ આત્મામાું અભાવ વત ેછે. (અભાવ િોવાથી) આત્મા િીરાગ છે. જ્ઞાયક 

સિજાત્મસ્વરૂપ ધિત્ય િમા–સ્વભાવ સિજભાવ પ્રભુ આત્માિો એમાું આ ચૌિ પ્રકારિા 
અભ્યુંતર પદરગ્રિિો ધિકાળ અભાવ છે. િણ કાળમાું એ ચીજ છે િિીં. ધિિોષ છે. ખરેખર– 

(ધિશ્ચયથી) સમસ્ત પાપમળકલુંકરૂપી કાિવિે િોઈ િાખવામાું સમથા... એટલે કે પુણ્ય-પાપિો 

મેલ એિી ચીજમાું િથી, એમ. એટલે કે તે ચીજિો આશ્રય લે તો પુણ્ય-પાપ િોવાઈ જ જાય 
એમ. તેથી પુણ્ય-પાપ રધિત આત્મા છે. સમસ્ત પાપમળ... એ પાપ-પુણ્ય બિુું પાપ. એવો જે 

કાિવ એિે િોઈ િાખવામાું સમથા છે. એ વસ્તુમાું િથી, પણ વસ્તુિો આશ્રય લેતાું એ બિા 
િાશ થઈ જાય એવો એિો સ્વભાવ છે.  

સિજ-પરમવીતરાગ-સુખસમુરમાું મગ્ન (ડૂબેલી, લીિ) પ્રગટ સિજાવસ્થાસ્વરૂપ... 

આિાિા! કેવો છે પ્રભુ? સ્વાભાધવક પરમ વીતરાગ સુખસમુર એમાું એ ડૂબેલુું તત્ત્વ છે, પડેલુું– 
રિેલુું એ છે. આિાિા! સિજ પરમવીતરાગ સુખસમુર, એમ. પાછુું આ િુધિયા માિે છેિે કે આ 

સુખ છે. િૂળમાું, ધવષયમાું, ભોગમાું, આબરૂમાું િોળી છે અુંગારા. એમાું સુખ તયાું િતુું? કષાય 

અધગ્ન બળે છે ત્યાું તો. કિો, સમજાણુું? સ્વાભાધવક પરમવીતરાગ સુખસમુરમાું મગ્ન છે વસ્તુ, 
એમ કિે છે જુઓ! સુખસમુરમાું તો ધિકાળી આત્મા મગ્ન જ છે. અતીધન્દ્રય આિુંિમાું લીિ છે 

પ્રભુ આત્મા. ..... આિા! પ્રગટ સિજાવસ્થારૂપ... સિજ અવસ્થા.. સ્વાભાધવક ધસ્થર એવુું તત્ત્વ 

છે. સુખસમુરમાું મગ્ન એવુું સિજસ્વભાવી ચીજ છે. એ સિજ અવસ્થા... અવ-ધિશ્ચય+સ્થ. 
સ્વભાધવક–ધિશ્ચય સ્થ. પોતાિા આિુંિમાું ધિશ્ચયથી ધસ્થત છે. કિો, સમજાણુું કાુંઈ?  

શેિી વાત ચાલે છે આ? શેિી વાત ચાલે છે આ? તયો આત્મા? ધસદ્ધ ભગવાિિો? આ 
(ધિજ) આત્માિી વાત ચાલે છે. અુંતર ભગવાિ ધિજાિુંિ પ્રભુ, ધિજપિ સુખસમુરમાું ડૂબેલુું એ 

તત્ત્વ છે. આિાિા! સિજ અવસ્થા (એટલે) સ્વાભાધવક–ધિશ્ચય+સ્થ–રિેલુું છે. એિે કોઈ 

આશ્રય િથી, કોઈથી ઉત્પન્ન થયુું િથી, કોઈિે આિારે છે િિીં. એકલો આિુંિમાું મગ્ન સ્વરૂપ 
છે ભગવાિ આત્મા. આિા! અતીધન્દ્રય આિુંિમાું મગ્ન. જે સિજજ્ઞાિશરીર... િેખો! એિુું 

સ્વભાધવક જ્ઞાિશરીર છે. ભગવાિ આત્માિુું તો સ્વાભાધવક જ્ઞાિશરીર–જાણવુું, આિુંિવાળુું... 
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આિુંિ િે જ્ઞાિ બેય લેવુું છે િે? આિુંિ અિે જ્ઞાિ જેિુું શરીર છે. આિાિા! ધિત્ય વસ્તુ ધ્રુવ 
આત્મા શાશ્વત આદિ-અુંત ધવિાિી ચીજ એ છે. એવો જે આત્મા એ સુખસમુરમાું ડૂબેલુું છે અિે 

સિજજ્ઞાિ જેિુું શરીર છે. સ્વાભાધવક જ્ઞાિ ધ્રુવ. પયાાયિી વાત િથી. સિજજ્ઞાિશરીર તેિા વડ઼ે 

પધવિ િોવાિે લીિે... સ્વભાધવક આિુંિ િે સ્વભાધવક જ્ઞાિરૂપી જેિુું શરીર... શરીર એટલે જેિુું 
સ્વરૂપ એમ. આિાિા! એવા આત્માિા ગાણાય સાુંભળ્યા િિીં િોય. સાુંભળ્યા િથી... ...થી 

પણ સાુંભળ્યા િથી. સાુંભળ્યા િોય યથાથા તો અુંિરમાું ગયા ધવિા રિે િિીં. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘શ્રુત પદરધચત’ કીિુુંિે? સાુંભળ્યુું િથી. પરથી ધવભતત િે સ્વથી એકત્વ સાુંભળ્યુું િથી 

એણે. આવો ભગવાિ આત્મા શાુંધતિુું િળ, સુખિુું પૂર, ચૈતન્દ્યિા િૂરિુું શરીર, ચૈતન્દ્યિા િૂરિુું 

શરીર છે એિુું. શરીર એટલે એિુું સ્વરૂપ છે એમ. જ્ઞાિશરીર જેિે છે એમ. આ િૂળશરીર િથી, 
રાગશરીર િથી એિામાું. આવી વાત છેિે ભગવાિ! માગા તો આવો વસ્તુિુું સ્વરૂપ છે આ. આ 

અિાદિિુું છે, પણ માણસિે (સાુંભળવા) મળે િિીં, સાુંભળવા મળે િિીં એ સમજે કે દિ’ અિે 

અુંતરમાું ઉતરે કે દિ’? આિાિા! વસ્તુ પિાથા છે િે ભગવાિ આત્મા? એ કાુંઈ અવસ્તુ છે? 
અરૂપી એટલે એ કાુંઈ વસ્તુ િથી? અરૂપીવસ્તુ છે. જેમ આ રૂપીવસ્તુ છે, એમ અરૂપીવસ્તુ છે. 

એ વસ્તુમાું તો અિુંત ગુણો સુખ અિે જ્ઞાિાદિ ભરેલા છે. એમાું એકાકાર–લીિ અભેિ છે એમ 

કિે છે મૂળ તો. આિાિા!  એવા સ્વભાધવક આિુંિ િે સ્વાભાધવક જ્ઞાિશરીર વડે પ્રભુ તો 
ધિકાળ પધવિ છે, એિે ધિિોષ કિેવામાું આવે છે. એ ધિિોષ ભગવાિ ઉપર િજર કર. ત્યાું 
િજર કરે, ધિિાિ િેખાતા, સમદકત થશે, બાકી કોઈ બીજી રીત છે િિીં. આિાિા!  

આ કિે કે અણુવ્રત લઈ લ્યો. મિાવ્રતિુું પછી આુંિોલિ કરો. એ અણુવ્રત-મિાવ્રત લો,  
પછી ઉપિેશ કરો, એમ. લોકોિે એમ લાગે કે આ કેટલા કરે છે.. આિાિા! આ તુલસી િથી 
કિેતા? અણુવ્રત.. શુું કિેવાય? ભાર ેઆમ ..... અરે! સાુંભળિે િવે! અણુવ્રત, મિાવ્રત આદિ 
સમદકતીિે િોય િિીં અિે સમદકત કોિે કિેવુું એિી ખબર િ મળે. એય! આવુું છે. એણે.......... 
આિાિા! એ તો કુિરતે ન્દ્યાું થાય છે. ન્દ્યાું કરવા કોણ જાય છે? આિાિા!  

ભગવાિ આત્મા સ્વભાધવક આિુંિ િે સ્વભાધવક જ્ઞાિરૂપી જેવુું સત્ત્વ... સત્ત્વ–શરીર છે 
એથી એ ધિિોષ છે. એવી પધવિતાિે કારણે ધિિોષ છે. વસ્તુ ધિકાળી ધિિોષ છે. ધિિોષ 
तणद्दोसो... આિાિા! કેવો છે ભગવાિ? સ્વભાધવક ધિશ્ચયિયથી... સ્વભાધવક ધિશ્ચયથી–
વસ્તુથી સ્વભાધવક–(સિજ) જ્ઞાિ, સ્વભાધવક–(સિજ) િશાિ, સ્વભાધવક–(સિજ) ચાદરિ 
ધિકાળી, સ્વભાધવક પરમ વીતરાગસુખ વગેરે અિેક પરમ િમોિા આિારભૂત... િમોિા 
આિારભૂત ધિજ પરમતત્વિે જાણવામાું સમથા... પોતાિા તત્ત્વિે જાણવામાું સમથા.. આિાિા! 
પોતે, પોતાિુું આવુું તત્ત્વ છ ેએવુું જાણવામાું સમથા િોવાથી આત્મા ધિમૂાઢ છે. આિાિા!  

એક તો એમ વાત કરી કે સ્વભાધવક જ્ઞાિ, સ્વભાધવક િશાિ, સ્વભાધવક ચાદરિ, 
સ્વભાધવક પરમ વીતરાગસુખ (એવા) અિેક િમો ધસદ્ધ કયાં. એિો આિાર રવ્ય, એવુું ધિજ 
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પરમ તત્વ, એિે જાણવામાું... આિાિા! એિે જાણવામાું સમથા છે એટલે એિો અથા થયો કે 
એિી જે દૃધષ્ટ કરે એ પોતાિા જ્ઞાિથી જણાય એવુું એિુું સ્વરૂપ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ધિમૂાઢ છે. 
એ તો પોતે પોતાિે ધિકાળ જાણે એવુું જ એિુું સ્વરૂપ છે. ધિકાળ એિુું સ્વરૂપ છે કે પોતે પોતાિે 
જાણે છે. એવો જ્યાું સ્વીકાર થયો (કે) પોતે પોતાિે સીિો જાણે એવુું એિુું સ્વરૂપ છે, માટે તેિે 
ધિમૂાઢ કિેવામાું આવે છે. આવો શુદ્ધભાવ તે શરણભૂત િે આશ્રય કરવાલાયક છે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ)  
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આ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે આ આત્મા જે નિત્ય ધ્રવુ છે, 

શરીર, વાણી, મિથી તો રનિત, કમમથી રનિત અિે પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો છે એિાથી પણ રનિત 

અિે એક સમયિી અવસ્થા છે એિાથી રનિત છે. આિાિા! આવો આત્મા એિે ‘આત્મા’ 

કિેવામાાં આવે છે. એવા આત્મા ઉપર દૃનિ આપતાાં એિે સમ્યગ્દશમિ િે િમમ થાય. એ નવિા 
િમમિી રીત બીજી કોઈ છે િિીં. એ કિે છે જુઓ! છેલ્લો શબ્દ ફરીિે લઈએ નિમમમઢ. 

સિજ નિશ્ચયિયથી... કેવો છે ભગવાિ આત્મા અાંદર? શુદ્ધ આિાંદઘિ. પાાંચમી લીટી 

છેિે? સિજજ્ઞાિ... અાંતરમાાં સ્વભાનવક જ્ઞાિ ભયુું છે પમણમ. સિજ દશમિ... સ્વભાનવક 
દૃિાપણાિો સ્વભાવ સિજ અાંદર ધ્રુવમાાં સ્વભાનવક પડ્યો છે. સિજ ચારરત્ર... સ્વભાનવક 

વીતરાગતા અાંતરમાાં–અાંતરભાગમાાં–ધ્રુવભાગમાાં એક સમયિી અવસ્થા નસવાયિો શાશ્વત જે 

ચૈતન્ય નિસ્સો–ચૈતન્યિો અાંતર ભાગ જે નિસ્સો એમાાં વીતરાગતા પમરી પડેલી છે. સિજ 
પરમવીતરાગ સુખ... સ્વભાનવક વીતરાગી આિાંદથી ભરેલુાં એ તત્ત્વ છે. આિાિા! 

ભગવાિ આત્મા પરમ સુખિો સાગર છે. એ અિેક પરમ િમોિા આિાર... એવા 
અિેક િમો િામ આત્માિો સ્વભાવ, એિો આિાર નિજ પરમતત્ત્વ... પોતાિુાં નિજ પરમતત્ત્વ 

ઉત્કૃિ સ્વભાવ એવાિે જાણવામાાં સમથમ... એવુાં નિજ તત્ત્વિે જાણવામાાં સમથમ... એવો આત્મા 

છે એિે અિીં નિમમમઢ કિેવામાાં આવે છે. દેવચાંદજી! આ વાત કિેવાય છે િે? અાંદર વસ્તુ જે છે 
આત્મા... પિેલુાં કહ્ુાં કે આત્મા અિીંયા કોિે કિે છે? નિત્યાિાંદ એિો જે ભાગ–ધ્રુવભાગ એિે 

આત્મા કિે છે. એક સમયિી પયામયિી સાથે. એક સમયિી જે અવસ્થા છે એક નિસ્સો િાિો 

જુદો અિે એ નસવાય શાશ્વત ભાગ છે એ મોટો અાંતર ભાગ એિો નિસ્સો જુદો. મણીભાઈ! 
આવી ચીજ છે. અરેરે! જગતિે અાંતર વસ્તુ શુાં છે, એિુાં સામર્થયમ શુાં છે, એિી નિત્યતાિો શાશ્વત 
સ્વભાવ શુાં છે—એિી ખબર િથી અિે એ ખબર નવિા ચોયામસીિા અવતાર કયામ કરે છે.  

ભગવાિ અાંદર આત્મા પરમેશ્વર કેવળી, તીથુંકરદેવે જે જોયો–સવમજ્ઞ કેવળી તીથુંકર 

પરમાત્મા એણે આ આત્માિે જોયો, એ કેવો છે? એ તો અિાંત આિાંદ, શાાંનત વીતરાગ, સુખિા 

સાગરથી ભરેલો એવો આત્મા જોયો પ્રભુએ. એવુાં જે ધ્રુવતત્ત્વ છે.... એ આત્મામાાં બે ભાગ છે. 
શરીર, વાણી, મિ આ બિા પર. એ તો કાંઈ એિા છે િિીં. એિામાાં છે િિીં, એિા છે િિીં, 

એિા થઈિે રહ્ા િથી. શરીર, વાણી, સ્ત્રી-કુટુાંબ એ કાંઈ આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી. એ તો એિા 
(પોતાિા) થઈ રહ્ા છે. મફતિો મમઢ ‘મારા છે’ એમ માિે છે.  
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િવે, અિીં તો બે વાત છે. અાંદર પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો પણ નવકાર થઈિે રિેલા છે, એ 
આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી. આસ્રવ છેિે એ? પુણ્ય િે પાપ િોં, દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત, પમજાિા 

ભાવ, નિાંસા, જમઠુાં, ચોરીિા ભાવ—એ બિા નવકાર થઈિે રિેલા છે. નવભાવ અિે રાગ થઈિે 

રિેલ છે. એ આસ્રવતત્ત્વ થઈિે રિેલ છે. આત્માિા થઈિે રિેલા િથી. િવે, આત્માિા થઈિે બે 
(અાંશ) રિેલા છે. એક એિી વતમમાિ અવસ્થા અિે એક એિી ધ્રૌવ્યશક્તત. િવે અવસ્થા છે એ 

પણ એિી થઈિે િથી રિી. ...ભાઈ! ઝીણુાં તત્ત્વ છે આ. આિાિા! સાંપ્રદાયમાાં તો આ છે જ િિીં. 

એ તો એિે ખબર છેિે. કિે છે કે ભગવાિ આત્મા જેિે આત્મા પરમેશ્વર નિત્ય આત્મા, ખરો 
આત્મા, શુદ્ધ આત્મા (કહ્ો)... આ શુદ્ધભાવ (અનિકાર) છે િે? એ શુદ્ધભાવ ધ્રુવિે લાગુ પડે છે. 

પુણ્ય-પાપ રનિત શુદ્ધપરરણનત, નિમમળ શુદ્ધભાવ એ અિીં િિીં. અિીં તો નત્રકાળી શાશ્વત વસ્તુ 

એ શુદ્ધ છે. કેમ? કે એમાાં પરવસ્તુ તો િથી, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ તો િથી, પણ એક સમયિી 
િાલત-દશા એ પણ એમાાં િથી. તેથી તેિે–ધ્રુવિે શુદ્ધ કિેવામાાં આવે છે. આિાિા! 

શાશ્વત છે.. છે.. છે.. છે.. અિારદિો અિાંત એમિે એમ છે. એવુાં જે તત્ત્વ તેમાાં અિાંત 
ગુણો િામ િમો રહ્ા છે. િમમ િામ સ્વભાવ, એ સ્વભાવિો આિાર નિજ પરમતત્ત્વ એિે 

જાણવામાાં એ સમથમ છે. સ્વિે જાણવામાાં સમથમ છે એવુાં એ તત્ત્વ છે. ધ્રુવપણે જાણવામાાં સમથમ 

િોં ભાઈ! એિી વાત ચાલે છે િે? ..... આિાિા! એિુાં સ્વરૂપ જ નિજ અિાંત િમોિો આિાર 
એવુાં જે નિજતત્ત્વ છે એિે જાણવામાાં સમથમ એવો એિો નત્રકાળી સ્વભાવ છે. આિા! એવા 

તત્ત્વિી દૃનિ કરવી એિુાં િામ પ્રથમમાાં પ્રથમ સમ્યગ્દશમિ િે િમમ છે. એ નવિા બિા ફોગટ છે. 
એિા વ્રત િે તપ િે બિી રિયાકાાંડો બિા એકડા નવિાિા મીંડા છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

આવો જે ભગવાિ, આિાિા! જેણે–પરમેશ્વરે તો પયામયમાાં–અવસ્થામાાં પ્રગટ કયો. એ 

પ્રગટ કરવાિી વાત િમણાાં આવશે. પણ પ્રગટ િ િોય તોપણ વસ્તુ તો પ્રગટ ધ્રુવ છે. અિારદ- 
અિાંત સક્ચચદાિાંદસ્વરૂપ નસદ્ધસ્વરૂપ સમાિ પોતાિુાં સ્વરૂપ છે, એ પોતે પોતાિે જાણવાિે 

અિારદ-અિાંત સમથમ છે. એ નિત્યિી વાત કરી. ભારે વાતુાં ઝીણી! આમ િોય કે વ્રત પાળવા, 

અપવાસ કરી િાખવા, દયાઉં પાળવી... આ તો કરે છે, અિારદથી અજ્ઞાિી કરે છે અિે એમિે 
એમ કરતો કરતો રખડે છે ચાર ગનતમાાં. આિાિા! પણ વસ્તુ એ રાગથી ક્ભન્ન, રિયાિા રાગથી 

ક્ભન્ન છે. એક સમયિી રાગિે જાણવાિી જે દશા એિાથી પણ ક્ભન્ન જુદી ચીજ છે. તયાાં એિે 

પિોંચવુાં છે અિે તયાાં જાય તો એિે આત્મા પ્રાપ્ત થાય—એિી વાત છે. નિનમત્ત ઉપરથી દૃનિ 
ઉઠાવી દે, રાગ ઉપરથી દૃનિ ઉઠાવી દે, એક સમયિી પયામય ઉપરથી દૃનિ ઉઠાવી દે. આિાિા! 

નત્રકાળી ભગવાિ પોતે નિજાત્મ ધ્રુવ શુદ્ધ શાશ્વત એમાાં દૃનિ લગાવે ત્યારે તેિે તત્ત્વિો 
સ્વીકાર થાય, ત્યારે તેિ ેસમ્યગ્દશમિ થાય, ત્યારે તેિી િમમિી પિેલી શરૂઆત થાય. આિાિા! 

એિા નવિા અિાંત કાળમાાં રખડ્યા કરે એક ભવથી બીજો, ભવથી ભવ, મરીિે અિાંતા અવતાર 
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કયામ. એ અવતાર િે અવતારિુાં કારણ જેિા સ્વભાવમાાં િથી. એક વાત કાલે થઈ ગઈ િતી આ 
તો. અથવા... િવે વતમમાિ એવી એિી દશાિુાં સામર્થયમ છે. િવે આ પયામય. સારદ-અિાંત... 

કેવળજ્ઞાિ સવમજ્ઞપદ પરમેશ્વર જે થાય એ િવુાં થાય છે. સવમજ્ઞ એ પયામયપણે થવુાં એવો એિો 

સ્વભાવ છે. જેમ નત્રકાળીમાાં, ત્રણે કાળિા નત્રકાળી તત્ત્વિે જાણવાિો નત્રકાળીમાાં સ્વભાવ છે, 
એમ એક સમયિી પયામયમાાં નત્રકાળ જાણવાિો સ્વભાવ એવી પયામય પ્રગટ થાય ત્યારે તે જીવિે 

નિમમમઢ કિેવામાાં આવે છે. મમઢ િથી, િવે એ નવનચક્ષણ થઈ ગયો, એમ. આિાિા! 

સારદ... જ્યારથી સવમજ્ઞ થાય છે કેવળજ્ઞાિ તેિી આરદ છે, કેવળજ્ઞાિ કાાંઈ અિારદિુાં 

િથી. અિારદિી શક્તતઓ–ગુણ છે, પણ જે કેવળ થાય સવમજ્ઞ–અરરિાંતપદ, સવમજ્ઞ એ િવી 

દશા થાય છે, એ શરૂઆત થાય છે. શરૂઆત થાય તે અિાંત કાળ રિે છે કેવળજ્ઞાિ. સારદ-
અિાંત... શરૂઆત-અિાંત... અમમતમ છે. કેવળજ્ઞાિિી દશા અમમતમ છે. જેમાાં રાંગ, ગાંિ, રસ, સ્પશમ 

છે િિીં. અતીનન્િય સ્વભાવવાળા... એ તો અતીનન્િય સ્વભાવિુાં જ્ઞાિ છે. આિા! કેવળજ્ઞાિ 

અતીનન્િય સ્વભાવવાળુાં જ્ઞાિ છે. શુદ્ધ સદ્ ભમત વ્યવિારિયથી... એક અાંશ છેિે વતમમાિ? 
કેવળજ્ઞાિ પણ એક અાંશ છે, નત્રકાળી ચીજ િથી. તેથી તેિે વ્યવિારિય કહ્ો છે. મણીભાઈ! 

આ સાંસારિા વ્યવિાર-ફ્યવિારિી વાત િથી અિીં. િમી જીવિે અાંદરમાાં દયા, દાિિા 

પરરણામ–નવકલ્પ થાય એ વ્યવિાર, એિી વાત અિીંયા િથી. એક સમયિી દશા... નત્રકાળી 
ભગવાિ વસ્તુ ધ્રુવચીજ શાશ્વત એિી અપેક્ષાએ એક સમયિુાં કેવળજ્ઞાિ એ પણ અાંશ છે, ભેદ 

છે, તેથી તેિે વ્યવિાર–સદ્ ભમત વ્યવિાર કિેવામાાં આવે છે. આરે ભારે વ્યાખ્યા! વીતરાગિુાં 

તત્ત્વ એવુાં ઝીણુાં છે. જગતિે સાાંભળવા મળતુાં િથી. બિારિા થોથા-ખોખા સાાંભળી સાાંભળીિે 
જીાંદગી ચાલી જાય છે. મમળ તત્ત્વ િાથ આવતુાં િથી. કિે છે કે શુદ્ધ સદ્ ભમત... કેમકે પયામય 
પોતાિી છેિે જ્ઞાિગુણિી? (પણ) અાંશ છે માટે વ્યવિાર. 

ત્રણ કાળિા અિે ત્રણ લોકિા સ્થાવર-જાંગમસ્વરૂપ... કેવળજ્ઞાિરૂપી દશા થવાિો જ 

આત્માિો સ્વભાવ છે એમ કિે છે. જેમ અાંતરમાાં નત્રકાળીિે જાણવાિો સ્વભાવ નત્રકાળીમાાં 

પડ્યો છે, એમ એક સમયિી અવસ્થા કેવળજ્ઞાિિી, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકિે જાણવાિો સ્વભાવ 
એવી જેિી અવસ્થાિુાં સ્વરૂપ છે. આિા! એ અવસ્થા પમરી થાય ત્યારે નિમમમઢ કિેવામાાં આવે છે. 

આિા! ત્રણ કાળિા અિે ત્રણ લોકિા સ્થાવર-જાંગમસ્વરૂપ... જેવા ત્રસ અિે સ્થાવર અથવા 

ગનત કરતાાં પરરમાણુ કે નસ્થર રિેલા પરમાણુ—બિાિા િવ્ય-ગુણ પયામય... ભગવાિ આત્માિુાં 
જ્ઞાિ એક સમયમાાં પમણમ એટલુાં થાય તો ત્રણ કાળ ત્રણ લોકિા જગતિા િવ્યો–વસ્તુ, એિી 

શક્તત િે એિી દશાઓ એિે એક સમયમાાં જાણવાિી તાકાત છે. આિાિા! એવડો આ આત્મા 
છે એમ કિે છે.  
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સમસ્ત સકળ-નવમળ કેવળજ્ઞાિરૂપે અવનસ્થત થવાથી આત્મા નિમમમઢ છે. આિાિા! 
જુઓ તો ખરા! કિે છે કે નિમમમઢિી બે વ્યાખ્યા. એક નત્રકાળીતત્ત્વ શાશ્વત.. એ શાશ્વત શાશ્વતિે 

જાણે એવો એિો સ્વભાવ અિે એક પ્રગટ અવસ્થા કેવળજ્ઞાિ થાય, એમાાં અવનસ્થત થાય તેિે 

અિીં નિમમમઢ કિેવામાાં આવે છે. ચાર જ્ઞાિ સુિી િજી એિે નિમમમઢ પમણમ કિેવામાાં આવતા િથી. 
આિાિા! એવો એિો સ્વભાવ છે. આિા! કેવળજ્ઞાિરૂપે પરરણમે એવો જ એિો સ્વભાવ છે 

એમ કિે છે. રાગરૂપે પરરણમે એ તો એિુાં સ્વરૂપ જ િથી, પણ અલ્પજ્ઞપણે રિેવુાં એ એિો 

સ્વભાવ િથી એમ કિે છે. શુાં કહ્ુાં સમજાય છે કાાંઈ? પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો–રાગ એ તો નવકાર 
છે, એ રૂપે થવુાં તો એિુાં સ્વરૂપ છે જ િિીં, પણ પરિે પરરણમાવે અિે પરરૂપે થાય એવુાં એિુાં 

સ્વરૂપ િથી, પણ અલ્પજ્ઞપણે, અલ્પદશીપણે રિેવુાં એવુાં પણ એિાું વાસ્તનવક સ્વરૂપ િથી. 

આિાિા! આ અિાંત કાળિો રખડતો તયાાંિા તયાાં ભવ કયામ આ વસ્તુિા ભાિ નવિા. બાકી બિુાં 
એિી રિયાકાાંડો અિાંત વાર કરી ચમતયો. વ્રત િે નિયમ િે તપ મરી મરીિે... કોઈ મરીિે બિુ 

એવો િોય તો સ્વગમમાાં ભમતડા-બમતડા થાય. પણ પાછા નમર્થયાત્વ સનિત, આત્મા વસ્તુ શુાં છે 

એિો તો અિુભવ િથી, એિો નવશ્વાસ, એિી પ્રતીનત, એિુાં જ્ઞાિ િથી, તેથી ચોરાશીિા 
અવતારમાાં ફરી ફરીિે રખડવાિો છે એ. આિાિા!   

કિે છે, કેવળજ્ઞાિરૂપે અવનસ્થત થવાથી આત્મા નિમમમઢ છે, એમ. જ્યારે ભગવાિ 
આત્મા, પોતામાાં સવમજ્ઞસ્વભાવ છે, ધ્રુવ સવમજ્ઞસ્વભાવ છે, નિત્યસ્વભાવ, નિત્ય સવમજ્ઞસ્વભાવ 

જીવિો છે, એ જ્યારે કેવળજ્ઞાિપણે–પમણમ દશાપણે થઈિે રિે–અવનસ્થત થઈિે રિે ત્યાર ે તે 

જીવિે નિમમમઢ કિેવામાાં આવે છે. આિાિા! રાગમાાં મમાંઝાણા િે પરમાાં મમાંઝાણા એ તો મમઢ જીવ 
છે, પણ એક સમયિી અપમણમ અવસ્થામાાં રિે તો એિી નિમમમઢતા પમણમ િથી થઈ એમ કિે છે. 

આિાિા! આ તો વીતરાગિા ઘરિી વાતુાં છે. સવમજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ તીથુંકરદેવ 

સમવસરણમાાં ઇન્િો િે ગણિરોિી સમક્ષમાાં આ પ્રનસદ્ધ કરતા િતા. પરમાત્મા આ વાતિે 

પ્રનસદ્ધ કરતા િતા. આિા! ભગવાિ! તુાં કેવડો? કે અિાંત-અિાંત ગુણિો િરિારો એવડો, 

શાશ્વત રિેિારો એવડો, એિે અિીંયા ખરેખર આત્મા કિીએ. અિે તે આત્માિી દૃનિ કરે તેિે 

સમ્યગ્દૃનિ િે િમી કિીએ છીએ. અિે એ આત્મામાાં એક સમયિી અવસ્થા જ્ઞાિિી પમણમ થઈિે 
રિે એિે નિમમમઢ પરમાત્મા કિીએ. કિો, સમજાણુાં કાાંઈ? 

આ શરીર મારા, બાયડી-છોકરા મારા, પુણ્ય-પાપ મારા (એમ માિે) એ તો મમઢમાાં મમઢ 
નમર્થયાદૃનિ મમઢ પ્રાણી છે એમ કિે છે, ચાર ગનતમાાં રખડિારો મમઢ જીવ છે. પણ અિીં તો કિે છે 

કે એક સમયિી પયામય જેટલો િુાં છુાં (એમ માિિારો) એ પણ મમઢ પ્રાણી છે. આિાિા! અિીંયા 

તો આત્મા નત્રકાળી આિાંદકાંદ પ્રભુ એિો આશ્રય લઈિે સમ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રિી દશા 
િમમિી થાય, પણ એ પમણમ દશા િ થાય ત્યાાં સુિી એિી મમઢતા પમણમ ટળી િથી અિે નિમમમઢતા 
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પમણમ થઈ િથી. આિાિા! કુાંદકુાંદાચાયમિી શૈલી અલૌરકક છે! કેવળીઓિા પેટ ખોલીિે મમતયા છે. 
અરે! જગતિે શરણ.. શરણ િોય તે નિત્યાિાંદ ધ્રુવ આત્મા છે એમ કિે છે. આિાિા! ‘અરરિાંતા 

શરણાં, નસદ્ધા શરણાં..’ કોઈ શરણ આપે એવુાં િથી. આત્માિે એિી એક સમયિી અવસ્થા એિુાંય 

શરણ િથી. શરણ તો એ લેિાર નત્રકાળીિુાં છે. નત્રકાળી ભગવાિ આત્મા શાશ્વત ચૈતન્યદળ, 
શાશ્વત નત્રકાળી રિેિારો એિો નિસ્સો એ આત્માિી વતમમાિદશાિે શરણભમત છે. વાડીભાઈ! 

બિુાં આવુાં સાાંભળ્ુાં પણ િ િોય. આવો શરણભમત એ છે. 

અિીં તો ‘ચાર શરણ િે માંગનળક’ એમ કિેતા િોય, લ્યો. આ માંગનળકિો અથમ શુાં? 

ભાઈ િિોતુાં કહ્ુ ઓલા ફોજદારિે? જેચાંદભાઈ એક િતાિે? રાજકોટમાાં એક ફોજદાર િતા. .... 

એ જેતપુરિા છે. જેચાંદભાઈ ફોજદાર િતા, બિુ િુનશયાર િતા. આપણા વીસાશ્રીમાળી ફોજદાર 
િતા. પછી ૯૦િુાં ચોમાસુાં િતુાં ત્યાાં સદરમાાં, ત્યારે એિી ક્બચારાિી છેલ્લી નસ્થનત થઈ ગયેલી.  

લોિી બિુાં સુકાઈ ગયેલુાં. િુનશયાર માણસ બિુ. પાાંજરાપોળમાાં રિેતા ત્યાાં સદરમાાં 

પાાંજરાપોળમાાં. મિારાજ! મિે માંગનલક સાંભળાવોિે. માણસ આવ્યો તેડવા. છેલ્લી નસ્થનત િતી. 
એક-બે રદ’ િભે એવુાં િતુાં. આમ તો બેઠા િતા, કાાંઈ િિોતુાં. માંગનળક સાંભળાવો. ફોજદાર 

માણસિે માંગનળક સાંભળાવ્યુાં. પાછુાં પમછયુાં ક ેમિારાજ! આ માંગનળક એટલે તમે શુાં કહ્ુાં? ડાહ્ો 
માણસ.  

આમ ગમે તે આ લોિી... શુાં કિે છે? લોિી સુકાઈ જાય છેિે? એનિનમયા. એનિનમયા. 

િા.... બેઠા િતા બરાબર... બૈરા િતા, બિા બેઠા િતા. પણ (મરવાિી) તૈયારી છે એક-બે 
રદ’માાં. માંગનળક સાંભળાવો. િુનશયાર માણસ. મિારાજ! આ શુાં કહ્ુાં તમે માંગનળકમાાં? બાપુ! 

એમ કહ્ુાં કે ‘અરરિાંતા માંગલાં’ (એટલે) અરરિાંતે જે આત્માિો સ્વભાવ કહ્ો એિે શરણે જાવુાં એ 

માંગનળક છે. એમ કહ્ુાં. ડાહ્ો માણસ િતો માળો. કાંઈ પરરચય િિોતો. પિેલો વિેલો જ અમારાં 
માંગનળક સાાંભળ્ુાં િે ક્બચારાિે એમ થઈ ગયુાં કે િાય, િાય! િવે આ દેિ ખલાસ થઈ જશે. િવે 

જાવ બીજે અવતારે. મિારાજ! આ શુાં કહ્ુાં તમે? મિે સમજણ િ પડી. ભાઈ! અમે એમ કહ્ુાં... 
૯૦િી સાલિી વાત છે. સાંપ્રદાયિુાં ચોમાસુ િતુાંિે સદરમાાં.  

સદરમાાં ચોમાસુાં ૯૦માાં િતુાં ત્યાર ે તમારા કાિજીભાઈએ એક ઓલુાં આપયુાં િતુાં. શુાં 

કિેવાય? એરાંડી. એરાંડી આવતીિે ઓલી ભાગલપુરથી આવતી...... એ િમણાાં સુિી િતી ચાર-
છ વર્મ પિેલા. કાિજીભાઈએ તે રદ’ આપેલી ૯૦માાં. ટમાંકી આમ િતી. તે રદ’ તો ૧૦-૧૨ 

રૂનપયાિી રકાંમત િશે. અત્યારે ૨૦૦ રૂનપયાિીિી મળે એવી. ત ે રદ’ ૯૦િી સાલમાાં. આપણા 

કાિજીભાઈએ આપી િતી. તે રદ’ આ જયચાંદભાઈ.... એિે ક્બચારાિે એમ થયુાં કે ..... ચાલ્યુાં 
જાવુાં છે. થઈ રહ્ુાં, એક-બે રદ’.... જાવુાં તયાાં?  
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બાપા! અાંતર આત્મા ભગવાિ શરણ છે. ભાઈ! અરરિાંત કાાંઈ શરણ દેવા િથી આવતા, 
નસદ્ધ ભગવાિ કાાંઈ શરણ દેવા િથી આવતા, પણ એમણે કિેલો ‘કેવલી પણ્ણત્તો િમ્મો 

શરણાં’.... ચારમાાં આવે છે િે? ‘કેવલી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણાં’ ભગવાિિો કિેલો આત્મા 

આિાંદમમનતમ પ્રભુ છે એિે શરણે જા તો તિે શાાંનત વળે, એ શરણ છે. બાકી શરણ-ફરણ કાાંઈ 
િથી. માળો િુનશયાર માણસ િે... આિાિા! બિુ .... એક-બે રદ રહ્ા. આમ તો કાાંઈ િિોતુાં. 

બેઠા િતા. ગમે તે આ સુકાઈ ગયેલુાં... બે રદ’ ત્યાાં જ િતા ત્યાાં દેિ છમટી ગયો. છમટી જ જાયિે. 

પણ આ તયાાં એિી ચીજ િતી? આિાિા! એ બીજો અવતાર પાછો. આિા! કીિુાં, આવા ભવ 
કરી કરીિે મરી ગયો. ભગવાિ આત્મા અાંદર નિત્ય વસ્તુ ધ્રુવ જે છે, આત્માિુાં પોતાિુાં 

ધ્રુવસ્વરૂપ જે છે એિી દૃનિ કરે િે શરણ લ ેતો એિે નિનવમકલ્પ શાાંનત િે આિાંદ મળે. બાકી કાાંઈ 

શરણ છે િિીં. એ અિીં કિે છે. આિાિા! છેલ્લો બોલ છે. નિભમય છે ભગવાિ. અાંતર વસ્તુ 
નિભમય છે. નિભમયિી વ્યાખ્યા શુાં કરે છે?  

સમસ્ત પાપરૂપી શમરવીર શત્રુઓિી સેિા જેમાાં પ્રવેશી શકતી િથી... કેવો છે આત્મા 
ધ્રુવ નિત્યાિાંદ ભગવાિ? કે જેમાાં કમમરૂપી વેરી શત્રુઓ પ્રવેશ કરી શકતા િથી. નિત્યાિાંદ 

સ્વભાવમાાં પ્રવેશ કોણ કરે? આિાિા! શાશ્વત વસ્તુ પોતે છે, એમાાં કમમ વેરીિા ભાવો અાંદર 

પ્રવેશ કરી શકતા િથી. પાપરૂપી શમરવીર શત્રુઓ... આિા! પુણ્ય િે પાપ ભાવ બેય પાપ છે. 
શમરવીર સેિા જેમાાં પ્રવેશ કરી શકતી િથી... નિત્યાિાંદ પ્રભુ જેમાાં એક સમયિી પયામય–

અવસ્થા પ્રવેશ કરતી િથી, પાપ િે પુણ્યરૂપી શત્રુઓિી સેિા અાંતર ધ્રુવમાાં પ્રવેશ કરી શકતી 

િથી. એવો ભગવાિ ધ્રુવ આત્મા છે. આિા! નિત્ય.. નિત્ય.. નિત્ય.. ધ્રુવ શાશ્વત જેમાાં કમમરૂપી 
વેરી શત્રુિી સેિાઓ અાંતર ધ્રુવરકલ્લામાાં પ્રવેશ કરી શકતી િથી, એવો આત્મા ધ્રુવતત્ત્વ છે. 
આિાિા!  

એવા નિજ શુદ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ... ભગવાિ પોતાિો શુદ્ધ પ્રભુ, અિાંત જ્ઞાિ િે આિાંદિો 

સાગર, ચૈતન્યિો િમર–તેજ અિે આિાંદિુાં પમર એવો એિો ધ્રુવ નિત્ય સ્વભાવ છે. એમાાં મિા 

દુગમમાાં...  મિા રકલ્લો છે કિે છે. વસતો િોવાથી... એમાાં આત્મા વસે છે. આિાિા! અિાંત શુદ્ધ 
અાંતઃતત્ત્વ પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ, એ આત્મા એમાાં રિેલો છે. એવા આત્મામાાં કમમરૂપી શત્રુઓ 

અાંદર પેસી શકે એવી એમાાં તાકાત છે િિીં. સમજાણુાં કાાંઈ? વાત બિી... શમરવીર શત્રુ ગમે 

તેવા વેરી િોય, પણ અાંદર પેસી િ શકે. ભગવાિ નિત્યાિાંદ પ્રભુ... અિે નિત્યાિાંદિી જ્યાાં દૃનિ 
થઈ, ભાર િિીં કે નવકલ્પ આવી શકે– અાંદર પેસી શકે એમ કિે છે. ઝીણુાં તત્ત્વ છેિે ભાઈ! 

એવો એ રકલ્લો છે નિત્ય પ્રભુ કે જેમાાં, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો શમરવીર િો એ અાંદરમાાં પ્રવેશ 

(કરી શકતા િથી). ધ્રુવમાાં શુાં કરે? નિત્યાિાંદમાાં પ્રવેશ શેિો િોય? એ તો નિત્યાિાંદ સિજાિાંદ 
ધ્રુવતત્ત્વ છે. એવા તત્ત્વિે શરણે જાવુાં, એિો આશ્રય લેવો, એિે માંગનળક માિવુાં, એિે ઉત્તમ 
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માિવુાં, એિુાં િામ શરણ િે િમમ કિેવામાાં આવે છે. આિાિા! નિભમય છે. ભગવાિ નિભમય છે. 
આિાિા! જેમાાં રાગ િે દ્વેર્િા નવકલ્પો પ્રવેશ કરે િિીં એવી નિત્યાિાંદ પ્રભુ પોતાિી ચીજ છે એ 
નિભમય છે–ભય છે િિીં. આિાિા!  

 આવો આ આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે. લ્યો, સરવાળો. આવુાં ભગવાિ તત્ત્વ જે છે 

પોતાિુાં ધ્રુવ નિત્યાિાંદ િાથ એવો આત્મા ખરેખર પોતાિે આદરણીય િે અાંગીકાર કરવાલાયક 

છે, બાકી કોઈ અાંગીકાર કરવાલાયક િથી. એક સમયિી પયામય ઉપાદેય િથી એમ કિે છે. 
આિાિા! તારા દયા-દાિ િે વ્રતિા પરરણામિી વાત શુાં કરવી? એ તો નવકાર િે દુઃખ છે. 

આિા! પણ આ એક સમયિી જે ઉઘાડ–નવકાસ(રૂપ) પયામય એ પણ શરણરૂપ ઉપાદેય િથી, 

આિાિા! આદરણીય િથી. નિત્યાિાંદ ભગવાિ.. એક સમયિી અવસ્થાિી પાછળ શાશ્વત પોતે 
વસ્તુ છે એ જ આદરણીય, એ જ ઉપાદેય, એ જ આચરણીય, એ જ આશ્રય અિે એમાાં  

રિેવાલાયક એ આ છે. કિો, વાડીભાઈ! આ બીજી જાતિી વાત છે આ બિી. િવે મુાંબઈ આવી 

ગયા ન્યાાં વિારે...... કલકત્તા. ત્યાાં શેઠાઈ િ ....... અિીં વાાંિો િિીં. ... નવચાર આવ્યો કે ઠીક કયુું 
આ. આિાિા! અરે ભગવાિ! આવુાં ટાણુાં મળ્ુાં ભાઈ! આાંખ્યુાં મીંચે નવચાર... આિાિા! 

ચૈતન્યતત્ત્વ મિાપ્રભુ પોતે અાંદર અિાંત આિાંદિી ખાણ છે એિી જો િજરાં િ કરી, એ નિજ 

નિિાિિે િજરમાાં િ લીિા, તો એિે રખડવાિા ટાણા છે. ભગવાિિે િજરમાાં લે તો પુણ્ય 
પરરણામ છે, એ કાંઈ િમમ િથી એમ કિે છે. ‘ણમો અરરિાંતાણાં, ણમો નસદ્ધાણાં’ એ પણ નવકલ્પ 
છે, રાગ છે, પુણ્ય છે, િમમ િિીં, શરણ િિીં. આિાિા!  

અરે! રાગિે જાણિારી વતમમાિ જ્ઞાિિી અવસ્થા એ પણ શરણ િિીં, ઉપાદેય િિીં. 

આિાિા! એક આદરણીય નત્રકાળી ભગવાિ નિત્યાિાંદ પ્રભુ પોતાિો–નિજ સ્વભાવ ધ્રુવ, બસ 

એ એક ઉપાદેય િે આચરણીય િ ેઆદરણીય છે. િમીિે તો એ આદરણીય છે. આિા! કિો, 
દીપચાંદજી! આ તો પ્રોફેસર ભગવાિ છે મોટા. આિાિા! એ વસ્તુ છે એવી ભાઈ! આિાિા! 

અરે! એિે નવશ્વાસ િથી આવતો. િુાં આવડો મોટો એિો નવશ્વાસ િથી આવતો. અિાંતા નસદ્ધ િે 

અિાંતા કેવળજ્ઞાિ એવી અિાંતી દશા જેમાાં–આત્માિા પેટમાાં પડી છે. એ કેવળજ્ઞાિ આવે છે એ 
તયાાંથી? કાાંઈ અધ્િરથી આવે છે? અાંતરિી િારામાાંથી આવે છે. અાંતરમાાં કેવળજ્ઞાિી શક્તતઓ 
અિાંતી પડી છે. અિાંતા નસદ્ધિે પેટમાાં રાખીિે પડ્યો છે આત્મા. આિા!  

એવડો મોટો કેમ બેસે? પામર થઈિે ફરે એિે પ્રભુતા કેમ બેસે? આિાિા! એક જરી 

અિુકમળતા થોડી મળે ત્યાાં ખુશી.. ખુશી.. અરે! પણ શુાં છે આ? પાગલ! શુાં થઈ ગયુાં છે તારાં 

આ? પ્રનતકમળતા જરી આવે તો ખેદાઈ જાય, ખીજાઈ જાય. ભગવાિ! એ અિુકમળતા-પ્રનતકમળતા 
કોઈ ચીજ જ તારામાાં િથી. એ તો જગતિી ચીજ છે. એિાથી ઊઠે એ નવકલ્પ પણ તારામાાં િથી. 

આિાિા! અરે! એ રાગિે જાણિારી વતમમાિ જ્ઞાિિી પ્રગટ દશા એ અાંશ છે, એિો પણ નત્રકાળી 
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ભગવાિમાાં અભાવ છે. એવો આત્મા આત્માિે ઉપાદેય છે. આ શબ્દો જ કોઈકવાર સાંભળાતા 
િોય છે. વાડીભાઈ! ન્યાાં શેઠ થઈિે ફરે છે િે. ...બેસવુાં પડે મોઢા આગળ. આિાિા! ત્રણ લોકિો 

િાથ અિાંતા લોકાલોકિે સાંકેલીિે જ્ઞાિમાાં જાણીિે પડ્યો છે અાંદર. પોતાિા માિીિે િિીં, (પણ) 

જાણીિે. એવુાં જે ચૈતન્યતત્ત્વ તેિે અિીંયા ઉપાદેય, આદરણીય એિે કિેવામાાં આવ્યુાં છે, એ 
આદર કરવાલાયક છે. આિાિા! એ શ્લોક પમરો થયો. િવે એિા અથમ (રૂપે) જરી બીજો શ્લોક 

કિે છે. 

એવી રીતે (શ્રી યોગીન્િદેવકૃત) અમૃતાશીનતમાાં (૫૭મા શ્લોક દ્વારા) કહ્ુાં છે ક ે:– 

क्षिक्षिपवनसखाणसु्थलू... सखाण.ु.. अण.ु.. ......  
 स्वरक्षनकरक्षवसर् गव्यजंनाद्यिररै् गद ्

 रक्षििमक्षिििीन ंशाश्वि ंमकु्तसखं्यम ् । 

 अरसक्षिक्षमररूपस्पशगर्धंाम्बवुार्-ु 

 क्षिक्षिपवनसखाणसु्थलूक्षदक्चक्रवालम ् ।। 

આ સખા શુાં કીિુાં? આ શબ્દ તયાાંય આવ્યો િથી. પવિિો નમત્ર અનિ..  

કેવો છે આ ભગવાિ અાંદર આત્મા? સક્ચચદાિાંદ પ્રભુ નસદ્ધસ્વરૂપી પોતે ભગવાિ 
આત્મા છે અાંદર. આિાિા! એ આત્મતત્ત્વ સ્વરસમમિ... આ અવાજિો સમમિ એમાાં િથી. આ 

અવાજ િીકળે સ્વર ક, ખ આરદ, નવસગમ.. નવસગમ થાયિે મીંડુાં િે એ.. નવસગમ-નફસગમ આત્મામાાં 

િથી. વ્યાંજિ.. અક્ષરો, અ, આ, ઈ આરદ આત્મામાાં િથી. આિાિા! સાંખ્યા રનિત છે... 
ભગવાિિે સાંખ્યા કેવી? કે આત્મા બે છે, પાાંચ છે, દસ છે. એ એક છ ેએવી સાંખ્યા (પણ) તયાાં 

છે ત્યાાં? છે એ છે. આિાિા! નિત્યાં ... અિારદ-અિાંત શાશ્વત, એક સમયિી અવસ્થા નસવાયિુાં 
તત્ત્વ એ સાંખ્યા રનિત છે. સાંખ્યા સનિત(પણુાં) એમાાં િથી. આિાિા! 

(અથામત્ અક્ષર અિે અાંકિો આત્મતત્ત્વમાાં પ્રવેશ િથી)... આ અક્ષર જે ઉઠે છે અ-ક્ષર, 

એિો ચૈતન્યમાાં પ્રવેશ િથી, આ તો જડ છે, અક્ષર તો જડ છે. નવકલ્પ ઉઠે એ જડ છે. આિાિા! 
એ ચૈતન્યિા તેજમાાં એિો પ્રવેશ િથી. ભગવાિિુાં તેજ તો એમાાં એિી સામે જુએ તો રાગારદ 

મરી જાય, કિે છે. એવુાં ચૈતન્યિુાં તેજ અાંદરમાાં છે. આિાિા! કિે છે, અનિત નવિાિુાં છે... કેવુાં 

તત્ત્વ છે? એમાાં અનિત છે જ િિીં. આ સાંસારિા અનિતભાવો એિામાાં છે િિીં. આિાિા! 
નિત્યાિાંદ પ્રભુ, આત્મા શાશ્વત રિેિારો એિો એ.. એિો એ.. અિાંત ભવમાાં, એ ચીજ જે 

શાશ્વત છે એમાાં અનિત છે િિીં. અનિતિુાં એ સ્થાિ જ િથી. આિાિા! શાશ્વત છે... છે... છે િે 

છે. અિારદ છે, અિાંત રિેશે, એમિે એમ રિેશે. આિાિા! એવુાં શાશ્વતતત્ત્વ એ જ આત્માિે 
અાંતરમાાં આદરણીય િે સેવા કરવાલાયક છે. એ શાશ્વતતત્ત્વ આત્મા છે એિી સેવા કર, કિે છે. 
િમળમાાંય પરિુાં કરતો િથી. િોકર પણ કરતો િથી. કોણ કરે છે? આિાિા! 
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 બિા ૨૫-૫૦, સો માણસ આમ ભેગા થયા િોય, આિાિા! શુાં કરે? ..... અમુલખ િે? 
અમુલખભાઈ િિોતા એક? જસાણી િતા. અમુલખભાઈ. એ અમુલખભાઈિી નસ્થનત છેલ્લી 

િતી ત્યાાં બિા..... આખુાં કુટુાંબ ભેગુાં થયુાં. મોિિલાલ, બેચરભાઈ, િાિાલાલભાઈ, વિુઓ. 

ખીચોખીચ માણસો. સદરમાાં... પરામાાં, િા, પરામાાં. ત્યાાં છેલ્લી નસ્થનત આ ડબલ ન્યુમોનિયા. 
બેચરભાઈ સાથે મોિિભાઈ, િાિાલાલભાઈ, બિા કુટુાંબ ભેગુાં થયુાં િતુાં. મિારાજિુાં માાંગનલક 

સાાંભળવુાં છે, દશમિ કરવા છે. િાથમાાં આપી એક, શુાં કિેવાય? રકાબી. મોસાંબી વિોરાવવા, 

િાથ આમ આમ ધ્રુજે. તૈયારી દેિ છમટવાિી. અમુલખભાઈ એક િતા રાજકોટ, િાિાલાભાઈિા 
કુટુાંબી. પુાંજાભાઈ એિા કાકા િતાિે. આ તો ૯૦િી સાલિી.... ૯૯, ૯૯. ૯૯િી વાત છે. 

આિાિા! આાંખમાાંથી આાંસુ ચાલ્યા જતા િતા. બેચરભાઈિી આાંખમાાંથી આાંસુ. સગા થાયિે? 

બેચરભાઈિી આાંખમાાંથી આાંસુ. િાિાલાલભાઈ, મોિિભાઈ બિુાં કુટુાંબ ભેગુ થયુાં િતુાં. મોસાંબી 
આપી રકાબીમાાં. આમ જરી આપે મિારાજિે તો એટલા પરરણામ તો સારા થાયિે? માાંડ... 
માાંડ... ......લીિે જાય. ડબલ ન્યુમોનિયા. શ્વાસ લીિો .... શમળ ચ઼ડે. આિાિા!  

અરે પ્રભુ! તયાાં છો તુાં? એ કુળમાાં છે આત્મા? આમાાં (શરીરમાાં) છે? એિા ઉપર લક્ષ 

કરે, એ રાગ એમાાં આત્મા છે? ભગવાિ! તુાં તો રાગિી પાછળ સક્ચચદાિાંદ નિમમળાિાંદ નસદ્ધ 

સમાિ તારાં તત્ત્વ છે. આિાિા! આ િજરાં ત્યાાં કરવાિી ખબર િ મળે અિે બિાર િજરાં ફયામ 
કરે, એ મરીિે બિારમાાં જાય. આિાિા! કિે છે, ભગવાિ આત્મા અનિત નવિાિુાં તત્ત્વ છે, 

શાશ્વત છે, અાંિકાર... અાંિકાર એમાાં િથી. ચૈતન્યિા તેજિો સાગર છે આત્મા, એમાાં અાંિકાર 

કેવા? આિાિા! ચૈતન્યિા પ્રકાશિુાં પમર એ તો આત્મા છે. સમયમિા પ્રકાશમાાં અાંિાર કોલસા 
િોય? એમ ચૈતન્યિા પ્રકાશમાાં અાંિકાર રાગારદ કાાંઈ િથી. આિાિા! એવી અાંતર ચીજ તુાં છો 
પ્રભુ!  

તેમ જ સ્પશમ, રસ, ગાંિ અિે રૂપ નવિાિુાં છે... એમાાં સ્પશમ િથી, ગાંિ િથી, રસ િથી. 

આત્મામાાં છે? આ તો જડમાાં છે. સ્પશમ નવિાિો, ગાંિ નવિાિો, રસ નવિાિો પ્રભુ અાંદર છે. 

આિા! પૃર્થવી, પાણી, અનિ અિે વાયુિા... લ્યો, એ અનિ આવી સખા. મેં કીિુાં, આ શુાં આવુાં? 
સમજાતુાં િિોતુાં. સખા તયાાંથી આવ્યુાં? આિો શુાં મેળ છે? આ પૃર્થવી એમાાં િથી... પૃર્થવી 

આત્મામાાં છે? પાણી આત્મામાાં છે? અનિ, વાયુ... અણુઓ... અિે એિા પરમાણુઓ આ 

રજકણો એ તયાાં આત્મામાાં છે? આ તો જડમાાં છે. પ્રભુ અરૂપી ચૈતન્યઘિ અાંદર છે. આિાિા! 
તથા સ્થમલ રદતચિ (રદશાઓિા સમમિ)... આ પમવમ, પનશ્ચમ, ઉત્તર (આરદ) રદશા, એ રદશા-નફસા 
અાંદરમાાં િથી. રનિત છે.  
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િવે ટીકાકાર સાત શ્લોક કિે છે ભાઈ! જુઓ! એ સારો લાગ્યો શ્લોક (-ગાથા) એમાાંથી 
સાત શ્લોક મમતયા. બોલ કેટલા છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાાંચ, છ, સાત, આઠ, િવ. િવ બોલ 
છે. આિાિા! 

दुरघवनकुठारः प्राप्तदुष्कमगपारः 
परपक्षरणक्षिदूरः प्रास्तरार्ाक्षिपरूः । 

ििक्षवक्षवधक्षवकारः सत्यशमा गक्षिनीरः 
सपक्षद समर्सारः पाि ुमामस्तमारः ।।६१।। 

આિાિા! એકલા અધ્યાત્મિા માંત્રો છે. ભગવાિ આત્મા.. આ સમયસાર એટલે આ 
આત્મા અાંદર નિત્યાિાંદ પ્રભુ દુિ પાપોિા વિિે છેદવાિો કુિાડો છે... એ પુણ્ય િે પાપિા વિ 

એિે છેદવાિો ભગવાિ કુિાડો છે. આિાિા! આત્મા સમયસાર ચૈતન્ય ધ્રુવ એિુાં શરણ લે તો 

પાપ િે પુણ્યિો િાશ થઈ જાય છે અથવા એ વસ્તુ પોતે ચૈતન્યઘિ ધ્રુવ છે એમાાં એ પુણ્ય-પાપ 
છે જ િિીં. આિાિા! એ પુણ્ય-પાપરૂપી દુિ જે વિ એિે છેદવાિો... ઓિોિો! નિત્યાિાંદ 

ભગવાિ પ્રભુ પોતે એિુાં શરણ લેતાાં, આિાિા! પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો ઉત્પન્ન થતા જ િથી. 

જેિામાાં િથી એમાાંથી કેમ થાય? એવો ભગવાિ શરણભમત પ્રભુ એિે શરણે જતાાં પુણ્ય-પાપિો 
સમમિિો િાશ થઈ જાય છે. તયાાં જાવુાં (એિી) પિેલી ખબર િ મળે, ઓળખાણ િ મળે કે  ચીજ 
શુાં છે અાંદર.  

જે દુિ કમોિા પારિે પિોંચયો છે... કિે છે કે અિકમમિો એમાાં અાંત છે. છે જ િિીં. 

ભગવાિ આત્મામાાં કમમ કેવા? એ તો શુદ્ધ ચૈતન્યઘિ છે. કમમિુાં જડપણુાં અિે રાગિુાં નિનમત્તપણુાં 

એિે સાથે સાંબાંિ છે, વસ્તુમાાં છે િિીં. આિાિા! આઠે કમમિે પાર પિોંચયો છે પ્રભુ. એ વસ્તુ 
અાંદર નચદ્ઘિ નિત્યાિાંદ શાશ્વત પ્રભુ આત્મા પોતે, આઠ કમમિા અાંતિે પિોંચયો. એમાાં આઠ 

કમમ છે િિીં. અથવા એિુાં શરણ લે એિે આઠ કમમિો અભાવ થઈ જાય છે. આિાિા! જે 

પરપરરણનતથી દમર છે... કવેો છે નિત્યાિાંદ પ્રભુ પોતાિો–નિજ ભગવાિ? પરપરરણનત એટલે 
નવકારી પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો–ભાવ એિાથી દમર છે. જે પરપરરણનતથી દમર છે... આિાિા!  

જેણે રાગરૂપી સમુિિા પમરિે િિ કયુું છે... નવકલ્પિી–રાગિી ઝાળ એવુાં જે દુિ વિ– 
સમુિ એિુાં પમરિો િાશ કયો છે. આિાંદિો િાથ ભગવાિ એિે શરણે જતાાં રાગિો સમમિ 

ઉત્પન્ન થતો િથી. આિાિા! કિો, આમાાં સમજાય છે કે િિીં? એ મિસુખ! આવુાં વાાંચતાય િ 

િોય, વખત મળે િિીં. સમજાય એિે શી રીતે? ઝીણુાં ઝીણુાં વાાંચવુાં આવુાં કઠણ..... એમાાં ઝીણુાં 
ઝીણુાં કરવા જતા િથી. પસૈા તો ખમબ આવે. ...... રાગરૂપી સમુિિા પમરિે િિ કયુું છે... 

આિાિા! વસ્તુ જે ભગવાિ આત્મા છે એ તો વીતરાગી મમનતમ છે. એમાાં રાગ કેવો? 

અાંતરતત્ત્વમાાં રાગ કેવો? એટલે અાંતરતત્ત્વ રાગિા સમમિિે િાશ કરિારાં છે એટલે કે રાગ 



152                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૨ 

 

એમાાં િથી અિે બીજી રીતે એ ચૈતન્ય ભગવાિ પોતાિે શરણે જાય, પયામય એિે શરણે, એિે 
રાગિી ઉત્પનત્ત િોય િિીં. ન્યાાંથી તો વીતરાગિી િારા જ વિે. આિાિા! સમજાણુાં કાાંઈ? આવો 

આત્મા માળે સાાંભળ્ો િથી કોઈ રદ’. આવો તુાં અાંદર છો એમ કિે છે. શાશ્વત રિેિારી ચીજ છે 
તુાં. એક સમયિી અવસ્થા બદલે છે. બદલે છે એ એિા સ્વરૂપમાાં િથી. આિાિા! 

નિત્યાિાંદિુાં ચોસલુાં શાશ્વત પ્રભુ, કિે છે, રાગરૂપી સમુિિા પમરિે િાશ કરે છે. એકલો 

વીતરાગી મમનતમ પ્રભુ આત્મા... ‘ક્જિ સો િી આત્મા.. ક્જિ સો િી આત્મા, અન્ય સો િી િૈ કમમ, 
યે િી વચિસે સમજ લે ક્જિપ્રવચિકા મમમ.’ શ્રીમદ્ રાજચાંિિુાં છે. ‘ક્જિ સો િી આત્મા...’ 

વીતરાગિી મમનતમ પ્રભુ આત્મા સ્વરૂપ એકલુાં એિુાં િામ આત્મા. રાગ, દયા, દાિ નવકલ્પ બિુાં પર 

છે, આત્મામાાં છે િિીં. એવા આત્માિી શ્રદ્ધા િે અિુભવ કરવો એિુાં િામ િમમ છે. ભારે કામ 
આકરૂાં. આિાિા! પ્રનતકમળતા થોડીઘણી આવે ત્યાાં કાયર થઈ જાય છે. િવે ઝટ છમટીએ. ન્યાાં તયાાં 

માસીબા બેઠી છે? શરીરમાાં વિારે ઓલુાં (પ્રનતકમળતા) આવે એિા કરતાાં છમટી જઈએ. પણ 

છમટીિે ન્યાાં તયાાં માસીબા િતી? કે આવો ભાણેજ! ન્યાાં એિા એ છે પાછા. એ શરીર િે એ દુઃખ 
િે એ વ્યાનિ િે એ જરા િે એ રોગ. આિાિા! બાપુ! તારી ચીજ અખાંડાિાંદ પ્રભુ અાંદર જેમાાં 

નવનવિ નવકારોિે િણી િાખ્યા છે. આિાિા! આચાયમ મુનિ આત્માિુાં વણમિ કરતાાં શબ્દો એિે 

ઓછા પડે છે. નિત્યાિાંદિો િાથ સિજાિાંદિી મમનતમ ધ્રુવ આત્મા નવકારોિે જેણે િણી િાખ્યા છે... 
એટલે કે નવકાર એિામાાં છે જ િિીં. આિાિા! અિે એિુાં શરણ લ ેએિે નવકાર ઉત્પન્ન થાય 
િિીં—એમ બેય વાત છે. એ નવિા આ કરે િે ફલાણુાં કરે, નવકાર ટળે—એમ છે િિીં.  

 જે સાચા સુખસાગરિુાં િીર છે... આિાિા! એ સાચા સુખસાગરિુાં પાણી આત્મા. સત્ 

સુખસાગરિા પમરિુાં િમર છે. આિાિા! સાચા સુખસાગરિુાં િીર... પાણી નિમમળ જેમ વિેિે? એમ 

અાંતરમાાં–આત્માિા અાંતરમાાં–સ્વભાવમાાં સાચા સુખસાગરિુાં એ પાણી છે. આિાિા! દુઃખિી 
ગાંિ િથી એમાાં. એવો ભગવાિ આત્મા, સવમજ્ઞ પરમેશ્વર તીથુંકરદેવે જોયો એવો કહ્ો. આવો 

આત્મા તુાં છો ભાઈ! આ આત્માિી દૃનિ કયામ નવિા તિે િમમ ત્રણ કાળમાાં થાય એવો િથી. 

આિાિા! ભારે. કિે છે, સાચા સુખસાગર... આ દુનિયા માિે છે િમળમાાં બે-પાાંચ કરોડ રૂનપયા 
થાય િે સુખી છીએ, બાદશાિ છીએ. િોળી છે, કર્ાયિા અાંગારા છે. ..... િમળયે િથી ન્યાાં, 

કર્ાયિા અનિ સળગે છે ન્યાાં. આ લક્ષ્મી ઉપર િજર જાય એ રાગ છે, કર્ાય છે, કર્ાયિી અનિ 
સળગે છે. એય!  

ભગવાિે કહ્ુાં કે સ્વગમિા દેવોિે... પુણ્ય કયામ િોય, વ્રત આરદ કયામ િોય તો જાય 

સ્વગમમાાં, અાંગારામાાં શેકાશે ન્યાાં. નવર્યિા ભાવિો નવકલ્પ ઉઠે એ અાંગારો છે. સ્વગમમાાં કર્ાયિા 
અાંગારાિા દુઃખ છે, િમળેય સુખ િથી. આિાિા! અિીં તો કિે છે, સાચુાં સુખસાગરિુાં પાણી છે 

આત્મા. આિાિા! અાંદર નિત્યાિાંદ પ્રભુ સત્ સુખથી ભરેલો પમર છે. આિાિા! અરે! િજર કર 
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ન્યાાં. િજર કરવી એ સાિારણિી વાત િથી. જેિો અિાંતો પુરર્ાથમ છે. આમ જે બુનદ્ધ છે એિે 
ગુાંલાટ ખાઈિે અાંદરમાાં વાળવી. એવુાં જે સત્યસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા (એમાાં) સાચા સુખસાગર 

એિુાં પાણી ભરેલુાં છે. આિા! મોતીમાાં જેમ પાણી િોયિે? મોતી પાણી િોયિે આમ તેજ.. તેજ.. 

તેજ.. તેજ.. તેજ.. મોતી િોતા િૈ િ? તમારે આભ કિતે િૈં? આભ એટલે પાણી–તેજ. મોતીિી 
મમનતમ છે િે? મોતીિી મમનતમ છે આવડી ત્યાાં. તયાાં? મોરબીમાાં. ૨૦-૨૦ િજારિુાં  મોતી થાય, 

૨૦-૨૦ િજારિુાં એક મોતી. એ મોતીમાાં તેજ િોય–પાણી િોય આમ. એ તો જડ છે, આ તો 

ચૈતન્યિા મોતી.. આિાિા! નિત્યાિાંદિો િાથ સુખસાગરિુાં પમર અાંદર સાગરિા તેજથી પાણી 
ભરેલુાં છે એમ કિે છે. કેમ બેસે? 

અિે જેણે કામિે અસ્ત કયો છે... ભગવાિ આત્મા પમણામિાંદ પ્રભુ નિત્ય શાશ્વત જેમાાં 
કામિી વાસિાિી ગાંિ િથી. આિાિા! એવુાં જે વસ્તુતત્વ ભગવાિ પોતાિુાં, એિે શરણે જતા 
કામવાસિાિી ઉત્પનત્ત થતી િથી, તેથી તેિ ેકામવાસિા સ્વરૂપમાાં પણ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? 
કિો, છોટાભાઈ! આ પમિા-બમિામાાં સાાંભળવાિુાં છે કાાંઈ ન્યાાં? આરે, મારી િાખ્યા છે. બિારિી 
પૈસા આ િમળ, આબરૂ, શરીર, બાયડી-છોકરા. કાાંઈ સરખાઈ બિારિી દેખે દુશ્મિોિી. એ બિા 
છે દુશ્મિો. િમતારાિી ટોળી મળી છે આજીનવકા માટે. નિયમસારમાાં છે, લ્યો. આિાિા! પ્રભુ! તુાં 
લુાંટાઈ જા છો ત્યાાં મારા માિી માિીિે. િથી કોઈ ત્યાાં શરણ તારાં. અાંદર ભગવાિ પોતે 
નિત્યાિાંદિો િાથ સુખસાગરિુાં પાણી ભયુું છે એમાાં, આિાિા! એકાગ્ર થઈિે કાઢ એટલુાં િીકળે. 
આિા! અિાંત આિાંદ પ્રગટ થાય તોય િવો-િવો અિાંત આિાંદ પ્રગટ થાય એવી એ ખાણ છે 
આત્મા. એવો તુાં છો આખો આત્મા. આિાિા!  

તે સમયસાર મારાં શીઘ્ર રક્ષણ કરો. મુનિરાજ કિે છે, અિો! એવો મારો આત્મા એ 
મારાં રક્ષણ કરે, બસ. મારાં રક્ષણ કરિાર બીજુાં કોઈ છે િિીં. પાઠ છેિે જુઓ! છે િે? पाि ु

मामस्तमारः પાતુ (એટલે) રક્ષણ કરે છે િે? એ પણ सपक्षद... ઓિોિો! જલ્દી... મારો ભગવાિ 
નિમમળાિાંદ પ્રભુ અાંદર એ મિે શીઘ્રપણે એ મારાં રક્ષણ છે. એ આત્મા નચદાિાંદ પ્રભુ તુાં મારાં 
રક્ષણ કર, આિાિા! એમ કિે છે. પોતાિા નિત્યાિાંદ ભગવાિિે કિે છે. આિાિા! તે સમયસાર 
મારાં જલ્દી રક્ષણ કરો. એક ક્ષણમાાં પોતાિી પ્રાનપ્ત કરાં એવુાં મારાં તત્ત્વ છે એમ કિે છે. 
આિાિા! અરે! એવો આત્મા અાંતરિા અિાંત આિાંદથી ભરેલો ભગવાિ, જેમાાં દુઃખિી ગાંિ 
િથી, સુખિી અપમણમતા િથી, આિા! અતીનન્િય આિાંદથી ભરેલો છલોછલ ભરેલો ભગવાિ.. 
આિાિા! તયાાં િશે? તુાં છો ભગવાિ એવો, સાાંભળિે! એવો િાથ ચૈતન્યપ્રભુ મારાં શીઘ્ર રક્ષણ 
કરો. એટલે એ જ મારા પમણમ દશાિે પ્રાપ્ત કરવાિુાં કારણ છે, બીજુાં કોઈ કારણદશા છે િિીં. 
આિાિા!  

આત્માિી વાત કિેતાાં કિેતાાં શબ્દો થોડા પડે છે મુનિિે, એવો ભગવાિ અાંદર છે. છે 
િે? ભાર્ા શુાં કરી છે? આવુાં મારાં સત્ત્વ છ ેએ મિ ેઅિુભવમાાં છે. આવો મારો આત્મા છે એ 
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મિે નવશ્વાસ–દૃનિમાાં છે. બસ, એ આત્મા જ મારાં રક્ષણ કરો. મારી નિમમળ દશાિે પ્રાપ્ત થાઓ, 
નિમમળ થઈ એિે રાખો અિે પમણમ થાય એિે પ્રાપ્ત કરો. એ નસવાય બીજુાં કોઈ શરણ છે િિીં. 
આિાિા! આવી વાત પણ સાાંભળવી.... શીઘ્ર રક્ષણ કરો. આિાિા! આચાયમ મુનિિે પણ પ્રમોદ 
થઈ ગયો છે. િુાં પોતે ભગવાિ પમણામિાંદ પ્રભુ વસ્તુસ્વરૂપ.. મારાં િવ્ય એટલે વસ્તુ આવા 
સ્વભાવથી ભરેલો છે, બસ એ ઉપર મારી િજર જતાાં એ જ મારાં રક્ષણ કરે છે. જલ્દી કરો િવે, 
કિે છે. અલ્પકાળમાાં મારી પમણમ દશા થાઓ. અપમણમતા ટળી જાઓ િે પમણમતા થાઓ. એ સ્વરૂપિા 
શરણે થાય, એ નસવાય કોઈ ઉપાય િથી.  

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૯, ગુરૂવાર, તા. ૧૭-૬-૧૯૭૧ 
શ્લોક ૬૩ થી ૬૮, પ્રવચન નં. ૪૩ 

 

૬ ૩મો કળશ , નિયમસાર, શુ દ્ધભાવ અનિકા ર. 

जयति परमित्त्व ंित्त्वतिष्णािपद्म- 
प्रभमुतुिहृदयाब्ज ेसतंिि ंतितव िकारम ् । 

हितवतवधतवकल्प ंकल्पिामात्ररम्याद ्

भवभवसखुदुःखान्मकु्तमकंु्त बधुयै िि ् ।।६३।। 

ભગવાિ આત્ મા જેિુું નિત્ય ધ્રુવસ્વ રૂપ એ કેવુું છે? કે,  

શ્લોકા ર્થ : જે તત્ત્વનિષ્ણા ત (વસ્તુ સ્વરૂપમ ાું નિપ ુણ)  એવા પદ્મપ્રભ મુનિિા હૃદયક મળમાું 

સુન સ્ર્ત છે... જેણે પોતાિા જ્ઞાિર્ ી એ શુદ્ધ ધ્રુ વતત્ત્વ િુું સ્વરૂપ જાણયુું છે, એિા  જ્ઞાિમ ાું એ 
આત્મા નસ્ ર્ર છે. તત્ત્વનિષ્ણાત ... વસ્તુસ્વરૂપ જે  નિત્ય પ્રભુ ધ્રુવ અિુંત-અિુંત ગુણોિુું  એકરૂપ 

એમાું જે નિષ્ણાત છે એટલે કે વતથમાિ જ્ઞાિ માું તે ચીજિે લીિી છે (અર્ાથત્) એ વસ્તુિે વતથમાિ 

જ્ઞાિિી પયાથયમાું જ્ઞેય કર ી િે એિે જાણી છે. બહુ અધ્યાત્મિા ટ ું કા શ બ્દો છે. એવા પદ્મપ્રભ 
મુનિ... એ પોતે કહે છે. પોતાિા જ્ઞાિિી પયાથયે  ધ્રુવિે જાણી છે–ધ્રુ વિે પકડ્ુું છે , એર્ી જ્ઞાિિી  
પયાથયમાું–હૃદય કમ ળમાું એ આત્મા નસ્ ર્ત છે. શુું કહ્ુું સમજાણુું? 

એ તત્ત્વનિષ્ણાત છે  ( એટલે)  વસ્તુિુું ભાિ ર્યુું  છે, કહે છે. વસ્તુ જે નિત્ય પ્રભુ બ્રહ્મ ાિુંદ 

આત્મા સ મયસાર કારણ પ્ર ભુ  એમાું જેિી નિપ ુણતા છ ે એટલે જ્ઞાિમ ાું એ ચીજ આવી છે , એમ  

છે. વતથમાિ જ્ઞાિિી દશ ા , એ વસ્તુ િુું સ્વ રૂપ િા ભાિ માું નિષ્ણાત છે પયાથય. આ હા! શ્રીચુંદજી!  
શુું આ કહે છે?  સમ્યગ્દશથિમાું કે સમ્યગ્જ્ઞાિ માું પહેલી ચીજ (એ કે) આખી ચીજ છે એવુું  અુંદર 

ભાિ ર્ાય છે એિે.  પ્રર્મમાું પ્રર્મ એવો જે તત્ત્ વસ્વ ભાવ એમ ાું જે ભાિ ર્યુું છે ... પદ્મપ્રભુ 

મુનિ એટલે મારા જ્ઞાિ કમ ળમાું એ વ સ્તુ નસ્ ર્ત છે  કે આ ચીજ છે, એમ. એ મ િ મીિે , આહાહા!  
િમથિી વતથમાિ પ યાથ યમાું એ આખા તત્ત્વિુું ભાિ છે એમ ક હે છે. તેર્ી જ્ઞાિ કમ ળમાું એ આત્ મા 
નસ્ર્ત છે, એમ. 

જે નિનવથકાર છે... પ્રર્મ જ આત્માિી પ્રાનિિી વાત છે. મુનિિ ે છે  એ તો મુનિર્ી વાત  

કરે છે. મુનિ પોતા િી વાત કરે છે, પણ પ્રર્મ સમ્યગ્દશથિર્ ી માુંડીિે વાત છે. મુનિ તો 

ચારરત્ર વુંત છે. એર્ી એિી  ‘સુનસ્ર્ત ’ કહ્ુું છે િે? વિારે નસ્ર્ત છે. લીિતા,  ધ્રુવ ચૈતન્ય 
કારણપર માત્મ ા પોતે વસ્તુ એમાું જેિી ન સ્ર્નત નવ શેષ છે , એવા મુનિિા જ્ઞાિ કમ ળમાું આત્મા  

વસે છે. એટલે ભાિમાું શુું  છે એ કહે છે. આ ધ્રુવ ચીજ છે એવુું એિે ભાિ વતે છે. એિુું િામ 
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સમ્યગ્દશથિ, સમ્યગ્ જ્ઞાિ કહેવામાું આ વે છે. આહા હા! જે નિનવથકા ર છે ... અસ્સ્તર્ી વાત કરે છે. છે 
કેવો એ આત્ મા? નિનવથકાર. ધ્રુવ નિત્યાિુંદ પ્રભુ નિનવથકાર–નવકાર નવિાિો છે.  

જેણે ન વનવિ ન વકલ્ પો િે હણી િાખ્ય ા છે . .. એર્ી સ્વરૂપિ ી દૃનિમાું ભાિ ર્ યે જેિે નવન વિ 
નવકલ્પો રહેતા િ ર્ી. વ સ્તુ છે એ ણે નવનવિ નવ કલ્પોિે હણી િાખ્યા છે એ ટલે કે વ સ્તુમાું નવન વિ 

નવકલ્પો (તો) િર્ી,  પણ વસ્તુિ ી દૃનિ અિુભ વ ર્તાું  એિી પયાથયમાું પણ નવકલ્પો નવનવિ  

પ્રકારિા છે િહીં. આ હાહ ા!  ભારે િમથિો...... આ તો કહે , વ્રત પાળો, દયા પાળો . જુઓ! આ 
જગતિો િમથ અજ્ઞાિીિો. આહા હા! જેિી દૃનિમાું અિે જેિી જ્ઞાિદશામ ાું આખો આત્મા ભાિમ ાું 

આવ્યો છે, નિષ્ણાત ર્ઈ ગ યો છે , તેર્ી તેિ ે જ્ઞાિ તેિ ી  નસ્ર્રતા વસ્તુમ ાું જામી ગ ઈ છે , તેર્ી તે 

નિનવથકાર છે, નવનવિ વૃનિ ઓ–નવ કલ્પોિે જેણે ...  ઉત્પન્ન ર્તા િર્ી જેિે,  વસ્તુ માું િર્ી એર્ી  
એમાું (જે) નસ્ર્ર ર્યો એિે નવનવિ પ્રકારિા નવકલ્પો હોતા િર્ી. હોતા િર્ી એિે ‘હણી િાખ્યા’ 
એમ કહે વામ ાું આવે છે. 

અિે જેિે બુિપુરુષોએ  કલ્પિા માત્ર-રમ્ય એ વાું ભવભ વિાું સુખો ર્ી  તે મ જ દુુઃખો ર્ી 

મુક્ત ( રનહત ) કહ્ુું છે ... કવેો છે ભગવાિ આત્ મા? સુંસારિા દેવ ોિા સુખો િી જે કલ્પિા કે 

િારકીિ ા દુ:ખોિી જે કલ્પિ ા —એ સુખ-દુુઃખિી કલ્પિા ર્ી વસ્તુ રનહત છે. ચૈતન્ય ભગવાિ એ 
સુખ-દુુઃખિી કલ્પિા રનહત છે , તેર્ી તે સુખ-દુુઃખિી કલ્પિા નવિાિો એવો જે ભગ વાિ આત્મા 

સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ માું આવ્ય ો , એિી પયાથયમાું એ સુખ-દુુઃખિી કલ્પિા છે  િ હીં એ મ કહે છે. શુું 

હશે આવો િમથ ? િમથિી આ વ્યાખ્યા ર્ાય છે અહીં. િમથદશા પ્રગટત ાું તેિ ી દશામાું આખો તત્ત્વ 
ભગવાિ કારણપ્રભુ એિા જ્ઞાિમ ાું આવી જાય છે , શ્ર દ્ધામાું આ વી જાય છે , એમાું નસ્ર્રતા પણ 

નવશેષ ર્ઈ છે. મુનિ છે િે? અિે તેર્ી એ વસ્તુ જે નિત્યાિુંદ દ્રવ્યસ્વભ ાવ એમ ાું  સુંસારી સુખ-

દુુઃખિી કલ્પિા... ‘ભવભ વિા સુખ-દુુઃખ’ છે િે ? ભવોભવ એ ટલે િારકી કે  દેવારદ, એમાું 
સુખ-દુુઃખિી કલ્પિાર્ ી વસ્તુ રનહત છે અિે િમીિે, એવી ચીજિી દૃનિ કરતાું  તેિ ી પયાથયમાું 

પણ સુખ-દુુઃખિી કલ્પિાિો  અભાવ છે. આહા હા!   

તે પરમતત્ત્ વ જયવુંત છે. પયાથયમાું ભાિ ર્યુું એ એમ કહે છે કે આ તત્ત્વ જયવુંત વતે 

છે.—એમ કહે છે. પયાથયમાું વસ્તુિ ે અિુભ વમાું લીિી છે  એર્ી, કહે છે કે આ તત્ત્ વ (જયવુંત 

વતે છે), પયાથયમાું ભાિ ર્તાું  ‘આ તત્ત્વ જયવુંત વત ે છે.’ સમજમેં આતા હૈ? આહા! પહેલો  
શબ્દ છે િે ? जयति परमित्त्व.ं (શ્લોકમાું) શબ્દ પહેલો છે, પછી આવુું કહીિે એમાું (અર્થમા ું)  

છેલ્લ ો શબ્દ િાખ્યો. जयति परमित्त्व.ं અહો! આવુું તત્ત્વ પયાથયમાું ભાિમાું વત્યુું , શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ- 

નસ્ર્રત ામાું દેખાણુું , એવુું તત્ત્વ જયવુંત વત ે છે —એમ પયાથય પોકાર કરે છે. કહો , સમજાણ ુું 
કાુંઈ?  આવી વ ાત રદગું બર સુંતો–મુનિઓ નસ વાય બીજે  ક્યાુંય છે િહીં. ‘તે  પરમતત્ત્વ’ એમ છ ે 

િે? जयति परमित्त्व ं એટલે ‘તે પરમતત્ત્વ’ આવુું  માર્ે કહ્ુું એવુું. અુંતર નિનવથકલ્પ સમ્યગ્દશથિ ,  
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નિનવથકલ્પ સમ્યક્ સ્વ સુંવેદિ  એમાું વતથતુું તત્ત્વ , એ પયાથય કહે છે, આ તત્ત્વ જયવુંત એમિે એમ 
નત્ર કાળ વતે છે. કહ ો, સમજાણુું આમાું?   

આવી િમથિી દશ ા જૈિમાું ? કુંદમ ળ િ ખાવા,  લીલ ોતર ી િ ખાવી— એ બિુું ક્યાું આવ્યુું 
આમાું? કોણ ખાય? સાુંભ ળિે ! છોડે કોણ િે ખાય કોણ? એ તો પરચીજ છે. એિુું આત્માિી 

પયાથયમાું જ્ઞાિ વતે કે આ  ચીજો જગતમાું છે  એટલુું. એ પણ છ ે એટલે િહીં, (પણ) પોતાિા 

જ્ઞાિિા સામર્થયથર્ી એ ટલુું જણાય છે. એવી એવી અિુંતી પયાથયિો સાગર પ્રભુ એ સમ્યગ્દશથિ  
િે જ્ઞાિમાું જયાું આ વે એટલે એિે નિનવથકાર  છે–નવ કલ્પ છે િહીં, સુખ-દુુઃખિી કલ્પિા સુંસારિી  

પણ જેમાું િર્ી. એવો આત્ મા જ્ઞાતા-દૃિાિ ા ભાિપ ણે વત્યો , તો કહે છે કે એ તત્ત્વ જયવુંત 

વતો. સમજાય છે કાુંઈ? તે પરમતત્ત્વ જયવુંત છે . ‘છે’ એમ કહે છે. કહ ો, કિુ ભાઈ! આવુું ઝીણુું 
છે. ત્રેસઠ , લ્યો. ચોસઠ . 

अतिशमिलुबोधाधीिमात्मािमात्मा 
सहजगणुमणीिामाकरं ित्त्वसारम ् । 

तिजपतरणतिशमा िम्भोतधमज्जन्तमिे ं

भजि ुभवतवमकु्त्य ैभव्यिाप्रतेरिो युः।।६४।। 

આહા હા! શ્લ ોકા ર્થ :  જે આ ત્મ ા પોતાિી ભવ્યત ા િામ સ્વભાવિે પ્રાિ ર્ વાિી  

યોગ્યતાએ પરરણમ્યો છે ( એટલે કે) એિા ર્ી પ્ર ેરરત  છ ે એમ કહે છે. પોતાિી દ શા માું યોગ્યતા જે  
સ્વભા વિે પ્રાિ કર વાિી છે... જેિે ભવ્યતા વડે પ્રેર રત છે (અર્ાથત્) યો ગ્યતા વ ડે જે પ્રેર રત છે. 

સ્વભા વિે પકડવાિી જેિે યોગ્યતા વડે જેિે પ્રેરણા છે  અુંદર. કહે છે િે ? ભવ્યિો નવપાક.   

પોતાિો આત્મા મુક્ત  ર્વા િે લાયક સ્વભા વ છે એવ ી પયાથયમાું એ જાતિી યો ગ્ય તા પ્રગટી છે , 
એર્ી ભવ્યતા વડે પ્રેર રત છે. અલ્પ  કાળમાું પ ણથ  પદિે પ્રાિ ર્ાય એવી યોગ્ય તા, અિુભ વમાું 

આત્માિે પકડ વાિી જેિે પ્રગટી છે . આ હાહા!  

તે  આત્મા ભવ ર્ી ન વમુક્ ત ર્ વા અર્ે ...  િાસ્સ્તર્ી ઉપા ડ્ુું . ભવિો ભાવ િે ભવ ચાર  

ગનત એિાર્ી છ ટવ ા અ ર્ે નિરુંત ર આ આત્માિે ભ જો . નિરુંતર એ ભગવાિ શુદ્ધ આિુંદ પ્રભુ 

એમાું એકાગ્રતા કરો, એિુું  ભજિ કરો. ભવ્યત ા વડે પ્રેર રત  (એટલે કે) જીવિી યોગ્યતા વાળો 
આ ત્મ ા  ભવ ર્ી નવ મુક્ત ર્વા અર્ે નિરુંતર આત્માિે ભ જો ... સદા–સતત..  સતત ધ્રુવિુું  ભજિ 
કરો, ધ્રુવિી એ કા ગ્રતા કરો કે જે મોક્ષિો મ ાગથ  છે.  

કે જે (આત્મ ા) અિુપ મ જ્ઞાિિે આિીિ છે ... એ તો નિમથળ જ્ઞાિિે તાબે છે . અિુપ મ 

(એટલે) જેિી ઉપમા િર્ી  એવુું જ્ઞાિ . આહા હા! સ હજાત્મ સ્વ રૂપ એવુું જે પકડવાિુું જ્ઞાિ ... 

અિુપ મ જ્ઞાિિે આિીિ છે. નવકલ્પ-નવ કલ્પિે આિીિ એ વસ્તુ છે િ હીં. વ્યવ હાર િે આિીિ  એ  
આત્મા પ્રગ ટે એવો એ આત્મા જ િર્ી. ઉપમા નવિાિી જ્ઞાિિી દશા— સ હ જસ્વભા વમાું ર્ી  
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પ્રગટેલ ી જ્ઞાિ દશા— એ વડે  તે પ્રાિ છે . એિે આિીિ છે આત્મા. જે  સ હજગુણમન ણિી ખાણ 
છે... ગુણમનણિી ખાણ છ.ે ભગવાિ આત્મા નિત્યાિુંદ ધ્રુવ નિિ ાિ વસ્તુ છે. સ્વભાનવક  

ગુણમનણ... ગુણરૂપી મનણર ત્િિ ી એ ખાણ છે. આ હાહા! સ્વભાન વ ક ગુણ, જે અિારદ-અિુંત  

આત્માિા અિુંત  ગુણો એવો સ્વભાન વ ક ગુણમનણ, એિી તો એ પ્રભુ ખાણ છે. નિત્યાિુંદ 
ભગવાિ ધ્રુવ એિુું ભજિ કર. ભગવાિિુું ભજિ છોડી દે , એમ અહીં કહે છે. ભગવાિ એમ  

કહે છે કે મારુું ભજિ  છોડ ી દે, તારુું ભજિ કર. સમજાણુું કાુંઈ? 

અમે પણ અમારા આત્મા િે ભજીિે ભગવાિ ર્યા છીએ , બીજા ભ ગવાિિે ભજીિે 

ભગવાિ િર્ી ર્યા. તેર્ી કહે છે , સ્વભાનવ ક ગુણમનણ િી ખાણ અિ ે જે તત્ત્વમાું સાર... ૫૪માું 

એ આવ્યુું હતુું ‘સ વથ તત્ત્વ માું સાર. ’ ચ ોસઠમાું આવ્યુું.  બિા તત્ત્વ ોમાું સારતત્ત્વ  છે. પુણય-પાપ 
તત્ત્વ, આસ્રવ-બુંિ તત્ત્વ, સુંવર-નિજથરા-મોક્ષ તત્ત્વ —એ બિા તત્ત્વોમાું પ ણ સારતત્ત્વ 

જ્ઞાયકભ ાવ ધ્રુવ તે સારતત્ત્વ છે. મોક્ષ િે સુંવર, નિજથરા તત્ત્વમાું સારતત્ત્વ આ  ધ્રુ વ આત્મા છે. 

ઓલી તો પયાથય છ ે એક સમયિી. નસદ્ધિી, સુંવર, નિજથરાિી, મોક્ષિા માગથિી એક સમયિી  
પયાથય છે. ૫૪માું છે ‘जयति समयसार: सव िित्त्वकैसार:’ જે બિી પયાથયોરૂપી તત્ત્વો–િમથિી 

પયાથયરૂપ તત્ત્વ ક્ષાનયક નિશ્ચય સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચ ારર ત્ર ... નિશ્ચય સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞા િ-ચારરત્ર  એ 

પણ એક પયાથયતત્ત્વ  છે. એ તત્ત્વોમાું સારતત્ત્વ તો ધ્રુ વ છે. આહા! પયાથયિુું ભજિ િ કર , ધ્રુવિુું 
કર એમ કહે છે. 

અિે જે નિજ પરરણનતિા સુખસ ાગરમ ાું મગ્ન ર્ાય છે , લ્યો. એ વસ્તુ એવી છે કે જે 
વસ્તુિ ુું  જયાું ભાિ ર્યુું એર્ી નિજ પરરણનત–પોતાિી સુખસાગર એવ ી શુદ્ધદશા–અ વસ્ર્ ા   

એમાું એ તત્ત્વ મગ્ન ર્ ાય છે–લીિ ર્ાય છે. કહે છે  કે આ વો ધ્રુ વ ભગવ ાિ જે ણે દૃનિમાું િે 

જ્ઞાિમ ાું લીિો, એિી શુદ્ધ ન િજપરરણનત સુખસાગરિી  દશામ ાું લીિ છે. એ પરર ણનતમાું સુખ 
પ્રગટ્ુું છે. પ ણાથિુંદ પ્રભુ તો સુખસ્વરૂપ છે , પણ જેિી પરરણનત માું એિો સ્વીકાર ર્યો, ત્યાું 

એિી દશામાું સહજ સુખસાગર પ્ર ગટ્ો છે, એ પયાથય એમાું–નિમથળાિુંદ માું લીિ  છે. આ કઈ 

જાતિો િમથ કુંઈ સમજાય છે? આમાું તો છ દ્રવ્ય, િવ  તત્ત્વ િે બિુું જાણવુું એવુું તો કાુંઈ આવ્યુું 
િહીં. એય!  

િવ તત્ત્વમાું સારતત્ત્વ ભ ગવાિ જ્ઞાયકતત્ત્ વ છે. છ દ્રવ્યમાું એ નિજતત્ત્વ–દ્રવ્ય  પોતે 
જ્ઞાયકતત્ત્ વ તે નિજદ્રવ્ય એ સાર છે. આહાહા! પુંચાસ્સ્ત કાયમ ાું પણ નિજ જ્ઞાયકભ ાવ ધ્રુવ 

અસ્સ્તકાય એ પોત ે સાર છે. ત્યાું િજર કર અિે એ િજરમાું સુખિી પરરણનત પ્રગટે , એમાું એ 

લીિ રહે એવો જ એિો સ્વભાવ છે. એ રાગમાું આવે િે નિનમિમાું આવે  (એવો)  એિો સ્વભા વ  
િર્ી. શુું કહે વાય  છે  આ? શુદ્ધભાવ અનિ કાર ચાલે છે. છે િે ઉપર? શુું?  શુદ્ધભાવ.  શુદ્ધભાવ  

એટલે આ ધ્રુવભા વ. સુંવર-નિજથરા મોક્ષ, પુણય-પાપ, આસ્રવ તત્ત્ વર્ી પણ  સ્ભન્ન  નત્ર કાળીભ ાવ 
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તે શુદ્ધભાવ તે ધ્રુવભ ાવ, તે  સવથ તત્ત્વ માું સારતત્ત્વ છે.  આવા તત્ત્વિુું તો જ્ઞાિ િહીં , પછી બી જા  
તત્ત્વિા જાણપણા કે આ જ્ઞાિ છે િે આ છે િે િ ળ છે—એિે જ્ઞાિ જ કહે તા િર્ી. વસ્તુ 

જ્ઞાિસ્વભા વ િે સુખ સાગરર્ી ભરેલી છે. એવુું જે તત્ત્વ એિે જેણ ે દૃનિ , જ્ઞાિમાું  લીિુું , એિે 
સુખિી અિે જ્ઞાિિી પ રરણનત પ્રગટી એિે જ્ઞાિ ક હેવા મ ાું આવે છે. ચોસઠ  (ર્યો ). પાુંસઠ.   

भवभोगपराङ्मखु ह ेयि े

पदतमद ंभवहिेतुविाशिम ् । 

भज तिजात्मतिमग्नमि ेपिु- 
स्तव तकमध्रवुवस्ततुि तिन्तया ।।६५।। 

શ્લોકા ર્થ : નિજ આત્મામાું લ ીિ બુનદ્ધવાળા ... િમી, યનત.. મુનિિ ે ઉદ્દેશીિે વાત કરે છે.  

નિજ આત્ મામાું લીિ ... પાછુું ભાષા એ છે િે? ભગવાિ પુંચપરમેષ્ઠી િે સમ્મેદનશખર િે 

શેત્ર ુુંજય  િે નસદ્ધનગરર ... નસદ્ધનગરરિી સ મીપે રહે તો  નસ દ્ધ ર્ાય , આપણે નસદ્ધન ગરર માું મર વુું જેર્ી 
મરણ સુિરે. એય ચેતિજી!  

શ્રોતા : નસદ્ધનગરર માું વાસ હજો.  

પ જય ગુરૂદે વશ્રી : વ ાસ હ જો. પણ કઈ નસદ્ધન ગરર? આ નસદ્ધન ગરર છે અ હીં ત ો.  અિુંત  

ગુણર્ી ભરેલુું તત્ત્વ નસદ્ધસ્વ રૂપ એવો પોતાિો નિજ ભગવાિ આત્મા. .. એમાું–નિજ આત્ મા માું... 
એમ શબ્દ વાપયો છે િે ? ભગવાિિો આત્મા, તીર્ું કર િો આત્મા, નસદ્ધિો આત્ મા —(એમાું) ત્યાું 

લીિ ર્ાય  એમ િહીં. એ તો પરદ્રવ્ય છે.  નિજ આત્મામાું લીિ  બુનદ્ધવા ળા ... સ્વરૂપ તરફિી  
ઢળેલી બુનદ્ધવ ાળા, પર તરફર્ી હઠેલી બુનદ્ધ વાળા ... આહાહા! 

ત ર્ા ભવ ર્ી િે ભો ગર્ી ... જે િમાથત્મા ભવર્ી િે ભોગર્ી પ રાઙ્ મુખ ર્યેલ ા ... આહાહા! 

ભવિો અિે ભોગિો ઉદયભાવ—બેય ર્ી જે પરાઙ્મુખ છે. સમ્યગ્દૃનિ ભવ િે ભોગર્ી પરાઙ્મુખ  

છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભવ–ચાર ગનત એ ઉદયભાવ, ભોગ–એિુું  ઉદયિુું ભોગવવુું ... ઉદયિુું કરવુું 

િે ઉદયિુું ભોગવવુું એિા ર્ ી જે પરાઙ્મુખ  છે. સમ્યગ્દૃન િ તો એિાર્ી પરાઙ્મુખ  છે . સ્વભાવિ ી 
સન્મુખ અિે નવભાવર્ી પર ાઙ્મુખ છે.   

હે યનત! તુું ભવહેતુિો નવિા શ  કરિારા... ભવિા કા રણોિો િાશ કરિા રા ... અર્વા 

ભવિા કારણો જેમાું િર્ી એવો જે ધ્રુવ ભગવાિ એિો આશ્રય લેતાું ભવિા કારણો ઉત્પન્ન 
ર્તાું િર્ી. જેિા માું ભવિા કારણો િ ર્ી  એ વુું આ ભવ િા કારણ ન વિાિુું તત્ત્વ એવુું  જયાું દૃનિમાું 

લીિુું, એ દૃનિ િે જ્ઞાિમાું પણ ભવિા કારણો િર્ી. દ્રવ્યમાું (તો) ભવિા કારણ  િર્ી, પણ 

દ્રવ્યદૃનિવુંતિે ભવિા કારણિો અભાવ છે એમ કહે છે. આહા હા! એિે એ મ િ  ર્ાય કે મ ારે 
કેટલા ભવ કરવા પડશે? ભવ જ િર્ીિે, કરવા પડે ક્યાું? અહીં એમ કહે છે. હા, વસ્તુમાું ભવ 
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જ િર્ી. વસ્તુમાું ભવ િર્ી તો વસ્તુદૃનિ વુંતિે પણ ભવ િર્ી. સમજાણુું કાુંઈ? એવુું 
સમ્યગ્દશથિિુું માહ ાત્મ્ય છે. આહા હા! હ જી તો ચોર્ા ગુ ણસ્ર્ાિિ ી વાત ચાલે છે. આહા હા! 

એિા ભાિ નવિા પાિરા મ હાવ્રત લઈ લ્યો, ચારરત્ર  લ ઈ લ્યો . ક્યાું હતા? મીંડા હતા. 
રખ઼ડવાિા ર સ્તા છે બિા. આહા હા! દ ીક્ષા બહુ ર્ાય છે હમણાું. મુુંડાય છે . દીક્ષા તો આત્મા છે.  

િ આવ્યુું પ્રવજયામાું?  સવથન વશુદ્ધમાું. પ્રવ જયા પાઠ છે. આપણે દીક્ષા મ ાટે....  પાઠમાું પ્રવજયા છે. 

સુંયમ અિે પ્રવજય ા —એમ બે. એ આત્મા પોતે  છે સુંય મ િે  પ્રવજયા. આ રિય ા આમ લ ીિી િે  
હાર્ જોડ્ા—એ પ્ર વજય ા  છે? ભગવાિ  પ ણાથિુંદિો િાર્ ધ્રુવ એિા સ મીપમાું ઠયો, 

વીતરા ગીભા વે ઠયો એિુું િામ સુંયમ િે એિુું િામ પ્રવજયા અ ર્વા દ ીક્ષા છે. હવે એ વાતિુું 

ભાિ િ મળે િે દીક્ષા. ..? અત્યારે પવિ ચાલ્યો છે, માિ મળે..  માિ મ ળે  એમાું . બેસાડે મોઢા 
પાઠમાું પાટ પર, વુંચ ાય, સાુંભળ તો ( કહે), ઓ હો! વાહ! મહા રાજ પ ણ. યાદ કયો િે  આ વડે 
ભારે હોં, વ્યાખ્યાિ કરતા બહુ સારુું આ વડે છે. એ ચા લ્યા હવે રખડ વા. આહાહા!  

ભવિા હેતુિો નવિાશ કરિારા એવા આ ( ધ્રુવ ) પદિ ે ભજ . નિત્યાિુંદ ભગવાિ આત્મા  

એિે ભજ.. એિે ભજ. એિા ભજિમાું ભગવાિ ર્વાિુું છે. આહાહા! અ ધ્રુ વ વસ્તુ િી નચુંત ાર્ી  

તા રે શુું પ્રયોજિ છે?  લ્યો, ઠીક! નિનમિ, રાગ-દ્વેષ, એક સમયિી પયાથય — એ બિી અધ્રુવ છે. 
અ ધ્રુવ વસ્તુિ ી નચુંત ાર્ી તારે શુું પ્રયોજિ છે?  કામ શુું છે?  ધ્રુવિે ભજ િે અધ્રુવિ ી નચુંતા છોડ , 

એમ કહે છે. માખણ એ કલુું  છે. િવ તો શ્લોક મ ક્યા. િવ િે ? કેટલા? સ ાત..  સાત. શબ્દ િવ 

છે, િહીં? तणद्दडंो तणद्ददं्दो.. (આરદ ). િવ (શબ્દ) માું સાત કળશ. આ વો આત્મા ભ ગવાિે જાણય ો  
એમ છે, એમાું એ વુું જ એિુું  વણથિ–વિારે સ્પિીક ર ણ ર્યુું . એ પાુંસઠ ર્યો. પાુંસઠમો શ્લો ક 
ર્યો. છાુંસઠ. 

समयसारमिाकुलमच्यिु ं 
जििमतृ्यरुुजातदतववतज ििम ् । 

सहजतिमिलशमिसधुामय ं

समरसिे सदा पतरपजूय े।।६६।। 

આહા હા! સાર્ે િે સાર્ે પયાથય લે છે. એ રીતે ... શ્લોકા ર્થ : જે અિાકુળ છે ... ભગવાિ  
આત્માિો સ્વભ ાવ નિત્યા િુંદ ધ્રુવ અિાકુ ળ છે . એકલ ો આિુંદ સ્વભા વ ભ યો છે. એમાું 

આકુ ળતાિી ગુંિ  િર્ી. અચ્યુત છે ... નિજ સ્વરૂપર્ી ખસતુું િર્ી. ધ્રુવ ખસીિે કાુંઈ  પયાથયમાું 

આવતુું િર્ી. આ હા! નિત્ યાિુંદ ભગવાિ સામાન્ય  ધ્રુવસ્વભ ાવ છ ોડીિે પોતે ખસી જાય 
ધ્રુવમાું ર્ી અિે એક સમયિી પયાથયમાું આવી જાય એવુું િર્ી. આહાહા!  આ બિી નિશ્ચ યિી 

વાતુું છે. સાચી વાતુું છે, પણ વ્યવહારિી વાતુું ?  ખોટી  વાતુું  કે રદ’ આવશે હવે? નિશ્ચય એટલે 

સાચુું, િીતરતુું સત્ય. આહાહા! જે ભગવાિ આત્મા સમ્યગ્દશથિિો ન વષય ધ્રુવ ભગવાિ  
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અિાકુળ છે. જે અચ્યુત િામ પોતાિા ધ્રુવપ દર્ ી કદી ખસતુું િર્ી. એવુું િે એવુું અિા રદ-અિુંત .. 
આહા હા! આરદ િહીં.. આરદ  િહીં.. આરદ િહીં. એમ િે એમ છે .. છે.. છે..  

જન્ મ-મૃત્યુ-રોગારદ રન હત છે... એિે જન્મે ય િર્ી, મૃત્યુ િર્ી, रुज.. રૂજ–રોગ. રોગ ારદ 
રનહત છે. ભગવાિ આત્મા  જન્મ , મૃત્યુ, રોગારદ રનહત છે. અર્ાથત્ જેિે  એવુું અસ્સ્તતત્ત્વિ ો  

સ્વીકા ર ર્યો નિનવથકલ્પ સ મ્યગ્દ શથિ િે જ્ઞાિમાું , એ અિાકુળ તત્ત્વ તો છે, (પણ) પયાથયમાું 

અિાકુળત ા આવી છે. એ અચ્યુત છે , તો પયાથય પણ પાછી ફરે િહીં એવી અચ્યુત પયાથય છે. 
જન્ મ-મૃત્યુ-રોગારદ રન હત છે ... વસ્તુ પોતે ધ્રુવ જન્મ-મૃત્યુ-રોગાર દ રનહત છે તો એિો સ્વીકા ર 

કરિાર દૃનિ અિે જ્ઞાિ માું પણ હવે જન્મ-મૃત્ય  િે રોગ  છે િહીં. સમજાણુું કાુંઈ? િમીિે જન્મ-

મૃત્યુ-રોગ છે જ િહીં એ મ  કહે છે. એ જડિી દશા પ ર છે, વસ્તુ માું છે જ િહીં.  જન્મ-મૃત્યુ-
ર ોગારદ રનહ ત છે .  

સ હજ નિમથ ળ સુખામૃત મય છે ... સ્વભાનવક નિમથળ સુ ખિો અમૃત છે. નિમથળ સહજ 
સુખ અમૃતમય છે આત્મા. આહા હા! એવુું ભાિ ર્ત ાું  દશામાું પણ  સ્વભાનવક નિમથળ સુખ  

અમૃતમયિી પરરણનત હોય છે. એિે રાગ  િે વ્યવહારિ ી પરરણનત હોતી િર્ી એમ કહે છે. રાગ 

તો બારમા ગુણસ્ ર્ાિ  સુિી હોય. ... આવે છે િે? ઓલામાું કહે, છઠ્ઠા સુિી હોય.  અપરમભાવ  
આવે છેિે એમાું બે અર્થ  કયાથ છે. અપરમભા વ. બારમી (ગ ાર્ા સ મયસા ર). અ પરમભાવ એ  

ક્યો? બારમે, ત્યાું સુિી  વ્યવહા ર હોય છે.  એ કહે છે, સાતમુું િ ર્ાય ત્યાું સુિી હોય છે.  સાતમ ે 

નિનવથકલ્પ  ર્યો એ ટલે પછી એમ... .. જયસેિાચાયે એ કહ્ુું  છે. અમૃતચુંદ્રાચાયથિી શૈલી ઠેઠિી છે. 
સોળવલુું િ ર્ાય  ત્યાું સુિી–તેરમુું િ ર્ાય ત્યાું સુિી, એમ. 

તે સ મયસા રિે ... દેખો! હવે પાઠ. આવો જે ભગ વાિ ધ્રુવસ્વરૂપ નિત્યાિુંદ સ્વાભ ાનવક 
નિમથળ સુખામૃત મય વ સ્તુ તેિે હુું સ મર સ (સમતાભા વ) વડે સદા પ જુું છુું. લ્યો, જેવો  

સુખામૃતભાવ છે એવ ી સમતા  વડે એિો હુું આદર કરુું છુું.  એમ. માણસ કહે, પણ આ દેખાતુું 

િર્ી..? પ ણ દેખાતુું િર્ી શુું? શુું િર્ી દેખાતુું?  આ એટલે હુું . નિત્યાિુંદ પ્રભુ આ ... એ આ છે 
એમ િક્કી કયુું , ર્ઈ ગયુું, બસ.  આ આત્ મા દેખાય  િહીં એટલે શુું? અહીં શુું કીિુું છે? આ 

આત્મા દેખાય િહીં. આત્મા દેખાય િ હીં. ‘આત્મા છે’  એમ તો ર્યુું તારા ભાસિમાું . િે આ 

આત્મા... આ આત્મા ર્યો. એ તો છે. ‘છે’ તો આવ્યુું. ‘છે’ એટલુું તો આવ્યુું. આ આત્મા–આ વો 
આત્મા, કે વો? કે ધ્રુવ. ધ્રુવ  છે એ તો દૃનિમાું , જ્ઞાિમાું આવ્યુું. આ આત્મા આવો ધ્રુવ દેખા તો  

િર્ી એ જ દેખાય છે. આ તો િીરાિુું કામ છે . ઉતાવ ળે આુંબા િ પાકે.  ગોટલુું વાવે િે  તરત 

આુંબો ર્ઈ જતો હ શે  તરત? એમાું િીરજ કરીિે જો વુું જોઈએ . બહુ િીરજર્ી...  કળશો કેવા 
અમૃતિા કળશા ભયાથ છે ! 
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એવા સ મયસ ારિે ... આવો જે મારો િાર્ પ્રભુ સમયસાર કારણપ્રભુ, સહજગુણમન ણ િી 
ખાણ પ્રભુ , એિે હુું વતથમાિ નવ ચારકભા વ વડે એિો આદર કરુું છુું  એમ કહે છે. સમતાભા વર્ ી  

પ જુું છુું એમ કીિુુંિે ? નવકલ્પ દ્વારા, વ્યવહ ાર દ્વારા િહ ીં. આહા હા! એિે હુું સ મર સ ... समरसिे 

सदा पतरपजूय.े. પાછો સદા , એમ. સદા પ જુું છુું . એટલે? િમીિી વીતરા ગિારા દ્રવ્ યસ્વભા વિે 
આશ્રયે સદા વતથતી હોય  છે. શુદ્ધ વીતરાગપરરણનત–રાગરન હત દશા સદા–નિત્ય  એ પરરણનત 

વડે પ જુું એટલે આદર કરુું  છુું. આહાહા! આપણે સમ જાય િહીં િે (એર્ી કહે), એ  બરાબર ટીકા 

સરખી િર્ી ર્ઈ, લ્યો.  ઓલા રતિચુંદજી કહે છે િે ? આહા હા! તારુું કરવા જાય તો કાુંઈ રહેતુું 
િર્ી. .......  

વસ્તુિી નસ્ર્નત  છે આ. સત્સ્વરૂપ નત્ર કાળી આિુંદ એવો જે ભગવાિ આ છે , એ ‘છે’ એ 
સ્વી કા ર દૃનિ માું આવ્યા નવિા ‘છે’ એ આવ્યુું ક્યાુંર્ી? વતથમાિ જ્ઞાિિી દશામ ાું ‘આ છે’ એવ ુું 

જ્ઞાિ િ ર્ાય અિે શ્રદ્ધા ર્ાય , એ ‘છે’ શી રીતે ર્ ઈ? જાણયા નવિાિી શ્રદ્ધા કોિી? જેણે 

વતથમાિ જ્ઞાિ માું વસ્તુિ ે જ્ઞેય કરીિે જાણી છે , એિે ‘આ છે’ એમ શ્રદ્ધા િે પ્રતીત  વતે છ ે અિે 
શ્રદ્ધા-પ્રત ીત િે શાું નત વડે એિો આદર છે.  કહો, ચેતિજી ! અહીં તો સમરસ કી િો છે , પછી 

એમણે ‘સમતા ’ (અર્થ) ક યોં. વીતરાગ પોતે સમરસિો સાગર છે િે ? એકલો સમતાર સિો 

વીતરા ગ સાગર આત્ મા. પ ણ એમાુંર્ી પરરણનત િી કળી  એ વીતરા ગ સમ રસ આ વી , એ સમરસ 
વડે એિે પ જયો, સમરસ વડે એિે આદયો , એમ. આ પ જા કરી ભગવાિિી . પોતાિા સમતા 

દ્વારા કરીિે એ ભગવાિિે પ જયો, એ પ જિ આહાહા! તો પછી આ શુું બિુું  આ? મુંરદરિી મ નત થ 

એ શુું છે? એ વાુંિા આવે છે. એ તો જયાું (સુિી) અુંદર ઠરી શકે િહીં ત્યારે એવો વ્યવહાર ભા વ 
વચમ ાું આવે , પ ણ એ હેય છે, ઉપાદેય િહીં. નિશ્ચય ર્ી તો આદરણીય િર્ી, પણ ર્યા નવિા 

રહેતુું િર્ી. વ્યવહાર આવે  છે ત્યારે  એિુું લક્ષ પર ઉપર ભસ્ક્ત આ રદિુું હોય છે. છે ખરો 

વ્યવહાર, પણ આદરણીય િર્ી , તેમ એ વ્યવહાર વ ડે નિશ્ચયિે પામી શકાય એમ  િર્ી. સમતા 

વડે કરીિે પ જયુું છે એમ ક હે છે. આહા હા!  

અરે! એિા ઘરિી વાતુું, કે વડો છે કહે છે, કેવડો છે, કેમ છે—એિી ખ બરુું િ મળે. 
ઘરિી ખબરુું િ મળે અિે ....  પછી ભગવાિિી ભસ્ક્ત, શેત્રુુંજય જાત્રા,  કેસરરયાજી.... 

કેસરરયાજી હમણ ા મુંરદર કયુું, િહીં?  આ હમણા  બિાવ્યુું એિુું િામ કેસરરયા જી રાખ્યુું . અમ ે 

ઊભા ર્યા ત્યારે કહે, અહીં  કેસ રરયાજી છે, આવો આવો મહા રાજ ! જોયા, કીિુું . આ હાહ ા! જેિા 
ઉપર કેસર ચડે, એ વીત રાગભા વિા કેસર ચ઼ડે એ  કેસરરયો. એ તો વળી વીતરા ગભા વ,  

આહા હા! જે માું નવષમત ાિો  અભાવ અિે સમતાિ ો ભાવ —એવ ા ભાવ વડે આ ત્માિે  પ જુું છુું . 
આહા હા! વ સ્તુિ ી નસ્ ર્નત  તો બિા માટે આ મ છે. સડસ ઠ. 

इत्थ ंतिजज्ञिे तिजात्मित्त्व- 
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मकंु्त परुा सतू्रकृिा तवशदु्धम ् । 

बदु्धवा ि यन्मतुक्तमपुतैि भव्य- 

स्तद्भावयाम्यतु्तमशमिणऽेहम ् ।।६७।। 

શ્લોકા ર્થ : એ ર ીતે પ વે નિજ જ્ઞ સ ત્રકારે ... પદ્મપ્રભમલિારરદેવ ‘કુુંદ કુુંદાચ ાયથદેવ ’ માટે 
આ શબ્દ સીિો વ ાપરે છે. કેવા હત ા મુનિ ભગવાિ કુું દકુુંદાચાયથ? નિજજ્ઞ–નિજિા  જાણિારા. 

ઓહો!  પદ્મમલિારર દેવ મુન િ ૯૦૦ વષથ-હ જાર વષથ પછી ર્ય ા. એ કુુંદ કુુંદાચ ાયથ િે (મા ટે) કહે છે,  

નિજ જ્ઞ સ ત્રકારે ...  નિજ ભગવાિ આત્માિા જાણ િાર એવા કુુંદકુુંદાચાયે. .. કહો! નિજ જ્ઞ... 
सतू्रकृिा છ ે િે? સ ત્ર કોિ ે કહે એ બિા વાુંિા  છે િે? દશ પ વથ(વાળા)િુું કહે લુું હોય એ સ ત્ર  

હોય, ફલાણુું સ ત્ર હોય ... સાિારણિુું કહેલુું સ ત્ર  કેમ હોય? અહીં તો ઘણા ઠેકાણે સ ત્ર અવતાર  

(શબ્દ) એ િાખે છે ભાઈ.  સ ત્ર અવતાર...  ભલેિે પ વથિારીિા હોય, સ ત્ર  જ છે એમિા. પાઠમાું 
િાખ્યુું િે એમણે? સ ત્રકતાથ નિજજ્ઞ કુુંદકુુંદાચાયથ ભગ વાિ . કહો! ( આ ત્મ જ્ઞાિી સ ત્રકતાથ શ્ર ીમદ્  

ભ ગવત્ક ુુંદકુુંદા ચાયથદેવે )  જે ન વશુદ્ધ નિ જાત્મતત્ત્ વિુું વણથિ કયુું ... મ ળ શ્લોકોમાું  કયુું િે એિુું 
પદ્મપ્રભમલિારરદેવ કહે છે.   

નવશુદ્ધ નિજાત્મા... પોતાિો–નિજ .... જુઓ! આહીં ‘નવશુદ્ધ’ શબ્દ વપરાણ ો છે . ‘નવશુદ્ધ’  

શબ્દ નિમથળત ાિા અર્થ માું  છે. કોઈ વખતે શુ ભભા વિા અર્થમ ાું નવશુદ્ધ હ ોય, કોઈ વખતે 
શુદ્ધપરરણનતિા અર્થમાું નવ શુદ્ધ હોય , અહીં નત્ર કાળિ ા અર્થમાું નવશુદ્ધ છે. સમજાણુું  કાુંઈ?  નવશુદ્ધ 

ત્રણ ઠેકાણે વપરાય. શુભભાવ િે પણ નવશુદ્ધ કહે વાય, અશુદ્ધિી અપેક્ષાએ. શુદ્ધપરરણનતિે 

નવશુદ્ધ કહે વાય, શુભિી અપેક્ષાએ. પણ નત્ર કાળિે પણ નવશુદ્ધ કહેવા માું આ વે છે. અહીં  
નત્ર કાળીિે નવ શુદ્ધ કીિો છે. દ્રવ્ય નત્ર કાળી  ન વશુદ્ધ છે. આ હાહ ા! રદગુંબર સુંતો નસવ ા ય આ વાત િી  

ક્યાુંય  ગુંિ િ મળે. સવથજ્ઞ િા કેડાયત , સવથ જ્ઞિા પુત્ર  હતા એ બિ ા કુુંદ કુુંદાચ ાયથ મુનિ  (આરદ).  

એમ િ કહ્ુું કે ભગવાિે આમ કહ્ુું  છે, ભગવાિે આ મ કહ્ુું છે. આ તો કહે, પોતાિા આત્માિ ા  
જાણિાર હત ા તે મણે નવ શુદ્ધ નિજાત્મતત્ત્વિુું વણથિ  કયુું , એમ. આત્મજ્ઞાિીએ  નવશુદ્ધ આ 
નિજાત્મતત્ત્વિુું કર્િ કયુું , એમ કહે છે. પાઠમાું કહ્ુુંિે? तणद्दडंो... 

અિે જેિે જાણીિે ભવ્ય જીવ  મુસ્ક્ તિે પામે છે . કુુંદાકુુંદ ાચાયે  જે નવશુદ્ધ નિ જાત્મતત્ત્ વિુું  

વણથિ કયુું. ૩૮માુંર્ી ચાલ્યુું આવે છે િે ? ૩૮, ૩૯, ૪૦. એિે જાણીિે.... કુુંદકુુંદાચાયથ આત્મજ્ઞ 

એમણે જે શુદ્ધતત્ત્વિુું વણથિ કયુું , એમ. એ બીજા અજ્ઞા િી કહે આત્માિી વાતુું , એ િહીં.  એવા 
જેિે જાણીિે ... એવા આત્મતત્ત્વિે જાણીિે સમ્યગ્જ્ઞાિ માું ભ વ્ય જીવ મુસ્ક્ તિે પામે છે. અહીં તો 

એટલુું જ લીિુું. જેિે જાણીિે ભવ્ય જીવ મુસ્ક્ તિે પામે છે. એવુું  નવશુદ્ધ ધ્રુવતત્ત્વ એ િુું  જયાું જ્ઞાિ 

ર્યુું, એ તો મુસ્ક્ તિે જ પામે. હવે એિે સુંસ ાર ર હે િહીં. ભ વ્ય  જી વ મુસ્ક્ તિે પામે છે . ભવ્ય િી 
વાત છે િે  અહીં? ભવ્ય શબ્દ વાપયો છે િે ? સેઠી! 
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 ભવ્ય .. मतुक्तम ् उपतैि भव्य... તે નિજાત્મતત્ત્ વિે ઉ િમ સુખિી પ્રાન િ અર્ે ...   
ભગવાિ કુુંદાકુુંદાચાયથદેવે  જે આત્માિુું નવશુદ્ધ અર્થિુું વણથિ કયુું , જેિે જાણીિે મુસ્ક્ ત પામે , તે 

નિજાત્મતત્વિે હુું... એમ કહે છે. ઉિ મ સુખિી પ્રાનિ અ ર્ે ... પ ણથ આિુંદિી પ્રાનિ માટે હુું 

ભા વુું છુું. લ્યો, ‘ભાવુું છે’ એ કલ્પિા િ ર્ી. મ ારી એમ ાું એકાગ્રત ા–ભા વિા છે. એવા ભાવ પ્રત્ય ે 
મારી એ કા ગ્રતાિી ભ ાવિા  છે , એમ. આહાહા! ન િ જાત્મ તત્ત્વિે ઉિમ સુખિ ી પ્રાનિ ... ઉિમ 

સુખ એટલે ઓલુું સુંસા રિુું સુખ િહીં, પણ આત્ માિા  આિુંદિુું પ ણથ સુખિે  અર્ે હુું.. હુું પોતે 

જુદો પડેલો આત્મા,  એ મ કહે છે. ભા વુું છુું . મારા શુદ્ધ ધ્રુવતત્ત્વિી એ કા ગ્રતા વડે મારી ભા વિા 
કરુું છુું.  આહા હા! એ ક-એ ક કળશ ર્ી બાર અુંગિ ો સાર ભરી દીિો  છે. શીખી-શીખી િે મરી જાય, 

છ કાયિ ા બોલ, િવ તત્ત્ વ િા બો લ િે લઘુદુંડ ક િે ગનત-આગનત િે. િ ળમાુંય કાું ઈ હાર્ આવે 

િહીં. શુું કહેવાય તમારે?  જીવ તત્ત્વનવ ચાર. શુું કહેવાય છે એિે? જીવનવચા ર? જગનવચા ર. 
આત્મા િે  િવ તત્ત્ વ, આ વે છે. જ્ઞાિાણથવ આવે છે િે? જ્ઞાિસાગર. જામિ ગર ર્ી જ્ઞાિસાગર  

આવે છે િે ? એમાું બિા  આ છે. છકાય િે  િવ તત્ત્વ િે અટ્ઠાણુું બોલિો.... બાસઠીય ો િે. 
શીખ ી-શ ીખીિે મરે, કાુંઈ હાર્ આવે િહીં એ માું .  એ વળ ી જુદુું . સડસઠમો ર્યો. અડસઠ.  

आद्यन्तमकु्तमिघ ंपरमात्मित्त्व ं

तिर्द्िन्द्वमक्षयतवशालवरप्रबोधम ् । 

िद्भाविापतरणिो भतुव भव्यलोकुः 
तसतद्ध ंप्रयाति भवसभंवदुःखदूराम ् ।।६८।। 

આહાહા! એવુું પ રમ ાત્મતત્ત્ વ... હવે છેલ્લો શબ્દ આકર ો લીિો મોટો . આવુું પરમાત્ મ તત્ત્વ 

જે ધ્રુવ.... ધ્રુવિે કહ્ુું હતુું સવથ  તત્ત્વમ ાું, આિે ચોખ્ખ ુું કયુું  અહીંયા. આવુું પરમાત્મતત્ત્વ મારુ ું 

પોતાિુું શુદ્ધ... પરમાત્મ તત્ત્વ–પરમ-આત્મ-તત્ત્વ ધ્રુવ.. આરદ અુંત નવિાિુું ... વસ્તુ 

પરમાત્મ સ્વ રૂપ છે એિે  આ રદ શી? અુંત શુું?  છે .. છે િે છે. દોષ રન હત છે ...  એમાું કોઈ દોષ છે 

િહીં. નિદ્વુંદ્વ છે... દ્વૈ તપણુું જેમાું િર્ી. એકપણુું અભેદ અખુંડા િુંદ છે. નિદ્વું દ્વ છે અિે અક્ષય 

ન વશાળ ઉિ મ જ્ઞાિ સ્વરૂપ છે.  એ જ્ઞાિ કેવુું છે? અક્ષય છે , નવશાળ છે અિે ઉિમ છે. આહા હા!  
જે જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગ વાિ આત્મા અ ક્ષય છે–િ ાશ િ ર્ાય તેવુું , નવ શા ળ ઉિમ જ્ઞાિ સ્વરૂપ 

ભગવાિ... જ ગતમાું જે ભવ્યજિો તેિ ી ભા વિારૂ પ ે પરરણ મે છે... ‘ભાવિારૂપે  પરરણમે છે ’ 

એમ ભાષા છે. ભાવિા.. ભાવિા કરેિે? ભાવિા એ ટલે નવકલ્પ , નચુંતા એમ કહે .  .... અહીં તો 
જેિી ભાવિારૂપે અુંતર પરરણમે છે , તે ઓ... જુઓ! પરરણમે છે પયાથયરૂપે . તેઓ ભ વજનિત 

દુ ુઃખોર્ી દ ર એવી નસનદ્ધિે પા મે છે. લ્યો, ભવજનિત ચાર  ગનતિા દુુઃખો એિાર્ી દ ર એ મુસ્ક્ તિ ે

પામે છે. પણ આવુું જે પરમાત્મતત્ત્વ અુંદર ધ્રુવ એમાું એકા ગ્રતાિી પરરણનત દ્વારા મુસ્ક્ તિે પામે 
છે. વ્યવહાર િે નિનમિર્ી પામતો િર્ી.     (પ્રમાણ વ ચિ ગુરુદેવ ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૧૦, શુક્રવાર, તા. ૧૮-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા-૪૪, પ્રવચન નં. ૪૪ 

 

નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર, ૪૪મી ગાથા. 

णिग्गथंो िीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मकु्को । 

णिक्कामो णिक्कोहो णिम्मािो णिम्मदो अप्पा ।।४४।। 

નિર્ગ્રંથ છે, નિષ્કામ છે, નિિઃક્રોિ, જીવ નિમાાિ છે, 

નિિઃશલ્ય તેમ િીરાગ, નિમાદ, સવાદોષનવમુક્ત છે. ૪૪. 

આડાઅવળા કરીિે િાખ્યા છે ઓલા પદ મેળવવા માટે. 

ટીકા : અહીં (આ ગાથામાાં) પણ શુદ્ધ જીવિુાં સ્વરૂપ કહ્ુાં છે. શુદ્ધ જીવ એટલે 

દ્રવ્યસ્વભાવ અથવા શુદ્ધભાવ. શુદ્ધ જીવાસ્સ્તકાય... અસ્સ્તકાય િાખ્યુાં (એટલે) પ્રદેશ સનહત. 
શુદ્ધ જીવ અસ્સ્ત એટલે છે, અિે કાય એટલે અસાંખ્યપ્રદશેી છે. એવો જે જીવસ્વરૂપ શુદ્ધભાવરૂપ 

ધ્રુવ... બાહ્-અભ્યાંતર ચોવીશ પરરર્ગ્રહિા પરરત્યાગસ્વરૂપ હોવાથી... બાહ્ દસ પ્રકારિો 

પરરર્ગ્રહ અિે અભ્યાંતર ચૌદિો પરરર્ગ્રહ—એિા પરરત્યાગસ્વરૂપ (અથાાત્) સમસ્ત પ્રકારે 
અભાવ છે. એથી એિે નિર્ગ્રંથ કહેવામાાં આવે છે. વસ્તુ પોતે નિર્ગ્રંથ છે, એમ કહે છે. વસ્તુ.., 

દ્રવ્ય–વસ્તુ ચૈતન્યપદાથા એ નિર્ગ્રંથ છે. બાહ્ અિે અભ્યાંતર પરરર્ગ્રહિો સવાથા એમાાં અભાવ છે 

એથી એ નિર્ગ્રંથસ્વરૂપ છે. ર્ગ્રાંથ િામ ગાાંઠ. અભ્યાંતર િે બાહ્ પરરર્ગ્રહિી (ગાાંઠ) એિામાાં િથી. 
એવુાં જીવતત્ત્વ દૃનિમાાં લેવુાં એિે સમ્યગ્દશાિ કહે છે. એણે શુદ્ધ જીવ અસ્સ્તકાયિો સ્વીકાર 

કયો... દૃનિમાાં સ્વીકાર કયો ત્યારે આ જીવાસ્સ્તકાય છે એમ કહ્ુાંિે? એટલે પયાાયમાાં રાગરનહત 

દૃનિ એ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર મૂકી એટલે એિે, નિર્ગ્રંથસ્વરૂપ છે એવી પયાાય પણ નિર્ગ્રંથપયાાય 

પ્રગટ થઈ. નિર્ગ્રંથપયાાયમાાં આખુાં તત્ત્વ નિર્ગ્રંથ છે એમ અિુભવમાાં આવ્યુાં. સમજાણુાં?  

શુદ્ધજીવાસ્સ્તકાય એટલે પાછુાં અસાંખ્ય પ્રદેશ લીિા. શદુ્ધ ધ્રુવ અસાંખ્ય પ્રદેશ. એમાાં દસ 
પ્રકારિા બાહ્ અિે ચૌદ પ્રકારિા અભ્યાંતર (પરરર્ગ્રહ)... ક્ષેત્ર, મકાિ, ચાાંદી, સોિુાં, િિ, િાન્ય, 

દાસી, દાસ, કપડા અિે વાસણ એમ દસ પ્રકારિો બાહ્ પરરર્ગ્રહ છે. એ વસ્તુમાાં િથી, વસ્તુિી 

દૃનિ કરિારિે પણ િથી. એક નમથ્યાત્વ, ચાર કષાય અિે િવ િોકષાય એમ ચૌદ પ્રકારિો 
અભ્યાંતર પરરર્ગ્રહ છે. એ વસ્તુમાાં િથી, એિો અથા કે જે આ બિુાં પયાાયમાાં દેખાય એિે 

ઓળાંગીિે દ્રવ્યસ્વભાવિો અિુભવ કરે એિે આ બિા ભાવો વસ્તુમાાં િથી, તેમ એિી 

પયાાયમાાંય િથી. ઝીણુાં.. ઝીણુાં બહુ. વસ્તુ પોતે ચૈતન્ય ભગવાિ આત્મા વસ્તુ શુદ્ધભાવ 
ધ્રુવભાવ એમાાં ચોવીસ પ્રકારિો પરરર્ગ્રહ િથી. એવી દૃનિ જ્યારે દ્રવ્ય ઉપર (જાય કે) નિર્ગ્રંથ 
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દ્રવ્ય છે, એવી દૃનિ થઈ તો દૃનિ પણ નિર્ગ્રંથ છે. રાગ નવિાિી એ દૃનિ છે. તથેી તે દૃનિિા 
નવષયમાાં પણ ચોવીસ પરરર્ગ્રહ િથી, એમ એિી પયાાયમાાં પણ આ ચોવીસ પ્રકારિો પરરર્ગ્રહ 

િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? ત્યારે એણે ‘આત્મા છે’ એવો જાણ્યો, અિુભવ્યો અિે તે નિર્ગ્રંથરૂપે 
સ્વીકાયો, તો પયાાયમાાં નિર્ગ્રંથતા થઈ ત્યારે નિર્ગ્રંથ વસ્તુ છે એમ સ્વીકારી. કહો, આવુાં તત્ત્વ છે.  

िीरागो... ભગવાિ આત્મામાાં રાગ િથી. સકળ મોહ-રાગ-દ્વેષાત્મક... નમથ્યાત્વભાવ, 

રાગ-દ્વેષરૂપ ચૈતન્યિુાં કમા.. કમા.. અહીં ચૈતન્યિુાં કમા લીિુાં છે. ચેતિિો નવકારીભાવ—મોહ, 
રાગ, દયા-દાિ-વ્રત પરરણામ એ બિા ચૈતન્યિા કમાિો વસ્તુમાાં અભાવ (હોવા)િે લીિે, વસ્તુ– 

દ્રવ્ય છે એમાાં એિો અભાવ છે, તેથી તે વસ્તુિે િીરાગ કહેવામાાં આવે છે. અિે રાગ નવિાિી 

દૃનિએ આવા નિરાગતત્ત્વિો સ્વીકાર કયો ત્યારે તેિે પયાાયમાાં પણ નિરાગપણુાં પ્રગટ થયુાં. ત્યારે 
િમીિે રાગ હોતો જ િથી. દ્રવ્યમાાં રાગ હોતો િથી, ગુણમાાં હોતો િથી અિે નિરાગી પયાાયે 

નિરાગીિો સ્વીકાર કયો એ પયાાયમાાં પણ રાગ હોતો િથી. આહાહા! િીરાગ. ભાષા એમ 

લીિીિે ‘ચૈતન્યકમા’? ચૈતન્યિો આભાસ દેખાય એમાાં–નવકારમાાં, એિો તો સ્વરૂપમાાં અભાવ 
છે. તેથી દૃનિ જે છે એિા ધ્યેયમાાં તો અભાવ છે, પણ એિી પયાાયમાાં પણ એિો અભાવ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે ઝીણુાં. િીરાિો માગા છે આ તો.  

णिस्सल्लो... કેવો છે ભગવાિ? જેમાાં શલ્ય િથી. નિદાિ... રક્રયા કરીિે કાાંઈ ફળ 

ઇચ્છવુાં એ નિદાિ. માયા–કપટ, દાંભ િે કુરટલતા અિે નમથ્યાત્વ—એ ત્રણ શલ્યોિા અભાવિે 

લીિે વસ્તુ પોતે નિિઃશલ્ય છે... અિે નિિઃશલ્ય પરરણનત થાય એિે णिस्सल्लो આત્મા સ્વીકારમાાં 
આવે છે. જેિી પયાાયમાાં પણ નિ:શલ્યતા હોય, એ પયાાય દ્વારા ‘આ નિશલ્ય પૂણા છે’ એમ 

સ્વીકાર આવ્યો એટલે એિા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાયમાાં કાાંઈ શલ્ય છે િહીં. ચોથે ગુણસ્થાિથી નિિઃશલ્ય 

કીિો, લ્યો. આમ કીિો કે નિિઃશલ્યવ્રતી. કહ્ુાં છે િે? વ્રતિારી હોય એ નિિઃશલ્ય હોય. એિે 
સમ્યગ્દશાિ પ્રગટેલુાં હોય, શુદ્ધ આત્મા આિાંદિો સ્વીકાર થઈિે અિે એિે નિદાિ–રાગારદિા 

ફળિી ઇચ્છા િ હોય એવી દશા એિે પ્રગટ હોય. નિદાિ અિે માયા–કપટતા એવી એિે િ 
હોય, એવા જીવિે णिस्सल्लो–શલ્યરનહત, વ્રતીિે પયાાયમાાં નિિઃશલ્ય કહ્ા છે.  

અહીં તો સમ્યગ્દૃનિિે નિિઃશલ્ય કહ્ો છે. પાાંચમા ગુણસ્થાિમાાં, છઠ્ઠામાાં નવશેષ છે 

સ્વરૂપિુાં આિાંદિુાં ભાિ થઈિે નિ:શલ્યસ્વભાવિે સ્વીકારીિે નિિઃશલ્યદૃનિ થઈ, એવી નિિઃશલ્ય 
પરરણનત પણ થઈ થોડી, એિે અહીં નિિઃશલ્યવ્રતી કહેવામાાં આવે છે. અહીં તો નમથ્યાશ્રદ્ધા, 

નમથ્યાજ્ઞાિ, માયા આરદ પયાાય હોય અિે કહે કે અમે વ્રતી છીએ, અમે વ્રતિારી છીએ, 

મહાવ્રતિારી છીએ. નમથ્યાત્વભાવ છે, નમથ્યાત્વિુાં શલ્ય છે ત્યાાં, કહે છે. વસ્તુ નિિઃશલ્ય છે એિો 
સ્વીકાર થયો િથી એટલે રાગિો સ્વીકાર છે ત્યાાં. રાગ છે તે હુાં, એ આચરણ મારાં. એ ત્રણેય 

શલ્ય ભેગા છે એમાાં. વસ્તુ નિિઃશલ્ય છે એિા સ્વીકાર કરિારિી પરરણનત પણ નિિઃશલ્ય છે. 
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કહો, છોટાભાઈ! સમજાય છે આમાાં? કહે, આવુાં નચતળમાાં િ મળે અિે પિૂામાાં િ મળે. 
આહાહા! આત્મામાાં છે આ. નિિઃશલ્ય છે. ત્રણ શલ્યિા અભાવિે લીિે નિિઃશલ્ય છે.  

શુદ્ધ નિશ્ચયિયથી... વસ્તુિા મૂળ સ્વભાવથી જોઈએ તો, એમ. શુદ્ધ જીવાસ્સ્તકાયિે... 
શુદ્ધ જીવાસ્સ્તકાય... દ્રવ્યકમા, ભાવકમા અિે િોકમાિો અભાવ હોવાિે લીિે સવાદોષનવમુક્ત 

છે... શુદ્ધ જીવ-અસ્સ્તકાય ભગવાિ પૂણા અસાંખ્ય પ્રદેશી, અિાંત ગુણિુાં એકરૂપ એવો 

જીવાસ્સ્તકાય એટલે એવો શુદ્ધભાવ, એમાાં દ્રવ્યકમા િથી (અિે) ભાવકમા િે િોકમાિો અભાવ 
હોવાથી સવાદોષનવમુક્ત છે. આહાહા! પરરણનતમાાં સવા દોષરનહત પરરણનત થાય એિે આ સવા 

દોષરનહત છે એવો સ્વીકાર થાય. સમજાણુાં? શુદ્ધજીવાસ્સ્તકાય ભગવાિ આત્મા પૂણા ધ્રુવસ્વરૂપ 

એિે દ્રવ્યકમા–જડ, ભાવકમા–નવકારી પરરણામ, િોકમા–વાણી, શરીર આરદિો અભાવ હોવાિે 
લીિે સવાદોષનવમુક્ત છે. એિો અથા એવો કે સમ્યગ્દૃનિ–સાચી દૃનિ સવાદોષરનહત એવા દ્રવ્યિે 

સ્વીકારે છે, તો એિી પયાાયમાાં પણ સવાદોષરનહત જ દશા થઈ. એક અાંશે પણ સદોષવાળી દૃનિ 

છે િહીં હવે. એિે દૃનિમાાં દોષ જ િથી. દૃનિિા નવષયમાાં િથી, તો દૃનિિી વતામાિ પયાાયમાાં 
પણ દોષ સ્બલકુલ િથી. આહાહા! ભારે! 

વ્યવહારથી મુક્ત છે. વળી કહે કે રાગિી પરરણનત પોતામાાં છે એમ જ્ઞાિ જાણે છે. શુાં 
કહ્ુાં? સવાદોષમુક્ત છે, વસ્તુ–પદાથા સવાદોષમુક્ત છે અિે દૃનિ થઈ, જ્ઞાિ થયુાં અિે અાંશે 

નસ્થરતા થઈ એ પણ સવાદોષરનહત જ છે. ત્યારે એિો અથા થયો કે સમ્યગ્દૃનિ—જ્ઞાિી— 

સવાદોષરનહત ચીજિો સ્વીકાર કરિાર—એિી પયાાયમાાં પણ સવાદોષરનહતપણુાં છે. કહો, 
સમજાણુાં? વ્યવહાર એ દોષ છે. દ્રવ્ય તો દોષથી મુક્ત છે, પયાાય પણ દોષથી મુક્ત છે. ભારે 

અટપટી વાત બિી! વ્યવહાર પાળે, વ્યવહાર કરે... ‘કરે’ એ તો વ્યવહારિયિા કથિ છે. એ 

પ્રમાણે માિે તો નમથ્યાચારરત્ર િથી? વ્યવહારિય એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યિે ભેળવીિે, કારણ-કાયા 
ભેળવીિે, ભાવિે ભેળવીિે વાત કરે છે. ભારે વાત. આહાહા! કથિ આવે વ્યવહારિુાં. કથિ, 

પણ વ્યવહારિુાં કથિ અન્યથા છે. પાળે એમ કહે, તો (કહે કે) િા, પણ હોય છે બસ એટલુાં. 
વ્યવહાર િે નિશ્ચયિા ઝઘડા છે િે મોટા.  

અહીં તો કહે છે, सयलदोषणिम्मकु्को... ભગવાિ આત્મા સ્બલકુલ–અાંશે (પણ) દોષ એ 

વાતથી રનહત છે. સ્બલકુલ વસ્તુમાાં દોષ છે િહીં. એિો અથા કે નિદોષ દૃનિ–સમ્યગ્દશાિ, 
સમ્યગ્જ્ઞાિમાાં આવો સવાદોષરનહત સ્વીકાર થયો, તો એિી પયાાય પણ દોષરનહત જ પયાાય છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? દોષ રહી ગયા દૂર. જાણવામાાં આવી જાય એ વસ્તુ જુદી. એ તો છ દ્રવ્ય 
જાણવામાાં આવે છે િે? આવી જાય. ઓહોહો! શુદ્ધભાવ અનિકાર.  

હવે કહે છે કે णिक्कामो... શુદ્ધ નિશ્ચયિયથી જુઓ તો નિજ પરમ તત્ત્વિી પણ વાાંછા 

િથી. આવો છુાં એવી વાાંછા પણ વસ્તુમાાં િથી. નિજ પરમ તત્ત્વિી પણ, એમ. વસ્તુ એવી છે 
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પોતે કે હુાં પોતાિે વાાંછુાં, આ તત્ત્વ આવુાં હોય એમ વાાંછુાં—એવુાં સ્વરૂપમાાં િથી. એ દૃનિવાંતિે 
પણ ‘આ તત્ત્વિે વાાંછુાં’ એવી ઇચ્છા િથી. નિજ પરમતત્ત્વ હોં. ભગવાિિુાં તત્ત્વ એિી પાસે 

રહ્ુાં. પોતાિુાં એ પરમતત્ત્વ પૂણાાિાંદસ્વરૂપ ધ્રુવ એ અહીં શુદ્ધભાવ, શુદ્ધજીવાસ્સ્તકાય છે. એિી 

ઇચ્છા વસ્તુમાાં ક્યાાં છે? તો વસ્તુિી દૃનિ અિે જ્ઞાિ થયુાં એિે પણ તત્ત્વિી ઇચ્છા ક્યાાં રહી 
હવે? એ તત્ત્વ તો પ્રાપ્ત થયુાં. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શુદ્ધજીવાસ્સ્તકાય એવો જે શુદ્ધભાવ એિે એિી ઇચ્છા િથી, એમ કહે છે. પણ એિે 
એિી ઇચ્છા શુાં હોય? પરમતત્ત્વિે પરમતત્ત્વિી ઇચ્છા િથી. છે એિે વળી ઇચ્છા શુાં? છે. એવો 

સ્વીકાર થયો દૃનિમાાં, એિે પરમતત્ત્વિી ઇચ્છા ક્યાાં રહી? આવો માગા છે. લોકોએ બાહ્ 

વ્યવહારમાાં એવો ગૂાંચવી િાખ્યો કે જેમાાં એકલુાં નમથ્યા અસ્ભપ્રાયિુાં પોષણ થાય અિે માિે કે 
આપણે કાંઈક િમા કરીએ છીએ. આ રાગિી રક્રયા, આ રક્રયા જેમાાં છે િહીં એમ કહેવુાં છે. આ 

પાળુાં એવુાં વસ્તુમાાં ક્યાાં છે? એ ઇચ્છાઓ કે આ કરાં, આ પાળુાં, આ.. આ.. એમાાં ગૂાંચવી માયો 
છે. એ તો નમથ્યાત્વિુાં પોષણ છે. આહાહા!  

કિ સહિ કરવા પડે અથવા અિશિારદક તપસ્યા કરી જુઓ, વ્રતારદક કરી તો જુઓ! 

કેટલુાં એમાાં સહિ કરવાિુાં છે? કહે છે, એ વસ્તુ જ ખોટી છે. વસ્તુમાાં ઇચ્છાય િથી અિે સહિ 
કરવુાં એવો ખેદ પણ િથી. વસ્તુિી ઇચ્છા... વસ્તુ વસ્તુિી ઇચ્છા કરે? વસ્તુ નિજ પરમતત્ત્વ એ 

પરમતત્ત્વિી ઇચ્છા કરે? ત્યારે દૃનિમાાં પ્રાપ્ત તત્ત્વ એ કોિી કરે? આ તત્ત્વ મિે પ્રાપ્ત થાઓ.. 

પ્રાપ્ત થાઓ.. એવી ઇચ્છા હોય? ન્યાય તૂટી જાય ન્યાય સત્ય. શુદ્ધનિશ્ચયથી... એમ છે િે? 
શુદ્ધનિશ્ચયિયથી... ત્યારે કહે, ભઈ નિશ્ચયિયથી પણ વસ્તુ આવી હશે? કેમ પોપટભાઈ? ........ 
પણ આ વસ્તુ જ એવી છે.  

જે પરમતત્ત્વ છે એિે હુાં ઇચ્છુાં, એવુાં વસ્તુમાાં ક્યાાં છે? એમ દૃનિપ્રાપ્તિ ે નિજ 

પરમતત્ત્વિી વાાંછા િથી એવુાં પરરણનતમાાં આવ્યુાં, ઇચ્છા િથી એવી વીતરાગી પરરણનત થઈ, 

એમાાં આ નિજતત્ત્વિી ઇચ્છા િથી એમ નિજતત્ત્વિુાં ભાિ આવ્યુાં. એ પરરણનતમાાં પણ ઇચ્છા કે  
નિજતત્ત્વિે પ્રાપ્ત કરાં એવુાં છે િહીં. આહાહા! પરરણનત હોય તો સ્વીકાયું કહેવાય, એમ. કે 

એિા નવિા? આ છે, પણ ‘આ છે’ એ જાણ્યા નવિા શી રીતે સ્વીકાયું? ‘આ છે’ એ આાંિળી 

દોડે માન્યુાં, એ માન્યુાં છે ક્યાાં? જાણ્યા નવિાિી શ્રદ્ધા સસલાિા શીંગડા જેવી છે. કીિુાંિે ૧૭-૧૮ 
ગાથામાાં? વસ્તુ જ્યાાં જ્ઞાિમાાં આવી િથી કે આ ચીજ આવી છે, એ નવિા એિો સ્વીકાર ક્યાાંથી 

આવ્યો? આ વસ્તુ જ એવી છે કે જેિે ઇચ્છા િથી પોતાિા તત્ત્વિે પામવાિી—એવુાં એ તત્ત્વ છે. 

એવી પરરણનતમાાં એ જ પ્રકારિી પરરણનત થયા નવિા, આ તત્ત્વ િ ેતત્ત્વિી ઇચ્છા િથી એમ 
કેમ બેસે એિે? સમજાણુાં કાાંઈ? અહીં તો ઇચ્છામાત્ર દોષ છે અિે વસ્તુમાાં િથી અિે એિી 
સમરકતીિી ભાવિામાાં પણ િથી, એમ. આહાહા!  
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નિષ્કામ છે... એ વસ્તુ નિષ્કામ છે, એમ એિી પરરણનત પણ નિષ્કામ છે. આહાહા! આવુાં 
પરરણમવુાં એ તો પરરણમિ ચાલે છે, હવે આવુાં પરરણમવુાં એવુાં પણ ત્યાાં ક્યાાં છે? નિજતત્ત્વ 

અખાંડ ધ્રુવ શુદ્ધ એવુાં જ્યાાં ભાિ થયુાં, પ્રતીત િે જ્ઞાિ થયુાં, હવે એ પ્રતીતમાાં તો આવ્યુાં છે કે આ 

દ્રવ્ય પરરણમે છે, પરરણમે છે (એમાાં) પરરણમવુાં એ પણ ક્યાાં છે હવે? સમજાણુાં કાાંઈ? જેમ 
નિજતત્ત્વમાાં ઇચ્છા િથી, એમ એિા પરરણમિ કરિારિે પરરણમવાિી ઇચ્છા િથી. પરરણમિ 

વહે છે, પરરણમે છે એિે પરરણમવુાં ક્યાાં આવ્યુાં? એમ કહે છે. સૂક્ષ્મ વાત કીિી. પણ પોતે સૂક્ષ્મ 

છે િે! આહાહા! શુદ્ધ નિશ્ચયિયથી નિષ્કામ છે. એમ ભાષા છે િે? આચાયાિુાં હૃદય કેવુાં છે!  
વસ્તુ નિષ્કામ... નિષ્કામ પરરણનતમાાં નિષ્કામિો સ્વીકાર થયો, (તો એ) પરરણનત પણ નિષ્કામ 

છે. આહાહા! આવી શૈલીિુાં કથિ નિર્ગ્રંથ સાંતોએ કયું છે. બાકી શ્વેતામ્બરમાાં આ વાત હોઈ શકે 
જ િહીં. એ તો વસ્તુ િે વસ્તુિી િારા આવી.  

વસ્તુિે વસ્તુિી ઇચ્છા િથી એમ કહે છે, એમ વસ્તુિા સ્વીકારિારિે પરરણમિિી 

ઇચ્છા િથી. પરમભાવિે પરમભાવિી ઇચ્છા િથી, એમ પરમભાવ સ્વીકારિે પરરણનતિી 
ઇચ્છા િથી. ઇચ્છા છે જ ક્યાાં? પછી ‘િથી’ એમ અહીં તો કહેવુાં છે. ઇચ્છામાત્ર નવકાર છે એ 

તો સ્વરૂપમાાં િથી (અિે) પરરણનતમાાંય િથી એમ કહે છે. તો આ દ્રવ્ય દ્રવ્યિે ઇચ્છે િહીં તો  

પરરણનત પરરણનતિે ઇચ્છે િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! આ તો એકલુાં માખણ છે. 
વસ્તુનસ્થનત–વસ્તુિુાં સ્વરૂપ એવુાં છે. એ કાાંઈ ..... નિશ્ચયથી આવુાં હોય િે વ્યવહારથી આવુાં 

હોય.... ઓલામાાં િથી લખ્યુાં? મોક્ષમાગાપ્રકાશમાાં લખ્યુાં છેિે? નિશ્ચયથી આત્મા આવો, 

વ્યવહારથી આવો. ભઈ, આત્મા તો છે એવો છે. િથી લખ્યુાં? નિશ્ચયથી આવો છે, વ્યવહારથી 
આવો છે. એટલે શુાં? નિશ્ચયથી રાગરનહત છે અિે વ્યવહારથી રાગસનહત છે—એમ છે? 

નિશ્ચયથી દ્રવ્ય–વસ્તુ જે છે એ ઇચ્છા નવિાિી–દોષ નવિાિી ચીજ છે એ એમ જ છે. વ્યવહારથી 

એમ જાણે કે રાગારદિુાં પરરણમિ છે. એ તો જાણે કે આ છે, એટલુાં બસ. ૪૭ િયમાાં આવે છે 

િે? જ્ઞાિિી, દૃનિિી અપેક્ષાએ. આહાહા! 

પરરણમિ રાગિુાં છે પયાાયમાાં હોં. ખરેખર તો અશદુ્ધ પરરણમિ જ એિામાાં િથી, 
દૃનિથી જુએ તો. દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એવુાં પરરણમિ શુદ્ધિુાં થયુાં એટલે અશુદ્ધ પરરણમિ રહ્ુાં ક્યાાં 

ત્યાાં? એ પરરણમિ તો પરમાાં ગયુાં, પોતામાાં િહીં. કારણ કે નવકલ્પ સનહત સ્વીકાર કરવો એ 

પણ નમથ્યાત્વ છે ભાઈ! આહા! વ્યવહાર સનહત છે આત્મા, એમ સ્વીકારવો એ નમથ્યાત્વ છે. 
નત્રકાળ નવકાર દોષ સનહત છે જીવ (એવી માન્યતા)િો અથા થયો કે એ નમથ્યાત્વભાવ છે. વસ્તુ 

દોષરનહત છે. દોષસનહત... િીરાગીતત્ત્વ છે એિે રાગવાળુાં માન્યુાં એટલે કે આસ્રવતત્ત્વવાળુાં આ 
જીવતત્ત્વ, એમ (માન્યુાં), એ તો નમથ્યાભ્રમ છે.  
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શુદ્ધ નિશ્ચયથી–નિશ્ચયિયથી નિજ પરમતત્ત્વ ભગવાિ પૂણાસ્વરૂપ એિી પણ એિે 
વાાંછા િથી. એિી પણ એિે વાાંછા િથી. જુઓ! છે એિે વાાંછા શુાં હોય? એમ સ્વીકાર થયો જ્યાાં 

પરમતત્ત્વિો, સ્વીકાર થયો પછી પરરણનત છે એ પરરણનતિી ઇચ્છા પણ ક્યાાં છે? એમ કહેવા 

માગે છે હોં. આહા! પરરણમવુાં તો એિુાં સ્વરૂપ જ છે. દ્રવ્ય ઇચ્છા નવિાિુાં છ ેએવુાં જે ભાિ થયુાં 
તો પરરણમિ.. પરરણમિ.. નિરાંતર વહે જ છે. જેમ આ નિરાંતર દ્રવ્ય છે તો દ્રવ્યિે દ્રવ્યિી ઇચ્છા 

િથી. તો પરરણમિ નિરાંતર વહે જ છે પછી પરરણમિિે પરરણમિિી ઇચ્છા ક્યાાંથી (હોય)? 
ઇચ્છાથી તો મુક્ત જ છે પરરણનત િે દ્રવ્ય.  

નિજ પરમ તત્ત્વિી પણ વાાંછા િથી, એમ. બીજી વાાંછા શાિી હોય? વાાંછા વસ્તુમાાં પણ 

ક્યાાં છે? અિે પરરણનતમાાં પણ વાાંછા િથી. અજ્ઞાિીિે ઇચ્છા છે. અજ્ઞાિીિે ઇચ્છા હોય કે આમ 
થાઓ... આમ થાઓ. થાય છે એિ ે‘થાઓ’ એિો અથા શુાં? કાાંનતભાઈ! એવુાં ઝીણુાં છે. સાિારણ 

માણસિે અાંદર એવુાં લાગે. અધ્યાત્મિો નિશ્ચય ચાલ્યુાં છે હમણાાં, એમ લખ્યુાં છે. ...... એકાાંત 

થઈ ગયુાં છે, એમ આહાહા! ભાઈ! આવુાં સમ્યક્ એકાાંત સ્વીકાયાા નવિા એિે રાગ િે પયાાયિુાં 
અિેકાાંત જ્ઞાિ સાચુાં થાય જ િહીં. ભગવાિ આત્મા નિર્ગ્રંથ, િીરાગ, નિિઃશલ્ય, સવાદોષરનહત, 

નિષ્કામ છે. આહાહા! ક્રમ પણ ગોઠવ્યો છે િે જુઓ! સવાદોષરનહત જ છે. છ ે એિે સવાદોષ 

રનહત થાઉં એવુાં ક્યાાં આવ્યુાં? અથવા નિદોષ પૂણાસ્વરૂપ છે, છે હવે નિદોષ પૂણા સ્વરૂપ થાઉં એ 
ક્યાાં રહયુાં? ‘એવો માગા વીતરાગિો, ભાખ્યો શ્રી ભગવાિ...’ એવો માગા છે િે. એવો માગા 

શુાં.....? એ તો પછી કીિુાં. પહેલો માગા કહ્ો. ‘એવો માગા વીતરાગિો.. એવો માગા વીતરાગિો..’ 
ભાષા તો આવી છે. આહાહા!  

 નિશ્ચયિયથી પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત પરદ્રવ્યપરરણનતિો અભાવ હોવાિે લીિે... 

લ્યો, ઠીક! વસ્તુ.. વસ્તુથી જુઓ તો વસ્તુ પોતે, પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત રાગારદ પરદ્રવ્યપરરણનતિો 
અભાવ છે એમાાં. એથી નિિઃક્રોિ છે... નિશ્ચયિયથી વસ્તુ શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ, શુદ્ધ જીવાસ્સ્તકાય 

એમાાં શુભ િે અશુભ સમસ્ત પરદ્રવ્યપરરણનતિો અભાવ હોવાિે લીિે નિિઃક્રોિ છે. આહા! 

(શુભાશુભ) પરરણમે તો ક્રોિ છે એમ એિો અથા થયો. સ્વભાવથી નવરદ્ધ છેિે? એમ. 
શુભાશુભ પરરણમિ કરે તો ક્રોિ છે, સ્વભાવથી નવરદ્ધ છે. સ્વભાવથી નવરદ્ધ નવભાવરૂપે 

પરરણમે તો, કહે છે, ક્રોિ છે. િાખ્યુાં, થોડુાં િાખ્યુાં. અહીં કહે છે, નિિઃક્રોિ છે. શુભાશુભ 

પરરણનતિો અભાવ છે તેથી નિિઃક્રોિ છે, લ્યો. પરદ્રવ્યપરરણનતિો અભાવ (હોય) એવી વસ્તુ છે, 
દૃનિ િે જ્ઞાિમાાં પરરણમી ગયુાં, એ પરરણમિમાાં પણ પરદ્રવ્યિી પરરણનતિો અભાવ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

આવુાં બિુાં મુાંબઈમાાં િ ચાલે ન્યાાં. ઝીણુાં પડે. પણ આવી વાત તો અહીંયા ચાલે હળવે- 

હળવે. હળવે-હળવે થોડુાં થોડુાં ચાલે છે. હા, હા, અનગયારમી... છઠ્ઠી િે અનગયાર બેય ચાલી. .... 
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એકેકમાાં એકેક બોલે..... એકેક બોલે... કેટલા બોલ છે? આઠ છે, િહીં? પહેલામાાં િવ હતા. 
૪૩માાં િવ હતા િે ૪૪માાં આઠ છે. ઓહોહો! ભગવાિ આત્મા વસ્તુ તરીકે નિિઃક્રોિ છે કેમ કે 

શુભ-અશુભ પરરણનત–અવસ્થા એિો એમાાં અભાવ છે. જો શુભ-અશુભ પરરણનત થાય તો તો 

સ્વભાવ પ્રત્યેથી નવરદ્ધભાવ થયો, ક્રોિ થયો. જેિે રાગિો પ્રેમ છે, એિે સ્વભાવ પ્રત્યે ક્રોિ 
થયો. રાગિી પરરણનતિો જેિે પ્રેમ છે, વ્યવહાર પરરણનત–રાગિી વ્યવહાર પરરણનત એિો જેિે 

પ્રેમ છે, એિે સ્વભાવ પ્રત્યે દ્વેષ છે. દ્વેષ કહો કે ક્રોિ કહો. દ્વેષિા બે ભાગ—ક્રોિ િે માિ. 
રાગિા બે ભાગ—માયા િે લોભ. ચાર હૈ િ?  

ઓહોહો! સૂક્ષ્મ િાખે છે હોં આમાાં. નિિઃક્રોિ છે. શુદ્ધ પરરણનત જ છે હવે, એમ. વસ્તુ 

જેિી નિિઃક્રોિ છે, એમ એિા સ્વીકારિે પણ શુદ્ધ પરરણનત જ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? રકતિા સૂક્ષ્મ 
હૈ ભૈયા! સુિા હી િહીં આટલા વરસ.... છકાય શીખો, છકાયિી દયા પાળો. છકાયિી દયા 

પાળો એ ભાવ નમથ્યાત્વ છે. પરકી દયા પાલો. આહાહા! ઓલે ટીકા કરી છે િે? સાાંભળ્ુાંિે? 

ભગવાિે યજ્ઞિો નવરોિ કયો હતો. ઓલો કહે, નવરોિ-સ્બરોિ કાાંઈ કયો િહોતો. એણે તો 
વીતરાગ..... ...દાસ કહે કે િહીં, આ બિા ઉપદેશ, વ્યાખ્યાિો કરે એમાાં તમે મશ્કરી ઉડાડો છો. 

એવો વ્યસ્ક્તગત ઉપદેશ હતો ભગવાિ પાસે? આ યજ્ઞ કરે તેમાાં..... એ તો ઉપદેશ જે ચાલ્યો 

હતો તે ચાલતો હતો, તેમાાંથી એિી યોગ્યતાએ ... વણાિ કરી દીિુાં. આકરાં કામ. બિે એમ જ 
બોલે. યજ્ઞિી બહુ નહાંસા થતી, ભગવાિે એમ કે.... શ્રીમદ માાં એક ઠેકાણે આવે છે 
ઉપદેશછાયામાાં. જેમિા હૃદયમાાં દયા, અનહાંસાિી ગાંિ િથી.... એકેનન્દ્રયિે પણ જીવ મિાવીિે.... 

નિશ્ચયિયથી સદા પરમ સમરસીભાવસ્વરૂપ હોવાિ ેલીિે નિમાાિ છે... લ્યો, માિિી 

વ્યાખ્યા કરે છે. આહાહા! નિશ્ચયથી ભગવાિ આત્મા સદા... નત્રકાળ છે િે? પરમ 

સમરસીભાવસ્વરૂપ... એ તો પરમવીતરાગસ્વરૂપ પોતે નત્રકાળ છે. આહાહા! એિે લીિે નિમાાિ 
છે. એિો અથા એ થયો કે પરમ સમરસીભાવરૂપ પરરણનતમાાં સદા પરમરસીભાવિો જ્યાાં 

સ્વીકાર થયો એટલે પયાાયમાાં નિમાાિતા (આવી). આહાહા! નિશ્ચયિયથી સદા પરમ 

સમરસીભાવ–વીતરાગભાવ... પરમ સમરસીભાવસ્વરૂપ નત્રકાળ ધ્રુવ... આ કારણે 
પરમસમરસી.... ત્યાાં માિ કેવુાં? કહે છે. એ જ નિમાાિ છે. એવા નિમાાિ સ્વભાવ 

પરમસમરસીભાવ એિો જ્યાાં સ્વીકાર (થયો), એિી પરરણનતમાાં પણ સમરસભાવ આવ્યો છે. 

એ સમરસભાવમાાં માિ કેવા? કહે છે. નિમાાિદશા છે. આહાહા! એક-એક બોલે આત્માિે 
ઉપાડ્યો છે આખો. શુદ્ધભાવ અનિકાર છે િે?  

શ્રોતા : નસદ્ધમાાં સીિો ચાલ્યો જાય એવા...  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નસદ્ધ જ છે, એમાાં ચાલ્યો ક્યાાં જાય? નસદ્ધસ્વરૂપ છે. પરમસમરસી, 

કીિુાંિે? એિો જ્યાાં સ્વીકાર થયો, નસદ્ધરૂપિી પરરણનત ચાલુ જ છે એમિે એમ. એ પૂણા થઈ 
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જશે. આહાહા! એ ક્યાાં? એ પરરણનત તો ચાલુ જ છ.ે નસદ્ધસ્વરૂપી જ આત્મા છે નત્રકાળ. એમ 
જ્યાાં પરરણમિમાાં નસદ્ધપણાિો સ્વીકાર આવ્યો, એ પણ નસદ્ધિા અાંશિી પરરણનત થઈ. નસદ્ધિા 

અાંશિી પરરણનતએ આખા આત્માિે નસદ્ધ સ્વીકાયો. એ પરરણનત એમિે એમ ચાલતી આવે છે, 

પૂરી થઈ જશે (પછી) એમિે એમ અિાંત કાળ રહેશે. દ્રવ્ય છે ત્યાાં રહેશે. આહાહા! કિુભાઈ! 
આવો માગા છે આ. લોકોએ બહારથી ..... આમ કરવુાં, વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવા, આમ દયા 

પાળવી, જોઈિે ચાલવુાં—એમાાં િમા મિાવી લીિો બિો. આવે, એ તો વ્યવહારિો રાગ છે. ટકેલો 

હોય એિી કેવી રક્રયા હોય એ બતાવે છે. આ તો કતાા થઈિે સ્વામી થઈિે કરે. વસ્તુિો સ્વભાવ 
જ જેિે ખબર િથી, પરરણનતિી એિે ખબર િથી. અશુદ્ધ પરરણનત થાય છે એિે આ ‘િમા થાય 
છે’ એમ માિે એિી પણ એિે ખબર િથી. આહાહા! 

ઝેર કરતાાં કરતાાં... ઝેર એિામાાં િથી એિે કરતાાં કરતાાં એ થાય? અશુદ્ધતા દ્રવ્યમાાં 

િથી. એ અશુદ્ધતા કરતાાં કરતાાં દ્રવ્યિી શુનદ્ધ પ્રગટે (એવુાં) ઘણુાં ચાલ્યુાં છે. આ તો જેિે મુસ્ક્તિા 

પ્રયાણ કરવા હોય, એિે આવો દ્રવ્યસ્વભાવ બેસે—એિે માટે આ બિી વાત છે. બાંિિિા 
પરરણામમાાં પડ્યો છે એ તો પડ્યો જ છ ે હવે. અહીં તો કહે છે કે બદ્ધવાળો સ્વીકારવુાં એ 

નમથ્યાત્વ છે. વ્યવહારે છે, એ વ્યવહારિો સ્વીકાર નમથ્યાત્વ છે. આહાહા! ‘અસાંખ્યાત પ્રમાણ 

લોકવ્યવહાર નમથ્યાત્વભાવ ઉકત હૈ’ આવે છે િે? આત્મા કમા સનહત છે એ માન્યતા જ 
નમથ્યાત્વ છે. લે! એ કમારનહત છે, રાગરનહત છે, પૂણાાિાંદ છે—એિો સ્વીકાર તે સમ્યક્ છે. 
છેલ્લો નિમાદ. નિમાાિ િે નિમાદ, જરીક ભેદ પાડ્યો છે માિ િે મદ વચ્ચે.  

નિશ્ચયિયથી... સમસ્ત પ્રકારે–નિિઃશેષપણે અાંતમુાખ હોવાિે લીિે... વસ્તુ અાંતમુાખ છે. 

આહાહા! વસ્તુ અાંતમુાખ છે એમ કહે છે. નિશ્ચયથી નિિઃશેષપણે અાંતમુાખ હોવાિે લીિે... વસ્તુ 

નિમાદ છે. બનહમુાખિો ભાવ એ મદવાળો છે. એ હુાં નિિઃશેષપણે અાંતમુાખ હોવાિે લીિે વસ્તુ 
પોતે નિમાદ છે. વસ્તુ ધ્રુવ અાંતમુાખ છે તે નિમાદ છે. એ અાંતમુાખિી દૃનિ થતાાં પરરણનત પણ 

નિમાદ છે. વસ્તુ નિમાદ છે. નિમાદ છે કેમકે અાંતમુાખ છે. બનહમુાખ હોય.... મદ જેિામાાં િથી એમ 

માન્યુાં–સ્વીકાર કયો. નિશ્ચયથી–સાચી દૃનિથી સત્ય એવુાં છે કે નિિઃશેષપણે–સમસ્ત પ્રકારે 
અાંતમુાખ હોવાિે લીિે નિમાદ છે. અિે જેિો સ્વીકાર કરિાર પણ, અાંતમુાખિા સ્વીકારિી 

પરરણનત અાંતમુાખથી થઈ છે (તેથી) એ પણ નિમાદ છે. એિે વ્યવહારિો મદ િથી. આ વ્યવહાર 

મારો છે એવુાં (િથી), અાંતમુાખિો જ સ્વીકાર છે. બનહમુાખિો સ્વીકાર, િમીિે બનહમુાખિા 
પરરણામિો સ્વીકાર જ િથી એમ કહે છે. આહાહા!  

ઉક્ત પ્રકારિુાં... આ આટલા બોલે કહ્ુાં એ આઠ બોલવાળુાં... ઉક્ત પ્રકારિુાં (ઉપર કહેલા 
પ્રકારિુાં), નવશુદ્ધ સહજનસદ્ધ... જુઓ! નવશુદ્ધ શબ્દ આવ્યો. એ દ્રવ્યિે લાગુ પડે છે. કોઈ ઠેકાણે 

શુભપરરણામિે લાગુ પડે, કોઈ ઠેકાણે શુદ્ધપયાાયિે લાગુ પડે, અહીં દ્રવ્યિે લાગુ પડે છે. પહેલા 
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આવી ગયુાં છે કાલ. નવશુદ્ધ સહજનસદ્ધ... ભગવાિ આત્મા નવશેષે શુદ્ધ છે. આ શુદ્ધભાવ જે છે 
એિે અહીં નવશુદ્ધભાવ કીિો છે પહેલા પાઠમાાં. અનિકાર શુદ્ધભાવ છે િે? એિે અહીં નવશુદ્ધ 

કીિો છે. સહજનસદ્ધ–સ્વભાનવક નસદ્ધ છે વસ્તુ. નિત્ય-નિરાવરણ છે. એ વસ્તુ તો નત્રકાળ 
નિરાવરણ જ છે. 

નિજ કારણસમયસારિુાં... આવો જે નિજ કારણસમયસાર ધ્રુવસ્વરૂપ એ ઉપાદેય છે, એ 

જ આદરણીય છે, બાકી કાાંઈ આદરણીય છે િહીં. આહાહા! ઓલા િવ તત્ત્વમાાં કહે છે િે? 
સાંવર ઉપાદેય છે, નિજારા નહતકર છે, લ્યો મોક્ષ... એ તો એવી પયાાય થાય છે. ઉત્પાદિી 

અપેક્ષાએ.... ઓલાિે વ્યય.... સહજનસદ્ધ નિત્ય-નિરાવરણ નિજ કારણસમયસારિુાં સ્વરૂપ 

ઉપાદેય છે. લ્યો, ઓલામાાં એ આવ્યુાં હતુાંિે? આવો આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે. ૪૩ ગાથાિી 
ટીકા પૂરી કરતાાં. નિભાય છ ેિે આવો છે, બિુાં કીિુાંિે? આવો આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે એમ 

હતુાં. અહીં એ કહ્ુાં કે આવો નિજ કારણસમયસાર સ્વરૂપ તે ઉપાદેય છે. દૃનિ અિે જ્ઞાિિી 
પયાાયમાાં આિો આદર જોઈએ.  

એ રીતે (આચાયાદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચાંદ્રસૂરરએ (શ્રી પ્રવચિસારિી ટીકામાાં ૮મા શ્લોક 
દ્વારા) કહ્ુાં છે કે :– 

इत्यचेु्छदात्परपणरितेेः कततकृमाणृदभदे- 

 भ्राणिध्वसंादणप च सणुचराल्लब्धशदु्धात्मतत्त्वेः। 

 सणिन्मात्र ेमहणस णिशद ेमणूछतृश्चतेनोङय ं

 स्थास्यत्यदु्यत्सहजमणहमा सिदृा मकु्त एि।। 

લ્યો! મુક્ત જ છે. પ્રવચિસારિી વાત છે. ઓલો શ્લોકમાાં ‘મુક્ત છે’ એમ આવે છે િે 
સમયસારમાાં?  

એ રીતે પરપરરણનતિા ઉચ્છેદ દ્વારા (અથાાત્ પરદ્રવ્યરૂપ પરરણમિિા િાશ દ્વારા)... 

નવકારિો વ્યય દ્વારા તેમ જ કતાા, કમા વગેરે ભેદો હોવાિી જે ભ્રાાંનત... ભેદ જ િથી જેમાાં–

પયાાયમાાં કતાા િે કમા. એવી જે ભ્રમણા તેિા પણ િાશ દ્વારા આખરે જેણે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વિે 
ઉપલબ્િ કયું છે, લ્યો. રાગરનહત અિે ભેદરનહત, એમ. અભેદતત્ત્વ જે આત્મા એિે જેણે પ્રાપ્ત 

કયું—એવો આ આત્મા, ચૈતન્યમાત્રરૂપ નવશદ (નિમાળ) તેજમાાં લીિ રહ્ો થકો... ચૈતન્યમાત્ર 

નિમાળ ચીજમાાં લીિ–અાંતમુાખ પોતાિા સહજ (સ્વાભાનવક) મનહમાિા પ્રકાશમાિપણે સવાદા 
મુક્ત જ રહેશે. વસ્તુ તો મકુ્ત છે, પરરણનત પણ મુક્ત જ રહેશે હવે. પોતાિી નિમાળ પરરણનત 

થઈ, મુક્તિો આશ્રય લઈિે મુક્ત પયાાય થઈ, સદાય મુક્ત જ રહેશે. એિે પછી પરરભ્રમણિા 
અવતાર હશે િહીં. આહાહા! ટીકાકાર કહેશે કળશ. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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આ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર, ૬૯મો કળશ છે. પાિુું ૯૬. 

ज्ञानज्योततिःप्रहतदुतितध्वान्तसघंातकात्मा 
तनत्यानन्दाद्यतलुमतहमा सर्वदा मतूत वमकु्तिः । 

स्वतिन्नचु्चिैतर्चलतया जातशीलस्य मलंू 

यस्त ंर्न्द ेभर्भयहिं मोक्षलक्ष्मीशमीशम ् ।।६९।। 

આ શુદ્ધભાવિો અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે ધ્રવુ નિત્ય જ્ઞાયકભાવ એિે અહીંયા વુંદિ કરે છે. 

કેવો છે એ ભાવ ? શ્લોકાર્થ : જેણે જ્ઞાિજ્યોનિ વડે પાપરૂપી અુંિકારસમૂહિો િાશ કયો છે... 
એટલે કે વસ્િુિા સ્વરૂપમાું પાપ િે પુણ્ય છે િહીં. વસ્િુ ધ્રુવ ચૈિન્ય કારણપરમાત્મા એવો જે 

આત્મા, એમાું પુણ્ય-પાપ સુંસારિો ભાવ િર્ી અર્વા એિો આશ્રય કયે એિે સુંસારિો િાશ 

ર્ઈ જાય છે. એમાું િર્ી િેર્ી એિો આશ્રય કરે એિે પુણ્ય-પાપ એવો સુંસાર િાશ ર્ઈ જાય છે. 

જે નિત્ય આિુંદ આદદ અિુલ મનહમાિો િરિાર છે... કેવો છ ે આત્મા? સત્તા– 

અસ્સ્િત્વ ધ્રુવપણુું નિત્ય આિુંદ આદદ અિુલ મનહમાિો િરિાર છે. અિીનન્િય નિત્ય આિુંદિો 
િરિાર એ આત્મા છે. એ આત્માિે આત્મા કહેવામાું આવે છે. એ આત્માિુું શરણ લેવુું એ િમથ 

છે. જે સવથદા અમૂિથ છે... નિકાળ અમૂિથ છે વસ્િુ. નિકાળ રુંગ, રસ, સ્પશથ નવિાિી અમૂિથ ચીજ 

છે. જે પોિામાું અત્યુંિ અનવચળપણા વડે... પોિામાું અત્યુંિ ચળિો િર્ી િેર્ી ઉત્તમ શીલિુું 
મૂળ છે. ઉત્તમ સ્વભાવ અનવચળપણે છે િેર્ી િે ઉત્તમ સ્વભાવિુું મૂનળયુું છે. વસ્િુ પોિ ેઉત્તમ 

શીલસ્વભાવિુું મૂળ છે. એિો આશ્રય લેિારિે પણ અત્યુંિ અનવચળપણે ઉત્તમ શીલિી પ્રાનિ 

ર્ાય છે. છે એિી પ્રાનિ ર્ાય, એમ કહે છે. પોિામાું અત્યુંિ અનવચળપણે–ચળે િહીં એ રીિે 
ઉત્તમશીલિુું મૂનળયુું ધ્રુવ જ છે. 

િે ભવભયિે હરિારા... એવો જે આત્મા કારણપ્રભુ એ ભવભયિ ેહરિાર છે એટલે કે 
ભવભય એમાું િર્ી. અિે એિો આશ્રય કરે એિે ભવભય રહેિો િર્ી. એવા મોક્ષલક્ષ્મીિા 

ઐશ્વયથવાિ... છ ેિો નિકાળી વસ્િુ. મોક્ષલક્ષ્મી છે, મુક્િ લક્ષ્મી પડી છે અુંદરમાું, અિુંિ આિુંદ, 

િે અિુંિ શાુંનિ વગેરે. એવો ઐશ્વયથવાિ સ્વામી એવો આત્મા એિે હુું વુંદુું છુું. ઉપાદેય એમ 
કહેિાું અહીં ‘વુંદુું છુું’ એમ કહ્ુું. કહો! નિત્યાિુંદ પ્રભુ ધ્રુવ એિે હુું વુંદુું છુું એટલે એિો હુું આદર 

કરું છુું. મારે આદરવાયોગ્ય વસ્િુ હોય િો એ છે. જેિી ભૂનમકામાું આચરણ કરવુું છે એ 

આચરણ જેિે આશ્રયે પ્રગટ ર્ાય એવો જે ભગવાિ આત્મા એિે હુું વુંદિ કરું છુું. મુનિ પોિે.... 
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એ ૪૪િી ટીકાિો શ્લોક ર્યો. ૪૫ િે ૪૬. આ પણ શદુ્ધભાવસ્વરૂપ કારણપરમાત્માિુું જ સ્વરૂપ 

છે. સ્ભન્ન સ્ભન્ન કહે છે, પણ છે િો શુદ્ધભાવિી બિી વ્યાખ્યા. 

र्ण्णिसगधंफासा थीप ुसंणउंसयातदपज्जाया । 

सठंाणा सहंणणा सव्व ेजीर्स्स णो सतंत ।।४५।। 

अिसमरूर्मगधं ंअव्वत्त ंचदेणागणुमसद्द ं। 

जाण अतलंगग्गहण ंजीर्मतणतद्दठ्ठसठंाण ं।।४६।। 

િીચે હદરગીિ. 

સ્ત્રી-પુરષ આદદક પયથયો, રસવણથગુંિસ્પશથ િે 

સુંસ્ર્ાિ િેમજ સુંહિિ સૌ છે િહીં જીવિવ્યિે. ૪૫. 

જીવ ચેિિાગુણ, અરસરૂપ, અગુંિશબ્દ, અવ્યક્િ છે, 

વળી નલુંગગ્રહણનવહીિ છે, સુંસ્ર્ાિ ભાખ્યુું િ િેહિે. ૪૬. 

આ શુદ્ધભાવ અનિકારમાું કારણપરમાત્મા એિે કહેવામાું આવ્યો છે. ધ્રુવસ્વરૂપ 

નિત્યાિુંદ, એક સમયિી અનિત્ય પયાથય નવિાિો છે, પુણ્ય-પાપ સુંસાર નવિાિો િો ખરું, પણ 
એક સમયિી દશા નવિાિો નિકાળી શુદ્ધભાવ એિે અહીંયા કારણપરમાત્મા (કહેવામાું આવે 

છે), જેમાુંર્ી કાયથપરમાત્મા પ્રગટ ર્ાય. કારણપરમાત્મા એટલે નિકાળી વસ્િુ એ કારણરૂપ 

પરમાત્મા, એિો આશ્રય કયે એિે કાયથપરમાત્મા એટલે નસદ્ધ ભગવાિ દશા પ્રગટ ર્ાય.  

ટીકા : અહીં (આ બે ગાર્ાઓમાું) પરમસ્વભાવભૂિ એવુું... પરમસ્વભાવભૂિ એવુું, 

એમ. એ સ્વભાવિી વ્યાખ્યા કરે છે. પરમસ્વભાવ જેિો નિકાળ... એક સમયિી પયાથયિો 
પરમસ્વભાવ િર્ી. આહા! નિકાળ ચૈિન્યદળ, ધ્રુવ નિત્ય એ પરમ સ્વભાવભૂિ એવુું... એ 

પરમસ્વભાવભૂિ એવુું જે કારણપરમાત્માિુું સ્વરૂપ... લ્યો. એિો પરમ સ્વભાવ છે, અિુંિ જ્ઞાિ, 

અિુંિ દશથિ, અિુંિ આિુંદ, અિુંિ સ્વચ્છિા નવગેરે પરમસ્વભાવભૂિ એવુું જે 
કારણપરમાત્માિુું સ્વરૂપ િેિે સમસ્િ પૌદ્ગનલક નવકારસમૂહ િર્ી... એિે નવકાર છે િહીં. 

પૌદ્ગનલક નવકાર િવ્યસ્વભાવમાું છે િહીં, એ િો પુદ્ગલિી બિી રચિાઓ છે.  

નિશ્ચયર્ી પાુંચ વણથ આત્મામાું િર્ી, પાુંચ રસ િર્ી, બે ગુંિ સ્વરૂપમાું િર્ી. આઠ 

સ્પશથ, સ્ત્રી-પુરષ-િપુુંસકાદદ નવજાિીય નવભાવવ્યુંજિપયાથયો... એટલે જડિી હોં, પદુ્ગલિી. આ 

સ્ત્રી-પુરષિા શરીરિી જે અવસ્ર્ાઓ પુદ્ગલિી જડિી છે. સ્ત્રીિુું શરીર, પુરષિુું શરીર, 
િપુુંસકાદદ નવજાિીય (અર્ાથિ્) આત્માર્ી જાિ જેિી જુદી છે એવો નવભાવવ્યુંજિપયાથય આ 

પુદ્ગલ... નવભાનવક વ્યુંજિપયાથય છે આ, એ રનહિ છે આત્મા. આત્મામાું એ છે િહીં. આ 

શરીરિા અવયવો આદદ બિા પુદ્ગલિા છે. સ્ત્રી, પુરષ, િપુુંસકિા અવયવો એ બિા જડિા છે. 
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ભગવાિ આત્મામાું એ િર્ી. નવભાવવ્યુંજિપયાથય... પ્રગટ આકૃનિ છેિે બહારિી જડિી? એ 

સ્વરૂપ પરમસ્વભાવભૂિ કારણપરમાત્મારૂપ પોિે નિકાળી ધ્રુવ સિ્ પોિે, એમાું આ ચીજ છે 
િહીં.  

 કુબ્જાદદ સુંસ્ર્ાિો િર્ી. છલે્લેર્ી લીિુું. સમચિુરસ્રસુંસ્ર્ાિ... છેલ્લેર્ી લીિુું. સુંસ્ર્ાિ 
િર્ી. પાઠમાું એટલુું છે િે? એ કુબ્જાદદ સુંસ્ર્ાિ િર્ી. સુંહિિમાું વજ્રિારાચ ન્યાુંર્ી લીિુું, 

પહેલેર્ી લીિુું. ઓલુું છેલ્લેર્ી લીિુું. કુબ્જાદદ સુંસ્ર્ાિ (આદદ) આકાર િો પુદ્ગલિા છે. િાક િે 

આુંખ આદદ આકાર(રૂપ) શરીર આ િો બિો માટીિો આકાર છે. સ્ત્રી-પુરષ-િપુુંસક આદદ 
શરીરિા અવયવોિો આકાર બિો માટીિો, જડિો, અજીવિો, પુદ્ગલિો છે. એ જીવસ્વરૂપ 

ભગવાિ ધ્રુવિત્ત્વ... કેમકે એ િો એિી પયાથયમાું આવી િર્ી. આ િો પુદ્ગલ છે િે? જીવિી 

પયાથયમાુંય આ િર્ી, િો િવ્યમાું િો એ હોય જ શેિો?  

પુદ્ગલોિે જ છે... છે? વજ્રિારાચસુંહિિો આદદ પુદ્ગલોિે જ છે, જડિે જ છે આ બિા 

આકારો. જડમાું જડિે.. જડમાું જડિે છે. ભગવાિ આત્મા ચૈિન્યિવ્યમાું એ કુંઈ છે જ િહીં. એ 
પુદ્ગલોિે જ છે, જીવોિે િર્ી, એમ કીિુું. અસ્સ્િ-િાસ્સ્િ કરી. આ બિા આકારો જડિા છે, 

જડમાું છે, આત્માિે િર્ી. એવો ભગવાિ આત્મા નિત્ય આિુંદસ્વરૂપ આત્મા એિો આશ્રય 

કરવાલાયક છે. આહાહા! એિો આશ્રય કરે એિે િમથ ર્ાય. સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ જે 
(નિશ્ચય) મોક્ષિો માગથ, નિશ્ચય એટલે સાચો, એ નિકાળી ભગવાિ ધ્રુવ નિત્યાિુંદ પ્રભુ એિો 

અુંિર આશ્રય કયે એિે મોક્ષમાગથ ર્ાય. મોક્ષમાગથ કાુંઈ નિનમત્તિે આશ્રયે, પરિે આશ્રયે ર્ાય 

િહીં.  

સુંસાર અવસ્ર્ામાું... ચેિિાિી વ્યાખ્યા કરે છે, સ્ર્ાવરિામકમથયુક્િ સુંસારી જીવિે... 

આ એકેનન્િય જીવ. પૃથ્વી, પાણી, અનિ, વાયુ, વિસ્પનિ. સ્ર્ાવરિામકમથયકુ્િ (એટલે) 
સ્ર્ાવરિામકમથ સનહિ–વાળા જીવ. સુંસારી જીવિે કમથફળચેિિા હોય છે, પુંચાસ્સ્િકાયમાું... 

પુંચાસ્સ્િકાયિી વ્યાખ્યામાું છે. સ્ર્ાવરિામકમથ(વાળા) સુંસારી જીવિે કમથફળચેિિા... એિે િો 

હરખ િે શોક એટલે એિે દુુઃખિુું જ વેદિ છે એમ કહે છે. કમથફળચેિિા છે. એકેનન્િયિે દુુઃખિો 
જ અિુભવ છે, દુુઃખિી ચેિિા છે. આહાહા! એકેનન્િય જીવો પૃથ્વીિા, પાણીિા, અનિિા, 

વાયુિા, વિસ્પનિિા—એિે એકલો દુુઃખિો જ અિુભવ–ચેિિા છે. આહાહા! 

િસિામકમથયુક્િ સુંસારી જીવિે... િસ જીવો છે—બે ઇનન્િય, િણ ઇનન્િય, ચૌ ઇનન્િય 

િે પુંચેનન્િય. િસિામકમથયુક્િ સુંસારીજીવિે કાયથ સનહિ... કાયથ સનહિ એટલે કમથચેિિા 

સનહિ–રાગ-દ્વેષિા કાયથ સનહિ કમથફળચેિિા હોય છે. આહાહા! િસ જીવિે નમથ્યાત્વ–ભ્ાુંનિ 
અિે રાગ-દ્વેષરૂપી કાયથ સનહિ જેિે કમથફળચેિિા દુુઃખિો અિુભવ છે. િસ જીવિે 

કાયથફળચેિિા સનહિ દુુઃખિો અિુભવ છે. સ્વગથિા દેવોિે પણ નમથ્યાત્વ િે રાગ-દ્વેષ... અજ્ઞાિી  
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લેવા છે િે? એવા કાયથસનહિ દુુઃખિા ફળિે વેદ ેછે. આહાહા! જુઓ! આ સ્વગથિા દેવો દુુઃખિા 

ફળિે વેદે છે કહે છે. રાગ-દ્વેષ િે નમથ્યાત્વિા કમથ... કમથ એટલે ભાવકમથ. ભાવકમથ કહો કે કાયથ 
કહો. િસ જીવો બે ઇનન્િયર્ી માુંડીિે પુંચેનન્િય, િારકી, મિુષ્ય, દેવ, ઢોર—એ બિા નવકારી 

પદરણામિા કિાથ કાયથરૂપે ર્ઈિે અિે િેિા ફળરૂપે દુુઃખિે અિુભવે છે. આહાહા!  

જુઓ! આ બિા અબજોપનિ િે કરોડોપનિ િે સ્વગથિા દેવો, કહે છે, દુુઃખિા ફળિે 

ભોગવે છે એમ કહે છે. નવભાનવક નવકારી પદરણામ િેિે કરિો, કાયથરૂપે–મારું કાયથ છે એમ 

કરિો, કમથચેિિાપણે પદરણમિો, નવકારિા ભાવરૂપે પદરણમિો નવકારિા ભાવિા દુુઃખિે 
અિુભવે છે. આહા! જુઓ! આ કહે છે િે? કે આ પૈસાવાળા સુખી છે, બાદશાહી છે. અહીં િો 

કહે છે કે અજ્ઞાિી પ્રાણી અિાદદિા બે ઈનન્િયર્ી માુંડીિે પુંચેનન્િય (જેમિે) સ્વરૂપિા આિુંદિા 

ભાવિી અિે આિુંદિા ફળિી ખબર િર્ી, એ જીવો િો એકલા... આહાહા! િવ્યનલુંગી મુનિ 
િવમી ગ્રૈવેયક જિાર એવો મુનિ પણ કાયથસનહિ ર્ઈ કમથફળિે ભોગવે છે એમ કહે છે, લ્યો. 

આહાહા! દદગુંબર મુનિ હો, વસ્ત્રિો િાણો િ હોય, જુંગલમાું રહેિો હોય, પણ અુંદરમાું રાગિા 

કાયથ સનહિ, નમથ્યાત્વિા કાયથ સનહિ એ કમથફળ એટલે દુુઃખિા ફળિે વેદે છે. આહાહા! 
સુંયોગિે વેદે છે િે કરે છે એમ િહીં, એમ કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? મોટા િિાઢ્યો, ..વાળા 

સ્વગથિા દેવો સુંયોગિે કરે છે િે સુંયોગિે ભોગવે છે એમ િહીં, પણ સુંયોગી નવકારીભાવિે કરે 

અિે એિા ફળિે–દુુઃખિે ભોગવે છે.  

િસિામકમથયુક્િ સુંસારીજીવિે... પુંચેનન્િય મિુષ્ય િે પુંચેનન્િય દેવ... ...આવ્યુુંિે? કાયથ 

સનહિ... અહો! સ્વભાવિા ભાિ નવિાિા પ્રાણી એ પુણ્ય-પાપિા ભાવ, નમથ્યાત્વભાવ, રાગ-
દ્વેષિા ભાવ િેિુું કમથ–િેિુું કાયથ કરિો િેમાું િે દુુઃખિે અિુભવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? પુંચેનન્િય 

દદગુંબર મુનિ એ પણ, કહે છે ક ે નમથ્યાદૃનિ છે, રાગિા નવકલ્પિે કાયથ પોિાિુું માિે છે એવો 

જીવ.... કારણ કે રાગરનહિ સ્વભાવ એિી િો ખબર િર્ી. િેર્ી બહારિા પુંચમહાવ્રિ, 

અઠ્યાવીસ મૂળગુણ પાળિો, એ પ્રાણી નવકારિા ભાવિુું કાયથ કરે છે અિે એિા ફળમાું એિે 

દુુઃખિુું વેદિ છે. ઓહોહો! કહો, કાુંનિભાઈ! ચોખ્ખી વાિ. હજારો બાયડી-છોકરા છોડે, રાણીઓ 

છોડે, રાજ છોડે, જુંગલમાું રહે, મૌિ રહે, શરીરર્ી બ્રહ્મચયથ પાળે–આચરણ (કરે), છિાું ભગવાિ 
આત્મા આિુંદસ્વરૂપ કારણપરમાત્મા પોિે છે એિી એિે ખબર િર્ી, એટલે એિા કાયથમાું 

નવકારી પદરણામિુું કાયથ કરે અિે એિા દુુઃખિા ફળિે ભોગવે છે. આહાહા! ચાર ગનિિા જીવો 

દુુઃખી છે કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભગવાિ આત્મા અિીનન્િય આિુંદિો િાર્ એવો જે આત્મા 
એિુું જેિ ેઅુંિર ભાિ િર્ી, આશ્રય િર્ી, એિો આિાર લીિો િર્ી, એ િો એકલા પુણ્યિા 

પદરણામિો કિાથ (ર્ઈ)િે આિાર લઈ દુુઃખિે ભોગવે છે. આહાહા!  
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િસિામકમથયુક્િ સુંસારીજીવિે કાયથસનહિ... ઓલુું એકેનન્િયિે કાયથ િહોિુું ગણ્યુું. છે 

િો ખરું, પણ બહુ ગૌણ છે. કમથચેિિા એકેનન્િયિે છે િો ખરી, પણ દુુઃખિા ફળિી નવશેષિા–
અનિકિામાું એિે ગણી િર્ી. અિે આ િસ જીવ એવા સુંસારી કાયથસનહિ... કાયથસનહિ એટલે 

નવકારી પદરણામિા કમો સનહિ, એમ. નવકારી પદરણામ એ મારું કિથવ્ય છે–એ મારું કાયથ છે  

એવા ભાવવાળો જીવ કમથફળચેિિાિે ભોગવે છે. એ િો દુુઃખિા ફળિે ભોગવે છે. નવકારીભાવ 

એિુું ફળ દુુઃખ. કહો! પુંચમહાવ્રિિુું ફળ... પુંચ મહાવ્રિિુું કમથ એ નવકાર છે અિે એિુું ફળ દુુઃખ 

છે એમ કહે છે. આહાહા! રાડ િાખી જાયિે માણસ. અહીં કહે કે પુંચમહાવ્રિ એ િમથ. પાુંચ 

મહાવ્રિ લઈ લ્યો એ ચાદરિ. અહીં િો અિાદદિી વાિ છેિ ેિસ જીવોિી. અિાદદર્ી એણે એવા 
પુંચમહાવ્રિ પણ અિુંિવાર લીિા–કયાથ, એ િો રાગિુું કાયથ છે. આહાહા! અિે એ દુુઃખિે 

ભોગવે છે–અિમથભાવિે ભોગવે છે એમ કહે છે. પુંચ મહાવ્રિિા પદરણામ એ અિમથ છે, કમથ 

છે, નવકાર છે, નવભાવ છે. એિે કરે િે એિા ફળમાું એિે (દુ:ખિે) ભોગવે. આહાહા! કહો,  
આવી વાિ ક્યાું ગઈ ચેિિજી? આ િર્ી શ્વેિામ્બરમાું સાુંભળ્ુું? અહીં જુઓિે! શુું કહે છે?  

ભગવાિ આત્મા આિુંદ ધ્રુવ સસ્ચ્ચદાિુંદ આત્મા સિ્–શાશ્વિ અિીનન્િય આિુંદિો 
ખજાિો પ્રભુ છે. આહા! એિી અિાદદિી અજ્ઞાિીિે ખબર િર્ી. િેર્ી િે અજ્ઞાિી શુભ-

અશુભભાવિે કરિો એિા દુુઃખિા ફળિે ભોગવિો રખડી રહ્ો છે. આહાહા! જુઓ! આ 

નમથ્યાદૃનિ ચક્રવિી છ ખુંડિા રાજિે ભોગવે. એ રાજિે ભોગવિો િર્ી, એ વખિિો રાગ (કે) 
આ રાજ મારું િે આ સ્ત્રીઓ મારી—એવો જે રાગ નમથ્યાત્વ સનહિિો એિે એ કરે અિે એિા 

દુુઃખિા ફળે વેદે અિે માિે કે અમે સુખી છીએ, સુખ અમિે મળે છે. િૂળમાુંય સુખ િર્ી. 

આહાહા!  

પાુંચ-પચ્ચીસ લાખ, પાુંચ પચ્ચીસ કરોડ રૂનપયા હોય એિુું જેિે લક્ષ જાય છે અિે એમાું 

જે રાગ ર્ાય છે, એ અજ્ઞાિી રાગિો કિાથ છે. લક્ષ્મીિો કિાથ િર્ી, લક્ષ્મી લાવિો િર્ી, લક્ષ્મી 

છોડિો િર્ી. એ વખિિો રાગ જે નવકાર એિે કરે અિે એમ માિે કે મેં લક્ષ્મી મેળવી અિે એ 

રાગિા ફળિે–દુુઃખિે ભોગવે કે માિે કે હુું લક્ષ્મીિા ફળિે સુખી ર્ઈિે ભોગવુું છુું. મૂઢ છે. 

છોટાભાઈ! શુું હશે આ? આખી દુનિયાર્ી વાિ જ જુદી છે. આહાહા! ઘરવખરો, પાુંચ-પચ્ચીસ 
લાખિો બુંગલો હોય અિે બેઠો હોય વચમાું, શરીર ઠીક હોય, શીખુંડ-પુરી, પિરવેલીયાિા 

ભજીયા િાજા ઉિા કડકડિા ખાિો હોય. એ ખાિો િર્ી, એ િો જડિી દક્રયા પુદ્ગલિી છે. 

એમાું માિે છે કે હુું ખાઉં છુું િે આ ભોગવુું છુું એવો જે નમથ્યાત્વભાવ એિે કરિો દુુઃખિા ફળિે 
િે ક્ષણે ભોગવે છે. આહાહા! દૃનિ િદ્દિ ફેર છે.  

શ્રોિા : આવા પુરૂષ ...જો આવા દુ:ખિે ભોગવે છે, િો ગરીબ માણસ....... 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ ગરીબ ક્યાું હિો? એ િો દુુઃખી છે. ગરીબેય દુુઃખી િે (િિવાિ 

દુુઃખી). ગરીબ છે ક્યાું? મોહિભાઈ! ગરીબ િો બાહ્ ચીજિી અપેક્ષાએ કહ્ુું, પણ બાહ્િી 
ચીજ િો એિામાું છે િહીં. પૈસા ઝાઝા હોય કે િ હોય, એ િો બહારિી ચીજ છે. એિામાું િો છે 

જ િહીં. એટલે એિે ગરીબ િે સિિ કહેવો, એ વાિ િો મૂખાથઈ ભરેલી છે. અહીં િો અુંદર 

માન્યિા એિી જે છે કે અરે! હુું ગરીબ, મિે દુુઃખ, એવો જે નવકારીભાવ એિે કરે અિે નવકારિા 

ફળિે–દુુઃખિે ભોગવે. એમ પૈસાવાળા અબજોપનિ કે ચક્રવિી, ‘આ મિે રાજ, આ મારા પૈસા’ 

એવી મમિાિે કરે અિે મમિાિા ફળિે–દુુઃખિે ભોગવે. કહો, એમાું બેય સરખા છે. આહા!  

ભગવાિ પોિાિા આિુંદસ્વભાવર્ી ખસીિે જેટલો નવકાર એકલો કરે પુણ્ય િે પાપિો, 

િેટલુું એિે ફળ િે ક્ષણે દુુઃખિુું વેદિ આવે છે. આહા! એ કમથફળચેિિા. આ જુઓિે! વાિ કેવી 

કરી છે! આમ જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિ અિીનન્િય આિુંદસ્વરૂપ પોિાિુું હોવાપણુું એિો િો 
અુંિમુથખ ર્ઈિે સ્વીકાર િર્ી અિે આ નવકલ્પો પુણ્ય-પાપિા ર્ાય એિો સ્વીકાર છે, એિો અર્થ 

એ કે એ કાયથ મારા, એિો અર્થ એ કે એિો હુું કિાથ અર્વા એ રૂપે ર્િારો હુું નવકારપણે, એમ. 

એ નવકારપણે ર્િારો હુું. આહાહા! વસ્િુ િો નિનવથકારી શુદ્ધ આિુંદસ્વરૂપ છે એિે, નવકારપણે 
ર્િારો હુું અિે એિા દુુઃખિા ફળિે ભોગવિારો, એ ખરેખર િો દુુઃખ િ માિે, સુખી (માિે), 

સુખી છુું એવી નમથ્યાદૃનિિી માન્યિા જ દુુઃખરૂપ છે.   

કાયથપરમાત્માિે અિે કારણપરમાત્માિે... બે વાિ કરી. એકેનન્િયજીવિે એકલુું કમથફળ– 

દુુઃખિુું જ ભોગવવુું છે અિે િસ જીવો—બે ઇનન્િય ઇયળર્ી માુંડીિે પુંચેનન્િય િવમી ગ્રૈવેયક 

સુિી જિારા—બિા અજ્ઞાિી એ બિા રાગિા કિાથ (ર્ાય), કમથ એિુું એ અિે એિુું ફળ દુુઃખ 
એિે ભોગવે. ઇયળ ભોગવે અિે પુંચેનન્િય ભોગવે. આહાહા! બે ઇનન્િય ઈયળ.. ઈયળ.. એ પણ 

િસ છે. એિે ઇનન્િયિો ઉઘાડ છે િે? એટલે એિે રાગિુું કરવુું, પુણ્યિુું કરવુું, પાપિા ભાવિુું 

કરવુું—એવી કમથચેિિા સનહિ કાયથ, એ ચેિિા સનહિ કીિુું, કમથચેિિા સનહિ દુુઃખિે ભોગવે 

છે ઈયળ. એમ આ મોટો મેલ–મહેલમાું રહેિારો.... આહાહા! એિુું–અજ્ઞાિીિુું કિથવ્ય િો 

નવભાવિા પદરણામિુું કિથવ્ય છે અિે એિા ફળિુું–દુુઃખિુું ભોગવવુું છે. કહો, મોહિભાઈ! શુું 

હશે આ બિુું? છોકરા-બોકરા રળે છે, સુખી ર્ાિા હશે કે િહીં? સુખી િર્ી? કોિા છોકરા 
કહેવાય એ? આહા! એિા–અજ્ઞાિીિા છોકરા િો નવકારભાવ છે. એિી–અજ્ઞાિીિી પ્રજા, 

નવકારભાવ એિી પ્રજા છે. આહાહા! પ્રજા છે િે? નવકારભાવ એિી પ્રજા અિે એિા ફળિે 

દુુઃખિે ભોગવે એ પ્રજાિા દુુઃખિે ભોગવે છે.  

હવે નવચાર આત્માિો. આ િો અણાત્માિી વાિ કરી. કાયથપરમાત્માિે... કાયથપરમાત્મા 

એટલે નસદ્ધ ભગવાિ, અશરીરી પરમાત્મા ર્યા એ અિે કારણપરમાત્માિે... કાયથપરમાત્મા 
એટલે નસદ્ધ ભગવાિ અશરીરી પરમાત્મા અર્વા કેવળજ્ઞાિી અિે કારણપરમાત્મા એટલે 
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નિકાળી જ્ઞાયક ભગવાિ પોિાિો નિકાળી સ્વભાવ એ કારણપરમાત્મા.—એિે શદુ્ધજ્ઞાિચેિિા 

હોય છે. એિે શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. સવથજ્ઞ પરમાત્માિે એકલુું, જ્ઞાિ જ એકલુું રહેલુું છે 
કાયથરૂપે અિે કારણપરમાત્મા ધ્રુવમાું પણ એકલી શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા જ છે. આહાહા! જુદી છે. 

એકેનન્િયિે દુુઃખિુું ફળ (એ) કમથફળચેિિા, િસિે કાયથ સનહિ દુુઃખફળિુું ભોગવવુું. હવે આત્મા 

કારણ િે કાયથ-આત્મા.... ઓલી િો અિાત્માિી વાિ કરી. ભગવાિ આત્મા નિકાળી પ્રભુ શુદ્ધ 

ધ્રુવ ચૈિન્ય જેમાું શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. એમાું એકલી શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા–જ્ઞાિસ્વરૂપિુું ચેિવુું 

છે. અિે ભગવાિ પરમાત્માિે–કાયથપરમાત્માિે પણ શુદ્ધજ્ઞાિ છે.  

િેર્ી... શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે િેર્ી જ કાયથસમયસારિે કે કારણસમયસારિે... એટલે 

પરમાત્માિે, સવથજ્ઞિે અિે કારણસમયસાર નિકાળી િે સહજફળરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. 

એિે ફળમાું જ્ઞાિચેિિાિા આિુંદિુું ફળ છે. આહાહા! કારણપરમાત્માિે સ્વભાવમાું િો શુદ્ધ 
જ્ઞાિચેિિાિો આિુંદ છે, પણ કાયથપરમાત્માિે સહજસ્વરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. આ ઉત્કૃિ 

વાિ કરી. ચોર્ે ગુણસ્ર્ાિે શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે, (પણ) પૂરી િર્ી, પૂરી િેરમે હોય છે, એર્ી 

એિે અહીં ગણવામાું આવી છે. િેર્ી કેટલાક કાઢે છે િે? આ શાસ્ત્રમાું ઉત્કૃિ વાિુું છે. એમ 
કરીિે આવુું કાઢે. િેર્ી અમારું મધ્યમ કે જઘન્ય પદરણમિ, જઘન્ય આચારાદદ હોય િોપણ 

સાિુ છીએ એમ. ઉત્કૃિ હોય એ ભલે..... એ જાિ જોઈએ, એ વસ્િુ જોઈએ, એ જાિિી 

પદરણનિ જોઈએિે? અનવકારી પદરણનિ જોઈએિે?  

કહે છે, નિકાળી ભગવાિ આ આત્મા એમાું શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા–એકલુું જ્ઞાિિુું ચેિવુું એવુું 

એિુું સ્વરૂપ છે, બસ. અિે કાયથપરમાત્મા સવથજ્ઞ પ્રભુ ર્ાય આત્મા, ત્યારે એિે પણ 
શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. િેર્ી જ કાયથસમયસારિે–સવથજ્ઞ પરમાત્માિે અિે આ 

કારણસમયસારિે—આ કારણપ્રભુ ભગવાિ આત્મા પોિાિો–નિજ એિે—સહજફળરૂપ 

શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા હોય છે. એિે િો શુદ્ધજ્ઞાિચેિિાિા સુખિુું ફળ હોય છે એમ કહે છે. આહાહા! 

આત્મામાું પણ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિાિુું ફળ આિુંદરૂપ છે અુંિર ધ્રુવમાું... આહાહા! ભગવાિ આત્મા 

અુંદરમાું શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા(સ્વરૂપ) અિે જ્ઞાિચેિિાિા ફળરૂપ અિીનન્િય આિુંદિો અિુભવ એવુું 

એિુું વસ્િુસ્વરૂપ જ છે. જ્યારે કાયથપરમાત્મા સવથજ્ઞ ર્ાય એટલે એિે શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા અિે 
શુદ્ધજ્ઞાિચેિિાિા ફળરૂપે અિીનન્િય આિુંદિુું વેદિ છે.  

એ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા... સહજફળરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા, એમ. એિે કમથ..... પ્રવચિસારમાું 
કહ્ુુંિે? શુદ્ધઉપયોગિે કમથચેિિા કહ્ુું છે. એિુું ફળ ખરેખર, કેવળજ્ઞાિરૂપી કાયથ છેિે એિુું ફળ 

અિીનન્િય આિુંદ છે. એમ િીચે સમ્યગ્દશથિમાું કારણપરમાત્મા એવો ધ્રુવસ્વરૂપ એિે પકડ્યો, 

એિો અિુભવ કરીિે પ્રિીિ કરી, કારણપરમાત્મા પોિાિો નિકાળીસ્વભાવ એિો આશ્રય કયો, 
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એિે સમ્યગ્દશથિરૂપી કાયથ એટલે જ્ઞાિચેિિા.. એિે જ્ઞાિચેિિારૂપી–ર્ોડી જ્ઞાિચેિિારૂપી કાયથ 

(અિે) એિુું ર્ોડુું અિીનન્િય આિુંદરૂપી ફળ (હોય છે). કહો, સમજાણુું કાુંઈ? 

એકેનન્િયિે પૂણથ દુુઃખરૂપ ફળ, િસિે પૂણથ કાયથચેિિા સનહિિુું દુુઃખરૂપ ફળ, 

પરમાત્મા–કાયથપરમાત્માિે પૂણથ શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા, પૂણથ આિુંદિુું ફળ (અિે) કારણપરમાત્માિે 
પૂણથ જ્ઞાિચેિિારૂપી પૂણથ આિુંદિુું ફળ અિે કારણપરમાત્માિો આશ્રય લઈિે સમ્યગ્દશથિ જેણે 

પ્રગટ કયુું, એિે ઓછી જ્ઞાિચેિિા સનહિ ઓછુું જ્ઞાિચેિિાિા આિુંદિુું ફળ. ....... કહ્ુું છે 

એટલુું. કમથફળિી વાિ એમાું આવી જાય છે. સાિક ર્યા નવિા એ શી રીિે ર્શે? સાિક ર્ાય 
ત્યારે નસદ્ધ ર્ાયિે? કાયથસમયસાર ક્યારે ર્ાય? સાિક ર્ાય ત્યારેિે? સાિક ર્ાય ત્યારે એિ ે

શુું ર્ાય? એ વાિ ગૌણ રાખી છે અહીંયા. સમજાણુું કાુંઈ? 

ભગવાિ નિકાળી આત્મા જે શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા અિે શદુ્ધ આિુંદિા ફળવાળુું સ્વરૂપ એિુું 

છે. નિકાળી આત્માિુું સ્વરૂપ જ એવુું છે. હવે એિી જેિે પદરપૂણથિા પયાથયમાું ર્ઈ ગઈ, એિે િો 

જ્ઞાિચેિિા કેવળજ્ઞાિ પૂણથ અિે અિીનન્િય આિુંદ પૂણથ છે. એ િો સાિક ર્ઈિે (પૂણથ) 
સાધ્યદશા પ્રગટ ર્ઈ ગઈ. પણ સાિક ર્ાય ત્યારે? વસ્િુસ્વરૂપ કારણભગવાિ કારણપરમાત્મા 

અર્વા કારણજીવ પોિે, એિો આશ્રય લઈિે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ આદદ અિુંિ ગુણિી નિમથળ 

પયાથયરૂપી કમથ િામ કાયથ (છે), એ કાયથ સનહિ અલ્પ આિુંદિુું વેદિ–અિુભવ એ સાિકજીવિે 
હોય છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

આમાું પૂણથ લીિુું એિા નહસાબે અપૂણથવાળાિે જરી કમથચેિિા, કમથફળચેિિા છે (એિે)  
ગૌણ કરીિે, એકલી શુદ્ધજ્ઞાિચેિિા િે આિુંદ ફળ છે એમ પણ અધ્યાત્મિી એકરૂપ દૃનિર્ી 

કહેવામાું આવે છે. એકમાું એિા બે ભાગ િ પડે. અિે જ્યારે એિે ભાગ પાડવો હોય િો, 

અપૂણથિા છે, જ્ઞાિચેિિાસ્વરૂપમાું જ્ઞાિિી એકાગ્રિા ઓછી છે, ત્યારે એિે આિુંદિુું ફળ પણ 
ઓછુું છે, ત્યારે એિે કાુંઈક રાગિો ભાગ અિે દુુઃખિો ભાગ છે. એિે જ્ઞેય િરીકે ગણીિે કહીએ 

િો એમાું િર્ી અિે અનસ્ર્રિાિા સાિિ િરીકે વચમાું ગણીએ િો એિે ર્ોડુું કમથચેિિા, 

કમથફળચેિિા છે એ જાણવાલાયક છે, જાણવાલાયક. સમજાણુું કાુંઈ? શાસ્ત્રિી શલૈી એવી છે. 
ત્યારે ઓલા કહે કે જુઓ! એમાું િો કેવળીિે જ્ઞાિચેિિા કીિી છે. િો છઠ્ઠે, ચોર્ે, પાુંચમે િ 

હોય. અરે ભગવાિ! મનિ િે શ્રુિજ્ઞાિિે પરોક્ષ કહ્ુું છે િત્ત્વાર્થસૂિમાું. સ્વિે પકડે છે ત્યારે 

પરોક્ષ ક્યાું રહે છે? પોિાિા સ્વભાવિે જાણે છે, પોિાિા સ્વભાવિે જાણે છે એ િો પ્રત્યક્ષજ્ઞાિ 
છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાિ એ પરોક્ષ હોય? ગૌણપણે (વાિ) રહેલી હોય એિે સમજવી જોઈએિે. આહાહા! 

આર્ી, સહજશુદ્ધ-જ્ઞાિચેિિાસ્વરૂપ નિજ કારણપરમાત્મા... સહજશુદ્ધ જ્ઞાિચેિિા 
સહજ (એટલે) સ્વભાનવક નિકાળ એમ. એવો નિજ કારણભગવાિ પોિાિો આત્મા. નિજ છેિ?ે 

એટલે પોિાિો આત્મા, સુંસાર અવસ્ર્ામાું કે મુક્િાવસ્ર્ામાું સવથદા એકરૂપ હોવાર્ી ઉપાદેય છે 
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એમ, હે નશષ્ય! િુું જાણ. એમ કાઢ્યુું છે. जाण છે િે? अिसमरूर्मगधं ं अव्वत्त.ं.. जाण 

अतलंगग्रहण जीर्.ं. जाण जीर् ंએમાર્ી કાઢ્યુું છે. અરસમાું जाण છે એટલે બિે ઠેકાણે जाण 
હશેિે? આહા! આવો જીવ સુંસાર અવસ્ર્ા હોય કે મુક્િ અવસ્ર્ા હોય, નિજ કારણસ્વરૂપ 

ભગવાિ નિકાળી છે એ િો સવથદા એકરૂપ હોવાર્ી... એમાું િો સુંસાર અવસ્ર્ા, મોક્ષ 

અવસ્ર્ાિા ભેદ િર્ી. ધ્રુવ જ્ઞાયક ભગવાિ... શુદ્ધભાવ અનિકાર છેિે આ? શુદ્ધભાવ નિકાળ, 

ધ્રુવ શુદ્ધભાવ એમાું બુંિભાવ િે મોક્ષભાવિી પયાથયિો પણ જેમાું અભાવ છે. એકરૂપ 

નિકાળીભાવ ઉપાદેય છે. એ િમી જીવિે અુંિર આદરણીય છે. નિકાળી જ્ઞાયકધ્રુવભાવ એ 

િમીિે આદરણીય િે ઉપાદેય અિે આચરણીય છે. આહાહા!  

એ વાિ સાુંભળિા કેટલાિે ..... જાય છે, પણ આ િો બિી વાિો આવી છે, ફલાણી છે, 

ઢીકણી છે.... ઉત્કૃિ વાિ કીિી છે. પણ ઉત્કૃિ વાિ હોય એ કહે કે િ હોય એ કહે? હેઠલી 
વાિ એિાર્ી નવપરીિ કહે? ઉદ્દેનશક િર્ી ખપિુું (છિાું) સાિારણ માટે ઉદ્દેનશક હોય િો વાુંિો 

િર્ી એમ કહે? આહાહા! સાિુ માટે ચોકા બિાવીિે કરેલો આહાર એ િો સ્બલકુલ દોષ છે, 

પાપ એકલુું નમથ્યાત્વિુું પાપ છે. ઉદ્દેનશક કરેલો આ લે અિે દેવાિો ભાવ... ઓલા મુનિ િર્ી 
એિે મુનિ (માિીિે દે છે) અિે આ મુનિ િર્ી એિે મુનિપણુું માિીિે પોિ ેઉદ્દેનશક લે છે—બેય 

નમથ્યાશ્રદ્ધા કરિારા છે, કમથચેિિા કરિારા છે એમ કહે છે. આહાહા! એ વાિ એવી, વસ્િુનસ્ર્નિ 

એવી છે. વસ્િુિુું સ્વરૂપ આવુું છે. એમાું કોઈિા ઘરિે માટે બીજુું િવુું ર્ાય?  

જુઓ! ભગવાિ આત્મા... સુંસારદશા હોય નવકારી કે મોક્ષદશા હોય નિનવથકારી—એ િો 

અવસ્ર્ા છે. નિકાળ કારણપરમાત્મા ધ્રુવસ્વરૂપ એવો બેય અવસ્ર્ામાું સવથદા એકરૂપ છે. દેખો! 
બેય અવસ્ર્ામાું નિકાળી એકરૂપ છે. આહા! એકરૂપ હોવાર્ી િે સમદકિીિે ઉપાદેય છે. એવો 

નિત્યાિુંદ ભગવાિ જ આદરણીય છે. નિનમત્ત િહીં, રાગ િહીં, પયાથય ઉપાદેય િહીં. 

કુુંદકુુંદાચાયથ કહે છે, એ ઉપાદેય છે એમ, હે નશષ્ય! િુું જાણ. એમ આવ્યુુંિ ે એમાું? जाण 

अतलंगग्गहण ंजीर्मतणतद्दठ्ठसठंाण.ं.. આવો જે જીવ છે એિે િુું જાણ. એિો અર્થ એ કે આવો 

જીવ જે છે િે ઉપાદેય છે િારે. એવુું .... છે. ઓલામાુંય આવે છે.  

એવી રીિે એકત્વસિનિમાું (શ્રી પદ્મિુંદી-આચાયથદેવકૃિ પદ્મિુંદદપુંચનવુંશનિકા િામિા 

શાસ્ત્રિે નવષે... પદ્મિુંદી આચાયથ ર્યા દદગુંબર સુંિ વિવાસી મુનિ. વિવાસી શાસ્ત્ર પદ્મિુંદી 

પુંચનવુંશનિ. શ્રીમદ્ એિે ‘વિશાસ્ત્ર’ કહે છે. વિમાું લખાયેલુું માટે વિશાસ્ત્ર. પદ્મિુંદી નવગેરે આ 
બિા વિશાસ્ત્ર જ છે. સમયસાર, પ્રવચિસાર જુંગલમાું–વિમાું રહીિે લખેલા છે. એ િો આ 

પણ વિમાું લખેલા છે ષટ્ખુંડાગમ. ત્યાું છેિે અુંકલેશ્વરિી પાસે? બહુ િાડી, િાડી. હજારો િાડી 

છે અત્યારે. એ પાછુું કહેિા કે આ િાડી દદરયાિુું પાણી િજીક હિુું. અત્યારે આઘુું વયુું ગયુું. 
િાડી બહુ ત્યાું. િાડીિા પિ લઈ એમાું લખાયેલા છે આ ષટ્ખુંડાગમ. અુંકલેશ્વર. ઓલા ક્યા 
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ગામમાું જિા, િહીં? સજોદ. સજોદ જિા દેખાિુું. જુિી પ્રનિમા છેિે બે હજાર વષથિી. સજોદ. 

અુંકલેશ્વર પાસે સજોદ છે. એક જ દદગુંબરિુું ઘર છે. ભોંયરામાું પ્રનિમા છે પુરાિી બે હજાર 
વષથિી. એક અુંકલેશ્વરમાું છે િે એક સજોદમાું—બે છે. અુંકલેશ્વરમાું િો ખવાઈ ગઈ છે આમ... 

જૂિી પ્રનિમા. મુનિઓ ત્યાું રહેિા. આ પુષ્પદુંિ-ભૂિબનલએ ત્યાું રચ્યા ષટ્ખુંડાગમ. િાડપિ 

ઘણા. એ ‘વિશાસ્ત્ર’ એમ કહેવુું છે. આહાહા! એિા અનિકારિા ૭૯ શ્લોકમા દ્વારા, 

એકત્વસિનિ િામિા અનિકારમાું ૭૯મા શ્લોક દ્વારા) કહ્ુું છે કે... 

आत्मा तभन्नस्तदनगुततमत्कमव तभन्न ंतयोया व 
 प्रत्यासत्तभे वर्तत तर्कृततिः साङतप तभन्ना तथरै् । 

 कालक्षते्रप्रमखुमतप यत्तच्च तभन्न ंमत ंम े

 तभन्न ंतभन्न ंतनजगणुकलालंकृत ंसर्वमतेत ् ।। 

પદ્મિુંદી આચાયથ મહારાજ દદગુંબર સુંિ વિવાસી આિુંદમાું ઝૂલિારા, અિીનન્િય 

આિુંદિા ઉગ્ર વેદિ કરિારા, એ કહે છે ક ે મારૂું એવુું મુંિવ્ય છે... મારો એવો નિણથય છે કે 
આત્મા જુદો છે અિે િેિી પાછળ પાછળ જિારું કમથ જુદુું છે... જોયુું! કમથિે આત્મા લઈ જાય છે 

એમ િહીં, િેમ કમથ આત્માિે લઈ જાય એમ િહીં. આત્મા આત્માિે કારણે આમ જાય પરભવ 

અિે કમથજડ એિે કારણે જાય આમ. આત્મા કમથિે લઈિે જાય અિે કમથિે આત્મા લઈ જાય— 
એ બિી વાિુું (ખોટી છે). એકલો સ્વભાવ બિાવવો છે... એકલો સ્વભાવ બિાવવો હોય િો 

એમ બિાવાય. અહીં િો િવ્યિે િદ્દિ પરર્ી સ્ભન્ન બિાવવુું છે. દરેક િવ્ય પોિાિા ગુણ-

પયાથયર્ી અલુંકૃિ સ્વિુંિ સ્બરાજમાિ છે. પરિી સાર્ે કાુંઈ સુંબુંિ િર્ી. આહાહા!  

ભાષા કેવી કરી, જોયુું! િેિી પાછળ પાછળ જિારું... એમ િહીં કે આત્માએ રાગ (કયો 

હિો) િે બુંિાયુું (કમથ), એિે લઈિે કમથિે સાર્ે જવુું પડે છે. કમથ િો જડ પરિવ્ય છે. પરિવ્યિે 
આત્માિે લઈિે જાવુું પડે એમ િર્ી, એ િો પોિાિે કારણે કમથિવ્ય જાય છે આમ. અિે 

આત્માિે–સમદકિીિે કમથિવ્ય િરકમાું લઈ જાય, એમયે િર્ી. એિી પયાથયિી યોગ્યિાર્ી ગનિ 

કરીિે જાય છે ત્યાું. કમથ િો પરિવ્ય છે. પરિવ્યિો િો આમાું અભાવ છે. અભાવ એિો ભાવ 
હલાવીિે લઈ જાય એ શી રીિે બિે? સમજાણુું કાુંઈ? 

એમ કહે, શ્રેનણક રાજા ક્ષાનયક સમદકિી (હિા). િીર્ુંકરપણુું બાુંધ્યુું હિુું, એિે કાુંઈ 
િકથમાું જાવુું છે? એ િો કમથ બાુંધ્યુું એ લઈ જાય—એમ િર્ી. એ પોિાિી યોગ્યિાર્ી િે સમયે 

પયાથય ગનિ કરે છે અિે કમથ પણ કમથિે કારણે સાર્ે આવે છે. આત્માએ બાુંિેલુું હિુું નિનમત્ત 

િરીકે માટે સાર્ે આવે છે એમ િર્ી. એિો રજકણિો સ્વભાવ જ પાછળ પાછળ પોિાિા કારણે 
ગનિ કરવાિો છે. આત્મા અુંદર ગનિ કરે િો શરીરિે લઈિે કરે એમ િહીં અિે આત્મા છે માટે 

શરીર આમ ગનિ કરે એમ િહીં. શરીર શરીરિે કારણે ગનિ કરે, આત્મા આત્માિે કારણે ગનિ 
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કરે એમ કહે છે. કારણ કે દરેક િવ્ય પોિાિા ગુણ અિે પયાથયર્ી અલુંકૃિ છે–એિાર્ી સનહિ 

છે. પરિા પયાથય-ગુણ સનહિ િર્ી. કમથિા ઉદયિી પયાથયિે લઈિે અહીં ગનિ કરવાિી પયાથય 
ર્ાય છે—એમ િર્ી એમ કહે છે. આત્મા જુદો અિે િેિી પાછળ પાછળ જિારું કમથ જુદુું છે.  

આત્મા અિે કમથિી અનિ નિકટિાર્ી... નિનમત્ત-િૈનમનત્તકસુંબુંિ કહે છે. જે નવકૃનત્ત ર્ાય... 
કમથિુું નિનમત્ત િે િૈનમનત્તકમાું જે રાગ-દ્વેષ ર્ાય એ પણ િેવી જ રીિે જુદા છે. આહા! જેમ કમથ 

જુદુું છે, એમ ભગવાિ આત્માર્ી એ પુણ્ય-પાપિો નવભાવ િદ્દિ જુદો છે. સમજાણુું કાુંઈ? એવુું 

જે જીવસ્વરૂપ એિી અુંિરદૃનિિો અિુભવ કરવો એિુું િામ સમદકિ અિે જ્ઞાિ છે. આત્મા અિે 
કમથિી અનિ નિકટિાર્ી, એમ. કાયમ રહેિારું છે િે સાર્ેિે સાર્ે? શરીર િો હોય, િ હોય કોઈ 

વખિે. જે નવકૃનિ ર્ાય છે િે પણ િેવી જ રીિે... જેમ કમથર્ી આત્મા જુદો, એમ નવકારર્ી પણ 

જુદો જ છે. એ નવકૃનિ જુદી જ છે એમ કહે છે. આહાહા!  

હવે કાળક્ષેિાદદ આવ્યુું. િવ્ય જુદુું િે કાળ જુદો. કાળ-ક્ષેિાદદ જે છે િે પણ (આત્માર્ી) 

જુદાું છે. િવ્ય જુદુું િે નવકારીભાવ જુદો, જગિિા કાળ અિે ક્ષેિો પણ િદ્દિ જુદા છે. િવ્ય-ક્ષેિ-
કાળ-ભાવ ચાર િદ્દિ જુદા છે. કાળ-ક્ષેિાદદ જે છે િે પણ (આત્માર્ી) જુદાું છે... કાળ િામિુું 

િવ્ય, ક્ષેિ–આકાશ નવગેરે િદ્દિ જુદા છે. નિજ નિજ ગુણકળાર્ી અલુંકૃિ... દરેક િવ્ય 

પોિપોિાિા ગુણો િે કળા એટલે પયાથય—એિાર્ી શોસ્ભિ–યુક્િ આ બિુુંય જુદે જુદુું છે. 
આહાહા! કોઈિે કાુંઈ સુંબુંિ છે િહીં. એ નિનમત્ત-િૈનમનત્તકસુંબુંિિો અર્થ કે કાુંઈ છે િહીં. 

દુનિયાિા િવ્યો જુદા, એિુું ક્ષેિ જુદુું, એિો કાળ જુદો, એિો ભાવ (જુદા). આત્માિા પોિાિા 

િવ્યમાુંર્ી િવ્યિો આશ્રય કરિાું પયાથય નિમથળ ર્ાય એવી છે. નવભાવ એિો િહીં. એવો આત્મા 
શુદ્ધ ચૈિન્યવસ્િુ, પરર્ી નિરાળો, એિે પયાથય દ્વારા િવ્યિે પકડવુું. પણ એિી પયાથય સનહિ એ 

િવ્ય છે એમ. એ પયાથય દ્વારા િવ્યિે અિુભવવો એિુું િામ સમદકિ િે િમથિી પહેલી (સીઢી) 

કહેવામાું આવે છે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ ૧૨, રવવવાર, તા. ૨૦-૬-૧૯૭૧ 
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નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર. નિયમસારિો અર્થ મોક્ષિો માર્થ. શુદ્ધ વીતરાર્ી પયાથય 

ધ્રુવસ્વભાવિે આશ્રયે પ્રર્ટ ર્ાય... આ શુદ્ધભાવ ધ્રુવ છે, સામાન્ય છે, નિકાળ એકરૂપ છે એિે 

આશ્રયે મોક્ષિો માર્થ સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચારરિ પ્રર્ટ ર્ાય, તેર્ી એ મોક્ષમાર્થિુું કારણ 
ધ્રુવસ્વભાવ છે એિુું આ વણથિ છે. ૪૬, ૪૭ ર્ાર્ા ર્ઈ ર્ઈ. 

વળી (આ બે ર્ાર્ાઓિી ટીકા પૂણથ કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે) :— 

असति च सति बन्ध ेशदु्धजीवस्य रूपाद ्

रतििमतिलमिू तद्रव्यजालं तवतचत्रम ् । 

इति तजनपतिवाक्य ंवति शदु्ध ंबधुाना ं
भवुनतवतदिमिेद्भव्य जानीति तनत्यम ् ।।७०।। 

આત્મામાું બુંિિી અવસ્ર્ા હો કે મુક્ત અવસ્ર્ા હો... અવસ્ર્ાિી વાત છે હોં અહીંયા. 
આત્મામાું નવકારિી પયાથયરૂપ બુંિ અવસ્ર્ા હો કે અનવકારી અવસ્ર્ારૂપ મોક્ષ અવસ્ર્ા હો...  

શ્લોકાર્થ : સમસ્ત નવનચિ મૂતથદ્રવ્યજાળ (અિેકનવિ મૂતથદ્રવ્યોિો સમૂહ) જડકમોિો એ 

શુદ્ધ જીવિા રૂપર્ી વ્યનતરરક્ત છે. ભર્વાિ શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ ધ્રુવ એિી ભલે, કહે છે ક ેરાર્િી 
બુંિિી અવસ્ર્ા હો (કે) રાર્ નવિાિી નિમથળ મોક્ષ અવસ્ર્ા હો, પણ શુદ્ધ જીવદ્રવ્યસ્વભાવ 

એિાર્ી એ આઠ દ્રવ્યકમથિા રજકણો તદ્દિ જુદા છે. શુદ્ધજીવિા સ્વરૂપર્ી વ્યનતરરક્ત છે. એ 

રજકણો જડ મૂતથપદાર્થ કમથ એ આત્મપદાર્થર્ી નવકાર અવસ્ર્ામાું કે અનવકાર અવસ્ર્ામાું... એમ 
કહે છે. પાછુું બુંિ હોય (એટલે) કમથિો બુંિ હોય એમ િહીં. ભર્વાિ શુદ્ધ જીવવસ્તુ એિે 

રાર્િી ભાવબુંિિ અવસ્ર્ા હો કે રાર્રનહત નિમથળ મોક્ષ અવસ્ર્ા હો, પણ જડકમથ તો બુંિેર્ી 

ભભન્ન છે, એટલે શુદ્ધજીવર્ી ભભન્ન છે. સમજાણુું કાુંઈ? એ અજીવદ્રવ્ય છે, મૂતથદ્રવ્ય છે. આ પ્રભુ 
ચૈતન્ય અરૂપી નસદ્ધસ્વરૂપ જીવદ્રવ્ય છે. એિાર્ી પરમાણુઓ જડ મૂતથ નવનચિજાળ તદ્દિ ભભન્ન 

છે. બુંિ અવસ્ર્ા ટાણે પણ કમથ જડ ભભન્ન છે એમ કહે છે અિે મોક્ષ અવસ્ર્ા વખતે પણ કમથ 
જડ ભભન્ન છે.  

એમ ભજિદેવિુું–એમ વીતરાર્દેવિુું શુદ્ધ વચિ... એટલે કે જડકમથ િે આત્માિે કાુંઈ 

સુંબુંિ િર્ી, બે દ્રવ્ય ભભન્ન છે—એવુું શુદ્ધ વચિ બુિપરુુષોિે–ડાહ્યા પુરુષોિે કહે છે, એમ કહે 
છે. ડાહ્યા એટલે જેિે આત્મામાું બુંિકાળે પણ કમથ જુદા છે એવુું જાણવાિો ભાવ છે એિે કહે છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? એવુું વીતરાર્િુું શુદ્ધ વચિ છે. કમથિા મૂતથદ્રવ્યજાળર્ી ભર્વાિ આત્મા તદ્દિ 
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ભભન્ન છે, ભલે બુંિ અવસ્ર્ા રાર્િી હો, પણ શુદ્ધ જીવદ્રવ્યર્ી કમથજાળ તો ભભન્ન છે. પછી તો 
(કહેશે કે) શુદ્ધ જીવદ્રવ્યમાું બુંિ અવસ્ર્ા િર્ી, મોક્ષ અવસ્ર્ાય એમાું િર્ી. આહાહા! 

એમ, હે ભવ્ય! આ ભુવિનવરદતિે (—આ જર્તપ્રનસદ્ધ સત્યિે)... જર્તમાું પ્રનસદ્ધ છે, 
આ કાુંઈ સાિારણ વાત િર્ી, એ તો પ્રનસદ્ધ જ છે. જડ રજકણો જીવિી દશાર્ી ભભન્ન છે એ તો 

પ્રનસદ્ધ છે એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? જર્તમાું એ તો પ્રનસદ્ધ છે. એવા સત્યિ ેહે ભવ્ય! તુું 

સદા જાણ. ભર્વાિ આત્મા એ રજકણિા સુંબુંિર્ી બુંિકાળમાું પણ ભભન્ન છે, મોક્ષદશામાું 
પણ ભભન્ન છે—એમ વીતરાર્ીિુું શુદ્ધ િામ યર્ાર્થ વચિ એિે તુું જાણ. સદા જાણ, પાછુું એમ. 

કહો, આ કમથ.. કમથ કરે છેિે માણસ? કમથ છે એિે લઈિે આત્માિે સુંસાર અવસ્ર્ા છે. એિી 

અહીં િા પાડે છે. સુંસાર અવસ્ર્ા (હો કે) કમથરનહત અવસ્ર્ા હો, છતાું એ તો કમથરનહત જ છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! કેટલો પુરુષાર્થ છે એમાું!  

કહે છે, અબુંિ છે િે િર્ી અિે રાર્માું.. રાર્માું એકત્વ(રૂપ) બુંિ અવસ્ર્ા હો, છતાું 
કમથિી જાળર્ી તો ભર્વાિ ભભન્ન છે. હવે એિે ભભન્ન કરવુું કોિાર્ી? એિાર્ી તો ભભન્ન જ છે 

એમ કહે છે. બુંિ અવસ્ર્ાર્ી ભભન્ન શુદ્ધ જીવિે કરવો એ એિી દૃનિ, આમ કહે છે. સમજાણુું 

કાુંઈ આમાું? જયુંનતભાઈ! આરે આવી વાત.... દયા પાળવી, વ્રત પાળવા એવી વાત તો આમાું 
કાુંઈ આવતી િર્ી. એ વસ્તુ છે ક્યાું એમાું? કહે છે કે કમથિા રજકણ પણ જયાું બુંિકાળિી 

દશામાું ભભન્નપણે જડ વતે, પછી એિે પરિુું કરવાિુું એ તો કાુંઈ છે િહીં. આહાહા! એ બુંિ 

અવસ્ર્ા વખતે પણ જડ ભભન્ન છે, તો એિે છોડવા એ રહેતુું િર્ી એમ કહે છે. ફક્ત બુંિ 
અવસ્ર્ા છોડવી એ કઈ અપેક્ષાએ? કે શુદ્ધ જીવતત્વિો આશ્રય લઈિે, બસ. સમજાણુું કાુંઈ?  

ભર્વાિ પૂણાથિુંદ અુંતમુથખ ચીજ શુદ્ધ જીવદ્રવ્યસ્વભાવ બસ એિો આશ્રય લે, એ બુંિ 
અવસ્ર્ાર્ી કમથ તો જુદા હતા જ, (હવે) અવસ્ર્ામાું રાર્ હતો એ ઉત્પન્ન ર્તો િર્ી. એ બુંિિો 

િાશ કરે છે દ્રવ્યિે આશ્રયે, એમ કહેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? હે ભવ્ય! જુઓ! શબ્દ 

પડ્યો છે િે? भवुनतवतदिमिेद्भव्य जानीति.. એ ૪૫-૪૬િી ટીકા કરી એિો કળશ કહ્યો. 
સુડતાલીસ. 

जातरतसया तसद्धप्पा भवमतिय जीव िातरसा िोंति । 

जरमरणजम्ममकु्का अट्ठगणुालंतिया जणे ।।४७।। 

દેખો! આઠ ર્ુણ સનહત છે શભક્તએ. કહે છ ેકે શુદ્ધ ર્ુણપયાથય સનહત જ છે. સુંસારી 

પણ શુદ્ધ ર્ુણપયાથય સનહત જ છે. છે છેલ્લે. પાછળ છે. શુદ્ધ ર્ુણપયાથય સનહત નસદ્ધભર્વુંત 

સમાિ જ છે. ૪૯માું છેિે ૪૯માું. શુદ્ધ ર્ુણપયાથયો વડે નસદ્ધભર્વુંતો સમાિ છે. સુંસારી.. પાઠ 
એમ છે. સુંસારી ભવલીિ.. શબ્દ ‘ભવલીિ’ છે. जातरतसया तसद्धप्पा भवमतिय.. ભવમાું લીિ 
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છે એટલે ભવદશા છે એમ કહે છે. છતાું तसद्धप्पा जीव िातरसा िोंति.. નસદ્ધિા જેવા એ સુંસારી 
છે. जरमरणजम्ममकु्का अट्ठगणुालंतिया जणे... 

જેવા જીવો છે નસનદ્ધર્ત તેવા જીવો સુંસારી છે, 

જેર્ી જિમમરણારદહીિ િે અિર્ુણસુંયુક્ત છે. ૪૭. 

ખુલાસો બહુ કયો છે ટીકાકારે. આ કઈ અપેક્ષા છે? પયાથયમાું છે એિે? કે િા.  

ટીકા : શુદ્ધદ્રવ્યાનર્થકિયિા અભભપ્રાયે.. સમજાણુું કાુંઈ? શુદ્ધદ્રવ્યાનર્થક(િયે) શુદ્ધદ્રવ્ય–
વસ્તુ એમાું નસદ્ધિી પયાથયો પણ અુંદર છે. ર્ુણો િે પયાથય સનહત આખુું દ્રવ્ય નિકાળ છે. 

શુદ્ધદ્રવ્યાનર્થકિયિા અભભપ્રાયે... એટલે કે દ્રવ્ય શુદ્ધ ધ્રવુ અિુંત ર્ુણ અિે એવી નસદ્ધિી પયાથય 

સનહતિુું જે તત્ત્વ અુંદર એિી દૃનિએ જોતાું સુંસારી જીવોમાું અિે મુક્ત જીવોમાું તફાવત િનહ 
હોવાિુું કર્િ છે. સુંસારી અિે મુક્તમાું કુંઈ ફેર િર્ી. સુંસારીિો આત્મા પણ અિુંત ર્ુણ િે 

એવી નસદ્ધિી પયાથય સનહત શભક્તએ ભબરાજમાિ છે. કહો, સમજાણુું? પ્રર્ટ િર્ી, પણ અુંદર 

પ્રર્ટ છે દ્રવ્યમાું–ધ્રુવમાું શભક્તરૂપે, એમ કહે છે. કેટલીક નસદ્ધિી પયાથય છે... અહીં ર્ુણ કીિા 
છે. ર્ુણ એટલે પયાથય. એ બિી અિુંત જ્ઞાિ, અિુંત દશથિ જે નસદ્ધિે છે એવી જ આ જીવમાું છે, 

દરેક જીવમાું છે. શભક્તએ એિા ર્ુણ અિે શભક્તએ એમાું પયાથય—એ વાળુું આખુું તત્ત્વ 
શુદ્ધદ્રવ્યાનર્થકિયર્ી સુંસારી અિે મુક્ત જીવમાું કાુંઈ ફેર િર્ી. આહાહા!  

જે કોઈ અનત-આસન્ન-ભવ્ય જીવો ર્યા... હવે ખુલાસો કરે છે. જે કોઈ અનત-આસન્ન 

ભવ્યજીવો (એટલે) જેિે અલ્પ કાળમાું મુભક્ત ર્વાિી લાયકાત છે. અનત-આસન્ન—ઘણુું જ 
િજીકપણુું, જેિે મોક્ષિી પયાથયિુું પ્રર્ટપણાિુું િજીકપણુું છે. એવા અનત-આસન્ન ભવ્યજીવો 

ર્યા, તેઓ પૂવે સુંસારાવસ્ર્ામાું... પૂવે સુંસારદશામાું–બુંિ અવસ્ર્ામાું સુંસાર-ક્લેશર્ી ર્ાકેલા 

નચત્તવાળા ર્યા ર્કા... એ સુંસારક્લેશ... જે સુંસાર અવસ્ર્ા છે એ સુંસારક્લેશ છે. રાર્િી 

એકતા(રૂપ) બુંિ અવસ્ર્ા એ સુંસાર અવસ્ર્ા. નવકાર પુણ્ય-પાપિો નવકલ્પ એિી એકતા એ બુંિ 
અવસ્ર્ા, એ સુંસાર અવસ્ર્ા.  

સુંસારાવસ્ર્ામાું સુંસારક્લેશર્ી ર્ાકેલા... એ સુંસારદશાિા દુુઃખર્ી ર્ાકેલા નચત્તવાળા 

ર્યા ર્કા... સુંસારક્લેશર્ી ર્ાકેલા... પુણ્યપાપિા નવકલ્પિી જાળ એ સુંસારદશા, એિાર્ી જેિે 

ર્ાક લાગ્યો છે. ર્ાક્યા, હવે નવસામો લઈએ ચૈતન્યિો. એવા ક્લેશર્ી ર્ાકેલા નચત્તવાળા... એ 
સુંસાર અવસ્ર્ા એ જ સુંસારક્લેશ અવસ્ર્ા છે એમ કહે છે. સુંસાર અવસ્ર્ા જે ઉદયભાવ, 

નવકારભાવ છે એ જ ક્લેશ છે. ચારેય ર્નતિી અવસ્ર્ા ક્લેશ છે, દુુઃખ છે. એ દુુઃખર્ી ર્ાક્યા 

એવા નચત્તવાળા ર્યા ર્કા.... અરે! ચાર ર્નતિા—સુંસારિા—ક્લેશોર્ી હવે ર્ાક લાગ્યો છે. આ 
રખડવુું હવે મારે બુંિ કરવુું છે.  
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એવુું જેિુું નચત્ત ર્યુું છ ેએ સહજવૈરાગ્યપરાયણ ર્વાર્ી... સ્વભાનવક... એ બુંિ અવસ્ર્ા 
જે ક્લેશ છે એિાર્ી સહજવૈરાગ્યપરાયણ ર્વાર્ી... ચાર ર્નતિા ક્લેશોર્ી ર્ાક્યા અિે એ 

સુંસારિો ક્લેશ–પુણ્ય-પાપિો રાર્ારદિો ભાવ એિાર્ી સ્વાભાનવક વૈરાગ્યપરાયણ ર્વાર્ી... 

સ્વાભાનવક વૈરાગ્યપરાયણ... એ સ્વભાવ સન્મુખ છે આ... એ કહેશે. દ્રવ્ય-ભાવ નલુંર્ લીિુું. 
મુનિિી ઉત્કૃિ વાત કરવી છે િે? સ્વભાનવક વૈરાગ્યપરાયણ... સુંસારિા ક્લેશર્ી સહજ 

વૈરાગ્યમાું તત્પર ર્યા, એિાર્ી (-ક્લેશર્ી) ખસ્યા. સુંસાર જે ઉદયભાવ, નવકારભાવ, 

ક્લેશભાવ, દુ:ખભાવ એિાર્ી ર્ાક્યા નચત્ત એર્ી, એ રાર્ સુંસારભાવ, બુંિભાવ એિાર્ી 
સ્વાભાનવક વૈરાગ્યપરાયણ ર્યા, સ્વભાનવક વૈરાગ્ય એમાું તત્પર ર્યા. ‘પરર્ી હઠી’ એિો અર્થ 

ર્યો કે પરર્ી હઠીિે સહજ વૈરાગ્યસ્વભાવ તરફમાું આવ્યા. આ તો અધ્યાત્મ વાત છે. આહા! 

પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો એ સુંસારદશા િે સુંસારક્લેશ છે, એિાર્ી ર્ાકેલા નચત્તવાળા ર્યા ર્કા... 
ર્ાક્યા. ઓલામાું આવે છે િે? ‘ચાર ર્નત દુુઃખર્ી ડરી..’ યોર્ીન્દ્રદેવ... યોર્ીન્દ્રદેવ એિા 

દોહામાું આવે છે. ‘ચાર ર્નત દુુઃખર્ી ડરી..’ ચાર ર્નત દુુઃખર્ી એટલે ઓલો ક્લેશ છે એિાર્ી 
ડરી, એમ. યોર્ીન્દ્રદેવ ઉિકા દોહા હૈ. યોર્સાર.  

 દ્રવ્ય-ભાવ નલુંર્િે િારણ કરીિે... લ્યો, મુનિ ર્ાય છે, કહે છે. રાર્ર્ી સહજ વૈરાગ્યપણે 

પરરણમ્યા છે એવા મુનિ, દ્રવ્યે િગ્નપણુું અર્વા ૨૮ મૂળર્ુણ નવકલ્પ િારણ કરે છે, ભાવે અુંતર 
અતીનન્દ્રય આિુંદિી ઉછાળ હોય અુંદરમાું (એવા) ભાવનલુંર્િે િારણ કરે છે. જુઓ! આ મુનિ 

ર્વાિી રીત. મુભક્તિા માર્ે જેિે જાવુું છે અિે સુંસારિા ક્લેશર્ી ર્ાક્યા નચત્તવાળા છે... એ 

પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પર્ી વૈરાગ્ય ર્ઈ ર્યો છે હવે, એમ કહે છે. ઉદયભાવર્ી ખસી ર્યા છે. 
ખસ્યા છે એ હવે, દ્રવ્ય-ભાવનલુંર્ િારણ કરી... દ્રવ્ય એટલે િગ્નપણુું અિે ૨૮ મૂળર્ુણ, 

પુંચમહાવ્રત આરદિા નવકલ્પ એ દ્રવ્ય(નલુંર્) છે, એ દ્રવ્ય(નલુંર્)િે વ્યવહારે ‘િારે છે’ એમ 
કહેવામાું આવે છે.  

અિે ભાવનલુંર્, અુંતરમાું આિુંદસ્વરૂપ ભર્વાિ એિુું સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ િે ચારરિ જે 

આિુંદિી દશા એિે ભાવનલુંર્ કહે છે. અિાકુળ આિુંદિી દશા પ્રર્ટ કરી એ ભાવનલુંર્ મુનિિુું 
િારણ કરે છે. આહાહા! આ તો લુર્ડાું ફેરવો િે લુર્ડાું કાઢ્યા, લ્યો, ર્ઈ ર્યા સાિુ. આ તો 

લુર્ડાું ફેરવ્યા હોય કે લુર્ડાું બીજા રાખ્યા તોય એ નમથ્યાદૃનિ છે. વસ્ત્રિો િાર્ો રાખીિે 

મુનિપણુું માિે, મિાવે, માિતાિે ભલુું જાણે, એ નિર્ોદર્ામી નમથ્યાદૃનિ છે. અહીંયા તો દ્રવ્ય િે 
ભાવ–બે નલુંર્ િારણ કયાથ એમ કહે છે. નિશ્ચય િે વ્યવહાર બે. નિશ્ચયમાું તો ભર્વાિ આત્મા 

એિા અિુભવ સનહત નવશેષ સ્વસુંવેદિ અતીનન્દ્રય આિુંદ દશાિે િારણ કરી છે એિુું િામ 
ભાવનલુંર્–સાિુિુું ભાવનચહ્િ કહેવામાું આવે છે.  
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શુદ્ધ ઉપયોર્.. શુદ્ધ ઉપયોર્ આવ્યો છેિે, પ્રવચિસારમાું આવ્યો છે. ર્ાર્ા પાુંચ. પરમ 
શુદ્ધ ઉપયોર્િે ગ્રહણ કરીિે... પરમ શુદ્ધ ઉપયોર્... આ ૨૮ મૂળર્ુણ એ નવકલ્પ છે–રાર્ છે. 

હોય છે, એ વ્યવહારે હોય છે ભલે એમાું, પણ પાછો આ (નિશ્ચય) છે એિે આવો વ્યવહાર હોય 

છે, એમ. શુદ્ધ ઉપયોર્... વ્રતિા પરરણામ એ શુભ છે. સમરકત સનહત જીવિી વાત છે હોં. અિે 
એ વ્રતિા પરરણામર્ી રનહત શુદ્ધ આિુંદઘિ ભર્વાિ એમાું લપેટીિે–એકાકાર ર્ઈિે જે શુદ્ધ 

ઉપયોર્ પ્રર્ટ ર્યો એિુું િામ ભાવનલુંર્–સાિુિુું ભાવનચહ્િ–સુંતોિા એ ભાવનચહ્િ છે. 
આહાહા!  

અિે એિુું દ્રવ્યનચહ્િ, પુંચમહાવ્રત િે ૨૮ મૂળર્ુણિો નવકલ્પ એ એિુું દ્રવ્યનચહ્િ છે. 

િગ્નપણુું એ અસદ્ ભૂત (ઉપચાર) વ્યવહારિયે દ્રવ્યનચહ્િ છે, રાર્િુું નચહ્િ છે એ અસદ્ ભૂત 
અિુપચાર (વ્યવહારિયે) નચહ્િ છે. રાર્ ૨૮ મૂળર્ુણિો. ભાવનલુંર્ છે એ સદ્ ભૂત 

વ્યવહારિયિુું નચહ્િ છે. નિકાળી ભર્વાિ ધ્રુવસ્વરૂપ તે નિશ્ચયિો નવષય છે અિે એિે આશ્રયે 

જે સમ્યગ્દશથિ અિુભવિા આિુંદિી દશા સમ્યગ્જ્ઞાિ-ચારરિ ર્ઈ–પ્રર્ટી એ સદ્ ભૂત વ્યવહાર 
છે. ૨૮ મૂળર્ુણ એ તો અસદ્ ભૂત (અિુપચાર) વ્યવહાર છે અિે િગ્નપણુું તો તદ્દિ અસદ્ ભૂત 

ઉપચારરક તદ્દિ.... આહાહા! આવુું મુનિપણુું હોય છે એમ બતાવે છે અિે એ મુનિપણુું અુંર્ીકાર 
આવુું કરે એિે મુભક્ત ર્ાય એમ બતાવવુું છે. આહાહા!  

દ્રવ્ય-ભાવનલુંર્િે િારણ કરીિે... જુઓ! દ્રવ્યિે િારણ કરીિે (એમ) વ્યવહારે શબ્દ 

આવેિે? સદ્ ભૂત વ્યવહારિે િારણ કરે છે એ પયાથય છે, પણ રાર્ છે એ કાુંઈ ખરેખર એિી 
પયાથય િર્ી. છતાું અસદ્ ભૂત વ્યવહારિયે, એ રાર્િે–૨૮ મૂળર્ુણારદ નવકલ્પિે આિુંદિી 

દશાિી ભૂનમકામાું આવે છે તેિે ‘િારણ કરે છે’ એમ કહેવામાું આવે છે. કહો, પુંરડતજી! લાુંબુ 

લાુંબુ આવુું છે. માર્થ એવો છે એિી ખબર િ મળે, એ માટે તો કહે છે. વળી પાછી વાત શુું કરે 
છે? દ્રવ્ય-ભાવનલુંર્િે િારણ કરીિે પરમર્ુરુિા પ્રસાદર્ી પ્રાપ્ત કરેલા... પરમર્ુરુિા અભ્યાસ 

વડે... દેખો! પરમર્ુરુ (અર્ાથત્) મુનિ–પોતાિા (ર્ુરૂ) અર્વા સવથજ્ઞદેવર્ી પરુંપરાએ આવેલા 
(બીજા મુનિ) કે સવથજ્ઞદેવ એિા પ્રસાદર્ી પ્રાપ્ત કરેલા... નિનમત્ત છે િે?  

પરમાર્મિા અભ્યાસ વડે નસદ્ધક્ષેિિે પામીિે... એમ પાછી ભાષા છે. પરમ આર્મિો 

અભ્યાસ એટલે પરમ આર્મમાું સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચારરિ આવુું કહ્યુું છે એમ એિો અભ્યાસ 
કરીિે, એમ. પરમર્ુરુિા પ્રસાદર્ી પ્રાપ્ત કરેલા... આહાહા! કુુંદકુુંદાચાયે કહ્યુું છે િે? ‘અમારા 

ર્ુરુએ અમિે અિુગ્રહ–મહેરબાિી કરીિે... પ્રસાદ વડે શુદ્ધ આત્માિો ઉપદેશ અમિે આપ્યો.’ 

અુંદર પરમાત્મા પોતે નિમથળાિુંદ શુદ્ધ એિો આશ્રય કરીિે પ્રર્ટેલી નિમથળ દશા, આિુંદિુું 
વીતરાર્ી વેદિ એવુું ભાવનલુંર્ એિે, કહે છે, પરમાર્મિા અભ્યાસ વડે.... એ પરમ આર્મમાું 

એ કહ્યુું હતુું. પરમ આર્મિા ભાવ વડે... ‘અભ્યાસ’ તો શબ્દ છે હજી, પણ પરમાર્મમાું  
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કહેલો જે આ ભાવ એ વડે નસદ્ધક્ષેિિે પામ્યા–મુભક્તપદિે પામ્યા, લ્યો. નસદ્ધક્ષેિિે પામીિે... 
પાછી ભાષા એમ છે, જોયુું? નસદ્ધક્ષેિ છે ત્યાું? ભાવનસદ્ધપણુું પામ્યા છે એટલે દ્રવ્યક્ષેિમાું 

ર્યા, એમ. ભાવનસદ્ધપણુું જયાું આહીં પ્રર્ટ ર્યુું એટલે દ્રવ્યક્ષેિર્ી જયાું છે ત્યાું જાય છે, એમ 
એ નસદ્ધ કયુું.  

અવ્યાબાિ (બાિા રનહત) સકળ-નવમળ (સવથર્ા નિમથળ) કેવળજ્ઞાિ... આ નસદ્ધપણાિી 

દશા ર્ઈ એમ કહે છે. સકળ-નવમળ (સવથર્ા નિમથળ) િે નવઘ્િરનહત કેવળજ્ઞાિ... આવા 
ભાવનલુંર્ િે દ્રવ્યનલુંર્િા અભ્યાસર્ી... ભેર્ુું લઈએ છેિે? વ્યવહાર-નિશ્ચય મોક્ષમાર્થ આવેિે 

વ્યવહારે? કેવળજ્ઞાિિે પામ્યા, કેવળદશથિિે પામ્યા, કેવળસુખ–આિુંદ િે કવેળવીયથયુક્ત 

નસદ્ધાત્માઓ ર્ઈ ર્યા, લ્યો. સુંસારક્લેશર્ી ર્ાકેલા જીવો... આહાહા! ઉદયભાવર્ી ર્ાક્યા છે 
એમ કહે છે. ભર્વાિ પરમાિુંદ પરમસ્વભાવ પરરણાનમકભાવ એિો આશ્રય લેિારા 

ઉદયભાવર્ી ર્ાક્યા, વૈરાર્ી ર્ઈ ર્યા એમ કહે છે. એિે જે અુંતરમાું પરમાર્મિો અભ્યાસ 

એિો અર્થ કે પરમાર્મમાું કહેલો જે ભાવનલુંર્ એિા અુંતરિા અિુભવ દ્વારા અિુંત 
કેવળજ્ઞાિિે પ્રાપ્ત ર્ાય છે.  

કે જે નસદ્ધાત્માઓ કાયથસમયસારરૂપ છે... નસદ્ધ ભર્વાિ ર્યા એ કેવા છે? કાયથશુદ્ધ છે. 
એિી પયાથય પૂણથ પ્રર્ટ ર્ઈ ર્ઈ છે. પયાથય એટલે કાયથ. નસદ્ધિી અવસ્ર્ા કાયથ છે એ પૂણથ ર્ઈ 

ર્યુું એિે, એટલે કાયથપરમાત્મા એિે કહે છે. નસદ્ધિે કાયથસમયસાર કહે છે. લ્યો, એવા 

નસદ્ધાત્માઓ કાયથસમયસારરૂપ છે (એટલે) કાયથશુદ્ધ છે, એમ. નસદ્ધ ભર્વાિ પયાથય અપેક્ષાએ– 
કાયથ અપેક્ષાએ તદ્દિ શુદ્ધ છે. દ્રવ્ય-ર્ુણે તો શુદ્ધ છે, પણ ભર્વાિ નસદ્ધાત્મા પયાથય અપેક્ષાએ– 

કાયથ અપેક્ષાએ–વતથમાિ દશા અપેક્ષાએ પણ શુદ્ધ ર્યા. એ ભાવનલુંર્ િે દ્રવ્યનલુંર્ િારણ 

કરીિે... હોય છે િે દ્રવ્યનલુંર્ એિે? હોય છે. મુનિ ર્ાય એિે ૨૮ મૂળર્ુણિા નવકલ્પો વ્યવહારે 
હોય, નિશ્ચયમાું તો આિુંદિી દશાિુું પરરણમિ તે એિુું નિશ્ચય–ભાવનલુંર્ છે. અિે એ 

ભાવનલુંર્માું ૨૮ મૂળર્ુણિો જ નવકલ્પ હોય. એિે વસ્ત્ર લેવાિો નવકલ્પ, પાિ રાખવાિો નવકલ્પ 
એ હોય િહીં એટલુું નસદ્ધ કરવા દ્રવ્યનલુંર્િે િારણ કરે છે એમ સાભબત કયુું છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

કોઈ કહે કે મુનિ ર્યો, ભાવ અુંદર પ્રર્ટ્યો છે, પણ એિે હજી વસ્ત્ર-પાિ રાખવાિો 

ભાવ પણ છે. તો (કહે છે કે) એ મૂઢ છે, એિે ભાિ કાુંઈ છે િહીં. િર્ી એિે ભાવનલુંર્િા 
સ્વરૂપિી ખબર, જેિો આશ્રય કરવો છે એ ચીજ શુું છે એિી િર્ી ખબર, એિી ભૂનમકામાું 

રાર્િી મુંદતાિી હદ કેટલી હોય એિે ખબર િર્ી અિે રાર્િે મુંદતા ઘણી મુંદ હોય ત્યારે એિો 

સુંયોર્ વસ્ત્રારદિો િ હોય એિી પણ એિે ખબર િર્ી. કે જે અજ્ઞાિી વસ્ત્ર–પાિ રાખવાિો 
ભાવ કરીિે મુનિપણુું માિે, એિે િવે તત્ત્વિી ખબર, શ્રદ્ધા િર્ી. સમજાણુું કાુંઈ? એટલુું નસદ્ધ 
કરવા અહીંયા ભાવ િે દ્રવ્ય નલુંર્િે િારણ કરીિે કહેવામાું આવ્યુું છે.  
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મુનિ જે ભર્વાિિા કહેલા સાચા હોય, એિે તો અુંતર અતીનન્દ્રય આિુંદિો િામ 
ભર્વાિ એિો આશ્રય કરીિે અતીનન્દ્રય આિુંદિુું વેદિ ઉત્કૃિ હોય છે, એિી ભૂનમકા પ્રમાણે. 

ચોર્ા કરતા પાુંચમામાું વિારે, એમ. અિે એિી ભૂનમકામાું નવકલ્પો હોય તો આટલા આવા હોય. 

૨૮ મૂળર્ુણ, એ નસવાય બીજો નવકલ્પ એિે હોય િહીં. એટલી વાત નસદ્ધ કરવા ‘ભાવ િે દ્રવ્ય 
(નલુંર્)િે િારણ કરીિે’ (કહ્યુું). અિે પરમર્ુરુિા પ્રસાદર્ી એટલે પરમર્ુરુએ એ કહેલુું... 

પરમાર્મિો અભ્યાસ એટલે આર્મમાું પણ એ કહેલુું. ર્ુરુએ એ કહ્યુું, આર્મમાું પણ એ જ 

કહેલુું છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? પરમાર્મમાું એ કહ્યુું, ર્ુરુએ એ કહ્યુું અિે એવુું એિ ે
પ્રર્ટ્યુું. અતીનન્દ્રય આિુંદસ્વરૂપ ભર્વાિ એિો આશ્રય લઈ અિે અતીનન્દ્રય આિુંદિા 

અિુભવિી ઉગ્ર દશા પ્રર્ટી, એિે ૨૮ મૂળર્ુણિા નવકલ્પિી વ્યવહારજાત ઉત્પન્ન હોય છે, 

બાહ્યમાું િગ્નદશા હોય, એિે અહીંયા જૈિદશથિમાું ભાવ િે દ્રવ્ય નલુંર્િે િરિાર મુનિ કહેવામાું 
આવે છે. જુઓ! આ પદ્મમલિારરદેવ ટીકા કરે છે. નસદ્ધ કેમ ર્યા? કે આવા, એમ.  

જે નસદ્ધાત્માઓ કાયથસમયસારસ્વરૂપ છે... અહો! જેિા કાયથ પૂણથ ર્ઈ ર્યા છે. જેિી 
દશા–પયાથયરૂપી કાયથ તદ્દિ શુદ્ધ પૂણથ ર્ઈ ર્ઈ છ ેએ કાયથશુદ્ધ છે. જેવા તે નસદ્ધાત્માઓ છે... હવે 

કહે છે, એ કાયથશુદ્ધ ભર્વાિ પરમાત્મા નસદ્ધ... જેવા તે નસદ્ધાત્માઓ છે તેવા જ... પહેલો શુદ્ધ 

દ્રવ્યાનર્થકિયિા અભભપ્રાયે કહ્યુું હતુું, એિે (કહ્યુું કે) ‘શુદ્ધનિશ્ચયિયર્ી.’ ભવવાળા (સુંસારી) 
જીવો છે... તેવા જ શુદ્ધનિશ્ચયિયર્ી ભવવાળા (સુંસારી) જીવો છે, એમ. ભલે ભાવબુંિપયાથય 

છે, છતાું પણ શુદ્ધનિશ્ચયર્ી તો તેવા જ છે–નસદ્ધાત્મા જેવા છે. શુદ્ધનિશ્ચયિયિા કારણે... એમાું 
શુદ્ધનિશ્ચયર્ી કહ્યુું છે િે? ‘બળે’ કહેશે આર્ળ. અહીં શુદ્ધનિશ્ચયર્ી, એમ. આહાહા!  

પયાથયદૃનિ ઊડી ર્ઈ છે અિે દ્રવ્યદૃનિ ર્ઈ છ ેતેર્ી દ્રવ્યદૃનિ માિ નસદ્ધભર્વાિ જેવો 

જ આત્મા છે.—એવુું સમ્યગ્દૃનિિે ભાસ ેછે, એમ કહે છે. સમ્યગ્દૃનિિે, નસદ્ધ જેવો જ આત્મા છુું 
દ્રવ્યે, એવુું ભાસે છે. કહો, સમજાણુું? અિે એવા સમ્યગ્દશથિિા ભાસવાળો સ્વરૂપિી નસ્ર્રતા 

અુંર્ીકાર કરે છે આિુંદિી, એ વડે કરીિે એિે મુભક્તપણાિી પ્રાનપ્ત ર્ાય છે. એ કાયથનસદ્ધ જીવ. 
જેવા કાયથ(જીવ) શુદ્ધ છે, એવા કારણજીવ શુદ્ધ છે. વસ્તુ જે દ્રવ્ય છે એ કારણશુદ્ધ છે.  

જે કારણે તે સુંસારી જીવો નસદ્ધાત્માઓ જેવા છે... જે કારણે સુંસારી નસદ્ધાત્મા જેવા છે તે 

કારણે તે સુંસારી જીવો જન્મજરામરણર્ી રનહત છે... વસ્તુિી દૃનિએ તો એિે જન્મ-જરા-મરણ 
છે જ િહીં. એમ સમ્યગ્દશથિમાું—વસ્તુિી દૃનિ ર્તાું—આમ ભાસ્યુું છે પહેલુું. જન્મજરામરણર્ી 

રનહત.... જન્મવુું િર્ી, વૃદ્ધાવસ્ર્ા િર્ી, મૃત્યુ િર્ી. કોિુું મૃત્યુ પછી? અિે સમ્યક્ત્વારદ આઠ 

ર્ુણોિી પુનિર્ી તુિ છે... અુંતરિી શભક્તિા બળમાું સમરકત આરદ આઠ ર્ુણિી જે પયાથયો છે 
એિી પુનિ–સમૃનદ્ધર્ી તુિ છે. તુિ િામ આિુંદમય છે, એમ. એવા આઠ ર્ણુિી પુનિ–
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સમૃનદ્ધર્ી, એ નસદ્ધ જેમ છે તેમ આત્મા એ આઠ ર્ુણોિી સુંપદાર્ી આિુંદમય છે. તુિ કહ્યુું છે 
િે? તુિ. પુનિ–સમૃનદ્ધ. આહાહા!  

વાત એ છે ક ેશુદ્ધભાવ ઉપર દૃનિ કરાવવાિી વાત છે. નિકાળી જ્ઞાયક ધ્રુવભાવ એિો 
અિુભવ કરતાું જે દૃનિ દ્રવ્ય ઉપર પડી, એ દ્રવ્ય જન્મ-જરા-મરણ રનહત છે અિે સમરકત આરદ 

ર્ુણોર્ી આિુંદમય છે એ. ભલે ભવપયાથય હોવા છતાું, ક્લેશપયાથય હોવા છતાું, સ્વભાવમાું એ 

આઠ ર્ુણિી પુનિર્ી–સમૃનદ્ધર્ી આિુંદમય છે. ઓલો ક્લેશ-બ્લેશ એિે િર્ી. ભારે આવો આ 
િમથ.... શ્રીમદે કહ્યુું છે એક ઠેકાણે (કે) આ છ કાયિી દયા પાળવી, છકાયિુું આ કરવુું—એ બહુ 

તમે કહ્યુું હોં અિે બહુ સાુંભળ્ુું, પણ આ સમ્યક્ દ્રનિિી.... શુું કીિી ભાષા? ર્ોઠવણ કરી દો. 

આ સમ્યક્ દ્રનિિી ર્ોઠવણ કરી દો. બીજી બિી બહુ વાતો સાુંભળી. આ દયા પાળવી, આ વ્રત 
પાળવા, આ અપવાસ કરવા, ચોનવહાર કરવા. કહો, શાુંનતભાઈ! એ વાત આવે છે શ્રીમદ્ માું. 

એમ કે એ વાતો તો તમે બહુ કરી, હવે આ સમરકતિી ર્ોઠવણ કરી દો. સમરકત કેમ પમાય 

અિે સમરકતિો આશ્રય શુું, સમરકત શુું ચીજ છે—એિી જ આ વાત કર. ઓલી વાત તો બહુ 
સાુંભળી. ચોનવહાર કરવા, વ્રત કરવા, ..... કુંદમૂળ િ ખાવા. એમાું કાુંઈ સમરકતિી વાત આવી  

િહીં એમ કહે છે. આ સમરકતિી ર્ોઠવણ કરજો. હવે એિે ખબર િ હોય તો સમરકતિી 
ર્ોઠવણ ક્યાુંર્ી ર્ાય? 

આખો રદ’, એકેનન્દ્રયિે મારવા િહીં, આ ફલાણુું ખાવુું િહીં, તળેલુું ખાવુું િહીં, ફલાણુું 

કરવુું િહીં. એ જયુંનતભાઈ! પણ ખાવાિી રિયા જડિી છે, આત્માિી છે જ િહીં. આત્મા કરે તો 
ત્યાું રાર્ કરે ફક્ત, બસ. રાર્િે અિુભવે િે રાર્િે ખાય. આહાહા! એ રાર્ર્ી ટળવુું કેમ િે 

રાર્ જેમાું િર્ી એ ચીજ શુું, એિે સમરકત કેમ ર્ાય—વાત કરો આજ હવે. આહાહા! એવુું લખ્યુું 

છે ઉપદેશછાયામાું. ૨૯મા વષથમાું છે. એ વખતે બિા ઘરિા કહેિારા હતાિે એવા. સાિુ લખી 
જાવ. પરડમા લો, વ્રત લો, ચોપડી આદરો, અમિે ર્ુરુ માિો, જાવ. ચોપડીમાું લખો કે આ મારા 

ર્ુરુ. એ તમારુું સમરકત અિે આ વ્રત લીિા એ ચારરિ—બેય એકડા નવિાિા મીંડા છે. 
જયુંનતભાઈ! એમ હતુું કે િહીં? હજી એમ છે. આહાહા! 

કહે છે, અરે! તારો સ્વભાવ તો જો. પહેલુું બિુું મૂકી દ ેવાત અિે પહેલી વાત આ લે. 

તારે નસદ્ધ ર્વુું છે એ મોક્ષિો માર્થ ક્યાુંર્ી આવશે? સમજાણુું કાુંઈ? કાુંઈ અદ્ધરર્ી આવશે? 
શુદ્ધનિશ્ચયર્ી તો ભર્વાિ બિા ર્ુણ િે પયાથયર્ી ભરેલુું આખુું તત્ત્વ છ ેએમ કહે છે. જેણે 

અુંતરવસ્તુિે શ્રદ્ધા દ્વારા–સમ્યગ્દશથિ દ્વારા પૂણથ કબ્જે કરી લીિી, એિે તો અિુંતી નસદ્ધપયાથય 

અુંદર પડી છે એ કબ્જે કરી લીિી છે, એ તો હવે પ્રર્ટે છૂટકો. સમજાય છે કાુંઈ? વસ્તુમાું 
ર્ુણપયાથય સનહત ર્ુણ.. એમ લખ્યુું છે િે? પયાથયસનહત છે. પયાથય એટલે અુંદરમાું શભક્ત છે 
િે?  



ગાથા–૪૭, શ્લોક– ૭૦-૭૧             પ્રવચન નં. ૪૬                                   193 

 

ઓલામાું આવ્યો છે કાલ પ્રશ્ન કાુંઈક. સન્મનત સુંદેશ. આ કેવળજ્ઞાિિી પયાથય પડી છે કે 
િહીં અુંદર? લ્યો, પ્રશ્ન ઉઠ્યા. હવે ચાલે છે િે? સન્મનતસુંદેશ, િહીં? એમાું પયાથય પડી છે? કે 

હા. શભક્તરૂપ છે બિુું. એ ચાલ્યા છે પ્રશ્ન. ચાલે.. ચાલે..  અરે! આવો કાળ! આહાહા! છોકરાઓ 

તૈયાર ર્યા છે. ઓલો બાળનવભાર્ છે િે? એમાું અર્વા બીજામાું ક્યાુંક છે. શુંકાસમાિાિમાું 
છે. એમ કે આત્મામાું આ બિી નસદ્ધિી પયાથય પડી છે અત્યારે? કે હા. એ બિી પયાથયો અુંદર 

પડી છે. જેટલી નસદ્ધ ર્વાિી પયાથય ર્શે, કેવળજ્ઞાિ ર્વાિુું છે, નસદ્ધ(દશા) ર્વાિી છે, એ નસદ્ધ 

ર્વાિી પયાથયો સમયે.. સમયે.. સમયે.. િવી-િવી ર્શે.—એ બિી પયાથયો આત્મામાું પડી છે 
અત્યારે. જયુંનતભાઈ! એવુું આખુું દ્રવ્ય જે વસ્તુ છે એિે જે પ્રતીત જ્ઞાિ કરીિે કરે–ભાિ કરીિે 

પ્રતીત કરે, એિે સમ્યગ્દશથિ ર્ાય અિે એ સમ્યગ્દૃનિ આર્ળ વિીિે ચારરિવુંત ર્ાય િે એ 
આર્ળ વિીિે મુભક્તિે પામે. કહો, સમજાણુું કાુંઈ? 

સુંસારીજીવો... જે કારણે સુંસારી જીવો શુદ્ધાત્મા જેવા છે, તે કારણે સુંસારી જીવો 

જન્મજરામરણ રનહત અિે સમ્યક્ત્વારદ આઠ ર્ુણોિી પુનિ... આઠ ર્ુણોિી પુનિ... જાણે સમૃનદ્ધ 
હોય. સમૃનદ્ધ જ છે અુંદરમાું. આિુંદમય છે એ આત્મા, પાછુું એમ કહે છે. નસદ્ધિી આઠ પયાથયો 

પ્રર્ટી છે એ આિુંદમય છે. એમ ભર્વાિ આત્મામાું પણ બિી પયાથયો પડી છે અિે આિુંદમય 

છે. આ શુદ્ધભાવિો આશ્રય લેવા માટેિી વાત છે. અનિકાર શુદ્ધભાવ છે િે? શુદ્ધભાવ િામ ધ્રુવ 
અનવચળ નસ્ર્નતવાળુું તત્ત્વ, જેમાું જરીએ ચળવુું િર્ી, ફરવુું િર્ી, પરરણમવુું િર્ી. આહા! 

વીતરાર્િો માર્થ અલૌરકક અનચુંત્ય છે, જર્તમાું ક્યાુંય છે િહીં. વાડામાું પડ્યા સુંપ્રદાયવાળાિે 

ખબર િર્ી, કે આવા વીતરાર્ શુું કહે છે અિે કેવો માર્થ છે. આહાહા! અહીં તો કહે છે, 
ભર્વાિ આત્મા... અહીં શદુ્ધભાવરૂપ બતાવવો છે િે? એ શુદ્ધભાવ નસદ્ધિા જે ર્ણુો પ્રર્ટ્યા 
છે એવો જ એ આત્મા છે શભક્તરૂપે. એ બિી પયાથયો એિા સામથ્યથરૂપે પડી છે. 

 હવે ૪૭મી ર્ાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : 

प्रागवे शदु्धिा यषेा ंसतुधया ंिुतधयामतप । 

नयने िेनतचत्तषेा ंतभदा ंिामतप वदेम्यिम ् ।।७१।। 

શ્લોકાર્થ : જે સુબુનદ્ધઓિે તેમજ કુબુનદ્ધઓિે... એટલે જ્ઞાિિી દશાવાળાિે કે 

અજ્ઞાિદશાવાળાિે પ્રર્મર્ી જ શુદ્ધતા છે... પહેલેર્ી જ શુદ્ધતા અિારદિી છે. પહેલા સુંસાર 

અવસ્ર્ા િે મોક્ષ અવસ્ર્ા કહ્યુું હતુું. આમણે પાછુું કાઢ્યુું, ‘સુબુનદ્ધ િે કુબુનદ્ધ’ એમ કાઢ્યુું. 
સમ્યગ્જ્ઞાિી દશા પ્રર્ટ ર્ઈ કે અજ્ઞાિદશા હો, વસ્તુ તો નિકાળ શુદ્ધ છે. સુબુનદ્ધઓિે તેમજ 

કુબુનદ્ધઓિે પ્રર્મર્ી જ, એમ. નસદ્ધ ર્યો માટે શુદ્ધ ર્યો હવે, એમ િર્ી. શુદ્ધ જ છે નિકાળ. 

આહાહા! છતાિે અછતો માિવો (એટલે) અશુદ્ધતા છતી દેખાય એ અશુદ્ધતા િહીં અિે 
પયાથયમાું અછતો દ્રવ્ય છ ેએિે છતો માિવો (કે) આ જ છે એમ અિ ેપયાથય અશુદ્ધતાિી છે જ 
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િહીં. સમજાય છે? પયાથય અશુદ્ધ છે એ છે જ િહીં અિે વસ્તુ પયાથયમાું આવી િર્ી, છતાું એ 
છે પૂણથ શુદ્ધ વ્યક્ત પ્રર્ટ જ છે આત્મા. આવી દૃનિ કરવી એ અિુંત પુરુષાર્થ છે. સમજાણુું 

કાુંઈ? એમાું અિુંત વીયથ છે. એ કાુંઈ સાિારણ વાત છે િહીં. બનહમુથખિી અવસ્ર્ા હોવા છતાું 

એ િર્ી અિે અુંતમુથખિી અવસ્ર્ા (કે) વસ્તુ પ્રર્ટ િર્ી, છતાું અુંતમુથખિી દૃનિ કરતાું (પ્રતીનત 
છે કે) એ (શુદ્ધ) જ છે, આ જ છે, આ (અશુદ્ધતા) િહીં—એ અિુંત પુરૂષાર્થ છે. એ વાતુું િર્ી 

કાુંઈ. સમજાણુું કાુંઈ? શુું કહે છે?  

અહો! બુંિ અવસ્ર્ા હો કે મોક્ષ હો, સુબુનદ્ધ હો કે કુબુનદ્ધ અજ્ઞાિી, પ્રર્મર્ી જ ભર્વાિ 

(આત્મા) તો શુદ્ધ જ છે નિકાળ. એ પયાથયમાું અશુદ્ધતા હોવા છતાું પોતે વસ્તુ શુદ્ધ છે. એવા 

નિકાળી શુદ્ધિો સ્વીકાર અિે અશુદ્ધતાિો અસ્વીકાર એિુું િામ અુંતર સમ્યગ્દશથિ છે. કહો, 
સમજાણુું કાુંઈ? માળે ભારે આવી વાત! કહે છે, તેમિામાું કાુંઈ પણ ભેદ હુું ક્યા િયર્ી જાણુું? 

વ્યવહારિય એટલે જાણે કાુંઈ િહીં, એમ. ક્યા િયર્ી જાણુું એટલે વ્યવહારિય એટલે કાુંઈ િહીં, 

વ્યવહારિયર્ી ભેદ એ કાુંઈ િહીં, એમ કહે છે. આહાહા! કહે છે, શૈલી તો જુઓ એક! જે 
સુબુનદ્ધ–સમ્યગ્જ્ઞાિમાું ભાિ ર્યુું કે આત્મા શુદ્ધ છે એવુું અિે અજ્ઞાિીિે ભાિ િર્ી એવા 

અજ્ઞાિીિે પણ પહેલેર્ી આત્મા શુદ્ધ છે. અિારદ-અિુંત શુદ્ધિી ખાણ જ એકલી છે. હવે, 

તેમિામાું ખરેખર કાુંઈ પણ ભેદ... આ બુંિ અવસ્ર્ા છે િે આ મોક્ષ અવસ્ર્ા છે, એ કાુંઈપણ 
ભેદ હુું ક્યાું િયર્ી જાણુું? એમ કરીિે વ્યવહારિયિે ઉડાવ્યો છે. પછી કહેશે કે એ વ્યવહારિય 
ત્યાું છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

કહેશેિે, ૪૯માું કહેશે. વ્યવહારિયિા કર્િર્ી નવદ્યમાિ છે બિુું. ૪૯માું છે. 

નવભાવપયાથય વ્યવહારિયિા કર્િર્ી નવદ્યમાિ છે. એ વ્યવહારિય એટલે શુું? એમ. કાુંઈ િહીં 

એમ કરીિે (કાઢી િાખ્યો). નિકાળ કારણશુદ્ધ છે િે કાયથશુદ્ધ છે. અશુદ્ધતા-અશુદ્ધતા કાુંઈ છે જ 
િહીં એમ કહે છે. બે ભેદ પાડવા કે આ અશુદ્ધ િે એ શુદ્ધ, એ ભેદ કઈ િયર્ી કહુું? કહે છે. 

એમ કરીિે વ્યવહારિયિી મશ્કરી કરી છે, આલોચિા કરી છે. વાત પણ સાચી છે. હવે તુું પણ 
કોણ? આવા ભેદ પાડીિે જાણિાર તુું કોણ? વળી એ િય શુું? એ િય કેવી?  

તેમિામાું કાુંઈપણ ભેદ હુું ક્યા િયર્ી જાણુું? એમ કહે છે. એિો અર્થ એ ર્યો કે 

વ્યવહારિયર્ી જાણવુું, પણ.... ઓહોહો! સમ્યગ્જ્ઞાિી હો, ર્ણિર ચાર જ્ઞાિવાળા હો કે અજ્ઞાિી 
પૂરા હો અભનવ નમથ્યાદૃનિ કે કેવલજ્ઞાિી હો—એ બે પયાથયોિા ભેદ ભલે હો, પણ વસ્તુિી 

દૃનિએ એ ભેદ કઈ રીતે કહુું? કહે છે. આહાહા! તેમિામાું કાુંઈપણ ભેદ હુું ક્યા િયર્ી જાણુું? 

ભાષા એવી છે િે? नयने िेनतचत्तषेा ंतभदा ंिामतप वदेम्यिम ्... છે કે િહીં અુંદર? જુઓ! नयने 

िेनतचत्तषेा.ं.. કઈ િયર્ી કહુું આિે? જાણે વ્યવહારિય (િર્ી). અભૂતાર્થ છેિે એ? 

વ્યવહારિય અસત્યાર્થ છે એટલે એમ કહ્યુું. ર્ણતરી જ િર્ી તારી, તુું જૂઠી છો. વ્યવહારિય 
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જૂઠી છે. આહાહા! જુઓ! આ રદર્ુંબર સુંતોિી મજા. મસ્તી ફાટેલી છે. આહાહા! તેિામાું 
ખરેખર કાુંઈપણ ભેદ અર્ાથત્ તફાવત િર્ી, લ્યો. હવે ૪૮ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ) 
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જ્યેષ્ઠ વદ-૧૩, સોમવાર, તા. ૨૧-૬-૧૯૭૧ 
 ગાથા – ૪૮-૪૯, શ્લોક-૭૨, પ્રવચિ િં. ૪૭  

 

असरीरा अविणासा अवणिंविया वणम्मल्ला विसदु्धप्पा । 

जह लोयग्ग ेवसद्धा तह जीिा सिंवसिी णयेा ।।४८।। 

અશરીર ને અવિનાશ છે, વનર્મળ, અતીવરિય, શુદ્ધ છે, 

જ્યર્ લોક-અગ્રે વિદ્ધ, તે રીત જાણ િૌ િંિારીને. ૪૮. 

આ શું કહેિા ર્ાંગે છે? કે આત્ર્ા જે છે ધ્રુિ શુદ્ધ.... િંિારી પ્રાણી અને વિદ્ધ... એ 

િંિારી પ્રાણી અનાદિથી િસ્તુએ વિદ્ધ જેિા જ છે. જેને િુખી થિું છે એને તો એ ધ્રુિસ્િરૂપ 

શુદ્ધ વિદ્ધ િર્ાન છે એનો આશ્રય લેિો જોઈએ. એથી કહે છે કે જેિા વિદ્ધ ભગિાન છે એિા જ 
આ બધા િંિારી આત્ર્ાઓ છે. િંિારની િશા એને બાિ કરીને જે િસ્તુ છે એ તો શુદ્ધ 

ચૈતરયધાતુ છે જેણે શુદ્ધપણું ધારી રાખયું છે. એિી ચીજ એનો આશ્રય કરિા ર્ાટે વિદ્ધિર્ાન 
એને કહ્યા છે અને એ છે એિા, એર્. એ કહે છે જુઓ!  

ટીકા : િળી આ, કાયમિર્યિારર્ાં... એટલે વિદ્ધ પરર્ાત્ર્ા.. ‘ણર્ો લોએ િવ્િ 

વિદ્ધાણં.’ એ વિદ્ધ પરર્ાત્ર્ા અને કારણિર્યિારર્ાં એટલે િસ્તુ આત્ર્ાનું િવ્યસ્િરૂપ—બેર્ાં 
તફાિત નહીં હોિાનું કથન છે. બેર્ાં તફાિત નથી. જેિી રીતે લોકાગ્રે–લોકને અગ્રે વિદ્ધ 

પરર્ેષ્ઠી ભગિંતો... વિદ્ધ ભગિાન.. ‘ણર્ો લોએ િવ્િ વિદ્ધાણં’ આિે છે ને? ‘ણર્ો વિદ્ધાણં’ 

આિે છે, પણ એર્ાં ‘ણર્ો લોએ િવ્િ વિદ્ધાણં’ આિી ગયું. ‘ણર્ો લોએ િવ્િ િાહૂણં’ છેને 
છેલલું, એ બધાને લાગુ પડે છે. ‘નર્ો લોએ િવ્િ વિદ્ધાણં’. અહીં તો (કહે છે કે) લોકાગ્રે વસ્થત 
છે વિદ્ધો.  

લોકના અગ્રે... પરર્ાત્ર્ા–અદરહંત થયા પછી વિદ્ધ થયા એ ભગિંતો વનશ્ચયથી પાંચ 

શરીરના પ્રપંચના અભાિને લીધે... વિદ્ધ ભગિાનને શરીર નથી. પાંચે શરીરનો પ્રપંચ (નથી). 

અશરીરી છે, એિો આ આત્ર્ા પણ ‘અશરીરી છે’ એર્ કહેિું છે. વિદ્ધને જેર્ શરીર નથી, એર્ 
િસ્તુસ્િરૂપ આત્ર્ા વનત્ય અનાદિ-અનંત એિું ધ્રુિતત્ત્િ એને પણ શરીર નથી. એિો અશરીરી 

આત્ર્ા એનો આશ્રય અથિા એને જોિાનું–અિલોકિાનું છે. પોતાન ેર્ૂકીને બીજાને જોયું બહુ. 

પોતાને ર્ૂકીને બીજાને જોયું, પણ જોનારને જોયો નહીં. જોનાર કોણ છે આ? આ બધું જોયું કે 
આ શરીર ને આ, આ, ધૂળધાણી બધું. અરે! પંચપરર્ેષ્ઠી પણ જોયા, લયોને, આ જ્ઞાનર્ાં. પણ 

જોનાર કોણ છે? એ જોનાર વિદ્ધ ભગિાન જેિો છે એર્ કહે છે. એટલે એને ઉપાિેયપણે 
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આિરણીય હોય તો એ શુદ્ધ ધ્રુિિસ્તુ છે. કેર્કે વિદ્ધ ભગિાન જેિો છે એ. અને એને 
ઉપાિેયપણે આિરિાથી પયામયર્ાં વિદ્ધપણું પ્રગટ થાય. િર્જાણું કાંઈ? 

‘અવિનાશી છે’ ભગિાન વિદ્ધ. અવિનાશીની વ્યાખયા? એક ભિ ગ્રહો ને એક ભિ 
છોડો—એિું એને નથી. િંિારર્ાં ર્નુષ્યિેહ છૂટે ને િેિિેહ ર્ળે, િેિિેહ છૂટે ને િળી 

ર્નુષ્ય(િેહ) ર્ળે. એિું જે ચાર ગવતર્ાં ભિનું ગ્રહણ ને ત્યાગ એ વિદ્ધને નથી. એર્ આ 

આત્ર્ાને નથી એર્ કહે છે. િસ્તુ જે આત્ર્ા ધ્રુિ ચૈતરયર્ૂવતમ, એને ભિનું એકલું ગ્રહણ ને 
એકલું ત્યાગ એિું િસ્તુના સ્િરૂપર્ાં નથી. એિો આત્ર્ા તે એને આશ્રય કરિાલાયક છે, ધર્મ 

કરનારને એ ધર્ી આધાર છે એર્ કહે છે. િર્જાણું કાંઈ? જેન ેજરર્-ર્રણ િસ્તુર્ાં છે જ નહીં, 

એર્ કહે છે. ભિનું ગ્રહિું અને ભિનું છોડિું એ વિદ્ધને નથી, એર્ આત્ર્ાર્ાંય નથી. એિી 
ચીજ એ પોતે છે પૂણમ આનંિ ને પૂણમ જ્ઞાનસ્િભાિી િસ્તુ એ આ આત્ર્ા. એને પણ ભિનું 

ગ્રહણ ને ત્યાગ છે નહીં. એ અપેક્ષાએ આત્ર્ા અવિનાશી છે. આહાહા! આ તો એક ભિ આિે, 

એ જ્યાં જાય ત્યાં બીજો ભિ તૈયાર. એ જાય ત્યાં ત્રીજો તૈયાર. આહાહા! ગ્રહિું ને છોડિું, 
ગ્રહિું ને છોડિું—એિી જે િંિારિશા એ વિદ્ધને નથી, તેર્ આ આત્ર્ાર્ાંય નથી. ધ્રુિસ્િરૂપ 

ભગિાન આત્ર્ા એર્ાં ગવતનું ગ્રહિું ને ગવતનું છોડિું િસ્તુર્ાં નથી. એિી િસ્તુ ઉપર દૃવિ ને 
આિર કરિા જેિું છે. આહાહા!  

િળી જે ‘અતીવરિય છે.’ વિદ્ધ ભગિાન અતીવરિય છે, એિો આ આત્ર્ા પણ અતીવરિય 

છે. એર્ કહે છે. પરર્તત્ત્િર્ાં વસ્થત... વિદ્ધ ભગિાન પરર્ તત્ત્િ જે શુદ્ધ િવ્યસ્િભાિ ધ્રુિ 
આનંિસ્િભાિ એર્ાં વસ્થત અંિર... િહજ િશમનાદિ કારણશુદ્ધસ્િરૂપને... અંતરર્ાં સ્િાભાવિક 

િશમન, સ્િભાવિક જ્ઞાન.., સ્િભાવિક િશમન, સ્િભાવિક આનંિ આદિ અને સ્િભાવિક જ્ઞાન અંિર 

એિા કારણશુદ્ધસ્િરૂપને યુગપિ્ જાણિાને િર્થમ છે. અવણવરિય લેિું છે ને? ઇવરિયર્ાં તો એક 
ઇવરિયથી જાણે અને બીજીથી જાણે તો પહેલાનું છૂટી જાય. એ વિદ્ધને નથી એિું. એ રીતે 

આત્ર્ાને નથી એર્ કહે છે અહીં તો. એક ઇવરિયથી ગ્રહિું ને બીજાથી છૂટી જાય, બીજાને ગ્રહે 

તો પહેલી ઇવરિયનું જ્ઞાન છૂટી જાય.—એિું ઇવરિયજ્ઞાન વિદ્ધને નથી, તો આ આત્ર્ાને પણ નથી 
અંિર િસ્તુસ્િરૂપ જે ધ્રુિ, (તેથી) એ અવણવરિય છે. આહાહા! અત્યારે હોં.  

એિી િહજ યુગપિ્ જાણિાને િર્થમ... અંતરનું જે પૂણમ સ્િરૂપ એને એક િર્યર્ાં, 
ઇવરિયોર્ાં એક િર્યર્ાં જાણિાની તાકાત નથી. ઇવરિય તો એક િર્યર્ાં એકને જાણે. આ તો 

પૂણમ ભગિાન આત્ર્ા વિદ્ધ પ્રભુ કારણસ્િરૂપને—અંતરના પૂણમ િશમન-આનંિ આદિને—એક 

િર્યર્ાં યુગપિ્ જાણિાર્ાં િર્થમ િહજજ્ઞાનજ્યોવત િડે–સ્િભાવિક જ્ઞાનજ્યોવત િડે... વિદ્ધ 
ભગિાન ચૈતરય િૂયમ િડે જેર્ાંથી િર્સ્ત િંશયો િૂર કરિાર્ાં આવ્યા છે... ઇવરિયોર્ાં તો આ 
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આર્ હશે કે નહીં એિું જ્ઞાન થતા િંશય રહે, એ વિદ્ધને છે નહીં. એર્ આ આત્ર્ાર્ાંય નથી 
એર્ કહે છે. િાત એ વિદ્ધ કરિી છે ને. આહાહા! 

આ ઇવરિયથી જાણિું.. એક ઇવરિયથી જાણે અને બીજીનું છૂટે, બીજાનું જાણિું થાય 
ત્યારે પહેલાનું (છૂટે) એિું આત્ર્ા િસ્તુર્ાં નથી. એ તો એની િંિારપયામયર્ાં એ પ્રકાર છે. 

િસ્તુના સ્િરૂપર્ાં એ નથી. એિી ચીજને અંતરર્ાં પકડિાની છે. .... ઉઠ ેતો િુુઃખ થાય એર્ કહે 

છે. ઇવરિયોથી પરને જોતાં રાગ ઉત્પન્ન થાય, િુુઃખ થાય. પણ ભગિાન આત્ર્ા અવણવરિય છે, 
વિદ્ધ છે એિો જ આ આત્ર્ા છે. એિો આત્ર્ા અવણવરિયને અવણવરિય દ્વારા જોતાં એને જ્ઞાન 

થાય ને આનંિ થાય એિો એ આત્ર્ા છે. આહાહા! શેની િાત ચાલે છે આ? આ અંિર આત્ર્ા 

જે વત્રકાળી આનંિકંિ છે એની િાત ચાલે છે. વિકલપ ને ઉપાવધ-ઉપાવધ િસ્તુર્ાં છે નહીં. 
આહાહા!  

િર્સ્ત િંશયો િૂર કરિાર્ાં આવ્યા છે એિા સ્િરૂપિાળા હોિાને લીધે... વિદ્ધ ભગિાન 
‘અતીવરિય’ છે. એિા બધા આત્ર્ાઓ િસ્તુ તરીકે વિદ્ધ જેિા જ છે. એને ઇવરિયથી જ્ઞાન થાય 

ને િંશય થાય એિું એના સ્િરૂપર્ાં નથી. આહાહા! આિો ભગિાન અણીવરિય આત્ર્ા એને 

અનુભિિો. આિો છે—એિો વિકલપથી ધારણા કરિી એ જુિી ચીજ છે. આિો છે—એિો 
અનુભિિો કે જેર્ાં એિા અણીવરિય આત્ર્ાની પ્રતીત થતાં અણીવરિય આનંિનો સ્િાિ િાથે 
આિે, એણે આત્ર્ાને અણુભવ્યો ને જાણ્યો એર્ કહેિાર્ાં આિે છે. િર્જાણું કાંઈ?  

વનુઃિંશય... સ્િભાિ િંશયને િૂર કયામ છે જેિા ભગિાન વિદ્ધ છે એિો આ આત્ર્ા છે. 

િળી વિદ્ધ ભગિાન ર્ળજનક ક્ષાયોપશવર્કાદિ વિભાિસ્િભાિોના અભાિને લીધે... 

ક્ષયોપશર્થી લીધું. ક્ષાવયક તો છે વિદ્ધર્ાં. ર્ળજનક ક્ષાયોપશર્ાદિ વિભાિસ્િભાિના 
અભાિને લીધે વિદ્ધ ભગિાન ‘વનર્મળ’ છે. એર્ ભગિાન આત્ર્ા ધ્રુિ એર્ાં પણ ક્ષયોપશર્, 

ઉપશર્ ને ઉિય એિા ર્ળજનકભાિ (નથી). વિદ્ધર્ાં નથી, એર્ આત્ર્ાર્ાંય પણ નથી. અહીં 

એટલી િાત કરિી છે. િર્જાણું કાંઈ? છે ને ટીકાર્ાં છે ને? ર્ળજનક ક્ષાયોપશવર્કાદિ 
વિભાિસ્િભાિ... ઉિય, ઉપશર્ ને ક્ષયોપશર્—ત્રણર્ાં ર્ેલ છે. ઉિય તો ર્ેલસ્િરૂપ જ છે, 

ઉપશર્ર્ાં પણ ઢંકાયેલો ર્ેલ છે, ક્ષયોપશર્ર્ાં પણ કંઈક ર્ેલ ને ઉઘાડ છે. એટલે ત્રણેય ભાિો 
જેર્ વિદ્ધર્ાં નથી, એર્ િસ્તુ ભગિાન આત્ર્ા ચૈતરયકંિ એર્ાં એ નથી. િર્જાણું કાંઈ?  

ર્ાળો આિડો આત્ર્ા કયાં ગયો? કહે. ભાઈ કહેતા ભગિાનજીભાઈ. આિા આત્ર્ાના 

િખાણ કરો છો, એ ધોયેલ ર્ૂળા જેિા ગયો કયાં? એ છે ત્યાં છે, પણ નજર નથી તારી એટલે 
ગયો કયાં? (એર્ લાગે છે). આહાહા! જેની િત્તાર્ાં જગત આખું જણાય એિી િત્તાિાન ચીજને 

જોિા નિરો થાય નહીં પછી, કયાં ગયો? કહે લયો. જ્યાં છે ત્યાં નજર કરે નહીં, પછી કહે, ગયો 

કયાં? કયાં જાય? છે એ છે અંિર. આહાહા! કહે છે, એ વિદ્ધ ભગિાન ર્ળના ઉત્પન્ન 
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કરાિિાળા એિા ક્ષયોપશવર્કાદિ વિભાિસ્િભાિ એના અભાિથી ‘વનર્મળ’ છે. એર્ આ 
ભગિાન આત્ર્ા ઉિય, ઉપશર્, ક્ષયોપશર્ આદિ ભાિ એનો એર્ાં અભાિ છે.  

છેલલો विसदु्धप्पा. ‘વિશુદ્ધ’ શબ્િ આવ્યો અહીંયા. અને િવ્યકર્ો... વિદ્ધ ભગિાનને 
જડકર્મ પણ નથી, પુણ્ય-પાપના વિકલપો—ભાિકર્મ પણ નથી, એને લઈને ‘વિશુદ્ધાત્ર્ા’ છે. 

વિદ્ધ પરર્ાત્ર્ા એને જડકર્મ ને વિકારી પુણ્ય-પાપનો ર્ેલ—બેય નથી, તેથી વિશુદ્ધાત્ર્ા છે. તેિી 

જ રીતે િંિારર્ાં પણ આ િંિારી જીિો... િંિારની િશાના કાળર્ાં પણ એનું–જીિનું સ્િરૂપ 
કોઈ નયના બળે... ખુલાિો કયો છે. ઓલા બળની વ્યાખયાર્ાં ર્ુંજાય નહીં એટલે. (કોઈ નયથી) 

એટલે શુદ્ધનયથી–વનશ્ચયનયથી એ િંિારી પણ શુદ્ધ જ છે. ભગિાન આત્ર્ા અંિર.... ખબર 

પણ ન ર્ળે, િાંચયું ન ર્ળે, િાંભળ્ું ન ર્ળે. આંધળી િોડે ને એર્ને એર્ જજંિગી જાય ઢોરની 
જેર્. જુઓને! ઢોર આખો દિ’ ખાિું.. ખાિું.. ખાિું.. ર્ોઢું એનું ચાલયા જ કરતું હોય. ધરાઇ જાય 

તોપણ બેઠી બેઠી કાઢીને િાગોળે.. એક જ િાત એને. આ પણ અનંત િંિારર્ાં એક જ િાત 
વિકલપ... વિકલપના કોવળયા લઈ રાગ–વિકલપને ઓગાળિા.  

ભગિાન અંિર કોણ છે વચિાનંિ પ્રભુ વનધાન? એ વનશ્ચયનય િસ્તુના િત્ સ્િભાિની 

દૃવિએ જોઈએ તો તો ભગિાન આત્ર્ા બધા શુદ્ધ જ છે. એ અભવિનો આત્ર્ા હોય તોય શુદ્ધ 
જ છે એર્ કહે છે આહીં. િસ્તુ તો બધી, અભવિનો આત્ર્ા અને ભવિનો, વનગોિનો ને 

કેિળીનો—િસ્તુ તરીકે આત્ર્ા તો બધા િરખા છે એર્ કહે છે. શુદ્ધ છે. આ ર્ાથે શુદ્ધભાિ છે 

ને? શુદ્ધભાિ અવધકાર છે ને? એ અહીં કીધું છેલલું અંિર શુદ્ધ. વત્રકાળ ભગિાન પોતાના 
સ્િભાિથી હોિાપણે ધ્રુિ શુદ્ધ છે ત ે ધર્ીને આશ્રય કરિાલાયક છે. એિી ચીજને અંતર્ુમખ 

જોિાલાયક છે એર્ કહે છે. અંતર્ુમખ થઈને એને જોિું, અંતર્ુમખ થઈને એને શ્રદ્ધિું, અંતર્ુમખ 
થઈને એની આનંિની િશાનું િેિન કરિું. આહાહા!  

આ િંિારી જીિો કોઈ નયના કારણે એટલે વનશ્ચયનયથી શુદ્ધ છે. િસ્તુ તો િસ્તુ શુદ્ધ 

ભગિાન આત્ર્ા એ તો પરર્ાનંિની ર્ૂવતમ શુદ્ધ છે. એર્ાં આ બધા િંિારીભાિો એર્ાં છે નહીં. 
શું કહે છે આ? ર્ાથે આ શુદ્ધભાિ અવધકાર છે ને? કે આ આત્ર્ા પોતે આિો શુદ્ધ વત્રકાળી ધ્રુિ 

શુદ્ધ છે. એટલે શુદ્ધનો આશ્રય કરિાથી શુદ્ધતા પ્રગટે, એ દ્વારા આ આખું ‘શુદ્ધ છે’ એર્ 

પ્રતીતર્ાં આિે. એનું નાર્ િમ્યગ્િશમન. િમ્યગ્િશમન એટલે આ કાંઈ િેિ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા 
કરિી, નિ તત્ત્િની શ્રદ્ધા કરિી—(એ નવહ). હજી તો ધર્મનો પહેલો પાયો.. ધર્મનો પહેલો પાયો 

છે. ભારે ધર્મ ભાઈ! આ િયા પાળિી, વ્રત પાળિા એ ધર્મનો પહેલો પાયો—એર્ નહીં હોય? 
એ તો િંિારનો પાયો છે વિકાર.  

(હિે ૪૮ર્ી ગાથાની ટીકા પૂણમ કરતાં ટીકાકાર ર્ુવનરાજ શ્લોક કહે છે :) 

शदु्धाशदु्धविक्लपना भिवत सा विथ्यादृवश प्रत्यहिं 
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शदु्धिं कारणकाय यतत्त्वयगुलिं सम्यग्रवश प्रत्यहि ् । 

इत्थिं यः परिागिार् यितलुिं जानावत सिदृक ्स्वयिं 
सारासारविचारचारुविषणा िन्दािह ेतिं ियि ् ।।७२।। 

ર્ુવન પોતે આનંિર્ાં આિીને કહે છે, ઓહો! આિો આત્ર્ા અભેિ વચિાનંિ છે એર્ાં, 

આ અશુદ્ધ છે, શુદ્ધ છે—એિા ભેિ છે નહીં. આહાહા!  

શ્લોકાથમ : શુદ્ધ-અશુદ્ધની જે વિકલપના... િસ્તુ શુદ્ધ છે, પયામય અશુદ્ધ છે–એિા ભેિ કયાં 

પાડિા? એ કહે છે. એ વિપરીત વિકલપના છે. અશુદ્ધ-અશુદ્ધ છે જ નહીં. શુદ્ધ-અશુદ્ધની જે 
વિકલપના–વિપરીત કલપના–ખોટી ર્ારયતા, અશુદ્ધપણું એ આત્ર્ાની ખોટી ર્ારયતા છે. 

અવનશ્ચય છે, ભેિ પાડિા એ શંકા છે. ભગિાન એકલો શુદ્ધ ધ્રુિ વત્રકાળી એને ન ર્ાનતાં, આિા 

ભેિ પાડીને વિકલપના ઊભી કરિી, અચોક્કિભાિ કે આર્ હશે? શુદ્ધ પણ છે (અને) અશુદ્ધ 
પણ છે, શુદ્ધ પણ છે ને અશુદ્ધ પણ છે. ઓલાર્ાં તો એર્ કહ્યું કે શુદ્ધાશુધ્ધ પયામયનો વપંડ તે 

િવ્ય છે. એય! કહ્યું છે કે નહીં? કયાં? એ તો અશદુ્ધતા ન હોય એર્ જે ર્ાનતાં હોય એને 

જણાવ્યું છે. બાકી િસ્તુ તો વત્રકાળ શુદ્ધ જ છે. એ ચેતનજી! આિે છે ને?  

બે ઠેકાણે આિે છે ર્ોક્ષર્ાગમપ્રકાશકર્ાં, બે ઠેકાણે. એક પહેલા િાતર્ાર્ાં આિે છે, એક 

પાછળ કંઇક આઠર્ાં કે નિર્ાર્ાં કયાંક આિે છે. શુદ્ધાશુદ્ધનો વપંડ છે એર્ આિે છે. પાછળ 
આિે છે, નિર્ાર્ાં આિે છે. આનીકોરના પાને આિે છે. આ પણ આનીકોરના પાને છે. 

િાતર્ાર્ાં પણ એર્ છે અને નિર્ાર્ાં પણ એર્ છે. એ તો એક અશુદ્ધતા પૂિે હતી, એ 

જબલકુલ નથી એર્ જે ર્ાનતો હોય એને જરી જણાવ્યું છે. બાકી ભગિાન આત્ર્ાર્ાં શુદ્ધ-
અશુદ્ધના ભેિ પાડે એ, કહે છે કે વર્થ્યાદૃવિ છે. લયો ઠીક! એ ભેિ પાડિાયોગ્ય.... િસ્તુ જ એિી 

છે. િસ્તુર્ાં િળી શુદ્ધ ને અશુદ્ધ કયાં છે? એ તો છે, વત્રકાળ શુદ્ધ છે. અહીં વિદ્ધ તો એ કરિું છે 

ને? કારણિર્યિાર ને કાયમિર્યિાર બેની િાત ઉપાડી છે ને? બેય શુદ્ધ છે. અહીં એનો 
કળશ છે ને?  

ર્ાથે ઉપાડ્ુંને ‘કાયમિર્યિારર્ાં ને કારણિર્યિારર્ાં તફાિત નહીં હોિાનું એ કથન 
છે.’ એ કહેશે. વિભાિ છે એિું પહેલું જ્ઞાન કરિું. એ તો િસ્તુ તરીકે.... શુદ્ધ-અશુદ્ધના ભેિ 

પાડિા એ વર્થ્યાદૃવિને હંર્ેશા હોય છે. ભેિની દૃવિ વર્થ્યાદૃવિને હોય છે એર્ કહે છે. 

આહાહા! િમ્યગ્દૃવિને તો હંર્ેશા (એિી ર્ારયતા હોય છે કે) કારણતત્ત્િ જે શુદ્ધ ધ્રુિતત્ત્િ અને 
કાયમતત્ત્િ વિદ્ધ ભગિાન બંને શુદ્ધ છે.  

શ્રોતા : એકલું િવ્ય વત્રકાળ શુદ્ધ છે એર્ ન આવ્યું? 
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પૂજ્ય ગુરૂિંિશ્રી : એ તો આવ્યુંને કારણતત્ત્િ. કારણતત્ત્િ આવ્યુંને એર્ાં? કારણશુદ્ધ જ 
છે અને આ કાયમ પણ શુદ્ધ છે. વિદ્ધ.. વિદ્ધ જેિું અહીં કરિું છે ને? કારણતત્ત્િ પણ શુદ્ધ છે ન ે
કાયમતત્ત્િ પણ શુદ્ધ છે. શુદ્ધાશુદ્ધ બે ભાગ છે એર્ નથી, એર્ કહેિું છે અહીં. િર્જાણું કાંઈ?  

અહીં તો વિદ્ધને શુદ્ધ વિદ્ધ કરિા છે ને? વિદ્ધ છે એ શુદ્ધ છે એર્ વિદ્ધ કરિા છે. 

આગળ લેશે. ચાર વિભાિપણે જ્યાં િુધી િંિારી છે... ચાર વિભાિો ચારેય—ઉિય, ઉપશર્, 

ક્ષયોપશર્ ને ક્ષાવયક એિા ચાર ભાિિાળા છે એ િિંારી છે. ભલે ચૌિર્ે હો, પણ એને હજી 
ઉિય ને ક્ષાવયક બે છે ને? અપદરણાર્ી તો વત્રકાળ છે. પયામયર્ાં કેિળીને ચૌિર્ે બે ભાગ છે 

ઉિય ને ક્ષાવયક, ત્યાં િુધી િંિારી છે. કહેશે ૪૯ર્ાં. કહે છે, શુદ્ધ તો કારણતત્ત્િ ને કાયમતત્ત્િ 

બેય શુદ્ધ છે. એ િવ્યર્ાં શુદ્ધાશુદ્ધ ભેિ પાડિા એર્ છે નહીં. આહાહા! કથનનો અથમ આ કે 
વત્રકાળ શુદ્ધ છે અને કાયમ જે થયું એ શુદ્ધ છે. અશુદ્ધપણું છે જ નહીં. શુદ્ધના ભેિ છે. એક કારણ 

અને એક કાયમ. પણ િવ્યર્ાં બે ભેિ—શુદ્ધાશુદ્ધ છે, એિું નથી. િર્જાણું કાંઈ? ભગિાન આત્ર્ા 

વત્રકાળ શુદ્ધ છે, ધ્રુિ વત્રકાળ શુદ્ધ છે અને વિદ્ધ ભગિાન કાયમશુદ્ધ છે, પયામયથી શુદ્ધ છે. િવ્યથી 
તો એ શુદ્ધ છે, પણ પયામયે શુદ્ધ છે. બેયને શુદ્ધ કહ્યા છે. 

આ રીતે પરર્ાગર્ના અતુલ અથમને િારાિારના વિચારિાળી િુંિર બુવદ્ધ... િેખો! 
ભગિાનના કહેલા પરર્ાગર્ એના અતુલ અથમ–ઉપર્ા વિનાનો અથમ કાઢનારા... આહાહા! 

િારાિારના વિચારિાળી િુિંર બુવદ્ધ િડે... િાર અને અિારની વિચારિાળી–વિિેકિાળી િુંિર 

બુવદ્ધ િડે... િેખો! જે િમ્યગ્દૃવિ સ્િયં જાણે છે... પરર્ાગર્ના પરર્ાથમનું બળ અને આગર્ના 
બળર્ાં... પરર્ાગર્ને એ કહેિું છે ક ે તારી ચીજ તદ્દન શુદ્ધ છે. જેિા વિદ્ધ ભગિાન શુદ્ધ છે 

એિો તું શુદ્ધ છો. એ પરર્ાગર્ના અતુલ અથમને વિિેકિાળી બુવદ્ધથી વનણમય કરે તો આ 

નીકળશે, કહે છે. િર્જાણું કાંઈ? ભાર ે ધર્મની રીત આિી. આર્ાં કાંઈ ઓલું ન આવ્યું કે 
લીલોતરી ન ખાિી, કંિર્ૂળ ન ખાિા, ફલાણું ન ખાિું, વ્રત લઈ લો વ્રત ઝટ. શનેા વ્રત તારે 

ર્ૂઢને? વર્થ્યાદૃવિને વ્રત કિેા? આહાહા! હજી ચીજ શું છે? ધ્યેય કરિા(લાયક) ચીજ કેિી છે? 

એકલું શુદ્ધ.. એકલો શુદ્ધ.. પરર્ પવિત્ર ધાર્ ભગિાન આત્ર્ા. બિ, જેિા વિદ્ધ છે એિો આ 
આત્ર્ા છે. ઓલા (વિદ્ધ) કાયમરૂપે શુદ્ધ છે, િવ્યરૂપે તો શુદ્ધ છે, આ કારણરૂપે વત્રકાળરૂપે શુદ્ધ છે. 

બિ આટલો ફેર છે. એિું તત્ત્િ ભગિાન શુદ્ધભાિરૂપ એને અંતર્ુમખથી અિલોકતાં પયામયર્ાં 
િમ્યગ્િશમન-જ્ઞાન-શાંવત થાય, એને ધર્મ કહે છે.. એને ધર્મ કહે છે.  

ઓહો! પરર્ાગર્ ભગિાનની િાણી એનો અતુલ અથમ, કહે છે, ઉપર્ા વિનાનો ભાિ 

કાઢતાં િારાિારના વિિેકિાળી િુંિર બુવદ્ધ િડે... હુ ંતો શુદ્ધ વત્રકાળ ધ્રુિ શુદ્ધ (છું). અશુદ્ધતાની 
ગંધ સ્િરૂપર્ાં છે નહીં. િંિારની ગંધ િસ્તુર્ાં નથી એર્ કહે છે. િંિાર ઉિયભાિ એ િસ્તુર્ાં 

નથી. ઉપશર્, ક્ષયોપશર્ એની એકકોર િાત રહી. એ કહેશે. િર્જાણું કાંઈ? અરે! આ િાત 
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એના જ્ઞાનર્ાં આિિી જોઈએ એર્ કહે છે. એના જ્ઞાનર્ાં (આિિું જોઇએ કે) પરર્ાગર્ને આ 
કહેિું છે. વિદ્ધાંતને કહીને પણ કહેિું છે આ. ચારેય અનુયોગોર્ાં કહેિું છે આ. વત્રકાળ િસ્તુ તે 

શુદ્ધ છે. બિ, એનો આશ્રય કરે તો ધર્મ થાય, એ એર્ાં આિી જાય છે. ચારેય અનુયોગર્ાં 

િીતરાગતા સ્થાપી છે ને? પંચાજસ્તકાયર્ાં. એનો અથમ શું થયો? િીતરાગતા પ્રગટે કયારે? કે 
શુદ્ધનો આશ્રય લે ત્યારે.  

એટલે કહે છે, િમ્યગ્દૃવિ પાછો સ્િયં જાણે છે, એર્. ભગિાને આગર્ર્ાં કહ્યું ર્ાટે 
જાણે છે એર્ નહીં, એર્. અંિરર્ાંથી વનર્મળ પયામય દ્વારા ‘આ શુદ્ધ ધ્રુિ છે’ એર્ એણે પકડ્ું 

છે, િેદ્યુ છે, અનુભવ્યું છે. એ િમ્યગ્દૃવિ વત્રકાળ પોતાના સ્િરૂપને શુદ્ધ જ અનુભિે છે. શુદ્ધ જ 

છે એર્ કહે છે. અહીં તો િમ્યગ્દૃવિ અને પોતે પોતાથી જાણે. વત્રકાળ િસ્તુ શુદ્ધ છે. કેર્કે શુદ્ધ 
પયામય દ્વારા શુદ્ધને પકડ્ું એટલે શુદ્ધતાનું જે િેિન આવ્યું એર્ાં આખું તત્ત્િ જ શુદ્ધ છે. વત્રકાળ 
શુદ્ધ છે એર્ િમ્યગ્દૃવિ પોતાના સ્િભાિથી જાણે છે, એર્ કહે છે. તેને અર્ે િંિન કરીએ છીએ.  

પદ્મર્લધાદરિેિ ર્ુવન. અહીં તો ર્ુવનની પ્રધાનતાનું કથન છે ને. ર્ુવન છે એ કંઈ ચોથા 

ગુણસ્થાનિાળાને િંિન ન કરે. અહીં તો ર્ુવનની પ્રધાનતાનું કથન છે. િર્જાણું કાંઈ? 

બનારિીિાિે કહ્યું છે ત્યાં કે િમ્યગ્દૃવિને િંિન છે. આિે છે ને? એ પ્રશ્ન આવ્યો હતો કાલ 
ઓલાર્ાં િરર્વત િંિેશ. િમ્યગ્દૃવિ શુદ્ધ છે કે નહીં? બનારિીિાિે િંિન કયુું છે. આિે છે ને? 

આ છે તે ર્ુવન પોતે છ ેને. જે પોતે િમ્યક્ િવિ િવહત અને ચાદરત્ર િવહત છે, જે આ આત્ર્ાને 

શુદ્ધ સ્િયં અનુભિે ને જાણ ેઅને શાસ્ત્રોર્ાંથી કાઢીને િાર અથમ તો આ કાઢ્યો એણે.... એર્ાંથી 
કાઢી કાઢીને (એર્ કાઢે કે) અશુદ્ધ પણ છું ને શુદ્ધ પણ છું, િવ્ય અશુદ્ધ પણ છે ને શુદ્ધ પણ છે. 

એર્ નથી. પયામયર્ાં અશુદ્ધતા છે એને છોડી િીધું છે. એને છોડી િીધું છે. નહીં, નહીં, એ નહીં, 
આ.  

એિા ર્ુવનઓને અર્ે િંિન કરીએ છીએ. જેણે અતંરર્ાં પૂણામનંિ શુદ્ધ એને સ્િયં 

પોતાની દૃવિએ જાણ્યો અને અનુભવ્યો, અને અહીં તો ચાદરત્રિંત િવહત છે (એર્ કહ્યું), 
સ્િરૂપર્ાં જેની રર્ણતા જાર્ી ગઈ છે, આનંિની ઉગ્ર િશા જેને પયામયર્ાં આિી છે, એિા 
ધર્ામત્ર્ાને, ર્ુવન પોતે કહે છે કે અર્ે િંિન કરીએ છીએ. કહો, િર્જાણું કાંઈ?  

હિે ઓગણપચાિ. આ િવ્ય શુદ્ધ, અશુદ્ધ છે એની િાત હતી હોં. પયામયર્ાં અશુદ્ધતા છે 

એ િાત તો અહીં કાઢી નાખી છે. એ હિે અહીં સ્થાપે છે. एि ेसव्व ेभािा ििहारणयिं पडुच्च 

भवणिा हु। કઈ નયે અર્ે કહીએ કે આ નહીં હિે? પહેલાર્ાં આવ્યું હતુંને કે કયા નયથી હું 
જાણું િુબુવદ્ધ ને કુબુવદ્ધનો ભેિ? વત્રકાળ ધ્રુિ શુદ્ધ છે. 

एि ेसव्व ेभािा ििहारणयिं पडुच्च भवणिा हु । 

सव्व ेवसद्धसहािा सदु्धणया सिंवसिी जीिा ।।४९।। 
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આ િિમ ભાિ કહેલ છે વ્યિહારનયના આશ્રયે; 

િંિારી જીિ િર્સ્ત વિદ્ધસ્િભાિી શુદ્ધનયાશ્રયે. ૪૯. 

ટીકા : આ, વનશ્ચયનય અને વ્યિહારનયના ઉપાિેયપણાનું પ્રકાશન (-કથન) છે. 

વનશ્ચયનય પણ જાણિાલાયક છે અને વ્યિહારનય પણ જાણિાલાયક છે—ઉપાિેયનો અથમ એ. 

વ્યિહારનયનો વિષય છે એ જાણિાલાયક છે. ઉપાિેયપણાનું પ્રકાશન.... ઉપાિેય એટલે જાણિું. 

છેને ઓલાર્ાં ‘નયને ગ્રહણ (કરિું)’ કીધું છે ને? ટોડરર્લર્ાં કહ્યું છે. વ્યિહારનયને ગ્રહણ 

કરિાયોગ્ય કીધું છે ને? ગ્રહણ કરિું એટલે જાણિું. ગ્રહણ કરિું એટલે આિરિું નહીં. આ તો છે, 
પયામયર્ાં વિભાિો છે, બિ. જાણિાલાયક છે, આિરિાલાયક નથી. નીચે નોટર્ાં ખુલાિો.  

પ્રર્ાણભૂતજ્ઞાનર્ાં એટલે કે િવ્યનુ ંજ્ઞાન ને પયામયનું જ્ઞાન—બેના જ્ઞાનર્ાં... પ્રર્ાણભૂત 

એટલે વનશ્ચય અને વ્યિહાર બેયનું એક િાથે જ્ઞાન તેન ે પ્રર્ાણભૂતજ્ઞાન કહીએ. એકલો 
શુદ્ધિવ્યનું જ્ઞાન એ વનશ્ચય, પયામયનું–વ્યિહારનું જ્ઞાન એ વ્યિહાર. બેનું એક િાથે જ્ઞાન એ 

પ્રર્ાણજ્ઞાન. પ્રર્ાણભૂતજ્ઞાનર્ાં શુદ્ધાત્ર્િવ્યનું... વત્રકાળી શુદ્ધ િસ્તુ વનત્યાનંિ પ્રભુ એનું તેર્જ 

તેના પયામયોનું... તેની િશાર્ાં રાગાદિ હોય એનું બન્નેનું િમ્યક્ જ્ઞાન હોિું જોઈએ. બંનેનું 
િમ્યગ્જ્ઞાન હોિું જોઈએ. ‘પોતાને કથંવચત વિભાિપયામય વિદ્યર્ાન છે...’ જેન ેપયામયર્ાં વિભાિ 

નથી એર્ ર્ાને, એનું તો એકાંવતક જ્ઞાન થયું. પોતાને કથંવચત્ એટલે પયામયદૃવિએ િતમર્ાનર્ાં 

વિભાિ–વિકાર છે. એિો સ્િીકાર જ જેના જ્ઞાનર્ાં ન હોય... પયામયની િાત છે, ઓલી િવ્યની 
હતી. શુદ્ધ િવ્ય અને અશુદ્ધ િવ્ય. િવ્યના બે ભાગ. અશુદ્ધિવ્યાવથમક, શુદ્ધિવ્યાવથમક આિે છે કે 

નહીં? એ અશુદ્ધિવ્યાવથમક વ્યિહાર–પયામયર્ાં જાય છે. શુદ્ધિવ્યાવથમક ને અશુદ્ધ િવ્યાવથમકનય—

એિા જે ભેિ પાડે છ ે િવ્યર્ાં, એ ખોટી િાત છે. અશુદ્ધિવ્યાવથમકનો અથમ જ પયામય છે. િવ્ય 
અશુદ્ધ ને િવ્ય શુદ્ધ—એિા ભેિ છે નહીં. એ તો િવ્ય પોતે અશુદ્ધપણે પદરણમ્યું પયામયે, એટલું 
બતાિે એને અશુદ્ધિવ્યાવથમકનય કહીએ. બાકી એ તો વ્યિહારનય જ છે. આહા! નયના ઝઘડા.  

શ્રોતા : અણિર્જણના ઝઘડા ને...?  

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : અણિર્જણના ઝઘડા. નયના ઝઘડાનો અથમ શું? ઉભય નયે જગત 
ભરર્ાયો છે, એર્ આિે છે ને? નય ેભરર્ાવ્યો છે?  

પોતાને કથંવચત વિભાિપયામય છે. ન હોય તો િતમર્ાન આનંિનો–પ્રત્યક્ષ પૂણમ 
આનંિનો અનુભિ હોિો જોઈએ. પૂણમ આનંિનો અનુભિ નથી, એનો અથમ કે પયામયર્ાં વિકાર 

છે. આ બધું િર્જિાર્ાં રોકાિું એ કરતાં કરિા ર્ાંડે તો? આ વ્રત ને વનયર્ ને અપિાિ, 

તપસ્યા. રણર્ાં પોક ર્ૂકિા જેિું થાય બધું તારું. ચાર ગવતર્ાં રખ઼ડિાનો છે એ. આ િસ્તુ છે 
એર્ાં ગવત ને ગવતનો ભાિ જ જ્યાં નથી. એિી ચીજને અંતરર્ાં અનુભિ ન ેદૃવિ વિના બધું 
થોથા છે. આહાહા!  
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ધર્ી જીિ પોતાના વત્રકાળી િવ્યને શુદ્ધ જાણ ેછે, તેર્ પયામયર્ાં કથંવચત્ રાગાદિ વિકલપ 
પણ છે. કથંવચત્ કોઈ અપેક્ષાએ વિભાિ પયામય પયામયદૃવિએ છે, એર્. એિો સ્િીકાર જ જેનાર્ાં 

ન હોય, તેને શુદ્ધાત્ર્િવ્યનું પણ િાચું જ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. વિભાિપયામય છે, બિ એટલું. એનો 

પણ જેને સ્િીકાર ન હોય તો તો એને શુદ્ધાત્ર્િવ્યનું પણ િાચું જ્ઞાન ન હોય. કારણ કે એના 
અભાિસ્િભાિસ્િરૂપ શુદ્ધિવ્ય છે. આ વિભાિ છે એિું પણ જેન ે જ્ઞાન નથી, એને વિભાિ 

રવહત શુદ્ધભાિ એના તરફના ઢળિાનું એને જ્ઞાન હોતું નથી. જ્ઞાન જ નથી એર્ કહે છે. 

શુદ્ધાત્ર્િવ્યનું પણ... એર્. િાચું જ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. પયામયર્ાં અશુદ્ધતા છે ને? પુણ્ય-પાપ 
નથી? એ કાંઈ િિલાના શીંગડા છે? (િિમથા) નથી એિું છે? િસ્તુર્ાં નથી, ગુણર્ાં નથી, 

ધ્રુિર્ાં નથી. પયામયર્ાં વિકારી પયામય છે. િવ્ય પોતે વિકારિાળું છે એ સ્િીકાર વર્થ્યા છે. તેર્ 
પયામયર્ાં વિકાર નથી એ પણ સ્િીકાર જૂઠો છે.  

ર્ાટે ‘વ્યિહારનયના વિષયોનું પણ જ્ઞાન તો ગ્રહણ કરિાયોગ્ય છે’... આ ગ્રહણ કરિું 

એટલે જાણિું, એર્. વ્યિહારનયના વિષયોનું... પુણ્ય-પાપના વિભાિભાિ ર્ેલા ભાિ છે એિું 
જ્ઞાન તો જાણિું જોઈએ. એ ન જાણ ેએને શુદ્ધાત્ર્િવ્યનું િાચું જ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. અશુદ્ધતાની 

અપેક્ષાએ વત્રકાળ શુદ્ધ છે. અશુદ્ધતા પયામયર્ાં નથી, તો વત્રકાળ શુદ્ધ છે (એર્) આવ્યું કયાંથી? 

િર્જાણું કાંઈ? એિી વિિક્ષાથી જ એટલે એર્ કહેિાર્ાં ર્ાગે છે તેથી અહીં વ્યિહારનયને 
ઉપાિેય કહ્યો છે. આર્ કહેિા ધારે છે કે વ્યિહાર છે એિું જ્ઞાન એણે કરિું જોઈએ. એટલું કહેિા 
ર્ાગે છે એથી વ્યિહારનયને આ ઉપાિેય કહેિાર્ાં આવ્યો છે.  

શ્રોતા : એ શું કાર્ નાખયું? ર્ાંડ ર્ાંડ ઉપાિેય.... હિે....?  

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : એ તો કરી રાખયો નથી પહેલેથી? ર્ોક્ષર્ાગમપ્રકાશર્ાં ‘ગ્રહણ 
કરિાનું’ કહ્યું છેને બેય નયને? એનો અથમ જ કે ‘જાણિું’ એર્ ગ્રહણ કરિાનો અથમ છે. 

જાણિાલાયક છે એટલું કહેિા ઉપાિેય કહ્યું. જ્ઞાનર્ાં તો જાણિું જોઈએને? જ્ઞાનર્ાં વિષય છે. 

‘છે’ એિું વિષય ન આિે તો તો એ જ્ઞાન ખોટું થયું. પયામયર્ાં હોં. અશુદ્ધતા પયામયર્ાં છે એિો 
સ્િીકાર ન હોય તો તો એકાંત જ્ઞાન થઈ જાય. એને શુદ્ધિવ્યનું પણ િાચું જ્ઞાન હોય જ નહીં. 

અહીં, એને જાણિાલાયક છે એની અપેક્ષાએ વ્યિહારનયને ઉપાિેય કહ્યો છે. ‘તેર્નો આશ્રય 

ગ્રહણ કરિાયોગ્ય છે’ એિી વિિક્ષાથી નહીં. વ્યિહારનયનો આશ્રય કરિાલાયક છે... જ્યાં 
ભેિનો આશ્રય કરિાલાયક નથી, ત્યાં િળી રાગનો આશ્રય કરિાલાયક એ તો હોઈ શકે નહીં. 

‘તેર્નો આશ્રય ગ્રહણ કરિાયોગ્ય છે’ એિી વિિક્ષાથી નહીં. એર્ કહેિા ર્ાગતા નથી. 

વ્યિહારનયના વિષયોનો આશ્રય... જેટલો રાગાદિ ભાગ વ્યિહાર.. અરે! પયામય આખી એનો 
આશ્રય (-આલંબન, િલણ, િંર્ુખતા, ભાિના) છોડિાયોગ્ય જ છે. એને જ્ઞાનર્ાં જાણિાલાયક 
છે. ર્ાળે આ િાત... 
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શ્રોતા : આ બધા ભેિો જાણિા? આ નયે આર્ ને આ નયે આર્..... 

પૂજ્ય ગુરુિેિશ્રી : છે એર્ એને જાણે નહીં તો એ તો કુજ્ઞાન છે. વિભાિ નથી તો પછી 

એને વિભાિ ટાળિો રહ્યો નહીં ને સ્િભાિ (-પયામય) િુધારિો રહ્યો નહીં કાંઈ. હા, એ કઈ 
અપેક્ષાએ? ટળી જાય છે એ પણ રહ્યું નહીં તો. સ્િભાિનો આશ્રય કરતાં વિભાિ ટળી જાય છે 
એ રહ્યું નહીં. વિભાિ તો નથી તો ટળે શું? કયોં ચેતનજી? 

છે એર્ જાણિું એ બરાબર. પયામયર્ાં હોં. અહીં તો ના પાડી. િવ્યર્ાં શુદ્ધ-અશુદ્ધના 

ભેિ પાડે એ વર્થ્યાિવિ છે. આહાહા! આિું બધું.... શરીરના બળીયા તપર્ાં પણ ઉતરી ગયા. 

બહારની દિયાકાંડર્ાં ધર્મ રહી ગયો. ર્નના તકમના બવળયા એકલા શ્રુતજ્ઞાનર્ાં ઉતરી ગયા. 
બિ, ... એક જ છે, આર્ છે ને તેર્ છે. પણ અનેકાંત (કે) િસ્તુ િવ્ય શુદ્ધ છ ેઅને પયામય 

અશુદ્ધ છે, એ પયામય િવ્યર્ાં નથી.—એિું વિિેકી જ્ઞાન કરિા અનંતો અંિર અનેકાંતનો આશ્રય 

જોઈએ. અનેકાંત વિના િસ્તુ િાજબત ન થાય. ‘વ્યિહારના વિષયને ગ્રહિો’ એનો અથમ કે 
જાણિો. ‘એને ગ્રહિો’નો (અથમ) આલંબન લેિું એર્ નહીં. એનું િલણ વ્યિહાર ઉપર રાખિું 
એર્ નહીં. એની િરર્ુખ રાખિું એર્ેય નહીં. એની વ્યિહારની ભાિના કરિી એર્ેય નહીં.  

એ તો છોડિાયોગ્ય જ છે, લયો. એર્ િર્જાિિા ૫૦ર્ી ગાથાર્ાં વ્યિહારનયને 

સ્પિપણે હેય કહેિાર્ાં આિશે. અહીં ઉપાિેય કહ્યું તેનો અથમ કે જાણિાલાયક છે. ઉપાિેયનો 

અથમ ગ્રહણ કરિાલાયક હોય તો ત્યાં પાછું છોડિાલાયક કહેશે. િર્જાણું? આ ઉપાિેયની 
વ્યાખયા આિે છે આ તો. વ્યિહારનયને સ્પિપણે હેય કહેિાર્ાં આિશે. જે જીિને અજભપ્રાયર્ાં 

શુદ્ધાત્ર્િવ્યના આશ્રયનું ગ્રહણ... શુદ્ધ ચૈતરયભગિાન પૂણમ આનંિનું ગ્રહણ ને પયામયના 

આશ્રયનો ત્યાગ... આશ્રયનો ત્યાગ હોય, તે જ જીિને િવ્યનું તેર્જ પયામયનું જ્ઞાન િમ્યક્ છે... 
પયામય પણ ગ્રહણ કરિાલાયક, આિરિાલાયક છે, િવ્ય પણ આિરિાલાયક છે (તો) બે ભેિ 
કેર્ પડ્ા? રાગાદિ પણ આિરિાલાયક ને િવ્ય પણ આિરિાલાયક એર્ છે નહીં.  

જે જીિને અજભપ્રાયર્ાં શુદ્ધાત્ર્િવ્યના આશ્રયનું ગ્રહણ (-આલંબન, િલણ, િંર્ુખતા 

વિગેરે... પયામયનો આશ્રયનો ત્યાગ હોય, તે જીિને િવ્યનું એટલે િસ્તુનું તેર્જ પયામયનું જ્ઞાન 

િમ્યક્ છે એર્ િર્જિું, અરયને નહીં. જેને, પયામયનું, રાગાદિનું પણ આિરિું છે એિું જે જ્ઞાન 
છે તે જ્ઞાન િાચું હોઈ શકે નહીં. આ વ્યાખયા, ઉપાિેયપણાનું પ્રકાશન એની વ્યાખયા કરી. 

ઉપાિેય કેર્ કહ્યું? ગ્રહણ કરિાલાયક છે એિા અથમર્ાં ઉપાિેય નથી. જાણિાલાયક છે એિા 
અથમર્ાં ઉપાિેય કહ્યું છે.  

પૂિે જે વિભાિ પયામયો ‘વિદ્યર્ાન નથી’ એર્ પ્રવતપાિન કરિાર્ાં આવ્યા છે તે બધા 

વિભાિપયામયો ખરેખર વ્યિહારનયના કથનથી વિદ્યર્ાન છે. િસ્તુર્ાં નથી એર્ કહ્યું હતું, 
િવ્યસ્િભાિર્ાં નથી એર્ કહ્યું હતું, પણ બધા વિભાિપયામયો ખરેખર વ્યિહારનયના પયામયના 
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કથનથી વિદ્યર્ાન છે. ના પાડી હતી તે છે. ના પાડી હતી િવ્યર્ાં, (પણ) પયામયર્ાં છે. બીજી 
રીત છે. વ્યિહારનય કીધેલોને? િળી જેઓ (વ્યિહારનયના કથનથી) ચાર વિભાિભાિે 

પદરણત હોિાથી... િંિારીથી લઇને ચૌિર્ા (ગુણસ્થાન) િુધી. ત્યાં ક્ષાવયકભાિ પણ વિભાિર્ાં 

નાખી િીધો. કારણ કે ત્યાં વિદ્ધને ચૌિર્ે ક્ષાવયકની િાથે ઉિય છે ને? એકલો ક્ષાવયક નથી 
તેથી. ચાર વિભાિભાિે પદરણત હોિાથી િંિારર્ાં પણ રહ્યા છે એર્ કહે છે. તે બધા 

શુદ્ધનયના કથનથી શુદ્ધગુણપયામયો િડે વિદ્ધભગિંતો િર્ાન છે, લયો. એ વિશેષ િાત આિશે. 

(પ્રર્ાણ િચન ગુરુિેિ) 
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જે નથી કહ્યું એ છે એમ કહે છે. નથી શેમ ું? વસ્તયમ ું. ત્રિક ળ ચૈતન્યધ તય આનુંદ એ 

વસ્તયમ ું એ ચ ર (ભ વ) નથી અને એને જ ખરેખર જીવ કહેવ મ ું આવે છે કે જેમ ું ચ ર આ 

નથી. એને શયદ્ધભ વ કહો કે જીવ કહો કે આત્મ  કહો—એ ચીજ એમ ું એ ચ ર (ભ વ) નથી કહ્યું 

હતયું, એ જ પય ાયનયે—વ્યવહ રનયે એ ચ ર (ભ વ) પય ાયમ ું છે. ખરેખર (વ્યવહ રનયમ  

કથનથી) ત્રવદ્યમ ન છે. વળી... એટલી વ ત કરી. ન  પ ડી હતી એ આ રીતે હ —એમ બે વ ત 
કરી. આ ગ થ ઓ ૪૯ ને ૫૦ તો છેલ્લ મ ું છેલ્લો સ ર છે. 

વળી જેઓ (વ્યવહ રનયન  કથનથી) ચ ર ત્રવભ વભ વે પરરણત હોવ થી સુંસ રમ ું પણ 
રહ્  છે... ચૌદમ  ગયણસ્થ ન સયધી સુંસ ર કહેવ ય છે. ચૌદમ  ગયણસ્થ ને પણ ઉદયભ વ છે. 

ક્ષ ત્રયક છે, ઉદય છે, પરરણ ત્રમક તો ત્રિક ળ છે. તેને વ્યવહ રનયન  કથનથી (એટલે) 

પય ાયદૃત્રિથી જોત ું ચ ર ત્રવભ વપય ાયપણે પરરણત હોવ થી સુંસ રમ ું પણ છ ે પય ાયો. તે 
બધ ... વળી ફેરવે છે પ છયું. પય ાયમ ું એ ચ ર હોવ  છત ું શયદ્ધનયન  કથનથી શયદ્ધગયણપય ાયો 

વડે ત્રસદ્ધભગવુંતો સમ ન છે. વસ્તય ત્રિક ળ દ્રવ્ય તો ત્રસદ્ધ ભગવ ન જેવી છે, એમ ું એ ચ ર ભ વ 
નથી. આહ હ !  

(અથ ાત્ જે જીવો વ્યવહ રનયન  કથનથી ઔદત્રયક રદ ત્રવભ વભ વોવ ળ  હોવ થી 

સુંસ રી કહ્  પય ાયથી, તેઓ બધ  શયદ્ધનયન  કથનથી... શયદ્ધ ગયણો અને શયદ્ધપય ાયવ ળ  
હોવ થી ત્રસદ્ધ સમ ન (સદ્રશ) છે. એની પય ાય પણ શયદ્ધ છે શક્તતરૂપે, કહે છે. એન  ગયણો ને 

પય ાયો બધયું શયદ્ધ જ છે. ત્રસદ્ધ સમ ન... ત્રસદ્ધને ભલ ેપ્રગટ છે, અહીં પણ પ્રગટ છે પય ાય અુંદર. 

એવો જે શયદ્ધ ગયણપય ાયવ ળયું તત્ત્વ એ ત્રસદ્ધ સમ ન છે અને એ જ ઉપ દેય છે. કહો, સમજાણયું 
ક ુંઈ? એકકોર કહ્યું કે ચ ર ત્રવભ વપણે સુંસ રમ ું રહ્  છે. એ સુંસ રી જીવને પય ાયોન  પ્રક ર 

ભલે હો પહેલે (ગયણસ્થ ન)થી ચૌદમ  સયધી, પણ અુંતર દૃત્રિથી જોત  એ ત્રસદ્ધસમ ન એકરૂપ 
શયદ્ધ ધ્રયવ જેમ ું ગયણ ને પય ાયો ત્રનમાળ ત્રિક ળ પડ્ય  છે, એ સમ્યગ્દશાનનો ત્રવષય છે.  

એવી રીતે (આચ યાદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચુંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસ રની આત્મખ્ય ત્રત 

ન મની ટીક મ ું પ ુંચમ  શ્લોક દ્વ ર ) કહ્યું છે કે... આધ ર આપે છે. પદ્મમલધ રરદેવ આધ ર 
આપે છે. 

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या- 
पिह पनपहतिदानाां हांत हस्तावलम्बः । 
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तदपि िरििर्थ ंपिच्चित्कारिात्रां 
िरपवरपहतिन्त: िश्यताां नषै प ां पित ् ।। 

શ્લોક થા : જોકે વ્યવહ રનય આ પ્રથમ ભૂત્રમક મ ું જેમણે પગ મૂતયો છે એટલે કે જે 

ગયણ-ગયણીન  ભેદન  ત્રવકલ્પમ ું–ત્રવચ રમ ું ઊભો હોય છે. કે આ આત્મ  જ્ઞ ન છે, આનુંદ છે— 

એવ  ભ વમ ું ઊભો હોય છે. એવ  જીવોને, અરેરે! હસ્ત વલુંબરૂપ ભલે હોય... કહે છે કે એવો 

જ્ઞ નનો ભેદવ ળો અુંગ જે વચમ ું આવે છે... બીજો કોઈ ઉપ ય નથી, એને સમજાવવયું હોય અને 

પોત ને સમજવયું હોય તોપણ. વસ્તય પોત ેધ્રયવ છ ેગયણી, એમ ું આ ગયણ છે જ્ઞ ન ને આનુંદ ને—

એવો ભ વ પ્રથમ આવે છે. અરેરે! હસ્ત વલુંબ કહ્યું પ છયું. ખેદ થઈને કહે છે એમ. અરેરે! શયું 
થ ય? વસ્તયને સમજવ  એવો પહેલો ત્રવકલ્પ ગયણ-ગયણીન  ભેદનો–એવી ચીજ અુંદર આવે છે 

પહેલ . તોપણ જે જીવો ચૈતન્યચમત્ક રમ િ, પરથી રત્રહત... જે અુંતર ત્રનત્રવાકલ્પ અનયભવમ ું 

પડ્ય  હોય છે, જેને ભેદનયું લક્ષ છૂટી ગયયું છે. એકલો ચૈતન્યચમત્ક રમ િ એવ  પરમ પદ થાને... 
પરથી ત્રવરત્રહતને, ભેદ ને ત્રવકલ્પથી રત્રહતને... જે ચૈતન્યચમત્ક રમ િ પરમ પદ થા... પરથી 

રત્રહત એવો પરમપદ થા એમ. સત્રવકલ્પદશ મ ું એ પ્રક રનો ભ વ હોય છે ભલે, પણ વસ્તયનો 
અનયભવ કરત ું અુંતરમ ું દેખે એ વ્યવહ ર ક ુંઈ નથી–વસ્તય જ નથી. ઓહોહો! 

આવ  ઝઘડ  ત્રનશ્ચય-વ્યવહ રન  મોટ , લ્યો. વ્યવહ રનયનો નભ વ કરવો અને 

આત્મ ની શયત્રદ્ધ કરવી. અહીં તો વ્યવહ ર હજી તો એવો લીધો સત્રવકલ્પદશ મ ું કે ગયણ-ગયણીન  
ભેદનો ત્રવકલ્પ આવે છે. એકદમ અજાણયયું તત્ત્વ છે અન રદથી, એથી એને જાણવ મ ું અથવ  

જણ વવ મ ું ‘આ આત્મ  જ્ઞ ન છે, આનુંદ છે, જ્ઞ ન એનયું લક્ષણ છે’... લ્યોને, છેલ્લ મ ું છેલ્લયું એ 

એક જ. જ્ઞ નલક્ષણ છે એન થી લક્ષ્ય (સયધી પહોંચવયું) એટલો ભેદ પડ્યોને? એટલો ભેદ આવે 
છે, છત ું એ ક ુંઈ ચીજ–વસ્તય નથી. અુંતમયાખ દૃત્રિ કરત ું એ ચીજ–વ્યવહ ર ક ુંઈ ચીજ નથી. 

સમજાય છે ક ુંઈ? અરે! ધમાની રીત આવી ઝીણી. મ ણસને (એમ લ ગે કે) વ્યવહ રથી થ ય, 

વ્યવહ રથી ક ુંઈ થ ય. અહીં તો કહે છે, ગયણ-ગયણીન  ભેદનો ત્રવકલ્પ એન થી થ ય નહીં. હોય છે 
તેથી, કહે છે, ખેદ વણાવ્યો છે, અરેરે! સીધો આત્મ  અનયભવમ ું આવ્યો નથી એટલે એને વચમ ું 
આવો ભેદ આવે છે. આહ હ !  

એ જાતનયું તત્ત્વનયું યથ થા જ્ઞ ન કરવ  ‘આ આત્મ  જ્ઞ નસ્વરૂપ જ છે’ એવો ભેદરૂપ 

ભ વ–ત્રવકલ્પ વ્યવહ ર આવે છે. અરેરે! શયું કરીએ? ખેદ છે કે વચમ ું આ આવે છે, એમ કહે છે. 

વ્ય ખ્ય નમ ું લખ્યયું છેને ગજાધરે? એણે તો એમ લખ્યયું છે કે અરેરે! ખેદ છે. અમ રું ચ લે તો એ 
વ્યવહ રનો આશ્રય જ ન લઈએ. પણ આવે છે, શયું થ ય? અજાણય  તત્ત્વ અન રદનયું છે એટલે 

એને પકડવ મ ું સીધો અભેદ પકડી શકે એવયું એને જ્ઞ ન નથી. એથી એને એમ સમજાવે છે અને 



 ગાથા ૪૯-૫૦, શ્લોક-૭૩              પ્રવચન નં. ૪૮                                    209 

 

પોતે પણ એમ ત્રવકલ્પથી (સમજે કે) આ આત્મ  ‘આ જ્ઞ ન તે આત્મ , લક્ષણ જ્ઞ ન તે 
આત્મ નયું’.—એવો એને પ્રથમ ભ વ હોય છે સત્રવકલ્પદશ મ ું. આહ હ !  

તોય, કહે છે કે એ ખેદ છે, એન થી પ્ર પ્ત થતયું નથી. એ તો સીધો ત્રનત્રવાકલ્પ ચૈતન્યમ િ 
આત્મ  પરમ પદ થા વસ્તય ભગવ ન આત્મ  એને જોત ું... અુંતરુંગમ ું દેખે છે એમ કહ્યુંને? વસ્તય 

અખુંડ અભેદ ઉપર જય ું દૃત્રિ પડી, ‘આ અખુંડ અભેદ છે’ એ ત્રવકલ્પ નહીં, અુંતરમ ું ત્રનત્રવાકલ્પ 

દશ  દ્વ ર  અભેદ ઉપરનો આશ્રય કરીને જોવે અને અનયભવે છે, તેમને એ વ્યવહ રનય ક ુંઈ 
નથી. લ્યો, વ્યવહ રનય પ્રયોજનવ ન છે એન  વ ુંધ . પ્રયોજનવ નનો તય ું અથા હતો....? 

વસ્તયસ્વરૂપ અભેદનો આશ્રય કયો અને પછી પય ાયમ ું ર ગ રદ છે કે શયદ્ધત ન  અુંશો ઓછ  છે, 

એ શયદ્ધત ન  અુંશો વધ ે છે ને ર ગ રદ અુંશ ઘટે છે—એવ  અનેકભ વોને જાણવ , બસ એ 
વ્યવહ ર છે. પ્રયોજનવ નની વ્ય ખ્ય  આ છે. ક યાક રી છે, બુંન ે નયો ક યાક રી... આવે છેને 
પ છયું? લ્યો. પણ એનો અથા શયું?  

ઓહોહો! ચૈતન્ય ભગવ ન એ તો પ્રત્યક્ષ પોત ન  સ્વભ વથી જણ ય એવી ચીજ છે. 

એને કોઈ ભેદ કે ત્રવકલ્પથી જણ ય એવો સ્વભ વ નથી. પણ છત ું અન રદથી એ વસ્તયનયું સ્વરૂપ 

શયું છે એવયું લક્ષમ ું લીધયું નથી, એથી સવાજ્ઞ પરમ ત્મ એ ટૂુંક મ ું કહ્યું કે જ્ઞ નલક્ષણ તે આત્મ , એ 
જાણે તે આત્મ . એવો વ્યવહ ર વચમ ું હોય છે. પણ એ અુંતરન  સ્વરૂપની દૃત્રિમ ું, અનયભવમ ું 

હોય છે એને વ્યવહ રનય ક ુંઈ નથી. ઉપ દેય તો એ (અભેદ આત્મ ) છે. શયું કહે છે આ? એમ ું 

કરવયું શયું અમ રે? એમ કહે. આવો આત્મ  છે વસ્તય એને પહેલો ત્રવકલ્પ દ્વ ર , જેવો છે એવો જ્ઞ ન 
યથ થા સ્વભ વ... વ્યવહ ર આવ્યોને? એને એ ત્રવકલ્પનો ભ ગ પહેલો આવે, હોય, પણ અુંતર 

સ્વભ વનયું અવલુંબન લઈને અુંતર દેખત ું, અનયભવત ું એ વ્યવહ ર સ્વ ક્શ્રત છે નહીં. વ્યવહ ર 
છે જ નહીં ક ુંઈ. 

વળી (આ ૪૯મી ગ થ ની ટીક  પૂણા કરત ું ટીક ક ર મયત્રનર જ શ્લોક કહે છે)... પોત ેકહે 
છે. આ સમયસ રનો આધ ર આપ્યો હતો. 

शदु्धपनश्चयनयने पविकु्तौ 
सांसतृावपि ि नापस्त पवशषेः। 
एविवे खलु तत्त्वपविार े
शदु्धतत्त्वरपस ाः प्रवदपन्त।।७३।। 

શ્લોક થા : શયદ્ધત્રનશ્ચયનયથી... વસ્તયથી જોત ું મયક્તતમ ું તેમજ સુંસ રમ ું તફ વત નથી 

વસ્તયમ ું. મયક્તતની એક સમયની પય ાય અને સુંસ રની એક સમયની અવસ્થ , એ વસ્તયમ ું છે 

નહીં. વસ્તય તો મયક્તતની પય ાયમ ું અને સુંસ ર પરરણત્રતમ ું જેવી છે એવી છે. શયદ્ધત્રનશ્ચયનયથી 
એટલે ત્રિક ળી ધ્રયવસ્વભ વને જોન રી નયથી અથવ  ત્રિક ળીને જોવયું એ જ ત્રનશ્ચયનય છે. એ 
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નયથી જોઈએ તો મયક્તતની પય ાય વખતે કે સુંસ રની પય ાય વખતે વસ્તયમ ું ક ુંઈ ફેર–તફ વત 
નથી. વસ્તય તો ધ્રયવ ચૈતન્ય સક્ચચદ નુંદસ્વરૂપ પરમ ત્મસ્વરૂપ, પોત નયું પરમ ત્મસ્વરૂપ 

પરમસ્વરૂપ–પરમ ત્મસ્વરૂપ, એમ ું તો મયક્તત અને સુંસ રમ ું બેમ ું ક ુંઈ ફેર નથી. સમજાય છે 
ક ુંઈ?  

આમ જ ખરેખર, તત્ત્વ ત્રવચ રત ું... આમ જ ખરેખર एविवे खलु तत्त्वपविारे... एवां 
एव खलु तत्त्वपविारे... એમ છે ને? આમ જ ખરેખર, તત્ત્વ ત્રવચ રત ું (–પરમ થા વસ્તયસ્વરૂપનો 
ત્રવચ ર અથવ  ત્રનરૂપણ કરત ું)... એ તો કથન છે. શયદ્ધ તત્ત્વન  રત્રસક પયરષો કહે છે. ઓહો! 

જ્ઞ નરસનયું સત્ત્વ–તત્ત્વ એકલયું ધ્રયવ એનયું તત્ત્વ ત્રવચ રત  બે ભેદોવ ળયું તત્ત્વ નથી. તત્ત્વ તો 

અભેદસ્વરૂપ એક જ છે, એમ શયદ્ધ તત્ત્વન  રત્રસક પયરષો કહે છે. દેખો! ત્રિક ળી ભગવ ન 
આત્મ  સત્ત  સત્.. સત્ ની સત્ત  એવી ધ્રયવ છે કે જેમ ું આ બે પ્રક રન  ભેદો નથી. એ તો એકરૂપ 

જ વસ્તય ત્રિક ળી ધ્રયવ છે. એ તત્ત્વન  રત્રસલ ઓ–તત્ત્વન  રત્રસકપયરષો એમ કહે છે અથવ  એમ 

અનયભવે છે. ‘કહે છે’ એ તો ભ ષ  છે. સમજાણયું ક ુંઈ? આરે! આવો ધમા ભ રે ભ ઈ! એમ ું 
પોષ , પરડકમણ , સ મ ત્રયક તો તય ુંય આવ્યયું નહીં. એ બધી પય ાયો ને ત્રવકલ્પો વસ્તયમ ું નથી, 

એમ આવ્યયું. હવે ૫૦. સ રમ ું સ ર ગ થ  છે ૫૦. ૫૦ની ... ગયુંજી ઉઠે છે, ગયુંજે છે. ભ ઈ કહેત  

હત  પ્રક શદ સ. પ્રક શદ સે સ ુંભળી છે ને ૫૦મી? ત્ય ું સ ુંભળ્યું છે ન્ય ું ર જકોટ. આ ર જકોટ 
વુંચ ઈ ગયયું છે. ૧૫મીન ....  

िवु्वतु्तसयलभावा िरदव्वां िरसहावपिपद हयेां । 
सगदव्विवुादयेां अांतरतच्चां हव ेअप्पा ।।५०।। 
પૂવોતત ભ વો પર-દરવ પરભ વ, તેથી હેય છે; 

આત્મ  જ છે આદેય, અુંતઃતત્ત્વરૂપ ત્રનજદ્રવ્ય જે. ૫૦ 

ટીક  : આ, હેય-ઉપ દેય અથવ  ત્ય ગ-ગ્રહણન  સ્વરૂપનયું કથન છે. હેય કોણ છે, 

ઉપ દેય કોણ છે, ત્ય ગવ યોગ્ય કોણ છે ને ગ્રહવ યોગ્ય કોણ છે? ઓહોહો! ચ ર ભ વો એ 
ત્ય ગવ યોગ્ય છે એમ કહે છે. ક્ષ ત્રયકભ વ એ પય ાય છે ને? અહીં તો હજી ઉદયભ વ ર ગ 

છોડવો, છોડવ યોગ્ય છે, હેય છે (એમ) કરવયું કઠણ પડે છે. અરે ભગવ ન! આહ હ ! હવે તો 

વ્યવહ ર ત્રનભ ન  હૈ... ત્રનભ ન .. શયું? ત્રનભ તે હયએ... અરે ભગવ ન! અરે! મ રગડ  જયદ  પ્રભય! 
ત ર  (મ ગા) જયદ  છે હોં. આહ હ !  

અહીં તો ચ ર ભ વને હેય કહ્  છે, ત્ય ગવ યોગ્ય કહ્ . આહ હ ! એક  ત્રિક ળીભ વને 
જ ઉપ દેય ને ગ્રહણ કરવ યોગ્ય કહ્ો. આ એનયું મથ ળયું. આહ હ ! ભગવ ન આત્મ  એન  બે 

ભ ગ—એક પય ાયનો ભ ગ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષ ત્રયક અને એક (ભ ગ) ત્રિક ળી 

અુંતર ભ ગ. અુંતર ત્રિક ળી તે ઉપ દેય અને તે ગ્રહણ કરવ લ યક અને ચ ર ભ વ તે હેય અને 
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છોડવ લ યક છે. આ વ ત કીધી છે. આહ હ ! પહેલયું મથ ળયું આ છે. વ્યવહ ર દય -દ ન, વ્યવહ ર 
રત્નિય છોડવ લ યક છે એ તો તય ુંય રહી ગયયું. આ તો ત્રનશ્ચયરત્નિય પય ાય એ હેય, 

છોડવ યોગ્ય છે, ત્ય ગવ યોગ્ય છે, ગ્રહવ યોગ્ય નથી એમ કહે છે. આહ હ ! બે અથા કય ા છે 

પ ઠમ ું. હેય-ઉપ દેય અને ત્ય ગ-ઉપ દ ન. लक्षण  र्थनि ् इदि ्... સ્પિ કયયું. ભગવ ન 
આત્મ મ ું હેય શયું? પહેલો વ્યવહ ર લીધો છે. ત્ય જય શયું? અને ઉપ દેય ને ગ્રહણ શયું? પહેલો 

વ્યવહ ર લીધો. સમજાણયું ક ુંઈ?  

કહે છે કે જે કોઈ ત્રવભ વગયણપય ાયો છે–ચ ર ભ વોની પય ાયો તેઓ પૂવે (૪૯મી 

ગ થ મ ું) વ્યવહ રનયન  કથન દ્વ ર  ઉપ દેયપણે જાણવ યોગ્ય કહેવ મ ું આવ્ય  હત ... ત્ય ું 

જાણવ મ ું જાણવ યોગ્ય કહેવ મ ું આવ્ય  હત . ઉપ દેયનો અથા થઈ ગયો છે અહીં 
‘જાણવ લ યક.’ ચ ર ભ વો જાણવ લ યક છે. એ તો ‘વ્યવહ રનય જાણેલો પ્રયોજનવ ન છે’ એ 

વ ત આવી ગઈ છે પહેલ . એક ુંતથી વ્ય ખ્ય  લીધી છે એમ કહે છે. એક ુંત અમ રે નથી. એક ુંત 

ગ્રહણ ન કરવો, એમ. પહેલયું એ કઈ નયનયું કથન છે... એક ુંત ગ્રહણ... શયદ્ધપણયું.. શયદ્ધપણયું.. 
શયદ્ધપણયું ગ્રહવ યોગ્ય છે ને વ્યવહ ર ગ્રહવ યોગ્ય નથી (એમ ું) એક ુંત થઈ જાય છે. એ એક ુંત 

શયદ્ધ જ આદરવ લ યક છે. વ્યવહ ર કરવ લ યક કે આદરવ લ યક નથી (એમ મ ને તો) એક ુંત 

થઈ જાય છે. અહીં કહે છે વ્યવહ ર આદરવ લ યક છે, કરવ લ યક છે (એમ મ ને તો) એ 
ત્રમથ્ય ત્વ થઈ જાય છે. ત્રમથ્ય  એક ુંત થઈ જાય છે એમ કહે છે. અને ત્રિક ળી આદરણીય છે 

અને ત્રિક ળી તે ગ્રહવ લ યક છે એ સમ્યક્ એક ુંત થ ય છે. ત્ય ું જ પય ાયનયું અનેક ુંતનયું જ્ઞ ન 
સ ચયું થઈ જાય છે... વ્યવહ રનયન  કથન દ્વ ર  જાણવ યોગ્ય કહેવ મ ું આવ્ય  હત .  

પરુંતય શયદ્ધત્રનશ્ચયનયન  બળે એટલે (શયદ્ધત્રનશ્ચયનયે)... બધે ઠેક ણે એમ લખ્યયું છે. 

પ ઠમ ું िरद्रव्य िरभाव इपत हयेां.. એમ છે. અથામ ું–શબ્દ થામ ું िरस्वभाव िरद्रव्य इपत हयेां.. છે. 
ટીક મ ું ‘હેય કેમ છે’ એમ કરીને પહેલયું હેય મતૂયયું છે. શયું કહ્યું એ? પ ઠમ ું એમ કહે છે ક ેચ ર 

ભ વ છે ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષ ત્રયક–ક્ષ ત્રયક સમરકત આરદ એ પરદ્રવ્ય છે. એ પરભ વ 

છે, એ પરસ્વભ વ છે અને હેય છે એમ કહ્યું છે. પણ શબ્દ થામ ું સીધયું મેળવવ  એ ચ ર છે 
પરસ્વભ વ છે પરસ્વભ વ, તેથી પરદ્રવ્ય છે, તેથી હેય છે. ટીક મ ું કહ્યું કે ચ ર ભ વ 

શયદ્ધત્રનશ્ચયન  બળે હેય છે. હેય છે સીધયું (એમ કહ્યું). એ હેય કેમ છે એ પછી મૂતયયું છે. આહ હ ! 

એ હેય છે. ક રણ કે હેય-ઉપ દેય કહ્યું હતયુંને પહેલયું? પણ હેય કેમ છે એનયું ક રણ મૂતયયું અને 
ઉપ દેય કેમ છે એનયું ક રણ મૂતયયું. સમજાણયું ક ુંઈ? અલૌરકક વ ત છે. આહ હ !  

લોકોને સત્ય સ ુંભળવ  (મળે નહીં). અભેદને આદરે તો ઠીક છે, લ ભદ યક છે એ 
વ તમ ું એને (એમ લ ગે કે) પણ કરવયું શયું અમ રે? પણ એ કરવયું નથી? ખરેખર તો.... આ કહે 

છે ને? કે સ્વદ્રવ્ય ઉપ દેય છે. ઉપ દેય તો પરસ્વભ વ દ્વ ર  ઉપ દેય છે. ઉપ દેય તો દ્રવ્ય છે, 
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પણ (કોન  દ્વ ર )? પય ાય દ્વ ર . પણ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષ ત્રયક પય ાય તો પ છી પરસ્વભ વ 
થઈ ગઈ. એ પય ાયથી ઉપ દેય છે. જેને અહીં પરભ વ–પરસ્વભ વ કહેશે, પરદ્રવ્ય કીધો, 

એન થી ઉપ દેય કોણ છે? કે આ. સમજાણયું ક ુંઈ? આ ગ થ  મૂળ વસ્તય છે, ઝીણી છે. હળવે 

હળવે ચ લે છે. િણ ભ ગ તો પ ડ્ય  પહેલ ું. બે તો ટીક મ ું પડ્ય  હેય ને ઉપ દેય, ત્ય ગ ને 
ગ્રહણ. હેય છે તે ત્ય ગવ યોગ્ય છે. હેય કહો કે ત્ય ગવ યોગ્ય કહો. ઉપ દેય કહો કે ગ્રહણ 

કરવ યોગ્ય કહો. થયયું, બે ભ ગ પડ્ય .  

હવે પ ઠમ ું, िरदव्वां िरसहावां इपद हयेां કહ્યું. એ બધ  ચ ર ભ વો ઉદય, ક્ષ ત્રયકભ વ 

આરદ—દય -દ નન  ત્રવકલ્પો, ઉપશમ સમરકત, ઉપશમ ચ રરિ, ક્ષયોપશમજ્ઞ ન, ક્ષયોપશમ 

ચ રરિ, ક્ષયોપશમ સમરકત, ક્ષ ત્રયક સમરકત આરદ—એ બધ  પરદ્રવ્ય છે. એમ પ ઠમ ું પ છયું 
એમ લીધયું. ઓલયું પદ સ થે મેળવવયું છે ને? ભ વ તો કહેવો છે કે પરસ્વભ વ છે. એ પરસ્વભ વ 

છે મ ટે તે સ્વદ્રવ્ય નહીં એટલે પરદ્રવ્ય છે, મ ટે તે હેય છે એમ. ટીક ક રે આમ પ ધરું–સીધયું 

લીધયું કે હેય અને ઉપ દેય, ત્ય ગ ને ગ્રહણકરવ લ યક શયું ચીજ છે? ત્ય રે કહે છે કે ત્ય જય અને 
હેય એ ચ ર ભ વ છે. શયદ્ધત્રનશ્ચયન  બળે એટલે (નયે) તેઓ હેય છે. કોણ તેઓ? ચ ર ભ વ. 

પોપટભ ઈ! આરે! આવી વ ત આકરી. ક્ષ ત્રયક સમરકત, છઠ્ઠે ગયણસ્થ ને ચ રરિદશ .. 

ચ રરિદશ .. સ્વસુંવેદન ત્રનજવૈભવ... કહ્યુંને કયુંદકયુંદ ચ યે? મ ર  ત્રનજવૈભવથી કહીશ. એવો 
ત્રનજવૈભવ.... એ પરભ વ અને અહીં પરસ્વભ વ કીધો છે, પરસ્વભ વ. સ્વસ્વભ વ ત્રિક ળી 
નહીં. એ પરસ્વભ વ, એથી તે પરદ્રવ્ય, તેથી તે હેય છે. આહ હ ! 

અરે! પરમ સત્યની વ તયું ક ને પડત ું એને એમ લ ગે કે એ.. એક ુંત છે.. એક ુંત છે. 

આહ હ ! હવે એને તય રે જાવયું અુંદર? પય ાયને પણ આદરણીય મ ને, ક યાક રી મ ને, 

પ્રયોજનવ ન તરીકે ક યાક રી મ ને તો અનેક ુંત. અહીં ન  પ ડે છે કે એમ નથી. આહ હ ! પય ાય 
ચ હે તો ત્રનમાળ કે ર ગવ ળી હો, બેય હેય છે, બેય ત્ય ગવ યોગ્ય છે. ત્ય રે અનેક ુંત થ ય છે. 

એ હેય છે, ત્ય ગવ યોગ્ય છે અને ત્રિક ળી જ્ઞ યકભ વ ઉપ દેય છે ને ગ્રહણ કરવ લ યક છે— 

(એમ જાણે) ત્ય રે અનેક ુંત થ ય છે. આહ હ ! શયું થ ય એમ ું? કોને તય ું ર ડ ન ખે? 
વસ્તયસ્વભ વ જ જય ું આવો છે. કેમકે એ વસ્તય એક સમયની પય ાય છે એ ત્રિક ળી સ્વભ વ 

નથી. અને ત્રિક ળી સ્વભ વ તે સ્વદ્રવ્ય છે. તેથી ત્રિક ળી સ્વભ વ નથી તે એક સમયની પય ાય  

પરસ્વભ વ છે. આ સ્વની અપેક્ષ એ પરસ્વભ વ છે એમ. અને સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષ એ પરદ્રવ્ય છે. 
અને આ ઉપ દેય છે તો આ હેય છે, આ ગ્રહવ લ યક છે તો આ ત્ય ગવ લ યક છે. વ ત તો 
સીધી છે. આહ હ !  

આ ત્ય ગવ યોગ્ય છે ને આ ગ્રહવ યોગ્ય છે એવો જે ત્રવકલ્પ આવે પહેલો.... સ્વભ વ તે 

આદરણીય ને ગ્રહવ યોગ્ય છે અને ચ ર પય ાયો છે એ તો એક સમયની દશ  છે, તેથી તે 
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પરસ્વભ વ છે, ત્રિક ળી સ્વભ વ નહીં. અને ત્રિક ળી નહીં મ ટે તે પરદ્રવ્ય છે, સ્વદ્રવ્ય નહીં. 
તેથી તે હેય છે, ઉપ દેય નહીં. તેથી તે ત્ય ગવ યોગ્ય છે, આચરવ યોગ્ય નથી. આચરવ યોગ્ય, 

આદરવ યોગ્ય તો દ્રવ્યસ્વભ વ છે.—એવો ત્રવકલ્પમ ું પહેલો ત્રનણાય કરે છે એ પણ હેય છે. 

આહ હ ! કહો, ચીમનભ ઈ! આવયું તત્ત્વ છે. હવે આમ ું વસ્તયની ત્રસ્થત્રત જ આમ સત્ છે એમ 
કહે છે. પય ાયરૂપ ત્ય જય જે છે એને તો, કહે છે કે એ પરસ્વભ વ છે. આહ હ ! સ્વસ્વભ વ 

એને કહીએ કે જે ત્રિક ળ રહે છે. ત્રિક ળીભ વ તે સ્વસ્વભ વ, તેથી તે સ્વદ્રવ્ય, તેથી તે ઉપ દેય 
ને ગ્રહણ કરવ લ યક છે. ભલે ઉપ દેય અને ગ્રહણ કરવ લ યક પય ાયથી ક મ...... 

શ્રોત  : હેયથી ઉપ દેય પકડ ય છે. 

પૂજય ગયરૂદેવશ્રી : એ તો ઓલયું છે મ ટે આમ પકડ ય છે એમ કહે છે. આ તો 
સ્ય દ્ વ દની શૈલી એવી છેને? અનેક ુંત સ્વરૂપ.  

भदूत्थिपिदो खलु.. લીધયું લ્યો. ભૂત થાનો આશ્રય કરે. આશ્રય કરે કોણ? ભૂત થા 

કરે? એય! ૧૧મી ગ થ મ ું જ બધયું આવે છે. ભૂત થા ત્રિક ળ.. ત્રિક ળ.. ત્રિક ળ.. એ જ સ્વભ વ 

ને એ જ સ્વદ્રવ્ય એનો આશ્રય કરવો. ઉપ દેય છે એન  આશ્રય કરવો. પણ આશ્રય કરન ર 
પય ાય તો, અહીં પરદ્રવ્યમ ું ને હેયમ ું ન ખી એ પય ાય છે. પણ આમ જાય છે ત્ય ું એ પય ાય 

વળી જાય છે.... પણ એ પય ાયમ ું ઉપ દેય અને આદરણીય ઓલયું દ્રવ્ય છે. આહ હ ! સમજાણયું 

ક ુંઈ? ભ રે વ તયું. આમ ું ક ુંઈ વ દત્રવવ દે પ ર પડે એવયું નથી. કરો ચચ ા. હવે ચચ ા થઈ ગઈ 
ઘણી. ભગવ ન! ત રે કરવયું છે ક મ કે ચચ ા કરવી છે હવે? આહ હ ! કયુંદકયુંદ ચ યા પોતે કહે છે 

પ ઠમ ું કે એ પૂવામ ું કહેલ  ચ ર ભ વો એ પરસ્વભ વ છે, પરદ્રવ્ય છે, લ્યો. એ પોત ેકહે છે 

એમ ું ક ઢવયું શયું? એ કઈ અપેક્ષ એ (કહે છે) એ અપેક્ષ  જાણવી જોઈએને? વ્યવહ રનય, પય ાય 
થઈને બધો વ્યવહ રનય છે. આ ત્રિક ળ તે ત્રનશ્ચયનય છે. અને ત્રનશ્ચયન  આશ્રયની અપેક્ષ એ 

બધો પય ાય છોડવ લ યક છે. પય ાયનયું લક્ષ છોડવ લ યક છે. એનયું (ત્રિક ળીનયું) લક્ષ કરવ લ યક 

છે. ભલે લક્ષ કરન ર પય ાય છે, પણ (જેનયું) લક્ષ કરવયું છે એ દ્રવ્ય છે. આહ હ ! ચેતનજી! શયું છે 
આ?   

भदूत्थिपिदो खलु सम्मापदट्ठी हवपद जीवो.. અુંતમયાખમ ું જોન રી પય ાય તો અુંતમયાખ 
ત્રિક ળી ધ્રયવને જયએ છે એટલે કે તેન  ઉપર તેની દૃત્રિ છે, એટલે કે તે એને ઉપ દેય મ ને છે. 

ઉપ દેયનો અથા જ એમ ું એક ક ર છે, એમ. ધ્રયવમ ું એક ક ર છે પય ાય. એથી ધ્રયવને ઉપ દેય 

અને ગ્રહણ કરવ લ યક, જ્ઞ નમ ું આદરવ લ યક કહ્યું છે. આહ હ ! હજી તો પહેલી સમજણન  
જ વ ુંધ , પરલક્ષી સમજણન  વ ુંધ . હવે એને સ્વલક્ષ કેમ કરવયું એ કેમ બેસે? વ્યવહ ર 

પહેલો.. કીધોને પહેલો? વ્યવહ ર આવે ભેદરૂપ, પણ એ ભેદરૂપ વ્યવહ ર કહેવ ય તય રે? એન ે

છોડીને અભેદનો આશ્રય કયો ત્ય રે ઓલ ને વ્યવહ ર કહેવ મ ું આવે છે. વસ્તય જ નથી તયું, જા. 
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આહ હ ! થોડયું પણ સત્ય અને પરમ સત્ય ત્રિક ળ હોય એવયું હોવયું જોઈએ. મોટી મોટી વ તયું 
લ ુંબી લ ુંબી હોય જેમ ું સત્યની ગુંધ પણ ન હોય, એમ ું ક ુંઈ સત્ય હ થ ન આવે ભ ઈ! 
સમજાણયું ક ુંઈ? આહ હ !  

અહીં તો વ્રત પ ળો, દય  પ ળો, પૂજા કરો, ભક્તત કરો, મહ વ્રત ધ રણ કરો, અપવ સ 

કરો. બ પ ! ભગવ ન! એમ ું હ થ નહીં આવે ક ુંઈ હોં. અને એમ ું લ ગશે કે બીજા સુંસ રીઓ 

આમ કરે છે એન થી ક ુંઈક જયદયું કરીએ છીએ, કુંઈ બીજી રીતે કરીએ છીએ. દયક નમ ું બેઠ  કરત ું 
અપ સર  કે દેર સરમ ું બેઠ  કરીએ. એટલે ફેર તો છે એમ લ ગે એને. ફેર ક ુંઈ નથી.  

શ્રોત  : અુંતઃતત્ત્વ હ થ તો ન આવ્યયું. 

પૂજય ગયરૂદેવશ્રી : હજી અુંતઃતત્ત્વ... ત્રવકલ્પ દ્વ ર  પણ, અુંતઃતત્ત્વ તે આદરણીય ને 

ગ્રહવ લ યક છે એવો ત્રવકલ્પ દ્વ ર  હજી એને બેસતયું નથી... ‘જ્ઞ ન તે આત્મ ’ એટલયું કહીને 
પણ... આઠમી ગ થ મ ું િણ લીધ  હત  ‘દશાનજ્ઞ નચ રરિને પ્ર પ્ત થ ય તે આત્મ ’ એ 

વ્યવહ ર. પછી ‘જ્ઞ ન તે આત્મ ’ દસમી. નવમીમ ું તો.... દસમીમ ું. ભ ઈ! દસમીમ ું એ કીધયું. 

એકલયું ‘જ્ઞ ન તે આત્મ ’ એમ લીધયું. આઠમ મ ું દશાનજ્ઞ નચ રરિ આ ભેદરૂપે પરરણમે તે 
આત્મ  એટલયું. િણમ ુંથી ક ઢીને એક ક ઢ્યું. એક ક ઢ્યું એ પણ વ્યવહ ર. આહ હ !  

હવે, તય  વ્યવહ રને કરવો ને તય  વ્યવહ રથી ત્રનશ્ચય પ મે? આહ હ ! શયું થ ય? પ્રભય! 
એને નયકશ ન થ ય છે. આવો અવત ર મળ્ો. આહ હ ! આ તો વસ્તયનયું સ્વરૂપ–ત્રસ્થત્રત છે. મ ગા 

આવો છે. વ્યક્તત આથી ત્રવરદ્ધ મ નત  હોય એને એમ લ ગે કે લ્યો, અમ રું આ ઉથ પે છે.  

બ પય! પણ મ ગા આવો છે એમ ું ત રું-મ રું એ વ ત જ તય ું છે? આહ ! ૪૯ (ગ થ )મ ું જે 
જાણવ મ ું કહેવ મ ું આવ્ય , પરુંતય શયદ્ધત્રનશ્ચયન  બળથી એ ચ રેય ભ વો હેય છે. આહ હ ! હજી 

તો વ્યવહ રરત્નિય હેય છ ેઅને એન થી આત્મ ને લ ભ ન થ ય—એ વ ત ત્રવકલ્પન  જ્ઞ નમ ું 
બેસવી કઠણ પડે. કેમ જયુંત્રતભ ઈ!  

શયદ્ધત્રનશ્ચયનયન  જ્ઞ ને તેઓ હેય છે. પહેલયું એ ટીક મ ું લીધયું. ઓલ મ ું છેલ્લો શબ્દ 

હતો હેયનો, એનો અહીં પહેલો લીધો. પદમ ું હતો પરસ્વભ વ બીજો, એને અથામ ું લીધો 
પહેલો. પરદ્રવ્ય પહેલો હતો પ ઠમ ું, અથામ ું લીધો બીજો. હેયને લીધો િીજો પ ઠમ ું અને 

અથામ ું હેયને િીજો લીધો. આ રીતે ‘પરસ્વભ વ પરદ્રવ્ય હેયું’. ટીક ક રે કહ્યું કે પહેલો હેય 

કોણ છે—એ કહયું છયું, શ  ક રણથી પછી કહેશયું. સમજાણયું ક ુંઈ? આ તો, આહ હ ! વીતર ગની 
સર ણે ચડ વી હીર ને પ સ  પ ડવ ની વ ત છે આ. શ  ક રણથી? એમ કહીને હવે પરસ્વભ વ 

ને પરદ્રવ્યની વ ત કરશે. સમજાણયું ક ુંઈ? ધીમે ધીમે ત્રવચ રવ નો પણ અવસર રહેવો જોઈએ 

ભેગો. આ ક ુંઈ ઓલ  પ્રોફેસરની વ ત નથી. એક કલ ક બોલી જાય, જાઓ, ઓલો સ ુંભળી લ્યે. 
મેટરીકવ ળ ને હોય છે ને? કોલેજમ ું. ઓલ  સ ુંભળે, મ રે ઓલો એક કલ ક મ ય ા હોય કે હવે 
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જાઓ. આહ હ ! આહીં તો કહે છે બ પય! સ ુંભળત  પણ તને જરીક ત્રવચ રવ મ ું ‘શયું છે’ એવો 
અવક શ રહેતો જાય એવી આ વ ત છે.  

ઓહોહો! કયુંદકયુંદ ચ યા ભગવુંતન  કેડ યત. તેથી િીજે નુંબરે આવ્ય ને! ‘મુંગલું ભગવ ન 
વીરો, મુંગલું ગૌતમો ગણી, મુંગલું કયુંદકયુંદ યો..’ સવાજ્ઞન  કેડ યત, સવાજ્ઞને પ મવ ની 

તૈય રીવ ળ , સવાજ્ઞન  પયિ. ગણધરને પયિ કહ્  છે, પણ ધમી પણ પયિ જ છે. આહ હ ! આમ 

કહે છે, મત્રત ને શ્રયતજ્ઞ ન કેવળજ્ઞ નને બોલ વે છે. આહીં કહે છે કે મત્રતજ્ઞ ન ને શ્રયતજ્ઞ ન ને 
કેવળજ્ઞ ન એ બધ  પય ાયો છે તે હેય છે. આહ હ ! કેમકે પય ાયમ ુંથી પય ાય આવતી નથી. 

તેથી તે પય ાય, જેમ પરદ્રવ્યમ ુંથી પય ાય આવતી નથી, એમ પોત ની પય ાયમ ુંથી પય ાય 

આવતી નથી મ ટે એ અપેક્ષ એ એને પરસ્વભ વ કહીને પરદ્રવ્ય જ કહીએ છીએ. જેની 
ખ ણમ ુંથી પય ાય આવે એને સ્વસ્વભ વ ને સ્વદ્રવ્ય કહીએ છીએ. આહ હ !  

મરણન  ટ ણ  હોય, પચચીસ વષાનો જયવ ન હોય, છ મત્રહન નયું પરણેતર હોય, પ ુંચ-
પચચીસ લ ખની મૂડી હોય, એક જ દીકરો હોય, અને જય રે મરતો હોય એ ત્રસ્થત્રત કેવી હશે? 

ઉદ સ.. ઉદ સ.. આહ હ ! એન  બ પની ઉંમરની ૭૦ વષાની થઈ હોય, ૨૫ વષાનો એકનો એક 

દીકરો હોય, છ મહીન ન  લગન, પચચીસ-પચ સ લ ખની મૂડી આહ હ ! પોત ને–બ પને જરીક 
ક્ષયની અસર હોય આહ હ ! જયઓ! એ ત્રસ્થત્રત. છેલ્લો શ્વ સ લેતો હોય. શોક છવ યો હોય, 

તય યું એની નજર ન હોય. આહ હ ! કોઈ કરી દેશે મ રું? શ્વ સ પણ ચ લતો હોય તો શૂળ 

ઉપ ડતો, શૂળ ઉપ ડતો શ્વ સ ચ લે. આહ હ ! એને ન્ય ું જોવ નયું ટ ણયું તે અુંદરમ ું છે. આહ હ ! 
તય ુંય જોઈએ તો એને લ ભ થ ય એવી ચીજ તય ુંય છે? આહ હ ! એમ અહીં કહે છે, બ પય! 
ચ ર પય ાય જોયે તને અુંતરનો લ ભ મળવો નહીં થ ય. આહ ! સમજાણયું ક ુંઈ?  

ઓહોહો! આવ  વચનો! શ્વેત મ્બરમ ું છે? ચેતનજી! આ તો મ ગા આવો છે હોં બ પય! 

કોઈ વ્યક્તતન ેમ ટે એમ નથી. સુંપ્રદ ય તો જેની જે ત્રસ્થત્રત છે.... પણ સત્ય તો આવયું જ છે, એ 

સત્ય જય ું સયધી એને સ ુંભળવ મ ું ન મળે, ત્રવકલ્પ દ્વ ર , આવ  સત્ નો આશ્રય કરીએ તો લ ભ 
થ ય એવો ત્રવકલ્પ દ્વ ર  પણ ત્રનણાયન  જય ું પ્રસુંગ–અવસર નથી, અરેરે! ત્ય ું આગળ અુંતરમ ું 

ઉતરીને લ ભ થ ય એ પ્રસુંગ કેમ બેસે એને? ઓહોહો! જય રે આ ગ થ  લખ તી હશે... ત્રવકલ્પ 

છે એ વખતે. પરમ ણયની–ભ ષ ની પય ાય ત્ય ું થ ય છે, અુંતર.... એ વખતે. िरदव्वां िरसहावां 
इपद हयेां.. આહ હ ! પછી सगदव्वििुादयेां अांतरतच्चां.. પછી हव ेअप्पा.. એટલયું  જયદયું પ ડશે અહીં 

પ છયું. અુંતતાત્ત્વ તે સ્વદ્રવ્ય અને એનો આધ ર તે આત્મ . अप्पा શબ્દ પડ્યો છે ખરોને? 

આહ હ ! ગજબ છે. ૫૦મી ગ થ . અહીંથી સ ત ર જયને આુંતરે ત્રસદ્ધ ભગવ ન છે. અડધે છે ને? 
....... આહ હ ! એ અડધ નો આુંકડો પૂરી ન ખે એવી ગ થ  છે આ. ૫૦ છેને ૫૦. આહ હ !  
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ભગવ ન! ત રું મહ ત્રહસ્સો મોટો ચૈતન્યનો ધ્રયવત્રહસ્સો જેને અુંતરભ ગ ....મ ું આવે છે. 
અુંતરભ ગ–અુંતરવસ્તય એ એક ઉપ દેય ને જ્ઞ નમ ું ગ્રહવ લ યક એ એક ચીજ છે. આહ હ ! 

આવી જેને હજી વ્યવહ રશ્રદ્ધ ન  ત્રવકલ્પમ ું ઠેક ણ  ન મળે.... એ પય ાય હેય છે. ‘હેય છે’ એનો 

અથા કે પય ાય ઉપરથી લક્ષ છોડી દે, એમ. આહ હ ! આ ઉપ દેય છે એટલે? ત્ય ું દૃત્રિને જમ વ. 
ઉપ દેય એટલે આ ઉપ દેય એમ છે? આ આત્મ  ઉપ દેય છે—એ તો ત્રવકલ્પ છે અને આ પય ાય 

હેય છે, છોડો.. છોડો.. એમ છોડ શે? એમ હેય થ ય? સમજાણયું ક ુંઈ? એ ચ ર પ્રક રની પય ાય 

ઉપરથી લક્ષ છોડત ું, અહીં લક્ષ જત ું ‘આ હેય ને આ ઉપ દેય’ એમ કહેવ મ ું આવે છે. 
આહ હ ! એ કોઈ ઘડી જય રે ૫૦મી ગ થ  ચ લતી હશે, એ ઘડી પળ.. આહ હ ! ભગવ ન 

કયુંદકયુંદચ યા જુંગલમ ું હશે, ત ડપિ ઉપર લખ તી હશે. ચ ર પ્રક રન  ભ વો–પય ાય... એ 

પહેલેથી આવ્યયું છે ને? णो खइयभावठाणा णो खयउवसिसहावठाणा.. જીવમ ું છે જ નહીં. એ 
બધયું ... કહે છે અહીં. આહ હ !  

કોઈ કહે કે िवूोक्तस लभावा: કહ્યુંને? ત્રવભ વો પૂવોતત કહ્  હત  એવ ... એ બધ .. 
આ બધ  તય ુંથી આવ્ય  એમ ું? એ બધ  એમ ું આવ્ય  પહેલેથી. આહ હ ! જે વ્યવહ રનયથી 

‘પય ાયમ ું છે’ એમ કહેવ મ ું આવ્યયું હતયું અને ‘છે’ એમ જાણવ  જેવયું કહેવ મ ું આવ્યયું હતયું, તે 

અુંતરન  શયદ્ધનયન  આશ્રય કરવ મ ું એ ચ ર ભ વો લક્ષ છોડવ લ યક છે. કહો, સમજાણયું 
આમ ું? તય  ક રણથી? હેય છે, લક્ષ છોડવ  જેવયું છે (એ) શ  ક રણથી? આ પણ ટીક  કેવી કરી 

જયઓ! હવે, એ ટીક ન  કરન રને ઉડ ડે છે. ભગવ ન! તયું શયું કરે છો ભ ઈ? તને નથી બેસતી આ 

વ ત એટલે ટીક  એની મ ન્ય નથી. ભ ઈ! તને નયકશ ન છે, તને ખબર નથી. આહ હ ! શ  
ક રણથી? ક રણ કે તેઓ પરસ્વભ વો છે. જયઓ! આ તો બીજો બોલ છે પ ઠમ ું. िरदव्वां 
िरसहावि ् इपद हयेां.. અથામ ું–શબ્દ થામ ું હતયું કે िरदव्वां िरसहावि ् इपद हयेां.. અહીંય  ‘હેયું’ 

કેમ છે? એ ન્ય યથી ત્રસદ્ધ કરે છે. કે તેઓ પરસ્વભ વો છે. આહ હ ! એક સમયની પય ાય 

પરસ્વભ વ છે. ત્રિક ળી સ્વભ વ તે સ્વસ્વભ વ છે. સ્વની અપેક્ષ એ એક સમયની ક્ષ ત્રયક 
પય ાય પણ પરસ્વભ વ છે. સમજાણયું ક ુંઈ?  

હેય કેમ છે એટલે કે લક્ષ છોડવ યોગ્ય કેમ છે? કે તે ત્રિક ળ સ્વભ વની અપેક્ષ એ એ 

પરસ્વભ વ છે. એક સમયની પય ાય તે પરસ્વભ વ છે. પરસ્વભ વ શબ્દ લીધો છે હોં. સમજાણયું 

ક ુંઈ? મ રે બીજયું શયું કહેવયું છે? ‘પરભ વ નથી’ કહેવયું... પરસ્વભ વ કીધો છે. પરભ વ એ જયદયું. 
પરભ વ એટલે? બીજા ભ વ, એમ. ભ ઈ! શયું કીધયું? પરભ વ એટલે ઓલો ર ગભ વ પર છે 

એમ નહીં, અહીં તો પરભ વ એટલે પરસ્વભ વ એમ. ત્રિક ળીની અપેક્ષ એ પરસ્વભ વ, એ 
અપેક્ષ એ પરભ વ, તેથી તે હેય છે. ત્રવશેષ આવશે. 

(પ્રમ ણ વચન ગયરદેવ) 
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આ મોક્ષમ ાર્ગનો અધિ કાર છે. મોક્ષમાર્ગ કોને આ શ્રયે–આિારે પ્રર્ ટ થાય, સમ્ય ગ્દ ર્ગન-

જ્ઞાન-ચારરત્ર ( રૂપ) મોક્ષનો માર્ગ એ કોના આિારે–કોને  આશ્રયે  થાય— એન ું વર્ગન છે. ફરીને . જે 

કોઈ ધ વભાવર્ ર્પયાગયો છે  તે ઓ (પૂવે ૪ ૯મી ર્ાથામાું) વ્ય વહારનયન ા ક થન દ્વારા ઉપાદેયપર્ે 

કહે વામાું આવ્યા હતા ... એટલે જે પયાગય છ ે આત્માની  અવસ્થાઓ , એ રાર્ની અવસ્થા હો કે 

િમગની અવસ્થા હો, એ અવસ્થાને ૪૯ ર્ાથામાું ‘જા ર્વાયો ગ્ય ’ એમ કહેવા માું  આવ્ય ું હત ું. 
આત્મા વ સ્ત  છે દ્રવ્ય , એની એક સમયની પયાગય–હાલ ત, એ હાલતના છે ચાર પ્ર કાર. (૧) દયા, 

દાન, વ્રત આરદ ધવકલ્પની દર્ા , (૨) િમગની ઉપર્મ સમરકત આરદ દર્ા ,  (૩) એક ક્ષયોપર્ મ 

સમરકત આરદ દ ર્ા, (૪) એક ક્ષાધય ક સમરકત આર દ દર્ા. એ બિી દર્ાઓ એક સમયની  
અવસ્થા છે. તેથી એને ૪૯માું ‘જાર્વાયોગ્ય છે ’ એમ કહ્ ું હત ું. 

પર્ ર્ દ્ધધનશ્ચય નયના કારર્ે તેઓ હેય છે.  એ ચારેય પયાગયો લક્ષ કરવા જેવી નથી , 
આશ્રય કર વા જેવી નથી, તેથી એને હેય કહેવામાું આવે છે. ચાહે તો િમગની પયાગય પ્રર્ટેલી  

હોય, એ પર્ હેય છે.  લ્યો,  વ્યવહાર રત્નત્ર યનો રાર્ એ તો હેય છે જ , ધવકાર છે, ધવભાવ છે, 

પર્ જે િમગની પયાગય વીતરાર્ી ... આ પયાગય છે ને ? વસ્ત  ધત્ર કાળી એને આ શ્રયે પ્રર્ટેલી  
અવસ્થા છે. એથી તે  અવ સ્થા પર્ હેય છે , આશ્રય કર વાલાય ક નથી. 

ર્ ા કારર્થ ી  હેય છે? કા રર્ કે તેઓ પરસ્વભા વો છે.  પ ણ્ય-પાપના ભાવ, ઉપર્મ 
સમરકત આરદ ભાવ, ક્ષાધય ક સમર કત આરદ ભા વ , કે વળજ્ઞાન આર દ ભાવ , ક્ષય ો પર્મ ધનમગળ 

સમ્યક્ ચાર જ્ઞાન— તેઓ પરસ્વભા વ છે. આહા હા! પ ોતાનો ધત્ર કા ળી સ્વભ ાવ એ ની અપેક્ષાએ  

ચાર ભાવો પરસ્વભાવ છે.  પોતાનો ધત્ર કાળી જ્ઞાયકભ ાવ એ સ્વસ્વભાવ છે , સ્વ ભાવ છે, તો 
પયાગય તે પરસ્વભાવ, પર ભાવ છે. આરે ! ભારે પર્ આકરૂું. જ ઓ! આ િમગને  પ્રર્ટ કરવાની  

રીત. િમગ , એ ધ્ર વવસ્ત  ધનત્યાનુંદ ભર્વાન એને આશ્રયે પ્રર્ટ થાય છે. પ્રર્ટેલ ી િમગની દર્ા 
એને આશ્રયે  પર્ નવી િમગદર્ા પ્રર્ ટ થતી નથી. આ હાહા! 

વીતરા ર્ન ું તત્ત્વ એવ ું સૂક્ષ્મ છે . એન ું વીતરાર્ી તત્ત્વ  એટલે આત્મા. આત્મા ધત્ર કાળી 

એક સમય માું ધ્ર વ સ્વ રૂપ પરમસ્વભાવભ ાવ ..  પરમસ્વભાવભા વ છે. એની અ પેક્ષાએ એક 
સમયની પયાગયો, ચાહે તો ચારરત્ર ની એ મ ધનની દર્ા વીતરા ર્ી પ્રર્ ટ થઈ હો , તોપર્ તે 

પરસ્વભા વ છે. ધત્ર કા ળી  જ્ઞાયકસ્વભ ાવની અપે ક્ષાએ એ પર સ્વભા વ છે. ધત્ર કાળી 

જ્ઞાયકસ્વભાવની અપેક્ષા એ સ્વભા વ એ છે , ત્યારે  પયાગયો બિી પરભાવ છે. અત્યાર ે પરભાવનો 
અથગ ઓલો રાર્ ારદ એમ ન થી લેવ ું. ધત્ર કાળ ધ્ર વ ચૈતન્ યસ્વભા વ એ સ્વભાવ છે. સ્વ-ભ ાવ છે–
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પોતાનો ભાવ છે–સ્વભા વ ભાવ છે , ત્યારે પયાગય પરભાવ છે , પરસ્વભા વ છે , એ કારર્ે તેન ે હેય 
કહેવામાું આ વે છે. કહો, સ મજાર્ ું આમાું? ભારે  કા મ ભાઈ! 

હજી પ ણ્યના  પરરર્ામ હેય કહેતાું અજ્ઞાની રાડ નાખી  જાય છે . અરર આ! દયા-દાન-
વ્રત-ભક્તત-પૂજાનો ભાવ એ તો રાર્ છે, ધવ કાર છે, પ ણ્ય છે , એ તો હેય જ છે . અહીંયા તો  

ધત્ર કાળી જ્ઞાયકસ્વભાવ ચૈત ન્ય ધ્ર વ એ સ્વ (દ્રવ્ય ) છે. સ્વ એને  આશ્રયે પ્રર્ટેલ ી િમગદર્ા એન ે 

પર્ અહીંયા પર સ્વભા વ ને  પરભાવ કહેવામાું આવ્યા છે. કેમ કે તેન ે આશ્રયે િમગ  થતો નથ ી. 
આહા હા! આત્મજ્ઞાન અન ભવ સધહત પ્ર ર્ટે લી આનુંદ દાયક ચારરત્ર દર્ ા, એ દર્ ા ને પર્ અહીંયા 

હેય કીિી છે. આહા હા! કેમ કે ધત્ર કાળીભ ાવની અપેક્ષા એ તે પરમભાવ ન થી, પર્ અપરમભાવ  

છે. ધત્ર કાળી ભર્વાન આત્ મા એ પરમસ્વભ ાવ છે. અને એક સમયની ચારરત્ર ની વીતરાર્ી  
પયાગય આનુંદની પયાગય પ્રચૂર સ્વ સુંવેદનદ ર્ા , ક ુંદ ક ુંદાચાયગ કહે છે , અમને અમારો આ વૈભવ  

પ્રર્ટ્યો છે. અહીં પોતે કહે છે, એ વૈભવ પર્ પરભાવ છે. આહાહા! એય! હ ું વૈભવથી કહીર્  
એટલે હ ું પરભાવથ ી સમય સારને કહ ીર્ એમ થય ું ને? સમજાર્ ું કાુંઈ? આરે  ભારે અટપટ ું ... 

ત્યાું તો એમ કહે છે, અમને આત્મા ર્ દ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ એ સુંપદા ની પ્રાધિ પયાગયમાું 

થઈ છે અને એ અન ભ વની દર્ા સધહત  અમે સમયસારને કહેર્ ું, એટલ ું . એ પછી આશ્રય 
કરવાલાય ક છે એ પ્રશ્ન ત્યાું નથી. હ ું અમારા વૈભવથી કહીર્. વૈભવ કે (જે) પોતાનો આત્મા  

આનુંદસુંપદા એને અવલુંબે જે ધનમગળ અતીધન્દ્રય આનુંદની દર્ા, ચારરત્ર ની  પ્રર્ટી એ વા 

અન ભ વ સધહત હ ું સમયસારને કહીર્ . એટલી વાત  છે. અહીં તો હવે મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છ ે 
ને આ ધનયમસાર? તો મોક્ષનો માર્ગ પ્રર્ટે કોને આશ્રયે? એ પ્રર્ટે ધત્ર કાળી ધ્ર વસ્વરૂપ સામાન્ય  

પરમસ્વભાવભ ાવ જેમાું .... કેમકે ધત્ર કા ળી ભા વ તે ધનશ્ચય છે અને પયાગય પછી ચાહે  તો ધસદ્ધની 
હો કે કેવ ળજ્ઞાનની હો— એ બિો પયાગય છે એટલે વ્યવ હારનય છે. આહ ાહા!  

એ બિો હેય છે. ર્ ા કારર્થ ી?  જ ઓ! ન્યાું પરદ્રવ્ય, પરસ્વભ ાવ, હેય એમ કહ્ ું . અથગમા ું 

કહ્ ું કે પરસ્વભાવ છેને તેથી તે પરદ્રવ્ય છે , તેથી તે હેય છે. ટીકા માું કહ્ ું કે  એ પયાગય હેય છે. 
પયાગય જે ચાર પ્રકારની છે એ હેય છે. ર્ા કારર્થી? એ ધત્ર કાળી દ્રવ્યસ્ વભા વની અ પેક્ષાએ એ 

પરભાવ છે, પરભાવ છે, પરસ્વભ ાવ છે , મ ાટે તેન ે હેય  કહેવામાું આવે છે. ભારે વાત આ કર ી. 

હજી તો આહીં ભર્ વાનની પૂજાનો ભાવ, ભક્તતનો ભાવ, દયા-વ્રતન ો ભાવ એ બુંિ નન ું કારર્ 
છે, એ હેય છ ે એ માનતા  એને પરસેવા ઉતરી જાય છે. આહાહા! અહીં તો કહે છે , પ્રભ ! 

સાુંભળને ભાઈ! તારો જે ધ નજ ખજાનો અનારદ-અનુંત  ચૈતન્ય ખજાનો એ તારું સ્વરૂપ અને એ  

પ રમભાવ તે તારી ચીજ છે. એની અપેક્ષાએ જે પયાગય છે .... પુંચાધ્યાયીમાું પયાગય ને જ 
વ્યવહારનય કીિો છે . પછી પયાગય ક્ષાધયક હો કે  ઉપ ર્મ હો કે ઉદય હો.  પર વ્યવહાર ને સ્વ 
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ધનશ્ચય એ વાત તો સાિારર્ થઈ ર્ઈ. અહીં તો ધત્ર કાળી વસ્ત  તે  ધનશ્ચય  સ્વ અને પયાગય તે પર 
અને પર એટલે વ્યવહાર એ મ. આહા હા! એમ ાું ને એમાું. સમજાર્ ું કાુંઈ?  

કહે છે કે એ બિી પયાગયો હેય છે, છોડ વાલ ાયક છે, એન ું લક્ષ કરવા જે વ ું નથી .  લક્ષ 
એટલે જાર્વા જેવ ું ભલે  હો, પર્ આશ્રય કરવા જેવ ું નથી. હેય કેમ? ક ે તે ઓ પરસ્વભ ાવો છે. 

પરસ્વભા વ કહો કે પરભા વ  કહો. પર-સ્વભા વ,  પરભા વ. સ્વ કાઢી નાખીએ તો પ રભાવ  એ કલો 

રહ્ો એ. અહીં ચારને  કહ્ ો છે ને પરભાવ? પહેલી માું  આ વી ર્ય ું  હત ું . ઉપય ોર્માું , નહ ીં?  
ઉપયોર્.. ઉપયો ર્..  કઈ ર્ાથા?  ૧૦મ ી ર્ાથા છે. કેટ લામી છે? આ ૩૩ પાન ું . ૩૨-૩૩. ૧૩મી 

ર્ાથ ા છે ને. ૧૩મી ર્ાથા નીચે . કા રર્દૃધિ  તો, સ દા પાવનરૂ પ અને ઔદધયક ારદ ચ ાર 

ધ વભાવસ્ વભા વ પરભા વો ને...  અર્ોચર છે. પરભાવ કી િા છે ને ? એ તો પરસ્વ ભાવ કહો કે 
પરભાવ કહો. ચારેય ધવ ભાવસ્વભા વ પરભાવ છે . માળા રાડ નાખી જાયન ે આમાું. એય! 

ભર્વાન! ત ારો સ્વભ ાવ તો એને કહીએ કે જે  ધત્ર કાળી  રહે.  આહા હા!  છેને ? ચ ાર 

ધ વભાવસ્ વભા વ પરભાવો ને ...  એ પરભાવ છે. .....  એ પછી ખબર નથી. જે  કોઈ પરભાવ ને 
પ ર... એમાું કુંઈ ધવર્ેષ નથી. આ તો ચાર ભાવ પરભાવ છે એ મ....  કહો, સમજાર્ ું કાુંઈ? 

આ ર્રીર-વાર્ી-મન એ તો તયાુંય રહી ર્યા. ૧૩મી ર્ાથ ામાું છે ને ? હા એ. આપરે્ 
અહીં સ્વભ ાવમાુંથી પરભા વ કાઢવો છે ને ? પરસ્વભા વ કહો કે પરભાવ કહો — એક જ વાત છે. 

અને ધત્ર કાળીભા વ તે  સ્વભ ાવ કહો કે સ્વસ્વભાવ કહ ો . હેય છે કેમ કે એ બિા પરભાવ છે , 

પ રભાવ છે, પરસ્વભ ાવ છે . આહા હા! કે વળીઓના  કેડાયત ની આ કથની છે. આહા હા!  
વસ્ત ધસ્થધત એવી છે . કારર્ કે જ્યારે સ્વ દ્રવ્ય ને પયાગયના બે ભાર્ પાડો , તો દ્રવ્ય ત ે ધનશ્ચય થરે્ 

અને પયાગય તે વ્યવહાર થર્ે . પરની સાથે ર્ ું સુંબુંિ છે? પ રદ્રવ્ય તો એને કારર્ે ટકીને પરરર્મે 

છે, એ તો એની સાથે સુંબું િ છે. અહીંયા તો ધત્ર કા ળી ભર્વાન આત્મા એ પોતે ધનશ્ચય છે ને સ્વ 
છે અને એક સ મયનો પયાગય ચાહે તો કેવ ળજ્ઞાનન ો હ ો કે ધસદ્ધનો  હો, ક્ષાધયક સ મરકતનો હો ,  

એ સ્વની અપેક્ષા એ પર છે અને સ્વભાવ ધત્ર કા ળની અપેક્ષાએ પરસ્વભાવ છે . એને હેય કેમ 

કહ્ા? કે પરભા વ છે માટે હેય કહ્ા. પોતાનો ધત્ર કાળ સ્વ ભા વ નથી માટે હેય કહ્ ા  એમ કહે છે. 
જ ઓ! આ ૫૦ મી ર્ાથ ામાું ઠીક આ વી ર્યા બેય. મધર્ભાઈ! લ્યો આવ ું છે  આ. એ તો જ્યાર ે 
આવે ત્યારે આવેને .  

બહ  ઝીર્ ું  વીતરાર્ી તત્ત્વ આવ ું , પર્ લોકોને એવ ું લાર્ે કે એ ધનશ્ચય છે .. ધનશ્ચય છે, 

એકાુંત છે. એવ ું ભારે જૈનમ ાું આ ર્રી ર્ય ું છે .  એ ફલાર્ ું  તે એકાુંત છે.. એકાુંત છે. .... એકાુંત 

છે. પર્ સમ્યક્ એકાુંત જ છે આ , સાુંભળને! એ ધત્ર કાળીસ્વભા વ સમ્યક્ એકાુંત સ્વ સ્ વભાવ છે.  
એનો આશ્રય કર વાથ ી જ િમગ થાય . એકાુંત છે. પયાગયને આશ્રયે પર્ િમગ થાય  ને દ્રવ્યને 
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આશ્રયે િમગ થાય — એમ અનેકાુંત હર્ે? આહાહા! એટલે કે પયાગયમાુંથી પર્ પયાગય આવે ને 
દ્રવ્યમાુંથી પર્ પયાગય આવે —એમ હર્ે? ચીમનભ ાઈ ! આવ ું ઝીર્ ું છે આ . 

આ તો મહાભા ગ્ય હોય એને કાને પડે એવી વાત છે . કાલ સ વારે કહેતા હત ાને? 
પોપટભાઈ કહેતા હતા. આ તો પરમ પરમ ાત્માના ઘરની વાત છે. કે  તાર ા બે  ભાર્માું એ ક  

ભાર્ હેય છે આહાહા!  બી જા પદાથગની વાત તો ર્ ું કરવી ? દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર હેય કહેતા તો રાડ 

નીકળી જાય. આહા હા!  વીર ચુંદભાઈ હત ા વીરચુંદ ભૂર ા . કીિ ું , દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર પર છે . અરે! ર્ દ્ધ  
છેને પર? દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર. ભક્તત આરદ કરે, આ શ્રીમદ્ નો ફો ટો રાખે ને બત્તી કરે. લ્યો. આ  
ભક્તત કરે એ બિો રાર્ છે. એ િ મગ ન થી અને એનાથી િમગ ટકતો નથ ી. સમજાર્ ું કાુંઈ ?  

એ દેવ-ર્ ર-ર્ ાસ્ત્ર ર્ દ્ધ છેને? ર્ દ્ધ છ ે એ પ ર? કહે, અહીં તો ર્ દ્ધપયાગય પર્ પર છે. 

એય! દેવ-ર્ ર તો પર રહી ર્યા. દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર તો પરદ્રવ્ય છે, પરવસ્ત  છે . આહા હા! અહીં તો 

કહે છે, ત ું જે ધત્ર કાળી ર્ દ્ધ છો ધત્ર કાળી ર્ દ્ધ , એ તારું  સ્વ ને એ તારો સ્વભાવ ને એ  તારો ભાવ 
અને એ તારું દ્રવ્ય. એ અપેક્ષાએ એક સમયન ી ર્ દ્ધપયાગય સમરકતની–ક્ષાધયક સમરકતની,  

ચારરત્ર ની અને કેવ ળજ્ઞાનન ી એને પર્ ... ભેદરૂપ અુંર્ છેને એ ? માટે તેન ે વ્યવહ ાર કહી હેય 

કીિો છે. આશ્રય કર વાલાય ક નથી , આલું બન કરવાલા યક નથી . હવે આલું બન , હજી તો મૂધતગન ું 
આલુંબન છોડાવ વ ું હોય તો કઠર્ પડે . અને બેને વાુંિા સ્થાનક વાસ ી  ને દેરાવાસી ને. ઓલો કહે 

આલુંબન જોઈએ. એય ! ઓલો કહે, આલુંબન નહીં મૂધ તગન  ું . જડ છે. સાુંભળને  ભાઈ! આ એમાું  

વાુંિા. વ્યવહાર ર્ ભ ભા વન ું આલુંબન ધનધમત્ત એના વાુંિા. અહીં તો કહે છે કે ર્ ભભાવ એ હેય 
અને થયેલો ર્ દ્ધભાવ એન ું પર્ આલુંબન આત્મ ાને નથી , લ્યો.  

વળી ન થી ત્યારે ર્ ું કરવા ....? વળી એમ કહે છે.  અરે! સાુંભળને ભાઈ! પય ાગયન ું 
આલુંબન ન થી, ર્ દ્ધપયાગયન ું આલુંબન ન થી. એન ું આલું બન હોય તો એને આશ્રયે તો રાર્ થાય  

છે, એ તો ભેદ છે, પરવસ્ત  છે. આહા હા! આવી વાત ું તો કોઈ વખતે ની કળે ને સુંભળાય એવ ી  

વાત છે આ. આ તો અુંદર ના પેટની વાત ું છે . લોકો ત ો ક્બચારા બહાર થી ભડ કી ને ભાર્ી જાય 
છે. વ્યવહારન ી કુંઈ  વાત જ  ન હીં, ધનશ્ચયની વાત . પર્ અહીં ધનશ્ચયમાું ....  અહીં તો કહે છે કે 

તારો વ્યવ હાર રાર્ એ તો તયાુંય રહી ર્યો, ધનધમત્તન ો  વ્યવહાર તો તયાુંય રહી ર્ યો , પ ર્ અહીં 

તો ધનમગળ િમગપ યાગ ય પ્રર્ટી એ વ્યવહાર છે. કેમકે  એ પરભાવ છે. ધત્ર કાળીભા વ નથી માટે હેય  
છે, લ્યો. આહા હા! છે ? જ ઓને! પ ર્ એમાું પાઠ છે કે નહીં? પાઠ સામે રાખીને અથગ થાય છે.  

જાદવજીભ ાઈ નહોતા ક હેતા ? કે પહેલા પ સ્તક નહોતા તેથી  સામે ક હે એ અથગ..... આ 
તો સામે પડ્યો છે. લ્યો, આનો આ અથગ થાય છે . પહેલા તયાું હત ું આવા સાિન?  અહીં તો કહ ે 

હજાર પ સ્તક છપા વો. સવા રે કરે તો સાુંજે તૈયાર, લ્યો. પહેલા હત ું ? કેટલી વાર લાર્ે? એક 

મધહનો. એક મધહનો ને કે ટલા ...... આ તો ત્યાું ર્યા તો ... હજાર હજાર છ ાપી દો.  હજાર કે 
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કેટલી? ખ બર નથી. પાુંચસે ક હર્ે , નહીં?  કોર્ જાર્ે બહ  ખબર ન થી. છપા વવ ું છે . આરિકાના  
આવ્યા છેને.  એમાું હર્ે નહીં આ તો. પ્રવચનસ ાર ૧૦૦ ર્ાથા. કે તૈય ાર. સ મયસાર ૧૦૦ 

ર્ાથ ા. કે તૈય ાર. ર્યા ત્યાું તૈય ાર. બીજે રદવસે આવી, પહેલે રદવસે ન હોતી.  હત ું આવ ું સાિન 
પહેલ ું ? આ સાિન સવળ ું થય ું કે નહીં?  એમ કહે, સાિન .... પર્ સાિન ...  ર્જબ વાત છે. 

અહીં તો એમ આવ્ય ું  હત ું કાલ. ઓલ ું આવ્ય ું  હત ુંને? વ્યવહાર આવે છે ... हंतः ખદે છે. 

એટલે કે પહેલો એને ર્ાસ્ત્ર ન ું જ્ઞાન, પરલક્ષી જ્ઞાન, ન ય-ધનક્ષેપથી ધસદ્ધ કરેલ ું આ ત્માન ું જ્ઞાન, 
પ્રમાર્થી ધસદ્ધ કરેલ ું જ્ઞાન ,  એક-એક ર્ાથ ાના ર્ બ્દાથગ, નયાથગ, આર્માથગ , અન્ય મતાથગ  અન ે  

ભાવાથગ—એનાથી ધસ દ્ધ કરે લ ું જ્ઞાન પહેલ ું હોય છે , બસ  આટલ ું.  પર્ કહે છે કે ખે દ છે. એ આવે 

છે નહીંતર એના ધવના પર્ સી િો આશ્રય લઈએ. છે તો સીિો આશ્રય સ્વનો, પર્ ભાવ આવો  
એક હ ોય છે ધવ કલ્પ મ ાું. ર્ા સ્ત્રન ું જ્ઞાન અને તે પર્ ર્ાથા  દીઠના ર્બ્દાથગ, નયાથગ આરદ પાુંચ 

ભાવવ ાળ ું જ્ઞાન . એ હોય છે વચમાું. ખેદ છે. આ હાહા! એને છ ોડીને અુંતર ચૈ તન્યચમત્ક ાર 

ભર્વાન આત્મા એના અન ભવમાું એ વ્યવહાર-ફયવ હાર કોઈ ચીજ છે જ નહીં. એ ધનર્ગય કયો 
હતો બિો ર્ાસ્ત્ર થી,  ર્ાથાથી... આહા હા! ર્ાસ્ત્રનો સ ાર વીતરા ર્તા, એ પર્ સાર ધવકલ્પથી 
ધનર્ગય કયો હતોને પહેલો? ભાઈ! આહા હા! 

હજી ચારેય અન ય ોર્ન ો સાર વીત રાર્ત ા છે. એવ ું એને હજી પ રલક્ષી જ્ઞાને આવો  

ધનર્ગય કયો છે. એટલે આવ ું એક વચમાું આવ્યા ધવના રહેત ું નથી . કારર્ કે અનારદ વસ્ત  ચીજ 

કેવી છે એ જાર્ી નથી, તેથી જાર્વા માું આવા પ્રકાર આવે છે . કારર્ કે એ ર્  છ ે એને જાર્વ ું 
પહેલ ું આવે કે નહીં?  એને જાર્વ ું એ ર્ાસ્ત્ર તરફથી આવે એ બિો વ્યવ હાર છે કહે છે. અરેરે! 

हंत.. માથે લખય ું છે ઓલા ર્જરાજજી. ર્જાનુંદ. ‘હુંત ’ નો અથગ જયચુંદ પુંરડતે ‘ખદે’ કયો છે એ 

મને વિારે પસુંદ છે . એ વિારે ઠીક લાર્ે છે . ઓ લા બે અથગ કયાગ છે ને. એ તો પછી આવર્ે . 
આ તો બે અથગ કયાગ છે ન?ે ઓલા ભટ્ટાર ક ર્ ભચુંદ્રા ચાયે એવો કયો છે ‘હુંત’ન ો અથગ.  બીજો 

અથગ કયો. આમર્ે ‘ખેદ ’ કયો છે. કેટલા મો? પાુંચમો શ્લોક. લ્યો પ ાુંચમો.   

.....हंत इतत व्याख्यालंकार....  ऐसा कहकर हंत अवयवका प्रयोग वाक्य स  दंरताके तलय े

बतलाया ह.ै परंत   जयचदं्रजीन े हंत अवयवका खदे तकया ह.ै हम पतंित जयचदं्रजीके अर् थस े

सहमत ह,ै क्योंतक व्यवहारको हये माना ह.ै આપર્ે અહીંયા હેય છે ને ? इसतलय ेहंत शब्दका 

खदे तकया ह ैक्योंतक इसकी प्रातिके तलय ेहमें जबरन व्यवहारनयका प्रयोग करना पिता ह.ै  

ધવકલ્પ આવ ું.. આવ ું...આવ ું ... કારર્ કે સવગ જ્ઞે કહ્ ું એવ ું સ્વરૂપ છે , એવ ું એર્ે અનારદથી જાણ્ય  ું 

નથી એટલે એને વચ્ચે આ વો ધવ કલ્પન ું જ્ઞાન  હોય છે. હમારા બસ ચ લતા તો  ક્બ ના વ્યવહારક ે 
અવલું બનકે ર્ દ્ધ ધચદ્રૂપ હો જાતી, તો હમ વ્યવહારનય કી ઓર ઝાું કકર ભી ન દેખતે . પર્ અહીં 

તો ઓલ ું કહેવ ું  હત ું. ભટ્ટારકે અવય વ લીિો ફતત . આ કહે, ‘હુંત’ છે. ‘હું ત’.. એમ કે 
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વ્યવહારનય અભૂતા થગ છે માટે ‘હુંત ’ (ર્બ્દ ) બરાબર છે એમ. અહીં તો આપર્ે ‘હેય છે’ 
કહ્ ુંને? હેય. આહાહા!  

અરેરે! ર્ દ્ધ ભર્વાન આત્મા ધત્ર કાળી એ કભાવ સ્વભ ાવરૂપ , પરમભાવ રૂપ , સ્વભાવરૂપ,  
સ્વસહાય રૂપ, સ્વસ્વભા વરૂપ એની અપેક્ષાએ એની પયાગયો... અને તે બરાબર છે ને ? પયાગય છે 

તે અુંર્ છે, અુંર્ છે તે વ્યવહા રનયનો ધવષય છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહા! હ વે અહીં સ િી 

વ્યવહારનયને હેય કહેવો , એ ર્ળે ઉતરે તો (ખરા) માર્સને . બાપ ! આ તો જન્મ-મરર્ન ે 
ટાળવાના મોક્ષમાર્ગની વ્યા ખ યા છેને  આ? ધનયમસાર . સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચારરત્ર , એક ધનશ્ચય તે 

જ સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  છે. વ્યવહાર એ કોઈ વ સ્ત  નથી આ હાહ ા! એવ ો ધનશ્ચય મોક્ષમાર્ ગ 

જે દ્રવ્યને આશ્રયે પ્રર્ટે છે  એ ધસદ્ધ કરવા પયાગયને હેય કીિી , કેમ કે એ પરભ ાવ છે, એમ. 
આહા હા! જ ઓને! ર્ૈલી એ ક સત્ ની. પૂર્ગ  સત્ નો આશ્રય લેવા કેવી ર્ૈલી કરી છે! કથનપદ્ધધત તો 

જ ઓ! રદર્ુંબર સુંતોની વ ાસ્તધવક કથનની ર્ૈલી, અન ભ વ ભલે હો, પ ર્ કથનમાું  આવ ું એકદમ  
(કહે વ ું કે) ચાર પયાગયો વ્યવ હાર તે હેય છે, આ તે ર્ ું ?  

કારર્ કે તેઓ પરસ્વભા વો છે ... આપર્ે પરસ્વભાવમાું થી ઓલા પરભાવ... અને તેથી  

તેન ે હેય કહેવામાું આવે છે અને તેથી જ પરદ્રવ્ય છે. ભાષા દેખો! આહાહા! ધત્ર કાળી સ્વદ્રવ્યની  
અપેક્ષાએ ક્ષાધય ક પયાગય પર્ તે પરદ્રવ્ય. સ્વદ્રવ્યની  અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય , એમ. એન ું  પોતાન ું 

દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બીજ ું દ્રવ્ય પ ર. ભાઈ! આહાહા! ર્ જબ વાત છે  ને! અક્સ્તપર્ ું–મહાપ્રભ ન ું  

સત્તાપર્ ું–હોવ ાપર્ ું કેવડ ું? કે મહાપ્રભ  પોતે સામ ાન્ય એકરૂપ એ સ્વદ્રવ્ય છે. એ ની અપેક્ષાએ 
આ ચાર પયાગયો પરભાવ.  આની (સ્વ દ્રવ્યની) અપેક્ષાએ તે પરદ્રવ્ય છે. જ્યારે સ્વ સ્વભા વની 

અપેક્ષાએ–સ્વની અપેક્ષાએ  પરભાવ–પરસ્વભા વ છે, તો સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ એ  પરદ્રવ્ય છે. 

આહા હા! ભાઈ! ભર્ વાન  દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર તો પર દ્રવ્ય છે, અરરહુંત-ધસદ્ધ તો પર દ્ર વ્ય છે , પર્ 
અહીં તો અુંદર પ્રર્ ટેલી િમગ ની પ યાગય એ પ રદ્રવ્ય છે. આને ર્ળે ઉતર વ ું કઠર્ પડે. આહા હા! 

પ્રભ ! ત ું તો મોટો મહાપ્રભ  છોને! તારી ચીજ જ એકલી ધનત્ય  ધ્ર વ છે, તે જ ત ું પોતે છો. 
આવા પોતે એ ટલે સ્વદ્રવ્ય ની અપેક્ષાએ , એમ. પોતે એટલે સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ  એક સમયન ા  

અુંર્ને —િમગની પયાગય કે પ ણ્યની પયાગય એને —અહીંયા પરદ્રવ્ય કીિ ું. પહેલ ું હેય કહ્ ું . ર્ા 

કારર્ે? કે પરસ્વભાવ છે. એ પોતાનો ધત્ર કાળભ ાવ ન થી . તે થી જ પરદ્રવ્ય છે . એમ ભાષા છે 
ને? ભાષા. अत एव परदव्य ं भवतत.. ટીકા તો જ ઓ ટીકા! આહા હા! તે થી જ પરદ્રવ્ય છે. 

ભર્વાન! પર્ પરદ્રવ્ય તો આત્મા ધસવાય કમગ , દેવ-ર્ ર-ર્ાસ્ત્ર, ધસદ્ધ ભર્વાન ,  પુંચ પરમેષ્ઠી 

પરદ્રવ્ય છે એ તો બરાબર છે. પર્ આત્માની આનુંદદાય ક દર્ા, સમ્યગ્દર્ગન દર્ા,  મોક્ષમ ાર્ગની  
દર્ા– ધનશ્ચય મ ોક્ષમાર્ગની દર્ા, સાચો મ ોક્ષમા ર્ગ , કહે છે, એ પર્ પરભાવ છે–પર સ્વભા વ છે ,  
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માટે તે પરદ્રવ્ય છે, લ્યો . ચીમનભાઈ!  આવ ું એકલ ું  મ ુંબઈમાું માુંડ્ય ું હોય  તો લાર્ે બફમ જેવ ું 
લાર્ે. 

શ્રોતા : ભાર્ ી જાય .. 

પૂજ્ય ર્ રૂદેવ શ્રી : ભ ાર્ી જાય ? પર્ હવે  તો લોકો જ રી તૈય ાર થઈ ર્ય ા છે. કાુંઈક કહ ે 

છે એમ થઈ ર્ય ું છ ે લોકોને .  સાુંભળો.. સાુંભળો.. કાુંઈક છે. એ બિો ભાવ હોય . એ બિ ું હોય 

છે. સુંસાર તો બિો છે ને. સુંસારમ ાું ર્ ું ન હોય?  આહાહા!  

ત્રર્ વાત ધસદ્ધ કરી. કે જે પયાગયો વ્યવહારે ‘છે’ એમ કહેવામાું આવ્ય ું હત ું , તે પયાગયો 
ધત્ર કાળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ હેય છે એમ કહ્ ું. અને તે હેય ર્ા કારર્ે કહ્ ું ? કે પરસ્વભ ાવ છે. 

ધત્ર કાળી સ્વભા વની અપેક્ષાએ પરસ્વભ ાવ છે અને તેથી જ તેન ે પરદ્રવ્ય કહેવામાું આવ્ય ું. 

આહા હા! આ તો પાઠમાું  છે . કોઈ એમ કહે કે આ એ વ ું ખેંચીને જર્ી કાઢ્ ું ભાઈએ–
પદ્મમલિારર મ ધનએ . આ તો મૂળ પાઠમ ાું છે. ક ુંદ ક ુંદાચાયગની વાત ... ઓલા ફૂલ ચુંદજી કહે છે 

કેટલીક વાર. મા ળા કોઈ વાર આને ઊડાડી દેર્ે. સીિ ું તો ઉડાડે નહીં. કારર્ કે એના પોતાની  

સાથે મેળ કાુંઈ ખાય નહીં.  આ કથન તે ર્ ું કય ું? ખોટ ું તો ન કહે , પર્ હળવે હળવે કહી દેર્ે 
......બીજી ભાષામાું.  આહા હા! ભર્વાન ! તારું પરમ સત્ય  તો આ જ છે. અને ધત્રકાળી પરમ  

સત્યની અપેક્ષાએ તો પયાગય નથી . એમાું તો નથી એટલે કે પયાગય જ નથી. જેમ સ્વદ્રવ્યની 

અપેક્ષાએ બીજ ું દ્રવ્ય જ નથી, અદ્રવ્ય છે. એમ સ્વદ્રવ્ ય ધત્ર કાળીની અપેક્ષાએ પયાગય પરદ્રવ્ય છે 
એટલે કે અ દ્રવ્ય છે એટલે કે નથી . આ હાહ ા! આ વી વા ત તો થોડી કરી હત ી ત્યાું હોં જ યપ રમાું.  
ન્યાું તો બિા સાુંભળતા. .... બિા અભ્યાસ  બિા, જૂના જૂના સાુંભળતા. 

અહીં તો પરમાત્મા સવગજ્ઞ દે વ ધત્ર લોકનાથ એમ કહે  છે  કે તારું સ્વતત્ત્વ જે દ્રવ્ય એની 

અપેક્ષાએ તો એ પયાગયો બિી પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! બે ભાર્ પાડ્યાને ? પહેલા સ્વ-આત્મા ને 

સ્વ ચત િયથી પોતે છે અને  પર ચત િયથી પોતે નથી. અને પરચત િયથી છે એ સ્વચત િયની 
અપેક્ષાએ નથી. પોતાના સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કા ળ-ભા વની  અપેક્ષાએ આત્મા છે અને પોતાની 

અપેક્ષાએ બીજા બિ ા દ્રવ્યો  નથી , કારર્ કે બીજા બિા  દ્રવ્યો અદ્રવ્ય છે, અક્ષેત્ર  છે, અકાળ છ ે  
અને અભાવ છે. કહો, બરાબર છે?   

એ તો કહ્ ું હ ત ું ત્યાું અધર્યારમી ર્ ાથા  ચાલ ી ત્યારે. જ ઓ! અહીં અભૂતા થગ કહ્ો  છે ને 

જૂઠ ા કહ્ા છે, પયાગયને જૂઠ ી કીિી . એનો અથગ થય ોને ન્યાું. અભૂતાથગ કીિીને એન ો  અથગ આ  કે 
પોતે વસ્ત  છે સ્વ ચત િય થ ી, એની અપેક્ષાએ જર્તન ી  ચીજો બિ ી અદ્રવ્ય, અક્ષે ત્ર, અકાળ ને 

અભાવ છે. હ ું જ એક છ ું, બીજ ું બિ ું અદ્રવ્ય છે . એ દ્રવ્ય નહીં મારી અપેક્ષાએ  હોં, એની 

અપે ક્ષાએ ભલે હો. મારી અ પેક્ષાએ એન ું ક્ષેત્ર  જ નથી,  એ અક્ષેત્ર  છે. એનો કાળે ય નથી, અકા ળ 
છે ને આનો ભા વનો અભ ાવ છે . એ મ અહીંયા સ્વદ્રવ્ યમાું બે ભા ર્ પાડીએ, ત ો  સ્વદ્રવ્ય ત ે 
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સત્યાથગ છે અને પયાગય તે અસત્યાથગ છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? એની અપેક્ષાએ ‘છે ’ એમ પહેલ ું 
વ્યવહારે સ્થાપય ું. ‘વ્યવહ ારનયે ’ એમ કીિ ુંને ? જે કહ્ા હતા એ વ્યવ હારનયે છે , એ ની અપેક્ષાએ  

એ છે, પયાગયની અપ ેક્ષાએ પ યાગય છે . પરદ્રવ્યની અપ ેક્ષાએ પ રદ્રવ્ય છે , એમ પયાગ યની અપેક્ષાએ  

પયાગય છે, પર્ ધત્ર કાળી  દ્રવ્ યની અપેક્ષાએ લઈએ તો  એ પયાગય અસત્ય છે , આની અપેક્ષાએ  
અસત્ય છે. તેથી આ ‘દ્રવ્ય છે’ તો એને  પરદ્રવ્ય કહેવામાું આવે છે , આને સ્વભા વ કહેવાય છે 

ત્યારે એને પરભાવ કહેવા મ ાું આવે છે. કહો , સમ જાર્ ું કાુંઈ? 

ઓલા ચાર બોલો આવ્યા  છેને ત્યાું?  પોતાન ું સ્વદ્રવ્ય એ અક્સ્ત અને એમાું ભેદ 

પાડવો–ર્ ર્ભેદ એ પરદ્રવ્ય. (૨૫૨) કળર્માું–કળર્ ટીકામાું. પોતાની જે વસ્ત  છે અભેદ એ 

સ્વદ્રવ્ય છે અને એ જ દ્રવ્યમાું ર્ ર્ભેદ એવો ધવકલ્પ ઉઠાવવો , એકમ ાું–અભેદમાું ભેદ ઉઠાવવો 
એ જ પરદ્રવ્ય છે. અને એ સ્વદ્ર વ્યના અભેદની અપેક્ષા એ પરદ્રવ્ય નથી. ...આવ્ય ું હત ું સ્વક્ષેત્ર ની  

અપેક્ષાએ ધનશ્ચય છે . એ ક્ષે ત્રના ભેદ પાડવા પોતાના ક્ષેત્ર માું હોં  કે આ અસુંખય છે અને આ 

પ્રદેર્ ને આ પ્રદેર્ — એ જ પરક્ષેત્ર  છે. સ્વ ક્ષેત્ર , અસુંખયપ્રદેર્ એકરૂપ તે સ્વ ક્ષેત્ર  છે અને ભેદ 
પાડવો પર ક્ષેત્ર  છે અને પરક્ષેત્ર  છે તેથી અક્ષેત્ર  છે .  આ સ્વની અપે ક્ષાએ અ ક્ષેત્ર  છે , એની  

(પોતાની) અપેક્ષાએ ક્ષેત્ર  છે. વ્યવહારની અપેક્ષા છે ને ? એમ કા ળની અપેક્ષાએ  ધત્ર કાળી  એ 

સ્વ કા ળે અક્સ્ત છે અને એનો એક સમયનો પયાગય ધત્રકાળમાુંથી જ દો પાડવો એ પરકાળ છે. 
પરકાળ છે. પરકા ળ છે એ નો અથગ કે સ્વની અક્સ્તની અપેક્ષાએ એ નથી, એની અપેક્ષાએ 
પરકાળ છે. આહા હા! ભારે વાત!   

એ સત્યાથગ છે ને ? એ આવ્ય ું .......  ववहारो अभतू्थो આવ્ય ું હત ું. બિા સાુંભળતા હતા. 

બિા અભ્યાસ  છે. કોઈ કાું ઈ ઉંહકા રો કરતા નહોત ા. સાુંભળો. ન્યાયથ ી ર્ ું ચીજ છે  એ. ન બેસે, 

ન સાુંભળી હોય માટે આ ખોટી છે એમ કેમ કહે વાય? સમજાર્ ું કાુંઈ? ઓલો દસમી પેઢીનો 
બાપ કોર્ હત ો નામ સાુંભ ળ્ ું છે? સાુંભળ્ ું  છે? સ ાુંભળ્ ું ન થી મ ાટે ન હોત ું? પર્ ત ું છો કે 

નહીં? પછી એન ું ર્ ું  છે? નથી ખબર , નામની ખ બર ન થી કોઈ  રદ’ ધ વચાય ું પર્ ન થી કે દ સમી 

પેઢીનો બાપ કોર્ હતો?  તેથી તેં ધવચાય ું નથી તારા ખયાલમાું આવત ું નથી. તેં  જોય ું નથી માટે 
નહોત ું એમ કેમ કહેવાય? સમજાર્ ું કાુંઈ? એમ દ્રવ્ય ને પયાગયના ભેદ સાુંભળ્ા ન હોય , એથી 
એ જૂઠ ું છે એમ કેમ કહેવાય ? સમજાર્ ું કાુંઈ?  

.... આવ ું અમે તો આવ ું  સાુંભળ્ ું નહોત ું . સાુંભળ્ ું નથી એટલે? તારા દસમી પેઢીના 

બાપન ું (નામ) કે રદ ’ સ ાુંભળ્ ું હત ું ? આહાહા!  સાુંભ ળ્ ું નથી ને યાદ  પર્ નથ ી એને . એથી  

નથી સાુંભ ળ્ ું? ભર્વાનન ી વાર્ી.... ‘ભવ ોભવ ક્જન પૂક્જયો’ આવે છે ને ? ભર્વાનની પૂજા  
ભવે-ભવે અનુંત  વાર કર ી છે. ખબર નથી. ખબર નથ ી એટલે નથી એમ કહેવાય ? એમ કેમ 

કહેવાય? એ કાુંઈ વ સ્ત ધસ્થધત છે ? એમ સ્વદ્રવ્યમ ાું સ્વદ્રવ્યન ું અક્સ્તપર્ ું  છે એ અપેક્ષાએ  
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પયાગયન ું અક્સ્ત પર્ ું  નથી અને  તેથી તે પયાગયને સ્વની અપેક્ષાએ પરભા વ ને પરદ્રવ્ય કહે છે —  
એવી અમને ખબર નથ ી અને આટલ ું બિ ું અમને અુંદર ઉતરત ું નથી.  આહા હા! વસ્ત  તો આ મ  

છે. તેં ન સાુંભળ્ ું હોય, ધનર્ગયમાું ન આવી હોય  એટલે કાુંઈ ‘વસ્ત  નથી’ એમ કેમ કહે છે? 

સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહ ા!  

કેવો ન્યાય ની કળે છે  જ ઓ ને! ટીકા પદ્મમ લિારરદે વ. પહેલ ું કહ્ ું કે બાપ ! જે પયાગય તો  

પયાગય છે, પર્ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ  તે હેય છે. ર્ા કારર્ થી? કારર્ કે તેઓ પરસ્વ ભાવ છે ... 
આહા હા! જેને, એ ક સમય ની પયાગય કેવળજ્ઞાન, ય થાખ યાતચારરત્ર, ક્ષાધયક સ મર કત, અનુંત 

આનુંદ, અનુંત વીયગ  છે, ભલે સાિકને નથી, પર્ જેને છે એના ઉપર લક્ષ કરવા જાય તો ધવકલ્પ 

ઊઠે છે. માટે જેને છે એને પર્ હેય કરવા જે વ ું છે તારે , એમ કહે છે. આહા હા! એ ય ! તેઓ હેય 
છે. ર્ા કારર્ થી? કા રર્ ક ે તેઓ પરસ્વભા વ છે ... પોતે ધત્ર કાળી જ્યારે ઉપાદેય છે ત્યારે એ 

પયાગય હેય છે. ધત્ર કાળી જ્ યારે સ્વસ્વભા વ છે , તે પયાગયે પાછો અભાવ છે, ધત્ર કાળી જ્ય ારે 
સ્વદ્રવ્ય છે તેથી તે પયાગયે  પરદ્રવ્ય છે. આમ ધસદ્ધ કય ું લ્યો . 

સ વગ ધવભા વર્ ર્પ યાગય ોથી રધહ ત ... હવે અક્સ્તની વાત કરે છે , સ્વદ્રવ્યન ી. સવગ 

ધ વભાવર્ ર્પયાગયો થી રધ હત... એ ર્ ર્પયાગય એટલે બિા ભે દો ક્ષાધય કના, ઉપર્મન ા. એવા સ વગ 
ધ વભાવર્ ર્પયાગયો થી રધહત  ર્ દ્ધ-અુંત ઃતત્ત્વ સ્વરૂપ ... ર્ દ્ધ અુંતઃતત્ત્વ સ્વ રૂપ , લ્યો. ર્ દ્ધ  

અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ. .. દ્રવ્ય  એકલો સામાન્ય ધ્ર વ અુંતઃતત્ત્વ , પયાગય ધવનાનો. સ વગ 

ધ વભાવર્ ર્પયાગયો રધ હત  એટલે કે પ રસ્વભા વથી રધ હ ત એટલે પરદ્રવ્યથી રધ હત એટલે કે હેય 
કહ્ા છે એના થી રધ હત , એ મ. ર્ દ્ધ અુંતઃતત્ત્ વસ્વરૂપ ... અુંતરસ્વભ ાવસ્વ રૂપ સ્વ દ્રવ્ય ઉપાદેય છે.  

સ્વદ્રવ્ય તે ઉપા દેય છે ને આ હેય છે, એ ધવકલ્પની વ ાત નથી અહીં. પહેલો ધવ કલ્પથી  એ ધનર્ગય 

કરે કે આ સ્વદ્રવ્ય તે ઉપા દેય છે ને આ હેય છે. ત્યાું સ િીનો વ્યવહ ાર પરલ ક્ષી છે. અહીં  
ઉપાદેયનો અથગ કે અું દરમ ાું દૃધિ જાય છે. જ્યાું વસ્ત  છે ત્યાું દૃધિ જાય છે , તેથી તે ઉપાદેય છ ે 

એમ કહેવા માું આ વે છે . અને અહીંથી (-ધવ કલ્પ થી) લ ક્ષ છૂટી જાય છે માટે આને  હેય કહેવા માું 
આવે છે. સમજાર્ ું કાુંઈ?  

આ તો સમજાય એવ ું છે હોં. આમાું કાુંઈ  બહ  ભાષા એવી આકર ી નથી. ભાષા તો 

સાદી.. સાદ ી ભાષા છે.  જ ઓને ! કેટલી વાત સ્પિ કરી છે. સ વગ ધવભા વર્ ર્પયાગયો થી રધ હત ... 
એકલ ું ર્  દ્ધ  અુંતઃતત્ત્ વ સ્વરૂપ  સ્વદ્રવ્ય ... લ્યો એ જ સ્વદ્રવ્ ય . ત્યાું દૃધિ દેવાલાયક છે.  એ વસ્ત માું 

લક્ષ... ધનશ્ચયનય છે ને ? નય છે ને ? એટલે સમ્યગ્જ્ઞાનના અુંર્ન ું ત્યાું જોડાર્ કરવા જેવ ું છે. 

એને અહીંયા સ્વ દ્રવ્ય  ને ઉપાદેય કહે વામ ાું આવે છે. અધર્યારમી ર્ાથ ામાું કહ્ ુંને ભાઈ!  
અધર્યાર મી. ‘ર્ દ્ધનય અ ન સાર  બોિ થ વા માત્ર થી... ’ અધર્યાર મી ર્ ાથા માું જ્ યાું ભૂતાથગ  તે 

ધનશ્ચય (કહ્ ું). ત્યાું કહ્ ું , ર્ દ્ધનય અન સાર એ ટલે કે જે સ્વભા વ છે એને અન સારે  થઈને  જે 
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બોિ–જ્ઞાન થયો... ‘આ ધત્ર કાળ ર્ દ્ધ છે ’ એવો જે  બો િ ર્ દ્ધનયને અન સારે થયો , એમાું એની 
પ્રતીત વતે છે એન ું નામ સમ્યગ્દર્ગન છે. સમજાર્ ું કાુંઈ ?  

એ અધર્યાર મી મૂળ ર્ ાથા , એમાું આ ન ાખય ું છે.  ત્યાું કીિ ું છે ને ? भदूत्थो दतेसओ 

(श  द्ध)नयोः ર્ દ્ધનય છે  એ. ધત્ર કાળી વસ્ત  એ પોતે નય  છે  એમ કહે છે. આ હાહ ા! એનો આશ્રય  

કરવાથી... ભારે અ થગ. ખુંભાતમાું ....હત ુંને...... જ ઓ! પર્ આશ્રય છે એ પયાગય છે.  ..... આશ્રય 

કરવો ને...? પયાગય આશ્રય છે , પર્ આશ્રય કરે છે કો ન ું? વાત એવી તો છે. વાત  તો સાચી છે. 
આશ્રય કરે છે એ તો પયાગય છે . જે પરભાવ છે,  પરદ્રવ્ય છે એ સ્વદ્રવ્યનો આ શ્રય કરે છે.  ર્જબ 

વાત છે ને ! પર્ ક્ભન્ન ર હ ીને આશ્રય કરે છે, લ ક્ષ કરે  છે ત્યાું. એ પયાગય  કાુંઈ દ્રવ્ યમાું એકમેક 

થઈ જતી નથી. ફતત આમ વળેલી હતી  એ આમ વાળી એટલે એ પયાગય ે આશ્રય કયો દ્રવ્યનો ,  
એમ. વજન ત્યાું દ્રવ્યન ું છે , પયાગયન ું વજન નથી. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહા! ર્ ું થાય? અરે! એન ું 

માહ ાત્મ્યવા ળ ું તત્ત્વ એને એ રીતે સાુંભળત ા  પ ર્ કુંટ ાળો લ ાર્ે . આ ત ો એકાુંત થઈ જાય છે.  

આમાું તો બિ ું  ઊડી જાય છે. આહા હા! ત ું સ્ થપાઈ જા ય છો એમ કહેને ? બિ ું ઊ ડી જાય ને ત ું 
એકલ ો રહી જાય છો આખો . એમ ન લેતા ઊડી જાય છે એમ કેમ કહે  છે? દ્રવ્ય ઊડી જાય છે 
એમાુંથી? સ મજાર્ ું કાુંઈ?  

ર્ દ્ધ અુંત ઃત ત્ત્વ સ્વરૂપ ...  અુંતઃતત્ત્વ છેને સ્વભા વ? અુંદર ભાવ. એવ ું જે સ્વદ્રવ્ય  તે 

ઉપાદેય છે. ખરેખ ર... હજી ઓલો अप्पा ર્બ્દ પડ્યો  હતોને? अतंःतच्च ं કહીને હવે अप्पा એમ 

છે ને ચોથ ું પદ? सद्दव्व ंउपादये.ं.. એનો અથગ કયો. ઓલો પહેલો કયો प  व्व  त्तसयलभावा परदव्व ं

परसहावम ् इतत हये.ं.. હેય, પરસ્વભાવ, મ ાટે પરદ્રવ્ય . એમ કહ ીને પહેલા પ દની વ્યાખયા કરી.  

હવે सद्दव्व ंउपादये.ं. સ્વદ્રવ્ ય ઉપાદેય. સ્વદ્રવ્ય એ ટલે અુંતરતત્ત્વ . હ વે અુંતરતત્ત્વ એનો આિા ર 

પરમપારરર્ાધમ ક એક ભાવ . ખરેખર સ હજજ્ઞાન ... ધત્ર કાળી સ્વભાધ વક જ્ઞાન, ધત્ર કાળી સ્વભાધવક 
( સહજ )દ ર્ગન, ધત્રકાળી સ્વ ભાધવક ( સ હજ) ચારરત્ર, ધત્રકાળી.. ધત્ર કાળી ધ્ર વની વાત છે . ધત્ર કાળી  

પર મ વીતર ાર્ સ ખ સ્વરૂપ એવ ું જે ર્ દ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ ... એવ ું જે ર્ દ્ધઅુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ ..  

આહા હા! એ વ  ું જે ર્ દ્ધ અુંતઃ તત્ત્વ સ્વરૂપ આ સ્વ દ્રવ્ય ... એવ ું જે સ્વદ્રવ્ય , એમ. અુંતઃત્ત્વસ્વરૂપ  
એવ ું જે સ્વદ્રવ્ય , એનો આ િાર... એકરૂપ ઓલ ું  ધત્રકાળીભ ાવ આત્મા, એમ લેવ ું છે. ઓલા  
પ રદ્રવ્ય તરીકે ચાર પ્ર કારન ા  ભાવ લીિાને ? હવે એનો આિાર. વ સ્ત  તો એ છે. 

આ સ્ વદ્રવ્યનો આિાર સ હ જ પર મપારરર્ ાધમકભા વ ...  સ્વભાધ વક પર મ સ્વભા વભા વ એ  

દ્રવ્યનો–સ્વરૂપનો સ્વ રૂપની હયાતી રૂપ  ધત્ર કા ળી ભાવ.  સહજ પરમપારરર્ ાધમકભા વ  લક્ષ ર્ ... 

પાછ ું એ  લક્ષર્. અને વસ્ત  કારર્સ મયસા ર. સ હ જ પરમપ ારરર્ાધ મકભાવ લક્ષર્  (-સહજ પ રમ 
પારરર્ ાધમક  ભા વ જેન ું લક્ષર્ છે  એ વો)  જે ક ારર્સ મયસ ાર છે . એ अप्पाની વ્યાખયા કરી. બી જા 

પદન ું છેલ્લ ું છે ને? એ આત્મા. અુંતઃતત્ત્વના સ હજ જ્ઞાન, દર્ગન, આનુંદાર દ એ સ્વદ્રવ્ય ર્ર્ી  
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અને એનો આિાર એકરૂપ  સ્વભાધવક પરમભાવ ધત્ર કાળ એ કારર્સ મયસાર . એ ભર્વાન 
કારર્સ મયસા ર, એનો આ શ્રય કરતાું–અ વલું બન કર તાું–એની સન્મ ખ જોતાું  (અને) અહીથી 

ધવમ ખ  થતાું એને સમ્ય ગ્દર્ગ ન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  આરદની ઉત્પધત્ત, વૃધદ્ધ અને ટકવ ું  એને આશ્રયે થ ાય  
છે. કહો, સમ જાર્ ું કાુંઈ?  

સ્વભાધ વક પરમ... સ્વભ ાધવક તો ઓલામાું લીિ ું હત ું ત્યારે . એના ભાવરૂપ આ મ ર્ણ્ય ું 

હત ું. એ ભાવ એ સ્વદ્રવ્ય , એમ. સ્વભ ાવ એ સ્વ દ્રવ્ય . પરભાવ એ પરદ્રવ્ય , એમ. સ્વભા વ એ  
સ્વદ્રવ્ય, તો એન ું  એકરૂપ ધત્ર કાળી પરમ સ્વભ ાવ પરમ પારરર્ાધમકભ ાવ એ વ ું લક્ષર્ જેન ું એવો 

કારર્સ મયસા ર. આહા હા! એકલ ો કારર્પરમ ાત્મા તા રવીને મૂતયો જ દો. એનો આશ્રય , એન ું 

અવલું બન, સન્મ ખતા કરવા  જેવી છે. કરવ ું એટ લે આ કરવાન ું . કરવ ું હોય તો ર્ ું કરવ ું? આ. એ 
આવે છે ને  પહેલ ું ?  ज ं तनयम... तनयमणे ज ंकज्ज.ं... ધનયમથી કરવાલાય ક હોય  તો... ત્રીજી 

ર્ાથ ામાું આ વી ર્ય ું  છે. ધનશ્ચયથી કરવાલાય ક હોય  તો આવો  જે કારર્સમય સાર ધત્ર કાળી 
ભર્વાન એનો આ શ્રય કર વાલાય ક છે.  

આખ ા ચારેય અન ય ોર્નો આ સાર છે. ચૌદ પૂવગનો સાર આ છે. ર્મે એટલ ી વાત ું 

ર્ાસ્ત્રમાું આવે. કીિી છે ને ? વ્યવહાર હસ્ત ાવલુંબ જા ર્ીને ઘર્ો ઉપદેર્ આપયો . નથી આવ્ય ું? 

પર્ એન ું ફળ તો સુંસાર છે , કહે છે. એને ભેદથી જા ર્વ ું એ ધવકલ્પ, એન ું ફળ તો બુંિન છે 

એમ કહે છે. ધનધવગકલ્પ જે  ચૈતન્ય  કારર્સમયસાર એનો સીિો આશ્રય લેવો,  એને આિારે 

સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચારર ત્ર ઉ ત્પન્ન થાય, એને આિારે ટકે છે અને એને આિારે–આશ્રયે  વૃધદ્ધ  
પામે છે. માટે કારર્સ મય સાર એ મ ખય પદાથગ છે , સત્યાથગ છે, ભૂતાથગ છે . વળી ઓલો   

ભૂતાથગનો અથગ  કરે કે  સત્ય ાથગ ન કહો, અભૂતા થગનો અ થગ અસ ત્યાથગ (ન ક હો). અ ભૂત છે એમ 

લખય ું છે. અસત્ય તયાું લખય ું છે? એમ આવ્ય ું છ ે મોટ ું . ભાઈ સાુંભળને ! ધત્ર કાળીની અપેક્ષાએ 
અસત્યાથગ છે એમ કહ્ ું. જેમ સ્વદ્રવ્યન ી અપેક્ષાએ પ રદ્રવ્ય નથી, એમ સ્વદ્રવ્ ય ની અપેક્ષાએ 

પયાગયને અસત્યાથગ છે એમ કીિી. ભડ કે  એટલે  ર્ ું? ર્બ્દને ર્ ું છે? એનો આિાર 
અમૃતચુંદ્રા ચાયગનો ક ળર્ આ પર્ે લ્યો. 

(પ્રમાર્ વ ચન ર્ રદેવ ) 
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અષાઢ સુદ ૩, શુક્રવાર, તા. ૨૫-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા ૫૦ થી ૫૫, શ્લોક ૭૪, પ્રવચિ િં. ૫૦ 

 

૫૦મી ગાથામાાં આધાર આપે છે. એવી રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચાંદ્રસૂરરએ (શ્રી 
સમર્સારની આત્મખ્ર્ાતત નામની ટીકામાાં ૧૮૫મા શ્લોક દ્વારા) કહ્યાં છે ક ે:— 

सिद्धान्तोऽयमदुात्तसित्तिसितमैोक्षासथ िस िः िवे्यताां 
शदु्धां सिन्मयमकेमवे पिमां ज्योसतिः िदवैास्म्यहम ् । 
एत ेय ेत ुिमलु्लिसन्त सवसवधा  ावािः पथृग्लक्षणा- 
स्तऽेहां नासि यतोऽत्र त ेमम पिद्रव्यां िमग्रा असप ।। 

શ્લોકાથય : જેમના તચત્તનયાં ચરરત્ર ઉદાત્ત છે... કહે છ ે કે જેના અભિપ્રાર્માાં... મનનો 

અભિપ્રાર્ એટલે જ્ઞાનનો અભિપ્રાર્ ઉદાત્ત છે (–ઉચ્ચો છે, ઉજ્જજ્જવળ છે, ઉદાર છે એવા 

મોક્ષાથીઓ આ તસદ્ાાંતનયાં સેવન કરો કે ‘હયાં તો શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક પરમ જ્જર્ોતત જ સદાર્ 
છયાં... જેનયાં જ્ઞાન–અભિપ્રાર્ ઉજ્જજ્જવળ અને ઉદાત્ત થર્ો છે. એ હયાં પ્રત્ર્ક્ષ શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક 

પરમજ્જર્ોતતમર્ સદાર્ છયાં એની સેવા કરો, લ્ર્ો. िवे्यताां છે ને? (એટલે) સેવન કરો. દેવ-ગયરુ-

શાસ્ત્રનયાં સેવન કરો એ તો અમે માન્ર્યાં. દેવ પણ તયાં છો ને ગયરુ પણ તયાં છો. એવયાં એકરૂપ શયદ્ 
પ્રત્ર્ક્ષ તચન્મર્  આત્મા એ મોક્ષાથીઓએ (કે) જેને પૂણય આનાંદ ને પૂણય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવયાં છે, 

એને પૂણય જ્ઞાન ને પૂણય આનાંદ એ સ્વિાવની સેવના કરવાથી પ્રાપ્ત થાર્ છે. આ તસદ્ાાંતનયાં 
સેવન કરો... જયઓ! કેટલયાં કહ્યાં!  

હયાં આ પ્રત્ર્ક્ષ આત્મા શયદ્ ચૈતન્ર્મર્... એક શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક જ્જર્ોતત એમ. 

શયદ્ચૈતન્ર્મર્ એક આત્મા.. હયાં આ પ્રત્ર્ક્ષ શયદ્ ચૈતન્ર્મર્... શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ જ્જર્ોતત એટલે 

આત્મા. શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક પરમ જ્જર્ોતત જ સદાર્ છયાં... પાછયાં એ ‘જ.’ એમ જ્ઞાનમાાં–જેનો 

મનનો અભિપ્રાર્ ઉજ્જજ્જવળ થર્ો છે અને ઉદાર છે કે આવી મોટી ચીજનો પણ એ સ્વીકાર કરે 

છે. સમજાણયાં કાાંઈ? પર્ાયર્માાં અલ્પતા હોવા છતાાં, વસ્તયમાાં પરરપૂણયતા એકરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ 
ચૈતન્ર્મર્ આત્મા છયાં એવો જેનો અભિપ્રાર્ ઉજ્જજ્જવળ ને ઉદાત્ત છે. એને ઉચ્ચ અભિપ્રાર્ છે 

એમ. એમ આચરણ કરો. બહય ટૂાંકયાં કહ્યાં, લ્ર્ો. આ અભસ્તપણે આવયાં તત્ત્વ છયાં. શયદ્ ચૈતન્ર્મર્, 

એમ. અશયદ્તા નહીં. એક પરમ જ્જર્ોતત જ સદાર્ છયાં અને આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા... મારા 
સ્વરૂપથી ભિન્ન લક્ષણવાળા તવતવધ પ્રકારના િાવો પ્રગટ થાર્ છે... પ્રગટ થાર્ છે તવકલ્પ 

આરદ તે હયાં નથી... વ્ર્વહાર રત્નત્રર્ આરદના તવકલ્પો ઉત્પન્ન થાર્ એ મારા સ્વરૂપથી ભિન્ન 

લક્ષણવાળા છે. આ મોક્ષની ગાથા છેને મોક્ષની? મોક્ષનો કળશ છે, મોક્ષ અતધકારનો. લ્ર્ો, બે 
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વાત કરી. મોક્ષાથીએ અને તે મોક્ષાથીનયાં જ્ઞાન–એનો અભિપ્રાર્ ઉદાત્ત છે, ઉચ્ચ છે, ઉજ્જજ્જવળ 
છે. જેનો સ્વીકાર, હયાં એક ચૈતન્ર્મર્ સદાર્ તત્રકાળ જ્જર્ોતત આનાંદ છયાં એવો સ્વીકાર કરીને 
સેવન કર. 

છઠ્ઠી ગાથામાાં આવ્ર્યાં હતયાંને? પરથી ભિન્ન પડી પોતામાાં ઉપાસવામાાં આવતો િગવાન 

પ્રિય ધ્રયવ વસ્તય એ પ્રમત્ત-અપ્રમત્તપર્ાયર્થી ભિન્ન છે એવયાં જે શયદ્ તત્રકાળી ધ્રયવ એની સેવા 

કરવાથી એ ધ્રયવ શયદ્ એના જાણવામાાં આવે છે. શયદ્ની સેવા કરવાથી શયદ્પણાનયાં િાન થાર્ છે 
એમ કહે છે. વ્ર્વહારની સેવા કરવાથી ‘આત્મા શયદ્ છે’ એવયાં એને િાન થતયાં નથી એમ કહે છે. 

અરેરે! એને શયાં કહે? કાંઈ વાતની જ ખબર ન મળે વસ્તયની. આ તો વસ્તયનયાં સ્વરૂપ આવયાં છે. 

જયઓને! આ કહે છે, હયાં તો શયદ્ એક ચૈતન્ર્મર્જ્જર્ોતત સદાર્ છયાં. એનયાં સેવન કરો એમ કહ્યાંને? 
જેના જ્ઞાનમાાં અભિપ્રાર્... મન લીધયાં છે પણ િાવમન–જ્ઞાન. એનો અભિપ્રાર્ ઉદાત્ત (ઉદાર, 

ઉચ્ચ ને ઉજ્જવળ) છે. જયઓ! હયાં એક સદાર્ શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ આત્મા.. શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ આત્મા.. 

શયદ્ ચૈતન્ર્મર્જ્જર્ોતત એની સેવા કરો (એટલે) એમાાં એકાગ્ર થાઓ એમ કહે છે. એમાાં 
એકાગ્રતા એ મોક્ષનો માગય છે. કારણ કે વસ્તય પોતે મોક્ષસ્વરૂપ છે. મયક્તસ્વરૂપ છે, 

વીતરાગસ્વરૂપ છે વસ્તય, એની સેવા કરવાથી પૂણય મયક્તનયાં કારણ એવો મોક્ષમાગય પ્રગટ થાર્ છે. 
પૂણય સેવા થવાથી એને પૂણય મયભક્તદશા થાર્ છે. સમજાર્ છે કાાંઈ?  

અને ભિન્ન લક્ષણવાળા... અહીં જયઓને! અહીં ભિન્ન લક્ષણ, વ્ર્વહારરત્નત્રર્ના 

તવકલ્પો પણ ભિન્ન લક્ષણવાળા કહ્ા. તવતવધ પ્રકારના િાવો પ્રગટ થાર્ છે એ હયાં નથી. અહીં 
તો જ્ઞાનપ્રધાને બે વાત જણાવી છે. બાકી તો, ‘આ જ હયાં છયાં’ એમાાં ‘એ નથી’ એ અાંદરમાાં આવી 

જાર્ છે. સમજાવવયાં છે ને એટલે... એકરૂપ શયદ્ ધ્રયવ ચૈતન્ર્ એની સેવા કરવાથી એમાાં પરરણતત 

તનમયળ પ્રગટ થાર્ છે, એમાાં એ વ્ર્વહારના તવકલ્પો આરદ નથી. એ તો એને વ્ર્વહાર 
સમજાવવા તવસ્તારથી સમજાવે છે. આ અભસ્ત છે. પ્રમાણની અહીં વાત નથી. અહીં તો ‘નથી’ 

એવયાં જ્ઞાન સ્હેજે થઈ જાર્ છે. આ અભસ્તનયાં જ્ઞાન થતાાં એ જ્ઞાનમાાં ‘આ નથી’ એવયાં, આમાાં નથી 

એવયાં થઈ જાર્ છે. પછી એ પર્ાયર્નયાં જ્ઞાન કરવયાં એ પ્રમાણ થાર્ છે. એ વળી પ્રમાણ કાાંઈ કામનયાં 
(નથી).  

અહીં તો કહે છે, વ્ર્વહારના લક્ષણવાળા જે બોલો–તવકલ્પો એ વસ્તયના અભસ્તતત્ત્વમાાં 
છે જ નહીં, એમ. વસ્તય જ આવી છે. પહેલામાાં કહ્યાંને? પહેલા શ્લોકમાાં. स्वान ुतू्या िकाित.े.. 
બીજી વાત ત્ર્ાાં કરી નથી. नमिः िमयिािाय.. અભસ્ત વાત જ લીધી. પહેલો શ્લોક જ અભસ્તથી 

વણયવ્ર્ો છે. वांसदत्त ुिव्व सिद्धમेાાં વ્ર્વહાર તસદ્ને વાંદન કરીને વાત ઉપાડી છે. એ પણ અનાંતા 
તસદ્ોને પર્ાયર્માાં પધરાવ્ર્ા ત્ર્ારે એનો આદર કર્ો કહેવાર્, વાંદન ત્ર્ારે (કહેવાર્). એનો અથય 
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કે દ્રવ્ર્ ઉપર જોર જાર્ છે, ત્ર્ારે અનાંતા તસદ્ને પર્ાયર્માાં આદર સતહત સ્વીકાર થાર્ છે. 
સમજાણયાં કાાંઈ?  

હયાં આ છયાં અને હયાં આ નથી, એમ આવ્ર્યાંને? બેર્ આવ્ર્યાં. હયાં તો આ છયાં સદાર્ અને આ હયાં 
નથી, બસ થઈ ગર્યાં. એ તો પછી તવસ્તારથી સમજાવે કે ભિન્ન લક્ષણવાળા, એમ. ચૈતન્ર્મર્ હયાં 

આત્મા, એનયાં સ્વનયાં લક્ષણવાળયાં તત્ત્વ થર્યાં. શયદ્ ચૈતન્ર્મર્જ્જર્ોતત.. જ્જર્ોતત એટલે આત્મા. એ 

સ્વનયાં સ્વરૂપ થર્યાં. ભિન્ન લક્ષણવાળા... જેટલા વ્ર્વહારના તવકલ્પો ઉઠે છે એ ભિન્ન લક્ષણવાળા 
છે. તવતવધ પ્રકારના િાવો... છેને? ઓલો એક છે. ઓલો એક છેને સામે? હયાં શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ 

એક પરમ જ્જર્ોતત જ સદાર્ છયાં. એક આ બાજય, તો આ બાજય અનેક. એ તવષર્ની અાંદર ..... 

વાત નથી. અહીં તો, ‘આમાાં નથી’ બસ એટલી વાત છે. ખરેખર તો પોતાનયાં અભસ્તતત્ત્વ આવયાં 
જ્જર્ાાં િાનમાાં આવ્ર્યાં, એમાાં એ રૂપપણે  પરરણમતયાં નથી, અભસ્તપણે પરરણમે છે. પોતાનો મહા 

ચૈતન્ર્જ્જર્ોતત ધ્રયવ એવી જ્જર્ાાં દૃતિ થઈ તો અભસ્તરૂપે પરરણમર્યાં એટલે ઓલા રાગપણે પરરણમતયાં 

નથી. નથી એ તો સ્હેજ એની અાંતઃતસ્થતતમાાં આવી જાર્ છે. સમજાવવયાં તે શી રીતે સમજાવવયાં? 
સમજાણયાં કાાંઈ? િાઈ! માગય એવો લોકોને સાાંિળવા મળે નહીં એટલે આવયાં એને એકાાંત લાગે. 

એકાાંત છે.. એકાાંત છે.. એકાાંત છે. માળા! એકાાંત કહી ઊડાડી દે છે. િગવાન! તયાં ઊડી જાર્ છે 
એમાાં, તને ખબર નથી એને. આહાહા!  

તારો પરમસ્વિાવ શયદ્ ચૈતન્ર્લક્ષણવાળો મયક્ત પ્રિય... એ તો એક સમજાવ્ર્યાં છે, બાકી 

ચૈતન્ર્લક્ષણ ને આ લક્ષ્ર્ આત્મા એવો િેદ પણ ક્ર્ાાં છે ત્ર્ાાં? આ તો એવયાં સ્વરૂપ છે આત્મા 
કે શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક પરમ જ્જર્ોતત એવો છયાં. એમ સમજાવ્ર્યાં છે. સમજાર્ છે કાાંઈ ? અને તે 

પણ એમ કીધયાંને? શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ એક પરમ જ્જર્ોતત... શયદ્ ચૈતન્ર્ લક્ષણવાળો પરમજ્જર્ોતત 

(એવો) િેદ નથી. આ તસદ્ાાંતનયાં સેવન કરો. આ તસદ્ાાંત એટલે એ િાવ. આહાહા! 
અભિપ્રાર્માાં જેણે નક્કી કર્યું છે... ઉદાત્ત ચરરત્ત... ઉદાર જેનો અભિપ્રાર્ છે. િગવાન આત્મા 

શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ અિેદ એવી જ્જર્ોતત િગવાન આત્મા એની સેવા કરો. લ્ર્ો, વીતરાગનો આ 

કક્કો. આહાહા! ગયરુસેવા, મૂતતયની સેવા, ફલાણી સેવા.. આવે છેને એમાાં? એ જ મયખ્ર્ થઈ ગર્યાં 
છે. જાણે વસ્તય નથી. અરે બાપય! તયાં તો એમાાં રહી ગર્ો. આને દૂર કરવા ગર્ો ત્ર્ાાં આ રહી ગર્ો. 

આને (તત્રકાળીના) મયખ્ર્ કરવા ગર્ો ત્ર્ાાં ઓલો રાગરૂપ પરરણતત થઈ નહીં. વ્ર્વહારની 

પરરણતત થતી જ નથી એમ કહે છે ત્ર્ાાં. કારણ કે તે બધાર્... આને તો ઓલા પરદ્રવ્ર્ સાથે 
મળવવો છે ને? સ્વદ્રવ્ર્ ને પરદ્રવ્ર્ પાઠમાાં છે. તે બધાર્ મને પરદ્રવ્ર્ છે. લ્ર્ો, એ વ્ર્વહાર 

રત્નત્રર્નો તવકલ્પ, દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ાનો રાગ, પાંચમહાવ્રતનો તવકલ્પ—એ બધયાં પરદ્રવ્ર્ છે. 
આહાહા! અહીં તો એ સવયસ્વ થઈ ગર્યાં એને.  
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સવય સ્વિાવ... હમણાાં ક્ર્ાાંક આવ્ર્યાં હતયાંને? ઓલામાાં આવ્ર્યાં હતયાં. તસદ્ાાંત નાટકમાાં. 
સવય સ્વિાવ. સવયસ્વનો જ અનયિવ છે અને પોતાનો છે, એમ છે. પરનો એમાાં છે જ નહીં કાાંઈ. 

કાલે જ આવ્ર્યાં હતયાં. સમજાણયાં કાાંઈ? આ તો શાાંતત ને ધીરજથી જેને કામ કરવયાં હોર્ આત્માનયાં 

એની વાતયાં છે. આ કાાંઈ વાદ ને તવવાદ ને... વ્ર્વહાર જ જોઈએ અને વ્ર્વહાર હોર્, વ્ર્વહાર ન 
હોર્ તો તનશ્ચર્ ન હોર્. માટે વ્ર્વહાર પહેલો જોઈએ. આવશે આમાાં હોં પહેલો. વ્ર્વહાર પહેલો 

આવશે આ પાાંચ ગાથામાાં. ...ને આવે છેને પાાંચ ગાથા. પહેલો વ્ર્વહાર આવે. છે કે નહી? પરમ 

ર્ોગીશ્વર પહેલા પાપરિર્ાથી તનવૃત્તરૂપ વ્ર્વહારનર્ના ચારરત્રમાાં હોર્ છે... છે કે નહીં? એ કઈ 
અપેક્ષાએ? એ વખતે આવશે હવે. છઠ્ઠા ગયણસ્થાનમાાં એને તવકલ્પનો િાવ છે, એ વાત લીધી 

છે. પછી ઓળાંગીને સાતમામાાં જાર્ છે. વ્ર્વહાર છે... અહીં વ્ર્વહાર છે એમ કહેવયાં છે. ‘પહેલા’ 

શબ્દ વાપર્ો છે હોં. એર્! છે કે નહીં? સાંસ્કૃતમાાં છે કે નહીં? જયઓ! ‘પહેલા પાપરિર્ાથી 
તનવૃત્ત...’ प्रथमां શબ્દ છે સાંસ્કૃતમાાં, લ્ર્ો. સાંસ્કૃત. पिमसिनयोगीश्वििः प्रथमां पापसियासनवसृत्त 

व्यवहाि.. .... ઠીક! તનતમત્ત દેખીને ઘણો ઉપદેશ આવ્ર્ો છે શાસ્ત્રમાાં. આહાહા! તેથી આ પયરુાં 

થઈને પહેલયાં વ્ર્વહારનો અધ્ર્ાર્ નાખશે. પછી તનશ્ચર્નયાં પ્રતતિમણનયાં નાખશે. સમજાવવયાં ન 
જોઈએ? વ્ર્વહાર કહ્ો.... એ પણ વસ્તય છે કે નહીં? વસ્તયને હેર્ છે કે અવસ્તયને હેર્ છે?  

શ્રોતા : હેર્ને વાદતવવાદ.... 

પૂજ્જર્ ગયરૂદેવશ્રી : વાદતવવાદ... એ કોણે કીધયાં? પણ એને સમજાવવયાં તો છે ને? કે આ 
છે.  

શ્રોતા : આખો વ્ર્વહારનો અતધકાર.... 

પૂજ્જર્ ગયરૂદેવશ્રી : આખો અતધકાર વણયવેને.  વસ્તય નથી? વ્ર્વહારનો તવષર્ નથી? 
વ્ર્વહાર અભસ્તપણે છે કે નહીં? ‘હૈ’પણે છે કે નહીં? એમ કહેશે.  

શ્રોતા : એક ગાથામાાં કહી દેવયાં હતયાં.... 

પૂજ્જર્ ગયરૂદેવશ્રી : તેથી તો કહ્યાં છ ે કે ‘વ્ર્વહારનો ઉપદેશ ભજનવાણીમાાં હસ્તાવલાંબ 
જાણી ઘણો આવ્ર્ો છે, પણ એનયાં ફળ સાંસાર છે.’ એ તો પ્રતતિમણમાાં કહેશેને? આ જેટલા છ 

આવશ્ર્કારદથી તવરુદ્.... છ આવશ્ર્કની રિર્ાઓ અને એનયાં ફળ એનાથી તવરુદ્ તનશ્ચર્ ચારરત્ર 

છે. આવે છેને પરડકમણામાાં? પણ એમ નહીં. સમજાવવા... સમજાવે તો છે ને? વ્ર્વહારનર્નો 
અતધકાર ઝાઝો એ આવે છે. આ આત્મા, ‘દશયનજ્ઞાનચારરત્રપણે પરરણમે તે આત્મા’, ‘જ્ઞાન તે 

આત્મા.’ આ શરીર એક ઇતન્દ્રર્નયાં, બે ઇતન્દ્રર્નયાં, ત્રણ ઇતન્દ્રર્નયાં, પાંચેતન્દ્રર્નયાં—આ બધયાં 

સમજાવવયાં શી રીતે? એટલે કે એમ નથી. એકેતન્દ્રર્, બે ઇતન્દ્રર્ શરીરો એ આત્મા નહીં. આત્મા 
તો અાંદર જ્ઞાનમૂતતય છે તે આત્મા, લ્ર્ો.  
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આવ્ર્યાં છે ને મોક્ષમાગયપ્રકાશકમાાં? િઈ! વ્ર્વહાર છે એમ સમજાવ્ર્ો છે. તયાં એને માની 
લઈશ નહીં. અને િેદથી સમજાવ્ર્ો પણ એમ માની લઈશ નહીં કે િેદ છે એમાાં–વસ્તયમાાં. વસ્તય 

એ તો અિેદ છે. એને તો અિેદ લીધી છે ત્ર્ાાં. સાતમામાાં િેદાિેદ લીધયાં છે. એ આખયાં દ્રવ્ર્ ને 

પર્ાયર્.... છે એમ. સાતમા (અધ્ર્ાર્)માાં. ઓલામાાં... આખી વસ્તય અિેદ છે. પોતે અિેદ છે–
વસ્તય અિેદ છે એમ. કારણ કે પર્ાયર્ ને ગયણ એમ નહીં. બધયાં અિેદ છે. પરથી જયદી અિેદ છે 

એમ. અને આમાાં જણાવે છે ત્ર્ારે કહે છે કે અિેદ ને િેદ બે છે. વીતરાગ થાર્ એટલે બેર્ને 

જાણે છે. પહેલા િેદ ઉપર લક્ષ કરવા જાર્ તો રાગી છે માટે તવકલ્પ ઉત્પન્ન થશે. જ્જર્ાાં સયધી 
પૂણય વીતરાગતા તનતવયકલ્પતા ન થાર્, ત્ર્ાાં સયધી સ્વદ્રવ્ર્ના આશ્રર્ને સ્થાપ્ર્ો છે. અિેદનો 
આશ્રર્ તરીકે સ્થાપ્ર્ો છે. િારે કામ િાઈ આમાાં!  

જયઓ! હયાં નથી... કેમ? એમ. છે ને? આ જે ભિન્ન લક્ષણવાળા તવતવધ પ્રકારના િાવો 

પ્રગટ થાર્ છે... એમ છે ને? વ્ર્વહાર સસલાના તશાંગડા છે? અભસ્ત તરીકે છે એ વાત જણાવવી 

છે, પણ આશ્રર્કરવાલાર્ક છે અને એનાથી તનશ્ચર્ થાર્ એ વાત અહીં છે જ નહીં. વ્ર્વહાર 
છે, મોક્ષમાગયની પર્ાયર્ પણ વ્ર્વહાર છે, ... છે, વ્ર્વહાર વસ્તય નથી? બસ ‘છે’ એટલો 

અભસ્તત્વના સ્વીકાર જ્ઞાનમાાં આવવયાં જોઈએ. આશ્રર્ કરવાલાર્ક છે અને એ પોતે ધમયનયાં સ્વરૂપ 
છે, એનાથી તનશ્ચર્ પમાર્ છે—એમ નથી.  

કારણ કે તે બધાર્ મને... એમ પાછયાં. मम पिपद्रव्यां िमग्रा असप... મારે માટે તો બધયાં 

પરદ્રવ્ર્ છે, લ્ર્ો. એ વ્ર્વહારરત્નત્રર્ પરદ્રવ્ર્ છે. અહીં તો પર્ાયર્ને પરદ્રવ્ર્ તસદ્ કર્યું છે 
પાઠમાાં. આમણે આટલો પરદ્રવ્ર્નો આધાર આપીને (કહ્યાં કે) િઈ, સમર્સારમાાં પણ આમ કહ્યાં 

છે. તવકલ્પ આરદને પરદ્રવ્ર્ કહ્યાં ત્ર્ાાં. એ િાવ બધા પરદ્રવ્ર્ છે. ગયણસ્થાન, માગયણાસ્થાન એ 

બધા પયદ્ગલના પરરણામ એ પરદ્રવ્ર્ છે, એમ. સ્વદ્રવ્ર્ તો એકલયાં અિેદ ચતૈન્ર્સ્વિાવ 
એકરૂપિાવ... ‘એક’ શબ્દ પડ્યો છેને? શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ ને એક, એવી પરમજ્જર્ોતત 

પરમાત્મસ્વરૂપ જ હયાં છયાં. આ બધા ઉત્પન્ન થતા તવકલ્પોની હર્ાતી છે. વ્ર્વહાર ન હોર્ તો 

મયભક્તનો માગેર્ નથી, તસદ્ેર્ નથી એવયાં થાર્. ગયણસ્થાન.. ગયણસ્થાન ચૌદ છે. ચોથયાં, પાાંચમયાં, 
છઠ્ઠયાં, સાતમયાં એ બધો વ્ર્વહાર છે. છે ખરુાં એટલી વાત. તે બધાર્ મને પરદ્રવ્ર્ છે. લ્ર્ો. 

વળી (આ ૫૦મી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાાં ટીકાકાર મયતનરાજ શ્લોક કહે છે) :— પોતે 
કહે છે. ૭૪ શ્લોક. 

न ह्यिाकां  शदु्धिीवासस्तकाया- 
दन्य ेिव ेपदु्गगलद्रव्य ावािः । 
इत्थां व्यक्तां  वसक्त यस्तत्त्ववदेी 
सिसद्धां िोऽयां यासत तामत्यपवूा िम ् ।।७४।। 
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ત્ર્ાાં લાલયિાઈએ કહ્યાં હતયાં લાલયિાઈએ. એમ કે આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પિપણે કહે છે... 
કીધયાં, ‘કહે છે’ એટલે એનો અથય એમ નથી. ત્ર્ાાં એણે કીધયાં. એમ કે આવયાં કહે એને જ મયભક્ત 

થાર્. એ અતત અપૂવય તસતદ્ને પામે છે. આ પાઠ એવો છેને वसक्त.. એક આશીવાયદ તરીકે. આ 

પ્રમાણે સ્થાપે, કહે છે. પણ ‘કહે છે’ એનો અથય કે એ રૂપે અનયિવે છે. કહેવયાં છે ક્ર્ાાં? (એનો 
અથય) િાષા ક્ર્ાાં છે?  

શ્લોકાથય : શયદ્ જીવાભસ્તકાર્થી અન્ર્ એવા જે બધા... જેમ ઓલી બાંધકથાની આવી 
હતીને વાત? કથા.. બાંધકથા તવરુદ્ છે? વસ્તયમાાં રાગનો સાંબાંધ–બાંધ એ તવરુદ્ છે. કથા-બથા 

ક્ર્ાાં...? એ તો ટૂાંકા શબ્દો.... આમાાંર્ એમ આવ્ર્યાંને? व्यवहािदसेिदा पणु... ૧૨મી (ગાથા)માાં 

એમ આવ્ર્યાંને? કે વ્ર્વહાર દેખાડ્યો. ‘દેખાડ્યો’ એની ક્ર્ાાં વાત છે ન્ર્ાાં? એને ઉપદેશ દેવો છે, 
એમ કે વ્ર્વહારનો ઉપદેશ દેવો. એ તો કથનનયાં વાચ્ર્ જે છે, એ જાણવાલાર્ક છે એમ જાણે,  

એનયાં નામ ઉપદેશ કર્ો કહેવાર્. કરવો હતો ક્ર્ાાં? અરેરે! વસ્તયની તસ્થતત જ્જર્ાાં આવી હોર્ છે 
તેમાાં... એકરૂપ સ્વિાવનો આશ્રર્ એ મયભક્તનો માગય, એમાાં વચ્ચે જેટલા િેદ ઊઠે રાગારદના...  

‘એક-એક’ કરીને આવ્ર્યાં છે ને? ‘એક-એક િાવસ્વરૂપ અનેક િાવ જેણ ેદેખાડ્યા છે 

એવો વ્ર્વહારનર્... તે કાળે જાણેલો પ્રર્ોજનવાન છે.’ (એટલે કે) જણાર્ેલો પ્રર્ોજનવાન છે. 
આહાહા! કેટલયાં સ્પિ કર્યું છે લ્ર્ો! આચાર્ોએ તો રદલ ખોલીને વાત મૂકી દીધી છે. સમાજને 

કેમ થશે એ કાાંઈ વાત નથી ત્ર્ાાં. સમાજ આને કાંઈ પસાંદ કરશે કે નહીં? ન (પસાંદ) હોર્ તો 

(પણ) વાત આ છે. પસાંદ કરે કે ન પસાંદ કરે એ ઉપર કાાંઈ આ વસ્તય કહેવામાાં આવે? વસ્તય આ 
છે. બેસે કે ન બેસે સમાજને. િાર ેલાગી જાર્ તો પણ વસ્તય તો આ છે. સમાજને સમતોલ 

રાખવા માટે એને કાાંઈ હળવયાં બનાવી દેવયાં... પણ વસ્તયમાાં જ નથી એને હળવયાં શે રીતે બનાવે? 
રાગારદ વસ્તયમાાં જ નથી. આહાહા!  

શયદ્ જીવાભસ્તકાર્થી અન્ર્... િાષા જયઓ! અહીં તો આ...... જૈન તસદ્ાાંત અસાંખ્ર્ 

પ્રદેશી નાખવયાં છે ને? અભસ્ત એકલયાં નહીં, પણ કાર્. પાછયાં શયદ્ જીવાભસ્તકાર્... અસાંખ્ર્પ્રદેશી 
અનાંત ગયણનો તપાંડ એકરૂપ છે જીવ. એનાથી અન્ર્ એવા જે બધા પયદ્ગલદ્રવ્ર્ના િાવો, લ્ર્ો. 

શયદ્ જીવાભસ્તકાર્થી અન્ર્ એવા જે બધા પયદ્ગલદ્રવ્ર્ના િાવો તે ખરેખર અમારા નથી—આમ 

જે તત્ત્વવેદી... તત્ત્વનો વેદનાર–જાણનાર સ્પિપણે અનયિવે છે તે અતત અપૂવય તસતદ્ને પામે છે. 
સમજાણયાં કાાંઈ!  

એમ કે આવી પ્રરૂપણા કરે તોપણ... એ પ્રરૂપણાનયાં આહીં કાાંઈ કામ નથી. હવે તો 
છોકરાઓ કહે છે. તત્ત્વવેદી એમ પોતે સ્પિપણે અનયિવે છે, એમ. કહેવયાં છે એ તો પોતાની 

શૈલીની વાત છે, પણ એનયાં વાચ્ર્ શયાં? અમારામાાં... એમ માથે કહ્યાં એનો સાર છે ઓલાનો. અમે 
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તો આ છીએ, શયદ્ ચૈતન્ર્મર્ જીવજ્જર્ોતત સદાર્ એકરૂપ છયાં, બીજા િાવો મારામાાં (નથી). 
પયદ્ગલો છે એ પરદ્રવ્ર્ છે, મારામાાં નથી.  

શ્રોતા : બીજાની શયદ્પર્ાયર્ લેશેને? 

પૂજ્જર્ ગયરૂદેવશ્રી : એ બધયાં આવી જાર્ આમાાં. આહીં તો (કહેવયાં છે કે) પર્ાયર્ મારી નથી, 
પર્ાયર્ મારામાાં નથી. પર્ાયર્દૃતિ–અાંશદૃતિનો પણ અહીં અિાવ છે.  

શયદ્જીવાભસ્તકાર્થી અન્ર્ એવા જે બધા પયદ્ગલદ્રવ્ર્ના િાવો... છે એમ તો કહ્યાં. કહો, 

છે ને? તે ખરેખર અમારા નથી. मम ्... ક્ર્ાાં આવ્ર્યાં? अिाकम ्... પહેલયાં હતયાં. न ही 
अिाकम ्... (એટલે) અમારા નથી. ઓલામાાં मम ् આવ્ર્યાં. यत्कोकृसत मम पिद्रव्यां िमग्रासत... 
સમર્સારમાાં. मम ्. આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પિપણે અનયિવે છે, જાણે છે, જે ચીજ છે એમ વેદે છે, 

તે અતત અપૂવય તસતદ્ને પામ ેછે. ર્ાતત એટલે એ ને? (એટલે) પામે છે. ताम ् अत्य अपवंू... અતત 
અપૂવય તસતદ્.. ઓહોહો!  

લ્ર્ો, આ મયભક્તનયાં કારણ તો આ કીધયાં. વ્ર્વહાર-ફ્ર્વહાર મયભક્તનયાં કારણ કહ્યાં નથી. 
આમાાં વ્ર્વહાર કહેશે ખરો આમાાં હવે પાાંચ ગાથામાાં. આ તો વ્ર્વહારરક કહેશે એમ. નહીં તો 

અહીં એકલયાં તનશ્ચર્ આવ્ર્યાં હતયાં. વ્ર્વહાર છે એમ જણાવે તો ખરુાંને? વસ્તય જણાવે નહીં? અને 

જ્ઞાન જ એ પ્રકારનયાં તનષ્પન્ન થતયાં રહે છે. જે પ્રકારનો રાગારદ હોર્ તે જ પ્રકારને જાણતયાં, એને 
અડ્યા તવના, એને સ્પશ્ર્ાય તવના, એની હર્ાતી તવના, પોતાની હર્ાતીમાાં સ્વ-પરપ્રકાશ એક 
જાતનયાં પ્રકારનયાં પરરણમન ત્ર્ાાં થાર્ છે, એમ. લ્ર્ો હવે ગાથા પાાંચ. એક સાથે પાાંચ ગાથા.  

सवविीयास सणविेसववसियिद्दहणमवे िम्मत्तां । 
िांियसवमोहसवब्भमसववसियां होसद िण्णाणां ।।५१।। 

એનો ને એનો વધારે ખયલાસો. ઓલી બીજીનયાં જ્ઞાનનયાં એનયાં ને એનયાં સ્પિીકરણ. 

िलमसणमगाढत्तसववसियिद्दहणमवे िम्मत्तां । 
असधगम ावो णाणां हयेोवादय़ेतच्चाणां ।।५२।। 

હવે તનતમત્તનયાં. 

िम्मत्तस्स सणसमत्तां सिणितु्तां... આ બધા વાાંધા ..... 

िम्मत्तस्स सणसमत्तां सिणितु्तां तस्स िाणया पसुििा । 
अांतिहऊे  सणदा दांिणमोहस्स खयपहुदी ।।५३।। 
िम्मत्तां िण्णाणां सविसद मोक्खस्स होसद िणु ििणां । 

આ તનશ્ચર્ એ મોક્ષના કારણ કીધયાં. એને કારણ કહ્યાં. પછી કહેશે. 

ववहािसणच्छएण दु तम्हा ििणां पवक्खासम ।।५४।। 
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વ્ર્વહાર પહેલો આવ્ર્ો શબ્દમાાં. 

ववहािणयिसित्त ेववहािणयस्स होसद तवििणां । 
सणच्छयणयिासित्त ेतवििणां होसद सणच्छयदो ।।५५।। 

ઓહોહો ! એનયાં હરરગીત 

શ્રદ્ાન તવપરીત-અભિતનવેશતવહીન તે સમર્ક્ત્વ છે; 

સાંશર્-તવમોહ-તવભ્ાાંતત તવરતહત જ્ઞાન સમર્ગ્જ્જ્ઞાન છે. ૫૧. 

આ વ્ર્વહારની વાત છે. 

ચલ મલ-અગાઢપણા રતહત શ્રદ્ાન તે સમર્ક્ત્વ છે; 

આદેર્-હેર્ પદાથયનો અવબોધ સમર્ગ્જ્જ્ઞાન છે. ૫૨. 

આ તનશ્ચર્ હોર્ છે ત્ર્ાાં આવો વ્ર્વહાર હોર્ છે, એની વાત કરે છે. 

ભજનસૂત્ર સમરકતહેતય છે, ને સૂત્રજ્ઞાતા પયરુષ જે, 

તે જાણ અાંતહેતય, દૃગ્જ્મોહક્ષર્ારદક જેમને. ૫૩. 

સમર્ક્ત્વ, સમર્ગ્જ્જ્ઞાન તેમજ ચરણ મયભક્તપાંથ છે; 

તેથી કહીશ હયાં ચરણને વ્ર્વહાર ને તનશ્ચર્ વડે. ૫૪. 

ચારરત્રને વ્ર્વહાર, તનશ્ચર્ વડે કહીશ, એમ કહ્યાંને? િાઈ! સમરકત ને જ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા 

થઈ ગઈ છે. સમરકત ને જ્ઞાનના વ્ર્વહારની વાત કરી છે. ચારરત્રના બે પ્રકાર છે એની વાત 
કરશયાં. 

વ્ર્વહારનર્ચારરત્રમાાં વ્ર્વહારનયાં તપ હોર્ છે; 

તપ હોર્ છે તનશ્ચર્ થકી, ચારરત્ર જ્જર્ાાં તનશ્ચર્નર્ે. ૫૫. 

પહેલા શબ્દાથય લઈએ લ્ર્ો, અન્વર્ાથય. આ તો શાાંતતની સ્વાધ્ર્ાર્ છે ને? અહીં ક્ર્ાાં ન્ર્ાાં 
વ્ર્ાખ્ર્ાન છે?  

[सवपिीतास सनवशेसववसि ितश्रद्धानम ् एव] તવપરીત અભિતનવેશ (એટલે) અભિપ્રાર્, 
આગ્રહ. વ્ર્વહારનો હોં. તનશ્ચર્ સમરકત તો છે, એને વ્ર્વહાર સમરકત તવપરીત અભિતનવેશ 

રતહત શ્રદ્ાન તે સમર્ક્ત્વ છે. હવે જ્ઞાન. [िांशयसवमोहसवभ्रमसववसि ितम ्] સાંશર્, તવમોહ ને 

તવભ્મ રતહત (જ્ઞાન)... તનશ્ચર્જ્ઞાનમાાં આવયાં વ્ર્વહારજ્ઞાન હોર્ જ. તે સમર્ગ્જ્જ્ઞાન છે. આ 
વ્ર્વહારની વાત છે. ચળતા, મતલનતા અને અગાઢતા રતહત શ્રદ્ાન... જે શ્રદ્ાન પહેલયાં કહ્યાં હતયાં 

તેનયાં અહીં સ્પિીકરણ કર્યું છે. છે તો આ પણ વ્ર્વહાર. ચળતા, મતલનતા અને અગાઢતા... 

એનો અથય સાધારણ છે. શ્રદ્ાન તે જ સમર્ક્ત્વ છે; [हयेोपादयेतत्त्वानाम ्] હેર્ અને ઉપાદેર્ 
તત્ત્વોને જાણવારૂપ િાવ તે (સમર્ક્) જ્ઞાન છે. આ પણ વ્ર્વહાર છે. તનશ્ચર્જ્ઞાન ને... તનશ્ચર્ 
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સમરકતમાાં આવયાં એક સમરકત ચળ, મતલન, અવગાઢ રતહત વ્ર્વહાર અને તનશ્ચર્જ્ઞાનમાાં હેર્-
ઉપાદેર્રૂપ જાણવારૂપ વ્ર્વહારનયાં જ્ઞાન હોર્ છે. હવે કહે છે કે એને તનતમત્ત શયાં?  

સમર્ક્ત્વનયાં તનતમત્ત... એ સમરકત તનશ્ચર્ છે. ભજનસૂત્ર છે... વીતરાગની વાણી એ 
તનતમત્ત છે. એ તસવાર્ અજ્ઞાનીની વાણી આરદ તનતમત્ત હોઈ શકે નહીં એમ તસદ્ કરવયાં છે. 

સમજાણયાં? સવયજ્ઞ પરમાત્મા વીતરાગ તીથુંકરદેવ જેના મયખકમળથી નીકળેલયાં છે. છેને માથે?  

વીતરાગ-સવયજ્ઞના મયખકમળમાાંથી નીકળેલયાં છે. ટીકામાાં છે. એવયાં ભજનસૂત્ર અને ભજનસૂત્રને 
જાણનારા પયરુષોને (સમર્ક્ત્વના) અાંતરાંગ હેતયઓ કહ્ા છે. સમરકત પામનારને, ભજનસૂત્ર એટલે 

વાણી એ બાહ્ હેતય અને આ (ભજનસૂત્રને જાણનારા) પયરુષ અાંતરાંગ હેતય છે. છે તો એ પણ 

બાહ્. ધમીનો અભિપ્રાર્... એ પયરુષને અને એની વાણીને... વાણી તો બાહ્ હેતય છે, (પણ) આ 
(પયરુષને) ઉપચારથી અાંતર હેતય કહ્ો છે. આમાાં અથય ફેર કરે છે ને? એ હવે કરે છે ને?  

જાણનારા પયરુષોને સમરકતના અાંતરાંગહેતયઓ (કહ્ા) છે. એ કોણ અાંતરહેતય? કે 
दशिनमोहस्य क्षयप्र तृ्त:े એમ. બીજે ઠેકાણે છે ખરુાંને. પણ અહીં  વાત નથી. ગયરુ શરણાથે એનયાં 

અહીં કામ નથી. दशिनमोहस्य क्षयप्र तृ्त:े જે ધમીપયરુષ છે એને ઉપદેશ કરે છે એને 

દશયનમોહનો ઉપશમ, ક્ષર્ોપશમ, ક્ષાતર્ક હોવો જોઈએ. હોર્ એની વાણી બાહ્ તનતમત્ત છે અને 
એનો અભિપ્રાર્ અાંતરાંગ હેતય છે. છે તો એ પણ એનયાં એ, પણ એનયાં વજન દેવા અાંતરહેતય કહ્ો. 

પાંચાભસ્તકાર્માાં કહ્યાંને? ૧૩૯ ગાથા. ર્ોગ ને કષાર્. ર્ોગ બાહ્ (હેતય) છે ને કષાર્ અાંતર (હેતય) 

છે. બેર્ અાંતર(હેતય) છે, પણ ઓલાનયાં (કષાર્નયાં) વજન દેવા. કષાર્ જ ખરેખર વસ્તય છે એમ. એ 
કારણે ર્ોગને બાહ્ હેતય કહ્ો અને કષાર્ને અાંતરહેતય કહ્ો. છે તો બેર્ બાહ્ હેતય.  

કારણ કે તેમને દશયનમોહના ક્ષર્ારદક છે. એ કહે છે કે જે સમરકત પામે છે એને 
અાંતરહેતય દશયનમોહનો ક્ષર્, ક્ષર્ોપશમ છે. એમ એનો અથય કાઢે છે આમાાંથી. એમ નથી. 

િાઈએ–પાંરડતજીએ ૨૦૦૦માાં કહ્યાં હતયાં. અહીં તો, એ પયરુષ જે છે ઉપદેશ કરનાર એ પયરુષને 

દશયનમોહનો ક્ષર્ોપશમ, ક્ષર્ ને ક્ષાતર્ક હોર્. એની વાણી (બાહ્)હેતય, એનો અભિપ્રાર્ 
અાંતરહેતય છે. છે તો બાહ્, પણ અાંતર(હેતય કહ્ો) એનયાં વજન ન્ર્ાાં છે. એને શયાં કહેવયાં છે એ 

લક્ષમાાં લે છે.. લક્ષમાાં લે છ ેએથી એને અાંતરહેતય કહેવામાાં આવ્ર્ા છે. પણ એ ક્ર્ારે? એ પામે 

છે જ્જર્ારે. એવયાં છે. એર્! પણ અહીં તો સમરકતનો હેતય કહ્ો છે ને? સમરકત તો પામેલ છે.. 
પામેલ છે એને ‘આ હેતય છે’ એમ કહ્યાં છે. સમજાણયાં કાાંઈ?  

સાાંિળ, મોક્ષને માટે... હવે આવે છે. ૫૪માાં એ આવ્ર્યાં. સમર્ક્ત્વ હોર્ છે... મોક્ષને માટે 
સમરકત. ઓલામાાં ‘મોક્ષને માટે’ નહોતયાં કહ્યાં, ફક્ત છે એટલી વાત કરી હતી. વ્ર્વહાર 

સમરકત, વ્ર્વહારજ્ઞાન અને એનયાં તનતમત્ત કોણ—એટલી વાત ત્ર્ાાં (કરી હતી). ઓલયાં તનશ્ચર્નયાં 

તનતમત્ત છે હોં. ફેર એટલો છે એમાાં. હવે, સાાંિળ, મોક્ષને માટે... મોક્ષને માટે સમર્ક્ત્વ હોર્ 
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છે... મોક્ષને માટે સમર્ગ્જ્જ્ઞાન હોર્ છે... મોક્ષને માટે ચારરત્ર પણ હોર્ છે; તેથી હયાં વ્ર્વહાર અને 
તનશ્ચર્થી ચારરત્ર કહીશ. કારણ કે વ્ર્વહારસમરકત ને વ્ર્વહારજ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા તો આવી ગઈ. 

તનશ્ચર્ સમર્ગ્જ્દશયન-જ્ઞાન છે ત્ર્ાાં વ્ર્વહારસમરકત અને વ્ર્વહારજ્ઞાન આવયાં હોર્. હવે અહીં 

ચારરત્રની પ્રધાનતાથી વાત લીધી છે. છઠ્ઠા ગયણસ્થાનનયાં ચારરત્ર જે છે, ત્રણ કષાર્ના 
અિાવવાળયાં િલે હો, પણ ત્ર્ાાં પાંચમહાવ્રતારદના તવકલ્પનયાં વ્ર્વહારચારરત્ર મયખ્ર્પણે ગણવામાાં 

આવે છે અને એનો અિાવ કરીને સાતમે જાર્ છે (એને) તનશ્ચર્ કહેવામાાં આવે છે. આરે િારે 
વાત િાઈ!  

ઘરમાાં જવા માટે બહારનો આશ્રર્ લેવો પડે, એમ હોર્? એ તો બહારનયાં લક્ષ છોડવા 

માટે એનયાં જ્ઞાન ..... આવે છે. એનો આશ્રર્ આવે તો અાંદર... ઓલાની (વ્ર્વહારની) રદશા આ 
(બાહ્) ને આની દશા અાંદર. આહાહા! બેનો ફેર છે હવે. વ્ર્વહારસમરકત આરદનયાં લક્ષ તો 

બહાર છે. એનાથી અાંતર લક્ષમાાં જવાર્? અહીં તો અાંતરલક્ષે સમર્ગ્જ્દશયન પ્રાપ્ત થર્યાં છે, એને 

વ્ર્વહાર સમર્ગ્જ્દશયન-જ્ઞાન, આવયાં જ્જર્ાાં સયધી વીતરાગ ન હોર્ ત્ર્ાાં સયધી આવયાં હોર્ છે અને હવે 
ચારરત્રની અાંદરમાાં એમ કહ્યાં ક ે તનશ્ચર્ ચારરત્ર તે મોક્ષનયાં કારણ છે, મોક્ષને માટે છે. એમ 
આવ્ર્યાંને? એમાાં ત્રણેર્ આવ્ર્ા તનશ્ચર્માાં.  

સાાંિળ, મોક્ષને માટે સમર્ક્ત્વ હોર્, સમર્ગ્જ્જ્ઞાન હોર્, ચારરત્ર હોર્. હવે, તેથી હયાં 

વ્ર્વહાર ને તનશ્ચર્થી ચારરત્ર કહીશ. વ્ર્વહાર સમરકત ને જ્ઞાન એ તો આવી ગઈ વાત. ત્ર્ારે 

હવે, ચારરત્રની તનશ્ચર્તા સાતમે ગણવી છે. હજી ઓલયાં સરાગ છેને છઠ્ઠે? આવ્ર્યાં છેને? સરાગ 
સ-આસ્રવ છે એ. શયિ ઉપર્ોગવાળો સ્વઆસ્રવી છે. છે તો ત્રણ કષાર્નો અિાવ, પણ એને 

પાછળ પાછળ લીધા છે, એમ. અને અનાસ્રવી સાતમે જે છે એન ેનથી લીધા. બહય અલૌરકક 

વાત છે. એથી છઠ્ઠાવાળાને ત્રણ કષાર્નો અિાવ હોવા છતાાં, એને ઓલો રાગનો કણ છે 
વ્ર્વહારનો, એને આસ્રવ ગણીને એને પહેલયાં વ્ર્વહાર છે એમ કહે છે.  

અને કણને ઓળાંગે છેને? આવે છે ને? િઈ, વચમાાં આવે છે એને અહીં જણાવે છે. 
એને ઓળાંગે છે એ વીતરાગ ચારરત્ર છે. આ સરાગચારરત્ર. સરાગ એટલે ઓલો રાગનો િાગ છે 

એટલો. બાકી બીજો તો છે ત્રણ કષાર્(નો અિાવ). આ તો એટલી શયદ્તા વૃતદ્ નથી, એમાાં 

રાગનો િાગ છે એથી સરાગ ચારરત્ર (કહેવાર્ છે). ચારરત્ર તો જે છે એ છે. આહાહા! અથયમાાં 
કરવામાાં હજી ફેર. અરેરે! એમાાં અથય પામે ક્ર્ાાંથી આત્મા? કઠણ કાાંઈ નથી. બીજી વાત તો 

ઘણી કીધી છે, પણ એણે કરી મૂકી છે િેગા થઈને. આટલી વસ્તય નહોતીને એટલે ગોઠવી દીધી. 

આમ છે ને તેમ છે. છે ને, કીધયાંને? અથયનો કરનાર... ન કીધયાં? ‘જન્મ અાંધના દોષ નહીં આકરો, 
જે જાણે નહીં અથય, તમથ્ર્ાદૃતિ તેથી આકરો, કરે અથયના અનથય.’ જે હેતય ન ેઆશર્ છે એ ન 
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રાખતાાં બીજો અથય કાઢે, તમથ્ર્ાદૃતિ જન્મ આાંધળા કરતા અથયનો અનથય કરનાર (હોવાથી) 
આકરો િૂાંડો છે. આ તો એને નયકશાનનયાં કારણ એમ છે. 

શ્રોતા : આકરા દોષવાળો હોર્ તો..... એ કે વાાંચે તો સવળો-અવળો અથય થાર્ને? 

પૂજ્જર્ ગયરુદેવશ્રી : ઠીક કહ્યાં. એમ કે વાાંચે તો... વાાંચવાનયાં નહીં, એમને એમ રહેવયાં 
આાંધળા. પણ વાાંચવાનયાં આવ્ર્ા તવના રહે નહીં.  

એથી કહ્યાંને? નર્, તનક્ષેપ, પ્રમાણ... એમ એ કહ્યાં. શ્રીમદે એમ કહ્યાં સમજ્જર્ાને? ‘ત્ર્ાગ 

વૈરાગ્જ્ર્ ન તચત્તમાાં, થાર્ ન તેને જ્ઞાન.’ અહીં કહે છે કે નર્, પ્રમાણ ને તનક્ષેપના જ્ઞાન તવના 
ર્થાથય આત્મામાાં જ્ઞાન હોઈ શકે નહીં. આવશે જ વચમાાં એમ. આવે છે ને? એ તેરમાાં આખી ... 

ગાથા ન્ર્ાાંથી નાખી. બાર તો પૂરુાં કર્યું આમ. શયાં કીધયાં?  િૂતમકા.. િૂતમકા પૂરી કરી. તેરમે શરૂ 

કર્યું ને આમ કર્યું છે જયઓ! આ ગજબ વાત છે! નવ તત્ત્વો, નર્, તનક્ષેપ ને પ્રમાણ એ બધયાં 
વસ્તયને કઈ રીતે છે એ જાણવાના અાંગો છે. અાંગો–એના પ્રકારો પહેલા હોર્ છે. એ તવના જેમ 

તેમ વસ્તયને સાભબત કરે તો વસ્તય એમ નહીં તસદ્ થાર્. વ્ર્વહારે પણ નહીં થાર્. હા, છ ેને? 

જેમ તેમ કરે તો નહીં થાર્. નર્, તનક્ષેપ, પ્રમાણ.... બહય સરસ વાત. જર્ચાંદ પાંરડતે ઘણા સારા 
અથય... ટોડરમલજી, બનારસીદાસ આરદ...... એનો આત્મા કબૂલ કરે કે વાહ! આ કાાંઈ કોઈના 
પક્ષની વસ્તય છે? આ તો વસ્તયની વસ્તય છે. આહાહા!  

પોતે વીતરાગિાવસ્વરૂપ િગવાન છે. એ વીતરાગિાવની અાંતરના સાધન દ્વારા જ 

પ્રાતપ્ત થાર્ છે. વ્ર્વહાર-ફ્ર્વહાર સાધન દ્વારા એ પ્રાપ્ત થતો જ નથી. વ્ર્વહાર કથન કરવામાાં 

આવો કે મોક્ષના માગય બે. એનયાં ફળ પણ મોક્ષ, એમ કહેને? પયરુષાથયતસતદ્ ઉપાર્માાં હતયાં. આ 
વ્ર્વહાર ને તનશ્ચર્થી ચારરત્ર કહીશ એમ કહ્યાં. સમર્ગ્જ્દશયન-જ્ઞાન તનશ્ચર્ ને વ્ર્વહાર બેર્ 

આવી ગર્ા. હવે, ફેર આમાાં ચારરત્રમાાં છે. કારણ કે છઠ્ઠે ગયણસ્થાને જીવ સરાગ ચારરત્ર 

આસ્રવવાળો િાગ આવે છે, એથી એવા વ્ર્વહારચારરત્રને કહીશ (એમ કહ્યાં). એ વ્ર્વહારનર્નયાં 
તપ હોર્ છે ત્ર્ાાં. વ્ર્વહારના જે તવકલ્પો છે એ ચારરત્રમાાં વ્ર્વહાર તપ એટલે વ્ર્વહાર 

મયતનપણયાં, એમ. વ્ર્વહાર મયતનપણયાં અને તનશ્ચર્નર્ના ચારરત્રમાાં ને સ્વરૂપની અાંતર રમણતાના 
ચારરત્રમાાં તનશ્ચર્ તપ એટલે તનશ્ચર્–સાચયાં મયતનપણયાં હોર્ છે, એમ. સમજાણયાં કાાંઈ?  

આ શબ્દાથય કર્ો. પાછો એમાાં ગોટા ઉઠાવે નહીં એટલે. તપશ્ચરણનો અથય, વ્ર્વહાર 

તપસ્ર્ા એ મયતનપણયાં, વ્ર્વહાર મયતનપણયાં. પાંચમહાવ્રત, ૨૮ મૂળગયણ એ વ્ર્વહાર બાંધના કારણ 
છે, એને અહીં વ્ર્વહાર ચારરત્ર તરીકે (ઓળખાવ્ર્યાં). તનતમત્તપણયાં એવયાં હોર્ છે. અહીં શયદ્ 

ઉપાદાનના પરરણમનના કાળમાાં એ જ પ્રકારનો સહકારીિાવ હોર્ છે એથી એને વ્ર્વહાર 
તરીકે જાણવામાાં આવે, એટલયાં જણાવ્ર્યાં છે.  
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ટીકા : આ, રત્નત્રર્ના સ્વરૂપનયાં કથન છે. એમાાં પ્રથમ વ્ર્વહારની વાત કરી છે એમ 
કહે છે. રત્નત્રર્માાં તો બેર્ આવી ગર્ા, પણ એમાાં પહેલો વ્ર્વહારને કહેશે. આ રત્નત્રર્ના 

સ્વરૂપનયાં કથન છે. તનશ્ચર્ રત્નત્રર્ ને વ્ર્વહાર રત્નત્રર્ બેર્નયાં કથન છે આમાાં. એમાાં પ્રથમ... 

એમ. પહેલા વ્ર્વહારનયાં કહે છે. એવી શૈલી છ ેને? ફૂલચાંદજીએ એક ઠેકાણે લખ્ર્યાં છેને? ક્ર્ાાંક 
લખ્ર્યાં છે. શાસ્ત્રમાાં વ્ર્વહાર પહેલો કહે અને પછી તનષેધ કરે. ક્ર્ાાંક લખ્ર્યાં છે. એમ છે ખરુાં 

ક્ર્ાાંક. ખાતણર્ા ચચાયમાાં હશે. છે એમ. ખબર છે. એમ કે વ્ર્વહાર.... આ ચચાયમાાં... ઓલા 

સમર્સારના દાખલા આપ્ર્ો છેને બધા. આ ઠેકાણે તનશ્ચર્ છે ને આ ઠેકાણે.... ન્ર્ાાં કહ્યાં છે 
ઓલા ખાતણર્ા ચચાયમાાં. પહેલો વ્ર્વહાર કહી અને પછી તનશ્ચર્ કહેશે એમ. તનષેધ કરવાની 

ચીજ છે એને પહેલી ઓળખાવે છે એમ. એવયાં લખ્ર્યાં છે. દાખલાર્ આપ્ર્ા છે એણે હોં. જેમ 

વ્ર્વહારનો ઉપદેશ .... જયઓ! .... પછી કહ્યાં કે વ્ર્વહાર છે, પણ છે તનશ્ચર્. व्यवहािणे..... णसव 
णाणां ण िसितां ण दशिणां....... ज्ञायको शदु्धो..... પહેલી ગાથામાાં વ્ર્વહાર કહ્ો ને બીજીમાાં 
ઉડાવ્ર્ો. ન્ર્ાાં આધાર આપ્ર્ો છે. જયઓ! બે-ત્રણ ગાથા ક્ર્ાાંક હશે.  

પ્રથમ.. तावद ्છે ને?  देोपिािित्नत्रयमसप तावद.्. એમ. પ્રથમ િેદોપચાર... એટલે 

િેદનો ઉપચાર એવો વ્ર્વહાર એવા રત્નત્રર્ આ પ્રમાણે છે—તવપરીત અભિતનવેશ રતહત 

શ્રદ્ાનરૂપ એવયાં જે તસતદ્ના પરાંપરાહેતયિૂત... લ્ર્ો. તનશ્ચર્ સમર્ગ્જ્દશયન તો સાક્ષાત્ મોક્ષનો 
હેતય છે. પણ જે વ્ર્વહાર જે છે... તવપરીત અભિતનવેશ રતહત... તે પણ તવપરીત અભિપ્રાર્ 

રતહત. વ્ર્વહારમાાં પણ એનો ગોટો ન હોર્. કયદેવ, કયગયરુ, કયશાસ્ત્રનો અભિપ્રાર્ એવો ન હોર્ 

એને. તવપરીત અભિતનવેશ રતહત... કહેશે ખયલાસો. શ્રદ્ાનરૂપ એવયાં જે તસતદ્ના 
પરાંપરાહેતયિૂત.. કીધયાંને? વ્ર્વહાર છે એટલે પરાંપરા હેતય કહ્ો, તનશ્ચર્ છે એ સાક્ષાત્ હેતય છે. 

િગવાંત પાંચપરમેષ્ઠી પ્રત્ર્નેયાં... લ્ર્ો. િગવાન પાંચપરમેષ્ઠી પ્રત્ર્ેનયાં ચળતા-મતલનતા-
અગાઢતા... ઓલી વૃદ્નો દાખલો આપ્ર્ો છે ને? ઓલયાં લાકડીના આધારે ચાલે. મતલનતા... આ 

અમારા ...... એવયાં કાંઈક છે. અગાઢતા જરીક ગાઢ પાકયાં નથી એટલયાં. એવા રતહત ઊપજેલયાં તનશ્ચળ 

િભક્તર્યક્તપણયાં... તનશ્ચળ િભક્ત... તનશ્ચર્ િભક્ત નહીં, પણ તનશ્ચળ િભક્ત. અહીં વ્ર્વહાર 
સમરકત લેવયાં છે ને? તનશ્ચળ િભક્તર્યક્તપણયાં તે જ સમર્ક્ત્વ છે... એ વ્ર્વહાર. વ્ર્વહાર 

સમરકત છે, શયિરાગ, તવકલ્પ છે. દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્ર પ્રત્ર્ેની તનશ્ચળ િભક્ત. સ્વરૂપની િભક્તરૂપ 

તનશ્ચર્ સમરકત જ્જર્ાાં હોર્ છે, ત્ર્ાાં આવયાં વ્ર્વહાર સ્વરૂપ પાંચ પરમેષ્ઠીની િભક્તરૂપ વ્ર્વહાર 
સમરકત ત્ર્ાાં હોર્ છે, એટલયાં અહીં તસદ્ કરવયાં છે. એની તવશેષ વ્ર્ાખ્ર્ા છે જરી. 

(પ્રમાણ વચન ગયરુદેવ) 
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૫૧થી તે ૫૫ ગાથા છે. પાાંચ ગાથા છે .  ટીકા.. ટીકા એની છે. 

ટીકા : આ, રત્નત્ર યના સ્વરૂપન ાં કથન છે.  મોક્ષમાગગ છેને આ નનયમસાર ? 

નનયમસારનો અ થગ જ એ  કે णियमिे य कज्ज.ं. નનશ્ચયથી સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  જે આત્માના  

આશ્રયે થાય તે જ નનશ્ચયથી કતગવ્ય  છે. णियमिे य ज ंकज्ज.ं.. મોક્ષમાગગ, આત્ મા અખાંડ ર્ દ્ધ 

આનાંદમૂનતગ એનો અાંતર આશ્રય લઈને સમ્યગ્દર્ગન થાય , એનો આશ્રય લઈને જ્ઞાન થાય , એના 
આશ્રયમ ાાં નસ્થરતા થાય — એ મોક્ષનો માગગ છે. એ સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  રત્નત્ર યસ્વરૂપ છે. 

હવે અહીં કહે છે કે આ , રત્નત્ર ય સ્વરૂપન ાં કથન છે . સમ ચ્ચય વાત છે પહેલી.  એ ટલે બે કહેવા  

છે નનશ્ચય અને વ્યવહાર. સમ ચ્ચય પહેલ ાં કહેવ ાં  છે રત્નત્ર યસ્વરૂપન ાં કથન. સમ્યગ્દ ર્ગન,  
સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારરત્ર  એવા રત્નત્ર ય મોક્ષન ાં કારણ એન ાં આ સ્વરૂપ છે.  હવે એમાાં પહેલ ાં 

ભેદોપચાર રત્નત્ર ય વણગવે છે , વ્યવહાર રત્નત્ર ય. એ વાસ્તન વક રત્નત્ર ય નથી, પણ ઉપચારરક 

છે ને ? ભેદોપ ચાર રત્નત્ર ય ... નનશ્ચય સમ્યક્ અન ભ વ, દૃનિમાાં નનશ્ચય સમ્યગ્દર્ગન થય ાં એન ે
આવો વ્યવ હાર સમ્યગ્ દર્ગ નનો નવકલ્પ હોય છે.  છે એ રાગ, એ કાંઈ સમ્યગ્દર્ગન નથી અને 

એને–ભેદવા ળાને ઉપચાર ક રીને રત્નત્ર ય કહેવા માાં આ વે  છે. કહે છે ... વ્યવહાર સમર કત હોં હજી 

આ તો. નનશ્ચય સમ્યક્.. આત્મા અખાંડ અભેદ એનો  આશ્રય લઈને , એનો સ્વીકાર થઈને , પૂણગ 
આનાંદનો જયાાં સ્વીકાર થઈ ને સમ્યગ્દર્ગન થય ાં  એ નનશ્ચય છે, એ સાચ ાં છે સમરકત. પણ એવા 

સમરકતના કા ળમાાં પૂણે  વીતરા ગ ન હોય એને આવો  એ ક વ્યવ હારરત્નત્ર યનો નવકલ્પનો  
રાગભા વ હોય છે. એટલ ાં જણાવે છે અહીં.  

એ ભેદ ોપચા ર-રત્નત્ર ય આ  પ્રમ ાણે  છે,  વ્યવહાર. નવપ રીત અભભનન વેર્ રન હત ... 

ભગવાને કહ્ ાં  એનાથી ઊં ધી શ્રદ્ધા હ ોય એના થી રન હત , એ વ ાં જે નસન દ્ધના પરાંપરાહેત ભૂત ... 
નવપરીત અભભપ્રાય , ભગવ ાને કહ્ ાં એનાથી જેટલ ાં ઊંધ  એ નવપરીત અભભપ્રાય છે , એનાથી 

રનહત. સમરકતીને વ્યવહાર  સમરકત આવ ાં હોય . નવપરીત અભભપ્રાય રનહત શ્રદ્ધાનરૂ પ  એ વ ાં જે 

નસન દ્ધના પરાંપરાહેત ભૂત ... વ્યવહાર છે ને ? વ્યવહાર  સમરકત એટલે ર્ ભરા ગ  એને  અહીં 
પરાંપરા હેત  કહ્ો . એનો અભાવ કરીને મ ભત ત પામર્ે માટે તેન ે પરાંપરા હેત ભૂત કહેવામાાં આ વે 
છે. ર્ ાં? 

ભ ગવાંત પાંચપરમેષ્ઠ ી પ્રત્યને ાં ... પાાંચ પરમે ષ્ઠી—અરરહાંત, નસદ્ધ, આચાયગ, ઉપાધ્યાય ને 

સાધ  સાચા. એવા...  ભગ વાંત છે ને ? તેથી ભગવાંત કીધ ાં છે . મનહમાવાંત એવા પાંચપરમેષ્ઠી 

અરરહાંત, નસદ્ધ, આચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાધ , એના પ્રત્યેન ાં ચ ળત ા-મન લનતા-અ ગાઢત ા રનહ ત 
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ઊપજે લ ાં નનશ્ચળ ભભતતય તતપણ ાં  તે જ સમ્યત ત્વ છે. એ વ્યવહાર સમરકત છે હજી રાગ. 
પાંચપ રમેષ્ઠી પ્રત્યે ચળત ા... એ જરીક દોષન ાં  ઉદાહરણ આપય ાં છે ને? આમાાં મોક્ષમ ાગગપ્રકાર્મ ાાં . 

... એ ઉદાહરણમાત્ર છે , ખરેખ રાં નથી, પણ એવ ાં કહ્ ાં છે ‘ચળતા’ન ા અથગમાાં . એટલે આ દેવ  

અને ગ ર માર ા અને આ દે વ-ગ ર મારા ન હીં, એ વ ાં જે જરી... દૃિાાંત આપય ાં છે હોં. એવ ાં ખાસપણે  
નનયમરૂપ  એવ ાં ન હ ોય. નનશ્ચય સમરકતના ભ ાનમાાં  અન ભ વ સમ્ય કનો થયા  છતાાં, એના  

વ્યવહાર સમર કતમાાં ચળતા , ક્ષયોપર્મ સ મરકત માાં કાાંઈક હોય છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ‘આ દ ેવ  

અરરહાંત મારા, આ માંરદર મારાં, આ માંરદર એન ાં , આ ગ ર મારા’ એવો એક ઉદાહરણ તરીકે  
ચળતા ના મનો દોષ ર હે લો છે, બાકી તો ક્ષયોપર્મ માાં દોષ ર્ ાં છે એ કેવળી ગમ્ય છે.  

મન લનતા ... જરી કોઈ સાધારણ ર્ાંકારદ આવી જાય .. સમરકતમ ોહનીયન ો ઉદય  છે ને ? 
એને અહીં મનલન કહ્ ાં છે. અ ગાઢતા ... ર્ાાંનતના કતાગ ... આવે છેને લોકોમાાં?  એ તો  એક દાખલો 

છે હોં. એ વાત વ્ય વહા ર ક્ષયોપર્મ સમર કતન ાં ખરાં સ્વરૂપ નથ ી. જરી એ માાં  આવો દોષ કોઈ છ ે 

સાધારણ, એ ટલો વણગ વ વા એ ત્યાાં ચ ળત ા, મન લનતા, અ ગાઢતા  રન હત  ઉપજે લ ાં નનશ્ચ ળ ભભતત ... 
ભગવાન પાંચપર મેષ્ઠી પ્રત્ યે —સાચા અરર હાંતને ઓ ળખીને, સાચ ા નસદ્ધને ઓ ળખીને , સાચ ા 

આચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાધ ને  ઓળખીને એના પ્રત્યેન ાં—નનશ્ચળ ભભતતય ત તપણ ાં  (અથાગત્) ચ ળે 

એવી એની ભભતતનો ભાવ , એને અહીંયા વ્યવહાર સમરકત કહેવા માાં આવે છે , જેન ે નનશ્ચય 
સમરકત હ ોય એને.  જેને નનશ્ચય સમરકત ન હોય એ ને  તો વ્યવહાર સમર કત પણ કહેવા માાં 
આવત ાં નથી. આ હા! પહેલી ઝીણી વાત નાખી.  

ભભતતપણ ાં ન ચળે  એવ ાં... પાંચ પરમેષ્ઠી સવગજ્ઞદે વ અરરહાંત પૂણગ પરમાત્મા , નસદ્ધ પૂણગ 

દર્ાને પ્રાપ્ત, આચાયગ, ઉ પાધ્યાય, સાધ  પરમ ર્ દ્ધો પયોગના ધરનાર, પરમ ર્ દ્ધો પયોગના 

ધરનાર એવા સાચ ા આ ચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાધ ન ાં ન ચળે એવા પ્રેમપૂવગ ક ભભતતય ત તપણ ાં , એન ાં 
નામ વ્યવહાર ભેદોપચાર  સમરકત કહે છે. છે એ નવકલ્પ–ર ાગ. રાગ છે  એને વ્યવહાર  

સમરકતનો આરોપ આપયો  છે. નનશ્ચયથી તો આત્ મા પોતાન ાં નનનવગકલ્પ ર્ દ્ધ ચૈત ન્યપ દ સવગજ્ઞે 

જોયેલો એવ ો આત્મા , એને અાંતરમાાં જ્ઞાન માાં લઈ અને અ ન ભવમાાં પ્રતીત કરે એન ાં નામ સાચ  ાં 
સમરકત છે. સાચ ાં કહ ો કે નનશ્ચય કહો . એવ ા નનશ્ચય સમરકત (વાંત) જી વને  આવો  પાંચપરમેષ્ઠી 

પ્રત્યેનો પ્રેમ ને ભભતત ચળ તા, મનલનતા, અગાઢતા રનહત ઉપજેલ ાં હોય , એને વ્યવહા ર સમરકત  
કહેવામાાં આ વે છે. આટલી બધી ર્ રત ાં  છે. સમજાણ ાં કાાં ઈ ? 

ર્ ાં કીધી ર્રત ાં  આમાાં? જેન ેનનશ્ચય સમ્યગ્દર્ગન હોય. આત્માનો અન ભ વ થઈ ... આત્મા  

આનાંદસ્વરૂપ છે, તદ્દન ર્ દ્ધ પનવત્ર તાનો નપાં ડ છે એવો અન ભ વ થયો, અન ભ વમાાં પનવત્રતાન ાં 
વેદન આવ્ય ાં , એથી આખ ો આત્મા પનવત્ર ને ર્ દ્ધ છે એમ જે પ્રતીતમાાં, જ્ઞાનમાાં,  અન ભ વમા ાં 
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આવે, એને નનશ્ચય–સાચ ાં સ મરકત કહે છે. એ સ મરકત ની ભૂનમકા માાં વ્યવહ ાર સ મ રકતન ાં સ્વ રૂપ 
આવ ાં હોય છે.   

શ્રોતા : બધાન ો હોય કે કોઈને હોય? 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : ની ચે તો  હોયને હેઠે . ઉપર ન હોય. આ તો નીચેની વાત છે. ચોથે, 
પાાંચમે, છઠ્ઠે ... હોય  જ તે . આગળ ગયા એને ન હોય . કહો.  

ન વષ્ણ બ્રહ્માર દકનથત નવપરીત પદાથગ સમૂ હ ... લ્યો, અહીં એ આવ્ય ાં . નવષ્ણ ના કહેલા, 

બ્રહ્મારદકે નવપરીત સમૂહ પદાથગ કહેલો, એનો અભભનનવે ર્નો અભાવ... અહીં તો વ્યવહારમ ાાં 
હજી તો કહે છે. નવષ્ણ , બ્રહ્મા, ર્ાંકર એ મણે જે પદાથગન ાં સ્વ રૂપ કહ્ ાં એનો અભભનન વે ર્ જેને છૂટી  

ગયો છે. અભભનનવેર્નો અભાવ... એમણે કહેલા પદાથગ  કાાંઈ સાચા હોતા નથી. સવગજ્ઞ પરમેશ્વર  

તીથંકરદેવે કહે લા પદાથગ સાચા છે. બ્રહ્મા , નવષ્ણ , મહેર્ે કહેલા પદાથગ સાચ ા નથ ી. લ્યો , આમાાં 
તો એ આવ્ય ાં.  ઓલા કહે કે  નવષ્ણ  અને જૈનમાાં ફેર નથી. વળી એમ કહે છે. સ્વા થીઓ એ ફેર  

પાડી નાખ્યો છે. અહીં તો વ્યવહાર સમર કતમાાં વાાંધા ઉઠાવ્યા. બહ  ફર ક ન થી, ( અજ્ઞાની ) એમ  

કહે કે નવષ્ણ મત ને જૈનમત માાં પરમાથે કાાંઈ ફેર ન થી. સ્વાથી  લ ોકોએ જ દા પાડ્ય ા  બેને. ખોટી 
વાત છે. બેય તદ્દન જ દા  પ ાંથ છે. વીતરાગમાગગ અને નવ ષ્ણ નો, બ્રહ્મારદનો કહેલો માગગ તદ્દન જ દો 
છે. એની સાથે વીતર ાગમ ા ગગને  મેળ કાાંઈ છે નહીં.  

પહેલ ાં તો નવષ્ણ  નાખ્ય ાં આમાાં . ઓલા માાં ય નાખ્ય ાં  હત ાં, જ ઓને! નવષ્ણ , એમ કે કતાગ છે 

જગતનો. એ પ્રમાણે કોઈ માને તો નમથ્યાદ્રનિ છે. સવગનવર્ દ્ધ (જ્ઞાન અનધક ાર).  ત્યાાંય નવષ્ણ  

નાખ્યા ને આહ ીં નવષ્ણ  નાખ્ યા. આવા  અનધકાર છત ાાં મ ાળા ર્ ાં કરે છે? બધાને સર ખ ાં  લગાડવા 
લોકો રાજી થ ાય બધા  કે આ હાહ ા! ભગવ ાનનો માગગ–વીતરાગનો ને નવષ્ણ નો માગગ  પણ એક છે.  

ત્યાાં તયો મોક્ષ હતો ભાન નવના ? સવગજ્ઞ પરમેશ્વર નત્ર લોકન ાથ તીથં કર એમણે કહેલા પદાથો છ  

દ્રવ્ય, એ નસવાય બીજા એ કે એ એ પ્રમાણે જાણય ાં નથી.  ઊંધ ાં બધાએ કલ્પય ાં. કોઈકે  એક આત્ મા 
કીધો, કોઈ કે એકલા જડ જ  માન્યા, કોઈકે એ કલી પયાગ ય માની, કોઈકે એ કલ ાં દ્રવ્ય  માન્ય ાં —એ 

બધ ાં વીતરા ગમા ગગથી ન વરદ્ધ  છે. આ તો વ્યવહારમાાં હ જી ર્ નદ્ધના ઠેકાણા નથી એ મ કહે છે. એન ે 
નનશ્ચય સમરકત હોય નહીં. વ્યવહારન ા ઠેકાણા નથી એ ને નનશ્ચય સમરકત હોય જ નહીં.   

નવષ્ણ -બહ્મ ા-મ હેર્ આરદ કન થત નવપરીત પદાથગ સ મૂહ... લોકોને એવ ાં લાગે બાહ્ માાં . 

અહીં જરી નનશ્ચયની વાત આવે ને, એવી કોઈકે કર ી હ ોય અાંગ્રેજી-બાંગ્રે જીમાાં , તો કહે, જ ઓ! આ 
પણ આપણે અહીંયા જેવ ાં છે હોં. ધૂળેય નથી. સમજાણ ાં ? એવા લોકો અત્યારે  ભાષામાાં ને 

વાાંચનમ ાાં જરી ચડી જાય ને, (તો કહે),  આમાાંય આપણા જેવ ાં છે. ભબલક લ જ ઠ  ાં  છે. સવગજ્ઞ નસવાય  

છ દ્રવ્યને કોઈ જાણી ર્કે જ  નહીં. અને છ દ્રવ્યન ાં જાણવ ાં તો એક સમયની પયાગયની તાકાત છે .  
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હવે એટલ ી પયાગયની તાકાતવાળો આત્મા , એવો આત્ મા જેણે માન્યો નથી , છ દ્રવ્ય માન્યા નથી, 
એની વાતમ ાાં એકેય વાત સ ાચી હોઈ ર્ કે નહીં. પરમાત્ મા વીતર ાગ તી થંકર નસ વા ય...  

શ્રોતા : આત્ મા જાણવાન ાં કા મ તો.....? 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : આત્ મા જાણયો, પણ આત્માની પય ાગયમાાં એક સ મયમાાં છ દ્રવ્ યને 
જાણવાની તા કાત છે એવ ડો  આત્મા છે ને ? 

શ્રોતા : નત્ર કા ળ જાણવાન ાં કા મ છે , પયાગયન ાં ર્ ાં કામ છે? 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : એ ચેત નજી! ર્ ાં કહે છે આ? પણ એની એક સમયની પયાગય માાં છ 

દ્રવ્ય છે એમ ભગ વાને જો યા , દ્રવ્ય અનાંત, ગ ણ અનાંત , એક દ્રવ્યના અનાંત ગ ણપયાગયો —એ 

બધ ાં જાણવાની એ ક સમ યની પયાગયમાાં તાકાત છે.  પણ આત્મા જેને જાણવો  છે  તો, એક 
સમયની પયાગય એવી અનાંતી પયાગયનો નપાં ડ છે એક ગ ણ, એવા અનાંતા ગ ણનો નપાંડ છે આત્મા, 

તો એ આત્મા જાણ વામાાં  આવર્ે કે નહીં અાંદર? એ  પ્રમાણ છે. એય! એ કાલ કહ્ ાં  હત ાં. મેં 

ઉડાવી દીધ ાં .... એમ કે નાભ સ્ત  થાય... પ્રમાણન ાં અહીં કા મ નથી. ખ બર છે  ને ? ખબર છે. એમ કે 
અભસ્ત આ છે ને ઓલી નથી  એમાાં પ્રમાણ થય ાં, કહે. ..ભાઈ. અહીં એ કામ નથ ી. ખબર છે.  

અહીં તો ભગ વાન આત્મા સવગજ્ઞે  ( કહેલ ો) અને એ વો જ હોય . અનાંતા..  અ નાંતા 
આત્મા ઓ, અનાંતા પરમાણ ઓ, અસાંખ્ય કાલાણ ઓ , એક ધમાગભસ્ત, અધમ ાગભસ્ત, આકાર્—આ  

છ દ્રવ્ય ભગ વાને  જોયા  અ ને એક દ્રવ્યમ ાાં ભગવ ાને અ નાંતા  ગ ણ જોયા અને એ ક ગ ણની અનાંતી 

પયાગય ભગવાને જોઈ. હવે એટલ ાં કબૂલ કરે, એ તો એટલી એ ક જ્ઞાનની પયાગયની તાકાત મ ાની  
એણે. હવે આટલ ાં  જે માનતો નથી તે એક સમયની પયાગયને પણ માનતો નથી, દ્રવ્યને માનતો 

નથી. એય! એમ નસદ્ધાાંત છ.ે નથી માનતો . બરાબર છેને ભાઈ ? ચેતનજી! આ તો ન્યાય છે. આ 
વસ્ત  એવી છે.  

શ્રોતા : પયાગય  દ્રવ્યને  અડે નહીં પછી... 

પૂજય ગ રદેવશ્રી : અડે ન હીં, પણ પયાગય છે કે નહીં ? એ તો દ્રવ્યમાાં નથી. પ યાગય 

પયાગય તરીકે નથી?  એ ત ો  બે  રીતે નથી. એ ક દ્રવ્ય માાં  નથી ને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ પયાગય નથી . 

બે વાત. ર્ ાં કીધ ાં? દ્રવ્યમાાં પયાગય નથી અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ પયાગય નથી. અસત્ થઈ. અસત્ 
થઈ. અહીં આ સત્  છે તો ઓલ ાં નથી આની અપે ક્ષા એ હોં. બે પ્ર કારે થય ાં સ્વ રૂપ.  આહા! એ  

વસ્ત ન ી નસ્ થનત જ એવી છે.  વસ્ત  જે દ્રવ્ય છે એમાાં એક સમયનો અાંર્ નથી . એ ક વાત. અને 

એક સ મયનો જે અાંર્ છે .. એક સ મયનો અાંર્ છે એ , નત્ર કાળ સત્યા થગ છે એની અપેક્ષાએ એ  
અસત્ છે. એની અપેક્ષા એ  અસત્ છે. આ ર ીતે વસ્ત ની ન સ્થનત છે. એ ભ ગવાને કહેલ ો .. 
ભગવાને કહેલોના અ થગમાાં આમ છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ?  
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આમ તો બધા કહે , નહીં? નરનસાંહ મહેતા એ (કહ્ ાં કે) ‘જયાાં લગી આત્મા તત્ત્વ ન ચન્હ્ો  
નહીં..’ આપણે દ્રિાાંત આપીએ, પણ એ આત્મા આ તયાાં હતો આવો? સમજાણ ાં કાાંઈ? વાત 

ઝીણી છે. સવગજ્ઞે કહેલો આ ત્મા એટલે એક સમયની જ્ઞાનની અવ સ્થા–દર્ા એ ક સમયની , એ  

આત્મા (સન હત) છ દ્રવ્ય અનાંતા અને એના અનાંતા ગ ણો અને અનાંતી પયાગયો —એને એક  
સમયમાાં કબ લ કરે ત્યારે એ ણે એક સમયની પયાગય એણે માની કહેવાય. સમ જા ણ ાં કાાંઈ? ત્યારે 

તો તેણે વ્યવહાર માન્યો કહેવાય એમ . ભાઈ ! નનશ્ચ ય તો દ્રવ્યને ... આવા અ નાંતી અનાંતી 

પયાગયનો નપાં ડ એક ગ ણ, એવી અનાંતી અનાંતી પયાગયનો (નપાંડ) બીજો ગ ણ, એવી અનાંત ગ ણ ન ાં  
એકરૂપ આ વ ાં દ્રવ્ય. ન્યાય સમજાય છે કે નહીં?   

આવો આત્મા, એટ લો આત્ મા, એવડો આત્ મા એ અાંદર અન ભ વમાાં પ્રતીતમ ાાં આવે 
ત્યારે એને સાચ ાં સમરકત કહેવામાાં આ વે. એમાાં એમ આવ્ય ાં કે જે દેવ-ગ ર-ર્ાસ્ત્ર  જેમ છે તેમ 

એને એક સમયની પયાગયમ ાાં જાણવા માાં આવ્યા, પણ એ વ્યવહાર થયો. એ પણ વ્યવહાર થયો.  

હવે નનશ્ચય તો એક સમય ની પયાગય નવનાન ાં આખ ાં દ્રવ્ય એવો ભગવ ાન પૂણાગનાંદ પ્રભ  એના 
અાંદર જ્ઞાનમાાં આવ્યો અને નનનવગકલ્પ પ્રતીત થઈ એ નનશ્ચય સમરકત. ત્યારે એક સમયની 

પયાગયમાાં દેવ-ગ ર-ર્ાસ્ત્ર આરદની શ્ર દ્ધા હ ોય છે એ  વ્યવહાર સમરકત. કહ ો , સમજાણ ાં કાાંઈ?  

રત્નત્ર યન ાં સ્વરૂપ કથન બેયન ાં છે. પહેલ ાં આ કહીએ છીએ એમ કહે છે. પણ એ વ્યવહાર છ ે 
પહેલો અને પછી નન શ્ચય (હોય), એમ અહીં નથ ી. સમ જાણ ાં કાાંઈ?  

તે જ સમ્યત ત્ વ છે —એ વો અ થગ છે.  તેન ો અથગ . નવષ્ણ -બ્રહ્મા આરદ...  આ મ તો સાંપ્ર દાયમા ાં 
રહીને કહે અન્યમતી ખો ટા —એમ નહીં. એમણે ર્ ાં કહ્ ાં છે અને સવગજ્ઞે ર્ ાં કહ્ ાં છે — એન ાં જ્ઞાન 

થઈને ‘આ ખોટા પદાથગ છે ’ એમ થાય તેન  ે તો હજી વ્યવહા ર સમરકત કહે વામ ાાં આવે છે. આવી  

વાત છે. ર્ ાં છ ે ચેતનજી ? બહ  દૂર ગય ાં આ તો , કહે. આહા હા! ભગવ ાન આત્મા એક સમયમ ાાં 
પૂણગ ધ્ર વ ચૈતન્યદ્રવ્ય ભગવાન , એનો અાંતરમાાં સ્વભા વ નો સ્વીકાર થઈને જે જ્ઞાન ને શ્રદ્ધા થઈ 

એ નનનવગકલ્પ વ ીતરાગદૃનિ થઈ. એ વીતરા ગ દૃનિ  છે, એ વીતરા ગ સ મરકત છે . એ ની જોડે આ વ ાં 

સરાગ–રાગ વાળ ાં સમરકત કહેવામાાં આવે છે . અહીંય ા એમ લેવ ાં છે લ્યો , ઠી ક. ઓ લ ાં નનશ્ચય ને 
વ્યવહાર કીધોને તો વીત રાગ ને રાગ . ભાઈ! આહા હા! વાત તો એમ છે . એ તો  બાંને પ્રકારે 

કથન હ ોય. જયારે સ્વરૂપ ર્ દ્ધ અખાંડ અભેદ એવ ાં  અાંતરમાાં ભાન થઈને અન ભ વ થ યો  ને  શ્રદ્ધા 
થઈ ત્યારે તે નનશ્ચય સમરકત થય ાં–સાચ ાં થય ાં (કે જે) અનાંત  કાળમ ાાં થય ાં નથી.   

‘મ નનવ્રત ધાર.. ’ મ નનપ ણ ાં ગ્રહ્ ાં,  જાંગલમાાં રહ્ો, નગ્નપણ ાં કય ં, પાંચમહાવ્રત પાળ્યા , પણ 

નમથ્યાદૃનિએ પાંચમ હાવ્રતન ી  રિયા રાગ–આસ્રવ એને ધમગ માન્યો , દેહની રિયા એ મારી છે એમ  
માન્ય ાં . અજીવ ને આસ્રવવાળો આત્મા માન્યો એ નમથ્યાદ્રનિ  છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  ઝીણ ાં તત્ત્વ.  
કાાંઈક ર હી ગઈ છે અનારદન ી વાતનો અથગ આ વો ઝીણો છે.  
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અહીં કહે છે કે આ વો જે સ મરકત તે બ્રહ્મા ન વષ્ણ બ્ર હ્માઆ રદકનથત ... બ્રહ્મ આરદ કે  નર્વ 
આરદ... જેન ે નવપરીત પદાથગનો આગ્રહ છૂટી ગયો છે તેને સમરકત છે—એવો અથગ છે . ઓલા 

જેવ ાં કહ્ ાં છઠ્ઠી ગાથ ા . આ ચ ારરત્ર છે. એનો આ અથગ કે સ્વસમયમાાં પ્ર વતે છે  તે ચ ા રરત્ર . છે ને? 

અમૃતચાંદ્રા ચાયગ, પ્રવચનસાર, આ વ્યવહાર સમરકત  છે. આવ ાં વ્યવહાર સમરકત .. નનશ્ચય 
સમરકત–વીતર ાગ સમર કત  થય ાં છ ે ત્યાાં આવ ાં સરાગભાવન ાં સમરકત વ્યવહાર હોય છે. કેવળી  

થાય પછી એને ન હોય. સમજાણ ાં કાાંઈ?  સમજાય છે કે નહીં કાાંનતભાઈ?  ઓળખો છો ભાઈ 

કાાંનતભાઈને ? આપણે ત્યાાં પલેનમાાં હતાને ? પલેનમાાં નોકરી છે . જોડીયા. જોડીયા ને? જોડીયા. 
આપણે પલેનમાાં નોકરી છે.  પાંદરસોનો પગાર. છોડ ી દીધી નોકર ી. નોકર ી છોડી દીધી . નોકર ી 

કરવી નથી. દોઢસોનો પગાર હતો દોઢ વષગ પહેલા હોં. હવે તો છોડી દીધી . નોકર ી  નથી કરવી.  

આ જ કર વ ાં છે.  પલેન માાં હત ા મ ાંબઈ. જોડીય ાના છે. ...ગૃહસ્થ છે. આ તો ઓલા મોઢ ા  આગળ ....  
છેને? ... સ્થાનકવા સીના અગ્રેસર છેને એ ટલે આ માાં ન ઓળખે બહ . પરર ચય ઓછો ને ? પણ 

હવે આ વતા થયા છે  હવે. પોરબાંદર આવ્યા હતા કે નહીં? પોરબાં દર. રાજ કો ટ આ વ્યા હતા એ  

સાચી વાત . રાજકોટ આવ્યા  હતા. પછી ન્યાાં  આવ્યા હતા કે નહીં?  બીજે તયાાંય નહીં.  અમદાવા દ  
આવ્યા હતા અ હીં બે વખતે .   

નવષ્ણ ... જ ઓ! નસદ્ધાાંતમાાં આ સત્ય છે. આવો નનશ્ચ ય સનહતનો વ્યવહાર જેને હોય , 
એણે બેયન ાં જ્ઞાન કરવ ાં એ પ્રમાણજ્ઞાન છે . ઠીક! એય! નનશ્ચય અખાંડ ર્ દ્ધ પરમાત્મા પોતે એન ાં  

અાંતર દર્ગન–શ્રદ્ધ ા એ નન શ્ચય  (અને) વ્યવહ ાર આ —બે થઈને પ્રમાણ જ્ઞાન છે . એ પ્રમાણમાાં 

વ્યવહારન ો નન ષેધ થતો જ નથી માટે પ્રમાણ પૂજય નથી , નનશ્ચય પૂજય છે.  કારણ કે વ્યવહાર એ  
કોઈ ચીજ નથી. રાગારદ સ મરકત કોઈ ચીજ નથી એ તો ફતત સહચર દેખીને આરોપથી કહ્ ાં છે . 
એ તો દોષ છે, અગ ણ છે, હેય છે, આહાહા! એ વી વાત છે.  

હવે, એ તો વ્યવ હાર સમર કતની વ્યાખ્યા  કરી. હ વે વ્ યવહારજ્ઞાન .  વ્યવ હાર જ્ઞા ન હજી 

હોં. નનશ્ચયજ્ઞાન ત ો આત્ માન ાં સ્વસાંવેદન આત્માથી સ્વ  નામ પોતા થી , સાં ના મ પ્રત્ યક્ષ, રાગ  ને 

મનના અવલાંબન નવના ચૈતન્યન ાં જ્ઞાન થાય અાંતરન ાં , એને નનશ્ચયજ્ઞાન–વાસ્તનવ ક થયેલ ાં 
વીતરા ગી જ્ઞાન કહે વામ ાાં આવે છે. ચીમનભ ાઈ! આ હાહ ા ! અને આ જે છે વ્યવહાર જ્ઞાન એટલે 

રાગવાળ ાં . આ વો હોય છે નવ કલ્પ. ઓલા માાં કહ્ ાં છેને ભા ઈ ? બાર અાંગ  પણ નવકલ્પ છે . કહ્ ાં છેને  

કળર્ ટી કા માાં ? બા ર અાંગ પ ણ નવકલ્પ છે . અને એમાાં કહ્ ાં છે અન ભૂનત  કરવાન ાં.  ભલે બાર અાંગ 
છે એ નવકલ્પ છે. આહાહા! પણ એમાાં કહ્ ાં છે કે ભગવ ાન આત્માન ો અન ભ વ કર વ ો એ જ ધમગ 
છે. આહા હા! સમ જાણ ાં કાાંઈ?   

એમ કહે કે વ્યવ હારમાાં પ ણ કહ્ ાં છે આ, એ મ કહે છે.  બાર અાં ગન ાં જ્ઞાન ન વકલ્ પ છે 

એમાાં પણ કહ્ ાં છે આ કે આત્મા અખાંડ આનાંદ ર્ દ્ધ છે એનો અન ભ વ કર. એન ાં ના મ સમરકત, 
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જ્ઞાન ને મોક્ષમાગગ છે. આહાહા! બાર અાંગ મ ાાં પણ ભગવાને આમ કહ્ ાં છે. આહાહા ! ભા રે ઝીણ ાં. 
અરે! ભજાંદગી જાય છે અને કરવાન ાં રહી જાય બા કી. થઈ રહ્ ાં.  ર્ ાં કય ં એણે?  સમજાણ ાં કાાંઈ? 

કહે છે, ભગવ ાન આત્મા પોતાના સ્વ સાંવેદનન ાં સમ્યક્ જ્ઞાન જે અનાંત  કાળમાાં પ્રગ ટ્ ાં  નથી, એવ ાં 

જે અાંતર આત્મજ્ઞાન જેને કહીએ, આત્મજ્ઞાન કહો, આત્ માની રકાંમત થઈને અાંતર સ્વસાંવેદન માાં 
વેદન આનાંદન ાં આવે એ વ ાં જે જ્ઞાન તે નનશ્ચયજ્ઞ ાન છે.  એવા નનશ્ચય જ્ઞાનની ભૂનમ કામાાં આ વ ાં 

વ્યવહાર જ્ઞાન હ ોય છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ ? બહ  ટૂાંકા માાં નનશ્ચય-વ્યવહારની સાં નધ  કરી છે. આહા હા!  

સાં ર્ય, નવમોહ ને ન વભ્રમ રનહ ત ( જ્ઞાન) તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન છે.  સાંર્ય ન હોય . કેમ હર્ે?  

આમ હર્ે? તેમ હ ર્ે? વ્યવહારાં જ્ઞાન માાં હોં અહીં ત ો હજી. નનશ્ચયજ્ઞ ાનમાાં તો સ્વન ાં જ્ઞાન.  

આહા હા! વ્ય વહાર જ્ઞાનમાાં  સાંર્ય ન હોય, ન વમો હ ન હોય . ત્રણની વ્યાખ્યા કરર્ે. ન વ ભ્રમ 
રન હત જ્ઞાન તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન છે . જેમ ઓલામાાં પહેલ ાં કહ્ ાં  હત ાંને? કે આ સમરકત છે . પછી  

નવષ્ણ બ્રહ્માકન થત નવપરીત  પદાથગસમૂ હ પ્રત્યેના અભભનનવેર્નો અભા વ તે સમ્યત ત્વ છે.  એમ  

આહીં કહે છે. સાંર્ય, નવમોહ ને નવભ્રમ રનહત ...  ત્યાાં, ભજનદે વ હર્ે કે નર્વ દેવ હર્ે ... વીતરાગ  
દેવ હર્ે ને ર્ાંકર પ ણ દેવ હર્ે. નર્વ.. નર્વ.. નર્વોઅહાં.. નર્વોઅહાં.. એ જ દ ાં. જૈનમાાં આવે છે 

‘નસવમય લયમરય..’ નમ ોત્થ ણ માાં આવે છે. તને  અથગ ખબર છે? નમોત્થ ણ માાં ન થી આવત ાં ? 

‘નસવમય લયમરય મણાંત મતખ યમવ્વાબાહમ્ ..’ એ નસવનો અથગ એ નર્વ ને ર્ાંકર નહીં. નસવનો 
અથગ કલ્યાણ સ્વ રૂપ. ‘નસવમ્ અયલમ્’ એમ ર્બ્દ છે. નસવમયલ.. અયલ.. મ.. મ.. ‘નસવમ્ 

અયલમ્ અરયમ્’ એ મ ર્બ્ દ છે. નસવાં (એટલે) નનરપ દ્ર વસ્વરૂપ ભગવ ાન આત્મા. હે પરમાત્મા! 

‘નસવમય લયમરય મણાંત... એમ. ‘મતખ યમવ્વાબા હ મપ રણાનવનિ નસનદ્ધગઈ  ન ામધેયાં ઠાણાં 
સાંપિાણાં નમો ભજણાણાં  ભજઅભયાણાં.’ એ તો કય ં હર્ે ને મોઢે ? અથગ-બથગ ન આ વ ડતા હોય,  એ 
તો ગરડયો હાાંતયો હોય. ગોખણીય ાં. 

અાંતર આ ર્ ાં કહે છે ભાવ? એ ભાવના ભાન નવના વ્યવહારન ા પણ ઠેકાણા ન મળે ,  

નનશ્ચય તો એક બાજ  રહ્ો. આહાહા! સમજાણ ાં કાાંઈ? એ નસવાં અયલાં અરયાં ... હે ભગવાન!  

આપ  તો નર્વ એટલે કલ્યા ણપદને પામ્યા . અય લાં (એ ટલે) અ ચળ પદને. અરયાં ( એટલે) રોગ-
બોગ આપને નથી સાંસારન ો. નસવમયલાંરયમ્.. અણાંત (એટલે) અવ્યા બાધ નસ્થનત ને પામ્યા છે 

પ્રભ  નસદ્ધ ભગવાન.  ઠાણાં સાંપિાણાં નમો ભજણાણાં...  એવો અહીંયા... ભજન ભગવાન કહે તે 

સાચ ાં હ ર્ે કે કોઈ આ  ર્ાંકર-બાંકર કહે? એ ર્ાંકારૂપ  સાં ર્ય છે. તે સાચ ા વ્યવ હાર જ્ઞાનને આ વી  
ર્ાંકા હોય નહ ીં. આહાહા! જ ઓને ! કેવો ગ ોટો ચ ાલે છે અત્ય ારે.  

વ્યવહાર સમર કતમાાં આમ  કહ્ ાં. નવષ્ણ  અને ભગવાને કહેલા  પદ ાથગ બેયમાાં ફે ર છે . 
ભાઈ! હવે એને વ્યવહારમ ાાં સમરકતમાાં આવ ાં ન હોય , કહે છે. બેયમાાં ફેર છે , બેય એક છે 

નહીં—એવ ાં તો વ્યવહાર સમરકત માાં હોય . પણ કોન?ે કે નનશ્ચય હોય એને. એકલ ા નનશ્ચય-
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વ્યવહારન ા ભાન નવનાના ...  આહા હા! વ ીતરાગમા ગગ  તે કોઈ માગગ છે! મૂળ ભૂલ. હજી ચા લે છે 
અત્યારે, ર્ ાં કરે? એના દોષ ની વાત ન થ ી, પણ આ વ સ્ત નસ્થનત આ વી હ ોઈ ર્કે ? જયાાં પરમાત્ મા 

ત્ર ણ લોકના નાથ એ ણે જે આત્માન ાં સમરકત ને આત્માન ાં જ્ઞાન કહ્ ાં , એ ઉ પરાાંત એની–

ભગવાનની શ્રદ્ધા ને ભગ વ ાનન ાં જ્ઞાન–એમણે કહ્ ાં એ જ્ઞાનને માન વ ાં એ તો વ્યવ હાર થયો. એ  
વ્યવહાર માાં ર્ાંકર કહે છે એ સાચ ાં છે, આ પ ણ (સાચ ાં છે). કાંઈક કાંઈક હર્ે . અવધૂત ર્ાંકર 

જાંગલમાાં ર હેતા, લ્યો. આમ વ્યાખ્યાન હત ાં આન ાં. આહાહા!  

ઓલ ાં આવ્યો હત ો ર્ાંકર થ ઈ ને હમણાાં ર્ાંકરનો બાવો. અમદા વાદ આવ્યો હતો? ઓલો  

નહીં? અહીં ન હોતો ઓલો  બાવો? બ્રહ્મચારી થઈને નહોતો આવ્યો? નસહ ોરનો.  કાઢ્યો હતો 

અહીંથી. એ નહીં, આ આપણો બ્રહ્મચારી રદગાં બર થઈને આવ્યો હતો પછી ભાગ્યો . ડ ાંગરા પર 
રહ્ો હતો. પછી કઢાવ્યો, ભાગી ગયો . બ્રહ્મ ચારી થયો  હતો. પહેલો શ્વેતામ્ બર સાધ  થયો, પછી 

રદગાંબરન ો બ્રહ્મચ ારી થયો . પછી નોકરી છ ોડી દીધી , પરણયો હતો. નો કરી હતી ભાઈ  

જ ગરાજજીમ ાાં. મહાવીર માકેટ , મ ાંબઈ. એમાાં આ નોકર હતો, નહીં? આપણે ત્યાાં મલ્હારગઢ  
લઈને આવ્યો હતોને ? કાાંઈ  બધા રૂપાના ર્ ાં ?  વાસણો . પાછો અમદાવા દમાાં આવ્ યો , જોય ાં તો 

ર્ાંકર. એલા આ? બસ, હવે તો ર્ાંકરને ભજીએ છીએ. એ અમદાવાદ આવ્યો હતો બે વષગ 

પહેલા આ પાંચકલ્યાણ ક વ ખતે . આબેહૂબ મોટો બા વ ો ર્ાંકરનો. ઘડીકમ ાાં સાધ  શ્વેતામ્બરનો, 
ઘડીકમ ાાં રદગાંબરનો બ્રહ્મચ ા રી, ઘડીકમાાં જ ગરાજજીન ો નોકર . મ લ્હા ર રહેતા હતાને  જયારે આ?  

ભગવાનદ ાસના ગ ર, આ તારણસ્વામ ી ગ જરી ગયાને  જયાાં . સમાનધમ રણ . દસ હજાર માણસ 

હત ાં. એ કાાંઈક ઠામ લઈને આવ્યા હતા. નોકર  હતે. ભણયો ઘણ ાં , પણ ઠેકાણા નવન ાનો માણસ . 
માળ ો ર્રીર-બરીર ઓલ ાં.  આવ્યો આમ બર ાબર . આમ વ્યાખ્યાન પ રાં થય ાં અમદાવા દ.  લ્યો, ર્ ાં 

આ? બસ, હવે તો ર્ાંકરને ભજીએ છીએ.  આહાહા! ગજબ છે. જૈનનો બ્રહ્મચારી હતો અહીં. 
તોફાન ભારે કરત ા હર્ે . પોલીસથ ી કઢાવ્યો હત ો અહીં.  

અરેરે! વસ્ત ન ી ખબર નહીં .  આવા લૂાંટ ારા અને જગત ભરમાય એમ ાાં. સસ્તો પણ , માગગ 

હોય એ પ્રમ ાણે જોઈએને ? સસ્તો, કીધ ાં ને? ઓલો વ ાનણયાની જેમ. ર્ા ક આમ લીધ ાં સસ્ત  ાં  
વાનણયે. ટ ાંવાવાળ ાં . મણ–બેમણ ર્ાક લાવ્યા  હોય . આ લાવે છેને ગામડામાાં થી ? અમારે ત્યાાં 

પાલેજમાાં ઓલા હોય  છે કછીય ા.. કછીયા? કાનછયા.  મેરાજ કાનછયો અ માર ો ઘરાક હત ો. તે 

અહીંથી દોઢ-દોઢ, બે મણ ઉપાડીને લઈ જાય ર્ાક ન્યાાં. કાનછયો ઘરાક હતો. મેર ાજ.. મેરાજ.. 
પછી ર્ાક વેચે. વેચાઈ ગય ાં હોય સવા ર થી. દસ ર્ેર રહ્ ાં હોય . હવે પછી ન્યાાં  રાત્રે તયાાં રાખવ ાં? 

આવો વાનણયો હતો એ ક. જ ઓ ! આ બે પૈસાન ાં ર્ેર . આ ચાર પૈસાન ાં ર્ેર વેચ્ય ાં  હત ાં. આ 

પહેલાની આ વાત છે હોં. અત્યારે તો આઠ આના ર્ેર . ચાર પૈસે ર્ેર વેચ્ય ાં છે , પણ તમને બે 
પૈસે ર્ેર. આ દસ ર્ેર હર્ે લ્યો. ટ ાં વો છે જરી ટ ાં વો છે. ઓલો વાનણયો કાંજૂસ . એ કહે, ઠીક 
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ચાલીસ પૈસાન ાં  વીસ પૈસામાાં આવ્ય ાં . અત્યાર ે મોંઘ ાં છે ને? પાાંચ રૂનપયા દસ ર્ેરના . અધમણ 
અઢી રૂનપય ામાાં. ... લેવા જાય તો ટ ાં વો આખો સળાંગ ટ ાં વ ો. કટકોય ન ીકળ્યો નહીં ર્ ા કનો.   

એમ લોભી સોંઘ ાં લેવા જાય તો મોંઘ ાં પડે . ધમગન ે સોંઘો લેવા જાય પણ ધમગ નીકળે નહીં  
ત્યાાં. જાવ, તમે આ દયા કર ો, વ્રત પાળો, ભભતત કરો, પૂજા કરો , બસ ધમગ થઈ જર્ે.  પણ ર્ ાં કરી 

ર્કાય? મર ી જઈર્.  એ તો બધા ટ ાં વા છે. સડેલો ભાગ છે. એ તો નવકલ્પ ને રાગ છે. એમાાં ધમગ 

નથી. સોંઘ ાં મળે એટલે વા નણયા લઈ લે. ધીરભાઈ! તમારે નાગનેર્માાં આવતો હોયન ે  
ગામડ ામાાં થી વે ચવા-બે ચવા.  બરાબર તપાસે  છ ોટાભા ઈ જે વો હોય તો. .... ભીંડાની નર્ાંગ . ... 

આહા હા! ભજન વીત રાગ... હજી તો વ્યવહ ાર જ્ઞાનની વ ા ત ચાલે છે  હોં. નનશ્ચય–સાચ ાં જ્ઞાન હોય  

ત્યાાં વ્યવહારજ્ઞાન આ વ ાં હોય . ભજન દેવ હર્ે ક ે નર્વ હર્ે? સાંર્ય ન હોય એને, એવો સાંર્ય ન 
હોય.  

ર્ ાતયરદકનથત વ સ્ત મ ાાં નનશ્ચય (અ થાગત્ બ દ્ધારદએ ... એ બૌદ્ધ.. બૌદ્ધ.. આ બૌદ્ધ  છે ને 
મોટો ધમગ ? જ ઓને ! અત્યારે. .... દેર્ આખો બૌદ્ધ છે ને? ચીન.. ચીન.. ચીના આ બૌદ્ધ છે. એ 

બધો બૌદ્ધ છે. બૌદ્ધમાાં આ વે. બ દ્ધાર દએ કહેલા પદાથગ ...  એમાાં ય ભતત બહ  હોય  પયાગયની. બહ  

ય ભત ત નાખે. હવે બહ  ... થઈ ગયો છેને . સ ખરાજ  પાંરડત હતો... આહાહા... એમાાં તો ભારે. એ 
વળી સ ાાંખ્યમત. .. આ બ દ્ધ ારદ.... બહ  સૂક્ષ્મ વાત છે.  આમ છે ને તેમ છે , કો’ ક કહેત ાં હત ાં. 

ધૂળમાાંય નથી. બ  દ્ધાર દ ...  બ દ્ધ ને બીજા ઓ અનેક પ્ર કાર... ક હેલ ા પદાથગનો નનણગય)  તે નવ મોહ 

છે...  એ નવમોહ એને હોય નહીં. વ્યવહ ાર સમર કતીને ન હોય આ વો નવ મોહ. આહાહા! સ મજાણ ાં 
કાાંઈ? આ ય ભત તથી બહ  નનશ્ચય કય ં છે, કોઈક કહે ત ાં  હત ાં. બહ  સૂક્ષ્મ જ્ઞાન છે  કહે છે. 

બૌદ્ધાર દકમાાં ઓલો થયોને ધમગ .. કૌસાંબી. ધમગ ... કૌસાં બી થઈ ગયો છે. સાાંભળ્ય ાં  હત ાં. કોઈક 

કહેત ાં હત ાં.  અહીં તો ઘણા આવે ને કહેના રા. યાદ ન ર હે . બહ  સૂક્ષ્મ વાત કરી છે. ધૂળેય વાત 
નથી કર ી, કીધ ાં . એક પયાગયને જ આત્મા આખો મ ાને, વસ્ત  તો આખ ી રહી જ નહ ીં. ક્ષનણક, પણ  

છે તો ક્ષનણક. એ નવમોહ. એ ધમીને એના વ્યવહાર જ્ઞા નમાાં આવ ાં હોય  નહીં. અજ્ઞાનપણ ાં —વસ્ત  

ર્ ાં છે તે સાંબાંધે અજાણપણ ાં. કેમ હર્ે આમાાં? કાાંઈ સમજાત ાં નથી. આ હર્ે કે આ હર્ે? એવ ાં 
અજ્ઞાન. એવ ાં અજ્ઞાન સમર કતીને વ્યવહ ારજ્ઞાનમાાં પણ  હોય નહીં એમ કહે છે. છે ને ? તે જ 
નવભ્રમ છે, લ્યો. એ વ્યવ હાર સમરકત ને વ્ય વહા રજ્ઞાનની  વ્યાખ્યા કરી. હવે ,  ચારરત્ર ની.   

પાપરિયાથ ી નનવૃનિરૂપ પરરણ મન તે ચારરત્ર  છે.  કોને? જેને સમ્યક્ નનશ્ચય છે, 

સમ્યગ્જ્ઞાન નનશ્ચય છે , એને વ્યવહાર સમર કત ( રૂપ) નવકલ્પ છે, એને વ્યવહાર જ્ઞાન છે સાચ ાં 

વ્યવહારાં, એને ચારરત્ર  વ્ યવહાર હોય. કેવ ાં ?  પ ાપરિયા થી નનવૃિરૂ પ પરરણામ તે ચારરત્ર . 
વ્યવહાર ચાર રત્ર.  એવા નનશ્ચય સમ્યગ્દૃનિને, નનશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાનીને વ્યવહાર દર્ગનમાાં અન ે 

વ્યવહાર જ્ઞાન માાં , આટલ ાં.  હવે એને નનશ્ચય ચારરત્ર  તો અાંદર છે , સ્વરૂપની રમણત ારૂપ ચારરત્ર  
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છે... ઓલ ાં સાતમામાાં હોય  એ અત્યારે નથી લેવ ાં. પછી એને પહેલ ાં કહેર્ે આ માાં . સાતમાન ાં 
ચારરત્ર  એ નનશ્ચય ચારરત્ર  થઈ ગય ાં રાગ નવનાન ાં અને છઠ્ઠે છે એ ત્રણ કષાયનો અભાવ છે , 

મ નન–નગ્ન મ નન હોય છે એને ત્રણ કષાયનો અભાવ હોય છે , પણ વ્યવહારે એને પાંચમહ ાવ્રતના  

પરરણામ પાપરિયાથી ન નવૃનિરૂપ પરરણામ  છે, એ વ્યવહાર મહાવ્રત ના પરર ણામને 
વ્યવહાર ચારરત્ર  કહેવા માાં આવે છે . જેને નનશ્ચય દર્ગન-જ્ઞાન ન ે ચારરત્ર  હોય ,  એને આવો વ્ય વહા ર 

દર્ગન જ્ઞાન ને  આવ ાં  વ્યવ હ ારચારરત્ર ના પરરણા મ હોય  છે એમ કહે છે. સમજાણ ાં  કાાંઈ?  કેટલ ાં 
યાદ રાખવ ાં આમાાં ?  કહે છે.  

પાપરિયાથ ી નનવૃનિરૂપ પરરણા મ ... મહાવ્રતના પરરણામ છે  એ અર્ ભથી નનવૃનિ ના છે, 

મ નનને–સાચા સાંતને . સાચા દર્ગન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  સન હત હોય એને એવા વ્ય વહા રચારરત્ર માાં 
પાપના પરરણામથી નનવૃનિ  એવ ાં વ્યવહાર ચારરત્ર  હોય છે . છે, એમ. છે.. છે .. નસદ્ધ કરવ ાં છે ને ? 

આ મ ભેદ ોપચા ર-રત્નત્ર યપ રરણનત છે.  લ્યો. જ ઓ! માથે કહ્ ાં  હત ાંને?  પહેલા આ કહે ર્ ાં 

ભેદોપચાર રત્નત્ર ય. આ મ ભેદોપચાર એ ટલે વ્ય વહા ર રત્નત્ર યની પરરણનતનો નવકલ્પ આરદ છે. 
હવે તે માાં, ભજનપ્રણીત હેય-ઉપ ાદેય તત્ત્વોન ાં જ્ઞાન તે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન છે.  એનો જ્ઞાનનો ખ લાસો 

કયો. એને વ્યવહાર  જ્ઞાન એવ ાં હોય છે કે ભજન ભગવ ાને કહેલા હેય-ઉપાદેય તત્ત્ વો... એ પ ણય-

પરરણામારદ હેય છે, સ્વભા વ  તે આદરણીય છે, ઉપાદેય છે—એવ ાં જ્ઞાન તે હજી સમ્યગ્જ્ઞાન ,   
સમજાણ ાં કાાંઈ? એ વ્યવહારજ્ઞાન. આહાહા! સ મજાણ ાં કાાં ઈ?  આ નનશ્ચ ય નહીં  હજી.  

પાાંચમી (ગા થા) માાં નથી આ વ્ય ાં? અાંતઃતત્ત્વ ને બનહ:તત્ત્વની શ્રદ્ધા એ  વ્યવહાર સમ રકત 
છે. બનહ:તત્ત્ વ અને અાંતઃત ત્ત્વ પરમામા. બાહ્તત્ત્વ સાત એની શ્રદ્ધા એ વ્ય વહાર સમરકત છે. 

આમાાં છેને આ છેને . આ પાાંચમી માાં છે. આપ્ત,  આ ગમ  ને તત્ત્વો... अत्तागमतच्चाि.ं. જ ઓ! છ ે 

એમાાં. જ ઓ! ન્યાાં એ છે. આ વ્યવહાર સમરકતના સ્વરૂપન ાં કથન છે . પાાંચમી ગાથ ા. આ પ્ત 
એ ટલે ર્ાંકા રન હત. ર્ાંકા એ ટલે સક ળ મો હરા ગદ્વેષારદક (દોષો ). આગમ એટલે આપ્તના  

મ ખ ારનવાં દથી નીકળેલ ી ... દેખો! સ મસ્ત વસ્ત  નવ સ્તા રન ાં સ્થ ાપન કરવા સમ થગ  એવ ી ચત ર 
વ ચનર ચના . એન ાં જ્ઞાન એ વ્યવહારજ્ઞાન છે એમ કહે છે.  સમજાણ ાં કાાંઈ?  

અને તત્ત્વ ો બનહ:તત્ત્ વ ને અાંત ઃતત્ત્વરૂ પ પરમ ાત્મતત્ત્વ બે ભેદ વાળા છે , લ્યો. એને 

વ્યવહાર સ મરકત કહીએ. સાત તત્ત્વ પયાગય અને અાંતઃતત્ત્વ દ્રવ્ય —બેની શ્રદ્ધા થ ઈ એ વ્યવહાર  
સમરકત છે. બે આવ્યાને એમાાં ? આહા! છે કે નહીં? બનહ:તત્ત્વ... પહેલા કીધા હતા બનહઃતત્ત્વ 

સાત. કહ્ા છેને ઓલા ૩ ૮ ગાથ ામાાં? હ ા, એ. સાંવ ર, નનજગરા, મોક્ષ, આસ્ર વ એ બધા હેય, 

બનહઃતત્ત્ વ છે અને એક અાંતઃ તત્ત્વ ઉપાદેય છે. પ ણ બયેન ાં જ્ઞાન ને બેયની જે શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર  
શ્રદ્ધા છે. એકલ ી અાંતર પ રમાત્માન ી  અાંતરની શ્રદ્ધા તે સમરકત છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ?  
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ભજનપ્રનણત  હેય-ઉપાદેય તત્ત્ વન ાં જ્ઞાન તે સમ્યગ્ જ્ઞાન છે . તે જ વ્યવહાર સમ્યગ્ જ્ઞાન,  
એમ. હવે, આ  સમ્યત ત્વપરરણ ામન ાં બાહ્ સ હકાર ી કારણ ...  જયાાં નનશ્ચય સમરકત જેને થાય છે 

એને વ્યવહાર કારણ (રૂપ ) નનનમિ કેવ ાં હોય ? કે નનશ્ચય સમરકતના જે પરરણા મ ... જ ઓ! અહીં  

સમરકત પરરણામ–પયાગય કહી. ઓ લા ગ ણ.. ગ ણ કરે છે ને ? સમરકત ગ ણ છે  ને. ગ ણની 
પયાગય ની વ્યાખ્યા છે . એ તો ગ ણ કીધા. ગ ણ તો નત્રકાળ છે , નત્ર કાળ છે. પરરણમે છે એ તો 

પયાગય છે. ગ ણ પરરણમે છે તયાાં? એ તો ધ્ર વ છે. આ તો સમ્યત ત્વ પરરણામ. .. ભગવાન  

આત્માના નનશ્ચય સ મરકત પરરણામમાાં બાહ્ સ હ કા રીકારણ... બાહ્ સ હકારી એ ટલે સાથે હોય  
એન ાં નનનમિ. વીત રાગ-સવગ જ્ઞના મ ખક મળમાાં થી નીક ળેલ ાં ... આહાહા! દેખો!  અહીં તો  

ભગવાનના કહેલા નસવાય કોઈકે કહે લા ર્ાસ્ત્રો એ બાહ્ સહકારી નનનમિ ન થાય , એમ કહે છે 

લ્યો. આ રચ્યા છે ને ? શ્વેતામ્બરોએ આ જે ર્ાસ્ત્રો રચ્યા એ ભગવાનના ન થી, એ તો પોતાના  
કભલ્પત રચ્યા છે પછી. ઝીણ ી વાત છે ભાઈ !  

એ કહે છે, બાહ્ સહકારી કારણ વ ીતરાગ-સવગ જ્ઞના મ ખક મ ળમ ાાંથી નીકળેલ ાં  સમસ્ત 
વ સ્ત ન ા  પ્રનતપાદન માાં સ મ થગ ...  એક તો આ કહ્ ાં કે વીતર ાગ પરમે શ્વરના  મ ખથી ની ક ળેલી વાણી.  

એ નસવાય બી જા અજ્ઞાની ઓએ કહેલ ાં ભગવાનના ના મન ાં ર્ાસ્ત્ર હોય એ પણ નનશ્ચયસમરકત માાં 
બાહ્ સહકારીકારણ ન થાય . એમ થય ાંને ? એય! ર્ ાં કીધ ાં?   

શ્રોતા : પ્રસાંગ માાં જે હોય એ હોય. 

પૂજય ગ રૂદેવશ્રી : વાત એવી છે ભાઈ! વીત રાગ-સ વગજ્ઞના મ ખક મળમાાં થી ... ૐ ધ્વનન 

પરમાત્માન ી છૂટી , એમાાં જે  સમસ્ત વસ્ત ન ાં પ્રનતપાદન . ..  જોય ાં ! વાણીમાાં બધ ાં પ્રનતપાદન આખ ાં 

આવે છે. ઓ લામ ાાં એ મ આ વે છે. ‘જે સવગજ્ઞ... કહ ી ર્તયા ન હીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો .’ એ તો  
એક અપેનક્ષત વાત છે અને આ બીજી અપેક્ષાએ છે.  આ તો પાાંચમામાાં આવે છે ને ? ભગવાને 

પૂરાં કહ્ ાં છે. પાાંચમી ગાથામાાં સમયસારમાાં આ વે છે. ભગવાને પ રાં–બધ ાં કહ્ ાં છે. એ પાાંચમી 
ગાથ ામાાં આ વે છે.  પાાંચમ ાં ને?   

જ ઓ! આ કેવો છે નનજવૈભવ? આ લ ોકમાાં પ્રગ ટ સ મ સ્ત વસ્ત ઓનો ... આ લ ોકમા ાં 

પ્ર ગટ સ મસ્ત વસ્ત ઓનો પ્રક ા ર્ કરનાર ...  જ ઓ સેઠી! આ લોકમાાં પ્ર ગટ સ મસ્ત  વ સ્ત ઓનો 
પ્રક ા ર્ કરનાર અને ‘સ્યાત્’  પ દની મ દ્રાવાળો જે ર્ બ્દબ્રહ્મ–ભગવાનની વાણી–અ રર હાંતના 

પર માગમ તેન ી ઉપાસન ાથી જેનો જન્મ છે . આ અમારે નનનમિ તો .. છે. સહકારી કારણ  

કીધ ાંને ? ભાઈ! અહીં તો બી જ ાં કહેવ ાં છે . સહકા રી કારણ  તો નસદ્ધ કય ં , પણ અહીં , પ્રગટ સ મસ્ત  
વસ્ત ઓનો પ્રકાર્ કરના ર  છે. બધ ાં આવી ગય ાં , ભગવાની વાણીમાાં બધ ાં પૂરાં  આવી જાય. 

અહીં કહે છે , વીત રાગ-સવગ જ્ઞના મ ખક મ ળમ ાાંથી (નીક ળેલ ાં) સમ સ્ત વ સ્ત ન ા 
પ્રનતપા દનમ ાાં સમ થગ ... દેખો! ભગવાનની વ ાણી તો બધા પદાથગને જણાવવામાાં , કહે વામાાં સ મથગ 
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છે. એ વ ાં દ્રવ્ય શ્ર તરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન જ છે.  તે સમરકતી જી વને બાહ્ સ હ કારી કા રણ ત રીકે , નનનમિ 
તરીકે હોય છે.  કહો, છે કે નહીં એમાાં એ? આહાહા ! હવે આવી વાત છે. મ ખકમળ માાંથ ી 

નીકળે લી... વળી ૐ ધ્વનન  આખા ર્રીરમાાં થી ની કળે.  પાંચાભસ્તકાય માાં એ મ કહ્ ાં  છે  ને? ..... 

મ ખથી પરરણમન ...  એમ જ બોલેને ભાષા? લોકોને (એમ છે કે) વ ાણી મ ખથ ી નીકળે , (તેથ ી) 
એમ કરીંને  ઓળખ ાવ્ય ાં . કવેી ર્ાસ્ત્રની અપેક્ષાઓ છે ! એ દ્રવ્યશ્ર ત(રૂપ) તત્ત્વજ્ઞાન છે, એ 

સહકારી નનનમિ હોય છે એમ કહે છે. સમરકતી જી વને સમ્યગ્દર્ગન થ વામ ાાં સ્વનો આ શ્રય 

દ્રવ્યનો છે, પણ બાહ્માાં સહકારી કારણ , ભગ વાને કહેલા જે તત્ત્વો એન ાં જે જ્ઞાન થાય , એના 
લક્ષમ ાાં આવે એ નનનમિ તરીકે , બાહ્ સહકા રી કારણ તરીકે કહેવામાાં આવે છે. આહા હા!  

જ ઓને ! એક ર્ૈલી તો જ ઓ. કહે છે , એ થય ાં ખરાં , પણ એનો આશ્રય છોડીને જયારે આશ્રય  

સ્વનો કયો ત્યારે ઓલાને  બાહ્ સ હકા રી તર ીકે કહેવા માાં આ વે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એ તત્ત્વજ્ઞાન  
ભગવાનન ાં કહે લ ાં (એટલે) પ્ર ભ ની વાણીમાાં ની કળેલ ાં એ જ  પોતે બાહ્ સહકારી કાર ણ હોય.  

જે મ મ ક્ષ ઓ છે તેમને પણ ઉપચાર થી પદાથગનનણગયન ા હેત પ ણાને લ ી ધે 
( સમ્યત ત્વપરરણા મના ) અાંતરાં ગ હેત ઓ કહ્ા છે ... લ્યો. સમરકત પરરણા મ પામનારને સામે 

ક્ષાનયક કે ક્ષયોપર્ મારદ સમરકતી  જીવ હોય. તે જીવને–સમરકત પામના રને અાંતરાંગ હેત , એનો 

અભભપ્રાય ત્યાાં પકડે છે કે ર્ ાં છે એટલ ાં નનનમિ હત ાં . અને ઓલ ાં વાણી કરતાાં  એ ના અભભપ્રાયને 
અાંતરાંગ હેત  કહે વામ ાાં છે . છે તો એ બાહ્. સ મજાણ ાં કાાંઈ? આહા હા! જે  મ મ ક્ષ ઓ છે તે મને પણ 

ઉપ ચારથી  પ દાથગનનણગયના હે ત પ ણાને લીધે અાંત રાંગ હતે ઓ કહ્ા છે...  સમરકત પામનારને —

નનશ્ચય સમરકત જયાાં અન ભ વ થાય એને —અાંતરાંગ હેત ઓમાાં, ( બીજા) સમરકતીના ભાવ–
સમરકત ીનો અભભપ્રાય એને અાંતરાંગ હેત  કહેવામાાં આવ્ યા છે. છે તો એ બાહ્ , પણ વાણી કરતાાં 

એ જીવને સ્થાપવ ા માાં  ( કાયગ કારી છે તેથી ) એના પરરણ ામને નનનમિપણે અાંતરાંગ હેત  કહે વામ ાાં 

આવ્યા છે. આ રે! આ માાંય વાાંધા. આ જગતને ....  સમ જાણ ાં? ઓલા કહે છે કે જે સમરકત પા મ ે 

(એને) અાંતરાંગ હેત  દર્ગનમોહનો ક્ષયોપર્ મ , ક્ષાનયક હ ોય. પામે એને. અહીં કહે છે કે (જેનાથી) 
પામે (એવા ) એને કહેનારને આવ ાં હોય એમ કહે છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ ?  

મ મ ક્ષ ઓ છે તેમને એટલે ધમાગત્માને પણ ઉપચ ારથી પદ ાથગનનણગયના હેત પ ણાને લ ીધે  

અાંત રાંગ હેત ઓ કહ્ા છે . એ સમર કતી જી વને ,  ઓલો  (બી જો) સ મરકત ી જીવ  છે  એને અહીંયા 

અાંતરાંગ હેત  કહેવામાાં આ વે  છે. કા રણ કે તેમને દર્ગનમો હનીય કમગના ક્ષયારદક છે , લ્યો. કોને? 
કહેનાર  ઉપદેર્ કને. એને સ મરકત મ ાાં દર્ગનમ ોહનો ક્ષય  છે , કાાં ઉપર્મ છે,  ક્ષયોપ ર્મ છે. તેથ ી 

તેન ા આત્માને–આ ત્રણે ના પરર ણામને સમર કત પામના રના  અાંતરાંગ હેત  અને વાણીને બનહરાં ગ 

હેત  (કહ્ા). આહા હા!  ધીમે  ધીમે સમજે તો એને એવી વાત છે ... કોઈ રદ’ એને કાને ન પડી 
હોય કે ર્ ાં કહે છે આ? લ્યો , એ તો વ્યવહારની વાત કરી. ઓ લો બાહ્ નનનમ િ તે વ્યવહાર  



252                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૨ 

થયોને ભાઈ! અાંદરમાાં વ્યવહારદર્ગન, વ્યવહ ા રજ્ઞાન ને વ્યવહાર ચારર ત્ર કહ્ ાં અન ે
નનશ્ચયસમરકતમાાં આ એ ક  નનનમિ બાહ્ હ ોય છે. આ વો વ્યવ હાર નનનમિ હોય એ નસદ્ધ કય ં . 
હવે નનશ્ચયની વાત કર ર્ે.          

(પ્રમાણ વ ચન ગ રદેવ ) 
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અષાઢ સુદ ૫, રવવવાર, તા. ૨૭-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૫ પ્રવચન ન.ં ૫૨ 

 

આ આકૃતિ ,  રંગ વ ગેરે શરીરની જડની તવભૂતિ  છે. શરીરની નમણાઈ, સ ંદરિા એ બધી 

એની તવભૂતિ  છે. જગિ એ તવભૂતિમાં મોહી ગયો  છે. બાહ્યની  પૈસા આદદ ની તવભૂતિ કે 

લક્ષ્મીની કે શ ં કહે વાય  ઘર ના ઘરવખરા ને આ બધ ં?  ફતનિચર. એ તવભૂતિ એ  િો જડતવભૂતિ 

છે. એ અજ્ઞાન માં આ કર્િણ કરનાર છે.  આત્માની તવભૂત િ છે એ િો જ્ઞાન માં આ કર્િ ણ કરનાર છે 

એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? આહા હા! એ શ રીર ના  આમ બધા અવય વો ને આકૃતિ ઓન ે 
દેખીને જગિ લલચાય છે. મોહની મદદરા .. મોહ રૂપી  (મદદરા) પીધો છે એથી આ બહારની 

તવભૂતિમાં આવી શ્રદ્ધ ા કરે છે એ કે આ છે.. આ છે, એમ. ધમીજીવને શ્રદ્ધા અંિર  જ્ઞાયકસ્વરૂપ 

ભગવાન મ હાત વભૂતિથી ભ રેલો ... આહા! આવે છેને કયાંક ? તવભૂતિ  ભૂતિ .... શેમાં આવે છે?  
સજ્ઝાયમ ાં? સ્િવનમાં કયાંક આવે છે. ‘તવભૂતિ ભૂતિ સમ ભસ્મ...’ આ વે છે, કયાંક આવે છે. 

શબ્દ જરી યાદ રહી ગય ો કયાંક. માતમિક શબ્ દ છે ને ? બહારની તવભૂતિ એ િો ભસ્મ-રાખ  જેવી 

તવભૂતિ છે. કહો, કાંતિભાઈ! િમારે લાકડા-બા કડાન ા શણગાર કરેને ?  આમ ગોઠવે આમ  
ખ રશીઓ, એ સ્મ શાનની ત વભૂતિઓ છે બધી.  

ભગવાન આત્મા, આહા હા!  જગિની આખી તવભૂતિથી જ દી ચીજ એ તવભૂતિ છે એની. 
એ િો કહે છે, ટંક ોત્કીણિ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભ ાવ છે ... જ ઓ! હવે એ ભાર્ા. એવો જેવો 

અણઘડઘટ વસ્િ  અનાદદ. ... વસ્િ  છે ક ે નહીં? જેમ આ બાહ્યન ં વણિવય ં , એમ આ કાંઈ ચીજ છે 

કે નહીં? અ હો! એવ ો ભ ગવાન આત્મા ટંક ોત્કીણિ એટલે એ વોને એવ ો અનાદ દથી જ્ઞાયક–
જાણક સ્વભા વ... મ ખ્યિા વણિવવી છે ને ? જેમાં અિીતરિય આનંદ, અિીતરિય જ્ઞાન આદદ 

તવભૂતિથી ભગવાન આત્ મા પોિ ે શોભભિ છે એવો જેનો સ્વભાવ  છે એવ ં તનજ પરમિત્ત્વ ... 
ભગવાનન ં પરમાત્મ ાન ં નહીં અહીં. તનજ પરમિ ત્ત્વ... કહો, સમજણ ં કાંઈ?  ભગવાન આત્મા...  

અભેદ રત્નત્ર ય પદરણતિવાળા જીવને શ ં હોય છે એ વાિ છે. એની ભેદરત્નત્રયની વાિ  

કરી પહેલી વયવહ ારની. શૈલી એવી છે કે પહેલો વયવહાર વણિવયો, પણ એનો તનર્ેધ કરનાર 
હોય િો એ વયવહાર ને વયવહાર કહેવામાં આ વે છે. કહે છે , ભગવાન આત્માન ં  સમ્યગ્દશિન 

એટલે તન જ પરમિત્ત્વન ી ...  તનજ પરમિત્ત્વ–પરમભાવ–પરમસ્વભાવ એવ ો જે ભગવાન આત્મા 

એની શ્ર દ્ધા વડે ... એની શ્રદ્ધા વડે એ સમ્યગ્દશિન . એ તનશ્ચય રત્નત્ર યમાં આ અવયવ એ તનશ્ચય 
સમ્યગ્દશિન.  સમ જાણ ં કાંઈ? 

પરમિત્ત્વ તનજ પર મિત્ત્વની શ્ર દ્ધા ... એમાં ભગવાન ને દેવ-ગ રુ-શ ાસ્ત્ર એ િો પરિત્ત્વ  
થઈ ગયા. એની શ્રદ્ધા એ િો તવકલ્પ વાળી વયવહ ાર શ્રદ્ધા  છે. આવ ં હોય એને ઓલ ં હોય , પણ 
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એ મૂળ સ્વભાવ નથ ી.  િેથી કહે છે, ભગવ ાન જ્ઞાય કવ સ્િ  છે ... એ બહારની પયાિ યની તવભૂતિ 
દેખાય છે િે પયાિય પણ િવયની અવસ્થા છે ને ?  એમ અહીં શ્ર દ્ધામાં વસ્િ  જે છે ત ત્રકાળી અભસ્િ  

એ એને પ્રિીિમાં આવે છે એમ કહે છે. સમજાણ ં કાંઈ ? પોિાની સમ્યગ્દશિન પયાિય એમાં એ 

તનજપરમિત્ત્વ જ્ઞાયકભ ાવ શ્રદ્ધામ ાં આવે છે , એને અહીં તનશ્ચય સમ્યગ્દશિન એટલે કે સાચ  ં 
દશિન એને કહીએ. આહાહ ા!  કહો, સમ જાણ ં કાંઈ? આવે છે ને મોક્ષમ ાગિ પ્ર કાશ માં ? આ લોક ો 

કહે છેને કે अरिहंतो महादवेो जावज्जीव ं ससुाहणो गरुुणो... तत्त ् गरहय.ं.. નથી આવિ ં? ए 
सम्मत्त.ं.. જાવ. એ સમદકિ નહીં એમ કહે છે આહીં.  એ િો વયવહારથી, જેને તનશ્ચય હોય  િો. 
જ્યાં તનશ્ચય નથી એને  વયવહાર હોિ ો જ નથી. એ િો વય વહારાભાસ છે.  

અહીં કહે છે, ભગવ ાન આત્ મા જેમ ાં અિીતરિય આનંદ ની મહાશોભા ભ રી છે, તવ ભૂતિ 
ભરી છે. અનંિ અિીતરિય જ્ઞાનન ં સત્ત્વ એ છે. અહો! જે મહા શ્રદ્ધા, પયાિયની નહ ીં પણ શ્રદ્ધા  

એવો જે ગ ણ એના સ્વભા વથી ભરેલો ભગવ ાન પૂણિ છે , એમ ચાદરત્ર  એટલે વીિરા ગિ ાના 

ભાવથી ભરેલો પૂણિ છે. એની  જે શ્રદ્ધા વડે... અહીં િો કહેવ ં છે કે એ વ ડે અભૂિપૂવિ ત સદ્ધપયાિય 
થ ાય છે. ઓલા વયવહારમાં  એ નહોિ ં લીધ ં ભાઈ ! વયવહારમાં તસદ્ધ થાય એમ  નહીં , (પણ) 

અભસ્િ છે એમ જણા વય ં કે  અભસ્િ છે. તનશ્ચય જ્યાં સમ્યગ્દશિન-જ્ઞાન-ચાદર ત્ર હોય ત્યાં 

વયવહાર દશિન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર  આરોતપ િ એક ચ ીજ તવકલ્પ માં સાથે હોય છે, બસ એ ટલ ં.  એનાથી 
મ ભક િ થાય એમ ન  લીધ ં ત્યાં. સમજાણ ં કાંઈ?  

શ્રોિા : તસતદ્ધના પરંપરા હે િ ... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : બ સ થઈ  રહ્ય ં. એનો અથિ કે એ તસતદ્ધનો હેિ  ન  થયો સીધો. એ િો 

આરોતપિ વાિ થઈ. એમણે કાઢ્ ં , વળી ‘પરંપરાએ’ કી ધ ં છ ે ને ? એમ કહે છે. છેને પ્રવચનસાર .  
એનો અથિ એ કે અભૂિપૂવિ તસતદ્ધ પ્રાપ્ત એ વ ડે  થાય, એમ નથી કહ્ય ં ત્યાં. પરંપરાએ એ ટલે એ  

છે એનો અભાવ કરીને  થશે, એમ. એ બધા વાંધા આવે છે ને . ‘પરંપરા’ ઘણે ઠેકાણે આવે છે. 

િીથંકર પ્ર કૃતિ પરંપરા એ મોક્ષન ં કારણ છે, એવ ં આવે  લ્યો. પ્રકૃતિ જડ , જડ અજીવ. એ બધી  
કથની વય વહા રનયની એવી હોય છે કે જાણ વાલ ાયક છે. હવે કહે છે, જ્ઞાન... એમાં (વયવ હાર )  

જ્ઞાનમ ાં બીજ ં હિ ં . સંશય, તવમોહ, તવભ્ર મરતહિ  જ્ઞાન એ વયવહાર સમ્ યગ્જ્ઞાન. ઓ લ  ં 

(વયવહાર) શ્રદ્ધામ ાં એ હિ ં કે  પંચ પરમેષ્ઠી પ્રત્યેની તનશ્ચ ળ ભભકિ ય કિ  સમદકિ . એ  છે તવ કલ્પ–
રાગ. 

િ દ્જ્જ્ઞાનમ ાત્ર (–િે તનજ પરમ િત્ત્ વના જ્ઞાન માત્રસ્વરૂપ) એ વા અંિ મ િખ પરમબોધ વ ડે ... 
આહા હા! ભગ વાન આત્મા  પૂણાિનંદનો નાથ, અિીતરિય આનંદનો ભરેલો ભગવાન , જેની 

તવભૂતિ આગળ તસદ્ધની પયાિય પણ અનંિમા  ભાગમાં ગણિરીમાં આવે છે.  સમજાણ ં કાંઈ? 

એવા િ દ્જ્જ્ઞાન માત્ર  એટલે િે તનજપરમ િત્ત્વના જ્ઞાન માત્રસ્વરૂપ ... દેખો! શાસ્ત્રન ં કે ભગવાનન ં એ  
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જ્ઞાન નહીં. તનજ પરમિત્ત્વ રૂપે અતવચળપણે ... તનજ પરમિત્ત્વના જ્ઞાનમાત્ર સ્વ રૂપ ... જ્ઞાયકભાવ  
પૂણાિનંદસ્વરૂપ એન ં જ્ઞાન , એમ કહે છે. એન ં નામ આત્મજ્ઞાન. ‘પોિે ભગવાન આનંદ ને 

જ્ઞાયકસ્વરૂપ ’ એવ ો ભાવ એન ં જ્ઞાન. . એન ં જ્ઞાન. નવ િત્ત્વન ં ક ે દેવ-ગ રુન ં  એની વાિ અહીં છ ે 

નહીં. આહા હા! આન ં નામ સમ્યગ્જ્ઞાન. િે વડે અભૂિ તસદ્ધને પામે છે . અભૂિપૂવિ તસદ્ધપય ાિય 
થ ાય છે  એમ કહેવ ં છે. આ વડે થાય છે. 

શ્રોિા : વયવહ ાર વડે થાય છે એમ નથી. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ..થાય છે એમ નથી કાંઈ . પણ ‘પરંપરાએ’ કાઢ્ ંને  ભાઈએ?  

શ્રોિા : પ રંપરાએ નથી થ ાિ ં , એમ જ થાય છે. દૂર જાય છે . 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : પ ણ એમાં લખેલ ં છેને? ‘પરંપરાએ’ કહ્ય ં એ બરાબર છે. પરંપરા  
એટલે એના થી થ ાિ ં નથી,  પણ એનો અભાવ કરીને  થાય છે. સાક્ષાિ્ કા રણ  િો આ છે. 
આહા હા!  

િ દ્જ્જ્ઞાનમ ાત્ર  (-િે તનજ પરમ િત્ત્વન ા જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપ ) ... જ્ઞાન એન ં િદ્જ્જ્ઞાન મ ાત્ર,  એમ. 

િેન  ં જ જ્ઞાનમાત્ર , એમ. આ ત્માન ં જ જ્ઞાન. આહાહા! આ જ ઓને ! બહાર માં ભ ણી  ભણીને હેરાન 

થાય છેને બધા. મેટરીક, એલ.એલ.બી.  ને એમ.એ. ને એ બધા અજ્ઞાન છે કહે છે. અહીં િો કહ ે 
છે કે શાસ્ત્રન ં ભણિર પણ વયવહાર છે , એને તન શ્ચય હોય િોય. આહા! અને બંધન ં કારણ છે. 

આના વડે.... તસદ્ધપદ પયાિય પ્રાપ્ત થાય છે એ મ છે. આહા હા! સ મજાણ ં? કેમ ત હંમિભાઈ નથ ી  

આવયા? બપો રે, ઠીક. િ દ્જ્જ્ઞાન માત્ર ... િદ્જ્જ્ઞાન એટલે? પાછ ં િદ્જ્જ્ઞાન માત્ર , એમ. એ  આત્માન ં જ  
જ્ઞાનમ ાત્ર એમ, બીજ ં કાંઈ નહીં. સમજાણ ં કાંઈ? એકલો ભગવાન આત્ મા જ્ઞાય કસ્વભા વી પ્રભ  

એન ં જ્ઞાનમાત્ર, એન ં જ્ઞાનમાત્ર એટલે બીજ ં નહીં એમ. વયવહારું જ્ઞાન-ફ ા ન નહીં, એમ. 
આહા હા! સ મજાણ ં કાંઈ?  

એ વા અંિમ િખ પરમબોધ વ ડે ... ભગવાન આત્મા વ સ્િ  છે એ અિીતરિય આનંદ ને 

જ્ઞાનના સ્વભા વથી ભરેલી  મહાત વભૂતિ પ્રભ ની છે . એ વા અંિ મ િખ  પરમબોધ ...  એવાનો  
અંિમ િખ થઈને પરમ બોધ થવો, બતહ મ િખન ં નહીં, પણ આ અંિમ િખન ં પ રમબોધ. ભારે ટીકા  

પ ણ િે! અંિવસ્િ  છે કે નહીં આત્ મા? આ બધ ં છે  એને માને , શરીર છે, આ  છે , આ છે.  

આહા હા! ખાવા-પીવાના સાધનો બધા કયાિ હોય, ૨૫-૫૦ જાિની..  આ નથી કરિા? શ ં 
કહેવાય? તવષ્ણ માં ચડ ાવે છેને ? અન્નકો ટ. અન્નનો કોટ–અન્નન ો ઢગલો.  આહા! જ દી-જ દી  

જાિની બરફી, મોસં બી, ઢીંકણ ં , ફીકણ ં કેટલીય ચીજો હોય. એમાં એ લલચાઈ જાય  માળો વાહ!  

પણ આ અંદરમાં અનંિ-અનંિ આનંદાદદનો સ્વભા વ પાટ અંદર પડ્યો છે. ઓલો, શ ં કીધ ં?  
અન્નકૂ ટ. અન્ન કૂટન ા દશિન  કરવા આ વો . વળી  એમ કહે છે લ્ય ો. કહે કે નહ ીં? એલા! આ િો  
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અન્નકૂ ટ િે આનંદકોટ ભયો છે ભગવાન અંદર. એના દશિન કરવા જા, રયાં કાંઈક છે. બહારમ ાં 
ધૂળેય કાંઈ છે નહીં. આહા હ ા! કહો, જયંતિ ભાઈ! અન્ન ભરે છેને બધા ?  

કહે છે, ઓહો! અંિ મ િખ પર મબોધ વડે ... પરમબોધ એન ં નામ. ઓલી િત્ત્વની શ્ર દ્ધા, 
‘પરમ િત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે ’ (એમ) હિ ં. પરમિત્ત્વ વસ્િ  એની શ્રદ્ધામાં ‘પરમ’ ન નાખ્ય ં . અહીં, 

અંિ મ િખ પરમબોધ વ ડે ... આહા હા! જે જ્ઞાનની દ શા અંિરના સ્વભ ાવને સ્પશ ી ને પ્રગટી છે , 

સમજાય છે કાંઈ? એ વડે પૂવે કદી નહીં થયેલ ો એવો અભૂિપૂવિ તસદ્ધપય ાિય ... ‘પયાિય કે વો’  
એમ છેને અહીં? અહીં, ‘પયાિય કેવી’ એમ નહીં, પણ ‘પયાિય કેવો.’ એવો પયાિય પ્રાપ્ત થાય 

છે. પરમ િત્ત્વની શ્રદ્ધા વ ડે અને પરમ િત્ત્વના િ દ્જ્જ્ઞાનમ ાત્ર વડે અંિમ િખ પરમ  બોધ વડે 
તસદ્ધપદની પયાિય પ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા! કહો , સ મ જાણ ં?   

ત્રીજ ં. અંિમ િખ પરમબોધ વ ડે ... ઓલ ં  જ્ઞાન..  જ્ઞાનની બહારની વાિ ં કરેને ? અહીંયા િો 

અંિમ િખ ભગવાન આત્મા, અભસ્િ સત્તા ભગવાન ચૈિર યજ્યોિ , અિીતરિય આનંદ નો રસબો ળ 
ભગવાન પોિે સ્વરૂપ , એન ં અંિમ િખ થઈને પરમ  બોધ થવો એ જ્ઞાન. એ જ્ઞાન મ ભકિન ં કારણ 

છે. કહ ો, સમ જાણ ં કાંઈ? આ બધ ા બહારન ા જાણપણ ા  ને એકલ ા ભાન  ત વનાના, અંિરના ભાન 

તવનાના બહ ારના જાણપણા ના અભભમાન. અમે આમ જાણીએ છીએ  ને અમને આમ ખબર છે 
ને અમે આ ખબર છે અને  આ ચોપડા માં આ લખ્ય ં છે , આ પ ૂછય ં છે— એ બધાય થોથા છે. 
આહા હા!  

બહારન ં જ્ઞાન િો બંધન ં કારણ છે એમ કહે છે. આ ત નશ્ચય સતહિ હોય િોય બં ધન ં 

કારણ છે. એને , તનશ્ચય નથી એને િો કાંઈ ગણિરીમાં (નથી). શ ં કહ્ય  ં એ વળી? અંિર પરમ 

બોધના ભાન તવના એકલ ં શાસ્ત્રના ભ ણિર આદદ ન ં જ્ઞાન િો બંધન ં કારણ  છે  જ, પણ 
તનશ્ચયના ભાન સતહિ વાળ ં  શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય એ પણ બંધન ં જ કારણ છે. તસદ્ધની પયાિયન ં 

કારણ.. આ િો આમ લ ી ધ ંને  ભાઈ! તસદ્ધપય ાિયન ં આ કારણ છે , િો આ બં ધન ં કારણ છે. 
તસદ્ધપય ાિયન ં કારણ નથી. આહા હા! કહો , સમ જાય છે કાંઈ?  

હવે ત્રીજી ચાદરત્ર ની વયાખ્ યા.  અને િે–રૂ પ ે... ઓલામાં ‘િદ્જ્જ્ઞાનમાત્ર ’ હિ ં, પહેલામા ં 

એક એવો ‘તનજ  પરમિત્ત્ વની શ્રદ્ધા વડે ’, ઓલા માં ‘અંિમ િખ પરમબોધ વડે િદ્જ્જ્ઞાન માત્ર ’  
(એમ) હિ ં, હવે િેરૂ પે  ( અથાિિ્ તનજ પરમ િત્ત્વરૂપે) અત વચળપણે ... મહા ભગવાન આનંદનો 

ધામ પ્રભ  એમાં ન ચ ળે એ વી તસ્ થરિા થવી  એ ચાદરત્ર  છે. પંચમહાવ્રિના પદરણા મ એ ચાદરત્ર  

નહીં, એ અચ ાદરત્ર છે. જેને આવ ં તનશ્ચયચાદરત્ર હોય એને  વયવહાર ચાદરત્ર નો આ રોપ કહે વામ ાં 
આવે છે, પણ એ બંધન  ં કારણ છે. આહા હા! પરાશ્ર યભાવ, પરાશ્રયશ્રદ્ધા, પરાશ્રયજ્ઞાન ને 

પરાશ્રયન ં વિિન —બધ ં બંધન ં  કારણ છે. એને અહીંયા વયવહાર રત્નત્ર ય િરીકે  જણાવય ં છે. િે 
રૂ પ ે એટલે તનજ  પરમિત્ત્વ ભગવાન આત્ મા....  
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સમ્યગ્દશિન માં આત્ માની  જ વાની છે , તમથ્ય ાત્વમાં  આત્માન ં બાળપણ ં છે  અને 
ચાદરત્ર દશામાં પદરપાક વૃદ્ધ  થઈ ગય ં , પાકી ગય ં. મોક્ષને માટે  િૈય ારી થઈ ગઈ પાકની. જેમ 

ઓલો વૃદ્ધ થયો એ મરવા ની િૈય ારીએ  છે. તમથ્યાત્વ ભાવમાં એ બાળપણે મૂરખ પણે જીવન  છે, 

સમ્યગ્દશિન માં આત્માની જ વાનીન ં જીવન છે અને ચ ાદ રત્રમાં િો  પાક થઈ ગયો–વૃદ્ધ થઈ ગયો, 
પ તિ  થઈ ગઈ , આખી જેટલી શભક િઓ છે એની પ્ર ગટિાન ી પ તિ  થઈ ગઈ. આહા હા! હવે 

મોક્ષન ી િૈય ારી છે. આ વૃદ્ધ ને મરણની િૈય ારી છે. મોક્ષિત્ત્વ .. આ હાહ ા! િેથી ચાદરત્ર ને મોક્ષન ં 

મ ખ્ય કારણ કહ્ય ં ને, પંચાભસ્િકાય મ ાં પાછળ. ચાદરત્ર  મ ોક્ષન ં કા રણ ... સાચી વાિ છે.  ...બરાબર.. 
ઓહો! સ્વ રૂપમાં તસ્થરિાની  જમવટ જ્યાં જામી આનંદ માં , આહા હા! એની દશા વૃદ્ધ થઈ ગઈ 

હવે. વૃદ્ધ થઈ ગઈ–પ તિ  થઈ ગઈ–પાકી ઉં મર થઈ ગઈ કેવ ળજ્ઞાન લેવા માટે . આહા હા! આ  
જ વાની શરીરન ી એ સ્મશ ાન ની રાખ ં છે. આહાહા! 

સંધ્યાના રંગ પાછળ અં ધ કાર છે. સંધ્યાનો રંગ દેખા ય એવો દેખાય આમ ઓ હોહ ો! 

જ્યાં ઘડી થાય ત્યાં અંધારાધૂમ. એમ આ તવભૂતિ જગિની છે , આહા હા! લ લચાવીને આમ,  
જાણે આ જ વસ્િ  જગિમાં છે . મોહમાં મોહ મરણ તનપ જાવે છે. મોહથી મરણ થાય  જીવને  એમ 

કહે છે. આ જ્યાં સ્વરૂપની દૃતિ ને જ્ઞાન થય ં , એ ઉપરાંિ અતવ ચળપણે તસ્ થિ ...  અતવચળપણે–

ચળે નહીં એવ ી સ્વ રૂપમાં તસ્ થર.. તસ્થર.. તસ્થર...  થ વારૂપ સ હજચાદ રત્ર વડે ...  લ્યો. ‘સહજ’ શબ્ દ  
વાપયો છે, પણ છે પયાિય . વપરાય છેને , પયાિયમાં વપરાય છે. સ્વભાત વ ક ચાદરત્ર . . સ્વભાતવક 
ચાદરત્ર  એમ ક હેવ ં છે. મહા વ્રિન ો તવકલ્પ એ તવભાત વક છે. સમજાણ ં કાંઈ?  

ભાઈ! આવ ં ઝીણ ં  બહ ... આ માગિ. અરે! ચોર ાશીન ા અવિાર, તવત વધ પ્રક ારના દ ુઃખો, 

તવતવધ પ્રકારના શરીરના આકારો, ગધેડાના .. આ હાહ ા! સડેલા કૂિર ા જ ઓને! ઈયળ ં  પડે આમ 

પાંચસે-પાંચસે. કયાંય  બેસવા દે નહીં. એને બેસવાન ં મનેય થાય પણ  બેસવા દે નહીં. કીડા પડે.  
એ ભવોની દશા જ એ િો ખબર પડે  (કે) એમાં કે ટલ ં  સ ખ હિ ં . અહીં િો કહે છે , ભગવાન 

આત્મા માં તસ્થરિ ા એ  આનંદ છે એમ કહે છે. એ અત વચળપણે તસ્થિ થ વારૂપ સહજ ચાદરત્ર  

વ ડે... ત્રણેય થઈ ગય ં. તનજ  પરમિત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે, અં િમ િખ  પરમબોધ વડે અને અતવચળપણે 
તસ્થિ થ વારૂપ  ચ ાદરત્ર વડે.—ત્રણેય આવી ગયા.  આ મ ોક્ષનો મા ગિ આ.  

અભૂિપૂવિ તસ દ્ધપય ાિય થાય છે.  પૂવે કદી નહીં થયેલો. આહા હા! તસદ્ધ થયે લો હોય  એ 
પણ પહેલો....  થઈ  રહ્ય ં. આહા હા! પૂવે નહોિો થ યેલો તસદ્ધપય ાિય... પૂણાિનંદની અવસ્થ ા, પૂણિ  

જ્ઞાનની અવ સ્થ ા, પૂણિ શાંતિની , સ્વચ્છિ ાની, વીિર ાગિાની, પ્રભ િાની—એવી જે અવસ્થા. આ 

ત્રણ વડે નહીં થયેલી િે થાય છે એમ કહે છે. કહ ો , સમજાણ ં આમાં?  આ ...  તનશ્ચયની વાિ ં 
એકકોર ર હી ગઈ. રહી ગય ો એક લો થ ોથાન ો વયવ હાર. કાંતિભાઈ ! એ મ ાલ હિો એ રહી ગયો. 

કોથળા.. કોથળાન ી ગણિરી  કરી.  કોથળાની દકંમિ વધ ી ગઈ હમણાં  િો. વાિ સાચી છે.  પહેલા 
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ત્રણ આનાનો હિો, હવે રૂતપયો થયો, બબ્ બે રૂતપય ાનો કહે છે ઓ લો કોથ ળો.  ખાલી થેલી 
ખાલી.. બા રદાન ન વો. પહે લા ત્રણ આનાન ો હિો , હ વે કાંઈ રૂતપયો થયો, બે રૂત પયાને નહીં? 

ત્ર ણ રૂતપયા, લ્યો ઠીક! ત્રણના ત્ર ણ. એ થાય . સોળ  ગણ ં થય ં ને. ત્રણ આનાનો કોથળો હિો 

સારો નવ ો. અમાર ા દ કાન માં ઘણા ભેગા થાય. સો સો ખાલી કોથળા ભેગા થ ાય , પછી એક 
સાથે કોઈ લેવા આવે મોટો  વેપારી.... કોથળા ખાલી સ ો-સો, બસ્સો-બસ્સો ઓલ ં ખાલી... ત્રણ 

આના આપિા લ્ય ો. ત્રણના િેર.  ઓલા સો ળગણા ત્રણ રૂતપયા થઈ ગયા.  

આની ( આત્માની) કાંઈ દકંમ િ નથી? અહીં િો એનો ભ ાવ જે છે એ છે અનાદદન ો અને 

એની શ્રદ્ધા ને જ્ઞાનનો ભાવ પણ  જે છે એ છે. કહો,  સમજાણ ં કાંઈ? આ િો એકવ ાર પૂછય ં 

નહોિ ં ? સોનાનો ભાવ શ ં છે? બધા તવચા ર કર વા મ ાંડ્યા.  કોઈક કહે દોઢસો, કોઈ ક કહે બસ્સો. 
પણ અમારે શ ં કામ છે? એ પૂછિા હશ ં ? સોનાનો ભાવ શ ં છે એ પૂછિા હશ ં  અહીં? સોનાનો  

ભાવ એને કહ ીએ કે જે એ કરૂપ િદ્દન રંગ, ગંધ , રસ સ્પશિ ભાવ રહે એ સ ોનાન ો ભાવ હોય. 

આ િો િમ ારો કલ્પે લ ો ભાવ . પચ્ચીસ રૂતપયાનો િો લો હિો પહેલો, ન હીં? ૨૪ રૂત પયાનો. ૧૨ન ં 
ગદદયાણ ં,  ૨૪નો િોલો હ િો  પહેલા સાઠ વર્િ પહેલ ા . કેટલા થયા હ વે? બસ્સો,  સવા બ સ્સ ો. 

ગણવા છે એ ભાવ કહેવા ય? ભાવ િો એકરૂપ તત્ર કાળ (હોય) એને ભાવ કહેવાય.  સોનાનો 

ભાવ? સવા બસ્સ ો એ ભાવ કહેવાય? એ નટ ભાઈ! એનો ભાવ િો એકરૂપ  રંગ, ગંધ, રૂપ, 
સ્પશિ. એમ આત્માનો ભાવ  જ્ઞાન, દશિન, આનંદાદદ  ગ ણ એકરૂપ સદૃશ તત્ર કાળ ર હે એ એનો 

ભાવ છે. આહાહા! એવા ભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને રમણિા એનાથી તસદ્ધ પદની પયાિય પ્રગટ થાય 
છે, લ્યો. 

જે પર મભજનયોગ ીશ્વર ... જોય ં ! પરમ ભજનયોગીશ્વર િ ો  છે. સમ્યગ્દશિન-જ્ઞાન આદ દ છે, 

ત્રણ કર્ાયનો અભા વ પ ણ છે . પણ છઠ્ઠા ગ ણસ્ થાન ની વયાખ્યા પહેલી કરે છે. પરમભજન ... 
પહેલા પાપદિયાથી તનવૃતત્ત રૂપ  વયવહારનયના ચાદરત્ર માં હોય છે એટલે કે તનશ્ચય 

સમ્યગ્દશિન જ્ઞાન અને ત્ર ણ કર્ાયનો અભાવ છે જ , પણ છઠ્ઠે ગ ણસ્થાને પ હેલાં પાપદિયાથી 

તન વૃતત્તરૂ પ વયવહારનયન ા ચ ાદરત્રમ ાં હોય છે ... સમજાણ ં કાંઈ? પહે લાં પાપદિયાથી તન વૃતત્તરૂ પ ... 
છઠ્ઠા ગ ણ સ્થાનન ી વાિ છે. ‘સાસ્રવ ી’ કહ્યો છે એને? સાસ્રવી િ ો એને શ ભભાવની મ ખ્યિાથી 

એને આસ્રવ કહ્યો છે, નહીંિર િો સંવર ઘણો છે. આસ્રવ ટળ્યો નથ ી, જેટલો એ કા કાર થવો  

જોઈએ (એટલ ો થયો નથી), એને સાિમે ભૂતમકાએ સંવ ર છે એમ (છિાં) અહીંયા સાસ્રવી કહ્ય ો. 
એકલ ો આસ્રવ છે?  

શાસ્ત્રમાં એમ કહ્ય ં, ભાઈ! છઠ્ઠા ગ ણસ્ થાનમ ાં એમ કે સાસ્રવી છે,  લ્યો. સાસ્ર વી છે એ? 
કઈ અપેક્ષાએ કહ્ય ં ?  જેટલો આસ્રવ તવ કલ્પ છે એ ટલો ટળ્યો નથી એની અપેક્ષાએ એને આસ્રવ 

કહ્યો. અહીંયા સંવ ર િો છે  ઘણો. સમ્યગ્દશિન-જ્ઞાન-ચાદ રત્રન ી પયાિય છે , છઠ્ઠે સંવર િો છે, પણ 
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એ ઉપરાંિ રાગ છે એને આસ્રવ ગણી, રાગનો અભ ાવ થ ાય ત્યારે સંવ ર છે એ મ કહે છે ત્યાં.  
સમજાણ ં કાંઈ? બહ  વાિ ..  એકેએક વાિ ઝીણી લાગે  માણસને . આવો શ ભભાવ ... િે વસ્િ ન ં 
સ્વ રૂપ જ આવ ં છે. વસ્િ ન ી તસ્થતિ જ આવી છે. વસ્િ  કો ને કહે?  

શ્રોિા : આ ન  સમજે િો શ ં  વાંધો? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : ન સમજે િો કાંઈ નહીં ર ખડે  ચાર ગતિ માં. જયંતિભાઈ!  

અનાદદકાળથી નથી સમજ્ય ો િો એમ ને એમ રહે. ન સમજે િો થઈ રહ્ય ં. ગતિ જે ચાર છે એમાં 

રખડે. આહાહા! તનગોદ માં થી નીકળ્ય ો અને પા છો માળો તનગોદમાં જાય રહેવાન ં સ્થાન . 

આહા હા! આ થાય તસદ્ધ. તનશ્ચય મોક્ષમાગિ હોય એ તસદ્ધ થાય , આ ન સમજે ન ે ન ઓળખે એ 
થાય તનગોદ. ઓ હોહો! મૂળ માિૃસ્થાન િો એ છે. આ હાહા!  

પ રમભજ઼િનયોગીશ્વર... પ હેલાં ... પણ પરમભજનયોગીશ્વર ને ? તમથ્યાિતિને પાધરો.... એને 
પહેલાં... પહેલાંનો અથિ એ કે છઠ્ઠા ગ ણસ્ થાનની ભૂતમ કામાં. નહીંિર િો સાિ મ ં આવે  છે પહેલ ં  

િો ધ્યાનમાં. મ ખ્યિા ઓલી ગણી પા છો ત્યાં લઈ જ વો છે ને છ ઠ્ઠામાં િેથી અ હીં .... ઓહોહો !  

પર મભજનયોગ ીશ્વર ...  પરમ વીિરા ગિાના યોગ માં જોડાયેલો એ વો યોગ ીશ્વર છે, પણ એને 
સાિમે ભૂતમકા જે ગ ણસ્થા ન જોઈએ ચાદરત્ર ન  ં એ નથી , એથી એને છઠ્ઠે ગ ણસ્થાનમાં પહેલા ં 

પાપદિયાથી તનવૃતત્ત રૂપ  વયવહારચાદરત્ર  એના ચાદરત્ર માં હોય છે , એને વયવહ ારચાદરત્ર  કહ્ય ં છે. 

સમજાણ ં કાંઈ? આ િો કહે છે કે પહેલા વયવ હાર ચાદરત્ર  હોય ને પછી એનાથી  તનશ્ચય થાય. 
હોય છે એને છઠ્ઠે ગ ણસ્ થાન માં પંચમહાવ્રિન ા પદરણામ . સાિમ ાની અપેક્ષાએ ‘ પહેલાં’ એન ે 
કહ્ય ં એમ.  

પર મભજન યોગ ીશ્વ ર પહેલાં પાપદિયાથ ી તનવૃતત્તના વયવ હારનયના ચાદ રત્રમાં હ ોય છે . 

૨૮ મૂળગ ણ મ તનના છઠ્ઠ ા  ગ ણસ્ થાનમ ાં... તનશ્ચય સમ્યગ્દશિન-જ્ઞાન અને ત્ર ણ કર્ાયની  

અભાવની પદરણતિવાળો છે એથી એને ભજન પરમયોગી શ્વર  (કહ્ય ો). એને, અહીં છઠે્ઠ 
ગ ણસ્થાનમાં સાવદ્યયો ગ  એટલે પાપની તનવૃતત્તના પ દરણામ હોય છ ે િેન ે ખરેખર 

વયવહારનય ગોચર મ તનપ ણ ં હોય છે  એમ કહે છે. એ વયવહારમ તન કહેવાય , રાગ ની અપેક્ષાએ. 

એટલો રાગ છે ને ?  અહીં વીિરા ગિા.. વ ીિરાગિા એ ચાદરત્ર , વ ીિરાગિા એ  મ તન (પણ ં) છે 
એમ તસદ્ધ કરવ ં છે. વીિરાગમાગિ  છે. વીિરાગપણ ં છે એ ચાદરત્ર  ને એ મ તનપણ ં છે.  આ 

વીિરા ગિા ત્રણ (કર્ાય)ન ી  થઈ છિાં, આટલો રાગ છે એ અપેક્ષાએ એને વયવહા રમ તનપ ણ ં 

કહેવામાં આવે છે. ત્રણનો ત્યાગ છે. ત્રણ કર્ાયનો  ત્યાગ છે , પણ આ રાગ  છે ને ? એ 
સંજ્વલનન ો રાગ છે એની  મ ખ્યિાને લઈને આસ્રવ કહ્યો છે. એણે વયવ હાર નય ન ં  ચાદરત્ર  ને 

િપસ્યા... વયવહારનયના ચાદરત્ર વાળાને વયવહાર મ તનપ ણ ં કહેવામાં આવે છે. સમ્યગ્દશિન-જ્ઞાન  

રતહિની અ હીં વ ાિ નથી . સતહિ છે, પણ રાગનો  ભાગ પડ્યો છે ... એને આવે છેન ે 
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પ્રવચનસારમાં? વચમ ાં આ વે છે એને ઓ ળંગી  જાય છે .  ભાઈ! પ્રવચનસ ાર. એને મૂ ળ રયાં તસદ્ધ  
એ કરવ ં છે. સ્વ રૂપ ... હેય ચાદરત્ર  એમ કીધ ં છે ને ? વયવહાર ચાદરત્ર  હેય છે , તનશ્ચય િે ઉપાદેય 
છે. ઓલો રા ગ આવયો એ હે ય છે, પછી (એનાથી પાછો ) ફરશે.... એ ઉપાદેય છે  એમ.  

ખરેખર પાપદિયાથી તન વૃતત્ત એવ ં  વયવહ ારચ ાદરત્રવા ળાને ... વયવહાર  મ તન કે વ યવહા ર  

િપસ્યા. વયવહ ાર િપસ્યા  એટલે પ ણ્યબંધન ં કા રણ. પણ સમદકિ ીને–જ્ઞાન ીને હોય  છે એને માટે 

આ વાિ છે. અને િેન ે ખરખેર ... આવય ં. સ હજતનશ્ચય નયાત્ મક ... હવે વસ્િ . પર મસ્વભ ાવસ્વરૂપ 
લ્યો, સ્વભાત વક તનશ્ચયસ્ વ રૂપ , પરમસ્વભા વસ્વરૂપ . લ્યો, પર માત્મ ામાં પ્રિપ ન ...  પરમાત્મા 

પોિાનો આત્મા પ્ર-િપન —ઉગ્રપણે આત્માની....  જેમ સોનાને ગેરૂં લગાડિા સોન ં ઓપે ને શોભે 

છે, એમ ભગવાન આત્મા અિીતરિય આનંદની  દશાથી જે શોભે છે, એ પ્ર-િપનં—તવશેર્ે િપનં  
ઉગ્ર આનંદની દશ ા જાગે  છે િે તનશ્ચય િપ છે. સમજાણ ં?  સહજ તનશ્ચ ય નયસ્વરૂપ   

सहजरिश्चयात्मकपिमस्वभावात्मकपिमात्म.. રયાંય પાછ ં બેયમાં આત્ મા િો કહ્યો. સહજ  

તનશ્ચયસ્વરૂપ,  પર મસ્વભાવ સ્વ રૂપ ... પછી રયાં ખ લાસો  કયો. આત્ માન ં  સ્વરૂપ  ( કહ ીને) ખ લાસો  
કયો છે. છે બેય શબ્દ પાઠમાં . सहजरिश्चयात्मकपिमस्वभावात्मकपिमात्मरि प्रतपि ं तप: 
આહા હા! 

ભગવાન આત્મા સ્ વભાતવ ક તનશ્ચયનયસ્વરૂપ, પરમ સ્વભાવસ્વરૂપ  ઉત્ કૃિ, એવ ો જે 

પ્રભ  એવો પરમાત્મા, એમ. એવ ં સ્વરૂપ  એવો જે પરમાત્મા એ પોિાનો પરમાત્મા. સહજ  

તનશ્ચયસ્વરૂપ પરમ સ્વભા વસ્વરૂપ  એવો પરમાત્ મા પોિાનો ... દેખો! અહીંયા પરમાત્મા,  
ધ્ર વસ્વરૂપને પરમ ાત્મા કહ્યો.  આહા હા ! પર માત્મ ા  ન હ ો ય િો પરમાત્મ ા પયાિયમાં થાશે કયાંથી ? 

સમજાણ ં કાંઈ? વીિર ાગભા વ ન હોય િો વીિરા ગપયાિ ય આવશે કયાંથી? પોિે પરમાત્મ સ્વ રૂપ 

જ છે. તત્ર કાળ ભગ વાન પરમાત્મ ા છે એવ ા પરમાત્મ ામાં પ્રિપ ન  (એટલે) એમ ાં ઠરવ ં, એ માં 
ઉગ્રપણે આનંદની દશ ાથી િ પવ ં  એટલે પ્રગટ કરવ ં , એન ં નામ િપ . લ્યો , આ િપ.  

તનજ સ્વરૂપમ ાં અતવ ચળ ત સ્થ તિરૂ પ સહજ તનશ્ચય ચાદરત્ર .. આવા મ તનપ ણાથી હોય છે  
એમ કહે છે. સાચ ં  ચાદ રત્ર આવા તનશ્ચયિપવાળાને હોય છે. તનજસ્વરૂપમ ાં અતવ ચળ 

ત સ્થતિરૂપ ... આહાહા! શબ્દે શબ્દે .. તન જસ્ વરૂપમાં અતવ ચળ ત સ્થતિ ... ભગવાન આત્મા અિીતરિય 

આનંદના સ સ્વભાવમાં તસ્થતિ ત્યાં થઈ ગઈ છે. સ હજ તનશ્ચયચાદ રત્ર , લ્યો.  આવા પરમાત્માના  
પ્રિપ નથી આ વ ં િપ થાય છે. આવ ં ચ ાદરત્ર એને હોય છે એમ કહે છે. સમ જા ણ ં કાંઈ?  એ 

તનશ્ચયન ં વણિન . પહેલ ં વયવહારન ં કય ં હિ ં , પછી આ તનશ્ચયન ં  કય ં. કહો, પ્રવીણભાઈ! આકરા  
એક-એ ક શબ્દ ો ભારે પડે એવા. શબ્દો ભારે પડે ? વસ્િ  એવી છે. આહાહ ા!  
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એ વી ર ીિે એકત્વસ પ્તતિમ ા ં ( શ્રી પદ્મનંદ ી-આચાયિદેવકૃિ પદ્મનંદદપંચત વંશતિકા નામ ના 
શ ાસ્ત્રને તવર્ ે એકત્વસપ્તત િ નામના અતધક ારમાં ૧૪મા શ્લોક દ્વારા) કહ્ય ં છે કે :— લ્યો, આધાર 
આપે છે પ ોિે.  दर्शि ंरिश्चयः प ुरंस... પ ંતસ એટલે પ  રુર્ને એટલે આત્માને. 

दर्शि ंरिश्चयः प ुरंस बोधस्तद्बोध इष्यत े। 

रिरतित्रवै चारित्ररमरत योगः रर्वाश्रयः।। 

ત્રણનો યોગ એ તશવન ં–મ ભક િન ં કારણ છે.  

શ્લોકા થિ : આત્માન ો તનશ્ચય િે દ શિન છે ...  એ प ुरंस એટલે પ રુર્ , પ રુર્ એટલે આત્મા. 

આત્માનો તનશ્ચય િે દશિન , લ્યો. બીજી બાજ  આ કહે છે. ભગવાન પૂણાિનંદસ્વરૂપ તનતવિકલ્પ  

ચૈિરયની ગાંગ ડી આખી , એની અંિર પ્રિીિ એ તનશ્ચ યદશિન છે , એન ં નામ તનશ્ચ ય સમ્યગ્દશિન 
છે. આ ત્મ ાનો બોધ િે જ્ઞાન છે ... લ્યો. આત્માન ં જ્ઞા ન િે જ્ઞાન છે, એમ. બોધ એટલે આત્મા. 

એકલ ં જ્ઞાનસ્વરૂપન ં જ્ઞાન–એન ં જ્ઞાન િે જ્ઞાન છે. આત્મામાં જ તસ્થતિ િે ચાદરત્ર  છે ... 

સ્વ રૂપાનંદ પ્રભ  આત્મા િેમાં રમણિા એન ં નામ ચાદ રત્ર છે. આહાહા!  હ વે આ બધ ં તન શ્ચય, 
પણ એન ં સાધન હશે કે નહીં ? એમ કહે છે માણસ. પોિે જ મોક્ષન ં સાધન છે આ પયાિય. અને 

સાધન નામનો ગ ણ છે અંદ રમાં , એના થી પદરણમીને આ દશ ા થાય છે. એમ વય વહા રે  પદરણમ ે 

છે માટે આ દશા થાય છે એમ નથી. આહા હા! હજી એ ણે વયવહાર પણ સાંભળ્યા ન હોય ને 
ત્યાં આવા તનશ્ચય ...  શ ં હશે આ ચીજ?   

આ ત્મ ામાં જ .. શબ્દ છે પાછો. છે ને ? रिरतित्रवै એમ છે ને ? रिरतित्रवै... ભગવાન 
આત્મા એ િો જ્ઞાન-આનંદનો દદરયો, એમાં તસ્થતિ  થવી, િેન ી રમણિા જ ચાદરત્ર  છે. એ 

પંચમહાવ્રિના પદરણા મ ચ ાદરત્ર નથી એમ કહે છે. આ વ ો યોગ ( અથાિિ્ આ ત્રણેની એકિા )  

તશ વપદન ં કારણ છે.  એ મોક્ષના પદન ં —તશવપદ એટલે  મોક્ષ એન ં —આ કારણ છે. એક ગાથામાં 

બહ  ટૂક ં. ટૂંકી ભાર્ા. એ કત્વસપ્તતિન ં છે  ને એ? એકત્વસપ્તતિ. ૧૪મ ા શ્લોક દ્વારા. આ વ ો 

યો ગ ... આવો જે અંિર માં ત્રણના પદરણમનનો વેપાર એ મ ભક િન ં કારણ છે. શ્રીમ દ્જ્ માં ગયા 

હિાને, ત્યારે મ ભક િની વાિ આવી ત્યારે પછી રાત્રે એક મારવાડીએ (પૂછય ં), એ બધ ં ઠીક, પણ 
એન ં સાધન શ ં?  એમ કે આ ભભકિ કરવી, આ ફલ ા ણ ં કરવ ં,  એમ. બધી ભભકિ કરવી , તવનય 

કરવો, બહ માન કર વ ં, એની  પૂજા કરવી , એના દ દ વા કર વા.  એન ં  કંઈ સાધન ખરું કે નહીં ? નહીં. 
લોકોને આકરું લાગે .  

એ િો ભભકિથી... ઓલો ભાઈ કહેિો હિોને? મનસ ખભાઈનો દીકરો  ધીરુ 

ચશ્મા વાળો. આમ, મહારાજ  કહે છે કે આમ ... કરવો. લલ્લ જી મ હારાજ િો એમ કહેિા હિા કે 
ભભકિ થી મ ભક િ થાય . એ ભગવાનની ભભકિ, દેવ-ગ રુની પ્રભ ની ભભકિ કરશો,  િમે તવશ્વાસ 

કરશો, ગ રુનો તવ શ્વાસ કર શો િો મ ભક િ થશે. અહીં કહે છે કે ત્રણ  લોકના ના થનો તવશ્વા સ કર  
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િોય બંધ  થશે, રાગ થશે. સાક્ષાિ્ િીથંકર ભબરાજ િા હોય સમવસરણ માં કેવળજ્ઞાનીપણે ,  
સાંભળનારને તવ શ્વાસ છે કે આ ભગવ ાન સવિ જ્ઞ છે . એ વો તવ શ્વાસ પણ રાગ છે , સ રાગભા વ છે, 

એ બંધન ં કારણ છે , મ ભક િન ં કારણ નથી. મા ળે ભારે. ... કહો, જયંતિ ભાઈ! આવ ં (કહેશ ો) િો  

પછી બધ ં લોપ  થઈ જશે , કોઈ કર શે નહીં. આવે વચ્ ચે રાગ, પૂણિ ન હોય ત્યાં  સ ધી.  આવે એ 
જ દી વાિ છે, પણ છે એ બંધન ં કારણ. હેય છે. હેય ને અહીં વયવહ ાર િરી કે સાભબિ કયો છે. 

‘છે’ એ ટલી વ ાિ  છે . 

વ ળી ( શ દ્ધભાવ અતધક ારની છેલ્લી પાંચ ગાથાઓની ટીકા પૂણિ કરિાં ટીકાકાર મ તનર ાજ 
શ્ર ી પ દ્મપ્રભમ લધાદરદે વ શ્લોક કહે છે) ,  લ્યો.  

जयरत सहजबोधस्तादृर्ी दृरििेषा 
चिणमरप रवर्दु्ध ंतरिध ंचवै रित्यम ् । 

अघकुलमलपकंािीकरिम ुशक्तमरूत शः 
सहजपिमतत्त्व ेसरंिता चतेिा च ।।७५।। 

શ્લોકા થિ : સહજ જ્ઞાન સદા જયવંિ છે ... તત્ર કાળ સહજજ્ઞાન જયવંિ છે એમ પદરણતિ  
સ્વીકા રે છે. સમજાણ ં કાંઈ? સહજજ્ઞાન સદ ા જયવંિ છે . પણ ‘જયવંિ છે ’ એ કોણ કહે, માન ે 

છે, જાણે છે? પદરણતિ . તનમિળ પદરણતિ (માને છે કે ) આ સહજ જ્ઞાન–સ્વભાતવકજ્ઞાન, ધ્ર વ જ્ઞાન 

સદા જયવંિ છે. જે જયવંિને આશ્રયે પદરણતિ પ્રગટી , એ પદરણતિ ‘આ વસ્િ  જયવંિ છે ’ એમ 
સ્વીકા રે છે. સમજાણ ં કાંઈ?  િેવી (-સહજ) આ દૃતિ સદ ા જયવંિ છે,  લ્યો. પયાિયમાં દૃતિ પ્રગટી 

છે.... છોકરાઓ શ ં છે? વાિ ં અહીં થાય? કહ્ય ં માનિા  નથી ? ઉઠાવો એને , બહાર  કાઢો. અહીં  

સાંભળવ ા આવયા છે  કે વાિ ં  કરવા આવયા છે?  એનો કોઈ નથી મોટો? અરે! કાંઈક સાંભળવ ં 
જોઈએને. ન સમજાય િો (પણ) કાંઈ ક છે.. કાંઈ ક છે .. એમ સાંભળવ ં જોઈએ. વાિ ં  કર ાય 

અહીંયા? વાિ ં  (મા ટે) િો િમારે ત્યાં ઘણો વખિ છે.  ન સમજાય િો શ ં કરવ ં? કાંઈ ક કહે છે.. 

કાંઈક કહે છે એમ િો ખ્યાલ રાખવો. એને એના આત્માની અંદરની, આત્માન ી વ ાિ છે  આ િો. 
િારા ઘરની અંદરની વ ાિ  છે. ઘરમાં આવ ં િત્ત્વ છે એની િને ખબર નથી , એમ કહે છે. 
આહા હા!  

કહે છે, સ્વભાતવક દૃતિ સદા જયવંિ છે. વિિમાન સમ્યગ્દશિન–દૃતિ ‘તત્ર કા ળદૃતિ 

જયવંિ વિે છે’ એમ કહે છે. સમજાણ ં કાંઈ? આહાહ ા! અરે ! પોિાન ં શા શ્વિ િત્ત્ વ , અનાદદ-

અનંિ િત્ત્વ, એનો સ્વીકા ર  કયો, એ કહે છે કે આ હાહ ા! આ િો જયવંિ તત્ર કા ળ  આમને આ મ 
છે. મેં ભલે શ્રદ્ધા કર ી હમણાં , પણ વસ્િ  િો તત્ર કાળ એમને એમ છે —એ શ્ર દ્ધા પોકારે છે એ મ. 

જાણ્ય ં વિિમાન હ મણાં , પણ  વસ્િ  િો તત્ર કાળ એમને  એ મ થઈને રહી છે એ મ કહે છે . આહાહા!  
સમજાણ ં કાંઈ? 
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િેવ ં જ (-સહજ) તવ શ દ્ધ  ચાદરત્ર  પણ સદ ા જયવંિ છે ,  લ્યો. આહા હા! વિિમ ાન ચાદર ત્રની 
વીિરા ગ પદરણતિ થઈ , આ વસ્િ  ચાદરત્ર ( રૂપ) તત્ર કા ળ એમને એમ વિે છે એમાં, એની પદરણતિ 

આ થઈ છે. તત્ર કાળ ચાદર ત્ર વીિરા ગભાવ અંદર પ ડ્યો છે તત્ર કા ળ. સમ જાણ ં કાંઈ? અહીં િ ો 

‘તવશ દ્ધ ચાદરત્ર ’ (શબ્ દ) વાપયો લ્યો. એય! તત્રકાળ... તત્રકાળને (મા ટે) તવશ દ્ધ વપ રાય, તનમિળ 
પયાિયને (માટે) વપર ાય, શ ભભાવને (મા ટે) તવ શ દ્ધ વપરાય, લ્યો. જ્ય ાં જ્યાં જેમ છે એમ 

સમજવ ં. તત્ર કાળ તવશ દ્ધ ... વીિરાગિ ા ચાદરત્ર  એટલે  તત્રકાળ વીિ રાગિ ા જયવંિ વિે છે . કહે છે 
કોણ? જાણે છે કોણ? પદરણતિ–વિિમાનદ શા. તત્ર કાળ ચાદરત્ર  છે આ. આહાહા! સ મજાણ ં કાંઈ?  

પાપસ મૂહરૂપી મ ળની અથવ ા કાદવન ી પંભકિથી રત હિ ... જેમાં પાપ ને પ ણ્યની પંભકિની 

ધારા જ નથી. આહા હા! એવ ં જેન ં સ્વરૂપ છે. પ ણ્ય  ને પાપના પદરણામની જેમાં ધારા નથી  
વસ્િ મ ાં. એટલી અ હીં પદર ણતિમાં પણ પ ણ્ય-પાપની ધારા નથી એ વી ચાદરત્ર દ શા (સતહિન ી) 

ચેિના જે પ્રગટી છે જાગૃિ. જાગૃિ જ્ઞાનચેિના જે થઈ એમાં પ ણ્ય-પાપની ધારા છ ે જ નહીં. એ 

જ્ઞાનચેિના પ ણ્ય-પાપની ધારા તવનાની, એ ચેિના  (જાણે છે કે) આ તત્ર કાળ, પ ણ્ય-પાપ તવનાની 
ચેિના તત્ર કાળ જયવંિ વિે છે.  

એ વી સહજપ ર મિત્ત્ વમાં સંતસ્ થિ ચેિના ... સહજ પરમિત્ત્વમાં ર હેલી ચેિના પ ણ સ દા 
જય વંિ છે. એ જ્ઞાનચેિના  તત્ર કાળ ચેિનાને ‘જયવંિ  છે’ એ મ કહે છે. આવો  ધમિનો ઉપદેશ.  

ઓલા િો અપવાસ કરે , આમ કરો, િેમ કરો, વર્ી િપ  કરો, અપવાસ કરો, અઠ્ઠમ કરો. દ ુઃખી 

થવા માટે કરિા હશે?  ભાન ન મળે િો શ ં થાય? આહાહા! એ વી સ હજપરમિત્ત્ વમાં સં તસ્ થિ ... 
સંતસ્થિ તત્ર કા ળચેિના–કા રણચેિના... આવે છે ને? પહેલા આવી ગય ં  છે ઉપયોગના  
અતધકાર માં.  

પણ સદા જયવંિ છે . એમ કહીને ધ્ર વસ્વભા વની જાણવાની, શ્રદ્ધ વાની , તસ્થરિાની  

દશા—એ દ શા દ્વાર ા  આ બધ ં આમને આ મ છે એ મ સ્વ ીકાર કરે છે. એને શ દ્ધભાવ... આ 

શ દ્ધભાવનો (શ્લોક) છેને છેલ્લ ો? તત્ર કાળીભાવ િે આ બધો  શ દ્ધભા વ છે. ત ત્રકાળી ચેિના, 
તત્ર કાળી જ્ઞાન, તત્ર કાળી દૃતિ,  તત્ર કાળી ચાદરત્ર — એ બધ ં શ દ્ધભાવ.. શ દ્ધભાવ જયવં િ વિે છે. એ 

જયવંિ વિે છે એ (જેને) જા ણવામ ાં આવય ં એ એમ કહે છે. ‘આ છે ’ એમ જાણ્યા તવ ના ‘આ છે ’  

એમ કયાંથી આવય ં ? સમજાણ ં કાંઈ?  આહાહા! છે લ્લ ી... .. પણ ટીકા કેવી સર સ આવી ! આવી  
શ દ્ધભાવ રૂપી ચેિના આદદ જયવંિ .. જયવંિ વિે છે કે જેને આશ્રયે આ દ શા પ્ર ગટી , એ દશાએ  

આ જાણ્ય ં કે આ બધ ં એમને એમ ધ્ર વ તત્ર કા ળ છે . એમ કરીને  શ દ્ધભા વની પ્રશંસ ા કરીને ધમિન ી  
પદરણતિની પ્રગટિા બિ ાવે છે. શ દ્ધ પદરણતિ થઈ એમ કહે છે. 

(પ્રમાણ વ ચન ગ રુદેવ ) 
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અષાઢ સુદ ૬, સોમવાર, તા. ૨૮-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા ૫૬, શ્લોક-૭૬, પ્રવચિ િ.ં ૫૩ 

 

સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્રની .... પરિણતિ ર્ુદ્ધ હોય છે એને આવો અતહિંસાવ્રિ 

(આરદ) પાિંચ મહાવ્રિનો તવકલ્પ ર્ુભોપયોગરૂપ પ્રયત્ન હોય છે. એને અહીંયા અતહિંસાવ્રિ 

કહેવામાિં આવે છે, વ્યવહાિ અતહિંસાવ્રિ. તનશ્ચયથી િો િાગ છે એ તહિંસા છે. વ્યવહાિે એને 
અતહિંસા કહેવામાિં આવે છે. એ પિંચમહાવ્રિની વાિ છે. 

હવે વ્યવહાિચારિત્ર અતિકાિ કહેવામાિં આવે છે. 

कुलजोणिजीवमग्गिठािाइस ुजाणिऊि जीवाि ं। 

तस्सारंभणियत्तिपणरिामो होइ पढमवद।ं।५६।। 

જીવસ્થાન, માગશણસ્થાન, યોતન, કુલારદ જીવનાિં જાણીને, 

આિિંભથી તનવૃતિરૂપ પરિણામ િે વ્રિ પ્રથમ છે. ૫૬. 

ટીકા : આ, અતહિંસાવ્રિના સ્વરૂપનુિં કથન છે. કુળભેદ... જીવોના કુળભેદ... પહેલા આવી 

ગયા છે ૪૨ ગાથામાિં. યોતનભેદ–ઉત્પતિસ્થાનના ભેદો અને જીવસ્થાનના ભેદ ૧૪ અને 
માગશણાસ્થાનના ભેદ પહેલાિં જ (૪૨મી ગાથાની ટીકામાિં) જ પ્રતિપારદિ કિવામાિં આવ્યા છે... િે 

જીવમાિં નથી એમ આવ્યુિં હિુિં એમાિં. કુળભેદ, યોતનભેદ, જીવસ્થાનભેદ, માગશણાસ્થાનભેદ િે 

પહેલા ૪૨માિં કહ્ુિં હિુિં ક ેજીવમાિં એ નથી. અહીં પયાશયમાિં એ ભેદ છ ેએમ જણાવે છે. એ 
આવ્યા િેને અહીં પુનરુક્તિદોષના ભયથી પ્રતિપારદિ કયાશ નથી. અહીં ખુલાસો પાઠમાિં હોવા 

છિાિં તવસ્િાિ કયો નથી, ત્યાિં તવસ્િાિ થઈ ગયો માટે. कुलजोणिजीवमग्गिठािा.. એ ર્બ્દ 

હિો ત્યાિં ૪૨માિં. ૪૨ ગાથા છે ને? ત્યાિં એ ર્બ્દ છે. कुलजोणिजीवमग्गिठािा.. નયાિં એ ર્બ્દ 

હિો, ત્યાિં તવસ્િાિ કયો છે. અહીં નથી કયો.  

ત્યાિં કહેલા િેમના ભેદોને જાણીને... લ્યો, ‘જાણીને’ એમ કહે છે. જાણવુિં િો જોઈએ 
એને. વસ્િુમાિં નથી, પણ પયાશયમાિં છે એને જાણવુિં જોઈએ એમ કહે છે. વ્યવહાિ જાણેલો 
પ્રયોજનવાન છે એમ કહે છે ને?  

શ્રોિા : બે વાિ કેમ થાય? એકવાિ કહેવુિં કે એ ધ્રુવમાિં નથી, બીજીવાિ કહેવુિં કે આને 
જાણ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : જાણવાની વાિ છે ને? આચિવાની વાિ (તયાિં છે)? છ ે એમ 
જાણવાની વાિ નથી? આશ્રય આનો લીિો, છિાિં પયાશયમાિં આવા ભેદો છે એને જાણવા.  

શ્રોિા : એ જિી ભેદ છે... આમ જાવુિં કે આમ જાવુિં? 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પણ વ્યવહાિે જાણવાનુિં આવે છે કે નહીં? હેયને જાણે ત્યાિે હેય 
થાયને? જાણ્યા તવના ર્ી િીિે થાય? હેય, જ્ઞેય.. આ જ્ઞેય છે પયાશયમાિં એમ જાણ્યા તવના એનુિં 

લક્ષ કેમ છોડે? એમ કહે છે. િેમને જાણીને... આવ્યુિં છનેે બિામાિં આવ્યુિં છે. યોગસાિમાિં આવ્યુિં 

નથી? કે છ દ્રવ્યને પ્રયત્નથી જાણવા. છ દ્રવ્ય િો પિ છે. વ્યવહાિે પોિાની પયાશયમાિં એનુિં જ્ઞાન 
થાય છે એથી એને જાણવા. જાણવામાિં તયાિં વાિંિો છે? વ્યવહાિ જાણેલો... વ્યવહાિ જાણવામાિં 

આવે. જાણવાનો તવષય છે કે નહીં?  

શ્રોિા : િમશ થયા પછીની વાિ છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િમશની અહીં વાિ છે ને? અહીં તયાિં .... છે? પહેલાની અહીં વાિ જ 
નથી. અહીં િો આત્માનુિં આવુિં ભાન છે ત્યાિં આવા પયાશયના ભેદને જાણવા. િમશ થયા પહેલાિંની 

વાિ અહીં છે જ નહીં. એય! જાણવામાિં એને આવે કે નહીં પયાશયમાિં? પયાશય જાણવામાિં ન 

આવે? દ્રવ્ય ને પયાશય બેયનુિં જ્ઞાન કિે. આદિણીય દ્રવ્ય, પયાશય જાણવાલાયક. એય! અટપટુિં છે 
એટલે આ બિા .... છેને ભાન તવનાના?  

જુઓને! અહીં િો કહે છે ક ેિેમના ભેદોને જાણીને... જાણવામાિં ન આવે? માગશણાના 
ભેદો છે પયાશયમાિં. કઈ કઈ અવસ્થામાિં જીવ છે? જીવના ૧૪ ભેદમાિં તયાિં છ ેજીવ? કુળ ર્ુિં છે? 

યોતન ર્ુિં છે? જાણવામાિં ન આવે? જાણવામાિં બિુિં આવે. િેમની િક્ષારૂપ પરિણતિ િે જ અતહિંસા 

છે. એ ર્બ્દ િાખ્યો છે ‘િક્ષા.’ િેમની િક્ષારૂપ પરિણતિ એટલે કે એ બિા જીવોને ન માિવાના 
પરિણામ. એ (ર્ુદ્ધ)પરિણતિથી અનયથા વ્યવહાિ ર્ુભ ઉપયોગ.  

શ્રોિા : એની િક્ષા કિી ર્કાય? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ િક્ષા કીિુિંને? િક્ષાનો અથશ આ. એ છકાય તયાિં હિી? એને નહીં 

માિવાના પરિણામ એને અહીંયા િક્ષા કહેવામાિં આવે છે. પરિણામ(ની વાિ છે). એને માિી ર્કે 

કે જીવાડી ર્કે—એ પ્રશ્ન અહીંયા છે જ નહીં. એને નહીં માિવાના પરિણામ, કહે છે, િે જ 

અતહિંસા છે. વ્યવહાિ હોં આ ર્ુભોપયોગ. િેમનુિં મિણ થાઓ કે ન થાઓ... લ્યો પ્રશ્ન છે? મિણ 
થાય કે ન થાય એની સાથે (ર્ુિં સિંબિંિ છે)? એ િો પિ છે.  

પ્રયત્નરૂપ પરિણામ તવના... ર્ુભભાવમાિં પ્રયત્ન તવના સાવદ્યપરિહાિ (દોષનો ત્યાગ) 

થિો નથી એમ કહે છે. ર્ભુભાવનો એ પ્રયત્ન છે ક ેબીજાને ન માિવો. એથી મિે કે ન મિે 
એની સાથે સિંબિંિ નથી, પણ સાથે નાખી દીિુિં છે. ર્ભુપરિણામનો પ્રયત્ન છે એ સાવદ્યયોગનો 

ત્યાગ છે. એ પ્રયત્ન(રૂપ) પરિણામ તવના, ર્ુભમાિં પ્રયત્ન તવના અર્ુભના સાવદ્યયોગનો ત્યાગ 

થિો નથી એમ કહે છે. સમજાણુિં કાિંઈ? આથી જ, પ્રયત્નપિાયણને... દેખો! ર્ુભભાવમાિં પ્રયત્ન 
પિાયણને તહિંસાપરિણતિનો અભાવ હોવાથી અતહિંસાવ્રિ હોય છે. એને સાવદ્યના 
અર્ુભભાવનો ત્યાગ હોવાથી અતહિંસાવ્રિ હોય છે. કહો, સમજાણુિં કાિંઈ?  
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એને અતહિંસાવ્રિ હોય છે, ર્ુભભાવ. આ વ્યવહાિ.. તનશ્ચય સતહિ હોય એને વ્યવહાિ 
આવો હોય છે એમ જણાવે છે. અને વ્યવહાિનયના અથશમાિં એમેય કહે કે વ્યવહાિનો પ્રયત્ન છે. 

એટલો ર્ુભ ટાળે છે ને? સાવદ્યયોગનો ત્યાગ એટલો ર્ુભમાિં પ્રયત્ન છે. છે પુણ્યબિંિ, છે 

ર્ુભોપયોગ, તનશ્ચયથી િો સ્વરૂપની તહિંસા છે, પણ વ્યવહાિથી સાવદ્યયોગનો ત્યાગ છે એટલે 
વ્યવહાિથી એને અતહિંસા પરિણામ કહેવામાિં આવ્યા છે. એવી વાિ છે. ... જિીયે નથી. સીિો 

માગશ છે, પણ માગશ ઊંિો એણે માનયો છે. વસ્િુ જ્યાિં આત્માનુિં ભાન છે, અનુભવ છે આનિંદનો, 

એની દૃતિ થઈ, જ્ઞાન થયુિં ને આનિંદમાિં પણ કેટલીક લીનિા પણ થઈ છે, એને ને એને આવો 
ર્ુભભાવ પ્રયત્નથી હોય છે. એ જાિનો ર્ુભનો પ્રયત્ન.. ર્ુભનો છે ને? એને અહીંયા વ્યવહાિ 

અતહિંસાવ્રિ કહેવામાિં આવે છે. એવો ભાવ મુતનને છઠ્ઠ ેગુણસ્થાને હોય છે એનુિં જ્ઞાન કિાવે છે. 
આહાહા! સમજાણુિં કાિંઈ? 

એવી િીિે (આચાયશવિ) શ્રી સમિંિભદ્રસ્વામીએ (બૃહત્સ્વયિંભૂસ્િોત્રમાિં શ્રી નતમનાથ 
ભગવાનની સ્િુતિ કિિાિં ૧૧૯મા શ્લોક દ્વાિા) કહ્ુિં છે કે : લ્યો, પાછુિં તનશ્ચય નાખે છે. 

अणहंसा भतूाना ंजगणत णवणदत ंब्रह्म परम ं
न सा तत्रारम्भोऽस्त्यिरुणप च यत्राश्रमणवधौ । 
ततस्तणिद्धयर्थ ंपरमकरुिो ग्रन्थमभुय ं
भवानवेात्याक्षीन्न च णवकृतवषेोपणधरतः।। 

શ્લોકાથશ : જગિમાિં તવરદિ છે... લ્યો, અહીં િો કહે છે કે જીવોની અતહિંસા પિમ બ્રહ્મ 

છે. એ ભાવ અતહિંસાની વાિ છે. િાગની ઉત્પતિ ન થવી અને વીિિાગપયાશયની ઉત્પતિ થવી 

એ અતહિંસા જગિપ્રતસદ્ધ છે એમ કહે છે. સમજાણુિં કાિંઈ? ચાલે છે ઓલુિં અતહિંસાવ્રિ ને એમાિં 
આ નાખ્યુિં પાછુિં તનશ્ચય. આત્મામાિં જેટલે અિંર્ે િાગની ઉત્પતિ થાય એટલી તહિંસા જ છ ેઅને 

જેટલે અિંર્ે સ્વભાવ ર્ુદ્ધ આનિંદ એને આશ્રયે વીિિાગ પરિણતિ અકષાયની થાય િે અતહિંસા 

છે. જગિમાિં તવરદિ છે ક ેજીવોની અતહિંસા પિમ બ્રહ્મ છે. પિમ આનિંદ છ ેએમાિં. એ પિમબ્રહ્મ 
આત્મા છે એમ કહે છે. જેવુિં પિમબ્રહ્મ સ્વરૂપ છે આત્માનુિં, એવી જ્યાિં પરિણતિ વીિિાગની 

દર્ા પ્રગટ થઈ એ પિમબ્રહ્મસ્વરૂપ છે. અતહિંસાની અવસ્થા (એટલે) િાગ તવનાની દર્ા હોં, આ 
ર્ુભની વાિ નથી. જીવ એટલે પોિે પણ આવ્યોને જીવ? સમજાણુિં કાિંઈ?  

જીવોની અતહિંસા પિમ બ્રહ્મ છે... એ પિજીવની અતહિંસા–એકલુિં ન માિવુિં (એમ) નહીં. 

પિમ અતહિંસા છે, પિમ બ્રહ્મ છે. ભગવાન આત્મા... કહેર્ે ખુલાસો હમણાિં. જે આશ્રમમાિં 
પરિગ્રહનો એક અિંર્ નથી ત્યાિં અતહિંસા છે એમ કહે છે. મુતનને આત્મજ્ઞાન અનુભવ સતહિ 

ચારિત્રની દર્ા જ્યાિં અિંિિ વિે છે, એને પરિગ્રહ વસ્ત્રનો િાણો લેવાનો તવકલ્પ નથી. એ તવકલ્પ 
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હોય િો એ તહિંસા છે એમ કહે છે. સમજાણુિં કાિંઈ? જુઓને! બિાબિ ર્ુદ્ધભાવ અતિકાિ કહીને 
વ્યવહાિ કહે છે. પછી પ્રતિક્રમણારદ તનશ્ચય કહેર્ે.  

જીવોની અતહિંસા પિમ બ્રહ્મ છે. જે આશ્રમની તવતિમાિં, દખેો! લેર્ પણ આિિંભ છે... 
ગૃહસ્થાશ્રમમાિં ભલે પિંચમગુણસ્થાનમાિં હો, પણ ત્યાિં હજી વસ્ત્ર-પાત્ર િાખવાનો તવગેિે િાગ છે, 

એ તહિંસા છે. જે આશ્રમની તવતિમાિં લેર્ પણ આિિંભ છે ત્યાિં (–િે આશ્રમમાિં અથાશિ્ 

સગ્રિંથપણામાિં) િે અતહિંસા હોિી નથી. દેખો! વસ્ત્ર-પાત્ર િાખવાનો જ્યાિં ભાવ છે ત્યાિં અતહિંસા 
હોિી નથી, એ તહિંસા છે. આહાહા! સમજાણુિં કાિંઈ? જે આશ્રમની તવતિમાિં લેર્ પણ આિિંભ છે 

ત્યાિં અતહિંસા હોિી નથી. દેખો! પિંચમ ગુણસ્થાનમાિં શ્રાવકને પણ પૂણશ અતહિંસા નથી. અને 

િાગભાવ છે હજી આિિંભનો, વસ્ત્ર-પાત્ર િાખવાનો, .... તવગેિે. એ િાગ છે િે તહિંસા છે. ત્યાિં 
અતહિંસા નથી. દેખો!  

માટે િેની તસતદ્ધને અથે, (હે નતમનાથ પ્રભુ!) પિમ કરુણાવિંિ એવા આપશ્રીએ બિંન ે
ગ્રિંથને છોડ્યા... અિંદિમાિંથી િાગ છોડ્યો ને બહાિમાિંથી વસ્િુ-પાત્રની વસ્િુ છોડી વ્યવહાિ. એવુિં 

જે મુતનપણુિં ત્યાિં અતહિંસા છે એમ કહે છે. સમજાણુિં કાિંઈ? જે આશ્રમમાિં િાગનો અિંર્ નથી અને 

પરિગ્રહમાિં વસ્ત્ર-પાત્ર પણ નથી—એવા આશ્રમમાિં અતહિંસા હોય છે. એટલે ભાવતલિંગી સિંિ– 
આત્માના અિીતનદ્રય આનિંદના અનુભવી, એ ઉપિાિંિ જેમાિં તસ્થિિા, વીિિાગિા પ્રગટી છે એને 

ભાવતહિંસા પણ નથી, ભાવપરિગ્રહ પણ નથી િાગનો ને દ્રવ્યપરિગ્રહ વસ્ત્ર-પાત્રનો નથી. 

આહાહા! માટે િેની તસતદ્ધ અથે હે પ્રભુ! કરુણાવિંિ એવા આપશ્રીએ... જુઓ! પોિાની કરુણા છે 
એમાિં. બિંને ગ્રિંથને છોડ્યા... વસ્ત્ર-પાત્ર પણ છોડ્યા અને િાગ પણ છોડ્યો.  

(–દ્રવ્ય િેમજ ભાવ બિંને પ્રકાિના પરિગ્રહને િજી તનગ્રંથપણુિં અિંગીકૃિ કયું)... દેખો! 
જેમાિં િાગનો લેર્ પણ નથી. એ ખિેખિ વીિિાગદર્ામાિં સાિમા ગુણસ્થાને કે છઠ્ઠે.... સમજે? 

િાગનો અિંર્ નથી એવી જે દર્ા િે તનગ્રંથદર્ા અને િે અતહિંસાદર્ા, િે અતહિંસકદર્ા. આહાહા! 

જુઓને વ્યાખ્યા! તવકૃિ વરે્... સાિુને વસ્ત્રારદ િાખવા એ તવકૃિ વેર્ છે, એ સાચો વેર્ નથી. 
અને િથા પરિગ્રહમાિં િિ ન થયા. િાગમાિં િિ ન થયા અને બહાિના વેર્માિં-તવકૃિમાિં પણ િિ 

ન થયા. આહાહા! જુઓ! આ ચાલે છે અતહિંસાવ્રિના ર્ુભોપયોગની વ્યાખ્યા, એમાિં આ નાખ્યુિં. 

ભગવાન આત્મા િાગના િતહિ વીિિાગદર્ા જ્યાિં પ્રગટી છે મુતનને, એ આશ્રમમાિં અતહિંસા છે. 
જ્યાિં િાગનો આિિંભ નથી અને િાગના બાહ્ તનતમિો વસ્ત્ર-પાત્ર એવો પરિગ્રહનો દ્વિંદ-સિંબિંિ 
પણ નથી. સમજાણુિં કાિંઈ?  

કોઈ કહે, ચોથા ગુણસ્થાને જ્ઞાનીને બિંિ નથી, િાગ એનો નથી. એય! (એ િો) દૃતિની 

અપેક્ષાએ, જ્યાિં પરિણમન પિથી ક્ભન્ન પડી ગયુિં એ અપેક્ષાએ. જેમ ર્િીિ પિ િેમ િાગ (પણ) 

પિ. પણ તસ્થિિાની અપેક્ષા જ્યાિં આવે, ત્યાિં પિંચમ ગુણસ્થાનમાિં પણ િાગભાગ છે, એ તહિંસા છે 
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એમ કહે છે. એ આશ્રમમાિં અતહિંસા પૂણશ છે નહીં. આહાહા! કથનની પદ્ધતિ જુઓ! સમજાણુિં 
કાિંઈ? અહીં િો ચારિત્રની વ્યાખ્યા લેવી છે ક ેનહીં? અિંિિ સ્વરૂપમાિં આનિંદમાિં િમણિા, એની 

ભૂતમકામાિં િાગનો અિંર્ નથી, િેને અતહિંસા જગિપ્રતસદ્ધ–તવરદિ કહેવામાિં આવે છે. આહાહા! 

અહીં િો કહે છે કે જગિ પ્રતસદ્ધ છે એ વાિ. મુતન અણાિિંભી, અપરિગ્રહી.. આહાહા! નગ્ન મુતન, 
બહાિમાિં નગ્ન છે, અિંદિમાિં િાગનો કણ નથી. જિી આ સિંજ્વલનનો કણ છે એને ન છોડી... િો 

અકષાય પરિણતિ જ એની ઉગ્ર છે. એને અહીંયા અતહિંસા કહેવામાિં આવે છે. માગશ િો આવો છે. 

એની પોિાની કલ્પનાએ ફેિફાિ કિીને જગિ પાસે મૂકવુિં એ કાિંઈ માગશ નથી. અહીં િો ૧૧ 
પરડમાવાળાને પણ હજી કિંઈક િાગ છે એમ છે ને? પિંચમ ગુણસ્થાન છે ને? ત્યાિં હજી એ 

આશ્રમમાિં પૂણશ અતહિંસા નથી એમ કહે છે. ભગવાન, અહીં નતમનાથ ભગવાનની વાિ કહેવી 

છે. હે પ્રભુ! આપે િો અિંિિમાિં વીિિાગદર્ા પ્રગટ કિી અને બાહ્માિં નગ્નદર્ા (િહી), તવકૃિ વેર્ 
િહ્ો નહીં. આવી અપરિગ્રહદર્ા એને અહીંયા અતહિંસા કહેવામાિં આવે છે. આહાહા! કહો, 
સમજાણુિં આમાિં?  

પ્રયત્નપિાયણ, લ્યો. એ અપેક્ષા, ર્ુભભાવમાિં એટલો પુરૂષાથશ છે ને? અર્ુભમાિં આિંિિો 

અવળો છે અને આમાિં જિી ઓછો છે, પણ છે ને? ર્ુદ્ધમાિં તવર્ેષ પ્રયત્ન છે, પણ આ પણ વીયશ 

છેને એટલુિં ર્ુભમાિં, એમ કહે છે. પણ છે એ વ્યવહાિ અતહિંસા. તનશ્ચય અતહિંસા જેને પ્રગટી હોય 
એને આવો તવકલ્પ હોય એને વ્યવહાિ અતહિંસા કહેવામાિં આવે છે. જેને તનશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, 

જ્ઞાન ને આનિંદની દર્ા છે જ નહીં જ્યાિં ર્ુદ્ધની, એને આ વ્યવહાિ-વ્યવહાિ હોઈ ર્કે નહીં. એને 

વ્યવહાિ જ નથી. વ્યવહાિ આવ્યો તયાિંથી? જાગ્યા તવના તનશ્ચય તવના વ્યવહાિ કોને કહેવો? ... 
લેર્ે આગળ. પાિંચમા, પાિંચમામાિં (ગાથા ૬૦). પાિંચમામાિં આવર્ે. પાઠમાિં ‘તનિપેક્ષ’ ર્બ્દ છે 

ખિોને? णिरवखेभाविा... એ પાિંચે મહાવ્રિમાિં તનિપેક્ષપણુિં અિંદિ દૃતિ-જ્ઞાન-તસ્થિિાનુિં છે. 
પાિંચમામાિં ‘તનિપેક્ષ’ ર્બ્દ આવે છે ને? એનો નયાિં ખુલાસો નીચે કયો છે.  

અહીં પણ કીિુિંને? જુઓ! તયાિં ર્બ્દ છે? પ્રયત્ન.. પ્રયત્ન.. પ્રયત્નનો છે ને? મુતનને 

(મુતનત્વોતચિ) ર્ુદ્ધ પરિણતિની સાથે વિશિો જે... અિંદિ જે ર્ુદ્ધ વીિિાગદર્ા િો છે જ. 
આત્માના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્રની કેટલીક પરિણતિ િો છે જ. જે (હઠ વગિનો) 

દેહ-ચેિારદકસિંબિંિી ર્ુભોપયોગ િે વ્યવહાિ પ્રયત્ન છે. હઠ વગિનો એટલે એ પ્રકાિે ર્ુભભાવ 

ત્યાિં સહજ હોય છે. (ર્ુદ્ધપરિણતિ ન હોય... લ્યો, પાિંચમામાિં તવર્ેષ સ્પિ છે મૂળ િો. ર્ુદ્ધ 
પરિણતિ ન હોય... જ્યાિં સ્વ-ભગવાન આત્માનો આશ્રય કિીને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્રની 

વીિિાગી દર્ા ન હોય, ત્યાિં ર્ુભોપયોગ હઠ સતહિ હોય છે... ત્યાિં િો હઠ છે, સહજ નથી. િે 
ર્ુભોપયોગ િો વ્યવહાિ પ્રયત્ન પણ કહેવાિો નથી.) કહો, સમજાણુિં?  
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જ્ઞાનસ્વભાવી ભગવાન આત્મા એનો આશ્રય લઈને જે તનતવશકલ્પદર્ા સમ્યગ્દર્શન, 
જ્ઞાન ને ર્ાિંતિની ર્ુદ્ધ પરિણતિ પ્રગટે, ત્યાિં આગળ જે ર્ુભોપયોગનો પ્રયત્ન છે એ સહજ એ 

જાિનો ભૂતમકામાિં ભાવ હોય છે, હઠ વગિનો. એને જ્યાિં ર્ુદ્ધની પરિણતિનુિં ભાન જ નથી, 

આત્મા આનિંદસ્વરૂપનો જ્યાિં આશ્રય લીિો નથી, આશ્રય લીિા તવનાની દર્ાવાળો એકલો 
ર્ુભોપયોગ એ િો હઠવાળો છે. એ ભૂતમકાએ એને હોય, આવે એવુિં ત્યાિં નથી. અહીં િો હઠ.. 

હઠવાળો કહ્ો. પિાણે... એ ર્ુભોપયોગને વ્યવહાિ પણ કહેવાિો નથી. વ્યવહાિ પ્રયત્ન પણ 
િેને કહેવાિો નથી, લ્યો. સમજાય છે કે નહીં કાિંતિભાઈ?  

આ િો તનશ્ચય સાથે વ્યવહાિ આવ્યો િો એ ઝઘડા ઉઠ્યા. જુઓ! વ્યવહાિ હોય છે. 

વ્યવહાિ હોય છે િો તનશ્ચય થાય છે. એ વાિ તયાિં છે અહીંયા? અહીં િો આવી તનશ્ચયની 
દર્ાની પરિણતિ હોય છે, ત્યાિં આવો વ્યવહાિ ર્ુભોપયોગ હોય જ છે એનુિં જ્ઞાન કિાવે છે. 

ર્ુભોપયોગ કિવા જેવો છે એ વાિ તયાિં છે? આવે છે, હોય છે, થાય છે, િેને ‘કિે છે’ એ િો 

વ્યવહાિનયથી ‘પાળે છે’ એમ કહેવાય. વ્યહાિ અતહિંસાવ્રિ પાળે છે. પાળે, િાગને પાળે? 
વ્યવહાિનયનુિં કથનમાિં અતહિંસા એ િીિે કહેવામાિં આવે છે. ભગવાનનો દાખલો આપ્યો ઠીક! હે 

પ્રભુ! આપે િો તનગ્રંથદર્ા અિંિિમાિં ને બાહ્માિં બેય કિી છે. વસ્ત્રનો વેર્ એ તવકૃિ વેર્ છે, એ 

મુતનનો વેર્ નથી. એ સિંિની દર્ા વ્યવહાિેય નથી. આહાહા! જેને વસ્ત્ર પ્રત્યેની તવકલ્પ દર્ા 
છૂટી ગઈ છે અને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્રની પરિણતિ સતહિ જેન ે આવો વ્યવહાિ 

અતહિંસાનો ર્ુભપ્રયત્ન હોય, (િો) વ્યવહાિ કહેવાય એમ કહે છે. જ્યાિં તનશ્ચય સ્વરૂપનુિં ભાન 

નથી, ત્યાિં આ વ્યવહાિ.. વ્યવહાિ કોને કહેવો? વ્યવહાિ િો સહચિ.., તનશ્ચયની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, 
ર્ાિંતિ સાથે સહચિ–સાથે હોય િો એને વ્યવહાિ કહેવાય, પણ અહીંયા સાથેવાળો તનશ્ચય િો 
જાગ્યો નથી, સહચિ કોને કહેવો અહીંયા? સમજાણુિં કાિંઈ?  

સહચિ આવે છેને મોક્ષમાગશપ્રકાર્કમાિં? સહચિ–સાથે હોય છે એટલે એને વ્યવહાિ 

કહેવામાિં આવે છે. પણ સાથે કોની? એ તનશ્ચય છે નહીં અને સાથે ચાલે છે સાથે, પણ કોની 

સાથે? સમજાણુિં કાિંઈ? આ લોકો િો બસ અતહિંસાવ્રિ ને આ વ્રિ... ચારિત્ર છે. બસ, એક જ 
વાિ તસદ્ધ કિે છે. અહીં િો ‘ર્ુભોપયોગ’ ચોખ્ખો ર્બ્દ લેર્ે. એ બિા ર્ભુોપયોગ છે. 

સમજાણુિં? ‘પિિંપિાએ’ કહેર્ેને. એ કહેર્ે. ૧૧૭ પાને? ... ૧૧૭ (ગાથા ૬૦). એ કહે છે ને? 

ટીકામાિં. ચોવીસ પ્રકાિ...  (ચોવીસ પ્રકાિ પરિગ્રહનો પરિત્યાગ જ) પિિંપિાએ પિંચમગતિના 
હેિુભૂિ એવુિં પાિંચમુિં વ્રિ છે. ‘પિિંપિાએ’ કીિુિં. ત્યાિં ર્ુભોપયોગ ર્બ્દ છે. પરિત્યાગ જ એ 
પિિંપિાએ પિંચમગતિના હેિુભૂિ એવુિં પાિંચમુિં વ્રિ છે, એમ. અથશમાિં છે જુઓ! અથશમાિં છે એમાિં.  

પિપરિણતિનો ત્યાગ... સવશપરિગ્રહત્યાગસિંબિંિી ર્ુભભાવ... જુઓ! હા, એ. આ જ 

ગાથા. સવશપરિગ્રહનો ત્યાગ... જોયુિં? ત્યાિં માથે કીિુિંને? તનિપેક્ષ ભાવનાપૂવશક... ભાવનામાિં 
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પિની અપેક્ષા નથી. ર્ુદ્ધ તનિાલિંબન ભાવના સતહિ... સતહિ, ત્યાિે સવશ પરિગ્રહોનો ત્યાગ એ 
ર્ુભભાવ. એ પાઠનો શ્લોકાથશ છે. સાઈઠમી ગાથા. સાઈઠ ગાથા હોં. એનો અથશ સાઈઠ ગાથાનો. 

તનિપેક્ષ ભાવનાપૂવશક... જુઓ! જેને કોઈ પિની અપેક્ષા નથી એવુિં પરિણમન તનમશળ થયુિં. એવી 

ર્ુદ્ધ તનિાલિંબન ભાવના સતહિ સવશ પરિગ્રહોનો ત્યાગ.. એ િો આ ર્ુદ્ધ પરિણતિ સતહિ 
ર્ુભોપયોગ એ પાિંચમુિં મહાવ્રિ. એમ અહીં અતહિંસારદ ર્ુભભાવ..... સમજાણુિં કાિંઈ? આહાહા!  

વળી (૫૬મી ગાથાની ટીકા પૂણશ કિિાિં ટીકાકાિ મુતનિાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિારિદેવ શ્લોક 
કહે છે) :— 

त्रसहणतपणरिामध्ातंणवध्संहतेःु 
सकलभवुनजीवग्रामसौख्यप्रदो यः । 
स जयणत णजनधममः स्थावरकेैणियािा ं
णवणवधवधणवदूरश्चारुशमा मणिपरूः।।७६।। 

શ્લોકાથશ : ત્રસઘાિના પરિણામરૂપ અિંિકાિના નાર્નો જે હેિુ છે... કોણ? જૈનિમશ. 

જૈનિમશ એટલે અજ્ઞાન ને િાગને જીિીને વીિિાગિા પ્રગટ કિવી એ જૈનિમશ. ત્રસઘાિના 
પરિણામરૂપ અિંિકાિના નાર્નો હેિુ છે, સકળ લોકના જીવસમૂહને જે સુખપ્રદ છે... 

વીિિાગિમશ, વીિિાગિમશ એટલે આત્માની વીિિાગી પરિણતિ એ જૈનિમશ, એ જૈનર્ાસન. 

પુણ્ય-પાપના િાગ તવનાની આત્માની સ્વ-આશ્રયની ર્ુદ્ધ પરિણતિ એને અહીંયા જૈનિમશ ને 
જૈનર્ાસન કહેવામાિં આવે છે. એ સવશ–સકળ લોકના જીવસમૂહને સુખપ્રદ છે. વીિિાગભાવ 

બિા જીવને આનિંદદાયક છે એમ કહે છે. ક્જન એટલે વીિિાગસ્વરૂપ આત્માનુિં, એને આશ્રયે 

થિી પરિણતિ–વીિિાગ પરિણતિ. િાગારદ નહીં. એવો જે જૈનિમશ એ ત્રસઘાિના (પરિણામરૂપ) 
અિંિકાિના નાર્નો હેિુ છે અને સ્થાવિ એકેતનદ્રય જીવને પણ માિવાના પરિણામ િતહિ છે.  

સ્થાવિ એકેતનદ્રય જીવોના તવતવિ વિથી જે બહુ દૂિ છે... એક પાણીના ક્બિંદુ–જળના 
ક્બિંદુમાિં અસિંખ્ય જીવ. ..... અસિંખ્ય ર્િીિ ને એક-એક ર્િીિે એક-એક જીવ. એના ઘાિથી પણ 

જૈનિમશ દૂિ વિ ેછે એમ કહે છે. સમજાણુિં કાિંઈ? છ કાય લઈ લીિાને? ત્રસ ને એકેતનદ્રય—છ 

કાય લઈ લીિા. પાણીનુિં એક ક્બિંદુ, અતગ્નનો એક િણખો જિી—એમાિં અસિંખ્ય જીવ છે. 
ઓહોહો! પાણીના દસ ર્ેિ.. દસ ર્ેિ, અિમણ ઉના પાણી. એક-એક પાણીના (બુિંદમાિં) ઓલા 

અસિંખ્ય જીવ છે. મુતન માટે પાણી બનાવે ને મુતન લે, એ મુતન જ નથી. વ્યવહાિ મુતન નથી હોં, 

તનશ્ચય િો છ ેજ નહીં. સમજાણુિં કાિંઈ? અહીં િો પ્રભુ! િાિો માગશ ત્રસ ને એકેતનદ્રય જીવના 
ઘાિથી દૂિ.. દૂિ માગશ છે. આહાહા!  

અને સુિંદિ સુખસાગિનુિં જે પૂિ છે... આહાહા! ઓલો િાગ છે એ િો દુુઃખ છે અને 
એનાથી ક્ભન્ન ભગવાન આત્માની પરિણતિ ર્ુદ્ધ વીિિાગસ્વભાવનો આશ્રય લઈને... 
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પોિાનો–તનજ વીિિાગસ્વભાવ... વીિિાગ પરિણતિ જે ઊભી થઈ એ સુિંદિ સખુસાગિનુિં પૂિ 
છે. અજ્ઞાનીએ સુખની કલ્પના કિી એ િો દુુઃખ છે. આ િો સુિંદિ સુખસાગિનુિં પૂિ છે. આહાહા! 

ર્ુિં કહે છે? સમજાય છે? જૈનિમશ એને કહીએ કે જે આનિંદસાગિ ભગવાન આત્મા એમાિંથી 
વીિિાગી આનિંદની દર્ા પ્રગટ કિી એને જૈનિમશ કહીએ. આહાહા! છે કે નહીં એમાિં?  

જુઓ! ત્યાિં પિંદિમી ગાથામાિં એમ કહ્ુિં ક ેઉપયોગ–ર્ુદ્ધ ઉપયોગ–ભાવશ્રુિ ઉપયોગ િે 

જૈનર્ાસન છે. પિંદિમી ગાથા, સમયસાિ. ભાવશ્રુિ ઉપયોગ જેમાિં િાગનો કણ નહીં. વીિિાગી 
ભાવશ્રુિ ઉપયોગ એ જૈનર્ાસન છે. અહીં કહે છે કે જૈનિમશ કહો કે જૈનર્ાસન કહો. જૈનિમશ 

ર્ુિં છે? ક ે અિીતનદ્રય આનિંદની પરિણતિનુિં પૂિ અિંદિ પ્રગટ થાય. આહાહા! આ મહાવ્રિનો 

તવકલ્પ પણ િાગ છે એમ કિીને કાઢી નાખ્યો પાછો. હોય છે એમ જણાવે છે. પણ અિંિિમાિં િમશ, 
આ િાગ જે આવે એ િમશ–જૈનિમશ નથી. ભાઈ! મહાવ્રિના પરિણામનો અતહિંસાનો તવકલ્પ એ 

જૈનિમશ નથી. એને આવો વ્યવહાિ હોય એટલુિં જ્ઞાન કિાવે છે, પણ એ જૈનિમશ નથી. એય! 

આહાહા! કાિણ કે િાગ છે િે દુુઃખ છે. અતહિંસા મહાવ્રિનો તવકલ્પ–વ્યવહાિ અતહિંસા એ પણ 
દુુઃખ છે, જૈનિમશ નથી. વચમાિં હોય એને જ્ઞાન કિાવે છે. આહાહા!  

જૈનિમશ એટલે કોઈ પક્ષ નથી, કોઈ સિંપ્રદાય નથી, એ િો વસ્િુનુિં સ્વરૂપ છે. ‘ક્જન સો 
હી હૈ આિમા..’ વીિિાગભાવથી ભિેલો અકષાયસ્વભાવરૂપ આત્મા, એનો આશ્રય લઈને જે 

વીિિાગી સમ્યગ્દર્શન, વીિિાગી જ્ઞાન, વીિિાગી તસ્થિિા પ્રગટ થઈ એ સુખનુિં પૂિ એટલે કે 

ત્રણેય સુખરૂપ છ ેએમ કહે છે. ત્રણેય દુુઃખરૂપ નથી. તનશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર ત્રણેય 
સુખરૂપ છે. માણસ કહે કે અિે! ચારિત્ર િો મહા કોતળયા છે. અિે! ચાલ, ચાલ, િને કાિંઈ ભાન 

નથી. મીણના દાિંિે, ર્ુિં કહે છે? લોઢાના ચણા ચાવવા. બાપા! એવા ર્ુિં દુુઃખરૂપ છે ચારિત્ર? 
સમ્યગ્દર્શન દુુઃખરૂપ છે? સમ્યગ્જ્ઞાન દુુઃખરૂપ છે?  

કહે છે, સુિંદિ સુખસાગિનુિં જે પૂિ છે... આહાહા! કેવી િીિે વાિ કિી છે! આહાહા! 

ભગવાન આત્મા અિીતનદ્રય આનિંદનુિં પૂિ ધ્રુવ છે એનો આશ્રય લઈને, અવલિંબન લઈને 
એમાિંથી અિીતનદ્રય આનિંદની દર્ા... શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને ચારિત્ર—ત્રણેય અિીતનદ્રય આનિંદની દર્ા 

છે, ત્રણેય સુખરૂપદર્ા છે, ત્રણેયમાિં આનિંદ છે.—એવા સુખસાગિનુિં પૂિ છે િે ક્જનિમશ જયવિંિ 

વિે છે. આહાહા! એવો જૈનિમશ જગિમાિં વીિિાગી પરિણતિના પરિણમનાિ પાસે જયવિંિ વિે 
છે એમ કહે છે. આહાહા! રદગિંબિ સિંિોની વાણી ઠેઠ વીિિાગિાને પહોંચાડે એવી છે. એવી 

વાિ–આવી વાિ આ તસવાય બીજે તયાિંય નથી. રદગિંબિ મુતનઓ તસવાય આવુિં કથન–આવી 
વાિ તયાિંય નથી. શ્વેિામ્બિ-શ્વેિાિંબિમાિં નથી િો અનયમિમાિં િો તયાિંથી હોય? આહાહા!  

આ કહેિા માણસને એમ થઈ જાય કે આ પક્ષની (વાિ છે). અિે! પક્ષની નથી. 

ભગવાન! એ વસ્િુ પોિે જ વીિિાગમૂતિશ આત્મા છે. ચારિત્ર છેને એનામાિં ચારિત્રગુણ તત્રકાળ? 
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વીિિાગભાવસ્વરૂપ છે. શ્રદ્ધાગુણ છે એ પણ વીિિાગસ્વરૂપ છે, જ્ઞાનગુણ છે એ પણ વીિિાગ–
તનદોષ સ્વરૂપ છે. તનદોષસ્વરૂપ કહો કે વીિિાગસ્વરૂપ કહો. એવો વીિિાગ ભગવાન આત્મા 

એના ઉપિ દૃતિ પડિાિં, એનુિં જ્ઞાન થિાિં, એમાિં તસ્થિિા થિાિં જે તનશ્ચય દર્ા પ્રગટે સાચુિં 

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ િો સુખના આનિંદની દર્ાવાળી દર્ા છે. આહાહા! એને જૈનિમશ 
કહીએ. અતહિંસાવ્રિમાિં આ નાખ્યુિં પાછુિં. જણાવ્યુિં ખરુિં (કે) જાણવાલાયક છે િાગારદ, પણ 

જૈનિમશ એ નહીં. આહાહા! જેટલો અિંદિમાિં િાગિતહિ અતહિંસાપણે પરિણતિ સુખરૂપ થઈ, 
એટલો જૈનિમશ. કાિંતિભાઈ! બિાબિ છે આ?  

હવે જ્યાિં મહાવ્રિ-બહાવ્રિ ન હોય એમાિં વળી પાછુિં આ તયાિં નાખ્યુિં? જણાવ્યુિં છ ેકે છે, 

પણ જૈનિમશ એને કહીએ કે જેમાિં એકલી વીિિાગપરિણતિ ઊભી થાય. જેમાિં િાગ આવ્યો એ 
ખિો જૈનિમશ નથી, એ િો ઉપચારિક, વ્યવહાિ જૈનિમશ છે, તનશ્ચય જૈનિમશ એ નહીં. આહાહા! 
જૈનિમશના બે પ્રકાિ—તનશ્ચયસમ્યગ્દર્શન ને વ્યવહાિસમ્યગ્દર્શન. આહાહા!  

શ્રોિા : ... બેય િમશથી લાભ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : લાભની વાિ તયાિં છે? એક જ િમશથી લાભ. વીિિાગી જૈનિમશદર્ા 
શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર એકથી જ લાભ. બીજુિં હોય ર્ુિં? જ્ઞાન કિાવે છે. જ્ઞાન કિાવે છે. વ્યવહાિનય 

જાણવાલાયક છે કે નહીં? માન આવ્યુિં ત્યાિં ઉડાડી દીિુિં અિંદિ ને અિંદિ. બયેમાિં ઉડાડ્યુિં. 

સમિંિભદ્ર આચાયશનો આિાિ આપીને ઉડાડ્યુિં, પોિે ઉડાડ્યુિં. આહાહા! દુતનયાની દુતનયા જાણે, 
િાિે ર્ુિં કામ એનુિં? િાિે િો આત્મા સાથે કામ છે કહે છે. પિના ર્ુભ તવકલ્પ હો, કહે છે, એ િો 
જાણવાલાયક છે.  

વસ્િુ ભગવાન આત્મા જેનો પૂણશ આનિંદ ને પૂણશ જ્ઞાનનો સ્વભાવ, બસ એની સાથે િાિે 

કામ છે. ઓહોહો! કથની પણ જુઓને! પદ્મપ્રભમલિારિદેવ મુતન છે હોં! ર્બ્દો આ પુસ્િકના... 

ગાથા કુિંદકુિંદાચાયશની, પણ ટીકા કિનાિ મુતન છે, આચાયશ નહીં. પદ્મપ્રભમલિારિદેવ. 
અમૃિચિંદ્રાચાયશ ને એ બિા આચાયશ હિા, આ િો મુતન છે. અિે! મુતનનુિં કથન માનય (નહીં?) 

સમરકિીનુિં કથન માનવાયોગ્ય છે. માનવાયોગ્ય કોનુિં કથન? આહાહા! છકાયના વિથી જે બહુ 

દૂિ છે એટલે તવકલ્પ િો નથી એને માિવાનો, પણ જીવાડવાના તવકલ્પથી પણ એ દૂિ છે માગશ 
વીિિાગનો, એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણુિં કાિંઈ? કીિુિંને! પ્રયત્ન.. ર્ુભ પ્રયત્નપિાયણ... િક્ષા 

ર્બ્દ આવ્યો એટલો વ્યવહાિે. અહીં ફેિવી નાખ્યુિં પાછુિં. આહાહા! છકાયને માિવાનો તવકલ્પ િો 

ન હોય, પણ િેને ન માિવાનો તવકલ્પ પણ જૈનિમશમાિં હોય નહીં એમ કહે છે. એ તવકલ્પ હોય 
એ વ્યવહાિિમશ છે, બિંિ છે. તનશ્ચય જૈનિમશ િો િાગિતહિ અિાગી શ્રદ્ધા, અિાગી જ્ઞાન ને 

અિાગી ચારિત્રની દર્ા એને જૈનિમશ (કહે). એ જૈનિમશ આહાહા! જયવિંિ વિે છે. મુતનને 
પોિામાિં પરિણતિ છે ને વીિિાગી? જયવિંિ વિે છે. આહાહા! કહો, આમાિં સમજાય છે કે નહીં?  
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ઓલુિં એકલુિં તનશ્ચયનુિં આવિુિં ત્યાિં જિીક પકડે. આ જિી વ્યવહાિ આવે ને વળી 
વ્યવહાિ ઉડાડે. એય! વ્યવહાિ ત્યાિં સુિી કીિો કે પ્રયત્નરૂપ પરિણામ છે. એય! વળી કહે છે કે 

એ પ્રયત્નરૂપ પરિણામ િે જૈનિમશ નહીં. વ્યવહાિિમશ કહેવામાિં આવે છે. વ્યવહાિ કહો કે પુણ્ય 

કહો. આહાહા! અિે! આવો માગશ. તનમશળાનિંદ પ્રભુ એને, આ આસ્રવથી િમશ થાય એમ માનવુિં? 
વ્રિ છે િો વ્રિના પરિણામ આસ્રવ છે. અતહિંસાવ્રિના પરિણામ આસ્રવ છે, ર્ુભોપયોગ છે, 

િાગ છે. આ ર્ુિં કીિુિં? અહીં કીિુિંને? સુિંદિ સુખસાગિની દર્ા િે જૈનિમશ છે. અતહિંસા એ 

ર્ુભિાગ છે, ર્ુભોપયોગ છે. વ્રિ છ ેને? કહો, સમજાણુિં કાિંઈ? આહાહા! કહો, ચેિનજી! આવી 
વાિ હિી તયાિંય?  

શ્રોિા : બીજી વાિ તયાિં લ્યો છો? વિશમાનની વાિ કિોને? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : વિશમાનમાિં પણ તવિોિ છે. અિે ભગવાન! ર્ાિંિ થા ભાઈ! જે માગશ 

હર્ે િે િહેર્ે, ફેિફાિ કયે કાિંઈ ફેિફાિ થઈ જર્ે નહીં. આહાહા? બાપુ! િારુિં િત્ત્વ છે. ...આવે છે 
તયાિંક? તનજિત્ત્વનુિં આવે છે. તનજિત્ત્વ આવે છે તયાિંક. સહજ પિમ િત્ત્વ સ્વસ્વરૂપ એવુિં આવે 

છે. એ ૭૯ કળર્માિં આવે છે. सहज परमतत्त्व ंस्वस्वरूप.ं.. આહાહા! મહા ભગવાન આત્મા 

સ્વભાવરૂપ સહજ પિમિત્ત્વ, મહા પિમિત્ત્વ ધ્રુવવસ્િુ, એ સ્વસ્વરૂપ જીવનુિં. એ જીવ, એ 
આત્મા. એવા આત્માનો આશ્રય લઈ.... આશ્રય લીિો પયાશયે, આશ્રય આપ્યો દ્રવ્યે.  

શ્રોિા : એકબીજાથી..... નયાિં અડે નહીં ને દઈ દે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નયાિં આમ ગયો એટલે આપ્યોને? અહીં કિંઈ ના પાડી કે ના, ના, આ 
બાજુ ન વળ? એ બીજી વાિ. એ કાિણ છે ને? કહો, સમજાણુિં કાિંઈ?  

भदूत्थमणस्सदो खलु... ન આવ્યુિં? એય! પોિાના તત્રકાળીદ્રવ્યનો આશ્રય કિવાથી 

સમ્યગ્દર્શન (થાય). હવે આશ્રય કિનાિ િો પયાશય છે, આશ્રયદાિા િો દ્રવ્ય છે. એય! એમાિંથી 

કાઢવુિં પડર્ે કે નહીં? भदूत्थमणस्सदो खलु... મહાતસદ્ધાિંિ છે. અતગયાિમી ગાથા િો 

જૈનદર્શનનો પ્રાણ છે. કૈલાસચિંદજીએ લખ્યુિં છે. ભાષા.... અથશમાિં.... કિંઈ મેળ નથી ખાિો...... મેળ 

કેમ કિવો એની વાિ સમજવી જોઈએ. એમ પોિાની કલ્પનાએ કિે એમ કિંઈ ચાલે? આ િો 
અનારદના વીિિાગ સિંિો માગશ કહેિા આવ્યા છે, પરિણમિા આવ્યા છે, થિા આવ્યા છે, મુક્તિ 

પામિા આવ્યા છે. એ કિંઈ કોઈ વ્યક્તિનો માગશ છે? અનારદ સિંિો આ માગશ કહેિા આવ્યા છે 
અને એ જાિનુિં પરિણમન કિિા આવ્યા છે અને એ જાિનુિં કહેિા આવ્યા છે. 

ઓહોહો! ભગવાન! सकलभवुनजीवग्रामसौख्यप्रदो यः... णवणवधवधणवदूर... चारु.. 

એમને? છેલ્લી. चारुशमा मणिपरूः ઠીક! चारु—સુિંદિ, शमम નામ સુખ, अणि નામ દરિયો, એનુિં 
પૂિ છ ેલ્યો. એ જૈનિમશના તવર્ેષણો છે. આહાહા! જૈનિમશ િો અિીતનદ્રય આનિંદદાયક છે એમ 

કહે છે. દાયક એટલે પછી આપે એમ નહીં. એ જ વખિે અિીતનદ્રય આનિંદનો દાિાનુિં પરિણમન 



274                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૨ 

એનુિં નામ જૈનિમશ. આહાહા! પદ્મપ્રભમલિારિદેલ પણ! ભલે પોિાને લક્ષમાિં િાખીને કયું હોય, 
પણ કહ્ુિં છે કેવુિં! પિંદિમી ગાથામાિં કહ્ુિં, જૈનર્ાસન આને કહેવુિં. ભલે એ લક્ષમાિં હોય ને આ 
વાિ કિી હોય. વાિ િો....  

ભાવશ્રુિ ઉપયોગ એટલે આનિંદદાયકદર્ા િે જૈનર્ાસન. આહાહા! એમાિં આપદા નથી,  

તવપદા નથી, દુુઃખ તયાિં? કિને સહન કિવુિં એ જૈનિમશ નથી એમ કહે છે. કિન ેસહન કિવુિં 

એટલે આમ આકુળિા લાગે ઉંહુિંહુિં.. અહીં િો અિીતનદ્રય આનિંદની દર્ાની પરિણતિ પ્રગટ થાય. 
વેણલા પૂિના વાયા છે કહે છે. આહાહા! અિંિિનો ભાવ જે ભયો હિો પૂણશ ભરિિ-અવસ્થા... 

સ્વભાવનો સાગિ ભગવાન અિીતનદ્રય આનિંદ એને ઓથે ગયો–એને આશ્રયે ગયો, એ 

પરિણતિને અહીં જૈનિમશ કહે છે. સ્વદ્રવ્ય આશ્રયે પરિણતિ પ્રગટે િેને જૈનિમશ કહે છે. પિદ્રવ્ય 
આશ્રયે િાગ થાય એ જૈનિમશ યથાથશ નથી. તનશ્ચય હોય ત્યાિં વ્યવહાિ કહેવામાિં આવે. સમજાણુિં 

કાિંઈ? હવે ચાલે છે અતહિંસાવ્રિની વાિ, ત્યાિં આ નાખી. પણ નાખેને. સાિંભળને! વ્યવહાિ 

અતહિંસાવ્રિનો તવકલ્પ છે એ પ્રયત્ન છે એમ જણાવ્યો િને. હોય છે એમ, પણ એ કાિંઈ વાસ્િતવક 
ચીજ નથી, વસ્િુ યથાથશ ચીજ નથી. અિંિિ આત્મા છકાયના ઘાિ ને તવભાવગુણના તવકલ્પથી 

પણ ક્ભન્ન છે એમ કહે છે. છકાયના જીવને માિવાના તવકલ્પથી િો ક્ભન્ન, પણ એના 
બચાવવાના તવકલ્પથી પણ જૈનિમશ ક્ભન્ન છે. આહાહા! સમજાણુિં કાિંઈ?  

િે ક્જનિમશ જયવિંિ વિે છે. આહાહા! એમ કે જૈનિમશની હયાિી છે એમ કહે છે ભાઈ! 

એમ કે કહેવામાત્ર જૈન એમ નહીં, હયાિી છે. આહાહા! એવો જૈનિમશ અમાિી પરિણતિમાિં વિે 
છે એમ કહે છે હોં. સમજાણુિં? સમિંિભદ્ર આચાયશમાિં પણ એ આવ્યુિં. અતહિંસા પિમ બ્રહ્મ એટલે 

ઓલાએ એમ ખુલાસો કયો ભાઈ! છકાય જીવની દયા એ અતહિંસા પિમબ્રહ્મ છે, એમ કહે છે 

આનો અથશ એવો છે. એની વાિ તયાિં છે? પિમબ્રહ્મ છે અહીં િો. એ (િાગ) િો અપિમ છે. 
આહાહા! એ આવ્યુિં.... દયા એ િમશ ભગવાને કીિો. સમિંિભદ્ર આચાયશ. અતહિંસા એને પિમબ્રહ્મ 

કીિો. છકાયની દયા એવી અતહિંસા પિમબ્રહ્મ છે, એમ.  

શ્રોિા : છકાયમાિં પોિે આવ્યો કે પોિે િહી ગયો?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પોિે આવે િો િો થઈ િહ્ુિં, િાગિતહિ થઈ ગયો એ િો.  

લ્યો, એ પહેલી ગાથા. અતહિંસાવ્રિ મુતનની અિંિિ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની દર્ામાિં 

આવો એક ર્ુભભાવ પ્રયત્નપૂવશક હોય છે, બસ એટલુિં. ઓલામાિંય આવે છેને? પ્રયત્નથી 
જાણવુિં, આવે છે ને? યોગસાિ. ષટ્ દ્રવ્યને પ્રયત્નથી જાણવા એમ આવે છે. આવેને વ્યવહાિ.  

છે. જાણવાલાયક વસ્િુ નથી? આવો વીિિાગમાગશ, જેમાિં ભગવાન પોિે િો આનિંદસ્વરૂપ છે, 

પણ જેમાિં આનિંદ એનો આશ્રય કિીને પ્રગટ્યો એ આનિંદની દર્ા એ જૈનિમશ છે. આહાહા! 
ગજબ પદ્ધતિ છેને કથનની. એને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને એ વીિિાગી પરિણતિ 
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આનિંદદાયક, િેને જૈનિમશ કહીએ. એમ કિીને અતહિંસાવ્રિનો તવકલ્પ ત્યાિં હોય એમ જણાવ્યુિં છે, 
આદિવાયોગ્ય છે એમ છે નહીં. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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અષાઢ સુદ ૭, મંગળવાર, તા. ૨૯-૬-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૫૭ થી ૬૦, શ્લોક ૭૭ થી ૭૯, પ્રવચિ િં. ૫૪ 

 

ગાથ ા ૫૭. સત્યવ્રતના સ્વરૂપન ું કથન. અહ ુંસાવ્રતન ી વ્યાખ્યા થઈ ગઈ.  

रागणे व दोसणे व मोहणे व मोसभासपररणाम ं। 

जो पजहरद साहु सया रिरदयवद ंहोइ तस्सवे।।५७।। 

હ વદ્વેષ-ર ાગ-હવ મો જહનત મૃષા તણ ા પરરણામને 

જે છ ોડતા મ હનરાજ, તેન ે સવવ દા વ્રત હદ્વતીય છે. ૫૭ 

મ હનની વ્યાખ્યા છે ને અત્યારે.  

ટીકા : આ, સત્યવ્રતના સ્વરૂપન ું કથન છે.  આત્માના અુંતર ચૈતન્યના શ દ્ધ આનુંદના 

આદર સહ ત જે સ્વ રૂપમાું  હસ્થરત ા થઈ છે  એને સમ્ યગ્દશવન, જ્ઞાન ને ચારરત્ર  ક ે છે. એ 
ચારરત્ર દશામાું પૂણવ ચારરત્ર  ન  ોય, એથી આવા પુંચ મ ાવ્રતના શ ભો પયોગ રૂપ ભાવ એને 

 ોય છે. શ ભરા ગ–શ ભ પરરણામને એને અ ીં વ્રત ક ે છે. અ  ીં ( એમ કહ્ ું છે કે), સત્યનો 

પ્રહતપક્ષ  (અ થાવત્ સત્ય થી હવ રુદ્ધ પરરણ ામ) તે મૃષાપર રણ ા મ છે... સાચાથી જૂ ઠ ું ઉ લટ ું..  સાચાથી 
ઉલટ ું તે જૂઠ  ું . તે (અસત્ય બો લવાન ા પરરણા મ) ર ાગથ ી  થાય. કોઈ અન કૂળ ચીજ મેળવ વાના  

રાગને લઈને જૂઠ  ું બોલે, કો ઈ પ્રહતકૂળતાનો  હનષેધ કર વા ... માટે દ્વેષ થી જૂઠ  ું બોલે , કોઈ મો થી  
જૂઠ  ું બોલે. એ રાગ થી, દ્વેષ થી અ થવા મો થી  અસત્ય બોલવાન ા પરરણામ થ ાય છે.  

જે સ ાધ —આ સન્નભવ્ય જી વ ... આસન્ન(ભવ્ય એટલે) જેની મ ક્ત ત નજીક છે   વે . 

આ ા  ા! સુંસા રને રકનારે આવી ગય ો છે. આત્મા ની સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન ને ચારરત્ર ની દશા તો છે , 
પણ એને  પૂણવ હનહવવકલ્પતા થઈ નથી  સાત મી ભૂહમકાની , એ અપેક્ષાએ  એને આવા  

પુંચમ ાવ્રતના ભ ાવ  ોય છે. એ આસન્નભવ્યજી વ તે પરરણ ામને પરરત્યજે છે ...  રાગ-દ્વેષ ને 

મો થી બો લાતા ( વચન),  થ તા ભાવ એને પરરત્યજે છે. (-સ મસ્ત પ્રક ારે મ હન એ જૂઠ ું છ ોડે છે)... 
પરરત્યજે છે ને ? સમસ્ત પ્રકારે છોડે છે . તેન ે બીજ ું વ્રત  ોય છે. 

એ આત્માન ા સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન ન ે ચારરત્ર ની  દશા સહ ત ની વાત છે. આ સમ્ય ગ્દશવન  ને 
જ્ઞાન ન   ોય અને સત્ય  વ્રત  ોય એમ બની શકે ન ીં. આવી વ્રતન ી ભૂહમકા છઠ્ઠે ગ ણસ્થાને એ  

જાતના ભાવો  ોય છે એને વ્યવ ારવ્રત ક ે વામ ાું આવે છે. હનશ્ચયવ્રત તો , સ્વરૂપમ ાું હવું ટાઈ  

જવ ું, આનુંદસ્વરૂપ  છે તેમ ાું લીન થવ ું , એને હનશ્ચય-સાચ ું વ્રત ક ે છે. આ વ્ય વ ા ર  વ્રતનો એન ે 
હવકલ્પ  ોય છે. પ ણ્યબુંધન ું કારણ છે. અને સ્વભા વના આ શ્રયે —ચૈતન્ય ભગવાન પોતાન ા  
અતીહન્િય આનુંદના આ શ્રયે —જે િહિ, જ્ઞાન ન ે લીનતા થઈ એ સાક્ષાત્ મ ક્ત તન ું કારણ છે. 
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(  વે ૫૭મી ગ ાથાની ટીકા પૂણવ કરતાું ટીકાકા ર મ હન રાજ શ્લોક ક ે છે :)   

वरि व्यिं सत्यमचु्चजै जनो यः 
स्वगजस्त्रीणा ंभरूरभोगकैभाक ्स्यात।् 

अरिन ् पजू्यः सवजदा सवजसरभः 
सत्यात्सत्य ंचान्यदरि व्रत ंरकम।्।७७।। 

શ્લોકા થવ : જે પ રુષ અહત સ્પિપ ણે સત્ય બોલે છે ... અહત સ્પિપ ણે એટલે  કોઈને રાજી  

રાખવા કાુંઈ ફેરફાર  કરત ો નથી. જેવ ું વસ્ત ન  ું સ્વરૂપ છે એવ ું અહત સ્પિપ ણે સત્ય બોલે છે, તે 

સ્વ ગવની સ્ત્રીઓન ા પ ષ્ક ળ ભો ગોન ો એક ભાગી થ ાય છે ... એમ જણાવ્ય ું કે સત્ય બોલવાનો ભાવ  
પ ણ્ય શ ભભાવ છે. સમ જા ણ ું કાુંઈ? સત્યવ્રત જે બી જ ું વ્રત એનો ભાવ શ ભ છે , એથી એને 

પ ણ્યબુંધ થઈને સ્વગવની સ્ત્રીઓ આરદની બ ારની અન કૂળતા મળે, એ વ ું સ્પિ કય ું. કોઈ ક ે 

ભાઈ! આ વ્રતન ે લઈને સુંવ ર, હનજવરા થાય,  અુંશે થ ાય લ્યો . અ ીં તો ના પાડે છે . જ ઓને! આ  
ચોખ્ખ ી વાત તો કરે છે. 

શ્રોતા : પાપ ન થય ું . 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : પાપ ન થય ું,  હમથ્યાત્વપાપ સાથે ભેગ ું પડ્ ું છે ન.ે એ ભલ ે ન  ોય . 

હમથ્યાત્વન ું  એ મૂળ પાપ. રાગનો સ્વામ ી થવ ું, દે ની રિ યા   ું કરુું છ ું, વ્રતન ા પરરણામ એ માર ી  
ચીજ છે—એવ ી માન્યતા  થ ઈ એ તો મ ાહમથ્યાત્ વ, સાત વ્યસન કરતાું મોટ ું પાપ છે. એ પાપની 

ભૂહમકામાું વ્રત-બ્રત  ોઈ શ કે ન ી. બા ળવ્રત ને મૂખાવઈ  ભરેલા તપ  ોય ...  આત્ મા જ્ઞાતા-દૃિા  

અને સ જાનુંદની મૂહતવ પ્ર ભ  એવી  જ્યાું અુંતરમ ાું સ્વરૂપની જા ગ્રહત થઈ નથી  અને એકલા 
આુંધળા ર ાગના ભ ાવ પુંચ મ ાવ્રત  આરદ કરે છે એ બધા સુંસા ર ખાતે છે , રખ ડવા ખાતે છ ે 

એમ ક ે છે. અ ીં તો સ મરકતીના શ ભભા વ પણ સ્વગવની સ્ત્રીઓ આર દની પ્રાહ િ કરે એમ 

વણવવ્ય ું છે અ ીં. સમરકતન ું વ્રત એને સુંવર આપે, હનજવરા આપે  (એમ છે ન ીં).  કહ્ ું છે કે ન ીં 
આમાું ચ ોખ્ખ ું ?  

જે પ રુષ અહત  સ્પિપ ણે  સત્ય બો લે છે ... બોલવાની  રિયા તો જડ છે , એના ભાવની 
વાત છે. બોલવા કાળે એનો  જે ભાવ છે સાચ ું બોલવ ાનો શ ભભાવ , તે સ્વગવની સ્ત્રીઓ ના પ ષ્ક ળ 

ભો ગોન ો એક ભાગી થાય છે . એ પ ણ્યના ફળ માું સુંયોગ મળશે એમ ક ે છે. ભલે સુંયોગ ન ે

પણ, એમ. એ સત્ય બોલવાનો શ ભભાવ સુંયોગ ીભ ાવ છે , સ્વભાહવકભા વ નથી. તેથી એ 
ભાવથ ી સુંયોગ મળશે. એ માું આત્માને કાુંઈ એના થી લાભ નથી. નથ ી. આ ા ા!  ભારે વાત! 

સમજાણ ું કાુંઈ?  લ્યો, આવી  વ્રતન ી વ્યાખ્યા છે આ. શ્વતેાુંબરમ ાું પાુંચ મ ાવ્રત હનજવરા ના સ્થાન  

કહ્ા છે ઠાણાુંગ માું.  પુંચમ  ાવ્રત હનજવરાના સ્થ ાન છે  લ્યો.  વે ક્બચારા શ ું કરે? અ ીં ક ે છે કે 
એ પુંચમ ાવ્રતના પરરણામ  સુંયોગીભાવ હવ કારી છે  એ ટલે સુંયોગ આપશે. આત્મા ની શાુંહત ને 
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આત્માના  આનુંદને મદદ કરે એ ચીજ ન થી આ , એમ  ક ે છે. ક ો , સમ જાણ ું?  ભો ગોન ો એક 
ભા ગી થાય છે , એમ. સ્વતુંત્ર પ ણ્ય કયાવ છે ને ? આત્મદશવન-જ્ઞાન-ચારરત્ર ની ભૂહમકા માું એવ ો 
શ ભભાવ છે, એથી એને અન કૂળતાની બ  ારની સ્વગવન ી સ્ત્રી  આરદની મળશે એમ ક ે છે.  

 (અ થાવત્ તે પરલોક માું અનન્યપણે દેવ ાુંગના ઓના બ   ભ ોગોને પા મે છે) અને આ 

લ ોકમાું સવવ દા સવવ સત્પ રુષોન ો ... લ્યો, સવવદા सवजसरभः ધમાવત્મા પ રુષોનો પૂજ્ય બને છે. 

ખરેખર સત્ય થી શ ું બીજ ું કોઈ ( ચરડયાત ું) વ્રત છે? અહ ુંસામ ાું એને, કીધ ું , પરમ બ્રહ્મ એ 
વીતરા ગ. આ તો વ્રતન ી વાત છે , હવકલ્પની છે.  ખરેખર સત્ય થી શ ું બીજ ું કોઈ ચરડયાત ું ... 

સત્યવ્રત છે ને? પ ણ્ય છે શ ભભાવ. ....ની ભૂહમકામાું  ચારરત્ર વુંતને એવો ભાવ  ોય છે , તો 

એનાથી પ ણ્ય બુંધાય છે ને બ ારની સામગ્રી મ ળશે , બસ એટલ ું છે. ત્રીજ ું વ્રત. ત્રીજા વ્રતન ી  
(ગા થા) ૫૮. 

गाम ेवा णयरे वाऽरण्ण ेवा परेिऊण परमत्थ ं। 

जो मयुरद गहणभाव ंरतरदयवद ंहोरद तस्सवे ।।૫૮।। 

ન ગરે, અરણ્યે, ગ્રામમ ાું ક ો વ સ્ત  પરની દેખ ીને 

છ ોડે ગ્ર  ણપરરણા મ જે,  તે  પ રુષને વ્રત તૃતીય છે. ૫૮. 

ત્રીજ ું  વ્રત.  

ટીકા : આ, ત્રી જા વ્રતન ા સ્વરૂપન ું કથન છે.  ગામની વ્યાખ્યા. ગામડ ું કોને ક ે વ ું? જેના 

ફ રતી વાડ  ોય તે ગ્રામ (ગા મડ ું) છે ... આ  ોય છેને વાડ  થોરની? શ ું ક ેવાય? બ   વાડ્ ું કરી 

 તી, ગામડ ાની ફરતી વાડ્ . ગઢ-બઢ તયાું  તા ગામડામ ાું? વાડ્ ું ના ગઢ  એના મોટા. થોરની  
વાડ ું મોટી મ ોટી  બબ્ બે  મ ાથોડાની થ ોરની.  ાહથયા થોર  ને લાુંબા થ ોર. એ ગ ામ. આ તો પાઠમાું 

ગામ છેને એની વ્યાખ્યા કરી. જે ચાર દ રવાજાથી સ શ ોક્ભત  ોય તે ન ગર છે ; જે મન ષ્ય ના 

સું ચાર હવન ાન ું ... જેમાું મન ષ્યનો પગરવ ન  ોય, આવન-જાવન ન  ોય. વનસ્પહતસ મૂ   ોય, 
જેમાું વે લીઓ અને ઝાડના ઝ ુંડ વગે રેથી ગીચોગીચ ભરે લ ું  ોય તે અરણ્ય છે.  ત્રણની વ્યાખ્યા 
થઈ. પાઠમાું ત્રણ છે ને? ગ્રામ, નગર ને અરણ્ય. अरण्ण े છે એને અરણ્ય કીધ ું.  

આ વ ા ગ્રામ, નગ ર કે અરણ્ય માું બીજાથી ત જાયેલી ... કોઈ છોડ ી દીધી  ોય વ સ્ત  

કોઈપણ, ગામ માું, નગરમ ાું કે રણમાું  એમ ત્ર ણ. છોડ ી દીધી  ોય, ગામમાું કોઈ  છોડીને વયો  

 ોય, લ્યો. મ ૂક ાયેલ ી ...   ોય. ગામમાું મૂકી  ોય કોઈ ચીજ અને નગરમાું તયાુંક મૂકી   ોય  ચીજ  
કે વનમાું. ભૂલ ાઈ ગ યેલી   ોય ચીજ કોઈની. ખ્યાલ આ વે કે  આ દાગીનો પડ્ો છે , ભૂલી ગયો 

છે. પર વસ્ત ન ે દેખીને તેન ા સ્વ ીકાર-પર રણામને ...  જે મ હન અુંતર સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  

સહ ત છે એને આવો ત્રી જા વ્રતન ો શ ભરાગ, શ ભ ઉપયોગ  ોય છે. એને કો ઈ પરની ચીજ 
ત્યજેલી  ોય એને ગ્ર  વાના પ રરણા મને) જે પરરત્યજે છે , લ્યો.  
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म ुचंरत पररत्यजरत સુંસ્કૃતમાું. ઓલામાુંય पररत्यजरत  ત ુંને? पररत्यजरत એમ આવ્ય ું. 
पररणाम पररत्यजरत સુંસ્કૃતમાું  ોં. છોડે છે. प्रजहारत છેને મૂળ તો ૫૭માું? प्रजहारत મૂળ 

પાઠમાું प्रजहारत. એનો અથવ સુંસ્કૃતકારે पररत्यजरत કયો. प्र-जहारत.. જૂઠ ું બોલવાનો ત્યાગ  છે, 

જેને સત્ય બોલવ ું છે એમ. એ અસત્યને સવવથા પ્રકારે છોડે છે. છે એ સત્ય બોલવ ાનો મ ાવ્રત  
શ ભભાવ, પણ એને   ોય છે એટલ ું અ ીં હસદ્ધ કરે છે. અ ીં  ત્રીજા વ્રતમ ાું જે કોઈપણ ચીજ  

ગામ માું, નગરમાું કે વનમાું કોઈકની મૂકાયેલી, કોઈ થી ત્યજાયેલી, કોઈ કે ભૂલી ગયેલી ( ોય)  

એવો લે વાનો પરરણા મ છોડી દે છે. કે આ ચીજ છે તો લા વને લઈ લ ઉં. કોઈ કને ધમાવદામ ાું 
આપીશ ું. એવા પરરણામ મ હ નના  ોય ન ીં એમ ક  ે છે. આખી દ હનયા પ ડી છે.  

ચરુ નીક ળ્યો કોઈ દેખાય  સ ોનામ ોરનો લ્યો . જુંગલમ ાું પ ડી  ોય, ભૂલી ગયો  ોય , ન્યાું  
પડ્ ું  ોય,  આમ દેખાય કે ઓ ો..  લાવને લઈ લઉં. ગૃ સ્થોને આપીશ, ધમાવદે વાપર શે, મુંરદર-

મુંરદર કરાવશે. ન ીં? ધમાવદે વાપરવ ું છે ને ? પણ લેવાના પરરણામ જ તારા પ લેા  ખોટા છે. 

એન ું તો ફળ શ ું ...?  જે સ્વીક ાર પરરણામને છોડ ી દે ... ચા ે તો  ીરા ને માણે ક દેખાય આમ 
આ ા  ા! સાધ  કોને ક ે ?  અુંતરના આનુંદના લ ેરે ઝૂલ તો  ોય છે, એને આવો હવ કલ્પ  
અશ ભને ટાળવાનો  ોય છે.  તેન ે ખરેખર ત્ર ીજ ું વ્રત ક વેાય છે લ્યો.  

 વે ૫૮ મી ગાથાની ટીકા પૂણવ કરતાું ટીકાકા ર મ હનર ાજ શ્લોક ક ે છે . ઓલામાું સત્યમાું 

પરલોકમાું સ્ત્રી, દેવાુંગન ા આરદના યોગન ી વાત કર ી  તી , આ અચ ૌયવવ્રતમાું  ‘આલો કમ ાું 
સત્પ રુષોથી પૂજન ીક છે’ ( એમ કહ્ ું). 

आकरष जत रत्नाना ंसचंयमचु्चरैचौय जमतेरदह । 

स्वगजस्त्रीसखुमलंू क्रमणे मकु्त्यगंनायाश्च ।।७८।। 

શ્લોકા થવ : આ ઉગ્ર અચૌયવ આ લોકમ ાું ... અચૌયવવ્રતન ા શ ભ પરરણામ આ લ ોકમાું 

રત્ન ોના સુંચયને આકષે છે . પ ેલ ું તો ‘આ લોકમાું ’ લીધ ું. અને (પરલોકમ ાું) સ્વ ગવની સ્ત્રી ઓના 

સ ખન ું કારણ છે...  જોય ું ! આ સુંયોગ છે એમ ક ે છે  ફતત . ત્રીજ ું  મ ાવ્ર તના પરરણામ 

સુંયોગીભા વ છે તે સુંયોગ આપે , એમાું કાુંઈ ધમવ આ પે ને આત્મામાું એકા ગ્ર થાય  એમ નથી. 
એટલ ું તો સ્પિ કય ું  છે લ્યો. એ પછી િમે ... સ્વ ગવની સ્ત્રી ઓના સ ખ ન ું કારણ છે , તેમ જ િમે 

કરીને ... પછી એ રાગ છે (એને) છોડી દેશે. કા રણ કે સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન-ચારરત્ર મ ાું રાગ  ેય છે એ  

તો છે. અત્યારે છે, પછી ઉપાદેય આત્મા માું એકા ગ્ર થ ઈને છોડી દેશે. તેથી િમે કર ીને  મ ક્ત તરૂપી 
સ્ત્રીન ા સ ખન ું કારણ છે.  આ તો સમરકતીને વ્રત  કાયવ એટલે વ્યવ ાર કહ્ ું , એમ વ્યવ ાર થી. 
સમ્યગ્દૃહિને . અજ્ઞાનીની વ ા ત અ ીં છે જ ન ીં.  

શ્રોતા : સમ્યગ્ દૃહિને  મોક્ષન ું કારણ.. ...   
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પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : મોક્ષ વ્ય વ ા રે ક ે છે ને ? મોક્ષ બે કહ્ાને ? વ્યવ ારે કથન છે ને ? 
મોક્ષમાગવ બે કથનમ ાું આવે  છે કે ન ીં? એમ આ કથ ન છે , હનરૂપણ છે. િ મે કરીને મ ક્ત તરૂ પી 

સ્ત્રીન ા સ ખને... રાગનો અભાવ થયો છે, દૃહિ-જ્ઞાન ન ે શાુંહત તો છે.  વે એ રાગ છે એ છોડે છે. 

છૂટશે જ, છૂટી જશે જ. તેથી એને છોડીને િમે િમે  મ ક્ત તને પામશે. પણ અ ીં તો પ ેલ ું એ 
શ ભભાવ છે માટે સુંયોગ આપે  એટલી વ ાત કર ી. બી જા વ્રતમાું એમ કહ્ ું, પ ેલાું વ્રતમાું જરી 

વીતરા ગી અહ ુંસા નાખી   તી. હવકલ્પ છે એને ગૌણ કરી નાખ્યો. અહ ુંસા, આત્મા એકલો 

વીતરા ગીસ્વભા વ એ વો જે એણે પ્રગટ કયો છે એ અહ  ુંસા , એ તો મ ક્ત તન ું કારણ  છે. સત્યવ્રત 
એ સ્વગવન ું કારણ એમ કહ્ ું છે અ ીં. અચ ૌયવવ્રત સ્વ ગવન ું કારણ અને િમે મ ક્ તતન ું કારણ એ રીતે 
લીધ ું. સમજાણ ું કાુંઈ ?  

ઓલા માું તો  લ ીધ ું  છે કળશ માું. ભઈ, સમરકતીન ા  ોય  કે હમથ્યા ત્ વીના  ોય, શ ભ ભાવ 

છે એ બુંધન ું જ કારણ છે. બસ, આ પણ બુંધ  છે. ભાવબુંધ જ છે એને રાગનો. પણ દૃહિમાું  ેય 

છે, ચારરત્ર માું ન બળાઈથી આવી રહ્ ું છે , એ નબ ળા ઈ ઉગ્ર પ રુષાથવ થી છ ોડી દેશે. કારણ કે 
રાગના છ ોડવાના રસ્તે પ ડ્ો છે. સ્વભાવન ી એકા ગ્રતાની  પૂણવતા કર વાને રસ્તે પડ્ો છે. 

આ ા  ા! એ વા સ મરકતી જી વને ... આવો પુંચ મ ાવ્રત નો ભાવ મ હનને  ોય,  એ સું યોગ સ્વગવના  

આપે, પછી િમે કર ીને એ રાગ છોડ શે, મ ક્ત ત આપશે. રાગ છ ોડશે  એટલે  ોં. આ મ, એટલે આ  
ટીકા કર ી પસુંદ ન પડે ઓ લા રતન ચુંદ જે વાને . આ ચ ોખ્ખ ું કરી ના ખ્ય ું છે . વ્રતન ા પરરણામમાું 
આ મળે એમ કરી નાખ્ય ું  ચોખ્ખ  ું.   

૫૯. ચોથા વ્રતન ી વ્યાખ્યા. 

दठू्ठण इरत्थरूव ंवाछंाभाव ंरणयत्तद ेतास ु। 

महेुणसण्णरववरियपररणामो अहव तरुरयवद ं।।५९।। 

સ્ત્રીરૂપ દેખી સ્ત્રી પ્રહત અક્ભલ ાષભા વહનવૃહિ જે, 

વ ા હમ થ નસુંજ્ઞ ારહ  ત જે પરરણા મ તે વ્રત ત ય વ છે. ૫૯. 

ટીકા : આ, ચોથા વ્રતન ા સ્વરૂપન ું કથન છે.  સ ુંદર કાહમન ીઓન ાું મનો  ર અુંગ ના 

હનર ીક્ષણ દ્વારા... શરીરની કાુંહત, નમણાઈ , કોમળતા આ રદ . સ ુંદ ર કાહમન ીઓન ા મનો  ર અુંગ ... 
આ ા  ા! માટીના પૂતળા , માુંસન ું પૂતળ ું છ ે એ શરીર. માુંસ ને  ાડકાની સ ુંદરતા. હનર ીક્ષણ દ્વારા 

ઊપજત ી ક તૂ લતા ના—હ ચિ વાુંછ ા... ભાષા જોઈ! આ ા  ા! એમ થ ાય વા !  ક તૂ લતા..   

ક તૂ લતાના—હ ચિવાુંછન ા —પરરત્યા ગથી... ત્યાું એ આવ્યો શબ્દ. ઓલા માું ‘પ રરત્યાગ’  તો. 
હવવક્જવત છે ને ? હવ-વક્જવત  (એટલે) હવશેષ વક્જવત . પાઠમાું છે. મ ાવ્રતધારી આત્ મજ્ઞાન ી સુંત 
એને આવો ભાવ–સ્ત્રીને દેખીને પરરણામ ક તૂ લના થત ા  નથી એમ ક ે છે.  
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કોઈ બાહ્થ ી હવ સ્મય કારી છે જ ન ીં. આ ા ા! હવસ્મ યકારી તો ચૈતન્ય આનુંદમૂહતવ છે. 
એનો જેને દૃહિમાું આનુંદ તરવરે છે, ધમાવત્માને તો દૃહિમાું આનુંદનો સ્વભા વ તરવ રે છે . એમાું 

આ સ્ત્રીઓના શરીર ને મનો ર અુંગોને દેખી ક તૂ લતાના–હચિ વાુંછન ાના પરરત્યાગથી ,  અથવા 

પ રુષવે દોદય ના મનો જે નોકષાયનો ત ીવ્ર ઉદય તેન ે લીધે  ઊપજતી મૈ થ નસું જ્ઞાના 
પરરત્યા ગ સ્વરૂપ ... જોય ું ! અ ીં આવ્ય ું. બેયમાું પરરત્યાગ . શ ભ પરરણા મથી .. લ્યો, એ શ ભ 

પરરણામ છે.  બ્ર હ્મચયવવ્રત  ોય છે.  એ શ ભભાવ  ોય છે બ્રહ્મચયવવ્રતન ો. અ ીં સ ધી તો પાઠ છે 
ચોખ્ખ ો.  

સમરકત ી અને ચારરત્ર વુંત આત્માની આનુંદની ર મણત ાવા ળો મ હન છે , એને આવ ું ચોથ ું 

બ્રહ્મચયવવ્રત શ ભ પરરણામ  છે, પ ણ્ય છે, આસ્રવ છે . ત્યારે આવ ું  શ ું કરવા લખ વ ું જોઈએ? એ  
તો કહ્ ું છે કે હનહમિન ું  સ્ત ાવલું બ દેખીને હનહમિ તરીકે નો ઉપદેશ ( આવે છે).  આ બધ ું હનહમિ 

છે. આવ્યો છે, પણ એન ું ફળ... એક તો  જોવાના કૂત  લના પરરણામનો ત્યાગ અને તીવ્ર કમવના 

હનહમિે ઉદયના જે પરરણામ થાય હવષયના એનો ત્યાગ , એમ. એવા શ ભ પરરણામથી  
બ્રહ્મચયવવ્રત  ોય છે , ચારર ત્રવુંતને . અજ્ઞાનીને એ  ોતા  નથી. એ ખ લાસો કરશે.  

 વે ૫૯મ ી ગા થાન ી ટીકા પૂણવ કરતાું  ટીકાકાર મ હન ર ાજ શ્લોક ક ે છે , 

भवरत तनरुवभरूतः कारमनीना ंरवभरूत ं

िररस मनरस कारमिव ंतदा मद्वचः रकम।् 

सहजपरमतत्त्व ंस्वस्वरूप ंरवहाय 

व्रजरस रवपलुमोहं हतेनुा केन रचत्रम।्।७९।। 

શ્લોકા થવ : કાહમનીઓન ી જે શરીરહવભૂહત ... લ્યો, આ શરીર હવભૂહત . ધૂળ, રાખ. આ 

હવભ  નથી ક ેતા?   હત... ભસ્મ. આ શરીરની ભસ્મની હવભૂહત. આ ા ા! આુંખો  મોટી  ોય,  

કાળા ડોળા  ોય, કાન ક ુંડ ળ  જેવા  ોય, મોઢ ું ચુંિમા જેવ ું  ોય, નાક ગરુડ જેવ ું  ોય,  ોઠ લાલ 
 ોય, ગળ ું લાુંબ ું  ોય અને  ાથ-પગ બરાબર  ોય — એ બધા માટીના પ તળાના  આકાર છે.  

આ ા  ા! માપસર છે મ ાટે ક ે  છેને સ ુંદ ર? કાહ મનીના શરીરની હ વભૂહત એ મ ાટી જડની હવભૂહત 
છે. આ ા  ા!  

 ે ક ામી પ રુષ! ...  કાહ મનીઓન ી જે શરીરહવભૂહત  તે હવ ભૂહતને  જો ત ું મન માું સ્મરે છે ... 

મનમાું  ોં. વ ા ! શ ું છે એ  પણ તે! આ ા ા! એક ક્ષણમાું કાુંઈ રોગ થાય આ મ  મડદ ું. જોતાું 
એને ગ્લાહન થ ાય. આ ા ા ! એવા શર ીરને દેખીને  ે કામી પ રુષ! જો ત ું મનમાું  યાદ કરીશ  

એને, શરીરની સ ુંદરતાને મ નમાું સ્મ રીશ, ખ્યાલમાું આ વીને એમ જરા (થાય કે) આ ા! ત ો  મારા 

વ ચન થી તને શો લાભ થશે?  મ હન ક ે છે, અમે તો આત્માના બ્રહ્મચયવ મ ાું–આ ત્માના બ્રહ્મ-
આનુંદ એની ચયાવની રમ ણતામાું ... આવો વ્યવ ાર શ ભભાવનો બ્રહ્મચયવભા વ  ોય , એને 
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અશ ભભાવ  ોય ન ીં. એ વો જે તન ે ઉપદેશ કયો (અને) જો ત ું આવો સુંગ કરીને આવા ભાવ 
કરીશ તો મારા વચનનો ત ને  કોઈ લાભ થયો ન ીં. સાુંભળીને તેં  ભૂુંડા ભાવ છ ોડ્ા ન  ીં તો 
અમારુું સાુંભળ્ય ું જ નથી તેં, એમ ક ે છે. આ ા ા!  

અ  ો! આશ્ચયવ થાય છે ક ે સ જ પરમતત્ત્ વને ... લ્યો, પાઠ છ ે ને ? सहजपरमतत्त्व ं

स्वस्वरूप.ं.. स्वस्वरूप.ं. અરે! સ જ ભગવાન આનુંદ પરમતત્ત્વ, અતીહન્િય આનુંદનો ગાુંઠડો  

પ્રભ , અતીહન્િય આનુંદન ું ચૂસણીય ું  આત્મા. આ  ા ા! એવા સ્વભાહવક ... સ્વભાહ વ ક તત્ત્વ છે  એ 
તો અનારદથ ી. સક્ચચદ ાનુંદ  પ્રભ  આત્મા. . આ ા  ા! સત્–શાશ્વત, સ્વભ ાહવક જ્ઞાન ને આનુંદ  

એવ ું જે પરમતત્ત્વ, (એ) સ્વસ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરી. સ્વ એટલે હનજસ્વરૂપ ,  એમ.  પાઠમાું એ છે 

स्वस्वरूप.ं..  सहजपरमतत्त्व ं स्वस्वरूप.ं. સ જ પરમતત્ત્વ, પરમભાવ એ વ ું સ્વસ્વ રૂપ, 
આનુંદમૂહતવ પ્રભ , આક ળતા  હવનાની ચીજ, હનરાક ળ સ્વ-હનજ સ્વ રૂપ જેમાું અતીહ ન્િય  આનુંદ  

ઠસોઠસ ભયો છે. અરે ! એવા આનુંદતત્ત્વને ભૂલી, પોતાના હનજાલુંબતત્ત્વને  ભૂલી, હનજ 
સ્વરૂપને —છોડીને ત ું શા કારણે હવપ લ મો  ને પામે છે! આ ા  ા! શ ું છે તને આ?  

ભગવાન પરમતત્ત્ વ હનજસ્વરૂપ આનુંદ, એ અતીહન્િ ય આનુંદના એક સે કુંડના સ્વાદ  

આગળ જ્યાું ઇન્િના ઇન્િાસન જ્યાું સડેલા તરણ ા દેખાય . મીંદડા સડ્ ા  ોય, કૂત રા સડ્ા  ોય  
એવા ભો ગ (દેખ ાય ) સમર કતીને  આત્ માના આનુંદ આગળ... આ ા  ા! એ વા દેખાય. એને, ત ું 

આનુંદના ભાવને છ ોડી આ વા હવપ લ મો ને ત ું કેમ પામે છે! આ ા ા! ચૈતન્યસ્વ રૂપ આનુંદ છે 

ત્યાું કેમ આકષાવતો નથ ી ? એમ ક ે છે. ભગવ ાન આત્ મા અતીહન્િય આનુંદનો સાગર, ત્યાું કેમ 
આકષાવત ો નથી? અ ીં તયાું આકષવ ણ પામી જાય એ મ ક ે છે. પરમ સ જતત્ત્ વ હનજ સ્વ રૂપ 

એન ું આકષવણ થવ ું જોઈએ અને એમાું એકાકાર, હવસ્મ યતા એમાું થય ું કે ઓ ો આવ ું તત્ત્વ!  જે 

એવ ું તત્ત્વ તે   ું પોત ે છ ું. એવા તત્ત્વના પરમાનુંદને ભૂલી, છોડી ... લ્યો, रवहाय છે ને? 
सहजपरमतत्त्व ंस्वस्वरूप ंरवहाय... અરે! ભગવાન આ નુંદમૂહતવ ભરે ભાણે અુંદર પકવાન પડ્ા 

છે આનુંદના. એવા અતીહન્િ ય આનુંદના પકવાનને છોડ ી દઈ અને આવા હવિા જેવ ા ભોગ એને 

ત ું વાુંછે છો? શા કારણે આવ ું થાય છે તને ? એમ ક ે છે. હવપ લ મો ને પામે છો. પરમાું  
સાવધાની કે મ થઈ જાય છ ે તને ? ભગવાન આત્મા પોતે અતીહન્િય આનુંદન ું ભય ું ભાણ ું (અને) 
આ તો એું ઠ છે બધી. આ ા  ા!   

સ્વપ્ન સમાન , આવે છેને શ્રીમ દ માું? ‘સવવ જગત છે એુંઠ સમ, અથવા સ્વપ્ન સમાન,  

તે ક ીએ જ્ઞાની દશા, બા કી વાચા જ્ઞાન. ’ સ મજાણ ું કાુંઈ? જેના જ્ઞાનમાું ... વસ્ત  છેને 

પરમસ્વસ્વરૂપ  હનજસ્વ રૂપ , એ હનજસ્વરૂપમાું–સ્વ સ્વ રૂપમાું તો એકલો અતીહન્ િય જ્ઞાન ને 
અતીહન્િય આનુંદ પૂણવ .. પણૂવ  ઠસોઠસ ભય ું છે. અરે ! એની ઉપર લક્ષ ન કરતાું , એને છોડી 

દઈને–रवहाय... આ હ વપ લ મ ો ને કેમ પામે છે !  આ ા ા! અક્સ્ત છે તેન ી નાક્સ્ત  કરે છો અને 
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પરમાું સ ખ  નથી એને ત ું અક્સ્ત ઠરાવે છો. આ  ા ા!  પરમાનુંદસ્વ રૂપ આત્મા અક્સ્ત છે, છે 
આનુંદ. એવા છતા આનુંદ ને છોડી .., એમ ક ે છે. અને પર માું કાુંઈ ધૂળેય નથી. એ કામીન ીના 

રૂપમાું મો  સાવધ ાન થા છો, શ ું છ ે આ તને? એમ ક ે છે. શ ું તને ભૂત વળગ્ય ું છે  આ? 
હમથ્યાત્વન ું ભૂત વળગ્ય ું છે એમ ક ે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ?  

અ ો! આશ્ચયવ  થ ાય છે, અ ીં તો એ મ ક ે છે. આશ્ચયવ થાય છે. અરે ! હનજાનુંદના  

સ્વ રૂપના ઘરને ભૂલી , જ્ય ાું આનુંદ છે તેન ે છોડી, જ્ યાું  તયાુંય ધૂળેય આનુંદ નથી જરીએ ... 
આ ા  ા! અરે! આ વા મો  ને પર તરફની સાવધાનીને ... એમ ક ે છે. પર તરફની સાવધાનીન ે 

છોડી... એમ ક ે છે. પર તરફની સાવધ ાની શ ું કરવા કરે છે? પ્રભ ! શ ું છે તને? આ ા ા!  

હ વપ લ મો ને પામે છે ! ભ્રમણાને પામે છે એમ ક ે છે . જ્યાું નથી ત્યાું સ ખબ હદ્ધ તને ઉપજે છે, 
જ્યાું સ ખ છ ે તેન  ે તો છોડી  દ ે છો . આ ા ા! સ ખનો અ ક્સ્ત–સિા સ્વભ ાવ એવો ભગવાન એને 

તો ત ું  છોડી દે છો, છે એને છોડી દે છે . આ ા  ા! એ મ ક ે છે . અને નથી ત્યાું ત ું મ ો ને પામે છે  

એમ ક ે છે. એ હવપ લ મો ... એમાું સાવધાન થ વ ું... અ ીં ‘સાવધાનપણ ું ’  એ જ આવ્ય ું . 
ઉપદેશ તો એ જ અપાયને ? સમજાણ ું કાુંઈ? મ હનને એવ ું  ોત ું નથી. 

જ ઓને ! ભાષા કેવ ી વાપર ી  છે . કામીનીઓન ા શરીરની  હવભૂહત, એના અુંગો પાુંગ બધા 
સ ુંદર, નમણા, કોમળ... પ ણ એ તો બધા માુંસ ને  ાડકા  છે. ઉપરની જરી ચામ઼ડી ઉખેડીને જ એ 

તો ગુંધ મારે એવ ું  ોય બધ ું . અરે !  ાડકાના પૂતળ ાું માું, નમણાઈની હવભૂહતમાું તને શ ું થય ું આ? 

એને કેમ યાદ કરે છો? અ ીં ભગવાન મોટો ધ્ર વ છે એને કેમ યાદ નથી કરતો?  અતીહન્િય 
આનુંદનો ના થ પ્રભ  એને કે મ યાદ કરતો નથ ી  અને આમાું ન થી એને કે મ યાદ કરે છે ? એમ 

ક ે છે. મા ળે ભારે ક ે છે આ. સમજાણ ું કાુંઈ? સમરકતીને પરમાું સ ખબ હદ્ધ  ો તી  જ નથી. પણ 

આ તો ચારરત્ર વુંત છે, હસ્ થ રતામાું પણ એને અહસ્થરતાનો ભાગ છે ન ીં. એ ક શ ભભાવ છ ે 
વ્રતન ો. શ ભભાવ વ્રતન ો છે. એ તો કહ્ ુંને  અુંદર? શ ભપ રરણામ.. અુંદર કહ્ ું  ટીકામાું. શ ભ  

પરરણામ છે બ્રહ્મચયવવ્રત  એ. સમજાણ ું કાુંઈ? આવી ચોખ્ખ ી વાત છે  જ ઓ! મ હનન ું ચોથ ું વ્રત 

બ્રહ્મચયવવ્રત પ ણ શ ભભાવ છે, રાગ છે, આસ્રવ છે , બુંધન ું કારણ છે, પરસન્મ ખ ની દશા છે. 
આ ા  ા! લ્યો, ૫૯ ગાથ ા થઈ. ૬ ૦. પાુંચમા વ્રતન  ું  સ્વરૂપ સાુંઈઠ ( ગાથા) માું. એ માું હવ સ્તાર 
આવશે ઘણો નીચે.  

सव्वरेस ंगथंाण ंचागो रणरवके्खभावणापवु्व ं। 

पचंमवरदरमरद भरणद ंचाररत्तभरं वहंतस्स ।।६०।। 

હનરપ ેક્ષ  ભાવન સહ  ત સ વવ પરરગ્ર  ોન ો ત્યાગ જે, 

તે જાણ વ ું વ્રત પાુંચમ ું ચારરત્ર ભર વ  નારને. ૬ ૦. 
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લ્યો. અ ન્વયા થવ : હનરપ ેક્ષ  ભા વનાપૂવવક  (અ થાવત્ જે ભા વના માું પરની અપેક્ષા  ક્બલક લ  
ન થી. એવી શ દ્ધ હનરાલુંબન ભાવના સહ  ત )... પરરગ્ર  છેને એટલે પકડ અ ીં ખેંચે છે. અ ીં 

પ કડ અ ીં આ બાજ  નથી. —એમ કાઢ્ ું  છે. હનરપ ેક્ષભા વનાપૂવવક  (એટલે) જે ભાવનામ ાું પરની 

અપેક્ષા નથી  એવ ી શ દ્ધ હનર ાલુંબન ભા વના સહ ત... એ ની નીચે  વે નો ટમાું . ની ચે નોટ. મ  હનને 
મ હનત્ વોહ ચત હનરપ ેક્ષ  શ દ્ધ પરરણહતની સાથે વતવતો ... મ હન એને ક ીએ કે જેને વીતરાગ 

પરરણહત શ દ્ધ  દશા વતે છે. એકલા શ ભ  વ્રતન ા પરરણામ ન ીં, એમ ક ે છે. મ હ નને ધમાવત્મા 

સુંત–સાચ ા સુંતને એને યોગ્ય હનરપ ેક્ષ  શ દ્ધ પરરણહત , એમ. છઠ્ઠા ગ ણસ્ થાનને યોગ્ય હનરપ ેક્ષ જ 
પરરણહત એટલે  કે જેને રાગની અપેક્ષા પણ નથી. એ વ્રતન ા પરરણામ છે તો હનરપ ેક્ષ શ દ્ધ 
પરરણહત છે એમ ન ીં. સમજાણ ું કાુંઈ?  

હનરપ ેક્ષ  શ દ્ધ પરરણહત ની સ ાથે વતવત ો... હનરપ ેક્ષ સમજાણ ું? એને આ પરરગ્ર ના 

ત્યાગનો હવકલ્પ જે ઉપજ્યો છે એવી અપેક્ષા પણ જેને–શ દ્ધ પરરણહતને નથી. એ ભાવ ક્ભન્ન  

ર ી ગય ો છે. આત્ મા અખું ડ આનુંદ એનો  જેને પરરગ્ર   એટલે પકડ થઈ છે અન ભવમાું , એને 
પરની કોઈ અપેક્ષા છે ન ીં ,  લ્યો. એવા જીવને — શ દ્ધ પર રણહત હનરપ ેક્ષ વતે છે તેને —એની સાથે 

વતવતો જે (  ઠ વ ગરનો ) સ વવપરરગ્ર ત્યા ગસુંબુંધી ... સવવપ રરગ્ર ત્ય ાગ. ત્યાું તો વસ્ત્ર-પરરગ્ર  

આરદ કાુંઈ છે ન ીં. આ  ા ા! બ ારની વાત ર  ી ગઈ. પરરગ્ર  વસ્ત્ર રહ ત થ ા ને આ થા , પણ 
ઓલ ું મૂળ છે એ? મૂળ હવના બ ારન ું તયાુંથી આવ્ય ું? ‘હનરપ ેક્ષ ભાવનાપૂવવક’ શબ્દ  છે જ ઓને! 

પાઠમાું છે. ‘रणरवके्खभावणापवु्व’ं એનો અથવ થયો કે પ ેલાું મ ાવ્રતમાું  પણ હનરપ ેક્ષ 

અહ ુંસાભા વ પરરણહત વત ે છે. એને અહ ુંસાનો હવકલ્પ જે છે તેથી આ વતે છ ે એમ નથી. શ ું 
કીધ ું સમજાણ ું? અ  ીં નાખ્ય ું એ પ ાુંચેયમાું લઈ લે વ ું. મ હન–સાચા સુંત એને આત્મા માું અતીહન્િય  

જ્ઞાન ને આનુંદ એને અવ લુંબે પ્રગટે લી હનરપ ેક્ષ  વ ી તરાગી પરરણહત અહ ુંસ ા , એ અહ ુંસાને 

અહ ુંસાવ્રતન ો હવ કલ્પ છે એની પણ એને અપેક્ષા નથી. એવી વીતરા ગી પરરણહ તની અહ ુંસા 

સાથે ર ેલ ો હવકલ્પ–વ્યવ  ાર અહ ુંસા  ઠ હવનાનો એને  ભાવ  ોય છે. ક ો, સ મજાણ ું કાુંઈ?  

એમ સત્યવ્ર તમાું પ ણ પોતા ન ું પરમ સત્યસ્વરૂપ એની અપેક્ષા થઈને જે પરરણ હત હનમવળ  
થઈ, એ એને સત્ય  વ્રતન ા  હવકલ્પની અપેક્ષા એ થઈ એમ નથી. સમજાણ ું કાુંઈ? સત્યવ્રતનો 

હવકલ્પ છે માટે અ  ીં સત્ય પરરણહત હનરપ ેક્ષ વતે છે એમ નથી. હનરપ ેક્ષ  છે , એ ની એને અપેક્ષા 

નથી. આ ા  ા! સમજાણ ું કે ન ીં આમાું? આમાું સમજાય છે કે ન ીં છોકરાઓ? એ  ષવદ! 
સમજાય છે? થોડ ું..  થોડ ું.  ઠીક બ   સારુું . થોડ ું , થોડ ું, પણ  ા તો પાડીને ? ક ો, સમજાણ ું? 

આ ા  ા! પ્રેમ ચુંદજી! આ ત ો સમજાય એવ ું છે. થોડા  સમજાય છે, અચછા. એ તો  પરરચયવાળો  
છે ને. આ ા ા!  
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શ ું ક ેવ ું છે ? અ ીં હનરપ ે ક્ષમાું થી આ કાઢ વ ું છે પાુંચેયમાું. रणरवके्खभावणापवु्व.ं..  એ 
હવકલ્પ નથી, સું કલ્પ નથ ી. હનરપ ેક્ષભાવના એ ટલે આત્ મામાું શ દ્ધ ધ્ર વ સ્વભ ાવના આશ્રયે થઈન ે 

જે વીતરા ગી પરરણહત અહ  ુંસક થઈ છે એ હનરપ ેક્ષ ભાવના છે. એવ ા હનરપ ેક્ષ ભાવનાપૂવવક 

વ્યવ ાર અહ ુંસ ા.. વ્યવ ાર અહ ુંસાવ્રતન ો જે હવકલ્પ છે એને પ ણ્યબુંધન ું કારણ ક ી એને 
‘સુંયોગીભ ાવ છે’ એમ ક ે  છે. ઓલો હનરપ ેક્ષ ભાવના એ તો સ્વભાહવભા વ છે. એની સાથે 

અહ ુંસાવ્રતન ા હવ કલ્પની અ પેક્ષા એને નથી. છતાું એવા હનરપ ેક્ષભાવનાની સાથે ... લ્યો, ભાઈ ! 

આ તો ઓ લ ું  આવ્ય ું  સ ચર. સ ચર.. સ ચ ર. . મેળ છે ને બધ ું ? ઓ ો! ગ જબ વાત છે. 
સુંતોની કથન ી ચારેય બાજ થી તયાુંય .... 

સમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન-ચારરત્ર  એ વ્યવ ારન ી અપેક્ષાથી પ્રગટ્યા છે એમ નથી. એ ભ ગવાન  
આત્મા પૂણાવનુંદસ્વ રૂપ .. આ ા ા! સચેત વસ્ત ..  સચેત વસ્ત ,  જાગ્રત વસ્ત ,  આનુંદ વસ્ત . એવી 

ચીજના અવ લુંબન થી પ્રગ ટે લી શ દ્ધ પરરણહત એને અહ ુંસા વ્રતન ા હવ કલ્પની અપે ક્ષા નથી. છતાું 

તેન ી સાથે ર ે લો વ્યવ  ાર અહ ુંસાનો હ વકલ્પ તેન ે પ ેલા મ  ાવ્રતન ા પરરણામ ક ેવામાું આ વે 
છે. એમ બીજ ું . સત્યસ્ વરૂપ  ભગવાન આત્મા પૂણવ સત્ય આનુંદ એનો આ શ્રય લ ઈને જે પરમ  

સત્યની પરરણહત શ દ્ધ વીતરાગી થઈ , એને સત્યવ્રતના હવકલ્પની–મ  ાવ્રતન ી અપેક્ષા નથી .  
એવી હનરપ ેક્ષ પ રરણહતની સાથે સ ચર રૂપે બીજા મ  ાવ્રતના પરરણામ  ોય છે. સમજાણ ું?   

હનરપ ેક્ષ ચારરત્ર  વતે છે એની સાથે આ જે શ ભભાવ સત્યવ્રત નો છે એને સાથે–સ ચ ર 

દેખીને વ્યવ ારચારરત્ર ની ઉપમા એને ક ેવામાું આવે છે. એમ ત્રીજા વ્રતમાું . અચૌયવ  (એટલ ે)  
કુંઈ બ ાર થી ગ્ર વ ું જ નથી. આ તો અુંદરમાું ગ્ર ાય એવો ભગવાન પૂણાવનુંદ પ્રભ  સ જસ્ વરૂપ  

એમાું અુંદર જે શ દ્ધ વીતરા ગી પરરણહત એ અચૌયવભાવ એનો  હનશ્ચય છે. તયાુંયથી લીધ ું નથી,  

પોતામાુંથી આવે લી દશ ા છે. એવી વીતર ાગ પરરણહત તે અચૌયવવ્રતન ા રાગની અ પેક્ષાથી નથ ી.  
આ ા  ા! ઓ લો વ્ય વ ાર છ ે તો આ હનશ્ચય છે , એમ નથી એમ ક ે છે. જેમ અજીવ છે તો જીવ 

છે એમ છે? અજીવ છે તો જીવ છે એમ અપેક્ષાથી હસદ્ધ કરવ ું   ોય તો શ ું કરાય? અજીવ છે તો 

જીવ છે, જીવ છ ે તો અજીવ છે  એમ ક ે. એ તો ક ે..... આ તો અજીવપણ ું ને જીવપણ ું સ્વતુંત્ર  
હસદ્ધ કર વ ું  ોય તો એ મ. પણ અજીવ છે માટે જીવ છે અને જીવ છે મ ાટે અજી વ છે એમ છ ે 
ન ીં. એમ વ્યવ ાર છે તો હનશ્ચય છે એમ છે ન ીં.  ક્બલક લ ન  ીં. ક ો, કાુંહતભાઈ! આ ા  ા! 

રદગુંબર સુંતોની કથન ી તો અમૃતના વે ણલા વાયા છે. આ ા ા! કોઈનો પક્ષ ન ીં ,  

કોઈન ું કાુંઈ ન ીં. સત્ય આ છે . સમજાણ ું? એ અચૌયવન ું. એમ જેન ે અુંતર બ્રહ્માનુંદ પ્રગટ્યો છે. 

બ્રહ્મચયવ — બ્રહ્મ ના મ આત્ મા આનું દસ્વરૂપ , એન ું ચયવ  (એટલે) અુંદર બ્રહ્માનુંદની શાુંહત પ્રગટી  
એ બ્રહ્મચયવ હનશ્ચય. એને વ્યવ ાર બ્ર હ્મચયવ રાગની અપેક્ષા નથી. સ મજાણ ું કાું ઈ?  બ્રહ્મચયવ 

બ્રહ્મસ્વ રૂપ ભગ વાન એ આનુંદમૂહતવ પ્રભ  એને આ શ્રયે થયેલી જે આનુંદ બ્ર હ્મચયવપ યાવય માું 
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વીતરા ગી પરરણહત બ્રહ્મચયવ હનશ્ચય પ્રગટ્ય ું છે , એને વ્યવ ાર વ્રતન ા બ્રહ્મચયવના હવકલ્પની  
અપેક્ષા નથી. હનરપ ેક્ષ પરરણહત છે. એની સાથે સ ચ ર તરીકે ... ‘સાથે’ એ મ છે ને ? ‘સાથે’ 

શબ્દ પડ્ો છે ક ે ન ીં? એનો અથવ શ ું થયો? સાથે છે. પ ેલો આ ન ે પછી આ—એમ તયાું છે 

આમાું? સમજાણ ું? એવ ું બ્રહ્મ નામ ભગવાન પરમબ્રહ્મસ્વ રૂપ પ્રભ  આત્મા એના આનુંદની દશા 
અતીહન્િય બ્રહ્મચયવ પયાવયમાું આવ્ય ું–પ્રગટ્ય ું છે એના ચોથા વ્રતન ા હવકલ્પના બ્રહ્મચયવની  

અપેક્ષા નથી. એવા બ્રહ્મ ચયવ ની  સાથે ર ેલો શ ભભા વ વ્યવ ાર બ્રહ્મ ચયવ  ોય છે. આ ા  ા!  

ચાર. આ પાુંચમ ું  એની તો વાત ચાલે છે.  ક ો, સમજાણ ું કાુંઈ? માળે પણ ગજબ કય ું છે 

ને! ચાલે છે વાત વ્યવ ારની, એમાું આ નાખ્ય ું જ ઓ! વસ્ત ન ી હસ્થહત કે વી રીતે છે —એને 

સાક્બત કરવાન ી કળા આ રીતે  છે. આ ા  ા! પ્રભ ! શ ું તારામ ાું આનુંદ છે એને પ્રગ ટ કર વા મ ાટે 
કોઈની અપેક્ષા છે?  (ક્બલક લ ન ીં).  વે ક ે છે કે અપર રગ્ર વ્રત હનશ્ચય. જેને  રાગરહ ત 

અરાગ ી–વીત રાગ ી પરરણહત પ્રગટ થઈ છે , એને પરરગ્ર ના ત્યાગનો જે હવકલ્પ શ ભભાવ એની 

અપેક્ષા નથી. એ રીતે હનરપ ેક્ષ  ભાવનાપૂવવક...  એની  આ સાથે આવી ગય ું . આ ીં કહ્ ુંને ? 
હનરપ ેક્ષભાવનાપૂવવ ક... પૂવવમાું પ  ેલ ું એમ કાુંઈ નથી, આ તો આવા પૂવવક સાચ ું (એટલે) આ વી 

પરરણહતની સાથે. એ ટલે ઓલો વ્ય વ ારપૂવવક હનશ્ચય  એ તો ન રહ્ો , પણ હનશ્ચ યપ ૂવવક એટલે કે 

હનશ્ચય છે, ત્યાું આગળ યથાથવ ર ેલો હવ કલ્પ છે. આ ા  ા! ભારે વાત ભાઈ!  વસ્ત ન ી હસ્થહતન ે 
પ્રહસદ્ધ કરવાની રીત. એ  તો  વસ્ત ન  ું  સ્વરૂપ  જ આવ ું છે.  

सवषेा.ं..  સવવ પરરગ્ર નો ત્યાગ , લ્યો. અથાવત્ ... અન્વયાથવ ચાલે છે. જે ભાવના માું પરની 
અપેક્ષા નથી. ભા વના એ ટલે એકા ગ્રતા–શ દ્ધ ચૈત ન્ય ભગવાન આત્મા માું એ કા ગ્ર તા . લ્યો, અ ીં 

ભાવના એટલે એકા ગ્રતા.  ઓલો (ક ે), ભાવના એટલે કલ્પના. સામાહય કમાું આવે છે. 

શ દ્ધોપયોગની ભા વના. પ્રવ ચનસારમાું. ત્યાું એવો અ થવ કયો. અરે ભગવ ાન! શ ું કરે છે ભાઈ? 
આ ા  ા! એને યથા સ્થ ાને જ્યાું છે ત્યાું  ર ેવા દે ને. એ વી શ દ્ધ હન રાલુંબ ભા વના સહ ત ... લ્યો. 

સ વવ પરરગ્ર ો નો ત્યાગ ... જોય ું ! ઓલામાું શ ભ પરરણામ  તાને ચોથ ામાું. અ ીં પછી નાખ્યા. 

(સ વવપરર ગ્ર ત્ય ાગ સુંબુંધી શ ભભ ાવ ) તે ચારરત્ર ભર  વ  નારને ... ચારરત્ર નો ભાર . ચારરત્ર ની 
અહતશયતા. એ સ્વરૂપન ું ચારરત્ર  છે અુંદર , એને આવો  ભાવ  ોય છે. ત્યારે  વ  નારને પાુંચમ ું 
વ્રત   ોય છે. શ ભરાગ  ોય છે. આ ા  ા! હવશેષ આ વશે . 

(પ્રમાણ વ ચન ગ રુદેવ ) 
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ગાથા – ૬૦, પ્રવચન નં. ૫૫ 

 

નિયમસાર શ ાસ્ત્ર . મોક્ષિો માર્ગ એિો અનિકાર. આ વ્ યવહારચારરત્ર િો અનિ કાર ચાલ ે 

છે. સાઈઠમી ર્ાથા. પાાંચમ ાં મહાવ્રત કો િે હોય અિે કેમ હોય —એ વાત ચાલે  છે. અન્વયાથગ 

લેવો છેિે થોડો? 

નિરપ ેક્ષ  ભાવિાપૂ વગક (અથાગત્ જે ભાવિા માાં પરિી અપેક્ષા િથી એવ ી શ દ્ધ નિરાલાંબિ 
ભા વિા સનહત )... એટલે શ ાં કહ્ ાં? ભાવિા સનહત. .. આત્મા શ દ્ધ આિાંદ, નિનવગ કલ્પ પૂર્ાગિાંદ  

સ્વ રૂપ આત્માિ ાં છે એિ ાં  આલાંબિ લઈિે જે એકા ગ્ર તા પ્રર્ટી છે અાંદર , એિે અહીંયા ભાવિા–

નિરાલાંબિ ભા વિા કહેવા માાં આ વે છે. એટલે ?  કે આત્મા વસ્ત  છે શ દ્ધ ચૈતન્ ય કાંદ આિાંદિ ો 
િાથ, એિો આશ્રય લઈિે વીતરાર્ી શ દ્ધ઼  પરરર્નત–પયાગય પ્રર્ટે એિે ,  આ પાંચમહ ાવ્રતિો  

નવકલ્પ છે એિી પર્ એિે અપેક્ષા િથી. એવી શ દ્ધ પરરર્નત  ત્યાાં હોય છે. સમજાર્ ાં? નિરપેક્ષ... 

કાલ વાત ઘર્ી થઈ હતી. આત્મા વ સ્ત  છે પ્રભ , સવગજ્ઞશક્તતવાળ ાં  અિે અતીનન્િય આિાંદવાળ ાં 
તત્ત્વ એ છે. કેમ કે સવગજ્ઞિે , અતીનન્િય આિાંદ જે પરમેશ્વરિે પ્રર્ટ્યો  એ તયાાંથી આવ્ય ાં?  એ 

અાંતરમાાં છે. વસ્ત િ ા અાંત ર સ્વ રૂપમાાં શ દ્ધ અતીનન્િ ય જ્ઞાિ િે શ દ્ધ અતીનન્િય આિાંદ એિી  

એકા ગ્રતા, એમ ાાં સ્વસન્ મ ખ થઈિે ધ્ર વસ્વ રૂપ ભર્વ ાિ  આત્મા એિી એ કા ગ્રતામાાં  જે ભાવિા 
થઈ એિે અહીંયા નિરપેક્ષભાવિા કહેવા માાં આ વે છે.   

એવી અાંતરિી નિર ાલાંબિ  વીતરા ર્ી અ વસ્થાિી ભૂન મકા માાં સ વગ પરર ગ્ર હિો ત્યા ર્... 
એક વસ્ત્રિો તા ર્ો પર્ જેિે િ હોય, બીજો પરરગ્ર હ તો એિે હોય િહીં. એ વો સ વગ પરરગ્ર હિો 

ત્યા ર્ એવો શ ભભ ાવ ... શ ભભાવ.. નવકલ્પ છે કે સવગ પરરગ્રહ છોડ ાં . એવ ાં સવગ  પરરગ્રહિા 

ત્યાર્સ્વરૂપ ચ ારરત્રભ ર વહિારિે ... નિશ્ચય િે વ્યવહાર  ચારરત્ર  છે િી ચે. ચારરત્ર િો ભાર્, 
ચારરત્ર  સમૂહ. એટલે? આિાંદસ્વ રૂપ િી રમર્તાિ ાં ચારરત્ર  એ નિશ્ચયચારરત્ર અિે વ્યવહારિો  

નવકલ્પ પાંચ મહાવ્રતિો એ  એિી સહચર–સાથે હ ોય છે, એથી એિે વ્યવહાર ચાર રત્ર કહેવા માાં 

આવે છે. એ વો નિશ્ચય અિે  વ્યવહાર ચારરત્ર િી અનત શ યતાિે વહિાર ... ભાર ચાર રત્રિ ો એટલે 
શ દ્ધતા–વ ીતરાર્ી શ દ્ધતા અિે પાંચમહાવ્રતિા ન વકલ્ પિ ાં  સહકારીપર્ ાં બેયિે ચારરત્ર ભાર  

કહેવામાાં આવે છે. વ્યવહારથી છેિે . બેય સ ાં દર છે િે ? નિશ્ચયથી તો આત્મા િા અવલાં બે 

વીતરા ર્ી આિાંદ સનહત જે  ચારરત્ર  િામ આિાંદ માાં ર મવ ાં એવી દ શા પ્રર્ ટી , એ ન િશ્ચય ચારરત્ર 
છે. વીતરાર્માર્ગમાાં  આ છે.  

એિી સાથે નવ કલ્પ હોય છે.  િગ્ન મ નિ હોય  છે એ. સાચા સાંત હોય એ ત ો બાહ્ મ ાાં િગ્ન 
હોય છે. અાંતરમાાં એિે પાંચમહ ાવ્રતિો શ ભરાર્ .. રાર્ છે આસ્રવ, પર્ એવો  ભાવ અાંતર  
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શ દ્ધતા છઠ્ઠા ર્ ર્સ્થાિિે યોગ્ય મ નિિે આિાંદિી દશા પ્રર્ટ થઈ છે, અતીનન્િય આિાંદ, પ્રચૂર  
સ્વસાં વેદિ આિાંદિી દ શા  એ સાચ ાં ચારરત્ર  છે અિે આ પાંચમહાવ્રતિ ો  નવકલ્પ એ 

વ્યવહાર ચારરત્ર , આરોનપત ચારરત્ર  છે. એ ખરાં ચારરત્ર  િથી, એ તો અચારરત્ર  છે. મહાવ્રતિા 

પરરર્ામ–નવ કલ્પ પ ર્ અ ચ ારરત્ર છે. પર્ આિાંદ સ્વ રૂપ ભર્વાિ આત્મા  તી થંકર સવગજ્ઞે કહ્ો  
એ, એવો ભ ર્વાિ આત્મા  અાંતરિા આિાંદિ ા અવ લાં બિ કરીિે જે નસ્ થરતા, શ ાાંનત, આિાંદ 

(આરદ ) દશા પ્ર ર્ટ થઈ એ નિશ્ચય ચારરત્ર  છે. એિી સાથે આ પરરગ્ર હિો ત્યાર્ િો ન વકલ્પ છે ક ે 

વસ્ત્ર છૂટ્યો છે, િગ્ન છ ાં —એવી જે નવકલ્પદશ ા એિે વ્યવહાર ચારરત્ર  કહે છે. ઝીર્ી વાત છે ભાઈ! 
વીતરા ર્િો માર્ગ ઝીર્ો બહ . આત્માિો માર્ગ કહો કે વીતરાર્િ ો કહો. કાંઈ વીતરાર્િો જ દો  
િથી.  

ભર્વાિ આત્મા તદ્દિ વીતરા ર્ સ્વ રૂપિી મૂનતગ આત્મા  છે . આહાહા! એમાાં 

પાંચમહાવ્રતિા નવ કલ્પ િે રાર્િી  ર્ાંિ િથી અાંદરમાાં, એવી એ ચીજ છે. એવી ચીજિ ાં અવલાંબિ 

લઈ જેર્ે ચારરત્ર  અાંતરમાાં ... પહેલ ાં તો સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ હોય છે . એ પર્ ધ્ર વસ્વરૂપ  ચૈતન્ય 
આિાંદ એિો આ શ્રય કરીિે  સમ્યગ્દશગિ થાય  છે. એ સમ્યગ્દશગિ માાં શ દ્ધ પરરર્નત ઓછી છે .  

પછી સ્વરૂપિી નવશેષ અાંતર રમર્તા પ્રર્ટ થતાાં  શ દ્ધિી પરરર્નત ઉગ્ર છે , એિે સાચ ાં ચારરત્ર  

કહે છે. એ વા ચ ારરત્રિ ી ભૂનમકા માાં , જયાાં સ િી સ વગજ્ઞ  િે વીતરાર્ િ હોય (ત્યાાં  સ િી) એિ ે 
પાંચમહાવ્રતિો ન વ કલ્પ જે ર ા ર્ છે, આ સ્રવ છે, પ ણ્યાસ્રવ છે , એવો ભ ાવ ત્યાાં આવે છે. સમજાર્ ાં 

કાાંઈ?  આહા! હ જી તો ચાર રત્ર કોિે કહેવ ાં , સમ્યગ્દશગ િ કોિે કહેવ ાં —એિી ખબર  િ મળે અિે 

એિે િમગ થઈ જાય. અિાંત  કાળિો અજાણ્ય ો પાંથ એ અાંતરિા અિ ભ વ િે ભાિ નવિા પ્રર્ટ 
થાય એવો િથ ી. એિે પ ાાંચમ ાં વ્રત કહેવામાાં આ વે છે.  લ્યો, હવે ટીકા. 

ટીકા : અહીં ( આ ર્ાથામ ાાં) પાાં ચમા વ્રતિ  ાં સ્વરૂપ  કહેવામાાં આવ્ય ાં છે.  જ ઓ! પહેલી જ 
વાત. સક ળ પરરગ્રહિ ા પરરત્ય ાર્સ્વરૂપ ... ભર્વાિ આત્મા અાંદર કે વો છે પ્રભ ? ધ્ર વસ્વ રૂપ 

નિત્યાિાંદ આત્મા. કે  સકળ પરરગ્રહિા પરરત્યાર્સ્વરૂપ . ..  પરરય તત છે િે? સમસ્ત પ્રકારે ત્યાર્ 

સ્વ રૂપ , એમ. જેિા અાંતરસ્વરૂપમાાં કોઈ નવ કલ્પ િ થી અિે અાંતરસ્વરૂપમાાં એક સમયિી 
પયાગયિી પકડ િથી. સમ જાર્ ાં કાાંઈ? પરરગ્રહ , એક સમયિી પયાગયિો પ કડ  થાય તો એ  

પરરગ્રહબ નદ્ધ છે. અહીં તો ભર્વાિો માર્ગ  બાપા! સવગજ્ઞ પરમેશ્વર નત્ર લોકિા થ તીથંકરદે વ જેર્ે 

કેવળજ્ઞાિ માાં ત્રર્  કા ળ, ત્ર ર્ લોક જોયા ( અિે) ઇચ્છ ા નવિા ભર્ વાિિી વાર્ી િીકળી. એિે 
ઇચ્છા હોતી િ થી. એ વાર્ીિે આર્મ કહે વામ ાાં આ વે છે. એ આર્મમાાં આમ સ્વ રૂપ છે. 
આહા હા!  

સક ળ પરરગ્રહિ ા પરરત્યાર્ સ્વરૂપ નિજ કારર્પરમાત્મ ાિા સ્વરૂપમાાં ... દેખો! ભાષા  

એવી છે. નિજ કારર્પરમાત્માિ ાં સ્વરૂપ  (એટલે) પોતાિ ાં  સ્વરૂપ . અિારદ-અિાંત નિત્ય પ્રભ , 
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પોતાિો નિજ કારર્પરમાત્ મા, જેમાાંથી કાયગ–િમગદ શા  જેિ ે આશ્રયે પ્રર્ટ થાય એવો નિજ 
કારર્પર માત્મ ાિ ાં સ્વરૂપ પોતાિ ાં .. આહાહા! એમ ાાં અ વનસ્થત... મ નિ એમાાં અવનસ્થત છે.  

આહા હા! નિજ ધ્ર વ ભર્વાિ આત્મા નિત્યાિાંદ અિારદ-અિાંત અનવિાશી જેિો ભાવ-સ્વભા વ, 

એક સમયિી પયાગયથી રન હત, પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પથ ી–રાર્ થી તો રનહત, પર્ એક સમયિી  
પ્રર્ટ પરરર્મિિી વતગમ ાિ વ્યત ત પયાગય–દશા, આહા હા! એિા થી પર્ રનહત નિજ 

કારર્પર માત્મ ાિ ાં સ્વરૂપ–પ ોતાિ ાં સ્વરૂપ, ધ્ર વસ્વરૂપ એમાાં અવનસ્થત ... એમાાં નિશ્ચયથી નસ્થર  

થઈ ર્યો છે આિાંદમાાં. આ હાહ ા! એ વા પર મસાંયમ ીઓિે ... એિે પરમસાંયમી કહે વ ામાાં આ વે છે.  
આહા હા!  

અરે! તયાાં લોકો માિી  બેઠ ા  િે તયાાં વસ્ત િ  ાં સ્વ રૂપ છે. સવગજ્ઞ પર મેશ્વર નત્ર લ ો કિાથ  
આર્મ દ્વાર ા આ મ ફર માવે છે. ભર્વાિ ! ત ારાં અાંતર સ્વ રૂપ તો જેમાાં અિાંતા-અ િાંતા નસદ્ધોિી  

પયાગય પ્રર્ટ થ ાય, નસદ્ધિી  પયાગય એક એ વી અિાંતી ,  એવી અિાં તી  પયાગયિ ાં ર્ ર્રૂપ, ધ્ર વ રૂપ 

ભર્વાિ આત્મા. જેિે દૃનિમાાં લેતાાં , પૂર્ાગિાંદ સ્વભાવમાાં આ શ્રય લેતાાં  જેિી દશામાાં 
સમ્યગ્દશગિ (થાય ) િે સમ્યગ્દશગિ થતાાં  અતીનન્િય આિાંદિો સ્વાદ આવે , એ પરમ નિજ 

કારર્પર માત્મ ાિા અ વલાંબ િથી થ ાય છે.  કોઈ શરીર, વાર્ી, મિ  કે પરમે શ્વર ત્ર ર્  લોકિ ા િાથ  
હોય, એિા અવલાં બે પર્ આ દશા પ્રર્ ટ થતી િથ ી.  આહા હા!  

સવગજ્ઞ પરમે શ્વર તીથંક રદેવ હો , એિ ાં લક્ષ કરવા જાય તો  તો રાર્ ઉત્પન્ન થાય . કારર્  

કે એ તો પરિવ્ય છે. પરિવ્યિો આશ્રય કર વા જાય તો શ ભરાર્ થાય. એિે આશ્રયે િમગિી — 
સમ્યગ્દશગિ,  સમ્યગ્ જ્ઞાિ, સ મ્યત ચારરત્ર િી —પયાગય ઉત્પન્ન િ થાય. કેમ? પોતાિો જે નવકલ્પ છ ે 

દયા, દાિ, વ્રત આરદિો એિે આશ્રયે પર્ આ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  િ થાય. કેમ? એક 

સમયિી જ્ઞાિિી પ્રર્ ટ અ વસ્થા ઉઘાડ–ન વકાસ રૂપે છે એિે આશ્રયે પર્ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્ર  િ થાય. નિયમસાર છે િે ? નિયમસાર (એટલે) મોક્ષિ ો માર્ગ સાચો. એ તો નિજ  

કારર્પર માત્મ ા જેિી ખાર્ માાં અિાંત આિાંદ, અિાંત જ્ઞાિ, અિાંત શાાંનત, સ્વચ્છતા, પ્રભ તા છે 
એવા સ્વભાવિ ો ભાંડાર પ્રભ  આત્મા, નિજ પ્રભ ... આહાહા!  

એમાાં જે અ વ નસ્ થત  છે એવા પર મસાંય મીઓિે ... એિે પરમસાંયમી અિે સ ાિ  કહેવામા ાં 

આવે છે. આહા હા! આ વા સાિ  હોય છે વીતરાર્માર્ગ માાં. અજ્ઞાિમ ાર્ગમ ાાં બિ ાં કલ્પે ર્મે એ  
રીતે.  પરમેશ્વર નત્ર લોકિા થ તીથંકરદેવ જે ર્ે એક સમય માાં ત્રર્  કાળ ત્રર્ લ ોક જો યા, એવી જેિ ે 

શક્ત ત વ્યતત–પ્રર્ટ થઈ ર્ઈ સવગજ્ઞતાિી અિે સાથે અિાંત આિાંદ  િે અિાંત દશગિ િે અિાંત 

વીયગ એવ ાં પરમાત્માિે પ્ર ર્ટ થય ાં , એ બિી દશાઓ તયાાંથી આવી? શ ાં રાર્માાંથી આવી? 
શરીર માાંથી આ વી? પયાગય , એક સમયિી વતગમાિ પયાગયમાાંથી આ વી?  તયાાંથી આવે  ભાઈ? 
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(હોય) એમાાં થી આવે.  અાં તર વસ્ત  ભ ર્વાિ આત્મા નિત્યાિાંદિો િાથ આત્મા પોતે એમાાં 
અવનસ્થત થાય ત્યારે એમાાં થી આ વે છે.  ઝીર્ી વાત ભાઈ!  

જન્મ-મરર્િ ા અાંતિી ....નવનિ કઠર્ છે. એ તો કહેશે. જ્ઞાિી પ રષિે કાાંઈ કઠર્ િથી , 
એમ કહેશે. અસત્પ રષોિે કઠર્ છે. કહે છેિે ? પાઠમ ાાં આવે છે. કળશમ ાાં આવે  છે તયાાંક? 

સત્પ રષોિે મહા આ શ્ચયગિી વાત િથી. અસત્પ રષોિે આશ્ચયગિી વાત છે.  ૮૦મો કળશ.  

આહા હા! પહે લ ાં તો સમ્યગ્દશગિ  જ એિે કહેવાય. દે વ-ર્ ર-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા, િવ તત્ત્ વિી શ્રદ્ધ ા એ  
સમ્યગ્દશગિ િથી. ભર્વ ાિ પૂર્ાગિાંદ પ્રભ , નિજપ્રભ  શક્ત તિ ાં સત્ત્વ એિી પ્રતીત , એિો અિ ભ વ 
થઈિે, એિ ાં જ્ઞાિ થઈિે પ્રતીત થાય , એ અાંતરિા આશ્રયથી થાય છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ?   

પર મસાંયમ ીઓ ... આહાહા!  જેિા આત્મામાાં અતીનન્િય આિાંદ જે ભરેલો છ ે એમાાંથ ી  

એિી દશામાાં અત ીનન્િય આિાંદ ઉ છળી િીકળ્યો છે. જેમ દરરયા માાં મધ્ય માાં પા ર્ી ભય ં છે એ 

ભરતી ટાર્ે કાાંઠે આવીિે એિો બાઢ ... ‘બાઢ આતી હૈ’ કહતે હૈ િ?  અમારે ‘ ભરતી’ કહતે હૈં 
ર્ જરાતી કારઠયાવાડમાાં . ભરતી આ વે છે. એમ ભ ર્વા િ આત્મા એિા ધ્ર વ મધ્યક્ બાંદ માાં અિાંત 

આિાંદ િે અિાંત  જ્ઞાિ િે શાાંનત પડી છે. એમાાં એકાગ્ર થવા થી એિી વતગ માિ પયાગયમાાં 

અતીનન્િય આિાંદિો ઉછાળો આવે છે , કહે છે. આહા હ ા! એમાાં શ્ર દ્ધા કરવી કે આ  અતીનન્િય  
આિાંદિી મૂનતગ આખો આ ત્મા છે , એિે સમ્યગ્દશગિ કહે છે. આહાહા! એ ઉપરાાંત નવશેષ 

શ દ્ધતા... િવ્યિ ાં નવશેષ આશ્રય લઈિે–નવશેષ અવલાં બિ લઈિે વસ્ત માાં નસ્થર નવ શેષ થયો છે, 

અતીનન્િય આિાંદ િે શાાંનતિી વૃનદ્ધ થઈ ર્ઈ છે , એિે સાંયમી અિે મ નિ કહેવામાાં આવે છે. 
આહા હા! સ મજાર્ ાં કાાંઈ?  

એવા પર મસાંય મીઓિે  એટલે પર મ ક્જિયોર્ી શ્વરોિે ... પરમ ક્જિયોર્ીશ્વર.. આહા!   
આત્મા અખાંડાિાંદ પ્રભ  ક્જિસ્વરૂપ જ આત્મા છે ધ્ર વ . ‘ક્જિ સો હી હૈ આત્મા, અન્ય સો હી હૈ 

કમગ, યે હી વચિસે સ મ જ  લે ક્જિ પ્રવચિક ા મમગ. ’ આહા હા! એ વો ભ ર્વાિ ક્ જિ ... પાછા 

પરમક્જિ ... જેર્ે રાર્િે જીત્યો છે, નમથ્યાત્વિે તો જીત્યો છે િે પછી રાર્િે જીત્યો છે િે 
સમ્યગ્દશગિ િે શાાંનત , ચારર ત્રિી અાંતરમાાં ઉમળકે–આ િાંદિા ઉમળકે શાાંનતિ ાં વેદિ કરે છે કહે 

છે. આહાહા! એવા ક્જિયો ર્ીશ્વ ર. ..  આટલા નવશેષર્ આપ્યા છે — પરમ, ક્જિ , યોર્ી િે ઈશ્વર. 

આહા હા! સ મરકત ી ક્જિ છે , યોર્ી પર્ છે સમરકત ી, પર્ પરમ િે ઈશ્વર એ સમરકતી િથ ી.  
આહા હા! સમ્ય ગ્દશગિમ ાાં ચોથા ર્ ર્સ્ થાિ માાં ભર્વાિ  ધ્ર વસ્વ રૂપ પ્રભ  એિ ાં  એકાગ્રપર્ ાં (કરી)  

નમથ્યાત્વ િે અિાંતાિ બાંિીિે જીત્યો છે. એટલી શાાંનત  િ ે નસ્થરત ા સમ્યગ્દશગિિી ભૂનમકા માાં પ્રર્ટ 

હોય છે. આ તો પરમક્જિ યોર્ીશ્વર. .. વીતરા ર્તાિા ભાવે સ્વ રૂપમાાં એ કા ગ્ર દ્વારા ઈશ્વરપર્ ાં 
પ્રર્ટ કરીિે અનસ્થ રતાિે જી ત્ય ાં છે. આહાહા!  
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એવા મ નિિે  સ દાય નિશ્ચયવ્ય વહા રાત્ મક  સ ાંદ ર... એક આ (નિશ્ચય) સ ાંદર છે તો એિે 
સ ાંદરિો આરોપ આપવામ ાાં  આવ્યો છે વ્યવહારથી.  આહાહા! સ દાય નિશ્ચય... આત્માિા 

અતીનન્િય આિાંદિ ી ભરત ી આવી છે. એ વ ાં જે અતીન ન્િય આિાંદિા સ્વ રૂપિી  ર મર્તા એિે 

નિશ્ચયચારરત્ર કહીએ, સાચ ાં ચારરત્ર  અિે એિા ભૂનમ કા માાં પાંચમહાવ્રતિો નવ કલ્પ ઉઠે છે જે રાર્  
છે એિે વ્યવહારચારરત્ર  કહીએ. ચારરત્ર  િથી તેિ ે કહેવ ાં તેિ  ાં િામ વ્યવહાર. સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

આહા હા! હા, બેય થઈિે ચારરત્ર ભર. .. ચારરત્ર ભરિી વ્યાખ્યા નિશ્ચય-વ્યવહાર બે થઈિે કરી છે. 

આ વ્યવહારિો અનિકાર છે ખરો િે. સમજાર્ ાં કાાંઈ ? આહા હા! એ માર્ગ સાાંભળવા પર્ મ શ્કેલ 
છે જર્તિે. સમજ વો અિે  કરવો તો તયાાંય ર હી ર્ય ો. આહાહા! પર્ આવ ાં સ્વ રૂપ વીતર ાર્ે 
કહેલ ાં છે અિે એ  જ વસ્ત િ ી નસ્થનત છે.  

આત્માિ ાં અવલાં બિ ધ્ર વિ ાં લઈ અિે જેર્ે સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કય ં છે આત્મ-અિ ભ વ, એ 

ઉપરાાંત જેર્ે િવ્યિો–શ દ્ધિ ો ખૂબ અવલાં બિ લઈિે, આશ્રય લઈિે જેર્ે નસ્થરત ા  નવશેષ આિાંદ  

િે શાાંનતિી પ્રર્ટ કરી છે, એિે નિશ્ચય િે વ્યવહારચ ારરત્ર હોય છે એમ કહે છે. એિે નિશ્ચય–
સાચ ાં સ્વ રૂપમાાં રમર્તા, આિાંદ એ સાચ ાં ચારરત્ર  અિે એિે પાંચમહાવ્રતિો નવકલ્પ ઉઠે તે ખોટ ાં 

ચારરત્ર  એિે વ્યવહાર કહે વામાાં આવે છે . આહા હા!  ર્જબ વ ાત છે. અહીં ત ો હજી પાાંચ 

મહાવ્રતિા ઠે કાર્ા િ મળે .  સમરકત ન વિાિા છે હ ોં, નમથ્યાદૃનિ છે.  આરે ભ ર્વા િ ! શ ાં કરવ ાં?  
તયાાં ભૂલ્યો છે િે તયાાં ર્યો છે ? આહા હા! અરે! જન્મ-મ રર્િા આરા, ૮૪ અવતારિા દ :ખ  

એિા આરા તો સ્વભ ાવિો આશ્રય લે તો થાય  એમ છે. એ નસવાય કોઈ રિયાકાાંડ થ ી... સમજાર્ ાં 
કાાંઈ?  

ચાર ર્નતિા દ ુઃખો, ચાહે તો સ્વર્ગ માાં હોય તો પર્ દ ુઃખી છે. આત્માિા આિાંદિી  જયાાં 

ખબરાં િથી િે એકલા દેવોિા સ ખિે ભોર્વવાિો નવકલ્પ એ આક ળતા છે. અાં ર્ારા, અનગ્ન 
સળર્ે છે. આહા હા! આ પૈસાવા ળા, િૂળવ ાળા કહેવાય  આ શેરઠ યાઓ . િૂળિા શેર ઠયા કહેવાય િે 

આ િૂળિા? પાાંચ, પ ચાસ લાખ, બે કરોડ, પાાંચ ક રોડ .  એ ક્ બચારા અાંર્ ારા માાં સળર્ે છે. રાર્િા  

અાંર્ારા માાં સ ળર્ી ઊઠ્યા છે  એ. સ ખ ી િથી. આહા હા! સ ખ–આિાંદ તો અાંત ર ભર્વાિ  
આત્માિા ઘર માાં પડ્ ાં છે . એિા ઘરમાાં જઈિે એકાગ્ર થયા નવિા આિાંદ આ વે િહીં. આહાહા!  

કહે છે, અહો! આ વો નિશ્ચ ય-વ્યવહાર... ‘સદાય ’ કહ્ ાં છે િે ? સદાય નિશ્ચય છે િે પર્ સાથે 
નવકલ્પ પર્ સદાય છે—એમ લીિ ાં છે. આ વ્યવહાર અ નિકાર છે એટલે સાથે લીિ ાં છે.  

સ ાંદ ર ચારરત્ર ભ ર વ હિાર ાઓિે ... આહાહા! આિાંદસ્વ રૂપિો અતીનન્િય આિાંદિો  ઉગ્ર 

સ્વાદ છે એ નિશ્ચયચારરત્ર સાચ ાં , એમાાં નવ કલ્પ ઉઠ્ય ો એ વ્યવહાર ચારરત્ર . બે યિે અહીં ‘સ ાંદ ર 
ચારરત્ર ભર’ કીિ ાં છે. આ ન િશ્ચય સ ાંદર છે , ઓલો વ્ય વહા ર સ ાંદર છે. પર્ આ નિ શ્ચ ય જેિે હોય 

એિે.  આત્માિ ાં સમ્યક્  દશગિ પર્ િથી િે ચારરત્ર િી રમર્તાિો આિાંદ િથી એવા જીવિે તો 
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પાંચમહાવ્રતિા નવ કલ્પ વ્યવ હારે પર્ કહેવા માાં આવત ા  િથી. વ્યવહારે પર્ િથી એિે ચારરત્ર . 
આહા હા! વ હ િ ારા ઓિે ... પાછ ાં  જોય ાં ! એટલ ો પ રષા થગ છે િે? નિશ્ચય િો પ રષાથગ છે િે 

વ્યવહારિ ો એટલ ો (પ્રયત્િ) છે. વ્યવહારિો આરોપ  કયો .... શ દ્ધ પરરર્નતિે વ હે છે અિે 
શ ભભાવિો પર્ ત્યાાં પ્રયત્િ છે િે એટલો? અશ ભ િથી થતો એટલ ો.  

બાહ્-અભ્યાંતર ચોવીસ પ્રક ારિ ા પરરગ્રહિ ો પરરત્યા ર્ જ ... એવા મ નિિે બાહ્ 

પરરગ્રહ—વસ્ત્ર-પાત્ર, સ્ત્રી, ક ટ ાંબ ( આરદ ) સવગિો છૂટી ર્યો છે. અભ્યાંતર ત્રર્ કષાયિો ભાવ 
છૂટી ર્યો છે. એવા પરરત્યાર્ પરાંપરાએ પાંચમર્નતિ ા હેત ભૂત એવ ાં પાાંચ મ ાં વ્રત છે.  મૂળ તો 

પાાંચમા વ્રતિ ે પરાંપરા હેત ભૂત કહે છે, કેમકે નવકલ્પ છે. નિશ્ચયથી તો શ દ્ધ પરરર્નત તે જ 

મોક્ષિ ાં કારર્ છે. પર્ એિી સાથે આ વો નવ કલ્પ છે એિે  પરાંપરા એટલે હવે પછી વ્યવહ ારે ... 
એમ એિો અ થગ છે. એિો ત્યાર્ થઈિે થશે . સાક્ષાત્ ત ો શ દ્ધ પરરર્નત છે એ મોક્ષિ ાં કારર્ છે. 

આહા હા! શ ાં કહે છે એ વ ાત સમજવી કઠર્ છે. ભર્વાિ આત્ મા આિાંદિ ો િાથ પ્રભ  છે , 

અતીનન્િય આિાંદિ ી ખાર્  છે. એ ખાર્માાંથ ી જેર્ે અતીનન્િય આિાંદ  અાંદરમ ાાં એકા ગ્ર થઈિે 
કાઢ્યો, એિે સ્વાલાં બી સમ રકતી, સ્વાલાંબી જ્ઞાિી િે સ્વાલાંબી ચ ારરત્રવાંત કહેવા માાં આવે છે. 

આહા હા! એિે પાંચમ હાવ્રત  અથવા ૨૮ મૂળર્ ર્ો મ નિઓિા છે, ૨૮ નવકલ્પ છે–રાર્ છે, એ  

વ્યવહાર છે. પાાંચમ ાં  વ્રત પરાંપરાએ પાંચમર્નતિ ાં હેત  નિનમત્ત છે. એિો ખ લાસો કરવો પડ્ો 
િીચે. ખરેખર તો આટલ ાં છે. .... છે. અત્યારે સાક્ષાત્ ત ો શ દ્ધ પરરર્નત છે . પર્ શ ભિે છોડશ ે 
એટલે પ રાંપરાએ વ્યવહ ાર કીિો એિે. સાક્ષાત્ એ  નિશ્ચય , પરાંપરા એ વ્યવહાર. ભાઈ! 

સાક્ષાત્ આત્મા શ દ્ધ અતીનન્િય આિાંદિી રમર્તામાાં  રમે છે એ મ ક્ત તિ ાં કારર્ છે. 

એમાાં રાર્િે પરાંપરા (કહ્ ાં).  અત્યારે િ થી–સ ાક્ષાત્ િ થ ી એટલે પરાંપરા એ ટલે વ્યવ હાર  ( કહ્ો). 

વ્યવહારિ ો અથગ એ થયોિે ? અરે! આમાાં આ ગ્રહ શ ા ? ભાઈ! તારા ઘરમાાં જા વાિ ી વાત એમ ાાં 
વાદનવ વાદ તયાાં?  આમાાં વાદ હોય? આહા હા! જન્મ-મ રર્િા આરા લાાં બા છે બાપ ા! ચોરાસ ીિા  

અવતાર માાં રખડી દ ુઃખી છે , તયાાંય સ ખ િથી. એ પ ણ્યભાવ કરે છેિે , એ દ ુઃખ છે. આહા હા!  

ખરેખર એ પાંચમહાવ્રતિો નવકલ્પ પર્ દ ુઃખ છે , પર્ આિાંદસ્વરૂપ એવા ભર્વ ા િિ ાં અવલાંબિ 
લઈિે જેર્ે અતીનન્િય આિાંદિી શાાંનત–ચારરત્ર  પ્રર્ટ કય ં  છે, એથી એ નવકલ્પ િે .... છે દ ુઃખ 

પ ર્... સાક્ષાત્ મોક્ષિ ાં સ ખરૂપ કારર્ તો શ દ્ધ પરરર્નત  છે. ઓલો દ ુઃખિો અભાવ  કરશે એટલ ે 

પરાંપરાએ એિે મ ક્ત તિ ાં કારર્ કહ્ ાં. વ્યવહારે એમ જ છે , વાત તો એમ છે. આહાહા !  ત્ર ર્ડો (૩) 
િીચે િ ોટમ ાાં. અમારા પાંરડતજીએ ખ લાસો કયો છે જરી ક . 

શ ભ ોપયોર્રૂપ  વ્યવહ ારવ્રત ... આ ખ લાસો કયો છે. કોર્ પાંરડત? એ તો લોકો જાર્ે છે. 
હમારે પાંરડત હૈં, બડે પાંરડત હૈં, બહોત શાાંત હૈં, સાંસ્કૃત,  વ્યાકરર્ સબમેં પરૂ્ગ  હૈં. ઉન્હોંિ ે  

ખ લાસો રકયા હૈ િીચે. શ ભોપય ોર્રૂપ વ્યવહારવ્રત ... શ ાં કહે છે? સ્વરૂપિી શ દ્ધ પરરર્નત 
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આત્માિી, એ વી ભૂનમકામ ાાં જે શ ભરાર્ મહાવ્રતિો  ઉપયોર્ હોય , એવો શ  ભોપય ોર્રૂ પ  
વ્ય વહા રવ્રત શ દ્ધ ોપયો ર્િો હેત  છે ....  એ શ દ્ધોપયોર્ એટલે અાંતર વ ીતરાર્ ીદશા , એ માાં 

શ ભરાર્ નિનમત્ત છે. હેત  વ્યવહારે  કહ્ો છે. ખરેખર તો , વ્યવહારવ્રત છે એ તો રા ર્ છે.  

શ દ્ધોપયોર્ છે એ તો વીતર ાર્તા છે. આ હાહ ા! ર્જબ વાત છે! એ વીતર ાર્તાિ ો હેત  રાર્ એ  
તો ઉપચાર થી ક થિ  છે. આહા હા! મ હાવ્રત છે એ ન વકલ્પ છે, રાર્ છે, આસ્ર વ છે . એિે જે 

આત્માિો આત્માિા આ શ્રયે શ દ્ધોપયોર્ થાય છે વીતરા ર્તા એિો એિે (-ર ાર્િે) હેત  કહેવો એ  
તો વ્ય વહાર થી છે. સમ જાર્ ાં કાાંઈ?  

શ દ્ધ ોપયોર્િ ો હેત  છ ે અિે શ દ્ધોપયો ર્ મોક્ષિો હતે  છે ... આત્મામાાં મહાવ્રતિો  

શ ભનવકલ્પથી રનહત અાંતર િા આિાંદસ્વ રૂપિો ઉપયોર્ એ વીતરાર્ી પરરર્ામ શ દ્ધો પયોર્ એ 
સાક્ષાત્ મોક્ષિ ાં કારર્ છે. એ મ ર્ર્ ીિે અ હીં ઉપચાર થી વ્ય વહારવ્રતિે મોક્ષિો  પરાંપરાહેત  

કહે લ છે. ઉપચારથી કહો  કે વ્યવહારથી (કહો). વ્યવહારવ્રતિે, વ્યવહારથી વ્યવહારવ્રતિે 
મોક્ષિ ો પરાંપરા હેત  કહેલ છે. સમજાય છે કાાંઈ? શાસ્ત્ર િા અથગ કરવા માાં ભાઈ ! ઝર્ડા.  

ખરેખર તો શ ભ ોપયોર્ ી મ નિિે ... છઠ્ઠે ર્ ર્સ્થાિે મ નિ–સાચા સાંત એિે શ ભો પયોર્ 

પાંચમહાવ્રતિો રાર્ જયારે વતે છે... મ નિય ોગ્ય શ દ્ધપરરર્નત  જ ... એિે તો મ નિિ ે યોગ્ય  જ... . 
સમરકત ીિે શ દ્ધપરરર્નત જઘન્ય–થોડી છે, પાંચમ ર્ ર્સ્થાિમાાં શ દ્ધપરરર્નત એિાથી નવશેષ છે , 

છઠ્ઠે એિાથી નવશેષ છે. વસ્ત  ભર્વાિ પૂર્ાગિાંદ પ્રભ િો ઉગ્ર આશ્રય લીિો છે ચાર રત્રવાંતે , એથી  

એિી શ દ્ધ પરરર્નત નવશેષ ઉગ્ર છે. એ ( શ દ્ધાત્ મિવ્યિે અવ લાંબતી હોવા થી) ... કોર્? 
શ દ્ધપરરર્નત. શ દ્ધપરરર્નત એટલે? અશ ભરા ર્ એ પાપરાર્, શ ભરાર્ એ પ ણ્યરાર્ —બેય થી 

રનહત સ્વભા વિો આશ્રય થઈિે જે શ દ્ધ વીત રાર્ ીપરર ર્નત પ્રર્ટે એિે અ હીંયા શ દ્ધપરરર્નત–

શ દ્ધપયાગય કહેવા માાં આવે છે . આહા હા! કાાંનતભાઈ! આવ ાં છે આ. આહાહા ! બા પ ! માર્ગ તો તારો 
અાંતરમાાં છે, બહ ારમ ાાં છે િહીં. આહાહા!  

અહીં તો કહે છે , મ નિિે યોગ્ય જે શ દ્ધદશા.. એિો અથગ? સમરકતીિે યોગ્ય જે શ દ્ધ 
શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે શાાંનત પ્રર્ ટી છે એ સમરકત ીિે યોગ્ય  છે. શ્રાવક જેિે કહીએ , સાચા હોં, આ 

વાડાિા છે એિી વ ાત િથી.  વાડામાાં તો બકર ા હોય. આહા હા! આ તો આત્ મા અાંતર ભર્વાિ 

સવગજ્ઞ પરમે શ્વરે નત્ર લોકિા થ તીથંકરદેવ ભર્ વાિે ઇન્િો અિે ર્ર્િરોિી સમ ક્ષમાાં રદવ્ય ધ્વનિ 
દ્વારા જે આત્મા વર્ગવ્યો , એ આત્મા અાંદર માાં શ દ્ધ િે પરૂ્ગ સ્વભાવિો ભાંડાર  છે. સમરકતીિે એિે 

યોગ્ય એિી શ દ્ધદશા હોય છે , પાાંચમાિે એિે યોગ્ય એિી શ દ્ધદશા નવશેષ હોય છે , મ નિિે એિે 

યોગ્ય શ દ્ધદ શા નવશેષ હોય  છે. કારર્ કે એર્ે  િવ્યિો  નવશેષ આશ્રય િે અ વલાં બિ લીિ ાં  છે. 
જેટલ ાં નવશેષ અવલાં બિ , એટલી એિી ઉ ગ્ર િે ઊંચી દશ ા. આહા હા!  સમ જાર્ ાં કાાંઈ? આહા હા!  
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ન વશેષ શ નદ્ધરૂ પ શ દ્ધોપયો ર્િો હેત  થાય છે , લ્યો. શ ાં કહે છે? છઠ્ઠે ર્ ર્સ્ થાિે , જે વસ્ત   
આત્મા એિે અ વલાં બે પ્રર્ ટેલી શ દ્ધ પરરર્નત એ સાત મ ા ર્ ર્સ્ થાિિો જે શ દ્ધ ઉપયોર્ એિ ાં એ  

શ દ્ધ પરરર્નત કારર્ થાય છે. આહાહા! આ તો અત્યા રે  વ્યવહાર નસદ્ધ કરવો છે િે. પયાગયિો 

દાતા આત્ મા િથી, એ વ ળી  એકકો ર રહી ( વાત ).  અરે! ભર્વાિિો મ ાર્ગ  બાપા ! ત્ર ર્ કાળ ત્રર્ 
લોકમાાં પરમે શ્વરે  કહ્ ાં  એ ન સવાય તયાાંય છે િહ ીં. કોઈ  માર્ગમ ાાં આ માર્ગ છે િહીં.  એિા માર્ગિી 

રીત જાર્વી.... અિાંત  કાળે એર્ે જાર્ી િથી, અિાંત કાળે એર્ે દરકાર જ કરી િથી, એમિે એમ 

બહારમાાં િે બહાર માાં બા હ્ દૃનિએ િમગ માિી બનહ રાત્ મબ નદ્ધમ ાાં ર્ાળીિે અિાંત સાંસાર  ર્ાળ્યો 
એર્ે ભાઈ! કહે છે,  મ નિ જે સાચા આત્મદશી, આત્મજ્ઞાિી, આત્મધ્યાિી, શ દ્ધ પ રરર્નતવાળા , 

એિે જે શ ભપ રરર્ામ વતે છે મહાવ્રતિા , એિે મ ોક્ષિો  હેત  કહ્ો , એિો અથગ એ છે કે એિે જે 

શ દ્ધપરરર્નત વતે છે એ શ દ્ધોપયોર્િ ાં કારર્ છે અિે શ દ્ધો પયોર્ મોક્ષિ ાં કારર્ છે.  એમ લેવ ાં 
છેિે અહીં. આહા હા!  

અિ ે તે શ દ્ધોપયોર્ મ ોક્ષિો હેત  થાય છે.  શાાંનતથી સમ જવા જેવી વાત છે  આ. આ કાાંઈ 
વાતાગ–કથા િથી. એક રાજા હતો , રાર્ી હતી, માાંડ્ ાં ર્પ્પ ા  િ ે ઓલો ખ શી થાય સાાંભળીિે.  

ઓહો હો! શ ાં મહારાજે  આજ  વાત કરી. રાવર્િે મારશે  કાલ રામ હવે.  અમારા બોટાદમાાં એમ  

થાત ાં. બોટાદમાાં  અમે જયારે ૭૦માાં દીક્ષા લીિી. ૭૦માાં દીક્ષા, ૫૮ વષગ થયા. રતિશી ભાવસાર 
હતા. ભાઈ ઓળખે . રતિશી ત્યાાં પટેલ હતાિે એ હોંકારો દેતા હોંકારો. ૭૦િ ા અષાઢ સ દ 

પ  િમિી વાત છે. દીક્ષા થઈ, કાંઠ સારો હતો બહ  મીઠો . પછી ત્યાાં ઢાળ..  ઢાળ રાખતા. ......... 

ઢાળ... રાસ.. એ કાાંઈ શબ્દ છે, ભૂલી ર્યા. એ રામરાસ  જ દો િે ઢાળ (જ દો). રામરા સ જ દો. એ 
વાાંચતા િીચે. રતિશીભા ઈ માથે આવ્યા . મિે કહે, મહારાજ! આપ ..... આવોિે! અરે 

રતિશીભાઈ! હ ાં તો એિે નવકથા મ ાિ ાં છ ાં. પ  િમથી, ભાઈ! એ શરૂ થાય . એ પાાં ચમ સ િી, બસ  

એટલ ાં. એકલ ાં ઢાળ છે િે  ઓલો ર ામર ાસ.... એ તો ઢાળ વાાંચે એમ ાાં હોય શ્રીકૃષ્ર્ િી વાત  (અિે) 

રામર ાસમ ાાં રામિી વ ાત. બેય જ દી વાત છે. એટલે એમાાં હેઠે મૂળચાંદ જી હતા,  માર્ેકચાંદ જી 
હતા.  

૭૦િ ાં પહેલ ાં  ચોમાસ  હત ાં. માર્ેક ચાંદજી હતા , એક ... હતા ભાવસાર. વાાંચતા િ હોતા 

પર્ દીક્ષા....  બે જર્ એ હતા િે ચાર અમે હતા. િીચે  અમારા મૂ ળચાંદ જી ....  રતિચાંદજી આવ્યા  

ઉપર. હ ાં તો ઉપર બેઠો....... કીિ ાં , રતિશીભાઈ! આ ત ો બિી નવ કથાઓ છે. ત્યારે  કહે , તમારા 
ર્ ર વાાંચે છે િે ? ર્ ર વાાંચે તોય નવકથ ા છે. આમ .......  મારી સામે બો લી શકે િહ ીં . આ તમારા  

ર્ ર.....  હીરાજી મહારાજ પ હેલા વાાં ચતા, પછી બાંિ કર ી દીિ ાં . પછી મૂળચાંદજી હત ા એ ર્મે તે 

વાાંચે. આ લોકરાંજિ િે માર્સ ભેર્ા કરવાિી કથ ા છે. િમગ શ ાં થાય , કેમ થાય —એિી વાત ાં  
એમાાં તયાાં છે? અષાઠ સ દ પૂિમ . ૭૦િી સાલિી વાત છે. કેટલા વષગ થયા? ૭૦મ ાાં દીક્ષા હત ી.  
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૫૭. ..... આ િમગિી વાત ાં મૂકીિે આ વી બિી લોકિે રાંજ િ કરવાિી .., હવે આ તો વ ા ત તયાાં હતી 
ત્યાાં?  આહા!  

કહે છે, અહીંય ા જે પાાંચમા  મહાવ્રતિા રાર્િે મોક્ષિો  પરાંપરા હેત  કહ્ો , એિ ાં કારર્ 
એમ છે કે મ નિિે મ નિયોગ્ય છઠ્ઠે ર્ ર્સ્થાિે જે શ દ્ધ પરરર્નત ત્રર્  કષાયિા અભાવિી વીતરા ર્ 

દશા પ્રર્ ટ થઈ હોય છે , એ શ દ્ધપરરર્નત િે, પ છીિા સાતમા ર્ ર્સ્ થાિિા શ દ્ધ ોપયોર્િે શ દ્ધ 

પરરર્નત કારર્ કહેવા માાં છે .  એ કારર્ એિે ખરાં છે અિે શ દ્ધોપ યોર્ મ ક્ત તિ ાં કારર્ છે. છતાાં  
આ ર ીતે આ શ દ્ધપરરર્નતમ ાાં રહેલ ા મોક્ષિા પરાંપરાહે ત પ ર્ાિો આરોપ ...  શ ાં કહે છે? ઓલી 

શ દ્ધપરરર્નત–શ દ્ધ વીતરા ર્ દશા છે  છઠ્ઠે, એ શ દ્ધોપયોર્િ ાં કારર્ છે. સાતમાિો શ દ્ધ ઉપયોર્ 

મ નિિે અિે એ શ દ્ધો પયોર્ મોક્ષિ ાં કારર્ છે . એમ  અહીંયા શ  દ્ધપરરર્નત માાં ર હેલ ા મોક્ષિા 
પરાંપરાહેત પ ર્ાિો આરોપ ... શ દ્ધપરરર્નત પરાંપરાએ મ ોક્ષિ ાં કા રર્ છે. ભાઈ!  સાક્ષાત્ મોક્ષિ ાં 

કારર્ શ દ્ધોપયો ર્. અહીં છે એ પ્રમાર્ે વાતિે નસદ્ધ કર ી છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? જે વાત જેમ હોય  
એમ નસદ્ધ થાયિે? કહો, સ મજાર્ ાં કાાંઈ?  

આત્મા માાં શ દ્ધોપયોર્—પ ણ્ ય  િે પાપિા અશ દ્ધ ઉપયોર્થી ર ન હત આત્માિા આિાં દિો 

શ દ્ધોપયોર્, નિમગળ ાિાંદ વ ી તરાર્ ઉપયોર્ તે મ ક્ત તિ ાં કારર્ છે. હવે એ શ દ્ધો પયો ર્િ ાં કારર્ ... 
એ શ દ્ધોપયોર્ સાતમા ર્ ર્સ્થાિે હોય . અાંશે િીચે હોય એિી અહીં વાત િથી. એ 

શ દ્ધોપયોર્િ ાં કારર્ છઠ્ઠી  ભૂનમકામાાં એિે યો ગ્ય શ દ્ધપરરર્નત વીતરાર્ી દશા જે છ ે એ 

શ દ્ધોપ યોર્િો હેત  છે અિે  એ શ દ્ધપરરર્નત પરાંપરાએ મોક્ષિ ાં કારર્  છે. સીિ ાં (કારર્ ) તો 
શ દ્ધોપયોર્ છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? એ શ દ્ધપરરર્નત (સાથે) પરાંપરાએ મોક્ષિા  કા ર ર્િો આરોપ 

શ ભોપયોર્માાં વ્યવ હારે  આપ્યો છે. આહાહા! લાાંબ  છે. છે તો લાાંબ , પર્ હવે એર્ે  સમજવ ાં 
પડશેિે. આહા! 

એિે આવા કા ળમ ાાં ...... બાપા! આ મિ ષ્ય  ચાલ્યો જશે ભાઈ! આ (શરીર) તો હાડ કા  

છે, માટી છે, એિી મ દત ે રહેશે, મ દત પૂરી થયે ચાલ્યો જશે , તારે કરવાિ ાં એ જો િ કય ં , તો આ 
ઇયળિા અવતાર િે માર્ સિા અવતાર માાં ફેર શ ાં?  આહા હા! સમ જાર્ ાં કાાંઈ? કહે છે  કે એ 

પરાંપરાએ પાંચમર્નતિો  હેત   પાાંચમા મ હાવ્રતિ ા ન વ કલ્પ િે–શ ભરાર્િે કહ્ ો, એિો આ આ શય 

સમજવો. કે આત્મા માાં વસ્ત િે આશ્રયે મ નિિ ે યોગ્ય જે શ દ્ધદશા  વીતરા ર્ી પરરર્નત–પયાગય 
પ્રર્ટી છે તે પછીિો શ દ્ધો પયોર્ એિ ાં  એ કારર્ છે અિે શ દ્ધો પયોર્ મોક્ષિ ાં કારર્ છે . તો 

ખરેખર તો શ દ્ધપરરર્નત જ મોક્ષિ ાં પરાંપરા  કારર્ છે. એ નિશ્ચય થય ાં , નિશ્ચય પરાંપરાકારર્. 
સમજાર્ ાં ભાઈ ?  

ઓલો રાર્ વ્ય વહાર છે. .. આિો શ દ્ધપરરર્નતિો આરો પ ન્યાાં  િાખ્યો. નિશ્ચયથી પરાંપરા 

હેત  આ છે. એિો હેત  અહીં િાખ્યો . આ પરાંપરા એ વ્યવહાર થી કહેવા માાં આવ્ ય ાં છે. કહો , 
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સમજાય છે કાાંઈ? ભારે વાત ાં ભાઈ ! આવી સમજર્ કરવી, શ્રદ્ધા કર વી... ઓલો ત ો ચાલો પાળો  
દયા, પાળો વ્રત િે કરો અપ વાસ, એક જાત્રા કર ી િાખો  બે-પાાંચ લાખ ખ રચ ીિે, િમગ થઈ જશે. 

િૂળમાાંય િમગ િથી,  સાાંભળિે ! જાત્રા લાખ કાઢ તો િમગ ન્યાાં  તયાાં હતો?  એ તો રાર્ છે શ ભ. 

એમ મહાવ્રત િે તપ કરવામાાં રાર્ માંદ પાડે તો શ ભરાર્ છે , િમગ-બમગ િથી ત્યાાં. આહાહા !  
સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

એક જર્િો કાર્ળ આવ્યો  છે , કોઈકિો કાર્ળ આવ્ય ો છે  કાલ. તમ ારો, શ ાં કહેવાય? 
આ પરબરડ ય ાં. અાંતદે શી. મ હારાજ! ત મે આ બિા માંરદ રો કરાવ ો છે એ કરતા  ઢૂાંરઢયાિે આત્મા 

તરફ વાળોિે ? અાંતર  નિશ્ચળ........ પ્રનતમા તો શ ભરાર્ છે. એમ ક્બચાર ા ઘર્ા લખે.  પર્ કોર્ 

કહે છે? અહીં માંરદરિ ાં કહ્ ાં  િથી, એ તો એિી મે ળા એ કરે છે અિે તે  કહીએ છીએ કે એમ ાાં 
શ ભભાવ છે. પ ણ્ય છે, િમગ િહીં. ઉપદેશ કય ો િથી એ મ િથી. આ ત ો કીિ ાં  િથી કે આ કરજે.  

ઉપદેશમાાં તો આવે  બિી વાત. એય! તે પર્ જયાાં િથી  ત્યાાં એ લોકો કરે છે.  જયાાં આર્ળ 

સાિિ િથી ત્યાાં કરે છે. સ મજાર્ ાં? એક નવશેષ આાંખમાાં આવે  એ વ ાં આ ફતેપ  રિ ાં થાય છે એવ  ાં  
લાર્ે છે. ઓલા આપર્િે તે રદ’ થય ાં હત ાં. થાય  તો થાય  આ તો. ર્ામ િાિ ાં િે જરીક ... કરે છે 

લોકોિે થાય . ..... સમવસરર્ િે.... આપર્ે તો કાંઈ કહ્ ાં િથી કોઈિે. આહાહા! માર્ગ આવો છે 
અિે એમાાં એવ ાં હોય , બસ એટલી વાત છે.  

અિે તે અત્યારે તો જ ઓિે ! જયપ રમાાં  તો નશક્ષર્િ ાં જ કય ં એકલ ાં. એકલ ાં નશ ક્ષર્  

ભાઈ! બાપા! નશક્ષર્ માાં બે-અઢી લાખ ખ રચ્યા. વીસ  રદ ’ બે હજાર માર્સ બહાર થી આવ્ય  ાં  
હત ાં. બે કલાક વ્યાખ્યાિ િે બે કલાક નશક્ષ ા. તત્ત્વિો ઉપદેશ .... બસો તો અધ્યાપકો આવ્યા  

હતા પાઠશાળાિા ભર્ાવિ ાર. મોટ ાં વીસ રદ ’ રહ્ાિે ત્યાાં . જેઠ સ દ ૧૧થી... એ છે નવકલ્પ  

બીજાિે સ મજા વવ ાિો,  પર્ એવો અાંદ ર (ભા વ) સ મજાવ વા મ ાટે હ ોય છે.  છે ત ો શ ભ ભાવ જરી  
ભાઈ! આહાહા! જયાાં જરૂર િથી ત્યાાં માંરદરો કરવા , જરૂર િથી ત્યાાં માિસ્તાંભ  કરવા , પૈસા 

િાખવા, બાપ ! એ કાાંઈ ઠીક કહેવાય ? એ ...... આમ કહીએ. આ લોકો જયાાં જરૂર છે ત્યાાં િાખે  

છે. આ બિા શ ાં કહેવાય?  શ ાં કહેવાય આહાર િે  પ પ ૌરા... કેટલા માંરદરો? એ કેય ઘર િહીં 
રદર્ાંબરિ ા. માિસ્તાંભ , ત્રર્ તો માિસ્તાંભ. ચોથ ો કરે છે . લોકોિે પૈસા... કે પસૈા િાખે તો  

લોકોિે એમ થાય કે ઓહો હો! આ ફ લાર્ા શેઠિ  ાં માંરદર . માિ છે. આપર્ે તો જઈ આવ્યાિે. 

માિ માટે....  જયાાં િ હોય દેવદશગિ આરદ ત્યાાં  હોય છે. પર્ આ તો ૫૦-૫૦ માંરદરો િે ૪-૪ 
ઢર્લા મોટા... આહા! દ નિયા રર્ડે ચડી છે, તયાાં જશે? 

અહીં તો કહે છે , મ નિ જેવા  સાચા સાંતિે જે શ ભો પયોર્ આવે છે મહાવ્રત િ ો, એ પર્ 
રાર્ છે, એ પર્ બાંિિ ાં કારર્ છે , પર્ આવ્યા નવિા ર હેતો િથી. સ્વરૂપિા અિ ભ વિી દશામાાં 

ચારરત્ર  વીતર ાર્ નિમગ ળ વીતરાર્દ શા પ્રર્ ટી હોય  છતાાં  હોય છે. એ શ ભોપયોર્િે મોક્ષિ ાં કારર્  
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કહ્ ાં એિો હેત  આ ક ે આ મ નિ યોગ્ય વીતરા ર્દશા પ્રર્ટી હોય છે સાચ ી , એ શ દ્ધોપ યોર્િો હેત  
અિે શ દ્ધોપયોર્ મોક્ષિ ાં  કા રર્ છે. એિે નિશ્ચય–ખરખેર કારર્ ( કહો ), આ વ્યવ હાર કારર્ છે. 

કહો, સમ જાર્ ાં કાાંઈ? સ્વાશ્રયે  શ દ્ધપરરર્નત, સ્વાશ્રયે  શ દ્ધોપયોર્ િે સ્વાશ્રયે  મ ક્ત ત, એમ, એ 

અપ ેક્ષાએ નિશ્ચય કહ્ ાં . અિે  આ તો પરાશ્રય  વ્યવ હાર.  સમજાર્ ાં કાાંઈ? આવો  માર્ગ છે બાપા! 
આમાાં વ ાદનવ વાદિે કાાંઈ અ વસરેય િથી એ વી ચ ીજ છે.  ચીજ એવી છે ત્યાાં . ભર્વાિે કાાંઈ કરી 

િથી. ભર્વાિે પોતાિ ાં સવગજ્ઞપર્ ાં પ્રર્ટ કય ં ત્યારે વાર્ી દ્વારા આવ્ય ાં કે માર્ગ આ છે. અહીં 
કોઈિા કતાગ િથ ી ભર્વાિ . આહા હા! સ મજાર્ ાં કાાંઈ?  

લ્યો, આ ર ીતે આ શ દ્ધપરરર્નત માાં રહેલ ા મોક્ષિા પરાંપરાહેત પ ર્ાિો આ રોપ  તેિ ી સાથે 

ર હેલ ા શ ભોપયો ર્મ ાાં કરીિે વ્યવ હારવ્રતિે મોક્ષિો પરાંપરા હેત  કહેવામાાં આ વે છે.  જયાાં 
શ દ્ધપર રર્નત જ િ હોય ... પ ર્ જયાાં હજી સમ્યગ્દશગિિા ઠેકાર્ા  િ મળે, એ પ ણ્યિા નવકલ્પ થી  

િમગ માિે , મહાવ્રતિા પરરર્ામિે ચારરત્ર  માિે ,  એ તો નમથ્યાિનિ છે. આહા હા! સ મજાર્ ાં કાાંઈ? 

વાત આ વી છે બાપ ! સત્ય તો આવ ાં છે વીતર ાર્િા ઘરિ ાં. આહા! ઇન્િો–સૌિ મગ દેવલો કિા  
ઇન્િો, ઇશાિિા ઇન્િો  જે સ્વીકારે છે, બાપ ! આ દશ ા કોઈ પચ્ચીસ-પ ચાસ માર્ સિી કલ્પિાિી  

વાત છે િહ ીં. આ તો અિાં ત તીથંકરો ... અિાંત ઇન્િોએ  કબૂ લ્ય ાં, અિાંત ર્ર્િરો એ અિ ભ વ્ય ાં, 
અિાંત તીથંકરો એ આ જ કહ્ ાં છે . સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

જયાાં શ દ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે ભાિ સ્વિવ્યિ ાં િથી. .. શ દ્ધપરરર્નત જ િ હોય  ત્ય ાાં વતગતા 

શ ભ ોપયોર્ માાં મોક્ષિા પરાંપરાહેત પ ર્ાિો આ રોપ પર્ કરી શકાતો િથી . બરાબર  છે? કેમ કે 
જ યાાં મોક્ષિો ય થાથગ પરાંપરાહેત ... ઓલો શ દ્ધપરરર્નત. શ દ્ધપરરર્નત  યથાથગ  પરાંપરા હેત  છે. એ 

તો આ છે િહીં.  જયાાં ય થાથગ પરાંપરાહેત  પ્રર્ટ્ય ો જ િથી—ન વદ્યમાિ જ િથી ત્યાાં શ ભોપય ોર્માાં 

આ રોપ કોિ ો કરવો?  કહો, સમજાર્ ાં કાાંઈ? જરી લાાં બી વાત છે થોડી  હવે. સ મજવ ી  તો પડશે  કે 
િહીં એિે? આહાહા! સ્પિ થય ાં . સ્પિ તો આ છે , સ્પિ જ છે. આહાહા! સવગજ્ઞ ભર્વાિ  

નત્ર લોકિા થ પરમાત્મા નત્ર લ ોકિા થ સીમાંિર પ્રભ  મહાન વદેહ માાં ક્બરાજે છે  એ જ વાત કહે છે. 

પ્રભ  સાક્ષાત્ ક્બરાજે છે. તીથંકર કે વળી નવદ્ય માિ છે, ર્ર્િરો, ઇન્િો (સાાંભળવા ) જાય છે એ જ 
વાત આ છે. સમ જાર્ ાં કાાંઈ?  

એ વી ર ીતે (શ્રી મદ્ ભ ર્વત્ક  ાંદક ાં દ ાચાયગ દેવપ્રર્ ીત) શ્ર ી સમ યસા રમાાં  ( ૨૦૮મ ી ર્ા થા દ્વ ારા 
કહ્ ાં છે ક  ે:— લ્યો, આિાર આપે છે. ઓલીકોર છે િે ? 

   मज्ज ंपरिग्गहो जरि तिो अहमजीवि ंत ुगचे्छज्ज । 

   णािवे अहं जम्हा तम्हा ण परिग्गहो मज्झ ।। 

િમાગત્મા મ નિ એ મ નવ ચારે છે કે જો  પર િવ્ય-પરરગ્ર હ માર ો હ ોય ...  એ નવકલ્પથી 

માાંડીિે... અહીં વળી પરિવ્ યિી વાત..... નવકલ્પ છે શ ભરાર્ મહાવ્રતિો એ પર્ અચેતિ છે, 
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રાર્ અ ચેતિ છે, આત્માિ ાં  સ્વ રૂપ િથી. આ હાહ ા! રાર્ છે િે ? નવકલ્પ છે એ અચેતિ છે . 
અચેતિ એટલે ચૈતન્ય  જ્ઞાિિા આિાંદિો અાંશ િથી. ચૈતન્યિા રકરર્િો અાંશ િથી. તો કહે છે 

કે જો  પરિવ્ય પરર ગ્રહ માર ો હ ોય ... અચેતિ રાર્ મારો હોય ત ો હ ાં અજીવપર્ાિે પામ ાં.  આહાહા!  

ભર્વાિ આત્મા તો જ્ઞાિા િાંદિી મૂનતગ પ્રભ  છે. સચેત .. સચેત.. એકલ ાં જ્ઞાિ, આ િાંદ ચૈ તન્યિો 
નપાંડલો છે. એ ચીજ માાં આ  રાર્િો ... વસ્ત્રારદિ ો તો એક કોર ર ાખો, મ હાવ્રતિ ો નવકલ્પ એ 

ખરેખર અચેતિ છે. રાર્ છે માટે . કેમ કે રાર્ પોતે જાર્ત ાં િથી રાર્િે , રાર્ બી જા દ્વારા જર્ાય 
છે માટે તે રાર્ અચેતિ છે.  એ રાર્િે મારો માિ ાં તો હ ાં  અજીવ થઈ જાઉં એમ કહે છે. આહા હા!  

જો પરરગ્ર હ પરિવ્ય માર ો હ ોય તો હ ાં અજીવપર્ ા િે પા મ ાં . હ ાં તો જ્ઞાતા જ છ ાં ... એ 

નવકલ્પ અચેતિ એ મ ારો િ હીં. આ હાહ ા!  એ તો સમ્યગ્ દશગિ થય ાં ત્યારથી ભ ાિ છે.  પર્ આ તો 
ચારરત્ર વાંત કહે છે . ચારર ત્રિી વ્યાખ્યા છેિે આમાાં? નિજગરાિી ર્ાથા છે િે આ? નિજગરા 

(અનિકાર)િી ર્ાથા છે સમયસારિી. હ  ાં તો જ્ઞાતા છ ાં  તેથી (પર િવ્યરૂપ) પરરગ્ર હ મારો િથી.  

નવકલ્પમાત્ર દયા, દાિ, વ્રતિો રાર્ એ મારી વસ્ત  િથી. એ મારી હોય તો હ ાં અચતેિ થઈ જાઉં. 
આહા હા! શરીર-બરીર તો તયાાંય રહી ર્ ય ાં, આ (શરીર) તો માટી િૂળ છે. અજીવપર્ે રહેલા  

માટી છે, િૂળ છે, પ દ્ર્ લ છે. ‘એ મારા’ એમ મ ાિે તો તો જડ છો માળા. પ ર્ રાર્િા ભાર્િ ે 

પર્ મારાં માિ વ ાં અજીવ થ ઈ જ ઉં, જીવપર્ ાં િ રહે મિે . હ ાં ત ો જ્ઞાતા જ છ ાં... જાર્િાર-દેખિાર  
મારી ચીજ છે. મારામાાં એ રાર્ારદ કોઈ ચીજ છે િહીં . એમ આત્માિે અાંદર અિ ભ વવો જોઈએ ,  
નસ્થરત ા કરવી જોઈએ , એિ ાં િામ મ ક્તતિો માર્ગ છે. બી જો કોઈ માર્ગ િથી 

   (પ્રમાર્ વચિ ર્ રદેવ) 
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આ નિયમસાર, વ્યવહારચારરત્ર અનિકાર છે. એમાાં સાઈઠમી ગાથા, એિો ૮૦મો કળશ 
છે, છેલ્લો. પાંચમહાવ્રતિી વાત થાય છેિે પાંચમહાવ્રત. એિો કળશ છે. 

त्यजत ुभवभीरुत्वाद्भव्यः परिग्रहरवग्रहं 

रिरुपमसखुावासप्राप्त्य ैकिोत ुरिजात्मरि । 

रिरतमरवचला ंशमा ाकािा ंजगज्जिदुलाभा ं
ि च भवरत महरित्र ंरचत्र ंसतामसतारमदम ् ।।८०।। 

શ્લોકાથથ : ભવ્ય જીવ... વાસ્તનવક મુનિપણાિી દશા, એિુાં પાાંચમુાં વ્રત કેવુાં હોય અિે 

એિે નિશ્ચય અિુભવ કેવો હોય—એ સનહત વાત છે. નિશ્ચયમાાં અખાંડ પોતાિો સ્વભાવ 

અતીનરિય આિાંદ છે એિો અિુભવ થયેલો હોય છે, એ ઉપરાાંત એિે સ્વરૂપિી નવશેષ રમણતા 
શાાંનતિી વીતરાગતાિી થઈ હોય છે, એિે એિી ભૂનમકા પ્રમાણમાાં પાાંચમુાં મહાવ્રત એવો 

શુભરાગ–પરરગ્રહિા ત્યાગિો શુભરાગ હોય છે, એિે અહીં પાાંચમુાં મહાવ્રત કહે છે. એ જીવ 

ભવ્યજીવ.. ભવ્યજીવ હોય છે. આત્માિી શાાંનત એટલે આિાંદિી પૂણથ દશા એવી મુક્તત એિો એ 
અક્ભલાષી હોય છે. 

જીવ ભવભીરુપણાિે લીિે... અિે એિે ચાર ગનતિા ભવ એિો ભય હોય છે. મુનિ 
એિે ચાર ગનતમાાં તયાાંય, ગનતમાાં જાવુાં–એ ભવમાાં જાવુાં એિો ભય હોય છે. ચાર ગનતિુાં 

પરરભ્રમણ એિો એિે ડર હોય છે. સ્વગથ ગનત હોય તો પણ કષાયિી અનિથી, સ્વગથિા દેવો 

પણ કષાયિા અાંગારાથી બળી રહ્યા છે. ગનતમાાં તયાાંય શાાંનત િથી. એથી િમી સમ્યગ્દૃનિ અિે 

મુનિ... અહીં તો મુનિિી વાત છે િે? ભવભીરુપણુાં.. કોઈપણ ભવ અિે ભવિો કારણ ભાવ 

એિાથી એિે ડર હોય છે. આહાહા! અરે! હુાં તો આત્મા અતીનરિય આિાંદિો સાિક એવો હુાં, 
એિે ભવિા ભાવથી ડર હોય છે. 

એવા જીવો परिग्रहरवग्रहं... નવગ્રહિો અથથ નવસ્તાર કયો છે. નવગ્રહિો અથથ. 

પરરગ્રહનવસ્તારિે છોડો... વાસ્તનવક મુનિપણુાં જૈિદશથિિુાં વીતરાગે કહેલુાં કેવુાં હોય છે એિી 
સાચી સમજણ આપે છે. અિે ત ેમુનિપણાું અાંગીકાર કરવુાં કે જે મુક્તતિુાં તાત્કાનલક કારણ છે 

એમ ઉપદેશમાાં વૈરાગ્દય કરાવે છે. એ સમસ્ત પરરગ્રહિે છોડો. મુનિ છે સાચા એિે તો એક 

વસ્ત્રિો તાણોય હોય િહીં. સમજાય છે કાાંઈ? તેથી કહ્યુાંિે? પરરગ્રહનવસ્તારિે છોડો. પરરગ્રહિો 
નવગ્રહ–નવસ્તાર જેટલો બિો હોય. એક કપડાિો ટુકડો રાખે તોપણ એ મમત્વ–મૂછાથ િે પરરગ્રહ 
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છે અિે એવો ભાવ છ ેત્યાાં મુનિપણુાં હોતુાં િથી. કહે છે, પરરગ્રહિા નવસ્તારિે છોડો. વ્યવહારિો 
ઉપદેશ છે િે. 

અિે નિરુપમ સુખિા આવાસિી પ્રાનિ અથે... આમ ભવથી ભીરૂ છે અિે નિરુપમ– 
ઉપમા નવિાિો આત્માિો આિાંદ એિો આવાસ–નિવાસસ્થાિ એ આત્મા છે. એિુાં ઘર એ 

આત્મા છે, અતીનરિય આિાંદિુાં ઘર આત્મા છે, અતીનરિય આિાંદ તયાાંય બીજે િથી. અતીનરિય 

સુખિા આવાસિી પ્રાનિ અથે નિજ આત્મામાાં અનવચળ... પોતાિો સક્ચચદાિાંદ પ્રભુ, શાશ્વત 
આિાંદ િે જ્ઞાિિો ભાંડાર આત્મા, એમાાં અનવચળ–ચળે િહીં એ રીતે નસ્થર થા તુાં. જુઓ! આ 

મુનિપણુાં. આહાહા! સુખાકાર... शमा ाकािा.ं. એ િે? शमा ाकािा.ं.. શમથિો આકાર છે. આત્મા એ 

અતીનરિય આિાંદિો દરરયો છે. પ્રભુ આત્મા એ પુણ્ય-પાપિા રાગથી ક્ભન્ન અિે પોતાિા 
અતીનરિય આિાંદથી અક્ભન્ન એવુાં આત્મતત્ત્વ છે. આહાહા! એવો સુખિો આકાર એટલે 

(સુખમયી) ભગવાિ તથા જગતજિોિે દુલથભ એવી નસ્થનત (નસ્થરતા) કરો. આહાહા! સાિારણ 

પ્રાણીિે આત્માિા અતીનરિય આિાંદમાાં રહેવુાં મહા દુલથભ છે. મુનિિે તો, કહે છે કે સુલભ છે. 
એિે મુનિ કહીએ છીએ. આહાહા!  

જે પોતાિો અતીનરિય આિાંદ સમ્યગ્દદશથિમાાં અિુભવ્યો હતો, પહેલાાં સમ્યગ્દદશથિમાાં 
જાણ્યુાં હતુાં કે હુાં આત્મા અતીનરિય આિાંદ(મય) છુાં. એમાાં અનવચળનસ્થનત... આહા! એ તો 

જગતિા પ્રાણી–સાિારણ પ્રાણીિે તો દુલથભ છે. આહાહા! ઓહો! દુલથભબોનિ... પહેલુાં તો 

સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર દુલથભ છે. શુાં ચીજ છે એિી ખબર િથી. બહારથી માિી બેઠા... 
આહાહા! જેિે જગતિા ભવમાાંથી િીકળવુાં છે એિે તો આવી અાંતરદશા આત્માિી અિુભવમાાં 

હોય છે, એ ઉપરાાંત અનવચળ નસ્થનત–નસ્થરતા આત્મામાાં હોય છે. જગતજિિે તો દુલથભ છે. 

આહાહા! મુનિદશામાાં અતીનરિય આિાંદમાાં મુનિ નસ્થર હોય છે. આહાહા! આ મુનિપણુાં. અહીં 
તો હજી મુનિપણાિી ખબર િથી કે શુાં ચીજ છે. ઠીક! ચાલી િીકળ્યા. આહા!  

દુલથભ એવી નસ્થરતા કરો. આહાહા! જે વસ્તુ આત્મા આિાંદિુાં ઘર, આિાંદિુાં નિવાસ, 
અતીનરિય આિાંદિુાં િામ આત્મા છે. એિો અિુભવ કયો છે કે આ આત્માથી... હવે એમાાં ઠર 

એમ કહે છે. એમાાં નિવાસ કર, વાસ કર, ઠર, એિુાં િામ સાિુપણુાં છે. અિે એ ચારરત્રદશા 

નવિા–આવી ચારરત્રદશા નવિા મુક્તત િથી. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? અિે આ (નિજાત્મામાાં અચળ 
સુખાત્મક નસ્થનત કરવાિુાં કાયથ) સત્પુરુષોિે કાાંઈ મહા આશ્ચયથિી વાત િથી... આહાહા! સાંતોિે 

વીતરાગી સાંતિે–વીતરાગી મુનિઓિે અાંતરિા સ્વભાવમાાં રહેવુાં, નસ્થર થવુાં એ કોઈ આશ્ચયથિી 

વાત િથી. એ તો સ્વભાવિી નસ્થનત એવી છે. આહાહા! મુનિ તો છઠ્ઠે-સાતમે ગુણસ્થાિે હજારો 
વાર આવે, ઝૂલતો હોય છે. એક રદ’માાં હજારો વાર અપ્રમત્તદશા આવે છે. છઠ્ઠુાં-સાતમુાં 

ગુણસ્થાિ. ઘડીકમાાં સિમે આિાંદમાાં લીિ થઈ જાય, વળી નવકલ્પ ઉઠે એ છઠ્ઠુાં આવી જાય. 
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વળી સાતમુાં, વળી છઠ્ઠુાં. જુઓ! આ દશા. જૈિદશથિિા–વાસ્તનવકદશથિિા સાંતો આવા હોય છે. 
આહાહા!  

સત્પુરુષોિે કાાંઈ મહાઆશ્ચયથિી વાત િથી એમ કહે છે. અહો! જેણે આત્માિે, હથેળીિી 
રેખાિે જેમ દેખે, એમ જોયો છે અાંદરથી. આહાહા! સમ્યગ્દદશથિમાાં, સમ્યગ્દજ્ઞાિમાાં પહેલેથી 

આત્મા આવો એવો જાણ્યો િે જોયો છે. એવા િમાથત્માિે આગળ વિીિે સ્વરૂપમાાં ઠરવુાં એ કોઈ 

આશ્ચયથિી વાત િથી. એ તો સ્વરૂપ જ છે એિુાં. આહાહા! િરય અવતાર છે િે! સમજાણુાં કાાંઈ? 
ભગવાિ આત્મા સક્ચચદાિાંદસ્વરૂપ છે—સત્–શાશ્વત, આિાંદ િે જ્ઞાિિો એ સાગર છે 

આહાહા! એિામાાં શરીર, વાણી, મિ તો િથી, પણ દયા-દાિિા વ્રતિા નવકલ્પ–રાગ એ પણ 

સ્વરૂપમાાં િથી એવી એ ચીજ છે. એ ચીજમાાં–એ વસ્તુમાાં વસવુાં... વસ્તુમાાં વસવુાં, એવા 
આિાંદમાાં ઠરવુાં સત્પુરુષોિે માટે કાાંઈ આશ્ચયથકારી િથી. એ જ એિી દશા હોય છે એમ કહે છે. 
આહાહા! કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?  

અસત્પુરુષોિે આશ્ચયથિી વાત છે. આહાહા! આત્મા આિાંદસ્વરૂપ છે, અતીનરિય 

આિાંદિો ગાાંસડો આત્મા છે—એવી જેિે ખબર િથી અિે પરમાાં સુખબુનિ માિી છે િૂળમાાં, 

પુણ્યમાાં, પાપમાાં એવા અજ્ઞાિીઓિે આત્મામાાં ઠરવુાં એ આશ્ચયથકારી છે, એિે આશ્ચયથિી વાત 
છે એટલે એ કરી શકતા િથી. આહાહા! પાાંચમુાં મહાવ્રત હતુાંિે નિગ્રંથદશા? એિે નવકલ્પ આવો 

હોય છે િિ દશાિો. જૈિિા મુનિઓ સાચા તો અાંતરમાાં ત્રણ કષાયિા અભાવવાળા (અિે) 

બહારમાાં તદ્દિ િિ દશા હોય છે, એિે જૈિિા મુનિ કહેવામાાં આવે છે. એકલા િિ પણ િહીં, 
અિે એકલા ત્રણ કષાયિો અભાવ થયો હોય અિે શરીરમાાં વસ્ત્ર આરદ રહે એમ પણ િહીં. 

એવી દશા છે ભાઈ! વીતરાગ પરમેશ્વરિી એ આજ્ઞા છે એમ એણે પહેલી ઓળખાણ કરીિે 

માિવુાં જોઈએ. ૮૦મો કળશ. એકસઠમી ગાથા. સનમનતિી વાત આવી હવે. ઈયાથસનમનત. મુનિિે 
ઇયાથસનમનત (હોય છે). આત્માિા ભાિ સનહત, નિશ્ચય સનમનત સનહત વ્યવહારસનમનત કેવી 

હોય એિી વાત છે. આહાહા! એકસઠ ગાથા.  

पासगुमग्गणे रदवा अवलोगतंो जगुप्पमाण ंरह । 

गच्छइ पिुदो समणो  इरियासरमदी  हव े तस्स ।।६१।। 

િીચે હરરગીત મૂળ ગાથાિુાં.  

અવલોકી માગથ િુરાપ્રમાણ કરે ગમિ મુનિરાજ જે 

રદવસે  જ  પ્રાસુક  માગથમાાં,   ઈયાથસનમનત  તેહિે. ૬૧. 

એિી ટીકા : અહીં (આ ગાથામાાં) ઈયાથસનમનતિુાં સ્વરૂપ કહ્યુાં છે.  

જે પરમસાંયમી... પરમસાંયમી મુનિ એમ પહેલુાં લીિુાં છે. એિે આવી વ્યવહારસનમનત 

હોય છે. િીચે અથથ કયો છે. પરમસાંયમી મુનિિે (અથાથત્ મુનિયોગ્દય શુિપરરણનતવાળા મુનિિે)... 
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આહાહા! સાિુિે યોગ્દય એિે વીતરાગતા અતીનરિય આિાંદિી દશા પ્રગટી છે, શુિતા–પનવત્રતા 
પ્રગટી છે, ડુાંગરમાાંથી પાણી ઝરે મીઠાાં, એમ ભગવાિ આત્મા આિાંદિો ડુાંગર એમાાંથી અતીનરિય 

આિાંદિા ઝરણાાં જેિે વહે છે. એવી શુિપરરણનત, શુિદશાવાળા મુનિિે... શુિપરરણનતિી 

સાથે... એવી આિાંદિી શુિદશાિી સાથે વતથતો સહચર–સાથે રહેિાર જે (હઠ વગરિો) 
ઈયાથસાંબાંિી... સહજ એવો નવકલ્પ હોય છે, હઠ િથી હોતો ત્યાાં. (-ગમિસાંબાંિી, ચાલવાસાંબાંિી) 

શુભોપયોગ... એિે શુભોપયોગ હોય છે, છે પુણ્યભાવ, વ્યવહારસનમનત. નિશ્ચય આત્મામાાં 

અતીનરિય આિાંદિી શુિદશાિી ભૂનમકા પ્રગટી છે, એિે આવો શુભ ઉપયોગ હઠ વગરિો હોય 
છે. વાતે વાતે ફેર બહુ. અત્યારિી શૈલી અિે વીતરાગિો માગથ બિો ફેરફાર.. ફેરફાર.. તે 

વ્યવહાર ઈયાથસનમનત છે. કોણ? જેિે આત્મામાાં અતીનરિય આિાંદિુાં સમ્યગ્દદશથિ પ્રગટ્ુાં છે અિે 

અતીનરિય આિાંદ સનહત શુિદશા પ્રગટી છે, વીતરાગી આિાંદારદ દશા પ્રગટી છે, એિે ગમિ 
સાંબાંિી શુભોપયોગ રાગિી માંદતાિો ભાવ હોય છે, એિે વ્યવહારસનમનત કહેવામાાં આવે છે. 
આહાહા!  

શુિ પરરણનત િ હોય... જયાાં આગળ શુિદશા–વીતરાગદશા જ પ્રગટી િથી. ભગવાિ 

સક્ચચદાિાંદ પ્રભુ શુિ આિાંદિો િામ એમાાંથી આિાંદિો પ્રવાહ શુિપરરણનત તરીકે થયો જ 

િથી જેિે, ત્યાાં શુભોપયોગ હઠ સનહત હોય છે... એમ જોઈિે ચાલવાિો શુભોપયોગ હોય 
એિે–અજ્ઞાિીિે, પણ હઠવાળો હોય છે. હઠ (સનહત હોય) એિે તો વ્યવહારસનમનત પણ કહેતા 

િથી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? તે શુભોપયોગ તો વ્યવહાર સનમનત પણ કહેવાતો િથી. (આ 

ઇયાથસનમનતિી માફક અરય સનમનતઓિુાં પણ સમજી લેવુાં.) એમ ભાષા સનમનત, એષણા, 
આદાિનિક્ષેપ, પ્રનતષ્ઠાપિ એમાાં શુભ ઉપયોગ હોય છે એિે, પણ ઓલી શુિપરરણનત સનહત 

શુભ ઉપયોગ સહચર હોય છે. આત્માિા શુિતાિા ભાિમાાં શુિતા પરરણનતરૂપ વીતરાગ છઠ્ઠે 

ગુણસ્થાિિે યોગ્દય–એિે યોગ્દય જે વીતરાગદશા શાાંત.. શાાંત.. શાાંત.. એવી દશા અાંતરમાાં 

અનવકારી પ્રગટી છે, એિે આવો શુભોપયોગ હોય ગમિસાંબાંિી (તો) વ્યવહારસનમનત કહેવાય. 

છે એ પુણ્યબાંિિુાં કારણ. પણ એવુાં હોય છે. જેિે શુિિુાં કાાંઈ સમ્યગ્દદશથિિુાં ભાિ િથી, સમ્યક્ 

ચારરત્ર શુાં એિી પણ ખબર િથી, એવાિે ઈયાથસનમનતમાાં શુભભાવ હોય એ હઠવાળો હોય છે. 
નમથ્યાત્વ સનહત તેિે પુણ્ય બાંિાય. નમથ્યાત્વિુાં મોટુાં પાપ સાથે હોય છે. આહાહા!  

નિશ્ચય સત્ય શુાં છે એ રહી ગયુાં, વ્યવહારિા ઢસરડા ખોટા રહી ગયા એકલા. આહાહા! 
માગથ તો વીતરાગિો, આ તો પરમેશ્વરિો માગથ છે. સવથજ્ઞ નત્રલોકિાથ એક સમયમાાં ત્રણ કાળ, 

ત્રણ લોક પ્રભુએ જોયા, એવી વીતરાગદશા સનહતિુાં કેવળજ્ઞાિ એિી વાણીમાાં તો આ આવ્યુાં 
બાપુ! મુનિપણાિી દશા. આહાહા!  

શ્રોતા : હઠ રનહત ..... નિશ્ચયમાગથ.... 
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પૂજય ગુરૂદેવશ્રી : નિશ્ચય િ હોય તો કાાંઈ છે િહીં સાચુાં. મીંડા છે, રણમાાં પોક મૂકવા 
જેવુાં.  

શ્રોતા : ... 

પૂજય ગુરૂદેવશ્રી : શુાં કહે છે? અહીં આત્માિી વાત છે. .... વાત તયાાં છે? એ સાંગેય 

ખોટો અિે ઓલાય ખોટા. ખોટેખોટાિી વાત િથી અહીં. આ તો આત્માિો સ્વભાવ સવથજ્ઞે 

પરમેશ્વરે વીતરાગ કેવળજ્ઞાિી તીથંકરદેવે કહ્યો અિે એમણે તો પ્રગટ કયો પૂણથ. અિાંત જ્ઞાિ, 

અિાંત આિાંદ, અિાંત વીયથ િે અિાંત દશથિ—અિાંત ચતુિય પ્રગટ થયા એિે–પ્રભુિે. એમણે 

કહ્યુાં કે જેિે આત્મદશથિિુાં ભાિ છે (એ એમ માિે છે) કે આત્મ શુિ ચૈતરય છુાં. રાગિો વ્યવહાર 
નવકલ્પ ઇયાથિો આવે એિો હુાં કતાથ િથી. આહાહા! ઈયાથસનમનતિો શુભભાવ આવે જોઈિે 
ચાલવાિો, એ મારુાં કતથવ્ય િથી, પણ આવ્યા નવિા રહેતો િથી. આવી વાત છે. શુાં થાય?  

જે પાંથ ે ગણિરો ગયા, જે પાંથિો સ્વીકાર ઇરિોએ કયો, જે પાંથ ે મહા ચક્રવતીઓ 

ચક્રવતીિા રાજ છોડી, આહાહા! બળખો જેમ છોડે એમ છન્નુાં હજાર સ્ત્રી છૂટી (અિે) અાંતરિા 

અતીનરિય આિાંદમાાં રમવા લાગ્દયા પ્રભુ આત્મામાાં. એવુાં મુનિપણુાં, આહાહા! િરય અવતાર! એ 
દશા આવ્યા નવિા એિે મુક્તત હોઈ શકે િહીં. પણ એિા પહેલા એિુાં ભાિ તો હોવુાં જોઈએિે. 

કેવુાં મુનિપણુાં, કેવુાં સમરકત, કેવુાં જ્ઞાિ, કોિે ચારરત્ર કહેવુાં, કોિે વ્યવહાર કહેવુાં, કોિે નિશ્ચય 

કહેવો—(એિી) કાાંઈ ખબર નવિા એ તો બિા રખડવાિા રસ્તા છે ચાર ગનતિા. પરમસાંયમી 
મુનિઓિે... પહેલો શબ્દ એ લીિો. કેમકે ઓલો વ્યવહારસનમનતિી વાત છેિે ઇયાથિી? પણ 

હોય કોિે વ્યવહાર? કે પરમસાંયમી મુનિિે. જેિ ેઆત્મા સમ્યગ્દદશથિ શુાં એિી ઓળખાણ, ભાિ 

િથી એિે, વ્યવહારથી આમ જોઈિે ચાલે િે આ કર ેએ બિા શુભભાવ હઠવાળો છે નમથ્યાત્વ 
સનહત. આહાહા!  

એવા પરમસાંયમી મુનિિે... અાંતરમાાં તો શુિતા ઘણી પ્રગટી છે, ત્રણ કષાય 
અિાંતાિુબાંિી, અપ્રત્યાખ્યાિાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાિાવરણીય—ત્રણિો જેિે અભાવ વતે છે, એવા 

મુનિિે ગુરુયાત્રા... લ્યો આવ્યુાં. પુદ્ગલયાત્રા હતુાંિે ઓલુાં? પુદ્ગલયાત્રા.... પુદ્ગલ નવિા યાત્રા 

થઈ શકે િહી. આવુાંિે આવુાં. આ ગુરુયાત્રા. િમાથત્મા સાંત સાચા આત્મજ્ઞાિી, ધ્યાિી આિાંદમાાં 
રહેિારા એિે પણ નવકલ્પ ગુરુ પાસે જવાિો આવે છે. પોતાિા ગુરુ હોય, આિાંદ નવશેષ (હોય), 

ગુણમાાં અનિક (હોય), એિી પાસે જવાિો નવકલ્પ હોય છે. એ નવકલ્પ શુભ છે. એ ગમિમાાં 
એિે શુભભાવ હોય છે કે જોઈિે ચાલવુાં.  

દેવયાત્રા (દેવ પાસે જવુાં)... સાક્ષાત્ પરમાત્મા ક્બરાજતા હોય એિા દશથિ કરવા જવુાં 

હોય કે દેવજાત્રા... સવથજ્ઞ પરમાત્માિી સાચી વીતરાગમૂનતથ વીતરાગ એવા તીથાથરદમાાં જવુાં હોય. 
વગેરે પ્રશસ્ત પ્રયોજિો.., લ્યો. એ બિા પ્રશસ્ત પ્રયોજિ છે, શુભરાગિા પ્રયોજિ છે. ગુરુ પાસે 
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વાાંચણી લેવા જાવુાં, બે-પાાંચ ગાઉ છેટે હોય તો. નવગેરે (કારણે) ગમિ કરવુાં. છે આ પરમસાંયમી 
સાંત પોતે, એિે આવો શુભોપયોગિો ભાવ આવે છે. એવા પ્રશસ્ત પ્રયોજિિો ઉદ્દેશ રાખીિે 

એક િોંસરા જેટલો માગથ જોતો જોતો... આમ આમ િજર રાખે બહાર કે કોઈ જીવજાંતુ િ હોય. 
શુભ ઉપયોગ છેિે અહીંયા? આહાહા!  

એક િોંસરા જેટલો માગથ જોતો જોતો સ્થાવર તથા જાંગમ પ્રાણીઓિી પરરરક્ષા (સમસ્ત 

પ્રકારે રક્ષા) અથે... એમ. પ્રાસુક માગથ–જેમાાં કોઈ જીવજાંતુ િ હોય એવા માગે મુનિ ગમિ કરે 
છે. િીચે વિસ્પનત હોય, હરરતકાયિો જીવ હોય, ત્રસ કીડી, મકોડા... ખપેરડયુાં થાય છે ઉડતી, 

ઝીણી ઝીણી ખપેડી. એવા જયાાં હોય ત્યાાં મુનિ નવહાર િ કરે, એમાાં ગમિ િ કરે. નિદોષ માગથ 

હોય, જે અચેતિ થઈ ગયુાં હોય, માણસિા પગથી બિુાં મદથિ થઈિે અચેતિ થયેલુાં હોય, એમાાં 
મુનિ ઇયાથસનમનત (સનહત) ગમિ કરે. આહાહા! સ્થાવર એકેનરિય પ્રાણી હોં. પૃથ્વી, પાણી, અનિ, 

વાયરો િે વિસ્પનત—એ પાાંચ એકેનરિય સ્થાવર જીવ છે. એિી પણ નહાંસા િ થાય એમ ચાલે. 

રદશાએ જાંગલમાાં જાવુાં હોય, પણ જયાાં લીલોતરી ઉગી હોય ત્યાાં જાંગલ િ જાય. એ ૬૫માાં 
આવશે. આહાહા! હેઠે આ વિસ્પનત જુઓિે! ચોમાસામાાં તો કેટલી જામી હોય! આહાહા! એમાાં 

િ જાય. જયાાં વેળુ હોય, વેળુિા િાળા આરદ ખાલી પાણી નવિાિા ત્યાાં જાય. એ ત્યાાં ગમિ કરે, 

અહીં ગમિ િ કરે. એ પ્રાણીિી રક્ષા અથે એટલે એિે દુુઃખ િ થાય એ અપેક્ષા. રક્ષાિી વ્યાખ્યા 
આટલી.  

રદવસે જ ચાલે છે... રાત્ર ે મુનિ િ ચાલે. રાતે આ તો કલાક-કલાક, બબ્બે કલાક 
અાંિારામાાં (ચાલે કે) ઉિાળો છે, ઝટ પહોંચી જઈએ ચાિે (સમયે). આહાહા! આ તો 

સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ નવિાિા વ્યવહારિા પણ ઠેકાણા િ મળે. તમે તો બહુ જોયુાં હશેિે બિુાં, િહીં? 

રાત્રે વહેલા ઉઠે, ચૈત્ર મનહિે તડકો થાય, ઝટ પહોંચી જઈએ િહીં તો ચાિે પાછુાં મોડુાં થશે. તારા 
વ્યવહારિાય ઠેકાણા િથી. નિશ્ચય તો છે જ િહીં, (પણ) જયાાં વ્યવહારિા ઠેકાણા િથી. એિે 

સાિુ, કુસાિુિે સાિુ માિવા જેવી મારયતા છે. આહાહા! આવો માગથ સાંતોિો છે. સવથજ્ઞ 

પરમેશ્વર તીથથકરદેવિા માગથિુાં આવુાં છે, બીજે તો તયાાંય છે િહીં. છે િહીં બીજે તયાાંય. રદવસે 
જ ચાલે છે. તે પરમશ્રમણિે ઈયાથસનમનત હોય છે. દખેો! પદ ત્યાાં લીિુાં. ત્યાાં પણ શબ્દ છે હોં. 

‘પરમસાંયમી’ છે પહેલુાં? રયાાં પાછુાં પરમશ્રમણ છે. ટીકામાાં છે. પરમશ્રમણ એટલે એકલા 

અજ્ઞાિીિે આવુાં હોય, એ િહીં. આહાહા! જેિે શુિભાવ પ્રગટ્ો છે, વીતરાગદશા જેણે અાંતરમાાં 
અિુભવી છે િે પ્રગટી છે, એવાિે આવો વ્યવહાર ઈયાથસનમનત હોય છે. (આ પ્રમાણે) 

વ્યવહારસનમનતિુાં સ્વરૂપ કહેવામાાં આવ્યુાં. પાઠમાાં હતુાં એ. હવે નિશ્ચયિી વાત કરે છે પાછી 
એિી સાથેિે સાથે.  



ગાથા ૬૧, શ્લોક ૮૦ થી ૮૨          પ્રવચન નં. ૫૬                                     305 

 

હવે નિશ્ચયસનમનતિુાં સ્વરૂપ કહેવામાાં આવે છે... સાચી સનમનત આિે કહીએ. જોઈિે 
ચાલવાિો નવકલ્પ તો ઉપચાર, વ્યવહાર સનમનત છે, પુણ્યબાંિિુાં કારણ છે એ તો, એ િમથ િથી. 

વ્યવહારસનમનત પણ િમીિે િમથ િથી, શુભભાવ છે. હવે નિશ્ચયસનમનત. નિશ્ચયસનમનતિુાં 

સ્વરૂપ કહેવામાાં આવે છે. અભેદ-અિુપચાર-રત્િત્રયરૂપી માગે પરમિમી એવા (પોતાિા) 
આત્મા પ્રત્યે સમ્યક્... દખેો! ઓલો વ્યવહારી બહાર ચાલે છેિે બાહર માગથમાાં? તો હવે 

નિશ્ચયવાળો અભેદ-અિુપચાર રત્િત્રયરૂપી માગે (ચાલે છે). આહાહા! શબ્દોિે સમજવા કઠણ 

એક તો. અભેદ અિુપચાર... આત્મા અતીનરિય આિાંદસ્વરૂપ એિુાં સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ િે ચારરત્ર 
નિનવથકલ્પસ્વભાવિે આશ્રયે થાય એિે અભેદ રત્િત્રય કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અભેદ કહો કે 

અિુપચાર કહો. ઉપચાર િહીં. રત્િત્રયરૂપી માગે... આહાહા! અાંતરિા સ્વરૂપમાાં શુિ ચૈતરયિી 

સમ્યગ્દદશથિ દશા, શુિ ચૈતરયિી સમ્યગ્દજ્ઞાિ–સ્વસ્વસાંવેદિ જ્ઞાિિી નિમથળદશા અિે સ્વરૂપમાાં 
રમણતારૂપ વીતરાગી ચારરત્ર—એવા માગથમાાં જે આવે, રમ ે છે એિે નિશ્ચય સનમનત કહીએ. 
આહાહા! 

અભેદ અિુપચાર રત્િત્રય... ઓલો પૃથ્વીમાાં બહારમાાં િોંસરા પ્રમાણે જોઈિે ચાલે (કે 

જેથી) કોઈ જીવિે–પરજીવિે દુુઃખ િ થાય. એ શુભ ઉપયોગ, પણ કોિે એ હોય? કે અાંતરમાાં 

જેિે અભેદરત્િત્રય વસ્તુ ભગવાિ આત્મા, આત્મા પ્રભુ પોતે સક્ચચદાિાંદ એિુાં જેિે 
સમ્યગ્દદશથિજ્ઞાિ-ચારરત્ર થયુાં છે, આત્માિો સાક્ષાત્કાર જેિે થયો છે. એ રત્િત્રયરૂપી માગે... એ 

સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રિી જે પરરણનત એ માગથમાાં ગનત કરે, એમ કહે છે. પરમિમી એવો જે 

આત્મા, એમ. રત્િત્રયરૂપી માગે પરમિમી એવા (પોતાિા) આત્મા પ્રત્યે સમ્યક ્‘ઇનત’ (-ગનત) 
અથાથત્ પરરણનત... આત્માિી સમ્યક્ શુિદશા એિે સાચી સનમનત કહેવામાાં આવે છે, એિે સાંવર 

િે નિજથરારૂપ સનમનત કહેવામાાં આવે છે. ઓલો શુભ(ભાવ) જે હતો જોઈિે ચાલવુાં, એ તો 

પુણ્યબાંિિુાં કારણ (એવો) શુભોપયોગ હતો. સમજાણુાં કાાંઈ? હજી વાત સમજતા પકડાય િહીં. 

આહાહા!  

શુિભાવિી પરરણનત છે િે? એિી સાથે આ શુભ છ.ે સનમનત િથી? ઉપયોગ ઠયો 
િથી અાંદર. શુિપરરણનત નિશ્ચયમોક્ષમાગથમાાં આત્માિે જોડે છે, એમાાં ચાલે છે, ગનત કરી છે, 

અાંત:સનમનત. અિે સાથે આ શુભોપયોગ હોય છે. આ વ્યવહાર છે, આ નિશ્ચય છે. નિશ્ચય એ 

િમથ છે િે વ્યવહાર એ પુણ્ય છે. આવી વાત છે. ઓલો ચાલે બહારમાાં માગથિે જોઈિે (અિે) આ 
અાંતરિા માગથમાાં જોઈિે ચાલે છે. પોતાિા આત્મા પ્રત્યે સમ્યક્ ગનત, એમ અથાથત્ પરરણનત– 

શુિદશા એિે સનમનત સાચી કહેવામાાં આવે છે. હવે એિી તો ગાંિેય િ મળે અિે વ્યવહાર 

સનમનતમાાં આ છે િે આ છે, નવનિ કરો. નવનિએ િમથ કરો, નવનિએ જોઈિે ચાલો. પણ કોિે? 
નમચછાનમ દુક્કડમ્, એ આવે છે એ તો. એ શુભભાવ જ હજી અનવનિ છે નિશ્ચયથી. ઝીણી વાત 
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છે. ઇચછા... નવનિથી કરવુાં, અનવનિ િ થવા દેવી, ખમાસમણામાાં ફલાણા પ્રત્યે... અરેરે! મજૂરી 
કરી કરીિે મરી જાય. પુણ્યબાંિિાય ઠેકાણા િ મળે. નમથ્યાત્વ સનહત છે િે? અહીં તો ભગવાિ 

આત્મા પોતાિા સમ્યગ્દદશથિ, જ્ઞાિ, વીતરાગી પરરણનતમાાં પ્રવતે છે, એિો આત્મા સમ્યક્ 

ગનતરૂપે પરરણમ્યો એિે સનમનત કહેવાય છે. એ સાચી સનમનત છે, સાંતોિી સાચી સનમનત. 
આહાહા!  

શ્રોતા : આપણે ભાવિુાં કામ છે, ..... 

પૂજય ગુરૂદેવશ્રી : આવુાં હોય ત્યાાં આવુાં હોય જ. ઠરી િ ગયુાં હોય એિે. કહેતા હતાિે, 

નિશ્ચય હોય પછી એિે શુાં વાાંિો? અરે! જેિે વીતરાગતા પ્રગટી િથી પૂણથ, તેિે આવુાં હોય તે 
એવો શુભ નવકલ્પ આવે જ. િહીંતર તો વીતરાગ કેવળી થઈ ગયો હોય. કીિુાંિે, ગુરુ પાસે જવુાં, 

દેવ પાસે જવુાં. આવી ગયુાંિે. એ માટેિો ભાવ આવે જ. જાણે ક ેઆ શુભરાગ છે. એ વ્યવહાર 

આવી દશા છે. જોકે જ્ઞાિી તો વ્યવહારથી મુતત છે, પણ એ મતુતદશામાાં આવો એક પર નવકલ્પ 
છે એવુાં એ જાણે છે. આહાહા! ભારે વાત. લ્યો, મુનિિે શુભ ઉપયોગ હોય છે. એકકોર કહે કે 

સમરકતી નિશ્ચયમાાં લીિ, વ્યવહારથી મુતત છે. એ રાખીિે આ વાત છે. આહાહા! પણ વાત એ 

કે આ આત્મા શુાં ચીજ છે એિી ખબર િ મળે. આત્મા એટલે એક કાાંઈ છે, બસ. પણ કોણ છે 
અાંદર એ? અિાંત આિાંદિો િામ સક્ચચદાિાંદ પ્રભુ છે એ. આહાહા! મહાપ્રભુિી તો ખબર િ 

મળે અિે ભગવાિિી ઓળખાણ કરવા િીકળ્યા બહારમાાં. આવી જેિે નિશ્ચય દશા હોય છે 
સનમનતિી, એિે ઓલો વ્યવહાર હોય છે. અથવા...   

શ્રોતા : પરમિમી એટલે આત્મા....  

પૂજય ગુરૂદેવશ્રી : િા, િા, પરમિમી એવો પોતાિો આત્મા, એમ. હા, એ વસ્તુ. િમી 

એટલે િમથિો િરિાર. એવો આત્મા–પોતાિા આત્મા પ્રત્યે સમ્યક્ પરરણનત છે. િમી તો 

નત્રકાળી વસ્તુ છે, પણ એિી પરરણનત છેિે આ? વીતરાગ પરરણનત વતથમાિ. પરમિમી પ્રત્યે 
ગનત (એટલે) પરરણનત, એમ. એિા તરફિા વલણવાળી દશા. અિે શુભભાવિી દશા પર 
તરફિા વલણવાળી છે એમ કહેવુાં છે. આહાહા!  

કોઈ કહે, પણ આવુાં અમારે સમજીિે શુાં કામ છે? તારે સમરકત શુાં, સાિુપણુાં શુાં, સાંવર-

નિજથરા શુાં, િવ તત્ત્વિે બરાબર જાણવા પડશે કે િહીં? િવ તત્ત્વમાાં સાંવર-નિજથરા કોિે કહેવી? 

એ મુનિપણુાં એટલે સાંવર-નિજથરા. એિી જેિી હજી િવ તત્ત્વિી ખબર િથી.... એકલો આત્મા 
અાંદર તારવીિે જુદો પાડીિે અિુભવવો, એિુાં િામ સમ્યગ્દદશથિ છે. આહાહા! િવ તત્ત્વિા 

અાંદરમાાં હજી એિા ઠેકાણા િ મળે, વીતરાગ કહે છે એ રીતે હોં. અિે વીતરાગ નસવાય બીજી 

વાત તયાાંય છે િહીં કોઈ િમથમાાં. આ વાત તયાાંય હોઈ શકે િહીં િમથમાાં. બિા કલ્પિાએ બિી 
વાત કરી છે, વીતરાગ સવથજ્ઞ નસવાય. સમજાણુાં કાાંઈ?  
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નિજ પરમતત્ત્વમાાં લીિ સહજ પરમજ્ઞાિારદક પરમિમોિી સાંહનત... લ્યો, (-નમલિ, 
સાંગઠિ)... એકાકાર થવુાં. પરમજ્ઞાિારદ સ્વ પરમિમો એ તરફ એમાાં એકાકાર થવુાં. ઓલો 

‘આત્મા પ્રત્યે’ હતુાંિે પહેલુાં? આમાાં ‘પરમિમો પ્રત્યે’ એમ આવ્યુાં. ઓલુાં િમી પ્રત્યે હતુાં, આ 

િમથ પ્રત્યે. સ્વભાવવાિ પ્રત્યે પરરણનત હતી, આ સ્વભાવમાાં પરરણનત, એમ કહે છે. િમથ છે િે? 
નિજપરમતત્ત્વમાાં લીિ એવા સહજ પરમજ્ઞાિારદક પરમિમો, એમ. ઓલો પરમિમી હતો, 

અિે અહીં સહજ પરમજ્ઞાિ આરદ પરમિમો એિી સાંહનત–નમલિ–સાંગઠિ–સ્વભાવિી એકતા, 
એિે સનમનત કહે છે. આહાહા! તે સનમનત છે. 

આ પ્રમાણે નિશ્ચય અિે વ્યવહારરૂપ સનમનતભેદો જાણીિે... જુઓ! બેિે બરાબર જાણે 

કે નિશ્ચય સત્ય આ છે, વ્યવહાર ઉપચાર આ છે. તેમાાં (–તે બેમાાંથી)... જુઓ! હવે. 
પરમનિશ્ચયસનમનતિે ભવ્ય જીવ પ્રાિ કરો. ઠીક! અનિકાર વ્યવહારિો છે. વ્યવહાર પ્રાિ 

કરવો િહીં, વ્યવહાર આવી જાય છે. તેથી આકરુાં લાગેિે. આ મુનિ છેિે, અનિકાર વ્યવહારિો 

ચાલે છે. રયાાં ભલે.... પણ એ વ્યવહાર નિશ્ચયિે સમજાવવા િે નિશ્ચયમાાં નસ્થરતા હોય એિે 
માટે વ્યવહાર છે. નિશ્ચયિે પ્રાિ કરવુાં છે, વ્યવહારિે પ્રાિ કરવુાં િથી. વ્યવહાર તો વચમાાં 

આવી જાય છે. આરે ભારે વાત! આ તો જેિે સાંસારિો ડર લાગ્દયો છે ચાર ગનતિો. તયાાંય સુખ 

િથી, સ્વગથમાાં કે શેઠાઈમાાં િૂળમાાં. સુખ આત્મામાાં છે એવી જેિે રુનચ િે ગરજ થઈ હોય, એિે 
મુનિપણુાં કેવુાં હોય એિે પાળવાિુાં એિે સમજવુાં જોઈશે. અિે આ મુનિપણાિી આવી દશા િ 
હોય િે મુનિપણુાં માિવુાં, તો માિિારિે પણ નમથ્યાત્વ લાગે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

ઓલો તો નમથ્યાત્વી છે, એિે મુનિપણુાં િથી િે (પોતાિે મુનિ) માિે છે. પણ એિે જે 

મુનિપણુાં માિે કે મુનિ છેિે, સાિુ છેિે. પાાંચમા આરાિા ઉત્કૃિ િ હોય ભલે, પણ સાિુ છે િે? 

સાિુ જ િથી, સાાંભળિે! ૃનિ જ નમથ્યાત્વ છે. રાગથી, રક્રયાથી િમથ માિે છે અિે એ રાગિા 
વ્યવહારિાય ઠેકાણા િથી. એ નિશ્ચય િે વ્યવહાર બેયથી ભ્રિ છે. આહાહા! આકરુાં કામ બાપુ! 

જગત સાથે ઊભા રહેવુાં (અિે) વીતરાગી માગથમાાં રહેવુાં. તેમાાં–બેમાાંથી પરમનિશ્ચયસનમનત, 
પાછી. વ્યવહારિે પરમ તો...... પરમનિશ્ચયસનમનતિે ભવ્યજીવ પ્રાિ કરો. ઓહો!  

(હવે ૬૧મી ગાથાિી ટીકા પૂણથ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ ચાર શ્લોક કહે છે :) ૬૧મી 
ટીકાિો પહેલો ૮૧મો કળશ. 

इत्थ ंबदु्धवा पिमसरमरत ंमरुिकान्तासखीं यो 
मकु्त्वा सगं ंभवभयकिं हमेिामात्मकं च । 

रिरतत्वाऽपवू ेसहजरवलसरििमत्कािमात्र े

भदेभाव ेसमयरत च यः सवादा मिु एव ।।८१।। 

હવે અહીંયા આવ્યુાં છે દેખો!  
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શ્લોકાથથ : આ રીતે મુક્તતકારતાિી (મુક્તતસુાંદરીિી) સખી... તારી પૂણથ આિાંદદશા એવી 
મુક્તત, પૂણથ આિાંદદશા એવી નસિદશા, એિી સખી પરમસનમનત નિશ્ચય.. આહા! એિી 

બેિપણી છે આ. મુક્તતકાાંતા–પૂણથ આિાંદસ્વરૂપ નસિદશા, એિી બેિપણી આ નિશ્ચય સનમનત 

છે. સ્વરૂપમાાં એકાકાર થઈિે પરરણમવુાં, વીતરાગદશાપણે આત્મામાાં લીિ થવુાં અથવા અિાંત 
િમો–સ્વભાવમાાં લીિ થવુાં એવી પરમસનમનતિે જાણીિે જે જીવ ભવભયિા કરિારા, લ્યો. 

हमेिामात्मकं.. છ ે િે? હેમ એટલે સોિુાં અિે રામા એટલે સ્ત્રી. ભવભયિા કરિાર 

કાંચિકાનમિીિા સાંગિે છોડીિે... આહાહા! ‘કાંચિ અિે કાનમિી ચોકી આડી’ આવે છે િે? 
‘ચોકી આડી શ્યામિી, રામિી રમતિે તે જ લૂાંટે.’ િરનસાંહ મહેતા કહે છે. વ્યવહારે.... આ વાત 

રયાાં તયાાં છે? ‘કાંચિ િે કાનમિી ચોકી આડી શ્યામિી, રામિી રમતિે તે લૂાંટે. અહીં તો, સાંગ િ 

કરવો એટલી વાત છે. કાંચિ આરદ પરરગ્રહ, એમાાં કાંચિ, વસ્ત્ર આરદ એ બિુાં આવ્યુાં અિે 
કાનમિી એટલે સ્ત્રી એિા સાંગિે છોડી દઈિે (એટલે) તે તરફિા વલણિા ભાવિે છોડી દે. 
આહાહા!  

અપૂવથ, સહજ નવલસતા... હવે એિે છોડીિે જાવુાં તયાાં? અપૂવથ સહજ નવલસતા– 

પ્રકાશતા... આહાહા! સહજાિાંદ ભગવાિ અભેદ ચૈતરયચમત્કારમાત્રમાાં... દખેો! ભગવાિ 

ચૈતરયસ્વરૂપ, જ્ઞાિાિાંદસ્વરૂપ પ્રભુ એવો અભેદ એકરૂપ એમાાં નસ્થત રહી... એમાાં નસ્થત રહી 
(તેમાાં) સમ્યક્ ‘ઇનત’ (-ગનત) કરે છે અથાથત્ સમ્યતપણે પરરણમે છે, તે સવથદા મુતત જ છે. તે 

મુતત જ છે કહે છે. આહાહા! ભગવાિ આત્મા સક્ચચદાિાંદ પ્રભુ, એ અતીનરિય આિાંદમાાં એવુાં 

ચૈતરયચમત્કારમાત્રમાાં... અભેદ ચૈતરયચમત્કારમાાં, એમ. ભેદ િહીં એમાાં એકરૂપ નત્રકાળ 
નસ્થત રહી સમ્યક્ ગનત કરે–પરરણનત કરે–શુિરૂપે થાય, તે સવથદા મુતત જ છે.  

રાગ રનહત એિી પરરણનત થઈ એ મુતત જ છ ેકહે છે. આહાહા! સવથદા મુતત જ છે. 
પાછુાં, ‘મુતત જ.’ सवादा मिु एव.. મુતત જ છે. મુતત.. ઓલુાં સમરકતીમાાં આવે છે િે? 

સમયસાર કળશમાાં. (અહીં), ચારરત્રવાંત મુતત કહ્યો, ત્યાાં સમરકતીિે મુતત કહ્યો છે. આહાહા! 

આ વાત સાાંભળવી પણ એિે કઠણ કાંટાળા જેવી લાગે. આ શુાં કહે છે? ભગવાિ આત્મા 
પૂણાથિાંદિો િાથ એ અતીનરિય આિાંદમાાં પ્રવેશ કરીિે શુિ પરરણનત પ્રગટ કરવી એ જીવ મુતત 

છે કહે છે. િવ્ય િે ગુણ તો મુતત હતા, પરરણનતએ વીતરાગતા પ્રગટ કરી, એ મુતત થઈ ગઈ. 

સમજાણુાં કાાંઈ? િવ્ય એટલે આત્મા અિે ગુણ એટલે શક્તતઓ એ તો મુતત જ છે. પયાથયમાાં 
રાગિી એકતા હતી એ તૂટીિે સ્વભાવ સાથે એકતા થઈ અિે શુિદશા થઈ, મુતત જ છે. 

પયાથયમાાંય મુતત છે. આરે! વ્યવહાર સનમનતિો અનિકાર અિે આ કળશો આવા િાખ્યા. ઓલો 

માાંડ વ્યવહારિો અનિકાર આવ્યો ત્યાાં વળી આ કહ્યુાં ભેગુાં. નિશ્ચય નવિા વ્યવહાર િથી એ નસિ 
કરવુાં છે અહીં તો. ૮૨.  
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जयरत सरमरतिेषा शीलमलंू मिुीिा ं
त्रसहरतपरिदूिा िाविणा ंहतवेा ा ।  
એિાથી પણ દૂર છે. िाविणा.ं. 
भवदवपरितापके्लशजीमतूमाला.. તલેશરૂપી મેઘમાળા. 
भवदवपरितापके्लशजीमतूमाला 
सकलसकृुतसीत्यािीकसन्तोषदायी ।।८२।। 

આહાહા! જે ચારરત્ર સનમનત નિશ્ચય... અહીં તો એ કીિુાં છે. આત્મા અિાંત આિાંદિો 
સાગર એ આત્મામાાં શુિપરરણનત અથવા િમથમાાં–એિા િમોમાાં એકાગ્રતાિી પરરણનત... જે 

(સનમનત) મુનિઓિે શીલિુાં (-ચારરત્રિુાં) મૂળ છે... એ ચારરત્રિુાં મૂનળયુાં છે. આ નિશ્ચય સનમનત 

હોં. માણસ શાાંનતથી સ્વાધ્યાય પણ કરતા િથી. એમિે એમ હાાંતયે જાય. વાાંચે તો વાાંચે...... 
િૂળેય િથી કાાંઈ એમાાં. એક-એક ગાથા વાાંચે તો ખબર પડે કે આ બિુાં તારુાં ઊંિુાં છે. અરે! 

આવા અવસરમાાં, આવા કાળે મિુષ્યભવમાાં ભવિા અભાવિી વાતુાં િ બેસે અિે િ સમજે, તો 

શુાં કયું એ? બાકી તો બિા ઢોરેય કરે છે ખાવુાં-પીવુાં. અહીં તો કહે છે, જે સ્વરૂપ આત્માિુાં 
ભગવાિ આત્મા અથવા એિા િમો આિાંદારદ, એમાાં જે એકાકાર થઈિે પરરણમે છે એિે 

નિશ્ચય સનમનત કહીએ, જે નિશ્ચય સનમનત ચારરત્રિુાં મૂળ છે એટલે એ જ ચારરત્ર છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ?  

જે ત્રસ જીવોિા ઘાતથી તેમજ સ્થાવર જીવોિા ઘાતથી સમસ્ત પ્રકારે દૂર છે... એક 

પૃથ્વીિો એકેનરિય જીવ પણ હણાય એિાથી પણ આ સનમનત દૂર છે. પાણીિુાં એક ક્બાંદુ. 
અસાંખ્ય જીવ એક ક્બાંદુમાાં. કહે છે કે મુનિિે માટે પાણી કયું હોય િે લે, એમ છે િહીં. દૂરવતી છે 

સનમનત... આહાહા! આ ઇયાથિી વાત છે, પણ બિી સનમનતમાાં િીકળે છે. જીવોિા ઘાતથી 

સમસ્ત પ્રકારે દૂર છે. પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજકાય, વાયુકાય િે વિસ્પનત અિે ત્રસ. છકાયિા 
જીવથી દૂર... એક કોઈપણ એકેનરિય જીવિે દુુઃખ થાય એવો ભાવ જ્ઞાિીિે, મુનિિે હોતો િથી. 

મુનિિે. મુનિિી વાત છ ે િે? અહીં તો બિા અિમણ-અિમણ પાણી ઊિા કરે એિા માટે, 

ઉપાડે, િાખે ઓલામાાં.. શુાં કહેવાય એિે? કમાંડળ. િિ મુનિિે કમાંડળ હોય, આિે જરી પાત્રા. 
આવડા આવડા મોટા પાત્રા ભરે. થઈ રહ્યુાં એય...  

મોતીશાિી િમથશાળામાાં ત્યાાં જોયુાં હતુાંિે? અમારા બેિ ત્યાાં રહેતાિે? હરરબેિ.. 
હરરબેિ. હરકોરબેિ, િહીં? હરકોરબેિ િથી શ્રાવક? એ અમારા બેિ હતા. મોતીશામાાં એિા 

િણી રહેતા. િામ ભૂલી ગયા. લીંબડીિા હતા. હરકુાંવરબેિ એિી શાળા છે પાનલતાણામાાં. 

પાઠશાળા છે મોટી. એ હરરબેિ હતા અમારા બાપિા મોટાભાઈિી દીકરી. દાદાિી દીકરી. ત્યાાં 
ઉતયાથ હતા અમે મોતીશાિી િમથશાળામાાં. સાંસારિા બેિ હતા. બિુાં જોયુાં હતુાં. રસોડામાાં... એ 
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તો ૬૯િી સાલમાાં હોં, ૭૦ પહેલા. અમારા ભાઈ સાથે હતા, નશવલાલભાઈ સાથે હતા. એમિા 
સગા ભાઈ અિે મારા દાદાિા દીકરા. બિુાં જોયુાં હતુાં. સાથે જાત્રાએ ગયા હતા. ૬૯, દીક્ષા લીિા 

પહેલાાં. બિુાં કાાંઈ ઠેકાણા િ મળે. િીચે ઉતરીિે લાડવો ખાિો હતો ઓલામાાં. હા, આવડો મોટો 

હતો િે ભજીયા... તે રદ’ િહોતો આવડો. હવે હશે. આ તો મોટો આવડો. પહેલા બહુ આપતા. 
હુાં િે મારા ભાઈ હતા નશવલાલભાઈ, હરકુાંવરબેિિા સગાભાઈ. પહેલુાં ...... વાર લાગશે. 

ચાલોિે અહીં ખાઈ લઈએ થોડુાં. હરજીવિભાઈિે ઘરે. ક્બચારા હોંનશયાર છે હોં. અહીં તો પાછી 
મારે તો ઓળખાણ ખરીિે. અરેરે! એમાાં માણસ ખુશી થાય લ્યો.  

કહે છે, ત્રસ િે સ્થાવરિા જીવિી નહાંસા, એકેનરિયિી પણ થાય, એિાથી મુનિ તો દૂર 

છે. આહાહા! સમસ્ત પ્રકારે... ઓલામાાં આવેિે, છકાયિા નપયર. એમ લખે ખરા. છકાયિા 
ગોવાળ. એિે માટે કચચરઘાણ. એિે માટે પાણી, આહાર, ચા-દૂિ. કહેતા આવે હોં કે આજે 

લાવજો હોં ભજીયા-બજીયા... બપોરે આવજો બે વાગ્દયે. કાળા કેર કરે છે િે. સાંતો–મુનિ તો ત્રસ 
િે સ્થાવરિા ઘાતથી દૂર છે.  

જે ભવદાવાિળિા પરરતાપરૂપી તલેશિે શાાંત કરિારી... આહાહા! ભવદાવાિળિો 

પરરતાપ–તલેશ સળગ્દયો છે પ્રભુ! આહાહા! એ નમથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષિા પરરણામ દાવાિળ છે કહે 
છે. આહાહા! ક્રોિ, માિ, માયા, લોભ, રાગ-દ્વેષિા ભાવ એ દાવાિળ સાંસારિો, સળગતો 

સાંસાર છે. આહાહા! એવા દાવાિળિા પરરતાપ તલેશિે શાાંત કરિારી.... સમસ્ત સુકૃતરૂપી 

િારયિા રાનશિે (પોષણ આપીિે) સાંતોષ દેિારી... વાવ્યા હોયિે અિાજ, પછી વરસાદ સરખો 
આવે મેઘમાળા.. મેઘમાળા આવે છેિે સરખી આવે છેિે આમ જુઓિે! (એટલે) છાાંટા આમ 

સરખા આવે, એમ. માળા જેમ લાગે... એમ નિશ્ચયસનમનત–આત્માિી વીતરાગ શુિ 

પરરણનતરૂપી સનમનત એિા સુકૃત એટલે શુિતાિા જેટલા ગુણિા અાંકુરો–િાિ એવી જે રાનશ 
તેિે સનમનત સાંતોષ દેિારી મેઘમાળા છે, તે આ સનમનત જયવાંત છે. આહાહા! મુનિ એમ કહે છે 

કે એ સનમનત અમારી પાસે છે. સમજાણુાં? આહાહા! એ જયવાંત વતે છે. અમારી પરરણનત 

અમારી પાસે છે એમ કહે છે. જયવાંત વતે છે એમ કહે છે. આહાહા! ૯૦૦ વષથ પહેલા 
પદ્મમલિારરદેવ મુનિ રદગાંબર સાંત હતાાં, આિાંદકાંદમાાં ઝૂલતાાં. કહે છે કે આત્માિા અિાંત 

ગુણિા અાંકુરો જેટલા ફૂટ્ા છે એ બિાિે આ સનમનત મેઘમાળા સમાિ િાિિે પોષણ આપિારી 
છે, એ જયવાંત વતો. આહાહા! નવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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વ્યવહાર ચારરત્ર અધિકાર છે. એટલે કે અંદર કળશોમાં તો ધિશ્ચય આવે છે.... એટલે કે 

જેિે પ્રથમ, આત્મા પધવત્ર શુદ્ધ આિંદ િે જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે એવું જેિે પ્રથમ ભાિ થયું હોય એિે 

અહીંયા સમ્યગ્દદૃધષ્ટ જીવ કહે છે. એ ઉપરાંત અહીંયા તો વાત છે. જેિે આત્માિું કલ્યાણ કરવું છે 

એિે એ કલ્યાણસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા એિો પહેલો અિુભવ કરવો જોઈએ. અિુભવ ધવિા એ 

આત્મા શું ચીજ છે એિી પ્રતીત કે ધવશ્વાસ યથાથથ હોઈ શકે િહીં. સમજાય છે કાંઈ? એ 
ઉપરાંત અહીંયાં તો વ્યવહારચારરત્રિો અધિકાર છે િે. જેિે, એ આત્મદશથિ શુદ્ધ ચૈતન્યસત્તા 

પુણ્ય-પાપિા રાગથી ભભન્ન છે એવું ભાિ થયું, એ ઉપરાંત જેિે ચારરત્રદશા હોય છે એટલે 

સ્વરૂપમાં રમણતા–આિંદસ્વરૂપમાં રમણતારૂપી ધિશ્ચય–સાચું ચારરત્ર હોય એિે આવા 
વ્યવહારચારરત્રિા ધવકલ્પોિી મયાથદા છે. આહાહા! એટલી એમાં શરતું. સમજાણું કાંઈ? 

જેિે આત્માિી પરમાિંદદશા એવી મુભતત એિી જેિે સ્પૃહા છે, એિે તો પ્રથમ આત્મા 
મુતતસ્વરૂપ આિંદ છે એવી તો એિે દૃધષ્ટ અિુભવમાં પહેલી હોવી જોઈએ. એ ધવિા એિે 

ચારરત્ર હોય િહીં અિે એકલા સમ્યગ્દદશથિથી પણ કાંઈ મુભતત હોય િહીં. સમ્યગ્દદશથિ ઉપરાંત 

સ્વરૂપમાં રમણતારૂપી ચારરત્ર હોય એિે આવા, જોઈિે ચાલવું ધવગેરે વ્યવહારસધમધત શુભરાગ 
હોય છે. પણ જેિે સમ્યગ્દદશથિ જ િથી, જેિે અંતર ચારરત્ર જ િથી, એિે આવો વ્યવહાર 

ઇયાથસધમધતિો વ્યવહાર પણ હોઈ શકે િહીં. ૮૩મો કળશ છે. ૮૨ સુિી આવી ગયા છીએ. 
ઈયાથસધમધતિું ચાલે છે. આહાહા! 

नियतनिह जिािाां जन्म जन्मार् णवऽेनिि ् 
सनिनतनवरनहतािाां कािरोगातरुार्ाि ् । 

िनुिप कुरु ततस्त्वां त्वन्मिोगहेिध्य े

ह्यपवरकििषु्याश्चारुयोनित्सिुकेु्ेः ।।८३।। 

શ્લોકાથથ : અહીં (ધવશ્વમાં) એ િક્કી છે કે આ જન્માણથવમાં (ભવસાગરમાં)... જીવો રખડે 

છે એ સધમધતરધહત... એ આત્માિા આિંદિા પરરણમિ રધહત દશાવાળા રખડે છે. સમજાય છે 

કાંઈ? આત્માિો અતીધન્િય આિંદ એિા ભાિ ધવિા અિે એિી રમણતા ધવિા, સધમધત એટલે 
સ્વરૂપમાં રમણતા થવી, આિંદમાં રમણતા એ સધમધત ધિશ્ચય અિે એ ચારરત્ર સાચું કહેવાય 

છે. એવું જેિે િથી, એ જન્માણથવ (-ભવસાગરમાં) સધમધતરધહત કામરોગાતુર (–ઇચ્છારૂપી 
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રોગથી પીરડત) છે. જેિે કઈં કરવું જ િથી એવું સ્વરૂપ છે—એવું જેિે ભાિ િથી, એિે તો 
ઇચ્છારૂપી રોગ એમાં આતુર છે.  

અજ્ઞાિી, આમ કંઈ કરં, આમ કરં, પુણ્ય કરં, પાપ કરં, પરિું કરં, સ્વસન્મુખિી દૃધષ્ટ 
છોડી પરસન્મુખિા ધવચારો–પરરણામમાં કતાથથી પીરડત દુુઃખી છે એ. આહાહા! ચોરાશીિા 

અવતારમાં રખડિારા એ આત્માિા સ્વરૂપિી અંતર રમણતાિા અભાવમાં પરિી ઇચ્છાિા 

કાયથમાં રોકાયેલો... પોતે જ્ઞાિ િે આિંદસ્વરૂપ છે એમાં ભાિ થઈિે રમવું જોઈએ કે જે 
મુભતતિો અથવા સંસારિો અંતિો ઉપાય છે. આહાહા! એિે િહીં કરીિે कािरोगातरुार्ाि ् 
(એટલે) ઇચ્છાિા રોગથી પીડાયેલા પ્રાણી છે એમ કહે છે. ઇચ્છા એ દુુઃખ છે. આ કરં... આ 

કરં... આ કરં... આ કરં.. એવી ઇચ્છાથી પીડાયેલ પ્રાણી દુુઃખી થયેલા જિોિો જન્મ થાય છે. 
આવા જીવોિો ચોયાથસીમાં અવતાર થાય છે. આહાહા! સમજાય છે કાંઈ? 

ધવશ્વમાં એ િક્કી જ છે, એમ. ચોક્કસ જ છે કે ભવસાગરમાં તો આત્માિા સ્વરૂપિી 
રમણતારધહત કામાતુરજિોિો જન્મ થાય છે. આહાહા! કલંરકત અવતાર.. આ બિા અવતાર એ 

કલંક છે, કહે છે. ભગવાિ આિંદસ્વરૂપ, જ્ઞાિિો સાગર આત્મા એિી જેિે અંતર રમણતા... 

પહેલી રમણતા તો, વસ્તુ શું છે એિું ભાિ હોય પછી રમણતા હોય. એટલે ભાિ િે રમણતા 
ધવિાિા પ્રાણી, એમ કહે છે, ઇચ્છાથી પીડાયેલા એ જન્મ િારણ કરે છે. આહાહા!  

તેથી હે મુધિ! िनुिप શબ્દ છે. प એટલે અમથું છે? પધત એમ. िनुिप છેિે ચેતિજી? 
પણ શું? એમ કે મુધિપધત... ‘प’ કેમ છે? અમારા પંરડતજી કહે છે. ‘મુધિપધત’ એમ કહે છે. હે 

મુધિ! આહાહા! હા, ‘प’....  તું તારા મિરૂપી ઘરમાં... છે િે? कुरु ततस्त्वां त्वन्मिोगहेिध्य.े. 

આહાહા! હે મુધિ! તારા મિરૂપી ઘરમાં આ સુમુભતતરૂપી સુંદર સ્ત્રી... પરમાિંદિી પરરણધત થવી 
એિું િામ મુભતત. એવા માટે ધિવાસગૃહ (ઓરડો)... અંતરમાં મુભતતિી દશાિી રમણતાિો 

વખત લે, એમ કહે છે. આહા! તારા ઘરમાં એવી મુભતતરૂપી ધિવાસ–ઘર રાખ–ઓરડો એિે 

માટે રાખ, એમ કહે છે. આહાહા! ભગવાિ આત્મા એ પુણ્ય-પાપિા ધવકલ્પથી પણ રધહત છે 
એવી દૃધષ્ટ થઈ છે એવા મુધિિે કહે છે કે તું તારા સ્વરૂપમાં હવે રમણ કર. મુભતતિે તારા ઘરમાં 

વસાવ એમ કહે છે. આહાહા! બંિિિા ભાવથી તું દૃધષ્ટએ તો છૂટ્યો છો, હવે દૃધષ્ટ સધહતમાં 

સ્વરૂપમાં રાગથી મુતત થવાિી એવા મુભતતરૂપી સ્ત્રી એિું ઘર રાખ. આહાહા! એિો ધિવાસ કર, 
ઓરડો રાખ. આહાહા! 

આ પુણ્ય િે પાપિે રાખવાિો ભાવ છે, કહે છે, એ તારો ધમથ્યાત્વભાવ છે—એમ કહે 
છે. એ જન્મવાિા લક્ષણ તારા બિા છે, ચોરાશીમાં જન્મવાિા. હે મુધિ! રાગથી રધહત પૂણથ 

પરમાત્મદશા–ધસદ્ધદશા એિા કારણરૂપ તારા મિમાં–ધિમથળ પયાથયમાં તેિું ધચંતવિ કર, એિું 

ધ્યાિ કર, એમાં રમણતા કર કે જેથી તિે મુભતત થાય. ભારે પણ વાત! શરતું આકરી ભારે. 
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આહાહા! જોઈિે ચાલવું (એવી) ઈયાથ સધમધતિી એ વાત તો આમાં લીિી િહીં. એ તો વ્યવહાર 
વચ્ચે હોય છે એિું જ્ઞાિ કરાવ્યું. કરવાિું તો પ્રભુ! તારે અંતર સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રમાં 

પરરણધત કરવી એ તારી સધમધત છે, ધિશ્ચય હોં. આ વ્યવહાર સમ્યગ્દદશથિ એ વસ્તુ િથી. 

આહાહા! આ તો ધિભ્ાંત... શું આવે છે? િથી આવતું? ધિભૃત. ધિભૃત પુરષોિું કામ છે. એમ 
આવ્યું હતું. વાત સાચી. આહાહા! 

ભગવાિ આત્મા અતીધન્િય જ્ઞાિ િે આિંદિી મૂધતથ એિું જેિ ેએકાગ્રપણું થવું છે એ 
ધિભ્ત પુરષો બિી જગતિી ધચંતાઓથી મુતત થયેલ છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા મુભતતિું 

ધચંતવિ કર, એમ કહે છે. ધચંતિિે અથે એકાગ્રતા અંદર. જ્ઞાિસ્વભાવભાવ એવો તું તેમાં 

એકાગ્ર થા. એ મુભતતિો ઉપાય છે િે એ મુભતતિ ેતારા ઘરમાં વસાવવાિું કારણ છે. આહાહા! 
૮૪. ૮૪ કળશ. આ સત્ય વાત તો જગતમાં બહારમાં આવી રહી િહીં િે ઓલો વ્યવહાર 

એકલો રહી ગયો ઢસરડા ખોટા. હા, સપથ ગયા િે ધલસોટા રહ્યા. આમ ચાલવું, આમ ખાવું, આ 

કરવું—એ બિા તો શુભરાગ ધવકલ્પિી વાત છે, સાંભળિે! પણ એિા પહેલા અતંર રાગરધહત 
સ્વરૂપિી િધષ્ટ િે સ્વરૂપિા અિુભવ ધવિા સ્વરૂપમાં રમણતાિી સધમધત તયાથંી આવશે? 

આહાહા! જેણે સ્વરૂપ જ જોયું િથી, જાણ્યું િથી, દૃધષ્ટમાં લીિું િથી, એિે સ્વરૂપમાં રમણતા 

તયાંથી હોય? એમ કહે છે. રમણતા એટલે ચારરત્ર. આહાહા! િહીંતર ચોરાશીિા અવતારમાં 
જન્મવું પડશે, કહે છે. આહાહા! કોઈ ત્યાં તારં સહાયક િથી. માટે આત્મા તારા ધિજસ્વભાવિી 

સંભાળ કરી અિે એમાં રમણતારૂપી સધમધત પ્રગટ કર, જેથી તિે જન્મ-મરણ મટી જાય. આહીં 
વાત આ છે. આહાહા! ૮૪. 

निश्चयरूपाां सनिनतां सतू ेयनि िनुक्भाग्भवने्मोक्षेः । 

वत ि च लभतऽेपायात ् सांसारिहार् णव ेभ्रिनत ।।८४।। 

શ્લોકાથથ : જો જીવ ધિશ્ચયરૂપ સધમધતિે ઉત્પન્ન કરે... શું કહે છે? જુઓ! રદગંબર 
સંતોિી સિાતિ પરરણધતિી પ્રણાધલકા. આહાહા! છે અધિકાર વ્યવહારિો છતાં... હો એ 

જાણવાલાયક છે, આચરવાલાયક તો સ્વરૂપમાં રમણતા તે છે. િવ તત્ત્વમાં સંવર-ધિજથરાિી 

દશા મુધિિી કેવી હોય—એિું અહીં જ્ઞાિ કરાવે છે. ચોથે ગુણસ્થાિે સંવર-ધિજથરા અલ્પ હોય છે, 
પાંચમે ધવશેષ હોય છે, મુધિિે ધવશેષ ઘણી હોય છે. એિે એકલો પુણ્યભાવ જ હોય એમ છે 

િહીં, એમ કહે છે. એકલી ઇયાથસધમધત જોઈિે ચાલવું એ તો ધવકલ્પ–રાગ છે, એ કાંઈ મુધિપણું 

િથી અિે એ કાંઈ િમથ િથી. આહાહા! કાલે એક કાગળ આવ્યો હતો કોઈિો કે આ બિા મંરદરો 
કરે છે. થાય છે, એ કરતાં તો ઢૂંરઢયાિે આત્મામાં ઉતરવાિી વાત કરોિે હવે. લ્યો, કોઈકિો 

કાગળ આવ્યો હતો. બાપુ! ભાઈ! એ શુભરાગ હોય છે. અહીં જુઓિે! વ્યવહારચારરત્ર હોય છે 

એિું જ્ઞાિ કરાવે છે. શુભરાગ ભગવાિિી ભભતત આરદ િમથ િથી, પણ અશુભરાગથી બચવા 
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એવો ભાવ આવે છે વચમાં. જો એિે કહે કે િા, િા, એ છોડો, તો પછી વાંચવા, સાંભળવામાં 
પણ શુભરાગ છે. આ સાંભળવું એ શુભરાગ છે. આહાહા! ધ્રુવિું ઘૂંટણ કરે તો એ ધવકલ્પ છે 
પહેલો. એય!  

એિે અંતરમાં દૃધષ્ટ સધહતિી રમણતામાં ઘણો કાળ રહી શકે િહીં, એથી એિે આવો 

શુભભાવ હોય છે. એ કાગળ કોઈકિો આવ્યો હતો. તયાંિો હતો? મેરઠિો. ઓલું પરભબડીયું 

આમ બીડીિે આવે છે. એમ કે આ પ્રમાણે... અહીં તો ભઈ! અમે કહેતા િથી. લોકો એિે પ્રમાણે 
મૂધતથ, મંરદર આરદ શાસ્ત્રમાં છે એટલે કરે છે, થાય છે. થાય છે એ તો એિે કારણે થાય છે. ત્યારે 

એમ કહે, ધવચારો આમાં, ઢૂરંઢયાિે મૂધતથ બેસતી િથી, માટે એિે ચૈતન્યમાં ઉતારો એમ કહે છે. 

પણ હજી ચૈતન્યિું ભાિ... હજી એિે, મૂધતથ છે િે એિો ભભતતભાવ આવે છે એવી જેિે ખબર 
િથી, એ તો ધમથ્યાદૃધષ્ટ છે. આહાહા! સમજાય છે કાંઈ? તો તો આ શ્રવણ કરવું એ શુભભાવ 

છે, આ વાંચવું એ શુભભાવ છે. ‘ણમો અરરહંતાણં, ણમો ધસદ્ધાણં’ એમ કરવું એ પણ એક 

શુભરાગ છે. િા, િા, આ તો રાગિી વ્યાખ્યા બાપુ! એિે ખબર િથી. એ બિા ધવકલ્પો આવે 
છે, હોય છે, (પણ) િમથ િથી. આહાહા!  

િમથ તો, એ ધવકલ્પથી રધહત ચૈતન્યમૂધતથ ભગવાિ એિો અિુભવ થઈિે દૃધષ્ટ થાય એ 
િમથિી શરૂઆત છે. અિે પછી સ્વરૂપમાં રમણતા કરવી ઓહો! િન્ય અવતાર એ તો. એિી 

દશા આિંદમાં ઝૂલતી હોય છે એિું િામ ચારરત્ર છે. ચારરત્ર કાંઈ લૂગડાં ફેરવ્યા, િાગા થઈ 

ગયા માટે ચારરત્ર, એમ િથી. આહાહા! અહીં તો જેિે જન્મ-મરણ મટાડીિે મુભતત કરવી હોય 
એિી વાત છે ભઈ. એિે તો કહે છે, જો જીવ ધિશ્ચયરૂપ સધમધતિે ઉત્પન્ન કરે... એમ છે િે 

અથથ? જો જીવ... ધિશ્ચય ભગવાિ આત્મા અંતર સ્વરૂપમાં આિંદ િે જ્ઞાિિો સાગર છે આત્મા. 

વસ્તુ છેિે આત્મા? પદાથથ છે િે? તો છે એમાં કોઈ શભતત–ગુણસ્વભાવ કોઈ હોય કે િહીં? કે 
જડમાં જ ગુણ િે સ્વભાવ હોય, આત્મામાં િ હોય. અરે! જડમાં ગુણ િે સ્વભાવ હોય એિે 

િક્કી કોણે કયો? કે આત્માએ. આત્મા અંદર એવો સ્વભાવ છે ધત્રકાળી કાયમ, જ્ઞાિ િે આિંદ 

િે સ્વચ્છતા, શુદ્ધતા, પધવત્રતા એવો એિો સ્વભાવ છે. એવા સ્વભાવમાં ધિશ્ચય સધમધતિે 
ઉત્પન્ન કરે એમાંથી, શુદ્ધતા ઉત્પન્ન કરે, શુદ્ધતાિો સ્વભાવ છે એમાંથી શુદ્ધતા ઉત્પન્ન કરે, 
પુણ્ય-પાપિા પરરણામ િહીં, એમ કહે છે. આહાહા!  

ધિશ્ચયરૂપ સધમધત... અંતર આત્મા આિંદમાં પરરણમે, આિંદમાં રમે—એવી જે સાચી 

સધમધત એિે ઉત્પન્ન કરે પહેલી તો, એમ કહે છે. આહાહા! ઉત્પાદ છેિે આ તો? પયાથય છ ેિે? 

ભગવાિ આત્મા પૂણથ શુદ્ધ િે આિંદિું િામ–ધ્રુવિામ એમાંથી શુદ્ધ ધિશ્ચયસધમધત પ્રગટ કરે, 
આ વીતરાગદશા. કષાયિા તલેશથી રધહત, અકષાયિા આિંદ સધહત એવી સધમધતિે ઉત્પન્ન 

કરે એિે િમથ કહે છે. આહાહા! ભારે િમથિી વ્યાખ્યા ભાઈ! તો તે મુભતતિે પામે છે... કહો, 
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સમજાણું કાંઈ? ઉત્પન્ન કરે છે એમાંથી વિતાં વિતાં જ મુભતત થાય છે એમ કહ્યું. આગળ 
વધ્યો એ (પણ) સધમધત છે િે, પરરણમિ છે િે? એ બિું પરરણમિ છે સધમધતિું. થોડું, ઘણું, 
ઝાઝું પરરણમિ....  

પરંતુ સધમધતિા િાશથી... આહાહા! કહે છે, શુદ્ધ ભગવાિ આત્મા આિંદિું સ્વરૂપ 

એમાં જેિી દૃધષ્ટ અિે રમણતા િથી, અરેરે! એમ કહે છે. ‘બત’ છે િે? અરેરે! તે મોક્ષ પામતો 

િથી... એ ચોયાથસીિા અવતારમાં રખડશે. આહાહા! કાગડા િે કૂતરા, કંથવા િે હાથી, િારકી િે 
ઢોર આવા અવતાર.. આહાહા! બાપુ! તિે ખબર િથી. જેિે ભગવાિ આત્મા અંતરસ્વરૂપ 

સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે તીથંકરદેવ કેવળી પરમાત્માએ જોયો. અિંત આિંદ િે જ્ઞાિ િે શાંધતથી ભરેલું 

તત્ત્વ છે એ. એિો આશ્રય કરીિે ધિમથળદશા પ્રગટ કરે, એ સધમધત કહો કે મોક્ષમાગથ કહો—બિું 
એક જ છે. એિે મુભતતમાં સસંારિો છેડો આવે.  

પણ અરેરે! ખેદ છે કે પ્રભુ! પોતાિી જાતિે િહીં સંભાળતાં, પોતે આિંદિું િામ 
આત્મા એિી સન્મુખમાં રમણતા, શ્રદ્ધા િહીં કરતો, અરેરે! રાગિી રિયાિા ભાવમાં પડ્યો એ 

મોક્ષ િહીં પામે, એમ કહે છે. જુઓ! અહીં તો આત્માિી રમણતા ધવિાિી એકલી ઇયાથ(સધમધત) 

વ્યવહાર એિાથી પણ મોક્ષ િહીં પામે, ભાઈ! એમ કહ્યું. આત્માિા અિુભવ િે અંતર રમણતા 
ધવિાિી એકલી ઈયાથસધમધત શુભભાવ એ પણ સંસાર છે, એિું ફળ સંસાર છે. આહાહા! આ તો 

એક વ્યવહાર. કહેિે લોકો? જોઈિે ચાલે છે આમ બરાબર, કોઈ જીવિે દુુઃખ િ થાય એમ ચાલે 

છે. પણ અંદરમાં વસ્તુ છે એિે તો જોઈિે ચાલતો િથી. એિે જોયું િથી િ ેજોયા ધવિા અંદર 
રમણતા...? ભારે આકરૂં ભાઈ! હજી આ વાત સાંભળવા મળતી િથી. અરેરે! ભાઈ! અહીં ખેદ 

કરે છે મુધિ. પ્રભુ! તારા આવા આિંદસ્વરૂપમાં અંતર સન્મુખિી દૃધષ્ટ િે રમણતા ધવિા એકલી 
રાગિી રિયાથી મુભતત િહીં થાય, એમ કહે છે. મોક્ષ િહીં થાય, અવતાર થશે. આહાહા! 

એ તો અવતાર ચાહે તો સ્વગથિો હોય તોય એ અંગારાિા દુુઃખ છે બિું ત્યાં. કષાયિી 

ભઠ્ઠી બળે છે. આહાહા! અરેરે! તે મોક્ષ પામતો િથી, પણ સંસારરૂપી મહાસાગરમાં ભમે છે.  
ચોરાશીિો અવતાર અથાક એમાં ભમશે, એમાં ભમશે અજ્ઞાિી, એમ કહે છે. જેિે સ્વરૂપ 

ભગવાિ આત્મા એિી સધમધત એટલે કે અંદર શુદ્ધ પરરણધત... જેિે શુદ્ધ છે એવું ભાિ િથી 

અિે તેથી શુદ્ધિી પરરણધત–દશા એિે િથી. તેથી એિે એકલી અશુદ્ધ પરરણધત છે એમ કહે છે. 
ચાહે તો પુણ્યિા ભાવ હોય કે પાપિા—બેય મધલિભાવ છે. બેય સંસારમાં જન્મવાિા કારણ 
છે. આહાહા! એ ૮૪ કીિી લ્યો.  

સંસારરૂપી મહાસાગર.. ભાષા તો એમ છે િે? िहार् णव.े. સંસાર મોટો દરરયો છો. 

પૃથ્વીિા અવતાર, પાણીિા અવતાર, અધિિા અવતાર, વાયુિા અવતાર, કીડા-કાગડા-કૂતરા—

એવા થોથા િીકળી ગયા અવતાર કરી કરીિે. જરી કંઈ માણસ થાય, એમાં વળી પાંચ-પચ્ચીસ 
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લાખ પૈસા થાય, બાયડી-છોકરા ઠીક થાય, િંિો સારો થાય તો અમે સુખી છીએ. મૂઢ છો, 
સાંભળિે માળા! સુખી તિે કોણ કહે છે? દુુઃખિા અંગારે દાઝી રહ્યો છો. એ ધહંમતભાઈ! 

આહાહા! દુુઃખિા–તલેશિા અંગારે બળી રહ્યો છે એ. આ શેઠીયા િે આ રાજા િે દેવ આ બિા 
દુુઃખિે અંગારે સળગે છે. આત્મા આિંદસ્વરૂપ છે એિી ખબર િથી. 

(ભલે) િંિો કાંઈ કરતો િ હોય, (પણ) ઓલો રાગ અંદર થરથરે છે. એ ધવકાર.. ધવકાર.. 

આકુળતા હોય રાગ િે દ્વેષિી. આહાહા! િંિો હમણાં બહુ સારો િોકાર ચાલે છે. આિે શું 
કહેવાય? િમિોકાર. આવી બિી ભાષા હોય એિી. િમિોકાર ચાલે છે. લાખ-લાખ બે-બે 

લાખિી પેદાશું, વીસ હજારિો ખરચ, એક લાખ એંસી હજાર વિે છે. શું છે પણ હવે?  

સાંભળિે! દુુઃખિા અંગારે સળગે છો, તિે ભાિ િથી. એ જડ મારા છે િે જડ લક્ષ્મી મિે 
મળી—એ તારી માન્યતા જ મૂખાથઈ ભરેલી છે. એ દુુઃખિા અંગારે સળગી રહ્યો છે અિે માિે છે 

કે મેં... કેમ છે ભાઈ? બાદશાહી છે મિે. ઠીક! અક્કલિો ખાં છે કહે છે. એ ગુણવંતભાઈ! અહીં 
તો આવું છે ભગવાિ પાસે... આહાહા! 

આિંદિો િામ પ્રભુ આત્મા એિા ઉપર તારી િજરં િ મળે અિે િજરં એકલા પુણ્ય િે 

પાપિા રાગમાં, પરમાં મૂઢ થઈિે ચોરાશીિા અવતારમાં જન્મવાિા તારા લક્ષણ છે, આહાહા! 
એમ કહે છે અહીં. શાંધતભાઈ! શું હશે માળું આવું? ભારે ભાઈ!  િમથ ભારે આકરો છે. સુખિી-

દુુઃખિી ખબર જ િથી. બસ, પાંચ-પચ્ચીસ લાખ મળ્યા, શરીર સુંદર, બાયડી ઠીક, છોકરાઓ 

કહ્યાગરા, વહુઓ સારા ઘરિી... બિું (સરખું) હોય િહીં લ્યો, કહે છે. પણ આ તો કોઈકિે ત્યાં 
એવું હોય. દીપચંદ શેઠીયા છે એિે ત્યાં બિી બહારિી સરખાઈ. દીપચંદ શેઠીયા, સરદાર 

શહેર. (કોઈ) કહેતા હતા કે અત્યારે બિી સરખાઈ છે એિે. છોકરાઓ અિે એિી વહુઓ સારા 
ઘરિી તેરાપંથી ગૃહસ્થિી હોય, સ્થાિકવાસી તેરાપંથી. તોપણ એિે બહુ ઓલું છે.  

પછી પાંચ-સાત વહુઓ હોય તો સહુિો દાગીિો સહુિે આપે િહીં એ. સહુિો દાગીિો 

એક ઠેકાણે રાખે. જેિે જોઈતો હોય તે લઈ જજો. ઠીક! એમ કે કંઈ આ મારં-તારં થાય િે વળી 
પછી વાંિા ઉઠે. સારા ઘરિી દીકરીયું હોય, માટે વાંિો ટાળીિે.... બહુ શાંધત છે એ લોકોમાં. 

એિા ઘરમાં ઘણી ઓલી છે શાંધત. એિી લાઈિ જ જુદી છે શેઠીયાિા ઘરિી. સવારથી સાંજ 

સુિી, બિા ખાવામાં-પીવામાં બિામાં ગાયિો હોય િમથિા. બહારિી લાઈિ એિી ઘણી ઓલી 
છે. એ તો કહેતા હતા કે અમારી વાસણ ઉટકિારી છોડીયું–બાઈયું આવે એ આ બોલે, અમે 

આિંદમાં રહેિારા છીએ, રાગ આરદ અમે િહીં, શરીરારદ અમે િહીં, પૈસા અમારા િહીં, બાયડી 

અમારા િહીં. એમ પોતે જમાઈ કહે છે. એ પણ સારા ઘરિી પૈસાવાળી .... કામ કરિારી હોય 
એણેય પુણ્ય કેટલા કયાથ. એ દાગીિા પહેરીિે લૂગડાં વાસણ ઉટકે, કહેતા હતા. એિા પુણ્ય બિા 

વિતાં, કહેતા હતા કાંઈ. ભરત ચિવતીિો અંશ છે અમારી પાસે. પણ િૂળમાં શું છે? એવું 
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અિંત વાર મેળવ્યું. એ તો દુુઃખિા દાધળયા છે. આહા! એવી બિું સરખાઈ હોય કોઈકિે. પણ 
એ તો પુણ્યિી, િૂળિી સરખાઈિે? એ તો દુુઃખિી સરખાઈ છે. આહાહા! ભગવાિ આત્મા 

આિંદિો સાગર પ્રભુ અંદર એમાં જેિી િજરં િથી અિે એમાં જેિી રમણતા િથી, િજર િથી 

તો સમ્યગ્દદશથિ િથી, એ તો સંસારરૂપી મહાસાગરમાં રખડે છે. ઈયાથસધમધતિી વાત થઈ ગઈ. 
હવે ભાષાસધમધત. પાંચ સધમધતમાં બીજી. અહીં તો સધમધતિું રૂપ જ બીજી જાત છે. पसेणु्र्.. 

૬૨ ગાથા. 

पसेणु्र्हासकक्कसपनरनर्ांिप्पप्पसांनसयां वयर्ां । 

पनरचत्ता सपरनहिां भासासनििी विांतस्स ।।६२।। 

લ્યો, બોલિારિે... િીચે એિું (હરરગીત).  

ધિજસ્તવિ, પરધિંદા, ધપશિુતા, હાસ્ય, કકથશ વચિિે 

છોડી સ્વપરધહત જે વદે, ભાષાસધમધત તેહિે. ૬૨. 

ટીકા : અહીં ભાષાસધમધતિું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ટીકા, ૬૨ ગાથાિી ટીકા. 

ચાડીખોર માણસિા મુખમાંથી િીકળેલાં... ચાડીખોર હોય છેિે માણસો? કોઈિુ ંતયાંક 

ભરાવે, કોઈકિું તયાંક ભરાવે. આહાહા! ચાડીખોર માણસિા મુખમાંથી િીકળેલા અિે રાજાિા 

કાિિી ધિકટ પહોંચેલા... રાજાિા કાિ સુિી જાય. કોઈ એક પુરષ... કોઈ એક પુરષિી ચાડી 
કરે. કે કોઈ એક કુટુંબ ક ે કોઈ એક ગામિે... એમ. મહા ધવપધત્તિા કારણભૂત... એ કુટુંબિે 

માણસિે, ગામિે મોટી આપધત્ત આવી પડે એવા શબ્દો બોલવા અિે રાજાિા કાિે જાય તો 

હેરાિ કરી િાખે. અહીં રાજા ગયા, પણ એ તો બીજા હોયિે. કાયથકતાથ હોય બીજા. એમાં શું છે? 
એ તો એિા એ થયા.  

મહા ધવપધત્તિા કારણભૂત એવાં વચિો તે પૈશૂન્ય છે. ચાડી.. ચાડી.. આહા! કોઈકિા 

ગુપ્ત એવા ભાવ હોય એિે ખોલે ચાડીખોર, રાજ એિે લૂંટે, જીભ કાપી િાખે, હાથ કાપી િાખે, 

આહા! એવા વચિો િમાથત્મા િ બોલે એમ કહે છે. સમજાય છે કાંઈ? એવા શબ્દો િમાથત્માિે 

હોય િહીં. શબ્દો જ એવા હોય િહીં એટલે એવો ભાવ િ હોય, એમ કહેવું મૂળ તો. શબ્દો તો 
જડ છે. એવા પૈશૂન્યભાવ છોડી દઈિે મુધિ સધમધતથી સ્વ-પરિા ધહતિા વાતયો કહે એમ કહે 
છે. હવે હાસ્યિી વ્યાખ્યા કરે છે.  

તયાંક.. કોઈક ઠેકાણે, તયારેક.. કોઈક કાળે, કાંઈક પરજિોિા ધવકૃત રૂપિે અવલોકીિે... 

ત્રણ છ ેશબ્દ. બીજા જિોિું ધવકૃતરૂપ... ભાંડિુ ંરૂપ કે એવું રૂપ દખેીિે... તયાંક, તયારેક અિ ે

કાંઈક, એમ. કોઈ ઠેકાણે, કોઈ કાળે અિે કાંઈપણ થોડું.... પરજિોિા ધવકૃતરૂપિે અવલોકીિે 
અથવા સાંભળીિે હાસ્ય િામિા િોકષાયથી ઉત્પન્ન થતું, જરાક શુભ સાથે ધમભશ્રત હોવા છતાં 

અશુભ કમથિુ ં કારણ, પુરષિા મુખિા ધવકાર સાથે સબંંિવાળું... આમ મોઢું ઓલું કરીિે કરે 
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છેિે મશ્કરી? આહાહા! એવા શબ્દો બોલે, મરવું પડે સામાિે. લોઢાિા બાણ જેવા વાગે આકરા. 
અરે! સજ્જિોિે એવા શબ્દો હોય? અહીં તો મુધિિી વાત છે. મુધિ આવા ભાવિે છોડી દે છે, 

એવા ભાવ હોતા િથી. તે હાસ્યકમથ છે, લ્યો. હા, શુભ સાથે ધમભશ્રત.. જરી કીિું છે. એ તો છે  

ખ્યાલ છે. શુભ એટલે શું? અંદર છે તો અશુભ બિું, પણ આ બહારમાં ઓલું છેિે? હાસ્ય-
મશ્કરી કરે છે િે? દાંત કાઢે છેિે? એ પાપ જ છે.  

કાિિા ધછિિી િજીક પહોંચવામાત્રથી જે બીજાઓિે અપ્રીધત ઉપજાવે છે તે કકથશ 
વચિો છે... કકથશ વચિ. એવા વચિ વીંછીિા ડંખ જેવા વાગે. એવા વચિો સજ્જિો, 

િમાથત્માિે હોઈ શકે િહી. આહાહા! બીજાિાં ધવદ્યમાિ-અધવદ્યમાિ દૂષણપૂવથકિાં વચિો... હવે 

જુઓ આ! બીજા માણસોમાં દૂષણ હો કે દૂષણ િ હો... ધવદ્યમાિ દૂષણ અિે અધવદ્યમાિ 
દૂષણપૂવથકિા વચિો... ધિંદા છે િે? પરિે દુુઃખ થાય એ માટે. આહાહા! બીજાિા ધવદ્યમાિ 

દૂષણો અિે અધવદ્યમાિ (એટલે) દૂષણ િ પણ હો, એવા વચિો... સાચા કે જૂઠા દોષો કહેિારા, 

એમ. િ હોય એિે કહેવું હોય અિે હોય એિું કહેવું, એમ. દોષ હોય એિે કહેવું િે દોષ િ હોય 
એિે પાછા દોષ લગાડવા. બેય જૂઠા દોષો કહેિારા વચિો એિે પરધિંદા કહેવાય. એવા શબ્દો 

પાપિા ભાવ છે એિે. એ સજ્જિોિે એવા શબ્દો હોઈ શકે િહીં. પરધિંદા... જોયું! એમાં પરમાં 

દૂષણ હોય છતાં કહેવું એ પણ પરધિંદા છે એમ કહે છે આહીં તો. િ હોય એિે કહેવું એ તો 
એક જૂઠું છે, જૂઠું છે. છ ેએિે દૂષણો, પણ .....એિ ેદુુઃખ થાયિે સામાિે. સમજાણું કાંઈ? એવા 

શબ્દો છોડી દે, એમ કહે છે. ‘પરરત્યાગી’ છે િે છેલ્લો? એ બિા અપ્રશસ્ત વચિોિે 
પરર(ત્યાગીિે)–છોડી દઈિે એમ કહે છે.  

અિે પોતાિા ધવદ્યમાિ-અધવદ્યમાિ ગુણોિી સ્તુધત... જુઓ! સાચા ગુણો હોય અિે 

સ્તુધત કરવી પોતાિી, એ પણ એક ધિંદા છે. પોતાિી પ્રશંસા છે કહે છે. આહાહા! અિે 
અધવદ્યમાિ–િથી ગુણો અિે ગુણ કહેવા એ તો દોષ છે. સમજાણું? આત્મપ્રશંસા. પણ છે એવા 

ગુણોિું પણ બહાર ... કહેવું એ પણ એક અપ્રશસ્ત ભાવ છે.  

શ્રોતા : એ ધવિા ખબર કેમ પડે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : તિે ખબરિું શું કામ છે? એય!  

શ્રોતા : ..... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : તારે શું પણ? બીજાિે દુુઃખ થાય એવું કરવાિું કારણ શું?  

શ્રોતા : સાિમીઓિે ઠગાવા િ દેવું... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કોણ કોિે ઠગે? કો’કિા એવા દૂષણ ઉઘાડવા એ સજ્જિિું કામ 
િથી, એમ કહે છે આહીં તો. હોય, ખ્યાલમાં આવી જાય, છતાં કહેવાથી એ છૂટે છે?  
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એક ભવાિજીભાઈ હતા કચ્છી મૂળીમાં. સ્થાિકવાસી હતા, પણ એિે મારા ઉપર બહુ 
પ્રેમ હતો. ભણેલ બહુ. સાિુિે ભણાવે એવા હતા મૂળીમાં. ભવાિજી કચ્છી. એક ફેરી એમ 

કહેતા હતા કે મારી કૂતરી આવીિે બેઠી હોય... શું કહેવાય? એિે ... કરીિે? ..... પણ આપણે 

હડ કહેવું, એિે તો કાંઈ િહીં, પણ આપણિે શોભે િહીં. એમ કહેતા હતા. આપણા... હડ.. 
હડ.... કષાય છે પાપ. એક ફેરી વાત કરતા હતા. બહુ શાસ્ત્ર વાંચેલા ઘણા. .... પણ આમ 

શાસ્ત્રિું ભણતર ઘણું. અમારા ઉપર પ્રેમ બહુ હતો. સ્થાિકવાસીમાં એ હુધશયાર કહેવાતા. એક 

ભવાિજીભાઈ અિે એક અમારા દામોદરશેઠ અહીં દામિગર. બે અિે ત્રીજા વીરજીભાઈિા 
બાપ તારાચંદભાઈ. ત્રણ શાસ્ત્રિા ભણતરમાં આખા કારઠયાવાડમાં (આગળ પડતા હતા). એમાં 

િીધતમાં તારાચંદભાઈ વિારે. એ ત્રણમાં હતા ફેર. વીરજીભાઈિા બાપ તારાચંદભાઈ આમ 

િીધતવાળા બહુ. શાસ્ત્રો ભણાવે.... દૃધષ્ટ ખોટી. દૃધષ્ટ ખોટી. એય જયંધતભાઈ! તારાચંદભાઈિે 
જોયા હતા? વીરજીભાઈિા બાપ. આમ મોટા પંરડત કહેવાય હોં. સાિુ ટોળીિે ભણાવે, બિી 
આભજથકાિે  ભણાવે. દૃધષ્ટ ખોટી. 

એક તો અમે પહેલાવહેલા ગયેલા ૮૨માં જામિગર. અિે ઓલા ઉતરેલા જધતિા 

ઉપાશ્રયે. વ્યાખ્યાિ આવ્યું. માણસો હજારો માણસ બહુ. ૮૨િી વાત છે. એમાં એક આવ્યું ક ેજે 

કાંઈ મિિી સરળતા, વચિિી સરળતા, કાયાિી સરળતા, એ રિયા પુણ્યબંિિું કારણ છે, િમથ 
િહીં. ભાઈ! આવે છેિે િામકમથમાં? એ તો આવે છે. ઓલું જ્ઞાિામૃત... જ્ઞાિસાગર. જામિગરિું 

છેિે પુસ્તક જ્ઞાિસાગર. એમ કે ચાર પ્રકારે શુભિામકમથ બંિાય. મિિી સરળતા.. ............... 

માટે કોઈ એમ કહે, મિિી સરળતાિા પરરણામ એ િમથ છે. એ િથી, કીિું. મિિા સરળતાિો 
ધવકલ્પ છે એ પુણ્ય છે. એમ ત્રણેય–કાયા (આરદ)િા સરળતાિા ભાવ એ પુણ્ય છે, િમથ િહીં. 

એટલે એિે તો જરીક બેઠેલી િહીં વાત, ઊંિી (લાગી). કોઈ િહોતું ત્યારે સાંજે આવ્યા એકલા. 

એકલા હોં. મહારાજ! આપ આવી વાત લોકોિે.... કીિું, શું છે? લોકોિે... ગમે એવી હોય. તમે 

જુઓ જ્ઞાિસાગરમાં. જુઓ! ચાર પ્રકારે શુભિામકમથ બંિાય છે અિે ચાર પ્રકારે અશુભિામકમથ 

બંિાય છે. મિ, વચિ, કાયિી અસરળતા િે ધવસંવાદ–ઝગડો એ પાપ બાંિે છે. મિ-વચિ-

કાયાિી સરળતાિા પરરણામે પુણ્ય બાંિે છે. એટલે મિ-વચિ-કાયાિી સરળતાિા પરરણામે 
િમથ સંવર છે (એમ) ભબલકુલ િહીં. જ્ઞાિસાગરમાં આવે છે.  

એ ભડકી ગયા હતા. પણ એકલા હોં. માણસ કોઈ િહોતું ત્યારે સાંજે... મહારાજ! 
આપ... માગથ આ છે. લોકોિે બેસે, િ બેસે, એથી શું થયું? ત્યાં તો એ રિયા પોષા કરે, 

પરડકમણા કરે (અિે) એ બિો ભાવ િમથ છે એમ માિે. િૂળેય િમથ િથી. રાગિી મંદતા છે 
ધમથ્યાત્વ સધહત. પણ માણસ.... પછી બોલે િહીં.  

શ્રોતા : ..... 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ભબલકુલ િહીં. િમથ-બમથ પામવાિે બહારિા કોઈ કારણ છે િહીં. એ 
તો પાત્ર ગણ્યા છે એિી અપેક્ષાએ. એ તો એક અપેક્ષાથી. પણ કઈ સરળતા? આવી સરળતા 

તો અિંત વાર કરી. કેમ (િમથ) થયો િહીં? િામકમથ શુભભાવથી પુણ્ય બંિાય એ ... પાપ છે.  

બિો પાઠ છે. જ્ઞાિસાગર..... પહેલા એ જ્ઞાિસાગર શીખેલાિે ૬૮માં. ૬૮િી સાલ, પાધળયાદ. 
પહેલા એ શીખ્યા હતા જ્ઞાિસાગર િે આ થોકડાં બિા.  

ચાર પ્રકારે પુણ્ય બાંિે, મિિી સરળતા .... એવો શબ્દ છે. કાયાિી સરળતા, મિિી 
સરળતા, વાણીિી સરળતા... બાપુ! માગથ તો આ છે, કીિું. તમારા શાસ્ત્રમાં આ લખ્યું, જુઓ 

આ! એ િમથ છે િહીં. સરળતા પુણ્ય છે, વિતા પાપ છે અિે અિે એ સરળતા િે વિતા ધવિાિી 

આત્માિી દૃધષ્ટ િે અિુભવ કરવો એ િમથ છે. પણ એ ભબચારા ભડકી ગયા હતા. કેટલાય સાિુ, 
આભજથકાિે ભણાવે. આ વાત સાંભળીિે ભડકી ગયા. કીિું, જુઓ! જ્ઞાિસાગરમાં લખ્યું છેિે. 

તમારે પુિાતર.. પુિાતર તરફથી છપાણું છે િે? જામિગરિા પુિાતરે જ્ઞાિસાગર છપાવ્યું છે. 

એ બહાર ચાલે છે. સ્થાિકવાસીમાં બહુ ચાલે છે. છોકરા પહેલા શીખે તો એમાંથી શીખે. છ 
કાય, િવ તત્ત્વ, ગુણસ્થાિ એ બિું બાહ્ય..... છે, આપણે અહીં દરેક પુસ્તક છે. બાપુ! અહીં તો 

મિ-વચિ-કાયાિા વલણવાળો ભાવ ચાહે તો શુભ કે અશુભ (હો), એ બંિિા કારણ છે. 
આત્મા શુદ્ધ ધચદાિંદ પ્રભુ એિા સન્મુખિો ભાવ એ િમથ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ?  

પોતાિા ધવદ્યમાિ-અધવદ્યમાિ ગુણોિી સ્તુધત તે આત્મપ્રશંસા છે.—આ બિાં અપ્રશસ્ત 

વચિો પરરત્યાગીિે સ્વ તેમજ પરિે શુભ અિે શુદ્ધ પરરણધતિા કારણભૂત વચિો... લ્યો, ઠીક! 
કાં સામાિે શુભભાવ થાય એવું ધિધમત્ત વાણી કાં શુદ્ધતા થાય એવું ધિધમત્ત વાણી. વાણીમાં એ 

આવે છે. સમજાણું કાંઈ? સ્વ તેમજ પરિે શુભ... દેખોિે! પોતાિે પણ શુભ િે શુદ્ધ કહ્યું છે અિે 

પરિે પણ શુભ િે શુદ્ધિું... ધિધમત્ત કારણ છેિ ે વચિો. ભગવાિ આત્મા રાગથી રધહત છે, 
પુણ્ય-પાપિા ધવકલ્પથી રધહત છે—એ શુદ્ધિા ધિધમત્તિા વચિો છે. પોતે સ્વરૂપમાં િ ઠરે ત્યારે 

ભગવાિિી ભભતત, પૂજા, િામસ્મરણિો ભાવ હોય છે, એ ભાષાસધમધત શુભમાં ધિધમત્ત છે. 
સમજાણું કાંઈ? કારણ કહ્યું છે. એય!  

શુભભાવિે, શુદ્ધપરરણધતિે.... શુદ્ધપરરણધતિા કારણભૂત છે. કારણ ઓલો કરે ત્યારેિે? 

એવી ભાષાસધમધત... છે તો શુભભાવ. ભાષા સધમધત–બોલવું એ પણ એક શુભભાવ છે. સંવર-
ધિજથરા િથી, િમથ િથી. આહાહા! લ્યો, એિે તે ભાષાસધમધત છે. મુધિ િમાથત્માએ તો આવો 

સ્વ-પરિી ધિંદા િે પ્રશંસા રધહત... સ્વ-પરિે શુભિ ેશુદ્ધિું ધિધમત્ત એવી ભાષા કરે, હોય. ભાષા 
તો ભાષાિા કારણે (થાય), પણ એવો એિો ભાવ, એમ. એવો એિો શુભભાવ હોય છે.  

એવી રીતે (આચાયથવર) શ્રી ગુણભિસ્વામીએ (આત્માિુશાસિમાં ૨૨૬મા શ્લોક દ્વારા) 
કહ્યું છે ક ે:—લ્યો. 
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   सिनिगतसिस्ाेः सवणसावद्यदूराेः 
   स्वनहतनिनहतनचत्ताेः शाांतसवणप्रचाराेः। 

   स्वपरसफलजल्ाेः सवणसांकल्िकु्ाेः 
   कथनिह ि नविकेु्भा णजि ां त ेनविकु्ाेः।। 

શ્લોકાથથ : જેમણે બિુ ં (વસ્તુસ્વરૂપ) જાણી લીિું છે... િમાથત્મા મુધિએ તો બિું સ્વરૂપ 

જાણ્યું જગતિું. પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, ધિજથરા, જીવ, અજીવ, દરેક છ િવ્યિું સ્વરૂપ 
ભગવાિે જે કીિું, પરમેશ્વર ધત્રલોકિાથ એણે છ િવ્ય કહ્યા, એિા પેટાભેદ િવ કહ્યા—એ બિું 

જેણે જાણી લીિું વસ્તુિું સ્વરૂપ. પુણ્ય તે પુણ્ય છે, પાપ તે પાપ છે, આસ્રવ તે આસ્રવ છે, 

આત્મસ્વભાવ તે સ્વભાવ છે, એિે આશ્રયે થતી સંવર-ધિજથરા દશા તે ધિમથળ છે, અજીવ તે 
અજીવ છે—એમ બિા તત્ત્વોિી પૃથક્ પૃથક્ ધસ્થધત જેમ છે તેમ જેણે જાણી લીિી છે.  

જેઓ સવથ સાવદ્યથી દૂર છે... મુધિિી વાત છે િે? ભબલકુલ સાવદ્યિા પરરણામ એિે 
(િથી). આહાહા! આ તો મકાિ કરાવે ત્યાં ઊભા રહે પોતે. પથરા કેટલા આવ્યા? િૂળ તયાંથી 

આવી? અરર! વ્યવહારિાય ઠેકાણા િ મળે. આહાહા! ગજબ વાત છે. પોતાિા િામિા મકાિ 

કરાવે બબ્બે લાખ, પાંચ-પાંચ લાખિા, એકલા સાવદ્યભાવ પાપ છે. એવા સાવદ્યવચિો મુધિિે 
હોય િહીં. જેમણે સ્વધહતમાં ધચત્તિે સ્થાપયું છે... આહાહા! પોતાિા જ્ઞાિિી દશા સ્વધહતમાં છે.  

એ જ્ઞાિમાં સ્વધહતિું સ્થાપિ છે. સ્વધહતમાં ધચત્તિે સ્થાપયું છે... મારો સ્વભાવ શુદ્ધ આિંદ 
એમાં મારે રહેવું એવું સ્વધહત, જેણે ધચત્તિે (એવા) ધહતમાં સ્થાપયું છે. જોયું?  

જેમિે સવથ પ્રચાર શાંત થયો છે... એટલે? કંઈક વહીવટ કરવો, આ પાઠશાળા કરો એિો 

હું વહીવટ કરીશ—એવું મુધિિે હોઈ શકે િહીં. આહાહા! એક પુસ્તક બિાવો, એ બિી વ્યવસ્થા 
હું કરીશ, હું પ્રૂફ જોઈ દઈશ.  

શ્રોતા : બરાબર છે એમ ખાતરી તો કરવી કે િહીં? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : બરાબર તો કોઈક કહે એિે કહે... પણ ન્યાં વહીવટ માથે કામ લે કે 

આટલું તો કામ તમારે કરવું પડશે. મુધિિ ેમાથે કાંઈ બોજો હોઈ શકે િહીં એમ કહે છે. ભઈ! 
આ પત્ર િીકાળવું છે તમારા િામિું, માટે એ પત્રમાં તો તમારે એક-બે લેખ દેવા પડશે. એ 
બોજો મુધિિો હોય િહીં. આહાહા!  

જુઓિે શું કહે છે? પ્રચાર, વહીવટ... કામ માથે લેવું. આટલું કામ કરવું પડશે. આ 

છોકરાઓ છે, આપણે છાત્ર કરીએ છીએ, સો છાત્ર છે એમાંથી સવારિા અડિો કલાક તમારે 

અહીંયા હંમેશા ઉપદેશ દેવો. મુધિ એવું કામ માથે કોઈ લે જ િહીં. આહાહા! હા, એમ છે ત્યારે. 
અિે છતાં શુભ આવે, પણ છતાં કામ માથે લેવું કે આટલું કામ દરરોજ તમારે કરવું જ પડશે, બે 
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કાગળ તો તમારે લખવા જ પડશે સારા માણસ ઉપર હંમેશા.—એ કામ મુધિઓિું િહીં. 
આહાહા!  

આપણે આવે છેિે? પ્રવચિસારમાં િથી આવતું? શું કહેવાય એિે? પ્રિમ. આ મુધિ 
તો આમ આિંદમાં લહેર કરતાં હળવા.. હળવા.. હળવા (હોય). એિે આ કરવું, આ કરવું, પત્ર 

લખવા િે પત્રો આવે ત્યાર ેતેિો જવાબ દેવા. એ બોજો  મુધિિ ેહોય િહીં. આહાહા! થોકડાિા 

થોકડા આવે. સવારિા ૫૦-૧૦૦ પત્રો, પછી એિા જવાબ દેવા. એમાંય માણસ રાખ્યો હોય કે 
લખો. આ તો સંસારિા િંિા છે એકલા. સંસારિી દુકાિ વળગી છે. આહાહા! આવો માગથ છે 

પ્રભુિો. મુધિ તો ધિવૃત્ત.. ધિવૃત્ત.. ધિવૃત્ત.. ધિવૃત્ત.. રાગરધહત શુદ્ધતામાં જ્યાં રમી રહ્યા છે, એિે 
આવા કામ માથે બોજા હોઈ શકે જ િહીં. સમજાણું કાંઈ?  

કામ માથે લેવું... આરંભ, પ્રવૃધત્ત... બાહ્ય પ્રવૃધત્ત એ મુધિિે હોઈ શકે િહીં. અહીંયા એક 

પાંચ લાખિું મંરદર થાય છે, ત્યાં તમારે હંમેશા કલાક જવું-આવવું. જોવા આવવું, બસ. એ કામ 
મુધિઓિા િહીં. આહાહા! એવું કામ મુધિ માથે લેતા િથી. આહાહા! જેમિી ભાષા સ્વ-પરિે 

સફળ છે–ધહતરૂપ છે, એમ કહે છે. જેમાં પોતાિું ધહત થાય એવુ ંહોય િે કાં પરિું ધહત થાય 
એવી ભાષા હોય. જેમાં એકેધન્િય પ્રાણી મરે, ધહંસા થાય એવી ભાષા મુધિિે હોય િહીં.  

જેઓ સવથ સંકલ્પ રધહત છે... દેખો ભાષા! આહાહા! સંકલ્પ જ અહીં િથી, આિંદિી 

લહેરમાં ઉછળે છે જ્યાં સંત... િિ મુધિ રદગંબર જંગલમાં વસતા હોય એ તો. આહાહા! 
વીતરાગી મુધિ તો સંસારથી પર છે, પાર (ઉતરેલા છે). આ જ્યારે મકાિમાં હોય, ત્યારે ઓલા 

વિમાં હોય. ઓલા બોલચાલ કરે ત્યારે ખુશી થાય, ઓલા મૌિ હોય. આહાહા! પંથ જ જુદા. તે 

ધવમુતત પુરષો આ લોકમાં ધવમુભતતિું ભાજિ કેમ િ હોય? આહાહા! આવા મુભતતમાં કેમ િ 
જાય? આહાહા! (અથાથત્ આવા મુધિજિો અવશ્ય મોક્ષિાં પાત્ર છે). લ્યો. આહાહા! જેિી દશા 

અંતરમાં આિંદિી ઉછાળ છોળ મારી રહી છે, જેિે કોઈવાર શુભ ધવકલ્પ આવે છતાં એિો 

આદર છે િહીં. આવા મુધિઓ મુભતતમાં કેમ િ જાય? કહે છે. આહાહા! જરૂર જાય, લ્યો. આ 
ધસવાયિા અજ્ઞાિીઓ બંિિા ભાવ લે અિે મુધિપણું માિે, એ સંસારમાં કેમ િ જાય? જરૂર 
સંસારમાં જાય. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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અષાઢ સુદ ૧૧, રવવવાર, તા. ૪-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૬૩, શ્લોક ૮૫, પ્રવચન નં. ૫૮ 

 

આ પુણ્ય ને પાપના, શુભ-અશુભ રાગભાવના એકત્વપણે, સ્વભાવ શુદ્ધ છે ને વવભાવ 

અશુદ્ધ છે—બેને એકપણે માનવુું, એ બુંધ છે, એ વમથ્યાત્વ છે, એ અજ્ઞાન છે. આહાહા! 

એનાથી–રાગ ને વવકલ્પથી ભભન્ન મારી ચીજ છે શુદ્ધ વચદાનુંદ આત્મા, એમ જેણે રાગથી ભભન્ન 

કરી અને પોતાના સ્વભાવની એકતા અુંતરમાું શ્રદ્ધા-જ્ઞાન ને શાુંવત દ્વારા સાધી એને મોક્ષમાગગ 

કહે છે. ગ્રીક-લેટીન જેવુું લાગે. માણસને અભ્યાસ ન મળે તત્ત્વનો. શાુંવતભાઈ! શુું વસ્તુ છે અુંદર 
આત્મા? કેમ દુુઃખી છે? કેમ બુંધ છે? અને બુંધ રવહત કેમ થવાય? એ વાત એણે અનુંત 
કાળમાું બરાબર સાુંભળી નથી, વવચારી નથી. અુંદરમાું પ્રભુ આત્મા...  

અહીં અવધકાર તો આપણે ભાષાસવમવતનો ચાલે છે. અને મોક્ષમાગગમાું આત્મા, એ 

વવભાવના વવકલ્પોની લાગણી જે પુણ્ય-પાપ, દયા-દાન-વ્રત-ભભતત આદદના પદરણામ એનાથી 

ભભન્ન પોતાનુું જે શુદ્ધ ચતૈન્યસ્વરૂપ એનો આશ્રય લઈને જે સમ્યગ્દશગન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર પ્રગટ 
થાય એને મોક્ષમાગગ કહે છે. એ મોક્ષમાગગના સાધનારા સુંતો હોય છે એને ભાષાસવમવત હોય 

છે એમ અહીં વસદ્ધ કરવુું છે. જો ક ેએ વનશ્ચયથી વવકલ્પ રવહત પોતાની શુદ્ધ પદરણવતને સાધે છે. 

એ સાચી, અુંતર શુદ્ધસ્વભાવની એકતા એ એની સાચી સવમવત છે. સમ+ઇવત. સ્વરૂપની 
પદરણવત શુદ્ધગવત. વવકાર રવહત આત્મા શુદ્ધ વચદાનુંદ એની શુદ્ધ પરમપવવત્ર એવી પદરણવત, 

ગવત, રમણતા, એ જ સાચી સવમવત ગણવામાું આવી છે. આવુું છે. એને ભાષાસવમવત હોય 

વવકલ્પ. બરાબર વહત-વમત બોલવુું, વીતરાગ કહે છે એ રીતે સત્ય વાત કહેવી, એને વ્યવહાર 
સવમવત (કહે છે જે) પુણ્યબુંધનુું કારણ છે. મનસુખભાઈ! ભારે વાત આ! અગમ્ય વાતુું છ ેઆ. 

અને અહીં તો આપણે વનશ્ચયની છે. જુઓ! ૮૫ છે ને. કળશ.  

परब्रह्मण्यनषु्ठानननरतानाां मनीनिणाम ् । 
अन्तररैप्यलां जल्ैैः बनिज जल्शै्च न ां  पनुैः।।८५।। 

આહાહા! શ્લોકાથગ : પરમબ્રહ્મના અનુષ્ઠાનમાું વનરત.. ભગવાન આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ 

જ શુદ્ધ આનુંદ છે. એવો જે પરમબ્રહ્મ... બ્રહ્મ કેમ કહ્ુું? કે પરમ આનુંદસ્વરૂપ છે આત્મા. 
અતીવન્િય આનુંદનો સાગર છે પ્રભુ આત્મા. એથી પરમબ્રહ્મ એવા અતીવન્િય આનુંદના 

સ્વભાવના અનુષ્ઠાનમાું... એ એનુું અનુષ્ઠાન. આહાહા! પરમાનુંદસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાું 

આચરણ કરવુું એટલે એકાગ્ર થવુું એ એનુું અનુષ્ઠાન, એ ધમીનુું આચરણ. આહાહા! 
પરમબ્રહ્મના અનુષ્ઠાનમાું વનરત... વનરત એટલે લીન. આહાહા! અનાદદથી અજ્ઞાનમાું પોતાનુું 
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વનજાનુંદસ્વરૂપ એના ભાન વવના પુણ્ય ને પાપના રાગભાગ એ દુુઃખભાવ છે એમાું એ રત હતો, 
લીન હતો, એ સુંસારમાું રખડવાના રસ્તા. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? 

એની લીનતા ફેરવી, પરમબ્રહ્મનુું અનુષ્ઠાન કયુું. આહાહા! આ દેહ તો જડ, માટી, ધૂળ 
છે, અજીવ છે. એને અને આત્માને કાુંઈ સુંબુંધ છે નહીં. બેય પદરણવત વનરાળી છે, દશા જ 

બેયની જુદી છે. આ તો જડ માટી અજીવ છે. એ અજીવની પયાગય કરતુું અજીવ ટકી રહ્ુું છે 

પોતાથી. આત્માના જે અનાદદના પુણ્ય ને પાપના ભાવ જે વવભાવભાવ છે એમાું જે રત હતો 
અનાદદથી, લીન હતો, એ દુુઃખને પુંથે, બુંધને પુંથ ેહતો. કાુંવતભાઈ! આવુું સ્વરૂપ છે બહુ ઝીણુું. 

અજાણ્યાને તો ગ્રીક-લેટીન જેવુું લાગશે. ગ્રીક-લેટીન ભાષા હોયને. વસ્તુનો કોઈ દદ’ પદરચય 

કયો નથી. અુંદર દેહના રજકણથી–માટીથી જુદો છે. જેના ચૈતન્યમાું તેજ, જ્ઞાન ને આનુંદના 
તેજથી દીપતો–ઓપતો–શોભતો આત્મા છે. એવા આત્માને અહીં પરમબ્રહ્મ કહે છે. પરમ 
આનુંદસ્વરૂપ, અતીવન્િય આનુંદ.  

આ ...માું, પૈસામાું, શરીરમાું, સ્ત્રીના ભોગમાું સુખ માને છે, એ તો મૂઢ અજ્ઞાની કલ્પના 

કરીને માને છે. છે નહીં એમાું. કલ્પના કરીને મૂઢ પોતાના આનુંદને ભૂલી, એમાું ઠીક પડે છે, 

મજા પડે છે એમ એ માને છે. એ માન્યતા વમથ્યા, ભ્રમ, દુુઃખરૂપ છે. એને ટાળીને જેણે 
પરમબ્રહ્મ ભગવાન આત્મા અતીવન્િય આનુંદનો સાગર પ્રભુ એનુું અનુષ્ઠાન કયુું, આહાહા! 

એના અુંતરના આચરણમાું જે લીન છે. આરે, આરે, આ શુું કહે છે? અનાદદનુું આચરણ એનુું 

વવકારી પુણ્ય ને પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભભતત, કામ, ક્રોધ આદદ ભાવ એ બધા વવકારીભાવ એનુું 
એને આચરણ હતુું, એ આચરણ વમથ્યા-આચરણ, વમથ્યાશ્રદ્ધા, વમથ્યાજ્ઞાન ને વમથ્યા-આચરણ 

છે. એ આચરણની દૃવિ છોડી જે પરમબ્રહ્મ ભગવાન આત્મા એના અનુષ્ઠાનમાું લીન છે. 

સભચચદાનુંદ પ્રભુ—સત્–શાશ્વત+વચદ્–જ્ઞાન ને અતીવન્િય આનુંદ એના અનુષ્ઠાનમાું લીન છે. 
ભાષા જુઓ! આહાહા! ભગવાન પૂણાગનુંદનો નાથ આત્મા એના આચરણના અનુષ્ઠાનમાું, 

આચરણમાું લીન છે એ મુભતતનો માગગ છે. કહો, સમજાય છે કે કાુંઈ? શશીભાઈ! આ શબ્દ તો 
બહુ સરસ આવ્યો. પહેલો જ આવ્યો મુંગવલક તમારે, લ્યો. આહાહા!  

કહે છે, અરે! એકવાર સત્ય શુું છે? તારું સતપણુું, સત્યપણુું. પુણ્ય-પાપના ભાવ એ તો 

બધા અસત્ય ને દુુઃખકારી ને વવકારી છે. શરીર, વાણી, મન આ બધા જડ ને અજીવ છે. એ કાુંઈ 
તારામાું નથી, તારા નથી, તારા થઈને રહ્ા નથી. એ તો એના થઈને રહ્ા છે. તુું આનુંદ ને 

જ્ઞાનનો તેજનો સાગર પ્રભુ છો. એ પણે અનાદદથી ન રહેતા, શુભ-અશુભના વવકલ્પો રાગ-

પુણ્ય-પાપના એના આચરણપણે રહેવુું એ દુુઃખદાયક આચરણ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! 
આચરણ તો એની દશામાું થાયને? આહા! ભગવાન આત્મા અનાદદથી વવકારના પુણ્ય-પાપના 

ભાવના આચરણમાું છે એ તો બુંધભાવ છે, દુુઃખભાવ છે, સુંસારભાવ છે, રખડવાનો ભાવ છે. 
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દુુઃખની જાળમાું ગૂુંચાવાનો એ ભાવ છે. જેન ે હવે મોક્ષ કરવો હોય એણે, ભગવાન આત્મા 
પરમબ્રહ્મ પરમાનુંદ, અતીવન્િય આનુંદનો સાગર સ્વરૂપ, ધ્રુવ અનાદદ-અનુંત અવવનાશી જે ચીજ 

છે.... એ પરમબ્રહ્મનુું અનુષ્ઠાન એ પયાગય છે. પરમબ્રહ્મ એ વત્રકાળી આનુંદસ્વરૂપ એ ધ્રુવ. છે.. 

છે ને છે આત્મા. આદદ નથી, અુંત નથી, છે.. છે.. છ ેઅનાદદ. એવુું જે પરમબ્રહ્મ અતીવન્િય 
આનુંદસ્વરૂપ એનુું અનુષ્ઠાન એટલે એમાું એકાગ્રતા, જેને મોક્ષમાગગ કહીએ. સમ્યગ્દશગન-જ્ઞાન-

ચાદરત્ર એ પરમબ્રહ્મનુું અનુષ્ઠાન છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહા!  

વાત સાુંભળતા બેસવી (કઠણ). અરે! સુંપ્રદાયમાું તો આ વાત ચાલે નહીં. આ વાત જ 

બીજી, ભગવાન! વાત જ બીજી છે બાપુ! અપૂવગ વાત અનુંત કાળમાું જેણે સાુંભળી નથી, ગ્રહી 

નથી, રવચ નથી, પ્રણમી નથી, એ ચીજ તો કેવી હોય? ભાષા જ પહેલી એવી લીધી, જુઓને! 
ભાષાસવમવતનુું કહે છે. ભાષા બોલવુું એ નહીં, કહે છે. આહાહા! એ વ્યવહારસવમવતનો વવકલ્પ 

એ તો વ્યવહાર આચરણ છે. પણ વનશ્ચય જેન ેઆવુું આચરણ હોય એને (વ્યવહાર) હોય, પણ 

એ વ્યવહાર આચરણનો પણ વવકલ્પ છે એ છોડીને ભગવાન પરમાનુંદ પ્રભુ ધ્રુવ અવવનાશી 
અનાદદ-અનુંત સત્ આત્મા એનો જે આનુંદસ્વરૂપ ધ્રુવ એમાું એકાગ્ર થવુું, એ પરમબ્રહ્મનુું 

અનુષ્ઠાન છે, એ આત્માનુું અનુષ્ઠાન છે, એ આત્માનુું આચરણ છે, એ આત્માની મોક્ષમાગગની 
દશા છે. આહાહા! સમજાય છે કાુંઈ?  

એવા ધમાગત્માને–વનરત એવા ડાહ્ા પુરષોને... દેખો! આહાહા! એને ડાહ્ા કહ્ા. આ 

દુવનયાના ડાહ્ા એ ડાહ્ા નહીં. પાુંચ-પાુંચ, દસ-દસ હજારના પગાર મવહને (રળે એ) ડાહ્ા હશે 
કે નહીં? આ રામજીભાઈએ છોકરો કેવો કેળવીને મોટો કયો, જુઓ! સુમનભાઈને, જુઓ. આઠ 

હજારનો પગાર કહે છે લોકો. આપણને કાુંઈ ખબર નથી. લોકો વાતુું કરે છે. આમ લોકો કહે કે 

એમના દીકરાને કેવો, આઠ હજારનો માવસક પગાર છે. લ્યો, સુમનભાઈ આમના દીકરાને. નવ 
હજાર, લ્યો એને નવ હજાર થઈ ગયા. એને ખબર નહીં એના બાપને? એ ખાનગી હોય. 

આહાહા! કહે છે, એ ડહાપણ નહીં—એમ કહે છે. એ તો રખડવાના ડહાપણ છે. આહાહા!  

જુઓને! આ શુું કહે છે? ભગવાન આનુંદની મૂવતગ પ્રભુ, વસ્તુ હોય એ દુુઃખરૂપ હોય?  

દુુઃખ તો એનાથી ઊલટી વવકૃતદશા કરે એ દુુઃખ છે. દુુઃખ નથી શરીર-વાણી-મનમાું, દુુઃખ નથી 

અુંતર સ્વરૂપમાું. અતીવન્િય આનુંદનો નાથ ભગવાન એને ભૂલીને પુણ્ય ને પાપના ભાવમાું 
રોકાય છે એ દુુઃખ છે. સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા! એ રવચ છોડી જેણે પરમબ્રહ્મ ભગવાન 

આનુંદમૂવતગ પ્રભુ જે આસ્રવના રાગથી વનરાળો છે, પુણ્ય ને પાપના વવકલ્પ એ તો બુંધના કારણ, 

આસ્રવ, વવકાર છે, એનાથી વનરાળુું તત્ત્વ ધ્રુવ એના અનુષ્ઠાનમાું—એ સ્વભાવના સ્વ-
આશ્રયમાું—લીન છે તે ડાહ્ા પુરષોને... એને ડાહ્ા પુરષો કહ્ા. બાકી બધા પાગલ ને ગાુંડા છે. 
દસ-દસ હજારના પગાર હોય મવહને. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા!  
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અરે પ્રભુ! પોતાનુું સ્વરૂપ આનુંદનુું ધામ છે. મૃગની ડૂુંટીમાું–નાભીમાું કસ્તુરી (છે પણ)  
એ મૃગને કસ્તુરીની દકુંમત ન મળે. એમ આત્માના અુંતરમાું અતીવન્િય આનુંદની કસ્તૂરી ભરી 

છે એની એને દકુંમત નથી. પુણ્ય ને પાપ ને કાું પુણ્યના ફળમાું ધૂળ મળી હોય કાુંઈક... પૈસા 

પાુંચ-પચાસ લાખ, બાયડી-છોકરા કુંઈક રૂપાળા ને સારા—આ એની ધૂળની લક્ષ્મી. આહાહા! 
એની એને મવહમા. મૂઢ છે, કહે છે આહીં. એ વીરચુંદભાઈ! આહાહા! ન્યાયથી સમજવુું પડશે કે 

નહીં? ‘વન’ ધાતુ છે ને? વસ્તુનુું સ્વરૂપ જેવુું છે તેન ે ‘વન’—દોરી જવુું—જેમ છે તેમ એના 

જ્ઞાનમાું લઈ જવુું એનુું નામ ન્યાય કહેવાય. આહાહા! ભગવાનના... ભાઈ! શ્લોક મૂતયો છે ને! 
ટીકા(કાર)નો પોતાનો છે, નહીં? ટીકાકારનો છે. અરે! જેના આચરણ–વવકારના આચરણ જે પર 

તરફના આશ્રયવાળા છે એવી આશ્રયદૃવિ જેને પરની છૂટી ગઈ છે અને સ્વ ભગવાન વનત્યાનુંદ 

પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એના અનુષ્ઠાનમાું જે લીન છે, આહાહા! એ ડાહ્ા પુરષોને 
એટલે મુવનજનોને, એવા ધમાગત્માને.. આહાહા! અુંતજગલ્પથી (–વવકલ્પરૂપ અુંતરુંગથી 

ઉત્થાનથી)... વવકલ્પ ઉઠેને અુંતર વૃવિ. હુું આવો છુું, તેવો છુું—એવો વવકલ્પ ઊઠે એ અુંતજગલ્પ 
છે, વવકાર છે કહે છે. એનાથી ધમાગત્માને શુું પ્રયોજન છે? આહાહા!  

જુઓ! આ મુવનની દશા. અુંતરમાું અતીવન્િય આનુંદમાું લીન છે. એવી દશા જેને છે 

એવા ધમાગત્માને અુંતજગલ્પ–અુંતમુગખની વૃવિનુું ઉત્થાન, વવકલ્પ ઉઠવો, એનુું શુું પ્રયોજન? એ તો 
રાગ વવકાર છે. એ ઉત્થાનથી પણ બસ થાઓ. શુું કહે છે? અુંતજગલ્પથી પણ બસ થાઓ. એટલે 

શુું? કે બહારથી બોલવુું બુંધ છે એનાથી તો શુું કહેવુું? એમ કહે છે. ભાષા બોલવી એ તો જડ 

અવસ્થા છે. પણ એમાું વવકલ્પ ઉઠે છે કે આમ બોલુું એ રાગ છે. કહે છે, ધમાગત્મા મુવનઓને 
જુંગલમાું વસતા હોય સુંત.... આ તો એની વાત છે ને? એને—જે આનુંદના અવસ્થાનમાું લીન 

છે એવા સુંતોને—અુંતરવૃવિનુું શુું કામ છે? અુંતજગલ્પ ઉઠ ેકે આમ કહુું, આમ બોલુું, એમ વાુંચુું  

એવી વૃવિ તેનાથી બસ થાઓ. છે ને ‘અલું’? अन्तररैप्यलां जल्ैैः ‘અલું’–બસ થાઓ. એ 

વવકલ્પ ઉઠે અુંદરમાું રાગની વૃવિ એ દુુઃખરૂપ છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ?  

વાત તો.. કેટલાક પાછા એમ કહે માળા કે શાસ્ત્રમાું બહુ ઊંચી–ઉત્કૃિ વાત આવે છે. 
માટે અમારું આચરણ જઘન્ય-મધ્યમ છે. અરે! આ તો મૂળ ચીજ જ આ છે. આહાહા! જે આત્મા 

આનુંદસ્વરૂપ છે એમાું પુણ્ય-પાપના વવકલ્પો છે નહીં અને અજીવ તો માટી, જડ છે એ તો 

એનામાું છે જ નહીં—એટલુું પણ હજી ભાન નથી જેને, એને સમ્યગ્દશગન વવના સ્વરૂપમાું 
લીનતાની–ચાદરત્રની દશા હોઈ શકે નહીં. સમજાણુું કાુંઈ? એ ચોરાશીના અવતારમાું લૂુંટાણો છે. 

ભાઈ! તારી વનવધ, તારું વનધાન સભચચદાનુંદ પ્રભુ અુંદર પડ્ુું રહ્ુું છે. એની સામુું જોયા વવના, 

વેરીની સામુું તેં જોઈને વેરીને તેં વહાલા કયાગ. એ શુભ ને અશુભનો રાગ એ વેરી એને તેં વ્હાલા 
કયાગ ભગવાન! અરે! છોડને હવે, કહે છે. આહાહા! પહેલી દૃવિ તો વનમગળ કર. એ પુણ્ય ને 
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પાપના રાગ એ વવભાવ, અધમગ છે. મારી ચીજ એનાથી જુદી છે. એવો આનુંદમૂવતગનો અનુભવ 
કરીને પ્રતીત કરવી, એનુું નામ પ્રથમ સમ્યગ્દશગન–ધમગની પહેલી શરૂઆત દશા કહેવામાું આવે 

છે. એ ઉપરાુંત અહીંયા તો હવે મુવનની દશાનુું વણગન છે. મુવન તો સ્વરૂપમાું એટલા બધા લીન 

હોય છે કે જેન ેઅુંતજગલ્પના વવકલ્પથી ‘અલું’–બસ થાઓ. બસ થાઓ.. બસ થાઓ.. સમજાવવુું 
છે ને. ‘બસ થાઓ’ એમ કહે એ પણ એક વવકલ્પ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

મુવનજનોને અુંતજગલ્પથી (અુંતરુંગ ઉત્થાનથી)... ઉત્થાન થયુુંને? એ વૃવિ ઉઠે, વવકલ્પ 
ઉઠે, રાગ આ છુું, તે છુું, આ નહીં, તે નહીં—બધુું અુંતરમાું મનનો વવકલ્પ હોં, એ દુુઃખરૂપ છે. 

બુંધ કરો. ભગવાન! તારા ઘરમાું જા હવે, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? અને બવહજગલ્પ... 

બવહજગલ્પની તો વાત જ શી? કહે છે. બોલવુું એવો જે વવકલ્પ ઉઠે બોલવાનો એ તો મુવનન ેશુું 
કામ છે? આહાહા! સમાવધશતકમાું લીધુું છે ને? કોની સાથે બોલુું? આ (શરીર) દેખાય એ તો 

જડ છે. અુંદર આત્મા એ તો રાગરવહત ભભન્ન ચીજ છે. હુું કોની સાથે બોલુું? ઓલો સાુંભળતો 

નથી ને આ જડને ભાન નથી. ઓલો ચૈતન્ય છે એ તો જાણનાર-દેખનાર પ્રભુ છે. મૌન રહેવાની 
વાતમાું આવે છે ને? સમાવધશતકમાું આવે છે. કોની સાથે બોલુું? મારો સ્વભાવ જ અુંતરમાું... 
અુંતર વવકલ્પ ઉત્થાન કરવુું એ પણ મારું સ્વરૂપ નથી તો બોલીને હુું કોને કહુું? સમજાણુું કાુંઈ? 

બવહજગલ્પની (-ભાષા બોલવાની) તો વાત જ શી? છ ેવ્યવહારસવમવતની વ્યાખ્યા. પાછી 

ઉડાવી દીધી. ટીકાકારે ઉડાવી દીધી. એટલે આકરી પડે છેને માણસને સ્વીકારતાું. લ્યો, એ 

ભાષાસવમવતની વાત થઈ. હવે મુવનની એષણાસવમવત. મુવન હોય છે આત્માના આનુંદમાું 
રમનારા, એને આહાર વનદોષ હોય છે. એને માટે ચોકા કરીને કરેલો આહાર લે, એ આહાર 

(એને) હોય નહીં. ન હોય? શુું તમારે કરે છે ને? આહાહા! મુવનની દશા... લોકો કહે છે, ધન્ય 

મુવન.... પણ મુવન આગમથી તો જુઓ. આગમની દૃવિએ મુવન કોને કહેવા એના ખબર વવના 
મુવન કોને માનવા? એય! કહે છે. એષણાસવમવત.., પહલેી ઈયાગસવમવતની વાત આવી ગઈ. પુંચ 

મહાવ્રતની આવી ગઈ, પછી ઇયાગની, પછી ભાષાની, હવે એષણાસવમવતની. ૬૩ ગાથા.  

 द ानरदाणमुोदणरनिदां ति पासगुां पसत्थां च । 
नदण्णां   परेण   भत्तां    समभतु्ती    एसणासनमदी ।।६३।। 

નીચે હદરગીત. મૂળ શ્લોકનુું નીચે હદરગીત. 

અનુમનન-કૃત-કાદરતવવહીન, પ્રશસ્ત, પ્રાસુક અશનને 

–પરદિને   મુવન   જે  ગ્રહે,   એષણાસવમવત    તેહને. ૬૩. 

એની ટીકા : અહીં એષણાસવમવતનુું... એષણા એટલે શોધવુું કે મારે માટે કરેલુું નથીને? 

મુવનને માટે કયુું, કરાવ્યુું ને અનુમોદ્યુ (એવો) કોઈપણ આહાર લે નહીં. ધન્ય દશા! નીચે છે 
જુઓ!   
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મન, વચન અને કાયામાુંના પ્રત્યેકને કૃત, કાદરત અને અનુમોદના સવહત ગણીને 
તેમના નવ ભેદો થાય છે... મન, વચન ને કાયા. મન, વચન, કાયાથી કરવુું, કરાવવુું ને 

અનુમોદવુું—એના નવ ભેદ થાય. નવ ભેદે એને આહારનો ત્યાગ હોય છે. મનથી કરેલો, 

કરાવ્યો અને અનુમોદ્યો હોય, એમ વચનથી, કાયાથી—(એમ) નવ ભેદે સદોષ આહારનો ત્યાગ 
હોય છે એને. સમજાણુું કાુંઈ? તેમનાથી સુંયુતત અન્ન નવ કોદટએ વવશુદ્ધ નથી... દેખો! જેમાું, 

એને માટે કરેલુું હોય, કરાવ્યુું હોય અને કરતાને લે. એ લે એ જ અનુમોદના છે ભાઈ! દેખે કે 

આ મારે માટે કયુું છે. આ પાણી બનાવ્યુું છે. આ પાણી તયાું પાુંચ-દસ શેર હતુું? ઉના પાણી કરી 
રાખ્યા હતા. સમજાણુું? એ લે છે એ જ પાપને અનુમોદે છે. ....  

આ પ્રશ્ન અમારે ૬૯માું ઊઠેલો, દીક્ષા લીધા પહેલાું. ૭૦માું દીક્ષા. ૫૮મુું વષગ ચાલે છેને 
૫૮. સુંવત ૬૯માું આ પ્રશ્ન ઊઠેલો હીરાજી મહારાજની સાથે. હીરાજી મહારાજને નહીં જોયા 

હોય તમે? જયુંવતભાઈ! ૭૪માું ગુજરી ગયા. એમને પ્રશ્ન કયો હતો મેં પહેલો ૬૯ના વૈશાખમાું. 

સુંવત ૧૯૬૯માું રાણપુરમાું પ્રશ્ન કયો હતો. મહારાજ!... હજી દીક્ષા લીધી નહોતી. પણ બધુું 
નક્કી કરતો હતો કે શુું છે. મહારાજ! આ મકાન બનાવેલુું હોય સાધુ માટે... આ અપાસરા 

બનાવે છે ને? કીધુું, તો નવ કોદટમાું કઈ કોદટ તૂટે? એમ મેં પ્રશ્ન કરેલો લ્યો. નવ કોદટ 

સમજાણી? મન, વચન ને કાયા, કરવુું, કરાવવુું ને અનુમોદવુું. નવ આવ્યાને નવ? આ તો તે દદ’ 
પ્રશ્ન હતો. સુંવત ૬૯. ૧૯૬૯. ૫૯ વષગ પહેલા.  

રાણપુરમાું પ્રશ્ન કયો હતો. કીધુું, આ અપાસરા જે સાધુ માટે બનાવે, ઓરડીઓ, 
અપાસરા, પાટુું. કારણ કે (એમના માટે કરેલો) આહાર તો નહોતા લેતાું. બહુ ચોખ્ખુું હતુું.  

હીરાજી મહારાજ બહુ ચોખ્ખા હતા. આહાર એને માટે કયો, કરાવ્યો હોય તો લતેા નહીં. બહુ 

(કડક). અત્યારે તો કાુંઈ ઠેકાણા નથી. અત્યારે તો બધા ..... બનાવે, દૂધ બનાવે, ... બનાવે. લઈ 
જાય પાત્રા ભરીને. એ તો માગગ જ ઉવચત નથી. એ તો બહુ વનદોષ લેતા, પણ આ અપાસરા 

સેવતા. એને માટે કરેલી... એ પ્રશ્ન ઉઠેલો. ગુલાબચુંદ ગાુંધી હતા એક. નામ નહીં સાુંભળ્ુું હોય. 

રાજકોટના સાધુ હતા ગુલાબચુંદ ગાુંધી. ઓલા તમારા શુું કહેવાય? ..... ગાુંધી. ગુલાબચુંદ 
ગાુંધી. ગુજરી ગયા ૭૦માું ફાગણ સુદ ચોથ રાજકોટમાું. એ અપાસરા નહોતા વાપરતા. એને 

માટે કરેલો અપાસરો હોય, મકાન, ઓરડી, પાટ કરેલી, ન વાપરે. એની પાસે સાુંભળ્ુું ૬૮માું. 

સાધુને ખપે નહીં. હેં! કીધુું, આપણને તો આ ખબર નહોતી. સાધુને ખપે નહીં પાટુ ને એના માટે 
બનાવેલા. એ સાધુ (સાચો) ન હોય. ઠીક! કરો આપણે નક્કી ભાઈ! હીરાજી મહારાજને પૂછીને. 

એણે ગાથા હતી. એને ગાથા મોઢે હતી તે’દદ.  ............ ૧૮ બોલમાું એકપણ બોલ તોડે તો 

સાધુપણાથી ભ્રિ થાય. પછી એમાું એવુું હતુું ક ેએના માટે મકાન, અપાસરા, પાટુું બનાવી  હોય 
ને જો લે તો સાધુપણાથી ભ્રિ છે. એમ આવતુું એમાું. એ શ્લોક મોઢે હતો તે’દદ. ૬૯ની વાત છે. 
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મેં એને કહ્ો. વાત સાચી લાગે છે તમારી હોં. એ દાસ! તમે તો જોયેલાને? વઢવાણ ચોમાસુું 
હતુું ૬૯માું ત્યાું. ૭૦નુું રાજકોટ.  

કીધુું, આ શુું? હીરાજી મહારાજને કહ્ુું. અમારા ગુર હતા. આમ તો બહુ શાુંત હતા. આ 
વાતનુું...... એમ કે દીક્ષા લે છે અને હુું કહુું તો... હુું કહુું એ પણ નહીં હોં ભબચારાને ભાઈ! હુું કહુું 

તો અટકશે એણે એમ માનેલુું. મને કહે.... મહારાજ! મારો પ્રશ્ન છે કે આ સાધુ માટે મકાન 

કરાવ્યા હોય અપાસરો, પાટુું, આહારપાણી લે તો એને મન, વચન, કાયા, કરણ, કારણ, 
અનુમોદન... નવ કોદટ આવીને એમાું? એમાું કઈ કોટી તુટે? તયો .. તુટે? એ એમ બોલ્યા કે 

એમાું ન તૂટે એક્કેય. આમ અમુક ... બોલાય નહીં, મનમાું થયુું કે આ વાત આપણને બેસતી 
નથી.  

બહુ આબરૂદાર હતા ......... ‘હીરા એટલા હીર...’ એવી આચરણની દક્રયા એવી હતી. 

દૃવિ ખોટી તદ્દન. એની સુંપ્રદાયની આચરણની રીત. પછી દાખલો આપ્યો કે તમારા ભાઈ 
ખુશાલભાઈ છે, મને દાખલો આપ્યો, એમણે મકાન બનાવ્યુું અને તમ ેરહો એમાું (કઈ કોટી) 

તૂટે? અમારા માટે..... વાપરે એ જ અનુમોદન છે. નવ કોદટમાું એક અનુમોદનનુું તુટ્ુું (તો નવે) 

કોદટ તૂટી. એય! તમારે ... હતુુંને મૂળચુંદનુું, ગુલાબચુંદજીનુું. આહાહા! આ તો ૬૯ની સાલની 
વાત છે. ૫૯ વષગ (પહેલા)ની છે. કેટલાકનો તો જન્મ પણ નહીં હોય. આપણને બેસતુું નથી 

ભાઈ! એ. આહાહા! ..... મોઢે હતુું એમાું એક ગાથા હતી. જે કોઈ એને માટે કરેલુું લે એ 
અનુમોદના કરે છે, એની નવ કોદટ વનદોષ રહેતી નથી. એ સાધુ જ નથી.  

એ અહીં કહે છે જુઓ! નવ ભેદો કરવુું, કરાવવુું, અનુમોદવુું, મનથી, વચનથી ને 

કાયાથી—તેમનાથી સુંયુતત અન્ન... આવા નવ ભુંગથી દોષવાળુું અન્ન નવ કોદટએ વવશુદ્ધ નથી. 
નવ પ્રકારે તે વનદોષ નથી. એમ (શાસ્ત્રમાું) કહ્ુું છે. માટે એવો આહાર, પાણી, મકાન સાધુ લે 

નહીં. આહાહા! અહીં તો હવે મકાનો બધા બબ્બે લાખના, પાુંચ-પાુંચ લાખના મકાન કરાવે ને 

ઊભા રહે મોઢા આગળ. આહાહા! બધુું.. બધુું ભ્રિ થઈ ગયુું છે. ગૃહસ્થોને ખબર ન મળે..... 
અવતપ્રશસ્ત એટલે મનોહર (અન્ન) જોઈએ, એમ કહે છે. એક તો વનદોષ જોઈએ અને પ્રશસ્ત–

અવતપ્રશસ્ત એટલે? હેઠે છે ને? પ્રમાદાદદ ને રોગાદદનુું વનવમિ ન હોય. રોગનુું કારણ ન થાય, 

પ્રમાદ (થાય) એવો આકરો આહાર હોય મૈસુબ આદદ, જેમાું પ્રમાદ થાય એવો આહાર ન લે. 
નભાવવા, શરીર નભાવવા એવો વવકલ્પ હોય છે. મનોહર.. અવતપ્રશસ્ત એટલે મનોહર એટલે 

આ કે શરીરમાું રોગ ને પ્રમાદનુું કારણ ન થાય એવો વનદોષ. એને માટે ભબલકુલ કરેલુું–કયુું, 
કરાવ્યુું ને અનુમોદન નહીં.  

હદરતકાયમય સૂક્ષ્મ પ્રાણીઓના સુંચારને અગોચર... એમાું લીલોતરીનો જીવ–હદરકાય 

એકેવન્િયનો દાણો પણ અડેલો હોય નહીં. એકેવન્િય જીવ છેને વનસ્પવત? પૃથ્વી, પાણી, અવિ, 
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વાયુ ને વનસ્પવત.. આવે છે ને? એકેવન્િયા, બેઇવન્િયા, વત્રઇવન્િયા, ચૌઇવન્િયા, પુંચેવન્િય... આવે 
છે ઇચછાવમ પદડક્કમણામાું. સામાવયકમાું .... આવેને? અથગની કોને ખબર હોય?  ભગવાન 

જાણે. એકેવન્િયા, બેઇવન્િયા, તેઇવન્િયા, ચોઇવન્િયા, પુંચેવન્દયા ....... તસ્સ વમચછાવમ દુક્કડમ્, 

જાઓ. એ વીરજીભાઈ! કયુું છે કે નહીં? સામાવયક કરી છે કે નહીં? આહાહા! અહીં કહે છે, 
જેમાું લીલોતરીનો એક દાણો સચેત અડેલો ન હોય અનાજને, એવુું અનાજ પ્રાસુક ગણવામાું 

આવે છે. એવુું પ્રાસુક મુવન લે. એક દાણો પણ બાજરાનો, ઘઉંનો પડ્ો હોય અને આહાર દેવા 

બાઈ ઉઠે (કે જે આહાર) વનદોષ હોય, (પણ) જો એનો સાડલો કે પગ અડી જાય ઓલાને– 
દાણાને, મુવન આહાર નહીં લે. આવુું અમે ઘણા વષો કરેલુું સુંપ્રદાયમાું. રાડ નાખતા હતા. 

સમજાણુું કાુંઈ? એ બધી દક્રયાકાુંડ તત્ત્વદૃવિ વવનાની છે. અહીં તો સમ્યગ્દશગન, જ્ઞાન સવહત 

મુવનપણાની વાત છે. એને જાણવુું પડશે કે નહીં કે મુવનપણુું કેવુું હોય? જે મુવનપણા... દેવ-ગુર-
શાસ્ત્રની સાચા ખબર ન મળે, એને સમદકત થાય તયાુંથી? આહાહા!  

તે પ્રાસુક (અન્ન)—એમ (શાસ્ત્રમાું) કહ્ુું છે. એક દાણો પણ જેન ે અડેલો ન હોય. 
‘વનસ્પવત’ શબ્દ વાપયો છે ને? જુઓને! હદરતકાય સૂક્ષ્મ કટકો, એમ. એક આ ગુવાર આવે 

છેને એની કાપેલી ઝીણી કટકી હોય છે ને. ઝીણી કાુંઈક પણ પડી હોય તો એને અડવો ન 

જોઈએ આહાર. એ અડેલો આહાર ખપે નહીં. આહાહા! ગુવાર.. ગુવાર.. છેલ્લી શુું કહેવાય? 
અણી. શાક કરે છેને ગુવારનુું? છેલ્લી અણી હોય ઝીણી એ કાઢી નાખે. દાુંડી કાઢી નાખે. એ જો 

અહીં પડી હોય અને એમાું પગ અડે વહોરાવનારનો, તો સાધુને ખપે નહીં. એ હદરતકાય 

સુંચારવાળો આહાર છે, એમ શાસ્ત્રમાું ભગવાને કહ્ુું છે. અજીવ હોય? જીવ છે. એટલીય ખબર 
નથી? આ લીલો ગુવાર હોયને એની કટકી જુદી હોય, એમાું અસુંખ્ય જીવ છે લીલા. હદરતકાય 

લીલોતરી. આ હદરતકાય કીધુુંને? એક કટકી આખી લીલી આ ભીંડાની.. ભીંડો લ્યોને. એની 

પણ છેલ્લી કાઢી નાખેને અણી? એ અણીમાું અસુંખ્ય જીવ છે, એકેવન્િય જીવ છે ભગવાન 

કેવળીએ કહેલા. જૈનમાું આવ્યા એને તયાું ખબર છે? જય નારાયણ. ભગવાન સાચા, કરો ધમગ 
હવે. કેમ કાુંવતભાઈ? 

અહીં તો કહે છે, એ લીલોતરીનો એક કટકો ભીંડાનો, ગુવારનો... અમારે હીરાજી 

મહારાજની દક્રયા બહુ ઓલી (કડક). અમારી દક્રયા બહુ પુંદર વષગ આકરી સખત. વહોરવા 

જાઈએ ને લીલોતરીનો કટકો પડ્ો હોય ને બાઈનો પગ અડી જાય એને, આહાર બુંધ. ગૃહસ્થ 
આપણા રાયચુંદ ગાુંધી જેવા મોટા. આપણા દશાશ્રીમાળી છે ને? રાયચુંદ ગાુંધી, બોટાદ, ગૃહસ્થ 

મોટા. એને ત્યાું વહોરવા જાઈએ તો મોટા મકાન... એક કટકી આટલી પડી હોય ને અડે ત્યાું 

(કહે), ધ્યાન રાખજો, મહારાજ આવ્યા છે. એમ કહે ભાઈ! વહુ કાુંઈક અડી જશે તો નહીં લે. રાડ 
નાખે હોં. રાયચુંદ ગાુંધીના વહુ છે, બેઠા છે. ૮૫ વષગ..... એ ભબચારા ડરે અમને દેખીને હોં, 
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વહોરવા જાઈએ ત્યાું. એ દક્રયા એવી તે સખત. માની હતીને, તે કરી હતી. ડરે, આમ બીવે. 
તયાુંક .... થશે, તયાુંક લીલોતરીને અડી જશે, એમ. મહારાજ વયા જશે. અહીં મુવન જે સાચા સુંત 

આત્મજ્ઞાન સવહત, જેને આત્માના આનુંદનુું અનુષ્ઠાન પ્રગટ થયુું છે, એને આહારની વવવધમાું 
આવી રીતે હોય છે. કહો, સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! 

એક વાત. હવે દેનાર. હવે, દેનાર કેવો હોય એને. આહાર આવો હોય, લેનારા આવા 

હોય—બે વાત થઈ ગઈને? હવે દેનાર કેવા હોય? પ્રવતગેહ, ઉચચસ્થાન, પાદપ્રક્ષાલન, અચગન, 
પ્રણામ, યોગશુવદ્ધ (મન-વચન-કાયની શુવદ્ધ) અને ભભક્ષાશુવદ્ધ—એ નવવવધ પણુ્યથી (નવધા 

ભભતતથી) આદર કરીને... લ્યો. આહાર-પાણી શુદ્ધ છે, એમ પહેલુું કહે ગૃહસ્થ. ઝીણી વાત છે. 

સાચા સુંતની વાત છે. સાચા મુવન હોય એ તો નિ દદગુંબર હોય, જુંગલમાું વસે. જૈન પરમેશ્વરે 
સ્વીકારેલા સુંત મુવન ‘ણમો લોએ સવ્વ સાહૂણું’ એ પદ તો નિ હોય શરીરે, અુંદર ત્રણ કષાય 

રવહત હોય, એ જુંગલમાું વસે, ભભક્ષા માટે ગામમાું આવે કોઈકવાર—એવી વસ્થવત વીતરાગના 
માગગમાું અનાદદની છે. વચચે ગરબડ કરી એ એના ઘરની. ભગવાનના ઘરની નહીં.  

કહે છે, આહાર-પાણી શુદ્ધ છે એમ કહે પહેલા. મુવન નીકળે.. દદગુંબર સુંત આત્મધ્યાની 

જ્ઞાની એને આહારનો વવકલ્પ હોય છે. ગૃહસ્થ (કહે), પ્રભુ! પધારો. વતષ્ઠ–ઊભા રહો. વનદોષ 
આહાર-પાણી ઘરે પડ્ા હોય, રોજ હોં. એના માટે બનાવેલાની વાત નથી. વનદોષ હોય, અને 

હોયને પાુંચ-દસ .... હોય, ત્યાું એક-બે માણસને થાય કે.... પહેલાું રાખતા. પહેલાું તયાું, 

રોટલાની બહુ દકુંમત નહોતી. હવે આ બહુ દકુંમત વધી છે. પહેલા બે-ત્રણ રૂવપયામાું મવહને 
ખાતા. ત્રણ રૂવપયા, અઢી રૂવપયા, લ્યો. રાુંડેરાુંડને (-વવધવાને) પાુંચસો રૂવપયા આવે ને અઢી 

રૂવપયા બાુંધી દે (તો) બહુ થાતુું, એમ સાુંભળ્ુું હતુું સાુંઈઠ વષગ પહેલાું. શુું કહે? કોટ.. કોટ.. કોટ 

કહેતા કે નહીં? બધુું જોયુું છેને સાુંઈઠ વરસ પહેલા. પાુંચસે રૂવપયા (જમા) થાય, ઓહોહો! 
બહુ... એનુું (વ્યાજ) અઢી રૂવપયા થાય. તે દદ’ આઠ આના (વ્યાજ) હતુુંને. હવે આ દોઢ રૂવપયો. 

તે દદ’ આઠ આનાનુું વ્યાજ હતુું. ...... અઢી રૂવપયા બસ.... ચોખ્ખુું લેતા.  

અહીં કહે છે કે ચોખ્ખો ઘરનો આહાર હોય, એમાું મુવન આવ્યા હોય... ‘પધારો 

મહારાજ! સ્વીકાર કરો.’ એમ કહે તો એ ઊભા રહે. એમને એમ ઘરમાું ન ગરી જાય, એમ કહે 

છે. આ દુવનયાથી તો ફેરફાર.. ફેરફાર.. ઉચચ સ્થાન.. છે ને? એમ કહીને આહાર ગ્રહણની 
વવનુંતી કરવી. કૃપા કરવા માટે વવનુંતી કરવી. પ્રભુ! પધારો. આદર સન્માન આમ પ્રવતગ્રહ 

કરવામાું મુવન કૃપા કરીને ઊભા રહે તો દાતાના સાત ગુણોથી યુતત શ્રાવક તેમને પોતાના 

ઘરમાું લઈ જઈ, ઉચચ સ્થાને ભબરાજમાન કરે. પાટલે-બાટલે ઊભા રાખી... ભબરાજમાન કરે. પગ 
ધોઈને પૂજન કરે... એવી વવવધ છે અનાદદની વીતરાગમાગગમાું. પછી આ બધો ફેરફાર થઈ ગયો. 
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અનાદદનો એ માગગ છે, મહાવવદેહમાું એ જ માગગ વતે છે. ભગવાન ભબરાજે છે સીમુંધર 
પરમાત્મા મહાવવદેહક્ષેત્રમાું, ત્યાું આવો જ માગગ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આરે ભારે!  

પગ ધોઈ પૂજન કરે (અને) પ્રણામ કરે છે. પછી મન-વચન-કાયાની શુવદ્ધપૂવગક શુદ્ધ 
ભભક્ષા દે છે. છે ને? અચગન, પ્રણામ, યોગશુવદ્ધ, ભભક્ષાશુવદ્ધ (આદદ) નવવવવધ ભભતતથી આદર 

કરીને... દેનારો કેવો હોય? શ્રદ્ધાવાળો હોય.—એને ઘરે આહાર લે એમ કહે છે. જેને તેને ઘરે 

ચડી ન જાય. આરે, આરે, ભારે વાત. આ વાત તો સાુંભળવી કઠણ પડે. આ તો અનાદદનો આ 
માગગ હતો (અને) માગગ એ છે. સમજાણુું? શભતત... પોતાની શભતત હોય જેની ઊભા રહેવાની... 

મૂઢ હોય કે એવો નહીં. અલુબ્ધતા... દેનારન ેગૃવદ્ધ ન હોય એવો આહાર-પાણી દઈ શકે. લેનારો 

આવો ધમી હોય ધમાગત્મા સુંત–નિ મુવન સ્વરૂપમાું અનુષ્ઠાનમાું લીનવાળો. વવકલ્પ છે થોડો.... 
ભભતત સવહત આપે. જ્ઞાન સવહત હોય–એ ભાનવાળો હોય. દેનારને ભાન હોય (કે) મુવનપણુું 

આવુું હોય, એને દેવાની વવવધ આવી હોય—એવુું એને જ્ઞાન હોય. એ આુંધળો ન હોય ભાન 

વવનાનો. દયા હોય એને હૃદયમાું. શ્રાવકને... સાચા શ્રાવકની વાત ચાલે છે હોં, આ વાડાની વાત 
નથી. દયા હોય, ક્ષમા હોય.—એ (દાતાના) સાત ગુણો લ્યો. દેનારના સાત ગુણો હોય. આહાહા!  

સવહત શુદ્ધ યોગ્ય-આચારવાળા ઉપાસક વડે દેવામાું આવેલુું... લ્યો. શુદ્ધ યોગ્ય 
આચારવાળા ઉપાસક વડે... જોયુું! શ્રાવક પોતે આવો હોય એમ કહે છે. આવા ગુણવાળા શુદ્ધ 

યોગ્ય આચારવાળા ઉપાસક શ્રાવક એ વડે દેવામાું આવેલુું (નવ કોદટએ શુદ્ધ, પ્રશસ્ત અને 

પ્રાસુક)... આવી ગયુુંને બધુું? ત્રણ બોલ આવી ગયા. નવ કોદટએ શુદ્ધ, પ્રશસ્ત એટલે પ્રમાદ ને 
રોગ થાય એવો આહાર અને પ્રાસુક એટલે એમાું હદરતકાયનો સુંચાર (ન હોય), એકેવન્િય જીવ 

એને અડેલો ન હોય—એવુું ભોજન જે પરમ તપોધન લે છે... લ્યો. તેને એષણાસવમવત હોય છે. 

આમ વ્યવહારસવમવતનો ક્રમ છે. વીતરાગ પરમેશ્વર વત્રલોકનાથ પરમાત્મા સવગજ્ઞદેવ પરમેશ્વર 
તીથુંકરના માગગમાું આ વવવધ છે. છે કે નહીં એમાું?  

હવે વનશ્ચયથી એમ છે કે—જીવને પરમાથે અશન નથી... એ તો મુવનન ેવવકલ્પ આવ્યો 
જરીક શરીરને નભાવવા. પણ ખરેખર તો આહાર-પાણી તો જડ છે, આત્મામાું છે જ નહીં અને 

આત્માને એ અડતા જ નથી. આહાહા! એ તો માટી છે. દાળ-ભાત-શાક (આદદ) તો અજીવતત્ત્વ 

છે, જીવતત્ત્વમાું એ છે જ નહીં. આહાહા! પરમાથે અશન નથી. છ પ્રકારનુું અશન વ્યવહારથી 
સુંસારીઓને જ હોય છે. વવકલ્પ છે એ ... કહેવાય છે. ઘણા પ્રકાર.....  

એવી રીતે સમયસારમાું (?) કહ્ુું છે ક ે : પ્રવચનસારમાું (પણ છે). સમયસારમાું તો 
ગાથા છે..... (૪૦૭). આ રહ્ુું લ્યો. सो णवे गणे्िद ेन ां नच । णवे नवम ुांचनद न ां नच नव जीवाजीवाण 
दव्वाणां... છે ને? ટીકામાું છે. નોકમગ-આહાર, કમગ-આહાર, લેપ-આહાર, કવલ-આહાર, ઓજ-

આહાર અને માનસઆહાર.. ...... એ ગાથામાું સરખુું નથી પ્રવચનસારમાું. આ જે ગાથાના શબ્દ 
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છે એવા શબ્દ સરખા નથી પ્રવચનસારમાું. થોડો ફેર છે. ૨૦મી ગાથામાું છે ને? ૨૦મી ગાથા 
(જયસેનાચાયગની ટીકા) લ્યો. णो म्म म्मिारो.. આમ છે.  वलािारो, लेप्पमािारो એમ છે. 

એટલો ફેર છે. આમાું છે. णो म्म म्मिारो लेप्पािारो  वलमािारो.. આમાું આ ફેર છે. 
णो म्म म्मिारो  वलािारो य लेप्पमािारो।ओजमणो नव य  मसो आिारो छनव्विो णयेो। 
આ શબ્દમાું કહ્ુું..... જુઓ! આ મુવનપણુું કેવુું હોય એનુું જ્ઞાન, શ્રદ્ધા કરાવે છે. જેને હજી દેવ-

ગુર-શાસ્ત્રની પણ સાચાની ખબરું ન મળે, એને આત્મા શુું છે એની ખબર હોય નહીં. આહાહા! 
છ પ્રકારના નામ લીધા છે, લ્યો. 

ગાથાથગ : નોકમગ-આહાર... નોકમગ એટલે? શરીરના આ પરમાણુ હોયને, ઔદાદરકના 
રજકણો હોય છે ને? એ નોકમગ-આહાર. કેવળીને પણ આવે છે ને એ રજકણો? કમગ-આહાર... 

આ રજકણો કમગના રહે છે એમાું. લેપ-આહાર.. જેન ેચોપડે અુંદર... કવલ-આહાર... કોવળયા લે. 

ઓજ-આહાર... આ પુંખી.. પુંખી જેમ બચચાને પોષે છનેે પાુંખ વડે, એ ઓજઆહાર કહેવાય. 
અને મન-આહાર... દેવોને મનનો આહાર છે. હજાર વષે એને ઇચછા થાય મનમાું વવકલ્પ, એને 

મનથી આહાર આવે છે. એ છ પ્રકારનો આહાર છે. અશુદ્ધ જીવોના વવભાવધમગ વવષે 

વ્યવહારનયનુું આ (અવતરણ કરેલી ગાથામાું) ઉદાહરણ છે. આ આહાર લેવો વવકલ્પ છે એવો 
અશુદ્ધભાવ છે, એના વચચેની આ વાત છે. આ છ પ્રકારનો આહાર એને માટે..... વનશ્ચયનુું 
ઉદાહરણ કહેવામાું આવે છે. લ્યો, ૨૨૭ ગાથા. 

હવે (શ્રી પ્રવચનસારની ૨૨૭મી ગાથા દ્વારા) વનશ્ચયનુું ઉદાહરણ કહેવામાું આવે છે. તે 
આ પ્રમાણે :— 

  जस्स अणसेणमप्पा तां नप तवो तप्पनिच्छगा समणा । 
  अण्णां  नभक्खमणसेणमध   त े  समणा   अणािारा ।। 

ગાથાથગ : જેનો આત્મા એષણારવહત છે (અથાગત્ જે અનશનસ્વભાવી આત્માને જાણતો 

હોવાને લીધે સ્વભાવથી આહારની ઇચછા રવહત છે)... શુું કહે છે? મુવનન ેતો આત્મામાું આહાર 
છે જ નહીં. આ (શરીર) તો જડ છ ે ધૂળ.. ધૂળ.. એ આત્મામાું છે નહીં. એ આત્મા આહાર 

વવનાનો જે છે એવી જે દશા, એવુું આત્માનુું ભાન એને એષણા કહેવામાું આવે છે. એ એષણા 

સવહત એટલે અનશનસ્વભાવી આત્મા જાણતો (હોવાને લીધે) આહારની ઇચછા રવહત છે એમ 
કહે છે. એને આહારની ઇચછા છે નહીં. આહાહા! ઈચછા તો રાગ છે. આત્મામાું કેવો....? આ તો 
વવકલ્પ ઉઠ્યો હતો એવા જીવની વાત કરી હતી. આ તો વીતરાગમાગગ બહુ ઝીણો છે.  

તેને તે પણ તપ છે... શુું કીધુું? આત્મા અનશનસ્વભાવી છે એટલે કે આહારપાણીના 

વવનાના સ્વભાવવાળો છે. એવુું જે ભાન એ જ એક તપ છે. ભગવાન આત્મામાું જયાું વવકલ્પ 

નથી, ત્યાું આવા આહાર ને પાણી એમાું અુંદર છે નહીં. આહાહા! એવુું જ એ ચૈતન્યતત્ત્વ છે. કહે 
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છે, આત્માને અનશનસ્વભાવી એટલે? અશન(નુું વવરોધી) અનશન, એમ. અશનરવહત 
અનશનસ્વભાવી, એમ. અશન એટલે આહાર-પાણી એ. અનશન એટલે આહાર-પાણી વવનાનો. 

એવો આત્માને જાણતો હોવાને લીધે... અરે! હુું તો આહારના રજકણ ને રાગ વવનાનો છુું. 

આહારના રજકણ તો અજીવ છે અને રાગ છે એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. હુું તો એ આસ્રવ ને 
અજીવ રજકણથી જુદી ચીજ મારી છે. આહાહા! એવો આત્માને અશનરવહત સ્વભાવવાળો 

જાણતો, એ જ તપ છે કહે છે. શુું કહ્ુું? સમજાણુું કાુંઈ?   

આત્મા સભચચદાનુંદ પ્રભુ વસદ્ધસ્વરૂપ (જે) પરમેશ્વર વત્રલોકનાથ તીથુંકરે કહ્ો, દેહના 

રજકણોથી જુદો છે, કમગથી જુદો છે. કમગ જ઼ડ છે. પુણ્ય-પાપના વવકલ્પ આસ્રવથી જુદો, તો એ 

આહાર-પાણીથી જુદો છે. એવી જે આત્માની વસ્થવત... આહાર-પાણી (આદદ) કુંઈ પણ સ્વરૂપમાું 
નથી એવો હુું છુું. એવુું જે જ્ઞાન-ધ્યાન એ તપ છે. કહ્ુું કે નહીં? શુું કહ્ુું? અનશનસ્વભાવી 

આત્માને જાણતો, એટલે? અનશનસ્વભાવ એટલે? અશન, અનશન. અશન, અનશન. અશન– 

આહારપાણી, એથી રવહત અનશન. એવો અશન વવનાનો આત્મા.... જેમ શરીર વવનાનો આત્મા, 
એમ આહાર-પાણી વવનાનો આત્મા. એવી આત્માની અનુભવ, દૃવિ હોવાથી એની વસ્થરતા 
અુંતરમાું છે, એને જ તપ કહેવામાું આવે છે. આહાહા! કહો, સમજાણુું કાુંઈ? વવશેષ આવશે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરદેવ) 
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અષાઢ સુદ ૧૨, સોમવાર, તા. ૫-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૬૪, શ્લોક ૮૬, પ્રવચન નં. ૫૯ 

 

નિયમસાર, એિ ું ૧૨૫ પાિ ું છે. શ્લોક છ ે પ્રવચિસારિો. મ નિિો અનિકાર છે. મ નિ 

એષણાસનમનિ થી આ હાર લે એ એિો વ્યવહાર છે. મ નિ એિે કહીએ કે જેિે આત્માિ ું પહેલ ું 

જ્ઞાિ, અિ ભ વ થયો હોય.  વીિરા ગમાગગમ ાું વ્યવહાર ચારરત્ર  કોિે હોય? કે જેિે અુંિર આત્મા  

િદ્દિ રાગથી–ન વકલ્પથ ી ભભન્ન  છે, શરીર, વાણી, મિ િો જડ છે એિાથી જ દો િો છે, પણ એક 

રાગિો નવ કલ્પ ઉઠે દયા, દાિ, વ્રિિ ો એિાથી પણ ચીજ જ દી છે. એવ ું જેિે અુંિરમાું રાગ થી િ ે 
પરથી અનિક  િામ જ દ ો આત્મા જાણવામાું આવે, અિ ભ વમાું આવે એિે સ મરકિ કહેવામા ું 

આવે છે, પ્રથમમાું પ્રથમ િ મગ . એ ઉપરાુંિ અહીંયા િો મ નિિી વાિ છે  હવે. મ નિ કેવા હ ોય? એ 
૨૨૭ ગાથાિ ો દાખલો આપ્યો છે. 

જેિો આત્ મા એષણા રનહિ છે ... શ ું કહે છે? આ આત્મા છે એ અિશિ .. અિશિ 

(એટલે) અશિ–આ હાર-પા ણી એિાથી રનહિ છે આત્મા િો. અિશિ .. અિશિસ્વ ભાવી આત્મા 
છે. છે પાઠમાું? એષણારનહ િ એટલે અિશ િ સ્વભ ાવી આત્મા, એ મ. એિે એષણા  (એટલે) િ ું ખ ા 

છો એવ ું એિા સ્વ રૂપમાું છે િહીં. આહાર લે વો કે મૂકવ ો એ વસ્િ િ ા સ્વ રૂપ માું િથી. કેમકે 

આહા ર િો પ દ્ગલ  જડ છે. એ જડિ ું લેવ ું કે મૂકવ ું એ વસ્િ િ ા સ્વરૂપમાું િથી. એ િો 
અિશિસ્વભ ાવી આત્ માિે  જાણે. િમી જીવ પોિાિો આત્મા અિશિ એટલે અશિ નવિાિો 

અિશિસ્વભ ાવી જાણે છે. સમરકિી  પણ એમ જાણ ે છે. એ ઉપરાુંિ અહીંયા નવશેષ વાિ 

મ નિિી છે. આત્મા વ સ્િ  છે , જ્ઞાિાિુંદ સ્વભા વથી ભરેલ ું િત્ત્વ છે . એ અશિ એટલે આ હાર-
પાણી.. ‘અસણું, પાણું,  ખ ાઇમું, સાઇમું’ આ વે છે િે બિ ું ? એ બિી ચીજોથી રન હિ એ આત્ મા 

છે. આત્મા માું એ વ સ્િ  આ હાર-પાણ ી ( આરદ) પ દ્ ગલો  એિો િે અભાવ છે. છે ઇનરિયો  એિી?  
.... કયાું છે?  

કયા કહિે હૈં? કે મ નિ ઇસ કો કહિે હૈં ર ક ભજસકા આત્ મા એષણારન હિ  હૈ. યે આત્ મા હ ૈ 

આત્મા, યે  િો આિુંદ િે જ્ઞાિ સ્વભ ાવ સનહિ હૈ. ઉસમેં આ હાર-પાણ ીકા િો અભ ાવ હૈ. યે િો  
જડ હૈ. આહાર–અસણું, પાણું,  ખ ાઇમું, સાઇમું–મ ખવાસ (અથવા) કોઈપણ ચીજ એિો િો 

આત્મા માું– ઉ સકા આત્ મસ્વભાવમેં અભાવ હૈ. િો િ મીિી દૃનિ એ અ સણું , પાણું રનહિ એવો 

આત્મા ઉસકે ઉપર ઉસકી દૃનિ હૈ. િમીકી દૃનિ યે હૈ. આહા ર લઉં  કે િ લઉં ય ે ચીજ આત્મામેં 
હૈ િહીં. આહા હા! કે મકે જો  ચીજ ઉસમેં હૈ િહીં ઉસકો  લેિે-દેિેકી બાિ કહાું સે હ ઈ?  આહાહા!  

આ સમ્યગ્દદૃનિિી પહેલી વ ાિ છે. પહલે િમી–સમ્યગ્દદૃ નિ હોિા હૈ િો વહ અપિ ે આત્મા કો ... 

અસણું, પાણું વહ િો પ દ્ગલ જડ–અજી વ હૈ. અજી વ રનહિ સ્વભાવવા લા આત્મા િો હૈ.  
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અિશિસ્વભ ાવી. અશિ..  અશિ એટલે આહાર-પા ણી. ઉસસે રનહિ અિશ િ. અિશિ .. 
અિશિસ્વભ ાવી આત્મા આહા હા!  

ભજસમેં એક રજકણ ભ ી આ હાર-પાણ ીકા હૈ િ હીં ઐસ ા આત્ મા , િમી િે—
સમ્યગ્દદૃનિિે—પ્રથમ િ મગ કે દરજ્જા વા લા જીવ ઉસિે— પહલે ઐસા આત્મા જાિા હૈ  રક આત્મામેં 

આહા ર-પાણી આરદ ચીજ હૈ હી િહ ીં.  (આત્ મા) આહ ારકી ઇચ્ છા રનહ િ હૈ ઉસ અપેક્ષાસે િો  

સમરકિ ી ભી આહાર કી ઇચ્છા રનહિ હૈ. સમજ મેં આય ા? હવે અહીં િો મ નિિી નવ શેષ વાિ છ ે 
િે? મ નિકો અિશિસ્વભા વી આત્માકો જાિિેકે કારણ સ્વભાવસે આહા રકી ઇચ્છા રનહિ હૈ.  

ઉસે વહી િપ હૈ. મૈં અણાહારી વ સ્િ  હૂું , આહાર ચીજ મેરેમેં હ ૈ હી િહીં — ઐસા આત્મા મેં દૃનિ 

ઔર અિ ભ વમેં નસ્થરિા વ હી િપ કહિેમેં આિા હૈ.  સમજમેં આયા? યે ઉપવાસ હૈ એમ કહિે 
હૈં. લ્યો, ઠીક. મ નિ આહાર લે િે પર ભી,  નવકલ્પ હોિે પર ભી,  દૃનિમેં નવકલ્પ િે આ હાર ભબિા કી  

મૈં ચીજ હૂું ઐસી દૃનિકે કા રણ આત્મા અણા હાર ી–આ હાર ભબિા કી ચ ીજ હૈ ઐસ ી અિ ભ વમેં 

નસ્થરિ ા હૈ, વ હી આહા ર કર િે હ એ ભી ઔ ર આ હાર કા નવકલ્પ હોિે પર ભી  યે ઉપવાસ હી હૈ.  
ભારે કામ છે. કયોંરક આત્મા આહા ર-પાણી ભબિા કી ચીજ ઉસકે  ઉપ  િામ સમીપ મેં બસિા હૈ 

િમાગત્મા. આત્મા આિુંદમૂન િગ,  જ્ઞાિસ્વ રૂપ વ હ આ હાર-પાણીકી ચ ીજ (આરદ ) પ દ્ગલસે રનહિ હૈ, 

ઐસી ચ ીજમેં િમી કી દૃનિ પડી હૈ. િો િમી િ ો અપિ ે  શ દ્ધ આત્માકે ઉપ  િામ સ મીપમેં વ ાસ 
કરિા હૈ િો વ હી ઉપવ ાસ હૈ એમ કહિે હૈં . આ હાહ ા! સમજમેં આયા?  

ઔર ઉસકે ઉપરાુંિ उस ेप्राप्त करनकेे लिय.े.. ભગવાિ આત્મા અશિ–આ હાર-પાણી 
આરદ કોઈ ભી ચ ીજ ઉસસે રનહિ હૈ ઐ સી દૃનિ હ ઈ હૈ , ઐસા આત્મા કા અુંિર  ભાિ હ આ હ ૈ 

ઔર ઉ સી આત્મા કો પ્રાપ્ત  કરિેકે નલયે પ્રયત્િ  શ રૂ હૈ. ઐસા અિશિ સ્વભા વી આત્મા પૂણ ગ  

પ્રાપ્ત કરિેકા ભજસકા પ્રયત્િ હૈ. .. હૈ? उस े प्राप्त करनकेे लिय े अनशनस्वभावी आत्माको 
पलरपरू् ण प्राप्त करनकेे लिय.े.. એટલે મ ભક િ. આહાર-પા ણી ભબિાકી ચ ીજ હૈ ઐસા અિ ભ વ િો 

દૃનિમેં આયા, પણ પૂણગ  નિમગળ ઐસી મ ભક િ (પ્રાપ્ત ) કરિેમેં પ્રયત્િ  ઉસકા હૈ. प्रयत्न करनवेािे 
ऐस ेश्रमर् अन्य (स्वरूपस ेलभन्न ऐसी) लभक्षा एषर्ा लिना (-एषर्ा दोष रलित)... મ નિ આહાર  
લેિે હૈં. ઉિકે નલયે ચૌકા (કર કે) બિાયા (હ આ) આ હાર-પાણી લે યે િો મ નિ હૈ િહીં. સમજમેં 

આયા? ઉિકે નલયે ઉષ્ણ જલ બિાયા હ ો, આહાર... ઉસસે–(દોષસે) રનહિ (હો  િો) લેિે હૈં, 

ઉસકા દોષ હો િ ો લેિે િ હીં. એષણાદ ોષ રનહ િ લેિે  હૈં  इसलिय ेश्रमर् अनािारी ि.ै  દેખો! 
સૂક્ષ્મ પ્રવ ચિસારકી ગાથા હૈ. ચલિા હૈ નિયમસ ાર. ભગવાિ આત્મા રજકણ િે રાગ કે ભાવ સે 

રનહિ હૈ ઐસ ી ભજસકો દૃનિ  હ ઈ  ઔર ઉસ ચીજ કો પ્રા પ્ત કરિેક ા સ્વ સરમ ખકા પ્ર યત્િ  ચાલ  હૈ , 

િો વે આ હાર લેિે હ એ ભી...  બહાર થી એ મ છેિે વ્યવહાર ? અિે નવકલ્પ આ હારકા હોિે પર  
ભી ઉિકો અિા હાર ી કહિે મેં આિા હૈ. સમજમેં આય ા ? આહા! 
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િમીકો ભી પહ લેસે ઐસી ભાવિા હોિ ી ચાનહયે  (રક) મૈં િો આત્મા એક રજ કણ ઔર 
રાગ કે અુંશસે રનહિ હૂું . ઐસા આત્મા કી દૃનિ , ભજસકો આત્માકે સમીપમેં દૃનિ પડી હૈ વ હ 

સમરકિ ી િો અણાહારી હી હૈ, પણ યહાું  િો મ નિપ િેકી અિાહારી દશા લેિી હૈ. વે આહાર લેિે 

હૈં િો એષણા દોષ રન હિ લેિે હૈં , િો વે િો અણા હ ારી હૈં  એમ કહિે હૈં. સમ જમેં આયા? 
સમરકિ ી દૃનિિી અપેક્ષાએ અણાહા રી છે, મ નિ નસ્ થરિા િી અપેક્ષાએ અણા હારી છે,  ઐસા નસદ્ધ  

કરિા હૈ. એય! સમજ મેં આયા? િમી જીવ કો અપિ ા વસ્િ કા સ્વ રૂપ રાગ િે ર જ કણ–કોઈ ભી 

પરમાણ સે ભભન્ન અપિ ી ચીજ અિ ભ વમેં આ યી હૈ, ઉસ અપેક્ષા સે સમ્યગ્દદૃનિ  ભી અણાહા રી 
હી હૈ. આહાર ઉસકા હૈ િહીં ઔર ઇચ્છા  ઉત્પન્ન હોિી હૈ વહ ભી ઉસકી ચીજ હૈ િહીં. 

આહા હા! પણ સમ્યગ્દદૃનિ કો આ હાર લેિે કા ભા વ–રાગ િીવ્ર હૈ ઉસ અપેક્ષા સે–નસ્થર િાકી 

અપેક્ષાસે સમ્યગ્દદૃનિ અિા હારી િ હીં હૈ. દૃનિકી અપે ક્ષા સે અિા હાર ી હૈ. ચારર ત્રકી અપેક્ષા  
અિાહારી િહીં હૈ. મ નિ જો આત્મજ્ઞાિી ધ્યાિ ી આત્મા કે અિીનરિય આિુંદમેં મસ્િ હૈ,  

અિીનરિય આિુંદ કા પ્ર ચૂર સ્વસું વેદિ ભજસકો પ્રગ ટ હ આ હૈ, ઉ સ મ નિક ો િો, આહા ર-પાણીકી  

ચીજ મેરેમેં િહીં, પણ લેિેકા ભાવ હૈ ઉસમેં એષણા દોષ રનહિ લેિે હૈં , િો વે િો સાક્ષાિ ્ 
અણાહા રી હૈ એમ ક હિે હૈં . આહા હા! 

યે શ્લોક હૈ પ્રવચિસાર કા . ક ુંદક ુંદાચ ાયગ મહા રાજ રદ ગુંબર મ નિ સુંિ. આ હાહ ા ! યે 
ટીકામેં અમૃિચું િાચ ાયગ િે મ નિકા એક બોલ જ્યાદા નલય ા હૈ. જૈ સે મ નિ અણાહારી હૈં, ઐસે મ નિ 

અનવહા રી હૈં. કયોંરક નવહાર કરિા આત્માકા સ્વભા વ હૈ િહીં. ચલિા-નિરિા, ગ મિ કરિા યે 

આત્મા કા સ્વભ ાવ િ હીં. ઐ સા દૃનિ મેં, ખ્યાલમેં આયા હૈ કે મૈં િો અનવ હારી હૂું . નવહા ર કરિ ા– 
ગનિ કરિા–ગમિ કરિા યે િો મેરા સ્વભા વમેં હૈ હ ી િહીં. આહાહા! ઉસ અપેક્ષા સે સમ્યગ્દદૃનિ  

ભી અનવહારી હૈ. સમજમેં આયા? પણ મ નિ િો સાક્ષાિ્  અનવહારી હૈં. કયોંરક નવહાર કરિે મેં 

ઇયાગસનમનિકા દ ોષ ટા લકર  (નવહાર) કરિે હૈં ઇિિી નસ્થરિ ા ઉસમેં જાિી હૈ , યે અપેક્ષાસે 

મ નિકો અનવ હાર ી કહિેમેં આિે  હૈં. સમજમેં આયા?  આહા! 

માગગ િે  બાપ ! આ િો. અુંિર ચૈિરયસ્વ રૂપ ભજ સે પરકા અવલું બિ હૈ હી િહીં . 
આહા હા! ઐસ ી ચીજ , કહિે હૈં, યે શ્રમણ આહા રકી ઇચ્છા િે આ હાર લેિે પર ભી 

અિશિસ્વભ ાવી કી દૃનિ હોિેસે ઔર નિદોષ લેિેકી ભાવિા હ ોિેસે અિાહારી હૈ. ઐસ ે 

અનવહા રી–ન વહા ર રનહિ આત્મા હૈ ઐસ ા  જાિિેસે ઔર નવહારમેં ભી સનમનિ સનહિ ચલિેસે  
ભબલક લ ઇયાગસનમનિકા દોષ િહીં લગિા , ઉસ કારણસે મ નિકો અનવહારી કહ િેમેં આયા હૈ. 

સમજમેં આયા? નિશ્ચયસે િો સમ્યગ્દદૃનિ  ભી અનવહારી હૈ. આહાહા!  સ્વભા વ જ િથી. 
હલિચ લિ કરે એ િો જડિી રિયા છે. આહા હા! આ વી વાિ છે. સમજાય છે ક ાુંઈ?  
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इसीप्रकार (आचाय णवर) श्री गरु्भद्रस्वामीन े (आत्मानशुासनमें २२५वें श्लोक द्वारा) 
किा ि ैलक :— 

લ્યો, ગ ણભિસ્ વામી થયાિે મ નિ રદગુંબર સુંિ , ઉરહોંિે  યે બાિ કી હૈ, દેખો! 

  यमलनयमलनतान्तः शान्तिाह्यान्तरात्मा 
  पलरर्लमतसमाल ः सवणसत्त्वानकुम्पी। 
  लवलितलितलमताशी के्लशजािं समिंू 

  दिलत लनितलनद्रो लनलिताध्यात्मसारः।। 
આહા હા ! श्लोकार् ण : लजसन ेअध्यात्मके सारका लनिय लकया ि.ै..  પહલે સમર કિક ી 

બાિ કરિે હૈં. આહાહા!  મ નિ ઐસે હોિે હૈં રક પહલે ઉિકો સમ્યગ્દ દશગિ હોિા હૈ. સમ્યગ્દદશગિ 

ભબિા મ નિ હોિે િહીં. િો  સમ્યગ્દદશગિમેં ઐસ ા નિણગય રકયા હૈ —अध्यात्मके सारका लनिय 
लकया ि.ै.. અહો! મૈં િો રાગકા ન વકલ્પ, શરીરકે  રજ કણ, કમગકે  રજ કણ ઉસસે િદ્દ િ રનહિ હૂું . મ ૈં 

પૂણાગિુંદ ઔર જ્ઞાિસે પૂરા ભરા  હ આ હૂું. મેરી ચીજમેં રાગ િે શરીર િો હ ૈ િહીં, પણ એક 

સમયકી પયાગય  ભી નત્ર કાલમેં હૈ િહીં.  ઐસ ા સમ્ય ક્ િ નિમેં પહલે  અપિ ી પૂણગ ચીજકા નિણગય  
રકયા હૈ. આહા હા! સ મજમેં આયા?  ભાષા શ ું છે? અધ્યાત્મિો સાર.  આ હાહા! ભગવ ાિ 

આત્મા... િમી–સમ્ય ગ્દદૃનિ હોિે  (પર) ઉસિે અધ્યાત્મકા સારકા નિણગય રકયા. િત્ત્વાથગસાર ... એ  

આવ્ય ું હિ ું ૫૪મો (કળશ) . િત્વમાું સાર એવ ું આત્ મિત્ત્વ . અહીં અધ્યાત્ મસાર લીિ ું , લ્યો. 
અપિ ા આત્મા, કહિે હૈં રક જો પ ણ્ય-પાપકા આસ્રવ હૈ ઉસસે િો રનહિ હૈ હી ઔર કમગ િે 

શરીરસે રન હિ હૈ હી, પણ સુંવર, નિજગરા િે મોક્ષ િ ત્ત્વ હૈ વ હ િત્ત્વ ભી પયાગ યરૂપ િત્ત્વ હ ૈ 
ઉસસે ભી િવ્યિત્ત્વ ભ ભન્ન હૈ. આહા હા!  

જયપ રમેં પહલે  મુંગલાચ ર ણમેં યહ કહા થ ા . દસ હજાર મ ાણસ.  સ્વ ાગિ હ િ ુંિે ? 

વૈશાખ વદ છઠ. દસ હજાર  માણસ . રામ લીલ ા મે દાિ.  કીિ ું , માગગ આ છે. દસ હ જાર માણસ.   
િત્ત્વિી અુંદર સાર િત્ત્વ. િત્ત્વ િો પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્ પ એ િત્ત્વ છે ઔર સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ 

વહ નિમગલદશ ા ભી િત્ત્વ હૈ, પર ઉિ િત્ત્વોંમેં સારિત્ત્વ િવ્યિત્ત્વ હૈ. સમજમેં આયા? બહ  

વાિ. એવી વ ાિ રહી ગઈ છે કે એિે ખ્યાલમાું  જ અિુંિ  કાળમ ાું આવી િથ ી. ખ્યાલમેં આયી 
િહીં. આ નિયમસ ાર છે િે . એિી ગાથ ા છેિે  ૩૮. આ  શ દ્ધભાવ અનિક ાર. . શ દ્ધ ભાવ અનિકાર 

છે િે ? લ્યો આવ્ય ું . ‘सवण तत्त्वोंमें जो एक सार ि.ै.. ’ પાિ ું ૭૮ છે. આમાું ૫૪મો કળશ.  

ગ જરાિી. ‘सवण तत्त्वोंमें जो एक सार ि ैऔर समस्त नष्ट िोनयेोग्य भावोंस ेदूर ि.ै..’ ઓહો હો!  
આ અધ્યાત્મસ ાર.  

કયા કહિે હૈં ? જીવ, અજીવ, પ ણ્ય-પાપ, આસ્રવ, સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ —યહ  સબ 
િત્ત્વોંમેં એ ક જીવિત્ત્ વ સાર  હૈ. પયાગયિત્ત્વસે  ભી જીવ  િવ્યિત્ત્વ સાર હૈ. સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ  
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િત્ત્વમેં ભી જીવિત્ત્ વ સાર  હૈ. और समस्त नष्ट िोनयेोग्य भावों... આહાહા! ક્ષાનયકભ ાવ,  
ઉપશમભા વ, ઉદયભા વ, ક્ષયોપશમભાવ—યે સ બ પયાગય હૈં . ક્ષાનયકભાવ ભી પ યાગય હૈ , વહ 

ભી િાશવાિ હૈ. િાશવાિ–સમસ્િ િિ  હોિેયોગ્દય  ભાવસે દૂર િત્ત્વ હૈ. કાયમ  રહેિારું િત્ત્વ  

ભગવાિ... સમજાય છે કાુંઈ?  ક્ષાનયક સમરકિક ી પયાગય વ હ ભી િિ હોિેયોગ્દય હૈ , કયોંરક 
પયાગય હૈ, એક સમયકી નસ્ થ નિ હૈ. િો ઉસસે દૂર  હૈ િત્ત્વ આત્મા. પ્રેમ ચુંદભાઈ ! આ વ ું ભારે કામ 

આકરું. દેવ-ગ ર-શાસ્ત્રથ ી િ ો કયાુંય રહી ગયો પાર , એ િાથી ઉઠ્યો ન વકલ્પ એિી  શ્ર દ્ધા (આરદિ ો) 

એિાથી પ ણ પાર, અહીં િ ો સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર િી દશા પ્રગ ટ થઈ અુંિર માું સ્વભ ાવિે  
આશ્રયે ... સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-શાુંનિ–ચ ારરત્ર –વીિ રાગિ ા  વહ ભી પયાગય હૈ. પયાગય હૈ વહ િિ  

હોિેલાય ક હૈ. િો િિ  હોિેલાયક સે િો દૂર હૈ. ધ્ર વ િત્ત્વ િો િિ  હોિેલાયક સે દૂર હૈ, યે 

આત્મિત્ત્વ હૈ. આહા હા! સ મજાણ ું કાુંઈ? ભાઈ! માગગ િો આ છે. સમજો, િ સમ જો, આ કયે 
છૂટકો છે. બહ ારથ ી ક યાુંય હાથ આ વે એવ ું બહારમાું છે િહીં.  

સવગ–समस्त नष्ट िोनयेोग्य भावोंस ेदूर ि,ै લ્યો. શ દ્ધ જ્ઞાિિો અવિાર િે સ ખસાગરકી  
બાઢ હૈ. એકલ ો સ ખસાગ ર િે જ્ઞાિિી બાઢ –અુંદ ર  ભરિી આવે ઐસી ચીજ  હૈ વ હ િો. 

આહા હા! બાઢ કહિે હૈં િ? અુંિરમેં િો અિુંિ  જ્ઞાિ, અિુંિ આિુંદ કી બાઢ આવે ઐ સી વહ  

ચીજ હૈ. વહ પયાગય આિી હૈ વ હ િાશવાિ હૈ, પણ ભજસમેંસે આિી હૈ વ હ મહા ધ્ર વિત્ત્વ હૈ. યે 
િત્ત્વકો યહાું સારિત્ત્વ િે અધ્યાત્મકા સાર , સમ્યગ્દદશગિકા નવષય ઉસકો કહિે  હૈં . સમજમેં 

આયા? લ્ય ો, लजसन ेअध्यात्मके सारका... મ નિ િે પહલે–પ્રથમ િ ો િવ િત્ત્ વમેં ભી સાર િત્ત્ વ  

એક આત્મા ધ્ર વ ઉસકા નિણગય , અિ ભ વ રકયા હોગા, િો પીછે મ નિ હોિેલાયક હૈ.  ભજસકો યહ 
સમ્યગ્દદશગિ કે નિણગયકા રઠ કા િા િહીં, વહ િો મ નિ હોિે કે લાયક હૈ હ ી િહીં.  આહા હા!  

लजसन ेअध्यात्मके सारका लनिय लकया ि,ै जो अत्यन्त यमलनयम सलित ि.ै.. હવે 
ઉપરાુંિ... સમ્યગ્દદશગિ ઉપર ાુંિ હવે ... સમજમેં આયા? આહા હા! પ્રથ મ િો મૈં ધ્ર વ નિત્ય આિુંદ  

હૂું, એક સમયકી પયાગયસે ભી દૂર વિગિેવાલા  હૂું.  વીિરાગી િમગદશા ઉસસે ભી દરૂ વિગિેવાલા 

મૈં આત્મા હૂું. ઐસા પહલે  અિ ભ વમેં નિણગય હોિા ઉસકા િામ પ્રથમ સમ્ય ગ્દદ શગ િ કહિે હૈં. 
સમ્યગ્દદશગિ પ હલે હ ો, પીછે અત્યુંિ યમનિમય સનહિ હૈ. અબ મ નિકી બાિ આિી હૈ. ઐસા 

સમ્યગ્દદશગિ સનહિ જો પુંચમહાવ્રિ આરદ નિયમ સનહિ હૈં , અુંિરમેં સ્વ રૂપમેં અિીનરિય  

આિુંદકી બાઢ આયી હૈ ભજ િકો આ હાહા! જૈસા નસદ્ધ પરમાત્મા કા આિુંદ હૈ ઐસ ા હી આિુંદ,  
(પર) થોડા કમ. પણ અત્યુંિ અિીનરિય આિુંદ (સ્વ રૂપ) ધ્ર વમેં એકાગ્રિ ા બહ ો િ હ ઈ હૈ , િો 

પયાગયમેં અિીનરિય આિુંદ આયા હૈ , િો અુંિર મેં નિશ્ચય યમનિય મ સનહિ હૈ, વ્યવહારમ ેં 
નવકલ્પ ઉઠિે હૈં પુંચમહાવ્રિ ારદકે .  
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लजनका आत्मा िािरस ेऔर भीतरस ेशान्त हुआ ि.ै..,પયાગયમેં શાુંનિ િે િ વ્યમેં ભી 
શાુંનિ. વસ્િ  શાુંિ , આિુંદ  પ્રભ  ઔર પયાગયમેં ભી  શાુંિ , અિીનરિય આિુંદ,  ઉપશમરસ. 

ઉપશમર સ ભજસકી પયાગયમેં  ઢલ ગયા હૈ ઐસે  મ નિ लजस ेसमाल  पलरर्लमत हुई ि,ै દેખો! ભજસે 

સમાનિ પરરણનમ િ હ ઈ હૈ. આિુંદિી શાુંનિ સમાનિ..  સમાનિ.. સમાનિ. આનિ, વ્યાનિ,  ઉપાનિથી 
રનહિ િે સમાનિ. આનિ એટલે સુંકલ્પ-ન વકલ્પ, વ્યાનિ એટલે શરીરિ ો રોગ આરદ , ઉપાનિ એટલ ે 

આ સુંયોગો. આનિ-વ્યાનિ-ઉપાનિથી રનહિ આત્માિ ા  આિુંદિી શાુંનિિી સમાનિ. આહાહા! 

વીિરા ગભા વરૂપ જેિે  સમાન િ પરરણનમિ થઈ ગઈ છે એમ કહે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ? એિે મ નિ 
વીિરા ગમાગગમ ાું કહે વામ ાું આવે છે. એિે અું િર માું આ વી સ માનિ પરરણમી ગઈ હોય, બહાર માું 

િગ્નદશા હ ોય અિે અભ્યુંિરમાું કદાનચિ્  એ ક નવ કલ્પ આવે  િો પુંચમ હાવ્રિાર દિો  નવકલ્પ હોય 
એ (પણ) હેયબ નદ્ધએ.  

लजस ेसमाल  पलरर्लमत हुई ि.ै..  લ્યો. ઓહોહો! ગ ણ ભિ સ્વામી રદ ગુંબર સુંિ  આ કહે 

છે. સુંિિી આવી દશ ા  (હો ય). ‘સુંિ નિરુંિર નચુંિિ ઐસે ..’ આ વે છે િે ? પૂજા હમણા બો લિા 
હિા, િહીં?  ‘સુંિ નિરુંિર નચુંિિ ઐસે. ..’ મૈં િો સદા, દેહરિયા િે નવકલ્પ–રાગ કી રિયા ઉસસ ે 

મૈં સદા–નિ રુંિર ભભન્ન હૂું . ઐસે સુંિ અપિ ે  સ્વભ ાવમેં ભાવિા રૂપ એકાગ્રિ ા કરિે હૈં . ‘આિ મ  

ભાવિા ભા વિા જી વ લ હે ...’ આવે છે િે ? ભા વિા  એટલે આ. ઓ લા ગ ોખે જાય વાકય. 
‘આિમ ભા વિ ભાવિા...’  આત્મા પયાગય િે રાગસે ભભન્ન ઐસી ચીજ હૈ ઉસકી ભાવિા કા  

અથગ, ઉસમેં એકા ગ્રિા. ધ્ર વ ભગવાિ મેં એકા ગ્રિા વ હ આિમ ભાવિ ા. ‘આિમ ભાવિ ભાવિા 

જીવ લ હે કેવ ળજ્ઞાિ. ’ એ સ્વ રૂપમાું એ કા ગ્રિાથ ી કેવ ળજ્ઞાિ લે. અુંિરિા સ્વરૂપ િી એકા ગ્રિા.  
અિીનરિય આિુંદિામ ભગ વાિ એિી  એકા ગ્રિાિી વીિરાગી દશ ા એ ભાવિા. ભાવિા એટલે  

કોઈ કલ્પિા, નચુંિવિા, નવ કલ્પ એ મ િહીં. આિ મભા વ િી ભાવિા. .. આિમભા વ ધ્ર વ નચદાિુંદ 

આિુંદમૂનિગ એિી ભાવિ ા  િામ એકા ગ્રિા. અ થગિી  ખબર િ મળે િે હાું કે જાય ગાડાું. 

ગોખ્યાગ ોખ. ‘આિમભ ાવિા ભાવિા...’ પણ શ ું આત્મા કોિે કહેવો? ભાવિ ા કોિે કહે વી?  
એિા િળ કેવ ળજ્ઞાિ ર કસ કો  કહ િા? એ આપણે િ જાણીએ એમ.  આહાહા!  

ભજસે સમાનિ. .. આિુંદ.. આિુંદ.. આિુંદિી શાુંનિ. ઇિિી િીિ કષાયકે અભ ાવરૂપ 

શાુંનિ.. શાુંનિ.. શાુંનિ. . આક લિા બહોિ ટલ ગઈ હૈ. અિાક લિ ાકી સમ ાનિ (રૂપ) મ નિ પરરણમ 

ગયે હૈં. પરરણનમિ હ ઈ હૈ , એમ. પયાગયમેં શાુંનિ પરરણનમિ હો ગઈ હૈ , વીિ રાગિા પ્રગ ટ હો 
ગઈ હૈ. આ હાહ ા! लजस े सवण जीवोंके प्रलत अनकुम्पा ि.ै..  એકેનરિય— પૃથ્વી, અનગ્ન, વાય , 

વિસ્પનિથી મ ાુંડી સ વગ જીવ ો પ્રત્યે અિ કુંપા... રકસીકો દ ુઃખ દેિેકા ભાવ હૈ હી િહીં. जो लवलित 

(-शास्त्राज्ञाके अनसुार)... વીિરા ગિે આ જ્ઞા કી હૈ ઐસે નિદોષ આહા ર-પાણી. .. ઉસકે નલયે 
બિાયા હો (વહ) લે િહીં,  પ્રાણ જાયે િો લે િહીં. (-शास्त्राज्ञाके अनसुार) लित-लमत... (નહિ 
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એટલે) ન હિકર િે નમિ એટલે ઉનચિ, મયાગરદિ भोजन करनवेािा ि.ै..  સમ્યગ્દદશગિમેં આત્મા કા  
નિણગય હ આ સાર ઔર પી છે સમાનિરૂપ પરરણનમિ હ  એ ઔર બાહ્ય િે  અભ્યુંિર શાુંિરૂપ હૈ, 

અિ કુંપા અમૃિ હૈ, એ શાસ્ત્રિી આજ્ઞા પ્રમાણે નવનહિ–નવનિસે નિદોષ આહાર-પા ણી આરદ હો 
િો નહિ િે નમિ ભોજિ લિેે હૈં .  

लजसन ेलनद्राका नाश लकया ि.ै..  દેખો! મ નિિે નિિા કેવી?  કહે. આ હાર જ્યાું અલ્પ છે, 

શાુંનિ જ્યાું ઘણી છે, નિિાિો  િાશ કય ો છે.  એ ક અ લ્પ નિિા આ વે એમ કહે છે. મ ન િ સા ચા હોય  
એિે િો પોણી સેકુંડિી અુંદર નિિા આવે. એ ક સેકુંડ નિિા આવે િો મ નિપ ણ ું રહે િહીં. એવી 

દશા છે. એ અપેક્ષાએ નિિાિો િાશ કયો એમ કીિ ું ભાઈ! એ બે કલાક, ચાર કલાક સૂિા હોય , 

એ મ નિ િથી. એય ! ભારે. સમજાણ ું કાુંઈ? ત્રણેય  કાળમાું સુંિિી વ્યાખ્યા આ છે. ત્રણેય કાળમાું 
વીિરા ગ પ રમેશ્વર નત્ર લોકિ ાથ િીથં કરદેવ િ ા માગગ માું આવ ું મ નિપ ણ ું છે. આહાહા! 

ભાષા, જ ઓિે કેવી કરી છે ! પોિે મ નિ ! लजसन े लनद्राका नाश लकया ि.ै.. હ ૈ િ પાઠ? 
જ ઓિે ! लनितलनद्रो... એિો અથગ જ એ. ઘણી અલ્પ , રાનત્રિ ા છેલ્લા ભાગ માું ... છઢાળામાું આવે 

છે િે ? પીછલી રૈિી... છ  ઢાળા. દૌલિર ામ. પાછલ ી રાન ત્રમાું  ચોથા પહોર માું  જરી એક કર વટમાું  

એક આ મ થોડી... પડખ ું એમિે એમ . થોડી પોણી સેકુંડમેં નિિા આ જાય , વ ળી અપ્રમત્ત દશા 
થઈ જાય. છઠ્ ું ગ ણ સ્થાિ હોય ત્યાું સ િી નિિા જ રી આવી જાય. એકદમ સ પ્ત મ, વળી છઠ્ ું , 

વળી સપ્તમ. ઇસ અપેક્ષાસે મ નિએ નિિાિો િાશ કયો છે કહેવા માું આવે છે–કહિે મેં આિા હૈ. 

કહો, સ મજાણ ું કાુંઈ?  આ િો ગૃહસ્થ રાિિા આઠ વાગ્દયે સૂવે િો સવા રે છ વાગે ઉઠે. ચા-
પાણીિ ું ટાણ ું થાય ત્યારે ઉઠે  ભઈ સવારે. િવ વાગે.... ‘વહેલા સૂવે વહેલ ા જાગે વીર ’ એ શબ્દ  
આવિા પ હેલ ા, િહીં? એવ ું આવિ ું અમારે ઉમરાળા માું.   

શ્રોિા : વ હેલા સૂવે વ હેલા  ઉઠે વીર, બળ બ નદ્ધ િે િિ વિે સ ખમાું રહે શરીર .  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : અમારે રયાું ઉમરાળા માું હિ ું. પાનણયારું હિ ું િે ઉમરાળામાું, 
પાણીયારું હિ ું....  િે રદ’િી વાિ, આ િો ૭૦ વષગ પહેલાિી છે. અમારે દીપચુંદભ ાઈ હિાિે, બહ   

હ નશયાર હિા. મોટાભાઈ હિા. એ બહ  મગજ વાળા  હિા.  ..... પાણીયારું  ઉપર એક હિ ું 

કાગન ળય ું આવ ું. િે  રદ’િી વાિ છે. ‘વહેલા ઉઠે વીર િે વહેલા સૂવે. ..’ આ િો ગૃહસ્થાશ્રમિી  
વાિ હોં. મ નિિે વહેલ ું-મ ોડ ું સૂવાિ ું છે જ િહીં. અહીં િો પોિે મ નિ ગ ણભિા ચાયગ રદગુંબર સુંિ  
પોિાિી–અપિ ી વ્યાખ્યા ક રિે (હ એ) ઐસે કહિે હૈં. મ નિ કો નિિા િાશ હો ગઈ હૈ. આહા હા!  

િીિ કષાયક ા ભજસકો  અભાવ  હૈ, અિુંિાિ બુંિી, અપ્રત્યાખ્યાિાવ રણીય, 

પ્રત્યાખ્યાિાવરણીયિ ો િાશ થઈ ગયો છે. એ ક કષાય જરી સુંજ્વલિ કા અ લ્પ  કષાય હૈ. 

મહાવ્રિ કા નવકલ્પ  આરદ કષાયભાવ... આહાહા! નિિાિો જેણે િાશ કયો. મ નિ , જ ઓ! વાિ કહી 
છે. પોિે કહે છે. એ અ લ્પ નિિા જ રી હ ોય એિી ગણ ત્રી ગણી િથી. જ ગિિા પ્ર ાણી નિિા  લે 
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એવી નિિ ા એિે હોિ ી િથ ી.  એ િો િમ ારે બિા  વેપા રિા િુંિા સરખા િ હોય  એ ઊંઘવાિી  
ગોળી લે.  વાિ િો સાચી છે. એ િો ઉપાનિિે લઈિે ઊંઘ િથી આવિ ી એિે . આ િો સમાનિ 

એટલી પ્ર ગટી છે કે એિે નિ િા િથી. આ હાહ ા! દવા બિાવિ ારા છે િે ?  એવી રાખિા હશે 
ગોનળય ું? એમ ઠીક. ગોન ળય ું છે િે . આહાહા!  

वि (मलुन) के्लशजािको समिू जिा दतेा ि।ै આહાહા! કષાયિા અુંશિે િો બાળીિ ે 

રાખ કરી િાખે છે. આહા! એિે અહીંયા મ નિ કહેવામાું  આવે છે. આ મ નિ પણા. અહીં કહે છે, 
ગૃહસ્થાશ્રમમ ાું થઈ ગય ું કેવળજ્ઞાિ. કેવા ? ક રમાપ ત્ર . શ્વેિામ્બર માું આવે છે. ગૃ હસ્થાશ્ર મમા ું 
કેવળજ્ઞાિ થઈ ગય ું. 

શ્રોિા : ભરિ મહારાજિે થ ય ું િો એિે િ થાય ? 

પૂજ્ય ગ રદેવશ્રી : ભરિ મહારાજિે કાુંઈ થય ું િ હોિ ું. િગ્ન હ એ પીછ ે મ નિપ િા આયા 
હૈ. િગ્ન નવિા મ નિપ ણ ું અુંિરથી પ્રગટ થાય  જ િહીં. એકલ ું િગ્નપ ણ ું હોય એિે મ નિપણ ું હોય જ 

િહીં. અુંિરદશાિા ભાિિા  અિ ભ વ નવિા , વીિરાગિ ા નવિા મ નિપ ણ ું હોઈ શકે િહીં. ઓલા  

ક રમાપ ત્ર  કેવ ળી હિ ા. માબાપિે કારણે ગૃ હસ્થાશ્ર મ માું રહ્યા. શાક લાવ્યા  લોકો , છરી િ હોિી  
મળિી, કેવ ળીએ કહ્ય ું , એક છરી કોઠીિ ી પાછળ છે. કહ ો, આ વાિેય  કાુંઈ... ? આવા  કેવળજ્ઞાિી. 
શ્વેિામ્બરમાું એ વાિ છે. એ િી પ રીક્ષા લે ભણવા માું . એિી ટીકા કરી હિી...   

ઘણા વષગિી વાિ છે. અમે ભાવિગર હિ ા ભાવિગર.  ૭૭ પછી.  ૮૩. કેટલા? ઓલો  

બેરરસ્ટર િહોિ ો ખ શાલ ? ખ શાલ બેરરસ્ટર એણે ટી કા  કરી હિી.  ૮૩મ ાું ભાવિગ ર હિા ત્યાર ે 

મ ુંબઈથી.... એલા! પણ આ વા કેવ ળી ઓ ઠરાવ્યા છે એ  કુંઈ ગપ માયાગ છે કે િહીં?  કોઈ નવચા ર 
કરિા િથી. એ ક ુંવરજીભા ઈ િ ું લખેલ ું . ક ુંવરજીભાઈ.  ક ુંવરજી આણુંદજી એણે  લખેલ ું . પ ણ આ 

નવચાર િો ક રો. કેવ ળજ્ઞાિી ગૃહસ્થાશ્ર મમાું રહે અિે એ છરી બિાવે . અહીં શાકિે  મોર વા  

જોઈિી હિી... શ ું કરો છો આ િમે? આહાહા! મ નિ કોિે કહે ? બાપા! એ િો વિમાું વસિારા,  
વિિા વાઘ. આહા હા! જે િે કપડાિો એક ટ કડો િ  હોય અિે સમાનિ. . સમાનિ..  સમાનિ.. 

આિુંદમાું િર બો ળ. એિે કહે છે કે  કલેશજા ળિો િો િાશ કર ી દે છે. આ હાહા! શાુંનિ.. શાુંનિ. 
શાુંનિ..  

और (६३वीं गार्ाकी टीका परू् ण करत े हुए टीकाकार मलुनराज श्लोक कित े िैं) :  
આહા હા! પદ્મમલિ ારર દેવ. ૮૬  કળશ છે િે ? ૮૬ . 

भकु्त्वा भकं्त भक्तिस्ताग्रदत्त ं

ध्यात्वात्मान ंपरू् णिो प्रकाशम।् 
तप्त्वा चवै ंसत्तपः सत्तपस्वी 
प्राप्नोतीद्ा ंमलुक्तवारागंना ंसः।।८६।। 
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ક ુંદક ુંદભગ વાિ  કહે છે કે  વીિરાગ કે માગગમેં ઐસે િમાગત્મા સુંિ હોિે  હૈં ઉસકી પહલી  
સમજણ, શ્રદ્ધા િો કરિી પડેગી રક  િહીં? જેિે િેિ ે સાિ  માિે અિે જેિે િેિે ગ ર માિે, 
નમથ્યાત્વ માું પડ્યો છે  કહે છે .  આહાહા!  

श्लोकार् ण : भक्तके िस्ताग्रस े (-िार्की ऊंगलियोंस)े लदया गया भोजन िेकर... દખેો! 

આત્મજ્ઞાિી શાુંનિ સમ ાનિમેં ઝૂલિે હૈં ઔર ભભક્ષા લેિે જાિે હૈં  વહાું... भक्तके िस्ताग्रस े પાછ ું 

એમ લીિ ું. જેવા િેવાિા ઘરે િહીં. ગ ણિારી શ્રાવક હો ય , ભક િ હોય ત્યાું આહાર લે  એમ કહ િે 
હૈં. પહેલ ું આવી ગય ું છે  િે? આઠ ગ ણ સનહિ... ‘ગ ણસનહિ’ આવી ગય ું  છે. શ્રાવ કિા આઠ  

ગ ણ સનહિ... જૈિ શ્રાવક હોય સાચા અિે ભભકિ કરિારા, પરાણે દે ક ે આ કરે—એમ િહીં. 

भक्तके िस्ताग्रस.े.. બ ે વાિ. એક િો ભક િ હોય િમાગમાિો ઔર હ સ્િા ગ્રસે ... હાથથી એમ. 
બીજાિે હ કમ કરે એમ િહ ીં. કે મહા રાજ પિાયાગ છે , વહો રાવ ો—એમ િહ ીં.  ત્યાું આવે જ િહીં 

પ ણ એ. એ િો માિથી (કહે), પિારો.. પિારો.. પિારો.. આ િો મહામ નિ પરમે શ્વર છે. અુંિર 

આિુંદમાું કલ્લોલ કરે  છે. આહા હા! એ ક નવ કલ્પ આય ા આહાર કા , ઉસ ન વકલ્પકા સ્વામી િહ ીં િે  
આહા ર લેિે કી (રિયા કા) સ્વ ામી િહીં, ઉસકા જ્ઞાિા-દૃિા  હૈ. દેખો! ય ે વીિરાગકે  મ નિ. આહાહા!  

આ સાિ પણ ું ! ભોજિ લેકર... लदया गया भोजन िेकर... જોય ુંિે! હાથકી અુંગ લીયોંસે, એમ  
પાછ ું . આમ લઇિે આપે છે િે ? આહાહા! હ ાથિી અું ગ લીથી આપે છે. આમ આપે....  હાથમાું. 

परू् ण ज्ञानप्रकाशवािे आत्माका ध्यान करके... દેખો! ઓલી બહાર વ ાિ લીિ ી જરી 

આહા રિી. ભગવ ાિ આત્મા  પૂણગ જ્ઞાિકા નપું ડ પ્રભ  ઉસકા ધ્યાિ કર કે. .. ઉસકા–આ િુંદકા ધ્યાિ  
કર કે... આહાહા! परू् ण ज्ञानप्रकाशवािे आत्माका... િવ્ય નલયા. િવ્ય.. િવ્ય–વસ્િ . ધ્ર વ નિત્યાિુંદ 

પ્રભ  परू् ण ज्ञानप्रकाशवािे आत्मा... આહાહા! પયાગયમેં  િો અપૂણગ જ્ઞાિ હૈ , (િવ્ય)  પૂણગ  નત્ર કાળ 

હૈ. ઐસા અપિ ા પૂણગ સ્વભ ાવ ભગવ ાિ  ( આત્મા),  ઉસકા ધ્યાિ–અપિ ા સ્વ રૂપકા ધ્યાિ. .. યહાું 
િો યે કહિે હૈં દેખો! ध्यान करके इस प्रकार सत ् तपको (-सम्यक ्तपको)  तपकर... લ્યો, એ સિ્ 

િપ. એ સમ્યક્ િપ, સાચ ું મ નિપ ણ ું . આહાહા! આત્મા પૂણગ જ્ઞાિપ્રકા શકા નપું ડ ઉસમેં એકાગ્રિા –  

ધ્યાિ કરિા વહી સિ્ િપ હૈ. યે હી મ નિપ િા હ ૈ એમ કહિે હૈં. હૈ અુંદર શબ્દ હૈ , દેખો! इस 

प्रकार सत ् तपको तपकर... ‘ઇસ પ્રકાર’ એટલે? જ્ઞાિ પ્રકાશ એવ ો ભગવાિ આત્ મા નિત્યાિુંદ 

પ્રભ  ઉસકા ધ્યાિ કરકે... દેખો! દેવ-ગ રકા િહીં, રાગકા િહીં, એક સમયકી પયાગયકા ધ્યાિ 
િહીં. સમજમેં આય ા?  

પરમેશ્વર વીિ રાગ કા અિાર દ-અિુંિ  માગગ સત્ય ઐસા હૈ. ઇસ પ્રકાર અપિ ા ભગવાિ 

આત્મા પૂણગ આિુંદ િે પૂણગ જ્ઞાિ િે પૂણગ  શ્રદ્ધા, શાુંનિ આરદ ઐસા િત્ત્વ ભ ગવાિ ઉ સકા 
અુંિધ્યાગિ (અથાગિ્) ઉસકો ધ્યેય કરકે–પૂણગ  જ્ઞાિ સ્વ રૂપ  આત્મા કો ધ્યેય કરકે ધ્યાિ  કરિે હૈં . वि 

सत ् तपस्वी (–सच्चा तपस्वी) હૈ. યે  િપસ્વી હૈ સચ્ચા એ મ કહ િે હૈં . લ્યો,  યે  सत ् तपको तपकर... 
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આ સિ્ િપ. અપવાસ-બપવાસ કરે બે-પાુંચ, દસ, પચ્ચીસ અિે આત્માકા ભાિ િહીં, યે િો 
અજ્ઞાિ, મૂખાગઈ  ભરા  િપ હૈ, બા ળિપ િે બા ળવ્રિ.  સ મજમેં આય ા? વહ સિ્ િપસ્વી .... દેખો!  

ભાષા. એ સાચા િપસ્વી છે. સચ્ચા િપસ્વી હૈ . એકલા આહા ર છોડ્યા િે પાણી છોડ્યા િે 

િપસ્વી થઈ ગયા એમ િ હ ીં. એ િપસ્વી ! યે િો સચ્ચ ા  િપસ્વી ઉ સકો કહિે હૈં , એમ કહિે હૈં. 
ઓલા ખો ટા િપસ્વી છે બિાય. આહા હા! જે આત્મા િા અુંિર પૂણગ સ્વરૂપિા ધ્યાિમાું એિે 

ધ્યેય કરીિે પડ્યો છે એ સાચો િપ સ્વી છે. આહાહા ! િપસ્વી એ ટલે સાચા મ ન િ , એમ. િપ  

એટલે મ નિપ ણ ું ગણ્ય ું છે િે ? િપકલ્યાણક  િહીં ભ ગવાિિ ું ? િપકલ્ય ાણક કહો કે મ નિપ ણ ું  
કહો. સાચ ું  મ નિપ ણ ું ... સાચ ું મ નિપ ણ ું આ છે એમ કહે છે.  

ઐસે ददेीप्यमान मलुक्तवारागंनाको... આહાહા! પૂણાગિુંદ પ્રભ  ઐસ ે આત્માકો ધ્યેય 
બિા કર ધ્યાિમેં નલયા , નવષ ય રકયા, અપિ ે સમ્યગ્દજ્ઞાિ મેં ધ્ર વકો નવષય રકયા ઔર ધ્યાિ રકયા ,  

ઐસે ધ્યાિી મ નિ ददेीप्यमान मलुक्तवारागंनाको (-मलुक्तरूपी स्त्रीको) प्राप्त करता ि.ै લ્યો. એ 

કેવળજ્ઞાિ રૂપી દેદીપ્યમાિ શોભભિ મ ભક િ એવી વા રાું ગિા િામ સ્ત્રી, મ ભક િરૂપી સ્ત્રીકો પ્રાપ્ત 
કરિા હૈ. આહા હા! ભાષ ા જ.... ઐસે મ નિ સચ્ચે ઉિકો દેદીપ્યમાિ મ ભક િવારાું ગિા.... 

કેવલ જ્ઞાિ, અિુંિ આિુંદ ઐસી મ ભક િરૂપી સ્ત્રી ઉ સકો , ઐસા સચ્ચે ધ્યાિી–આ ત્માકા ધ્યાિ  

કરિેવા લા ધ્યાિી મ ભક િકો પ્રાપ્ત કરિા હૈ. કહો , સમ જાણ ું કાુંઈ? વ્યવહાર લીિો  પહેલો, પણ 
ધ્યાિ િો પાછ ું આિ ું કરે છે. આહાર લ ીિો હસ્િાગ્ર ભલે , પણ ધ્યાિ િો અહીંિ ું છે . રયાું િથી કે 

હવે આ હાર લેવો છે િે  િલાણ ું છે. આહા હા! એ ૬ ૩ ગ ાથા થઈ. ૬ ૪. મ નિિી આદાિ-નિક્ષેપણ  
સનમનિ કહે છે. મ નિ લે , મૂકે કયાું , વ્યવહારે હોં,  એિી વ્યાખ્યા છે.  

पोत्थइकमडंिाइ ंगिर्लवसग्गसे ुपयतपलरर्ामो । 
आदावर्लर्क्खवेर्सलमदी िोलद लत्त लर्लिठ्ठा ।।६४।। 
शास्त्रालद लिया छोड़के मलुनके प्रयत्न पलरर्ाम यि । 
आदानलनक्षपर् सलमलत ि ैयि आगममें कर्न ।।६४।। 

ઐસા ‘નિરદગિ ા’ કહ્ય ુંિે ? ભગવાિે આ મ કહ્ય ું છે  એમ. આગમમાું એમ કહ્ય ું છે.  

टीका : यिााँ आदानलनक्षपेर्सलमलतका स्वरूप किा ि।ै यि अपहृतसयंलमयोंको 
सयंमज्ञानालदकके उपकरर् िेत-ेरखत.े.. વ્યવહારસુંય મીિી વાિ છે. જેિે નવકલ્પ ઉઠ્યો  છે.., 

આત્મા કે અિ ભ વ સનહિ મેં શાુંનિ િો હૈ અુંદર , પણ નવકલ્પ ઉઠા હૈ શ ભરાગ, ઉસકો  

અપહૃિસુંયમી કહિે હૈ. ‘અપવાદી સુંયમ ી’ િીચે હૈ  િ ? ‘વ્યવહારિય , એકદેશપર રત્યાગ, 
અપહૃિસુંયમ ( હીિ રયૂિિાવાલા સુંયમ) , સર ાગચારર ત્ર ઔર શ ભોપયોગ—યહ  સબ એકાથગ 

હૈ.’ જ ઓ! હવે. ખૂબી કયા કહિે હૈં યહાું? મ નિ કો િીિ કષાયકા અભાવ િો હૈ ઔર અિ ભ વ 

સમ્યગ્દદશગિ િો સાથમેં હૈ હી.  અબ ઉસકો શ ભભાવ આયા હૈ ઉસકો વ્યવહારસું યમી કહા હૈ. 
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નિશ્ચય િો હૈ ઐસા ભાઈ! ઓલો વ્યવ હાર એ ટલે આ સમ્યગ્દદશગિ  અિે શાુંનિ િથી િે  આ 
વ્યવહાર— એિી વ ાિ અહીં છે જ િહીં. આહા હા! હ ા, છઠ્ાવાળાિે અપહૃિ–સ રાગસુંયમ ી– 

વ્યવહારિયિ ો સુંયમી–આ સ્રવવા ળો સુંયમી (કહ્ય ો), એમ આવ્ય ું છે. આહાહા! પાછા આત્મજ્ઞા િ  

િથી, અિ ભ વ િથી, શાુંનિ િથી, ત્રણ કષાય િો અભાવ િથી િે વ્યવહાર  (માિે). એ વ્યવહારિ ે 
વ્યવહાર કહેિા જ િથી. એ િો અજ્ઞાિી છે. આ હાહ ા!  

રાગિો નવકલ્પ  ઉસકા કિાગ હોિા હૈ યે િો નમથ્યાદૃનિ હૈ. ઉસે િો વ્યવહાર કૈસા?  યહાું  
િો અપહૃિસુંયમીયોં કો અ થાગિ્ જો  શ ભોપયોગમેં આ યા હૈ  (રક) ચ ીજકો લેિે-દેિે મેં યત્િ ા કરિે 

હૈં ભાવમેં. ઐસા શ ભરાગી, અુંિરમેં નિરાગી દશા હૈ િીિ કષાયકી ઐસે સાિ કો  જો નવકલ્પ  

આયા હૈ ઉસકો અપહૃિ સુંયમી કહિે હૈં . આહાહા! જ ઓિે! કેટલો ખ લાસો કરે છે.  
सयंमज्ञानालदकके उपकरर् िेत-ेरखत े समय...  જ ઓ! છે િો ખરું સુંયમ િે જ્ઞા િ . અુંિરિ ું  

સમ્યક્ સુંયમ પણ છે અિે અુંિર સમ્યગ્દ જ્ઞાિ પણ છે . એિા उपकरर् िेत-ेरखत ेसमय उत्पन्न 

िोनवेािी सलमलतका प्रकार किा ि.ै લ્યો. એિે પ સ્િકારદ લે વા-મૂક વામ ાું...  ઉપકરણ છેિે  એ? 
પ સ્િક, કમુંડ ળ આરદ. કમુંડળારદ ... એિે ઉપકરણિી વાિ છે. ભજસકો અપિ ા શ દ્ધ અિ ભ વ 

સમ્યગ્દદશગિ હૈ ઔર ભજસકો સુંયમ િે જ્ઞાિ અુંિર પરરણનમિ હ આ હૈ , ઉસકો જબ છઠ્ે 

ગ ણસ્થાિમેં શ ભરાગ આિ ા હૈ , લેિે-રખિેકી ચીજકી હો... પ સ્િક લેિા-રખિા વહ રિયા િો 
જડકી હૈ, પણ જો નવકલ્ પ ઉઠિા હૈ શ ભભાવ, યે શ ભભાવવાલે જીવ કો સરાગ સુંયમી,  

વ્યવહારિયિ ા સુંયમી, અપ હૃિસુંયમી, અપવ ાદી સુંયમ ી, એકદેશપર રત્યા ગ ... દેખો! અશ ભરાગ  
છૂટ્યો છે, શ ભરાગ છૂટ્યો િથી, િે એકદેશપર રત્યાગ.... લ્યો. આહાહા!  

પુંચમ ગ ણસ્થાિ માું એકદેશ  પરરત્યાગ અિે આ એકદેશ પરરત્યાગ બેમાું િેર  છે ભાઈ! 

આહા હા! સમ્ય ગ્દદૃનિ શ્રાવ ક આત્મા ક ા અિ ભ વી ઉસે  એકદેશ રાગકા ત્યાગ હૈ  િો એકદેશ 
સુંયમી કહિેમેં આ િા હૈ.  વ હ દૂસરી ચીજ હૈ. યહાું િો સપ્તમ ભૂનમ કા કા અભા વ હૈ, સવગ રાગકે  

અભાવ રૂપ નિનવગકલ્પ  ઉપયો ગકા અભાવ હૈ અિે અશ ભરાગ ગય ા, શ ભરા ગમેં આયા િો ઉસકો 

એકદેશત્યા ગી કહિે મેં  આિા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? એકદેશપર રત્યાગ,  અપહૃિસુંયમ,  
હીિ–રયૂિિાવ ાલા સુંયમ,  લ્યો. છઠવી ભૂનમકા–છઠવે ગ ણસ્થાિમેં બાહ્ય મેં િગ્નદ શા.... સમજમેં 

આયા? અભ્યુંિરમેં દશગિ ,  જ્ઞાિ િે ચારરત્ર  પ્ર ગ ટા હૈ , પણ પૂણગ શ દ્ધ નિનવગકલ્પ  ઉપયોગ રૂપ  
ચારરત્ર  િહીં, િો ઉસ કો યહ ાું રયૂિ–હીિ સુંયમ કહા. આહા હા! સર ાગચારરત્ર . આ હાહ ા! શ ું કરે?  

યહાું િો અુંિર આત્મ અિ ભ વ અિે  સુંયમ ચારરત્ર–અુંદર નસ્ થરિા, શ ાુંનિ િો હૈ.  ઉસમ ેં 

સપ્તમ ગ ણ સ્થ ાિયોગ્દય નિ નવગકલ્પ ઉપયોગ િ હીં અિે  રાગભા ગ હૈ િો એકદેશત્ યાગ કહિેમેં 
આિા હૈ. આ વાિ છે. પક્ષ થી વાિ કરે િો િહીં બેસે  એિે. યે િો વસ્િ કા સ્વભા વ  ઐસા હૈ. 

આહા હા! જેિે સમ્યગ્દ દશગિ આત્મ-અિ ભ વ િથી અિે રાગ કા કિ ાગ હોિ ા હૈ , ઉસકો  િો વ્યવહાર 
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કહાું આયા? આહાહા! નિશ્ચયકા ભાિ િહીં વહાું વ્યવહા ર હૈ હી િહીં. ઉસકો  િો સરાગસુંયમ ી  
ભી કહિેમેં િહીં આિા. આહા હા!  યે િો નમથ્યાદૃનિ અ સુંયમી હૈ. યહાું િો આત્માકે  આિુંદ કા  

અિ ભ વ હૈ ઔર શાુંનિ સ માનિ િીિ કષાય કે  અભાવ રૂપ પરરણમી હૈ , પણ નિનવગકલ્પ ઉપયો ગ 

શ દ્ધમેં જમા િહ ીં િો શ ભ રાગ આયા, ઉસકો રયૂ િસું યમી, સરાગસુંયમી, શ ભ ઉપયોગવાલા 
સુંયમી કહિે મેં આિા હૈ. આહા હા! સ મજમેં આયા?   

હૈ િો યે હેય , પણ આયે ભ બિા રહે િહ ીં. પહલે છઠવે ગ ણસ્થાિે આિા હૈ. એય! આ  િો 
છઠ્ા ગ ણસ્થાિવા ળાિે  જ વ્ યવહાર કહ્યો. ઓલા કહે છેિે ? વ્યવહાર પ હેલો િે ન િશ્ચય પછી... 

ભાઈ! આવે છે િે ?  એિો અથગ આ. છ ઠ્ા ગ ણ સ્થ ાિવા ળાિે શ ભોપયોગ આયા હૈ એ વ્યવહાર.  

પીછે અભાવ કરકે સાિ વા... —એમ સ્યાદ્ વા દ. નમથ્યા દૃનિિે  પહેલો વ્યવહાર  (હોય) િે પછી 
સમરકિ થ ાય એ વાિ છે જ કયાું? આહાહા! ઐસ ા સુંયમી મ નિ ... એ સનમનિિો પ્રકાર કહ્યો .  

એિે વ્યવહારસન મનિ લેવા-મૂકવ ાિો નવ કલ્પ આ વો હ ો ય , એ વાિ કરી. ઉપેક્ષ ાસું યમી ઉત્કૃિ  
પછી કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રદેવ ) 

 

उपके्षासयंलमयोंको पसु्तक, कमण्डि आलद निीं िोत;े व े परमलजनमलुम एकान्त (-

सवणर्ा) लनस्पिृ िोत ेिैं इसीलिय ेव ेिाह्य उपकरर् रलित िोत ेिैं । अभ्यतंर उपकरर्भतू, लनज 

परमतत्त्वको प्रकालशत करनमेें चतरु ऐसा जो लनरुपाल स्वरूप सिज ज्ञान उसके अलतलरक्त 

अन्य कुछ उन्हें उपादये निीं ि ै। अपहृतसयंम रोंको सिज ज्ञान उसके अलतलरक्त अन्य कुछ 

उन्हें उपादये निीं ि ै।  
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અષાઢ સુદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૬-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૬૪-૬૫, શ્લોક – ૮૭ થી ૯૦, પ્રવચન નં. ૬૦ 

 

આદાન-નનક્ષેપણસનિનિ (એટલે) લેવા-િૂકવાની નવનિની રીિ િુનનને. એની ટીકા.  

આ, અપહૃિસંયિીઓને... એટલે ઓછપ સંયિવાળા, એિ. અપવાદ, વ્યવહારનય, 

એકદેશપરરત્યાગ ઇત્યારદ—(એકાર્થ છે). સરાગ ચારરત્ર કહો કે શુભ ઉપયોગિાં આવ્યો એિ 

(કહો). ઉપકરણો લેિી-િૂકિી વખિે... સંયિજ્ઞાનારદકના ઉપકરણો લેિી-િૂકિી વખિે, એિ. 
સંયિ ને જ્ઞાન િો છે, પણ ઓછું છે. સાિિા ગુણસ્ર્ાનને યોગ્ય જોઈએ િેવું છઠ્ઠે નર્ી. એર્ી  

સનિનિનો પ્રકાર એને કહ્યો છે. નવકલ્પ જેને છે અને અિંર દશથન-જ્ઞાન ને ચારરત્ર પણ છે, એને 

આદાન-નનક્ષેપણ સનિનિ કહેવાિાં આવી છે. ઉપેક્ષાસંયિીઓને... જેન ેઅંદરિાં શુદ્ધ ઉપયોગ 
ર્યો છે, ઉત્સગથ છે, નનશ્ચયનયે સવથપરરત્યાગ છે. ઉપેક્ષાસંયિ = વીિરાગચારરત્ર, 

શુદ્ધોપયોગ—બિું એક જ છે. પુસ્િક-કિંડળ વગેરે હોિા નર્ી... એ િો આત્િાના ધ્યાનિાં હોય 

છે. સાિિું ગુણસ્ર્ાન અપ્રિત્તદશાિાં શુદ્ધ આનંદના અનુભવિાં હોય છે. એને આ પુસ્િક, 
કિંડળ હોિા નર્ી. િે પરિજજનિુનનઓ એકાંિે (-સવથર્ા) નનસ્પૃહ હોય છે િેર્ી જ િેઓ બાહ્ય 
ઉપકરણ રનહિ હોય છે. અિંરના ધ્યાનિાં હોય એને બાહ્ય ઉપકરણો હોિા નર્ી.  

અભ્યંિર ઉપકરણભૂિ... એને હોય કેટલું? કહે છે. િુનન ધ્યાનિાં છઠ્ઠે ગુણસ્ર્ાનર્ી 

આગળ જઈ સાિિાિાં આવે છે, ત્યારે એને અભ્યંિર ઉપકરણભૂિ નનજ પરિિત્ત્વને 

પ્રકાશવાિાં ચિુર એવું જે નનરુપાનિસ્વરૂપ સહજ જ્ઞાન િેના નસવાય બીજું કંઈ િેિને ઉપાદેય 
નર્ી, લ્યો. નનજપરિિત્ત્વ આનંદસ્વરૂપ એને પ્રકાશવાિાં ચિુર એવું નનરુપાનિસ્વરૂપ સહજ 

સ્વભાવી જ્ઞાન એ એનું ઉપકરણ છે. અંિરજ્ઞાન, જે સ્વરૂપને પકડીને અનુભવિાં છે એ જ્ઞાન 

એનું ઉપકરણ છે એિ કહે છે. એ જ્ઞાનની પયાથય દ્વારા આખો આત્િા અનુભવિાં લીિો િેર્ી 
એને–જ્ઞાનને ઉપકરણ કહેવાિાં આવે છે. ઉપેક્ષાસંયિી વીિરાગી શુદ્ધોપયોગિાં છે િેને. બીજું 
કાંઈ િેિને ઉપાદેય નર્ી, લ્યો.  

અપહૃિસંયિિરોને... પણ છઠ્ઠે ગુણસ્ર્ાનિાં નવકલ્પ જેને ઉઠ્યો છે શુભરાગ,  

વ્યવહારનયિાં આવ્યો છે એને પરિાગિના અર્થનું ફરી-ફરીને... પરિ-આગિ નસદ્ધાંિ સવથજ્ઞે 

કહેલાં ફરી-ફરીને પ્રત્યજભજ્ઞાન ર્વાિાં કારણભૂિ... લ્યો. પુસ્િક. પ્રત્યજભજ્ઞાન એટલે હિું િેનું 
‘આ જ છે’ એવું નવશેષ નક્કી કરવાિાં પુસ્િક નનનિત્ત છે એિ કહે છે. િે જ્ઞાનનું ઉપકરણ છે 

િુનનને વ્યવહારિાં. શૌચનું ઉપકરણ કાયનવશુનદ્ધના હેિુભૂિ કિંડળ હોય છે... જંગલારદ સાફ 

કરવા િાટે કાયશુનદ્ધના નનનિત્તે કિંડળ હોય છે પાણીનું, બસ. િુનનને પાત્રા-બાત્રા હોિા નર્ી. 
િાળે ભારે આકરૂં કાિકાજ. ...... વચિાં શબ્દો નાખ્યા છેને એણે? ........ સનિનિ છે ને? ખબર 
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છે. અહીં િો આદાન-નનક્ષેપણ, બસ. કોનું? જ્ઞાનના ઉપકરણરૂપી પુસ્િકનું, અને કિંડળનું અને 
સંયિનું ઉપકરણ હેિુ પીંછી. આહા! આવો િાગથ છે. કોઈ વળી એિ કહે છે કે રદગંબરના 
શાસ્ત્રિાં િો એ છે. અિારા શાસ્ત્રોિાં િો આ છે અ 

નારદનું, એિ. 

 શ્રોિા : બેિાંર્ી સાચા ક્યા એ નક્કી કરવું પડેને પહેલું? બે જ્યારે પરસ્પર નવરુદ્ધ 

કહેનારા હોય િો ..... નક્કી નર્ી ર્ાિું. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : આ િો િાગથ જ અનારદનો આ છે. વચિાં નીકળ્યા એટલે પછી 
આખો ફેરફાર કરી નાખ્યો. પણ હવે એવી વાિ િો.... િધ્યસ્ર્ર્ી જેને નવચારણા હોય, સત્યને 

શોિવું હોય િો આ વાિ છે. િુનનન ેિો એક ફક્િ પસુ્િક હોય છે અને કિંડળ હોય છે અને 

પીંછી, બસ. આ ઉપકરણોને લેિી-િૂકિી વખિે... લ્યો. િુનનપણાની શ્રદ્ધાનાય ઠેકાણા નર્ી કે 
કોને િુનન કહેવા. આહાહા! ઉદ્ ભવિી પ્રયત્નપરરણાિરૂપ નવશુનદ્ધ... લ્યો, શુભભાવને નવશુનદ્ધ 

કીિી અહીંયા. િે જ આદાનનનક્ષેપણસનિનિ છે. સનિનિનું નાિ જ આ છે. આદાન-નનક્ષેપ 

(એટલે) લેવું-િૂકવું, બસ એટલું. શું? કે આ ત્રણ. પુસ્િક, કિંડળ, પીંછી. એિ શાસ્ત્રિાં કહ્યું છે. 
છે ને? निनदिष्टा છેને પાઠિાં? भवतीनत निनदिष्टा... એિ ભગવાને નસદ્ધાંિિાં આ કહ્યું છે. િેર્ી 

નવરુદ્ધ એ નસદ્ધાંિનું કર્ન નહીં. આહાહા! કુંદકુદાચાયથ કહે છેને, જુઓને! होनद नि निनिट्ठा... 
ભગવાને આિ કહ્યું છે અને ભગવાનના નસદ્ધાંિિાં આટલું છે. એને ત્રણ ઉપકરણ નસવાય બીજું 
હોિું નર્ી. 

(હવે ૬૪િી ગાર્ાની ટીકા પૂણથ કરિા ં ટીકાકાર િુનનરાજ શ્લોક કહે છે : ) પોિ ે હવે 
પદ્મિલિારરદેવ.  

सनिनतष ुसनितीय ंराजत ेसोििािा ं
परिनजिििुीिा ंसहंतौ क्ानंतितै्री । 
त्विनप कुरु ििःपकेंरुह ेभव्य नित्य ं

भवनस नह परिश्रीकानििीकातंकातंः।।८७।। 
શ્લોકાર્થ : ઉત્તિ પરિજજનિુનનઓની આ સનિનિ... ઉત્તિ પરિ જજનિુનનઓની આ 

સનિનિ... આહાહા! સનિનિઓિાં શોભે છે... બિી સનિનિઓિાં આ સનિનિ શોભે છે એિ કહે 
છે. આહાહા! િેના સંગિાં ક્ષાંનિ અને િૈત્રી હોય છે... જેને આવી સનિનિ હોય એને િીરજ હોય 

છે, સહનશીલિા હોય છે. િીરજ એટલે સહનશીલિા. (અર્ાથિ્ આ સનિનિયુક્િ િુનનને િીરજ-

સહનશીલિા-ક્ષિા અને િૈત્રીભાવ હોય છે). િીરજ એટલે સહનશીલિા ને ક્ષિા, એિ. એનું 
નાિ ક્ષિા. િીરજ હોય છે, ઉિાવળ નર્ી, શાંિ છે. અહો! વીિરાગ કહે છે એ સંિ–િુનનપણું 
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આવું છે. અંિરિાં જેને આત્િ-અનુભવ હોય છે, એ ઉપરાંિ સંયિ ને નસ્ર્રિા પણ હોય છે 
અને આવી સનિનિનો ભાવ જેને હોય એને સાર્ે ક્ષિા અને િૈત્રીભાવ હોય છે.  

હે ભવ્ય! િું પણ િન-કિળિાં... હ ેભવ્ય! િું પણ િન-કિળિાં સદા સનિનિને િારણ 
કર. આવી સનિનિ હોય એને િારણ કર. િુનનની વાિ છેને અહીં િો? બીજાને સિજાવે છે કે 

આવું િુનનપણું હોય. આ નસવાય બીજી રીિે િુનનપણું િાને એ ગુરુિાં એની શ્રદ્ધાિાં ભૂલ છે 

અને દેવિાંય ભૂલ ર્ઈ એની. દેવે આિ કહ્યું હિું. એિ કહ્યું નર્ી. શાસ્ત્રિાં એિ કહ્યું નર્ી અને 
શાસ્ત્રે એિ કહ્યું િાને—એ ત્રણેયિાં ભૂલ છે એની. િન, વચન ને કાયા... િનકિળિાં સદા િે 

સનિનિ િારણ કર કે જેર્ી િું પરિશ્રીરૂપી કાનિનીનો નપ્રય... પરિાનંદરૂપી દશા–અિીનરિય 

પરિ આનંદરૂપી િુક્િ દશા એવી પરરણનિ એનો નપ્રય કારિ ર્ઈશ. એ પરરણનિ િને એક 
સિય પણ છોડશે નહીં એિ કહે છે.  

શ્રોિા : આ ઉત્સગથ િાગથ, ઓલો અપવાદ િાગથ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઓલો નવકલ્પ આવ્યો એ અપવાદ. નવકલ્પ નવનાનો આ એ ઉત્સગથ. 

નવકલ્પ આવ્યો એ વ્યવહારનય અને નસ્ર્રિા ર્ઈ એ નનશ્ચયનય. નવકલ્પ આવ્યો એ અપહૃિ, 
આ ઉપેક્ષા. નવકલ્પ આવ્યો એ શુભ ઉપયોગ, આ શુદ્ધ ઉપયોગ. કહો, સિજાણું કાંઈ? નવકલ્પ 

આવ્યો એ એકદેશપરરત્યાગ, આ સવથદેશપરરત્યાગ. કહો, વળી એકદેશપરરત્યાગ િો સારું 

કહેવાય. િહાવ્રિ એ અનુિોદનીય છે.. િહાવ્રિ એ અનુિોદ છે. નવકલ્પ છે ને? બહુ િાગથ જુદો. 
એણે આખો િાગથ ફેરવી નાખ્યો. લોકોને ખબર ન િળે કે વીિરાગનો િાગથ શું છે. જેિાં જર્યા 
એ એનો િિથ ર્ઈ ગયો, જાવ. એ કુળિાં િળી એવી.... ૬૫ ગાર્ા. પ્રનિષ્ઠાપન. પાંચિી છે ને?  

पासगुभनूिपदसे ेगढू ेरनहए परोपरोहिे । 
उच्चारानदच्चागो पइट्ठासनिदी हव ेतस्स ।।६५।। 

पइट्ठा (એટલે) પ્રનિષ્ઠાપન, (િળ-િૂત્ર) છોડવું.  

જે ભૂનિ પ્રાસુક, ગૂઢ ને ઉપરોિ જ્યાં પરનો નહીં, 

િળત્યાગ ત્યાં કરનારને સનિનિ પ્રનિષ્ઠાપન િણી. ૬૫. 

ટીકા : આ, િુનનઓને કાયિળારદત્યાગના સ્ર્ાનની શુનદ્ધનું કર્ન છે. કાયિળારદ 
(એટલે) રદશાએ જંગલ જવા આરદ.  

શુદ્ધનનશ્ચયર્ી જીવને દેહનો અભાવ હોવાર્ી... િૂળ િો શુદ્ધનનશ્ચયર્ી િો દેહ આત્િાને 

છે જ નહીં. િેર્ી અન્નગ્રહણરૂપ પરરણનિ પણ નર્ી. િેર્ી અન્ન ગ્રહવાનો નવકલ્પ પણ એને છે 
નહીં, આત્િાિાં એ છે જ નહીં. વ્યવહારર્ી (જીવને) દેહ છે... નનનિત્ત િરીકે. અરયોરય નનનિત્ત. 

િેર્ી િેને જ દેહ હોિાં આહારગ્રહણ છે... નવકલ્પ છે ને, એટલું. આહારગ્રહણ િો આહારને કારણે 
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ર્ઈ જાય, પણ ઓલો નવકલ્પ છે ને? આહાર ગ્રહવાનો નવકલ્પ છે. આહારગ્રહણને લીિે 
િળિૂત્રારદક સંભવે છે જ. આહાર કયો એટલે પછી િળ-િૂત્રારદ હોય. િેર્ી જ સંયિીઓને 

િળિૂત્રારદકના ઉત્સગથનું (-ત્યાગનું) સ્ર્ાન જંિુરનહિ... જ્યાં એકેનરિયારદ જીવ ન હોય અને 

પરના ઉપરોિ રનહિ હોય છે. કોઈની આજ્ઞા નવરુદ્ધ ન હોય ત્યાં. ભઈ, આટલા ક્ષેત્રિાં િિારે 
કાંઈ ન નાખવું—એવા આજ્ઞાનો ઉપરોિ રનહિ હોય. કોઈનો નવરોિ હોય નહીં.  

િે સ્ર્ાને શરીરિિથ કરીને... લ્યો, પેશાબ કે રદશા એ શરીરિિથ છે, શરીરનો સ્વભાવ 
છે. પછી જે પરિસંયિી િે સ્ર્ાનર્ી ઉત્તર રદશાિાં કેટલાંક પગલાં જઈને ઉત્તરિુખે ઊભા 

રહીને, કાયકિોનો (–શરીરની રિયાઓનો), સંસારના કારણભૂિ હોય એવા પરરણાિનો... જરી 

એ સંસારના કારણભૂિ એ પરરણાિ હિા કે આિ કરવું, આિ કરવું. નવકલ્પ હિોને એ? િર્ા 
સંસારના નનનિત્તભૂિ િનનો ઉત્સગથ કરીને... આિ િનને પણ જરી ધ્યાનિાં જઈને છોડી દે છે 

એિ કહે છે. આહાહા! કાયોત્સગથ એટલે કાયા અને િનને છોડીને સ્વરૂપિાં નસ્ર્ર ર્ાય એને 
અહીંયા કાયોત્સગથ કહેવાિાં આવે છે. િનનો સંગ છોડે... આહાહા!  

નનજ આત્િાને અવ્યગ્ર (-એકાગ્ર) ર્ઈને ધ્યાવે છે... જંગલ અને પેશાબ કયાથ પછી 

પોિાના ધ્યાનિાં આત્િાને લઈ અને અવ્યગ્રપણે–એકાગ્ર ર્ઈ આનંદસ્વરૂપ આત્િા એનું ધ્યાન 
કરે. એને ધ્યેયિાં લઈને નસ્ર્ર ર્ાય એિ કહે છે. જુઓ! આ સનિનિ પછીનું... આ 

વ્યવહારસનિનિના નવકલ્પ પછીનું આ કિથવ્ય. આહાહા! ...... એ આખી વાિ જ ફેરવી નાખી 

બિી એકેએક વાિ. પરંપરાએ વીિરાગનો િાગથ હિો બિો ફેરવી નાખ્યો. નવા શાસ્ત્રો 
બનાવ્યાને આખા કજલ્પિ. .....વાિ. ઓલા .... કરે, એ િો નવકલ્પ છે પાછો. ભાષા છે ને? એ િો 

ભાષાનો નવકલ્પ છે. આ િો કહે, િનનો પણ સંગ છોડીને ધ્યાનિાં જવુ ંઅંદર.—એિ કહે છે. 

એટલો પણ નવકલ્પ કે શરીર છે િો અન્નગ્રહણ છે, પેશાબ-જંગલ છે—એ પણ સ્વરૂપિાં િો છે 
નહીં. િાટે એ નવકલ્પ આવ્યો એ સંસારનું કારણ છે, બંિનું કારણ છે એિ કહે છે. આહાહા! 

િનનો સંગ કરીને પરરણાિ ઉત્પન્ન ર્યા એ પણ બંિનું કારણ છે. ઝીણું ભારે!   

નનજ આત્િાને ધ્યાવે છે.... ભગવાનને ધ્યાવે ને અરરહંિને ધ્યાવે એિ નર્ી કહ્યું. 

અરરહંિનું ધ્યાન કરે.. અરરહંિનું ધ્યાન કરે.. એ િો પર છે. પરનું ધ્યાન કરે ત્યાં િો રાગ છે. 

આહાહા! બહુ િાગથ... અર્વા ફરીફરીને ક્લવેરનું (-શરીરનું) પણ અશુનચપણું... ઓહો! આ 
શરીર જેિાં િાંસ, હાડકા, ચાિડા, નવષ્ટા, પેશાબ... આહા! (કાં) આનું ધ્યાન કરે આત્િાનું કાં આ 

નવચાર કરે, નવકલ્પ કરે–નવચાર કરે. સવથ િરફર્ી ભાવે છે... અશુનચપણું શરીરનું, શરીરના દરેક 

અવયવોનું અશુનચપણું (એની) ભાવના (-નવચાર) કરે છે. િેને ખરેખર પ્રનિષ્ઠાપનસનિનિ હોય 
છે. એવા સંિને આ પ્રનિષ્ઠા (એટલે) િળિૂત્રારદનું છોડવું એ હોય છે. અજસ્િ-નાજસ્િ કરે છે. 
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બીજા સ્વચ્છંદવૃનત્તવાળા યનિનાિિારીઓને કોઈ સનિનિ હોિી નર્ી. આહા! 
સ્વચ્છંદવૃનત્ત.. વીિરાગિાગથને છોડી દઈ અને પોિાની કલ્પનાર્ી િાગથિાં પડ્યા હોય છે એવા 

સ્વચ્છંદવૃનત્તવાળા યનિનાિિારીઓને... યનિ એટલે સાિુ. કોઈ સનિનિ–એકેય હોિી નર્ી. 

કુંદકુંદચાયથ પોિે આ કહે છે લ્યો. पइट्ठासनिदी हव ेतस्स... છે ને? એિાંર્ી કાઢ્ું કે બીજાને 
હોિી નર્ી. છે ને પાઠ? पइट्ठासनिदी हव ेतस्स... આને જ હોય છે, સ્વચ્છંદીઓને હોિી નર્ી—

એિ કાઢ્ું અજસ્િ-નાજસ્િ. જુઓ! આવું િુનનપણું હોય છે. ગૃહસ્ર્ાશ્રિિાં.., લૂગડાં પહેયાથ હોય, 

ગૃહસ્ર્ાશ્રિિાં હોય ને િુનનપણું આવે—એિ ત્રણકાળિાં બને નહીં એિ કહે છે. ‘લેવું’ કીિુંને? 
આદાન એટલે લેવું ને નનક્ષેપ (એટલે) છોડવું. પુસ્િક લેવું-િૂકવું, લેવું ને િૂકવું. શું કીિું? આ 
ચાલે છે ને? 

શ્રોિા : ....... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ... કીિુંને. હિણાં વાિ ર્ઈ ગઈ. ક્યા ંધ્યાન હિું? િન.. નર્ી આિાં. 
આદાન-નનક્ષેપણ એક જ નાિ છે. ..િિે એટલે વાસણ ર્ાય. એ ક્યાં હિા?  

શ્રોિા : પાત્રા હોય છે ને એને ... કહે છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : .... એ િો શ્વેિા્બરની શૈલીએ ભાષા છે. સનાિન િાગથિાં એ વસ્િુ 

હિી જ નહીં. આહાહા! આદાન-નનક્ષેપણ સનિનિ. એિાંય પાછું પુસ્િકનું નાિ ન નાખ્યું. ...આવે 
છે વચિાં અંદર. ઓલાને પાત્રા હોય જ, વસ્ત્ર હોય જ. એ િો િુનન જ નર્ી. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે ને 
િુનન િાને એ િો નિથ્યાદૃનષ્ટ છે. આહાહા! આકરૂં કાિ ભારે ભાઈ!  

શ્રોિા : ..... િાટે અપવાદ િાગથ હોય જ. એવી દલીલ ચાલે છે 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ અપવાદ આ હોય નવકલ્પનો.  

શ્રોિા : ઉત્સગથિાગથનો આ કાળે અભાવ હોય છે એિ કહે છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : આહાહા! ઉત્સગથ નવના અપવાદ હોય જ નહીં. .... એ િાટે િો આ 

કર્ન છે કે જેને અંિર નનશ્ચય સંયિ િો પ્રગટ્યો છે, નનશ્ચય દશથન પણ છે, પણ જે ચારરત્રની 
પૂણથિા જોઈએ એ નર્ી, એર્ી એને નવકલ્પ ઉઠે એને અપવાદી સંયિ કહેવાિાં આવે છે.  

અપવાદ છે. ગિે િેવું નનનિત્ત હોય... કહ્યું હિુંને? નનયિ ન હોય, િુનનને િો આટલું જ 

હોય, એ નસવાય...... ગિે િેવું નનનિત્ત હોય એિ કહે છે. અપવાદ... શું કહ્યું હિુનંે? અપવાદી 
િુનન કહ્યા છે. હા, ખબર છે ને. લીંબડીવાળો કેશુલાલ એણે કહ્યું હિું. શું કરે પણ? રહેવું એિાં, 

િો બચાવ કયાથ નવના ચાલે નહીં. િાગથ િો આવો છે ભાઈ! સત્ય િો આ છે, વસ્િુનું સ્વરૂપ આ 
છે. વાદનવવાદ કરવા જેવું નર્ી. કોની સાર્ે વાદનવવાદ કરે?  

શ્રોિા : ....... 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િોપણ એ િાગથિાં નવકલ્પ છે એટલો અપવાદ છે. વસ્િુ િો જે 
અનુભવ ને નસ્ર્રિા, સંયિ છે એ િો છે જ િે. એવાને આવું હોય છે એ અપવાદી, બસ. આ 
નસવાય હોિું નર્ી.  

(હવે ૬૫િી ગાર્ાની ટીકા પૂણથ કરિાં ટીકાકાર િુનનરાજ ત્રણ શ્લોક કહે છે :  લ્યો.  

सनिनतनरह यतीिा ंिनुिसाम्राज्यिलंू 

नजिितकुशलािा ंस्वात्मन तंापरािाि ् । 
िधसुखनिनशतास्त्रव्रातसनंभन्न तेः 
सनहतिनुिगिािा ंिवै सा गो रा स्यात।्।८८।। 

શ્લોકાર્થ : જજનિિિાં કુશળ છે િુનન. જોયું! આવો વીિરાગિાગથ છે સંિનો, એવા 

જૈનિિિાં સંિો કુશળ છે. આ જૈનિિ છે, વીિરાગિિ છે આ. અને સ્વાત્િનચંિનિાં પરાયણ.. 
પાછા. એકલું જ્ઞાન કુશળ છે એટલું નહીં, એિ કહે છે. વીિરાગ પરિાત્િાએ ગુરુપણું, દેવપણું, 

િિથપણું જે કહ્યું એિાં એ કુશળ છે, નવનચક્ષણ છે, સિજુ છે. અને સ્વાત્િનચંિનિાં પરાયણ... 

આત્િધ્યાન અંિર આનંદસ્વરૂપ પરાયણિત્ત્વ જ છે. આત્િાના આનંદના ધ્યાનિાં િત્પર છે, 
એિ. એકલું કુશળપણું નહીં, એિ. એના ઉપરાંિ સ્વરૂપની નસ્ર્રિાના ધ્યાનિાં પરાયણ છે. 

એવા યનિઓને... યનિ એટલે સ્વરૂપની જિના કરનારને, રાગ નવના આત્િાના સ્વભાવની 

જિના કરનારને આ સનિનિ, િુજક્િ સામ્રાજ્યનું િૂળ છે. િુજક્િરૂપી સામ્રાજ્ય એનું આ િૂળ છે. 
લ્યો, આ સામ્રાજ્ય.  

કાિદેવના િીક્ષ્ણ અસ્ત્રસિૂહર્ી ભેદાયેલા હૃદયવાળા િુનનગણોને િે (સનિનિ) ગોચર 
નર્ી જ હોિી. આહાહા! કહે છે, જેને વાસના–કાિદેવની વૃનત્ત ઉઠે છે એવા અસ્ત્રસિૂહર્ી 

ભેદાયેલા... જેનું હૃદય નવષયવાસનાના ભાવર્ી ભેદાઈ ગયું છે. જ્યાં-ત્યાં અનુકૂળિા સ્ત્રી 

આરદના શરીરને દેખી એને પ્રેિ ઉપજે છે, એ કાિબાણર્ી હણાઈ ગયેલા છે. આહાહા! 
કાિદેવના િીક્ષ્ણ અસ્ત્રસિૂહર્ી ભેદાયેલા હૃદયવાળા િુનનગણોને િે સનિનિ ગ્ય નર્ી હોિી. 

એ સનિનિ હોિી જ નર્ી, સનિનિનું જ્ઞાન પણ એને હોિું નર્ી. એવી સનિનિનું આવું જ્ઞાનેય  

નર્ી, સનિનિ પણ નર્ી. આહાહા! ભારે િાગથ ભાઈ! િીક્ષ્ણ અસ્ત્રસિૂહ... વૃનત્તઓ વારંવાર એ જ 
ઉઠિી હોય, સ્ત્રીના પરરચયિાં રહે, સંગિાં રહે, અને વૃનત્ત ઉઠે, કહે છે, એનાર્ી એનું હૃદય 

ભેદાઈ ગયેલું છે. એને આ નનશ્ચયસનિનિનું આચરણ હોિું નર્ી, િો વ્યવહાર પણ એને હોિો 

નર્ી. બ્રહ્માનંદ ભગવાન આત્િા એના સ્વરૂપિાં જેની રિણિા છે એવા સંિોને આવી સનિનિ 
હોય છે. આહાહા! આખી દુનનયાર્ી ઉદાસ ર્ઈ ગયો છે. નવકલ્પનો શુભભાવ એનાર્ી પણ 

ઉદાસ છે, એને આવી વાસના ઉત્પન્ન હોિી નર્ી. જેને એ વાસના (અર્ાથિ્) આત્િાના 
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આનંદર્ી ઊલટી વૃનત્તઓ ઉદ્ ભવે છે, એવા હણાયેલા હૃદયવાળા એિને સનિનિ હોિી નર્ી. 
૮૯.    

सनिनतसनिनत ंबदु्धवा िकु्त्यङ्गिानभितानििा ं
भवभवभयध्वान्तप्रध्वसंपिू णशनशप्रभाि ् । 
िनुिप तव सिीक्ाकान्तासखीिधिुा िदुा  
नजििततपःनसद्ध ंयायाः फलं नकिनप ध्रवुि।्।८९।। 

શ્લોકાર્થ : હે િુનન!  સનિનિઓિાંની આ સનિનિને—કે જે િુજક્િરૂપી સ્ત્રીને વહાલી છે... 

લ્યો, ઠીક. અંિરનું શુદ્ધ પરરણિન નનિથળ સનિનિ એ િુક્િ નાિ આનંદની પૂણથ દશા એને 
વહાલી છે. કહે છે, એ દશાર્ી એને િુજક્િ ર્શે જ. હે િુનન!  સનિનિઓિાંની આ સનિનિને—કે 

જે િુજક્િરૂપી સ્ત્રીને વહાલી છે, જે ભવભવના ભયરૂપી અંિકારને નષ્ટ કરવા િાટે પૂણથ ચંિની 

પ્રભા સિાન છે... ઓહો! સનિનિ (એટલે) આત્િાિાં એકાગ્ર ર્ઈને પરરણનિ આનંદની ર્વી... 
કાલ બે પ્રકાર આવ્યા હિાને? કે આત્િાિાં એકાગ્ર ર્વું કા િિથસ્વભાવિાં એકાગ્ર ર્વું—બિું 

એક જ છે. ભાષા બે આવીને. એ જ ખરી સનિનિ છે. ભવભવના ભય... અહો! ૮૪ લાખ 

ભવ... ભવ ચોરાસી લાખ ગણ્યા, એના ભયરૂપી અંિકાર એને નષ્ટ કરવા િાટે સ્વરૂપ 
આનંદસ્વરૂપ ભગવાન એની અંિરિાં એકાગ્રિા—લગની, અંદર એકાગ્રિા ર્વી એ પૂણથ ચંિની 
પ્રભા સિાન છે. આહા!  

િર્ા િારી સિ્-દીક્ષારૂપી કારિાની (–સાચી દીક્ષારૂપી નપ્રય સ્ત્રીની) સખી છે... િારી 

દીક્ષા, જે અકષાયપરરણનિ, વીિરાગભાવની દશા એ દીક્ષા–કાંિા એની એ સખી છે. દીક્ષારૂપી 

કાંિા–નપ્રય સ્ત્રી એની સખી છે, એની બેનપણી છે એ સનિનિ. આ િો િાગથ નનરાલંબી છે, જ્યાં 
નવકલ્પનો પણ આશ્રય નર્ી. આહાહા! હજી િાગથની શ્રદ્ધાની ખબર ન િળે, આચરણ િો પછી. 

આહાહા! િારી સિ્-દીક્ષા... દેખો! સિ્-દીક્ષા. લૂગડાં છોડી દીિા, નગ્ન ર્યો, એ નહીં. સિ્-

દીક્ષા–આત્િાિાં આનંદસ્વરૂપની પરરણનિ જેણે પ્રગટ કરી છે એવી સાચી દીક્ષા. આ િો લૂગડાં 
ફેરવ્યા ને ર્ઈ ગઈ દીક્ષા. આ િો સિ્-સ્વરૂપ ભગવાન આત્િા, અિીનરિય જ્ઞાન ને આનંદના 

સ્વરૂપે સિ્ છે િેની વીિરાગી પરરણનિ પ્રગટ ર્વી એને અહીં સિ્-દીક્ષા કહેવાિાં આવે છે. એ 

સિ્-દીક્ષા.. દીક્ષારૂપી િારી સ્ત્રી... આહા! િુનનને િો વીિરાગ પરરણનિ િે નપ્રય છે એિ કહે છે. 
આહાહા!  

વ્યવહારના નવકલ્પ, ૨૮ િૂળગુણ હોય એ એને નપ્રય નર્ી એિ કહે છે. હેયબુનદ્ધએ 
આવે છે. આહાહા! અહીંયા િો દીક્ષારૂપી નપ્રય સ્ત્રી (એટલે) સાચી દીક્ષા, એિ. આત્િા અિીનરિય 

આનંદસ્વરૂપ એની પરરણનિિાં જેને નનિથળિા પ્રગટ ર્ઈ છે, વીિરાગભાવરૂપી દશા પ્રગટ ર્ઈ 

છે, એને અહીં દીક્ષા કહેવાિાં આવે છે. એને સાચી દીક્ષા છે, બાકી બિી ખોટી દીક્ષા છે. આરે, 
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ભારે. એની સખી છે. એવી વીિરાગદશારૂપી પરરણનિ–આત્િાની સાચી દીક્ષા એની એ સનિનિ 
સખી છે, બેનપણી છે, સાર્ે રહેનારી છે એિ કહે છે. આહાહા!  િેને—હવે પ્રિોદર્ી જાણીને... 
જાણીને... પ્રિોદર્ી જાણીને. કંટાળો ન લાવ. ઓહો!   

શ્રોિા : પયાથયને વળી પ્રિોદર્ી જાણવી? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હા, આવો િાગથ અહીં છે, એિ.  

શ્રોિા : પયાથય સાિું િો જોવું નર્ીને એને વળી પ્રિોદર્ી જાણે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : જોવું નર્ી એટલે? આવે છે કે નહીં? એય! શું કહે છે આ? ઓલી 

વાિો ચાલિી હોયને અંદર. વીિરાગભાવ પયાથય િે ઉત્પન્ન કરવાની અપેક્ષાએ િો ઉપાદેય છે. 

આદરણીય અપેક્ષાએ િવ્ય ઉપાદેય છે. એવી વાિ છે. નત્રકાળી ભગવાન આત્િા એ િો ખાસ 
ઉપાદેય.. ઉપાદેય.. ઉપાદેય છે. શ્રદ્ધાિાં એ, જ્ઞાનિાં એ અને ચારરત્રિાં પણ એ (ઉપાદેય).  

શ્રોિા : પરરણિે ત્યારે કે પહેલા? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પણ પરરણનિ એ નવના ક્યાંર્ી ઉપાડી આવ્યો? એનો આશ્રય કયો 
એટલે ઉપાદેય ર્યો. ક્યારે? શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારરત્ર પરરણિન ર્યું (ત્યારે).  

શ્રોિા : િો પરરણિનની વાિ શું કરવા કરો છો? એ િો પયાથય છે.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પયાથય આવિી નર્ી? જાણવાલાયક નર્ી? પયાથય ર્ાય છ ેએ ર્ાિી 

નર્ી? અને કાયથ િો બિું પયાથયિાં ર્ાય છે. કાયથ કાંઈ િવ્ય-ગુણિાં ર્ાય છે? નનિથળ વીિરાગી 

પયાથય એની વાિ છે અહીં. િવ્યના જ્ઞાન સાર્ે પયાથય આવી હોય એનું જ્ઞાન ર્ાય િેને 
પ્રિાણજ્ઞાન કહે છે.  

શ્રોિા : પ્રિાણજ્ઞાન િો હેય છે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હેય છે, પણ સાચું હોય છે એને હેય (કહે) કે નર્ી એને હેય? 

પ્રિાણિાં એનો પયાથયનો આશ્રય છે એ હેય છે. વસ્િુ હેય છે? વસ્િુ િો નત્રકાળ છે. પ્રિાણિાં, 
જ્ઞાનિાં–પ્રિાણિાં આવિું નર્ી? જાણવાલાયક નર્ી? ‘વ્યવહારનય જાણેલો પ્રયોજનવાન’નો 

અર્થ શું ર્યો? શજક્િના વણથનિાં િો એિેય આવ્યું કે ભગવાન આત્િા િવ્યે શુદ્ધ, ગુણે શુદ્ધ, 

એનું ભાન ર્િાં પયાથયે શદુ્ધ ર્ાય ત્યારે િેન ેપ્રિાણજ્ઞાન કહેવાિાં આવે છે. અશુદ્ધિાની વાિ 
અહીં નર્ી. બિી શજક્િનું વણથન... શજક્િિાં ૪૭ શજક્િ છે એ નત્રકાળી ગુણ છ ેઅને ગુણનો 

િરનાર આત્િા એવો જ્યાં આશ્રય કયો, શુદ્ધિા જ પરરણિે. એનો પયાથય, વ્યવહારનયનો 

નવષય એનો પયાથય છે. શદુ્ધદશા એ વ્યવહારનયનો નવષય છે, સદ્ ભૂિવ્યવહારનય. રાગારદની 
વાિ ત્યાં (અસદ્ ભૂિવ્યવહારનય). સિ્ શજક્િ છે ને? જ્ઞાનાનંદ આરદ અનંિ શજક્િઓ છે. 
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એનો િરનાર એક િવ્ય છે એિ િવ્યનો આશ્રય લીિો (િો) અનંિા ગુણોની શજક્િ સિ્ છે એ 
શુદ્ધ પરરણિે છે.  

‘સવથગુણાંશ િે સિરકિ’ શ્રીિદે એિ ટૂંકું વાક્ય કયુું છે. ‘સવથગુણાંશ િે સિરકિ,’ 
અનંિા ગુણો જેટલા છે, એની–િવ્યની જ્યાં દૃનષ્ટ ર્ઈ, જેટલા ગુણો છે એટલા બિા નનિથળપણે 

અંશે શુદ્ધપણે ર્યા એ સવથગુણાંશ િે સિરકિ. રાગ િે સિરકિ ને સરાગ સિરકિ એિ નર્ી 

કહ્યું ત્યાં. સિજાણું કાંઈ? દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર િે સિરકિ એિ નર્ી. એય! છેને આપણે અહીંયા? 
‘સવથગુણાંશ િે સિરકિ’ બહાર બારણે. એકકોર સિરકિ છે ને એકકોર ચારરત્ર—બેય બારણે 

છે બહાર. સ્વરૂપિાં રિવું િે ચારરત્ર. પાંચ િહાવ્રિના નવકલ્પ બિા અચારરત્ર છે. ભાર ેિાગથ 
ભાઈ! િાગથ આવો છે એ જેને રુચિો નર્ીને, એ એિ કહે છે કે એ નહીં, નહીં.....  

જજનિિકનર્િ િપર્ી નસદ્ધ ર્િા એવા કોઈ... શું કહે છે? વીિરાગ અજભપ્રાયે... 

નત્રલોકનાર્ િીર્ુંકર પરિેશ્વર દેવાનિદેવ જેણે આત્િા કહ્યો અને એની સનિનિ નનિથળ કહી એવા 
જજનિિકનર્િ–વીિરાગદેવે કહેલા િપ એટલે િુનનપણું... આવું િુનનપણું. સ્વરૂપની રિણિાના 

આનંદની લહેરિાં જે પડ્યો હોય છે એવું જે િપ એટલે િુનન.. એવું િુનનપણું, એનાર્ી નસદ્ધ ર્િા 

એવા કોઈ (અનુપિ) ધ્રુવ ફળને િું પાિીશ. ભગવાન પરિેશ્વર નત્રલોકનાર્ે આત્િા વીિરાગ 
કહ્યો, એના ગુણો પણ બિા વીિરાગી કહ્યા અને એનો આશ્રયે પ્રગટ ર્િી દશાઓ પણ 

વીિરાગી દશા છે. આ ત્રણેય વીિરાગરૂપ ર્યા. એવો જે જજનિિનું કર્ન અર્વા વાક્ય જે 
છે.... એવા િુનનપણાની દશા... આહાહા!  

એક સેકંડ પણ િુનનની દશા એ ‘ભવજલિરણ ...’ આિ વહાણ વેગે ચાલ્યું અંદરિાં. 

િુજક્િના પ્રયાણિાં ચારરત્રનું વહાણ વેગે ચાલ્યું. આહાહા! એકદિ પૂણથ પરિાત્િાના સુખને 
પાિશે એિ કહે છે જુઓને! એવા.. આવા િુનનપણાર્ી નસદ્ધ ર્િા–સાજબિ ર્િા–ફળરૂપે 

આવિાં એવા કોઈ (અનુપિ) ધ્રુવફળને િું પાિીશ. દેખો! પયાથયને ધ્રુવ કીિી. એવી પયાથય 

િળશે કે પયાથય પછી ખસશે નહીં. ચાર ગનિ િો ખસી જાય છે. દેવગનિને અિર કહે, પણ એ 
પણ િરી જાય છે. ૩૩ સાગર કે ૩૧ સાગર એ િો લાંબો કાળ રહે િાટે એને અિર કહેવાય. 

અિર ર્યો એ િો વ્યવહારે અિર છે. બહુ લાંબું આયુષ્ય ને. અિર િો ભગવાન આત્િાની 

િુક્િગનિ િે અિર છ ેએને અહીં ધ્રુવ કહ્યું છે. કહો ‘ध्रवुि ् अ लि ् अिोवि ्’ આવ્યુંને? પહેલી 
ગાર્ા. એ જ શબ્દ વાપયો. સંિોએ પણ, સંિોની િયાથદા છેને એિાંર્ી ને એિાંર્ી લઈને વાિું 

કરે છે. આહાહા! ભગવાન આત્િા નનત્યાનંદ ધ્રુવસ્વરૂપ એની એકાગ્રિા કરિાં, સ્વરૂપની 

રિણિારૂપ િુનનપણું પ્રગટ ર્િાં, એનાર્ી ચોક્કસ ન ે અનુપિ જે પયાથય પાછી ન ફરે એવી 
દશા–ધ્રુવપયાથયને પાિી. નસદ્ધની પયાથય કહો કે ધ્રુવપયાથય કહો—એક જ વાિ છે. ધ્રુવનો અર્થ, 
એ પયાથય પાછી ફરીને સંસાર આવે એિ છે નહીં. સિજાણું કાંઈ?  
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જજનિિકનર્િ િપર્ી... પાછું એિ. વીિરાગ ભગવાન પરિેશ્વરે કહેલું... અજ્ઞાનીઓ 
કહે આત્િા ને િોક્ષનો િાગથ, એ વાિ અજ્ઞાનીિાં સાચી હોય નહીં. કજલ્પિ બિી વાિું હોય છે. 

આહાહા! જજનિિકનર્િ... नजििततपःनसद्ध ं यायाः फलं नकिनप ध्रवुि ्... ‘यायाः’ એટલે 

‘પાિીશ’, નનહ? यायाः (એટલે) પાિીશ. અહો! અનાકુળ આનંદની િૂનિથ પ્રભુ એવા આત્િાિાં 
એકાગ્ર ર્ઈને જે વીિરાગદશા–ચારરત્ર દીક્ષા એની આ અંદરિાં એકાગ્રિા(રૂપી) સનિનિ એ 

એની સખી અને એવો જે અજભપ્રાય સનહિ નસ્ર્રિા–નત્રકાળી િવ્યિાં િવ્યદૃનષ્ટ સનહિ સ્વરૂપિાં 

નસ્ર્રિા–વીિરાગી પરરણનિ એનાર્ી િો િને ધ્રુવફળ િળશે. ફરવું પડે એવી ગનિ નહીં િળે 
એિ કહે છે. આહાહા! રયાં ને રયા ર્ંભી ગઈ. એ નસદ્ધગનિની પયાથયિાં જ રહી ગઈ છે એિને 
એિ સારદ-અનંિ. આહાહા!   

જુઓને! .... સવારિાં એક સસલું હિું. સસલું હિું? સસલાનું બચ્ચું હશે નાનું, આ 

હડફેટિાં આવી ગયું હશે, શું કહેવા આને? ખટારા. નાનું આવડું હિું જબચારું. ભગવાન નીકળી 

ગયો અંદરર્ી. નીકળ્યો ત્યાં સુિી આઉં.. આઉં.. આઉં.. આઉં.. આ શું? આ િૂળિાં છે િું? આ 
િો િાટી છે. આિ પડ્યું હિું આિ. ઘણાય િરી જાય છે આ ખટારાિાં. નશયાળ, ઉંદરડા, સપથ, 

કેટલા દેડકા જબચારા ભૂકા નીકળી જાય. પંખીઓ, સસલા... આહાહા! નસ્ર્નિ પૂરી ર્ાય, પ્રભુ 

ચાલી નીકળે અંદરર્ી. ર્ઈ રહ્યું.... આ િો ત્યાં સુિી ‘આ દેહ હું છું’ એિ િાનિો. કહે છે, 
વીિરાગભાવે શરીર છૂટે એ ધ્રુવફળ િુજક્િ પાિે એિ કહે છે. આ િો પોિાની િારયિા િો ત્યાં  
હિી ને શરીર િો વયું ગયું. છોડ્યું નર્ી, છૂટી ગયું છે. આહાહા! આવા ફળને પાિીશ િું. ૯૦.  

सनिनतसहंनततः फलििुि ं

सपनद यानत िनुिः परिार् णतः . 
ि   ििोव सािनप गो रं 
नकिनप केवलसौख्यसधुाियि।्।९०।। 

આહાહા! શ્લોકાર્થ : સનિનિની સંગનિ દ્વારા... ભાષા દેખો! જેને આત્િાિાં 
વીિરાગિાની પયાથયની એવી સંગનિ કહી છે, જેણે રાગનો સંગ છોડી દીિો છે. સનિનિની 

સંગનિ દ્વારા ખરેખર િુનન... આવા સંિો... આહાહા! કેવળીના નવરહ િો પડ્યા, પણ એવા 

િુનનઓના નવરહ પડ્યા. કહે છે, સનિનિની સંગનિ દ્વારા... રાગનો સંગ નહીં, નનનિત્તનો સંગ 
નહીં, એિ કહે છે. શુદ્ધ ભગવાન પનવત્ર આનંદ એના સંગ દ્વારા... સંગનિ, એની સંગનિ.  

શ્રોિા : વ્યવહારિાંર્ી નનશ્ચય કાઢે છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હા, હા, એ જ કાઢ ેછે. આવે... ત્યાર ેઓલાને ગોઠિું નર્ીને. વ્યવહાર 
કહેવાનો હેિુ શું છે? એિાં નનશ્ચય છે... (વ્યવહારને) છોડીને ઠરવા િાટે વ્યવહારનો હેિુ છે. ......  
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િુનન િો િુક્િ જ છે, પણ નવકલ્પ છે એટલી અનસ્ર્રિા છે, એને છોડીને નસ્ર્રિાિાં જા 
એ િાટે વ્યવહાર જણાવે છે. વ્યવહાર આવે એ જણાવે િો ખરાને? જ્ઞાન િો કરાવેને? જાણેલો 

પ્રયોજનવાન છે. ઓહો! સનિનિની સંગનિ દ્વારા... ઓલા વ્યવહારસનિનિ લઈ લે એિાંર્ી. એય!   

અહીં િો સનિનિની સંગનિ (એટલે) અંદર વીિરાગ પરરણનિનો પરરચય, એની સંગનિ. 
આહાહા! એ વાિને પણ સાંભળિા એને પ્રિોદ લાગે એવી ચીજ છે આ િો. આહાહા! સિનિની 

સંગનિ દ્વારા... પદ્મિલિારરદેવ પણ..! વ્યવહારના સ્ર્ાનિાં નનશ્ચયની વસ્િુ આદરણીય િો એ 

જ છે. વ્યવહાર િો આવે છે જાણવાલાયક છે. આવો વ્યવહાર હોય છે ત્યારે નવકલ્પ હોય છે. 
હોય છે, બસ એટલું.  

ખરેખર િુનન િન-વાણીને પણ અગોચર... આહાહા! િનના નવકલ્પ ને વાણીર્ી અગ્ય 
એવી ચીજ... (-િનર્ી અનચંત્ય અને વાણીર્ી અકથ્ય) એિ બે અર્થ કયાથ છે. િનર્ી િો અનચંત્ય 

છે. િનર્ી જણાય એવી ચીજ નર્ી. આહાહા! વાણીર્ી અકથ્ય છે. શું કહે એને? પુણ્ય-પાપના 

રાગ રનહિ વીિરાગ પરરણનિ, એને વીિરાગ પરરણનિને શું કહેવું? દાખલો આપો કાંઈક, કહે 
છે. દાખલો શું પણ આિાં? વસ્િુ વીિરાગ... રાગર્ી છૂટીને એિાં એકાગ્ર ર્વું એનું નાિ વૈરાગ્ય 

પરરણનિ છે, એનું નાિ િનર્ી અનચંત્ય ને વાણીર્ી અકથ્ય. એવું કોઈ... એવું કોઈ... આહાહા! 

એિ કે અલૌરકક, એિ. કેવળસુખાિૃિિય... આવી રિણિા દ્વારા ભગવાન િને કેવળસુખાિૃિ 
(એટલે) એકલો સુખ ને અિૃિનો સાગર એવું ઉત્તિફળને િું પાિીશ. એ પણ શીઘ્ર પાિે છે, 

પાછું એિ. જલ્દી પાિે એિાં િિબદ્ધ ક્યાં ગયું? એનો અર્થ જ ક ેઆવું હોય એને અલ્પકાળિાં 

િિિાં જ એ િુજક્િ ર્ાય એિ કહે છે. આવી દશા જેને અંિરિાં હોય એને અલ્પકાળિાં એના 
િિિાં િુજક્િ આવે જ, એિ કહે છે. સિજાણું કાંઈ?  

કોઈ કેવળસુખાિૃિિય ઉત્તિ ફળ... એ પણ सपनद... सपनद છ ેને? ભાષા િો બિી 
આવી છે ઘણી હોં. શીઘ્ર પાિે છે. આહાહા! આવી ચારરત્રની રિણિા સ્યગ્દશથન-જ્ઞાન 

સનહિની એને િો િુજક્િ અલ્પકાળિાં પ્રાપ્ત ર્શે. સંસારનો અલ્પકાળિાં અંિ આવશે. 
સનિનિની વ્યાખ્યા કરિાં સનિનિનો–ભાવસનિનિનો પ્રિોદ અને એનું ફળ બિાવ્યું, લ્યો.     

(પ્રિાણ વચન ગુરુદેવ) 
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અષાઢ સુદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૭-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૬૬-૬૭, શ્લોક ૯૧, પ્રવચિ િં. ૬૧ 

 

कालुस्समोहसण्णारागद्दोसाइअसहुभावाण ं। 
पररहारो मणगुतु्ती ववहारणणे पररकरहय ं।।६६।। 
કાલુષ્ય, સંજ્ઞા, મોહ, રાગ, દ્વેષ આદિ અશુભના 

પદરહારને મનગુપ્તિ છે ભાખેલ નય વ્યવહારમાં. ૬૬. 

ટીકા : આ, વ્યવહાર મનોગુપ્તિના સ્વરૂપનું કથન છ.ે નીચે નોટ. વ્યવહારચાદરત્રનો 

અપ્તિકાર છે ને? જેને અંતરમાં આત્મિશશન, શુદ્ધ ચૈતન્ય આનંિસ્વરૂપ એનું જેને અંતરમાં ભાન 

થઈ ગયું છે, એ ઉપરાંત સ્વરૂપમાં જેને પ્તસ્થરતા ચાદરત્રની કેટલીક પ્તસ્થરતા થઈ છે, એને આ જે 
મનોગુપ્તિ વ્યવહારે હોઈ શકે છે. મનોગુપ્તિનો પ્તવકલ્પ છે.  

મુપ્તનને મુપ્તનત્વોપ્તચત... નોટમાં. મુપ્તનની વ્યાખ્યા છે. વાસ્તપ્તવક મુપ્તનપણું કેવું હોય? એમાં 
વ્યવહાર કેવો હોય? અંતર સ્વરૂપ જેણે આનંિસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી છે, સમ્યગ્િશશનમાં આત્મા 

અતીપ્તન્િય આનંિસ્વરૂપ છે એવી ઉપલબ્ધિ–પ્રાપ્તિ આત્માની કરી છે, એ ઉપરાંત સ્વરૂપમાં 

શાંપ્તત અને પ્તસ્થરતાની જાગૃપ્તત કેટલીક થઈ છે એને, અશુભથી ગોપવીને શુભભાવ થાય એને 
વ્યવહાર મનોગુપ્તિ કહે છે. આટલી શરતો સપ્તહત. એ મુપ્તનને મુપ્તનત્વોપ્તચત (એટલે) એને લાયક 

શુદ્ધપદરણપ્તતની સાથે વતશતો... એટલે કે આત્મા પપ્તવત્ર આનંિ છે એની અવસ્થા–પદરણપ્તત શુદ્ધ 

તો થઈ છે, સમ્યગ્િશશનમાં પણ આત્મા આનંિ છે એની થોડી શુદ્ધ અવસ્થા થઈ છે, મુપ્તનન ે
પ્તવશેષ શુદ્ધિશા થઈ છે, આનંિ ને શાંપ્તતની પપ્તવત્રતા ઘણી એને પદરણમી ગઈ છે. આહાહા!  

એની સાથે વતશતો... એવી શુદ્ધિશાની સાથે રહેતો–વતશતો જે (હઠ વગરનો) મન-

આબ્િત ભાવ શુભોપયોગ, વચન-આબ્િત કે કાય-આબ્િત શુભોપયોગ રાગ–શુભોપયોગ તેને 

વ્યવહાર ગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે, લ્યો. વ્યવહારગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ... મનને અશુભથી ગોપવવું 

છે ને શુભમાં પ્રવતે છે. કારણ કે શુભોપયોગમાં મન, વચન કે કાય સાથે અશુભોપયોગરૂપ 
જોડાણ નથી, એમ. એટલી ગુપ્તિ છે એમ કહે છે. શુભરાગમાં અશુભરાગ નથી. શુદ્ધપદરણપ્તત ન 

હોય... ધ્યાન વડે આત્માની પપ્તવત્રતા, િદ્ધા-જ્ઞાન ને શાંપ્તતરૂપ પદરણમન ન હોય, એનો 

શુભોપયોગ જે હોય તે ત્યાં શુભોપયોગ હઠ સપ્તહત હોય છે. તે શુભોપયોગ તો વ્યવહારગુપ્તિ 
પણ કહેવાતો નથી. આહાહા!  

શું કહ્ું? વ્યવહારગુપ્તિ એને કહેવાય કે જેન ે આત્માનો આનંિ અને જ્ઞાન ને 
પપ્તવત્રતાની પ્રભુતા િદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંપ્તતમાં પદરણમી છે, વીતરાગી પદરણપ્તત–વીતરાગી અવસ્થા 
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થઈ છે સ્વભાવને આિયે, એને હઠ પ્તવનાનો અશુભથી ગોપનરૂપ મનનો શુભભાવ એને 
વ્યવહારગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. પણ જેને શુદ્ધ પદરણપ્તતનો અનુભવ જ નથી, આત્મા આનંિની 

શુદ્ધપદરણપ્તત જેને પ્રગટ થઈ નથી, એવા અજ્ઞાનીના શુભભાવને, (કહે છે કે) હઠવાળો એ તો 

શુભભાવ છે. એથી એને વ્યવહારગુપ્તિ પણ કહેવામાં આવતી નથી. આહાહા! શરતું ભારે. 
આવો માગશ છે ભાઈ! 

શું માગશ છે એવું એણે જાણવું તો પડશેને? કેમકે આત્માનું સમ્યગ્િશશન, આત્મજ્ઞાન 
અને એનું ચાદરત્ર એ મુબ્તતનું કારણ છે. સ્વરૂપમાં રમણતા, આનંિમાં રમણતા–ચ઼રવું–રમવું– 

જમવું, આનંિનો અનુભવ કરવો એવું જે ચાદરત્ર હોય છે એને સાચું ચાદરત્ર ને મબુ્તતનું કારણ 

કહે છે. એવી ચાદરત્રિશામાં શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ પદરણમન જ્યારે ન હોય, ત્યારે એને આવો 
અશુભથી ગોપનરૂપ કરવું શુભના ભાવરૂપ–શુભોપયોગરૂપ મન વ્યવહારે ગુપ્તિ ............ 

ચેતનનો અરૂપી મિુર જેનો આનંિ સ્વાિ છે. આહાહા! આવે છે ને? (તત્ત્વાનુશાસનમાં).  એ 
નીચેની નોટની વ્યાખ્યા થઈ.  

હવે, ક્રોિ, માન, માયા અને લોભ નામના ચાર કષાયોથી ક્ષુધિ થયેલું પ્તચત્ત તે કલુષતા 

છે. પહેલા કલુષની વ્યાખ્યા. મપ્તલન પદરણામ. ક્રોિ, માન, કપટ ને લોભ એ ચાર કષાયથી 
કંપાયમાન–અપ્તસ્થર થયેલી ક્ષુધિતા એવું પ્તચત્ત એને કલુષતા કહે છે. વ્યાખ્યા કરે છે. એ 

કલુષતા તો અશુભભાવ છે એને છોડવું. સમ્યગ્િશશન, સમ્યગ્જ્ઞાન ને સમ્યતચાદરત્રના કેટલાક 

ભાગ સપ્તહત મનમાં આવા કલુપ્તષતભાવને છોડવો અને શુભભાવનું થવું એને વ્યવહાર ગુપ્તિ 
મનની કહેવામાં આવે છે.   

પછી, િશશનમોહ અને ચાદરત્રમોહ એવા (બે) ભેિોને લીિે મોહ બે પ્રકારે છે. આમ 
જુઓ તો ચાદરત્રના કોઈપણ ભાગમાં રાગ નથી એમ કહ્ું. િશશનમોહ ને ચાદરત્રમોહ બેય એમાં 

આવી ગયા, શુભ ને અશુભરાગ બેય આમાં આવી ગયા. પણ એની વ્યાખ્યા બીજી. 

ચાદરત્રમોહમાં તો શુભરાગ પણ આવી જાય ને અશુભ પણ આવી જાય. એ બેની પ્તનવૃપ્તત્ત તો 
પ્તનશ્ચય મનોગુપ્તિ થઈ. પણ આમાંથી અશુભનો ત્યાગ થયો. શૈલી તો બિી એ છે. 

रागद्दोसाइअसहुभावाण.ं.. એટલે ટીકા પણ એવી જાતની કરી. એમાંથી અશુભભાવ એમ નથી. 
इअसहुभावाण.ं.  એમ છે. એવા જે અશુભભાવ એને છોડવા. છોડવું એ બિો વ્યવહાર છેને?  

આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા અને પદરગ્રહસંજ્ઞા એવા (ચાર) ભેિોને લીિે સંજ્ઞા 

ચાર પ્રકારે છે. એ તો અશુભભાવ છે. ચાર તો અશુભભાવ જ છે. ઓલા ચાદરત્રમોહમાં તો હજી 
શુભરાગ પણ આવી જાય. એમાંથી અશુભરાગને છોડવો અને શુભરાગમાં રહેવું એને અહીંયા 

વ્યવહાર મનોગુપ્તિ કહે છે. રહેવું એટલે છે, એમ. એકકોર (કહે કે) સમ્યગ્ૃપ્તિ શુભ-

અશુભરાગથી મુતત છે. આત્મા જ્ઞાનાનંિ છે એવું ભાન થતાં સમ્યગ્ૃપ્તિ શુભ-અશુભ પ્તવકલ્પથી 
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તો બ્ભન્ન છે, પણ અહીં ચાદરત્રની અપેક્ષાએ અપ્તસ્થરતાનો જે ભાવ એના બે ભાગ–શુભની ને 
અશુભની. અશુભની અપ્તસ્થરતા છોડીને શુભમાં હોય છે, જ્ઞાન કરે છે ક ેઆ ભાવ છે. ‘વ્યવહાર 

જાણેલો પ્રયોજનવાન’ છે ને? એને અહીંયા મનોગુપ્તિ વ્યવહારે કહેવામાં આવે છે. આહારસંજ્ઞા 

હોં. આહાર કરવાનો પ્તવકલ્પ છે એ સંજ્ઞા નથી. આહાર કરવાનો પ્તવકલ્પ છે એ સંજ્ઞા નથી. આ 
તો અશુભભાવ છે. મુપ્તનને આહાર લેવાની વૃપ્તત્ત હોય છે. આમ તો શાસ્ત્રમાં ના પાડી કે એને 

અશુભભાવ હોય જ નહીં. આહારસંજ્ઞા એ તો ગૃપ્તદ્ધ બતાવે છે. એ ગૃપ્તદ્ધ એને હોતી નથી. 
આહાર લેવાનો ભાવ એ આહારસંજ્ઞા છે એમ નથી. સમજાણું કાંઈ?  

પ્રશસ્ત રાગ અને અપ્રશસ્ત રાગ એવા (બે) ભેિને લીિે રાગ બે પ્રકારનો છે. એક 

શુભરાગ અને એક અશુભરાગ. એમાંથી અશુભરાગને છોડવો અને શુભરાગમાં મનો... 
વ્યવહાર કહેવાય એને મનોગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. અહીં તો એમ કહ્ું, .... બિાને છોડવું. એ 
બિા અશુભ પદરણામ છે એમ. બની શકે?  

િોતા : મનુષ્ય નથી કરતો........ બીજો છોડે એની પહેલાનો... 

પૂજ્ય ગુરૂિેવિી : એમ ચાલે નહીં, એમ ન ચાલે ગોટા. અહીં તો પાઠ તો ચોખ્ખો બિું 
થોડું એમ છે. પણ એનો અથશ આટલો કરવો. અશુભ છોડવું ને શુભમાં હોય, બસ એટલી વાત. 

પાઠ હોય એમ આવેને? આડીઅવળી વ્યાખ્યા કંઈ થાય? પાઠ છેને એવો? જુઓને! એમાં એમ 

તયાં...?  शभुभावाण.ं.. रागद्दोसाइअसहुभावाण.ं. એમ છેને શધિ? ચોખ્ખો પાઠ છે. પણ 
એમાંથી આમ લેવું, એમ. એમાં, એ જે અશુભભાવ છે એને છોડવું, એટલું લેવું. અહીંયા, પાઠ 

પાછો વ્યવહાર છે ને? પાઠ પાછો ववहारणणे पररकरहय ं  છે. એનો અથશ કે અશુભને છોડતાં 

શુભ રહે છે એને વ્યવહારે મનોગુપ્તિ (કહે છે), બસ આટલી જ વાત છે. એમાં કાંઈ બીજું આડું-
અવળું ચાલે એવું નથી. સમજાણું કાંઈ? એ રાગના બે પ્રકાર પાડ્યા એટલું ન્યાં લેવું જોઈએ. 

બીજું શું?  પછી છોડ્યા છ ેબેય... બેય છોડે તો  તો પ્તનશ્ચય મનોગુપ્તિ થઈ જાય. અહીં પાઠ 
વ્યવહારનય છે. એમાં જે બંિબેસતું હોય એવો અથશ થવો જોઈએને? 

દ્વેષની વ્યાખ્યા. અસહ્જનો પ્રત્યે... એવા મનુષ્યો હોય કે આમ ગાળ્ું આકરી િે, માર 

મારે—એવા પ્રત્યેનો દ્વેષ, એવા પ્રત્યેનો વેરનો પદરણામ–દ્વેષ એ છોડી િેવો. એવા મનુષ્ય હોય 
છેને? એવી ગાળ્ું િે, વીંછીના ડંખ જેવા મારે. આંકડા મારે એમ આકરા શધિો એવા કરે. દ્વેષ 

નથી, પોતાને એના પ્રત્યે દ્વેષ–વેરના પદરણામ ન થાય. અથવા અસહ્ પિાથશસમૂહો પ્રત્યે... 

બે—અસહ્જનો અને અસહ્ પિાથશ. બહારમાં એવા સહન ન થાય કાંટા, લોઢાના પથરા... 
કેટલાય હોય છે ને આમાં ચાલે, ભીંતનો અંિરનો પથરો ચોંટેલો હોય ચોંટેલો. હવે એ ઠેબું વાગે 

તો એ તો ઉખડ ેનહીં ન ેઅહીં છોળું ઉખડે. પછી કર ેદ્વેષ ઓલા ઉપર. ઉંહ. જમીનમાં ચોંટેલો 

હોયને પથરો ઊંડો. બહારમાં જરી નીકળેલો હોય, એ જાણે આમ ઠેબું મારૂં તો નીકળી જશે. 
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નીકળે ત્યાં શું નીકળે? એ તો ઊંડો હોયને પથરો. શું છે? મારવા જાય આમ, અંગુઠામાં લાગે, 
છોલાય. એ દ્વેષ કરે પિાથશ પ્રત્યે, એમ કહે છે. કાંટા હોય છે જુઓને! આ બાવળના, શું કહેવાય? 
આ ગોરડના. એવા ચૂભે. એ બાવળના કાંટા ઉપર દ્વેષ કરે. કહે છે, મુપ્તન એવા દ્વેષનો ત્યાગ કરે.  

વેરનો પદરણામ તે દ્વેષ છે.—ઇત્યાદિ... પાઠ છે ખરોને એટલે એ પ્રમાણે જ ટીકા કરેને? 

અશુભપદરણામપ્રત્યયોનો (એટલે) અશુભપદરણામરૂપી આસ્રવોનો પદરહાર, એમ. એમાં એટલું 

લેવું. સમ્યગ્િશશન શુદ્ધ છે, ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ ચાદરત્ર પણ શુદ્ધ છે. એની ભૂપ્તમકામાં એને 
યોગ્ય શુભરાગ અશુભથી છૂટીને હોય છે, એને અહીંયા મનોગુપ્તિ વ્યવહારે કહે છે. પાઠ એમ 

લીિોને? द्दोसाइअसहुभावाण.ं.. पररहारो मणगुतु्ती ववहारणणे पररकरहय.ं.. પાઠ પોતે આમ 

બોલે છે. ટીકા પાછી એ પ્રમાણે કરવી પડેને. પણ એનો અથશ આમ લઈ લેવો. પછી અથશ કયો છે. 
(અથાશત્ અશુભપદરણામરૂપ ભાવપાપાસ્રવોનો ત્યાગ જ)... અશુભપદરણામરૂપ ભાવપાપાસ્ત્રવ, 

એમ. પુણ્યાસ્રવનો ત્યાગ થઈ જાય તો તો પ્તનશ્ચયગુપ્તિ થઈ જાય. પાપના પદરણામનો ત્યાગ 

સ્વરૂપની ૃપ્તિ ને ચાદરત્રની ભૂપ્તમકામાં (હોય) અને શુભપદરણામનો ભાવ આવે, એને 
વ્યવહારનયના અબ્ભપ્રાયથી મનોગુપ્તિ કીિી છે.  

હવે જરી નીચે એનો અથશ જોઈએ તો પ્તનશ્ચય આવશે. પાઠ अशभुपररणाम-प्रत्ययाना ं
पररहार છે. નીચે અથશમાં પાછા પાપ-પુણ્યાસ્રવો પણ નાખ્યા છે. પ્રત્યયો=આસ્રવો, કારણો. 

(સંસારના કારણોથી આત્માનું ગોપન-રક્ષણ કરવું તે ગુપ્તિ છે... આ પ્તનશ્ચયનો અથશ છે. 

ભાવપાપાસ્રવો તેમજ ભાવપુણ્યાસ્રવો સંસારના કારણો છે). બેયથી ગોપન તે પ્તનશ્ચયગુપ્તિ છે 
અને પાપાસ્રવથી ગુપ્તિ એ વ્યવહારગુપ્તિ છે. આહાહા! શાસ્ત્રનો અભ્યાસ લોકોનો ઘટી ગયો છે 

એટલે એ પ્તવના માંડ્યું બિું. વાસ્તપ્તવક તત્ત્વ શું છે, કઈ રીતે પદરણામ છે, શુભ શું છે, શુદ્ધ શું છે, 

પ્તત્રકાળી શુદ્ધ શું છે—એના વાસ્તપ્તવક િવ્ય-ગુણ-પયાશયના જ્ઞાન પ્તવના એમ ને એમ ચાલી નીકળે 
ચાદરત્રની િીક્ષા (લેવા, એ) િખ્યા છે. એ િખ્યા છે. આહાહા! કેટલી સ્પિ વાત છે 

કુંિકુંિાચાયશની! ભાવપુણ્યાસ્રવ ને ભાવપાપાસ્રવ બેય કારણો છે બંિના. બેયને છોડે તો 

પ્તનશ્ચયગુપ્તિ કહેવાય. સમ્યગ્િશશન તો છે, સમ્યગ્જ્ઞાન છે, ત્રણ કષાયના અભાવનું ચાદરત્ર પણ 
છે. એમાં પાપના પદરણામ છોડે તો વ્યવહારગુપ્તિ કહેવાય અને પુણ્ય-પાપ છોડી સાતમી 
ભૂપ્તમકામાં જાય તો પ્તનશ્ચયગુપ્તિ કહેવાય. આહાહા! ભારે. 

િીક્ષા લે તો એ છકાયના બોલ, નવ તત્ત્વ ને એવું શીખવા માંડે, િંડક ને ગતાગપ્તત... 

એનુંય કેટલાકને ઠેકાણું ન હોય. અમારે એક અંજવાળીબાઈ હતા. ઉમરાળાની ભાવસાર 

અંજવાળીબાઈ હતા. િીક્ષા ન લીિી બરવાળા...? અંજવાળીબાઈ હતા. વ્યાખ્યાન બહુ કરે અને 
લોકો બ્બચારા ભોટ જેવા હોય, વાપ્તણયા અત્યારના તો શું છે? ગઢડામાં... ..... એમાં હું િુકાન 

છોડીને આઠ મપ્તહના રહ્ો હતોને ત્યાં. એને ગોરાણી અંજવાળીબાઈ હતા. ઓલા વીસાિીમાળી, 
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નપ્તહ? ......ની બેન. તમારે....... વીસાિીમાળી. હા, એ. ઉપાિયની બહાર િુકાન હતી. એ 
ગોરાણી હતા. એ બ્બચારાને કાંઈ આવડે નહીં. આઠ વષશની િીક્ષા. સાંઈઠમાં િીક્ષા હતી કે 

એકસઠમાં. ૬૯માં હુ ંગયો. એટલે કહે, ભાઈ! કાનજીભાઈ! અમને ગપ્તત... ગપ્તતના બોલ શીખવો. 

હવે ઓલી વ્યાખ્યા વાંચે આઠ વરસથી. ગતાગપ્તતનો થોકડો આવે છે ને? એ તો અમે ૬૮ પહેલાં 
શીખેલા ૬૮માં. ૬૯માં આઠ મપ્તહના ન્યાં રહ્ા. હું નીચે બેસીશ, ગોરાણી કહે. કાનજીભાઈ હેઠે 

બેસે તો હું હેઠે બેસીશ. શીખવું છે તો કાંઈ પાટે હું બેસું ને આ નીચે બેસે એમ શીખાય?  

ભાવસાર હતા, અંજવાળીબાઈ હતા. અમારા ગામના હતા ઉમરાળાના. પનજી 

ભાવસાર હતા, એ પોરબંિરે હતા એના મોટાભાઈના વહુ. પણ આઠ વષશ(ની િીક્ષા પછી) તો 

ગતાગપ્તતના થોકડા મારી પાસે શીખ્યા, લ્યો. જુઓ! આ કેટલું ચાલે છે આ સંસાર–સંપ્રિાયમાં. 
ઓહોહો! મને એ વખતે એમ લાગ્યું કે એલા, પણ આ વાંચે છે. વ્યાખ્યાન વાંચે તો એવું વાંચે.... 

ઓલા શીખેલા હોય ....બહુ.  ઓલા શું કહેવાય? ... કહેવાયને. .... અળાવો કાઢેલો હોય.. એ 

કથાનો બોલ હોય એમાંથી.... ...... એ શીખ્યા હોય વાંચતા તો એ વાંચે. હવે ગતાગપ્તતની ખબર 
ન મળે કે તયાંથી કોને થાય. આઠ વષશની વાત છે. પણ મૂળ વાત એવી થઈ ગઈ છે કે લૂગડાં 

પહેરો ને થઈ જાઓ ત્યાગી. તત્ત્વ શું છે (એનું) હજી િદ્ધા-જ્ઞાન તો એકકોર રહી ગયું, પણ 
વ્યવહારં જ્ઞાન આ જીવ તયાંથી જાય, તયાંથી આવે, શું થાય—એની ખબર ન મળે. ઓહોહો!  

આહીં કહે છે, વ્યવહારના અબ્ભપ્રાયથી મનોગુપ્તિ... એમ કીિુંને? પાઠમાં છે ને? 

અબ્ભપ્રાય વિારે નાખ્યો. व्यवहारनयारभप्रायणे... આહાહા! સમ્યગ્િશશન આત્માના ભાનપૂવશક 
સાચું ચાદરત્ર વતશતું હોય, એને શુદ્ધ ઉપયોગનો જ્યારે અભાવ હોય ત્યારે એને આવો શુભભાવ 

હોય છે, એને વ્યવહાર મનોગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. એ શુભથી પણ છૂટીને શુદ્ધોપયોગમાં રમે 

એ તો પ્તનશ્ચયમનોગુપ્તિ થઈ ગઈ. આ વ્યવહારમનોગુપ્તિ આસ્રવનું કારણ છે, એનાથી 
પુણ્યાસ્રવ આવે. અશુભથી મનનું ગોપવવું, એનાથી પુણ્યાસ્રવ આવે, િમશ નહીં. આહાહા!  

(હવે ૬૬મી ગાથાની ટીકા પણૂશ કરતાં ટીકાકાર મુપ્તનરાજ શ્લોક કહે છે :) ૯૧મો શ્લોક. 

गरुिभ भरवष्यरि सदा परमागमार् भ- 
र िंासनार्मनसो रवरििरेियस्य । 
बाह्यान्तरङ्गपररषङ्गरववररि भिस्य 

श्रीमरिनिे रणस्मरणारििस्य ।।९१।। 
વ્યવહાર નાખ્યો છે લ્યો એમાંય. જે મુપ્તન સમ્યગ્િશશની, સમ્યગ્જ્ઞાની, સમ્યતચાદરત્રી છે 

એને પરમાગમના અથોના પ્તચંતનયુતત જેનું મન છે... ભાષા જોઈ! પરમાગમ–સવશજ્ઞ પરમેશ્વર 

પ્તત્રલોકનાથે કહેલા પરમાગમો. સમજાણું કાંઈ? એમાં જેનું મન અથોના પ્તચંતનયુતત છે... છે 
શુભપ્તવકલ્પ િેખો! ભગવાનના નહીં કહેલા એવા શાસ્ત્રો એની અહીં વાત નથી લીિી. કારણ કે 
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એની વસ્તુની ૃપ્તિ જ ખોટી છે. આહાહા! પરમાગમ.. જુઓ! નામેય આનું નામ પરમાગમ 
મંદિર છે ને? કોઈક પૂછતું હતું કાલ કે તયારે થશે? શી ખબર પડે તયારે થાય? આપણને શી 

ખબર પડે? આમાં તયાં ઠેકાણું છે? વીસ મપ્તહના થઈ ગયા. વજુભાઈ શું કરે, અંિર બોલતા 
હોય તો કાંઈક. એ કોઈક પૂછતું હતું કાલ...... બે વષે થાશે? થાય ત્યારે ખરં.  

પણ આ ‘પરમાગમ’ (શધિ) આવ્યોને? પરમાગમના અથશનું પ્તચંતવન... એ સમ્યગ્િશશન-

જ્ઞાન સપ્તહત, ચાદરત્ર સપ્તહત શુભપ્તવકલ્પ ને શુભરાગ એને વ્યવહારમનોગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. 
શાસ્ત્રનું પ્તચંતવન, શાસ્ત્રનું વાંચન, શાસ્ત્રમાં મનને રોકે, એનું નામ શુભભાવ છે. મુપ્તનન ે પણ 

(હોય અને) સમ્યગ્િપ્તિ જ્ઞાન-ચાદરત્ર સપ્તહત એને. જેને ખોટા આગમની િદ્ધા છે, એને આગમ 

ખોટા કીિા હોય એ સાિુની િદ્ધા છે, એને તો િશશન જ સાચું જ્યાં નથી, ત્યાં ચાદરત્ર તો હોતું 
નથી. તેથી એને મનોગુપ્તિ વ્યવહારે પણ હોતી નથી. આહાહા! શરતું ભારે ભાઈ! જેનું મન 

વીતરાગ પરમેશ્વરે કહેલા પરમાગમ, એની પ્તચંતા–એના અથોના પ્તવચારણામાં રોકાય છે, એ 
શુભભાવ છે. એ શુભભાવ છે.  

હવે ઓલામાં–િવલમાં એમ કહ્ું કે સ્વાધ્યાય કરે તો અસંખ્ય ગુણી પ્તનજશરા થાય. એય! 

એ નાખે ઓલો મોઢા આગળ. આવે છે કે નહીં? િવલમાં એમ આવે છે. અહીં કહે છે, 
પરમાગમનું પ્તચંતન કરે તો શુભભાવ છે.—એમ કહે છે. ન્યાં તો, અંિર આનંિસ્વરૂપમાં ધ્યેયમાં 

એકાગ્રતા છે એને લક્ષે સ્વાધ્યાય કરે છે, શુભપ્તવકલ્પ ભલે હો, પણ જોર છ ેસ્વભાવ સન્મુખનું, 

એની પ્તનજશરા, એને લઈને પ્તનજશરા થાય છે. આના શુભભાવ થયા એ તો પ્તચંતવન છે, 
પરમાગમનો પ્તવકલ્પ છે એ તો પ્તવચારવાનો. લ્યો. લોકો એ નાખે. આ લોકો કહે કે આ નાખ ેન ે
ઓલું અમારં નાખતા નથી. વળી એમ કહે. ભઈ! સંભારીએ છીએ. નથી નાખતા તયાં? એય!   

પરમાગમની સ્વાધ્યાય કરતાં અસંખ્ય ગુણી પ્તનજશરા કીિી છે. અહીં પરમાગમનું 

પ્તચંતવન કરતાં શુભભાવ કીિો છે. ઓલું તો સ્વાધ્યાય (વખતે) અંિર કોનો આિય છે એને 

લક્ષે શુપ્તદ્ધ થાય છે.... એ તો પ્રવચનસારમાં ન કીિું? બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞેય.... જ્ઞાનને લક્ષે 
જ્ઞેયોનું જ્ઞાન કરવું. આવે છેને ભાઈ પ્રવચનસારમાં? જ્ઞાન અપ્તિકાર પૂરો થઈ ગયો. .... જ્ઞાન.. 

જ્ઞાન છે એનું એ બરાબર છે. અંતરમાં જ્ઞાન થયું છે આત્માનું, એને લક્ષે હવે જ્ઞેયો... છ િવ્ય 

આદિ જ્ઞેય છે ને? અહીંયા િશશનનો અપ્તિકાર છે. જ્ઞેય અપ્તિકાર કહો કે િશશન અપ્તિકાર કહો. 
એનું વાંચન, િવણમાં ઉપયોગ જોડાય છે આત્મામાં, એની પ્રપ્તસપ્તદ્ધથી આત્માનું પ્તચંતવન (કરે છે 

તો કહેવાય છે કે) ઓલા શાસ્ત્રનું પ્તચંતવન કરે છ ેતો એને સ્વના આિયે પ્તનજશરા થાય છે. અહીં 

પરનો એટલો પ્તવકલ્પ છે એટલી વાત લેવી છે. જેનું મન પરમાગમના અથોના પ્તચંતન... શું કહે 
છે...? એવા અથો, શધિોનો ભાવ પ્તવચારવામાં મન...  

િોતા : મુપ્તનઓને અથશ નહીં આવડતો હોય? 
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પૂજ્ય ગુરૂિેવિી : આવડે છે, પણ પ્તવશેષ સ્વાધ્યાય કરતાં... પ્તવશેષ છે કે નહીં? અંશે... 
આ આવે છે ને? .... ગમે એટલું (આયુષ્ય) હોય... ૩૩-૩૩ સાગર સુિી સ્વાધ્યાય કરે છે લ્યો 

સવાશથશપ્તસદ્ધના િેવ. ચોથું ગુણસ્થાન. છતાં એનો પાર નથી આવતો. સ્વાધ્યાય... ૩૩ સાગર કોને 
કહે?  

એક સાગરના િસ ક્રોડાક્રોડી પલ્યોપમ અને એક પલ્યોપમમાં અસંખ્યાતા અબજ વષશ. 

એક પલ્યના અસંખ્યમા ભાગમાં... એક પલ્યના અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્યાતા અબજ વષશ. 
એવો એવો અસંખ્યગુણો પલ્યોપમ. એવા િસ ક્રોડાક્રોડી (પલ્યોપમનો) એક સાગરોપમ. એવી 

૩૩ સાગરની પ્તસ્થપ્તત સવાશથશપ્તસદ્ધિેવની. અત્યારે છે એકાવતારી સ્વગશના સવાશથશપ્તસદ્ધિેવ. ત્યાંથી 

નીકળી મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જવાના છે. ૩૩ સાગર સુિી સ્વાધ્યાય કરે શુભ પ્તવકલ્પ. ન્યાં એને 
કાંઈ બાયડી નથી, વેપાર નથી. આહાહા! ભેગા થઈ િેવો સ્વાધ્યાય કયાશ કરે, ચચાશ-વાતાશ..... 

બાયડી નહીં, છોકરા નહીં, િંિો નહીં, િુકાન નહીં, તાર-ટપાલ નહીં, વકીલાતનું ભણતર નહીં. 

વકીલાતના કાયિા કાઢવા છે. ભાઈ! આવું કંઈ છે ન્યાં? આહાહા! તોય અંતે અંિર જઈ મુપ્તન 
થશું અને વીતરાગતા પ્રગટ કરીને િેણી ચઢશું ત્યારે કેવળ થાશે. આ કારણે કેવળ થશે નહીં. 
આહાહા!  

અહીં તો શુભભાવ પ્તસદ્ધ કરવો છે ને? એ શુભભાવ છે, એમ. એકાવતારી છે–એક ભવે 

મોક્ષ જનારા. સંખ્યાતા સવાશથશપ્તસદ્ધના િેવ છે. મુપ્તન ભાવપ્તલંગી સંત, એ ત્યાં જાય.  સમદકતી ન 

જઈ શકે. સમદકત સપ્તહત ચાદરત્ર હોય એવા ત્યાં એકાવતારી થઈને સવાશથશપ્તસપ્તદ્ધમાં (જાય છે). 
સંખ્યાતા િેવો છે. બિા એકભવતારી છે. એક જ ભવ છેલ્લો િેહ મનુષ્યનો. ૩૩ સાગર સુિી 

સ્વાધ્યાય કરે, પણ એ શભુ ઉપયોગ છે એમ કહેવું છે. જેટલો સ્વનો લક્ષ કરે છે એટલી ત્યાં 
આગળ પ્તનજશરા થાય છે. કહે છે કે... િમાશત્મા મુપ્તનની વ્યાખ્યા છે ને?  

જેનું મન પરમાગમોના અથોના પ્તચંતવનયુતત છે, જે પ્તવબ્જતેપ્તન્િય છે (અથાશત્ જેણે 

ઇપ્તન્િયોને પ્તવશેષપણે જીતી છે), એમ. िो इरंदय ेरिरणत्ता... જે બાહ્ તેમજ અભ્યંતર સંગ રપ્તહત 
છે, લ્યો. છતાં અહીંયા એને વ્યવહાર કહે છે. અને જે િી બ્જનેન્િચરણના સ્મરણથી સંયુતત છે... 

અહો! બ્જનેશ્વરિેવ વીતરાગ પરમાત્મા સવશજ્ઞ અદરહંતિેવ વીતરાગ આવા હોય એનું જેન ે

સ્મરણ વતે છે. એ યાિ કરે તો વીતરાગને યાિ કરે છે એમ કહે છે. આહાહા! િી 
બ્જનેન્િચરણના સ્મરણથી સંયુતત છે–સપ્તહત છે. જોયું! स्मरणारििस्य. અહો! જેણે વીતરાગતા 

પ્રગટ કરી છે, જેને રાગનો અંશ રહ્ો નથી—એવા બ્જનેન્િિેવ એનું મુપ્તનઓને પણ શુભરાગમાં 
સ્મરણ વતે છે.  

તેને સિા ગુપ્તિ હોય છે. લ્યો, તેને આ વ્યવહારગુપ્તિ હોય છે. વ્યવહારગુપ્તિની વાત 

છેને અહીં તો? કારણકે બ્જનેન્િિેવનું સ્મરણ છે, પરમાગમના અથશનું પ્તચંતવન છે એટલે િેવ ને 
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શાસ્ત્ર બે આવી ગયા. ગુરૂ તો પોતે છે. એ વાત આવી ગઈ. બાહ્ ને અભ્યંતર સગં રપ્તહત છે. 
દિગંબર સંતોની કથની કોઈ અલૌદકક છે! એક-એક ભાવમાં પરમ રહસ્ય ભરેલો છે. તેને સિા 

ગુપ્તિ હોય છે, િેખો! પ્તનશ્ચયગુપ્તિ તો હોય છે, પણ સાથે આ શુભરાગ છે તે વ્યવહારગુપ્તિ છે, 

એમ. જેટલી રાગરપ્તહત પદરણપ્તત થઈ ગઈ છે એ તો પ્તનશ્ચયગુપ્તિ છે, પણ આ જે વ્યવહાર છે 
એની ગુપ્તિ થઈ ગઈ છે એથી એનો ભાવ વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. ૬૮ ગાથા.  

હવે વચનગુપ્તિનું સ્વરૂપ. પહેલા મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ હતું.  

र्ीराि ोरभक्तकहारदवयणस्स पावहउेस्स ।  
पररहारो वयगतु्ती अरियारदरणयरत्तवयण ंवा ।।६७।। 
સ્ત્રી-રાજ-ભોજન-ચોરકથની હેતુ છે જે પાપની 

તસુ ત્યાગ, વા અલીકાદિનો જે ત્યાગ, ગુપ્તિ વચનની. ૬૭. 

આહાહા! એક બાજુ એમ કહે કે રાગના ત્યાગનો કતાશ પણ આત્મા નથી. એવું એનું 

સ્વરૂપ જ છે. રાગનો ત્યાગકતાશ કહેવો એ પણ વ્યવહારનયનું કથન છે. લ્યો, આ ત્યાગમાં... 

રાગનો ત્યાગ કરે છે આત્મા, એ પણ એક વ્યવહારનયનું અન્યથા કથન છે એમ કહે છે. (કેમકે) 
પરમાથે જોઈએ તો ભગવાન આત્મા રાગના ત્યાગનો કતાશ પણ નથી. રાગના ભાવનો કતાશ તો 

નથી, પણ એના ત્યાગનો કતાશ નથી. અહીં કહેવું છે કે વચનનો ત્યાગ કરે છે. એ બિા 

વ્યવહારનયના કથનો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા! પ્તવરોિ બ્બલકુલ નથી. બે નયનુ ં કથન  
પ્તવરદ્ધ જ હોય. બ ેનયના કથનો પ્તવરદ્ધ છે. બે નય શનેી પડે? આહાહા! ઝીણું ભારે ભાઈ! છે 
એવી વસ્તુની પ્તસ્થપ્તત જ એવી છે.  

તસુ ત્યાગ, વા અલીકાદિનો જે ત્યાગ, ગુપ્તિ વચનની. કહો! કુંિકુંિચાયશ કહે, 

સમયસારમાં કુંિકુંિચાયશ કહે કે રાગનો ત્યાગ આત્મા કરતો નથી. ત્યાગ શું કરે? સ્વરૂપમાં 

આનંિમાં પડ્યો છે ત્યાં રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી એનું નામ રાગ ત્યાગ કરે છે, એ વ્યવહારના 
કથનો છે. આહાહા! ભારે આ. અહીં કહે છે કે વચનનો ત્યાગ કરે. એનો અથશ ક ેવાણીનો ત્યાગ 

તયારે છે? કે અશુભભાવ નથી બોલવામાં. પછી એને વાણીનો ત્યાગ એ જાતનો (થાય) એટલે 

એમ કહેવાય કે વાણીનો ત્યાગ. અસદ્ ભૂત વ્યવહારનય તયાં છે? વાણી બોલે છે તયાં આત્મા? 
વાણીને છોડે છે તયાં આત્મા? હું મૌન રહું. મૌન કોણ રહે? વાણી બોલી શકે આત્મા? વાણી 
થવાની અટકાવી શકે? આહાહા!  

ટીકા : અહીં વચનગુપ્તિનું સ્વરૂપ કહ્ુ ંછે, લ્યો. સ્ત્રીકથાની વ્યાખ્યા કરે છે. એવી સ્ત્રીકથા 

મુપ્તન અશુભભાવને છોડી િે છે એમ કહે છે. જેમને કામ અપ્તત વૃપ્તદ્ધ પામ્યો હોય... વાસના 

કામની... જેને અપ્તત વૃપ્તદ્ધ પામી હોય કામની વાસના એવા કામીજનો વડે કરવામાં આવતી અને 
સાંભળવામાં આવતી એવી જે સ્ત્રીઓની સંયોગપ્તવયોગજપ્તનત પ્તવપ્તવિ વચનરચના... એવી 
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સ્ત્રીઓની સંયોગપ્તવયોગજપ્તનત... આવી સ્ત્રીનો સંગ હોય, આવી સ્ત્રી ન હોય તો આમ થાય—
એવી પ્તવપ્તવિ વચનરચના એને સ્ત્રીકથા કહે છે. આહાહા! મુપ્તનને એ સ્ત્રીકથા હોતી નથી. 

આહાહા! મુપ્તનને સ્ત્રીનો પદરચય જ હોતો નથી એમ કહે છે. સમજાણું? એને વળી શીખવવું... 

અત્યારે અડિો કલાક શીખવો બે ગાથા. આ િંિા તારા? એ તો સ્ત્રીકથા પ્તવશેષ થઈ ગઈ. 
રાગનો પ્રેમ, આહાહા! એવો ભાવ મુપ્તનને હોતો નથી.  

રાજાઓનું યુદ્ધહેતુક કથન... રાજકથા. યુદ્ધનું આમ લડાઈ થઈ, આમ થયું ને આમ થયું 
ને. આહાહા! (અથાશત્ રાજાઓ વડે કરવામાં આવતાં યુદ્ધાદિકનું કથન) તે રાજકથાપ્રપંચ છે... 

રાજકથાનો પ્રપંચ મુપ્તન છોડી િે છે એને વ્યવહાર વચનગુપ્તિ કહેવાય છે. રાજકથાપ્રપંચ... 

જુઓને! અત્યારે આ બિું બંગલા(િેશ)માં કાંઈ થાય છે ને. લખાણ.. લખાણ એટલું આવે છે. 
આમાંય આવે છે જૈનતત્ત્વમાં... મારામાર, માંહોમાંહે મુસલમાન કાપી નાખે છે.... એવી અહીં 

કો’ક િેશવાળાએ કાંઈક ઓલું કરેલું.... યુદ્ધના શસ્ત્રો પ્તવમાનમાં આવતા હતા એમાંથી કન્નડ 

િેશે... કન્નડ કે એવુ ં કંઈ હતું. કેનાડા. કેનાડાએ ન જવા િીિું. એને શાબાશી આપી. એટલું 
આવ્યું હતું આમાં કાંઈક. આહાહા! એ બિા ખુશી થાય ને આ થાય—આ બિી પાપકથા છે. 

એણે હપ્તથયાર આને આપ્યા. તૈયાર થઈને લડે છે. .... એ કહે, એનો જય થશે. હવે િૂળમાં જય 
કોનો કહેવો? આહાહા! માણસના સંહાર, બાળકના સંહાર. કાળા કેર થાય છે.  

એ યુદ્ધની કથાનો ત્યાગ કરે. મુપ્તન એવી કથામાં પડે નહીં. હજી તો શાસ્ત્રની કથા કરવી 

એ શુભભાવ છે. આહાહા! શાસ્ત્રની સ્વાધ્યાય, વ્યાખ્યાન સમદકત સપ્તહત જ્ઞાનીને હોં, એ  
વ્યાખ્યાનાદિ પણ શુભભાવ છે, કાંઈ િમશ નથી. આહાહા! િૂળેય નથી પ્તનજશરા. શુભભાવથી 

પ્તનજશરા થાય? એ વખતે એ જાતનો પ્તવકલ્પ હોય છે. પ્રભુનો માગશ પણ પ્તનવૃપ્તત્ત માગશ છે. 

આહાહા! એવા રાગથી પ્તનવતશવું એવો સ્વભાવમાગશ છે. સમજાણું કાંઈ? પણ કહે છે કે એટલો ન 
હોય તો પરમાગમ આદિની સ્વાધ્યાય (દ્વારા) મનને રોકે. આહાહા! માગશ તે માગશ સમજાય.... 

એવી વ્યાખ્યા.  

ચોરોનું ચોરપ્રયોગકથન... ચોર આમ સંતાય ને ઢીંકણું આમ થાય ને પછી આમ થાય 

ને. ફલાણી વાતું આવેને? ખુશી થઈ જાય બિા માણસો. ચોરનું પ્રયોગકથન, એમ. (ચોરો વડે 

કરવામાં આવતા ચોરીના પ્રયોગોની વાત...) આમ કરવું ને પછી આમ કરવું ને પછી આમ કરવું. 
એવી પ્તવકથાઓ–પાપકથા... ઢાળસાગરને વાંચે છેને એમાં બિું ખુશી થઈ જાય. રાવણને માયો 

આમ થઈને, ફલાણાને આમ માયો. કાલે રાવણને મારશે રામ. ..... ત્યાં ઓલા (કહે), અરે 

મહારાજ! ...... આવીને આવી વાતો. ઢાળસાગર વાંચે છે ઢાળસાગર હોં. તે દિ’ નહોતું કહ્ું? એ 
નામ પછી આવ્યું.... ઢાળસાગર કહેવાય. આ કૃષ્ણની વાત એને ઢાળસાગર કહેવાય ને રામની 

વાતને રામરાસ કહેવાય. તે દિ’ કહ્ું હતું ૭૦માં અષાઢ સુિ પૂનમ, આજ ચૌિસ છે. તે દિ’ શરૂ 
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કરી હતી ઢાળસાગર. બોટાિમાં રતનચંિ ભાવસાર પટેલ હતા. મહારાજ! હેઠે આવો. ભઈ! હવે 
એ પ્તવકથા છે બિી. આ મોટા રાગડા તાણવા, ભેગા કરવા... અરે! એટલી સામાપ્તયક તો થાયને? 

પણ સામાપ્તયક કરનાર પ્તવકથા સાંભળે? અહીં એટલી વાત.... આહાહા! ઓલાએ આમ માયો ને 

ઓલાએ આમ માયુું ને આમ કયુું. રાજી રાજી થઈ જાય. એ બિી પ્તવકથાઓ મુપ્તન ન કરે. 
પાપવૃપ્તત્તને છોડી િે.  

હવે, અપ્તત ગૃપ્તદ્ધ પામેલી ભોજનની પ્રીપ્તત વડે મેંિાની પુરી ને ખાંડ... પોચી..... એવી હતી 
મેંિાની પુરી હતી અને ખાંડ–સાકર.. ઓહો! શું છે પણ હવે? પાપકથા છે બિી. આહાહા! અપ્તત 

ભોજનની પ્રીપ્તત, એમ કહે છે. એની મેંિાની પુરી, ખાંડ, િહીં-ખાંડ, સાકર... શીખંડ હોય ઊંચો 

આમ. એવું િહીં ખોખરા જેવું અને એમાં સાકર નાખીને.. અને એમાં મેસુબ હતો... શીખંડ. શું 
છે પણ હવે? આ પ્તવિા છે. છ કલાક પછી એની પ્તવિા થશે. પ્તવિાનું પૂવશરૂપ છે એ. આહાહા! 

એની પ્રીપ્તત છે આટલી. એની હોંશું, આજ તો આમ હતું. મેસુબ ને પતરવેલીયા હતા. ઓહોહો! 

તેલમાં તો તળે, પણ આ તો ઘીમાં તળેલા. અને એવા વાટા કરેલા. હોયને ઓલા પાંિડા 
અળવીના.. અળવીના. એને અળવીના પાંિડા કહેને? એને લોટ ચોપડે ને પછી એના કટકા કરે. 

કટકા કરનારો ભારે હુપ્તશયાર હતો. સરખા કયાશ હતા. અરર! બાપા! આવી વાતું... આત્માના 

આનંિની વાતું છોડીને કાં પરમાગમના પ્તચંતવનના અથો છોડીને આવી કથાઓ મુપ્તનને હોય 
નહીં. ખાવાની વાત તુચ્છ છે. એ તુચ્છ.... નથી કીિું િીમિે? એવી તુચ્છ વાતાશ િમાશત્માને હોય 
નહીં.  

િહીં-ખાંડ, સાકર ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં અશન-પાનની પ્રશંસા... આહાર એવા હોય, 

પાણી ઊંચા હોય મોસંબીના, િાડમના... શું કહેવાય? િાડમ ઊંચા દિલ્હીના. બેિાણા.. બેિાણા 

આવેને દિલ્હીના િાડમ મોટા આવે. આવા મોટા િાણા. રાખી મૂકે ત્યાં. પડ્યા હોય એમાંથી 
થોડા-થોડા ખાય. આ તો એને મજા પડે, ખાનગી આવે, દિલ્હી ઉતરે. મોટા મોટા.... અરે! િૂળની 

વાતું આવી તારી. એવી પ્તવકથા પ્રશંસા તે ભતતકથા (ભોજનકથા) છે.—આ બિી કથાઓનો 
પદરહાર લ્યો, તે વચનગુપ્તિ છે.  

અસત્યની પ્તનવૃપ્તત્ત પણ વચનગુપ્તિ છે. જૂઠી બોલવાનું પ્તનવૃપ્તત્ત ને સત્ય બોલવું એ પણ 

વચનગુપ્તિ છે. અથવા (અસત્ય ઉપરાંત) બીજા અપ્રશસ્ત વચનોની પ્તનવૃપ્તત્ત... ભૂંડા વચનો 
એવા જે વચનોથી પદરણામ ભૂંડા થાય એવા પદરણામ(રૂપ) વચનોની પ્તનવૃપ્તત્ત, એ પણ એક 

વચનગુપ્તિ છે. વ્યવહારવચનગુપ્તિ છે. જ્યાં આત્માને પૂછે, આત્માને વાંચે, આત્માની કથા 

કરે—એ કથા, એ પણ એક શુભરાગ છે. સમજાય છે? એમાં પણ એને વ્યવહારવચનગુપ્તિ 
કહેવામાં આવે છે. અશુભમાં જતો નથી એ અપેક્ષાએ. વચનગુપ્તિની વ્યાખ્યા થઈ. 
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એવી રીતે (આચાયશવર) િી પૂજ્યપાિસ્વામીએ (સમાપ્તિતંત્રમાં ૧૭મા શ્લોક દ્વારા) કહ્ું 
છે કે :— લ્યો, 

एव ंत्यक्त्वा बरहवा भ  ंत्यिदेन्तरशषेिः । 
 एष योगः समासने प्रदीपः परमात्मनः ।। 

એ પ્તનશ્ચય છે. આ પ્તનશ્ચયની વાત છે.  

શ્લોકાથશ : એ રીતે બપ્તહવશચનોનોને ત્યાગીને–છોડીને... ભગવાન આત્મા આનંિસ્વરૂપ 
છે એમાં જોડી િેને. અહીં તયાં જોડે છે મફતનો? કહે છે. આહાહા! અંતવશચનોન ેઅશેષતઃ... 

અંતરના જલ્પ–પ્તવકલ્પોને પણ સવશથા છોડીને અશેષતઃ—બિી રીતે, પૂણશ રીતે. આ સંક્ષેપથી 

યોગ (અથાશત્ સમાપ્તિ) છે. આ સંક્ષેપથી સમાપ્તિ છે. સમાપ્તિ.. ‘સમાપ્તહવરમુત્તમં દિંતુ’ આવતું 
નથી લોગસ્સમાં? અથશની પણ ખબર ન હોય, હાંકે રાખે ગાડાં. ‘સમાપ્તહવરમુત્તમં દિંતુ... ચંિેસુ 

પ્તનમ્મલયરા, આઈચ્ચેસુ અપ્તહયં પયાસયરા’. જાઓ, ઉભા થઈ જાઓ. થઈ ગઈ....... સમાપ્તિ.. 

સમાપ્તિ.. સમાપ્તિ.. આપ્તિ (એટલે) મનના સંકલ્પથી રપ્તહત, વ્યાપ્તિ (એટલે) શરીરની વ્યાપ્તિથી 
રપ્તહત, ઉપાપ્તિ (એટલે) બહારના સંયોગથી રપ્તહત આત્માની અંતર શાંપ્તત સમાપ્તિ કે જે યોગ 

પરમાત્માનો પ્રિીપ છે...  લો. એ આત્મા આનંિસ્વરૂપમાં જોડાણ કરવું,  મનનો સંગ છોડવો, 
વાણીનો સંગ છોડવો, સ્વભાવનો સંગ કરવો. આહાહા!  

શુદ્ધ આનંિનું િામ ભગવાન એનો સંગ–અસંગનો સંગ કરવો, એવો જે યોગ (એટલે) 

સ્વરૂપની એકાગ્રતા એ પરમાત્માનો પ્રિીપ છે. એ પરમાત્માને પ્રકાશનાર િીવો છે અંિર.  
સમ્યગ્જ્ઞાનના નેત્ર દ્વારા, સમાપ્તિ દ્વારા આત્માને જુએ એ પરમાત્માને પ્રકાશ કરનારો િીવો છે. 

પુણ્ય-પાપના પ્તવકલ્પમાં કાંઈ પરમાત્માનો પ્રકાશ હોતો નથી એમ કહે છે. પાઠ જ છેને જુઓને! 

एष योगः समासने प्रदीपः परमात्मनः.. એમ કહે છે ક ેવાણીનો યોગ પ્તવકલ્પ છે એ પણ કાંઈ 

આત્માને પ્રકાશ કરવાનું કારણે નથી—એમ કહે છે. વચનગુપ્તિમાં નાખ્યુંને આ. ગમે એવો 

સ્વાધ્યાય કરે, ઉપિેશ કરે—એ તો પ્તવકલ્પ છે. આહાહા! આત્મામાં જોડાણ કરી િેવું એ  
પરમાત્માને પ્રકાશ કરનારો યોગ છે કે જેને અહીં સમાપ્તિ ને શાંપ્તત કહે છે.  

(પ્રમાણ વચન ગુરિેવ) 
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અષાઢ વદ-૧, શુક્રવાર, તા. ૯-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૬૮-૬૯, શ્લોક – ૯૨-૯૪, પ્રવચન નં. ૬૨ 

 

આજ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનો દિવ્યધ્વનનનો દિવસ છે. ભગવાન મહાવીર 

પરમાત્માને વૈશાખ સુિ િસમે ચાર જ્ઞાનનો નાશ થઈને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયુું હતુું. ત્યારે 

વાણી નહોતી નીકળી, કેમકે એમને વાણી હોય અને ધમમ પામનારા ન હોય એમ બને નહીં. 

જ્યારે તીથંકરગોત્ર બાુંધ્યુું–બુંધાણુું ત્યારે ભાવમાું એમ હતુું કે હુું પૂણમ થાઉં અથવા સવમ જીવ 

(ધમમ) પામે. એથી તીથંકરની વાણી નીકળે ત્યારે ધમમ પામનારા હોય જ, એવો એનો સુંબુંધ છે. 
વૈશાખ સુિ િસમે ધમમ પામનારા ગણધર જે મુખ્ય જોઈએ તે નહોતા એટલે ૬૬ દિવસ સુધી 

વાણી ન નીકળી. એ વાણીને નીકળવાનો કાળ નહોતો. એમાું આ શ્રાવણ વિ એકમ, આજ 

નસદ્ાુંતની શ્રાવણ વિ એકમ છે. તે દિ’ ઇન્દ્ર ગૌતમ ગણધરને લાવ્યા. લાવ્યા અને અહીં વાણી 
છૂટી. તેથી આવ્યા માટે વાણી નીકળી એ નનનમત્ત છે. એ વખતે વાણી નીકળવાનો કાળ હતો. એ 
નસદ્ાુંતમાું ચાલયુું છે. 

ઇન્દ્ર પહેલાું કેમ ન લાવ્યા એને–ગૌતમને? પણ કાળલબ્ધધ નહોતી. એનો કાળ નહોતો 

સમજવાનો અને અહીં વાણી નીકળવાનો. એવી વાણી આ શ્રાવણ વિ એકમે ભગવાનના 

મુખથી દિવ્યધ્વનન નીકળી. એ વાણીના નસદ્ાુંતના અથમના કરનારા ભગવાન મહાવીર, એ રવ્ય–
વસ્તુ થયુું, ક્ષેત્ર નવપુલાચલ પવમત. રાજગૃહી નગરીની પાસે પાુંચ પવમત છે એમાું એક નવપુલાચલ 

પવમત છે એ ક્ષેત્રમાું ભગવાનની વાણી નીકળી. કાળ આ શ્રાવણ વિ એકમ હતો. એ કાળ છે. 

શ્રાવણ વિ એકમે દિવ્યધ્વનન નીકળી. ભાવશ્રુતજ્ઞાન એની પ્રરૂપણા કરી છે સવમજ્ઞે. છે તો 
કેવળજ્ઞાની, પણ ભાવશ્રુતની પ્રરૂપણા કરી છે. કેમકે ગણધર જે ભાવશ્રુતને પામનારા એને 

નનનમત્ત તો ભાવશ્રુત હોય, એમ. ભાવશ્રુતની પ્રરૂપણા પરમાત્માએ કરી હતી. આ શ્રાવણ વિ 

એકમ. અથમના કરનારા ભગવાન અને પછી સૂત્રની રચના કરનારા ગણધર. એ સૂત્રની રચના 
અુંતમુમહૂતમમાું બાર અુંગની રચના કરી એ પણ આજનો દિવસ. દિવ્યધ્વનન નીકળી અને રચના 
કરી. ગણધરે સાુંભળી, રચના કરી એ પણ આજ દિવસ. એ આજ વાણીનો દિવસ દિવ્યધ્વનનનો.  

શ્રાવણ વિ એકમ, નસદ્ાુંતની આ શ્રાવણ વિ એકમ છે. નસદ્ાુંતને નહસાબે વિ પહેલી 

બેસે, સુિ પછી. કારણ કે આ પૂનમ ગઈને કાલ. પૂનમ એટલે પૂણમ મનહનો. પૂનમ એટલે પૂણમ 

મનહનો પૂરો થયો કાલ અને આ વિ બેઠી મનહનાનો પહેલો દિવસ. અમાસ થાય ત્યારે અડધો 
માસ થાય. ‘અ-માસ’ છેને (એટલે) અડધો માસ થાય. પૂનમ થાય ત્યારે પૂણમ માસ થાય. એટલે 

યુગનો પહેલો દિવસ શ્રાવણ વિ એકમ. તે દિ’ ભગવાનની દિવ્યધ્વનન નીકળી. (બાર અુંગ)ની 
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રચના ગણધરે કરી. ભાવશ્રુતના પદરણમનથી, ગણધરિેવે ભાવશ્રુતથી પદરણનમત થઈ 
રવ્યશ્રુતની રચના કરી. સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાનની વાણીમાું ભાવશ્રુતનો અથમ આવ્યો. ગણધરે–ભાવશ્રુતને પદરણમેલા એમણે 
રવ્યશ્રુત રચના કરી. અથમના કતામ ભગવાન, સૂત્રના કતામ ગણધરિેવ. એ આજ દિવ્યધ્વનનનો 

દિવસ છે. એ વખતે હશે ત્યારે તો ગણધરો, ઇન્દ્રો નવપુલાચલ પવમત પર સાક્ષાત્ દિવ્યધ્વનન.... 

૬૬ દિવસથી બુંધ હતી. ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયુું, છતાું ગણધર મુખ્ય છે એ નહોતા એથી 
વાણી નીકળી નહીં એમ વ્યવહારથી કહેવાય છે. ઓલા લોકો એમ કહે કે જુઓ! ગણધર નહોતા 

માટે વાણી ન નીકળી. ગણધરનુું નનનમત્ત થયુું એટલે વાણી આવી.—એમ નથી. સાુંભળો, એ 
બીજી વાત છે. કહો, સમજાણુું કાુંઈ?  

વાણી તો વાણીને કાળે જ નીકળી. ગણધરનુું નનનમત્ત હતુું. ભગવાને કહેલા નસદ્ાુંતો 

એમને સુંતોએ શાસ્ત્રમાું રચ્યા. એ માુંહ્યલુું આ એક નનયમસાર નસદ્ાુંત છે. નનયમસાર છેને આ? 
નનયમસાર એટલે મોક્ષનો માગમ. નનયમનો અથમ જ મોક્ષનો માગમ થાય છે. આત્મા આનુંિસ્વરૂપ 

શુદ્ ચૈતન્દ્યસ્વભાવ, એનો અુંતરમાું અનુભવ, સમ્યગ્િશમન પ્રગટ કરી, જ્ઞાન ને સ્વરૂપની 

રમણતા પ્રગટ કરી એવો જે મોક્ષમાગમ એનુું ફળ તરીકે મોક્ષ. એ માગમ ને માગમના ફળની બેય 
વ્યાખ્યા આમાું છે. પહેલી ગાથામાું આવી ગઈ છે. કાલે સજ્જાય આવી હતી. માગમ ને માગમના 
ફળનો અથમ.... 

વળી (આ ૬૭મી ગાથાની ટીકા પૂણમ કરતાું ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહે છે : ૯૨મો 
શ્લોક, નનયમસાર. 

त्यक्त्वा वाच ंभवभयकरीं भव्यजीवः समस्ा ं
ध्यात्वा शदु्ध ंसहजववलसवििमत्कारमकेम ् । 

पश्चान्मवुतं सहजमवहमानन्दसौख्याकरीं ता ं
प्राप्नोत्यिु चः प्रहतदुवरतध्ातंसघंातरूपः ।।९२।। 

આ ૬૭મી ગાથા, વચનગુનિની વાત ચાલે છે. લયો, ભગવાને વાણી કહી, હવે એમાું 
એમ આવ્યુું કે વચનગુનિ કોને કહેવી? સમજાણુું કાુંઈ? કહે છે.... શ્લોકાથમ છે ને? 

શ્લોકાથમ : ભવ્યજીવ... ભવ્યજીવ પહેલી જ વાત લીધી છે અહીં. પાત્ર જીવ જે છે. 
આત્માની શાુંનત મોક્ષના માગમને પામવાને લાયક છે. ભવ્યજીવ ભવભયની કરનારી સમસ્ત 

વાણીને... લયો, વાણી છે એ તો જડ છે, પણ બોલવાનો નવકલપ છે એ ભવભયની કરનારી 

નવકલપિશા છે. વાણી તો જડ છે. ભાષા તો એમ કરી, ભવ્યજીવ ભવભયની કરનારી સમસ્ત 
વાણીને છોડીને.. એનો અથમ કે નવકલપને છોડી–વાણી બોલવાનો નવકલપ જે રાગ છે એને છોડી... 

એમ એનો અથમ છે. આ સુંસ્કૃત પ્રમાણે તો આવો અથમ ન થાય. વાણીને છોડીને, એમ લખ્યુું 
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જુઓ! વાણી શુું છોડે? વાણી ગ્રહી કે દિ’ કે છોડે? એ તો જડ છે. ઓલો વાણી બોલવાનો જે 
ભાવ છે એ રાગ છે. આહાહા! છદ્મસ્થને હોં. કેવળીને કાુંઈ રાગ છે? એ ઇચ્છા નવના 

દિવ્યધ્વનન–ભગવાનની વાણી નીકળે છે. અને છદ્મસ્થ છે, રાગી છે એટલે વાણીના યોગમાું 

પદરણામ રાગનુું નનનમત્ત છ ેએને. એ પદરણામને છોડીને.. િેખો! એ વાણી–વ્યાખ્યાન કરવાની 
વાણીમાું પણ શુભરાગ છે. આહાહા! છદ્મસ્થને. એને વાણીની ગુનિની વાત થઈને.  

એ ભવભયને કરનારી વાણીને છોડી... શુભરાગ... વાણીમાું જે અશુભરાગ છે એ તો 
ઠીક, પણ ધમમની વાણીને કહેવામાું જે રાગ છે, આહાહા! એને પણ છોડીને શુદ્ સહજ-નવલસતા 

ચૈતન્દ્યચમત્કારનુું એકનુું ધ્યાન કરીને... વાણીનો નવકલપ છે એને છોડી, સ્વભાનવક શુદ્ સહજ-

નવલસતા... ભગવાન આત્મા સ્વભાનવક નવલસતો–ખીલતો પ્રભુ ચૈતન્દ્ય છ ે અુંિર. એવો 
ચૈતન્દ્યચમત્કાર... ભગવાન આત્મામાું ચૈતન્દ્યચમત્કાર ભરેલો છે. એવો ચૈતન્દ્યચમત્કાર 

આત્માનુું તત્ત્વ એકનુું ધ્યાન... એનુું એકનુું ધ્યાન... આહાહા! વાણીના રાગને છોડી... એ રાગ તો 

ભવભયનો કરનાર છે. આહાહા! રચના તો જુઓ! ઉપિેશમાું મુનનનો શુભરાગ એ ભવભયનુું 
કારણ છે. આહાહા! ઓલા કહે, ઉપિેશ િેવામાું નનજમરા છે. કેટલો આુંતરો! ઉપિેશથી બીજાને 

ધમમ પામે, એનો જીવને લાભ થાય. અહીં કહે છે કે વાત બધી ખોટી છે. ઉપિેશની વાણી 

છદ્મસ્થની છે એમાું રાગ આવે છે. એ રાગને છોડી, વીતરાગ સહજ નવલસતો પ્રભુ અતીનન્દ્રય 
આનુંિનો સાગર આત્મા ચૈતન્દ્યચમત્કારમૂનતમ પ્રભુ પોતે છે એનુું એકનુું ધ્યાન કરીને... િેખો! 
આત્માનુું એકનુું ધ્યાન. એના રવ્ય-ગુણ-પયામય ભેિ કે નવકાર (કે) ભગવાનનુું ધ્યાન એ નહીં.  

ભગવાનનુું ધ્યાન કરવા જાય તો નવકલપ રાગ ઉઠે છે કારણકે ભગવાન પરવસ્તુ છે. 

આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? એક... પાછુું ‘એક’ શધિ કેમ વાપયો છે? કે આ વસ્તુ આત્મા છે, 

એમાું ગુણ છે અને આ િશા—એવા ભેિ નથી. એકલુું ચૈતન્દ્યબ્બુંબ પ્રભુ એકનુું ધ્યાન કરીને... 
આ મોક્ષનો માગમ. આ નનયમસાર છે ને? અુંતર આનુંિસ્વરૂપ ભગવાન અતીનન્દ્રય આનુંિ... 

ઇનન્દ્રયોમાું તો કલપેલો આનુંિ એ તો િુુઃખ છે. ઇનન્દ્રયોના નવષયમાું કલપેલુું સુખ એ તો િુુઃખ, 

ઝેર છે. ભગવાન આત્મા અતીનન્દ્રય અમૃતનો રસ છે. આહાહા! એવો આત્મા એનુું એકનુું ધ્યાન 
કરવુું. એ ધ્યાનને–એને સમ્યગ્િશમન, જ્ઞાન ને ચાદરત્ર કહે છે. ‘ચૈતન્દ્યચમત્કાર એક’ એ રવ્ય 
વસ્તુ થયુું. ‘ધ્યાન કરીને’ એ પયામય થઈ. સમજાણુું કાુંઈ?  

જેને આત્માનુું નહત કરવુું હોય અને આ ચાર ગનતના િુુઃખ ટાળવા હોય એણે શુું કરવુું? 

એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભગવાન આત્મા સ્વભાનવક નવલસતો... આહાહા! ચૈતન્દ્યચમત્કાર 

પ્રભુ આત્મા છે, એ એકસ્વરૂપ એનુું છે. એકરૂપ છે એનુું ધ્યાન કરીને.. આહાહા! સમ્યગ્િશમનમાું 
પણ એને ધ્યેય બનાવી, જ્ઞાનમાું પણ એને ધ્યેય બનાવી, ચાદરત્રમાું પણ એને નવષય બનાવી... 

આહાહા! આવો માગમ છે વીતરાગનો. દિવ્યધ્વનનમાું આ આવ્યુું હતુું. નવપુલાચલ પવમત પર 



372                                                              નનયમનો સાર ભાગ-૨ 

ભગવાનની વાણી... ઇન્દ્રો, ગણધરો સમક્ષ વાણીમાું આ નીકળ્ુું. આહાહા! ભગવાન તારું 
સ્વરૂપ સહજ ચૈતન્દ્યચમત્કાર એવી ચીજ તુું છો. એનુું ધ્યાન કર, ધ્યેય એને બનાવ, નવષય એને 
બનાવ, રાગ ને પરનો નવષય લક્ષમાુંથી છોડી િે. આહાહા! 

ચૈતન્દ્ય ભગવાન આત્મા એકલો અમૃતના, શાુંનતના રસથી ભરેલો સમુર છે. આહાહા! 

એને પામર તરીકે લોકોએ કલ્યો. મૃગની નાબ્ભમાું કસ્તુરી, (પણ) મૃગલાને એની દકુંમતુું નથી. 

એમ પરમાત્મા કહે છે કે તારા સ્વભાવમાું અતીનન્દ્રય આનુંિની કસ્તુરી પડી છે. આહાહા! એને 
ન માનતાું બહાર ગોતે છે કે કાુંઈ નવષયોમાું સુખ છે, પૈસામાું, આબરૂમાું સુખ છે. ઝેર છે. 

આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? કેમ બેસે પણ? માળો .... થાયને. એય ધીરભાઈ! લાડવા ખાતા હોય, 

પૈસા પચાસ હજાર પેિા થાતા હોય. કો’ક કહેતુું હતુું ક ેપચાસ હજાર પેિા કરે છે. કોઈક કહેતુું 
હતુું કોઈકનુું. હમણાું તો પૈસા બહુ વધી ગયા છે, િુુઃખના નનનમત્ત. ..... પચાસ હજાર પેિા કયામ. 

બહારનુું કોઈક કહેતુું હતુું. આપણામાું.... ઘણા માણસ આવેને. લાખ-બે લાખ, િસ લાખ પેિા 

કરે. પણ એમાું શુું થયુું? ધૂળ છે, એ જડ છે, એ તો માટી ધૂળ છે. ધૂળમાું સુખ છે? એના ઉપર 
લક્ષ જાય છે એ રાગ ને આકુળતા છે. આહાહા! ચીમનભાઈ! ભારે. 

અહીં તો કહે છે, ત્રણ લોકના નાથ તીથંકરિેવ પરમાત્મા સાક્ષાત્ સમવસરણમાું 
બ્બરાજતા હોય અને એનુું લક્ષ કરે ને ધ્યાન કરવા જાય, તો રાગ છે. કારણ કે પરરવ્ય ઉપર 

લક્ષ જાય ત્યાું રાગ જ થાય. આહાહા! આત્મા અખુંડાનુંિ પ્રભુ, ચૈતન્દ્યમૂનતમ પ્રભુ અુંિર, એનુું 

ધ્યાન કરવાથી શાુંનત ને આનુંિ થાય. એને ધમમ થાય, પરરવ્યના લક્ષે ને ધ્યાને ધમમ થાય નહીં. 
આહાહા! એવુું ધ્યાન કરીને પછી શુું એને ફળ આવે છે? બેય લઈ લે છેને, માગમ ને માગમનુું ફળ.  

પછી, પાપરૂપી નતનમરસમૂહને નષ્ટ કરી... પાપ શધિે પણુ્ય ને પાપ—બેય ભાવન ેઅહીં 
પાપ કહ્યા છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભગવાન અુંતર અમૃતસ્વરૂપ અતીનન્દ્રય આનુંિથી ડોલતો નાથ  

પ્રભુ છે અુંિર. આહાહા! કહે છે કે અરે! એને પકડ તુું, એને ધ્યાનમાું લેને, ધ્યાન રાખને એનુું, 

ધ્યાન રાખને એનુું, ધ્યાન કરને એનુું, આહાહા! તો તને શાુંનત થશે. અને એના ફળ તરીકે પુણ્ય 
ને પાપનો અુંધકાર... ભાષા િેખો! પુણ્ય ને પાપના ભાવ એ તો અજ્ઞાન અુંધકાર છે, એ 

ચૈતન્દ્યચમત્કાર નથી. એમ સામે નાખવુું છે ને? અહીં ચૈતન્દ્યચમત્કાર, ભગવાન આત્મા ચૈતન્દ્ય 

ચમત્કારનુું નૂર, એનુું પૂર આત્મા છે. આહાહા! અને પુણ્ય ને પાપ નતનમર છે–અજ્ઞાન અુંધકાર 
છે. ભાવમાું હોં, ફળની વાત, ધૂળની વાત નથી. આહાહા! આ તો શુભ ને અશુભભાવ... વાણીને 
છોડી... રાગ એ તો પાપ છે, અુંધકાર છે. આહાહા!  

ભગવાન આત્મા ચૈતન્દ્યના પ્રકાશના ચમત્કારનુું નૂર એનુું ધ્યાન કરવાથી, એનો આશ્રય 

કરવાથી, એને અવલુંબનમાું લેવાથી જે સમ્યગ્િશમન-જ્ઞાન-ચાદરત્રની વીતરાગી િશા થાય એ 

પુણ્ય-પાપના અુંધકારનો નાશ કરનાર છે. કહો, સમજાણુું કાુંઈ? પાપરૂપી અજ્ઞાનના સમૂહને... 
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આહા! અસુંખ્ય પ્રકારના પુણ્ય-પાપના નવકલપો... અહીં તો વાણી બોલવામાું રાગ એ અુંધકાર છે 
કહે છે. નવકલપ છે ને? એ નતનમર છે. અુંધકારના સમૂહને નષ્ટ કરીને... આહાહા! એક-એક બોલ 

સમજવામાું હજી વાુંધા. ધમમ તો પછી, પણ હજી શુું કહે છે ને કેમ—એ સમજવાના ઠેકાણા ન 
મળે અને ધમમ થઈ ગયા. જીુંિગી એમને એમ ચાલી જાય છે.  

અરે! સહજમનહમાવુંત આનુંિસૌખ્યની ખાણરૂપ એવી તે મુબ્તતને... એ મુબ્તતના 

નવશેષણ છે, પહેલા ઓલા ‘સહજ-નવલસતા ચૈતન્દ્યચમત્કાર’ એ રવ્યનુું નવશેષણ છે. એનુું 
ધ્યાન એ પયામય. આ મુબ્તત થાય એ પણ પયામય છે. એવા અુંતરના સ્વરૂપના ધ્યાનમાું.. 

સ્વરૂપને ધ્યાનમાું લેવાથી એના ફળમાું સહજ મનહમાવુંત મુબ્તત... સહજ મનહમા છે નસદ્પિની. 

સહજ મનહમા આનુંિસુખની ખાણ... ભાષા િેખો! આનુંિરૂપ સુખ, એમ. આહાહા! આનુંિની– 
સુખની તુું ખાણ છે. કોણ? મુબ્તત હોં. આહાહા! આમ તો રાડુું પાડ્યા કરે ઓલા લોગસ્સમાું. 

‘નસદ્ા નસનદ્ું મમ દિસુંતુ.’ એય! લોગ્ગસ્સમાું આવે છે કે નહીં? ‘લોગ્ગસ્સ ઉજ્જોઅગરે..’ અથમ 

પણ સમજે નહીં કાુંઈ. તુુંબડા... તુુંબડીમાું કાુંકરા. ગદડયો હાુંકે જાય. લોગસ્સ-બોગસ્સ કયો હતો 
કે નહીં? કયો નથી. એમાું આવે છે ‘નસદ્ા નસનદ્ું મમ દિસુંતુ.’ લયો. હે નસદ્ ભગવાન! નસદ્પિ 
અમને િેખાડો. ‘િેખાડો’નો અથમ કે કેવળજ્ઞાન અમને થાય એમ માગણી છે. આહાહા! 

સામાનયકમાું આવે છેને સાત પાઠ? ણમો અદરહુંતાણું, નતતખુતો, તત્સુત્રી, લોગસ્સ, ..... 

ને નમોત્થુણું. સાત પાઠ. અથમની કાુંઈ ખબર ન મળે. હજી અથમની ખબર ન મળે, એને ભાવનુું 

ભાસન થાવુું, અુંતરમાું આત્મા.... બસ, ... બોલે, સામાનયક થઈ ગઈ. વાત સાચી. અમે એમ 
કરતા પહેલાું હોં આ બધુું, ત્યાું પાલેજમાું. પયુમષણ આવે એટલે પછી પદડકમણા કરીએ સાુંજે 

ભેગા થઈને. આખો દિ’ િકુાન ચાલે. અપવાસ કયો હોય તો ચોનવહારો ઉપવાસ હોય. તોય 

િુકાને બેસીએ, િુકાન ચાલે. સાુંજે પદડકમણા કરીએ બધા ભેગા થઈને. એકાિ-બે ગાયન 
ગાઈએ. થઈ ગયો ધમમ, જાઓ. ધૂળમાુંય નહોતો થાતો. પછી ગાઈએ. ‘જુઓ! રે જુઓ! જૈનો 

કેવા વ્રતધારી!’ એવુું આવે છેને જમ્બુસ્વામી... એવુું બધુું ગાઈએ. મોઢે કરેલુું હોય. બેઠા હોય ને 

ગાઈએ ન્દ્યાું. નહીં ખબર ..... અમારા બધા સાુંભળનારા આ ફાવાભાઈ, ..... વ્રજલાલ, નહીં? 
મનહરનો બાપ. બધા ભોળાભટ જેવા.... આહાહા! સત્યનારાયણની કથા બેસાડે એ. 

શ્રોતા : આત્મા સત્યનારાયણ છે ને? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : પણ સત્યનારાયણ તો આ છે. ઓલો સત્યનારાયણ તો બ્રાહ્મણ કરે 

ને પછી એની પ્રસાિી ન લીધી તો વહાણ એનુું બૂડી ગયુું, ઢીંકણુું થયુું, એવી વાતુું ત્યાું આવે. 
આવે છે કે નહીં? છેલલી ઓલી પ્રસાિી... એટલે ત્યાું સુધી એ બેસે. એ બ્રાહ્મણ એ રીતે કરી 

રાખે.  વયો ન જાય એમ. એની પ્રસાિી એણે ન લીધી તો એનુું વહાણ ડૂબી ગયુું, આમ થયુું. 
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એટલે ત્યાું સુધી બેસવુું સાુંભળવા. ગમે તેવા ગ્પા મારે ઓલો. અમે બધુું સાુંભળ્ુું છે ન્દ્યાું. કયું 
નથી, પણ સાુંભળ્ુું છે. આહાહા! જૈનમાું... નામ ધરાવે જૈન (પણ) કાુંઈ ભાન ન મળે. આહાહા! 

કહે છે, જેણે આત્મા અખુંડાનુંિ પ્રભુ પરમાત્મા જેનુું અુંતર સ્વરૂપ છે એને જેણે ધ્યાનમાું 
લઈને પકડ્યો, એ મુબ્તત–સહજ મનહમાવુંત આનુંિસુખની ખાણ એવી તે મુબ્તતને અનતશયપણે 

પ્રાિ કરે છે. ખાસ કરીને... એને મુબ્તત જ હોય, બીજુું હોય નહીં, એમ કહે છે. આહા! ગનત-

બનત ન હોય એને. મોક્ષના માગે તો મોક્ષ જ મળે. માગમ છે, માગે જાય ત્યાું મોક્ષ આવે. આહા! 
મુતતસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા... મુતતસ્વરૂપ એ તો છે. એનુું ધ્યાન કરવાથી પયામયમાું મુબ્તત 

પ્રગટ થાય. આહાહા! આ એની મોક્ષની દિયા, એ મોક્ષમાગમની આ દિયા. આ દિયા સૂઝ પડે 

નહીં. જાત્રા કરી આવો એકવાર ચાલો. અષાઢ સુિ ૧૪ની છેલલી. પાનલતાણા ઉપડશે. બાર 
મનહનાનુું પાપ ધોવાઈ જાય. પછી નવુું પાપ પાછુું. આહાહા! છેતરાણો છેને અનાદિથી ધમમને 

બહાને. ધમમ શુું ચીજ છ ેએની ખબર ન મળે. એ ૬૭ ગાથા થઈ. ૬૮. કાયગુનિની વ્યાખ્યા છે 
આ ૬૮.   

बधंणछेदणमारणआकंुचण तह पसारणादीया । 

कायवकवरयावणयत्ती वणविठ्ठा कायगवुत्त वत्त ।।६८।। 
નીચે હદરગીત. 

વધ, બુંધ ને છેિનમયી, નવસ્તરણ-સુંકોચનમયી 

ઇત્યાદિ કાયદિયા તણી નનવૃનત્ત તનગુનિ કહી. ૬૮. 

આ અુંતરુંગ કારણ આવ્યુું ભાઈ!  

ટીકા : અહીં કાયગુનિનુું સ્વરૂપ કહ્યુું છે. એ અુંતરુંગ કારણ. ૫૩માું આવ્યુું એ નહીં. 

અહીં તો બીજી વાત છે. કોઈ પુરષને બુંધનનુું અુંતરુંગ નનનમત્ત કમમ છે... એને કોઈ બાુંધે, પણ 

એ બાુંધવામાું અુંતર કારણ તો એનુું કમમ છે. કમમ એને છે માટે એને કોઈ બાુંધે... અુંતરુંગ કારણ 

કમમ છે. સમજાણુું? બુંધનનો બનહરુંગ હેતુ કોઈનો કાયવ્યાપાર છે... બાુંધે ખરોને, એટલે કાયાનો 

વેપાર એ બહારનુું નનનમત્ત છે. સમજાણુું કાુંઈ? કોઈ પરુષને બુંધનનુું અુંતરુંગ નનનમત્ત.... બાુંધે, 
એને બુંધાય તો... ઝાડ સાથે બાુંધે, િોરડે બાુંધે, પગ બાુંધે, લોઢાના સરીયે બાુંધે, પણ એ 

બાુંધવામાું મૂળ કારણ તો અશાતાનુું કમમ બુંધાયુું હતુું એ નનનમત્ત છે ખરું. બાહ્યમાું બીજાના 
કાયનો વેપાર બાુંધવાનો.   

છેિનનુું પણ અુંતરુંગ કારણ કમોિય છે... કોઈ છેિે, શરીરના કટકા કરે, કાન કાપે, નાક 

કાપે. અુંતરુંગ કારણ તો કમોિય છે. ...ભાઈ! વીરજીભાઈ બસમાું હતા, એમાું લૂુંટારા આવ્યા  
એટલામાું ઢસા પાસે. વીરજીભાઈ હતા.... હેઠે ઉતાયામ સૌને. એમાું જે એનો બસનો માનલક 

ઓલો હતો એનુું નાક કાપી લીધુું. ડરાઈવર.. ડરાઈવર.. આમ સૌને કહ્યુું કે મોઢા ઓલીકોર રાખો. 
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પાછુું આમ ભાગવુું ખરુંને? મોઢા બધાના ઓલીકોર રખાવ્યા. વીરજીભાઈ કહે, આ બ્બચારાનુું 
નાક કપાઈ ગયુુંને...... નાખી િીધુું છે તો લાવને ગોતીએ. પાછો ઓલો નાક પણ લઈ ગયો સાથે. 

આહીંથી ઢસા......  વીરજીભાઈ કહે, હુુંય ભેગો હતો. બધાને ઓલીકોર ઉતારી નાખ્યા. ભાઈ! 

અમારી પાસે પૈસા હોય તો લેવા હોય તો લઈ લો. એ ન લીધુું. ઓલા સાથે વયા આવ્યા હતા 
બધાય. એનુું નાક કાપી નાખ્યુું.  

એ અુંતરુંગ નનનમત્ત હેતુ તો એનો અશાતાનો ઉિય છે. બહાર છેિવાનુું કારણ પ્રમત્ત 
જીવની કાયદિયા... ભાષા િેખો! જીવ પણ છેિાઈ જાય, પ્રમત્ત (અવસ્થામાું) મુનન ચાલતા હોય 

એની કાયદિયા... એને પાપ લાગે (કે નહીં) એ પ્રશ્ન અત્યારે નથી. અહીં તો નનનમત્ત કોણ એને? 

પ્રમત્ત (અવસ્થામાું) જીવ હોય ત્યાું સુધી ચાલતો હોય... પ્રમત્તમાું ચાલેને. અપ્રમત્તમાું તો નસ્થર 
હોય. એટલે પહેલેથી (છઠ્ઠે) ગુણસ્થાન સુધી પ્રમત્ત દિયાઓ છે. એમાું કાયનો વેપાર નનનમત્ત 
હોય છે છેિનમાું. તો જીવ ... છેિાઈ ગયો.  

મારણનો પણ અુંતરુંગ હેત ુઆુંતદરક (નનકટ) સુંબુંધનો (આયુષ્ય)નો ક્ષય છે... મરણનો 

અુંતરુંગ હેતુ તો આયુષ્ય છે. આયુષ્ય પુરું થયુું એટલે મરે. બહાર કોઈ મારી શકે એમ છે નહીં. 

આહાહા! બનહરુંગ કારણ કોઈની કાયનવકૃનત છે... કાયાનો વેપાર. નનનમત્ત થાય ને ઓલુું મરી 
જાય, એમ. આયુષ્ય પુરું થાય એ અુંતરુંગકારણ ને આ બાહ્યનનનમત્ત. આકુુંચન, પ્રસારણ 

વગેરેનો હેતુ સુંકોચ-નવસ્તારાદિકના હેતુભૂત સમુદ્ઘાત છે... આ સમુદ્ઘાત થાયને, આ બહાર 

નીકળે પ્રિેશ. આ કાયદિયાઓની નનવૃનત્ત તે કાયગુનિ છે. ત્રણેયથી નનવૃત્ત થવુું અને આત્માના 
અુંતરમાું ધ્યાનમાું જાવુું, એનુું નામ કાયગુનિ કહેવામાું આવે છે. પહેલુું સમજે તો ખરો કે આ 

કાયગુનિ કોને કહેવી. થઈ શકે, ન થઈ શકે એ પ્રશ્ન પછી. પણ કાયાના વેપારનો નવકલપ જે છે 

એને છોડવો અને અુંતરના આત્માના આનુંિના ધ્યાનમાું આવવુું, એને કાયગુનિ કહેવામાું આવે 
છે. આહાહા! 

લયો, (હવે ૬૮મી ગાથાની ટીકા પૂણમ કરતાું ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહે છે : ) 

मकु्त्वा कायववकारं यः शदु्धात्मान ंमहुुम ुहुः । 

सभंावयवत तस्यचव सफलं जन्म ससंतृौ ।।९३।। 

આહાહા! શ્લોકાથમ : કાયનવકારને છોડીને... કાયનવકારને (એટલે) નવકલપને છોડીને જે 
ફરીફરીને શુદ્ાત્માની સુંભાવના (સમ્યક્ ભાવના) કરે છે... લયો. આહા! શુદ્ પ્રભુ ચૈતન્દ્ય 

આનુંિમૂનતમ એની ભાવના કરે છે, એમાું એકાગ્ર થાય છે એનો જન્દ્મ સફળ છે. બાકી બધાના 

જન્દ્મ નનરથમક. જન્દ્મ્યા એ મરશે, વળી પાછા જન્દ્મે. આહાહા! કાયનવકારને છોડીને જે ફરીફરીને 
શુદ્ાત્માની સુંભાવના (સમ્યક્ ભાવના).., એમ. એટલે કે ચૈતન્દ્યવસ્તુ ભગવાન આત્મા એની 
બરાબર એકાગ્રતા અુંતરની એને સુંભાવના–ભાવના કહેવામાું આવે છે. 
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તેનો જ જન્દ્મ સુંસારમાું સફળ છે. જન્દ્મી અને ફરીને ન જન્દ્મવુું (પડે) એવુું એણે કયું, 
એમ છે. કાયાગુનિ છે ને? શરીર નહીં મળે એમ કહે છે. જન્દ્મ જ નહીં થાય એને. આહા! અુંતર 

વસ્તુ ભગવાન આત્મા પૂણામનુંિસ્વરૂપ એનુું જેણે ધ્યાન (કયું)—વતમમાન ધ્યાનની િશામાું એને 

જેણે નવષય બનાવ્યો એને જન્દ્મ કેવા? કહે છે. એને મળેલો જન્દ્મ સફળ છે. ફરીને કાયા મળશે 
નહીં. આહાહા! તેનો જ જન્દ્મ સુંસારમાું સફળ છે. કાયાગુનિમાું એ નાખ્યુું લયો. હવે આ મન ને 

વચનની ગુનિની નનશ્ચયની વાત કરે છે. પહેલા વ્યવહારની વાત હતી. મન-વચનની ગુનિની 
પહેલા વ્યવહારની વાત હતી, હવે નનશ્ચયની વાત કરે છે. ૬૯. ૬૯. 

जा रायावदवणयत्ती मणस्स जाणीवह त ंमणोगतु्ती । 

अवलयावदवणयवत्त ंवा मोण ंवा होइ वइगतु्ती ।।६९।। 

મનમાુંથી જે રાગાદિની નનવૃનત્ત તે મનગુનિ છે; 

અલીકાદિની નનવૃનત્ત અથવા મૌન વાચાગુનિ છે. ૬૯. 

... છે ને? બે પ્રકારે. એની ટીકા : આ, નનશ્ચયનયથી એટલે સાચી દૃનષ્ટથી મનોગુનિની 

અને વચનગુનિની સૂચના છે. સાચી મનગુનિ ને સાચી વચનગુનિની વ્યાખ્યા છે. ઓલો 

વ્યવહાર હતો. હવે સાચી આવશે, (ઓલી) સાચી નહોતી. વ્યવહાર હતો, નવકલપ હતો. હા, ન્દ્યાું 
જ આ્યુું છે, નથી આ્યુું શુું? આહાહા! ... નનશ્ચય નવના વ્યવહાર કેવો? એમ નસદ્ કરે છે. 

પહેલી વ્યવહારની વાત કરી પછી નનશ્ચયની કરી. નવકલપ કયો (કે) અશુભથી છૂટવુું અને શુભમાું 

આવવુું એ વ્યવહાર મનોગુનિ છે. ન્દ્યાુંથી છૂટીને સ્વરૂપમાું આવવુું એ નનશ્ચયગનુિ છે. આ, 
નનશ્ચયનયથી મનોગુનિની ને વચનગુનિની સૂચના છે.  

સકળ મોહરાગદ્વેષના અભાવને લીધે અખુંડ અદ્વૈત પરમનચરૂપમાું સમ્યકપણે અવનસ્થત 
રહેવુું તે જ નનશ્ચયમનોગુનિ છે, લયો. આહા! પહેલામાું એમ આવ્યુું હતુું કે સમ્યગ્િશમન, 

સમ્યગ્જ્ઞાન, શાુંનતની ભૂનમકામાું અશુભથી હઠીને શુભમાું આવવુું એ વ્યવહાર મનગુનિ છે. 

અને અહીં તો શુભ ને અશુભ બેય નવકલપથી હઠીને અુંિરમાું જવુું... જુઓ! સકળ 
મોહરાગદ્વેષના અભાવ... ઓલામાું તો રાગ હતો. વ્યવહારમનગુનિમાું ધમીને પણ શુભરાગ 

હતો. આ તો સકળ મોહરાગદ્વેષના અભાવને લીધે... જેણે મોહ એટલે નમથ્યાત્વભાવ છોડ્યો છે 

અને રાગ ને દ્વેષના નવકલપ છોડ્યા છે. અખુંડ અદ્વૈત પરમનચરૂપમાું... લયો. ભગવાન આત્મા 
અખુંડ છે આત્મા. અદ્વૈત છે–બે ભેિ જ નથી જેમાું. લયો, આ અદ્વેત આવ્યો આત્મા. બધા થઈને 

આત્મા એમ નહીં. જેમાું ગુણ-ગુણીનો ભેિેય નથી એમ કહે છે. અખુંડ છે, દ્વૈત નથી–અદ્વૈત છે, 

એકસ્વરૂપ છે. પરમનચરૂપ... પરમજ્ઞાનરૂપ પ્રભુ. જ્ઞાનસ્વભાવરૂપ.. પરમજ્ઞાનસ્વભાવરૂપ.. 
સમ્યકપણે અવનસ્થત રહેવુું... યથાથમપણે અુંતરમાું અખુંડ નચરૂપમાું નસ્થર રહેવુું તે જ 
નનશ્ચયમનોગુનિ છે. લયો, એનુું નામ ધમમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? સાચી મનોગુનિ એનુું નામ છે.  
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કોઈ કહે કે આ બધી કેવળીની વાતુું. કેવળીની તયાું, આ તો મુનનની વાત છે. ઓલામાું 
ઉપાય, મુનનનો માગમ એની આ િશા એવી હોય છે. ઝીણી વાત છે. એણે પહેલી શ્રદ્ામાું તો લેવુું 

પડેને એને? સાચુું સાધુપણુું કેવુું હોય, સાચુું મુનનપણુું કવેુું હોય? આ તો કાુંઈ ભાન ન મળે, થઈ 

ગયા સાધુ, ભગવુંત આચાયમ ભગવુંતો. આહાહા! ભાઈ! એમાું તો વસ્તુના સ્વરૂપના ભાન નવના 
નુકસાન છે. તારા અનહતના નાશની વાત છે આ તો. નહતપણુું તો ભગવાન આત્માનુું પોતાનો 

શુદ્ આનુંિસ્વભાવ અખુંડ અદ્વૈત પરમજ્ઞાનરૂપ... પરમજ્ઞાનરૂપ એ તો જ્ઞાનરૂપ જ છે. જાણવાના 
સ્વભાવનુું રૂપ છે. એમાું સમ્યક્ પ્રકારે અવનસ્થત રહેવુું–નસ્થર રહેવુું તે નનશ્ચય મનોગુનિ છે.  

હે નશષ્ય!.. जाणीवह છે ખરુંને. બીજા પિમાું जाणीवह છે ને? એટલે કાઢ્ુું. હે નશષ્ય! 

અહીં કુુંિકુુંિાચાયમ કહે છે ને? मणस्स जाणीवह त ंमणोगतु्ती.. આહાહા! આને તુું જાણ કે આનુું 
નામ મનોગુનિ કહેવાય. વાણી નથી, મનનો નવકલપ નથી અને અુંતરમાું આનુંિ અખુંડ અભેિ 

નચરૂપમાું લીનતા છે એને અહીં મનોગુનિ સાચી કહેવામાું આવે છે. હે નશષ્ય! તેને તુું તેન ે

ખરેખર અચનલત મનોગુનિ જાણ, એમ. जाणीवह હતુુંને એમાુંથી કાઢ્ુું. जाणीवह એ તો કોઈકને 
કહે છે કે નહીં? એનો અથમ કે કુુંિકુુંિાચાયમ નશષ્યને કહે છે, સુંતોને કહે છે. તુું તેને ખરેખર 

અચનલત... આત્મામાું અુંિર ઠરવુું આનુંિમાું, જેને મનનો શુભનો નવકલપ એ પણ નહીં, એને  
અચનલત મનોગુનિ એમ તુું જાણ. અને તે જ ધમમનો અને તે જ મોક્ષનો માગમ છે. આહાહા!  

લોકોને .... લાગે એવુું કામ છે. કોઈ વાતામ હોય, કથા હોય તો મન પણ ખૂુંચે. કારણ કે 

ઘરમાું રાગ કરતા હોય એવી વાત આવે મન ખૂુંચે ત્યાું. ખૂુંચેને. આ લુખ્ખીલસ વાત. અુંિર 
વીતરાગમૂનતમ ભગવાન એમાું રાગ નથી એવુું ચૈતન્દ્યસ્વરૂપ એનુું નવકલપ છોડીને ધ્યાન કરે, એનુું 

નામ મનગુનિ કહેવામાું આવે છે. આહાહા! કોઈ દિ’ સાુંભળ્ુું ન હોય, નવચારમાું લીધુું ન હોય, 

પ્રયોગ તો કયો ન હોય. માગમ બહુ અલૌદકક છે. વીતરાગમાગમ, પરમેશ્વર તીથંકર નત્રલોકનાથ 
પરમાત્માએ કહેલો માગમ કોઈ જુિી જાત છે. અત્યારે ચાલે છે બધી ગડબડ બહુ. બહારમાું બધુું 

ધમમ મનાવી લીધા છે. આહા!  

બાપા! એમાું તારો કાળ જાય છે પ્રભુ! વસ્તુનસ્થનત, આ તો વસ્તુનુું સ્વરૂપ જ આવુું છે. 

પરમ અખુંડ અદ્વેત ચૈતન્દ્યરૂપ–નચરૂપ એમાું નસ્થનત કરવી અુંિરમાું, આસન લગાવી િેવુું 

અુંિરમાું. એને, હે નશષ્ય! મનની ગુનિ કરી એમ તુું જાણ. લયો, નનશ્ચયમાું એમ આવ્યુું કે જાણ 
તુું. ... તો આનુું જ્ઞાન ..... મનોગુનિ આને કહેવાય. આહાહા! અરે! આવા બધા ધુંધા તયારે 

કરવા? રળવુું તયારે? અરે! ધૂળમાુંય તયાુંય નથી, સાુંભળને! હેરાનના રસ્તા છે બધા, પાપના. 

પુણ્ય ને પાપ—બેય પાપ છ.ે એને રસ્તે િોરાતાું ચાર ગનતના િુુઃખ છે. અહીં તો મોક્ષના માગમની 
વ્યાખ્યા છે ને. એ મનની વાત કરી, નનશ્ચય મનગુનિની વાત કરી–સાચી મનગુનિની વાત 
કરી. હવે સાચી વાણીની વાત થાય છે.  
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સમસ્ત અસત્ય ભાષાનો પદરહાર... એક વાત. સમસ્ત અસત્ય ભાષાનો પદરહાર 
અથવા મૌનવ્રત તે વચનગુનિ છે. મૂતમરવ્યને ચેતનાનો અભાવ હોવાને લીધે... લયો. મૂતમરવ્ય 

ભાષામાું ચેતનાનો અભાવ છે. અને અમૂતમરવ્ય ઇનન્દ્રયજ્ઞાનથી અગોચર હોવાન ે લીધે બન્ને 

પ્રત્યે વચનપ્રવૃનત્ત થતી નથી. સમાનધશતકમાું કહી િીધુું છે. કહે છે, હુું કોને બોલુું? ભાષા તો 
જડ છે, એમાું તો ચેતનાનો અભાવ છે આ જડમાું. આહાહા! વાણીમાું આત્મા નથી. ચેતનાનો 

અભાવ વાણીમાું છે. એટલે જડ વાણીમાું ચેતનાનો અભાવ હોવાને લીધે અને અમૂતમરવ્ય 

ઇનન્દ્રયજ્ઞાનથી અગોચર હોવાને લીધે.... આત્મા છે એ અમૂતમ છે, ઇનન્દ્રયજ્ઞાનથી અગોચર છે. 
કોની સાથે હુું વાત કરું? એમ કહે છે. વચન ગોપવાની રીત છે.  

આ તો ઉપિેશ િેવાથી લાભ થાય, લોકો ધમમ સમજે એનો લાભ મળે—એ વાત ખોટી 
છે કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ઉપિેશમાું લાભ મળેને બધબે કલાક, ત્રણ-ત્રણ કલાક. સવારે 

સમજાવવુું ને. આપેન ેકે નહીં િસમો ભાગ નહીં મળતો હોય? આ ગરાનસયાને તો મળે છે. મળે 

છે. ગરાનસયા કહે કે અમારી જમીનમાું ધમમ થાય એનો િસમો ભાગ અમને મળે. .... અહીં કુંઈ 
કોના વખતે તો બોલયા હતા. આ પ્રવચનના હોલનુું જ્યારે મુહૂતમ થયુુંને ખાતમુહૂતમ. ત્યારે એક 

ભાઈ હતા. એ ગુજરી ગયા. લખુભાઈ. ...ભાઈના ભાઈ હતા. એ કહે કે ગરાનસયાની જમીનમાું 

ધમમ થાય તો એને િસમો ભાગ મળે. પણ જમીન તમારી તયાું રહી હવે? તમારી હોય તોય 
કરનારના પદરણામ પ્રમાણે એને ભાવ હોય. આ પણ કહેને કે ભાઈ! એક મુંદિર બનાવો. એમાું 

જે કુંઈ ધમમધ્યાન થાશે એનો મુંદિર બનાવનારને લાભ થાય. ધૂળેય નહીં થાય, સાુંભળને હવે! 
આહાહા!  

કેમ હશે આમાું? હજી બાકી છે ઘણુુંય. તયાું કહે છે? હજી એમને એમ આ બધા 

રખડ્યા કરે બીજે. મોઢા આગળ નામ આપે પ્રમુખ તરીકેનુું અને અુંિર કામ કરે નહીં કાુંઈ. એય! 
ત્રણ-ત્રણ મનહના રખડ્યા કરે મુુંબઈ. એય! કેટલુું કામ િરવાજે .... કરવાનુું છે, અુંિર કામ ઘણુું 

છે. હમણા જઈ આવ્યાને બે દિ’. પહેલે દિ’ તો અમથુું..... બીજીવાર બપોરે વ્યાખ્યાન આ્યુું હતુું. 

વાતુું કરેને લોકો બધા. તમે નહોતા ત્યાું. કે ઘણુું કામ કરવાનુું બાકી છે, પણ કોઈ ધ્યાન આપતુું 
નથી. છોકરાની છોડીના લગ્ન કરવા હોય તો ત્યાું રોકાય મનહનો-બે મનહના. કોઈ એવી વાતુું 

કરે.... ત્યાું પાુંચ-છ લાખ ખરચ્યા ન્દ્યાલભાઈની છોડીના લગ્નમાું, લયો. પણ કુંઈ એના બાપે કીધુું 

કે અમિાવાિ માટે કાુંઈ િાન િેવુું જોઈએ પાુંચ, પચાસ હજાર, લાખ? એ માને નહીં.....  એ ઠીક 
કહે છે. એમ કે તમારે કરવો છે, અમારે તયાું કરવો છે? એટલા બધા પૈસા એની પાસે ન હોય 

તો..... આહાહા! કોણ પૈસા આપે ને લે? એ તો પૈસા જ્યાું જવાના હોય ત્યાું જાય. આહાહા! 

આપનારા આપે માટે વપરાય... એ તો જડના રજકણો જે ઠેકાણે ગોઠવવાના, વપરાવવાના હોય 
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એ વપરાય ત્યાું. કોણ વાપરી શકે? આહાહા! આવી વાત છે. અહીં તો કહે છે, આત્મા ઇનન્દ્રયથી 
અગમ્ય અને  આ જડમાું વાણીમાું ચૈતન્દ્ય નહીં. બુંને પ્રત્યે વચન પ્રવૃનત્ત થતી નથી, જાઓ.  

આ રીતે નનશ્ચયવચનગુનિનુું સ્વરૂપ કહેવામાું આવ્યુું, લયો. આહાહા! વાણીમાું આત્મા 
નહીં, આત્મા ઇનન્દ્રયથી જણાય નહીં. કોની સાથે વાત કરવી? વચનને ગોપવવુું કહે છે. નવકલપ 

ન કરો, એમ. વચન તો નવકલપ છે. વાણીમાું આત્મા નથી તો નવકલપ શુું કરું? અને આત્મા 

ઇનન્દ્રયથી ગમ્ય નથી તો કોની સાથે હુું વાત કરું? એવી વાતુું છે એમાું. અગમ્ય-ગમ્યની વાતુું છે. 
સાુંભળવામાું આવે, પણ છે એ શુભરાગ. સાુંભળવામાું શુભરાગ છે અને રાગથી જ્ઞાન થાતુું 

નથી, સાુંભળવાથી થતુું નથી. એવી વાત ભારે. આ તો વીતરાગમાગમ એવો છે. એ અુંતરના 

આત્માના જ્ઞાનસ્વરૂપમાું અડવાથી–સ્પશમ કરવાથી જ્ઞાન થાય, એને અડવાથી–અનુભવથી જ્ઞાન 
થાય. 

(હવે ૬૯મી ગાથાની ટીકા પૂણમ કરતાું ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહે છે :)  

शस्ाशस्मनोवचस्समदुय ंत्यक्त्वात्मवनष्ठापरः 
शदु्धाशदु्धनयावतवरतमनघ ंवचन्मात्रवचन्तामवणम ् । 

प्राप्यानतंचतषु्टयात्मकतया साध ंविता ंसवदुा 
जीवन्मवुतमपु चवत योवगवतलकः पापाटवीपावकः।।९४।। 

મુનનપણુું કેવુું હોય છે? યોગીના નતલક. આહાહા!  

શ્લોકાથમ : પાપરૂપી અટવીને બાળવામાું અનગ્ન સમાન છ.ે મુનન તો એને કહીએ કે પુણ્ય 
ને પાપના નવકલપને બાળવામાું સમથમ છે. આહાહા! પાપ એટલે પુણ્ય ને પાપ બયે હોં. અનગ્ન 

સમાન જેનુું... એવો યોગીનતલક (મુનનનશરોમનણ)... આહાહા! પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત મનવાણીના 

સમુિાયને છોડીને.., િેખો! શુભ ને અશુભ મનનો વેપાર અને વાણીનો વેપાર છોડી િઈને... એ 

મન સુંબુંધી અને વાણી સુંબુંધી શુભનવકલપ પણ છોડી િઈને, એમ કહે છે.. આહાહા! પાપરૂપી 

અટવી–વન મોટુું... પુણ્ય-પાપના સુંકલપ-નવકલપની જાળુું મોટી વન અનગ્ન છે, એને બાળવામાું 

અનગ્ન મુનન (સમથમ) છે. એ (સુંકલપ-નવકલપ) તો અટવી છે મોટી. ઓહોહો! આનુંિસ્વરૂપમાું 
રહેનાર, અતીનન્દ્રય આનુંિમાું રહેનાર એવો મુનન પણુ્ય-પાપના વનને બાળીને રાખ કરે છે. 
યોગીનતલક (એટલે) મુનનનશરોમનણ, છેને? યોગીમાું પણ નશરોમનણ.  

પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત મનવાણીના સમુિાયને છોડીને આત્મનનષ્ઠામાું પરાયણ રહેતો થકો... 

ભાષા િેખો! ફેરવીને વ્યવહારચાદરત્રમાું આ અનધકાર લીધો. મુનનઓની–સુંતોની પદ્નત પણ 

જુિી જાતની છે. આત્મનનષ્ઠામાું પરાયણ... શુદ્ ચૈતન્દ્ય આનુંિસ્વરૂપ એવો આત્મા એમાું તત્પર 
છે. મુનન તો એમાું તત્પર છ.ે આહાહા! શુદ્નય અને અશુદ્નયથી રનહત એવા અનઘ (-નનિોષ) 

ચૈતન્દ્ય નચુંતામનણને પ્રાિ કરીને... શુદ્નય ને અશુદ્નયથી રનહત. શુદ્નય એટલે નવકલપ. હુું 
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શુદ્ આનુંિ છુું એવો નવકલપ અને રાગની પયામય અશુદ્–(પયામય)સ્વભાવમાું છે—બેયથી રનહત. 
શુદ્નય ને અશુદ્નયના બયે નવકલપથી રનહત, એવા અનઘ (નનિોષ), લયો. અઘ એટલે પુણ્ય ને 

પાપ બેય. એનાથી (નવરદ્) અનઘ–નનિોષ ચૈતન્દ્યમાત્ર નચુંતામનણને પ્રાિ કરીને... 

ચૈતન્દ્યસ્વરૂપ ભગવાન નચુંતામનણરત્ન આત્મા છે. આહાહા! એને પ્રાિ કરીને... નચુંતામનણ એ 
છે. જેટલો એમાું એકાગ્ર થાય, એટલી એમાું શાુંનત ને આનુંિ આવે, એવો નચુંતામનણ રત્ન 

ભગવાન છે. એને પામર કરીને મનાવ્યો છે. માન્દ્યો છે એણે. આહાહા! શુભ ને અશુભભાવમાું 
ઉલલનસત થઈને એમાું રોકાણો છે એને આત્માના નચુંતામનણરત્નની દકુંમત નથી.  

અનુંતચતુષ્ટયાત્મકપણા સાથે... साध ं છેને साध.ं ઓલામાુંય साध ं છે ને? પુંિરમી 

ગાથામાું. પદરણનતની સાથે साध.ं એ પયામય છેને ભાઈ! કારણપયામય. ત્યાુંય साध ं લીધુું છે. 
અનુંતચતુષ્ટયાત્મકપણા સાથે સવમિા નસ્થત... મબુ્તત.. મુબ્તત.. જે આત્મામાું પરાયણ છે એન ે

આવી િશા પ્રાિ થાય છે. અનુંતચતુષ્ટય સ્વરૂપ સાથે સવમિા નસ્થત એવી જીવન્દ્મુબ્તતને પામે 

છે. જીવતા મુતત થઈ ગયો રાગથી, નવકલપથી, વાણીથી.... જેને આત્માના સ્વભાવનુું ધ્યાન છે એ 
ધ્યાનીને આવી િશા પ્રગટ થાય છે. મુબ્તત મળે છે. મોક્ષનો માગમ, એનુું ફળ મોક્ષ—બેય વાત 
એમાું છે.  

  (પ્રમાણ વચન ગુરિેવ) 
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અષાઢ વદ-૨, શનનવાર, તા. ૧૦-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૭૦-૭૧, શ્લોક – ૯૫-૯૬, પ્રવચન નં. ૬૩ 

 

વ્યવહાર ચારરત્રના અધિકારમાાં ધનશ્ચય શરીરગુધિની વ્યાખ્યા થઈ. કાયોત્સગગ કોને 
કહેવુાં? ધસત્તેર ગાથા.  

कायकककियाकियत्ती काउस्सग्गो सिीिग ेगतु्ती । 
क िंसाइकियत्ती वा सिीिगकुत्त कत्त किकिट्ठा ।।७०।। 

નીચે એનુાં હરરગીત. 

જે કાયકમગધનવૃધત્ત કાયોત્સગગ તે તનગુધિ છે; 

ધહાંસારિની ધનવૃધત્તને વળી કાયગુધિ કહેલ છે. ૭૦. 

ટીકા : આ, ધનશ્ચયશરીરગુધિના સ્વરૂપનુાં કથન છે. સવગ જનોને કાયાસાંબાંિી બહુ 
રિયાઓ હોય છે... આ િેહ–શરીર છે જડ, એ સાંબાંિીની ઘણી પ્રવૃધત્ત શરીરમાાં શરીરને લઈને 

હોય છે. તેમની ધનવૃધત્ત... એ શરીરની રિયા તરફનુાં વલણ જે છે રાગના ધવકલ્પનુાં, એનાથી 

ધનવૃધત્ત એ શરીરની રિયાથી ધનવૃધત્ત એમ કહેવામાાં આવે છે. સવગ જનોને... આ શરીર છે એ તો 
જડ છે, અજીવ છે. એની જે રિયાઓ ઘણા પ્રકારની તેમની ધનવૃધત્ત તે કાયોત્સગગ છે... એટલે કે 

અાંિરમાાં શુભ-અશુભ રાગ થાય રાગ, એનાથી પણ ધનવૃધત્ત કરીને સ્વરૂપમાાં એકાગ્ર થવુાં એનુાં 

નામ શરીરગુધિ અથવા કાયોત્સગગ કહેવામાાં આવે છે. કાયાનો ઉત્સગગ એટલે કે આત્મામાાં 
શરીર છે નહીં અને શરીરની રિયા તરફના વલણવાળો ભાગ પણ આત્મામાાં નથી. એવો જે 

ધવકલ્પ શુભ-અશુભરાગ કાયાની રિયાના સાંબાંિમાાં થાય એનાથી ધનવૃધત્ત કરીને, અખાંડ 

આનાંિસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાાં અતીધરિય આનાંિમાાં એકાગ્ર થવુાં એનુાં નામ ભગવાન 

સાચો કાયોત્સગગ કહે છે.  

તસ્સ ઉત્તરીમાાં આવે છે ને? તાવ કાયાં ઠાણેણાં, મોણેણાં, જાણેણાં... કાયા તરફના વલણ 
છોડુાં છુાં, વચનનુાં અને ધ્યાનમાાં મનનુાં, એમ. ઠાણેણાં, મોણેણાં, જાણેણાં—ત્રણ છે ને? કાયા, મન 

અને વાણી—ત્રણેથી હુાં છૂટુાં છુાં. કાયોત્સગગ આવે છે ને? તત્સુત્રી. એ બાબુભાઈ! અથેય ન 

આવડતા હોય. એ ઊંઘમાાં આવે ને ગાડાાં હાાંક્યે રાખતા હોય. આવે છે ચોથા પાઠમાાં. તાવ કાયાં 
ઠાણેણાં, મોણેણાં, જાણેણાં... અપ્પાણાં વોધસરાધમ. અહીં પરમેશ્વર ધત્રલોકનાથ પરમાત્મા તીથંકરિેવ 

કહે છે કે કાયોત્સગગ તો એને કહીએ કે જે આત્મા આનાંિસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમાાં લીન 

થઈને, કાયાની રિયા સાંબાંિીના ધવકલ્પની વૃધત્તઓનો અભાવ કરીને, સ્વરૂપમાાં ઠરવુાં, આનાંિનુાં 
વેિન કરવુાં, અતીધરિય આનાંિનુાં વેિન કરવુાં એનુાં નામ કાયોત્સગગ છે.  
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શ્રોતા : ..... અાંિરમાાં આનાંિ માણે છે.  

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : આનાંિ માણવા ધસવાય એ શુાં િુુઃખ કરે છે? એને ભાવ આનાંિનો છે. 

આ િુુઃખનો છે, કાયા સાંબાંિી, રિયા સાંબાંિીનો ધવકલ્પ છે એ બિો િુુઃખ છે. શુભ-અશુભ ધવકલ્પ 
ઉઠે વૃધત્તઓ–રાગ, કાયા સાંબાંિી, મન સાંબાંિી કે વાણી સાંબાંિી—બેય િુુઃખ છે. િમગ કાાંઈ 

િુુઃખરૂપ હોય? એને િુુઃખના ધવકલ્પો જે રાગ એનાથી ધનવૃધત્ત એટલે કે સ્વરૂપમાાં પ્રવૃધત્ત, એમ. 

સ્વરૂપ આનાંિ... કહેશે આગળ હજી. તેમની ધનવૃધત્ત તે જ કાયોત્સગગ છે, તે જ ગુધિ (અથાગત્ 
કાયગુધિ) છે. એને ભગવાન ગુધિ કહે છે. આહાહા! સ્વરૂપમાાં અાંિરમાાં જવુાં અને ધવકલ્પોનો 

નાશ થવો એનુાં નામ પરમાત્મા કાયોત્સગગની ગુધિ કહે છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? એ 
કાયોત્સગગરૂપ ગુધિ.  

અથવા પાાંચ સ્થાવરોની અને ત્રસોની ધહાંસાધનવૃધત્ત તે કાયગુધિ છે. પૃથ્વી, પાણી, 

અધિ, વાયુ, વનસ્પધત અને ત્રસ—છ કાય છે ને? પાાંચ સ્થાવર ને ત્રસ, એના તરફના ધહાંસાની 
ધનવૃધત્ત એનુાં નામ કાયગુધિ. પર તરફના વલણની ધહાંસાનો ભાવ એનાથી છૂટવુાં અને અાંતર 

અધહાંસાસ્વભાવ આત્માનો એમાાં એકાગ્ર થવુાં એનુાં નામ કાયગુધિ કહેવાય છે. જે 

પરમસાંયમિર... મુધનની મખુ્યતાની વાત લીિી છે ને? જે પરમસાંયમિર... પરમ આત્માના 
આનાંિમાાં જેને સાંયમ િશા પ્રગટી છે એને મુધન કહીએ. જેને છ કાયની ધહાંસા છૂટી ગઈ છે 

ધવકલ્પથી, એમ અવ્રતનો ભાવ પણ જેન ેછૂટી ગયો છે, આત્માના અતીધરિય ધનજ સ્વરૂપમાાં 

પરમયોગીશ્વર ધસ્થર છે. પરમસાંયમિર છે એવા પરમજજનયોગીશ્વર... આહાહા! પરમ-જજન-
યોગીશ્વર. જજન યોગીશ્વર એટલે જેણે રાગના ધવકલ્પને જીત્યો છે (અથાગત્) ઉત્પન્ન થવા િેતો 

નથી. વીતરાગ ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે એને પરમજજનયોગીશ્વર, સાંત-મુધન એને કહેવામાાં આવે 
છે. 

પરમસાંયમિર પરમજજનયોગીશ્વર પોતાના (ચૈતરયરૂપ) શરીરમાાં પોતાના (ચૈતરયરૂપ) 

શરીરથી પ્રવેશી ગયા... જુઓ! આહાહા! કહે છે, આ શરીરની ગુધિની વ્યાખ્યા ચાલે છે ને? આ 
શરીર છે એ તો અજીવ, જડ છે. એના તરફની પ્રવૃધત્તનો ધવકલ્પ છે એ પણ ધવકાર છે. એનાથી 

આત્મામાાં પ્રવેશ થતો નથી. પણ એ ધવકલ્પની–ધવકારની લાગણીઓથી રધહત શુદ્ધ ચૈતરયસ્વરૂપ 

આત્મા એવુાં જે ધનજ શરીર પોતાનુાં... શરીરગુધિ છેને એટલે અહીં શરીર લીિુાં. આ શરીરની 
પ્રવૃધત્તના ધવકલ્પથી–રાગથી છૂટી અને ધનજ શરીર, વીતરાગસ્વભાવસ્વરૂપ ધનજ આત્મા એ ધનજ 

શરીર છે. આહાહા! ધનજ શરીરમાાં પોતાના શરીરથી એટલે (ચૈતરયરૂપ) શરીરથી પ્રવેશી ગયા... 

શુાં કહે છે? પુણ્ય-પાપનો ધવકલ્પ છે શુભ-અશુભ એ તો ધવકાર છે, એ કાાંઈ આત્મા નથી. આત્મા 
શુદ્ધ આનાંિ ને જ્ઞાનની મૂધતગ એવુાં પોતાનુાં સ્વરૂપ એ પોતાનુાં શરીર, એમાાં ચૈતરયરૂપ શરીરથી 

(એટલે)  ધનમગળ વીતરાગી પરરણધતથી પ્રવેશી ગયા. ભાષા પણ સમજવી કઠણ. એની કરતાાં 
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ઓલુાં જાત્રા-બાત્રા કરી આવીએ અને થાય તો કલ્યાણ થઈ જશે, જાવ. આહાહા! બાકી કલ્યાણ 
ચીજ જુિી છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

સવગજ્ઞ પરમેશ્વર તીથંકરિેવ પરમ જજનયોગીશ્વર સાંતોની ગુધિનુાં વણગન કરે છે. 
આહાહા! જેને શરીર આ જડ માટી એની રિયાઓથી તો ધનવૃધત્ત હોય એટલે કે એના તરફના 

વલણવાળો ધવકલ્પ એનાથી ધનવૃધત્ત (હોય) એટલે શરીરની રિયાથી ધનવૃધત્ત એમ કહેવામાાં આવે 

છે. રયાાંથી ધનવત્યો ત્યાર ે ગયો ક્યાાં હવે? ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ આનાંિસ્વરૂપ આત્મા, એને 
ધનમગળ વીતરાગી પરરણધતથી એમાાં પ્રવેશ કયો અાંિરમાાં. આ વાત. આવો માગગ છે પ્રભુનો. 

ભાઈ! આહાહા! િુધનયા કાંઈ ને કાંઈ માને, માગગ ક્યાાંક રહી ગયો. ધત્રલોકનાથ પરમાત્મા ઇરિો 

અને નરેરિોની સમક્ષમાાં આ શરીરની ગુધિનુાં વણગન કરતાાં હતાાં. ભાઈ! આ શરીર છે એ તો 
માટી જડ છે. એની પ્રવૃધત્તની રિયા તો જડથી જડમાાં છે. પણ તન ેધવકલ્પ થતો કે હુાં આમ કરાં, 

શરીરનુાં આમ કરાં—એવો જે પુણ્ય-પાપનો ધવકલ્પ જે છે એ પણ ખરેખર તો કાયા છે–પર કાયા 

છે. આહાહા! એ આસ્રવતત્ત્વ છે એ પર કાયા છે એટલે પરનો સમૂહ છે એ. એ ચૈતરય નથી. 
આહાહા! 

ચૈતરય તો આનાંિ ને જ્ઞાનની મૂધતગ પ્રભુ એવા ચૈતરયમાાં ચૈતરય વડે, સ્વશરીરમાાં 
સ્વશરીર વડે... સ્વશરીર એટલે ચૈતરયજ્ઞાનમૂધતગ એમાાં જ્ઞાન ને વીતરાગની વીતરાગી શુદ્ધ 

પરરણધત દ્વારા ચૈતરયના િવ્યમાાં પ્રવેશ કયો એનુાં નામ કાયોત્સગગ કહેવામાાં આવે છે. 

બાબુભાઈ! કોઈ રિ’ સાાંભળ્ુાં પણ નહીં હોય બાપ-િાિાએ. આ કરી નાખીએ સામાધયક તાવ 
કાયાં ઠાણેણાં. આ તો હવે સાાંભળવા કો’ક રિ’ આવે છે, એના બાપ તો આ સાાંભળેય નહીં. 

પુણ્યની રધચ... કેમ ચીમનભાઈ? એમ છેને િરેકને. જ્યાાં-જ્યાાં પડ્યા હોય. આહાહા! 

‘પારસનાથ પરચો પૂરે’ એવુાં બહુ ગાવાનુાં અમારે ધપતાજીને. િાાંતણ કરી બસ એટલુાં બોલવુાં, 
બસ એટલુાં સમજવુાં. પારસનાથ પરચો પૂરે, શાાંધતનાથ શાતા કરે. હવે કાાંઈ ખબર નહીં. ભોળા 

માણસ. હોય તો િમગ માટે હોં, સાંસાર.... પારસનાથ પરચો પૂરે, શાાંધતનાથ શાતા કરે. ગોખતા 
ખરા બે ત્રણ ...... 

આહાહા! આ પારસનાથ તો તુાં છો. આનાંિનુાં િામ સજચચિાનાંિ ધ્રુવ એવો જે આત્મા 

એમાાં ધનમગળ પરરણધત દ્વારા પ્રવેશ કરવો એટલે અભેિ કરવો. આહાહા! શુાં હજી કહે છે એ 
પકડાવુાં કઠણ. શાાંધતભાઈ! આહા! આનુાં નામ કાયોત્સગગ ને એનુાં નામ ગુધિ શરીરની. આ 

શરીર તરફના લક્ષને છોડી અને ચૈતરયસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા આનાંિનુાં િામ આત્મા એમાાં 

ધનમગળ વીતરાગી પયાગય દ્વારા અાંિરમાાં પ્રવેશ કરવો એનુાં નામ કાયોત્સગગ કહે છે. કાયોત્સગગ 
કોઈ રિ’ કયો તો નથી, પણ કાયોત્સગગ કેમ થાય એની ખબરેય નથી. આહાહા! એમને એમ 

માની લે, ભગવાન સામે ઊભા રહેને.... તાવ કાયાં ઠાણેણાં.... ભગવાનના િશગન કરવા ઊભા રહે 
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છેને સામે? એ તો બિો શુભરાગ છે, ધવકલ્પ છે, પુણ્યભાવ છે, એ િમગ નથી, કાયોત્સગગ નથી. 
આહાહા! 

કાયોત્સગગ એને કહે કે કાયાસાંબાંિીની વૃધત્તઓને છોડી િઈને ઉત્સગગ, એનો ઉત્સગગ 
કયો–છોડ્યુાં. એણે છોડ્યુાં ત્યારે ગયો ક્યાાં? એમ કહે છે. તેથી અથગ એવો કયો. કાયોત્સગગ છે ને? 

એટલે એમાાં આ વાત કરી. મન, વાણી, િેહની જે ધવકલ્પિશા–રાગ છે એનાથી ધનવત્યો. ધનવત્યો 

ત્યારે સાંયોગ થયો ક્યાાં? કે આનાંિસ્વરૂપ જે આત્મા ચૈતરયમૂધતગ પ્રભુ એને ધનમગળ પરરણધત દ્વારા 
અાંિરમાાં અભેિ થયો એનુાં નામ કાયોત્સગગ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! .... 

ગુણવાંતભાઈ! બહારમાાં તો આ સાંભળાય નહીં. આમ કરો, સામાધયક કરો, ઇચછાધમ પરડકણાધમ 

ઇરરયા..... લ્યો, તસ્સ ધમચછાધમ િુક્કડમ્. શુાં કીિુાં? એ ભાષા જડ છે, એમાાં ધવકલ્પ થયો એ રાગ 
છે. કાાંઈ ખબર નહીં. અનાંત કાળ એમને એમ વાસ્તધવક તત્ત્વના ભાન ધવના ગાળ્ો અને 
અવતારમાાં ગળી ગયો ૮૪ના અવતારમાાં. આહાહા!  

કેવી વાત કરી જુઓ! આહાહા! આ શરીર ઉપરનુાં લક્ષ છોડી િઈ.... શરીર તો શરીર છે, 

એ કાાંઈ જડની રિયા તારાથી છૂટે નહીં, તારાથી થાય નહીં. પણ અહીંયા એના તરફનુાં લક્ષ 

છોડ્યુાં એટલે શરીરની રિયા છોડી એમ કહેવામાાં આવ્યુાં. એના તરફથી લક્ષ છોડ્યુાં ત્યાર ેએનો 
અથગ એ થયો કે પુણ્ય ને પાપના ધવકલ્પથી પણ લક્ષ છોડ્યુાં. અને એનાથી લક્ષ છોડ્યુાં ત્યારે ગયો 

ક્યાાં? પ્રવેશ ક્યાાં કયો? રાગમાાં પ્રવેશ હતો, શુભ-અશુભ રાગમાાં પ્રવેશ હતો એ તો 

અકાયોત્સગગ હતો, ધમથ્યાત્વભાવ હતો, રાગમાાં એકાકાર એ તો ધમથ્યાત્વભાવ હતો. સમ્યક્ભાવ 
ભગવાન ચૈતરયશરીર સ્વ એનુાં વસ્તુ છે. જ્ઞાન, આનાંિ, જાણકસ્વભાવ એવુાં જે ચૈતરયનુાં ધનજ 

અનારિ શરીર એટલે સ્વરૂપ, એમાાં ધનજ શરીરથી એટલે ધનજ સ્વરૂપથી.. ધનજ સ્વરૂપથી પ્રવેશ 

કરે એનુાં નામ કાયોત્સગગ છે. આહા! જૈનના વાડામાાં જરમ્યા હોય છતાાં આ વાત શુાં છે એ 
સાાંભળી ન હોય. બાલચાંિભાઈ! ડોસાએ સાાંભળી હતી? આહાહા!  

તીથંકર ધત્રલોકનાથ ઇરિના પૂજનીક, પૂણાગનાંિસ્વરૂપ પ્રાિ એની વાણીમાાં આવ્યુાં એ 
વાત સાંતો કહે છે. છે ને પાઠમાાં? वपुुः स्वस्य वपषुा कववशे... स्वकीयिं वपुुः... સાંસ્કૃત છે. स्वकीयिं 
वपुुः... પોતાનુાં વપુ એટલે શરીર. આનાંિ ને જ્ઞાનનુાં િામ આત્મા એ એનુાં શરીર. આહાહા! એને 

આ શરીર નથી, આ તો માટી જડ છે. પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પ ભાવ ઉઠે એ પણ ધવકાર છે, અચેતન 
છે, એ કાાંઈ ચૈતરયની જાત નથી. એ ધવકારના–પુણ્ય-પાપના રાગથી રધહત ચૈતરયજ્યોધત 

ભગવાન આત્મા વસ્તુ–પિાથગ છે, તત્વ છે, સત્વ છે, વસ્તુ છે. એવુાં ધનજ સ્વકીય શરીર, જ્ઞાન ને 

આનાંિનો સાગર એવુાં સ્વકીય શરીર એમાાં स्वस्य वपषुा... સાંસ્કૃતમાાં છે. આહા! ભારે કરી ટીકા! 
આ આકરૂાં પડે છે (એટલે) ઓલા લોકો કાઢી નાખે છે. આહાહા! અપૂવગ વાત છે. બાબુભાઈ! 

અપૂવગ કહેતા હતાને કાલ? વાત તો એવી છે. આ તો વીતરાગની છે, એ વાત બીજે ક્યાાંય હોય 
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નહીં. ત્રણ કાળમાાં સવગજ્ઞ પરમેશ્વર તીથંકર ધસવાય આ સ્વરૂપ આવુાં ક્યાાંય હોઈ શકે નહીં. 
આહાહા!  

જુઓને! એક રીત. શરીરની ગુધિ એટલે કે શરીર તરફના રાગના પુણ્ય-પાપના ભાવને 
(છોડ્યા તે) એણે કાયાની રિયાઓ છોડી એમ કહેવામાાં આવે છે. ત્યારે શુાં ગ્રહ્ુાં? ચૈતરય 

ભગવાન આત્મા અાંતર આનાંિ ને જ્ઞાનનો સાગર પ્રભુ છે એવુાં ધનજ સ્વશરીર એટલે સ્વસ્વરૂપ, 

એ સ્વસ્વરૂપ વડે પ્રવેશ કયો. ધનમગળિશા દ્વારા અાંિર એકાકાર થયો. આહાહા! એ પુણ્યના 
ધવકલ્પથી પણ અાંતર એકાકાર થવાતુાં નથી. એનાથી ધનવૃત્તે ત્યારે અહીં પ્રવેશ થાય એમ કહે છે. 

આહા! કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? પહેલી સમજણ તો કરે કે સત્ય શુાં છે, પ્રભુનો માગગ શુાં છે, 

વીતરાગ શુાં કહેવા માાંગે છે. ખબરાં ન મળે, એમને એમ જીાંિગી ચાલી જાય, મૃત્યુને નજીક થતુાં 
જાય છે શરીર. જે મુિત લઈને આવ્યો છે એ નજીક થાતો જાય છે. ખરાં કે નહીં? આહાહા!  

આ જીવતી જ્યોત ચૈતરય છે. જ્ઞાન ને શાાંધત, આનાંિ ને સ્વચછતા, પ્રભુતાથી ભરેલો 
પ્રભુ એવુાં એનુાં સ્વસ્વરૂપ કહો કે સ્વશરીર કહો. એને રાગથી પાછો હઠાવી અને રાગ ધવનાની 

ધનમગળ પયાગય–ધનમગળ િશા દ્વારા ધનમગળાનાંિ પ્રભુને પક઼ડવો–એમાાં પ્રવેશ કરવો એનુાં નામ 

શરીરગુધિ ને કાયોત્સગગ છે. સાચી ધનવૃત્તનો અથગ આ. એના તરફ લક્ષ છોડ્યુાં એટલે આ 
ધનવૃધત્ત થઈ ગઈ. ત્યાાં ધનવૃધત્ત એટલે ક્યાાં રયાાં ગરી ગઈ છે આમાાં? ઓલો ધનધમત્ત-નૈધમધત્તક 

સાંબાંિ છે, શરીરથી આમ કરવુાં એવો રાગ છે એને અને આ રિયાને ધનધમત્ત-નૈધમધત્તક સાંબાંિ છે. 

એ સાંબાંિને છોડ્યો એને કાયાની રિયાને છોડી એમ કહેવામાાં આવે. શુાં થાય? ભાષા.. ભાષામાાં 
કહેવુાં એ તો એની રીત પ્રમાણે આવે.  

પાઠમાાં છે ને? कायकककियाकियत्ती.. ભગવાન આત્મા.. આહાહા! કોણ છે એવી એની 
ખબર ધવના ઠરે ક્યાાંથી? અાંિર જાય ક્યાાંથી? છે કોણ આ ચીજ? હુાં આત્મા.. આત્મા.. આત્મા 

કહેવાય છે એ કોઈ વસ્તુ છે? એમાાં શુાં છે? છે શુાં એ? જેમ આ જડ આરિ વસ્તુ છે એમ 

ભગવાન આત્મા પણ વસ્તુ છે. અને જડમાાં જેમ શજક્તઓ જડની છે, એમ ભગવાન આત્મામાાં 
એની અરૂપી ચૈતરય અનાંત શજક્તઓ છે. એવી અનાંત શજક્તનાું સ્વરૂપ એકરૂપ ભગવાન એમાાં 

ધનમગળિશા દ્વારા અાંિરમાાં જવુાં એને કાયોત્સગગ ને એને યોગ ને એને ગુધિ કહેવામાાં આવે છે, 
એનુાં નામ િમગ છે. આહાહા! 

શ્રીમિ્ કહે છેને? ‘અપ્પાણાં વોધસરાધમ’ આખો આત્મા વોસરાવી િે. તાવ કાયાં ઠાણેણાં 

મોણેણાં જાણેણાં અપ્પાણાં વોધસરાધમ. ક્યો આત્મા વોસરાવવો છે ને ક્યો આત્મા ગ્રહણ કરવો— 
એની કાાંઈ ખબર નથી. ‘અપ્પાણાં વોધસરાધમ.’ શ્રીમિ્ કહે છે, આત્માને વોસરાવ્યો. ક્યો 

આત્મા? શુાં કહે છે તુાં? એ પુણ્ય ને પાપની લાગણીઓ છે એ અણાત્મા છે, એ આત્મા યથાથગ 

નહીં. એને વોસરાવ્યો–એને છોડ્યો અને આત્મા ધત્રકાળ આનાંિસ્વરૂપ છે એને પકડ્યો. આહાહા! 
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કહો, મોહનભાઈ! આવે છેને, અપ્પાણાં વોધસરાધમ? શ્રીમિે ટીકા કરી છે એ ઉપર. આહા! 
બોલનારને ભાન ન મળે. હુાં અપ્પાણાં વોધસરાધમ... આત્માને વોસરાવ્યો. પણ ક્યો આત્માને 

વોસરાવવો અને ક્યા આત્માને ગ્રહણ કરવો? ચીમનભાઈ! આવે છે ને? .... પાઠમાાં છે. નથી 

કયો? ....... કપુરભાઈએ કયો હશે. પહેલાાં..... િોહા આવડેને? તમે નહીં કયો હોય? અમુભાઈ! 
કયો છે? આહાહા!  

કહે છે કે અપ્પાણાં વોધસરાધમનો અથગ શુાં? કે કાયા, મન ને વાણી તરફના પુણ્ય-પાપના 
ધવકલ્પો જે રાગ તે અશુદ્ધ આત્મા, તે વ્યવહાર આત્મા, તે ધવકાર આત્મા. એને હુાં છોડુાં છુાં. પણ 

શુાં બરાબર? અત્યાર સુિી કોઈ રિ’ ધ્યાન રાખ્યુાં છે? કટેલુાં ઓલા વેપારમાાં મશગુલ અાંિર ગરી 

જાય. શરીરને સારાં ન હોય તોય ત્યાાં જાય. એમાાં સમજણ પ઼ડે. શરીરને ઠીક નહોતુાંને કેટલા 
મધહના. તોય આવુાં ઝટ થઈ જાય તો કામમાાં જઈએ. ઝટ થઈ જાય... એ થાયને સાિારણ રીતે 

માણસને. ઝટ મટી જાય, તેથી િુકાનમાાં જોડાઈ જઈએ મજૂરીએ, ઘાણીના બળિની જેમ. 
આહાહા! 

વાત તો અહીં ખૂબી આ કરી છે કે શરીરમાાં પોતાના શરીરથી પ્રવેશીને... પ્રવેશી ગયા. 

િમાગત્મા.... કાયોત્સગગકાળ એવો છે કે આહાહા! ભગવાન આત્મા.... આ શરીરથી છૂટ્ુાં ત્યારે 
ધનજશરીર શુાં? જ્ઞાન, આનાંિ, શાાંધત, સ્વચછતાનુાં િામ પ્રભુ આત્મા છે અાંિર. જે ધસદ્ધપિને–ધસદ્ધ 

ભગવાનને પ્રગટ થઈ િશાઓ, એ બિી િશાઓ ભરી છે અહીં આત્મામાાં. આહાહા! એ િશાઓ 

આવી ક્યાાંથી? કોઈ બહારથી આવે છે? ધસદ્ધ ભગવાન ને અરરહાંત ભગવાનને જે કેવળજ્ઞાન, 
કેવળિશગન, અનાંત આનાંિ, અનાંત વીયગ પ્રગટ્ુાં એ ક્યાાંથી આવ્યુાં? િેહમાાંથી આવે છે? 

વાણીમાાંથી, મનમાાંથી, રાગમાાંથી આવે છે િશા? આહાહા! એક સમયની પયાગયમાાંથી આવે છે? 

પયાગય તો એક સમયની છે. ધ્રુવ ચૈતરયભગવાન વસ્તુ છે (તે) અનાંત એવી ધનમગળ પયાગયનો 
ધપાંડ છે. એને અહીંયા ધનમગળ પયાગય દ્વારા અાંિર પયાગયવાનને પહોંચી જવુાં. આહાહા! આવા 

શબ્િો તો કેટલાકે આખી જીાંિગીમાાં સાાંભળ્ા પણ ન હોય. કેમ ભાઈ હેમચાંિજી!  સાચી વાત 
છે.  

આવી ધસ્થધત છે બાપા! આહા! આ તો જરમ-જરા ને મરણના અાંત લાવવાની વાતુાં છે 

બાપુ! જરમ-મરણ તો કરી રહ્ો છે અનારિથી. આ િૂળ ને શેરઠયા ને આ િેવ એ બિા િુુઃખી છે 
જબચારા. એમ હશે બાલચાંિભાઈ? મલૂકચાંિભાઈ! િુુઃખી હશે આ? પનૂમચાંિ િુુઃખી હશે? 

આહાહા! અહીં તો પર તરફના વલણનો ધવકાર તે િુુઃખ અને તે આકુળતા છે. આહાહા! એને 

છોડીને એટલે કે એના તરફના આશ્રય ને વલણ છોડીને, અહીં ભગવાન ચૈતરયિવ્ય ... એમાાં 
ધનમગળિશા, અહીં રાગથી છૂટ્ો એટલે ધનમગળિશા થઈ, એ ધનમગળિશા દ્વારા અાંતરમાાં ગયો એમ 

કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! આ કાયોત્સગગની વ્યાખ્યા. ઓલા મોઢા આગળ ઊભા રહે.  ણમો 
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અરરહાંતાણાં... તાવ કાયાં ઠાણેણાં.. ‘ણમો અરરહાંતાણાં’ થઈ ગયો કાયોત્સગગ બે ધમધનટમાાં. 
આહાહા! બાપુ! એક સેકાંડનો કાયોત્સગગ જરમ-મરણના અાંતને લાવે એ વાત છે. આહાહા!  
જરમ-મરણ ને જરમ-મરણના ભાવ જેમાાં નથી એવા આત્મામાાં... આહાહા!  

क िंसाइकियत्ती वा सिीिगकुत्त कत्त किकिट्ठा... તેમની અપરરસ્પાંિમૂધતગ જ (–અકાંપિશા જ) 

ધનશ્ચયકાયગુધિ છે, લ્યો. ભગવાન આત્મા ધનજ જ્ઞાન ને આનાંિ સ્વરૂપમાાં ધસ્થર થાય, કાંપે 

નહીં, અપરરસ્પાંિ એટલે પુણ્ય-પાપની કાંપનિશા જ્યાાં નથી એવી અપરરસ્પાંિમૂધતગ જ 
ધનશ્ચયકાયગુધિ છે. એને ભગવાન (દ્વારા) શરીરની ગુધિ ને કાયગુધિ કહેવામાાં આવે છે. 

હવે, એવી રીતે શ્રી તત્ત્વાનુશાસનમાાં (શ્લોક દ્વારા) કહ્ુાં છે કે : છેને શ્લોક માથે ૧૩૭. 

  उत्सजृ्य कायकर्ा ाकि भाविं च भवकाििर् ् । 
  स्वात्मावस्थानर्व्यग्रिं कायोत्सगाुः स उच्यत े।। 

એનો અથગ ૧૩૭ પાના ઉપર છે.  

શ્લોકાથગ : કાયરિયાઓને... જડની રિયા એ ધનધમત્તથી વાત લીિી. ઓલા ધનધમત્ત-

નૈધમધત્તક સાંબાંિ છે એટલે કાયરિયા નૈધમધત્તક ને ધવકાર ધનધમત્ત, એમ. કાયરિયાઓને તથા 
ભવના કારણભૂત (ધવકારી) ભાવને... િેખો! ભવનુાં કારણ, પુણ્ય ને પાપના ધવકલ્પો રાગ એ તો 

ભવનુાં કારણ છે. આહાહા! ભગવાન પરમાત્માની ભજક્તનો ભાવ એ શુભભાવ, ભવનુાં કારણ 

છે. આહાહા! બાપુ! આ તો વીતરાગ માગગ છે. વીતરાગમાગગમાાં, રાગ એ વીતરાગમાગગમાાં હોઈ 
શકે નહીં. માગગમાાં હોય એને જાણવાલાયક આવે, પણ આિરણીય છે એમ નથી. હોય ખરો. 
આહાહા!  

બે વાત કીિી. કાયરિયાઓને અને ભવના કારણભૂત... પુણ્ય-પાપનો ધવકલ્પ જે રાગ 

શુભ-અશુભ એ ભવનુાં કારણ છે. ઓલી જડની કાયરિયા ધનધમત્ત છે, એ કાાંઈ ભવનુાં કારણ 

નથી, કારણ તો આ છે. આહાહા! છોડીને... એ ધવકારીભાવને. ચાહે તો ભગવાનની ભજક્તનો 
ધવકલ્પ હો કે િયા-િાનનો હો, વ્રતનો હો—એ બિોય રાગ છે. એ રાગ ભવનુાં કારણ છે. ઓલા 

રાડ્યુાં પાડે છે કે લ્યે, સમરકતીના પુણ્ય ભવનુાં કારણ? હવે સાાંભળને ભઈ! એ રાગ છે. 

આહાહા! ભારે માગગ બાપા! વાત એવી સાાંભળવી પણ મુશ્કેલ થઈ ગઈ અત્યારે. ઢસરડા રહી 
ગયા બહારમાાં. સપગ ગયા ન ેઢસરડા (ધલસોટા) રહ્ા. કહે છે ને? આહા!  

કહે છે, એ કાયરિયાઓ છે એનુાં લક્ષ છોડી િે અને તેના કારણરૂપ–ભવના કારણરૂપ 
એવા ધવકારીભાવ એને છોડી િે એટલે કે એનુાં લક્ષ છોડી િઈને અવ્યગ્રપણે ધનજ આત્મામાાં 

ધસ્થત રહેવુાં... આનાંિપણે. ઓલી વ્યગ્રતા હતી પુણ્ય-પાપમાાં. શુભ-અશુભભાવ છે એ તો 

વ્યગ્રતા છે, અધસ્થરતા છે, કાંપન છે, િોષ છે. અવ્યગ્રપણે ધનજ આત્મામાાં, પાછુાં એમ. 
ભગવાનના આત્મામાાં નહીં, એ તો પર છે. આહાહા! ધનજ આત્મામાાં ધસ્થત રહેવુાં... ભગવાન 
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આત્મા અતીધરિય આનાંિનુાં િામ, સ્વભાવનો સાગર એવો ધનજ આત્મામાાં ધસ્થર રહેવુાં અાંિરમાાં, 
તે કાયોત્સગગ કહેવાય છે. આહાહા! એનુાં નામ િમગ કહો, એનુાં નામ કાયોત્સગગ કહો, એનુાં નામ 

સમ્યગ્િશગન-જ્ઞાન ને ચારરત્ર કહો. કહો છે કે નહીં અાંિર સામે? પાઠ છે સામે. પાઠનો તો અહીં 

અથગ થાય છે. વાધણયા મેળવે કે નહીં આ રિવાળીના નામા? ચોપડામાાં નથી મેળવતા? ... આવે 
ત્યારે મેળવે કે નહીં? તારામાાં શુાં કેટલુાં લેણુાં છે? જો! મારે આમાાં નીકળે છે. આમાાં ૨૭૮૩૫ 

નીકળે, તારે કેટલુાં નીકળે છે? અહીં તો ૩૦૦૦ નીકળે છે. એટલો બિો ફેર ક્યાાં? મેળવો. કોઈ 

રકમ બાકી રહી ગઈ હશે. રયાાં માળા મેળવે વાધણયા. અહીં મેળવવામાાં વખત ન હોય એને.  
િૂળમાાંય લાભ નથી ત્યાાં. આહાહા! ભગવાન આત્મા...  

‘લાભ સવાયા’ લખે છેને વાધણયા? બારણે લખે ‘લક્ષ લાભ.’  લક્ષ લાભ એ તો 
આત્માનુાં લક્ષ કર તો લાભ થાય, એમ છે અથગ એનો. િૂળમાાંય આવે નહીં. આહાહા! એક ફેરી 

કહ્ુાં હતુાંને મેં? ઓલા સાથે ચોપડા લખ્યા હતા પાલેજ. ચોપડામાાં નામુાં લખેને? લોરટયા વોરા. 

ગૃહસ્થ છે વડોિરાના. નામા સાથે લખેલા. હુાં મુાંબઈ ગયો હતો માલ લેવા. આ તો ૬૪-૬૫ની 
વાત છે. અને અહીં લોટીયો વોરા સામે ૫૦ હજારની થાપણવાળો. બળી ગયુાં, લખીને બિાને 

આપે એનુાં બળી ગયુાં. મળ્ા શેઠ રસ્તામાાં મુાંબઈ. કેમ છે શેઠ? કે બળી ગયુાં બિુાં. નામા તો 

લખ્યા હતા સાથે. ચોપડા લખીને રયાાં.... ફોડે શુાં કહેવાય? ફટાકડા. ફટાકડા ફોડે. ઓલા 
શેઠીયાની િુકાને જાય બિા લખવા સાથે. સાથે નામા લખ્યા હતાને, કીિુાં. .... નવરાંગભાઈના 

ભાઈ હતા. પચાસ હજારનુાં કાપડ રાખતા. બાયડીઓ માાંડ માાંડ નીકળી. અધિ એવી લાગી રાતે. 

બહાર નીકળ્ા ઓલામાાંથી, શુાં કહેવાય? મેડીના બારણામાાંથી. બહાર નીકળી ...... નીચે 
હળહળ.... એલા! પણ નામા લખ્યા હતાને? એ શુાં કરતુાં હતુાં રયાાં? પાપના ઉિય આવે તો 

નામાય બિા પડ્યા રહે. સળગી ગયુાં. આહાહા! પચાસ હજાર ગયા. હાય.. હાય.. જભખારી થઈ 
ગયા.  

એ વખતની વાત છે આ તો ૬૪-૬૫-૬૬ની. એ વખતના પચાસ હજાર એટલે? અત્યારે 

તો તમારે રૂધપયા ગણતરીમાાં ક્યાાં આવે છે? અત્યારના વીસ લાખ પહેલાના એક લાખ. એટલો 
બિો ભાવ ફરી ગયો છે ને. બિો ફરી ગયો. માણસનો ફરી ગયો, િાણાનો ફરી ગયો, ઘીનો ફરી 

ગયો, પાણીનો ફરી ગયો—બિાનો ફરી ગયો. આહા! નામા લખ્યાાં તમારી સાથે એમાાં શુાં થયુાં? 

કીિુાં. આહાહા! આહીં તો કહે છે, એ તો પૂવગના પુણ્ય-પાપ પ્રમાણે બહારની રિયાઓ થાય. રયાાં 
કાાંઈ તારી જાળવી રહે નહીં. આ જાળવ્યુાં રહે એવુાં છે, કહે છે. આત્મામાાં ધસ્થત રહેવુાં... ધનજ 

ભગવાન વસ્તુ છે–પિાથગ છે, સજચચિાનાંિ પ્રભુ આત્મા પોતે છે. સત્–શાશ્વત, જ્ઞાન ને આનાંિ 

છે એમાાં પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પને છોડીને ધસ્થત રહેવુાં, એનુાં નામ ભગવાન કાયોત્સગગ ને 
શરીરગુધિ ને િમગ કહે છે. આહાહા!  
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વળી (આ ૭૦મી ગાથાની ટીકા પૂણગ કરતાાં ટીકાકાર મુધનરાજ શ્લોક કહે છે ) :— 
પોતાનો શ્લોક કહે છે પદ્મપ્રભમલિારરિેવ. 

अपकिस्पन्दरूपस्य पकिस्पन्दाकत्मका तनुुः । 
व्यव ािद्भवने्मऽेतस्त्यजाकर् कवकृकतिं तनोुः ।।९५।। 

શ્લોકાથગ : અપરરસ્પાંિાત્મક એવા મને... પોતે કહે છે, અપરરસ્પાંિ એટલે કે પુણ્ય-પાપના 

ધવકલ્પમાાં ન આવુાં એવી હુાં ચીજ છુાં. ચૈતરયજબાંબ ધ્રુવસ્વરૂપ ભગવાન અપરરસ્પાંિાત્મક 

ધસ્થરજબાંબ છે આત્મા. સમજાણુાં? ક્યાાં ગયા? ચેતનજી નથી? રયાાં, ઠીક. પાછળથી આવ્યા હશે. 
અપરરસ્પાંિાત્મક એવા મને... હુાં તો પુણ્ય-પાપના રાગથી જભન્ન (છુાં).  પુણ્ય-પાપની રિયા આરિ 

બિુાં એ પરરસ્પાંિ છે–કાંપન છે બિુાં. મારાં ધનજસ્વરૂપ અપરરસ્પાંિક છે (એટલે કે) કાંપન નથી, 

અધસ્થરતા નથી, પુણ્ય-પાપનો ધવકલ્પ નથી. ધસ્થરજબાંબ શાાંત આનાંિકાંિ છુાં. આહાહા! એવા મને 
પરરસ્પાંિાત્મક શરીર વ્યવહારથી છે... આવુાં આ પુણ્ય-પાપ ને શરીર એ તો વ્યવહારથી મારા છે, 

ધનશ્ચયથી મારામાાં છે નહીં. પયાગયમાાં ધનધમત્ત-નૈધમધત્તક સાંબાંિે વ્યવહારથી કહેવામાાં આવે છે. 

બાકી તો વ્યવહારથી એટલે ‘છે નહીં’ એને કહેવુાં. અહીં છે આ? કે ના. વ્યવહારથી કહેવાય 
છે..... આહાહા! તારાં (ચૈતરય) શરીર તો અપરરસ્પાંિ છે ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ધનત્યાનાંિ અધવનાશી આરિ-

અાંત ધવનાનુાં તારાં તત્ત્વ. એવા મને પરરસ્પાંિક ધવકાર ને શરીર એ મારા વ્યવહારથી કહેવામાાં 
આવ્યા છે. પરમાથે મારામાાં છે નહીં. આહાહા! ભારે ભાઈ આવી ચીજ આ.  

તેથી હુાં શરીરની ધવકૃધતને તજુાં છુાં. પરરસ્પાંિાત્મક છે એ વ્યવહાર છે, માટે તે વ્યવહારને 

હુાં છોડુાં છુાં એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! ભગવાન (આત્મા) મારી ચીજ તો આનાંિનુાં 
િામ ધસ્થરજબાંબ છે, એમાાં રહીને પરરસ્પાંિાત્મક ધવકાર ને શરીર વ્યવહારથી (મારા) કહેવામાાં 

આવે તેને છોડુાં છુાં. એ શરીરની ધવકૃધતને ત્યજુાં છુાં. એ પુણ્ય-પાપનો ભાવ બિો એ શરીરની 

ધવકૃધત છે, આત્માનો એ ભાવ છે નહીં. લ્યો, એ ગુધિની વ્યાખ્યા કરી. હવે ભગવાનની વ્યાખ્યા 
કરે છે. અરરહાંત ભગવાન ‘ણમો અરરહાંતાણાં..’ એ અરરહાંત કેવા હોય એને ઓળખાવે છે. 

વ્યવહાર છેને આ? પરિવ્ય છે ને? પાાંચેય પરમેષ્ઠી પર છે. એ આત્માને માટે પર છે એટલે 

વ્યવહાર છે. પરમેષ્ઠી ઉપર લક્ષ જતાાં રાગ જ થાય. તેથી અહીં વ્યવહારમાાં એનો અધિકાર 
નાખ્યો. સમજાણુાં કાાંઈ? પરિવ્ય છે ને? ધનજ ભગવાન સ્વિવ્યનો આશ્રય કરતાાં, એના અવલાંબે 
જતાાં એને િમગ થાય. પરને આશ્રયે જતાાં િમગ ન થાય, શુભભાવ, પુણ્ય થાય.  

શ્રોતા : લોકો જાય છે કેમ?  

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : જાય, ન જાય એની ક્યાાં વાત છે આહીં? વસ્તુ આ છે. રાગ છે તે 
ગયા ધવના રહે જ નહીં. અહીં તો વસ્તુની ધસ્થધત શુાં છે એ કહે છે. ઓલા રયાાં જઈને િમગ માની 

લે છે ને? િમગ કરી આવ્યા. ઉપર જઈને, નીચેથી ઉપર જઈને ઉતરીએ. િમગ નથી. પાાંચ 
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પરમેષ્ઠીનો આશ્રય લઈને રાગ જ થાય એમ કહે છે. પરિવ્ય છે ને? એ ક્યાાં સ્વિવ્ય છે આ? 
આહાહા! રયાાં જઈને કહે, ધશવપિ અમને િેજો રે મહારાજ. ભગવાન કહે, ધશવપિ તારાં તારામાાં 
છે. મારાં સામુાં જોઈને નહીં મળે. આહાહા! ભારે કામ આકરાં. િુધનયાથી તો.... ૭૧ ગાથા છે.  

घिघाइकम्मिक या केवलिािाइपिर्गिुसक या । 
चोकत्तसअकिसयजतु्ता अकि िंता एकिसा  ोंकत ।।७१।। 

અરરહાંત ભગવાન આવા હોય. એ અરરહાંત ભગવાન કેવા હોય એની ખબર ન મળે. 
અરરહાંત ભગવાન છે.. અરરહાંત ભગવાન છે.. આહાહા! નીચે એનુાં હરરગીત છે નીચે. 

ઘનઘાધતકમગ ધવહીન ને ચોત્રીસ અધતશય યુક્ત છે, 

કૈવલ્યજ્ઞાનારિક પરમગુણ યુક્ત શ્રી અહંત છે. ૭૧. 

ટીકા એની છે ને. ટીકા : આ, ભગવાન અહગત્ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનુાં કથન છે. છ ેટીકા? 
આ ભગવાન અહંત.. ‘ણમો અરરહાંતાણાં.’ એ અરરહાંત કેવા હોય એની ઓળખાણ આપે છે. 

ઓલીકોર. (ભગવાંત અહંતો કેવા હોય છે?) ૧૩૮ પાને. (૧) જેઓ આત્મગુણોના ઘાતક 

ઘાધતકમો છે અને જેઓ ઘન એટલે ઘાટાાં છે—એવા જે જ્ઞાનાવરણ, િશગનાવરણ, અાંતરાય ને 
મોહનીય કમો તેમનાથી રધહત વણગવવામાાં આવેલા... છે. અરરહાંત ભગવાને તો ચાર 

ઘાધતકમોના નાશ કરેલા છે. સમજાય છે કાાંઈ? ભગવાન મહાવીર આરિ જ્યારે જબરાજતા 

અરરહાંત પિે, ત્યારે એમને ચાર ઘાધતકમગનો નાશ થયેલો. જ્ઞાનાવરણીય, િશગનાવરણીય, 
મોહનીય ને અાંતરાય.  

અત્યારે તો (મહાવીર) ભગવાન ધસદ્ધ છે. ૨૪ તીથંકરો તો અત્યારે તો ધસદ્ધ છે, એ તો 
અશરીરી છે, અત્યારે અરરહાંત નથી. અત્યારે અરરહાંત સીમાંિર ભગવાન છે મહાધવિેહમાાં. ૨૪ 

તીથંકરો તો અત્યારે ‘ણમો ધસદ્ધાણાં’માાં ભળી ગયા. એ તો ધસદ્ધ થઈ ગયા. અરરહાંત તો જ્યારે 

હતા ત્યારે અહીં હતા. અત્યારે તો અરરહાંત મહાધવિેહમાાં જબરાજે છે, વીસ ધવહરમાન તીથંકર, 
સીમાંિર ભગવાન (આરિ) ધવદ્યમાન તીથંકરો એ અરરહાંતપિે છે અત્યારે. ૨૪ તીથંકરો અત્યારે 

ધસદ્ધપિે છે. એ કહે છે, આત્મગુણોના ઘાતક... ઘાતક એટલે ધનધમત્ત ઘાતક. ઘાધતકમો જેઓ ઘન 

એટલે ઘાટાાં છે—એવા જ્ઞાનાવરણ, િશગનાવરણ, અાંતરાય, મોહનીયકમગ તેમનાથી રધહત 
કહેવામાાં આવ્યા છે. ભગવાન અરરહાંત તો ચાર કમગથી રધહત થઈ ગયા છે. 

(૨) જે પૂવ ે વાવેલાાં ચાર ઘાધતકમોના નાશથી પ્રાિ થાય છે એવાાં, ત્રણ લોકને 
પ્રક્ષોભના હેતુભૂત... આનાંિનુાં કારણ છે એમ કહે છ.ે ભગવાન અરરહાંતને જ્યારે કેવળજ્ઞાન 

થાય ત્યારે ત્રણ લોકમાાં જરી શાતા થાય. ભગવાન જરમે, કેવળજ્ઞાન પામે ત્યારે ત્રણ લોકમાાં 

નારકીને પણ જરીક શાતા થાય. ત્રણ લોકને પ્રક્ષોભના હેતુભૂત ધનધમત્ત... જુઓ! ધનધમત્તભૂત 
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કીિુાંને હેતુભૂત. સકળધવમળ કેવળજ્ઞાન... પરમાત્માને એક સમયમાાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જાણે 
એવુાં કેવળજ્ઞાન હોય છે. આહાહા!  

એક સેકાંડના અસાંખ્ય ભાગમાાં... ‘ક’ બોલે એમાાં અસાંખ્ય સમય જાય. એક સમયમાાં 
ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને ભગવાન જાણે. ગત અનાંત કાળની અનાંતી પયાગય, વતગમાન ને ભધવષ્ય 

બિી પયાગયો સધહત િવ્યને એક સમયમાાં જાણે ભગવાન. સાંયોગ થાય ને થશે, બિુાં ભગવાન 

જાણે. ભગવાનના જ્ઞાનથી કાાંઈ અજાણ્યુાં નથી. આહાહા! આવુાં જ્ઞાન હોય છે જગતમાાં, એ 
સત્તાનો હજી સ્વીકાર પણ કરવો (કઠણ). સમજીને હોં. અરરહાંત ભગવાન એને કેવળજ્ઞાન હોય 

છે. એક સમયમાાં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક જાણે. જેને કેવળજ્ઞાન થતાાં જગતના ત્રણ લોકમાાં જરીક 

ક્ષોભ થઈ જાય. ક્ષોભ એટલે સુખ. ખળભળાટ થયુાં કે ઓહો! કોઈ પરમાત્મા કેવળજ્ઞાન પામ્યા. 
એવો ધનધમત્ત-નૈધમધત્તક સાંબાંિ છે. 

સકળધવમળ (સવગથા ધનમગળ) કેવળજ્ઞાન હોય છે ભગવાનને. આહાહા! કેવળિશગન હોય 
છે. કેવળ વીયગ. શજક્ત એટલે વીયગ. ભગવાનને અનાંત વીયગ પ્રગટ્ુાં હોય છે. ને કેવળસુખ 

સધહત... એકલા આનાંિ સધહત છે ભગવાન. ભગવાનને ત્યાાં કોઈ પૈસા નથી, મકાન નથી, 

બાયડી નથી, ખાવુાં નથી, આહાર-પાણી નથી, ખુરશી-ટેબલો નથી. આ બિા બેસે છેને પાટીમાાં? 
ખાવા બેસે, ઊઠે. લૂગડુાં લટકતુાં હોય ખોળામાાં. એ લૂગ઼ડુાં ત્યાાં નથી. છ ેઅનાંત સુખ. બહારમાાં 

ક્યાાં િૂળમાાં સુખ હતુાં? બહારના લક્ષમાાં જાય એટલો તો આકુળતા ને રાગ છે. ભગવાન તો 

અાંતર આનાંિની િશા શજક્તરૂપ છે એને પ્રગટ કરી છે. આહાહા! સુખી તો ભગવાન કેવળી છે. 
પૈસાવાળા ને આ બાિશાહ ને શરેઠયાઓ સુખી નથી એમ કહે છે. સુખી... પૂણગ આનાંિ જેને 
પ્રગટ્ો છે. આહાહા!  

અરે! એવા અજસ્તત્વની સત્તાનો સ્વીકાર કરવા જાય ત્યારે, એ મહાસત્તા આવડી છે 

એક સમયની કેવળજ્ઞાન આરિ (એવી) એની િવ્ય ઉપર દૃધિ જાય ત્યારે એનો સ્વીકાર થાય. 

આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! કેવળસુખ સધહત છે ભગવાન. આહાહા! એમ કહીને (એમ કહે છે 
કે) એને આહારપાણીનુાં િુુઃખ નથી હવે કે આહાર-પાણી લેવા છે. અરરહાંતની વાત છે ને? 

શરીરસધહત છે એની. અરરહાંતની વાત છે ને. શરીર છે, છતાાં આહાર-પાણીનુાં િુુઃખ નથી. 

આહાર-પાણી એને હોતાાં નથી. અનાંત આનાંિ છે એને અાંિરમાાં. એ સધહત છે. મુખ્ય ચાર 
શજક્તથી સધહત છે. અનાંતા ગુણનુાં પરરણમન છે, પણ આ ચાર મુખ્ય છે એમ કહે છે.  

તથા (૩) સ્વેિરધહત છે. ભગવાનને પસીનો ન હોય. અરરહાંત ભગવાનને પસીનો ન 
હોય. સ્વેિ એટલે પસીનો. મળરધહત છે. એને રિશા–જાંગલ, પેશાબ ન હોય. ખાવાનો આહાર જ 

નથીને એને. ઇત્યારિ ચોત્રીસ અધતશગુણોના રહેઠાણરૂપ... આ વ્યવહાર નાખ્યો. ઓલો ધનશ્ચય 

ગુણ. પુણ્યપ્રકૃધતમાાં આવો ભાવ એમને હોય જ. ચોત્રીસ અધતશય ગુણોના રહેઠાણરૂપ આવા 
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ભગવાંત અરરહાંત હોય છે. વાસ્તધવક અરરહાંતનુાં સ્વરૂપ િવ્ય-ગુણ-પયાગયથી જાણે તો આત્મા 
સાથે મેળવવાનો પ્રસાંગ આવે. એની ક્યાાં ગતાગમ છે અત્યારે? ભગવાન છે, ભગવાન છે. બસ 

થઈ રહ્ુાં. ચોત્રીસ અધતશયગુણોના રહેઠાણરૂપ—આવા ભગવાન અહંતો હોય છે. આવા 

અરરહાંત ભગવાન હોય છે. સાિારણ પ્રાણી પોતાને અરરહાંત મનાવે, આહાર હોય, પાણી હોય, 
રોગ હોય શરીરમાાં અને અરરહાંત છે—એમ નથી, એમ બતાવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

હવે ૭૧મી ગાથાની ટીકા પૂણગ કરતાાં ટીકાકાર મુધનરાજ પાાંચ શ્લોકો કહે છે : પાાંચ 
શ્લોક. ઓહોહો! 

जयकत कवकितगात्रुः स्मिेनीिेजनते्रुः 
सकृुतकनलयगोत्रुः पिंकिताम्भोजकर्त्रुः।  

र्कुनजनवनचतै्रुः कर्ावाक न्यकर्त्रुः 
सकलक तचकित्रुः श्रीससुीर्ासपुतु्रुः।।९६।। 

બિા ‘ત્ર’ એકેક પિે. પદ્મપ્રભુ ભગવાનને સાંભાયાગ છે. પોતે પદ્મપ્રભમલિારરિેવ છે 

ને? ટીકા કરનાર પદ્મપ્રભમલિારર મુધન છે એટલે એ પદ્મપ્રભુન ે સાંભાયાગ છે. ટીકા કરનાર 
પદ્મપ્રભમલિારર મુધન સાંત રિગાંબર વનવાસી હતા. આચાયગ નહોતા, મુધન હતા. પોતાના 

નામના ભગવાન જે પદ્મપ્રભુ છે એને યાિ કરીને... કેવા હતા ભગવાન? અરરહાંત પિે હતા 

ત્યારે. અત્યારે તો ધસદ્ધ થઈ ગયા. ૨૪ તીથંકર અત્યારે તો ધસદ્ધ થઈ ગયા. અત્યારે શરીર નથી. 
આઠ કમગનો નાશ કરીને ધસદ્ધ થઈ ગયા. આ તો હતા ત્યારની વાત છે.  

શ્લોકાથગ : પ્રખ્યાત (અથાગત્ પરમૌિારરક) જેમનુાં શરીર છે... પરમૌિારરક જેનુાં શરીર છે. 
ભગવાન અરરહાંત થાય, કેવળજ્ઞાન થાય, એનુાં શરીર સ્ફરટક જેવુાં પરમ ઔિારરક થઈ જાય, 

રજકણો. એને રોગ ન હોય, આહાર ન હોય, પાણી ન હોય. એવુાં શરીર જ સ્ફરટક જેવુાં થઈ જાય. 

આહાહા! જેમાાં નજર નાખે, ભામાંડળ આરિ હોયને જોડે, સાત ભવનુાં જ્ઞાન થઈ જાય. ભવ હોય 
એને. ન હોય એને ભૂતનુાં ૩ ને વતગમાનનુાં (એમ ચાર ભવ). એવુાં પરમૌિારરક શરીર હોય 

ભગવાનને. અરરહાંતને આવુાં શરીર હોય. આ તો પદ્મપ્રભુનુાં નામ નાખ્યુાં, (બાકી) બિા 
અરરહાંતોને હોય છે.  

પ્રફુજલ્લત કમળ જેવાાં જેમનાાં નેત્ર છે... આહા! પુણ્યવાંત હોય છે તીથંકર તે આમ 

પ્રફુજલ્લત કમળ ફાટેલુાં હોયને એમ લાાંબી આમ તેજ હોય આાંખમાાં. એવી આાંખ હોય. સાિારણ 
પ્રાણી કરતાાં તીથંકરના પુણ્ય તો સવોત્કૃિ છેને, તેથી એને આાંખ્યુાં પણ પ્રફુજલ્લત કમળ જેવુાં 

જેના નેત્ર છે, ખીલેલુાં કમળ હોય એવી જેની આાંખ્યુાં છે. આાંખ્યુાંથી જોવુાં નથી એને કાાંઈ હોં. આ 

તો શરીર આવુાં હોય તે બતાવે છે. એ તો કેવળજ્ઞાની છે. કેવળજ્ઞાનથી જોવે ત્રણ કાળ, ત્રણ 
લોકને. આહાહા! 
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પુણ્યનુાં રહેઠાણ છ ે (અથાગત્ તીથંકરપિ) જેમનુાં ગોત્ર છે... તીથંકરપિ છે ને? પણુ્યનુાં 
રહેઠાણ... સવોત્કૃિ પુણ્યના ફળ છે એની સાથે. એ આ પુણ્યફલા અરરહાંતા. પાંરડતરૂપી કમળોને 

(ધવકસાવવા માટે) જેઓ સૂયગ છે... કેવા છે તીથંકર ભગવાન અરરહાંત પરમાત્મા? પાંરડત જે 

ડાહ્ા ને સમજુ જીવો હોય, એવા કમળોને ધવકસવા માટે સૂયગ છે. મૂઢન ેશુાં કરે? કહે છે. જેને 
સમજવાની યોગ્યતા ને પાત્રતા છે એવા પાંરડતોને... પાંરડતરૂપી કમળને ધવકસાવવા માટે જે સૂયગ 

છે પરમાત્મા. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? જેમ સવારના કમળ ખીલે છે ને? સૂયગનુાં ધનધમત્ત ને કમળ 

ખીલે. એ કમળ ખીલેને? કાંઈ લાકડાાં ખીલે? એમ પાત્ર જીવ જે હોય.. આહાહા! એવા પાંરડતોને.. 
પાંરડતરૂપી કમળોને પ્રગટ થવામાાં એ સૂયગ સમાન છે.  

મુધનજનરૂપી વનને જેઓ ચૈત્ર છે (અથાગત્ મુધનજનરૂપી વનને જખલવવામાાં જેઓ 
વસાંતઋતુ સમાન છે)... વસાંતઋતુ.. વસાંતઋતુ હોય છે ને? ચૈત્ર મધહનામાાં ખીલી જાય છે 

આમ બિા ફૂલ. પાાંચ વણગના ફૂલ ખીલી જાય છે. ભગવાનના કાળે એવા જીવો ખીલી ઉઠે છે. 

મુધનજનરૂપી વનને જખલવવામાાં... સાંતો લાખો મુધનઓ હોય છે એના ખીલવામાાં ભગવાન 
વસાંતઋતુ સમાન છે. આહાહા! કમગની સેનાના જેઓ શત્રુ છે... એટલે ક ેએને મારી નાખ્યા છે. 

ચાર (અઘાધત) બાકી મડિા રહ્ા. ઘાધતને બાળ્ા છે અને અઘાધત ચાર ભગવાનને રહી ગયા 

ચાર કમગ. વેિનીય, આયુષ્ય, નામ ને ગોત્ર. ધસદ્ધ ભગવાન આઠ કમગ રધહત છે. અરરહાંતને ચાર 
ગયા ને ચાર બાકી છે.  

અને સવગને ધહતરૂપ જેમનુાં ચરરત્ર છે... આહાહા! ચરરત્ર–ચારરત્ર જ એનુાં એવુાં છે કહે 
છે. ચરરત્ર એમ શબ્િ છે ને? ચરરત્ર सकलक तचकित्रुः એમનુાં બિુાં વતગન જ આખુાં સવગ જીવને 

ધહતકારી છે. તે શ્રી સુસીમા માતાના સુપુત્ર... સુસીમા માતાના સુપુત્ર (શ્રી પદ્મપ્રભ તીથંકર) 

જયવાંત છે. કહો, અત્યારે પદ્મપ્રભપ્રભુ મોક્ષમાાં પિાયાગ છે, પણ પૂવગમાાં અરરહાંતપિે હતા એને 
યાિ કયાગ છે. જયવાંત વતો. આહાહા! એમનો કહેલો ભાવ અમારામાાં વતે છે, જયવાંત છે, 

ભગવાન પણ જયવાંત વતે છે. એમ કહી માંગળીક કયુગ. 

(પ્રમાણ વચન ગુરિેવ) 
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અષાઢ વદ ૩, રનવવાર, તા. ૧૧-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૯૭-૯૯, પ્રવચિ િં. ૬૪ 

 

નિયમસાર, વ્યવહાર ચારરત્ર અનિકાર. એમાાં અરરહાંત ભગવાિિો અનિકાર છે. 

અરરહાંત એ પણ પર છેિે માટે વ્યવહારમાાં િાખ્યા. વ્યવહારચારરત્રિો અનિકાર છે. પાંચ 

પરમેષ્ઠી પણ પરદ્રવ્ય છે માટે વ્યવહારમાાં િાખ્યા.  

શ્રોતા : ...તો શુદ્ધ છે િે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : શુદ્ધ છે, પણ પર છે િે?  

શ્રોતા : શેિાથી? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : છે ભલે શુદ્ધ, પણ એ પર છેિે આિાથી તો. એમાાં લક્ષ કરવાથી તો 
રાગ થાય છે. એિો આશ્રય કરવાથી કાાંઈ િમમ થતો િથી. વ્યવહાર પરાશ્રશ્રત છે, નિશ્ચય 

સ્વાશ્રશ્રત છે. એટલે વ્યવહારચારરત્રમાાં એ અનિકાર િાખ્યો. ૯૬, આપણે ૯૬ શ્લોક થઈ ગયો છે. 
૯૭. 

स्मरकररमगृराजः पणु्यकंजारिराजः 
सकलगणुसमाजः सर्वकल्पार्नीजः। 

स जयरि रजनराजः प्रास्तदःकमवबीजः 
पदनिुसरुराजस्त्यक्तससंारभजूः।।९७।। 

भजूः.. भजूः એટલે શુાં થયુાં પાછુાં? ...... એ તો એિા બિા િામ આપ્યા. ભૂ–પૃથ્વીમાાં 

જન્મ્યો. આહાહા! પોતે પદ્મપ્રભમલિારરદેવ ટીકાકાર છે, તેથી ૨૪ તીથંકરમાાં પદ્મપ્રભુિે યાદ 

કયામ છે. ટીકાકાર પદ્મપ્રભુ છેિે એટલે ચોવીસ તીથંકરમાાં પદ્મપ્રભ પોતાિા િામે છે એિે યાદ 
કરીિે સ્તુનત કરી છે. સમજાણુાં? શુાં કહ્ુાં? કહે છે, પદ્મપ્રભુ ભગવાિ એવા છે એિો અથમ કે હુાં 
આત્મા એવો છુાં.  

શ્લોકાથમ : જેઓ કામદેવરૂપી હાથીિે (મારવા) માટે નસાંહ છે... स्मर.. स्मर છે િે? स्मर 
એટલે કામદેવ. ઇચ્છા–પાાંચ ઇનન્મદ્રયિા નવષય તરફિા વલણિી વૃનિ એવો કામ... करर એટલે 

હાથી. मगृराजः એટલે નસાંહ. स्मरकररमगृराजः.. કેવા છે પ્રભુ? કામદેવરૂપી હાથીિે મારવા 
માટે નસાંહ છે. ઓલા કહે છે કે મારવુાં એમ િ બોલવુાં.—એમ કહે છે. શબ્દોિે શુાં વાાંિો છે? 

‘ણમો અરરહાંતાણાં’ ચચામ આવી છેિે મોટી. અરર–દુશ્મિ... ભગવાિિે વળી દુશ્મિ કેવા? 

દુશ્મિિે મારવુાં એ જૈિિે િ શોભે. એ શબ્દો લખવા પણ િ શોભે. આવા િે આવા ચોંટ્યા છે. 
શબ્દોિી સાથે શુાં છે? કામદેવરૂપી હાથી–કરર... અનતનન્મદ્રય આિાંદસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા... 
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અતીનન્મદ્રય આિાંદિા આશ્રયે પાાંચ ઇનન્મદ્રયોિા નવષયોિી વૃનિઓ જે નવકલ્પ એિે જેણે હણી 
િાખ્યા એવા એ નસાંહ છે. ભગવાિ આત્મા પણ એવો જ છે. એમ પોતે પાતાિુાં િામ રાખીિે 
કીિુાં છે િે.  

પાાંચ ઇનન્મદ્રયિા નવષય તરફિી વૃનિઓ, એિો વ્યય કરવા માટે... અહીં તો ઉપદેશિા 

વાક્યો છે િે? ખરેખર તો વ્યય કરતો િથી, સ્વરૂપમાાં નસ્થર થાય છે એટલે નવકાર ઉત્પન્ન થતો 

િથી એિે ‘વ્યય–િાશ કરે’ એમ કહેવામાાં આવે છે. શુાં થાય પણ? ભાષાથી વાતુાં કરવી િે 
વસ્તુ ભાષાતીત. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? કહે છે, કામદેવરૂપી હાથીિે માટે નસાંહ... એમ 

ભગવાિ આત્મા પણ અનણનન્મદ્રય, આત્મા અનણનન્મદ્રયસ્વરૂપ છે, એિા આશ્રયે ઇનન્મદ્રયિી વૃનિઓ 

િાશ થાય છે એવો આત્મા છે. એવા પદ્મપ્રભુ ભગવાિ છે અિે એવો જ આ આત્મા છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

જેઓ પુણ્યરૂપી કમળિે (નવકસાવવા) માટે ભાિુ છે... पणु्यकंज છે િે? कंज–પાણીમાાં 
ઉત્પન્ન થયેલુાં કમળ. કેવા છે પરમાત્મા? પુણ્યરૂપી કમળિે માટે ભાિુ છે. પહેલો ગુણ લીિો િે 

બીજુાં પુણ્ય લીિુાં. બહારિી ઋનદ્ધ બતાવી. પુણ્યરૂપી કમળિે નવકસવા માટે સૂયમ છે. એમ આત્મા 

પણ, એિો આશ્રય લેતાાં ઇનન્મદ્રયોિી વૃનિઓ તો િાશ થાય, પણ એિા આશ્રયમાાં કમી રહી જાય 
તો એિે પુણ્યપણે એવો નવકલ્પ થાય કે જે તીથંકરપણાિે પણ પ્રાપ્ત થાય એવો એ આત્મા છે. 
કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?  

જેઓ સવમ ગુણોિા સમાજ (-સમુદાય) છે, લ્યો. सकलगणुसमाजः ત્રીજુાં પદ છ.ે ૯૭ 

શ્લોક. ભગવાિ સકલ ગુણોિો સમાજ છે. લ્યો, સમાજ. એમ ભગવાિ આત્મા અિાંત ગુણોિો 

સમાજ છે. પોતે જ સમાજ છે અિાંત ગુણોિો પ્રગટ્યો, એિે અહીંયા આત્મા કહીએ છીએ. એમ 
પરમાત્માિે પ્રગટરૂપ છે. સવમ ગુણિી પયામય પ્રગટ સમાજ છે, સમુદાય છે, લ્યો. 

सर्वकल्पार्नीजः... જેઓ સવમ કશ્રલ્પત (-નચાંનતત) દેિાર કલ્પવૃક્ષ છે... कल्पार्नीजः.. ‘અવિીજ’ 

શબ્દ છે એ કલ્પવૃક્ષ. અવિીજ–પૃથ્વીિુાં ઉત્પન્ન થયેલુાં. અવિીજ... અવિી એટલે પૃથ્વી અિે 
‘જ’ એટલે ઉત્પન્ન થયેલુાં. કલ્પવૃક્ષ. सर्वकल्पार्नीजः.. ભગવાિ નત્રલોકિાથ સવમ નચાંનતત 

દેિાર કલ્પવૃક્ષ છે. એમ આ આત્મા પણ અિાંત જ્ઞાિ, આિાંદ સાંપન્ન છે, એ સવમ કશ્રલ્પત એટલે 

એકાગ્ર થાય તો એમાાં સવમ મિોરથ પૂણમ થાય એવો આ આત્મા છે. બાબુભાઈ! આવો આત્મા 
છે એમ સાાંભળ્યો િથી. બહારમાાં માાંડી છે બિી ભશ્રક્ત િે પૂજા િે વ્રત િે જપ.  

હતાિે અહીંયા અગાસમાાં? એક વખતે કહ્ુાં હતુાં, એક વ્રત-નિયમ કરવા એ તમારો 
અનિકાર છે. એમ કહ્ુાં. પણ એ બિુાં કમમિુાં કાયમ છે. કમમસ્વરૂપ છે, આત્મસ્વરૂપ િથી એમ કહ્ુાં 

હતુાં. અગાસ.. અગાસ.. આમ તો કહ્ુાં, ભઈ, વ્રત િે નિયમ એ તો બિો નવકલ્પ છે અિે એ 
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નવકલ્પ તો કમમિુાં ક્ષય કરતો (િથી). કતમવ્ય, જીવિુાં એ સ્વરૂપ છે જ િહીં. અહીં કલ્પવૃક્ષ એટલે 
પોતાિા આિાંદ આરદિી પરરણનતિે પ્રગટ કરે એવો આત્મા છે, એવો કલ્પવૃક્ષ છે.  

જેમણે स जयरि रजनराजः.... જેમણે દુષ્ટ કમમિા બીજિે િષ્ટ કયુ ંછે... એ તો પાછળિુાં 
પદ લીિુાં. प्रास्तदःकमवबीजः... प्रास्तदःकमवबीजः.. જેણે કમમિા બીજિે તો બાળીિે િાશ કયું છે. 

આહા! જેમિાાં ચરણમાાં સુરેન્મદ્રો િમે છે... पदनिुसरु, એમ. पदनिु... જેમિા ચરણકમળમાાં निु 

િામ િમે છે सरुराज–દેવોિા ઇન્મદ્રો પણ જેિા ચરણકમળમાાં િમે છે. એવા પદ્મપ્રભુ ભગવાિ 
એિે... અહીં અરરહાંતપદિી વ્યાખ્યા છે િે? એટલે એમાાં એિે સ્મરણ કયામ છે. એવુાં સ્વરૂપ જ 
મારાં છે એમ પણ ભેગુાં યાદ કયું છે.  

અિે જેમણે સાંસારરૂપી વૃક્ષિો ત્યાગ કયો છે, લ્યો. स्त्यक्तससंारभजूः... ચોથુાં પદ છે 

િે? स्त्यक्तससंारभजूः... ભ–ૂપૃથ્વીમાાં ઉત્પન્ન થયેલુાં ઝાડ. એ સાંસારરૂપી ઝાડ એિો જેણે િાશ 

કયો છે. ભગવાિ આત્માિો સાંસારિો િાશ કરવાવાળો જ સ્વભાવ છે. સાંસારિે ઉત્પન્ન કરે 
એવો એિો સ્વભાવ િથી. િાશ કરવાિો સ્વભાવ છે એ પણ વ્યવહાર છે. પરમાથે આત્મા 

રાગિા િાશિો કતામ પણ િથી. સાંસાર નવકાર છે એિો િાશકતામ કહેવો એ પણ પરમાથમ િથી. 

આત્માિો આિાંદસ્વભાવ એિી અાંતરમાાં એકાકાર થતાાં સાંસાર િામ રાગિી ઉત્પનિ િ થાય, 
એિે સાંસારિો િાશ કયો એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! શબ્દિા અથમ પ્રમાણે કઈ િયિુાં 
કથિ છે એ િ સમજાય તો ગરબડ કરે. 

નસદ્ધાાંતમાાં–િવલમાાં તો એમ કહ્ુાં કે કોઈપણ સૂત્ર, કોઈપણ અથમ િયવાક્ય નવિા હોઈ 

શકે િહીં. િય નવિા હોઈ શકે િહીં. કોઈપણ શાસ્ત્રિો મૂળ શબ્દ કે એિો અથમ િયવાક્ય છે. 

વ્યવહારિયવાક્ય છે કે નિશ્ચયિયવાક્ય છે એિે જાણવુાં જોઈએ. જાણ્યા નવિા અથમ કરે તો એ 
અથમમાાં અિથમ થઈ જાય. સાંસારરૂપી વૃક્ષિો ત્યાગ કયો છે, લ્યો. ઓલામાાં એમ કહ્ુાં કે રાગિો 

ત્યાગ કતામ આત્મા પરમાથે િથી, િામમાત્ર છે. અહીં કહે છે, િાશ થઈ ગયો છે િે. સ્વભાવ 

પરરપૂણમ અખાંડ અભેદ એિો આશ્રય લઈ એિાથી ઉત્પન્ન થયેલી મોક્ષદશા, અરરહાંત પણ મોક્ષ 
જ છે. પ્રનસદ્ધ મોક્ષ, એમ કહેશે. પ્રનસદ્ધ જેિો મોક્ષ છે, પછી કહેશે. પ્રનસદ્ધ મોક્ષ છે એિે. 

ભાવમોક્ષ થઈ ગયેલો છે એિે. અરરહાંતિે ભાવમોક્ષ બિા ગુણો-પયામયમાાં પરરણમી ગયા છે. 
કહે છે, સાંસારરૂપી વૃક્ષિો.... તેવા તે શ્રજિરાજ (શ્રી પદ્મપ્રભ ભગવાિ) જયવાંત છે. 

આ તો ભગવાિ મોક્ષમાાં પિાયામ છે અત્યારે, પણ એમણે જાણ ે સમવસરણમાાં 

શ્રબરાજતા હોય એમ યાદ કરીિે, આત્મા પણ જાણે નવદ્યમાિ આખો વતમમાિ શ્રબરાજમાિ હોય 
એમ કરીિે આત્માિી સ્તુનતમાાં પદ્મપ્રભુ ભગવાિિી સ્તુનત વતમમાિ તીથંકરપણે હોય એિે 

વાંદિ કયું છે. અત્યારે તો મોક્ષમાાં છે, નસદ્ધ છે. સુરેન્મદ્રો િમે છે. ચરણમાાં િમે છે ક્યાાં? પાઠમાાં 

તો એવુાં આવ્યુાં. ચરણમાાં સુરેન્મદ્રો િમે છે. ભગવાિ નસદ્ધ થયા એિે ક્યાાં અત્યારે (િમે)? પણ એ 
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સમવસરણમાાં હતા ત્યારે જેમ નવદ્યમાિ છે એ તીથકંરિે યાદ કરીિે, હુાં પણ આખુાં તત્ત્વ 
નવદ્યમાિ છુાં. િથી એમ િહીં. જેમ તીથંકર અત્યારે િથી એમ િહીં, સાક્ષાત્ શ્રબરાજે છે.—એમ 

કરીિે સ્તુનત કરાં છુાં. આહાહા! પ્રવીણભાઈ! એમ ભગવાિ આત્મા એવો િે એવો નવદ્યમાિ 

વતમમાિ ધ્રુવ અખાંડાિાંદ પ્રભુ છે એમાાં હુાં એકાગ્ર થાઉં છુાં, એ મારી મોક્ષિી પ્રનસનદ્ધિુાં કારણ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! એ ૯૭.  

અહીં તો પાઠ એમ છે િે? જયવાંત વતે છે. स जयरि એમ છે િે? ત્રીજા પદિુાં. स 

जयरि... જયવાંત વતે છે, જયવાંત છે. ઇન્મદ્રો િમે છે જેિા પગિે એવા જયવાંત ભગવાિ છે. એય! 

આહાહા! ભૂતકાળમાાં જેમ ભગવાિ હતા એવા જ જાણે વતમમાિમાાં છે, એમ પાંચમકાળિા મુનિ 

... અિારદિો એવો િે એવો છુાં, એવો નવદ્યમાિ ભગવાિ છુાં. એિી હુાં સ્તુનત એટલે એિે હુાં િમુાં 
છુાં. બહારમાાં આ પદ્મપ્રભુ ભગવાિ અરરહાંતપદે હતા તેિે યાદ કરીિે નવકલ્પથી વ્યવહાર... 
વ્યવહારચારરત્ર છે િે? એ ૯૭ (શ્લોક) થયો. ૯૮. 

रजिररिपरिचापः... દરેકમાાં કામદેવ આવે છે, ચારેયમાાં. 

रजिररिपरिचापः सर्वरर्द्याप्रदीपः 
पररणिसखुरूपः पापकीनाशरूपः। 

શબ્દ એ િવો લાગે. અમારા જેવાિે સાંસ્કૃત િ આવડતુાં હોય. पापकीनाशरूपः...... યમ 
જેવો. પાપિે િાશ કરવા યમ.  

हिभर्पररिापः श्रीपदानम्रभपूः 
स जयरि रजिकोपः प्रिरर्द्वत्कलापः।।९८।। 

શ્લોકાથમ : કામદેવિાાં બાણિે જેમણે જીતી લીિાાં છે... અણીનન્મદ્રય આત્મા પ્રગટ કયો છે. 

જેિે પાાંચ ઇનન્મદ્રયોિા નવષયિી વૃનિઓ જ્યાાં હણાઈ ગઈ છે. પાાંચે ઇનન્મદ્રયિા નવષયો કામબાણ 

હોં. આહાહા! કામદેવિાાં બાણિે... આિાંદમૂનતમ પ્રભુ અતીનન્મદ્રય આિાંદિા સ્વાદમાાં જેિે 

કામદેવિા બાણ વાગતા િથી, પણ કામદેવિે મારી િાખ્યો છે. આહાહા! જીતી લીિો છે. 

અનણનન્મદ્રય ભગવાિ આિાંદિો િાથ એિુાં અવલાંબિ લઈિે પર તરફિી વૃનિઓિો જેણે િાશ 
કરી િાખ્યો છે, એ કામબાણિે જેણે જીતી લીિા છે. रजिररिपरिचापः... એ પહેલા પદિો અથમ 

થયો. ररिपरिचापः... બાણ.. ચાપ એટલે બાણ િે? રનતપનતિુાં ચાપ, એમ. રનતપનત એટલે 
કામદેવ, એિુાં ચાપ એટલે બાણ, એિે જેણે જીત્યા છે. 

रजिररिपरिचापः सर्वरर्द्याप्रदीपः... સવમ નવદ્યાઓિા જેઓ પ્રદીપ (-પ્રકાશક) છે... 

કેવળજ્ઞાિ પ્રકાશે છે.... તો કહે, ભગવાિ તો શ્રુતજ્ઞાિ પ્રકાશે છે. એ શ્રુતજ્ઞાિમાાં આખો પ્રકાશ 
બિો આવી જાય છે. પરમ રદ’ આવ્યુાં હતુાંિે ભાઈ? એકમ.. એકમ, િહીં? ભગવાિ છે એ 

ભાવશ્રુત પ્રકાશે છે. ભગવાિ કેવળજ્ઞાિ પ્રકાશતા િથી. આવો માગમ છે. ભાવશ્રુત પ્રકાશે છે 



398                                                              નિયમિો સાર ભાગ-૨ 

 

ભગવાિ. કેમકે જેિ ેભાવશ્રુત થાય છે એિે આ વાણી નિનમિ છ ેએટલે ભાવશ્રુતિો પ્રકાશ છે. 
કેવળજ્ઞાિિે શુાં પ્રકાશે? સમજાણુાં કાાંઈ? સવમ નવદ્યાઓિા પ્રકાશક છે. બિુાં એ ભાવશ્રુતિી અાંદર 

પ્રકાશતાાં–ભગવાિિી વાણીમાાં આવતાાં બિો પ્રકાશ થઈ જાય છે. ભાવશ્રુતમાાં પછી કેવળજ્ઞાિ 

કેવુાં એ બિુાં આવી જાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભગવાિિી રદવ્યધ્વનિ કેવળજ્ઞાિિે પ્રકાશે છે એમ 
િથી લીિુાં. (ભગવાિ) અથમકતામ છે. ગણિર સૂત્રકતામ છે. અથમકતામિો અથમ, એ ભાવશ્રુત કહે છે. 

દ્રવ્યશ્રુત તો પછી એિી રચિા ગણિર કરે છે. આહાહા!  

સવમ નવદ્યાઓિો જે પ્રદીપ... પ્રદીપ... પ્ર–નવશેષ, દીવો–પ્રકાશ કરિાર છે. કહો, પ્રદીપ! 

આ િામ આવ્યુાં આમાાં. સવમ નવદ્યાિો પ્રકાશક છે એિે પ્રદીપ કીિુાં, એમ કહે છે. બિી નવદ્યાઓ 

જગતમાાં છે જ્ઞાિારદિી (એિે) પ્રકાશે તેિે પ્રદીપ કહીએ, એમ કહે છે. પછી पररणिसखुरूपः... 
આહાહા! જેમિુાં સ્વરૂપ સુખરૂપે પરરણ્યાું છે. અિારદથી પુણ્ય-પાપિા નવકારરૂપે પરરણમતુાં 

હતુાં, એ દુુઃખરૂપે પરરણમતુાં હતુાં. સુખરૂપે જેમિુાં સ્વરૂપ પરરણ્યુાં છે... સુખ મળ્યુાં છે–પ્રાપ્ત 

થયુાં એમ િહીં. સુખરૂપે જેમિુાં સ્વરૂપ પરરણમી ગયુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! સવમજ્ઞ 
પરમાત્મા તીથંકરદેવ પદ્મપ્રભુ એિી વાત યાદ કરી છે િે?  

જેમિી પયામયમાાં અતીનન્મદ્રય આિાંદરૂપી પરરણમિ થઈ ગયુાં છે. આિાંદિે પ્રાપ્ત થશે િે  
આિાંદિે મેળવશે એ વાત અહીં િથી, કહે છે. એ તો આિાંદિી પરરણનત જ પરરણમી ગઈ છે. 

જેવો અતીનન્મદ્રય આિાંદ એિો સ્વભાવ છે એવી જ પરરણનત પરરણમી ગઈ છે. સુખરૂપે જેમિુાં 

સ્વરૂપ પરરણ્યુાં છે... આહાહા! સાંસારમાાં દુુઃખરૂપે જેિુાં પરરણમિ પરરણ્યુાં છે, એ પરરણમિ 
શરીર-વાણી-મિ એિે લઈિે િથી એમ કહે છે. સાંસારમાાં પણ પુણ્ય િે પાપિા નવકારરૂપે, 

દુુઃખરૂપે પરરણમે છે એ દશા છે, એ એિી અવસ્થા છે. આ સુખરૂપ પરરણમે એ પણ એિી 
અવસ્થા છે.  

લોકાલોકિે જાણે છે, બિાિે જાણે માટે સુખરૂપ એિે થાય છે (એમ િથી). થોડાિે 

જાણ્યે સુખ હોય તો ત્રણ કાળિે જાણ્યે કેટલુાં સુખ હોય? ખોટી વાત છે. એ પરિુાં જાણવુાં એ 
સુખ િથી. અાંદર આિાંદિી પરરણનત થઈ ગઈ છે સુખરૂપે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 

સ્યગ્દશમિમાાં–િમમિી પહેલી દશામાાં પણ સુખરૂપ અાંશે આિાંદરૂપ પરરણનત થાય છે. આ 

નસદ્ધ, અરરહાંતિે પૂણમ આિાંદિી પરરણનત થઈ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એમ કહીિે પોતાિી પણ વાત 
કરે છે કે મુનિઓિે પણ અતીનન્મદ્રય આિાંદિી પરરણનતરૂપે એિી ભૂનમકાિે યોગ્ય.. એિે 

ભૂનમકાિે યોગ્ય અતીનન્મદ્રય આિાંદિા સુખરૂપ પરરણનત છે. અરરહાંતિે પૂણમ છે. એમ કહીિે એમ 
કહે છે કે એ જયવાંત જ છે. સમજાણુાં? ઓલામાાં િાખ્યુાં હતુાંિે પહેલા. 

પાપિે (મારી િાખવા) માટે જેઓ યમરૂપ છે... पापकीनाशरूपः... कीनाश.. कीनाश? 

कीनाशિો અથમ, યમ. कीनाश એટલે જમ. િવી ભાષા છે. સાંસ્કૃતવાળાિે જ આવડે. પાપિે... 
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પાપિુાં कीनाश છ ેએ. પાપિે િાશ કરવાિો યમરૂપ છે એ તો. જમ છ ેજમ. આહાહા! પાપિે 
મારી િાખવા માટે યમરૂપ છે, જમ છે જમ. આહાહા! ભગવાિ આત્મા પણ પાપ શબ્દે પુણ્ય િે 

પાપિા નવકલ્પો એિો િાશ કરવા માટે યમ સમાિ ભગવાિ આત્મા છે. સમજાય છે કાાંઈ? 

એવો ભગવાિ અતીનન્મદ્રય આિાંદ એિો જ્યાાં આશ્રય લીિો, કહે છે કે એ તો નવકારિે જમ 
સમાિ છે. નવકારમાાં સુખબુનદ્ધ ઊડી ગઈ છે એિે એટલે નવકારિે િાશ કરવા આત્માિો સ્વભાવ 

યમરૂપ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ભવિા પરરતાપિો જેમણે િાશ કયો છે... हिभर्पररिापः... ભવિો પરરતાપ... જુઓ 

ખૂબી! ચાર ગનતિો પરરતાપ. આકુળતા ચારેય ગનતમાાં છે એમ કહે છે. સ્વગમમાાં પણ પરરતાપ 

જ છે, ન્મયાાં સુખ છે િહીં. જમુભાઈ! આ પૈસાવાળા બિા સુખી કહેવાય કે િહીં? તો ન્મયાાં 
શેઠસાહેબ.. શેઠસાહેબ.. કરે કે િહીં? એમાાં કાાંઈ એિે સુખ થાતુાં હશે ક ેિહીં? આકુળતા થાય 

છે કહે છે. ચારેય ગનતમાાં આકુળતા છે એમ કહે છે અહીં તો. માન્મયુાં છે એમ કહે છે. કલ્પિા ઉઠી 

છે ન્મયાાં િૂળિી. એય મલકુચાંદભાઈ! શુાં કીિુાં આ? આકુળતા છે. हिभर्पररिापः... ભવિો 
એકલો તાપ િહીં, પરરતાપ. આહાહા! ચાર ગનતિા ભવમાાં અનિ સળગે છે કહે છે. સમજાય છે 

કાાંઈ? એ શેઠાઈ િે રાજાઈ િે દેવ બિા કષાય-અનિથી સળગે છે. એવો ભવપરરતાપ, તેિો હત 

(એટલે) હણી િાખ્યો છે જેિે. ભાષા તો એમ જ આવેિે? ઉપદેશમાાં શુાં...? ... મારી િાખે. ઓલો 
કહે કે અરરહાંતિો અથમ એમ િ લેવો. અરે! મફતિા.... આહાહા!  

પરમાત્મપ્રકાશમાાં િથી કહ્ુાં? અરે! અિારદિા .... બાંિુિો મારિાર છો તુાં, એમ કહ્ુાં. 
બાબુભાઈ! આત્માિે એમ કહ્ુાં. તારો બાંિવ સાથે રહેિારો એિે તેં મારી િાખ્યા. સાથે શ્રબચારા 

રહેતા, જ્યાાં જાય ત્યાાં સાથે િે સાથે. રસ્તામાાંય સાથે, એક સમય દૂર િ રહે, એવા તો એ નમત્ર 

હતા. ભગવાિ આત્મા પોતાિા સ્વરૂપમાાં આરૂઢ થયો, કમમિો િાશ થઈ ગયો. એ કમમિો િાશિા 
ઉપાય સ્વરૂપમાાં આરૂઢ થવુાં એક જ વાત છે. એ રિયા કમમિા િાશિી છે. ભવિા પરરતાપ.. 

પરરતાપિો જેમણે િાશ કયો. આકુળતા... એ પૈસાવાળા દેખાય, બાયડી-છોકરા, કુટુાંબી દેખાય 
બિા ભવિો પરરતાપ...... સમજાણુાં કાાંઈ?  

વીતરાગપયામય પરરણમિમાાં રાગ કે નિનમિ ક ેશરીર અિુકૂળ હતુાં માટે પરરણ્યુાં છે— 

એમ છે િહીં. વીતરાગભાવ જે અિારદિો આત્મામાાં છે એ અિુકૂળ હતો એિે પરરણમવામાાં. 
ભૂપનતઓ જેમિા શ્રીપદમાાં... ‘શ્રી’િી વ્યાખ્યા કરી. (-મનહમાયુક્ત પુનિત ચરણોમાાં), એમ. 

એકલા ચરણોમાાં િહીં, મનહમાયુક્ત પુનિત ચરણોમાાં. એ ‘શ્રી’િી વ્યાખ્યા કરી. િમે છે. 

આહાહા! ઇન્મદ્રો આવીિે ભૂપનતઓ... અહીં ભૂપનતિી વાત છે. ित्त्वरर्ज्ञानदक्षः... ક્યાાં આવ્યુાં? 
ન્મયા આવ્યુાંિે. ... એ તો ૯૮માાં. स जयरि रजिकोपः... જેણે કોપિે તો જીત્યો છે, દ્વેષિો અાંશ 

િથી. કાંઈક પ્રનતકૂળતા હોય તો અણગમો થાય એ વાત ભગવાિિે રહી િથી. નસદ્ધપદિે 
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િમિ... रजिकोपः प्रिरर्द्वत्कलापः... નવદ્વાિોિા સમુદાય જેિી આગળ ઢળી પડે છે... આહાહા! 
મોટા નવદ્વાિ િે પાંરડતો એિા ટોળાાં, આમ અરરહાંતપદ–સવમજ્ઞપદ એમાાં નવદ્વાિો આમ ઢળી પડે 

છે. એમ નવદ્વાિો એટલે જ્ઞાિિી દશા ગમે તેટલી પ્રગટી હોય એ બિા સ્વભાવમાાં ઢળી પડ ેછે. 
સમજાય છે કાાંઈ? એવુાં એ અરરહાંતપદ છે, એવુાં આ આત્મપદ છે.  

તે (શ્રી પદ્મપ્રભિાથ) જયવાંત છે. स जयरि... જયવાંત છે, એમ કહે છે. આવા ભગવાિ 

જાણે સાક્ષાત્ સમવસરણમાાં શ્રબરાજતા હોય... જેિા પગમાાં િમે છે એિો અથમ શુાં? ન્મયાાં ક્યાાં 
ભગવાિિે પગ છે? નસદ્ધમાાં તો પગ િથી. પણ અહીં એ હતા એ જાણે આમ િજરે તરવરે છે. 

એમ ભગવાિ આત્મા પણ વતમમાિમાાં પૂણમ નવદ્યમાિ આિાંદિુાં તત્ત્વ દૃનષ્ટમાાં તરવરે છે, જયવાંત 

વતે છે, એ વસ્તુ જયવાંત વતે છે. અહીં ભગવાિ જયવાંત વતે છે અિે જેિે દૃનષ્ટ અિે જ્ઞાિે 
આખી ચીજિે પકડી છે એ વસ્તુ જયવાંત વતે છે. આહાહા! એ ૯૮ થયો. ૯૯.  

जयरि रर्रदिमोक्षः पद्मपत्रायिाक्षः 
प्ररजिदररिकक्षः प्रास्तकंदप वपक्षः। 

બિામાાં ‘ક્ષ’ છે. ઓલામાાં ‘પ’ હતા, ઓલામાાં ‘જ’ હતા પેલામાાં ‘ત્ર’ હતા. પહલેામાાં 

બિા ‘ત્ર’ હતા. जयरि रर्रदिगात्रः स्मरेनीरेजनते्रः એમ. બીજામાાં ‘જ’ હતા બિાય ‘જ’. 

स्मरकररमगृराजः पणु्यकंजारिराजः એમ. ત્રીજામાાં रजिररिपरिचापः ‘પ’ હતા. ‘ત્ર’, ‘જ’, 
‘પ’ અિે હવે ‘ક્ષ’. 

जयरि रर्रदिमोक्षः पद्मपत्रायिाक्षः 
प्ररजिदररिकक्षः प्रास्तकंदप वपक्षः । 

पदयगुनियक्षः ित्त्वरर्ज्ञानदक्षः 
कृिबधुजनरशक्षः प्रोक्तरनर्ा वणदीक्षः।।९९।। 

શ્લોકાથમ : પ્રનસદ્ધ જેમિો મોક્ષ છે... ‘નસદ્ધાં-પ્રનસદ્ધાં’ િથી આવતુાં? શુાં કહેવાય? નસદ્ધ... 

હા, એ. નસદ્ધસમૂહ તો પ્રનસદ્ધ છે. આહા! ‘પ્રનસદ્ધ નસદ્ધસમૂહ’ આવે છે િે? પ્રનસદ્ધ છે, અિાંત 
નસદ્ધો પ્રનસદ્ધ છે, એમ અરરહાંતોિો મોક્ષ પ્રનસદ્ધ છે. આહાહા! એમ આત્માિો મોક્ષ પ્રનસદ્ધ છે. 

મોક્ષ થાય એ પ્રનસદ્ધ છે. સાંસાર-ફાંસાર આત્માિે રહે િહીં એિે આત્મા કહીએ, એમ કહે છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? સાંસારવાળો આત્મા માિવો એ તો નમથ્યાત્વ છે, એમ કહે છે. સાંસારવાળો 
આત્મા માિવો... એ તો સાંસાર એટલે નવકલ્પ–આસ્રવ. આસ્રવ સનહત માિવો એ તો તત્ત્વિી 
દૃનષ્ટ નવપરીત છે.  

પ્રનસદ્ધ જેમિો મોક્ષ છે... આહાહા! જે આત્મામાાં પ્રનસદ્ધ મોક્ષ–મુક્તસ્વરૂપ પડ્ુાં જ છે. 

એિે પયામયમાાં પ્રનસદ્ધ મોક્ષ થાય એ કોઈ નવશેષતા–િવીિતા િથી. વસ્તુિુાં સ્વરૂપ જ એવુાં છે. 
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બિુાં એક જ શુદ્ધ છે બેય. સમયસારમાાં આવ્યુાંિે. ..... કારણ િે કાયમ બેય શુદ્ધ જ છે. નિશ્ચયિો 
અથમ, એ છે જ આવુાં. નત્રકાળ છે. અિે નત્રકાળ છે એિો જેણ ેનિણમય આશ્રય લીિો એિે શુદ્ધતા 

પૂણમ પ્રગટશે. એ શુદ્ધ જ છે, અશુદ્ધતા રહેશે જ િહીં. આવુાં ઝીણુાં છે. બાબુભાઈ! બહારમાાં એક 

જાત્રા કરી આવ્યા (એટલે) પતી ગયુાં, એમ િથી. અષાઢ સુદ પૂિમિી.... ચૌદસિી કરે, પૂિમિી 
િ કરે. પછી બાંિ થઈ જાય. પછી કારતક સુદ પૂિમ. આહાહા!  

અહીં તો કહે છે, સમયે-સમયે જાત્રા કરિારો આત્મા છે. પ્રનસદ્ધ જેિો મોક્ષ છે... 
આહાહા! શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાિાંદ નવદ્યમાિતા જ્યાાં દૃનષ્ટમાાં આવી, પ્રનસદ્ધ મોક્ષ છે. પોતે 

મોક્ષ(સ્વરૂપ) છે, પ્રનસદ્ધ મોક્ષ છે (એમ) પ્રતીતમાાં આવી, પયામયમાાં પ્રનસદ્ધ મોક્ષ થશે, થશે િે 

થશે જ. એવો આ આત્મા (એિે) સાંસારિી ગાંિ િહીં રહે એમ કહે છે. આહાહા! જેણે આત્મા 
પકડ્ો િે આત્મા જાણ્યો અથવા આત્મા છે એમ માન્મયુાં, એ માન્મયુાં ક્યારે કહેવાય? આખો 

પરરપૂણમ ભગવાિ છે એમ જેણે સ્યગ્દશમિમાાં માન્મયુાં, એિે પ્રનસદ્ધ મોક્ષ છે. ભગવાિિે પૂછવા 

જવુાં િહીં પડે એિે કે મારો કે રદ’ મોક્ષ થાશે? મોક્ષ જ છે. અરરહાંતોિે ભાવમોક્ષ પ્રનસદ્ધ થઈ 
ગયો છે.  

પદ્મપત્ર (-કમળિા પાિ) જેવાાં દીર્મ જેમિાાં િેત્ર છે... કમળિા પાિ આમ. પુણ્યવાંત 
પ્રાણીિે આાંખ્યુિી શેડ્ુાં આમ ચાલતી હોય...., કમળ.. કમળ હોયિે. શેડ્ુાં.... આમ કમળ ખૂલેલુાં 

હોય એવી આાંખ્યુાં હોય. તીથંકર તો પૂણમ પુણ્યિા િણી છે િે? અાંદરમાાં પહેલાાં ગુણિી વાત 

કરી, બીજી એિા શરીરિી વ્યાખ્યા કરી. જેવાાં દીર્મ જેમિાાં િેત્ર છે... અાંદર દીર્મ િેત્ર થઈ ગયા છે 
કેવળજ્ઞાિિા, (તો) બહારમાાં પણ આાંખ્યુાં એવી હોય હોં મોટા પુણ્યવાંતિી. .... એમાાં તીથંકરિુાં શુાં 
કહેવુાં! 

પાપકક્ષાિે જેમણે જીતી લીિી છે... પાપ શબ્દ ેપુણ્ય િે પાપ બેય. એિુાં પડખાું જીતી 

લીિુાં છે એમ કહે છે. સાંસારિુાં પડખુાં છે પુણ્ય-પાપિુાં, એ પડખે જે ચડી ગયો હતો એિાથી 

ખસી ગયો છે. આહાહા! અિારદથી શુભ િે અશુભ પડખે ચડ્ો હતો, એ નમથ્યાત્વ િે સાંસાર 
હતો. આહાહા! એ પાપકક્ષાિી ભૂનમકા, શ્રેણી કે પડખુાં લ્યો. કક્ષા છેિે કક્ષા. એક બાજુિુાં પડખુાં, 

એમ. સાંસારિુાં પડખુાં જેણે જીતી લીિુાં છે (અિે) સ્વભાવિે પડખે ચડી ગયો છે. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ? માળો આવો.... જેવા અરરહાંત છે એવો તુાં છો એમ પાછુાં.  

આવે છેિે ઓલા તત્ત્વાિુશાસિમાાં. તત્વાિુશાસિ િે? એમ કે અરરહાંતિુાં ધ્યાિ... િથી 

આવતુાં?  એમ કહે કે અરરહાંતિુાં ધ્યાિ કરે તો ફોગટ તુાં છો. અરરહાંત ક્યાાં હતો તુાં? સાાંભળિે 
હવે! અરરહાંત છીએ અમે અત્યારે. કેમ કે અરરહાંતસ્વરૂપ આત્મા છે એિુાં ધ્યાિ કરીિે સાક્ષાત્ 

શાાંનત વળે છે તે અરરહાંતિા જીવિે ક્યાાંથી વળે? માટે અરરહાંત જ છીએ અાંદરમાાં. 

તત્ત્વાિુશાસિમાાં શ્લોક છે. સમજાણુાં? એમ કે અરરહાંત તો અત્યારે િથી અિે તમે શેિુાં ધ્યાિ 
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અરરહાંતિુાં કરો છો? તો આવુાં ખોટુાં છે. તિે ખબર િથી. અમે અરરહાંત જ છીએ અાંદર. 
આહાહા! એિુાં ધ્યાિ કરતાાં શાાંનત આવે છે, એિો અથમ કે ખોટા અરરહાંતિુાં ધ્યાિ કરતાાં આવે છે 

ત્યાાં શાાંનત? આહાહા! પાાંચ પદ જ અમે છીએ. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? શાાંનતભાઈ! ભારે વાત 
આવી. આ કહે, મારે િાિે મોઢે મોટી વાતુાં. તિે ખબર િથી. િાિુાં મોઢુાં જ છે િહીં આહીં.  

પાપકક્ષા... સાંસારિે પડખેથી ખસી ગયેલો આત્મા છે, એિે આત્મા કહીએ. ભગવાિ 

સાંસારિે પડખેથી ખસી ગયા છે, એમ આત્મા પણ સાંસાર પડખેથી ખસી ગયો છે એિે આત્મા 
કહીએ છીએ. સાંસારિે પડખે ઊભો છે એ અણાત્મા છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 

સ્યગ્દશમિમાાં સાંસારિુાં પડખુાં છૂટી ગયુાં છે, સાંસારથી મુક્ત છે. વ્યવહારથી મુક્ત કહો કે 

સાંસારથી મુક્ત કહો—બિુાં એક જ છે. સ્યક્ દ્રનષ્ટ–િમમિી પહેલી સીઢી વ્યવહારથી મુક્ત છે, 
વ્યવહાર એટલે નવકલ્પથી મુક્ત છે, એિે સાંસાર પડખુાં છૂટી ગયુાં છે. આહાહા! પૂણમ અતીનન્મદ્રય 

આિાંદરૂપી મુક્તસ્વભાવ એિે પ઼ડખે ગયો, ત્યારે સાંસાર પડખુાં છૂટ્યુાં, ત્યારે તેણે આત્માિો 

અિુભવિે માન્મયુાં એમ કહેવામાાં આવે છે. એમ છે. િવ્વાણુાં. प्ररजिदररिकक्षः છ ેિે? दररिિો 
અથમ કયો પાપ. प्ररजिदररिकक्षः એમ. प्रास्तकंदप वपक्षः..  કામદેવિા પક્ષિો જેમણે િાશ કયો 

છે. ઓલી કક્ષા હતી, આ પક્ષ છે—બિુાં એિુાં એ છે. કામદેવિા પક્ષિો જેમણે િાશ કયો છે. 
‘ક્ષ’ છે િે ‘ક્ષ’.  

प्ररजिदररिकक्षः प्रास्तकंदप वपक्षः पदयगुनियक्षः... पद-यगु-निु-यक्षः ચાર શબ્દ છે 

એમાાં. યક્ષ જેમિા ચરણયુગલમાાં િમે છે... ચામર ઢાળે છ ે િે? ઇન્મદ્રો, યક્ષો ૬૪ ચામર  
સમવસરણમાાં... હવા સારી આવે માટે હશે? ભગવાિિે ગરમી િ થાય. આપણે વીંઝણા િથી 

િાખતા? એિે શુાં હતુાં? ભગવાિ તો અિાંત આિાંદમાાં શ્રબરાજે છે. એ તો ભશ્રક્તવાળાિો ભાવ 

દેખાડવાિો છે. ચામર ઢાળે છે ચામર. અહીંયા આ ગરમી હોય તો ઢાળે છેિે આમ પાંખો. 
કેટલાક હાથમાાં પુસ્તક હોય તો એિે લઈિે પવિ આમ લે. બહુ ગરમી લાગેિે? િાિુાં પુસ્તક 

હોય હાથમાાં તો એિાથી પવિ... ઠીક કહેવાય? બહુ ગરમી લાગતી હોય તો શુાં કરવુાં? કાાંઈ િ 

કરાય? હાથમાાં પાિા.... પાંખો.... છોકરાઓ કેટલાક િાિી ચોપડી હાથમાાં આમ.... એમ િ કરાય. 
શાસ્ત્રિી અશાતિા કહેવાય, િહીં? યક્ષ જેમિા ચરણરૂપી યુગલમાાં િમે છે. એ તો પુણ્યિુાં 

કારણ છે િે ઇન્મદ્રો-દેવો આવીિે ચામર ઢાળે. ચામર ઢાળે એમાાં એિે શુાં છે? ન્મયાાં એિે હવા લાગે 

િે ગરમી ઉડતી હશે એમ હશે? એ તો અતીનન્મદ્રય આિાંદમાાં શ્રબરાજમાિ છે. આહાહા! એ તો 
ભક્તો ભશ્રક્તિા ભાવથી એ કરે છે.  

ित्त्वरर्ज्ञानदक्षः.. તત્ત્વનવજ્ઞાિમાાં જેઓ દક્ષ (ચતુર) છે... અરરહાંત સવમજ્ઞ પરમાત્મા 
જગતિા જેટલી નવદ્યાઓ અિે જ્ઞાિ બિામાાં પ્રવીણ છે. એમ કે આ ફલાણો માંત્રિે જાણે, ફલાણો 

તાંત્રિે જાણે, ફલાણો આવી નવદ્યા જાણે િે... એ બિામાાં ભગવાિ પ્રવીણ છે. કરે િહીં હોં કાાંઈ. 
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તત્ત્વનવજ્ઞાિમાાં જેઓ ચતુર છે, એટલી વાત લીિી છે િે? कृिबधुजनरशक्षः.. બુિજિોિે જેમણે 
નશક્ષા (નશખામણ) આપી છે... અજ્ઞાિીિે િે બડથોલિે િહીં, એમ કહે છે. જે પાત્ર રૂડા જીવો છે 

એિે ભગવાિે નશક્ષા આપી છે. આહાહા! જેિે નશક્ષા લાગુ પડે છે એિે નશક્ષા આપી છે, એમ 

કહે છે. બુિજિોિે જેમણે નશખામણ આપી છે... એ બિુ તો સમજેલા છે. સમજેલાિે, કહે છે, 
એિે જ સમજાવ્યા છે. અણસમજ્યાિે સમજાવતા િથી. એ હોતુાં િથી. એય! 

प्रोप्तरनर्ा वणदीक्षः.. છેલ્લો બોલ. અિે નિવામણદીક્ષા જેઓ ઉચ્ચયામ છે... જેિે નિવામણિી 
પ્રાનપ્ત થવાિી એવી દીક્ષા એમણે લીિી છે. જે દીક્ષામાાં મોક્ષ થાય એવી દીક્ષા ઉચ્ચયામ છે. 

આહાહા! સ્વગમ મળે કે ફલાણુાં મળે એવી દીક્ષા િહીં એમ કહે છે. એમ કહે છે કે િહીં? એક બે 

ર્ડીિી દીક્ષા લે તો સ્વગમ ...... એવુાં સાાંભળ્યુાં હતુાં ૨૦૦૦િી સાલમાાં ત્યાાં રાજકોટ. દીક્ષા લેવાિા 
હતાિે મિસુખભાઈિી દીકરીયુાં. ચીમિિો ભાઈ મિસુખભાઈ, એિી બે દીકરીયુાં લેવાિી હતી 

દીક્ષા. રાજકોટમાાં ૨૦૦૦િી સાલ. એમ બિી વાતુાં આવતી. ત્યાાં ત્રાંબકભાઈિે મળવા આવી 

હતી છોડીયુાં. સગા થાયિે શેઠ ત્રાંબકલાલ શેઠ. િાિાલાલભાઈિા બિેવી. ત્યાાં છોકરી આવી 
હતી. ત્યાાં વાાંકાિેર હતાિે અમે. વાતુાં કરતા હતા. અહીં મહારાજ એમ કહે છે કે બે ર્ડી જો 
સાિુપણુાં આવે તો એિે ખપવામાાં સ્વગમ તો ખરાં. િૂળમાાંય િથી, હવે સાાંભળિે! 

અહીં તો નિવામણદીક્ષા ઉચ્ચયામ છે. સ્વગમ મળશે એ વાત દીક્ષાિા સ્વભાવમાાં છે જ િહીં. 

આહાહા! આવી લાલચુાં હાાંકીિે મૂાંડે. એય! સ્વગમ મળશે. ત્યાાં પછી એ..ય ખાવા-પીવાિુાં.... એ તો 

િ હોય, પણ હજાર વષે ઇચ્છા થાય. એમાાં શુાં થયુાં પણ િૂળ? એ તો કીિુાં, બિા ભવ તો 
પરરતાપવાળા છે, ક્લેશ િે આકુળતાવાળા ભવ છે. એ ભવમાાં જાવુાં છે તારે? એ દીક્ષાિુાં ફળ 

છે? દીક્ષા તો એિે કહીએ કે જેિાથી નિવામણ પ્રાપ્ત થાય. આહાહા! નિવામણદીક્ષા જેઓ ઉચ્ચયામ 

છે, લ્યો. તે (પદ્મપ્રભ શ્રજિેન્મદ્ર) જયવાંત છે. અમારે તો, કહે છે કે એ જયવાંત વતે છે એટલે કે 
મોક્ષિુાં કારણ એવી દીક્ષા અમારે જયવાંત વતે છે. એમ પદ્મપ્રભમલ મુનિ પોતે કહે છે. મોક્ષિુાં 

કારણ એવી જે દીક્ષા અમારે જયવાંત વતે છે. એિા ફળમાાં અમિે મુશ્રક્ત જ આવશે. આહાહા! 

ર્ડીક પુણ્ય કરશે તો ગનત તો સુિરશે, પાપમાાં જાય એ કરતાાં? એ તારી શ્રદ્ધા િે જ્ઞાિ જ બિા 
ખોટા છે. જેિા ફળમાાં સ્વગમ માગ એિા કારણમાાં પુણ્ય હોય િે પુણ્યિી ઇચ્છાવાળો નમથ્યાદૃનષ્ટ 

છે. િમીિે તો આત્માિા સ્વભાવિી ભાવિા છે એિુાં િામ દીક્ષા. સ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ સનહત 

સ્વરૂપિી રમણતાિી દીક્ષા જેણે ગ્રહણ કરી છે. એ દીક્ષા નિવામણિુાં કારણ છે. આહાહા! એ 
દીક્ષાિે દીક્ષા કહીએ એમ કહે છે. જયાંનતભાઈ!  

આ તો કહે, હવે પાપથી તો છૂટશે ચૂલાિા–અનિિા છકાયિા આરાંભથી. એવી વાતુાં કરે. 
ક્યાાંક તો શ્રબચારાિે.... શુાં િૂળ થાશે? સાંસાર છે એિો એ છે. આહાહા! જેિાથી નિવામણ–કેવળ– 

મુશ્રક્ત (થાય) એવી જે દીક્ષા િામ આત્માિા સ્વભાવિુાં આચરણ, શુદ્ધિુાં આચરણ એ જ દીક્ષા 
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હોં. પાંચ મહાવ્રતિા નવકલ્પ-નફકલ્પ એ દીક્ષા િહીં એમ કહે છે. આહાહા! ભારે... રદગાંબર 
સાંતોિી કથિી પણ કડક. નિવામણદીક્ષા જેઓ ઉચ્ચયામ છે... જયવાંત વતે છે, જયવાંત છે. પ્રભુ એ 

જયવાંત છે. આહાહા! અમારો ભાવ મોક્ષિુાં કારણ પણ જયવાંત છે. અમારા જે પરરણામ 
વીતરાગભાવ જે મોક્ષિુાં કારણ એ જયવાંત છે એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

આ પાાંચમા આરાિા મુનિ કહે છે. વળી એ કહે કે આ ચોથા આરાિી બિી આવી વાતુાં 

છે. આરો હોય કે ફારો હોય, વસ્તુ કાાંઈ ફરતી હશે? જુઓિે! આચાયમ મુનિ પોતે... આહાહા! 
અમારી દીક્ષા તો નિવામણિુાં કારણ છે એવી દીક્ષા મિે આવી છે. ભગવાિે પણ એ દીક્ષા ઉચ્ચરી 

હતી અિે એ જ દીક્ષા સમજાવી હતી. સમજાણુાં કાાંઈ? જે દીક્ષામાાં સારાં થઈિે મોક્ષ થાય એવી 

દીક્ષા ભગવાિે સમજાવી હતી, એમ કહે છે. બાબુભાઈ! આવો મુાંડાવો, અહીં સાિુ થાઓ, 
અહીંથી મળશે સ્વગમ-ફ્વગમ. એમ લલચાવ્યા િહોતા એમ કહે છે. આહાહા! નશખામણ આપી છે 

એમ કીિુાં હોં. દીક્ષાિી આવી નશખામણ, જેિાથી મુશ્રક્ત થાય એવી દીક્ષા સમજાવી હતી. આત્મા 

આિાંદસ્વરૂપ ભગવાિ જેિે આશ્રયે દશમિ, જ્ઞાિ િે ચારરત્ર નિનવમકારી–નિનવમકલ્પ પરરણનત 
(થાય) એ મોક્ષિુાં કારણ છે, એમ ભગવાિે સમજાવ્યુાં હતુાં. એ સારી દીક્ષાથી તિે સ્વગમ મળશે, 
શેઠાઈ મળશે પછી, એ દીક્ષાિુાં ફળ જ િહીં. આહાહા!  

નિવામણદીક્ષા જેઓ ઉચ્ચયામ છે... નિવામણિુાં કારણ એવી દીક્ષાિે જેણે સમજાવી છે એમ 

કહે છે. તે (શ્રી પદ્મપ્રભ શ્રજિેન્મદ્ર) જયવાંત છે. ઓલામાાં એણે લીિુાં છે હોં અથમમાાં. એણે એવુાં લીિુાં 

છે... કેટલામો છે આ? િવ્વાણુાં. શ્લોક કેટલામો? ૭૧ ગાથા ૭૧. છેલ્લો? ........  ભવ્યજીવોંકો 
નશક્ષા.... તથા શ્રજન્મહોંિે નિવામણકા કારણ મુનિ દીક્ષાકા સ્વરૂપ કહા હૈ, એમ લખ્યુાં છે. ભાઈએ 

શીતલપ્રસાદે લખ્યુાં છે િે? ..... નિવામણિુાં કારણ મુનિદીક્ષા, મોક્ષિુાં કારણ મુનિદીક્ષા–વીતરાગી 

પરરણનત. એવી જીવોિે નશક્ષા પ્રદાિ કરી છે. આહાહા! એિુાં િામ દીક્ષા િે એિુાં િામ દીક્ષાિુાં 
ફળ મોક્ષ. આ તો વચ્ચે ગપ્પે-ગપ્પ મારે માળા. રિયાિા ઠેકાણા િહીં, પાંચમહાવ્રત પાળ્યે જાય િે 

એમાાંથી મુશ્રક્ત થાશે. િૂળેય િહીં થાય. લો, િવાણુાં થઈ ગયો. ૧૦૦મુાં બાકી રહેશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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નિયમસાર, વ્યવહાર ચારરત્ર  અનિકાર. ૭૧ ગાથા. ૧૦૦મો કળશ. ૧૦૦ કળશ છે  િે ? 
અરરહંત કેવા છે, એિ ં  સ્વરૂપ છે. 

मदननगसरुेशः कान्तकायप्रदशेः 
पदविनयतयमीशः प्रास्तकीनाशपाशः। 

दुरघिनहुताशः कीवत िसपंवूरताशः 
जयवत जगदधीशः चारुपद्मप्रभशेः।।१००।। 

પદ્મપ્રભ  ભગવાિિી સ્ત નત કરે છે . કેમ કે પદ્મપ્રભ િામ છે િે, ટીકા કારિ ં પદ્મપ્રભ િામ 
છે. એ િ ામે ભગવાિ પદ્મપ્રભ િે યાદ કરીિે અરરહંત િ ં એ રીતે સ્તવિ િે સ્ત નત કરે છે. 

શ્લોકા થથ : કામદેવરૂપી પવથતિે મ ાટે ( અથાથત્ તેિ ે તોડ ી િાખ વામ ાં) જે ઓ (વજ્રિ ર) ઇન્દ્ર 

સ માિ છે... ઇન્દ્રિે વજ્ર હોય છે હાથમાં એટલે એિે વજ્રિર કહેવા માં આવે છે. એમ ભગવાિ , 

પદ્મપ્રભ  ભગવાિ કા મદેવ રૂપી પવથતિે તોડી િાખવ ા  માટે વજ્રિર ઇન્દ્ર સ માિ  છે.  આહા!   
मदननग..  मदननगसरुेशः મદિરૂપી પવથતિે સ રેશ િામ ઇન્દ્રિી જેમ ... सरुेशः.. ઇન્દ્રિ ં એક 

વજ્રિર તો િાખય ં . ચૂરે ખરે િે એટલે  િામ  િાખય ં. વજ્ર .. વજ્રથી જે મ ચૂર્થ થ ાય , એ મ ભગવ ાિિો 
આત્મા કામદેવિી વાસિાિે  તો ચૂર્થ કરી િાખે છે.  

કાન્દ્ત ( મિોહર) જેમિ ો કાયપ્ર દેશ છે ... એ બાહ્યથી. જેમિ ં મિોહર શરીર છે , 

પરમૌદારર ક શ રીર છે. અરર હંતિા શરી રિે વ્યાનિ–રોગ, ક્ષ િા, તૃષ ા એવ ં હ ોય િ હીં.  કાન્દ્ત શ રીર  
છે–મિો હર શરીર છે , એમ. જેમિો કાયપ્રદેશ એ ટલે શરીરિો પ્રદેશો ... ભગ વાિ આત્મા િા 

પ્રદેશ તો નિમથળ છે, પર્ એિા શરીરિા પ્રદેશ ો પર્ નિમથળ છે. પરમૌદારર ક શરીર છે િે ? દરેક 
અરરહંતિે એવ ં હોય છે.  અહીં તો અત્યારે પદ્મપ્રભ િામથી યાદ કયાથ છે.  

મ નિ વરો જેમિાં ચરર્ માં િમે છે ... મ નિવરો, જેમિે વીતરાગત ા પ્રગ ટી છે એવા 

મ નિવરો પર્ સવથજ્ઞ અર રહં ત પરમાત્માિા ચરર્માં િમે છે. એમિે પર્ ભક્તત હોય છે એમ  
કહે છે. મ નિવર આચાયથ-ઉ પાધ્યાય-સાિ  અરરહંતિા ચરર્માં — વીતર ાગતા પૂર્થ પ્રગટી છે એિા  

ચરર્માં—િ મે છે. આવ્યા નવિા રહે ? હેય છે, પ ર્ આવે છે ક ે િહીં? ભક્તતિો  શ ભ નવકલ્પ  છે 

એ શ ભ ઉપયોગ છે, પર્ આવ્યા નવિા રહેતો િથી. ન વશેષ એટલે એ  છે એ આદરર્ીય િથી. 
પ ર્ છે ખરો કે િહીં? છે અિ ે આદરર્ીય િથી એમ કહેવ ં  છે િે? ભાવ તો આવે, પર્ 

આદરર્ ીય િથી, હેય છે. હેય  (છે તો) શ ં કરવા કર વો?  કરવો શ ં , એ આવ્યા નવિા રહે જ િહીં. 
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બિ ં કહે, અનિ કહે, િગિ ગતા અંગા રા કહે. શ ભભાવ છે એ  કષાય છે,  રાગ છે. મ નિવરોિ ે 
પ ર્ આવે છે, હોય છે . .... એવ ં સ્વરૂપ જ છે. પરમશે્વર નત્ર લોકિા થ વીતરા ગ શાંત રસે પૂર્થ 
પરરર્મી ગયા છે એિા ઉપ ર ભક્ત ત મ નિવરોિે પર્ આવે છે , એમ. જેિા ચરર્મ ાં િમે છે. ..  

ય મિા પાશિો જેમર્ે િાશ કયો છે ... प्रास्तकीनाशपाशः... कीनाश એટલે યમ. યમિા  

પાશિો–બંિિિો જેમર્ે િાશ કયો છે.  કાળિ ં હવે બંિિ િથી રહ્ય ં એમ કહે છે. દ ષ્ટ પાપરૂ પી 

વ િિે (બાળવ ા) માટે જેઓ અનિ છે ... દ ષ્ટ પાપ િે પ ણ્ય બેય એવ ં જે વિ તેિે બાળવ ાિે  જેઓ 
અનિ છે એટલે કે એિે છે િહીં. ... વીતરા ગ શાંતરસ અકષાય સ્વભા વે જેિ ં પરરર્મિ છે એ ર્ે 
આવા પાપ િે પ ણ્યિા વિિે બાળી િાખય ા છે. બા ળવ ા િે સમથથ છે એમ કહે વામ ાં આવે છે.    

સ વથ રદશા ઓમાં જેમિી કીનતથ વ્યાપી ગઈ છે ... પ ણ્ય લીિ ં . ચારે રદશામાં જેિી કીનતથ 

પ્રસરી ગઈ છે–વ્ય ાપી ગઈ છે. कीवत िसपंवूरताशः..  તીથકંર અિે અરરહંતિી મૂળ દ શા પૂર્થ  (છે 

અિે) એિી પ ણ્યપ્રકૃનત પૂર્થ એવી હોય છે કે ચ ારે રદશ ામાં ઇન્દ્રો  આરદ એિ ો આ દ ર કરે એ વી 
કીનતથ વ્યાપી ગઈ છે. એ તો પનવત્રતા િે પ ણ્ય બેિી વાત કરે છે. જર્ાવ વ ં હોય તો બેય 

જર્ાવેિે? અિે જગતિ ા જેઓ િ ાથ છે ... જગતિા જેઓ િાથ છે . વ્યવહારે િાથ કહેવામાં આ વ ે 

છે. એિા–જગતિા જાર્િા ર છેિે એટલે એિા િાથ કહ્યા. તે સ ંદર પદ્મપ્રભેશ જય વંત છે. એવા 
સ ંદર પદ્મપ્રભ  ભગવાિ ... ....કાન્દ્ત જેમિો કાયપ્રદેશ છે. અહીં અરરહંત તરી કે યાદ કયાથ છે.  

િહીંતર તો એ નસ દ્ધ થઈ ગ યા છે. અત્યારે તો નસદ્ધ છે.  અરરહંતિી હયાત ીમાં હતાં  એિી સ્ત નત 
છે. અત્યારે તો નસદ્ધ થઈ ગયા.  

અહીં આ વે છેિે લોગસ્સ મ ાં ? ‘નતત્થયરા મે પસીયંત ..’ તીથંક ર મિે પ્રસન્ન થાઓ.  

તીથંકર તો ટળ્ય ા, તીથંકર તો નસદ્ધ થઈ ગયા છે  અત્યારે. ૨૪ તીથંકરમાં  આવ્ય ં છે િે? 
લોગ સ્સમ ાં આવે છે. તીથં કરો તો મોક્ષ પિાયાથ છે , અત્યારે .... િથી. પ ર્ એિે તીથંકરિી 

હયાતી હત ી એ રીતે યા દ  કરીિે વંદિ કય ં છે. ભૂતકાળમાં તી થંકર હતાિે ? ‘ન તત્થયરા મે 

પસીયંત . ’ એમ છેિે એમાં ? તીથંકરો મિે પ્રસન્ન થ ા ઓ. પ્રસન્ન થ ા તા હ શે ? પોતાિો આત્મા 
પોતામાં પ્રસન્ન થાય એિે ‘ભગવાિ મિે પ્રસન્ન થાઓ ’ એમ કહે વામ ાં આવે છે.  એવી વાત 

છે. ભગવાિ તો વીત રાગ છે. એ કોઈ પર પ્રસન્ન થત ા જ િથી અિે અપ્રસન્ન પર્ થતા િથી.  

એ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્ મા તો વીતર ાગ છે. પોતાિા  આત્મામાં પ્ર સન્નતા આિં દિી, શાંનતિી 
વતે છે તેથી એિે કહે કે ભગવાિ પ્રસ ન્ન છે. હ ં પોતે પ્રસન્ન મારે માટે છ ં  (તો) ભગવાિ  

પ્રસન્ન છે મિે. એ ૭૧ ગાથા થઈ. ૭૨. નસદ્ધિી (ગા થા) છે. એ અરરહંતિી ગાથા હતી, હવે 

નસદ્ધિી. વ્યવહ ાર છેિે વ્યવ હાર એ માં પાંચે પર મેષ્ઠી િ ાખયા. પાંચ મ હાવ્રત,  પાંચ સનમનત, ત્રર્ 
ગ નિ વ્ય વહાર િે નિશ્ચય બેય િાખયા.  હવે નસદ્ધ.  

णट्ठट्ठकम्मबधंा अट्ठमहागणुसमवणणया परमा । 
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છે અષ્ટ  કમથ નવિષ્ટ, અષ્ટ મ હાગ ર્ે સંય તત છે, 

શ ાશ્વત, પર મ િે લોક-અ ગ્રનવરાજ માિ શ્ર ી નસદ્ધ છે. ૭૨. 

નિત્યિો અથથ શા શ્વત આવ્ યો , લ્યો. ટીક ા :  નસનદ્ધિા  પરંપરાહેત ભૂત ... નસદ્ધ ભગવાિ 
મ ક્ત તિા પરંપરા હેત  છે. સાક્ષાત્ હેત  તો સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર  છે. એિ ં નિનમત્ત છે તે થી 

પરંપરા હેત  કહેવામાં આ વે છે. સા ક્ષાત્ નસદ્ધ પરમાત્મા પર્ મ ક્ત તિ ં સાક્ષાત્  કારર્ િથી. 

સાક્ષાત્ કારર્ તો, સ્વ-ચૈતન્દ્ યિા આશ્રયે દશથિ, જ્ઞાિ િે ચારરત્ર  સાક્ષાત્ કારર્ તો એ છે. એ માં 
વ્યવહાર શ્રદ્ધા નસદ્ધભ ગવા િિી આવે છે  તેથી પરંપરા  હેત  કહેવા માં આવ્યો. પરંપરા નિનમ ત્ત. 
એ વા ભગ વંત નસદ્ધપર મેષ્ઠીઓિ ં સ્વરૂપ અહીં ક હ્ય  ંછે.   

(ભ ગ વંત નસદ્ધો કેવા હોય છે?)  હવે નસદ્ધ કેમ થયા એ વાત સાથે કહે છે. ( ૧) 

નિર વશેષપર્ે અંતમ થખાકા ર, ધ્યાિધ્ય ેયિા નવકલ્ પ રનહ ત નિશ્ચય-પરમ શ તલધ્યાિિા બળથી 

જે મર્ે આઠ કમથિા બંિિે િષ્ટ  કરેલ છે એ વા ... લ્યો, આમ કહ્ય ં છે. ઉપવાસ કરીિે કે આમ 
કરીિે કમથ િાશ કયાથ  છે એમ િથી, એમ કહે છે. એ તો નવકલ્પ છે. આ તો નિર વશેષપર્ે  = 

અ શેષતઃ; કંઈપર્ બાકી રાખય ા નવિા ; સંપૂર્થપર્ે . િીચે (િોટ). સવથ થા (પર મ-શ તલધ્ય ાિિો 

આક ાર અ થાથત્ સ્વરૂપ સંપરૂ્થપ ર્ે અંતમ થખ હોય છે. )  આત્મા પૂર્ાથિંદ સ્વ રૂપ અંતર છે એિા 
ઉપર શ તલધ્યાિ અંતરસ્વરૂપ છે , અંતરમાં સ્વરૂપ છે . એ બાહ્ય છે િહીં. નિરવશેષપર્ે જે ર્ ે

અંતમ થખ ધ્યાિ-ધ્યેય િા નવકલ્પ રનહ ત ધ્યાિ કર વ ં અિે આ  ધ્યેય ભગવાિ  આત્ મા છે એવ ા  
ભેદિો પ ર્ જયાં નવકલ્પ િા મ રાગ િથી. આ હાહા!   

એવા ધ્યાિ િે ધ્યેયિા નવકલ્પ  િામ રાગ રનહત અંત મ થખ જેિ ં સ્વરૂપ છે શ તલધ્યાિ. 

અંતમ થખિે ... અંતમ થખ જેિો ભાવ છે. બનહમ થ ખ જરી એ છે િહીં. એવા ન િશ્ચય 

પર મશ તલધ્યાિિ ા બળથી , લ્યો. પરમશ ત લ, પાછ ં . પર મશ તલ ધ્ય ાિ,  એમ. અંતર શ દ્ધ 

આિંદસ્વરૂપ ભ ગવાિ એ માં અંતમ થખ થઈિે પરમશ તલધ્યાિ જે પ્રગટ્ ં , એિા બળથી જેમર્ ે 

આઠ કમથિા બંિિે િષ્ટ  કયોં  છે. ચાર તો ખરં , પર્ બીજા ચાર (મળીિે) આઠ િષ્ટ  કયાથ એમ 
કહે છે. ચ ાર ઘાનત કમથ તો અં તમ થખ િા ધ્યાિ દ્વારા િ ાશ થાય છે , અંતમ થ ખિી પ રરર્ન ત દ્વારા િા શ 
થાય છે. બનહ મ થખિા  કોઈપર્ નવકલ્પ દ્વાર ા કોઈ કમથ કોઈિો િાશ થતો િથી. આહા હા!   

દશથિમો હિો િાશ, અંતમ થ ખ દૃનષ્ટિા સ્વરૂપે તે િાશ થાય છે. બોલવ ામાં આમ આવે કે 

ક્જિક્બંબિા દશથિથી નિ દ્ધત િે નિકાનચત કમથિો િાશ થાય છે. આવે છેિે િવલમાં? એ તો 

નિનમત્તિી વ્યાખયા છે . ક્જિક્બંબ તો આ આત્મા અંતર વીતરા ગમૂનતથ પ્રભ  એમાં અં તમ થખ  થઈિે 
દૃનષ્ટ કરતાં સમ્ય ગ્દશથિ થાય  છે. સમજાર્ ં કાંઈ? આ ઠે કમથિો િાશ કીિોિે ? અંતમ થખાકાર. 

અંતમ થખાકાર પહે લો િમથધ્ યાિિો અંતમ થખા કા ર કહ્યો.  આ અશેષપ ર્ે અંતમ થખા કાર છે. બિી 
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પ ૂર્થ રીતે.  િમથધ્ય ાિમાં સમ્યગ્દશથિ થવા માં પર્ , દશથિમોહિા િાશમ ાં પર્ અંતમ થખ આશ્રય 
છે. પૂર્થ આિંદસ્વ રૂપિા આશ્રય થી જ દશથિ મોહિ ો િાશ થાય છે. સમજાર્ ં કાં ઈ?  એટલે આ 

શ ભ ઉપયોગથી શ દ્ધ ઉપયો ગ થાય એમ િથી ,  એમ કહે છે. શ ભોપયોગ તો બાહ્ય િો વેપાર છે. 
શ દ્ધ છે તો અંતમ થખિો વેપ ાર છે  એટલે એિા ર દશામાં ફેર છે.  

જેર્ે નિર વશેષપર્ે અંતમ થખા કા ર... પ હેલો અંતમ થખિા સ્વરૂપે દશથિમોહિ ો િાશ કયો , 

(પછી) અંત મ થખમાં ચારરત્ર ( મોહ )િો િાશ કયો,  એ પૂર્થ અંતમ થખ થયા  (તો) આઠે િો િાશ થઈ  
ગયો. અહીં તો ઓલા ચાર અઘાનતિે પર્ અંતમ થખા કારે િા શ કયો એ મ કહ્ય ં . ..... નિશ્ચય 

પર મશ તલધ્યાિિ ા બળથ ી  જે મર્ે આઠ કમથિા બંિિે િષ્ટ  કરેલ છે ... આ નસદ્ધ કેમ થયા એિ ે 

ઓળખા વે છે. નસદ્ધપદ આ રીતે પ્રાિ થાય . કોઈ બહારિી રિયા કાંડ થી એ પ્રા િ થાય િહીં.  
સમજાર્ ં કાંઈ?  એ તો આઠ કમથિો િાશ કયો. अट्ठमहागणु-समवणणया...  

( ૨) ક્ષાનયક સમ્યત ત્વાર દ અષ્ટ ગ ર્ોિી પ નષ્ટ થ ી ત ષ્ટ  છે. આઠ ગ ર્ોિી પ નષ્ટ થી એ  
આિંદમય છે. િીચે છે. ન સદ્ધ ભ ગવંત ો ક્ષાનયક સમ્યતત્ વ ... પહેલ ં લીિ ં સમરકત લ્યો . અ િંત 

જ્ઞાિ, અિંત દશથિ, અિંત વીયથ, સૂક્ષ્મત્વ, અવ ગાહિ, અગ ર લઘ  અિે અવ્યાબાિ —એ આઠ 

ગ ર્ ોિી પ નષ્ટ થી સંત ષ્ટ —આ િંદમય હોય છે.  આમાં ચારરત્ર  િ આવ્ય ં  એટલે કે ટલાક કહે છે કે 
એમિે ચારરત્ર  િ હોય. ખોટી વાત છે. ચારરત્ર  આ વી ગય ં. અિંત  સ ખ છે િે? સમરકતિ ં સ ખ 

િે ચારરત્ર િ ં સ ખ િથી આવ્ય ં એમાં? અિંત સ ખ પ્રગટ્ ં . નસદ્ધ ભગવાિમાંય ચાર રત્ર છે. તેિ ો 

સ્વભા વ જે ચારરત્ર ગ ર્ છે  એ પૂર્થ પ્રગટી ગયો છે. વ્યવહાર ચારરત્ર  િામ થી .... સામાનય ક િે 
છેદોપસ્થાપિા  એ જ  છે. આમાં ચારરત્ર  િ આવ્ય ં. ત ં કહે કે નસદ્ધિે ચાર રત્ર  િથી. પૂર્થ  ચારરત્ર  છે 
નસદ્ધમાં. આહાહ ા! 

ત્યાંય  (-મ નિદશા માં) ચ ારર ત્ર શ ં હોય  છે? પોતાિા સ્વ રૂપિા આિંદ માં રમર્ તા એ 

ચારરત્ર  છે. એ પૂર્થ રમર્તા પ્રગટ થઈ એ પૂર્થ ચારરત્ર  છે. ત નષ્ટ–સંત ષ્ટ છે. ત ષ્ટ છે િે ? ત ષ્ટ , 

ત ષ્ટ  છે. આઠ ગ ર્ોથી ત ષ્ટ–સંતોષ, સંતોષ એટલે આિંદ છે. અિંત આિંદ પર્ સાથે છે. 
આહા હા! ગ ર્ કહ્યા છે , પર્ એ છે પયાથય. ગ ર્ કહ્યા છે િે ? ક્ષાનયક સમરકત આરદ  અષ્ટગ ર્ો... 

જ ઓ! કેટ લાક એમ કહે કે આમ આઠ ગ ર્ો ભ ગવાિે કહ્યા છે  ત્યાં. તમે પોતે કહો કે એ પયાથય 

છે. ભગવાિે પયાથય કીિી છે. પયાથયિે ગ ર્ કહ્યો છે. ગ ર્ પ્રગટ  થાય છે?  ગ ર્ તો નત્ર કાળ છે. 
પ નષ્ટ થી ત ષ્ટ છે. પ્રગટ થયા છે બિા, આિંદ સનહત. પયાથયિી વાત છે. નસદ્ધ પર્ પયાથય છે , 

ગ ર્ િથી. ગ ર્ ત ો નત્ર કા ળ છે. એિી ઊલ ટી અ વ સ્થા સંસાર છે. પૂર્થ સ લ ટી અ વ સ્થા તે મોક્ષ. 
પયાથય છે, સમરકત પર્ પયાથય  છે, ચારરત્ર  પર્ પયાથય છે, નસદ્ધ પ ર્ પયાથય છે.   

( ૩) નવન શષ્ટ ગ ર્ોિા આિાર હોવાથી તત્ત્વિા ત્રર્ સ્વરૂપોમાં પરમ  છે. નસદ્ધ ભગવંતો 

નવનશષ્ટ ગ ર્ોિા આિાર.... ગ ર્ એટલે પયાથય. બનહઃતત્ત્વ, અંતઃતત્ત્વ અિે પરમતત્ત્વ —એ વા 
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ત્રર્ તત્ત્વિા સ્વ રૂપ માંથ ી પરમતત્ત્વ પયાથય. પોતે પયાથય છેિે ઉત્કૃષ્ટ  એ પરમતત્ત્વ. ધ્ર વિી  
અહીં વાત િથી. નવન શષ્ટ ગ ર્ ોિા આિા ર હોવ ાથી ... આઠ બિી પયાથયો પૂર્થ પ્રગટી હોવા થી ... 

એિી પયાથયિો આિાર એ  નસદ્ધ ભગવાિ છે. એ તત્ત્વિા ત્રર્ સ્વરૂપો માં  બનહઃતત્ત્ વ... 

અંતઃતત્ત્વ રવ્ય િે બનહઃતત્ત્ વ પયાથયો, એમાં પર્ પરમતત્ત્વ એટલે પૂર્થ પયાથય નસદ્ધિી ઉત્કૃષ્ટ  
છે, લ્યો. ત્રર્ સ્વરૂપો માં પરમ છે. પૂર્થ  દશા પ્રગટી છે.  

( ૪) ત્રર્ લોકિા નશખ રથી  આ ગ ળ ગનતહેત િો અભા વ હોવાથી લ ોકિા અ ગ્રે નસ્ થત  છે, 
લ્યો. લોકિે અગ્રે ભગવાિ  નસદ્ધ ક્બરાજે છે. ત્ર ર્ લોકિા નશખર થી આ ગળ ગનત હેત િો અભા વ 

હ ોવાથી... વ્યવહારથી વાત કરી. લોકિા અગ્રે  નસ્થત છે તે બરાબર નિશ્ચયથી છે.  મ ક્ત ત એટલે? 

પરિે કારર્ે િથી, પોતાિે કારર્ે  નસ્ થત છે. આમ નિ શ્ચયે  તો સ્વ રૂપમાં નસ્ થત છે . લોકિે અ ગ્રે 
નસ્થત છે એ તો વ્ય વહા ર કહેવામાં આ વે છે. ત્ર ર્ લ ોકિા ન શખર થી આગળ ગનત હેત િો અભા વ 

હ ોવાથી લોકિા અ ગ્રે નસ્થત  છે. અહીં કહે, િમાથક્સ્તિો  અભાવ હોવ ાથી લ ોકિે  અ ગ્રે નસ્થત છે. 

એિો અથથ જ એ છે. છે એવી અ વસ્થા ત્યાં ર હેવા િી લાયક ાત છે એ ટલે િ માથક્સ્ત િથ ી.  
.....વ્યવહાર થયો, નિશ્ચય  તો આ છે. લોકિા અ ગ્રે ... નસદ્ધ પર્ કથંનચત પરતંત્ર  છે એમ  કહે છે.  

એમ િથી. પૂર્થ સ્વતંત્ર છે. આહા હા! .... કહે છેિે , કથંનચત્ સ્વતંત્ર  િે કથંનચત પરતંત્ર . એમ 

િથી. લગા વે છે. અિેકાંતે જયાં-ત્યાં માળે એવ ં ઊંિ ં લાકડ ં ખોસી ઘાલ્ય ં છે.  કદાનચત ્ 
શ ભભાવથ ી િમથ થાય, કદાનચત્ શ દ્ધ થી પર્ થાય, કદાન ચત્ સમર કતથી બંિ પર્ થાય િે 
સમરકત થી મ ક્ત ત પર્ થાય. .......  એમ કહે છે.  

સમરકત થી શ ં મે ળવ્ય ં? રાગથી મળે . એ ભાષા... સમ રકતિી સાથે હોય છે માટે અમ ે 

કહ્ય ં છે. સમરકત છે એ તો નિમથળ  દશા છે. નિમથળ દ શ ાથી સ્વગથ મ ળે ? તીથંકરપ ર્ ં  એિે ... એ 

પર્ શ ભભાવિો અપરાિ છે. તીથંકરપર્ ં બાંિે, મ નિિે આહાર ક શરીર હોય–બાંિે, એ 
શ ભોપયોગિો અપરાિ છે. આહા હા!  

શ્રોતા : ...... 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : કોર્ કલ્યાર્ કરત ં  હત ં? પોતાિે એવો શ ભભાવ આવ્યો ,  ..... 

ભવબંિ છે. સ્વગથિા િે મ િ ષ્યિ ા બે ભવ  થશે. એ ભવમાં કેવળ િ હીં લઈ શ કે . ઓહો હો! ..... 
એિો અથથ શ ં ? એિો અભાવ કરશે, એિે મ ક્તત , જે ભાવે તીથંકરગોત્ર બાંધ્ય ં એ ભાવિો પર્ 

અભાવ કરશે. આ હાહા! ઝી ર્ી વાત છે બાપ ! વ સ્ત િ  ં સ્વરૂપ આ વ ં છે. ...... વાત કરે એટલે કાંઈ  

બદલી જાય વ સ્ત નસ્ થનત? તીથંકરગોત્ર બાંિે એ ભાવ અપરાિ છે. એ મ પ રષાથથન સનદ્ધ ઉપાયમાં 
પાઠ છે. ‘અપરાિ છે’ એ વો પાઠ છે.  અમૃતચંરા ચાય થ. આહાહા! પંચમહાવ્રતિ ા પરરર્ામ એ 
અપરાિ છે, નવકલ્પ છે , રાગ  છે. અરે ! જગતિે પકડ્ ં હોય એમાંથી ખસવ ં  (ભારે કઠ ર્).  
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ત્ર ર્ લ ોકિા નશખર થી આ ગ ળ ગનત હેત િો અભ ાવ હોવા થી ... કારર્ આ આપય ં , 
વ્યવહાર. પ હેલા ઓલા માં ન સદ્ધ કય ંિે ? સમજાર્ ં? લ ો કિા અ ગ્રે ન સ્થત  છે , લ્યો. ત્યાં નિનમત્ત 

િથી િે ત્યાં નસ્થત પોતે ઉપાદાિથ ી છે , બસ. નિનમત્તિો  નસદ્ધાંત બતાવે છે. પોતાિે પર્ આગળ 

જવાિી યોગ્યત ા છે જ િહીં.  વ્યવહાર થી, એ નસદ્ધ ભગ વાિ વ્યવહ ારથ ી નિત્ય કહે વામાં આવે છે 
પાઠ છે િે ? लोयग्गविदा वणच्चा... વ્યવહારથી નિત્ય છે. નિશ્ચયથી તો પરરર્મિ સમયે-સમયે 

બદલે છે. નસદ્ધ(દશ ા) પર્ બદલે છે સમયે-સ મયે. એ ક  સ્ત નતમાં એ આ વે છે ( કે) પ્રભ ! તમે તો 

સમયે-સ મયે બદલો છો, હ ં તો અસંખય  સમયે બદ લ ં  છ ં. અસંખય સમયે  ખયાલ આવે છે. એ  
બદલે છે તો સમયે-સ મયે. ...... ખયાલ આવે િે. સ્ત નતમાં આવે છે. આવે છે , તયાંક આવત ં હશે . 

તમે તો સમયે સમયે બદ લો, પર્ મારે અંતમ થહૂતે બદલાય છે. એિો અ થથ  કે  ..... પ્રસન્નતા 
પ્રગટ થઈ છે. વ્યવહારથી તે  નિત્ય છે.  

( ૫) વ્યવ હારથી અભૂ તપૂ વથ પ યાથય ... પૂવે િહોતી એવી નસદ્ધપય ાથય પ્રગટેલી ભગ વાિિી. 

પૂવે કદી િહીં થયેલી.... ચ્ય ત થ વાિો અભા વ હોવાિે લીિે ... એ પયાથય  થઈ એમાંથી િા શ  
થવાિો અભાવ હોવ ાથી , િાશ એટલે? વ્યવ હારે તે ન િત્ય  કહેવામાં આવે છે. એમિે  એમ પયાથય 

રહેવાિ ી છે એ અપેક્ષાએ.  પયાથય તો સમયે-સમયે બદલાય જ છે. વ્યવહારથી ચ્ ય ત થ વાિ ો 

અભ ાવ હોવાથી નિત્ય —આવા, તે ભગ વંત નસદ્ધપર મેષ્ઠી ઓ હોય છે ,  લ્યો. જૈિમાં રહેલાિે પર્ 
એિા જૈિસંપ્રદાયમાં  શ ં ચીજ છે એિી ખ બર િ મળે. જયાં-ત્યાં ભરાય.  

મ ંબઈમાં કર વાિા છેિે  રજિીશિ ં . ૧૮ રદ’િા પય થષર્.  ...  મહાવીરિી વાર્ી.  આઠ 
શ્વેતાંબરિ ા, દસ રદ ’ રદ ગં બરિા. ..... થયો જ િથી એમ કહેત ં હત ં. પહેલા ઓ લામાં  ગ રી ગય ો 

વીસામાં, હવે આમાં િામ િાં ખય ં ...... જૈિોમાં પર્ ..... ૧૮ રદવસિા પય થષર્. ૧૦૦ રૂનપયાિી 

રટરકટ. ૧૮ રદ’િ ં વ્યાખયાિ સાંભળવ ં હોય એર્ ે ૧૦૦ રૂનપયા દેવા. હ નશયાર લોકો......  કહ્ય ં 
હત ંિે કાલ? પૈસા ઉઘરાવ વામાં મ હાવ ીરિી િામિી વાર્ી.  તયાં મહાવી ર િે તયાં ..... ? એ તો 

મહા વીર જ.....  મહાવીર ભ ગવાિિા ૨૫૦૦ વષથિી ઉ જવર્ી કરી. આપર્ા તો જૈ િ થોડા છે , 

આપર્ે ઉજવર્ી િહીં કર ી  શકીએ . જેવી નવષ્ર્ િી, બૌદ્ધિી થઈ એવી કંઈ  આપર્ે િહીં કરી 
શકીએ. ભ ગવાિ તયાં , નવષ્ ર્  તયાં િે બૌદ્ધ તયાં ? એ બેય તો ગૃહીત ન મથ્યા દૃનષ્ટ હતા. આ તો  

ત્ર ર્ લોકિા િાથ સવથ જ્ઞદે વ પરમેશ્વર પૂર્ાથિંદ . એિી આપર્ે ઉજવર્ી િ કરી શકીએ. .... . 

નવષ્ર્ િી ઉજવર્ી, બ દ્ધિી  ઉજવર્ી, ગાંિીિી ઉજવર્ી િે મહાવીરિી ઉજ વર્ી , એમ. 
લૌરક ક........  

અરેરે! મહાવીર કોર્ િે નવષ્ર્ , બૌદ્ધ કોર્? ત્રર્ લોકિા િાથ એક સમયે જેિ ે પરરપૂર્થ  
જ્ઞાિ છે. પરમેશ્વર કૃત કૃત્ય થઈ ગયા એમિી ઉજવર્ ી આવા સાિ ારર્ ...... ... સાિ િો એક મઠ 

છે. ............ એિ ં કાંઈ િ હીં. એથી કરીિે  ભગવાિ છે  તે ભગવાિ  છે. એિી મોટપ કાંઈ ઘટે 
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એવી િથી. સાહ જી આવ્ય ા િે ત્યાં  જયપ ર? કહ્ય ં  હત ં જરી કે વાત તો આમ છે. આ પર્ે બિા જૈિ  
ગમે તેવા હોય, પર્ એિી ઉજવર્ી નવષ્ર્ િી િે બૌ દ્ધિ ી કરે એવી િ કરી શ કીએ . એ તો કરોડો  

રૂનપયા.... .... માર્સો કેટલ ં? આખો વગથ જ  અત્યારે નમ થ્યાદૃનષ્ટિો મો ટો છે.  એ તો . ..  મોટો હ ોય. 

અત્યારે તો મિ ષ્ય માં વિા રે છે. ભગવાિ ... આહા હા! એક સમય માં ત્રર્ કાળ, ત્રર્ લોક એિે  
િહીં, પર્ પયાથય જાર્તા જર્ાઈ જાય.  આહાહા! એ વી વાતિી ગંિ તયાં છે બીજે ? નવષ્ર્ ,  બૌદ્ધ 

િે બિા......... જૈિો આવ્યા... જૈિો છે થોડા, પર્ હવે મતભેદ એકકોર મૂકી દઈ િે આમાં .... 

િામિી થાય તો કર ો.  પ ણ્યબંિિ ં કારર્ છે. શ ભભાવ છે એમ કહ્ય ં ત્યાં . આ શ દ્ધ િથી. એમ 
કહ્ય ં હત ં ત્યાં. સાહ જી આવ્યા હતાિે  જયપ ર આવ્યા હતા. ......બીજે રદ’ આહાહા!  

આત્મા અિંત  ગ ર્ અિે બિાિ ં પૂર્થ પ્રગટ પયાથયરૂપે પરરર્મિ થઈ ગય ં. એક 
સમયમાં જેિે ત્રર્  કાળ, ત્ર ર્  લોક જાર્વામાં આવે અ િે તે તે દશા એમિે એમ કા યમ રહે તેથી  

તેિ ે નિત્ય કહેવામાં આ વે છે. ક ટસ્થ કહ્ય ં છે િે ? ક ટસ્થ છે. .... .. નસદ્ધ ભગવાિિી પયાથયિે 

ક ટ સ્થ કીિ ી. ક ટસ્થિો અ થથ એવીિે એવી રહે  છે એ અપેક્ષાએ. સમયે-સમ યે સીિ ં જ્ઞાિ 
કેવળજ્ઞાિ સ મયે-સમયે બદલે છે.  કેવળ જ્ઞાિ પર્ પયાથય છે,  ગ ર્ િથી. ગ ર્ તો નત્ર કાળ છે. 

આહા હા! એિી ઉજ વર્ી કો ર્ કરે? અંતરમાં અિ ભ વ કરીિે ઉ ગ્રતા પ્રગ ટ કરે એ  ઉજવર્ી છે.  
આહા હા! મ હાવીરિી........ એ પ્રભ િી પામર પ્રાર્ી શ ં ઉજવર્ી કરે?   

અહીં કહે છે , એ પયાથય કાયમ રહે માટે એિે નિત્ય કહેવામાં આવે છે. આહાહ ા! ગ ર્ 

તો નિત્ય છે, પર્ પયાથય પર્ એવી  િે એવી સ દા ર હે માટે એિે–પયાથયિે પર્ નિત્ય કહેવા માં 
આવે છે. ધ્ર વ આવ્ય ં છેિે પહેલ ં ? धिुमचलम ्... સમયસારિી પહેલી ગાથા. નસદ્ધ ભગવાિ ધ્ર વ  

છે. એ પયાથય િી વાત છે. ધ્ર વ છે િે? िवंदत्त ुसव्ववसद्ध ेधिुमचलमणोिम ंगवद ंपत्त.े..  ધ્ર વ છે એ 

પયાથય. આમ સમયે  સ મયે િાશવાિ છે, એ કઈ ર ીતે? છતાં એવ ીિે એવી છે માટે , ધ્ર વ છે એ મ 
કહેવામાં આ વે છે. આહાહા ! જેર્ે કદી અિંત  કાળમાં આ આત્મા શ ં, વસ્ત  શ ં , શક્ત ત શ ં, દશા 

શ ં—એિી સંભાળ કરવાિ ી  એર્ે દરકાર કરી િથી. આ દ નિયાિા આળ-જંજા ળ, વ્યવહાર... 

પરિી રિયામાં ર ોકાઈ િે.... આત્મા ર ાગથી ક્ભન્ન આ વ ો અિંત સામથ્યથવ ાળ ં તત્ત્વ છે જેિી એક 
સમયિી પ યાથય માં ત્રર્  કા ળ જર્ાય એવી િે એવી પયાથય નિત્ય રહ્યા કરે. આહાહા!  

 ( હવે ૭૨ મી ગાથાિ ી ટીકા પૂર્થ કરતાં ટીકાકા ર મ નિ રાજ ત્રર્ શ્લોક કહે છે :)   

व्यिहरणनयने ज्ञानप ुजंः स वसद्धः 
विभिुनवशखराग्रग्रािचडूामवणः स्यात ् । 

सहजपरमवचवच्चन्तामणौ वनत्यशदु्ध े

वनिसवत वनजरूप ेवनश्चयनेिै दिेः ।।१०१।। 
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ભગવાિ નસદ્ધ પરમાત્મા વ્યવહારિય થી લોકિે અગ્રે છે એમ કહે વામ ાં આવે છે. 
પ રક્ષેત્ર માં  છે એમ વ્યવહારથી કહે વામ ાં આવે છે. નિશ્ચયથી ભગવાિ પોતાિા સ્વ રૂપમાં છે. 

લોકિે અગ્રે કહેવ ં એ વ્યવહ ાર છે , એમ કહે છે. લોક પર  છે િે ? પરાક્શ્રત તે વ્યવહાર . ભગવાિ 

પોતાિા ગ ર્િી પયાથયમાં વ સેલા છે. ભાવમાં વસેલા,  પોતાિા ક્ષેત્ર માં વ સેલા છે, પરક્ષેત્ર માં 
િથી. પોતાિ ં અસંખયપ્રદેશી  ક્ષેત્ર  છે એ માં અિંત  ગ ર્િી પયાથયિા પરરર્મિમાં વસેલા છે. 

નિજક્ષેત્ર માં વસ્યા છે એ નિશ્ચય , લોકિે અગ્રે રહે છે એ વ્યવહાર. ત્યારે એમ કહે કે  લોકિે અગ્રે 

વ્યવહાર એ ખોટ ં છે ? હેય છે. વ્યવહાર અભૂ તાથથ છે િે ? અભૂતાથથિો અથથ કે લોકિે અગ્રે 
ખરેખર િથી. ખરેખર પોતાિા સ્વરૂપ માં છે. સમજાર્ ં કાંઈ?  હવે એવો અથથ કરે છે કે તમે 

લોકિે અ ગ્રેિે  વ્યવહાર કહો છો, વ્યવહ ાર તો અભૂતા થથ છે , તો લોકિે અગ્રે િ થી?  બીજે છે? 

આવા પ્ર શ્ન ઘર્ા આવ્યા છે અત્યારે. આહા હા! નિશ્ચયથી લો કિે અગ્રે િથી. નિશ્ચ યથી પોતાિા  
સ્વ રૂપમાં છે. પોતાિા રવ્ય-ગ ર્-પયાથયમાં પોતે ભગ વાિ ક્બરાજે છે. પરક્ષેત્ર મ ાં િથી, છતાં 

પરક્ષેત્ર માં છે એ કહેવ ં એ વ્યવહાર છે . વ્યવહ ાર અન્દ્ય થા કહે છે. એવી રીતે વ્યવ હારિે સાચ ો 
નસદ્ધ કયો છે.  

શ્લોકા થથ : વ્ય વહારિયથ ી જ્ઞાિપ ંજ એવ ા તે નસદ્ધ ભગ વાિ ...  જ્ઞાિિો પ ંજ પ્રભ  છે એ. 

એકલ ી જ્ઞાિદશ ા, પૂર્થ જ્ઞાિ પ ંજ થઈ ગયો. એવો જ આ આત્મા છે. એકલ ો જ્ઞા િિો પ ંજ છે. 
વ્ય વહા રિયથ ી... એટલ ં રાખવ ં.  જ્ઞાિપ ંજ એવા તે નસદ્ધ ભગ વાિ  નત્ર ભ વિનશખરિ ી ટો ચિા ... 

નત્ર ભ વિિી નશખર ઉપર (ચૈતન્દ્યઘિરૂ પ) િક્ક ર ચૂડામન ર્ છે ... ચૈતન્દ્યઘિ તો પોતાિો સ્વભ ાવ 

છે, પર્ ત્યાં નશખરિી ઉપર છે  એ વ્યવહાર કહેવા માં આવે છે. િક્કર .. િક્કર.. િક્કર ચૂડામનર્ .  
કોઈ ન્દ્યાં કહેત ં આમ.... કલ ગીિ ં  રતિ, ટોચ ઉપરિ ં રતિ . અસંખય પ્રદેશમાં અિંત  ગ ર્િો નપંડ 

એમાં નવકલ્પિો પ્રવેશ િથ ી , ત્યાં પરક્ષેત્ર િો પ્રવેશ િથી. આહા હા! લોકિે અગ્રે કહો, પર્ એ  
અગ્રિા ક્ષેત્ર િો પ્રવેશ િ થ ી અંદર . પોતાિા ક્ષેત્રમાં એ પ ોતે છે. આહાહા!  

નિશ્ચય થી તે દેવ સહજપ રમ ચૈતન્દ્યનચંત ામનર્ સ્વરૂપ  નિત્ય શ દ્ધ... ઓલો વ્યવહાર  હતો 

‘લોકિા અગ્રે ’ એ. નિશ્ચયથી તે દે વ ... પરમાત્મા નસદ્ધ ભગવાિ સ હ જપ રમ ચૈતન્દ્ય ...  સ્વભાનવક 
પરમચૈતન્દ્ય ન ચંતા મનર્ સ્વરૂપ ... પરમચૈતન્દ્યનચંતામનર્ ... આહાહા! જેિામાં લોકાલો ક  એ ક 

સમય... ‘ક’ બો લવા માં અ સંખય સમય જાય, એમાં એક સમયમાં લોકા લોક જર્ાઈ જાય એવો 

ચૈતન્દ્યનચંતામનર્રતિ છે. નિશ્ચય થી તે દેવ સહજપ ર મચૈતન્દ્યન ચંતામનર્ સ્વરૂપ નિત્યશ દ્ધ ... 
પયાથય કાયમ નિ જસ્વરૂપમાં  જ વસે છે. પયાથય નિમથળ શ દ્ધ છે ત્યાં વસે છે  એમ કહે છે. પોતાિી 

પરમાિંદદશ ા અતી નન્દ્રય આિંદિા અમૃત એ સમયે-સમયે અિંત અમૃતિ ં  ભોજિ ભગવાિ  

કરે છે. આહા હા! નસદ્ધ ભગ વાિિે અતીનન્દ્રય અમૃતિો ભોગ સમયે-સ મયે છે.  આ ભોગ ચડાવે 
છેિે ભગવાિિે? શ ં કહેવા ય આ થાળ? ..... એ ભોગ િૂળિા છે.  આ તો અતીનન્દ્રય આિંદિો 
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અિ ભ વિો ભોગ. પરમાત્ માિે અિંતો ભોગ પ્રગટ્ો  છે. આહા! એવા નચંતા મન ર્ નિત્યશ દ્ધ 
નિજરૂપમાં જ  વતે છે–વસે છે. પયાથયિી વાત છે એ બિી. નિત્યશ દ્ધ નિજસ્વરૂપ એિી પરરર્નત 
એમાં એ વસે છે. નિશ્ચયથી એમાં  વસે છે એમ કહે છે. વ્યવહાર થી લ ોકિે અગ્રે વસે છે.  

લોકિે  અગ્રે છે... એ અગ્રે છે એ બરાબર છે, પર્ આત્મા લોકિે અગ્રે છે એ વ્યવહાર  

છે, એમ કહે છે. આહા હા! .. ..... એ અપેક્ષાએ બરાબર છે , પર્ આત્મા એ માં છે એ  વ્યવહાર  છે , 

નિશ્ચયથી પોતાિા સ્વરૂપ માં  છે. અતીનન્દ્રય પોતાિ ં નિજમંરદર નિરાવ રર્ નિ મથળ દશા એમ ાં એ 
વતે છે. અરે! અરૂપી પર્ મહાપદ ાથથ છે. અ રૂપી તો વર્થ-ગંિ-ર સ-સ્પશથ િથી. અરૂપીિ ં સ્વ રૂપ 

છે. અરૂપીિે રૂપ–સ્વ રૂપ છે. લે!  સ્વ-રૂપ છેિે અરૂપી પર્? આ જડપર્ે  છે. અરૂપીસ્વ રૂપ છે આ.  

સ્વ-રૂપ પદાથથ છે. નવજ્ઞાિઘિ, નચંતામનર્ રત્િ એવો નિ ત્યશ દ્ધ નિજસ્વરૂપમાં જ વસે છે. સ્વરૂપ 
છે તે એ જ છે. લોકિા અગ્રે  કહેવ ં એ પરિી અપ ેક્ષાથી વ્યવહાર કહ્યો, લ્યો.  ૧૦૨. 

नीत्वास्तान ् सििदोषान ् विभिुनवशखरे य ेविता दहेमकु्ाः 
तान ् सिा िन ् वसवद्धवसद्धय ैवनरुपमविशदज्ञानदृक्शवक्यकु्ान ् । 

वसद्धान ् नष्टाष्टकमिप्रकृवतसमदुयान ् वनत्यशदु्धाननन्तान ् 
अव्याबाधान्नमावम विभिुनवतलकान ् वसवद्धसीमवन्तनीशान ् ।।१०२।। 

अव्याबाधान्नमावम... એ શ ં કહ્ય ં?  પ્રિાિ. ‘પ્રિાિ’ અથથ કયો છે? અવ્યાબાિ ... 

अव्याबाधान ्.... અવ્યાબાિ.... છે. પર્ આમાં  પાછ ં  લોકિ ં  પ્રિાિ છે એ? अव्याबाधान ्... છે િે? 
नमावम...  પહેલેથી.... એ? विभिुनवतलकान ् वसवद्धसीमवन्तनीशान।् अव्याबाधान ्... 
अव्याबाधान्नमावम... અવ્યાબાિ એવા ભગ વાિિા સ્વ રૂપિે  હ ં િમસ્કા ર કરં  છ ં.  

શ્લોકા થથ : જે ઓ સ વથ દોષોિે િષ્ટ  કરીિે ...  એિો અથથ–શ્લ ોકા થથ. સ વથ દ ોષોિે િષ્ટ  

કરીિે ... લ્યો. કેટલા ક નસદ્ધ  તો અિારદિા છે. નસદ્ધ પર્ દોષિો િાશ કરીિે નસદ્ધ થયા છે.  

અિારદિી પરંપરા પર્ એમ જ છે. આહા હા! વાંિા ઉઠાવે છે. અહીં  કહે છે, નસદ્ધ અિારદિા  
અિંત છે. પહેલા સંસારી હતા , પછી નસદ્ધ થયા (એટલે) પહેલી સંસારદશા મોટી  થઈ? આઠ 

વરસ કે એમ કંઈ કહે છે. પછી નસદ્ધ થયા. એક-એક વ્યક્તતિી અપેક્ષાએ  તો એમ જ કહેવાય. 

અિંતિી અપેક્ષાએ,  અિંતા  નસદ્ધો અિારદિા છે. પહેલા કોઈ નસદ્ધ િહ ો તા િે પહેલા થયા  એ મ  
હોય િહીં. પહેલા કોઈ નસદ્ધ િહોતા િે  પહેલા સંસારિો િાશ કરીિે  થયા.—એમ હોય િહીં.  

નસદ્ધેય અિંત  છે, અિારદ સંસારી અિંત , એમિે એ મ  પડ્ ં રહ્ય ં. નસદ્ધ થયા એમ  જયારે કહેવ ં 

હોય ત્યારે એમ જ કહેવાય .  સવથ દોષ ોિે િષ્ટ કરીિે દહે મ તત થઈિે , લ્યો. દેહ હતો એથી મ તત 
થઈ ગયા. નત્ર ભ વિન શખરે નસ્થત છે ... ત્રર્ ભ વિિા નશખર ઉપર નસ્થત છે.  

જે ઓ નિરપ મ નવ શદ (-નિમથ ળ) જ્ઞાિ દશથિ  શક્તતથી ય તત છે ... જેિ ે ઉપમા િ અપાય 
એવા નિમથ ળ જ્ઞાિ-દ શથિથી ય તત છે–સનહત છે. જ્ઞાિ-દ શથિથી સન હત છે, પરથી સન હત છે એ મ  
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છે િહીં. નિમથળ–નવશદ, ન િરૂપમ.. પાછ ં . જેિી ઉપમા િ મળે એવા જ્ઞાિ-દ શથિિી શક્ત તથી 
સનહત છે. એ પયાથય િી વ ા ત છે . જ્ઞાિ-દશથિ શક્ત ત એ  પયાથયિી વાત છે.  જ્ઞાિ-દ શથિ શક્ત ત.... 

જે મર્ે આઠ કમથિી પ્રક ૃનતિા સ મ દ ાયિે િષ્ટ  કયો છે ... ભાષા શ ં આવે? જેમર્ે આઠ કમથિી 

પ્રકૃનત પાછી (એટલે) એિો સ્વભા વ, એિા સમ દાયિે િષ્ટ  કયો છે. પોતાિો સ્વભાવ પરમ પ્રગટ 
કયો છે. જે ઓ નિત્યશ દ્ધ છે,  લ્યો. અહીં પર્ આવ્ય ં. નિત્ય શ દ્ધ છે. જે નિમથળદશા પ્રગટ થઈ  એ 

કાયમ એ વી િે એવી રહે.   

વ્યય  નવિાિો ઉત્પાદ િે ઉત્પાદ નવિાિો વ્યય .. આવે છેિે પ્રવચિસારમ ાં ? આહાહા!  

વ્યય નવિાિો ઉત્પાદ... નસદ્ધપય ાથય પ્રગટી કેવી? કે  વ્યય નવિાિી. ઉત્પાદ નવિાિો વ્યય. .. 

સંસારિો િા શ થય ો એ  ઉત્પાદ નવિ ાિો વ્યય  થયો. હ વે ઉત્પાદ થવાિો િથી. છ ે 
પ્રવચિસારમાં?  વળી પાછ ં એ તયાં આવ્ય ં? વ્યય નવિાિો ઉત્પાદ િે ઉત્પાદ નવિાિો વ્યય.  

આહા હા! તો જ નસદ્ધપર્ ં રહેિે ? નિત્ય છે િે?  પયાથય પ્રગટી નિત્ય એ ઉત્પાદ, વ્યય નવિાિો 

ઉત્પાદ. હવે એ પયાથયિો વ્યય–િાશ થાય િહીં. સંસા રિો વ્યય થયો તે ઉત્પાદ નવિાિો વ્યય 
થયો. હવે પછી સંસા ર ઉત્પન્ન િહીં  થાય. આ હાહા!  

એવા ભગ વાિ , નસદ્ધ ભગ વાિિી િાતિો ત ં છો , કહે છે. આવ ં તયાં સ્વ રૂપ છે બીજે ? 
બિે ગપપ ા મારે.  મહા વીરિ ી વાર્ી... .  આહા હા! વ સ્ત િ  ં સ્વરૂપ જ આ વ ં છે. જૈિદશથિ  એટલે એ  

કોઈ સંપ્રદાય િથ ી, નવશ્વદ શથિ છે. નવશ્વિ ં  સ્વ રૂપ છે —આત્માિ ં,  જડિ ં , એવ ં આિ ં સ્વ રૂપ છે. 

એવો જે નસદ્ધ ભગવાિિો પયાથય પ્રગટ થયો એ નિત્ય શ દ્ધ છે કહે છે. જે ઓ અિંત છે ... એ 
પયાથય અિંત છે . એમ િે એમ અંત નવિાિી ચાલ્ય ા જ કરશે.  

અવ્ય ાબાિ છે. ..  કોઈ નવઘ્િ કરિાર િ થી. લ્યો, અવ્યા બાિ કહે છે.  િમાથક્ સ્તકાયે રોતયા 
છે નસદ્ધિે . તો અવ્યાબાિ િ રહે. િમાથક્સ્તકાયે રોતય ા છેિે નસદ્ધિે ? ત્યારે કેમ ઉપર જાતા 

િથી? આત્મા લોકિ ં  રવ્ય છે િે લોકમાં રહે . અલોકમ ાં તયાંથી જાતો હતો? આહાહા! લોકિી  

ચીજ છે લોકમ ાં રહે , અલોકમાં તયાં જાય? લોક એિે કહીએ ‘લોતયન્દ્તે ઇનત લોક : ’ જયાં છ 
રવ્ય દેખાય એ લોક. અલોક, જયાં છ રવ્ય છે િહીં, એક આ કાશ છે એિ ં  િામ અલોક.  

આહા હા! આ વી વાત જ ઓ તો ખરા! સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે આવી વ સ્ત િ ી નસ્થનત  વર્થવી , એવી 

નસ્થનત તયાંય બીજે િથી. ભલે મોટી-મોટી વાત ં કરે  બિા. આ પ્રમાર્ે બોલ્ય ા હ તા. ... િૂળમાંય 
કાંઈ િથી. આહાહા! સત્ય તો આ છે.  

ત્રર્ લ ોકમાં પ્રિ ાિ છે ,  લ્યો. विभिुनवतलकान ्...  ત્રર્ લોકિ ં નતલ ક છે ઉપર.  અિે 
મ ક્ત તસ ંદ રીિા સ્વ ામી છે,  લ્યો. वसवद्धसीमवन्तनीशान ्... મ ક્ત તરૂપી સ ંદરી–એ પનવત્ર િે આિંદિી 

દશા અિે પૂર્થ જ્ઞાિદશા એ વી જે  એિી પયાથય —એિા એ સ્વામ ી છે. પોતાિી નિમથળ પયાથયિા 

સ્વામી છે. લોકિા િાથ કહેવાય છે િે ? એ તો જાર્ ે છે, બીજ ં શ ં?  િમોત્થ ર્ંમાં આવે છે કે 



ગાથા ૭૨, શ્લોક ૧૦૦-૧૦૨          પ્રવચન નં. ૬૫                                     415 

 

િહીં? ‘લોગિાહાર્ં, લોગ-ન હઆર્ં , લોગ-પઈવાર્ં, લોગ પજ્જોઅ ગરાર્ં ... ’ ઘર્ા નવશેષર્ બિ  ં 
ઘર્ ં ભય ં છે , પર્ અથથિી ખબર િ મળે. ‘લોગિાહાર્ં, લોગ-નહ આર્ં, લોગ-પ ઈવાર્ં, લોગ 

પજ્જોઅગ રાર્ં, અભય-દય ાર્ં, ચતખ  -દયાર્ં, મગ્ગ-દ યાર્ં... ’ બિા ......  હોં સંપ્રદાયમાં. ...... 
આ શ ં છે? ગરડયા હાંતય ે જાય. આહા હા!  

મ ક્ત તસ ંદ રીિા સ્વામી છે , લ્યો. તે સ વથ નસદ્ધોિે નસનદ્ધિી પ્રાનિ અ થે હ ં િમ ં છ ં.  લ્યો, 

ઠીક! હ ં ભગવાિિે િમ ં છ ં એિાથી મિે નસનદ્ધ પ્રાિ થ શે. નસદ્ધ િે િમે એ તો નવકલ્પ છે. એ તો 
વાત થઈ. ઓલામાં િથી આવત ં ? લબ્િ... શ ં લીિ ં? ‘વંદે તદ્ગ ર્ લબ્િયે. ’ ટી કા થઈ છે િે ? 

‘વંદે તદ્ગ ર્ લબ્િયે. ’ હે ભ ગવાિ! ત મારા ગ ર્િી પ્રાન િ માટે તમિે વંદ ં છ ં. એ તો વાત ક રે છે 

કે મારે તમ ારી (જે વી) જાત  અંતરમાંથી પ્ર ગટ કર વી છે . તમારા વંદિ કરં એમ ાં નવકલ્પમાં એ  
કાંઈ થાય એવ ં િથી.  

એ તો સમયસ ારમ ાં પહેલ ં િ કહ્ય ં ? આ ટી કા કરતા મારી શ નદ્ધ વિશે. ટીકા કરત ા વિી 
જશે? ટીકા તો નવકલ્પ છે.  શ ં લખે? લખે છ ે એ બરાબર લખે છે. અંતર માં મારો આ શ્રય  

ચૈતન્દ્યિો વતે છે, એ લખવા ટાર્ે તો માર ો  આશ્રય તો ચૈતન્દ્ય તરફ જ છે. એિા આશ્રયિી 

ઉગ્રતા થતાં  અશ દ્ધતા ટળી જજો, એમ કહે છે. અહીં કહ ે છે , નસદ્ધ ોિે નસનદ્ધિી પ્ર ાનિ અ થે ... લ્યો, 
મ ક્ત તિી પ્રાનિ અથે વંદ  ં છ ં. ‘નસદ્ધા નસનદ્ધં મમ રદસતં . ’ આવે છે િે ? હે નસદ્ધ ભગવાિ ! મિ ે 

નસનદ્ધ દેખાડો. એિો અથથ ક ે હ ં કેવળજ્ઞાિ પ્રગટ કરં  ત્યારે તમારી નસનદ્ધ દેખાય . લોગસ્સ આ વડ ે 
છે કે િહીં? ...ભાઈ! િહીં આવડત ો હોય. એમાં લોગ્ગ સમાં આ વે છે.  .... છે િે ?  

તે સ વથ ન સદ્ધોિે  નસન દ્ધિી પ્રાન િ અથે ...  મારં પ્રયોજિ , મારા સ્વભા વિો આ શ્રય લઈ 

પૂર્થ પ્રાનિ કરં એ મારો હેત  છે , એમ કહે છે. એ વંદિ કરવાિો નવ કલ્પ છે એિાથી થાય (એ મ  
િથી). એવા વંદિિા નવ કલ્પ આવે , પર્ મારો આશ્રય  સ્વચૈતન્દ્ય ઉપર છે . એ આશ્રય વિીિે 

મ ક્ત તિી પ્રાનિ થાય માટે હ ં અત્યારે ... છ ં એમ કહે છે. અ થે હ ં િમ ં  છ ં , લ્યો. નસદ્ધ ભગવ ાિિે 

િમવ ં, એ તો પરરવ્ય છે. પરરવ્યિે િમવ ં  તો નવ કલ્પ  છે, નવકલ્પ જ છે , રાગ છે . એ વખતે 
સ્વિા આશ્રયિ ં જો ર કરીિે  હ ં મ ક્ત તિે પ્રાિ કરં એ જ મારી અક્ભલાષા છે. રાગ માં અ ટક ં િે 

રાગિ ં ફળ મિે મળજો —એ  (અક્ભલાષા) િથ ી. આહા હા! ભારે  વીતર ાગિી વાર્ી ! વ્યવહાર થી 
વર્થવે કંઈક િે નિશ્ચયથી વ ર્થવે કંઈક. બે િય નવર દ્ધ થઈ. ૧૦૨ થઈ. ૧૦૩ કહેશે. 

(પ્રમાર્ વ ચિ ગ રદેવ ) 
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અષાઢ વદ ૬, મંગળવાર, તા. ૧૩-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા ૭૩-૭૪, શ્લોક – ૧૦૩-૧૦૪, પ્રવચિ િં. ૬૬ 

 

આ સિદ્ધાંત છે. વ્યવહધરચ ધ રરત્ર નો અસિકધર. ૭૩. આચધયો કેવ ધ હોય? જૈનદર્શનમધાં– 

વીતરધ ગનધ મધગશમધાં પાંચ પરમેષ્ઠી કેવધ હ ોય એન ાં વર્શન છે. અરરહાંત ને સિદ્ન ાં  વર્શન આવી  

ગય ાં. આજે આચધયશ. 

पचंाचारसमग्गा पचंचचंियिचंििप्पचिद्दलिा । 

धीरा गिुगभंीरा आयचरया एचरसा होंचि ।।७३।। 

પરરપૂર્શ પાંચધચધરમધાં, વળી િી ર ગ ર્ગાંભ ીર છે, 

પાંચેસરિ ગજનધ દપશદ લને દક્ષ શ્ર ી આચધયશ છે. ૭૩. 

એની ટી કધ. ર્ ાં કીિ ાં? કળર્ બધ કી છે એ મ  ને? ઠીક. ૧૦૩. પૂરો વધાં ચી ગય ો હતો એ ટલ ે 
જાર્ે એમધાં આવી ગય ાં  હત ાં. અાંદર વધાંચ ી ગયો હો ઉંને એટલે. ..  

स्वस्वरूपचििान ् शदु्धान ् प्राप्ताष्टगिुसपंिः। 

नष्टाष्टकममसिंोहान ् चसद्धान ् विं ेपनुः पनुः।।१०३।। 

૧૦૩ કળર્. ૭૩ ગ ધથધ  ઉપ ર. સિદ્ ભગ વધન  જે ઓ  સનજ સ્વરૂપમ ધાં સસ્ થત છે ... પોતધનધ 
આનાંદ આરદ અનાંત  ગ ર્ની સનમશળ પરરર્સત એમધાં સિદ્ પરમધત્મધ સસ્ થત છે. જે ઓ ર્ દ્ છે... 

પરરપૂર્શ પસવત્ર છે. જે મર્ે આ ઠ ગ ર્રૂપી િાંપદ ધ પ્રધ પ્ત કરી છે ... આઠ ગ ર્ —િમ રકત, અનાંત 

જ્ઞધન, દર્શન, આનાંદ આરદ આઠ ગ ર્ોની પયધશયને પ્રધપ્ત કરી છે. અને જેમર્ે આઠ કમોનો િમૂહ 
નષ્ટ  કયો છે, તે સિદ્ોને હ ાં ફ રીફ રીને વાંદ ાં છ ાં. એવધ સિદ્ ભગવધન ‘ર્મ ો સિ દ્ધર્ાં ’ આ વધ 

સિદ્ને ઓળખીને હ ાં ફરીફર ીને નમસ્કધ ર કરાં છ ાં , એમ ટીકધ કધર પદ્મપ્રભમલિ ધરરદેવ દેવ છે. હવે 
૭૩, એની ટીકધ. 

ટીકધ :  અહીં આચધયશન ાં સ્વરૂપ કહ્ ાં છે.  છનેે આ બધજ ? (ભ ગવાંત આચધયો કેવ ધ હ ોય 

છે? )  જૈન પરમેશ્વર સત્ર લોકનધથ ત ીથં ક રદેવ, તેન ધ ર્ ધિનમધાં આચધયોન ાં સ્વ રૂપ  કેવ ાં છે એન ાં 
વર્શન કરે છે. જે (૧ ) જ્ઞધન, દ ર્શન,  ચધરરત્ર , તપ અને વીયશ નધમન ધ પધાંચ આચધરો થી પરરપૂર્શ છે. 

જ્ઞધન સનશ્ચય , આત્મધ આનાંદ  જ્ઞધનસ્વરૂપ છે એન ાં જેને જ્ઞધન-આ ચરર્ અાંતર થી પરર ર્મન જ્ઞધનન  ાં 

ર્ દ્ પ્રગટ્ ાં છે એ જ્ઞધનધચધ ર. દર્શનધચધર, િમ્યગ્દર્શન ન ાં પરરર્મન ર્ દ્ જેને પ્રગટ્ ાં છે . ચધરરત્ર . 
સ્વ રૂપ આનાંદ સ્વ રૂપ ભગવ ધન આત્મધ એની રમર્ તધ રૂપ  ચધરરત્ર–એ મધાં અાંતર રમર્તધ એ વ ાં 
ચધરરત્ર  જેને પ્રગટ્ ાં છે. 



ગાથા ૭૩-૭૪, શ્લોક ૧૦૩-૧૦૪       પ્રવચિ િં. ૬૬                                   417 

તપ . ર્ દ્ આનાંદધરદની પરરર્સત થી ર્ોભભત–તસપ ત સવર્ેષે  પરરર્ત સનમશળ દર્ધ થઈ છે 
એને તપ કહીએ છીએ. વ ીયશ . જેન ાં બળ પધાંચ આચધરમધાં પરરર્મી રહ્ ાં છે, પ ણ્ય-પધપનધ રધગ 

સવનધન ાં જેન ાં વીયશ સ્વરૂપની  ર્ દ્ ર્ભત તન ાં િત્ત્વ એન ાં પરરર્મન કરવધમધાં વીયશ િમ થશ  થય ાં છે. એ 

નધમનધ પધાંચ આચધ રોથ ી પરરપૂર્શ છે. આવધ જૈનદર્શનમધાં આચધયોન ાં અાંતરસ્વરૂપ આવ ાં હોય છે. 
બધહ્મ ધાં પધાંચ આચધર સવકલ્પ રૂપ  પર્ હોય છે. જેની નગ્નદર્ધ હોય છે, જે જાંગલમધાં વિતધ હોય 

છે. આહધ હધ! આ વ ાં ત્રર્ે  કધળમધાં જૈનર્ધિન મધાં  આ ચધય ોન ાં આવ ાં સ્વરૂપ છે.  

જેને ( ૨) સ્પર્શન,  રિન, ઘ્રધર્, ચક્ષ  અને શ્રોત્ર નધમ ની પધાંચ ઇસરિયોરૂપ ી મદ ધાંિ 

હ ધથીનધ... પધાંચ ઇસરિયો મધાં મદ... હધથી જે મદમધાં આવે લધ હોય એનધ દપશન ાં દલન કર વધમ ધાં દક્ષ 

(-પાંચેસરિયરૂપી મદમત્ત હ ધથીનધ  મદનધ ચૂરેચૂ રધ કર વધમ ધાં સનપ  ર્) ...  ઓહો! અતીસરિય  
આનાંદની... અતીસરિય આનાંદ જેને ઉગ્રપર્ે પરરર્મ્યો છે એ દ્વધરધ પધાંચ ઇસરિયનધ સવષયને–પધાંચ 

ઇસરિયોરૂપી મ દધાંિ હધથીનધ  મદનધ ચૂરે ચૂરધ કરવધમધાં સ નપ  ર્ છે . સવષયની સવકલ્પદર્ધ ઉત્પ ન્ન  

થતી નથી. આ હધહ ધ! સનસવશકલ્પ–રધગ સવન ધ આનાંદ ની દર્ધમધાં ર મતધાં , અતીસરિય આનાંદની  
પરરર્સતમધાં ઝૂલતધાં  એમર્ે પધાંચ ઇસરિયનધ મદનો નધર્ કયો છે. બહ  ઝીર્ ાં છે. ર્રીર િધથ ે  

િાંબાંિ નથી, આ તો જડ મ ધટી છે. અાંદર ભગ વધન પૂર્શ ર્ દ્ આનાંદસ્વ રૂપ એન ાં જે ને પરરર્મન 

એટલે અતીસરિય અવ સ્થ ધ ઉગ્રપર્ે પરરર્મી છે એથી એ મર્ે પધાંચ ઇસરિયોનધ સવષયોને જીત્યધ 
છે.  

( ૩-૪ ) િમસ્ત ઘોર ઉપિ ગો પર સવજય પ્રધપ્ત કરતધ હો વધથી ... આત્મધમધાં એટલી ર્ધાંસત 
અસવકધરી દર્ધ સનદોષ પસવત્ર તધ પ્રગટી છે કે ઘોર ઉ પિગશ પ્રત્યે પર્ સવજય પ્રધપ્ત કયો છે. 

પ્રસતકૂળતધનધ અનાંત ગાંજ આવે તોપર્ તેન ધ પ્રત્યે ‘આ ઠીક નથી ’ એવો સવ કલ્પ એને થતો નથી. 

આનાંદમધાં ર મતધ હોય છે. આહધ હધ! આચધયો આને કહીએ. ‘ર્મો આઈરીયધર્ાં ’ આવે છે ને ? 
‘ર્મો લોએ િવ્વ આઇ રીયધર્ાં. ’ અઢી દ્વીપ મધાં આવધ  િાંતો આચધયો જૈનદર્શનમધાં હોય છે.  

િમસ્ત ઘોર ઉપિગ ો પર સવજય કરવધ થી િ ીર છે. એક વધત. એ ત્ર ીજો બોલ. અને ગ ર્ગાંભી ર 

છે. જેની ગ ર્ની દર્ધ એ ટલી ગાંભીર છે, િધિધરર્ જીવને એનો પત્તો ન ખધય એવી દર્ ધ  છે. 
અતીસરિય આનાંદપૂવશક સનમશળ જ્ઞધન, શ્રદ્ધ, આનાંદ, ર્ધાંસત વગેરે એવી દર્ધ પ્રગટી છે (કે) જેનધ 

ગ ર્ ગાંભીર છે. આહધહ ધ! આવ ાં  જૈનદર્શનમ ધાં આ ચધયો ન ાં  સ્વરૂપ  છે. આ વ ધાં લક્ષર્ોથી લસક્ષત, તે 

ભ ગવાંત આ ચધયો હોય છે.  લ્યો, એ ર્બ્દ વધપયો છે. .... ટીકધ મધાં. પહેલો કૌંિમ ધાં નધખય ાં છે , આ 
તો પ ધઠમધાં આવ્ય ાં. એવધ ભગ વાંત આ ચધય ો હોય છે . આહધહ ધ!  

એ વી ર ીતે (આચધયશ વર) શ્ર ી વ ધરદ રધજદે વે ક હ્ ાં છે ક ે ... બીજાનો આિધર આપે છે. શ્લોક... 

  पचंाचारपरान्नचकंचनपिीन्नष्टकषायाश्रमान ् 
  चचंज्ज्ञानबलप्रपचंचिमहापचंाचिकायचििीन ् । 
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  स्फारचचंलयोगचचंरुचधयः सरूीनिुचंद्गिुान ् 
  अचंामो भवदःखसचंयचभि ेभचिचियाचचंवः ।। 

भचिचियाचचंवः.. चचंवः.. चचंवः.. કેવધ હોય છે જૈન િધિ –આચધયશ? શ્લોકધથશ ન ીચે. 

શ્લોકધ થશ : જે ઓ પાંચ ધચધરપરધય ર્ છે ...  અાંતરમધાં જ્ઞધન, દર્શન, આનાંદ, વ ીયશ , તપ  
આરદમ ધાં તત્પ ર છે. ર્ દ્ આ ચરર્મધાં અાંદ ર પ ણ્ય-પધપનધ રધગ રસહ ત છે. આનાંદન ાં િધ મ ભગવ ધન 

એનધ પાંચધચધ રમધાં એ તત્પ ર છે. આત્મધન ાં આચરર્  એમધાં તત્પ ર છે એ મ કહે છે . વીતરધ ગી 

પરરર્સતમધાં એ તત્પ ર છે  એમ કહે છે.  જેઓ અરક ાંચનતધન ધ સ્વ ધમી છે ... જેન ે એક રધગનો અાંર્  
નથી અને કપડધનો કટકો નથી , એવધ જૈનનધ આચધયો ભગવધને વર્શવ્યધ છે.  અરકાંચનતધન ધ  
સ્વધમી છે. બહધર મધાં નગ્નદર્ ધ  (અને) અાંદરમધાં રધ ગનો ક ર્ પર્ જેન ેનથી . આહધહધ!   

જે મર્ે કષધયસ્ થધનોને નષ્ટ  કયધં છે ... ર્ ભ-અર્ ભરધગ એવ ધ જે કષધય  એટલે 

સવકધ રભધવ એનો જેર્ે નધર્ કયો છે. વીતરધગ પરરર્સતમધાં ઝૂલે છે. આહધહધ!  પરરર્ મતધ 

જ્ઞધનનધ બ ળ વ ડે જેઓ મહધ પાં ચધભસ્તક ધયની સ સ્થસતને િ મજાવે છે ...  કહે છે કે પાંચધભસ્ત કધય છ ે 
આ જગત મધાં . એક કધ ળ સિ વધય આત્ મધ, પ દ્ગલ, િમધશભ સ્ત, અિમધશભસ્ત ને આકધર્ —એવધ પધાંચ 

અભસ્તકધય છે. કધળ છે એ અભસ્ત છે, પર્ કધય નથી એટલે એ પધાંચ અભસ્તમધાં એને ન ગણ્યધ. 

એવ ાં પાંચધભસ્તકધયન ાં સ્વરૂપ  પરરર્ મતધ જ્ઞધનનધ બળે ... એકલી િધરર્ધમધાં થી નહીં,  એમ કહે છે. 
આહધ હધ! જ્ઞધન ભ ગવધન આત્મધ જ્ઞધનમધાં પરરર્મન , વીતરધ ગી પરરર્મન થઈ ગ ય ાં છે એમને .  

પરરર્ મતધ જ્ઞધનનધ  બળ વડે ... એકલી વ ધત કરવધ બે ઠધ છે એમ નહ ીં , એમ કહે  છે. 
આહધ! એ કલ ાં પાંચધભસ્ત કધય  ભગવધને કહ્ધાં છે એવી િધરર્ધ કર ી છે અને કહે છે , એમેય નથી. 

આહધ હધ! પાંચધભ સ્તક ધય જગ ત મધાં છે એન ાં  અાંતર પરરર્મન એન ાં  જ્ઞધનમધાં પરરર્મ ન થઈ ગય ાં છે. 

જ્ઞધનસ્વ રૂપ આત્મધ,  સચદધનાંદસ્વ રૂપ આત્મધ એન ાં જ્ઞધનન ાં પરરર્મન  જ અાંદર થઈ ગય ાં છે. 

પરરર્મનનધ બળ વડે  પાંચધભસ્તકધયન ાં કથન કરે છે એમ કહે છે.  ભગવધન પધિેથી િધાંભળ્ ાં છે, 
િધાંભળેલ ાં કહે છે, એમ નહીં . આહધહધ!   

ર્ દ્ ચૈતરય ભગવધન પસવત્ર (રૂપ) પરરર્સત જેની દર્ધ થઈ ગઈ છે , કહે છે, એ દર્ધનધ  

પરરર્મનપૂવશક પાંચધભસ્ત કધ યન ાં કથન કરે છે. મ હધપાં ચધભસ્ત કધય ... ભધષધ એમ લીિી છે ને ? 

આકધર્–લ ોકધલોકનો આ કધ ર્–આ કધર્ અભસ્ત કધય, એ કેક જીવ અિાંખય પ્રદેર્ી એવધ અનાંત 
આત્મધ ઓ, એથી અનાંત  ગ ર્ધ પરમધર્ ઓ, િ મધશભસ્ત  અને અિમ ધશભસ્ત —એવી મ હધ 

પાંચધભસ્તક ધયની મયધશદધ–સસ્ થ સતને િમજાવે છે. જગતમધાં એક જ આત્મધ છે અથવધ અનાંત આત્મધ 

જ છે એમ નહીં. અનાંત આત્મધ, અનાંત પરમધર્ ઓ,  િમધશભસ્ત, અિમધશભસ્ત, ને આકધર્ —એ વધ 
પધાંચ અભસ્તકધય.  અભસ્ત એ ટલે ‘છે ’, ઘર્ધ પ્રદેર્નો િ મૂહ એટલે કધય . આ ભધષધ  જ દી જાતની 

છે. આવ ાં  સ્વરૂપ છે. પરરર્ મતધ જ્ઞધનનધ બળે વડે  જે ઓ... ઓહો! જેન ાં જ્ઞધનસ્વ રૂપ અાંદર 
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વીતરધ ગભધ વે પરરર્મી ગ ય ાં છે . એવધ પરરર્મનનધ બળ વ ડે  મહધપાંચ ધભસ્ત કધય ... એમ ભધષધ 
લીિી છે ને? આકધર્ન ો કધાં ઈ અાંત નથી એવો આ કધર્  એની સસ્થસતને િમજાવે છે . આચધયશ  છે 
ને અહીંયધ?  

સ વપ લ અચાંચ ળ યો ગમધાં (-સવકસ િત સસ્થર િમ ધસિમધાં ) જે મની બ સદ્ સનપ  ર્ છે ... સવપ લ 

અચાંચળ ય ોગ (એ ટલે ) સવકસિત સ સ્થર આનાંદ, સ સ્થર િ મધસિ–ર્ ધાંસત–અકષધય ર્ધાંસત. 

વીતરધ ગભધ વની ર્ધાંસતન ાં  પરરર્મન એવી િ મધસિ , અચાં ચળ યોગ સવપ લ. ..  જેમની બ સદ્ સનપ  ર્ 
છે, આનાંદની િ મધસિમ ધાં જેની બ સદ્ સનપ  ર્ છે. આનાં દની ર્ધાંસત ને િમ ધસિ .... િમધસિ એ ટલે 

ઓલધ બધવધ જો ગી કરે એ ની વધત નથી હોં. લોગસ્િમધાં  એ આવે છે, ‘િમધસહવર મ ત્તમાં રદાંત ...’ 

આવે છે ને લોગસ્િમ ધાં ? અથશ કોને આ વ઼ડે? ભગ વધન જાર્ે  અથશ તો. ‘િ મધસહ વરમ ત્તમાં રદાંત ..’ 
‘ચાંદેિ  સનમ્મલયરધ.. ’ એ ક કોર રધખો અત્યધરે. અહીં તો  ‘િમધસહ વરમ ત્ત માં રદાંત ’ એનો અથશ ર્ ાં? 

ઉત્તમ િમધસિ મને આપો. કઈ િમધસિ? ઓલધ બધ વધ કરે એ? અહીંયધ તો  આસિ, વ્યધસિ, 

ઉપધસિ રસહત આત્મધની અ સવકધ રી ર્ધાંસત તેન ે િમધસિ કહેવધય છે. આસિ નધ મ મ નમધાં િાંકલ્પ-
સવકલ્પ રસહત, વ્યધસિ નધમ ર્રીરનધ ર ોગ રસહત અને ઉપધસિ નધમ િાંયોગ રસહત —એવી 
આત્મધ મધાં ર્ધાંત.. ર્ધાંત... આહધ! એ ર્ધાંસતનો દરરયો ઉ છ ળ્ો છે.   

સવકસિત કહ્ ાં છે ને ? સવપ લ એટલે સવકસિત.  સસ્થર િમ ધસિમધાં બ સદ્ સનપ  ર્ છે. એમધાં એ 

ડધહ્ધ છે આચધયશ.  પરમ આનાંદની ર્ધાંસત એમધાં એ ઝૂલે છે. એમધાં એ સનપ  ર્ છે. અને જેમને ગ ર્ો 

ઊ છળે છે,  લ્યો. અનાંત  જે ગ ર્ છે આત્ મધનધ , એ ઉછળે છે એ ટલે પયધશયમધાં  પરરર્મે છે. 
દરરયધમધાં જેમ ભરત ી ઊછ ળે, ભરતી આવે ઉ છળીને અાંદરથી , એ મ મ સનને–આચધયોને અાંતરનધ  

અનાંત  ગ ર્(થી ભરેલો) જે દરરયો છે એ ગ ર્ો ઉછળે  છે. અાંતર અન ભ વનધ, દૃસષ્ટનધ જોરે અનાંત-

અનાંત આનાંદધરદ ગ ર્ની દ ર્ધ ઉછળે છે , ઉ છધળધ મ ધ રે છે. આહધ હધ! ભધ રે વધત  આ. દરરયો 
ઉછ ળ્ો છે કહે છે. ભગ વધન આત્મધ ... અનાંતધનાંત ગ ર્ છે એક-એક આત્મધ મધાં. એ અનાંતધનાંત 

ગ ર્ો ઉછળે છે (એટલે) ભર તી એની પયધશયમધાં આવે છે. ર્ ાં હર્ે આ? ખ બર ન થી.... આહધ હધ!  

ભગવધન ચૈતરયસ્વ રૂપ અનાં ત આનાંદ ને જ્ઞધન ન ે ર્ધાંસત થી ભરેલ ાં  તત્ત્વ છે. એવધ ત ત્ત્વનો 

જયધાં અન ભ વ કયો અને એમધાં એકધગ્ર થયો એટલે અનાંતધ ર્ભત તરૂપ ગ ર્ છ ે એ એની પયધશયમધાં 

ઉછળે છે. લ્યો.  ઓ લ ાં  આવ્ય ાંને? તત્ત્વો ઉછળે છે. એ જ્ઞધનમ ધાં બી જી ર્ ભત ત ઉછળે છે.  
ર્ભત તઓમધાં આવે છે ને ? ૪૭ ર્ભત ત. જ્ઞધનન ાં િમ્યક્ પરરર્મન થતધાં , ર્ દ્ ચૈતરયિવ્યનો 

આશ્રય લેતધાં, િમ્યગ્ જ્ઞધનન ાં પરરર્મન થતધાં  અનાંતધ ગ ર્ોની પયધશય એ જ્ઞધનની પ યધશયમધાં ઉ છળે 

એટલે આ વે છે. આહધ હધ! પ ણ્ય-પધપનધ રધગ આવતધ  નથી–ઉછળતધ નથ ી િમી ને . આહધહધ!  
જેમને ગ ર્ો ઉછળે છે. અજ્ઞધનીને સવકધર ઉછળે છે. પ ણ્ય-પધપનધ ભધવ ઉછધળધ  મધરે , આાંિળો 
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થઈ પડે એમધાં. એમધાં જોડધઈ જાય છ ે અસસ્થરતધમ ધાં . એકધ કધર થઈ જાય છે રધગમધાં . આ અાંદર 
આનાંદમધાં એ કધ કધર થઈ જાય  છે.  

તે આચધયોને ... આવધ વીતરધગી મધગશનધ અાંતર અન ભવી િાંતોને ભભતતરિયધમ ધાં ક ર્ ળ 
એ વધ અ મે... પોતે મ સન છે ને ? ટીકધ કરનધર મ સન છે. આવધ આચધયો જૈનનધ હ ોય  એને અમે... 

ભભતત રિ યધમધાં ક ર્ળ એવ ધ અ મે ... એમ પધછધ. એવધ િાંતોની ભભતત કરવધ મધાં અમે ક ર્ળ છીએ.  

અમને ખબર છે કે આવધ િાંતો છે. એન ાં બહ મધન કર વધને અમે ડધહ્ધ છીએ. ડધહ્ ધ છીએ , ક ર્ળ 
છીએ, સનપ  ર્ છીએ, ચત ર છીએ.  

શ્રોતધ : રધગમધાં ચત ર છ ીએ ? 

પૂજય ગ રૂદેવશ્રી : રધગમધાં એટલે ઓલધનધ ગ ર્મધાં , એ નધ ગ ર્ને વાંદન કરવધમધાં ચત ર 
છીએ, એમ. ભલે સવકલ્પ હો.  આહધહધ!   

મ સન, આ મ સન છે એ પર્ ભધવસલાંગ ી િાંત છે. અનાંત આનાંદ જેને ઉછળ્ો છે  મ સનને.  

િધચધ મ સન તો એને કહીએ . લૂગડધાં ફેરવી ફેરવીને બિેે એટલે મ સન થઈ ગયધ, એ મ છે નહીં. 
આહધ હધ! ઝીર્ ી વધત ભ ધઈ! એ મ સન પોતે કહે છે  કે ઓહો! આ વધ આ ચધયો જૈન મધાં ... આ તો  

મ સન આચધયશ છે. મ સન  છેને  ટી કધ કધર? મ સન કહે છે કે અમે... પદ્મપ્રભમલિધરરદેવ  મ સન છે. આ  

આચધયશ છે વધરદરધજ. પર્ એ પોતે આિધર આપે છ ે ને ? આિધર આપીને અમે.... વધરદરધજ  
પાંચધચધર.... લ્યો, એ કરે છે  (એમ) આચધયશ કહે છે, પર્ અમે પર્ કરીએ છીએ.  આહધ હધ! આ 
તો પ ૂવે થઈ ગયધ.  

એવધ ક ર્ળ અ મે  ભ વદ ુઃખર ધસર્ને ભેદ વધ મધટે ...  લ્યો. એમ જ ચધ લે છે પાંથમધાં હવે . 

એવધ િાંતોને (એટલે) આ ચધયશ આચધયશને અને આચધયશ મ સનને, મ સન આચધ યશને .. આહધહધ! 

ભેદવધ મ ધટે પ ૂજીએ છીએ.  ભવનધ દ ુઃખો, િાંિ ધરની જાળ, સ્વગશ-ન રકનધ ભ વ ન ી દ ુઃખજાળ,  

આહધ હધ! એને છેદ વધ મધટે અમે વાંદન કર ીએ છીએ.  એમધાં ભવ–નર ક ને સતયંચનધ  ભવ છેદવધ  

મધટે એ મ નથી કધાંઈ . ભવ દ ુઃખ આખ ધ બિ ધ ભવદ ુઃ ખની રધસર્  (એ ટલે) ચધરે ગસત. આહધહધ!  

ભવનધ દ ુઃખનો ઢગ લો. ચોરધર્ીનધ અ વતધર મધાં દ ુઃખ છે બિે ભધઈ! દેવો દ ુઃખી, ર્ેરઠ યધ દ ુઃખી, 
રધજા દ ુઃખી, બિધ ભભ ખધરી,  રધજનધ ભભ ખધરી ઓ, સવકધ રનધ અભભલધષી ઓ બિધ દ ુઃખી છે. ‘.... 
હોઈ િ ખી મ સન વીતરધ ગી. ..’ આવે છે ને? પર્ વીતરધગી મ સન હોં. આહધહધ! ......  

અરક ાંચનત ધનધ સ્વ ધમી છે ... અાંતરમધાં અરકાંચનત ધ ને બહધર મધાં અર કાંચનતધ —બેય 

અરકાંચનતધ. િરય અવતધર છે ને! જેમર્ે અવતધર િફળ કયધશ છે. આહધહધ! ચધરર ત્ર  સ્વરૂપ જે ન ાં  

અાંતરમધાં, નગ્નદર્ધ બધહ્ ને  અાંતરમધાં ચધરરત્ર  પરરર્મી  ગય ાં છે આહધ હધ! જેને આ ખી દ સનયધની 
દરકધ ર નથી. એ વો આત્મધ  એને િાંતો કહે છે. લ્યો, આચધયશનધ ભત ત આ ચધયશ ને મ સન પર્ 

આચધયશનધ ભત ત છે.  ભેદ વધ મધટે પૂજીએ છ ીએ . ભધષધ તો એમ જ આવેને?  તદ્લબ્ િયે ... આવ્ય ાં 
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છે ને? ‘તદ્ગ ર્લબ્િયે .’ પ્ર ધસપ્ત... અમધરે ભધવ ત ો અાં દરમધાં એ છે. સવકલ્પ ભલે  છે એ અાંદર, 
એનધથી કધાંઈ પ્રધપ્ત થત ાં નથી. આચધયશ પોતે પોતધની વધત કરે છે અને આવધ આચધ યશ હોય એને 
હ ાં વાંદન કરાં છ ાં એમ પર્ કહે છે.  

 વ ળી ( આ ૭૩ મી ગધથધન ી ટીકધ પ ૂર્શ કરતધાં મ સનરધજ શ્લોક કહે છે) : — લ્યો, 

सकलकरिग्रामालंबाचिमिुमनाकुलं  

स्वचहिचनरि ंशदु्ध ंचनवा मिकारिकारिम ् । 

शमिमयमावास ंमतै्रीियािममचंिरं 
चनरुपमचमि ंवदं्य ंश्रीचन्द्रकीचि ममनुमे मनः।।१०४।। 

આચધયે આ ચધયશને નમન કય ં એટલે મ સન પોતે હવે (કહે છે કે) આ મધરધ ગ રને વાંદન , 

મધરધ ગ ર આ ચધયશ ને . આ હ ધહધ! જે મનધ આ ચધયશ ગ ર  પર્ આવધ છે એમ જ્ઞધન મ ધાં નક્કી થઈ 
ગયેલ ાં છે. છે ને? ચાંિકીસતશમ સનન ાં મન એટલે ચૈતરયપરરર્સત. મધરધ આચધયશ, મધરધ ગ ર આચધયશ 
એને વીતરધગ પરરર્સત પરરર્મી ગઈ છે , એને હ ાં વાંદન કરાં છ ાં. આહધ હધ!  

શ્લોકધ થશ : િકળ ઇસરિયિમૂ હનધ આ લાંબન સવનધન ાં ... ર્ ાં કહે છે? પોતધનધ ગ ર જે 

ચાંિકીસતશ... પદ્મપ્રભમલિધર રદેવનધ આ ચધયશ. .. ઓહોહો ! મ સન પર્ જ ઓને ! એવધ પધતયધ છે. 

આચધયશ આ વધ. .. પદ્મપ્રભમલિધરરદે વ મ સન, આહધ હ ધ! કહે છે, અમધરધ ગ ર અમે એમને 
ઓળખયધ છે. એમન ાં ચૈતર ય પરરર્મન વીતરધ ગી દ ર્ધ એ કે વી છે? િ કળ ઇસરિય િમૂ હનધ 

આ લાંબન સવનધન ાં  એમન ાં પરરર્મન છે. આહધહધ!  અાંતરનધ વીતરધગી સનદોષ આનાંદન ાં 

પરરર્મન–અવ સ્થધ (છે અ ને) જેને ઇસરિયનધ િમૂહનધ  આલાંબનન ો અભધવ છે એ વી અતીસરિય  
આલાંબન દર્ધ પ્રગ ટ થ ઈ છે. અનધક ળ  છે. કેવ ાં છે અમધરધ ગ રન ાં પરરર્મન?  આનાંદરૂપ છે, 
અનધક ળ છે. આહધ હધ! બી જા મ સનની , જ્ઞધનીની વધત જાર્ી લીિી? જર્ધઈ જાય ?  

શ્રોતધ : કેવ ળજ્ઞધન થધય ત્યધ રે  જર્ધય. 

પૂજય ગ રૂદેવશ્રી : કેવ ળજ્ઞધ ન ... આ તો અત્યધરે જાર્ે , એમ કહે છે. આ હધહ ધ!  

શ્રોતધ : પાંચમ કધ ળમધાં ?  

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : પાંચ મકધ ળમધાં , અને એની પરરર્સત  ર્ દ્ છે એને જાર્ી લ ીિી  છે. 

આહધ હધ! સ્વ-પરપ્રકધર્ ક જ્ઞધનન ાં બળ છે અાંદર. સ્વભધ વને  આશ્રયે પ્ર ગટેલ ાં એ બળમધાં અ મધર ધ  

આચધયશ મ સન મહધરધજ આ વ ધ હતધ. એન ાં પરરર્મન એવ ાં જે મન .. મનથી થયેલ ાં જે પરરર્મન 
એને હ ાં વાંદન કરાં છ ાં. પાંચમહધવ્રતનધ સવ કલ્પ એ તો રધગ છે , એ કાં ઈ વાંદન કરવધલધય ક નથી. 

મધળે ભધરે વધત. એ કધાંઈ મ સનપ ર્ ાં નથી. પાંચમહધવ્રત  એ તો સવકલ્પ–રધગ છે, એ કધાંઈ ચધરરત્ર 

નથી અને એ વાંદનીય ન થી એમ કહે છે. વાંદનીય તો ભ ગવધન આત્મધ ર્ દ્ આનાંદ નધ પરરર્મન 
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અવસ્થધરૂપે ઉગ્રપર્ે પરરર્ મે એ ચધરરત્ર  છે અને એ વાંદનને લધયક છે. નગ્નપ ર્ ાં હોય એ કધાંઈ 
વાંદનીય નથી. હો સનસમત્તપર્ે એ ચીજ એવી હો, એ જડની દર્ધ છે. અાંતરમધાં ઉતરેલધ ઊંડે ઊંડે 

અાંતરમધાં જઈને જેર્ે ચૈતરયનધ પ ત્તધ મેળવ્યધ, આહધ હ ધ! એવી જે વીતર ધગી પરર ર્સત–દર્ધ એ  
અનધક ળ છે, ભબલક લ આક ળતધ છે જ નહીં. આનાંદ.. આનાંદ.. આનાંદ.  

સ્વસ હતમધાં લીન  છે. અમધરધ ગ ર આચધયશ પોતધનધ સહતમધાં લીન છે. દેખો ! વાંદનીક કેમ 

છે? આહધહધ! સ્વ સહત મધાં લીન છે. આત્મધન ાં ર્ દ્ આનાંદસ્વ રૂપ એવ ાં  જે સ્વસહત , એમધાં એ લીન 
છે. ર્ દ્  છે. જેન ાં પરરર્મન–વીતર ધગી અનધ ક ળ દર્ધ, સ્વસહતમ ધાં લીનવ ધળી, ઇસરિય ોનધ આલાં બન  

સવનધની ર્ દ્ દર્ધ છે. પ ણ્ય-પધપનો ભધવ તો અર્ દ્ છ.ે પ ણ્ય ને પધપ , ર્ ભ ને અર્ ભભધવ તો 
અર્ દ્ છે. આ તો ર્ દ્  દર્ધ છે. આહધહધ!  

સન વધશર્નધ કધરર્ન ાં  કધરર્ (–મ ભત તનધ કધરર્ભૂ ત ર્ તલધ્યધનન ાં કધરર્ ) ... મ ભતતન ાં કધરર્  

તો ર્ તલધ્યધન પોતધન ાં  છે, એમધાં–આ ચૈતરય  પરરર્મન મધાં મધરધ ગ રન ાં પરરર્મન સનસમત્ત છે.  
મ ભત તનધ ક ધ રર્ભૂત ર્ તલધ્યધનન ાં ... ભગવધન અમ ધરધ ગ ર આ ચધયશ વીત રધગ ી થયે લધ હોં.  એકલધ 

રધગથી િમશ મધને, પ ણ્યથી િમશ મધને, એ તો સમથ્યધદૃસષ્ટ છે, એ િમીય  નથી, િધિ ય નથી, 

આચધયશ પર્  નથી. આહધહધ ! આ તો પાંચમ આરધનધ મ સન છે લ્યો. સનવ ધશર્નધ કધરર્ન ાં કધરર્  છે. 
મોક્ષ આત્ મધની પૂર્શ આનાંદદર્ધ , એન ાં કધરર્ ર્ તલધ્યધન, અહીં ઉપધદધન તરીકે એનધ આશ્રયમધાં 

િવ્ય, બધહ્ સનસમત્ત તરીકે મધરધ ગ રન ાં ચૈતરય પરરર્મ ન છે. લ્યો, ૭૩મી ગધથધ  થઈ. એમનો 

અભભપ્રધય અાંતરાંગ કધરર્ છે એમ કહ્ ાંને ? એ ....  બધહ્પર્ે પરરર્મ્ય ાં છે . વધર્ીની બધહ્... અહીં 
તો અાંતરાંગની જ વધત લીિી  છે. 

ર્ મ-દમ-યમન ાં સનવ ધિસ્થ ધન  છે. આહધહધ!  વીત રધગ ી ભગવધન આત્મધ જેને અવ લાંબે  
પ્રગટેલ ી વીતર ધગી દ ર્ધ ર્ધાં સત.. ર્ધાંસત.. ર્ધાંસત ઉપર્મ. ઉપર્મ ર્ધાંસતન ાં તો સનવધિસ્થ ધન છે– 

ર્ધાંસતને રહેવધન ાં ઘર છે. આહધહધ! આત્મધની ર્ધાંસત–અ કષધય પરરર્સત એને રહેવધન ાં (સ્થધન), એ 

ગ રન ાં ચૈતરય પરરર્મન એ ર્ધાંસતને  સનવધિન ાં કધરર્ છે. આહધહધ! દ મ (એટલે) ઇસરિયોન ાં દમન 
છે. ભજતે સરિયતધ.. ભજતે સરિયતધન ાં સનવધિ છે. આ હધહધ!  અને યમ (એટલે) િાંયમ... ભધવિાંયમ  

એન ાં સનવધિસ્થ ધન છે. કહો,  એ વખતે આવધ મ સન  હર્ે ને! એમનધ ગ ર હતધ ૯૦૦  વષશ પહેલધાં. 

આવો ભ ગવધન આત્ મધ અાં તરનધ ર્ દ્સ્ વભધ વથી પરર ર્ત થયેલો ઉ છ ળી રહ્ો છે  એ ર્મ-દમ-
યમન ાં સનવધિસ્થ ધન છે–એ રહેવધન ાં ઘર છે. આહધ હધ! 

અને મૈત્રી-દય ધ-દ મન ાં માંરદર (ઘર ) છે. ઓલધમધાં ‘દ મ’ હત ાં, આમધાં પર્ ‘ દમ ’ છે.  
ઓલધ મધાં સનવધિ સ્થધન છે ,  આ મૈત્રી-દયધ-દમન ાં માં રદ ર છે. ઘર છે . એ સનવધિસ્થધન કહ્ ાં છે. 

સનસવશકલ્પ ર્ દ્પરરર્સત–દર્ ધ િમશની એ મૈત્રી , દયધ ને દમન ાં તો ઘર છે. આહધહધ!  એ વ ાં આ શ્રી 

ચાં િકીસતશમ સનન ાં સનરપ મ મન ( ચૈતરયપરરર્મન ) વાંદ્ય છે. મનની વ્યધખયધ ચૈતરય પરરર્મન. 
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મન..  મન.. ર્ ાં મન?  ભધવમન–સનસવશકલ્પદર્ધ–વીત રધગી દર્ધ મ સનની એ અમધ રે વાંદ્ય છે. એનધ 
પાંચમહધવ્રતનધ સવ કલ્પ  ને નગ્નપર્ ાં એ (વાંદ્ય) નહીં એમ કહે છે. આવી દર્ધ અ મધરે આદરર્ ીય છ ે  
વ્યવહધરે. િમ જાર્ ાં?   

જ ઓ! આ ત્રર્ની વ્યધખયધ થઈ —અરરહાંત, સિદ્ ને આચધયશ. આવધ આચધયશ હોય . 

આહધ હધ! દેખવધ દ લશભ થઈ  ગયધ. વીત રધગ મધગશ , પરમે શ્વર વ ીતરધગ તી થંકર દેવ એ નધ ર્ધિન મધાં 

તો આવધ આચધયશ હ ોય એને આચધયશ મનધય  છે. એકલ ી બધહ્રિય ધકધાંડ કરે, પાંચમહધવ્રતન ધ   
સવકલ્પ હોય અને એને િમશ મધને એ તો સમથ્યધદૃસષ્ટ છે, એ જૈનનધ િધિ  પ ર્ નથી, જૈનનધ 
આચધયશ પર્ નથી.  

શ્રોતધ : જૈનિમશમધાં તો છે ને ? 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : જૈનિમશ મધાં તયધાં આવ્યધ? અજ્ઞધનિમશમધાં છે. આ હધહધ! િમશ તો પ ણ્ય-
પધપનધ રધગથી રસહત સ્વભ ધવને આશ્રયે પરરર્સત–ર્ દ્પરરર્સત પ્રગટી એ જૈનિમશ છે. જૈનિમશ 
કધાંઈ આત્મધન ી પરરર્સત થી દૂર નથી. આહધહધ!  

એ પોતે ર્ દ્પરરર્સત એ જૈન ર્ધિન છે. ૧૫મી ગધથ ધમધાં આવી ગય ાંને ? આત્મધ પરમ  

આનાંદન ાં િધમ ર્ દ્ ચૈતરયઘન એમધાંથી પ્રગ ટેલી દ ર્ધ  ર્ દ્ ને વીતરધગી એ વાંદ્ય  છે ને એને 

ભજનર્ધિન કહેવધ મધાં આ વે છે. એવ ાં જૈનર્ધિનન ાં પરરર્મન અમ ધરે વાંદનીય છે એમ કહે  છે.  
મધળે ભધરે આમધાં...! બહધર મધાં તો કધાંઈ િૂઝ પડે એવ ાં ન મળે. આ  બિ ાં કરતધ હોય  એનધ તો કાંઈ 

નધમેય ન મળે. ર્ ાં કરે ! ભ ગવધન! આ તો મધટી જડ છે. એન ાં હધલવ ાં-ચ ધલવ ાં થધય  એ તો જડને 

લઈને  થધય છે, બોલવ ાં થધય  એ જડને લઈને થધય છે , તધરાં નથી. સવ કલ્પ ઊઠે (કે ) આની દયધ  
પધળવી, વ્રત પધળવ ાં એ બિ ો રધગ છે, એ કધાંઈ િમશ નથી . એ કધાંઈ જૈનર્ધિન નથી. આહધ હધ!   

જ ઓ! ચાંિ કીસતશ–પોતધનધ ગ રને યધદ કરીને આવ ાં કહે છે. એન ાં પરરર્મન જાર્ી લીિ ાં ? 

એય! આહધ હધ! છદ્મસ્થ ( બીજા) છદ્મસ્થનધ પરરર્મ નને જાર્ે? આ કધળમધાં જાર્ે . અહીં કોની 

વધત આવી આ? આ પાંચમકધ ળની વધત છે.  પાંચમકધ ળનધ મ સન છ ે અને પાંચ મકધળનધ ગ રને 
ઓળખીને વાંદન ક રે છે. આહધ! વધરદ રધજ હવે પોતે આ ચધયશ હતધ ને આચધયશને વાંદ ન કય ં.  

હવે ઉપધધ્યધય. જૈનનધ ઉપ ધધ્યધય કેવ ધ હોય? ‘ર્ મો લોએ િવ્ વ ઉ વજઝધય ધર્ાં. ર્મો 

ઉવજઝ ધયધર્ાં.’ પર્ ‘ર્મો  લોએ િવ્વ ઉવજઝયધર્ાં ’  એમ કીિ ાં. છેલ્લ ાં પ દ છે તે બિધમધાં 
નધખવધન ાં. ‘ર્મો લોએ િવ્વ િધહૂર્ાં ’ છે ને ? એ બિધમધાં નધખ વ ધન ાં. ‘ર્મો લોએ િવ્વ  

અરરહાંતધર્ાં, ર્મો લોએ િવ્વ સિદ્ધર્ાં, ર્મો લોએ  િવ્વ આયરરયધર્ાં . ર્મો લોએ િવ્વ 

ઉવજઝ ધયધર્ાં, ર્મો લોએ િવ્વ િધહૂર્ાં.’ છે લ્લ ાં પદ બિધને લધગ  પડે છે. હવે ઉપધધ્યધયની 
વ્યધખયધ. આહધ હધ!  

रयित्तयसजंतु्ता चजिकचहयपयत्थिेसेया सरूा । 
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નીચે. 

રત્નત્ર યે િાંય તત ને સનુઃકધાંક્ષભધ વથી ય તત છે, 

ભજનવ રકસથત અ થોપદેર્ે ર્ૂર શ્રી ઉ વઝધય છે. ૭૪. 

આહધ હધ! ટી કધ : આ, અધ્યધપક (અ થધશત્ ઉપધધ્યધય)  નધમ નધ પર મગ રન ધ સ્વરૂપન ાં કથન 

છે. (ઉપ ધધ્યધયો કેવ ધ હ ોય છે  જૈનનધ? (૧ ) અસવ ચસલત અખાંડ અદ્વૈત પ રમ  સ ચિૂપ નધાં શ્રદ્ધન, 
જ્ઞધન અને અન ષ્ઠધનરૂપ ર્ દ્ સનશ્ચય-સ્વભધ વરત્નત્ર વધળધ  હોય. આહધહધ! કહે છે  કે ભગવ ધન 

આત્મધ અસવ ચળ છે સત્ર કધળ અાંદર , િવ્ય અખાંડ છે , અદ્વતૈ છે–ગ ર્-ગ ર્ીનો ભેદ પ ર્ નથી. પરમ 

સચિૂપ સત્ર કધળી જ્ઞધનરૂપ એ વ ાં આત્મસ્વ રૂપ  એનધ શ્રદ્ધન ... એની શ્રદ્ધ એ િમરકત . નવ તત્ત્વની 
શ્રદ્ધ કે દેવ-ગ રની શ્રદ્ ધ એ િમરકત નહીં, એ તો સ વકલ્પ છે, રધગ છે. પરમ સચિૂપ , અસવચળ 

અખાંડ અદ્વૈત પરમ  સચિૂપ જ્ઞધનસ્વ રૂપ  ભગવધન પૂર્શ  એની શ્રદ્ધ એટલે એનધ  િરમ ખ થઈને 
સનસવશકલ્પ પ્રતીત કર ી એન ાં નધમ િમરકત. આહધ હધ!  

અને અસ વ ચસલત અખાંડ અ દ્વૈત પરમ સચિૂપન ાં જ્ઞધન ... સનુઃકધાંક્ષભધવ નધખયો છે  જોય ાં ! 

એટલે ર્ ાં લખય ાં છે એમધાં ? ... પ્રરૂપર્ધ કરે છે એમધાંથી મધરધ આ સર્ષ્યો થર્ે  કે મને મધનર્ે એવી 
એષર્ધ નથી. એમ સનુઃકધાંક્ષભધવ પોતે નધખયો છે. ઉપધધ્યધય છેને આમ? ભર્ધવ ે છે ને ? આટલધ 

તો મધરી પધ િે ભર્ે છે, આટલધ તો મ સન મ ધનતધ થર્ે , આટલધ તો મધર ધ સર્ ષ્યો થયધ —એ 

જૈનદર્શનમધાં એવી કધાં ક્ષ ધ હોતી નથી. કહો, િમજાર્ ાં કધાંઈ? વજન અહીં છે બિ ાં. આવધ સ નશ્ચય 
સ્વભ ધવરત્નત્ર ય વધળધ ... પધછધ જ ઓ! વ્યવહ ધરની નધ  પધડી. વ્યવહધરરત્નત્ર ય નહીં, સનશ્ચ ય 

સ્વભધ વરત્નત્ર ય. આ હધહ ધ! સત્ર કધળ ચૈતરયભબાંબ પ્રભ , પરમસ્વભધવભ ધવ એની  શ્ર દ્ધ ને જ્ઞધન ને 

અન ષ્ઠધન, સ્વરૂપમ ધાં રમર્તધ એ અન ષ્ઠધન , એમધાં–આત્મધનધ સ્વ રૂપમધાં રમવ ાં એ ચધરરત્ર . એ 

સસ્થરત ધન ાં સવિધન એર્ે અમલમધાં મૂતય ાં એ અન ષ્ઠધન કહીએ. આ હધહ ધ!  

પરમસચિૂપ અખાંડ અભેદ એની અાંતર શ્રદ્ધ, એન ાં જ્ઞધન... એન ાં જ્ઞધન એ જ્ઞધન. ર્ધસ્ત્રનધ 
ભર્તરનધ જ્ઞધન એ જ્ઞધન નહીં. અહીં  તો ર્ધસ્ત્રન ાં થોડ ાં મોઢે આવડ્ ાં  એ કહેવધ મધાંડે  એટલે થઈ 

રહ્ ાં . દીક્ષધ-બી ક્ષધ લો તો અ મધરી પધિે લેજો હ વે તમે .... વધડધબાંિી થઈ જાય. ..... દીક્ષધ લે વ ી તો  

અહીં લે વી. કહે છે,  એવ ો મધગશ વ ીતરધગમધગશમધાં હોઈ  ર્કે નહીં. આહધહધ! જેને કધાંક્ષધ નથી–
ઇચ્છધ જ નથી. આ પ્રરૂપર્ધ કરીએ છીએ , િમજાવીએ છીએ...  એ  તો સનશ્ચય  

રત્નત્ર યસ્વભધ વવધ ળધ છે. જ ઓ ! અહીં સ્વભ ધવરત્ન ત્રય કીિ ાં. ઓલ ાં સવભધવર ત્નત્ર ય થય ાં.  

વ્યવહધર િસ મસત , વ્યવહધર એ તો સવભધવ છે, એ તો રધગ છે. એવધ ર્ દ્ સનશ્ચય  
સ્વભ ધવરત્નત્ર ય વધળધ ....  
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 (૨ ) ભજનેરિનધ મ ખધરસવાંદથી નીકળેલ ધ ... દેખ ો! કોઈએ કલ્પીને બધાંધ્યધ  ર્ધસ્ત્રો–િૂત્રો એ 
નહીં. આ હધહધ! ભજનેરિન ધ  મ ખરૂપી અ રસવાંદ–કમ ળ રયધાં થી ન ીકળેલધ જી વ ધરદ િમ સ્ત 

પદ ધથશિ મૂહને ...  જીવ, અજીવ, પ ણ્ય-પધપ, આસ્રવ, િાં વર, સનજશરધ, બાંિ  ને મોક્ષ —નવ તત્ત્વ. 

જીવધરદ િ મ સ્ત પદધથ ોને ઉપદેર્વધમધાં ર્ૂર વીર છે , છ તધાં કધાંક્ષધ ન થી. चिकं्कखभावसचहया એમ 
ર્બ્દ છે ને ? સનકધાં :ક્ષભધવ નધ િસહત છે, એમ. આહધહધ! આટલ ાં આપર્ે કહ ીએ, બોલતધ  

આવડ્ ાં, ર્ીખવતધ આવડે એટલે આપર્ધ આટલધ મધન નધરધ થર્ે, આપર્ો પક્ષ તો કરર્ે—એ વી 
કધાંક્ષધ િમધશત્મધને હોત ી નથી ,  એમ કહે છે. િમજાર્ ાં કધાંઈ ?  

‘એવો મધગશ  વીતરધ ગનો, ભ ધખયો શ્રી ભગ વધન. ’ અરે! દ સનયધને િધાંભળવધ ન મળે અને 

એનધથી ઊલ ટો મધગશ િધાંભળવધ મ ળે અને મધને ... અરેરે! ભજાંદગી ચધલી જાય છે. કોઈ ર્રર્ 
નથી બધહ્. ર્રર્ તો  ભગવધન આત્ મધ પોતધન ાં સ્વરૂપ એ ર્રર્ , એને આભશ્રત પ્રગટેલી  

િમ્યગ્દર્શન-જ્ઞધન-ચધરરત્ર  એ સ્વભધ વરત્નત્ર ય છે. એવધ પ્રગ ટેલધ સ્વભધ વરત્ન ત્રયવધળધ અન ે 

ભગવધનનધ મ ખધરસ વાંદ–મ ખમધાંથી નીકળેલધ નવ પદધથશ એ ઉપદેર્મ ધાં ર્ૂરવીર  છે. પર્ આવધ  
હોય એ. ભધઈ! આ સનશ્ચયસ્વભધ વરત્નત્ર ય નથી અને ઉપદેર્વધમધાં િમ થશ છે એમ નહીં. એ તો 

એક પરરર્સત થઈ.  તેથી પહેલ ાં એ જ કધઢ્ ાં . ઓહો હો! વધસ્તસવ ક....  रयित्तयसजंतु्ता 
चजिकचहयपयत्थिेसेया सरूा...  પછી લીિ ાં છે. આહધહધ!   

ર્ દ્ સનશ્ચય  સ્વભ ધવરત્નત્ર યવ ધળધ ... કેવધ ઉપધધ્યધય છે? ભજનેરિનધ મ ખધરસવાં દથી 

નીક ળેલધ જીવ ધરદ િ મ સ્ત  પદ ધથશિ મૂહને ઉપદેર્ વધમધાં ર્ૂ રવીર  છે. ઉપદેર્ તો વધર્ીને કધરર્ે 
વધર્ી છે, પર્ જ્ઞધનનધ ક્ષય ોપર્મમધાં એ ટલ ી અાંદર ર્ૂર વીરતધ છે એમ કહે છે . જ્ઞધ ન મધાં એટલ ો 

ક્ષયોપર્મ છે કે .... ભગવધને  કહેલધ પદધથશને િમજાવ વધમધાં િમ થશ છે એમ. ભધષધ તો ભધષધનધ 

કધરર્ે ની કળે. અાંદર જ્ઞધનન ધ ક્ષયોપર્ મમધાં એ વી દ ર્ધ છે અાંદર (અને) આ રીતે િમજાવે છે. 
પર્ એ સ્વભધવરત્નત્ર યવ ધ ળધ હોય તે.   

( ૩) િમ સ્ત પરર ગ્રહનધ પરરત્યધ ગસ્વરૂપ  જે સનરાંજન સનજ પરમ ધત્મતત્ત્ વ  તેન ી ભધવનધ થી 
ઉ ત્પન્ન થત ધાં પરમ વીત રધગ િ ખધમૃતન ધ પધન મધાં િરમ ખ હોવ ધથી ... લ્યો. હવે સનુઃકધાં ક્ષ કેમ છે?  

આહધ હધ! એ વ ાં  સનજપરમ ધત્મ તત્ત્વ  પધછ ાં . ભગવધનન ાં તત્ત્વ નહીં. સનજ  પરમતત્ત્વ એની ભધવનધ... 

દેખો! આ ભધવનધ આ વી. ધ્ર વ આનાંદ પ્રભ  એમધાં એકધગ્રતધ એ જ ભધવનધ છે. કલ્પનધ એમ કે  
જ ઓ! આ પ ણ્ય  પ્રમધર્ે વધર્ી આ વી એમ નહીં. સનજપરમધત્મતત્ત્વ સનરાંજન ... જેમધાં પરનો 

ભબલક લ અભધવ છે. તેન ી ભધ વનધ થી ઉત્પ ન્ન ... એવધ આનાંદસ્વ રૂપ ભગવધન ધ્ર વ  પોતે સનજ 

એની એકધગ્રતધ થી ઉત્પન્ન  થ તધાં પર મ વ ીતરધગ િ ખધ મૃતનધ પધન મધાં િર મ ખ  છે એ તો. 
ઓહો હો! પરમ વીતર ધગ િ ખરૂપી અમૃત ... પરમ વીતરધગી િ ખરૂપી અમૃત ... એનધ સનસવશકલ્પ  
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પ ીર્ધમધાં એ તો િરમ ખ છે . એ અતીસરિય આનાંદને અન ભ વવધ મધાં–પીવધમધાં િર મ ખ છે  તેથી 
એને કધાંક્ષધ હ ોતી નથી, એમ  કહે છે. મધળે વધત ાં ભધરે. ..  

એમધાં કધાંઈ કલધકમ ધાં એવ ાં  આવ્ય ાં કે ભગવ ધનની ભભતત કરજો, પૂજા કરજો,  દયધ કરજો,  
વ્રત કરજો? એવ ાં તો આવ્ય ાં નથી આમધાં.  આ વસ્ત  છે એની  શ્રદ્ધ, જ્ઞધન થયધ અને એમધાં 

સસ્થરત ધ થધય  અને રહી ન ર્કે  તો એવ ો ર્ ભ સવકલ્પ આવે , પર્ એની અહીં વધત  નથી . પર મ 

વ ીતર ધગ િ ખ ધમૃતન ધ પધનમ ધાં ... આહધ! િાંતો–ઉપધધ્યધ ય સનસવશકલ્પ આનાંદનધ રિ નધ પીર્ધમધાં 
તત્પ ર છે, િરમ ખ રયધાં  છે.  ઇચ્છધથી ત ો સવ મ ખ છે. આહધ હધ! અહીં ત ો થ ોડ ાં ક જયધાં બોલતધ 
આવડે, કહેતધ આવડે, ત્યધાં  પોતે ઉપધધ્યધયન ાં પદ લઈ લે . ઉપધધ્યધયનધ ઠેકધર્ધ નહ ીં.  

ભધઈ! બધપધ! ..... આ વીતરધગમ ધગશ છે.  અાંતર વીતરધ ગતધ... આહધ હધ! સનશ્ચય દર્શન-

જ્ઞધન-ચધરરત્ર  સ્વભ ધવરત્ન ત્રય અને ભગવધનનધ કહેલધ પદધથોમધાં ર્ૂરવીર અને પોતે સનજ 

પરમધત્મતત્ત્ વ ર્ દ્ ભગવ ધ ન સત્ર કધળી ધ્ર વ એમધાં એ કધ ગ્રતધ એ પયધશય. સનજ પરમધત્મતત્ત્વ એ તે  
સત્ર કધળી ધ્ર વ, તેન ી ભધવનધ  એ પયધશય. એમધાં એકધગ્ર થતધાં ... એકધગ્રત ધથી ઉત્પ ન્ન  થતધાં , પધછ ાં 

એમ. પ રમ વીત રધગ િ ખધમૃત ... િ ખરૂપી અમૃત અાંતરથી પ્ર ગટ્ ાં છે. મ સનઓને આ દર્ ધ હોય  

એને મ સન કહેવધમધાં આવે છ ે. પર મ વીતર ધગ િ ખધમૃતન ધ પધનમ ધાં ... િ ખરૂપી અમૃતનધ પીર્ધમધાં 
િર મ ખ હોવધ થી ... એ તો આનાંદનધ પ ીર્ધમ ધાં િરમ ખ  છે.  

હ ોવધથી જ ,  એમ. આ કધરર્ે જ સનષ્કધાંક્ષભધવન ધ િસ હત ... લ્યો. સનષ્કધાંક્ષભધવનધ કહી.  
સનષ્કધાંક્ષભધ વ પડ્ો છે  ને? ઇચ્છધ સવનધની ભધવનધ િસ હત  છે એ. એમધાં ઇચ્છધ એ ને હોતી નથી. 

આહધ હધ! .... ઉપદેર્ કરીએ, મોટી િભધ ભરધય, આપર્ ાં  મધગશમધાં નધમ નીકળે. અરે ભગવધન!  

નધમ તયધાં નીકળે? નધમ હત ાં તયધાં? અાંતર આનાંદનધ પીર્ધમધાં િ ખ હોવધથ ી સનુઃકધાંક્ષ ભધ વનધ 
િસ હત— આવધાં લક્ષર્થી લસક્ષત , લ્યો, તે જૈનોન ધ ઉપધધ્યધય ો હોય છે.  વીતરધગમધગશમધાં જૈનમધાં  

છે, અરય તો કાંઈ છે નહીં. પરમેશ્વર વીતર ધગ સિવધય બીજે તો તયધાંય છે જ નહીં. અને જૈનોમધાં 
પર્ આવધ ઉપધધ્યધય હોય છે. લ્યો , એ શ્લોક થયો.  

(પ્રમધર્ વ ચન ગરદે વ) 

 



ગાથા ૭૫-૭૬, શ્લોક ૧૦૫-૧૦૮       પ્રવચન નં. ૬૭                                   427 

અષાઢ વદ ૭, બુધવાર, તા. ૧૪-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા ૭૫-૭૬, શ્લોક – ૧૦૫-૧૦૮, પ્રવચન નં. ૬૭ 

 

૭૫ ગાથા ઉપર એક કળશ બાકી છે. ઉપાધ્યાય કેવા હોય એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ છે. 
હવે એનો કળશ છે.  

रत्नत्रयमयान ् शदु्धान ् भव्ाांभोजदिवाकरान ् । 
उपिषे्टदृनपुाध्यायान ् दनत्यां वांि ेपनुः पनुः।।१०५।। 

શ્લોકાથથ : રત્નત્રયમય... જૈનના ઉપાધ્યાય એને કહીએ (કે) જેને સમ્યગ્દશથન, જ્ઞાન ને 
ચારરત્ર—ત્રણ રત્નમય જેની અભેદ પરરણતિ થઈ છે. શુદ્ધ આત્મા પૂણથ આનંદસ્વરૂપ એનો 

આશ્રય લઈ અને તનશ્ચય સમ્યગ્દશથન, જ્ઞાન, ચારરત્રમય એની અભેદ પરરણતિ થઈ છે એને 

ઉપાધ્યાય કહીએ. સાધુને પણ હોય, (પણ) ફેર આટલો આમાં (કે) શુદ્ધ, ભવ્યકમળના સૂયથ  
અને (જિનકતથિ પદાથોના) ઉપદેશક... આટલું આવ્યું તવશેષ. શુદ્ધ... શુદ્ધ છે. રત્નત્રયમય 

વીિરાગી પરરણતિ જેન ેશદુ્ધ થઈ છે. ભવ્યકમળના સૂયથ... લાયક પ્રાણી એના સયૂથ. જેને અંિર 

યોગ્યિા–ચૈિન્યપ્રકાશ પ્રગટવાની યોગ્યિા છે એને ઉપાધ્યાય સૂયથ સમાન છે. વીિરાગે કહેલા 
પદાથોનો ઉપદેશક, એમ. ઉપદેશક કહ્યાને? સવથજ્ઞ પરમાત્મા પરમેશ્વરે જે પદાથો કહ્યા એને 
ઉપદેશવામાં સમથથ છે. એવા ઉપાધ્યાયોને હું તનત્ય... હું, મુતન કહે છે, તનત્ય ફરીફરીને વંદું છું.  

એવી પરરણતિ વીિરાગદશા જેને થઈ છ ે અને જૈનપદાથથના ઉપદેશક છે એને–

દશાવંિને હું ફરીફરીને વંદન કરં છું. વ્યવહાર અતધકાર છે ને. પાંચેય પરમેષ્ઠી સ્વદ્રવ્યની 

અપેક્ષાએ િો વ્યવહાર પર છે. પાંચેયને માનવા, વંદન આરદ બધો વ્યવહાર શુભરાગ છે એટલે 
વ્યવહારચારરત્રમાં એને નાખ્યા. હવે (ગાથા) ૭૫. સાધુ–જૈનના સાધુ.   

શ્રોિા : બીજી જાિના પણ સાધું હોય? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અન્ય(મિ)માં પણ સાધુ કહે છેને લોકો. ઓલો કહે છેને, ‘ણમો લોએ 

સવ્વ સાહૂણં’ (એમાં) િગિના બધા સાધુ એમાં આવે. લોએ સવ્વ સાહૂણં. જૈનના એ િ સાધુ 
છે, બાકી કોઈ સાધુ હોય નહીં. અન્યમાં છે િ નહીં.  

શ્રોિા : ઘણો સંકુતચિ અથથ કયો.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : સંકુતચિ અથથ.... વીિરાગ પરમેશ્વરે જે આત્મા વીિરાગસ્વરૂપ કહ્યો, 

એવા વીિરાગસ્વરૂપમાં જેની અંિમુથખ દૃતિ ને અનુભવની તસ્થરિા છે એને સાધુ કહીએ. એ 
અન્યમાં હોિા નથી. જૈન પરમેશ્વર તસવાય બીજામાં એ હોિા નથી. ‘ણમો લોએ સવ્વ 

સાહૂણં’માં આવા બધા સાધુ હોય એ એમાં આવે. જે િે ભેખ ધાયાથ હોય (અથવા) જૈનમાં પણ 
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અજ્ઞાની તમથ્યાદૃતિ પુણ્યથી ધમથ માનનારા, વ્યવહારરિયાના કિાથ માનનારા—એ સાધુપણામાં 
ન આવે. આહાહા!  

શ્રોિા : પુણ્યને ધમથ ન માને, ઉપાદેય માને. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ િો એનું એ થયુંને. આહાહા! ભગવાન આત્મા આનંદ, 

વીિરાગની મૂતિથ એ િ ઉપાદેય છે. એ તસવાય તવકલ્પ–રાગ છે એ િો હેય છે. આવું ન માનિાં 

હોય એ િો તમથ્યાદૃતિ છે. એને જૈન સાધુમાં ગણવામાં આવિા નથી. િેથી કહે છે િુઓ! પહેલો 
શબ્દ છે. ૭૫.  

वावारदवप्पमकु्का चउदिहाराहणासयारत्ता । 
दणग्गांथा दणम्मोहा साहू ि ेएदरसा होंदि।।७५।। 

આવા સાધુ વીિરાગમાગથમાં હોય છે. 

તનર્ગ્રંથ છે, તનમોહ છે, વ્યાપારથી પ્રતવમુક્િ છે, 

ચૌતવધ આરાધન તવષે તનત્યાનુરક્િ શ્રી સાધુ છે. ૭૫. 

એની ટીકા : આ, તનરંિર અખંરિિ પરમ િપશ્ચરણમાં તનરિ (-લીન)... દેખો! તનરંિર 

અખંરિિ પતવત્ર િપસ્યા... અિીતન્દ્રય આનંદમાં ઉર્ગ્રપણે પુરષાથથથી જે એકાર્ગ્ર થઈ ગયા છે એ 
તનરંિર અખંરિિ પરમ.... ઇચ્છા તવના અમૃિસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાં જે તનરિ–લીન છે. 

દેખો! પંચમહાવ્રિમાં લીન છે, ૨૮ મૂળગુણમાં લીન છે—એમ નથી લીધું. કારણકે 

પંચમહાવ્રિારદ િો તવકલ્પ છે, એ િો આસ્રવ છે, એમાં લીન હોિા નથી. આવી વાિ છે.... 
તનરંિર અખંરિિ પરમ િપશ્ચરણમાં તનરિ... ઠીક! િપસ્યા એટલે મુતનપણું. મુતનપણું એટલે 

ચારરત્ર, પરમચારરત્ર. આ િો વસ્િુની તસ્થતિ છે, આ કોઈ સંપ્રદાય નથી. આત્મા વીિરાગમૂતિથ, 

આહા! એની જેને તનરંિર સ્વરૂપમાં અખંિ પરમ તસ્થરિા–પરમ લીનિા છે એવા સવથ 

સાધુઓના સ્વરૂપનું કથન છે. આવા સવથ સાધુઓના...  

એ સાધુ કેવા હોય છે? પરમ સંયમી મહાપુરષો હોવાથી... (૧) પરમસંયમી મહાપુરષો 
હોવાથી તત્રકાલ તનરાવરણ તનરંિન પરમ પંચમભાવની ભાવનામાં પરરણમેલા હોવાને લીધે... 

આહાહા! ‘વ્યાપારથી પ્રતવમુક્િ’ની વ્યાખ્યા કરે છે. આહાહા! જેને તવકલ્પનો વેપાર પણ છૂટી 

ગયો છે. આહા! પરમ સયંમી મહાપુરષો હોવાથી... આવા હોવાને કારણે, એમ. તત્રકાલ 
તનરાવરણ તનરંિન પરમ પંચમભાવ... પોિાનો તત્રકાળી પરમ પંચમભાવ. આહાહા! ધ્રુવ.. 

ધ્રુવભાવ. તનત્યસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા તત્રકાળી એવા પંચમભાવની ભાવના... ભાવના શબ્દ 

એકાર્ગ્રિા, એમાં પરરણમેલા હોવાને લીધે... એકલી પંચમભાવની તવકલ્પની ભાવના, એમ નહીં. 
િુઓ! આમાં ભાવનામાં પરરણમેલા લીધા છે. ધ્રુવ શુદ્ધ ચૈિન્યદ્રવ્ય તત્રકાળી આનંદનું ધામ 

પરમ પંચમભાવ–વસ્િુની હયાિીનો ભાવ તત્રકાળ, એની ભાવનામાં પરરણમેલા છે. પંચમભાવ 
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એ ભાવ તત્રકાળી છે અને એની ભાવના એ વિથમાન પયાથય છે. આહાહા! આવા સાધુ હોય છે. 
જૈન પરમેશ્વર િીથંકરદેવ તત્રલોકનાથના શાસનમાં આવા સાધુ હોય, એને સાધુ કહેવામાં આવે 
છે.  

આને લીધે િ સમસ્િ બાહ્યવ્યાપારથી તવમુક્િ છે, એમ. ‘વ્યાપાર પ્રતવમુક્િ’ કેમ? 

તવકલ્પનો વેપાર પરરણમનરૂપે છૂટી ગયો છે. તનતવથકલ્પ અખંિ તત્રકાળી પંચમસ્વભાવ એની 

ભાવનામાં પરરણમેલા (એટલે) એ અવસ્થારૂપે થઈ ગયેલા હોવાને લીધે િ... આહાહા! આ 
કારણે એમનો બાહ્યવ્યાપાર છૂટી ગયો છે. બાહ્યવ્યાપારથી તવમુક્િ છે. ખરેખર એ િો 

પંચમહાવ્રિના તવકલ્પથી પણ તવમુક્િ છે. આહાહા! વીિરાગનું સ્વરૂપ ઝીણું બહુ. અલૌરકક 

પરમાત્મા પોિે િ ધ્રુવ તનત્યને ભાવનામાં પરરણમાવીને.... એવો તનત્ય ભગવાન એની 
ભાવના–એકાર્ગ્રિા, એમાં વિથમાન દશામાં પરરણતમિ થઈને બાહ્ય વ્યાપારથી છૂટી ગયા છે. 

આહાહા! આવી પરરણતિ ઊભી થઈ એટલે બાહ્ય તવકલ્પનો વ્યાપાર અટકી ગયો છે. િુઓ! આ 
સાધુ. આહાહા! 

પરમાનંદની પ્રાતિ જેને પૂણથ કરવી છે એને િો, આવી આરાધનામાં તત્રકાળી આનંદમાં 

લીન થાય એને પરમાનંદની પ્રાતિ થાય એટલે મુજક્િ થાય એમ. સમસ્િ બાહ્યવ્યાપાર, એમ. 
दवप्पमकु्का છે ને? ‘તવપ’ એમાં ‘સમસ્િ’ શબ્દ લઈ લીધો. સમસ્િ બાહ્યવ્યાપાર... આહાહા! 

કારણ કે મુતનને િો ઉપદેશનો પણ (વ્યાપાર) નથી. ઉપદેશ િો ઉપાધ્યાય, આચાયથને હોય છે. 

આહાહા! મુતન િો પોિાના સ્વરૂપને સાધે છે. બાહ્યવ્યાપારથી તવમુક્િ છ.ે એકલું 
વીિરાગભાવનું પરરણમન છે એને, એમ કહે છે. આત્મા પોિે તત્રકાળી વીિરાગસ્વભાવ, એની 

ભાવના વીિરાગી પરરણતિ, બસ એ િ એનું સ્વરૂપ છે. હવે આરાધનામાં લીન છે એ બિાવે 
છે.  

 (૨) જ્ઞાન, દશથન, ચારરત્ર અને પરમ િપ નામની ચિુતવથધ આરાધનામાં સદા અનુરક્િ 

છે. ભગવાન આત્મા િરફની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાંતિ અને ઇચ્છાતનરોધ અમૃિસ્વરૂપ ભગવાન  
એમાં આરાધનામાં લીન છે. આહાહા! દુતનયા ધમથ પામે કે ન પામ ેએવા તવકલ્પ અહીં છે િ 

નહીં, કહે છે. સમજાણું કાઈં? આત્માનું જ્ઞાન, આત્માનું દશથન, આત્મચારરત્ર ને આત્મામાં 

તવશેષ ઉર્ગ્ર પુરષાથથથી લીનિા—એવી ચિુતવથધ આરાધનામાં સદા અનુરક્િ છે, એમ. 
चउदिहाराहणासयारत्ता છનેે પાઠ? હવે ખાય-પીવે કે રદ’? સદા અનુરક્િ એ ખાિા પણ નથી 

ને પીિા પણ નથી. આહા! એ રિયા થાય અને તવકલ્પ આવે એના જાણનાર રહે છે. આહાહા! 

સમજાણું કાંઈ? આ ‘ણમો લોએ સવ્વસાહૂણં’ એની વ્યાખ્યા છે. જેન ેચાર પ્રકારની આરાધના– 
સેવન, દશથન, જ્ઞાન, ચારરત્ર ને િપનુ ંસેવન એમાં લીન છે. ‘સાધ્યિે ઇતિ સાધુ’. પૂણથ સ્વરૂપને 

અંિરમાં સાધન કરે એ સાધુ. એવું પૂણથ સ્વરૂપ િો સવથજ્ઞ વીિરાગમાગથમાં હોય અને એવા પૂણથ 
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શજક્િ ધરનારો આત્મા પણ એવા વીિરાગમાગથમાં િ હોય. એવા પૂણથ સ્વરૂપની આરાધનામાં 
િત્પર છે કે જેથી એને પયાથયમાં પૂણથ પયાથયની પ્રાતિ થાય.  

તનર્ગ્રંથ છે. ઉપાધ્યાય, સાધુ તનર્ગ્રંથ છે. (૩) બાહ્ય-અભ્યંિર સમસ્િ પરરર્ગ્રહના ર્ગ્રહણ 
રતહિ હોવાને લીધે... બાહ્યમાં વસ્ત્રનો ધાગો પણ ન હોય. મુતનન ેએક વસ્ત્રનો કટકોય ન હોય. 

‘તિલિુષ’ કહ્યું છે ને? િલના ફોિરા જેટલો પણ પરરર્ગ્રહ હોય િો એ મુતન નહીં. આહાહા!  

અને એ મુતન પોિાને માને, િો કહે છે કે તનગોદમાં જાય. આહાહા! વસ્િુની તસ્થતિ એવી છે. 
મુતનદશામાં વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાનો તવકલ્પ એને હોય િ નહીં. મુતન કોને કહે? આહાહા! ધન્ય દશા, 

ધન્ય અવિાર! જેણે કેવળજ્ઞાનને હથેળીમાં લેવાની િૈયારી કરી છે. એવા મુતન બાહ્યમાં વસ્ત્ર 

નહીં, અભ્યંિરમાં રાગનો કણ નહીં. આહાહા! સમસ્િ પરરર્ગ્રહના ર્ગ્રહણ રતહિ હોવાને લીધે... 
આ કારણે તનર્ગ્રંથ છે એમ કહે છે. તનર્ગ્રંથ કેમ છે? બાહ્ય ને અભ્યંિરનો ર્ગ્રંથ–રાગ છૂટી ગયો છે. 

અભ્યંિર રાગનો પરરર્ગ્રહ અને બાહ્યમાં વસ્ત્રનો કટકો બધું છૂટી ગયું છે. એથી એને તનર્ગ્રંથ 
કહેવામાં આવે છે.  

હવે એને તનમોહ કહે છે. મુતન તનમોહ હોય છે. િથા (૪) સદા તનરંિન તનિ 

કારણસમયસાર... લ્યો. સદા તનરંિન તનિ કારણપ્રભુ... તનરંિન તત્રકાળ શુદ્ધ છે આત્મા. એવો 
તનિ કારણસમયસાર... તત્રકાળ પરમાત્મસ્વરૂપ ધ્રુવ, એના સ્વરૂપના સમ્યક્ શ્રદ્ધાન... એવા 

કારણસમયસાર ભગવાન તનત્ય એના સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાન... સમ્યક્ શ્રદ્ધાન... પરરણમનરૂપ, એમ 

કહે છે. સમ્યક્ પરરજ્ઞાન... આહાહા! તનરંિન તનિ કારણસમયસારનું સ્વરૂપનું પરરજ્ઞાન... એથી 
એને તનમોહ કહેવામાં આવે છે એમ કહે છે. સદા તનરંિન તનિ કારણસમયસારના સ્વરૂપના... 

એવો જે તત્રકાળી ભગવાન આત્મા, વીિરાગીસ્વરૂપ ધ્રુવ આત્મા એની સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, સમ્યક્ 
પરરજ્ઞાન અને સમ્યક્ આચરણ... એનું પ્રતિપક્ષ તમથ્યાદશથન, આમાં એમ લીધું છે.  

કેટલાક કહે છેને કે ઓલા વ્યવહાર પ્રતિપક્ષ... વ્યવહાર પ્રતિપક્ષ નહીં, આ પ્રતિપક્ષ. એ 

બીજી વાિ છે. શું કરે? આ િો બેની વાિ છે. ઓલો કહે કે તનશ્ચય િે વ્યવહારના પ્રતિપક્ષ 
રતહિ છે. વ્યવહારના પરરહાર અથે ‘સાર’ પદ યોજેલ છે. (ગાથા ૩). ત્યાં િો વ્યવહારના 

તવકલ્પનો અભાવ બિાવીને એ બિાવવું છું. અહીં િો બીજી વાિ છે. તનમોહ છે ને? તનમોહ 

દશા પ્રગટ કરી છે એની સામે આવા ભાવનો જેને અભાવ છે, એમ. પણ એ કહે છે આમાંથી. 
આમાં હશે િુઓ! આમાં હશે. શું કીધું? કાંતિભાઈ શું કીધું? લે! ફકરામાં....   

સદા તનરંિન તનિ કારણસમયસાર એના સ્વરૂપના સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, સમ્યક્ પરરજ્ઞાન 
અને સમ્યક્ આચરણથી પ્રતિપક્ષ એવાં તમથ્યા દશથન... લીધું છે. એનાથી પ્રતિપક્ષ તમથ્યા જ્ઞાન 

અને તમથ્યા ચારરત્રનો અભાવ હોવાને લીધે તનમોહ છે, લ્યો. પહેલા આવ્યું હિું કે ‘વ્યવહારના 

પરરહાર અથે સાર પદ યોજેલ છે.’ એ િો બધુ ંઆવે છે, એ િો બધુ ંઆવે છે ને? વ્યવહારથી 
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પ્રતિપક્ષ છે. વ્યવહારનું ફળ ને વ્યવહાર બેયથી પ્રતિપક્ષ તનશ્ચય છે. માણસને એવો અંદર 
આર્ગ્રહ થઈ જાય છેને અને ઓલું તનશ્ચયનું ભાન ન મળે એટલે (પછી) વ્યવહાર છે એ સવથસ્વ 

મનાઈ ગયો કે બધું અમારં મુતનપણું જાિ અને સાધુપણું આ છે. મોક્ષનો માગથ આ છે. ભાઈ! 

માગથ એમ ન હોય. આ િો ઉપશમરસ–શાંિરસ છે. ભગવાન શાંિરસ છે. શાંિરસ 
અકષાયરસ છે. એ અકષાયરસનું પરરણમન એ મોક્ષનો માગથ છે. તમથ્યા વ્યવહારકષાય છે એ 

કોઈ મોક્ષનો માગથ નથી.  

ત્યાં િો ‘તનયમસાર’ શબ્દ હિોને. ‘તનયમસાર’ શબ્દ હિો. ‘સાર’ શબ્દને ...... સાર 

કેમ કહ્યો? કે વ્યવહારમાં પરરહાર અથે, તવપરીિના પરરહાર અથે. ન્યાં વ્યવહાર હોય િો િેને 

ઘણું કરીને...... તવપરીિના પરરહાર અથે, એમ. ‘તવપરીિના પરરહાર અથે’ આવ્યું છે. તવપરીિ 
એટલે તમથ્યાદશથન-જ્ઞાન એમ છે. અહીં િો તનયમ... જેમ આત્મા–સમય, સાર (એટલે) દ્રવ્યકમથ-

ભાવકમથ રતહિ એ સમયસાર. એમાં ભાવકમેય આવ્યા, પુણ્ય-પાપ બેય તવકલ્પ આવ્યા. 

એનાથી રતહિ એ સમયસાર, એમ. એમ તનયમસાર, સ્વભાતવક આત્માનું સમ્યગ્દશથન-જ્ઞાન-
ચારરત્ર જે સ્વાશ્રય તનમથળ પ્રગટ થયું (એ તનયમ), એનાથી તવરદ્ધ વ્યવહારનો તવકલ્પ એનાથી 

રતહિ માટે સાર. જેમ સમયસારમાં સાર કેમ? ભાવકમથ રતહિ માટે સાર. દ્રવ્યકમથ રતહિ િો છે 

િ. અહીં સાર કેમ? કે વ્યવહારના તવકલ્પ રતહિ માટે સાર. એ અહીં અથથ નથી. અહીં િો 
તનમોહ કહેવું છે. આહાહા! શાસ્ત્રોના અથથ કરવામાં પોિાના ક્ષુલ્લક સ્વાથે, પોિાના પક્ષ 
પોષવા... આહાહા! અરેરે! શું કરે છે? જીવને નુકશાન (થાય છે) એની એને ખબર નથી.  

સદા તનરંિન તનિ કારણસમયસારના સ્વરૂપના સમ્યક્ શ્રદ્ધાન, સમ્યક્ પરરજ્ઞાન, 

સમ્યક્ આચરણથી પ્રતિપક્ષ એવા તમથ્યાદશથન, તમથ્યાજ્ઞાન, તમથ્યાચારરત્રનો અભાવ હોવાને 

લીધે તનમોહ મુતન છે.—આવા, પરમતનવાથણસુંદરીની સુંદર સેંથીની શોભારૂપ કોમળ કેસરના 
રિ-પુંિના સુવણથરંગી અલંકારને, એ તવશેષણ. (કેસર-રિની કનકરંગી શોભાને) 

અવલોકવામાં... આનંદની દશાને અવલોકવામાં, અનુપમિાને અવલોકવામાં આિુરબુતદ્ધવાળા, 

એમ. (અથાથિ્) પૂણથ આનંદની દશાને પ્રાિ કરવામાં આિુરબુતદ્ધવાળા.... એને, પુણ્ય થશે ને 
સ્વગથમાં િશું, લોકો માનશે કે પૂિશે—એ વાિ છે નહીં. આહાહા! પૂણથ આનંદની પ્રાતિરૂપી 

મુજક્િ એને અવલોકવામાં કૌિૂહલબુતદ્ધવાળા િે બધાય સાધુઓ હોય છે, લ્યો. આવા બધાય 
સાધુઓ હોય છે.  

(અથાથિ્ પૂવોક્િ લક્ષણવાળા, મુજક્િસુંદરીની અનુપમિા અવલોકવામાં આિુર 

બુતદ્ધવાળા બધાય સાધુઓ હોય છે). જૈનના આવા સાધુઓ હોય છે. બીજે એવા સાધુ હોિા 
નથી. ‘ણમો લોએ સવ્વ સાહૂણં’માં બધા સાધુ ભળી જાય, એમ નથી. અન્યમિના પણ સાધુ 

નાખશો ત્યારે એમ કે સંખ્યા પૂરી થાય, વળી એક િણા એમ કહેિા હિા. પ્રત્યેક સો કરોિ  
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સાધુ કીધા છે. એટલા બધા ક્યાંથી લાવશો અઢી દ્વીપમાં? એ િો અન્યમિના નાખશો ત્યારે 
થાશે. નાખ્યા. અન્યમિ િો તમથ્યાદૃતિ છે, એને શું નાખે? આહાહા! અહીં િો ચોથા-
પાંચમાવાળા ન આવે એમાં. ચોથા ને પાંચમા ગુણસ્થાનવાળા આ પદમાં ન આવે. આહાહા! 

એવા સાધુઓ સ્વરૂપનું આરાધન, આનંદની સેવા–અિીતન્દ્રય આનંદની સેવા કરે છે, 

એની આરાધનામાં િત્પર લીન છે. એને અહીંયા સાધુ કહેવામાં આવે છે. જેટલા સાધુના ભાવ 

છે એ એકદેશ શ્રાવકને પણ લાગુ પિે. પુરષાથથતસતદ્ધ ઉપાયમાં કહ્યું છે ને? જેટલા સાધુના ભાવ 
કહ્યા, એનો એકદેશ–એક ભાગ બધોય શ્રાવકને લાગુ પિે છે. સમજાણું કાંઈ? હવે એને તનશ્ચય 

રત્નત્રય આવ્યું ક ેનહીં? એમ મારં કહેવું છે. એકદેશ આવ્યુંને ભલે. બધો જેટલો છે ભાગ એમાં 

શ્રદ્ધા-જ્ઞાનનો એકદેશ નહીં, (પણ) આચરણનો એકદેશ. આચરણના એકદેશ એ સવથદેશના 
ભાગ છે. દશથનના કાંઈ ભાગ નથી. મુતનને સવથદેશી સમરકિ છે ને શ્રાવકને એકદેશી એક અંશે  
છે, એમ છે? (નહીં). આહાહા! 

(હવે ૭૫મી ગાથાની ટીકા પૂણથ કરિાં ટીકાકાર મુતનરાિ શ્લોક કહે છે :) 

भदवनाां भवसखुदवमखुां त्यक्तां  सवा ादभषांगसांबांधाि ् । 
मांक्ष ुदवमांक्ष्व दनजात्मदन वांद्यां नस्तन्मनः साधोः।।१०६।। 

આહાહા! શ્લોકાથથ : ભવવાળા જીવોના ભવસુખથી જે તવમુખ છે... દેખો! ભવવાળા 

જીવોના ભવસુખ, એમ. ભવમાં રહેલા અજ્ઞાનીઓ એને જે ભવસુખની કલ્પના છે (કે) 

ઇતન્દ્રયોમાં સુખ છે, આબરૂમાં સુખ છે. એવા ભવમાં રહેલા જીવોના... આહાહા! ભવવાળા 
ભવજીવોના ભવસુખથી જે તવમુખ છે. પાંચ ઇતન્દ્રયના તવષયમાં, રાગમાં, પુણ્યમાં ક્યાંય સુખ 

છે નહીં. આહાહા! ભવવાળા જીવોના ભવસુખથી જે તવમુખ છે અને સવથ સંગના સંબંધથી જે 

મુક્િ છે... સાધુ છ ે ને? સવથ સંગ છૂટી ગયો છે. અસંગ ભગવાન આત્માના સંગમાં પડ્યા, 

પરના અસંગ જેને છૂટી ગયા છે. શું કહે છે?  

શ્રોિા : શાસ્ત્ર જિનવાણી એનો સંગ િો હોયને?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ નથી, અંિરમાં નથી. વાંચનનો તવકલ્પ છે એનાથી છૂટેલા છે. 

વ્યવહારથી મુક્િ છે. ચોથે ગુણસ્થાને વ્યવહારથી મુક્િ છે, આ િો મુતનની શું વાિ કરવી! 
આહાહા! સમ્યગ્દશથનમાં તવકલ્પથી મુક્િ દશા છે. હો તવકલ્પ અતસ્થરિાની અપેક્ષાએ, પણ 

દૃતિમાં એનાથી મુક્િ છે. દૃતિનો એ તવષય નથી અને દૃતિના પરરણમનમાં એકપણે રાગ 

આવિો નથી. મુતનને એ શાસ્ત્રના ભણિરનો તવકલ્પ એનાથી પણ છૂટેલા પડ્યા છે. આહાહા! 
સમ્યગ્દશથનમાં પણ શાસ્ત્રના ભણિરનો જે તવકલ્પ એનાથી છૂટ્યા છે. આહાહા! માગથ આવો છે. 
વસ્િુ િ એવી છે.  
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વીિરાગરસે પરરણમેલો ભગવાન એના રાગના રસથી િું છૂટો પિી ગયો છે. આહાહા!  
આ વાિ પકિાય નહીં એવી કઠણ િગિને એટલે અંિરના પક઼િ તવના બહારના પકિે ચાલી 

નીકળ્યા. માગથ એવો છે ભાઈ! આ િો િારા સ્વભાવના લાભની વાિ છે. વસ્િુનું સ્વરૂપ િ એવું 

છે. સવથ સંગના સંબંધથી જે મુક્િ છે... કહો! જિનવાણી ને દેવ-ગુર પણ પરસગં છે, એ સંગ 
પણ જેને અંિરમાં છૂટી ગયો છે. આહા! ચોથે કીધુંને? પરસંગની ...થી િો મુક્િ છે. દેવ-ગુરની 

શ્રદ્ધાનો તવકલ્પ એનાથી મુક્િ છે. આહાહા! બાપુ! મોક્ષના માગથ િો કોઈ અલૌરકક છે. એ અંિર 
અવલોકન તવના બહારથી પ્રાિ થાય એવું નથી.  

એવા સવથસંગના સંબંધથી જે મુક્િ છે. सवा ादभषांगसांबांधाि ्... એમ છે ને? त्यक्तां ... 
કંઈપણ સંગ િ નથી. આહાહા! ચોથે ગુણસ્થાને તવકલ્પનો સંગ નથી, મુક્િ છે, પણ 
અતસ્થરિાની અપેક્ષાએ ત્યાં રાગ છે. એ અતસ્થરિાના રાગથી પણ છૂટી ગયા છે હવે, એમ કહે 

છે. આહાહા! એકલી વીિરાગધારા એ સાધુપણું. આહાહા! અને પંચમહાવ્રિારદ તવકલ્પ એ 

કમથધારા છે. આહાહા! સ્વરૂપમાં છે િ નહીં એ. આહાહા! કહો! એવું િે સાધુનુ ંમન અમને વંદ્ય 
છે... મુતન પોિે કહે છે. આવું િે સાધુનુ ંચૈિન્ય પરરણમન, મન એટલે (પરરણમન), ભવવાળા 

જીવોના ભવસુખથી જે તવમુખ છે એટલે આત્માના આનંદના સુખની સન્મુખ છે, એમ. 

સવથસંગના સંબંધથી તવમુક્િ, અસંગ એવો ભગવાન એના સંગમાં લીન. એવું જે એનું 
પરરણમન અમને વંદ્ય છે. કહો! મુતન મુતનને માટે કહે છે. આહાહા!  

હે સાધુ! િે મનને શીઘ્ર તનજાત્મામાં મગ્ન કરો. આહાહા! એ શુદ્ધ પરરણતિને ખૂબ 
અંદરમાં વાળો. એ પરરણતિને શીઘ્ર તનજાત્મામાં મગ્ન કરો. ઉર્ગ્રપણે અંદર તસ્થર થાઓ એમ કહે 

છે. જ્યાં ભગવાન જબરાજે છે પૂણાથનંદ સ્વરૂપે પોિે પ્રભુ, એમાં લીન થાઓ. એ સાધુનું કિથવ્ય ન ે

કાયથ છે. આહાહા! આ વાિની ગંધેય (ન મળે), સાંભળવા મળે નહીં. અને આ કરો, ને આ કરો 
આ કરો.. અરેરે! ૧૦૬ કળશ થયો. હવે છેલ્લું–છેલ્લી ગાથા છે આ વ્યવહારચારરત્રની.  

एदरसयभावणाए ववहारणयस्स होदि चादरत्तां । 
दणच्छयणयस्स चरणां एत्तो उड्ढां पवक्खादम ।।७६।। 
આ ભાવનામાં જાણવું ચારરત્ર નય વ્યવહારથી; 
આના પછી ભાખીશ હું ચારરત્ર તનશ્ચયનય થકી. ૭૬. 

એની ટીકા : આ, વ્યવહારચારરત્ર—અતધકારનું જે વ્યાખ્યાન િેના ઉપસંહારનું... િે પુરૂ ં

કરવામાં આવે છે, એમ કહે છે. અને તનશ્ચયચારરત્રની સૂચનાનું કથન છે. હવે િે 
તનશ્ચયચારરત્રની વ્યાખ્યા આવશે. આવી જે પૂવોક્િ પંચમહાવ્રિ... એ બધો શુભભાવ. 

પંચસતમતિ, તનશ્ચય-વ્યવહાર તત્રગુતિમાં પણ જે વ્યવહાર ભાગ છે એ લેવો. અને 

પંચપરમેષ્ઠીના ધ્યાનથી સંયુક્િ, અતિપ્રશસ્િ શુભ ભાવના... એ િો ઓલા તનશ્ચયગુતિમાં િો 



434                                                              નનયમનો સાર ભાગ-૨ 

શુદ્ધિા આવે છે, પણ તનશ્ચય (સતહિ) વ્યવહારમાં શુભભાવ એ લેવો. વ્યવહાર છે ને? પંચ 
મહાવ્રિ, પાંચ સતમતિ, તનશ્ચય-વ્યવહાર ગુતિમાં શુભ ભાવના અને પંચ પરમેષ્ઠીનું ધ્યાન 

એથી સંયુક્િ... પંચ પરમેષ્ઠીનું ધ્યાન પણ શુભભાવ છે, શુદ્ધિા નથી એમાં. આહાહા! 
શુભભાવ છે શુભ.  

શુભ ભાવના િેમાં વ્યવહારના અજભપ્રાયે પરમ ચારરત્ર છે... વ્યવહારનયથી એને 

ચારરત્ર કહેવામાં  આવે છે.  તનશ્ચયથી પરમચારરત્ર આ, િો વ્યવહારને પરમચારરત્રનો આરોપ 
દેવામાં આવે છે. ‘પરમ’ શબ્દ વાપયો છે ને? શુભભાવ, પણ સમરકિ દશથન જ્ઞાન-ચારરત્ર 

સતહિ છે િેને. અજ્ઞાનીની અહીં વાિ નથી. અતિ પ્રશસ્િ શુભભાવના િેમાં વ્યવહારના 

અજભપ્રાયે પરમ ચારરત્ર છે... તનશ્ચય સ્વરૂપનો અંિર અનુભવ,  આનંદની શ્રદ્ધા, આનંદનું જ્ઞાન 
ને આનંદની રમણિા એમાં ઓછપ છે, પૂણથ વીિરાગિા નથી, િેથી વચમાં આવો શુભભાવ 

એને હોય છે. અજ્ઞાનીની વાિ નથી અહીં. જેને તનશ્ચય સમ્યગ્દશથન-જ્ઞાન-ચારરત્ર છે એને આવો 
શુભભાવ હોય છે. એ શુભભાવને વ્યવહારચારરત્ર કહેવાય છે.  

હવે  કહેવામાં આવનારા પાંચમા અતધકારને તવષે... લ્યો, ચાર અતધકાર થયા. પરમ 

પંચમભાવમાં લીન... લ્યો, આ તનશ્ચયચારરત્ર. પરમ પંચમભાવમાં લીન... તત્રકાળી 
પરમાત્મસ્વરૂપ પોિાનું એમાં જેની લીનિા જામી છે. પંચમગતિના હેિુભૂિ... િુઓ! ઓલા 

વ્યવહારમાં ‘પંચમગતિના હેિુભૂિ’ એમ શબ્દ નહોિો. એમાં એમ કહ્યું કે વ્યવહારનયના 

અજભપ્રાયે પરમચારરત્ર છે, બસ એટલું. આ િો પંચમગતિના હેિુભૂિ મોક્ષનું કારણ... અંદર 
ધ્રુવ સ્વભાવ એમાં લીનિા એ તનતવથકારી તનતવથકલ્પદશા વીિરાગી પરરણતિ... પંચમભાવ એ 
ધ્રુવ, લીન એ વિથમાન વીિરાગી પરરણતિ. એ પંચમગતિનું કારણ છે, મોક્ષનું કારણ છે.  

શુદ્ધતનશ્ચયનયાત્મક પરમ ચારરત્ર દ્રિવ્ય (–દેખવાયોગ્ય) છે. લ્યો, શુદ્ધ 

તનશ્ચયનયસ્વરૂપ... શુદ્ધ તનશ્ચયનયસ્વરૂપ, એમ પાછું. પરમ ચારરત્ર શુદ્ધતનશ્ચયનો તવષય કે શુદ્ધ 

તનશ્ચય—એમ નહીં. એ શુદ્ધતનશ્ચયનયસ્વરૂપ િ પરમ ચારરત્ર છે. પરરણતિને શદુ્ધતનશ્ચયસ્વરૂપ 
કીધું. શુદ્ધતનશ્ચયસ્વરૂપ પરમ ચારરત્ર એ દેખવાયોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે, તસ્થરિા 
કરવાયોગ્ય છે. એ અતધકાર પાંચમામાં કહેશું એમ કહ્યું.  

એવી રીિે માગથપ્રકાશમાં (શ્લોક દ્વારા) કહ્યું છે ક ે:—  

  कुसलूगभ ादििबीजसोिरां 
  भवदेिना यने सदुृदष्टबोधनम ् । 
  ििवे िवेासरुमानवस्तिुां 
  नमादम जनै ां चरणां पनुः पनुः।। 

ચારરત્રની પ્રધાનિા બિાવે છે આમાં. આહાહા! સ્વરૂપની રમણિા ચારરત્ર...  
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શ્લોકાથથ : જેના તવના (–જે ચારરત્ર તવના) સમ્યગ્દશથન અને સમ્યગ્જ્ઞાન કોઠારની અંદર 
પિી રહેલાં બીિ (–અનાિ) જેવાં છે... બીિ ઉગે નહીં, ફાટે નહીં... .... ત્યાં બીિ જેવા છે, 

સમ્યગ્દશથન, જ્ઞાન કોઠારની અંદર પિી રહેલા અનાિ જેવાં છે. એમાં ચારરત્રનું પરરણમન થાય 

ત્યારે મુજક્િ થાય એમ કહે છે. એકલા સમ્યગ્દશથન, સમ્યગ્જ્ઞાનથી મુજક્િ થાય નહીં એમ તસદ્ધ 
કરે છે. કોઠારની અંદર પિી રહેલા અનાિ જેવાં છે. અનાિ જેવા છેને પણ? ફળ નથી. 

સમ્યગ્દશથન-જ્ઞાનમાં ચારરત્રની પરરણતિ જોઈએ, એ ન હોય ત્યાં સુધી સમ્યગ્દશથન, જ્ઞાન 
અનાિ જેવાં–બીિ જેવાં છે.  

િે િ... એવુ ંચારરત્ર કે જે સમ્યગ્દશથન, જ્ઞાન (સતહિનું) એ ચારરત્ર, એમ. દેવ-અસુર-

માનવથી સ્િવવામાં આવેલા... સ્વગથના દેવો, અસુર દેવો અને માનવ (દ્વારા) સ્િવવામાં 
આવેલા... સ્િવન કરવામાં આવેલા. પશુ ને નારકીને િો કાંઈ છે નહીં. દેવ વૈમાતનક, અસુર 

નીચે અને માનવ એનાથી સ્િવવામાં આવેલું જૈન ચરણ... ઓહો! જૈનનું ચારરત્ર. (–એવું જે સુર-

અસુર-મનુષ્યોથી સ્િવવામાં આવેલું જિનોક્િ ચારરત્ર)... પરમેશ્વરે કહેલું અંિર આનંદની 
રમણિારૂપ ચારરત્ર એને હું ફરીફરીને નમું છું. આહાહા! પોિે પણ મુતન છે અને એવા ચારરત્રને 
વારંવાર એમાં મારં સ્િવન છે, નમન છે. આહાહા! પરરણમન છે અને તવશેષ નમું છું. આહાહા!  

અરેરે! આ કરવાનું માગથ, વસ્િુ એને કરવાનું રહી જાય અને ન કરવાનું કરે (િો) થઈ 

રહ્યું, (ભવ) ગુમાવે, આહાહા! હજી િો આવી વસ્િુ છે એવી શ્રદ્ધા કરવામાંય એને પરસેવા ઉિરે 

છે. નહીં, નહીં, અત્યારે િો વ્યવહાર િ હોય, શુદ્ધ હોય નહીં. લ્યો ઠીક! શુદ્ધ ન હોય િો એને 
વ્યવહારેય કહેવામાં આવિો નથી. અહીં િો એ છે. શદુ્ધ આચરણ, શુદ્ધ દશથન-જ્ઞાન-ચારરત્ર ન 

હોય િો એને વ્યવહારેય કહેવામાં આવિો નથી. તનશ્ચય હોય િો વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. 

આહાહા! શું થાય? પોિે પોિાને છેિરે અને માને કે અમે કાંઈક લાભમાં છીએ. આહા! શું 
થાય? એમ અનારદથી િગિ લૂંટાણું છે. આવું જૈનનું ચારરત્ર ઓહો! એવા જૈન ચરણને– 

ભગવાને કહેલા ચારરત્રને હું ફરીફરીને નમું છું.  

વળી (આ વ્યવહારચારરત્ર અતધકારની છેલ્લી ગાથાની ટીકા પૂણથ કરિાં ટીકાકાર 
મુતનરાિ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારરદેવ શ્લોક કહે છે) :— 

शीलमपवग ायोदषि... ઓલો માગથપ્રકાશનું હિું, આ પોિાનું છે. માગથપ્રકાશ. એ પણ પોિે 
પણ પોિાના ચારરત્રને નમે છે 

शीलमपवग ायोदषिन ांिसखुस्यादप मलूमाचाया ाः । 
प्राहुव् ावहारात्मकवतृ्तमदप िस्य परांपरा हिेःु।।१०७।। 

લ્યો. શ્લોકાથથ : આચાયોએ શીલને(-તનશ્ચયચારરત્રને)... આત્માના આનંદની રમણિારૂપ 

ચારરત્રને મુજક્િસુંદરીના અનંગ (-અશરીરી) સુખનું મૂળ કહ્યું છે... પરમાનંદની પ્રાતિ એવી 
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મુજક્િ એ અનંગ એટલે અંગ તવનાનું આત્માનું અશરીરી સુખનું મૂળ કહ્યું છે. લ્યો, આ ચારરત્રનું 
ફળ આ છે એમ કહે છે. સ્વરૂપનું સમ્યગ્દશથન, સ્વરૂપનું જ્ઞાન, અનુભવ, આનંદ એ ઉપરાંિ 

અંિરમાં લીનિા એવું જે ચારરત્ર મોક્ષરૂપી અશરીરી સુખનું મૂળ કહ્યું છે. વ્યવહારાત્મક ચારરત્ર 

પણ િેનું પરંપરા કારણ છે, લ્યો. પણ કોને? કે ઓલું તનશ્ચય છે એને. પરંપરા એટલે વ્યવહાર 
એને છોિીને ઠરશે ત્યારે થાશે. આહાહા! એવું છે ભારે ભાઈ! પક્ષનો વ્યામોહ, પોિાના પક્ષની 

પુતિ આપ ે એવા અથથ કર ે અને કહે પાછા કે અમે બરાબર ભગવાન પ્રમાણે કહીએ છીએ. 

વ્યવહારનયસ્વરૂપ ચારરત્ર પણ િેનું પરંપરા કારણ છે, લ્યો. કોનું? મુજક્િસુંદરીના અનંગ 
અશરીરી સુખનું. પણ એ પરંપરા (કારણ), સાક્ષાિ્ નહીં. સાક્ષાિ્ કારણ િો આ. એ છૂટીને પછી 
પાછી તસ્થરિા થશે િ, ત્યારે એને પૂણાથનંદની પ્રાતિરૂપી મુજક્િ પ્રાિ થશે. 

આ રીિે, સુકતવિનરૂપી કમળોને માટે જેઓ સૂયથ સમાન છે અને પાંચ ઇતન્દ્રયોના 

ફેલાવ રતહિ દેહમાત્ર જેમને પરરર્ગ્રહ હિો... આ ટીકાકાર એવા શ્રી પદ્મપ્રભમલધારરદેવ વિે 

રચાયેલી તનયમસારની િાત્પયથવૃતિ નામની ટીકામાં (અથાથિ્ શ્રીમદ્ 
ભગવત્કુંદકુંદાચાયથદેવપ્રણીિ શ્રી તનયમસાર પરમાગમની તનર્ગ્રંથ મુતનરાિ શ્રી 

પદ્મપ્રભમલધારરદેવતવરતચિ િાત્પયથવૃતિ નામની ટીકામાં) વ્યવહારચારરત્ર અતધકાર નામનો 
ચોથો શ્રુિસ્કંધ સમાિ થયો.  

બધાને શ્રુિસ્કંધ કીધો એક-એકને. શ્રુિસ્કંધ.. શ્રુિસ્કંધ.. ચિુથથ શ્રુિસ્કંધ. આખા 

સૂત્રનો આ ચોથો શ્રુિસ્કંધ, એમ. હવે પરમાથથ પ્રતિિમણ અતધકાર, લ્યો. એ તનશ્ચય આવ્યું હવે. 
પહેલો વ્યવહાર સમજાવી પછી તનશ્ચયની વાિ કરી. િેથી વ્યવહાર પહેલો ને તનશ્ચય પછી—

એમ નથી એમાં કાંઈ. એ િો સમજાવવાની રીિ એવી છે. વ્યવહાર પહેલો આવે અને તનશ્ચય 
પછી આવે એમ નથી. તનશ્ચયની સાથે આવો વ્યવહાર પહેલો સમજાવ્યો.  

(અતધકારના પ્રારંભમાં ટીકાકાર મુતનરાિ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારરદેવ શ્રી માધવસેન 

આચાયથદેવને શ્લોક દ્વારા નમસ્કાર કર ેછે : ઓલા ચંદ્રકીતિથ મુતન હિા. મુતન હશે કોઈક એના 
બહુ ઊંચા, એને વંદન કયું હિુંને? ચંદ્રકીતિથ મુતન. મુતન, શબ્દ ત્યાં મુતન હિો. ચંદ્રકીતિથ મુતનનું 

તનરપમ મન... આ એમના કોઈ આચાયથ હશે. એ વખિે િો બધા સોનાની થાપણ જેવા પાકેલા 

ને બધા મુતન, આચાયથ. આહાહા! નવસો વષથ પહેલાની વાિ છે ને. વીિરાગીજબંબ બધા. 
ચંદ્રકીતિથ મુતનનું મન, એમ કહ્યું હિુંને? અહીં આચાયથને વંદન કરે છે.  

नमोऽस्त ु ि े सांयमबोधमिू ाय.े.. આમાં ખબર પિ ે છે કે નહીં પરની? ક ે કેવળજ્ઞાનીને 
ખબર પિે? આમ ભાવતલંગી છે કે દ્રવ્યતલંગી એ કેવળજ્ઞાનીને ખબર પિે. લ્યો, આ ભાવતલંગી 

છે એમ અહીં પોિાના આચાયથની મુતનને ખબર પિી છે. પંચમ આરાના, બેય પંચમ આરાના છે 
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ને? આહાહા! એટલી બધી ખબર પિી ગઈ છદ્મસ્થને? કે મારા ગુર આવા છે, મુતન આવા છે, 
એવી ખબર પિી ગઈ? એ કેવળજ્ઞાની જાણે, છદ્મસ્થ ન જાણે. એ જાણે. આહાહા!  

नमोऽस्त ुि ेसांयमबोधमिू ाय े

स्मरेभकुां भिलभिेनाय व ै। 
આહાહા! પદ્મમલધારરદેવને આ બધી ઓળખાણ થઈ છેને એમની–મુતનની? 

दवनयेपांकेजदवकाशभानव े
दवराजि ेमाधवसनेसरूय े।।१०८।। 

આહાહા! વીિરાગી સંિો પણ એ વખિે જબરાિિા હિા. આહાહા!  

શ્લોકાથથ : સંયમ અને જ્ઞાનની મૂતિથ હિી, કહે છે. શી રીિે િણાણું પણ આટલું અરૂપી? 
મતિ-શ્રુિજ્ઞાનમાં િણાઈ ગયું? કેવળી જાણે? કે મતિ-શ્રુિજ્ઞાની જાણે ખરા કે નહીં? આહાહા! 

સંયમ ને જ્ઞાનની મૂતિથ હિી. અમારા આચાયથ એ સ્વરૂપની રમણિા અને આત્માનું જ્ઞાન એની 

િો મૂતિથ હિી. એનું સ્વરૂપ િ એ હિું, કહે છે. કામરૂપી હાથીના કુંભસ્થળને ભેદનાર... કહે છે કે 
એ કેવા હિા? તવષયવાસનારૂપી હાથી એના કુંભસ્થળને ભેદનાર.. ઓહોહો! આવા તનતવથકારી 

બ્રહ્માનંદ પરરણમન જેને હિું, એમ કહે છે. આ િો હજી ૯૦૦ વષથ પહેલાની વાિ છે. એ વખિે 

કેવળી પણ નહોિા. એ વખિે ચાર (જ્ઞાનધારી) જ્ઞાની ક્યાં હિા? અવતધજ્ઞાની ક્યાં હિા? મતિ 
ને શ્રુિજ્ઞાનમાં પણ આવી તનમથળિાથી છદ્મસ્થનું છદ્મસ્થ જાણી લે છે. આહાહા!  

કામરૂપી હાથીના કુંભસ્થળ... શું કહેવાય માથે નહીં ઓલું? હાથીને ઓલું હોયને કુંભ. 
કુંભસ્થળ, એને કુંભસ્થળ કહે છેને માથે. બીજા... માથું નહીં, ઉપર હોય ઉપર. કાધં.. કાંધ.. શું 

કહેવાય? કાંધ. િુઓ! ભાષા..... મોટો કાંધ હોયને ત્યાં મારે ઓલો. બધા આંિરિાનો લોચો 

ભેગો હોય ત્યાં. કાંધ આમ હોયને મોટો મોટો. ત્યાં ઓલો તસંહ થાપ મારે. બધા આંિરિા 

ખેંચાઈ જાય. કાંધ.. કાંધ.. કામરૂપી હાથીના કુંભસ્થળને... એના કાંધને ભેદનાર.. કાળ કરી 

નાખે, મૃિ. અને તશષ્યરૂપી કમળને તવકસાવામાં સૂયથ સમાન... લ્યો. તશષ્યરૂપી કમળને 

તવકસાવવામાં તનતમિ... તનતમિ-નૈતમતિક સંબંધની વ્યાખ્યા છે ને? એવા હે તવરાિમાન 
(શોભાયમાન) માધવસેનસરૂર! માધવસેન એમના ગુર આચાયથ િમને નમસ્કાર હો. અહીંથી 

શરૂ કરીને તનશ્ચય અતધકાર શરૂ કરવો છે ને? આવા જે તનશ્ચય સંયમ ને જ્ઞાનની મૂતિથ (એણે) 

કામદેવને િો િોિીને અિીતન્દ્રય આનંદને પ્રગટ કયોં છે. હે શોભાયમાન માધવસેન! િમને 
નમસ્કાર હો. તવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરદેવ)  
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