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પ્રકા શકીય 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 ભગવ ાન અને ગૌતમ ગણધર બા દ જેમના નામનો ઉલ્લેખ કર વામ ાું આ વે છે 

એવા ભરતન ા િમથત આચા યત, િાક્ષાત્ િદેહે સવદેહ જઈ િીમુંધરભગ વાનન ી દદવ્યધ્વસનન ું પ્રત્યક્ષ 
રિપાન કરના ર શ્રીમ દ્ ભગવત્ ક ુંદ ક ુંદાચાયત દેવ મહા ન યોગીશ્વર છે. અનેક મ હાન આ ચાયો 

તેમના દ્વારા રસચત શાસ્ત્રોના આધાર આપે 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 િમથત હ તા કે 

જેથી િીમુંધરભગવ ાનનો િાક્ષાત્ યોગ થયો. મહા સવદેહથ ી પાછા આવ્યા બાદ પોન્ન ર 
તીથતધામ માું િાધના કરત ા–કરતા તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચના કર ી. જેમાું શ્રી િમયિ ાર, 

પ્રવચનિાર, સનય મિાર, પુંચાસ્સ્ત કાયિું ગ્રહ, અષ્ટ્પ ાહ ડ—આ પાુંચ પરમાગ મ તો પ્રસિદ્ધ છે જ, 

પરુંત  આ સિવાય પ ણ અનેક શાસ્ત્રોની રચના તેમણે કરેલ છે. 

“શ્રી િમયિાર” આ ભરતક્ષેત્ર ન ું િવોત્ કૃષ્ટ્ પરમાગ મ છે. તેમાું નવતત્ત્વોન ું શ દ્ધનયની 

દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવ ન ું શ દ્ધસ્ વરૂપ પ્રકાશય ું છે. “શ્રી પ્રવચનિ ાર”માું નામ અન િાર 
સ્જનપ્રવચનનો િાર ઝીલ્યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ અને 

ચરણાન યોગ િૂચ ક ચૂસલકા નામના ત્ર ણ અસધકારો માું સવભાસ્જત કય ું છે. “શ્રી સનયમિાર”માું 

મુખ્યત્વે િુદ્ધિયથી જીવ, અજીવ, િુદ્ધભાવ, પ્રનતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા, પ્રાયનિત, 
સમાનિ, ભક્તત, આવશ્યક, િુદ્ધોપયોગ વગેરેિું વણયિ છે. “શ્રી પુંચાસ્સ્તકાયિું ગ્ર હ”માું કાળ 

િસહત પાુંચ અસ્સ્તકાયોન ું (અથાતત્ છ દ્રવ્યોન ું) અને નવપદાથતપ ૂવતક મોક્ષમાગતન ું સનરૂપણ છે. 

તથા“શ્રી અષ્ટ્પ ા હ ડ” એક દાશતસનક ગ્રુંથ છે, જેમાું િમ્યક્ રત્નત્ર ય એક જ મો ક્ષમ ાગત છે એની 
દઢતાપૂ વતક સ્થાપના કરેલ છે. 
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આ નિયમસાર પરમાગમ મુખ્યત્વે મોક્ષમાગયિા નિરુપચાર નિરૂપણિો અિુપમ ગ્રંથ છે. 

“નિયમ” એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોય તે અથાયત્ રત્િત્રય. “નિયમસાર” એટલે નિયમિો 
સાર અથાયત્ િુદ્ધ રત્િત્રય. આ િુદ્ધ રત્િત્રયિી પ્રાનિ પરમાત્મતત્ત્વિો આશ્રય કરવાથી જ થાય 

છે. નિગોદથી માંડીિે નસદ્ધ સુિીિી સવય અવસ્થાઓમાં—અિુભ, િુભ કે િુદ્ધ નવિેષોમાં—રહેલું 

જે નિત્ય-નિરંજિ ટંકોત્કીણય િાશ્વત એકરૂપ િુદ્ધદ્રવ્યસામાન્ ય તે પરમાત્મતત્ત્વ છે. તે જ િુદ્ધ 
અંત:તત્ત્વ, કારણપરમાત્મા, પરમપાદરણાનમક ભાવ વગેરે િામોથી કહેવાય છે. આ 

પરમાત્મતત્ત્વિી ઉપલક્ધિ અિાદદ કાળથી અિંત અિંત દુુઃખિે અિુભવતા જીવે એક ક્ષણમાત્ર 

પણ કરી િથી અિે તેથી સુખ માટેિાં તેિા સવય ઝાવાં (દ્રવ્યનલંગી મુનિિાં વ્યવહાર-રત્િત્રય સુદ્ધાં) 
સવયથા વ્યથય ગયા છે. માટે આ પરમાગમિો એકમાત્ર ઉદ્દેિ જીવોિે પરમાત્મતત્ત્વિી ઉપલક્ધિ 

અથવા આશ્રય કરાવવાિો છે.  
આ િાસ્ત્રમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવિી પ્રાકૃત ગાથાઓ પર તાત્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત 

ટીકા લખિાર મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવ છે. તેઓ શ્રી વીરિંદદ નસદ્ધાંતચક્રવતીિા નિષ્ય 

છે અિે નવક્રમિી ૧૩મી િતાધદીમાં થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે ભગવાિ શ્રી 
કુંદકુંદાચાયયદેવિા હૃદયમાં રહેલા પરમ ગહિ આધ્યાક્ત્મક ભાવોિે પોતાિા અંતરવેદિ સાથે 

મેળવીિે આ ટીકામાં સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લા કયાય છે. આ ટીકામાં આવતાં કળિરૂપ કાવ્યો અનતિય 

મિુર છે અિે અધ્યાત્મ મસ્તીથી તથા ભક્તતરસથી ભરપૂર છે. ટીકાકાર મુનિરાજે ગદ્ય તેમ જ 
પ દ્યરૂપે પરમ પાદરણાનમક ભાવિે તો ખૂબ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટીકા જાણે કે પરમ પાદરણાનમક 

ભાવિું અિે તદાક્શ્રત મુનિદિાિું એક મહાકાવ્ય હોય તેમ મુમુક્ષુ હૃદયોિે મુદદત કરે છે. સંસાર 

દાવાિળ સમાિ છે અિે નસદ્ધદિા તથા મુનિદિા પરમ સહજાિંદમય છે--એવા ભાવિું એકિારું 
વાતાવરણ આખી ટીકામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિવરે અલૌદકક રીતે સર્જયુય છે અિે સ્પષ્ટપણે દિાયવ્યું છે 

કે મુનિઓિી વ્રત, નિયમ, તપ, બ્રહ્મચયય, ત્યાગ, પદરષહજય ઇત્યાદદરૂપે કોઈ પણ પદરણનત 

હઠપૂવયક, ખેદયુતત, કષ્ટજિક કે િરકાદદિા ભયમૂલક હોતી િથી પણ અંતરંગ આક્ત્મક વેદિથી 
થતી પરમ પદરતૃનિિે લીિે સહજાિંદમય હોય છે. 

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

શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે તાત્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી 

િીતલપ્રસાદજીએ મૂળ ગાથાઓિો તથા ટીકાિો નહંદી અિુવાદ કયો છે. શ્રી દદગંબર જૈિ 

સ્વાધ્યાય મંદદર ટરસ્ટ દ્વારા આ નિયમસારિી મૂળ ગાથાઓ, તેિો ગુજરાતી પદ્યાિુવાદ, સંસ્કૃત 
ટીકા અિે તે ગાથા- ટીકાિો અક્ષરિુઃ ગુજરાતી અિુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. આ શાસ્ત્રજીમાું 

પ્રસતપાદદત સવષયવસ્ત ન ે નીચે મ જબના બ ાર અસધકારોમાું પ્રસ્ ત ત કર વામ ાું આવેલ છે.  
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(૧) જીવ અસધકા ર, (ર) અ જીવ અસધકાર, (૩) શ દ્ધભા વ અસધકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર 

અસધકાર, (૫) પરમાથત પ્રસતક્રમણ અસધકા ર, (૬) સનશ્ચય પ્રત્ય ાખ્યાન અસધકાર, (૭) પરમ 
આલો ચના અસધકાર, (૮) શ દ્ધસન શ્ચય પ્રાયસશ્ચત અસધકાર, (૯) પરમ િમાસધ અસધકાર, (૧૦) પરમ  

ભસ્તત અસધકાર, (૧૧) સનશ્ચ ય પરમ આવશયક અસધ કાર, (૧૨) શ દ્ધોપય ોગ અસધ કાર. 

આ નિયમસાર ગ્રુંથ પૂજ્ય  ગ રુદેવશ્રીને  અત્યું ત સપ્રય હતો. આચાયતદેવે સનજ ભા વના 

સનસમત્તે રચના કરેલ હોવાથી  કારણપ ર માત્મ ાને ખૂબ જ ઘૂુંટ્ય ો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પોતાિા આચાર્ય 

ગુરુવરિી ઉત્કૃષ્ટ સાિિા યાદ કરાવતું. તેમને તેન ી ઉપર ખૂબ જ ઊંડાણથી સ્ વાધ્યા ય કયો હતો 

અને જાહેરમ ાું ઘણીવાર તેન ી ઉપર પ્રવ ચન પણ કયાત હ તા. આ પ્રવ ચનોમ ાુંથી આપણી પાિે છ 

વખતન ા પ્રવચન આખ ા ઉ પલબ્ધ છે. અત્રે પ્રસ્ત ત પ્રવચન  તેમાુંથી એ ક વારના પ્ર વચનો છે , જે 

વી. િું. ૨૪૯૭ (ઈ. સ. ૧૯૭૧) વષય દરમ્યાિના નિયમસાર િાસ્ત્ર પરિા ૨૦૨ પ્રવચનો છે. પૂજ્ય 
ગ રુદેવશ્રીને  સનરુંતર એવ ી  ભાવના ર હેતી કે મ મ ક્ષ ઓ નીતરતા િતધમતન ું શ્ર વણ કરી અને સનજ 

કલ્યાણન ા માગત માું આગ ળ વધે. આ જ ઉત્કૃષ્ટ્ ભાવનાથી આવાું ગહન િાસ્ત્ર કે જે કુંદકુંદાચાયયદેવે 

નિજ ભાવિા અથે રચયું છે, તેિે પૂર્જયશ્રીએ છ-છ વાર જાહેર સભામાં લીધ ું હ ત ું. આ ગહન  
પ્રવચનો અત્રે અ ક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્ત ત કર વામાું આ વે છે. આ રીતે આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય  

ગ રુદેવશ્રીની પ્રભાવિાન ું જ ફળ છે. અધ્યાત્મન ું  ઊડ ું રહસ્ય િમ જાવીને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી એ જે 

અપાર ઉપકા ર કયો છે તેન ું વણતન વાણીથ ી વ્યતત કરવા માું અમો અિ મથત છીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીની દદવ્યદેશન ાની જાળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈટ્ 

(www.vitragvani.com), એપ (Vitragvani App) તથા સોશ્યલ મીદડયા 
(www.youtube.com/c/vitragvani) જેવા િાધનો વડે શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમાસથત ક ટ્રસ્ ટ્, 

સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ દ્વારા કર વામાું આવેલ છે. આ કાયત પાછળ ટ્રસ્ટ્ન ી એવી ભાવના છે કે વતતમાનન ા 

આધ સન ક િાધનો દ્વારા પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી દ્વારા િમ જાવે લ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહ ોળો લાભ િામાન્યજન 
લે, કે જેથી આ વાણી શાશ્વત જળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગ રુદે વશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અ ક્ષરશ ઃ ગ્રુંથા રૂઢ 

થાય તેવી ભાવનાના ફળસ્વ રૂપે નિયમસાર િાસ્ત્ર ઉપરિા ૧૯૭૧માું થયેલ ૨૦૨ પ્રવચનો અત્ર ે

પ્રકાસશત કર વામાું આવી ર હ્યા છે. તેમાંથી નિયમિો સાર ભાગ-૩માં અત્ર ે(૫) પરમાથત પ્રસતક્રમણ  

અસધકાર અિે (૬) સનશ્ચ ય પ્રત્ય ાખ્યાન અસધકાર પરના િળુંગ ૩૮ પ્ર વચન ો પ્રસ્ત ત કરતાું હષતની 

લાગણી અન ભવ ી રહ્યા છીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીની દદવ્યદેશન ાને ઓદડયો ટ્ેપ મ ાું ઉતારવાન ું મહાન કાયત શરૂ કરનાર શ્રી 

નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યત ત કરીએ છીએ. તેમજ શ્રી દદગુંબ ર જૈન 

સ્વાધ્ય ાયમુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગ ઢે આ ઉમદા કાયતને અસવરત ધારાએ ચાલ  રાખ્ય ું અને િાચવી રાખ્ય ું, 
તે બદ લ તેમના આભારી છીએ. 

http://www.vitragvani.com/
http://www.youtube.com/c/vitragvani
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િવત પ્રવચનોને િાુંભળીને ગ્રુંથા રૂઢ કર વામ ાું ચીવ ટ્ત ા રાખવામાું આવેલ છે. વાતય 

રચનાને પૂણત કર વા અથે તયાુંક-તયાુંક કૌં િ કરવા માું આવે લ છે. આ પ્રવચનો િાુંભળી અને ગ્રુંથા રૂઢ 
કરવ ાન ું કાયત શ્રી સનજે શ જૈન, સોિગઢ દ્વારા કર વામ ાું આવેલ છે. પ્રવચન ોને તપ ાિવાન ું કાયત 

શ્રીમતી પારુલબેિ િેઠ, નવલે પાલાય, શ્રી દદને શભાઈ શાહ, નવલે પાલાય, શ્રી અત લભાઈ જૈન, 

મલાડ અને શ્રીમતી આરત ીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કર વામાું આવેલ છે. આ પ્રિુંગે ટ્રસ્ ટ્ તેમના  
પ્રત્ય ે આભાર વ્યતત કરે છે.  

સ્જનવાણી પ્રકાશનન ું કાયત ગુંભીર તથા જવાબદારીપૂણત હોવાથી અત્યું ત જાગૃસત પૂવતક તથા  

ઉપયોગની એ કા ગ્રતાપૂવત ક કરવ ામાું આવેલ છે. તેમ છતાું પ્ર કાશન કાયતમ ાું પ્રમાદ વશ કે 

અજાગૃસત વ શ કોઈ ભૂલ રહી  ગઈ હોય તો સત્ર કાળવત ી વીતરાગ દેવ-શાસ્ર-ગ રુ પ્રત્ય ે ક્ષમા યા ચીએ  

છીએ. િવત મ મ ક્ષ ગણને સ વનુંતી છે કે અશ સદ્ધઓન ી  નોંધ ટ્રસ્ ટ્ને પાઠવે જેથી  તે આગળની 
આવૃસત્તમ ાું િ ધારી શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલબ્ ધ છે.  

પ્રસ્ત ત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્ર ી તથા તદ્ ભતત પ્રશમ મૂસતત  ભગવતી મ ાતા પૂજ્ય બહેન શ્રી 
ચુંપાબહેનના કરકમ ળમ ાું િ ાદર િ મસપત ત કરી એ છીએ. પાઠકવગત આ પ્રવચનોનો  અવશય લ ાભ 

લઈ આત્મકલ્યાણને િાધે એ વી ભાવન ા િાથે સવર ામ પામીએ છી એ. ઇસત સશવમ્.  

ટ્રસ્ ટ્ીગણ 

શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમ ાસથત ક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ 
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અધ્ યાત્મય ગિજતક પ ૂજ્ય િદ ગ રુ દેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િ ુંસક્ષિ જી વન પ દરચય 
 

ભારતદેશના ગ જરાત રાજ્ યમાું ભાવનગ ર સ્જલ્લાના “ઉમરાળા ગામમાું સ્થાન કવાિી 

િુંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વસણક પદરવારન ા શ્રેષ્ઠીવયત શ્રી મોતી ચુંદભાઈના ઘેર, માત ા ઉજમબાની 

કૂુંખે, સવક્રમ િુંવત ૧૯૪૬ ના વૈશાખ િ દ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વહે લી િવા રે આ 

બા ળ મહાત્ માનો જન્મ થયો. 

જે િમયે આ બાળ મહાત્ મા ધરતી પ ર પધાયાત, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ 
અુંધશ્રદ્ધા, પાખુંડ અને શ ષ્ક દક્રયાકાુંડમાું રુુંધાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થ ળે આધ્યાસ્ત્મ ક સચુંતન ચાલત ું 
હત ું, પ ણ તેમાું અધ્યાત્મ નહોત ું. એવા એ અુંધકારમ ય કસળ કા ળમાું આ તેજસ્વી કહાન િૂયતનો 
ઉદય થયો. 

િાત વષતની ઉંમરે સનશાળમાું લૌદક ક સશક્ષા લેવાન ું શ રૂ કય ું. દરેક વસ્ત ન ા હાદત િ ધી 
પહોંચવાની તેજસ્વ ી બ સદ્ધપ્ર સતભા, મધ રભાષીપણ ું, શાુંતસ્વભા વ, ગુંભીર મ ખમ દ્ર ા તથા જત ું 
કરવાનો સ્વભા વ હોવ ાથી બાળ ‘કાનજી’ સશક્ષ કોમાું તથા સવદ્યાથીઓ માું સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળમાું 
તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્યાિમાું પ્રાયઃ પ્રથમ નુંબર આવતો, પરુંત  સનશાળના લૌદકક 
અભ્યાિથી તેમને િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગત ું કે હ ું જેની શોધમાું છ ું તે આ 
નથી. 

તેર વષતની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાન થી સપતાજી િાથે પાલેજ જવાન ું થાય છે. ચાર વષત 
બાદ સપતાજીનો સ્વગત વાિ થતાું િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગીદાર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપારની 
પ્રવૃસત્ત વખતે પ ણ તેઓ જરા પ ણ અપ્રમાસણ કતા ચ લાવી લેતા નસહ. િત્યસન ષ્ઠા, નીસતમત્તા, 
સનખ ાલિતા અને સનદોષતાથી તેમન ું વ્યવહાદર ક જીવ ન િ ગુંસધત હત ું. િાથે તેમનો આુંતદરક 
વ્યાપાર અને ઝ કાવ તો િતત િત્યની શોધ તરફ જ હ તો. દ કાનમ ાું પ ણ ધાસમતક પ સ્તકો વાુંચત ા. 
વૈરાગ ી સચત્તવ ાળા કહાનક ુંવ ર રાસત્ર ના રામલી લા કે નાટ્ક જોવા જતાું ત્યારે તેમાુંથી વૈરાગ્ય રિન ું 
ઘોલન કરતાું. જેના ફળસ્વ રૂપે િત્તર વષતની ઉંમરે ઉજ્જ્વળ  ભસવષ્યની આગા હી કરતા બાર 
લીટ્ીના કાવ્યની રચના કરે છે : “સશવરમણી રમનાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણી િ વષતની ઉંમરથી તો રાસત્ર ના આહા ર, પાણી તથા અથાણ ાુંનો ત્યાગ કરે છે. 
િત્યની શોધ માટ્ે, દીક્ષા લે વાના ભાવથી ૨૨ વષતની ય વા વયે દ કાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને 
ગ રુ પાિે આજીવન-બ્રહ્મચ યત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) 
જન્મનગરી ઉમરાળામાું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાધમી ઓના સવશાળ જનિમ દાય ની હાજર ીમાું 
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સ્થાન કવ ાિી િુંપ્રદાયની દીક્ષા અુંગી કાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથ ી પ ર બેિવા જતાું ધોસતય ું ફાટે્ 
છે. તીક્ષ્ણ બ સદ્ધના ધારક ગ રુવરને શુંકા પડી જાય છે કે કુંઈક ખોટ્ ું થાય છે. 

દીક્ષા લીધાું બાદ િત્યના શોધક આ મહાત્માએ સ્થ ાનકવાિી તથા શ્વેતાુંબર િુંપ્રદા યના 
િમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષતમાું જ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મોટ્ી ચચાતઓ 
ચાલી. કમત છે તો સવકાર થાય છે ન?ે જો કે પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને હજી દદગુંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા 
નહોતાું. છતાું પૂવતના િુંસ્કારના બળે તેઓ દઢતાપૂવત ક સિુંહગજતન ા કરે છે “જીવ પોતાથી 
સ્વતુંત્રપણે સવકા ર કરે છે; કમતથી કે પરથી નસહ. જીવ પોતાના ઊંધા પ રુષાથતથી સવકા ર કરે છે અને 
િવળા પ રુષાથતથી નાશ કરે છે.' 

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

૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસધની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમ દ્ ભગવત્ ક ુંદક ુંદાચ ાયતદેવ સવરસચત 
િમયિાર નામન ું મહાન પરમાગમ દામનગર માું દામોદર શેઠ દ્વારા પ ૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીના 
હસ્ત કમ ળમાું આવે છે અને આ પસવત્ર પ રુષના અુંતરમ ાુંથી િહજ જ ઉ દ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! 
આ તો અશરીરી થવાન ું શાસ્ત્ર છે.” એન ું અધ્યયન અને સચુંતન કરતાું અુંતરમ ાું આનુંદ અને 
ઉલ્લ ાિ ઉભરાય છે. આ મહાપ રુષના અુંતરુંગ જીવનમ ાું પ ણ પરમ પસવત્ર પદરવતત ન થય ું. ભૂલી 
પડેલી પદરણસત સનજ ઘર દેખે છે. ત્યારબાદ સવ.િું. ૧૯૮૨ના ચાત માત િ પહેલા રાજકોટ્માું શ્રી 
દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાગત પ્રકાશ ક’ ગ્રુંથ પ ૂ. ગ રુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાું ચતા, પોતાના 
હૃદયની અનેક વાતોન ું િમથતન આ ગ્રુંથમાું થી મળી આ વતાું તેઓ તેના વાુંચનમાું એવા ઓતપ્રોત 
થઈ જતાું કે તે વખતે તેમને ખાવ ું-પીવ ું કે િૂવ ું ગમત ું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનિ ાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, 
દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્યગ્જ્ઞાન દીસપકા, વગેરે દદગુંબર શાસ્ત્રો ના અભ્યાિથી ૧૩ વષત િ ધી ખૂબ જ 
જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને સનઃશુંક સનણતય થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈનધમત જ મૂળ માગત 
છે અને તે જ િત્ ધમત છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈક અને બહાર માું વેશ કુંઈક એવી સસ્થસત તેમને 
અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખૂબ જ મનોમુંથન બાદ િુંપ્રદાય છોડ વાનો સનણતય કરે છે. 

પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થ ળની તપાિ કરતાું કરતાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા 
નામના એકાુંત મકાનમાું મહાવીર જન્મકલ્યાણ કના દદવિે (સવ. િું. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િ દ ૧૩) બપોરે 
િવા વાગે િુંપ્રદાયના સચહ્ન મ હપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હ ું સ્થાન કવાિી 
િાધ  નથી, હ ું િનાતન દદગું બર 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 ું. 

“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 અને પ્રવચનન ું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્ય ાય મુંદદર”ન ું સનમાતણ કરાવ્ય ું. 
ગ રુદેવશ્રીએ સવ. િું. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ સનવાિ સ્થાન માું મુંગ ળ પદાપતણ કય ું. 
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આ “સ્વાધ્યાય મુંદદર” જીવન-પ યતન્ત આ મહાપ  રુષની આત્મ-િાધના અને વીરશ ાિનન ી 
પ્રભાવનાન ું કેન્દ્ર બની રહ્ય ું. 

અહીં દદગુંબર ધમતના ચારે અન ય ોગના નાના-મો ટ્ા ૧૮૩ જેટ્લા ગ્રુંથોન ો ઊંડા ણથી 
અભ્ય ાિ કયો. તેમાુંથી ૩૮ ગ્રુંથો પ ર િભામાું પ્રવચનો કયાત, જેમાું િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વખત 
અધ્યાત્મવષાત કરી છે. પ્રવચ નિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, પરમાત્મપ્રકા શ, સનય મિાર, પુંચાસ્સ્તક ાયિુંગ્ર હ, 
િમયિાર કળશ-ટ્ીકા વગેરે ગ્રુંથો પ ર પ ણ અનેકવ ાર પ્રવચનો કયાત છે. 

દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર તેમજ ક ુંદક ુંદ ાદદ આચાયોન ા ગહન શા સ્ત્રોન ું 
રહસ્ય ોદ્ઘા ટ્ન કરનાર આ મહાપ રુષની ભવતાપસવના શક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ 
ઝવેરીની દીઘતદ્રસષ્ટ્ન ે કા રણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ 
થી ૧૯૮૦ િ ધી સનય સમત રીતે ટ્ેપ માું ઉતારી લેવામ ાું આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી 
પાિે ૯૦૦૦ થી વધ  પ્રવચ નો િ રસક્ષતપણે ઉપલબ્ધ છે. આ મુંગલવ ાણી દેશ-સવદેશના તમામ 
મ મ ક્ષ મુંડ ળો માું તેમજ લાખ ો સ્જજ્ઞાિ   મ મ ક્ષ ઓન ા ઘેર-ઘેર ગ ુંજત ી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો 
નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્ર ના ભવ્યજીવોને પુંચમ કા ળના અુંત િ ધી આ દદવ્યવાણ ી જ ભવના 
અભાવમાું પ્રબળ સનસમત્ત થશે. 

આ મહાપ રુષનો ધમતિુંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મ મ ક્ષ ઓને સનય સમત મળત ો રહે તે 
હેત થી  િૌ પ્રથમ સવ. િું. ૨૦૦૦ના માગશર (દડિેમ્બર ૧૯૪૩) માિથ ી “આત્મધ મત” નામની 
માસિ ક આધ્યાસ્ત્મ ક-પસત્ર કાન ું પ્રકાશન િોનગઢથી મ ર બ્બી શ્રી રામજીભ ાઈ માણેકચુંદ દોશીના 
િુંપાદન હેઠળ શરૂ થય ું. આ જે પ ણ “આત્મધમત” ગ જરા તી તેમજ સહન્દી ભાષામાું સનય સમત રીતે 
પ્રકાસશત થઈ રહ્ય ું છે. પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચ નોને પ્રસિદ્ધ કરત ું “શ્રી િદ્ગ રુ પ્રવચન 
પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્બ ર ૧૯૫૦ થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ િ ધી પ્રકાસશત થય ું. સ્વાન ભૂસતસ વભૂસષ ત આ 
ચૈતન્ય સવહા રી મહાપ  રુષની મુંગળવાણી વાુંચીને તેમજ િાુંભળીને હજારો સ્થ ાનકવાિી, શ્વેતાુંબર  
તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો પ ણ તત્ત્વની િમજણપૂવતક િાચ ા દદગુંબર જૈનધમતના અન ય ાયી 
થયા. અરે..! મૂળ દદગુંબર જૈનો પ ણ િાચ ા અથતમાું દદગુંબર જૈન બન્યા. 

શ્રી દદગું બર જૈન સ્વ ાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગઢ દ્વારા દદગુંબર આચાય ો-મ સનવરોના તેમજ 
આત્માન ભવ ી પુંદડતવયોના ગ્રુંથો અને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના તે ગ્રુંથો પરના પ્રવચનોને પ સ્તકરૂપે 
છપાવવ ાન ું કાયત સવ. િું. ૧૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થય ું. આ િત્-િાસહત્ય દ્વારા વીતરા ગી 
તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવદેશમાું અપૂવત પ્રભાવના થઈ, જે આજે પ ણ અસવરતપણે ચાલી રહી છે. 
પરમાગ મોન ું ઊંડ ું રહસ્ય િમજાવ ીને કૃપ ાળ  કહાન ગ રુદેવે આપણા િહ  ઉપર કરુ ણા વરિાવી 
છે. તત્ત્વસ્જજ્ઞાિ  જીવો માટ્ે આ એક મહાન આધાર છે અને દદગુંબર જૈન િાસહત્ યન ી આ એક 
અમૂલ્ય િુંપસત્ત છે. 

દિલક્ષણ પય તષણ પવત દરમ્યાન ભારતભરમ ાું અનેક સ્થ ળોએ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીએ 
પ્રરૂપેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચા ર માટ્ે પ્રવચન કાર ો મોકલ ાય છે. આ પ્રવૃસત્તથી ભારતભરના િમસ્ત 
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દદગુંબર િમાજમાું જાગૃસત આવી છે. આજે પ ણ દેશ-સવદેશમાું પય તષણ પવતમાું િેંકડ ો પ્રવચનકા ર 
સવદ્વાનો આ વીતરા ગી વાણી નો ડુંકો વગાડે છે. 

બા ળકો માું તત્ત્વ જ્ઞાનના િુંસ્કારોન ું સિુંચન થાય ત ેહેત થ ી િોનગઢમાું સવ. િું. ૧૯૯૭ (ઇ. 
િ. ૧૯૪૧)ના મે માિના વેકેશનથી ૨૦ દદવિના ધાસમતક સશક્ષણ વગત શરૂ થયા. વ ડીલો માટ્ેનો 
પ્રૌઢ સશક્ષણ વગત સવ. િું. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માિથી શ રૂ કર વામ ાું 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 રુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથ ી પ્રથમ સ્જનમુંદદર બને છે અને બપોરે 
પ્રવચન બા દ સ્જનમુંદદરમાું અડધો કલાક ભસ્તત થાય છે, જેમાું સ્જનવરભતત ગ રુ રાજ હુંમેશા 
હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભાવવાહી ભસ્તતપાન કરાવતાું. આમ, ગ રુ દેવશ્રીન ું જીવન 
સનશ્ચય-વ્યવહારની અપૂવત િુંસધપૂવતકન ું હત ું. 

ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન િૌરાષ્ટ્ (ગ જરાત) ઉપરાુંત ભારત દેશના 
અનેક શહેરોમાું તથા સવદેશ માું (નાઈરોબી માું) એમ ક લ ૬ ૬ દદગુંબર સ્જનમુંદદરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, 
આ વીતર ાગમાગત પ્રવતતક િ ત્પ રુષના પસવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ. 

જન્મમરણ થી રસહત થવાના િુંદેશા સનરુંતર િુંભળાવનાર આ ચૈતન્યસવહારી પ રુષની 
મુંગળકાર ી જન્મજયુંતી ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વષતથી થઈ. ૭૫મા સહર કજયુંતી પ્રિુંગે િમ ગ્ર 
ભારતના જૈન િમાજ દ્વારા ચાુંદી જદડત એક આઠિો પાનાનો દળદ ાર “અસ્ભનુંદન ગ્રુંથ” આ 
ભાસવ તીથાતસધનાથને ભારત િરકા રના તત્કાલીન ગૃહમું ત્રી શ્રી લાલ બહાદ ર શાસ્ત્રી દ્વારા મ ુંબઈમાું 
દેશભરના હજારો ભત તોની હાજરી માું અપતણ થયો. 

શ્રી િમ્મેદશ ીખરજીની યાત્રા સનસમત્તે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માું એમ બે વખત 
િમગ્ર ઉત્તર અને પૂવત ભા રતમાું મુંગળ સવહાર કયો. તે જ રીતે ઇ. િ. ૧૯૫૯ અને ઇ. િ. 
૧૯૬૪માું એમ બે વખત દસક્ષણ અને મધ્ય ભારતમાું મુંગળ સવહાર કયો. આ મુંગળ તીથતયાત્રાના 
સવહાર દરમ્યાન લાખો સ્જજ્ઞા િ  જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાધક િુંતના દશતન કયાત અને તેઓશ્ર ીની 
ભવાુંતકા રી અમૃતમય વાણી િાુંભળીને અનેક ભવ્ય જી વોના જીવનની દદશા આત્મ-િન્મ ખ  થઈ 
ગઈ. આ િત્પ રુષને અનેક સ્થાન ોથી લગભગ ૮૦ જેટ્લા અસ્ભનુંદન પ ત્ર અપતણ થયા. 

શ્રી વીરપ્રભ ના સનવાતણ બાદ, આ િળુંગ ૪૫ વષતનો િમ ય (વીર િુંવત ૨૪૬૧ થી ૨ ૫૦૭ 
અથાતત્ ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાગતની પ્રભાવનાનો િ વણતકા ળ હતો. જે કોઈ મ મ ક્ષ  
અધ્યાત્મ તીથતધામ િ વણતપ રી જતા, તેમને તો ત્યાું ચત થત કાળન ો જ અન ભ વ થતો. 

સવ. િું. ૨૦૩૭ના કા રતક વ દ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯ ૮૦) શ ક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ 
પ રુષાથી આત્મજ્ઞ િુંતપ  રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડ ી પોતાના જ્ઞાય ક ભગવાનન ા અુંતરધ્યાનમાું 
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એકા ગ્ર થયા, અતીસન્દ્રય આનુંદકુંદ સનજ પ રમાત્મતત્ત્વ મ ાું લીન થયા. િાુંજે આકાશન ો િૂયત અસ્ત 
થયો, ત્યારે િવતજ્ઞપદના િાધક િુંતે ભરતક્ષેત્ર થી સ્વગતપ  રી તરફ પ્રયાણ કય ું. તેઓશ્ર ી 
વીરશ ાિનન ે પ્રાણવુંત ું કરી અધ્યાત્મય ગન ું િજતન કરતાું ગયાું. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજી સ્વામી આ ય ગના એક મહાન અને અિાધારણ વ્યસ્ તત હતા. 
તેમના બહ મ ખ ી વ્યસ્ તતત્વની િૌથી મોટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખ બ જ દૂર જન્મ 
લઈને સ્વયુંબ દ્ધની 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 ું બાહ્યજીવન પ ણ પસવત્ર 
છે; પસવત્રત ા અને પ ણ્ય નો િહજ યોગ આ કસળ કાળમાું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યું ત 
સનય સમત દદનચયાત, િાસ્ત્વક અને પદરસમત આ હાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કોમ ળ 
હૃદય, તેમના સવરલ વ્યસ્ તતત્વના અસ્ભન્ન અવય વો હ તા. શ દ્ધાત્મતત્ત્ વન ું સનરુંતર સચુંતન અને 
સ્વાધ્ય ાય એ જ તેમન ું જીવ ન હત ું. જૈન શ્રાવ કના પસવત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્ર ી હુંમે શા િતકત અને 
િાવધાન હતા. તેઓ જગતની પ્રશુંિા કે સનું દાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાધના માું જ તત્પ ર 
રહેતા. ભાવસલું ગી મ સનઓન ા તેઓ દાિાન દા િ હતા. 

આચાયત ભગવુંતોએ જે મ સ્ત તનો માગત પ્રકાશયો  છે તેને આ અન ભ ૂસત સવભૂસષ ત િુંતપ  રુષે 
પોતાના શ દ્ધાત્મતત્ત્વની અન ભ ૂસત ના આધારે, િાસતશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, ય સ્ત ત ને ન્યાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્ર તા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચ ય-વ્યવહાર, 
ક્રમ બદ્ધપય ાતય, કારણ શ દ્ધપય ાતય, આત્મ ાન ું શ દ્ધ સ્વરુપ, િમ્યગ્દશતન અને તેનો સવષય, િમ્યગ્ જ્ઞાન 
અને જ્ઞાનન ું સ્વ-પરપ્રકાશ કપણ ું ઇત્યાદદ િમસ્ત તેઓશ્ર ીના પરમ પ્રતાપે આ કા ળે િત્યરૂપે બહ ાર 
આવ્યા છે. આજે દેશ-સવદેશ માું લાખો જીવો મો ક્ષના મા ગતને િમજવ ાનો પ્રયત્ન કર ી રહ્યા છે, તે 
તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે. 

િમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગ ણવુંતા જ્ઞાનીપ રુષ ે બહ  જ અલ્પ લખ્ય ું છે, કેમકે તેઓશ્રીને 
તો તીથતક રની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમ ય મુંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે 
િાુંભળનાર તેન ું રિપાન કરતાું થાકતા જ નસહ. દદવ્યભ ાવશ્ર ત જ્ઞાનધા રી આ પ રાણપ રુષે પોતે 
જ પરમાગમના આ િારભૂ ત 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. 
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૭. ભૂતાથતના આશ્રયે િમ્યગ્દશતન થાય છે. 

૮. ચા રે 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 મહાપ રુષે પ્રકાશેલ સ્વાન ભૂસ તનો પાવન પુંથ જગતમ ાું િદા 
જયવુંત વતો! 

તીથતકર શ્રી મહાવીર ભગવાનન ી દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર શાિન સ્તુંભ શ્રી 
કહાન ગ રુદેવ સત્ર કાળ જયવું ત વતો! 

િત્પ રુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવુંત વતો. 
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અ ન ક્રમસણકા 
 

પ્ર. 
ક્રમ ાુંક 

તા રીખ સતસ થ વ ાર ગાથા શ્લો ક પૃષ્ઠ નુંબર 

(૫) પરમાથત પ્રસતક્રમણ અસ ધકાર 
૬૮ ૧૬-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ  વદ ૯ િુક્રવાર ૭૭-૮૧ - ૦૧-૧૦ 

૬૯ ૧૭-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ વદ ૧૦ શસનવાર ૭૭-૮૧ - ૧૧-૨૦ 
૭૦ ૧૮-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ  વદ ૧૧ રસવવા ર ૭૭-૮૧ - ૨૧-૩૧ 

૭૧ ૧૯-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ  વદ ૧૨ િોમવાર ૮૨ ૧૦૯ ૩૨-૪૨ 

૭૨ ૨૦-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ  વદ ૧૩ મુંગળવાર ૮૩ ૧૧૦ ૪૩-૫૩ 

૭૩ ૨૧-૦૭-૧૯૭૧ અષાઢ  વદ ૧૪ બ ધવાર ૮૪ ૧૧૧ ૫૪-૬૬ 

૭૪ ૨૩-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૧ િુક્રવાર ૮૫ ૧૧૨ ૬૭-૭૮ 

૭૫ ૨૪-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૨ શસનવાર ૮૫, ૮૬ ૧૧૩-૧૧૪ ૭૯-૯૦ 

૭૬ ૨૫-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૩ રસવવા ર ૮૭ ૧૧૫ ૯૧-૧૦૨ 

૭૭ ૨૬-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૪ િોમવાર ૮૮ ૧૧૬-૧૧૭ ૧૦૩-૧૧૨ 

૭૮ ૨૭-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૫ મુંગળવાર ૮૯ ૧૧૮ ૧૧૩-૧૨૫ 

૭૯ ૨૮-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૬ બ ધવાર ૮૯ ૧૧૯ ૧૨૬-૧૩૭ 

૮૦ ૨૯-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૭ ગ રુવાર ૯૦ ૧૨૦ ૧૩૮-૧૫૧ 

૮૧ ૩૧-૦૭-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૯ શસનવાર ૯૧ ૧૨૧ ૧૫૨-૧૬૫ 

૮૨ ૦૧-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ સુદ ૧૦ રસવવા ર ૯૧, ૯૨ ૧૨૨ ૧૬૬-૧૭૭ 

૮૩ ૦૨-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૧૧ િોમવાર ૯૨ - ૧૭૮-૧૯૧ 

૮૪ ૦૩-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૧૨ મુંગળવાર ૯૨ ૧૨૩ ૧૯૨-૨૦૫ 

૮૫ ૦૪-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૧૩ બ ધ વાર ૯૩ ૧૨૩-૧૨૪ ૨૦૬-૨૧૭ 
(૬ ) સનશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અસધકાર 

૮૬ ૦૫-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ સુદ ૧૪ ગ રુવાર ૯૪ ૧૨૫-૧૨૬ ૨૧૮-૨૨૯ 

૮૭ ૦૬-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  સુદ ૧૫ શ ક્રવાર ૯૫ - ૨૩૦-૨૪૨ 

૮૮ ૦૮-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૨ રસવવાર ૯૬ ૧૨૭ ૨૪૩-૨૫૪ 

૮૯ ૦૯-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૩ િોમવ ાર ૯૭ ૧૨૮ ૨૫૫-૨૬૬ 

૯૦ ૧૦-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૪ મુંગળ વાર - ૧૨૯-૧૩૦ ૨૬૭-૨૭૭ 

૯૧ ૧૧-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૫ બ ધ વાર ૯૮ ૧૩૧-૧૩૩ ૨૭૮-૨૮૯ 
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૯૨ ૧૨-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૬ ગ રુવાર ૯૯ - ૨૯૦-૩૦૧ 

૯૩ ૧૩-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૮ શ ક્રવાર ૧૦૦ ૧૩૪ ૩૦૨-૩૧૩ 

૯૪ ૧૪-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૯ શસન વાર ૧૦૦ - ૩૧૪-૩૨૬ 

૯૫ ૧૫-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૧૦ રસવવાર ૧૦૧ ૧૩૫-૧૩૬ ૩૨૭-૩૩૮ 

૯૬ ૧૬-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૧૧ િોમવ ાર ૧૦૨ ૧૩૭-૧૩૮ ૩૩૯-૩૫૦ 

૯૭ ૧૭-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૧૨ મુંગળ વાર ૧૦૩ - ૩૫૧-૩૬૩ 

૯૮ ૧૮-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ  વદ ૧૩ બ ધ વાર - ૧૩૯ ૩૬૪-૩૭૭ 

૯૯ ૧૯-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ વદ ૧૪ ગ રુવાર ૧૦૪ ૧૪૦ ૩૭૮-૩૮૮ 

૧૦૦ ૨૦-૦૮-૧૯૭૧ શ્રાવણ વદ ૧૫ શ ક્રવાર ૧૦૫ ૧૪૧ ૩૮૯-૪૦૦ 

૧૦૧ ૨૧-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧ શસન વાર 
૧૦૫-
૧૦૬ 

૧૪૨ ૪૦૧-૪૧૩ 

૧૦૨ ૨૨-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૨ રસવવા ર ૧૦૬ ૧૪૩-૧૪૪ ૪૧૪-૪૨૫ 
૧૦૩ ૨૩-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૨ િોમવાર - ૧૪૫-૧૪૭ ૪૨૬-૪૩૬ 

૧૦૪ ૨૪-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૩ મુંગળ વાર - ૧૪૮-૧૫૦ ૪૩૭-૪૪૭ 

(૬ ) સનશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અસધકાર  (૭) પરમ આલો ચના અસધકાર 

૧૦૫ ૨૫-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૪ બ ધ વાર ૧૦૭ ૧૫૧ ૪૪૮-૪૫૮ 

 

 

 



ગાથા ૭૭ થી ૮૧                        પ્રવચન નં. ૬૮                                       1 

અષાઢ વદ ૯, શુક્રવાર, તા. ૧૬-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૭૭ થી ૮૧, પ્રવચન નં. ૬૮ 

 

નિયમસાર, પરમાર્થપ્રનિક્રમણ અનિકાર. પાાંચમો નિશ્ચય ચારરત્રિો અનિકાર. કળશ 
આવી ગયો છે. 

હવે, સકળ વ્યવહારરક ચારરત્રર્ી... વ્યવહારચારરત્ર એટલે પાંચમહાવ્રિારિિા નવકલ્પો 

એિાર્ી અિે િેિા ફળિી પ્રાનિર્ી પ્રનિપક્ષ... કારણ કે વ્યવહારચારરત્ર િો શુભરાગરૂપ છે અિે 
એિુાં ફળ િો બાંિિ છે. એિાર્ી પ્રનિપક્ષ એવુાં જે શુદ્ધનિશ્ચયાત્મક પરમ ચારરત્ર... 

વ્યવહારચારરત્ર જ્યારે શુભરાગરૂપ છે, નિશ્ચયચારરત્ર એ શુદ્ધ ઉપયોગ–શુદ્ધપરરણનિરૂપ છે. 

વ્યવહારચારરત્રિુાં ફળ બાંિ છે, ત્યારે શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપ ચારરત્ર એિુાં ફળ મોક્ષ છે. બેિો નવરોિ 
છે. उभयनय विरोधध्वसंीनी... એવા શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપ પરમ ચારરત્ર... શુદ્ધનિશ્ચયિો નવષય 

એમ િ લેિાાં શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપ (કહ્ુાં). ભગવાિ આત્મા અિીનરિય આિાંિમય એમાાં રમણિા– 

ચરવુાં–રમવુાં અિીનરિય આિાંિમાાં—એવુાં જે શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપ પરમ ચારરત્ર િેિુાં પ્રનિપાિિ 
કરિારો–િેિુાં કર્િ કરિારો પરમાર્થ-પ્રનિક્રમણ અનિકાર કહેવામાાં આવે છે. શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપ 
ચારરત્ર કહો, એ પરમાર્થ પ્રનિક્રમણ એિો પેટાભેિ છે. 

ત્યાાં શરૂઆિમાાં પાંચરત્િિુાં સ્વરૂપ કહેવામાાં આવે છે. વ્યવહારચારરત્ર અિે 

નિશ્ચયચારરત્ર—બેયિુાં સ્વરૂપ જુિુાં અિે બેયિુાં ફળ જુિુાં. એમ િો ચોખવટ કરી ચોખ્ખી. 

વ્યવહારચારરત્ર શુભરાગ છે, નિશ્ચયચારરત્ર િો સ્વરૂપિી રમણિા, પરમ પનવત્રિા એવુાં ચારરત્ર 
છે. શુભભાવિુાં ફળ િો બાંિ છે. વ્યવહારચારરત્ર... વ્યવહાર રત્િત્રય માાંહ્લુાં વ્યવહારચારરત્ર 

એિુાં ફળ િો બાંિ છે. નિશ્ચયચારરત્ર સ્વરૂપિે આશ્રયે છે, એિુાં ફળ મુક્તિ છે. આમ બે િયોિા 

નવષયો અિે એિાું ફળ સ્પષ્ટ પહેલુાં કહ્ુાં. આચાયથિુાં કર્િ છે. આ કોિુાં કર્િ છે? મુનિિુાં કર્િ 
છે, જેિા મુખમાાંર્ી પરમાગમ ઝરે છે. આચાયથ કહે છે એમાાંર્ી જ એ છે, એિો નવસ્િાર છે. એમાાં 
છે જુઓ! િે આ પ્રમાણે : 

હવે પાાંચ રત્િોિુાં અવિરણ કરવામાાં આવે છે... બે-ત્રણ ઠેકાણે છે આ. ઓલામાાં ઉિાયુું 

છે. આમાાં િર્ી. ૨૮૨ પાિ ેછે, ૨૯૭ િે ૩૧૬. (૨૭૭) પાિુાં છે. હવે, વ્યવહાર છ આવશ્યકોર્ી 

પ્રનિપક્ષ, શુદ્ધનિશ્ચયિો અનિકાર કહેવામાાં આવે છે. (ગાર્ા ૧૪૧િુાં મર્ાળુાં). છે? કેટલામુાં પાિુાં? 
(૨૭૭). (૨૯૨). જૂિુાં વાાંચિા, િવુાં વાાંચયુાં િર્ી. બાહ્ ષટ્-આવશ્યક છે િે? ષટ્-આવશ્યક 

પ્રપાંચરૂપી િિીિા કોલાહલિા શ્રવણર્ી પરાઙ્મુખ હે નશષ્ય!... (ગાર્ા ૧૪૭). નવકલ્પ છે, છ 

આવશ્યકિો વ્યવહાર, એ આવશ્યક નવકલ્પ િિીિો કકળાટ છે. આહાહા! એિાર્ી પરાઙ્મુખ... 
લ્યો, એર્ી ઊલટુાં, શુદ્ધ નિશ્ચય િમથધ્યાિ િે શુતલધ્યાિ... લ્યો. કોઈ કહે, િમથધ્યાિ એ 
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શુદ્ધનિશ્ચય િહીં, એ વ્યવહાર નવકલ્પ છે. આહીં િો શુદ્ધનિશ્ચય-િમથધ્યાિ િે શુદ્ધનિશ્ચય-
શુતલધ્યાિ. આહાહા! (૨૯૨) છે. અિે આમાાંય લખ્યુાં છે અાંિર. 

મુમુક્ષુ જીવિે બાહ્ છ આવશ્યક રક્રયાઓર્ી શુાં ઉપજ્યુાં? અિુપાિેય ફળ ઉપજ્યુાં. હા, 
એમાાં જ છે િીચે. એવી વાિ છે ભાઈ! હોય છે, જ્યાાં સુિી પૂણથ વીિરાગ િ હોય ત્યાાં સુિી 

નિશ્ચય િશથિ, જ્ઞાિ િે નસ્ર્રિાિી ભૂનમકામાાં આવો નવકલ્પ હોય છે, એર્ી જણાવ્યુાં છે. બાકી 

એિુાં ફળ િો ઉપાિેય કાાંઈ છે િહીં. એમ કીિુાંિે? અિુપાિેય છે. હેય–િાપસાંિ કરવા જેવુાં છે, 
િહીં વખાણવા જેવુાં. (૩૧૦). બાહ્ આવશ્યકારિ રક્રયાર્ી પ્રનિપક્ષ... એ આવશ્યક અનિકારિી 

અાંિરમાાં છે. (પાિુાં ૩૧૦, ગાર્ા ૧૫૮) પહેલી લીટી. સ્વાત્માક્શ્રિ નિશ્ચયિમથધ્યાિ... િેખો! 

િમથધ્યાિ એ સ્વાત્માક્શ્રિ છે. ઓલો જે નવકલ્પ શુભ છે એ િો પરાક્શ્રિ છે. 
નિશ્ચયશુતલધ્યાિસ્વરૂપ એવુાં જે બાહ્ આવશ્યકારિ રક્રયાર્ી પ્રનિપક્ષ... છ?ે શુદ્ધનિશ્ચય 

પરમાવશ્યક સાક્ષાિ્ અપુિભથવરૂપી સ્ત્રીિા અિાંગ સુખિુાં કારણ છે, લ્યો. આમ પ્રત્યક્ષ વાિ છે 

એ ગોઠિી િર્ી માણસિે. આવુાં ચોખ્ખુાં કરી િાખ્યુાંિે. વ્યવહાર રાગ છે અિે એિુાં ફળ બાંિ છે. 
નિશ્ચય અરાગપરરણનિ છે અિે એિુાં ફળ મુક્તિ છે. એ પાાંચ રિિિી વ્યાખ્યા કરે છે હવે. ગાર્ા 

णाहं णारयभािो विवरयत्थो मणिुदिेपज्जाओ । 

कत्ता ण वह कारइदा अणमुिंा णिे कत्तीण ं।।७७।। 

णाहं मग्गणठाणो णाहं गणुठाण जीिठाणो ण । 

कत्ता ण वह कारइदा अणमुिंा णिे कत्तीण ं।।७८।। 

णाहं बालो बडु्ठो ण चिे िरुणो ण कारण ंिवेस ं। 

कत्ता ण वह कारइदा अणमुिंा णिे कत्तीण ं।।७९।। 

णाहं रागो दोसो ण चिे मोहो ण कारण ंिवेस ं। 

कत्ता ण वह कारइदा अणमुिंा णिे कत्तीण ं।।८०।। 

णाहं कोहो माणो ण चिे माया ण होवम लोहो हं । 

कत्ता ण वह कारइदा अणमुिंा णिे कत्तीण ं।।८१।। 

હરરગીિ. 

િારક િહીં, નિયુંચ-માિવ-િવેપયથય હુાં િહીં; 

કિાથ િ, કારનયિા િ, અિુમાંિા હુાં કિાથિો િહીં. ૭૭. 

હુાં માગથણાસ્ર્ાિો િહીં, ગુણસ્ર્ાિ-જીવસ્ર્ાિો િહીં; 

કિાથ િ, કારનયિા િ, અિુમાંિા હુાં કિાથિો િહીં. ૭૮. 

હુાં બાળ-વૃદ્ધ-યુવાિ િનહ, હુાં િેમિુાં કારણ િહીં; 



ગાથા ૭૭ થી ૮૧                        પ્રવચન નં. ૬૮                                       3 

કિાથ િ, કારનયિા િ, અિુમાંિા હુાં કિાથિો િહીં. ૭૯. 

હુાં રાગ-દ્વેષ િ, મોહ િનહ, હુાં િેમિુાં કારણ િહીં; 

કિાથ િ, કારનયિા િ, અિુમાંિા હુાં કિાથિો િહીં. ૮૦. 

હુાં ક્રોિ િનહ, િનહ માિ, િેમ જ લોભ-માયા છુાં િહીં, 

કિાથ િ, કારનયિા િ, અિુમાંિા હુાં કિાથિો િહીં. ૮૧. 

એિી ટીકા : અહીં શુદ્ધ આત્માિે સકળ કિૃથત્વિો અભાવ િશાથવે છે. શુદ્ધ એવો નિશ્ચય 

નત્રકાળી આત્મા, જે વાસ્િનવક આત્માિુાં ખરાં સ્વરૂપ છે, જે ખરેખર આત્મા છે એક સમયિી 

પયાથય નવિાિો. શુદ્ધ આત્મા એિે સકળ કિૃથત્વ િામ ગનિ આરિિા, રાગારિિા પરરણમિિો 
અભાવ છે. એ સકળ કિૃથત્વિો અભાવ િશાથવે છે. િારકિો લીિો (કે) હુાં િારક િર્ી. કેમ િર્ી 

હુાં િારકી? બહુ આરાંભ િર્ા પરરગ્રહિો અભાવ હોવાિે લીિે... િરકમાાં જવાિુાં કારણ િો બહુ 

આરાંભ િે બહુ પરરગ્રહ છે. એ િો આત્મામાાં છે િહીં. હુાં િારકપયાથય િર્ી. આરાંભ, પરરગ્રહિો 
અભાવ હોવાિે લીિે હુાં િારકિી પયાથય િર્ી. 

સાંસારી જીવિે બહુ આરાંભ-પરરગ્રહ વ્યવહારર્ી હોય છે... આ િો મુતિજીવિે િર્ી 
એમ કહે છે એમાાં? મુતિ જીવ જ છ ેઅહીંયા. એમ કે સાંસારી જીવિે આ છે, મુતિ જીવિે 

િર્ી—એમ કોઈ કહે િો એિો અર્થ એ છ ે કે મુતિ જીવ જ છે આત્મા. િરકગનિ આરિ, 

રાગારિર્ી મુતિ જ છે નત્રકાળ. એિુાં સ્વરૂપ િદ્દિ મુતિ છે. એવા મુતિ ભગવાિ આત્માિે 
આરાંભ, પરરગ્રહિો અભાવ હોવાર્ી એિા ફળરૂપ િારકીિી ગનિિી પયાથય એિે છે િહીં. એવી 

દૃનષ્ટ ર્િાાં હોં, એમ કહે છે. દૃનષ્ટમાાં, આખો આત્મા દૃનષ્ટમાાં શુદ્ધ લેિાાં એ આત્મા આરાંભ-
પરરગ્રહિા પરરણામ નવિાિો છે. િેર્ી િેિા ફળરૂપ િારકીિી પયાથય એિે િર્ી.  

સાંસારીજીવિે બહુ આરાંભ-પરરગ્રહ... આહાહા! જેણે, હુાં િારકી છુાં, આરાંભ-પરરગ્રહિા 

પરરણામવાળો છુાં એમ મારયો છે એ સાંસારીજીવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? િમી જીવ સાંસારી િર્ી. 
લે! કેમકે સાંસાર છે એ િો ઉિયભાવ રાગારિ છે. િમી એર્ી રનહિ છે. આહા! ચૈિરય શુદ્ધ 

આિાંિ એવુાં જે એિુાં સ્વરૂપ નત્રકાળી એમાાં દૃનષ્ટ હોવાર્ી–વિથમાિ દૃનષ્ટ એમાાં હોવાર્ી, 

વિથમાિમાાં એ સાંસારી િર્ી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? પણ એ આરાંભ-પરરગ્રહિા પરરણામ 
મારા છે એવી દૃનષ્ટ જ્યાાં છે, એ િો સાંસારી પ્રાણી આરાંભ-પરરગ્રહવાળો વ્યવહારર્ી કહેવાય છે. 

પરમાર્ે િો એિામાાંય િર્ી, પણ વ્યવહારિી મારયિાવાળો એિે વ્યવહારી િારકી કહેવામાાં 
આવે છે. 

અિે િેર્ી જ િેિે િારક-આયુિા હેિુભૂિ... કોિે? સાંસારીજીવિે. સમસ્િ મોહરાગદ્વેષ 

હોય છે... સમસ્િ મોહરાગદ્વેષ એિા અક્સ્િત્વિે જ એણે મારયુાં છે. એિાર્ી રનહિ જ્ઞાયક 
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નચિાિાંિસ્વરૂપ એણે દૃનષ્ટમાાં લીિો િર્ી એટલે િેિે માિિો િર્ી. માિિો િર્ી. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા! કર્િ પદ્ધનિ નિયમસારિી કુાંિકુાંિાચાયથિી! વસ્િુ જ્યાાં છે... જ્યાાં દૃનષ્ટ વસ્િુિી ર્ઈ, એ 

નિશ્ચયમાાં જ્યાાં રાગિો સ્વીકાર િર્ી એર્ી એ સાંસારી પ્રાણી જ િર્ી. જેિ ે રાગિા, મોહિા 

પરરણામિો જ સ્વીકાર છે અિે ચૈિરય નત્રકાળી ધ્રુવિો સ્વીકાર િર્ી એવા સાંસારી જીવિે 

મોહરાગદ્વેષ હોવાર્ી િેિે િરકિા આયુિુાં કારણ એિી પાસે છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? જેણે મોહ 

િે રાગદ્વેષ મારા છે એમ મારયુાં છે એિે િરકિા હેિુિા કારણ છે. િમીિે છે િહીં. આહાહા! 

જુઓ! આ પ્રનિક્રમણ. રાગ, મોહ આરિ જેિાર્ી િરકિુાં આયુ બાંિાય, એિાર્ી ખસી ગયો છે. 

િમી એિાર્ી ખસી ગયો છે અિે ચૈિરય નિત્યાિાંિ ધ્રુવસ્વરૂપ એમાાં જે બેઠો છે, એિી દૃનષ્ટ ત્યાાં 

સ્ર્પાણી છે. આહાહા! એર્ી એિે સાચુાં પ્રનિક્રમણ છે (એટલે) ખસી ગયો અહીંર્ી આમ અિે 

એિે સાચુાં ચારરત્ર છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

િેિે િરક-આયુિા હેિુભૂિ સમસ્િ મોહરાગદ્વેષ હોય છે, પરાંિુ મિે... લ્યો! 

શુદ્ધનિશ્ચયિા બળે... કોઈ ઠેકાણે ‘શુદ્ધનિશ્ચયબળે’ કહ્ુાં છે, કોઈ ઠેકાણે ‘શુદ્ધનિશ્ચયર્ી’ કહ્ુાં છે, 

કોઈ ઠેકાણે ‘નિશ્ચયર્ી’ કહ્ુાં છે—બિે શબ્િો ક્ભન્ન-ક્ભન્ન વાપયાથ, બાકી વસ્િુ શુદ્ધનિશ્ચયે 

એટલી વાિ છે. આમાાં બિા શબ્િો જુિા જુિા આવશે િરેકમાાં. શુદ્ધનિશ્ચયિા કારણે... મિે 

શુદ્ધનિશ્ચયિા કારણે એટલે હુાં પોિે શુદ્ધનિશ્ચય શુદ્ધ આિાંિસ્વરૂપિે કારણે શુદ્ધ જીવાક્સ્િકાય  

છુાં. હુાં િો શુદ્ધ જીવાક્સ્િકાય છુાં. એ રાગારિ અિે એિા ફળ એ િો અશુદ્ધ જીવાક્સ્િકાય છે, 

વ્યવહાર છે. વ્યવહારી જીવોએ એિે પોિાિા મારયા છે. વ્યવહારી એટલે નમથ્યાદૃનષ્ટ. સમજાણુાં 

કાાંઈ? આહાહા!  

પ્રનિક્રમણ (એટલે) પાછો ફરે છે. આમાાં હુાં િર્ી.. આમાાં હુાં િર્ી, હુાં અહીં છુાં. આહાહા! 

વેિાાંિ િેનિ.. િેનિ.. કરે છે િે? પણ િેનિ.. િેનિ.. કરીિે કાાંઈ છે ત્યારે િર્ીિે? એમ નસદ્ધ કરે છે. 

નસનદ્ધ કરિા જાય છે પાછા. અજ્ઞાિી મોહ-રાગ-દ્વેષિે સ્વીકારે છે િેર્ી િેિે િારકીિુાં આયુષ્ય 

બાંિાય છે અિે િેર્ી િે રાગ-મોહ િે િારકીિા આયુષ્યવાળો છે, એ વ્યવહારવાળો અજ્ઞાિી 

નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. આહાહા! ભારે વાિ. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? પરાંિુ મિે... મિે એટલે હુાં... સાંસારી 

જીવિે હો.. આહાહા! જેણે નમથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષિો સ્વીકાર કયો છે એિે હો, મિે િર્ી. આહાહા! 

ગજબ શૈલી કરી છે! મોહરાગદ્વેષ એવો નવકારનવભાવ પયાથયબુનદ્ધમાાં સ્વીકાયો છે એર્ી 

સાંસારીિે એ વ્યવહારે છે. એિે વ્યવહારે છે, પરમાર્ે કાાંઈ અાંિરમાાં ગરી જિુાં િર્ી. આહાહા! 

સમજાણુાં કાાંઈ? 

આ સાંસારી જીવિે મોહરાગદ્વેષ િારકીિા આયુષ્યિુાં કારણ એ ભાવ એિો સ્વીકાયો 
માટે, એ િારકી હો. એ િારકી છે એમ પાછુાં કહ્ુાં છેિે? આરાંભ-પરરગ્રહવાળો વ્યવહારર્ી હોય 
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છે.... છ ેએ. િારકીિી ગનિ છે, એિુાં આયુષ્ય છે, એિા કારણો પણ છે. એિો જેિ ેસ્વીકાર છે એ 
િારકી છે. મિે મોહ-રાગ-દ્વેષ અિે એિુાં કારણ આયુષ્ય મિે િર્ી. આહાહા! જુઓ! આ 

વીિરાગમાગથ. િીર્ુંકર કેવળી પરમાત્મા સવથજ્ઞિેવિા શાસિમાાં આમ વાિ છે. જેણે 

મોહરાગદ્વેષ—નમથ્યાત્વ અિે રાગ-દ્વેષ એમ અક્સ્િત્વ સ્વીકાયુું છે, એિે િારકીિુાં આયુષ્ય 
બાંિાય છે અિે એ િારકી છે—એમ જૈિશાસિમાાં એવા વ્યવહારરક જીવિે િારકી કહ્ા છે. 

આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 

મિે શુદ્ધનિશ્ચયિા બળે... આહાહા! શ્રેનણક રાજા ક્ષાનયક સમરકનિ પહેલી િરકમાાં છે? 

કહે, િા. આરે, ગજબ વાિ છેિે આ િો! હુાં િરકમાાં જ િર્ીિે. િરકિા કારણોિા ભાવ જ 

મારામાાં િર્ી. આહાહા! એિા ફળ િરીકે િરકિી ગનિમાાં હુાં તયાાં છુાં? આહાહા! હુાં િો, એ ગનિ 
અિે એિા કારણોિો અભાવવાળો મારો સ્વભાવ એવો શુદ્ધ જીવાક્સ્િકાય હુાં છુાં. િેખો! આ 

નમથ્યાત્વિુાં પ્રનિક્રમણ અિે રાગ-દ્વેષિુાં પ્રનિક્રમણ આ. કહો, કેટલા પરિકમણા કયાથ હશે 

મલુકચાંિભાઈ? િાગિેશમાાં કયાથ િો હશેિે? એ િાગિેશિા અગ્રણી છે. ...... આહાહા! ગજબ 
વાિ છે.  

શ્રોિા : સાંયોગીભાવિી પ્રાનિ એિાર્ી ..... મારયા છે. 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : મારયા છે એ જ સાંસારી છે અિે એ જ િારકી છે. હુાં િર્ી. આહાહા!  

મિે... આમ ભાષા િો જુઓ! સાંસારીજીવિે બહુ આરાંભ-પરરગ્રહ વ્યવહારર્ી છે. એ 

વ્યવહાર છે િે વ્યવહારિો માિિારો છે એમ કહે છે. િેર્ી વ્યવહારર્ી િારકી એ છે. હુાં િો 

વ્યવહારર્ી િારકી પણ િર્ી. આહાહા! જુઓ! આ પ્રનિક્રમણ. નમચછામી િુક્કિાં કરીિે ચાલ્યે 
જાવ. ઓઘે કરે..... મૂળચાંિભાઈ ........ કરે. રયાાં આવિા ખરાિે ઉપાશ્રયમાાં. ........ આહાહા!  

આ િો જાગિી જ્યોિ પ્રભુ ચૈિરય. આહાહા! હુાં િો જાગિારો, ચેિિારો ચૈિરય શુદ્ધ િે 

હુાં છુાં. રાગ-દ્વેષ-મોહ હુાં િહીં, િેર્ી િેિા ફળરૂપે િારકી હુાં િહીં. આહાહા! જુઓિે! એક 

વીિરાગિી કર્િી અિે િે આ રિગાંબર સાંિ નસવાય આવી વાિ બીજે તયાાંય િર્ી. આહાહા! 

એકલુાં સત્ય રેડ્ુાં છે. આહાહા! ભગવાિ કહે છે, મિે... આહાહા! સાંસારી વ્યવહારી જીવિે હો, 
કારણકે એ વ્યવહાર રાગિો સ્વીકાર કરિાર છે અિે એિા ફળ(રૂપ) ગનિ પણ મિે છે એમ 

સ્વીકાર કરિાર છે. હુાં િો ગનિ અિે ગનિિા કારણો એિાર્ી રનહિ મારી ચીજ છે. આહાહા! 

િેર્ી મિે શુદ્ધનિશ્ચયિા કારણે શુદ્ધજીવાક્સ્િકાયિે... જુઓ! ભાષા. અરયમિમાાં જીવ કહે, પણ 
અક્સ્િકાય િર્ી અરયમિમાાં. વીિરાગમાગથમાાં અક્સ્િ છે િે કાય છે, અસાંખ્યપ્રિેશી છે. એ વાિ 
સવથજ્ઞ નસવાય વેિાાંિ-ફેિાાંિમાાં એ વાિ તયાાંય િર્ી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

મિે શુદ્ધનિશ્ચયિા કારણે, એમ. નિશ્ચયર્ી–શુદ્ધનિશ્ચયસ્વરૂપર્ી... જ્ઞાિાિાંિ 

વીિરાગમૂનિથ હુાં, એ મારાં સ્વરૂપ છે. એ કારણે... એવો હુાં જીવાક્સ્િકાય—અક્સ્િ અિે કાય–
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અસાંખ્યપ્રિેશી એિે એ િર્ી. મોહ-રાગદ્વેષિુાં કારણ જે આયુષ્યિુાં કારણ છે એ કારણ િર્ી અિે 
એિુાં આયુષ્યફળ િે હુાં િર્ી. જુઓ! પહેલેર્ી કહ્ુાં હિુાંિે કે વ્યવહાર અિે વ્યવહારિુાં ફળ 

એિાર્ી પ્રનિપક્ષ નિશ્ચય અિે નિશ્ચયિુાં ફળ... પહલેી કિીમાાં આવી ગયુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા! અરે! આવા કાળમાાં આવુાં સત્ય િહીં સમજે એિા આરા કે રિ’ આવે? બાપા! િુનિયા 
કોઈ સાર્ે આવે એવી િર્ી. આહાહા!  

અહીં િો કહે છે, મારી સાર્ે રાગ િર્ીિે. જે ફળમાાં સાંસાર આવે િારકી (આરિ), 
આહાહા! મારી પાસે જ િર્ીિે. મારી પાસે િો શુદ્ધ આિાંિઘિ જીવાક્સ્િકાય એ હુાં છુાં. એિે 

‘િારકી છુાં’ એ છે િહીં. नाहं नारक... જુઓ! ભાષા ઉપર... એટલાિો અર્થ કરે છે. नाहं नारक... 

હુાં િારકી િર્ી. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો િર્ી. એ િારકીિી વ્યાખ્યા આવી. णाहं પહેલુાં આવ્યુાં 
હિુાંિે? णाहं णारयभािो... એિો અર્થ આટલો કયો. િારકીિો ભાવ એ હુાં િહીં અિે િારકીિા 

ભાવિા ફળિા કારણરૂપભાવ એ હુાં િહીં. એ કારણ િે કાયથ મારા િહીં. હુાં િો શુદ્ધજીવાક્સ્િકાય 

શુદ્ધ નિમથળ જ્ઞાિિો નપાંિ, આિાંિિુાં િામ છુાં. એ (િારકપયાથય) મિે િર્ી. આહાહા! િેખો! 
િરકમાાં શ્રેનણક રાજા હોવા છિાાં... એ િો વ્યવહાર છે, જ્ઞાિિુાં જ્ઞેય છે, મારામાાં િર્ી. આહાહા! 

અહીં િો િીર્ુંકરપણાિો ભાવ એ હુાં (અિે) એમાાં હુાં િર્ી, મિે એ િર્ી અિે એિુાં ફળ 
િીર્ુંકપણુાં એટલે આ સમવસરણ આરિ એ મિે િર્ી. આહાહા!  

બીજો નિયુંચપયાથય. નિયુંચ િર્ી એમ આવ્યુાંિે? બીજો પાઠ विवरयत्थो... विवरयत्थो... 
ર્યેલો... નિયુંચપયાથયિે યોગ્ય માયાનમક્શ્રિ અશુભ કમથિો અભાવ હોવાિે લીિે... જે 
માયાનમક્શ્રિ અશુભકમથ બાંિાય એવો જે ભાવ... માયાનમક્શ્રિ અશુભકમથિો અભાવ હોવાિે 

લીિે હુાં સિા નિયુંચપયાથયિા કિૃથત્વ નવહીિ છુાં. રયાાં કિૃથત્વ િાખ્યુાં. મૂળ પાઠમાાં ઓલુાં કિુથ છે 

િે? કિાથ િર્ી એ આવશે એટલે ખુલાસો કરે છે. એિા કિાથ નવહીિ છુાં. જે ભાવે નિયુંચપણુાં 
બાંિાય એ ભાવર્ી રનહિ છુાં, એ ભાવ મારામાાં િર્ી. આહાહા! સમરકિીિે નિયુંચ આયુષ્યકમથ 

બાંિાઈ ગયુાં હોય િે પછી િવેકુર, ઉત્તરકુર આરિ જુગનલયામાાં જાય છે. િા, હુાં નિયુંચ જ િર્ીિે. 

નિયુંચિા કારણિા ભાવ જ મારામાાં િર્ીિે. એ ભાવ હોય િો એિુાં ફળ આવેિે મિે? મિે 
આવ્યુાં જ િર્ી. આહાહા!  

નિયુંચપયાથયિે યોગ્ય માયાનમક્શ્રિ... ઓલુાં સાઈઠમાાં આવ્યુાં હિુાં પહેલુાં જરી 
‘શુભનમક્શ્રિ.’ ઓલુાં સાઈઠમાાં ........ ત્રેપિ િે સાઈઠમાાં. ત્યાાં ર્ોિુાં શુભનમક્શ્રિ શબ્િ હિો. .... 

અહીં માયાનમક્શ્રિ... આહાહા! એ પરરણામ મારામા િર્ીિે. એ મિ ે િર્ીિે. આહાહા! 

અશુભકમથિો અભાવ હોવાિે લીિે હુાં સિા... લ્યો, અહીં વળી ‘સિા’ િાખ્યુાં. ઠીક! 
‘શુદ્ધનિશ્ચયિા બળે’ િાખ્યુાં. અહીં ‘સિા’ િાખ્યુાં. સિા નિયુંચપયાથયિા કિૃથત્વનવહીિ છુાં. ત્યાાં 

ઓલુાં ‘નિશ્ચય’ શબ્િ િ આવિાાં ‘સિા’ કીિુાં. એટલે સિા અમારાં નિશ્ચય સ્વરૂપ જ આવુાં છે. 
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આ િો િીરેર્ી સમજવાિી વાિ છે અાંિરિી. આ કાાંઈ બહારમાાં કૂિકા મારી િે ઠેકિા માયે આ 
કાાંઈ સમજાય એવુાં િર્ી. ભગવાિ! કહે છે કે હુાં સિા... ‘સિા’ કીિુાં ત્યાાં નિશ્ચયિુાં સ્વરૂપ આવ્યુાં. 

આહાહા! હુાં સિા નિયુંચિા શરીરિા કિૃથત્વર્ી રનહિ છુાં. કેમકે જે ભાવે નિયુંચપણુાં બાંિાય એવા 
નમશ્રભાવર્ી રનહિ છુાં. નિયુંચિે (માયા)નમક્શ્રિ લીિુાંિે, એિાર્ી રનહિ છુાં. આહાહા!  

ગજબ શૈલી કુાંિકુાંિાચાયથિી! સત્યિ ેબહાર મૂકવાિી–પ્રનસદ્ધ મૂકવાિી શૈલી ગજબ છે. 

ભરિક્ષેત્રમાાં આવી ટીકા િર્ી, લ્યો. ઓહો! હુાં િો સિા... ગનિ અિે ગનિિા કારણો માયાનમશ્ર 
મારામાાં િર્ી અિે જેણે મારયા છે એ આત્મા િર્ી. જેણે નિયુંચગનિ અિે કારણ મારા મારયા છે 

એ આત્મા િર્ી. આહાહા! એ િો વ્યવહારી સાંસારી જીવ છે. આહાહા! આઠ વષથિી બાનલકા 

પણ સમ્યક્ પામે. આહાહા! પછી િો લગ્ન કરે ભલે. િો કહે છે કે એ લગ્નેય કરિી િર્ી, એ 
રાગેય એિો િર્ીિે. આહાહા! જ્યાાં એિુાં અક્સ્િત્વ છે ત્યાાં એ રાગેય િર્ી અિે ત્યાાં આ 
રક્રયાઓ જિિી એ પણ િર્ી. આહાહા! દૃનષ્ટએ સૃનષ્ટ ફરી ગઈ છે. ભગવાિ આત્મા...  

કેવળી િીર્ુંકરિેવે જે શુદ્ધ જીવાક્સ્િકાય કહ્ો, એવુાં જ્યાાં ભાિ ર્યુાં અાંિરમાાં િે અક્સ્િ 

િે આટલો હુાં અિે નિયથચિા કારણ િે નિયુંચિુાં કાયથ િે અક્સ્િત્વ િે હુાં િહીં. આહાહા! પણ એ 

અક્સ્િત્વ છે ખરાં. ક્બલકુલ િર્ી, બ્રહ્મ સત્ય િે જગિ નમથ્યા—એમ િર્ી. જગિ જગિપણે, 
રાગ રાગપણે, ફળ ફળપણે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? પણ મારા ચૈિરયસ્વરૂપમાાં એ િર્ી. જેણે મારયા 

એ આત્મા િર્ી અિે હુાં માિિારો આત્માિો એ મારામાાં િર્ી. આહાહા! ગજબિી વાિ છે. એવુાં 

ભેિજ્ઞાિ... આહાહા! હવે આ કરવાિુાં એ કરે િહીં અિે મફિિા ઝઘિા બહારિા... અરે! આવા 
સમય મળ્યા, આવા િાંિા હોય? બાપા! અરેરે! સમય ચાલ્યા જાય છે.  

આ કહે છે, હુાં િો આમ છુાં હોં. હુાં, નિયુંચિી પયાથયિા ભાવવાળો કે ફળવાળો િે હુાં 
િહીં. હુાં િો જ્ઞાિાદૃષ્ટા શુદ્ધ ચૈિરય ધ્રુવસ્વરૂપ એ હુાં છુાં. આિુાં િામ નિયુંચપયાથયિી ગનિર્ી 

પ્રનિક્રમણ કયુું (એટલે) હઠી ગયો એમાાંર્ી. હુાં છુાં િહીં એમાાં હોં. મારયુાં હિુાં એ નમથ્યાત્વ હિુાં. 

આહાહા! િમથ મારયો હિો મેં. એિા કારણે નિયુંચિી પયાથય.... કિૃથત્વ નવહીિ છુાં... મૂળ પાઠમાાં 
એ છે. એ રાગ, જે ભાવે નિયુંચગનિ િે જે ભાવ ેિરકગનિ બાંિાય એ ભાવિુાં પરરણમિ જ મારાં 

િર્ી, એિો હુાં કિાથ િર્ી, હુાં એિો કરાવિાર િર્ી, ર્ાય િેિો અિુમોિિાર િર્ી. આહાહા! 

સમજાણુાં કાાંઈ? આ િો પાંચરત્િ ગાર્ા છે. પાાંચ રત્િ એ પ્રવચિસારમાાં િાખ્યા છેલ્લે. અહીં 
પરિકમણાિી પહેલી. ચારરત્ર... चवरत्त ं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो वत्त 
वणविट्ठो।मोहक्खोहविहीणो पवरणामो... આ ચારરત્ર શુાં આઠમા-િસમા ગુણસ્ર્ાિિુાં છે? આ િો 

છઠ્ઠાિી મુખ્યિાર્ી વાિ કરે છે. કીિુાંિે કે સમરકિીિે એ જ છે, પણ આ િો ભૂનમકા આગળ 
વિી ગયેલો છે, એિાર્ી પોિે ચારરત્રવાંિ છે િે? ચારરત્રર્ી એિી વ્યાખ્યા મુખ્ય કરે છે. એ 
‘સિા’માાં આવી ગયુાં નિશ્ચય. આમાાં નિશ્ચય શબ્િ છૂટો િ પાડ્ો, એિે ‘સિા’માાં િાખ્યો. 
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હવે ત્રીજુાં. મિુષ્યિામકમથિે યોગ્ય... મિુષ્યિામકમથિે યોગ્ય િવ્યકમથ િર્ા ભાવકમથિો 
અભાવ હોવાિે લીિે મારે મિુષ્યપયાથય... ઓલામાાં ‘મિે’ િાખ્યુાં હિુાં િારકીમાાં, ઓલામાાં ‘સિા 

મિે િર્ી.’ આમાાં મારે મિુષ્યપયાથય શુદ્ધનિશ્ચયર્ી િર્ી, લ્યો. એટલો એ શબ્િ ઓલો 

‘શુદ્ધનિશ્ચયિા બળે’ કહેવુાં હિુાં એ અહીં ‘શુદ્ધનિશ્ચયર્ી’ કહ્ુાં. બસ એ. સમજાણુાં કાાંઈ? 
શુદ્ધનિશ્ચયર્ી િર્ી એટલે? એકલી ભાષા િહીં, પણ જે ભાવે મિુષ્યપણુાં બાંિાય અિે 

મિુષ્યપણુાં—એિાર્ી રનહિ ચૈિરયિવ્ય મારાં દૃનષ્ટમાાં આવ્યુાં છે, એર્ી હુાં એ મિુષ્યપયાથયમાાં 

િર્ી. આહાહા! િો આ કહે કે મિુષ્યપયાથય હોય િો કેવળ ર્ાય. અહીં કહે કે મિુષ્યપયાથય જ 
મારામાાં િર્ીિે. આહાહા! આવ્યો િહોિો એક? કુચામણિો આવ્યો હિો કુચામણિો. િમારાં 

કુચામણ િે? ઘાાંસીલાલ પાંરિિ કલકત્તા રહે છે. ઘાાંસીલાલજીિે ઓળખો છો? િમારા 
કુચામણિો છે. એ કલકત્તા કહે છે. આવ્યા હિા એક ફેરી. 

એ મિુષ્યપણુાં છે એમાાં કેવળજ્ઞાિ ર્ાય છે, મિુષ્યપણાિે કારણે છે આ. અરે ભગવાિ! 

અહીં િો કહે છે કે મારામાાં મિુષ્યપણાિો ભાવ િે મિષુ્યપણુાં બેય છ ેજ િહીં. એ છે િહીં–એ 
િર્ી, એ મિે શી રીિે મિિ કરે? આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? મિુષ્યિામકમથિે યોગ્ય િવ્યકમથ 

અિે ભાવકમથ... મિુષ્યિે યોગ્યરૂપ ભાવકમથ, એમ. જે ભાવે મિુષ્યપણુાં બાંિાય એવો ભાવકમથ, 

એમ. બેયમાાં લેવુાંિે એ. મિુષ્યિામકમથિે યોગ્ય િવ્યકમથ િે મિુષ્યિામકમથિે યોગ્ય ભાવકમથ, 
એમ. બેયિો અભાવ હોવાર્ી... હોવાિે લીિે મારે મિુષ્યપયાથય... મિુષ્યપયાથય શુદ્ધનિશ્ચયર્ી 
િર્ી. આહાહા!  

પરર્ી દૃનષ્ટ ફેરવીિે સ્વમાાં લઈ લીિી અિે એટલુાં અક્સ્િત્વ િે જ હુાં છુાં, આ િહીં. આિુાં 

િામ ચાર ગનિિુાં એણે પ્રનિક્રમણ કયુું. આહાહા! આમ ભાષાર્ી િહીં હોં. હુાં િારકી િર્ી, િેવ 

િર્ી—એમ િહીં. એ વસ્િુ નત્રકાળી જેમાાં િારકિો ભાવ િે િારકી(પણુાં), મિુષ્યિો ભાવ, 
મિુષ્ય(પણુાં)—એ િર્ી જેમાાં એિી દૃનષ્ટ કરીિે મારામાાં િર્ી એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા! મારાં જીવાક્સ્િકાય શુદ્ધ એમાાં આ િર્ી, માટે હુાં એિાર્ી પાછો જ વળેલો છુાં. મેં 

એિાર્ી ભેિ કરેલો છે એમ કહે છે. આહાહા! એમાાં એકપણુાં મારયુાં હિુાં એ િો નમથ્યાત્વ હિુાં. 
એ એકપણુાં િર્ી મારામાાં (એમ મારયુાં) િો ર્ઈ રહ્ુાં, એકપણુાં છૂટી ગયુાં. સ્વભાવ ચૈિરય અક્સ્િ 

મહાસત્તા જીવાક્સ્િ–શુદ્ધ જીવાક્સ્િ એ હુાં છુાં. એર્ી જે ભાવે મિુષ્ય (આયુષ્ય) બાંિાય એ 

ભાવિોય કિાથ હુાં િહીં, પણ આ મિુષ્યપણુાં મળ્યુાં ત્યારે આ સાાંભળવાિો િમથ મળ્યોિે? માટે 
મિુષ્યપણુાં સારાં. એ વાિ, કહે છે, નમથ્યાદૃનષ્ટ માિે છે. આહાહા!  

મિુષ્યપણુાં મળ્યુાં અિે મિુષ્યપણાિા કારણ એ મારા છે એમ માિે છે એ નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. 
આહાહા! ગજબ વાિ સાંિોિી વાણી! શ્રીમિ્ કહે છે િે. રહસ્ય કાાંઈ સમજી શકાય. ‘રિગાંબરિા 

િીવ્ર વચિોિે લઈિે રહસ્ય કાંઈક સમજી શકાય છે. શ્વેિામ્બરિી મોળાશિે લઈિે રસ ઠાંિાિો 
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ગયો.’ એવુાં આવે છે, શ્રીમદ માાં એવુાં આવે છે. આહાહા! કહે છે, આ હુાં મિુષ્ય જ િર્ી. કહો! 
મિુષ્યપયાથય શુદ્ધનિશ્ચયર્ી િર્ી. િર્ી પછી હુાં મિુષ્ય છુાં િે આ મારા મિુષ્યપણાર્ી મિે કાાંઈ 

લાભ ર્ાય, પણ જે મારામાાં િર્ી એિાર્ી લાભ તયાાંર્ી ર્ાય? મિુષ્યપણા નવિા કેવળજ્ઞાિ 

ર્ાિુાં હશે? મિુષ્યપણા નવિા જ કેવળજ્ઞાિ ર્ાય છે. એિો અર્થ જ ક ેએિાર્ી લક્ષ છૂટે છે િે 
એકલુાં રહી જાય િત્ત્વ, ત્યારે એિે એકાકાર ર્ઈિે કેવળજ્ઞાિ ર્ાય છે. મિુષ્યપણાિે લઈિે એ 

િર્ી. હવે રહ્ો િેવ.  

‘િેવ’ એવા િામિો આિાર... એ િેવપયાથય, એમ. િામકમથિો આિાર િેવપયાથય.. િેિે 

યોગ્ય સુરસ-સુગાંિસ્વભાવવાળાાં પુદગલિવ્યિા સાંબાંિિો અભાવ હોવાિે લીિે... એવા હોવાિે 

લીિે ‘નિશ્ચયર્ી’ એટલો શબ્િ વાપયો લ્યો. જુિા જુિા શબ્િો (છે, પણ) આશય કહેવાિો એક જ 
છે. એવા િેવપયાથય એિે યોગ્ય સુરસ-સુગાંિસ્વભાવવાળા પુદગલિવ્યિા સાંબાંિિો અભાવ 

હોવાર્ી... સુગાંિી શરીર િેવિુાં મારૂાં, મિે મળશે. િિે મળશે જિ? િેવગનિ આત્માિે મળશે? 

આહાહા! કહે છે કે નમથ્યાિનષ્ટ છે. િેવગનિ અિે િેવગનિિા કારણ નવિાિો હુાં આત્મા છુાં, એિો 
કરિાર પણ િર્ી...... 

પણ ત્યારે અાંિારામાાં પ્રકાશ કારણ ર્યુાં કે િહીં? અાંિારામાાં િેખાય િહીં. સવારમાાં 
િહોિુાં આવ્યુાં ઉપાિાિમાાં? ત્યાાં નિનમત્ત ફયુું ત્યારે િેખાણુાં કે િહીં? જુઓ! એિી પોિાિી 
પયાથયિી...... કાલ િો બહુ અાંિારાં હિુાં. આજ િો િેખાય છે, કાલે િો ઘણુાં અાંિારાં હિુાં. 
પુદગલિવ્યિા સાંબાંિિો લાભ હોવાિે લીિે નિશ્ચયર્ી મારે િેવપયાથય િર્ી. આહાહા! 
સવાથર્થનસનદ્ધિો િેવ સમરકિી... િેવપયાથયિુાં કારણ અિે આિાર છે? કે િા. િેવ છુાં હુાં? કે િા. હુાં 
િો િેવ પણ િર્ી. િેવગનિ િો ઉિયભાવિુાં ફળ છે. ઉિયભાવ જ જ્યાાં મારામાાં િર્ી, પછી િેવ 
હુાં તયાાંર્ી આવ્યો? આહાહા! વ્યવહાર-નિશ્ચયિી કર્િીિે સ્પષ્ટ કરીિે જગિ પાસે પ્રનસદ્ધ કયુું 
છે. ભાઈ! િુાં આત્મા છોિે પ્રભુ! આત્મા િો શુદ્ધ ચૈિરયકાંિ િેિે આત્મા કહીએ. એવુાં જેણે 
અાંિરમાાં અિુભવ્યુાં, એવો શુદ્ધ ચૈિરય છુાં એમ જેિ ે અાંિરિા સ્વભાવિી સત્તાિો સ્વીકાર 
અાંિરર્ી ર્યો, એ િેવ-બેવ છુાં એમ કેમ માિે? િેવિા કારણરૂપ ભાવિો પણ કિાથ િહીં, 
કરાવિાર િહીં, અિુમોિિાર િહીં. સાંમિ િર્ી હુાં એિે, િેવપયાથયિે હુાં સાંમિ િર્ી. હુાં િો 
આત્માિો સ્વભાવ આિાંિ શુદ્ધ એિે સાંમિ છુાં. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

અરે! શાાંનિર્ી, મધ્યસ્ર્િાર્ી સ્વાધ્યાય કરેિે િો એિે હાર્ લાગે કાાંઈક િત્ત્વ. પણ આ 
િો પોિાિી દૃનષ્ટએ હાાંકે રાખે, વાાંચે, સાાંભળ્યા કરે. ઓલા સાંસારીિે િર્ી એમ કહ્ુાં હિુાં. આ 
સાંસારી િર્ી િમે? એમ કહેિા હિા. એમ કહ્ુાં હિુાંિે અાંિર? સાંસારીજીવિે એ હોય છે. ત્યારે 
મુતિ ર્ઈ ગયા? અરે, સાાંભળિે! મુતિ જ છે ભગવાિ આત્મા. નવભાવ અિે ઉિયભાવ આખો 
અિે આખુાં એિે એિુાં ફળ એર્ી રનહિ જ છે. એવી દૃનષ્ટ ર્ઈ એટલે રનહિ જ છે. સનહિ મારયુાં 
હિુાં એ િો નમથ્યાત્વ હિુાં. આહાહા! નિશ્ચયર્ી મારે િેવપયાથય િર્ી. વ્યવહારર્ી છે? વ્યવહારર્ી 
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(માિે) છે એ સાંસારી છે. મારે િો જાણવાલાયક છે એ જુિી વાિ છે. જાણવુાં જ્ઞાિિુાં જ્ઞેય એ િો 
છએ િવ્ય જ્ઞેય છે. સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! આવુાં અક્સ્િત્વ િે આવી (મારી) સત્તા અિે આ 
સત્તા પર—એવા ભેિજ્ઞાિમાાં મારામાાં કાાંઈ િર્ી બીજુાં. એિુાં િામ અહીંયા સાચુાં પ્રનિક્રમણ (કહે 
છે). અિે અહીં સમ્યગ્િશથિ સનહિ ચારરત્ર લીિુાં છે િે? સમજાણુાં?  

જે ભાવે િેવપયાથય મળે એ ભાવ હુાં િહીંિે. એ ભાવ િો રાગ છે. રાગ હુાં, એ િો 
નમથ્યાત્વ છે. ચૌિમી ગાર્ામાાં આવ્યુાંિે પુરષાર્થનસનદ્ધ ઉપાયમાાં? આત્મા વસ્િુએ એિે કહીએ કે 
જે આસ્રવ અિે અજીવર્ી અસમાનહિ છે–સનહિ િર્ી. આત્મા એિે કહીએ કે જે આસ્રવ અિે 
અજીવર્ી રનહિ છે. એિે જે સનહિ માિે િે નમથ્યાત્વ છે, ભવિુાં બીજ છે. િેર્ી ઓલામાાં (-િાટક 
સમયસારમાાં) લીિુાં કે અસાંખ્ય પ્રકારિા વ્યવહાર એટલા નમથ્યાત્વભાવ કેવલી ઉકિ હૈ. 
આહાહા! જેટલા એ વ્યવહાર, એટલા વ્યવહાર મારા, એટલા બિા નમથ્યાત્વ. સમજાણુાં કાાંઈ? 
ભારે. આ િો બિી એલ.એલ.બી.િી વાિુાં છે. આ િો હજી ભેિજ્ઞાિ સમ્યગ્િશથિિી વાિ છે. 
આહાહા! જે પોિામાાં િર્ી એિાર્ી પોિાિે ઓળખાવવો એ જ નમથ્યાત્વભાવ છે. એિાર્ી 
પોિાિી પ્રનસનદ્ધ કરાવવી... લ્યો. અમે રાજા છીએ, અમે મિુષ્ય છીએ અિે બહારિી બુનદ્ધવાળા 
છીએ. એિાર્ી બહાર પિવુાં એ બહાર પિેલો બનહરાત્મા છે. આહાહા! આ િો અાંિરાત્મા વસ્િુ 
છે. ખરેખર એ પરમાત્મા છે આત્મા. સાિકપણાિી પયાથયિી અપેક્ષાએ અાંિરાત્મા (કહ્ો). એમાાં 
મોટુાં સાંકેલ્યુાં બિુાં ઘણુાં. 

ચૌિ ભેિવાળાાં માગથણાસ્ર્ાિો... ચૌિ ભેિવાળા... પહલેાાં આવી ગયા હિા આપણે ૮૬ 
પાિે. માગથણા ૮૬ પાિે. ચૌિ ભેિવાળાાં માગથણાસ્ર્ાિો.... ૮૬ છે ૮૬.  ગનિ... િીચે છે. ગનિ હુાં 
િહીં, ગનિ િહીં, આ ઇનરિય િહીં, ગનિ જ હુાં િહીં. એ પહેલા ચાર ગનિમાાં આવી ગયા આમાાં. 
આ ઇનરિયો િહીં. ખાંિ-ઇનરિય અિે િવ્યેનરિય િે બિુાંય. કાયા િહીં, યોગ િહીં, વેિ િહીં, કષાય 
િહીં, જ્ઞાિિા ભેિ િહીં. આહાહા! સાંયમિા ભેિ િહીં, િશથિિા ભેિ િહીં, લેશ્યા િહીં, ભવ્ય, 
અભવ્ય િહીં. લ્યો, વસ્િુમાાં તયાાં ભવ્ય-અભવ્યપણુાં છે? સમ્યતત્વારિ િહીં, ઠીક! સાંનજ્ઞત્વ િહીં 
િે આહાર િહીં—એવા ભેિસ્વરૂપ ચૌિ માગથણા શુદ્ધનિશ્ચયિયર્ી પરમભાવસ્વભાવવાળાિે... 
એટલે પરમસ્વભાવ મારાિે–મિે (–પરમભાવ જેિો સ્વભાવ છે એવા મિે)... જોયુાંિે! ખુલાસો 
એમ જ છે િે.  

પરમસ્વભાવવાળાિે... હુાં િો પરમભાવસ્વભાવવાળો છુાં, આ રાગ િે નિનમત્તિા 
સ્વભાવવાળો િર્ી. આહાહા! કેટલી ઉિાસીિિા છે પરર્ી જુઓિે! માગથણાસ્ર્ાિો એ 
શુદ્ધનિશ્ચયિયર્ી... રયાાં એમ લીિુાં છે ‘શુદ્ધનિશ્ચયિયર્ી.’ પરમભાવસ્વભાવવાળાિે... એમ 
આવ્યુાંિે? પરમભાવસ્વભાવવાળાિે... નત્રકાળી પાંચમપારરણાનમકસ્વભાવ એવા 
સ્વભાવવાળાિે... આ રાગવાળાિે, ગનિવાળાિે  િહીં. પરમભાવસ્વભાવવાળાિે (-પરમભાવ 
જેિો સ્વભાવ છે એવા મિે) એ માગથણાસ્ર્ાિો િર્ી. નવશેષ કહેશે.  

     (પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ) 
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આ સમયસાર નાટક... સમયસાર નાટક નથી, નનયમસાર. પરમાથથપ્રનિક્રમણ અનિકાર. 

મોક્ષનો માર્થ. ચારરત્ર છેને મૂળ, એ ચારરત્રની વ્યાખ્યા છે આમાાં. કાલ આવ્યયાં હિયાંને આ જરી 

એમાાંથી નિચાર આવ્યો હિો િિારે. સાંસારી જીિને બહય આરાંભ-પરરગ્રહ વ્યિહારથી હોય છે. 

િત્ત્િાથથસારનયાં લીિયાં છે ને? નસદ્ધ, અનસદ્ધ ને નોનસદ્ધ. ર્ાથામાાં છે. અનસદ્ધ િે નમથ્યાદૃનિ છે, 

ઇશદ્ નસદ્ધ િે સમરકિી છે. નસદ્ધ રત્નત્રયિાળાને ર્ણ્યા છે. એમાાં નસદ્ધ-પ્રનસદ્ધ કહ્યા છે. આિે 
છેને પ્રિચનસારમાાં આખરમાાં? મોક્ષ... મોક્ષિત્ત્િ, રત્નત્રયથી પરરણમેલ છે એ મોક્ષિત્ત્િ છે. 

એટલે ત્યાાં ભલે નથી લીિયાં, અથથમાાં લીિયાં છે કે રત્નત્રયથી પરરણિ છે એ નસદ્ધ છે, સમરકિી છે 

િે નોનસદ્ધ છે, ઇશદ્ નસદ્ધ. વ્યિહારથી મયક્િ છે ને? જરી પયાથયમાાં અનથથરિા છે એ અપેક્ષાએ 
ચૌદમા ર્યણથથાન સયિી સાંસારી ર્ણ્યા છે. પયાથયમાાં છેને એનયાં જ્ઞાન કરાિિા. સમ્યગ્દદૃનિ એમ 
માને છે કે હયાં િો ચાર ર્નિની પયાથયો છયાં જ નહીં. એ આિી ર્યયાં છે.  

ચૌદ ભેદિાળાાં માર્થણાથથાનો... શયદ્ધનનશ્ચયનયથી પરમભાિથિભાિિાળાને... હયાં િો 

એક પરમભાિથિભાિિાળો (છયાં) જેનો પરમભાિ એિો થિભાિ છે. નત્રકાળી જ્ઞાયકભાિ એિા 

મને ચૌદ ભેદિાળા માર્થણાથથાનો નથી. પયાથયમાાં છ ેએનો અહીં નનષેિ છે. પયાથયનયાં જ્ઞાન પણ 
કરાિે જરી. જૈનદશથનની જે રીિ છે િથિયની... ચૌદ માર્થણા છે પણ એ પયાથયદૃનિનયાં જ્ઞાન 

કરિાલાયક છે, આશ્રય કરિાલાયક નથી. જ્ઞાન િો કરિાનયાં છે, વ્યિહારનયાં જ્ઞાન િો કરિાનયાં છે. 

ચૌદ ભેદિાળાાં માર્થણાથથાનો... સમ્યગ્દદૃનિ જીિને પરમભાિથિભાિિાળો હયાં... પરમભાિ ધ્રયિ 
નત્રકાળ એિા થિભાિભાિ(િાળા) મને ચાર ર્નિ ને માર્થણાભેદ નથી.  

િથા િેટલા (ચૌદ) ભેદિાળાાં જીિથથાનો... જીિના થથાન... પાંચેનરિય પયાથપ્ત કે 
અપયાથપ્ત. એકેનરિયથી માાંડીને છેલ્લા .... લીિા છે. પાંચેનરિય પયાથપ્તપણયાં મન ેનથી. સમજાણયાં 

કાાંઈ? આમ કેિળીને પાંચેનરિય પયાથપ્ત કહેિામાાં આિે વ્યિહારથી. કઈ કોર લીિયાં? િવ્યેનરિયો 

છેને પાાંચ એ અપેક્ષાએ કહેિાય, િથિયમાાં એ છે નહીં. આહાહા! ઓલા આિે છે ને? ર્નિ. ર્યટકો 
આિે છે ને? શયાં કહેિાય નાનયાં? ચોિીસઠાણા, એમાાં બિયાં નાખે આિયાં. વ્યિહાર નાખિોને અાંદર. 

પયાથય જણાિે. અહીંયા િો િથિય પરમભાિથિભાિ િે જ હયાં. નનત્ય ધ્રયિ ચૈિરય પરમભાિ જે 

પયાથયથી પણ... ક્ષાનયકારદ બિી પયાથય અપરમભાિ... ક્ષાનયકભાિ આરદ અપરમભાિ.. 
આહાહા! નત્રકાળી ભાિ િે પરમભાિ એિો મારો થિભાિ એમાાં ચૌદ જીિના ભેદ નથી.  

કે ર્યણથથાનો... પહેલેથી ચૌદ ર્યણથથાન એ શયદ્ધનનશ્ચયનયથી... ર્યણથથાનેય હયાં નથી. 
લ્યો, પરમભાિ-થિભાિિાળાને (–પરમભાિ જેનો થિભાિ છે એિા મને) ર્યણથથાનો નથી. 
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લ્યો, છઠ્યાં, સાિમયાં, ચોથયાં, પાાંચમયાં—એ બિા પયાથયના–વ્યિહારના ભેદ છે. િેથી કહ્યયાંને 
जिणमयणे पव्वज्झमाण... વ્યિહાર નથી મયજ... વ્યિહાર છે ખરો. છે એ જાણિા માટે છે. નહીં 
સાંભળાણયાં હોય ત્યાાં. અહીંથી રયાાં એમ કે િિારે સાંભળાય..... એમ માને. ન મેળ આવ્યયાં..... 

પરમભાિ-થિભાિિાળાને... એટલે? જયઓને! ભાષા શયાં છે? પરમભાિથિભાિ નનત્ય 

ધ્રયિ જ્ઞાયક એકલો પરમ એિા મેં એટલે એિો મને, એમ. હયાં િો પરમભાિથિભાિિાળો છયાં. 

એને જીિના ચૌદ ભેદ, એકેનરિય પયાથપ્ત, અપયાથપ્તથી માાંડીને પાંચેનરિય ર્યણથથાનભેદ અને 
માર્થણાભેદ મને નથી. મને નથી એટલે હયાં િો પરમથિભાિિાળો છયાં, એમ. હયાં િો 

પરમથિભાિિાળો છયાં. આહાહા! પરમભાિથિભાિ એિા મને... આિો િે હયાં, એમ. આિા ભેદ-

બેદ હયાં નહીં. આહાહા! એકલો દૃનિનો નિષય અભેદ એકલો જ્ઞાયકભાિ ધ્રયિ એિા મને એટલે 
ધ્રયિ છે િે હયાં છયાં, એમ. પરમભાિથિભાિ િે હયાં છયાં. આ હયાં નહીં. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? 

પરમભાિથિભાિ એિા મને એટલે પરમભાિથિભાિ એ જ હયાં, એમ. પરમભાિથિભાિ િે જ 
હયાં, આ નહીં–ર્યણથથાનભેદ આરદ નહીં.  

શ્રોિા : ક્ષાનયકકી પયાથય અપરમભાિ.... 

પૂજ્ય ર્યરૂદેિશ્રી : એ નહીં. ક્ષાનયકભાિકી પયાથય ભી અપરમભાિમેં જાિી હૈ, 

પરમભાિમેં નહીં. ઔર ખરેખર િો, ૫૦િીં ર્ાથા નનયમસાર... ક્ષાનયકભાિકી પયાથય ભી 
પરિવ્યમેં જાિી હૈ. આહાહા!  

મહાપ્રભય જ્યાાં નજરે પડ્યો, એની પાસે બિી પયાથયો-બયાથયોની ર્ણિરી નથી. 

આહાહા! નત્રકાળી પરમભાિ એિો જે મારો થિભાિ, એમ પાછયાં, મારો થિભાિ જ 
પરમભાિથિભાિ છે અને પરમભાિથિભાિ િેટલો જ િે હયાં છયાં. આહાહા! ભાઈમાાં આિે છે 

ને? સોર્ાની. શબ્દ જરી ખયલ્લયાં થોડયાં કરી નાખ્યયાં. પયાથય મેરા ધ્યાન કરે િો કરો, મૈં રકસકા ધ્યાન 

કરૂાં? મૈં િો હૂાં િહી હૂાં. કારણકે હયાં િો િવ્ય છયાં, એમ પાછયાં એનો અથથ છે. અહીં કીિયાં હિયાં, હયાં 
પરમભાિથિભાિ (છયાં) એ કોનયાં ધ્યાન કરે? પયાથય મેરા ધ્યાન કરે િો કરો. આહાહા! પરમભાિ 

જેનો થિભાિ... પરમભાિ-થિભાિિાળાને... એમ કહ્યયાંને? પરમભાિથિભાિિાળો એ િો 

સમરકિી પરમભાિથિભાિિાળો જ છે અને અહીં ચારરત્ર નાખ્યયાં સાથે. સમજાણયાં કાાંઈ? 
આહાહા! 

વ્યિહારરત્નત્રય મારા છે એમ િો આમાાં ન આવ્યયાં? મારા નથી એ મને મદદ કરે (એમ 
ન બને). સત્ય િથિય એિી છે. લોકોને અાંદર કાને પડી નથી. બહારમાાં ભટક્યા-ભટક. જ્યાાં 

ભર્િાનનયાં િામ છે ત્યાાં જાિો નથી. મહાપ્રભયનયાં િામ િો ધ્રયિ છે. જયઓને! ભાષા કેિી િાપરી છે. 

મયનનએ ટીકા કરી છે ને! शदु्धजिश्चयियतः परमभावस्वभावस्य... परमभावस्वभावस्य એમ છે 
ને? ि जवद्यन्त.े.. પરમભાિથિભાિ િે હયાં, એટલો હયાં, એ હયાં. એિા परमभावस्वभावस्य– 
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પરમભાિથિભાિિાળાને એટલે પરમભાિથિભાિ િે હયાં એિા મને, એમ. આહાહા! એ બિા છે 
નહીં. ચૌદ િેરી બેિાલીસ આમ થયા. આમ િો ચૌદ માર્થણાથથાન, ચૌદ જીિથથાન, ચૌદ 

ર્યણથથાન. ચૌદ િેરી બેિાલીસ. એકેકના એના પાછા ભેદ માર્થણાના ર્નિ ને ઇનરિય ને કષાય 

ને. આહાહા! જ્ઞાનમાાં પાાંચ ભેદ મનિ, શ્રયિ, અિનિ, મનઃપયથય (આરદ) ભેદ. એ 
પરમભાિથિભાિિાળાને કાાંઈ નથી કહે છે. આહાહા! કેિળજ્ઞાનની પયાથય પણ મારા 

પરમભાિથિભાિિાળાને નથી. આહાહા! ર્જબ િાિ છે ને! ચૈિરયનયાં િત્ત્િ એિડયાં.. એિડયાં ને 
એટલયાં મોટયાં છે. ભાષા કેિી છે જયઓ!  

परमभावस्वभावस्य ि जवद्यन्त.े.. નિકલ્પ આરદ, િાણી આરદ હો િો એને ઘરે, પયાથય 

હોય િો એને ઘરે. એના થથાનમાાં ભલે હો, મારા થિભાિમાાં નથી. આહાહા! કહો, સમજાય છે 
કે નહીં? ઘણા બોલો નાખી દીિા ચૌદ માર્થણામાાં. આખા જૈનદશથનના પયાથયભેદો બિા જ .... 

છે. િથિયમાાં છે નહીં. પાછયાં જૈનદશથન વ્યિહારિાળયાં છે એિયાં એણે વ્યિહારિાળાનયાં જ્ઞાન કરાવ્યયાં કે 

આિી નથથનિ અરયમાાં ક્યાાંય હોય નહીં. ચૌદ ર્યણથથાન, ચૌદ જીિથથાન, ચૌદ માર્થણાથથાન 
(આરદ) એિા પયાથયના ભેદ સિથજ્ઞ નસિાય ક્યાાંય હોઈ શકે નહીં. એટલી િાિ થથાપિા ર્યા, 

જણાિિા ર્યા, પણ િથિયમાાં નથી એમ પાછો નનષેિ કરિા ર્યા. આહાહા! આ ૨૯ બોલ છે 

ને. બિી િાિ જણાિિા ર્યા .... પયાથયભેદ, ..... એિયાં સિથજ્ઞ નસિાય, જૈનદશથન નસિાય એટલે 
િથિયદશથન નસિાય બીજે આિયાં હોય નહીં. આહાહા! એ વ્યિહાર કેટલા પ્રકારના, કઈ જાિના એ 

બિયાં જણાવ્યયાં ખરાં, છિાાં એ િથિયના થિભાિ પરમથિભાિિાળો મને એ નથી. ઓલા િો કહે, હયાં 

જ એક છયાં, બીજયાં કાાંઈ નથી. એમ નથી. બીજયાં મારામાાં નથી. ‘બ્રહ્મ  સત્ય જર્િ નમથ્યા’ એમ 
કહે છેને િેદાાંિ? એમ નથી. મારા િમથમાાં એ ભેદ નથી, પણ ભેદમાાં ભેદ છે વ્યિહાર િરીકે, 
જાણિા િરીકે. હિે અિથથાની િાિ આિી.  

મનયષ્ય અને નિયંચપયાથયની કાયાના, િયકૃિ નિકારથી... નારકીને અને દેિને િયકૃિ 

નિકાર–ભેદ છે જ નહીં. દેિને િો એક જ પ્રકાર છે અનયકૂળિા. બાળ-યયિાન-િૃદ્ધ (અિથથા) છે 

નહીં. નારકીને એક જ પ્રકાર છે િૃદ્ધાિથથા જેિી દશા છે, એને ત્રણ ભેદ નથી. નારકીના 
શરીરના બાળ-યયિાન-િૃદ્ધ ત્રણ ભેદ નથી. એ િો બિયાં આખી જજાંદર્ી િૃદ્ધની છે. આહાહા! દેિને 

નથી. આખી જજાંદર્ી યયિાન જેિી અિથથા છે એટલે એના ત્રણ ભેદ એમાાં નથી. મનયષ્ય ને 

નિયંચની પયાથયમાાં શરીરમાાં કાયાના િયકૃિ નિકાર... દેખો! કાયાના િયકૃિ નિકાર... કાયાની 
િયની અિથથાિાળયાં બાળ-યયિાન-િૃદ્ધ, એ િો કાયાના િયકૃિ નિકાર છે. આહાહા! 

(ફેરફારથી) ઉત્પન્ન થિા... કાયાના ફેરફારથી ઉત્પન્ન થિા બાળ-યયિાન-થથનિર-
િૃદ્ધાિથથારદરૂપ... થથનિરની જ વ્યાખ્યા કરી છે... થથનિર એટલે િૃદ્ધાિથથા? થથનિર– 

િૃદ્ધાિથથા, એમ લખ્યયાં છે ટીકામાાં. એ હયાં નહીં લ્યો. બાળ-યયિાન-થથનિર અને િૃદ્ધાિથથારૂપ 
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આરદ એના પ્રકાર ઘણા... અનેક થથૂલ-કૃશ નિનિિ ભેદો... શરીરની યયિાન અિથથા એ કાયાનો 
િયકૃિ નિકાર છે, િૃદ્ધાિથથા એ કાયાનો િયકૃિ–અિથથાકૃિ ભેદ છે, બાળપણયાં પણ કાયાની 

અિથથાકૃિ ભેદ છે, એ થથૂળ ને કૃશ–પાિળયાં અને જાડયાં એિા નિનિિ ભેદો શરીરના અિયિના 

છે. શયદ્ધનનશ્ચયનયના અજભપ્રાયે... અહીંયા અજભપ્રાય (શબ્દ) નાખ્યો. જભન્ન-જભન્ન શબ્દ િાપરે, 
બાકી એ શયદ્ધનનશ્ચયથી નથી એમ કીિયાં. શયદ્ધનનશ્ચયનયના અજભપ્રાયે... શયદ્ધનનશ્ચયના 

અજભપ્રાયે... નત્રકાળી જ્ઞાયકભાિના અજભપ્રાયમાાં આ બિયાં કાાંઈ છે નહીં. 

હિે અહીં, સકળ મોહરાર્દ્વેષ નથી એ નસદ્ધ કરિયાં છે. સકળ મોહરાર્દ્વેષ નથી. એનયાં 

કામ બિાનયાં..... કે હયાં એનો કિાથ નથી, કરાિનાર નથી અને કિાથનો અનયમોદક નથી. આહાહા! 

યયિાન અિથથાનો કિાથ નથી, યયિાન અિથથાનો કરાિનાર નથી અને યયિાન અિથથાનો સાંમિ 
નથી. યયિાન અિથથા હોય િો ઠીક, શરીરથી િમથ થાય એમ નથી કહે છે. આહાહા!  

શ્રોિા : િૃદ્ધ અિથથા હોય િો થાય?  

પૂજ્ય ર્યરૂદેિશ્રી : કોઈથી થાય નહીં. એ પ્રશ્ન છે જ નહીં ત્યાાં. આહાહા! અહીં િો 

એનાથી થાય નહીં, એ િખિે હયાં નથી િો એનાથી થાય કેમ? એમ. એમ ક ેશરીરની... માણસ 
સાિારણ કહેને? જરા.... આિે છે ને? ........ અિપાહયડમાાં આિે છે. િૃદ્ધાિથથા ન થાય, રોર્ 

બહાર ન દેખાય, ઇનરિય ... ન પડે ત્યાાં સયિી  િમથ કરી લેજે. એિયાં આિે છે. ઉત્તરાધ્યયનમાાં 

નહીં. એ િમારાં િમે સમજો. અહીં િો ભાિપાહયડમાાં આિે છે. ઉત્તરાધ્યયનમાાં નહીં. 
શ્વેિામ્બરમાાં દશિૈકાનલકમાાં આિે છે. દશિૈકાનલકમાાં એ બિી ર્ાથાના અથથ જોયા છે ને િાાંચ્યા 

છે. દશિૈકાનલકના આઠમા અધ્યયનમાાં આિે છે. વ્યિહાર...... પહેલા િજન આવ્યયાં કે ઇનરિય 

ઠીક હોય િો થાય િમથ. એય! એ િો એક પયરષાથથ ઝટ કર એમ બિાિિા એ િાિ કરી છે. 
બાકી રયાાં કાાંઈ અિથથા-બિથથા હયાં છયાં અને એ અિથથા હોય િો થાય, િૃદ્ધાિથથા હોય િો ન 
થાય અને યયિાનિથથા હોય િો થાય—એિયાં કાાંઈ છે નહીં. આહાહા!  

સમજિયાં જોઈએને કે એ કઈ નયનયાં િાક્ય છે. અહીં િો ના પાડી કે ત્રણેય અિથથા હયાં 

નથી. પછી િળી િૃદ્ધાિથથા આવ્યા પહેલા િમથ કરી લે... એ આવ્યયાં છે શાસ્ત્રમાાં. કયાંદકયાંદાચાયથ 

પોિે કહે છે. એય! અહીં પણ કયાંદકયાંદાચાયથ કહે છે. એ જાણિાની િાિ કીિી છે એની. નબળા 
પયરષાથથિાંિને એિા નનનમત્તોમાાં અટકિયાં થઈ જાય છે એ ન અટક, આમ જા, અાંદર જા. અાંિરમાાં 

જા, એને ઢીલ ન કર, એને કાળ ન લર્ાિ, એમ. એને, હમણા (નહીં), પછી કરીશયાં એમ ન હોય. 

જેને જેની રનચ છે એને પછીનો િાયદો શો? એમ કહે છે. જેને અાંિર રનચ થઈ–રચ્યયાં, મારો 
આત્મા ભર્િાન પૂણાથનાંદ છે એિી જેને રનચ થઈ છે, અાંદરમાાં પોષાણ થઈ અનયભિ થયો, એને 

હિે િાર શી? કહે છે. પછી પયરષાથથની નબળાઈને લઈને િાર લાર્ે, પણ એને પછી કરાં એમ 

હોઈ શકે નહીં. ‘આજે જ’ આિે છેને પ્રિચનસારમાાં? છેલ્લે આિે છે. ‘આજે જ.’ આહાહા! બે 
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ર્ાથા આિે છે છેલ્લી. આહાહા! આજે જ કરી લે. િિથમાનકાળે જ કરિાનયાં છે આત્મામાાં. 
આહાહા!  

મનયષ્ય અને નિયંચની પયાથયની કાયા.... નારકી અને દેિને યાદ નથી કયાથ. કારણ કે 
એને કાાંઈ છે નહીં, િયકૃિ ફેરફાર છે નહીં. આને ફેરફાર છે. યયિાન અિથથા (હોય) સાાંઢડા 

જેિી. િળી ઢીલી પડે ત્યાાં આમ... એ બિી શરીરની િયકૃિ અિથથા છે, મારામાાં છે નહીં. મને 
મારામાાં નથી િો, એ મને મદદ કરે, યયિાન અિથથા હોય િો મને િમથ થાય—એમ છે નહીં.  

શ્રોિા : નનનમત્તપણે િમથ થાય એ ક્યાાં રહ્યો?  

પૂજ્ય ર્યરૂદેિશ્રી : કોણે કહ્યયાં? .... અમારે રાજમલજી કહેિા હિાને. આિા પ્રશ્નો 

પાંરડિના? શરીરની િયકૃિ... એય! શયાં કીિયાં? જીનિિ શરીરથી િમથ થાય કે નહીં? લ્યો. ....... 

િાિ સાચી. અહીં િો કહે છે કે એ છે જ નહીંને મારામાાં. આહાહા! એનાથી થાય ને આમ થાય, 
જીિિા.... ભાઈ! િને િેં છેિયો છે. આમાાં બીજાને કાાંઈ છે નહીં. પોિે ઠર્ાય છે અને માને છે કે 

હયાં લાભમાાં જાઉં છયાં. આહાહા! એ શયદ્ધનનશ્ચયના બળે... નિનિિ ભેદો એમ છે ને? ઓલામાાં બિા 

ભેદિાળા.. ભેદિાળા.. ચૌદ ભેદિાળા, એટલા ભેદિાળા એ બિા હયાં નહીં. શયદ્ધનનશ્ચયના 
અજભપ્રાય મારે નથી.  

પછી સત્તા–ભર્િાન આત્માનયાં હોિાપણયાં એકરૂપ નત્રકાળ, અિબોિ–જ્ઞાન, 
પરમચૈિરય–જ્ઞાન-દશથન આરદ બિયાં. ઓલો અિબોિ જરી જયદયાં પાડ્યયાં જરી જ્ઞાનને. 

પરમચૈિરય... જ્ઞાન-દશથનારદ પરમ ચૈિરય અને અને સયખની અનયભૂનિમાાં લીન... ધ્રયિ િો 

સયખની અનયભૂનિમાાં લીન જ છે નત્રકાળ, એમ કહે છે. પરમભાિથિભાિિાળા મને... 
પરમભાિથિભાિ િે જ હયાં એિા મને... આહાહા! હયાં સત્તા, અિબોિ અને પરમચૈિરય ને 

સયખની અનયભૂનિમાાં લીન એિા નિનશિ આત્મિત્ત્િને ગ્રહનારા... આિો આત્મ ભર્િાન નત્રકાળ 

છે, નત્રકાળ જ્ઞાન, નત્રકાળ પરમ ચૈિરય સયખમાાં લીન છે. સયખની અનયભૂનિમાાં લીન જ છયાં હયાં. 
અથાથિ સયખથિભાિ સાંપન્ન છે એ સયખની અનયભૂનિમાાં લીન છે, એમ. એિયાં નિનશિ આત્મિત્ત્િ 

નત્રકાળી... આર્ળ આવ્યયાં છેને જ્ઞાનચેિના? કારણપરમાત્માને જ્ઞાનચેિના છે અને કમથફળચેિના 
એટલે આનાંદના ફળનયાં અનયભિિયાં એ પણ કારણપરમાત્મામાાં છે. ઉપયોર્માાં આવ્યયાં છે ને? 

શયાં કહ્યયાં િળી? આત્મા જે કારણથિરૂપ નત્રકાળી પરમાત્મા ધ્રયિ, એમાાં જ્ઞાનચેિના અને 

જ્ઞાનનયાં ફળ, આનાંદનયાં ફળ એ બિયાં નત્રકાળમાાં પડ્યયાં છે. અહીં કીિયાંને? સયખ અનયભૂનિમાાં લીન. એ 
આનાંદનયાં કમથફળ–આનાંદ એિયાં જે કાયથ, નત્રકાળી િથિય એનયાં જે ફળ અનયભિ એ પણ નત્રકાળ. 

એિો જે આત્મિત્ત્િ એને ગ્રહનારાં... એને પકડીને શયદ્ધિવ્યાનથથકના બળે... (એટલે) શયદ્ધ િવ્યનયાં 

પ્રયોજન જેને દૃનિમાાં છે. એિા શયદ્ધ િવ્યાનથથકનયના બળે એટલે શયદ્ધિવ્યાનથથકનયે મારે સકળ 
મોહરાર્દ્વેષ નથી. મારે... એમાાંય ચાર ર્નિમાાં એમ આવ્યયાં છે કે મારે દેિપયાથય નથી. એમ 
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આવ્યયાં હિયાંને? ઓલામાાં પણ (એમ હિયાં). મારે એનો અથથ પરમભાિથિભાિિાળાને એટલે મને. 
આહા! એટલે મારે આ છે નહીં. આહાહા! ભાર્િિ શાસ્ત્ર છે આ. ભર્િાન એિો આત્મા, 

નત્રકાળી ભર્િાન એિો હયાં આત્મા, એમ. એિા મને.. એિા મને આિા ગ્રહનારા િત્ત્િના આશ્રયે 

મારે સકળમોહરાર્દ્વેષ નથી. કાંઈ જ છ ેનહીં મોહ-રાર્-દ્વેષ. એ દૃનિ પડી છ ેજ્ઞાન–જ્ઞાયકમાાં, 
માટે મોહ-રાર્-દ્વેષ નથી, એમ. સમજાણયાં કાાંઈ?  

િથિયના થિભાિમાાં દૃનિ પડિાથી િથિયના થિભાિમાાં આ નથી. સકળ મોહરાર્દ્વેષ છે 
જ નહીંને. આહા! પયાથયમાાં છે, એનો થિામી એ નથી, િણી નથી. થિામી િો પોિાના 

જ્ઞાયકભાિ શયદ્ધભાિનો છે. આહાહા! િાથિનિક સત્યને કોરે મૂકીને િાિયાં કરિી બિી, એ 

િાિમાાં કાાંઈ માલ નહીં આિે. પછી મોટા પાંરડિાઈ મોટી મોટી... િથિય भदूत्थमजिदो... એ જ 
કહે છે ને? એ િાિ છે. છોકરાઓને ત્યાાં કહ્યયાં હિયાં ૧૧મી ર્ાથા. भदूत्थो दजेिदो दु िदु्धणओ... 
ભૂિાથથ િથિય એને શયદ્ધનય કીિી. અહીં કહે છે કે શયદ્ધિવ્યાનથથકનયના બળે િથિય િે િથિય છયાં. 

એમાાં મને મોહ-રાર્-દ્વેષ નથી. આહાહા! આિયાં જ િત્ત્િ છે અને એિયાં િત્ત્િ આત્મા એ જ 
ખરેખર એનયાં થિરૂપ છે. એ થિરૂપને ન થિીકારિાાં બીજી રીિે થિીકારે (િો) દૃનિ નિપરીિ છે. 
આિયાં થિીકારીને, પયાથયમાાં ભેદો હો એને જાણે.. જાણે. જેમ અરયને જાણે એમ એને જાણે.  

હિે ક્રોિ, માન, માયા, લોભ નથી. છેને ર્ાથા? रागो... એ ૮૦ ર્ાથા થઈ. णाहं रागो 
दोिो ण चवे मोहो... હિે આિી ૮૧. એકેક ર્ાથાનો અથથ... અહીં સહજ નનશ્ચયનયથી એમ 

શબ્દ િાપયો. બીજી િાિ છે. આહાહા! કોઈપણ રીિે એનો નિથિાર, એનયાં નિશેષપણયાં સમજાય 
એ અપેક્ષાએ... થિભાનિક નનશ્ચયનયથી (૧) સદા નનરાિરણથિરૂપ... નત્રકાળ નનરાિરણથિરૂપ 

હયાં છયાં. સહજ નનશ્ચયનયથી એટલે કે દૃનિ િવ્યથિભાિ ઉપર જિાથી, એ િથિયથિભાિ સહજ 

નનશ્ચય જે છે એિો જે થિભાિ સદા નનરાિરણથિરૂપ છે. કહો, સમજાણયાં કાાંઈ? આિરણ હિયાં 
અને આિરણ ર્યયાં—એિયાં િથિયના થિરૂપમાાં નથી. એ િો પયાથયની અપેક્ષાએ છે. બાંિ ને બાંિનો 

અભાિ ને એ િો પયાથયની અપેક્ષાએ છે, િથિયમાાં છે નહીં. આહાહા! સદાનનરાિરણ થિરૂપ... 

અરે! િવ્યને દૃનિએ થિીકાયયં કે સદા નનરાિરણથિરૂપ હયાં છયાં. એ િો છે, પણ થિીકાર થયો ત્યારે 
િેને ખ્યાલમાાં આવ્યયાં. િથિય જે છે એ િો નત્રકાળ નનરાિરણ છે, પણ િથિય નનરાિરણ અજથિ 

ખ્યાલમાાં કોને આિે? જે એના િરફ દૃનિ ર્ઈ એિા દૃનિિાંિને ખ્યાલમાાં આવ્યયાં કે આ િો સદા 
નનરાિરણ છે. સમજાણયાં કાાંઈ?  

(૨) શયદ્ધજ્ઞાનરૂપ, લ્યો, (૩) સહજ નચત્શજક્િમય... નત્રકાળ... શયદ્ધ જ્ઞાનરૂપ છયાં, 

થિભાનિક નચત્શજક્િ... એક જ્ઞાનશજક્િ નાખી એમાાં િીયથ સમાઈ જાય છે. નચત્શજક્િમય છયાં... 
એકલો શયદ્ધજ્ઞાન ને થિભાનિક નચત્શજક્િ (૪) સહજ દશથનના થફૂરણથી પરરપૂણથ મૂનિથ... લ્યો, 

નત્રકાળ. સહજ દશથનના થફૂરણથી પરરપૂણથ મૂનિથ.., એમ. દશથનનયાં પરરપૂણથ રૂપ મારાં છે. પૂણથ 
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એટલે છે જ એમ. થિભાનિક દશથનનો પૂણથ... જાણે પ્રર્ટ જ છે બિયાં, એમ. િથિયમાાં િો દશથન 
પૂણથ પ્રર્ટરૂપ નનત્ય પ્રર્ટ પરરપૂણથમૂનિથ છયાં. (–જેની મૂનિથ અથાથિ્ થિરૂપ સહજ દશથનના 

થફૂરણથી પરરપૂણથ છે એિા)... થફૂરણથી... પ્રર્ટ પયાથયની િાિ નથી. િથિય પ્રર્ટ રૂપ પૂણથ 

નત્રકાળ... છે. આહાહા! આની દૃનિ કરિી, એ કેટલો પયરષાથથ છે એમાાં. એ સૂઝિયાં નથી અને આ 
બહારનયાં આ કરિયાં, િે કરિયાં, ફલાણયાં કરિયાં એમાાં એને ર્િાર્મ લાર્ય પડે છે. જેમાાં ર્મ લાર્િી 

જોઈએ ત્યાાં ર્મ કરિો નથી. આહાહા! થિભાનિક દશથનના થફૂરણના પ્રર્ટપણાથી પરરપૂણથ છે 
એ િો. દશથન પ્રર્ટપણે પરરપૂણથ છે આત્મા.  

અને (૫) થિરૂપમાાં અનિચળ નથથનિરૂપ સહજ યથાખ્યાિ ચારરત્રિાળા... લ્યો. 

યથાખ્યાિ એટલે ઓલયાં યથાખ્યાિ (પયાથય) નહીં. નત્રકાળ યથાખ્યાિ. જેમ પ્રનસદ્ધ છે ચારરત્ર 
અાંદર નત્રકાળ.. નત્રકાળ.. એમ. થિભાનિક યથા પ્રનસદ્ધ... અનિચળ, થિરૂપમાાં અનિચળ નથથનિરૂપ 

અાંદર... ધ્રયિમાાં અનિચળરૂપ નથથનિરૂપ સહજ યથાખ્યાિ... યથા નામ પ્રનસદ્ધ. મારાં ચારરત્ર 
નત્રકાળ પ્રનસદ્ધ છે, એમ.  

શ્રોિા : િવ્યકા યથાખ્યાિ ચારરત્ર....? 

પૂજ્ય ર્યરૂદેિશ્રી : િવ્યકા. િવ્યકા. .... યથાખ્યાિનો અથથ આ યથા પ્રનસદ્ધ.  

થિરૂપમાાં અનિચળ નથથનિરૂપ થિભાનિક યથાખ્યાિ એમ કીિયાં છે ને? થિભાનિક 
યથાખ્યાિ–નત્રકાળ યથાખ્યાિ. જેમ દશથનનયાં થફૂરણ પ્રર્ટ છે, એમ આ ચારરત્રની પ્રનસનદ્ધ ધ્રયિમાાં 

પ્રનસદ્ધ પ્રર્ટ છે. આહાહા! અલૌરકક બાિ હૈ! થિરૂપમાાં અનિચળ નથથનિરૂપ સહજ યથાખ્યાિ 

ચારરત્રિાળા એિા મને... એમ. આ િે હયાં, એમ. એિા મને... માને છે એ િો પયાથય છે, છિાાં 
એિા મને.... નત્રકાળ છેને. આમ મને... આ ‘મને આમ છે અને આ નથી’ એ િો બિયાં પયાથય 

નક્કી કરે છે. પયાથયમાાં એ નક્કી છે કે આ જ મને (એટલે) િવ્યને મને, એમ. શયાં ર્યણથથાન 

નથી? એનો અથથ એ કે નત્રકાળ નનરાિરણ શયદ્ધ જ્ઞાનરૂપ થિભાનિક નચત્શજક્િ અને દશથનનયાં 
પ્રર્ટપણયાં અને ચારરત્રનયાં પણ પ્રનસદ્ધ પ્રર્ટપણયાં અાંદર એિા મને... એિો હયાં... એિા મને–એિા 
પરમભાિથિભાિિાળાને મને.... આહાહા!  

સમથિ સાંસારક્લેશના હેિય ક્રોિ-માન-માયા-લોભ નથી. આહાહા! એમાાં આિી ર્યયાં કે 

વ્યિહાર રાર્ારદ નથી. વ્યિહાર રત્નત્રયનો શયભ ઉપયોર્ એ આિા મને નથી. એમાાં આિી 

ર્યયાંને? ક્રોિ, માન—દ્વેષ, માયા, લોભ—રાર્. રાર્નો પ્રકાર એ વ્યિહાર. વ્યિહાર મને નથી. હયાં 
િો પરમથિભાિભાિિાળો પ્રભય... ‘મને’ એ ને? ‘મને’ એમ શબ્દ છે. એ મન ેનથી. ‘મને’ 

એમ શબ્દ પડ્યો છે. બીજી લીટી. મને એ નથી. મને એ નથી એટલે પયાથયમાાં બોલ્યો, જણાણો.  

આમાાં મને.... હયાં આ એ આમાાં નથી. મને એટલે હયાં જે નત્રકાળીભાિ એિયાં જે મને આ નથી. એ 
નનણથય પયાથય કરે, પણ પયાથયમાાં આ મને (એટલે) િવ્ય(રૂપ) હયાં મને. સમજાણયાં કાાંઈ?  
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શ્રોિા : ‘મને’ શબ્દ િવ્ય માટે િપરાણો છે.  

પૂજ્ય ર્યરૂદેિશ્રી : િવ્ય માટે િપરાણો છે. નનણથય કરે છે પયાથય. મન ેનથી એટલે હયાં િવ્ય 

છયાં એમાાં આ નથી, એમ નનણથય પયાથય છે. મને એટલે આ હયાં, એમ. સમજાણયાં કાાંઈ? એ િો 
પહેલા આિી ર્યયાં છે ને. ઓલામાાં આવ્યયાં હિયાં. હા એ.  

પરમભાિ જેનો થિભાિ છે એિા મને નથી. પરમભાિથિભાિિાળાને એટલે 

પરમભાિથિભાિિાળો હયાં મને નથી. આહાહા! પયાથય એમ કહે છે કે આ િવ્ય છે એ હયાં. 

આહાહા! આખયાં િત્ત્િ િે હયાં.. િે હયાં એિો નનણથય પયાથય કરે છે. પણ આ હયાં, એમાાં આ નથી. 

પયાથય જે નનણથય કરે છે એ પયાથય એમાાં નથી. આહાહા! કહો, સમજાણયાં કાાંઈ? અાંશ હ ૈિહ 
અાંશીમેં હૈ નહીં. ‘નથી’ એિો નનણથય પયાથય કરે છે, કાાંઈ િવ્ય િો નનણથય કરિો નથી. િવ્ય િો 

ધ્રયિ છે. પણ નનણથય કરે છે કે મને એટલે... પયાથય એમ કહે છે ‘મને’ એટલે આ મને (િવ્યને), 

એમ. આ મને, આ  હયાં, એિાને આ નથી. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? આહાહા! સમયસારથી પણ 
કેટલીક િાિ આમાાં નિશેષ છે. ભાઈએ કહ્યયાં હિયાંને? શીિલપ્રસાદને નલખા હૈ..... એ મોક્ષમાર્થ 

કોને આિારે પ્રર્ટે એની વ્યાખ્યામાાં લીિયાં છે. ધ્રયિ.. ધ્રયિ.. ધ્રયિ... ધ્રયિ િે હયાં. મન ેએટલે મારે આ.. 

મારાં આ. મને એટલે હયાં આ. એિો નનણથય િો પયાથય કરે છે, પણ પયાથયમાાં નનણથય (છે કે) આ 
‘મને’ (એટલે) ધ્રયિ એ ‘મને’, એમ. ધ્રયિ એ મને, ધ્રયિ એ મારે આ નથી. આહાહા! એ નનણથય 
કરનારી પયાથય પણ ધ્રયિમાાં નથી. આહાહા!  

સમથિ સાંસારના ક્લેશના હેિયભૂિ ક્રોિ-માન-માયા-લોભ નથી. એ િો આિી ર્યયાં, 

નહીં? યથાખ્યાિ ચારરત્ર ને અકષાયથિભાિથિરૂપ, એમ. હયાં િો નત્રકાળ અકષાયથિભાિથિરૂપ 

છયાં. એિા અકષાયથિભાિથિરૂપ મને આ કષાયો નથી. અકષાયથિભાિ િે હયાં, એિા મને એટલે 
હયાં િો આ મને, એમ. અકષાયથિભાિ િે હયાં. એ મને... પયાથય એમ કહે છે. કાયથ િો.... મને 

કહેનાર િો પયાથય છે. મને એટલે ઓલા િવ્યને મને, એમ. આિા શબ્દો ‘મને’ ‘મને’ બહય આિે 

છે સોર્ાનીમાાં ત્રીજા ભાર્માાં. અટપટયાં લાર્ે એિા. ‘મને’... ‘મને’ કહેનાર િો પયાથય છે. મને 
એટલે િવ્યને. સમજાણયાં કાાંઈ? એ શબ્દ છે આચાયથના. એમની ભાષા િો આિે એમ આિેને. 
બીજયાં શયાં થાય? એ બોલો કહ્યા પાાંચ ર્ાથાના. એક, બે, ત્રણ , ચાર ને પાાંચ.  

હિે, આ (ઉપરોક્િ)... ઉપર કહેલી પાાંચ ર્ાથાના ભાિો નિનિિ નિકલ્પોથી (એટલે) 

બિા (ભેદોથી)... નિનિિ નિકલ્પ એટલે ભેદોથી ભરેલા નિભાિપયાથયોનો... લ્યો, એ બિા 

નિભાિપયાથયો છે, કહે છે. નનશ્ચયથી હયાં કિાથ નથી... લ્યો, ભેદોનો હયાં કિાથ જ નથી. કારનયિા 
નથી.. (એટલે) ભેદોનો કરાિનાર. કરનાર ભલે એ હોય (અને) કરાિયાં હયાં—એમેય નથી. નિનિિ 

નિકલ્પોથી... અરેરે! આિા િત્ત્િો કેટલા ચોખ્ખા ભયાથ છે. ચોખ્ખા લખાણ, ચોખ્ખા પ્રનસદ્ધ. 

થિાધ્યાય કરે નહીં અને સાચાને ખોટા ઠરાિે, ખોટાને સાચા. શયાં કરે? એને બેસે એમ. દૃનિમાાં 
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એને ખ્યાલમાાં ન આિે કે..... આ િો કોઈક નિરલા પ્રાણીને િો કાને પડે છે. કાને પડે એ નિરલા 
ને. ‘નિરલા જાણે િત્ત્િને, નિરલા િારે કોઈ...’ આિે છે ને? યોર્સાર. ‘નિરલા સાાંભળે કોઈ...’ 

એિયાં આવ્યયાં હિયાં. આિી ચીજ િો નિરલા સાાંભળે કોઈ. આમાાં િાદનિિાદ કરિા હોય, એને આ 
િાિ બેસે કાંઈ નહીં. િાદનિિાદનો નિકલ્પ જ જેમાાં નથી. આહાહા!  

આ ઉપરોક્િ નિનિિ નિકલ્પ–અનેક પ્રકારના ભેદોથી ભરેલા નિભાિપયાથયનો 

નનશ્ચયથી હયાં કિાથ નથી, કારનયિા નથી... હિે એમાાં નાખ્યયાં. અને પયદ્ર્લકમથરૂપ કિાથનો... એ 
બિા ભેદોનો પયદ્ર્લકમથ કિાથ છે. લ્યો, નનનમત્તને આિીન ભેદ થાય એ બિયાં પયદ્ર્લકમથ લીિયાં. 

આહાહા! ‘શાાંનિદાયક શાાંનિ જજનરાયા’ આિે છે ને? ભજક્િમાાં. એ શાાંનિદાયક શાાંનિ જજનરાયા. 

હયાં નત્રકાળ ભર્િાન આનાંદથિરૂપ ધ્રયિ એને, કહે છે કે આ પયદ્ર્લકમથનો કિાથ નહીં. એ 
પયાથયનોય કિાથ નહીં આત્મા. આહાહા! (-નિભાિપયાથયોના કિાથ જે પયદ્ર્લકમો િેમનો–) 

અનયમોદક નથી... ભેદ છે એ ઠીક કયાથ, કમથના નનનમત્તે થયા, પણ ઠીક પડ્યા—એ સાંમિ હયાં 

નથી. આહાહા! હજી િો આ, પરનયાં કાાંઈ કરે નહીં એ રદર્ાંબર જૈન નહીં. પરનો કિાથ ન માને... 
એ ર્જબ િાિ છે ને! આહાહા! અરેરે!  

‘અરેરે’ એિયાં બોલિી છોડી, નહીં? િમ ેનહોિા. આદશથ નર્રમાાં એક છોડી હિી બાઈ. 
એિો કાંઠ કોણ જાણે એિો કાંઠ! અાંદર િસિસે... અરેરે.. પણ એિો કાંઠ કે એક-એક શબ્દ બોલે 

એનો ભણકાર િાર્ે, ધ્િનન િાર્ે કોઈ એ જાિની. હિા કોઈક? નહોિી બોલી? ર્ાયન બોલી 

હિી. હિયાં ર્ાયન િૈરાગ્દયનયાં, પણ કાંઠ ને ધ્િનન એિી ધ્િનન.. ર્મે િે અક્ષર બોલે િો આમ 
રણકાર ઉઠે એકલો. અરે... એમ કરીને..... કીિયાં, શયાં કરે છે! એની એ દેશી, ઓલયાં લેને દેશી. 

દેશીમાાં જેમ કરેને એમ. એની ઢબ એિી હિી. પછી કાાંઈક પયથિક આપયયાં હિયાં, નહી? ઇનામ. શયાં 

આ જ હશે? કાંઈક આપયયાં હિયાં ખરાં. ‘નહિની િાિ’ હશે. ..... આહાહા! એ કાંઠના અિાજોનો કિાથ 
પયદ્ર્લ છે. પણ એ ચીજ કરે છે પયદ્ર્લ અિાજ સારો, એનો અનયમિ હયાં નથી એમ કહે છે. 

આહાહા! 

આ નિભાિપયાથયોનો ભેદ પાડે છે કમથ એનો હયાં કિાથ નથી, હયાં કરાિનાર નથી, હયાં એનો 

અનયમોદક નથી. આહાહા! પાઠ છે ને? પહેલા સાિારણ ર્ાથામાાં અથથ કરી, મૂળ િો ર્ાથા દીઠ 

છે ‘કિાથ ન કારનયિા ન અનયમાંિા’. પછી સાંકેલ્યયાં એક સાથે પાાંચના નામ આપી, ખયલાસો પછી 
કરી નાખ્યયાં. અને િે પણ એ બિયાં પયાથયના ભેદોનો પયદ્ર્લકમથરૂપ કિાથ, એમ પાછયાં નસદ્ધ કયયં. 

આહાહા! જેમ રયાાં કીિયાંને? પયદ્ર્લ પરરણામ અનયભૂનિથી જભન્ન છે. ૫૧ થી ૫૫ (સમયસાર). 

અહીં કહ્યયાં, હયાં િો અભેદ નચદાનાંદ ધ્રયિ એમાાં જેટલા ભેદો જણાય એનો પયદ્ર્લકમથ કિાથ છે. િવ્ય 
કિાથ નહીં. ત્યારે એ પયદ્ર્લ કિાથ છે એનો હયાં સાંમિ પણ નથી એમાાં. આહાહા! ઠીક! કમથના 

નનનમત્તે ભેદ પડ્યા, મેં િો ભેદ પાડ્યા નથી, ભેદ પાડનારો હયાં નથી, કરાિનારો હયાં નથી, પણ ભેદ 
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પડ્યા એને હયાં ઠીક (એમ) સાંમિ નથી. આહાહા! ફક્િ ભેદોનો જાણનાર છયાં, એ િો નનશ્ચયનયાં 
જ્ઞાન છે, એમાાં ભેદને જાણિાનયાં જ્ઞાન પ્રર્ટ થાય છે સાથે. સાથે ને સાથે, એ કાાંઈ આઘયાંપાછયાં 

નથી. એ િાિ અહીં લેિી નથી. અહીં િો ‘આ નથી’ એમ કહીને ભેદનયાં જ્ઞાન કરે છે, પણ ભેદ 
‘મારામાાં છે’ એમ નથી. આહાહા! એમ િણથિિામાાં આિે છે, લ્યો.  

હયાં નારકપયાથયને કરિો નથી... પહેલયાં િો એટલયાં હિયાંને કે નારકપયાથય હયાં નથી. એમ 

પહેલયાં કહ્યયાં હિયાં. णाहं એમ હિોને પાઠ? णाहं णारयभावो.. પછી કિાથ, એમ. પછી ખયલાસો કયો. 
નારકપયાથયને કરિો નથી, આહાહા! સહજ ચૈિરયના નિલાસથિરૂપ આત્માને જ ભાિયાં છયાં. 

થિભાનિક ચૈિરયનો નિલાસ એિો જે આત્મા નત્રકાળી હોં, થિભાનિક ચૈિરયનો નિલાસ...  

ચૈિરયનો જેમાાં નિલાસ છે એિયાં થિરૂપ જે ‘આત્માને જ’ એ િવ્ય થયયાં. ‘ભાિયાં છ‘ે એ પયાથય 
થઈ. સાંપ્રદાયમાાં િો આિી િાિની ર્ાંિેય નહોિી. હિી? આહાહા! 

અમારા હીરાજી મહારાજ હિા જબચારા એિા ભનિક, સરળ, કષાય માંદ. આ શબ્દ કાને 
ન પડ્યા હોં. સાંપ્રદાયની દૃનિ પ્રમાણે િો એની નથથનિ એિી હિી.... સાંપ્રદાયની. બહય..... ચાર 

િષથ જોડે કાઢ્યા છે ને. આમ છ િષથ સાંસારના (ર્ણીને). બહય શાાંિ.. શાાંિ.. કાનેય નહીં પડી હોય 

આ િાિ. આહાહા! પરની રક્રયા કરી શકે નહીં, પરની દયાનો ભાિ એ રાર્, એ આત્મામાાં 
નહીં—એ િાિ સાાંભળી નહીં. આહાહા! જોયા હિા િમે? ર્યજરી ર્યા ત્યાાં સયરેરિનર્ર (સાંિિ) 

૭૪. ૫૩ િષથ રહ્યા. ઓહો! નહાંદયથિાનના હીરા કહેિાય, પણ આ શબ્દ કાન ે નહીં. એય! આ 

મલયકચાંદભાઈ એના ર્યર હિા. પણ એ િખિે એ હિયાં હોં, એમ જ હિયાં. બસ, બસ. .... િાિ જ 
બીજી કાાંઈ નહોિી િે શયાં કરે? આહાહા! કેટલી દયલથભ િથિય સાાંભળિી દયલથભ! એને પાછી 

સમજિી, નિચારીને રચિિી... આહાહા! એનયાં પરરણમન કરિયાં, આહાહા! અલૌરકક િાિ છે. હયાં 

િો ચૈિરયના નિલાસથિરૂપ આત્મા (છયાં). રાર્ના નિલાસ અને સાંસારનો નિલાસ િે આત્મામાાં છે 
જ નહીં. આહાહા! િેથી આત્માને જ ભાિયાં છયાં... નિશેષ કહેશે લ્યો. 

(પ્રમાણ િચન ર્યરદેિ) 
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અષાઢ વદ ૧૧, રવવવાર, તા. ૧૮-૭-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૭૭ થી ૮૧, પ્રવચન નં. ૭૦ 

 

આ નિયમસાર, પ્રનિક્રમણિો અનિકાર છે. પ્રનિક્રમણ એ ચારરત્રિા પેટાિો–પેટાભેદ છે. 

અનિકાર િો ચારરત્રિો નિશ્ચયચારરત્રિો છે, એિા પેટાભેદમાાં પ્રનિક્રમણ છે. એિી પાાંચ રિિ 

ગાથાઓ. અહીં આવયયાં છે આપણે જયઓ! ૧૫૩ પાિે િીચેિો બીજો પેરેગ્રાફ.  

હયાં િારકપયાાયિે કરિો િથી... જયઓ! ઝીણી વાિ છે. ભગવાિ આત્મા.. સવાજ્ઞ 
પરમેશ્વર િીથંકરદેવે એ આત્મા જે અભેદ શયદ્ધ ચૈિન્યદ્રવય જોયો, એિી જેિે દૃનિ થાય (એટલે) 

એ અભેદ ચૈિન્ય વસ્િય એકરૂપ છયાં એવો સ્વભાવિો આશ્રય લે અથવા સ્વભાવિી સેવિા કરે 

ત્યારે એિે સમ્યગ્દશાિ કહેવામાાં આવે છે. એ સમ્યગ્દૃનિ જીવ પોિાિે એમ માિે છે કે હયાં 
િારકિી પયાાય–ગનિિે કરિો િથી. ચાર ગનિ લેવી છે, પણ એમાાં પહેલા િરક લીિી છે. સહજ 

ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. હયાં ગનિ-બનિ, િરકિી ગનિ એ હયાં િહીં. 

િરકગનિમાાં સમરકિી હોય, િોપણ એ િરકગનિ એ ‘હયાં િહીં’ (એમ માિે છે). હયાં િો એક શયદ્ધ 
ચૈિન્યનવલાસ–ચૈિન્યિી જેમાાં રમિ િે નવલાસ છે એવો જે ભગવાિ આત્મા વસ્િય ધ્રયવ નત્રકાળી 
જ્ઞાયકભાવ એિે ભાવયાં છયાં.  

એવા આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. ‘જ’ શબ્દ છે. આહાહા! ઝીણયાં બહય ઘણયાં. વસ્િય ભગવાિ 

આત્મા પૂણા સ્વરૂપ અભેદ એવો જે આત્મા એિી જેિે દૃનિ અિે અિયભવ થયો એવો જે િમી, 

એ િમી પોિાિે એમ જાણે િે માિે છે કે હયાં િો િરકગનિમાાં િથી, િરકગનિ મિે િથી. 
આહાહા! હયાં િો ચૈિન્યનવલાસસ્વરૂપ જ્ઞાિાિાંદિી રમિયાં જેમાાં છે એવો જે ભગવાિ આત્મા એિે 

હયાં ભાવયાં છયાં, એમાાં હયાં સન્મયખ છયાં, એવો નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ િેિી સન્મયખ છયાં. એ એિી ભાવિા 
ભાવયાં છયાં એમ કહે છે. આહાહા! ઝીણયાં છે આ જયાંનિભાઈ! 

વીિરાગ પરમેશ્વર િીથંકરદેવ જેિે એક સમયમાાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાણા, એ 

ભગવાિે િમીિયાં સ્વરૂપ એવયાં વણાવયયાં િે કહ્યાં કે િમી એિે કહીએ કે જે પોિાિો નત્રકાળી 
જ્ઞાયકભાવ શયદ્ધ ચૈિન્યનવલાસસ્વરૂપ પ્રભય આત્મા.. એમ. ચૈિન્યિા નવલાસરૂપ આત્મા એિે જ 

હયાં ભાવયાં છયાં. હયાં એવા નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ સન્મયખ જ છયાં. ગનિથી નવમયખ છયાં એટલે ગનિ મારામાાં 

િથી એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? હયાં એિો કિાા િથી, કરાવિાર િથી... આજ આવી 
જશે. એ િરકગનિ એિો હયાં કરિાર િથી. શ્રેનણક રાજા અત્યારે પહેલી િરકમાાં (છે એમ) 

કહેવામાાં આવે છે. કહેવામાાં આવે એટલે ખરેખર એ આત્મામાાં છે, એમ. પણ કહે છે કે એ િમી 

જીવ ક્ષાનયક સમરકિી િમી છે. એથી એ િરકિી ગનિિો કરિાર હયાં િથી. આહાહા! િેમ એ 
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ગનિિો કરાવિાર હયાં િથી અિે ગનિ થઈ એિો હયાં સાંમિ િથી–એિો અિયમોદિાર હયાં િથી. 
આહાહા!  

હયાં િો એક ચૈિન્યનવલાસિી ચીજ આત્મા, જ્ઞાિાિાંદસ્વભાવી ભગવાિ એ વસ્િય, એિે 
ભાવયાં છયાં, એિા સન્મયખ થઈિે હયાં એકાગ્ર થાઉં છયાં. એમાાં હયાં એકાગ્ર છયાં. આિયાં િામ િમી અિે એિે 

િમા, આત્માિા એકાગ્રિાિી ભાવિા થઈ એ એિો િમા. ભારે ઝીણી. વીિરાગિો આ માગા છે. 

અાંિરમાાં ગટાગટી છે. આહાહા! એ િરકિી ગનિ મારા સ્વરૂપમાાં જ િથી. ગનિ િો િથી, પણ 
ગનિ સાંબાંિીિા જે ભાવ હિા પૂવે બાાંિેલ, એ ભાવેય મારામાાં િથી. આહાહા! ચૈિન્ય નવલાસિી 

રમિયાં જેમાાં આિાંદિો નવલાસ છે એવો ભગવાિ આત્મા મારી નત્રકાળી ચીજ છે એિી સન્મયખ 

થઈિે હયાં એિી ભાવિા કરાં છયાં. એિી સન્મયખ છયાં અિે િરકગનિથી નવમયખ છયાં એમ કહે છે. 
આહાહા!  

બીજયાં. હયાં નિયંચપયાાયિે કરિો િથી... નિયંચમાાં પણ પાંચમ ગયણસ્થાિ, ચોથા 
ગયણસ્થાિવાળા અસાંખ્ય જીવ છે. િારકીમાાં પણ અસાંખ્ય જીવ છે અિે પશયમાાં પણ અસાંખ્ય જીવ 

આત્મજ્ઞાિી સાિક િમાાત્મા છે. એ નિયંચ હજાર યોજિિયાં શરીર હોય... મિયષ્ય, નિયંચિી ગનિ 

હો એ હયાં િહીં, હયાં એમાાં િહીં, એ ગનિ મારામાાં િહીં. આહાહા! હયાં િો એક ચૈિન્યનવલાસિી 
ચીજ ભગવાિ આત્મા (છયાં) એિી સન્મયખમાાં મારી દૃનિ છે. એિી સન્મયખમાાં હયાં એકાગ્ર વળેલો 

છયાં. આહાહા! ગનિથી–નિયંચગનિથી મારી નવમયખિા છે. સમજાણયાં કાાંઈ? માગા એવો છે. અિાંિ 

કાળમાાં એણે એક સેકાંડ પણ સાાંભળ્યો િથી યથાથા સ્વરૂપે. આહાહા! આમ બહારમાાં હો-હા.. 
પૂજા િે ભક્તિ, દયા િે દાિ, વ્રિ િે િપ િે સામાનયક એ બિી િો રાગિી રક્રયા.. રાગિી રક્રયા 

છે, એ કાાંઈ િમા િથી. આહાહા! િમા િો ગનિિા ભાવથી પણ રનહિ, ગનિિા અક્સ્િત્વથી 

(રનહિ છે). ગનિિયાં હોવાપણયાં એ હોવાપણયાં મારામાાં િથી અિે એ ગનિિા હોવાપણાિે મેં કરી 
િથી. પશયગનિ કરાવી િથી અિે કિાા હોય કમાથી િેિો હયાં સાંમિ િથી.  

સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ... સ્વભાનવક ભગવાિ આત્મા ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ... 
જેમાાં ચૈિન્યનવલાસ સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવવાિિે જ ભાવયાં છયાં. આહા! ભારે ભાઈ િમાિી 

રીિ. આવો માગા છે વીિરાગિો. વીિરાગ એટલે શયાં? િારો સ્વભાવ જ વીિરાગ છે અાંદર. એિા 

ભાવમાાં એકાગ્ર થઈિે વીિરાગપણાિી પયાાય પ્રગટ કરવી એ િમા. જયાંનિભાઈ! આ િો 
સાાંભળ્યયાંય િ હોય–કાિે વાિ પડી િ હોય. એમ િે એમ ક્જાંદગી.... અરે! અવિાર પૂરા થવાિા 

કાળ કેટલાકિે છે, પણ આ શયાં કહે છે એિી ખબરાં નવિા અિે એિી ચીજિી ખબર નવિા એિી 

સન્મયખિી એકાગ્રિા હોય િહીં અિે અાંિર એકાગ્રિા નવિા એિે િમા હોય િહીં. એ જન્મ-
મરણથી ૮૪િા અવિારિી ઘાણીમાાં નપલાય છે. દયુઃખી છે એ. અબજોપનિ શેરિયા હો, રાજા કે 

દેવ હો, એ દયુઃખિી ઘાણીમાાં નપલાય છ ેબિા, એિે ભાિ િથી. એ દયુઃખિી પીડા િે દયુઃખિી દશા 
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એવી ગનિ નિયંચ કે મિયષ્ય એ હયાં િહીં. એિે ઓળાંગી ગયેલયાં મારાં િત્ત્વ, ચૈિન્યિા આિાંદિા 
નવલાસ જેમાાં છે, આિાંદિો જેમાાં મોજ છે, આહાહા! એવા આત્માિે ભાવયાં છયાં. એવા 
આત્મભાવિી એકાગ્રિા એિયાં િામ ભાવયાં છયાં. 

હયાં મિયષ્યપયાાયિે કરિો િથી... લ્યો. કોઈ કહે કે આ મિયષ્યપયાાય છે િો િમા થાય. 

એમ િથી. મિયષ્યપયાાય જ આત્માિી િથી. આ શરીર િહીં હોં, પણ ગનિ. મિયષ્યિી ગનિ 

યોગ્ય જે ઉદયભાવ એ હયાં િહીં. આહાહા! જે હયાં િહીં એિાથી મિે િમા થાય—એમ બિે િહીં. 
આહાહા! ભાઈ! મિયષ્યગનિ મળી, પાાંચ ઇનન્દ્રય મળી િો એિે કેટલો લાભ થાય? અહીં કહે છે, 

ભગવાિ! સાાંભળિે પ્રભય! એ ગનિ િે મિયષ્યિા ભવિો ભાવ એ આત્મા જ િથી, એ આત્મામાાં 

િથી. એવા મિયષ્યભવિી ગનિિે કરિો િથી, હયાં કરિો િે રચિો િથી, મિયષ્યગનિિે હયાં રચિો 
િથી. િમી સમ્યગ્દૃનિ પોિાિા નત્રકાળી શયદ્ધસ્વભાવિા સત્તાિા સ્વીકારમાાં (માિે છે કે) 

મિયષ્યિી પયાાયિે હયાં કરિો િથી, મેં રચી િથી. આહાહા! એ મિયષ્યિી પયાાયિે હયાં કરાવિો 

િથી. થયેલીિે સાંમિ િથી કે એ િીક થયયાં આ મિયષ્યપણયાં–મિયષ્યિી ગનિ, િો આ િમાિે 
સાાંભળવાિો જોગ થયો. એિે હયાં સાંમિ િથી, િમી કહે છે. આહાહા! 

ભગવાિ આત્મા અિીનન્દ્રય આિાંદિયાં િામ પ્રભય નત્રકાળી એવો સહજાિાંદ પ્રભય એિે હયાં 
ભાવયાં છયાં, એિે હયાં ભજયાં છયાં, એિી હયાં ભક્તિ કરાં છયાં. નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવિી હયાં ભક્તિ કરાં છયાં, 

એિે ભજયાં છયાં, એમાાં એકાગ્ર થાઉં છયાં, એમ. આહાહા! કહો, કાાંનિભાઈ! ભારે વાિ. સમજાણયાં 

કાાંઈ? આવો િમા! બાપય! િમા િો એવો જ છે. वत्थ ुसहावो धम्मो.. વસ્િય એવો જે આત્મા, એિો 
સ્વભાવ ચૈિન્યનવલાસરૂપી ભાવ, એિી એકાગ્રિાએ અાંદરમાાંથી ભાવ આવે એ વસ્િયિો 

સ્વભાવ િે િમા. આહાહા! માણસિે એવયાં લાગે આ કે આ િો બિયાં નિશ્ચય.. નિશ્ચય.. નિશ્ચય છે 

એટલે સાચયાં.. સાચયાં.. સાચયાં છે. આહીં કાાંઈ ખોટયાં આવિયાં િથી. વયવહાર આવે એ ખોટો છે. આ િો 
આગળ કહેશે હજી. હયાં મિયષ્યપયાાયિે કરિો િથી... આહાહા! િો આ વેપારિાંિાિે કરાં છયાં એમ 

હશે? આ બિા વેપારિાંિા શી રીિે ચાલિા હશે? માણસિા આત્મા નવિા ચાલિા હશે? એિી 
મેળાએ ચાલે છે એમ કહે છે. આહાહા!  

શ્રોિા : સબ આરાંભ-પરરગ્રહસે રનહિ કહા.  

પૂજ્ય ગયરૂદેવશ્રી : એ આરાંભ-પરરગ્રહિા પરરણામ જ સ્વભાવમાાં િહીં હૈ. આહાહા! જેિે 

છે અિે મારા માન્યા છે એ જીવ િમી િથી. કહ્યાંિે, વયવહારે છે એિે–અજ્ઞાિીિે. સમજાણયાં 
કાાંઈ? આહાહા!  

ચૈિન્યિા નવલાસરૂપી ભગવાિા સત્તા, જેિી સત્તામાાં–હોવાપણામાાં િો એકલો જ્ઞાિ િે 

અિીનન્દ્રય આિાંદ ભયો છે. એવા સ્વભાવમાાં જેિે સન્મયખિા િમીિે થઈ છે, એ િમી એમ માિે 
છે કે િારકિી પયાાય, મિયષ્યપયાાય કરિો િથી, કરાવિો િથી, હયાં સાંમિ િથી કે મિયષ્યપણયાં છે 
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િો મિે કાાંઈક લાભ થયો.—એમ માિિો િથી એમ કહે છે. હયાં નત્રકાળી છયાં િો મિે લાભ થયો 
છે એમ કહે છે. હયાં એક નત્રકાળી ભગવાિ આત્મા શયદ્ધ જ્ઞાિાિાંદસ્વભાવ એ છયાં િો મિે લાભ 

થયો છે. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? માગા આવો િીકળ્યો માળે ભારે! એ નહાંમિભાઈ! ઓલા 

અજ્ઞાિી સામાનયક, પોષા િે પરડકમણા કરિા ક્બચારા વેિયાં. હવે એ કહે કે મારે િમા થાય. અરે 
ભાઈ! િિે ખબર િથી પ્રભય! આહાહા! િારી જાિમાાં એ નવકલ્પો છે િહીં. આહાહા! જે ભાવથી 

મિયષ્યગનિ મળે એ ભાવ િારામાાં િથી અિે એ ભાવ મારો માિે એ આત્મા િથી. આહાહા! શયાં 
થાય? જગિ અિારદથી લૂાંટાણયાં છેિે. એ લૂાંટાણયાં છે કેમ એિી એિે ખબર િથી. આહાહા! 

કહે છે, સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ... એમ. એટલે કે દ્રવયિે જ. ભાઈ! 

એક વસ્િય છે નત્રકાળી જ્ઞાયક એિે જ, પયાાયિે િહીં. પયાાય એમાાં ઢળે છે, પણ ભજયાં છયાં દ્રવયિે. 
આહાહા! વસ્િય છેિે નત્રકાળી. અનવિાશી ભગવાિ આત્મા અિાંિ-અિાંિ શરીરમાાં, પણ રહ્ો િો 

એિો એ જ. પયાાયમાાં પલટા માયાા, પણ વસ્િય િો છે એ છે. આહાહા! એવી ચૈિન્યસત્તા પ્રભય 

મારી સત્તા એવી, એિા સ્વીકારમાાં, એિી સન્મયખિામાાં મિે જે િમાદશા થાય એમાાં ગનિ-બનિિયાં 
રચવયાં એ છે િહીં. આહાહા! મિયષ્યગનિિી સહાયિા મિે િથી કે મિયષ્યગનિ હિી િો મિે 

સમ્યગ્દશાિ થયયાં. હયાં નત્રકાળી હિો િો મિે સમ્યગ્દશાિ થયયાં. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? બાપય! 

િમા કાંઈ અપૂવા ચીજ છે. અિાંિ કાળમાાં અિાંિ-અિાંિ કાળ એણે નવચાયયં છે કે રદ’? તયાાં તયાાં 
રહ્ો? િરકમાાં રહ્ો, દરરદ્રિામાાં રહ્ો, કીડે-કાગડે-કૂિરે અિાંિા ભવ કયાા. આહાહા! અરે! એિો 
ઇનિહાસ... ઇનિ-હાસ—એિયાં બિયાં ઇનિ જયએ હોય હરાસમાાં ગયયાં–દયુઃખમાાં ગયયાં છે. આહાહા!  

ભગવાિ આત્મા પોિાિી નિજ પયાંજીિી રકાંમિ ટાાંતયા નવિા રાગ િે સાંયોગ િે એક 

સમયિી અવસ્થાિી રકાંમિ કરી રખડ્યો. એિા રખડવાિા અાંિિો આ આરો છે. જ્યાાં અાંિર 

સ્વભાવમાાં ચોરાશીિા અવિારિયાં કારણ એવા ભાવ જ જેિામાાં િથી. એમાાં િો અિાંિ આિાંદ, 
જ્ઞાિભાવ સ્વભાવ ભયો છે. એવા અિાંિિી લહેરાં વહેિી પ્રભય એમાાં જેિી સન્મયખિા છે, એિે 

અહીંયા જન્મ-મરણિા અાંિિા આરા લાવયો, એમ કહે છે. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? એ 
અાંિરિી વાિયાં છે ભાઈ! આહાહા!  

હયાં દેવપયાાયિે કરિો િથી... દેવ સવાાથાનસનદ્ધિો દેવ એકાવિારી છે. સવાાથાનસનદ્ધિો દેવ 

છે. એ કહે, દેવ હયાં િહીં હોં. આહાહા! અિે હયાં દેવ છયાં માટે એકાવિારી છયાં એમ િહીં. હયાં િો 
નત્રકાળી આિાંદસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા છયાં િેથી મિે એક અવિાર હવે છે, બાકી બીજયાં બીજાિે 

લઈિે છયાં િહીં. આહાહા! એ અવિાર િે નવકલ્પ પણ મારામાાં િથી. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? 

આહાહા! રદગાંબર સાંિોએ અમૃિિે રેડ્યા છે. એવી વાિ બીજે તયાાંય સાાંભળવા મળે એવી િથી 
એવી વાિ છે. સાંિોએ માગા સહેલો કરી દીિો છે. આવે છેિે? ભાઈ! અિયભવપ્રકાશ. સાંિોએ 
સહેલો....... 
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એવો ભગવાિ મહાનિનિનિિાિ જેણે પ્રનસદ્ધપણે પ્રગટ કયો અિે પ્રનસદ્ધપણે પ્રગટ થાય 
િેિી કળા સમજાવી. સમજાણયાં કાાંઈ? ‘અહો! ઉપકાર ક્જિવરિો...’ આવે છે િે? અરે! હયાં દેવ 

િહીં. પણ સવાાથાનસનદ્ધમાાં જાય એિે એકાવિારીપણયાં થાય અિે એક ભવે મોક્ષ થાય. અરે! મોક્ષ 

િો મારા સ્વભાવમાાં પડ્યો જ છે. હયાં િો મોક્ષસ્વરૂપ જ છયાં. ચૈિન્યિા નવલાસસ્વભાવી ભગવાિ 
આત્મા નત્રકાળ મયતિસ્વરૂપ છયાં. એ મયતિમાાં એકાગ્ર થવાથી પયાાયમાાં મયતિદશા પ્રગટ થાય છે. 

કોઈ રાગિી રક્રયા િે નિનમત્તિી રક્રયાથી કાંઈ મયક્તિિી પયાાય પ્રગટ થિી િથી. આહાહા! શ્રીમદ્દે 

િ કહ્યાં એમાાં? કે અરે, ભવચક્રિો આરો... ‘િોયે અરે! ભવચક્રિો આાંટો િહીં એકેય ટળ્યો.’ 
આહાહા! જયઓ! સોળ વષાિી ઉંમરે ટૂાંકામાાં કહ્યાં, લ્યો. આવયાં મિયષ્યપણયાં મળ્યયાં ભાઈ! િિે, 
એમાાંથી ભવિો આાંટો િ ટળ્યો... અિે એક ટાળ્યો એણે બિા ટાળ્યા આહાહા!  

જેિે ભગવાિ આત્મા સક્ચચદાિાંદસ્વરૂપ—સિ્–શાશ્વિ, જ્ઞાિ િે આિાંદિો િાથ એિો 

જેિે ભેટો થયો, બિા ભવ ગયા. હિા િો િહીં, પણ પયાાયમાાં જે હિા, વસ્િયમાાં િહોિા. 

પયાાયમાાં હિા, એ વસ્િયિો આશ્રય લેિાાં પયાાયમાાં પણ રહેિા િથી. સહજ ચૈિન્યિા... 
દેવપયાાયિે કરિો િથી. દેવિી ગનિિે મેં કરી જ િથી. પણ આવયાિે અહીંયા શયભભાવથી? 

પણ શયભભાવ જ મારો િહોિોિે. હયાં કાાંઈ ગનિમાાં િે શયભભાવમાાં આવયો જ િથીિે કોઈ રદ’. 

આહાહા! હયાં િો જ્ઞાિસ્વરૂપ આિાંદમૂનિા પ્રભય આત્મા છયાં. મારામાાંથી ખસીિે કોઈ રદ’ રાગિી 
ગનિમાાં આવયો જ િથીિે. આવયયાં એવયાં િિે ભાસે િો એ ભ્રમ અજ્ઞાિ છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

હયાં ચૌદ માગાણાસ્થાિિા ભેદોિે કરિો િથી... વજિ ભેદોિયાં છે. ચૌદ માગાણાસ્થાિ, 
ચાર ગનિ િહીં, પાાંચ જ્ઞાિિી પયાાયિા ભેદ િહીં, ક્ષાનયક, ક્ષયોપશમ સમરકિ એવા ભેદ િહીં. 

આહાહા! એવા ભેદિે હયાં કરિો િથી િે એ ભેદિ ેમેં કરાવયાય િથી (અિે) ભેદ હોય એિે હયાં 

સાંમિ િથી. સમ્યગ્દૃનિ કહે છે, ભેદ હોય એ મિે સાંમિ િથી. મારાં સાંમિપણયાં િો નત્રકાળી 
ચૈિન્ય સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. આહાહા! જેમાાં અિાંિ આિાંદ િે 

અિાંિ કેવળજ્ઞાિિા કાંદ પડ્યા છે, રસ પડ્યો છે એવી રસિી ચૈિન્ય કાિળી એિે હયાં સ્વાદયાં છયાં. 

કહો, આ િમીિો આ સ્વાદ છે. મારો િાથ અિાંિ આિાંદિો સિાથ એિે હયાં ભાવયાં છયાં. આહાહા! 
એવા અિીનન્દ્રય આિાંદિા સ્વાદિે લેિો હયાં માગાણાિા ભેદોિે કરિો િથી. ભેદ પડ્યા િેિ ેસાંમિ 

િથી. આહાહા! અરે જીવો! અાંદરમાાં ચીજ શયાં છે? પૂણાિાિો િાથ પ્રભય અાંદર ક્બરાજે છે, 

ભગવાિ અિારદ-અિાંિ પરમાત્મસ્વરૂપે જ પોિે છે. આહાહા! પરમાત્મસ્વરૂપ િ હોય િો 
પરમાત્મ(પણયાં) પયાાયમાાં આવશે તયાાંથી? આહાહા! અિાંિી-અિાંિી પરમાત્માિી પયાાય એક 

સમયિી, બીજે સમયે બીજી... પયાાય છ ેિે? ત્રીજે સમયે ત્રીજી. એવી અિાંિ પરમાત્મપયાાય 

એિયાં સ્વરૂપ િો દ્રવયમાાં છે એમાાંથી આવે છે. હયાં િો પરમાત્મા છયાં. બનહરાત્માય િહીં િે 
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અાંિરાત્માય િહીં, પરમાત્મા પયાાયમાાં એ િહીં. આહાહા! પયાાયિો પરમાત્મા એટલો હયાં િહીં. 
આહા!  

બિયાં એમાાં ચૌદમાાં આવી જાય છે િે? આિ જ્ઞાિિા ભેદ.... બિયાં આવી જાય છે. િેં જેિી 
સામયાં જોયયાં છે એ િારાં િથી, જેિી સામે જોવયાં છે એ િિે ખબર િથી. આહાહા! ભગવાિ 

આત્મા, સવાજ્ઞ નત્રલોકિાથ િીથંકરદેવ પરમેશ્વર અરરહાંિોએ જોઈ જાણીિે વાણી દ્વારા આવયયાં, 

ભગવાિ! ભગવાિ થાવયાં છેિે િારે? િયાં ભગવાિ થઈશ એ તયાાંથી થાશે? ભગવાિ દશામાાં 
થાવયાં એ તયાાંથી થાશે? એ ભગવાિ પોિે છે એમાાંથી ભગવાિ થાશે. આહાહા! ભગવાિ 

આત્માિી ભગવાિપયાાય િો પ્રજા છે. આહાહા! િયાં નત્રલોકિાથ ભગવાિ છો ભાઈ! િારી 

પામરિા િે હીિિા દેખાય છે એ દૃનિ નમથ્યા છે. હીિિા દેખાય... આ માગાણાિા ભેદ છેિ ે
બિા, એ ભેદો એકલા દેખાય એ પામરિા છે, એ હીિિા છે, નમથ્યાભાવ છે. આહાહા! સમજાય 
છે કાાંઈ? માગા એવી જાિિો છે ભાઈ! આહા! 

કહે છે, હયાં ચૌદ માગાણાિા ભેદોિે.... ગનિ, જાનિ, કષાય, જ્ઞાિ, દશાિ, ભનવ, અભનવ 

પણ હયાં િો િથી. આહાહા! હયાં િો પરમાત્મા નત્રકાળ છયાં. આહાહા! હયાં િો, ચૈિન્યનવલાસસ્વરૂપ 

સહજ–સ્વભાનવક વસ્િય છે આત્મા નત્રકાળ એિી સન્મયખિામાાં જ છયાં, આિાથી િો નવમયખ છયાં. 
નવમયખ છે એટલે એ મારામાાં િથી. આહાહા! એવો માગા વીિરાગિો છે અાંદર. ભગવાિ 

નત્રલોકિાથ સીમાંિર પરમાત્મા મહાનવદેહમાાં ક્બરાજે છે એ ભગવાિિા મયખથી આ િીકળેલયાં 

હિયાં. એ સાંિોએ આવીિે રચયયાં અિે આ બહારમાાં મૂકાય છે લ્યો. આહાહા! હયાં આ લાવયો છયાં  
ભગવાિ! િારા માટે.  

ભાિયાં લાવેિે! મગિભાઈ! છોકરાઓ બિા આવે, બાપા! શયાં લાવયા મારા માટે? 
બાય઼ડીયયાં એમ કહે, શયાં સાડલો-બાડલો લાવયા? છોકરા એમ કહે, ઘરડયાળ-બરડયાળ લાવયા? 

કાાંડાિી ઘરડયાળ લાવયા? આ બિયાં હમણાાં એ છે, પહેલયાં એ તયાાં હિયાં? પહેલાાં િો બિયસ 

લાવયા? એવયાં હિયાં. આ િો હવે આ.... પહેલાાં એ િહોિયાં. બિયસ-બિયસ લાવયા મારા માટે? કોટ-
બોટ લાવયા? કાાંડાિી ઘરડયાળ લાવયા? આ જાપાિિી છે આ. ગોરદકા પાસે હિી ત્યાાં. કે લઈ 

જાવ િમારી. એિે બદલે અમિે એક આપો. ઓલી િહોિી બરોબર ચાલિી. કીિયાં, રાખો િમે.... 

ઓલી િહોિી બીજી અહીં? એ ચાલિી િહોિી. કહે કે મિે આપો. આહાહા! કોિે કોણ દે િે 
કોણ લે? આહાહા! ગજબ વાિ છે! લેવા-દેવાિયાં મારામાાં છે જ િહીં. લેવાિો હોય િો સ્વભાવ 

િે છોડવાિો હોય િો નવભાવ. કહો, સમજાય છે કાાંઈ? આવે છેિે?  ‘....ઓર િોર..’ લેવાિયાં કાાંઈ 

રહ્યાં િથી. જે છે એ લેવાઈ ગયયાં, આત્મા છે લેવાઈ ગયો. છૂટો હિો છૂટી ગયો, નવભાવ હિો એ 
છૂટી ગયો, મારામાાં િહોિો. આહાહા!  
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આચાયોએ પણ કળશોમાાં િો કમાલ કરી છે કમાલ. આહાહા! ક્ષયોપશમિી હદ પણ 
એટલી! અિયભવ િે નસ્થનિ હોય એ જયદી વાિ છે. એક નિયાચિે અિયભવ આિાંદિો હોય છે, 

પણ આ િો ક્ષયોપશમિી લહેર ઊિી છે િે! આહાહા! દરરયા ડોલ્યા છે આખા. કહે છે, 

ભગવાિ! એકવાર સાાંભળિે પ્રભય! િયાં પ્રભયિાિી શક્તિથી ભરેલો પૂરો પ્રભય છો. આવા 
માગાણાિા ભેદો-બેદો એ પામરિાિા લક્ષણ છે, એ િારામાાં િહીં. આહાહા! શાાંનિભાઈ! બહય 

વાિ આવી. માણસિે એવયાં લાગે કે આ સોિગઢવાળા િો માળા એકાાંિ નિશ્ચય.. નિશ્ચય કરે. 

સોિગઢ િહીં, ભગવાિ! િારાં સ્વરૂપ જ એવયાં છે ભાઈ! એિે કહે કે આ કહેિા િથી કે ભક્તિથી 
આમ થાય, જાત્રાથી આમ થાય, અપવાસથી.... બાપા! શયાં થાય ભાઈ? પરદ્રવયિયાં કાાંઈ કરી શકે 

િહીં િે પરદ્રવયિયાં આ લક્ષ જાય ત્યાાં રાગ થાય. હવે કરવયાં છે િારે શયાં? આહાહા! આ િો 

વીિરાગિો માગા છે. એમાાં વીિરાગિા થાય એ િમા થાય. વીિરાગિા તયારે થાય? નિનમત્તિે 
લક્ષે થાય? રાગિે લક્ષે થાય? પયાાયિા લક્ષે થાય? (િ થાય). ખલાસ થઈ ગયયાં. આહાહા!  

નત્રકાળી ભગવાિ... જયઓિે! આ ‘પયાાય દૃનિ િે નમથ્યા દ્રનિ’ એ ગોિિયાં િથી. એવા 
મોટા લેખ લખે છ ેમાળા. કાલ લેખ આવયો હિો મોટો જૈિસાંદેશમાાં. અરે ભાઈ! િયાં ચચાા કોિી 

સાથે, કેમ શયાં કરે છે? પયાાયદૃનિ એકલો અાંશ જ માિવો એ િો નમથ્યા દૃનિ છે જ. આહાહા! 

નત્રકાળી શયાં છે એિી િો ખબર િથી અિે નત્રકાળી છે એિયાં ભાિ થાય, એિે પયાાય છે એવયાં જ્ઞાિ 
છે. પયાાય છે એવયાં જ્ઞાિ છે.  

શ્રોિા : પયાાયદ્રનિ..... 

પૂજ્ય ગયરૂદેવશ્રી : દૃનિ તયાાં રહી? દૃનિ િો છે જ તયાાં? આહાહા! એિી ટીકા કરે. 

ભગવાિ! િારે ઘરે આવી લક્ષ્મી ચાાંદલો કરવા, િો (કહે), હમણાાં મોઢયાં િોઈ આવયાં. અરે! વઈ 
જશે, િહીં આવે ફરીિે પાછી. આહાહા! આવો ભગવાિ આત્મા ચૈિન્યિા નવલાસિી રમિયાં 
રમિારો ભગવાિ, એમ કહે છે. નત્રકાળ હોં નત્રકાળ. એવા આત્માિે હયાં ભાવયાં છયાં. આહાહા!  

હયાં નમથ્યાદૃનિ આરદ ગયણસ્થાિ ભેદોિે કરિો િથી... ચૌદ ગયણસ્થાિિા ભેદોિે હયાં કરિો 

િથી. આહાહા! ચૌદમયાં ગયણસ્થાિ િારાં િહીં. શયદ્ધિા છે પણ એિી સાથે અશયદ્ધિાિો અાંશ છેિે 

હજી? ચૌદમામાાં પણ અશયદ્ધિાિો અાંશ છેિે? ઉદયભાવ છે િે? એ દશામાાં છે, એ હયાં િહીં. 
સમજાણયાં કાાંઈ? હયાં નમથ્યાદૃનિ આરદ ચૌદ ગયણસ્થાિભેદો એિે કરિો િથી, ચૌદિે કરાવિો િથી 

અિે ચૌદ થાય એિે સાંમિ િથી. આહાહા! ભેદ િથી િે કારણેય િથી. આગળ આવી ગયયાં છે 
પહેલયાં. એિો કારણ હયાં િથી એિો અથા એ થયો કે કિાા િથી, કરાવિો િથી. આહાહા! 

એ ગયણસ્થાિભેદ... િલકચાંદભાઈ ગાિા, િહીં? ‘િેરમયાં ગયણસ્થાિ િારાં િહીં.’ સાાંભળ્યયાં 

હિયાં સયમિભાઈ? િલકચાંદભાઈ. એમાાં એવયાં પણ ગાિા.... િ ે રદ’ િ હોય ન્યાાં એ. એ પયસ્િક 
લીિયાં... સાચવી રાખે. પયસ્િકમાાં છે એ. પહેલા અહીં જ્યારે આવિા, ગાિા, ન્યાાં બેસિા. રહેિા 
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અહીં મકાિમાાં, લાલજીભાઈિા મકાિમાાં રહેિા. આમ ક્બચારાિે પ્રેમ થઈ ગયેલો હોં, પણ 
શરીર બહય જાડયાં િે રહી શતયા િહીં. માગા િો આ છે. અત્યાર સયિી ગાણા ગાયા ખોટા છે મારા. 

ભજિો-બજિો ગાયેલા બહય. રાગ બહય, શરીર જબરાં, ખૂબ ભજિ ગાયેલા ખોટેખોટા ગપ્પા. 

આહાહા! અરે! ભજિ િો એકવાર િારાં ગા. જન્મ-મરણિા આરા–અાંિ (આવશે). આહાહા! હયાં 
એક પૂણાાિાંદિો િાથ પ્રભય છયાં, મારામાાં રાગ િો િહીં, સાંયોગ િો િહીં, પણ અલ્પજ્ઞિા પણ 

મારામાાં િહીં. આહાહા! એવો જે આત્મા ધ્રયવ ચૈિન્ય અનવિાશી સિાિિ સત્ય.. સિાિિ સત્ય 

એવા આત્માિી સન્મયખ થવયાં એ જ એિી ભાવિા છે. કહો, ‘ભાવયાં છયાં’િો અથા કલ્પિા કરાં છયાં 
એમ છે? આહાહા!  

નસાંહ આવયા હોય પચચીસ-પચાસ ચારેકોરથી, એકલો માણસ જાંગલમાાં ગયો હોય. એમ 
ખબર પડે કે એ.. નસાંહ આવયો. ભાગ. ભાગે પણ, તયાાંય જવાિી.... આહા! એમ ચાર ગનિિા 

દયુઃખો અિે કષાય નસાંહ છે, નવકાર વળગ્યો છે િિે. ઓલો વઢવાણિો, િહીં? ભાઈ... આપટો 

લેવા ગયા હિા. એિયાં શયાં િામ? .... પાછળ ઘર, િહીં? એ છોકરો જયવાિ ૨૪ વષાિો. આપટો 
લેવા ગયો. આપટો સમજ્યાિે? આ બીડીિા પાિ. ઓલયાં શયાં કહેવાય આપટા નસવાયિયાં? ટીમરાં. 

ટીમરાંિા પાિ મોટા હોય, આપટાિા િાિા હોય. મોટા પડ્યા હશે. એિા બાપ જાિા ઘણીવાર. 

આજ થયયાં કે એિે મોકલયાં. પરણેલો, બે-ત્રણ માણસ સાથે. લાકડીયયાં.... રખેવાળ સાથે હિા. અમે 
ત્યાાં હિા િ ે રદ’ િે ગયજરી ગયો. ગયા ન્યાાં આપટો ઢગલો પડ્યો હિો. એમાાં એક નસાંહે રાડ 

િાખી પાછળથી આપટામાાંથી. આપટો સમજ્યા? ઓલા પાિ આવેિે બીડીિા િાિા પાાંદડા.  

મોટો ઢગલો જોયો. પાછળથી રાડ િાખી િે ભાગ્યો એ અિે ઓલા ત્રણ સાથે. બાવળે ચડવા 
ગયા. ત્રણ િો ચડી ગયા માથે. આ ચડવા ગયો ત્યાાં િોનિયયાં ભરાઈ ગયયાં બાવળિા ઓલામાાં. 

ત્યાાં નસાંહ આવીિે માયો થાપો. હેિે પડ્યો, ખાઈ ગયા. ઓલા ઉપર ત્રણ રખેવાળ જોવે. શયાં કરે? 

બિયાં ખાઈ એકસાથે... કડયાં હિયાં સોિાિયાં, પડ્યયાં રહ્યાં, સોિાિયાં કડયાં િો ખાય િહીં. આ બિયાં ખાઈ 

ગયા.  

એમ ચાર ગનિિા દયુઃખિો.. દયુઃખિા નસાંહ પડ્યા છ ે િારી પાછળ. કષાય.. કષાય.. 
કષાય.. એિાથી દયુઃખી, શેિા િિે હરખ આવે છે? શેિી િિે હોંશયાં આવે છે? આહાહા! હરખ 

કરવાયોગ્ય િો ભગવાિ આત્મા છે. ત્યાાં હરખ કરીિે રહેવા જેવયાં છે. આહાહા! એવો િમી જીવ 

પોિાિે, ચૌદ ગયણસ્થાિિા ભેદિે પણ પોિે માિિો િથી. પોિાિા માિિો િથી, છે ભલે હો. 
અક્સ્િપણે છે એમ નસદ્ધ િો કરે છે પાછયાં. જૈિદશાિિી પયાાયમાાં પણ કેવયાં હોય એ સાથે જાહેર 

કરે છે અિે એિો નિષેિ કરીિે વસ્િય એકરૂપ છે એિે પ્રનસદ્ધ કરે છે. આહાહા! કયાંદકયાંદાચાયા 
ગજબ નસ્થનિ એમિી!  
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હયાં નમથ્યાદૃનિ ગયણસ્થાિારદ ભેદોિે કરિો િથી. સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ 
આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. હયાં એકેનન્દ્રયારદ જીવસ્થાિભેદોિે કરિો િથી... એકેનન્દ્રય, બે-ઇનન્દ્રય, 

ત્રૈનન્દ્રય, ચૌઇનન્દ્રય, પાંચેનન્દ્રય, પયાાપ્ત, અપયાાપ્ત એ હયાં િહીં. આહાહા! પાંચેનન્દ્રય છો કે િહીં 

િયાં? કહે, િા. ભઈ! પાંચેનન્દ્રયપણયાં મળ્યયાં માટે સદયપયોગ કરો. અહીં કહે છે કે પાંચેનન્દ્રય મારી િથી 
િે કોિો ઉપયોગ કરાં? આહાહા! ગયણવાંિભાઈ! આવયાં સ્વરૂપ છે. આહાહા! આબાળ-ગોપાળિે 

આ સમજવા જેવી વાિ છે. જેિે નહિ કરવયાં હોય એિે માટે આ વાિ છે. અરેરે! ચોયાાસીિા 

અવિારમાાં... ભાઈએ કીિયાંિે, ‘અરેરે! સાચા વારર રે એિે િહીં મળે.’ આહાહા! િમારા 
વીંછીયાવાળા. એય! કમલ. રમેશ િામ છે. સરોવર, ભયાા સરોવરિે ભૂલી અિે રખડિો... જેમાાં 

પાણી િથી એિામાાં–મૃગજળમાાં જાય છે. એ સાચા પાણી િિે િહીં મળે િાથ! ત્યાાં પાણી િથી 
ભાઈ! એ મૃગજળમાાં પાણી િથી.  

એમ આ પૈસા, બાયડી, છોકરા િે શરીર, મિ િે વાણી, પયણ્ય િે પાપ ત્યાાં તયાાંય સયખ 

િથી. એ મૃગજળ છે. આહાહા! એ સાચા સરોવર મૂકી અિે અહીં ભ્રમણે-ભ્રમણા પયણ્યિા 
ભાવમાાં, પાપિા ભાવમાાં, એિા ફળમાાં.. ભાઈ! ત્યાાં (સયખ) િથી તયાાંય. શાાંનિિો સરોવર િો િયાં 

છો. આહા! સરોવર હોય ત્યાાં માણસ િે ઢોર બિા પાણી પીવા આવે. એમાાં એમ િહીં કે માણસ 

જ આવે, ઢોર િ આવે. પશયય આવે. એમ માણસ િે પશયિા જીવ બહાર જણાય એ આત્માિા 
સરોવરમાાં બિા જઈ શકે છે. આહાહા! કારણ કે શરીર િે ગનિ જ િયાં િથીિે િો પછી પ્રશ્ન શયાં? 

એવા એકેનન્દ્રયારદ જીવસ્થાિિા ભેદોિે કરિો િથી. સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ 

ભાવયાં છયાં. પયસ્િક મળ્યયાં છે કે િહીં? િગીિભાઈ! પયસ્િક છે? એ િો કાાંઈ વાાંિો િહીં. નહન્દી, 
ગયજરાિી િો ભાષા છે. ઓલામાાં િથી ત્યાાં પડ્યા? આહાહા! હવે ઓલીકોર.  

હયાં શરીરસાંબાંિી બાલારદ અવસ્થાભેદોિે કરિો િથી... મિયષ્ય અિે નિયંચિે વયકૃિ 
ભેદ.. બાળ, યયવાિ િે વૃદ્ધ એ િો વયકૃિ ભેદ છે, એ આત્મામાાં િથી. આહાહા! યયવાિી, 

વૃદ્ધાવસ્થા, બાળ એ િો અવસ્થાિા કરેલા ભેદો છે. બાળાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, યયવાવસ્થા એ 

અવસ્થાિા ભેદો છે, એ વયકૃિ ભેદ છે, એ આત્મામાાં િથી. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? ઓલા 
‘િેનિ-િેનિ’ કરે છેિે વેદાાંિ? પણ િેનિ-િેનિ કાંઈ છ ે એિે ‘િથી-િથી’ કરે છે કે િથી એિે 
‘િથી-િથી’ કરે છે? અહીંયા છે, વયકૃિ ભેદ શરીરમાાં છે, (પણ) મારામાાં િથી. સમજાણયાં કાાંઈ?  

શરીરસાંબાંિી બાલારદ અવસ્થાભેદોિે કરિો િથી... પહેલયાં આવી ગયયાં છે વયકૃિ ભેદ. 

અહીં અવસ્થાભેદ લીિયાં, ન્યાાં વયકૃિ ભેદ હિયાં. સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ 

ભાવયાં છયાં. આત્માિ ે‘જ’. એ વસ્િય મારી નત્રકાળી... એ કાલ કહ્યાં હિયાં, મિ ેઆ િથી.. મિે આ 
િથી. હવે પયાાય નિણાય કર ેછે અિે પયાાય કહે છે કે આ દ્રવયમાાં–મારામાાં િથી. મિે િથી. મિે 
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િથી એટલે શયાં? મારા ભગવાિમાાં આ બિા ભેદો જ િથી. કોણ નિણાય કરે છે? કે પયાાય. એ 
ધ્રયવ નિણાય....... આહાહા!  

એ પયાાય એમ કહે છે કે આ ધ્રયવ િે હયાં. આ હયાં (-પયાાય) િે હયાં િહીં. આહાહા! એક 
સમયિી પયાાય એમ કહે છે કે મિે આ િથી. મિ ેએટલે ઓલા ધ્રયવિે. પયાાય ધ્રયવિે પોિાિો 

માિે છે. પયાાયિે પયાાય (માિે) એમ િહીં, પયાાય ધ્રયવિે માિે છે. નત્રકાળ.. આહાહા! એ આવી 

ગયયાં હિયાં કાલે. મિે િથી, િહીં? મારે િથી. પણ મિે િથી કોણ? ધ્રયવે િક્કી કયયં? આહાહા! ધ્રયવ 
િે જ હયાં એમ પયાાય પોકારે છે, કહે છે. પયાાય કહે છે કે હયાં પયાાય િે હયાં એમ િહીં. પયાાય પોકારે 

છે કે દ્રવય િે હયાં. આહાહા! સમજાણયાં કાાંઈ? આવી વાિયાં ભાઈ! પયાાય િે હયાં િહીં. પયાાય કહે છે 
કે દ્રવય એ મારાં, એ હયાં, દ્રવય િે હયાં, ધ્રયવ િે હયાં, પયાાય િે હયાં િહીં. પ્રવીણભાઈ! આહાહા!  

વીિરાગમાગાિયાં રહસ્ય છે. વીિરાગ નસવાય આ તયાાંય હોય િહીં. સવાજ્ઞ પરમેશ્વર 

નત્રલોકિાથ પરમાત્મા અરરહાંિ એ નસવાય તયાાંય આ વાિ હોય િહીં. ઉપરટપકે બિી વાિયાં કરે 
કે આમાાં આમ છે, િેમ છે. એ બિી ખોટી. આહાહા! આત્માિે ભાવયાં છયાં એમ કોણ નિણાય કરે 

છે? આત્મદ્રવય નિણાય કરે છે? છિાાં, કહે છે કે હયાં આત્માિે ભાવયાં છયાં. આત્મા કહે છે કે હયાં મિે 
ભાવયાં છયાં. એ પયાાયમાાં આ આત્માિે ભાવયાં છયાં. આહાહા! ભારે વાિયાં મોંઘી. અરેરે!   

હયાં રાગારદભેદરૂપ ભાવકમાિા ભેદોિે કરિો િથી... લ્યો, રાગારદ દયા, દાિ, વ્રિ, ભક્તિ 

પૂજા, પાપ એવા ભાવિે હયાં કરિો િથી. લ્યો, એ વયવહાર હયાં કરિો િથી એમ કહે છે. આત્મા 
કરે. જડ કરે? આત્મા કરે જ િહીં. વાાંિા એમ ઉિેિે. વયવહાર કોણ કરે? પણ સાાંભળિે હવે! 

વયવહાર શયભરાગ છે, અચેિિ છે એ િો. એ ચેિિ કરે એિે? સમજાણયાં કાાંઈ? દસ-દસ હજાર 

માણસ જ્યારે જાત્રામાાં ભેગા થયા િે ત્યાાં વાિ કરી હોય... આહાહા! આ િો ભયાંસારડયો 
વાળવા...... ભઈ! આ િો ભગવાિિયાં કથિ છે. ભગવાિિે, ભયાંસારડયો વાળે છે (એમ) કહેવયાં હોય 

િો કહે િારે. અિે આ ભયાંસારડયો વાળ્યા નવિા ભગવાિ હાથ આવે એવો િથી. અમારી 

ગયજરાિી ભાષા છે, ભયાંસારડયો વાળવો. ઓલામાાં એમ કહે કે કાંચિ િે કાનમિી ચોકી આડી 
શ્યામિી, રામિી રમિિે િે લૂાંટે. અહીં કહે છે, રાગ િે પયાાયબયનદ્ધ આત્માિી રમિિે લૂાંટે છે. 

આહાહા! આવયાં વસ્િયિયાં સ્વરૂપ જ છે. બીજી રીિે લાવો, કરોિે િક્કી. એ આવશે તયાાંથી? હોય 
એ આવેિે. આહાહા!  

રાગારદભેદરૂપ ભાવકમા... દેખો! ભાવકમા એટલે પયણ્યપરરણામ, પાપપરરણામ. દયા, 

દાિ, વ્રિ, ભક્તિિા ભાવ એ ભાવકમા, એિા ભેદોિે એટલે અસાંખ્ય પ્રકારો એિે હયાં કરિો િથી. 
આહાહા! અહીં િો કહે કે વયવહાર કરશે િો નિશ્ચય થશે. અરે ભગવાિ! ભાઈ! િારે શયાં કરવયાં 

છે? જેમાાંથી હશે એમાાંથી િીકળશે. રાગમાાં છે આત્મા? આત્માિી સમૃનદ્ધ–સાંપદા રાગમાાં, 

પયણ્યમાાં, વયવહારમાાં છે? વયવહારિે િયાં કરિો િથી. આ વયવહારિે કરાવિો િથી એમ કહે છે. 
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આહાહા! અિે વયવહાર કરિા હોય િો એિે હયાં સાંમિ િથી. આહાહા! રાગારદભેદરૂપ 
ભાવકમા... ચોથી ગાથા છે. ચોથી (૮૦) ગાથામાાં છે. णाहं रागो दोसो ण चवे मोहो ण कारण ं

तसेस.ं.. કારણ પણ િહીં એિયાં. એ િો કિાામાાં આવી જાય છે. એ રાગિયાં કારણ પણ હયાં િહીં. 

વયવહાર રાગારદ થાય એિો હયાં કિાા િહીં, કરાવિાર િહીં, અિયમોદક િહીં, કારણ હયાં િહીં. 
આહાહા! કહો, સમજાણયાં કાાંઈ? આરે ભારે!  

આ િો હજય સમ્યગ્દશાિિો નવષય ધ્રયવ અિે એિે આશ્રયે સમ્યગ્દશાિ પ્રગટ થાય એ 
વાિ ચાલે છે. કોઈિે એલ.એલ.બી.િી ઊંચી લાગિી હોય એ આ િથી. આહાહા! સમજાણયાં 

કાાંઈ? આવયાં િો િહીં આવયયાં હોય ન્યાાં. આવયયાં હશે ભણિરમાાં? ડોતટરિયાં આવે થોથાિયાં. આિયાં 

આમ કરવયાં, આિયાં આમ કરવયાં િે આિયાં આમ કરવયાં. આહાહા! જેટલા બોલો કહ્ા એ બિા 
ગયણસ્થાિ (આરદ)િા કિાા િહીં, કરાવિાર િહીં, પણ એિયાં કારણેય હયાં િહીં. અહીંથી લીિયાં. ચાર 

ગનિિો કિાા, કરાવિાર િહીં, પણ કારણેય હયાં િહીં. ચાર ગનિિયાં કારણ હયાં િહીં. આહાહા! ચૌદ 

ગયણસ્થાિ, ચૌદ જીવસ્થાિ, ચૌદ માગાણાસ્થાિ એિયાં હયાં કારણેય િહીં. ભગવાિ પરમાત્મા પોિે 
કેવળજ્ઞાિિયાં કારણ, એ િો મયક્તિિયાં કારણ છે. આવા ભાવિયાં કારણ પણ આત્મા િહીં. આહાહા!  

સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. ‘ભાવયાં છયાં’ એ નિશ્ચય મોક્ષિો 
માગા. નત્રકાળ ભગવાિ આત્મા એ મોક્ષિા માગાિયાં કારણ. નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ ધ્રયવભાવ એ 

મોક્ષમાગાિયાં કારણ. અત્યાર ે આશ્રય એ લેવયાં છ ે િે? અિે એ મોક્ષમાગાિા ભાવિો હયાં કિાા. 

ઓલો વયવહાર રાગારદ વયવહારમોક્ષમાગા જેિે કહે, એિો હયાં કિાા–વયવહારરત્િત્રયિો કિાા 
િહીં, એમ કહે છે. આ માળા રાડ્યયાં પાડે છે બિા. વયવહારરત્િત્રયિો હયાં કિાા િહીં, કરાવિાર 
િહીં, અિયમોદક િહીં, પણ વયવહારરત્િત્રયિો શયભનવકલ્પ િેિયાં હયાં કારણ િહીં. આહાહા!  

હયાં ભાવકમાાત્મક ચાર કષાયોિે કરિો િથી... લ્યો, ચાર કષાયો લીિા. ઓલા ભાવકમા 

સમયચચય લીિયાંિે રાગારદ. ક્રોિ, માિ, માયા, (લોભ) હિાિે છેલ્લા ચાર. ક્રોિ, માિ, માયા, 

લોભ એિે કરિો િથી, કરાવિો િથી, કરિાિે સાંમિ િથી, થાય િેિયાં કારણ િથી. ત્યારે કોણ 
કારણ? આહાહા! એવા સહજ ચૈિન્યિા નવલાસસ્વરૂપ આત્માિે જ ભાવયાં છયાં. લ્યો. (અહીં 

ટીકામાાં જેમ કિાા નવષે વણાિ કયયં, િેમ કારનયિા અિે અિયમાંિા—અિયમોદક—નવષે પણ સમજી 
લેવયાં.)  

(પ્રમાણ વચિ ગયરદેવ) 
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(હવે આ પાાંચ ગાથાની ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મુનનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારરદેવ 
શ્લોક કહે છે:) ટીકાકાર એને પાાંચ રત્ન કહે છે. ... મોક્ષની છેને એટલે. 

भव्यः समस्तविषयाग्रहमकु्तविन्त: 

स्वद्रव्यपय ययगणुात्मवि दत्तवित्त: । 

मकु्त्वा विभािमविलं विजभािवभन्न ं

प्राप्नोवि मवुक्तमविरावदवि पिंरत्नाि ् ।।१०९।। 

એમાાં નાખ્યા રતન. શ્લોકાથણ : આ પ્રમાર્ે પાંચરત્નો દ્વારા જેર્ે સમસ્ત નવષયોના 

ગ્રહર્ની નચાંતાને છોડી છે... પર તરફના નવષયો એટલે ભેદો, રાગ અને નનનમત્તો બધા 

(પર)નવષયો છે. એ સમસ્ત નવષયોના ગ્રહર્ની નચાંતાને છોડીને આ નનજદ્રવ્ય-ગુર્-પયાણયના 
સ્વરૂપમાાં... પોતાના દ્રવ્ય-ગુર્ અને પયાણય નનમણળ નિકાળ... દ્રવ્ય-ગુર્ નનમણળ છે અને એની 

નનમણળ પયાણયમાાં નચત્તને એકાગ્ર કયુું છે... પોતાનો દ્રવ્યસ્વભાવ, ગુર્સ્વભાવ અને એની 

એકાગ્રતા એ નનમણળ પયાણય એમાાં જેર્ે નચત્તને એકાગ્ર કયુું છે, એ ભવ્યજીવ નનજભાવથી 
ભભન્ન... નનજભાવ નામ નિકાળી શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવ એ નનજભાવ. નિકાળી જ્ઞાયકભાવ, 

ધ્રુવસ્વભાવ, નનત્યભાવ, પરમસ્વભાવભાવ એ નનજભાવ. નનજભાવથી ભભન્ન એવા સકળ 

નવભાવને છોડી... અહીં તો ભેદો બધા છે એને પર્ નવભાવ કહી દીધા છે. બધા–સકળ 
નવભાવને છોડી અલ્પકાળમાાં મુભતતને પ્રાપ્ત કરે છે. ‘છોડીને’ તો ઉપદેશની શૈલી ઐસી આતી 

હૈ. અપને સ્વભાવમેં એકાગ્ર હોતા હૈ તો ઉત્પન્ન નહીં હોતા તો ‘છોડીને’ ઐસા કહનેમેં આતા 
હૈ. ત્યાગ કરકે.... કથનશૈલી ઐસી હૈ.  

સકલ નવભાવકો છોડકર... ઉસકા અથણ રક નનજસ્વભાવ ઉસમેં લીન હોતા હૈ તો 

ભેદભાવ ને નવકલ્પ ઉત્પન્ન હોતે નહીં ઉસકો ‘છોડતે હૈં’ ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. ઐસી બાત 
હૈ. આહાહા! ઉપદેશકી શૈલી તો ઐસી હૈ. છોડે તયા? યે રાગ હૈ, ભેદ હૈ (વહ) મૈં છોડુાં—વહ 

ભી પર ઉપર લક્ષ ગયા. યે તો ઉપદેશકી પદ્ધનતમેં ઐસી બાત આતી હૈ. મૈં તો નનજભાવ.... કહ્ુાં 

હતુાંને, બધુાં એનો .... કયો છેને કળશ. મને એટલે હુાં.. પરમસ્વભાવવાળા એવા મને એટલે કે 
પરમસ્વભાવભાવમાાં લીન થતાાં ભેદભાવો, રાગભાવો આરદ ઉત્પન્ન થતા નથી. એને ‘છોડીને’ 

એમ કહ્ુાં અને આને ‘ગ્રહર્ કરીને’ કહ્ુાં. આખુાં ચૈતન્યદ્રવ્ય છેને વસ્તુ–પદાથણ મોટો મહાપ્રભુ, 
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ચૈતન્ય રત્નાકર, એવો જે અભભન્ન સ્વભાવ એ નનજભાવ. એવા નનજભાવમાાં ‘એકાગ્ર થતાાં’ એ 
પયાણય થઈ. 

નનજભાવ નિકાળભાવ. એકાગ્રતા એ વતણમાન પયાણય થઈ. આહા! કહે છે કે વતણમાન 
પયાણય અાંતરમેં એકાગ્ર હુઈ તો યે પયાણય ઉત્પન્ન હુઈ. ધ્રુવ કાયમ હૈ ઔર પયાણયમેં રાગારદ 

ઉત્પન્ન હોતે થે યે નાશ હુએ, યે ઉત્પન્ન હોતે નહીં. ‘ભજસને’ એટલે મુજ જ્ઞાનની પયાણયને. 

પોતાના દ્રવ્ય-ગુર્-પયાણય સ્વરૂપમાાં–નનજ દ્રવ્ય-ગુર્-પયાણયના સ્વરૂપમાાં... લ્યો. એનો અથણ કે છ ે
તો દ્રવ્ય-ગુર્ નિકાળ અને એમાાં એકાગ્ર થયો તે પયાણયમાાં એકાગ્ર થયો, એ નનજપયાણય થઈ ગઈ. 

સ્વરૂપમાાં એકાગ્ર થયો એ નનજપયાણય થઈ. કાયણ તો પયાણયમાાં આવ્યુાં. કારર્ તો નિકાળીભાવ. 

નિકાળીભાવનુાં અવલાંબન લેતાાં જે પયાણય પ્રગટ થઈ એમાાં પર્ લીન છુાં એમ કહે છે. અને મારા 
નનજભાવથી ભભન્ન એવા સકળ નવભાવ ઉત્પન્ન થતા નથી.  

એથી અલ્પ કાળમાાં મુભતતને પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્ણ આનાંદની પયાણયને અલ્પ કાળમાાં તે... 
લ્યો, અલ્પ કાળમાાં પ્રાપ્ત કરે છે. ક્રમબદ્ધ તયાાં રહ્ુાં? ક્રમબદ્ધે થાય એમાાં ‘અલ્પ કાળમાાં’ 

આવ્યુાંને આ તો? પર્ એનો અથણ જ એ કે એના ક્રમમાાં પ્રાનપ્તનો કાળ અલ્પ જ છે એમ કહે છે. 

ઝીર્ી વાત છે. નનજભાવ અશેષ અભેદભાવ એનો આશ્રય લીધો, એમાાં એકાગ્ર થયો, એને 
અલ્પ કાળમાાં જ એના ક્રમબદ્ધમાાં કેવળજ્ઞાન આવવાનુાં છે, એમ કહેવુાં છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એથી 

ક્રમબદ્ધ તૂટી ગયુાં છે એમ નથી. સ્વ-ચૈતન્યના અવલાંબનમાાં એ પયાણય હવે અલ્પ કાળમાાં પૂર્ણ 
થશે એવો જ એનો ક્રમ છે, એમ કહે છે.  

અલ્પ કાળમાાં મુભતતને પ્રાપ્ત કરે છે. જેર્ે દ્રવ્યસ્વભાવનો આશ્રય કયો, એ ક્રમબદ્ધ થતી 

પયાણયનો જ્ઞાતા રહ્ો, એને ક્રમબદ્ધમાાં અલ્પ કાળમાાં જ કેવળજ્ઞાન આવવાનુાં છે એમ કહે છે. 
આહાહા! ભારે પર્ આકરી વાત. બહારની એવી લાગેને. આ બધુાં કરવુાં.. કરવુાં.. કરવુાં એમાાં 

વહેંચાઈ ગયો હોયને આહીં. અાંદરમાાં કરવુાં, કહે છે. નનત્યાનાંદ ભગવાન સહજાનાંદની મૂનતણ એવો 

નનજભાવ એ તો ધ્રુવ છે. એમાાં એકાગ્રતા એ વતણમાન પ્રગટ પયાણય છે. એવી જેર્ે પયાણય પ્રગટ 
કરી છે અને દ્રવ્યનો આશ્રય છે, એને અલ્પ કાળમાાં મુભતત છે, એનો સાંસારનો અાંત છે હવે. 

ત્યારે કોઈ એમ કહે, પર્ મુભતત તો અત્યારે પાંચમ કાળમાાં નથી. આ શુાં આવી વાત કરે છે? 

ભાઈ! મુભતત... પર્ મુભતત જ છે. સ્વભાવને આશ્રયે દૃનિ થઈ, નસ્થરતા થઈ, વસ્તુ મુતત છે તો 
મુભતત જ છે પયાણયમાાં. આ પયાણયમાાં મુભતત પૂર્ણરૂપે થવી એ અલ્પ કાળમાાં પછી થશે એમ કહે 

છે. અત્યારે શરૂ કરી દીધુાં છે. જ્ઞાયકભાવમાાં એકાગ્રતા શરૂ કરી છે એટલે મુભતતના પ્રયાર્ થયા 
છે. આહાહા! પાંથે પડ્યો છે. પાંથને થોડો વાર લાગશે, મુભતત જ છે. આહાહા!  

રત્નિય પ્રાપ્તને પર્ મુભતત–મોક્ષતત્ત્વ કહ્ુાં છે પ્રવચનસારમાાં. મોક્ષ થવા પહેલા. એ 

પાંચરત્ન છે ને. પ્રવચનસારની છેલ્લી પાાંચ ગાથા પાંચરત્ન છે. એ પાાંચ રત્ન છે. જેના સ્વભાવમાાં 
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એકાગ્ર થયેલો દશણન-જ્ઞાન-ચારરિ(વાળો) મુનન એ મોક્ષતત્ત્વ છે એમ કહ્ુાં છે. રાગમાાં એકત્વ 
થયેલો મુનન એ સાંસારતત્ત્વ છે. ચાહે તો બાયડી, છોકરા છોડીને નગ્ન થઈને બેઠો હોય, (પર્) 

જેમાાં રાગની એકતા પડી છે એ પ્રાર્ી સાંસારતત્ત્વ છે, એર્ે સાંસાર છોડ્યો નથી. આહાહા! રાગ 

એ સાંસાર છે. ચાહે તો શુભ-અશુભ ગમે તે હો. એ રાગની એકતા તે સાંસાર, નમથ્યાત્વ છે અને 
એ નમથ્યાદૃનિ એ સાંસારતત્ત્વ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા! પ્રવચનસારકી આભખરકી પાાંચ 

ગાથા વહ ભી પાંચરત્ન હૈ ઉસ ગાથાકા નામ. વાહ! પૂઠુાં નવુાં ચ઼ડાવ્યુાં લાગે છે હમર્ાાં. આ કેમ 

હાથ આવ્યુાં નહીં? મોક્ષતત્ત્વ પ્રગટ કરે છે. ૨૭૨ ગાથા. ૨૭૧, સાંસારદશા–સાંસારતત્ત્વ. ૨૭૨, 
મોક્ષતત્ત્વ. બહત્તર. એક જ્યાદા. 

સમયસ્થ હો પર્ સેવી ભ્રમ અયથા ગ્રહે જે અથણને, 

અત્યાંતફળસમૃદ્ધ ભાવી કાળમાાં જીવ તે ભમે. ૨૭૧ 

ભલે જૈનસાંપ્રદાયમાાં આવ્યો હોય.., એમ કહે છે. પાઠ છે હોં, જુઓ! ज ेअजधागवहदत्था 
एद े िच्च वि वणविदा समय.े.. समय.े.. જૈનદશણન સાંપ્રદાયમાાં આવ્યો હોય, મુનન બાહ્નલાંગે–

દ્રવ્યનલાંગે પાંચમહાવ્રતમાાં આવ્યો હોય, પર્ अजधागवहदत्था... એ રાગનો પયાણય  આસ્રવ છે. 
એને પોતાની સાથે એકત્વ કયો છે, એ अजधागवहदत्था... પદાથણને નવપરીતપર્ે ગ્રહર્ કયો છે. 

સમજાય છે કાાંઈ? તેથી તે अच्चिंफळसवमद्ध ंभमवंि ि ेिो परं कालं.. એ રદગાંબર જૈન સાધુ હો 

બાહ્થી, (પર્) અાંતરમાાં રાગની એકતા અદ્વૈત છે–એને દ્વૈત નથી (એટલે) રાગ અને આત્મા બે 
જુદી ચીજ છે એવો જેને નવવેક નથી. રાગ ને આત્મસ્વભાવ એક છે એવો જેને અનવવેક છે. એ 

અનવવેક. એ અનવવેકીજીવ સાંસારતત્ત્વ છે. હજારો રાર્ી છોડીને નગ્ન થયો હોય, વસ્ત્રનો એક 
ધાગો પર્ રાખતો ન હોય, છતાાં એ સાંસારમાાં બૂડેલો કૂવો છે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

દ્રવ્યનલાંગીપર્ે ભજનમાગણમાાં નસ્થત હોય તોપર્ પરમાથણ શ્રામણ્યને પામેલા નનહ 

હોવાથી... આહાહા! કમણફળના ઉપભોગરાનશથી ભયાંકર એવા અનાંતકાળ સુધી અનાંત 
ભાવાાંતરરૂપે પરાવતણનો વડે અનવનસ્થત વૃનત્તવાળા રહેવાને લીધે, તેમને સાંસારતત્ત્વ જાર્વુાં. 

આહાહા! સાંસાર કોઈ આત્માની પયાણયથી ભભન્ન નથી. સાંસાર કોઈ આત્માની પયાણયથી ભભન્ન 

નથી. રાગની એકતાબુનદ્ધ એ સાંસારપયાણય આત્માથી–પયાણયથી અભભન્ન છે, વ્યવહારે. આહાહા! 
જીવનો સાંસાર કાાંઈ બહાર રહેતો નથી. સ્ત્રી, કુટુાંબ, પરરવાર એ સાંસાર નથી.  

શ્રોતા : એકવાર આપે એમ કહ્ુ કે સાંસાર છે જ નહીં. બીજીવાર.... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ વળી બીજી વાત. આ તો (વીતરાગી) પયાણયમાાં સાંસાર છે નહીં. 

સમ્યગ્દશણનમાાં સાંસાર છે જ નહીં. આહા! આ તો સાંસારસ્થ (એટલે) રાગની એકતા એવી 
નમથ્યાબુનદ્ધ એ સાંસારમાાં જ છે. આહાહા! સાંસાર કોઈ બાહ્ ચીજ નથી, કમણ, શરીર, વાર્ી, 

બાયડી, છોકરા, કુટુાંબ એ સાંસાર નથી, એ તો બાહ્ પરચીજ છે. આત્માનો સાંસાર બહાર ન 
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હોય. એની રાગની એકતા એવો જે અનવવેકભાવ એ સાંસારતત્ત્વ છે. આહાહા! લોકોને ખબર 
નથી તત્ત્વની. કાાંઈકનુાં કાાંઈક તત્ત્વ ખતવે ને માને.  

એ નનમણળ નવવેકરૂપી દીવીના પ્રકાશવાળો... ૨૭૨. યથાનસ્થત પદાથણનનશ્ચય વડે 
ઉત્સુકતા નનવતાણવીને, લ્યો, સ્વરૂપમાંથર રહેવાથી ઉપશાાંત વતે છે. આમ  શાાં..ત. રાગથી ભભન્ન, 

ચાહે તો દેવ-ગુરુની શ્રદ્ધાનો નવકલ્પ હો એનાથી પર્ ભભન્ન અને સ્વરૂપમાાં શાાંનતની 

નનમણળતામાાં અભભન્ન, એ જીવને મોક્ષતતત્ત્વ કહે છે. આહાહા! આ પર્ પાાંચ રતન છે, આ પર્ 
પાાંચ રતન છે. અમૃતચાંદ્રાચાયે લખ્યુાં છે. મોક્ષતત્ત્વ એવુાં આત્મતત્ત્વ... મોક્ષતત્ત્વ નિકાળી 

આત્મતત્ત્વ. એની સાથે રાગનો દયા, દાન, વ્રત, ભભતત, પૂજાનો નવકલ્પ એની એકતા એ 
સાંસારતત્ત્વ. ઐસી બાત હૈ.  

શ્રોતા : અજ્ઞાની ઉસકો પુરૂષાથણ માનતા હૈ.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : માને. સાંસારતત્ત્વ હૈ. આહાહા ! 

‘પુરુષાથણ છે’ એ ચચાણ ચાલી હતી અમારે ૮૦માાં રાર્પર. ૭૯નુાં ચોમાસુાં હતુાં લીંબડી. 
....... જયચાંદ, ... ને િર્ હતા. કારતકનો મનહનો હતો. ...... અને અહીં ચોમાસુાં હતુાં.  ........ ચચાણ 

અાંદર ચાલતી હતી કે નવમી ગ્રૈવેયકે ગયો એ ક્ષયોપશમભાવે ગયો. કીધુાં, ના,  ઉદયભાવ. 

કેમકે રાગની એકતાબુનદ્ધથી ત્યાાં ગયો છે નમથ્યાદૃનિ. એને ક્ષયોપશમ છે જ નહીં. ઓલુાં 
‘દ્રવ્યનનક્ષેપે’ આવે છે ખરુાંને એટલે.... એને એ કાાંઈ ખબર નહોતી, એને તો આ ઉપરથી....... 

આમાાં આવે છે. એ જ કહ્ુાં. એટલે એ વાત કરતાાં. આમાાં એને ખબર માટે કહેતા.... પર્ એમ કે 

એટલો પુરુષાથણ આવ્યોને, એમ. એટલી એને ખબર નથી. એવુાં છે.... પુરુષાથણ છેને એટલો? ભલે 
નવમી ગ્રૈવેયકે ગયો, નમથ્યાદૃનિ છે. અશુભપર્ુાં ટાળ્ુાં છે એટલુાં એનો પુરુષાથણ છે ને? 

વીરચાંદભાઈ! શુભનો પુરુષાથણ એને નપુાંસક કહે છે. હેલી લાગી છે હેલી હમર્ાાં સાત રદ’થી. 

આહાહા! આ પર્ હેલી છે આત્માની. આહાહા! અરે! આવા સમય–કાળ તયાાંથી આવે? 
દુનનયાને એની રકાંમત નથી.  

ભગવાન આત્મા પૂર્ાણનાંદ નનજભાવ નિકાળ, એનુાં અવલાંબન લેતાાં જે એકાગ્રતા થાય, 
એ એકાગ્રતા દશણન-જ્ઞાન-ચારરિની, ભલે પૂર્ણ કેવળ ન થયુાં હોય, તોપર્ એ જીવને મોક્ષતત્ત્વ 

કહેવામાાં આવ્યુાં છે. આહાહા! છૂટી ગયો છે નવકલ્પથી. અજ્ઞાની નનજભાવ તરફ તો સન્મુખ છે જ 

નહીં. રાગના નવકલ્પની સન્મુખ છે, સ્વભાવથી નવમુખ છે. આ તો વસ્તુની નસ્થનત જ આવી છે. 
એવા દયા, દાન, વ્રત, ભભતત, પૂજા એ બધો રાગ છે અને એની સન્મુખ બુનદ્ધની એકતા છે એ 

નમથ્યાત્વ છે, એ સાંસારતત્ત્વ છે. આમ કહે છેને કે બાયડી, છોકરા છોડ્યા અમે, સાંસાર છોડ્યોને 

અમે. સાંસાર કોને કહેવો તને ખબર નથી. સાંસાર છોડીને બેઠા છે ને? છકાયનો આરાંભ તો 
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નથી અમારે? બધો આરાંભ છે. આ પુણ્ય-રાગની એકતાબુનદ્ધમાાં પૂર્ણ–અનાંતો નહાંસાનો આરાંભ 
છે. આહાહા!  

લ્યો, એ ગાથા ૮૧ પૂરી થઈ. અહીં તો નનજભાવ એ પોતે પૂર્ાણનાંદ પ્રભુ એ નનજભાવ, 
બસ. એનાથી ભભન્ન એવા સકળ નવભાવને છોડી... એટલે છૂટી જાય છે, એમ. ઉપદેશ તો એમ 

જ આવેને. સમયસારમાાં તો એમ કહ્ુાં ક ે રાગના ત્યાગનો કતાણ પર્ આત્મા નથી. રાગ તયા 

ત્યાગે? રાગ અાંદર હુઆ હી નહીં (નફર) ત્યાગે તયા? અને રાગ ત્યાગ કરુાં ઐસી બુનદ્ધ વહ તો 
પયાણયબુનદ્ધ હો ગઈ. આહાહા! પર્ ઉપદેશની શૈલીમાાં એમ આવે કે આ મેં નવભાવ છોડ્યો, રાગ 

છોડ્યો. એમ આવે ભાષા, પર્ એનો અથણ સમજવો જોઈએ. ભાષા હોય એમાાં કઈ નયનુાં કથન 
છે એને જાર્વુાં જોઈએ.  

‘અલ્પ કાળમાાં’ છે ને? अविराि ् प्राप्नोवि मवुक्तमविरावदवि पिंरत्नाि ्... લ્યો. આહા! આ 

પાંચરત્ના એટલે પાંચરત્ન દ્વારા. ચૌદ ગુર્સ્થાન, ચૌદ માગણર્ાસ્થાન, ચૌદ જીવસ્થાન એનો હુાં 
કતાણ નથી, કરાવતો નથી, કરતાને સાંમત નથી, એનુાં કારર્ પર્ નથી. એ તો ‘કતાણ નથી’ એમાાં 

આવી જાય છે. એવી જે હુાં ચીજ, જે ધ્રુવના સ્થાંભને વળગ્યો, એને બધુાં ભેદ-બેદનો નાશ થઈ 

જાય છે. એકલુાં અભેદતત્ત્વ મુભતત રહી જશે. આહા! આવો માગણ છે ભાઈ! સત્યનો પાંથ જ 
આવો છે. આથી ફેરફાર કરે એ બધુાં ફેરફાર છે. સત્ય હાથ નહીં આવે. આ કોઈ વ્યભતતગતની 

વાત નથી, આ વસ્તુના સ્વરૂપની જ એવી નસ્થનત છે. ભગવાન પૂર્ાણનાંદ પ્રભુ એના તરફનો 

ઝુકાવ, બસ થઈ ગયુાં, એ મુતતને પાંથે પડ્યો, એને અલ્પ કાળમાાં મુભતત થઈ જશે. અરે! એના 
પાંથને ભૂલીને નવકલ્પ–નવભાવ–રાગ ઝેર, એ અમૃતના સાગરની સાથે એ રાગના ઝેરને 

મેળવવુાં–એકત્વ કરવુાં એ નમથ્યાત્વભાવ સાંસાર છે. એ સાંસાર છોડવો કેમ અને સાંસાર કેમ છે 
એની ખબર ન મળે અને બધા સાંસાર છોડીને બેઠા. આહાહા!  

૮૨ ગાથા. एवरसभदेब्भास.े.. ભેદ-અભ્યાસ છેને અાંદર? 

एवरसभदेब्भास ेमज्झत्थो होवद िणे िावरत्त ं।  

ि ंवदढकरणवणवमत्त ंपविक्कमणादी पिक्खावम।।८२।। 

એને કહેશુાં. ‘આરદ’ શબ્દ છે ને? બધુાં પ્રત્યાખ્યાન નવગેરે ચારરિનો અનધકાર બધો. 

આ ભેદના અભ્યાસથી... આ ભેદના અભ્યાસથી એમ કીધુાં છે. વ્યવહારનો રાગ એ 

કારર્ છે અને આત્માનુાં નનશ્ચય(ચારરિ) કાયણ છે—એમ નથી કહ્ુાં. એ વ્યવહારના રાગના 
ભેદના અભ્યાસથી... આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! એક-એક ગાથા...  

આ ભેદના અભ્યાસથી માધ્યસ્થ થઈ ચારરત બને; 

અાંતરમાાં વીતરાગપર્ે ચારરિ બને એમ કહે છે. રાગના ભેદથી, વીતરાગપર્ાના 
અભ્યાસથી ત્યાાં વીતરાગપર્ામાાંથી એ ચારરિ થાય. 
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પ્રનતક્રમર્ આરદ કહીશ હુાં ચારરિદૃઢતા કારર્ે. ૮૨. 

કહો, આ ચારરિ તો નનશ્ચયચારરિ છે. પાંચમહાવ્રતારદ નવકલ્પ તો અચારરિ છે. આહા! 

એને વ્યવહારે આરોપથી ચારરિ કહ્ુાં. એને જ વળગ્યા છે આ લ્યો. તને નુકશાન થાય છે ભાઈ! 
નુકશાનને લાભનુાં કારર્ માનવુાં એ કેમ છોડે? પાંચમહાવ્રતના નવકલ્પો નુકશાન છે. એને 
લાભના કારર્ માને એ કેમ છોડે દૃનિમાાંથી?  

ટીકા : અહીં, ભેદનવજ્ઞાન દ્વારા... ભેદ-અભ્યાસ છે ને? ક્રમે નનશ્ચય-ચારરિ થાય છે એમ 

કહ્ુાં છે. એ રાગથી ભભન્ન પડેલુાં સ્વરૂપ તેને અનુભવમાાં પહેલુાં લીધુાં, પછી રાગથી ભભન્ન પડતાાં 

નસ્થરતા થઈ એને ચારરિ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! ભેદનવજ્ઞાન દ્વારા ક્રમે... પહેલુાં રાગથી 
ભભન્ન પડી અને સ્વરૂપનો અનુભવ કરે, પછી રાગથી ભભન્ન પડીને નસ્થરતા થાય, એને ચારરિ 

થાય છે. લ્યો, આ ચારરિ થવાની નવનધ. આહાહા! પહેલાાં પાંચમહાવ્રત ગ્રહર્ કરે, પછી ચારરિ 
થાય એમ આહીં નથી કહ્ુાં.  

શ્રોતા : વહાાંપે ભેદ નહીં રહા, અભેદ હી હો ગયા. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હા, એકાકાર હો ગયા. આહાહા!  

ભેદનવજ્ઞાન દ્વારા... ... ભાષા. ક્રમે નનશ્ચય ચારરિ થાય છે. પૂવોતત પાંચરત્નોથી 
શોભભત... રાગારદનો ભાવ એનો કતાણ નહીં, કારનયતા નહીં, અનુમોદન નહીં, કારર્ નહીં. 

એનાથી ભેદ-અભ્યાસ દ્વારા... આહાહા! પાંચરત્નોથી શોભભત અથણપરરજ્ઞાન (-પદાથોના જ્ઞાન)... 

જે આત્મા રાગનો કતાણ, કારનયતા, અનુમોદન ને કારર્ નહીં—એવુાં પદાથણનુાં સ્વરૂપ છે ચૈતન્યનુાં. 
પાંચરત્નોથી શોભભત... એનાથી શોભભત પદાથોનુાં જ્ઞાન, એમ. જે નવકલ્પમાિ ભેદ એનો કતાણ–

રચનાર, ભેદનો રચનાર નહીં આત્મા, એમ કરાવનાર નહીં, અનુમોદનાર નહીં. એવુાં જે પરથી 

ભભન્ન પદાથણનુાં–આત્મતત્ત્વનુાં જ્ઞાન એ વડે પાંચમગનતની પ્રાનપ્તના હેતુભૂત... એમ. પાંચમગનત 

એવી મોક્ષગનત એ ગનત છે, પર્ આગનત નહીં. આહા! ચાર તો ગનત છે ને આગનત છે (એટલે) 

જાય ને નીકળે, આવે ત્યાાંથી પાછા. આ (મોક્ષ) તો ગનત છે એ છે, આગનત નથી. મોક્ષગનત હુઈ, 

પીછે (-નફર) નહીં પડતે. ગનતમાાંથી પાછો નથી આવતો. સવાણથણનસનદ્ધમેં ગયે તો વહાાંસે ભી  
નનકલતે હૈં. આ તો ઐસી ગનત હૈ રક ગનત હુઈ વહ હુઈ, આગનત નહીં. વહાાંસે નનકલતા નહીં. 
સમજાય છે કાાંઈ?  

પાંચમગનતના પ્રાનપ્તના હેતભુૂત એવો જીવનો અને કમણપુદ્ગલનો ભેદ-અભ્યાસ... શુાં 

કીધુાં? પાંચમગનતના પ્રાનપ્તનો હેતુ.. હેતુભૂત... યથાથણ હેતુ–કારર્, એમ કહે છે, જીવનો અને 

કમણપુદ્ગલનો ભેદ-અભ્યાસ. એ રાગારદ બધા કમણપુદ્ગલ છે. કીધુાંને? ઓલા પદાથણના જ્ઞાન 
વડે... આવુાં જ્ઞાન યથાથણ થયુાં પછી પાંચમગનતના પ્રાનપ્તનુાં કારર્ એવો જીવનો અને કમણપુદ્ગલનો 

ભેદ-અભ્યાસ થતાાં–જુદાપર્ાના નવવેક દ્વારા... બેનુાં એકપર્ુાં તો અનારદનુાં હતુાં. અાંતમુણખમાાં 
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વળેલ દૃનિ, રાગથી ભભન્ન પડેલી દૃનિ, એ રીતે અભ્યાસ પછી પર્ રાગ ને વ્યવહાર છે એનાથી 
ભેદ પડી જાય ને અહીં નસ્થર થાય એનુાં નામ ચારરિ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભારે વ્યાખ્યા.  

ઓલા તો કહે કે ચારરિના બે ભેદ. પાંચમહાવ્રત ને બાર વ્રત. શ્રાવકના બાર વ્રત ને 
મુનનના પાાંચ. જુઓ! આ લખ્યુાં. આ ચારરિના ભેદ. ભાઈ! એ તો નનનમત્તની વ્યાખ્યા કરી. જ્યાાં 

ચારરિ હોય છે અાંદર સાચુાં, ત્યાાં આવા નવકલ્પો વ્યવહારે હોય છે. એ ચારરિ નથી. ચારરિ તો 

જેટલા અાંશે રાગથી ભભન્ન પડીને, પહેલુાં જ્ઞાન તો કયુું છે, પછી રાગથી ભભન્ન પડીને 
અરાગપરરર્ામમાાં નસ્થર થાય એનુાં નામ ચારરિ છે. આહાહા! વસ્તુ અરાગી–વીતરાગી હી હૈ. 

વસ્તુ વીતરાગ જ છે આત્મા. એ વીતરાગમાાં એકાગ્રતા થાય એ વીતરાગતા પયાણય પ્રગટ થાય. 

પર્ એને કઈ રીતે લીધુાં? ઓલો રાગ છે એનાથી ભભન્ન પડે છે એટલે સ્વરૂપમાાં નસ્થર થાય છે, 
અરાગપરરર્ામ થાય છે. રાગથી ભભન્ન પડે ત્યાાં અરાગપરરર્ામ થાય છે. એ અરાગપરરર્ામ 

એ ચારરિ. સમજાર્ુાં કાાંઈ? હજી તો સમજવામાાં જેને વાાંધા, એને દૃનિ તયારે થાય, નસ્થરતા 
તયારે થાય એનો કાાંઈ મેળ ન મળે. દુલણભ ચીજ છે, દુલણભ ચીજ.  

જીવનો અને કમણપુદ્ગલનો... એટલે નવકલ્પમાિ કમણપુદ્ગલ છે. ચાહે તો વ્રતનો નવકલ્પ 

હો, અવ્રતનો હો, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો હો, વ્યવહાર રત્નિયનો રાગ—એનાથી ભેદ-
અભ્યાસ થતાાં.... આહાહા! વ્યવહારના રાગથી ભેદ-અભ્યાસ થતાાં... વ્યવહારથી નનશ્ચય થતા 

એમ અહીં નથી કહ્ુાં. વ્યવહાર કારર્ છે ને નનશ્ચય કાયણ છે. છઢાળામાાં આવ્યુાં છે. ‘હેતુ નનયતકો 

હોઈ.’ એ તો નનનમત્તપર્ાની ભૂનમકાનુાં જ્ઞાન કરાવે છે. અહીં શુાં કહે છે? હેતુનો અથણ, ત્યાાં 
નનનમત્ત હોય છે એનુાં જ્ઞાન કરાવ્યુાં છે. એને કારર્ (કહ્ુાં, પર્) અહીં તો ના પાડે છ.ે જે રાગ છે 
એનાથી ભભન્ન પ઼ડતાાં નસ્થરતા થાય તે ચારરિ છે. 

પાંચમગનતના પ્રાનપ્તના હેતુભૂત એવો જીવનો અને કમણપુદ્ગલનો જુદાપર્ાનો 

અભ્યાસ... એકપર્ુાં તો તોડ્યુાં છે, અનસ્થરતા છે એનાથી જુદાપર્ાનો અભ્યાસ, એમ કહે છે. એ 

રાગ છે તેનો અભ્યાસ કરતાાં એનાથી થાય, એમ નથી. આહાહા! જેને વ્યવહાર કારર્ કહ્ુાં, હેતુ 
કહ્ો, મુખ્ય ઉપચાર મોક્ષમાગણ કહ્ો. છઢાળામાાં તો એમ કીધુાં. નનનમત્ત કીધુાં. એ સત્યાથણ કહ્ુાં, તો 

વ્યવહાર અસત્યાથણ છે એમ આવ્યુાં છે. સત્યાથણ, નનશ્ચય તે સત્યાથણ છે, વ્યવહાર તે અસત્યાથણ 

છે. સાચો માગણ એ નથી, જૂઠો છે. શુાં થાય? માર્સને સત્ય હાથ ન આવે એટલે જ્યાાં-ત્યાાં ફાાંફા 
મારે, ન્યાાંથી થાશે, આમથી થાશે.  

શ્રોતા : અનુકૂળ નનનમત્ત તો હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નનનમત્તકી વ્યાખ્યા તયા? ન્યાાં કાયણ થાય ત્યાાં પોતાથી, ત્યારે હોય છે 

એનુાં નામ અનુકૂળ નનનમત્ત. નનનમત્તથી કાયણ જરીયે થયુાં નથી. પર્ અહીં તો નનનમત્ત એવો રાગ 



શ્લોક - ૧૦૯, ગાથા – ૮૨              પ્રવચિ િં. ૭૧                                     39 

એનાથી ભભન્ન પડતાાં ભાવ થાય છે એને ચારરિ કહે છે. એની સહાયથી ચારરિ થાય છે એમ 
નથી. ગાથા આવે છેને, નહીં? સવણનવશુનદ્ધમાાં આવે છે ભેદ-અભ્યાસની. .....નય-નનક્ષેપની.  

બહુ વાત સરસ છે મૂળ પાઠમાાં. एवरसभदेब्भास.े.. एवरसभदेब्भास.े.. આ રીતે પૂવે કહ્ુાં 
પાાંચ ગાથામાાં એવો જે ભેદભાવ, રાગભાવ આરદ એનાથી ભેદ-અભ્યાસ એટલે કે સ્વરૂપ 

તરફના વલર્વાળી દશા અને રાગથી ભભન્ન પડેલી દશા તેને ચારરિ કહીએ. એ રાગભાવ છે  

માટે નનશ્ચય ચારરિ એનાથી થાય છે, એમ નથી. વ્યવહાર પહેલો, નનશ્ચય પછી, એમ કહે છેને 
ઘર્ા? એ બીજી અપેક્ષાએ વાત છે. છઠ્ઠા ગુર્સ્થાનમાાં જે રાગભાગ રહી ગયો છે એટલે એ 

રાગને વ્યવહાર કહ્ો, એનાથી રનહત થાય તેને નનશ્ચય કહે છે. તદ્દન ચારરિ એને (કહે છે) 
અભેદતાની અપેક્ષાએ.  

તેમાાં જ જે મુમુક્ષુઓ... રાગના ભેદના અભ્યાસમાાં, પોતાના સ્વરૂપના અભ્યાસમાાં જે 

રહે છે, લ્યો, તેમાાં જ જે મુમુક્ષુઓ–મોક્ષના અથીઓ સવણદા સાંનસ્થત... રાગથી ભભન્ન પડેલા 
ભાવમાાં સાંનસ્થત રહે છે એમ કહે છે. રાગભાવમાાં નહીં. રાગથી ભભન્ન પડેલા ભાવમાાં જે 

સાંનસ્થત સદાય રહે છે, દેખો! સવણદા સાંનસ્થત રહે છે... ઓહોહો! તેઓ તે (સતત ભેદાભ્યાસ) 

દ્વારા મધ્યસ્થ થાય છે... એટલે વીતરાગતા થાય છે. વીતરાગતા થઈ જાય છે. રાગથી ભભન્ન 
પડેલા ભાવમાાં વીતરાગતા આવે છે. મધ્યસ્થ એટલે વીતરાગતા. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

અને તે કારર્થી તે પરમ સાંયમીઓને વાસ્તનવક ચારરિ થાય છે. લ્યો. આહાહા! અરે! 
એર્ે ચારરિનુાં શુાં સ્વરૂપ (એની) વ્યાખ્યા એ સાાંભળ્ુાં ન હોય, કયુું ન હોય અને થઈ ગયા 

ચારરિ. ભગવાન! એમાાં કાાંઈ છે નહીં. એ ખોટે (રસ્તે) છે. લીંબોળીએ કાંઈ નીલમનર્ નહીં મળે. 

લીંબોળી સમજતે હો? નીમકા ફલ. ઉસસે કોઈ નીલમનર્ મળે? નહીં. વહ ભી લીલી (-હરી) હૈ, 
યે ભી લીલી હૈ. આહાહા! કહે છે, તે રાગથી ભભન્ન પડેલા પોતાના ભાવમાાં સાંનસ્થત સવણદા રહે 

છે. રાગમાાં રહે છે એમ ન આવ્યુાં? રાગથી ભભન્ન પડેલા ભાવમાાં સાંનસ્થત છે, એમ કીધુાં. 
આહાહા! 

આવી ચારરિની વ્યાખ્યા તો શ્વેતામ્બરમાાં તયાાંય નથી. ભર્ી ભર્ીને મરી જાય ન્યાાં. 

આ સાંતોની ગાથા એક-એક ગાથામાાં, આહાહા! અલૌરકક વાત છે. શ્વેતામ્બરના શાસ્ત્ર ભર્ી 
ભર્ીને... જયકુાંજર.... કાલ કહેતો હતો એક. ભગવતીનુાં વાાંચન શરૂ થયુાં છે ભાવનગર. 

જયકુાંજર–હાથી એની ઉપમા ભગવતીને આપી છે. બે દાંતુશ હોય, એમ બે નય હોય. બે નય 

એટલે શુાં? એક નય છોડવાલાયક છે, એક નય આદરવાલાયક છે. આહાહા! એમાાં ભગવતીને 
એની ઉપમા છે જયકુાંજર–હાથી. બે નયરૂપી દાાંત, ફલાર્ુાં... વળી એ કાાંઈ આપર્ે સાાંભળ્ુાં 

નથી. પછી કાલ બોલ્યા હોય ઉપરથી એ ન સાંભળાર્ુાં. ભાઈ કહેતા હતા. આહાહા! ભગવતીમાાં 
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તો તયાાં... ગોટેગોટા ખોટેખોટા... સાધુને દસ-દસ પાતરા, દસ પછેડી—આવા તો લખાર્ પડ્યા 
છે ભગવતીમાાં. ....... 

અહીં તો (કહે છે કે) વસ્ત્રનો એક ધાગો રાખે આટલો, તો એનો એ રાગ એવો છે કે એને 
સાધુપર્ુાં ન હોય. વસ્ત્ર.. વસ્ત્રકા ટુકડા. કપડા હૈ ન? કપડેકા નતલતુષમાિ ભી રખે, તો વહાાં 

સાધુપના હૈ હી નહીં. કેમકે એ મમતા એવી છે કે ત્યાાં સાધુપર્ુાં રહી શકે જ નહીં. કષાયનો 

ભાવ એવો છે. વસ્ત્રને કારર્ે નહીં. એક ટુકડો રાખે અને માને ક ેઅમે સાધુ છીએ, તો નનગોદમ્ 
ગચ્છઈ. પાઠ છેને અિપાહુડ (સૂિપાહુડ ગાથા ૧૮)નો? નનગોદમ્ ગચ્છઈ..  

શ્રોતા : બાત તો સત્ય હૈ, રખનેકો ઝોલા રખે..   

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઝોલા-બોલા રખે તો નનગોદમ્ ગચ્છઈ... ઝોલા તયાાં...?  

હમર્ાાં આવ્યુાં હતુાં ચશ્માનુાં. ચશ્માનુાં એક આવ્યુાં હતુાં. ચશ્મા રાખે છે. ચશ્મા રાખે શેના 

મુનન? ચશ્મા હોય? ચશ્મા મેલા થાય તો લૂગડુાં જોઈએ સાફ કરવા. પછી એ લૂગડાાંને સાફ 

કરવા પાર્ી જોઈએ. એ વસ્તુ ન હોય. બાપુ! મુનનપર્ુાં કોને (કહીએ)? આહાહા! ધન્ય જેના 
અવતાર! જેર્ે સફળ કયાણ. પૂર્ણ ચારરિ અાંદર વીતરાગતા પ્રગટી છે. જેને વસ્ત્રનો ધાગો, પાિનો 

કટકો ન હોય. આહાહા! એ કરપાિી છે. વસ્તુની નસ્થનત એવી છે. અહીં એ કહે છે, એ મધ્યસ્થ 

થયેલો... રાગથી ભભન્ન પડીને પોતાના સ્વરૂપમાાં નસ્થત એ મધ્યસ્થ છે, વીતરાગ છે, એમ કહે 
છે. એ વીતરાગપર્ુાં એ ચારરિ છે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? અને તે કારર્થી તે પરમ 

સાંયમીઓને... દેખો! એ કારર્થી તે પરમસાંયમીઓને વાસ્તનવક ચારરિ થાય છે. એને ખરેખર 
ચારરિ હોય છે.  

તે ચારરિની અનવચળ નસ્થનતના હેતુએ... એવુાં જે રાગથી ભભન્ન પડીને પોતાના 

સ્વભાવમાાં સદાય સાંનસ્થત એવુાં જે ચારરિ એની અનવચળ નસ્થનતના હેતુએ... એ ચળે નહીં 

એવી નસ્થનતને કારર્ે પ્રનતક્રમર્ારદ નનશ્ચયરક્રયા કહેવામાાં આવે છે. લ્યો, જુઓ! આ રક્રયા. 

પ્રનતક્રમર્ આરદ... પર્ એ નનશ્ચયરક્રયા છે, રાગ નવનાની રક્રયા છે. જુઓ! આ રક્રયા. પ્રનતક્રમર્, 

પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના નવગેરે નનશ્ચયરક્રયા કહેવામાાં આવે છે. એ પ્રનતક્રમર્ની વ્યાખ્યા કરે છે. 
અતીત (-ભૂતકાળના) દોષોના પરરહાર અથે... ગયા કાળના કોઈ દોષ હોય એના છોડવા અથે 

(એટલે) પરરહાર અથે. સ્વરૂપમાાં નસ્થર થાય એટલે છૂટી જાય, પર્ ઉપદેશ તો એમ જ આવેને. 

દોષોના પરરહાર અથે જે પ્રાયનશ્ચત્ત કરવામાાં આ છે તે પ્રનતક્રમર્ છે. દોષોને છોડવા માટે જે 
સ્વરૂપમાાં નસ્થરતા કરવામાાં આવે છે, એવુાં સ્વરૂપની નસ્થરતારૂપ પ્રાયનશ્ચત્ત એને અહીંયા 
પ્રનતક્રમર્ કહેવામાાં આવે છે. આહા!   

‘આરદ’ શબ્દથી પ્રત્યાખ્યાનારદનો સાંભવ કહેવામાાં આવે છે. પચ્ચખાર્ પર્ સ્વરૂપની 

નસ્થરતાની એકાગ્રતા (સનહત). આલોચના સાંવર પર્ સ્વરૂપની નસ્થરતા, રાગથી ભભન્નપર્ાની 
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એકાગ્રતા (સનહત). આહાહા! એ બધી નનશ્ચયરક્રયા, વીતરાગી પરરર્નત એ નનશ્ચયરક્રયા એ 
ચારરિ છે. આહા! શ્રદ્ધા... માન્યુાં છે, સમજ્યુાં નથી. વસ્તુ સીધી છે... પરમાત્મા પોતે પૂર્ાણનાંદ 

પ્રભુ એને રાગથી ભભન્ન પાડીને નસ્થર થવુાં એવો સીધો માગણ છે. એને આવુાં કરવુાં, અપવાસ 

કરવા, ઢીકર્ુાં કરવુાં—એવુાં કાાંઈ કિ એમાાં છ ે નહીં. આહાહા! (અથાણત્ પ્રનતક્રમર્ારદમાાં જે 
‘આરદ’ શબ્દ છે તે પ્રત્યાખ્યાન વગેરેનો પર્ સમાવેશ કરવા માટે છે). લ્યો.  

એવી રીતે (આચાયણદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચાંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારની આત્મખ્યાનત 
નામની ટીકામાાં ૧૩૧માાં શ્લોક દ્વારા) કહ્ુાં છે ક ે :— પોતાની ગાથા છે એની ટીકા કરી એનો 
આધાર આપે છે. 

भदेविज्ञाििः वसद्धाः દખેો! આહાહા! અમૃતચાંદ્રાચાયણ. સમયસારનો કળશ છે 

भदेविज्ञाििः वसद्धाः वसद्धा य ेवकल केिि । 

अस्यिैाभाििो बद्धा बद्धा य ेवकल केिि ।। 

બહુ જ ઊંચી વાત, પરમ સત્ય વાત. શ્લોકાથણ : જે કોઈ અત્યાર સુધી અનાંતા નસદ્ધ 

થયા છે તે ભેદનવજ્ઞાનથી નસદ્ધ થયા છે... એ રાગથી ભભન્ન પાડીને નસદ્ધ થયા. સમ્યગ્દશણનમાાં 

પર્ રાગથી ભભન્ન પડીને સમ્યગ્દશણન, ચારરિમાાં પર્ રાગની અનસ્થરતાથી ભભન્ન પડીને 
નસ્થરતા. અત્યાર સુધી અનાંત નસદ્ધ થયા એ બધા રાગ ને નવકલ્પથી ભભન્ન પાડીને ભેદજ્ઞાનથી 

નસદ્ધ થયા. કોઈ વ્યવહારના સાધન લઈને નસદ્ધ થયા એમ નથી. આહાહા! અનાંત કાળમાાં અનાંત 

મુભતતએ પધાયાણ એનો હેતુ–કારર્, કહે છે, भदेविज्ञाििः वसद्धाः. રાગ અને ભેદથી ભભન્ન 
પડીને અભેદમાાં નસ્થર થયા એ ભેદજ્ઞાન, એનાથી નસદ્ધ થયા. કોઈ નસદ્ધ થયા, વ્યવહારના 

સાધનથી નસદ્ધ થયા એમ નથી. આહાહા! લ્યો, આ સાધન-બાધન કહ્ુાં છેને બીજે ઠેકાર્ે. એ તો 

જ્ઞાન કરાવ્યુાં છે. સાધન-બાધન કેવા? સાધન તો એક જ નનશ્ચય સ્વરૂપનુાં સાધન, મૂળ તો એક 

જ સાધન. વ્યવહાર સાધન-બાધન કોઈ છે જ નહીં.  

શ્રોતા : સાધ્ય-સાધક... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી :  એ આ. નનશ્ચય સાધ્ય-સાધક આત્મા. વ્યવહાર સાધન કહા વહ તો 

સાધનસે ભભન્ન પડે તો ઉસકો–(બાહ્)સાધનકો નનનમત્ત કહનેમેં આયા. વહ સાધનકો રખકર 
અપની સાધ્યદશા પ્રગટ હો ઐસા નહીં. આહાહા!  

ભેદનવજ્ઞાનથી નસદ્ધ થયા છે.... આહાહા! બહુ ટૂાંકુાં. ઘર્ુાં પરમ સત્ય. ભગવાન ચૈતન્ય 
રત્નાકર, ઉજળો જેનો અવતાર, ઉજળુાં જેનુાં સ્વરૂપ. એવો જે ભગવાન એ રાગથી ભભન્ન પાડીને 

બધા મુભતત પામ્યા. રાગનો સાથ લઈને–સાથે લઈને સમરકત પામ્યા, ચારરિ પામ્યા—એમ છે 

નહીં. લ્યો, વ્યવહારને કહ્ુાં છેને કે સાથે–સહચર હોય છે. હોય છે ને? પર્ એનાથી મુભતત થાય 
છે એમ નથી. એનાથી જુદો પડે ત્યારે મુભતત થાય. આહાહા!  



42                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

अस्यिैाभाििो बद्धा... જુઓ! એ ખુબી. જે કોઈ બાંધાયા છે તેના જ (ભેદનવજ્ઞાનના જ) 
અભાવથી બાંધાયા છે. કોઈ કમણના ઉદયથી બાંધાર્ા એને લઈને, એમ નહીં એમ કહે છે. રાગનો 

અભાવ–ભેદ નહીં કરતાાં... ભેદજ્ઞાનનો અભાવ એટલે રાગનો ભેદ નહીં કરતાાં, રાગની એકતા 

કરતાાં એ બાંધાર્ા. કોઈ કમણને કારર્ે બાંધાર્ા, કમણનુાં જોર આવ્યુાં માટે બાંધાર્ા એમ નહીં. 
ભેદજ્ઞાનના અભાવથી બાંધાર્ા. આહાહા! જે કોઈ મુભતતને પામ્યા તે ભેદનવજ્ઞાનથી પામ્યા. જે 

કોઈ નથી પામ્યા અથવા બાંધાર્ા તે ભેદનવજ્ઞાનના અભાવથી બાંધાર્ા. એનો અથણ કે રાગથી 

ભભન્ન ન પાડ્યુાં અને રાગની સાથે એકતા કરી એનાથી બાંધાર્ા. કમણને કારર્ે બાંધાર્ા, ફલાર્ે 
કારર્ે બાંધાર્ા એમ નહીં. આહાહા! છે કે નહીં અાંદર?  

આ નનગોદના જીવ પર્ બાંધાય છે એ ભેદનવજ્ઞાનના અભાવથી બાંધાય છે, એમ કહે છે. 
આહાહા! વાત તે વાત પર્! નનગોદના જીવને કમણનુાં જોર છે માટે નમથ્યાત્વ થાય છે ને બાંધાય છે 

એમ નહીં. એ રાગ ને નવકલ્પથી ભભન્ન કરતા નથી અને એકતા કરે માટે બાંધાયેલા છે. 

આહાહા! જે કોઈ બાંધાયા તે તેના અભાવથી બાંધાયા. ભેદનવજ્ઞાનનો અભાવ. બે નસદ્ધાાંત, બસ. 
પરથી ભભન્ન પાડીને છૂટ્યા અને પરથી ભભન્ન પાડવાના અભાવથી બાંધાર્ા. આ બધુાં કમણથી 

આમ થાય, દશણનમોહનો તીવ્ર ઉદય આવે તો આમ થાય ને ચારરિમોહનો તીવ્ર ઉદય આવે તો 

આમાાં જોડાવુાં પડે ને—એ વાત કાાંઈ આમાાં રહેતી નથી. બરાબર છે કે નહીં આ? બહારની ...  
બધી ખોટી છે ગપ્પા. વસ્તુની શૈલી જ આ, વસ્તુ જ આ છે. જેટલા મુતત થયા તે નવકલ્પથી 
ભભન્ન પ઼ડીને અને જેટલા બાંધાર્ા તે નવકલ્પથી એકત્વ કરીને. બસ એક જ વાત. નવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાર્ વચન ગુરુદેવ) 
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અષાઢ વદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૨૦-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૧૦, ગાથા – ૮૩, પ્રવચન નં. ૭૨ 

 

ચારિત્ર નો પેટાભેદ પિમાર્થ  પ્રતિક્રમણ. સાચ ું પ્રતિક્રમ ણ કોને કહેવ ું? આ કળશ  છે 
૧૧૦. ૮૨ ગાર્ાનો. 

વ ળી ( આ ૮૨મ ી ગ ાર્ાની ટીકા પૂણથ કિિા ટીકાકાિ મ તનિ ાજ શ્ર ી પદ્મપ્રભમ લધારિ દેવ 
શ્લોક કહે છે) :— 

इति सति मतुििाथस्योच्चकैर्भदेर्भाव े

स्वयमयमपुयोगाद्राजि ेमकु्तमोहः । 

शमजलतितिपरूक्षातलिाांहःकलांकः 
स खलु समयसारस्यास्य र्भदेः क एषः।।११०।।  

શ્લોકા ર્થ : એ િીિે જ્યાિે મ તનના ર્ને ...  મ તનની મ ખ્યિાર્ી વાિ છે. મ તનનાર્ને અત્યુંિ 

ભેદભ ાવ... અુંિિમાું પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પ જે ઉઠ ે છે દ્રવ્યપ્રતિક્રમણ આરદના, આ વ્યવહાિ 

પ્રતિક્રમણ કહેવાયને ‘તમચ્ છાતમ દ ક્કડમ્ ’ એવો તવ કલ્પ , એનાર્ી પણ જેન ે આત્માને ભેદ કયો 
છે. શ ભ ને અશ ભ િાગ એનાર્ી જે નો ભેદભા વ... (ભેદત વ જ્ઞાનપ રિણા મ)  જ દા પડ્યા છે. આત્મા  

વીિિા ગ સ્વ રૂપ છે એ જ્યાિે િાગર્ી ભભન્ન પડીને વીિિાગપરિણા મે પરિણમે છે , ત્યાિે 

ભેદજ્ઞાનના પરિણામ કહેવા માું આવે છે. ત્ય ાિે આ ( સમ યસા િ) સ્વયું ઉપયો ગી હોવા ર્ી ... શ દ્ધ-
ઉપયોગ... સમયસાિ તત્ર કા ળ િો ઉપયોગ (સ્વરૂપ) છે, િાગર્ી ભભન્ન પડીને સ્વ યું શ દ્ધ ઉપયોગ 

ર્યો. પરડકમણ ું   કિ વ ું અને આ સામ ાતયક કિવ ું એ બધા તવકલ્પ ને િાગ છે , એ કાુંઈ ધમથ નર્ી. 

એ સાચ ું પ્રતિક્રમણેય નર્ી. સાચ ું પ્રતિક્રમણ (એટલે) ભગવાન આત્મા તવકલ્પ જે શ ભ-અશ ભ 

િાગ એના ર્ી ભભન્ન પડીને સ્વયું ઉપયોગ શ દ્ધ ર્ય ો. 

મ ક્િ મોહ (મો હ િતહિ) ર્યો ર્કો ... પોિાના આત્મા માું શ દ્ધ પરિણમનપ ણે–
ઉપયોગપણે પરિણમ્યો , એ િાગારદ મ ોહ એનાર્ી મ ક્િ ર્યો , એન ું નામ પ્રતિક્રમણ છે. આહાહા!  

ભાિે! આ ગરડયા હાુંક્ યે જાય છેને સાુંજ-સવાિ પરડ કમણાન ા? એ િો, ‘ભાષા હ ું કરું છ ું’ એ 

માન્યિા જ તમથ્યાત્ વ છે અને એનો જે તવકલ્પ ઊઠે છે એ િો િાગ છે . એ સાચ ું પ્રતિક્રમણ છ ે 
એમ માન્યિા એ તમ થ્યાત્વ છે. ભગવાનભાઈ! કેટ લા કયાથ હશે પરડ કમણ ા? બહ  ઘણા કયાથ. 

જૂન ા માણસ ને. આ હાહ ા! અહીં િો ભ ગવાન આત્મા , અિીતન્દ્રય આનુંદન ું  સ્વરૂપ છે એન ું . િાગ 

છે એ દ ુઃખરૂપ છે. વ્યવહાિપ્રતિક્રમણનો િાગ દ ુઃખરૂપ છે. આહાહા! એનાર્ી જેણે આત્માને જ દો 
પાડ્યો છે એવો જે મ તનનાર્ , એનો સ્વયું ઉપયો ગ–એ આનુંદ માું  સ્વયું  ઉ પયોગ ર્વા ર્ી 
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મ ક્િમોહ છે. મ ોહર્ી મ ક્ િ ર્યો ર્કો ... િાગભા વ છે શ ભતવકલ્પ એ પણ મોહ છે. એનાર્ી 
મ ક્િ ર્યો ર્કો... આિે ! હ જી િો વાિ શ ું કહે છે સમજ વી કઠણ પડે.  

શ મજલતનતધન ા પૂિર્ી (ઉપશ મસ મ દ્રની ભ િિી ર્ી) ...  શ ું કહે છે? આત્મા પોિાના  શ દ્ધ 
પરિણમનના ઉપયોગ માું આવ્યો એર્ી એને શમજ લ તનતધપ ૂિ–ઉપશમસમ દ્રન ી ભિિી આ વી. 

આહા હા! અ કષાય શાુંતિભા વ, તવકાિ િત હિની ભિિી–ઉત્પાદ ર્યો. એનાર્ી પાપક લુંકને ધોઈ 

નાખ ીને... પ ણ્ય  ને પાપના તવકલ્પો બેય પાપ છે. આહાહા!  બેય પાપ , તહુંસા છે. ‘પાપ પાપ કો  
સહ  કહે, પણ અન ભ વીજન પ ણ્યકો ભી પાપ કહે. ’ કહે છે, શમજ લતનતધ–ઉપ શમનો દરિયો  

એન ું  પૂિ એટલે ભિિી. આહાહા! એ અવશપયાથયમાું િાગની ઉત્પતિ હિી , એને ઠેકાણે િાગર્ી 

ભભન્ન પડીને શાુંિિસની ઉત્પતિ–ભિિી પયાથયમાું આવી . આહા હા! ભિિી સમજ િે હો? બાઢ. 
બાઢ કહિે હૈં. ભિિી–બા ઢ આયી. અુંિિમેં ઉપશમિસકી બાઢ આ યી. આહા હા! ભગવાન  

આત્મા ચૈિન્યિસ અ કષા યિસર્ી ભિે લ ું સત્ત્વ , એ ને જે ણે િાગર્ી ભભન્ન કિ ીને સ્વભા વન ું 

અવલું બન લીધ ું અને સ્વભ ાવનો શ દ્ધ ઉપયોગ પ્રગ ટ ર્ યો એ ઉપશમ િસ .  ઓ લો િ ાગ હિો એ  
કષાય દ ુઃખરૂપ િસ હિો, કષાય અતિ હિી. વ્યવહાિ પ્રતિક્રમણ જે તવકલ્પ છે એ  પ ણ કષાય 
અતિ હિી. આહાહા! 

ધમીની વાિ છે હ ોં , અજ્ઞા નીન ું વ્યવહાિપ્રતિક્રમણ એ  પરડકમણ ું છે જ નહીં. એ િો 

એકલ ો તમથ્યાત્વભ ાવ છે. જેણે આત્માને પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પર્ ી દૂિ ખસેડ્યો છે. .. આવે છેને 

ક્યાુંક? પ્રવચનસ ાિમ ાું આ વે છે. આમ ખ સેડ્યો. આમ પ ણ્ય-પાપ ઉપિ જે લક્ષ છે  એનાર્ી છૂટો  
કયો છે–જ દ ો પાડ્યો છે. એ  જ દો પાડિાું  ઉપશમ િસની  ભિિી આ વી. આ હાહ ા! શાુંિ..  શાુંિ.. 

અકષાયભા વ એની  બાઢ–પયાથય માું ભિિી ઉત્પ ન્ન ર્ઈ છે. ઓહોહો! એર્ી પાપકલુંકને ધોઈ 

નાખ્યા. શ ભ ને અશ ભ  ભાવ બેય પાપ છે. આ હાહા! દયા, દાન, વ્રિ,  ભભક્િ, પજૂાનો તવ કલ્પ 
એ પણ પાપ છે, અમૃિર્ી તવરદ્ધ છે. પોિાન ું સ્વરૂપ જે પતવત્ર આનુંદ અમિૃ, એનાર્ી  

પ ણ્યભાવ તવરદ્ધ છે , એર્ી એને પાપકલુંક કહ ી દીધ ું છે  અહીં. આહા!  

પાપકલુંકને ધોઈ નાખ્યા છે ... જેણે પ ણ્ય-પાપની ઉત્પતિને અટકાવી દીધી છે , એમ કીધ ું . 

સમજાણ ું કાુંઈ? એના સ્ર્ાન માું ઉપશમિ સની ઉત્પતિ  ર્ઈ છે. આહા હા! એ પ રષાર્થ છે.  અનુંિ 

પ રષાર્થ  અનુંિ  કાલમેં કભી રકયા નહ ીં. આ હાહ ા!  અુંિિના પ ણ્ય-પાપના િાગના ભાગન ી 
ઉત્પતિનો નાશ કિી, એ ના સ્ર્ાન માું શાુંતિ–અતવ કાિી વીિિા ગપયાથયનો સ મ દ્ર ઉછળ્યો. 

આહા હા! એ ત વ િાજે (-શોભે) છે... વીિિાગપયાથય એ શાુંિિસે ભબિ ાજે છે. આહા હા! તત્ર કાળ 

ભગવાન આત્ મા અકષાય  શાુંિિસનો તપું ડ એનો ઉપયોગ ર્યો પિર્ી ખસ ી ને, એ પણ 
ઉપશમિ સે ભબિાજે છે , આ ન ું નામ પ્રતિક્રમણ છે. આિે  ભાિે વાિ! સાુંભળી ન હોય. આહાહા!  
સવથજ્ઞ પિમ ાત્મા તત્ર લોકના ર્ે કહેલ ું પ્રતિક્રમણન ું આ સ્વરૂપ છે. સમજાય છે ક ાુંઈ?  
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િે આ ખિેખિ, આ સમયસ ાિનો કેવો ભેદ છે! જેની શાુંતિદશા પ્રગટ ર્ઈ એ િે 
સમયસાિન ો પ્રક ાિ કેવો  છે! એમ કહે છે. પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પનો નાશ કિ ીને સ્વભા વ  શ  દ્ધ  

ઉપયોગની િમણિા માું શાુંિિસ ઉછળ્ય ો, આ િે સમયસાિનો કેવો ભેદ છે! એન ું નામ તનશ્ચય–

સાચ ું પ્રતિક્રમણ છે. કહો, સમજાય છે કાુંઈ? પહેલ ું િો હજી શ ું કહેવા માગે છે એ પકડવ ું કઠણ 
પડે. ઓલા લાકડા ઊંધા ખો સ્યા છે ને ઘણા. એ ૮૨ ગાર્ા ર્ઈ.  લ્યો, હવે ૮૩. 

मोत्तणू वयणरयणां रागादीर्भाववारणां तकच्चा । 

अप्पाणां जो झायतद िस्स दु होतद तत्त पतिकमणां ।।८३।। 

નીચે એન ું હરિગીિ . 

િ ચના વ ચનની છોડીને, િ ાગારદભ ાવ તનવ ાિીને, 

જે જી વ ધ્યાવે આત્ મને, િે જી વને પ્રતિક્રમણ છે. ૮૩. 

ટીકા : રદને રદને મ મ ક્ષ જનો વડે ઉચ્ ચાિ વામાું આવિો ... મ તન આત્મજ્ઞાન ી ધ્યાની 

અિીતન્દ્રય આનુંદના સ્વ ારદ યા એવા જે સુંિ ... એ હુંમેશા–ર દને રદને મ મ ક્ષ જન ો વડે ઉ ચ્ચા િવામાું 

આ વિ ો જે વ ચનમય પ્રતિક્રમ ણ ... સાુંજ-સવાિમાું પ્રતિક્રમણ નો વ્યવહાિત વ કલ્પ છેને , એની વાિ 
કિે છે. જેને આત્માન ું ભાન છે, જે ણે િાગના તવકલ્પર્ી ચૈિન્યને જ દો અન ભ વ્યો છે, એને જે 

પ્રતિક્રમણનો તવ કલ્પ જે વચન છે એ ન ામન ો સમ સ્િ પાપક્ષ યના હેિ ભૂિ ...  સમ્યગ્દૃતિ જ્ઞાનીન ે 

આત્માના આનુંદના લ ક્ષે અન ભ વીને , એવા મ તનને જે વચનનો તવ કલ્પ ઉઠે પ્રતિક્રમણનો એ  
પાપક્ષયનો હેિ  છે. આ પા પ અશ ભ છે. એ પોિે પ ણ્યભાવ છે. પ ણ્યભાવર્ી િતહિ આત્માન ું 

ભાન હોવ ા છિાું એને  શ ભભાવનો તવ કલ્પ આવો પ્રતિક્રમણ નો ભ ગવાને શ ા સ્ત્રમાું કહ્ ું એ 

પ્રમાણે વચનન ી િચના માું બોલિ ો હોય  (અને) ભા વ માું શ ભભાવ છે અુંદિ. એ પાપક્ષ યના 
હે િ ભૂિ  સૂત્રસમ દાય ... દેખો! ભગવાને, સુંિોએ પ્રતિક્રમણસૂત્રની િચના કિી , એ સૂત્રની િચના 

વચન દ્વાિા બોલે છે અને અુંદિ શ ભભાવ છે. ‘બોલે છે’ એ િો વ્યવહાિર્ી ( કહ્ ું). બોલે કોણ? 
એ િો જડની ભાષા છે.  

સૂત્રસ મ દાય  િેન ો આ તનિ ાસ છે . દેખો! શ ું કીધ ું?  એ સમ્યગ્દદશથન,  સમ્યગ્દ જ્ઞા ન ને 

ચારિત્ર ની શ દ્ધપરિણતિ હોવા છિાું , િેન ે જ્યાિે વ્યવહાિ  પ્રતિક્રમણનો તવકલ્પ ઉઠે છે , ત્યાિે 
ભગવાને કહેલા પ્રતિક્રમણ ના શાસ્ત્રો વાણીર્ી બોલે છે  (અને) અુંદિ શ ભભાવ છે. એનો  તનિાસ 

કયો છે અહીં િો. એ બુંધન ું કાિણ છે.  આહાહા! કો ને? આ સમ્યગ્દજ્ઞાનીની વાિ ચાલે છે . 

અજ્ઞાની, જે દેહની રક્રય ા હ ું છ ું, િાગ િે પ ણ્યનો ભાવ  િ ે મને ધમથ ર્ાય —એવા તમથ્યાૃતિની  િો 
અહીં વાિ છે નહીં. એ િો અજ્ઞાની છે. ધમી મ તનને ... ભાવતલુંગ ી સુંિ જુંગલમાું વ સિા હોય છે 

એ િો. નિ દશા હોય છે એને.  જૈનદશથનમાું મ તનની દશા બા હ્મ ાું નિ હોય છે. આહા હા!  

અુંિિમાું ત્રણ કષાયનો અ ભાવ હોય છે.  એવા મ તનને જ્યાિે રદને-રદને–હુંમેશ  સવાિ-સાુંજ  
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પ્રતિક્રમણનો જે તવકલ્પ આવે છે એ પાપક્ષયનો હેિ  છે , છિાું એનો તનિાસ છે અહીંયા. 
આહા હા!  

પ ણ્ય પરિણામ પણ બુંધન ું કાિણ છે , એ સાચ ું પ્રતિક્રમણ નર્ી. િ ેનો આ તન િાસ છે  
( અર્ાથિ્ િેન  ું આ તનિાકિણ–ખુંડન કય ું છે).  લ્યો, સમ્યગ્દૃતિને , સમ્યગ્દજ્ઞાન ીને , ત્રણ કષાયના 

અભાવ હોય એવા સુંિને  સવાિ-સાુંજ જે શ ભતવકલ્પ ન ું પ્રતિક્રમણ , શાસ્ત્ર ે બાુંધેલ ું એ બોલે એવો 

એનો ભાવ હ ોય, એનો પણ આમાું તનષેધ કયો છે. કહો, સ મજાય છે કાુંઈ? એ પણ સાચ ું 
પ્રતિક્રમણ નર્ી, વ્યવ હાિ છે. કોને? ઓલો તનશ્ચય સમ્યગ્દદશથન,  જ્ઞાન અને ત્રણ કષાયનો 
અભાવ હોય એને.  શ્રાવ કને  અુંશે.. અુંશે હોય. સમજાય છે કાુંઈ?   

કહે છે, પ િમ િપશ્ચિણના કાિણભૂિ સહજ વૈિાગ્દયસ ધ ા સાગ િને માટે  પૂતણથમાન ો ચુંદ્ર 

એ વો જે જીવ... આહાહા! જે મ પૂણથમાનો ચુંદ્ર દરિયામાું પાણીને ઉછાળે  છે.  પૂનમને રદ’ પાણી–

દરિયો ઉછળે છે, નજીક આ વે છે . એમ જે મ તન , જેન ે આત્મજ્ઞાન, આત્મધ્યાન પ્રગટ્ ું છે , દયા-
દાન-વ્રિ આરદના પરિણા મ  પણ જે બુંધન ું કાિણ જાણે છે , મહાવ્રિન ા પરિણામ પ ણ જે બુંધન ું 

કાિણ જાણે છે... આહાહા! ભગવાન આત્મા શ દ્ધ જ્ઞાનાનુંદસ્વભ ાવ એનો આશ્રય લઈને  પિમ 
િપશ્ચિણન ું કાિણભૂિ–સાચા મ તનપ ણાન ું કાિણભૂિ ... એમ કહે છે.  

સ હજ વૈિાગ્દયસ ધ ાસાગિને મ ા ટે ... આહાહા! સ હજ વૈિાગ્દયરૂ પી  અમૃિનો  સમ દ્ર–સ ા ગિ , 

એ માટે પૂતણથમાનો ચુંદ્ર જેવો જીવ છે.  આહાહા! જીવ એવો છે એમ કહે છે . પિમ િપન ું કાિણ 
એ વો સહજ  વૈ િાગ્દયરૂ પી અમૃિન ો સાગ િ ... એમ કેમ લીધ ું ત્યાું? કે પ ણ્ય ને પાપના તવકલ્પર્ ી  

ખસી જવ ું એન ું નામ વૈિાગ્દય છે. આ પરડ કમણ ું છેને  એટલે એમ લ ીધ ું છે.  આહા હા! ભગવ ાન 

આત્મા પૂણથ આનુંદ , અિીત ન્દ્રય આનુંદનો નાર્ એવ ો  જેણે સમ્યગ્દદશથનમાું અન ભ વ કયો છે, 
સમ્યગ્દદશથન માું એ પિમ અિીતન્દ્રય આનુંદ આત્મા છે એવો અિીતન્દ્રયનો સ્વાદ લ ીધો છે જેણે. 

આહા હા! એ અિીતન્દ્રય સ્વ ારદયો જીવ , કહે છે કે પિર્ી એટલો બધો વૈિ ાગ્દય છે એને .... અહીં 

મ તન છે ને ? અહીં મ તન ની વાિ છે ને? પિમ મ તનપણ ું જે શાુંિ, આનુંદિસ તનતવથકલ્પ  છે, 
વ્યવહાિપ્રતિ ક્રમ ણના  તવકલ્ પ છે એ પણ જેમાું નર્ી એવી દશાને અહીં મ તનપ ણ ું કહે છે. 
આહા હા!  

સ હજ વૈિ ાગ્દયરૂ પી અ મૃિનો સ ાગિ િેન ે ઉછા ળવ ા માટે અ ર્ાથિ્ િેમ ાું ભિિી લાવ વા 

મ ા ટે જે પૂણથ ચુંદ્ર સમાન  છે એ વો જે  જીવ ...  લ્યો. શબ્દો જ સમજ વા મ તનના  (કઠ ણ). કહે છે ક ે 

સાચો મ તન એને કહીએ  કે... એણે નવ િત્ત્વમાું સુંવિ-તનજથિાની ઓળખાણ કિવી પડશેને 
બિાબિ. સ ાચા મ તન એને કહીએ  કે જેને અ મૃિસાગિ  ઉછળ્યો છે અું દિર્ી. અમૃ િર્ી ભિેલ ો 

ભગવાન આત્મા છે , અમૃ િ આનુંદ. એ િાગ ને પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પર્ી ખસી ગયો  છે–હઠી  

ગયો છે અને સ્વભા વ િિફ ની સન્મ ખમાું અમૃિસા ગિ  ઉછળી િહ્ ો છે. આહા હા! એવા મ તનને 
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અપ્ર શસ્િ વચન ર્ી પરિમ ક્િ  (–સવથ િિ ફર્ી છૂટે લો) ... એટલે અશ ભ પરિણામર્ી  િો મ ક્િ છે. 
એને અશ ભ પરિણામ િો હોિા નર્ી. 

એવો હ ોવા છ િાું પ્રતિક્રમણસૂત્રની ત વષમ  (તવત વધ) વચનિ ચનાને (પણ) છો ડ ીને... 
ઓહો હો! ભ ાષા જ ઓ! પ્રતિ ક્રમણસૂત્રની ત વષમ–ત વતવધ  પ્રકાિન ી ભાષા એન ી િચન ા , એમાું લ ક્ષ 

દેવ ું એ શ ભભાવ છે , પ ણ્ય છે, એ પ્રતિક્રમણ સાચ ું નહીં. આહાહા! પાપર્ ી િો હ ઠી ગયેલો છે 

એટલે પાપ િો એને છે જ નહીં.  આહાહ ા! ‘પરિમ ક્િ છે ’ એનો અ ર્થ ‘સવથર્ ા મ ક્િ ’ એમ કીધ ું . 
સવથર્ી મ ક્િ છે. ઓહોહો!  વીિિા ગ પિમાત્મ ા કેવળજ્ઞા ની પ્રભ  જૈન પિમેશ્વિે જે આત્મા કીધો , 

એવો આત્ મા અન્યમિમ ાું–અન્યમાું ક્યાુંય હોઈ શકે નહીં. એવો જે ભગવ ાન આત્ મા , કહે છે કે 

વૈિાગ્દય િસર્ી અમૃિ િો ઉ છળે છે એને . હવે અશ ભ  િચના વ ચનની–પરિણા મન ી  એ િો એને 
નર્ી, પણ પ્રતિક્ર મણસૂત્રની તવષ મ વ ચનિચન ા ...  આહા હા! ભાષા દેખો! એ  શબ્દોને યાદ 

િાખવા અને સિખા બોલવ ા એ બધી તવષમિા છે , કહે  છે. એય! આહાહા! એ બધો શ ભિાગ 

છે. સમજાય છે કાુંઈ? આ વ ું માગથન ું સ્વ રૂપ છે એ હજી એની શ્રદ્ધામાુંય બેસે નહીં, જ્ઞાનમ ાું આવે 
નહીં, એને તસ્ર્િિા કે રદ ’ ર્ ાય? આહા!  

કહે છે કે ભગ વાને કહેલ ા પ્રતિક્રમણ સૂત્રની િચના  સુંિોએ ક હેલી, એની ત વષમ  
વચનિ ચના એને છોડ ીને ... એ વચનો માું .... વચન િો  જડ છે , પણ એમાું આમ બોલવ ું, આમ 

કિવ ું, આમાું ફેિફાિ શબ્દોમાું  આડોઅ વળો ન ર્ાય— એ બધો તવષમભાવ છે. એ સમભાવ 

નર્ી. જલ્પ, પણ એ તવષમભાવ છે, તવ કલ્પ છે ને ? શ ભિાગ છે ને ?  પ્રતિક્રમ ણની ભાષા 
બોલવી એ માું શ ભિા ગ છે.  ભાષા િો જડ છે. જલ્પ  એ તવકલ્પ છે–િાગ છે એને  છોડી દઈને. .. 

આહા હા! એ વી વ ચનિચન ા ને પણ છોડીને , એમ. બાપ ! વીિિા ગમા ગથ સવથજ્ઞ પિ મેશ્વિે કહેલો  

એ અલૌર કક માગથ છે. એ માગથ ની વાિ પણ સ ાુંભળ વ ા મળે ન હીં, એ સ મજે કે  રદ’? આ હાહા!  
બહાિર્ી અનુંિી મ ાર્ા કૂટ કિી કિીને મિ ી ગયો.  

આત્માના અુંિિજ્ઞ ાન ને અુંિિભાન તવના એ ‘ મ ત નવ્રિ ધાિ અનુંિ  બૈિ ગ્રીવ ક 
ઉપજાયૌ, પ ૈ તનજ આિમજ્ઞાન ભબના સ ખ લેશ ન પાયો.’ એવા દ્રવ્યતલુંગ ીપણા અનુંિ  વાિ 

લીધા. પણ આિમ...  એ પ ણ્ય-પાપની રક્રયાના પરિણા મર્ી જ દો એના ભાન તવ ના સ્વ રૂપની 

િચનાની ચાર િત્રદશા એને  હોય નહીં. આહા હા!  અ હીં િો ભગવાન ક ુંદક ુંદાચ ાયથદેવ સાચ ું 
પ્રતિક્રમણની વ્યાખ્યા કિિાું  એમ કહે છે ક ે ધમાથત્માએ , જેન ે અુંિિ આનુંદસ્વભાવન ું ભાન ર્ય ું 

છે એણે અશ ભિાગની િ ચના િો છોડવી . એને િો  હોિા જ નર્ી , એમ. આ  શ ભિાગમાું 
પ્રતિક્રમણનો તવ કલ્પ ઉઠે છે ઓલા શ ાસ્ત્રની િચના માું  કે બોલિ ાું, એને પણ છોડી દે. આહાહા!   

સું સાિ લિાનાું મૂ ળ-કુંદભૂિ... સુંસાિરૂપી વેલડી  એન ું મૂળ-કુંદભૂિ સ મ સ્િ 

મ ોહિા ગદ્વેષભા વોન ું તનવા િણ કિીને ... આહાહા! સુંસાિરૂપી વેલડી એન ું મૂતળય ું, મોહ ને િાગદ્વેષ  
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છે. લ્યો, એ શ ભભાવ પણ  સુંસાિલિાન ું મૂતળય ું કીધ ું.  જ ઓ, ભાઈ! મ તનને હોં, સાચા સુંિને. 
જેની આત્મરક્રય ા આનુંદમ ય ર્ઈ ગઈ છે. એવા જીવ  સુંસાિરૂપી વેલડીન ું મૂતળય ું–કુંદમૂ ળ 

મોહિાગદ્વેષભાવ તનવ ાિણ  કિીને (એ ટલે) છોડ ીને આત્માના આનુંદ માું િમે છે , એને સાચ ું 

પ્રતિક્રમણ હોય છે. કહ ો, ભગવાનભાઈ! આવ ું િો સ ાુંભળે લ ું નહીં કોઈ રદ ’. લ્યો ,  વાિ સાચી.  
આહા હા!  

અિીતન્દ્રય આનુંદનો ના ર્ આત્મા, અિીતન્ દ્રય આનુંદન ો સાગિ આત્મા, એન ું જેને પ્રર્મ 
તમથ્યાત્વન ું પ્રતિક્રમ ણ ર્ઈને  (એટલે) ભ્ર મણાર્ી પાછો ખસીને... પ ણ્યમાું ધમથ છે, પાપમાું મજા 

છે, પિન ું કાુંઈ કિી શ ક ું છ ું, પિર્ી  માિ ામાું કાુંઈ  મદદ  મળે છે —એવ ો જે તમથ્યાત્ વભાવ, એણે 

પહેલાું સ્વરૂપના આનુંદના  સ્વાર દયા ર્ઈ ને એ તમ થ્ય ાત્વન ું જેણે પરડ કમણ ું  કય ું છે. સમજાણ ું 
કાુંઈ? એ તમથ્યાત્વન ું પ્રતિક્રમણ છે.  એણે હવે આગળ વધીને ત્રણ  કષાયનો નાશ કયો છે  અને 

સ્વ રૂપનો આ શ્રય ઘણો લીધો છે એવા મ તન ને, કહે છે કે અશ ભભાવ િ ો એને હોિો નર્ી , પણ 

પ્રતિક્રમણસૂત્રને બોલવાનો જે શ ભભાવ છે એ પણ બુંધન ું કાિણ છે એને છોડીને ... આહાહા! 
એને છોડીને અશ ભમ ાું જાવ ું  એમ  અહીં ન ર્ી કાુંઈ. અશ ભ િો છે જ નહીં. એ શ ભિ ાગન ું કાિણ,  

બુંધન ું કાિણ મ તનન ે પણ છે, એને છોડીને સ્વરૂપમ ાું િમણિા કિે, િાગર્ી હઠી–ખસી સ્વરૂપમ ાું 
લીનિા કિે. 

અખુંડ આનું દમય તનજ કાિણપ િમાત્ માને ધ્યાવે છે,  લ્યો. આહાહા! ભગવાન આત્મા  

અખુંડ છે, એકરૂપ છે ચૈિન્યમૂતિથ પ્રભ . એવો અખુંડ આનુંદ મય ... પ્રભ  આત્મા િો આનુંદ 
અિીતન્દ્રય આનુંદમય છે. પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પ-દ ુઃખ િો  એમાું છે નહીં. જ ઓ ! આનુંદને લાવ્યા 

અહીંયા. અ ખુંડ આનુંદ મય તનજ કાિણપિમ ાત્મા ... તત્રકાળી ભ ગવાન સ્વ રૂપ આત્ મ ાન ું , તત્ર કાળી 

ધ્ર વ તનત્યાનુંદ તનજ કાિણ પિમાત્મા, પોિાન ો ભગવ ા ન તત્ર કાળી એ શ ભભાવર્ી ખસી અને 
સ્વ રૂપન ું ધ્યાન કિે  છે િે જીવ ને  સાચ ું પ્રતિક્રમણ હોય છે. કહો, સ મજાય છે કાુંઈ? આહા ! ભા િે 

વાિ ું . આ ક ુંદક ુંદાચાયથદેવ આમ કહે છે.  

િે જીવને... જે કાિણપિમાત્મા પોિાનો , જેમાુંર્ી કે વળજ્ઞાનારદ કાયથ પ્રગટ ર્ાય એ વો જે 

ભગવાન આત્મા તત્ર કાળી શ દ્ધ સભચ્ચદાનુંદ પ્રભ , એન ું  જે ધ્યાન કિે–ધ્યાવે છે, િે જી વને —કે જે 

ખિેખિ પિ મિત્ત્ વનાું શ્રદ્ધ ાન ... પિમિત્ત્વ પોિાન ું  ભગવાન સ્વ રૂપ , શ દ્ધ આનુંદ ઘનની શ્રદ્ધા, 
પિમિત્ત્વ આનુંદઘનન ું જ્ઞ ાન અને અન ષ્ઠ ાન–આનુંદઘનન ું આચિણ . અન ષ્ઠાન છેને , ઓલ ું 

પ્રતિક્રમણ વ્યવ હાિ અન ષ્ઠા ન ખરું ને ? એને છોડીને અિીતન્દ્રય આનુંદના અન ષ્ઠ ાનની સન્મ ખ 

છે િેન ે સાચ ું પ્રતિક્રમણ છે. જે પિ મિત્ત્વન ાું  શ્રદ્ધાન ... કાિણપિમાત્મા શ દ્ધ ધ્ર વ તનત્યાનુંદ 
આત્મા એની જેને અુંિિ સન્મ ખ ર્ઈને શ્રદ્ધા, જ્ઞા ન અને એના અન ષ્ઠ ાનની સન્મ ખ છે ... એ 
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સ્વના આચિણની સન્મ ખ  એમ કહે છે. પિ આચિણર્ી તવ મ ખ છે. શ ભિા ગન ું વ્યવહાિ  
પ્રતિક્રમણ એના ર્ી તવમ ખ  છે  એમ કહે છે. આ હાહ ા!  

જે  ખિેખિ પ િમિત્ત્ વનાું  શ્રદ્ધાન...  ભગવાન પૂણાથનુંદ અખુંડ આનુંદ છ ું એવા 
અન ભ વમાું શ્ર દ્ધા, એવ ા અ ન ભવન ું જ્ઞાન અને િેન  ું આચિણ ... એ િ ાગના આ ચિણર્ી તવમ ખ  

ર્ઈ વીિિ ાગી આ ચિણની  સન્મ ખ છે િ ેને વ ચન સુંબુંધી સ વથ વ્યાપા િ તવન ાન ું  (એટલે કે) 

વ્યવહાિપ્રતિ ક્રમ ણનો તવ કલ્પ ને  વાણી તવનાન ું  ત નશ્ચયપ્રતિક્ર મણ  હોય  છે.  આહાહા! કહો, 
સમજાણ ું આમાું?  એ તવિાણી ! આ બધ ું સમજવ ું પડશે. પણ એ ચૈિન્ય શ ું છ?ે કેવડો છે? 
સવથજ્ઞે ક હેલો એવ ડો પાછો હોં. અજ્ઞાન ી, આત્મા.. આત્ મા.. કિે એ આત્માન ું ભાન નર્ી એને.  

અહીં િો પિ મેશ્વ િ તત્ર લોકનાર્ સ વથજ્ઞ જેને એ ક સમ યમાું ત્રણ  કા ળ ત્રણ  લોક જાણ્યા  

એવા પિમેશ્વિે કહેલ ો િે  આત્મા કે જે આત્મા કહીએ  છિાું એમાું અનુંિ  ગ ણ છે. અનુંિ જ્ઞાન 

છે, અનુંિ દશથન છે, અનુંિ આનુંદ છે, અનુંિ સ્વચ્છિા છે, અનુંિ પ્રભ િા , અનુંિા કિાથ, કમથ, 
કિણ, સુંપ્રદાન એવ ી અનુંિી શભક્ િઓ  અને એકેક શભક્ િઓન ું અનુંિ સામથ્યથ એવ ો આત્મા.  એ  

આત્મા એ વો બીજે હ ોઈ શ કે  નહીં અને  કહી શ કે  નહીં.  બીજે જાણ્યો નર્ ી એટલે કહી શકે જ  

નહીં. સમજાણ ું? આત્મા.. આત્મા.. કિે, આત્મા આમ કિો, આત્માનો અન ભ વ કિો . આત્મા છ ે 
કેવો? કે વડો? શ ું છે એ માું ? આત્મા િો વસ્િ  ર્ઈ, એ ન ું ક્ષેત્ર  કેટલ ું? એનો કા ળ કેટલો? એના 
ભાવ કેટ લા?  

શ્રીમદ્દે કહ્ ું છે એક ઠેકાણે ઓલા વેદાુંિીન ી સામે . ઓલા હિોને વેદાુંિી કોણ? તત્રપાઠી. 

હા, મનસ ખ લાલ. એ વેદાુંિી હિો. એનો પરિચય હિો જિીક ઓલો ભણેલો ર્ોડ ુંક . શ્રીમદ્દે 

એકવ ાિ લખ્યો પત્ર.  આપણે કોઈપણ પદાર્થની વ્યાખ્યા કિવી હોય િો  દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર , કાળ, ભાવ ર્ી 
કિી શ કાય. િો આત્માની પણ એ િીિે  વ્યાખ્યા કિ ી શકાય . એ મ કિ ીને ઓલા ને (કહય ું) કે 

આત્મા સ વથવ્યાપક છે ને ફલાણો છે  એમ હોઈ શ કે નહીં. સમજાણ ું કાુંઈ ? એક પત્ર છે. જ્યાિે 

કોઈપણ ચીજની વ્યાખ્યા કિવી હ ોય િો એ ચીજ એટલે શ ું?  એન ું ક્ષેત્ર  કેટલ ું? એની દશા શ ું?  
કેટલો કાળ િહે? અને એનો ભાવ શ ું? અને કેટલા ભાવ? એ તવના એ િત્ત્વન ું સ્વરૂપ ખ્યાલમાું 
આવી શ કે નહીં. ઓ હોહ ો!  

આ આત્મા એક દ્રવ્ય કહે વાય , એના અસુંખ્ય પ્રદેશ છે એ ક્ષેત્ર  કહેવાય  એન ું . એવ ું 

વીિિા ગ તસવાય ક્યાુંય અસુંખ્ય પ્રદેશ ની વાિ આવિી નર્ી. અને અસુંખ્ય પ્રદેશમાું શભક્ િઓ  

અનુંિ છે એને ભાવ કહેવાય. તત્ર કાળ િહે એને–દ્રવ્યને િત્ત્વ કહેવાય અને વિથમાન અવસ્ર્ાન ે 
કાળ કહેવાય. આ જ વ સ્િ ન ી મયાથદા  છે. વ સ્િ  આ જ  િીિે હોઈ શ કે , બીજી હોઈ શ કે  નહીં. એવ ો 

આત્મા જેણે ... પ ણ્ય ને પાપના િાગની અવ સ્ર્ા છે  એ પણ તસદ્ધ કિી. કુંઈ મતલનિા નર્ી એમ  
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નહીં. એની દશામાું પ ણ્ય-પાપના ભાવ મેલા છે. એનાર્ી હઠવ ું , ત્યાિે અખુંડ પ્રદશેી ભગવાન  
અનુંિ   ગ ણન ું ધામ એમાું આવવ ું એન ું નામ પ્રતિક્રમણ  છે. કહો, સમજાણ ું આ માું? આ હાહા! 

ભજનેશ્વિદેવ પિમ ાત્મા તત્ર લોકન ાર્ તસ વાય આ વાિ ક્યાુંય હોય નહીં. તવ શ્વધમથ .. 
તવશ્વધમથ કિે છે ને ?  બધાની સાર્ે સમન્ વય કિ ો, કોની સાર્ે કિે? અમૃિના ને ઝેિ ના સમન્વય  

હોય નહીં. હોય કેટલ ું ? કે અમૃિ પણ છે ને  ઝેિ પણ છે એ અપેક્ષાએ. છે એ અપેક્ષાએ. પણ 

બેય એક છે અને સિખા છે એમ નહીં. આહા હા! ક ુંદ ક ુંદાચ ાયે કેવળી પાસે જઈ , આઠ રદ’ િહી 
આ શાસ્ત્રો િચ્યા. આ હાહા ! ગજબ વાિ કિી છે ને!  સવથજ્ઞ પિમાત્ મા સીમુંધિ પિમાત્મા  

તત્ર લોકના ર્ િીર્ુંક િદેવ મ હ ાતવદેહ માું ભબિાજે છે અત્યાિે. એ સુંવિ ૪૯માું ક ુંદક ું દાચાયથ મ તન 

રદગુંબિ ર્યા અહીંય ા. એ  ત્યાું ગયા હિા ભગવાન પાસે . આઠ રદ’ િહી અને આવીને આ  
શાસ્ત્રો િચ્યા.  

પ ોન્ન િ હીલ. મદ્રાસર્ી ૮૦ માઈલ આ બાજ  એક ટેકિી છે. પોન્ન િ હીલ નામની ટેકિી  
છે. વુંદેવાસ ગામ છે જોડે, દસ હજાિ ની વ સ્િીન ું ગામ, એનાર્ી પાુંચ મીલ દૂિ છે. બે વાિ જઈ  

આવ્યા છીએ ત્યાું. ત્યાું હિા અને ત્યાુંર્ી ભગવાન પાસ ે ગયા હિા ને ત્યાુંર્ી આવીને પછી આ 

શાસ્ત્રો િચ્યા. િાડપત્ર માું િ ચ્યા. એમાુંનો આ પ્ર કાિ છે એક. આ હાહ ા! તલ ભખ િુંગ અધ્ધિર્ી  
મફિલા લની સ હી એમ ન હ ીં. તલ ભખ િુંગ ક ુંદક ુંદાચાયથની હયાિી ભગ વાનની પાસે હ યાિી  (હિી ) 

ત્યાુંર્ી આવીને લખ્યા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ક ુંદક ુંદાચાયથ ની સહી. માિા કિે લા  છે આ. તનતમિર્ી 
િો લખાયને? આહાહા!  

કહે છે... ભાષા કેવી કિી છે ! સુંસ ાિલિ ાનાું મૂ ળ-કુંદ ... મૂતળય ું. પછી મૂતળય ું ફાલે. વૃક્ષ 

ફાલેને. એમ તમથ્યા ત્ વ, િાગ-દ્વેષ એ મૂળ છે એ માુંર્ી સુંસાિની વેલડી–સુંસા િન ી લિા ફાલે.  
અહીં કહે છે કે શ ભભાવ–િાગ પ ણ સુંસ ાિલિ ાન ું ફળ છે. આ હાહા! એન ું ત નવા િણ કિીને ... 

અખુંડાનુંદ પ્રભ  આત્મા અિીતન્દ્રય આનુંદ, અખુંડ આનુંદમય તનજ કાિણપિમાત્ માને ધ્યાવે છે. 

આહા હા! ભગ વાનના આત્ માને નહીં. ભગવાનનો આત્ મા િો પિ છે. એન ું ધ્યાન કિે િો તવકલ્પ  
ઉઠશે. આહાહા! અરિહુંિ  ને તસદ્ધન ું ધ્યાન કિવા જાય િો તવકલ્પ ઉઠે કેમકે  પિદ્રવ્ય છે એ િો. 

આહા હા! આ િો પોિાનો–તનજ કાિણપિમાત્મ ા , જેમાું કાયથ ર્વાની શભક્ િ પડી છે. તસદ્ધપદ 

ર્વાની શભક્ િ એનામાું છે. આહા હા! સું સાિ ર્ વાની શ ભક્ િ એનામાું નર્ી. આ હાહા ! સુંસાિ િો 
પયાથયમાું અજ્ઞાનભા વે ઊભો કયો છે , વસ્િ મ ાું નર્ી. આ હાહ ા!  

કહે છે, એવ ો અખુંડ આનું દમય તનજ  કાિણપિ માત્ મા એને જે અુંિિ ધ્યાવે  છે, એને 
ચૂસે છે, એનો અિીતન્દ્રય આનુંદનો સ્વાદ ઉગ્રપણે લે  છે, એ જીવન ે કે જે ખિેખિ પિમિત્ત્વના  

શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર ની સન્મ ખ છે–સ્વભા વ સન્મ ખ છે . િાગર્ી તવ મ ખ છે , સ્વભાવર્ી સન્મ ખ  

છે. આહા હા! િો પયાથય હોય એ આમ ર્ ાય. જેણે પયાથય–અવસ્ર્ા જ મ ાની નર્ી  એને , પિર્ી  
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સન્મ ખ  છે ને સ્વર્ી તવમ ખ છે અન ે સ્વર્ી સન્મ ખ છ ે ને  પિર્ી તવમ ખ છે —એ પયાથય જ ર્ાય 
નહીં એનામાું.  પયાથય એટલે  અવસ્ર્ ા–હ ાલિ. ગ ણ ને દ્રવ્ય એ કાયમી ચીજ છે અને બદલિી  

દશા એ સમયે સમયે પલટ ે છે . એવ ું જેને જ્ઞાન નર્ી આત્માન ું અને આત્મા .. આત્મા.. કિે િો 

એને પલટવાન ું  િો િ હેિ ું નર્ી. અનારદ િ ાગ  ને તવ કાિ ઉપિ લ ક્ષ છે  એને ફેિ વીને અુંિિમા ું 
લાવ વ ું એ િો પયાથ ય માું આવે છે. દશા પલટે છે, અવસ્ર્ા પલટે છે , વસ્િ  એમને એમ િહે છે. 

સમજાણ ું કાુંઈ?  

આવ ું જ્યાું દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાથય ન ું જ્ઞાન નર્ી , એને કોઈ પણ આત્મા  ને િત્ત્વન ું જ્ઞાન છે 

નહીં, હોઈ શકે નહીં. આહા હા!  શ ું ર્ાય ? ભાઈ! માગથ િો સાચો આ છે. સૂક્ષ્મ છે ને એમ છે. 

એવો છે ને એમ જ છે એ. ભગવાન આનુંદ કુંદ પ્રભ  એ અનારદર્ી િાગમાું જોડ ા ઈ ગયો છે એ 
દ ુઃખ છે. જો િાગમાું જોડાણ ો  ન હોય િો અિીતન્દ્રય આ નુંદનો  એને સ્વાદ પ્રત્ય ક્ષ હ ોવો જોઈએ.  

અિીતન્દ્રય આનુંદન ો સ્વાદ નર્ી , િો અ હીં શ ભા શ ભિા ગમાું જો ડાઈ ગયેલ ો છે. મત લનભાવ માું 

તનમથળભાવને અ ટકાવી દીધ ો છે. આ હાહ ા! એ મત લનભ ાવર્ ી છૂટી તનમથળ ાનુંદ ભગ વાન પૂણાથનુંદ 
કાિણપ્રભ  એમાું જે ધ્યાન કિે છે  અને એમાું આવે છે, એ જીવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન સ્વસન્મ ખ છે , એન ું 

અન ષ્ઠાન પ ણ સ્વસન્મ ખ છે. આહા હા ! પિસન્મ ખ હ િો એ િો નક્કી ર્ય ું. પિસન્મ ખ ન હોય 

અને સ્વસન્મ ખ કિવો એ ક્યાુંર્ી આવે? આ જ જ્યાું વસ્િ ન ી તસ્ર્તિની ખબિ નર્ી ... કહો, 
ગ ણવુંિભાઈ! લોજી કર્ ી ન્યાયર્ી િો કહેવાય છે  અહીં. એમને એમ મ ાની  લેવ ું એ વાિ 

જૈનદશથનમાું હોય ન હીં. એ ના ભાવમાું ખ્યાલ આ વવો  જોઈએ કે આ ચીજ આ વી હોય ને  આવી 

ન હોય . એ િીિે ખ્યાલ આ વ્યા તવના ભાવની શ્ર દ્ધા ય ર્ાર્થ ર્ ાય નહીં , ભિોસ ો ન આવે . એ િો 
આ હશે, આમ હ શે ,  આમ હશે—એમ ન ચાલે. આહા હ ા!  

એવા ભગવ ાન આત્માની સન્મ ખ ર્યો છે અને તવકાિર્ી તવમ ખ  ર્યો છે . ત્યાિે એમ 
િો હિ ું કે તવકા િની સન્મ ખ અનારદનો હિો. જો અનારદનો સન્મ ખ ન હોય  િો િો એને 

સન્મ ખની દશાનો–આત્મા ની સન્મ ખનો આનુંદ આવવો જોઈએ પયાથયમાું–અવસ્ર્ામાું–

હાલિ માું–દશ ામાું. એ દશા પોિાના દ્રવ્ય-ગ ણ ઉપિ  ન હોવાર્ી, દશ ાન ું વલણ િાગ ઉપિ 
હોવ ાર્ી એ ત મથ્યાૃતિ છે, એ અજ્ઞાની છે. િાગ ઉપિ વલણ છે અને માને  કે હ ું આત્માને મ ાન ું 

છ ું એ િો તમથ્યાત્વ છે. િાગ ને  માને  પોિાનો એ તમથ્યા જ્ઞાન છે. િાગ માું એકાગ્ર ર્ાય  એ આચિણ 

તમથ્યા છે. એ હઠ વ ું ... હવે જાણે ગ ુંલાટ ખાધ ી છે આ મ. વસ્િ  તત્ર કા ળ આનુંદનો  નાર્, અનુંિ 
શભક્ િનો તપું ડ એના િિફ પયાથયને વાળી , એને  અહીં ‘સન્મ ખ ’ કીધો છે. સ મ જા ણ ું કાુંઈ? આ 
એની મેળાએ ઘિે વાું ચે િોય બહ  સમજાય એ વ ું નર્ી.  

આમ સન્ મ ખ ર્યો છે , અુંદ િ પ્રભ  પૂણથ  શ દ્ધ ચૈિન્ય અસુંખ્યપ્રદેશી ક્ષેત્ર , અનુંિ  ગ ણન ું 

ધામ એવ ું એકરૂપ એની જે સન્મ ખ ર્યો છે . લ્યો, સન્મ ખ..  સન્મ ખ..  સન્મ ખન ું સિ્-મ ખ 
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ર્ાય? સન્મ ખ..  સન્મ ખનો અર્થ આખો? સન્મ ખ નો સન્મ ખ. મીંડાનો ‘ન’ ર્ાયને? સમ્-મ ખ — 
સમ્યક્ પ્રકાિે, મ ખ્ય  કિ વો છે આત્માને. એ ની સન્મ ખ ર્યો છે. િેને— વચન સુંબુંધી સ વથ  

વ્યાપ ાિ તવનાન ું ...  સાચ ું પ્રતિક્રમણ ધમાથત્મ ાને આવ ું હોય. એને વચન  પ ણ નહીં, અને વચન 

સુંબુંધી એનો જે તવકલ્પ છે  પરડ કમણાનો કે આ તમચ્ છ ાતમ, આ ખોટ ું —એ તવકલ્પ શ ભિાગ છે, 
એ તવનાન ું તનશ્ચય પ્રતિક્રમણ હોય છે. પિમાત્મા અને સુંિો , ક ુંદક ુંદાચાયથ ...  જ ઓ! આવે છેને ? 

‘મુંગલું ભ ગવાન વીિો,  મુંગલું ગૌિ મો ગણ ી, મુંગ લું ક ુંદક ુંદાયો .. ’ એ ત્ર ીજે નુંબિે આ વેલ ા  
ક ુંદક ુંદાચાયથ આમ ફ િમાવે છે. જૈનધમથન ું  ........   

એ વી િીિે (આચાયથદે વ) શ્ર ીમદ્ અમૃિચુંદ્ર સૂરિએ (શ્રી સમયસ ાિની આત્ મખ્યાતિ 
ના મની ટીકામ ાું ૨૪૪ મા શ્લોક દ્વાિા) કહ્ ું છે ક  ે: — લ્યો, સમયસાિનો આધાિ આપે છે. 

  अलमलमतिजल्पदैुतुवकुल्परैिल्प-ै 

  रयतमह परमाथशु्चते्यिाां तित्यमकेः। 

  स्वरसतवसरपणूजु्ञाितवसू्फतिमुात्रा- 
  न्नखलु समयसारादुत्तरां तकां तिदति।। 

ભગવાન અમૃિ ચુંદ્રાચાયથ  મ તન આચાયથ રદગુંબિ  સુંિ  હિાું, વનવાસી–જું ગલમ ાું 

િહેનાિા ૯૦૦ વષથ પહેલાું  ર્યાું. ક ુંદક ુંદાચ ાયથ બે હ જાિ વષથ સુંવિ ૪૯માું પ હેલા ર્યાું. એ 

રદગુંબિ મ તન જુંગલવાસી  હિાું. એમના સૂત્રો એ ની–સમયસ ાિ આર દની ટીકા કિનાિ ા 
અમૃિચુંદ્રા ચાયથ  હિાું . એ અમૃિચુંદ્રાચાયથ આમ કહે છે. 

અિે! શ્લોકા ર્થ : બહ  કહવે ાર્ી અને બહ  દ તવથકલ્પોર્ ી બસ ર્ાઓ, બસ ર્ાઓ ... 
अलमलमतिजल्पदैुतुवकुल्परैिल्प.ै.. આહાહા! ઘણ ું શ ું કહીએ?  ઘણા તવકલ્પર્ી શ ું  ર્ાય? બધા 

દ તવથકલ્પો ઉઠે છે. બસ ર્ ા ઓ. અ હ ીં એ ટલ ું જ કહે વાન ું છે કે આ પિ મ અ ર્થને એકને જ તનિુંિિ 

અન ભ વો... આહાહા! પિમ અર્થ–પદાર્થ પ્રભ  આત્ મા ધ્ર વ એનો અન ભ વ કિો. આ સાિમ ાું સાિ  
કિવ ાન ું છે. જે અનારદનો િાગ ને પ ણ્યનો અન ભ વ છે , એ સુંસાિ છે, દ ુઃખ છે, ક્લેશ છે. 

ભગવાન અિ ીતન્દ્રય આનુંદ ની મૂતિથ પ્રભ  એવો પિમ અર્થ–પિમપદાર્થ...  અહીં ‘ પિમ અર્થ ’  
શબ્દ વાપયો, ( બીજે) કાિણ પિમાત્મા, એમ ભભન્ન-ભભન્ન િીિે....  

પિમ અર્થ ...  એટલે કે પાપના ભાવ, આસ્રવ,  સુંવિ, તનજથિા, બુંધ, મોક્ષભાવ—એ  બધી 

પયાથયો છે, એ પિમ અર્થ નર્ી. તત્ર કા ળી આત્ મા  ભ ગ વાન િે પિમ અ ર્થ છે. અત વનાશી પ્રભ  
અસુંખ્ય પ્રદેશી, અનુંિ ગ ણન ું એકરૂપ —એવો પિ મ અર્થને એકને જ તનિુંિિ અન ભ વો . ભાષા 

જ ઓ! ‘એકને જ અન ભ વો ’ એમાું અનેક ાુંિ ક્યાું િહ્ ું? બીજાને ય અન ભ વો, એ અ નેકાુંિ આમ 

ર્ય ું. એકને ભગવાન પૂણાથનુંદ પ્રભ  હ ું છ ું એને અન ભવો. ત્રણ  લોકના ના ર્ િીર્ુંકિને  પ ણ  
અન ભ વો, એમ અ હીં નર્ી કહ્ ું. એને ન અન ભ વો . કેમકે એના ઉપિ લ ક્ષ જિાું  િ ને િાગ ર્શે.  
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આહા હા! જ ઓ! આ અમૃ િચુંદ્રાચાયથ રદગુંબિ સુંિ–મ તન વનવાસ ી ૯૦૦ વષથ  પહેલાું  ર્યાું, 
સમયસાિ, પ્રવ ચનસા િ , તનયમસાિ,  પુંચાભસ્િ કાયની ટી કા કિન ાિાું .  

એકને જ ....  પિમ અ ર્થને ... ‘એક’ શબ્દ. પિમ અર્થ એટલે તત્ર કાળી ધ્ર વ  જ્ઞાયકભાવ 
આનુંદ. અર્થને એટલે એ પદાર્થને . એકને જ ....  બીજાને નહીં. એનો અર્થ કે ભગવાન તત્ર લોકના  

નાર્ને નહીં, િાગને નહીં ને એક સમયની પયાથયને ય નહીં. આહાહા! પિ મ અર્થને એકને જ 

તનિુંિ િ અન ભ વો ... પાછ ું ‘તનિુંિિ’. આહા! વ સ્િ  તનતરક્રય ભગવાન િાગ ર્ી ભભન્ન એવી ચીજ  
એન ું તનિુંિિ ૃતિ ને  અન ભવ એના િિફ હોય. આહા હ ા! કોઈ સમયમાત્ર  પણ િાગ ની મ ખ્ય િા 

કિી િાગન ો અન ભ વ અને પયાથયની મ ખ્ય િા કિીને..—એ હોઈ શકે નહીં એમ કહે છે. આહાહ ા! 

આ ... પાછો એમ શબ્ દ વાપયો છે  ને? આ... ‘આ ’ પ્ર ત્યક્ષ બિ ાવે છે. આ  પિ મ અ ર્થને  એકને 
જ ... ગ ણ-ગ ણીના ભેદને પણ નહીં. આહાહા! તન િુંિિ અન ભ વો ... સિિ પરિણામ દ્રવ્ય િિફનો 

ધાિાવા હી ચ લવો, એમ કહે છે. આહા હા! વ ીિિાગી પરિણામ સ્વને સન્મ ખ  ર્યેલા એ 
પરિણામને તનિુંિિ કિો. સ્વ સન્મ ખના જ પરિણામ કિો,  એ અન ભવો. આહાહા!  

કાિણ  કે તનજ િસના  ફેલ ાવર્ી પૂણથ જે જ્ઞાન િેન ા સ્ફ િ ાયમ ાન ર્ વામાત્ર જે સ મયસ ાિ 

(-પિમ ાત્મ ા) િેન ા ર્ી ઊં ચ ું  ખિેખિ બીજ ું કાુંઈ પણ નર્ ી ... પોિાનો આનુંદિસ પ્ર ભ , અિીતન્દ્રય 
આનુંદનો િસ, એના ફેલાવર્ી પૂણથ  એવ ું જે જ્ઞાન , એના સ્ફ િાયમાનર્ી પ્રગ ટ્ ું પયાથયમાું 

સમ્યગ્દજ્ઞાન.... ર્ વામ ાત્ર  જે સ મયસા િ િેન ાર્ી ઊંચ ું ખિેખિ કાુંઈ પણ નર્ી ... એ પિમાત્મા  

એનાર્ી ઊં ચ ું બીજ ું કાુંઈપ ણ નર્ી. (-સમય સાિ તસવાય બીજ ું કાુંઈ પણ સાિભૂિ નર્ ી).  પ ણ્યના 
પરિણામ સાિ નહીં. આહા હા! ભગવાનની ભભક્િનો ભાવ એ સાિ નહીં , એમ કહે છે અહીં િો. 

એ િો િાગ છે. હો, પણ એ હેય છે. કહે છે , પૂણથ જ્ઞાન... જે જ્ઞાન િેન ા સ્ફ િાયમાન  ર્વામાત્ર ર્ી 

જે સમયસાિ િેન ાર્ી  ઊં ચ ું કાુંઈ નર્ી. કાુંઈ  પણ નર્ી. સ મય સાિ  તસ વાય બીજ ું કાુંઈપ ણ 
સ ાિભૂિ નર્ ી. અખુંડાનુંદ આત્મા એન ું ધ્યાન કિ વ ું એ સાિભૂિ છે અને એમાુંર્ી જ્ઞાનની દશ ા  

પ્રગટ કિ વી એ અત્યાિે પયાથયને સાિભૂિ કહેવામાું આવે છે. સા િ િો તત્ર કાળી છે અને એના 
આશ્રય ર્ી પૂણથ  દશા પ્રગટ કિવી સાિભૂિ છે. બાકી બી જ ું કો ઈ સાિ છે નહીં. 

(પ્રમાણ વ ચન ગ રદેવ ) 
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પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અતિકાર છે. સાચ ું પ્રતિક્રમણ કોને કહેવ ું ? સાચ ું કહો કે તનશ્ચય કહો 
કે સત્ય પ્રતિક્રમણ કોને કહેવ ું—એની વાિ છે. ૮૩ની ગાર્ાનો ૧૧૧મો કળશ છે.  

अतििीव्रमोहसभंवपवूव ातज ाि ंित्प्रतिक्रम्य । 

आत्मति सद्बोधवत्मति तित्य ंविऽेहमवत्मिव ितिि ् ।।१११।। 

પોિે પદ્મ પ્રભમલિારરદેવ મ તન છે, ભાવતલુંગી સુંિ છે , એ પોિે પોિાર્ી વાિ કરીને 
પ્રતિક્રમણની વ્યાખ્યા કરે છે.  

શ્લોકાર્થ : અતિ િીવ્ર મોહની ઉત્પતિર્ી જે પૂવે ઉપાર્જેલ ું (કમથ) ... પૂવે આત્માના ભાન 
તવના જે તમથ્યાત્વભાવર્ી , િીવ્ર મોહ એટલે તમથ્યાત્વ, એની ઉત્પતિર્ી જે પૂવે બાુંિેલ ું કમથ િેને 

પ્રતિક્રમીને ... એમાુંર્ી હવે હ ું હઠી જાઉં છ ું. કમથન ું તનતમિ અને કમથના તનતમિર્ી ર્િાું  
તવકારભાવ, ચાહે િો શ ભ હો કે અશ ભ હો , બિા દોષ રૂપ છે. એનાર્ી હ ું હઠી જા ઉં છ ું, ખસી 
જાઉં છ ું, પાછો વ ળ ું છ ું. ‘પ્રતિક્રમ’ શબ્દ છે ખરોને? એટલે આત્માના  સ્વભાવર્ી તવરુદ્ધ જેટલા 

પ ણ્ય  ને પાપ શ ભ-અશ ભભાવ બિાર્ી હ ું તનવિ થ છ ું . અને કયાું જાઉં છ ું? પ્રતિક્રમણ છે ને? 
એટલે પાછો હઠીને  હ ું સદ્બોિાત્મક (સમ્યગ્જ્ઞાનસ્વરૂપ) એવા િે આત્મામાું ...  સદ્બોિ– 
ઞાનસ્વરૂપ આત્મા. સિ્-બોિ-આત્મક—સત્ય ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તિકાળ, પ્રઞાબ્રહ્મ ઞાનસ્વરૂપ 

આત્મા છે. એવો હ ું ઞાન સદ્બોિસ્વરૂપ એવો આત્મા . આ આત્માની વ્યાખ્યા કરી. એ 
સદ્બોિસ્વરૂપ આત્મા, એવા આત્મામાું આત્માર્ી  એટલે કે તનતવથકલ્પ પરરણતિર્ી તનત્ય વિ ું છ ું. 
આ પ્રતિક્રમણ, આ િમથ.   

કમથના તનતમિમાું જે પૂવે તમથ્યાત્વર્ી બાુંિેલ ું  કમથ એનાર્ી હ ું પાછો ખસી–હઠી–વળી 
અને હ ું સદ્બોિસ્વરૂપ આત્મા–સાચા ઞાનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા , એવા આત્મામાું   આત્માર્ી, 

આત્માર્ી એટલે વીિરાગ પરરણતિર્ી , તનતવથકલ્પ અવસ્ર્ાર્ી તનત્ય વિ ું છ ું. આન ું નામ 
પ્રતિક્રમણ ને આન ું નામ િમથ. છે ને?  

શ્રોિા : અશ ભચાલ.... શ ભ.. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : નહીં, નહીં, શ ભ ક છ નહીં. શ ભ અને અશ ભ દોનોં હી દોષ હૈ.  

શ્રોિા : શ ભકો ઉડા રદયા 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ઉડા હી રદયા. આહાહા! કહ્ ુંને અહીંયા?  
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હ ું િો સદ્બોિસ્વરૂપ... એમાું શ ભાશ ભ પરરણામ સ્વરૂપ છ ું ને એ મારામાું છે—એમ છે  
નહીં, છે ર્જ નહીં.  આહાહા! હ ું સિ્–શાશ્વિ, ઞાનસ્વરૂપ છ ું. એમાું કોઈ પ ણ્ય-પાપ, દયા, વ્રિ, 

ભક્કિના પરરણામ છે નહીં . એ સ્વરૂપે  આત્મા છે ર્જ નહીં.  આહા! જેને િમથ કરવો હોય એને શ ું 
કરવ ું એ વાિ ચાલે છે. તવકાર એ શ ભ-અશ ભભાવ... શરીર-વાણી આ િો ર્જડ છે , એનાર્ી િો 
રતહિ ર્જ છે  અને એનાર્ી હઠવ ું એ કાુંઈ છે નહીં. (કેમકે) એનાર્ી રતહિ ર્જ છે. પ ણ્ય ને પાપના 

ભાવ તવકારી, શ ભ-અશ ભ બેય એ દોષરૂપ છે. એ આત્માના સ્વરૂપમાું નર્ી . િેર્ી િેને 
દોષરૂપર્ી ખસીને–પાછો વળીને, શ દ્ધ.. શ દ્ધ.. સદ્બોિઞાનસ્વરૂપ આત્મા, એ આત્માર્ી એટલે 
રાગરતહિ તનમથળ વીિરાગપરરણતિર્ી આત્મામાું તનત્ય વિ ું  એન ું નામ િમથ ને પ્રતિક્રમણ છે. 

આહાહા! કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? પહેલ ું િો હજી પકડવ ું કઠણ કે શ ું કહે છે આ.  

વીિરાગમાગથ સવથઞ પરમેશ્વર તિલોકનાર્ િીર્ુંકરે કેવળઞાનમાું િણ  કાળ, િણ લોક 

જોયા અને વાણીમાું આવ્ય ું એ વાણીને આગમ કહીએ. એ આગમમાું એમ આવ્ય ું કે ભગવાન! 
પ્રતિક્રમણ એટલે તવકારના ભાવોર્ી ખસિાું ખસી ર્જવ ું, હઠી ર્જવ ું, પાછ ું વળી ર્જવ ું. તવકારની 
સન્મ ખ જે છે એ તમથ્યાત્વભાવ છે. આહાહા! એ તવકારભાવર્ી  પાછો વળી... હ ું િો  

સદ્બોિસ્વરૂપ છ ું , એકલો ઞાનનો પ ુંર્જ–તપું ડ પ્રભ , ઞાનસ્વભાવભાવવાળ ું મારુું િ્વ છે, એવા 
આત્મામાું આત્માર્ી (એટલે) એવો જે આત્મા િેની શ દ્ધ પરરણતિ દ્વારા આત્મામાું તનત્ય–કાયમ 
વિથવ ું એન ું નામ પ્રતિક્રમણ ને િમથ છે. કહો, સમજાણ ું આમાું?  એ કળશ કીિો ૧૧૧.  

મૂળ શ્લોકો ક ુંદક ુંદાચાયથના અને  આ પોિે પદ્મપ્રભમલિારરદેવ ૯૦૦ વષથ પહેલા મ તન 
રદગુંબર સુંિ વનવાસી હિાું. એમણે ટીકામાું આ કળશ કહ્ો. પ્રતિક્રમણ િો આને કહીએ.  એર્ી 

કહ્ ુંને કે હ ું આમાું વસ ું  છ ું. આહાહા! કો’કની વાિ નર્ી. આમ પરડકમણ ું કોઈ કરે  િો ર્ાય... 
હ ું... આહાહા! હ ું તનર્જ સ્વરૂપમાું સદ્બોિ .. સિ્-બોિસ્વરૂપ... સદ્બોિસ્વરૂપ—શાશ્વિ 
ઞાનસ્વરૂપ, એમ. એવ ું જે મારુું સ્વરૂપ એવો જે  હ ું આત્મા, એમ. એમ આત્માર્ી તનતવથક લ્પ–

તવકારદશા રતહિ.. તનતવથકલ્પ પરરણતિર્ી તનત્ય અુંદરમાું ધ્ર વમાું વિથવ ું એન ું નામ પ્રતિક્રમણ છે. 
કહો, સમજાય છે કાુંઈ?  

તમથ્યાત્વન ું પ્રતિક્રમણ પણ કયારે કહેવાય? તમથ્યા.. પ ણ્યમાું િમથ છે, પાપમાું મજા છે 
એવી જે તમથ્યાશ્રદ્ધા એન ું પ્રતિક્રમણ કયારે ર્ાય? એવા ભાવના લક્ષને છોડી અને 
સદ્બોિસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાું એકાગ્ર ર્ાય ત્યારે એને સમ્યગ્જ્દશથનની પયાથય પ્રગટ 

ર્ાય, ત્યારે એણે તમથ્યાત્વર્ી પરડકમણ ું કય ું–એણે તમથ્યાત્વન ું પ્રતિક્રમણ કય ું. આહાહા!  
સદોષભાવ, રાગભાવ એને પોિાનો માનવો અને એનાર્ી િમથ માનવો એ િો તમથ્યાત્વભાવ છે. 
વીિરાગમાગથ છે આ. વીિરાગમાગથમાું  િો વીિરાગભાવ ઉત્પન્ન ર્ાય. સમજાણ ું કાુંઈ?  
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આહાહા! વસ્િ  એવી છે. દ તનયાને િો મળવી મ શ્કેલ ર્ઈ ગઈ છે. આહાહા! બહારર્ી બિ ું 
માન્ય ું અને એમાું જાણે કાુંઈક કલ્યાણ ર્ઈ ર્જશે એમ કરીને ક્ર્જુંદગી ચાલી જાય છે એની.  

ભગવાન આત્મા સદ્બોિસ્વરૂપ એવો આત્મા, ‘હ ું ’ એ આત્મા, એમ કહે છે. આત્મા 
આને કહીએ. દયા, દાન, વ્રિના પરરણામ એ આત્મા નહીં , િેમ એ આત્માર્ી વિ ું છ ું િો એ 

રાગારદ આત્માર્ી નહીં. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાન આત્મા  સદ્બોિ–શાશ્વિ ઞાનનો તપું ડ પ્રભ  
એવો જે આત્મા એમાું આત્માર્ી... એમ કીિ ુંને? પાછા ઓલા વ્યવહાર દયા, દાન,  વ્રિ તવકલ્પ 
છે એનાર્ી વિ ું છ ું .. એ િો દોષ છે. આહા! એ આત્મા નર્ી. ‘આત્મામાું આત્માર્ી વિ ું છ ું ’ એમ 

શબ્દ પડ્યો છે ને? બહ  આકરુું પ ડે માણસને િો. ... બાુંિીને બેઠો હોય, પચાસ-પચાસ, સાુંઈઠ 
વષથર્ી અમે આ  બિા પરડકમણા કરીએ છીએ, િમથ કરીએ છીએ અને આ  કરિાું ઘા વાગી જાય 
અુંદરર્ી. હાય.. હાય! આ બિ ું પાણીમાું ગય ું ત્યારે? પાણીમાું છે? આહાહા!  

અહીં િો પરમાત્મા પોિે શ દ્ધ ચૈિન્યમૂતિથ, પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ 
સદ્બોિસ્વરૂપ એવો જે તનર્જ આત્મા, એમાું આત્મા વડે એટલે વ્યવહારના તવકલ્પ વડે નહીં . 

એનાર્ી િો પાછો હઠ્યો. જેનાર્ી પાછો હઠ્યો એ વડે અુંદરમાું શી રીિે એકાગ્ર ર્ાય? સમજાણ ું 
કાુંઈ? ભારે આ કામ. સુંપ્રદાયવાળાને સાુંભળિા િો એવ ું  ર્ઈ જાય અુંદર. આહાહા! આ બિ ું 
પાણીમાું (ગય ું). અમારી બિી રક્રયાકાુંડ છે એ િમથ નર્ી, એમ કહે, હાય.. હાય! સાુંભળવામાું 

પરસેવા ઉિરી જાય. માગથ િો આ છે . અનારદર્ી એમ વિે છે. આહાહા! કહ્ ુંને ? હ ું વિ ું છ ું 
તનત્ય, એમ કહ્ ુંને? પાછ ું તનત્ય વિ ું છ ું . આહાહા! સદ્બોિાત્મક આત્મામાું આત્માર્ી કોઈવાર 
વિ ું છ ું, કોઈવાર  નહીં, કોઈવાર વ્યવહારમાું આવ ું છ ું, આહાહા! એય! વ્યવહારના દયા, દાન, 

વ્રિ, ભક્કિના પરરણામમાું કોઈવાર આવ ું છ ું ને કોઈવાર અુંિરમાું—એમ નહીં. આહાહા! 

કેવા કળશ કયાથ છે! લ્યો. હવે મ તનની પણ ટીકા માન્ય નહીં. ઠીક ન પડે એ માન્ય નહીં. 

શ ું કરે? આહાહા ! પ્રભ ! આ િો િારા ઘરની વાિ છેને ભાઈ! િારા ઘરમાું િારા ઘર દ્વારા 
ર્જવાય. િારા ઘરમાું કોઈ પરના ઘર દ્વારા ર્જવાય? કો ’કના ઘર ના બારણે િારા ઘરમાું ર્જવાય? 
એમ રાગ ને પ ણ્ય, દયા, દાન, વ્રિ, ભક્કિ એ િો તવકારન ું બારણ ું છે. એ દ્વારા આત્મામાું ર્જવાય 

નહીં, એમ કહે છે ર્જ ઓને! પ્રતિક્રમણ છે ને ? આહાહા! આ િો વ્યાખ્યા એમ આવીને . 
પ્રતિક્રમણની વ્યાખ્યા ખરી ને. પાછો હઠ્યો છે દોષર્ી, પણ દોષ વડે હવે અુંિરમાું તસ્ર્ર ર્ાય 
એમ હોય? શ ભભાવ છે ને ? દયા, દાન, વ્રિ, ભક્કિ, પૂજા એ  બિો  શ ભભાવ છે. હવે એનાર્ી 

િો હઠ્યો છે , કહે છે. હવે જેનાર્ી ખસ્યો છે એ વડે પાછો અુંદરમાું તસ્ર્ર ર્ાય ? કારણ કે રાગ છે 
એ િો પર રદશા િરફના લક્ષે ઉત્પન્ન ર્ાય છે. એર્ી િો હઠીને અુંદરમાું જાવ ું છે. આહાહા!  

હ ું એક સદ્બોિસ્વરૂપ ... એવો આત્મા સદ્બોિ છે (એટલે) એમ કે શાશ્વિ ઞાન છે 
મારામાું. ક્ષતણક નર્ી કુંઈ. આહાહા! સદ્બોિ સ્વરૂપ–શાશ્વિ મારુું ઞાનસ્વરૂપ એવો હ ું આત્મા, 
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એને આત્માર્ી ... વ્યવહારર્ી, તનતમિર્ી એનાર્ી િો ખસ્યો છે, પાછો વળ્યો છે. જેનાર્ી પાછો 
વળ્યો એનાર્ી વળી તસ્ર્ર ર્ાય એમ કેમ ર્ાય? આ બિા (કહે), વ્યવહારર્ી ર્ાય, વ્યવહારર્ી 

ર્ાય—એ વાિ ખોટી પાડે છે આહીં. સમજાણ ું કાુંઈ? ચૈિન્યમૂતિથ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એમાું 
તવકલ્પનો અવકાશ નર્ી, કારણ કે તવકલ્પ છે એ િો આસ્રવિ્વ છે. ચાહે િો દયા, દાન, પૂજા, 
ભક્કિ, નામસ્મરણ, દાન, સેવા, પરોપકાર, કરુણા, કોમળિા—બિો તવકલ્પ ને રાગ, 

આસ્રવિ્વ છે.   

શ્રોિા : ..... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : પાછો વળે લક્ષ છોડીને , એમ કહે છે. ઉ સ પર લક્ષ હૈ, છોડ દે. 
અુંિરમાું લક્ષ કરે . 

શ્રોિા : અપનેમેં આ જાય િો? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : બસ વહી. યહાુંસે લક્ષ છોડનેકા અર્થ હી યહી હૈ.  સમજાના હો િો 
ઐસે સમજાયેને? ઉસસે લક્ષ છોડ, ઉસકા અર્થ રક સ્વભાવ સન્મ ખ જા. ભાષા િો એટલી  છે. 
ઉપદેશ શૈલી કેમ હોય? પાછળ વળીને એટલે આ છે ને પાછળ વળ ું છ ું—એમ છે? પણ 

સમજાવવામાું શ ું સમજાવે?  

પ્રતિક્રમણ શબ્દ છે. પ્રતિક્રમણ એટલે પાછ ું ફરવ ું, પહે લી વાિ કરેને. પણ પાછ ું ફરે 

કયારે? કે અુંિરમાું સન્મ ખ ર્ાય િો પાછો ફરે. સમજાણ ું કાુંઈ?  ભારે વાિ એવી છે  મૂળ વાિ 
ર્જ. જૈન પરમેશ્વરન ું  સત્ય–તિકાળ સત્ય ર્જ લોકોને સાુંભળવા મળી ન હોય ને વાડા બાુંિીને 
(માને કે) આ અમારો િમથ. ઓલો કહે કે અમારે પૂજા, ભક્કિ ને જાિા િમથ. આ કહે , અમારે 

સામાતયક, પરડકમણા િમથ. ઓલા કહે કે અમારે ખાવ ું ને લૂગડાું  છોડવા એ અમારો િમથ. 
ચોર્ાવાળા કહે કે અમારે દેવ-ગ રુની ભક્કિ કરવી એ અમારો િમથ . અહીં િો કહે છે  કે પ્રભ ! 
િારો િમથ–સ્વભાવ સદ્બોિસ્વરૂપ છે. એ વસ્િ નો સ્વભાવ અને સ્વભાવની પરરણતિ દ્વારા એ 

સ્વભાવમાું–ધ્ર વમાું વિથવ ું, એન ું નામ િમથ. આહાહા! 

લોકો ગોટાળા વાળે, સરાગ.. સરાગ.. રાગની રક્રયા કરો એનાર્ી વીિરાગ ર્વાશે . એમ 

કહે છે. ભાઈ! એ િો દોષરૂપ છે. સ્વભાવર્ી—સદ્બોિ  િમથસ્વરૂપ ભગવાન એનાર્ી—િો 
તવરુદ્ધ  ભાવ છે. એનાર્ી પા છો હઠીને એટલે એનાર્ી (-એના વડે) નહીં, પણ એનાર્ી પાછો 
હઠીને. કેનાર્ી? આત્માર્ી. ત્યારે આત્મા કોણ? કે સદ્બોિસ્વરૂપ . એવી જેની પરરણતિ ર્વી... 

સાચા ઞાન, શ્રદ્ધા ને શાુંતિ એ  બિ ું સદ્બોિસ્વરૂપ  છે. એ વી પરરણતિ દ્વારા તનત્ય આત્મામાું 
વિથવ ું આ પરડકમણ ું. મા ળે પરડકમણાની વ્યાખ્યા પણ સાુંભળી ન હોય . મેઘાણી! બિા ભેગા 
ર્ઈ તમચ્છાતમ દ ક્કડું.... એ ગ ણવુંિભાઈ! ભેગા ર્ાય બિાય. અમે એમ કરિા હોં ન્યાું દ કાન પર 

પાલેર્જમાું. સાુંઈઠ વષથ પહેલા. સાુંઈઠ વષથ પહેલાું.  સાુંજે ભેગા ર્ાઈએ . પય થષણનો રદ . આઠ રદ’ 



58                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

હોં, પછી નહીં. આઠ રદ’ ભેગા ર્ઈએ બિાય. ચાર અપવાસ કરીએ. પય ુંષણમાું આઠ રદ’ હોય 
ને? શ્વેિામ્બરમાું આઠ છે ને? એમાું ચાર અપવાસ ચોતવહારા . સાુંજે પરડકમણા, આખો રદ ’  

દ કાને.  

શ્રોિા : આઠ રદ’માું બાર મતહનાન ું (પાપ) િોવાઈ જાય. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : િોવાઈ જાય...  

શ્રોિા : અહીં િો એક સમયમાું બિાન ું િોવાય.  

આહા! કહે છે.... બહ  સરસ વાિ લીિી છે હોં. એ બિી અમૃિચુંદ્ર આચાયથની શૈલી 

છેને કળશમાું. એ ૮૪ ગાર્ા.  

आरवहणवइ वट्टइ मोत्तणू तवरवहण ंतवससेणे । 

सो पतिकमण ंउच्चइ पतिकमणमओ हव ेजम्हव ।।८४।। 

િે માટે, પ્રતિક્રમણમય ર્ઈ ગયો છે માટે િેને પ્રતિક્રમણ કહીએ , એમ ભાષા છે.  
આહાહા! નીચે હરરગીિ. 

છોડી સમસ્િ તવરાિના આરાિનામાું જે રહે, 

િે પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે પ્રતિક્રમણમયિા કારણે. ૮૪. 

આહાહા! લ્યો, આ ક ુંદક ુંદાચાયથના વચન. એની ટીકા : અહીં... અહીં આત્માની 
આરાિનામાું વિથિા જીવને ... આત્માની સેવના. આત્મા આનુંદ અને ઞાનમૂતિથ, એ ઞાન ને 

આનુંદની સેવના (એટલે) અુંિરમાું એકાગ્રિા. એવી આરાિનામાું વિથિા જીવને ર્જ —પ્રતિક્રમણ 
એને ર્જ, એમ પાછ ું. એ જીવને ર્જ પ્રતિક્રમણસ્વરૂપ કહેલ છે.  એ ટૂુંકી ભાષા લીિી. એનો અર્થ 
ર્યો કે આત્માની આરાિનામાું વિથિા–િેમય ર્િાું જીવને, એમ. પ્રતિક્રમણસ્વરૂપ કહેલ છે. ટુૂંકો 

અર્થ કયો. શ ું કીિ ું? જે કોઈ આત્મા ઞાનાનુંદસ્વરૂપ એની આરાિનામાું , અુંિરમાું એકાગ્ર 
સેવનમાું વિથિા જીવને—એ પયાથય ર્ઈ. આવા આત્માની આરાિના એ પયાથય છે , આત્મા એ 
તિકાળી દ્રવ્ય છે. આરાિનારૂપ વિથિા  જીવ એ પયાથય ર્ઈ. એટલે કે જેની વીિરાગ પરરણતિમાું 

આત્મા વિે છે એવા જીવને ... કેમ કે એ પ્રતિક્રમણમય ર્ઈ ગયો છે. આરાિનારૂપ વિથિા જીવને 
(એટલે) શ દ્ધ પરરણતિમાું વિથિા જીવને ... શ દ્ધ પરરણમતિ મય આત્મા ર્યો િેર્ી િેને 
પ્રતિક્રમણસ્વરૂપ કહેલ છે. એનો અર્થ કરશે . આ િો ટૂુંકો અર્થ કયો.  

જે  પરમિ્વઞાની જીવ  તનરુંિર અક્ભમ ખપણે (-આત્મસુંમ ખપણે) અિૂટ (-િારાવાહી) 
પરરણામસુંિતિ વડે સાક્ષાિ્ સ્વભાવતસ્ર્તિમાું —આત્માની આરાિનામાું—વિે છે િે તનરપરાિ 

છે.  આહા! છે ને ? જે પરમિ્વઞાની જીવ ... પરમિ્વઞાન... આત્મા શ દ્ધ આનુંદમૂતિથ એન ું 
ઞાન િે પરમિ્વઞાન . શાસ્ત્રન ું ઞાન કે બીજાન ું ઞાન એ અહીં નહીં.  ભગવાન આત્મા  
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પરમાનુંદ ને ઞાનની મૂતિથ પ્રભ  અનારદ-અનુંિ એવ ું જે પરમિ્વ એ ન ું જેને ઞાન, એવા 
પરમિ્વન ું ઞાન છે િેને પરમિ્વઞાની કહેવામાું આવે છે. આહાહા! એવો જીવ તનરુંિર 

(એટલે) એક સમય પણ પરમાું ગયા તવના, તનરુંિર અક્ભમ ખપણે... વસ્િ  જે ઞાનાનુંદસ્વરૂપ 
એની તનરુંિર સન્મ ખપણે ... સ્વસન્મ ખપણે.. પરર્ી તવમ ખપણે (અને) સ્વર્ી સન્મ ખપણે 
આહાહા!  

શ્રોિા : એક સમયકા અુંિર ન પડે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ન પડે. પડે િો ર્ઈ રહ્ ું.  

શ્રોિા : િો તમથ્યાદૃતિ ર્ઈ જાય. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : દૃતિ તમથ્યા ર્ઈ જાય, રાગન ું આલુંબન–આશ્રય ર્ઈ જાય અને કાું 
િો તમથ્યાદૃતિ ર્ઈ જાય . એવી વાિ છે. બહ  માગથ  બાપ ! અલૌકક છે. પણ જેના ફળે ય અલૌરકક 

છે ને. ‘સારદ અનુંિ અનુંિ સમાતિ સ ખમાું.’ આહાહા! અનુંિ-અનુંિ આનુંદ ને અનુંિ ઞાન-
દશથન પ્રગટ ર્ાય અને અનુંિ આનુંદ ને શાુંતિ અનુંિ  કાળ રહે એમને એમ. જેના ફળમાું આવ ું, 
એના કારણમાું િો આવ ું  ર્જ હોયને.  

જે પરમિ્વઞાની જીવ... પરમિ્વ એટલે પોિાન ું જે વસ્િ ન ું સ્વરૂપ િેનો જાણનાર 
જીવ, એમ. એના વાુંિા ઉઠાવે, એ..ય પયાથયન ું ઞાન.  ઓલા આવ્યા છે. પ્રશ્ન ઉઠ્યા છે .... 

પયાથયદૃતિ િે તમથ્યા દૃતિ, દ્રવ્યદૃતિ િે સમ્ય ગ્જ્દ્રતિ—એ બરાબર છે ? પ્રશ્ન ઉઠ્યા છે હમણાું.  કોઈ 
પિમાું કાલે ર્જ આવ્યો છે. પહેલાું િો આવી ગય ું ઓલ ું જૈનગેજેટમાું  તવરોિન ું. પયાથયદૃતિ 
તમથ્યાદૃતિ નહીં. ભાઈ ! પયાથયનો અુંશ છે  એની એટલી દૃતિ છે િો તમથ્યાત્વ ર્જ છે, સાુંભળને!  

અુંશ છે એને આખો આત્મા માન્યો. પયાથય નામ એ ક સમયની દશા, ચાહે િો ઞાનની હો, 
વીયથની હો, એ અુંશને આત્મા માન્યો એ િો પયાથયબ તદ્ધ તમથ્યાદ્રતિ છે, મૂઢ છે પયાથયમાું.  

શ્રોિા : યે ભી પર હૈ?  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : પર હૈ, વસ્િ  કયાું પોિાની છે  એટલી? એક અુંશ છે એ દ્રવ્યર્ી 

ક્ભન્ન છે. પણ એ અુંશબ તદ્ધવાળો તમથ્યાદૃતિ છે. અને તિકાળ ઞાયકભાવ, વસ્િ સ્વભાવ તિકાળ 
ધ્ર વ પરમિ્વ એની દૃતિ એ દ્રવ્યદૃતિ છે, એ સમ્યગ્જ્દૃતિ છે. આહાહા! એના વાુંિા.  

ર્જ ઓને! આ ‘દ્રવ્યદૃતિ િે સમ્યગ્જ્દૃતિ’ છેને સામે? આ માણેકચુંદભાઈ આવ્યા હિાને 
એક ફેરી  અહીં. ર્ાનના છે ને? દેરાવાસી. પોટરી એવ ું કાુંઈક છે, નહીં? પોટરી. આવ્યા હિા, ઘણા 
વષથ ર્ઈ ગયા. ન્યાું પછી આપણે ગયા  હિા... ક્બચારાને ખબર ન મળે કાુંઈ. વાડા બાુંિીને બેઠા. 

ઓલા કહે અમે દેરાવાસી, ઓલો કહે અમે રદગુંબર , ઓલા કહે અમે સ્ર્ાનકવાસી, ઓલા કહે  
અમે શ્રીમ દ્ ને માનનારા. પણ માનનારા શ ું ચીર્જ છે એ? આ  ‘દ્રવ્યદૃતિ િે સમ્યગ્જ્દૃતિ.’ િે’રદ એ 
ચાકળો અહીં હિો આ બાર્જ . એને ઘણા વષથ ર્ઈ ગયા , ૨૫ વષથ ર્ઈ ગયા હશે. ભાઈ આવ્યા 
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માણેકચુંદભાઈ ર્ાનવાળા. મહારાર્જ! આ દ્રવ્યદૃતિ િે સમ્યગ્જ્દૃતિ  એ કેમ? એ જાણે કે અહીં 
બિા કરોડપતિ બહ  આવે છે . કારણ કે નાનાલાલભાઈ કરોડપતિ, નાનાલાલ ર્જસાણી. બિા 

કરોડપતિ બહ  માટે આ દ્રવ્યદૃતિ એટલે (પૈસાની દ્રતિ). હજી આની ખબર ન મળે . સાઠ-સાઠ 
વષથની  ઉંમરુું...  

શ્રોિા : એન ું નામ ર્જ દ્રવ્ય કહેવાયને? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : િૂળેય દ્રવ્ય કહેવાિ ું નર્ી. પૈસો દ્રવ્ય કયાું  છે? એનો એકેક પરમાણ  

એ દ્રવ્ય છે. પૈસો િો તવભાતવક દ્રવ્ય છે, એ વાસ્િતવક દ્રવ્ય નર્ી.  

શ્રોિા : તવભાતવકન ું શ ું કામ છે? દ્રવ્ય છે કે નહીં? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : એનો એક પરમાણ  જે છે એ દ્રવ્ય છે. એમ આત્મા રાગ તવનાની, એક 
સમયની પયાથય તવનાની તિકાળી ચીર્જ એ તિકાળી દ્રવ્ય છે. એ દ્રવ્યદૃતિ (એટલે) એની દૃતિ 

કરવી, એન ું નામ સમ્યક્ દ્રતિ છે.  

ચાકળો છે ને? વેપારી ચાકળા નર્ી મૂકિા મોઢા  આગળ? ‘કાપડના વેપારી’ લખેને? 

ટરેડમાકથ એનો લખે. એમ આ ટરેડમાકથ છે અહીંનો. ચાર છે—બે ને બે ચાર મોટા ચાકળા.  
‘દશથનશ તદ્ધ િે આત્મશ તદ્ધ ’, ‘પૂણથિાને લક્ષે શરૂઆિ િે ર્જ વાસ્િતવક શરૂઆિ છે ’, ‘દ્રવ્યદૃતિ િે  
સમ્યગ્જ્દૃતિ’ અને ‘દુંસણમૂલો િમ્મો.’ આ ટરેડમાકથ છે વીિરાગના.  

શ્રોિા : આ દ કાન વીિરાગની છે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : વીિરાગની દ કાને આ ટરેડમાકથ છે.  ઓલો વેપારી કરેને ઓલા ..... 
પડદો રાખે મોઢા આગળ અને પડદામાું નામ લખે મોટ ું. જાહેરાિ. આહાહા!  

પરમિ્વઞાની જીવ.... લ્યો. પરમિ્વઞાની જીવ ... પરમિ્વ એવો જીવ, એનો ઞાની 
િે જીવ. આહાહા! તનરુંિર–અુંિર પડ્યા તવના. તનરુંિર–અુંિર નામ આુંિરુું પડ્યા તવના. 
અક્ભમ ખપણે... અક્ભમ ખ (એટલે) વસ્િ ની સન્મ ખ. ભગવાન પૂણાથનુંદ પ્રભ  પોિે એની 

સન્મ ખ, એ પયાથય ર્ઈ. અિૂટ (િારાવાહી)... આહાહા! દ્રવ્યસ્વભાવમાું પરરણામ અિૂટ– 
િારાવાહી પરરણામ (એટલે) જેમાુંર્ી િૂટ ન પડે. તનરુંિર િો કહ્ા , પાછા અિૂટ િારાવાહી  
(કહ્ા). એ પરરણામ.  

તનરુંિર સન્મ ખ અિૂટ (િારાવાહી) પરરણામસુંિતિ વડે... આહાહા! એ પરરણામસુંિતિ 
એ વીિરાગપયાથય છે. એ વડે સાક્ષાિ્ સ્વભાવતસ્ર્તિમાું ... સાક્ષાિ્ સ્વભાવની–આત્માની 

આરાિનામાું વિે છે , એમ. સ્વભાવતસ્ર્તિમાું એટલે આત્માની આરાિનામાું–સેવનામાું. 
ભગવાન પોિાન ું સ્વરૂપ પોિે સેવે છે. આહાહા! અુંિમ થખ સેવના કરે છે. અનારદ ર્ી રાગની 
સેવના કરિો, પ ણ્યની ને પાપની સેવા કરિો, એ તમથ્યાદૃતિ તવરાિક–અણારાિક (હિો). 

આહાહા! જેને ભગવાન આત્મા આનુંદ ને ઞાનસ્વરૂપ તિકાળ એની આરાિના , અિૂટ પરરણામ 
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સુંિતિ પાછી. ભાષા ર્જ ઓને! ઓહોહો! તનરુંિર અક્ભમ ખપણે  અિૂટ પરરણામસુંિતિ પાછી. 
પરરણામની સુંિતિ િારાવાહી–અિૂટપણે ર્ઈ. દ્રવ્ય સન્મ ખ છે જેની દૃતિ. યે આરાિના હૈ. 

આહાહા! એ િમથ છે, એ આરાિના છે. આહાહા!  

આ બિી વાિ ખરી, પણ કુંઈ એન ું સાિન-બાિન હશે કે નહીં બીર્જ ું ? એવ ું ન્યાું પૂછિા 

હિા શ્રીમદ્ માું. અગાસ ગયાને િે રદ’. વ્યાખ્યાન ર્ય ું, બિાએ સાુંભળ્ય ું . રાિે એક મારવાડી 
આવ્યો. ગમે ત્યાુંનો હોય. કે આ વાિ બરાબર, પણ પછી એન ું સાિન? એમ કે આ  ભગવાનની 
ભક્કિ કરવી, ગ રુની ભક્કિ કરવી , દયા, દાન, પ ણ્ય—(એવ ું) કુંઈ સાિન ખરુું કે નહીં?  અરે 

ભગવાન! સ્વભાવન ું સાિન તવભાવ? એ િો તવકલ્પ છે.  આહાહા! આ સાિનમાું ગમ પડિી 
નર્ી.  

અુંદર અખુંડાનુંદ પ્રભ  પૂણથસ્વરૂપ સવથઞ પરમાત્માએ પ્રગટ કય ું એવ ું ર્જ આન ું સ્વરૂપ 
છે. એવા િ્વન ું ઞાન જેને છે , કે આવ ું િ્વ છે, આવ ું િ્વ છે  એન ું જેને ઞાન છે િે  
પરમિ્વનો ઞાની જીવ. એ જીવ પોિાના પરરણામને અુંિરમાું તનરુંિર  (એટલે) િૂટ ન પડે એવી 

સુંિતિ વડે આરાિે છે. સ્વભાવતસ્ર્તિમાું એટલે આત્માની આરાિનામાું અુંિમ થખ વિે છે. 
આત્માની અુંિમ થખ વિથનારી વીિરાગી પયાથય , એ પયાથયમાું વિે છે િે તનરપરાિ છે. ઘરે પૂછે કે 
શ ું સાુંભળીને આવ્યા િો કહેવ ુંય મ શ્કેલ પડે આ. શ ું કહેિા હિાું? કાુંઈક કહેિા હિાું કે આમ છે 

ને િેમ છે. એક આત્મા આવો છે ને એમાું આમ વિથવ ું.. આમ વિથવ ું. આહાહા!  

પરમસુંિતિ વડે સાક્ષાિ્ સ્વભાવતસ્ર્તિમાું , એમ. પ્રત્યક્ષ સ્વભાવતસ્ર્તિમાું–આત્માની 

આરાિનામાું વિે છે િેને પ્રતિક્રમણ અને તનરપ રાિી કહેવામાું આવે છે.  આહા! જે આત્માના 
આરાિન રતહિ છે ... જે કોઈ આવો આત્મા પરમિ્વસ્વરૂપ તનમથળાનુંદ પ્રભ  એની એકાગ્રિાર્ી 
એ રતહિ છે–આરાિન રતહિ છે  િે સાપરાિ છે ... આવા શ દ્ધ ભગવાન આત્મા એની સન્મ ખની 

સેવાર્ી રતહિ છે અને વ્રિ, દયા, દાન આરદ તવકલ્પની સેવા કરે છે કે એ મારુું સ્વરૂપ છે , એ 
અપરાિી જીવ છે, ગ નેગાર છે. કહો!  

આત્માના આરાિન રતહિ છે .... બસ આ ટુૂંકી ભાષા.  આત્મા જે અખુંડ આનુંદ ને ઞાન 
સ્વરૂપ છે એના આરાિન  નામ સેવના રતહિ છે એટલે કે એના સન્મ ખની પરરણતિ રતહિ છે િે 
સાપરાિ છે. એ પરસન્મ ખની ભાવમાું રહેલો છે. ચાહે િો શ ભ કે અશ ભ (હો), એ અપરાિી 

છે. કહો, મીઠાભાઈ! આવ ું સ્વરૂપ છે. ઓલાને આ કરુું  પડે ક્બચારાને. જૈનશાસન. માગથ આવો છે 
એમાું કરવ ું શ ું? નહીંિર કરે નક્કી. આ કયાું કો ’કની અધ્િરની વાિ છે ? િમથન ું આરાિન કોને 
કહેવ ું? શ ું વ્યવહાર વ્રિ તવકલ્પને કરે એને ? એ િો રાગ, દોષ છે. વસ્િ માું જે સ્વભાવ છે એ  

સ્વભાવની સેવના કરવી. િો સ્વભાવની સેવના  િો એના સન્મ ખ ર્ાય ત્યારે ર્ાય. રાગારદર્ી 
તવમ ખ ર્ાય. છે ને? હમણાું કહેશે. मोत्तणू तवरवहण ंतवससेणे છે ને?  
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િેર્ી ર્જ, તનરવશેષપણે તવરાિન છોડીને... એમ કહ્ ું. એનો ખ લાસો કયો. આત્માના 
આરાિના રતહિ છે એટલે ‘સાપરાિ’ એની વ્યાખ્યા. િેર્ી  તનરવશેષરણે તવરાિન છોડીને , એમ 

કહ્ ું છે. બીર્જ ું પદ . मोत्तणू ंतवरवहण ंतवससेणे...  મૂળ પાઠ. मोत्तणू ंतवरवहण ंतवससेणे...  તવશેષપણે 
પરની આરાિના છોડી દઈને એટલે પરન ું આરાિન છોડી દઈને  (એટલે) રાગન ું આરાિવ ું, 
પ ણ્યન ું કરવ ું, વ્યવહારન ું કરવ ું છોડી દઈને, એમ કહે છે. આરે! ભારે વ્યાખ્યા!  

શ્રોિા : .... હો જાય િો યે બોલિે હૈં રક વ્યવહારસે એકાુંિવાદી બનિે હૈં?  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : એકાુંિવાદી બનિે હૈં ત્યારે િો તનશ્ચય હોિા હૈ. તનશ્ચયમેં વ્યવહાર હૈ 
હી નહીં, િબ અનેકાુંિ હોિા હૈ. તનશ્ચય વ્યવહારસે હોિા હૈ વહ અનેકાુંિ નહીં હ આ , વહ િો 
ફ દડીવાદ હ આ. યહી એકાુંિ વાદ હૈ. આહાહા ! છે, ફેર છે. એવ ું સાુંભળવ ું... એને જે બેસે એમ 

કહે.  

અહીં િો વ્યવહારર્ી રતહિ ર્ાય ને સ્વભાવન ું આરાિન કરે એને િમથ ર્ાય , એમ કહે 

છે. વ્યવહાર િો શ ભોપયોગ, શ ભરાગ છે, એ િો દોષ છે. ભગવાન અમૃિસ્વરૂપર્ી િો તવરુદ્ધ 
ભાવ છે.  એન ુંય આરાિન કરવ ું અને સ્વભાવન ું આરાિન—બે હોય? રાગનો સેવનારો 
આત્માને ન સેવે ને આત્માનો સેવનારો રાગ ને ન સેવે, એન ું નામ અનેકાુંિ છે. આહાહા ! આવ ું 

છે. પોિાપણે અક્સ્િ છે ને રાગપણે નાક્સ્િ છે. સપ્તભુંગી  ત્યારે ર્ાય કે નહીં ? સપ્તભુંગી. 
ભુંગીન ું નહોિ ું કહ્ ું? સાુંભળ્ય ું છે સપ્ત ભુંગી? કાલ નહોિ ું કહ્ ું? એક માણસ હિો િે કહે, 
એલા ! પણ િમે આપણા બાપદાદાનો ક ળ િમથ છોડી દીિો અને િમે આ બીજો અું ગીકાર કયો 

સપ્તભુંગી–સાિ ભુંગીનો. સપ્ત ભુંગીયા. સ્વપણે છે, રાગપણે નર્ી, અક્સ્િ-નાક્સ્િ. એમ એની 
સપ્તભુંગી. તનશ્ચયપણે છે અને વ્યવહારપણે નર્ી એની સપ્તભુંગી કરવી. આહાહા! ત્યારે કહે, 
હ ું જે સમાર્જમાું હિો િમારામાું એમાું એટલો કચરો મને લાગ્જ્યો કે એક-બે ભુંગીએ સાફ ર્ાય 

એવ ું નહોિ ું , સાિ ભુંગીએ સાફ ર્ાય માટે એમાું આવ્યો છ ું. આહાહા!  

ભગવાન સ્વરૂપર્ી શ દ્ધ છે એના આરાિનર્ી િમથની અક્સ્િ છે, રાગની આરાિનાની 

નાક્સ્િ છે—એ પહેલો ભુંગ છે ર્જ ઓ ! નાક્સ્િ છે એ બીજો ભુંગ ર્યો. અક્સ્િ-નાક્સ્િ—સ્વર્ી 
તનશ્ચયર્ી છે ને રાગર્ી નર્ી એવ ું એક સમયમાું સાર્ે અક્સ્િ-નાક્સ્િ. અવકિવ્ય—એક સાર્ે બે 
શી રીિે કહેવ ું?  સ્વર્ી લાભ છે ને પર ર્ી નર્ી, અવ્યકિવ્ય ર્ઈ ગય ું. અક્સ્િ અવ્ય કિવ્ય— 

સ્વર્ી લાભ છે ને બેને એક સાર્ે નર્ી કહી શકાિ ું માટે અવ્યકિવ્ય. અક્સ્િ િમથની આરાિનાર્ી 
લાભ છે  (અને) વ્યવહારર્ી નર્ી, પણ વ્યવહાર સાર્ે છે અને અક્સ્િ-નાક્સ્િ એક સાર્ે નર્ી 
કહી શકાિ ું  માટે અક્સ્િ અવકિવ્ય ર્ઈ ગય ું. નાક્સ્િ અવકિવ્ય —રાગર્ી નર્ી, એ ર્જ વખિે 

તનશ્ચયર્ી છે, પણ એક સાર્ે બોલી શકાિ ું નર્ી માટે નાક્સ્િ અવકિવ્ય ર્ઈ ગય ું. અક્સ્િ-નાક્સ્િ 
અવકિવ્ય સાિમો ભુંગ.—સ્વર્ી અક્સ્િનો િમથ છે , પરર્ી નર્ી એ અક્સ્િ-નાક્સ્િ. બે એક સારે્ 
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કહી શકાય નહીં માટે અક્સ્િ-નાક્સ્િ અવકિવ્ય. આ સપ્તભુંગી છે. આહાહા! આ અનેકાુંિ છે. 
પણ એની ખબર ન મળે. શ ું સપ્તભુંગી ? જૈનદશથન નહીં, એ િો વસ્િ ન ું સ્વરૂપ છે. એકેક 

આત્મામાું સપ્તભુંગ સ્વરૂપ છે. સાિ િમો છે એના, એમ કહીએ છીએ.  

પ્રવચનસારમાું છેલ્લે ન લીિા? છેલ્લા એટલે પાછળર્ી, એમ. ૪૭ નયોમાું. પ્રવચનસાર, 

૪૭ નય, પ્રવચનસાર. ... દૃિાુંિ િન ષ્ય-બાણ. િેર્ી  ર્જ તનરવશેષ તવરાિન છોડીને,  એમ કહ્ ું છે. 
આત્માન ું આરાિન રતહિ િે સાપરાિ છે, માટે િેને તનરવશેષપણે તવરાિન છોડીને , એમ કહ્ ું. 
છે. રાગનો ભાગ ક્બલક લ છોડીને , એમ કહે છે. આહાહા! ઓલાને એમ લાગે કે અરે! અમે 

ગ રુની ભક્કિ કરીએ છીએ અને ગ રુની કૃપાર્ી મ ક્કિ ર્ઈ ર્જશે. િૂળેય નહીં ર્ાય , સાુંભળને! 
ગ રુ  િો પર છે. એના િરફની  ભક્કિનો તવકલ્પ િો રાગ છે. વાિ િો આવી છે. એની નાક્સ્િર્ી 
અને સ્વભાવ સન્મ ખની અક્સ્િર્ી િમથ ર્ાય. આવ ું તિકાળી પરમ સત્ય છે. એમાું આડ ું-અવળ ું  

કોઈ કરવા જાય િો કુંઈ ર્શે નહીં. વસ્િ તસ્ર્તિ ર્જ એવી છે. આહાહા! સમજાય છે કાુંઈ ?  

જે પરરણામ ‘તવગિરાિ’ અર્ાથિ્ રાિ રતહિ છે િે તવરાિન છે ... સમયસારની શૈલી. જે 

પરરણામ એટલે વીિરાગીદશા . તવગિરાિ (એટલે) રાિરતહિ છે. વીિરાગ પરરણામ રતહિ છે િે 
તવરાિન છે. રાગપરરણામ સતહિ છે અને વી િરાગપરરણામ રતહિ છે. આહાહા! સરાગ ને 
વીિરાગ—બે, આ બેની અુંદર રમિ ું છે. સરાગ પરરણામ એ તવરાિન છે, એ રાિરતહિ છે. 

આત્માની વીિરાગપરરણતિના સેવન રતહિ રાગન ું સેવન છે માટે િે અપરાિ છે. આહાહા! 
અપરાિ છે. શ ભરાગ પ ણ્યના પરરણામ એ અપરાિ છે. વીિરાગ પરરણામની સેવનારતહિ , 
તવરાિનાસતહિ એ અપરાિ છે. એ રા િરતહિ–(આિમાની) સેવનારતહિ છે િે અપરાિ છે. 

વીિરાગપરરણતિની સેવનારતહિ, રાગપરરણતિની સેવનાસતહિ એ અપરાિ છે.  પહેલી શ્રદ્ધામાું 
િો લે, સમર્જણમાું િો લે. વહી બાિ હૈ, દૂસરી હૈ નહીં. આહાહા! 

જે પરરણામ ‘તવગિરાિ’ નામ રા િરતહિ છે િે તવરાિન છે . લ્યો. િે (તવરાિન તવનાનો-
તનરપરાિ) જીવ,  લ્યો. એ રાગની સેવા તવનાનો અને આત્માની સેવાવાળો જીવ તનશ્ચયપ્રતિક્રમણ 
ર્જ છે, તનશ્ચયપ્રતિક્રમણમય છે . પાઠ છેને એ? पतिकमणमओ... ચોર્ ું પદ. માટે એને પરડકમણ ું 

કહેવ ું, એમ. આહાહા! એમને એમ વાુંચે જાય. સમયસાર વાું ચી ગયા હિા પુંદર રદ ’માું, (એમ) 
એક ર્જણો કહે. એમાું શ ું વાુંિો  છે? કીિ ું. એકરડયાના ક, ખ, ગ, ઘ આવડિા હોય (િો) એમ 
એની  ચોપડી ગ ર્જરાિીમાું લખી  હોય િો વાુંચે. એ, મેં, મ, આ, આ ઈ.. એમાું શ ું ર્ય ું પણ? 

શબ્દની જોડણી આવડિી ન હોય, જોડણી પછી અર્થ ન આવડિો હોય, અર્થમાુંર્ી કયો ખોટો 
અર્થ નીકળી જાય એ આવડિો ન હોય. વાુંચી ગયા. એમ કહે િો હિો કો’ક. આ મહારાર્જ બહ  
સમયસારના વખાણ કરે  છે. પુંદર રદ ’માું વાુંચી ગયો, પુંદર રદ ’માું આખ ું. નવ િ્વનો અતિકાર 

છે ને? ના, ના, સાુંભળને હવે! એક આત્માનો ર્જ અતિકાર  છે. આુંખ્ય ું તવનાનો આુંિળો , આમ 
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આમ ર્જ એને આુંિળા? નર્ી આવિ ું? ઉપસેલા અક્ષર હોય ને, એ ઉપરર્ી અન માન કરીને આને 
‘ક’ કહેવાય, ‘ગ’ કહેવાય. એ પણ જોિાું આવ઼ડ્ય ું નર્ી આને િો. કે આ કેવ ું લખાણ છે? 

વ્યવહારન ું છે કે તનશ્ચયન ું છે કે સ્વન ું છે કે પરન ું છે? વાુંચી ગયા.  

દલપિરામ કહેિા. પહેલા અમારે તનશાળ વખિે હિાને? દલપિરામ કતવ હિા. ‘વાુંચે 

પણ નહીં કરે તવચાર, િે સમજે નહીં સઘળો સાર.’ દલપિરામ હિાને. પછી િો નાનાલાલ ને 
ર્ઈ ગયા એના દીકરાઓ. અમે હિા  અને આવ્યા હિા ૯૨માું,  નાનાલાલ કતવ–એના દીકરા .  
સાુંઈઠ વષથ.... એનો બીજો દીકરો વઢવાણમાું એ આવિો  હિો વ્યાખ્યાનમાું. આનાર્ી વષથ રદ’ 

મોટા હિા. દરરયાપરરયા .. હિાને ત્યાું આવ્યા હિા ૯૦ની સાલમાું. આ િો એના બાપ  
દલપિરામ.  પહેલાું એ વખિે  કતવ દલપિરામ ‘ક.દ.ડા.’ કહેિા. ક. દ. ડા.—કતવ દલપિરામ 
ડાહ્ાભાઈ. આ િો સાુંઈઠ-તસિેર વષથ પહેલાની વાિ છે , તનશાળે ભણિાને જ્યારે. ‘ક.દ.ડા.’ 

ક.દ.ડા. શ ું હશે આ? ક—કતવ, દ—દલપિરામ, ડા—ડાહ્ાભાઈ, એમ. એ એમાું ચોપડીમાું હિ ું 
પહેલ ું. ‘વાુંચે નહીં પણ કરે તવચાર ...’ વાુંચે પણ તવચાર ન કરે કે  આ શ ું છે? ‘એ સમજે નહીં 
સઘળો સાર.’ કાુંઈ સમજે નહીં. મફિના િ ુંબડામાું કાુંકરી . આહાહા! શ ું છે  આ લખાણ? આ િો 

શાસ્ત્રો છે , તસદ્ધાુંિ છે. સવથઞર્ી કહેલા તસદ્ધાુંિો છે. આ કોઈ બાળબ તદ્ધના એકડા ને કક્કા નર્ી.  

‘ભૂ-પા’ પહેલા ચોપડીમાું આવેને? ભૂ–પાણી પા. પાણી િો બોલી શકે નહીં . પાણી 

એમ ન બોલે, ‘ભૂ’ આમ. પણ ખેંચો એટલે ‘ભૂ’ એ પહેલો અન કૂળ શબ્દ પડે  એટલે બાળક 
ન્યાુંર્ી શીખે. કુંઠના અક્ષરો ન શીખે, હોઠના શીખે. ‘ભૂ-પા.’ ફકિ ભૂ-પા. બસ આ  ર્જ બે ... 
ન્યાુંર્ી શરૂ કરે એ. ભૂ-પા સમર્જિે હો? ભૂ નામ પાણી. પા નામ પાવ–તપલાઓ. ર્જરી શબ્દ 

ઐસા ન સમર્જ સકે પાણી . પહલે બાળક હૈ ન?  હોઠનો અવાર્જ કાઢિા િો આવડે , એમ કરિાું 
િો આવડે. ‘ભૂ’ એમ. ભૂ.. ફકિ હોઠને ર્જ આમ કરવ ું . ‘પા’. એમ એને... કોઈ કુંઠની, ગળાની, 
જીભની કાુંઈ (ર્જરૂર) નહીં. .... છેને ખબર છે. એ લોકો એ રીિે પાઠમાું જાય. એ બાળક છે એટલે 

એને હોઠર્ી શરૂ કરીએ. ભૂ-પા, બા, ચા પા . એક-એક અક્ષર . વીિરાગની તનરક્ષરી વાણી.... 
એક-એક અક્ષરી. બાળકને આ, ત્યારે મહાપ્રભ ની વાણી આવી હિી. તનરક્ષરી ... પરમાત્મા 
તિલોકનાર્ વીિરાગ કેવળઞાની ની ઓમ ધ્વતન આખા શરીરમાુંર્ી ઊઠે  એકદમ ઇચ્છા તવના. 

એક ઓમમાું બીર્જ ું નહીં, એમ પાછ ું. પછી એમાું પેટા બિ ું આવી જાય સાિસો ભાષા ને બિ ું.  

અહીં એ કહે છે, જે જીવ તવરાિન તવનાનો છે એટલે કે રાગની સેવા તવનાનો છે અને 

વીિરાગસ્વભાવ આત્મા એની સેવા કરનારો છે, એ જીવ તનશ્ચયપ્રતિક્રમણ છે. વીિરાગ 
પરરણતિર્ી અભેદ ર્ઈ ગયો છે એ. તનશ્ચયપ્રતિક્રમણમય છે ... તનતવથકલ્પ વીિરાગદશાર્ી અભેદ 
છે માટે િે તનશ્ચયપ્રતિક્રમણમય હોવાર્ી િેર્ી ર્જ િેને પ્રતિક્રમણસ્વરૂપ કહેવામાું આવે છે.  

આહાહા! ર્જ ઓને શૈલી! આહાહા! કેવળીની વાણી ખોલી છે ને . ક ુંદક ુંદાચાયથ કહે છે, િે તવરાિન 
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તવનાનો... રાિરતહિ પરરણામ એ તવરાિન છે અને રા િરતહિ પરરણામર્ી રતહિ.. રાિરતહિ 
પરરણામર્ી રતહિ એ તવગિરા િ (એટલે) આરાિન–સ્વરૂપની વીિરાગ પયાથય આહાહા! ર્જ ઓ ! 

વીિરાગનો માગથ  અહીંર્ી શરૂ ર્ાય છે એટલે કે વસ્િ નો માગથ અનારદ સનાિન સત્યસ્વરૂપ, 
રાગના તવકલ્પન ું સેવન રતહિ ભગવાન આત્માની સેવનાની શરૂ આિ, એ વીિરાગ 
પરરણામમય ર્યો એર્ી પ્રતિક્રમણમય ર્યો માટે એને પ્રતિક્રમણ કહેવામાું આવે છે. આહાહા!   

એવી વસ્િ  છે. આવી વસ્િ  છે બાપ ! ભાઈ! પહેલાું ખ્યાલમાું િો લે. આહાહા!  

એ ચોર્ો ર્યો. િીજા પદનો (અર્થ) ર્ઈ ગયોને. सो पतिकमण ंउच्चइ पतिकमणमओ हव े

जम्हव...  પરડકમણમય છે િે માટે િેને પ્રતિક્રમણ કહીએ.  વીિરાગપયાથયમય ર્ઈ ગયો માટે 
વીિરાગપયાથયને પ્રતિક્રમણ કહીએ. આહાહા!  ઓલી કર્ા માુંડેને વાિાથ, એ..ય રાજી રાજી ર્ઈ 
જાય માણસ આમ. એક રાજા હિો, એક રાણી હિી, એ રીસાણી હિી... કારણકે ઘરમાું ... રાણી 

રીસાય એટલે મનાવે , એ બિ ું આવડે છે . એવી વાિ ું ઠીક લાગે એને. આહાહા! પણ આ રાજા 
ભગવાન એ પોિાર્ી રીસાઈને રાગમાું સેવે, એને મનાવ હવે , એમ કહે છે. રાગન ું સેવન છોડીને 
િારા સ્વરૂપન ું સેવન કર, િેને અહીંયા િમથ ને પ્રતિક્રમણ કહેવામાું આવે છે. આહાહા!  

એવી રીિે (શ્રીમ દ્ ભગવત્ક ુંદક ુંદાચાયથદેવપ્રણીિ) શ્રી સમયસા રમાું (૩૦૪મી ગાર્ા દ્વારા) 
કહ્ ું છે કે ... લ્યો. सतंसतिरवध...  એ બિા વીિરાગી પરરણતિ આરાિનના શબ્દો છે. વસ્િ  

સદ્બોિાત્મકસ્વરૂપ પરમિ્વઞાન એન ું જે ભાન અને એની જે સેવા —એના આ બિા બોલો 
છે. सतंसति... સમ્યક્ પ્રકારે તસતદ્ધ. રાિ = આરાિના. નીચે છે બિા શબ્દો. પ્રસન્નિા. આહાહા! 
ભગવાન આનુંદમૂતિથ પ્રભ  એની એકાગ્રિા એ રાિ  છે, એ આરાિના  છે, એ પ્રસન્નિા છે, એ 

પ્રભ ની કૃપા છે. આહાહા! પોિે પ્રભ  હોં . પ ણ્ય-પાપના તવકલ્પર્ી ખસી અને તિકાળી  
સદ્બોિસ્વરૂપ  ભગવાન આત્મા એની એકાગ્રિા એ પ્રતિક્રમણ, એ રાિ, આરાિના, પ્રસન્નિા, 
કૃપા  ર્ઈ. પ્રભ  આત્માની કૃપા ર્ઈ આત્મા ઉપર. આહાહા!  

લ્યો, આમાું દેવ ને ગ રુની કૃપા ન હોય એમ કહે છે. આવે છેને. ઓલા દેવની કૃપા છે. 
એય! સ શાસ્ત્ર દેવર્ી ઉત્પન્ન ર્યા , એનાર્ી ઞાન ર્ય ું , માટે કૃપાન ું ફળ–ભગવાનની કૃપાન ું ફળ 

મ ક્કિ છે. બિ ું તનતમિર્ી કર્ન કરે ત્યારે ... પરમાત્માની વાણી એને તનતમિ ર્ાય છે  ને? સવથઞ 
તિલોકનાર્ પરમાત્મા  તનતમિ ર્ાય છે એટલે એને ‘તનતમિની કૃપા છે’ એમ કીિ ું. અને 
ભગવાનના ઞાનમાું પણ એમ આવ્ય ું  હિ ું કે આ અત્યારે િમથ પામ્યો એવ ું એને િે સમયે ઞાન 

પહેલેર્ી આવ્ય ું હિ ું એટલે એ સમય ના ઞાનમાું પણ એમ વિે  છે ભગવાનને, (િેર્ી) એ 
ભગવાનની કૃપા છે મારા ઉપર , એમ. આહા! 

તસતદ્ધ... આત્માની શાુંતિન ું આરાિન તવકલ્પ–રાગ રતહિ એને તસતદ્ધ કહીએ, એને પૂણથિા 
કહીએ લ્યો. એ આરાિનને પૂણથિા કહીએ. છે  િો સાિન હજી. એને પૂણથ  કહીએ, હાલને. પૂણથ 
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ભગવાન આત્માને સેવે માટે પયાથયને પૂણથ (કહીએ). તસદ્ધ કરવ ું િે... ભગવાન આત્મા વીિરાગી 
આનુંદ પ્રભ  એની સેવા–એકાગ્રિા એ તસદ્ધ કરવ ું—સાક્બિ કરી  એણે વાિ. જે તસદ્ધ કરવ ું હિ ું 

એણે કય ું, એમ કહે છે. સાક્બિ કરવ ું હિ ું એ કય ું. કહે છેને, હવે સાક્બિ કરી દે  એ વાિને, 
તસદ્ધ કરી દે એ વાિને. એ આત્માના આનુંદન ું સેવન કરીને તસદ્ધ કરી દીિી વાિ–સાક્બિ કરી 
દીિી વાિ. આહાહા! પૂણથ કરવ ું િે ... પાછ ું જોય ું! ‘પૂણથિા’ હિ ુંને એકલ ું ? પૂણથ કરવ ું . એ 

વીિરાગમૂતિથ પ્રભ  એની એકાગ્રિા એ ર્જ પૂણથ કરવ ું છે. બીજામાું આવશે એમાું. 

(પ્રમાણ વચન ગ રુદેવ) 
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શ્રાવણ સુદ ૧, શુક્રવાર, તા. ૨૩-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૧૨, ગાથા – ૮૫, પ્રવચન નં. ૭૪ 

 

નિયમસાર, પરમાર્થપ્રનિક્ર મ ણ અનિકાર . (ગાર્ા ) ૮૪િ ો કળશ છે. અમૃિચંદ્રા ચાયથિો 

કળશ છે િે? શ્રી સ મયસ ારિી ( અમૃિચં દ્રાચાયથદે વકૃિ આત્મખ્ય ાનિ િામિી ) ટીકા માં પણ 

( ૧૮૭ શ્લોક દ્વાર ા) કહ્યં છે કે  : પાિયં ૧૬૦. 

 अनवरतमनतंरै् बध्यत ेसापराधः 
 स्पशृतत तनरपराधो र्धंन ंनवै जात।ु 

 तनयतमयमशदु्ध ंस्व ंभजन्सापराधो 
 भवतत तनरपराधः साध ुशदु्धात्मसवेी।। 

શ્લોકા ર્થ : સાપરાિ આત્ મા  અર્ાથિ્ જે રાગ િે પયણ્યિા પરરણામ જે અશયદ્ધભાવિે સેવે 

છે... શયભ-અશયભભાવ જે અશયદ્ધ છે એિી  જે એકાગ્રિા છે  અિે એિયં સેવિ છે, એ સાપરાિ ી  
છે–એ ગયિેગાર છે. સ ાપરાિ આત્ મા નિરંિર અિંિ (પયદ્ ગલપર માણયરૂ પ) કમોર્ી બંિાય છે ... 

કેમકે આત્મા આિંદ િે જ્ઞાિસ્વ રૂપ છે એિા સ્વ ભાવિા ભાિ નવિ ા અિા રદર્ી રાગિી 

એકિા બયનદ્ધ છે, એ અપર ાિી નમથ્યાદૃનિ કમથ ર્ી બંિાય  છે. એટલે નમ થ્યાત્વર્ી માં ડીિે આઠેય .. 
સાિ (કે) આઠ કમથિયં બંિિ હોય છે.  

નિરપ ર ાિ આત્મા  બંિિિે કદાનપ સ્પ શથિો િર્ી જ.  નિરપરાિ એટલે ભગવ ાિ આ ત્મા 
જ્ઞાિ િે આિંદ સ્વરૂપ એિી સેવા કરિાર એટલે કે નિરપ રાિીસ્વ રૂપ એિી એકા ગ્ર િામાં (છે) એ 

નિરપ રાિ પરરણામી છે. નિરપ ર ાિ આત્મા... વસ્િય જે આિંદ િ ે જ્ઞાિ સ્વરૂપ એિો અિયભ વ 

કરિાર, એ વ સ્િયિ ા સ્વભા વિે સ્પશથિો, અિયભ વિો, વેદિો એ નિરપ રાિી છે. એ બંિિ િે 

કદાનપ સ્પશથિો િ ર્ી. એિે  બંિિભાવ િર્ી અિે બંિિિયં કાયથ પણ િર્ી. અબંિસ્વરૂપી  

ભગવાિ આત્મા ચૈિન્યબબંબ ભગવાિ એવયં દ્રવ્યસ્વરૂ પ અબંિ , એિી જેિ ે એકાગ્રિા છે એ 
બંિિે અડિો િર્ી. અબંિ િે સ્પશે છે િો બંિિે સ્પશથિો િર્ી એમ ક હે છે. આહા હા! ભારે!   

જે સ ાપરાિ આત્મા ... હવે ખયલાસો આપે છે . અપરાિ  કીિો સ ાિારણ. હ વે અપરાિી  

કહેવ ો કોિે ? જે સ ાપરાિ આ ત્મ ા છે ... છે એમ પાછયં. િે િો નિય મર્ી પોિાિે અ શયદ્ધ સે વિો 
ર્ક ો... એ ‘રાગવાળો જ આત્મા છયં , અપનવત્ર પરરણામવા ળો જ છયં ’ એવા અ શયદ્ધિે સેવિો ર્કો  

અપરાિી છે. બહય ટ ંકી વાિ  છે. કહો, સમજાણયં આમાં? ચૈિન્ય ભગવાિ આત્મા નિદોષ આિંદ 

િે જ્ઞાિસ્વ રૂપ પ્રભય એિી જેિે અંિર સેવિા િામ એકાગ્રિા છે , એિે બંિિ િર્ી. પ ણ અપરાિી 
નિયમર્ી અશયદ્ધ સેવે છે. નમથ્યાદૃનિ િે જ અહીંયા અપરાિી લીિો છે. ભગવાિ આત્મા પનવત્ર 
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આિંદઘિ છે, છિાં રાગ દયુઃ ખરૂપ છે એિી જેિે એકાગ્રિા છે, સેવિા એટલે એકા ગ્ર િા, એ પ્રાણી 
આઠેય કમથર્ી બંિાય છે.   

નિરપ ર ાિ આત્મા િો ... નિરપરાિી–નિદોષ સ્વરૂપિી સેવા કરિાર ભ લી રીિે શયદ્ધ 
આ ત્મ ાિો સે વિાર હ ોય છે.  લ્યો, સાિય છે િે . साध ु शदु्धात्मसवेी...  સાિય એટલે ભલી રીિે.  

આહા હા! પ ણથ આિંદસ્વ રૂપ આત્મા એિી સેવા કરિ ાર ... કઈ  રીિે?  શયદ્ધ આત્માિે સેવિાર 

ભલી રીિે એ ટલે  કે અંિરમ ાં એકા ગ્રિા કરીિે , એ મ. વાણી દ્વાર ા કે એ કલ ા જાણપણ ા દ્વારા િહીં.  
શયદ્ધ ભગવાિ આત્મા નત્ર કા ળી પનવત્ર નપં ડ પ્રભય એિે સેવિાર નિરપ રાિી છે, એ ગયિેગાર િર્ી. 

કહો, સમ જાણયં આમાં? બહય આકરં  ઝીણયં છે આ. આ નિરપ રાિી ભગવાિ  પ્રભય આત્મા... 

शदु्धात्मसवेी એમ કહ્યં છે  િ?ે શયદ્ધાત્મસેવી, ઓ લો અશય દ્ધાત્મસેવ ી. અજ્ઞાિી ર ાગિો  સેવિાર એ  
અશયદ્ધ આત્મા, એ નમથ્ય ા દૃનિ  છે. જ્ઞાિી શયદ્ધિો સે વિાર એ સ મરકિ ી , એ ન િરપરાિી  છે. 
ચોખ્ખ ી વાિ છે. કહો, સમ જાણયં આમાં?  

અહીં િો કહે છે ... આજ પરડકમણાિ ી વાિ આ વી હ િીિે ઝેરિી, એિી વાિ છે  આ  

બિી. દયા, દાિ, વ્રિ, િપ, ભબતિ, પ જા એ ભાવિો સેવિારો  છે, એમાં એકાગ્ર છે, એ 

નમથ્યાદૃનિ છે. સમ્યગ્દદૃનિ  નિરપ રાિી છે. કેમ? એ નિત્યાિંદ પ્રભય આત્મા એિી સેવિા–
એકા ગ્રિા કરિા રો છે , માટે િે બંિિે  અડિો િર્ી અિે શયદ્ધાત્મિે સેવે છે. આહાહા! બહય ટ ંકી  

વાિ. રાગિી એકિા બયનદ્ધ પયણ્યિી દયા-દાિ-વ્રિ-ભબતિ િી હોં, એવો નવકલ્પ  છે એ િો રાગ છે. 

રાગિી એકિા સેવિા ર નમ થ્યાદૃનિ સંસારિે બાંિે છે ,  રખડવાિયં બાંિે છે  એ. આહા હા! અિે 
ભગવાિ પનવત્ર  પ્રભય શયદ્ધ આિંદિામ એિી સેવ ા  િા મ સન્મયખમાં એકા ગ્ર ર્િાં  એ શયદ્ધાત્માિ ો  

સેવી નિરપ રાિી છે, એિે બંિ િહીં ર્િાં  શયદ્ધિા વિે છે. આહાહા! આ વો માગથ  છે. એ ૮૪મી 
(ગા ર્ામ ાં) સમયસ ારિો  આ િાર આપ્યો. પોિે (પ દ્મપ્રભમલિારરદે વ) કહે છે  હવે. 

વ ળી (આ ૮૪મી ગાર્ાિી ટીકા પ ણથ કરિાં ટીકાકા ર મયનિરાજ શ્લોક કહે છે ) :   

પ દ્મપ્રભમલિારરદેવ મયનિ–સંિ જંગલવાસી હિા, આ ત્મધ્યાિી મસ્િ હિા. જેિા મયખમાંર્ી 
પરમ આગમ ઝરે છે , એ પ ોિે શ્લોક કહે છે.  

अपगतपरमात्मध्यानसभंावनात्मा 
तनयततमग भवात बः सापराध: स्मतृ: स:। 

अनवरतमखडंाद्वतैतिद्भावयकु्तो 
भवतत तनरपराध: कमबसनं्यासदक्ष:।।११२।। 

આહા હા! શ્લ ોકા ર્થ : આ લ ોકમાં જે જી વ પરમાત્ મધ્યાિિ ી સંભા વિા રન હિ છે ... 

ભગવાિ આત્મા પરમ જ્ઞા િ , આિંદ આરદ સ્વભાવર્ ી સનહિ છે એવો જે પરમાત્મા પોિે ... 
દેખો! ( અ ર્ાથિ્ જે જી વ પર માત્મ ાિા ધ્ય ાિરૂપ પરર ણ મિર્ ી રન હિ છે ... પાઠ છે િે ? 
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परमात्मध्यान.. પરમાત્મ  એટલે પોિાિયં અિારદ-અિંિ  શયદ્ધ આિંદસ્વ રૂપ એ પોિાિયં 
પરમાત્મ સ્વ રૂપ  છે. આ લ ોકમ ાં જે જીવ પરમાત્મ ધ્યાિ ... એટલે કે રાગિયં ધ્યાિ િહીં, નિનમત્તિયં  

ધ્યાિ િહીં, પયાથયિયં ધ્યાિ િહીં, એમ કહે છે. આહાહા!  રાગમાં એકિા િહ ીં, નિનમત્તમાં એકિ ા  

િહીં, એક સમયિી પયાથય બયનદ્ધમાં એકિ ા િહીં. આહાહા! જે જીવ જગિિી  અંદર પરમાત્મ–
પોિાિયં આત્માિયં પરમસ્વરૂપ , શયદ્ધ ચૈિન્યઘિ , અિાકયળ આિંદિયં િામ ભગવાિ પ ણથ, એિી 

ધ્યાિિી સંભાવિા  રનહિ છે  (એ ટલે) એિ ા અિયભ વ ર્ ી રનહિ છે , એિા પરરણમિ ર્ી રન હિ છે ... 
આહા હા!  

ધ્યાિિી–પરરણમિ િી સંભાવિા, છે િે? સમ્યક્ પ્રકારે એકાગ્રિાિયં પરરણ મ િ. એ 

પર માત્મધ્ય ાિે પરરણમ્યો િ ર્ી ... ચૈિન્યિા નત્ર કાળી આિંદસ્વરૂપ એવયં પરમ સ્વ રૂપ જીવિયં– 
આત્માિયં,  એિા પરરણમિે પરરણમ્યો િર્ી. િે ભવાિથ જી વ–એ ભવમાં રખડિારો જીવ... 

આહા હા! ભ વાિથ–ભવમાં દયુઃખી એવો જી વ નિય મર્ી સ ાપરાિ ગણ વામાં આવ્યો છે... પોિાિયં 

પરમસ્વરૂપ ભગ વાિ આત્ મા, રાગ નવિ ાિયં , એક સ મયિી અવ સ્ર્ા ન વિા િયં—એિા ધ્યાિિા 
પરરણમિ નવિાિો જીવ એ િે અહીંયા અપરાિી ગણ વામાં આવ્યો છે. આ હાહ ા! આ અપરાિિી  
વ્યાખ્યા કરી.  

પોિાિયં આિંદ  સ્વરૂપ છે, અિીનન્દ્રય આિંદિો રસકંદ આત્મા છે. એવા અિ ીનન્દ્રય  

આિંદપ ણે જેિયં  સન્મયખ ર્ઈિે પરરણમિ િર્ી  (અિે)  એિાર્ી નવ મયખ ર્ઈિે રાગિા નવ કલ્પિયં 

સેવિ છે, એ ભવાિથ  જીવ છે—ભવમાં આિથ–પ ીડ ાયેલ ો જીવ છે, ભવમાં કચ઼રાયેલ ો, પીલાયેલો, 
પીડાયેલો છે. આહા હા! ઘા ણીમાં જેમ િલ પીલે , એમ આવો ભવ ાિથ  જીવ ભવમાં દયુઃખર્ી 

પીડાયેલો છે. આહાહા! નિય મર્ી સાપર ાિ ગણવ ામાં આવ્યો છે ... એટલે કે ભગવાિ 

આિંદસ્વરૂપ પ્રભય એિી સેવિા રનહિ છે એટલે રાગિ ી સેવિા સન હિ  છે, એટલે ભવાિથ પ્રાણી  
છે. ચોયાથસીિા અવિ ારમ ાં દયુઃખી ર્યેલો આત્મા છે. આ હાહ ા! એિે અહીંયા સાપરાિી ગણવામાં 

આવ્યો છે.  

જે જીવ નિ રંિર અખંડ–અદ્વૈિ–ચૈિન્યભા વર્ી યયતિ છે ,  લ્યો. નત્ર કાળી આત્મા નત્ર કાળી  

અખંડ અદ્વૈિ એકરૂપ એવો ચૈિન્યભાવ .. એવો ચૈિન્ય ભાવ નત્ર કાળી  એિાર્ી જે યયતિ છે , આવા 

ભાવર્ી સનહિ આત્મા અંિરમાં એકા ગ્ર છે .  િે કમથ સંન્યાસદક્ષ ... આહાહા! એ રાગારદિા   
પરરણામ જે નવકલ્પ (ભાવ) કમથ જે નવકાર છે એિા ત્યાગમાં એ નિપ યણ છે. આહાહા! રાગિ ા  

ત્યાગમાં એ નિપ યણ છે, સ્વ ભાવ િી એ કા ગ્રિામાં એ નિ પયણ ડાહ્ો છે.  કહે છે, જે  જી વ નિરંિ ર 

અખંડ–અદ્વૈિ–ચૈિન્ય ભા વર્ી સનહિ છે. હયં િો નત્ર કાળ જ્ઞાયકભા વ અદ્વૈિ અખંડ છયં એવી જયાં 
અંિર પરરણનિ સનહિ છે , એમ કહે છે. એિી નિમથ ળ અવસ્ર્ા સનહિ છે, િે કમથસં ન્યા સદક્ષ ... જે 
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રાગિા પરરણામ, પયણ્યારદિ ા અસંખ્ય પ્રકાર ભાવ —એ (ભાવ) કમથ એિા ત્ યા ગમાં એ નિપ યણ  છે. 
આહા હા! દેખો! આ ર ાગિો ત્યાગ.  

પરમ નિરપ રાિી ભગવાિ  સ્વરૂપ જેિયં છે એિી એકાગ્રિાવાળો ... અહીં સ્વભા વમા ં 
એકા ગ્રિા છે, િેર્ી રાગિા ત્યાગમાં એ નિપ યણ છે એટલે રાગિયં  પરરણમિ એિે િર્ી. આહાહા!   

ભારે શ્લોકો ટ ંકા િે ભરેલા–ભાવ ર્ી ભરેલા. પ્રભય મોટો સત્ િો સાહ્બો, સિ્.. સિ્.. એવયં  

નત્ર કાળી ભ ગવાિ આત્માિયં સ્વ રૂપ એિો સેવિાર  (છે  એ) રાગ ારદ નવ કારી પરર ણામરૂપી કમ થ 
િેિા ત્યાગમાં એટલે અભાવરૂપે પરરણ મવામાં સ મર્થ છે. આહાહા!  શયદ્ધ પરમસ્વભાવમાં 

પરરણમવા સ મર્થ છે , એમ રાગિા અભ ાવસ્વ રૂપે  પરરણમવામાં સ મર્થ છે , એ મ ક હે છે. અહીં િ ો  

હવે બહારિો ત્યાગ  િે  ગ્રહ ણ િે માર્ાક ટ કર ીિે મરી જાય બબચ ારો પ ણ, અ હો કિો, મહા કિો , 
લાભો ર કંનચિ્  િહીં. લાભ કાંઈ િ મળે. છે લાભ સંસારિો, ભવાિથિો છે. આહા હા!   

શ્રોિા : લાભ હૈ રક અલ ાભ  હૈ? 

પ જય ગયરૂદેવશ્રી : લાભ છે રખડવાિો.  

શ્રોિા : દયુઃખી હ ોિેકા લાભ હૈ . 

પ જય ગયરૂદેવ શ્રી : દયુઃખી કહા િ. ‘ભ વાિથ જીવ ’ ઐ સે કહા િ. ન િયમ ર્ી સાપર ાિ 
ગ ણવ ામાં આવ્યો છે . આહા હા! આ વો માગથ છે.  

કોઈ િારં િર્ી, રાગિો ન વકલ્પેય િારો િર્ી. એવ ો  આત્મા પોિાિા પરમ ન િજ 
સ્વભા વમાં એકા ગ્ર ર્યો એ િે , રાગિા ત્યાગમાં ડાહ્ ો એટલે રાગિા અભા વરૂપે એિયં પરરણમિ 

છે એમ કહે છે. આહા હા! વાિ હ જી િો સાંભ ળ વામાં  આવી િ ર્ી.  પ્રભય બબર ાજે  છેિે અબસ્િ  

િત્ત્વ, મહાસત્તા વાળયં િત્ત્વ ચૈિન્ય ભગવાિ . એવા અબસ્િિા સ્વભા વિે પકડીિે જે એકાગ્ર ર્યો , 
એિે રાગિી િાબસ્િિયં પરરણમ િ હોય છે એટલે રાગિા ત્ યાગમાં ડાહ્ો છે એમ કહે છે.   

શ્રોિા : હો ગય ા ત્યાગ.  

પ જય ગયરૂદેવ શ્રી : હો ગયા ત્યાગ. હો જાિા હૈ, પ ર સમ જાવે તયા?  ઉપદેશમાં શયં આવે?  

અબસ્િ-િાબ સ્િ કરી. આહા હા! પરમાિં દ પ્રભય  એિી સત્તાિી સન્મયખ આવ્યો, મહાસત્તાિી 
સન્મયખ આવ્યો, એિે  રાગિ ા નવમયખરૂપે પરરણમિ છે  એમ ક હે છે.  આહા! આ િો પ રમ સત્યિી  
વાિ છે. આહાહા! દૃનિ ક ા નવષય. વસ્િયક ા સ્વ રૂપ  ઐસા હૈ. આહા! સમ જાય છે કાંઈ?   

પદાર્થ છે કે િહીં આત્મા ? વસ્િય છે કે િહીં? વસ્િય છે િેિ ો સ્વભાવ–ગયણ પણ અિારદ-

અિંિ છે કે િહીં?  િો અ િારદ-અિંિ  એવ ો જે જ્ઞાિ,  દશથિ, આિંદ આરદ સ્વ ભાવ અિે એ  

સ્વભા વ િરિાર ો સ્વભાવવ ાિ આત્મા . આહાહા ! સ્વભ ાવવ ાિ—સ્વભ ાવ જેિયં રૂપ છે , સ્વભા વ 
જેિો વાિ છે. આ હાહ ા! એ વો જે જ્ઞાિાિં દસ્વભાવ આત્ મા એિી સન્મયખિી જેિે સે વિા છે , એિે 

રાગિી સેવિા િર્ી. અિે જેિે રાગિી સેવિા છે , એિે આત્માિી સેવિા િર્ી. એક રાગિો કણ  
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પયણ્યભાવ એિી પણ જેિ ે એકા ગ્રિા િે સેવિા છે , એિે ભગવાિ આત્માિી સેવિા િર્ી. આમ 
સીિી વાિ છે. આ હાહ ા!  િે જી વ નિરપરાિ છે , લ્યો.  

શ્રોિા : યે જો પ ંચમહાવ્રિિ ારી હૈં  વે અપરાિી હૈં?  

પ જય ગયરૂદેવશ્રી : અપરાિી હૈં. મહાવ્રિ હૈ યે મેરા નવકલ્પ હૈ (ઐસા માિિેવ ાલા )  વહ 

િો અપરાિી હૈ. (જ્ઞાિીકો) નવકલ્પ આિા હૈ પ ર ઉસકા જાિિેવાલા રહિા  હૈ . નવકલ્પરૂપ  

પરરણમિ િહીં કરિા . વ ી િરાગરૂપ પરરણમિ મેરા હૈ. અહીં િો પાંચ મહાવ્રિ િા વ્યવહારિ ા 

ઠેકાણા િ મળે અિે પંચ મહાવ્રિિા રી  એ ચારરત્ર માં  જાઓ. જય ણમો લોએ સવ્વ સાહ ણં. 

ભાઈ! એમાં ટીકા િર્ી િાર ી , વસ્િયિ ી નસ્ર્નિ આ વી છે .  છેિરાઈ જાય છે ભાઈ! આવા છ ટવ ાિે 
ટાણે િયં છેિરાઈ જા ય છે. આહા હા! જેિા ર્ી છ ટવયં છે  એિાર્ી મિે લાભ ર્ાય.  પ્રભય! એમાં 
િયકશાિ છે િિે, છેિરાય છે ભાઈ! આહાહ ા!  

કાલ દાખલ ો િહોિો આપ્ યો ? ઓલો ચોરિો આવ્ય ો  હિોિે. શયં કહેવાય? ચોરિો  

આવ્યો હિોિે. િામ આવ્યયં  હિયં માર્ે. ‘નવનચત્ર ચોર.’ આ પ ણ નવનચત્ર છે ચોર. રાગિે પોિાિો  

માિે એ મહ ાનવનચત્ર ચ ોર છે  એમ ક હે છે.  આહા હા! કાલ  દાખલો આવ્ય ો છે  એક. એ ક વૃદ્ધ બાઈ  
હિી. દેખાય એવો વૃદ્ધ... વદૃ્ધ જેવો દેખાવ, પણ ....  લ ગડાં ઊંચા પહેરેલા અિે દાગીિા પહેરેલા. 

મોટરમાં આ વી.  મોટર ઊંચ ી લઈિે આવે િે. પચાસ હજાર પ ડાવવ ા હોય, લાખ પ ડાવવા હ ોય 

એમાં મોટર લઈિે  આવે. મોટર લઈિે આવી . એક ડોતટર હિા. ઉન્માદ છોકર ાઓ, ઉન્મા દ 
માણસ હોય એિી–ઉન્માદિી દવા કરિ ા. એ બિી એ િી .... આવડે.  

ન્યાં આવી બાઈ. ડોત ટર િે કહે, સાહેબ! કાંઈ ર્ોડીવાર–વખિ દેશો ચચાથ–વાિ  
કરવાિો? હા, મા! બેિ! મોટા દેખાવ સારા...  જાણે કે ઘરા ક હશે . ઓ.. માર ા િસીબ ફ ટ્યા,  

િણી િ મળે . છોકરો એકિ ો એક ગાંડો છે, મગજ ફા ટ્યયં છે . બિી ખોટેખ ોટી વાિયં. જયઓ ! કેવી 

રીિે લડાવે છે.... છોકરો એકિો એક અિે મગજ ફેર.  કેટલાક રદવ સ કલાક-બબ્ બે કલાક વાિ યં 
કરે િો કાંઈ િ લાગે. બબ્બે મનહિા સયિી કાંઈ િ લાગે . અિે  બે નમનિટ પછી બો લે કે પચાસ  

હજાર લાવ ો, પચાસ હજાર લાવો, પચાસ હજાર  લાવો ચ કવ ો િો વયો જા ઉં, પચાસ હજાર લાવો  

િો વયો જાઉં. આમ બોલે  છે. પચાસ હજાર ચ કવો િો  ચાલ્ય ો જાઉં, એ મ બો લે છે . લાવજો  
અહીંયા, બેિ! ચાર વા ગે લા વજો, ડોતટરે કહ્યં . 

પછી ન્યાંર્ી ઝવેર ીિે દયકાિે ગઈ. મોટર મ કી  દીિી. દ ાગીિા જોવા માંડ્યા. દાગીિો ઊંચો 
હિો ૫૩ હજારિો. ઓલો ઝવેરી કહે, ૫૩ હજારિો છે. (બાઈ કહે), ૫૦ હજાર માં લેવો છે. 

કારણ કે ઓલા ૫૦ હ જાર શીખવવા છે િે ? ૫૦ હજારે દેવો હોય િો ૫૦ હ જારે  લઉં. ઓલો  

પછી કહે, ૫૦ હજાર લાવો.  હયં અહીં પૈસા લાવી િર્ ી  હોં, િમારે એક માણસ મોકલો મારી 
સાર્ે. અમારે ઘરે માણસ મોકલો , આનહરિે મોકલો. ઓલા એ માણસ મોકલ્યો જયવાિ . ગયો 
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દવાખાિે. ઓલી બાઈ દવા ખાિે અંદર ગરી ગઈ એટલે  જે લેવા આવ્યો એ ઓલાિ ે એમ લાગ્દયયં 
કે ડોતટરિી વહય લાગે છે. એટલે ડોતટર પૈસા આપશે  હવે . ડોતટર સાહેબ! લાવ ો પૈસા, ૫૦ 

હજાર લ ાવો. ઓલો ૫૦ હ જાર શીખવ્યયં હિયં . એ ૫૦ હજાર બોલશે. ગાંડો કહે િી હિી. ૫૦  

હજાર લાવ ો.. ૫૦ હજાર લ ાવો, ૫૦ હ જાર લ ાવો િ ો ઝટ વયો જાઉં. હ ા, િિે ૫૦ હજાર આપયં . 
બાપય! હમણા છે િહ ીં. હમણાં ચેક આપયં . બેસો ર્ોડી વાર. િમારં બ્લડપ્રેશર િપાસયં .  

ઓય મા!  આ શયં ? પણ બ્લડપ્રેશર હયં િો તયાં.... ઝાલ્યો બરાબર . એિે કીિયં  હિયં 
બાઈએ, જયઓ! જોર કરશે, િોફાિ કરશે, છોકરો ગાંડો છે. પાછો  આ મ વ ાિચીિ કરશો િો ડ ાહ્ો  

છે. જયારે મગજ ફ ાટે ત્યારે  ફાટે . એવયં શીખડાવ્યયંિે . એ િો બાંિવા મ ાંડ્યો.  કાંઈક યંત્રો રાખ્યા 

હશે, શયં કે ગાંડપણ  ઓછયં ર્ાય . બાંિવા િ દીિો, જો ર કયયું . બે જણ આવ્યા ડો તટરિા માણ સ. 
પકડી રાખ્યો. હાય, હાય! આ શયં?  પ ણ પૈસા િો દો. પણ આપીએ છીએ િે,  હમણાં ચેક દઈએ 

િમિે ૫૦ હજારિો. આહા હા! ઓ લી બાઈ િો અંદર ગઈ પછી વઈ ગઈ ઘરે. ર્ઈ રહ્યં, ૫૦ 

હજારિો દાગીિો લઈ વઈ ગઈ.  અહીં જય એ િો છોકરાિે , હાય હાય! શયં ર્યયં  આ? અંિે ડોતટર 
કહે, આ િો બિયં  િરકટ ( હ િયં). એમ આ િર કટ કયયું છે અિારદ ર્ી. આહા હા! માળ ો  કે રાગ કરે, 

પયણ્ય કરે અિે માિે કે  એમાં િમથ, એમાં હળવે-હ ળવે િમથ ર્ાશે  હોં, હળવે-હ ળવે ર્ાશે . શીખવી 
રાખ્યયં હોય એિા ગયરએ.  

કાલ િહોિયં આવ્યયં ? વ્યવહ ાર કરિાં કરિાં ... આવ્યયં હિયં બપોરિા. મોક્ષ અનિકારમાં 

આવ્યયં હિયં. વળી કાલ આવ્ યયં એ જયદી જાિ છે. ‘છોડી િે ’ એમ િહોિયં આવ્યયં, કરિાં કરિાં ....  
કરિાં કરિાં શયં આવે? આહાહા ! અરે! પણ એણે કયયું છે એવયં હોં. આહા! જીવિે છેિયો છે. પોિે 

પોિાિે છેિયો છે હોં. આહાહા! એિે અવસર મ ળ્યા છ ટવ ાિા . ભવ િો, ભવિા અભાવ મા ટે 

આ ભવ છે. એિે ઠેકાણે ... ‘ભવાિથ’  કીિયંિે ? રાગિી  એકિા માં લ ીિિા આ િાર્ ી ર્શે, હ ળવ ે 
હળવે વ્યવહાર કરશયં  િે એમાંર્ી નિશ્ચય ર્શે. લ ંટાઈ ગયો . આહાહા! અ રે ! આવા  અવિાર. દેહ  

પ રા ર્ઈ જાય છે, નસ્ર્નિ ચાલી જાય છે, મરણિી સન્મયખ  દશા ર્ઈ રહી છ ે અિે રાગમાં િે 
પરમાં હોંશયં િે હરખ કરે છે , કહે છે, એ સાપરાિી જીવ છે હોં. આહાહા!  

ભ વાિથ–ભવમાં પીડાયેલો પ્રાણી છે , એમ કહે છે. આ હાહ ા! ભ વાિથ જી વ ...  (પોિાિા) 

ધ્યાિર્ી િર્ી પરરણમ્યો પ્રભય! િારં સ્વરૂપ પનવત્ર િે  શયદ્ધ છે. એ રૂપ ે દશા િર્ી એ ભવાિથ 
પ્રાણી છે. આહાહા! ર ાગમાં  પીડાયેલો દયુઃખી  છે, રાગ પોિે દયુઃખ છે. એ દયુઃખમાં એકા ગ્ર ર્ઈિે 

માિે છે કે હયં કાંઈક ઠી ક કરં છયં. છેિરાઈ ગયો છે. અિે એવા  એિે કહેિાર ા ઉપદેશક પણ 

મળ્યા. હા, એમ હોય. એ મ પાિરા ચ ડાઈ જિા હ શે ભણ્યા નવિા? એ કડા ઘ ંટયા નવિા  
એલ.એલ.બી. ર્ વાિા હશે ?  આહા હા! ભ ગવાિ ! છેિ રાઈ જાય છે હોં ભાઈ! ભ ગવાિ આત્મા 
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પનવત્ર  િામ પ્રભય જેિી સન્મયખિી સેવિા નવિા , એ  રાગિી સેવિ ાર્ી િયં કલ્ય ાણ માિ , એ 
આપરાનિક ભવ ાિથ પીરડિ– ભવમાં પીડાયેલો અપરાિી  છે  એમ કહે છે. આહા હા!  

આ સંન્યાસ છે. આહાહા! અખંડ અિંિ ચૈિન્યસ્વરૂપ ભગવાિ  એિા પરરણમિવાળો.. 
એિા પરરણમિવાળો (એ ટલે) એ દ્રવ્યસ્વભાવિા નિમથળ પરરણમિ–પયાથયવાળો નિરપ રાિી 

રાગિા ત્યા ગમાં ડાહ્ો છે એટલે  કે રાગિો ત્યાગ સ હ જ એિે  ર્ઈ જાય છે. આહા હા!  એ જીવિે 

નિરપ રાિ કહ્ો છે. પહેલી સમજણમાં વાિ લીિ ા નવિા અંિમયથખ ર્વાિો યો ગ એિે બિે જ 
િહીં કોઈ રદ’. સત્ય સમજ ણ શયં છે એિો જેિે હજી ખ્ યાલ િર્ી , એ વીયથ અંિર માં કે મ ગનિ  

કરે? જયઓ! ટીકા કારે  પ ણ કેવયં લખ્યયં છે! ભવાિથ જીવ અિે ઓલો कमबसनं्यासदक्ष:.. આહાહા! 

આ કાંઈ વાદન વવાદે (પાર) પડે (એમ િર્ી). વીિરા ગમા ગથ પરમેશ્વર નત્ર લોકિા ર્ િીર્ુંક રદેવ 
આમ ફરમાવી રહ્ા છે. સમવસરણ માં ઇન્દ્રો િે ગણિરોિી  સમક્ષમ ાં આમ કહેિા હ િા, એ વાિ 
અહીં આ વી છે. આ હાહ ા!  

અહીં કહ્યં , પ્રભય! િારા ઘરિે સ્પર્શયાથ નવિા અપરા િ િહીં ટળે. આહા હા! ર ાગિ ે 

સ્પશથવામાં નિરપ રાિી િહીં ર્વાય એમ કહે છે. એ દયા, દાિિા સ ક્ષ્મ નવકલ્પ  અંદર, અરે! 

ગયણ-ગયણીિા ભેદિો ન વકલ્પ  એિે  સ્પશથવાર્ી નિરપ રાિ ી  િહીં ર્વાય. એ જી વ અખંડ ભગવાિ 
આત્મા એિે પડખે ચડ્યો ... ‘પડખે ’ કહિે હૈં િ ? તયા કહિે હૈં? એ બાજય. અંિરમાં સ્વભા વ  

સન્મયખ ર્યો એ નિરપ રાિ ી છે. રાગ સન્ મયખ ર્યો એ સાપરાિી  છે. આહા હા!  આવી વાિ  

વીિરા ગ નસવાય (તયાં ય િર્ી). વીિર ાગ કહે છે  કે અમિે ભજવામાં િારો રાગ િિે આવે હોં. 
આહા હા! િિે (પોિ ાિે) ભ જવામાં વીિર ાગિા આવે છે.  જયઓિે! આ એ ક વાિ કહે છે.  િાર ં 

સ્વ રૂપ  પ્રભય વીિરાગ છે હોં અંદર. વીિરાગ િામ દોષ નવિાિયં–રાગ નવિાિયં . વીિ એટલે રનહિ.  

રાગ નવિ ાિયં,  દોષ નવિાિયં . એવયં િારં સ્વરૂપ  જ ધ્રય વ ચૈ િન્ય છે . એિી સેવાર્ી િિે  વીિરા ગિા  
ર્શે. આહા હા! અમ ારી સેવ ાર્ી, િયં આખો રદવસ–ચોવ ીસ કલાક રહે િોપણ રાગ ર્શે. લે! હો 

ભલે, પણ એ છે હેય.  

ત્યારે ઘણા એમ કહે છે કે િમે આમ મ ાિો છો િો પ છી આ વા મંરદર િે પ જા શયં કરવા  

માંડી પ ાછ ી? લે! એ િો એિે કારણે ર્ ાય , જડિી અવસ્ર્ા ભજ વાિી હોય િે  ભજે, એ કોઈ 

બીજો કરે (એ મ િર્ી). પયદ્ ગલ પરાવિથિિા  પરરણમિ િા ક્ષેત્ર ે જયાં  ર્વાિયં હોય િે ર્ાય. હા, 
એિયં  નિનમત્ત ભાવવા ળો–શયભભાવવાળો જી વ હ ોય. િદ્દિ વીિરા ગિા િ ર્ ાય  ત્યાં સયિી એવ ો  

ભાવ હોય. િમીિે હોય, સંિોિે હોય , પણ છે એ અપરાિ.  એ રાગમાં લાભ છે એમ માિિાર 

નમથ્યાત્વ ી અપરાિી છે.  અ િે  આ રાગ ત્ય ાગવાયો ગ્દય છે, હેય છે, છિાં ર્ ાય છે , િ ો અનસ્ ર્રિાિો 
અપરાિી છે. એટલ ો (ફેર છે ). ર્ોડા–અિંિ મા ભાગ માં આવિો (રા ગ). સમ જાય છે કાંઈ? લ્યો , 
આ ૮૪ ગાર્ ા ર્ઈ.  આ ચોયાથસીિા ભવાિથ ફેરવ વા માટેિી આ વાિ છે. આ હાહ ા!   
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જયઓિે ! એક સ મયમ ાં દેહ ફરી જાય , લ્યો. મોહિભાઈ  હજી િો અ હીં આવિ ા, બે સિા. 
મનિષ િર્ી આવ્યો? ઓલો છોકરો છેિે ભત્ર ીજો. એિા માટે બહય...... ... . ગયરવારે િો અહીંયા 

હિા. મંગ ળવારે ગયા ઓલે  ભવે. આહાહા! માર ી બ િ વાિી દશ ા એક સમય માં રૂપાંિર, ભવ 

બીજો, ક્ષેત્ર  બીજયં, કાળ બી જો, ભાવ બી જો. આ હાહ ા!  એ મ લયક ચંદભાઈ! મલ કચંદભાઈ જિા 
જિા રહી  ગયા વળી. આ વચમ ાં..... ખરં કે િહીં? મ ાટે િો આ જ કરવયં જોઈએ  હવે.  એ જિા  

હિા હ ોં િૈય ારી કરીિે. અ હીં આવ્ય ા હિાિે છે લ્લે મં ગળવારે ...... મોટર માં. એ સરખયં ર્ઈ ગયયં 

પાછયં . મોઢામાં ર્ોડયં સરખયં લાગે છે. બહય ફેર િર્ી લ ા ગિો.  બહય ફેર િર્ી લ ાગિ ો. પહેલા ફેર 
હિો એ અત્યારે બહય િર્ી લાગિો.  એ શરીરિી જડિી  રક્રયા છે. આહાહા ! જે અવસ્ર્ા જે કા ળે, 

જે પ્રકારે, જે ક્ષેત્ર ે, જે ભાવે ર્ાય એ ર્વાિી.. ર્વાિી.. ર્વાિી. એિે ફેરવવા ઇન્દ્ર, િરેન્દ્ર કોઈ 

સમર્થ િ ર્ી. િયં ફરી જા. આહા હા! દેહ અિે ર ાગિી  રનચિે ફેરવ ી િાખ ,  બસ. િારે ફરે બિયં 
પરરભ્રમણ મ ટી જવ ાિયં છે. આહા હા ! ૮૫ ગાર્ ા. આ બે કળશ હિા  હોં ૮૪ ( ગાર્ા)િા. બા કી 
હિા. પ્રનિક્રમણ કેટલી  વાર .... પાછયં.  

मोत्तणू अणायारं आयारे जो दु कुणतज तिरभाव ं। 

सो पतडकमण ंउच्चइ पतडकमणमओ हव ेजम्हा ।।८५।। 

પ્રનિક્રમણ મય ર્ાય છે માટે પરડકમણયં કહીએ એિે. આહા હા! પરરણમિ બિા વે છે. 

રાગર્ી રનહિ (અિે) સ્વભ ાવિા પરરણમિ સનહિ ર્ ાય છે માટે એિે પરડકમણયં કરિાર કે 
પ્રનિક્રમણ વાળો કહીએ છી એ. આહા હા!  

જે છ ોડી અણ-આ ચારિે આચારમાં નસ્ ર્રિ ા ક રે, 

િે પ્રનિક્રમણ ક હેવાય છે પ્રનિક્રમણ મયિા ક ારણે. ૮૫. 

આહા હા! પ્રનિક્રમણમય ર્ ઈ ગયો છે એમ કહે છે. રાગ રનહિ શયદ્ધ પરરણમિમ ય  જેિી 

દશા ર્ઈ ગઈ છે માટે િેિે અમે પ્રનિક્રમણ કહીએ છીએ , એમ કહે છે . રાગર્ી પાછો ફરી 

અરાગ ી પરર ણમિ ર્યયં છે , આહાહા! માટે િેિ ે પ્રનિક્રમણ કહેવા માં આવે છે. ગજબ વાિ છે ! 
કયંદકયંદાચાયથિી શૈલી ! સંિો એ વાિ િો બિી, મયનિઓ–રદગંબર સંિોએ િો સત્ય જ કહી છે ચારે 
અિયય ોગર્ી. આ મિી શૈલી બહય અદ્ ભય િ! ઘણી અદ્ ભય િ !  

ટીકા : અહીં (આ ગ ાર્ામ ાં) નિશ્ચયચરણ ાત્મક ... નિશ્ચયચારરત્રસ્વરૂપ–વીિરાગ 

પરરણામવા ળયં ચારરત્ર  એ પ ર મોપેક્ષ ાસંય મિા િરિ ારિે ...  ઓલયં અપહૃિ સંયમ િહીં . અપવા દ 

િહીં, આ િો ઉપેક્ષા, ઉત્ સગથ. પર મોપેક્ષ ા સંય મ િા િરિ ારિે ...  રાગર્ી પણ ઉપેક્ષા કરીિ ે 
સંયમમાં ઠયો છે એિે નિશ્ચયપ્રનિક્ર મણિયં સ્વરૂપ હોય છે , લ્યો. એિે સાચયં પરડકમણયં હોય છે.  

નિયમ ર્ી પરમ ોપેક્ષ ાસંય મવ ા ળાિે... નિશ્ચય ર્ી ભગવાિ આત્મા આિંદ સ્વ રૂપમાં નસ્ર્ર  
ર્યેલો, નિનવથકલ્પ ઉપયોગ માં રમિો એવા સંયમવ ાળાિે શયદ્ધ આત્માિી આરાિિા નસ વાયિયં ... 
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ભગવાિ પ ણાથિંદ િે શયદ્ધ પનવત્ર એિી સેવિા નસવાયિયં બિયંય અિાચાર છે ...  પચંમહ ાવ્રિ િે  
૨૮ મ ળગયણ અિા ચાર છે એમ કહે છે. આહા હા ! मोत्तणू अणायारं आयारे जो दु कुणतद 

तिरभाव.ं.. तिरभाव.ं..  કોઈ કહે, આિે અણાચાર છે, પણ િીચે(િા ગયણસ્ ર્ાિમ ાં) હોય એિે?  શયં 

કહ્યં? નિય મર્ી પરમોપેક્ષ ાસંય મવાળાિે ... વીિરા ગ પરરણનિએ પરરણમ્યો છે સપ્તમ 
ગયણસ્ર્ાિવાળો શયદ્ધ ોપયોગ માં , એિે શયદ્ધાત્મ ાિી આ રાિિા નસવ ાયિયં ...  ચૈિન્ય ભગવાિ  

પરમાિંદ અમૃિિો સ ાગર , આહા હા! ઇનન્દ્રયિા બિા નવષયોિા પ્રેમ  િે રનચર્ી ખસી ગયો છે.  

આહા હા! એ ઉપેક્ષા ર્ઈ ગઈિે. પાંચેય ઇનન્દ્રયિા નવષયમાં તયાંય સયખ િર્ી , બિયં દયુઃખ છે. 
પાંચ ઇનન્દ્રયિા નવષયિા વ લણમાં દયુઃખ છે એમ ાંર્ી ખસી ગયો છે. પંચમહાવ્ર િિા પરરણામ 

પણ દયુઃખરૂપ છે. આહાહા! આ કાંઈ અત્યારિી વાિ િ ર્ી , આ િો ૨૦૦૦ વષથ પહેલાિો શ્લોક 

છે અિે ટી કા ૯૦ ૦ વષથ પ હેલાિી. આમાં સોિગઢ િયં તયાંર્ી આવ્યયં ? આ વયં નિશ્ચય જયાં આવ્યયં 
ત્યાં સોિગઢિયં  (કહે). છપા ણયં ગમે ત્યાં  છપાણયં હોય . છપાય છે તયાં  અહીંયા? આહાહા!  

આ આગમમાં િર્ી .. લખ્યયં છે િે ? લખ્યય ં છેિે કો’ક િર્યલાલે. લખ્યયં છે એક જણાએ.  
સાગર વાળો, તયાંિો છે? નિશ્ચયિી જયાં વાિ આવે ત્ યાં  એમ ર્ાય કે એ સોિગ ઢિયં . બબચારો  

કોઈ મધ્ય સ્ર્િા ર્ી વાંચિ ો હોય શાસ્ત્ર , િોય કહે, એ સોિગઢિયં. આ આ ગમમાં સોિગઢ તયાં 

આવ્યયં?  મીઠાલાલભાઈ!  ..... કાલ લેખ આવ્યો છે. આ તયાં અત્યારિી વાિ  છે ? આ િો ૯૦૦  
વષથ પહેલાિી ટી કા અિે ૨૦૦૦ વષથ પહેલા.... આ ભાવ િો અિારદિા આ જ છે . આ मोत्तणू 

अणायारं आयारे जो दु कुणतद तिरभाव ं પાછયં  એમ. પોિે પયરષાર્થર્ી િે ભાવ કરે ,  એમ કહે છે. 

કમથ કાંઈ માગથ આપ ે  િો નસ્ર્ર ર્ાય, એ વાિ અહીં છે જ િહીં. આહાહા! ચાર રત્ર , િહીં? નસ્ર્ર-
અનસ્ર્ર શબત િ . આવી હિ ીિે ઓલા માં–ઉપા દાિ-નિન મત્તમાં? નસ્ર્ર-અન સ્ર્ ર શબત િ. અનસ્ર્ર  

ર્ાય, નસ્ર્ર ર્ાય એ િો પો િાિા કારણે  છે, પરિે કારણે કાંઈ છે જ િહીં. આહા હ ા! આવો ભ ાવ 

હજી જેિે શ્રદ્ધામાં રચે િહીં, વ્યવહાર શ્રદ્ધા  હ ોં, એિે અંિરમાં સમ્યગ્દદશથિિા પરરણમિ મોંઘા  

પડશે, િહીં મળે એિે.  સમજાણયં કાંઈ?  

પર મોપેક્ષ ાસંયમ વાળાિે  શયદ્ધ ાત્માિ ી આ રાિિા નસ વાયિયં ... એટલે કે એિે આવો  રાગ  
હોિો િર્ી એ મ કહે છે. બી જાિે રાગ હોઈ શ કે  (િીચેિ ા) ગયણસ્ ર્ાિે , પણ એ અપરાિ છે એમ 

નસદ્ધ કરવયં છે. એિે પણ એ અપરાિ છે . અિે આ આત્માવા ળાિે–પર મસં યમવાળાિે એ 

અિાચાર છે એટલે કે અત્યારે એિા આચારમ ાં એ િર્ી . રાગિો ભાવ આ જ્ઞાિ, દ શથિ,  ચારરત્ર ,  
િપ,  વીયથ—પંચાચાર, વ્યવહાર પંચાચા ર એ અણાચા ર છે.  પ્રવચિસાર એિા પ્રિાપે ... એય! 

ઠીક. ચરણાિયયોગિી શૈલી િા  કર્િ એિે ભારે પડે. એ બહય સારં લખ્યય ં છે. તયા અિયય ોગમાં  

કઈ િયિયં  કર્િ છે એ કર્િ િયિે સમજીિે વાંચવયં  જોઈએ. આ નિશ્ચયિા અર્થ શયં હશે એ તયા ં
કોઈએ િવ ા બિ ાવ્યા છે ? આગમમાં આ ચ ાલ્યા  આ વે  છે, અિારદર્ ી ચા લ્યા આવે  છે. આહાહા !  
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પણ માણસિે સાચી વાિ આવે િે (એટલે) એમ ર્ઈ જાય  કે હાય.. હાય!  ત્યાર ે આ બિયં િ 
કરવયં? શયં કયયું ? હ વે સાંભળિે ! રાગ કય ો િેં અિે રાગમાં પણ  પાછયં  એકિા બયનદ્ધ  અ િે લાભબયનદ્ધ  
(કર ી) નમથ્યાત્ વિે સેવ્યયં  છે. આહા હા! 

અરે! એિ ે પોિાિી દયા િર્ી હોં. અરે ! હય ં તયા ં જઈશ? શયં ર્શે મારં? આ ચોયાથસીિા 

અવિાર. એક રદ’, બે  રદ’  વિમાં એકલો રહે અિે કાંઈ િજર િ પડે . બાવળિા કાટાં િે 

બાવળિા ઝાડ લાખો-કર ોડો . ઊભો હોય િે એમાંર્ ી કં ઈ કેડી દેખાય િહીં (િ ો) કે વયં લાગે એિે?  
તયાં જાવયં,  તયાંય િજર પડે િહીં, કેડી િ મળે . લાખો-કરોડો બાવળ એમાં  કોઈ જઈ ચડ્યો (હોય  

િો) કેટ લો મ ં ઝાય. એમ ાં િો કાંઈ િ ળેય િર્ી ,  કહે છે,  સાંભળિે ! આ ચોય ાથસીિા  અવિારિી  
કાંટાિી ઝાળ એમ ાં સલવ ાઈ ગયો છે , ન્યાંર્ી કેમ િ ીકળ વયં?  

શ્રોિા : સંસ્કૃિ  ટી કા મેં...... 

પ જય ગયરૂદેવ શ્રી :  એ િો સહજ ટીકાકા ર છે. વ હ િો ઉસકા હૈ. નહન્દ ી હૈ. નહન્ દી બિાયા  

હૈ િ નિયમસાર ભાઈ શીિલપ્રસા દ િે. પહેલા ઓલયં બિા વ્યયં. પહેલા નિયમસાર બહ ારમ ાં 

િહોિયં, વહ ભંડારમેં  ર્ા. જયપયરમેં ભંડારમેં ર્ા. એક બાર શીિલપ્રસા દક ા ચોમાસા ર્ા વહાં, િો 
ભંડારમેં દેખા, િબ ઉન્હોંિે  બિાયા નહન્દી. પહલે નહન્દી િહીં ર્ ા.  નહન્દી ઉન્ હોંિે પહલે યે 

બિાયા. યહ ાં િો સ બ કય છ સબ દેખા હૈ િ . પહલે યે પઢા ર્ા.  પ હલે પાઠમેં સે નહન્દ ીમેં બિાય ા. 

અહીંયા ગયજરાિી....  પહેલયં આ બન્યયં. બહાર પયસ્િ ક હ િયં િહીં.  શ્રીમ દ્ િે  આ મળ્યયં  િર્ી. શ્રીમદ્ 
રાજચંદ્રિે નિયમસાર િે પચંા ધ્યાયી બે પયસ્િક મળ્યા  િર્ી–નમલા િહીં.  પંચાધ્ય ાયી હમણાં  

ગોપાલદ ાસ બરૈયાર્ી બહ ાર આવ્યયં. અિે આ નિયમસાર શીિ લપ્રસાદે  (બિા વ્યયં).  ચોમાસ યં 

હિયંિે, ભંડારમાં જોયયં . ઓહો! એમણે નહન્દી બિાવ્યયં. આ પયસ્િક હજારો  છપાણા છે હજારો. .... 
આ પાિયં ફાટી ગયયં લાગે છે.   

અહીં િો કહે છે , વ્યવહ ાર જ્ઞાિા ચાર, દશથિા ચાર,  ચ ારરત્રાચાર, વ ીયાથચાર, િપાચા ર છે 
એ બિો નવકલ્પ છે અિે એ ખરેખર િો અણાચાર છે. આહા હા! વ્યવહ ાર આચા ર િે નિશ્ચયર્ી 

અણાચા ર છે. આ હાહા! અરે  ભગવાિ ! બાપય! િારં સ્વ રૂપ છે, જ્ઞાિ િે આિંદિો ભંડાર િયં છો . 

એમાં રાગ–નવ કલ્પ છે એિો  ભંડાર છે એ? એ િો નવકલ્પ િવો ઉત્પન્ન કરે છે , એમ ાં િર્ી એવી 
(નવપરીિિા ) ઉત્પન્ન કરે છે. આ વસ્િયમ ાં છે િહીં. વસ્િય િો ચૈિન્યમ નિથ આિંદિયં િામ ભગવાિ  

આત્મા છે. એિે શરણે જઈિે જે નસ્ર્રિા ર્ાય એ આચાર. એ નસવાય પરિા લક્ષે જેટલા નવકલ્પ  

ઉઠે એ અણાચાર. આવયં સ્વરૂપ છે એિે ખ્યાલમાં લવેયં પડશે. આહાહા! ચોયાથસ ીિા અવિાર. .. 
આહા હા! િહ ીં, િહીં. અિાર દ-અિંિ ભગવ ાિે રદવ્યધ્વનિ દ્વારા આ કહ્યં છે અિે િે બેસી જાય  

એવયં છે. એમ કાંઈ ...  પણ માણસિે  િકરાર–વાદન વવા દ જ કરવા હોય િો બાપય !  આ એ માગથ 
િર્ી કાંઈ આ.  



શ્લોક-૧૧૨, ગાથા-૮૫                 પ્રવચન નં. ૭૪                                      77 

નિયમ ર્ી પ રમોપેક્ષ ા સંયમવ ા ળાિે શયદ્ધ ાત્માિ ી આરાિિા ન સવાયિયં ... આહાહા! શયદ્ધ 
ભગવાિ પરમ પનવત્ર દ્રવ્યસ્વભા વ એિી સેવિા નસવાયિયં  બિયંય અ િા ચાર છે . આહાહા! 

વ્યવહારિ ી રક્રયાકાંડિા  જેટલા પરરણામ બિા અણાચા ર છે. આહાહા!  આ િે વાિ! 

વીિરા ગમાગથ મ ાં વીિરા ગભ ાવ એ જ હોયિે. આ િો રાગભાવ છે.  અિે રાગભાવર્ ી િમથ ર્ાય , 
નવકલ્પિી રક્રયા ર્ી નિશ્ચય ર્ાય —એમ બિે િહ ીં ભાઈ ! લ સણ ખાિયં હોય અિે ઓડકાર આવે 

કસ્િ ર ીિા. લસણ ખાય અિે ડકાર આવે કસ્િ રીિા, બિે કભી? લહસયિ હોિ ા  હૈ િ ? ખાય 
પછી ઓ.. કસ્િ ર ીકા ડ કાર આયા. આવે કોઈ રદ’? લસ ણમાંર્ી તયાંર્ી આવે ?  

શ્રોિા : એ ગરી બ લોકોિ ી કસ્િ ર ી કહે વાય . 

પ જય ગયરૂદેવશ્રી : એ ગરીબિે .... છ ે એ િો સાંભળ્યયં છે.  ગરીબિી કસ્િ રી ડયંગળી 

કહેવાય. લસણ િહીં, ડયંગળી. લસણમાં એ ટલી બિી  ઓલી િર્ી , ડયંગળી બહય િીખી. આમ 

કાપિાં આંખ માંર્ી પાણ ી આવે. એ કવાર કાપવાિો મ ોકો .... એકવાર હોં ગારીય ા િાર . એકવાર 
ન્યાં. ડયંગળી ખાિા હિા ત્ય ાં.... એટલે કોઈ વખિ. ... આમ કાપિાં આંખ માં  પા ણી આવે. બહય 

ગરમ િે બહય ગરમ. ડયંગળીિા દડા. ખાિી િો િર્ી, કાપી  હિી એકવાર. આહા હા!  ..... 

આંખમાંર્ી ગરમ..  ગર મ.. ગરમ. એ ગરીબોિી કસ્િ ર ી કહે છે  લોકો. પૈસાવાળાિે આ કસ્િ રી  
છે. કાંઈ બીજી વાિ હિી, િનહ?  દવામાં કસ્િ રી. ફલાણાિી દવા આ હોય ગૃહસ્ર્ ોિે. ગરીબોિે 
માટે એ ઠીક છે એમ કહીિે બહય સાદ ી.... આવી હિી ખ રી કાંઈક, િામ ભ લી ગય ા .  

િેર્ ી જ સઘ ળો અિા ચાર છોડીિે ...  એટલે કે વ્યવહ ારિા  આચરણિ ા નવ કલ્પ છોડી દ ઈિે  

સ હજનચન દ્ વલાસલક્ષણ નિરંજિ નિજ પરમ ાત્મિત્ત્ વિી ભા વિા સ્વરૂપ ... આહાહા ! છોડીિે શયં 

કરવયં પણ ? એમ કહે છે . કે સહજનચન દ્ વ લાસ લક્ષણ ન િરંજિ નિજ પરમાત્મા–પો િાિો નિજ 
પરમાત્મા, નત્ર કાળી સ્વભા વ અનવિા શી ભગ વાિ આ ત્મા એિયં પરમાત્મ ન ચનદ્ વ લાસ... સ હજ 

ન ચનદ્  વલા સલક્ષણ ... સ્વભાન વક જ્ઞાિનવ લાસિયં લ ક્ષણ–સ્વ રૂપ  જેિયં–ભગવ ાિ આત્માિયં છે. 

સ્વભાન વક જ્ઞાિનવલાસિા લક્ષણ વાળયં નિ રંજિ નિજપરમ ાત્મિત્ત્ વ ... અંજિ નવિાિયં–મેલ નવિાિયં 
પરમાત્મ પોિાિો, શયદ્ધ આિંદઘિ ભગવાિ એવયં જે પરમાત્મિત્ત્ વ . ‘નિજ પરમાત્મિત્ત્વ ’ શબ્ દ  

વાપયો છે. અરરહંિ િે નસ દ્ધ િહીં. આ હાહ ા! નિ રંજિ —જેિે અંજિ િર્ી–મેલ િ ર્ી એવ ો નિજ 

પરમાત્મ પોિાિો સ્વભા વ કાયમ અિાર દ એિી ભ ાવિા સ્વરૂપ  (એટલે) એિી એકાગ્રિાસ્વરૂપ ,  
લ્યો. ભાવિા એ ટલે ભા વિા કર વી કે આ મ કર ો િો આમ ર્ાય એ મ િહીં , એિી  
એકા ગ્રિાસ્વ રૂપ.  

આ ચ ારમ ાં...  એવો એકાગ્રસ્વ રૂપ આચા રમાં , એમ. જે (પર મ િપોિિ) 

સ હજ વૈરાગ્દયભા વિારૂપે પરરણમ્ય ો ર્ કો નસ્ ર્રભા વ કર ે છે ... લ્યો. આહાહા! ઓ લયં પણ સહજ 
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વૈરાગ્દયભ ાવિા રૂપે , પાછયં  એ મ. સહજ ર ાગિા અભાવ-સ્ વભાવ રૂપ વૈરાગ્દયભા વિા રૂપે પર રણમ્યો 
ર્ક ો નસ્ર્રભા વ કરે છે  એ નિરપરાિી છે. મોક્ષિ ો પંર્ એ છે. આહાહા! કહો, સમ જાણયં? 

િીચે. સ હજ ચૈિન્યન વલા સા ત્મક  નિમથ ળ નિજ પરમાત્ મિત્ત્ વિે ભાવ વયં–અિયભ વ વયં િે જ 
આ ચ ારિયં સ્વરૂપ છે . લ્યો, આ આચાર.  એ આ આચાર . િહીં િો આચાર િો આ ર્ ણાિે પણ કહે 

છે. આર્ણ ા સમજિે હો?  આર્ણ ા–અર્ાણા ઉસકો આચા ર કહે છે. આ િો ન િજસ્વ રૂપમાં 

પોિાિા પરમાત્ મિત્ત્વિે ભા વવયં–અિયભ વ વયં... એવા આ ચારમ ાં જે પરમ િપ ોિિ નસ્ ર્રિા કરે છ ે 
િે પોિે જ પ્રનિક્રમણ છે .  પ્રનિક્રમણિી પયાથય કાંઈ  એિા દ્રવ્યર્ ી જયદી િર્ ી . આહા હા! 
વીિરા ગપયાથયપણે અભેદ પરરણમ્યો છે એિે પ્રનિક્રમણ કહેવા માં આ વે છે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગયરદેવ ) 
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શ્રાવણ સુદ ૨, શનનવાર, તા. ૨૪-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૧૩-૧૧૪, ગાથા – ૮૫, ૮૬, પ્રવચન નં. ૭૫ 

 

નિયમસાર, પરમાર્થપ્રનિક્રમણ, ૮૫ ગાર્ા. પ્રનિક્રમણિી વ્યાખ્યા છે. છેલ્લી એક લીટી 

રહી ગઈ છે. કારણ કે િે પરમ સમરસીભાવિારૂપે પરરણમ્યો ર્કો... મુનિિી મુખ્યિાએ વાિ છે 

િે? આત્મા વીિરાગસ્વભાવે સનહિ છે, નિકાળ એિુું સ્વરૂપ જ વીિરાગ છે. િેિા 

વીિરાગસ્વભાવે પરરણમિ ર્વુું.... વ્યવહાર જે આચારિા પરરણામ જે નવકલ્પ છે એ નિશ્ચયર્ી 

અણાચાર છે. એિાર્ી રનહિ શુદ્ધ જ્ઞાિ, ચૈિન્ય, આિુંદ એ રૂપે પરરણમિ–અવસ્ર્ા ર્વી એ 
પરમ સમરસીભાવિારૂપે પરરણમ્યો છે. વીિરાગિી અવસ્ર્ારૂપે–દશારૂપે ર્યો ર્કો સહજ 
નિશ્ચય પ્રનિક્રમણ છે, એિે સ્વભાનવક સાચુું પ્રનિક્રમણ છે. લ્યો, આ પ્રનિક્રમણિી વ્યાખ્યા. 

શ્રોિા : પરમ સમરસીભાવ એટલે શુું? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વીિરાગિા, કીધુુંિે? પરમ સમરસીભાવ. વ્યવહાર આચારિા 
નવકલ્પો છે એ નવષમભાવ છે. વ્યવહાર પ્રનિક્રમણ, વ્યવહાર સામાનયકિો નવકલ્પ નવગેરે એ િો 
અણાચાર છે, નવષમભાવ છે. આહાહા!  

શ્રોિા : વ્યવહારસે સમન્વય.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વ્યવહાર છે એ નવષમભાવ છે.  

શ્રોિા : વ્યવહાર પોિે જ નવષમભાવ છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વ્યવહાર પોિે નવષમ, રાગભાવ, ઊલટા ભાવ હૈ. એિાર્ી રનહિ 

ચૈિન્ય વીિરાગસ્વરૂપ એ સમરસીભાવે એટલે વીિરાગભાવે છે, એમ. સમિા– 

અકષાયભાવરૂપે પરરણમવુું–ર્વુું એિે અહીંયા નિશ્ચય પ્રનિક્રમણ કહેવામાું આવે છે. હવે એિો 

કળશ. 

હવે આ ૮૫મી ગાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરિાું ટીકાકાર મુનિરાજ બ ે શ્લોક કહે છે : 
પદ્મમલધારરદેવ બે શ્લોક કહે છે. ૧૧૩ કળશ.  

अथ निजपरमािन्दकैपीयषूसानं्द्र 

सु्फनरतसहजबोधात्मािमात्मािमात्मा 
निजशममयवानभ िनि िभ िरािदंभक्त्या 
स्नपयत ुबहुनभिः नकं लौनककालापजालिैः ।।११३।। 

શ્લોકાર્થ : આત્મા નિજ પરમાિુંદરૂપી અનિિીય અમૃિર્ી ગાઢ ભરેલા... આહા! 

ભગવાિ આત્મા પોિાિો પરમાિુંદરૂપી અનિિીય અમૃિ.. અમૃિિા આિુંદર્ી ગાઢ ભરેલો  
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પદાર્થ આત્મા છે. આહાહા! વસ્િુ આત્મા પદાર્થ એ અિીનન્િય અમૃિ આિુંદર્ી ભરેલુું પૂણથ 
િત્ત્વ છે. આહાહા! એવા અિીનન્િય આિુંદર્ી ભરેલા સ્ફુરરિ-સહજ-જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્માિે પ્રગટ 

છે એ િો, એમ કહે છે. વસ્િુ િો પ્રગટ જ છ ેિે. જ્ઞાિ અિે આિુંદર્ી ભરેલો પદાર્થ પ્રગટ છે. 

સહજ-જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્માિે... આિુંદ િે જ્ઞાિ બેય લીધા. નિભથર (-ભરચક) આિુંદ-
ભક્તિપૂવથક... આહાહા! નિભથર–ભરચક. અિીનન્િય આિુંદિુું ધામ ભગવાિ આત્મા અિે સ્ફુટ–

પ્રગટ જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્મા એિે ભરચક આિુંદ-ભક્તિપૂવથક... ઓહોહો! આિુંદિી ભક્તિપૂવથક, 

એમ કહે છે. સ્વરૂપમાું અિીનન્િય આિુંદ છે એવી પયાથયમાું અિીનન્િય આિુંદિી ભક્તિ કરી 
એણે. આહાહા! અિીનન્િય આિુંદિુું ભજિ. એ અિીનન્િય આિુંદ એ પયાથય છે.  

એ આિુંદ-ભક્તિપૂવથક... આહા! નવકલ્પ જે રાગ છે, એ િો આકુળિા દુુઃખરૂપ છે, એ િો 
દુુઃખિી ભક્તિ છે. આિુંદ-ભક્તિપૂવથક નિજ શમમય જળ વડે સ્િાિ કરાવો. આહાહા! કહે છે કે 

અિીનન્િય અમૃિમય આત્મા અિે જ્ઞાિસ્વભાવરૂપ પ્રગટ વસ્િુ એિે આિુંદિી ભક્તિર્ી (એટલે 

કે) અિીનન્િય આિુંદિી દશાર્ી નિજ શમમય જળ વડે... પોિાિી સમિારૂપ... સમિા–રાગ 
નવિાિી પરરણનિ શુદ્ધ એવા જળ વડે સ્િાિ કરાવો. આહાહા! ભાષા હજી અગમ્ય જેવી લાગે. 

કોઈ રદ’ સાુંભળી િ હોય. બાપુ! િારો માગથ િો અુંદર અિીનન્િય આિુંદર્ી ભરચક ભરેલો છે, 

આહાહા! એિે આત્મા કહીએ. નવકલ્પો જે ઉઠે પુણ્ય-પાપ, દયા, દાિ વ્રિિા એ િો આકુળિા છે, 
એ કોઈ આત્મા િર્ી, એ િો અણાત્મા છે. આહાહા! આવો આત્મા છે એ હજી એણે અુંદર કોઈ 
રદ’ િનિમાું લીધો િર્ી.  

અિીનન્િય આિુંદિી મૂનિથ શમજળ વડે, કહે છે, સ્િાિ કરાવો. વીિરાગભાવ વડે એિે 

સ્િાિ કરાવો કે જેર્ી એિો મેલ ટળી જાય. આહાહા! ભારે ભઈ નિશ્ચયવાળા! એિુું કારણ કોઈ 

વ્યવહાર-બ્યવહાર સાધિ હશે કે િહીં? પાધરુું આવુું નિશ્ચય? આહાહા! વ્યવહાર સાધિ-
બાધિ છે જ િહીં. વ્યવહાર િો નવકલ્પ છે, શુભરાગ છે, એ િો દુુઃખરૂપભાવ છે. આહાહા! 

પરમેશ્વરિો માગથ સૂક્ષ્મ છે. પરમેશ્વર એટલે િુું. આત્મા વસ્િુ છે િેિો કોઈ કાયમી અિારદ 

સ્વભાવ છે કે િહીં? િેિો અિારદ સ્વભાવ અિીનન્િય આિુંદ િે પ્રગટ જ્ઞાિસ્વભાવ એ એિુું  
અનવિાશી સ્વરૂપ છે. આહાહા!  

એમાું આિુંદ-ભક્તિર્ી... એમ કહ્ુુંિે? દુુઃખરૂપ ભક્તિ િહીં. આહાહા! ભગવાિિી 
ભક્તિ, પરમેશ્વરિી ભક્તિ, પુંચ પરમેશ્વરિી ભક્તિિો રાગ એ આિુંદ-ભક્તિ િર્ી, એ રાગિી 

ભક્તિ છે, એ રાગિુું ભજિ છે. આહાહા! ભારે વાિ ભાઈ! પ્રભુ ચૈિન્ય ભગવાિ... મૃગિી 

િાક્ભમાું કસ્િૂરી છે એિી એિે રકુંમિ િર્ી, એમ ભગવાિ આત્મા સવથજ્ઞ પરમેશ્વર િીર્ંકરદેવ 
નિલોકિાર્ે પ્રગટ કયો િે આત્મા, એ જ આત્મા િુું એવડો છો. આહાહા! નિજનિધાિમાું િો, કહે 

છે કે અિીનન્િય આિુંદ િે એકલુું જ્ઞાિ જ ભયું છે. એમ કહે છે. ભગવાિ આત્મા અિીનન્િય 
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અમૃિ સાગરિુું પૂર છે. આહાહા! અિે સમરસભાવર્ી–વીિરાગ પરરણનિર્ી–સ્વસન્મુખિી 
દશાર્ી એિે સ્િાિ કરાવો, કહે છે. પરસન્મુખિા નવકલ્પો એ સ્વસન્મુખિી નસ્ર્રિા િારા િાશ 

ર્ાય છે. આહાહા! ભારે વાિ ભાઈ! વીિરાગમાગથિે દુનિયા પાસે બીજી રીિે મૂકાણો છે. જે એિુું 

સ્વરૂપ છે એ રીિે મૂકાણુું િર્ી એટલે લોકોિે, આ િો નિશ્ચય.. આ િો નિશ્ચય એમ ર્ઈ જાય છે. 
નિશ્ચય એટલે સાચુું, નિશ્ચય એટલે સત્ય, નિશ્ચય એટલે પરમસ્વભાવભાવ છે િે. આહાહા!  

વીિરાગમાગથ છેિે આ? વીિરાગમાગથ િો અુંદર આત્મા અમૃિર્ી ભરેલો પ્રભુ એિે 
અમૃિ અિીનન્િય આિુંદિુું ભજિ કરિાું જે અિીનન્િય આિુંદિી પયાથય પ્રગટ ર્ાય, એમાું 

સમરસ વીિરાગિા સાર્ે છે એ વડે રાગારદિો ભાવ િાશ ર્ાય છે. એ સ્વરૂપમાું પ્રવેશ કરે છે 

ત્યારે સ્િાિ કયું કહેવાય, રાગિુું સ્િાિ કયું (અર્ાથિ્) રાગિે ટાળ્યો આહાહા! સ્િાિ કરાવો. 
જુઓ! મુનિ કહે છે જરી. બહુ લૌરકક આલાપજાળોર્ી શુું... લૌરકક શબ્દે વ્યવહાર. વ્યવહારિે 

લૌરકક કહેવામાું આવે છે. ભગવાિ િીર્ંકરે કહ્ો એવો વ્યવહાર હોં. એ વ્યવહારિયિે અહીંયા 

લૌરકક કહેવામાું આવે છે. એ લૌરકક આલાપજળર્ી શુું પ્રયોજિ છે? આહાહા! પ્રભુ! િારુું 
પ્રયોજિ એમાું શુું છે? નવકલ્પોિી જાળ ઉઠે રાગ–શુભરાગ હોં, એવા શુભરાગર્ી િિે શુું 
પ્રયોજિ છે? આવો માગથ ભગવાિિો શરૂઆિર્ી જ છે. આહાહા! 

શ્રોિા : જો વ્યવહાર.....  નવકલ્પકો........ 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : એ બધાિે લૌરકક વ્યવહાર કહેવાય છે. લૌરકક કહીએ છીએ. 

શ્રોિા : વ્યવહાર િો સામાન્ય-નવશેષમેં હોિા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : હા, એ વળી પયાથય. એ બીજી વાિ. પયાથય નવશેષ વ્યવહાર િે િવ્ય 

સામાન્ય નિશ્ચય. એ નસવાયિો નવકલ્પ વ્યવહાર એ અસદ્ ભૂિ વ્યવહાર. પયાથય એ સદ્ ભૂિ 

વ્યવહાર. આહાહા! એક સમયકી–એક સમયિી નિમથળ અવસ્ર્ા એ સદ્ ભૂિ વ્યવહાર અિે 

નવકલ્પ છે એ અસદ્ ભૂિ વ્યવહાર. 

શ્રોિા : વહ દોિોં અપિેમેં હૈં, પરમેં કહાું વ્યવહાર આયા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પરમેં હૈ તયા? અલગ વાિ છે. આહાહા! અરે! વીિરાગસ્વરૂપ 

પરમાત્મા પોિે જ છે. એવો ભગવાિ વીિરાગમૂનિથ એિી સન્મુખ ર્ઈિે (અિે) રાગારદર્ી 
નવમુખ ર્ઈિે સ્વરૂપમાું નસ્ર્ર કરવો, એિુું ધમથ િે એિુું િામ પ્રનિક્રમણ છે. આહાહા! એ પાછો 

ફયો છે. એ લૌરકકજાળ વ્યવહારર્ી પાછો ફયો એમ કહે છે. હમણાું ર્ોડુું સાુંભળવુું ગુજરાિી. 

પછી આવશે. નહન્દી લોકો આવશે િે પછી નહન્દી ચાલશે હોં. નહન્દી આવ્યા છે. હમણાું િો 
ગુજરાિી ચાલશે. રનવ િે સોમ બે રદ’ છે. મુંગળવારે િો છે િે. શુું કહેવાય િમારુું? તલાસ.  

અહીં િો કહે છે, આહાહા! આ વાિ એણે સ્પિ કરી િાખી છે એટલે બીજા સાધારણિે 
એવુું લાગે આિી ટીકા ભારે છે. અહીં િો લૌરકક આલાપજાળ... એ બધો નવકલ્પ ઊઠે એ 
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આલાપજાળ છે. આહાહા! એિાર્ી પ્રયોજિ શુું છે? પ્રયોજિ િો, ભગવાિ વીિરાગમૂનિથ પ્રભુ 
એિી સન્મુખમાું લીિિા ર્ાય એ પ્રયોજિ છે. આહાહા! જ્યાું શરણ મળ ેિે શાુંનિ મળે. સ્વરૂપ 

શુદ્ધમાું જાય િો શરણ મળે િે શાુંનિ મળે. રાગમાું જાય િો અશાુંનિ મળે, શરણ મળે િહીં કાુંઈ. 
આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ?  

આઠ-આઠ રદ’ જુઓિે! શરીરમાું રહ્ા આઠ-આઠ રદ’, મનહિો-મનહિો, બાવીસ રદ’ 
અસાધ્ય. આહાહા! જીવિી જાગિી જ્યોિ ચૈિન્ય. મરિાું... બાવીસ રદ’, િહીં? બેચરભાઈ 
બાવીસ રદ’. કાિજી પાિાચુંદિી માિે આઠ રદ’. કાિજી પાિાચુંદ છેિે દેવનળયાવાળા, કલકત્તા. 

એય મલૂકભાઈ! વાડીભાઈિે પ્રેમ ર્ઈ ગયો છે હોં હવે કે માગથ આ સાચો છે. આ શેરઠયા 

કરોડપનિ શેરઠયા ત્યાું. જરી બહારર્ી ... લાગે. સત્ય છે િે સત્ય નિકાળ છે. અસત્ય િે અસત્ય 
જ છે. આહાહા! દેહિી રક્રયા િો પર છે, કેમકે આ િો જડિી અવસ્ર્ા છે. આ િો માટીિી 

અવસ્ર્ા છે, જડ છે. પણ અુંદર દયા, દાિ, વ્રિ, પૂજાિો નવકલ્પ પણ આસ્રવ િે રાગ છે, એિે 
અહીં લૌરકક કહેવામાું આવે છે. આહાહા!  

આવે છે તયાુંય બીજુું ‘લૌરકક’? િવ્યસુંગ્રહમાું. આ ગાર્ાિુું િામ િર્ી? વ્યવહાર કીધો 

લૌરકક... ‘જલોરદિ’. ન્યાું આવ્યુું છે. હા, એમાું કીધુું છે. િવ્યસુંગ્રહ. વ્યવહાર હૈ વહ જલોરદિ હૈ. 
લૌરકકિી વાિ છે. િવ્યસુંગ્રહ. છોટા િવ્યસુંગ્રહ..... પણ વ્યવહાર એટલે જ લૌરકક છે. નિશ્ચય 

એટલે જ લોકોત્તર છે. આહાહા! અરે પ્રભુ! િારે લૌરકક જલ્પ િે નવકલ્પર્ી શુું પ્રયોજિ છે? 

આહાહા! શુું પ્રયોજિ છે (અર્ાથિ્ બીજા અિેક લૌરકક કર્િસમૂહોર્ી શુું કાયથ સરે એમ છે)? 
કાુંઈ કાયથ ર્ાય એવુું િર્ી. ૧૧૪.  

मकु्त्वािाचारमचु्चजै िििमतृकरं सविदोषप्रसगं ं

नित्वात्मन्यात्मिात्मा निरुपमसहजािदंदृग्ज्ञनिशक्तौ । 

बाह्याचारप्रमकु्तिः शमजलनिनधवानब िन्दुसदंोहपतूिः 
सोऽय ंपणु्यिः परुाणिः क्षनपकमलकनलभा िनत लोकोदघ्साक्षी ।।११४।। 

उद्घ.. उद्घ કીધુું છે િે? उद्घ.. उ-द्-घ. उद्घ (એટલે) ઉત્કૃિ. શ્લોકાર્થ : જે આત્મા 

જન્મ-મરણિે કરિારા... આહાહા! સવથ દોષોિા પ્રસુંગવાળા અિાચારિે... દખેો! પુણ્યપરરણામ 
એ અિાચાર છે. આહાહા! જગિ રાડ િાખી જાય છે. સવથ દોષોિા પ્રસુંગવાળા... રાગિો.. 

રાગભાગ િો સવથ દોષિો પ્રસુંગ છે, એમાું કાુંઈ નિદોષિો પ્રસુંગ િર્ી. આહાહા! જુઓ! આ 

સુંિો–રદગુંબર મુનિઓ જગિ પાસ ેસત્યિ ેજાહેર કરે છે. આવુું સત્ય પરમેશ્વરે કહ્ુું છ ેએ સત્ય 
અમે કહીએ છીએ, એમ કહે છે. આહાહા! 

જે આત્મા જન્મ-મરણિે કરિારા... જન્મ-મરણિે કરિારા... એક વાિ. પુણ્યિો ભાવ એ 
જન્મ-મરણિો કરવાવાળો છે. વ્યવહાર આચાર એ જન્મ-મરણિો કરિારો છે. આહાહા! ગજબ 
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વાિ છે! અિે સવથ દોષોિા પ્રસુંગવાળા... આહાહા! બે. સવથ દોષો એમાુંર્ી ઊભા ર્ાય છે. રાગ 
જે છે એમાુંર્ી બધા દોષો ઊભા ર્ાય છે. અિાચાર... એવો જે અણાચારભાવ (એટલે) સ્વરૂપિા 

આચરણ નવિાિો નવકલ્પભાવ. આહાહા! દયા, દાિ, વ્રિ, ભક્તિ, પૂજા, િપ એિો જે નવકલ્પ છે 
એ બધો અણાચાર છે. સાચી વાિ છે ભાઈ!  

એિે દોષરનહિ ર્વુું છે િે? દોષરનહિ ર્વુું છે િો તયાુંર્ી દોષરનહિ ર્શે? દોષરનહિ 

એવો એિો નિકાળી સ્વભાવ છે એટલે કે રાગરનહિ એિો સ્વભાવ છે. એમાું જે રાગિો પ્રસુંગ િે 
દોષિો પ્રસુંગ છે. આહા! રાગિો પ્રસુંગ છે િે દોષિો સુંબુંધ છે, એ નિદોષ ભગવાિિો સુંબુંધ 

િહીં. આહાહા! (પ્રસુંગ) = સુંગ, સહવાસ, સુંબુંધ, જોડાણ. લ્યો, જોડાણ. એવા અિાચારિે... 

મુનિિી ભાષા જુઓ! પાછી અત્યુંિ છોડીિે... વ્યવહારિો જેટલો નવકલ્પ છે એિુું લક્ષ છોડી દે, 
િારે ધમથ કરવો હોય િો.  

ભગવાિ આત્મા કેવો છે? જુઓ! નિરુપમ સહજ આિુંદ-દશથિ-જ્ઞાિ-વીયથવાળા 
આત્મામાું... આહાહા! વ્યવહારર્ી વાિ લીધીિે? પર િરફિા સુંબુંધવાળો રાગ, ચાહે િો દેવ- 

ગુરુ-શાસ્ત્રિા સુંબુંધવાળો રાગ (હો), છે િો એ આકુળિા. એ અણાચાર છે. સ્વરૂપિુું આચાર–

આચરણ િહીં, એ રાગિુું આચરણ છે. આહાહા! છોડીિે નિરુપમ સહજ આિુંદ-દશથિ-વીયથવાળા 
આત્મા... ભગવાિ આત્મા, જેિ ેઉપમા િર્ી. ઉપમા કોિી દેવી એિે? એિા જેવો એ. સહજ, 

જેમાું સહજ અિીનન્િય આિુંદ છે, સહજ દશથિ છે, સહજ જ્ઞાિ છે, સહજ વીયથ–બળ છે. એવા 

આત્મામાું... સ્વભાનવક આિુંદ-દશથિ-જ્ઞાિ છે એવો આત્મા. શાસ્ત્રર્ી કયું જ્ઞાિ એ આત્મા િહીં, 
એમ કહે છે. ગજબ વાિ છે! પરલક્ષી જ્ઞાિ એ આત્મા િહીં.  

અુંિરિા જ્ઞાિ િે આિુંદર્ી ભરેલા આત્મામાું... આહાહા! આત્માર્ી નસ્ર્િ ર્ઈિે... એવો 
સ્વભાનવક ઉપમા નવિાિો અિીનન્િય આિુંદ-દશથિ-જ્ઞાિ-વીયથવાળો ભગવાિ એ આત્માર્ી 

એટલે નિનવથકલ્પદશાર્ી નસ્ર્િ ર્ઈિે, એમ. આહાહા! ભારે કળશો પણ ભયાથ છે િે! કળશામાું િો 

અમૃિ જ ભયું હોયિે! િૃષા લાગી હોય િે મોસુંબીિુું પાણી હોય કળશામાું. લોટો. લોટા કહિે હૈં 
િ? િૃષા લાગી હોય ઘણી, ઉિાળો હોય, ૧૧૮ રડગ્રી િડકો હોય િે એમાું મોસુંબીિુું પાણી 

લોટો ભરીિે આવ્યુું હોય, ગટક ગટક કરે. એમ અહીં કહે છે, અિુંિ કાળિી િિે િૃષા લાગી છે. 

દુુઃખિી (ભરમાર) હિી, એિે છોડવુું હોય િો અુંિર આત્મા આિુંદ છે એમાું ગટક ગટક કર 
(એટલે) અુંદર એકાગ્ર ર્ા. પુરુષોત્તમજી! આવો માગથ હશે? િો પછી આ વ્યવહાર શુું કયું 

અત્યાર સુધી આ બધુ? આ નસદ્ધચક્ર િે ફલાણુું, લ્યો. કયુ ંકે િહીં હમણાું? હોય છે, પણ એ 

શુભભાવ છે. એ રક્રયા છે એ જડિી છે. અુંદર રાગિી મુંદિાિો ભાવ શુભ છે, એ પુણ્યબુંધિુું 
કારણ છે.  
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એિે િ ભજિાું... જેમાું સ્વભાનવક નિરુપમ આિુંદ-દશથિ-જ્ઞાિ િે વીયથ ભયોં છ ેએવો 
પ્રભુ—એવા આત્મામાું આત્માર્ી... રાગ વડે િે વ્યવહાર વડે નસ્ર્ર ર્ાય, એમ િર્ી કહ્ુું આમાું. 

આહાહા! એક િો માખણ બેસવુું કઠણ પહેલુું એિે. શુું કહે છે આ? ભગવાિ! િુું પૂણાથિુંદર્ી 

ભરેલો પ્રભુ છો, મહાદેવાનધદેવ છો. આહાહા! એવો િારો અુંદર રદવ્ય સ્વભાવ આિુંદ, વીયથ, 
જ્ઞાિર્ી, દશથિર્ી ભરેલો છે એવા દશથિ, જ્ઞાિ િે આિુંદ વીયથિી પરરણનિ િારા નસદ્ધ ર્ઈિે...  

બાહ્ આચારર્ી મુતિ ર્યો ર્કો.., લ્યો. બાહ્ાચાર એટલે નવકલ્પ વ્યવહાર. આવી વાિ 
સ્પિ ચોખ્ખી પડી છે. વાુંચે િહીં, નવચારે િહીં, બાપા! આવો અસર કે રદ’ મળશે? આહાહા! 

આ િો પોિાિે માટે વાિ છે. આ કુંઈ... દુનિયા દુનિયાિ ેજાણે. નહિ કરવુું હોય િો આ છે. વચ્ચે 

રાગ આવે ખરો, આવે, પણ એ પોિે આચરણીય નિશ્ચયર્ી િર્ી. આહાહા! ભગવાિ પૂણાથિુંદ 
એમાું તયાું ખોટ િે અપૂણથિા છે (કે) કુંઈ પરિુું શરણ લે? આહાહા! એવા આત્મામાું બાહ્ 

આચારર્ી મુતિ ર્યો ર્કો... વ્યવહારર્ી છૂટો ર્ઈિે, એમ કહે છે. આહાહા! मोत्तणू છે િે? 

उम्मग्ज्ग ंपनरचत्ता... એ ૮૬માું આવશે. આ િો ૮૫... मोत्तणू છેિે मोत्तणू. मोत्तणू अणायारं... 

૮૫. આહા! ભારે કામ માણસિે... આ િો કહે છે કે એલ.એલ.બી.િી વાિ છે. એમ.એ.િી વાિ 

છે એમ કોઈક કહે. અહીં િો પ્રર્મ સમ્યગ્દશથિમાું આવી નસ્ર્નિ હોય છે એમ કહે છે. 

સમ્યગ્દશથિ, એ વ્યવહારિા રાગિુું લક્ષ છોડી અિે પરમાિુંદર્ી ભરેલો પરમાત્મા એિા 
અિુભવમાું આવીિે પ્રિીિ કરે એિે સમ્યગ્દશથિ કહેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

આચારર્ી–બાહ્ આચારર્ી મુતિ ર્યો ર્કો, શમરૂપી સમુિિા જલક્બુંદુઓિા સમૂહર્ી 
પનવિ ર્ાય છે... આહાહા! સમિા... નવકલ્પ જે આચાર હિો એ અણાચાર િે નવષમિા હિી. 

આહાહા! એિાર્ી ખસી ભગવાિ આત્મામાું.... પહેલી સમજણ િે શ્રદ્ધામાું િો વાિ લે કે માગથ 

આ છે. એ નસવાય બીજો રસ્િો છે િહીં. િણ કાળ, િણ લોકમાું િર્ી. સવથજ્ઞિા સમવસરણમાું 
જાય િો પણ આ મળે એવુું છે, બીજુું કાુંઈ છ ેિહીં. એવો પ્રભુ અિીનન્િય જ્ઞાિ-આિુંદ-વીયથ-

દશથિ-સુખર્ી ભરેલો એવા આત્માિે, એિે આત્મા કહીએ. આહા! પાછુું એમાું રાગ િહીં, પણ 
એક સમયિી પયાથયેય િહીં.  

એવા આત્મામાું આત્માર્ી નસ્ર્િ ર્ઈિે... આહા! એ પયાથય છે પાછી. આવો જે આત્મા 

એમાું નિનવથકલ્પ વીિરાગી પયાથયર્ી નસ્ર્ર ર્ઈિે.... રાગર્ી િો અનસ્ર્ર ર્ાય છે. અરે! એ ભાવ.. 
ત્યાું શુું છે એ ભાવ? એિી શુું રકુંમિ છે? રાગિી શુું રકુંમિ છે? કાુંઈ રકુંમિ િર્ી. અિુપાદેય 

ફળ િીપજ્યુું, આવે છે િે? રાગિા પરરણામમાું અિુપાદેય ફળ (એટલે) આદરણીય િર્ી એવુું 

ફળ આવ્યુું ચાર ગનિિુું, એમ કહે છે. આહાહા! ર્ોડુું પણ સત્ય હોવુું જોઈએ. લાુંબુું, મોટુું િે મોટા 
ગોટા વાળે, એમાું કાુંઈ કસ હાર્ િ આવે.  
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ભગવાિ પૂણાથિુંદિો િાર્ પ્રભુ અિીનન્િય આિુંદર્ી ઠસોઠસ–લબાલબ ભરેલો છે. 
એિી સન્મુખમાું જઈિે વીિરાગ પરરણનિ િારા... આહાહા! શમરૂપી સમુિિા જલક્બુંદુર્ી... 

સમિારૂપી સમુિ ભગવાિ એિા જળક્બુંદુઓ... આત્મા િો શમરૂપી મોટો સમુિ ભરેલો છે 

આખો. એિા જળક્બુંદુર્ીઓ... આહાહા! એિા જળક્બુંદુઓ ર્ોડા–વીિરાગ પરરણનિએ પનવિ 
ર્ાય છે. એિાર્ી પનવિ ર્ાય છે. વ્યવહારિા નવકલ્પર્ી પનવિ ર્િો િર્ી. એ િો પોિે અપનવિ 

છે. આહાહા! કહો, મિુભાઈ! સાુંભળ્યુું આ? ન્યાું તયાુંય હિુું િહીં. રખડારખડ કરે જ્યાું-ત્યાું 

જાય. આહીં હશે, આહીં હશે, આહીં હશે. તયાુંક વેદાુંિમાું હશે, ફલાણામાું હશે. આહાહા! પોિે 
જ િુું ભરેલો ભગવાિ છો, દેવાનધદેવ િુું પોિે છો. આહા! એવો ભગવાિ પૂણાંિુંદર્ી ભરેલો 
એિા આિુંદિી પરરણનિ િારા પનવિ ર્ાય છે. એ રાગિી પરરણનિ િારા મનલિ ર્ાય છે.  

િે આ પનવિ પુરાણ (-સિાિિ) આત્મા... લ્યો, હવે શુું કહે છે? પનવિર્ી ભરેલો પ્રભુ 

પુરાણ આત્મા–સિાિિ આત્મા... એ અિારદિો છે, એ કુંઈ િવો િર્ી. આ પનવિ–સિાિિ 

આત્મા મળરૂપી કલેશિો ક્ષય કરીિે... આહાહા! એવા રાગિા પરરણામ મેલ... જુઓ! અહીં મળ 
કીધો એિે. રાગરૂપી મળરૂપી તલેશ. એ પુણ્યપરરણામ પણ રાગરૂપી મળરૂપી કલેશ છે. 

આહાહા! એિો ક્ષય કરીિે લોકિો ઉત્કૃિ સાક્ષી ર્ાય છે. ઉત્કૃિ સાક્ષી ર્ાય છે એમ કહે છે. 

સમ્યગ્દશથિમાું સાક્ષી છે, પણ આ િો પૂણથ કેવળજ્ઞાિ પામીિે ઉત્કૃિ સાક્ષી ર્ાય છે. લ્યો, આ 
નિશ્ચય–સાચુું પ્રનિક્રમણ. સાુંજ-સવાર ગરડયા હાુંતયે જાય પરડકમણાિા. સુંવત્સરીિો રદ’ હોય,  

હજારો માણસ ભેગા ર્ાય. આલોચિા કરો, આ કરો. શેિી પણ? િુું કોણ છો પણ? તયાું ગયો 

હિો િે આલોચિા કરવી છે િારે? એિી િો ખબર િ મળે. એ પુણ્ય-પાપમાું ગયો હિો એિી  
આલોચિા કરવી છે. એિે પાછો વાળીિે આત્મામાું ઠરવુું એિુું િામ આલોચિા છે. આહાહા! 
લ્યો, ૧૧૪ કળશ ર્યો. ૮૬મી ગાર્ા.  

उम्मग्ज्ग ंपनरचत्ता नजणमग्ज्ग ेजो दु कुणनद नथरभाव ं। 

सो पनिकमण ंउच्चइ पनिकमणमओ हव ेजम्हा ।।८६।। 

પરરત્યાગી જે ઉન્માગથિે ક્જિમાગથમાું નસ્ર્રિા કરે, 

િે પ્રનિક્રમણ કહેવાય છે પ્રનિક્રમણમયિા કારણે. ૮૬. 

ક્જિમાગથ કહો કે વીિરાગ પરરણનિ કહો. આહાહા! ... ર્ઈ જાય છે માટે િે પ્રનિક્રમણ 
કહેવાય છે એમ કહે છે.  

એિી ટીકા : અહીં ઉન્માગથિો પરરત્યાગ... વીિરાગ સવથજ્ઞ પરમેશ્વેરે જે માગથ કહ્ો 
એિાર્ી જેટલા ઊંધા કરિારા બધા ઉન્માગથ છે. ઉન્માગથિો પરરત્યાગ કરી અિે સવથજ્ઞવીિરાગ-

માગથિો સ્વીકાર કરવામાું–વણથવવામાું આવેલ છે. સવથજ્ઞ વીિરાગ પરમેશ્વર એણે જે માગથ કહ્ો 

સવથજ્ઞપદર્ી જાણેલો... સવથજ્ઞ જ્ઞાિમાું જાણવામાું બધુું–િણ કાળ, િણ લોક આવ્યુું. એમિો જે 
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માગથ એિો સ્વીકાર... ઉન્માગથિો ત્યાગ અિે વીિરાગ માગથિો સ્વીકાર એ વણથવવામાું આવે છે 
આમાું. જે કોઈ શુદ્ધનિશ્ચયસમ્યગ્ૃનિ જીવ... બીજી લીટીિો છેલ્લો શબ્દ. સાચો–નિશ્ચય–સત્ય 

સમ્યગ્ૃનિ જીવ... એ શુંકાિે છોડી દઈિે... કેમ હશે માગથ? આમ હશે કે િહીં? એ શુંકા 

સમરકિીિે હોિી િર્ી. આહાહા! નિશ્ચય વીિરાગમાગથ છે િે જ એક સત્ય છે, બાકી કોઈ માગથ 
(સત્ય િર્ી). વીિરાગ એટલે પોિાિો ભાવ. વીિરાગપરરણનિ જે ઉત્પન્ન ર્ઈ 

વીિરાગસ્વભાવિા આશ્રયે, એ જ વસ્િુ છે. એમાું એિે શુંકા સમ્યગ્ૃનિિે હોિી િર્ી. કેટલાક 

આમ કહે છે કે ધ્યાિ કરો, ફલાણુું કરો. સમજ્યા નવિા અજ્ઞાિીઓ વાિુું કરે છે. આુંખ્યુું મીચીિે 
ધ્યાિ કરો, બસ િાચો, કૂદો, ફલાણુું કરો. જુઓિે! અત્યારે ચાલ્યુું છે િે?  

શ્રોિા : િાચે એ ધ્યાિ તયાું આવ્યુું? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િાચે, એમ કે બહુ લીિિા ર્ઈ ગઈ માટે બધુું ભૂલી ગયો. હજી 

જૈિિી, એિા િત્ત્વિી ખબર િર્ી, એિા ઘરમાું રહ્ાિે. જ્યાું-ત્યાું કહે ત્યાું ચાલી િીકળે. 
રજિીશ આવે છેિે િમારે ત્યાું મુુંબઈ. અઢાર રદવસિુું છે ત્યાું મોટુું િોફાિ. જૈિમાું જન્મ્યા 

સ્ર્ાિકવાસી, દેરાવાસી કે રદગુંબર, િામ ધરાવે, વસ્િુિી ખબર િહીં. િાચે એવુું... ‘િાચવાિુું’ 

આવ્યુું હિુું પિમાું હોં. ક ે િાચવાિુું... એ બાજીગર પણ કરે છે. આ િમે શુું કરો છો ધમથિા 
િામે? એમ આવ્યુું હિુું. 

શ્રોિા : ઇન્િિે િો િાુંડવિૃત્ય રકયા.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િાુંડવ... પણ એ િો પરમાત્મા પાસે ભક્તિ છે. એ િાુંડવિી રક્રયા િો 
જડિી છે, અુંદર શુભભાવ....  

આ રજિીશ છે િે. એ અમર્ા માિિા હોય ઘણા... જાદુગર છે, અમારા ભાઈ કહેિા 

હિા. કેવા છેિે એક મોટો જાદુગર? િમારે ત્યાું કલકત્તામાું છેિે દુકાિ એિી. કે. લાલ. આવ્યો 

હિો. કાુંનિલાલ. હમણાું આવ્યો હિો, ત્યાું હિો. અમે રાજકોટ હિા ત્યાું હિો. ૧૬ રદ’ ત્યાું હિો. 

પછી આવ્યો હિો છેલ્લે દશથિ કરવા. ૨૦ નમિટ બઠેો હિો અમારી પાસે. હમણાું રાજકોટ 

હિાિે ત્યારે. પહેલા પણ આવ્યો હિો અહીં. આવીિે બોલ્યો, મહારાજ! અમારૂું બધુું ધનિુંગ છે 
હોં. ..... લાખો રૂનપયા પેદા કરે છે. હમણાું પરદેશમાું જશે, કેટલાય લાખો લાવશે. ન્યાુંર્ી ભૂજમાું 

ગયો હિો. િણ વરસ પરદેશમાું રહ્ો ખરોિે. પરદેશિા માણસો ગાુંડા ર્ઈ જાય અમિે દેખીિે. 

એવો જાદુગર. એ િણ કલાકિા પાુંચ લાખ આપ્યા હિા સરકારે. બિાવે.. શુું કહેવાય એ? 
ટેનલનવઝિ. િણ કલાક બિાવ્યુું હિુું. પાુંચ લાખ. બહુ પસૈા પેદા કરે છે. એિે હાર્ચાલાકી....  

પણ પોિ ેકહેિો ક્બચારો, મહારાજ! અમારુું ધિીંગ છે હોં. હમણા હિાિે રાજકોટ. તયો 
મનહિો? વૈશાખ. વૈશાખ સુદમાું બીજ પછી િીકળ્યા. એ કહેિો હિો રજિીશિુું (કે) બે વષથર્ી 

આ જાદુગરી શીખ્યો છે. જાદુગર છે, બીજુું કાુંઈ િર્ી. બહારમાું ત્યાગી છે એટલે (એિી) શક્તિ 
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માિે. અમે બાયડી છોકરાવાળા એટલે અમારુું હાર્ચાલાકી માિે. (એિે) ચોપડી આપી હિી (કે) 
આ વાુંચો, આ સમજો. કીધુું, િમારા પુણ્ય બળી જાય છે. પૂવથિા પુણ્ય ેબધા લાખોિી પેદાશ. 

મનહિામાું લાખોિી પેદાશ હોં. કીધુું, એ િો પૂવથિુું પુણ્ય છે માટે આવે છે. બળી જાય છે પુણ્ય, 
કીધુું. અમારી પાસે શુું કહે બીજુું? આહાહા!  

 વીિરાગ સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો જે આત્માિો માગથ એમાું સમ્યગ્ૃનિિે તયાુંય શુંકા િ 

હોય કે આમાું કાુંઈક હશે, ફલાણામાું હશે. શુંકા િ હોય. શુંકાિે છોડી દે. આહાહા! કાુંક્ષા િ 
હોય–ઇચ્છા િ હોય કાુંઈ પણ. પુણ્યિીય ઇચ્છા િર્ી ધમીિે િો. આહાહા! અન્ય ધમથ પાખુંડ 

ઘણા ચાલે છે એમાું તયાુંય ઇચ્છા સમરકિીિે હોિી િર્ી. એક સવથજ્ઞ વીિરાગ પરમેશ્વર એમણે 

કહેલો માગથ એવો સમરકિીિે અુંદર બેઠો હોય છે. સમજાણુું કાુંઈ? અિે કાુંક્ષા છોડી દઈિે 
નવનચરકત્સા... અરે! આમ કરીએ છીએ છિાું કેમ ફળિુું િર્ી? એ દુગંછા છોડી દઈિે. 

અન્યૃનિપ્રશુંસા અિે અન્યૃનિસુંસ્િવરૂપ... એ નમથ્યાૃનિિો પરરચય છોડી દઈિે, એમ કહે છે. 

વીિરાગ સવથજ્ઞ નિલોકિાર્ પરમાત્મા એમણે કહેલો એક આ રદગુંબર ધમથ એ એક જ વીિરાગે 
કહેલો માગથ છે. સમજાણુું કાુંઈ? એ નસવાય વીિરાગે કહેલો બીજો કોઈ માગથ છે જ િહીં. 

અન્યૃનિિો–નમથ્યાૃનિિો પરરચય છોડી દે. નમથ્યાૃનિિી સ્િુનિ છોડી દે. ઓહો! િમે બહુ 

ત્યાગ કયો હોં. ઘણા આટલા ઉપવાસ કયાથ. નમથ્યાૃનિિો ત્યાગ (પ્રશુંસવો) એ નમથ્યાત્વિુું 
પોષણ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

ધમી જીવ એવા કુમાગથિી સ્િુનિ પણ િ કરે. મિર્ી નમથ્યાૃનિિો મનહમા કરવો એ 
અન્યૃનિપ્રશુંસા છે. કુંઈક હશે પણ. િાગા બાવા ફરે છે જુંગલમાું. અડધા-એક રૂનપયાભાર 

કુંદમૂળ ખાઈિે મનહિો ચલાવે છે આહાર િે પાણી નવિા. શુું છે બધુું? અજ્ઞાિ છે. ભગવાિ 

આત્મા એક સમયમાું અિુંિ ગુણિો રાશી–ઢગલો પ્રભુ, એિા અુંિરિા ભાિ નવિા એ બધી 
રક્રયાકાુંડો નમથ્યા છે. મિર્ી નમથ્યાૃનિિો મનહમા કરવો... ઓહો! કેટલુું કામ કરે છે જુઓિે! 

લાખો કરોડો માણસોિે વાળે છે, આમ કરે છે. ધૂળેય િર્ી, સાુંભળિે હવે! નમથ્યાૃનિિા 

મનહમાિા વચિો બોલવા એ અન્યૃનિસુંસ્િવ છે. વાણીર્ી વખાણ કરવા. શુું એક જ માગથ 
િમારો સાચો? િમારો િહીં, આ આત્માિો. આ એક જ માગથ સાચો છે. એ નસવાય કોઈ માગથ 
જગિમાું સાચો તયાુંય છે જ િહીં. ઇન્િ ડગાવવા આવે િો સમરકિી ડગે િહીં. સમજાણુું કાુંઈ?  

છેિે અુંદર જુઓિે! એવા અન્યૃનિપ્રશુંસા... મળકલુંકપુંક... મળ-કલુંક-પુંક... એ 

મેલરૂપી કલુંકિો કાદવ છે બધો. એિાર્ી નવમુતિ (–મળકલુંકરૂપી કાદવર્ી રનહિ)... અત્યારે 

સમન્વય ચાલે છેિે. સમન્વય કરે છે ઘણા. એય ઈશ્વરચુંદજી! આ પણ સાચો, આ પણ સાચો, 
ર્ોડા દોકડા સાચા તયાુંક—એમ કરીિે સમન્વય કરે છે. એ સમન્વય, વીિરાગમાગથ સાર્ે 

કોઈિો સમન્વય ર્ાય િહીં. િેિરિી છાલ અિે સૂિરિો દોરો બેિે વણવા માુંડે િો દોરી ર્ાય કે 



88                                                                 નનયમનો સાર ભાગ-૩ 

િહીં? દોરી. િેિરિી છાલ આવે છે િે? છાલ ઉિારે, એ કઠણ હોય, સીધી જ રહે. અિે દોરો. 
દોરડુું કરવા જાય િો દોરડુું ર્ાય જ િહીં. વળ ખાય જ િહીં. એમ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર વીિરાગે 

કહેલો, કુુંદકુુંદાચાયે કહેલો, એ માગથિો જેિે અુંિર અિુભવમાું પ્રિીિ ર્ઈ છે એ, કહે છે કે આ 

બધા મળકલુંકર્ી નવમુતિ છે. તયાુંય પણ સ્વપ્િેય પણ એિે એમ આવિુું િર્ી કે તયાુંક હશે. 
બીજે હશે? સમજાણુું કાુંઈ?  

એવા શુદ્ધનિશ્ચય સમ્યગ્ૃનિ (જીવ) બુદ્ધારદપ્રણીિ નમથ્યાદશથિજ્ઞાિચારરિાત્મક 
માગાથભાસરૂપ... આ કેમ લીધુું? કે ઓલો વ્યવહાર લેવો છે પાછો આમાું. જૈિદશથિિો વ્યવહાર  

િે નિશ્ચય—બેય લેવુું છે એટલે આિે નવપરીિમાું આ િાખ્યુું. બુદ્ધારદપ્રણીિ બીજા... બૌદ્ધ.. 

બૌદ્ધધમથ એિો કરેલો માગથ િદ્દિ જૂઠો છે. બૌદ્ધ છેિે બૌદ્ધ. મોટો પુંર્ છે અત્યારે ચીિમાું. વસ્િી 
જ એિી અત્યારે ઝાઝી છ ે બધી પ્રજામાું. બૌદ્ધ, વેદાુંિ, વૈશેષ, સાુંખ્ય (આરદ) એિો કહેલો 

નમથ્યાદશથિજ્ઞાિચારરિાત્મક માગાથભાસ.... માગથ િહીં, પણ માગથિો આભાસ. ખોટા (માગથ). 

આહાહા! આ િો જૈિમાું જન્મ્યા હોય એિે ખબર િ મળે. વાડાિો વ્યવહાર હોં, નિશ્ચય િો 
એકકોર રહ્ો. એ જ્યાું-ત્યાું ભાળે કુંઈક ત્યાગ િે પીળા લૂગડાું િે રાિા લૂગડાું. જય િારાયણ, 

હાલો. કહે છે, વીિરાગ સવથજ્ઞિુું િત્ત્વ જે આત્મા એ વસ્િુ એક અિે અિુંિ ગુણ અિે અિુંિી 

એિી પયાથય, એવુું િત્ત્વ છે એ જૈિ વીિરાગ નસવાય બીજે તયાુંય હોિુું િર્ી. એવુું જેિે અુંિરમાું 
બેઠુું છે એણે આ શુંકા-કુશુંકા છોડી છે અિે આ બુદ્ધારદપ્રણીિ ધમથિે–ઉન્માગથિે પરરત્યાગ્યો છે.  

બધા ઉન્માગથ છે. વેદાુંિ આરદ બધા એક જ આત્મા માિિારા, નવજ્ઞાિ આરદ જડ જ 
એકલુું માિિારા, કાું જગિિા કિાથ કોઈક છે એમ માિિારા. ઈશ્વર કિાથ હોયિે? વસ્િુ હોય 

એિો કિાથ િો હોય કે િહીં? પણ છે એિે કોણ કરે? છે અિારદર્ી વસ્િુ. આત્મા છે, જડ છે,  

અિારદ-અિુંિ છે. કરે કોણ? એવા બધા કિાથ માિિારા માગાથભાસ... એવો ઉન્માગથ એિે 
છોડીિે... તયા કરે? વસ્િુમેં યે ચીજ હૈ કહાું? નવિાિ મોટા ફરે િે લાખો માણસોિે રુંજિ કરે 

િે... બધા માગાથભાસ છે. આહાહા! આ માગથ િો કોઈકિે કાિે પડે એવો માગથ છે. ‘નવરલા જાણે 
િત્ત્વિે, નવરલા સાુંભળે કોઈ.’ આવે છેિે, સ્વામી કાનિથકેયાિુપ્રેક્ષામાું આવે છે. આહા!  

પરમેશ્વર એવો આત્મા સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે પ્રગટ કયો પયાથયમાું–અવસ્ર્ામાું, એવા દરેક 

આત્મા છે. એવો આત્મા અુંિરમાું અિુભવમાું બેઠો જેિે, કહે છે કે એિે શુંકા-કુશુંકા મળિો 
ત્યાગ હોય છે અિે ઉન્માગથિો પરરત્યાગ હોય છે. લ્યો, એમાુંય નવમુતિ કહ્ુું છે. નવમુતિ છે 

(એટલે) નવશેષ મુતિ છે. એ પરરત્યાગ છે. એ બધુું એક જ છે. નવમુતિ અિે પરરત્યાગ. ‘નવશેષ’ 

ઉત્સગથ કયોિે? ઉન્માગથિે પરરત્યાગીિે... સપિામાું એિે બેસે િહીં. કોઈ માિિારા િ િીકળે 
એર્ી કરીિે સત્ય બીજુું ર્ઈ જાય, એમ છ ેિહીં. આિે ર્ોડા માિિારા છે (માટે ખોટુું) અિે 

આિા બહુ માિિારા છે માટે સાચુું—એમ િર્ી. સત્યિે સુંખ્યાિી જરૂર િર્ી. સત્ િે સત્ િા  
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સ્વભાવિી જરૂર છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? મોટા મોટા નવિાિો માિે છે, આવા માિે છે. 
મૂખાથઓ બધા જગિમાું ઘણાય છે. ભાિ િ મળે કાુંઈ.  

કહે છે કે બુદ્ધારદપ્રણીિ... આરદ છે િે? બૌદ્ધ વેદાુંિ, વૈશેનષક, સાુંખ્ય, મીમાુંસક આરદ 
બધા મિો. એક સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે આત્માિો જે માગથ કહ્ો એ નસવાય બધાય માગો નવપરીિ છે. 

એિી શ્રદ્ધા, એિુું જ્ઞાિ િે એિુું ચારરિ માગાથભાસ છે. એવા ઉન્માગથિે પરરત્યાગીિે... છેિ ે

પાઠમાું છે િે? उम्मग्ज्ग ंपनरचत्ता नजणमग्ज्ग ेजो दु कुणनद नथरभाव.ं.. એમ છે લ્યો. હવે કહે છે, 
વ્યવહાર અિે નિશ્ચય બેય હોય છે. એમ સનહિ લઈિે નિશ્ચયર્ી એકલુું એિે કહેશે. અહીં 
મુનિિી મુખ્યિાએ વાિ છે િે? 

વ્યવહારે પાુંચ મહાવ્રિ... એિા નવકલ્પો હોય છે. સ્વરૂપમાું ઠરી શકે િહીં ત્યારે એિે 

છઠ્ઠા ગુણસ્ર્ાિમાું િગ્નદશા, અુંિરમાું છઠ્ઠી ભૂનમકા હોય એિે પુંચમહાવ્રિિો નવકલ્પ હોય છે. 

પાુંચ સનમનિ હોય છે. જોઈિે ચાલવુું, નવચારીિે બોલવુું, નિદોષ આહારપાણી (એવો) નવકલ્પ. 
એિે માટે પાણીિુું ક્બુંદુ કયું કે ચોકા કરીિે (બિાવેલો) લે, એવો વ્યવહાર મુનિિે હોિો િર્ી. 

એિે મુનિ કહેિા િર્ી. પાુંચ સનમનિ... ઈયાથ, ભાષા, એષણા નવગેરે. આ વ્યવહાર છે બધો. પાુંચ 

ઇનન્િયોિો નિરોધ... ૨૮ મળૂગુણ છે િે? છ આવશ્યક... સામાનયક, ચોનવસુંર્ો, વુંદિ, પ્રનિક્રમણ 
િે કાયોત્સગથ િે પચ્ચખાણ. ઇત્યારદ અઠ્યાવીસ મૂળગુણસ્વરૂપ... લ્યો. ઇત્યારદમાું ઊભા ઊભા 

આહાર કરવો, અદુંિધોવિ નવગેરે (આવે). અઠ્યાવીસ મૂળગુણસ્વરૂપ મહાદેવાનધદેવ-પરમેશ્વર-

સવથજ્ઞ-વીિરાગિા માગથમાું આવા સનહિ નસ્ર્ર પરરણામ કરે છે, એમ કહે છે. આવા પરરણામ 
હોય એ એિે સ્વરૂપમાું નસ્ર્ર કરે છે એમ વ્યવહારે કહે છે.   

અિે શુદ્ધ નિશ્ચયિયે સહજજ્ઞાિારદ શુદ્ધગુણોર્ી અલુંકિૃ... લ્યો. ઓલા વ્યવહારિે જરી 
કહ્ુું છે. શુદ્ધ નિશ્ચયર્ી િો સહજજ્ઞાિ–સ્વભાનવક અુંિરજ્ઞાિ, સ્વભાનવક અુંિર દશથિ, 

આિુંદારદ શુદ્ધ ગુણોર્ી શોક્ભિ એવો જે ભગવાિ આત્મા સહજ પરમ ચૈિન્યસામાન્ય અિે 

(સહજ પરમ) ચૈિન્યનવશેષરૂપ જેિો પ્રકાશ છે... એ આત્મા–નિજ પરમાત્મિવ્ય કેવુું છે એમ કહે 
છે. એમાું ઠરવુું એ સાચુું પ્રનિક્રમણ છે. સહજજ્ઞાિારદ શુદ્ધગુણોર્ી અલુંકૃિ, સહજ પરમ 

ચૈિન્યસામાન્ય (એટલે) દશથિ. પરમ ચૈિન્ય સામાન્ય દશથિસ્વભાવ, સહજ (પરમ) 

ચૈિન્યનવશેષ (એટલે) જ્ઞાિસ્વભાવ. એવો ભગવાિ આત્મા જેિો પ્રકાશ છે એવા નિજ 
પરમાત્મિવ્યમાું... પોિાિુું પરમ સ્વરૂપ એવો પદાર્થ ભગવાિ આત્મા શુદ્ધચારરિમય નસ્ર્રભાવ 

કરે છે... લ્યો, એ નિશ્ચયર્ી આવ્યુું. ઓલુું વ્યવહારર્ી હિુું. અુંિર સ્વરૂપમાું અમૃિર્ી ભરેલા 
ભગવાિમાું જે સ્વરૂપમાું નસ્ર્ર કરે છે–નસ્ર્ર ર્ાય છે એિે પ્રનિક્રમણ સાચુું હોય છે, લ્યો. 

કૌંસમાું. (અર્ાથિ્ જે શુદ્ધનિશ્ચય—સમ્યગ્ૃનિ જીવ વ્યવહારે અઠ્યાવીશ મૂળગુણાત્મક 

માગથમાું અિે નિશ્ચયે શુદ્ધ ગણુોર્ી શોક્ભિ દશથિજ્ઞાિાત્મક પરમાત્મિવ્યમાું નસ્ર્ર ભાવ કરે છે), 
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િે મુનિ નિશ્ચય પ્રનિક્રમણસ્વરૂપ કહેવાય છે... ઓલો ભાવ નિશ્ચય છેિે એ અપેક્ષાએ એિે 
નિશ્ચયપ્રનિક્રમણ કહેવાય છે. વ્યવહાર સનહિ નિશ્ચય લીધો. િે નિશ્ચયપ્રનિક્રમણસ્વરૂપ કહેવાય 

છે, કારણ કે િેિે પરમિત્ત્વગિ નિશ્ચયપ્રનિક્રમણ છે, એમ. આવા અભેદ પરરણનિવાળાિે 

પરમિત્ત્વગિ (-પરમાત્મિત્ત્વ સાર્ે સુંબુંધવાળુું)... ભગવાિ પૂણાથિુંદસ્વરૂપ એિી સાર્ે 
સુંબુંધવાળુું... નિશ્ચયપ્રનિક્રમણ છે િેર્ી જ િે િપોધિ સદા શુદ્ધ છે. િેર્ી જ િે િપોધિ સદા 

શુદ્ધ છે. સ્વરૂપમાું નિનવથકલ્પ આિુંદિી પરરણનિ છે િેર્ી િે સદા શુદ્ધ છે. વ્યવહારિા નવકલ્પ 

ભલે હો. એ િો વાિ કહી (કે) એવો વ્યવહાર એિે હોય છે નિનમત્ત િરીકે, પણ શુદ્ધિા િો આિે 
લઈિે છે. એિે અહીંયા સાચુું પ્રનિક્રમણ છે (એટલે) નમથ્યાત્વર્ી હઠ્યો છે, વ્યવહાર આચરણર્ી 

ખસ્યો છે અિે સ્વરૂપમાું લીિ ર્ઈિે શુદ્ધ વિ ેછે, એિે સાચુું પ્રનિક્રમણ હોય છે. લ્યો. એિે મુનિ 
કહેવામાું આવે છે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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શ્રાવણ સુદ ૩, રવવવાર, તા. ૨૫-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૧૫, ગાથા – ૮૭, પ્રવચન નં. ૭૬ 

 

આ નિયમસ ાર, પરમાર્થ  પ્રન િક્રમણ (અનિકા ર). સાચ ું પ્ર નિક્રમણ કોિે કહેવ ું ? ૮૬  ગાર્ ા 
ર્ઈ એિો કળશ છે.  

એ વી રીિે શ્રી પ્રવ ચિસારિ ી (અમૃિ ચુંદ્રાચાયથદે વકૃિ િત્ત્વદ ીનપક ા િામિી ) ટીકા માું 
( ૧૫મ ા શ્લ ોક દ્વારા) કહ્ ું છે કે : — પાિ ું ૧૬૪. 

 इत्यवे ंचरण ंपरुाणपरुुषरै् ुषु्ट ंववविष्टादर-ै 

 रुत्सर्ादुपवादतश्च ववचरद्बह्वीः पथृ्ग्भवूिकाीः । 

 आक्रम्य क्रितो विववृिितलुा ंकृत्वा यवतीः सवतु- 

 वश्चत्सािन्यवविषेभावसवि विर्द्रव्य ेकरोत ुविवति ् ।। 

શ્લોકા ર્થ : એ પ્રમ ાણે નવનશષ્ટ આદર વાળા પ રાણ પ રુષ ોએ ... નવનશષ્ટ આદર એ ટલે  

કા ળજી વાળા, સા વિાિ, પ્રયત્િ અિે બહ માિ વાળા. પ રાણ પ રુષે... અિાદદ સિાિિ 

વીિરા ગિો માગથ એિે જેણે સેવ્યો, એવા પ રુષે સેવે લ ું, ઉ ત્સગથ અિે અપવા દ ... પ ોિાિો મેળ કરે 
છેિે. ઓલો વ્યવહ ાર િાખ્ યો છેિે ટીકા માું એટલે એ િી સાર્ે (મે ળ કરે છે). વ્ય વહા રમાગથ  પુંચ 

મહાવ્રિાદ દ, નિશ્ચયસ્વરૂપ આત્માિા આિુંદસ્વરૂપ માું લીિિા, એ નિશ્ચય સમ્યગ્દૃનષ્ટિે ... જ ઓ! 

ત્યાું છઠ્ઠે ગ ણસ્ર્ાિે સમ્યગ્દદશથિ  નિશ્ચય  લીિ ું છે. શ દ્ધ કહો કે નિશ્ચય —એક જ છે. શ દ્ધ નિશ્ચય 
સમ્યગ્દૃનષ્ટ. કોઈ કહે છેિે કે નિશ્ચય સમ્યગ્દદશથિ િો આઠમે હોય, બા રમે હોય. અહીં િો છઠ્ઠ ે 

કહ્ ું. એ કાલ વ ાુંચ્યા પછી રસ્િા માું  નવચાર આવ્ય ો હ િો. આત્મા આિુંદસ્વરૂપ શ દ્ધ ચૈિન્ય િી 

અુંદરમાું રમણિ ા, વીિરા ગ િા એ નિશ્ચય પ્રનિક્રમણ છે . એિી સાર્ે પુંચમહાવ્ર િ આદદ ૨૮ 

મૂળગ ણિો ન વકલ્પ હોય છે િો એ અપવાદદ ક છે અિે ઓલો જે નસ્ ર્રિ ા અુંિરમાું એ ઉત્સગથ છે.  

અુંિરમાું નસ્ર્રિ ા એ નિશ્ચય છે, પુંચ મહાવ્રિિો ભાવ િે વ્યવહાર અપવાદ છે. અરે ! ભાષા 
બિી એવી છે. 

ચૈિન્યસ્વ રૂપ ભગવાિ આ ત્મા સવથજ્ઞ પરમ ાત્મા પર મેશ્વરે કહેલો, એવો જે નિ કાળ 

આિુંદ, ધ્ર વ એિી અુંિર સે વા–અુંિર એ કા ગ્રિા એ પય ાથય છે. અુંિરિા આિુંદિી એકા ગ્રિા  ( છે) 
એ દ ુઃખ િે રાગર્ી પાછો ફરી ગયો છે અિે આિુંદમાું રમે છે માટે એિે પ્રનિક્રમણ કહેવાય છે. 

એ છોકર ાઓ! જ દા જ દા બેસી જા ઓ. બિા વાિ ું કરો છો અહીંય ા. જ દા જ દા બેસી જાઓ.  

ઊભા ર્ઈ જાઓ ત્યાુંર્ી. શ ું કહ્ ું ? દેખો! અહીં મ ખ્ય મ નિપ ણાિી અપેક્ષાએ વાિ ચાલે છે. 
સમ્યગ્દૃનષ્ટિે નમથ્યાત્વિ ું પ્રનિક્રમણ હોય છે. નમથ્યાત્ વ એટલે ? પ ણ્યમાું િમથ ર્ાય, પાપમાું મજા 
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પડે, પરિ ું કરી શક ું —એ વી જે નમ થ્યાત્વ માન્યિા  એિ ું પ્ર નિક્રમણ િો સ્વ ભાવિી અુંિર  
અિ ભ વિી ૃનષ્ટ કરે  એ નમથ્યાત્વિ ું પ્રનિક્રમણ ર્ાય. સ મજાણ ું કાુંઈ?   

ભગવાિ આત્ મા પૂણાથિુંદ સચ્ચ્ચદાિુંદ શ દ્ધ ચૈિન્યમૂનિથ. આહાહા! એિો અું િરમાું 
આશ્રય લઈ અિે અિ ભ વ માું ઠરે એિે સમ્યગ્દ દશથિ ર્ાય, એ નમ થ્યાદશથિિ ું એ િે પ્રનિક્રમણ 

કહેવાય. સમજાણ ું  કાુંઈ? આગળ જિાું નવશેષ આિુંદસ્વ રૂપમાું નસ્ર્ર ર્ાય, વીિ રાગ પદરણનિ 

ઉગ્રપણે વિી જાય એિે નિશ્ચય સાિ પણ ું અર્વા પ્રનિક્રમણ કહે છે. એિે વ્યવહાર  જે અનસ્ર્રિ ા  
રાગાદદ મહાવ્રિાદદિા પદર ણામ ( હોય) એ આચાર િ ર્ી, પણ એ અિાચ ાર છે. એિાર્ી ખસ ીિે 

આિુંદસ્વરૂપ માું રમે, એિે સાચ ું આચા ર અિે  પ્રનિક્રમ ણ કહેવા માું આવે છે. એિે વ્યવહાર હ ોય 

છે. વીિરાગે સ વથજ્ઞે કહે લો ૨૮ મૂળગ ણિો નવ કલ્પ હોય છે , પણ એ વ્યવહાર છે , અપવાદ છે.  
વ્યવહારે આ ચાર છે, નિશ્ચયર્ી અણાચાર છે. અિે નિશ્ચયર્ી આચાર, જ્ઞાિ િે આિુંદમાું પ્રચૂર  

સ્વસું વેદિ–વેદિ ર્ઈિે આ િુંદિી મોજમ ાું લીિિા માું ર હે વ ું એિે ખરેખર આચાર અિે નિશ્ચય 
પ્રનિક્રમણ ક હેવા માું આ વે છે. 

એિે, કહે છે, ન વનશષ્ટ આ દર વાળા પ રાણ પ રુષોએ સે વેલ ું ... મહાસુંિો, િમાથત્મા  

અિાદદિા ચાલ્ય ા આવે છે . વીિરાગમ ાગથમ ાું અિાદદિા આત્માિા સ્વ રૂપમાું ર મિાું ... પ રા ણ 
પ રુષો એ સેવે લ ું ... દેખો! અિાદદ િમાથત્મા એ આિુંદિે સેવેલો.  આ હાહા! પ ણ્યાદદિ ા પદરણામ એ  

દ ુઃખરૂપ છે એમ ાુંર્ી ખસીિે આિુંદસ્વ રૂપમાું પ રાણ પ રુષો અિાદદિા રમિા હિાું  એવ ું જે  

મ નિપ ણ ું , એમ કહ્ ું, ઉત્સગથ અિે અપવ ાદ દ્વ ારા ... ઉત્સગથ િામ નિશ્ચય . વીિ રાગ સ્વભા વિી  
પદરણનિ િે નિશ્ચય, સ્વદ્રવ્ યિે આશ્રયે પ્રગ ટ ર્યેલ ી વીિરા ગદશ ા િે નિશ્ચય . ઉ ત્સગથ કહો કે 

નિશ્ચય કહો, વીિરાગ કહો કે નિશ્ચય કહો . અપવાદ કહો કે રાગ વાળો કહ ો . પુંચમહ ાવ્રિિા 

પદરણામ આદદ બિ ા રાગવા ળા છે , નવકલ્પ છે. આહા! એ વા દ્વ ા રા ઘણી  પૃર્ક્ પૃર્ક્ 
ભૂનમકા ઓ માું વ્યાપ્ ું ... કોઈ વખિે છઠ્ઠાિા નવકલ્પમાું હોય છે અિે કોઈ વખિે છઠ્ઠો નવકલ્પ  

છૂટીિે સાિમ ામાું નિનવથકલ્પમાું હોય છે. એમ પૃર્ક્-પૃર્ક્ ભૂનમકા... નિમથળિાિા અુંશો પણ વિે  
છે અિે રાગિી પદરણનિ પણ ઘટિી  જાય છે. 

એવી ઘ ણી પૃર્ક્ પૃર્ક્ ભૂનમકા ઓ માું વ્યાપિ ું જે ચ રણ (-ચ ાદરિ) િેિ ે યનિ પ્રા પ્ 

કરીિે ... નિશ્ચય પ્રનિક્રમણિો અનિકાર છે િે. સ્વરૂપમ ાું રમણિાિે પ્રાપ્ કરી ક્રમ શુઃ અિ લ 
નિ વૃનિ કરીિે ... ક્રમે ક્રમે એ રાગર્ી છૂ ટીિે ... અપવાદમાગથ જે વ્યવહાર રત્િિ ય િો નવકલ્પ હિો 

એિાર્ી છૂટીિે–ક્રમે ક્રમે ખસીિે , અિ લ નિવૃનિ કરીિે ... આહાહા! ભગ વાિ આત્મા પોિ ાિા 

સ્વ રૂપમાું ઉપ મા િહીં એવ ી નિવૃનિ કરીિે–અિ લ નિવૃનિ કરીિે ... એિી િ લિા  શ ું! આહા!  
પૂણાથિુંદમાું રમણ, નિજાિુંદિા સ્વરૂપા ચરણિી નસ્ર્રિ ા  એ અિ લ નિવૃનિ , એિ ું િામ મોક્ષિો  
માગથ છે. આહાહા ! 
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ચૈિન્ય સામાન્ય અિે ચૈિન્યન વશેષરૂપ જેિો પ્રક ાશ છે ... આ અમૃિચુંદ્ર ાચાયથિો કળશ છે 
પ્રવચિસારિો. ચૈિન્યસામ ા ન્ય એટલે દશથિ અિે ચૈિન્યનવશેષ  એટલે જ્ઞાિ. દશથિ  િે જ્ઞાિ જે 

આત્માિો  પ્રક ાશ છે. ભ ગ વાિ આત્ માિો િ ો દશથિ િે જ્ઞાિ પ્રક ાશ છે. પ ણ્યાદદિી દક્રયા એ 

ચૈિન્યિા પ્રકાશિ ી દક્રયા િ હીં એમ કહે છે.  પુંચ મહા વ્રિિ ા પદરણા મ, ૨૮ મૂળગ ણિો નવકલ્પ  
એ ચૈિન્યિો પ્રકાશ— દશથિ  િે જ્ઞાિ પ્રકાશ —એિા એ પદરણામ િહીં. આ હાહા! ચ ૈિન્યસ ામાન્ય 

િે ચૈિન્ય નવ શેષ જેિો પ્રક ાશ છે એવા નિજદ્રવ્ય માું ... પોિાિ ું િત્ત્વ કેવ ું છે ? કહે છે. નિજદ્રવ્ય 

એટલે વ સ્િ , જેમાું દશથિ િે જ્ઞાિ પ્રક ાશ છે એ વ ું નિજિત્ત્વ . જેમાું દશથિ સામાન્ય િે જ્ઞાિ નવશેષ  
એવો, જે વસ્િ  એિો એ પ્રકાશ છે. એવા નિજદ્રવ્યમાું  સ વથિુઃ નસ્ ર્નિ કરો.  વ્યવહાર અપવાદદક 

નવકલ્પ પુંચમહાવ્રિ ર્ી પ ણ  છૂટી અિે અુંિરમાું નસ્ ર્ર કાળ ર્ાઓ, એિ ું િામ મોક્ષિો સાચો– 

નિશ્ચય–ઉત્સગથ માગથ છે. આહા હા! એ અ મૃિચુંદ્રા ચાયથ માું આવે છે. કહ્ ું એ (કે) સામાન્ય-ન વશેષ  
જેિો (પ્રકાશ છે)  એવ ું જે નિ જદ્રવ્ય . ભગવાિ આત્મા પો િાિો સ્ વભાવ સામ ાન્ય િે નવશેષ પ્રકા શ 
એવ ું નિજદ્રવ્ય–એવ ું નિજિત્ત્વ એમાું નસ્ર્ર ર્ાઓ , એ મ ચ્ તિિો ઉપાય છે.  આહાહા!  

કેવા વૈરાગ્દયિા પ્રસુંગ આવે  છે જ ઓિે! દરરોજ જ દ ું જ દ ું સાુંભળીએ છીએ. મોહિ ભાઈ 

અત્યારે ગ જરી ગયા, ત્યાું ચ્બચારો છોકરો પરણેલો ભટ્ટીિો. અહીં ર્ી જોવા ગયેલા  રાિ ે બસમાું .  

પોિાિી બસ અિે છોકર ા ઓ  ઘણા લઈિે જોવા ગયેલા. જયાું ઊભો હશે બહાર આમ ત્યાું 
ખટારો િી કળ્યો િો કો. રાિે દસ વાગ્દયે.  આહાહા!..  પકડશે એિે . શ ું કરે? આ સુંસાર.. આ 

સુંસાર.. કોઈ શરણ િર્ી. એિ ું શરણ િો ચૈિન્ય ભગવાિ છે. એિી મા અિે એિી વહ િે કાિે 

પડિાું રાડ િાખી ગઈ. મરી ગયો. બિા ચીંર્રા ર્ ઈ ગયા ભૂક્કો . એટલે એિે ઘેિ આપય ું 
ચ્બચારી બેયિે . સહિ કરી  શતય ા િહીં. મરી ગયા િે  આ બિ ું ચીં ર્ડી ગયેલ ું. બિ ું હાડ કા-

બાડ કા ભૂક્કો ર્ઈ ગયો. આહા હા! જ ઓ , આ દશા! એવા ભવ અિુંિા કયાથ છે હોં. આહા હા!  
એવા ચોરાશીિ ા પ્રવા હમાું આવા અિુંિા ભવ કયાથ ભાઈ ! એણે આત્માિી દરકાર કયાથ નવિા .  

પ રાણ પ રુષો .. આહાહા! અિાદદિા સિાિિ િમાથત્ મ ા એણે આ આત્માિા સ્વભ ાવિો 

આશ્રય લઈ નિશ્ચય વીિરા ગિા પ્રગટ કરી , વ્યવહારે ભગવાિે કહેલા નવકલ્પ આદદિો ભાવ  
હિો, પણ એિેય  છોડીિે ... આહા હા! અ રે ! જયાું ઠર વાિ ું છે ... બહારમ ાું તયાુંય છે િહીં. એ શ ભ 

િે અશ ભ નવકલ્પ ઊઠે એ બિ ું દ ુઃ ખ છે. આહાહા! અિીનન્દ્રય આિુંદિો કુંદ પ્રભ  એમાું જેિી 

ૃનષ્ટ અિે નસ્ર્રિા પડી છે , એ અિ લ નિ વૃનિ કરીિે  પડ્યો છે એમ કહે છે. આહા હા! એિે 
સ વથિ: નસ્ ર્નિ કરો . નિજદ્રવ્યમાું સવથ િ: પ્રકારે નસ્ ર્િ કરો એમ કહે છે. વ્યવહાર નવ કલ્પ હોય એ 

કાુંઈ નિજ  સ્વરૂપ િર્ી. આહાહા! પુંચમહાવ્રિ કે ૨૮ મૂળગ ણ એ કાુંઈ નિજસ્વરૂપ–નિજદ્રવ્ય– 

નિજ  આત્મા િર્ ી. નવકલ્પ િી ઉપાનિ છે. આહાહા! મે ઘાણી ! લ્યો, આ પુંચમહાવ્ર િિા પદરણામ 
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એ ઉપાનિ છે એ મ કહે છે આહીં  િો. નવ કલ્પ છેિે (કે) આમ કરુું, કોઈિે િ મારુું , અનહુંસા પા ળ ું . 
એ બિી વૃનિઓ છે, રાગ છે, એ આત્માિ ું સ્વ રૂપ િર્ી . ગ ણવુંિભાઈ! આહા હા!   

હજી જેિી સ મજણમાું ઠેકા ણા િર્ી એિે એ રુન ચ કે મ ર્ાય િે એમાું પદરણમિ કે મ કરે  
એ? અરે! હ ું િદ્દિ જગિિા પદાર્થર્ી નિર ાળો છ ું, મારે િે પરિે કાુંઈ સુંબુંિ િર્ી. આહાહ ા!  

ક્ષણમાું સુંબુંિ ર્ઈ આવ્યા,  ક્ષણમાું છૂટ્યા. આહા હા! છૂટેલા  જ હિા. ક્ષેિ ર્ી છૂ ટ્યા ત્યારે  એમ 

જાણ્ય ું કે આ છૂટ્ય ું. ભગવાિ આત્મા અિીનન્દ્રય આિુંદિા અમૃિિો સાગર પ્રભ  એમાું સ વથિ: 
ન સ્ર્નિ કર ો , કહે છે. આહા હ ા! એમાું આિુંદ છે ,  બા કી બિે દ ુઃખ છે. આ હાહા! હોંશ  હોય એ વો 

જ હોંશિો કાળ, એ ટલો જ પ્રનિકૂળિાિા કા ળે રાડ  િાખી જાય. બે ભાગ પાડી િાખ્યા. 
અિ કૂળિામાું જે હરખ  હિો,  એટલો જ પ્રનિકૂળિ ામાું દ્વેષ  હોય એિે. 

હમણા નહું મિભાઈ કહેિ ા  હિા અમારા. આ બળવ ાિ ું ઓલ ું સળગ્દય ુંિે ? જેટલી હોંશ  

કરી હિી એટલો જ દ્વેષ આવ્યો , કહે છે. કહ્ ું હિ ુંિે? હમણા નહુંમિભાઈ ગયાિે? જેટલ ું હોંશય ું  
કરી હિ ી, એટલ ો જ અુંદર  અણગમો આવ્યો હિો એ પ્રમાણે. લાકડ ાિી ... બળી ગઈ ત્યાું 

મ ુંબઈમાું. પૈસા િો આવ્યા કુંઈ ૯૪ હજાર કે કેટલા. આ બિી પ્રવૃનિ  કરિાું કરિાું કેટલા મનહિા 

જાય? હમણા સરખાઈ  કરી, હવે છોકરા રન ળયાિ ર્ાશે, નવલાયિ ર્ી આ વવ ા િો છે. આવી 
ગયો? કાલે.  

કહેિા હિા હોં. અમાર ા િારણભાઈ કહેિા હિા ૮૫માું .  લાઠી ચોમાસ ું હિ ું . લોંચ કરિા 
હિા જયારે, ત્યારે. કેટલ ું લાગે છે? કેમ લાગે છે ? જેટલો ખા વાિા  ભાવ માું રાગ િે પ્રેમ છે ,  

એટલો અણગમ ો લાગે  છે. ૮૫િી સાલ લ ાઠી. ઓ લી છેિે િમથશાળા, શ ું કહેવાય ?  ભોજિશાળા.  

પાછળ, િહીં? હ મણાું િો િવી કર ી. પૈસા આપયાિે બિાએ.  ભોજિશા ળા...  મેડ ી છે િે ? ત્યાું 
કરિા હિા પય ુંષણમાું . કે મ  લાગે  છે? જેટલો શરીર  પ્ર ત્યેિો રાગ છે અિે ખા વામ ાું જેટલો પ્રે મ 

લાગે છે, િેટ લો અણ ગમો લાગે છે  અ હીં. આત્માિા સ્વભાવમાું પ્રેમ અિે દ્વેષ બેય છે િહીં. એ  

િો જ્ઞાિા-ૃષ્ટા છે. મેરુ પ વથિ–ડ ુંગરા ડ ોલી જાય આ ખા , િોપણ િમી-િમાથત્મ ા જ્ઞાિા-ૃષ્ટા છે 
અિે અિ કૂળિામાું હાર્ીર્ી  ઉિરીિે ઇન્દ્રો આદદ આવીિે ઢળી પડે, િોપણ જ્ઞાિા-ૃષ્ટા છે. કુંઈ 

હરખિો હ ીલો ળો આવિો િર્ી અિે શો કમાું ખ ેદાઈ જિા િર્ી. એવ ું ચૈિન્ય િ ું સામાન્ય-ન વશેષ  

(એટલે) દશથિ-જ્ઞાિ સ્વ રૂપ  એમાું ઠરિાું આિુંદ આવે, એિે આ નવકલ્પો હોઈ  શકે િહીં. 
આહા હા!  

ભાઈએ કાલ કહ્ ું  એક-બે જણાિ ું. એક ડોતટર મરી ગયા ન્યાું જામિગરમાું . વાિ કરિા  
હિા. દેહિી ન સ્ર્નિ તયારે પૂરી ર્ાય? આ જડ છે એ જેટલી મ દિે રહેવ ાિ ું એટલ ું  જ રહેવાિ ું . 

એક સમય માિ એિા ઉપચાર કરો, આમ કરો, ઢીં કણ ું કરો. ડોતટર ચા લ્યા જા ય છે કે િહીં? 

શાુંનિભાઈ! ડોતટર જાય છે કે િહીં? િહીં મોટો ડો તટર અહીંિો? વૈદ્ય–ડોતટ ર અહીં  હેમુંિક માર.   
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આખા હ ોચ્સ્પટ લિા ઉપર ી. એક નમનિ ટમાું . આ મ ક રિા હિા કુંઈ ક ઓપરેશિ . મિે કાુંઈ ર્ાય છે. 
બસ આમ ર્ય ું િે ઢળી પડ્યા , મરી ગયા. હોચ્સ્પટલિા... અહીં આવિા, એક-બે-િ ણ વાર  

આવ્યા હિા. આખા હોચ્ સ્પટલિા  મોટા ડોતટ ર. આમાું શ ું?  આહાહા ! જડ િે પર , અરે! રાગ પણ 

રાખ્યો રહે િ હીં. પ ણ્ય િે પાપિા નવકલ્પ  પ ણ ક મથિા નિનમિિા સુંબુંિમ ાું જે ક્ષણે  ઉપજયા , એ  
બીજે ક્ષણે િાશ ર્ઈ જવાિ ા . િાશ િ કર  િોય િાશ ર્ઈ જવાિા–વ્યય ર્ઈ જવાિા. આહા હા!  

અહીં િો ત્યાું સ િી કહ્ ુંિે ૫૪ કળશમાું. આત્મા ધ્ર વ ન િત્ય ાિુંદ પ્રભ  એિી ૃનષ્ટ કરવા 
જેવી છે. બાકી િો ચાર  ભા વ િે િાશવાિ છે. આહાહા ! શરીર િાશવાિ, કમથ િાશવાિ, વાણી  

િાશવાિ, સુંધ્યાિા રુંગ જેવા દેખાવ બિા િાશવાિ છે. પણ અહીં િો કહે છ ે કે રાગ િાશવાિ 

છે. પણ રાગિે જાણવાિી પયાથય ક્ષાનયકજ્ઞાિ, ક્ષાનય ક સમદકિ એ પણ િાશવાિ  છે. કારણ એ ક 
સમયમાિ રહે છે. આ હાહ ા! વીિરા ગ પદરણનિ ઊભી ર્ઈ સમ્યગ્દદશથિ,  સમ્યગ્દ જ્ઞાિ, સમ્યક્ 

ચાદરિ —મોક્ષિો માગથ , ક્ષય ોપશમભા વે કે ક્ષાનયકભ ાવે  જે દશા હોય િે  કે ઉપશમ ભાવે, પણ એ 

એક સ મયિી પયાથય છે , િા શવાિ  છે. અન વિાશી ધ્ર વ ન ચદાિુંદ ભ ગવાિ પોિે િો એક સ મયિી 
પયાથયિા િ ાશર્ી ચ્ભન્ન  છે. આહા હા!  

અનવિાશી પ્રભ  એ વો નિ જદ્રવ્ય , એમ કીિ ુંિે આમાું ? જેિો દશથિપ્રકાશ સામાન્ય,  
જ્ઞાિપ્ર કાશ નવ શેષ એવ ું જે નિ કાળી ચૈિન્યદ્રવ્ય એ નિજદ્રવ્યમાું ... એમ. એવા પ્ર કા શિે પ્ર ગટેલા  

પરમાત્મા માુંય િહીં. આ હાહા! પરમાત્ મા અદરહુંિ સવથજ્ઞદેવ  પ ણ પર છે. એિ ું લક્ષ કરિાું  પણ  

રાગ િે નવ કલ્પ ઉત્પન્ન ર્ાય  છે. આહા હા!  ન િજ દ્રવ્ય માું ... દ્રવ્ય એટલે િારી લક્ષ્મી,  િારુું સ્વ રૂપ. 
આહા હા! પણ કોઈ  દદ’ અભ્ યાસ િહીંિે. આ વ ું દ્રવ્ય મારુું છે એવો એિે નવ શ્વાસ આવ્યો િર્ી. હ ું 

નિ કાળી અન વિાશી સામાન્ય  િે નવશેષ પ્રકાશિો પ ુંજ એ વ ું  મારુું એકરૂપ દ્રવ્ય , એ સ મ્યગ્દદશથિિો 

નવષય છે. સમ્યગ્દદશથિ એિે આશ્રયે પ્રગટ ર્ ાય. ચાદર િ પણ એવા દ્રવ્યિા આશ્રયે પ્રગટ ર્ાય 
અિે સમ્યગ્દજ્ઞાિ પ ણ એ દ્રવ્યિે આશ્રયે  પ્રગટ ર્ાય  છે. આહા હા!  

વ ળી (આ ૮૬ મી ગ ાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરિાું ટીકાકાર મ નિર ાજ શ્લોક કહે છે) : — 
પ દ્મપ્રભમલિાદરદેવ. આહા હા! હ મણાું ભણશ ું, ભણશ ું પછી પાસ ર્ ાશ ું, પાસ ર્ાશ ું પછી િોકરી 

િે િુંિો કરીશ ું, િુંિો કરીિે પછી પરણશ ું, પરણશ ું પછી વૃદ્ધાવ સ્ર્ ા ર્ાશે , પછી મરશ ું, મરશ ું  

પછી બી જા ભવે જા શ ું. ન્યાું િે ન્યાું  એિે એ પાછ ું.  નહુંમિભાઈ! એક જણાિે  પૂછય ું  હિ ું, શ ું કરશો 
િમે? હમણાું ભણશ ું . તયાું સ િી? ૨૨-૨૫ વષથિી ઉંમર ર્ાય ત્યાું સ િી કોલેજમાું.  પછી શ ું 

કરશો? પછી કાુંઈક િુંિો.. પૈસા ર્ાશે િો િુંિો કરશ ું, િહીં િો િોકર ી કર શ ું . પછી પરણશ ું , પછી 

છોકરાઓ ર્ાશે, પછી િુંિો કર શ ું... પછી વૃદ્ધાવસ્ર્ા આવશે , પછી મરશ ું. પછી તયાું જાશો? 
બીજે ભવે જાશ ું. આહાહા !  િારે કે  દદ’ કરવ ું િારુું? આ કરશ ું, આ કરશ ું , આ કરશ ું િે પછી 
મરશ ું.  
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અહીં કહે છે , આ હાહા! ભ ગવાિ! િા રો આત્ મા સ ામા ન્ય િે નવશેષ પ્રકાશિો પ ુંજ છેિે 
પ્રભ ! એમાું કમથ િો િર્ી, શરીર  િો િર્ી, નવ કલ્પ  િો િર્ી, એક સમયિી પયાથ ય પણ જેમાું 

િર્ી. આ હાહ ા! એવ ો નિ કાળી ધ્ર વ અનવિા શી નિત્ યાિુંદ પ્રભ  એમાું નસ્ ર્નિ  કરો. નસ્ ર્નિ 
કરવાલાય ક એ ચીજ છે. આ હાહ ા! ૧૧૫ કળશ.  

ववषयसखुववरक्ता: िदु्धतत्त्वािरुक्ता: 

तपवस विरतवचिा: िास्त्रसघंातििा: । 

र्णुिवणर्णयकु्ता: सवसुकंल्पिकु्ता: 

कथिितृवधटूववल्लभा ि स्यरुेत े।।११५।। 

કેમ િ હોય  એ મ ચ્ત િ? એમ કહે છે.  આહા હા! શ્લ ોકાર્થ : જે ઓ નવષયસ ખ ર્ી નવરતિ 

છે...  ભાષા પહેલી આ. િમી નવષયસ ખ િા પ્રેમ  િે રુનચ ર્ી િો નવરતિ છે. ઇન્દ્રિા ઇન્દ્રાસિ હો, 

ચક્રવિીિે ૯૬  હજાર પ ન મ ણી જેવી સ્ત્રી હો, સમ્યગ્દ ૃનષ્ટિે નવષયર્ી નવરતિિા  છે. નવરતિિી  
વ્યાખ્યા? એમાું સ ખ ભાસિ ું િર્ી. નવષયમાું તયાુંય રુનચ િર્ી. આહાહા! નવ ષય એટલે પર 

િરફિા સ ખર્ી નવરતિ છે. પાુંચે  ઇનન્દ્રયિા નવષયો શબ્દ, રૂપ, રસ, ગુંિ િે સ્પશથ એમાું પ્રેમર્ી , 

રુનચર્ી, એ માું સ ખબ નદ્ધ એ િાર્ી નવરતિ છે. લ્યો, સ મદકિી પરમાું  સ ખબ નદ્ધ ર્ી નવ રતિ ર્યો છે. 
કાુંનિભાઈ! આહાહ ા! સમ્યગ્દૃનષ્ટિે આત્મા નસવ ાય  તયાુંય  સ ખ , લાભ દેખાિ ું િર્ી. કરોડ ો  

ઇન્દ્રાણીઓિ ા ભોગ માું પણ સ ખ દેખાિ ું િર્ી , ઝેર દખેે છે. ઓહો ! ભગ વાિ આત્મા સ ખિો  
સમ દ્ર પ્રભ , અિીનન્દ્રય આિુંદિો િાર્, એિે ઇનન્દ્રય નવષયમાું પ્રેમ હોિો િર્ી. આ હાહા!  

શ દ્ધ િત્ત્ વમાું અિ રત િ છે ... અહીંર્ી જયારે નવરતિ કીિો ત્યારે શ દ્ધ આિુંદિત્ત્વમા ું 

અિ રત િ િામ લીિ  છે, િેમાું જેિી રુનચ જા મી ગઈ છે.  આહા હા! સમ્ય ગ્દૃનષ્ટ િમથિી પહેલી  
સીઢીવાળો, સ મજાણ ું? એ આ રીિે શ દ્ધિત્ત્ વમાું અિ ર તિ છે . હવે આગળ વિ ીિે . િપમ ાું લીિ 

જે મિ ું નચિ છે... હવે આગળ મ નિ ર્ાય છે. િપ શબ્દે  મ નિપ ણ ું છે હોં. િપ એ અપવાસ િે એ 

આહીં વાિ િર્ ી. િપ એટલે  ચાદરિ  અુંદર, સ્વ રૂપમ ાું ચ ાદરિ–ચરવ ું, રમ વ ું, જમવ ું , એ આિુંદિા 
ભોજિ લેવા. આહા હા!  જા મી જાવ ું અર્વા જમ વ ું , એમ. અિીનન્દ્રય આિુંદિો નવશેષ અિ ભ વ 

એિે અહીંયા િપ અિે ચાદ રિ કહે છે. િપ માું લીિ જેિ ું નચિ છે , શ ાસ્ત્રસ મૂહમ ાું જે ઓ મિ છે ... 

મિ છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિિી કળા  ખીલવામાું મિ છે એમ કહે છે. ઘે લા છે, અન િશય પ્રીન િવુંિ  છે, 
અનિ આિુંદદિ  છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ માું અનિ  આિુંદદ િ છે. શાસ્ત્રિા સમૂહિા  દ્રવ્યિ યોગ, 
ચરણાિ યોગ આદદ હો એ મ ાુંર્ી વીિર ાગિ ા કાઢવ ાિે કળા બાજ છે. સમજાણ ું કાુંઈ?   

કળા બાજ એ ટલે ? જેમ ચકલાિે બાજ પકડે છે , એમ સમ્યગ્દજ્ઞાિી–િમ ાથત્મા કળા િે પકડે 

છે. કળાબાજ છે. આ વે છે િે આ બાજ , િ હીં? શ કરો.  શ ું આવે છે , િ હીં?  ‘િેિર  ઉપર બાજ , 

મચ્છિે બગ લો, િારી કુંચિ વરણી કાય કરી દેશે ઢગલો. ’ કાળ પૂરો ર્શે. એ આમ લાગે રૂપ ા ળ ું 



શ્લોક–૧૧૫, ગાથા-૮૭              પ્રવચન નં. ૭૬                                        97 

િે સારુું, એક સેકુંડ ર હે.  આવે છેિે એ? ‘િેિર ઉપ ર બાજ..’ િેિર િર્ ી આ? િેિર. જુંગલમાું 
બોલિ ાિે િેિર. એિી વાણી ઉપર ઓલા હોય છે શ કિ. િેિર હોય છેિે િેિર પુંખી. જીવડા 

ખાય. એિી વાણી બહ  ઓલી હ ોય . એિા ઉપરર્ી  ઓલ ું કરે, શ ું કહેવાય ? શ કિ. કેિી કોર 

બો લ્ય ું? કેમ બો લ્ય ું ?  આમ ઉગમણ ું બો લ્ય ું  િો શ કિ છે. પ ણ એ િેિરિે  જયારે બાજ પકડ વા 
આવે, અરેરે! લપાઈ જાય ર્ ોરિી વ ાડમાું. ‘િેિર ઉપર બાજ, મચ્ છિે બગ લો. ..’ મ ચ્છિે બગ લો  

આવે પકડ વા, આ મ િીકળે, ચાુંચ.. બેઠો હોય,  ફટ પકડે. એમ ‘િારી કું ચિવરણ ી કાય કર ી દેશ ે 

ઢગલો.’ કાળ આ વે િો હાય! હાય! જ ઓિે ! આ છોકરાિે ચ્બચારાિ ો  ભૂકો. લ્યો. પરણેલો, બે 
મનહિાિી દીકરી છે. રામસું ગ  એિા ભાઈિા દ ીકર ા. આહા હા! વૈરાગ્દય... ઓળખ  હિો િ ું એિે  

પ્રદીપ? ભણિો હશે અ હીં.  િા , િા, પહેલા ભણિો હ શે. બટ ક કહેિો હિ ો કે આશીષ સ ાર્ે  
ભણિો હિો. આશીષ ભ ણ િો હિોિે જયારે અહીં એિ ી  સાર્ે ભણિો હિો. ઓહોહ ો!  

નિરાળ ું િત્ત્વ. આહા હા! નિર ાળ ું ... પર છૂટ્ય ું, પોિ ે છોડ્ય ું િર્ી. આહા હા! એિી મ દિ ર્ઈ 

એટલે છૂટી ગય ું. અહીં િો મ દિ હોય , છિાું છોડીિે જ બેઠો અુંદરમાું. એ મારામાું િર્ી  હોં,  
શરીર િ હીં, રાગ િહ ીં. આ હા! એ વા ચ ાદરિમાું જયાું લ ીિ છે અિે શાસ્ત્રિા સમૂહમાું મિ–ઘેલ ો  

લાગે, ગાુંડા જેવો લાગે , કહે છે. શાસ્ત્રિી કળા ખીલવવામાું મિ હોય છે. મ નિિી વાિ છેિે  

મ ખ્ય . ગ ણરૂપી મનણ ઓિા સ મ દાય ર્ી ય તિ છે ... ગ ણરૂપી મણી... સમ્યગ્દદશથિ,  જ્ઞાિ, 
ચાદરિ ાદદ વીિરા ગી પદર ણનિરૂપી ગ ણ રૂપી મનણ એિાર્ી સનહિ છે. આહા હા! અ િે  સ વથ 

સુંકલ્પોર્ી મ તિ છે ... આમ ગ ણર્ી સનહિ છે િે સુંકલ્પર્ી રન હિ છે. આ હાહ ા! િે ઓ 

મ ચ્ત િસ ુંદ રીિા વલ્લભ કેમ િ  ર્ ાય?  (અ વશય ર્ાય જ. ) ઓહોહો! આ વી જેિી િૈયા રી છે એ કેમ 
મોક્ષ િ જાય? એમ ક હે છે. 

ઓલા લ ગિમાું ગાિ ા  હિા લગિમ ાું. અમારે ક ુંવરજીભા ઈિા લગ્ન હિા ત્યારે સાુંભળેલ ું  
બિ ું. ખ શાલભાઈિા લગ્નિ ી બહ  ખબર િર્ી . બોલેલ ા. આ િો બીજી વા ર પર ણવા આવ્યા  

હિાિે ગઢ઼ડે. હ ું અપાસ રામ ાું હિો. ‘િાણ ાિો બનળયો વર..’ એ મ કાુંઈ ક બોલે છે. શ ું કાુંઈ કહ ે 

છે? પાછો િહીં ફરે . એમ કુંઈક કહેિા હિ ા. ‘િાણાિો બનળયો વર િો પાછો િહીં ફરે .’ એવી 
કુંઈક ભાષા હિી.... એમ આ આત્ મજ્ઞાિ િે દશથિિો બનળયો મ ચ્ત િર્ી મ ચ્ત િર્ી પાછો િહીં ફરે 

એમ કહે છે. આહાહા! એ વ ું ગાય છે બાઈય ું  કુંઈ ક, િહીં? પહેલા બિ ું ગાિા, હવે િો બિ ું ફરી 

ગય ું છે. િાણાિો બનળયો વ ર પાછો િહીં ફરે.  એમ સમ્ યગ્દજ્ઞાિ, સમ્યગ્દ દશથિ, સમ્યક્ ચાદરિ િો 
બનળયો એ મ ચ્ત િસ ુંદરીિે વ યાથ નવિા રહેશે િહીં , એમ ક હે છે. આહા હા!  

છે િે ? कथिितृवधटूव... ભેગો? वधटूव... અમૃિરૂપી વ િૂટી સ્ત્રી–મ ચ્ત િસ ુંદરી. આ હ ાહા! 
‘टव’ કેમ િાખ્ય ું હશે वधटूवમાું? આ ભગવાિ આત્મા  જેણે આત્મા િ ું સમ્યગ્દદશથ િ પ્રગટ કય ું 

સ્વ રૂપિા પૂણથ આિુંદિા પ્રિીિિા ભાિમાું અિે જેણે આત્માિે આશ્રયે જ્ઞાિિો કણ સ્વસુંવેદિ  
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પ્રગટ કયો અિે જેણે સ્વ રૂપમાું ચાદરિ િી  મુંડ ાણદશા પ્ર ગટ કરી, આ હાહા! નસ્ ર્રિા  માુંડી , અરે!  
કહે છે કે એિે મ ચ્ત િરૂપી સ ુંદરી કેમ િ હોય? એિે મ ચ્ત િિી પયાથ ય પ્રગટ ર્શે જ. આવ ું કારણ  

સેવે એિે મ ચ્ત િિ ું કાયથ આવ્યા નવિા રહે જ િહ ીં , એ મ કહે છે. અરે! આ સુંસ ા ર ચોયાથસીિ ા 

અવિાર એિે છોડીિે  એિી મ ચ્ત િરૂપી નિમથળ પદરણનિ એિે પ્રગટ કરશે જ.  આહાહા! જે મ ચ્તિ 
ર્યા પછી ફર ીિે અવિાર હોય િહીં સ ાદદ-અિુંિ . ‘સ ાદદ અિુંિ અિુંિ સમાનિ સ ખ માું, અિુંિ 

દશથિ જ્ઞાિ સનહિ જો..’ એ વ ું આવે છે િે? શ્રીમ મ ાું આવે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા!   

એ ૮૬ મી ગાર્ ા પૂરી ર્ઈ . વલ્લભ કેમ િ ર્ાય એ ટલે ? એ વીિરાગી પૂણથ પયાથય એિે 

િહીં છોડે હવે. વીિરાગી પૂણથ  પયાથયિો વલ્લભ  છે એ. આહાહા! પૂણથ દશા–મ તિ પયાથય, 

અિાક ળ આિુંદિ ી પૂણથ દશા, એિો એ વલ્લભ ર્શે. એ પયાથય એિે િહીં છોડે , એમ. આહાહા! 
િન્ય અવિાર છે િે!  આ વ સ્િ  છે. કર વા જેવ ું આ છે. કરવા જેવ ું અ હીં  છે આત્મા માું . ચોયાથસીિા  
અવિાર માું તયાુંય સ ખિી ગુંિેય િર્ી. મફિ મૂઢ  ર્ઈિે રખડે છે, માિે છે. ૮૭, ગાર્ા ૮૭.  

પદડકમણા માું આ વે છે િે? ચોર્ ા ...... િ ણ શલ્યર્ી પાછો ફરુું છ ું. િર્ી આવિ ું? કય ું 

હિ ું? પ્રનિક્રમણ કય ું  હિ ું? એમ ઠીક. ચોર્ા ....... ...... એમ એક, બે, િ ણ, ચાર િ ે િેિ ીસ સ િી. 

િેિ ીસ સ િી આવિ ુંિે . એ આવે છે. પણ એ ભાષા બોલિા એટલ ું, કાુંઈ ભાિ િ મળે.  સાુંજ-
સવાર બો લે. ...... ચોર્ ું શ્રમણસૂિ આ વે છે .  સ્ર્ાિ કવાસીમ ાું િો ઘણા ગૃહ સ્ર્ોિે મોઢે છે . 

દેરાવાસીમ ાું િર્ી કરિા.  એ શ્રમણસૂિ  કહેવાય  સાિ િ ું . આ લોકોમાું કરે છે . એક 

દદરયાપરીવ ાળા આઠ કોટી વાળા િ કરે. ખબર છે. આ છ કોટીવાળા કરે. ...... હ ું િણ શલ્યર્ી  
પાછો ફરુું છ ું. િણ શલ્ય કોણ? નમથ્યાદ શથિ શલ્ય, નિદાિ શલ્ય, માયા-કપટ શ લ્ય. એિાર્ી 
પાછો ફરુું છ ું. ‘પાછો ફરુું ’િ ો અર્થ?  

િસ્સ ઉિરી માુંય આવે છે. ‘િસ્સ ઉિર ી કરણેણ , નવસોનહ કરણેણ, નવસલ્લ ી કરણે ણ ...’  

અર્થ-બર્થિી ખબર િહીં. િ સ્સ ઉિર ીમાું આવે છે. ‘િ સ્સ ઉિરી કરણેણ, પાયચ્ચ્છિ કરણેણ.. ’  

એકેય અર્થિી ખબર િ મ ળે . સાિ િે ખબર િ મળે, ચ્બચારા લઈિે બેઠા હોય . નમથ્યાત્વ રૂપી  
શલ્યર્ ી પાછો ફરુું છ ું. ‘નવસલ્લ ી કરણેણ .’ શલ્યરન હિ  ર્વા માટે હ ું  કાયોત્સગથ  કરુું છ ું–ધ્યાિમાું 

આવ ું છ ું, એમ. કાયોત્સ ગથ આવડે છે  કે િહીં કાયોત્ સગથ? ચીમિભ ાઈ! કાયોત્ સગથ આ વે છે.  

િસ્સ ઉિર ી િો આવે છે  િમારે. ‘નવસોન હ કરણેણ , નવસલ્લી કરણેણ,  પાવા ણું, કમ્માણું, 
નિગ્દઘાયણટ્ઠાએ.. ’ ભૂલી ગ યા હોય.  હોય િો ખ રુું મોઢે . આહા હા!  

અહીં ભગ વાિ ક ુંદક ુંદ ાચાયથ , િણ શલ્ય રનહિ મ નિએ ર્વ ું એિે પ્રનિક્રમણ કહેવામા ું 
આવે છે એ વાિ કરે છે.   

िोिणू सल्लभाव ंवणस्सले्ल र्ो दु साहु पवरणिवद । 

सो पविकिण ंउच्चइ पविकिणिओ हव ेर्म्हा ।।८७।। 
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વીિરા ગી પરણનિર્ી અભેદ ર્ઈ ગયો િેર્ી એિે પ્રનિક્રમણ કહે વામ ાું આવે છે.  
આહા હા! િી ચે. 

જે સાિ  છ ોડી શલ્યિે નિુઃશલ્યભા વે પ દરણમે, 

િે પ્રનિક્રમણ ક હેવાય છે પ્રનિક્રમણ મયિા ક ારણે. ૮૭ 

ટીકા : અ હીં નિ ુઃશલ્યભ ાવે પદરણિ ...  જેિે નમથ્યાદશથિિ ું  શલ્ય િર્ી.. હવે નમથ્યા દ શથિ 

શલ્ય પડ્ય ું હોય િે સાિ  ર્ઈ જાય , એ સાિ  (ખરેખર) સાિ  િર્ી. ‘નિુઃશલ્યોવ્રિી’ આવે છે િે ? 

વ્રિી િો નિ :શલ્ય ોવ્રિી હ ો ય . ચાદરિ વુંિ જે હોય મ નિ એિે િણેય શલ્ય  િ હોય. અ હ ીં 
નિુઃ શલ્યભાવે પદરણિ ... નમથ્યાત્વ શ લ્ય, નિદાિ શલ્ય . ..  નિદાિ એટલે કુંઈક દક્રયા  કરીિે  ફળ 

ઇચ્છવ ું  કે સ્વગાથદદ મળે, શે ઠાઈ મળે એવ ું શ લ્ય અિે કપટિ ું શલ્ય–માયા શલ્ય. ન વશલ્ય ા િહીં 

ઓલી બાઈ? એિ ું–બાઈિ ું િામ નવશ લ્યા હિ ુંિે ? નવ શલ્યા. ઓ લ ું ગુંિ છાુંટ્ય ું, િહીં? પાણી 
છાુંટ્ય ું . નવશલ્યા–શલ્યરન હિ  છે. નિુઃશલ્યભા વે પદરણિ  મ હાિપ ોિિિે જ ... મહા આવાિે જ , 
એમ. મહાિપોિિ . ન િશ્ચયપ્રનિક્ર મણ સ્વરૂપ કહેલ છે.   

પ્ર ર્મ િો, નિશ્ચયર્ી નિુઃશલ્ય સ્વરૂપ પરમાત્મ ાિે ... શ ું કહે છે? ભગવાિ પરમાત્મસ્વરૂપ  

િો નિશ્ચયર્ી નિુઃશલ્ય જ છે. કોણ પરમાત્મા? આ આત્મા.  આહા હા!  વ સ્િ  ધ્ર વ આત્મા  

નિત્યાિુંદ પ્રભ  એવો જે નિજ પરમાત્મા , એ ધ્ર વ આત્મા ખરેખર િો નિ :શ લ્યસ્વરૂપ જ છે. 
ધ્ર વસ્વભાવમાું શલ્યપ ણ ું ચ્બલ ક લ િર્ી. એવો ખરેખર નિશલ્યસ્વ રૂપ પરમાત્મા પોિે જ , એિે 

વ્ય વહા રિયિા બળે ... એિે પયાથયૃનષ્ટએ (એટલે કે) વ્યવહારિયે એિી પયાથયમાું શલ્ય હોય છે. 

શ ું કીિ ું સમજાણ ું? નિશ્ચયર્ી િો નિુઃશલ્ય રૂપ દ્રવ્ય સ્વરૂપ  છે. પયાથયમાું નવકાર નમથ્યાત્વ , નિદાિ,  
માયા એ વ્યવહ ારિયે છે. પયાથયમાું છે એ વ્યવહાર છે. વસ્િ માું િર્ ી િે નિશ્ચય છે. 

નિુઃ શલ્યસ્ વરૂપ પરમાત્ મા િે, વ્ય વહા રિયિા બળે  એટલે વ્યવહારિયે , એમ. ક મથપુંક ર્ ી ય તિપણ ું 

હ ોવાિે લીિે ... વ્યવહારિય ર્ી–વિથ માિ સુંબુંિિયર્ી. વ્યવહારિય ર્ી કમથ ર્ી સનહ િ કહેવામાું 
આવે છે. વસ્િ ૃ નષ્ટર્ ી નિશ્ચયર્ી િેમાું પદાર્થમ ાું–સ્વભા વમાું–ધ્ર વમાું શલ્ય-બલ્ય છે િહીં.  

(–વ્યવ હારિયે ક મથરૂપી કાદ વ સ ાર્ે સુંબુંિ હોવ ાિે લ ીિે) ‘િેિે નિ દાિ, મ ાયા અિે 
નમ થ્યાત્ વરૂપી િણ શલ્યો વિે છે’ ... પયાથયમાું િણ શલ્ય અજ્ઞાિીિે હ ોય છે. આ હાહા!  પયાથયમાું 

હોય અિે દ્રવ્યમાું િ હોય  િે.. આ શ ું કહે છે? વસ્િ  છે એમાું તયાું છે ? વસ્િ  િો વસ્િ  છે, 

આિુંદકુંદ છે. શ દ્ધ ચૈિન્ય ધ્ર વ નિત્ય સૃશસ્વભાવ એ િો એકલો પનવિિો નપું ડ છે, અત્યારે 
અિે અિાદદર્ી. ખરેખર િો નિુઃશલ્યસ્ વરૂપ જ  પ્રભ  છે આત્મા–પર માત્ મા પોિે . પણ પયાથયમાું– 

હાલિ માું... આ દશા િર્ી માિિાિે વેદાુંિ આદદ ? જ ઓિે! િો પછી ભૂલ છે એ ભૂલ સ િારવી 
રહેિી િર્ી કાુંઈ. 
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બહ  ચ ચાથ ચા લી હિી ત્યા રે એટલ ું કબૂલ્ય ું  હિ ું ભાઈએ , િહીં? મોિીલ ાલ. મોિ ીલા લ  
હિાિે . પરમહુંસ છે. અહીં આવ્યા હિા. વેદ ાુંિી  સાિ . છેિે અમદાવાદ પાસે પાટણ  છે. પહેલા 

ન્યાું આવિા, ૯પ માું આ વ િા. ૮૯માું આવિા વ્યાખ્ય ા િમાું. પછી ર્ઈ ગયા સ ા િ  પરમહુંસ. 

દશાશ્ર ીમા ળી વ ાણીયા . પછી ન્યાું ય આવ્યા હિા ગોંડલ ભાઈિે ત્યાું. ચચાથ ર્ઈ હિી ઘણી.  પછી 
અહીં ચ ચાથ ર્િાું ર્િાું , કીિ ું , કાુંઈ ભૂલ છે કે િહીં એિી દશામ ાું? ભૂલ િ હોય િો સમજવ ું િે 

ટાળવ ું એ કાુંઈ રહેિ ું િર્ી. ભૂલ િો છે, કબૂલ િો કરુું છ ું . ત્યાર ે એ ભૂલ કબૂલ કર વી એ પયાથય 

ર્ઈ ગઈ. કૂટસ્ર્ દ્રવ્ય છે એમાું એ િ આવ્ય ું, પયાથયમાું આવ્ય ું  એ. અિે ભૂલ છે ... જો ભૂલ િ 
હોય િો આિુંદિો અિ ભ વ  જોઈએ. વસ્િ  છે એ િો નિુઃશલ્ય આિુંદ સ્વ રૂપ  છે. એિી દશામાું 

ભૂલ િ હોય િો અિીનન્દ્રય આિુંદિ ું વેદિ હોવ ું જોઈએ. અિીનન્દ્રય આિુંદ િર્ી િો એિા 

સ્ર્ાિ માું દ ુઃખ છે. દ ુઃખ છે િે ભ્રમ છે , વાસ્િનવ ક આત્ મામાું છે િહીં , પણ પયાથયમાું છે.  આવ ું િ 
માિે એિે આત્મા દ્રવ્ય િે પયાથયિ ું કાુંઈ  જ્ઞાિ સાચ ું િર્ી . સમજાણ ું કાુંઈ? 

બે વાિ અહીં નસદ્ધ કરી છે.  વસ્િ માું િર્ી 6 ધ્ર વ િરી કેમાું, પણ એિી પયાથયમાું જો દ :ખ  
િ હોય િે શલ્ય િ હોય િો એિે સમજવ ું િે ટાળવ ું િ ે સ્વભાવ સન્મ ખ ર્વ ું િે નવભાવર્ી 

નવમ ખ  ર્વ ું એ કાુંઈ રહેિ ું  િર્ી. એ િો બિ ું પયાથય માું છે. આ હાહ ા!  સમ જાણ ું કાુંઈ? પયાથય 

એટલે અવ સ્ર્ા–હાલિ . કા લ પૂ છિો હિોિે ભાઈ એક, િહીં? રાજકોટવ ાળા . આત્મિમથમાું િમે 
પયાથયિે પણ સિ્ કીિી છ,ે કહે. એવ ું આવ્ય ું હોયિે  કે દ્રવ્ય સિ્, ગ ણ સિ્ િે પયાથય સિ્ ? 

એિે વેદાુંિિો અભ્યાસ, એટલે જાણે પયાથય સિ્ છે એટલે હ ું નિ કાળ છ ું, એમ. પયાથય અવસ્ર્ ા  

િરીકે સિ્ છે. છે, એ િર્ી એમ િહીં. સસલાિા નશુંગ ડા િર્ી  કાુંઈ. એક સમયિી  પયાથય પણ 
સિ્ છે. છે, પણ છે માટે એ નિકાળ છે એમ િહ ીં.  એક સમયિી દશા માું ... એ કહે છેિે જ ઓ િે!  

વ્યવહારિયે  નિદ ાિ, માયા  (આદદ ) િણ શલ્યો  વિે છે એ મ ઉપચારર્ી કહેવાય છે. 
ઉપચાર કહો કે વ્યવહાર કહો. શ ું ક હ્ ું સમજાણ ું  કાુંઈ? વસ્િ સ્વરૂપ ભગવાિ આત્ મા ધ્ર વ અિે 

પયાથય બે ર્ઈિે આખો આત્મા. હવે એ માું જે ધ્ર વ નિત્ય અનવિાશી છે એમાું િો શલ્ય-બલ્ય  

કાુંઈ િર્ી. પણ પયાથયમાું એટલે વિથમાિ અ વસ્ર્ામાું , વ્યવહાર કહો કે પયાથય કહો, વિથમ ાિ  
વ્યવહારિ ી પયાથયમાું એ છે.  િણ દોષ છે એમ ઉપ ચાર ર્ી કહેવાય છે એટ લે વ્યવહારર્ી કહે વાય  

છે. આ મ હોવા ર્ી જ િણ શલ્યો પદરત્યા ગીિે ...  જ ઓ! જયારે એિી દશામાું નમથ્યાત્ વ છે, નિદાિ 

શલ્ય છે, માયા છે િો છોડ ી િે ... હોય એિે છોડવ ું િે, િ હોય એિે શ ું છોડવ ું? આ મ  હ ોવાર્ી જ 
િણ શલ્યો પદરત્યા ગીિે ... ઠીક. આહાહ ા! ભગવ ાિ આિુંદસ્વરૂપ માું પેસિાું–અું દરમાું જિાું  આ  
િણ શલ્યોિો અભાવ ર્ઈ જાય છે–પદરત્યાગ ર્ઈ જા ય છે–વ્યય ર્ાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ?   

જે પરમ ય ોગી પર મ નિુઃશલ્ય સ્વરૂપમાું રહે છે ... એ પયાથય ર્ઈ. ઓલી િણ શલ્યિી 

પયાથયિો વ્યય ર્યો અિે એિા રનહિ પરમ યોગ ી પરમ નિુઃશલ્ય  સ્વ રૂપ િી પયાથયમાું રહે છે .  
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િેિ ે નિશ્ચયપ્ર નિક્ર મણસ્વરૂપ કહેવા માું આ વે છે ,  દેખો! પયાથયમાું નિુઃશલ્યિા ર્ાય છે. વસ્િ  િો 
નિુઃશલ્ય નિ કાળ છે,  પણ પયાથયમાું–અવ સ્ર્ ામાું જે  આ નમથ્યાત્વ ાદદ છે એિાર્ી નિવૃિ ર્ાય છે 

એટલે નિવૃિ ર્ઈિે નિુઃશલ્ય પદરણનિ  ર્ાય છે. નિુઃશલ્ય પદરણનિ િો ઉત્પાદ, શલ્ય પદરણનિિો 

વ્યય , નિ કાળ ધ્ર વસ્વ રૂપ નિુઃશલ્ય િે નિ કાળ. આરે , ભારે વાિ ું  ભાઈ! એકલા સામ ાનયક, પોષા, 
પદડકમણા, અપવાસ કરિા ર િે કાુંઈ ભાિ િ હોય િે. એલા! શ ું કહે છે આ? સામાનયક કર વી કે 

િહીં અમારે? એ િો કહો.  અહીં શેિી વાિ ચાલે છે? સાુંભળિે! સામાનય ક કહેવી  કોિે? જેિ ે

પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પો રાગ-ન વકા ર એિી પયાથયમાું છે, નિ કાળ માું િર્ી, એ ન વકારિો  ત્યાગ કર ીિે 
સ્વ રૂપમાું નસ્ ર્રિા રૂપી વીિર ાગ પદરણનિ કરે એિે સામાનયક કહેવ ામાું આવે છે. સમ જાણ ું કાુંઈ?  

પર મ યોગી પર મ નિુઃશલ્ય સ્વરૂપમ ાું રહે છે ... ઓલી પયાથય  હોં. પરમ નિુઃશલ્ય એટલ ે 
નિ કાળી િ હીં, પદરણનિ છે  આ. િેિ ે નિશ્ચય પ્રનિક્રમ ણસ્વરૂપ કહે વામાું આ વે છે,  લ્યો. આહા હા!  

કારણ કે િેિ ે ... કહે છે કે  નિશ્ચ યપ્રનિક્રમણસ્વ રૂપ  કહેવામાું આ વે છે . કેમ? કે સ્વરૂપગિ 

વ ા સ્િનવક પ્રનિક્રમણ છે જ, એમ. (–નિજ સ્વરૂપ સાર્ે સુંબુંિવાળ ું) વાસ્િનવક પ્રનિક્રમણ છે જ.  
ભગવાિ સ્વરૂપ નિજ શ દ્ધ આિુંદકુંદ એિા સું બુંિવાળ ું ... વીિરાગી પદરણનિ–નિદો ષ દશા એિે 

સ્વ રૂપગિ (એ ટલે) નિજસ્વ રૂપ સાર્ે . ‘ગિ’િ ો અર્થ કયો  કે સુંબુંિવાળ ું . સ્વરૂપગિ વ ાસ્િન વક 

પ્રનિક્રમણ છે જ. આહાહા! પરમાિુંદિ ું  િામ ભગવાિ એિા િરફ વળિ ાું , સ્વરૂપ િરફ સન્મ ખ 
ર્િાું, નિુઃશલ્ય પદરણનિ રૂપ દશા એ પ્રનિ ક્રમણ છે. શલ્ય િી અવસ્ર્ાર્ી છૂ ટી ગયો છે . પ્રનિક્રમણ  

કહેવ ું છે ખરૂુંિે . ‘છોડીિે ’  કહેવ ું છે િે . નમથ્યાત્વ, નિદાિ આદદિે છોડી એટલે વ્યય કરી, 

પ્રનિક્રમણ (એ ટલે ) પાછો ફરી, દ્રવ્યસ્ વભાવમાું એ કા ગ્રિારૂપ પ્રનિક્રમણ કરે છે  એિે ખરેખર 
પ્રનિક્રમણ છે, બી જાિે પ્રનિક્રમણ હોિ ું િર્ી.   

આ ગડીય ા હાુંતયે જાય સાુંજ-સવા ર. ઘણા કયાથ છે ? ભાઈ બહ  કરિ ા હોં મિસ ખભાઈ. 
મિસ ખ િારાચુંદ ડોતટર.  મૂળી, મૂળીિા િે? મૂળી ભણ્યા હિા. મિસ ખભાઈ િારાચુંદ  

આવિાિે. આ આખ્ય ું િ ું ઓપરેશિ એણે કય ું છેિે.  સ્ર્ાિ કવ ાસી કરોડપનિ. મ ુંબઈમાું છે િે . 

કરોડપનિ છે. ગ જર ી ગયા ચ્બચારા . આ વિા હિ ા. નિવૃનિ  લેવી છે એ મ કહેિા હિા. ગ જરી  
ગયા. િાઈરોબી આદિકામાું  ગ જરી ગયા. મોટો સુંચો છે વીસ લાખિો. અહીં મ ળિો હશે વીસ  

લાખિો. આહા! આ મ કર શ ું, આમ કરશ ું . કરિાું.. કરિાું.. આ િમારે કય ું છેિે કામ? લાખ 

રૂનપયા. લાખ િહીં,  કેટલ ા લાખિી? અઢાર લાખિી . અઢાર લાખિ ું  કય ું છે. ૫૦ હજાર પોિે 
આપયા. અહીંયા આ વિા. અ હીં .... રહેિા પુંદર-પુંદર દદ’. નિવૃનિ ઘણી છે ત્યાું . આહા હા!  

કાલ કરશ ું, કાલ કર શ ું, કાલ કરશ ું . ઓલા િોબીિી જેમ.  લ ગડાું  લઈિે ગયો િોવા. ઉિા-
ઉિા બાજરાિા ર ોટલા િે લ સણિ ું શાક ખાિેલ ું.  બસ્સો  કપડા (લઈિે) ગયો. ઓલા  શ ું? પોટલ ું 

બાુંિીિે ગયો િોવા.  પાણીમાું ગયો ઓલ ું શીલા ઉપર  િોવા. દસ જયાું  િોયા ત્યાું િૃ ષા લાગી. 
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બાજરાિ ો રોટલો ખાિેલો  ઉિો િે લસણિ ું શાક. િહ ીં િો અડદિી દ ાળ િે મગ.  િૃ ષા લાગી,  
પણ માળે બ સ્સો કપડા. દ સ િોવાણા. લાવિે દસ િો ઈ લ ઉં, લાવિે દસ િોઈ લ ઉં. એમ કરિ ાું 

કરિાું એ વી િૃ ષા લા ગી કે  પાણી નિરાુંિે પી િ ું  (એટલે કે) પડ્યો પાણીમાું.  આ િ ોબીિી વાિ  

એવીિે એવ ી છે. એ ચીમિ ભાઈ! એ િો કહે છે કે આ  િોબીિી વ ાિ છે  આ. આ  પણ હમણાું 
િહીં, હમણ ાું િહીં, આ ટલ ું કરી લેશ ું , પછી આ ટલ ું કરી લે શ ું , પછી આટલ ું કરી લેશ ું —કરિાું કરિા ું 

જાય. આહાહા! અહીં કહે છે , આવો જેણે  િત્કાળ, ભગવાિ આત્મા અુંિરમાું છે િે વી પયાથય 

પ્રગટ કરી છે અિે શલ્યર્ી નિવત્યો છે , એ સાક્ષાિ્ પ્રનિક્રમણ સ્વ રૂપ છે, એ મોક્ષગામીિે મોક્ષ 
ર્વાિો છે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 

 



શ્લોક–૧૧૬- ૧૧૭, ગાથા-૮૮           પ્રવચન નં. ૭૭                                  103 

શ્રાવણ સુદ ૪, સોમવાર, તા. ૨૬-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૧૬-૧૧૭, ગાથા – ૮૮, પ્રવચન નં. ૭૭ 

 

નિયમસાર, પરમાર્થ પ્રનિક્રમણ અનિકાર. નિયમસાર એટલે મોક્ષિો માર્થ. નિયમ એટલે 

આત્મા પનિત્ર શુદ્ધ ધ્રુિ એિી અંિમુથખ ર્ઈિે સમ્યગ્દશથિ કરિું, અંિમુથખિું સ્િસંિેદિજ્ઞાિ 

અિે અંિમુથખમાં ઠરિું, એ નિયમ એિે કહેિામાં આિે છે. મોક્ષિો માર્થ, નિશ્ચયર્ી નિયમર્ી 

કરિાલાયક િે આ છે. એમાં સાર એટલે વ્યિહારરનહિ—વ્યિહાર શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે જે રાર્ આદદ 

છે એિાર્ી રનહિ—એિો જે આત્માિા નિમથળ િીિરાર્ી પદરણામ, એિા સનહિ આત્માિે 
નિયમસાર કહેિામાં આિે છે. વ્યિહારર્ી નિરુદ્ધ. વ્યિહાર શ્રદ્ધા, વ્યિહાર જ્ઞાિ, વ્યિહાર 

આચરણ—એિાર્ી રનહિ શુદ્ધ આત્માિા ધ્યેયે જે જ્ઞાિ, દશથિ, ચાદરત્રિી પયાથય ર્ાય એિે 

ખરેખર નિયમસાર કહેિામાં આિે છે. િેિી આ ૮૭ ર્ાર્ા એિો ૧૧૬ કળશ છે. ૧૧૬ કળશ. 
આમાં િો ૧૬૬ (પાિું) છે, નહન્દીમેં ક્યા હૈ પાિા? ૧૬૬. ર્ોડા-ઘણા આવ્યા છે. હિે આજર્ી 
(નહંદી) શરૂ કરીએ છીએ. કહિે હૈં... ૧૬૬ પાિા. ૧૧૬ કલશ હૈ. 

शल्यत्रय ंपरित्यज्य र िःशल्य ेपिमात्मर  । 
रित्वा रिद्वान्सदा शदु्धमात्मा  ंभाियतुे्स्फटम ् ।।११६।। 

સત્ય પ્રનિક્રમણ દકસકો કહિે હૈં? સચ્ચા પ્રનિક્રમણ–નિશ્ચય પ્રનિક્રમણ. નમથ્યાત્િ િે 

રાર્-દ્વેષકે પદરણામસે હઠકર સ્િભાિ આત્મા... એ કહે છે જુઓ! श्लोकार् थ : ती  शल्योंका 
परित्याग किके... પાઠમા ંછે િે? િાસ્સ્િર્ી પહેલી િાિ કરી છે. િાસ્સ્િસે પહલ ેબાિ કી હૈ. 

િીિ શલ્યોંકા પદરત્યાર્ કર... નમથ્યાત્િશલ્ય, નિદાિશલ્ય, માયાશલ્ય—િીિોંકોં છોડ઼કર... 

ઉપદેશકી પદ્ધનિ હૈ િ? વ્યિહાર પહલે બિાયા, ઉસકો છોડકર, કહિે હૈં. પહલે વ્યિહાર 

બિાયા દક િીિ શલ્ય હૈં. પયાથયમેં િીિ શલ્ય હૈં—નમથ્યાત્િશલ્ય, નિદાિશલ્ય ઔર માયાશલ્ય. 

યે દુુઃખરૂપભાિ શલ્ય હૈ. ઉસકો છોડકર... હૈ ઉસકો છોડિા હૈ િ? િહ િો ઉપદેશકી એક 

પદ્ધનિ હૈ. આ નમથ્યાશલ્ય છોડું, ત્યાર્ું. ઐસે િ ે િહીં છૂટિે. પણ િહ ઉપદેશકી નિનિ ઐસી 
પહલે હૈ િ? 

ती  शल्योंका परित्याग किके र िःशल्य पिमात्मामें रित िहकि... આ અસ્સ્િ. 
આત્મા પરમ આિંદસ્િરૂપ ધ્રુિ અનિચળ નિત્ય અનિિાશી પ્રભુ એક સમયકી પયાથય સ્બિાકા, 

ઐસે र िःशल्य पिमात्मामें... િહ નત્રકાળી પરમાત્મા આત્મા હૈ, નત્રકાળ જો આત્મા હૈ િહ 

પરમાત્મા હી હૈ એમ કહિે હૈં. પરમ આત્મા પરમસ્િરૂપ. રાર્-દ્વેષ િે નિકલ્પ િો િહીં, પણ એક 
સમયકી પયાથય ભી સ્જસમેં િહીં. ઐસે र िःशल्य पिमात्मामें... નિુઃશલ્ય (અર્ાથિ્) શલ્ય રનહિ 

ઐસા અપિા નિજસ્િરૂપ ધ્રુિ ઉસમેં रित िहकि–ઉસમેં નસ્ર્ર રહકર શલ્ય છૂટ જાિા હૈ. શલ્ય 
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છૂટ જાિા હૈ ઉસકો ‘શલ્ય છોડો’ ઐસા કહિેમેં આિા હૈ. આહા! વ્યિહારકી પદ્ધનિ ઐસી 
ઉપદેશકી (હૈ દક) પહલે વ્યિહાર બિાકર નિષેિ કરિે હૈં. કહિે હૈં, સ્જસકો અપિા સ્િરૂપ 

પુણ્ય-પાપ અિે નમથ્યાત્િસે રનહિ પકડિા હો, અિુભિ કરિા હો અર્ાથિ્ સ્જસકો િમથ કરિા હો 

અર્ાથિ્ સ્જસકો સચ્ચી નિુઃશલ્ય પ્રનિક્રમણદશા પ્રર્ટ કરિી હો, િો र िःशल्य पिमात्मामें रित 
िहकि... યે મહા શબ્દ હૈ.  

નિકાર શલ્ય રનહિ પરમસ્િરૂપ સિથજ્ઞ િીિરાર્િે જો પ્રર્ટ દકયા, ઐસા હી અપિા ધ્રુિ 
નિજસ્િરૂપ હૈ. ઉસમેં રહકર–નસ્ર્િ રહકર... અબ પુરુષાર્થ આયા. સમજમેં આયા? અપિી શુદ્ધ 

ચૈિન્યિસ્િુ અિીનન્િય આિંદકા િામ ઔર અિંિ અનિચળ જ્ઞાિકા નપંડ પ્રભુ ઐસા અપિા 

આત્મા ઉસકો યહાં પરમ આત્મા.. પરમ આત્મા, પરમ સ્િરૂપ કહિેમેં આયા હૈ. નિુઃશલ્ય 
હોકર... નિુઃશલ્ય હૈ અિે નિુઃશલ્ય હોકર... નસ્ર્િ રહકર... रिद्वा को... િહ ક્યા કહા? જ્ઞાિીકો... 

જ્ઞાિી ઉસકો કહિે હૈં, નિદ્વાિ ઉસકો કહિે હૈં દક અપિે નિુઃશલ્ય પરમાત્મામેં નસ્ર્િ ઠરિા– 

રહિા િહ નિદ્વાિ હૈ. પંદડિજી! આહાહા! रिद्वा को सदा शदु्ध आत्माको... સદા એક શુદ્ધ ધ્રુિ 
ચૈિન્ય નિનરક્રય પરમાત્મા, રાર્ અિે પયાથયકી દક્રયાસે રનહિ. આહાહા! ઐસા सदा शदु्ध 

आत्माको सु्फटरूपस ेभा ा चारहय.े અર્ાથિ્ પ્રર્ટ રીિસે સ્િરૂપમેં એકાગ્રિા હોિી ચાનહયે. 
આહાહા! ઉસકા િામ પ્રનિક્રમણ હૈ. આહાહા!  

सदा शदु्ध आत्मा... દૃનિમેં િો ધ્રુિ સદા નિરંિર રહિા હૈ. િમીકો–સમ્યગ્દૃનિકો, 

સમ્યગ્જ્ઞાિીકો... ‘નિદ્વાિ’ નલયા હૈ િ? નિત્યાિંદિસ્િુ ધ્રુિ નિત્ય િસ્િુ યે દૃનિમેં કાયમ રહિી 
હૈ ઔર કાયમ રખકર શુદ્ધાત્માકો લક્ષ્ય કરકે સદા ઉસકો લક્ષ કરિે હૈં. સ્ફૂટપિે ભાિા 

ચાનહયે... પ્રર્ટપિે... શસ્ક્િ હૈ ઉસમેંસે િીિરાર્દશા પ્રર્ટ હો, ઐસી આત્માકી ભાિિા કરિી 

ચાનહયે. ભારે ભાઈ! િાિું ઝીણી ઘણી. પોિે િસ્િુ સૂક્ષ્મ છે, ઘણી સૂક્ષ્મ છે, પરમ સકૂ્ષ્મ છે. એિે 
પકડિા માટે ઘણી જ િીરજ (જોઈએ). સમ્યગ્દશથિ, જ્ઞાિ, ચાદરત્રકી નિનિથકલ્પ પયાથય દ્વારા િહ 

પકડિેમેં આિા હૈ. ઐસે શુદ્ધાત્માકો િે સદા... ભાષા કેટલી િાપરી એક િાિા પદમાં! આહા! 

બહુ ટૂકું ઘણું. ભાઈ! િું કોણ છો? કોણ છો એમાં પયાથય િહીં, પણ નત્રકાળ કોણ છો? નત્રકાળ 
આિંદઘિ પ્રભુ પૂણથ આિંદિો દળ–નપંડ ઐસા સદા શુદ્ધાત્મા જો હૈ ઉસકી ભાિિા પ્રર્ટપિે 

કરો. પ્રર્ટપણે એટલે િારણા અિે જાણિું એમ િહીં. આહાહા! એિો પરમાત્મા પોિાિો 
સ્િભાિ એમાં એકાગ્ર ર્ાઓ િો ત્રણ શલ્યર્ી રનહિ ર્ઈ શકશે. આહાહા!  

સ્ફૂટપિે ભાિા ચાનહયે. ભાિા એટલે ભાિિા કરિી ચાનહયે. ભાિિા એટલે અંિરમેં 

એકાગ્રિા કરિી ચાનહયે. આહા! લ્યો, એિું િામ સમ્યગ્દશથિ. એ શુદ્ધસ્િરૂપ ધ્રુિ ચૈિન્ય એિી 
સન્મુખમાં જઈિે એકાગ્રિાર્ી એિી ભાિિા કરિી, એ ભાિિાિે િીિરાર્ી અિે મોક્ષમાર્થ 

પયાથય કહેિામાં આિે છે. ધ્રુિ છે એ િો મોક્ષમાર્થિી પયાથયર્ી પણ સ્ભન્ન છે, પણ ઉસમેં 
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એકાગ્ર હોકર જો પયાથય ઉત્પન્ન હોિી હૈ ઉસકો યહાં ભાિિા–શુદ્ધાત્માકી એકાગ્રિા (કહિે હૈં), 
િહી મોક્ષકા માર્થ હૈ, િહી િમથ હૈ, િહી સચ્ચા પ્રનિક્રમણ હૈ. આહાહા! ભારે ઝીણું ભાઈ! 

માણસિે અંદર પદરચય (િહીં). બાપુ! આખો આત્મા અંદર છે. એિી ચૈિન્યિાિુ.. જેણે ચૈિન્ય 

િે આિંદ િારી રાખ્યો છે–દટકા હૈ ઉસમેં. ઐસી ચીજ જો ભર્િાિ આત્મા નિજસ્િરૂપ ઉસમેં 
એકાગ્રિાકી ભાિિા કરિા. એકાગ્ર હોિેસે િીિ શલ્ય છૂટ જાિે હૈં. િીિ શલ્ય છોડિા િહ 

વ્યિહાર કહિેમેં આયા ર્ા. છોડિા પડિા િહીં, અિંર િસ્િુમેં એકાગ્ર હોિે હી યે દોષકી 

ઉત્પનિ િહીં હોિી ઉસકો ‘દોષ છોડિા’ ઐસા કહિેમેં આયા હૈ. િીિરાર્ માર્થ િો અલૌદકક 
હૈ. ય ેમાર્થ દૂસરે કહીં હૈ િહીં. પણ ઉસકો સમજિા, પ્રાપ્ત કરિા અિંિ પુરુષાર્થ હૈ. ૧૧૭ 
કળશ, ૮૭ ર્ાર્ાકા. 

कषायकरििंरित ंत्यित ुरचत्तमचु्चभै थिा ् 
भिभ्रमणकािण ंस्मिशिारिदग्ध ंमहुु:। 
स्वभािर यत ंसखु ंरिरधिशाद ासारदत ं

भि त्वमरि  ंयत ेप्रबिससंतृभेीरततिः।।११७।। 
લ્યો, ભાષા િો એમ જ આિેિે. श्लोकार् थ : ह ेयरत!... મનુિકી પ્રિાિિાસે કર્િ હૈ િ? હે 

યનિ! હે મુનિ! िो (रचत्त) भिभ्रमणका कािण ह.ै.. આહાહા! જે નચિમાં રાર્-દ્વેષ િે 

નમથ્યાત્િભાિ આદદ ઉત્પન્ન ર્ાય છે એ ભિભ્રમણિું કારણ છે. भिभ्रमणका कािण ह ैऔि 
बािम्बाि कामबाणकी अरिस े दग्ध ह.ै.. આહાહા! પ્રભુ એમ કહે છે, અરે! િિે કંઈપણ 
અિુકૂળિા, શરીરિી સુંદરિા દેખીિે ઉત્સાનહિ િીયથ ર્ઈ જાય છે, આહા.. આકષાથઈ જાય છે, એ 

કામિા બાણ િિે દગ્િ કરી દે છે. આહાહા! કામકે બાણ િુજે જલાિે હૈં. કોઈપણ સુંદર શરીર, 

આકૃનિ દેખકર આકષથણ હો જાિા હૈ દક ઠીક હૈ.. ઠીક હૈ.., િહ કામબાણસે િેરા નચિ દગ્િ હો 

જાિા હૈ. આહાહા! અનિસે દગ્િ... આહાહા! ભર્િાિ આિંદસ્િરૂપ પ્રભુ ઉસમેં આિંદ હૈ, ઉસ 

આિંદકો છોડકર અિાદદસે... જુઓ! આ શલ્યમાં િાખ્યું. કંઈપણ નિષયિી કોઈપણ લાર્ણીમાં 

ઠીકબુનદ્ધ ર્ઈ જાય, ઉત્સાનહિ બુનદ્ધ હો જાય (િહ) નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ, એમ કહિે હૈં. સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

અપિા આત્મા આિંદમૂનિથ અિીનન્િય આિંદઘિ િીર્ંકરદેિ કેિળજ્ઞાિી પરમાત્માએ 
પ્રર્ટ કયો એિો જ આ આત્મા છે. આહાહા! એિા આત્માિા આિંદિા ભાિમાંર્ી ખસીિે, 

કોઈપણ બહારિી પદાર્થ–ચીજ અિુકૂળ સ્િર્ાથદદ કે ઇન્િ-ઇન્િાણી કે આબરૂ કે સુંદરિામાં 

આકષથણ ર્ઈ જાય, ખેંચાઈ જાય ક ેઆ શું! આહાહા! કામિા બાણ િાર્ીિે િારું નચિ દગ્િ– 
બળી ર્યું છે. સમજાણું કાંઈ! बािम्बाि कामबाणकी अरिस ेदग्ध ह—ैऐस ेकषायके्लशस ेिंग ेहुए 
रचत्तको... દેખો! કષાયિા ક્લેશર્ી રંર્ાયેલું નચિ... આહાહા! િેરા આિંદસ્િરૂપ ભર્િાિ 
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ઉસકા પ્રેમ છોડકર કોઈ ભી બાહ્યચીજમેં પ્રેમ હો જાય, ઉસમેં કુછ ઠીક હૈ ઐસી સુખબુનદ્ધ હો 
જાય, યે કામબાણસે િેરા નચિ બળી ર્યું–જલા હુઆ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

િહ નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ એમ કહિે હૈં. પરમેં સુખ િહીં, ઇનન્િયોંમેં પાંચ ઇનન્િયોં—શબ્દ, 
રૂપ સ્પશથ, રસ, ર્ંિ, આબરૂ સુિિે હૈં ઉસમેં ઠીક હૈ ઐસા હો જાય, િો યે નમથ્યાશલ્ય હૈ એમ 

કહિે હૈં. કેમકે ઉસમેં ઠીકપિા હૈ હી િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? શેઠ! આહાહા! આબરૂ.. 

આબરૂ.. બડા શેઠ સાહેબ હૈ, લો! બડા સુંદર હૈ, લડકા અચ્છા હૈ ઔર... ભર્િાિ નત્રલોકિાર્ 
પરમાત્મા િીર્ંકરદેિ ઐસે ફરમાિે હૈં, ભાઈ! િેરી ચીજમેં આિંદ હૈ ઉસકા િું અિાદર કરકે, 

કોઈ ભી બાહ્ય ચીજમેં લોભાયમાિ હોકર કષાયસે િેરા નચિ રંર્ જાિા હૈ–રંજાયમાિ હો જાિા 

હૈ, આહાહા! યે નમથ્યાશલ્ય હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? િીિરાર્માર્થ હૈ યે. િીિરાર્માર્થમેં 
અપિે સ્િરૂપમેં િીિરાર્િા ભરી પડી હૈ. ઐસી િીિરાર્િાકી રુનચ છોડકર બાહ્યમેં કોઈ ભી 

અિુકૂલ ચીજકા આકષથણ હો જાય, ઉલ્લનસિ િીયથ હો જાય, ઉત્સાહ આ જાય, આહાહા! એમ 

કહે છે. ઉસસે િેરે નચિમેં કષાયકે રંર્સે રંર્ ચડ ર્યા હૈ, િીિરાર્કા રંર્ િુજે િહીં હુઆ. 
સૂક્ષ્મ છે ભાઈ! પરમાત્માકા માર્થ સૂક્ષ્મ હૈ, સૂક્ષ્મ હૈ. 

ભિભ્રમણકા કારણ ઐસા નચિ, એમ છે િે? औि बािम्बाि कामबाणकी अरि... 
આહાહા! શબ્દ જયાં અિુકૂળ પડે અિે પ્રસન્નિા આ જાય, રૂપ અિુકૂળ દેખે િો પ્રસન્નિા આ 

જાય, ભોજિ અિુકૂળ ખાકર પ્રસન્નિા આ જાય, ખાિેકી દક્રયાકે કાલમેં હોં, દક્રયા િો જડકી હૈ, 

સુર્ંિ આદદ દેખકર પ્રસન્નિા આ જાય, આહાહા! સ્પશથમેં પ્રસન્નિા આ જાય, પંચેનન્િયકા 
નિષય ભોર્ાદદ, માખણ જૈસા સુંદર શરીર ઉસમેં પ્રસન્નિા આ જાય, નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ એમ 
કહિે હૈં. આહાહા!  

શ્રોિા : પ્રભુ! આિા ભાિોિું ........ એ એકાંિ છે.... 

પૂજય ર્ુરૂદેિશ્રી : દોષ છેિે. િાિ એ માટે છેિે ભાઈ! િીિરાર્િો માર્થ પહેલો િો સત્ય 
ક્યા હ ૈસુિિેમેં આયા િહીં. આહાહા! એમિે એમ પુણ્યિી દક્રયા (કરે ઔર) બાહરમેં પ્રસન્નિા 
આ જાય, નમથ્યાત્િ હૈ એમ કહિે હૈં. ક્યા કહિે હૈં?  

શ્રોિા : શુભભાિમેં લર્ જાય િો? 

પૂજય ર્ુરૂદેિશ્રી : લર્ જાય (ઔર) પ્રસન્નિા આ જાય િહ નમથ્યાત્િ હૈ. એ પુણ્યિી 
િાિ કરી હિીિે. આહાહા!  

અહીંયા િો, િીિરાર્સ્િરૂપ ભર્િાિ આત્મા હૈ િો ઉસમેંસે િીિરાર્િા પ્રર્ટ હોિી હૈ. 
િહ બહારસે આિી હૈ? િો િીિરાર્િા અપિે નિજ સ્િરૂપકા અંિરકા પ્રેમ, રુનચ ઔર આદર 

છોડકર પરકી કોઈ ભી ચીજ િાિામાં િાિો રાર્િો કણ કે અિુકૂલિા દેખકર પ્રસન્નિા, 

ઉલ્લનસિ િીયથ, હોંશ, હરખ આ જાય (િો) નમથ્યાત્િ હૈ એમ કહિે હૈં, એમ િાિ કરે છે. ક્યોંદક 



શ્લોક–૧૧૬- ૧૧૭, ગાથા-૮૮           પ્રવચન નં. ૭૭                                  107 

કોઈ પરમેં હોંશ કરિેકી ચીજ હૈ િહીં. આહાહા! ઐસા માર્થ સૂક્ષ્મ હૈ ભર્િાિ! િેરી ચીજમેં િો, 
અિીનન્િય આિંદસે લબાલબ ભરા હૈ િેરા આત્મા. ઉસ િરફકા અિાદર કરકે કોઈ ભી ચીજમેં 

લીિિા, પ્રસન્નિા (હૈ), અિુકૂલ હૈ ઐસા નિકલ્પ ઉઠિા હૈ, િો કહિે હૈં દક નમથ્યાત્િશલ્યિે િેરી 

શાંનિકો જલા દદયા. આહાહા! સમજમેં આયા? યે પંચમહાવ્રિકા પદરણામ હૈ િહ શુભરાર્ હૈ. 
રાર્મેં ભી પ્રસન્નિા આ જાય દક મૈં ઠીક કરિા હૂં, નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ. બાિ ઐસી હૈ ભર્િાિ! 

આહાહા!  

શ્રોિા : યે ચીજ િો અિાદદકી પડ઼ી હૈ. 

પૂજય ર્ુરૂદેિશ્રી : યે અિાદદકી પડી હૈ ઉસકો યહાં બિાિે હૈં. ભાઈ! િુજે ખબર િહીં 
હૈ. પ્રભુ! સૂક્ષ્મ શલ્ય અંદર રહિા હૈ િુજે. શલ્યકી બાિ હૈ િ?  

ભર્િાિ આત્મા આિંદકા કંદ હૈ પ્રભુ, ઉસમેં સન્મુખ હોકર દૃનિ કરિા ઉસકા િામ 
સમ્યગ્દશથિ હૈ. ક્યોંદક આત્મા નિુઃશલ્યસ્િરૂપ હૈ. નિુઃશલ્યસ્િરૂપકા આશ્રય કરિેસે નિુઃશલ્ય 

પદરણનિ ઉત્પન્ન હોિી હૈ. ઔર  નિુઃશલ્ય ભર્િાિ આત્મા સુખકા સુંદર સમુિ, સુખકા 

સરોિર, ઓહો! ઉસ િરફકા ઉત્સાનહિ િીયથ છોડકર, છોટેમેં છોટી કોઈ ભી ચીજકી અિુકૂલિામેં 
ઉત્સાનહિ હો જાિા, સ્િરૂપકા લક્ષ, રુનચ છૂટ જાિા િહ નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ. એ વ્યાખ્યા 

નમથ્યાત્િશલ્યિી છે. કામબાણમાં િો પાંચેય કહ્યું છે િે? પાંચેય છેિે શબ્દ, રૂપ, રસ, ર્ંિ, 

સ્પશથ. આહાહા! ભર્િાિ િો અિીનન્િય હૈ િ. પ્રભુ આત્મા િો અિીનન્િય આત્મા હૈ. અિીનન્િય 
પદરણનિ દ્વારા અિીનન્િય પદાર્થકા અિુભિ હોિા હૈ. ઐસા (આત્મા) છોડકર શુભરાર્ દયા, 

દાિ, વ્રિ, ભસ્ક્િ, પૂજા ઉસમેં પ્રસન્નિા (આયે), સ્િભાિકી પ્રસન્નિા છોડકર ઉસમેં રાર્ આ 
જાય દક બડા અચ્છા હૈ, (િો) નમથ્યાત્િ શલ્ય હૈ.  

અરે! ‘બારંબાર’ ભાષા એમ િાપરી છે િે. महुु: महुु:... ‘महुु:’ એક શબ્દ છે લ્યોિે. महुु: 
છેિે? महुु:—િારંિાર. ભર્િાિ! િારંિાર િેરા આિંદસ્િરૂપ િરફ (િનિ કરકે) સદા શીિમાર્થકો 
પ્રર્ટ કરિા ચાનહયે. યે િ કરકે બારંબાર બાહ્યકે કોઈ ભી પદાર્થમેં સુખબુનદ્ધ– પ્રસન્નબુનદ્ધ હો 

જાય, (િો) ભર્િાિ! િેરા નચિ જલ જાય. આહાહા! ઉસ કારણસે कषायके्लशस ेिंग ेहुए रचत्त... 

ચાહે િો અશુભરાર્ હો દક ચાહે િો શુભરાર્ હો, યે कषायके्लशस ेिंग ेहुए रचत्तको त ूअत्यन्त 
छोड़... ‘मोत्तणू’ं છેિે. मोत्तणू ं (એટલે) છોડ. આહાહા! મૂળ િો मोत्तणू ंપાઠમાં હિુંિે એ િાિ 
પાછી કળશમાં ‘છોડ’ િે ... એમ કરીિે કહે છે. આહાહા!  

ઐસે कषायके्लशस े िंग े हुए रचत्तको त ू अत्यन्त छोड़... उच्चइ... ક્યાંર્ી આવ્યું? 

रचत्तउंच्चइ... िो रिरधिशात ् (-कमथिशताके कािण) अप्राप्त ह.ै.. આહાહા! અરે! નિકારકે િશ 

હુઆ, ભર્િાિ આત્મા પ્રાપ્ત િહીં હુઆ િુજે. રાર્ િે નિકાર–શુભ કે અશુભ ઉસકે િશ હુઆ 
ऐस े र म थि रिरधिशात ् (-कमथिशताके कािण) अप्राप्त ह ै પ્રભુ. ક્યા કહિે હૈં? શુભ-
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અશુભરાર્કે ભાિમેં િું િશ હૈ ઉસ કારણસે િીિરાર્િા િુજે પ્રર્ટ િહીં હુઈ. શુભ-
અશુભરાર્સે અપ્રાપ્ત હૈ ભર્િાિ આત્મા. ઉસમેં િશ હોિા હૈ, રાર્કે િશ હોકર શુદ્ધ ભર્િાિ 

આત્માકી અપ્રાનપ્ત હુઈ િુજે. ઐસે નિમથળ સ્િભાિકો યે અપ્રાપ્ત હૈ, રાર્કે િાબે–િશ હોકર િુજે 
આિંદકી અપ્રાનપ્ત હૈ, કહિે હૈં. આહાહા!  

रिरधिशात ् अप्राप्त ह.ै.. કોઈ એમ કહે કે કમથિે િશે (છે). યે કમથકે િશ આત્માકી પયાથય 

હુઈ હૈ, કમથિે િશ દકયા િહીં. रिरधिशात ् હ ૈ િ? સ્િયં નિનિકો િશ હોિા હૈ, કમથ ઉસકો 
પરાિીિ કરિા હૈ ઐસા િહીં. સ્િિવ્યકો આિીિ િહીં હોિા હૈ િો નિનિિશાિ્ રાર્-દ્વેષકે 

આિીિ હો જાિા હૈ, એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? અિંિકાલમેં મુનિવ્રિ ભી િારણ દકયા, 

‘મુનિવ્રિ િાર અિંિબૈર ગ્રીિક ઉપજાયો’, છિાં નમથ્યાત્િશલ્ય રહ ર્યા. ઉસકા અર્થ દક 
સ્િભાિકી રુનચ, આશ્રય છોડકર પરમદેિ નત્રલોકિાર્ િીર્ંકર ઉસકે પ્રનિ ઉત્સાનહિ પરિવ્યમેં 
હો જાિા, આહાહા! િહ ભી શલ્ય હૈ. ઐસા શલ્ય અિંિ કાલમેં રહ ર્યા હૈ. સમજમેં આયા?  

અરે! र म थि स्वभािर यत सखुको... ભાષા દેખો! स्वभािमें र रित िहता हुआ, 

स्वभािमें र यमस े िहा हुआ, સ્િભાિમેં કાયમ રહા હુઆ.’ ક્યા? સુખ. ઓહોહો! ભર્િાિ 

આત્મામેં આિંદ હૈ. र म थि स्वभािर यत (અર્ાથિ્) સ્િભાિમેં નિનશ્ચિ રહા હુઆ ઐસે સુખકો 
त ूप्रबि ससंािकी भीतीस ेडिकि... આહાહા! ઓહો! ચાર ર્નિકે દુુઃખસે ડરકર... ચારોં ર્નિ 

દુ:ખરૂપ હૈં. દેિ, િરક, પશુ, મિુરય દુુઃખરૂપ ર્નિ હૈં, પરાિીિિા હૈ. આહાહા! ઐસે प्रबि 

ससंािकी भीती... આહાહા! સંસારિો ડર... भीतीस ेडिकि... દેખો! સંસારિા દુુઃખિા ભયર્ી 
ડરકર... કોઈ િારકીિા દુુઃખર્ી ડરીિે, ઐસા િહીં. ચાર ર્નિકા દુુઃખ હૈ ઉસસે ડરકર. આહાહા!  

શ્રોિા : િારકીિા દુુઃખર્ી િો નમથ્યાદૃનિ પણ ડરે છે.  

પૂજય ર્ુરૂદેિશ્રી : એ િર્ી ડરિો, એ બહારિા દુુઃખર્ી ડરે છે. અંિરિી આકુળિાિા 

દુુઃખર્ી ડરિો િર્ી. સંયોર્ પ્રનિકૂળિા આિે છે એિાર્ી ડરે છે. પણ પુણ્ય િે પાપકા નિકલ્પ યે 
દુુઃખરૂપ હૈ ઉસસે િહીં ડરિા. પુણ્યકે ભાિમેં પ્રેમ કરિા હૈ, પાપસે ડરિા હૈ, નમથ્યાત્િભાિ હૈ. 

આહાહા! શલ્ય હૈ–નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ. ભાઈ! આહાહા! િિમી ગ્રૈિેયક ર્યો િે કાંઈ રહી ર્યું? 

સમજણમેં આયા? સૂક્ષ્મ શલ્ય રહ ર્યા હૈ. ઉસમેં િો નલયા હૈ િ િહ? વ્યિહારકા સૂક્ષ્મ 
શલ્યકા આશ્રય રહ ર્યા હૈ, અભનિ િે ભનિ સબકો. િિમી ગ્રૈિેયક ર્યા િો અંદરમેં સૂક્ષ્મ 

રાર્, ચાહે િો દયા, દાિ, વ્રિ, ભસ્ક્િ, પૂજા, ભર્િાિિો પ્રેમ ઉસમેં ‘ઠીક હૈ’ ઐસા શલ્ય રહ 

ર્યા હૈ. ઉસ કારણસે અપરાિ હૈ, .... અપરાિ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઓહો! નિમથળ 
સ્િભાિમાં નિયિ–નિનશ્ચિ–નિયમર્ી ભરેલો આિંદ, આત્મામાં અિીનન્િય આિંદ છે એિા 

સુખિે प्रबि ससंािकी भीतीस ेडिकि भि. સંસારિા દુુઃખર્ી ડરીિે આત્માિા આિંદિે ભજ 
એમ કહે છે. ક્યા કહા સમજમેં આયા? આહાહા!  
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યે િીિોં શલ્ય ઇસમેં આ ર્યે. નિદાિશલ્ય ભી દુુઃખ હૈ િ? યે ફલ હો િો ઠીક હો મુજે. 
ક્યા ફલ દુુઃખ? રાર્કી દક્રયાસે સ્િર્થ નમલે િો દુુઃખ. માયા, કપટ, કુટીલિા, દંભ કરિા િહ સબ 

શલ્ય હૈ. રાર્સે િમથ હૈ િહીં (ઔર) માિિા હૈ િહ ભી માયા–કપટ શલ્ય હૈ. આહાહા! માર્થ િો 

ઐસા હૈ ભાઈ! િીિરાર્ પરમાત્મા િીર્ંકરદેિ સિથજ્ઞ પરમાત્માિે સમિસરણમેં ઇન્િ િે 
ર્ણિર સમક્ષ યે બાિ કી ર્ી (દક) માર્થ યે હૈ. ઓલો ડર લાર્ે. કાલ છોકરો મરી ર્યોિે એક... 

ઘરમાં ત્રાસ.. ત્રાસ.. ત્રાસ.. ચાર ભાઈઓ આમ છાિીફાટ રોિા હિા. ૨૫ િષથિો જુિાિ. કલ 

યહાં અકસ્માિ હો ર્યા. ૨૫ િષથકા જુિાિ ઐસા બસમેં બૈઠા ર્ા. આિા અંર્ બહાર ર્ા 
(ઔર) કમાડ (-દરિાજા) ખુલ્લા ર્ા. કમાડ ક્યા? બસકા દરિાજા ખુલ્લા ર્ા. ખટારા આયા િો 

દરિાજા ઔર િો આદમી ઐસે રોટી જેસૈ દબ ર્યે. પરસોં રાિ સાડા િિ, દસ બજે ર્ે. સારે 

ર્ાંિમેં બહોિ..... એિું સાંભળ્ું કે એિા ચારે ભાઈઓ એિું રોયા છાિીફાટ. બાપુ! કોિે રોિું 
ભાઈ! દકસકો રોિા? ‘રોિારા િહીં રહેિાર રે..’ રોિેિાલા કહાં રહિેિાલા હૈ યહાં? દકસકો િુમ 
રોિે હો? આહાહા! ભર્િાિ આત્મા... અરે! એિું િો અિંિિાર કયું છે હોં.  

અહીં િો જરી સૂક્ષ્મ િાિ મુનિએ લીિી છે. જેિે પાચં ઇનન્િયોિા નિષયોિા િરફિી 

કંઈપણ સુખબુનદ્ધ હો જાય િો યે શલ્ય હૈ. એ શલ્યિે સ્િભાિનિયિ સુખ ઉસકા આશ્રય કરકે–

ઉસકા ભજિ કરકે છોડ. આહાહા! દક્રયાકાંડમેં ભી રાર્ હૈ િ પુણ્ય ઔર ઉસસે મુજે સુખ હોર્ા, 
મોક્ષ હોર્ા િો િહ ભી નમથ્યાત્િશલ્ય હૈ. આહાહા! સુખ િો, ભર્િાિ આત્મામેં અિીનન્િય 

આિંદ હૈ. સ્જસકે એક સમયકે આિંદમેં સારી દુનિયા (દક) ઇન્િકે ઇન્િાસિ સડા હુઆ... ક્યા 

કહિે હૈં? નિિકા, કૂડેકા ઢેર. ઉકરડા હોિા હૈ િ ઉકરડા? કુડા, કુડેકા ઢેર. ઐસે જ્ઞાિીકો અપિે 
આિંદકી રુનચકે આર્ે સારે ઇન્િકે ઇન્િાસિ સડે હુએ િૃણ જૈસા દદખે. સ્જસમેં કછુ ભી પ્રીનિ–

પ્રેમ અંદર આ જાય... આસસ્ક્િ દૂસરી ચીજ હૈ. િમીકો રાર્કી આસસ્ક્િ હોિી હૈ, પણ રાર્મેં 
રુનચ િે સુખબુનદ્ધ િહીં હોિી. સમજમેં આયા? 

સમ્યગ્દૃનિ ચૌર્ે ર્ુણસ્ર્ાિમેં ૯૬ હજાર સ્ત્રીકે ભોર્મેં દદખિા હૈ. રાર્ હૈ, પણ રાર્મેં 

રસ િહીં હૈ, રાર્કા પ્રેમ િહીં. િહીં, િહીં. દુુઃખ.. દુુઃખ.. દુુઃખ. નિષયભોર્કી િાસિા િમીકો 
દુુઃખ(રૂપ) લર્િી હૈ. આહાહા! જૈસે કાલા િાર્ દેખકર ડર જાય, ઐસે િમીકો અશુભરાર્સે િો 

દુુઃખ લર્િા હૈ, ડર જાિા હૈ. આહાહા! અજ્ઞાિી ઉસકે પ્રેમમેં રંર્ા જાિા હૈ. ઇિિા ફેર હૈ. 

ઓહો! રાર્િે િશે જે ચૈિન્ય અપ્રાપ્ત છે, એ નિમથળ સ્િભાિ નિશ્ચય સુખકો प्रबि ससंािकी 
भीती... જોયું! प्रबि ससंािकी भीतीस ेडिकि... આહાહા! સંસારિા ભયર્ી ડરકર, ઐસે કહા હૈ. 

િરકિા દુુઃખ િે ઢોરિા દુ:ખ–પશુકે દુુઃખસે ડરકર ઐસા િહીં કહા હૈ. કેમકે સારી આકુલિા હૈ 

(િહ) સબ દુુઃખ હૈ. ચીમિભાઈ! આ પૈસા-બૈસામાં મજા લાર્ે એ દુુઃખ છે–દુુઃખ હૈ એમ કહિે 
હૈં. પાંચ-પાંચ લાખિા બંર્લા... એ શેઠ! એિે િળી છ લાખિો બંર્લો. ઉસમેં રહિે હૈં, હીંડોળે 
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હીંચકે છે. ક્યા કહિે હૈં? ઝૂલા.. ઝૂલા.. આહાહા! દુુઃખકે ર્ંજમેં પડા હૈ. દુુઃખકી પયાથયકે િેદિમેં 
પડા હૈ િહ આત્મા, એમ કહિે હૈં. આિંદ િો આત્મામેં હૈ ઉસકી િો ખબર િહીં, શ્રદ્ધા િહીં, 
શ્રદ્ધાકી ખબર િહીં. આહાહા! ૧૧૭ કળશ હુઆ.  

प्रबि ससंािकी भीतीस ेडिकि... એમ છ ેિે? भि. કોિે? નિમથળ સ્િભાિનિયિ સુખ. 

આહાહા! સ્િભાિમેં ભરા હુઆ આિંદ ઉસ સન્મુખ હો િો ભજિ હોિા હૈ. રાર્સે નિમુખ 

હોકર, વ્યિહારકે નિકલ્પસે નિમુખ હોકર, સ્િભાિ સુખરૂપકે સન્મુખ હોકર એકાગ્રિા કરિા 
િહ સુખકા ભજિ કહિેમેં આિા હૈ. આહાહા! સુખ(રૂપ)કે ભજિમેં સુખ હોિા હૈ. આહાહા!  

चत्ता अगरुत्तभाि ंरतगरुत्तगतु्तो हिइे िो साहू । 
सो परडकमण ंउच्चइ परडकमणमओ हि ेिम्हा ।।८८।। 
िो साध ुछोड अगरुप्तको त्रय-गरुप्तमें रिचिण कि,े 
प्ररतक्रमणमयता हतेसु ेप्ररतक्रमण कहत ेहैं उस.े ८८ 

टीका : रत्रगरुप्तप ा (-ती  गरुप्त द्वािा गपु्तप ा) रिसका िक्षण ह ैऐस ेपिम तपोध को 
र ियचारित्र हो केा यह कर्  ह.ै સચ્ચ ે સંિ ચાદરત્રિંિ... સચ્ચે સંિ ચાદરત્રિંિ ઉસકા 
લક્ષણ કહિે હૈં. િે િો નત્રર્ુનપ્ત-ર્ુપ્ત હૈ. આહાહા! સચ્ચે સંિકી ચાદરત્રદશા... અચાદરત્રસે 

પ્રનિક્રમણ હુઆ... કહા િ? મિમેં અશુભસે છૂટિા િહ વ્યિહારર્ુનપ્ત, પણ શુભસે છૂટિા િહ 

નિશ્ચયર્ુનપ્ત. શુભભાિ જો હૈ યે િો પ્રનિક્રમણ કરિેલાયક હૈ–ઉસસે હઠિેલાયક હૈ, ઉસમેં 
રહિેલાયક િહીં. रत्रगरुप्तप ा रिसका िक्षण ह ै ऐस े पिम तपोध –મુનિ... સ્જસકે પાસ 

ચાદરત્રરૂપી િિ હૈ. આિંદમેં રમણિાકી દશા િહ ચાદરત્રિિ હૈ. આહાહા! િપોિિ કહા િ? 

ચાદરત્રરૂપી િિ. ચીમિભાઈ! પૈસારૂપી િિ િહીં. સુખકા સાર્ર ભર્િાિ આત્મા ઉસમેં 
લીિિા કરકે િીિરાર્દશારૂપ પદરણામ હુઆ િહ ચાદરત્ર. િહ ચાદરત્રકા િિ હૈ ઉસકે પાસ.  

મિ-િચિ-કાયાકે શુભાશુભ(ભાિ)સે રનહિ ઉસકા િામ યહાં (નિશ્ચય) ર્ુનપ્ત કહિેમેં આિા હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા?  

િીિરાર્દશથિિી િાિ જ બહુ... શ્રીમદ્દે કહ્યુંિે, દદર્ંબરિા િીવ્ર િચિોિે લઈિે રહસ્ય 

સમજી શકાય છે કે િસ્િુ આિી છે. આમ કહેિા માર્ે છે. જેિે ક્ષણે-ક્ષણે અિે સમયે-સમયે જે 
કાંઈ શુભપદરણામ આિે એ દુુઃખરૂપ છે. એિાર્ી હઠી જાય ત્યાર ે ર્ુનપ્ત કહેિામાં આિે છે. 

આહાહા! હજી િો અહીં નિશ્ચય ભાિ નિિાિી વ્યિહારસનમનિ એિાય ઠેકાણે િ મળે. અહીં િો 

કહે છે ભર્િાિ... પ્રનિક્રમણ છેિે એટલે અર્ુનપ્તર્ી છૂટિું િે ર્ુનપ્તમાં આિિું, એમ. મિ-િચિ 
િે કાયાિા શુભાશુભભાિ એ અર્ુનપ્તભાિ છે–અર્ુનપ્તભાિ હૈ. ઉસમેં હઠકર આત્મામેં આિા 

િહ ર્ુનપ્તભાિ હૈ. સમજમેં આયા? પરમ િપોિિ, પાછા. એમ લીિી ભાષા છે જોયું! પરમ. 

આહાહા! િપોિિ કહો કે નિશ્ચય ચાદરત્ર કહો. સચ્ચા ચાદરત્ર, મિ-િચિ-કાયાકી શુભાશુભ 
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પદરણનિ જો નિકલ્પ–રાર્ હૈ ઉસસે હઠકર સ્િરૂપમેં લીિિા હોિા િહ ર્ુનપ્તભાિ િે 
નિશ્ચયચાદરત્ર હૈ. યે ર્ુનપ્તભાિ િહ નિશ્ચયચાદરત્ર હૈ. પંચમહાવ્રિકે પદરણામસે ભી હઠકર 
સ્િરૂપમેં ઠહરિા િહ નિશ્ચયર્ુનપ્ત િે નિશ્ચયચાદરત્ર હૈ. આહાહા!  

पिम तपििणरूपी सिोििके कमिसमहूके रिय.े.. આહાહા! દદર્ંબર મુનિ ટીકાકે 

કરિેિાલે ઔર કુંદકુંદાચાયથ ર્ાર્ા(કિાથ). દો હજાર િષથ પહલે સંિિ ૪૯મેં કુંદકુંદાચાયથ હુએ, 

ભર્િાિકે પાસ ર્યે, આઠ દદિ રહે. પરમાત્મા સ્બરાજે છે. આહાહા! આઠ દદિ સુિકર આયે, 
યે શાસ્ત્ર બિાયા. હજાર િષથ પીછે મુનિ હુએ પદ્મપ્રભમલિાદર મુનિ–દદર્ંબર સંિ ધ્યાિી, 

જ્ઞાિી, આત્મામેં ભાિનલંર્ સનહિ. નિનિથકલ્પદશા યે ભાિનલંર્ હૈ. આહાહા! પરમાત્મપ્રકાશમાં 

કહ્યું છેિે. ભાિનલંર્ ભી સ્જસમેં િહીં. પરમાત્મપ્રકાશમાં છે. છેિે આ બાજુ છે. આ બાજુ છે. 
નિનિથકલ્પ–રાર્િા નિકલ્પ નિિાિી િીિરાર્ી પદરણનિ એ ભાિનલંર્ સંિકા, યે ભાિનલંર્ ભી 
િસ્િુમેં િહીં. આહાહા! િસ્િુ િો નત્રકાળી ધ્રુિ હૈ. સમજમેં આયા? 

શરીર, કમથ િો િહીં ભર્િાિ આત્મામેં, પુણ્ય-પાપ િો િહીં, પણ નિનિથકલ્પચાદરત્ર 

િીિરાર્ીદશા મોક્ષકા માર્થ ર્ુપ્તભાિ, શુભસે ભી ર્ુપ્ત હોકર નસ્ર્ર હોિા, િહ ભી એક 

સમયકી પયાથય હૈ, િસ્િુમેં િહીં–સમ્યગ્દશથિકા નિષય ધ્રુિ ઉસમેં િહીં. િહ પયાથય હૈ. 
આહાહા! આિો માર્થ સાંભળિા મળે િહીં એ સમજે કે દદ’? કબ સમજે ઔર કબ રુનચ કરે િે 

કબ પ્રર્ટ હો? આહાહા! ઐસા માર્થ.... પયાથયમાં છે, િવ્યમાં િહીં. િહ િો પયાથય હૈ. પયાથય હૈ 

િ િહ? ક્ષનણક હૈ. મોક્ષમાર્થકી પયાથય ક્ષનણક હૈ. સ્જસકે આશ્રયસે પ્રર્ટ હો િહ ધ્રુિ હૈ. ધ્રુિમેં 
િહ પયાથય હૈ િહીં. ભારે આકરું કામ જર્િિે. આહાહા! આ મરી જાય છે આમિે આમ 

જુઓિે! જન્મ-મરણ કરી કરીિે ઘાણીમાં નપલાય છે. એ માિે છે કે કાંઈક ઠીક છે અમારે. 

િૂળમાંય ઠીક િર્ી. શરીર ઠીક હોય, પૈસા ઠીક હોય, બાયડી ઠીક હોય... ક્યા ઠીક હૈ? 
ભર્િાિ! ઠીક(પિા) િો િેરી ચીજમેં હૈ. ઐસા અપિા સુખ અપિેમેં હ ૈઐસી પ્રિીિ િહીં કરકે, 

કુછ ભી શુભભાિ આદદમેં ઠીક હૈ (ઐસા માિિા), આહાહા! યે અર્ુનપ્તભાિ હૈ, ર્ુપ્તભાિ 
િહીં. આહાહા!  

શું કહે છે? અરે! પરમ ચાદરત્રરૂપી સરોિર... િપશ્ચરણ છેિે મુનિમાં...? િપશ્ચરણ 

એટલે મુનિપણું, ચાદરત્રપણું. સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ િે અિુભિ સનહિ સ્િરૂપમેં લીિિારૂપ ચાદરત્ર, 
આિંદ. ઓહોહો! पिम तपििणरूपी सिोििके कमिसमहूके रिय ेप्रचडं सयू थ समा  ऐस ेिो 
अरत आसन्नभव्य म ुीश्वि... મુનિશ્વરિી વ્યાખ્યા કરી છે. આહાહા! કૈસે હૈં મુનિશ્વર? અપિે 

િીિરાર્ી પદરણનિ–ચાદરત્રરૂપી સરોિરકે કમળસમૂહકે નલયે... એ સરોિરિું કમળસમૂહિે પ્રચંડ 
સૂયથ સમાિ... ચાદરત્રિે નિકાસ કરિા અિે િીિરાર્ી પદરણનિિે નિકાસ કરિા મુનિ સૂયથ 

સમાિ છે. કમળિે ખીલિામાં જેમ સૂયથ નિનમિ છે... સિેરેમેં કમળ ખીલિા હૈ િ કમળ? ઐસે 
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ભર્િાિ સંિ ઉસકો કહે દક સ્જસકી િીિરાર્ી પદરણનિ ખીલિેમેં સૂયથ સમાિ હૈ. આહાહા! 
વ્યિહાર દયા, દાિ, વ્રિિા પદરણામ ખીલિેમેં િહ (આશ્રય) હૈ િહીં. આહાહા! સમજાય છે 
કાંઈ? સમજમેં આિા હૈ કુછ?  

ઐસે આસન્નભવ્ય મુનિશ્વર... ઓહોહો! સ્જસકી મુસ્ક્િ િજીકમેં હૈ. ઐસા ચાદરત્ર... 

ચાદરત્રિંિ િો અલૌદકક હૈં, પણ ઐસા ચાદરત્ર ક્યા ચીજ હૈ િહ સુિિેમેં દુલથભ હો ર્ઈ 

લોર્ોંકો. આહાહા! ઐસે આસન્નભવ્ય... प्रचडं सयू थ समा ...  પાછી ભાષા લીિી છેિે. આહા! 
અપિે ચાદરત્રરૂપી સરોિરકે કમળકે સમૂહકો–નિમથળ િીિરાર્ીદશાકો પ્રચંડ સૂયથ સમાિ... 

આહાહા! ऐस ेिो अरत आसन्नभव्य म ुीश्वि बाह्य प्रपचंरूप अगरुप्तभाि छोड़कि... આહાહા! 

કહિે હૈં, શુભનિકલ્પ હૈ િહ િો સબ પ્રપંચ હૈ. સમજમેં આયા? પંચ મહાવ્રિકા પદરણામ, ૨૮ 
મૂળર્ુણકા પદરણામ, શ્રાિકકે ૧૨ વ્રિકા પદરણામ—સબ નિકલ્પ પ્રપંચ હૈ, રાર્કા પ્રપંચ હૈ. 

કેિી ટીકા કરી છે લ્યો! એ પસંદ િ પડ્ું. આહાહા! बाह्य प्रपचंरूप अगरुप्तभाि छोड़कि... 
બાહ્યપ્રપંચ િામ શુભનિકલ્પ યે બાહ્ય પ્રપંચ હૈ, ય ે અર્ુનપ્તભાિ હૈ. छोड़कि... चत्ता છેિે 
૮૮માં? रत्रगरुप्तगपु्त र रि थकल्प-पिमसमारधिक्षणस ेिरक्षत... આહાહા! મિ, િચિ િે કાયા 
ઉસકા શુભભાિ ઉસસે હટકર रत्रगरुप्तगपु्त... આિંદસ્િરૂપમેં ર્ુપ્ત હો ર્યે.  

र रि थकल्प-पिमसमारध... આહાહા! શુભરાર્ ર્ા િહ આકુલિા ર્ી, દુુઃખ ર્ા, ઉસે 

છોડકર रत्रगरुप्तगपु्त र रि थकल्प-पिमसमारध... પરમ શાંનિ, પરમ આિંદકી લહેર ઐસે લનક્ષિ 

अरत-अपिू थ आत्माको ध्यात ेहैं... આહાહા! ઐસે અપૂિથ આત્માકો... આત્મા િો હૈ હી હૈ, પણ 
િીિરાર્ પદરણનિકે દ્વારા ધ્યાિે હૈં ય ેઅપૂિથ આત્માકો ધ્યાિે હૈં. આહાહા! કભી િહીં દકયા ર્ા, 

અિંિકાલમેં િહીં. अपिू थ आत्माको ध्यात ेहैं... પૂિથમેં કભી િીિ કાલમેં િહીં ધ્યાયા ર્ા. પાછો 

અનિ અપૂિથ, એમ. ि ेम ुीश्वि प्ररतक्रमणमय पिमसयंमी हो से ेही... લ્યો. અંિરકી િીિરાર્ 
આિંદકી દશામેં રમિેિાલે... પ્રનિક્રમણમય... યે પયાથય અભેદ હો ર્ઈ. पिमसयंमी हो से ेही... 
એ પરમસંયમી. र िय-प्ररतक्रमणस्वरूप ही हैं. સચ્ચી પ્રનિક્રમણસ્િરૂપ પયાથય અભેદ હો ર્ઈ. 

આહાહા! આ પ્રનિક્રમણ. સાંજ-સિાર કરે છેિે ર્દડયા. એ મેઘાણી! પદડકમણા કયાથ હશે કે 
િહીં? ર્યા હશે િહીં પયુથષણમાં બિા? સંિત્સરીમાં જાિું પડે..... ચાલો િહીં િો જૈિ િહીં 

ર્ણાઈએ, િાિ બહાર કરશે. અરેરે! એ પદડકમણા... બાપા! હજી િમથ, આત્મા શું ચીજ છે અિે 

દોષ કઈ પ્રકારિા છે—બેિા ભેદનિજ્ઞાિ કયાથ નિિા પરર્ી હઠીિે સ્િરૂપમાં આિી શકે િહીં–આ 
સકિે િહીં. ઐસે મુનિકો પ્રનિક્રમણ કહિેમેં આિા હૈ.  

(પ્રમાણ િચિ ર્ુરુદેિ) 
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શ્રાવણ સુદ ૫, મંગળવાર, તા. ૨૭-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૧૮, ગાથા – ૮૯, પ્રવચન નં. ૭૮ 

 

યહ નિયમસાર ચલતા હૈ, પરમાર્થ પ્રનતક્રમણ અનિકાર. સચ્ચા–યર્ાર્થ–નિશ્ચય 

પ્રનતક્રમણ કકસકો કહતે હૈં વહ અનિકાર હૈ. ૧૧૮ કલશ હૈ. ૧૧૮ કલશ હૈ િ ઉપર? ટીકા તો 

હો ગઈ ૮૮ ગાર્ાકી. 

अथ तनमुमनोवाचाां त्यक्त्वा सदा ववकृवतां मवुन: 

सहजपरमाां गवुतां सांज्ञानप ुांजमयीवममाम।् 

भजत ुपरमाां भव्यः शदु्धात्मभावनया समां 
भववत ववशदां शीलां तस्य विगवुतमयस्य तत।्।११८।। 

ક્યા કહતે હૈં? श्लोकाथ थ : मन-वचन-कायकी ववकृवतको सदा छोड़कर... જિતિે શુભ-

અશુભભાવ હૈં વે સબ નવકૃનતભાવ હૈં. ઉસકો છોડકર... પ્રનતક્રમણ હૈ િ? (અર્ાથત્) ઉસસે 
હઠકર... મિ-વચિ-કાયાકે નિનમત્તમેં હોિેવાલે શુભ અિે અશુભભાવ જો અશુદ્ધભાવ (હૈં ઉસ) 

નવકૃનતકો સદા છોડકર... યે તો િાજતતસે બાત કી. भव्य मवुन (અર્ાથત્) લાયક આત્મા–િમાથત્મા 

सम्यग्ज्ज्ञानके प ुांजमयी इस सहज परम गवुतको... કહતે હૈં કક અપિા નિકાળી તવભાવ જો જ્ઞાિ 
િે આિંદ હૈ, ઉસમેં જ્ઞાિમેં એકાગ્રતા હોિા, અશુદ્ધતાકો છોડકર શુદ્ધતામેં એકાગ્રતા હોિા, યે 
ગુનિ હૈ, વહ પ્રનતક્રમણ હૈ, વહ િમથધ્યાિ હૈ, વહ મોક્ષકા માગથ હૈ. આહાહા! 

परम गवुतको  शदु्धात्माकी भावना सवहत... ક્યા કહતે હૈં? ભગવાિ આત્મા શુદ્ધ 

ચૈતન્ય ધ્રુવ નિત્યાિંદ ઐસા જો શુદ્ધ આત્મા, ઉસકી ભાવિા–દ્રવ્યમેં એકાગ્રતા–ગુનિકો યહાં 

પ્રનતક્રમણ કહતે હૈં (ઔર) અગુનિકો અપ્રનતક્રમણ કહતે હૈં. અગુનિકા ભાવ શુભ િે અશુભ દો 

ભાવ વહ અગુનિભાવ હૈ. ઉસસે રનહત અપિા જ્ઞાિતવરૂપ ભગવાિ આત્મા ઉસમેં જ્ઞાિકી 

એકાગ્રતા વહ ગુનિ ઔર ઉસકે સાર્ પૂરે દ્રવ્યમેં એકાગ્રતા, યૂં કહતે હૈં. આહાહા! સૂક્ષ્મ બાત 

હૈ, અિંત કાલમેં કભી કકયા િહીં. વતતુ પૂરી અખંડ પ્રભુ સજચ્ચદાિંદ આત્મા—સત્ િામ 
શાશ્વત–અનવિાશી, નચદ્ િે આિંદ જિસકા નિકાળી અનવિાશી તવભાવ હૈ ઐસા શુદ્ધાત્મા, 
ઉસકી ભાવિા... ભાવિાકા અર્થ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યમેં એકાગ્રતા. આહાહા! 

જો પુણ્ય િે પાપ તરફકી દશા િે કદશા હૈ, ઉસકી કદશા પર તરફ હૈ, દશા અશુદ્ધ હૈ. 

શુભ-અશુભભાવ યે અશુદ્ધ દશા હૈ ઔર ઉસકી કદશા પર તરફ હૈ. આહાહા! તો શુદ્ધદશા, 

અશુદ્ધકો છોડકર–વ્યય કર શુદ્ધદશાકા ઉત્પન્ન કરિા... કકસકે આશ્રયસે? નિકાળી ધ્રુવકે 
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આશ્રયસે. આહાહા! નિત્યાિંદ પ્રભુ સજચ્ચદાિંદ શાશ્વત વતતુ ધ્રુવ જો એક સમયકી પયાથયસે 
ભી 

 પૃર્ક્ હૈ, આહાહા! ઐસા શુદ્ધાત્મા ઉસકી ભાવિા, વહ પયાથય હૈ. શુદ્ધાત્મા વહ 
નિકાળી દ્રવ્ય હૈ ઔર ઉસકી ભાવિા (અર્ાથત્ દ્રવ્ય) સન્મુખમેં એકાગ્રતા વહ પયાથય હૈ. દેખો! 

દ્રવ્ય િે પયાથય—દો લે નલયે. ઐસી ચીિ જૈિદશથિ નસવા દૂસરે હોતી િહીં. વહ વતતુકા યર્ાર્થ 

તવરૂપ હૈ. ભગવાિ આત્મા... યહાં દો બાત લી. અશુદ્ધભાવકો છોડકર જ્ઞાિકા પુંિરૂપ 
સમ્યગ્જ્જ્ઞાિકી પયાથય, ઉસકે સાર્, અકેલે જ્ઞાિમેં એકાગ્રતા િહીં, પણ પૂરે દ્રવ્યમેં એકાગ્રતા. 
આહાહા! સમિમેં આયા?  

सहज परम गवुतको शदु्धात्माकी भावना सवहत... ભગવાિ પૂણાથિંદતવભાવકી અપિી 

એકાગ્રતા સનહત उतृ्कष्टरूपस.े.. યહાં તો મુનિકી બાત લેિી હૈ િ. ચૌર્ે ગુણતર્ાિમેં 

સમ્યગ્જ્દશથિમેં ભી શુદ્ધ ધ્રુવ આત્મામેં અપિી એકાગ્રતા તો હોતી હૈ. ઉસકે જબિા સમ્યગ્જ્દશથિ-
જ્ઞાિ હોતા િહીં. ....ભાવ વહાં ભી ઐસા તો હોતા હૈ. આહાહા! ચૈતન્યકંદ પ્રભુ સહજાિંદકી 

મૂનતથ આત્મા પરમેશ્વરતવરૂપ ઐસા શુદ્ધાત્મા, ઉસ સન્મુખકી એકાગ્રતા વહ િઘન્ય એકાગ્રતા, 

વહ સમ્યગ્જ્દશથિ હૈ. િઘન્ય સમિતે હો? ર્ોડા. યહાં તો મુનિકી વ્યાખ્યા હૈ, તો भावना सवहत 
उतृ्कष्टरूपस.े.. અંદરમેં ધ્રુવમેં ઉગ્રપણે લીિ હોિા, દ્રવ્યકા આશ્રય ઉગ્રપણે લેિા. આહાહા! 

અગમ્ય વાત. યહી વતતુ હૈ. ધ્યાિકી પયાથય, ધ્યાિ તો પયાથય હૈ–અવતર્ા હૈ. ઔર અવતર્ા, 

નિકાળી દ્રવ્યમેં એકાગ્ર હોતી હૈ તો યહ અવતર્ા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. દયા, દાિ, વ્રત આકદ 
શુભાશુભ પકરણામમેં એકાગ્ર હોતી હૈ તો તો અશુદ્ધતા હૈ વહ તો. આહાહા! ઔર ઉસમેં 

એકાગ્રતાસે લાભ માિિા, શુભપકરણામમેં એકાગ્રતા, અશુભ પકરણામમેં એકાગ્રતા વહ તો 

નમથ્યાત્વ હૈ. ભગવાિ આત્મા પૂણથ ધ્રુવ શુદ્ધાત્મા... આહાહા! પુણ્ય-પાપકા ભાવ તો અશુદ્ધ હો 
ગયા, વહ અણાત્મા હૈ. પયાથયમેં વહ અણાત્મા હૈ. આહાહા! 

શુદ્ધાત્મા નિકાળીજબંબ પ્રભુ ધ્રુવ ઉસકી એકાગ્રતા (અર્ાથત્) ઉસકી ભાવિા... ભાવિા 
અર્થસે નવકલ્પ િહીં. નચંતવિ કરિા કક યે ઐસા હૈ—ઐસા િહીં. શુદ્ધતવરૂપમેં એકાગ્રતા ઉસકા 

િામ ભાવિા કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! વહ નિનવથકલ્પ પયાથય હૈ. ભાવિા (અર્ાથત્) રાગકે 

સંબંિ જબિાકી શુદ્ધ આત્મામેં એકાગ્રતા વહ વીતરાગી પયાથય હૈ. આહાહા! હૈ પયાથય–
અવતર્ા–હાલત, પણ હૈ વીતરાગી, ઉસકા િામ પ્રનતક્રમણ િે ઉસકા િામ સચ્ચી ગુનિ કહિેમેં 

આતા હૈ. આહાહા! િુઓ! જિિેન્દ્રિો માગથ. જિિેન્દ્રકે નસવા દૂસરે ઐસી ચીિ કહીં હોતી િહીં. 

ક્યોં? ‘ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય યુક્તં સત્’ અશુદ્ધતાકા વ્યય કરકે, શુદ્ધ ધ્રુવકા આશ્રય કરકે, શુદ્ધતા 
ઉત્પન્ન (કી), તો ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવ તીિોં આ ગયે. સમિમેં આયા? આહાહા!  
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ઐસી ચીિ સંતોિે િગતકે પાસ જાહેર કી. સવથજ્ઞ જિિેન્દ્રદેવ નિલોકિાર્ પરમાત્માકી 
સભામેં ઇન્દ્રકે સમક્ષ ઔર ગણિરકે સમક્ષ પરમાત્માિી કદવ્યધ્વનિમેં યહ આયા. લાલચંદજી! 

આહાહા! ભગવાિ! એક બાર સુિ તો સહી, કહતે હૈં. તેરી ચીિ તો અંતર અિંત.. અિંત.. 

અિંત જ્ઞાિ, અિંત આિંદ, અિંત તવચ્છતા, અિંત પ્રભુતા, અિંત પ્રભુતાસે ભરા પ઼ડા પ્રભુ  
આત્મા હૈ. આહાહા! ઉસમેંસે અિંતવે ભાગમેં પ્રભુતા પ્રગટ હો ઉસકા િામ સચ્ચા પ્રનતક્રમણ 

ઔર સચ્ચા જ્ઞાિ ઔર સચ્ચી ગુનિ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! લોકોિે નિશ્ચયિું એવુ ંલાગે 

(કે) કાંઈ અંદર વ્યવહાર.. વ્યવહાર... વ્યવહાર હોય છે, પર વહ તો છોડિે લાયક હૈ. હૈ ખરા. 
વ્યવહાર બીચમેં (િહીં) આતા હૈ ઐસા િહીં, આતા હૈ, પણ વહ વતતુ(તવરૂપસે) િમથ િહીં. 
આહાહા!  

શ્રોતા : િમથિું કારણ તો ખરા.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કારણ-ફારણ હૈ િહીં, યે તો વ્યવહારસે કહિેમેં આતા હૈ. કારણ-
ફારણ કૈસા? કારણકા નિરૂપણ દો પ્રકારકા હૈ, કારણ તો એક હી હૈ. સમિમેં આયા? આયા િ? 

કક મોક્ષમાગથકા નિરૂપણ દો પ્રકારસે હૈ. મોક્ષમાગથપ્રકાશક ૨૫૬ પાિું. હમારે ગુિરાતીમેં હૈ. 

નહન્દીમાં (જે) પાિું હોય એ ખરં. ઐસા હી હોગા. ‘સમ્યગ્જ્દશથિજ્ઞાિચાકરિાનણ મોક્ષમાગથઃ’ 
ભગવાિ ઉમાતવામીકા સૂિ હૈ. યે નિશ્ચય સમ્યગ્જ્દશથિકી બાત હૈ, વ્યવહારકી બાત હૈ િહીં 

વહાં. ‘સમ્યગ્જ્દશથિજ્ઞાિચાકરિાણી મોક્ષમાગથ’ હૈ, યે સમ્યગ્જ્દશથિજ્ઞાિચાકરિ ધ્રુવકે આશ્રયસે 

ઉત્પન્ન હોિેવાલી પયાથય હૈ. સમિમેં આયા? (એક) પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ, એક પયાથય વ્યય 
હોતી હૈ, ધ્રુવપિે કાયમ રહતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? ધ્રુવ યે સામાન્ય હૈ, ઉત્પાદ-વ્યય 

વહ નવશેષ હૈ. ઉત્પાદ-વ્યય હૈ વહ વ્યવહાર(િય)કા નવષય હૈ, ધ્રુવ નિશ્ચય(િય)કા નવષય હૈ. 
સમિમેં આયા? 

તો યહાં કહતે હૈં... ઓહો! બહુ ટૂંકામાં, પદ્મમલિાકરદેવ મુનિ ર્ે ૯૦૦ વષથ પહલે. 

અમૃતચંદ્રાચાયથકે બાદમેં હુએ હૈં. કદગંબર મુનિ–સંત િંગલમેં રહતે ર્ે. પરમાગમ જિસકે 
મુખમેંસે નિકલતા ર્ા. છદ્મતર્ મુનિ. મુનિ વે ક્યા? છઠવેં-સાતવેં ગુણતર્ાિમેં ઝૂલિેવાલે. 

આહાહા! વહ કોઈ દશા પરમેષ્ઠી દશા! ઉિકે મુખમેંસે વીતરાગભાવ હી નિકલતા ર્ા, એમ 

કહતે હૈં. સમિમેં આયા? વહ યે વીતરાગભાવ. ભગવાિ આત્મા શુદ્ધાત્મા... પહલે તો ઐસા 
કહા કક ગુનિ તો જ્ઞાિતવરૂપ ભગવાિમેં એકાગ્ર હોિા વહ ગુનિ. પણ અકેલે જ્ઞાિમેં િહીં, પૂરે 

આત્મામેં એકાગ્ર હોિા ઇસનલયે ‘શુદ્ધાત્માકી ભાવિા સનહત’ ઐસા નલયા. આહાહા! સમિમેં 

આયા? સૂક્ષ્મ ભાવ હૈં ભૈયા! ય ે તો નિયમસાર હૈ િ? નિયમસારકી વ્યાખ્યા. નિયમ િામ 
મોક્ષકા માગથ, સાર િામ વ્યવહાર રનહત. વહ પહલે આ ગયા હૈ. સમિમેં આયા?  
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અરે! િન્મ-મરણિા ફેરા ચોયાથસીિા અવતાર અિંત વાર કયાથ ભાઈ! ઉસિે િવવીં 
ગ્રેવૈયક અિંત બૈર લી. ઓહોહો! પંચમહાવ્રત, ૨૮ મૂળગુણ આકદ પાલ કરકે પુણ્યભાવસે 

તવગથ નલયા, પણ આત્મા ક્યા હૈ ઉસકા પતા નલયા િહીં. ‘મુનિવ્રત િાર અિંતબૈર ગ્રીવક 

ઉપજાયો...’ પંકડતજી! છઢાળામેં આતા હૈ િ? દોલતરામજી. આહાહા! ‘પૈ નિિ આતમજ્ઞાિ 
જબિા સુખ લેશ િ પાયો.’ ઉસકા ક્યા અર્થ હુઆ? કક જિતિા પંચમહાવ્રત આકદ પાલા વહ 

સબ તો દુઃખરૂપ ર્ા. પંકડતજી! બરાબર હૈ? ‘મુનિવ્રત િાર અિંતબૈર ગ્રીવક ઉપજાયો, પૈ નિિ 
આતમજ્ઞાિ જબિા સુખ લેશ િ પાયૌ.’ ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? છઢાળામેં કહા હૈ.  

(આત્મા સન્મુખ હોિા) યે સુખરૂપ હૈ અિે પંચમહાવ્રત આકદકી કક્રયા યે દુઃખરૂપ હૈ. 

ઇતિા કકયા પણ સુખ િ પાયા, ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? આહાહા! બરાબર હૈ? છઢાળામેં હૈ યે 
તો. બહોતોંકો કંઠતર્ હૈ. પાઠશાલામેં પઢાતે હૈં. ચીિ, યે તો મૂલ ચીિ હૈ. િવવીં ગ્રૈવેયક જૈિ 

સાિુ કદગંબર હોં, ઉસકે જબિા કોઈ િવવીં ગ્રૈવેયક જા સકે િહીં. અન્યમનતકા સાિુ િવવીં 

ગ્રૈવેયક િ જા શકે. કદગંબર મુનિ પંચમહાવ્રત, ૨૮ મૂળગુણ ઔર જિસકો ચમડા ઉતારકર 
ખાર–લવણ છાંટે, તો ભી ક્રોિ િ કરે, ક્ષમા (િારે). પણ વહ સબ બાહ્યવ્રત હૈ, યે 

અશુદ્ધપકરણામ હૈ. આહાહા! ગિબ વાત છે. યે અશુદ્ધ પકરણામ દુઃખરૂપ હૈ, એમ કહતે હૈં. 

‘આતમજ્ઞાિ જબિા સુખ લેશ િ પાયો’કા ક્યા અર્થ હુઆ? યે અશુદ્ધ પકરણામસે રનહત.... 
અશુદ્ધ પકરણામ જો દુઃખરૂપ ર્ા ઉસમેં આિંદ આયા િહીં, આત્માકે સુખકા અંશ આયા િહીં. 
આહાહા!  

વહ કહતે હૈં, યે નવકૃનતકો છોડ પ્રભુ! યે અશુદ્ધભાવકા આશ્રય, લક્ષ છોડ દે. આહાહા!  

ભગવાિ જ્ઞાિતવરૂપી પ્રભુ ઉસકી પયાથયમેં જ્ઞાિકા પુંિ પ્રગટ હો, રાગકા િહીં, નવકલ્પકા િહીં 

ઔર જ્ઞાિકે પૂંિકે સાર્ પૂરે દ્રવ્યમેં એકાગ્રતા હો... આહાહા! ઉસમેં અિંતગુણકી એકાગ્રતા હૈ. 
જિતિી ગુણકી સંખ્યા હ ૈ ઉતિેમેં એકાગ્રતા હૈ. ઉસમેં ઇતિા અંશ નિમથળ આિંદકા અંશ, 

શાંનતકા અંશ, શાંનત એટલે ચાકરિ, આિંદ એટલે સુખ, તવચ્છતાકા અંશ, પ્રભુતાકા અંશ, 

પરમેશ્વરતાકા અંશ સબ પ્રગટ હો, અશુદ્ધતા જબિાકી યે ચીિ (-પયાથય)કો યહાં ગુનિ અિે 
પ્રનતક્રમણ િે િમથ કહતે હૈં. આહાહા!  

भजो. उतृ्कष्टरूपस ेभजो. ઐસા શબ્દ હૈ િ? આહાહા! भजत.ु. भजत ुએમ િીજા પદમાં 
છે. .... ભિતાકા અર્થ વહ હૈ. આહાહા! પ્રભુ શુદ્ધ આત્મા હૈ ઉસકો અિુસરકે, અિુભવ 

(અર્ાથત્) ઉસકો અિુસરકે હો. નિનમત્તકો કક રાગકો અિુસરકે હોિા વહ તો મનલિભાવ હૈ. 

સમિમેં આયા? કહો, પૂિમચંદજી! ક્યા વીતરાગદેવ નસવા યે કહીં હોગા દૂસરેમેં? કકસકે સાર્ 
સમન્વય કરિા? આહાહા! સવથ િમથ-બમથ િહીં. વીતરાગમાગથ એક હી િમથ હૈ, દૂસરા કોઈ િમથ 

હૈ હી િહીં. કહીં િમથ દૂસરે હૈ હી િહીં. સમિમેં આયા? આહાહા! વતતુકી નતર્નત યે જૈિિમથ હૈ. 
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જૈિિમથ કોઈ સંપ્રદાય િહીં હૈ. વતતુ નિકાળી જિિતવરૂપી પ્રભુ વીતરાગભાવકા પુંિ પ્રભ ુ
આત્મા હૈ, ઉસમેં એકાગ્ર હોિેસે જો વીતરાગપયાથય પ્રગટ હો વહ જૈિિમથ હૈ. સમિમેં આયા?  

દ્રવ્ય હૈ, પયાથય હૈ, પયાથયમેં ઉત્પાદ-વ્યય હૈ, દ્રવ્ય સદૃશ હૈ. આહાહા! િુઓિે! 
‘છોડકર’માં વ્યય કીિું ભાઈ! ભાવિા કીિી એ ઉત્પાદ કીિી, શુદ્ધાત્મા તેિે ધ્રુવ કહ્યો. આહાહા! 

ગિબ! સંતોિી કર્િી–કદગંબર મુનિઓિી કર્િી પરમેશ્વરિા પેટિે તપશી દે એવી કર્િી છે. 

આહાહા! અિાકદ સિાતિ પરમ માગથ યહ હૈ. સમિમેં આયા? કકતિા એક ગાર્ામેં–એક 
કલશમેં ડાલા હૈ! તીિ લીટી ભી પૂરી િહીં હૈ. લીટી સમિતે હો, પંજક્ત. પંજક્ત તીિ પૂરી િહીં, 
ઉસમેં ઐસા ડાલ કદયા હૈ દેખો! આહાહા!  

विगवुतमय ऐस ेउस मवुनका वह चावरि वनम थल ह.ै ઐસે, અશુદ્ધતાકો છોડકર ભગવાિ 

શુદ્ધાત્મામેં એકાગ્ર હોિા ઔર વીતરાગી પયાથયકી ઉત્પનત્ત હોિા, યે મુનિકા ચાકરિ નિમથળ હૈ. 

સમિમેં આયા? યે પ્રનતક્રમણ આકદ સબ ચાકરિકે પેટા ભેદ હૈં. યે ચાકરિકા અનિકાર ચલતે 
હૈ. પ્રનતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા યે સબ ચાકરિકે (ભેદ હૈં). પહલે આ ગયા હૈ. ‘અબ 

ચાકરિ કહુંગા.‘ હૈ િ ભાઈ? પ્રનતક્રમણિી શરૂઆત કરતાં. શરૂઆતમાં કહ્યું છે. ચાકરિ 

નિશ્ચયચાકરિકા અનિકાર હૈ. પાંચ ગાર્ા રતિિી આવી ગઈિે? િુઓ! ૭૬, િહીં? અબ પરમ 
ચાકરિ કહુંગા. િુઓ! પાિું છે ૧૪૭. शदु्धवनश्चयात्मपरमचावरिां दृष्टव्यां... આજખરકી લીટી હૈ. 

૧૪૭ પન્ના. આજખરકી લીટી. शदु्धवनश्चयात्मपरमचावरिां दृष्टव्यां... ‘શુદ્ધનિશ્ચયચાકરિ 

દેખિેલાયક હૈ.’ આજખરકી લીટી હૈ. નહન્દી.. નહન્દી.. છે િે. ય ેચાકરિકી સૂચિાકા કર્િ હૈ. 
છેલ્લે છે ઓલું. ઓલામાં આગળ છે. મૂળ પાઠ છે. ય ેતો નહન્દીમેં અર્થ નલયા હ ૈદેખો! મૂળ પાઠ 

ક્યા હૈ દેખો! एवरसयभावणाए ववहारणयस्स होवद चावरत्तां वणच्छयणयस्स चरणां एत्तो उड्ढां  
पवक्खावम. સચ્ચા ચાકરિ જો નિશ્ચય હૈ... વહ અભી કહેંગેં. પ્રનતક્રમણકે અનિકારમેં ચાકરિકા 
હી અનિકાર હૈ. સમ્યગ્જ્દશથિ અિુભવ સનહત તવરૂપકી રમણતા શુદ્ધતા વહ ચાકરિ હૈ. બીચમેં 

પંચમહાવ્રતાકદ નવકલ્પ ઉઠતે હૈં વહ ચાકરિ િહીં, યે ચાકરિમેં મલ હૈ. આહાહા! ગિબ વાત છે.  

અહીં (અજ્ઞાિી) તો કહે, પંચમહાવ્રત િે ૨૮ મૂળગુણ પાળે એ સાિુ. ૨૮ મૂળગુણ િે 

પંચમહાવ્રત તો રાગ હૈ, નવકલ્પ હૈ. યે અશુદ્ધતાકો પાલે? યે તો વ્યવહારિયકા કર્િ હૈ. ઉસમેં 

ઐસા (ભાવ) બીચમેં આતા હૈ. વ્યવહાર હોતા હૈ, િહીં હોતા હૈ ઐસા િહીં. પણ વહ વ્યવહાર 
હૈ વહ મનલિ હૈ, ઉસકો ‘છોડકર’ ઐસા કહા યહાં. આહાહા! ‘ભવ્ય મુનિ’ ઐસા નલયા હૈ િ? 

લાયક આત્મા, મોક્ષ જાિેકે લાયક હો ગયા હૈ. લ્યો, विगवुतमय ऐस ेउस मवुनका वह चावरि 

वनम थल ह.ै લ્યો, યે ચાકરિકી વ્યાખ્યા હૈ. આત્માકે નિકાલી તવભાવમેં એકાગ્રતા િઘન્યપિે હોિા 
વહ સમ્યગ્જ્દશથિ હૈ ઔર વહ સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ હૈ ઔર દ્રવ્યમેં ઉત્કૃષ્ટપિે એકાગ્રતા હોિા યે મુનિપિા 
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ચાકરિ હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? યહ ગાર્ા પૂરી હુઈ લ્યો. ૮૮. ૮૯. ધ્યાિકી વ્યાખ્યા કરતે 
હૈં અબ.  

मोत्तणू अट्टरुद्दां... ૮૯ ગાર્ા. ૮૯ કહતે હૈં િ? આઠ ઔર િવ. मोत्तणू अट्टरुद्दां झाणां जो 
झावद धम्मसकु्कां  वा। િુઓ! આ િમથિું ધ્યાિ કરવું એમ કહે િમથધ્યાિ. ઓલા કેટલાક િમથધ્યાિ 

એટલે શુભભાવ. અહીં તો કહે, િમથિું તવ-આશ્રયે ધ્યાિ કરવું એ િમથધ્યાિ. િન્નાલાલજી! 

ઊંચી (અિે) આ સત્ય વાત. અમારા પંકડતજી ખુલાસા કરાવે છે. વહી સત્ય હૈ. શુભભાવ વહ 
ખરેખર સત્યકી અપેક્ષા અસત્ય હૈ. માગથ તો ઐસા હૈ ભગવાિ! ઐસા નિણથય કરે જબિા કભી 

આગે બઢેગા િહીં. આહાહા! અભૂતાર્થ કહો, અસત્યાર્થ કહો. વ્યવહાર અસત્યાર્થ હૈ, નિશ્ચય 

સત્યાર્થ એક હી ચીિ હૈ. આહાહા! અરેરે! આવા વખત મળ્યા મિુષ્યપણું, એમાં જિિેન્દ્રદેવિી 
વાણી, ઇસમેં ઇસ બાતકા નિણથય યર્ાર્થ િ કરે.... આહાહા! પરસોં એક પિ આયા હૈ. ભાઈ 

હેમચંદ, િહીં? બાિા લી હૈ. તુમ્હારે ભોપાલકા હૈ ભૈયા!. ઇિિેર. ઇિિેર હ ૈ િ વહ? વહ 
િહીં? હેમચંદ. ૬૦૦કા પગાર. અપિે બાળબ્રહ્મચારી હુઆ િ? ૨૫ વષથકી ઉંમર હૈ. પંકડતજી!  

ભોપાલકા હૈ. હમારે લાલચંદજીકે ગાંવકા હૈ. ૬૦૦કા પગાર, ૨૫ વષથ ઉંમર હુઈ, 

બાલબ્રહ્મચારી. છ ભાઈ હૈં, મા-બાપ હૈં, બિુ છે. ગત સાલમેં આયા ર્ા યહાં. મહારાિ! બાિા 
લેિા (ચાહતા હૂં) જાવજીવ બાળબ્રહ્મચારી. અરે ભાઈ! ૨૪ વષથકી ઉંમરમેં રજા નવિા હમ િહીં 

દઈ શકતે. કકસીકી રજા–નપતાજીકી આજ્ઞા જબિા... ૨૪ વષથકી ઉંમર ર્ી ગત સાલમેં. અબ તો 

૨૫ હૈ. સારા કુટુંબ લેકર આયા ર્ા વહાં િયપુર. િયપુર બાિા લી િ સભામેં. પરસો પિ 
આયા હૈ. અરે મહારાિ! અરેરે! ઐસા મિુષ્યપિા નમલા અિે જો સમ્યગ્જ્દશથિ પાયા િહીં, અરે! 

ચોયાથસીિા અવતાર ક્યાં સુિી? માણસ આમ વૈરાગી છે. ૬૦૦િો પગાર, ૨૫ વષથિી ઉંમરે 

બાળબ્રહ્મચારી ર્યા. ઇિિેર છે. ભાઈ એમિા ગામિા છે લાલચંદજી. વહ દૂસરી (િગહ) રહતે 
હૈં, પીપલાિી કક કહાં? પાસ હી હૈ.  

વહ પિ આયા ર્ા પરસોં. બહુ વૈરાગ્જ્ય... અરે! ચોયાથસીિા અવતાર, િન્મ-મરણ નમટા 
િહીં અિે સમ્યગ્જ્દશથિ જો પાયા િહીં તો હાલ ક્યા હોગા? અિંતકાળ ભનવષ્યિો ક્યાં કાઢે? 

ઐસા પહલે દુઃખકા ડર હોિા ચાનહયે. ચાર ગનતકા દુઃખ હોં, િારકીકા ઐસા િહીં. ચારોં ગનત 

દુઃખરૂપ હૈ. તવગથમેં ભી દુઃખી હૈ. કષાય અનિસે િલા હુઆ હૈ વહ ભી. સમિમેં આયા? 
વ્યવહારસે તવગથકા ..... હૈ, નિશ્ચયસે તો ચારોં ગનત દુઃખરૂપ દશા હી હૈ. ઉસમેં રહિા, રલિા.. 

આહાહા! કહાં અવતાર હો? યહ નમથ્યાત્વ િબ લગ હૈ, તો નમથ્યાત્વમેં તો અિંત ભવ કરિેકી 

તાકાત હૈ. નિગોદ યા એકેનન્દ્રયાકદકા ભવ કરિેકી તાકાત હૈ ભાઈ! ભગવાિ આત્મા પૂણાથિંદકા 
િાર્ ઉસકા આશ્રય લે, સમ્યગ્જ્દશથિ હો, બસ વહી સંવર-નિિથરા િે મોક્ષ હૈ. સમિમેં આયા?  

સમ્યગ્જ્દશથિ, સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ ઔર સાર્મેં તવરૂપાચરણ (ચાકરિ)—વહ સબ તવદ્રવ્યકે આશ્રયસે 
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હોતા હૈ. આહાહા! બિા દુઃખી છે. ઇન્દ્રેય દુઃખી છેિે? ક્યા બાહરમેં સુખ હૈ? ઇન્દ્રાણી પર લક્ષ 
જાતા હૈ તો રાગ હોતા હૈ. અંગારા હૈ, શાસ્ત્ર તો એમ કહતે હૈં.  

પંચાજતતકાયમેં કહતે હૈં કક અંગારામેં િલતા હૈ. પુણ્યભાવ કરકે તવગથમેં ગયા, 
અંગારામેં િલતા હૈ વહ. િૂળમેં સુખ િહીં વહાં. નવષયમેં સુખ હૈ? ઇન્દ્રાણી જૈસી કરોડો 

ઇન્દ્રાણી હો તો ભી ક્યા હૈ? ઉસ તરફકા લક્ષ જાતા હૈ તો અશુભભાવ અંગારા હૈ. શુભભાવ 

રાગ હૈ (વહ ભી) અંગારા હૈ તો અશુભકી બાત ક્યા? વો રાગ આયા િ પંકડતજી? છઢાલામેં 
આજખરમેં હૈ. ‘રાગ આગ દાહ દહૈ સદા, તાતૈં સમામૃત પીજીએ.’ શુભ-અશુભભાવ દોિોં રાગ 

દાહ હૈ. અમે ઘણીવાર ભજ્યા, કહે છે. નવષયકષાયમેં િૂળમેં (સુખ) હૈ િહીં. સ્ત્રીમેં સુખ હૈ, 

પૈસામેં સુખ હૈ, ઇન્દ્રાણીમેં સુખ હૈ (ઐસા) માિિેવાલા મૂઢ હૈ, નમથ્યાદૃનષ્ટ હૈ એમ કહતે હૈં. 
જિસમેં (સુખ) િહીં ઉસમેં માિિા વહી નમથ્યાત્વભાવ હૈ. આહાહા! પંકડતજી! હૈ હી િહીં (ઔર) 

માિિા, કહાંસે હૈ? કહાંસે હોતા હૈ? ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિંદકા િાર્ અતીનન્દ્રય 

આિંદસે લબાલબ ભરા હૈ. વહાં સુખ હૈ. (પરમેં) િૂળમેં સુખ િહીં. પરમેં તો િહીં, પણ 
પુણ્યભાવ િે પાપભાવમેં સુખ િહીં. યૂં તો પહલે કહા કક િવમી ગ્રૈવેયક ગયા, પંચમહાવ્રત 

પાલા, વહ તો દુઃખ હૈ, રાગ હૈ, આગ હૈ, અનિ હૈ, શુભભાવ ભી ભઠ્ઠી હૈ કષાય-અનિકી. 

ભગવાિ આત્મા શીતળ સત્ રૂપ હૈ. આહાહા! વીતરાગ તવભાવ અપિા નિકાળી, 
અકષાયતવભાવ પ્રભુકા નિકાળી, અિંત આિંદ િે અિંત જ્ઞાિકી પ્રભુતાસે ભરા પ્રભુ નિકાળી, 

આહાહા! ઉસકે આશ્રયસે જો ધ્યાિ હોતા હૈ વહ િમથધ્યાિ િે શુક્લધ્યાિ કહિેમેં આતા હૈ. વહ 
કહતે હૈં. દેખો!  

मोत्तणू अट्टरुद्दां झाणां जो झावद धम्मसकु्कां  वा । 

सो पविकमणां उच्चइ वजणवरवणवद्दट्ठसतु्तसे।ु।८९।। 

દેખો! જિિવરે કહેલા શાસ્ત્રમાં આ વાત છે. પૂિમચંદજી! वजणवरवणवद्दट्ठसतु्तसे.ु.. 
કુંદકુંદાચાયથ પોકાર કરતે હૈં. આહાહા! જિિવરિા કહેલા આગમમાં–ભગવાિિે કહે હુએ 
પરમાગમ–વાણીમેં ઐસા આયા હૈ. સમિમેં આયા? િીચે... 

जो आत थ रौद्र ववहाय वत ेधम थ-शकु्ल सधु्यानमें, 
सो प्रवतक्रमण कहत ेहैं उस ेवजनदवेके आख्यानमें।।८९।। 

आख्यानमें... वजनदवेके आख्यानमें... આહાહા! જિિેન્દ્રદેવકો વીતરાગ પકરણનતસે પૂરા 

પ્રાિ હુઆ, ઉસકી વાણીમેં યે આયા હૈ. ઉસકે નસવા દૂસરેમેં યે બાત હૈ િહીં. ક્યોંકક પયાથય 
માિે, અશુદ્ધતા માિે, ઉસસે હઠકર દૂસરા પકરણમિ હો સકે (ઐસા) માિે ઔર વહ પકરણમિ 

જબિાકી ચીિ ધ્રુવ નિકાળી ભી હૈ વહ માિે, તબ જિિવરકા ઉપદેશકા યર્ાર્થ ભાિ હો ઉસકો. 

સમિમેં આયા? અશુદ્ધતા માિે પયાથયમેં, અશુદ્ધતા છોડ સકતે હૈં પકરણમિ કરકે ઐસા 
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પકરણમિ માિે ઔર ધ્રુવમેં અશુદ્ધતા િહીં તો ઉસકે આશ્રયસે (શુદ્ધતા) હોતી હૈ (ઐસા) ધ્રુવકો 
માિે તબ જિિવરકે ઉપદેશકા સાર ઉસકો નમલા. ઐસી બાત જિિવર નસવા કહીં તીિ કાલમેં 
હોતી િહીં. સમિમેં આયા? દૂસરેસે સમન્વય કરો.  

પયાથયમેં અશુદ્ધતા િ હો તો ટાલિા કકસકો? તો નસદ્ધ હો ગયા. નસદ્ધ સમાિ તો દ્રવ્ય 

હૈ. પયાથયમેં અશુદ્ધતા માિે. (િહીં તો) ટાલે કકસકો? હૈ ઉસકા ટાલિા કક િહીં હૈ ઉસકો 

ટાલિા? આહાહા! આચાયથ તવયં જિિવર જૈસે તો હૈં કુંદકુંદાચાયથ. વે કહતે હૈં કક 
वजणवरवणवद्दट्ठसतु्तसे.ु.. આહાહા! જિિવર ભગવાિકી વાણી, ઉસકે આગમમેં આયા (કક) દો 

ધ્યાિકો છોડિા ઔર દો ધ્યાિકો કરિા, ઉસકા િામ પ્રનતક્રમણ ભગવાિકે આગમમેં કહા હૈ. 

પ્રનતક્રમણકા અર્થ ક્યા હુઆ? હઠિા. તો હઠિા કહાંસે? કોઈ ચીિ હૈ ઉસમેંસે હઠિા? યહાં 
િમથધ્યાિકો શુદ્ધભાવ નલયા હૈ યહાં પર. આયેગા આગે. નિશ્ચય તવાજશ્રત િમથધ્યાિ હોતા હૈ. 

નવકલ્પ શુભ હૈ વહ િમથધ્યાિ હૈ હી િહીં, વહ તો ઉસકો–વ્યવહારકો િમથધ્યાિકા ઉપચાર કરતે 
હૈં. હૈ િહીં. વહ આયેગા અભી. ટીકા દેખો. ટીકા હૈ િ. 

टीका : यह, ध्यानके भदेोंके स्वरूपका कथन ह.ै ૮૯. ચારોં ધ્યાિ. (૧) स्वदशेके 

त्यागस.े.. આતથધ્યાિ હોતા હૈ િ? તવદેશકા ત્યાગ (અર્ાથત્) અપિા દેશ છોડકર કહીં બાહર 
જાિા (ઉસમેં) દુઃખ હોતા હૈ. આતથધ્યાિ હોતા હૈ. ઔર द्रव्यके नाशस.े.. લક્ષ્મી, મકાિ આકદકા 

િાશ હોિેસે આતથધ્યાિ હોતા હૈ. वमिजनके ववदशेगमनस.े.. પોતાિો વ્હાલામાં વ્હાલા નમિ હો, 

નવદેશ જાતા હો, તો ભી આતથધ્યાિ હોતા હૈ. कमनीय (इष्ट सनु्दर) कावमनीके ववयोगस.े.. સુંદર 
સ્ત્રી.. સ્ત્રીિો નવયોગ ઉસસે દુઃખ હોતા હૈ અજ્ઞાિીકો, આતથધ્યાિ હોતા હૈ. अथवा अवनष्टके 

सांयोगस ेउत्पन्न... અિે પ્રનતકૂલકા સંયોગ ઉસસે होनवेाला जो आतथध्यान... ઉત્પન્ન હોિેવાલા 

આતથધ્યાિ... પયાથયમેં આતથધ્યાિ ઉત્પન્ન હોતા હૈ એમ કહતે હૈં. દ્રવ્યમેં તો હૈ િહીં, યે 
આતથધ્યાિ પરમેં હૈ િહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? અપિી પયાથયમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસકો 

આતથધ્યાિ કહતે હૈં. આહાહા!  

પરસો શનિવાર રાતકો યહાં લડકા ગુિર ગયા, ૨૪ વષથકા િુવાિ. ગામમેં િાસ બહોત 

હુઆ. ભાઈ! ગામમાં હડતાળ કરી િાખી. બસકા માનલક ર્ા ઉસકા ભાઈકા લડકા. બસમેં જાતા 

ર્ા, દરવાજા ખુલ્લા ર્ા, આિા શરીર બહાર ર્ા. ઐસે ટરક આયા. ક્યા કહતે હૈં? ટરક? ખટારા.  
દરવાજા ખુલ્લા ર્ા. આયા ઐસે તો દરવાજેકો ફાડકર... ઉસકા અિાથ શરીર બહાર ર્ા તો વહ 

ભી ઘસીટ ગયા. દોિોંકે બીચમેં રોટી જૈસે વણે ઐસે.... શનિવારકી રાનિકો ૧૨ બજે લગભગ.  

િાસ.. ૨૪ વષથકા ર્ા. દો વષથકા લિ. બહોત િાસ હુઆ ગાંવમેં. દો કદિ હુએ. શનિવાર.. 
ઓહોહો! ઐસે િન્મ અિંત બૈર કકયે હૈં ભગવાિ! એક બાિુ બસ િે એક બાિુ ખટારા. ઐસા 

દબા કદયા ઉસકો. ત્યાંિે ત્યાં એક નમનિટમાં ખલાસ ર્ઈ ગયો. આહાહા! યહાં મકાિ હૈ િ?  
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સનમનતકે સામિે. સોસાયટીકે સામિે મકાિ હૈ વહાં. િાસ ગામમેં હો ગયા. હડતાલ કર દી પૂરે 
ગામમેં. યે તો અિંતબૈર હુઆ હૈ ભગવાિ! આહાહા!  

સંયોગકા નવયોગ િે નવયોગકા સંયોગ. આહાહા! ભગવાિ આત્મા પરકે સંયોગ 
જબિાકી ચીિ હૈ, આહાહા! રાગકે સંયોગ-નવયોગ જબિાકી ચીિ હૈ. વહ તો ઠીક હૈ, પણ િયી 

પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઉસે ભી સંયોગ કહિેમેં આતા હૈ. પુરાિી વ્યય હોતી હૈ ઉસકો નવયોગ 

કહિેમેં આતા હૈ. દ્રવ્યકે સાર્ પયાથયકા ઉત્પાદ-વ્યય સંયોગ-નવયોગ હૈ. આહાહા! વહ હૈ, 
પંચાજતતકાયમેં પાઠ હૈ. શાસ્ત્રમેં સબ પાઠ હૈ. સંયોગ હૈ િ? પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ િ. સંયોગ 

હૈ, વહ કોઈ નિકાળી િહીં હૈ. પરકા સંયોગ-નવયોગ.. વહ તો ચીિ હૈ હી, વહ પર તો પરરૂપ હૈ 

હી. ઔર રાગકા સંયોગ-નવયોગ... રાગ આતા હૈ ઉત્પન્નધ્વંસી... વહ તો અશુદ્ધતાકા સંયોગ-
નવયોગ હૈ. પણ યહાં તો પયાથય શુદ્ધ ઉત્પન્ન હો, આહાહા! ઉસકો ભી દ્રવ્યકે સાર્ સંયોગ 

કહિેમેં આતા હૈ. દો (જભન્ન) ચીિ હૈં િ? પયાથય િ ેદ્રવ્ય. આહાહા! એવો માગથ ભગવાિિો, 
વીતરાગ જિિવરદેવ... આહાહા!  

નિકાલી ભગવાિ ધ્રુવતવરૂપ પરમાત્મા નિિ પરમેશ્વર ઉસમેં પયાથય ઉત્પન્ન હો, ઉસકો 

ભી સંયોગ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! જિિવરકી વાણી તો દેખો! અિે પુરાિી પયાથયકા વ્યય 
વહ દ્રવ્યકે સાર્ પયાથયકા નવયોગ હુઆ. ભગવાિ દ્રવ્યતવભાવ તો સંયોગ-નવયોગ જબિાકી 

ચીિ હૈ. સંસાર તો રાગ હૈ. યે તો પયાથય–સાિારણ નિમથળ પયાથય. સંસાર તો ઉદયભાવ હૈ, 
વહ તો નવકારભાવ હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા?  

શ્રોતા : સંસારકી પયાથયકા તો સંયોગ-નવયોગ તો આયા સમિમેં, પણ અપિી 
પયાથયકા...? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી :  અપિી પયાથયકા સંયોગ-નવયોગ યે કહા. વહ િ સમિમેં આયા તો 

નવશેષ કહતે હૈં. દ્રવ્યતવભાવ જો ધ્રુવ એકરૂપ નિકાલી પરમાત્મા અપિા તવરૂપ હૈ ઉસમેં 
પયાથયકા ઉત્પન્ન હોિા (અર્ાથત્) િહીં ર્ા િે ઉત્પન્ન હુઆ (વહ) સંયોગ હુઆ અિે પયાથય ર્ી 

ઉસકા િાશ હુઆ (વહ) નવયોગ હુઆ. યે પંચાજતતકાયમેં હૈ પાઠ. સંતકૃત ટીકા અમૃતચંદ્રાચાયથ. 
કેટલામી ગાર્ામાં છે? ખબર િર્ી. છે પંચાજતતકાય? હા, એ. ૧૮, ૧૮. ૧૮ ગાર્ા હૈ.  

सो चवे जावद मरणां जावद ण णट्ठो ण चवे उप्पणो । 

उप्पण्णो य ववणट्ठो दवेो मणसुो वत्त पज्जाओ ।।१८।। 

૧૮વીં ગાર્ા હૈ. પંચાજતતકાય. ‘ટીકા : જે દ્રવ્ય પૂવથપયાથયિા નવયોગર્ી...’ િન્નાલાલજી! 
ભગવાિ આત્મા... સબ દ્રવ્યકી બાત હૈ, પણ અપિે તો યહાં (આત્મા) લેિા હૈ િ. જો દ્રવ્ય પૂવથ 

િામ પહલી પયાથયકે નવયોગસે ઔર ઉત્તર પયાથયકે સંયોગસે ‘ર્તી ઉભય અવતર્ાિે 

આત્મસાત્ કરતું ર્તું, નવિાશ પામતું અિે ઉપિતું જોવામાં આવે છે.’ આહાહા! સંતકૃત પાઠ હૈ 
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ઉસકી ટીકા. દેખો! यदवे पवूोत्तरपया थयवववकेसांपका थ.. ઐસા પાઠ હૈ. પૂવથ-ઉત્તર પયાથય. (ઉત્તર) 
પયાથયકા ઉત્પન્ન હોિા, પૂવથ પયાથયકા નવવેક હોિા, નવવેક િામ વ્યય હોિા, ઉત્તર પયાથયકા 

સંપકથ હોિા. દેખો! દ્રવ્યમેં ઉત્તર પયાથયકા સંપકથ હોિા. ...સંયોગ.. 

पवूोत्तरपया थयवववकेसांपका थपावदत... લ્યો, આહાહા! ભગવાિ! કહે છે કે બાહરકે અભ્યાસકી ક્યા 
બાત કરતે હો? ભગવાિ આત્મામેં... ઓહોહો!  

કહા ર્ા િ વહાં? િયપુરમેં કહા ર્ા પહલે તવાગતમેં. તવાગતમેં કહા ર્ા. ક્યા? ક્યા 
કહતે હો? સંવરભાવ ભી ઉત્પાદ હૈ, સંયોગ હૈ. પયાથય હૈ િ. દ્રવ્યકી પયાથય વહ ભી સંયોગ હૈ. 
નવકારી પયાથય–ભાવ તો સંયોગીભાવ હૈ હી. યે તો તાદાત્મ્ય, એક સમયકી પયાથય યહાં 
તાદાત્મ્ય હૈ. એક સમયકી કેવલજ્ઞાિ પયાથય... સંવર એકકોર રખો, કેવલજ્ઞાિકી પયાથયકો 
સંયોગ કહતે હૈં અિે વ્યયકો નવયોગ કહતે હૈં. ૫૪વેં કલશમેં નલયા હૈ યહાં. નિયમસાર હૈ િ. 
દેખો! એ ૩૮ ગાર્ા. લ્યો, એ િ પાિું િીકળ્યું. ઓહોહો! ક્યારે ક્યાં..? આમ પાિું કરતાં એ િ 
પાિું. પાિું ૭૮. િુઓ! ત્યાંય લખી િાખ્યું હોં. પન્ના ૭૮ હૈ. િીચે શ્લોક હૈ ૫૪. કળશ.. કળશ.  

सवथ तत्त्वोंमें जो एक सार ह,ै जो समस्त नष्ट होनयेोग्ज्य भावोंस ेदूर ह.ै.. દેખો! વહાં કહા 
ર્ા િયપુરમેં તવાગતમેં. દસ હજાર માણસ ર્ા િ. ઉિકે બીચમેં કહા ર્ા, ભગવાિ! સુિ તું એક 
બાર. યહાં તો ક્ષાનયકભાવકો ભી િાશ હોિેલાયક (કહા). ઉસસે ભી ભગવાિ આત્મા દૂર હૈ. 
આહાહા! ‘દૂર’ પીછે આયા. ખબર હૈ િ. આ તો પહલેે કદ’ તવાગત ગામમાં ર્યુંિે. પંડાલ તો 
બહુત દૂર ર્ા િ. પાંચ માઈલ દૂર ર્ા. ગામમેં તવાગત હુઆ. દસ હજાર માણસ. રામલીલા િે?  
રામલીલા મૈદાિ. વહાં કહા ર્ા. ભગવાિ એમ કહતે હૈં ભાઈ! ચાર ભાવસે દૂર ઐસા આત્માકો 
પરમાત્મા પાકરણાનમકભાવ કહતે હૈં. દેખો! जो समस्त नष्ट होनयेोग्ज्य भावोंस े दूर ह.ै..  
કેવલજ્ઞાિકી પયાથય ભી િષ્ટ હોિેલાયક હૈ ઉસસે ભી ધ્રુવ દૂર હૈ. આહાહા! યે તો પરમેશ્વર 
જિિવરકા પંર્ હૈ. યે કોઈ કજલ્પત િહીં. સમિમેં આયા? વહ પહલે આ ગયા હૈ ટીકામેં. સાત 
તત્ત્વ બનહતથત્ત્વ હૈ. લ્યો, દેખો! પહલે આયા હૈ િ. 

‘જીવાકદ સાત તત્વોંકા સમૂહ પરદ્રવ્ય હોિેકે કારણ...’ મોક્ષકી પયાથય ભી પરદ્રવ્ય હૈ. 
રાડ િાખી જાય. દેખો! ૩૮ ગાર્ા. પહલી લીટી હૈ. ૩૮ છે િે? ‘જીવાકદ સાત તત્ત્વોંકા સમૂહ 
પરદ્રવ્ય હોિેકે કારણ વાતતવમેં ઉપાદેય િહીં હૈ.’ દેખો! આહાહા! જીવાકદ સાત તત્ત્વ... સંવર, 
નિિથરા િે મોક્ષ સનહત યે પરદ્રવ્ય હૈં, અપિા તવદ્રવ્ય િહીં. નિકાળી (તવદ્રવ્ય િહીં) ઉસ 
અપેક્ષાસે પરદ્રવ્ય. સમિમેં આયા? મોક્ષકી પયાથય હૈ િ. પયાથય વહ પર. ઉસસે ભી દ્રવ્ય પર. 
ક્યોંકક વહ તો અંશ હૈ. ય ે નિકાળી તો અંશી હૈ. બડી સૂક્ષ્મ બાત હૈ. ભાઈ! આ તો ભગવાિ 
પરમેશ્વર નિલોકિાર્ કેવળજ્ઞાિી જિસિે એક સમયમેં તીિ કાલ, તીિ લોક જાિા વહ ચીિ 
ક્યા હૈ? આહાહા! જિિવરે કહેલા આગમો... બીજામાં તો કજલ્પત કરેલા આગમો હોય, એ 
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આગમ િહીં. આહાહા! મુનિઓએ તો ગિબ કામ કયાથ છે! આ કહે છે કે મોક્ષ િે સંવર-
નિિથરાિી પયાથય ઉપાદેય િહીં. નિકાલી દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ વહી એક ઉપાદેય હૈ. આહાહા!  

િુઓ! ટીકા છે. जीवावदसततत्त्वजातां परद्रव्यत्वान्न ह्यपुादयेम ्... આહાહા! લોગોંકો પરમ 
સત્યકી બાત ઐસી લગતી હૈ... આહાહા! િન્નાલાલજી! યહાં દેખા િ. બીસ કદિ િયપુરમેં 
દેખા િ. બહોત લોગોંકી લાગણી. ઓહોહો! સવેરે સાતસે લેકર રાતકે દસ બજે તક એક હી 
બાત. વ્યાખ્યાિ દો. ... નશક્ષણ. રાનિકો ચચાથ, િમાિમ સબ. નવરોિકા અંશ કહીં િહીં. કહીં 
નવરોિકા અંશ િહીં. બાપા! માગથ ઐસા હૈ, સુિો! નવરોિ કરિેકી ચીિ હૈ િહીં. આહાહા! 
બહોત, પૈસા ભી બહોત ખરચા ર્ા ભાઈ ગોકદકાિે. દો-તીિ લાખ તો ખરચા હોગા. તીિ લાખ 
હોગા. ૨૫૦૦ માણસ જિમતે ર્ે સુબહ-સાંિ બીસ કદિ. ઔર બસસે ગામમેંસે લાિેકા ખચથ 
ઉસકા ર્ા. તીિ બસ ચલતી ર્ી. પાંચ માઈલ જાિા-આિા સુબહસે સાંિ મુફત. સબ ખચથ 
ઉસકા. ભાઈ આયા ર્ા ડાલચંદજી. આહાહા!  

યહાં તો કહતે હૈં, સંવર (ક્યા)? કેવલજ્ઞાિ ભી ઉપાદેય િહીં (ઐસા) યહાં તો કહતે હૈં. 
કેવલજ્ઞાિકી પયાથય ભી દ્રવ્યમેં સંયોગસે ઉત્પન્ન હુઈ હૈ. સંયોગી ઉત્પન્ન હુઈ ઉસકા િામ 
સંયોગ. આહાહા! દૂસરે સમય કેવલજ્ઞાિકી પયાથય વ્યય હોગા વહ નવયોગ. એક સમયકી 
પયાથય દૂસરે સમય રહતી િહીં. કેવલજ્ઞાિ પયાથય હૈ, ગુણ િહીં. સમિમેં આયા? આહાહા! 
યહાં કહતે હૈં... અહીં તો અનિષ્ટિા સંયોગમાં ઉત્પન્ન ર્વાવાળું આતથધ્યાિ આવ્યુંિે? ઉસમેંસે 
યે બાત આયી. આહાહા!  

પછી દૂસરા (૨) तथा चोर-जार-शिजुनोंके बध-बन्धन सम्बन्धी महा द्वेषस.े.. આહાહા! 
उत्पन्न होनवेाला जो रौद्रध्यान... ચોર લોકો આવે, કાપે, છરા મારે, એ વખતે રૌદ્રધ્યાિ.. મારી 
િાખવાિે આમ કરશું. व े दोनों ध्यान स्वगथ और मोक्षके अपवरवमत सखुस े प्रवतपक्ष... યહાં 
તવગથકે સુખકો ભી અપકરનમત નલયા. બહોત કાળ રહતે હૈં િ? વ્યવહાર.. વ્યવહાર.. સમિમેં 
આયા? હૈ તો દુઃખ, પણ વ્યવહારસે સુખ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! તવગથ િે મોક્ષકે 
અપરનમનત સુખસે... દેખો! દોિોંમેં ‘અપરનમત’ શબ્દ નલયા હૈ. તવગથમેં ભી અસંખ્ય વષથ (રહતે) 
હૈં િ? અસંખ્ય અબિ વષથકા આયુષ્ય હૈ િ બડા. ૩૧-૩૧ સાગર, ૩૩-૩૩ સાગર. अपवरवमत 
सखुस ेप्रवतपक्ष... ભગવાિ આત્માકે મોક્ષસુખકી સુખ બાત હી ક્યા? વહ તો અનતનન્દ્રય આિંદ 
હૈ. ઐસા જો આત્માકા સુખ ઉસસે પ્રનતપક્ષ... નવજાતીય, યે તો નવજાતીય (સુખ હૈ અર્ાથત્) દુઃખ 
હી હૈ, પણ ઉસકો વ્યવહારસુખકા આરોપ કદયા વ્યવહારિયસે. (યે તો) દુઃખ હી હૈ, અંગારા હૈ. 
ક્યા િૂલમેં સુખ હૈ? સખુ તો આત્મા આિંદમૂનતથ પ્રભુ, જિસકા અતીનન્દ્રય આિંદકા એક 
સમયકા તવાદ(કે આગે) સારે ઇન્દ્ર િે ઇન્દ્રાણીકા સુખ સડા હુઆ તૃણ જેસા લગે. આહાહા! 
સમિમેં આયા?  

સમ્યગ્જ્દશથિમેં જો અતીનન્દ્રય આિંદકા તવાદ આતા હૈ, સમ્યગ્જ્દશથિમેં ચૌર્ે 
ગુણતર્ાિમેં... અિંત ગુણકી પયાથય વ્યક્ત હોતી હૈ તો આિંદકી પયાથય ભી તવાદમેં આયી. ઉસ 
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આિંદકે આગે સારે દેવ ઔર દેવીકા સુખ સડા હુઆ તૃણ હૈ. આહાહા! સુખ હૈ િહીં ભાઈ! 
માિે અજ્ઞાિી મૂઢ. શરીર સુંદર, ખાિા-પીિેકી ઐસી અચ્છી (સુનવિા હૈ તો) સુખ હૈ. યે સુખ 
િહીં પ્રભુ! ય ેતો રાગ હૈ. અનિ દાહ હૈ, આહાહા! દુ:ખકો સુખ માિિા વહી નમથ્યાત્વભાવ હૈ. 
હૈ ઉસસે ઊલટા માિા યે નવપરીત અજભનિવેશ હૈ. આહાહા! પંકડતજી! ‘તવગથ-મોક્ષિા સુખ’ 
લખ્યું.  

सांसारदःखके मलू होनकेे कारण उन दोनोंको वनरवशषेरूपस े (सवथथा) छोड़कर... 
દેખો! ભગવાિ તુજે આત્માકી શાંનત લેિા હો તો આતથધ્યાિ, રૌદ્રધ્યાિ સબ નિ:શેષપણે 
છોડિા. આહાહા! ખરેખર તો શુભરાગ ભી આતથધ્યાિ હૈ. આત્માકા પ્રાણ પીકડત હોતે હૈં 
ઉસમેં. આહાહા! ચૈતન્ય હીરો ચમકતો પ્રભુ અંદર નિમથળાિંદિો િાર્ પ્રભુ ઉસમેં સુખ હૈ. 
ઉસકે નસવા દૂસરી કોઈ ચીિમેં સુખ હૈ િહીં. તો કહતે હૈં કક કલ્પિા જો હૈ શુભ-અશુભકી 
(ઉસે) સવથર્ા છોડકરકે... લ્યો, છે િે? નિરવશેષ છ ેિે? નિર્-અવશેષઃ.. કાંઈપણ બાકી રાખ્યા 
નવિા સવથર્ા નવકલ્પ છોડ દે. ભગવાિ નિનવથકલ્પાિંદ પ્રભુ ઉસકા આશ્રય કર. હવે કહે છે િુઓ!  

(૩) स्वगथ और मोक्षके वनःसीम (-अपार) सखुका... ઓલા અપકરનમત હતું, અહીં 
નિઃસીમ લીિું. એક િ (અર્થ) છે. मलू ऐसा जो स्वात्मावित वनश्चय परमधमथध्यान... દેખો! 
િમથધ્યાિ એિે કહીએ યર્ાર્થ. તવ-આત્મા આજશ્રત. શુભનવકલ્પ િમથધ્યાિ કહા હૈ વહ તો 
વ્યવહાર હૈ, પરમાર્થ િહીં. આહાહા! કેટલું તપષ્ટ કયુું છે! स्वात्मावित वनश्चय परमधमथध्यान... 
ભગવાિ ચૈતન્યજબંબ પ્રભુ અપિા પરમેશ્વર ઉસકે આશ્રયસે, ઉસકો ધ્યેય બિાકર જો પયાથય 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ યે નિશ્ચય િમથધ્યાિ હૈ. હ ૈતો વહ પયાથય. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! વહ 
નિશ્ચય-િમથધ્યાિ... યહ ૩૮ ગાર્ામેં આ ગયા હૈ ભાઈ! વહ ભી પરતત્ત્વ હૈ, બનહતથત્ત્વ હૈ. 
આહાહા! ગિબ વાત છે! મહાપ્રભુ સજચ્ચદાિંદ નિમથળાિંદ પ્રભુ આત્મા ધ્રુવ ઉસકો તવદ્રવ્ય 
કહતે હૈં.  ઉસમેં યે પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઉસકો ખરેખર તો બનહતથત્ત્વ કહતે હૈં. અંતઃતત્ત્વસે 
બાહ્ય ઉસકો બનહતથત્ત્વ (કહા). આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! કદગંબર મુનિઓિી કર્િી 
કેવળજ્ઞાિીિે તપશીિે ર્ઈ છે. ઓહોહો!  

માણસો તવાધ્યાય મધ્યતર્તાર્ી કરતા િર્ી િે પછી, એ એકાંત હૈ.. એ એકાંત હૈ. 
ભગવાિ! સુિ તો સહી, પ્રભુ! તેરા તવભાવ–િમથ શુદ્ધ એકાંત હી હૈ. આહાહા! વહ પયાથયસે 
દૂર હૈ. એકાંત પયાથયસે દૂર હૈ. (ઉસમેં) અિેકાંત? એવો ભગવાિ ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ... કહે છે, 
ઐસા તવાત્મા ઉસકે આજશ્રત નિશ્ચય પરમિમથધ્યાિ... વહ કહતે હૈં અભી કક િમથધ્યાિ તો 
શુભભાવ હૈ. શુક્લધ્યાિમેં શુદ્ધોપયોગ ભાવ હોતા હૈ. િૂઠી બાત હૈ. આહાહા! અરે ભગવાિ! 
તું આત્મા શુદ્ધ હો િ? તો શુદ્ધકા ધ્યાિ શુદ્ધ હી હૈ. આહાહા! નિનમત્તકા ધ્યાિ લગાિા વહ 
અશુદ્ધતા હૈ. આહાહા! સવથજ્ઞ પરમાત્મા અિે સમવસરણ ઉસકા ધ્યાિ લગાિા યે શુભભાવ 
હૈ– અશુદ્ધભાવ હૈ. સમિમેં આયા? ભારે વાત ભાઈ!  
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કહતે હૈં, स्वात्मावित वनश्चय परमधमथध्यान... સચ્ચા પરમધ્યાિ–િમથધ્યાિ... યહાં તો 
િરીક પંચમહાવ્રત કક દયા, દાિ કક ભગવાિકા ધ્યાિ સામિે ખડા હોકરકે કાયોત્સગથ કરતે હૈં 
િ,  વહ તો નવકલ્પ હૈ, રાગ હૈ, પરાજશ્રતભાવ હૈ. તવ ચૈતન્ય ભગવાિકે આજશ્રત ઉત્પન્ન હુઆ 
ઐસા નિશ્ચય િમથધ્યાિ, પરમ નિશ્ચય િમથધ્યાિ યે હી એક પ્રગટ કરિેલાયક હૈ. નવશેષ 
શુક્લધ્યાિકી બાત આયેગી.       

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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શ્રાવણ સુદ ૬, બુધવાર, તા. ૨૮-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૧૯, ગાથા – ૮૯, પ્રવચિ િં. ૭૯ 

 

યે નિયમસાર શાસ્ત્ર હૈ, પરમાર્થ પ્રનિક્રમણ (અનિકાર). સચ્ચા–સત્ય સ્વરૂપ અપિા જો 

આત્મા પૂણાથિંદ હૈ ઉસ િરફકે ઝુકાવસે દોષકા િાશ હોિા હૈ ઉસકા િામ પ્રનિક્રમણ કહિે હૈં. 

નમથ્યાત્વસે લેકર સબકે પ્રનિક્રમણકી વ્યાખ્યા આયેગી. યહાં આયા હૈ દેખો! ૮૯ ગાર્ા.  

(૩) स्वर्ग और मोक्षके न िःसीम (-अपार) सखुका मलू ऐसा... મોક્ષમાગથ બિાિા હૈ િ. 
િો સ્વગથ ઔર મોક્ષકા અપાર સુખ ઉસકા મૂલ ઐસા जो स्वात्मानित न श्चय परमधमगध्या ... 
દેખો! અપિા આત્મા દ્રવ્યસ્વભાવ ધ્રુવસ્વભાવ અનવિાશી નિત્યસ્વભાવ, ઉસકા આશ્રય કરિેસે 

િમથધ્યાિ ઉત્પન્ન હોિા હૈ. સમજમેં આયા? પ્રર્મમેં પ્રર્મ િમથધ્યાિ. स्वात्मानित... સ્વ-
આત્મા વહ પુણ્ય-પાપસે રનહિ હૈ, કમથ-શરીરસે રનહિ હૈ ઔર એક સમયકી પયાથયસે ભી રનહિ 

હૈ. આહાહા! ઐસા જો સ્વ-આત્મા દ્રવ્યસ્વભાવ પરમપારરણાનમકભાવ... આહાહા! ઐસા અપિા 

નિજ આિંદસ્વભાવ ઉસકા આશ્રય કરિેસે... છે િે? स्वात्मानित... અપિે આત્માકે આશ્રશ્રિ... 
િીિ શબ્દ પડે હૈં. સ્વ-આત્મા. ભગવાિકા આત્મા ભી િહીં. સ્વ-આત્મા—અખંડ આિંદ 

ધ્રુવસ્વરૂપ સ્વ ઐસા આત્મા—ઉસકે આશ્રશ્રિ, વહ પયાથય હૈ. નિકાળ ધ્રુવસ્વરૂપ ઉસકે આશ્રશ્રિ 

न श्चय परमधमगध्या ... આહાહા! ઉસકો સચ્ચા પરમધ્યાિ ઔર ઉસકો યર્ાર્થમેં પ્રનિક્રમણ 
કહિેમેં આિા હૈ. બીચમેં ર્ોડી શુદ્ધિા હૈ િમથધ્યાિમેં... સ્વાત્માશ્રશ્રિમેં ર્ોડી શુદ્ધિા હૈ, 
શુક્લધ્યાિમેં બહોિ શુદ્ધિા હૈ.  

યહાં કહિે હૈં, પરમ ધ્રુવ ઉસકા આશ્રય લેકર જો શુદ્ધિા ઉત્પન્ન હુઈ વહ િો નિશ્ચય 

પ્રનિક્રમણ અિે નિશ્ચય મોક્ષકા માગથ હૈ, પણ સાર્મેં ર્ોડા નવકલ્પ રહિા હૈ—નિશ્ચય સનહિકા 

વ્યવહાર, વહ નસદ્ધ કરિા હૈ યહાં. સમજમેં આયા? રકસકો? ચૈિન્યધ્રુવ ભગવાિ સવથજ્ઞ 
વીિરાગદેવ પરમેશ્વરિે કહા હૈ વહ, ઐસા જો આત્મા ધ્રુવ નિત્ય ઉસકે આશ્રયસે અંિરકી દૃનિ 

લગાકર જો નિમથલિા ઉત્પન્ન હોિી હૈ વહ િો મુશ્રક્િકા કારણ હૈ. પણ બીચમેં ર્ોડી શુદ્ધિા હૈ 

(ઉસકે સાર્મેં) અશુદ્ધિાકા નવકલ્પ–રાગ હૈ, ઉસકા ફલ સ્વગથ હૈ. પંરડિજી! જબ લગ પૂણથિા િ 
હો, િબ લગ નવકલ્પકા વ્યવહાર હોિા હૈ, પણ વહ વ્યવહાર નિશ્ચયકા કારણ હૈ ઐસા િહીં. યે 
વ્યવહાર પુણ્યબંિકા કારણ હોકર સ્વગથકે સુખકા કારણ હોિા હૈ.—એમ કહે છે. પંરડિજી!  

દુુઃખ હૈ, યહાં િો વ્યવહારકો કહિે હૈં િ. દુુઃખ હી હૈ, પણ િીિ ગનિકી અપેક્ષાસે 

સગવડિા–અિુકૂલિા હૈ િો જરી ઉપચારસે ઉસકો સુખ કહિેમેં આિા હૈ. ઐસે નિશ્ચય-

વ્યવહાર—દો લેિે હૈં િ? રક સ્વ ચૈિન્ય ભગવાિ અપિા આશ્રય લેકર શ્રજિિી પનવિિા પ્રગટ 
હુઈ વહ િો મુશ્રક્િકા કારણ હૈ. સાર્મેં શ્રજિિા નવકલ્પ વ્યવહારકા રહિા હૈ વહ નિશ્ચય 
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મોક્ષમાગથકા કારણ િહીં, પર વહ સ્વગથસુખકા કારણ ઐસા બિાિા હૈ. સમજમેં આયા? 
આહાહા! રકિિી ગંભીર ટીકા ઓહોહો! स्वात्मानित न श्चय परमधमगध्या ... પાછું એમ 

લીિુંિે? શ્રજિિા અંદરમેં વ્યવહારકા ભાવ નવકલ્પ રહિા હૈ, ઉસકા ફલ િો સ્વગથ હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

શ્રોિા: નિનવથકલ્પદશામેં નવકલ્પ કૈસા? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નિનવથકલ્પદશામેં િહીં, જો નિનવથકલ્પિા હૈ વહ િો નસ્ર્રિા હી હૈ. 

સાર્મેં દૂસરા નવકલ્પ હૈ. સાર્મેં કહા િ યહાં? પૂણથ નિનવથકલ્પિા હો િો શુક્લધ્યાિ હૈ. યહાં િો 
િમથધ્યાિ કહિા હૈ િ પ્રર્મ દરજ્જેકા. આહાહા! બહુિ અલૌરકક બાિ કહિે હૈં.  

કહિે હૈં રક નિશ્ચય જહાં સ્વદ્રવ્યકા આશ્રય નલયા વહ િો નિશ્ચય હી હૈ ઔર ઉસમેં જરી 

રાગકી મંદિાકા ભાવ, વ્રિકા, ભશ્રક્િકા નવકલ્પ ઐસા રહ જાિા હૈ િો દો (ભાવ)કા દો ફલ હૈ. 
દો (ભાવ)કા એક ફલ િહીં. સમજમેં આયા? સ્વભાવકે આશ્રયસે જો પનવિિા હુઈ વહ િો 

મુશ્રક્િકા કારણ હૈ ઔર બીચમેં નવકલ્પ રહિા હૈ ર્ોડા, વહ સ્વગથસુખકા કારણ હૈ ઐસે (કહા) 
ભાઈ! નિશ્ચયકા કારણ િહીં, સ્વગથસુખકા કારણ હૈ એમ બિાિા હૈ. દો કા દો ફલ.  

શ્રોિા : સ્વગથ, મોક્ષ દો હી બિાિા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : બસ, દો હી બિાિા હૈ. અપવગથ િામ મોક્ષ િે સ્વગથ િામ દેવ. વહ 

સમરકિી િો વૈમાનિક દેવ હોિા હૈ િ. સમરકિ હુએ પીછે સમરકિી ભવિપનિ, વ્યંિર, 

જ્યોનિષીમેં ભી ઉત્પન્ન િહીં હોિા, સ્ત્રીમેં ઉત્પન્ન િહીં હોિા. િરકમેં ઉત્પન્ન િહીં હોિા. 
આયુષ્ય પહલે બંિ ગયા હો વહ દૂસરી બાિ હૈ. સમજમેં આયા?  

કહિે હૈં, જુઓ! આ પદ્મમલિારરદેવ મુનિ રદગંબર સંિ વિવાસી છે. ૯૦૦ વષથ પહલે 
(હુએ). શ્લોક િો ૨૦૦૦ વષથ પહલેકા કુંદકુંદાચાયથકા હૈ. ઉસકી ટીકા કરિે કહિે હૈં રક 

િમથધ્યાિ... કોઈ ઐસ ેકહિે હૈં રક શુભરાગકો હી િમથધ્યાિ કહિા.—ઉસકા યહાં નિષેિ કરિે 

હૈં. શુભરાગકો વ્યવહાર િમથધ્યાિ (કહા) ઔર સ્વકા આશ્રય કરકે જો એકાગ્રિા, શુદ્ધિા ઉત્પન્ન 
હુઈ વહ નિશ્ચય િમથધ્યાિ હૈ. નિશ્ચયકે સાર્મેં વ્યવહાર હૈ િો દો કા દો ફલ હૈ એમ બિાિે હૈં. 

આહાહા! સમજમેં આયા? અરે! ય ેમિુષ્યપિા નમલા ઉસમેં ક્યા કરિા હૈ વહ યર્ાર્થ બાિ 

સમજમેં િ આવે, વહ મિુષ્યજન્મકા ફલ ક્યા? સત્ય િો યે હૈ. કુંદકુંદાચાયથ મહારાજ સવથજ્ઞકે 
કેડાયિ ર્ે. ઓહોહો! િીસરે િંબર પર આયે હૈં િ વે? ‘મંગલં ભગવાિ વીરો, મંગલં ગૌિમો 

ગણી, મંગલં કુંદકુંદાયો..’ કુંદકુંદાચાયથ ભગવાિકે પાસે ગયે ર્ે (ઐસા) જો નસદ્ધ હો જાયે િો 

રદગંબર િમથ એક હી સત્ય હૈ ઐસા હો જાય. િો રકિિોંકો યે ખટકિા હૈ અંદર. ભગવાિ નસદ્ધ 
હો જાય, ભગવાિકે પાસે ગયે ર્ે, વહાંસે ય ેલાયે ર્ે (ઐસા માિે િો) યે િમથ હી એક સત્ય 
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જાય. ડાલચંદજી! ઐસી વસ્િુ યે એક હી હૈ. આહાહા! ક્યા કહેં? વાણી િો દેખો! વાણીમેંસે 
કૈસા નિિરિા હૈ! સમજમેં આયા?  

અબ શુક્લધ્યાિકી બાિ કરિે હૈં. િમથધ્યાિકી કી. િમથધ્યાિકે દો પ્રકાર. એક ભગવાિ 
આત્મા પરમપારરણાનમક ચૈિન્યમૂનિથ પ્રભુ ઉસકે આશ્રયસે જો નિમથલિા હુઈ વહ િો વીિરાગી 

પયાથય હૈ. પણ પૂણથ વીિરાગિા િહીં િો સાર્મેં શુભરાગ હૈ. વહ રાગકા ફલ સ્વગથકા સુખ હૈ. 

અરાગીપરરણનિકા સુખ મોક્ષકા સુખ હૈ. દોિોંહીકો અસીમ કહા હૈ. અસંખ્ય અબજ વષથ રહિે 
હૈં િ સ્વગથમેં. અમર કહિે હૈં િ ઉસકો? દૂસરી િીિ ગનિકી અપેક્ષાસે અમર કહિે હૈં િ 
ઉસકો? દેવકો અમર કહિે હૈં. બહોિ કાલ રહિે હૈં ઉસ અપેક્ષાસે.  

શ્રોિા : અમરા નિજથરા દેવા..  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અમરા દેવા.. વે ભી મર જાિ ેહૈં દેહ છૂટકર. પણ બહોિ કાલકી 
અપેક્ષા ઉસકો અમર કહિેમેં આયા હૈ. આહાહા!  

तथा (૪) ध्या  और ध्ययेके... ઐસા ક્યોં નલયા? ઐસા ક્યોં નલયા? ક્યોંરક પંચમકાલકે 
મુનિ હૈં. પંચમકાલકે મુનિકો મોક્ષ િો હૈ િહીં. શુક્લધ્યાિ િો અભી હૈ િહીં. અપિા સ્વરૂપ 

ભગવાિ ઉસકા આશ્રય લેકર શ્રજિિી પનવિિા પ્રગટ હુઈ વહ નિશ્ચય પરમધ્યાિ, પરમ નિશ્ચય 

િમથધ્યાિ. અિે મુનિ હૈ—પચંમકાલકે સંિ હૈં. (ઉન્હેં) કેવલ િો હોગા િહીં િો વહ સાર્મેં નલયા 
હૈ રક રાગ બાકી રહ જાિા હૈ પુણ્યકા, ઉસકે (ફલમેં) સ્વગથ જાયેંગેં. સમજમેં આયા? ઔર અબ 

શુક્લધ્યાિ. ઉત્કૃિ બાિ. હૈ િહીં અભી, પણ ધ્યાિકી વ્યાખ્યા િો કરે િ. સ્વરૂપ િો સમજાવે 

િ. ध्या  और ध्ययेके निनिध निकल्प रनित... દેખો! ઉસમેં निनिध निकल्प रनित ઐસા નલયા. 
એકલા આત્મા ભગવાિ પૂણાથિંદકો ધ્યેય બિાકર નવકલ્પ રનહિ અંિરમેં લીિ હો જાિા. એક 

વાિ. મૈં ધ્યાિ કરિા હૂં, ધ્યેય આત્મા હૈ—ઐસા નવકલ્પ િહીં ઉસમેં. શુક્લ િામ ઉજ્જ્વલ, 

િોળા, પનવિ િમથધ્યાિ, શુક્લધ્યાિ. अतंम ुगखाकार... સવથર્ા અંિમુથખ શ્રજસકા સ્વરૂપ હૈ.  
િમથધ્યાિમેં િો પૂણથિા િહીં ર્ી િો (શ્રજિિા) અંિમુથખ આકાર હૈ ઉિિા નિશ્ચય પરમધ્યાિ 
(ઔર) શ્રજિિા નવકલ્પ રહિા હૈ વહ પરલક્ષી હૈ વહ બનહમુથખાકાર હૈ. સમજમેં આયા?  

યહાં િો अतंम ुगखाकार... અકેલા ભગવાિ આિંદકા િામ પ્રભુ જો અપિા સ્વરૂપ હૈ 

ઉસકે અંિમુથખ હો ગયા હૈ. सकल इनियोंके समिूस ेअतीत (–समस्त इनियातीत)... દો 
નવશેષણ કહેંગેં. સકળ ઇનન્દ્રયોકા સમૂહ ઉસ િરફકા લક્ષ પૂણથ છોડકર न र्भदे... દો બાિ— 
ઇનન્દ્રયોંસે રનહિ, ભેદસે રનહિ. િમથધ્યાિમેં િો ર્ોડા વ્યવહાર ભેદ ર્ા નવકલ્પ, પૂણથ શુદ્ધિા િહીં 

હૈ િ. યહાં િો નિભેદ... આહાહા! परम कला सनित... કેવળજ્ઞાિ લેિેકી પરમ કલા સનહિ... 
શુક્લધ્યાિકી બાિ સાર્મેં કહ દી. ક્યોંરક ભનવષ્યમેં શુક્લધ્યાિ હોકર મુનિકો કેવલજ્ઞાિ પ્રાપ્ત 
કરિા હૈ. વિથમાિમેં ભલે શુક્લધ્યાિ િ હો, પણ જો શુદ્ધ (ઉપયોગી) મુનિ હૈ પચંમ આરાકા, 
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એકાવિારી હો જાિા હૈ–એક ભવિારી. સ્વગથમેં જાકર મિુષ્ય હોકર શુક્લધ્યાિ (લેકર)  
કેવલજ્ઞાિ પાયેગા. યે શુક્લધ્યાિકા ઐસા સ્વરૂપ હૈ. આહાહા! 

શ્રોિા : એમાં આિંદ િો ખરોિે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : આિંદ િો બેયમાં છે. યહાં અપૂણથ હૈ–િમથધ્યાિમેં અપૂણથ આિંદ હૈ. 

શુક્લધ્યાિમેં બહોિ આિંદ હૈ, પૂણથ આિંદ િો બારહવે (ગુણસ્ર્ાિમેં હૈ), અિંિ આિંદ િો 

િેરહવે (ગુણસ્ર્ાિમેં) હૈ, અિંિ અવ્યાબાિ આિંદ િો ચૌદહવે (ગુણસ્ર્ાિ) નસદ્ધમેં હૈ—ઇિિા 

ફેર હૈ. આિંદકા અંશ િો ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિસે શુરૂ હોિા હૈ. ક્યોંરક દ્રવ્યદૃનિ હુઈ િ? સ્વદ્રવ્ય કહા 

િ? સ્વદ્રવ્યમેં િો અિંિ આિંદ, અિંિ જ્ઞાિ આરદ અિંિ શશ્રક્િયાં પડી હૈ. દ્રવ્યદૃનિ જ્યાં હુઈ 
અંિર સમ્યક્, િો અિંિ ગુણ હૈં વે સબ પ્રગટ હો ગયે અંશમેં.. અંશમેં. ઉસ કારણસે સમરકિકો 
સવથગુણાંશ િે સમરકિ કહિેમેં આયા હૈ. ‘સવથગુણાંશ િે સમરકિ.’  

અપિે નચઠ્ઠી–રહસ્યપૂણથ નચઠ્ઠીમેં ઐસા આયા હૈ રક જ્ઞાિારદ ગુણકા સબકા એક અંશ 

પ્રગટ હોિા વહ ચૌર્ા ગુણસ્ર્ાિ. જ્ઞાિારદ સવથ સંપૂણથ પયાથય પ્રગટ હોિા વહ કેવળજ્ઞાિ. 

સમજમેં આયા? િો ઉસમેં આિંદ આયા. આયા રક િહીં? આયા. વસ્િુ હૈ િો આિંદ િે અિંિ 
જ્ઞાિ આરદ શશ્રક્િયોંકા નપંડ હૈ. િો વસ્િુકી જહાં દૃનિ ઝુક ગઈ ઉસમેં િો શ્રજિિી શશ્રક્િયાં હૈ 

ઉસકી પ્રગટ વ્યક્િિા–અિંિગુણકી પયાથયકા પ્રગટપિા ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિસે હોિા હૈ. સમજમેં 

આયા? ર્ોડા આિંદ હૈ વહાં, સ્વસંવેદિ ર્ોડા હૈ. પંચમ (ગુણસ્ર્ાિમેં) નવશેષ હૈ, છઠવેં 
(ગુણસ્ર્ાિમેં ઉસસે) નવશેષ હૈ, સાિવેં (ગુણસ્ર્ાિમેં ઉસસે) નવશેષ હૈ, બારહવે (ગુણસ્ર્ાિમેં) 

પૂણથ હૈ. પૂણથ આિંદ હૈ, અિંિ િહ ીં. અિંિ (આિંદ) િો કેવળજ્ઞાિ (હો િો) અિંિ આિંદ હૈ. 
ઔર નસદ્ધ હો િો અિંિ અવ્યાબાિ આિંદ હૈ. વહ વેદિીય(કમથ)કા અભાવ હો ગયા િ?  

શ્રોિા : નસદ્ધોંકે આિંદમેં ઔર અરરહંિોંકે આિંદમેં અંિર હૈ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િહીં, અંિર આિંદમેં જરીએ ફેર િહીં. ર્ોડા-બહોિકા ફેર હૈ, 

આિંદકી જાિમેં ફેર િહીં. (ઉસકી ચચાથ) રાિકો કરો. ગોટા ઉઠી ગયા છે. અિંિ આિંદ હૈ, જહાં 

કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હુઆ (િો) અિંિ–બેહદ આિંદ હુઆ. બારહવેં ગુણસ્ર્ાિ િક આિંદ હૈ,  
પર જ્ઞાિમેં િીિ આવરણ હૈં ઉસકા િાશ હોકર અિંિ આિંદ હૈ. ય ેઆિંદમેં ફેર હૈ િહીં. વહ 

આિંદકી જાિકા હી અંશ ચૌર્ેમેં હૈ, પૂણથ િહીં. હ ૈ િ? દ્રવ્ય આશ્રય (પૂણથ) હો ગયા િ. 
આહાહા!  

શ્રોિા : બારહવેં (િક) મયાથરદિ (આિંદ) હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : મયાથરદિ હૈ. સુખ હૈ, પણ અિંિ િહીં. જ્ઞાિ િે દશથિ િે વીયથ જહાં 
અિંિ પ્રગટ હુઆ, અિંિ આિંદ હો ગયા.  
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યહાં કહિે હૈં, न र्भदे परम कला सनित... આહાહા! એક િો શકુ્લધ્યાિ ઇનન્દ્રયસે 
રનહિ... નિનમત્તપણા ભી ઉસમેં િહીં, કહિે હૈં. વ્યવહાર િમથધ્યાિમેં િો ર્ોડા મિકા નિનમત્ત 

ર્ા, નિશ્ચયમેં િો સ્વકા આશ્રય ર્ા. યહાં િો અકેલા ઇનન્દ્રયોંસે રનહિ નિભદે–ભેદ િહીં. 

ભગવાિ આિંદકંદમેં અકેલા એકાકાર અભેદ परम कला... દેખો! પૂણથ મોક્ષકી પયાથય પ્રાપ્ત 
કરિેમેં પરમ કલા હૈ. આહાહા! ઐસે સનહિ... ऐसा जो न श्चय-शकु्लध्या  उन्हें ध्याकर– એિ ે

ધ્યાવીિે–ધ્યાિ કરીિે... ભાવિા કરિે હૈં મુનિ. ભનવષ્યમેં હોિા હૈ િ ઉિકો? કુંદકુંદાચાયથ, 

અમૃિચંદ્રાચાયથ આરદ ભનવષ્યમેં એક ભવ કરકે મોક્ષ જાિેવાલે હૈં. વિથમાિમેં સ્વગથમેં હૈં. 
કુંદકુંદાચાયથ ભી વિથમાિમેં િો સ્વગથમેં હૈં. કેવલ(જ્ઞાિ) િહીં હૈ. આગેકે કાલમેં ઉિકો મિુષ્યપિા 
હોકર કેવલજ્ઞાિ હોગા. વહ કહિે હૈં રક શુક્લધ્યાિમેં કેવલજ્ઞાિ હોગા. આહાહા!  

ઉન્હેં ધ્યાકર जो र्भव्य प ुडंरीक... આહાહા! ભવ્યમેં પણ પ્રિાિ–ઉત્તમ. ‘વર પુંડરરક’ 

એમ છેિે? (-र्भव्योत्तम) परमर्भािकी (पानरणानमक र्भािकी) र्भाि ारूपस.े.. દખેો! યહાં યે 
નલયા. ઉસમેં સ્વદ્રવ્યાશ્રશ્રિ ઇિિા નલયા ર્ા ર્ોડા. યહાં િો, પરમભાવકી ભાવિા ઉસસે 
પરરણનમિ હુઆ... પરમભાવ જો ધ્રુવ ચૈિન્ય ભગવાિ ઉસકી ભાવિા િામ એકાગ્રિા... 

પરમભાવકી... પરમ ભાવ વહ ધ્રુવ, ભાવિા વહ પયાથય. નિકાળી ધ્રુવમેં એકાગ્ર હોકર 

पनरणनमत हुआ... વીિરાગીપયાથય–દશા પ્રગટ હુઈ िि न श्चयप्रनतक्रमणस्वरूप ि.ै.. લ્યો, વહ 
નિશ્ચય પ્રનિક્રમણસ્વરૂપ હૈ. આહાહા!  

ऐसा परम नज िेके मखुारनिदंस.े.. દેખો! કુંદકુંદાચાયથ કહિે હૈં. પાઠમેં હ ૈ િ? 
नजणिरनणनिट्ठसतु्तसे.ु.. શ્રજિવર–શ્રજિેન્દ્ર િીર્ંકરદેવ પરમાત્મા ઉિકે મુખારનવંદસે–મુખરૂપી 
કમલસે न कले हुए द्रव्यितुमें किा ि.ै આગમમેં ઐસા કહા હૈ. પરમાગમ ભગવાિકી વાણી 

ઉસમેં યે કહા હૈ રક સ્વદ્રવ્યકે આશ્રયસે િમથધ્યાિ હોિા હૈ, ઉસમેં અપૂણથ શુદ્ધિા હૈ િો રાગ હૈ. 
દો કા દો ફલ હૈ ઔર અંિમુથખાકાર શુક્લધ્યાિ નિશ્ચય પ્રનિક્રમણસ્વરૂપ મોક્ષકા કારણ હૈ. ઐસા 

શ્રજિેન્દ્રદેવ વીિરાગ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રસે પૂજનિક હૈં વે (ઉિકે) મુખારનવંદસે નિકલી યે વાણી હૈ 
(ઔર)  દ્રવ્યશ્રુિમેં ઐસા કહા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

चार ध्या ोंमें प्रथम दो ध्या  िये िैं... આિથ િે રૌદ્ર. આિથધ્યાિ િે રૌદ્રધ્યાિ િો 

છોડિેલાયક હૈ. तीसरा प्रथम तो उपादये ि.ै.. પ્રર્મ ઉપાદેય હૈ. और चौथा सिगदा उपादये ि.ै 
ઉપાદેય િો દ્રવ્ય કહા ર્ા પહલે. યે પ્રગટ કરિેકી અપેક્ષાસે ઉપાદેય કહિેમેં આયા હૈ. સમજમેં 

આયા? પહલે િો કહા ર્ા. ૩૮ ગાર્ા શરૂ કી ર્ી િબ. એક અંિિથત્ત્વ નિકાળી ધ્રુવ હી ઉપાદેય 

હૈ, બાકી સંવર, નિજથરા, મોક્ષ, આસ્રવ, બંિારદ હેય હૈં. યહાં સંવર-નિજથરા િમથધ્યાિ (કહા) હૈ. 
ઉસમેં બહોિ સંવર-નિજથરા વહ શુક્લધ્યાિ (કહા) હૈ. ઉસે ભી હેય કહા ર્ા. અબ યહાં ઉપાદેય 

કહા. યે પ્રગટ (કરિેકી અપેક્ષાસે) ઉસકો ઉપાદેય કહિેમેં આિા હૈ. કહો, સમજમેં આયા? 
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આહાહા! तीसरा प्रथम तो उपादये ि.ै.. સ્વ ચૈિન્ય ભગવાિ નિનષ્ક્રય, અભેદ ઉસકા આશ્રય 
લેકર જો િમથધ્યાિ ઉત્પન્ન હોિા હૈ ઉસે ઉપાદેય કહિેમેં આયા હૈ. ચૌર્ા િો સવથદા ઉપાદેય હૈ. 

શુક્લધ્યાિ સ્વકે આશ્રયસે અંિમુથખાકારસે પ્રગટ હોિેલાયક હૈ, યે ઉપાદેય કહિેમેં આયા હૈ. 

આિથધ્યાિ, રૌદ્રધ્યાિ, આસ્રવ, બંિ િો હેય હી હૈં એમ કહિે હૈં. આિથધ્યાિમેં 
વ્યવહારરત્િિયકા વ્યવહાર નવકલ્પ આરદ આ ગયા. યે હેય હૈ, (પર) ઉપાદેય કહા હૈ.  

इसीप्रकार (अन्यत्र श्लोक द्वारा) किा ि ैनक :— 

न निय ंकरणातीत ंध्या ध्ययेनििनज गतम।् 
 अन्तमुगख ंत ुयद्ध्या  ंतच्छुकं्ल योनर् ो निदिः।। 

આહાહા! श्लोकाथ ग : जो ध्या  न निय ि.ै.. નિનષ્ક્રય કહિેકા અર્થ રાગકી રક્રયા ઉસમેં 
શ્રબલકુલ િહીં. इनियातीत ि.ै.. અણીનન્દ્રય પરમાત્મા અપિા સ્વરૂપ ઉસમેં લીિ હૈ. 

ध्या ध्ययेनििनज गत (अथा गत ् ध्या  और ध्ययेके निकल्पोंस े रनित) ि ैऔर अन्तमुगख ि.ै.. 
શ્રબલકુલ અંિમુથખ હૈ, અંિર દ્રવ્યકે સ્વભાવ સન્મુખ હૈ. આહાહા! અપિી પયાથય દ્રવ્યકે સન્મુખ 
હૈ, યૂં કહિે હૈં. આહાહા! દેખો! વાણી િો જુઓ! ક્યા હૈ? ઐસી વાણી વીિરાગ નસવા કહીં દૂસરે 

હૈ હી િહીં. સમજમેં આયા? રકસકે સાર્ સમન્વય કરિા? રકસકે સાર્ નમલાિ કરિા? વહ ભી 

સચ્ચા િે યહ ભી સચ્ચા. જૈિદશથિમેં ઐસી ચીજ હૈ હી િહીં. સમજમેં આયા? उस ध्या को 
योर्ी शकु्लध्या  कित े िैं. દેખો! અંિમુથખ સ્વરૂપકા પૂણથ અવલંબિ, નિભેદ ઇનન્દ્રયાિીિ 
અંિમુથખાકરસ્વરૂપ ઉસકો સંિો–યોગીયોં શુક્લધ્યાિ કહિે હૈં.  

[अब इस ८९ र्ाथाकी टीका पणू ग करत ेहुए टीकाकार मनु राज दो श्लोक कित ेिैं :] 
૧૧૯ આયા િ? ૧૧૯. 

ध्या ािलीमनप च शदु्ध यो   िनि 

व्यिं सदानशिमय ेपरमात्मतत्त्व े। 
सास्तीत्यिुाच सतत ंव्यििारमार् ग- 
स्तत्त्व ंनज िे तदिो मिनदिजालम ् ।।११९।। 

આહાહા! ઇન્દ્રજાલ કહિે હૈં યહાં. ઓલો શું કહેવાય? જાદુગર. એ જાદુ, અહીં ઇન્દ્રજાળ. 
જાદુ હૈ િ જાદુ? વહ કરિા હૈ િ જાદુ? બડા આદમી હૈ િ? કે. લાલ. ગયે ર્ ેિ દેખિે? શેઠ 

દેખિે ગય ેર્ે. ૧૦ હજાર ભરકર દેખિે ગયે ર્ે. હમ રાજકોટ ર્ે િ. આહા! બડા જાદુગર હૈ. 

છોટી ઉમ્ર હૈ. લાખો રૂનપયા પેદા કરિા હૈ લાખો. જૈિ હૈ શ્વેિામ્બર. હમારે પર પ્રેમ હૈ. વહાં 
આયા ર્ા હમારે પાસ. લાખોમાં શું િૂળ છે? એ િો િણ કલાકમાં પાંચ લાખ આપ્યા હિા 

સરકારે. એકવાર િણ કલાકિા પાંચ લાખ દીિા. ઐસા બડા જાદુગર હૈ. ઉસકી યહાં બહિ હૈ 



132                                                                 નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

િ? ભાણી. બ્રહ્મચારી હૈ ઉષાબેિ. વહાં ર્ોડે રદિ રહે ર્ે. ઉસકા મામા હોિા હૈ. યહાં આયા ર્ા, 
સોિગઢ આયા િબ હમારે પાસ આયા ર્ા. બડા જાદુગર હૈ. અભી િો પરદેશ ગયા હૈ. બહોિ 
લાખો રૂનપયા એક મનહિેમેં પ્રાપ્ત કરેગા. ઐસા કોઈ ચપલ હૈ, જુવાિ હૈ.  

હમારે પાસ આયા, બીસ નમનિટ બૈઠા, અભી જબ રાજકોટ ર્ે િ િબ. ‘મહારાજ! 

હમારા િો સબ િિીંગ હૈ, હમારા સબ િિીંગ હૈ.’ મૈંિે કહા, ભાઈ! ય ેિિીંગમેં િુમ્હારા પૂવથકા 

પુણ્ય િાશ હો જાિા હૈ. યે પુણ્યસે નમલિા હૈ, િેરી જાદુગરીસે િહીં નમલિા. આહાહા! સંસારમેં 
એવા જાદુગર લોકો હોયિે, મોટા મોટા રાજા-મહારાજા આમ સ્િબ્િ ર્ઈ જાય એવી એિામાં...... 

ફક્િ વચિચાિુરી, હાર્ચાલાકી. દુનિયા એિે પસંદ કરે. કહિે ર્ે, અભી પરદેશમેં જાિેવાલા હૈ. 

પરદેશ.... બહુિ પૈસા ભાઈ! વહ િો પૂવથકા પુણ્ય હોિા હૈ િો નમલિા હૈ. ઉસમેં કુછ હૈ િહીં. 
પુસ્િક રદયા, એક-દો પુસ્િક રદયા. વાંચો, આ વાંચો. ઇસમેં િૂલમેં કુછ હૈ િહીં. જાદુગરીમેં ઠગા 
જાયેગા. આહાહા! યે ઇન્દ્રજાલ હૈ દેખો! ક્યા કહિે હૈં? દેખો! આહાહા!  

श्लोकाथ ग : प्रर्टरूपस ेसदानशिमय... ક્યા કહિે હૈં? વસ્િુ ભગવાિ આત્મા પ્રગટરૂપ 

સદા કલ્યાણમૂનિથ હી હૈ. પ્રગટ હી હૈ દ્રવ્ય.. દ્રવ્ય. આહાહા! प्रर्टरूपस ेसदानशिमय... પ્રભુ! 

શુદ્ધ આિંદ અિે જ્ઞાિ આરદ શશ્રક્િયોંકા નપંડ દ્રવ્ય–વસ્િુ સદા નશવમય પ્રગટ હૈ. સદા નશવમય 
પ્રગટ હૈ દ્રવ્ય.. દ્રવ્ય. આહાહા! सदानशिमय (-न रंतर कल्याणमय)... નિકાળ કલ્યાણમય ઐસા 

ભગવાિ આત્મા પ્રગટ દ્રવ્ય હૈ. આહાહા! ऐस ेपरमात्मतत्त्वमें ध्या ािली िो ा र्भी शदु्ध य 
 िीं किता. આહાહા! શુદ્ધિય નિકાળી જો દ્રવ્યસ્વભાવ સદા કલ્યાણમૂનિથ પ્રભુ ઉસમેં–દ્રવ્યમેં 
ધ્યાિકા પ્રકાર િહીં હૈ. આહાહા! યે િો પયાથયમેં હૈ. આહાહા! દેખો! રાગ િે પુણ્ય િો હૈ હી 

િહીં દ્રવ્યમેં, સંસાર િો હૈ હી િહીં, ઉદયભાવ સંસાર વહ િો દ્રવ્યમેં હૈ હી િહીં, નિકાળી 

ભગવાિ આિંદકા િામ પ્રભુ શ્રજસકી દૃનિ કરિેસે સમ્યગ્દશથિ હોિા હૈ, આહાહા! ઐસે 
ભગવાિ આત્મા... શબ્દ કૈસા નલયા હૈ? જુઓ!  

सदानशिमय ऐस ेपरमात्मतत्त्व... િો પરમાત્મત્ત્વ એટલે ભગવાિ િહીં, યે (સ્વ-આત્મા) 
પરમાત્મિત્ત્વ. આહાહા! શ્રજસકી દૃનિસે, શ્રજસકે આશ્રયસે સમ્યગ્દશથિ, જ્ઞાિ, ચારરિ પ્રગટ હો 

ઐસી ચીજમેં ધ્યાિાવલી ભી િહીં. િમથધ્યાિ અિે શુક્લધ્યાિકા પ્રકાર ભી અંિર સ્વરૂપમેં 

િહીં. આહાહા! શેઠ! વહ પયાથય હૈ. િમથધ્યાિ, શુક્લધ્યાિ િો ભાવિા–પયાથય હૈ. એક-એક 
સમયકી શુદ્ધ દશા હૈ. ભગવાિ નિકાલીમેં િો પયાથય ભી િહીં. આહાહા! ધ્યાિાવલી ધ્યાિકી... 

છેિે િીચે? ‘ધ્યાિપશં્રક્િ, ધ્યાિ પરંપરા.’ િમથધ્યાિિી શુદ્ધિા િે શુક્લધ્યાિિી શુદ્ધિા—વહ િો 
સબ પયાથય વ્યવહાર હૈ. આહાહા! ઉસકો વ્યવહાર કહિે હૈં. સમજમેં આયા?  

शदु्ध य  िीं किता. શુદ્ધ ચૈિન્ય ભગવાિકી દૃનિ હૈ ઉસકો ધ્યાિાવલી અંિરમેં હૈ 

ઐસા કહિા િહીં. िि ि ै (अथा गत ् ध्या ािली आत्मामें ि)ै’ ऐसा (मात्र) व्यििारमार् ग  ेसतत 
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किा ि.ै દેખો! વળી ન્યાં ‘સિિ.’ વારંવાર કહા હો, નિરંિર કહા હો, િો યે િો પયાથય હૈ, યે િો 
વ્યવહારમાગથમેં કહિેમેં આયા હૈ. આહાહા! લોગોંકો વીિરાગકા પરમ િત્ત્વ.... પયાથય હૈ, 

િમથધ્યાિ-શુક્લધ્યાિ પયાથય હૈ, પર વહ વ્યવહાર હૈ. આહાહા! નિકાળી ભગવાિ સદાનશવમય 

પ્રગટરૂપ હી વસ્િુ હૈ. વહ શુદ્ધિય ઉસમેં (-દ્રવ્યમેં) ધ્યાિકા પ્રકાર ભી િહીં કહિા. ઇસમેં હૈ હી 
િહીં. આહાહા!  

ઐસા ભગવાિ આત્મા પરમાિંદકી અિીનન્દ્રય મૂનિથ પ્રભુ, આહાહા! અનવિાશીિત્ત્વ 
પરમાત્મા અપિા સ્વરૂપ. કહો, હીરાભાઈ! ઉસમેં પયાથય િહીં કહિે. ધ્યાિાવલી પયાથય ઉસમેં 

િહીં, શુક્લધ્યાિ ઉસમેં િહીં. ધ્યાિ િો પયાથય હૈ, કવેલજ્ઞાિ ભી પયાથય હૈ. કેવલજ્ઞાિ ભી 

સદ્ ભૂિવ્યવહારિયકા નવષય હૈ, નિશ્ચયકા નવષય હૈ િહીં. નિશ્ચય(િયકા) િો ધ્રુવ નવષય હૈ. 
આહાહા! (પયાથયસે) રનહિ હૈ દ્રવ્ય. અંિરમગ્ન અર્ાથિ્ રાગ િરફ ર્ી વહ (દ્રવ્ય િરફ હુઈ) વહ 

અંિમથગ્ન. પયાથય િો પયાથય રહિી હૈ (ઔર) દ્રવ્ય દ્રવ્ય રહિા હૈ. પયાથય દ્રવ્યરૂપ હો જાિી િહીં. 

સમજમેં આયા? અંિમથગ્ન કહિેસે જો પયાથયમેં રાગમેં એકત્વ ર્ી વહ પયાથય દ્રવ્યમેં આયી.  
પયાથય પયાથય રહ ગઈ િ ેદ્રવ્ય દ્રવ્ય રહા હૈ. આહાહા! ઇન્દ્રજાળ... હ ેિાર્! િેરી યે બાિ કૈસી 

હૈ! એક બાજુ કહે રક ધ્યાિ હૈ, મોક્ષકા માગથ હૈ. એક બાજુ કહે રક દ્રવ્યમેં હૈ હી િહીં. પ્રભુ! િેરા 

માગથ િ સમજે ઉસકો ઇન્દ્રજાલ જૈસા રદખિા હૈ. હા િે િા, િા િે હા. શુક્લધ્યાિ, િમથધ્યાિ 
હૈ? હા. આહાહા! દ્રવ્યમેં િહીં? િા. દ્રવ્યમેં િહીં? િા. પયાથયમેં હૈ? હા. કહો, સમજમેં આયા?  

શ્રોિા : શુક્લધ્યાિમેં ધ્યાિમાં પડવાિું કહ્ું છે....? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િહીં, િહીં. પડવા-ફડવાિી અહીં વાિ િર્ી. દ્રવ્ય પડે િો પયાથય પડે.  

પડવા-ફડવાિી વાિ જ િર્ી અહીં. ભગવાિિા ઘરે પડવાિું હોય િહીં. દરબાર! અહીં ચડીિે 
કેવળજ્ઞાિ પામે એિી વાિ છે. પડવા-બડવાિી વાિ અહીંયા છે િહીં. દ્રવ્ય પડ ેિો પયાથય પડ 

જાય. દ્રવ્યકા આશ્રય હૈ શ્રજસકો, ઉસે પડિા-ફડિા હૈ િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! .... પૂણથ 

રખે િ. અપ્રનિહિભાવર્ી ભરેલો... વહ યહાં કહા િ. જુઓ! ઝાડસે ફલ શ્રખર ગયા વહ નફર 
િહીં ચોંટિા. આયા હૈ િ સમયસારમેં? આયા હૈ. पके्क फलं... સમયસાર, આસ્રવ અનિકાર 

(ગાર્ા ૧૬૮)મેં આયા હૈ. પકા ફળ નગર જાય, નફર િહીં ચોંટિા. ઐસી બાિ હૈ. રાગ ગયા, ગયા 
વહ ગયા.  યે વ્યય ઉત્પાદ નવિાકા વ્યય હૈ. આહાહા!  

વહ પ્રવચિસારમેં નલયા હૈ િ ભાઈ! નસદ્ધકા સંસાર વ્યય હુઆ હૈ, યે કૈસા વ્યય હૈ? 

પ્રવચિસારમેં ગાર્ા–શ્લોક હૈ. ઉત્પાદ નવિાકા વ્યય હૈ અર્ાથિ્ વહ વ્યય નફરસે ઉત્પન્ન હોિા 
િહીં. ઔર ઉત્પન્ન કૈસા હુઆ પરમાત્મપદ? વ્યય શ્રબિાકા. આહાહા! ઉત્પન્ન હુઆ જો 

કેવલજ્ઞાિ વ્યય હુએ શ્રબિા. અબ વ્યય િહીં હોગા. ઉત્પાદ વ્યય શ્રબિાકા ઔર વ્યય ઉત્પાદ 
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શ્રબિાકા. આહાહા! શ્લોક હૈ પ્રવચિસારમેં. મૂલ પાઠમેં હૈ. સમજમેં આયા? કુંદકુંદાચાયથકી ઝપટ 
િો િીર્ંકરદેવ વીિરાગ જૈસી હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોિા : વ્યય શ્રબિાકા ઉત્પાદ િો સંસારમેં....  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નલખા હૈ. પાઠમેં હૈ. કેટલામું છે? ખબર છે? ૧૭મી (ગાર્ા)? 

૧૬મીમાં સ્વયંભૂ. લ્યો ૧૭. र्भरं्निहूणो य र्भिो... र्भरं्निहूणो य र्भिो... ભગવાિકો કેવલજ્ઞાિ 

હુઆ વહ ભંગ શ્રબિા ઉત્પન્ન હુઆ હૈ, અબ ઉસકા ભંગ કભી હોિા િહીં. सरं्भिपनरिनिदो 
निणासो नि... સંસારકા જો નવિાશ હુઆ વહ सरं्भिपनरिनिदो—નફરસે ઉત્પન્ન હોગા િહીં. 

नििनद तस्सिे पणुो निनदसरं्भिणाससमिाओ... પાઠમેં હૈ દેખો! ‘ઉત્પાદ િે ફરીિે િે રૂપે 
પ્રલયિો અભાવ હોવાર્ી નવિાશરનહિ છે.’ ટીકા : ‘ખરેખર આત્માિે શુદ્ધોપયોગિા પ્રસાદર્ી 

ર્યેલા શુદ્ધાત્મસ્વભાવ– નસદ્ધ(દશા) ઉત્પાદ િે, ફરીિે િે રૂપે પ્રલયિો અભાવ હોવાર્ી...’ પ્રલય 

િહીં, ઉત્પાદ હુઆ વહ હુઆ, ઉસકા પ્રલય કભી િહીં હોિા. સંસ્કૃિ હૈ. आत्म : 
शदु्धोपयोर्प्रसादात ् शदु्धात्मस्वर्भाि े यो र्भििः... ઉત્પાદ હુઆ. प ुस्त े रूपणे 
प्रलयर्भािाद्भङ्गनििी िः. આહાહા! સમજમેં આયા? િો યહાં િીચે(કી ભૂનમકામેં) ભી ઐસા લેિા. 

જો વીિરાગ પયાથય ઉત્પન્ન હુઈ, વહ વ્યય હુએ શ્રબિા રહ ગઈ ઐસી અિે નમથ્યાત્વારદકા વ્યય 
હુઆ વહ ઉત્પાદ શ્રબિાકા હુઆ. નફર વહ ઉત્પન્ન હોગા િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! 

જુઓ! ‘વ્યયહીિ છે ઉત્પાદ િે ઉત્પાદહીિ નવિાશ છે..’ ગુજરાિી છે. નહન્દીમેં  હ ૈિહીં. 
સત્તરહ—એક ઔર સાિ. હમ િો સત્તર કહિે હૈં. દસ ઔર સાિ. ગાર્ા હૈ. એ સોળમીમાં 

સ્વયંભૂ. સ્વયંભૂ હુઆ—કેવળજ્ઞાિ અપિેસે પ્રગટ હુઆ, કોઈ દૂસરે કારણસે િહીં. વ્યય (હોકર) 

સ્વયંભૂ ઉત્પન્ન હુઆ વહ હુઆ, વ્યય શ્રબિા રહિા હૈ–ઉસકા િાશ કભી િહીં હોિા. પયાથય િો 
એક સમય હી રહેગી, દૂસરે સમય પયાથય વ્યય હોગી. વહ યહાં બાિ િહીં લેિી હૈ. જો શુદ્ધ 

પરરણનિ ઉત્પન્ન હુઈ સો હુઈ, ઉસકા અભાવ કભી હોગા િહીં. અિે સંસારકા અભાવ હુઆ 

સો હુઆ, કભી સંસાર ઉત્પન્ન હોગા િહીં. આહાહા! દેખો! વાણી િો દેખો રક ક્યા હૈ! ય ે
ભગવાિકે સમીપમેં ગયે શ્રબિા ઐસી (વાણી) હોિી િહીં. સમજમેં આયા? ડાલચંદજી! 
આહાહા! પરમ સત્ય. બાિ ઐસી હૈ.  

એક છોટા લકડા હૈ બારહ વષથકા. બારહ વષથકી ઉંમર હૈ. યે સુિકર ઐસા કહિા હૈ. 

સંસ્કાર લેકર આયા હૈ. અભી યહાં િહીં હૈ. ગૃહસ્ર્ હૈ, બહોિ લાખોપનિ હૈ ઉસકે નપિાજી. 

અભી આયા િહીં. સોસાયટીમેં ઉસકા કમરા હૈ. િો યે ૧૧વીં ગાર્ા સુિકર ઐસે કહે... 
र्भदूत्थमनसस्दो खलु... ભાઈ! નિકાલી ભૂિાર્થકા આશ્રય કરિા વહ સમ્યક્ હૈ. યે ચીજ ઐસી 

નિકાળી આિંદકંદ હૈ. આહાહા! બારહ વષથકી ઉમ્ર હૈ. બારહ વષથ પુરે હુએ, અભી ૧૩વાં બૈઠા. 

પણ આત્મા ચીજ હૈ... ગમે ત્યાંર્ી ર્ોડું લીિું હોય... કહિા હૈ બાલક, ઓહો! ઐસી ચીજ! ક્યોં 
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જગિકો િહીં બૈઠિી? એ હીરાભાઈ! દેખ્યો છે કે િહીં? િર્ી દેખ્યો. શું િામ એિું? રદલીપ.. 
રદલીપ. આપણે ત્યાં ગયા હિાિે િહીંિર િો આવે ક્લાસમાં વૈશાખમાં આવે. અભી િો શાલા 

હૈ િ. વૈશાખમેં રજા હોિી હૈ િ, િો યહાં આિા હૈ. અબ િો વહાં ર્ે હમ જયપુર. ઐસે કહે અિે 

પીછે બોલે, ઓહો! ઐસી બાિ ભાગ્યવાિકો કાિમેં પડિી હૈ. ભાગ્યવાિ... ઐસી ચીજ! અંિર 
વીયથસે બોલે હોં. ઐસે ઐસે િહીં. વાનણયાિી જેમ એં.. એં.. એં... એમ િહીં. ઐસી ચીજ ક્યોં 

જગિકો િહીં બૈઠિી? વસ્િુ, ઐસી હી વસ્િુ કહિે હૈં. ઔર ઐસી બાિ સુિિેવાલા ભી 
ભાગ્યવાિ હૈ. યે ચીજ પરમાત્માકે ઘરકી હૈ–પરમાત્માકી રદવ્યધ્વનિકા સાર હૈ. આહાહા!  

કહિે હૈં, હે ભગવાિ! વહ ધ્યાિાવલી હૈ ઐસા વ્યવહારમાગથિે સિિ કહા હૈ. પહેલી 

િા પાડી. ‘િા પાડી’કો ક્યા કહિે હૈં? મિા રકયા. ર્ોડી િો હમારી ગુજરાિી આિી હૈ. પહલે 
નિષેિ રકયા. ભગવાિ નચદાિંદ ધ્રુવ નિત્યાિંદ સદૃશ સ્વભાવ ઉસમેં ધ્યાિાવલી હૈ હી િહીં. 

પર (પયાથયમેં) હૈ િ? હૈ, વ્યવહારમાગથિે સિિ કહા હૈ. જહાં-જહાં પયાથયકી નસનદ્ધ કી હૈ (વહ) 

વ્યવહારમાગથકી નસનદ્ધ કી હૈ. આહાહા! દેખો! નિશ્ચય મોક્ષમાગથકો ભી વ્યવહારમાગથ યહાં કહા. 
આહાહા! નવકલ્પકા વ્યવહારમોક્ષમાગથ િો હૈ હી િહીં, પણ ય ેિો નિશ્ચય મોક્ષકા માગથ હૈ ઉસકો 
વ્યવહારમાગથ કહા. યે િો પયાથય હૈ િ? પંરડિજી! આહાહા!  

‘રણે ચડ્યો રજૂપિ છૂપે િહીં..’ આવે છેિે? વહ શ્લોક આિા હૈ. ‘ચંચળ િારીકો િૈિ 

છૂપે િહીં, ભાગ્ય છૂપે િહીં ભભૂિ લગાયા...’ બાવો ર્ાય, સાિુ ર્ાય, પણ કાંઈ પુણ્ય ખસી 

જાય? પુણ્ય રદખે ક ેિહીં રક યે પુણ્યશાલી હૈ? ‘દાિા છૂપે િહીં ઘેર માગણ આયા...’ માગણ 
ઘરે આવે અિે દાિા છૂપાય? કહે, લઈ જા ભાઈ! ‘ચંચળ િારીકો િૈિ છૂપે િહીં, ચંદ્ર છૂપે િહીં 

બાદલ છાયા, રજપૂિ છૂપે િહીં....’ સમજમેં આયા? ‘રણે ચડ્યો રજપૂિ છૂપે િહીં...’ ગરાનસયા 

એ કાંઈ વાનણયા જેવા વેવલા હોિા હશે? રણે ચડે એટલે મારફાડ મારી િાખું. ઐસે આત્મા 
અપિે સ્વરૂપકે રણમેં ચડિા હૈ, (નફર કહે રક) હમ િીચે પડ જાયેંગેં? અરે! ચાલ પામર! ઐસી  

બાિ યહાં કહાં આયી? સમજમેં આયા? એ િો કેવળજ્ઞાિ લીિે છૂટકો. આહાહા!  

શ્રોિા : ખરો રજપૂિ િો આ છે.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : આ રજપૂિ છે, ઓલા રજપૂિ િો સમજ નવિાિા અશ્રભમાિી છે. 
દરબાર! િમે કહેિા હિા કે એ બિા અશ્રભમાિી છે. અંદર ચૈિન્યપ્રભુ અપિા નિજ રાજ ઉસકા 

પુિ... નિજ સામ્રાજ્ય નિકાળી ભગવાિ ઉસકા પુિ િામ પ્રજા વીિરાગી સમ્યગ્દશથિારદ પયાથય 
પ્રગટ હુઈ, યે રજપૂિ હૈ. આહાહા!  

આ િો મુનિ કહે છે પદ્મમલિારરદેવ. ૯૦૦ વષથ પહલે રદગંબર સંિ જંગલવાસી (હુએ). 

આહાહા! અવિૂિ જોગી. આિંદમેં મસ્િ, િગ્નપિા. મુનિ હોિે હૈં ઉિકો િગ્નપિા હી હોિા હૈ. 
વસ્ત્રકા િાગા રહે ઔર મુનિપિા આિા હૈ (ઐસા) િીિ કાલ િીિ લોકમેં (હોિા) િહીં. સમજમેં 
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આયા? અિે વસ્ત્ર છૂટ ગયા માટે મુનિપિા હો ગયા—ઐસા ભી િહીં. આહાહા! હા િે િા. 
ભગવાિ આત્મા... આચાયથ કહિે હૈં.. મુનિ છે આ િો, આચાયથ િર્ી. ટીકાકાર મુનિ હૈં. 

અમૃિચંદ્રાચાયથ આચાયથ ર્ે, કુંદકુંદાચાયથ આચાયથ ર્ે, પદ્મિંરદ આચાયથ ર્ે, જયસેિ આચાયથ ર્ે. 
યે પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મુનિ હૈં.  

મુનિ કહિે હૈં, અરે, સુિ િો સહી િાર્! િેરી ચીજમેં િો ધ્યાિવલી હૈ હી િહીં. 

આહાહા! ઐસા ભરા ભગવાિ પૂણાથિંદકા િાર્ ઉસમેં પયાથય હ ૈહી િહીં. ત્યાર ેકહે, ધ્યાિકો 
મોક્ષકા માગથ કહિે હૈં િ? વહ વ્યવહારમાગથ હૈ. सतत ंકહા હૈ. હૈ િ? લ્યો, सतत ंિીસરે પદમેં 
હૈ. सास्तीत्यिुाच.. सा-अनस्त, એમ. अनस्त िाच सतत ं व्यििारमार् ग... ૧૧૯ કલશ હૈ. 
આહાહા! એ રદગંબર સંિો નસવાય આવી વાણી ક્યાંય હોય િહીં. સમજમેં આયા? માગથ ઐસા 
હૈ, પહલે નિણથય િો કરે. સમજમેં આયા? નિણથય કરે શ્રબિા સ્વભાવ સન્મુખ હોગા હી િહીં 

કભી. સ્વભાવ સન્મુખ હુએ શ્રબિા અિુભવ હોગા િહીં. આહાહા! ‘સન્મુખ હો’ ઉસકા અર્થ—
દ્રવ્ય હૈ ઉસકે અિુસરકે હોિા. રાગકે અિુસરકે હોિા િહીં.  

કહિે હૈં, िे नज िे ! આહાહા! ऐसा िि तत्त्व (–त ू े य द्वारा किा हुआ िस्तसु्वरूप), 
अिो! मिा इिजाल ि.ै આહાહા! એક બાજુ કહે રક વસ્િુમેં િમથધ્યાિ હૈ િહીં, શુક્લધ્યાિ હૈ 
િહીં. દૂસરી બાજુ કહે રક સ્વકા આશ્રય કરિેસે િમથધ્યાિ, શુક્લધ્યાિ ઉત્પન્ન હોિા હૈ. યે 

ઉત્પન્ન હુઆ વહ વ્યવહારમાગથ હૈ. ઉત્પાદ િે વ્યય વ્યવહાર હૈ, ધ્રુવ નિશ્ચય હૈ. આહાહા! એક 

હી દ્રવ્યમેં દો ભાગ. ઉત્પાદ-વ્યય વહ વ્યવહાર હૈ, ધ્રુવ નિશ્ચય હૈ. નિશ્ચયમેં વ્યવહાર િહીં, 
વ્યવહારમેં નિશ્ચય િહીં. આહાહા!  

શ્રોિા : ધ્રૌવ્ય ભી િો પયાથય હૈ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િહીં, ઉત્પાદ-વ્યય પયાથય હૈ, પણ એક હી હૈ.  

શ્રોિા : ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય...... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ધ્રુવ નિકાળ હૈ. નિકાળી વસ્િુ ધ્રુવ. નિકાળી ધ્રુવકો દ્રવ્ય કહા, ઉત્પાદ-
વ્યયકો પયાથય (કહા). યે િીિ અંશકો નગિકે ભેદ નલયે હૈં. યહાં િહીં. યહાં િો નિકાળી ધ્રુવ હૈ 

વહ દ્રવ્ય હૈ. દ્રવ્યાનર્થકકા નવષય દ્રવ્ય વહ નિકાળી ધ્રુવ હૈ ઔર ઉત્પાદ-વ્યય વિથમાિ પયાથયકા 

નવષય હૈ, વ્યવહારિયકા નવષય હૈ. વહ આયા િ. શુદ્ધિય ધ્રુવકો કહિા હૈ. આયા િ  
અનગયારમી ગાર્ામેં આયા, િહીં? િીિ અવસ્ર્ામેં દો અવસ્ર્ા હૈ વહ વ્યવહારિયકા નવષય હૈ. 

ધ્રુવ હૈ નિશ્ચયિયકા નવષય. ૧૧મી ગાર્ામાં આવ્યું. र्भदूत्थदनेसदो सदु्धणओ... ૧૧વી ગાર્ાકા 
મહા નસદ્ધાંિ. ભૂિાર્થ હૈ વહ શુદ્ધિય હૈ. અશુદ્ધિય કહા િ યહાં? નિકાળીભાવ જ્ઞાયકભાવ 
ધ્રુવભાવ વહી શુદ્ધિય, પયાથય વહ વ્યવહારિય. આહાહા!  
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કહિે હૈં, હે ભગવાિ! એક બાજુ કહો રક શુદ્ધિય ધ્રવુ ઉસમેં પયાથય હ ૈિહીં, ભેદ હૈ 
િહીં. યે પયાથય િો ભેદ હુઆ. પણ ભેદ પયાથયમેં હૈ. વ્યવહારમાગથમેં સિિ કહિેમેં આિા હૈ. 

આહાહા! વ્યય હૈ રક િહીં? િર્ી? પયાથય પયાથયમેં િહીં હૈ? વ્યવહાર ઉડ જાિા હૈ. હૈ સહી, 

નિકાળીમેં િહીં. શ્રજસકા આશ્રય કરિા હૈ ઉસમેં િહીં. આશ્રય કરિેવાલી પયાથય હૈ વહ 
વ્યવહાર હૈ. આહાહા! યે કહિે હૈં િ. ક્યા કહિે હો પ્રભુ િુમ? એક બાજુ કહિે હો રક 

શુદ્ધિયમેં ધ્યાિાવલી િહીં. દૂસરી બાજુ કહિે હૈં રક વ્યવહારમાગથમેં સિિ કહિેમેં આયા હૈ. 

પ્રભુ! િેરી ઇન્દ્રજાલ હૈ યે. ઉસકા અર્થ રક િેરી ચીજ ગંભીર હૈ. િેરી ચીજકો સમજિા ગંભીર હૈ, 
યૂં કહિે હૈં. ઇન્દ્રજાલ કહકર મશ્કરી િહીં કરિે. િેરી ચીજ .... િાર્! િેરી રદવ્યધ્વનિમેં આયા 

િત્ત્વ સમજિેમેં મહા ગંભીરિા હૈ, બડા પુરુષાર્થ હૈ, અિંિ પ્રયત્િ હૈ. ઉસકે શ્રબિા સમજમેં 
આિા િહીં. આહાહા! સારાંશ ઉસમેં હી હૈ. વહ બાિ હૈ.   

પઢા-નલખા ભી સમજ િહીં સકિા. ૧૧ અંગ પઢા, ૯ પૂવથ પઢા... યે પીછે આયગેા.  

नमच्छत्त ंपिई र्भािािः ૯૦મેં આયેગા. ઉસકા િામ અિેકાંિ હૈ રક દ્રવ્યમેં પયાથય િહીં િે પયાથય 
પયાથયમેં હૈ િે પયાથયમેં દ્રવ્ય િહીં. એિું િામ અિેકાંિ છે. દ્રવ્યમેં દ્રવ્ય હૈ િે દ્રવ્યમેં ભી પયાથય 

હૈ—યે અિેકાંિ િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? લોગ અિેકાંિકો ફુદડીવાદ કર દેિે હૈં. ઐસા 

ભી હોિા હૈ, ઐસા ભી હોિા હૈ. ઐસે િહીં ભાઈ! વ્યવહારસે વ્યવહાર હૈ, નિશ્ચયસે નિશ્ચય હૈ. 
નિશ્ચયમેં વ્યવહાર િહીં ઔર વ્યવહારમેં નિશ્ચય િહીં. સમજમેં આયા? યે િો િત્ત્વકી બાિ 
ઐસી હૈ. ર્ોડા અભ્યાસ હો િો ઉસકો ખ્યાલ આ જાયે. િહીંિર િો યે ચીજ હૈ.  

શ્રોિા : અભ્યાસ આપ કરાઓ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કોણ કરાવે? કરાવે કોણ? રકસીકો કોઈ કરા સકિા િહીં. કૌિ 
કરાવે? વહ કરિા હૈ િો દૂસરી ચીજકો નિનમત્ત કહિેમેં આિા હૈ. આહાહા! સમવસરણમેં ભી 
અિંિબૈર ગયા સુિિેકો. ‘કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો..’ ઐસા એક સ્િવિ હૈ. હે િાર્! િેરે 
સમવસરણમેં ગયા, પણ કોરા રહ ગયા. ક્યા આપિે કહા વહ છુઆ િહીં. આહાહા! યે સ્િવિ 
આિા હૈ.  

શ્રોિા : ક્યોં રહ ગયા કોરા? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ભાિ િહીં રકયા, સ્વકા આશ્રય િહીં નલયા. પરસે કુછ હોગા, પરસે 
હોગા ઐસે માિ રખા. રહી ગયા કોરા. કોરા કહિે હૈં? યે હમારી કાઠીયાવાડી ભાષામેં હૈ. 
સ્િવિમેં હૈ. ‘કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો..’ વહ બોલિે હૈં િ સજ્ઝાયમાળા? એમાં છે. યહાં 
કહિે હૈં, પ્રભુ! િેરા િત્ત્વ ઇન્દ્રજાલ જૈસા હૈ. ઐસે કહકર ગંભીરિા બિાઈ હૈ. પ્રભુ! િેરી 
િત્ત્વકી ચીજ સમજિા મહા ગંભીર રહસ્ય હૈ. ઉસકા પિા લેિેવાલા મોક્ષકા માગી હો જાિા હૈ 
એમ કહિે હૈં. નવસ્િારર્ી હવે કહેશે.      

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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શ્રાવણ સુદ ૭, ગુરુવાર, તા. ૨૯-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૨૦, ગાથા – ૯૦, પ્રવચિ િં. ૮૦ 

 

પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અતિકાર. ૮૯ ગાર્ા હૈ ન. ઉસકા કળશ ૧૨૦. 

सद्बोधमडंनममद ंपरमात्मतत्त्व ं

मकंु्त मिकल्पमनकररैमिलैैः समन्तात ् । 

नास्त्यषे सिवनयजातगतप्रपचंो 
ध्यानािली कथय सा कथमत्र जाता ।।१२०।। 

૧૨૦. ૧૭૦ પાન ે છે. ભગવાન આત્મા ધ્રુવ ચૈિન્ય અનાદિ-અનંિ ઉસકે આશ્રયસે 
મોક્ષમાગથ પ્રાપ્ત હોિા હૈ. યહાં િો કહિે હૈં દક જો.. श्लोकाथ व :सम्यग्ज्ञानका आभषूण... આત્મા 

િો જ્ઞાન(રૂપ) આભૂષણ, જ્ઞાનસ્વરૂપ હી હૈ. ઉસમેં કોઈ રાગકા તવકલ્પ કરના કે તવકલ્પ છોડના 

યે વસ્િુકે સ્વરૂપમેં હૈ નહીં. આહાહા! सम्यग्ज्ञानका आभषूण... આભૂષણ કહિે હૈં ન? જેવર. 
એટલે કે સમ્યગ્જ્જ્ઞાનકા તપંડ. એક સમયમેં ચૈિન્ય ધ્રુવ સમ્યગ્જ્જ્ઞાનકા તપંડ ચૈિન્યવસ્િુ ऐसा यह 
परमात्मतत्त्व समस्त मिकल्पसमहूोंस ेसिवतैः मकु्त (-सिव ओरस ेरमहत) ह.ै કહિે હૈં દક કોઈ ભી 

નયકા તવકલ્પ દક રાગકા તવકલ્પ ભાવ ઉસસે વસ્િુ િો મુક્િ હૈ. ચૈિન્યિત્ત્વ જ્ઞાનસ્વભાવ, 
આનંિિામ, તિકાળ એકરૂપ રહનેવાલી ધ્રુવ ચીજ વહ પરમાત્મિત્ત્વ હૈ અપના.. અપના. આહા! 

ऐसा यह परमात्मतत्त्व समस्त मिकल्पसमहूोंस ेसिवतैः मकु्त ह.ै ઉસમેં કોઈ, આત્મા ઐસા હૈ ને 
ઐસા નહીં હૈ—ઐસા તવકલ્પ ઉસમેં હૈ નહીં. આહાહા!  

(इसप्रकार) सिवनयसमहू सम्बन्धी... નયસંબંિી यह प्रपचं परमात्मतत्त्वमें नहीं ह.ै.. 
િૂસરી બાિ. કોઈ રાગાદિ તવકલ્પ નહીં હૈ ઔર નયકા તવકલ્પ ભી ઉસમેં કોઈ હૈ નહીં દક 
તનશ્ચયનય હ ૈઐસા તવકલ્પ, વ્યવહારનય હૈ ઐસા તવકલ્પ. શુદ્ધ ચૈિન્યઘન કારણપરમાત્મા... યે 
પરમાત્મા તલયા હૈ ન. અપના કારણપરમાત્મા તનત્યાનંિ ઉસમેં सिवनयसमहू... તવકલ્પાત્મક 
યહાં લેના હૈ. નહીંિર િો ધ્રુવ હૈ વહ શુદ્ધનયસ્વરૂપ હૈ. યે ૧૧મી ગાર્ામેં ઐસા તલયા. ભૂિાર્થ 
તિકાળ ધ્રુવ વહી શુદ્ધનય હૈ. પણ વહ નય િો, અભેિસ્વભાવમેં નય ને નયકા તવષયકા ભેિ 
છોડકર અકેલા શુદ્ધનય સ્વરૂપ તિકાળ હૈ. યહાં િો તવકલ્પાત્મક નય હૈ દક સામાન્ય આત્મા હૈ, 
તવશેષ નહીં હૈ, તવશેષ પયાથયમેં હૈ—ઐસા તવકલ્પવાલા નય ઉસમેં હૈ નહીં. આહાહા!  

પ્રપંચ હૈ સબ. ભભન્ન હૈ. વહ િો નયાિીિ–તવકલ્પાિીિ હૈ. આમ િો શુદ્ધનયસ્વરૂપ હૈ, 
હૈ િો શુદ્ધનય અભેિ. અધ્યાત્મમેં નય ને નયકા તવષય (ઐસે) િો (ભેિ) નહીં કરિે. પરમ 
અધ્યાત્મ વસ્િુ અકેલી भदूत्थोमसस्दो िलु અર્વા भदूत्थो दमेसदो शदु्धनयो... ૧૧વીં ગાર્ા 
સારે જૈનશાસનકા મૂલ. ભૂિાર્થ તિકાળ જ્ઞાયકસ્વરૂપ પરમાત્મા કારણપરમાત્મા વહી શુદ્ધનય. 
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વહાં િો ઐસા કહા. પણ વહ િો નય ને નયકા તવષય અભેિ કરકે કહા. યહાં નયભેિ કરકે 
(કહના દક) યે તનશ્ચય હૈ, ઐસા તવકલ્પ સ્વરૂપમેં નહીં. આહાહા! ઐસા િત્ત્વ! સવથજ્ઞ તસવા–
પરમ ભજનેન્રિેવ તસવા ઐસી ચીજ કહીં હો સકે નહીં.  

કહિે હૈં, અરે! तो मिर िह ध्यानािली इसमें मकस प्रकार उत्पन्न हुई? આહાહા! કહિે 
હૈં, ભગવાન પરમસ્વરૂપ પરમાત્મસ્વરૂપ જ્ઞાનસ્વરૂપ હી વહ હૈ. તવકલ્પસે િો સવથર્ા મુક્િ હૈ, 
નયકા તવકલ્પ (ઐસા) સંબંિ ઉસમેં કુછ હૈ નહીં. ઔર ધ્યાનાવલી ઉસમેં કૈસે હોિી હૈ? 
ઓહોહો! ગજબ બાિ હૈ. ધ્યાન—શુક્લધ્યાન ને િમથધ્યાન વહ પયાથય હૈ વહ રવ્યમેં નહીં, એમ 
કહિે હૈ. આહાહા! કારણપ્રભુ એક-એક... અપના તનજ આત્મા કારણપરમાત્મા... કહે છે, અરે! 
જબ કોઈ નયસમૂહકા તવકલ્પ નહીં િો ધ્યાનાવલી ઇસમેં દકસપ્રકાર ઉત્પન્ન હુઈ? ધ્યાનાવલી– 
ધ્યાનકી પંભક્િ. િમથધ્યાન ને શુક્લધ્યાન ને શુક્લધ્યાનની તનમથળિા ને તવશેષ તનમથળિા.. તવશેષ 
તનમથળિા.. વહ સબ િો પયાથય હૈ. આહાહા! રવ્યમેં હૈ નહીં. સમજમેં આયા? આહાહા!  

કૈસે હો સકિી હૈ? (अथा वत ् ध्यानािली इस परमात्मतत्त्वमें कैस ेहो सकती ह)ै सो 
कहो. એમ પ્રશ્ન છે. અર્ાથિ્ ઉસમેં નય હૈ નહીં. ધ્યાનાવલી નહીં હૈ, શુક્લધ્યાન રવ્યમેં નહીં હૈ. 
વહ િો પયાથય હૈ. કહો, શેઠ! આવી વાિ છે. આહાહા! મોક્ષકા માગથ જો શુક્લધ્યાન કે િમથધ્યાન, 
તનશ્ચય મોક્ષમાગથ હોં, સ્વરવ્યકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હુઆ. આહાહા! ઐસી ધ્યાનકી િારા રવ્યમેં 
કૈસે સંભવે? આહાહા! ઐસી ચીજ હૈ િું અનાદિ-અનંિ, અનંિ-અનંિ તસદ્ધપયાથય, અનંિ 
કેવળજ્ઞાનપયાથય ઐસી િેરી શભક્િમેં–િેરે ધ્રુવમેં પડા હૈ. ઉસમેં ઐસી પયાથયકા ભેિ કહાંસે 
આયા? કહિે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? બહુ ભાઈ! આ માગથ... આ વ્યવહારવાળાને િો 
એટલું આકરં લાગે. વકીલજી! વ્યવહાર.. વ્યવહાર.. આગે આયેગા.  

શ્રોિા : કેવલી ભી શુક્લધ્યાન લગાિે હૈં? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : નહીં લગાિે હૈં. યે િો પયાથય હૈ, રવ્ય નહીં. શુક્લધ્યાન વહ પયાથય 
હૈ. પયાથયમેં હૈ, રવ્યમેં નહીં. સમજમેં આયા?  

વહ િો આપ્તમીમાંસામેં આયા હૈ. પંદડિજી! િમી ઔર િમથ િો તનરપેક્ષ ચીજ હૈ. 
આપ્તમીમાંસા. િમી, વહ િમથ હૈ િો િમી હૈ—ઐસે નહીં. વહ િમી હૈ િો િમથ હૈ ઐસા નહીં. 
આપ્તમીમાંસામેં આયા હૈ. સ્વામી સમંિભર. િો િમથ તનરપેક્ષ અપનેસે હૈ. એમ પયાથય 
પયાથયસે હૈ, રવ્ય રવ્યસ ેહૈ. આવી વાિ! વીિરાગ સવથજ્ઞ પરમાત્મા કહિે હૈં દક હમારી સવથજ્ઞ 
પયાથય રવ્યમેં નહીં. સમજમેં આયા? િો ઉસમેં સંસાર ને રાગ-દ્વેષ ને તવકલ્પ કહાંસે હો? ઐસી 
તનમથળાનંિ ચીજ ઉસકી દૃતિ કરના, ધ્યેય બનાના, અપની વિથમાન જ્ઞાનપયાથયમેં ઉસકો િાટક 
કર ધ્યેય બનાના વહ સમ્યગ્જ્િશથન હૈ. છિાં વહ સમ્યગ્જ્િશથનકી પયાથય રવ્યમેં નહીં. સમજમેં 
આયા?  
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ઇન્રો િણ જ્ઞાનના િણી એકાવિારી–એકભવિારી છે. શક્રેન્ર અને એની રાણી બન્ને 

એક ભવિારી છે. ઔર વે સુનનેકો આિે હૈં ભગવાનકે પાસ વહ કૈસી કર્ા હોગી? િીન જ્ઞાન, 

ક્ષાતયક સમદકિ હૈ શક્રેન્રકો. ઔર ઉસકી પટરાની–રાની હૈ ઇન્રાણી વહ ભી એકાવિારી હૈ. 

ક્ષાતયક સમદકિ નહીં, પણ હૈ એકભવિારી. વહાંસે તનકલકર િોનોં પતિ-પત્ની િોનોંકો એક 

મનુષ્યભવ િારણ કરકે મોક્ષ હોગા. ઔર િીન જ્ઞાન િો િોનોંકો હૈ મતિ, શ્રુિ, અવતિ.  

ભગવાનકે પાસ, સંિોકે પાસ સુનિે હોંગેં વહ કૈસી કર્ા હોગી? યે અલૌદકક બાિ હૈ ભાઈ! યે 

બાિ હી કોઈ લોકોત્તર ચીજ હૈ.  

કહિે હૈં દક ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ હૈ, આભૂષણ–િાગીનો–જેવર, જ્ઞાનકા જેવર–

િાગીના... સોનાકા િાગીના કહિે હૈ ન? સુવણથકા. યે િો જ્ઞાનકા જેવર હૈ. ઐસે જ્ઞાનકા તપડ 

પ્રભુ જો સમ્યગ્જ્િશથનકા તવષય હ ૈઉસમેં ધ્યાનાવલી કહાંસે આયી? ભાઈ! એમ કહિે હૈં. પયાથય 

રવ્યમેં કહાંસે આયી? આહાહા! સમજમેં આયા? ભજનવરેન્ર વીિરાગિેવ તિલોકનાર્ 

સમવસરણમાં ઇન્રો ને ગણિરોની સમક્ષમાં આ વાિ ફરમાવિા હિા. યે કુંિકુંિાચાયથ જાકર 

લાયે. સમજમેં આયા? હજી કેટલાકને, કુંિકુંિાચાયથ ગયા મહાતવિેહમાં ગયા હિાં કે નહીં? (એ 

શંકા છે). નહીં, યે સોનગઢવાલોંને તનકાલા હૈ. અરે ભગવાન! ક્યા કહિે હો િુમ?  

શ્રોિા : વે જાિે િો દિખિે ન? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : દિખે કૌન? વીિરાગી મુતન ક્યા દિખે?  

શ્રોિા : ઇસીસે શંકા હોિી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : ક્યા શંકા હોિી હૈ? બિાયા નહીં પંચાભસ્િકાયમેં? જયસેન આચાયથ 

મુતન પંચમહાવ્રિિારી, સત્ય બોલનેવાલે ઉન્હોંને ટીકામેં તલખા નહીં–બિાયા નહીં? બિાયા 

ન? પંચાભસ્િકાય હૈ ન. આ ટીકા છે આમાં? જયસેનાચાયથની ટીકામાં ક્યાં છે? ફૂટનોટમેં તલયા 

હૈ. જુઓ! સંસ્કૃિ ટીકા હૈ જયસેનાચાયથકી, ઉસકા ગુજરાિી બનાયા હૈ. ‘આ શાસ્ત્રના કિાથ 

ભગવત્કુંિકુંિાચાયથિેવ છે. એમનું બીજું નામ પદ્મનંદિ, વક્રગ્રીવાચાયથ, એલાચાયથ, ગૃદ્ધતપચ્છાચાયથ 

છે.’ ગૃદ્ધતપચ્છાચાયથ નામ કહાંસે આયા? ભગવાન પાસે જાિે ર્ે, મોરપીંછી તગર ગઈ. કહાં? 

જાિે ર્ે િબ તગર ગઈ ન? જયસેનાચાયથ શાસ્ત્રકી િાત્પયથવૃતત્ત ટીકામેં પ્રારંભ કરિે કહિે હૈં દક 

‘જેમણે પ્રતસદ્ધકર્ાન્યાય પૂવથતવિેહમાં જઈ...’ પૂવથ તવિેહમેં સીમંિર પરમાત્મા ભબરાજિે હૈં. 

વિથમાનમેં મૌજૂિ હૈં, ૫૦૦ િનુષકા િેહ હૈ, કરોડપૂવથકી િેહકી તસ્ર્તિ હૈ. આહાહા! મુતનસુવ્રિ 

ભગવાનકે સમયમેં િો ભગવાનકી િીક્ષા હુઈ ર્ી. અભી કેવળજ્ઞાનમેં ભબરાજિે હૈં. અગલી 
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ચોવીસીમેં ૧૩વેં િીર્ંકર જબ હોંગેં િબ મુભક્િ પાયેંગે, િેહ છૂટકર તસદ્ધ હોંગેં. અભી િો 

અદરહંિપિમેં ભબરાજિે હૈં.  

કહિે હૈં, ‘પૂવથતવિેહમાં જઈ વીિરાગ સવથજ્ઞ સીમંિરસ્વામી િીર્ંકર પરમિેવના િશથન 

કરી િેઓશ્રીના મુખકમળર્ી નીકળેલી દિવ્ય વાણી... યે સંસ્કૃિ હૈ ઉસકા ગુજરાિી બનાયા હૈ. 

શ્રવણ વડે અવિાદરિ...’ દિવ્યવાણીના છોળો વડે અવિાદરિ... આહાહા! ઐસા નક્કી હો જાય 

િો દિગંબર િમથ નક્કી હો જાય, ઇસકે તસવા િૂસરા િમથ સચ્ચા હો નહીં (ઐસે નક્કી હો જાય). 

િો ઇસે ઉડા િેના. સબ િમથ સચ્ચા હૈ. સમજમેં આયા? ઐસી બાિ હૈ નહીં ભાઈ! કહિે હૈં, 

‘શુદ્ધાત્મિત્ત્વાદિ સારભૂિ અર્થને ગ્રહી..’. પરમાત્મા પાસે સાક્ષાિ્ સંવિ ૪૯(માં ગયા હિાં). 

સાક્ષાિ્ ભગવાન પાસે ‘અર્થને ગ્રહી ત્યાંર્ી પાછા આવી અંિ:િત્ત્વ ભગવાન(આત્મા) અને 

બતહિથત્ત્વ સાિ ગૌણ-મુખ્ય પ્રતિપાિન અર્ે અર્વા તશવકુમાર મહારાજાદિ સંક્ષેપરતચ તશષ્યના 

પ્રતિબોિન અર્ે રચેલા પંચાભસ્િકાયપ્રાભૃિ શાસ્ત્રનું યર્ાક્રમે અતિકારશુતદ્ધપૂવથક િાત્પયાથર્થરૂપ 

વ્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે.’ સમજમેં આયા? યે િો આચાયથકા કર્ન હૈ. જયસેન આચાયથ. 

ઔર િેવસેન આચાયથકા આયા હૈ. િેવસેન આચાયથ, િશથનસાર. ‘અરે! કુંિકુંિાચાયથ...’  

િશથનસાર કરનેવાલે મુતન આચાયથ હૈં. આચાયથ જૂઠ બોલિે હૈં?  

શ્રોિા : જૈનશાસનકી મતહમા બિાનેકે તલયે...? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : નહીં, નહીં. યર્ાર્થ બાિ હૈ. જૈનશાસનમેં કોઈ ઐસા જૂઠા બોલે? 

‘મહાતવિેહમેં ગયે ર્ે, વહાંસે આકર જો હમકો સંબોિન ન કરિે િો હમ મોક્ષમાગથ કૈસે પાિે?’ 

ઐસા તલખા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! તશલાલેખ હૈ. ચંરાતગદરમેં હૈ. સબમેં હૈ. િેખના 

દકસકો હૈ? અપની પકડસે... ઐસા હો (નક્કી) જાય દક  મહાતવિેહમેં સીમંિર પરમાત્મા પાસે 

નગ્ન દિગંબર ગયે ર્ે. િો દિગંબર િમથ નક્કી પક્કા હો ગયા. ઉસકા શાસ્ત્ર યર્ાર્થ, ઉસકા ગુર 

યર્ાર્થ, ઉસકા િેવ યર્ાર્થ, ઉસકા કર્ન યર્ાર્થ. સમજમેં આયા? એ ઉર્ાપવા માટે (કહે કે) એ 

મહાતવિેહમાં ગયા નહોિા. એ િો સોનગઢવાલોંને ઉઠાયા હૈ. ઐસા તલખા હૈ. ઉસમેં બિાયા ન. 

આહાહા! ક્યા કહિે હૈં? િેખો! આગે કહેંગેં. ગાર્ા ૯૧મેં કહેંગેં. 

भगिान अहवत ् परमशे्वरके माग वस े प्रमतकूल मागा वभासमें माग वका श्रद्धान िह 
ममथ्यादशवन ह.ै... ૯૧મેં કહેંગેં. ૯૧ ગાર્ા હૈ ન. ૯૦ ઔર ૧. ૯૧ હૈ પીછે. ટીકા હૈ. भगिान 
अहवत ् परमशे्वरके माग वस ेप्रमतकूल मागा वभास... માગથ હૈ નહીં, પણ માગાથભાસ હૈ. ય ેश्रद्धान िह 
ममथ्यादशवन ह.ै.. વીિરાગ પરમેશ્વર તિલોકનાર્ને જો માગથ કહા વહ દિગંબરમાગથ કહા, વહી 
દિગંબર િમથ હૈ. વહ કોઈ પક્ષ નહીં હૈ. સમજમેં આયા? ઉસસે તવરદ્ધ માનના તમથ્યાિશથન, 
અજ્ઞાન હૈ. ૯૧ ગાર્ામેં હૈ. उसीमें कही हुई अिस्तमुें िस्तबुमुद्ध... ભગવાનને જૈસે છ રવ્ય, ઉનકે 
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અનંિ ગુણ, અનંિી પયાથય, આહાહા! એક-એક આત્મા પયાથયરતહિ હૈ, પયાથય પયાથયસતહિ હૈ, 
પયાથય રવ્યરતહિ હૈ—ઐસા ભગવાનકે મુખસે આયા ઉસસે તવપરીિ માનના વહ તમથ્યાજ્ઞાન 
હૈ ઔર ઉસ માગથકા આચરણ યહ તમથ્યાચાદરિ હૈ. ભગવાન આત્મા...  

શ્રોિા : પયાથય રવ્યરતહિ નહીં તલખી? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : યે ક્યા આયા ન? પહલે આયા ન? ગાર્ા િીઠ તલખે? કહા ર્ા ન? 
પંચાભસ્િકાયમેં ૧૮મી ગાર્ા. ઇસમેં િો સબ પ્રત્યેક ગાર્ામેં આિા હૈ. પંચાભસ્િકાયમેં તલયા 
નહીં? પયાથય ઉત્પન્ન હુઈ વહ સંયોગ હૈ, વ્યય યે તવયોગ હૈ–તવવેક હૈ, ઉત્પાિ પયાથયકા વહ 
સંયોગ હૈ રવ્યકો. આહાહા! પંચાભસ્િકાયકી ગાર્ામેં. ૧૭. ૧૭ ને? િસ ને સાિ. સમજમેં આયા 
ને? ફરીર્ી કહીએ. ૧૭ હોં ૧૭. સંસ્કૃિ હૈ. पिूोत्तरपया वयमििकेसपंका वपामदता... રવ્ય 
પૂવથપયાથયકે તવયોગસે, ઉત્તરપયાથયકે સંયોગસે... િેખો િો ખરા. આહાહા! બહારકી ચીજકા 
સંયોગ-તવયોગ િો કહીં રહ ગયા. રવ્ય જો અનાદિ-અનંિ પરમાત્મિત્ત્વ ધ્રુવ (ઉસમેં) 
કેવલજ્ઞાનાદિ પયાથય જો ઉત્પન્ન હો વહ સંયોગ હૈ. રવ્યમેં સંયોગ હુઆ. ઔર પૂવથ પયાથયકા 
વ્યય યે તવયોગ નામ તવવેક હુઆ. પૂવથપયાથયકા તવયોગ હો ગયા. આહાહા! વ્યયકો તવયોગ ઔર 
ઉત્પાિકો સંયોગ (કહિે હૈં) રવ્યકે સાર્. સમજમેં આયા? ઇિના સ્પિીકરણ, ઇિની સ્વચ્છિા 
ને તનમથળિા સૂયથ જૈસા પ્રકાશ હૈ. સમજમેં આયા?  

િો કહિે હૈં, અહો! ઐસે પરમાત્મિત્ત્વમેં કૈસે ધ્યાનાવલી હો સકિી હૈ? આયા ક્યા? 
પરમાત્મિત્ત્વમેં પયાથય કહાંસે હુઈ એમ કહિે હૈં યહાં. પયાથય પયાથયમેં હૈ. પયાથય સિ્ હૈ દક 
નહીં? િીનોં સિ્ હૈં. ઉત્પાિ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય િીનોં સિ્ હૈં. સિ્ સત્ સે હૈ. રવ્યસે નહીં. આગળ જિા 
િો આ વાિ પણ કરી હિી. આ ગયા હૈ આત્મિમથમેં. અતમિગતિ આચાયથ. યોગસાર હૈ ઉનકા. 
ઉસમેં િો ઐસા પાઠ હૈ દક આત્મા અપની પયાથયકા િાિા નહીં. વહ આત્મિમથમેં આ ગયા હૈ. 
યોગસાર હૈ, યોગસાર. અતમિગતિ આચાયથ, યોગસાર. વ્યાખ્યાન હો ગયા હૈ સારે ગ્રંર્કા. યહાં 
િો ૩૭ વષથ હુએ ન. ૩૭. ૩૦ ઔર ૭ ચોમાસા. યોગસારમેં (કહા દક) આત્માકી અપની તનમથળ 
પયાથય ઉસકા િાિા રવ્ય નહીં. આહાહા! આયા હૈ, આત્મિમથમેં આયા હૈ. શશીભાઈ! આવ્યું છે 
કે નહીં? યાિ છે? નહીં. લે! પૈસાનું યાિ રાખે, આ યાિ નર્ી?  આત્મા િાિા નર્ી. અહીં 
પુસ્િક નર્ી. યોગસારમેં હૈ. વ્યાખ્યાન દિયા હૈ. આત્મિાિા નહીં, નહીં િાિા. પયાથય પયાથયસે 
ઉત્પન્ન હુઈ, એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા?  

સિ્ હૈ ન. સત્ કો હેિુકી જરૂર નહીં, એમ કહિે હૈં. સત્ િમથલક્ષણમ્ સ્વિ: હૈ. .... િીન હૈ, 
પણ િીન િીનસે હૈ, દકસીકે કારણસે નહીં, એમ કહિે હૈં. ઔર વહ ગાર્ા હૈ ન પ્રવચનસાર. ના, 
આ િો ૧૦૧. પ્રવચનસારમેં ૧૦૧મેં (કહા દક) ઉત્પાિ ઉત્પાિસે હૈ, ઉત્પાિ વ્યયસે નહીં, વ્યય 
ઉત્પાિસે નહીં, ઉત્પાિ ધ્રુવસે નહીં, ધ્રુવ ઉત્પાિસે નહીં. ૧૦૧ ગાર્ા, પ્રવચનસાર. આચાયથને િો 
સ્પિ કર દિયા હૈ. ઉત્પાિ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય િીનોં.. િીનોં.. િીનોંસે િીન હૈં. એક-એક અપનેસે હૈ, 
પરસે નહીં. સિ્ હૈ ન. સત્ કો હેિુકી જરૂર નહીં.  
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યહાં કહિે હૈં, ઐસે પરમાત્મિત્ત્વમેં ધ્યાનાવલી કૈસે? ૯૦. હવે ૯૦ ગાર્ા. પ્રવચનસાર 
૧૦૧ ગાર્ા બહુિ િાભત્ત્વક હૈ. કુંિકુંિાચાયથકા શાસ્ત્ર સવથજ્ઞકી ધ્વતનસે સીિા આયા હૈ. આહાહા! 
બીચમેં વે આડિ હુએ. માલ િો ભગવાનકા ર્ા. સમજમેં આયા? ૯૦.  

ममच्छत्तपहुमदभािा पवु्व ंजीिणे भामिया सइुरं । 

सम्मत्तपहुमदभािा अभामिया होंमत जीिणे ।।९०।। 

નીચે હદરગીિ. 

ममथ्यात्व आमदक  भािकी की जीिन ेमचर भािना, 
सम्यक्त्व आमदक भािकी न करी कभी भािना. ૯૦. 

टीका : यह, आसन्नभव्य और अनासन्नभव्य जीिके पिूा वपर (–पहलेके और बादके) 
पमरणामोंके स्वरूपका कथन ह.ै અનાદિસે અજ્ઞાનીજીવકા ક્યા પદરણામ ર્ા ઔર જ્ઞાનીકા કૈસા 

પદરણામ હુઆ ઉસકા કર્ન હૈ. પૂવાથપર હૈ ન? કોઈ એક જીવકા પૂવથમેં પદરણામ ક્યા ર્ા ઔર 

પીછે પદરણામ ક્યા હુઆ? પહલે તમથ્યાત્વાદિકા પદરણામ ર્ા, પીછે સમ્યગ્જ્િશથનકા પદરણામ 
હુઆ. વહ બાિ યહાં કહિે હૈં. ममथ्यात्व, अव्रत, कषाय और योग... પ્રમાિ ઉસમેં આ ગયા 

કષાયમેં. પાંચ હૈં ન બંિકે કારણ? કષાયમેં પ્રમાિ આ ગયા. ममथ्यात्व, अव्रत, कषाय और 
योगरूप पमरणाम सामान्य प्रत्यय (आस्रि) हैं... આસ્રવ હૈં ચારોં, બંિકે કારણ હૈં. ઔર उनके 
तरेह भदे हैं... િેરહ ગુણસ્ર્ાન. कारण मक ‘ममच्छामदट्ठीआमद जाि सजोमगस्स चरमतं’ं ऐसा 
(शास्त्रका) िचन ह,ै સમયસારમેં આિા હૈ. નીચે હૈ અર્થ. (प्रत्ययोंके, तरेह प्रकारके भदे कह े
गय े हैं—) ममथ्यादृमिगणुस्थानस े लेकर सयोगकेिली गणुस्थानके चरम समय तकके. ૧૩. 
આહાહા!  ममथ्यादृमिगसु्थानस ेलेकर सयोगीगणुस्थानके अमंतम समय तक प्रत्यय होत ेहैं–
આસ્રવ હોિે હૈ—ऐसा अथ व ह.ै કહિે હૈં અબ. 

मनरंजन मनज परमात्मतत्त्वके... ભગવાન આત્મા... િૂસરી રીિસે પરમાત્મિિત્ત્વ કહા. 

તનરંજન–ભજસમેં સંસારકા કોઈ અંજન–મૈલ હૈ હી નહીં. તનજ પરમાત્મા–અપના પરમાત્મિત્ત્વ. 

પરમાત્મા ભગવાનકા ભગવાનકે પાસ રહા. मनज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रमहत... ઐસે 
પરમાત્માકી શ્રદ્ધા રતહિ તમથ્યાદૃતિ. આહાહા! િેખો! તનજ પરમાત્મિત્ત્વકા શ્રદ્ધાન વહ 

સમ્યગ્જ્િશથન. ઉસ શ્રદ્ધાન રતહિ अनासन्नभव्य जीिन.े.. અર્ાથિ્ મુભક્િસે િૂર ઐસે પ્રાણીને 

िास्तिमें सामान्य प्रत्ययोंको पहले समुचरकाल भाया ह.ै.. તમથ્યાત્વકો ભાયા, અવ્રિ, પ્રમાિ, 
કષાય જો આસ્રવ હે ઉસકી ભાવના કી. અનંિ કાલમેં ઉસને ઐસી ભાવના કી. આહાહા! ઉસકા 

અર્થ વહ હુઆ દક તમથ્યાદૃતિ રવ્યતલંગી દિગંબર સાિુ હોકર નવવીં ગ્રૈવેયક ગયા, ઉસને યે 

ભાવના ભાયી. તનજ પરમાત્માકી ભાવના ન ભાયી. આહાહા! પંચમહાવ્રિ પાળ્યા. ૨૮ 
મૂળગુણ પાળ્યા. ‘મુતનવ્રિ િાર અનંિબૈર ગ્રીવક ઉપજાયો.’.. િો કહિે હૈં દક ઉસને આસ્રવકી 
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ભાવના ભાયી ર્ી. આહાહા! મૈં પંચમહાવ્રિ પાલું, ૨૮ મૂળગુણ પાલું...? ઐસી આસ્રવકી 
ભાવના ર્ી ઉસકો. સમજમેં આયા?  

તનજ પરમાત્મા અખંડાનંિ પ્રભુ ઉસકે શ્રદ્ધાનસે રતહિ યે આસ્રવકી ભાવના ભાનેવાલા 
ર્ા. આહાહા! અરે પ્રભુ! વહ પંચમહાવ્રિ પાલિ હૈ ન? ૨૮ મૂળગુણ રખિા હૈ ન? વહ આસ્રવ 

હૈ. આસ્રવકી ભાવના ભાયી ર્ી. આહાહા! અમૂલખચંિજી! આહાહા! કર્ન પદ્ધતિ િો જુઓ 

આચાયથ, દિગંબર સંિોની! દિગંબર મુતન ર્યો, ૨૮ મૂળગુણ પાળ્યા, હજારો રાણી છોડી, 
જંગલમેં રહા, નગ્નપને રહા, પણ વહ રાગકી ભાવના ભાિા ર્ા. ક્યોંદક તનજ પરમાત્મિત્ત્વકી 

શ્રદ્ધાન રતહિ ર્ા. આહાહા! અનાત્માકી ભાવના ર્ી. અનાસન્નભવ્ય–આસન્નભવ્ય નહીં. 

આસન્નભવ્ય િો સમ્યક્, મોક્ષકે નજીક હૈ. યે અનાસન્ન િો મોક્ષસે િૂર હૈ. અનાસન્ન (અર્ાથિ્) 
િૂર હૈ મોક્ષસે. આહાહા! તનયમસાર. ઇસ બાર ક્લાસમેં તનયમસાર આ ગયા અને નાટક 
(સમયસાર) આયા. િો આયે ન. િોનોં શાસ્ત્ર તફર તલયે. આહાહા!  

ભગવાન! અનાદિકાલકા િું અજ્ઞાનપને અનંિ બાર નવવી ગ્રૈવેયક ગયા તમથ્યાદૃતિ 

(હોકર). સમદકિી જાય વહ િૂસરી બાિ હૈ. સમદકિી ભી વહાં જાિે હૈં. સમ્યગ્જ્િશથન ભબના... 

નવવીં ગ્રૈવેયેક સમ્યગ્જ્દૃતિ ભી જાિે હૈં, તમથ્યારતિ ભી જાિે હૈં, ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાનવાલે જાિે હૈં. 
મુતન, ગૃહસ્ર્ નહીં. ગૃહસ્ર્ િો... દિગંબર સંિ ૨૮ મૂળગુણ (તલયે) ભબના નવમી ગ્રૈવેયક જા 

સકિે નહીં. તમથ્યાદૃતિ અન્યમતિકા તમથ્યાદૃતિ હો વહ નવવીં ગ્રૈવેયક જા સકે હી નહીં. દિગંબર 

જૈનકા જો તમથ્યાદૃતિ સાિુ હૈ વહી જા સકે. ઔર ચૌર્ા ગુણસ્ર્ાનવાલા ભી જા સકે ઐસા પાઠ 
હૈ. પણ દક્રયા છઠવેં ગુણસ્ર્ાન (જૈસી હો િો). ઉસકો ભી રવ્યતલંગી ભી કહિે હૈં. તમથ્યાદૃતિકો 

ભી રવ્યતલંગી કહિે હૈં. અંિર આત્મભાન હુઆ, અનુભવ હુઆ હૈ, પંચમહાવ્રિાદિ દક્રયા(રૂપ) 

સાિુપના લે તલયા, ગુણસ્ર્ાન... ચૌર્ા ગુણસ્ર્ાને અંિર હૈ, બાહ્યમેં છઠવે ગુણસ્ર્ાનકી ચોખ્ખી 
તનમથળ આગમ પ્રમાણ દક્રયા હૈ. વહ નવવીં ગ્રૈવેયક િક જાિા હૈ. ઔર િીસરા—પાંચવા 

ગુણસ્ર્ાનવાલા. અંિર પંચમગુણસ્ર્ાન હો, બાહરમેં છઠવે ગુણસ્ર્ાનકી દક્રયા પૂરી ચોખ્ખી, 

આચાર જૈસા હૈ વૈસા, વહ ભી નવવીં ગ્રૈવેયક જાય. ઔર છઠ્ઠા ગુણસ્ર્ાનવાલા વહ ભી નવવીં 
ગ્રૈવેયક જાિા હૈ. ઇિને જાિે હૈં—તમથ્યાદૃતિ, સમદકિી, પંચમ ગુણસ્ર્ાન(વાલા), છઠવાં, 

સાિવાં. તમથ્યાદૃતિ પણ વહ દિગંબર સંિ હો િો. િૂસરા વસ્ત્ર-પાિ રખકર તમથ્યાદૃતિ જીવ હો 
વહ નવવીં ગ્રૈવેયક સુિી જા સકિા નહીં. સમજમેં આયા?  

શ્રોિા : બહારમેં તમથ્યાદૃતિ... બહારમેં ચૌર્ા ગુણસ્ર્ાનવાલા અંિરંગમેં િો..... હી હૈ? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : ક્યા? 

શ્રોિા : મુતનકી દક્રયા છઠ્ઠે-સાિમે અંિરંગમેં.... 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : છઠ્ઠે-સાિમે નહીં, છઠ્ઠાવાળા. છઠવેકી દક્રયા.  
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શ્રોિા :  દક્રયાકી દૃતિસે બાહ્યદૃતિ...  

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : અંિરમેં તમથ્યાત્વ હૈ, રાગકી ભાવના ભાનેવાલા હૈ. ક્યોંદક તનજ 
પરમાત્મા રાગ ને તવકલ્પસે રતહિ હૈ ઐસી દૃતિ ઉસને કી નહીં. આહાહા!  

अनासन्नभव्य जीिन ेिास्तिमें सामान्य प्रत्ययोंको पहले समुचरकाल भाया ह.ै.. િેખો! 

સુતચર (અર્ાથિ્) અનંિ કાલ. ઓહો! નવવી ગ્રૈવેયક ભી અનંિબૈર ગયા હૈ. સમજમેં આયા? 

અનંિા પુદ્ગલપરાવિથન દકયા. ઐસા શાસ્ત્રમેં હૈ. નવમી ગ્રૈવેયકકા ભી અનંિ પુદ્ગલપરાવિથન 
દકયા. ઓહોહો! પણ વહ.... 

શ્રોિા : ......... લેકર અભતવ ગયા, ભતવ નહીં. 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : અરે! િોનોં ગયે ભતવ-અભતવ. ભતવ ગયા તમથ્યાદૃતિ ભતવ, 
તમથ્યાદૃતિ અભતવ, સમ્યગ્જ્દૃતિ ભતવ, સમ્યગ્જ્દૃતિ પાચંવેંવાલા, સમ્યગ્જ્દૃતિ છઠવેંવાલા—ઇિની 
િો બાિ કી પહલે. સમજમેં આયા?  

કહિે હૈં, पहले समुचरकाल भाया ह.ै.. આહાહા! ઉસકા અર્થ વહ હુઆ દક 

તનજપરમાત્મા પૂણાથનંિ પ્રભુ ઉસકે અનુભવ ભબના, ઉસકી શ્રદ્ધા ભબના... ઉસકી શ્રદ્ધા હો િો િો 

ભાવના વીિરાગકી ભાવના ભાિા હૈ. િમીજીવ િો વીિરાગકી ભાવના ભાિા હૈ. અજ્ઞાની તનજ 
પરમાત્મિત્ત્વકી શ્રદ્ધાસે રતહિ અનંિબૈર સુતચર આસ્રવકી ભાવના ભાિા હૈ. ક્યોંદક ઉસકી 

દૃતિમેં આસ્રવ હી હૈ, પરમાત્મિત્ત્વ દૃતિમેં નહીં. ય ેદક્રયા જો મંિ રાગકી કી પંચમહાવ્રિ આદિ, 
બસ વહ દક્રયા ઉસકા લક્ષણ, ઉસકી ભાવના ભાયી. વહ કહિે હૈં િેખો! 

मजसन े परम नषै्कम्यवरूप चामरत्र प्राप्त नहीं मकया ह.ै.. ભજસને પરમસ્વરૂપાચરણરૂપ 
ચાદરિ..., એમ કહિે હૈં. વહ િો આસ્રવકી ભાવના, પરકી ભાવના હુઈ. સમજમેં આયા? 
અનાસન્નભવ્ય....  

શ્રોિા : િસવે ગુણસ્ર્ાનકે અંિમેં હોગા પરમ તનશ્ચય ચાદરિ?  

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : ક્યા કહિે હૈં? 

શ્રોિા : િસવે ગુણસ્ર્ાનકે અંિમેં હોગા પરમ તનશ્ચય ચાદરિ?  

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : ચૌર્ેસે હોગી શુરૂઆિ. ચૌર્ેસે ભૈયા!  

શ્રોિા : શ્રદ્ધા હોગી .... 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને સ્વરૂપાચરણ િીનોં ચૌર્ેસે હોિે હૈં. અનંિાનુબંિી 

ગયા િો અનંિાનુબંિી િો ચાદરિકા ભેિ હૈ, ચાદરિકે િોષકા ભેિ હૈ. વહ ગયા િો ક્યા કુછ 

હુઆ કે નહીં ચાદરિ? વહ િો પૂછિે હૈં જાનનેકો હોં. ઐસી ચચાથ ચલિી હૈ ન. સમજમેં આયા? 
આહાહા!  
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અરેરે! વાસ્િતવક િત્ત્વ... અંિરમેં જહાં તનજ પરમાત્માકી પ્રિીિ, અનુભવ હુઆ વહાં 
િો અનંિાનુબંિી ગયા (ઔર) ઉસમેં સ્વરૂપકી શાંતિ ભી આયી. સ્વરૂપાચરણ ભી ઉસમેં આ 

ગયા. સમજમેં આયા? પણ અનંિાનુબંિી નહીં હૈ ઇિની (શાંતિ). ભજસકો સંયમ કહે વહ નહીં, 

વહ િો પંચમગુણસ્ર્ાનમેં હૈ. સમજમેં આયા? િો યહાં સમુચ્ચય અર્થ દકયા હૈ ન? परम 
नषै्कम्यव એટલે સ્વરૂપાચરણ ચાદરિ પ્રાપ્ત નહીં દકયા. સમજમેં આયા? આસ્રવકી ભાવના 

ભાવનેવાલેને સ્વરૂપકે ચાદરિકા આચરણ નહીં દકયા. આસ્રવકે ચાદરિકી દક્રયા કી. આહાહા!  

શ્રોિા : કષાયમેં ભી સમ્યગ્જ્િશથન હો જાિા હૈ? િીવ્ર કષાયમેં ભી સમ્યગ્જ્િશથન હો જાિા 
હૈ? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : વહ અનંિાનુબંિી ન હો, અપ્રત્યાખ્યાનીય હો. ..... પણ એ વખિે િો  

કષાય મંિ હો, પહલે કષાય મંિ હો, છિાં િૂસરે અનંિાનુબંિી તસવા સબ કષાય હૈં. ઇસમેં કુછ 

નડિર નહીં હૈ. ખરેખર િો અનંિ સંસારકા કારણ અનંિાનુબંિી હૈ. ઉસકા નામ હી અનંિ 
તમથ્યાત્વ, ઉસકા અનુસંિાન કરનેવાલા અનંિાનુબંિી. અનંિકા અર્થ તમથ્યાત્વ. અનંિ-
અનુબંિી, તમથ્યાત્વકે સાર્ સંબંિ રખનેવાલા અનંિાનુબંિી કષાય. આહાહા!  

કહિે હૈં, તનષ્કમથ ચાદરિ–સ્વરૂપાચરણરૂપ ચાદરિ નહીં દકયા, ક્યોંદક આસ્રવકી ભાવના  

િો ચાદરિ હૈ નહીં, અચાદરિ હૈ. આસ્રવની ભાવના હૈ િો તમથ્યાદૃતિ હૈ, તમથ્યાજ્ઞાની હૈ, 

તમથ્યાચાદરિી હૈ. આહાહા! परम नषै्कम्यवरूप चामरत्र प्राप्त नहीं मकया ह,ैऐस ेउस स्वरूपशनू्य... 
િેખો! સ્વરૂપશૂન્ય... ભગવાન પૂણાથનંિસ્વરૂપ ઉસકી દૃતિમેં શૂન્ય હૈ, (વહ) બતહરાત્મા હૈ. 

આહાહા! રાગકી ભાવના ભાનેવાલા... રાગ અપનેમેં નહીં, તવકલ્પ અપનેમેં નહીં, વહ િો બતહર્ 

હૈ. ઉસકી ભાવના ભાનેવાલા બતહરાત્મા હૈ. સમજમેં આયા? તમથ્યાદૃતિ હૈ. બતહર્ હૈ, ભગવાન 
આત્મામેં હૈ નહીં. ઐસે આસ્રવકા તવકલ્પ ઉસકી ભાવના ભાનેવાલા બતહરાત્મા હૈ, અંિરાત્મા 
નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ભજસને–बमहरात्म-जीिन ेसम्यग्ज्दशवन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचामरत्रको नहीं भाया ह.ै 
અપને તનજ સ્વરૂપકી ભાવના ઉસને કભી કી નહીં. આહાહા! એવા બતહરાત્મા જીવે... 

અનાસન્નભવ્યકી બાિ ચલિી હૈ ન? બતહર્ હૈ, અપને સ્વરૂપમેં નહીં ઐસે િયા-િાન-વ્રિકે 
તવકલ્પ જો હૈં ઉસકી ભાવના ભાનેવાલા (ઉસને) સમ્યગ્જ્િશથન, સમ્યગ્જ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચાદરિકો નહીં 

ભાયા. આસ્રવકો ભાનેવાલેને આત્માકી ભાવના નહીં કી, એમ કહિે હૈં. અને આત્માકી ભાવના 

કરનેવાલે આસ્રવકી ભાવના કરિે નહીં. આ જાવે ભલે, (પર) ભાવના (કરિે) નહીં. સમજમેં 
આયા? આહાહા! સમ્યગ્જ્િશથન હુઆ ઉસ હી ક્ષણમેં આસ્રવસે, વ્યવહારસે િો મુક્િ હી હૈ. 

ક્યોંદક વહ િો અશુદ્ધભાવ હૈ. ઔર ભગવાન આત્મા શુદ્ધ તચિાનંિસ્વરૂપ હૈ. ઐસી પ્રિીતિ 

અનુભવમેં હુઈ, વહ િો શુભ પદરણામસતહિ હૈ, અશુદ્ધ પદરણામસતહિ નહીં. અશુદ્ધ 
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પદરણામસે િો મુક્િ હૈ સમ્યગ્જ્દૃતિ. ‘વ્યવહારસે મુક્િ હૈ’ વહ આયા ન? સમજમેં આયા? 
‘તનશ્ચયમેં લીન, વ્યવહારસે મુક્િ..’ વહ બંિ અતિકાર, (નાટક સમયસાર)મેં આયા હૈ.  

શ્રોિા : તફર ક્યોં સાિુ બને? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : સાિુ (બના) રાગકી અતસ્ર્રિા છોડનેકો. શ્રદ્ધામેં ઉસકા ત્યાગ હૈ. હૈ 

હી નહીં. ઉસકી શ્રદ્ધામેં આયા િો ચાદરિ આયે ભબના રહે હી નહીં. અતસ્ર્રિાસે મુક્િ હૈ. 

અતસ્ર્રિાસે મુક્િ ન હો િો તમથ્યાદૃતિ હૈ. અતસ્ર્રિા હૈ ખરી, દૃતિમેં–શ્રદ્ધામેં મુક્િ હૈ. વહ 

આયા, નહીં? કહા ર્ા ન? વહ આયા ન? ‘અસંખ્યાિ્ લોકપ્રમાણ’ હૈ ન? બંિ અતિકાર. 

‘અસંખ્યાિ લોક પરવાન જે તમથ્યાત્વભાવ, િેઈ તવવહાર ભાવ કેવલી ઉકિ હૈ.’ વ્યવહારકી 
રતચ ને વ્યવહાર મેરા વહી તમથ્યાત્વભાવ હૈ. ‘ભજન્હકૌ તમથ્યાત્વ ગયૌ સમ્યક િરસ ભયૌ, િે 
તનયિ લીન તવવહારસૌ મુકિ હૈ.’ યે બંિ અતિકારકી ૩૨ ગાર્ા (પિ) હૈ.  

શ્રોિા : વ્યવહાર .... િો એકિા ર્ાય. 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : બંિ ને અબંિ બે એક ર્ઈ જાય. સમ્યગ્જ્દૃતિકી િો અબંિદૃતિ હૈ. 
રાગસે િો મુક્િ હૈ. (રાગ) હો, પણ અંિદૃથતિમેં મુક્િ હૈ. ચાદરિ િો, અતસ્ર્રિાકે ત્યાગકે તલયે 

ચાદરિ કરિે હૈં. દૃતિમેં િો મુક્િ હી હૈ. મુક્િ ન હો િો અશુદ્ધિા સતહિ ઐસે આત્માકો માના 

િો તમથ્યાદૃતિ હૈ. પુરષાર્થતસતદ્ધ-ઉપાયમેં આયા ન? ૧૪વીં ગાર્ા. અમૃિચંરાચાયથ. ભગવાન 
આત્મા... ૧૪વીં ગાર્ા હૈ ન. પુરષાર્થતસતદ્ધ હૈ? વહ વહાં બિાયા ર્ા, ચાર વષથ પહલે બિાયા 
ર્ા. દૃતિકી અપેક્ષાસે...  

શ્રોિા : દૃતિમેં .... હોિા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : હોિા હૈ િો જૈસે છહ રવ્ય હૈં વૈસે હોિા હૈ. વહ ઉસસે મુક્િ હૈ એમ 
કહિે હૈં. હોિા હૈ વહ િૂસરી ચીજ હૈ. ઉસસે મુક્િ હૈ. જુઓ! આ ૧૪મી ગાર્ા.  

एिमय ंकमवकृतभैा विरैसमामहतोङमप यकु्त इि। 

प्रमतभामत बामलशाना ंप्रमतभास: स िलु भिबीजम।्।१४।। 

આહાહા! ભગવાન આત્મા રાગાદિ ને શરીરાદિ ભાવોંસે સંયુક્િ ન હોિે છિે... સંયુક્િ 

હૈ હી નહીં આત્મા. સંયુક્િ માનના વહી તમથ્યાત્વભાવ હૈ. અજ્ઞાની જીવોંકો સંયુક્િ જૈસા 

પ્રતિભાસિા હૈ. प्रमतभामत बामलशाना.ं.. असमामहतोङमप यकु्त इि... આસ્રવ ને શરીરસે રતહિ 
હોને પર ભી અજ્ઞાનીકો યુક્િ (લગિા હૈ). प्रमतभामत बामलशाना ंप्रमतभास: स िलु भिबीजम ्... 
યે તમથ્યાત્વ ભવકા બીજ હૈ. સમજમેં આયા?  

શ્રોિા : આપ િો હમકો એડવાન્સમેં તમથ્યાદૃતિ તસદ્ધ કર િેિે હો? 



148                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : ક્યા? જૈસે હો ઐસા તસદ્ધ કરિે હૈં. હમારા કહના હૈ દક ભગવાનકા 
કહના હૈ? િન્નાલાલજી! આ અમૃિચંરાચાયથ... ચાર વષથ પહલે િો કહા ર્ા જયપુરમેં. િસ 

હજાર માણસ ર્ે, પંદડિ લોગ ર્ે સબ. આ કૈલાસચંિજી, બંસીિરજી. કોણ બીજા? જયપુરના એ 

પાલચંિજી. બહોિ પંદડિ ર્ે. િસ હજાર માણસ ર્ા વ્યાખ્યાનમેં. ઉસ વક્િ બિાયી ર્ી ગાર્ા. 
િેખો! ક્યા કહિે હૈં? ભગવાન આત્મા ચૈિન્ય (ભજસે) પરમાત્મિત્ત્વ કહે વહ રાગ અને શરીરસે 

સતહિ નહીં. असमामहतो... પણ ભજસકો સતહિ ભાસિા હૈ, તમથ્યાત્વી, અભતવ હૈ. નહીં િો 

િત્ત્વ િીન ક્યોં રહે? જ્ઞાયકિત્ત્વ, આસ્રવિત્ત્વ, અજીવિત્ત્વ—િીન ક્યોં રહે? િીન િો િોસે 
રતહિ હૈ િો જ્ઞાયકિત્ત્વ હુઆ, પણ િોસે સતહિ હો જાય િો િીનકા એક હો જાય. સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

આચાયોને િો બાિ દકિની સ્પિ (કી) હૈ! ઓહોહો! કુંિકુંિાચાયથ, અમૃિચંરાચાયથ, 

પૂજ્યપાિસ્વામી કોઈ ભી આચાયથ લો, નેતમચંર તસદ્ધાંિ ચક્રવિી, સમંિભર... વાિ ટંકોત્કીણથ છે. 

જૈસે સવથજ્ઞકે મુખમેંસે આયી હૈ ય ેબાિ હૈ. શ્રદ્ધામેં બડા ફેર હૈ, આચરણ િો અનંિ બાર દકયા. 
િેખોને! યહાં કહા ન? પીછે ઉસમેં કહા. ‘તનતવથકલ્પ તનરપાતિ આત્મસમાતિ, સાતિ જે સુગુન 

મોખ પંર્કૌ ઢુકિ હૈ, િેઈ જીવ પરમ િશામૈં તર્રરૂપ વ્હૈકૈ, િરમમૈં િુકે ન કરમસૌં રકિ હૈ.’ 
બનારસીિાસ. વહ કલશ હૈ ૧૧વાં, બંિ અતિકાર.   

सिवत्राध्यिसानमिेममिलं त्याज्य ंयदुकं्त मजन-ै 

स्तन्मन्य ेव्यिहार एि मनमिलोङप्यन्याश्रयस्त्यामजतैः । 

અન્યનો આશ્રય િે માટે વ્યવહાર ત્યાજ્ય છે. આહાહા! 

सम्यकमनश्चयमकेमिे तदमी मनषं्कपमाक्रम्य मकं 

शदु्धञानघन ेममहमि न मनज ेबध्नमन्त सन्तो धमृतम।्।११।। 

અરે સમદકિી! િું તનશ્ચયકો (ક્યોં અંગીકાર) નહીં કરિા? વ્યવહારસે િો િુમ મુક્િ હો. 
આહાહા! સમજમેં આયા? અગમ પ્યાલા હૈ યે િો. વીિરાગિશથન હૈ યહાં. અલૌદકક બાિ હૈ. 

જ્યાં ઇન્રો પણ કુત્તીના બચ્ચા.. ક્યા કહિે હૈં? ભગવાનકે સમવસરણમેં િતક્ષણકે અિથલોકકે 

સ્વામી શકેન્ર, ઉત્તરકે અિથલોકકા ઇશાનેન્ર (સુનને આિે હો) વહ ચીજ કૈસી હૈ? અને વહ કર્ા 
હી કૈસી હોગી? યે િો અલૌદકક બાિ હૈ.  

યહાં કહિે હૈં, इस ममथ्यादृमि जीिस ेमिपरीत गणुसमदुायिाला अमत-आसन्नभव्य जीि 
होता ह.ै િેખો! અજ્ઞાની આસ્રવકી ભાવના ભાિા હૈ, િબ ममथ्यादृमि जीिस े मिपरीत 
गणुसमदुायिाला... આહાહા! આ બિા–અનંિ ગુણો પયાથયમાં આવી ગયા. (તમથ્યાદૃતિ જીવસે 

તવપરીિ) ગુણસમુિાયવાલા અતિ આસન્ન ભવ્યજીવ હોિા હૈ. ઉસકો આસ્રવકી ભાવના હૈ િો 
અકેલા અવગુણ હૈ. સમ્યગ્જ્દૃતિકો સારે રવ્યકા આશ્રય હૈ િો પયાથયમેં અનંિ ગુણકી પયાથય 
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તનમથળ પ્રગટ હો ગઈ હૈ. કહો, સમજમેં આયા? ममथ्यादृमि जीिस ेमिपरीत... પયાથયકી બાિ હૈ 
હોં. गणुसमदुायिाला अमत-आसन्नभव्य जीि होता ह.ै ઓહોહો! તનજ પરમાત્મા અનંિગુણકા 

તપંડ ઉસમેં જબ આશ્રય કરકે એકાગ્ર હુઆ િો રવ્યમેં ભજિની શભક્િયાં–ગુણકી સંખ્યા હૈ સબ 

અંશમેં પ્રગટ હો ગઈ. આહાહા! સમજમેં આયા? તમથ્યાદૃતિ બતહરાત્માને સમ્યગ્જ્િશથન-જ્ઞાન 
ભાયા નહીં, તમથ્યાદૃતિ જીવસે તવપરીિ ઉસને–(સમ્યગ્જ્રતિને) ભાયા હૈ, યૂં. સમ્યગ્જ્િશથન-જ્ઞાન-

ચાદરિ (આદિ) અનંિગુણકી પયાથય, સમુિાય-ગુણકા સમુિાય સારા પયાથયમેં પ્રગટ હુઆ હૈ. 

આહાહા! સમજમેં આયા? मिपरीत गणुसमदुायिाला अमत-आसन्नभव्य... અલ્પકાલમેં 
કેવલજ્ઞાન હૈ ઉસકો. 

શ્રોિા : આપ જો કુછ કહ રહે હો ઉસે યાિ કર લે િો બન જાયેગા? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : યાિ કરે ક્યા? અંિર સમજના અિંર. અંિર પદરણમાના. યાિ કરે  

િારણા વહ િો અનંિબાર કી. સુનનેકા ભાવ વહ તવકલ્પ હૈ, યાિ કરનેકા ભાવ ભી તવકલ્પ હૈ. 
અહીં િો માગથ ભગવાન! િું પરકા લક્ષ છોડકર, તવકલ્પકા લક્ષ છોડકર, વસ્િુ તનજ 

પરમાત્મિત્ત્વ ઉપર દૃતિ લગાકર સમ્યગ્જ્િશથન-જ્ઞાનકી ભાવના કરના.—વહ બાિ હૈ. વહ કોઈ 

ભાષાકી ચીજ નહીં. આહાહા! પહલે ઉસકે તનશ્ચયમેં–તનણથયમેં િો ઐસા લે (દક) ભગવાન 
આત્મા પૂણાથનંિ હૈ ઉસકા આશ્રય કરનેસે હી િમથ હોગા. લાખ-કરોડ પરકા ભાવ પંચ મહાવ્રિ 
ને ૨૮ મૂલગુણસે ભબલકુલ દકંતચિ િમથ હોિા નહીં. વીિરાગમાગથ હૈ ભાઈ! 

શ્રોિા : તનશ્ચયકી બાિ.... પીછે આપ જો કહ રહે હૈં યહી બાિ જરા ખટક જાિી હૈ. 
પંચમહાવ્રિમેં... 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : પંચમહાવ્રિ ક્યા? પંચમહાવ્રિ વસ્િુ ક્યા હૈ? વહ િો આસ્રવ હૈ, 
ઉિયભાવ હૈ. 

શ્રોિા : મહાવ્રિમાં નામ મોટું આવે છે. 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : એ િો અણુવ્રિ ને બીજાની અપેક્ષાએ ઉસકો મહાવ્રિ કહા હૈ. 
સ્વભાવકી અપેક્ષાસે િો ઉસકો અણુ કહા, અણુ તલયા હૈ. મહાવ્રિ.... અણુમેં ભી આસ્રવ હૈ વહ 

િો. આહાહા! કહા ન? ભજસ ભાવસે િીર્ંકરગોિ બંિે યે ભાવ આસ્રવ હૈ. આહાહા! ઔર વહ 

અપરાિ હૈ. પુરષાર્થતસતદ્ધ-ઉપાયમેં તલયા હૈ અમૃિચંરાચાયથને. મહારાજ! િીર્ંકરગોિ ને 
આહારક શરીર િો સમદકિી ને મુતન હી બાંિિે હૈં. મહારાજ! યે ચીજ ક્યા હૈ? િો કહા દક 

સમ્યગ્જ્િશથન, જ્ઞાન ચાદરિસે બંિ નહીં હોિા. સમ્યગ્જ્િશથન-જ્ઞાન-ચાદરિ યોગ ને કષાયરૂપ નહીં. 

અને આહારક શરીરકા બંિ ને િીર્ંકરગોિકા બંિ પડિા હૈ વહ યોગ, કષાયસે પડિા હૈ. યે 
શ્લોક હૈ પુરષાર્થતસતદ્ધ-ઉપાયમેં. સારા ભરા હૈ. આહાહા! િબ હૈ ક્યા? ભગવાન! વહ અપરાિ, 
શુભ ઉપયોગકા અપરાિ હૈ. સમજમેં આયા?  
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શ્રોિા : શુભ ઉપયોગને અપરાિ કીિો? 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : તલયા હૈ દક નહીં યહાં? કેટલામો છે શ્લોક? ૨૨૦. લ્યો, આયા. 

૨૨૦. ‘આ લોકમાં રત્નિયરૂપિમથ તનવાથણનું જ કારણ ર્ાય છે, અન્ય ગતિનું નહીં. જે 
રત્નિયમાં પુણ્યનો આસ્રવ ર્ાય છે િે આ અપરાિ શુભ ઉપયોગનો છે.’ સંસ્કૃિ મૂલ પાઠ હૈ. 

शभुउपयोगो अय ंअपराधैः પંદડિજી! િીર્ંકરગોિ બાંિે વહ ભાવ અપરાિ હૈ એમ કહિે હૈં. 

અને િીર્ંકરગોિ બંિા વહ ઉસી ભવમેં મોક્ષ નહીં જા સકેગા. એકબાર સ્વગથમેં જાયેગા દક 
નકથમેં જાયેગા, પહલે કોઈ નકથ આયુકા બંિ પડા હો િો. જેમ શ્રેતણક રાજા નરકમેં ગયે ન? 

િીર્ંકરગોિ બંિા હૈ. પહલે આયુષ્ય નકથકા બંિ ગયા ર્ા, પીછે િીર્ંકરગોિ બંિા િો ભી નકથમેં 
જાના પડા. યે પયાથયકી યોગ્જ્યિા હૈ. સમજમેં આયા?  

યહાં િો કહિે હૈં, અપરાિ હૈ. યે શુભ ઉપયોગકા અપરાિ હૈ, ઐસા પાઠ હૈ િેખો! 

शभुउपयोगो अय ंअपराधैः લોકો િો રાડ નાખે છે. પણ શુભ ઉપયોગ િો આસ્રવ હૈ, ભાવબંિ 
હૈ, આત્મા અમ ૃિસ્વરૂપસે તવપરીિ ઝેર હૈ. આહાહા! કઠણ પડે ક ેન પડે, પણ યે સમજે હી 

છૂટકા હૈ જગિકો. જન્મ-મરણકા ચોરાશીકા અવિાર, આહાહા! ઉસકા અંિ કરના હો િો યે 

સમજે છૂટકા હૈ. લાલાપેઠા કરેગા િો નહીં તમલેગા માગથ. લાલાપેઠા સમજિે હો? ઐસા હોિા 
નહીં, ઐસા હોગા, ઐસા હોગા—ઐસે નહીં ચલેગા. માગથ િો જો અનાદિકા પરમાત્મા 

તિલોકનાર્ િીર્ંકરિેવને દિવ્યધ્વતન દ્વારા જો કહા વહી માગથ રહેગા. સિ્ સિ્ હી રહેગા. સિ્ 

કભી અસિ્ હોગા નહીં. આહાહા! લોકોને એમ કે અરે! પુણ્યકો હેય કહિે હૈં? પંદડિજી! ચચાથ 
હુઈ ર્ી. શુભ ઉપયોગ, ભગવાન! શુભ ઉપયોગ જૈનિમથ હૈ? વહ િો રાગ હૈ. વીિરાગમાગથ િો 
વીિરાગભાવસે હૈ. આહાહા!  

શ્રોિા : પ્રશસ્િ રાગ િો મોક્ષકા કારણ હૈ.... 

પૂજ્ય ગુરિેવશ્રી : િૂળેય કારણ નહીં, બંિકા કારણ હૈ. એ કાંઈ નહીં. આ િો આપણે 
િત્ત્વની વાિ.... ય ે િો િત્ત્વ ઐસા હૈ. કોઈ વ્યભક્િ માટે નહીં, વહ િો ઉસકી સ્વિંિિા હૈ. 
અનાદિસે ચલી આયી હૈ, કોઈ નયી ચીજ નહીં.  

વહ િો કહા ન? વહ ભાવ િો અનાદિસે ભાયા નહીં. પાઠમેં આયા ન? 
ममच्छत्तपहुमदभािा पवु्व ंजीिणे भामिया सइुरं... વહ કોઈ નયી ચીજ નહીં. વ્યભક્િ સ્વિંિ હૈ, 
પ્રાણી સ્વિંિ હૈ. ઉસે ભી િુુઃખી હોનેકા ભાવ નહીં, પણ ભાન નહીં. અજ્ઞાન હૈ. યે અજ્ઞાનકા 
ફલ ક્યા હૈ? અજ્ઞાનકા ફલ બહોિ નુકશાન હૈ. યહાં િો કુંિકુંિાચાયથ ઐસે કહિે હૈં, આત્માકા 
ભાન હો િો િો વસ્ત્રકા િાગા રખકર મુતનપના માનિા નહીં. પણ વસ્ત્રકા એક િાગા ભી રખકર 
હમ મુતન હૈં (ઐસે) માને, મનાવે, માનિેકો અચ્છા જાને ‘તનગોિમ્ ગચ્છઈ.’ યહાં કોઈકી 
તસફારીશ ચલે નહીં. તસફારશ કહિે ન? ક્યા કહિે હૈં? એક ઇિનેમેં તનગોિ, િો તવપરીિ 
શ્રદ્ધાકા પદરણામ ઊલ્ટા દકિના? ઉસકા ફલ પ્રભુ! કરણા લાનેકી બાિ હૈ. તિરસ્કાર કરનેકી 
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બાિ નહીં. તવપરીિ શ્રદ્ધાવાલે જીવકા તિરસ્કાર કરના નહીં. વહ િો અપના સ્વયં તિરસ્કાર 
કરિા હૈ, ઉસકા તિરસ્કાર ક્યા? આહાહા! 

કહિે હૈં, ममथ्यादृमि जीिस ेमिपरीत गणुसमदुायिाला अमत-आसन्नभव्य जीि होता ह.ै  
ઓહોહો! इस (अमतमनकटभव्य) जीिको सम्यग्ज्ञानकी भािना मकसप्रकारस ेहोती ह ैऐसा प्रश्न 
मकया जाय ेतो (आचाय विर) श्री गणुभद्रस्वामीन े(आत्मानशुासनमें २३८िें श्लोक द्वारा) कहा ह ै
मक :.. ગુણભરાચાયથકા આિાર લેિે હૈં. આત્માનુશાસન. ભાષા િેખો!. 

भाियामम भिाित ेभािनाैः प्रागभामिताैः। 

भािय ेभामिता नमेत भिाभािाय भािनाैः।। 

બિા ભભા ઘણા. આહાહા! મુતનઓ, જ્ઞાની િમાથત્મા, પણ ક્ષયોપશમ ભી દકિના! 

भाियामम भिाित ेभािनाैः प्रागभामिताैः। 

भािय ेभामिता नमेत भिाभािाय भािनाैः।। 

ભવના અભાવની ભાવના કિી કરી નહીં. આહાહા! ઉસકા અર્થ હોગા કલ. 

(પ્રમાણ વચન ગુરિેવ) 
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શ્રાવણ સુદ ૯, શનિવાર, તા. ૩૧-૭-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૨૧, ગાથા – ૯૧, પ્રવચિ િં. ૮૧ 

 

નિયમસાર નસદ્ાાંતશાસ્ત્ર હૈ.  પરમાર્થ પ્રનતક્રમણ અનિક ાર. ૧૭૧ પાિ ાં છે. શ્લોક બોલ 
ગયે હૈં. ફરીિે . ગ ણભદ્રસ્વા મી આત્માિ શાસિ મેં ઇસ સાંબાંિી અનિકાર વણથિ કર તે હૈં. 

भावयामि भवावर्त ेभावनााः प्रागभामवर्तााः। 

 भावय ेभामवर्ता नमेर्त भवाभावाय भावनााः।। 

અરેરે! આ જીવે भवावर्त तिें...  ચોયાથસીિા અવતારિા ચ ક્રમાાં , ચ ાર ગનતિા ભ વ િ રક, 
નિગોદ, એકેનરદ્રય,  ઈયળ, કીડા, મકોડ ા, ઢોર, પશ  આદદ અવતાર , અરે! અિાંતવાર કયાથ. એવા 

ભવાવતથ ભવચ ક્રમાાં ભવિો ભાંવરજાળ... સમ દ્રમેં ભાંવર હોતી હૈ િ  ચક્કર? ઉસમેં, વહા ણ  

ઉસમેં હી (ફાંસા) રહત ા હૈ, છૂટ સકતા િહીં. એવો ભવચક્ર–ભવપર ાવતથિ , કહતે  હૈં, पहले न 
भायी हुई... અિાંતકાળમેં, અપિ ા આત્મા આિાંદ સ્વ રૂપ ઉસકી ભાવિા અિાંતકા ળમેં કભી કી  

િહીં. િવમી ગ્રૈવેયક પણ અિાંતબૈર ગયા , દદગાંબર દ્રવ્યનલાંગ સાિ  પાંચમહાવ્રત આદદ િારણ  

કર, પણ અાંતરકી ભાવિા ‘આત્મા આિાંદ હૈ’ ઐસી ભા વિા કભી કી  િહીં. આહાહા ! भवावर्त तिें 
पहले न भायी हुई भावनाए ँ (अब) िैं भार्ता हँ. એમ આચાયથ કહતે હૈં. અબ મૈં યે ભવાવતથમેં 
િહીં ભાયી હ ઈ ભાવિા કો ભાતા હૂાં .  

व े भावनाए ँ (पहले) न भायी होनसे े िैं भवके अभावके मलय े उन्हें भार्ता हँ...  ભવિો 

અભાવ... જિસસે ચાર  ગનત  નમલે ઐસી ભા વિા આસ્ર વકી અિે બાંિ કી યે તો અિ ાંતબૈ ર ભાયી.  

આહા હા! આગે તો કહેંગેં. વ્યવહાર રત્િત્ર યકી ભાવિા ભી અિાંતબૈર કી. આહા! યે તો ભવકા 
કારણ ર્ ા. िैं भवके अभावके मलय े उन्हें भार्ता हँ, ક્યોં? (कारण मक भवका अभाव र्तो 

भवभ्रिणके कारणभरू्त भावनाओसं े मवरुद्ध प्रकारकी, पहले न भायी हुई ऐसी अपवू त 

भावनाओसं े ही होर्ता ह)ै. ક્યા કહતે હૈં? ભવભ્રમણિા કારણભૂત પ ણ્ય િે પાપ–નવકારિ ી  
ભાવિા હો, વિો, એ  નમથ્ય ાદશથિિી ભા વિા  છે. આહા હા! ઐસ ી ભા વિા ભવ ભ્ર મણકા કા રણ 

હૈ. ઉસસે નવરુદ્... પ ણ્ય-પાપકી ભાવિા વ હ ભવભ્ર મ ણકા કા રણ હૈ. ચાહે તો દ યા, દાિ, વ્રત, 

ભજક્ત આદદકા પદરણામ (હો), પણ ભવભ્રમણકા કા ર ણ હૈ એમ કહતે હૈં . યે હી હૈ. આિકલ 
વહી ચ લતા હૈ (ઐસા) કહતે  હૈં પાંદડતજી.  

શ્રોતા : જાિ બૂઝકે કોઈ ભા તા હોગા મહા રાિ?  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ભાિ િહીં, ભાિ િહીં (દક) મૈં ચીિ ક્યા હૂાં . આત્મા આિાંદકા  િામ 

જિસમેં અતીનરદ્રય આિાંદ અિાંત-અિાંત ભરા હૈ, ઐસ ી અાંતમ થખ હોકર રુનચ કભ ી કી  હ ી િહીં.  
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રુનચ, સમ્યગ્દશથિક ી બાત હૈ યહાાં . સમ્યગ્દશથિ  િે નમથ્યાદશથિ.  વ્યવહાર જો દયા, દાિ, વ્રત 
આદદ પદરણામ હૈ ઉસકી ભ ાવિા ભ ાિા વ હ નમથ્યા દશથ િકી ભાવિા હૈ એમ કહતે હૈં .  

શ્રોતા : આ વ ાત સાાંભળ્યા ન વિા ક્યાાંર્ી.... ?  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : સાાંભળે  ત્યારે તો કરે  કે િહીં? એમ કહતે હૈં . એ આગળ કહેશ ે 

હમણાાં–અભ ી. સ િા હૈ બારાં બાર, પણ અાંતરકી દૃનિ મેં આત્મા આિાંદ સ્વ રૂપ નિનવથકલ્પ, 

નિનરક્રય–રાગ કી દ ક્રયા જ બિા કી ચ ીિ  હૈ ઉસકી અાંતર  દૃન િ કી િહ ીં. ચાહે તો અન ગ યાર અાંગ પઢ 

ડાલા. પઢ ડાલા (અર્ાથત્) પ઼ઢકર છોડ દદય ા. અરે! કહ તે હૈં દક ભગવાિ આત્મા શ દ્ આિાંદકા 

િામ પ ણ્ય-પાપકે રાગસે રન હત હૈ ઐસી કભ ી ભાવિા  ભા યી િહીં. આહા હા!  િ ઓ! આચાયથ 
સ્વયાં કહતે હૈં. આત્માિ શા સિ.  

भवका अभाव र्तो भवभ्रिणके कारणभरू्त भावनाओसं ेमवरुद्ध... વ્યવહાર રાગ ાદદ હૈ વ હ 
વ્યવહાર તો ભવ ભ્રમણ કા  કારણ હૈ. ઉસસે નવરુદ્ જ્ઞાતા-દૃિા ચૈતરયમૂનતથ ભગવાિ ઉસકી  

એકા ગ્રતા વહ આત્ મા કી ભાવિા હૈ. પન્નાલાલ ાજી! યે અપૂવથ ભાવિા મૈં ભવકે અભાવકે નલય ે 

ભાતા હૂાં, એમ કહતે હૈં. કોઈ ભવ નમલે સ્વ ગાથદદકા  વહ ભાવિ ા તો નમથ્યાત્ વકી ભાવિા હૈ.  
આહા હા! પ ણ્ય મૈં કરૂાં  ઔ ર પ ણ્યકે ફલ મ જે નમલે વ હ ભી નમથ્યાત્ વભાવિા હૈ. અહો! મેરી 

ચીિ સજચચ દાિાંદ નિમથ લ વ ીતરાગ મૂનતથ  ઉસ સર મ ખકી એકા ગ્રતાકી ભા વિા મૈંિે ભવભ્રમણ મેં 

કભી કી િહ ીં. સમિ મેં આયા?  વ હ ભાવિ ા આ ચ ાયથ કહતે  હૈં. દ નિયા કો સ મજાતે હૈં  ઔર 
અપિ ી ભાવિાકો પ્રનસદ્ કરતે હૈં . મૈં તો અપિા આત્મા આિાંદ મૂનતથ હૂાં . ઉસમે એકાગ્રત ાકી  

ભાવિા મૈં તો ભાતા હૂાં. દસૂરી કોઈ ચીિ મેરે  પાસ હ ૈિહીં. વ્યવહાર રત્િત્ર યકી ભાવિા ભી મૈં 

તો િહીં ભાતા હૂાં  એમ કહ તે હૈં . આહાહા! સમિ મેં આયા?  વહ શ્લો ક ટી કા કાર કહેં ગેં. દેખો!  
૧૨૧ શ્લોક હૈ. માખણ હૈ, માખણ હૈ . મખ્ખિ કહતે હૈં?  

अथ भवजलराशौ िग्नजीवने पवंू 

मकिमप वचनिात्र ंमनवव तर्ताेः कारण ंयर्त ् । 

र्तदमप भवभवषे ुश्रयूर्त ेवाह्यर्त ेवा  

न च न च बर्त कष्ट ंसवतदा ज्ञानिकेि।्।१२१।। 

પ દ્મપ્રભમલિાદર મ નિ કહ તે હૈં , અરે! श्लोकाथ त : जो िोक्षका कुछ कथनिात्र... કર્િ હૈ 

િ, નિરૂપણ.  વ્યવહાર સમ્ય ગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર  યે તો કર્િમ ાત્ર હૈ. વાસ્તન વ ક મોક્ષમાગથ હૈ હી 
િહીં. આયા દક િહીં આયા? વચિમ ાત્ર નિવૃનિ ... મોક્ષિ ાં નિરૂપણ–કર્ િમાત્ર છે. યે 

મોક્ષ માગથપ્રકાશક મેં આયા િ ? મોક્ષમાગથપ્ર કાશ કમેં. દ ો મોક્ષકા માગથ તો નિ રૂપણમાત્ર હૈ–

કર્િમ ાત્ર હૈ. વાસ્તનવ ક તો  એક નિશ્ચય મ ોક્ષમાગથ હી મોક્ષ માગથ હૈ. યે ક્યા કહ તે હૈ યહાાં ?  
આચાયથ કા વાક્ય હૈ મ નિ કા . યે ક્યા કહતે હૈં ? દેખો ! भवजलराशौ िग्नजीवने पवंू मकिमप 
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वचनिात्र ं मनवव तर्ताेः कारण.ं.. નિવૃનિ િામ મોક્ષિ ાં કા ર ણ કર્િમાત્ર–નિ રૂપણમાત્ર .  ક્યા આયા? 
વહ આય ા િ  ઉસમેં ભી?  હીરાભાઈ ક્યાાં ગયા? કર્િમાત્ર આવ્ય ાંિે ? નિરુપ ણ છેિે  ત્યાાં? 

સમ્યગ્દશથિ દો પ્ર કારકા િ હીં , ઉસકા કર્િ દો પ્ર કારકા હૈ. સમ્યગ્જ્ઞાિ દ ો પ્રકારક ા િહીં , કર્િ  

દો પ્રકાર કા હૈ. સાર્મેં લેકર  આરોપ કરકે કહતે હૈં . ચાદરત્ર  દો પ્રકારકા િહ ીં , એક હી પ્રકાર કા હૈ, 
પણ કર્િ દો પ્રકાર કા હૈ. આહા હા!  

મોક્ષમાગથપ્રકાશ ક અનિકાર મેં યહી ખ લાસા દકયા હૈ. ઉસમેં શાસ્ત્રકે  આિારસે ખ લાસા 
દકયા હૈ. ટોડ રમલ જીિે  અપિ ી કલ્પિાસે કોઈ શબ્દ િહ ીં  (રખા). એકબા ર કૈલા સચાં દ્રજી કહ તે ર્ ે  

દક મહારાિ! યે મોક્ષમાગથ પ્રકાશ કમેં દકસ દકસ આિા રસે નલયા હૈ (ઉસકા નવ વરણ) બિાઓ. 

ભઈ! હમકો તો વખત િ હીં. હૈ શાસ્ત્રકે આિા રસે સબ. સમિ મેં આયા? ઉર હોંિે કહ ા ર્ા. 
કૈલાસચાંદજી આયે ર્ે િ?  એમ કે ક્યા ક્યા  આિાર હૈ યહાાં  શાસ્ત્રકા? ઉસમેં ત ો શબ્દે-શબ્ દે 

શાસ્ત્રકા આિા ર હૈ. પણ એટલો  બિો વખત િે નિવૃનિ હમકો તો હૈ િહીં. હમારે આત્મા કે કામ 
આગે ઇસક ા વખત તો હમકો હૈ હી િહ ીં.  

એકે કહ્ ાં  હત ાં, એમ કે મોક્ષમાગથપ્રક ાશ ક અનિકાર નસદ્ાાંતમેં જો સબ સામાર યરૂપ, 

રહસ્ય રૂપ ર્ા ઉસકા નવ શેષરૂપ ખ લાસા કર દદયા હૈ. ઉ િ ઘરકી બાત એ ક ભી િહીં હૈ. યે ક્યા 
કહતે હૈં? દેખો! આચાયથ સ્વયાં પ દ્મપ્રભમલિાદરદેવ મ નિ. સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર  જો  

वचनिात्र ं मनवव तर्ताेः कारण.ं.. નિવૃનિ િામ મોક્ષ. કર્િમાત્ર કા રણાં .. આવી ગય ાંિે ભાઈ ? 

પાંદડતજી! આહાહા! એ િ આવ્ય ાં છે  ત્યાાં મોક્ષમાગથપ્ર કા શકમ ાાં. સમિમેં આયા?  વહી બાત વહા ાં 
લી હૈ િ. શાસ્ત્રકે આિારસે  બહ ત ગિબ કામ દ કયા ઉ રહોંિે . કેટ લામે પાિે આવ્ય ાં ? ૨૫૫ 
(ગ િરાતી ). દેખો!  

‘હવે મોક્ષમ ાગથ તો બે િર્ ી, પણ મોક્ષમાગથ િ ાં નિરૂપણ બે પ્રકારર્ ી છે.’ નિરૂપણ–આ 

કર્િ. મોક્ષમ ાગથક ા નિરૂપણ  બે... ‘જ્યાાં સાચા મોક્ષમાગથિ ાં નિરૂપણ કય ું છે તે નિશ્ચયમોક્ષમાગથ 

છે, તર્ા જ્યાાં મોક્ષમાગથ ત ો િ ર્ી પરાંત  મોક્ષમાગથ િ ાં નિનમિ વા સહચાર ી છે તેિ ે  ઉપચારર્ ી 
મોક્ષમાગથ કહીએ તે  વ્યવહાર મોક્ષમ ાગથ છે. કારણ કે નિશ્ચય-વ્યવહારિ ાં સવથત્ર  એવ ાં િ લક્ષણ 

છે.’ નિશ્ચય-વ્યવહારક ા સવથ ત્ર ઐસા હી લક્ષણ હૈ. નિરૂ પણ કરિા દો પ્રકાર કા  ( ઔ ર) વાસ્તન વ ક 

(મોક્ષમાગથ) એ ક હૈ. આ હાહા! અરે! આત્ મા અાંતર ન િિ ચીિ જ્ઞાિ િે  આિાંદ કા નપાં ડ ભાંડાર 
પ્રભ ... યે નવકલ્પ ઉઠતે હૈં  દયા, દાિ,  વ્રત, વ્યવહાર રત્િત્ર ય ય ે તો રાગ હૈ, સાંસાર હૈ, યે તો 

ઉદયભા વ હૈ. ઉસકી ભાવ િા તો અિાંતબૈર કી . કહા િ યહાાં? અભી આયેગા ખ લાસા પીછેક ે  

કલશ મેં. ‘સમસ્ત નવભ ાવ િે વ્યવહારમાગથકે રત્િ ત્ર યકો છોડ કર...’ ઇસ બાિ  આયેગા. ૧૭૩, 
િીચેકી લીટી, આજખરક ી  છેલ્લી લીટી. તદ્દિ આજખરકી . હૈ? ‘વ્યવહારમાગથ રત્િત્ર યકો 
છોડ કર...’ વહ ર ાગ હૈ.  બહ ત સ્પિ દકયા હૈ.  સમિમેં આયા?  
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કહતે હૈં, અહો! िोक्षका कुछ कथनिात्र (-कहनिेात्र) कारण ह ै उस े भी (अथा तर्त ् 
व्यवहार-रत्नत्रयको भी)... કૌંસમેં ખ લાસા નલખા હૈ. હૈ? વ્યવહાર રત્િત્ર ય તો કર્િમાત્ર હૈ, 

વસ્ત  હૈ િ હીં વહ. વ હ છહ  ઢાલામેં ભી  આયા િ ? નિશ્ચય સત્યાર્થ, વ્યવહ ાર ઉસકા કારણ  વહ 

અસત્યાર્થ. ઉસકા અર્થ  હ આ દક સત્યાર્થ સો નિશ્ચય , વ્યવહાર સો કારણ..  આયા િ? વ્યવહાર 
વહ અસત્યાર્થ કર્િમાત્ર હૈ. આહાહા! છહ ઢાલા મેં આયા હૈ. (જો સત્યારર્ રૂપસો નિશ્ચય 

કારણ સો વ્યવ હાર ો). પણ દરકા ર કયાાં ( કરી છે) તમે શેઠીયા ર્ઈિે? બહાર કે પૈસે મેં યે દરકાર  

કહાાં? પન્ના લાલ જી! એ શેદઠ યાિે.... એક બાત ઐસી હૈ  છહ ઢાલા મેં. સત્યાર્થ.... ઐસા શેઠીયાિ ે 
કાંઠસ્ર્ ત ો દકયા  ર્ા ર્ોડ ા. સત્યાર્થ વ હ નિશ્ચય , ઉ સકા અ ર્થ વ હ હ આ દક વ્યવહાર  વ હ  

અસત્યાર્થ હૈ–િૂઠ ા હૈ. ઐસી બાત હૈ. હૈ ખરા,  વહ રાગ હૈ ખરા, પણ મોક્ષમાગથ તરીકે િૂઠ ા હૈ. 
વહ યહાાં કહતે હૈં દેખો! મોક્ષકા ક છ કહિેમાત્ર કારણ હૈ.  પાઠમેં હૈ િ  વહ?   

मकिमप वचनिात्र ं मनवव तर्ताेः कारण ं यर्त ्... દૂસરી લીટી  હૈ. ઉસે भवसागरिें डूब े हुए 

जीवन.े.. ઓહોહો! અશ ભરાગ તો અિાંતબૈર દકયા , પણ ય ે શ ભરાગ ભવાવતથક ા  કારણ  ભી 
અિાંતબૈર દકયા. આ હાહા! વીતરા ગકી વાણ ી ક્યા કહત ી  હૈ (ઉસ કી ) ખબર િહ ીં. ભગવાિ ! તેરી  

ચીિક ો ભૂલકર, ઐસા વ્યવહારરત્િત્ર યકા શ ભરાગ, દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્ર કી  શ્રદ્ાકા રાગ, 

પાંચમહાવ્રત કા નવ કલ્પ–ર ા ગ, શાસ્ત્રકા પઢિેકા પર લક્ષી રાગ —ઐસ ા વ્યવહ ાર રત્િત્ર ય 
भवसागरिें डूब ेहुए जीवन ेपहले भवभविें (–अनके भवोंिें) सनुा ह ैऔर आचरा (-आचरणिें 
मलया) ह.ै..  યે વ્યવહાર સ િા ભી હૈ, આચરા ભી હૈ . નિશ્ચય કભી સ િા િહીં િે આચર ા િહીં  
કભી. સમિમેં આયા?  

परन्त ुअरेरे! खदे ह ैमक जो सवतदा एक ज्ञान ह.ै.. ભગવાિ આત્મા તો જ્ઞાિસ્વરૂપ  હૈ. 

યે વ્યવહાર રત્િત્ર ય તો  નવકલ્પ હૈ–ર ાગ હૈ. યે રાગ આત્મસ્વ રૂપ હૈ ? િ હીં. ભગ વાિ 
ચૈતરય સ્વ રૂપ  પ્રજ્ઞાસ્વરૂપ જ્ઞાિમૂનતથ પ્રભ  આત્મા  હૈ. ઐસે જ્ઞાિકે સાર્ અિાંત  ગ ણ સાર્મેં આ 

ગયે. યે તો सवतदा.. ‘સવથદા’ નલયા િ? તીિોં કાલ... ભગવાિ આત્મા ત ો જાણિ-દેખિ સ્વ રૂપ 

હૈ. ઉસમેં વ્યવહાર રત્િત્ર યકા નવકલ્પ ભી  હૈ િહીં. આહા હા! उस े (अथा तर्त ् जो सदा एक 
ज्ञानस्वरूप ही ह ै ऐस े परिात्मर्तत्त्वको)... દેખો! પરમાત્મત્ત્ વ અપિ ા.  યે जीवन े सनुा-आचरा 

नहीं ह,ै नहीं ह.ै દો બાર હૈ. न चन न च बर्त कष्ट ं सवतदा ज्ञानिकेि ्... આહાહા! મૈં તો એ ક 

જ્ઞાિદક્રય ાવા લા હૂાં, રાગદ ક્રયાવાલ ા મૈં િહીં. આહાહ ા ! ચોયાથસીિા ભવ ાવતથમ ાાં અિાંત-અિાંત 
કાલ મેં મૈંિે વ્યવહાર રત્િ ત્રય સ િા હૈ, આચરા ભી હૈ–આ ચરણ ભી દકયા હૈ મૈં િે. વહ કોઈ 

(વા સ્તનવ ક) ચીિ િહીં. આહા હા!  નિશ્ચય આચરણ  અપિ ા જ્ઞાિ સ્વરૂપ  ભગ વાિ ચૈતરયપ્રભ  

ઉસકી એકા ગ્રતા, ઉસકી ધ્યેય કરકે એકા ગ્રતા  યે સમ્યગ્દશથિ, ઉસકા લ ક્ષ કર કે  વેદિ–
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સ્વસાં વદિ યે જ્ઞાિ ઔર ઉસમેં લીિત ા —ઐસી જ્ઞા િકી એકાગ્રત ાકી ભા વિા કભી કી  િ હીં. 
આહા હા!  

શ્રોતા : આપ જૈસા સ િાિેવ ાલા િહીં નમ લા હોગા. 

પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી : સ િા, ભગવાિ કી વાણી ભ ી અિાં તબૈર સ િી. આહા હા! ય હ ાાં તો 

મિા કરતે હૈં દક સ િી હ ી િહીં. સાાંભળી–સ િા કહિેમેં હી આતા િ હીં. સમ વસરણ મેં અિાંતબૈર  

ગયા. આહા હા! ત્રણ  લોકિા િાર્િા સમવ સરણ જેમાાં સો-સો ઇરદ્રોિી ઉપન સ્ર્નત, સો-સો  

ઇરદ્રોિી ઉપનસ્ ર્નત, વાઘ િે નસાંહ ઐસે હાર્ જોડ કર સ િતે  ર્ે. ઐસે સમવસરણ મેં  ભી અિાંત ... 

પરમાત્મપ્ર કાશ મેં આતા હૈ . ‘ભવોભવો જિિવર પૂજિયા...’ ભવોભવ જિિવર પૂજિયા  ય ે આતા 
હૈ. પણ આત્મા જ્ઞાિાિાંદ હૈ ઉસકી કભી ભા વિા કી  િહ ીં. આહા હા!   

સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપક ામેં તો વહાાં તક આતા હૈ. િમથદાસ ક્ષ લ્લક. સમિમેં આયા? વહ પ્રશ્ન 
આયા ર્ા િ, વહ યાદ આ ગયા. કોઈ કહતા ર્ા િ? કોઈ પ સ્તક બતાતા ર્ા હમા રે સોિગઢકા.   

ઉસે બત ાયા ભીંડ મેં. દેખો !  પનત માર્ે હૈ ઉસ (સ્ત્રી) કા  દકસીકે સાર્મેં વ્યજભચા ર  હો જાય ત ો 

દોષ િહીં. ય ે દૃિાાંત હૈ સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપક ામેં . સમ્યગ્ જ્ઞાિદીનપ કા કા દૃિાાંત હૈ. યહાાં હૈ િહીં. 
સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપક ાકા હૈ.  યે હમારે ઘરકી બાત  િહીં.  વ્યાખ્યા તો યહાાં  હોતી હૈ. 

સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપક ા હૈ. દ ોપહ રકો લાિા. િહ ીં, િહીં, પ હ લેસે હૈ. અભી કહ ાાં ? નહાંદી મેં પહલેસે હૈ. 

ઐસા હૈ... વહ બતાતા ર્ા કોઈ ભીંડમેં. ય ે નહરદી તો પહલેસે હૈ, હમારે પાસ પ રાિી નહાંદી મેં હૈ, 
પ રાિી નહાંદી. હમિે પહલે પ રાિી નહાંદીમેં દેખા ર્ા િાંગલમેં. ૭૮કી સાલ, ૪૯ વષથ હ આ. હમા ર ે  

પાસ પ સ્તક હૈ પ રાિી નહાંદ ી મેં, બડે અક્ષર હૈં. પ રાિી–િૂિી. હમ તો બો ટાદમેં રહતે ર્ે. િાંગલમેં 

રહકર દેખા ર્ા ૭૮કી સાલ. ૪૯ વષથ હ આ. હમારે  પાસ પ સ્તક તો બહોત આતે ર્ે િ  પહલે ? 
સારા ૫૦-૫૦ વષથ...  પહલે  વહી વાાંચતે ર્ે. શ્વેતાાંબ ર શ ાસ્ત્ર તો સ બ વાાં ચ નલયા ર્ા ૭૮કી સ ાલ 

પહલે. કરોડ ો શ્લોકો સ બ વાાંચ નલયા ર્ ા. ૭૮કી સ ા લસે. આયા. ક્યાાં હશે  એ ખબર પડે? 
૧૧૫. ૧૧૫ હૈ. દેખો!  

દદગાંબર જૈિ મ મ ક્ષ  માંડલ ,  ભાવિગર (સૌરાિર)િે છ પાયા હૈ. હમારે િયાંનતભાઈ િે, 

નહાંમતભાઈિે છપાયા હૈ. ‘ જૈસે જિસ સ્ત્રીકે મસ્ત ક પર અપિ ા પનત હૈ ...’ યે િમથદાસ ક્ષ લ્ લકકા 
હૈ. પદમચાંદજી! યાદ આ ગયા યે. શ ાં કારણે આવી ગય ાં ? ભવ ે ભવે... દૂસરા લેિા ર્ા મ જે તો. 

ઐસે આયા હૈ ઉસમેં દક  સમવસર ણમેં અિાંતબૈર ગયા  ઔર મનણરત્િકે દીપ ક, કલ્પવૃક્ષકે ફૂલસે 

ભગવાિ કી પૂજા કી . વહ યાદ આ ગયા. ઉસમેંસે યે યાદ આયા. મનણરત્િ િા દીવા  ભગવાિક ે 
સમવસ રણમેં, કલ્પવૃ ક્ષકે ફૂલ. િય િારાયણ. . િય ભગવાિ .. વ હ સ બ તો શ ભભાવ હૈ.  

પન્નાલાલજી! ઐસા હૈ ઉસમેં. યે તો હમિે બહોત બાર–સેંકડો બાર દેખા હૈ ૭ ૮કી સાલસે. 

દકતિેકા તો િરમ ભી િ હીં હોગા. ૭૮કે માગસર  માસમેં. ૭૯માાં ગ િર ી ગયા હતાિ ે 
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માણેક ચાંદજી તપસી. માગ સર સ દ પૂિમ. ત્યારે અમ ે બોટા દમાાં હતા. ત્યાાં આગળ  આ પ સ્તક  
મળ્ય ાં હત ાં. પણ આ િૂિ ાં, મૂળ િૂિ  ાં છે  મારી પાસે  બો ટાદિ ાં. િૂિ ાં એ વખતિ ાં . એ હદરભાઈ   

લાવ્યા હતા. તમા રે હદરભા ઈ , હદરભાઈ ભાયાણી લાવ્યા હતા ત્યાાં બોટા દ. અમે બહાર િાંગલ માાં 

િતાિે ત્યારે વ્યાખ્યાિ િહીં વાાંચતા. અમ ક વખતે વ્યાખ્યાિ િહીં વાાંચત ા. .... ઉસ વક્ત તો 
વાાંચ કર હ મકો.. ઓહોહો! વાહ! ય હાાં દેખો! યહ ન લખા હૈ. આ કહે કે સ ોિગઢ એમ કહતે હૈં .  

પ ણ યે સોિગઢકી બાત હૈ દક (ભગવાિ કી બાત હૈ)? હમારે પાસ િ િ ા–પ રાિા પ સ્તક યહાાં  હૈ.  
યે તો છપાયા પ ણ ઉસકે પહલેક ી એક નહરદ ી હૈ. તીસર ી આવૃનિ હૈ, દો આવૃનિ હ ો  ગઈ  હૈ.  

‘જૈસે જિસ સ્ત્રીકે મ સ્તક પર  અપિ ા પનત હૈ, તર્ાનપ યહ સ્ત્રી પરપ રુષકે નિનમિસે ગભથ 

ભી િારણ કરે તો ભી ઉસે  દોષ લગતા.’ ‘ દોષ લ ગતા ’કા અ ર્થ ઉસકો આ ળ િહીં આતા. પનત 
માર્ે હૈ તો આળ િ હીં આ તા. આળ િહીં કહતે ? આ ક્ષેપ . ‘આ ળ’ હમા રી ગ િરા તી ભાષા હૈ. 

બદિા મી િ હો, લ્યો ભાઈ ! એવો અર્થ છે આ... બદિામી િ હો. દેખો! ‘પ રપ રુષકે નિનમિસે 

ગભથ હો તો ઉસકો દ ોષ લ ગતા િહીં ...’ બાહર બદિ ા મી િહીં હ ો, વહ બાત ખ લ ી િહીં પડતી. 
‘વૈસે હી...’ હ વે દૃિાાંતકા ન સદ્ાાંત દેતે હૈં . ‘કોઈ પ રુષકે મસ્ત કપે... ’ તરમયસ્વરૂપ  મસ્તક કે ઉપર  

‘સ્વ સમય જ્ઞાિ રૂપી પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મ ા હૈ... ’ જ્ઞાિ કે સાર્, આિાંદ કે સાર્ તર મય અિ ભ વ 

હ આ હૈ ઐસા જિસકે મ ાર્ે પરમાત્મા  હૈ દૃનિમેં, એમ કહતે હૈં. ‘વહ પ રુષ કદાનપ કમથવ શ દોષ  
ભી કરે તો વહ પ રુષકો દોષ લગતા િહીં, બડેકા શર ણ લેિેકા યહી ફળ હૈ. ’ અજભપ્રાયકા દોષ 
હૈ. રાગાદદ કા દોષ હૈ, પણ  માર્ે ક ોઈ....  

શ્રોતા : દૂસર ી બાત  બત ાતે હૈં.  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : દૂસરી બા ત બતાતે હૈં.  

શ્રોતા : વ હ કહત ા હૈ દ ક વ્યજભચાર ભી કરે તો કોઈ દોષ િહીં હૈ .  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : ઐસા ઊં િા લગાતે હૈં? ક્યા કરે? યે  તો સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપ કા તો સબકે 

પાસ હૈ. ૧૧૫ પાિે હૈ ઉસમેં. આહા હા! ક્યા કરે? યહ ાાં તો સબ પ સ્ત ક વ્યાખ્યાિ મેં ચલ ગય ે  
હૈં ભાઈ! અિે ઉસકા વ્યાખ્યાિ ચલ ગયા હૈ.  ઇતિી બાત હૈ.  

ઐસે આત્મા આિાંદસ્વ રૂપકા િહાાં અિ ભ વ હ આ, મસ્ત ક–મ ાર્ે પરમાત્ મા અપિ ા હૈ , યે 

પરમાત્મા કો કદાન ચત્  નિનમિાદદસે રાગ કા દોષ આ જાય તોપણ ઉસકો આળ લગતા  િહ ીં– 
આકે્ષપ  િહ ીં દક વહ દ ોષકા કરિેવા લા હૈ. એમ ક હતે હૈં.  અર્વા દોષ કા કરિેવા લા કતાથ હૈ ઐસા 
િહીં એમ ક હતે હૈં. મૂલ તો ઐસા કહતે હૈં. આહા હા!  

શ્રોતા :  કોઈ ઐસા આકે્ષપ . ...  સમ્યગ્દૃનિ ઐસા......  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : અરે! એ કરે િહીં, સમ્ય ગ્દૃનિ ઐસા કરે હી િ હીં.  યે તો દૃિાાંત દદયા 
હૈ. અરેરે! લોકોિે તત્ત્વ કી ખબર િહીં અિે બહ ારમ ાાં ઐસા ... 
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યે યાદ ક્યોં  આ ગયા? દક વહ સમ્યગ્જ્ઞાિદ ીનપકામેં ઐસા હૈ ઔર પરમાત્મપ્રકા શમેં 
ઐસા હૈ દક ‘ભ વોભવ જ િિ વર પૂજિયા .’ પણ આત્મા ક્ યા ચીિ હૈ ઉસ કા  કભી દશથ િ િે જ્ઞાિ મેં 

દરકા ર કી િહીં. આ હાહા! સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપક ામેં  હૈ કહ ીં . અભી યાદ આ ગયા.  વહ ભીંડકે હૈં િ 
હમારે પાંદડતજી, તો યાદ આ  ગયા.   

શ્રોતા : વ હ .... કે નલયે અચછા બતાિ ા હૈ, પર આપકા નવરોિ કરિે કે નલયે..... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : અરે ભગવાિ! નવરોિ દકસ ીકા કૌ િ કરે? કૌિ  કરે? દકસકા કરે? 

ભાઈ! હમ કૌિ હૈં, ક્યા હૈં ઉસકી ખબર જબિા ન વરો િ કૌિ કરે હમ ારા?  કોઈ દ કસીકા ન વરોિ  

કરતા િ હીં.  વ હ આતા હૈ િ યોગસારમેં? કૌિ મૈત્રી... યોગસારમેં આતા હૈ . કૌિ  દકસકી મૈત્રી  
કરે, કૌિ દકસ કા નવરોિ કરે ? કોઈકા કોઈ કર સ કતા  િહીં. યોગસારમેં આત ા હૈ. યોગસાર ,  
અનમતગનત આ ચાયથ. આ યો ગીરદ્રદે વ. અનમતગનત આ ચાયથ. .... એ અનમતગનત આચા યથ .  

યહાાં કહતે હૈં દક મોક્ષકા વ્યવહાર રત્િત્ર ય તો કર્િમ ાત્ર હૈ. આહાહા!  અભી આ યેગા 

શ્લોક. ચોખ્ખ ા શ્લોક પી છે  ૧૨૨મેં આયેગા. त्यक्त्वा मवभाविमखलं व्यवहारिाग त रत्नत्रय ं च... 

વ્યવહાર રત્િત્ર ય ભી રાગ  હૈ ઉસકો છોડ કર આત્મા કા આશ્રય કરો. ઉસકે જબ િા િમથ કભી 
હોતા િહ ીં. આહાહ ા! અરે !  भवसागरिें डूब े हुए जीवन े पहले भवभविें सनुा ह ै और आचरा 
ह.ै.. આહાહા! પરાંત  અરેરે ! ખેદ હૈ, સવથદા એક ભ ગવા િ ચૈતરયમૂનતથ જિસ મેં વ્યવહારરત્િત્ર ય  

નવકલ્પકા ભી અભા વ હૈ ઐસી જ્ઞાિ માત્ર ચીિ કી કભી ભાવિા કી  િ હીં. અપિ ી ભાવિા કી  
િહીં ( ઔર) પર કી, ર ાગકી કી, એમ કહ તે હૈં. આ હાહ ા ! રાગ તો પર હૈ, નવભા વ હૈ. આહાહા! 
સમિમેં આયા?  

જીવિે સ િા , આચર ા િહીં, િહીં, યહાાં તો એમ કહતે હૈં . આત્મા આિાંદ મૂનતથ જ્ઞાિસ્વરૂપ  

હૈ ઉસકી દૃનિ કરકે ર મિા યે બાત કભી સ િી  િહ ીં. આહા હા! સ િા િહીં તો  આચરે તો  

કહાાંસે? ‘ સ િા’ ઇસ કો કહ તે હૈં  દક સ િકર આ ચરણ કરે અાંદરમેં , એ કાગ્ર હો તો ‘ સ િા’ કહિેમ ેં 
આતા હૈ. સમિ મેં  આ યા? આહા હા! ચૌ ર્ી ગ ાર્ામેં આયા િ ? कािभोगबधंकहा... 
सदुपमरमचदाणभुदूा... ચૌર્ી ગાર્ા સ મયસાર.  सदुपमरमचदाणभुदूा सव्वस्स मव 
कािभोगबधंकहा... કામ િામ રાગ, ભોગ િામ ભોગિા . રાગકા–પ ણ્યકા–વ્ય વ હાર કા કરિા  
અિે ઉસકા ભોગિ ા યે બાત તો અિાંતબૈર સ િી  હૈ. सदुपमरमचदाणभुदूा सव्वस्स मव 
कािभोगबधंकहा. एयत्तस्सवुलंभो... પ ણ નવકલ્પસે જભન્ન (ઔર) અપિ ે સ્વભાવસે અજભન્ન 

ઐસી બાત કભી ઉસિે સ િી િહીં. અપિ ી નિિ નહતકી બાત કભી સ િી િ હીં. સ િા  હો તો  
અાંતરમેં એકા ગ્રતા સમ્યગ્દશથિ પ્રગટ હ એ જબિા રહે િહીં , એમ કહતે હૈં. આહા હા! સમિમેં 
આયા?  
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અરેરે! એમ છે િે ? ઓલા માાં આવે છેિે ભાઈ! છોકરો ભાઈ વીંછીયા વાળો . અ રેરે! 
‘સરોવર કાાંઠે મૃગલા તર સ્યા ..’ આવે છેિે એમાાં ? આમાાં હશે.  રમેશ.. રમેશ. િા , િા, આ તો 

બીજા. ‘ માગથ િ દા િગત ર્ી  સાંતિા રે લોલ. ..’ મ ાંબઈ વ્ યાખ્યાિ હ આ ર્ા તો ન વાંછી યાકી માંડ લી  

હૈ ભિિમાંડલી, ઉસિે બિાયા  હૈ. ‘સરોવર કાાંઠે રે મૃગલા તરસ્ય ા રે લોલ ..’ ચૈતરય સરોવર 
ભગવાિ આત્ મા. ‘સરોવર કાાંઠે મૃગલા તરસ્યા રે લોલ , દોડે હાાંફી ઝાાંઝવ ા િળિી કા િ..’  

મૃગિળ. મૃ ગિળ પીિેક ો હ રણ હાાંફીિે દોડ કર જાતા હૈ . ‘અરેરે! સાચા વાદર રે એ િે િા મળે રે 

લોલ..’ રખો એક. સ મજે? હૈ? દેખો! તીસરા બો લ હૈ.  ‘સરોવર કાાંઠે મૃગલા ત રસ્ય ા  રે લોલ..’  
હરનણયા. સરોવર કાાંઠે તરસ્યા  છે. ‘દોડે હાાંફે ઝાાંઝ વા િ ળિી કાિ..’ ‘દોડે’ સમજે? ઔર હ ાાંફી.. 

હાાંફકર દોડે. ‘અરેરે! સ ાચા  વાદર. .’ વાદર એટલે પાણી.  ‘સાચા વાદર રે એિે િા મળે ..’ મ ાંબઈ  

વ્યાખ્યાિ હ આ ર્ા ઉસકા  (પદ) હમારે મ મક્ષ િે બિાયા  હૈ. ‘એમ મિિા મગૃલાિે પાછા  
વાળજો રે લોલ. ..’ એ મિિ ાં  મૃગલ ાં રાગિી ભાવિ ામાાં છે  ભાઈ! પાછા વ ાળજો. ‘પાછા ’ સમજે?  

‘જોડી દ્યો આતમ સરોવર આિ, એિે મળશે આતમ સ ખ અમ લા રે લોલ. ..’ એ બિ ાં છે લાાંબ . 

‘અરેરે!’ ઉપર ર્ી યાદ આવ્ ય ાં . રખો એક. કહો,  સમિ મેં આયા? આહાહા! યહ ાાં અરેરે! આયા 
િ? ઉસમેં યે નલયા હૈ. બડા  ભિિ કરતા હૈ. અભી પો રબાંદર મેં આયા  ર્ ા. બહોત ભિિ કરતા 

હૈ. લડકા છ ોટા હૈ ૨૧-૨૨  વષથકા. વહ પ્રેમ ચાંદભાઈ િહીં હૈં વીંછીયા કે? પ્રેમચાંદ ભાઈ આતે હૈં  

ઉિકે લડકે કા લડ કા હૈ. ભિિમાંડલી બિાયી હૈ સાત-આઠ માણસ... કહતે હૈં, વહ શ ભભાવ હૈ. 
આહા હા! યે ૧૨૧ કલશ હ આ. ૯૧ ગાર્ા.  

मिच्छादसंणणाणचमरत्त ंचइऊण ंमणरवससेणे । 

सम्मत्तणाणचरण ंजो भावइ सो पमडक्किण ं।।९१।। 

૯૧ ગાર્ા. 

जो जीव त्याग ेसवत मिथ्यादशतन-ज्ञान-चमरत्र र,े 

सम्यकत्व-ज्ञान-चमरत्र भाव ेप्रमर्तक्रिण र्तहर्त ेउस.े ૯૧. 

ઉસકી टीका : यहा ं (इस गाथािें), सम्यग्दशतनज्ञानचामरत्रका मनरवशषे (–सम्पणू त) 

स्वीकार करनसे.े.. દેખો! અપિ ા સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચ ાદરત્ર નિમથળ–નિનવથકા રી પયાથય જો વસ્ત  

નત્ર કાળી ધ્ર વ કે આશ્રય સે પ્રગટ હ ઈ , ઉ સકા સાંપૂણથ સ્વીકા ર કરિેસે ... અભેદપ ણે આત્મામેં  
આિેસે, એવો અર્થ છે. નચદ ા િાંદ ભગવાિ ધ્ર વ અિાંત આિાંદકા સરોવર સાગર પ્ર ભ  ઉસમેં દૃનિ ,  

જ્ઞાિ ઔર રમણતા કા સ્વીકાર કરિેસે और मिथ्यादशतनज्ञानचामरत्रका मनरवशषे त्याग 

करनसे.े.. ઓલામાાં નિરવશેષ સ્વીકા ર (એટલે ) કાાંઈ બા કી રાખ્યા નવિા. ત્યાગ કરિેસે परि 
ििुकु्षकुो मनश्चयप्रमर्तक्रिण होर्ता ह ैऐसा कहा ह.ै  આહાહા! િમાથત્ માકો સચચા પ્રનત ક્રમણ કહત ે 
હૈં. ઉસકો હોતા હૈ, ઐસા કહતે હૈં. હવે ખ લાસા કરતે હૈં  ટીકાકાર.  
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શ્રોતા : નિરવશેષ મ ાિે ........ 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : રાગક ા સવથર્ા ત્યા ગ કરતે હૈં . સવથ ર્ા ત્યાગ એ નિરવ શેષ.  રાગકા  

અાંશમાત્ર  ભી—ગ ણ-ગ ણી કા ભેદરૂપ નવકલ્પ ભી —નિ રવશેષ ત્યાગ કર...  સબ ત્ યાગ કર, યૂાં . 
ક છ બા કી રખે જબિા ત્યાગ કર ... ઔર યહાાં બાકી રખે જબિા આશ્રય કરકે ... સ્વ ભાવ તરફમ ેં 

બા કી રખે જબિા આશ્રય કર કે  ઔર ર ાગકા ( ક છ ) બાકી રખે જબિ ા ત્યાગ કર કે સબ ત્યા ગ  
દકયા. આહ ાહા! 

શ્રોતા : રા ગ બિા ર હે તો સમ્યગ્દશથિ હો જાય ? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : હ ો. 

શ્રોતા : પ્રનતક્ર મણ હોતા હૈ? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : પ્રનત ક્રમણ કહા િ? નિશ્ચય પ્રનતક્રમણ હૈ. નમથ્યાત્ વકા  નિશ્ચય 

પ્રનતક્રમણ હ ો ગયા. રાગ હો,  પ ણ નમથ્યાત્વ કા પ્રનત ક્રમણ હ ો ગયા. સ્વભા વકી દૃનિ હ ઈ, 
સમ્યગ્દશથિ હ આ િે નમથ્યાત્વકા પ્રનતક્રમણ હો ગયા. પીછે  અવ્રતકા ત્યાગ કર, સ્વરૂપમ ેં 
નસ્ર્રત ા હો જાય તો અવ્રત કા ત્યાગ–પ્રનત ક્રમણ હો ગય ા. સ્વરૂપ મેં નસ્ર્ર હ ો ગયા . 

શ્રોતા : અિાંતાિ બાંિી કા રા ગ બિા રહે ? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : બિા રહે. અિાંતાિ બાંિી બિા રહે તો પ્રનતક્રમણ િહીં.  વહ તો 
નમથ્યાત્વ હૈ. નિરવ શેષ ...  

શ્રોતા : સ્ વીકાર સવથ ર્ા નિર વશેષ ઉપચાર કર કે ...? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : યહાાં (સ્વભાવકા) નિરવ શેષ સ્વીકા ર કરકે,  યહાાં  (રાગકા) નિર વશેષ 
ત્યાગ કર કે. દો શબ્દ હૈં  િ? હવે કહતે હૈં.  

શ્રોતા : અિાંતાિ બાંિી ઔ ર નમથ્યાત્વ કા અન વિાભાવી સાંબાંિ હૈ .  

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : સાર્ હી હૈ. વહ તો ચલતા હૈ. 

 દેખો! પૂિમચાંદજી ! ક્યા હૈ  ઉસમેં? પ સ્ત ક હૈ ? ઠીક અ ચછા. भगवान अहतर्त ् परिशे्वरके 
िाग तस े प्रमर्तकूल... યહાાં તો નવરોિ કરતે હૈં. ભગવાિ કે  માગથસે નવરુદ્... ઉસકી નિાંદા કરતે હૈ  
યહાાં. 

શ્રોતા : સહી બાત કી નિાંદા કરતે હૈં તો ક્ યા હૈ? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : દક સીકી ન િાંદા િહીં કરિા , દકસ ીકા નવ રોિ િહીં કરિા . નિાંદાકા અ ર્થ? 
વસ્ત  હૈ ઉસકા નવરોિ ... િૂઠી દૃનિ હૈ ઉસકી. સમિમેં  આયા? ૩૬ ૩ પાખાંડ વીતરાગ સવથજ્ઞ 

માગથસે નવ રુદ્... ગોમ્મ ટસ ા રમેં દદયા હૈ. દ ક્રયાવાદી, અ દક્રયાવા દી, નવિય વાદી અિે અજ્ઞાિ વાદી.  

આહા હા! ભગ વાિ અદર હાં ત પરમેશ્વર કા માગથ, પરમ ાત્મા સવથ જ્ઞપ્રભ િે જો માગથ  કહા, અરે! 
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ઉસસે પ્રનતકૂ લ માગાથભા સ  (અર્ાથત્) માગથ િહીં પણ માગથ માિતે હૈં . માગાથભાસ (અર્ાથત્) માગ થ 
જૈસા દેખે. આહાહા! સમિ મેં આયા?   

સવથજ્ઞ પર મેશ્વર ઉસિે જો માગથ કહા, ઉસસે જો ન વરુદ્  હૈ યે સબ મ ાગાથભ ાસ હૈ. માગ થ 
િહીં, પણ માગથ જૈસા દદખે . આહાહા! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! જૈિ મેં ભી વીતરા ગ િે કહા હ આ 

માગું, પરમેશ્વરિે કહા હ આ માગથ . ત્રણ  લોકિા િા ર્ જિ સે એક સમયમેં અિાંત જ્ઞાિ, આિાંદ 

પ્રગટ હ આ ઉસિે જો આગમ કહ ા વાણ ી , ઉસમેં કહા માગથ ઉ સકે નસવ ા દૂસરા મ ાગાથભાસ હૈ. 
આહા હા! િૂઠ ા હૈ. માગથ િહીં, િૂઠ ા હૈ. ઐસી શ્રદ્ાિ એવા िागा तभासिें िाग तका श्रद्धान वह 

मिथ्यादशतन ह.ै.. ય ે તો કૌિ કહતે હૈં? ય ે મ નિ ટીકાકા ર કહતે હૈં અિે આચાયથ સ્વયાં કહતે હૈં. 

આ ક ાંદક ાંદાચાયથ કહે છે  કે मिच्छादसंणणाणचमरत्त ं चइऊण ं मणरवससेणे... દકસી કા માગથ િૂઠ ા 
િહીં કહિ ા. આહાહા! યે માગથ સચચા એક હ ી હૈ. દૂસરે  સબ માગથ સચચે  હૈ હી િહીં.  આહા હા!  

યે પૂિમચાંદકે ગાાં વમેં હોતા  હૈ િ ? આહાહા! યે નમથ્યાદશથિ હૈ. ભગવાિ નત્ર લોકિાર્  
પરમાત્મા સવથજ્ઞ દેવ જિિવ રેરદ્ર ઉસિે  તીિ કાલ, તીિ  લોક દેખા, ઉસિે જો માગથ કહ ા ઇસક ે 

નસવા દૂસરા મ ાગાથભાસ હૈ.  સબ સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભૈયા ! યહાાં તો શ્વેતામ્બર કો ભી માગાથભ ાસમ ેં  

ડાલા હૈ ભાઈ! દ ુઃખ લ ગે દકસી કો ઐ સી બાત હૈ. મોક્ષમાગથપ્ર કાશ કમેં તો ઉસકો ભી અરયમતમ ેં 
ડાલા હૈ. આહાહ ા! વહ કોઈ પક્ષ િહીં, વસ્ત કી નસ્ ર્નત ઐસી હૈ. ક્યા કરે? પક્ષવા લેકો દ ુઃખ હો,  

ક્યા કરે? મોક્ષમાગથપ્રક ાશ ક મેં નલયા હૈ દક દારૂકી નિાંદા કરિેસે દારૂ બેચિેવ ાલે કો દ ુઃખ હો તો  

ક્યા કરે? મોક્ષમ ાગથપ્રક ાશ ક મેં નલયા હૈ. વેશ્યાકી નિાંદા કરિેસે દક વેશ્યા પરસ્ત્રીકા ત્યાગ કરો 
ઉસકો ઐસા કહિેસે વેશ્યા કો દ ુઃખ લગે તો ક્યા કરે? તો ઐસા તો કોઈ સત્ય ઉપદેશ િહીં દક 

સબકો િાં ચે. ઐસા નલખા હૈ. નલખા હૈ િ  ઉસમેં? પાાંચવે અધ્યાયમેં હૈ. સમિમેં આયા?  ઐસી 

તો કોઈ એક બાત િહીં દક સબકો સચચ ી લગે . ક્યા કરે? પ્રભ ! કોઈ વ્યજક્તકા દ્વેષ િહીં. 
વ્યજક્ત િે નવરુદ્ મારયતા કી હૈ ઉસકા દ્વેષ હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા?   

ઓહો હો! આ ચાયથ દકતિા નવશેષ ણ લગાતે હૈં. ભગવાિ, અહથ ત્. અહથત્  િામ ક છ ખાિા 
બા કી િહ ીં, સબ ર સ જા િ નલયા હૈ. પૂિિ ીક હૈં . પરમેશ્વર–પર મ ઈશ્વર  પર માત્મા. ઓહ ો!  

માગથસે પ્રનતકૂ લ–ઉસકે  માગથસે નવરુદ્ માગાથભાસ કે મ ાગથકી શ્રદ્ાિ કરિ ા દક યે  ભી માગથ હૈ, યે 

ભી સચચા હૈ ઐસી શ્રદ્ા કરિા નમથ્યાદશથિ હૈ. માગથ ઐસા હૈ ભગવાિ ! કોઈ પક્ષકે કારણ સે યે 
બાત હૈ િહીં, યે તો વસ્ત ક ા  સ્વરૂપ હૈ.  

उसीिें कही हुई अवस्तिुें वस्तबुमुद्ध... ભગવાિિે કહા  ઉસકે નસ વા માગ ાથભાસસે નસદ્ 
દકયા હો દક એ ક હી આત્ મા હૈ, િ ડ હી અકેલા હૈ,  છ દ્રવ્ય િહીં—ઐસી બા ત કી હો તો   
અવસ્ત મેં વસ્ત બ નદ્ હૈ. સ મિમેં આયા? ભગ વા િિે તો જાનતસે છહ દ્રવ્ય કહે હૈં. સાંખ્યાસે 
અિાંત. જાનતસે છહ,  સાંખ્યાસે અિાંત . અિાંત આત્મા, અિાંતગ ણા પરમાણ , અસાંખ્ય કાલાણ , 
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એક િમાથજસ્ત, એક અિમ ાથજસ્ત, એક આકા શ . સવથજ્ઞ કે નસવા છહ દ્રવ્ય કહીં હ ો સકે િહીં. 
સમિમેં આયા?  ઔર છહ દ્રવ્ય જાિિેકી શજક્ ત આત્માકી એક પયાથયમેં હૈ. એક સમયકી 
શ્ર તજ્ઞાિ કી પયાથયમેં ઇતિી તાકાત હૈ. ઐસા વીતરાગકા માગથ જો હૈ ઉસસે નવરુ દ્ કોઈ કહે... 
પાાંચ હી દ્રવ્ય હૈં, કાલદ્રવ્ય િહીં હૈ, જીવ હી અકેલા હૈ  િગતમેં —ઐસા કહિે વાલ ા માગાથભાસ  
હૈ. આહા હા! પ ણ્ય મેં િમથ મ િાતે હૈં , પાપમેં ખ શી બતાતે હૈં —યે સબ માગાથભા સ હૈ , માગથ િહીં. 
આહા હા! જે રસ્તે મ જક્ ત મ ળે એ માગથ. માગથ ક્યા? કે ભઈ, યે  માગથમેં હ મ જાતે હૈં તો ગાાં વમેં 
પહોંચ જાતે હૈં. તો અપિ ે  આત્મા કે આિાંદ કા આ શ્ર ય લે  વહ માગથ. વહ માગથ પર જાિેસે 
મ જક્ તકી પ ૂણથ પયાથય પ્રગટ હોતી હૈ. ક્યા રાગકે મ ાગથમેં  જાિેસે મ જક્ તમાગથ આતા હૈ ? આહા હા!  
ભગવાિસે નવરુદ્ અ વસ્ત મેં વસ્ત બ નદ્. .. ભગવાિિે છહ દ્રવ્ય કહે , આત્મા અખાંડાિાંદ કહા,  
એક-એ ક આત્મા સવથજ્ઞ સ્વ ભાવી કહા , ઉસસે (નવરુ દ્)  કોઈ કહે દક આત્મા એક હી હૈ, આત્મા  
અલ્પજ્ઞ હી હૈ, એ ક ઈશ્વર હી પૂણથ  જ્ઞાિવ ાલા હૈ, સવથ  પ્રાણી અલ્પ જ્ઞ હી હૈં, સવથ જ્ઞ હો સકત ે 
િહીં—યે સબ માગાથભાસ હૈ. સમિમેં આયા? આ હાહ ા!  

अवस्तिुें वस्तबुमुद्ध... ‘વસ્ત ’ શબ્દ વાપ રા હૈ. જિસમેં અિાંત શજક્ તયાાં વતથતી હૈં ઐસી 
ચીિ ભગ વાિે કહી, ઉ સકે  નસવા દૂસ રા કહે.. . સમિ મેં આયા? હ મારે ર્ા એ ક  સાંપ્રદાયકા.  
િમાથજસ્તકાય( કે બારે) મેં પૂછા એકબાર. એ મલૂ કચાંદભ ા ઈ ક્યાાં ગયા? એમિા ગ રુ  હતા. એમિા  
બાપિા હતા. ઉ સિે  પૂછા, િમાથજસ્તમેં ગ ણ દકતિે?  બેદ રસ્ટર કહે વાતા. બે ગ ણ — એક અરૂપી િે 
એક ગનત. િમાથજસ્તકાયમેં દો ગ ણ. ઐસા પ્રશ્ન ચલા ર્ા બહોત વષથ પહલે  સાંપ્રદાયમેં. અરે! 
અિાંત  ગ ણ હૈં. એક િમાથજસ્ તમેં અિાંત  ગ ણ હૈં. કલ કહ ા ર્ા િ  પરસો. આ કાશ કે  પ્ર દેશસે અિાંત 
ગ િે એક જીવમેં ગ ણ હૈં, ઇતિે હી ગ ણ એક પરમાણ મેં ભી હૈં. ઇતિે  હી ગ ણ એક કા લાણ મેં 
ભી હૈં, ઇતિ ે હી ગ ણ એક િમાથજસ્ત કાયમેં ભી હૈં. ગ ણકી સાંખ્યામેં ફેર િહીં. આત્મામેં ચૈ તરય, 
આિાંદ હૈ (ઔર ) િડ મેં ચૈત રય , આિાંદ િહીં. પણ ગ ણ  તો સદર ખ ે હી હૈં. આ હાહા ! ભગવાિ કે  
માગથમેં ઐસ ી બાત હૈ. ઉ સસે નવરુદ્મેં ... ઔર उस िाग तका आचरण वह मिथ्याचामरत्र ह.ै.. 
સવથજ્ઞ ભગવ ાિિે કહા ઉસસે નવરુ દ્ કોઈ ભી માગથ ઉસકા આ ચરણ કરિા  વહ નમથ્યા ચાદરત્ર  
હૈ. અજ્ઞાિીિે કહે વ્રત , તપ, નિયમ પ ાલિા યે નમથ્યાચાદરત્ર  હૈ. આહાહા! 

इन र्तीनोंको मनरवशषेरूपस े छोड़कर... લ્યો. જબલક લ એક અાંશ ભી નમથ્યાદ શથિ, 
નમથ્યાચ ાદરત્રકા અાંશ િ લેિા . સબ િૂઠ  માગથ હૈ. આહાહા! દરબાર! मनरवशषेरूपस े छोड़कर. 
अथवा... બીજી વાત . હવે પોતાિ ાં . मनज आत्माके श्रद्धान-ज्ञान-अनषु्ठानके रूपस े मविखुर्ता...  
આત્મા કા સમ્ય ગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર સે નવમ ખ ...  અકેલે વ્ યવહારરત્િત્ર યમેં રાગ હૈ  વહ સ મદકત 
હૈ, વહ નમથ્યાદશથિ મારય તા હૈ. નિશ્ચય જબિાકા અકેલા વ્યવહ ાર સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર  
ખરેખર તો નમથ્યા દશથિ-જ્ઞા િ-ચાદરત્ર  હ ી હૈ. સમિ મેં આયા? આ હાહા! એિો િ કળશ છે ભાઈ! 
પાછળ. ‘રત્િત્ર ય છોડકર ’  છેિે? એિો િ છે. અકેલા વ્યવહાર રત્િત્ર ય  ય ે તો નમથ્યાદ શથિ-
જ્ઞાિ-ચાદરત્ર  હૈ. ક્યોંદક રાગમેં અપિ ાપિ માિા  હૈ. આહાહ ા! દેવ-ગ રુ-શાસ્ત્રકી ભજક્ત  વહ રાગ 
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હૈ. રાગમેં િમથ હોગા ઐસા માિે તો નમથ્યાદશથિ હૈ. વાત બહ  આકરી ભાઈ! આહા હા! યહાાં તો 
સવથજ્ઞ માગથ નસવ ા કોઈ માગથ સચચા િહીં  એમ કહતે હૈં. સબ માગથ સચ ચા િે નવશ્વિમથ સચચા 
ઐસા તો યહાાં કહતે િહીં. આ મીઠી મિ રી બાપા! અરે! તારા નહતિી વાત છે િાર્! આહા હા!  
િરમ-મરણ કા િાશ કરિે કી  બાત પ્રભ ! આ કોઈ વ્યજક્ તિો દ્વેષ કે એિી માટે િર્ી ભાઈ! 
આહા હા!  

‘કોઈ દક્રયાિડ ર્ઈ રહ્ા, શ રકજ્ઞાિ માાં કોઈ, માિે મારગ મોક્ષિો કરુણા ઉપજે જોઈ. ’ 
વહાાં તો ઐસા નલયા હૈ. શ્રીમ દ્ રાિચાંદ્ર . ‘કોઈ દક્રયાિડ ર્ઈ રહ્ા ..’ રાગિી દક્રયામાાં િમથ  
(માિે). કોઈ શ રક જ્ઞાિિી  વાત ાં  કરે, પણ અાંતરકી દૃનિકા અભાવ  હૈ . સ્વ સરમ ખ હોકર  
સમ્યગ્દશથિ કરતે િહીં અ િે અકેલી  બા ત કરિે વ ાલે  હૈં યે  શ રકજ્ઞાિી હૈં ઔ ર  રાગમેં િમથ 
માિિેવાલે દક્રયાકાાંડી હૈં. ‘ કોઈ દક્રયાિડ ર્ઈ રહ્ા , શ રકજ્ઞાિ માાં  કોઈ, મારગ માિે  મોક્ષિો, 
કરુણા ઉપજે જોઈ. ’ બાપ ! ભાઈ! ઉસ ર સ્તે પ્રભ ! ત ાં  સ ખી િહીં હ ોગા. એ ર સ્તે  દ ુઃખી ર્ઈશ 
ભાઈ! આહા હા! નમ થ્યાશ્રદ્ ા  વહી દ ુઃખ હૈ. દ ુઃખમેં ત મ ગરકાવ (-ડૂબ ) હો જાતે હ ો  ભાઈ! ત જે 
ખબર િહીં. ભગ વાિ આ િાંદસ્વ રૂપ હૈ, નવકલ્પસે રનહત હૈ —ઐસી અાંતર મેં દૃનિ , જ્ઞાિ કરિ ા  
ઔર અાંતર રમિા વહ સચ ચા મોક્ષમાગથ હૈ. આહાહા!  ભગવાિ! યે તો તેરી નહતકી બાત હૈ , 
દ્વેષકી નવરોિ કી બાત િહીં ભાઈ! ત મ ભગવાિ હો. પયાથયમેં ભૂલ હ ૈ બાપા!  ત મ તો, સાક્ષાત ્ 
પરમાત્મ સ્વ રૂપ  હી તેરી ચી િ હૈ. પાંદડતજી! આહાહા!   

वही मिथ्यादशतन-ज्ञान-चामरत्रात्मक (मिथ्या) रत्नत्रय ह.ै..  દખેો! નમથ્યા રત્િ ત્રય. 
આહા હા! રાગમેં–નવ કલ્પમેં, અલ્પજ્ઞતામેં પૂણથતા માિિા, રાગમેં િમથ માિિા ઔર રાગકા કત ાથ 
હોકર લાભ માિિા —યે સબ નમ થ્યાદશથિ,  નમથ્યા જ્ઞાિ, નમથ્યાચ ાદરત્ર હૈ. इस े भी... ઉપરકા 
છોડિા કહા, પણ  આિે પણ (मनरवशषेरूपस)े छोड़कर. આહાહા! मत्रकाल-मनरावरण, मनत्य 
आनन्द मजसका एक लक्षण ह.ै.. આહાહા! પ્રભ ! તેરા લક્ષણ તો યે હૈ  િ િાર્! मत्रकाल-
मनरावरण... તેરી ચીિ તો તીિોં કા લ નિરા વરણ દ્રવ્ ય પડા હૈ િ . मत्रकाल-मनरावरण, मनत्य 
आनन्द... જિસમેં નિત્ય–નત્રકાળી અનવિ ાશી અતીનર દ્રય આિાંદ પડા હૈ ય ે તેરા લક્ષણ હૈ. 
આહા હા! मनत्य आनन्द मजसका एक लक्षण..... એક હી લક્ષણ હૈ, એમ ભાઈ ! मनत्य आनन्द 
मजसका एक लक्षण ह.ै.. ઓહો હો! આિાંદ ર્ી ઉપા ડ્ ાં છે. જ્ઞાિલક્ષણ હૈ, પણ યહાાં તો 
આિાંદલ ક્ષણ હૈ તેરા ભ ાઈ! આહા હા! ન મથ્યા દશથિ-જ્ઞા િ આદદ દ ુઃખ રૂપ હૈ,  સાંસા રકા માગથ હૈ, 
આત્મા આિાંદ એક લ ક્ષણ હૈ, ઉસકા આિાંદકા અિ ભવ, દૃનિ આદદ યે મોક્ષકા મા ગથ હૈ.  

ऐसा, मनरंजन मनज परिपामरणामिकभावस्वरूप... દકતિે નવશેષણ હૈં! ઐસા નિત્ય ાિાંદ, 
નિરાવરણ ભગવ ાિ વસ્ત .. નત્ર કાળ નિરાવરણ અિે નિત્ય  આિાંદલક્ષણ ઐસા मनरंजन मनज 
परिपामरणामिकभाव...  અપિા પરમપાદરણાનમક ધ્ર વસ્વભાવ. .. परिपामरणामिकभावस्वरूप 
कारणपरिात्मा वह आत्मा ह.ै..  ઉિકો આત્મા કહીએ. આહા હા!   

શ્રોતા : કારણપરમ ાત્મા એ ટલે?   
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પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી :  નત્ર કા ળી કારણ . યે કારણ નત્ર કા ળી હૈ િ . કેવ ળજ્ઞાિ પ્રાન િ (રૂપ) 
કાયથક ા વહ કારણ હૈ. વસ્ત  જો હૈ  વહ કારણપરમાત્મા  હૈ. ઉસમેંસે કાયથ હોતા હૈ િ . નત્ર કાળી 
કારણપર માત્મ ા.. આહા હા!   

मनरंजन मनज परिपामरणामिकभावस्वरूप... આહાહા! કા રણપરમાત્ મા નત્ર કાળી 
દ્રવ્યસ્વભ ાવ વહી આત્ મા. કારણપ્રભ  વહી આત્ મા. યહાાં તો પયાથય ભી આત્મા િહીં, રાગ  ભી 
િહીં, સબ નિકાલ દદયા. આહા હા! એક સ મયકી પ યાથય ભી અભૂતાર્થ હૈ–અસત્યાર્થ હૈ. 
સત્યાર્થ આત્મા યે હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? અતીનરદ્રય આિાંદકા િાર્ , નિિ નિરાંિિ 
પરમાત્મ સ્વ રૂપ પાદરણાનમ કભાવસ્વરૂપ કારણપ્રભ  પોતે. .. ‘પોતે’ કહતે હૈં?  સ્વયાં. કોઈ ગ િરાતી  
આ જાય. मनज परिपामरणामिकभावस्वरूप कारणपरिात्मा... અપિ ા નિિ અાંદર ધ્ર વ યે 
આત્મા, ઉસકો આત્મા કહતે  હૈં . આહાહા!  

શ્રોતા : તીિોં ક ાલ જાણિા ર .. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : જાિિા ર એ અત્યારે િ ર્ી લેવ ાં. યહાાં તો આિાંદકા લક્ષણ વાલી  
નત્ર કાળી ચીિ અપિ ા ભગ વાિ આત્મા. લોગ દ ુઃખ સે ડરતે હૈં િ, તો આિાંદકા  લક્ષણવ ાળા  
આત્મા બત ાયા. ભગવાિ ત જે આિાંદ ચાનહયે તો આત્મામેં આિાંદ હૈ. સમ્યગ્દશથ િમેં આત્માકા  
આિાંદકા સ્વાદ આતા હૈ ઉ સકા િામ સમ્યગ્ દશથિ હૈ.  આહા હા! નિત્યાિાંદ હૈ આત્મા. આહા હા!  
નત્ર કાળી આિાંદ કી મૂનતથ હૈ પ્રભ , અમૃતકા સાગર હૈ આત્મા. જિસકા સ્વભાવ હૈ  ઉસકી મયાથદા  
ક્યા? સ્વભાવ અનવિ ાશી અપદ રનમત શજક્ તકા સાગ ર  નિત્યાિાંદ પ્રભ  તેરી ધ્ર વચીિ અાંતરકી 
ઉસકો યહાાં કા રણપરમાત્ મા કહતે હૈં. આહા હા!   

શ્રોતા : પણ વતથમાિમેં તો કષાય કા રાંગ લગા હૈ િ ? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : િ હીં, િ હીં, યે પયાથયમેં હૈ. દ્રવ્ય રાંગ ા િહીં તીિ  કાલમેં. દ્રવ્યસ્વભાવ 
તો નત્ર કાળમેં રાંગા િહીં.  પ હલે કહા િ?  નત્ર કા ળ નિરા વરણ . પયાથયમેં રાગકી એકતા હૈ , દ્રવ્યમ ેં 
એકતા કહાાં હ ઈ? આહા હા!  સમિમેં આય ા?  અલૌદ કક બાત હૈ ભૈયા ! આહા હા! સાંસારકા અાંત  
અિે મોક્ષકી શ રૂઆત અલ ૌદકક બાત હૈ ભાઈ! ય ે કોઈ સાિારણ ચીિ િહીં. આહા હા!  કે ટલા 
નવશેષણ લીિા! આ હાહ ા!  

मत्रकाल-मनरावरण, मनत्य आनन्द  मजसका एक लक्षण ह ै ऐसा, मनरंजन–અાંિિ 
જબિાકા मनज–અપિા परिपामरणामिकभाव નત્ર કાળી શ દ્, પયાથય જબિાકા કારણ સ્વરૂપ નત્ર કાળ 
યહ આત્મા. उसके स्वरूपके श्रद्धान... ઐસા સ્વરૂપકા  શ્રદ્ાિ વહ સમ્યગ્દશથિ હૈ. આહાહા! 
સમિમેં આય ા?  ઉસકે સ્વ રૂપકા ज्ञान...  શાસ્ત્રકા જ્ઞાિ  આદદ િહીં. આ હાહા! નિ િ પરમાત્મા  
નિત્યાિાંદ લક્ષણ ઉસકા  જ્ઞાિ ... ઉસકા જ્ઞાિ યે સમ્યગ્જ્ઞાિ, ઔર ઉસકા आचरण... 
આિાંદલ ક્ષણ ભગ વાિ ધ્ર વ  ઉસમેં એ કા ગ્રતા (રૂપ) પદર ણમિ, શ દ્તા યે આ ચરણ  યે ચાદરત્ર . 
પાંચમહાવ્રતાદ દ યે ચાદરત્ર  િહીં. આહા હા! યે તો અચાદરત્ર  હૈ, નવકલ્પ હૈ. वह वास्तविें 
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मनश्चयरत्नत्रय ह.ै..  ખરેખર તો નિશ્ચય મોક્ષમાગથ  તો યે હૈ. સત્યાર્થ તો યે માગથ હૈ. પછી નવશેષ 
કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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શ્રાવણ સુદ ૧૦, રનવવાર, તા. ૧-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૨૨, ગાથા – ૯૧, ૯૨, પ્રવચિ િ.ં ૮૨ 

 

નિયમસાર નસદ્ાાંત હૈ. પરમાર્થ પ્રનતક્રમણ (અર્ાથત્) સચ્ચા પ્રનતક્રમણ. કિસસે હઠિા 

અિે િહાાં નથર્ર હોિા, ઉસિા િામ યહાાં પ્રનતક્રમણ િહિેમેં આતા હૈ. ૯૧ ગાર્ા હૈ. યહાાંસે લો. 

त्रिकाल-त्रिरावरण... ૯૧ હૈ. પ્રનતક્રમણિા અર્થ પહલે આયા કિ નમથ્યાદર્થિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્રાકદ 
રત્િત્રય ઉસે છોડિર, પરસે હઠિર, યે પ્રનતક્રમણ.. જૈિદર્થિ નસવા અન્ય જો માગથ હૈ, વહ 

નમથ્યાદર્થિ, નમથ્યાજ્ઞાિ, નમથ્યાચાકરત્ર હૈ. ઉસસે હઠિર... ‘છોડિર’ હૈ િ? त्रिकाल त्रिरावरण, 

त्रित्य आिन्द त्रिसका एक लक्षण ह.ै.. હઠિર િહાાં નથર્ર હોિા, કિસિા આશ્રય િરિા—વહ 
બાત હૈ. ભગવાિ આત્મા નત્રિાળ નિરાવરણ દ્રવ્યથવભાવ(રૂપ) વથતુ હૈ ઔર નિત્ય આિાંદ 

જિસિા એિ લક્ષણ હૈ. અતીનન્દ્રય આિાંદ વહ જિસિા લક્ષણ હૈ. જ્ઞાિલક્ષણ િહિેમેં આતા ર્ા, 

યહાાં આિાંદ લક્ષણ િહા. ऐसा, त्रिरंिि त्रिि परमपात्ररणात्रमकभावस्वरूप कारणपरमात्मा... 
ધ્રુવથવભાવ નિત્યથવભાવ વહી આત્મા.. વહી આત્મા. સાંયોગી ચીિ આત્મા િહીં, રાગ– 

વ્યવહારરત્િત્રયિા નવિલ્પ વહ આત્મા િહીં, એિ સમયિી પયાથય ભી આત્મા િહીં. નત્રિાળ 

નિરાવરણ નિિ આિાંદ લક્ષણસે લનક્ષત.. આિાંદલક્ષણસે લનક્ષત ઐસા અપિા–નિિ થવરૂપ યે 
આત્મા, ઉસિો આત્મા િહતે હૈં. નિશ્ચય આત્મા–ખરેખર આત્મા–પરમાર્થ આત્મા, નત્રિાળ 

નિરાવરણ પરમાત્મિારણથવરૂપ વહ આત્મા. નત્રિાળ િારણથવરૂપ જિસમેંસે િેવલજ્ઞાિ આકદ 
િાયથ પ્રગટ હો. યે િાયથપરમાત્મા િારણપરમાત્મામેંસે હોતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા?  

પરમપાકરણાનમિભાવથવરૂપ િારણપરમાત્મા યે આત્મા. ઉસિા અર્થ તો વહ હુઆ કિ 

મોક્ષમાગથિી પયાથયમેંસે ભી મોક્ષિાયથ િહીં હોતા, એમ િહતે હૈં. આહાહા! મોક્ષરૂપી િાયથ 

નત્રિાળ િારણપરમાત્માિે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. યે તો થવભાવિી બાત હૈ. અિાંત િાલમેં 

િભી કિયા હી િહીં ઉસિે અિે વતથમાિમેં તો ગરબડ બહોત હૈ. િોઈ િહે વ્યવહારસે હોતા હૈ, 

િોઈ િહે નિનમત્તસે હોતા હૈ. વિીલજી! માંદ િષાયિા પકરણામ િરતે િરતે હોતા હૈ. સમિમેં 
આયા? યે સબ બાત છોડ દી. યે સબ િૂઠ હૈ. ભગવાિ િારણથવરૂપ પ્રભુ જિસિા આશ્રય 

લેિેસે उसके स्वरूपके श्रद्धाि... દેખો! નત્રિાળ ર્ુદ્ ધ્રુવ આત્મા उसके स्वरूपके श्रद्धाि... 

વ્યવહારિી શ્રદ્ા, નિનમત્તિી શ્રદ્ા, પયાથયિી શ્રદ્ાિી બાત યહાાં િી હી િહીં. આહાહા! લોગોંિો 
િૈસે લગે કિ યે તો નિશ્ચય.. નિશ્ચય હોતા હૈ. પણ નિશ્ચય વહી સત્ય હૈ.  

યહાાં તો િહા િ. એિ સમયિી પયાથયસે ભી રનહત જો નત્રિાળથવરૂપ વહી આત્મા, 
ઉસિો હી આત્મા િહિેમેં આયા હૈ. પયાથય તો વ્યવહાર આત્મા હૈ. વ્યવહાર આત્મા હૈ, 

અભૂતાર્થ આત્મા હૈ. સત્યાર્થ આત્મા તો વહ હૈ. આહાહા! િહતે હૈં કિ ઐસા આત્મા उसके 
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स्वरूपके श्रद्धाि... ઉસિા થવરૂપ ભાવથવભાવ નત્રિાળ ઉસિી શ્રદ્ા... દેવ-ગુરુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ા કિ 
િવ તત્ત્વિી શ્રદ્ા વહ સમ્યગ્દર્થિ િહીં. રત્િિરાંડ શ્રાવિાચારમેં િહા હૈ િ. આપ્ત આગમ...  

શ્રોતા : આપ્ત આગમ સરોવર જાિ.... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઉસિા તો અર્થ કિ આપ્ત ક્યા ચીિ હૈ ઐસા થવભાવિા જિસિો 

ભાિ હો, ઉસિો નિશ્ચયિા આશ્રય હો ગયા. સમિમેં આયા? આપ્ત િામ અકરહાંતિી પયાથય 

જિસિે ખ્યાલમેં આ જાય તો પયાથયિી શ્રદ્ા િબ હોતી હૈ કિ અપિા નિશ્ચય દ્રવ્યિા આશ્રય 
લેતા હૈ તબ દ્રવ્યિી શ્રદ્ા હોતી હૈ, તો પયાથયિી શ્રદ્ા હોતી હૈ. ઐસી બાત હૈ. આહાહા!  

 वह आत्मा ह;ै उसके स्वरूपके श्रद्धाि... હ ૈ ટીિા? દેખો! થપષ્ટ હૈ. આહા! ભગવાિ 

આત્મા નિત્યાિાંદ પ્રભુ ઉસિે થવરૂપિા... થવરૂપ નલયા હૈ. ‘ઉસિી શ્રદ્ા’ ઐસા ભી િહીં નલયા. 

उसके स्वरूपके श्रद्धाि... નત્રિાળ જ્ઞાયિભાવ ઐસે થવરૂપિી શ્રદ્ા... બાપુ! અપૂવથ બાત હૈ! 
સમિમેં આયા? ઐસે થવરૂપિા ज्ञाि... અપિા નત્રિાળી ભગવાિ ઉસિા થવરૂપ જ્ઞાયિભાવ, 

ઉસિા જ્ઞાિ... ર્ાસ્ત્રિા જ્ઞાિ કિ વ્યવહારુ જ્ઞાિ યે (જ્ઞાિ) િહીં. આહાહા! ઔર ઉસિા आचरण– 
થવરૂપિા આચરણ, દેખો! યે ચાકરત્ર. જ્ઞાિાિાંદથવભાવ ઉસિા આચરણ, ઉસમેં લીિ હોિા 
નિનવથિલ્પદર્ા, વીતરાગ પયાથયસે લીિ હોિા વહ ચાકરત્ર હૈ. આહાહા! યહાાં તો (િહા કિ) 
પાંચમહાવ્રત, ૨૮ મૂળગુણ ચાકરત્ર િહીં. યે તો નવિાર હૈ, અચાકરત્ર હૈ. આહાહા!  

ભગવાિ નિિથવરૂપિે आचरणका रूप वह वास्तवमें त्रिश्चयरत्निय ह.ै.. પહલે આત્મા 

િહા ર્ા કિ વહ આત્મા, નત્રિાળીથવરૂપ જો હૈ વહ આત્મા. ઔર ઉસિે આશ્રયસે જો 

સમ્યગ્દર્થિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્ર હો, ઉસિી શ્રદ્ા, ઉસિા જ્ઞાિ, ઉસમેં આચરણ વહ નિશ્ચયરત્િત્રય. 
વહ પયાથય હૈ. પહલે િહા ર્ા વહ આત્મા, નત્રિાળી આત્મા વહી આત્મા. ધ્રુવ આત્મા વહી 

આત્મા, નિત્યાિાંદથવરૂપ એિરૂપ–સદૃર્ ભગવાિ પરમપાકરણાનમિથવભાવભાવ 

િારણપરમાત્મા વહી આત્મા. ઔર ઉસ આત્માિી શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે આચરણ વહ નિશ્ચયરત્િત્રય. 
આહાહા! ઐસી બાત હૈ ભાઈ! માગથ તો ઐસા હૈ. એિાાંત હી હૈ. સમ્યિ્ એિાાંત હુએ જબિા 

અિેિાાંતિા યર્ાર્થ જ્ઞાિ હોતા હી િહીં. ઐસી બાત હૈ ભાઈ! આહાહા! અાંતરમેં ઝુિે જબિા– 
દ્રવ્યથવભાવિે તરફ ઝુિે જબિા પયાથયિા જ્ઞાિ યર્ાર્થ હોતા હી િહીં. સમિમેં આયા?  

વીતરાગમાગથ અલૌકિિ માગથ હૈ ભાઈ! અપૂવથ માગથ હૈ. દુનિયાિે પાસ વીતરાગમાગથ 

દૂસરી રીતસે િહિેમેં આયા હૈ. યે માગથ ઐસા િહીં. અિાકદ-અિાંત નત્રિાળમેં નત્રિાળિા 
જાિિેવાલેિા નવરહ હોતા હીં િહીં. ક્યા િહા? નત્રિાળમેં નત્રિાળિે જાિિેવાલેિા િભી નવરહ 

હોતા હી િહીં. અિાકદસે સવથજ્ઞ પરમાત્મા હૈં. પહલે સવથજ્ઞ િહીં ર્ે ઐસા હૈ િભી? નત્રિાળમેં 

નત્રિાળિે જાિિેવાલેિા િભી નવરહ હૈ િહીં. ભૂતિાળમેં ભી અિાંત.. અિાંત.. અિાંત.. નત્રિાળ 
જાિિેવાલે હો ગયે, અભી હૈં, ભનવષ્યમેં હોંગેં. વહ નત્રિાલજ્ઞાિી એમ િહતે હૈં કિ નત્રિાળી તેરા 



168                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

તત્ત્વ જો હૈ.. આહાહા! નત્રિાળી તેરા તત્ત્વ હૈ, એિ સમયિી પયાથય (તેરા તત્ત્વ) િહીં. હીરાભાઈ! 
ગડબડ હૈ કિ િહીં બહોત. યહાાં તો, પયાથય યે આત્મા િહીં, અિાત્મા હૈ, એમ િહતે હૈં. 

વ્યવહાર આત્મા હૈ. નિશ્ચય આત્મા તો નત્રિાળી ભગવાિ પયાથય િે રાગિી કક્રયા જબિાિા, 

આહાહા! ઐસી ચીિિી ઔર યે ચીિિે થવરૂપિી શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે આચરણ વહ નિશ્ચયરત્િત્રય હૈ.  
યે નિશ્ચયરત્િત્રય પયાથય હ.ૈ નત્રિાળી ધ્રુવ આત્મા િારણપરમાત્મા યે આત્મા હૈ. આહાહા! વહાાં 

તિ તો િલ આયા ર્ા. યે તો સાંનિ િરિેિો નલયા.  

इसप्रकार भगवाि परमात्माके सखुका अत्रभलाषी... આહાહા! અપિેમેં અતીનન્દ્રય 

આિાંદ હૈ ઉસિા અજભલાષી, યે સમકિતી. આહાહા! भगवाि परमात्मा... ભગવાિ પરમાત્મા 

એટલે અપિા પરમાત્મા. આહાહા! ઉસિે સુખિા અજભલાષી... ભગવાિ આત્મામેં અતીનન્દ્રય 
અિાંત.. અિાંત.. આિાંદ અમૃત પડા હૈ. ઐસે અતીનન્દ્રય સુખિા અજભલાષી... ऐसा िो 
परमपरुुषार् थपरायण... દેખો! મુનિપિા લેિા હૈ િ? સમ્યગ્દર્થિમેં અલ્પ પુરુષાર્થપરાયણતા હૈ. 

અપિે દ્રવ્યથવભાવિે સમ્યગ્દર્થિમેં ચૌર્ે ગુણથર્ાિમેં અલ્પ પુરુષાર્થપરાયણતા હૈ, પાંચમમેં 
ઉસસે ઉગ્ર પુરુષાર્થપરાણયતા હૈ, મુનિ પરમપુરુષાર્થપરાયણ હૈં. આહાહા! ર્ેઠ! ય ે માગથ હૈ. 

परमपरुुषार् थपरायण... િૌંસમેં નલખા હૈ િ परम तपोधि... મુનિિી બાત હૈ િ. પરમપુરુષાર્થ... 

પાંચમ ગાર્ા સમયસારમેં ઐસા નલયા હૈ, પ્રચૂર થવસાંવેદિ હમિો પ્રગટ હુઆ હૈ. આચાયથ િહતે 
હૈં મુનિ. પ્રચૂર થવસાંવેદિ–બહોત અતીનન્દ્રય આિાંદિા વેદિ હમિો પ્રગટ હુઆ હૈ. યે હમારા 
નિિવૈભવ હૈ. આહાહા! પાંચમ ગાર્ા.  

त ंएयत्तत्रवहत्त.ं..  એિત્વ-(નવભક્ત આત્મા) િહીર્ તો પ્રમાણ િરજે. ित्रि िाएज्ज पमाण ं

चकेु्कज्ज छलं ण घते्तव्व.ं.. વ્યાિરણમાાં િે િોઈ ર્બ્દોમાાં ત્રુકટ રહી જાય તો, યે િ ગ્રહણ િરિા. 

હમારા ભાવ ક્યા હૈ ઔર ઉસિા આર્ય ક્યા હૈ વહ પિ઼ડિા. િહતે હૈં, ભગવાિ આત્મા અપિા 
પૂણાથિાંદ સુખિા અજભલાષી પ્રાણી, આહા! જિસિો રાગિી અજભલાષા િહીં, થવગથિે સુખિી 

અજભલાષા િહીં, વ્યવહાર રત્િત્રયિી અજભલાષા િહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : દો તરહિા સુખ હોતા હોગા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : હા, લોગ માિતે હૈં િ સુખ થવગથમેં. મૂઢ લોગ થવગથમેં સુખ માિતે 
હૈં. યે સુખ િહીં. વહ િહેંગેં આગે. ઝેર હૈ વહ તો. આહાહા! પીછે આયેગા. આઠ બોલ આયેંગેં. 
ઝેર હૈ, વ્યવહાર રત્િત્રયિા નવિલ્પ ભી ઝેર હૈ, આહાહા! રાગ હૈ.  

ઐસે परमपरुुषार् थपरायण  शदु्धरत्नियात्मक आत्माको भाता ह.ै.. લ્યો, પહલે તો િહા 

કિ ઐસે થવરૂપિા શ્રદ્ાિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્ર, પછી ઐસા ર્ુદ્રત્િત્રયથવરૂપ આત્માિો ભાતા હૈ, એમ. 

ઐસી નિમથળ અભેદ દૃનષ્ટ, જ્ઞાિ િે રમણતા ઐસે આત્માિો ભાતા હૈ. આહાહા! ભારે વાત. 
વિીલ! યે સુિા િહીં વાથતનવિ તત્ત્વજ્ઞાિ. અપિી િલ્પિાસે માિ નલયા કિ ભગવાિ ઐસે િહતે 
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હૈં, ઐસા િહતે હૈં િે ઐસા િહતે હૈં. આહાહા! સત્ય અભી સુિિેમેં િ આયે તો સત્યિા ર્રણ 
ઔર સમિ િહાાંસે હો? આહાહા! शदु्धरत्नियात्मक आत्माको भाता ह.ै.. દેખો! યહાાં પયાથય 

સનહત આત્મા નલયા. નિશ્ચયરત્િત્રય ઉસિો યહાાં ર્ુદ્રત્િત્રય િહા. વ્યવહારરત્િત્રય અર્ુદ્ 

રત્િત્રય હૈ. આહાહા! આયેગા ર્ોડા િીચે. उस परम तपोधिको ही... એસે ભગવાિ આત્મામેં 
ઉગ્ર પરમપુરુષાર્થપરાયણ અાંદરમેં હૈ ઉસિો त्रिश्चयप्रत्रतक्रमण-स्वरूप कहा ह.ै યે સચ્ચી 

પ્રનતક્રમણદર્ા ઉસિો ઉત્પન્ન હુઈ. નવિલ્પસે હઠિર થવભાવિે આશ્રયસે નિશ્ચય સત્ય 
સમ્યગ્દર્થિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્રમયદર્ા વહ નિશ્ચયપ્રનતક્રમણ દર્ા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા?  

अब इस ९१वीं गार्ाकी टीका पणू थ करत े हुए टीकाकार मतु्रिराि श्लोक कहत े हैं :  

પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ સાંત મુનિ આગે િહેંગેં કિ હમારે મુખમેંસે પરમાગમ ઝરતા હૈ. મુનિ પોતે. 
૧૨૨ િળર્.  

त्यक्त्वा त्रवभावमत्रखलं व्यवहारमाग थ- 
रत्निय ंच मत्रतमात्रिितत्त्वविेी । 

शदु्धात्मतत्त्वत्रियत ंत्रििबोधमकंे 

श्रद्धािमन्यिपरं चरण ंप्रपिे े।।१२२।। 

અહો િમાથત્મા! અપિા ર્ુદ્થવરૂપ ઉસિા આશ્રય િરિેમેં... श्लोकार् थ : समस्त त्रवभावको 
છોડિર... ર્ુભ-અર્ુભ નવિલ્પ ચાહે જો હો. આહાહા! ભગવાિિા થમરણ હો, ભગવાિિી 
ભજક્ત—વહ સબ નવિલ્પ–રાગ હૈ. समस्त त्रवभावको... એિ બાત तर्ा व्यवहारमाग थके 

रत्नियको... આહાહા ! વ્યવહારમાગથ દેવ-ગુરુ, સચ્ચે દેવ-ગુરુ હોં. િુદેવ, િુગુરુ, િુર્બ્દ (-િુર્ાસ્ત્ર)  

ઉસિી શ્રદ્ા તો નમથ્યાશ્રદ્ા હૈ. પણ સચ્ચે દેવ-ગુરુ િે ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ાિા ભાવ ભી રાગ હૈ. 
આહાહા! યે શ્રદ્ાિા નવિલ્પ વ્યવહારસમકિત, ર્ાસ્ત્ર જો સવથજ્ઞિે િહે ઐસી વાણી સુિિર જ્ઞાિ 

હો વહ વ્યવહારજ્ઞાિ ઔર પાંચમહાવ્રતિા નવિલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે વ્યવહારચાકરત્ર. યે 

व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... આહાહા! પ્રનતક્રમણ હૈ િ. ‘પ્રનતક્રમણ’ ર્બ્દ વ્યાખ્યાિમેં 
હૈ. છોડિા ક્યા? છોડ઼ સિતા હૈ? અાંતરિા આશ્રય િરતા હૈ તો (રાગ) ઉત્પન્ન િહીં હોતા 

ઉસિો ‘છોડિર’ િહિેમેં આતા હૈ. પ્રનતક્રમણિી વ્યાખ્યા હૈ કિ પીછે હઠિા.. હઠિા ઐસા. ઉસિે 
નલયે ‘છોડિર’ નલયા હૈ. સમિમેં આયા?  

નિશ્ચયમેં તો અપિા આત્મા પૂણાથિાંદથવરૂપ ઉસિે આશ્રયમેં લીિ હોતા હૈ તો નવિલ્પિી 

ઉત્પનત્ત હોતી િહીં, ઉસિો ‘છોડતે હૈં’ ઐસા િહિેમેં આતા હૈ. .... ઉપદેર્ િયા િરિા? 
ઉપદેર્િી પદ્નત હી ઐસી હૈ. આહાહા! સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપિામેં િહા હૈ િમથદાસ ક્ષુલ્લિિે કિ 

હાર્ીિા દાાંત બાહ્યિા દૂસરા િે ચબાિેિા દૂસરા. ચાવિા િહતે હૈં િ? અાંદરિા દાાંત દૂસરા િે 

બાહરિા દૂસરા. ઐસે આચાયોંિા િર્િ દૂસરા, આર્ય િુછ દૂસરા, ઐસા નલખા હૈ. પાંકડતજી! 
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િમથદાસ ક્ષુલ્લિ. વહ િલ પઢતે ર્ે િ સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપિા, ઉસમેં હૈ. હાર્ીિા દાાંત બાહર જો 
કદખાિેિા હૈ. એ િાાંઈ ખાવામાાં િામ િ આવે. અાંદરિા દાાંત (િામ) આવે. ઐસે બાહરિા િર્િ 

ઐસા છોડો િે ઐસા મૂિો–યે સબ બાહરિા િર્િ હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? અાંદરિા 

િર્િ–અાંદરિા ભાવ... ભગવાિ આિાંદથવરૂપ પ્રભુ ધ્રુવ નિત્યાિાંદ િાર્ ઉસમેં એિાગ્ર હોિા, તો 
નવિારિી ઉત્પનત્ત હોતી િહીં. ઉસિો ‘છોડો’ ઐસા િહિેમેં આતા હૈ. કિસિો છોડે? આહાહા! 

સમિમેં આયા?  

व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... દખેો! આ િઠણ લાગે લોિોિે. ટીિા ઐસી થપષ્ટ 

િર દી હૈ પદ્મપ્રભમલિાકરદેવિે. લોગ િહે, પાંકડતિા િહીં, એ િહીં, એ િહીં. દુગથમ િર દી ટીિા, 

એમ િહતે હૈં કિતિેં. પાઠ હૈ. त्यक्त्वा त्रवभावमत्रखलं व्यवहारमाग थरत्निय.ं.. રત્િત્રય િહિા િે 
છોડિેયોગ્ય િહિા. આરે! આરે! ગિબ વાત છે. યે તો નિનમત્તસે િર્િ હૈ. નિશ્ચયરત્િત્રય તો 

અપિા ભગવાિ આત્મા ઉસિે સન્મુખ હોિર થવદ્રવ્યિે આશ્રયસે શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે ર્ાાંનત–ચાકરત્ર 

ઉત્પન્ન હો વહ નિશ્ચયરત્િત્રય. પણ સાર્મેં નિનમત્ત હૈ ઐસા વ્યવહાર, ઉસિો આરોપ દેિર 
રત્િત્રય િહિેમેં આયા, પણ હૈ વહ છોડિેલાયિ. આહાહા! ભારે વાત! પહલે દૃનષ્ટમેં 

છોડિેલાયિ િ માિે તો દૃનષ્ટ થવસન્મુખ િહીં જાયેગી. સમિમેં આયા? व्यवहारमाग थके रत्निय 

ર્બ્દ ઐસા નલયા િ. પાઠમેં ‘વ્યવહારમાગથ’ હૈ. ‘વ્યવહારમાગથ રત્િત્રય’ ઐસે નલયા હૈ. જિતિા 
વ્યવહારમાગથ ચરણાિુયોગમેં િહિેમેં આયા હૈ, આહાહા! યે સબ વ્યવહારમાગથ રત્િત્રયિો 
છોડિર... આહાહા! પાંકડતજી! ક્યા િરિા િબ વ્યવહાર છોડિા (િહા) તો? આહાહા!  

મુનિરાિ િહતે હૈં... ભાવનલાંગી સાંત હૈં. આહાહા! પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ છઠ્ઠે-સાતવે 

ગુણથર્ાિમેં ઝૂલિેવાલે એિ અાંતમુથહૂતથમેં હજારો બાર છઠવા-સાતવા આતા હૈ. ઐસા િવલમેં 

મુનિિા લેખ હૈ. સચ્ચે મુનિિો એિ અાંતમુથહૂતથ–બે ઘડીમેં હજારો બાર છઠવા િે સાતવા 
(ગુણથર્ાિ) આતા હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : િમિેવાલી બાત િહીં. િમતી િહીં હૈ ઐસી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િ િમે તો ક્યા િરે? ભોિિ િરિેિી ઇચ્છા હો તો િમે. સત્ય રુનચ 
હો તો િમે. આહાહા! વિીલજી! િમતા િહીં હૈ. દૂસરી િમ ગઈ હૈ એમ િહતે હૈં. આહાહા!  

વ્યવહારરત્િત્રયિા લક્ષ પર ઉપર હૈ. એિી દર્ા િે કદર્ા બેય બીજી છે. 

વ્યવહારરત્િત્રયિી દર્ા રાગવાલી હૈ ઔર ઇસિી કદર્ા પર ઉપર હૈ. નિશ્ચયરત્િત્રય દર્ા 
વીતરાગી હૈ ઔર ઉસિી કદર્ા દ્રવ્ય ઉપર હૈ. સમિમેં આયા? આહાહા! અરે! થવાધ્યાય 

નિથપૃહપિે િરે િહીં, અપિી દૃનષ્ટ રખિર વાાંચે, ઉસમેં ક્યા...? ર્ાસ્ત્રિા જો આર્ય હૈ ઉસ તરફ 

તો દૃનષ્ટ િહીં લે જાતે. અપિા આર્ય હૈ ઐસા ર્ાસ્ત્રિા અર્થ િરતે હૈં. આહાહા! સમિમેં 
આયા? યે ર્ાસ્ત્ર બોલતા હૈ કિ િહીં વિીલજી? આહાહા! ર્ાસ્ત્ર િહતા હૈ, व्यवहारमाग थके 
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रत्निय... દેખો! ભાષા િૈસી લી હૈ. વ્યવહારરત્િત્રય ઐસા િહીં િહા. વ્યવહારમાગથ જિતિા હૈ યે 
સબ રત્િત્રયિો છોડિર... આહાહા! વહ દૃનષ્ટિા નવષય િહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : છોડિર બાદમેં િહા પહલે ઉસે રત્િત્રય િહા. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િામ નલયા. િહતે હૈં િ? પહલી િરિિા િામ ક્યા હૈ? પહલી 

િરિિા િામ ક્યા હૈ? રત્િપ્રભા. લો, એિ સાિુ હતા મશ્િરા. એિ સાિુ ર્ા થર્ાિિવાસી. એિ 

ડોસી આયી, ડોસી–બુઢ્ઢી. માતાજી! તુમ્હેં રત્િપ્રભા જાિા હૈ? મશ્િરી િી. રત્િપ્રભા જાિા હૈ? 

મહારાિ! હમારે જૈસે પામર િહાાં (જાયેંગેં), આપિે જૈસે જા સિતે હૈં. મશ્િરી િી. એિે જબચારીિે 

ખબર િહીં, ડોસીિે િાાંઈ ખબર િહીં. એ જાણે િે રત્િપ્રભા િોઈ ચીિ હોગી, ઊંચી ચીિ હોગી. 
રત્િપ્રભા િોઈ ઊંચી ચીિ હોગી. એ ચાંદુભાઈ! આ બિેલી વાત છે. ડોસી-બુઢ્ઢી આયી. 

બુઢીયાજી! માતા! રત્િપ્રભા જાિા હૈ આપિો? વહ તો જબચારી નિદોષ ર્ી. એિે િાાંઈ (ખબર 

િહીં િે) રત્િપ્રભા ક્યા હોગા. મહારાિ! અમે દીિ પ્રાણી, રત્િપ્રભા જાિેલાયિ હમ િહીં. આપ 
જૈસે જાયેંગેં. આહાહા! રત્િપ્રભા.  

યે તો વ્યવહારરત્િત્રય આયા િ. ઉસિા િામ રત્િપ્રભા હૈ. રત્િ હૈ વહાાં? આહાહા! 
િહો, ર્ેઠ! આહાહા! ઓલો સાિુ એવુાં િહે િે હાય! હાય! મેં ક્યાાં આિી મશ્િરી િરી. આપ 

જૈસા, મહારાિ! આપ જૈસા પનવત્ર આત્મા રત્િપ્રભા જા સિે. આહાહા! ઐસે વ્યવહારરત્િિી 

રુનચ િરિા હૈ? સમજાય છે? અજ્ઞાિી િરતા હૈ એમ િહતે હૈં. આહાહા! જ્ઞાિી 
વ્યવહારરત્િત્રયિી રુનચિો છોડતે હૈં. સમિમેં આયા? આહાહા! અરે ભગવાિ! યે તો સવથજ્ઞિા 

પાંર્-માગથ હૈ બાપુ! યે િોઈ અલ્પજ્ઞિા િહા, િજલ્પત િહા (માગથ હૈ)—યે બાત િહીં. ઓહો! સવથજ્ઞ 

પરમેશ્વર નત્રિાળજ્ઞાિી પરમાત્મા. આ તો િુાંદિુાંદાચાયથ ભગવાિ સીમાંિર પરમાત્મા પાસે ગયા 
હતાાં. વહાાંસે લાયે. આમાાંય આવે છેિે પહેલી ગાર્ામાાં? એ યાદ આવ્યુાં. સવારિા આવ્યો હતો 
નવચાર. પહલી ગાર્ામેં વહ હૈ િ.  

દેખો! નિયમસાર. केवत्रलसिुकेवलीभत्रणि.ं.. યે િોઈ િહતા હૈ િ? ભાઈ!  

सिुकेवलीभत्रणि ंઐસા પાઠ હૈ. ‘િેવલીિે િહા’ ઐસા પાઠ િહીં, એમ િહતે હૈં. પહલી ગાર્ા. 

ચૌર્ા પાિા. આહાહા! वतं्रित्त ुसव्वत्रसद्धમेેં ભી सिुकेवलीभत्रणिિंો અર્થ અમૃતચાંદ્રાચાયથિે ટીિામેં 
દો અર્થ કિયે જભન્ન પાડિર. केवलीप्रत्रणतम ् ઔર श्रतुकेवलीप्रत्रणतम ् ઐસે દો (અર્થ) નલયે હૈં 

ટીિામેં. પાઠમેં ઐસા આયા सिुकेवलीभत्रणि.ं.. તો િોઈ ઐસે લે લેતે હૈં કિ શ્રુતિેવળીિા િહા હૈ.  

િેવલીિી બાત ઇસમેં હૈ િહીં. તો અમૃતચાંદ્રાચાયથિે ટીિા િર દી કિ િેવળીિે િહા ઔર 
શ્રુતિેવળીિે િહા—દો (અર્થ) હૈં. ઔર ઇસ પાઠમેં તો દો જભન્ન હૈં દેખો! પહલી ગાર્ા. હૈ?  

वोच्छात्रम त्रणयमसारं.. િુાંદિુાંદાચાયથ પ્રભુ િહતે હૈં. િવેળી, શ્રુતિેવળી—બેય આવ્યા. 
આહાહા! યહાાં તો શ્રુતિેવળી િહીં ર્ે, િેવળી િહીં ર્ે. ભગવાિિે પાસે દોિોં ર્ે. ભગવાિિે 
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પાસ દોિોં ર્ે. केवत्रलसिुकेवलीभत्रणि.ं... િન્નાલાલજી! ક્યા િહા? િહતે હૈં કિતિેં. ઓ 
વિીલજી! એમ િે सिुकेवलीभत्रणि ंિહા હૈ. केवत्रलभत्रणि ंિહીં િહા હૈ. વહાાં િહા હૈ ઔર ટીિામેં 

દોિોં નલયે હૈં. અમૃતચાંદ્રાચાયથિે દોિોં નલયે હૈં. केवत्रलसिुकेवलीभत्रणि.ं.. શ્રતુિેવળી... શ્રુત 

એટલે શ્રુતજ્ઞાિી, િેવળી એટલે સવથજ્ઞ—ઐસે દો (અર્થ) ટીિામેં નલયે. અમૃતચાંદ્રાચાયથ. આ 
અમૃતચાંદ્રાચાયથિી વાત, આ તો િુાંદિુાંદાચાયથિી વાત. वोच्छात्रम त्रणयमसारं... ભગવાિ 

િુાંદિુાંદાચાયથ. ઓહોહો! િુાંદિુાંદાચાયથ એટલે સવથજ્ઞિા િેડાયત અલ્પ િાલમેં સવથજ્ઞ હો જાયેંગેં. 

આહાહા! યે િહા િ દેખો! અર્થ અાંદર. केवत्रलसिुकेवलीभत्रणि.ं.. િેવલી તર્ા શ્રુતિેવનલયોંિા 
િહા હુઆ... હૈ અર્થમેં? ગાર્ા િહ રહી હૈ. પહલી ગાર્ા. ચૌર્ા પન્ના.  

णत्रमऊण त्रिण ंवीरं अणतंवरणाणिसंणसहाव ं

वोच्छात्रम त्रणयमसारं केवत्रलसिुकेवलीभत्रणि ं।।१।। 

દો જભન્ન િર કદયે. લોગ થવાધ્યાય િરતે િહીં ઔર (િરે તો) અપિી િલ્પિાસે િરતે હૈં. 

ભગવાિ! ઐસે ચલે િોઈ? ય ેતો સાંતોંિા માગથ હૈ. યે તો વીતરાગી સાંતોિા માગથ હૈ. આહાહા! 

સમિમેં આયા? િુાંદિુાંદાચાયથ, અમૃતચાંદ્રાચાયથ, પુષ્પદાંત મહારાિ, ભૂતબનલ, િરસેિાચાયથ—યે 
સબ વીતરાગી મુનિ ર્ે. આહાહા! િવલમેં ઉિિો વીતરાગી મુનિ િહે હૈં ભાઈ! ભગવાિ 

વીતરાગી વીતરાગ એમ િહા હૈ. પુષ્પદાંત હોં. ષટ્ખાંડાગમ. ... વ્યવહારિા િર્િ, પણ વીતરાગી 

ભગવાિ મુનિ ર્ે. પુષ્પાંદત-ભૂતબનલ વીતરાગ ભગવાંત વીતરાગ પુષ્પદાંત, ઐસા નલખા હૈ. 
આહાહા! સમિમેં આયા. યે તો િુાંદિુાંદાચાયથ આહાહા! જિિિા િામ તીસરે િાંબરપર આયા. 

‘માંગલાં ભગવાિ વીરો, માંગલાં ગૌતમો ગણી, માંગલાં િુાંદિુાંદાયો..’ ઓહોહો! િન્ય અવતાર! 
સમિમેં આયા?  

િહતે હૈં, મૈં નિયમસાર–મોક્ષિા માગથ િહૂાંગા. િૈસા? િેવલી અિે શ્રુતિેવલીિે િહા 

ઐસા. દેખો! લોગ માિે ઐસા િહીં. સવથજ્ઞ પરમાત્મા નત્રલોિિાર્િો એિ સમયમેં નત્રિાળ 
જ્ઞાિિા ભાિ હો ગયા. ઉસિે भत्रणि.ं.  છે િે? ઉસિે भत्रणि.ं. केवत्रलभत्रणि ंિે सिुकेवलीभत्रणि.ं. 

દો ભાવ લાયે. આહાહા! ભાઈ! મધ્યથર્તાસે સમિિા ચાનહયે. ભાઈ! યે વીતરાગપાંર્િા માગથ 

હૈ. યે િોઈ રાગીિા િહા હુઆ િહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? ર્ાાંત.. ર્ાાંત.. ર્ાાંતરસ–
વીતરાગીરસ. (જિન્હેં) તીિ િષાયિા અભાવ હો ગયા પ્રગટ ઐસે સાંતોિે િહા. વહ સાંત િહતે હૈં 

કિ મૈં િેવલી ઔર શ્રુતિેવલીિે િહા વહ મોક્ષમાગથ િહૂાંગા. અિેલા શ્રુતિેવલીિે િહા ઐસા િહીં. 

પૂિમચાંદજી! આહાહા! વહ તો મુનિ િહે તો ભી ઉિિા પ્રમાણ હૈ. ભાવનલાંગી સાંત હૈં, અિુભવી 
આિાંદિે, આહાહા! ચાકરત્રિે આિાંદિે અિુભવી. સમકિતમેં તો અમુિ અિુભવ હૈ. ચાકરત્ર 

સનહતિા અિુભવ વહ તો પ્રચૂર થવસાંવેદિ હૈ. પાાંચવી ગાર્ામેં આયા ટીિામેં. અમૃતચાંદ્રાચાયથ. 

મુજે ઐસા પ્રચૂર થવસાંવેદિ હૈ યે મેરા નિિવૈભવ હૈ. યે નિિવૈભવસે મૈં િહૂાંગા. ભલે 
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ભગવાિસે સુિા હૈ, ભગવાિ િહતે હૈં, પણ વતથમાિમેં િહિેવાલા તો મૈં હૂાં. સમિમેં આયા? 
મેરે નિિવૈભવસે મૈં િહતા હૂાં સમયસાર. આહાહા! યે વથતુ ઐસી હૈ.  

આ તો એિવાર િોઈ પ્રશ્ન િરતા.. શ્રુતિેવળી અિેલા િહા હૈ, િેવળી િહીં. શ્રુતિેવળી 
લેિા. ભગવાિ! ઐસા આગ્રહ છોડ દે. યે તો શ્રુતિેવળીમેં દોિોં આ ગયે—િેવળી ઔર 

શ્રુતિેવળી. યહાાં તો દોિોં ર્બ્દ જભન્ન િર કદયે. યે અમૃતચાંદ્રાચાયથિે ટીિામેં દોિોં (ર્બ્દ) જભન્ન 

િર કદયે. પરમાત્મા નત્રલોિિાર્ વીતરાગ િેવળીિે િહા હુઆ, કદવ્યધ્વનિમેં આયા. ઓમિાર 
કદવ્યધ્વનિ સુિિર જો રચા ર્ા. આહાહા!  

શ્રોતા : શ્રુતિેવલીિા ભી જ્ઞાિ પ્રમાનણિ હૈ.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પ્રમાનણિ હૈ. શ્રુતિેવળી પ્રમાણ... સમ્યગ્દૃનષ્ટ િહે તો ભી પ્રમાણ હૈ. 

ચાકરત્રમેં ફેર હૈ, પણ સમ્યગ્દ્રનષ્ટિે જ્ઞાિ-શ્રદ્ામેં ફેર િહીં. ઐસા નતયંચિા સમકિત, ઐસા 
નસદ્િા સમકિત હૈ. નસદ્ અિે નતયંચિે સમકિતમેં ફેર જબલિુલ િહીં. વહ આયા હૈ. 

મોક્ષમાગથપ્રિાર્િમેં. સમિમેં આયા? આહાહા! યે િોઈ િલ્પિાિા નવષય િહીં. યે િોઈ અિુમાિ 

િરિે િહિા હૈ ઐસા િહીં. પ્રત્યક્ષ હો ગયા હૈ ઐસી ચીિ હૈ, એમ િહતે હૈં. ઐસા િેવળીપ્રત્યક્ષ 
હુઆ ઉસે, િહતે હૈં. શ્રુતિેવળીિો પ્રત્યક્ષ હુઆ વહ પરોક્ષ હૈ. યહાાં (િેવલીિો) પ્રત્યક્ષ હૈ, પણ હૈં 
તો દોિોં હી પ્રમાણ. આહાહા! સમિમેં આયા?  

તો િહતે હૈં, व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... યહાાં વિિ આયા. િેવલી અિે 

શ્રુતિેવલીિે િહા યે મૈં િહૂાંગા. ક્યા? િે ભગવાિ ઐસે િહતે હૈં ઔર શ્રુતિેવલી ઐસે િહતે હૈં 

કિ વ્યવહારમાગથિો છોડિર થવભાવમેં આ જા. વ્યવહારમાગથસે નિશ્ચયમાગથ હોગા ઐસા િહીં. 
કિસી િગહ િર્િ આતા હૈ િ છહ ઢાલામેં. સત્યાર્થ... (જો સત્યારર્ રૂપસો નિશ્ચય, િારણ સો 

વ્યવહારો.) િારણ સો વ્યવહારો. િયા િરિા? િારણ પહલે િે િાયથ પીછે—ઐસા અર્થ િરતે હૈં. 
ઐસા હૈ િહીં. વહ તો નિનમત્તિારણિા આરોપ કદયા હૈ. આહાહા! યહાાં ક્યા િહતે હૈં?  

व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... જો વહ િારણ હો તો ઉસે છોડિર િૈસે આતા હૈ? 

આહાહા! સમિમેં આયા? યે તો પાંચાજથતિાયમેં આયા હૈ પીછે ૧૭૨ ગાર્ામેં. સાધ્ય-સાિિ. 
વ્યવહાર સાિિ હૈ, નિશ્ચય સાધ્ય હૈ, લ્યો. પણ કિસિા? કિસિો િહતે હૈં વહ? જો અપિા 

નિશ્ચય સાિિ કિયા હૈ (તબ) ઉસિો–રાગિો વ્યવહાર સાિિિા આરોપ કદયા હૈ. આહાહા! ક્યા 

િરે? ઐસી બાત હૈ. પણ અર્થ િ ઊંિા િરે ત્યાાં ર્ુાં િરે? સમિમેં આયા? યે તો ભાઈ! તેરે 
આત્માિો દુુઃખ હોગા નવપરીત અર્થ િરિેસે હોં. અિાંત સવથજ્ઞ, અિાંત સાંતોંિી વાણીિો િુિર્ાિ 

હોગા તુિસે. ઐસે તુજે ભી િુિસાિ હોગા. ભાઈ! તેરી દયા હૈ કિ િહીં તુજે? આહાહા! ચાર 

ગનતિા ડર–ભય હો તો ર્ાસ્ત્ર િહતે હૈં, િેવળી િહતે હૈં ઉસ તરહ સમિિા ચાનહયે. અપિી 
િલ્પિાસે િહીં.  
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િહતે હૈં, समस्त त्रवभावको... ક્યોં યે નલયા? વ્યવહારમાગથ હી નવભાવ હૈ. વહ તો 
ર્ુભભાવ હૈ માટે. પહલે ‘ર્ુભ-અર્ુભ સવથિો છોડિર’ ઐસા સામાન્ય અર્થ નલયા ભાઈ! 

નવભાવિો છોડિર... દોિોં. પણ થપષ્ટ િરિે નલયે (િહા કિ) ર્ુભરાગિો છોડિર વ્યવહાર 

(રત્િત્રય)િો છોડ. સમિમેં આયા? તો િહતે હૈં, વહ વ્યવહાર િારણ હો િે નિશ્ચય િાયથ હો તો 
છોડિા િૈસે ઉસિો? ઉસિો તો પિડિા હૈ. પણ વહ તો ઉપચાર–વ્યવહારિયસે િર્િ હૈ. િારણ 

િે હેતુ આતા હૈ િ? નિશ્ચયિા હેતુ, આતા હૈ િ છ ઢાળામેં? ‘હેતુ નિયતિો હોઈ.’ વ્યવહારિો 
નિનમત્તિા આરોપ હૈ. િારણ હૈ હી િહીં ઉસિો િારણ િહતે હૈં, યે વ્યવહાર હૈ.  

યહાાં તો િહા, व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... ર્ાસ્ત્રમેં ચરણાિુયોગમેં જિતિા 

વ્યવહારમાગથ િહા વહ ભી રાગ હૈ. તો ઉસે છોડિર... િહતે હૈં િ, ર્ુભભાવસે ર્ુદ્ હોતા હૈ. 
અહીં તો િા પાડે છે. પાંકડતજી! આહાહા! ભાઈ! વાદનવવાદ િૈસા? ‘સદ્ગુરુ િહે સહિિા િાંિા, 

વાદનવવાદ િરે સો અાંિા.’ પ્રભુ! માગથ તેરા સહિ હૈ. ઐસી િબૂલાત તો લાવ. આહાહા! િહતે 

હૈં, समस्त त्रवभावको तर्ा व्यवहारमाग थ... ભાષા લી હૈ દેખો! ‘વ્યવહારરત્િત્રયિો છોડિર’ 
ઐસા ર્બ્દ િ નલયા, પણ व्यवहारमाग थके रत्नियको छोड़कर... જિતિા વ્યવહારમાગથમેં િર્િ 

આયા, સમિમેં આયા? યે સબ બાંિિા િારણ હૈ. ચાહે તો પાંચમહાવ્રત હો, ચાહે તો ર્ાસ્ત્રિા 
જ્ઞાિ હો, ચાહે તો િવ તત્ત્વિી શ્રદ્ા હો, પણ નવિલ્પ હૈ, રાગ હૈ, બાંિિા િારણ હૈ. આહાહા!  

એિ તત્ત્વિી શ્રદ્ા, એમ િહતે હૈં. આહાહા! લ્યો. त्रिितत्त्वविेी... ભાષા દેખો! 

વ્યવહારરત્િત્રયિા નવિલ્પ–રાગ છોડિર નિિતત્ત્વવેદી... આહાહા! યે વ્યવહાર નિિતત્ત્વ િહીં 
ર્ા, વહ પરતત્ત્વ ર્ા. त्रिितत्त्वविेी (त्रिि आत्मतत्त्वको िाििवेाला-अिभुवि करिवेाला)... 
મૈં તો જ્ઞાિાિાંદથવરૂપ હૂાં ઐસા ઉસ તરફસે અિુભવ (અર્ાથત્) જ્ઞાિરૂપ અિુસરિે હોિા, 

આિાંદરૂપ હોિર હોિા, દ્રવ્યિે દ્રવ્યરૂપસે હોિા, જો થવભાવ હૈ યે રૂપસ ેહોિા—ઐસી નિનવથિલ્પ 
થવસાંવેદિ શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે ર્ાાંનત ઐસા અિુભવ િરિેવાલા मत्रतमाि परुुष... યે મનતમાિ પુરુષ 

હૈ. આહાહા! અહીં ર્ાસ્ત્રિી મોટી-મોટી વાત િરે િે ઐસા િે ફૈસા.. યે મનતમાિ િહીં. આહાહા! 

નવિલ્પિો છોડિર... ભગવાિ! તેરા નિિતત્ત્વ હૈ િ! ‘નિિતત્ત્વિે વેદી’ ઐસા ર્બ્દ પડા હૈ. 
અપિા નિિ આત્મા ભગવાિ ધ્રુવ વહ નિિતત્ત્વ. ઉસિા વેદી–અિુભવ િરિેવાલી પયાથય. 
સમિમેં આયા?  

એિ ઠેિાણે એવુાં આવ્યુાં હતુાં. શ્વેતામ્બરમેં ઐસા હૈ કિ જાનતથમરણજ્ઞાિ ક્યોં િહીં હોતા 

અભી? ઐસા લેખ હૈ. િે જ્ઞાિીિો ભી નવપરીત બાતિો સમજાિેમેં ઉસિા ઇતિા િાલ જાતા હૈ... 

ક્યા િહા? કિ જાનતથમરણજ્ઞાિ સબિો ક્યોં િહીં હોતા? સબ પરભવસે આયે હૈં. આહાહા! 
િાલ તો વળી એિ ભાઈ આયા ર્ા ૨૫-૩૦ વષથિા િવાિ. એ રનતભાઈિા સાળા. રનતલાલ 

માથતર હતાિે એિા સાળા વઢવાણવાળા. િારણભાઈિા દીિરા. એ બિા ૨૫-૩૦ માણસ હતા 
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િુવાિ બિા. બાઈયુાં િહોતી. મહારાિ! િે પુિિથન્મ હર્ે? અરર! આવા માણસિે હજી પુિિથન્મ 
હર્ે એિી (ખબર િર્ી). િીિુાં, આ રાિુલ છે છોિરી. રાિુલ આવી છે? છે. બતાવી હતી. ત્યાાં 

આવ્યા હતાિે. આવ્યા હતા? રાિુલ આવી હતી? અહીં આવ્યા હતા બિા. િહે, એ અમારે 
જોવી છે રાિુલિે. ... ગયા હતા ન્યાાં.  

પુિિથન્મ, અહીં તો િીિુાં, પુિિથન્મ સબ પ્રત્યક્ષ હો ગયા હૈ. સુિ તો સહી! યે લડિીિો  

દેખો, િીિુાં, જાિિા હો તો. ગયા હતા.. આમાાંર્ી િોઈ ગયા હતા. ........ યે તો લડિી આયી હૈ 
અભી, ખડી હુઈ. પૂવથભવિા જાનતથમરણ હૈ. સાડે સાત વષથ પહલેિા. અભી તો દસ વષથિી 

ઉંમર હો ગઈ. ઢાઈ વષથમેં હુઆ. સમિમેં આયા? વહ તો ... હૈ. ઐસે હમારે પાસ આયા ર્ા 

ઉસિા રીપોટથ લેિેિો, અમેકરિાિા આદમી આયા ર્ા. જેતપુરમાાં મોટુાં.. બે હજારિો પગાર છે. 
યહાાં આયે ર્ે. પણ આ તો આપણે અમેકરિાિા આવ્યા હતા માણસ. એ િહેતા હતા િે એિ 

હજાર (િેસ) મારી પાસે છે. સબ દેર્િા હોં. અિેલા નહન્દુથતાિિા િહીં. યુરોપમેં, સબમેં હૈ. 

ર્ોડા-ર્ોડા સબમેં હૈ. મુસલમાિમેં ભી હૈ પુિિથન્મિા. ૧૦૦૦ િેસ હૈં હમારે પાસ. એિ વળી 
બે, એિ વળી ત્રણ એમ િહેતા હતા. હા, હોય િોઈિે. (આત્મા) અિાકદિા હૈ.  

અરે! િુવાિ માણસ એમ પૂછ ે િે પુિિથન્મ હૈ મહારાિ? તુમ માિતે હો? અરે 
ભગવાિ! ક્યા િરે? હા, એિી િોલેિ છે િાાંઈિ, િીિુાં. િવી િાઢી છે. હા, એ. બાંિ પાસે. 

િારણભાઈિા દીિરા છે. િાંઈિ િહ્યુાં તો હોં. એ છોિરા િુવાિ હતા. પછી તો િહ્યુાં, જોવુાં હોય તો 

જાવ. આ છોડી પ્રત્યક્ષ છે એિ. એિ બેિ છે એ તો તમિે િવાબ િહીં દે. એિા બાપિા ફૈબા 
છે, િીિુાં. ચાંપાબેિિે ચાર ભવિુાં જ્ઞાિ છે, િીિુાં. એ જોડે બેઠા. પણ એ િવાબ િહીં દે. સમિમેં 

આયા? હજી તો પુિિથન્મિી શ્રદ્ા પણ િહીં આહાહા! એિે ત્રણ િાળ, ત્રણ લોિ જાિિેવાલી 
પયાથય, આહાહા! િૈસે શ્રદ્ામેં આયે?  

યહાાં તો િહતે હૈં, ઓહો! ભગવાિ! તુજે મોક્ષિા સુખ ચાનહયે... ઐસે િહા િ ઉપર. 

ઉપર િહા ર્ા િ? ‘પરમાત્માિે સુખિા અજભલાષી’ ઉસિા સારરૂપ િળર્ હૈ યે. તુજે અતીનન્દ્રય 
આિાંદિી અજભલાષા હો, ભગવાિ! અાંતરમેં એિવાર વ્યવહારરત્િત્રય િે નવભાવિા લક્ષ છોડ 

દે િ. મહાપ્રભુ જબરાિતા હૈ અાંદરમેં. િારણભગવાિ યે નિિતત્ત્વ હૈ વહ તેરા તત્ત્વ હૈ. 

આહાહા! રાગ િહીં, વ્યવહારરત્િત્રય િહીં, એિ સમયિી પયાથય નિિતત્ત્વ િહીં. આહાહા! 
ઉસમેં હૈ કિ િહીં?  નિિતત્ત્વ એ તો વથતુ ર્ઈ નત્રિાળી, યે નિિતત્ત્વ. ઉસિા વેદી, વહ પયાથય 

હુઈ. આહાહા! मत्रतमाि परुुष शदु्ध आत्मतत्त्वमें त्रियत... ર્ુદ્ ભગવાિ આત્મામાાં નિયત િામ 

પરાયણ... ર્ુદ્ આત્મતત્ત્વમાાં નિયત... બાત તો અલૌકિિ હૈ ભાઈ ! લૌકિિિે સાર્ નમલાિ િરે 
તો નમલેગા િહીં. આહાહા!  
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હમ તો િહતે ર્ે સાંપ્રદાયમેં. એિ પાાંચવા અધ્યાય હૈ આચારાાંગિા. વહ બિાયા હૈ િયા. 
પણ ઉસમેં લેખ હૈ. ..... હે ગૌતમ! ઐસે ઉસમેં િર્િ આતા હૈ. ..... ઐસે િહતે ર્ે. મહાવીર 

િહતે હૈં, હે ગૌતમ! ..... મેરે માગથિા દુનિયાિે સાર્ નમલાિ િહીં િરિા. મેરે માગથિા દુનિયાિે 

માગથિે સાર્ નમલાિ િહીં િરિા. .... લોગ ક્યા િહતે હૈં ઉસિે સાર્ હમારા નમલાિ િહીં િરિા. 
સમિમેં આયા? વહ ૪૦-૪૫ વષથ પહલે િહતે ર્ે સાંપ્રદાયમેં. સભામેં.. પહલે ભી સભામેં 

હમારી પ્રનતષ્ઠા ર્ી બહુત. હજારો માણસ આતે ર્ે. એવી ભરાતી હતી. તીિ-તીિ હજાર. 

રાિિોટમેં ૮૯મેં તીિ-તીિ હજાર. ૮૯િી સાલ. હમારે બોટાદમેં ૩૫૦ ઘર હૈં. ...... બહોત 
પ્રનતષ્ઠા ર્ી િ હમારી. હમ તો પ્રવચિ િરિેિો બૈઠે તો માણસ મિોડાિી જેમ ભરાય. ઐસા 

માણસ.. માણસ... ઉસમેં યહી િહા ર્ા. બહોત બાર િહતે ર્ે. પ્રભુ વીર એમ િહતે હૈં, ..... 

લોિિા માગથિી સાર્ે હમારા નમલાિ િહીં િરિા. હમારા માગથ દૂસરા હૈ. સમિમેં આયા? 
આહાહા!  

યહાાં વહ િહા દેખો! मत्रतमाि परुुष शदु्ध आत्मतत्त्वमें त्रियत (–शदु्धात्मतत्त्वपरायण) 
ऐसा िो एक त्रििज्ञाि... એિ નિિજ્ઞાિ એિાિાર. ભેદ િહીં. હૈ પયાથય યે. दूसरा श्रद्धाि... એિ 

શ્રદ્ાિ થવભાવિી નિનવથિલ્પ પ્રતીનત और त्रिर दूसरा चात्ररि... ઉસિા આશ્રય િરતા હૈ. વહ તો 

પયાથયિા અભેદ સનહત આશ્રય િરતા હૈ, યૂાં લેિા. વહ તો પહલે આ ગયા િ? 
‘ર્ુદ્રત્િત્રયાત્મિ આત્માિો ભાતા હૈ’ ઐસા આયા િ ટીિામેં? ટીિામેં આ ગયા. 

‘ર્ુદ્રત્િત્રયાત્મિ આત્માિો ભાતા હૈ.’ િહીં તો,  વહ તો પયાથય હૈ, પણ વહ તો અભેદ િરિે 

(િહા). ઉસિા યહ િળર્ હૈ. ‘ર્ુદ્રત્િત્રયાત્મિ આત્માિો ભાતા હૈ.’ યહાાં  નલયા િ. 
‘આત્મતત્ત્વમેં નિયત.’ આત્મતત્ત્વ તો નલયા, ઉસમેં નિયત વહ પયાથય હુઈ. 

शदु्धात्मतत्त्वपरायण ऐसा िो एक त्रििज्ञाि, दूसरा श्रद्धाि और त्रिर दूसरा चात्ररि અાંતર 

આહાહા! उसका आश्रय करता ह.ै  ઉસિો િલ્યાણમાગથ પાંર્ ઔર ઉસિો િેવલજ્ઞાિ હોગા. યે 

૯૧ (ગાર્ા) હુઈ. ૯૨. ગાર્ા ૯૨. નિશ્ચય ઉત્તમાર્થ પ્રનતક્રમણિા થવરૂપ.  

उत्तमअटं्ठ आिा तत्रि त्रििा हणत्रि मतु्रणवरा कम्म ं। 

तिा दु झाणमवे त्रह उत्तमअट्ठस्स पत्रिकमण ं।।९२।। 

લ્યો, અહીં તો પહેલો उत्तमअटं्ठ आिा. 
ह ैिीव उत्तम अर् थ, मतु्रि तिस्थ हन्ता कमथका, 
अतएव ह ैबस ध्याि ही प्रत्रतक्रमण उत्तम अर् थका. ૯૨ 

टीका : यहा ं(इस गार्ामें), त्रिश्चय उत्तमार् थ प्रत्रतक्रमणका स्वरूप कहा ह.ै 
त्रििशे्वरके माग थमें... દેખો! જિિેશ્વરિે માગથમેં મુનિયોંિી સાંલ્લેખિા હોતી હૈ. િબ 

સલ્લેખિાિા–આજખરી દેહ છૂટિેિા િાલ આતા હૈ... આહાહા! त्रििशे्वरके माग थमें... જિિેશ્વર 
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વીતરાગ પરમાત્મા નત્રલોિિાર્ પરમાત્માિે િહે માગથમેં મુનિયોંિી... યે માગથમેં मतु्रियोंकी 
सले्लखिाके समय... દેખો! આજખર દેહ છૂટિેિા િાલ... આહાહા! સમ્યગ્દર્થિ, જ્ઞાિ, ચાકરત્ર તો 

હૈ ઔર દેહ છૂટિેિા સમય આયા. ब्यालीस आचायों द्वारा... આહાહા! બેતાલીસ. બ્યાલીસ 

િહતે હૈં િ? ચાલીસ િે દો. યે આચાયથિે પાસ પૂછિા, એમ િહતે હૈં. અપિી સલ્લેખિામેં દેહ 
છૂટિેિે નલયે ર્ાાંનત... એિ આચાયથ, દૂસરા આચાયથ, બેતાલીસ તિ ર્ાાંનત ઐસી િાયમ રહતી હૈ 

કિ િહીં? પૂછિા. મહારાિ! અપિે ગુરુ આયે હૈં િમાથત્મા, આચાયથ. એ વખતે તો બહુ હર્ેિે? 

ब्यालीस आचायों द्वारा, त्रिसका िाम उत्तमार् थप्रत्रतक्रमण ह ै वह त्रिया िािकेे कारण... ય ે
આચાયથ િહતે હૈં કિ લો! સલ્લેખિા િરો. તુમ્હારી નથર્નત હો ગઈ ભૈયા! બેતાલીસ આચાયથ 

પાસે જાય િે ભાવ ટીિ રહે. ર્ાાંનતિા માગથ અાંદરમેં... આચાયથ િહે િે જાઓ, સાંર્ારો લો. સમિમેં 
આયા? આહાહા!  

િપડા બદલિેિા તુમ્હારા િાલ હૈ. િપડા (એટલે) ર્રીર. ર્રીર બદલિેિા િાલ હૈ. 

જાઓ, તુમ્હારા અાંદર આરાિિ (િરો). આહાહા! એિ, બે, ત્રણ, ચાર, બ્યાલીસ. તબ તિ ઉસિી 
(સલ્લેખિા) લેિેિી નથર્રતા ટીિ રહી... બેતાલીસ–ચાલીસ ઔર દો આચાયથ. આચાયથિે પાસ 
જાિર પૂછતે હૈં. આચાયથ દેતે હૈં, સલ્લેખિાિી આજ્ઞા દેતે હૈં.  

શ્રોતા : બ્યાલીસ આચાયથિી આજ્ઞા લેતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હા. એ વખતે... હૈ, િર્િયોગ્ય િહીં... હૈ િ પાઠમેં? અાંદર પડા હૈ 
િ? ટીિા હૈ િ? વહ તો હૈ ચરણાિુયોગમેં. બિે આવે છે. ચરણાિુયોગમેં આતા હૈ. પાઠ હૈ િ? 

ब्यालीस आचायों द्वारा...  मतु्रििा ंसले्लखिासमय ेत्रह त्रद्वचत्वात्ररंशत्रिराचाय.ै.. હૈ િ? વહ તો હૈ. 

ભગવતી આરાિિામેં હૈ. ઐસા બહોત કઠિાિે હૈ. ચરણાિુયોગમેં બહોત કઠિાિે હૈ. ભગવતી 
આરાિિામેં બહોત હૈ. મુજે તો દૂસરા િહિા હૈ કિ ઇતિી આરાિિાિી તૈયારી હો ગઈ 

આત્માિી,  બ્યાલીસ આચાયથ પાસે જાિર (ભી) વહ ભાવ ટીિ રહા (સાંલ્લેખિા) િરિેિા. તો 
આચાયથિે હુિમ કદયા. િરો સાંર્ારો. જાઓ, તુમ્હારા આત્મા તૈયાર હો ગયા હૈ. 

આહાહા! િન્ય અવતાર! દેહ છોડિેિે િાલમેં... ઉત્તમ અર્થ હૈ ઐસા ભગવાિ આત્મા, 
એમ િહતે હૈં દેખો! वह त्रिया िािकेे कारण... દેખો! ઉત્તમાર્થ પ્રનતક્રમણ કદયા. મુનિયોંિો કદયા. 
મુનિિો આચાયથિે કદયા. નવિલ્પ છોડ દો, સબ છોડ દો, ઉત્તમાર્થમેં ઘુસ જાઓ. ઉત્તમ અર્થ 
ઐસા આત્મા... त्रिश्चयस—ेिव अर्ोंमें उत्तम अर् थ आत्मा ह.ै.. િવ પદાર્થમેં ઉત્તમ આત્મા હૈ. 
આહાહા! આસ્રવ, બાંિસે તો જભન્ન હૈ, ઉત્તમ હૈ હી, પણ સાંવર-નિિથરા િે મોક્ષસે ભી ઉત્તમ 
અર્થ આત્મા હૈ. આહાહા! બાંિ-મોક્ષ યે તો પયાથય હૈ. નત્રિાળ ભગવાિ આત્મા હૈ. આહાહા! યે 
આત્મા હૈ, યૂાં િહતે હૈં આચાયથ. ઉસિા આશ્રય િરો, ર્ાાંનત હો જાયેગી તુમ્હારી. નિનવથિલ્પ મરણ 
હોગા, સમાનિમરણ હો જાયેગા. નવર્ેષ િહેંગેં.                           (પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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આ નિયમસાર, પરમાર્થ પ્રનિક્રમણ અનિકાર. પ્રનિક્રમણકા અર્થ—કકયે હુએ દોષોંકા 

નિરાકરણ કરિા. આ બાજુ અર્થ છે. ૧૭૫ પાિે. િીચે હૈ. પ્રનિક્રમણ (અર્ાથિ્) કકયે હુએ દોષોંકા 

નિરાકરણ કરિા. યે નિશ્ચય પ્રનિક્રમણકી બાિ હૈ. ૯૨ ગાર્ા ચલિી હૈ. 

जिनशे्वरके मार् गमें... સર્થજ્ઞ પરમાત્મા જજિર્રદેર્ ઉસિે કહા માગથ ઉસમેં મુનિયોંકી 
સલ્લેખિાકે સમયકી બાિ ચલિી હૈ. દેહકે છૂટિેકે કાળમેં સમાનિમરણ કૈસે હોિા હૈ? બાહરકી 

અકેલી કક્રયા, અપર્ાસ કરકે દેહ છોડિા ર્હ કક્રયા કોઈ સલ્લેખિા િહીં. ઐસે િો અિંિબૈર 

િર્મી ગ્રૈર્ેયક ગયા, િબ દો-દો માસકા વ્યર્હારસલ્લેખિા કકયા ર્ા. સાઠ-સાઠ કદ’ સુિી 
ઝાડકી ડાલ પડે... ર્હ (સલ્લેખિા) િહીં. ર્હ િો કક્રયા જડકી, રાગકી હૈ. યર્ાર્થ પ્રનિક્રમણ અિે 

સમાનિમરણ... પૂછિા ર્ા યહાં એક ગૃહસ્ર્. ‘મહારાજ! આ કાળમાં સમાનિમરણ, િડપકર 

િડપકર મરિા ઐસા સમાનિમરણ હોિા હૈ? ઐસા પ્રશ્ન કકયા. ભાઈ હિા. િરફડિે સમજે િ? 
કારણ કક ઐસા દેખે કક (સમાનિ)મરણ કરે, (પર) હૈ િો અજ્ઞાિ, ભાિ િો હ ૈિહીં. અપિા શુદ્ધ 

આિંદસ્ર્રૂપ ઐસા દૃનિમેં, અિુભર્મેં આયા િહીં િો ક્યા કરિા, કકસમેં રમિા અિે કકસસે 

હઠિા ર્હ િો ખબર િહીં. યે કક્રયાકાંડમેં રહે. િો કાલ પૂછિા ર્ા ગૃહસ્ર્ જબચારા. હમિે િો 
જજિિા મરણ દેખા ઐસા.. ઐસા િે ઐસા.. િરફ઼કડયા કહિે હૈં? ક્યા કહિે હૈં? િડપ.. િડપકર. 
હા, એિે કહીએ.  

ભાઈ! સમાનિમરણ ઇસકો િહીં કહે. આત્મા આિંદસ્ર્રૂપ ઉસકા જજસકો અંિરમેં... 

ઓહો! નમથ્યાત્ર્કા જો મહાદોષ, ઉસકા જજસિે અપિા નિજસ્ર્રૂપમેં અિુભર્ કરકે 

નમથ્યાત્ર્દોષકા નિરાકરણ કકયા હૈ, ઉસકો પ્રર્મ સમ્યગ્દશથિમેં સમાનિમરણ હોિા હૈ. યહાં િો 
કહિે હૈં, મુનિ હૈં ઉિકો સમાનિમરણ–સલ્લેખિા કૈસે હોિી હૈ? આહાહા! जिनशे्वरके मार् गमें 
અર્ાથિ્ ર્ીિરાગસ્ર્ભાર્કે માગથમેં અંદર—ર્હ નિશ્ચય. વ્યર્હારમેં मजुनयोंकी सले्लखनाके समय, 

ब्यालीस आचायों द्वारा... બ્યાલીસ કહિે હૈં િ િુમ્હારે? ચાલીસ ઔર દો. આચાયથકે પાસ ઉસે 
જાિા, જજસે સમાનિમરણ કરિા હો. આહાહા! યે કાલ કૈસા હોગા? બેિાલીસ-બેિાલીસ 
આચાયથ િો આત્મજ્ઞાિી, ભાર્નલંગી. આહાહા! િન્ય અર્સર! અર્સર!! 

શ્રોિા : દેહકાળિી એિે ખબર પડી જિી હશે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : શરીર કૃશ હો જાય િો ખ્યાલ આ જાય કક અબ ટાઈમ હો ગયા હૈ. 
એક બારહ ર્ષથકા ભી હૈ. સૂક્ષ્મ બાિ હૈ. એક બારહ ર્ષથકા સલ્લેખિામરણ હૈ. બારહ ર્ષથ હૈ. 

હૈ, ર્હ િો શ્વેિામ્બરમેં ભી હૈ. હમારે બહોિ ચચાથ હુઈ ર્ી ૭૫કી સાલમેં સલ્લેખિામરણકી. 
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બારહ ર્ષથકી એક હૈ. અપિે કદગંબરમેં ભી હૈ. ઓહો! બારહ ર્ષથ. પહલેસે ઐસી નર્નિ હૈ. 
સપ્તપ્રત્યાખ્યાિ બાર ર્ષથકી ઉત્કૃિ સલ્લેખિા હૈ. ર્હ ચચાથ હમારે ૭૫કી સાલમેં બહોિ હુઈ 

ર્ી. કકિિે હુએ? ૫૨ ર્ષથ હુએ. પાનળયાદમેં. આહાહા! ક્રમે ક્રમે છોડિે હૈં ઐસા નલખા હૈ. 

ઉત્તરાધ્યયિમેં હૈ. આપણે એમાં આર્ે–ભગર્િી આરાિિામેં હૈ. ઓહોહો! જજસિે આત્મા 
હસ્િગિ કકયા હૈ. હસ્િગિ િામ જૈસે હર્ેલીમેં ચીજ હો િે કદખે, ઐસા જજસિે અપિા આત્મા 

પુણ્ય-પાપકે નર્કલ્પસે હઠકર અપિે સ્ર્રૂપમેં આિંદકા અિુભર્ કકયા હૈ, સમ્યગ્દશથિમેં પહલી 
ભૂનમકા ઐસી હોિી હૈ. આહાહા! 

દેહ િો છોડિે હૈં, અિંિબૈર છૂટા, પણ અંિર આિંદકી સમાનિમેં લહેર કરિે આિંદમેં 

દેહ છૂટ જાય ઉસકા િામ શાંિમરણ–સમાનિમરણ હૈ. ब्यालीस आचायों... દેખો! ક્યા કહિે 
હૈં? જજસકો આત્માકી શાંનિ.. શાંનિ.. શાંનિ ચાનહયે. સલ્લેખિા... શોિિ કરિે કરિે... કાયા િે 

કષાય–ઐસા દો હૈ. કાયા િે કષાયકી સંલ્લેખિા. કૃશ કરિે કરિે ઉસમેં ઐસા હો કક મુજે િો 

અબ અલ્પકાલમેં દેહ છૂટિેકા કાલ હૈ. અકસ્માિ આ જાય કોઈ નસંહ આકદ કક ઉપદ્રર્ હો િો 
િુરંિ હી અંદરમેં ર્ૃનત્ત સમેટ લેિે હૈ–સંકેલ લેિે હૈં, આિંદકંદમેં ઝૂલ જાિે હૈં. ઔર ક્રમસર જો 

કકસીકા કાલ લંબા હો િો બેિાળીસ આચાયથ પાસે જાય. યે ક્યા કહિે હૈં ઉસમેં? કક ઉસકી 

સમાનિમરણ શાંનિકી જો ભાર્િા હુઈ હૈ ર્હ  બ્યાલીસ આચાયથકે પાસ ગયા િબ િક ઉસકી 
(ભાર્િા) ટીક રહી હૈ કક િહીં? સમજમેં આયા? આહાહા!  

આજખર દેહ છૂટિા હૈ. જજસિે પચાસ.. સાઠ-સાઠ, અરે! કરોડ પૂર્થ. પહલે િો આયુષ્ય 
બહુિ ર્ા. અબજો ર્ષથકા ર્ા. કરોડ પૂર્થકા આયુષ્ય સીમંિર ભગર્ાિકા. એક પૂર્થમેં ૭૦ લાખ 

૫૬ હજાર કરોડ ર્ષથ જાય. એક પૂર્થમેં ૭૦ લાખ કરોડ... એક કરોડ, દો કરોડ ઐસા િહીં. ૭૦ 

લાખ કરોડ (ઔર ઉપર) ૫૬ હજાર કરોડ ઇિિે ર્ષથકા એક પૂર્થ કહિેમેં આિા હૈ. ઐસા કરોડ 
પૂર્થ અિંિબૈર હુઆ, ઉસમેં કોઈ િર્ીિ બાિ હૈ િહીં. આહાહા! ત્રણ-ત્રણ પલ્યોપમકા આયુષ્ય 

દેર્કુરુ-ઉત્તરકુરુ જુગનલયામેં હૈ. ર્હાં ભી અિંિ બૈર રહા હૈ. ત્રણ-ત્રણ પલ્યોપમ. એક 

પલ્યોપમકે અસંખ્યર્ે ભાગમેં અસંખ્ય અબજ ર્ષથ જાિે હૈં. આહાહા! એક પલ્યોપમકે અસંખ્યર્ે 
ભાગમેં અસંખ્ય અબજ ર્ષથ. ઐસા િીિ પલ્યોપમ. ર્હાં ભી અિંિબૈર ગયા નમથ્યાત્ર્ સનહિ. 
ઔર નમથ્યાત્ર્ સનહિ નિકલા. ર્હ કોઈ મરણ િહીં. સમજમેં આયા? 

કહિે હૈં, जिसका नाम उत्तमार् गप्रजिक्रमण ह ैवह जिया िानकेे कारण... આહાહા! દેખો 

િો ખરા! બ્યાલીસ આચાયોિે કદયા. વ્યર્હાર હૈ િ? સંિો! સમાનિમરણ કરો, હમારી આજ્ઞા હૈ. 

િુમ સમાનિમરણકે લાયક હો. આહાહા! ‘जिया’ હૈ િ પાઠ? ભાઈ! जिया िानकेे कारण... ર્હ 
પ્રર્ચિસારમેં આ ગયા હૈ (ચરણાિુયોગકે) શુરૂઆિમેં. ગુરુ પાસે મુનિપણું લ ે છે. 

ચરણાિુયોગમેં હૈ, પ્રર્ચિસાર. સર્થસ્ર્ કદયા, ગુરુિે સર્થસ્ર્ કદયા. વ્ર્હારમેં ઐસા આરોપ ..... 
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ઉપકારકા નર્િય િો હૈ. ગુરુિે સર્થસ્ર્ કદયા. ભાર્નલંગ કદયા, દ્રવ્યનલંગ કદયા—ઐસે આિા હૈ. 
આહાહા! મુનિપિેમેં િો િગ્ન હો જાિા હૈ. ર્સ્ત્રકા ટુકડા ભી િ રહે ઔર અંિર િીિ કષાયકા 

અભાર્ હૈ, ઉસકો મુનિ કહિે હૈં. ર્સ્ત્ર-પાત્ર રખિા ઔર મુનિપિેકા િામ િરિા ર્હ િો 
નમથ્યાત્ર્કા પોષણ હૈ. આહાહા! માગથ ઐસા હૈ. મુનિપિા િો દૂસરી ચીજ હૈ–અલૌકકક ચીજ હૈ.  

શ્રોિા : અગૃહીિકા (દોષ) હૈ, ગૃહીિકા િો િહીં? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ગૃહીિ નમથ્યાત્ર્ હૈ. આહાહા! ઝીણી ર્ાિ છે. ર્સ્ત્ર-પાત્ર રખકર મુનિ 

માિિે હૈં િ? મિાિે હૈં િ? ઉસકો િો ગૃહીિનમથ્યાત્ર્મેં ડાલા હૈ મોક્ષમાગથપ્રકાશકકે પાંચર્ે 

અધ્યાયમેં. બાિ િો યર્ાર્થ હૈ. િુજે દુુઃખ લગે-િ લગે, ઉસકે ઉપર સત્યિાકા (નિભથર) િહીં હૈ. 
સમજમેં આયા? ભગર્ાિ કુંદકુંદાચાયથ િો ર્હાં િક કહિે હૈં કક એક ર્સ્ત્રકા િુષમાત્ર ભી રહે, 

રખે અિે મુનિપિા માિે અિે મિાર્ે અિે માિિેકો અિુમોદે, ‘નિગોદં ગચ્છઈ.’ િત્ત્ર્કા 

નર્રાિક હૈ. આહાહા! ભલે સમ્યગ્દશથિ હો, મુનિપિા િ હો, પણ આત્માકા સમ્યક્ અિુભર્ 
કરકે દેહ છૂટિા હૈ િો યે સમાનિમરણ હૈ ઉસ પ્રકારકા જઘન્ય. યે િો ઉત્કૃિ મરણકી બાિ 
ચલિી હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોિા : મહારાજ! ચશ્મા િો રાખે છે.... 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ચશ્મા-બશ્મા.. અપિે વ્યજક્િગિકી બાિ િહીં. ચશ્મા-બશ્મા િો 
હોિે િહીં. એક િુષમાત્ર ર્સ્ત્ર િહીં િો ચશ્મા કહાં આયા? માગથ ઐસા હૈ. કોઈ વ્યજક્િગિકી 
બાિ હૈ િહીં યહાં. વ્યજક્િ, ઉસકે પકરણામકા ર્હ જર્ાબદાર હૈ. આહાહા!  

શ્રોિા : સબ આ ગયા નિલિુષમાત્રમેં? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : બસ, નિલિુષમાત્રમેં આ જાિા હૈ. ઓહોહો! જજિેશ્વરકા મુનિપિા, 
ર્ીિરાગમાગથકા મુનિપિા બાપુ! યે િો અલૌકકક હૈ. આહાહા! જજસમેં પ્રચૂર આિંદકા સંર્ેદિ 

આિા હૈ. સમ્યગ્દશથિમેં આિંદકા જઘન્ય સંર્ેદિ આિા હૈ. જઘન્ય સમજિે હો? ર્ોડા. ઔર 

મુનિકો પ્રચૂર સ્ર્સંર્ેદિ.. આહાહા! અિીનન્દ્રય આિંદકે ઝૂલેમેં ઝૂલિે હૈં. ઉસકી િગ્ન કદગંબર 
દશા િો નિનમત્તરૂપે હો જાિી હૈ. હો જાિી હૈ, કરિી પડિી િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! 
નર્કલ્પ હો િો ૨૮ મૂળગુણકા નર્કલ્પ હોિા હૈ, દૂસરા નર્કલ્પ–રાગ હોિા િહીં.  

અહીં િો સંર્ારો... આહાહા! િન્ય અર્િાર! અપિે સ્ર્રૂપકા શોિ કરિે.. કરિે-કરિે- 

કરિે રાગકી કૃશિા હો ગઈ ઔર શરીરકી કૃશિા હો ગઈ બાહરમેં. આહાહા! ર્હ મુનિકે પાસ–

આચાયથકે પાસ જાિે હૈં, મહારાજ! હમેં શાંનિ લેિા હૈ પ્રભુ! આહા! હમેં સમાનિ આિંદમેં દેહ 
છોડિા હૈ િાર્! આપ પરીક્ષા કરકે મુજે આજ્ઞા દો. આહાહા! ભાઈ! સર્થસ્ર્ કદયા હૈ. અહીં 

આવ્યુંિે? સર્થસ્ર્ કદયા હૈ. પ્રર્ચિસારમેં, ચરણાિુયોગમેં. ગુરુિે સર્થસ્ર્ કદયા. શ્રીમદ્ મેં આિા 

હૈ, િહીં? ‘િે િો પ્રભુએ આનપયો..’ શ્રીમદ્ માં આર્ે છે. ‘....આત્માર્ી સૌ હીિ, િે િો પ્રભુએ 
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આનપયો, ર્િુથ ચરણાિીિ.’ ર્હ નર્િયકા શબ્દ હી ઐસા હોિા હૈ. નર્િયભાર્ હોિા હૈ... નર્િય.. 
નર્િય.. નર્િય.. સંિ સંિોક ેપાસ ભી નર્િય કરિે હૈં. આહાહા!  

કહિે હૈં કક આચાયોિે બ્યાલીિાસ આચાયોિે સમાનિમરણ કદયા. ઉસકી લાયકાિ 
દેખકર કહા, કરો ભૈયા! િુમ્હેં શાંનિ હોગી, િુમ્હેં આિંદ સનહિ દેહ છૂટ જાયેગા. િુમ્હારી 

ભાર્િા હમિે ઐસી દેખી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? िहेत्यार् व्यवहारस ेधमग ह.ै હૈ િ 

ઉસમેં? जनश्चयस—ेनव अर्ोंमें उत्तम अर् ग आत्मा ह.ै.. દેખો! િર્ િત્ત્ર્ હૈં િર્ પદાર્થ. જીર્, 
અજીર્, પુણ્ય, પાપ, આસ્રર્, બંિ, સંર્ર, નિજથરા િે મોક્ષ. ઉસમેં–િર્મેં ઉત્તમ િો ભગર્ાિ 

આત્મા હૈ. આહાહા! પૂણથ અિીનન્દ્રય આિંદસે ભરા પડા, શાંનિ િે આિંદસે લબાલબ ભરા હૈ 

આત્મા. આહાહા! ઐસે સંર્ર, નિજથરા િે મોક્ષમેં ભી ઉત્તમ િો આત્મા હૈ. ર્હ િીિ િો પયાથય 
હૈં. સમજમેં આયા? પન્નાલાલજી! યે પ્રજ્ઞાકી બાિ ચલિી હૈ. આહાહા!  

પહલે હમારે સ્ર્ાધ્યાયમેં આિા ર્ા. સજ્જાય હૈ િ, ઉસમેં હૈ. ‘એક ર ે કદર્સ એર્ો 
આર્શે, એ મિે ... સાલે જી..’ યે ચાર સજ્જાયમાળા આિી ર્ી. હમ િો દુકાિ પર બહોિ 

ર્ાંચિે ર્ે. હમેં નિર્ૃનત્ત બહોિ ર્ી િ. ઉસમેં યે આિા ર્ા. ય ે૬૪-૬૫કી બાિ હૈ. સરં્િ ૬૪-૬૫. 

ઔર હમકો રાનત્રકો ભી નિર્ૃનત્ત ર્ી બહોિ. ૬૪ ર્ષથસે િો હમેં રાનત્રકો પાિી-આહારકા ત્યાગ હૈ. 
૬૪ ર્ષથ. ૫૮ ર્ષથ િો યહાં (સંસાર છોડે) હુએ. ૬ ર્ષથ દુકાિ પર બૈઠ ેર્ે. રાનત્રકો પાિીકા જબંદુ 

િહીં. મનણભાઈ! રાનત્રકો નિર્ૃનત્ત બહોિ ર્ી. આ પુસ્િકો ર્ાંચિા હિા. ૬૫ ર્ષથ પહલે. ઉસમેં યે 

આયા ર્ા. ‘એક રે કદર્સ એર્ો આર્શે..’ ગુજરાિી હૈ િ. ‘એ મિે ... સાલે જી, સગી રે િારી રે 
િારી કાનમિી, ઊભી ટગટગ જોર્ે જી, આ રે કાયામાં હર્ે કંઈ િર્ી, એ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોર્ે જી,  

એક રે કદર્સ એર્ો આર્શે.’ એ ર્ખિે ભાઈ! ર્ૈરાગ્ય બહુ પસંદ હિોિે.. કાઢો રે કાઢો એિે સૌ 
કહે, જોિે જાણે જન્મ્યો જ િહોિો.’ આહાહા!  

કહિે હૈં, ભગર્ાિ! એક કદિ િો સબકો આયેગા. આયેગા કક િહીં? દેહ સંયોગી હૈ િો 

સંયોગ છૂટ જાયેગા હી. આહાહા! પ્રભુ! િેરી ચીજકી સંભાલ કરકે, શોિ કરકે દેહ છૂટે, ર્હ દેહ 
છૂટા કહિેમેં આયેગા. શોભાલાલજી! આહાહા! અહીં િો હજી શરીરિી રુનચ કે મેરા શરીર, મેરી 

લક્ષ્મી, મેરા રાગ—ર્હ િો સબ નમથ્યાત્ર્ભાર્ હૈ. આહાહા! ઉસકા મરણ િો અસમાનિ, 

અજ્ઞાિમરણ હો જાયેગા. આહાહા! કહિે હૈં, િર્ િત્ત્ર્મેં િો એક ઉત્તમ ભગર્ાિ (આત્મા)... 
આહાહા! પયાથયકો શોિિા છોડ દે, કહિે હૈં. દ્રવ્યકો શોિ. નત્રકાળી ભગર્ાિ આત્મા મહા 

આિંદસે લબાલબ ભરા હૈ, ઠસોઠસ ભરા હૈ. આહાહા! યે આિંદકી ઝલકમેં ઇન્દ્રકા ઇન્દ્રાસિ 

સડા હુઆ િૃણ દેખિેમેં આર્ે ઐસી ચીજ સમ્યગ્દશથિમેં ભાસિી હૈ, એમ કહિે હૈં. ર્કીલજી! 
ઐસા હૈ ભગર્ાિ!  

શ્રોિા : ક્યા ભગર્ાિિી ર્ાિ છે? 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે આત્માકે ભગર્ાિકી બાિ કરિે હૈં. યે રહા. દૂસરા ભગર્ાિ– 
ઉસકા ભગર્ાિ િો ઉસકે પાસ રહા. 

શ્રોિા : ઐસા અિુભર્ પહલે હો સકિા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : પહલે હો સમ્યગ્દશથિમેં. શુદ્ધોપયોગકે કાલમેં સમ્યગ્દશથિ હોિા હૈ 
િબ ઐસા હોિા હૈ, ઐસી બાિ હૈ. 

શ્રોિા : બારાખડી નસખાિે િહીં ઔર કુછ નસખાિે િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : બારાખડી-ફારકડી ર્હ આત્મા હૈ અક્ષર. અ-ક્ષર. ખરે િહીં ઐસા 

અક્ષર હૈ. યે અક્ષરકા જ્ઞાિ હુઆ (િો) બારાખડીકા જ્ઞાિ હો ગયા સબકા. આહાહા! પશુકો િો 

ક્યા? પશુકો િો િર્ િત્ત્ર્કા િામ ભી િહીં આિા. ક્યોં પંકડિજી? છિાં સમકકિ હોિા હૈ. 
પાંચર્ે ગુણસ્ર્ાિમેં અસંખ્ય પડે હૈં બાહર અઢી દ્વીપ બાહર. અસંખ્ય પંચમ ગુણસ્ર્ાિર્ાલા 

પશુ. એક હજાર યોજિ લંબા મસ્ત્ય. ઐસા અસંખ્ય પડે હૈં પાંચર્ે ગુણસ્ર્ાિર્ાલે. િર્ િત્ર્કા 
િામ ભી િહીં (આિા).  

અરે! આત્મા હૈ િ. આત્માકા અિુભર્ હુઆ િો સબ આ ગયા. ઉસકા–િત્ત્ર્કા ભી 

ઐસા નલયા હૈ મોક્ષમાગથપ્રકાશકમેં કક અિીનન્દ્રય આિંદ(સ્ર્રૂપ) આત્મા હૈ, ર્હ આિંદકા ભાિ 
હુઆ િો પૂણથ આિંદ હૈ ર્હ આત્મા, ધ્યાિકી પયાથય હુઈ સંર્ર-નિજથરા ઔર જો રાગાકદ, રાગકા 

િામ િહીં આિા, પણ આિંદસે યે દૂસરી ચીજ હૈ, દૂસરી હૈ ઐસે ભાસિી હૈ, યે આસ્રર્ પુણ્ય-

પાપકા ભાર્, ઉસકા જ્ઞાિ હુઆ યે દુુઃખ.. યે દુુઃખ. ય ે (ર્ેદિ ર્હ) આિંદ. ભગર્ાિ પૂણાથિંદ 
ઐસી આિંદકી દૃનિ હુઈ િો પયાથયમેં આિંદ આયા, ર્હ આિંદ આયા ર્હ સંર્ર-નિજથરા, 

પૂણાથિંદ પ્રભુ આત્મા યે આત્મા ઔર દુુઃખ લગિા હૈ, પુણ્ય-પાપકા નર્કલ્પકા દુુઃખ લગિા હૈ 

‘યે િહીં’ િો ર્હ આસ્રર્-બંિકા જ્ઞાિ હો ગયા ઔર અપિેમેં પ્રયત્િ કરિે સંર્ર-નિજથરા િો હુઈ 

હૈ, પ્રયત્િ કરિે પૂણથ કરિેકા ભાર્ હૈ, પૂણથ હોગા ર્હ મોક્ષ હૈ. િર્ોં િત્ત્ર્કા જ્ઞાિ હો ગયા. 
આહાહા! સમજમેં આયા?  

મોક્ષમાગથપ્રકાશકમેં નલયા હૈ. સમજમેં આયા? િામ િ આયે (િો ક્યા હુઆ), ભાર્ આ 

ગયા િ. િામ િો અનગયાર અંગ પઢ નલયા અિંિબૈર, િર્ પૂર્થ ભી પઢ નલયા, ઉસમેં હુઆ 

ક્યા? આહાહા! દૃનિ બદલિે, દૃનિ બદલિે શાંનિ હો જાિી હૈ. નમથ્યાત્ર્મેં અશાંનિ હૈ. આહાહા! 
ર્સ્િુ ઐસી હૈ. રાગકી એકિામેં નમથ્યાત્ર્ભાર્ યે અશાંનિ હૈ. રાગસે પૃર્ક્ હોકર ભગર્ાિ 

આત્મા અપિા શુદ્ધ આિંદ ઉસ િરફકી દૃનિ હુઈ િો દુુઃખકી પયાથયકા વ્યય હુઆ, આિંદકી 

પયાથય ઉત્પન્ન હુઈ, અિીનન્દ્રય આિંદકા ધ્રુર્પિા ર્હ આત્મા રહા. આહાહા! સમજમેં આયા? 
યે િર્ અર્થમેં આત્મા અર્થ હૈ. કૈસા હૈ? એક પ્રયોજિભૂિ િત્ત્ર્ હૈ. આહાહા!  



ગાથા - ૯૨                               પ્રવચિ િં. ૮૩                                    183 

सजििानिंमय कारणसमयसारस्वरूप... દખેો! કૈસા હૈ યહ ભગર્ાિ? सजििानिं—  
સિ્ હૈ, જ્ઞાિ હ ૈ િે આિંદ હૈ. સજચ્ચદાિંદમય પ્રભુ આત્મા कारणसमयसार... ર્હ 

કારણસમયસાર કહો, કારણપરમાત્મા કહો કક ધ્રુર્સ્ર્ભાર્ કહો. સમજમેં આયા? ધ્રુર્કે નપંડકો 

કારણસમયસાર કહો, કારણપરમાત્મા કહો, કારણજીર્ કહો, કારણધ્રુર્ કહો, નિત્ય કહો, સદૃશ 
કહો—ર્હ સબ ધ્રુર્ આત્માકે નર્શેષણ હૈં. આહાહા! ऐस ेउस आत्मामें... દેખો! सजििानिंमय... 

લ્યો, સજચ્ચદાિંદમય િામ આયા િો લોગ કહે, સજચ્ચદાિંદ િો આપણામાં િ હોય જૈિમાં.  

સ્ર્ાનમિારાયણમાં િો સહજાિંદ (આર્ે). ‘સહજાિંદી શુદ્ધસ્ર્રૂપી’ આિા હૈ િ? 
સ્ર્ાનમિારાયણ(ર્ાળા) કહે, જુઓ! હમારા (સહજાિંદ) હૈ િ ર્હાં. અરે ભગર્ાિ! યે સહજાિંદ 
િહીં. સહજાિંદ િો યે આત્મા સહજાિંદસ્ર્રૂપ હૈ. સમજમેં આયા?  

અહીં सजििानिंमय... સજચ્ચદાિંદ કહિે હૈં ર્ે. લોટ માંગિે આિે હૈં િ?  

‘સજચ્ચદાિંદમય’ એમ કાંઈક કહે છે. િારાયણ હકર એમ કહે છે. હા, એમ બોલે છે. આ પણ  

કાંઈક બોલિા અમારે ત્યાં અપાસરાિી જોડે... આ સજચ્ચદાિંદ િો ભગર્ાિ આત્મા છે. 
(સજચ્ચદાિંદ) = સિ્–શાશ્વિ, નચદ્ િામ જ્ઞાિ િે આિંદ. ર્હી શાશ્વિ. ઐસા 

કારણસમયસારસ્ર્રૂપ... ઐસા ર્ીિરાગી કેર્ળજ્ઞાિાકદ પયાથયકા કારણસ્ર્રૂપ, ઉસ આત્મામેં... 

उस आत्मामें िो िपोधन जिि रहि ेहैं... આહાહા! જજસકે પાસ નિનર્થકલ્પ િપોિિદશા હૈ, 
િિ હૈ. આહાહા! ર્ીિરાગી પકરણનિ(રૂપ) જજસકે પાસ િિ હૈ. િપોિિ કહા િ? આત્મામેં 

નસ્ર્િ હોકર ર્ીિરાગી પકરણનિ ઉત્પન્ન હુઈ ઐસા િપોિિ (અર્ાથિ્) જજસકે પાસ આિંદકી 
લક્ષ્મી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

जिि रहि ेहैं... ઐસે ભગર્ાિ આત્મામેં જામી જાિે હૈં–જમ જાિે હૈં व ेिपोधन जनत्य 

मरणभीरु हैं... આહાહા! સમ્યગ્દશથિ જબિા દેહ છૂટે િો કકસીકા કષાય મંદ હો ઔર ઐસે દેહ 
છૂટે, પણ હૈ ભાર્મરણ. યહાં િો િૃષા લગી હો, ભૂખ લગી હો ઐસે.. ઐસે ઔર આત્માકા 

જ્ઞાિ, અિુભર્ િો હૈ િહીં, િો સહિશજક્િ િો હૈ િહીં. પછી િરફડે. દેહ છૂટે. દેહ િો છૂટ હી 
જાય ઉસમેં ક્યા હૈ? 

શ્રોિા : િડપિા િો પુદ્ગલકી પયાથય હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : પુદ્ગલકી પયાથય... અંદર આકુળિા-વ્યાકુળિા હૈ િ? ઠીક કહિે હૈં. 

અંદર વ્યાકુળિા હૈ િ? યે વ્યાકુળિા અજ્ઞાિ િે દુુઃખ હૈ. આહાહા! શરીરમેં િડપિ િ ભી હો 

(અગર) પક્ષઘાિ હો ગયા હો િો. પણ અંદરમેં આત્મા આિંદસ્ર્રૂપકા નર્કાસ િો કકયા િહીં 
ઔર નમથ્યાશ્રદ્ધાકા નર્કાસ િે અર્લંબિ નલયા િો વ્યાકુળિા હૈ. આહાહા! અજ્ઞાિ હી દુુઃખ હૈ. 
સમજમેં આયા? 
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કલ કહા ર્ા િ? િહીં કહા ર્ા? રાજકોટકી જેલમેં. જેલમેં નલખા ર્ા ઐસા કદર્ાલ પર. 
‘અજ્ઞાિ યે દુુઃખ હૈ.’ સબ કેદી લોગ, સારે આયે ર્ે કેદી લોગ. અમારી ત્યાં ર્ાિું બહુ જાય છે 

િે. આબરૂ બહોિ હૈ... િો કેદીકો દશથિ કરિેકી ભાર્િા હુઈ. હમેં પા કલાક સુિિા હૈ 

મહારાજકા, ર્ખિ નમલે િો. અમદાર્ાદસે હુકમ આયા. જાઓ. દો દરર્ાજા રખે હોં. એક 
દરર્ાજા ખૂલે, દૂસરા દરર્ાજા બંિ રખે. (દૂસરા) ખુલે િો યે દરર્ાજા બંિ રાખે. કારણકે કોઈ 

ભાગે િો? ચોર-કેદી... જેલર સબ ઓફીસર... દેખો ભૈયા! ‘અજ્ઞાિ યે દુુઃખ હૈ.’  

દૂસરી યે ચીજ કહી કક નસંહકે બચ્ચેકો નસંહકા (ભય)દુ:ખ િહીં. (ભય)દુ:ખ લગે? 

ક્યોંકક ઉસે ભાિ હ ૈકક મારી માિા હૈ. અજ્ઞાિ િહીં િ યે જાિકા. નસંહણકે બચ્ચેકો નસંહણકા 

ખ્યાલ હૈ કક મેરી માિા હૈ. અજ્ઞાિ િહીં. યે કૌિ હૈ ઐસે ભાિરનહિ િહીં. ભાિ હૈ કક મેરી 
માિા હૈ. નસંહણકા બચ્ચા સર પર ચડે, કાિ પકડે, યહાં પકડે, ડર િહીં લગિા. ક્યોંકક ઉસકો 

ભાિ હૈ કક યે મારી માિા હૈ. નસંહણ માિા હૈ. બકરીકો.... એ િો આમ દેખે ત્યાં... આહાહા! 

ર્હી બાિ હૈ કક આત્માકા જજસકો ભાિ િહીં ઉસકો દુુઃખ હૈ. સમજમેં આયા? આ િો અંિરિી 
ર્ાિ છે ભગર્ાિ! આહા! જજસકો આત્માકા નહિ કરિા હો િો યહ બાિ હૈ. બાકી દુનિયા 

દુનિયાિી જાણે. આહાહા! દુનિયાકા અંિ કોઈ લાયા િહીં. આસ્રર્ િે બંિ અિાકદ-અિંિ રહેંગેં 
સંસારમેં િો. િું (અંિરસે) નિકાલ દે. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ઓહો! जनत्य मरणभीरु... મરણકા ત્રાસ હૈ ઉસકો, ડર લગિા હૈ. આત્માકી શાંનિમેં આ 

જાિા હૈ. ઓહો! દેહ છૂટિેકે કાલમેં કૈસા શ્વાસ રહેગા? કૈસા .. રહેગા? હાર્ કૈસે-પગ કૈસે..? 

અસાધ્ય હો જાય. અસાધ્ય હો જાિા હૈ િ? અસાધ્ય સમજિે હો? ક્યા કહિે હૈં? દુ:સાધ્ય–

બેહોશ. બેહોશ હો જાય, ભાિ િ મળે. આહાહા! આઠ-આઠ કલાક, ચોર્ીસ-ચોર્ીસ કલાક, 

બાર્ીસ-બાર્ીસ કદર્સ. ભાઈ! બાર્ીસ કદર્સ, આ બેચરભાઈિે બાર્ીસ કદર્સ. આ કાિજી 
પાિાચંદ કરોડપનિ છે એિી મા આઠ કદ’. કંઈ ખબર િ મળે. આઠ કદર્સ સુિી.... દેહકી નસ્ર્નિ 

િો ભગર્ાિ! ઐસી હૈ હી. ર્હ િેરેસ ેહુઈ િહીં, િેરેસે બદલિી િહીં. િું બદલ જા. આહાહા! 

શરીરમેં મૈં િહીં, રાગમેં મૈં િહીં, મૈં એક સમયકી પયાથયમેં પૂરા િહીં. આહાહા! ઐસે ભગર્ાિ 
આત્મામેં સંિોં રમણ કરિે હૈં, કહિે હૈં. મરણકા ભય હૈ. 

इसजलय ेव ेकमगका जवनाश करि ेहैं. ઓહો! જજસમેં કમથ િે કમથકા કારણ િહીં ઐસી 
ચીજમેં અંિર રહિે હૈ, કમથકા િાશ હોિા હૈ. કમથકા ઉદય આકર ચલે જાિા હૈ. આહા! સમજમેં 

આયા? હાર્ જોડકર પ્રનિક્રમણ કર દે, ઐસા કર દે, યે કક્રયા િહીં, ર્હ િો શુભરાગ હૈ. સમજમેં 

આયા? યે આયેગા અભી. ર્હ કોઈ પ્રનિક્રમણ હૈ િહીં, ર્હ સચ્ચી ચીજ હૈ િહીં. इसजलय े
अध्यात्मभाषास ेपवूोक्त भिेकरण रजहि... આહાહા! ઉસકી બાિ કરિે હૈં પહલે. શુક્લધ્યાિ... 

ઐસે દેહ છૂટે અલૌકકક.... આહાહા! ર્હ િ છૂટે િો િમથધ્યાિ. ઐસે દો લેંગેં પહલે. પહલે 



ગાથા - ૯૨                               પ્રવચિ િં. ૮૩                                    185 

શુક્લધ્યાિ લેકર પીછે િમથધ્યાિ નલયા. भिेकरण रजहि, ध्यान और ध्ययेके जवकल्प रजहि... 
આત્મા ધ્યેય હૈ િે મૈં ધ્યાિ કરિા હૂં ર્હ ભી નર્કલ્પ હૈ, ર્હ ભી રાગ હૈ. ઉસસે રનહિ... 

આહાહા! जनरवशषेरूपस ेअिंम ुगख जिसका आकार ह.ै.. શકુ્લધ્યાિ. નિરર્શેષ અંિમુથખ–પૂણથ 

અંિમુથખ હોિા હૈ. સમ્યગ્દશથિમેં અલ્પ અંિમુથખ હૈ, ચાકરત્રમેં નર્શેષ અંિમુથખ હૈ ઔર 
િમથધ્યાિમેં અંિમુથખ હૈ, શુક્લધ્યાિમેં નિરર્શેષ અંિમુથખ હૈ. આહાહા! અકેલા ભગર્ાિ 

ધ્યેયમેં લેકર લીિ હોિા હૈ આિંદમેં.  

ऐसा और सकल इजियोंस ेअर्ोचर... ઇનન્દ્રયોંસે અગોચર હૈ. जनश्चय-परम शकु्लध्यान 

ही जनश्चय-उत्तमार् ग प्रजिक्रमण ह ैऐसा िानना. ઉસકો પ્રનિક્રમણ પ્રગટ હોિા હૈ. और, जनश्चय-

उत्तमार् गप्रजिक्रमण... અબ ખુલાસા કરિે હૈં નર્શેષ. स्वात्माजिि... દેખો! ઐસે નિશ્ચય 
િમથધ્યાિ... નિશ્ચયિમથધ્યાિ સ્ર્ાત્માજશ્રિ હોિા હૈ. આહાહા! કહિે હૈં કકિિેં કક િમથધ્યાિ િો 

શુભભાર્ હી હૈ, શુક્લધ્યાિમેં શુદ્ધભાર્ હૈ. જૂઠ બાિ હૈ. સમજમેં આયા? અરે ભગર્ાિ! િેરે 

શરણ જબિા િમથધ્યાિ કૈસા? जनश्चय-उत्तमार् गप्रजिक्रमण स्वात्माजिि...  દખેો! પરમાત્મા િીિ 
લોકકે િાર્કે આશ્રયમેં ભી નિશ્ચય િમથધ્યાિ િહીં હોિા. આહાહા!  

શ્રોિા : નિશ્ચય િમથધ્યાિ પચંમ ગુણસ્ર્ાિસે હોિા હૈ..? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ચોર્ેર્ી. નિશ્ચયિમથધ્યાિ ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ. છઠ્ઠે-

સાિર્ેં િક િમથધ્યાિ નગિિેમેં આયા હૈ. પીછે શકુ્લધ્યાિ... િર્લમેં ૧૧ર્ે ગણુસ્ર્ાિ િક   
િમથધ્યાિ નગિિેમેં આયા હૈ. યહાં િત્ત્ર્ાર્થસૂત્રમેં સાિર્ે ગુણસ્ર્ાિ િક િમથધ્યાિ, આઠર્ેંસે 
શુક્લધ્યાિ. િત્ત્ર્ાર્થસૂત્રમાં ‘િોકમાગથ’ કહે છે એિે.  

યહાં કહિે હૈં, જબસે સમ્યગ્દશથિ સ્ર્દ્રવ્યકે આશ્રયસે હુઆ. િો સ્ર્દ્રવ્યઆજશ્રિ જો હૈ 
ર્હ િમથધ્યાિ હૈ. આહાહા!  

શ્રોિા : દરેક સમયે હોિું હશે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : દરેક સમય. ર્હ િો અંદર આત્માકી દૃનિ પકરણમ ગઈ હૈ. દૃનિ દ્રવ્ય 
ઉપર પડી ર્હ િો પકરણમ ગઈ. સમયે-સમયે િમથધ્યાિ હૈ.  

શ્રોિા : નિશ્ચય િમથધ્યાિ કે વ્યર્હાર િમથધ્યાિ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : નિશ્ચય. વ્યર્હારકી કહાં બાિ હૈ? ર્હ આયેગા આગે. ક્યાંક આર્ે 

છેિે? ‘ધ્યાિ નર્હીણો’. ‘ધ્યાિ નર્િા’ આર્શે આગળ. ધ્યાિ નર્િાિા મુનિ િર્ી. ધ્યાિ નર્િાિા 
મુનિ (િહીં) િો (શુદ્ધ) ઉપયોગર્ાલા હો િો હી મુનિ કહિે હૈં—ઐસા િહીં. ક્યાંક છે. 

झाणजवहीणो समणो.. એ િો ધ્યાિમાં લીિ છે. પણ ધ્યાિનર્હીણો એમ આર્ે છે ક્યાંક. લીિ 

િહીં. લીિ િો છે, પણ ‘ધ્યાિ નર્હીણો સાહુ..’ એમ આર્ે છે. ધ્યાિ નર્િા એટલે (શુદ્ધ) ઉપયોગ 
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હોય િો જ સાિુ? આગળ આર્ે છે એક ઠેકાણે. ક્યાંક આર્ે છે. જરા ખુલાસો કયો હિો એક 
ફેર. પહલે કહા ર્ા એકબાર હોં.  

ક્યાંક છે. પચખાણમાં કે આલોચિામાં હોય. ક્યાંક હશે ખરૂં. ધ્યાિરનહિ હૈ, ર્હ 
આયેગા. ધ્યાિરનહિ યે સાિુ િહીં, ઐસા આિા હૈ. આર્ે છે, ખ્યાલ છે. પહેલા કહેલું છે. એ 

પહેલા એકર્ાર ર્ાિ ર્ઈ છે. િહીંિર િો ઉપયોગમેં હો િો જ િમથધ્યાિ? અહીં િો લબ્િરૂપ છે 

િો પણ િમથધ્યાિ. ઉપયોગ ભલે પરમાં હોય. ઐસા આિા હૈ. અબ કહાં દેખે? ૧૭૬ પાિું. 
૧૭૬ પાિું ‘આત્મધ્યાિ નસર્ાયિું બીજું બિું એ ઘોર સંસારિું કારણ છે.’ યે પાઠ હૈ દેખો! 

आत्मध्यानके अजिजरक्त अन्य सब घोर ससंारका मलू ह.ै હા, ર્હ આિા હૈ. (કળશ) ૧૨૩. પણ 

ઇસકે નસર્ા મૂલ પાઠ ભી હૈ. આગે આયેગા. આ િો ટીકા. ર્હ મૂલ પાઠમેં હૈ. કુંદકુંદાચાયથકે 
શબ્દ હૈં. કાંઈ બિું યાદ રહે છે? ખ્યાલમાં આર્ે. ક્યા કહિે હૈં? દેખો! जनश्चय-

उत्तमार् गप्रजिक्रमण स्वात्माजिि... ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિસે િમથધ્યાિ શુરૂ હોિા હૈ. સંર્ર-નિજથરા સ્ર્કે 

આશ્રય જબિા કભી હોિી િહીં. પરકે આશ્રયસે જજિિા નર્કલ્પ ઉઠિા હૈ ર્હ પુણ્યબંિકા કારણ 
હૈ, આસ્રર્ હૈ. ર્હ આયેગા અભી, દેખો!  

ऐस े जनश्चयधमगध्यान िर्ा जनश्चयशकु्लध्यानमय होनसे े अमिृकुम्भस्वरूप ह.ै.. અપિા 
સ્ર્દ્રવ્યાજશ્રિ નિશ્ચય િમથધ્યાિ િે સ્ર્દ્રવ્યાજશ્રિ નિશ્ચય શુક્લધ્યાિ—દોિોં સ્ર્દ્રવ્યાજશ્રિ હૈ. 

અંખડાિંદ પરમાત્મા ઉસકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હુઆ િમથધ્યાિ, ઉસકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હુઆ 

શુક્લધ્યાિ અમૃિકુંભસ્ર્રૂપ હૈ. યે નિશ્ચયપ્રનિક્રમણ નિશ્ચય િમથધ્યાિ અિે નિશ્ચય શુક્લધ્યાિ 
અમૃિસ્ર્રૂપ હૈ, આિંદસ્ર્રૂપ હૈ. આહાહા! व्यवहार-उत्तमार् गप्रजिक्रमण व्यवहारधमगध्यानमय 

होनसे े जवषकुम्भस्वरूप ह.ै આહાહા! કહો, મૂલચંદભાઈ! આહાહા! દેખો! વ્યર્હારિમથધ્યાિ... 

િમથધ્યાિકે દો પ્રકાર—નિશ્ચય િે વ્યર્હાર. નિશ્ચય સ્ર્ાજશ્રિ હૈ, વ્યર્હાર પરાજશ્રિ (હોિેસે) 
નર્કલ્પ ઉઠિે હૈં. આહાહા! व्यवहारधमगध्यानमय होनसे.े.. વ્યર્હારિમથધ્યાિમય હોિેસે... 

વ્યર્હાર ઉત્તમાર્થપ્રનિક્રમણ હોિેસે, આહાહા! નર્ષકુંભ હૈ, જહરકા ઘડા હૈ. ૨૦ર્ીં ગાર્ામેં 
નલયા, ૨૧ ગાર્ા આયી. સમયસારકી ગાર્ા લેિે હૈં દેખો!  

इसी प्रकार (िीमद्भर्वतु्कन्दकुन्दाचाय गिवेप्रणीि) िी समयसारमें (३०६वीं र्ार्ा 
द्वारा) कहा ह ैजक :— યે કુંદકુંદાચાયથકા આિાર દેિે હૈં. મોક્ષ અનિકાર. સમયસાર.  

 पजिकमण ंपजिसरण ंपजरहारो धारणा जणयत्ती य । 

 जणिंा र्रहा सोही अट्ठजवहो होइ जवसकंुभो ।।३०६ 

र्ार्ार् ग : प्रजिक्रमण, प्रजिसरण, पजरहार, धारणा, जनवजृि, जनिंा, र्हा ग शजुि—इन आठ 
प्रकारका जवषकुम्भ ह.ै જહરકા ઘડા હૈ. પાપ િો જહરકા ઘડા હૈ હી. ઉસકી િો બાિ (હૈ હી 

િહીં). ઉસકો છોડકર શુભભાર્ હૈ ર્હ ભી નર્ષકા કુંભ–ઘડા હૈ. ઉસકો છોડકર નફર જાિા, એમ 
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કહિે હૈં. ઉસકો છોડકર પાપ કરિા ઐસા િહીં. ક્યાં? ૧૫૧. પહેલું આર્ી ગયું છે, િહીં? 
આહાહા! હર્ે આર્શે. કેટલું? ૩૦૪. છેિે. કીિું, આર્ી ગયું છે. આપણે વ્યાખ્યાિ કરી ગયા 
છીએ. ૩૦૪ આ ગયા. ર્હ આયા દેખો! બસ એ ૧૫૧ ગાર્ા.  

झाणजवहीणो समणो बजहरप्पा इजि जविाणीजह... ધ્યાિ નર્િાિા સાિુિે બનહરાત્મા કહ્યો 

છે. િો નર્કલ્પમેં હૈ િો ભી ધ્યાિ િો હૈ, એમ કહિા હૈ. આ ૧૫૧. પરમ-આર્શ્યક અનિકાર. દો 

શબ્દ નલયે દેખો! धम्मसकु्कझाणजि पजरणिो सो जव अिंरंर्प्पा... િમથ િે શુક્લધ્યાિમેં અંિરમેં 
પકરણિ હુઆ હૈ. અિે झाणजवजहणो... િમથ અિે શુક્લધ્યાિ દોિોં િહીં યે समणो बजहरप्पा...  
બનહરાત્મા હૈ. ક્યા? નર્કલ્પમેં હૈ િો િમથધ્યાિ િહીં? િમથધ્યાિ હૈ અંદરમેં નિનર્થકલ્પ કાયમ– 

નિરંિર. આહાહા! સમજમેં આયા? ધ્યાિ જબિાકે સાિુકો બનહરાત્મા, નમથ્યાદૃનિ કહા હૈ. ર્હ 
ધ્યાિકા અર્થ ક્યા? ઉપયોગમેં જમ જાય યે ધ્યાિ, એમ િહીં. શુદ્ધ દ્રવ્યકે આશ્રયસે પકરણનિ 

શુદ્ધ ઉત્પન્ન હુઈ ર્હી િમથધ્યાિ. ર્હ ઉપયોગ િો પર (ઉપર) હૈ, (નફર ભી) ધ્યાિ િો ધ્યાિ હી 
હૈ. 

શ્રોિા : ચોર્ાર્ી વ્યર્હારિમથધ્યાિ? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : િહીં, િહીં, નિશ્ચયિમથધ્યાિ હૈ ચૌર્ેસે. યે િો દૂસરા ... ર્હ પૂછિે 

હૈં. િહીં, કહિે હૈ ભાઈ! કહિે હૈં, ઐસા હી કહિે હૈં. ચોર્ે, પાંચમે, છઠ્ઠે વ્યર્હારિમથધ્યાિ, 

સાિમે નિશ્ચયિમથધ્યાિ અર્ર્ા આઠમે. શુક્લધ્યાિમેં શુદ્ધોપયોગ. િીચે શુદ્ધોપયોગ િહીં. અરે 
ભગર્ાિ! િેરા આશ્રય િ નલયા હો ઔર ધ્યાિ હો, િમથ હો (ઐસા હો સકિા િહીં). આહાહા! 

લ્યો, યે ગાર્ામેં બહોિ નલયા હૈ. ધ્યાિનર્હીિ િો બનહરાત્મા હૈ, નમથ્યાદૃનિ હૈ. ઉસકા અર્થ કક 

િમથધ્યાિ ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિમેં હૈ. આયા કક િહીં ભાઈ? ય ેબનહરાત્મા કહા િ. ધ્યાિ નર્િાિો 
પ્રાણી બનહરાત્મા. ભૈયા! આહાહા! અંિરાત્મા દો પ્રકારકે હૈં. એક િમથધ્યાિમય, એક 
શુક્લધ્યાિમય. િમથધ્યાિમય ચૌર્ેર્ે શુરૂ હોિા હૈ, િહીં િો બનહરાત્મા હો જાિા હૈ.  

શ્રોિા : ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે અિુભૂનિ હૈ યે હી ધ્યાિ હૈ અંિરમેં કાયમ.  

શ્રોિા : િમથધ્યાિિો અર્થ શું?  

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : કહા િ, એકાગ્રિા દ્રવ્યમેં. કક્રયા કઈ હોય? યે ક્યા કહિે હૈં? સ્ર્-
આજશ્રિ  

શ્રોિા : ભેદરનહિ પહલે બિાયા િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે શુક્લધ્યાિ. સ્ર્-આત્માજશ્રિ નિનર્થલ્પપકરણનિ ર્હ િમથધ્યાિ. આ 
બીજી જાિ છે મૂલચંદભાઈ! અત્યાર સુિી બિું કાઢ્ું છે સમજ્યા નર્િાિું. આહાહા!  
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શ્રોિા : ધ્યાિ િો....... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે ધ્યાિ, આગે કાયમ ધ્યાિ હૈ એમ બિાિા હૈ. એ માટે િો આ 

ગાર્ા લીિી. યે ધ્યાિ િો અંદર ધ્યાિા, ધ્યેય (ભેદ) છૂટકર ઉપયોગ લગ જાય ર્હ. યે િો 
झाणजवजहणो... ધ્યાિ–િમથધ્યાિ કે શુક્લધ્યાિ િ હો િો નમથ્યાદૃનિ ઐસા કહા. િબ ચૌર્ે 

ગુણસ્ર્ાિમેં નમથ્યાદૃનિ હૈ? ધ્યાિ િહીં હૈ? ધ્યાિ હૈ િો ક્યા હૈ? િમથધ્યાિ હૈ. આહાહા! 

અપિા નિજસ્ર્ભાર્ પૂણથ શુદ્ધકા આશ્રય નલયા ર્હી િમથધ્યાિ. ઉત્કૃિ ઉગ્ર આશ્રય લે ર્હ 
શુક્લધ્યાિ. પણ ર્હ સ્ર્દ્રવ્ય આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ. આહાહા! આર્ી જાિ! ધ્યાિકી 

વ્યાખ્યા ઐસે િહીં કક અંદર જમ જાય િો હી ધ્યાિ. ર્હ િો ઉત્કૃિ નર્શેષ ધ્યાિ હૈ. કાયમ, 

અપિા સ્ર્ભાર્ શુદ્ધ આિંદ આકદ ઉસમેં એકાગ્રિા જો હૈ ર્હ કાયમ હૈ, ઉસકો યહાં િમથધ્યાિ 
કહા હૈ. ર્હ િો િમથધ્યાિ િ હો િો િો નર્કલ્પકા િે રાગકા ધ્યાિ હૈ િો બનહરાત્મા હૈ. સમજમેં 
આયા? વ્યાખ્યા ... કી ર્ી.  

झाणजवजहणो बजहरप्पा... આહાહા! કુંદકુંદાચાયથિી શૈલી પરમાત્માકે પેટ ખોલિેકી હૈ. 

ભાઈ! િેરી ચીજકા િુજે ધ્યાિ િ હો િો િું બનહરાત્મા, નમથ્યાદૃનિ હૈ ઐસે કહા. આહાહા!  

કાયમ, જજિિી એકાગ્રિા હુઈ હૈ િો િમથધ્યાિ કાયમ હૈ. યે િમથધ્યાિ િ હો િો રાગકી 
એકિાબુનદ્ધમેં નમથ્યાત્ર્ હો જાિા હૈ. આહાહા! ભારે ભાઈ! ર્ીિરાગમાગથ એ ચીજ ક્યાંય બીજે 

છે િહીં. િીિ કાલમેં કહીં િહીં. ઐસા સંિોં કદગંબર મુનિયોંિે કેર્લીકા પેટ ખોલકર આત્મા 

ખોલ કદયા હૈ. કાયમ મુનિ... ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિે કાયમ િમથધ્યાિ હૈ, યે કહા િ અભી. યે િો યહાં  
મુનિકી બાિ હૈ. પણ પહલે ૧૫૧ ગાર્ામેં કહા િ. િમથધ્યાિ જબિાકા ધ્યાિનર્હીિ પ્રાણી 

નમથ્યાદૃનિ હૈ. ર્હ ૧૫૧મેં કહા િ. ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? ચૌર્ે િમથધ્યાિ િ હો િો 

નમથ્યાદૃનિ હો જાય. યે િો મુનિકી નર્શેષ બાિ હૈ. પણ યહાં િો સર્થ ધ્યાિ જબિા–કોઈ ભી 
ધ્યાિ િ હો િમથ કે શુક્લ... આિથ-રૌદ્રધ્યાિ િો (ધ્યાિ) હી િહીં, નફર પ્રશ્ન કહાં હૈ? ર્હ  

અિુભર્ ર્ોડા હૈ, પણ ધ્યાિકી એકાગ્રિા િો કાયમ હૈ. જજિિી એકાગ્રિા હુઈ, (ઉિિી) 

પકરણનિ કાયમ હૈ ઉસકો યહાં િમથધ્યાિ કહિેમેં આિા હૈ. ર્હ લબ્િ ઉપયોગમેં, યે િો ધ્યાિમેં 
એકાગ્ર હી હૈ. ર્હ િો લબ્િ ઉપયોગમેં હૈ.  

શ્રોિા : ધ્યાિ ઉપયોગકો માિ નલયા ઇસનલયે ગરબડ હો ગઈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : હા, ગરબડ હો ગઈ. ઉપયોગ પરમેં હો ભલે, ઉસમેં ક્યા હૈ? રાગમેં, 

શુભાશુભરાગરૂપ ઉપયોગ હો, પણ અંિર જજિિી કષાય રનહિ એકાગ્રિા હુઈ હૈ ર્હ િો કાયમ 
હૈ. ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિમેં નમથ્યાત્ર્ િે અિંિાિુબંિી રનહિ એકાગ્રિા હુઈ ર્હાં ઉસકો આિથધ્યાિ 

કહિા? ઉસે રૌદ્રધ્યાિ કહિા? યે પરાજશ્રિ હૈ. હ ૈિ. િમથધ્યાિકે પ્રકાર હૈં. ચાર પ્રકારમેં િીિ લે 

નલયા. હા, હૈ. એ ગમે િે હો, પણ િમથધ્યાિ હૈ. એ પરમ અધ્યાત્મ ....મેં આયા હૈ. સમજમેં 
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આયા? પણ યે િમથધ્યાિ શુભ િહી, સ્ર્દ્રવ્યાજશ્રિ. યહાં િો ર્હ નસદ્ધ કરિા હૈ. આહાહા! ર્હ 
િો કહિે હૈં દેખો! ભગર્ાિ કહિે હૈં કક સ્ર્-આત્માજશ્રિ િમથધ્યાિ હોિા હૈ. ઉસકા િામ સચ્ચા 
પ્રનિક્રમણ અિે સચ્ચા ધ્યાિ કહિે હૈં. 

હર્ે િીચે ઉસકા અર્થ કરિે હૈં. प्रजिक्रमण.. હ ૈિ? जकय ेहुए िोषोंका जनराकरण करना. 
યે વ્યર્હાર પ્રનિક્રમણ, શુભ નર્કલ્પ, જો જહર સમાિ હૈ નર્ષકુંભ. जकय ेहुए िोषोंका जनराकरण 
करना. યે શુભરાગ હૈ. યે સ્ર્દ્રવ્યાજશ્રિ િહીં, યે પરલક્ષી ભાર્ હુઆ. આહાહા!  

શ્રોિા : ...... ખટકિા હૈ. 

 પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : ખટકિા હૈ, પણ પાઠ શાસ્ત્રમેં હૈ. દેખો! ઉસમેં નલખા હૈ િ. યે આઠ 

પ્રકારકા નર્ષકુંભ હૈ. અકેલા જહર િહીં, જહરકા કુંભ–ઘડા. કુંભ િો પાિીકા હો, પાિીસે ભરા 

કુંભ. ય ેિો જહરસે ભરા કુંભ. ય ેિો સંિો, ર્ીિરાગકી ર્ાણી હૈ ભૈયા! ઉસમેં રાગકો િો જહર 
હી કહિે હૈં, ચાહે િો શુભ હો કે અશુભ. ‘રાગ આગ દાહ દહે...’ િહીં આિા હૈ? ‘રાગ આગ 

દાહ..’ શુભ કક અશુભ હો, રાગ દાહ હૈ. આહાહા! ર્હાં ઐસે િહીં કહા કક અશુભરાગ યે આગ 
દાહ હૈ. સબ રાગ આગ દાહ હૈ. સમજમેં આયા?  

પ્રશ્ન કકયા હૈ િ? નિહાલચંદભાઈ સોગાિીિે નલખા હૈ િ? શુભભાર્ િો ભઠ્ઠી હૈ. 

ઉન્હોંિે ખોલ કદયા હૈ–ખુલ્લી બાિ કી હૈ. યહાં કહા કક શુભભાર્ જહર હૈ. િો ઉસમેં ક્યા 
હુઆ? ભઠ્ઠી અનગ્ન હૈ, કષાય અનગ્ન હૈ. જલિા હી હૈ. કષાયમેં અનગ્ન હૈ િો જલિા હૈ–બળે છે, 
શાંનિ િો છે િહીં.  

શ્રોિા : પહલે િો શુભભાર્ હોિા હો ર્હ ભઠ્ઠીમેં જલ જાયેગા નફર માલ કહાંસે 
આયેગા? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : ઉસમેંસે કહાંસે આિા હૈ? ઉસકો છોડકર સ્ર્દ્રવ્યકા આશ્રય લે િો 

ઉસમેંસે આિા હૈ. રાગમેંસે કહાંસે આિા હૈ? િબ પ્રશ્ન ઉઠિા હૈ િ? જુઓ! સોગાિી કહિે હૈં 

કક શુભભાર્ અનગ્ન ભઠ્ઠી હૈ. ભગર્ાિકી ભજક્િ ઉપર હમારા લક્ષ હૈ િો ર્હાં કહાં અનગ્ન આ 
ગઈ? ર્હ રાગ હૈ. આહાહા! રાગ હૈ, ભગર્ાિ ઉપર લક્ષ કરિા ર્હી રાગ હૈ, યે કષાય હૈ. 
સમજમેં આયા?  

બહોિ પ્રશ્ન આયે હૈં િ. ઉસ બાજુસે પ્રશ્ન આયે ર્ે બહોિ. શેકઠયાકા પ્રશ્ન આયા ર્ા. 

ભાઈ ક્યા? શોભાલાલ... શોભાચંદજી. ર્હ કરોડ રૂનપયા ... શેઠીયા, િહીં? દીપચંદજીિા મામા 

આ રિિગઢર્ાળા. જોયા છે િમે? ઉસકા એક પ્રશ્ન આયા ર્ા. યે શુભભાર્કો ક્યોં ભઠ્ઠી કહા? 
ભાઈ! મંદ રાગ હૈ. રાગ હૈ િ? રાગકા અર્થ માયા િે લોભ. દ્વેષકા અર્થ ક્રોિ િે માિ. સબ ... 

દાહ કહા. પણ શાંનિકી ખબર િહીં િ. ‘સમામૃિ પીજીયે.’ િો યે (રાગ) સમામૃિ હૈ? માંડ 

આવ્યા ઘણા ર્ખિે. અંબલા આવ્યા હિા અંબલા. ધ્રુજે છે. િબળાઈ... ભાઈ! અહીં બેસી જાઓ. 
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હાટથિી વ્યાનિ છે. હાટથિી વ્યાનિ બહુ ર્િી ગઈ છે. આ હાટથિી વ્યાનિ છે. રાગકો અપિા માિિા 
ર્હ નમથ્યાત્ર્ હાટથકી વ્યાનિ હૈ. આહાહા! ઉસમેં હાટથ ફેલ હો જાિા હૈ. રાગકો અપિા માિિેમેં 
આત્માકા પ્રાણ ચલા જાિા હૈ, િાશ હોિા હૈ. આહાહા! 

प्रजिसरण = सम्यकत्वाजि र्णुोंमें प्ररेणा. ર્હ નર્કલ્પ શુભરાગ. સમકકિ ઐસા હૈ, 

નમથ્યાત્ર્ ઐસા હૈ—ઐસે નર્કલ્પ ઉઠિે હૈં િ. યે શુભરાગ જહરકા ઘડા હૈ. આહાહા! ભારે ર્ાિ! 

સમાજિે િો ર્ાિ બેસર્ી કઠણ. યહ રાગ ર્હ જહર હૈ, જહરકી િારા હૈ. આત્મા અમૃિકા કુંભ 
હૈ. ઔર શુદ્ધપકરણનિ અમિૃકા કુંભ હૈ, શુભ પકરણનિ જહરકા કુંભ હૈ. અમૃિસે નર્રુદ્ધ હૈ. 
પન્નાલાલજી! ઠંડા હો ગયા.  

શ્રોિા : દુુઃખકે કુંભકો અમૃિકા કુંભ માિ રખા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : માિ રખા હૈ. યહાં િો અભી અશુભભાર્મેં ભી મીઠાશ આ જાિી 
હૈ. આહાહા! પાપભાર્—નહંસા, જૂઠું, નર્ષય, ભોગ, કમાિા પાપભાર્ ઉસમેં મીઠાશ, યે િો  

બડા ઝેર હૈ. ઉસકો છોડિેકો, શુભભાર્કો છોડકર અંિરમેં જાિા ઇસનલયે બાિ કરિે હૈં. શુભ 

છોડકર અશુભમેં આિા, સ્ર્ચ્છંદી હોિા ઐસી બાિ હૈ િહીં. સમજમેં આયા? ર્હ ઉસમેં હૈ. 
અરે પ્રાણી! ઊંચે ઊંચે ક્યોં િહીં ચડિા હૈ? આિા હૈ. હા, એ. આિા હૈ. અભી આયેગા. અભી 

કળશમેં આયેગા. ઊંચે ઊંચે ક્યોં િહીં ચડિે? િીચે-િીચે ક્યોં ઉિરિે હો? હમ િો, શુભભાર્કો 

જહર બિાકર શુદ્ધોપયોગમેં આિા, ર્હ બિાિે હૈં. શુભ છોડકર અશુભ કરિા ઐસા કહાં િુજે 
કહા? િીચે િીચે ક્યોં ઉિર જાિે હો? હા, હૈ િ. આયેગા પીછે. િીચે િીચે ક્યોં...? આયેગા. 
પ્રનિસરણ.  

पजरहार = जमथ्यात्वरार्ाजि िोषोंका जनवारण. યે ભી શુભભાર્ હૈ. શુભભાર્ હૈ હોં 

જહર. धारणा = पचंनमस्काराजि मतं्र... યે પંચ િમસ્કારાકદ મંત્ર યે શુભભાર્, જહરકા ઘડા. 
રાડું િાખે.  

શ્રોિા : ર્હ િો અિાકદ મંત્ર હૈ?  

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : અિાકદ મંત્રિી કોણ િા પાડી? અિાકદ મંત્ર પર હૈ કક અપિા હૈ?  

અપિા મંત્ર(રૂપી) પ્રભુ િો યહાં જબરાજિા હૈ. યે પચંપરમેષ્ઠી પરદ્રવ્ય હૈં. પરદ્રવ્યકા સ્મરણ 

શુભરાગ હૈ. મૂલચંદભાઈ! આકરૂં લાગે કે િ લાગે. િમે િો બિું કરીિે આવ્યા છો બિું. 
આહાહા! पचंनमस्काराजि मतं्र... દેખો! યે પંચિમસ્કાર િો અિાકદ મંત્ર યર્ાર્થમેં હૈ. ઔર દૂસરે 

ભી મંત્ર હૈં િ? ઓમ જાપ, ઓમ હરીં હરી આકદ. યે જ્ઞાિાણથર્મેં આિા હૈ. સબ મંત્ર જપિા ર્હ 

નર્કલ્પ હૈ. અપિા સ્ર્દ્રવ્ય આત્માકા આશ્રય છોડકર પરદ્રવ્યકા જાપ કરિા, સબ શુભભાર્ 
જહરકા ઘડા હૈ. આિા હૈ િો બિાિે હૈં. િહીં આિા હૈ? હોિા િો હૈ, પણ હૈ દુુઃખરૂપ િે જહર. 
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ઉસમેં િેરી દૃનિ રુનચ િ હોિી ચાનહયે, એમ કહિે હૈં. રુનચ ભગર્ાિ આત્મા પ્રનિ હોિી ચાનહયે. 
આહાહા!  

શ્રોિા : ર્હ િો ચાહે જબ કર લેંગેં, પહલે અભીકી બાિ બિાઓ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : યે અભીકી બાિ કરિે હૈં. ક્યા હૈ? કરિા િો ય ેહૈ. શુભભાર્કી 

રુનચ છોડકર નિશ્ચયકી રુનચ કરિા ર્હી કરિેલાયક હૈ. जणयमणे य ि ंकज्ज.ं.. ર્હ પહલે આ 

ગયા હૈ િીસરી ગાર્ામાં. નિયમસે કરિેલાયક હો... દેખો! અર્થ. નિયમસાર હૈ િ. િીસરી ગાર્ા 

હૈ. ર્હ િો આ ગયા. યહાં િો બહોિ ર્ષથસે ચલિા હૈ. ત્રીજી ગાર્ા जणयमणे य ि ंकज्ज.ं.. પાિુ ં

સાિ. जणयमणे य ि ंकज्ज ंि ंजणयम ंणाणिसंणचजरत्त.ं.. નિયમસે કરિેલાયક હો િો ભગર્ાિ 
આત્માકા સમ્યગ્દશથિ, જ્ઞાિ િે ચાકરત્ર, બસ. િીસરી ગાર્ામેં નલયા. સમજમેં આયા?  

धारणा = प्रजिमा आजि बाह्य द्रव्योंके आलम्बन द्वारा जचत्तको जिर करना. ભગર્ાિકા 
લક્ષ રખકે પ્રનિમા, જાત્રા આકદમેં નસ્ર્ર કરિા ર્હ શુભભાર્ હૈં. જાત્રાકા ભાર્ શુભભાર્ હૈ. એ 

મલુકચંદજી! હૈ કક િહીં ર્કીલજી? ઉસમેં હૈ િો ક્યા હૈ? ભગર્ાિ કુંદકુંદાચાયથ કહિે હૈં. ઉિકા 

િો િીસરે િંબરપર િામ હૈ. ‘મંગલં કુંદકુંદાયો.’ ભગર્ાિ કહે કે કુંદકુંદાચાયથ કહે—દોિોં એક 
હી બાિ હૈ. સમજમેં આયા? ર્હ સબ શુભભાર્ હૈ. બીજા ચાર બોલ છે. 

(પ્રમાણ ર્ચિ ગુરુદેર્) 
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શ્રાવણ સુદ ૧૨, મંગળવાર, તા. ૩-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૯૨, શ્લોક ૧૨૩, પ્રવચિ િં. ૮૪ 

 

નિયમસાર નસદ્ાાંતશાસ્ત્ર હૈ, પરમાર્થ પ્રનતક્રમણ અનિકાર. પરમાર્થ િામ સચ્ચા 

પ્રનતક્રમણ કકસકો કહતે હૈં. વહ બાત આ ગઈ હૈ પહલે. અપિા આત્મા શુદ્ આિાંદ િે જ્ઞાિમૂનતથ 

હૈ. ઉસકે આશ્રયસે જો એકાગ્રતા હોતી હૈ ઉસકા િામ સ્વદ્રવ્યાશ્રશ્રત િમથધ્યાિ, નિશ્ચય 

પ્રનતક્રમણ કહિેમેં આતા હૈ. ઉસ નિશ્ચય પ્રનતક્રમણકે કાલમેં જબ સ્વરૂપ શુદ્ોપયોગ િ હો, શુદ્ 

પકરણનત હો, પણ ઉસમેં જો વ્યવહાર નવકલ્પ ઉઠતે હૈં વહ વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ હૈ, યે નવષકુાંભ 
હૈ. આહાહા! નિશ્ચય સનહત હો તો ભી ગૃહસ્ર્કો શ્રજતિા શુભભાવ હૈ ઇતિા હી જહર હૈ. 

सदव्वादो हु सगु्गई... परदव्वादो दुग्गई... ઐસા નસદ્ાાંત હૈ. મોક્ષપ્રાભૃત (ગાર્ા ૧૬), 

અષ્ટપાહુડમેં. सदव्वादो सगु्गई... અપિા આત્મા જ્ઞાિાિાંદ સહજાિાંદસ્વરૂપ નિત્યાિાંદ 
सदव्वादो... ઉસમેં એકાગ્રતા વહ સુગનત િામ મુશ્રતતકા કારણ હૈ. શ્રજતિા परदव्वादो... પરદ્રવ્ય 

ઉપર રાગ જાતા હૈ યે દુગથનત હૈ, ભલે સ્વગથ મળે પણ યે દુગથનત હૈ. સમજમેં આયા? વહ આયા 

િ પહલે? स्वात्माश्रित ऐस े श्रिश्चयधर्मध्याि तथा श्रिश्चयशकु्लध्यािर्य होिसे े
अर्तृकुम्भस्वरूप ह.ै.. આહાહા! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. व्यवहार-उत्तर्ाथ मप्रश्रतक्रर्ण 
व्यवहारधर्मध्यािर्य होिसे े श्रवषकुम्भस्वरूप ह.ै ...હોિેસે નવષકુાંભસ્વરૂપ હૈ. વહી અપિે 

ચલતે હૈં આઠ બોલ. સમયસારકી ગાર્ા ૩૦૬. િીચે હૈ િ? પ્રનતક્રમણ. ચાર બોલ આ ગયે હૈં 
કલ. 

प्रश्रतक्रर्ण = श्रकय ेहुए दोषोंका श्रिराकरण करिा. યે શુભરાગ હૈ, શુભનવકલ્પ હૈ. યે 
જહરકા ઘડા હૈ. ભગવાિ આત્મા અમૃતકા કુાંભ હૈ. આહાહા! પરમાત્મા નિજસ્વરૂપ શુદ્ આિાંદ 

ઉસકે આશ્રયમેં એકાગ્રતા શ્રજતિી હોતી હૈ, ઇતિા સચ્ચા પ્રનતકમણ િે સચ્ચા િમથ કહિેમેં 

આતા હૈ. રાગ આતા હૈ પ્રનતક્રમણકા વ્યવહાર, હો, પણ હૈ શુભરાગ જહર. આમ તો કહતે હૈં િ. 
આજ મનણભાઈ કહતે ર્ે િ, સોિાકી બેડી... યે તો સુિા ર્ા. પાપ અિે પુણ્ય.. પાપ લોહેકી 

બેડી, પુણ્ય સોિેકી બેડી ઐસે તો કહતે ર્ે, પણ સ્પષ્ટ િહીં કરતે ર્ે કક યે પુણ્ય શુભભાવ યે 
દુુઃખરૂપ હૈ. સોિાિી બેડી... ચાલેિે... સુવણથકી બેડી, પણ દોિોં હી કેદમેં બાંિિકા કારણ હૈ.  

શ્રોતા : સુવણથિી બેડીિો કટકો કાપીએ તો ઘણા રૂનપયા આવે.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િૂળેય િહીં આવે. કેદમાાં જઈશ િે મરી જશે. સુવણથિી બેડીિી વાત 

છે અહીં તો. સુવણથસે ભી બાંિતે હૈં િે લોહેસે ભી બાંિતે હૈ, યહ બાત યહાાં પર હૈ. કટકો તયાાં 

એિા બાપિો હતો? સરકારે સોિાિી બેડી િાખી હોય. યહાાં તો કહતે હૈં કક નિશ્ચય આત્માકા 
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સમ્યગ્દશથિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ સનહત, સ્વરૂપકી અાંશમેં નસ્ર્રતા સનહત જો શુભભાવ આતા હૈ 
પ્રનતક્રમણકા, યે શુભભાવ નવષકા ઘડા હૈ.  

प्रश्रतसरण = सम्यक्त्वाश्रद गणुोंर्ें प्ररेणा. ઓહો! મૈં શુદ્ હૂાં, આિાંદ હૂાં ઐસા 
સ્વદ્રવ્યાશ્રશ્રતકી દૃનષ્ટમેં નવકલ્પ ઉત્પન્ન હોિા. ઐસા મૈં હૂાં, ઐસા હૂાં, નિશ્ચય સમ્યગ્દશથિકા 
નવષય દ્રવ્ય હૈ ઐસા નવકલ્પ ઉઠિા વહ શુભભાવ ભી જહરકા ઘડા હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : સમ્યગ્દૃનષ્ટકો ઐસા નવકલ્પ....... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : સમ્યગ્દૃનષ્ટકી બાત હૈ યહાાં. વહ ભી ઝેર હૈ. નમથ્યાદૃનષ્ટકો તો હૈ હી 
તયા? બસ, અાંતર ભગવાિ આત્મા સશ્રચ્ચદાિાંદસ્વરૂપ અમૃતકા સાગર.. અમૃતકા સાગર પ્રભુ 

ઉસકા અાંતર આશ્રય કરકે નિનવથકલ્પતા શ્રજતિી ઉત્પન્ન હો, ઇતિા સચ્ચા િમથ હૈ. ઉસકે સાર્મેં 

શ્રજતિા નવકલ્પ ઉઠતા હૈ યે વ્યવહારિમથ, વ્યવહારિય આશ્રશ્રત જહરકુાંભ હૈ. પણ દો િય હૈ તો 
દોિોંકા ફલ ભી જુદા હોતા હૈ કક િહીં? નિશ્ચયકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હો તો અમૃત હૈ, વ્યવહારકે 
આશ્રયસે, પરકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હો વહ જહર હૈ. સીિી બાત હૈ.  

શ્રોતા : શ્રજસે સ્વભાવકા આિાંદ આયા િહીં ઉસે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ખલાસ હુઆ. કહતે હૈં કક કુછ હૈ િહીં. દુુઃખ હૈ અકેલા. વહ કહેંગેં.  

पश्ररहार = श्रर्थ्यात्वरागाश्रद दोषोंका श्रिवारण. કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્ર ઉસકી માન્યતા 

છોડિા, વહ મૈં છોડતા હૂાં ઐસા નવકલ્પ–શુભરાગ વહ ભી વ્યવહાર હૈ. આહાહા! કહો,  
નમથ્યારાગાકદ પકરહાર. 

धारणा = पचंिर्स्काराश्रद र्तं्रકી િારણા, જપિા અાંદર. ‘ણમો અકરહાંતાણાં, ણમો 
નસદ્ાણાં, ણમો આઇરીયાણાં..’ ઐસા નવકલ્પ શુભરાગ. આહાહા! શ્રજસકો અપિે આત્માકા નિશ્ચય 

આશ્રય હુઆ હૈ... સમ્યગ્દશથિકી પ્રાનિ, ચૈતન્ય ભગવાિ પૂણથ સ્વરૂપકે અવલાંબિસે, 

આશ્રયસે, આિારસે જો અાંતમુથખ દૃનષ્ટ હોકર સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ હુઆ હૈ ઉસકો ભી ઐસા 
શુભભાવ જો હૈ... આહાહા! તો પીછે કરિા તયા? દેરાસર-બેરાસર શુાં કરવા કરવુાં? પ્રનતમા શુાં 
કરવા સ્ર્ાપવી?  

શ્રોતા : બાબુભાઈ તો કરાતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : જુઓ! યે બાબુભાઈ બડા સમવસરણ કરાતે હૈં. તીિ લાખકા 
સમવસરણ કરતે હૈં. યહાાં હમારે રામજીભાઈ કરાતે િહીં? રામજીભાઈ કરાતે હૈં િ. રામજીભાઈ 
પ્રમુખ..... યે બાર લાખકા મકાિ હોતા હૈ દેખો! પરમાગમ (માંકદર). કૌિ કરાતા હૈ? ઐસા હો.  

શ્રોતા : આપે કીિુાં કે કરાવે છે િે વળી િર્ી.....  
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : એ શુાં કરે? બોલવાિી ભાષા જ એવી છે. ભાષા જડ હૈ ઉસસે કામ 
લેિા. કામ કોણ લે? આહાહા!  

કહતે હૈં, पचंिर्स्काराश्रद र्तं्र... શ્રજતિે માંત્ર હૈં સબ શુભભાવ હૈ, લ્યો. આહાહા! 
ભતતામર સ્તોત્ર આતા હૈ કક િહીં? સવારમાાં ભતતામર ગણે, ઉસકો ઐસે ઐસે લખે. આપણિે 

કપડા મળે, આહાર નમલે, શરીર ઠીક રહે, ભતતામર ગણો. વહ તો પાપભાવ હૈ. સમજમેં 

આયા? પણ યહાાં તો નિશ્ચયસ્વભાવકે આશ્રયપૂવથક માંત્ર જપતે હૈં ‘ભતતામર પ્રનણત મૌનલ 
પ્રભાણાાં...’ તો કહતે હૈં કક શુભરાગ હૈ. ઉસમેં ઇચ્છા િહીં કોઈ કક ઉસકા મુજે ફલ નમલે કક મુજે 
અિુકૂલતા નમલે. તો ભી શુભરાગ આયા વહ જહર હૈ, જહરકા ઘડા હૈ. આહાહા! 

શ્રોતા : મહારાજ! હમેં ભતતામરકા પાઠ કરિા કક િહીં કરિા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વહ નવકલ્પ આતા હૈ ઇતિા. કરિા, પાઠ-પાઠ કરિેકી બાત િહીં. 
પાઠ તો જડ હૈ. 

શ્રોતા : તયા રાગ કરિેકા કરે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : આ ભતતામર સવારિા કરતા હશે એટલે. અબ તયા કરિા હમારે? 

આહાહા! હો, પણ ઉસકો દુુઃખરૂપ અિે જહર જાિિા, હેય જાિિા. ઉપાદેય તો એક અપિા  
નિનવથકલ્પ આિાંદકાંદ પ્રભુ હૈ. ‘લાખ બાતકી બાત નિશ્ચય ઉર આણો..’ આતા હૈ કક િહીં છહ 

ઢાલામેં? ‘તોકર સકલ જગત દ્વાંદ ફાંદ આતમ ઉર ધ્યાવો.’ છહ ઢાલામેં ઐસા આયા હૈ. ઇસકો  

તો બહોતોિે પઢા હૈ. ‘જગત દ્વાંદ્વ-ફાંદ...’ દ્વાંદ–દો. યે શુભ િે અશુભ—દોિોં જગત દ્વાંદ ફાંદ હૈ. 
આહાહા! વહ તો સચ્ચી બાત રખી અિાકદકી. યે કોઈ િયી બાત હૈ? અિાકદ-અિાંત 

મહાનવદેહમેં, ભરતમેં, ઐરાવતમેં શ્રજતિે તીર્ંકર અિાંત હુએ, વતથમાિમેં હૈં, ભનવષ્યમેં હોગેં 
વહી બાત કરતે હૈં. ઉસકે પાસ જાઓ તો ભી વહી બાત હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

प्रश्रतर्ा आश्रद बाह्य द्रव्योंके आलम्बि द्वारा श्रचत्तको श्रिर करिा. વે કહતે હૈં, દેખો! 

તુમ્હારે નલયે નલખા હૈ. પ્રનતમામેં (નચત્ત) નસ્ર્ર કરિા યે રાગ હૈ, જહર હૈ. માટે અમે પ્રનતમા-
બ્રનતમા માિતા િર્ી. યે તો અશુભભાવ હુઆ. યે પ્રનતમા હૈ વહ (સ્ર્ાપિા)નિક્ષેપ હૈ. ઐસે િ 

માિે તો નમથ્યાત્વ હૈ. સમજમેં આયા? ઔર ઉસસે િમથ હોતા હૈ ઐસે માિે તો નમથ્યાત્વ હૈ. 

આહાહા! સમજમેં આયા? પ્રનતમા અિાકદ હૈ. શાશ્વત પ્રનતમા હૈ સ્વગથમેં. ઇન્દ્રો ભી 
િાંદીશ્વરદ્વીપાકદમેં જાતે હૈં. રત્િપ્રનતમા હૈ ઔર વહાાં િાચતે હૈં ઇન્દ્રો એકભવતારી, ક્ષાનયક 

સમકકતી. ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી–શક્રેન્દ્ર ઔર ઉસકી શચી પત્િી દોિોં એકાવતારી–એકભવતારી હૈ. 

િાંદીશ્વરદ્વીપમેં કારતક, અષાઢ િે ફાગણ આઠ-આઠ કદિ જાતે હૈં િ. વહ ભાવ હોતા હૈ, પણ 
અાંતરમેં જાિતે હૈં કક યે હેય હૈ.  

શ્રોતા : હેય કહો ત્યાાં સુિી વાાંિો િહીં, પણ નવષકુાંભ કહો... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પણ યે તો જહરકા ઘડા કહો કક હેય કહો. હેય શુાં કરવા કહે છે? 
અમૃત હો તો હેય હોતા હૈ? આહાહા! હોતા હૈ જરૂર, પણ વહ હેય સમકકતી જાિતે હૈં. અિે 

ઐસા શુભભાવ પ્રનતમા વાંદિ આકદકા િહીં આતા તો વહ ભી નમથ્યાદૃનષ્ટ હૈ, તયોંકક વહ 
પ્રનતમા આકદકો માિતા િહીં ઔર વસ્તુકી નસ્ર્નત અિાકદ ઐસી હૈ. એય!  

શ્રોતા : માિવુાં કે િ માિવુાં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પ્રનતમા હૈ, વ્યવહાર હૈ, શુભભાવ હૈ, ઐસા િ માિે તો નમથ્યાદૃનષ્ટ 

હૈ. ઔર શુભભાવસે, પ્રનતમાસે િમથ હોતા હૈ ઐસે માિે તો નમથ્યાદૃનષ્ટ હૈ. ઐસી બાત હૈ, દો 
બાત હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

વસ્તુ જૈસી હૈ ઐસી િ માિે તો નવપરીત માન્યતા હૈ ઔર રાગ હૈ ઉસકો િમથ માિે તો 

ભી તત્ત્વસે નવપરીત (માન્યતા) હુઈ, આસ્રવમેં િમથ માિા વહ ભી તત્ત્વસે નવરુદ્ હૈ. ઔર 
સવથજ્ઞ પરમાત્માકે નવરહમેં... અરે! નવરહ િ હો તો ભી મહાનવદેહમેં પ્રનતમા, માંકદર હૈં. શાશ્વત 

હૈ નવદેહમેં. આતા હૈ કક િહીં? ભવિપનત, વ્યાંતર, જ્યોનતષ, વૈમાનિક સબમેં શાશ્વત માંકદર હૈં, 

મનણરત્િકી પ્રનતમા હૈં. ઇન્દ્રો સમકકતી ભી શ્રજસકો પૂજતે હૈં. જબ ઉપજતે હૈ તો પહલે વહી 
યાદ આતા હૈ સમકકતીકો. ઓહો! મેરે શુભ અપરાિસે મેરા યહાાં જન્મ હુઆ. ભગવાિકી 

પ્રનતમા, માંકદર કહાાં હૈ? પહલે ઉિકો િમતા હૈ. તો દેવ કહતે હૈં, અન્નદાતા! યહાાં પ્રનતમા, 

માંકદર હૈ, પિારો. તબ પૂજિ કરિે જાત ેહૈં. દેહકી કક્રયા તો દેહસે હો, પણ ઐસા શુભભાવ 
આયે શ્રબિા રહતા િહીં. પણ સમકકતી જાિતે હૈં કક વહ હેય હૈ. િન્નાલાલજી! બેય વાત. કહો, 
બાહ્યકે આલાંબિ દ્વારા નચત્તકો નસ્ર્ર કરિા વહ ભી શુભભાવ હૈ. 

શ્રોતા : દોિોં બાત માિિેસે... ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વ્યવહારસે અમૃતકુાંભકા અર્થ તયા? વ્યવહારસે અમૃતકુાંભ હી હૈ 

વહ. તયા? ઔર વ્યવહારકા અર્થ તયા? યહાાં અમૃતકુાંભ જો નિશ્ચય પ્રગટ હુઆ હૈ ઉસકે 

નિનમત્તમેં આરોપ કદયા કક અમૃતકુાંભ હૈ, િહીંતર હૈ તો જહર. પર નિનમત્તકો આરોપ કદયા. જૈસ ે

અપિા સ્વભાવ શુદ્ ચૈતન્યકે આશ્રયસે નિશ્ચય સમ્યગ્દશથિ હુઆ, સાર્મેં દેવ-ગુરુકી શ્રદ્ાકે 
રાગકો વ્યવહાર સમકકત કહતે હૈં. સમકકત હૈ વહ? રાગ હૈ યે તો. યહાાંકા ઉસકો આરોપ કદયા. 

‘હૈ િહીં’ ઉસકો કહિા ઉસકા િામ વ્યવહાર હૈ. હૈ ઐસા માિિા ઉસકા િામ નિશ્ચય હૈ. તો 
વ્યવહાર અમૃતકુાંભ હી કહા હૈ.  

યહાાં તો નિશ્ચયકા અર્થ હૈ. નિશ્ચય અપિા સ્વભાવ અમૃતસ્વરૂપ ભગવાિ અતીનન્દ્રય 

આિાંદકા સાગર આત્મા હૈ ઐસી અાંતરમેં દૃનષ્ટ હોકર શુદ્તા શ્રજતિી પ્રગટ હોતી હૈ ઇતિા તો 
અમૃત હૈ. પણ સાર્મેં શુભરાગ આ ગયા ઉસકો ભી વ્યવહાર અમૃત.. વ્યવહાર અમૃત કહતે હૈં. 

નિશ્ચયસે જહર કહતે હૈં. ઇસનલયે અમૃત હો જાય? વ્યવહાર સમકકત કહા તો વ્યવહાર 
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સમકકત હૈ? વહ તો રાગ હૈ. પાંચમહાવ્રતકો વ્યવહાર ચાકરત્ર કહા, યે ચાકરત્ર હૈ? યે તો નિશ્ચય 
સ્વરૂપકા આશ્રય કરકે અમૃતકી લહર ઉઠી હૈ અાંદરમેં પ્રચૂર સ્વસાંવેદિ, ઉસમેં જો 

પાંચમહાવ્રતકા નવકલ્પ આયા ઉસકો વ્યવહાર ચાકરત્રકા આરોપ કદયા. વ્યવહારચાકરત્ર કહો કક 

નિશ્ચય અચાકરત્ર કહો. આહાહા! ભાઈ! યે તો માગથ હૈ ભાઈ! યે કોઈ કકસીકી કલ્પિાકી બાત હૈ 
િહીં. ઉસે જન્મ-મરણસે છૂટિા હો તો સ્વદ્રવ્યકે આશ્રય શ્રબિા છૂટેગા િહીં કભી. સમજમેં 

આયા? વહ કહતે હૈં. જરી કડક તો લગે ભૈયા! દ્રષ્ટાાંત આચાયથ મુનિિે યે કદયા હૈ.  

श्रिवशृ्रत्त = बाह्य श्रवषयकषायाश्रद इच्छार्ें वत मत े हुए श्रचत्तको र्ोडिा. નચત્તકો પીછે 

મોડિા વહ ભી શુભ હૈ. પાછા કહતે હૈં? તયા કહતે હૈં? પીછે હઠાિા. અશુભસે પીછે હઠિા 

વહ ભી શુભ હૈ. આહાહા! શુભ-અશુભ દોિોંસે હટકર સ્વદ્રવ્યકા આશ્રય લેિા વહ અમૃત હૈ. 
આહાહા! અરે ભગવાિ! દુુઃખી તો અિાકદસે હૈ િ. રાગકો દુુઃખકા કારણ કહા િ. કલ આયા ર્ા 

િ તુમ્હારે? ૭૨ ગાર્ા, ત્રીજો બોલ. અશુનચ, નવપરીત, દુુઃખ કારણાં. આિાંદકા કારણ હૈ રાગ?  

આહાહા! વહ તો યહાાં કહતે હૈં, શુભભાવ હૈ ઝેરકુાંભ. અકેલા ઝેર િહીં કહા, ઝેરકા ઘડા કહા. 
આહાહા! સાંતોિી વાણી સવથજ્ઞિે અિુસાકરણી. આહાહા! ઐસી બાત હૈ. અાંતરમેં જચિી ચાનહયે 
ભાઈ! આ કાાંઈ બોલે વળે એવુાં િર્ી. આહાહા!  

ભગવાિ આત્મા શરીર િે રાગસે રનહત, રજકણ અિે રાગ દોિોંસે રનહત ચૈતન્યમૂનતથ 

પ્રભુ હૈ ઐસી દૃનષ્ટ અાંતરમેં જમિી ચાનહયે, તો વહ સમ્યગ્દશથિ હૈ. ઔર ઉસમેં નસ્ર્ર હો સકે 

િહીં તો અશુભકો ટાલિેમેં ઐસા શુભભાવ આયે શ્રબિા રહતા િહીં. ઐસે િહીં કહતે હૈં... આગે 
કહેંગેં અભી, કક નિશ્ચય ભી િહીં હૈ તો વ્યવહાર શુભ છોડકર અકેલા પાપ કરિા ઐસા િહીં 

કહા હૈ. સમજમેં આયા? નિશ્ચય ભી િહીં અિે શુભ વ્યવહાર ભી િહીં નિશ્ચય સનહત, તો 
અકેલા અશુભ પાપ કરિા? ઐસા તો હૈ હી િહીં.  

શ્રોતા : શુભિે છોડવાિુાં કહ્યુાં િ ેપાપ કરવાિુાં કહ્યુાં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : શુભભાવ છૂડાિેકો જહર કહા, તો અશુભ કરિેકો કહા? પાપ 

કરિેકો કહા? સ્વચ્છાંદ હોિેકો કહા? આગળ વિવા માટે. આયેગા, અભી વહ કલશ આયેગા. 

અભી આયેગા. યહાાં તો જૈસા હૈ ઐસા હોિા ચાનહયે ભાઈ! આહાહા! આગે-પીછે ર્ોડા ભી 
ફેરફાર વીતરાગમાગથમેં િ ચલે. આહાહા! આાંખમેં કણા ઘૂસા હો, ખટક ખટક હોતી હૈ, છોટી ભી 
કણી હો તો. ઐસે શુભરાગ યે શાાંનતમેં ખટક હૈ. સમજમેં આયા?  

श्रिदंा = आत्मसाक्षीस ेदोषोंका प्रगट करिा. વહ ભી શુભભાવ હૈ. આહાહા! ગજબ 

વાત છે. વીતરાગમાગથ છે ભાઈ! અિે ચારોં શાસ્ત્રકા સાર–તાત્પયથ વીતરાગતા હૈ. 

પાંચાશ્રસ્તકાયમેં કહા ૧૭૨ ગાર્ામેં કક ચારોં અિુયોગકા તાત્પયથ વીતરાગતા હૈ. વીતરાગતા કબ 
હોતી હૈ? પરકી ઉપેક્ષા િે સ્વકી અપેક્ષા. નત્રકાલી આિાંદકાંદકી અપેક્ષા અિે ભેદ િે રાગકી 
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ઉપેક્ષા હો તબ વીતરાગતા હોતી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? श्रिदंा = आत्मसाक्षीस ेदोषोंका 
प्रगट करिा. 

गहा म = गरुुसाक्षीस ेदोषोंका प्रगट करिा. યે ભી શુભ નવકલ્પ હૈ.  

शशु्रि = दोष हो जाि े पर प्रायश्रश्चत्त लेकर श्रवशशु्रि करिा. વહ ભી શુભરાગ હૈ. 
આહાહા! અબ દેખો! 

और इसीप्रकार िी सर्यसारकी (अर्तृचदं्राचाय मदवेकृत आत्मख्याश्रत िार्क टीकार्ें 
(१८९वें श्लोक द्वारा) कहा ह ैश्रक : આયા દેખો!  

 यत्र प्रश्रतक्रर्णर्वे श्रवष ंप्रणीत ं

 तत्राप्रश्रतक्रर्णर्वे सधुा कुतः स्यात।् 

 तश्रकं प्रर्ाद्यश्रत जिः प्रपतन्नधोऽध: 

 श्रकं िोर्ध्मर्रू्ध् मर्श्रधरोहश्रत श्रिष्प्रर्ादः।। 

આહાહા! श्लोकाथ म : (अर!े भाई,) जहा ं प्रश्रतक्रर्णको ही श्रवष कहा ह.ै.. જહાાં 

શુભભાવકો ઝેર કહા. वहााँ अश्रप्रतक्रर्ण–પાપભાવ अर्तृ कहााँस े होगा? એમ કહતે હૈં. 

અપ્રનતક્રમણ એટલે પાપભાવ. વહ તીસરી પ્રનતક્રમણરનહત (ભૂનમ) વહ િહીં. પ્રનતક્રમણ (ઔર) 
અપ્રનતક્રમણ રનહત (ઐસા) અપ્રનતક્રમણ–આત્માકી શુદ્તા, વહ િહીં. યહાાં તો પ્રનતક્રમણ િામ 

શુભભાવ, જ્ઞાિીકા શુભભાવ ભી જહાાં જહર કહા, વહાાં અપ્રનતક્રમણ (-પાપભાવ) અમૃત કહાાંસે 

હોગા? વહાાં પાપભાવ, નહાંસા, જૂઠુાં, ચોરી, નવષય, ભોગવાસિા, કામ, ક્રોિ, માિ, માયા, લોભ 
ઐસા પાપભાવ કૈસે અમૃત હોગા? વહ તો બડા જહર હૈ. આહાહા! શુભભાવ માંદ જહર હૈ, 

અશુભભાવ તીવ્ર જહર હૈ. હળાહળ ઝેર છે. અરે ભાઈ! યે દેહ છૂટિેકે કાલમેં તુજે શરણ હો તો 

આત્મા હૈ, દૂસરા કોઈ શરણ હૈ હી િહીં. ભગવાિ-ભગવાિ કરેગા તો ભી શુભભાવ હૈ. 

આહાહા! અિે પૂવથમેં શુભભાવ બહોત કકયા હો (ઔર) ઉસસે પુણ્યબાંિ–રજકણ બાંિા હો તો 
ઉસમેં શરણ તયા આયા? સમજમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોતા : વસ્તુ જાણ્યા નવિા શાાંનત..... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : વસ્તુકી દૃનષ્ટ હુએ શ્રબિા, ભાિ હુએ શ્રબિા શાાંનત કહાાંસે આતી હૈ? 
શાાંનત કહીં બાહરસે આતી હૈ? શાાંનતકા સાગર પરમાત્મા, શ્રજસકે આશ્રયસે, એકાગ્રતાસે શાાંનત 

પ્રગટ હોતી હૈ, શાાંનતકા અાંકુર ફૂટતા હૈ. આહાહા! ઐસી શાાંનતમેં જહાાં શુભભાવકો ભી જહર 

કહા, વહાાં અશુભભાવ અમૃત કૈસે હોગા? આહાહા! તો શુભ છોડકર અશુભ કરિા ઐસે િહીં 
કહા યહાાં. સમજમેં આયા?  
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અરે! तो श्रिर र्िषु्य िीच ेिीच ेश्रगरत ेहुए प्रर्ादी क्यों होत ेहैं? અરે! હમ તો આત્માકે 
નિશ્ચય સ્વભાવકે ભાિમેં શુભભાવકો જહર કહકર સ્વરૂપમેં ઠહરિેકો કહતે હૈં. સમજમેં 

આયા? ભગવાિ આત્મા અાંતમુથખ સાક્ષાત્ પરમાત્મસ્વરૂપ હી હૈ, ઉસકા–સ્વભાવકા અિુભવ 

હુઆ, તો શુભકો જહર કહિે(કા અર્થ) ઉસે છોડકર સ્વરૂપમેં લીિ હોિા વહ હમ કહતે હૈં. 
શુભકો છોડકર અશુભમેં આિા ઐસા હૈ? ઐસે કહાાં આયા તેરે સ્વચ્છાંદમેં? સમજમેં આયા? 

આહાહા! ઓહો! वहााँ अश्रप्रतक्रर्ण अर्तृ कहााँस े होगा? ઓલામાાં એ અર્થ કયો છે િે. 

‘અપ્રનતક્રમણ સુિાસાર’ એ અર્થ કયો છે. અપ્રનતક્રમણ યે તીસરી ચીજ હૈ. જો શુભ હૈ વહ 
જહર હૈ, તો શુભસે રનહત અાંદર નસ્ર્રતા કરિા યે અપ્રનતક્રમણ કહા, નિશ્ચય અપ્રનતક્રમણ, યે 
સુિા सधुा कुतः ઐસા શબ્દ નલયા હૈ સાંસ્કૃતમેં.  

યે પ્રશ્ન કકયા ર્ા ભાઈ ટીકમગઢવાલે પાંકડતજીિે. ગુજર ગયે િ વે? ઠાકુર. ઉસકે સાર્ 

ચચાથ હુઈ ર્ી તો ઉસિે કહા ર્ા. ટીકામેં ભી ઐસા અર્થ હૈ. सधुा कुतः વહાાં ઐસે લેિા. સુિા–

અમૃત હૈ. કૌિ? યે શુભભાવ રનહત અપિે સ્વરૂપમેં ઠહરિા તીસરા અપ્રનતક્રમણ. 
અપ્રનતક્રમણકે દો અર્થ હૈં—એક શુભ-અશુભ રનહત હોકર અપિે સ્વરૂપમેં (જમિા) યે 

અપ્રનતક્રમણ અિે એક અશુભભાવ કરિા યે અપ્રનતક્રમણ. સમજમેં આયા? યહાાં અપ્રનતક્રમણ, 

શુભ-અશુભસે રનહત જો અપ્રનતક્રમણ હૈ યે તો અમૃતકા ઘડા હૈ. सधुा कुतः ઐસા આતા હૈ 
સાંસ્કૃતમેં. સમજમેં આયા?  

યહાાં તીસરી (ભૂનમકી) બાત હૈ. ઐસા કહા કક અરેરે પ્રભુ! તેરી શુદ્ ચીજ સ્વદ્રવ્યકે 
આશ્રયસે પરમાત્માકા જહાાં ભેટા હોતા હૈ, અપિા પરમાત્મા હોં. પાંકડતજી! આહાહા! ભગવાિ! 

તેરી મહાચીજ હૈ િ અાંદર, ઉસકા જહાાં ભેટા–ભગવાિકા સાક્ષાત્કાર હોતા હૈ વહાાં તો અમૃત 

હી બરસતા હૈ. યે તો અમૃત હી હૈ. સમજમેં આયા? પણ બીચમેં શુભભાવ આતા હૈ વહ જહર 
હૈ. ઉસે છોડકર અાંદર જમ જાિા, ઊંચે જાિા—ઐસા હમ કહતે હૈં. િીચે ઉતર જાિા ઐસા 

કહતે હૈં તુજે? સમજમેં આયા? અરેરે! श्रिर र्िषु्य िीच ेिीच ेश्रगरत ेहुए प्रर्ादी क्यों होत ेहैं? 

અશુભભાવમેં તયોં આતે હૈં? એમ કહતે હૈં. હમ તો શુભરાગકો જહર કહકર (ઉપર) ચડાિા 
ચાહતે હૈં–અાંદરમેં અિુભવમેં જાિેકો કહતે હૈં. આહાહા! 

શ્રોતા : શુભભાવ હોય િે જરી પડી જાય તો?  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પડી જાય તો... સમ્યગ્દશથિ હો તો આિાંદ હૈ. સમ્યગ્દશથિ હો તો 

પાંકડત મરણ હૈ ઉસ અપેક્ષાસે હૈ. રાગ હો. સમજમેં આયા? અિે સમ્યગ્દશથિ ભી િહીં િે 
અકેલા શુભ હૈ તો અકેલા જહર હૈ. યે તો અિાંતબેર હુઆ, કદગાંબર જૈિ સાિુ હોકર િવમી 

ગ્રૈવેયક ગયા. ૨૮ મૂળગુણ (પાલે), ચમડી ઉતરકર ખાર છાાંટ દે (તો ભી) ક્રોિ િહીં કકયા. વહ 
શુભભાવ ર્ા. અપિે દ્રવ્યકે આશ્રય શ્રબિા શુદ્તાકા િમથ હોતા િહીં. સમજમેં આયા?  
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सद्दव्वादो हु सगु्गई ઐસા શબ્દ નલયા હૈ અષ્ટપાહુડમેં. સમજમેં આયા? િવુાં અષ્ટપાહુડ 
આવ્યુાં છે હોં. અષ્ટપાહુડ હૈ િ. મોક્ષપાહુડ હૈ. ઉસમેં તો મોક્ષ અનિકાર ઐસા હી નલયા હૈ. 

આહાહા! सद्दव्वादो.. કહાાં આતા હૈ? ૧૬મી. પહેલેર્ી આવે છે. परदव्वरओ बज्झश्रज श्रवरओ 

र्चु्चइे श्रवश्रवहकम्मशे्रहं। एसो श्रजणउवदसेो... परदव्वरओ बज्झश्रज... પરદ્રવ્યકે લક્ષસે તો બાંિિ હી 
હોતા હૈ. આહાહા! ૧૩વીં ગાર્ા હૈ. 

परदव्वरओ बज्झश्रज श्रवरओ र्चु्चइे श्रवश्रवहकम्मशे्रहं । 

एसो श्रजणउवदसेो सर्ासदो बधंर्कु्खस्स ।।१३।। 

બાંિ-મોક્ષકા સાંક્ષેપમેં ભગવાિકા યે કર્િ હૈ. सद्दव्वरओ सवणो सम्माइट्ठी हवइे साहू। 
દેખો! सद्दव्वरओ सवणो... સ્વદ્રવ્યમેં રમણ કરિેવાલા શ્રમણ યે सम्माइट्ठी હૈ. આહાહા! 

ભગવાિ કહતે હૈં કક હમારે તરફકા લક્ષ, હમારા સ્મરણ વહ ભી પુણ્યબાંિકા કારણ હૈ. 
આહાહા! ત્રણ લોકિા િાર્. દૂસરા તો કહે, હમકો તુમ ભજો, તુમ્હારી મુશ્રતત હોગી, હમારી 

ભશ્રતત કરો, હમકો જીમાઓ તુમ્હારી (મુશ્રતત હોગી). યહાાં તો કહતે હૈં કક હમકો–મુનિકો 

(આહાર દો) તો ભી શુભભાવ હૈ. ભગવાિકો તો આહાર હૈ િહીં. સચ્ચે ભાવનલાંગી મુનિકી 
ભશ્રતત, ભોજિ દેિા યે શુભભાવ હૈ, િમથ િહીં. તયોંકક પરદ્રવ્ય હૈ. વહ પરદ્રવ્યકા લક્ષ હૈ. 
આહાહા ! એ મણીભાઈ! માગથ તો ઐસા હૈ. આહાહા!  

કહતે હૈં, जो पणु परदव्वरओ श्रर्च्छाश्रदट्ठी हवईे सो साहू... દેખો! એિી સામે. જો કોઈ 

પરદ્રવ્યમેં લીિ હૈ, એકાગ્ર હૈ, નમથ્યાદૃનષ્ટ હૈ. આહાહા! તીર્ંકર કહતે હૈં, હમારી પ્રનત એકાગ્રતા, 

અપિી દૃનષ્ટ છોડકર એકાગ્ર હો (તો) નમથ્યાદૃનષ્ટ હૈ. એ પન્નાલાલજી! બાત ઐસી હૈ. આહાહા!  
૧૬મી ગાર્ા.  

परदव्वादो दुग्गइ सद्दव्वादो हु सगु्गई होई । 

अय णाऊण सदव्व ेकुणह रई श्रवरई इयरश्रम्म ।।१६।। 

ઇતર પરદ્રવ્યસે નવરતત કર તેરે ઘરમેં લીિ હો ભગવાિ! આહાહા! મોક્ષ અનિકાર. 

ગજબ વાત! કુાંદકુાંદાચાયથ તો આમ સ્પષ્ટ (કહે છે). સમાજકી સમાિતા રહેગી કક િહીં વહ કોઈ 

લક્ષમેં િહીં. માગથ યે હૈ. સમાજ વહ માિેગા કક િહીં, સમાજ પક્ષમેં રહેગા કક િહીં—(ઉસકી 
પરવા િહીં). એ િાંદકકશોરજી! આહાહા! ભગવાિ! માગથ ઐસા હૈ. તીિ કાલ તીિ લોકમેં 

અિાકદકા ઐસા હી માગથ ચલા આતા હૈ, યે િયા હૈ િહીં. ‘એક હોય ત્રણ કાળમાાં પરમારર્િો 

પાંર્...’ વહ તો તીિ કાલમેં એક હી પાંર્ હૈ. આહાહા! અરે! તેરી પ્રભુતા તુજે ભાસે િહીં ઔર 
પામરતા ઉપર તેરી દૃનષ્ટ હૈ, વહ તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ. આહાહા!  

णाणश्रवग्गहं... જુઓ! કોઈ પુસ્તક.... ૧૮વીં ગાર્ા હૈ દેખો! અહીંયા. दुट्ठट्ठकम्मरश्रहय ं

अणोवर् ंणाणश्रवग्गहं श्रणच्च.ं.. આત્મા જ્ઞાિનવગ્રહ હૈ–જ્ઞાિશરીર ઉસકા હૈ. ‘શરીર આદ્યમ્ ખલુ 
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િમથ સાિિાં...’ સવારે પૂછતા હતા. શરીર, યે શરીર િહીં. વહાાં તો નિનમત્તકો કર્િ હૈ. શરીરકી 
બાત હો, નિનમત્તકી બાત હૈ. યે તો णाणश्रवग्गहं... ૧૮મી ગાર્ા છે. જ્ઞાિરૂપી શરીર શ્રજસકા 

અાંદરમેં હૈ. યે જ્ઞાિશરીર હી સાિિ હૈ. સમજમેં આયા? ઓહોહો! અષ્ટપાહુડ કુાંદકુાંદાચાયથ... 
અલૌકકક બાત હૈ. સમજમેં આયા?  

યહાાં મૂલ શ્લોક સબ આયેંગેં ઉસમેં–પરમાગમ (માંકદરકે) સાંગેમરમરમેં. મૂલ શ્લોક 

આયેંગેં. સમયસાર, પ્રવચિસાર, નિમયસાર, પાંચાશ્રસ્તકાય, અષ્ટપાહુડ ઉસકા મૂલ શ્લોક. મૂલ 
શ્લોક આયેંગેં, ટીકા િહીં. ટીકા િહીં. ટીકા જરી કલ કહા ર્ા િ. વકીલજી! યે યહાાં......િહીં હુઆ. 

તયા આયા? ઉસિે જરી ભાષા ઐસી નલખી હૈ. વહાાં ઐસા નલયા હૈ ટીકામેં દશથિપાહુડમેં કક 

કોઈ પ્રનતમાકો પૂજે િહીં, માિે િહીં, શાસિદેવકો માિે િહીં, સમજે? તો ઉસકો જૂતેમેં નવષ્ટા 
લગાકર મારિા, (તો) પાપાં િાશ્રસ્ત. કૈસી બાત? પ્રભુ! વીતરાગમાગથમેં ઐસી ભાષા હોતી હૈ? 

િાંદકકશોરજી! દોપહરકો બતાયેંગેં. અભી પુસ્તક િહી હૈ. ટીકા સાંસ્કૃતમેં હૈ, સબ હમિે તો દેખા 

હૈ િ. એક-એક સારા, સબમેં નચન્હ ભી કર કદયા હૈ. ષટ્પાહુડ, ઉસકી શ્રુતસાગર ટીકા હૈ. યે 
ટીકા માન્ય િહીં. યે ટીકા યહાાં િહીં.  

યહાાં તો અમૃતકી અકેલી ભગવાિકી શૈલી હોં. ભગવાિકા મુખસે નિકલાાં વહ શાસ્ત્ર હૈં 
સબ. અમૃતચાંદ્રાચાયથ પરમાત્મા જૈસા મહામુનિ ર્ે ઉિકી ટીકા અિે યે પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ. 

આહાહા! ગજબ પાંર્! મુનિ છઠ્ઠે-સાતવે ઝૂલિેવાલે. આહાહા! િન્ય અવતાર! યે ક્ષેત્ર, કાળ, 

ભાવ... આહાહા! ઐસે મહામુનિ ઉિકી ટીકા દેખો તો અમૃતકા સાગર હૈ. કોઈ વ્યશ્રતત પ્રનત દ્વેષ 
િહીં હોિા ચાનહયે. ઉલટી માન્યતા હો તો જવાબદારી ઉસકો હૈ. ઉસકો મારિા, જૂતામેં નવષ્ટા 

લગાકર.... ઐસા પાઠ હૈ. ઐસે દ્વેષ હોતા હૈ. યે તો વીતરાગમાગથ હૈ. વહ તો ઇન્દ્રોંકો ખબર િહીં 

કક યે સબ ઊલ્ટા હૈ. તયેં મારિેકો આતે િહીં? ઇન્દ્ર તો એકાવતારી હૈં, ક્ષાનયક સમકકતી હૈં. 
નવરોિપાંર્ નિકલા દો-તીિ... લો! કોઈ આયા ઇન્દ્ર? અિે કકસીકો મારા?  

પહલે શુરૂઆતમેં હુઆ ર્ા. ઋષભદેવ ભગવાિકે સાર્ જો ચાર હજાર (દીનક્ષત) હુએ. 
વે જબ ભ્રષ્ટ હોિે લગે તબ દેવ આયે કક ઇસ વેષમેં દૂસરા િહીં હોગા, કાંદમૂલ િહીં ખાિા. વેષ 

બદલ દો. ચાર હજાર સાિુ શ્રબગડ ગયે. તયોંકક ઉસકે... તયા કહતે હૈં? ચૌર્ે કાલમેં તયા હૈ? 

ચૌર્ે કાલમેં ભી ઐસા હુઆ. શ્વેતામ્બર તો અભી હુએ, ભગવાિકે ૬૦૦ વષથ બાદ. યે તો 
ભગવાિકે વખતમેં ઇતિા ફેર હુઆ. વે કાંદમૂળ ખાતે ર્ે, વેષ િગ્ન ર્ા. દેવ કહે, િહીં બિેગા, 

છોડ દો. એ કાળ સારો હતો તો પણ આવુાં ર્યુાં. આ તો ભાઈ! ... પડી ગયા, ખાંડ પડી ગયા. 

આહાહા! ઇન્દ્રોંકો ખબર હૈ. તીિ જ્ઞાિ હૈં, ક્ષાનયક સમકકત હૈ, પરમાત્મા પાસે જાતે હૈં 
મહાનવદેહમેં. પાંચમ આરાકી ખબર દેતે હૈં લોકપાલ દેવ. શાસ્ત્રમેં પાઠ હૈ. ઐસે ચારોં કદશાકી 
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ખબર દે ઉસકો કક યહાાં ઐસા હુઆ, ઐસા હોતા હૈ, ઐસા હોતા હૈ. તયોં િહીં આતે? તયા 
આવે? શ્રજસકી પાત્રતા ઐસી િહીં તો સમજાિે પર સમજ સકે િહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : ઇન્દ્રિે કેવળજ્ઞાિ ર્ોડી છે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ઇન્દ્રિ ેકેવળજ્ઞાિ હોય? વળી કાાંઈ એટલી ખબર િર્ી. જ્ઞાિ ખરુાં. 

કેવળજ્ઞાિ તો મિુષ્યિે હોય. હજી અજાણ્યા છે િે. ર્ોડા અભ્યાસ કરો, અભ્યાસ બરાબર. 

કેવળજ્ઞાિ તો મિુષ્યપણામાાં િગ્નમુનિ હોય, અાંતધ્યાથિમેં ચડે, ઉસકો કેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ. ઇન્દ્રિે 

તો સાિુપદેય િર્ી, શ્રાવકેય િર્ી. એ દરબાર ગરાસીયા છે. સમજમેં આયા? યહાાં તો તીિ 

જ્ઞાિ હૈં ઉસકો, ક્ષાનયક સમકકત હૈ પનત-પત્િી દોિોંકો. ખબર િહીં હૈ કક પાંચમ આરામેં ઐસા 
ચલતા હૈં? આહા! પણ શ્રજસકા પાપકા ઉદય ઐસા હો અિે ઉસકા ફલ આિેવાલા હો ઉસમેં 

ઇન્દ્ર તયા કરે? ઓહોહો! ...શ્રબરાજતે હૈં, ભગવાિકી ભશ્રતત કરતે હૈં, મહાનવદેહમેં આતે હૈં... 

આહાહા! તો યહાાં ભરત-ઐરાવતમેં તયોં િહીં આતે? ભાઈ! ઐસા પુણ્યકા ઉદય િહીં અિે 
ઐસા કોઈ પાત્ર જીવ િહીં કક ઉસકો સમજાિેસે સમજેગા. સમજમેં આયા? િાંદકકશોરજી!  

ઓહોહો! હે ભાઈ! श्रिष्प्रर्ादी होत ेहुए ऊाँ च-ेऊाँ च ेक्यों िहीं चढ़त?े આહાહા! હમિે 
તુમકો શુભભાવ જહર કહા, તો છોડકર પાપ કરિા ઐસા કહા તુમકો? વહ તો અાંતરમેં જાિેકો 
નસ્ર્રતા કરિેકો જૈસા સ્વરૂપ હૈ ઐસા બતાયા.  

और (इस ९२वीं गाथाकी टीका पणू म करत ेहुए टीकाकार र्शु्रिराज श्लोक कहत ेहैं ) :— 
લો. હવે પોતે પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ. 

आत्मध्यािादपरर्श्रिलं घोरससंारर्लंू 

ध्यािध्ययेप्रर्िुसतुपःकल्पिार्ात्ररम्यर् ् । 

बिुवा धीर्ाि ् सहजपरर्ािन्दपीयषूपरू े
श्रिर् मज्जन्त ंसहजपरर्ात्मािर्कंे प्रपदे े।।१२३।। 

આહાહા! श्लोकाथ म : आत्मध्यािके अश्रतश्ररक्त... ભગવાિ સશ્રચ્ચદાિાંદ પ્રભુ સત્–શાશ્વત 
જ્ઞાિ િે આિાંદકા ધ્યાિ–ઉસકી એકાગ્રતા, સ્વ-સ્વભાવસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા ઉસકા ધ્યાિ 

(અર્ાથત્) ધ્યેય બિાકર એકાગ્ર હોિા ઉસસે અનતકરતત–ઉસસે દૂસરી કોઈ ભી ચીજ अन्य सब 

घोर ससंारका र्लू ह.ै.. શુભ િે અશુભ દોિોં ભાવ ઘોર સાંસારકે મૂલ હૈં. હૈ? અરેરે! લોગ એમ 
કહતે હૈં કક સોિગઢસે યે બાત નિકલી હૈ. એકાાંત.. એકાાંત.. અરે! પણ યે કૌિ કહતા હૈ? 

ભગવાિ! આરે! સમજમેં આયા? યે તો આચાયથ મુનિ–મહામુનિ હૈં. આગે કહેંગેં. હમારે 

મુખમેંસે પરમાગમ ઝરતા હૈ ઐસા કહેંગેં. મુનિ ભાવનલાંગી સાંત, આહાહા! િન્ય અવતાર હૈ. 
ચાકરત્ર સનહત છઠ્ઠા-સાતવા ગુણસ્ર્ાિ. સફળ કયો અવતાર જેણે. આહાહા! જેણે મોક્ષિા માંડપ 
િાખ્યા. આહાહા!  
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ચાકરત્ર એટલે શુાં! ગજબ વાત છે. સમ્યગ્દશથિ સનહત સ્વરૂપકી રમણતા, યે ચાકરત્ર તો 
િન્ય અવતાર હૈ, સફલ અવતાર હૈ. જો ભવ હોકર ભવકા અભાવ કર કદયા, આહાહા! યે 

બાતકી બાત તયા! ઇન્દ્ર, ગણિરોિે પૂજ્ય છે. ગણિર ભી શાસ્ત્ર રચતે હૈં તબ ‘ણમો લોએ 

સવ્વ સાહૂણાં’ કહતે હૈ કક િહીં? કક સાિુકો નિકાલ દેતે હૈં? બડે હૈં િ ગણિર? ચાર જ્ઞાિ 
ચૌદહ પૂવથકી રચિા એક અાંતમથહૂતથમેં હુઈ. તો ભી કોઈ સાંત સચ્ચે છઠ્ઠે-સાતવે ગુણસ્ર્ાિવાલે 

ઉિકો ગણિર કહતે હૈં ‘ણમો લોએ સવ્વ સાહૂણાં.’ ઇસ લોકમેં અપિે આિાંદસ્વરૂપકે સાિિકી 
રમતમેં રમતે હૈં ઉિકે ચરણમેં મેરા િમસ્કાર. આહાહા!  

શ્રજસકો ભગવાિકા વજીર, ભગવાિ રાજા, ગૌતમ દીવાિ–પ્રિાિ, યે કદવાિ અાંજનલ 

દેતે હૈં. આહાહા! હે સાંત! તેરે ચરણકમલમેં મેરા િમસ્કાર હૈ. સીિા તો િમસ્કાર બાહ્ય િ કરે. 
બડા સાિુ હૈ તો છોટેકા િમસ્કાર િ કરે. પણ પાંચ િવકારમેં (કરે). દો ઘડી પહલે ભી છઠ્ઠે-

સાતવે ગુણસ્ર્ાિમેં આત્માકે સ્વસાંવેદિ આિાંદમેં આ ગયા હો અિે વહ અબજો વષથસે 

ગણિર(પદ)મેં હો... આહાહા! શેઠ! આહાહા! ઐસી ચાકરત્રદશા ભગવાિ! િન્ય અવતાર! િન્ય 
કાલ! િન્ય ભાવ! ઓહોહો! યે તો કરિા હી પડેગા. ઇસકે શ્રબિા કભી મુશ્રતત િહીં હોગી. 

આહાહા! અકેલે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિસે તો મુશ્રતત િહીં હોગી. સાર્મેં ચાકરત્રકી રમણતા પ્રાિ કરે 
શ્રબિા કભી કેવલજ્ઞાિ િહીં હોગા. આહાહા!  

ઉસકી ચાકરત્રકી.. ચાકરત્રકી જાતકા ચાકરત્ર. અકેલા પાંચમહાવ્રત લે નલયા િે ચાકરત્ર હૈ, 

િૂળેય િહીં. પન્નાલાલજી! આહાહા! શ્રજસકો મુશ્રતતકા સુખ લેિા હો, ઉસકો ઐસી ચાકરત્રકી 
રમણતા નલયે શ્રબિા કભી મુશ્રતત નમલેગી િહીં. આતા હૈ કક િહીં? વહ અષ્ટપાહુડમેં આતા હૈ 

િ. તીર્ંકરકો ધ્રુવ મુશ્રતત હૈ–નિશ્ચયસે મુશ્રતત હૈ, તો ભી જબ લગ ગૃહસ્ર્ાશ્રમ છોડકર ચાકરત્ર 

અાંગીકાર િહીં કરેંગેં તબ લગ ઉિકો ભી મુશ્રતત િહીં હોગી. અષ્ટપાહુડમેં હૈ. ध्रवु ं श्रतत्थयरे... 
નિશ્ચયસે તો મુશ્રતત ઇસ ભવમેં હૈ (નફર ભી) જબ લગ વસ્ત્ર (સનહત) રહતે હૈં, ગૃહસ્ર્ાશ્રમમેં 

વસ્ત્રાકદસે (સનહત) હૈં, મુશ્રતત િહીં હોગી. આહાહા! અાંતરમેં રમણતા કરેંગેં... એ િાંદકકશોરજી! 
બાત તો જૈસી હૈ ઐસી આતી હૈ. 

શ્રોતા : સાિુકો માિતે હૈં કક િહીં માિતે હૈં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : સાિુકો િહીં માિતે? આહાહા! િન્ય અવતાર બાપા! અરે! એકવાર 

તો મૈં જાંગલમેં ર્ા. યહાાં આગે જાંગલમેં ગયે ર્ે. અકેલા ર્ા. અભી સાર્મેં આતે હૈં, પહલે કોઈ 

સાર્મેં િહીં આતા ર્ા. અકેલે આગે ગયે ર્ે. ઐસા નવકલ્પ આયા કક અરે! કોઈ મુનિ દશથિ તો 
દ્યો ઇસ પાંચમ કાલમેં. અિે આાંખમાાંર્ી આાંસુ (ચાલ્યા ગયા). અરે! કોઈ ચાકરત્રવાંત–સાક્ષાત્ 

શ્રજસકો ચાકરત્ર હૈ ઐસેકા દશથિ દુલથભ હો ગયા ભરતમેં. કોઈ ઉપરસે તો ઉતરો, ઐસા હો 

ગયા. કોઈ ચારણ મુનિ નિકલતે હો તો યહાાં આઓ તો ખરા પ્રભુ! કૈસે ચાકરત્રવાંત હોતે હૈં! 
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સમજમેં આયા? ઐસી ભાવિા તો સમકકતીકો હોતી હૈ. ઐસે િહીં કક ચાકરત્ર શ્રબિા મુશ્રતત હો 
જાયેગી હમારી. પણ વહ ચાકરત્ર યે ચાકરત્ર. બ્રહ્મચારીજી! આ ચાકરત્ર અાંદર! આહાહા!  

કહતે હૈં, અહો! શુભકો જહર કહકરકે અાંતરમેં રમણતા કરિેકો હમ કહતે હૈં. અરે! તુમ 
અિો.. અિો.. િીચે તયોં ઉતરે? કયોંકક વહ તો ઘોર સાંસારકા મૂલ હૈ. આહાહા! યે પુણ્ય 

પકરણામ, મહાવ્રતકા પકરણામકો ઘોર સાંસારકા મૂલ કહા. રાગ હૈ, ઉદયભાવ સાંસાર હૈ. રાગ યે 
સાંસાર હૈ. આહાહા! ઘોર સાંસાર... યે તો રાગ હૈ. સારા ઉદયભાવ હી સાંસાર હૈ.  

શ્રોતા : પણ ઘોર નવશેષણ કેમ વાપયું? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : યે ઘોર નવશેષણ હૈ, સ્વભાવકી અપેક્ષા ઘોર હૈ. અશુભકી અપેક્ષા 

શુભ ઠીક હૈ વ્યવહારસે. શુદ્કી અપેક્ષાસે તો ઘોર સાંસાર હૈ ભગવાિ! આહાહા! અરે! 

શુભભાવસે તીર્ંકર બિ જાયે લ્યો. ભાવતીર્ંકર બિ જાય તો યે ભવમેં કેવળજ્ઞાિ િહીં લે 
સકેગા. દૂસરે ભવમેં િહીં લે સકેગા, તીસરે ભવમેં લે સકેગા. આહાહા! શુભભાવમેં 
તીર્ંકરગોત્ર બાંિ ગયા, ખલાસ હો ગયા, દો ભવ તો કરિા હી પડેગા. આહાહા!   

જુઓ! અહીંયા પાાંડવો. શેત્રુાંજય. પાાંચ પાાંડવ ધ્યાિમેં ર્ે. અતીનન્દ્રય આિાંદમેં રમતે ર્ે. 

ઉસમેં દૂયોિિકે ભાિજેિે આકર લોહેકે દાગીિા–લોહેકે જેવર (પહિાયે). સહદેવ િે િકુલકો 

નવકલ્પ આયા. મુનિ હૈં–ભાવનલાંગી સાંત હૈં. સાિમી મેરે ભાઈ અિે સાિુ, અર!ે ઉિકો તયા 
(હોતા) હોગા, કૈસે હોગા? ઐસા નવકલ્પ આયા. સવાથર્થનસનદ્કા બાંિ પડ ગયા. સવાથર્થનસનદ્. આ 

શેત્રુાંજય. શેત્રાુંજય પરસે પાાંચમેંસે તીિ મોક્ષમેં ગયે, દો સવાથર્થનસનદ્મેં ગયે. ઇતિા નવકલ્પ કક 

આ મુનિ મહારાજ, આહા! મેરે બાંિવ હૈં, સાિુ હૈં. દો ભવ હો ગયે. હૈ તો શુભભાવ. આહાહા! 
તીિ તો મોક્ષકો ગયે કેવલજ્ઞાિ. તયા હોતા હૈ...? અર!ે આવા સાંત મુનિ મહા િમથરાજા, ભીમ 

અિે અજુથિ ચરમશરીરી. ઉિકો દેખકર... અપિે ભી ર્ે લોહેકે દાગીિા. ભાઈકો કૈસા હોતા 

હોગા? બડે ભાઈકો. આહા! સાિમી તરીકે હોં. ઇતિા નવકલ્પ (હુઆ), દો ભવ હો ગયે. સમજમેં 
આયા? ૩૩ સાગર સવાથર્થનસનદ્મેં રહેિા પડેગા. સાંસાર.. સાંસાર.. સાંસાર. વહાાંસે નિકલકર કહીં 

રાજકુમાર હોંગેં. આરાિક હૈં િ વે તો. વહાાંસે મોક્ષ જાયેંગેં. સવાથર્થનસનદ્માાં એક જ ભવ હોય. 
મુનિ પદ્મપ્રભમલિાકર મુનિરાજ કહે છે... અપિી મસ્તીમેં આકર કહતે હૈં.  

શ્રોતા : કાયમ નવકલ્પવાળાિે તો..... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નવકલ્પ હૈ યે તો સાંસારી હૈ. ઐસી બાત હી તયા કરિા?  

આતમધ્યાિકે અનતકરતત... ભાષા કૈસી હૈ? ભગવાિ આત્મામેં એકાગ્રતાકે નસવા કોઈ 
ભી નવકલ્પ શુભ-અશુભ હો, अन्य सब... દો ભાગ િહીં પાડ કદયે કક અશુભભાવ સાંસારકા મૂલ 

હૈ િે શુભ સાંસારકા મૂલ િહીં. યે મુનિકો ભી શુભભાવસે ભવ હો ગયા. આહાહા! ૩૩ સાગર 

ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિે રહિા પડે. આિાંદકી અલ્પતા, રાગકી (બહુલતા). તીિ કષાયકા રાગ હૈ. 
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સવાથર્થનસનદ્મેં તીિ કષાયકા રાગ હૈ. અપ્રત્યાખ્યાિી, પ્રત્યાખ્યાિી િે સાંજ્વલિ. આહાહા! રાગ 
દાહ... નશકાિા પડે. સ્વગથમેં સુખ હૈ. િૂળેય િર્ી સુખ. સુખ તો ભગવાિ આત્મામેં હૈ. ઉસમેંસે 
હટકર ઐસા શુભભાવ આયા. આહાહા!  

પુરુષાર્થનસનદ્ ઉપાયમેં પ્રશ્ન કકયા હૈ અમૃતચાંદ્રાચાયથ મહારાજકો. મહારાજ! યહ 

આહારક શરીર િે તીર્ંકરગોત્ર તો સમકકતીકો હી બાંિતે હૈં. તીર્ંકરગોત્ર સમકકતીકો બાંિતા 

હૈ, આહારકશરીર મુનિકો હોતા હૈ. તો ઉન્હેં બાંિકા તયા કારણ? અપિે જ્ઞાિ-દશથિ-ચાકરત્રસે 
બાંિ હોતા હૈ કક િહીં? િા ભાઈ! યે શુભોપયોગકા અપરાિ હૈ. સમજમેં આયા? યે 

તીર્ંકરગોત્ર સમ્યગ્દૃનષ્ટકો હી હોતા હૈ, પણ હૈ વહ અપરાિ. આહારકશરીર ભી મુનિકો હી 

બાંિતા હૈ. આહારક શરીર (નિકલતા) હૈ િ, વહ પ્રશ્ન હો તો. પણ હૈ અપરાિ. આહાહા! ઐસા 
નિલેપ વીતરાગમાગથ અાંદર ઉસકો અિાકદ કાલસે રુચા િહીં. કોઈ રાગ હોય તો લાભ હોગા, 

રાગ હો તો લાભ હોગા, ભઈ! પુણ્ય બાંિેગા. િાંદકકશોરજી! ભગવાિ પાસે જાયેગા, મહાનવદેહમેં 
જાયેગા. પુણ્ય બાંિે તો સ્વગથમેં જાયેગા િે ... જાયેગા લ્યો. આહાહા!  

શ્રોતા : વાયદા છે વાયદા. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : વાયદા, યે વાફળકા વાયદા હૈ. વાફળ તયા કહતે હૈં તુમ્હારી 
ભાષામેં? વાફળ કાકઠયાવાડી ભાષા આપણી. વાફળ વાયદા કરે.  

શ્રોતા : બોલે િે ફળે િહીં એ વાફળ.  

યહાાં તો કહતે હૈ. આહાહા! ઘોર સાંસારકા મૂલ હૈ. આહા! અરે! સમકકતીકો, જ્ઞાિીકો 
ભી રાગ હૈ વહ રાગ સાંસારકા કારણ હૈ. સ્વભાવ જો હૈ અપિા, વહ ઉસકો મુશ્રતતકા કારણ હૈ. 

દો િારા હૈ—એક રાગકમથિારા (ઔર એક) સ્વભાવકે આશ્રયકે નિમથળ જ્ઞાિિારા. આહાહા! દો 

િારા ચલતી હૈ. અિે એક િારા તો સાંસારકા કારણ હૈ. આહાહા! આપણે આવશે, િહીં? મોક્ષ 

(અનિકાર)મેં આ ગયા, (સમયસાર)િાટકમેં. પ્રમાદી, પ્રમાદી સાંસાર તરફ ઝુકતે હૈં, અપ્રમાદી 

આત્મા તરફ ઝુકતે હૈં. ઐસા આયા. મોક્ષ અનિકારમેં આ ગયા. પ્રમાદી છઠ્ઠે ગુણસ્ર્ાિે હોં, 

નવકલ્પ... આહાહા! ઐસે ઝુકતે હૈં ઇસ બાજુ. સાંસારપક્ષ હૈ યે રાગ. આદરણીય િહીં માિતે. 
પણ હૈ રાગ િ? અપ્રમાદી આત્મામેં ઝુકતે હૈં. સમજમેં આયા? માગથ ઐસા હૈ ભગવાિ!  

અરે! નિયમસારમેં કહ્યુાં છેિે ભાઈ! આ નિયમસાર છેિે? પાછળ. ઐસે માગથકી કોઈ 
નિાંદા કરે, ઇષ્યાથસે નિાંદા કરે તો તુાં અભશ્રતત િહીં કરિા. આવો માગથ આત્મા...? એવો માગથ? 
ઇષ્યાથ મત િહીં કરિા. હૈ િ છેલ્લી.. છેલ્લી–આશ્રખરકી લીટી હૈ િ. આહા! ૧૮૬, લ્યો. 

ईसाभावणे पणुो केई श्रणदंशं्रत स ुदंरं र्ग्ग ं। 

तशे्रस ंवयण ंसोच्चाऽभश्रत्त र्ा कुणह श्रजणर्ग्ग े।।१८६।। 
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કુાંદકુાંદાચાયથ પોકાર કરતે હૈં. લ્યો, ઐસી વીતરાગકી બાત સુિકર... લ્યો, યે બડા હો 
ગયા, વીતરાગ.. વીતરાગ.. વીતરાગભાવ.. ઐસે વીતરાગમાગથમેં રાગસે કુછ લાભ હૈ િહીં? 

ઐસે કોઈ ઈષાથભાવસે श्रणदंशं्रत सनु्दरं र्ग्ग.ं.. ઐસા વીતરાગમાગથકો કોઈ નિાંદે, तशे्रस ं वयण ं

सोच्चाऽभश्रत्त... હ ે જીવ! આ વચિ સાાંભળીિે अभश्रत्त र्ा कुणह श्रजणर्ग्ग.े. વીતરાગમાગથિુાં 
બહુમાિ છોડીશ િહીં કે અરે! દુનિયા તો... લાખો માિતે હૈં, કરોડો માિતે હૈં, રાગસે િમથ 

મિાિેવાલેકો કરોડો માિતે હૈં. યે માિકર વીતરાગમાગથમેં તુાં અભશ્રતત િહીં કરિા. આહાહા! 

સમજમેં આયા? આ રાગકો (િમથ) મિાિેવાલેકો કરોડો માિતે હૈં, હમકો તો માિતે િહીં, 
હમારી તો નિાંદા કરતે હૈં. ભૈયા! વહ (નિાંદા) કરો (તો) કરો, પણ તેરી વીતરાગભાવમેં કભી 

અભશ્રતત િ હોિી ચાનહયે. આહાહા! ચાહે તો સાંખ્યા ર્ોડી હો કક જ્યાદા હો, ઉસકે સાર્ સાંબાંિ 

િહીં. અકેલા હોંઉં, પણ માગથ તો યે હી હૈ. સમજમેં આયા? દૂસરા સાર્મેં િ હો તો અભશ્રતત િ 
કરીિા. અરે! ઐસા સત્ય માગથકો તયોં માણસ િહીં માિતે? તયયોં િહીં હમારે સાર્મેં આતે? યે 

તયા માગથ હૈ? માગથ તો હૈ વહી હૈ ભગવાિ! આહાહા! ‘એક હોય ત્રણ કાળમાાં, પરમારર્િો 
પાંર્..’ એ તો આવશે. લ્યો, હો ગયા વખત. દૂસરા આ ગયા. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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મુક્તિકા માર્ગ, ઉસમેં ચારિત્ર અધિકાિ હૈ. ચારિત્રકે ધિષયમેં પિમાર્ગ પ્રધિક્રમણકા 

અધિકાિ હૈ. સમજમેં આયા? સમ્યગ્દર્ગન સધહિ અપના આત્મા ર્ુદ્ધાત્મ–પિમાત્મસ્િરૂપ 

ઉસકે સન્મુખ દૃધિ હોકિ સ્િભાિકે આશ્રયસે સમ્યગ્દર્ગન જો હોિા હૈ ઉસ સમ્યગ્દર્ગનપૂિગક 

ઔિ સાર્મેં સમ્યગ્ઞાન ભી હોિા હૈ ઉસપૂિગક ચારિત્ર કૈસા હૈ ઉસકી બાિ ચલિી હૈ. 

ચારિત્રકા પેટાભેદ પિમાર્ગ પ્રધિક્રમણ. પ્રત્યાખ્યાન (આરદ) યે સબ ચારિત્રકે ભેદ હૈં. યહાાં ૧૨૩ 
કળર્ ચલિા હૈ.  

કહિે હૈં, आत्मध्यानके अतितिक्त... ભર્િાન આત્મા પૂણગ ર્ુદ્ધ આનાંદ ઉસકી એકાગ્રિા, 
ઉસકા આશ્રય કિના િહી સબ િમગ હૈ. ઇસકે ધસિા अन्य सब घोि ससंािका मलू ह.ै.. 

ભર્િાન આત્મામેં અિીધન્િય આનાંદ, અિીધન્િય ઞાન ઔિ અિીધન્િય ર્ાાંધિ અર્ાગિ્ 

િીિિાર્િા પડી હૈ અાંદિ. ઐસા જો િવ્યસ્િભાિ–અપના િસ્િુસ્િભાિ ઉસકે આશ્રયસે જો 
ધ્યાન હોિા હૈ િહ િમગધ્યાન હૈ, યે મોક્ષકા માર્ગ હૈ. િસ્િુ જો અખાંડ અભેદ ચૈિન્યિવ્ય 

પિમાત્મસ્િરૂપ ધ્રુિ હૈ, ઉસકા આશ્રય કિકે જો ભાિ ઉત્પન્ન હો િહી ર્ુદ્ધભાિ હૈ, િહી 

સમ્યગ્દર્ગન-ઞાન ને ચારિત્ર હૈ. આહાહા! ઉસસે અધિરિતિ–आत्मध्यानके अतितिक्त अन्य 
सब... ચાહે િો પાંચમહાવ્રિકા ધિકલ્પ હો, ર્ુણ-ર્ુણીકે ભેદકા િાર્ હો, અનેક પ્રકાિકી વ્યિહાિ 

સધમધિ, ર્ુધિકા ર્ુભિાર્—યે સબ ઘોિ સાંસાિકા મૂલ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

પિમપારિણાધમકપ્રભુ સહજ સ્િભાિ ઉસકે આશ્રયસે જો ભાિ હો, િહ એક હી િમગધ્યાન ને 
મોક્ષકા માર્ગ હૈ. પિકે લક્ષસે પાંચમહાવ્રિારદ, ૨૮ મૂળર્ુણારદ, ભક્તિ, પૂજા આરદકા ભાિ.... 

એ પાંરડિજી! તયા કિના? િાધત્રકો પ્રશ્ન આયા ર્ા. હોિા હૈ, પણ િહ િાર્ હૈ ભાઈ! યે સાંસાિકા 

મૂલ હૈ. ભર્િાન આત્મા મોક્ષકા મૂલ હૈ. પૂણાગનાંદસ્િરૂપ યે મોક્ષકા મૂલ હૈ, િાર્ સાંસાિકા મૂલ 
હૈ—દો ભેદ હૈં. આહાહા! યે સબ ઘોિ સાંસાિકા મૂલ હૈ. 

(औि) ध्यान-ध्ययेाति सिुप (अर्ा ाि ् ध्यान, ध्यये आतिके तिकल्पिाला शभु िप भी)... 
કહિે હૈં, વ્યિહાિચારિત્ર ને વ્યિહાિમુધનપના कल्पनामात्र िम्य ह.ै.. આહાહા! કલ્પનામાત્ર િમ્ય 

કહનેમેં આિા હૈ. વ્યિહાિ મોક્ષમાર્ગ કલ્પનામાત્ર િમ્ય હૈ. ધ્યાન-ધ્યેયકે ભેદ પડિે હૈં ન. 

ધિકલ્પ ઉઠિે હૈં. ध्यान-ध्ययेाति सिुप એટલે ભેદ િહ િો વ્યિહાિ હૈ. વ્યિહાિ ચારિત્ર કહો, 
વ્યિહાિ િપ કહો, ર્ુભિાર્ કહો—યે ધિકલ્પ હૈ. પાઠ હૈ રક નહીં? सिुप. ઐસા હૈ ન? 

कल्पनामात्र िम्य ह.ै.. ‘સુિપ’કા અર્ગ ધનશ્ચય અપના સ્િભાિકે આશ્રયસે દૃધિ-ઞાન આરદ 

હુઆ હૈ ઔિ ઉસ પયાગયમેં ર્ુભધિકલ્પકા ભાિ વ્યિહાિચારિત્રકા અને વ્યિહાિ ધ્યાન-ધ્યેયકા 
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આિા હૈ િહ વ્યિહાિ સુિપ કહનેમેં આિા હૈ. વ્યિહાિ સુિપ, પણ હૈ કલ્પનામાત્ર િમ્ય. 
આહાહા! સમજમેં આયા?  

ધનજઘિમેં ર્યે ક્બના ક્જિના પિઘિકે લક્ષસે ઉત્પન્ન હુઆ િાર્, િહ કલ્પનામાત્ર િમ્ય 
હૈ. કલ્પનામાત્ર મોક્ષમાર્ગ કહનેમેં આયા હૈ. િમ્યકા અર્ગ િહ હૈ. કલ્પનામાત્ર મોક્ષકા માર્ગ કહો 

રક વ્યિહાિ કહો. યે (મોક્ષમાર્ગ) હૈ નહીં. આહાહા! ऐसा जानकि... તયા કહા? સ્િિવ્યકે 

આશ્રયસે જો ધ્યાન ઉત્પન્ન હો, િહી મોક્ષકા માર્ગ હૈ. પિલક્ષસે પાંચમહાવ્રિ, ૨૮ મૂળર્ુણ,  
ર્ાસ્ત્રશ્રિણ, મનન, ધચાંિિન, ધિકલ્પ ધિર્ેિે ઉસે સુિપ વ્યિહાિસે કહનેમેં આિા હૈ, પણ હૈ 

અિમ્ય. આહાહા! સમજમેં આયા? કલ્પનામાત્ર િમ્ય હૈ. િમનેલાયક નહીં એમ કહિે હૈં. ઉસમેં 

એકાગ્ર હોનેલાયક નહીં એમ કહિે હૈં. આહાહા! આ િો ભાઈ! અાંિિના માર્ગ છે. કોઈ ર્બ્દસે, 
ર્ાસ્ત્રસે િહ ચીજ નહીં ધમલિી. િહ િો અાંિિસે ધમલિી હૈ. સમજમેં આયા?  

ऐसा जानकि धीमान... િી–(-बतुिमान परुुष)... ऐसा जानकि બુધદ્ધમાન... ઉસકો 
બુધદ્ધમાન કહિે હૈં. િવ્ય ધચદાનાંદ ભર્િાન અપને આનાંદસ્િરૂપકા આશ્રય લેકિ ધ્યાન હુઆ 

િહ મોક્ષમાર્ગ હૈ. ધિકલ્પ કલ્પનામાત્ર િમ્ય હૈ, િહ મોક્ષમાર્ગ નહીં. ऐसा जानकि धीमान... 

દેખો! યે બુધદ્ધમાન. સમજમેં આયા? सहज पिमानिंरूपी पीयषूके पिूमें डूबि ेहुए (–तनमग्न 
होि े हुए)... આહાહા! ભર્િાન આત્મા સ્િભાધિક પિમાનાંદરૂપી અમૃિ હૈ. કૈસા હૈ આત્મા 

અાંદિ? ધિષયસુખ આરદ આબરૂમેં િો સુખ હૈ હી નહીં, િહ િો અકેલા દુુઃખ હૈ, પણ વ્યિહાિ 

ચારિત્ર ક્જસે વ્યિહાિસે સુિપ કહા યે ભી દુુઃખરૂપ હૈ. આહાહા! ભર્િાન આત્મા સ્િભાધિક 
પિમાનાંદરૂપી ધપયૂષ–અમૃિ–પીનેલાયક અમૃિ, પીનેલાયક ઐસા આત્મા.. આહા! ‘આર્ા 

ઔિનકી તયા કીજે, ઞાન સુિાિસ પીજે, આર્ા ઔિનકી તયા કીજે.’ ધિકલ્પ આરદ ભાિમેં કુછ 

ઠીક હૈ ઐસી આર્ા તયા કિના? ‘ઞાન સુિાિસ પીજે..’ ઞાન એટલે? ચૈિન્ય ભર્િાન 
આનાંદકાંદ િહ સુિાિસ–અમૃિકા િસ હૈ. યે ધનધિગકલ્પિસ પીના. આહાહા! સ્િભાધિક 

પિમાનાંદસ્િરૂપ... અિે! એને ધિશ્વાસ પણ તયાાં બસેે છે? મૈં સ્િભાધિક પિમ અિીધન્િય 
આનાંદકી મૂધિગ હૂાં. સમજમેં આયા?  

યે ચૂસિે હૈં ન, તયા? છોકિાઓ આઈસ્ક્રીમ કે કુલ્ફી. િો કહિે હૈં... કુલ્ફી ચૂસિે હૈં ન. 
ભર્િાન કહિે હૈં, ભર્િાન! િેિા અમૃિસે ભિા... ધપયૂષ–અમૃિ, પિમાનાંદરૂપી અમૃિ ઉસકો  
ચૂસ ન! પન્નાલાલજી! જુઓ! આ િમાિે િૂળ-બૂળમાાં સુખ નર્ી, એમ કહિે હૈં. બાંર્લામાાં, 
ફલાણામાાં, િૂળમાાં. એિુાં બિુાં સાાંભળ્ુાં છે. સાાંભળ્ુાં છે ને. િમને અનુભિ ઘણો ર્ઈ ર્યો છે. 
કહો, સમજાય છે કાાંઈ? સમજમેં આિા હૈ? અિે! િેિે પાસ િો અમૃિ સાર્િ પડા હૈ ન, કહિે 
હૈં. અિે! ર્ોડા િો પી. ય ેઝેિ પીિા હૈ. િાર્કા ભાિ પીિા હૈ (િહ) િો ઝેિ પીિા હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા? યે ર્ુભિાર્ ભી અનુભિમેં આિા હૈ િો યે િો જહિકા અનુભિ હૈ.  
સ્િસ્િભાિકે આશ્રયસે અાંિિમેં પયાગય ઉત્પન્ન હો, ધ્રુિકે આશ્રયસે, ધ્રુિકે ધ્યાનસે, ધ્રુિકે 
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ધ્યેયસે જો અમૃિપયાગય ઉત્પન્ન હો, આહાહા! યહાાં િો આનાંદરૂપી ધપયૂષકા પૂિ આત્મા હૈ 
અાંદિ. ઉસમેં ડૂબિે હુએ (િહ) પયાગય હૈ. આહાહા!  

 ઇિને ર્બ્દમેં દોનોં માર્ગ દે રદયે. એક િો ભર્િાન આત્મા સ્િભાધિક પિમાનાંદરૂપી 
અમૃિનુાં પૂિ. પાણીકા પૂિ આિા હૈ નદીમેં, દેખનેકો જાિે હૈં. ઓહો! હમાિે પાણીકા પૂિ આયા, 
પૂિ િો આયા. િહ આયા નહીં, િહ જાિા હૈ. સમજમેં આયા? ઉસકે ર્ામમેં રદખિા હૈ રક 
હમાિે પૂિ આયા. આયા તયા? િહ િો ચલિા જાિા હૈ. સમજમેં આયા? િેિે ર્ાાંિકા ક્ષેત્ર િો 
અલ્પ ક્ષેત્ર િોકિા હૈ, િહ િો ચલિા જાિા હૈ. િહ િો અધનત્યપૂિ હૈ. આહાહા! યે ધનત્યપૂિ 
આયા િહાાં િો નજિ દે. આહાહા! ભાઈ! િેિી રુધચ િો કિ િહાાં. િેિે અાંદિમેં પોષાણ િો યે 
માલકા હૈ. િેપાિીકા માલ પોષાિા હૈ િો લેિે હૈ રક નહીં? સાડા ત્રણ રૂધપયે મણ લાિે ને ચાિ 
ઉપજે િો લાિે. પણ ચાિ રૂધપયે લાિે ને અહીં પોણાચાિ રૂધપયે ખપે યે માલ ‘પોષાિા’ કહનેમેં 
આિા હૈ? આહાહા! 

િેિે આત્માકા અમૃિ ધપયૂષ–અમૃિરૂપી ધપયૂષ, યે િજુે પુસાિા હૈ? િુજે રુચિા હૈ? 
િુજે આશ્રય કિના હૈ? डूबि ेहुए... આહાહા! ધત્રકાળી ભર્િાન પિમાનાંદરૂપી અમૃિ િહ િો 
ધ્રુિ હૈ, ઉસમેં ધનમગ્ન હોના િહ પયાગય હૈ. डूबि े हुए... અાંદિમેં પ્રિેર્ કિિે હૈં. ऐस े सहज 
पिमात्माका-एकका आश्रय किि ेहैं. દેખો! આહાહા! મુધન પણ િત્ત્િના ભાિમાાં ઉછળી ર્યા 
છે. ઐસે એક સહજ પિમિત્ત્િ અપના. ઐસે એક સ્િભાધિક પિમિત્ત્િ અપના (ઉસકા) आश्रय 
किि े हैं. ઉસકા આશ્રય કિિે હૈં. િમી ઉસકા આશ્રય કિિે હૈં. આહાહા! એક. દૂસિા 
વ્યિહાિિપ ઉસકા આશ્રય કિિે નહીં એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? દૂસિા વ્યિહાિિપ, 
વ્યિહાિચારિત્ર ધનશ્ચય સધહિ હો, ઉસકા ભી ઞાની આશ્રય કિિા નહીં. આહાહા! ભાિે કઠણ 
જર્િને. હૈ િો િુાં હી ઉસ સ્િરૂપ. િેિે પાસ કહના િહ ભી વ્યિહાિ હૈ. આહાહા! ઐસે એક... 
એટલે બીજુાં નહીં. વ્યિહાિિપ, વ્યિહાિ કલ્પના, ધ્યાન-ધ્યેયકી ધિકલ્પ દર્ા—યે દૂસિા નહીં. 
સમજમેં આયા? આહાહા! ધનચોડ હૈ ભાઈ! બાિહ અાંર્કા ધનચોડ હૈ િહ. એક સહજ 
પિમસ્િરૂપ ભર્િાન આત્માકા આશ્રય કિિા હૈ ઉસકો આનાંદકી દર્ાકા િેદન હોિા હૈ. ય ે
આનાંદકા િેદન િહ િમગ હૈ. (કોઈ કહિા હૈ), ‘િમગ દુુઃખદાયક હૈ અને, અિે! ચારિત્ર 
મહાદુુઃખદાયક હૈ.’ યે ચારિત્ર નહીં. ચારિત્ર િો આનાંદદાયક હૈ. યે ચારિત્રકી વ્યાખ્યા ચલિી હૈ 
ન. 

છહ ઢાલામેં આિા હૈ ન? િહ દુુઃખરૂપ, નહીં? ઞાન-િૈિાગ્ય. ‘આિમકે ધહિ હેિુ  

ધિિાર્ ઞાન, િે લખે આપકે કિદાન.’ (ઢાળ ૨, છાંદ ૬). ચારિત્ર િો કિદાન હૈ. અિેિે! િુજે 

ચારિત્રકી ખબિ નહીં ભાઈ! ‘આપકો કિદાન..’ અિે! ચારિત્ર કિ(દાયક) હૈ. અિે ભર્િાન! િુાં 
ચારિત્રકી અર્ાિના કિિા હૈ. ચારિત્ર િો આનાંદદાયક હૈ, ઉસકો ચારિત્ર કહીએ. િમગ િો 

આનાંદદાિા હૈ. િમગ દુુઃખદાિા હૈ? હમેં રકિના કિ સહન કિના પડે, જાંર્લમેં િહના પડે. અિે! 
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કિ િો િાર્ હૈ અર્િા દ્વેષ હૈ. યે ચારિત્ર હૈ? ભર્િાન આત્મા આનાંદકા િામ પ્રભુ હૈ. િામમેં 
ધનિાસ કિિા હૈ ઉસમેં આનાંદ આિા હૈ, ઉસકા નામ ચારિત્ર હૈ. સમજમેં આયા? ર્ુદ્ધાનુભૂધિ 

લક્ષણિાલી િમણિા િહ ચારિત્ર હૈ. ર્ુદ્ધાત્માનુભૂધિકી િમણિા િહ ચારિત્ર હૈ. સમજમેં 

આયા? આહાહા! યહ િાર્મેં, મહાવ્રિમેં િમના િહ કોઈ ચારિત્ર હૈ નહીં. િહ કલર્ પૂિા હુઆ 
૧૨૩. ૯૩ ર્ાર્ા. િહ ૯૨કા (કલર્) ર્ા ન? આ ૯૩. ધ્યાન એક ઉપાદેય હૈ. અપને સ્િરૂપકી 

એકાગ્રિા કિના િહ સિગ અધિચાિોંકા નાર્કા ઉપાય હૈ. જુઓ!  

झाणतणलीणो साहू पतिचाग ंकुणइ सव्विोसाण ं। 

िम्हा दु झाणमिे तहं सव्वतिचािस्स पतडकमण ं।।९३।। 

આહાહા! ધનયમસાિ અલૌરકક િત્ન હૈ. 

िे साध ु कििा ध्यानमें सब िोषका पतिहाि ह,ै 

अिएि ही सिा ातिचाि प्रतिक्रमण यह ध्यान ह.ै ૯૩ 

આહાહા! टीका : यहााँ (इस गार्ामें), ध्यान एक उपािये ह ै ऐसा कहा ह.ै ઉસકા 

અર્ગ?  પૂણાગનાંદ પ્રભુ આત્મા ઉસમેં એકાગ્રિા િહ ધ્યાન, િહી આદિણીય હૈ. આદિણીય િો 
િવ્ય હૈ, પણ િાર્કી આદિણીયિા છોડનેકી અપેક્ષાસે, વ્યિહાિકે િાર્કી હેયકી અપેક્ષાસે યે 

એક ઉપાદેય કહનેમેં આયા હૈ. સમજમેં આયા? जो कोई पिमतजनयोगीश्वि साध.ु.. મુખ્ય િો 

સાિુકા અધિકાિ હૈ ન. ર્ૌણમેં સમરકિી ને પાંચમ ર્ુણસ્ર્ાનકા અધિકાિ ભી આ જાિા હૈ. 
ક્જિના અાંિિ સ્િિવ્યકા આશ્રય લેિા હૈ, ઇિના સમ્યગ્દર્ગન-ઞાન-ચારિત્ર િમગ હૈ. ચૌર્ા 

ર્ુણસ્ર્ાન હો, પાાંચિા હો કે છઠ્ઠે હો. બાિિેમેં આર્ે પૂણગ હો ર્યા. ય ેિો સાિક હૈ ત્યાાં િક. 

સમજમેં આયા? િહ ધિકલ્પ હૈ ન સાર્મેં. ચૌર્ે, પાાંચિે, છઠિે ર્ુણસ્ર્ાનમેં ક્જિના સ્િિવ્યકા 
આશ્રય હુઆ ઇિના િમગ હૈ. ચૌર્ે ભી ઇિના, પાાંચિે ભી ઇિના (રક ક્જિના) આશ્રય ધલયા. 

સમજમેં આયા?  

એક ધિચાિ સિાિમાાં આવ્યો હિો. ઓલો આવ્યો હિો. આિે છેને કે અવ્રિ છોડીને 

વ્રિમાાં આિિુાં. એ સમાધિર્િકમાાં. ‘વ્રિાં આદાયાં..’ અવ્રિ છોડીને... છાયામાાં િહેિુાં ઠીક છે, 

િડકામાાં િહેિુાં ઠીક નર્ી. િૂપમેં િહના ઠીક નહીં. ઐસા આિા હૈ ન. સમાધિર્િકમેં આિા હૈ, 
અિપાહુડમેં આિા હૈ. િહ પહલે કહા ર્ા ર્ોડા. િહ અવ્રિકો છોડકિ વ્રિમેં િહનેકા અર્ગ તયા? 

છાયા-િડકાકા દૃિાાંિ આયા હૈ ન? છાયામેં ખડા િહના િહ િૂપસે અચ્છા હૈ. િડકા સમજે ન? 

િૂપ. ઐસે અવ્રિમેં િહના ઉસ અપેક્ષા વ્રિમેં િહના અચ્છા હૈ. પણ ઉસકા અર્ગ તયા? જબ 
સમ્યગ્દર્ગન હૈ ઔિ વ્રિકા ધિકલ્પ આિા હૈ, િબ ઉસકી ધસ્ર્િિા બઢ ર્ઈ હૈ. અકેલા વ્રિ 
ધિકલ્પ નહીં. ભાઈ! પહલે કહા ર્ા એકબાિ. એકિાિ અર્ગ કયો હિો અહીંયા.  
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આજ િળી સિાિના એ યાદ આવ્યુાં િસ્િામાાં. આ વ્રિ-િપ... અવ્રિન ેછોડીને વ્રિમાાં... 
અાંદિ ર્ુદ્ધિા િિી છે, િબ િહ વ્રિકા ધિકલ્પ હોિા હૈ. બાબુભાઈ! યહાાં ઐસા કહા ન. 

ઓલામાાં કહ્ુાં છે, બે-ત્રણ ઠેકાણે કહ્ુાં છે. અિપાહુડમાાં પણ છે, સમાધિર્િકમાાં છે. ‘વ્રિાં 

આદાયાં..’ છોડકિ... છે ને? અવ્રિમેં િહના, સમરકિીકો ભી હોં, િહ િૂપમેં િહના હૈ. ઔિ 
વ્રિમેં આના હૈ યે છાયામેં િહના હૈ. જબ લર્ ર્ુદ્ધોપયોર્ પૂણગ ન હો િબ લર્ ઉસે છાયામેં 

િહના. ઉસકા અર્ગ તયા? અપને સ્િરૂપકા આશ્રય ધલયા હૈ ઔિ અવ્રિત્યાર્મેં વ્રિકા ધિકલ્પ 

જબ આત્માકો–ઞાનીકો આિા હૈ, જબ ભલે પહલે ધિકલ્પ આયા ઉસ િતિ ન હો, પણ 
યર્ાર્ગપને વ્રિ જબ ઉસે કહનેમેં આિા હૈ િબ સ્િરૂપકે આશ્રયસે ધસ્ર્િિા બઢ ર્ઈ હૈ. ત્યાિે 
ઓલા વ્યિહાિવ્રિ ને ધિકલ્પને વ્યિહાિવ્રિ કહેિામાાં આિે છે.  

અકેલા સમ્યગ્દર્ગન સધહિ અવ્રિ છોડના, વ્રિ–અકેલા વ્યિહાિવ્રિ લેના, ઐસા નહીં. 

આહાહા! એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? ર્ાસ્ત્રોકે અર્ગમેં ફેિ હૈ બહોિ. ઐસે મહાવ્રિ લે લો, 

ચારિત્ર લે લો ભૈયા! પણ રકસકો ચારિત્ર (કહિે હૈં)? વ્યિહાિચારિત્ર રકસકો કહિે હૈં? ક્જસકો 
અપને આત્માકા આનાંદકા િેદન અનુભિમેં આયા હૈ, સમ્યગ્દર્ગનમેં આત્માકા સ્િાદ આયા હૈ, 

ઐસે સમ્યગ્દૃધિકો જબ અવ્રિ છોડકિ વ્રિકા ધિકલ્પ આિા હૈ, િબ આત્માકા આશ્રય ઉગ્ર હો 

જાિા હૈ. સમજમેં આયા? પણ િહ મુધન જૈસા નહીં, માટે ત્યાાં છાયાની િાિ કિી. સમજમેં 
આયા? શ્રાિકકો હોિા હૈ ઐસા ર્ુદ્ધોપયોર્મેં અકેલા િમિા હૈ ઐસી દર્ાકો દેખે, પણ વ્રિકે 

ધિકલ્પકે કાલમેં ભી અાંદિ સ્િરૂપકી ધસ્ર્િિા હૈ, િબ વ્યિહાિવ્રિ કહનેમેં આિા હૈ. દો કષાયકા 

નાર્, અિે! િીન કષાયકા નાર્ જબ હોિા હૈ, િબ વ્યિહાિવ્રિકે ધિકલ્પકો વ્યિહાિ 
(મોક્ષમાર્ગ) કહનેમેં આિા હૈ. યે ર્ુદ્ધ ઉપયોર્કી િમિમેં–ધ્યાનમેં નહીં હૈ, િહાાં લર્ ‘ઇસમેં–
(વ્રિમેં) આના’ ઐસે કહિે હૈં. આહાહા!  

પાંરડિજી! ઐસા અર્ગ હૈ. નહીં િો કિો નક્કી. ઉસમેં અપને તયા? યહાાં િો બાિકો 

છેડકિ નક્કી કિનેકી બાિ હૈ. યે કોઈ ર્ુિ િખનેકી બાિ નહીં હૈ. સમ્યગ્દૃધિકો વ્રિ લેના અને 

વ્રિ કિના, ઉસકી વ્યાખ્યા તયા? આહાહા! તયા ચૌર્ે ર્ુણસ્ર્ાનમેં વ્રિકા ધિકલ્પ હોિા હૈ? 
સમજમેં આયા? વ્યિહાિચારિત્ર ચૌર્ે આિા હૈ? પાંચમસે હી આિા હૈ ઔિ છઠ્ઠે ધિર્ેષ (હોિા 

હૈ). સમજમેં આયા? ઉસમેં આત્માકા ઉગ્ર અિલાંબન ધલયા હૈ. ઉગ્ર અિલાંબન હૈ િો વ્રિકે 

ધિકલ્પકો વ્યિહાિચારિત્ર કહનેમેં આયા હૈ. ઉસે છોડકિ જબ ર્ુદ્ધોપયોર્મેં િમિે હૈં, ઓહોહો! 
િહ િો િન્ય અિિાિ! િહ િો ર્ુદ્ધ ઉપયોર્ જો કિના ર્ા િહ રકયા, અબ ઉસકા ફલ મોક્ષ હૈ. 
સમજમેં આયા? 

ध्यान एक उपािये ह.ै.. ઐસા કહા યહાાં િો. ઉપિ પ્રશ્ન આયા ન. સ્િરૂપમેં અાંિિ 

ધ્યેયકો પકડ કિકે એકાગ્ર હોના િહ એક હી ઉપાદેય હૈ. (ધ્યાનકો) ઉપાદેય કહનેમેં આયા િહ 
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િો વ્યિહાિવ્રિકો હેય (કહા ઉસ) અપેક્ષાસે ઉસકો ઉપાદેય કહા, ખિેખિ ઉપાદેય િો િવ્ય 
ઉપાદેય હૈ. િહ પહલે આ ર્યા હૈ. સમજમેં આયા? યહાાં આ ર્યા. પિમાત્માકા આશ્રય કિિે 

હૈં. એક પિમાત્મિત્ત્િકો હી ઉપાદેય માનકિ આશ્રય કિિે હૈ. યહાાં િહ વ્યિહાિિપ... 

પ્રધિક્રમણ અધિકાિ હૈ ન. વ્યિહાિચારિત્ર ને વ્યિહાિપ્રધિક્રમણકા જો ધિકલ્પ હૈ િહ઼ હેય હૈ, 
ઞેય હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે આત્માકા િમગધ્યાન ઞેય હૈ, પણ ઉપાદેય હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! 

ભાિે માર્ગ. ર્ોડા પણ સત્ય માર્ગ હોના ચાહીયે. અસત્યકી ર્ડબડ કિે માર્ગ હો જાય ઐસા હૈ 

નહીં. ભૈયા! હમાિી ર્ક્તિ નહીં. પણ ર્ક્તિ ન હો િો પ્રર્ટ કિના. ઉસકે ધલયે િો બાિ ચલિી 
હૈ. અનાંિ કાલસે ઐસા હી બચાિ રકયા હૈ. ધનિાંિિ પ્રધિક્રમણ િહિા હૈ સમરકિીકો.  

િહ આિા હૈ, નહીં? સમયસાિમેં પીછે. ‘ધનત્યાં પરડકમણે કુણઇ, ધનત્યાં પ્રત્યાખ્યાન 
કુણઇ’ ઐસા પાઠ આિા હૈ. મુધન િો ધનત્ય પ્રધિક્રમણ ને ધનત્ય પચ્ચતખાણ કિિે હૈં, અપને 

િવ્યકે આશ્રયસે ધનત્ય હી િમિે હૈં. ઐસા પાઠ હૈ, શ્લોક હૈ સમયસાિકે આક્ખિમેં. જેમાાં ૪૯ 

ભાંર્ ચાલ્યાને. ૧૪૭ ભાંર્ ઉસકે બાદ હૈ ઐસા. આહાહા! િહ િો ધનશ્ચય સ્િભાિકે આશ્રયસે 
હિ સમય હૈ. પશ્ચાિાપ કિના ઐસા ભી કહાાં હૈ? યે િો ધિકલ્પ હૈ. સમજમેં આયા? િહ પહલે 

આયા ર્ી કલ. પશ્ચાિાપ, ધનાંદા, ર્ૃહણા િહ િો ર્ુભભાિ હૈ, વ્યિહાિપ્રધિમક્રણ યે ર્ુભભાિ 

હૈ—િહ (પ્રધિમક્રણ) નહીં. િવ્યકે આશ્રયસે િવ્યકી એકાગ્રિા ક્જિની પ્રર્ટી યે િો ધનિાંિિ 
િહિી હૈ. આહાહા!  

ઇસધલયે િો ઐસા કહા ન રક સમરકિી િો પ્રર્મ હૈ, ર્મ, સાંિેર્, ધનિેદ, અનુકાંપા..... 
આિા હૈ ન. િહ પ્રર્મ હૈ, અનાંિાનુબાંિીકા અભાિ હુઆ ઉિના પ્રર્મ િો ધનિાંિિ હૈ. આહાહા! 

સમજમેં આયા? ... ભી ધનિાંિિ હૈ ઔિ પહલા કષાય ર્યા, ઇિની પ્રર્મિા–ર્ાાંધિ િો ધનિાંિિ 

હૈ. પાંચમ ર્ુણસ્ર્ાનમેં સમ્યગ્દર્ગન િો ધનિાંિિ હૈ, પણ દો કષાય ર્યે ઇિની ર્ાાંધિ–પ્રર્ાાંધિ 
ધનિાંિિ હૈ. આહાહા! ચાહે િો દુકાનકે િાંિે પિ બૈઠા હો, સમજમેં આયા? અિે! ધિષયકી 

િાસનાકે સાંયોર્મેં દેખનેમેં આિે, પણ દો કષાયકા અભાિ હૈ ઇિની ર્ાાંધિ િો કાયમ િહિી હૈ. 

નાંદરકર્ોિજી! નાંદકા આનાંદ િો કાયમ િહિા હૈ એમ કહિે હૈં. આહાહા! નાંદરકર્ોિ હૈ–બાલક 
હૈ. ચૌર્ે ર્ુણસ્ર્ાને નાંદરકર્ોિ હૈ. યે આર્ે બઢિે-બઢિે પાંરડિ હો જાિા હૈ. આહાહા!  

કહિે હૈં, ध्यान एक उपािये ह.ै.. આહાહા! િો પછી આ ભર્િાનની મૂધિગ અને પ્રધિમા 
ને ભર્િાનના દર્ગન એ ઉપાદેય નર્ી—યે િો િહ આયા. અિે પાંરડિજી! તયા કિના રક નહીં 

અબ? શ્રાિકકો છહ વ્યિહાિ આિશ્યક કાયમ કહિે હૈં. કહિે હૈં રક નહી? દેિદર્ગન, ર્ુરુપૂજા, 

સ્િાધ્યાય, સાંયમ, િપ ને દાન—છ આિશ્યક વ્યિહાિ. િહ આિા હૈ, ઐસા ભાિ ઉસ 
ભૂધમકાકે યોગ્ય આિા હૈ, પણ હૈ હેય. આહાહા! ર્જબ છે ને! છ આિશ્યક કહના વ્યિહાિ 
અને (ધફિ) કહના હેય હૈ. પણ વ્યિહાિ હૈ ન? 
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સોર્ાની ર્ે ન, સોર્ાની ધનહાલચાંદભાઈ. ઉન્હોંને એક આત્મિમગ ધલયા, પહલે દેખા. િો 
ઉસમેં ઐસા આયા આત્મિમગમેં રક ભાઈ, છ આિશ્યકસે આત્મામેં એકાગ્ર હોના હી એક 
આિશ્યક હૈ. સ્િભાિમેં અિશ્ય કિનેલાયક આત્માકા આશ્રય િહી આિશ્યક હૈ. યે િાાંચકિ 
ઐસા હો ર્યા ઉનકો, ઓહો! યે બાિ યર્ાર્ગ હૈ. આત્મિમગ દેખા. અઘગ ચડાયા, જબ આત્મિમગ 
દેખા. સમજમેં આયા? ધલખા હૈ દો-િીન રઠકાને. મુજે આત્મિમગમેં ‘એક આિશ્યક’ પઢકિ  
ઐસા અાંિિમેં આનાંદ આયા રક મૈં હી જાનિા હૂાં તયા આયા? છહ આિશ્યક િહ િો ધિકલ્પ હૈ, 
િહ િો વ્યિહાિ હૈ. ધનશ્ચયસે યે દુુઃખરૂપ હૈ, ધનશ્ચયસે િહ અધગ્ન ભઠ્ઠી હૈ. પાંરડિજી! ભાિે. ર્ાાંધિ 
િો, ક્જિના કષાય ર્યા ઔિ આત્મામેં એકાગ્રિા હુઈ, યે એક આિશ્યક હૈ. ર્ેઠ! પઢા હૈ ન? 
િુમકો રદયા હૈ. ખાનર્ી ... રદયા હૈ િુમકો. સમજમેં આયા? િીસિા ભાર્ હૈ ન િહ ર્ેઠકો 
રદયા ર્ા. .... કોઈ સાિાિણકો દેિે નહીં, ઐસી ર્ુિ ચીજ હૈ યે. િાિણ કિના કઠણ હૈ.  

િહાાં િો (કહા રક) દેિ-ર્ુરુ-ર્ાસ્ત્ર અનાયિન હૈ. જહાાં વ્યિહાિસમરકિકા લખાણ 
આયા, િહાાં (આયા રક) છહ આયિન—દેિ-ર્ુરુ-ર્ાસ્ત્ર ને દેિ-ર્ુરુ-ર્ાસ્ત્રકે માનનેિાલે ઉનકો 
માનના છહ આયિન હૈં, યે ધિકલ્પ હૈ. યે આયિન નહીં. આયિન એટલે સ્ર્ાન, આયિન 
એટલે ઘિ, આયિન એટલે ધનલય–મકાન. યે અપના આત્મા આયિન હૈ. આહા! યે િો પિિવ્ય 
હૈં. પિિવ્યમેં િહનેકા સ્ર્ાન યે આયિન હૈ? એ નિિાંર્ભાઈ! નિિાંર્ભાઈ કહે, એ સાાંભળીને... 
યાદ છે રક નહીં? છહ આયિન આયા ર્ા ન િાધત્રકો? આહાહા! પાંરડિ લોર્ ધિિોિ કિેંર્ેં, કહે. 
યાદ હૈ નિિાંર્ભાઈ? એકિાિ ખ્યાલમાાં આવ્યુાં હોય પછી કાાંઈ... સ્િાધ્યાય માંરદિમેં િાધત્રકો 
િાાંચિે ર્ે. પાટકે પાસ બૈઠે ર્ે. યે આયા રક દેિ-ર્ુરુ-ર્ાસ્ત્ર ભી અનાયિન હૈં. એ મૂળચાંદભાઈ! 
નિિાંર્ભાઈ આવ્યા. કહે, લોકો ધિિોિ કિર્ે. માર્ગ િો ઐસા હૈ. યે િો તયા કહિે હૈં? દેખો! 
આયિન િો આત્મા હૈ. ઉસમેં એકાગ્ર હોના િહી ધનશ્ચય આયિન હૈ. ઐસા ધિકલ્પ આિા હૈ. 
જબ લર્ િીિિાર્િા ન હો, િબ લર્ ઐસા ભાિ આિા હૈ, પણ યે ખિેખિ આયિન નહીં. 
િહાાં િહનેસે જો મુક્તિ હો જાય િો િો વ્યિહાિસે મુક્તિ હો ર્ઈ. િહાાંસે લક્ષ છોડકિ જબ 
સ્િરૂપમેં એકાગ્ર હોિા હૈ િબ મુક્તિ હોિી હૈ. િહ આયિન િો આત્મા હૈ. આહાહા! કહો, 
ભીખાભાઈ! આહાહા!  

जो कोई पिमतजनयोगीश्वि साध—ुअति आसन्नभव्य जीि... આહાહા! ક્જનકા સાંસાિકા 
રકનાિા નજીક આ ર્યા હૈ. કુાંદકુાંદાચાયગ માટે ધલયા હૈ ન પ્રિચનસાિમેં રક સાંસાિકા રકનાિા આ 
ર્યા હૈ. આહાહા! મોક્ષકા પાટન ક્જસકો નજીક હો ર્યા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 
અમૃિચાંિાચાયગ કુાંદકુાંદાચાયગ માટે કહે છે. પાંચમહાવ્રિિાિી હૈં ઔિ િીન કષાયકા અભાિ હૈ 
અમૃિચાંિાચાયગકો. સમજમેં આયા? િહ કહિે હૈં રક કુાંદકુાંદાચાયગ ઐસે ર્ે. અિે! પિોક્ષ હૈં ન? 
આપકો ને ઉનકો ૯૦૦ િષગકા અાંિિ પડ ર્યા. િો ઐસે કૈસે આપને ધનણગય કિ ધલયા? ઉનકા 
ભાિ દેખકિ ધનણગય કિ ધલયા. સમજમેં આયા? છદ્મસ્ર્ ભી ધનણગય કિ સકિે હૈં. આિા હૈ રક 
નહીં િહ? પ્રિચનસાિ.  
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સાંસાિ સમુિકા રકનાિા ક્જનકો ધનકટ હૈ... સાંસ્કૃિ ટીકા હૈ હોં. कतिि ंआसन ससंाि 

पािािािं पाि.. સાંસ્કૃિ ટીકા હૈ. આહાહા! અમૃિચાંિાચાયગ ભાિધલાંર્ી સાંિ (ક્જન્હેં) સત્યકા 
બોલના  હૈ ઔિ અસત્યકા ત્યાર્ હૈ. િે કુાંદકુાંદાચાયગ માટે કહિે હૈં, ‘ક્જનકે સાંસાિ સમુિકા 
રકનાિા ધનકટ હૈ, સાધિર્ય ઉત્તમ ધિિેકજ્યોધિ પ્રર્ટ હો ર્ઈ હૈ... ઐસે આસન્નભવ્ય મહાત્મા 
શ્રીમદ્ ભર્િાંિ કુાંદકુાંદાચાયગદેિ...’ આહાહા! ઉસકા ધ્િધન સુને, ઉસકા ભાિ દેખે િો ખબિ પડે 
રક તયા હૈ યહ ચીજ! ક્જનકો સાધિર્ય ધિિેકજ્યોધિ... એમ ધલખા હૈ. ઐસી સાધિર્ય 
ધિિેકજ્યોધિ રક જો જ્યોધિ પડનેિાલી નહીં. ઐસે કે ઐસે ધિિેકસે કેિળઞાન લેંર્ેં. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

‘પિમ ભેદધિઞાનકા પ્રકાર્ ઉત્પન્ન હો ર્યા હૈ િર્ા સમસ્િ એકાાંિિાદરુપ ધિદ્યાકા 
અક્ભધનિેષ અસ્િ હો ર્યા હૈ..’ એકાાંિિાાંદ નાર્ હો ર્યા. અનેકાાંિસ્િરૂપ ભર્િાન આત્મા... 
અપનેમેં હૈ, પિસે નહીં, અપનેસે હ ૈઔિ પિસે નહીં, ધનશ્ચયસે હ ૈઔિ વ્યિહાિસે નહીં.—
ઐસી અનેકાાંિ ધિદ્યા ક્જનકો પ્રર્ટ હુઈ હૈ. ‘પાિમેશ્વિી અનેકાાંિિાદધિદ્યાકો પ્રાિ કિકે...’ 
આહાહા! ‘સમસ્િ પક્ષકા પરિગ્રહ (ર્ત્રુ-ધમત્રારદ સમસ્િ પક્ષપાિ)...’ હમાિે સાંપ્રદાયકે ધલયે 
ઐસા કહના ઉસકા..... સમભાિ હો ર્યા હૈ. ‘અત્યાંિ મિસ્ર્ હોકિ, સિગ પુરુષાર્ગમેં સાિભૂિ, 
હોનેસે આત્માકે ધલયે અત્યાંિ ધહિિમ ભર્િાંિ પાંચપિમેષ્ઠીકે પ્રસાદસે ઉત્પન્ન હોનેયોગ્ય...’ 
દેખો! ધનધમત્ત હૈં ન પિમાત્મા. પાંચપિમેષ્ઠી ધનધમત્ત હૈં. અપના આત્મા ઉપાદાન હૈ. િો કહિે હૈં, 
અહો! ભર્િાંિ પાંચપિમેષ્ઠીના પ્રસાદ–પ્રસન્નિા–ભર્િાનકી કૃપા... િીિિાર્કી કૃપા હોિી હૈ? 
િીિિાર્કો પ્રસન્નિા હોિી હૈ? આહાહા! હમાિી ધનધિગકલ્પ પ્રસન્નિા હમકો પ્રર્ટ હુઈ, 
ભર્િાનકે ઞાનમેં ઉસ સમયમેં ઐસા આયા િહી હમાિે પ્રધિ ભર્િાનકી પ્રસન્નિા હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? સિગઞ પિમાત્મા, પાંચ પિમેષ્ઠી આરદ સબ, પાંચ પિમેષ્ઠીકી હમાિે 
પિ કૃપા હૈ એમ કહિે હૈં.  

‘પ્રસાદસે ઉત્પન્ન હોને યોગ્ય પિમાર્ગસત્ય અક્ષય મોક્ષલક્ષ્મીકો ઉપાદેયરુપસે ધનધશ્ચિ 
કિિે હુએ પ્રિિગમાન િીર્ગકે નાયક (શ્રી મહાિીિસ્િામી) પૂિગક ભર્િાંિ પાંચપિમેષ્ઠીકો પ્રણમન 
ઔિ િાંદનસે હોનેિાલે નમસ્કાિકે દ્વાિા સન્માન કિકે સિાગિાંભસે (ઉદ્યમસે) મોક્ષમાર્ગકા આશ્રય 
કિિે હુએ પ્રધિઞા કિિે હૈં.’ આહાહા! મૈં પ્રિચનસાિ કહૂાંર્ા. આહાહા! દેખો! મુધનકી ધનશ્ચય 
દર્ા િહ મુધનકો અનુભિમેં આ ર્ઈ, છદ્મસ્ર્કો. કોઈ કહિે હૈં ન રક કેિલી જાને. િવ્યધલાંર્ હૈ 
રક ભાિધલાંર્ હૈ (યે) કેિલી જાને. અિે ભર્િાન! તયા કહિે હો િુમ? સમજમેં આયા? 
બાબુભાઈ! યે ભાિધલાંર્ હૈ િહ ધનણગય રકયા રક નહીં છદ્મસ્ર્ને? કેિલી હૈં િે? અમૃિચાંિાચાયગ 
છદ્મસ્ર્ હૈં, ભાિધલાંર્ી મુધન ર્ે, સાંસાિ રકનાિા નજીક આ ર્યા હૈ. મોક્ષકે પાટનમેં પર્ રદયા હૈ. 
આહાહા!  

સાંસાિ દાિાનલકા અાંિ (ઔિ) અનાંિ-અનાંિ આનાંદકી ર્ુરૂઆિ ઐસા મોક્ષ ક્જસકો 
નજીક હૈ. એકાદ ભિમેં કેિલઞાન પાયેર્ા. કુાંદકુાંદાચાયગ મહાિાજ િિગમાનમેં િો સ્િર્ગમેં હૈં. 
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પાંચમ આિાકે મુધન ર્ે, કેિલઞાન નહીં ર્ા. િાર્ બાકી િહ ર્યા, અપિાિ હુઆ ર્ુભકા. 
આહાહા! અપિાિકા ફલ ર્ધિ હૈ. તયા ધનિપિાિ ર્ુણકા (-પયાગયકા) ફલ ર્ધિ હૈ? ધનિપિાિ 
ફલકી ર્ધિ હૈ, પણ ધસદ્ધ. સમજમેં આયા? ચાિ ર્ધિ િો અપિાિકા ફલ હૈ. ચાહે િો સ્િર્ગમેં 
સિાગર્ગધસધદ્ધમેં જાઓ. આહાહા! ભાિે ર્જબ સાંિોએ કામ કયાગ છે ને! આહાહા! પ્રદેર્, અસાંખ્ય 
પ્રદેર્ ખીલ જાય ઐસી બાિ હૈ. સમજમેં આયા?  

અિે ભર્િાન! કહિે હૈં રક એક ધ્યાન હી ઉપાદેય હૈ. ભર્િાન! આપ કહિે હો રક 
આપ ઉપાદેય નહીં હમકો? આપ ઐસ ે કહિે હો? ભર્િાન! આપને િો કહા હૈ ન. િુમ્હાિે 
પ્રસાદસે િો પઢા હૈ. યહાાં કહિે હૈં કુાંદકુાંદાચાયગ રક ધ્યાન હી એક ઉપાદેય હૈ.  झाणतणलीणो 
साहू... િો પ્રભુ! આપકી િાણી ને આપ? આપ કહિે હો રક હમ ને હમાિી િાણી ઉપાદેય 
નહીં.—ઐસે આપ કહિે હો? હા, હમ ઐસે કહિે હૈં. નાંદરકર્ોિજી! આહાહા! આ િો 
મોક્ષમાર્ગની િમિુાં છે. ભજન ર્ાય છે ને? ઓલા નાંદ શ્રીકૃષ્ણ, નહીં? નાંદનુાં. પિમ રદ’ ર્ાિા 
નહીં ત્યાાં? એ આિે છે ભજન એક. ‘નાંદિાજ નહીં િે આિુાં, િે ઘિે કામ છે.’ એ ર્ાય છે એ 
લોકો. ભાષા ભૂલી ર્યા. એ ર્ાય છે આપણે ખાખિીયામાાં કણબી લોકો બિાય. હા, એ. 
‘નાંદિાજ નહીં િે આિુાં, િે ઘિે કામ છે, કામ છે, કામ છે, કામ છે િે, નાંદિાજ નહીં િે આિુાં, િે ઘિે 
કામ છે.’ એમ અહીં િો નાંદિાજ એટલે આત્મા હોં. માિે ઘિે કામ છે, હિે હુાં િાર્માાં નહીં આિુાં, 
એમ. એ હરિ એટલે આ આત્મા. ‘પાપાં–ઓઘાં હિધિ ઇધિ હરિ.’ પાપ ને પુણ્યના ઓઘને નાર્ 
કિનાિ ભર્િાન આત્મા િે હરિ. પાંચાધ્યાયીમેં લેખ હૈ. પાંચાધ્યાયીમેં હરિકી વ્યાખ્યા હૈ. ‘પાપાં 
હિધિ ઇધિ હરિ.’ ઐસા પાંચાધ્યાયમેં શ્લોક હૈ. ભર્િાન આત્મા હી હરિ હૈ. અઞાન ને િાર્-
દ્વેષકા હનન કિનેિાલા યે હરિ, યે હરિ આત્મા હૈ. આહાહા! યે આત્માકા ધ્યાન, આહાહા! એક 
ઉપાદેય ઐસા કહા.  

जो कोई पिमतजनयोगीश्वि साध.ु.. પિમ, ક્જન ને યોર્ીશ્વિ—આટલા ર્બ્દ િાપયાગ છે. 
આહાહા! યે સમરકિી ક્જન હૈ, યોર્ી ભી હૈ, પણ પિમક્જનયોર્ીશ્વિ િો સાિુ હૈ. સમજમેં 

આયા? ક્જિના સ્િરૂપમેં યોર્–એકાગ્રિા કી હૈ ઇિના યોર્ી િો સમરકિી ભી હૈ. પણ યહાાં િો 

પિમક્જનયોર્ીશ્વિ... આહાહા! ‘સાંિ ધનિાંિિ ધચાંિિ ઐસે..’ આિા હૈ રક નહીં? ભજનમેં આિા 
હૈ. આહાહા! ‘સાંિ ધનિાંિિ ધચાંિિ ઐસે, આિમરૂપ અબાિા.’ આહાહા! પિમાત્મા 

ધનજાનાંદસ્િરૂપ ક્જસમેં કોઈ બાિા, ધિઘ્ન, િેિધિિોિ હૈ હી નહીં. ઐસા આનાંદકા કાંદ નાર્ 

ઉસકા ધચાંિિન મુધન કિિે હૈં. ‘સાંિ ધનિાંિિ ધચાંિિ ઐસે..’ આહાહા! .... િાર્ારદ. બિાબિ હૈ. 
િાર્.. િાર્ હૈ. િાર્ સબ છોડનેલાયક હૈ. ઉસકા–વ્યિહાિકા મેિે સાર્ કામ નહીં. યે િાર્ હૈ. 

जो कोई पिमतजनयोगीश्वि साध—ुअति आसन्नभव्य जीि... ઓહો! જેના મુક્તિના 
આસન નજીક ર્ઈ ર્યા છે. આસન્ન એટલે નજીક. अति आसन्नभव्य जीि, अध्यात्मभाषास े

पिूोक्त स्वात्मातश्रि तनश्चयधमामें लीन होिा हुआ... દખેો! આ િમગધ્યાન, કહિે હૈં,  ર્ુભભાિ 
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િહી િમગધ્યાન હૈ, ઐસા અભી ચલિા હૈ. પત્રોમેં ભી આિા હૈ. યહાાં ભર્િાન કહિે હૈં રક 
પૂિોતિ સ્િાત્માક્શ્રિ ધનશ્ચયિમગધ્યાન... ર્ુભભાિ િો વ્યિહાિ હૈ. િહ િો પહલે કહા રક 

કલ્પનામાત્ર િમ્ય હૈ. સ્િાત્માક્શ્રિ–ભર્િાન આત્માકે આક્શ્રિ ધનશ્ચયિમગધ્યાન... દેખો! 

આત્મામેં, ધનશ્ચયિમગધ્યાન આત્માકે આશ્રયસે હોિા હૈ. लीन होिा हुआ अभिेरूपमें तिि 
िहिा ह.ै.. અભેદ ભર્િાનમેં ધસ્ર્િ િહિા હૈ. આહાહા! ધનિાન ક્જસકો ખુલ ર્યા હૈ. આહાહા! 

અઞાનીને િાર્ ને સ્િભાિકી એકિાબુધદ્ધમેં ધનિાનકો િાલા દે રદયા હૈ. કહિે હૈં રક મુધન અને 

ઞાનીકો િાર્ ઔિ સ્િભાિ (બીચ)કી એકિા િૂટ ર્ઈ હૈ. આહાહા! ધનિાન ખુલ ર્યા હૈ. બસ 
ક્જિના એકાગ્ર હો ઇિની ર્ાાંધિ પ્રર્ટ હોર્ી. સમજમેં આયા? િમીકો આત્મધનિાનકી કૂાંચી ખુલ 

ર્ઈ હૈ. િાલા બાંિ ર્ા યે ખોલ રદયા હૈ. પુણ્યકે ધિકલ્પકી એકિાબુધદ્ધસે ધમથ્યાત્િરૂપી િાલા દે 

રદયા ર્ા. આહાહા! મલૂકચાંદજી! આહાહા! અલૌરકક બાિ હૈ ભર્િાન! અિેિે! એિા અિસિ 
તયાાં..? આહાહા! સુનનેમેં ઐસી ચીજ (ધમલિી નહીં ઔિ) સુનનેકા કાલ ભી બહોિ ર્ોડા 
ધમલિા હૈ. આહાહા!  

કહિે હૈં, अभिेरूपमें तिि िहिा ह.ै.. અભેદરૂપ િો િવ્ય હૈ, પણ ઉસમેં અભેદરૂપસે 

ધસ્ર્િ િહિા હૈ, ભેદ નહીં કિિા એમ કહિે હૈં. ધિકલ્પકા ને િાર્કા ભેદ (ખડા) કિિા નહીં. 

આહાહા! ઐસા ધનધિગકલ્પ અનુભિ ચૌર્ેસે હોિા હૈ, પણ િહાાં ધસ્ર્િિા અલ્પ હૈ, પાંચમમેં ધિર્ેષ 
ધસ્ર્િિા હૈ, છઠ્ઠેમેં ધિર્ેષ, સાિમેમેં ધિર્ેષ. સમજમેં આયા? अभिेरूपमें तिि िहिा ह ैअर्िा 
सकल तक्रयाकाडंके आडम्बि ितहि... િહ િમગધ્યાનકી બાિ કી પહલે. અબ ર્ુતલધ્યાનકી. 

सकल तक्रयाकाडंके आडम्बि... દેખો! રક્રયામેં સબ આડાંબિ હૈ ધિકલ્પકા. આહાહા! औि 
व्यिहािनयात्मक भिेकिण... भिेकिण—भिे किना िह, भिे डालना िह (समस्त भिेकिण—

ध्यान-ध्ययेके तिकल्प भी व्यिहािनयस्वरूप ह.ै) ધ્યાન કિનેલાયક ધ્યેય આત્મા ઔિ મૈં ધ્યાન 
કિિા હૂાં—િહ ભેદ ભી ધિકલ્પ-િાર્ હૈ, વ્યિહાિનયસ્િરૂપ હૈ. ઓહોહો!  

ઉસસે િધહિ... ઉસસે િધહિ समस्त इतियसमहूस े अगोचि... ઇધન્િયસે ર્મ્ય નહીં 

ऐसा जो पिम ित्त्व—शिु अन्तःित्त्व... પાછુાં ‘પિમિત્ત્િ’ની વ્યાખ્યા... સાંિિ, ધનજગિા, મોક્ષ, 
આસ્રિ, પુણ્ય-પાપ યે પિમિત્ત્િ નહીં, યે અપિમિત્ત્િ હૈં. આહાહા! ધત્રકાળી ભર્િાન પૂણગ 

િત્ત્િ, पिम ित्त्व—शिु अन्तःित्त्व, ित्सम्बन्धी भिेकल्पनास.े.. ઉસ સાંબાંિી ભેદકલ્પનાસે 

િધહિ... तनिपके्ष तनश्चयशकु्लध्यान-स्वरूपमें तिि िहिा ह.ै.. બે—એક સ્િિવ્યાક્શ્રિ ધનશ્ચય 
િમગધ્યાન અને સ્િિવ્યાક્શ્રિ ધિકલ્પિધહિ ધનધિગકલ્પ ર્ુતલધ્યાન. નીચે હૈ ન. तनिपके्ष—

उिासीन, तनःस्पहृ, अपके्षाितहि । (तनश्चयशकु्लध्यान शिु अिंःित्त्व सम्बन्धी भिेोंकी 
कल्पनास ेभी तनिपके्ष ह.ै) 
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िह (साध)ु तनििशषेरूपस े अिंम ुाख होनसे.े.. ધનિિર્ેષરૂપસે... ક્બલકુલ ધિકલ્પકા 
ભાર્ નહીં. અાંિમુગખ.. અાંિમુગખ.. અાંિમુગખ.. પયાગયકો અાંિમુગખ રકયા (અર્ાગિ્) િવ્યકે સન્મુખ 
રકયા. આહાહા! ભાષા પણ કઠણ. प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त मोहिागद्वषेका पतित्याग कििा 
ह.ै.. લ્યો. ર્ુભ કે અર્ુભિાર્ સિગકા ત્યાર્ હો જાિા હૈ. ઉપદેર્ િો તયા કિે? इसतलय े (ऐसा 
तसि हुआ तक) स्वात्मातश्रि ऐस े िो तनश्चयधमाध्यान... દેખો! ભર્િાન પૂણાગનાંદ પ્રભુ 
સક્ચ્ચદાનાંદ સ્િભાિ ઐસા અપના ધનજ અનાંિ ર્ુણકા ધપાંડ પ્રભુ, ઉસકે આશ્રયસે ધનશ્ચય 
િમગધ્યાન–સ્િાત્માક્શ્રિ ઐસા ધનશ્ચયિમગધ્યાન औि तनश्चयशकु्लध्यान ि े िो ध्यान ही सिा 
अतिचािोंका प्रतिक्रमण ह.ै લ્યો. મુજે પાપ લર્ ર્યા હૈ િો મુજે પ્રાયધશ્ચિ દો, યે િો સબ 
ર્ુભધિકલ્પ હૈ. સ્િરૂપમેં લીન હોના, ધ્યેયમેં ધ્યાનસ ેલીન હોના, યે સિગ પાપકા નાર્ કિનેકા 
ઉપાય હૈ. ઉસકો િાણીકી ભી જરૂિ નહીં, ર્ુરુકે પાસ જાનેકી જરૂિ નહીં એમ કહિે હૈં. અપને 
ર્ુરુકે (-આત્માકે) પાસ જાકિ લીન હોના. પહલે િો કહા રક ર્ુરુકી સાક્ષીસે કિના યે ર્ુભિાર્ 
હૈ. અપના ર્ુરુ ભર્િાન આત્મા ધનજાનાંદ ઉસકે સમીપ જાકિ ધ્યાન કિના, યે સિગ દોષકા નાર્ 
કિનેકા ઉપાય હૈ, યે પ્રધિક્રમણ હૈ. ઉસકા નામ ભર્િાન પ્રધિક્રમણ કહિે હૈં, લ્યો. 

(अब इस ९३िीं गार्ाकी टीका पणू ा किि ेहुए टीकाकाि मतुनिाज श्लोक कहि ेहैं) : 
शकु्लध्यानप्रिीपोऽय ंयस्य तचत्तालय ेबभौ। 

स योगी िस्य शिुात्मा प्रत्यक्षो भिति स्वयम।्।१२४।। 

ર્ુતલ નામ ઉજળુાં ધ્યાન. श्लोकार् ा : यह शकु्लध्यानरूपी िीपक तजसके मनोमतंििमें 
प्रकातशि हुआ... ઐસા ઉજ્જ્િલ ધ્યાન, પધિત્ર ધ્યાન, આત્મા િિફકે ઝુકાિસે ઉત્પન્ન 
હોનેિાલા ધ્યાન, સ્િિવ્યકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોનેિાલા ધ્યાન प्रकातशि हुआ, िह योगी ह.ै.. ય ે
યોર્ી, આ યોર્ી કહનેમેં આિા હૈ. ઓલા પ્રાણાયમ (કિનેિાલેકો) યોર્ી કહિે હૈં, યે યોર્ી નહીં. 
સમજમેં આયા? આહાહા! આ સમાધિ. ઓલા િો આમ કિીને બેસે, આમ કિીને બેસે. ર્ુાં િૂળ 
છે? એક આયા ર્ા. અહીંયા િામજીભાઈને મળ્ા હિા ભાઈ. પાંદિ રદિસ સુિી અહીંયા ખાડો 
ર્ાળીને અાંદિ િહેિો. માર્ે િૂળ િાળી નાખે િૂળ. પાંિહ રદન. પણ આચિણ સમજિા જેિા.  
વ્યિહાિની િીધિ-નીધિમાાં ફિે. સબ હમકો ખબિ હૈ. યહાાં આયા ર્ા. પાંદિ રદન સુિી... ઐસી 
ધિદ્યા હૈ. પાંદિ રદન િાળ ભી ન િિે, ક્ષુિા, િૃષા ભી.... નખ ન િિ ેપાંદિ રદન. આયા ર્ા. પણ 
િહ િો અઞાન હૈ. સમજમેં આયા? અહીં ર્ુરુકુળમાાં આવ્યો હિો. ના, ના, એ િો એ જાિની 
ધિદ્યા.  

યહાાં િો અાંિિકા આનાંદ ધ્યાનકી ર્ુફામેં જાકિ... ૪૯ ર્ાર્ામેં ધલયા હૈ સમયસાિ. 
જયસેનાચાયગને ધલખા હૈ. ‘ધનધિગકલ્પ ધ્યાનરૂપ઼ી ધર્રિર્ુફા’ ઐસા પાઠ હૈ. ૪૯ ર્ાર્ા. જયસેના 
આચાયગ. સમજમેં આયા? ઐસી ર્ુફામેં જાકિ िीपक तजसके मनोमतंििमें प्रकातशि हुआ 
આત્મા... આહાહા! ઝળહળ જ્યોધિ જેના પ્રકાર્ની પયાગય પ્રર્ટ ર્ઈ. उस ेशिु आत्मा स्वय ं
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प्रत्यक्ष होिा ह.ै ઉસકો પિમાત્મા–આત્મા પ્રત્યક્ષ હો જાિા હૈ. આનાંદકે િેદનમેં ઉસકી પ્રત્યક્ષિા 
આ જાિી હૈ. ઉસકા નામ ધ્યાન ને ઉસકા નામ યર્ાર્ગ પ્રધિક્રમણ કહનેમેં આિા હૈ. 

(પ્રમાણ િચન ર્ુરુદેિ) 
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શ્રાવણ સુદ ૧૪, ગુરુવાર, તા. ૫-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા-૯૪, શ્લોક ૧૨૫-૧૨૬, પ્રવચિ િં. ૮૬ 

 

નિયમસાર ચલતા હૈ. નિયમ ઔર સાર–દો શબ્દ હૈં િ ઉસમેં? નિશ્ચયસે કતતવ્ય–

(કરિે)લાયક જો હૈ ઉસકો નિયમ કહતે હૈં. નિયમસાર મોક્ષમાર્તકી પયાતયકા અનિકાર હૈ. 

નિયમસાર(કા અર્ત) મોક્ષમાર્ત હૈ િ. મોક્ષમાર્ત તો પયાતય હૈ, પણ વહ નિયમસાર ઐસા મોક્ષકા 

માર્ત, સાર િામ વ્યવહાર રનહત... અકેલા ભર્વાિ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યમેં અંતમુતખ હોકર અંતરકી 

એકાગ્રતામેં જ્ઞાિ-દશતિ-ચારરત્રકી પયાતય હોતી હૈ ઉસકો યહાં નિયમસાર (કહા). સાર િામ 
વ્યવહાર રનહત. ‘નવપરીતિા પરરહાર અર્ે સાર શબ્દ યોજેલ છે’ એ આવી ર્યું છે. ત્રીજી ર્ાર્ા. 

અપિા આત્મા પરસે... પ્રનતક્રમણ હૈ િ. વહ ચારરત્રકા પેટા ભેદ હૈ. જબ આત્મા પરસે હઠકર—

નવકલ્પસે, નિનમત્તસે અિે એક સમયકી પયાતયકી રુનચસે હઠકર—અંતર જ્ઞાયકભાવમેં અંતમુતખ 
દૃનિ, જ્ઞાિ િે વલણકો કરતા હૈ, ઉસકા િામ નિયમ હૈ. અિે વ્યવહારસે... વહ વ્યવહાર 

પરલક્ષી હૈ, ઉસસે રનહત ઐસા આત્માકી વીતરાર્ી પરરણનત–વ્યવહારકે રાર્રનહત આત્માકી 
વીતરાર્ીદશા વહ નિયમસાર, વહ મોક્ષકા માર્ત હૈ. આહાહા!  

સુબહમેં પૂછતે ર્ે રક અંતમુતખ કૈસે હોિા? વહ બાત તો ચલતી હૈ સાંજ-સવાર. સાંજ-

સવાર વહી ચલતી હૈ. વતતમાિ પયાતય પર તરફકે લક્ષમેં હૈ ઉસકો અંતરમેં મોડિા ઉસકા િામ 
અંતમુતખ હોિા. (પહલેકી) પયાતય જો હૈ વહ તો બનહમુતખ હૈ. જો વતતમાિ જ્ઞાિારદકી પયાતય હૈ 

વહ બનહમુતખ હૈ. અબ વહ પયાતય તો અંતમુતખ હો સકતી િહીં. સમજમેં આયા? ઔર પીછેકી 

પયાતય હજી ઉત્પન્ન હુઈ િહીં, તો પયાતયકો અંતરમેં મોડિા ઉસકા અર્ત ક્યા? એ િન્નાલાલજી! 
સમજમેં આયા? ભર્વાિ ચૈતન્યસાર્ર પ્રભુ અિંત આિંદકા િામ ધ્રુવિામ ઉસ તરફ 

પયાતયકો ઝુકાિા, ઉસકા અર્ત ક્યા? વતતમાિ પયાતય તો રાર્ ઉપર, પર ઉપર હૈ. વહ પયાતય 

ઉત્પાદ હો ર્યી, તો ઉસ પયાતયકો દ્રવ્ય તરફ ઝુકાિા હોતા િહીં. ઔર પીછેકી પયાતય જો પીછે 
(આિેવાલી) હૈ વહ તો ઉત્પન્ન હુઈ િહીં, તો ઉસ પયાતયકો દ્રવ્યમેં મોડિા કૈસે કહતે હૈં? ઉસકા 

અર્ત ય ેહૈ રક જો પયાતય પરસન્મુખ હૈ ઉસ કાલકે પીછે અંતમુતખ હો, અંતમુતખ હો, તો યે પયાતય 
‘અંતમુતખ લાયે’ ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. ઐસી બાત હૈ. િન્નાલાલજી! કઈ પયાતય...? આહાહા!  

દુબારા. િયે હૈં િ િયે. પસૈેમેં ફંસ ર્યે હૈં િ. કમાણી.. કમાણી. િન્નાલાલજી! દુબારા 

કહો, એમ કહે છે. કહતે હૈં, જો યે આત્મા હૈ વહ તો ધ્રુવ નચદાિંદ આત્મા, ખરેખર તો પરમાત્મા 
હૈ. ઉસ તરફકા ઝુકાવ તો અિારદસે હૈ િહીં. ઝુકાવ કરિેવાલી તો પયાતય હૈ–અવસ્ર્ા પ્રર્ટ હૈ 

વહ. વહ પયાતય જો અવસ્ર્ા હૈ વહ તો રાર્ તરફકે ઝુકાવવાલી હૈ, વહ બનહરાત્મબુનદ્ધ હૈ. 

સમજમેં આયા? બનહર્ િામ રાર્ અપિેમેં હૈ િહીં ઉસ તરફ જ્ઞાિકી પયાતય ઝુક ર્ઈ, ઉસકા 
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િામ બનહરાત્મા નમથ્યાદૃનિ હૈ. અબ ઉસે–અપિી પયાતયકો દ્રવ્ય સન્મુખ લેિા. રકસ પયાતયકો 
લેિા? વહ પયાતય તો બનહબુતનદ્ધ હૈ. સમજમેં આયા? પણ ઉસકા અર્ત યે હૈ રક જો પયાતય 

પરસન્મુખ હૈ ઉસકા લક્ષ છોડ દો ઔર દ્રવ્યકા લક્ષ કરો અંદર, તો લક્ષ કરિેસે જો પયાતય 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ યે પયાતય અંતરમેં મુડી ઐસે કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

માર્ત વીતરાર્કા અમૂલ્ય હૈ. અમૂલખચંદજી! અમૂલ્ય હૈ. આહાહા! બાહ્ય વાણીસે પ્રાપ્ત 

હો ઔર નવકલ્પસે પ્રાપ્ત હો, યે ચીજ ઐસી િહીં. અંતરમેં ભર્વાિ... યહાં કહેંર્ેં ૯૪મેં. 
વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ ભર્વાિ આચાયોંિે બતાયા હૈ, ઐસા મુનિકો વ્યવહાર નવકલ્પ આતા હૈ. 

સમજમેં આયા? પણ મુનિ તો સમ્યગ્દદૃનિ અિુભવી હૈં. અપિે આત્માકા આિંદકા સ્વાદ આ 

ર્યા હૈ ઔર ચારરત્રદશા તીિ કષાયકે અભાવકી હૈ તો બહોત આિંદકા સ્વાદ આ ર્યા હૈ, 
પ્રચૂર સ્વસંવેદિ. પણ જબ લર્ ઉસમેં–અંદરમેં નસ્ર્ર િ હો સકે, તો પહલે વ્યવહાર 

પ્રનતક્રમણકા નવકલ્પ આતા હૈ. પહલે િામ નમથ્યાદૃનિકી બાત િહીં યહાં. સમજમેં આયા? છઠ્ઠે 

ર્ુણસ્ર્ાિે સમ્યગ્દદૃનિ મુનિ ઉસકો તીિ કષાયકે અભાવ(રૂપ) પ્રનતક્રમણ–ચારરત્ર તો હૈ હી, પણ 
અંદરમેં નસ્ર્રતારૂપ શુદ્ધ ઉપયોર્ િહીં, તો કહતે હૈં રક પહલે અશુભકો છોડકર પ્રનતક્રમણમેં 

આિા ઐસા શુભભાવ આતા હૈ, શુભભાવ હોતા હૈ ઔર વ્યવહારિયસે ઐસા કહિેમેં આતા હૈ 
રક વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ કરિા.—ઐસે બોલિેમેં આતા હૈ. 

શ્રોતા : .....  

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી : ભાવ તો અભી હોતા હૈ. પ્રચાર િહીં હૈ રદર્ંબરમેં. શ્વેતામ્બરમેં 

બહોત હૈ. સાંજ-સવાર પ્રનતક્રમણ શ્રાવક ભી કરે. સમજમેં આયા? ... તો વસ્તુનસ્ર્નત િહીં. 

સામાનયક હૈ, પ્રનતક્રમણ ભી હૈ. અપિે રદર્ંબરમેં સબ પ્રનતક્રમણકે પુસ્તક હૈં સારે. 
સામાનયકમેં... સામાનયકમેં ક્યા હૈ તુમ્હારે? સામાનયકકા પાઠ હૈ અંદરમેં. લોગ્દર્સ્સકા પાઠ, 

િમોત્ર્ુણકા પાઠ. લોર્સ્સ િામ ચોબીસ તીર્ંકરકી સ્તુનતકા પાઠ હૈ. ઔર િમોત્ર્ુણ.. 

‘િમોત્ર્ુણં અરરહંતાણં, ભર્વંતાણં, આઈર્રાણં..’ ઐસા પાઠ હૈ. પુસ્તકમેં હૈ, પણ પ્રચાર િહીં. 
શ્વેતામ્બરમેં સાંજ-સવાર કરતે હૈં. વહ સામાનયક ભી યે લોર્ કરતે હૈં, પણ દૃનિકી તો ખબર 

િહીં. ચીજકી ખબર બબિા સામાનયક િે પ્રનતક્રમણ કૈસા? સમજમેં આયા? યહાં તો સચ્ચી 

ચીજ જહાં અંતરમેં સ્વભાવ સન્મુખ હોકર, નવભાવસે નવમુખ હોકર, ભર્વાિ સવતજ્ઞદેવિે જો 
આત્મા કહા ઉસ તરફકે ઝુકાવસે લીિતા હૈ, જો શાંનત ઉત્પન્ન હુઈ વહ તો નિશ્ચય હૈ, પણ વહ 

શાંનતમેં નસ્ર્ર જબ લર્ િ હો તબ ઉસકો વ્યવહારપ્રનતક્રમણકા નવકલ્પ આતા હૈ. મુનિકો ભી 

આતા હૈ. પણ ઉસ નવકલ્પકે પીછે ઉસકા ફલ ક્યા? યે વ્યવહારપ્રનતક્રમણકા ફલ ક્યા? ઐસે 
નવકલ્પ (આયે) ઉસે છોડકર નસ્ર્ર હો જાિા. સમજમેં આયા? વહ કહતે હૈં ૯૪મેં. દેખો! 

पडिकमणणामधये ेसतु्त ेजह वडणणद ंपडिक्कमण ं। 
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तह णच्चा जो भावइ तस्स तदा होडद पडिक्कमण।ं।९४।। 

િીચે હરરર્ીત. 

प्रडतक्रमण नामक सतू्रमें प्रडतक्रमण वडण ित ह ैयथा, 
होता उस ेप्रडतक्रमण जो जान ेतथा भाव ेतथा. ૯૪. 

આહાહા! દેખો! टीका : यहााँ व्यवहारप्रडतक्रमणकी सफलता कही ह.ै.. સફલતાકા અર્ત 

રક વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ નિશ્ચય અિુભવી જીવકો જબ આતા હૈ તો ઉસે છોડકર અંદરમેં નસ્ર્ર 
હોિા, વહ વ્યવહાર પ્રનતક્રમણકા ફલ હૈ. ભાઈ! એક ઓર કહા રક વ્યવહારપ્રનતક્રમણકા ફલ 

બંિ હૈ. રકસ અપેક્ષાસે કહા? વ્યવહારપ્રનતક્રમણ નિશ્ચયપ્રનતક્રમણસે નવરુદ્ધ હૈ. 

વ્યવહારપ્રનતક્રમણસે નિશ્ચયપ્રનતક્રમણ નવરુદ્ધ હૈ. નિશ્ચય આત્માકે સ્વરૂપકી નસ્ર્રતા મુબક્તકા 
કારણ હૈ ઔર વ્યવહાર આવશ્યકારદકા ફળ તો બંિ હ.ૈ પણ યહાં ક્યા કહતે હૈં? યહાં તો યે 
કહા દેખો! વ્યવહાર પ્રનતક્રમણકી સફળતા કહી હૈ. સફળતાકા અર્ત વહ કહેંર્ેં. 

(अथा ित ् द्रव्यश्रतुात्मक प्रडतक्रमणसतू्रमें वडण ित प्रडतक्रमणको सनुकर... મહા નિયાતપક 

આચાયોં–સંતો–ભાવનલંર્ી મુનિયોંિે જો પ્રનતક્રમણ રચા હૈ વહ તો દ્રવ્યશ્રુતાત્મક હૈ િ. રચા હૈ 

ઉસકો સુિકર—जानकर, सकल सयंमकी भावना करना... દેખો! વહ નવકલ્પ આયા હૈ, પણ 
ઉસકો છોડકર નસ્ર્ર હોિા વહ સફળ હૈ, તો સફળ હૈ. તબ વહ નિનમત્તસે હઠકર... આહાહા! 

સમજમેં આયા? પહલે તો યહ કહા ર્ા, પ્રનતક્રમણ અનિકાર ઉઠાયા તબ. હૈ િ વહ? પ્રનતક્રમણ 

હૈ િ. કૌિસી ર્ાર્ા હૈ? પરમાર્ત પ્રનતક્રમણ િહીં? પહલી. પહલી હૈ િ શુરૂઆતમેં. દેખો! પહલે 
પાિું ૧૪૯ હૈ. પરમાર્ત પ્રનતક્રમણ અનિકાર શુરૂ.  

सकल व्यावहाडरक चाडरत्रस े और उसके फलकी प्राडिस े प्रडतपक्ष... શુરૂઆતમેં હૈ. 
પ્રનતક્રમણકા અનિકાર. सकल व्यावहाडरक चाडरत्र... એટલે પ્રનતક્રમણારદ और उसके फल... 

વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ રાર્ હૈ ઉસકા ફળ બંિ હૈ. ઉસસે प्रडतपक्ष... નિશ્ચય ઉસસે પ્રનતપક્ષ હૈ. ऐसा 
शदु्धडनश्चयनयात्मक परम चाडरत्र उसका प्रडतपादन करनवेाला परमाथ ि-प्रडतक्रमण अडधकार 

कहा जाता ह.ै લ્યો, યહાં ઐસા કહા. છહ આવશ્યકમેં ભી ઐસા હૈ. આર્ે આયેર્ા. છહ 

આવશ્યક હૈ—સામાનયક, ચૌનવસંર્ો, વંદિ (આરદ) વહ તો નવકલ્પ હૈ. નવકલ્પસે પ્રનતપક્ષ 

નિનવતકલ્પ આત્માકી દશા શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ-ચારરત્ર હૈ. આહાહા! દોિોં ભાવ બભન્ન હૈં, દોિોંકે ફળ 
બભન્ન હૈં. યહાં જો કહતે હૈં રક આર્મકે જાિિહાર મુનિયોંિે, સંતોિે, આચાયોિે ઉન્હોંિે જો 

પ્રનતક્રમણકી રચિા કી (વહ) બરાબર જાિિા. જાિકર પ્રનતક્રમણ સુિિા. ઐસા નવકલ્પ ભી 

આતા હૈ. પણ જાિકર સકલ સંયમકી ભાવિા કરિા. આહાહા! પીછે વહ રાર્કો છોડકર 
સ્વરૂપમેં લીિતા હોિા યે ઉસકા ફળ હૈ. અભાવ કયો ત્યારે ફળ આવ્યું. વાત એ છ.ે એ તો બે 
હતા એમ બતાવ્યું.  સમજમેં આયા? આહાહા!  
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પહલી ક્યા હૈ (ઉસે) સમજિા ચાનહયે િ પહલે? યે વસ્તુ તો મહાપ્રભુ હૈ. અરે! 
અંતમુતખ હોિા, બનહમુતખ પયાતયકો અંતમુતખ લેિા અર્ાતત્ પીછેકી (પયાતય મોડિા)—યે 

અલૌરકક બાત હૈ. વહી પુરુષાર્ત હૈ, વહીં મોક્ષમાર્તકી રદશા પલટ જાતી હૈ. પર ઉપર જો રદશા 

હૈ વહ સ્વ ઉપર આ જાતી હૈ. આહાહા! સ્વદ્રવ્યકે આશ્રયસે જો પયાતય ઉત્પન્ન હુઈ, બસ વહી 
મોક્ષકા માર્ત હૈ. લોકોિે કઠણ ભર્વાિિો સત્ય માર્ત. પરમ સત્ય પ્રભુ પરમાત્મા અપિા નિજ 

સ્વરૂપ ઉસ તરફકી દૃનિ કરિા (રક) ક્યા ચીજ હૈ યે. સમજમેં આયા? એકદમ બનહલતક્ષ હૈ ઉસે 

છોડકર અંતર જ્ઞાયકભાવમેં લક્ષ કરિા. અિંત કાલમેં િહીં રકયા ઐસા યે પુરુષાર્ત હૈ. સમજમેં 
આયા? અિે ઉસે રકયે ઉસકો સમ્યગ્દદશતિ હોતા હૈ. આહાહા! કહો, જેઠાભાઈ! યે દેવ-ર્ુરુ-

શાસ્ત્રસે િહીં હોતા હૈ એમ કહતે હૈં. ક્યાં ર્યા હીરાલાલ? તમારા બાપ કહેતા હતાિે? એ ફરી 
ર્યા છે હવે તો અંદર. આહાહા!  

કહતે હૈં, ભઈ! ર્ુરુ બબિા જ્ઞાિ િહીં, ર્ુરુ બબિા ધ્યાિ િહીં. આતા િહીં હૈ? બહોત 

રઠકાિે આતા હૈ. આહાહા! આવેિે. વસ્તુ છે િે. પણ ઉસ તરફકા લક્ષ છોડકર ભર્વાિ 
પરમર્ુરુ નચદાિંદ, સવતજ્ઞદેવ પરમર્ુરુ, સવતજ્ઞસ્વભાવી અપિા પરમર્ુરુ ઉસ તરફકા ઝુકાવ 

હો... આહાહા! લાવવું તો પડેિે ર્ોડું. એમ કે સમજાવ્યું તમે, પણ સમજ્યો કોણ? ‘સમજ્યા’ 

રકસકો કહિેમેં આતા હૈ? સમજમેં આયા? અંતમુતખ દૃનિ કરકે જ્ઞાિ હો વહ સમજમેં આયા િે 
‘સમજ્યા’ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! યે માર્ત અશક્ય િહીં, પણ દુલતભ તો હૈ. સકળ(કા અર્ત) 

મુનિ હૈ િ. મુનિકી વ્યાખ્યા હૈ િ. વહ પ્રનતક્રમણકા રાર્ હૈ િ, ઉતિા દોષ હૈ, પણ આયે બબિા 

રહતા િહીં. અિે છોડકર અંતરમેં ર્યે બબિા રહતા િહીં. આ વાત.. આહા! વ્યવહાર તો આતા 
હૈ ઐસા કહા િ.  

શાસ્ત્રમેં ઐસા આતા હૈ હોં, ભાવપાહુડમેં. ઓહોહો! પંચપરમેષ્ઠીકે નવિયસે જ્ઞાિ હોતા 
હૈ. કહો, ઐસા આતા હૈ. ... ઉસકા નવિય આતા હૈ રક િહીં? બીચમેં નવકલ્પ બહુ(માિકા) ભાવ 

આતા હૈ, પણ વહ છોડકર જબ અંતરકા આશ્રય કરતા હૈ ત્યારે સમ્યગ્દજ્ઞાિ–આત્માકા નવિય 

કહિેમેં આયા. િન્નાલાલજી! યે કરિા હૈ વહ બાકી હેરાિ.. હેરાિ.. દુુઃખી હો. ઠીક હૈ? સબ 
દુુઃખી હો તુમ? ઓલા પૈસા સાર્ે વળગ્દયા છેિે? વચ્છરાજજી સેઠ પાસે રહી ર્યા બહુ. સુખી 

હોર્ા? દુુઃખી હૈ. કોણ કહેતું હતું? આહાહા! કલ બતાયા ર્ા િ. ઉસકા લકડા યહાં હૈ િ. 

ભાણેજ હૈ. ઉસકા મામા પાસે દો અબજ ચાલીસ કરોડ રૂનપયા. યહાં હૈ િ, લડકા હૈ... બેિ છે 
પણ બાળબ્રહ્મચારી છે. ઉસકી બહેિકી લડકી. ઉસકે પાસ દો અબજ ચાલીસ કરોડ. દો 
અબજ... બસે િે ચાલીસ કરોડ. િૂળ છે. ક્યાં ર્યા તમારે? સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : તુમ્હારે પાસ હૈ િહીં ઇસનલયે િૂળ કહતે હો. 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી : રકસીકે પાસ હૈ િહીં. િૂળ રકસકે પાસ હૈ? િૂળ તો િૂળમેં હૈ. પૈસા 
પૈસાકા હોકર રહા હૈ રક આત્માકા હોકર રહા હૈ? દખેો! લક્ષ્મી અજીવ હોકર રહી હૈ રક લક્ષ્મી 

અપિી પયાતયમેં આકર રહી હૈ? (જીવકી) પયાતય તો અરૂપી હૈ. ઉસમેં આકર રહી હો તો વહ 

અરૂપી હો જાય. વહ તો રૂપી હૈ. શેઠ! માિતા હૈ, બસ. માિતા હૈ રક મેરી હૈ. િૂળમેં હૈ િહીં 
તેરી. શરીર તેરા િહીં, વળી લક્ષ્મી કહાંસે આ ર્ઈ? જો સંબંિમેં િજીકમેં પડા હૈ વહ ભી 

અજીવ હોકર રહા હૈ. આત્માકી અરૂપી પયાતય હોકર રહા હૈ શરીર? આહાહા! યે તો પ્રત્યક્ષ 

દેખિેમેં આતા હૈ. વહ તો જડ હોકર દ્રવ્ય-ર્ુણ-પયાતય તીિોં જડ હોકર રહે હૈં. અપિી પયાતયમેં 
વહ આયા િહીં. અપિી પયાતયમેં ઉસકા તો અત્યંત અભાવ હૈ. અત્યંત અભાવ હૈ તો ઉસકે 
‘પાસ હૈ’ ઐસા કહાંસે આયા? આહાહા! િંદરકશોરજી! આહાહા!  

પરમાણુકા પરરણમિ હોતે-હોતે યહાં રજકણકી પયાતય ઐસે હો ર્ઈ હૈ. એ તો 

અજીવતત્ત્વ છે આખું. ઉસકા દ્રવ્ય અજીવ, ર્ુણ અજીવ િે પયાતય અજીવ. ભર્વાિકા દ્રવ્ય જીવ, 

ર્ુણ જીવ િે પયાતય જીવ. તો ઉસમેં અજીવ આયા કહાંસે? સમજમેં આયા? પદમચંદજી!  
પૈસાવાલા કહતે હૈં િ તુમકો? િન્નાલાલજી આતે હૈં તુમ્હારે વહાં આગ્રામેં બહોત. નમત્ર હૈ. 
કહો, યે પૈસા રકસકા કહિા? આહાહા!  

કહતે હૈં... આચાયત કુંદકુંદાચાયત મહારાજ ભર્વાિ સમાિ–પરમેષ્ઠી સમાિ હૈં. ‘ણમો 

લોએ સવ્વ આયરરયાણં.’ અરેરે! ભરતક્ષેત્રમેં તો નવરહ હો પડા. તીર્ંકરોિા નવરહ, આવા 

સંતોિા નવરહ આહાહા! સમજમેં આયા? કહતે હૈં, ભર્વાિ! એક વાર બાત તો સુિ િ ભાઈ! 
સંત જો અપિે સ્વરૂપકા આિંદકા વેદિ કરતા હૈ, ઉસકો જબ લર્ શુદ્ધોપયોર્મેં રમણતા િ 

હો, તબ લર્ આચાયોિે રચા ઐસા વ્યવહારપ્રનતક્રમણ ઉસકે નવકલ્પમેં આતા હૈ. આહાહા! પણ 
યે જાિે. એમ ‘જાિકર’ છેિે પાછું? અંતર જાિે રક ઐસા હૈ. આહાહા!  

सकल सयंमकी भावना करना... (રાર્કો) છોડકર... સકલ સંયમકી ભાવિા કરિા. વહ 

તો રાર્કો િહીં કરિા (ઔર) સકલ સંયમકી ભાવિા કરિા ઐસા કહા હૈ, િહીંતર તો દ્રવ્યકી 
ભાવિા કરિા ઐસા હૈ. સમજમેં આયા? વહ વ્યવહાર નવકલ્પકી ભાવિા છોડિા હૈ (અર્ાતત્) 

કરિા િહીં, તો કહતે હૈં રક સકલ સંયમકી ભાવિા કરિા. વહ તો પયાતયકી ભાવિા હૈ. 

સમજમેં આયા? આહાહા! वही व्यवहारप्रडतक्रमणकी सफलता—साथ िकता ह ैऐसा इस गाथामें 
कहा ह)ै. લ્યો.  

समस्त आगमके सारासारका डवचार... મહા સંતો, િમાતત્મા, ચારરત્રવંત આચાયોં 
વીતરાર્કે પંર્મેં પાયા પંર્ બજન્હોંિે, ઐસ ેઆર્મકે સારાસારકે નવચાર करनमेें सनु्दर चातयु ि 
મુનિ तथा गणुसमहूके धारण करनवेाले डनया िपक... દખેો! નશક્ષાસૂત્રકો દેિેવાલે ઉિકો નિયાતપક 

કહતે હૈં. સમજમેં આયા? સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાિકી નશક્ષા દેિેવાલે મુનિ–સંત–જ્ઞાિી છઠ્ઠે ર્ુણસ્ર્ાિમેં 
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આહાહા! ઇિકો નિયાતપક (કહતે હૈં). એ ર્ુણસમૂહિા િરિાર નિયાતપક. આહાહા! ર્ુણ શબ્દસે 
પયાતય. ર્ુણ તો નત્રકાળ હૈં, પણ નત્રકાળીકે આશ્રયસે જો સમ્યગ્દદશતિ, જ્ઞાિ, ચારરત્ર, આિંદ 

આરદ અિંત ર્ુણકી પરરણનત શુદ્ધ હો ર્ઈ ઐસે ર્ુણસમૂહકો િારણ કરિેવાલે... આહાહા! 

બજતિી સંખ્યા શબક્ત–ર્ણુકી હૈ આત્મામેં, વહ સબકી વતતમાિ પયાતય... ર્ણુસમૂહ િામ 
પયાતયસમૂહ. આહાહા!  

डनया िपक आचायोंन े डजसप्रकार द्रव्यश्रतुरूप प्रडतक्रमणनामक सतू्रमें प्रडतक्रमणका 
अडत डवस्तारस े वण िन डकया ह.ै.. આચાયોિે, ર્ુણકે િરિાર િમાતત્મા, ભાવનલંર્ી સંતોિે, 

રદર્ંબર મુનિયોંિે. સમજમેં આયા? બાહરસે રદર્ંબર ર્ે, અંતરસે ર્ુણસમૂહકા િરિેવાલે ર્ે. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ઉન્હોંિે રચા (હુઆ) સૂત્ર, ભાઈ! એમ કહેવું છે. ઉન્હોંિે જો 
પ્રનતક્રમણસૂત્રકી રચિા કી... અજ્ઞાિીિે કલ્પિાસે રકયા વહ પ્રનતક્રમણ િહીં, એમ બતાતે હૈં. 

સમજમેં આયા? આહાહા! સૂત્ર અર્તસે ભ્રિ... વહ તો આયા િ ભાઈ! અિપાહુડમેં. વહ 

સૂત્રપાહુડ. સૂત્રપાહુડમેં આયા હૈ. જો કોઈ સૂત્ર િે અર્તસે ભ્રિ હૈ ઉસકી રચિા વહ શાસ્ત્ર િહીં. 
સમજમેં આયા? અિપાહુડમેં સૂત્રપાહુડમેં હૈ. सतु्तत्थ... સવતજ્ઞ પરમાત્મા ઉસિે કહા 

પરંપરામાર્ત, ઉસકે સમ્યગ્દજ્ઞાિસે ભ્રિ હૈ ઔર ઉસકા અર્ત કરિેમેં ભી ભ્રિ હૈ, ઉસકા બિાયા 

શાસ્ત્ર વહ શાસ્ત્ર િહીં. સમજમેં આયા? યહાં આયેર્ા. આમાં ક્યાં હશે શી ખબર પડે? 
અિપાહુડ હૈ, સૂત્રપાહુડ હૈ. લ્યો, એ ર્ાર્ા ભાઈ આવી. ઓહોહો! જુઓ! નચન્હ પણ કયુ ંછે. એ 
સાતમી ર્ાર્ા. 

सतु्तत्थपयडवणट्ठो डमच्छाडदट्ठी हु सो मणुयेव्वो । 

खिे ेडव ण कायव्व,ं पाडणप्पत्त ंसचलेस्स ।।७।। 

સચેલ હો અિે હાર્મેં આહાર લેિા... વહ ભી િહીં કરિા. સમજમેં આયા? બજસકે 

સૂત્રકા અર્ત ઔર પદ નવિિ હૈ. લ્યો, નચન્હ કયાત છે અહીંયા. સમજમેં આયા? સાતમી ર્ાર્ા, 
સૂત્રપાહુડ. પહલા દશતિપાહુડ હૈ, દૂસરા સૂત્રપાહુડ હૈ, તીસરા ચારરત્રપાહુડ હૈ. આઠ પાહુડ હૈં 

િ. આહાહા! સૂત્રમેં મુનિકા રૂપ િગ્ન રદર્ંબર કહા હૈ. બજસકે ઐસા સૂત્રકા અર્ત તર્ા અક્ષરરૂપ 

પદ નવિિ હૈ ઔર આપ વસ્ત્ર િારણ કરકે મુનિ કહલાતા હૈ, બજિાજ્ઞાસે ભ્રિ હુઆ પ્રર્ટ 
નમથ્યાદૃનિ હૈ. ઉસકા બિાયા શાસ્ત્ર વહ શાસ્ત્ર િહીં. સમજમેં આયા? માર્ત તો ઐસા હૈ ભાઈ! 

યે તો સ્પિ કરતે હૈં. પદમચંદજી! ઐસા હૈ (તો) ભ્રિ હૈ એમ કહતે હૈં. તો કોઈ કહે, ઐસા િહીં 

કરિા. વસ્તુકા સ્વરૂપ િ બતાિા? સમજમેં આયા? આહાહા! ‘બજિસૂત્રસે ભ્રિ હરરહરારદકે 
તુલ્ય હો તો ભી મોક્ષ િહીં પાતા..’ યે આઠવી ર્ાર્ા હૈ. આ સાતમી.  

हडरहरतलु्लो डव णरो सग्ग ंगचे्छइ एइ भवकोिी । 

तह डव ण पावइ डसडद्ध ंससंारत्थो पणुो भडणदो ।।८।। 
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સંસાર હૈ. ભર્વાિકી, સૂત્રકી આજ્ઞા (ઔર) ઉસકા ભાવ, ઉસસે ભ્રિ હૈ. ચાહે સો 
બડી રક્રયા લાખો, કરોડો, અબજો વષત કરે, મુબક્ત િહીં, િમત િહીં ઉસકો. સમજમેં આયા? કલ 

િયા આયા હૈ. યે િયા છપા હૈ અિપાહુડ. પુરાિા હૈ? ભઈ હમારે િન્નાલાલજી શેઠ હૈ િ શેઠ. 

ખુલાસો તો કરેિે બરાબર. િ કરે? દખેો! સાતવીં દેખો. ઉસમેં ભી નચહ્િ રકયા હૈ દેખો! 
सतु्तत्थपयडवणट्ठो डमच्छाडदट्ठी हु सो मणुयेव्वो... આર્ે કહા રક સૂત્રકે અર્ત પદસે ભ્રિ હૈ ઉસકો 

નમથ્યાદૃનિ જાિિા. ય ેપહલા હૈ. આ તો ખોટા અર્ત કરેિે..... આ જરી ચરણાિુયોર્... જો સૂત્રકે 

અર્ત ઔર પદસે નવિિ હૈ વહ પ્રર્ટ નમથ્યાદૃનિ હૈ. ઇસનલયે જો સચેલ હૈ, વસ્ત્ર સનહત હૈ... 
લ્યો. હાસ્ય કુતુહૂલમેં ભી પાનણપાત્ર અર્ાતત્ હસ્તરૂપ પાત્રસે આહારદાિ િહીં કરિા. કુતુહૂલસે 

ભી િહીં કરિા–કુતુહલસે િહીં દેિા એમ કહતે હૈં. અર્તમેં ઐસા હૈ. પીછે ભી આયા. 
हडरहरतलु्लो डव णरो... લ્યો, આહાહા! ભારે! યે તો બડા અક્ષર હૈ.  

યહાં તો કહતે હૈં, નિયાતપક આચાયત, ભર્વાિે કહા ઐસે શાસ્ત્રકી રચિા સંતોિે કી હો, 

ઉસકા િામ પ્રનતક્રમણ કહિેમેં આયા હૈ. યે દ્રવ્યશ્રુતરૂપ પ્રનતક્રમણ... યે દ્રવ્યશ્રુત હુઆ િ. 
ભાવશ્રુત તો અંદરમેં આિંદમેં હૈ. द्रव्यश्रतुरूप प्रडतक्रमणनामक सतू्रमें प्रडतक्रमणका अडत 

डवस्तारस ेवण िन डकया ह ैतदनसुार जानकर.. દખેો! ઉસ અિુસાર જાિકર, બસ, डजननीडतको 
अनलंु्लघता हुआ... બજિિીનત, વ્યવહાર પ્રનતક્રમણ વહ વ્યવહાર બજિિીનત હૈ વ્યવહાર. યે 
વ્યવહાર િીનત હૈ. डजननीडतको अनलंु्लघता हुआ जो सनु्दरचाडरत्रमडूत ि महामडुन सकल 

सयंमकी भावना करता ह.ै.. સાર િે અસાર—દોિોંકા નવચાર કરકે સાર બિાયા હૈ. એમ 

બિાયા હૈ. અસાર... સારાસારકા નવચાર કરિેમેં સુંદર ચાતુયત... યે તો મુનિ કહતે હૈં ઇતિી 
બાત. મુનિ કૈસે હૈં? રક સાર-અસારકા નવવેક બજિકો હૈ ઉસિે બિાયા હૈ, યૂં. સમજમેં આયા?  

ભર્વાિિે કહા વાસ્તનવક માર્ત દશતિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રકી ખબર હૈ, નમથ્યાદશતિ, 
નમથ્યાજ્ઞાિ િે નમથ્યાચારરત્રકી ભી બજસે ખબર હૈ. ઐસા ચાતુયત જ્ઞાિી–િમાતત્મા રદર્ંબર મુનિ 

ઉસિે રચા હુઆ પ્રનતક્રમણ હૈ એમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? આહાહા! યે ચારરત્ર બબિા કભી 

મુબક્ત િહીં હોર્ી. પહલે ચારરત્ર ક્યા હૈ, ઉસકો સમજિા ચાનહયે. ક્યોંરક િવ તત્ત્વમેં સંવર-
નિજતરા આતે હૈં રક િહીં? તો સંવર-નિજતરા વહ ચારરત્ર હૈ. વહ િવ તત્ત્વકે શ્રદ્ધાિમેં સંવર-

નિજતરા રકસકો હોતા હૈ, રકતિે પ્રકારસે હોતા હૈ—ઐસી ઉસકી શ્રદ્ધા તો કરિી ચાનહયે. સમજમેં 

આયા? આહાહા! દુનિયા સાર્ે તો.... દુનિયા રાજી રહે એ વાત કરવી.... લોક-એષણા–દુનિયા 
કૈસે ખુશી હો, યે માર્ત તે હૈ િહીં. ય ેતો માર્ત વીતરાર્કા હૈ. આહાહા! સારાસાર–સાર-અસાર 

એટલે સત્ય ક્યા િે અસત્ય ક્યા? સારકા સાર ઉસકા યહાં પ્રશ્ન હૈ હી િહીં. યહાં તો સાર-

અસાર શબ્દ હૈ. ‘સાર-અસારકા નવચાર કરિેમેં તત્પર’ ઐસે બાત કી હૈ િ. વહ સારકા સાર... 
યે કોઈ દૂસરે ઠેકાણે ‘દંસણસાર, જ્ઞાિસાર, ચારરત્રસાર’ ર્ાર્ા હૈ. યે અિપાહુડમેં હૈ. યહાં તો 
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સાર અિે અસાર–સત્ય િે અસત્ય બજસકો નવવેક હૈ ઐસા સુંદર ચાતુયત મુનિ ઉસિે બિાયા 
હુઆ પ્રનતક્રમણ, એમ કહતે હૈં. વ્યવહારપ્રનતક્રમણ ભી ઉસિે બિાયા વહ વ્યવહાર હૈ. સમજમેં 
આયા?  

ઔર तदनसुार जानकर डजननीडतको अनलंु्लघता हुआ... એ વ્યવહારિીનત એિે હોય 

છે, એમ કહે છે. सनु्दरचाडरत्रमडूत ि... આહાહા! વ્યવહાર નવકલ્પસે ભી ઉદાસ હો ર્યા. महामडुन 

सकल सयंमकी भावना करता ह.ै.. વીતરાર્ી પયાતયકી ભાવિા કરતે હૈં એમ કહતે હૈં. વ્યવહાર 
પ્રનતક્રમણકા નવકલ્પ છોડકર.. આહાહા! ઉસકે સ્વરૂપમેં નસ્ર્ર રહ સકે િહીં, તબ ઐસા વ્યવહાર 

પ્રનતક્રમણકા નવકલ્પ આતા હૈ મુનિકો. સવાર-સાંજ મુનિ ભી કરતે હૈં, પણ રાર્સે હઠકર... 

આહાહા! સફલપિા તો ઉસકો ઐસે હૈ રક ઉસકો છોડકર સ્વરૂપકી રમણતા કરિા, તો વ્યવહાર 
વ્યવહારકો નિનમત્ત કહિેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

અરે! અિારદ કાળિા પ્રાણી ચોયાતસી લાખિા... આહાહા! ભાવપાહુડમેં પાઠ હૈ િ. તુિે 
રદર્ંબર (સાિુ)પિા નલયા. તેરી મોરપીંછીકા કટકા–ટુકડા એક-એક કરકે લો તો અિંતા મેરુ 

ભરે ઇતિા દ્રવ્યનલંર્ િારણ રકયા તુિે. એકવાર દ્રવ્યનલંર્ (નલયા તબકા) એક મોરપીંછીકા ટુકડા 

લેં, ઐસા અિંતબાર દ્રવ્યનલંર્ નલયા રક મોરપીંછીકે ટુકડેકા અિંત મેરુ ભરે. આહાહા! પણ 
અપિી ચીજ ક્યા હૈ ઉસ તરફકા ઝુકાવ હુઆ િહીં. આહાહા! અિંતબૈર ચોયાતસીકે અવતારમેં 

દ્રવ્યનલંર્ી ભી કોઈ પ્રદેશમેં જન્મા િ હોય, મરા િ હો ઐસા કોઈ પ્રદેશ િહીં. ઐસા પાઠ હૈ. 

દ્રવ્યનલંર્ી (હુએ) પીછે હોં. આહાહા! અરે! યે તો ચીજ દૂસરી હૈ. પંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ િે 
િગ્નપિા... દ્રવ્યનલંર્ તો તબ કહિેમેં આતા હૈ જબ બરાબર ચોખે આર્મ પ્રમાણસે હો તો.  

બેયિે–ભનવ િે અભનવ દોિોંકો. દ્રવ્યનલંર્ અભનવકો ભી હો િે અભનવકો ભી હોતા હૈ. ભનવ 

અિંતબાર િવમી ગ્રૈવેયક ર્યા. કહાંસે ર્યા? ભાવનલંર્સે ર્યા? ભાવ(નલંર્) અિંતબાર હોતા 
હી િહીં. ભાવ(નલંર્) તો ૨૮... કેટલીવાર કહે છે? ૨૮ વાર? ૩૨ વાર. ર્ોમ્મ્ટસારમેં પાઠ હૈ. 

ભાવસંયમ ૩૨ બાર આતા હૈ. ર્ોમ્મ્ટસાર. દ્રવ્યસંયમ તો અિંતબાર હુઆ. િવમી ગ્રૈવેયકમેં 

અિંતબાર કૌિ હુઆ? ભનવ િે અભનવ દોિોં ર્યે. ઉસમેં ક્યા હૈ? યે કોઈ િયી ચીજ િહીં હૈ. 
આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, સકલસંયમકી ભાવિા... उस महामडुन को—डक जो (महामडुन) बाह्य 
प्रपचंस े डवमखु ह.ै.. આહાહા! पचंडेियके फैलाव रडहत... પંચેનન્દ્રયકા નવસ્તાર ર્ુમ હો ર્યા, 

અંદર અતીનન્દ્રય હો ર્યા. दहेमात्र डजस ेपडरग्रह ह.ै.. યે દેહ તો છોડા જાતા િહીં ઇસનલયે એક 

શરીરમાત્ર રહ જાતા હૈ. દેખો! વસ્ત્ર િહીં, પાત્ર િહીં, યહાં તો મોરપીંછી (આરદ) સબકો નિકાલ 
રદયા. આહાહા! સમજમેં આયા? દેહમાત્ર.. પણ ક્યા (કરે)? શરીર જાતું િર્ી. આહાહા! और 
परमगरुुके चरणोंके स्मरणमें आसक्त डजसका डचत्त ह.ै.. દેખો! ઐસા મુનિ. મહાર્ુરુ 
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પરમર્ુરુિા ચરણિા સ્મરણમાં આસક્ત બજસકા નચત્ત ઐસેકો પ્રનતક્રમણ હૈ. ઉસકો પ્રનતક્રમણ 
હૈ. આહાહા!  

(अब इस परमाथ ि-प्रडतक्रमण अडधकारकी अडंतम गाथाकी टीका पणू ि करत े हुए 
टीकाकार मडुनराज श्री पद्मप्रभमलधाडरदवे दो श्लोक कहत ेहैं ) : 

डनया िपकाचाय िडनरुडक्तयकु्ता- 
मडुक्त सदाकणय ि च यस्य डचत्तम ् । 

समस्तचाडरत्रडनकेतन ंस्यात ् 
तस्म ैनमः सयंमधाडरणऽेस्म ै।।१२५।। 

પદ્મપ્રભમલિારરદેવ ભાવનલંર્ી સંત ભી સંતોકો િમસ્કાર કરતે હૈં. આહાહા! श्लोकाथ ि : 
डनया िपक आचायोंकी डनरुडक्त (-व्याख्या) सडहत... નિરુબક્તિો અર્ત વ્યાખ્યા. મહામુનિ–સંત 
કુંદકુંદાચાયત જૈસે, અમૃતચંદ્રાચાયત જૈસે, પૂજ્યપાદસ્વામી... સમજમેં આયા? િેનમચંદ્ર 

નસદ્ધાન્તચક્રવતી—મહાસંતો િમતિા ર્ાંભલા, કેવળજ્ઞાિીિા પંર્ જેિ ેસંભાળી રાખ્યા છે. એવા 

મુનિઓએ રચેલા વ્યાખ્યા સનહત (प्रडतक्रमणाडद सम्ब्धी) कथन सदा सनुकर डजसका डचत्त 
समस्त चाडरत्रका डनकेतन (-धाम) बनता ह.ै.. દેખો! ‘સુિકર’ નલયા. ‘કરકે’ ઐસે િ નલયા. 

સાંભળ્ું ત્યારે ઓલો નવકલ્પ છે િે. સુબહ-શામ પ્રનતક્રમણ બોલતે હૈં િ પ્રનતક્રમણ વ્યાખ્યા, 

તબ નવકલ્પ હૈ. डजसका डचत्त समस्त चाडरत्रका डनकेतन... ઓહો! રાર્કો છોડકર અંતર ઘરમેં 
રમિે લર્ા ऐस ेउस सयंमधारीको नमस्कार हो. લ્યો. મુનિ કહતે હૈં. આહાહા! િન્ય અવતાર! 

સફળ બજંદર્ી! જેણે આત્મામાં ચારરત્ર વીતરાર્ી પયાતય (પ્રર્ટ કરી), આહાહા! ઉિકો હમ 
ચરણમેં િમસ્કાર કરતે હૈં, એમ કહતે હૈં. ૧૨૬ િે? 

यस्य प्रडतक्रमणमवे सदा ममुकु्ष-ु 

ना िस्त्यप्रडतक्रमणमप्यणमुात्रमचु्चःै । 

तस्म ैनमः सकलसयंमभषूणाय 

श्रीवीरनडन्दमडुननामधराय डनत्यम ् ।।१२६।। 

દેખો! ઓલો ‘નિયાતપક’ (શબ્દ) આવ્યોિે તો અપિે ર્ુરુકો યાદ રકયા. પદ્મપ્રભમલિારર 
મુનિ હૈં, ભાવનલંર્ી સંત હૈં. श्लोकाथ ि : ममुकु्ष ु ऐस े डजन्हें (–मोक्षाथी ऐस े डजन वीरनडन्द 
मडुनको)... આહા! सदा प्रडतक्रमण ही ह.ै.. હમારે ર્ુરુકો સદા પ્રનતક્રમણ હૈ. દેખો! સમજમેં 
આયા? और अणमुात्र भी अप्रडतक्रमण डबलकुल नहीं ह.ै.. દેખો! આહાહા! ઉિકે ર્ુરુ ... લેતે 
હૈં (ઐસા) ઉિકો ખ્યાલમેં આ ર્યા. કેવલીકો હી ખ્યાલમેં આતા હૈ ઐસા િહીં. સમજમેં આયા? 
યે ભાવનલંર્ી હૈં ઐસા (નસફત) કેવલી હી જાિે, ઐસા િહીં. િમાતત્મા ભી જાિ સકતે હૈં. સમજમેં 
આયા? પદમચંદજી! ક્યાં ર્યા બાબુજી? દેખો! યહાં ઐસા આયા. રતિલાલ ર્ંર્વાલજી! ક્યા 
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કહતે હૈં? રક હમારે ર્ુરુ ભાવસંયમી ર્ે, ભાવનલંર્ી ર્ે, હમકો ખબર હૈ. સમજમેં આયા? દોિોં 
પંચમ આરાકે મુનિ હૈં. દોિોં છદ્મસ્ર્ હૈં. દોિોં કેવળી િહીં હૈં. કહતે હૈં રક હમારે વીરિંદી ર્ુરુ 
સદા પ્રનતક્રમણ હી હૈ ઉિકો. જૂઠ બોલતે હૈં યે? આહાહા! હમારે જ્ઞાિમેં આ ર્યા હૈ હમારા 
દોષ. સદા રાર્સે રનહત સ્વરૂપકી રમણતામેં હી સદા બબરાજતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? 
ઇતિા મનત-શ્રુતજ્ઞાિ કામ કરતા હૈ. છદ્મસ્ર્કે મનત-શ્રુતજ્ઞાિમેં ભી, અપિે ર્ુરુ ઐસે ર્ે ઐસા 
ભાિ હો ર્યા, પ્રનતબુદ્ધ હો ર્યા, સમજમેં આયા? નિુઃશંક રીતસે હો ર્યા. ઓહો! अणमुात्र भी 
अप्रडतक्रमण डबलकुल नहीं ह.ै.. ર્ુરુ તો અભી છદ્મસ્ર્ હૈં. અંતરમેં રમણતા હૈ, નિનવતકલ્પ પ્રચૂર 
સ્વસંવેદિ હૈ ઉસકો જરા ભી અપ્રનતક્રમણ િહીં હૈ. આહાહા!  

उन सकलसयंमरूपी भषूणके धारण करनवेाले श्री वीरनन्दी नामके मडुनको डनत्य 
नमस्कार हो. આહાહા! અતીનન્દ્રય આિંદમેં રમિેવાલે છદ્મસ્ર્ મુનિ હોકર ભી સ્વરૂપમેં 
અપ્રનતક્રમણ જરા ભી િહીં. આહાહા! ઉસ સમયમેં રાર્ આતા હૈ વહ િ નલયા, સ્વરૂપમેં 
નસ્ર્રતા વહી ઉસ સમયકી ચીજ હૈ. આહાહા! નિનવતકલ્પ આિંદ આિા. બજસકો નવકલ્પ છૂટકર, 
વ્યવહાર પ્રનતક્રમણકા નવકલ્પ છૂટકર આિંદકા સ્વસંવેદિ તો હૈ, પણ છૂટકર નવશેષ આિંદ 
આયા ઐસે મુનિકો મેરા િમસ્કાર. ક્યા રાર્કો િમસ્કાર કરિા હૈ? પાંચ મહાવ્રતકે નવકલ્પ 
ઉસકો િમસ્કાર હૈ? િમસ્કાર તો ર્ુણકો હૈ. નિમતળ વીતરાર્ી પયાતય પ્રર્ટ હુઈ ઉસે િમસ્કાર. 
યે પાંચવાં અનિકાર પૂરા હુઆ. પાંચવા અનિકાર હૈ િ. પહલા જીવ અનિકાર, દૂસરા અજીવ 
અનિકાર, તીસરા શુદ્ધતત્ત્વ અનિકાર, ચૌર્ા વ્યવહાર (ચારરત્ર) અનિકાર, યે પાંચવા પરમાર્ત 
પ્રનતક્રમણ અનિકાર. હવે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર આયા. લ્યો, અપિા દસવાં રદિ હુઆ 
યહાં. આજ દસવાં રદિ હૈ િ ક્લાસકા. ઉસમેં પ્રનતક્રમણકા અનિકાર આયા ઇતિા. હવે 
પ્રત્યાખ્યાિકા અનિકાર.  

છઠ્ઠા નિશ્ચય-પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. अब डनम्नानसुार डनश्चय-प्रत्याख्यान अडधकार कहा 
जाता ह.ै... પ્રત્યાખ્યાિ િામ જ્ઞાિકી રમણતા. રાર્કા ત્યાર્ અિે જ્ઞાિરૂપ પરરણમિ હોિા 
ઉસકા િામ પ્રત્યાખ્યાિ કહિેમેં આતા હૈ. પ્રનતક્રમણ (ભૂતકાલ)કા હૈ, પ્રત્યાખ્યાિ ભનવષ્યકા હૈ. 
ભનવષ્યમેં રાર્ારદ િ હોિા ઐસી વતતમાિમેં એકાગ્રતા હૈ. ભનવષ્યમેં િહીં હોર્ા. સમજમેં 
આયા? પ્રનતક્રમણ ભૂતકાલકી અપેક્ષાસે હૈ. પ્રત્યાખ્યાિ ભનવષ્યકાલકી અપેક્ષા, પણ હૈ તો 
વતતમાિ. પીછે આલોચિા વહ વતતમાિકી અપેક્ષાસે. હૈં તો તીિોં વતતમાિકી અપેક્ષાસે, પણ 
એિે ભૂતકી અપેક્ષા, ભનવષ્યકી અિે વતતમાિ. ર્યા કાળિું પરડકમણું, ભનવષ્યિું પચખાણ, 
વતતમાિમાં સંવર—ઐસા શબ્દ આતા હૈ. ભૂતકાળકા પ્રનતક્રમણ, ભનવષ્યકા પ્રત્યાખ્યાિ િે 
વતતમાિકી આલોચિા. કહતે હૈં રક અપિે સ્વરૂપમેં પ્રત્યાખ્યાિરૂપ જ્ઞાિ હોિા... આર્ે લેંર્ેં. 
પ્રત્યાખ્યાિકા અર્ત, યે નવકલ્પસે પ્રત્યાખ્યાિ લેિા યે પ્રત્યાખ્યાિ િહીં. હાર્ જોડકે નલયા, યે 
પ્રત્યાખ્યાિ િહીં. સ્વરૂપમેં રાર્રનહત પરરણમિ (રક) ભનવષ્યકે કાલમેં મુજે શુભ-અશુભ હોર્ા 
હી િહીં. સમજમેં આયા? ઐસા જો વતતમાિમેં જોર ડાલકર અંતરમેં એકાગ્ર હોિા વહ નિશ્ચય 
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પ્રત્યાખ્યાિ–સચ્ચા પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. આહાહા! ર્ાર્ા મૂકશે સમયસારિી. सव्व े भाव े जम्हा 
पच्चक्खाई આવે છેિે. એ પછી આવશે. ૩૪મી ર્ાર્ા આવશે સમયસારિી.  

કહતે હૈં, ભર્વાિ આત્મા અપિા નિશ્ચય સમ્યગ્દદશતિ, અપિા સ્વાશ્રયી નિશ્ચયજ્ઞાિ 
ઔર સ્વરૂપમેં નસ્ર્રતા (રક બજસસે) ભનવષ્યમેં રાર્-દ્વેષ િ હોિા ઐસા પ્રત્યાખ્યાિ, યે કૈસા હૈ? 
डक जो डनश्चयप्रत्याख्यान सकल प्रवज्यारूप साम्राज्यकी डवजय-ध्वजाके डवशाल दिंकी शोभा 
समान ह.ै.. આહાહા! સકળ પ્રવજ્યારૂપ સામ્રાજ્ય... યે વીતરાર્ી પ્રવજ્યારૂપ સામ્રાજ્ય. 
આહાહા! એિી નવજયધ્વજા... સામ્રાજ્યિી નવજયધ્વજા... ઉસકા દંડ. ધ્વજાિે દંડ હોયિે. 
डवशाल दिंकी शोभा समान ह.ै.. આહાહા! મુનિ ભી પ્રમોદમેં આ ર્યે હૈં. સકળ પ્રવ્રજ્યારૂપ 
સામ્રાજ્ય... યે સામ્રાજ્ય િૂળકા િહીં. શેઠ! બુદેલખંડકા બાદશાહ િહીં. એ શેઠીયા કહેવાય ત્યાં. 
શોભાલાલ ભર્વાિદાસ. યે સામ્રાજ્ય હૈ. શેઠ!  

વહ કહા ર્ા િ. હમ જામિર્ર... કરોડકા તાલુકા હૈ િ. કરોડ રૂનપયેકા તાલુકાદાર હૈ. 
જામિર્ર. હમ ર્યે ર્ે (સંવત) ૧૦કી સાલમેં. ઉસકો ખબર પડી દરબારકો. ઉસકી આંખ 
દુુઃખતી ર્ી. મહારાજ! ઉસકે બંર્લેકે પાસ હમ જંર્લ–રદશા જાતે ર્ે સુબહમેં. પાંચ નમનિટકા 
રાસ્તા ર્ા ઉસકે બંર્લેસે. ઉસકો ખબર પડી રક મહારાજ યહાં સુબહમેં આતે હૈં જંર્લ જાિેકો. 
તો માણસ પાસે કહેવરાવ્યું, મહારાજ! દશતિ દેિા બંર્લેમેં. હમ જાતે ર્ે (વહાંસે) પાંચ નમનિટકા 
રાસ્તા ર્ા. હમ ર્યે અંદર. દરબાર બૈઠા ર્ા. ઉસકી રાણીસાહેબ. ર્ુલાબરાણી કહેવાય.  
ર્ુલાબરાણી ઘણી ક્રોિી હતી–બહોત ક્રોિી ર્ી. ર્યે ર્ે તો રંર્ોલી કી ર્ી. રંર્ોલી સમજે?  
આંર્િમેં રંર્ોલી કી ર્ી. હમ ર્યે, રાણી આયી સામિે. ..... વહ ખડા ર્ા અંદર. ર્યે, પાવ ઘંટા 
સુિાયા.  

કીિું, દરબાર! આ સામ્રાજ્ય િર્ી. યે તો પાપકા સામ્રાજ્ય હૈ. રાણીસાહેબ તો .... હતા. 
સુબહમેં, અભી તો દૂિ ભી િહીં નપયા ર્ા. સવારમેં ર્યે ર્ે. આ િહીં સામ્રાજ્ય. સામ્રાજ્ય 
અિંત ર્ુણકા િાર્ આત્મા, ઉસકા સામ્રાજ્યકા પતા લર્ જાય તો વહ સામ્રાજ્ય હૈ. રાણી 
બોલ્યા હોં. મહારાજ! સામ્રાજ્ય તો યે હૈ, આ સામ્રાજ્ય િહીં. એમ બોલી ...ર્ી. પા કલાક બેઠા. 
એક હજાર મૂક્યા એક હજાર. પા કલાક ર્યાિે. જ્ઞાિ ખાતે રાખજો. આપણે િાખ્યું છે ભાઈ 
સત્તાસ્વરૂપમાં, મોક્ષશાસ્ત્રમાં િાખ્યા છે. દરબારે ૧૦૦૦ આપ્યા. પા કલાક બેઠા તે એક હજાર 
મૂક્યા. વહ તો બડા કરોડપનત હૈ, એિે હજારિી ક્યાં (ર્ણત્રી)? પણ સામ્રાજ્ય આ િહીં, કીિું. 
િૂળકા સામ્રાજ્ય હૈ. ચલા જાયેર્ા ..કો છોડકર. આહાહા!  

યહાં ક્યા કહતે હૈં? પ્રવ્રજ્યારૂપ સામ્રાજ્ય. બજસકી પ્રવ્રજ્યા ચારરત્ર હુઆ, યે સામ્રાજ્ય 
હુઆ. આહાહા! િન્ય અવતાર! સમજમેં આયા? અિંત ર્ુણકા સામ્રાજ્ય હાર્મેં લે નલયા. 
ઐસા પ્રવ્રજ્યારૂપ... અહીં તો પ્રવ્રજ્યાિે, ભાઈ! સામ્રાજ્ય કીિું છે. આહાહા! ચારરત્રરૂપી િિ 
પ્રાપ્ત હુઆ. તપોિિ કહતે હૈં િ. આહાહા! અતીનન્દ્રય આિંદકી ચારરત્રમેં રમણતા વહ ઉસકા 
િિ હૈ. યે િૂળકા િિ–માટીકા િિ તો રકસીકા હૈ િહીં, વહ તો ઉસકા જડકા હૈ. સામ્રાજ્યિી 
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નવજયધ્વજા... પીછે કહતે હૈં, હમારા ચારરત્ર નવજયધ્વજા હૈ. હમારી જીત હુઈ હૈ. અજ્ઞાિ િે 
રાર્-દ્વેષકા પરાજય હુઆ હૈ. હમારી જયસે હમ મોક્ષ લેંર્ેં. ઐસી પ્રવ્રજ્યાસે મોક્ષ લેંર્ેં. અમારી 
નવજય ધ્વજા ફરકે છે. સમજમેં આયા?  

ચારરત્ર મુબક્તકા કારણ હૈ િ મૂલ તો. ‘ચરરતં ખલ્લુ િમ્મો.’ આતા હૈ િ. ચારરત્ર, 
સમ્યગ્દદશતિ-જ્ઞાિ હો તો ચારરત્ર હૈ. એિા નવિા ચારરત્ર-ફારરત્ર હોતા િર્ી. નવજયધ્વજા, એમ 
કહતે હૈં. આહાહા! મુનિ તો જુઓ! હમારી પ્રવ્રજ્યા યે સામ્રાજ્ય હૈ, નવજયધ્વજા હૈ. હમારા 
નવજય હુઆ હૈ. વહી નવજયસે હમ કેવલજ્ઞાિ લેંર્ેં. આહાહા! डवशाल दिंकी... જુઓ! પાછું. એ 
પ્રવ્રજ્યાિી ધ્વજા એિો નવશાળ દંડ. દંડ હોયિે. આહાહા! दिंकी शोभा समान ह.ै.. આહાહા! યે 
પ્રવ્રજ્યા.  

समस्त कमोंकी डनज िराके हतेभुतू ह.ै.. આહાહા! અપિે દ્રવ્યકે આશ્રયસે સમ્યગ્દદશતિ 
પ્રર્ટ રકયા, દ્રવ્યમેંસે જ્ઞાિ આયા ઔર દ્રવ્યકે આશ્રયસે લીિતા હુઈ, વહ સબ કમોંકી નિજતરાકા 
હેતુ હૈ. સંવર હૈ િ વહ? ચારરત્ર સંવર હૈ. કમતકી નિજતરા કહે કોઈ. યે मोक्षकी सीढी ह.ै.. 
આહાહા! કોણ ઓલો? નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ, એમ કહતે હૈં. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ કૈસા હૈ? રક 
સકળ પ્રવ્રજ્યાિા સામ્રાજ્યિા ધ્વજિા દંડિી શોભા સમાિ. યે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ ઐસા હૈ 
એમ કહતે હૈં. આહાહા! સ્વરૂપમેં રમણતા, જ્ઞાિ જ્ઞાિરૂપ રહિા, ઉસકા િામ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. 
આહાહા! યે મોક્ષકી સીઢી હૈ. આહાહા! નિસરણી–સીઢી. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ રાર્રનહત અપિા 
શુદ્ધ પરરણમિ હુઆ, તો વહ સીઢી મુબક્તકી હૈ. ઉસ શ્રેણીસે કેવળજ્ઞાિ લેર્ા. ઉસ િારાસે 
મુબક્ત લેર્ા. હમારી મુબક્ત નફરે િહીં ઐસા હમારા નવજય હૈ એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમજમેં 
આયા? 

और मडुक्तरूपी स्त्रीके प्रथम दशिनकी भेंट ह.ै કૌિ? નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ. આહાહા! 
રાર્– નવકલ્પસે રનહત, આકુળતાસે રનહત અપિા અિાકુળ આિંદકા પરરણમિરૂપી નિત્ય 
નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ, એ મુબક્તરૂપી સ્ત્રીિા પ્રર્મ દશતિિી ભેટ છે. આહાહા! પ્રર્મ ભેટ. આહા! 
લગ્નમેં પહલે રદિકી ભેટ કરતે હૈં િ. ક્યા કહતે હૈં? ય ેકહતે હૈં. આહાહા! એ રાજા હતોિે. લગ્ન 
રકયા, પહેલી રાત્રે એક કરોડ રૂનપયા ખરચ્યા. એક કરોડ. શું રદવસ કહેવાય એિે? ઇરાકિો 
રાજા.   પણ િામ કહેવાય છે... પહેલી રાતિું િામ કહેવાય છે. આપણે ભૂલી ર્યા. સુહાર્રાત. 
આ દુનિયાિી વાત આપણિે યાદ િ રહે. સુહાર્રાત કહેવાય એ. અહીં કહે છે, અમારી 
સુહાર્રાત.. આહાહા! નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ યે હમારી પ્રર્મ મુબક્તરૂપી સ્ત્રીકી ભેંટ હૈ. સમજમેં 
આયા? એમ કહે છે કે હમેં રકતિા આિંદ હૈ અિે રકતિા આિંદકા ભેટા હો જાયેર્ા એક 
નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિકે કારણસે. આહાહા! સમજમેં આયા! વહ ર્ાર્ા આર્ે કહેંર્ેં લ્યો. 

(પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ)  
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શ્રાવણ સુદ ૧૫, શુક્રવાર, તા. ૬-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા-૯૫, પ્રવચિ િં. ૮૭ 

 

યે નિયમસાર નસદ્ાાંત હૈ, પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર ચલતા હૈ. આજ બળેવ હૈ િ બળેવ? 

રક્ષાબાંિિ. ઉસકા અર્થ ક્યા? ઉસ સમય સાતસો મુનિ ર્ે... ઉજ્જૈિ િગરીમેં પહલે ર્ે િ? 

ઉિકે સાર્ બનલ માંત્રીકા નવરોિ હુઆ. શાસ્ત્રાર્થ કકયા એક મુનિિે (તો) નવરોિ હુઆ. મારિેકો 

આયે, પણ િગરકે દેવિે ઉસકા હાર્ પકડ નલયા તો અપમાિ હુઆ. ગાાંવકા સારા... નિકલ 

ગયા. હસ્તતિાપુરમેં ગયે. સાતસો મુનિ આત્મધ્યાિમેં નવચરતે-નવચરતે વહાાં આ ગયે. ઉસકો (-
રાજાકો) ખબર પડી. સારે લોગ દશથિ કરિેકો જાતે ર્ે. રાજાિે પૂછા માંત્રીકો (કક) ક્યા હૈ? કક 

જૈિકે િગ્ન મુનિ આયે હૈં ઉિકે દશથિ કરિેકો જાતે હૈં. નવરોિી ર્ા િ, વહ તો નવરોિી ર્ા. 

આહાહા! ઐસે કાલમેં ભી ઐસે સાંત ઉિકા ભી નવરોિી ર્ા. આત્મધ્યાિમેં અમૃતકે તવાદમેં 
મતત ર્ે સાંત.  

નવરોિીિે તો પહલે સાત કદિકા વચિ કદયા ર્ા િ પહલે. તો રાજ માગ નલયા. સાત 
કદિમેં તો િરયજ્ઞ શરૂ કર કદયા. ત્રાસ.. ત્રાસ. સાંતો તો ધ્યાિમેં બૈઠ ેર્ે. ચારેકોર હાડકાાં, માાંસ 

િે લાકડા સળગતાાં. જલા કદયા... જબ ખબર પડી ક્ષુલ્લકકો કક (મુનિકો) ત્રાસ હૈ. િક્ષત્ર પણ 

ધ્રુજી ઊઠ્યા, શ્રવણ િક્ષત્ર. ક્યા હૈ? આ શ્રાવણ છે િે? તો રાનત્રકા શ્રવણ િક્ષત્ર હોતા હૈ. 
ઉસકો ઐસા લગા કક યે ક્યા હૈ? ઉપદ્રવ હૈ. મુનિકો કૈસે બચાઉં? આચાયથકો પૂછા કક ક્યા હૈ? 

હસ્તતિાપુર િગરમેં બડા ઉપદ્રવ હૈ. જાવ નવષ્ણુકુમારકે પાસ. નવષ્ણુકુમારકો નવકિયાલસ્ધિ ર્ી યે 

ભી (તવયાંકો) ખબર િહીં ર્ી. અપિે તવરૂપકા ધ્યાિ કરિેમેં યે (લસ્ધિ) હો ઉસમેં ક્યા હૈ? 
અપિા તવરૂપ કેવલજ્ઞાિકો સાિિા હો, સાિે (સો) સાિુ. અપિા નિજ તવરૂપકા સાિિ કરતે ર્ે 

ઉસમેં લસ્ધિ હો કક િ હો, ખબર હી કહાાં હૈ? આહાહા! 

વહાાં ક્ષુલ્લકિે જાકર કહા કક સાહેબ! આપકો નવકિયાલસ્ધિ હૈ. સાતસો મુનિકો બડા 

ઉપદ્રવ હો ગયા હૈ, ત્રાસ હૈ. હસ્તતિાપુરમેં શ્રાવકોંિે અન્ન-પાિ ત્યાગ કર કદયા હૈ. જબ લગ 

મુનિકા ઉપસગથ િ ટલે, તબ લગ(કે નલયે) શ્રાવકોંિે આહાર-પાણી છોડ કદયા હૈ. બડા ઉપદ્રવ હૈ, 
આપ પિારો. ઓહોહો! હાર્ લમ્બા કકયા તો લમ્બા હો ગયા. ઓહો! હૈ નવકિયલસ્ધિ. તબ તક 

ખબર ભી િહીં ર્ી. આહાહા! ઇતિે નિતપૃહી સાંત હૈં. અપિી નવકિયલસ્ધિ ઉત્પન્ન હુઈ ઇતિી 

ભી ખબર િહીં ર્ી. ક્યા કામ હૈ પણ ઉસમેં? આહાહા! અપિે નિમથળ આિાંદતવરૂપકી સાિિા 
અાંદરમેં કરતે ર્ે, વહી ઉિકા કતથવ્ય ર્ા. આહાહા! ખબર પડી, પીછ ે સાિુપિા છોડ કદયા.  

િહીંતર તો ઐસા િ કરિા ચાનહયે. પણ ઐસા પ્રસાંગ આ ગયા તો ઉસકો વાત્સલ્ય આ ગયા. 

વાત્સલ્ય આ ગયા. રાગ આયા.. રાગ આયા. (ઐસા) શુભરાગકા નવકલ્પ ઉસ ભૂનમકામેં શોભતા 
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િહીં મુનિકો, પણ આ ગયા (ઔર) મુનિપિા છૂટ ગયા. આહાહા! બ્રાહ્મણકા વેષ નલયા. કપટ હો 
ગયા િ કપટ. ઔર વહાાં જાકર બનલરાજાકો.... બહોત લાંબી કર્ા હૈ. યે તો સુિી હૈ સબિે. યહાાં 

તો ઇતિા કહિા હૈ કક કકતિા પ્રેમ! ઓહો! િમાથત્મા પ્રનત િમાથત્માકા પ્રેમ કકતિા! વાત્સલ્ય. 

સમજમેં આયા? અપિા મુનિપદ છોડકર ભી ઉિકો–સાતસો મુનિકો વાત્સલ્ય કકયા. આહાહા! 
વહ તો ઐસે હી બિિા ર્ા, પણ ઉિકો ઐસા નવકલ્પ આયે સ્બિા રહે િહીં.  

શ્રોતા : વાત્સલ્યભાવ આપકો ભી તો હૈ હમ લોગોંકે પ્રનત.. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઐસા નવકલ્પ હો, પણ હૈ બાંિકા કારણ. િાંકદકશોરજી! આતા હૈ, 

આયે સ્બિા રહે િહીં. (પૂણથ) વીતરાગ િહીં હૈ (તબ તક) િમાથત્મા પ્રનત પ્રેમ આયે સ્બિા રહે 
િહીં. આહાહા! િન્ય અવતાર! જો આત્માકા સાિિ કરતે હૈં ઐસે પ્રનત પ્રેમ, ઉત્સાહ, વાત્સલ્ય 

આતા હૈ. યે સમકકતકે આઠ આચાર હૈં. હૈ કક િહીં? નિ:શાંક, નિ:કાાંનક્ષત, ... વાત્સલ્ય. હો ભલે 

વ્યવહાર, પણ આયે સ્બિા રહે િહીં. વ્યવહાર હૈ, વ્યવહાર િહીં હૈ ઐસા િહીં. આહાહા! હૈ, 
પણ ઉસકા અર્થ ક્યા હૈ? ઉસસે કોઈ આત્માકા નિશ્ચય લાભ હુઆ? આતા હૈ, આતા હૈ જબ 
લગ (પૂણથ) વીતરાગ િહીં.  

િમાથત્મા પ્રનત.., અહો!  િમથકી સ્જસકી અાંદર રુનચ હૈ... ‘િ િમો િાનમથકે સ્બિા’ આતા 

હૈ કક િહીં? રત્િકરાંડ શ્રાવકાચાર. િમથ િાનમથકજીવ સ્બિા હોતા િહીં કહીં. િાનમથકજીવ પ્રનત પ્રેમ 

િહીં તો િમથ પ્રનત પ્રેમ િહીં ઉસકો. આહાહા! રત્િકરાંડ શ્રાવકાચાર. સમાંતભદ્ર આચાયથ. ઓહો! 
કદગાંબર સાંતો મહા ભગવતીતવરૂપ, જો અપિા ભગવાિ સાક્ષાત્ સાિતે હૈં. ઉસકો ભી ઐસા 

ભાવ હો ગયા નવષ્ણુકુમારકો. પીછે તીિ પૈર ભૂનમ લી, વામિ શરીર બડા લમ્બા કકયા. યે કોઈ 

મુનિકી દશામેં હોતા હૈ? ઐસા વાત્સલ્યભાવ આયા અિે ઉસ વક્ત વહાાં (મુનિયોંકા) જીવિ 
રહિેકા ર્ા, નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ ઐસા હો ગયા. આહાહા! દેખો! ઐસે અચ્છે કાલમેં ઐસે 

મુનિકો ઉપદ્રવ... વહ કાલ તો બડા (અચ્છા) ર્ા િ. ઓહોહો! અચ્છે કાલમેં સાતસો.. સાતસો 
મુનિયોંકો જલાિેકી (ચેષ્ટા). ગજબ બાત હૈ. સમજમેં આયા?  

પ્રેમસે સબ કામ કકયા, લેકકિ (બાદમેં) મુનિપિા લે નલયા. (બ્રાહ્મણ વેશ) છોડ કદયા. યે 

મેરા કતથવ્ય િહીં. વાત્સલ્ય આ ગયા ર્ા. નિરસે મુનિપિા લે નલયા, આત્મસાિિા કર લી. 
સમજમેં આયા? ઐસે િમી પ્રનત િમાથત્માકો વાત્સલ્ય (આિા) યે સમકકતકે આઠ લક્ષણમેંસે 

(એક) લક્ષણ હૈ. આઠ આચારમેંસે આચાર હૈ. સમકકતકે આઠ નચહ્િ ઉસમેં વહ નચહ્િ હૈ. 

સમજમેં આયા? વ્યવહારકે તર્ાિમેં વ્યવહાર હોતા હૈ, પણ વહ સમજતા હૈ િમાથત્મા કક યે 
રાગ હૈ. હેયબુનદ્સે આયે સ્બિા રહતા િહીં. શાાંનત કકતિી! અમૃતકે તવાદમેં અાંદર આિાંદમેં 

રહતે ર્ે સાતસો મુનિ ઔર અનગ્ન જલતી ર્ી ચારોં ઓર. આહાહા! અિે િજીક આતી ર્ી અનગ્ન 
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જલતી-જલતી. અમૃતકે સરોવરમેં, જૈસે (પાિીકે સરોવરમેં) ડૂબકી મારતે હૈં, ઐસે અાંદરમેં 
ડૂબકી મારતે ર્ે. હમેં કુછ હૈ િહીં. આહાહા!  

િન્ય અવતાર! સ્જસિે અપિા તવરૂપ સાિિ કરકે સિલ કકયા જીવિ. સમજમેં આયા? 
આ વાત્સલ્ય તમરણિે માટે આ કદિ છે. આહાહા! બાલક હો આઠ વષથકા અિે સમકકત હો 

જાય, બાનલકા હો શરીરસે (ઔર) સમકકત હો જાય. ઉસકે પ્રનત ભી... બડા રાજા હો, ચિવતી 

હો, તો ભી િમથ પ્રનત િમી(કો) પ્રેમ હોતા હૈ. ઉસકે પ્રનત (દ્વેષ કક) છોટી બાનલકાકો ઇતિા િમથ 
હો ગયા, હમ તો ઇતિે ઇતિે વષથસે કરતે હૈં, અભી આગે બઢે િહીં િે ઇસે હો ગયા—ઐસે 

િમી પ્રનત અિાદર–નતરતકાર િહીં હોતા. વાત્સલ્ય િન્ય અવતાર, એમ કહે છે. સમજમેં 
આયા?  

ક્ષાનયક સમકકત હો જાય આઠ વષથકે બાલકકો, અાંતમુથહૂથતમેં કેવલ, મોક્ષ. ઓહોહો! 

નિગોદમેંસે નિકલકર ૯૨૭ ભરત ચિવતીકે પુત્ર, ૯૨૭. આહાહા! નિગોદમેંસે નિકલકર 
મમોલા હુએ. મમોલા સમજતે હો? વહ લાલ િહીં હોતા? કીડા લાલ હોતા હૈ માખણ જૈસા. 

નિગોદમેંસે નિકલકર ઉસમેં વહાાં આયે ઔર ..... ચિવતીકા... ચિવતીકે યહાાં ૯૨૭ પુત્ર 

રાજકુમાર. ઓહોહો! દેખો! કકતિી..... એક નિગોદમેંસે સીિા મમોલા. ... કહતે હૈં હમારે યહાાં. 
આહાહા! લાલ હોતા હૈ મક્ખિ જૈસા. ...કા ભૂકા હોકર વહાાં ૯૨૭ ઉત્પન્ન હુએ. ઓહોહો! 

કુદરત પકરણામ તો દેખો! ઔર બોલે િહીં–ભાષા િહીં. ચિવતીકે સબ પુત્ર ભગવાિકે પાસ 

ગયે વાંદિ કરિેકો. ભરતિે પ્રશ્ન કકયા, પ્રભુ! ચિવતીકે પુત્ર કકતિી ઋનદ્, કકતિી સાંપદા, 
કકતિી શરીરકી સુાંદરતા! આહાહા! મનણરતિિા પુતળા જેવા હતા. મહારાજ! મેરે ઘર પુત્ર 
આયે િે બોલતે િહીં, ક્યા હૈ? ઐસા પ્રશ્ન કકયા.  

એકદમ કુાંવર ઉઠે, ખડે હો ગયે. મહારાજ! હમકો દીનક્ષત કરો. લ્યો, યે બોલે. આહાહા! 

અમે અમારુાં આત્મસાિિ કરીશુાં. ક્ષણભર પણ અમિે બહારિી રુનચ રહી િર્ી હવે. આહાહા! 

અમે તો અાંદર સાિિ કરશુાં. અરે! તુમ મનણરતિકે મકાિમેં રહિેવાલે, ભોજિ ૩૨ પ્રકારકા 
અિુકૂળ લેિેવાલે ક્યા...? ઓહોહો! હમારા આિાંદ, અાંતરમેં અમૃતરૂપી નપયૂષ ઉસકે હમ 

નપયેંગેં, નિનવથકલ્પ આિાંદ નપયેંગેં ઉસમેં હમારી મતતી હૈ. એક ક્ષણમેં રાજ...... છોડ કદયા. 

સ્જસકો આત્માકા..... દૂસરા આતા હૈ િ. ભરતિા પતુ્ર. કોણ? હા, એ. િામ શુાં? રનવકીનતથ. 
રનવકીનતથ આકદ ૧૦૮ રાજકુમાર હોં. સોિાિી ગેડીએ આમ રમતા હતા. રમતે ર્ે ઉસમેં 

જયકુમારકી ખબર નમલી. સેિાનિપનત મુનિ હો ગયા. આતા હૈ િ. સુલોચિા... ક્યા? જયકુમાર 
િે ઓલી સ્ત્રી સુલોચિા. હમકો ઇનતહાસકા િામ બહુત િહીં આતા. ભાવ આતા હૈ.  

યે દીનક્ષત હો ગયા જયકુમાર. યે રાજકુમાર ૧૫-૧૫, ૧૬-૧૬ વષથકી ઉમ્રકે. 

મનણરતિિા પૂતળા. હાર્મેં ગેડી રતિકી (ઉસસે) રમતે ર્ે. સુિા કક જયકુમાર મુનિ હો ગયા. 
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ઓહોહો! સાર્મેં પુનલસ (-સૈનિક) ર્ા િ. રક્ષણ માટે મૂક્યા હતાિે એિા મા-બાપે. ચલો ભૈયા! 
અપિે યહાાંસે.. ચલો ભૈયા યહાાંસે. ભગવાિ પાસે જઈએ. કરતે કરતે લે ગયે ભગવાિકે પાસ. 

જાકર વહાાં મુનિપિા લે નલયા. એક સાર્. ઉસમેં ક્યા હૈ? આહાહા! અરેરે! કરિા હો તો યે  

કતથવ્ય હૈ. એક રજકણ ભી ઉસકા િહીં, શરીરકા ટુકડા િહીં, મરતે સમય શ્વાસ ભી ઉસકી કિયા 
િહીં કરે. આહાહા! અકેલા છોડકર ચલે જાિા હૈ, તો અપિે અાંદરમેં ચલે જા િ પરકો છોડકર. 

આહાહા! ઐસે કકતિે વૈરાગ્યકે અનિકાર શાસ્ત્રમેં હૈં. બહોત.. બહોત પડે હૈં. સબ દીનક્ષત હો 
ગયે, િગ્ન મુનિ. ૧૬-૧૬ વષથકી ઉંમર રાજકુમાર. સમજમેં આયા? 

એક તો બાત ઐસી આતી હૈ કક રાજકુમાર જબ દીનક્ષત હોતા હૈ, માતાકે પાસ જાતા હૈ. 

માતા કહે, રજા કેમ દઉં? ભાઈ! ઐસી સુાંદર અવતર્ા હૈ. એક શતથ પર રજા દુાં, માતા કહતી હૈ. 
ક્યા? બેટા! િરીિે માતા િ કર તો રજા દઉં. માતા કહતી હૈ, મુજે રુદિ આતા હૈ, બેટા! રજા 

દઉં, પણ િરીિે માતા િ કર તો રજા દઉં. માતા! કોલકરાર કરીએ છીએ કે િરી માતા િહીં, 
અવતાર િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

હમારે જીવરાજજી હૈં િ જીવરાજજી. પત્િી હૈ અભી. દીનક્ષત હુએ ૫૬ વષથ હુએ, ૫૬. 

પત્િી હૈ, માતા ર્ી. (દીક્ષાકે સમય) આઠ વષથકા લગ્ન ર્ા, આઠ વષથ. સ્ત્રી ઉસસે છ મનહિા બડી 
હૈ. ઉિકી ૧૩ વષથિી ઉંમર ર્ી, ઉિકી પત્િીકી ૧૩.૫ વષથકી ર્ી. લગ્ન હુઆ ઔર આઠ વષથ 

લગ્નકો હુઆ વહાાં વૈરાગ્ય હો ગયા. માતા-પત્િી અિે યે—તીિ ર્ે ઘરમેં. માતા! મિે રજા દો. 

માતા કહે, ભાઈ! તુાં રોઈશ િહીં હોં. ભનદ્રક હતા એ લોકો. તર્ાિકવાસીમેં દીક્ષા લી ર્ી િ. 
માતા કહે, બેટા! રોઈશ િહીં હોં. તિે રજા આપીશ. એકલી સ્ત્રી અિે પોતે સાસુ—બે. ઘરમાાં 

કોઈ ત્રીજુાં િહોતુાં. અભી ઐસી ભી નતર્નત હૈ િ. ઉસ વક્ત તો આત્મજ્ઞાિ સનહત... આહાહા! 

ભાિ સનહત માતા કહતી હૈ, બેટા! એક શતથસે રજા દુાં કક દૂસરી માતા િહીં કરિા. માતા! 
કોલકરાર કરીએ છીએ. ‘અજેવ િમ્માં પકરવજ્યામ્ જનહ પવન્ના િ પુણમ ભવામો.’ આજે જ 

અમે ચાકરત્ર અાંગીકાર કરીશુાં માતા! કોલકરાર કરીએ છીએ માતા! જિેતા! ‘જનહ પવન્ના િ 

પુણમ ભવામો.’ અમે ચાકરત્ર અાંગીકાર કરીશુાં, કોલકરાર કરીએ છીએ કે િરીિે ભવ િહીં 
કરીએ, જાઓ. ઇસ ભવમેં મૈં કેવલ લેકર નસદ્પદ પ્રાપ્ત કરુાંગા. આહાહા! સમજમેં આયા?  

આત્મામેં કકતિા પુરુષાર્થ હૈ! આજ સવારમાાં ‘પુરુષાર્થ’ આવ્યુાં. ગૌતમ(તવામી) તો 
નમથ્યાદૃનષ્ટ ર્ે િે ક્ષણમેં મુનિ હો ગયા. ગૃનહત નમથ્યાદૃનષ્ટ ર્ે ગૌતમતવામી. આત્મામેં અિાંત 

પુરુષાર્થ પડા હૈ. આહાહા! પુરુષાર્થ કરિા હૈ વહ તો પુરુષાર્થ જો પડા હૈ ઉસકે અિાંતવેં ભાગમેં 

પુરુષાર્થ હૈ. ક્યા કહા? આહાહા! અાંદરમેં ભગવાિ આત્મા તો વીયથકા–પુરુષાર્થકા નપાંડ હૈ. 
અિાંત અિાંત વીયથ પુરુષાર્થકા... અભી આયેગા. केवलणाणसहावो केवलदसंणसहावसहुमइओ 
केवलसत्तिसहावो... ૯૬મેં આયેગા. આહાહા! અિાંત-અિાંત વીયથશસ્ક્ત આત્મામેં હૈ કક પુરુષાર્થ 
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કરિેવાલેકો જો અિાંત બલ પ્રગટ હોતા હૈ વહ તો અિાંત શસ્ક્તકે અિાંતવેં ભાગમેં હૈ. ક્યા કહા 
સમજમેં આયા? 

જો અિાંત વીયથ પ્રગટ હોતા હૈ કેવલીકો, વહ ભી જો અિાંત-અિાંત વીયથ(શસ્ક્ત) હૈ ઉસકે 
અિાંતવેં ભાગમેં હૈ. યે તો પયાથય હૈ િે વહ તો ગુણ હૈ. આહાહા! તેરી ખાણમેં અિાંત જ્ઞાિ, 

આિાંદ, અિાંત પુરુષાર્થ પડા હૈ પ્રભુ! આહાહા! ઉસમેં વતથમાિ પુરુષાર્થ કરિા વહ તો અિાંતવેં 

ભાગમેં હૈ. આહાહા! અિાંતવેં ભાગમેં, સમજે? બહોત ર્ોડા. આહાહા! કેવળ વીયથ કકસકો કહતે 
હૈં, ભગવાિકા અિાંત વીયથ? વહ ભી જો અિાંત વીયથગુણ હૈ ઉસકે અિાંતવેં ભાગમેં પયાથય હૈ 

અિે યે તો ગુણ હૈ. આહાહા! ઐસે આત્માકા અાંતરમેં નવશ્વાસ લાકર તવરૂપમેં રમિા, ઉસકા 
િામ પ્રત્યાખ્યાિ િે ચાકરત્ર કહિેમેં આતા હૈ. યે અનિકાર અપિે ચલતા હૈ. આહાહા!  

હમ તો સાંપ્રદાયમેં કહતે ર્ે. એક બાર કડી કહી િ? ઉત્તરાધ્યિકે ૧૪વે અધ્યાયમેં હૈ, 

ઉત્તરાધ્યિ સૂત્ર હૈ ૪૫ સૂત્રમેં. ઉસકા ૧૪વાાં અધ્યાય હૈ. સારા કાંઠતર્ બહુત કકયા ર્ા િ ઉસ 
સમય. સારા છ-સાત હજાર શ્લોક કાંઠતર્ કકયા ર્ા, છ-સાત હજાર. યે કડી બોલતે ર્ે હમ તો 

૮૦કી સાલ પહલે, ૫૦ વષથ પહલે. ‘છ જીવનિકાય.....’ છહ જીવ ર્ે—રાજા, રાણી, બ્રાહ્મણ, 

પત્િી િે ઉસકે દો પુત્ર. દો પુત્રકો જાનતતમરણ હુઆ ર્ા. જાનતતમરણ હોકર માતા-નપતાકે પાસ 
આજ્ઞા લેતે હૈં. માતા! રજા દો. હમ આજ ચાકરત્ર અાંગીકાર કરેંગેં. ‘અજેવ િમ્માં પકડવજ્જયામો.’ 

યે શધદ હૈ ઉત્તરાધ્યિમેં. ૧૪મો અધ્યાય. કાંઠતર્ કકયા ર્ા સારા. ‘જનહ પવન્ના િ પુણમ 

ભવામો, અણાગયાં િૈવ અસ્તત તેંનસ...’ માતા! અણપામેલ જગતિી કોઈ ચીજ બાકી રહી િર્ી. 
જગતમેં અિાંત ચીજ અિાંત બાર હમેં સબ પ્રાપ્ત હો ગઈ હૈ. ‘અણાગયાં િૈવ અસ્તત તેંનસ...’ 

અણપામેલ જગતિી ચીજ કોઈપણ બાકી રહી િર્ી. હમારા આત્મા એક બાકી રહા હૈ. 

આહાહા! ....... હે માતા! નવશ્વાસ કર, નવશ્વાસ કર. હમ (ઉસ) પ્રનત રાગ છોડકર... અિાંત બાર 
અિાંત ચીજ મીલી હૈ. એક આત્માકા અિુભવ િહીં નમલા. સમજમેં આયા? યે અપૂવથ ચીજ 

હમકો પ્રાપ્ત હુઈ હૈ તો સાિિેકે નલયે હમ નિકલ જાતે હૈં. વિમેં ચલે જાતે હૈં. આહાહા! 
સમજમેં આયા? 

અપિે યહાાં અનિકાર પ્રત્યાખ્યાિકા ચલતા હૈ. દેખો! ત્યાગ. આ ત્યાગ. તવરૂપમેં 

રમણતા–જ્ઞાિમેં રમણતા કરિા વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. પ્રત્યાખ્યાિ કોઈ બાહ્યકા ત્યાગ િે નવકલ્પ 
ઉઠાિા કક યે છોડ દુાં, છોડ દુાં—યે પ્રત્યાખ્યાિ િહીં. આહાહા! પ્રત્યાખ્યાિ સમજે? પચક્ખાણ 

િર્ી કરતા? હમેં પચક્ખાણ હૈ–ત્યાગ હૈ. પણ કકસકા? અપિે તવરૂપમેં રાગ િહીં લાિા ઐસા 
હમેં પચક્ખાણ હૈ. આહાહા! વહ કહતે હૈં દેખો! ગાર્ા િર્ી બોલાણીિે? ૯૫.  

सतू्रावतार: ભાષા દેખો! સતૂ્રકા અવતાર. 

मोिणू सयलजप्पमणागयसहुमसहुवारण ंत्तकच्चा। 
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अप्पाण ंजो झायत्तद पच्चक्खाण ंहव ेतस्स।।९५।। 
भावी शभुाशभु छोडकर, तजकर वचन त्तवस्तार रे, 
जो जीव ध्याता आत्म, प्रत्याख्यान होता ह ैउस.े ૯૫. 

ટીકા : યહ, નિશ્ચયિયક ેપ્રત્યાખ્યાિકે તવરૂપકા કર્િ હૈ. રાગકા–નવકારકા, ત્યાગ અિે 
વીતરાગકી પકરણનત ઐસા સચ્ચા પચક્ખાણ ઉસકા તવરૂપ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

આચાયથ મુનિ જરી વ્યવહાર સમજાતે હૈ પહલે. યહાાં ઐસા કહા હૈ કક—વ્યવહારિયકે કર્િસે, 

મુનિ કદિ-કદિમેં (-પ્રનતકદિ) ભોજિ કરકે નિર યોગ્ય કાલ પયંત અન્ન, પાિ, ખાદ્ય ઔર લેહ્યકી 
રુનચ છોડતે હૈં... એકવાર મુનિ ભોજિ લેતે હૈં. વ્યવહાર નવકલ્પ આતા હૈ. ઔર આહાર આયા 

(તો) ૨૪ કલાક, ૪૮ કલાક, ૭૨ કલાક વગેરે અન્ન-પાણીકા ત્યાગ કર દેતે હૈં. યે વ્યવહાર, યે 

શુભ નવકલ્પ હૈ. સમજમેં આયા? હમારા અણાહારીપદ.. અણાહારી પદ–સ્જસમેં આહાર િહીં 
અિે આિાંદકા સ્જસકા નિત્ય ભોજિ હૈ.  

‘નિત્યભોજી’ આવે છેિે કળશ (૧૬૩)માાં. બાંિ અનિકાર. ‘નિત્યભોજી.’ આિાંદકા 
નિત્યાિાંદ ભોજી પ્રભુ તુાં હૈ. આહાહા! સુિારસ. હમિે તો હમારા અમૃતરસ નપયા. અમૃત નપયા. 

હમારા અમૃતકા પ્યાલા–પીિા પીતે હૈં. રાગાકદ વહ ઝેર હૈ. આહાહા! ઉસે છોડ દેતે હૈં, વહ તો 

યહાાં કર્િમાત્ર હૈ. પણ અાંતર આિાંદકા પ્યાલા પીતે મતતી હો જાય અાંદર... ‘જૈસે અમલી 
અમલ કરત સમય લાગ રહી ખુમારી.’ અમલી. આહાહા! દારૂ-બારૂ પીતે હૈ િ? અમલ પીતે હૈં. 

આાંખ્યુાં લાલ આમ, ખુમારી ચડ જાતી હૈ. ‘જૈસે અમલી અમલ કરત સમય લાગ રહી ખુમારી, 

તૈસે સ્જિરાજ સુજસ સુન્યો મૈં...’ સારા સુજસ વીતરાગભાવકા સુિા, ઉસકા પ્યાલા હમકો ચડ 
ગયા અાંદરમેંસે. સમજમેં આયા? ‘કાહુકે કહે કબહુ િ છૂટે, લોકલાજ સબ ડાકર...’ દુનિયા ક્યા 

કહેગી? ક્યા હૈ? હમેં કોઈ દરકાર િહીં. હમેં તો હમારા આિાંદતવરૂપ ભગવાિ ઉસકા 

સમ્યગ્દશથિ હુઆ, તબ ઉસમેં લીિ હોિેકા, આિાંદ પીિેકા પ્રયત્િ હૈ. ઉસકા િામ પચક્ખાણ 
હૈ. એ િાંદકકશોરજી! કાયરકા તો કાંપ ઊઠે હૃદય અરરર! આહાહા! સમજમેં આયા? વીતરાગકા 
માગથ અલૌકકક હૈ. આહાહા! મુનિ પ્રનત વાત્સલ્ય હુઆ, યહાાં આત્મા પ્રનત વાત્સલ્ય (હુઆ).  

શ્રોતા : કકસકે આત્માકે પ્રનત? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અપિા. દૂસરા ક્યા? આહાહા! જ્ઞાિ િે આિાંદિા પુરુષાર્થિો નપાંડ 
આત્મા. આિાંદસે લો તો આિાંદકા નપાંડ. પુરુષાર્થસે લો તો પુરુષાર્થકા નપાંડ, જ્ઞાિસે લો તો 

જ્ઞાિકા નપાંડ, શ્રદ્ાસે લો તો શ્રદ્ાકા નપાંડ, ચાકરત્રસે લો તો શાાંનતકા નપાંડ. તવચ્છતાસે લો તો 

તવચ્છતાકા નપાંડ, પ્રભુતાસ ે લો તો પ્રભુતાકા નપાંડ. શસ્ક્ત હૈ િ સબ. ૪૭ શસ્ક્ત આયી હૈ. 
આત્મવૈભવ દેખા હૈ? આત્મવૈભવ પઢા હૈ? ૪૭ શસ્ક્ત. .... આયા હૈ. એક પહલ ેઆત્મપ્રનસનદ્ 

આયી ર્ી નહન્દીમેં. યે ગુજરાતીમેં હૈ. િા, અભી આત્મવૈભવ િયા છપા હૈ. વો આત્મપ્રનસનદ્ હૈ,  
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વહ િહીં. વહ સાિારણ બાત હૈ. પહલે બહોત વષથ પહલે... ય ેતો અભી ગુજરાતીમેં છપી હૈ 
આત્મવૈભવ. બહોત... જૈસે જૈસે આગે બઢતે હૈં ઐસે નવશેષ તપષ્ટતા હોતી હૈ િ. આત્મપ્રનસનદ્ 
તો બહોત વષથ પહલે આયી ર્ી. વો તો નહન્દી હૈ. યે તો આત્મવૈભવ હૈ. બડા પુતતક હૈ.  

આત્માકા વૈભવ તો, આત્મામેં અિાંત જ્ઞાિ, આિાંદ વહ આત્માકા વૈભવ હૈ. આહાહા! 

ઉસમેં મુનિ ચાર પ્રકારકે આહારકી રુનચ... એકબાર ભોજિ હોતા હૈ, પીછે છોડ દેતે હૈં. ૨૪ 

ઘાંટા, ૪૮ ઘાંટા...૧૫ કદિ કક માસ આહાર િ લેિા વહ વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ કહિેમેં આતા હૈ. 
યે શુભનવકલ્પ હૈ. યહ વ્યવહાર-પ્રત્યાખ્યાિકા તવરૂપ હૈ. હ ૈઉસમેં? દેખો. આહાહા! પણ વહ 

નિશ્ચય હૈ તો ય ેવ્યવહાર હૈ એમ કહતે હૈં. હવે નિશ્ચય. નિશ્ચયિયસે, પ્રશતત-અપ્રશતત સમતત 

વચિરચિાકે પ્રપાંચકે પકરહાર દ્વારા... વચિ કહા, પર રાગ અાંદરમેં હોં, યહાાં તો વચિપ્રપાંચ 
કહા હૈ. પ્રપાંચ = નવતતાર. (અિેક પ્રકારકી સમતત વચિ રચિાકો છોડકર શુદ્જ્ઞાિકો 

ભાિેસે... દેખો! ઉસ ભાવિાકે સેવિકી કપૃાસે—ભાવકમોંકા તર્ા દ્રવ્યકમોંકા સાંવર હોતા હૈ.) 

ક્યા કહતે હૈં? દેખો! પ્રશતત-અપ્રશતત સમતત વચિરચિા.. વહ તો વાણીકા કર્િ હૈ, પણ 
પ્રશતત-અપ્રશતત સબ પકરણામ શુભ િે અશુભ. પ્રપાંચકે પકરહાર દ્વારા... શુભ-અશુભ નવકલ્પ 

પ્રપાંચ હૈ. આહાહા! નવભાવ હૈ, પ્રપાંચ હૈ, દુુઃખ હૈ. ભગવાિ શાાંતસરોવરમેંસે બહાર આતા હૈ તો 
વહ પ્રપાંચમેં આયા એમ કહતે હૈં. આહાહા!  

શુદ્જ્ઞાિભાવિાકી સેવાકે પ્રસાદ દ્વારા.... દેખો! ભાષા. સચ્ચા પ્રત્યાખ્યાિ, સચ્ચા 

ત્યાગ, સચ્ચા ચાકરત્ર કૈસે હોતા હૈ? શુદ્જ્ઞાિભાવિાકી સેવા... દેખો! આહાહા! વ્યવહાર 
નવકલ્પ પ્રત્યાખ્યાિ તો રાગ ર્ા. હવે કહે છે, ઉસકો ભી છોડકર, અપિી શુદ્જ્ઞાિભાવિા... 

નત્રકાળ જ્ઞાયકમૂનતથ પ્રભુ ઉસકી ભાવિાકી સેવા... કહો, ગુરુકી સેવા, અકરહાંતકી સેવા યે 

(ચાકરત્ર) િહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા! શુદ્જ્ઞાિભાવિાકી સેવાકે પ્રસાદ દ્વારા... દખેો! આહાહા! 
દેખો! યે ચાકરત્ર, ઉસકા િામ પચક્ખાણ, ઉસકા િામ રાગકા ત્યાગ. યે િાસ્તતસે બાત હૈ, 

અસ્તતસે તો વીતરાગ પકરણનતકા હોિા યે અસ્તતસે પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. આહાહા! અાંતરકી ચીજકી 

ખબર િહીં િે અકેલા બાહરસે કિયાકાાંડ કરે, ઉસમેં કુછ આત્મા હૈ િહીં. આહાહા! સ્જસમેં 
આત્માકા તપશથ િ હો યે કિયા હી જૂઠી કિયા હૈ. વ્યવહારરત્િત્રયકી કિયા કર્િમાત્ર હૈ. આયા 

ર્ા િ પહલે. નિયમસારમેં આ ગયા હૈ. વ્યવહારરત્િત્રય કર્િમાત્ર હૈ. યે વતતુ હી જૂઠી હૈ. 

આહાહા! ભગવાિ અપિા શુદ્જ્ઞાિભાવ, જ્ઞાિિી મૂનતથ આત્મા હૈ. જ્ઞાિનવગ્રહાં–જ્ઞાિ સ્જસકા 
શરીર હૈ. નવગ્રહ િામ શરીર. આહાહા! યે હાડકા (આકદ) યે તો જડકા શરીર હૈ. સમજમેં 
આયા? 

ઓહો! સ્જસકી દૃનષ્ટ શરીર, રાગ િે પયાથયસે ઊઠ ગઈ હૈ ઔર નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવકી 

સેવાકે પ્રસાદસે... યે સેવાકે પ્રસાદસે... દેખો! આહાહા! પ્રસાદ દ્વારા... આહાહા! હમારા આત્મા 
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અતીનન્દ્રય આિાંદતવરૂપ પ્રભુ ઉસકી સેવાસે, ભાવિાકી સેવાસે, એકાગ્રતાકી સેવાસે... ય ેસેવાકે 
પ્રસાદ દ્વારા... આહાહા! જો િવીિ શુભાશુભ દ્રવ્યકમોંકા તર્ા ભાવકમોંકા સાંવર હોિા સો 

પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. જડકમથ ભી આતે િહીં, ભાવકમથ હોતા િહીં. આહાહા! ‘આતે િહીં’કા અર્થ  

આિેવાલે ર્ે િે આતે િહીં—ઐસા િહીં. ઉસ વક્ત આિેવાલા હી િહીં ર્ા. આહાહા! ભારે માગથ 
વીતરાગિો. અરે! અાંતર ચીજકા પતા આયે સ્બિા જો કુછ કરે યે સબ સાંસારકે ખાતે હૈ. 

સમજમેં આયા? શુભાશુભ દ્રવ્યકમોંકા તર્ા ભાવકમોંકા સાંવર હોિા સો પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. સાંવર 

િામ રુક જાિા. રાગકા રુક જાિા િે દ્રવ્યકમથકા રુક જાિા ઔર તવરૂપમેં આિાંદકી લહર–મોજ 
આિા. આહાહા! સુખરૂપ હૈ ચાકરત્ર. પ્રત્યાખ્યાિ સુખરૂપ હૈ, દુુઃખરૂપ િહીં. સમજમેં આયા?  

યે ભગવાિ નવશલ્યતવરૂપ હૈ. વહ નવશલ્યા આતી હૈ િ નવશલ્યા? સ્જસકે (તપશથ કકયે)  
પાિી છીંટિેસે લક્ષ્મણ જગ ગયા. યે આત્મા તો નવશલ્યતવરૂપ હી હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

વહ નવશલ્યાકી (કર્ા)મેં આતા હૈ િ. કહો, સ્ત્રી! પૂવ ેચિવતીકી દીકરી ર્ી. જાંગલમેં છોડ કદયા 

ર્ા. તો અજગરિે.... ઉસકા નપતા શોિતે હુએ આયા. ઓહોહો! ઐસે ઉઠાયા બાણ મારિેકો. 
નપતાજી! મારિા િહીં બાણ. મૈંિ ેતો ચાર આહારકા ત્યાગ કકયા હૈ. મૈં યહાાંસે બાહર િીકલુાં તો 

ભી મુજે આહાર-પાણી તો લેિા િહીં હૈ. યે અજગરકો મારકર ક્યા કરોગે? સમજમેં આયા? 

ચિવતીકી લડકી, ચિવતી... આહા! જુઓ! ઇતિે ભાવસે ઐસા પુણ્ય આયા કે સ્જસકે શરીરકે 
(તપશથ કકયે પાિીસે) લક્ષ્મણ જૈસા વાસુદેવ (સ્જસે) રાવણકી શસ્ક્ત લગી ર્ી... સબ ઉપદ્રવમેં ર્ે. 

રામચાંદ્રજી જૈસા મહાપુરુષ, પુરુષોત્તમ પુરુષ, મોક્ષગામી છેલ્લા–આસ્ખરકા શરીર હૈ. આહાહા! 
વો ભી નવચારમેં પડ ગયા કક અરેરે! .... ક્યા હોગા? લક્ષ્મણ બોલતા િહીં. સમજમેં આયા?  

આ તો ભાઈ! અમે ત્યાાં દુકાિે ઉપર આ બોલતા. ૬૪, સાંવત ૬૪કી સાલ હૈ. સમજમેં 

આયા? રામચાંદ્રજી કહતે હૈ લક્ષ્મણકો. શસ્ક્ત લગી હૈ િ. ‘આવ્યા હતા ત્યારે ત્રણ જણા િે જાશુાં 
એકાએક.’ સીતાજી રાવણ લઈ ગયો, તુાં જા છો તો મારે શુાં કરવુાં? ‘આવ્યા હતા ત્યારે ત્રણ 

જણા િે જાશુાં એકાએક, એ માતાજી ખબરુાં પૂછશે, તેિે શા શા ઉત્તર દઈશ, લખમણ જાગિે રે 

જી, બાંિુ એકવાર બોલ દે એકવાર જી.’ યે દુકાિ પર બોલતે ર્ે હમ. ર્ોડા ર્ોડા તો સમજ લેિા 
તુમ્હારે. રામચાંદ્રજી કહતે હૈં લક્ષ્મણકો, બાંિવ! હમ વિમેં તીિ આયે ર્ે. સીતાજી રાવણિે ઘરે, 

તુમ ઐસે પડે હો. યહાાંસે હમ ઘર જાયેંગેં, માતાજી પૂછશે (તો) શુાં ઉત્તર દઈશ? ભાઈ! એકવાર 

તો બાંિવ! જવાબ દે. ... છે. ‘ભાઈ મૂએ ભવ હારીએ, બેિી મૂએ કદશ જાય, િાિપણામાાં જેિી 
મા મરે એિે ચારે કદશાિા વા વાય લખમણ.’ 

આ ૬૪િી વાત છે. કેટલા વરસ ર્યા? ૬૩. પડીકમણુાં કરીએિે સાાંજે. ઓહો! આઠ 
કદિા પયુથષણ આવેિે શ્વેતામ્બરિા. ચાર અપવાસ કરતા હોં ચાર તે કદ’. આઠ કદ’માાં ચાર 

અપવાસ. એક અપવાસ િે એક..... ચોનવહારા હોં, પાણી-બાણી િહીં. ૬૪કી સાલકી બાત હૈ.  
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પાણી િહીં. પાણી પીતે િહીં ર્ે હમ તો. હમ ચોનવહાર તો, લગભગ ૬૬કી સાલસે રાનત્રકા 
આહાર-પાણીકા ત્યાગ હૈ. ૬૬કી સાલ દીક્ષાકે ચાર વષથ પહલે. પાણી િહીં િે આહાર િહીં 

રાનત્રકો. હમ તો પહલેસે ભગત ર્ે િ. દૂિ-બૂિ પીતે િહીં. હમ તો કુછ પીતે િહીં. પાણી િહીં, 

આહાર િહીં, કોઈ ચીજ િહીં. ૬૨ વષથ હુએ. રાનત્રકો પ્રનતિમણ કરકે ઐસે બોલતે ર્ે. ‘ભાઈ 
મૂએ ભવ હારીએ, બેિી મૂએ કદશ જાય,’ ‘કદશ જાય’ સમજતે હો? બેિી જ્યાાં હોય િે મરી 

જાય એ કદશા તરિ જાવુાં પડેિે. અિે ‘િાિપણમાાં જેિી મા મરે એિે ચારે કદશાિા વા વાય.’ 
ચારેકોર અરે! મા ક્યાાંય િહીં મળે. બોલતે ર્ે વૈરાગ્યિી વાતુાં. લક્ષ્મણ િે રામિી હોં. આહાહા!  

અહીં કહે છે, ભગવાિ આત્માકી સેવા કરતા હૈં. આહાહા! ભગવાિ.. ભગવાિ 

તીર્ંકરકી િહીં, રાગકી િહીં. આહાહા! કેવા શધદ મૂક્યા છે દેખો! લોકો કહે છેિે કે કો’કિી 
સેવા કરવી. યે સેવા હૈ. કૌિ સેવા કરતા હૈ પરકી? પરકી સેવા કર સકતા હૈ કૌિ? નવકલ્પ 

આઓ, (તો) રાગ હૈ શુભ. સમજમેં આયા? યહાાં, અપિી સેવા કર સકતા હૈ—યે બાત હૈ. કહો,   
ભીખાભાઈ? સેવા-બેવા હીરાભાઈ િહીં કરે િે કોઈ િહીં કરે, એમ કહતે હૈં.  

શુદ્જ્ઞાિભાવિાકી સેવાકે પ્રસાદ દ્વારા... આહાહા! ભાષા તો જુઓ! પહલે શુદ્જ્ઞાિમેં 

આત્મા ઐસા અિુભવ હુઆ હો, વહ આત્માકી સેવા કર સકતા હૈ. ક્યોંકક સેવા સ્જસકી કરિા 
હો વહ ખ્યાલમેં આયા િહીં તો સેવા કરિા કકસકી? સમજમેં આયા? પહલે, ય ેઆત્મા જ્ઞાિ િે 

આિાંદમય હૈ, ઉસમેં સાંસારમાત્ર િહીં. આહાહા! સાંસારસે મુક્ત પ્રભુ હૈ. તીિોં કાલ સાંસારસે 

મુક્ત પ્રભુ હૈ આત્મા. આહાહા! ઐસી વતતુ દૃનષ્ટમેં આયે સ્બિા... આ માણસિી સેવા કરવી 
રોગીિી, પણ રોગી પહલે હૈ ઉસ પર િજર પડે પીછે સેવા (કરે)િે? એમ યે આત્મા, 

સસ્ચ્ચદાિાંદતવરૂપ શાશ્વત જ્ઞાિ િે આિાંદકા િામ યે આત્મા, ઉસકી સેવા. યે આત્માકા ભાિ 

તો સમ્યગ્દશથિમેં હોતા હૈ એમ કહતે હૈં, પણ સેવા વહ ચાકરત્ર હૈ. આહાહા! જુઓ! સાંતોિી 
વ્યાખ્યા તો દેખો! દુનિયાસે, સારી દુનિયાસે ઊલટી હૈ. આહાહા! 

પ્રસાદકે દ્વારા િવીિ શુભાશુભ દ્રવ્યકમોંકા તર્ા ભાવકમોંકા સાંવર હોિા સો 
પ્રત્યાખ્યાિ હૈ... આહાહા! જો સદા... ઉસકા િામ પચ્ચખાણ િે ત્યાગ કહિેમેં આતા હૈ. 

બાહરકા ત્યાગ કરકે બૈઠે વહ ત્યાગ િહીં. આહાહા! જો સદા અાંતમુથખ પકરણમિસે પરમકલાકે 

આિારરૂપ અનત-અપૂવથ આત્માકો ધ્યાતા હૈ... ઔર સદા અાંતમુથખ પકરણમિસે... અાંતમુથખ, 
ભગવાિ વીતરાગમૂનતથ જહાાં અાંતમુથખ હૈ ઉસ તરિ અાંતમુથખ કરકે... પકરણમિસે, અાંતમુથખ 

પકરણમિસે... આહાહા! વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ હૈ વહ તો બનહમુથખ પકરણમિ હૈ, રાગકા 

પકરણમિ હૈ. આહાહા! યે તો અાંતમુથખ પકરણમિસે... લ્યો. કોઈ પૂછતા ર્ા (કક) અાંતમુથખદૃનષ્ટ 
કૈસે કરિા? વહ તો ચલતા હૈ સાાંજ-સવાર. પહલી નત્રકાળી ચીજ ક્યા હૈ—યે પહલે ભાવમેં 

ખ્યાલમેં આિા ચાનહયે. રાગ િહીં, શરીર િહીં, વાણી િહીં, કમથ િહીં, એક સમયકી પયાથય ભી 
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િહીં. ઐસી ચીજ ક્યા હૈ ઐસે પહલે શાસ્ત્રજ્ઞાિસે સુિકર, નવકલ્પ દ્વારા ઉસ ચીજકા પહલે 
નિણથય હોિા ચાનહયે. પીછે યે નવકલ્પકો છોડકર અાંતમુથખ–અાંતરમેં દૃનષ્ટ લગાિા. કૈસે લગાિા? 

આજ તક લગા િહીં કૈસે લગાિેકા? ભાષા તો, ભાવ સમજે તો યે સમજે. અાંતર... હૈ મહાપ્રભુ 

દ્રવ્યતવભાવ ઉસકે ઉપર દૃનષ્ટ દેિા. ...... પયાથયકો અાંદરમેં લાિા. યે ક્યા ભાષા... ભાષા? 
અિુભવ તો અપિેસ ેહોતા હૈ કક કોઈ કર દે તો હોતા હૈ? અિે સુિિેસ ેજ્ઞાિ હુઆ ઉસસે ભી 

િહીં હોતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

સદા અાંતમુથખ પકરણમિસે... આહાહા! કદગાંબર મુનિિી વ્યાખ્યા તો જુઓ! 

શ્વેતામ્બરમાાં એ ઝલક િહીં મળે. આહાહા! વતતુકા સત્ય તવરૂપ ઐસા હૈ. સમજમેં આયા? 

આહાહા! અન્યમેં તો હૈ હી િહીં કહીં. એ પૂિમચાંદજી! સબ સરીખે િમથ હૈ હી િહીં. નવશ્વિમથ...  
િામ ‘િમથ’મેં ક્યા આયા? િામ લક્ષ્મીચાંદ હોય અિે હોય ભીખારી. આવે છેિે ક્યાાંક? 

નિશાળમાાં આવતુાં. ....એવુાં કાાંઈક આવતુાં. િિપાળ િામ હોય િે ભીખ માગતો હોય, લક્ષ્મીચાંદ 

હોય િે લાકડા.... ક્યા કહતે હૈં? લકડી બેચતા હૈ વહ. ઉસમેં ક્યા આયા? એ આવે છે િિપાળ 
િે. િિપાળ... એ આવે છે. લોકો વાતુાં કરતા. આહાહા!  

સદા અાંતમુથખ પકરણમિસે પરમકલાકે આિારરૂપ... આહાહા! ક્યા કહતે હૈં? વતથમાિ 
સમ્યગ્જ્ઞાિકી પરમકળા, ઉસકા આિાર વહ દ્રવ્ય. આહાહા! વતથમાિ મોક્ષમાગથકી પયાથયરૂપ 

કળા... નિયમસાર હૈ િ. વતથમાિ સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્ર પરમકલા, ઉસ કલા દ્વારા કેવળજ્ઞાિ 
કલા પ્રાપ્ત હોતી હૈ, પર ઉસ કલાકા આિાર દ્રવ્ય હૈ. આહાહા! 

શ્રોતા : વતથમાિમેં તો રાગ હૈ િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : રાગ હૈ હી િહીં અાંદરમેં. અપિી પયાથય હૈ વહ તો રાગ સ્બિાકી હૈ. 

વહ પયાથય સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્રરૂપ પરમકલા હૈ અિે ઉસ કલાકા આિારરૂપ અનત અપૂવથ 

આત્માકો ધ્યાતા હૈ. આહાહા! અપૂવથ આત્માકો... આ ભઈ આત્મામાાં અપૂવથ...? એિો અર્થ કે 
કભી આત્મા હૈ ઐસા ધ્યાયા હી િહીં. જો કુછ કકયા વહ પુણ્ય-પાપકી કિયા િે પકરણામ કકયા, 

વહ કોઈ ચીજ િહીં, વહ તો સાંસાર હૈ. આહાહા! આ પચક્ખાણ દેખો! સમજમેં આયા? 

ચાકરત્રકા પેટાભેદ હૈ યે. પરમકલાકે આિારરૂપ... કૌિ? અનત અપૂવથ આત્મા... અનત અપૂવથ 
આત્મા. પૂણાથિાંદિો િાર્ ધ્રુવતવરૂપ ભગવાિ યે અપિી મોક્ષમાગથકી પયાથયરૂપ પરમકલા 

ઉસકા આિાર હૈ. ઉસકે આિારસે પરમકલા પ્રગટ હોતી હૈ. કોઈ વ્યવહારરત્િત્રયકે રાગકે 

આિારસે પરમકલા ઉત્પન્ન હોતી િહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા! કહે છેિે જુઓિે, કલ બહોત 
આયા હૈ. મક્ખિલાલ બહોત.... સોિગઢકા તો સ્બલકુલ પૂણથ અસત્ય હૈ–જૂઠા હૈ. અર ે
ભગવાિ! તુિે સુિા િહીં િાર્! તેરી ચીજ ક્યા હૈ?  

શ્રોતા :  વો જૂઠા બતાયે, તુમ ભગવાિ કહો. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : યકીિ કૈસે કરે? ‘જામે સ્જતિી બુનદ્ હૈ ઇતિો કદયો બતાય, વાકો 
બુરો િ માિીયે ઔર કહાાંસે લાય.’ આહાહા! વ્યવહારકો તો હેય કહતે હૈં, ઐસે આયા હૈ. 

વ્યવહાર હેય કહતે હૈં, (પર) વ્યવહાર હી િમથ હૈ પહલે છઠ્ઠે ગુણતર્ાિમેં, ઐસે કહતે હૈં. અરર! 

ભગવાિ! પ્રભુ! યે તુજે શરણ િહીં હોગા ભાઈ! એ દુનિયામાાં બહારમાાં લોકો ભલે માિી લે, 
પણ ચીજ હાર્ િહીં આયેગી. (તુજે) તેરી દયા િહીં હૈ ભગવાિ! ભાઈ! આહાહા!  

યહાાં તો ક્યા કહતે હૈં? દેખો! સદા અાંતમુથખ પકરણમિસે પરમકલાકે આિારરૂપ અનત 
અપૂવથ આત્મા... ઐસે િ કહા કક વ્યવહાર આિાર હૈ, વ્યવહાર..... વહ કારણ કહા િ. એ માટે 

લખ્યુાં છે. વ્યવહાર સાિિ કહા હૈ, નિશ્ચય સાધ્ય કહા હૈ. સાિિ પહલે હોતા હૈ, સાધ્ય પીછે 

હોતા હૈ. અરે ભગવાિ! ભાઈ! તેરી સબ બાતકી હમકો ખબર હૈ, સુિ તો સહી. સમજમેં 
આયા? હમિે તો સાંપ્રદાયમેં ભી સારે કદગાંબર ગ્રાંર્–શાસ્ત્ર સબ દેખે હૈં. સાંપ્રદાયમેં દેખે ર્ે, સબ 

દેખા ર્ા. ઓહોહો! વાહ! યે તો હમારી ..... યે તો અશરીરી (હોિેકી) ચીજ હૈ. યે તો ૭૮મેં કહા 
ર્ા હોં. આહાહા! યે તો હમારે ઘરકી ચીજ હૈ.  

પહલે એક સમયસાર દેખા. િાદકા હૈ િાદકા. મહારાષ્ટરમેં એક િાદ હુઆ. િાદ િામકા 

પાંકડત ગૃહતર્ ર્ા. ઉસિે સમયસાર િાટક બિાયા. યહાાં હૈ. િહીં, િહીં, અપિા કદગાંબર 
ગૃહતર્. પાંકડત હોય કે ગૃહતર્ હોય. પાંકડત કહેવાય એિે. પહલે બિાયા ર્ા. હમકો પહલે ૭૮મેં 

નમલા ર્ા. યહાાં હૈ. સમયસાર િાટક. િાદકા હૈ. યહાાં તો સબ પ્રકારકા નમલા હૈ િ. બતાવ્યુાં હતુાં 

ત્યાાં. િીચ ે પાંસ્ક્ત આયી દખેિેમેં. યે સમયસાર િાટક ક્યોં માન્ય હૈ? લીટી હૈ, દેખિા. વહાાં 
લાઇિ કી હૈ. યહાાં હૈ. પહલે દેખા ર્ા ૭૮મેં. ય ેમાન્ય ક્યોં હૈ? કક કુાંદકુાંદાચાયથ મહાનવદેહમેં ગયે 

ર્ે િે વહાાંસે આયે, માટે સમયસાર િાટક માન્ય છે. સમજમેં આયા? ઐસે દેખકર હમકો... હમ 

તો તર્ાિકવાસી ર્ે, ઢુાંકઢયા ર્ે. બાત યે સત્ય હૈ. િા, આ તો ઠીક છે... સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપકા.... 
સમ્યગ્જ્ઞાિદીનપકા વહ ભી ૭૮મેં દેખા ર્ા. પુરાિા પહલા બડા અક્ષર. વહ ઝીણથ હો ગયા. ...... 

િીચે લીટી હૈ ત્રીજે પાિે, િીચે. મહાનવદેહમેં ગયે ર્ે કુાંદકુાંદાચાયથ, માટે આ વાત માન્ય છે. 
સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : ... ભી નલખા હોગા મહારાજ?  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ... િહીં નલખા હૈ. ઇતિા નલખા હૈ. વહ ખબર િહીં. પુતતકમેં ક્યા 
નલખા હૈ (ઉસકી) મુજે ખબર િહીં. મુજે તો ભાવકી ખબર હૈ.  

યહાાં કહતે હૈં... કકતિે શધદ સમા કદયા કક પ્રત્યાખ્યાિ ચાકરત્ર ઇસકો કહતે હૈં કક સદા 

અાંતમુથખ પકરણમિ ઔર પકરણમિ એ પરમકળા. પકરણમિસે પરમકલાકે આિારરૂપ... યે 

પકરણમિ જો હૈ વહ પરમકલા હૈ. વીતરાગ સમ્યગ્દશથિ, વીતરાગ જ્ઞાિ િે વીતરાગ ચાકરત્ર યે 
પકરણમિસે પરમકલાકે આિારરૂપ... આહાહા! વીતરાગી શ્રદ્ા, સમ્યગ્દશથિ વીતરાગી શ્રદ્ા 
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હોતી હૈ. સરાગ સમકકત-િમકકત હોતા િહીં. વહ તો ઉપચારસે કર્િ હૈ. સમ્યગ્દશથિ ચૌર્ે 
ગુણતર્ાિસે વીતરાગી સમ્યક્ હોતા હૈ, તવસાંવેદિ વીતરાગી હોતા હૈ, ચાકરત્રકા અાંશ ભી 

ચૌર્ેસે તવરૂપાચરણ વીતરાગી હોતા હૈ. યે તો મુનિકી બાત હૈ. કહતે હૈં, પરમકલાકે 

આિારરૂપ... કૌિ? અનત અપૂવથ આત્મા. પયાથયમેં વ્યક્ત િહીં–અવ્યક્ત (ઔર) વતતુ તરીકે 
વ્યક્ત. પદાર્થ તરીકે વ્યક્ત, પ્રગટ તરીકે પયાથય વ્યક્ત િે આ (દ્રવ્ય) વ્યક્ત. વતતુ તરીકે વ્યક્ત 

હૈ તીિોં કાલ. ઐસા અનત અપૂવથ આત્માકો પરમકલાકે દ્વારા ધ્યાતા હૈ. આહાહા! ઉસે નિત્ય 
પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. એિે ચોવીસે કલાક પ્રત્યાખ્યાિ છે. સમજમેં આયા? 

સાંવર-નિજથરાકી વ્યાખ્યા તો સુિે પહલે કક ક્યા હૈ. આ સાંવર આયા િ. પ્રત્યાખ્યાિ કહો 

કક સાંવર કહો. નવકલ્પસે હઠકર, અપિી નિમથળ પયાથયકા આિાર દ્રવ્ય ઉસકે અવલાંબિસે શુદ્ 
પકરણમિ જો વીતરાગી હોતા હૈ ઉસકા િામ નિત્ય પ્રત્યાખ્યાિ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા! યે 

કદગાંબર સાંતોમેં હોતા હૈ, દૂસરે કહીં હોતા િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? એ પદમચાંદજી! 

સબમેં હોતા હૈ, ઐસેમેં હોતા હૈ—ઐસા િહીં. સવથજ્ઞિે પૂણાથત્મા દેખા, અિુભવા િે પ્રગટ કકયા, 
ઉસિે જો કહા વો માગથમેં જો પકરણમા વહ િન્ય હૈ. દૂસરે યે માગથ હોતા િહીં. વહ ભી સચ્ચા 
િે વહ ભી સચ્ચા—ઐસા યહાાં વીતરાગમાગથમેં હૈ િહીં. સમજમેં આયા?  

ઈસીપ્રકાર (શ્રીમદ્ભગવત્કુાંદકુાંદાચાયથદેવપ્રણીત) શ્રી સમયસારમેં (૩૪વીં ગાર્ા દ્વારા) 
કહા હૈ કક : આિાર આપે છે. છેિે એ ગાર્ા ૩૪મી સમયસારિી. 

सव्व ेभाव ेजम्हा पच्चक्खाई पर ेत्ति णादूण ं। 
तम्हा पच्चक्खाण ंणाण ंत्तणयमा मणुयेव्व ं।। 

લ્યો, જ્ઞાિ તે પ્રત્યાખ્યાિ, આત્મા જ્ઞાિમૂનતથમેં ઠરિા વહ જ્ઞાિ સો પ્રત્યાખ્યાિ. ઠરિા 
સમજતે હો? જ્ઞાિમેં જ્ઞાિ જમ જાિા, બસ વહ પ્રત્યાખ્યાિ. આહાહા!  

ગાર્ાર્થ : અપિે અનતકરક્ત સવથ પદાર્થ પર હૈં... લ્યો, અપિા આિાંદતવરૂપ ભગવાિ 

ઉસસે સબ પર હૈં. નવકલ્પમાત્ર સબ ચીજ પર હૈં. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, સમ્મેદનશખર, શત્રુાંજય અિે 
વ્યવહારરત્િત્રય સબ પદાર્થ પર હૈં. ઐસા જાિકર પ્રત્યાખ્યાિ કરતા હૈ—ત્યાગ કરતા હૈ... પર 

હૈ યે મેરી ચીજ િહીં. દૃનષ્ટ હટાકર તવરૂપમેં નતર્ર હોતા હૈ ઉસકા િામ પ્રત્યાખ્યાિ. આહાહા! 

ઐસા જાિકર પ્રત્યાખ્યાિ કરતા હૈ ઇસીનલયે પ્રત્યાખ્યાિ જ્ઞાિ હી હૈ... દેખો! બસ જ્ઞાિ, જ્ઞાિ 
હી જ્ઞાિ. ભગવાિ જ્ઞાિ-આિાંદકી મૂનતથ અિાંત ગુણકા પકરણમિ જો નિમથળ હો, ય ેસબ જ્ઞાિકી 

િારા કહિેમેં આતી હૈ. રાગકી િહીં, તો જ્ઞાિકી. જ્ઞાિકે સાર્ શ્રદ્ા, શાાંનત, ચાકરત્ર, વીતરાગતા, 

આિાંદ, તવચ્છત્તા, પ્રભુતા સબ હૈ. ઐસા જાિકર ત્યાગ કરતા હૈ અર્વા લક્ષ છોડ દેતા હૈ િે 
ઇસમેં નતર્ર હોતા હૈ, યે પ્રત્યાખ્યાિ તો જ્ઞાિ હી હૈ. (અર્ાથત્ અપિે જ્ઞાિમેં ત્યાગરૂપ અવતર્ા 
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હી પ્રત્યાખ્યાિ હૈ). અપિે તવભાવમેં રાગકે અભાવરૂપ તવભાવકા પકરણમિ વહ પ્રત્યાખ્યાિ 
હૈ. આહાહા!  

વ્યવહારકે અભાવરૂપ તવભાવકા પકરણમિ વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. હવે આ કહે કે 
વ્યવહારસે નિશ્ચય હોતા હૈ. આહાહા! વ્યવહાર ક્યા? ભાઈ! યે સાિિ–કારણ કહા વહ તો 

નિનમત્તકા જ્ઞાિ કરાયા હૈ. અરે! ભગવાિ તો પ્રત્યક્ષ તવભાવી હૈ. અપિે તવભાવસે પ્રત્યક્ષ 

જાિા જાતા હૈ ઉસકા િામ આત્મા. પરોક્ષમેં વ્યવહારકા અવલાંબિ લેિે જાિા પડે યે આત્મા હી 
િહીં. ઐસા અનલાંગગ્રહણમેં કહા હૈ. ૨૦ બોલમેં છઠ્ઠા બોલ હૈ. ઐસા નિયમસે જાિિા. ઐસા 

આયા િ? णाण ं त्तणयमा मणुयेव्व.ं.. અપિા જ્ઞાિાિાંદતવભાવ ઉસમેં લીિતા જ્ઞાિકી, શ્રદ્ાકી, 

નતર્રતાકી હુઈ, યે પયાથય જો હુઈ વહી ચાકરત્ર, યે પ્રત્યાખ્યાિ. એ શ્લોક દ્વારા અમૃતચાંદ્રાચાયથ 
આગળ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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શ્રાવણ વદ ૨, રવવવાર, તા. ૮-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૨૭, ગાથા-૯૬, પ્રવચન નં. ૮૮ 

 

નિયમસાર શાસ્ત્ર હૈ, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. આ ૨૨૮ શ્લોક આવ્યો છેિે 
સમયસારિો, િહીં? 

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म सर्स्त ंविरस्तसरं्ोह: । 
आत्मवि चतैन्यात्मवि विष्कर्मवि वित्यर्ात्मिा ित े।। 

ચારરત્ર રકસકો કહતે હૈં, પ્રત્યાખ્યાિ રકસકો કહતે હૈં વહ બાત ચલતી હૈ. 
પ્રત્યાખ્યાિ(કા) નવકારકે ત્યાગસે કથિ કરતે હૈં, ખરેખર તો ભગવાિ આત્મા અિંત આિંદ િે 

જ્ઞાિકી મૂનતિ હૈ, ઉસકા અિુભવ કરકે ઉસમેં નથથર હોિા, રમણતા કરિા, ઉસકા િામ ચારરત્ર 

હૈ. યે રથતેમેં ચલતી બાત થી રક આપ ચારરત્રકા તો ત્યાગ કરાતે હો. કૌિસા ચારરત્ર? પંચ 
મહાવ્રત, ૨૮ મૂળગુણ જો હૈ વહ તો નવકલ્પ–રાગ હૈ, યે ચારરત્ર િહીં. સમજમેં આયા? ચારરત્ર 

તો અપિા નિજાિંદ સહજાિંદથવરૂપ ઐસા પ્રથમ અિુભવ કરિા. અિુભવ રકયે પહલે ઉસકા 

નિણિય કરિા. સમજમેં આયા? આત્મા તો અકેલા જ્ઞાિ િે આિંદમય હૈ, ઉસમેં પંચમહાવ્રતકા 
નવકલ્પ કે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધાકા રાગ હૈ િહીં. ઐસે પહલે નવકલ્પસે–રાગનમશ્રશ્રત નવચારસે 

જૈસા થવરૂપ હૈ ઐસા નિણિય કરકે, પીછે નવકલ્પ છોડકર નિનવિકલ્પ અિુભવ કરિા, ઉસકા િામ 

સમ્યગ્દશિિ હૈ. સમજમેં આયા? નવકલ્પ િામ રાગ ઉસકો છોડકર... ઉપદેશકી શૈલી તો ઐસી 
આતી હૈ િ. અથાિત્ અંદર આિંદમેં રમિા, તો નવકલ્પ છૂટ જાતે હૈં, ઉત્પન્ન િહીં હોતે (ઉસે) 

‘છોડતે હૈં’ ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. ચારરત્ર, કોઈ બાહ્ય રિયાકાંડ રક શરીરકી રિયા વહ ચારરત્ર 
િહીં. હજી શ્રદ્ધામાંય ઠેકાણા િહીં કે ચારરત્ર રકસકો કહતે હૈં? આહાહા!  

શ્રોતા : ચારરત્ર જાણ્યા નવિા ચારરત્રમાં નમથ્યાત્વ િ થાય? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ચારરત્ર રકસકો કહિા ઇસકી ખબર િહીં અિે ચારરત્ર તો 

સમ્યગ્દશિિ હો ઉસકો પ્રથમ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. અંતર આિંદકા અિુભવ રકયે શ્રબિા, યે 

‘આત્મા સારા આિંદમય હૈ’ ઐસી પ્રતીત હુએ શ્રબિા ‘ઉસમેં લીિ હોિા વહ ચારરત્ર હૈ’ ઐસી 
શ્રદ્ધા કહાંસે આયેગી? સમજમેં આયા? નિરાલંબી માગિ હૈ ભગવાિ! આહાહા! સત્ય તો યે હૈ. 

અપિા નિજથવરૂપ તદ્દિ જ્ઞાિમય, અતીનરિય આિંદમય અકેલા શુદ્ધ પૂણિ થવભાવ ઉસકે 

અંતમુિખ હોકર, નિનવિકલ્પ રાગકા અવલંબિ છોડકર, નિનવિકલ્પ વેદિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે અિુભવ 
કરિા વહ પ્રથમ દરજ્જેકા સમ્યગ્દશિિ િમિ હૈ. પહલે નિણિય તો કરે રક ક્યા ચીજ હૈ. નિણિયકા 
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રઠકાિા િહીં. પરલક્ષી જ્ઞાિકે નિણિયમેં શ્રજસકો અયથાથિતા હૈ ઉસકો યથાથિ દૃનિ કભી હોતી 
િહીં. 

શ્રોતા : આપ કહ રહે હો વહ હમકો યાદ હૈ બરાબર. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : યે યાદ હૈ ઐસે િહીં. યાદ (કરિા) તો બોજા હૈ. ઐસી બાત હૈ. યાદ 

રખિા વહ તો નવકલ્પ હૈ. આહાહા! માગિ પ્રભુ! જરમ-મરણકા અંત લાિા હૈ, ચોરાશીકે 

અવતારમેં અિંત કાલસે ઘાણીમાં જેમ તલ નપલાય, તલ પીલતે હૈં િ ઘાણીમેં? ઐસે દુુઃખમેં 

નપલાતા હૈ અિારદસે. ખબર િહીં. કષાય અનિસે–ઝળહળ અનિસે જલતા હૈ આત્મા. આહાહા! 

ઉસે ચોરાશીકે અવતારમેં કહીં સુખ િહીં. સુખ તો ભગવાિ આત્મા આિંદમેં હૈ. આિંદમેં હૈ 
વહાં સુખ હૈ. આહાહા! ઐસી દૃનિ કરકે પહલે નિનવિકલ્પ ભાિ હોિા રક સારા આત્મા શુદ્ધ િે 

ધ્રુવ આિંદકંદ હૈ. ઐસી પ્રથમ પ્રતીનત હો તો વહ પ્રતીનતમેં ઐસા આતા હૈ રક ઉસમેં મૈં લીિ 

હોઉંગા તબ મુજે અશુદ્ધતા િાશ હોગી. ઐસે મૈં લીિ હોઉં તો અશુદ્ધતાકા િાશ હોગા ઐસા 
પ્રતીતમેં–સમ્યગ્દશિિમેં આતા હૈ. િંદરકશોરજી! આહાહા! ઐસી ચીજ િ સુિી હો ઉસકો ઐસા 
લગે રક ક્યા હૈ યહ? યે નવષય તો દેખો! 

શ્લોકાથિ : (પ્રત્યાખ્યાિ કરિેવાલા જ્ઞાિી કહતા હૈ રક—ભનવષ્યકે સમથત કમોંકા 

પ્રત્યાખ્યાિ કરકે (-ત્યાગકર)... શુભ-અશુભ નવકલ્પ ભી ઉત્પન્ન િહીં હોગા મુજે અબ. 

આહાહા! ઐસા લક્ષ છોડકર શ્રજસકા મોહ િિ હુઆ હૈ... મોહ િામ નમથ્યાત્વ. રાગકી એકતા 
જો થી વહ નમથ્યાત્વભાવ થા. થવભાવકી એકતા કરકે શ્રજસકા મોહ િિ હુઆ હૈ. આહાહા! 

ઐસે સમ્યગ્દૃનિકો ચારરત્ર િે પ્રત્યાખ્યાિ હોતા હૈ. આહાહા! શ્રજસકા મોહ... જુઓ! યહાં યે યાદ 

રકયા હૈ રક નમથ્યાત્વકા િાશ હુઆ હૈ. શ્રજસકી નિનમત્તબુનદ્ધ, રાગબુનદ્ધ ઔર એક સમયકી 
પયાિયકી રુનચ િાશ હો ગઈ હૈ. અપિા પૂણાિિંદ પ્રભુ ધ્રુવ અખંડ અભેદ વહી આત્મા, ઐસી 

અંતરમેં થવવથતુકા જ્ઞાિ કરકે રુનચ અંદર હો, ઉસકા મોહકા િાશ હોતા હૈ. િન્નાલાલજી! સૂક્ષ્મ 
બાત હૈ.   

ઐસા મૈં... દેખો! ભાષા કૈસે કી હૈ! આચાયિ થવયં કહતે હૈં, ઐસા મૈં... આહાહા! ખબર 

પડ ગઈ? છદ્મથથકો ખબર પડતી હૈ રક મેરા મોહ િાશ હો ગયા ઔર મૈં થવરૂપમેં રમણ 
કરિેવાલા, રાગકા ત્યાગ કરકે રમણ કરિેવાલા મૈં ચારરત્રવંત હૂં? આહાહા! કોઈ કહતે હૈં િ રક 

િવ્યનલંગ િે ભાવનલંગ કેવળી જાણે. યહાં તો કહતે હૈં રક મૈં ભાવનલંગી હૂં. મેરા મોહ િિ હુઆ 

હૈ. કહા િ અમરચંદભાઈ? આહાહા! ઇસમેં નલખા હૈ વહી સબ સત્ય હૈ. આહાહા! હૈ રક િહીં 
િંદરકશોરજી? અભી સમરકત હૈ રક િહીં વહ કેવલી જાણે. આરે ભારે ભાઈ! 

શ્રોતા : રકસીસે પૂછ નલયા હોગા. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પૂછ નલયા ક્યા? પૂછે કૈસે? આહાહા!  
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પહલે આતા હૈ. ...મેં આતા હૈ િ? દૂસરેકો િ પૂછ. ભાઈ! આવે છેિે? આહાહા! નિજિરા 
અનિકારમેં. દૂસરેકો િ પૂછ. તેરે આિંદકે અિુભવમેં તું જા. તેરા સબ સમાિાિ હો જાયેગા. 

સમજમેં આયા? આ પૂછવાિો પ્રશ્ન છે. સમયસાર હૈ િ. ૨૦૬ ગાથા. નિજિરા અનિકાર હૈ. 

નિજિરા અનિકાર હૈ િ. બહોત બાર યહાં તો ચલ ગયા હૈ િ. જુઓ! આતા હૈ ૨૦૬. ‘હે ભવ્ય! 
ઇતિા સત્ય આત્મા હૈ શ્રજતિા યહ જ્ઞાિ હૈ.’ ‘ઇતિા હી સત્ય આત્મા...’ ભાષા દેખો! સત્ય 

આત્મા. આહાહા! કુંદકુંદાચાયિ, આ સમયસાર. કહતે થે િ કલ ભૈયા? રાનત્રકો યાદ રકયા થા. 

વહ હીરાલાલજી કહતે થે િ. સમયસાર... ભાઈ! િંદરકશોરજીકો. આહાહા! સમયસાર કોઈ 
ઐસી ચીજ હૈ. ક્યા કહતે થે?  

શ્રોતા : તીિ લોકમેં ઐસી કોઈ પુથતકકા નિમાિણ આજતક હુઆ િહીં. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હુઆ િહીં હૈ. હીરાલાલજી યહાં આયે થે. .... આ તો ઘણા વષિ થઈ 

ગયા. યહાં કહતે હૈં, ભગવાિ! તુમ ઇતિે હો રક શ્રજતિા જ્ઞાિ. જાણગ.. જાણગ.. જાણગ 
થવભાવી ઇતિા આત્મા, ઇતિા સત્ય આત્મા. આહા! ‘ઐસા નિશ્ચય કરકે...’ દેખો! ‘ઐસા 

નિશ્ચય કરકે જ્ઞાિમાત્રમેં હી સદા રનત કર.’ ભગવાિ જ્ઞાિથવરૂપ ઉસમેં પ્રેમ કર, રુનચ પામ. 

એક બોલ. ‘ઇતિા સત્ય કલ્યાણ હૈ શ્રજતિા યહ જ્ઞાિ હૈ.’ આહાહા! સમજણ.. સમજણ જ્ઞાિકા 
નપંડ ઇતિા કલ્યાણ. તો કલ્યાણ, કોઈ પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પસે કલ્યાણ હૈ િહીં. આહાહા! સમજમેં 
આયા?  

ઔર ‘ઐસા નિશ્ચય કરકે...’ મૈં તો જ્ઞાિથવરૂપમૂનતિ હૂં ઐસા નિશ્ચય કરકે... વહી કલ્યાણ 

હૈ, દૂસરા કોઈ કલ્યાણ િહીં. ‘જ્ઞાિમાત્રથી જ સદા સંતોષ પામ.’ જ્ઞાિમાત્રસે સંતોષ કર.. 

સંતોષ કર. સંતોષ–આિંદ. તેરે અતીનરિય આિંદમેં સંતોષ કર. ઇચ્છા િે બાહ્ય સંયોગમેં કહીં 
સુખ િે કલ્યાણ હૈ િહીં. ‘ઇતિા હી સત્ય અિુભવિીય હૈ...’ દૂસરા બોલ. ‘ઇતિા હી સત્ય 

અિુભવિીય હૈ શ્રજતિા યહ જ્ઞાિ હૈ...’ આહાહા! જ્ઞાિ.. જ્ઞાિ.. જ્ઞાિથવભાવ વહી અિુભવ 

કરિેલાયક હૈ. પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ વહ અિુભવ કરિેલાયક િહીં. પરકા તો અિુભવ હોતા 
િહીં. શરીર, મિ, વાણી, કમિ, માંસ, હાડકા ઉસકા તો અિુભવ હોતા હી િહીં આત્માકો. 

નવકારકા અિુભવ હોતા હૈ તો યે અિુભવિીય િહીં, વહ તો જહર હૈ. આહાહા! ‘ઐસા નિશ્ચય 

કરકે જ્ઞાિમાત્રસે હી સદા તૃનિ પ્રાિ કર. ઇસપ્રકાર સદા હી આત્મામેં રત, (આત્માસે) સંતુિ 
(અિે આત્માસે) તૃિ ઐસે તુજકો વચિસે અગોચર સુખ હોગા.’ આહાહા! અમૃતચંિાચાયિ 

ટીકા કરતે હૈં. ‘ઔર ઉસ સુખકો ઉસી ક્ષણ તું હી થવયમેવ દેખેગા, દુસરોંસે મત પૂછ.’ વહ 

આયા લ્યો. પન્નાલાલજી! આિંદકા થવાદ તુજે આયેગા, તું દૂસરેસે િ પૂછ. તેરે પાસ હૈ અથાિત્ 
તું હી હૈ, પણ તેરી પયાિયકે પાસ હૈ. આહાહા! ક્યા દેખતે હૈં?  
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જુઓ! અમૃતચંિાચાયિ હોં. तत्त ुतत्क्षि एि त्वर्िे स्वर्िे द्रक्ष्यवस, र्ा अन्याि ् प्राक्षीः.. 
र्ा अन्याि ् प्राक्षीः. બીજાિે િ પૂછ ભાઈ! હ ૈતેરી ચીજ, તેરેમેં હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

પહલે સમ્યક્ શ્રદ્ધામેં ઐસા વ્યવહારમેં નિણિય તો કરે. આહાહા! મૈં તો જ્ઞાિ વહ સત્ય આત્મા, 

જ્ઞાિ વહ કલ્યાણ આત્મા, જ્ઞાિ યે અિુભવિીય હૈ. યે અિુભવ કરકે તુજે સુખ હોગા તો તું 
સુખકો દેખેગા. સુખકે અિુભવમેં તુજે સુખકા આિંદ આયેગા. િ પૂછ બીજાિે. આહાહા! ટીકા 

તો ટીકા છેિે! અમૃતચંિાચાયિ, કુંદકુંદાચાયિ. કુંદકુંદાચાયિિે પંચમ આરામેં તીથંકર જૈસા કામ 

રકયા હૈ અિે અમૃતચંિાચાયિિે તીથંકરકે ગણિર જૈસા કામ રકયા હૈ. એ કુંદકુંદાચાયિિા ગણિર 
હતાં. આહાહા! સમજમેં આયા? ‘બીજાિે શા માટે પૂછવું પડે?’ ઐસા નલખા હૈ. દૂસરોંકો ક્યા 

પૂછિેલાયક હૈ તેરી ચીજ? ભગવાિ! તું તો જ્ઞાિમય હો િ! કલ્યાણથવરૂપ હી તુમ હો િ! 

અિુભવ કરિેલાયક તુમ ચીજ હો તેરે પાસ. પયાિયકે પાસ અિુભવ કરિેકી ચીજ હૈ, દૂર િહીં 
હૈ વહ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

તો કહતે હૈં, શ્રજસકા મોહ િિ હુઆ હૈ... આહાહા! ઐસા મૈં... આચાયિ કહતે હૈં રક 
ઐસા મૈં... આહાહા! આ પંચમકાળિા મુનિ! અમૃતચંિાચાયિ તો અભી ૯૦૦ વષિ પહલે હુએ, 

કુંદકુંદાચાયિ ૨૦૦૦ વષિ પહલે હુએ. વે કહતે હૈં રક ઐસા મૈં નિષ્કમિ (અથાિત્ સવિ કમોંસે 

રનહત)... રાગસે રનહત ઐસી મેરી ચીજ ચૈતરયથવરૂપ આત્મામેં... નિશ્ચય નલયા હૈ. મૈં કૈસા હૂં? 
મૈં તો ચૈતરયથવરૂપ આત્મા હૂં. વ્યવહારરત્િત્રય નવકલ્પથવરૂપ મૈં િહીં. વહ િાશ્રથત આ જાતી હૈ. 

અશ્રથતમેં મૈં તો ચૈતરયથવરૂપ આત્મા હૂં. આત્માકી વ્યાખ્યા કી. ચૈતરયથવરૂપ આત્મામેં  

આત્માસે હી... ઐસા પડા હૈ. ક્યા કહતે હૈં? મૈં આત્મામેં આત્માસે હી–વીતરાગી નિનવિકલ્પ 
પરરણનતસે મૈં આત્મામેં રમણ કરતા હૂં. યે આત્મા. આહાહા! પાઠમેં હૈ િ દેખો! विष्कर्मवि 

वित्यर्ात्मिा ित.े.. आत्मवि चतैन्यात्मवि विष्कर्मवि वित्यर्ात्मिा ित.े.. આહાહા! ભગવાિ 

આત્મા... યે પ્રત્યાખ્યાિ, ઉસકા િામ ચારરત્ર, ઉસકા િામ સંવર ઔર ઉસકા િામ નિજિરા. 

આહાહા! અભી સંવર-નિજિરા કૈસે હોતી હૈ ઇસકી ખબર િહીં, શ્રદ્ધાકા રઠકાિા િહીં, ઉસકો 
સમ્યગ્દશિિ કૈસે હો? આહાહા! સમજમેં આયા?  

તો કહતે હૈં, (થવયંસે હી)... આત્માસે હી, એમ કહતે હૈં િ. (થવયંસે હી)... થવયં એટલે 

આત્મા આત્માસે હી. આત્મા નત્રકાળી વથતુ હૈ, તો આત્માસે હી (અથાિત્) નિનવિકલ્પ વીતરાગ 

પરરણનતસે હી નિરંતર વતિતા હૂં. આહાહા! મોહ િિ હુઆ વહ ભી મૈંિે રકયા િે યહાં કહા રક 
મૈં નિરંતર વતિતા હૂં (ઐસા) ભાિ હૈ. પંરડતજી આહાહા! ૯૦૦ વષિ પહલે ભરતક્ષેત્રમેં ચાલતા 

નસદ્ધ. મુનિ એટલે શું! આહાહા! શ્રજસકા કપાટ ખુલ ગયા હૈ, રાગકી એકતામેં નિિાિકો તાલા 

રદયા થા.. આહાહા! પુણ્યકે નવકલ્પકે સાથ થવભાવકા એકત્વ માિિા યે તેરે નિિાિકી કૂંચી (-
ચાબી) બંિ કર રદયા થા, ખોલિેકા (પ્રયાસ) બંિ કર રદયા થા. આહાહા! નવકલ્પ િે થવભાવ બે 
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શ્રભન્ન છે ઐસે અંતરમેં ભાિ હુઆ (તો) નિિાિ ખુલ ગયા. તો નિિાિમેંસે સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ 
િે ચારરત્ર પરરણનત (આયી) ઉસમેં વતિતા હૂં, એમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? અપિેકો ખબર 

પડતી હૈ રક િહીં ડાલચંદજી? ય ેછદ્મથથ પંચમ આરાકે (સંત)... અરે ભગવાિ! તેરી તુજે ખબર 

િહીં, મનહમા િ મળે. ક્યા િ જાિે, ક્યા િ દેખે અિે ક્યા અંદર અિુભવમેં અપિી ચીજ િ 
આવે? અલૌરકક ચીજ હૈ.  

ઔર (ઇસ ૯૫વીં ગાથાકી ટીકા પૂણિ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ શ્રી 
પદ્મપ્રભમલિારરદેવ શ્લોક કહતે હૈં) :– હવે પોતે. વહ (શ્લોક) તો અમૃતચંિાચાયિકા થા, હવે 
આ પદ્મમલિારરદેવ. 

सम्यग्दृविस्त्यजवत सकलं कर्मिोकर्मजात ं
प्रत्याख्याि ंभिवत वियत ंतस्य सजं्ञािर्तू:े । 
सच्चावरत्राण्यघकुलहराण्यस्य तावि स्यरुुच्च:े 

          त ंिदंहंे भिपवरभिके्लशिाशाय वित्यर् ् ।।१२७।। 
આહાહા! મુનિ મુનિિે (િમથકાર કરે છે). જુઓ! પ્રમોદ આયા હૈ. મુનિ હૈં ભાવનલંગી 

સંત વે કહતે હૈં (રક) ઐસે ચારરત્રવંતકો મૈં િમિ કરતા હૂં. 

આહાહા! જુઓ! ક્યા કહતે હૈં? શ્લોકાથિ : જો સમ્યગ્દૃનિ... પહલે સમ્યગ્દૃનિ તો હોિા 
ચાનહયે, ઉસકે શ્રબિા ચારરત્ર હોતા િહીં. આહાહા! જો સમ્યગ્દૃનિ સમથત કમિ-િોકમિકે સમૂહકો 

છોડતા હૈ... સમથત. જો ભાવસે તીથંકરગોત્ર બંિે ઉસ ભાવકો ભી દૃનિમેંસે છોડતા હૈ. 

આહાહા! કમિ—ભાવકમિ, િવ્યકમિ, િોકમિ–શરીર આરદ છોડતા હૈ. છૂટ જાતા હૈ ઉસકો ‘છોડતા 
હૈ’ ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. ઉપદેશ કૈસે કરે? ઉસ સમ્યગ્જ્ઞાિકી મૂનતિકો... સમ્યગ્જ્ઞાિિી મૂનતિ 

ભગવાિ આત્મા, ઉસમેં શ્રજસકી દૃનિ િે રમણતા હૈ યે સદા પ્રત્યાખ્યાિ હૈ... ચોવીસે કલાક 

ચારરત્ર િે પ્રત્યાખ્યાિ છે. દૃનિમેંસે, નથથરતામેંસે અનથથરતા છૂટ ગઈ, પરપરરણનત છૂટ ગઈ. 
આહાહા! અપિી પરરણનતિે નિજઘર દેખા. ઉસમેં ઉત્કૃિ.. ઉત્કૃિ પરરણનત હુઈ, ઉસકા િામ 
પ્રત્યાખ્યાિ િે ચારરત્ર હૈ. સમજમેં આયા? 

લોકો મૂંઝાય છે. માણસ (કહે), આ િહીં આ... મહાવ્રત એ ચારરત્ર, ૨૮ મૂળગુણ એ 

ચારરત્ર. તો કહતે હૈં રક યે છોડિેલાયક હૈ, યે ચારરત્ર િહીં, યે તો રાગ હૈ. ઐસા પંચમહાવ્રતારદ 

તો અભનવિે ભી અિંત બૈર રકયા હૈ િે કરતા હૈ. અભી ભી અભનવ કરતા હૈ. અરે! ભનવ ભી 
કરતા હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : ફકિ ક્યા હૈ? 
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ફકિ અંદર અિુભવમેં ફકિ હૈ. જબ લગ ભનવકો ભી અિુભવ િહીં, 
વહ ભી અભનવ જૈસા હૈ. ઐસા કહા હૈ પ્રવચિસારમેં. ભાઈ! અભનવ જૈસા હૈ વહાં તક તો.  

દૂરભનવ િે ભનવ આયા હૈ િ? હૈ િ. આસન્નભવ્ય, દૂરભવ્ય અિે અભવ્ય. જહાં તક 
ભાિ િહીં.., અહો! અભનવકો ભી ભાિ િહીં ઔર તુજે ભી ભાિ િહીં. ભાિકી અપેક્ષા તુમ 

દોિોં સરરખે હો. આહાહા! અપિા નિજ નિિાિ ભગવાિ, નિજ પૂંજીકી જહાં પરખ િહીં.. નિજ 

પૂંજીકી પરખ િહીં અિે પરકી પરખ કરિે ગયા. .... બાત હૈ. નિજવૈભવ અપિા ભગવાિ 
અિંત-અિંત... એક મકાિમેં ભી લાખ-દો લાખકા ફનિિચર લગાતા રક િહીં? ફનિિચર કહતે હૈં 

િ? બડા ગૃહથથ હો તો .... પાંચ લાખ-દસ લાખ લગાવે. શોભા, યે તો બાહ્યકી શોભા હૈ, 

ભગવાિ! તેરેમેં ફનિિચર પડા હૈ, અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશિિ, અિંત આિંદ, અિંત વીયિ, અિંત 
કતાિ, અિંત કમિ થવભાવ (આરદ) અિંત શશ્રક્તકા વૈભવ તેરેમેં પડા હૈ. આહાહા! યે વૈભવ, 

કહતે હૈં રક સમ્યગ્જ્ઞાિકી મૂનતિકો યે વૈભવ હૈ. વૈભવ ખ્યાલમેં, શ્રદ્ધામેં, અિુભવમેં િહીં આયા 
તો ‘યે વૈભવ હૈ’ ઉસકી પ્રતીત હુઈ િહીં. આહાહા!  

યે સદા પ્રત્યાખ્યાિ હૈ... દેખો! ઔર ઉસે પાપસમૂહકા િાશ કરિેવાલા ઐસે સત્ 

ચારરત્ર અનતશયરૂપ હૈં. પાપસમૂહ શબ્દસે પુણ્ય-પાપ દોિોં. યહાં તો પુણ્યકો ભી પાપ કહા હૈ. 
આહાહા! હૈ િ. આહાહા! પુણ્ય-પાપકે અનિકારમેં આશ્રખરમેં નલયા હૈ જયસેિાચાયિિે. 

વ્યવહારરત્િત્રય વ્યવહારસે પનવત્ર કહિેમેં આતા હૈ, નિશ્ચયસે તો વ્યવહારરત્િત્રય પાપ હૈ. 
આહાહા! સમજમેં આયા? જયસેિાચાયિ. યે નલખા હૈ. રામજીભાઈ કોટિમાં કાઢતા હશેિે બિું?  

શ્રોતા : એ નવિા ઓલા માિતા િથી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : માિે િહીં. એ કેટલામી ગાથા? આહા! પુણ્ય-પાપ અનિકાર(માં છેલ્લે 

છે). પાછળ છે. યે આયા. ૨૩૪ પાિે. व्यिहाररत्नत्रयव्याख्याि ंकृत,ं वतष्ठवत कथ ंपापाविकार 
इवत? મહારાજ! વ્યવહારરત્િત્રયકા અનિકાર હૈ િે આપિે પાપ અનિકાર ક્યોં ચલાયા? 
વ્યવહાર સમ્યગ્દશિિ, વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાિ િે વ્યવહાર મહાવ્રત ઉસકા તો અનિકાર ચલતા હૈ 

અિે આપ કહતે હો રક યે પાપ અનિકાર હૈ? િમીિી વાત છે, અજ્ઞાિીિે છે જ ક્યાં? સમજમેં 

આયા? तत्र पवरहार: यद्यवप व्यिहारर्ोक्र्ार्गो विश्चयरत्नत्रयस्योपादयेभतूस्य 
कारिभतूत्वादुपादये:... વ્યવહારસે કહિેમેં આતા હૈ. परंपरया जषिस्य पवित्रताकारित्वात ् 
पवित्रस्तथावप बवहद्रमव्यालंबित्विे परािषित्वात्पतवत िश्यतषत्यकंे कारि।ं 

विवि मकल्पसर्ाविरता ंव्यिहारविकल्पािलंबििे स्वरूपात्पवतत ंभितषवत वितषय कारिर्।् इवत 
विश्चयियापके्या पापर्।्સમજમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોતા : અપેક્ષાસે પાપ હૈ, વૈસે િહીં.  
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પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અપેક્ષાકા ક્યા અથિ? અપિી પનવત્રતાસે નવરુદ્ધ માટે પાપ. 
વ્યવહારસે પુણ્ય. વ્યવહારસે પુણ્ય િે નિશ્ચયસે પાપ.  

શ્રોતા : અપેક્ષાકી કોઈ વેલ્યુ િહીં?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હૈ િ. યહાં ક્યા કહા? નિશ્ચયિય અપેક્ષા... વ્યવહાર અપેક્ષા કહો 

વ્યવહાર પુણ્ય. નિશ્ચયકી અપેક્ષા પાપ હૈ. આહાહા! જયસેિાચાયિકી ટીકા હૈ, દેખો! યહાં તો 

સબ નચહ્િ રકયા હૈ દેખો! સમજમેં આયા?  

ભાઈ! તેરી ચીજમેંસે નિકલિા વહી પાપ હૈ. આહાહા! અમૃતકા સાગર પ્રભુ ઉસમેં 
ડૂબકી મારિા (િહીં ઔર) વહ છોડકરકે બાહરમેં જાિા, ય ેતો નવકલ્પ, પાપ, જહર હૈ. આહાહા! 
યે અધ્યાત્મકા માગિ લોગોંકા પચતા િહીં. સુિિેમેં આયા િહીં, સમજમેં આયા િહીં. આહાહા!  

શ્રોતા : પરંપરાકા ભી નલયા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હા, વહ વ્યવહાર પ્રરંપરા. ઉસકા અભાવ હો તો.... નિશ્ચયસે તો 
વતિમાિ પાપ હી હૈ. ઐસા વ્યવહારસે પહલે કહા. રાગ છોડકર આગે જાયેગા, પણ નિશ્ચયસ ે
વતિમાિ પાપ હી હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : પરંપરાકા ક્યોં અથિ રકયા મહારાજ?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પરંપરા વ્યવહાર. કહા િ? વ્યવહાર પનવત્ર. નિશ્ચય પનવત્ર હ ૈ તો 
ઉસકા આરોપ દેકર વ્યવહાર(કો પનવત્ર) કહા, પર ઉસકો છોડકર જાયેગા માટે વ્યવહારસે 
પરંપરા કહિેમેં આયા. પણ નિશ્ચયસે સાક્ષાત્.. સાક્ષાત્ પાપ હૈ. આહાહા!  

અજર પ્યાલા હૈ. પચી જાય એવા છે. પચી જાય શું? આહાહા! પ્રત્યક્ષ તૈયાર કરે તો 

સબ પચ જાય. બદામકા રોટી ભી પચ જાતી હૈ. બદામ.. બદામ. રોટી િહીં કરતે બદામકી? 

ભાવિગર બહોત આતી હૈ. ખબર હૈ િ. ભાવિગર ગયા હતા એક ફેરી ઘણા વષિ પહલા. હમેં 

પાલેજ જાિા થા. ક્યાંક ગયે થે, શેર-બશેર લીિી હતી. પૂરી આવે છેિે બદામિી? મેં બરાબર 

િહીં દેખ્યું હોય તે સગાિે િાખ્યો વચમાં. એ થોડુંક ચાર આિા ખાઈ ગયો વચમાં. એ દુકાિિી 

ખબર િહીં મિે. એ લીિી હતી. પાલેજ લઈ જવી હતી. ઘણા સાલ (પહેલા)િી વાત છે. ૬૪-
૬૫િી વાત છે. ૬૦-૬૦િી. એ સગા હતા ખાસ હોં. એણે એમાંથી ચાર આિા ખાિા. બહોત 

વષિકી બાત હૈ. બદામકી પૂરી વહ ભી પચ જાતી હૈ િમીકો તો. એટલે? પનવત્રતા પચ જાતી હૈ. 

યે બદામકી પૂરી હૈ. આહાહા! એય! ભાવિગરમાં વચમાં દુકાિ ખીચોખીચ... ઊંચે થડે... ગમે 
તે હોય. આ તો ઘણા વષિિી... જરી થડો ઊંચો છે આમ. (આજે બદામિી પૂરી નપરસાણી). આ 

બદામિી પૂરી નપરસાય છે. બેિિો જરમરદિ છેિે આજ. આહાહા! આ બદામિી પૂરી છે ભાઈ! 
મલીદા છે અંદર. હજમ હો ગયા, સમ્યગ્દૃનિકો હજમ હો ગયા.  



250                                                                વનયમનો સાર ભાગ-૩                                         

એકવાર કહતે થે. ઓલું .... છે િે? અમરેલી. અમરેલી ચોમાસું. ઓલા રામજી હંસરાજ. 
પૈસા તે રદ’ દસ લાખ હતા. હવે બે-ત્રણ કરોડ થઈ ગયા હશે. દસ લાખ રૂનપયા. પણ તે રદ’ 

૮૬માં દસ લાખ. અહીં સાંભળવા આવે ભાઈ બેય. િારણભાઈ કહે, મહારાજ! આપકા ઉપદેશ 

જઠરમેં પચતા િહીં. અજીણિ હો જાતા હૈ ઐસા ઉપદેશ હૈ કહે છે. ભૈયા! બદામ ખાિેકી ચીજ 
હો તો જઠર તૈયાર કરતે હો રક િહીં? ઐસી ચીજ(કે નલયે) જઠર તૈયાર કરો. રામદેવ હંસરાજ 

પૈસાવાળા કહેવાતા. અત્યારે બે-ત્રણ કરોડ છે. તે રદ’ દસ લાખ હતા. ૮૬િું ચોમાસું. પહેલા તે 

રદ’ પૈસા બહુ ક્યાં હતા? હવે પૈસા થઈ ગયા. (સંવત) ૮૬ એટલે ૧૪ િે ૨૭ = ૪૧ વષિ હુઆ. 
ઉપદેશ આપકા ઐસા હૈ રક પચતા િહીં. કરો જઠર તૈયાર. બદામ ખાિેકો તૈયાર ક્યોં હોતા હૈ? 

કે હમારા જઠર િહીં કામ કરતા (ઇસનલયે) બદામ િહીં ખાયેંગેં એમ કહતે હૈં? વહાં તો તૈયાર 
હૈ તૈયાર. પચેગા, લાઓ. મૈસૂબ લાવ.  

મૈસૂબ આતા હૈ રક િહીં? એક શેર લોટ િે ચાર શેર ઘી. ચિેકા આટા. ઘઉં ખાતે હૈં. 

ઘઉંકા આટા, એક શેર લોટ િે ચાર શેર ઘી ઉસકો સક્કરપારા કહતે હૈં. ઘઉંકા હોતા હૈ એક શેર 
લોટ. લોટ સમજે? આટા. ચાર શેર ઘી. યે ઘઉંકા આટા હોતા હૈ. એક શેર આટા િે ચાર શેર ઘી 

ઉસકો સક્કરપારા કહતે હૈ. ઔર મૈસૂબ, ચિેકા લોટ. લોટ ક્યા કહતે હૈં? આટા. એક શેર 

બેસિ, ચાર શેર ઘી ઉસકો મેસૂબ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? યહાં તો સબ દેખા હૈ–જોયા છે. 
ખાયા હૈ, સબ દેખા હૈ. આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, ઓહોહો! જુઓ! યે પાપ-પુણ્ય પર ચલા. પુણ્ય િે પાપ દોિોં પાપ હૈં. ઉસ 
સમૂહકા િાશ કરિેવાલા ઐસે સત્ ચારરત્ર અનતશયરૂપ હૈં. ભવ-ભવકે ક્લેશકા િાશ કરિેકે 

નલયે ઉસે મૈં નિત્ય વંદિ કરતા હૂં. ઐસ ેચારરત્રકો મૈં વંદિ કરતા હૂં, હૈ તો યે નવકલ્પ, પણ 

અંદરમેં આદર હૈ. આહાહા! પૂણાિિંદકા િાથ મેરી ચીજ ઉસમેં મૈં રમતા હૂં, વહી મેરા વંદિ 
ચારરત્રકા હૈ. આહાહા! ૯૫ હુઆ, ૯૬.  

केिलिािसहािो केिलदसंिसहािसहुर्इओ । 
केिलसवत्तसहािो सो हं इवद वचतंए िािष ।।९६।। 

આ તો િવ્યથવભાવિી વાત કરશે હોં. પાઠમાં િવ્યથવભાવ લેશે. બેય લેશે, ટીકામાં બેય 
લેશે. પાઠ નત્રકાળિી વાત છે.  

कैिल्य दशमि-ज्ञाि-सखु, कैिल्य शवि स्वभाि जो, 
र्ैं हं िहष, यह वचन्तिि होता विरन्तर ज्ञाविको. ૯૬. 

આહાહા! ટીકા : યહ, અિંતચતુિયાત્મક નિજ આત્મકે ધ્યાિક ે ઉપદેશકા કથિ હૈ.  

આત્મામેં અિંત ચતુિય પડા હૈ અિારદ-અિંત. અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશિિ, અિંત આિંદ, 
અિંત વીયિ. ય ેઅિંત ચતુિયકી મૂનતિ આત્મા હૈ અિારદસે. ઉસકા ધ્યાિ... ઉસકા ધ્યાિ કરિા, 
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ઉસમેં એકાગ્ર હોિા વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. હવે જરી થોડી વ્યવહારિી વાત કરશે. પાઠ તો ઐસા 
હી હૈ નિશ્ચયકા. નિશ્ચય......  

સમથત બાહ્ય પ્રપંચકી વાસિાસે નવમુક્ત... દખેો! સમથત બાહ્ય પ્રપંચકી વાસિાસે 
મુક્ત... શુભ-અશુભ નવકલ્પ જો હૈ યે બાહ્ય વાસિા હૈ. બાહ્ય પ્રપંચકી વાસિા. આહાહા! 

વ્યવહાર રત્િત્રયકા નવકલ્પ ભી બાહ્યકા પ્રપંચ હૈ. ઐસી વાસિાસે નવમુક્ત નિરવશેષરૂપસે 

અરતમુિખ... શ્રબલકુલ બાકી રાખ્યા નવિા–સવિથા અંતમુિખ. પરમતત્ત્વજ્ઞાિી જીવકો નશક્ષા દી 
ગઈ હૈ. પરમતત્ત્વજ્ઞાિી જીવકો નશક્ષા દી હૈ રક તેરા થવરૂપ ઐસા હૈ. રકસપ્રકાર? ઇસપ્રકાર :–

સારદ-અિંત અમૂતિ અતીનરિયથવભાવવાલે... કેવલજ્ઞાિ હૈ ય ેસારદ હૈ. ઉત્પન્ન હુઆ, પણ અંત 

િહીં. કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હુઆ, કેવલદશિિ, અિંત આિંદ, અિંત વીયિ યે ઉત્પન્ન હુઆ ઇસ 
અપેક્ષાસે સારદ હૈ. ગાથામેં નત્રકાલીકી બાત કી હૈ, પણ ટીકામેં દો બાત કરતે હૈં. અિંત ચતુિય 

જો પ્રગટ હૈ ઉસકી બાત પહલે કરતે હૈં. ઉસકી ભાવિા િમી ભાયે, ઐસ ેપહલે પરમાત્મા કહતે 
હૈં.  

સારદ-અિંત અમૂતિ અતીનરિય થવભાવવાલે શુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહારસે... દેખો! આત્મામેં 

કેવળજ્ઞાિ પ્રગટ હો, કેવળદશિિ, આિંદ, વીયિ—ય ેસદ્ ભૂત વ્યવહાર હૈ. નિશ્ચય િહીં. પયાિય હ ૈ
િ. દેખો! ઐસે થવભાવવાલે શુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહાર... સમજમેં આયા? આહાહા! કેવલજ્ઞાિ, 

કેવલદશિિ પરમાત્માકી દશા હોં, નસદ્ધકી દશા, અરરહંતકી દશા. કેવળજ્ઞાિ, કહતે હૈં રક વહ તો 

શુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહારિય હૈ (ક્યોંરક) એક સમયકા અંશ હૈ. આહાહા! પૂણિ અંશ હૈ, પણ 
શુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહાર કહિેમેં આયા હૈ. શુદ્ધ થપશિ-રસ-ગંિ-વણિકે આિારભૂત... િિાંત દેતે હૈં. 

જૈસે પરમાણુ શુદ્ધ થપશિ-રસ-ગંિ-વણિ... શુદ્ધ િામ અકેલા પરમાણુ, એમ. નવભાવ–દો (નમલકર 
થકંિ) આરદ િહીં, દો પરમાણુ િહીં.  

શુદ્ધ થપશિ-રસ- ગંિ-વણિકે આિારભૂત શુદ્ધ પુદ્ગલ-પરમાણુકી ભાંનત... ક્યા કહતે હૈં? 

અકેલા પરમાણુ હૈ અકેલા, ઉસમેં જો વણિ-ગંિ-રસ-થપશિ હૈ શુદ્ધ ઉસકા વહ પરમાણુ આિાર હૈ. 
સમજમેં આયા? અકેલે પરમાણુકી બાત હૈ યહાં. દો પરમાણુ હો તો નવભાવ હો જાય. એક 

પરમાણુ હૈ ઉસમેં થપશિ, રસ, ગંિ, વણિ હૈ વહ શુદ્ધ હૈ, ઉસકા આિાર પરમાણુ હૈ. વહ ભી 

સદ્ ભૂતવ્યવહાર હુઆ. આહાહા! સમજમેં આયા? નિશ્ચયમેં પરમાણુ ઉસમેં વણિ-ગંિ-રસ-થપશિ 
શુદ્ધ હૈ, ઉસકા વહ (પરમાણુ) આિાર—યે વ્યવહાર હો ગયા. વ્યવહાર પયાિયકા આિાર િવ્ય. 

પરમાણુકી ભાંનત–એિી પઠેે. ભગવાિ આત્મામેં જો કેવલજ્ઞાિ... આહાહા! એક સમયકી 

પયાિયમેં નત્રકાળ સવિ િવ્ય-ગુણ-પયાિય (જાિિેમેં આયે), યે પરમેં િહીં, પણ અપિી પયાિયમેં 
ઇતિા સામથ્યિ હૈ. સમજમેં આયા?  
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ઐસા કેવલજ્ઞાિ, ઐસા કેવલદશિિ, કેવલસુખ તથા કેવલશશ્રક્ત એટલે વીયિ ઐસા યુક્ત 
પરમાત્મા સો મૈં હૂં... પયાિયપરમાત્માકી બાત કરતે હૈં. સમજમેં આયા? હા, વહ તો કાયિ હૈ યે 

પયાિય હૈ વહ મૈં હૂં—ઐસા પહલે ભાવિા કરતે હૈં. નત્રકાળ મૈં હૂં ઐસી ભાવિા પીછે કરેંગેં. 

સમજમેં આયા? મૈં અલ્પજ્ઞ મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ યે િહીં ઔર મૈં ચક્ષુદશિિ, અચક્ષુદશિિ યે 
િહીં ઔર મૈં અલ્પ વીયિવાલા ભી િહીં, રાગવાલા તો િહીં. સંપૂણિ જ્ઞાિ, સંપૂણિ દશિિ પ્રગટકી 

અપેક્ષાસે, સંપૂણિ સુખ િે સંપૂણિ શશ્રક્ત યે પરમાત્મા સો મૈં હૂં. અલ્પજ્ઞતા, રાગકા નિષેિ હો 
ગયા. ઐસી પૂણિ પયાિય યે મૈં હૂં.  

ઇસપ્રકાર જ્ઞાિીકો ભાવિા કરિી ચાનહયે... િમીકો ઐસી એકાગ્રતા અંતરમેં કરિી 

ચાનહયે. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! ક્યા હૈ વથતુ? અલૌરકક વાત! આત્માકી બાત િે આત્માકે 
ઘરકી બાત લોગોંકો સુિિેમેં િ આયી એટલે એિે લાગે કે આહાહા! આ બિા વ્રત પાળે િે 

અપવાસ કરે, તપ કરે, એ ભારે કરે છે. િૂળેય િહીં. ય ેતો અભનવિે ભી ઐસા અિંતબૈર રકયા. 

આહાહા! ચૈતરયમૂનતિ ભગવાિ મૈં પરમાત્મા જૈસા હૂં ઐસી કભી ભાવિા કી િહીં. સમજમેં 
આયા? પોણા આઠ છે િે. પોણા િવ. ક્યા કહા સમજમેં આયા? મૈં કેવલજ્ઞાિ આરદ... 

અલ્પજ્ઞાિ હોિે પર ભી, વતિમાિમેં અલ્પજ્ઞાિ, અલ્પદશિિ, અલ્પવીયિ અિે રાગ હોિે પર ભી 
મૈં યે િહીં. આહાહા! મૈં તો પ્રગટ હોિેલાયક પયાિય યે મૈં હૂં. સમજમેં આયા? આહાહા!  

તો ઉસકી દૃનિ િવ્ય પર જાતી હૈ એમ કહતે હૈં. ઐસી દૃનિ િવ્ય ઉપર જાતી હ ૈતો યે 

પયાિય શ્રજતિા મૈં હૂં, વહી પરમાત્મા મૈં હૂં. આહાહા! ઔર... વહ વ્યવહાર હુઆ. કેવલજ્ઞાિ, 
કેવળદશિિ યે વ્યવહાર હૈ. સદ્ ભૂતવ્યવહાર આયા િ પહલે? શુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહાર. મનતજ્ઞાિારદ 

અશુદ્ધસદ્ ભૂતવ્યવહાર. યથાથિ અિુપચાર સદ્ ભૂત રખે શ્રબિા.... મૈં ઐસા હૂં. ઉસકો પ્રત્યાખ્યાિ 

િે ચારરત્ર હોતા હૈ. મૈં અલ્પજ્ઞ, અલ્પદશી િે અલ્પવીયિ, સમ્યગ્દૃનિકી બાત ચલતી હોં, યે િહીં. 
મૈં તો પૂણિજ્ઞાિ, પૂણિદશી, પૂણિવીયિ, પૂણિસુખ યે મૈં હૂં. ઉસકા ઝુકાવ િવ્ય ઉપર જાતા હૈ. 

સમજમેં આયા? ઉસકો ચારરત્ર િે પ્રત્યાખ્યાિ હોતા હૈ. આહાહા!  

ઔર નિશ્ચયસે... અબ નિશ્ચય નલયા. પાઠમેં હૈ વહ. પાઠમેં હૈ યે. वचतंए िािष... હતુિંે? 

वचतंए िािष... નત્રકાળ.. નત્રકાળ પૂણિ થવરૂપ મેરા. નિશ્ચયસે મૈં સહજજ્ઞાિથવરૂપ હૂં. યહાં 

નત્રકાળી થવભાવ આયા. કેવળજ્ઞાિારદ વ્યવહાર આયા. વહ સારદ-અિંત હૈ, યે અિારદ-અિંત 
હૈ. સમજમેં આયા? કલ આયા થા. મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ, મિુઃપયાિય હૈ સમ્યક્, યે 

સારદ-સાંત હૈ. ઉત્પન્ન હોતા હૈ િે અંત હોતા હૈ. કેવળજ્ઞાિ સારદ-અિંત હૈ. ભગવાિ આત્માકે 

ગુણ જો જ્ઞાિ (આરદ) હૈં વે અિારદ-અિંત હૈં. સમજમેં આયા? િહીં, યે બાત અભી િહીં. એ 
તો ૧૫મી ગાથામાં હતી. યહાં તો કહતે હૈં... કારણપયાિય તો અિારદ-અિંત ધ્રુવ હૈ. યહાં તો 
ગુણકી બાત ચલતી હૈ.  
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મૈં નિશ્ચયસે સહજ.. સહજ.. સ-હ-જ.. િવ્યકે સાથ સહજ જ્ઞાિભાવ નત્રકાળ અનવિાશી 
યે જ્ઞાિથવરૂપ હૂં, યે મૈં હૂં. આહાહા! મૈં સહજદશિિથવરૂપ હૂં... મૈં થવભાનવક નત્રકાળ િિા–

દશિિગુણ થવભાવ નત્રકાળી યે મૈં હૂં. મૈં સહજચારરત્રથવરૂપ હૂં... નત્રકાળીકી બાત હૈ યહાં. ઉસમેં 

ચારરત્ર િહીં નલયા થા, સુખ નલયા થા કેવલસુખ. સુખમેં દશિિ-જ્ઞાિ સમા ગયે. મૈં સહજચારરત્ર 
થવભાનવક.. થવભાનવક.. અનવિાશી નત્રકાળીથવરૂપ રમણતારૂપ ભાવ યે નત્રકાળ ચારરત્ર મૈં હૂં. મૈં 

નત્રકાળ હૂં ઐસા. આહાહા! ‘અખંડાિંદ’ એ ભાષા એમ િહીં, આ રીતે છે. એ પાછું ભાષામાં 

આવ્યું. નમલાિ કરિા જરી કઠણ હૈ. અિંત... એક-એક ગુણ ચાર પાડ્યા.... કારણ કે વહ ચાર 
વ્યવહાર નલયા થા િ. અખંડ નત્રકાળ કેવળજ્ઞાિમય હૂં ઉસમેંસે કેવળજ્ઞાિ હોતા હૈ. 

કેવળદશિિમય હૂં ઉસમેંસે દશિિ હોતા હૈ, કેવળચારરત્રમય હૂં ઉસમેંસે સમ્યગ્દશિિ િે સુખ 

હોતા હૈ. સમજમેં આયા? ભઈ નવચાર બહુ સમજ માંગે છે. આ તો જૈિદશિિ એવી સૂક્ષ્મ..... 
ગંભીર ચીજ.. ગંભીર ચીજ. આહાહા!  

અખંડાિંદ તો બિા વેદાંતવાળા પણ કહે છે. અખંડાિંદ તો સૌ કોઈ કહે. માનસક છે, એ 
િહીં. અખંડાિંદ વહ િવ્યથવભાવ હૈ ઉસમેં એક-એક ગુણ અખંડ હૈ, પૂણિ હૈ. પયાિયસે ઐસા 

નચંતવિ હોતા હૈ એમ કહતે હૈં. શ્રજસિે પયાિય માિી િહીં ઉસકો ઐસા આયા કહાંસે? સમજમેં 

આયા? મૈં યે હૂં વહ તો પયાિયમેં હોતા હૈ. સમજમેં આયા? પયાિયમેં ઐસા હોતા હૈ રક મૈં તો 
નત્રકાળ જ્ઞાિમય હૂં. પયાિય ઐસે જાિતી હૈ. આહાહા! પયાિય તો એક સમયકી હૈ, પણ પયાિય 

ઐસે જાિતી હૈ રક મૈં નત્રકાળ જ્ઞાિથવરૂપ હૂં. ધ્રુવમેં, મૈં નત્રકાળ જ્ઞાિથવરૂપ હૂં ઐસા તો આતા 

િહીં (ક્યોંરક) પરરણનત તો ઉસમેં હૈ િહીં. વહ તો નત્રકાળ જ્ઞાિથવરૂપ હૈ વહ પરરણનત–પયાિય 
કહતી હૈ રક મૈં નત્રકાળ જ્ઞાિથવરૂપ હૂં. આહાહા! સમજમેં આયા? ભારે વાત. પયાિય હૈ, નત્રકાળ 
ગુણ હૈ, યે ગુણકા નપંડ િવ્ય અિારદ-અિંત હૈ. 

શ્રોતા : આપકે પાસ સમજિે આયે હૈં, આપ પાર લગાઓ મહારાજ!  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પાર લગાિેકી ચીજ ભી અંદર પડી હૈ. દૂસરેસે પાર લગાિા હૈ?  

મૈં સહજ દશિિથવરૂપ હૂં... મૈં સહજ દશિિથવરૂપ હૂં યે ધ્રુવ કહતા હૈ? ધ્રુવ જાિતા હૈ? 

મૈં યે હૂં. મૈં પયાિય હૂં ઐસા િહીં. પયાિય ઐસે જાિતી હૈ, પણ (ઐસા િહીં) કહતી રક મૈં ઐસી 
(-પયાિય) હૂં. મૈં યે (નત્રકાલી) હૂં. સમજમેં આયા? આહાહા! મૈં સહજચારરત્રથવરૂપ હૂં... આહાહા! 

જ્ઞાિકી વતિમાિ પયાિયમેં ઐસા ભાિ હોતા હૈ રક મૈં તો નત્રકાળ ચારરત્રથવરૂપ હી હૂં. ચારરત્રકી 

પયાિય નિકલી યે તો અિંતવે ભાગમેં આયી હૈ. આહાહા! કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હુઆ વહ તો  
અિંતવે ભાગમેં, ગુણમેંસે અિંતવે ભાગમેં આયા હૈ. કેવળદશિિ ભી અિંત દશિિથવરૂપ હૈ 
(ઉસકે) અિંતવે ભાગમેં કેવળદશિિ આયા. આહાહા!  
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મૈં સહજનચત્શશ્રક્ત... ઇસમેં સુખ િ નલયા. મૈં સહજનચત્શશ્રક્ત... વહ સુખ ચારરત્રમેં આ 
ગયા, સુખ િે સમ્યગ્દશિિ. સહજનચત્શશ્રક્તથવરૂપ હૂં... મૈં તો થવભાનવક જ્ઞાિ, વીયિથવરૂપ હૂં. 

નચત્શશ્રક્ત હૈ િ. જ્ઞાિકા વીયિથવરૂપ હૂં, કોઈ રાગકે વીયિમેં િે નિનમત્તકે વીયિમેં કામ કરતા હૂં 

ઐસા મૈં હૂં િહીં. આહાહા! મૈં સહજનચત્શશ્રક્તરૂપ... ઐસી ભાવિા સમ્યગ્દૃનિકો કરિી ચાનહયે. 
સમ્યગ્દૃનિકો ઐસી ભાવિા કરિી ચાનહયે. આ પંચમકાળિા મુનિ પંચમકાળિા પ્રાણીિે તો કહે 

છે. કે આ વાત ચોથા આરા માટે છે? શેઠ! અભી કહતે હૈં, તું કર. ભાવિા કરિી ચાનહયે. 

આહાહા! આ ઉપદેશ પંચમ આરાિા સાિુ પંચમ આરાિા પ્રાણીિે દે છે કે ચોથા આરા(વાળાિે) 
દે છે? આહાહા! ભાઈ! ભગવાિ આત્મા કહાં ચૌથા આરા રક પંચમ આરાકા હૈ? આત્મા તો 
કાળસે અતીત હૈ. આહાહા!  

કહતે હૈં, અરે ભગવાિ! તું ઐસી ભાવિા કર. મૈં પૂણિજ્ઞાિ, પૂણિદશિિ, પૂણિચારરત્ર, 

પૂણિવીયિ, જ્ઞાિકા વીયિ હોં. ઇસનલયે નચત્શશ્રક્ત નલયા િ. ઐસી ભાવિા... બસ ભાવિા વહ 

ચારરત્ર હૈ, વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. સમજમેં આયા? યે ભાવિા વહ પયાિય હૈ. હમણા ચાર બોલ 
કહ્યા એ નત્રકાળી િવ્યિો થવભાવ અનવિાશી છે. પોપટભાઈ! બહુ ઝીણું. આહાહા!  

હવે આચાયિ મહારાજ એકત્વસિનતિો આિાર આપે છે. એકત્વસિનત હૈ િ, 
પદ્મિંદી.. પદ્મિંદી પંચનવંશનત ઉસકા આિાર દેતે હૈં.  

केिलज्ञािृक्सौख्यस्वभाि ंतत्पर र्हीः। 
तत्र ज्ञात ेि वकं ज्ञात ंृि ेृि ेश्रतु ेश्रतुर्।्। 

જુઓ! આવ્યું. અરે ભગવાિ! શ્લોકાથિ : વહ પરમ તેજ કેવલજ્ઞાિ... પરમતેજ 

કેવલજ્ઞાિ અંદર. પરમતેજ કેવળજ્ઞાિથવરૂપ ચૈતરયશ્રબંબ ભગવાિ... કેવલદશિિ... કેવળ તેજ 

દશિિ અંદર... કેવલ સૌખ્યથવભાવી... કેવળ આિંદથવભાવી મૈં. ઉસે જાિિે પર ક્યા િહીં 

જાિા? ઉસે જાિા તો ક્યા િહીં જાિા? આહાહા! ત્રણ લોકિો િાથ જાણ્યો, હવે શું િહીં 

જાણ્યું? એમ કહે છે. સમજમેં આયા? આહાહા! આ પદ્મિંદીપંચનવંશનત આવે છેિે. અનિકાર 

છવ્વીસ છે, પણ ઉસકા િામ ઐસા હૈ. અહો! ઉસે જાિકર ક્યા િ જાિા? પૂણાિિદંકા ભેટા હુઆ 
તો અબ રકસકા ભેટા િ હુઆ? ઉસે દેખિે પર ક્યા િહીં દેખા? ઔર ઉસકા શ્રવણ કરિે પર 

ક્યા િહીં સુિા? ઐસી બાત સુિિેમેં આયી રક પૂણિ ભગવાિ આિંદકંદ હૈ, ઐસા સુિિેમેં 

આયા તો અબ ક્યા િહીં સુિા? સબ આ ગયા. સમજમેં આયા? ઐસી આત્માકી ભાવિા 
અંતરમેં કરિા વહ પ્રત્યાખ્યાિ િે ચારરત્ર કહિેમેં આતા હૈ. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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નિયમસાર, પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. ૧૨૮ કળશ હૈ. પ્રત્યાખ્યાિ, કહતે હૈં કક ત્યાગ. 

કકસકા ત્યાગ? રાગાકિકા ત્યાગ ઐસે વ્યવહારસે કહિેમેં આતા હૈ. વસ્તુસ્વરૂપ હૈ ઉસમેં એકાગ્ર 

હોિા, ઉસમેં રાગકી ઉત્પનિ િહીં હોિા, ઉસકા િામ ત્યાગ િે પ્રત્યાખ્યાિ કહતે હૈં. કળશ 
૧૨૮. 

जयति स परमात्मा केवलज्ञानमतूि तिः 
सकलतवमलदृति: शाश्विानदंरूप: । 
सहजपरमतिच्छक्त्यात्मक: शाश्विोय ं
तनतिलमतुनजनाना ंतित्तपकेंजहंसिः ।।१२८।। 

જરી અધ્યાત્મકી સૂક્ષ્મ બાત હૈ, અંતરિી મૂળ વાત. એ તો હુનશયાર છે, એ તો હુનશયાર 

લખે છે. સમજમેં આયા? આત્મા હૈ િ. વહ કહતે હૈં િેખો! શ્લોકાર્થ : સમસ્ત મુનિજિોંકે 
હૃિયકમલકા હંસ... ઓહો! ભગવાિ આત્મા રાગ અિે સ્વભાવકો ભભન્ન કરિેવાલા હૈ ઐસા 

હંસ હૈ. ભભન્ન કરિા િહીં, યે ઐસા હી હૈ હંસ, એમ કહતે હૈં. વસ્તુ ભગવાિ આત્મા 

દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ હૃિયકમળમેં હંસ, ઐસા જો યહ શાશ્વત હંસ હૈ. જૈસે હંસ (અિાજ)કા ચારા 
કરતા હૈ ઉસસે રનહત હૈ, એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? જૈસે હંસ અિાજકા ચારા 

કરતા હૈ ઐસા તો િહીં, ઐસે આત્મા હંસ સમાિ, રાગકો તો લેતા િહીં, પણ અંતર નિમથળ 
પયાથયકો ભી ગ્રહણ કરતા િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! એવી ચીજ છે ભાઈ! આહાહા!  

મુનિજિોંકે હૃિયકમલકા હસં... આહાહા! હરેક ભગવાિ આત્મા ચૈતન્ય આિંિકા િામ 

વહ હંસ હૈ. આહાહા! કૈસા હૈ? શાશ્વત, કેવલજ્ઞાિકી મૂનતથરૂપ હૈ યે તો. કેવલ જ્ઞાિ, ઓલી 
પયાથયકી બાત િહીં હૈ. કેવળજ્ઞાિપયાથયકી બાત િહીં. એક જ્ઞાિમૂનતથ વસ્તુ હૈ ધ્રુવ. ઓહોહો! 

એક હી કેવળજ્ઞાિમૂનતથ-સ્વરૂપ... મૂનતથ એટલે સ્વરૂપ. સકલનવમલ દૃનિમય (–સવથર્ા નિમથલ 

િશથિમય)... જ્ઞાિમય ઐસા િશથિમય, યૂં કહતે હૈં. નિકાળ જ્ઞાિમય હૈ ઔર નિકાળ િશથિમય 
આત્મા હૈ.   

શાશ્વત આિન્િરૂપ... િીજો (બોલ) લીિો. નિકાળ ભજસમેં આિંિ પડા હૈ નિકાળ 
અતીનન્દ્રય આિંિ... સ્વભાવ ધ્રુવસ્વરૂપ, નિત્યસ્વરૂપ, પૂણથ જ્ઞાિમય, પૂણથ િશથિમય, અતીનન્દ્રય 

આિંિમય. આહાહા! સહજ પરમ ચૈતન્યશભતતમય... વીયથ નલયા. પરમ ચૈતન્યકે વીયથમય... 

પરમ ચૈતન્યિી શભતતમય.. આહાહા! ઐસા ભગવાિ આત્મા અિાકિ-અિંત નિત્યાિંિ પ્રભુ 
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પરમાત્મા યહ જયવંત હૈ. મુનિરાજ પદ્મપ્રભમલિાકરિેવ કહે છે, આહાહા! યે ચીજ તો જયવંત 
નિકાળ ભબરાજતી હૈ. જયવંત હી હૈ. ધ્રુવ વસ્તુ નિત્ય. આહાહા! જયવંતકા અર્થ, યે ‘હૈ’. એમ 

કાયમ જયવંત ભબરાજતી હૈ. અિાકિ-અિંત કેવળજ્ઞાિકી મૂનતથ, િશથિસ્વરૂપ, આિંિરૂપ, 

નચત્શભતતરૂપ–નચત્શભતતમય... મય એટલે અભેિ લેવું છેિે. આહાહા! ઐસા આત્મા અર્વા વહ 
પરમાત્મા, અપિા સ્વરૂપ વહ પરમાત્મા યહ જયવંત હૈ. સમ્યગ્દદૃનિિા િશથિમાં–સમ્યતમાં એ 

ધ્રુવ ચીજ જયવંત વતે છે. આહાહા! સમજમેં આયા? અલૌકકક વાત છે. નિયમસાર હૈ િ. 

મોક્ષમાગથકી વ્યાખ્યા હૈ િ. તો મોક્ષમાગથકા ધ્યેય તયા? ધ્રુવ ઐસા અિાકિ-અિંત વહ 
મોક્ષમાગથકા ધ્યેય હૈ. આહાહા! િંિકકશોરજી! એવી વાત સાંભળી–સુિી િહીં િે બહારસે ઐસા 
વાડા બાંિકર.... આહાહા!  

શ્રોતા : આજ તક પ્રત્યાખ્યાિ િહીં કકયા? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : િહીં કકયા કભી. વહ કહતે હૈં. અભી ૯૭મેં આયેગા. ઉસ વસ્તુકો 
ગ્રહણ કકયા હી િહીં, પીછે તયા પ્રત્યાખ્યાિ કરિા? એમ કહતે હૈં. ઐસી ચીજ સત્–શાશ્વત 

વસ્તુ અપિી જ્ઞાિ, િશથિ, આિંિ િે વીયથકી મૂનતથ યે તો હૈ પ્રભુ. યે જયવંત વતથતી હૈ. ઐસી 

દૃનિ અંિરમેં કરિા, યે દૃનિ ઐસે કહતી હૈ કક યે જયવંત વસ્તુ ઐસી નિકાળ ભબરાજતી હૈ. 
આહાહા! 

શ્રોતા : દ્રનિ ભબિા જયવંત વતે તો પ્રતીનત....? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : કૌિ કરે? કૌિ જાિે? આહાહા! અંતરકી પ્રતીનત, યે પ્રતીનત પયાથય 

હૈ. ઔર અંતરકા સારા જ્ઞેય બિાકર જ્ઞાિ જો સ્વસંવેિિ હુઆ, વહ હૈ પયાથય, પણ પયાથય 
કહતી હૈ કક યે જયવંતરૂપ ભબરાજતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? મૈં તો િયી પયાથય ઉત્પન્ન 

હુઈ, સમ્યગ્દિશથિ-જ્ઞાિ તો િયી પયાથય ઉત્પન્ન હુઈ, પણ યે (ધ્રુવ) તો જયવંત ભબરાજતા હૈ. 

આહાહા! િેખો! પરમાત્માકા પંર્. આહાહા! ભજિેન્દ્રિેવ ભજિવર નિલોકિાર્ ઇન્દ્રોં િે ગણિરોંકે 
સમક્ષ કિવ્યધ્વનિ દ્વારા ઐસે કહતે ર્ે. શેઠ! આહાહા! ઐસે પરમાત્મા ‘આ’ એમ પાછું છ ેિે? 

તયાંર્ી કાઢ્ું આ? अय.ं.. शाश्विोय.ं.. अयમंાંર્ી કાઢ્ું ‘આ’. દૃનિ અિે જ્ઞાિકી પયાથયમેં આયા 

હૈ કક યહ જયવંત વતથતા હૈ. ય ે તો સમજાિેમેં તયા કહે? નવકલ્પ િહીં હૈ. આહાહા! પહલે 
નિણથયમેં લે તો કક યે ચીજ હી ઐસી હૈ. સમજમેં આયા? પરમાત્મા, િૂસરા પરમાત્મા િહીં, યહ 
(સ્વયં) પરમાત્મા. 

શ્રોતા : अय ं શબ્િ પ્રત્યક્ષકે અર્થમેં નલયા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : પ્રત્યક્ષ હૈ. જ્ઞાિકી પયાથયમેં–મનત-શ્રુતજ્ઞાિકી પયાથયમેં ભી વહ 
પ્રત્યક્ષ હોતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? अय ंशाश्वि... કકસિે જાિા? અપિી જ્ઞાિપયાથયિે, 

રાગકી અપેક્ષા છોડકર, મિકી અપેક્ષા છોડકર, જ્ઞાિકી પયાથયિે સીિા શાશ્વતકો જાિા, તો 
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કહતે હૈં કક યહ આત્મા મુજે પ્રત્યક્ષ હૈ, વહ જયવંત વતથતા હૈ. આહાહા! િેખો! વીતરાગસ્વરૂપ 
આત્મા. આહાહા! અિંત જ્ઞાિ, અિંત િશથિ, અિંત વીયથ િે અિંત સુખ—એ ચાર લીિા, 

ચતુિય નિકાળ. નિકાળ ચતુિમય પ્રભુ ‘આ’ પ્રત્યક્ષ.. મેરે જ્ઞાિમેં ‘આ’ પ્રત્યક્ષ જયવંત વતો. 
૯૭.  

યે પ્રત્યાખ્યાિકા અનિકાર હૈ િ. કોઈ રાગકો છોડિા હૈ કક લેિા હૈ ઐસા દ્રવ્યમેં હૈ 

િહીં, યે પહલે બતાતે હૈં. આહાહા! કકસકો છોડે? જો ચીજ અંિરમેં હૈ હી િહીં શરીર, વાણી, 
મિ, કમથ, (નિર) કકસકો છોડિા? યહાં તો કહતે હૈં કક રાગકો–કકસકો છોડિા? ઉસકે ગ્રહણ-

ત્યાગરનહત હી આત્મા હૈ. રાગકો કભી ગ્રહણ કકયા િહીં ઔર અપિા નિજસ્વભાવ કભી છોડા 

િહીં. આહાહા! મૂલચંિભાઈ! ઇતિા સ્વતંિ.. ઇતિા સ્વતંિ. ડંકેકી ચોટ યહાં કહતે હૈં. 
ભગવાિ! તું ઐસા હૈ ધ્રુવસ્વરૂપ. तियभाव ंितव मचु्चइ... ૯૭, પહેલું પિ. આ તો અધ્યાત્મિા 

મંિો છે. સમજમેં આયા? જૈસે સપથ ભબલમેં ગયા હો, વહ ગારુડી મંિ કરકે... ચલમ.. ચલમ 

મંિતે હૈં િ. ગારુડી અંિરમેં ચલે જાય (ઉસે) પકડકર લાયે–ખેંચી લાવે. ઐસા મંિ હૈ યહ. અરે 
ભગવાિ! તુમ કૈસે હો? મેરે જ્ઞાિમેં આયે, તુમ આશ્રય હો એમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા?  

तियभाव ंितव मचु्चइ परभाव ंिवे गणे्हए केइ ं। 
जाितद पस्सतद सव्व ंसो हं इतद तििंए िािी ।।९७।। 

િીચે હકરગીત. યે તો નહન્િી બિાયા હૈ. હમારે પંકડતજીિે તો ગુજરાતી બિાયા હૈ 
ઉસમેંસે નહન્િી બિા હૈ. હમારા પંકડતજી નહંમતભાઈ, ઉસિે સબ બિાયા હૈ.  

तनजभावको छोड ेनहीं, तकंतिि ् ग्रह ेपरभाव नतहं, 

दिे ेव जान ेमैं वही, ज्ञानी करे तिन्तन यही. ૯૭. 
ટીકા : યહાં, પરમ ભાવિાકે સમ્મુખ ઐસે જ્ઞાિીકો નશક્ષા િી હૈ. ય ે સમજાિેમેં તો 

ઐસી ચીજ (આવે) િ. ભજસકા આત્મા પૂણાથિંિકે તરિ ઝુકાવ હૈ, શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાિ 
ઉસકે તરિ ભજસકા ઝુકાવ હૈ ઉસકો સમજાતે હૈં, એમ કહતે હૈં. એ તો સમજાવેિે કે તેરી ચીજ 

ઐસી હૈ. જો કારણપરમાત્મા... ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂપ સત્ કા નપંડ, શાશ્વત વસ્તુ, ઉત્પાિ-વ્યય 

ભબિાકા... સમજમેં આયા? ય ે કારણપરમાત્મા અપિા સ્વરૂપ કારણપરમાત્મા (૧) સમસ્ત 
પાપરૂપી બહાિુર શિુસેિાકી નવજય-ધ્વજાકો લૂટિેવાલે હ.ૈ ઓહોહો! સમસ્ત પાપ િે પુણ્ય 

ઐસી બહાિુર શિુસેિા.. બહાિુર શિુસેિા... ઇતિા તો નવશેષણ કિયા હૈ. આહાહા! ઉસકી 

નવજયધ્વજા... યે અિાકિસ ે નવકારકી પયાથયકી નવજયધ્વજા િરકતી ર્ી. મૈં હૂં, નવકાર મૈં હી હૂં. 
સમજમેં આયા? િુશ્મિકી નવજયધ્વજા િરકતી ર્ી. નમથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષ, નવષયવાસિા આકિ 

નવકાર—પુણ્ય-પાપ આકિ સબ બહાિુર શિુસેિાકી નવજય ધ્વજા િરકતી ર્ી. ઉસકો લૂટિેવાલા 

હૈ આત્મા. અિાકિસે લૂટિેવાલા હૈ એમ કહતે હૈં. ઉસકો િાશ કરકે પ્રગટ કરિા, એમેય િહીં 
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અહીંયા તો. આહાહા! નવકારકા નવજય જો પયાથયમેં કિખતા ર્ા, દ્રવ્યમેં યે હૈ હી િહીં. નવકારકા 
લૂટિેવાલા દ્રવ્ય હૈ એટલે કે દ્રવ્યમેં નવકાર હૈ િહીં. નવકારકા નિકાલ અભાવ હૈ. આહાહા! ભારે 
વાત ભાઈ!  

કેટલાકિે એવું લાગે કે આ બિું જાણે વેિાંત હશે? અરે ભાઈ! આ તો અલૌકકક 

વીતરાગિશથિ છે. વેિાંતમેં ય ે બાત કૈસી? પયાથય કસૈી? દ્રવ્ય નિકાળી ધ્રુવ કૈસા? સમજમેં 

આયા? ભૂલ હોતી હૈ યે કૈસી? ભૂલ િાશ હોતી પયાથયમેં વહ કૈસા? યે તો હૈ િહીં ઉિમેં.  
આહાહા! યે તો વીતરાગિશથિકા અંતર મમથ હૈ. સમજમેં આયા? કહતે હૈં, અહો! નિકાલ 

નિરાવરણ... પુણ્ય-પાપ તો ભજસમેં હૈ હી િહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા! ખરેખર તો નિકાળી 

ભગવાિ આત્મા યે મોક્ષકી પયાથયમેં ભી આતા િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? બંિમેં તો 
આતા િહીં, રાગકે બંિભાવમેં તો આતા િહીં અર્વા લૂટિેવાલા હૈ, પણ ખરેખર નિકાળી વસ્તુ 

તો મોક્ષકી પયાથયસે ભી રનહત હૈ. સમજમેં આયા? નિકાળ કહા િ. કારણપરમાત્મા પહલે 

સામાન્ય બાત કી, પીછે ‘નિકાળ’ લગા કિયા. નિકાળ નિરાવરણ. આવરણ ર્ા િે આવરણરનહત 
હુઆ—ઐસા હૈ િહીં. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! ભગવાિ! તારી કેટલી બનલહારી છે એિી 

ખબર િર્ી. નિકાલ નિરાવરણ... નિકાળ નિરાવરણ... દ્રવ્યકો આવરણ કૈસા? યે તો પયાથયમેં 

રાગકા સંબંિ િે ભાવ-આવરણ કહિેમેં આતા હૈ. પયાથયમેં હૈ, દ્રવ્યમેં કૈસા? આહાહા! સમજમેં 
આયા?  

જો સમ્યગ્દિશથિકા નવષય, મનત-શ્રુતજ્ઞાિકા ધ્યેય ઐસી ચીજ હૈ વહ ચીજ તો નિકાળ 
નિરાવરણ હૈ. ઔર નિરંજિ–અંજિ હ ૈ હી િહીં. આવરણ હૈ િહીં િે મેલ િહીં હૈ. નિજ 

પરમભાવકો કભી િહીં છોડતા... આહાહા! નિજ પરમભાવ, શુદ્ધભાવ, નિકાળ શુદ્ધભાવ, 

નિકાળ પરમભાવ, નિકાળ સદૃશ ગુણસ્વભાવભાવ ઉસકો કભી છોડતા િહીં. સમજમેં આયા? 
આહાહા! કભી િહીં છોડતા... તયા છોડે? દ્રવ્ય છોડે? દ્રવ્ય છોડે તો દ્રવ્યકા અભાવ હો જાય. 

ઉસકા તયા અર્થ? ઉસકા અર્થ તયા? કક કભી દ્રવ્ય અપિે સ્વભાવકો નિકાળ છોડતા િહીં. 

ઐસા િે ઐસા હૈ. આહાહા! ય ેવીતરાગમાગથ તો િેખો! સવથજ્ઞ પરમાત્મા... રાતકો પ્રશ્ન હુઆ ર્ા 
િ કક વ્યવહાર સાિિ કહા હૈ, કારણ કહા હૈ, હેતુ કહા હૈ. એ પન્નાલાલજી! આતા હૈ શાસ્ત્રમેં, 

વ્યવહાર સાિિ. પણ વહ તો નિનમિકા જ્ઞાિ કરાયા હૈ. યહાં તો કહતે હૈં કક દ્રવ્યસ્વભાવમેં 

સાિિપિા અિાકિ-અિંત પડા હૈ. આહાહા! ઉસ સાિિિે કભી અપિા સાિિસ્વભાવ છોડા 
િહીં. આહાહા! અિાકિ-અિંત ઉસમેં કતાથ, કમથ, કરણ (આકિ) સબ શભતત હૈં િ. કતાથ, કમથ, 

કરણ... કરણ કહો કક સાિિ કહો. સબ શભતત અિાકિ- અિંત પડી હૈ અંિર. નિકાળ પડી હૈ. 

સમજમેં આયા? શુદ્ધ પકરણમિકા કતાથ, પણ યે શભતત નિકાળ પડી હૈ. શુદ્ધ પકરણમિકા કાયથકા 
કમથ હોિા ઐસી કમથશભતત નિકાળ પડી હૈ. શુદ્ધ પકરણમિકા સાિિ હોિા ઐસી શભતત 
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સાિિકી આત્મામેં નિકાળ ધ્રુવ પડી હૈ. આહાહા! વાત આકરી ભારે. બાત તો ઐસી હૈ. સત્ય 
તો ઐસા હૈ. સવથજ્ઞિે કહા િે સવથજ્ઞિે જાિા અિે સવથજ્ઞિે પ્રનસદ્ધ કકયા. કહો, િેમચંિભાઈ! 
આહાહા!  

કભી અપિે ભાવકો છોડા િહીં. અપિા ભાવ–વસ્તુ શાશ્વત હૈ યે કહાં છૂટે? આહાહા! 

સમજમેં આયા? નિજ પરમભાવકો... ભાષા િેખો! તયા નલયા હૈ? જો કારણપરમાત્મા... ઐસે 

નલયા િ ભાઈ? કારણપરમાત્માિે નિજભાવકો છોડા િહીં, એમ કહતે હૈં. કારણપરમાત્મા યે 
દ્રવ્ય હુઆ વસ્તુ, પણ ઉસકા જો નિકાળી સ્વભાવ... કારણપરમાત્મા વહ તો સ્વભાવવાિ હુઆ, 

ઉસકા સ્વભાવ અિાકિ-અિંત જ્ઞાિ-િશથિ આકિ જો સ્વભાવ, કારણપરમાત્માિે ઉસ સ્વભાવકો 

કભી છોડા િહીં. આહાહા! અરે! ભાગ્દયવાિકો હી સુિિેમેં નમલે ઐસી ચીજ હૈ. માગથ ઐસા હૈ 
ભગવાિ! વસ્તુ તો ઐસી હૈ ભાઈ! ભગવાિ હૈં સબ. પયાથયમેં ભૂલ હૈ વહ દૃનિ છોડ િે. 

આહાહા! શેઠ! સબ ભગવાિ.. ભગવાિ.. ભગવાિ હૈં. કકસકો અપૂણથ માિિા, કકસકો વૈરી 

માિિા કકસકો? આહાહા! પૂણાથિંિ પ્રભુ... આહાહા! સબ ભગવાિ આત્મા પૂણાથિંિસે ભરે હૈં. 
સબ આત્માિે અપિા નિકાળી જ્ઞાયકસ્વભાવકો કભી છોડા િહીં. આહાહા!  

ભાષા તયા કી હૈ? જો કારણપરમાત્મા... ઓહોહો! ટીકા તે પણ!  સમસ્ત પુણ્ય-પાપકા 
નવકાર ઉસમેં હૈ હી િહીં. ઔર નિકાલ નિરાવરણ, નિરંજિ, નિજ પરમભાવ... ભગવાિ 

આત્માિે અપિા સ્વભાવ–અપિા ભાવ–અપિી નિકાળ શભતતયાં કભી છોડી િહીં. આહાહા! 

સમજમેં આયા? પણ તયા છોડે? દ્રવ્ય સ્વભાવવાિ િે સ્વભાવ, સ્વભાવ િે સ્વભાવવાિ—એક 
હી હૈ. છોડે કકસકો? આહાહા! સમજમેં આયા? કહો, હીરાભાઈ! યે પયાથયકી તો બાત ભી લી 
િહીં.  

શ્રોતા : પર વહ ગ્રહા હી િહીં તો છોડે...? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : વહ બાત તો લી હૈ.  

શ્રોતા : બાત તો હૈ, પણ દ્રવ્યસ્વભાવ નિકાલ ઐસા પડા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી : નિકાળી નિકાળ પડા હૈ. વહ નિકાળ પડા હૈ ઐસી દૃનિ કરિેવાલા 

કહતા હૈ કક નિકાળ મૈં હૂં ઐસા. ઐસી િે ઐસી ચીજ હૈ યે તો. ઓહોહો! સમજમેં આયા? મેરી 

ચીજિે સંસાર છૂઆ હી િહીં ઔર મેરી ચીજ મોક્ષકી પયાથયમેં આતા હી િહીં. પયાથયકી િાભસ્ત 
હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? આ િેખો તો ખરા પ્રભુિો માગથ! પ્રભુ િામ તેરા માગથ. આહાહા! 

કહતે હૈં, નિજ પરમભાવકો કભી િહીં... કભી િામ એક સમય ભી તયા છોડે? વસ્તુ શાશ્વત હૈ, 

જ્ઞાિ શાશ્વત, આિંિ શાશ્વત, શ્રદ્ધા શાશ્વત, શાંનત િામ ચાકરિ શાશ્વત—ઐસા જો અપિા 
સ્વભાવ હૈ, વહ સ્વભાવવાિિે–કારણપરમાત્માિે સ્વભાવકો કભી છોડા િહીં. તયા સ્વભાવકો 
છોડે? સમજમેં આયા?  
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ઔર (૨) પંચનવિ (–પાંચ પરાવતથિરૂપ) સંસારકી વૃનદ્ધકે કારણભૂત... અબ ગ્રહણકી 
બાત હૈ, વહ છોડિેકી બાત ર્ી. અરે! મોહ િે રાગ-દ્વેષ કભી ગ્રહણ કકયા હી િહીં ઉસિે. 

આહાહા! પંચનવિ–પંચ પરાવતથિરૂપ સંસારકી વૃનદ્ધકે કારણભૂત... િેખો! સસંારકી વૃનદ્ધકે 

કારણભૂત. કૌિ? નવભાવપુદ્ગલદ્રવ્યકે સંયોગસે જનિત... ય ે નવભાવપુદ્ગલદ્રવ્ય િહીં. નવભાવ 
પુદ્ગલદ્રવ્યસે જનિત રાગાકિ પરભાવકો ગ્રહણ િહીં કરતા. ભગવાિ શાશ્વતવસ્તુ ઉસિે કભી 

નવકલ્પકો–રાગકો, નવભાવરૂપ પુદ્ગલ પરમાણુ–કમથ ઉસસે જનિત–ઉસસે ઉત્પન્ન હુઆ 

નવભાવ, ઉસ નવભાવકો કભી દ્રવ્યિે ગ્રહા હી િહીં. ઉિયભાવકો કભી આત્માિે ગ્રહા િહીં એમ 
કહતે હૈં. આહાહા!  

ઉિય (આકિ)કે બોલ આતે હૈં િ. કકતિે? ૨૧. ક્ષયોપશમકે ૧૮. આહાહા! એ નવશ્વાસ 
તો લાવે નવશ્વાસ કક તેરી ચીજ ઐસી હૈ. આહાહા! નિજિા નવશ્વાસ િહીં િે પરિા નવશ્વાસ 

(આવે). સમજમેં આયા? પરસે મૈં પ્રગટ હોઉંગા, પરસે મૈં પ્રગટ હોઉંગા. યે પરમેં તાકાત 

માિતા હૈ. મૈં રાગસે પ્રગટ હોઉંગા તો રાગમેં તાકાત માિી. મેરેમેં તાકાત ઇતિી હૈ કે મૈંિે કભી 
રાગ ગ્રહણ કકયા હી િહીં. ઐસી મેરી ચીજ ઉપર દૃનિ િેતે હી, રાગ પયાથયમેં હૈ ઉસકા અભાવ 
હો જાતા હૈ. અંિરમેં તો હૈ હી િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા!  

મેરી ચીજિે કભી રાગ ગ્રહા િહીં. આહા! અર્ાથત્ ઉિયભાવ, નવકારી ઉિયભાવ હોં, 

જડકમથ તો ભભન્ન હી હૈં. જડકમથકે નિનમિકે સંગમેં ઉત્પન્ન હોિેવાલા નવકાર વહ કભી મૈંિે–

વસ્તુસ્વભાવિે ગ્રહા િહીં. ઐસા કૌિ જાિતા હૈ? જ્ઞાિકી પયાથય. આહાહા! જ્ઞાિકી, શ્રદ્ધાકી 
પયાથય ઐસે જાિતી હૈ. જાણે તો જ્ઞાિિી પયાથય. મૈં.. મૈં.. મૈં કૌિ? મૈં તો ધ્રુવ આત્મા હૂં. પયાથય 

ઐસે જાિતી હૈ કક મૈં.. ‘યહ પયાથય મૈં’ એમ િહીં. ગજબ વાત છે. મૈં ધ્રુવ હૂં. ‘મૈં ધ્રુવ હૂં’ 

(ઐસા) કૌિ જાિતા હૈ? પયાથય તો ધ્રુવ િહીં. પણ વહ પયાથય એમ કહતી હૈ કક મૈં યહ (દ્રવ્ય). 
મૈં જો દ્રવ્ય હૂં યહ મૈં. મૈંિે કભી રાગકો ગ્રહા િહીં ઐસે પયાથય જાિતી હૈ. આહાહા! 

ભગવાિ! તેરી ચીજ હી ઐસી હૈ િાર્! તેરા કૌિ રક્ષણ કરે? અિે તુજે કૌિ લે જાય? 
અિે તેરેમેં કહાંસે સંસાર આ જાય? આહાહા! ઉિયભાવરૂપી સંસાર... દ્રવ્યકો પયાથય કહતી હૈ, 

જાિતી હૈ કક મેરા દ્રવ્ય મેરો િણી દ્રવ્ય. આહાહા! ઉિયભાવ તો કભી કકયા હી િહીં હોં. ગ્રહણ 

િહીં કકયા તો છોડિા તયા? એમ કહતે હૈં. યે વીતરાગકા માગથ ઐસી ચીજ હૈ, વસ્તુકા સ્વરૂપ 
ઐસા હૈ. યે કોઈ કભલ્પત કહિા હૈ, અિુમાિ કરકે કહિા—ઐસા હૈ? યે તો વસ્તુકા સ્વરૂપ હી 

ઐસા હૈ. સવથજ્ઞિે જાિા નિકાળ, યે જાિા નિકાળ. વાણી િીકળી, ઇચ્છા નવિા વાણી િીકળી. વે 

કહતે હૈં, પરમાગમ એમ કહતે હૈં કક પયાથય ઐસે જાિતી હૈ કક, જ્ઞાિકી પયાથય ઐસે જાિતી હૈ 
કક ધ્રુવ મૈં હૂં જો ચીજ ઉસિે ઉિયકો ગ્રહા િહીં કભી. યે લોજીકસે બાત ચલતી હૈ. આહાહા! 
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ભગવાિિો માગથ નિરાલંબ છે. ન્યાયસે (કહા હૈ), ઐસા કચડમચડ કરકે કહિા યે બાત 
િહીં. ન્યાય િામ ‘નિ’ િાતુ હૈ. તો જૈસી સબ ચીજ હૈં ઐસે જ્ઞાિકો લે જાિા, ઉસકા િામ 

ન્યાય, યે સવથજ્ઞકા ન્યાય. આ બિા વકીલોિા બહારિા બાંિેલા ન્યાય સરકારિા. એ તો િરી 

જાય બિા. િા, િા, એ તો કાયિા બિા િરી જાય છેિે. એક રાજા િીકળે, િેર બીજા કરે.... એમાં 
શું? એમાં છ ેશું? આહાહા! અિર! આહાહા! િરે િહીં તીિ કાલમેં. બે િે બ ેચાર િરે કોઈ કિ’? 

કભી િો ઔર િો તીિ હોગા? કભી િો ઔર િો પાંચ હોગા? ઐસી, વસ્તુનસ્ર્નત ઐસી હૈ. 
આહાહા!  

શ્રોતા : િયા પંર્ તો િહીં હૈ? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : પંર્ પયાથયમેં િયા હૈ, દ્રવ્યમેં િયા િહીં. પયાથયમેં િયા હૈ, પયાથય 

અભૂતપૂવથ નિકલી, પૂવથમેં િહીં ર્ી. વસ્તુ તો હૈ યે હૈ. કહા િ. ‘અભૂત ચીજ’ કહા હૈ શાસ્ત્રમેં. 

અભૂતપૂવથ નસદ્ધ હોગેં. પચંાભસ્તકાયમેં પાઠ હૈ. સબ પડા હૈ શાસ્ત્રમેં. ઓહોહો! ‘અભૂતપૂવં 
નસદ્ધં.’ પૂવથમેં કભી નસદ્ધપયાથય િહીં હુઈ ઐસી નસદ્ધપયાથય હોગી. હમ નિકાળ શુદ્ધ ધ્રુવ હૈં ઇસમેં 

તો અિંતી નસદ્ધ પયાથયકા પોટલા પડા હૈ અંિર. હમારી દૃનિિે પૂરે દ્રવ્યકો કબજે કર નલયા હૈ. 
ઉસમેંસે કેવલજ્ઞાિ આયે ભબિા છૂટકા િહીં. સમજમેં આયા?  

આ શું કરે છે િહીં સરકાર? ..... બાંિેિે શું? આવે પછી જપ્ત કરે. િોજિાર આવેિે, 

જપ્ત કરે. જપ્તી કરે, બહાર િીકળવા િ િે એકેય માલિે. પડા રહિે િો, પીછે નિકાલો. આમ 
કેટલા...? િલાણા હૈ, િાગીિા ઉસમેં.... ઐસ ેસમ્યગ્દિશથિિે પૂરે દ્રવ્યકો જપ્ત કર કિયા હૈ. હવે 

માલ લખો. િોંિો, કહે, ઇતિા જ્ઞાિ નિકલા, ઇતિી શ્રદ્ધા હુઈ, ઇતિી શાંનત હુઈ, ઇતિા આિંિ 

આયા. પૂિમચંિજી! યે પૂિમકી બાત ચલતી હૈ. પૂણથ.. પૂણથ.. પૂિમકો પૂણથ કહતે હૈં િ. પૂિમકો 
પૂણથમાસ કહતે હૈં ઔર અમાસકો અિમાસ કહતે હૈં. હમારે કાકઠયાવાડમેં ઊલટા હૈ. પહલી સુિ 

બૈઠતી હૈ. પૂિમે પૂણથ આત્મા. પૂિમમેં મનહિા પૂણથ હો જાતા હૈ અિે અમાસમેં આિા માસ 

હુઆ. પહલી વિમેં આિા માસ િે પૂિમમેં આખા માસ. ઐસા પૂણાથિંિ ભગવાિ આત્મા હૈ.  
આહાહા!  

કહે છે કે સંસારિી વૃનદ્ધિું કારણ કોણ? મોહ િે રાગ-દ્વેષ. સમજાય છે? સંસારકી વૃનદ્ધ, 
રખડિેકા કારણ કોણ? રાગ િે દ્વેષ. યે નવભાવ પુદ્ગલસે ઉત્પન્ન–સંયોગસે જનિત, એમ.  

સ્વભાવજનિત િહીં. સંયોગસે જનિત–ઉત્પન્ન હુઆ ઐસા નમથ્યાત્વ રાગાકિ. યે રાગાકિમેં 

નમથ્યાત્વ આ ગયા. રાગાકિ પરભાવકો ગ્રહણ િહીં કરતા. ભગવાિિે અપિે નિજ સ્વરૂપસે 
કભી સંસારકો ગ્રહણ કકયા હી િહીં. સંસાર કકસકો કહતે હૈં? સ્ત્રી-કુટુંબ, પૈસા–લક્ષ્મી સંસાર 

િહીં. સંસાર જીવકી ઊલટી પયાથય હૈ. તો સંસાર જીવકી પયાથયમેં રહતા હૈ. સમજમેં આયા? 

સંસાર પરમેં રહતા િહીં, સંસાર દ્રવ્યમેં હૈ િહીં. આહાહા! સંસાર જો સ્ત્રી-કુટુંબ િે શરીર હો,  
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તો તો િેહ છૂટિેકે કાલમેં છૂટ જાતા હૈ. તો સંસાર છટૂ ગયા? મુભતત હો જાયેગી. ય ેસંસાર હી 
િહીં. સંસાર (અર્ાથત્) નવપરીત માન્યતા િે રાગ. જાહેર હો કક નમથ્યાત્વ યે સંસાર હૈ. સમજમેં 
આયા? યે સંસાર જીવદ્રવ્યિે કભી ગ્રહા િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? નવશેષ લે છે. 

નિરંજિ સહજજ્ઞાિ-સહજદૃનિ-સહજચાકરિાકિ... આિંિિી વાત કરી. સહજજ્ઞાિ 

નિકાળી, સહજદૃનિ નિકાળી, સહજચાકરિ નિકાળી. સ્વભાવિમોંકે આિાર... યે સ્વભાવ િમથ હૈ 

અિે કારણપરમાત્મા િમી આિેય હૈ—ઐસા ભી નવકલ્પ ભજસમેં િહીં. કારણપરમાત્મા નલયા ર્ા 
િ પહલે? તો વહ કૈસા હૈ? કક યે સ્વભાવ આિેય હૈ ઔર ભગવાિ કારણપરમાત્મા આિાર હૈ. 

ઐસે આિાર... સ્વભાવિમોંકે આિાર ઐસે નલયા હૈ. સ્વભાવિમથ હૈ ઉસકા આિાર આત્મા 

અિે સ્વભાવિમથ આિેય—ઐસા ભજસમેં ભેિ િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? નિરંજિ સહજ 
જ્ઞાિ-સહજદૃનિ નિકાળી હોં, સહજચાકરિાકિ સ્વભાવિમોંકે આિાર... આિેય આત્મા અિે આ 
(સ્વભાવ) આિાર—ઉસ સંબંિી નવકલ્પોંસે રનહત... આહાહા!  

સિા મુતત... સિા મુતત.. ઔર આત્મા યે આિંિ. સિા મુતત તર્ા સહજ મુભતતરૂપી 

સ્ત્રીકે સંભોગસે ઉત્પન્ન હોિેવાલે સૌખ્યકે સ્ર્ાિભૂત... આિંિ લેિા હૈ. નિકાળી હોં નિકાળી 

આિંિ. કહતે હૈં, સહજ મભુતતરૂપી સ્ત્રી... અંતર મુતતરૂપ સ્વભાવ. આહાહા! મુભતતરૂપી સ્ત્રી, 
ઉસકે સંભોગસે ઉત્પન્ન હોિેવાલા સૌખ્ય, ઉસકે સ્ર્ાિભૂત... એિું સ્ર્ાિ–ઠેકાણું એ આત્મા છે. 

અતીનન્દ્રય આિંિિા અિુભવરૂપ–સ્વરૂપ આત્મા, વહ દ્રવ્યસ્વભાવ હૈ એમ કહતે હૈં. પયાથયકી 

બાત િહીં. પયાથય તો જાિતી હૈ. અતીનન્દ્રય આિંિ ભજસકી સુખસ્વરૂપ પકરણનતસે... ધ્રુવમેં હોં, 
ઉત્પાિ-વ્યયમેં િહીં. ધ્રુવમેં ધ્રુવકા અિુભવ હોકર અતીનન્દ્રય આિંિકા અિુભવ હો, ઐસા 
સ્ર્ાિ વહ મૈં હૂં. આહાહા! સમજમેં આયા? 

અંિરમેં િે અંિરમેં મુતત આત્મા િે મુતતરૂપી િશા. અંિરિી, અંિરિી વાત છે હોં. 

બહારિી બીજી વાત િહીં. ઉસમેં એકાગ્ર હોિેસે આિંિકી ઉત્પનિ ઉસકા સ્ર્ાિ વહ દ્રવ્ય હૈ, 

ઉસકા ક્ષેિ વહ દ્રવ્ય હૈ. આહાહા! તયાં લઈ જવા માગે છે જુઓિે! ઊંડે જા.. ઊંડે જા.. ઊંડે તેરા 
આત્મા રહા હૈ. સમજમેં આયા? અંિર. ગહરા. િા, િા, એ ‘ઊંડા’ શબ્િ આપણે ગુજરાતીમાં છે. 

ગહરા. આમાં છે. ૨૭ છેિે? ૨૭ પાિે છે? પ્રવેશ હોતા હૈ. ‘પ્રવેશ’ નલયા. ગહરા. ‘ગહરા’ 

નલયા િેખો! આપણે ગુજરાતીમાં ‘ઊંડા’ લીિું. જુઓ! એ ૨૭ પાિા. ગહરા. ૧૦મી ગાર્ા છેિે.  
तवशति િે? (૧૭મો શ્લોક) હા, પણ ઓલો નવશનતિો અર્થ છે.  

सपतद तवशति यतचिचिमत्कारमात्र.ं.. ‘નવશનત’િો અર્થ પ્રવેશ કરતા હૈ. ઊંડે જાય છે–
ગહરેમેં જાતા હૈ. યે तवशति શબ્િ પડા હૈ સંસ્કૃતમેં. सपतद तवशति यतचिचिमत्कारमात्र.ं.. 

આહાહા! મુનિએ પણ ગજબ કામ કયાથ છે! तवशति.. ભગવાિ ધ્રુવમેં પ્રવેશ કર. વહાં જા, 

ગહરાઈમેં જા–ઉંડાઈમાં જા. સમુદ્રમેં ગહરાઈમેં જાતે હૈં તો મોતી નમલતે હૈં, ઐસે ભગવાિ 
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ધ્રુવસ્વરૂપ હૈ વહાં તેરી પયાથયકો લે જા. આહાહા! સમજમેં આયા? એ અમારે ગુજરાતીમાં 
‘ઊંડાઈ’ શબ્િ છે. યહાં ‘ગહરાઈ’ હૈ િ. ઊંડો ઉતરી જાય છે. આ ગુજરાતી છેિે. ઊંડો ઉતરી 

જાય છે. ગુજરાતી યાિ રહેિે. જુઓ! ઊંડો ઉતરી જાય છે. ચૈતન્યચમત્કારમાિ તત્ત્વમાં પેસી 

જાય છે. तवशति... ઊંડો ઉતરી જાય છે–ગહરાઈમેં ઉતર જાતા હૈ. યહાં ‘ઊંડા’ હૈ ગુજરાતીમેં. 
પાિું એ જ છે. તયા કહતે હૈં સમજમેં આયા? આહાહા!   

ભગવાિ આત્મા અપિે-અપિે સ્ર્ાિમેં અપિે અિુભવમેં ધ્રુવમેં હોં, મુભતતરૂપી સ્ત્રી 
અપિી અંિર, ઉસકા સૌખ્ય–ઉત્પન્ન હોિેવાલા આિંિ, યે આિંિકા સ્ર્ાિ આત્મા હૈ. ધ્રુવ.. 

ધ્રુવ.. ઐસે કારણપરમાત્મકો... િેખો! ‘સ્વયં આિાર હૈ ઔર સ્વભાવિમથ આિેય હૈં’ ઐસે 

નવકલ્પોંસે રનહત હૈ, સિા મુતત હૈ ઔર મુભતતસુખકા આવાસ હૈ, એમ. સિા મુતત હૈ આત્મા 
અિે મુભતતસુખકા સ્ર્ાિ હૈ. આવાસ કહા િ સ્ર્ાિ. પાઠમાં સ્ર્ાિ (શબ્િ) છે. સિા યે હૈ, લ્યો. 

तनलय ंછે િે? तनलय.ं.. सभंोगसभंवपरिातनलय ंकारिपरमात्मान.ं.. આહાહા! ટીકા પણ કરી 

છે, ગજબ કરી છે! કિગંબર સંતો એ તો િમથિા ર્ાંભલા છે. આહાહા! િમથિે આમ ર્ંભાવી 
રાખ્યો છે. આ વસ્તુ.. આ વસ્તુ.. પિમચંિજી! કેવળીઓિા કેડાયત.. કેવળીઓિા કેડાયત. ... આ 

વસ્તુ િર્ી. આ તો કયું છે આ. આ વાંચવાિું છેિે રાજકોટ નિયમસારિી ગાર્ા, એમાં લખ્યું છે. 

કહતે હૈં... રાજકોટમાં જઈએિે તો તયા તયા વાંચિા યે લાલુભાઈ તૈયાર કરતે હૈં ગાર્ાઓ. 
પરમાત્મપ્રકાશમેંસે, નિમસારમેંસે યે વાંચિા. માખણ માખણ નિકાલતે હૈં.  

કહતે હૈં, ઐસે કારણપરમાત્માકો નિશ્ચયસે નિજ નિરાવરણ પરમજ્ઞાિ દ્વારા જાિતા હૈ... 
િેખો! યે ભી નિકાળકી બાત હૈ હોં. નિજ નિરાવરણ પરમજ્ઞાિ દ્વારા જાિતા હૈ... અંિરમેં. જ્ઞાિ 

હૈ વહ નિકાળી દ્રવ્યકો જાિતા હૈ ઐસી શભતત હૈ ઇસકી બાત હૈ. આહાહા! પયાથયકી બાત િહીં. 

પયાથય તો કહતી હૈ કક યે મેરા ભગવાિ નિરાવરણ પરમાત્મા પરમજ્ઞાિ દ્વારા... વહ અપિે 
જ્ઞાિ દ્વારા અપિેકો જાિતા હૈ ઐસા ધ્રુવ હૈ.  

શ્રોતા : પયાથયમેં ક્ષાનયકજ્ઞાિ િહીં? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : િહીં, યે ક્ષાનયકજ્ઞાિ િહીં યે તો નિકાળીજ્ઞાિકી બાત હૈ. 

પાકરણાનમકભાવકી બાત હૈ. પાકરણાનમકભાવરૂપી જો જ્ઞાિ યે અપિે દ્રવ્યકો જાિતા હૈ, એમ 
કહતે હૈં. પયાથય તો કહતી હૈ. નિકાળીજ્ઞાિ અપિેકો જાિતા હૈ ઐસા લેિા હૈ. સમજમેં આયા? 

વહ પહલે અનિકાર આ ગયા હૈ. ૧૦-૧૧ ગાર્ામેં આ ગયા હૈ ઉપયોગમેં. ઉપયોગમાં આવી 

ગયું છે. આત્મા નિકાળીજ્ઞાિ દ્વારા નિકાળીકો જાિતા હૈ. નિકાળીિશથિ દ્વારા નિકાળીદ્રવ્યકો 
િેખતા હૈ. આહાહા! ઉપયોગમેં હૈ. હમણાં વાચ્યું િર્ી. એમાં છે.... સમજમેં આયા? જ્ઞાિ દ્વારા 

િામ અંિર ધ્રુવ નિકાળ. પયાથય િહીં. સમ્યગ્દજ્ઞાિકી પયાથય ઐસે જાિતી હૈ કક યે દ્રવ્ય અપિે 
નિકાળીજ્ઞાિસે અપિેકો જાિતા હૈ. નિકાળ નલયા િ યહાં. આહાહા! સમજમેં આયા? 
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ઐસે કારણપરમાત્માકો નિશ્ચયસે નિજ નિરાવરણ પરમજ્ઞાિ... જો નિકાળી નિરાવરણ 
દ્રવ્ય હૈ, ઐસા જ્ઞાિ ભી નિકાળી નિરાવરણ હૈ. આહાહા! ઇન્દ્રો ભજસકો સુિતે હોંગેં યે વાણી 

કૈસી હોગી? સાિારણ કર્ા હો તો ઇન્દ્રોં તો તીિ જ્ઞાિકે િણી હૈં. ઔર શક્રેન્દ્ર િે (ઉસકી) પત્િી 

િોિોં એકાવતારી હૈં. શક્રેન્દ્ર.. એક ભવમેં મોક્ષ જાિેવાલે હૈં. અભી જો હૈ શક્રેન્દ્ર િે ઉસકી શચી. 
પનત-પત્િી િોિોં એક ભવમેં મોક્ષ જાિેવાલે હૈં. ભગવાિિા..... ઓહો! અિે અવનિજ્ઞાિી િોિોં. 

મનત, શ્રુત, અવનિ... ભગવાિ પાસે સુિિ ે જાતે હૈં. બાપુ! ય ે કર્ા કૈસી હોગી? આહાહા! 

ભજસકો તીિ તો જ્ઞાિ ઔર શક્રેન્દ્ર તો ક્ષાનયક સમકકતી. સ્ત્રીકો ક્ષાનયક સમકકત િહીં હોતા. એ 
(સમકકત) લઈિે િહોતી ગઈ. સમકકત લેકર િહીં ગઈ ર્ી. સ્ત્રીમેં ઉત્પન્ન હુઈ િ. 

નમથ્યાત્વ(િશા)મેં ગઈ ર્ી. પીછે સમકકત પાયા હૈ. એકાવતારી–એક ભવમેં િોિોં મોક્ષ જાિેવાલે 

હૈં. ભગવાિકે સમવસરણમેં ખડે હોંગેં ઔર સંતોકે પાસ ભી જાતે હૈં. આહાહા! બાપુ! યે 
િમથકર્ા અલૌકકક હૈ. સમજમેં આયા?  

વીતરાગકે શ્રીમુખસે કિવ્યધ્વનિ દ્વારા જો સારા માગથ આયા યે અલૌકકક હૈ. યે ભી 
વારંવાર સુિિેકો જાતે હૈં હોં. સીમંિર ભગવાિકે પાસ જાતે હૈં. કારણ કે ઉસકા આયુષ્ય તો િો 

સાગરોપમ હૈ. બે સાગરોપમમેં અસંખ્ય તીર્ંકર મોક્ષ જાયે. કહાંસે? મહાનવિેહમેંસે. તયા કહા 

યે? અસંખ્ય. તયોંકક તીર્ંકરકા આયુષ્ય ૮૪ લાખ પૂવથ યા ક્રોડ પૂવથકા (હોતા હૈ). ઐસે ક્રોડપૂવથ 
તો એક પલ્યમેં અસંખ્ય આતે હૈં. એક પલ્યમેં અસંખ્ય ક્રોડ પૂવથ. ઐસે િસ ક્રોડાક્રોડી 

પલ્યોપમકા સાગરોપમ. ઐસા િો સાગરોપમકા આયુષ્ય શક્રેન્દ્રકા. અસંખ્ય તીર્ંકરકે જન્મ 

મહોત્સવ આકિમેં જાતે હૈં. સમજમેં આયા? વહાં ભગવાિ ભબરાજતે હૈં. (એક મોક્ષ) જાય તો 
િૂસરે (તીર્ંકર). ઐસે અસંખ્ય.. એક ભવમેં અસંખ્ય તીર્ંકરકે જન્મ મહોત્સવ, િીક્ષા મહોત્સવ, 

કેવળ મહોત્સવ, ગભથ મહોત્સવ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઓહોહો! એિી આસ્ર્ા તો કરે કે 
આ તે શું ચીજ છે. આહાહા!  

આયુષ્ય ઇતિા કે એક પલ્યિા અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વષથ જાય. એક 

પલ્યિા અસંખ્ય ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વષથ જાય. ઐસા એક પલ્યોપમ, ઐસા િસ ક્રોડાક્રોડી 
પલ્યોપમકા એક સાગરોપમ. ઓહોહો! ઇસનલયે ઉસે અમર કહિેમેં આયા હૈ િ. અમર તો હૈ 

િહીં. િો સાગરમેં િેહ છોડ઼ િેંગેં. ઇતિા લમ્બા (આયુષ્ય) ઓહોહો! એક ભગવાિકા જન્મોત્સવ 

કરે, ઐસે િૂસરેકા, (ઐસે) અસંખ્યકા. આહાહા! વહાં હોં મહાનવિેહમેં. યહાં તો િસ ક્રોડાક્રોડી 
સાગરોપમમેં ૨૪ તીર્ંકર હોતે હૈં. િસ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમમાં ૨૪ તીર્ંકર ર્ાય. ય ેતો બહોત 

લમ્બા (કાલ) હૈ. ઉસકા (આયુષ્ય) િો સાગર હી હૈ. યહાં તો િસ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમમેં એક 

ચોબીસી હોતી હૈ. િસ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમમેં એક ચોબીસી. એક ક્રોડાક્રોડી... એક કરોડ, ઐસા 
લાખ કરોડ, ઐસા એક ક્રોડાક્રોડ, િસ ક્રોડાક્રોડી, ઐસા સાગરોપમ. (ઉતિે કાલમેં) ઐસે ઇન્દ્ર તો 
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બહોત હોતે હૈં. પણ આ તો એક ઇન્દ્રિા (કાળમાં) મહાનવિેહમાં અસંખ્ય તીર્ંકર ર્ાય છે. 
આહાહા! સમજમેં આયા કક િહીં? 

યે તો ગનણતકા નવષય હૈ. જન્મ ઔર તપકા પ્રસંગ ઇન્દ્રોંકે એક ભવમેં અસખં્ય. 
આહાહા! હજાર િેિસે ઐસા કરકે િેખે (નિર ભી) તૃનપ્ત િ હો ઇતિી તો પુણ્યકી પ્રકૃનત હૈ. 

પનવિતાકી બાત તો તયા કરિા? હજાર િેિસે બાલ(તીર્ંકર)કો િેખે. ઐસે અસંખ્ય તીર્ંકરકો 

એક ભવમેં (િેખે). ઉસ કારણસે એકાવતારી હૈ ઐસા િહીં. ઉસકે સાર્ િેવતા ભી બહુત જાતે 
હૈં ભગવાિકે પાસ. (ઉસમેં) કકતિે હી નમથ્યાદૃનિ હો. ઇન્દ્ર ભી જાતે હૈં તો અપિે ભી ચલો. હો 

નમથ્યાદૃનિ, કાંઈ અડવા િ િે કાંઈ. અડવા િ િે–છૂતે િહીં. આત્માકો છૂતે િહીં. યે તો આત્માકો 
છૂિેવાલા જાતા હૈ વહાં.  

યે યહાં કહતે હૈં, ઐસ ે નિજ નિરાવરણ પરમજ્ઞાિ દ્વારા જાિતા હૈ ઔર ઉસ પ્રકારકે 

સહજ અવલોકિ દ્વારા... વહ ભી નિકાળ. (-સહજ નિજ નિરાવરણ પરમિશથિ દ્વારા) િેખતા હૈ... 
ભગવાિ નિકાળી અપિા જ્ઞાિ નિકાળી િે નિકાળી િશથિ ઉસસે જાિતા હૈ-િેખતા હૈ વહ 

આત્મા. આહાહા! નિકાળીકી બાત ચલતી હૈ િ. આહાહા! િીમે િીમે કહીએ. બિા નવચાર કરે 
તો સમજાય એવું છે, પકડાય એવું છે. એકિમ ઓલા પ્રોિેસરો કલાક બોલે...  

શ્રોતા : વાચક શબ્િમેં વાચ્ય પકડા હી િ જાય તો...... 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : હા, એિે ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ આ ભાવ.. ભાવ.. આ ભાવ. મૂલ 

ચીજ હૈ. અિંત કાલસે ઉસે ઉસ ભાવકા માહાત્મ્ય આયા હી િહીં. પયાથયકા માહાત્મ્ય આયા, 

રાગકા આયા, નિનમિકા આયા, તીર્ંકરકા આયા. ઉસમેં તયા? વહ તો પુણ્યભાવ હુઆ. 
સમજમેં આયા? આહાહા!  

વહ કારણસમયસાર મૈં હૂં... િેખો! ભાષા યહાં. જો દ્રવ્ય અપિે નિકાળીજ્ઞાિ દ્વારા અિે 

નિકાળીિશથિ દ્વારા અપિેકો જાિતા-િેખતા હૈ ઐસા જો નિકાળી સ્વભાવ... વહ કારણસમયસાર 

મૈં હૂં. કૌિ ધ્રુવ કહતા હૈ કક મૈં હૂં? (પયાથય). એ અમરચંિજી. આહાહા! યહ મૈં હૂં, યહ મૈં હૂં. 

પયાથય કહે કક દ્રવ્યસ્વભાવ યે મૈં હૂં. આહાહા! સમજમેં આયા? િેખતા હૈ વહ કારણસમયસાર 
મૈં હૂં. યે કારણસમયસાર, ઉપરમેં કારણપરમાત્મા કહા ર્ા. સમજમેં આયા? અંિરમેં અિંત 

જ્ઞાિ-િશથિ-આિંિાકિ ગુણ નલયે ર્ે, પણ સ્વભાવ, ગુણ કહો કે સ્વભાવ કહો, અિે 

સ્વભાવવાિ—િો ભેિ િહીં ઉસમેં. ઐસી અભેિ ચૈતન્યમૂનતથ કારણસમયસાર મૈં હૂં. સમજમેં 
આયા?  

સમ્યગ્દજ્ઞાિકી પયાથય–વતથમાિ સમ્યગ્દજ્ઞાિકી સ્વસંવેિિપયાથય,યે પયાથય ઐસે જાિતી હૈ 
કક મેરા કારણસમયસાર યે મૈં હૂં. આહાહા! ‘મૈં હૂં’ શબ્િ આયા િ? ધ્રુવ કહે કક મૈં હૂં? ધ્રુવ તો 
કૂટસ્ર્ હૈ. આહાહા! અરે! તેરી બનલહારી હૈ િ. તેરી ચીજ તયા હૈ ઉસકો ખબર િહીં ઔર 
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ચારેકોર િોડાિોડ કરે. યહાંસે આયેગા.. યહાંસે આયેગા. િૂળમેં િહીં, તેરે પાસ સબ હૈ. આહા! 
વહાંસે ખૂટી ખોલ, નિકલ જાયેગા સારા. આહાહા! ભાષા ટીકા કેવી કરી છે! ઓલામાં આવે છેિે 
ભાઈ સોગાિીમાં. એમ કે યે મૈં િહીં, યે મૈં િહીં. પ્રશ્ન ઊઠા કક ય ેમૈં િહીં, પણ ધ્રુવમેં તો ઐસા 
હૈ િહીં. તો યે તયા કહતે હૈં? એય શઠે! યે મૈં હૂં, મૈં નિકાળી હૂં. ઐસા બહોત આતા હૈ. મૈં 
કકસકા ધ્યાિ કરું? પયાથય મેરા ધ્યાિ કરે તો કરો.—ઐસા આતા હૈ. એ શેઠ! મૈં કકસકા ધ્યાિ 
કરું? મૈં તો ધ્રુવ હૂં. મૈં ધ્રુવ હૂં વહ જાિતા હૈ કૌિ? (પયાથય).  

સોગાિી હુએ િ સોગાિી. નિહાલચંિ સોગાિી. આત્મજ્ઞાિી. ઔર સ્વગથમેં ચલે ગયે. 
કલકિા. કલકિા િે? વહ મૂલ અજમેરકે ર્ે. બહોત આત્મજાગૃનત, પુરુષાર્થ. યહાં (આત્માકા) 
સ્પશથ કકયા અપિે (સનમનતકે) કમરેમેં. સનમનત હૈ િ રસોડા? ...જમે. ઇતિા કહા ર્ા, ભૈયા! રાગ 
ઔર જ્ઞાિ જુિા હૈ–જુિા છે. અહીં ગુજરાતી ભાષા છેિે. આ જ્ઞાિ િે આ નવકલ્પ તદ્દિ જુિા છે. 
બસ, ઇતિા સુિકર િૂિ લગ ગઈ. રાગ િે ચૈતન્ય જુિા કરકે અિુભવ કરકે શરણ ઢૂંઢ નલયા.  
વહ તો અપિી શભતત હૈ, અપિી વસ્તુ હૈ, વહ તયા િ કરે? કેવલજ્ઞાિ લેિા વહ ભી એક 
સમયકી પયાથય હૈ. ઐસી અિંતી પયાથયકા નપંડ જહાં પ્રતીતમેં, અિુભવમેં આયા, લેિા તયા? યે 
તો આયેગા હી. આહાહા! સમજમેં આયા? 

કેવળજ્ઞાિ આયેગા હી. કહાં જાયેગા? પક઼ડા હૈ િ યહાં. જ્ઞાિકી પયાથયિે પકડા હૈ કક  
યે આત્મા ગુણકા નપંડ હૈ ય ેમૈં હૂં, પયાથય ભજતિા મૈં િહીં. જાિતી હૈ પયાથય કક યે મૈં હૂં, ઉસ 
પયાથય ભજતિા ભી મૈં િહીં. આહાહા! ભારે વાતું! નશખરચંિજી! યે વીતરાગકા માગથ ગણિરોિે 
આગમમેં રચા, કુંિકુંિાચાયથિે સ્પિ કરકે સમયસારમેં બતાયા. આહાહા! ઐસી ચીજ અભી 
કહાં હૈ િહીં. આહાહા! સમયસાર! ઉસકા નિયમસાર..... ગજબ વાત છે. કાપડીયા કહે છેિે? 
‘ગજબ’ બહુ કહે છે. મૂળચંિ કાપડીયા હૈ િ. ‘ગજબકી બાત હૈ’ એમ બહોત બોલતે હૈં. એિે 
ટેવ પડી ગઈ છે. એ ગજબ બહુ બોલતા વારંવાર. આહાહા! ગજબકી બાત, યે ભગવાિે કહી 
વહ ગજબકી બાત હૈ. ઐસી સમ્યગ્દજ્ઞાનિયોંકો સિા ભાવિા કરિા ચાનહયે. લ્યો, મૈં નિકાળ 
ઐસા હૂં—ઐસી અંતરમેં એકાગ્રતા કાયમ કરિા ચાનહયે. એકાગ્રતા વહી પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. રાગકી 
ઉત્પનિ િ હોિા અિે સ્વભાવકી એકાગ્રતા હોિા, વહી પ્રત્યાખ્યાિ િે વહ િમથ િે મોક્ષકા માગથ 
હૈ.  

( પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ) 
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યે નિયમસાર, મોક્ષકે માર્ગ કી વ્યાખ્યા હૈ. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ. સ્વરૂપકે  આિંદકે ભાિમ ેં 

રમણ કરિા ઔ ર ઉ સ સ મય રાર્ ાદદકી ઉત્પનિ િ હોિા , ઉ સકા િ ામ ત્યા ર્ િે ઉસકા િ ામ 

પ્રત્યાખ્યાિ કહતે હૈં . વહ બાત ચલતી હૈ.  એક શ્લો ક આયા. સમાનિશત ક. એ આ વ્યોિે ૨૦મો. 

यदग्राह्य ंन गहृ्णति गहृीि ंनाति म  चंति। 
जानाति सर्वथा सरं् ित्स्वसरं्दे्यमस्म्यहम।्। 

િમાગત્મા, ઉસકા નવચા ર ઔર દૃનિ કૈસી હોતી હૈ ? દક શ્લોકા ર્ગ : જો અગ્રાહ્યકો (–ગ્ર હણ 

િ કરિે યો ગ્યક ો ) ગ્ર હણ િહ ીં કરતા ...  મૈં જો આત્મા ધ્રુવ નિત્ય અનવિાશ ી ઐસા કાયમી અ સ લ  

સ્વભા વ હ ં, ઉસિે ગ્રહણ િહીં દકયા–સંસ ારકા નવકલ્ પ–ઉદયભાવ ગ્ર હણ કભી  િહીં દકયા. 
પરચીજ તો ગ્રહણ દ કયા િ હીં વ હ તો દ ર રહી, િમ ી ઐસે  નવચા ર કરતે હૈં  દક મૈં જો હ ં વહ ત ો 

ધ્રુવ, સહજ અન વિાશી આ ત્મા હ ં, જૈસા તી ર્ંકર સવગ જ્ઞદેવિે દેખા હૈ. ઐસા મૈં  न ग्रह्णति... 

નવકા રકો કભી મૈંિે ગ્ર હણ દકયા હી િ હીં. મેરી પંચમ શ ક્ત ત, પંચમભાવ ઐસા તત્ત્વ, ઐસા  મ ૈં 
અગ્રાહ્ય કો ગ્ર હણ િહ ીં કરત ા . મૈંિે કભી ભી સં સાર કે  નવકલ્પકો ગ્રહણ દ કયા હી િ હીં, (તો) તયા 

છોડું?  આહા હા! એવો માર્ગ સવગજ્ઞ વીતરા ર્ પરમાત્મા એ કહ્યો, ઐસા માર્ગ  દ સરે કહીં હૈ િહીં.  

પયાગયમેં રાર્ાદદ હૈ વ હ ભી,  કહતે હૈં દક મેરી ચ ીજમેં મૈં િે રાર્કા ગ્રહણ દકય ા હી િ હીં.  સમજમેં 
આયા? સમ્યગ્દૃનિ િમી જી વ િમાગત્મા અપિ ેક ો ઐસા માિતા  હૈ દક મૈંિે  તો અ ગ્રાહ્યક ો કભી 

ગ્રહણ દકયા હી િહીં. આહા હા! ઔર ગ્રાહ્ય કો કભી છોડા  હી િહીં. મેરા શાશ્વત સ્વભાવ, જ્ઞાિ 

િે આિંદાદદ અિંત  ર્ુણ શાશ્વત (ઐ સા) અપિ ા સ્વ ભાવ કભી છોડા  િહીં. સ્વ ભાવકો કભી  

છોડા િહ ીં, નવભાવકો કભ ી ગ્રહણ દકયા િહ ીં , ઐસે કહ તે હૈં. સમજમેં આયા? 

ઐસા મૈં હ ં ..  ઐસા મૈં હ ં . મૈં  તો ધ્રુવતત્ત્વ વહ મૈં હ ં . સ મજમેં આય ા? ઐસા અપિ ા  નિજ 
નિત્યાિંદ ભર્વાિ આત્મા  ઉસિે ઉદયભ ાવકો ગ્રહણ દ કયા િહ ીં , અરે! ઉ સિે અપિ ી અનવ કારી  

પયાગયકા ભી ગ્રહણ દકયા િહીં. સમજમેં આયા? ધ્રુવમેં કહાં ઉત્પાદકા ગ્રહણ હૈ ? અિે ધ્રુવમેં 

નવકા ર કહાં ર્ા દક વ્યય કરિા હૈ? એમ કહતે હૈં.  સમ્યગ્દૃનિકી દૃનિ અં તમુગખ  ભર્વાિ 
પ ણાગિંદકા િાર્, આહા હા!  સમજમેં આયા? ઉસમેં પડી હૈ , તો વ હ જો ચીજ હૈ ઉસિે કભ ી  

સંસાર પકડ ા િહીં, સંસા ર રૂપ ક ભી દ્રવ્ય હુઆ હ ી િહીં ઔ ર મેરી ચીજ હૈ શુદ્ધ  આિંદઘિ , 

ઉસકો કભ ી એક સેકંડ માત્ર  ભી છોડ ા િહીં. છોડે તો અભાવ હ ો જાય. આહા હા!  શેઠ! આવી  
ચીજ છે ભર્વાિ!  
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સ વગકો સવગ પ્રક ારસે જાિતા હૈ ... યે ચીજ હોં. સવગકો જા િિેકા સ્વભા વ રખતા  હૈ વહ મૈં 
હ ં. પયાગયકી બાત યહાં િહીં. સવગકો, સવગર્ા— દ ો પ્રકાર  હૈં િ. સ વગકો સવગપ્રક ારસે ... सर्वथा सरं् 

એમ પડ્યો છ ે શબ્દ. આહા હા! કભી મૈં િે રાર્કો ગ્રહણ દકયા િહીં. મૈં તો સવગર્ા સવં નત્ર કાળી 

જાિિેકા સ્વભ ાવ રખતા હ ં . આહાહા! ઐસ ી ચીજ દે ખો ! સવગજ્ઞ પરમાત્મ ાિે પયાગય પ્રર્ટ કી, 
પણ કહતે હૈં દ ક મૈંિે  સંસ ા ર કભી ગ્રહા િહ ીં ર્ા  ઔર પયાગયકો કભ ી પકડ ા  િહીં ર્ા, પયાગયરૂપ  

મૈં કભી હુઆ હ ી િહીં. આ હાહ ા!  ઐસી ચીજ ઉપર દૃન િ દેિેસે મોક્ષમાર્ગ કી પયાગય પ્રર્ટ હોતી  
હૈ. સાિારણ જિતાિે બીજે રસ્તે દોરી ર્ય ા છે (અિે) મ ાર્ગ દ સરા રહ ર્યા હૈ. બરાબર હૈ?  

ભર્વાિ અંતમુગખ પ્રભુ શાશ્વત સ્વભા વકા નપં ડ હૈ. તો કહતે હૈં દક મૈંિ ે અપિ ી ચીજ 

છોડી િહ ીં–ત્યાર્ ી િહીં અ િે રાર્કા મૈં ગ્ર હણ દકયા િહીં. દકસકો મૈં છોડ ં?  સમજમેં આયા? 
અપિ ા સ્વભા વ સવગર્ ા સવગ પ્રકાર સે જાિિા-દેખિા યે મેરી ચીજ હૈ. ઐસી દૃનિ કર િેસે અપિ ેમેં  

આિંદકી પયાગય પ્રર્ટ હો, ઉસકા િામ મ ોક્ષકા મ ાર્ગ હૈ. સમજમેં આયા? આહા હા!  દેખો! વ હ 

સ્વ સંવેદ્ય (તત્ત્ વ) મૈં હ ં .  એમ શબ્દ છેિે પાછા. ित्स्वसरं्दे्यमस्म्यहम ्... સ્વસંવેદ્ય–અપિ ી 
પયાગયસે મૈં અિુભવિેલાયક ઐસા મૈં હ ં . મૈં મેરી મનત િે શ્રુતજ્ઞાિક ી પ્રત્યક્ષ તા સે સ્વ–અપિ ેસે, 

સમ્–પ્રત્યક્ષ... સ્વસંવેદ્ય હૈ િ ? અપિ ી ચીજ અપિ ી જ્ઞાિકી પયાગય સ્વસે ઔર સ મ્–પ્રત્યક્ષસ ે 

વેદિેવાલ ી વ હ પયાગય.  ....હૈ વહ તો છ તી િહ ીં, રાર્ કો ગ્ર હણ દકય ા િહીં . ( વસ્તુ) ઉપર દૃનિ  
દેિેસે અપિ ી પયાગયમેં સ્વસંવેદ્ય આિંદકા  વેદિ–અિુ ભવ હો, તો ઉસ દ્વાર ા કહ તે હૈં દક યે મૈં 

હ ં. સમજમેં આયા? આિંદ કે વેદિ દ્વ ારા કહતે હૈં દક યે મૈં હ ં, ધ્રુવ મૈં હ ં . આહા હા! સ મજમ ેં 
આયા?  

શ્રોતા : આિંદ િ હો તો નિ ર ત યા...?  

પ જ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : આિંદકે  અંશ દ્વારા વેદિ હુઆ, પણ  વહ આિંદકે  અંશસે ઐસે 

જાિિેમેં આયા દક નત્ર કાળ ધ્રુવ મૈં હ ં. આહાહા! જૈસા આિંદકા અંશ સમ્યગ્દશગિમેં આયા ઐસા  
હી પ ણાગિંદ મૈં હ ં , મૈં પ ણાગિંદ હ ં . આહાહા!  

દેખો! શબ્દ ઐ સા હૈ િ ?  સ્વસં વેદ્ય મૈં હ ં. ધ્રુવ અ પિેસે વેદિેલાયક હૈ. વેદ િ  તો 

પયાગયકા અિુભ વ હૈ. સમજમેં આયા? ધ્રુવકા અિુભ વ િહીં હોતા. બહોત સ ક્ષ્મ બાત હૈ.  
આહા હા! યે માર્ગ દ સરેમેં હૈ  કહીં? સમજ મેં આયા? રાન ત્રકો કહા ર્ા એ ક બોલ. દક કમગકા ઉદય  

જો હૈ વહ જડકી પયાગય હૈ , ઉસકો રાર્ સ્પશગતા િહીં ઔર ઉદય કી પયાગય રાર્કો  સ્પશગતા  િહીં. 

આહા! પણ અક્સ્તત્વ રખતા  હૈ. અભાવ હૈ િ . રાર્મેં ઉદયકા અભા વ હૈ,  ઉદયમેં રાર્કા  
અભાવ હૈ. ભાવકમગ નવકા ર ી પયાગય હૈ, અક્સ્ત હૈ ઔર કમગકા ઉદય અક્સ્ત–સિા હૈ, પણ ઉસ 

સિાકા સ્પશગ રાર્ કો  િ હીં અિે રાર્કા સ્પશગ ઉદય કો િહીં. આહાહ ા! ઔર ર ાર્કા  સ્પશગ જ્ઞાિકી 

પયાગયકો િહીં ઔ ર જ્ઞાિ કી પયાગયકા સ્પશગ દ્રવ્યકો િહીં. આ તે કંઈ...! આહા હા! સમજ મેં 
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આયા? ડાલચંદ જી! ઐસા ભર્વાિ.... આહા હા! દદર્ં બર સંતો િે પરમાત્મા( એ કહેલા તત્ત્વ)િી 
રેલમછે લ કરી દ ીિી છે. આ હાહ ા!  

દેખો! તેરા સત્ . રાર્કે  સત્ મેં અજીવ કે  સત્ કા સ્પશગ િ હીં ઔ ર રાર્કા  સ્પશગ ચૈતન્યકી  
પયાગયકો િહીં ઔર ચૈતન્યકી પયાગયકા સ્પશગ દ્રવ્યકો િહીં . દ્રવ્ય પયાગયકો સ્પશગ (કરત ા) િહીં, 

પયાગય રાર્કો સ્પશગ (કરતા) િહીં, રાર્ ઉદયકો સ્પશગ (કરતા ) િહીં. આહાહા!  અક્સ્તત્વ સ્વીકાર 

દકયા. ઐસી ક્ભન્ન ચીજ હ ૈ ઐસા ભાિ હોતે હી યે ચાર ક્ભન્ન-ક્ભન્ન હૈં ઐસા સ્વસં વેદિમ ેં 
આ જાતા  હૈ એ મ કહતે હૈં . સમજમેં આયા?  અલ ૌદકક માર્ગ હૈ ભાઈ! લોકોિર  માર્ગકા લૌદક ક કે 
સાર્ નમલ ાિ િ હીં કરિ ા.  

હમ તો કહ તે  ર્ે સંપ્રદાયમેં . આચારાં ર્ હૈ િ . કંઠસ્ર્ દકયા ર્ા આ ચાર ાંર્. અધ્યાત્ મકા 

ર્ોડા હૈ. મ ળ તો કર્િ શ્વે તામ્બર ..... પણ ઉસમેં કોઈ કોઈ બોલ ઐસા આય ા હૈ વ્યવહા ર કા.  

એક શબ્દ ઐસા ર્ા, િોલોયસ્સ એસણં ચરે. ઐસા એક ટુકડ ા ર્ા. હે ર્ૌતમ! ઇસમેં તો કહાં 
ર્ૌતમ (કો સંબોિિ) હૈ? વ હ તો દદવ્યધ્વનિ આત ી હૈ . પ ણ વહ શ્વેતામ્ બરમેં ઐ સા આતા હૈ. હે 

ર્ૌતમ! હ માર ા માર્ગ  િોલ ો યસ્સ–લ ૌદકકકે સાર્ નમલાિ િહીં કરિા. પર કે સાર્ દ કતિા નમલાિ  

હોતા હૈ? નમલાિ િહીં કર િા. હમારા માર્ગ સ્વતંત્ર ભર્વાિ આત્ માકા હૈ. સમજમેં આયા?  
િંદદકશોરજી! સંપ્રદાયમેં બહોત ચલત ા  ર્ા.... આહા હા! િોલોયસ્સ... િોલોય સ્સ એ સણં ચરે... 

લોકિ ી એષણા કરીશ િહીં.  લોકમેં  તયા તયા કહતે હૈં , ઉસકે સાર્ ભર્વ ાિકે માર્ગકા નમલ ાિ  

કૈસે હોત ા હૈ—ઐ સા મત કરિા.  પદમચંદ જી! ૫૦-૫૦  વષગ પહલેકી બાત હૈ , ૫૦ વષગ પહલેકી. 
સભા તો બહોત ભરાતી ર્ી િ . પ્રનતષ્ઠા ર્ી િ હમારી બહોત સંપ્રદ ાયમેં. એ તો મહુપનિ ઉતરી  

ર્ઈ એટલે લોકો ભડ કી ર્યા બિા. બહ ોત માણ સ , હજાર-હજાર, પંદર સો-પંદ રસો મ ાણસ. 
બો ટાદમેં બૈઠે પ્રવચિમેં.... મકો ડે કી તર હ માણસ આતે ર્ે. એટલા માણસ કે માય િહીં.  

ખેદ હો ર્યા  અરેરે! ટુકડો આવે છે ભાઈ ! ......... ભર્વાિક ી  આજ્ઞામેં આતા હૈ . વહાં 

શબ્દ ઐસે િહ ીં આતે, વ હ  તો દદવ્યધ્વનિ હૈ. હે સંતો ! હમારી આ જ્ઞા મેં અણ-ઉત્ સાહ, અણ-
ઉદ્યમી િ હોિા અિે આજ્ઞા બાહરમેં ઉદ્યમ િહીં કરિા . હમારી આજ્ઞા હૈ ઉસસે બા હ ર ઉદ્યમ 

બાહ્ય લૌદ કકકે સ ાર્ િહ ીં કરિા . અિે હ માર ી આ જ્ઞા હૈ ઉસમેં ઉદ્યમ કરે ક્બિ ા રહિા િહ ીં– 

અણ-ઉદ્ય મી િહીં ર હિા. આહા હા!  આચા રંર્કે  પ હલે  ટુકડેમેં હૈ. આઠ અધ્યાય હૈ િ. કંઠસ્ર્  
દકયા ર્ા િ છ-સાત હ જાર શ્લોક. કંઠસ્ર્ હતા  સ ારા. એ ટુકડા આ વે લોકો સભા  આમ ..... અિે 

એમાં મ નતગ આવી િે મુહપનિ ર્ઈ , ત્યાં એ.. િડિડાટ. આપણે મ નતગ માિતા  િર્ી, સ્ર્ાિ કવ ાસી  

કહે, અપ િા તો (મા ર્ગ) મુ હપનિકા હૈ. આહાહા! અરે  ભર્વાિ ! સુિ તો  સહી પ્રભુ ! સંતોિે 
શાંનતકે માર્ગકા પ્ર વાહ કર દ દયા હૈ જર્તમેં. સંતોિે માર્ગ સહેલા કર દદયા હૈ.  વ હ  આતા હૈ િ  

દીપચંદજી, અિુભ વપ્રકાશ. સંતો િે–દદર્ંબર મુનિ યોંિે  િમગકા માર્ગ સહેલા કર દદય ા હૈ. સહ જમેં 
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સમજમેં આયે ઐસા કર દદયા હૈ. દેખો ! દકતિી ભાષા! આહા હા! આ સ મ ાનિકશત કમાં 
પ જ્યપાદસ્વ ામી કહે છે હ ોં.  પ જ્યપાદસ્વામી. મૈં તો સ્વસંવેદિ હ ં , રાર્સે જાિિેમેં આયે ઐસા 

મૈં િહીં, નિનમિસે જાિિે મેં આયે ઐસા મૈં િહ ીં. મેરી ચીજ  જો ધ્રુવ નચ દાિં દ ભર્વાિ. .. 
આહા હા!  

રાજકુમ ાર જબ દીનક્ષત હોતે ર્ે , દીનક્ષત. માતાકો કહ તે ર્ે, માતા! મેરી રુનચ અતંરમેં 

જમી હૈ, (ઔર) કહીં રુનચ  જમતી િહીં. મુજે એક બાર રજા દો. મૈં તો અપિ ે આત્માકા  
વિવાસ મેં સાિિ કરૂંર્ ા મ ાતા ! સમજ મેં આયા? અિે  માતા હ મ કોલકરાર કરતે  હૈં  દક દ સરી 

જિેતા હમ િહીં કરેં ર્ેં. (બીજી) માતા અમે િહીં કરીએ. ઇસી ભવમેં કેવલજ્ઞાિ  લેકર મુક્ત ત 

જાયેંર્ેં. અજેવ િમ્મ પદરવ જ્જ યામ ો જનહ પવન્ના પુણ  ભવામો.. ઐસ ી એક કડી આતી હૈ.  વ હ  
સબ કંઠસ્ર્ હતા િ . આજ  હી હમ આત્ માકે આિંદસ્વરૂપ કા વેદિ... વહ આત ા  હૈ િ ભાઈ! 

ચરણાિુયોર્ મેં. હમા રી અ િુભ નત અિાદદકી ... ચરણાિુયોર્મેં આતા હૈ, પ્રવચિ સારમેં. માતા-

નપતા પાસે રજા લે  છેિે. સ્ત્રીકે પાસ રજા લેતા  હૈ. ચરણાિુયોર્ મેં પાઠ હૈ , પ્રવચિસાર. સ્ત્રી કે 
પાસ રજા લેતા હૈ. અરે! ઇસ શરીર કી સ્ત્રી!  શરીરકી  સ્ત્રી હૈ, હ મારી કહાં  હૈ આત્મા કી? ઇસ  

શરીર કો રમ ાિેવાલી...  મેરી અિુભ  નત  સ્ત્રી તો અિાદદકી પડી હૈ અંદર મેં,  ઉસકે પાસ મૈં તો 
જાઉંર્ ા, રજા દે દે. સમજમેં આયા? આહાહા!  

યે વૈરાગ્ય અિે યે અંતરમેં જાિેકી િર્ શ. િર્શ સ મજ તે  હો? અહીં કહેશે હમણાં.  વહ 

કહેંર્ેં અભી. લર્િી..  લર્િી. હમકો હ માર ા પ્રભુ આત્મા શા શ્વતભા વકા ભંડાર  ઉસ તરિ  
હમારી દૃનિ ઝુક  ર્ઈ હૈ. અબ હ માર ી રુનચ મેં કોઈ પદાર્ગ પ્રસ ન્નતા લે  લે  ઐસી ચીજ િહ ીં હૈ. 

કહતે હૈં, મૈં તો સ વગકા સવગ પ્રકારે  જાિિેવ ાલા...  નત્ર કા લ ીકી બાત હૈ હોં, પયાગયકી િહીં. નત્ર કાળી 

મૈં તો જાિિે-દેખિેવાલ ા ચૈ તન્યભ ર્વાિ હ ં, મેરે સ્વસં વેદિ મૈં જાિતા હ ં વ હ મૈં હ ં . મેરી પયાગય 
સ્વ-પ્રત્ય ક્ષ વેદિ કરતી હૈ આિંદકા , ઉસસે મૈં જાિતા  હ ં  દક યે ધ્રુવ મૈં હ ં. એક સમયકી પયાગય 

ક્જતિા ભી િહીં. ટીકા પ ણગ કરતાં  ટીકા કાર મુનિરાજ હ વે પદ્મમલિાદરદેવ ... ટીકા કરિે વાલે હૈં 
િ, વે ચાર શ્લ ોક કહતે હૈં . ૧૨૯ કળશ.  

आत्मानमात्मतन तनजात्मग  णाढ्यमात्मा 
जानाति िश्यति च िचंमभार्मकेम ् । 
ित्याज नरै् सहज ंिरभार्मन्य ं
गहृ्णाति नरै् खलु िौद्गतिकं तर्कारम।्।१२९।। 

આહા હા! શ્લ ોકા ર્ગ :  આત્મા આત્ મામેં ... ઓહોહો! પદ્મ પ્રભમલદેવ ભી મુનિ ર્ે હોં, 

આચાયગ િહ ીં ર્ે. પ ણ મુનિ તે છે િે. મુનિ એટલે અપિ ે  સ્વરૂપમેં ર મણ કરિે વ ાલે , આિંદકી 

મોજ કરિેવાલે. આહાહા! ન િજાિંદકી શય્યામેં લ ીિ હોિેવાલે . સમજ મેં આયા? ઐ સે મુનિ કહ ત ે 
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હૈં, આત્ મા આત્ મામેં ... લ્યો, ભર્વાિ આત્મા આત્ મામેં–આત્મા કે અંદર નિજ આક્ત્મક ર્ુણ ોંસે 
સ મૃદ્ધ આત્ માકો... નિજ આક્ત્મક ર્ુણોંસે સમૃદ્ધ આત્મા હૈ.  વહ રાર્સે, નિનમિસે સમૃદ્ધ િહીં. 

અપિ ે અિંત  ર્ુણસે સમૃદ્ધ આત્મા હૈ . અિંત  ર્ુણ હૈં. ..... દકતિે  ર્ુણ હૈં? અિંતા-અિંતા. આ 
ર્યા ર્ા પહલે વ્યાખ્યાિમેં . અિંત-અિંત હૈં. નર્િિેમેં દકતિે  આવે?  આહાહા !  

નિજ આક્ત્મકર્ુણ ોંસે... જ્ઞાિ, દશગિ, આિંદ, શાંનત–ચાદરત્ર , સ્વચ્ છતા, પ્રભુતા,  કતાગ, 

કમગ, કરણ, .... ઐસે  ઐસે અિંત-અિંત ર્ુણકી સ મૃનદ્ધ .. ર્ુણસે ભરા હુઆ સમૃદ્ધ  હ ં. આહાહા! 
મેરી સમૃનદ્ધ અિંત  ર્ુણકી હૈ. આહાહા! સામ્રાજ્ય , વહ કહેંર્ેં. અહો! વસ્તુ એક મૈં , પણ અિંત 

ર્ુણકી સમૃનદ્ધ વાલ ા મૈં હ ં. કોઈ માિતા હૈ દક અકેલા  હ ં—ઐસા િહીં. મુજે પુત્ર હૈ, પુત્ર ી હૈ, 

જમાઈ હૈ, પૈસા હૈ, લક્ષ્મ ી હૈ, આબરૂ હૈ, સ ામ, દામ, ઠામ .. કહતે હૈં દ ક િહીં? સ ામ હૈ, દામ હ ૈ 
િે ઠામ હૈ. ઠામ એટલે શેઠ િા મકાિ.  યહાં કહતે હૈં દક  મેરી સ મૃનદ્ધ મેરેમેં અિંતી  હૈ. આહાહા!   
કઈ સમૃનદ્ધ? નિજ આક્ત્ મકર્ુણ ોંસે સ મૃદ્ધ . આહાહા! સ મજમેં આયા?   

આકાશકા પ્રદેશ હૈ વ્યાપક.  કોઈ મયાગ દા હૈ આકાશ કી  દક કહાં પ રા હ ોર્ા? કહ ાં પ રા 

હોર્ ા? ઐસે અમાપ આકાશ, ઉસ પ ર એક પોઈંટ મ કો પરમાણુ કા, વહ પ્રદેશ હૈ. ઇતિી 

સંખ્યાકે પ્રદેશ સારે  આકા શકે, ઉસસે અિંતર્ુિે આત્મામેં ર્ુણ હૈં. ઉસસે અિંત ર્ુિે એક 
આત્મા મેં ર્ુણ હૈં ઔર ઇત િે  હી ર્ુણ હૈં પરમાણુમેં. પરમાણુમેં અ ચેતિ હૈં, ઇસમેં ચેતિ આદદ.  

આહા હા! સ મજમેં આયા? એક પંચમભ ાવકો ... સમૃદ્ધ આત્મા કો અર્ાગત્  (પંચમભા વકો ), એમ.  

એક પંચમભ ાવ... નત્ર કાળી જ્ઞાયકભ ાવ, આત્મ સ્વ રૂપ લાભ–હયાતી રૂપ ભાવ.  વ હ પંચાક્સ્ત કાયમ ેં 
કહા હૈ, દ્રવ્ય આત્મલાભ. દ્ર વ્ય કે સ્વ રૂપ કી હય ાતી નત્ર કા ળી વહ પંચમભ ાવ.   

જાિ તા હૈ ઔર દેખતા હૈ... પંચમભાવ પંચમભાવકો જાિતા હૈ , દેખતા હૈ. આહાહા!  
પયાગયકી બાત િ હીં હૈ. સ મજમેં આયા? ભા વ સાિા રણ નલયા. પંચમભાવ ત ો પરમાણુમેં  ભી  

હૈ. દ્રવ્યપરમાણુ , િમાગક્સ્ત આદદ સ બ પંચમભા વ હૈં .  પણ યે પંચમભાવ જાિિ ા-દેખિેવાલ ા 

મેરા પંચમભ ાવ હૈ. સમ જમેં આયા? અિંત-અિંત જાિિા, અિંત-અિંત  દેખિા ઐસી 
શક્ત તરૂપ સ્વભાવ ઐસે સહજ એક પંચમભા વકો ઉસિે છોડ ા િહીં હી હૈ ... ઐસ ે અિંત જ્ઞાિ 

િે દશગિ ઐસા મેરા પંચમભાવ. વહ ચાર ભા વ િહીં —ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશ મ િે ક્ષાનયક.  

ચાર ભાવ પયાગય હૈં , ય ે ર્ુણ હૈ નત્રકાળીભા વ–સ્વભા વ . પાંચ ભાવ હૈં . સમજમેં આયા? ઇસમેં 
ચાર ભાવ પયાગયભાવ હૈં . એક ઉદય નવકારીપયાગય ભાવ હૈ, ઉપશમ, ક્ષયોપશ મ, ક્ષાનયક યે 

અનવકારી નિમગળ પયાગયભા વ હૈં , પણ હૈં પયાગય. મેરી ચીજ તો પંચમભાવ ધ્રુવ  હૈ. સમજમેં 
આયા?  

અરે! ઇસકા ર્ાિા સુિા િ હ ીં ઉસ િે. ભર્વ ાિ તીિ લ ોકકા િા ર્ અંદર પ ડા હૈ. સમ જમેં 

આયા? અપિ ા દેહસ્ર્–દેહ મેં રહા ભર્વ ાિ. યે આતા હૈ મોક્ષપાહુડ મેં. દેહસ્ર્ હૈ . ઐસી ચીજ  
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કોઈ દ સરેમેં કહ ીં હૈ િહીં. દેહસ્ર્ રહા ભર્વ ાિિે પંચપરમેષ્ઠીકા પદ િારણ કરકે રખા હૈ , એમ 
કહતે હૈં. તયા? અદરહંત, નસદ્ધ, આચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાિુકા પદ અંદર પડા હૈ. સમજમેં આયા? 

અંદર સ્વભ ાવ હી પંચપરમે ષ્ઠીકા હૈ. આ હા! ઔ ર મેરા આત્મા, જો િમિ કરિેલાય ક તીર્ંક ર હૈં 

વે ભી ઉસ આત્ માકો િમતે  હૈં . છદ્મસ્ર્ હૈ.. સ્તુનતલાય ક જો દેવ હૈં વે દેવ ભી ક્જસ આત્મા કો  
િમતે હૈં ઐસા મૈં હ ં . णर्णणतर्एतहं ज ंणतर्ज्जइ, એવું આવે છે. સમજમેં આય ા? અિપ ાહુડમેં , 

મોક્ષપા હુડ. 

णर्णणतर्एतहं ज ंणतर्ज्जइ झाइज्जइ झाइएतहं अणर्रय ं। 
थ  व्विंतेहं थ  तणज्जइ दहेत्थ ंतकं ति ि ंम  णह ।।१०३।। 

ઇસ દેહમેં ભર્વાિ ક્બ રાજ તા  હૈ. સ્ર્. . દેહસ્ર્.. હે ભવ્યજીવો! ઇસ દેહમેં નસ્ ર્ત ઐસા 

જો કુછ હૈ... કુછ તયોં હૈ,  તયા હૈ—ઉસે જાિ ો. લોકમેં િમસ્કાર કરિેયોગ્ય ઇન્દ્ર ાદદ હૈં  ઉિસે તો  
િમસ્કાર કરિેયોગ્ય આત્ મ ા હૈ. ધ્યાિ કરિેયોગ્ય હૈ . અદરહંતકા આત્મા ધ્યાિ કરિેયોગ્ય હૈ, 

પ ણ વે અદરહંત ભી... આત્મા હી અદર હંત હૈ અંદર આહા હા! ધ્યાિ કરિેયોગ્ય હૈં . સ્તુનત યોગ્ય 

કરિેયોગ્ય તી ર્ંકરાદદ ઉિ સે ભી સ્તુનત કરિેયો ગ્ય યહ આત્મા હૈ. ઐસા કુછ હૈ તો દેહ  હી મેં.. 
ઇસ દેહ હી મેં... દેહ હી મેં નસ્ર્ત હૈ ઉસ કો યર્ા ર્ગ જાિ ો.  લ્યો, એ જ ર્ાર્ા છે. ૧૦૪મેં યહી હૈ.  
િા, મોક્ષપા હુડ. 

अरुहा तसद्धायतरया उज्झाया साहु िचं िरमठे्ठी। 
ि ेतर् हु तचट्ठतह आद ेिम्हा आदा हु म ेसरण।ं।१०४।।  

આહા હા! હૈ પાઠ ? દેખો! ૧૦૪, મોક્ષપાહુડ. ૧૦૪ ર્ાર્ ા. ૧૦૩ ર્ાર્ા વ હ णतर्एतहं. 

આ ૧૦૪. બહુત સરસ આયા હૈ . અભી અિપ ાહુડ આયા િ , િયા છપા હૈ. અદરહંત, નસદ્ધ, 
આચાયગ, ઉપાધ્યાય અિે સ ાિુ —પંચપરમેષ્ઠી હૈં વે ભી આત્મામેં હ ી ચેિારૂપ હૈં . આત્મા મેં રહે  

હૈં. ि े तर् हु तचट्ठतह आद ेिम्हा आदा हु म ेसरण.ं.. મેરા આત્મા ધ્રુવ અખંડાિં દ પ્રભુ ય ે મુજે 

શરણ હૈ. લ્યો, ‘ અદરહંતા શરણં, નસદ્ધા શરણં ’ આત ા  હૈ િ . યહાં તો આત્ મા શ રણ હૈ. યે તો 
વ્યવહાર શ રણ કહિે મેં આ યા હૈ. આહાહા! ૧૦૪ હૈ. પછી એ લીિું ૧૦૫. 

सम्मत्त ंसण्णाण ंसच्चातरत्त ंतह सत्तर् ंचरे्। 
चउरो तचट्ठतह आद ेिम्हा आदा हु म ेसरण।ं 

યે ભી નલયા હૈ  દક સમ્ય ગ્જ્ઞાિ, સમ્યગ્ દશગિ, સમ્યત ચાદરત્ર , તપ चउरो तचट्ठतह आद े

िम्हा आदा हु म ेसरण.ं..  આદા િા મ આત્મા. અ ર્ગમેં  નલયા હૈ. આ હાહા! છે લ્લે–આક્ખરમેં હૈ. 

एर् ंतजणिण्णत्त.ं.. ઐસા तजणिण्णत्त–ंનત્ર લોકિાર્ તી ર્ંકરદે વિે સમ વસરણ મેં કહા,  मोक्खस्स 
य िाहु स  भत्तीए । जो िढइ स  णइ भार्इ सो िार्इ सासय़ ंसोक्ख।ं યહાં ભી ઐસે નલયા હૈ. 

એય! જો िढइ–ભણે, સુિે ઔર ભાવે . નલયા હૈ િ ... . એય! હૈ િ વહ નિહાલભા ઈ કા? પઢિા 
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વહ ભી આત્ માકા િાશ કર તા  હૈ. તયોંદક નવકલ્પ ઉઠતે હૈં ઇસ અપેક્ષાસે. ...  કરિા કઠિ બાત હૈ. 
સમજમેં આયા? સુિિા વ હ (આત્મ ાકા ) િાશ હોતા હૈ,  કહતે હૈં. આહાહા! રાર્ હોતા હૈ. 
દૃનિમેં, નવકલ્પ હૈ વહ આત્ માકો લાભદ ાયક િહીં, ઇત િા બતાિા હૈ. સમજ મેં આ યા? 

યહાં તો આચાયગ સ્વયં કહ તે હૈ દોિોં પાહુડમેં—ભાવપાહુડ િે મોક્ષપાહુડ. યે શબ્દ હ ૈ 

હોં મોક્ષપા હુડમેં. जो िढइ स  णइ भार्इ सो िार्इ सासय़ ंसोक्ख.ं.. અંતર પણ , સુણી-ભણીિે... 

તો ર્ાયિે , ભાવે તો ર્ાયિ ે . યે શબ્દ ભાવપાહુડ મેં ર્ે .  યે મોક્ષપા હુડ હૈ. ભાવપા હુડમાં  છે લ્લા 
શબ્દ છે. ર્ાર્ા ઘણી છે ૧૦૬  અિે (ત્યાં) ૧૬૫ ર્ાર્ા છે. ભાવપાહુડમાં ૧૬૫. મોટામાં મોટું  છે. 

ઉસમેં ભ ી હૈ. इय भार्िाहुडतमण ंसव्वबं  द्धतेह दतेसय ंसम्म।ं અિંત તીર્ંકરો િે કહા વહ મૈંિે કહા 

હૈ. जो िढइ... કુંદકુંદાચાયગ કહે છે  કે પઢે, ભણે स  णइ भार्इ सो िार्इ अतर्चिं ठाण.ं પહેલા 
ભણે, સાંભળે, સુણે, તબ અંદર ઐસા ખ્યાલ આવે , તબ અંતરકી ભાવિા કરે. સમજમેં આયા? 

કોઈિે એમ લાર્ે કે આ માં પઢઈ , સુણઈિું આમ કહ્યું છે . દકસ અપેક્ષાસે હૈ ઐસ ા  નમલાિ કરિ ા 

ચાનહયે િ. એ પંદડતજી ! સુિિેમેં (આત્મા કા) િાશ હોતા હૈ ઐસા નલખા હૈ. તીસરે ભાર્મેં 
નિહાલભાઈિે. સુિિા વહ અપિ ા િાશ હૈ, પઢિા ... દોિોંકા નમલાિ કરિા  ચાનહયે િ.  

નવકલ્પકી અપેક્ષાસે વહાં છોડિેકો કહ ા હૈ. યહાં નવકલ્પ આતા હૈ ઉસક ો સમ જાયા પહલે . 

સમજમેં, પઢિેમેં, સુિિેમેં આતા હૈ , પણ પીછે ભાવિા કરે  તબ નવકલ્પ છ ટ જાતા  હૈ. સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, ઔ ર દેખતા હૈ , ઉસ સહજ એક પંચમભા વકો ઉસિે છ ોડા હી િહ ીં હૈ.  
આહા હા! ત ર્ ા  અન્ય ઐસે પરભ ાવકો —દક  જો વાસ્તવ મેં પૌદ્ર્નલક નવકા ર હૈ ...  લ્યો, ય ે

રાર્ાદદ–નવ કલ્પાદદ  સબ પ ૌ દ્ર્નલ ક નવ કા ર હૈ. આ હાહા ! પંચમહાવ્રત કા પદરણા મ,  ભર્વાિ કી 
ભક્તત ય ે પદરણામ પ ુદ્ર્લ નવકા ર હૈ. નવકલ્પ હૈ િ , રાર્ હૈ િ. ય ે ચૈતન્યકી જાત કહ ાં  હૈ? 

શ્રોતા : પ ૌદ્ર્નલ ક નવકાર એ  સમજિેમેં િર્ી આવ્યું.  

પ જ્ય ર્ુરુદેવ શ્રી : યે પ ૌ દ્ર્ન લક ન વકા ર હ ી હૈ. નિનમિ કા  લક્ષસે ઉત્પન્ન હુઆ નિનમ િકી  

જાતકા હૈ, અપિ ી જાત કા િહીં. મ ળચંદભાઈ! મ ળચંદ ભાઈ કહેતા  હતા કા લે . અ રે! આ વ રસ  

વયા ર્યા. ર્ય ા એિી વ ાત  િહીં.  એમ કે િકા મા ર્યા અત્યાર સુિી. ર્યા એિું કાંઈ િહીં, આ  
સરવા ળો સારો આવ્ય ો એિું લેવું. કેમ મ ળચંદભ ાઈ ? આવ્યાિે, અંતે અહીં આવ્યા િે સાંભળવા.  

બસ ર્ઈ રહ્યું. ર્યું એિું શું છે? આ વાત એવી છે. ત્યારે તો પહેલા તો બિું એ જ હતુંિે . એમાં 
શું?  આહાહા! 

શ્રોતા : તીર્ં કરોિે એમ છે. 

પ જ્ય ર્ુરુદેવશ્રી : તી ર્ંકર ો  અજ્ઞાિ મ ાં હતા પહે લાં. તીર્ંકર હુ એ પ હલે નિર્ ોદમેં ર્ે. 

ઔર કુલ ીંર્ કી દિયા ર્ૃહીતન મથ્યાત્વ ગ્રહણ દકય ા ર્ા અ િંત  બૈર. મહાવીર કા જીવ ભી ર્યા ર્ા  
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અિંત  બાર. ઋષભદેવિ ા  વખતમાં મદરનચ,  ભ ર્વાિિા (પૌત્ર) મદરનચ કુમ ાર.  ભર્વાિસે 
નવરુદ્ધ સાંખ્ય કી પ્રરૂપણા કી . ક ટસ્ર્ હૈ આત્મા, પદરણમ િ િહીં. તબ વહ પ્રકૃનતકે આિારમેં હૈ, 

આત્મા મેં િહીં. ભર્ વાિ કી હયાતી  ર્ી. તયા કરે? સમજમેં આયા? અિે  વહ ભર્ વાિ  

હોિેવાલા ર્ા ચોવ ીસવ ાં તીર્ંકર. એ ક િો ડા િોડી સ ાર્રોપમ કા અંતર. ઋષભદેવ સે મહા વીર  
પયંત એક િોડાિોડ ી સાર્ રોપમકા અંતર હૈ. બીચમેં  દકતિા ભવ દકયે ? સમજમેં આયા? 

ભર્વાિિે સમ વસર ણમેં કહા ર્ા ભ રતકો. સ મજમેં આયા? હે ભરત ! તેરા મદ રનચ ભનવષ્યમ ેં 

મેરે જૈસા તી ર્ંકર હોર્ા.  લ્યો, ઐસા કહા વહ સુિકર  િાચ ઉઠા. ઇ તિા ત ો ખ્યા લ આયા દ ક  
મુજે યહ હૈ. પણ પ્રરૂપણા  બિી ઊંિી. આહાહા! સ મ જમેં આયા? 

યહાં કહતે હૈં, અરે! મૈંિે પંચમભાવકો કભી છ ોડા િહીં ઔ ર પરભાવ કો–પૌ દ્ર્નલક 
નવકા રકો મૈંિે વાસ્ત વમેં કભી ગ્રહણ દકયા િહીં. આહાહા! ઐસા અંદર પ્રતીનતમેં આિા યે કોઈ 

અલ્પ પુરુષાર્ગ હૈ ? સ મજમેં  આયા? મૈં િે સંસાર ગ્ર હા હી િહ ીં. આહાહ ા! ઔર મેર ી ચીજ ઐ સી 

િે ઐસી હૈ, કભી છ ટી હી િહીં. આહાહા! દ કસક ી પ્ર તીતમેં ઐસા આતા હૈ? સમ્યગ્દશગિ કી  
પ્રતીનતમેં ઐસા આત ા હૈ. સમજમેં આયા?  એ ૧૨૯. ૧૩૦. શ્લોક મુનિરાજકા હૈ. 

मत्स्वान्त ंमतय िग्नमिेदतनश ंतचन्मात्रतचिंामणा- 
र्न्यद्रव्यकृिाग्रहोद्भर्तमम ंम  क्त्वाध  ना तर्ग्रहम ् । 
ितच्चत्र ंन तर्श  द्धिणू वसहजज्ञानात्मन ेशमवण े
दरे्ानाममिृाशनोद्भर्रुतच ंज्ञात्वा तकमन्याशन े।।१३०।। 

મત્સ્વ અંત મનય ... લ્યો, લ ગ્ન આયા. આહા! ભર્વ ાિ  પદ્મ પ્રભમલિાદરદેવ સંત મુનિ 

દદર્ંબર મુનિ હૈં. આહાહા!  જે િે અમૃતકા પ્યાલા ભા રે િાટી િી કળ્યા છે  અંદ ર ર્ી. અમૃત કા  
પ્યાલા પીતે હૈં. તૃષા લાર્ી હોય  િે મોસંબી પીવેિે . ર્ટ..  ર્ટ.. ર્ટ. ઔર ર્ન્ના ..  ર્ન્ના. તૃષ ા 

બહોત લર્ી હ ો, ર્ન્ના પી વે છેિે ર્ન્ના. શેરડી અમારે  કહતે હૈં. ઘ ંટ ઉપર ઘ ંટ પીતે હૈં . ભાઈમાં 

આવ્યું છે નિહાલભાઈમાં. નિહાલભાઈ મેં યહ આયા હૈ . જૈસે ર્ન્નાકા રસ ઘ ંટ ઘ ંટ કર પીતે હૈં , 
ઐસે હમારે અિુભ વમેં  આિંદકા ઘ ંટ ઘ ંટ પીતે હૈં (તો) બહાર નિ કલિે કી ઇચ્છા હોતી િહીં. 

સમજમેં આયા? પણ અંતમેં જીત રાર્કી હો જાતી હૈ , એમ કહતે હૈં. બાહ રમેં ... રાર્ હો જાત ા  
હૈ. ઇતિે  નસ્ર્ર રહ સકતે િહીં. સમજમેં આય ા?   

 કહતે હૈં, શ્લ ોકા ર્ગ :  અન્ય દ્રવ્યકા આ ગ્ર હ કરિેસે ઉત્પન્ન  હોિે વાલે ... ....  છે િે. ઇસ 

ન વગ્રહકો અબ છ ોડકર ... આગ્રહ  િામ પકડ,઼ ગ્ર હણ, લર્ે ર હિા વહ.  આગ્રહ.. આ ગ્ર હકી વ્ય ાખ્યા 
હૈ. આગ્રહ કો છોડ કર ... પહલે આ ગ્રહ હૈ  િ. ન વગ્રહ િામ શ રીર  અર્વા ર ાર્-દ્વેષ ાદદ કલહ. 

આગ્રહસે ઉત્પન્ન હોિેવ ા લા નવગ્રહ , એમ કહતે હૈં િ. અજ્ઞાિસે ઉત્પન્ન હોિેવાલા કષાય  

અર્વા શરીર અ બ છોડકર , નવ શુદ્ધ-પ ણગ સહજ જ્ઞાિાત્મક સ ૌખ્યક ી પ્રાનિકે હેતુ ... અરે! મૈં તો 



શ્લોક–૧૨૯-૧૩૦                    પ્રવચન નં. ૯૦                                         275 

નિમગળ પ ણગ સહજજ્ઞાિ સ્વ રૂપ  સૌખ્યકી–આિંદ કી મ નતગ ઉસકે પ્રાનિ હેતુ ... મ ેર ા યહ નિજ 
અંત ર... દેખો! પહેલા શબ્ દ હૈ િ  मत्स्वान्त.ं.. મેરા યહ નિજ અંતર ... મુજમેં— ચૈતન્યમાત્ર-

ન ચંતામનણ મેં નિરન્ત ર લ ર્ા હૈ . ઓહોહ ો! મેરા અંતર મુજમેં લર્ા હૈ એ મ કહતે  હૈં . સમજમેં 

આયા? જુઓ આ મુનિ! મેરા અંતર મેરેમેં લ ર્ા  હૈ આિંદમેં. સમજ મેં આયા?  (સમદકત ી) કો  
રુનચમેં તો આિંદ જમા હૈ. કહીં ( ઓર) ઉસકો આિંદ દ દખતા  િહીં. આ ર્ઈ િ  બા ત. 

‘નચન્મ નતગિારી કી મોહે રીત લર્ત હૈ અટપટી,  બાહ્ય િારકીકૃત દુુઃખ ભોર્ે, અંતર 
સુખ રસ ર્ટા ર્ટી...’ આમ ભોર્ ભોર્વે છતાં આસ્ર વકી ઝટ ાઝટી... આસ્રવ ક્ખ ર જાતા હૈ. 

આહા હા! આિંદ કે  પ્રેમમેં કહીં (ઓર ) આિંદ ભાસતા િહીં. નવષયકી વાસિ ા કા લ ે િાર્ જૈસા 

જહર દદખે. પણ છ ટ સકે િ હીં (તયોંદક ) પુરુષાર્ગક ી કમી હૈ. સમજમેં આયા? ચાદર ત્ર હો તો  તો 
વહ ભા વ હોત ા િહીં . ચ ાદર ત્ર િહીં તો ઇતિી કમ જોરી ઐસી વાસિા ક્જ સકો હો, કાલ ા િાર્– 

સપગ િુંિાડા મ ારે  તો જૈસ ા દુ ુઃખ લર્ે, ઐસ ા દુુઃખ લ ર્ે. સમદકત ીકો  નવષયવ ાસિા મેં ઇતિા દુુઃખ 

હૈ. કહીં મજા િે સુખ સમદ કતી મ ાિતા  િહીં. આહાહા ! નમથ્યાદૃનિ , જહાં-ત હાં સુ ખ હૈ , મજા હ ૈ 
(માિતા હૈ તો)  દૃનિ નમથ્યાત્વ  હૈ. આત્મા કો છોડ કર કહીં ભી પુણ્યભા વમેં, પાપભાવમેં, 
સંયોર્મેં સુખ માિિા, મહા  નમથ્યાત્વ હૈ. સમજમેં આયા? આહા હા! 

કહતે હૈં, અરે! મેરે નચિમેં ય હ નિજ અંતર મુજમેં–ચૈતન્ય માત્ર નચંતા મણી મેં નિરંત ર 

લ ર્ા હૈ. મેરી અવસ્ર્ ા, મેર ી  અવસ્ર્ા યે તત્ત્વમેં લ ર્ી હૈ એમ કહતે હૈં. મેરી દશા દશાવાિ મેં 

લર્ી હૈ. બી ચમેં યે બોલતે હૈં િે લખતે હૈં (ઐસા) નવકલ્પ ઉસમેં ભી મેરી અંતર લર્િી હૈ હ ી  
િહીં, એમ કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? મ ેરા (યહ નિજ ) અંતર મુજમેં..  મુજમેં એટલે ચૈતન્ય માત્ર 

ન ચંતામનણ મેં , એમ. ચૈતન્યમાત્ર ઐસા નચંતામનણમેં  મ ેર ા યહ નિજ અંતર ... અરે! મેરી અંતર 

િારા, પદરણનતકી–દશ ાકી મેરી િારા ભર્વાિ ચૈતન્યમ ન તગ નચંતામનણ આત્મામેં નિરં તર લર્ી હૈ, 
વહાં લ ર્ી હૈ. આહાહા! 

લાર્ી લ ર્િી હ મારી ક્જિરા જ  સુજશ સુન્યો મૈં, 

કાહ કે કબહ  િ છ ટે લોકલાજ સબ ડારી, 

જૈસે અમલી અમ લ કરત સ મૈ  લાર્ રહ ી ખુમારી.. 

અિીણ પીતે હૈ િ અિીણ. મસ્ત... અિીણ કરતે હૈં િ અિીણ. લ્યો, ભાઈ રૂપાિી રાબ,  
એમ કહતે હૈં. એમ કહે, રૂપાિી રાબ. રૂપા સ મજે ? ચાંદી. મ હંર્ા હૈ િ  અિીણ.  આ તો અમે 

િજરે દેખ્યું  છે. રીબડા ર્ા.  ર્ોંડલ િે રાજ કો ટ વચ્ચે. ચોરામાં ઉતયાગ  હતા િે બા વો બરાબર  

અિીણ લઈિે બેઠો હતો. ચડાવ ો.. ચડાવો.. મ હાર ાજ!  ર્ામડ ામાં ત ો તયાં મ કાિ  અપાસરાિું 
હોય? ચોરા હોય, ચોર ા. બાવો  પછી, રૂપાિ ી રાબ બા પા! એમ બોલે. રૂપું સમજે ? ચાંદી. મોંઘું 

ખરુંિે . મોંઘવારી.... આ વાત તો ૭૧કી સાલકી બાત હૈ ૭૧કી. ૫૬ વષગ હુ એ. અભી તો બહોત  
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મહંર્ા હો ર્યા િ  અિ ીણ. એમાં એ ક ર્રાન સયો જોડે હતો. જો એિે અિ ીણ પીતા  પીતા એમ  
કહે કે ચડ્યો..  ચડ્યો..  ચ ડ્યો.. તો ચડે. ઉતયો કહે તો  ર્ઈ રહ્યું . હાય હાય ! ચડ્યો એ ચડ્યો  
અમલ, ઉસકા અમ લ ઉતર તા  િહીં. આહા હા!  

કહતે હૈં, મેરા અંતર , ચૈતન્ય નચંતામનણ ઐસા મેર ા આત્મા  ઉસમેં મેર ા અંતર લર્ા  હૈ. 

આહા હા! ત્યાં વીણાિી ઝણ ઝણાટ વાર્ે  છે ત્યાં. સમજમેં આયા? હમારા આિંદ મ નતગ ભર્વાિ 

ઉસમેં હ માર ી અંતર દૃનિ લર્ી હૈ. વ હાં હ મારે આિં દકી વીણા બજતી હૈ , વ હાં  હમ હૈં. હમ 
રાર્મેં, શરીર મેં, વાણીમેં હૈં  િહીં. સમજમેં આયા?  સમદકતી ભી ઐસે હૈં . રાર્ દક શરીરમ ેં 

આત્મજ્ઞાિી હૈં હી િહીં. અ પિા દ્રવ્ય િે ર્ુણ િે નિમગળ પયાગય ઉસમેં આત્મા હૈ . ઉસમેં આશ્ચયગ 

િ હીં હૈ... એમ કહતે હૈં. હમારા અંતર ધ્રુવમેં લર્ા  ઉસમેં કોઈ આશ્ચયગ િહીં. વહ તો વસ્તુકી 
નસ્ર્નત હૈ. મુનિિી િારા તો જુઓ! આહાહા! ઉ સ મેં આ શ્ચયગ િહીં ... યે મુનિપ િા. પ્રત્યાખ્યાિ 
અનિકાર હૈ િ.  

કારણ દક  અમૃતભોજિજનિત સ્વાદકો જાિકર ... અરે! દેવોિે કંઠમાં અમૃતિા ભોજિિ ા 

સ્વાદ આ વે છે. દ ે વોંકો અન્ય ભ ોજિસે તયા પ્રય ોજિ હૈ?  ઉસકો દ િપ ાક િે ર ોટીસે તયા પ્રયોજિ 

હૈ? એક સાર્ ર (આયુષ્ય) વાલે કો હજાર વષગમેં આ હારકી ઇચ્છા ઉઠતી હૈ ,  દો સ ાર્રવાલે કો દો 
હજાર, ૩૩ સ ાર્રવા લેકો  ૩૩ હજાર. એ ક પખવ ાદડયે તો શ્વાસ લેતે હૈં.  એક સાર્ર  

(આયુષ્ય)વ ાલા દે વ એક પ ખવાદડયે .. એક પખવાદડયે–પંદ્રહ દદિમેં શ્વાસ લેતા  હૈ. પંદ્રહ દદિ. 

આહા હા! ઇતિા તો પુણ્ય  િલમેં હૈ. યે તો આત્મા કો અંતર લર્િી લ ર્ી ઉ સકી બાત  યહાં હૈ.  
જો દેવોિે અ મૃતભ ોજિજનિત સ્વ ાદકો જાિકર ...  આહાહ ા! અન્ય ભોજિસે તયા પ્રયોજિ હૈ? 
રોટી િે દ િપ ાકસે તયા પ્રયોજિ હૈ? દ િપ ાક ભી િ  લ હ.ૈ આહાહા! સમજમેં આય ા?  

(ક્જ સ પ્રક ાર અમૃતભોજિક ે સ્વ ાદકો જાિકર દેવ ોંકા મિ અન્ય ભોજિમેં િહીં  લર્તા,  

ઉ સી પ્રક ાર જ્ઞાિ ાત્મક સૌખ્યકો જાિકર ... સમદકતી જ્ઞાિસ્વ રૂપ આિંદમ નતગ ભર્વાિ ઉ સકો 

જાિકર.. હ મ ારા મિ ઉસ સ ૌખ્યક  ે નિિ ાિ ચૈતન્યમાત્ર —નચન્ત ામનણક ે અનતદરતત અન્ય કહીં 
િ હીં લ ર્તા. આહાહા! સ મજમેં આયા? રાજ કુમ ાર જબ અંતરમેં ઉત રિે આતે  હૈં , અિુભ વ 

હુઆ, નિલમિી... ... તયા કહતે હૈં? પત્ર્ર િીચે ... જેિા મહેલમાં નિલમિી લાદી, હીરાિ ી પાટું , 

અબજોપનત  રાજ કુમા ર... િ ળેય િહીં, યે કહતે હૈં. ઉસ મેં દુુઃખ લર્તા હૈ માતા! અરે! આ સ્ત્રી 
જુવાિ. ૭૨-૭૨ સ્ત્રી હ ૈ પદમણી જૈસી . મા! મેરે આિંદકે આર્ે સબ જહર લર્તા હૈ. સંસારમેં 

રહતે હુએ ભી. .. વ હ કહતે હૈં દેખો! મૈં તો ચૈતન્યમ ાત્ર નચંતામનણકા નિિ ાિ  (હ ં). જ્ઞાિસ્વ રૂપકે 

નિિ ાિ આર્ે–ઐસ ી રુનચ આર્ે  મેરા મિ કહ ીં િહીં લર્તા. કહીં મેરે મિ કા એ કત્વ તો હ ોતા 
િહીં. આહાહા!  

છહ ખંડકા રાજ ભરતક ો ... મુજે કહીં મિ િહીં લર્તા.  મેરા મિ જહાં લર્ા હૈ વહાંસ ે 
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ખસતા િહીં–હટત ા િહીં.  પરર્ી ઉદાસ..  ઉદા સ.. અપિ ી–સમ્યગ્દૃનિ કી અંત રમેં ધ્રુવ ઉપર  
લર્િી હૈ. નિત્યાિંદ ભર્વાિ ઉપર ક્જસકી રુનચ િે પે્રમ હૈ . ઉસકા પ્રેમ કોઈ લ ટ જાય, ભાર્  

પાડ દે—ઐસી કોઈ ચ ીજ િહીં જર્ત મેં. આહાહ ા! સ મજમેં આય ા? કોઈ પુણ્ય મેં ભી સ્વાદ 

દદખતા હૈ, વહ નમથ્યાદૃનિ હૈ. અપિ ા ચૈતન્યમાત્ર આિંદ ઐસા સ્વભા વ  ઉસકા પ્રેમ છોડકર 
કહીં ભ ી પ્રેમ લ ર્ા, (તો) વ્યક્ભચારી નમ થ્યાદ્રનિ હૈ. સમજમેં આયા? આ હાહ ા ! વ્યક્ભચાર 

સંયોર્મેં હોતા હૈ િ . ઐસે  રાર્ કી એ કતા કી, ર ાર્મેં સુખ હૈ (ઐસા  માિ ા તો) વ્ યક્ભચાર હૈ.  
આહા! .... ર્ાર્ામેં હૈ. વ્યક્ભચાર હૈ હોં. આ હાહા! સમ જમેં આયા?  

સમયસાર ( ર્ાર્ ા) ૨૦૩. ‘ખરેખર ભર્વાિ આત્મા માં ...’ ઐસા શબ્દ નલયા સંસ્કૃત  

ટીકામેં. भगर्त्यात्मतन बहूना.ं.. ‘દ્રવ્ય-ભાવો મધ્યે  અતત્સ્વભા વે અિુભ વાતા અનિયત 
અવસ્ર્ાવાળા અિેક, ક્ષન ણક વ્યક્ભચારી ભ ાવો ’ છે. સંસ્કૃત . દયા, દાિ, વ્રતકા નવ કલ્પ  

વ્યક્ભચારભાવ હૈ. અમૃતચં દ્રાચાયગ િે ખ ુલ્લ ા કર દદય ા હૈ . ર્ુિ કહાં રખિા હૈ? પાંચ બો લ નલયે  

હૈં. પુણ્યભાવ અનિયત હૈ–અનિતયત અવસ્ર્ ાવા લા હૈ , અિેક હૈ, ક્ષનણક હૈ ઔર પર હૈ ઔર 
વ્યક્ભચારી હૈ. ‘એ અ સ્ર્ ાય ી હોવ ાિે લીિે. ..’ સ્ર્ ાયી ર હિેકા સ્ર્ાિ િ હીં. અ નસ્ ર્ર હૈ યે સ્ર્ાયી 

રહિેકા સ્ર્ાિ (િ હીં). સ્ર્ાય ી આ ભર્વાિ આત્મા છે . જો નસ્ર્ર રહિે કા સ્ર્ાિ હૈ ... ઐસા પાઠ 

હૈ દેખો! ય ે સ્ર્ાતાકા સ્ર્ાિ  િહીં. આહાહા! ‘એક જ પોતે સ્ર્ાયી હોવ ાિે લીિે સ્ર્ાતાકા સ્ર્ાિ 
હૈ.’ સંસ્કૃત હૈ. રહિેવ ાલે કા–રહિેકા સ્ર્ાિ તો ધ્રુ વ હૈ. આહા! લ્યો, આ મ કાિ-બકાિ િહીં.  

ભાઈએ મકાિ બિાવ્યું છેિે . ૩૬  હજારકી જમીિ લ ી હૈ. જમીિ લી હૈ ૩૬  હજારકી. પ ીછ ે 

બંર્લ ા બિાયે ર્ા. એ રહે વ ાિું સ્ર્ાિ છે િે ? પોપટભાઈ! વ્યવહાર િ ળેય િહીં. બોલિે કી રીત 
હૈ. આહા હા! 

યહાં તો કહા, સ્ર્ાતા કા સ્ર્ાિ... ટીકા હૈ ૨૦૩. રહ િેવાલેકા રહેઠાણ હ ો તો ધ્રુ વ હૈ. 
રાર્ાદદભ ાવ ભ ી રહિે વાલે કા સ્ર્ાિ િ હીં. તો ન િર શ ર ીર, વાણ ી, િ ળ, મ કાિ કહાં  રહા? એ ત ો 

તયાંય રહી ર્યા. યે  નિજગરા કા અનિક ાર હૈ. નિજગરા કા અનિકાર. અરે! અ મૃતક ા ભોજિ ક્જસકો  

નમલતા હૈ દે વકો, ઉ સે  અન્ય ભોજિસે તયા  (પ્રયોજિ)? સમજમેં આયા? દ િપ ા ક નમલે ઉ સ કે 
(આર્ે ) વહ જુ વાર કી, રાત ી જુવારક ી િોતર ીકી રોટી તયા ? અહીંયા તો આત્માિા આિંદ આ ર્ળ 

દ િપ ાક (તો) પ ણ શું?  સમજમેં આય ા? સુંદર શર ીર, ખાિા-પીિા, માખણ , સું વાળા ર્ાદલા,  

વાજા વાર્ે, સુર્ંિ આવે, પ્રકાશ  હો... આહા હા! િ ળેય સુખ િહીં.  સુિ તો સહી! ક્ભખારી! 
તેરેમેં આિંદ િહીં હૈ દક બહાર આિંદ દેખિે  જાતા હૈ? સ્વયમેવ દેવ... ક્જ સમેં જ્ઞાિ િે આિંદ 

ભરા હૈ. બહાર તયાં છે? રુનચમેં નવપરીત તા હૈ. સાિુ  હોકર ભ ી પુણ્ય ભાવમેં પ્રેમ લર્ે તો  
નમથ્યાદ્રનિ હૈ, એમ ક હતે હૈં . વ્યક્ભચારી હૈ યે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ર્ુરૂદે વ) 
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નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. આત્મામેં  સચ્ચ ા રાગ કા  ત્યાગ કકસકો કહતે હૈં ઔર 
ચાકરત્ર કા પેટા ભેદ ઐસા પ્ર ત્યાખ્ય ાિ  યે ક્યા ચીજ હૈ  વહ બતા તે હૈં. અપિ ે  કળશ આ ગયા હૈ, 
૧૩૦ આ ગયા હૈ. ૧૩૧ કળશ.. કળશ. ૧૮૮ પાિ ું. 

निर्द्वनं्द्व निरुपद्रव ंनिरुपम ंनित्य ंनिजात्मोद्भव ं
िान्यद्रव्यनवभाविोद्भवनमद ंशमा वमतृ ंनिम वलम ् । 
पीत्वा यः सकृुतात्मकः सकृुतमप्यकेनर्द्हयाधिुा 
प्राप्नोनत सु्फटमनर्द्तीयमतलंु निन्मात्रनितंामनिम ् ।।१३१।। 

આહા હા! દેખો! કૈસ ા હૈ ભગવાિ આત્ મા અુંદર? શ્લ ોકા ર્થ : દ્વન્દ્દ્વ રનહત ...  ચૈતન્દ્યમૂનતથ, 
આિુંદકુંદ અતીનન્દ્િય આિું દકી મૂનતથ આત્મા  હૈ, ઉસમેં રાગ-દ્વેષ કા દ્વુંદ્વ િહીં, પ ણ્ય-પાપકે 
નવકલ્પકા ભેદ ઉસમેં િહીં. ય ે આત્મા ઉ પિ વ રનહત... જજસમેં કોઈ જાત કા ઉપિવ િહીં,  
આક લત ા િહીં. ઐસા ભ ગવાિ નિત્યાિુંદ પ્રભ  ધ્ર વ ઉપ મા રન હત–જજસકો ઉપમા િહીં. 
અતીનન્દ્િય આિુંદમૂનતથ પ્રભ  આત્મા ઉસકો ઉપમ ા ક્યા? ઐસી ચીજ ઉપમારનહત પ્રભ  નિત્ય... 
નત્ર કાળ ધ્ર વ હૈ વ હ તો. જજસમેં રાગ-દ્વેષ તો િહીં, કમથ-શરીર તો િહ ીં, એક સમ યકી અવ સ્ર્ા 
ભી જજસમેં િહીં, આહા હા!  ઐસા નિત્ય ભગવાિ નિજ આત્ મા–અપિ ા આત્મા... ભગવાિકા 
આત્મા ભગ વાિ કે પાસ રહા. ઐસે નિજ આત્મા સે ઉત્પન્ન હોિેવ ાલે  આિુંદ... ઐસા આત્મા  
ઉસમેં એ કા ગ્ર હોિેસે અતીન ન્દ્િય આિુંદ જો ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે પ્રત્યાખ્યાિ અિે વહ ચ ાકરત્ર િે  
વહ િમથ હૈ. આહાહા! સમ જમેં આયા?  ન િજ આત્માસે ઉત્પન્ન હોિે વાલે ... અપિા ભગવાિ  
નિત્યાિુંદ પ્રભ  અતીનન્દ્િય આિુંદસે પૂરા ભરા પડા  હૈ. આહાહા! ઉસકી એકા ગ્રતા અુંતરમેં 
ઉત્પન્ન હ ોકર જો અતીનન્દ્ િ ય આિુંદ ઉત્પન્ન હોત ા હૈ  વહી પ્રત્ય ાખ્યાિ િે  વહ ી િમથ િે  વહી 
મોક્ષકા મ ાગથ હૈ. આહાહા!  

અન્દ્ય િ વ્યક ી નવભા વિા સ ે (–અન્દ્ય િવ્યોં સમ્બન્દ્િી નવકલ્ પ કરિેસે) ઉત્પ ન્ન િ 
હ ોિેવ ાલે... દેખો! અન્દ્ય િવ્યોં સુંબુંિી નવકલ્પ  કરિેસે િહીં ઉત્પન્ન હ ોિેવાલ ા ... જો રાગ કા અુંશ 
હૈ ઉસસે આિુંદ ઉત્પ ન્ન િહીં હ ોતા. અપ િે  આત્મામેં અતીનન્દ્િય આિુંદ હૈ ઉસ મેં એકા ગ્ર હ ોિેસે 
અતીનન્દ્િય આિુંદ ઉત્પન્ન હોતા હૈ.  આ હાહ ા! ભારે માગથ કઠણ.  જગતિે સમજવો પહેલો કઠણ.  
સમજમેં આયા? ઐસે અન્દ્ ય િવ્યોં કી  નવભા વિા... નવ ભાવિા િા મ નવ કલ્પ ,  ઉસસે િહીં ઉત્પ ન્ન 
હોિેવાલા... િમીકો અપિ ે ભગવાિ આત્મા મેંસે જો અતીનન્દ્િય આિુંદ ઉત્પન્ન હોતા હૈ , યે 
અન્દ્ય િવ્યકે નવ કલ્પસે ઉત્ પન્ન િહીં હ ોતા અર્ાથત્ વ્યવહાર ન વકલ્પ વ્યવહ ારરત્ િત્ર યસે ભી 
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ઉત્પન્ન િહીં હોત ા. આહાહા ! સમજમેં આયા? 

અન્દ્ય િવ્ય  સુંબુંિી નવકલ્પ કરિેસે ઉત્પન્ન િહ ીં હોિે વાલે — ઐસે ઇસ નિ મથલ 
સ ખા મૃતક ો પીકર ...  આહા હા! અતીનન્દ્િય આિુંદ અ મૃતરસકા ઘૂુંટ પીકર ... ભા રે ભાઈ  િમથ! 
ઐસા િમથ! કહતે હૈં ક ક દ યા, દાિ  િે વ્રત,  ભજક્ત, તપ યે તો સબ અન્દ્ય  િવ્ય કા નવ કલ્પ હૈ.  
આહા હા! સ મજમેં આયા?  ઇસસે ઉત્પન્ન િહીં હોિેવાલા, પણ અપિ ા જ્ઞાયકમૂનતથ નચદાિુંદ  
પ્રભ  ઉસકી એકા ગ્રતાસે ઉત્ પન્ન હોિેવાલા ... કૈસે?  ઐસે ઇસ નિમથલ સ ખામૃત ... આહા! ‘ આશા 
ઔરિક ી ક્યા કીજે, જ્ઞાિ  સ િારસ પીજે. ..’ આત્મામેં  જ્ઞાિસ્વભા વ અમૃતસે ભરા  હૈ. આહા હા!  
ઉસ સન્દ્મ ખ દૃનિ કર કે અ મૃતકા પીિા–નિન વથકલ્પ આ િુંદકા ઘૂુંટ લેિા. આ હાહા!  ભારે માગથ 
ભાઈ! સમજમેં આયા? પો પટભાઈ! આવી વાત છે આ . .. અરે! આહાહા!  

નિમથ લ સ ખા મૃતક ો પીકર  (–ઉ સ સ ખા મૃતક ે સ્વ ાદકે પાસ સ કૃત ભી દ ુઃખરૂ પ 
લ ગિેસે)... દયા, દાિ, વ્રત, ભજક્ત , તપ, પૂજા કા નવકલ્પ હૈ વહ ભી અપિ ે આત્માકી એકાગ્રતા કે 
આિુંદ આગે દ ુઃખ હૈ. આ હ ાહા!  ભારે કઠણ વાત છે. સમજમેં આયા? યે તો રાગ હૈ. રાગ દાહ  
આગ.. છઢાળામેં આતા હૈ. ‘રાગ દાહ દહે...’ રાગ તો દાહ હૈ. આ હાહ ા! ઉસ રૂપ  કતથવ્ય જો હૈ,  
વહ ભી નવકલ્પ હૈ, રાગ હૈ,  દ ુઃખ હૈ. આહાહા! અપિ ા નિજાત્મ ભગવાિ દ્વુંદ્વ-ઉપમ ા (રનહત) િે 
કલ્યાણ મૂનતથ , ઉસમેં એ કા ગ્ર  હોિેસે જો અ મૃતકા ઘૂુંટ લેતા  હૈ, અમૃત કો પીતા  હૈ, ઉસકો િમી  
કહિેમેં આત ા હૈ. આહા હા! ભા રે! સમજમેં આયા?   

જો જી વ સ કૃતાત્મક હૈ વહ અબ ઇસ સ કૃતક ો ભી છોડક ર ... આહાહા! જો કોઈ શ ભ 
નવકલ્પ ઉઠતે હૈં, મ નિકો પુંચમહ ાવ્રતાકદ, ગૃહ સ્ર્ કો ભજક્ત આકદ , યે સબ નવકલ્પ–રાગ િે દ ુઃખ 
હૈ. આહાહા! શ્રાવ કકા ષટ્ આવશ્ય ક જો હૈ  વહ નવકલ્ પ હૈ, વહ ભી દ ુઃખ હૈ, કહતે હૈં. ગજબ 
વાત છે. આહાહા! જૈિદ શથિ વીતરાગમ ાગથ...  પ ૂરા ભગવાિ આત્મા નિનવથકલ્પ અતીનન્દ્િય 
આિુંદસે ભરા પડા પ્રભ  અપિા નિજ સ્વરૂપ  હૈ, ઉસમેં એકા ગ્ર હોિેસે જો આિુંદ આતા હૈ  વહી 
િમથ, યે સમ્યગ્દશથિ,  જ્ઞાિ િે ચાકરત્ર , વહી નિશ્ચય સ કૃત.  વ્યવહાર સ કૃત કે  નવકલ્પકો છોડકર..,  
એમ કહતે હૈં. પાઠમેં હૈ િ  દેખો!  

सकृुतमप्यकेनर्द्हयाधिुा...  તીસરા પદ હૈ િ. અભી છોડ કર... આહાહા! सकृुतात्मकः 

सकृुतमप्यकेनर्द्हयाधिुा...  આહા હા! ભાષ ા પણ કે વી લીિી છે! સુંતો–કદ ગુંબર મ નિ આિુંદમ ેં 
ઝૂલિેવાલે, અતીનન્દ્િય આ િુંદમેં ઝૂલતે ર્ે, અતીનન્દ્િય આિુંદકે ઝૂલેમેં ઝૂલતે ર્ે , ઐસી દશા 
ચાકરત્ર  હૈ. આહાહા! યે ચાકરત્ર વુંત ઐસે કહતે હૈં કે જજસકો આત્માકી શાુંનત લેિા હો, યે અપિ ા 
નિદ્વથન્દ્દ્વ, નિરુપ િવ, ઉપમા રનહત પ્રભ  ઐસે  સ્વભ ાવ સન્દ્મ ખમેં એકા ગ્ર હ ોિા.  ઉસ આિુંદ કે  
પીિેમેં સ કૃત જો દયા, દાિ , વ્રત,  ભજક્ત, પૂજા —શ ભનવકલ્પ ભી જજસકે આગે  દ ુઃ ખરૂપ લગે. 
આહા હા! ભારે આ કરુું . એ શેઠ!  ‘આસ્રવ દ ુઃખક ા ર ઘિેરે.. ’ પ ણ્ય-પાપ દોિોં આસ્રવ હૈં. 
આહા હા! અરે ભગવાિ! તેરી ચીજ આસ્રવ–રાગ સે તો જભન્ન હૈ ભગવાિ ! અરે! યે ચીજ 
સ િિેમેં ભી િ આવે,  તો વહ ચીજ કી પ્રાનિ કૈ સે હો?  સમજમેં આયા? યહાું તો પરમાત્મા  
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નત્ર લોકિા ર્ વીતર ાગ જજિવ રદેવ િે કેવ ળજ્ઞાિસે જાિા ઔર જો કહા, યે સુંતો કહ તે હૈં . સમજમેં 
આયા? વહ ી કદગુંબર સુંત મ નિ પદ્મ પ ભમલિાકરદેવ હૈં .  

કહતે હૈં, જો જીવ સ કૃત સ્વરૂપ ... િીચે હૈ. સ કૃતવા લા, શ ભક ૃત્યવા લા, પ ણ્યકમથવા લા, 
શ ભભ ાવવા લા.  આહાહા! છોડ કર... યે શ ભ નવકલ્પ હૈ યહ ભી અપિ ે  આિુંદ કી અપેક્ષાસે 
આસ્રવરૂપ, દ ુઃખરૂપ હૈ. હ જી તો શ્રદ્ધા િા ઠેકાણ ા િહ ીં, ઉસકો ચાકરત્ર  િે શાુંનત ક હાુંસે નમ લે? 
સમજમેં આયા? અભી તો  યે પ ણ્ય કકયા હૈ  વહ િમથ  હૈ. ઉસકે કારણસે િમથ હોગા  (અ ર્ાથત્) 
દ ુઃખસે સ ખ હોગા. સમજમેં આયા? પર તરફકા જો શ ભ નવકલ્પ હૈ ય ે તો દ ુઃખ હૈ. ઇસ દ ુઃખસે 
સ ખ હોગા? તો ક હતે હૈં  કક  દૃનિમેં યે શ ભનવકલ્પકો ભ ી છોડ કર નિ જાિુંદ ભગ વાિ મેં નલ પ ટ જા. 
આહા હા! ન લપટ કહતે હૈં ? હમારે મેં લપેટ કહતે હૈં. ત મ્ હારી ન હન્દ્દી િ હીં આતી . ર્ોડી-ર્ ોડી આવે. 
સમજમેં આયા? આ હાહા!  

ભગવાિ! યે  તો તેરે ઘરકી બાત હૈ  િાર્! તેરી ચીજમેં તો અતીનન્દ્િ ય આિુંદ છલો છલ–
લબા લબ ભરા હૈ. જૈસે મિકે ઘડેમેં મિ ભ રા હો, મિ..  મિ કહતે હૈં? શહદ. શહદ કે ઘડેમેં 
શહદ હ ી ભરા હો, ઐસે ચૈ તન્દ્ય અસુંખ્ય પ્રદેશી  શરીર સે જભન્ન અપિ ા નિજ ઘટ, અપિ ે  ઘટમેં 
તો અતીનન્દ્િય આિુંદ છલોછલ ભ રા હૈ. સમજમેં આયા?  ઐસા પહલે  સમ્ય ગ્દશથિ હોિ ા  
ચાનહયે.  પહલે સમ્યગ્દશથિમેં ‘મૈં પૂણથ આિુંદ િે પૂણથ શ દ્ધ હૂું ’ ઐ સા અિ ભ વ મેં આતા  હૈ તબ  
સ્વ રૂપમેં લીિતા કરત ા  હૈ, તબ ઉસકો પ્રત્યાખ્યાિ િે ચાકરત્ર  હોતા હૈ. નત્ર કાળ પૂણથ શ દ્ધ હૂું . પૂણથ 
શ દ્ધ કહિા (ક્યા )? એ તો છે એ છે. આહા હા! સમજ મેં આયા? યે તો અપૂણથકી અપેક્ષા સે પૂણથ 
કહિેમેં આતા હૈ. વસ્ત  પૂણથ ભ રી હી હૈ. અરે ભગવાિ! તેરા સ્વભા વ, જ્ઞાિસ્વભા વ, 
દશથિસ્વભ ાવ, આિુંદ સ્વ ભાવ, શાુંતસ્વભા વ, વીત રાગ સ્વભા વ ઐસે એ ક-એક સ્વભા વમેં 
અિુંતતા–અપક રનમતતા–બે હદતા હૈ. આ હાહ ા!  

ઐસે ભગવાિ  આત્ મામેં સ કૃતકો ભી છ ોડકર અન દ્વતીય અત લ ચૈતન્દ્યમ ાત્ર-
ન ચન્દ્તામનણક ો... અનદ્વતીય–દૂસરી ઐસી ચીજ િહ ીં, અત લ િામ ત લિા િ હીં—ઐસે  ચૈતન્દ્ય માત્ર 
ન ચુંતામનણકો  સ્ફ ટરૂપસે (–પ્ર ગટરૂપસે)  પ્રાિ કરત ા હ.ૈ આહાહા! યે ન ચુંતામનણ ર ત્િ  ભગવાિ  
શ ભનવકલ્પકો છ ોડકર અુંતરમેં એકા ગ્ર હોતા હૈ, ઉસકો  શ દ્ધ ચૈતન્દ્ય નચુંતામનણ પ્રાિ હોતા હૈ. 
આહા હા! સમજ મેં આયા?  પહલી સમજમેં તો યર્ાર્થતા કરે કક  ચીજ ય ે હૈ. અિે આત્માકે 
આશ્રયસે િમથ હોતા હૈ, દૂસરે શ ભનવકલ્પ સે ભી િમથ હોતા િહીં. પ ણ પ ણ્યિી મીઠાશ જજસકો  
અુંદર હૈ િ, વહ નમઠાશવાલે કો ઐસે લગે, આ હાહ ા! આ વો માગથ..... એકાુંત નિશ્ચયાભાસ હૈ.  

અરે! સ િ તો પ્રભ ! સ િ તો સહી. જહાું આિુંદકા સ્વાદ  આતા હૈ વહાું  નિશ્ચયાભાસ  રહે 
કૈસે? સમજમેં આયા? આ િુંદકા સ્વાદ િ હો અિે એ કલી નિશ્ચયક ી બાત કરે ઔર અુંદર હ ૈ 
િહીં અિ ભ વ અિે રાગકી રુનચ છૂટી િહ ીં હૈ, તો નિશ્ચયાભાસ હૈ. આહા હા! સમ જમેં આયા?  
સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભગવાિ ! અહો! તેરી મનહમા ક્યા ! તેરી ચીજક ી મનહમ ા સવથજ્ઞ ભી ગા સકે િહીં. 
આહા હા! ઐસી ચ ીજ (કહિે મેં) આચાય ોકો શબ્ દોં કી કમ ી પડતી હૈ. ચીજ કહિેમેં શબ્દોં ક ી કમી 
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પડતી હૈ. ક્યા કહે, ક્યા કહે આત્મા? ક્યા કહે? શબ્દ  જડ, ભગવાિ ચૈતન્દ્ય . ચૈત ન્દ્ય કા દ શ્મિ 
ભાષા જડ.  આહાહા! ભાષા  દ્વારા ભગવાિકો કહિા... ઇશારા આતા હૈ. િુંદકકશોરજી! આહાહા! 
શ્રીમ દિે કહ ા િ. ‘જે સ્વ રૂપ સવથજ્ઞે દીઠ ું જ્ઞાિમાું , જે સ્વ રૂપ સવથ જ્ઞે દી ઠ ું જ્ઞાિમાું,  કહી શક્ય ા 
િહીં તે પણ શ્રી ભગવાિ જો , તે સ્વરૂપિે અન્દ્ય વાણી તે શ ું કહે? ’ એ ગ ુંગાિો ગ ોળ છે. ગ ુંગો 
ગોળિે ખાય, પણ ગ ુંગો (કહી શકે િહીં કે) સ્વ ાદ કેવો . શેઠ! બોલ સકે િહીં.  ગ ડકા સ્વ ાદ લે. 
કેમ ભ ૈયા કૈસા ગ ડ હૈ? 

(જ્ઞાિ વુંત અપિ ી કર્ ા કહૈ  આપસે આપ ..) આપસે આપ. આહા હા!  સમ્ય ગ્દશથ િકા 
નવષય ઐસા પ્રભ  કૈસા હૈ િે ઉસમેં ક્યા હૈ. કભી ઉસકી રુનચ ઔર સન્દ્મ ખ હ આ હી િહીં.  
ઉસકે સન્દ્મ ખ હ એ જબિ ા સબ કિયા કાુંડ કર-કર કે મર  ગયે. સમજમેં આયા? નિજથરા અનિકાર મેં 
આતા હૈ, ક્લેશ હૈ સ બ. ક્લેશ કકયા.  પુંચમહાવ્રત ાક દ ક્લેશ... આહાહા!  આિું દિાર્ પ્રભ , 
સજચ્ચદાિુંદ િા ર્ ઉસકે સન્દ્ મ ખ કભી દેખ ા િહીં ઔર રાગસે કભી નવ મ ખ હ આ િ હીં. આ હાહ ા!  
પહલી દૃનિમેં તો િક્ક ી કરે કક  મેરે સન્દ્મ ખ જાિા વહી િમથ હૈ. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, અરે! અ નદ્વત ીય અત લ ચૈન્દ્ય માત્ર-ન ચુંતા મનણ... નચુંતામનણમેં, જૈસે ઇચ્છે  ઐસે 
નમલે. વહ દેવ અનિનિત હ ોતા હૈ. યે ભી દેવાનિદેવ ભગવાિ આત્ મા હૈ ઉસકી  જજસકો દૃનિ 
હ ઈ, નચુંતામનણરત્િ પ્રાિ હ આ. ઇસમેં જજતિી એકા ગ્રતા કરે  ઇતિી આિુંદકી છોળ આત ી હૈ. 
સમજમેં આયા? આ હાહા! વ્ યવહારિ ી રુનચ વાળાિે આ વાત ગ ોઠે–રુચે િહ ીં. વ્યવહ ાર હોત ા હૈ ,  
પ ણ વહ હૈ રાગ િે ઉસકી  રુનચ છોડિેલાયક હૈ પ્રભ ! જબ લગ વીતરા ગતા પૂણથ િ હો , તબ 
લગ વ્યવહાર બીચમેં આતા હૈ , પણ હૈ વહ રાગ, ય ે હયે હૈ અિે દ ુઃખરૂપ હૈ. અપિે  આત્માકા  
અિાદર હોકર રાગ ઉત્પન્ન  હોતા હૈ.  જબલગ રાગકા આદર હૈ તબલગ આત્મા કા  અિાદર હૈ. 
સમજમેં આયા? કહતે હૈં , અહો! ભાષા ક કતિી કી હૈ!  

અજોડ અ ત લ ચૈતન્દ્યમ ાત્ર નચુંત ામનણ ... જો અુંતરમેં એકાગ્ર હોતે હૈં  ઔર સ કૃતકો છ ોડતે 
હૈં દૃનિમેંસે, ઉસકો ચૈતન્દ્ય નચુંતામનણરત્િ કી પ્રાનિ હોતી હૈ. ઉસકો આત્મા કી પ્રાનિ હોતી હૈ 
એમ કહતે હૈં. આત્મા કી પ્રા નિ મેં નસ્ર્રત ા વહ ચાકરત્ર . ચાકરત્ર , કોઈ કિયા કાુંડ ચાક રત્ર હૈ િહીં.  
આહા હા! પહ લી બાત રુ ચ િા હી કઠીિ હૈ. ઓ હોહો! સમજમેં આતા હૈ િ  ભૈયા ? ઐસી બા ત 
હૈ. આહાહા! આ દેહ તો (હાડ)નપુંજર જડ હાડ કા, માું સ િે ચામડા... ઉસ પ ર ચમડેકા ગાર હૈ. 
ગાર ક્યા કહતે હૈ?  લીંપણ. અુંદર હાડ-માુંસ હૈ, ઉપર ચમડીકા લીંપણ હૈ. એક ચમડી ખેંચે ... 
ઐસી િૂલ હૈ યે તો. આ હાહ ા! અમૃત કા સ ાગર દે હદેવ લ કી મૂછાથ મેં... આયા હૈ િ  વહાું? 
મૂજચ્છથત. . દેહમેં મૂનછથત હ ો કર, અમૃતસ ાગર દેહમેં મૂન છથત હોકર અમૃત સ્વ રૂપકો  ખો બૈઠા  હૈ. 
આહા હા! સ મજમેં આયા?  

કાયા.. આતા હૈ િ  વહ ૯૬  ગાર્ામેં ભાઈ!  ૯૬ માું આ વે છે. ‘અમૃતસા ગર પ્રભ  દે હમેં–
મૃતક ક્લેવરમેં મૂ નછથત હ આ ’ ઐસા પાઠ હૈ. આ હાહ ા! સમજમેં આય ા? સમયસાર  તો ભગવાિ  
સાક્ષાત્, વાણી વ ીતરાગકી વાણી સારી હૈ. ૯૬  દેખો. ‘કેવળ બોિ (-જ્ઞાિ ) ઢુંકાયેલ  હોવાર્ી અિ ે 
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મૃતક ક્લેવર (-શરીર) વડે પરમ અમૃતરૂપ નવજ્ઞાિઘિ  (પોતે) મૂનછથત ર્યો હોવાર્ી... ’ સુંસ્કૃત  
ટીકા હૈ मतृककलेवरमनूछवतपरमामतृ-नवज्ञािघितया ि तथानवधस्य भावस्य कता व प्रनतभानत... 
ભગવાિ આત્મા અપિ ા અમૃતસ્વરૂપ, અમૃતસ્વરૂપ યે મૃતક્ ક્લેવરમેં મૂનછથ ત હ આ  કક યે મૈં હૂું . 
રાગ ભી મૃતક ક્લે વર હૈ, રાગ યે અ ચેતિ હૈ. વ્યવ હાર રત્િત્ર યકા ન વકલ્પ અચેત િ હૈ , ઉસમ ેં 
જ્ઞાિકી પયાથય િહીં. આ હાહા! ઐસે રાગ અ ચેતિ િે શરીર અ ચેતિ મૃતક્ ક્લે વર હૈ  ઉ સસે 
મૂનછથત હ આ... મૃત ક્લે વરમેં મૂનછથ ત હ આ... આહાહા!  અમૃતરૂપ નવ જ્ઞાિઘ િ ... ભ ગવાિ આત્મા 
તો અમૃત નવજ્ઞાિઘિ હૈ. આહા હા! યે  મૂનછથત હ આ ( તો) રાગ કા કતાથ અજ્ઞાિી પ્રનતભાસતા હૈ. 
વ્યવહાર રત્િત્ર યક ા કતાથ  ભી અજ્ઞાિી પ્રનતભાસતા હૈ . આહાહા! ભારે કામ ભાઈ !  આકરુું કા મ 
છે બહ . 

શ્રોતા : જ્ઞાિ ીકો ક્ યા ક દખતા હૈ ? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : જ્ઞાિી કો  આિુંદ કદખતા  હૈ. અમૃતસ્વરૂપમેં ભગવાિ કભી મ રતા  
િહીં. ઐસી ૯૬  ગાર્ા હૈ, સમયસાર. ટી કા ભી અલ ૌકકક! અ મૃતચુંિા ચાયથ .  લગભ ગ ચાર હજાર  
(શબ્દોંકી ) ટી કા હૈ. ૪૧૫ (ગાર્ા) હૈં ક ુંદ ક ુંદાચ ાયથકી.  ભર તક્ષેત્રમેં અમૃતકા ઝર િા હૈ વહ. સમજ મ ેં 
આયા? કદવ્યધ્વનિકા િોિ હૈ વ હ. કહતે હૈં, અર ે ભગવાિ! તેરી ચીજકી ત જે મનહમા િહીં ઔર 
રાગાકદ અિે પ ણ્યાકદકી મનહમા હૈ, બડ ા નમથ્યાત્ વભાવ હૈ. સમજમેં આયા?  

યહાું કહતે હૈં, ચૈતન્દ્યમાત્ર નચુંતામનણ ઐસ ા ભગવ ાિ સ્ફ ટરૂપસે પ્રાિ હોતા હૈ. પ્રત્ યક્ષ 
ભાસમેં... આિુંદકે અિ ભ વવા લે જ્ઞાિી કો આત્મા પ્ર ગટ-પ્ર ગટ ભા સતા હૈ, એ મ કહતે હૈં. 
આહા હા! ૧૩૧ હ આ કળશ . ૧૩૨.  

को िाम वनि नवर्द्ाि मम ि परद्रव्यमतेदवे स्यात ् । 

निजमनहमाि ंजािि ् गरुुिरिसमर्च् विासमदूु्भतम ् ।।१३२।। 

ઉત્પન્ન હ આ. અહો! જ્ઞા િી િમાથત્મા, સુંતો ઐ સે ગ રુચર ણોંકે સમ ચથિસે ... ઐસ ે 
િમાથત્મા કે ચરણ કી પૂજાસે ... દેખો ભાષા! સમજમેં આ યા? ઉત્પ ન્ન હ ઈ નિજ મનહમા ... સુંતોિે 
આત્મા કી મન હમા બતાયી .  સુંતોકા નવિય કકયા, બહ માિ કકયા, તો સુંતો િે બતાયા કક  
ભગવાિ! તેરી ચીજ મ હામન હમા વુંત હૈ પ્રભ ! આહા હા! સ મજમેં આયા? ગ રુ ચરણ ોંકે 
સ મચથિ સે... (સમ ચથિ ) = સમ્યક  ્ અચથિ, સમ્યક  ્ પજૂિ, સમ્યક  ્ ભજક્ત . ઉત્પન્ન હ ઈ નિજ 
મન હ મા ... ગ રુમ ખસે  સ િા, આહા હા! ભ ગવાિ ! તેરી  ચીજ ક્યા કહે ! વાણ ીકા નવલાસ જ હાું 
પહ ુંચતા િહીં, નવ કલ્પ જહાું  છૂતા િહીં ઐસી ચ ીજકી મનહમ ા ગ રુકી ભજક્તસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ,  
એમ કહતે હૈં. સ મજમેં આ યા? નિજ મનહમાકો જાિિેવાલા કૌિ ન વદ્વાિ ‘ય હ પરિવ્ય મેરા હૈ ’ 
ઐ સા કહે ગા?  રાગ મેરા હૈ, પ ણ્ય મેરા હૈ  (ઐસા) કૌિ કહેગ ા? આહાહા ! અપિ ા સ્વિવ્ય ઉસકી  
મનહમ ા જજસિે ગ રુમ ખ સે સ િી અિે નિજ મનહમાકા ભાિ હ આ ઐ સા નવદ્વાિ ,  
‘વ્યવહારરત્િત્રયકા રાગ મે રા હૈ ’ ઐસા કૌિ કહે ગા? ઔર વ્યવહ ારરત્િત્ર યસે  મ જે િમથ હોગા 
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ઐસા કૌિ કહે? કહો, પૂિમચુંદજી! ક્યા હૈ યે? કદગું બર સુંતોએ આ વાત (કહીિે) સિાતિ 
કેવળીિા પ્રવ ાહ વ હાવ્યા છે. ઐસી ચીજ કહીં ત ીિ કા લ તીિ  લોક મેં દૂસરેમેં હૈ હી િહીં. દૂસરે સે 
સમન્દ્વય કર ો. કકસકે સાર્  કરે ભગવાિ? સમજમેં આયા?  મલમ લકા એક ટ ક ડા ઔર એક 
સૂતળી.. ક્યા કહતે  હૈં? શણ.. શણ . શણકા ટ કડા. દોિોં કી સુંનિ કરે.  

અમારે સુંપ્રદાયમેં હતાિે  ગ રુ..... પ ણ પ હલી શ્રદ્ધા તો કરે ઐસી. િ હીં ‘રહતા ’ કા પ્રશ્ન 
કહાું હૈ? તેરી શ્રદ્ધા ભ્રિ હૈ . શ્રદ્ધાકા કઠ કાિા િહીં. શ્રદ્ધ ા તો પહલે િક્કી કરે કક ઐસા હૈ, પીછે 
રહ િ સકે તો ઐ સા શ ભ ભાવ આત ા હૈ. આતા હૈ, પ ણ વહ દ ુઃખ રૂપ હૈ ઐસે જા િે . યે હેય હૈ. 
મ નિકો ભી શ ભભાવ આ તા હૈ પુંચમહાવ્રત કા, ૨૮ મૂળગ ણ કા. િહીં આતા હૈ ? ભગવાિકી 
ભજક્તકા િહીં આતા હૈ? આતા  હૈ, પણ પહલી શ્રદ્ધ ા મેં લેિા કક  દ ુઃખરૂપ હૈ. ઉસસે મ જે િમથકા 
લાભ હોગા િહીં. ઐસી શ્ર દ્ધા તો પક્કી કરે પહ લી. આ  તો શ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િહીં અ િે હવે આમા ું 
રહી શકે િહીં.... યે તો હમારે કરિા િ ? ‘કરિા’ યે કતૃથત્વબ નદ્ધ વહ ી નમથ્યાત્વભ ાવ હૈ. કરિા યે 
તો મરિા હૈ. અમારે ભાઈ કહે છે સોગ ાિી.  

સોગાિ ી હૈં િ. હો ગયે િ. ક્યા િામ હૈ? નિહાલભાઈ. કલકત્તા. આત્મજ્ઞાિ પાક ર  ચલે 
ગયે સ્વગથ મેં. બહોત લ ાખો પનત ર્ે. કલકત્તા મેં દ કાિ હૈ બડી. ઔર ય હાું  આયે ર્ે. એક કદિમેં 
અિ ભ વ હો ગયા, એ ક રાતમેં . ૩૨-૩૫કી ઉમ્રમેં આ યે  ર્ે. ૫૩ વષથમેં દેહ છૂટ ગયા. મ ુંબઈ  
આયે ર્ે આજખરમેં.  ભાિ લેકર ચલે ગયે. ઐસી કોઈ  શજક્ ત ર્ી ઉિકી. વે ઐસ ે કહતે ર્ે કક 
કરિા વ હ મ રિા હૈ. બરાબર િ જાિે તો  આત્માકા પત ા િહીં લ ગેગા. મૂ ળચુંદભ ાઈ! આ બિા  
જૂિ ી રૂઢીિા માણસ હત ા  બિા. હવે એ વખત ગયો કહે  છે.  એિ ું કાુંઈ િહીં. સવળ ું આવ્ય ુંિે હવે . 
આહા હા! જાગ્ય ા ત્યારર્ી સવાર. હવે શ ું છે? કરિા વહ મરિા બરાબર હૈ , ઐસા નલખા હૈ 
તીસરે ભાગમેં.  વ હ તીસરા ભાગ હૈ િ ઉિકા.  

શ્રોતા : સ બકે મ ુંહ મેં પ ાિી આયા ર્ા કક  તી સરા ભાગ તો બતા ઓ. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એિે ક્યાું િવરાશ છે? યે કદયા હૈ ઉસકો. િવર ાશ ક્યાું છે? પુંિહ 
કદિકે બા દ તો આયા. યહાું  તો ઐસી બાત હૈ. શેકઠ યાકો ભી ઉડા દેતે હૈં. શેકઠ યા હૈ કહાું? શેઠ 
તો ઉસકો કહતે હૈં કક અ પિા સામ્રાજ્ય અિુંત  ગ ણકા નપુંડ પ્રભ  ઉસકા સ્વામી હો , તો શેઠ 
કહિેમેં આતા હૈ. બા કી બિા હેઠ છે. બાકી બિા હેઠ  હૈ. ભગવાિ આત્મા ... કહા ર્ા િ  કલ. 
અપિ ા સ્વ રૂપ અિુંત જ્ઞાિ, અિુંત દશથિ, અિુંત આિુંદ ઐસી અિુંત શજક્ તયાું પડી હૈ. ઐસા 
શજક્ ત(વાિ) ન ચુંતામનણરત્ િ ભગવાિ, ઉસકા સ્વામી હ ો સન્દ્મ ખ હોકર ઔ ર ર ાગકા  
સ્વામી(પિા ) છૂટ જાય , ઉસકા િામ ભગ વાિ ‘શેઠ’ કહ તે હૈં. સમજમેં આયા? 

શેઠીયાિે નલખા હૈ િ. શેઠીયાિે નલખા હૈ.  સરદા રશ હરવાલે. આયા િ  ઉ સમેં.  ...... 
અપિ ા સ્વ રૂપ સુંભા રે સો શેઠ, બાકી અિ ચર જાણ જો . બાકી બિા જભખારા હૈ. એ શેઠ! આ 
બિા તમે કરોડપનત િે જભખારા કહે છે. હૈ કક િહીં હૈ? કેટલા મ ું  છે એ?  પહેલામાું. આ બીજો 
ભાગ છે. આ ભા ગ બી જો આ. તેરમે પાિે ,  િહીં ? ‘ગ ણીજિ સુંભાલે  સો  હી છે શેઠ...’ 
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સરદાર શહર વાલે હૈં િ, ઉસિે બિાયા હૈ. ગૃહસ્ર્ હૈં. સ્ર્ાિક વાસ ી ર્ે, અભી તો... ઉસકે મામા કે 
પાસ ૪૦ વષથ પહલે  ૬ ૦ લાખ રૂનપયા ર્ા. ૬ ૦ લાખ દેતે ર્ે. લે ભૈયા! મ જે પ ત્ર િહીં હૈ. ૬ ૦ 
લાખ. ચાલીસ વષથ પહ લે ૬ ૦ લાખ એટલે? તમારી પાસે કરોડ હોય તો પૂવથ િા પાુંચ લાખ 
(બર ાબર કહેવાય). ૨૦-૨ ૦(વાું ભાગ) હ ો ગયા. પ હલેકે ૧ લાખ અભીકે  ૨૦ લાખ એટલે 
વીસમ ો ભાગ ર્યો. તો ૬ ૦  લાખ ર્ે, દેતે ર્ે. િ નલયા.  ક્યા કરે  હમ? મ જે  જાિા હૈ પરલોક.... 
૬ ૦ લાખ. વહ યહાું આતે હૈં.... ઉસિે બિાયા હૈ.  વહ કહતે હૈં જ ઓ!  

‘ગ ણીજિ સુંભાલે સો હી છે શેઠ...’ ગ ણીજિ આત્મા. અિુંત  ગ ણકા નપું ડ ઉસકી  
સુંભાલ કરે વહ શેઠ . ‘અન્દ્ય તો અિ ચર જાણજો જી , મારા જ્ઞાિ.’ યે કબ બિાય ા ર્ા? ઉસકા 
લડકે કા લડકા ગ જર ગયા છોટી ઉમ્રમેં . ડોક્ટર..... કુંઈ ખબર િહીં. ગ જર ગયા. બડા ઘર ર્ા.  
શેઠીયાકા ઘર ર્ા તો...  બહ ત માણસ આયે. તો ઉસકી માકો કહ ા , ક્યોં બેટા? રોિા  હૈ? રોતે હૈં 
િ. હમારે યહાું કહતે હૈં  િ.  અહીં અમારે કાકઠયાવાડ માું  છે ભાષા. ત મ્હારી ભી  હોગી ખરી.  
‘માર ા પેટ’ એમ રોવે.  મરી જાયિે . ‘એ મારા પેટ’ એમ કરીિે રોવે. મારા પેટ એટલે પેટમા ું 
જન્દ્મ્યો હોય િે છોકરો એ ટલે  મારા પેટ કહે. ઐસા ગાય િ હૈ રોિેકા. તો (ઇન્દ્હોંિે) બિાયા ‘મ ારા  
જ્ઞાિ.’ પેટ તેરા કૈસા? ‘મારા જ્ઞાિ’ બિાયા દેખો! ‘અન્દ્ય તો અિ ચર જાણજો જી. .’ બીજા તો 
અિ ચર, જભખારી છે . એ શેઠ! નિજસુંપદાકા ભાિ િહીં િે પરસુંપદાકી પ્રીનત  હૈ, (તો) જભખારી 
હૈ. બાહર સે માગતે હૈં , ઐસ ા લાઓ, ઐસા લ ાઓ, ઐસ ા  લાઓ.  

રાજા આયા ર્ા યહાું.  ભાવ િગર દરબાર હૈ િ . એક કરોડ કા તાલ કા હૈ. એક કર ોડકી  
ઉપજ. દરબા ર આયે ર્ે  વ્યા ખ્યાિમેં. તો ઉસકો કહ ા મૈં િે , દરબાર! દર બા ર િરમ ર્ા જબચારા. 
એક કરોડકા તાલ કા. યહાું  દો બાર આ ગયે. એક માસમેં પાુંચ હજાર માુંગે  વ હ છોટા-િાિા 
માગણ હૈ. માગણ સ મજે  િ? જભખારી. િાિા જભખારી. ઔર એક લાખ મનહિે મ ા ગે વહ બડા  
જભખારી અિે કરોડ મા ગે  યે (ઉસસે) બડા જભખારી હૈ.  ર્ોડા મ ાગે (છોટા ) માગણ–કમ મા ગણ.  

એ પ સ્તક છે આપણે . બી જો ભાગ છેિે કે એક જ છે? બીજો ભાગ છે ? બી જો ભાગ હશે . 
પ હલા ભાગ. પ હલ ા ભાગ ખલાસ હો ગયા હૈ. બીજો ભાગ હૈ. આ ગ જરાતી છે. નલયા હૈ?   

યહાું કહતે હૈં, વહ સ્ફ ટરૂપસે–પ્રગટ (રૂપસે) પ્ર ાિ હોત ા હૈ. ભગવાિ પરમ ાિુંદકી મૂનતથ 
દૃનિમેંસે રાગકા ભી ત્યાગ કર કે ... છોડ રાગ દૃનિમેં સે, રુનચ છોડ. ભગવાિ આિુંદ કુંદકી દૃનિમેં 
આયા તો નચુંતામનણ રત્િ પ્રાિ હ આ. ઉસકો સ મકકતી  અિે િમી કહતે હૈં . અિે પીછે સ્વરૂપમ ેં 
રમણતા કરતે આિુંદ..  આ િુંદ..  આિુંદ.. આહા! િન્દ્ય અવતાર! ચાકરત્ર . ઉસકો પ્રત્યાખ્યાિ િે 
ચાકરત્ર  કહતે હૈં. આ બ ાહ્યકિયા કરે િવ્યન લુંગિી િે  ( કહે) ચાકરત્ર  હૈ. યે  ચાકરત્ર-ફાકરત્ર હૈ હી  
િહીં. સમજ મેં આયા?  લ્યો , ઐસે ગ રુચ રણોંકે સ મચથિસે .... નિજ  મન હમાકો  જાિિેવ ાલા કૌિ 
ન વદ્વાિ ‘ય હ પરિવ્ય મેર ા હૈ’ ઐસ ા કહેગા? રાગ–નવકલ્પ મેરા હૈ યે કૌિ કહે? એમ કહતે હૈં .  
આહા હા! મેરા તો પૂણથ આિુંદઘિ, જ્ઞાિઘિ, નવજ્ઞાિઘિ ય ે મૈં હૂું. ઉસકે નસવા કોઈ દૂસરી ચીજ 
મૈં હૂું િહીં. ઐસી પહલી સ મ્યગ્દશથિમેં પક્કી શ્રદ્ધા અ િ ભવ કરકે હ ોિા ચાન હયે. અિ ભ વ કર કે 
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હોં, ઐસી શ્રદ્ધ ા ઉપ રસે  િહીં. સમજમેં આયા? બસ ૧૩ ૨ હ આ. ૯૮ ગાર્ા. ૯૭ પૂરી હ ઈ .  

पयनिनिनदअिभुागप्पदसेबधंनेहं वनिदो अप्पा । 
सो हं इनद निनंतिो तत्थवे य कुिनद नथरभाव ं।।९८।। 

આહા હા! ક ુંદક ુંદાચાયથ કહ તે હૈં , ઐસે આત્મા કા નચું તવિ કરો. મૈં તો ચાર— પ્રકૃનત, 
પ્રદેશ, નસ્ર્નત, અિ ભ ાગ બું િસે રનહત હૂું . सो हं इनद निनंतिो तत्थवे य कुिनद नथरभाव.ं. ઔર 
અુંતરકા જ્ઞાિ કર કે નસ્ર્ર હોિા .. નસ્ર્ર હોિા વ હ ચાકરત્ર  હૈ,  વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. 

जो प्रकृनत, निनत, अिभुाग और प्रदशे बघँनवि आत्मा, 

मैं हँ वही, यों भावता ज्ञािी करे निरता वहा ँ।। ९८।। 

ટીકા : યહાું  (–ઇસ ગાર્ામેં ), બન્દ્િરનહત આત્ મા ભાિ ા ચાનહયે ... આહાહા! જ ઓ! 
ભગવાિ ક ુંદ ક ુંદાચાયથ પુંચમ  આરાકે આત્મા કો કહતે હૈં . બુંિરન હત આત્મા ... ભગવાિ તો રાગ 
િે કમથકે બુંિરનહત હૈ. ભાવ કમથ  િે જડકમથકે  બુંિરનહત હૈ. ઐસા વતથમાિમેં બુંિરન હત હૈ. જ ઓ ! 
जो पस्सनद अप्पाि ंअबद्धपिंु अिण्िय ंनियद.ं ૧૫વી ગાર્ા હૈ િ . જૈિશાસિ  વહ જાિતા હૈ. 
૧૫વી ગાર્ ા હૈ. જો કોઈ અપિે  આત્માકો અબદ્ધ સ્પૃિ–પરસે સ્પશાથ હી િહીં, પરસ ે બુંિ હ ૈ હી 
િહીં. ઐસે અપિ ે આત્ માકો અિ ભ વ સે જાિતા  હૈ, ઉસિે સાર ા જૈિશા સિ જા િા. સમજમેં 
આયા? આહાહા! ભારે પણ ! આ કમથ છે, નિનમત્ત સુંબુંિ છે. પયાથય પયાથય કો નિનમત્ત સુંબુંિ હૈ, 
િવ્યમેં કહ ાું હૈ? સમજમેં આયા? એક સ મયકી પયાથય િૈનમનત્તક , ઉસમેં કમથકા નિનમ ત્ત, બસ  
ઇતિા સુંબુંિ હૈ, વહ તો વ્યવહાર હૈ, અભૂતાર્થ હૈ. સમજમેં આયા?  ભૂતાર્થ ભગ વાિ આત્મા 
બુંિરનહત હૈ. આહાહ ા!  

જૈસે જલમેં કમ ળ... દૃિાુંત કદયા હૈ ૧૪વી ગ ાર્ા મેં. જ લમેં કમ લ કદખતા હૈ. બા હરસ ે 
દેખો તો જૈસે જલમેં કમલ હૈ ઐસા કદખે , પણ કમલકે સ્વભાવસે દેખો તો કમ લસ્વભ ાવમ ેં 
પ ાિીકા લેપ હૈ હી િ હીં. સમજમેં આયા? કમ લ કી રૂુંવાટી ઐસી લૂખી હ ોતી હૈ લૂખી..  રૂું વાટી  
સમજે? રોમ.. રોમ..  રૂુંવાટી–ઝીણી રોમ ઐસી લૂખી હોતી હૈ કક જલમેંસે ઉપર કરો લેપ (હ આ  
હી િહીં–પાિી ) છૂઆ હી િહીં. ઐસે ભગવાિ આત્માકા ઐસા સ્વભાવ હૈ કક  જરી દૃનિમેંસે 
ઉપર કર  દે રાગસે અનિક  જભન્ન (તો) કભી રાગ મેં ન લિ હ આ હી િ હીં. આહા હા! સ મજમેં 
આયા? જલસે ઉપર લે કમલક ો (તો) છૂઆ હી િહીં. ઐસે દખેે સુંયોગસે તો જલમેં સમાનહત  
કદખે. કમલકી દૃનિસે દેખે તો કભી કમ લ છૂઆ હ ી  િહીં કભી જલ કો. ઐસે કમથસું બુંિ કી 
વતથમાિ દૃનિસે દેખો તો કમથકા સુંબુંિ કદખતા  હૈ, પણ સ્વભાવકી દૃનિસે દેખો, દૃનિ સ્વભાવ 
(સન્દ્મ ખ) કરકે દેખો તો સ્વ ભાવ કભ ી રાગ સે નલિ હ આ હી િ હીં. સમજ મેં આય ા? આહા હા!  
ક્યા સમયસાર! અજોડ અ જોડ શાસ્ત્ર હૈ.  નિયમસે...  

નિયમસાર, ક ુંદ ક ું દાચ ાયથ એટલે ઓ હોહો! ભગ વાિ કે પાસ ભેટા લે કર આ યે ર્ે.  
મહાન વદેહ મેં ગયે ર્ે ભગવ ાિ કે પાસ. એ હજી લોકો શુંકા કરે છે. ભગવાિ કે પા સ ગયે િહીં, 
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મહાન વદેહ મેં ગયે િહીં . અરે ભગવાિ! પુંચાજસ્ત કાય મેં ટીકામેં હૈ. ટી કા મેં હૈ. જયસેિા ચાયથ ૯૦૦ 
વષથ પહલે ( કહતે હૈં કક) સીમુંિરસ્ વામી કો પાસ ગયે , ઉપદેશ લેકર આયે  િે શ ાસ્ત્ર બિાયા .  
ઐસા સુંસ્કૃત ટી કા ૯૦૦  વષથ પહલેકી આચાયથકી હૈ. આહાહા! દશથિપાહ ડમેં  હૈ, દેવસેિ 
આચાયથ. અરે! પદ્મિુંદી આ ચાયથ ભગવ ાિ  સીમુંિર  પ્ર ભ કે  પાસ જા કર યહ  બોિ િ લાયે  હોત ે 
(તો) મ નિ કૈસે િમથ પાતે ? ઐસા પાઠ હૈ. 

શ્રોતા : ભજક્તમેં બહ મ ાિ હોતા હૈ િ.  ભજક્તમેં અપિ  ેઆદમીકી બહોત બહોત... 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : બહોત એટલે અનિક જૂઠ ી ક ક  સચ્ચ ી? એમ કે મ હાનવ દેહમેં ગયે િહીં 
ર્ે, પણ યે ભજક્તકા વચિ હૈ , એમ કહે છે. અરે ભગવાિ! ઇસમેં હૈ. અરે! પણ ગૃદ્ધનપચ્છ નલખા 
હૈ િ.  ક ુંદક ુંદાચાયથ ક ા ‘ગૃદ્ધનપચ્છ’ પાુંચ િામમેંસે (એ ક િામ) હૈ. વહ જાતે ર્ે, પીંછી નગર ગઇ તો 
ગીિકી પીં છી લી ર્ ી. ભગ વાિકે પાસ ગયે ર્ે.  બિે  આવે છે, બહોત આતા હૈ. ઔર ષટ્પા હ ડ 
હૈ. ષટ્પાહ ડમેં પા હ ડ દીઠ પીછે નલખા હૈ શ્ર તસ ાગર િે (કક) સીમુંિરસ્ વામ ી સુંબોનિત  
ક ુંદક ુંદાચાયથ . યહાું આયે કન ળકા ળ સવથ જ્ઞ.  ઐસા નલખા  હૈ.  કનળકા ળ સવથ જ્ઞ.  આહા હા! સમજ મેં 
આયા? ઓહોહો! મહાન વદે હમેં ભગવ ાિકે પાસ ભેટા હ આ.  

ઇનતહાસમેં ભી  આતા  હૈ અપિ ા કદગુંબર ઇનતહાસ. વહાું ગયે. છોટા શર ીર ર્ા પતુંગ 
જૈસા. વહાું તો ૫૦૦ િિ ષ કા દેહ ( ઔર ઇિકા) છ ો ટા દેહ. ...... િીચે બૈઠ ગય ે ક ુંદક ુંદાચ ાયથ. 
ચિવતીિે હાર્ મેં નલયા. મ હારાજ! યે કૌિ હૈં? આ પતુંનગયા ... ઐસા કૌિ હૈ? યે છોટા મિ ષ્ય  
કૌિ કદખતા હૈ? ભગવાિક ી વાણીમેં આયા, અરે ચિવ તી ! ભરતક્ષેત્રકે આચાયથ, િેતા, (સમર્થ)  
આચાયથ હૈં. ભરતક્ષેત્રકે  આ ચાયથ હૈં. ઐસા આતા હૈ, ઇનતહાસ મેં આતા હૈ. લોકોિે કાુંઈ શ્રદ્ધાિ ા 
ઠેકાણા િ મ ળે. ક ુંદ ક ુંદાચાયથ  ભગવાિ કે પાસ ( ગયે ર્ે વહ) ન સદ્ધ હ ો જાય તો કદ ગુંબર િમથ  હી 
સત્ય હોગા, દૂસર ા ખોટા હોગ ા , માટે ઉડાવો. મ હાનવ દેહમેં ગયે િહીં ર્ે.  મહાન વ દેહમેં ગયે ર્ે, 
આઠ કદિ રહે ર્ે. વહાુંસે આકર યે શાસ્ત્ર પોન્ન ર નહલ ટેકરીમેં બિાય ા. મિાસસે ૮૦ માઈલ આ  
બાજ  છે પોન્ન ર નહલ િા મિી ટેકરી. સ મજમેં આયા? આહા હા!   

યહાું કહતે હૈં, અરે આત્મા!  ત જે બુંિરનહત આત્મા ભા િા ચાનહયે. આહા! ભાવિા  યહ 
કક અુંતમ થખ બુંિરનહત મૈં હૂું , ઐસી આત્મામેં એકા ગ્રત ા કરિા ચાનહયે , ઉસકા િામ પ્રત્યાખ્યા િ 
હૈ. ઐસી ભ વ્યક ો નશક્ષ ા દી હૈ . અભવ્યકો નશક્ષા તો લાગ  પ ડતી િહીં. ભવ્ય પ્રાણી–જજસકા મ ોક્ષ 
િજીક હૈ, સુંસાર કકિારા આ ગયા હૈ, ચોરા શી કા અ વતાર છૂટિે કી તૈય ારી હો ગઈ હૈ . ઉસકો યે 
ઉપદેશ ક ુંદક ુંદાચાયથ દેતે હૈં . શ ભા શ ભ મિવ ચિકાયસમ્બન્દ્િી કમોંસે પ્રક ૃનતબ ન્દ્િ ઔર 
પ્ર દેશબન્દ્િ હોતા હૈ ...  શ ભ િે અશ ભ પકરણામકા જો ભાવ ઉસસે કમથ મેં પ્રકૃનત  એટલે સ્વભ ાવ 
અિે પ્રદેશ–સુંખ્યા બિતી હૈ. ચાર કષાયોંસે નસ્ ર્નતબન્દ્િ ઔર અિ ભ ાગબન્દ્િ હોતા હૈ ... વહ 
િવ્યસુંગ્રહમેં આતા હૈ. િવ્યસુંગ્રહ. કષ ાય—િોિ, મ ાિ, માયા, લોભ ચ ાહે તો પ ણ્ય હો કક પાપ  
હૈ, સબ કષાય હૈ.  ઉસસે નસ્ર્નતબુંિ િે અિ ભાગ બુંિ  હોતા હૈ. ઇિ ચાર બન્દ્િોં રનહત ... 
આહા હા! અરે! બુંિ વ્યવ હાર સે હોિે પર ભી નિશ્ચયસે બુંિરનહત હૈ.  
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ઐસા બુંિરન હત ઔ ર સ દ ા નિરુપ ાનિ સ્વરૂપ ... સદા નિરુપ ાનિસ્વરૂપ ... બુંિ કી ઉપાન િ િે 
રાગ કી ઉપાનિ િહીં હૈ ઐસ ી  મેરી ચીજ હૈ. સમ્યગ્દૃનિક ો ઐસા આત્ મા સો મૈં હૂું... યે આત્ મા સ ો 
મૈં હૂૂઁ—ઐ સી સમ્યગ્ જ્ઞાિ ીકો નિરન્દ્તર ભા વિા કરિી ચ ાનહયે.  લ્યો. આહાહા! નિરુંતર... કોઈ 
સમયમેં બુંિ હૈ િે કોઈ સ મય મેં અબુંિ હૈ—ઐ સા િ હીં. સમજ મેં આયા? પણ કહતે હૈં  કક રહ  
સકતે િહ ીં. (ભલે) રહ સ ક તે િહીં, પણ પહલે  નિણથય તો કરે ક ક મૈં ઐ સા હી હૂું , મેરેમેં બુંિ  
િહીં, રાગ િહ ીં. આહાહ ા! અજ્ઞાિી કો ભાિ કહાું હૈ? અપિ ા સ્વભા વ નિલેપ  અબુંિસ્વ રૂપ યે 
આત્મા મૈં હૂું. ઐ સી સમ્યગ્જ્ઞાિીકો નિરુંતર ભાવિ ા કરિ ી ચાનહયે . અજ્ઞાિીકો તો  ખબર િહીં. 
રાગ મેર ા હૈ, શરીર મેરા હૈ (ઐસે માિતા હૈ) તો અ જ્ઞાિી હૈ. ઉસકો તો અુંદ ર ઉ સસે રનહત હ ૈ 
ઐસી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ હૈ િહીં. સમજમેં આયા? 

શ્રોતા : ઐસે કહ લેિેસે અબુંિ હો જાયેગા?   

પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી : અિ ભ વ  કરતા હૈ. કહિેકી–ભાષા કી  બાત હૈ કક  અુંતર કી બાત  હૈ? 
અુંદરમેં બુંિરન હત હૂું ઐસી દૃનિ કરિા ઔર અુંદ રમેં લીિ હોિા —યે ભાવ હૈ. ભાષ ા તો જડ હૈ . 
ભાષામેં ક્યા હૈ? આહાહા!  રાગ િે કમથકે  સુંબુંિકી રુનચ છોડકર , અબુંિસ્વ રૂપી ભગવાિ પર 
રુનચ કર, વહ બાત ક હતે હૈં. સમજમેં આયા?   

શ્રોતા : અબુંિ સ્વ રૂપ ભગવ ાિ આત્મા તો નસદ્ધ પરમેિ ી હૈં. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : હ ા, આ ત્મા અ બુંિ હૈ.  પહલે યે લેિા. સબ આત્મા અ બુંિ હ ી હ ૈં 
િવ્યસે તો. વહ તો કહા િ પુંદરવી ગાર્ામેં.   

जो पस्सनद अप्पाि ंअबद्धपिंु अिण्िमनवससे ं। 

अपदसेसतंमज्झ ंपस्सनद नजिसासि ंसव्व ं।।१५।। 
સારે જૈિશાસિ કો જાિતા  હૈ. જો આત્માકો અ બ દ્ધ દે ખે , વહ સારે જૈિશા સિકો દેખતા 

હૈ. જૈિશાસિમેં આત્મા અબદ્ધ કહા હૈ. 

શ્રોતા : ક્યા કરિા ચ ાનહયે? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : અુંતમ થખ દૃનિ કરિા ચાનહયે.  સમજમેં આયા?  અુંતર ભગવાિ  
આત્મા અજસ્ત–સત્ત ાવાિ, ચૈતન્દ્ય સત્તાવાિ, સત્ત ા જજસકા રૂપ  હૈ, આિુંદ જજસ કા સ્વ રૂપ  હૈ,  
જ્ઞાિ જજસકા ભાવ હૈ—ઐ સા ભગવ ાિ મૈં બુંિરનહત  હૂું  ઐસી શ્રદ્ધામેં દૃનિ લગાકર, શ્રદ્ધાકી  
દૃનિ અબુંિમેં લગા કર એક ા કાર હ ોિા , ઉસકા િામ સ મ કકત િે ચાકરત્ર  હૈ. સમજમેં આયા?  

સ દા નિરુપ ાનિસ્ વરૂપ જો આ ત્મ ા  સો મૈં હૂું—ઐસ ી સમ્ય ગ્જ્ઞાિીકો નિરુંતર ભાવ િા ... 
ભાવિા શબ્ દસે એકાગ્રતા. કલ્પિા િહ ીં. આહાહ ા! ચૈ તન્દ્યજબુંબ પ્રભ  નચુંતામનણ ભગવાિ  વ હ 
બુંિરનહત સ્વરૂપ  હૈ  ઉસકી નિરુંતર ભાવિા એટલે એકા ગ્રતા કરિી ચાન હયે. આહા! ઉસકા િામ  
સમ્યગ્દશથિ, જ્ઞાિ િે ચાકરત્ર  હૈ. રાગમેં એકાગ્રત ા વહ નમ થ્યાત્વ, અ જ્ઞાિ િે અચાકરત્ર  હૈ.  
સમજમેં આયા? આ હાહ ા!  રાગમેં એકા ગ્રતા તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ , જ્ઞાિ યે અજ્ઞાિ હૈ ઔર 
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એકા ગ્રતા  અચાકરત્ર  હૈ.  ભગવાિ બુંિરન હત ઐસી શ્રદ્ધા કર કે અબુંિ સ્વભા વ મેં લીિ હોિા  
ઉસકા િામ સમ્યગ્ દશથિ , જ્ઞાિ િે ચાક રત્ર હૈ. બહ  ટૂું ક ું  િે ઘણ ું મીઠ ું. મીઠ ું હોં. લોકોિે આ વાત  
સાુંભળવ ા મળતી િર્ ીિે , પ છી જબચારાિે એવ ું લાગે  કે એ તો નિશ્ચય..  નિશ્ચય.. નિશ્ચય.. 
નિશ્ચય.  વ્યવહારક ી તો બાત  આતી િહીં.  

અરે ભગવાિ! સ િિા યે વ્યવહાર િ હીં હૈ. આ સાુંભ ળ વ ું એ નવ કલ્પ  વ્યવ હાર િ હીં હૈ.  
વ્યવહાર આતા હૈ,  પ ણ બુંિરનહત દૃનિ કરિા  વ હ  વ્યવહાર બતાત ા હૈ. સ મજમેં આય ા?  
સ િિેમેં નવકલ્પ આતા હૈ, નવકલ્પમેં ઐસા બત ાિા હૈ કક તેરી ચીજ નવકલ્પસે રન હત હૈ. વહાું 
દૃનિ કરિા, ઇસકી શ્રદ્ધા કર. આહાહા! યે શ્રદ્ધા જબિા, સમ્યગ્જ્ઞાિ જબિા ઉસિે  વ્રત નિયમ 
અિુંતબૈર નલયા. ‘મ નિવ્રત િાર અિુંતબૈર ગ્રી વ ક ઉ પજાયો, પૈ નિજ આતમજ્ઞા િ જબિા સ ખ 
લેશ િ પાયૌ. ’ આતમજ્ઞાિ  વહ આત્મા તરફ ઝ કે તો આિુંદ આતા હૈ . પુંચમહાવ્રત તરફ ઝ કે 
તો દ ુઃખ હૈ, રાગ હૈ,  (વહ ત ો) અિુંતબૈર હ આ. સ મજમેં  આયા?  

( અબ ઇસ ૯૮વીં ગ ાર્ાકી ટીકા પૂણથ કરતે હ એ ટીકાકા ર મ નિ ર ાજ શ્લ ોક કહતે હૈં :) 

प्रके्षावनद्भः सहजपरमािदंनिदू्रपमकंे 

सगं्राह्य ंतनैि वरुपमनमद ंमनुिसाम्राज्यमलूम ् । 

तस्मादुर्च्सै्त्वमनप ि सख ेमर्द्िःसारमनस्मि ् 
श्रतु्वा शीघ्र ंकुरु तव मनत ंनिर्च्मत्कारमात्र े।।१३३।। 

આહા હા! મ નિ સખા તરીકે  બોલાવે છે હોં. હે સખે! હે નમત્ર!  સમજમેં આયા? હમારી 
ચીજ જૈસી તેરી ચીજ હૈ. ઇસ ચીજમેં ત મ દૃનિ લગાઓ, નસ્ર્ર હો, હમારા સખા–નમત્ર હો ત મ. 
આહા હા! મ નિ કો ભી ઇતિા પ્રેમ આતા  હૈ દેખ ો! આહા હા! 

શ્લોકા ર્થ : જો મ જક્ તસામ્રા જ્યકા મૂ લ હૈ ... જે મ જક્ત સામ્રાજ્ય િ ું મૂલ છે, કોણ? આત્મા.  
એ મ જક્ તરૂપી સામ્રા જ્યિ ું મૂળ શ દ્ધાત્ મા. રાગ સુંસ ારકા મૂ લ હૈ. આત્મા મ જક્ તસા મ્રાજ્યકા મૂ લ  
હૈ. આહા હા! ઐ સે ઇસ  નિરુપ મ, સહજ પર માિુંદ વાલે ન ચિૂપ કો (-ચૈતન્દ્યકે સ્વરૂપકો ) ... આહાહા! 
ઉપમા કકસકી દેિા? રાગરનહત, બુંિરનહત  ચીજ  આત્મા હૈ, ઉસકો ઉપમા ક્યા દેિા? 
સ હજપર માિુંદ વાલે નચિૂપ ...  કેવો છે જ્ઞાિરૂપ? સ્વભાનવક આિુંદ વા લા જ્ઞા િરૂપ, એમ. 
સ્વભાન વક અતીનન્દ્િય આિુંદવાલ ા જ્ઞાિરૂપ (ચ ૈ તન્દ્યકે સ્વરૂપકો )  એકકો બ નદ્ધ માિ પ રુષોંકો ... 
એક ભગવ ાિ અપિ ા નચદાિુંદ આિુંદ  સનહત પ્રભ  ઐસે એકકો હી બ નદ્ધ માિ પ રુષોંકો  સમ્યક્ 
પ્રક ારસે ગ્ર હણ કરિા યો ગ્ય  હૈ...  બ નદ્ધમાિ, મનતજ્ઞાિી િમાથત્મા કો તો િવ્ય  હ ી ગ્ર હ ણ કરિેલાય ક 
હૈ. સમજમેં આયા? સમ્યક  ્ પ્રક ારસે ગ્ર હણ કરિા  યોગ્ય હૈ ... ગ્રહણ કરિા િામ એકા ગ્ર હોિા.  
આહા હા!   

શ્રોતા : મ નિ યોં કી બાત હૈ.. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : મ નિયોંકી  બાત કી હૈ, પણ સખે (કહ કર) ભવ્યકો ઉપ દેશ દે િા હૈ િ. 
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ઐસી ભવ્યકો નશ ક્ષા દી હૈ. મ નિકી પ્રિાિતાસે સ બ ભવ્યકો ઉપદેશ કદયા હૈ. સમજ મેં આયા?   

સખા તરીકે  નમત્ર .... બ નદ્ધમ ાિ પ રુષોંકો ... દખેો! સમ્યગ્જ્ઞાિ ીકો. ઇસ સમ્યક્ પ્રકારસ ે 
અપિ ા આત્મા ગ્રહણ કરિે યોગ્ય હૈ. ઇ સનલયે હે ન મત્ર! તૂ ભી મેરે ઉપદેશકે સારકો સ િક ર ... 
આહા હા! ઉપદેશ કા સાર વ હ હૈ કક િવ્યસ્વભાવમેં ઘૂ સિા. અપિ ા િવ્ય ચૈતન્દ્યસ્વભાવમેં  અુંદર  
પ્રવેશ કરિા ઔર રાગ સે પ્રવેશ હટા દેિા. આહા હા!  

શ્રોતા : ઉસ સ મય પકરનસ્ર્ન તયાું કૈસી બિાિા ચ ાનહયે? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : એકા ગ્ર હ ોિા વહ.  

શ્રોતા : શરીરકી કિયા કૈસ ી...? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : શરીર કી કિયા ક્યા ?  શરીર એટલે આત્મા. જ્ઞાિ શરીર એ આત્ મા . યે 
ઉસકા શરીર હૈ.  ‘જ્ઞાિન વગ્રહું .’ જ્ઞાિ મેં એકા ગ્ર હ ોિા યે જ્ઞાિશર ીરકી કિયા હૈ. જડકી  કિયા  યે તો 
માટી–િૂળ હૈ. કોણ ક રે? આહા હા!  

જ ઓિે ! હમણા ૨૪ વષથ કા લકડા જ બચારા રોટીિી જે મ વણાઈ ગયો . વીસેક કદિ ર્ યા. 
૨૪ વષથકા હોં. દો વષથકા લગિ . ઐસા ખટારા આ ગયા, ઉસકા આુંત નિકલ ગયા. બાહર બૈઠા 
ર્ા. દો નમનિટમેં, રોટી વણે ઐસે  પીસ ગયા. યે તો દહેકી નસ્ ર્નત હોિેવાલ ી હૈ  વહ હોતી હૈ.  
આહા હા! વહ તેરે  રો કે રુકે  િહીં (ઔર) તેરેસે હો ઐ સા હો હ ી િહીં ( સકત ા). ત ું  રોક રખે કક 
ઐસા હોતા હૈ... યે  તો ઉસ સમયમેં દેહકી અવ સ્ર્ ા  હોિેવાલી ર્ી . તેરી દૃનિ ઉસસે હટાકર  
આત્મા ઉપર લે જા. ઇસકે ન સવા તેરા ઉદ્ધાર હૈ િહીં. નવ શેષ કહેં ગેં. 

       (પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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શ્રાવણ વદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧૨-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા-૯૯, પ્રવચિ િં. ૯૨ 

 

નિયમસાર નસદ્ાાંત શાસ્ત્ર હૈ. નસદ્ાાંત ઉસકો કહીયે કક સર્વજ્ઞકી ર્ાણીમેં ઉસ સમય જો 
નિશ્ચય હોકર તત્ત્ર્ આયા, ઉસકા જો આગમમેં ઉદ્રણ હુઆ ર્હ આગમકો નસદ્ાાંત કહિેમેં 
આતા હૈ. યે ર્સ્તુકી નસનદ્ નસદ્ હુઈ હૈ. દ્રવ્ય, ગુણ, પયાવય, નર્કારાકિ જૈસે હૈં ઐસે નસદ્– 
સાબિત હુએ, યે ભગર્ાિકી ર્ાણીમેં આયા ઉસકો યહાાં નસદ્ાાંત કહતે હૈં. યે નસદ્ાાંતમેં 
નિયમસાર નસદ્ાાંત હૈ. ૯૯ ગાથા. પ્રત્યાખ્યાિકા અનિકાર હૈ. ચાકરત્રકા અનિકાર હૈ. ચાકરત્રકા 
પેટા ભેિ હૈ પ્રત્યાખ્યાિ. 

ममत्तिं पत्िवज्जात्म त्िम्ममत्तमवुत्िदो । 

     आलिंबििं च म ेआदा अवससेिं च वोसि े।।९९।। 
मैं त्याग ममता, त्िम ममत्व स्वरूपमें  त्ित्त कि िहा, 
अवलम्ब मिेा आत्मा, अवशषे वािि कि िहा. ૯૯. 

ટીકા : યહાાં સકલ નર્ભાર્કે સાંન્યાસકી (–ત્યાગકી) નર્નિ કહી હૈ. ચાકરત્ર હૈ િ. સકલ 
નર્ભાર્કે સાંન્યાસકા ત્યાગ. સાંન્યાસકી નર્નિ–ત્યાગકી નર્નિ. સમ્યગ્િશવિમેં સકલ નર્ભાર્કી 
રુનચકા ત્યાગ હૈ. સમજમેં આયા? સમ્યગ્િશવિમેં, પુણ્ય-પાપ આકિ સર્વ નર્ભાર્ ઉસકી દૃનિકા 
ત્યાગ હૈ ઔર સ્ર્ભાર્કી દૃનિકા આિર હૈ ઔર ચાકરત્રમેં યે પુણ્ય-પાપકી મમતાકા ત્યાગ હૈ 
ઔર સ્ર્રૂપમેં લીિતા ર્હ ચાકરત્ર હૈ. સમજમેં આયા? 

શ્રોતા : ર્ૃનિકા ત્યાગ ઔર મમતાકે ત્યાગમેં ફેર હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : િોમેં ફેર હૈ. દૃનિમેં તો પહલે પુણ્ય-પાપકા ભાર્ હોતે છતે ઉસકા 
આશ્રય અિે રુનચ છોડકર અાંતર અખાંડ આિાંિ પ્રભુ પૂણાવિાંિકી અાંતર દૃનિ િે અિુભર્ કરિા, 
ઉસમેં પુણ્ય-પાપકા ત્યાગ દૃનિમેં આયા, પણ હજી પુણ્ય-પાપકા ભાર્ િાશ િહીં હુઆ. સમજમેં 
આયા? ઔર યહાાં તો ચાકરત્રકા અનિકાર હૈ. પુણ્ય-પાપ જો મમતા હૈ ઉસકા ભી અભાર્, 
ઉસકા િામ ચાકરત્ર હૈ. આહાહા! કહતે હૈં ક્યા? િેખો! નર્નિ કહતે હૈ િ. નર્નિ કહી હૈ, એમ છે. 
િેખો! સકલ નર્ભાર્કે ત્યાગકી નર્નિ કહી હૈ. 

સુાંિર કાનમિી–સુાંિર સ્ત્રી, કાાંચિ–સુર્ણવ આકિ િિ આકિ સમસ્ત પરદ્રવ્ય... ઉસકા ગુણ 
િે ઉસકી પયાવય... પરદ્રવ્યકા દ્રવ્ય, ઉસકે ગુણ ઔર ઉસકી પયાવય–અર્સ્થા ઉસકે પ્રનત 
મમકારકો મૈં છોડતા હૂાં. મમકારકો મૈં છોડતા હૂાં. આહાહા! ચાહે તો િેર્-ગુરુ-શાસ્ત્ર હો કક સ્ત્રી-
કુટુાંિ-પકરર્ાર હો—સિ પર દ્રવ્ય-ગુણ-પયાવય ર્હ મેરે હૈં ઐસી દૃનિ તો ગઈ હૈ, સમજમેં 
આયા? પણ ઉસકી જો મમતા–આસબક્ત, અનસ્થરતા થી, ર્હ કહતે હૈં કક મૈં મમકારકો છોડતા 
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હૂાં. આહાહા! પ્રત્યાખ્યાિ.... ઉપિેશકી પદ્નત હૈ યે એક. પરમોપેક્ષાલક્ષણસે લનક્ષત... િેખો! 
નિમવમત્ર્કા સ્ર્રૂપ ક્યા? નિમવમત્ર્કા સ્ર્રૂપ ક્યા? કક પરમોપેક્ષાલક્ષણસે લનક્ષત... રાગાકિ 
કોઈ ભી શુભ નર્કલ્પ હો, ઉસસે ઉપેક્ષા ઔર નત્રકાળી જ્ઞાયકભાર્કી અપેક્ષા, સમજમેં આયા? 
સમ્યગ્િશવિમેં ભી સકલ નર્ભાર્કી ઉપેક્ષા હૈ દૃનિમેં ઔર પૂણાવિાંિ ભગર્ાિકી અપેક્ષા હૈ 
દૃનિમેં. ઔર ચાકરત્રમેં, મમત્ર્કા જો આસબક્તભાર્ થા ર્હ સર્વકી ઉપેક્ષા ઔર સ્ર્રૂપકી 
અપેક્ષા અિે નસ્થરતા. આહાહા! ઐસે... હૈ િ?  

પરમોપેક્ષાલક્ષણસે લનક્ષત... પુસ્તક િહીં હૈ? પરમોપેક્ષાલક્ષણસે લનક્ષત.. િીચે હૈ. 
નિમવમકારાત્મકકા લક્ષણ ક્યા? િેખો! િીચે. નિમવમત્ર્મય; નિમવમત્ર્સ્ર્રૂપ. (નિમવમત્ર્કા લક્ષણ 
પરમ ઉપેક્ષા હૈ.) સમ્યગ્િશવિ િે ચાકરત્ર િોમેં ફેર ક્યા હૈ? તો કહે, સમ્યગ્િશવિમેં અપિા પૂણવ 
આત્માકી અપેક્ષા િામ શ્રદ્ા હૈ ઔર આત્મા નસર્ા, ચાહે તો િેર્-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ાકા નર્કલ્પ 
ઉસકી ભી રુનચકા ત્યાગ હૈ. ક્યાાં ગયા હીરાભાઈ? િાપા કહે છે, િહુ જિરુાં કામ છે. કહો, 
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! અરે! બજસમેં એક સમયકી પયાવયકી રુનચકા ત્યાગ હૈ. ભગર્ાિ 
પૂણાવિાંિ એક સમયમેં–સૂક્ષ્મકાળમેં ધ્રુર્ નચિાિાંિ, ધ્રુર્ નિત્યાિાંિ પ્રભુ ઉસકી દૃનિમેં નર્કલ્પ િે 
નિનમિ િે એક સમયકી પયાવયકી રુનચકા ત્યાગ (હો), તિ સમ્યગ્િશવિ હોતા હૈ. સમજમેં 
આયા? ઔર ચાકરત્ર... ચાકરત્ર િાકી હૈ. સમ્યગ્િશવિ હુઆ તો ચાકરત્ર હો ગયા સાથમેં (ઐસા 
િહીં હૈ). સ્ર્રૂપાચરણ અાંશે હુઆ. પીછે, ચાકરત્ર બિિા મુબક્ત િહીં અિે ચાકરત્ર સમ્યગ્િશવિ-
જ્ઞાિ બિિા િહીં અિે સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ આત્માકે આશ્રય બિિા િહીં.  

હૈ પાઠમેં હ ૈિ? आलिंबििं च म ेआदा... તીસરા પિ હ.ૈ મેરા આત્મા હી મુજે આલાંિિ 
હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? મૈં નિત્યાિાંિ પ્રભુ પરમસ્ર્ભાર્ભાર્ ઐસા પકરપૂણવ પ્રભુ યે મુજે 
આલાંિિ હૈ દૃનિમેં. મેરી દૃનિમેં આલાંિિ કોઈ િૂસરી ચીજ િહીં. આહાહા! હર્ે અહીં તો િૂસરી 
િાત નર્શેષ કહતે હૈં. ચાકરત્રમેં ભી આલાંિિ મૈં આયા. પ્રથમ મેરે સ્ર્રૂપકા આશ્રય જો કમ 
ઉગ્રતાસે નલયા થા, (અિ) નર્શેષ ઉગ્રતાસે મૈં આશ્રય લેતા હૂાં આત્માકા, ઉસકા િામ ચાકરત્ર 
હૈ. તીસરા પિ હૈ િ. आलिंबििं च... આ તો ભાઈ! શ્લોક સ્થાિકર્ાસીમાાં આ ચાલે ભાઈ! આ 
િિા. ઓલા િાિા-િાિા શ્લોક હોય છે િે. પહેલેથી ચાલે છે, ૬૮િી સાલથી. સ્થાિકર્ાસીમાાં 
આ િિી ગાથાઓ આર્ે. આ નિમવમત્ર્ િે આ િિી. .... એ િહીં, પણ િીજા આર્ે છે. હા, િિા 
.... एगो म ेमित्द जीवो एगो य जीवत्द, एगो म ेसासदो अप्पा.. એ ૧૦૨. એ િિા આર્ે છે. 
સ્થાિકર્ાસીમાાં પણ છૂટી છૂટી ગાથા હોયિે. મૂળ પાઠમાાં િથી એિે. છૂટી-છૂટી ગાથા હોય 
ઉસમેંસે ર્ાાંચે. પણ ઉસકા અથવ કરતે હૈં સ્થૂલ.  

યહાાં તો કહતે હૈં કક મેરે આત્મામેં, મૈં સુાંિર, સ્ત્રી શરીરકી સુાંિરતા, કોમળતા—ઉસ પ્રનત 
ભી મેરી ઉપેક્ષા હૈ. મેરી િહીં હૈ યે તો દૃનિમેં આ ગયા પહલે. સમજમેં આયા? ય ેસ્ત્રી મેરી 
િહીં, મેરા તો આત્મા આિાંિકાંિ હૈ—ઐસે તો પહલી દૃનિમેં આયા હૈ. યે તો ઉસ પ્રનત જરી 
આસબક્ત થી, મમત્ર્ થા, ર્ો ભી મૈં છોડતા હૂાં. સમજમેં આયા? આહાહા!  પરમોપેક્ષાલક્ષણસે 



292                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

 

લનક્ષત નિમવમકારાત્મક આત્મામેં નસ્થત રહકર તથા આત્માકા અર્લમ્િિ લેકર... િેખો! મૈં તો 
નિત્યાિાંિ પ્રભુ હૂાં, ઉસકા અર્લાંિિ તો મુજે સમ્યગ્િશવિમેં હૈ હી, પણ નર્શેષ ઉગ્રપિે મૈં 
આલાંિિ લેતા હૂાં. સમજમેં આયા? મમતાકી ઉપેક્ષા ઔર સ્ર્ભાર્કી અપેક્ષાકા આલાંિિ લેતા 
હૂાં. ઐસી ચીજ હૈ. ચાકરત્ર કોઈ સાિારણ ચીજ િહીં.  

બજસકો ગણિર િમસ્કાર કરે. શાસ્ત્રરચિા કરતે હૈં તો ‘ણમો લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં’ 
(િોલે). િાહ્યમેં ઉિસે છોટેકો ર્ાંિિ િ કરે, િાહ્યમેં વ્યર્હારમેં, પણ પાંચ િર્કાર જહાાં આતા હૈ 
‘ણમો લોએ..’ અરે સાંત! તેરે ચરણમેં મેરા િમસ્કાર હૈ. તીથંકર, ઉસકા ર્જીર... તીથંકર રાજા 
પરમાત્મા, ઉસકા કિર્ાિ ગણિર, િમવકા કિર્ાિ. ચાર જ્ઞાિ િે ચૌિ પૂર્વકી એક અાંતમુવહૂતવમેં 
રચિા કરિેર્ાલે. ઐસી તાકાતર્ાલે િે ઉસી ભર્મેં મોક્ષમેં જાિેર્ાલે. ર્ે જિ લગ છદ્મસ્થ હૈં 
ઔર શાસ્ત્રકી રચિા જિ કરતે હૈં ‘ણમો અકરહાંતાણાં, ણમો લોએ સવ્ર્ અકરહાંતાણાં’ ઐસા અથવ  
હૈ. ‘અકરહાંતાણાં’ ....  આબખરકા જો ‘લોએ સવ્ર્’ હૈ િ ર્હ સિમેં લાગુ હોતા હૈ. િર્લમેં ઐસા 
પાઠ હૈ. ‘ણમો લોએ સવ્ર્ અકરહાંતાણાં..’ ગણિર ઐસે કહતે હૈં. ‘ણમો લોએ સવ્ર્ નસદ્ાણાં.’ 
આહાહા! ‘ણમો લોએ સવ્ર્ આઇકરયાણાં, ણમો લોએ સવ્ર્ ઉર્જ્ઝાયાણાં, ણમો લોએ સવ્ર્ 
સાહૂણાં.’ કૈસે સાિુ?  

કોઈ કહતે હૈં કક િેખો! ‘ણમો લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં‘ કહા હૈ ઉસમેં કોઈ જૈિકા હી સાિુ 
આતા હૈ ઐસા િહીં. અરે ભગર્ાિ! સમજમેં આયા? ઐસા અથવ કરતે હૈં. એક હૈ િ 
સુશીલકુમાર સ્થાિકર્ાસી. ઐસા અથવ કરતે હૈં. િેખો! ‘ણમો લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં’ કહા હૈ. પણ 
‘લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં’ કૌિ? જૈિ પરમેશ્વરકા જો ભાર્ હૈ ઉસે જો અાંતર અિુભર્મેં નલયા હૈ 
ઔર ભગર્ાિિે જો કહા ઐસા ચાકરત્ર–સ્ર્રૂપમેં નસ્થર હુઆ હૈ, ઉસકો યહાાં સાિુ કહતે હૈં. 
સમજમેં આયા? અન્યમતમેં ઐસા સાિુ હોતા િહીં. ‘ણમો લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં’ કહા િ. ઉસમેં 
ક્યા આયા? કક ‘ણમો લોએ સવ્ર્ બજિસાહૂણાં.’ અરે! જૈિકા હી સાિુ કહિેમેં આતા હૈ, સુિ 
તો સહી. ગરિડ ઐસી કરે. લોકોિે િહુ સમન્ર્ય લાગેિે. સમન્ર્ય મીઠુાં લાગે. આહાહા! ભારે 
ભાઈ! નર્શાળ હોં. ઐસા માગવ હૈ િહીં.  

ચાર જ્ઞાિ, ચૌિ પૂર્વકી રચિા અાંતમુવહૂતવમેં કરિેર્ાલે (કહે), ‘ણમો લોએ સવ્ર્ સાહૂણાં’. 
હે સાંત! િો ઘડી પહલે ભી મુનિપિા–આત્માકે આિાંિકી રમતમેં આયે હો, ગણિર કહતે હૈં કક 
તેરે ચરણમેં મેરા િમસ્કાર હો. ‘ણમો લોએ’મેંસે નિકાલ િેગા ઉસકો? આહાહા! અાંતરમેં, 
આિાંિિામકા ભાિ (હોકર) આિાંિકી િશા હુઈ હૈ અિુભર્મેં ઔર અિાંત આિાંિમેં બજસકી 
મસ્તી હૈ, અિાંત આિાંિમેં બજસકી મસ્તી ચડ ગઈ હૈ, પાર્ર ચડ ગયા અાંિરમેં. ઐસી રમણતા 
(ઔર) પરપિાથવકા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાવયકે મમત્ર્ છોડકર–ઉસકી ઉપેક્ષા કરકે, આત્માકા ઉગ્ર 
અર્લાંિિ લેકર મૈં સ્ર્રૂપમેં નસ્થર હોતા હૂાં. આહાહા! શેઠ!   

.... િતાતે હૈં િ? યે િે િેતે હૈં? હમારી .... તુમ્હારે પાસ હૈ? ભગર્ાિ કહે, તેરે પાસ 
પૂરા પડા હૈ પ્રભુ. તુજે સ્ર્ીકાર કરિા-િ કરિા અનિકાર તેરા હૈ. આહાહા! કિશા ફેરર્ી િાખર્ી. 
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‘આશા ઔરિકી ક્યા કીજે, જ્ઞાિસુિારસ પીજે, આશા...’ અભી આયેગા પુણ્ય-પાપ અનિકારમેં. 
મહારાજ! નશષ્ય પૂછતા હૈ. યે શ્લોક આયેગા સમયસારમેં. આપ તો પુણ્ય િે પાપ િોિોંકા 
નિષેિ કરતે હો પ્રભુ! તો શ્રાર્ક ઔર મુનિકા શરણ ક્યા? જો શુભકિયા હૈ ઉસકા તો તુમ 
નિષેિ કરતે હો કક યે િમવ િહીં. ર્ો આયેગા કલશમેં. સમયસારકા કલશ હૈ. સમજમેં આયા? 
ઉસકા ઉિર િેંગેં. અરે! મેરા આત્મા મુજે શરણ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? પૂણાવિાંિકા િાથ, 
નિત્યાિાંિ સહજાિાંિકી મૂનતવ, અપિા સહજાિાંિસ્ર્ભાર્ ર્હ મેરે આલાંિિમેં આયા ઔર ઉસકા 
મુજે આશ્રય હૈ. શ્રાર્કકો ભી ર્હ આશ્રય હૈ, ઐસે નલયા હૈ. યે શ્લોકમેં આયેગા. શ્લોક હૈ િ  
૧૦૪ સમસારકા. સમયસાર િાટકમેં હૈ. િેખો! ક્યા હ?ૈ  

त्सष्य कह ैस्वामी तमु कििी असभु सभु, 

कीिी ह ैत्िषधे मिेे सिंस ैमि मािंही ह।ै 

યે શ્લોક આયેગા અભી. ભગર્ાિ! આપ તો કહતે હો કક શુભકિયા, શુભરાગકા િમવકી 
દૃનિમેં નિષેિ હૈ, યે િમવ િહીં. ઐસે નિષેિ કકયા તો मिेे सिंस ैमि मािंही ह.ै मोखके सधयैा 
ग्याता दसेत्विती मिुीस... સમકકનત, શ્રાર્ક પાંચમ ગુણસ્થાિર્ાલા તથા છઠ્ઠે (ગુણસ્થાિર્ાલા) 
મુનિ. मोखके सधयैा ग्याता दसेत्विती मिुीस, त्तिकी अविा तो त्ििालिंब िािंही ह.ै ર્ ેકોઈ 
કેર્લી િહીં હુએ હૈં. ઉિકો આલાંિિ ક્યા? ભાર્ શુભ હૈ (ઉસકા) તો તુમ નિષિે કરતે હો કક 
યે િમવ િહીં, િેર્-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ા ર્હ િમવ િહીં, પાંચમહાવ્રત િમવ િહીં. તો હમેં કકસકા 
આશ્રય લેિા? નશષ્ય પ્રશ્ન કરતા હૈ.  

कह ै गरुु किमकौ िास अिभुौ अभ्यास... આહાહા! પાંચમ ગુણસ્થાિર્ાલેકો ભી હોં. 
ખરેખર તો જ્ઞાતા, િેશનર્રનત િે મુનિ—તીિોં લે નલયે હૈં. સમજમેં આયા? સમ્યગ્દૃનિકો ભી 
અપિા નચિાિાંિસ્ર્ભાર્ હી આલાંિિ િે આશ્રય–આિાર હૈ. પુણ્ય-પાપકા પકરણામ ર્હ 
આશ્રય–આિાર હૈ િહીં. આહાહા! હોતા હૈ િીચમેં, પણ ર્હ જાિિેર્ાલા હૈ. આહા! સમજમેં 
આયા? ભૂનમકા પ્રમાણસે રાગકી માંિતાકી મયાવિા આતી હૈ, ર્ે જ્ઞાતા-દૃિા રહતે હૈં. અપિેમેં 
િહીં નગિતે. સમજમેં આયા? ऐसौ अवलिंब उिहीकौ उि पािंही ह.ै.. ખુલાસો કયો. િમીકો 
કમવકા િાશ, પુણ્ય-પાપકા નર્કારકા અભાર્ કરકે અિુભર્ અભ્યાસ... અપિે આિાંિકા 
અિુભર્કા અભ્યાસ કરતે હૈં. ऐसौ अवलिंब उिहीकौ उि पािंही ह.ै.. િમાવત્માકા અર્લાંિિ 
આત્મા હી હૈ ઉસકો. કોઈ િૂસરા આલાંિિ હૈ િહીં. त्िरुपात्ध आतम समात्ध सोई त्सवरूप, 

औि दौि धपू पदु्गल पिछािंही ह।ै આહાહા! પુણ્ય િે પાપકા નર્કલ્પ ર્હ પુદ્ગલકી છાયા હૈ, 
અપિી ચીજ હૈ િહીં. આહાહા! યહાાં કહતે હૈં િેખો!  

મૈં તો નિમવમકારાત્મક આત્મામેં નસ્થત રહકર તથા આત્માકા અર્લાંિિ લેકર 
સાંસૃનતરૂપી સ્ત્રીક ેસાંભોગસે ઉત્પન્ન... ઉિય, રાગ, સાંસાર, પુણ્ય-પાપકા ભાર્ િોિોં હી સાંસાર 
હૈ. શુભ-અશુભકા નર્કલ્પ સાંસાર હૈ. ઉસસે ઉત્પન્ન સુખ-િુુઃખાકિ... ઉસસે ઉત્પન્ન સુખ-િુુઃખ.. 
કલ્પિામેં યે ‘સુખ હૈ’ ઐસા ઔર કલ્પિામેં ‘િુુઃખ હૈ’ ઐસા. અિેક નર્ભાર્રૂપ પકરણનતકો મૈં 
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પકરહરતા હૂાં. ઉિયકી પકરણનત પુણ્ય-પાપકી ઉસકો મૈં છોડતા હૂાં. સમજમેં આયા? આહાહા! 
િાપુ! માગવ તો કોઈ અલૌકકક હૈ. પહલે અભી નિણવયમેં કઠકાિા િહીં, ઉસકો સમ્યગ્િશવિ કૈસે 
હો? આહા! ર્સ્તુ સત્ કા પોકાર હૈ અાંિરમેં. મૈં તો શુદ્ આિાંિઘિ હૂાં, મેરેમેં કુછ રાગાકિ– 
નર્કલ્પાકિ િહીં હૈ. ઐસા આત્મા હી પોકાર કરકે ઉઠતા હૈ. ઐસા ભગર્ાિ... નશષ્ય પૂછત ેહૈં તો 
ભગર્ાિ ઉિર િેતે હૈં કક ઉસકા આલાંિિ ઐસે આત્મામેં હૈ. ર્હ (િાહ્યકા) આલાંિિ છૂટ ગયા 
માટે આલાંિિ િહીં હૈ કુછ, ઐસા િહીં. આહાહા! મૈં પકરહરતા હૂાં. 

ઇસી પ્રકાર (આચાયવિેર્) શ્રીમિ્ અમૃતચાંદ્રસૂકરિે (શ્રી સમયસાર આત્મખ્યાનત િામક 
ટીકામેં, યે અભી પઢા િ. ૧૦૪ર્ેં શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ કક : 

  त्ित्षद्ध ेसवमत्िि ् सकृुतदुत्ित ेकममत्ि त्कल  

प्रवतृ ेिषै्कर्म्य ेि खलु मिुयः सिंत्यशििाः। 

कदा ज्ञाि ेज्ञाििं प्रत्तचत्ितमषेािं त्ह शिििं 
स्वयिं त्विंदिंत्यते ेपिममतृिं तत्र त्ििताः।। 

નશષ્ય પ્રશ્ન કરતે હૈં. આહાહા! છાંિ નશખરણી િે? નશખરણી હૈ નશખરણી. એ શીખાંડ. 
શીખાંડ ભી િેશી (-રાગ) હૈ. શીખાંડ ખાતે હૈં તો મજા કૈસી આતી હૈ અજ્ઞાિકી. .... અજ્ઞાિ હૈ િ. 
યે તો આત્માકા શીખાંડ ખાતા હૈ. અમૃત પીતા હૈ આત્મા એમ કહતે હૈં.  

શ્લોકાથવ : જુઓ! શુભ આચરણરૂપ કાયવ, કમવ એટલે કાયવ... હૈ િ? શુભ આચરણ—

િયા, િાિ, વ્રત, પૂજા, ભબક્ત, િામસ્મરણ આકિ શુભરાગ ઔર અશુભ આચરણરૂપ કમવ... 

નહાંસા, ચોરી, નર્ષયભોગ, કામ, િોિ.—ઐસે સમસ્ત કમોંકા નિષેિ કકયા જાિે પર... સર્વ કાયવકા 
તો નિષેિ કકયા આપિે. જો કરિા થા ર્હ તો નિષેિ કકયા. હમારી િજરમેં કતવવ્ય તો યે કિખતા 

થા. તો ર્હ કતવવ્યકા તો નિષેિ કકયા કક યે િમવ િહીં, યે િમવ િહીં. તો અિ કરિા ક્યા હમેં? 

સમજમેં આયા? યે પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ િ સિકો? ભાઈ! િમીકો શરણ તો, ભગર્ાિ સબચચિાિાંિ 
પ્રભુ, બજસકો દૃનિમેં ઉપાિેયરૂપ ગ્રહણ કકયા હૈ ર્હી ઉસકો શરણ હૈ. આહાહા! ચૌથે 

ગુણસ્થાિસે આત્મા ઉપાિેયરૂપ ગ્રહણ કકયા, ઉસમેં દૃનિ પડી હૈ જ્ઞાિીકી. રાગકા આિર ચૌથેસે 

હૈ િહીં, પણ આયે બિિા રહતા િહીં. (પૂણવ) ર્ીતરાગ િ હો તો ક્યા કરે? સમજમેં આયા? પણ 
ઉસકા આશ્રય, શરણ િહીં. આહાહા!  

કહતે હૈં, ઐસૈ સમસ્તકમોંકા નિષેિ કકયા જાિે પર ઔર ઇસપ્રકાર નિષ્કમવ અર્સ્થા 
ર્તવિે પર... િેખો! નિષ્કમવ અર્સ્થા ચૌથેસે... બજતિી પુણ્ય-પાપકે નર્કલ્પસે રનહત દૃનિ કરકે 
નિષ્કમવ અર્સ્થા ર્તવતી હૈ, ર્હી િમવ હૈ, ર્હ શરણ હૈ. આહાહા! પન્નાલાલજી! આ ભારે ર્ાત 
આકરી! લોકોિે િેસર્ી કઠણ પડે. કહતે હૈં, નિષ્કમવ અર્સ્થા ર્તવતી હૈ... યે ક્યા કહતે હૈં? 
સમકકતીકો તો પુણ્ય-પાપ હેય દૃનિમેં હૈ ઔર ચાકરત્રર્ાંતકો તો ચાકરત્રકી િશામેં પુણ્ય-પાપ 



ગાથા-૯૯                            પ્રવચિ િં. ૯૨                                          295 

 

ઉત્પન્ન હોતા હી િહીં. ઉત્પન્ન િહીં હોતા હૈ તિ શરણ ક્યા? કક નિષ્કમવ અર્સ્થા શરણ હૈ. 
આહાહા! બજતિી નિનર્વકલ્પ નસ્થરતા હુઈ યે નિષ્કમવ િશા હૈ, યે સમ્યગ્િશવિ હૈ, સમ્યગ્જ્ઞાિ હૈ, 
સમ્યક્ ચાકરત્ર હૈ, ર્હ મોક્ષકા માગવ હૈ.  

શ્રોતા : રાગકા....  

પૂજેય ગુરૂિેર્શ્રી : હા, અપિી પુરુષાથવકી કમીસે આતા હૈ. જિરિસ્તીકા અથવ–કમવકે 
કારણસે િહીં. અપિી રુનચ િહીં હૈ, તો ભી આસબક્ત હૈ તો જિરિસ્તીસે રાગ આતા હી હૈ, 
પણ ઉસકો જ્ઞાિી હેય માિતે હૈં. આયે બિિા રહે? ભગર્ાિકા સ્મરણ આતા હૈ, જાત્રાકા ભાર્ 
આતા હૈ. ર્હ પુરુષાથવકી કમીસે આતા હૈ. સમજમેં આયા? િમીકો ઉસકા આિર િહીં. આિર 
તો, નત્રકાળી જ્ઞાયકભાર્ નિષ્કમવ અર્સ્થામેં આિર(માિ) આત્મા હૈ. પાંકડતજી! આહાહા!  

યે શ્લોક હી ઐસા હૈ. त्ित्षद्ध े सवमत्िि ् सकृुतदुत्ित.े.. સુકૃત-િુષ્કૃત િોિોંકા આપિે 
નિષેિ કર કિયા. પ્રભુ! ક્યા કરતે હો આપ? અિ શરણ ક્યા? શરણ હમ માિતે થે ર્હ તો 
આપ છુડાતે હો. ભગર્ાિ! શુભ િે અશુભ િોિોં આચરણ તો કમવ હૈં, રાગ હૈ. આહાહા! યહાાં 
તો િાપુ! ર્ીતરાગમાગવ હૈ. ર્ીતરાગમાગવ ર્ીતરાગભાર્સે શુરૂ હોતા હૈ. રાગસે શુરૂ હોતા હૈ? 
તો ર્ીતરાગભાર્ કૈસા? અપિી ચીજ ર્ીતરાગસ્ર્રૂપ હી અિાકિ-અિાંત હૈ. અકષાયસ્ર્ભાર્ 
ઐસા આત્મા ઉસકે આશ્રયમેં નિષ્કમવ અર્સ્થા જો ઉત્પન્ન હો, િસ ર્હી આત્મા અથર્ા ર્હી 
િમવ. રાગાકિ આતા હૈ િીચમેં, પણ હેય હૈ.  

 મુનિ કહીં અશરણ િહીં હૈ... િેખો! અરે! વ્રતાકિકે નર્કલ્પકો છોડતે હૈં તિ (ભી) કોઈ 
અશરણ િહીં. ભગર્ાિ (આત્મા) અાંિર શરણ પડા હૈ. આહાહા! અરે! ચૈતન્યકી કકાંમત િહીં 
લોગોંકો. મહાપ્રભુ આિાંિકા ચોસલા, આિાંિકા િામ પડા હૈ અાંિર. નિત્યાિાંિ શાશ્વત પ્રભુ...  
પુણ્ય-પાપકે નર્કલ્પકી રુનચ છૂટી તો અાંતરકે આિાંિકી–પૂણાવિાંિકી રુનચ હુઈ ઔર આસબક્તકી  
બજતિી અનસ્થરતા છૂટી તો સ્ર્રૂપમેં નસ્થરતાકા આિાંિ આયા. ક્યોંકક આસબક્ત થી પુણ્ય-
પાપકી, ર્હ તો જહર થા, ઔર ર્હ છોડા તો આત્મામેં અમૃત આયા. આહાહા! ભારે ર્ાત 
ભાઈ! જુઓિે! પયાવય નસદ્ કરતે હૈં, નર્કારકા વ્યય નસદ્ કરતે હૈં, નિનર્વકાર નિષ્કમવ અર્સ્થા 
નસદ્ કરતે હૈં, ઔર નિષ્કમવ અર્સ્થાકા આલાંિિ ધ્રુર્ હૈ યે નસદ્ કરતે હૈં. આહાહા! આ ઉત્પાિ-
વ્યય િે ધ્રૌવ્ય. ઐસી ચીજ ર્ીતરાગ નસર્ા કહીં હોતી િહીં. ‘ઉત્પાિવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તાં સત્’ અિે 
‘સત્ દ્રવ્યલક્ષણમ્’. ર્હ િાતકી િાત હૈ. સમજમેં આયા? ઉમાસ્ર્ામી સત્ કા અથવ કરતે હૈં. 
જુઓ! ઓહોહો! ગજિ ર્ાત છે. સારે જૈિશાસ્ત્ર ભર કિયા હૈ, ગાગરમેં સાગર ભર કિયા હૈ. 
એક-એક શબ્િકા એક-એક સૂત્રકા િડા ગાંભીર ... હૈ.   

ર્હ કહતે હૈં યહાાં. મહારાજ! પ્રભુ! આપ તો શુભ-અશુભ િોિોં આચરણકા િમવમેં તો 
નિષેિ કરતે હો. અિ ક્યા કરિા િમીકો? િમીકો નિષ્કમવ અર્સ્થા િારણ કરિા. નિનષ્િય 
આત્મા જો શુદ્ ભગર્ાિ આત્મા અાંિરમેં ઊંડા–ગહરેમેં અાંિર ઊંડે જાતે હૈં, આશ્રય (લેતે હૈં) તો 
નિષ્કમવ અર્સ્થા–અમૃતમય નિષ્કમવ અર્સ્થા પ્રગટ હોતી હૈ. પુણ્ય-પાપકી આસબક્ત જહર હૈ 
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(ર્હ) છૂટ ગઈ–વ્યય હો ગયા, સ્ર્રૂપકા આશ્રય નલયા (તો) અમૃતમય િશા પ્રગટ હોતી હૈ. 
આહાહા! જુઓ! ર્ીતરાગમાગવ, બજિર્રિેર્ે કહેલ માગવ. પરમાત્મા નત્રલોકિાથ સીમાંિર 
ભગર્ાિ બિરાજતે હૈં મહાનર્િેહમેં. ઐસે અિાંત તીથંકરો યે હી િાત કરતે હૈં. િીસ તીથંકર 
બિરાજતે હૈં. ..કી સભામેં તો લાખો તો કેર્ળી બિરાજતે હૈં. તીથંકર લાખો િહીં હોતે. તીથંકર 
તો િીસ હી હૈં. સભામેં કેર્લીયોં લાખોં હોતે હૈં. સુિિેકે નલયે િહીં, (પર) ઐસે સભામેં િૈઠતે 
હૈં. સમજમેં આયા? લાખો સાંતો હૈં, અિેક ગણિર હૈં ઔર તીિ જ્ઞાિકે િણી ઇન્દ્રો ભી સુિિેકો 
આતે હૈં. ર્હ પાઠ ભગર્ાિ ઐસે કહતે હૈં. સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : .... સુિિેસે તો (સમ્યગ્િશવિ) હો જાતા હોગા િ? 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : સુિિેસે ક્યા હો? સુિિા તો નર્કલ્પ હૈ. શેઠ કહતે હૈં, યે સુિિેસે 

હોતા હૈ કક િહીં? ઐસા સ્પિ કરાતે હૈં. શુભરાગ હૈ ભૈયા! સુિિા ર્હ નર્કલ્પ હૈ રાગ. કહિા 
ભી અાંિર નર્કલ્પ હૈ રાગ. ર્હ તો કહતે હૈં યહાાં કક દૃનિકો િિલ િો. રાગ ઉપર જો રુનચ હૈ ર્હ 

દ્રવ્ય ઉપર રુનચ લે જાઓ. યે અિાંત પુરુષાથવ હૈ. ઉસમેં અિાંત-અિાંત પુરુષાથવ હૈ. આહાહા! 

કિશા િિલર્ી િે િશા િિલી જાય. કિશા િિલિેસે િશા િિલ જાય. યે ક્યા કહા? જો પુણ્ય-
પાપકી િશામેં કિશા થી, પર કિશા તરફકી િશા થી, યે કિશા પલટી કક યે મૈં િહીં. ‘મૈં તો 
અખાંડ આિાંિકાંિ હૂાં’ ઐસી કિશામેં ગયા, િશા પલટ ગઈ. સમ્યગ્િશવિિશા પલટ ગઈ. આહાહા! 

િાંિકકશોરજી! ઐસે િાંિકી િાત આત્માિે કભી સુિી હી િહીં, આિાંિકી િાત. એ તો 

સરળ માણસ છે િે. પહલેસે કહતે થે. પણ અભી તક િહીં કી. આકરી ચીજ છે ભગર્ાિ! તુમ 

કૌિ હો? આહાહા! નર્કલ્પ દ્વારા તેરા પતા િ લગે ઐસા તુમ હો, ર્ાણી દ્વારા પતા િ લગે. 
પરમાત્મપ્રકાશમેં નલખા હૈ, કિવ્યધ્ર્નિસે ભી સમજમેં િહીં આતા, મુનિયોંકી ર્ાણીસે ભી 

સમજમેં િહીં આતા. પરમાત્મપ્રકાશ. ઐસા સ્ર્સાંર્ેદ્ય આત્મા.. સ્ર્-સાંર્ેદ્ય.. ભગર્ાિ પૂણાવિાંિ 

ઉપર દૃનિ પડિેસે સ્ર્ િામ અપિેસે, સમ્ િામ સમ્યક્ પુરુષાથવસે ઔર પ્રત્યક્ષ આિાંિકા ર્ેિિ 

હોિા ર્હ તેરી ચીજ હૈ. શેઠ! યે સિ િાિ-િાિ િેિેસે િમવ હોતા હૈ ઉસકી મિા કરતે હૈં. ચોથા 

કાળિી કથિી? આ પાાંચમા આરાિા સાિુ છે. ય ેપાંચમ કાળકે સાિુ હૈં કુાંિકુાંિાચાયવ. ભગર્ાિકે 

૬૦૦ ર્ષવ પીછે હુએ. ઉસ ર્ક્ત પાંચમ આરા થા, ચૌથા આરા િહીં થા. ઔર યે અમૃતચાંદ્રાચાયવ 
તો અભી ૯૦૦ ર્ષવ પહલે હુએ. યે પદ્મપ્રભમલિાકરિેર્ અમૃતચાંદ્રાચાયવકે પીછે થોડે ર્ષવમેં 
હુએ. સિ પાંચમ કાલમેં (હુએ) હૈં.  

શ્રોતા : આ ર્ખતિો પાંચમકાળ ..... 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : ‘એક હોય ત્રણ કાળમાાં પરમારથિો પાંથ.’ પરમાથવકા પાંથ િો હોતા 
િહીં. સુખડી િિતી હૈ આટા, ઘી િે સક્કરસે. સુખડી િહીં સમજતે? યે પકર્ાિ. હલર્ા કહો. 

હમારે સુખડી કહતે હૈં. હલર્ા તો શીરાકો કહતે હૈં. શીરા હોતા હૈ. ય ેસુખડી કૈસે હોતી હૈ? 
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ઘીમેં ઘઉંકા લોટ શેકકર ઐસે ઐસે પાક કરતે હૈં, એ સુખડી કહે. પણ શીરા લ્યો. શીરા આટા 
ઔર ઘી ઔર ગુડ તીિોંસે િિતા હૈ. પાાંચર્ે આરેમેં િૂસરેસે હો જાય. ઘીકે િિલે નપસાિ, 

પાિી, આટાકે િિલે િૂલ, ગોળિે િિલે ગારા–પાંક ઐસા હોતા હૈ? પાાંચર્ે આરેમેં િૂસરી સુખ઼ડી 

કક શીરા હોતા હૈ (ઔર) ચૌથા આરાકા િૂસરા શીરા હોતા હૈ? મીઠાશમેં ફેર હો, પણ ર્સ્તુ નફર 
જાય–િૂસરી હો (ઐસા હોતા િહીં). (િૂસરા હો તો ર્હ) શીરા િહીં. હા, ગરીિ માણસ ઘી િ 

િાખે તો તેલ િાખે. તેલકા ભી શીરા િિતા હૈ. તેલ સમજતે હૈં? તેલ.. તેલકા. ગરીિ માણસ. 

તેલકા ભી શીરા કરતે હૈં. પણ તેલ જોઈએિે? અભી કરતે હૈં. એમ લેર્ુાં. તેલિે ઠેકાણે કોઈ 
પાણી િાખે તો શીરા હોતા હૈ–હલર્ા હોતા હૈ? ઐસે તીિ કાલ, તીિ લોકમેં એક હો પરમાથવકા 
પાંથ. ‘એક હોય ત્રણ કાળમાાં પરમારથિો પાંથ.’  

યહાાં કહતે હૈં, આહાહા! પાંચમ આરાકે સમકકતીકો જો આિાંિ અિુભર્ હો અિે ચૌથે 

આરાકે સમકકતીકા આિાંિ અિુભર્ હો, કોઈ ફેર હોગા? પાંચમ આરાકે સમકકતીકો આત્માકી 

દૃનિ હોકર અિુભર્ આિાંિ હો અિે ચૌથા આરાકા હો િે નતયંચ હો. સમજમેં આયા? યે તો 
અતીનન્દ્રય આિાંિ ભગર્ાિ સબચચિાિાંિ પ્રભુ ઐસી જહાાં દૃનિ જમી, ખલાસ. આહાહા! ચૌથા 

આરાકા હો, પાાંચર્ે આરાકા હો, પશુ હો, માણસ હો, િેર્ હો કક િારકી હો. ર્હ આયા હૈ ‘િાહ્ય 

િારકીકૃત િુુઃખ ભોગત...’ સમકકતીકો અાંિરમેં સુખકી ગટાગટી. આતા હૈ િ? (િાહર િારકીકૃત 
િુુઃખ ભોગત અાંતર સુખરસ ગટાગટી) ગટાગટી. ‘નચન્મૂરત દ્રગિારીકી મોહે રીત લગત હૈ 

અટાપટી.’ નચન્મૂનતવિારીકી.. િાપુ! ય ે ચીજ િૂસરી હૈ. સમ્યગ્િશવિ ક્યા ચીજ હૈ? સમજમેં 

આયા? િારકી ભી િુુઃખ ભોગતે છતે... એમ િેખાય િહારમાાં, અાંિરમેં આિાંિકી ગટાગટી હૈ. 
આહાહા! ચૌથે ગુણસ્થાિમેં. ર્હ તો ચૌથેમેં હૈ. ર્હાાં તો પાાંચર્ા, છઠ્ઠા ભી િહીં હૈ. સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

શ્રોતા : ચૌથા ગુણસ્થાિ બક્લિ હૈ... 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : બક્લિ હૈ? ચૌથેમેં આિાંિ હૈ. છઠ્ઠેમેં નર્શેષ આિાંિકી જમર્ટ હૈ. 
પરમાત્મપ્રકાશમેં નલયા હૈ. ચૌથે આિાંિ હૈ, પાાંચર્ેમેં ઇસસે નર્શેષ હૈ, છઠ્ઠે ઇસસે નર્શેષ હૈ, 

સાતર્ેમેં (ઇસસે નર્શેષ). જાઓ. િારર્ે પૂણવ (આિાંિ) હૈ. ઐસા નલયા હૈ. હૈ િ, પણ ઐસા 

ર્સ્તુકા સ્ર્રૂપ હૈ ન્યાય–લોજીકસે. િારર્ેમેં પૂણવ સુખ હૈ, અિાંત િહીં. કેર્ળજ્ઞાિ હો તો અિાંત 
(સુખ). સમજમેં આયા? ર્હ છઢાળામેં િહીં આતા? .... િા, ર્હ િહીં. ‘જ્ઞાિ સમાિ િ આિ 

જગતમેં..’ (ઢાળ ૪, છાંિ ૪). સમકકત શબ્િ (ખ્યાલમેં) રહા. જ્ઞાિ સમાિ િ સુખ.. 

અમૃતસ્ર્રૂપ... જ્ઞાિકા ભાિ હુઆ સમ્યકમેં, ઐસા સુખ કોઈ જગતમેં તીિ કાલમેં કહીં હૈ િહીં. 
નલયા હૈ ર્હ છઢાળામેં. િૌલતરામિે િહુત કામ કકયા હૈ. ગાગરમેં સાગર ભર કિયા હૈ. પર 

અથવ િહીં કરતે. કાંઠસ્થ કરતે હૈં, ગકડયા િોલતે હૈં. મુનિકો ભી ઐસા કહા હૈ. પીછલી રાતમેં... 
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િહીં પાંકડતજી? રયિીમેં.... એક કરર્ટ. (ઢાળ ૬, છાંિ ૫). નિદ્રા પોણી સેકાંડકી. છઠ્ઠે ગુણસ્થાિકી 
િશા ઇતિી હૈ. ભાર્નલાંગી સાંત કકસકો કહે? મુનિકો પોણી સેકાંડકી નિદ્રા અાંિરમેં. આહાહા! ..... 

આિાંિમેં... ....રનહત અાંિર ચાકરત્ર હૈ, પણ થોડા રાગ હૈ ઇતિી થોડી નિદ્રા.... ય ેિશા મુનિકી હૈ, 
પરમાત્માકે ર્જીર–કિર્ાિ. પરમાત્મ(પિ) લેિેકી તૈયારી. સમજમેં આયા? 

યે ચાકરત્રકી ભાર્િા સમકકતીકો ક્યોં િ હો? છ ઢાળામેં આતા હૈ િ? ‘...પૈ નશર્િાથ 

જજૈ હૈ.’ ચાકરત્રકી ભાર્િા રખતે હૈં સમકકતી. રાગકી ભાર્િા રખતે હૈં કક રાગ રહો? 
પુરુષાથવકી કમી હૈ તો રાગ હોતા હૈ. ચાકરત્રકી ભાર્િા સમકકતીકો હોતી હૈ. કિ ચાકરત્ર મેરી 

આિાંિિશામેં રમુાં? ઓહો! યહી મેરી િશામેં ચરણ િામ રમિા... ર્હ યહાાં કહતે હૈ િેખો! 

આહાહા! ઇસપ્રકાર નિષ્કમવ અર્સ્થા ર્તવિે પર મુનિ કોઈ અશરણ િહીં. નર્કલ્પકો છોડ કિયા 
તો કોઈ શરણ િહીં હ ૈઐસા િહીં. ક્યા શરણ હૈ? એમ. તિ જ્ઞાિમેં આચરણ કરતા હુઆ... 

િેખો! જિ નિષ્કમવ અર્સ્થા ર્તવતી હૈ... નર્કલ્પસે રનહત સ્ર્ભાર્ સન્મુખકી નિનર્વકલ્પ અર્સ્થા 

ર્તવતી હૈ તિ જ્ઞાિમેં આચરણ કરતા હુઆ... િખેો! જ્ઞાિમેં આચરણ કરતા... જ્ઞાિાિાંિ 
સ્ર્ભાર્મેં આચરણ કર રમતા... આહાહા!  

શ્રોતા : ...... આચરણ હોતા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરૂિેર્શ્રી : જ્ઞાિાચાર, િશવિાચાર, ચાકરત્રાચાર આતા હૈ કક િહીં? ર્હ વ્યર્હાર 

હૈ, યે નિશ્ચય હૈ. સમજમેં આયા? અાંતર ભગર્ાિ જ્ઞાિસ્ર્રૂપ ઉસમેં રમિા યે નિશ્ચય 
જ્ઞાિાચાર હૈ. વ્યર્હાર િામ નર્કલ્પ હૈ મૈં પઢુાં, ભણુાં. જ્ઞાિાચાર.... કહા થા િ. નર્કલ્પ હોતા હૈ, 

પણ યે નર્કલ્પ િાંિકા કારણ હૈ. આહાહા! ..... ઢીલુાં કરર્ુાં... અહીં કાાંઈ ર્ાણીયા જેર્ી રીત છે? 

પરાંપરાકા અથવ ર્હ હુઆ કક ઉસસે િહીં હુઆ. ય ેછોડ િેગા. પહલે અશુભ છોડા હૈ સ્ર્રૂપકે 
ભાિ સનહત, નફર શુભ છોડ િેગા ઉસ કારણસે પરાંપરા કહા હૈ. આહાહા! યહાાં તો કહતે હૈં, 

ભગર્ાિ! તેરી ચીજ અતીનન્દ્રય આિાંિકા િામ ઉસકા શરણ તુજે હૈ. જ્ઞાિમેં આચરણ કરતા 

હુઆ... ભાષા િેખો! જો પુણ્ય-પાપ રાગ થા ર્હ નર્ભાર્મેં આચરણ થા. આહાહા! ઉસકી ઉપેક્ષા 
કરકે ભગર્ાિ આત્મા આિાંિકાંિમેં જહાાં રમતા હૈ, જ્ઞાિમેં રમણ કરિા ર્હ શરણ હૈ. કોઈ ચીજ 
હૈ કક િહીં નત્રકાળી? ઉસમેં રમિા ઉસકા િામ ચાકરત્ર હૈ.  

રમણ કરતા હુઆ—પકરણમિ કરતા હુઆ જ્ઞાિ હી ઉિ મુનિયોંકા શરણ હૈ... લ્યો, યે 

જ્ઞાિસ્ર્ભાર્ નત્રકાળ હૈ ર્હી મુનિયોંકો શરણ હૈ. આહાહા! આયા િ ‘અકરહાંતા શરણાં, નસદ્ા 

શરણાં’ ર્હ તો સિ વ્યર્હારકી િાત હૈ. નર્કલ્પ હો તો ઐસે કહિેમેં આતા હૈ. નચાંિાિાંિસે ભરા 
પડા આત્માકા જ્ઞાિ ર્હ શરણ હૈ. સમજમેં આયા? જેમ અમૃતસે ઘડા ભરા હો, ઐસે 

અતીનન્દ્રય આિાંિસે આત્મા ભરા પડા હૈ. ઉસ તરફકી દૃનિ કરિેસે અમૃતકા ઝરિા ઝરતા હૈ 

(ર્હ) ઉસકા શરણ હૈ. આહાહા! િેખો! પુણ્ય-પાપકે અનિકારમેં યે ગાથા હૈ. સમયસાર, પુણ્ય-
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પાપકે અનિકારકી. પુણ્ય-પાપ િોિોંકા નિષેિ કરતે હૈં. ક્યા કરિા અિ શ્રાર્કકો? છ આર્શ્યક 
કરિા ઉસકો તો તુમ રાગ કહતે હો. શોભાલાલજી! િેર્િશવિ, ગુરુપૂજા, િાિ, િયા, સાંયમ, તપ, 

આતે હૈં િ સિ. છ આર્શ્યક આતે હૈં િ? આપ તો છ આર્શ્યકકે રાગકો શુભ આચરણ 
કહકર નિષેિ કરતે હો, ર્હ તો િમવ િહીં. તો અિ કરિા ક્યા? ભીખાભાઈ!  

ज्ञाि ेज्ञाि िं... तदा ज्ञाि ेज्ञाि िं प्रत्तचत्ितमषेािं त्ह शिििं... આહાહા! સાંતોકો જિ યે કલશ 

ચલતા હોગા. જાંગલમેં િિાયા હૈ. ર્િર્ાસી સાિુ હૈં િ ર્ે તો. િગ્ન કિગાંિર ર્િર્ાસી. યે કલશ 
જિ હુઆ હોગા, નર્કલ્પ જો નિકલતે હૈં... ज्ञाि ेज्ञाििं... तदा ज्ञाि ेज्ञाि िं प्रत्तचत्ितमषेािं त्ह शिििं, 
स्वयिं त्विंदिंत्यते.े.. યે તો અિુભર્ી અમૃતકો જાિે. અજ્ઞાિી ક્યા જાિે? કહતે હૈં. स्वयिं त्विंदिंत्यते े

એમ કહ્યુાંિે? पिममतृिं तत्र त्ििताः... િમી જીર્–અપિે મુનિયોંકો શરણ... જ્ઞાિમેં લીિ હોતે 
હુએ... જ્ઞાિ શબ્િસે ભગર્ાિ આત્મા. જ્ઞાિ શબ્િસે રાગકે પકરણામકી કિયા રનહત. આહાહા! 

અરે! અભી ઉસકી પ્રતીતમેં િ િૈઠે કક ઐસી ચીજ હૈ. નર્કલ્પરનહત ર્હ ચીજ હૈ આત્મા. ઉસમેં 

તો અકેલા જ્ઞાિ િે આિાંિ હી ભરા હૈ, આહાહા! િૂસરા પ્રકાર હૈ હી િહીં ઉસમેં. ર્હ તો આસ્રર્ 
હુઆ. રાગ તો આસ્રર્ હૈ. આસ્રર્તત્ત્ર્ બભન્ન હૈ, જ્ઞાયકતત્ત્ર્ બભન્ન હૈ. (બભન્ન િ હો) તો િો 
એક હો જાતે હૈં. આહાહા! બભન્ન તત્ત્ર્કો જાિિેસે ક્યા શરણ હૈ? કહતે હૈં. આહાહા!  

જ્ઞાિમેં લીિ હોતે હુએ... જ્ઞાિ એટલે િોલિા, સમજિા યે િહીં. અાંિર જ્ઞાિસ્ર્ભાર્મેં 

લીિ હોતે હૈં, યૂાં કહતે હૈં. અકેલા શાસ્ત્રકા જાિપિા ર્હ જ્ઞાિ િહીં. સમજમેં આયા? િોલિા  

આયા ર્હ જ્ઞાિ િહીં. અાંતર સ્ર્રૂપ જો જ્ઞાિસે ભરા ચૈતન્યબિાંિ પ્રજ્ઞાબ્રહ્મ ઉસમેં–ઉસ જ્ઞાિમેં 
લીિ હોતે હુએ પરમ અમૃતકા સ્ર્યાં અિુભર્િ કરતે હૈં... િેખો! આહાહા! પાંચમ 

ગુણસ્થાિર્ાલા િે છઠ્ઠાર્ાલા... ચૌથેર્ાલા ભી લે લેિા. જ્ઞાતા, િેશનર્રનત, મુનિ—સિ તીિોં લે 

નલયે. ....મેં લ ે નલયા. પરમ અમૃતકા સ્ર્યાં અિુભર્િ કરતે હૈં... િમી જીર્ પુણ્ય-પાપકે 
નર્કલ્પસે રનહત અપિે આત્મામેં લીિતા કરતા હૈ તો પરમ અમૃતમેં નિરત હૈ. तत्र त्ििताः... 
નર્શેષે રત હો ગયા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? યે પરમ અમૃતકા આસ્ર્ાિિ કરતે હૈં, યે 
આિાંિકા આસ્ર્ાિિ કરતે હૈં. આહાહા!  

શ્રોતા : આિાંિકા આસ્ર્ાિિ કરતે હૈં તો કમવ રોકતા િહીં હોગા? 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : કોણ રોકે? િૂળ રોકે? કોઈ રોકતા િહીં. યે તો પહલે કહા થા િ. 

‘કમવ બિચારે કૌિ, ભૂલ મેરી અનિકાઈ..’ ચાંદ્રપ્રભુ ભગર્ાિકે સ્તર્િમેં આતા હૈ. ‘કમવ બિચારે 

કૌિ..’ બભખારા જડ હૈ, માટી. ‘ભૂલ મેરી અનિકાઈ..’ મૈંિે ભૂલ કી તો કમવકો નિનમિ કહિેમેં 
આયા હૈ. કમવ ભૂલ કરાતે હૈં? િોપહરકો આયેગા ર્હ. સમજમેં આયા?  

ટોડરમલજીિે તો ર્હાાં તક કહા હૈ, અરે! જો તુમ બજિ આજ્ઞા માિો તો કમવસે નર્કાર 
હોતા હૈ ઐસી અિીનત સાંભર્ે િાાંહી. ઐસા નલખા હૈ. અિીનત કરતે હો તુમ ઐસી? િોષ કરતે 
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હો તુમ િે કમવ માથે ડાલતે હો. િડા અન્યાય કરતે હો. બજિ આજ્ઞા વ્યર્હારસે જો માિે તો 
ઐસા અન્યાય હો સકે િહીં. શેઠ કહે કે નર્સ્તાર કરો. એમ કહતે હૈં. ટોડરમલમેં આયા હૈ. 

....ઐસે િહીં કહા. રાગ કરિા તેરી ભૂલ હૈ ઔર તુમ ડાલતે હો કમવકે ઉપર. જો બજિાજ્ઞા માિે 

તો ઐસી અિીનત સાંભર્ે િાાંહી. એ છે. સાતમામાાં છે? િર્ર્ે અધ્યાયમેં હૈ. ટોડરમલ, મોક્ષમાગવ 
પ્રકાશક. નહન્િી હૈ કક િહીં? નહન્િી કહાાં હૈ યહાાં? ગુજરાતી હૈ. િર્મો. કેટલામુાં (પાિુાં)? ૩૧૩. 

કોઈ કોઈ.... િરાિર, ૩૧૩ િરાિર હૈ. જુઓ! ‘તત્ત્ર્નિણવય િ કરિેમેં કમવકા તો િોષ હૈ િહીં, 

પણ તેરા હી િોષ હૈ. તાું સ્ર્યાં તો મહાંત રહિા ચાહતા હૈ...’ યે િોષ હુઆ (ર્હ) કમવસે હુઆ. 
માંહત રહિા ચાહતા હૈ. ર્ાહ! ‘તુાં સ્ર્યાં તો મહાંત રહિા ચાહતા હૈ ઔર અપિે િોષ કમાવકિકમેં 
લગાતા હૈ, પણ બજિાજ્ઞા માિે તો ઐસી અિીનત સાંભર્ે િાાંહી.’ શેઠ! 

યે તો હમારે ૮૨કી સાલસે (પઢા) હૈ. સેંકડો ર્ાર પઢા હૈ સેકડોં િાર. ૮૨કી સાલમેં 

પહલે નમલા થા. સમયસાર ૭૮કી સાલમેં નમલા. ૭૮. ૪૯ ર્ષવ હુએ. ઇસકો ૪૫ ર્ષવ હુએ. 

સમજમેં આયા? ૮૨કી સાલ. ૧૮ િે ૨૭=૪૫ ર્ષવ. ગુજરાતી હમકો નમલા થા. યે િહીં, િૂસરા 
નમલા થા. લાહોરથી પ્રનસદ્ થયુાં હતુાં. યે તો પુસ્તક હૈ ઐસા પાિા.... ર્હ પહલે નમલા થા ૮૨કી 

સાલ. સાંર્ત ૧૯૮૨. અહીંયા રાજકોટમાાં આપણે છેિે િામોિરભાઈ. ...... પૈસાર્ાલા હૈ. એક 

રખા થા ઘરપે પુસ્તક. .... મોક્ષમાગવ લાર્ો ભાઈ! ઘરમેં થા. આહાહા! ઉસ ર્ક્ત િૂિ લગી થી. 
ખાિા-પીિા-સોિા િહીં. .... ઐસી િૂિ લગી થી. જીર્ણલાલજી હતાિે એિે ર્ળી કૂતરુાં કરડી 
ગયુાં એટલે િહાર જઈ શકે િહીં ર્હોરાર્ર્ા. સારા મોક્ષમાગવ પ્રકાશક ૮૨કી સાલમેં િેખા થા.  

સમયસાર ૭૮મેં નમલા. ઉસસે પહલે સમયસાર ૭૭મેં નમલા થા. ૭૭મેં પઢા િહીં થા. 

હાથમેં લેકર છોડ કિયા. ૭૮મેં પઢા જાંગલમેં જાકર. િામિગર. યે િેખો! .... કહાાં નલખા હૈ? શેઠ! 

તેરા િોષ... મહાંત રહિા ચાહતે હો ઔર અપિા િોષ કમાવકિકમેં લગાતે હો. કમાવકિક ક્યા?  
ઉસિે મુજે ગાલી િી તો મુજે િોિ હુઆ, કમવકા ઉિય આયા... પરસે િોષ હૈ તુજે? હમેં કુગુરૂ 

નમલે તો હમ ક્યા કરે? એય શેઠ! હમારા ઊલટા માિિા હુઆ. અરે! તેરે િોષ કમાવકિકમેં 

લગાતા હૈ. પણ બજિાજ્ઞા માિે તો ઐસી અિીનત સાંભર્ે િાાંહી. તુજે નર્ષયકષાયરૂપ રહિા હૈ 
ઇસનલયે ઐસા જૂઠ િોલતા હૈ. તેરી રુનચ હૈ ઇસનલયે મુજે રહિા હૈ ર્હાાં. તો કમવ કરાતે હૈં 
ઐસા માિકર ભૂલ કિૂલ કરતે િહીં. કકતિા નલખા હૈ!  

શ્રોતા : પાંકડત લોગોંકે નલયે હૈ સિ? 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : ક્યા કહતે હૈં? યે તો ભગર્ાિકા કહા હુઆ હૈ. સિકે નલયે હૈ.  
પાંકડતોંકે નલયે િહીં, સિકો સમજિેકે નલયે હૈ. ઓલાંભા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! જુઓ! 

જૂઠુાં િોલે છે? આર્ી યુબક્ત શા માટે િિાર્ે? નર્ષયકષાય માટે આર્ુાં જૂઠુાં િોલે છે. મોક્ષિી 

સાચી અબભલાષા હો તો તુાં આર્ી યુબક્ત શા માટે િિાર્ે? સાંસારકે કાયવમેં અપિે પુરુષાથવસે 
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નસનદ્ હોતી િ જાિે તો કરે પુરુષાથવ અિે ઉદ્યમ કયાવ કરે. ‘અહીં પુરુષાથવ ગુમાર્ી િેસે છે, તેથી 
જણાય છે કે તુાં મોક્ષિે િેખાિેખી માટે ઉત્કૃિ કહે છે.’ કકતિા કામ કકયા હૈ! મોક્ષમાગવ 

પ્રકાશકમેં તો હજારોં િોલકા ખુલાસા કકયા હૈ. ઓહોહો! ટોડરમલિે આચાયવકલ્પ જૈસા કાયવ 
કકયા હૈ. એક-એક િોલ ઐસા તો હજારો િોલ સાતર્ે અધ્યાયમે, પાાંચર્ેમેં િે છઠ્ઠેમેં. ઓહોહો!  

શ્રોતા : આખો ગ્રાંથ થઈ ગયો ઉદ્રણ. 

પૂજ્ય ગુરૂિેર્શ્રી : હો, ઉદ્રણ હૈ, સાર હૈ. હમકો તો નમલા, િેખા. યે રખિેકા નર્ચાર 

હુઆ તો પુસ્તક તો હમ રખતે િહીં (થે) ઔર પુસ્તક રખિેકી ઇચછા ભી િહીં (થી). તો યે 

સાતર્ા અધ્યાય નલખ નલયા. ૮૪કી સાલ. પૂરા નલખ નલયા સાતર્ાાં અધ્યાય. સાતર્ાાં (અધ્યાય) 
હોં. મોક્ષમાગવ પ્રકાશક િહીં, સાતર્ાાં હૈ િ ર્હ સારા નલખ નલયા. િગસરા હૈ. િગસરા....... 

અમારે જીર્ણલાલ હતા એ ગુજરી ગયા. પુસ્તક પડા હૈ અભી. સાતર્ા અધ્યાય નલખા નલયા. 

૮૪કી સાલ. ૧૬ િે ૨૭=૪૩ ર્ષવ પહલે સાતર્ા અધ્યાય. ઓહો! આખો સાતમો અધ્યાય 
ગજિિી ર્ાત છે! આહાહા! ર્ીતરાગકે માગવકા રહસ્ય ખૂલ ગયા હૈ. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં ક્યા? િેખો! પરમ અમૃતકા સ્ર્યાં... ‘સ્ર્યાં’ ભાષા િેખો! આહાહા! પુણ્ય-પાપકે 
નર્કલ્પકો છોડકર સમકકતી જ્ઞાિી અિે મુનિયોં અપિે સ્ર્રૂપકે અમૃતકા સ્ર્ાિ લેતે હૈં. સ્ર્યાં 

અિુભર્િ કરત ે હૈં–આસ્ર્ાિિ કરતે હૈં. અજ્ઞાિીકો ક્યા પતા લગે કક ર્હ ચીજ ક્યા હૈ? 

અજ્ઞાિી તો ઉપર ટપકે–ઉપરસે િેખતે હૈં. ય ેચીજ તો અાંિરકી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 
ઇતિા શ્લોક હૈ. આહાહા! 

શ્રોતા : મુનિઓ કે નલયે સાંિોિિ ક્યોં કકયા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુિેર્શ્રી : િહીં, િહીં. યહાાં તો મુનિકે નલયે મુખ્યપિે હૈ. ગૃહસ્થકા લકડા હો 

ચાર, તો િડે લક઼ડેકો સાંિોિિ કરે (તો) સિકો સમજિા. આહાહા! ભૈયાજી! સમજમેં આયા? 

ભૈયા! ચાર લડકે હો નપતાજીકો, તો ચારોં લડકેકો છૂટા-છૂટા (અલગ-અલગ) કહાાં કહે? જો િડા 

હો ઉસે કહે ઔર સિ સુિતે હો તો સિકો લાગુ પડતા હૈ. ઐસા આતા હૈ. િડેકો સમજાર્ે 

ઉસમેં સિ િહીં આ જાતે? કક અપિા ઘરકા કરર્ાજ હૈ ભૈયા! આપણા ઘરિો એ કરર્ાજ છે.  
શેઠીયાકે લડકેકા લગિ હોતા હૈ તો ઉસે િાનળયેર ઔર પાાંચ રૂનપયા અપિ િેતે હૈં. અપિા ભી 

લડકા બ્યાહતા હૈ તો પાાંચ રૂનપયા િે એક િાનળયેર િિેા પડતા હૈ, ઐસા કહે. એકકો કહે તો 

સિ સમજ લેિા. મુખ્ય તો મુનિ હૈં િ. મુનિમાગવ યે મુખ્ય હૈ. ચાકરત્ર મુબક્તકા કારણ હૈ. 
ચાકરત્રર્ાંતકો પહલે ર્હ ચીજ કહકર સિકો કહતે હૈં. આ ૯૯મી ગાથા પૂરી કરતા મુનિરાજ 
શ્લોક કહે છે, લ્યો.      

(પ્રમાણ ર્ચિ ગુરુિેર્) 



302                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

 

શ્રાવણ વદ ૮, શુક્રવાર, તા. ૧૩-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૩૪, ગાથા-૧૦૦, પ્રવચિ િ.ં ૯૩ 

 

નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. સચ્ચા ત્યાગ અિે સચ્ચા પ્રત્યાખ્યાિ કકસકો 
કહતે હૈં, વહ અનિકાર હૈ. ૧૩૪ કળશ હૈ. 

अथ नियतमिोवाक्कायकृत्स्ननेियचे्छो 
भवविनिसमतु्थ ंमोहयादःसमहूम ् । 

किकयवुनतवाचं्छामप्यहं सववशक्त्या 
प्रबलतरनवशदु्धध्यािमय्या त्यजानम ।।१३४।। 

પ્રત્યાખ્યાિ હૈ િ. તો કહતે હૈં,  શ્લોકાર્થ : મિ-વચિ-કાયા સમ્બન્િી જો કોઈ ઇચ્છા 
ઔર સમસ્ત ઇનન્િયોં સમ્બન્િી ઇચ્છાકા જિસિે નિયંત્રણ કકયા હૈ... આત્માિે સબ ઇચ્છાકો 

કાબૂમેં લે નલયા હૈ. સમિમેં આયા? અંતરમેં ઇનન્િયાં સંબંિી ઔર મિ-વચિ-કાય સંબંિી 

ઇચ્છાકો નિયંત્રણ–સંયનમત ઔર કાબૂમેં લે નલયા હૈ ઔર આત્માકા અંદર આશ્રય કકયા હૈ. 
આહાહા! ઐસા મૈં... મુનિ સ્વયં કહતે હૈં અપિી બાત. અપિેકો ખબર પડતી હૈ કક િહીં? પૂછ ે

છેિે કે સમકકત (ર્યું) હોય તો કેવળી જાણે. યહાં કહતે હૈં, હમિે... પંચમ આરાકે મુનિ હૈં 

પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ... હમિે નિયંત્રણ કકયા હૈ. યોગકી ઇચ્છા અિે ઇનન્િયકી ઇચ્છા મૈંિે છોડ 
દી હૈ. ઔર મૈં અબ ભવસાગરમેં ઉત્પન્ન હોિેવાલે મોહરૂપી િલચર પ્રાનણયોંકે સમૂહકો... 
આહાહા! મોહરૂપી િળચર પ્રાણી પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પ આકદ.  

તર્ા કિક ઔર યુવતીકી વાંછાકો અનતપ્રબલ-નવશુદ્ધ-ધ્યાિમયી સવથ શજતતસે... 

અંતરિા આિંદસ્વભાવ ભગવાિ ઉસકે અવલંબિ િે આશ્રયસે યે ઇચ્છા છોડતા હૂં. આહાહા! 

ઉસકા િામ પ્રત્યાખ્યાિ િે ચાકરત્ર હૈ. આહા! સમિમેં આયા? સવથ શજતતસે છોડતા હૂં. અપિા 
સ્વરૂપ જ્ઞાિ િે આિંદકા િામ પ્રભુ ઉસકા ધ્યાિ કરકે સવથ શજતત–પુરુષાર્થકા વીયથ સ્વરૂપ તરફ 

ઝુકિેસે સવથકા ત્યાગ કરતા હૂં. ઇસ બાિુ નસ્ર્ર હોતા હૂં તો અનસ્ર્રતાકા ત્યાગ હો જાતા હૈ, 

ઉસકા િામ સમ્યગ્દશથિ સનહત પ્રત્યાખ્યાિ અિે ત્યાગ અિે ચાકરત્ર કહિેમેં આતા હૈ. 
આહાહા!  

હવે (ગાર્ા ૧૦૦). એ ૯૯ ગાર્ા (ર્ઈ). સવથ પુરુષાર્થ અપિા વીયથ સ્વરૂપ તરફ ઝુકતા 
હૈ એકાકાર હોકર... પુસ્તક-બુસ્તક િહીં ચાનહયે શેઠી? પુસ્તક. ચશ્મા ભૂલ ગયે. ઇતિે દૂરસે 

આયે િે ચશ્મા ભૂલ ગયે? કહો, સમિમેં આયા? હવે ૧૦૦ ગાર્ા. અલૌકકક ગાર્ા ૧૦૦. વહ 

સમયસારમેં ૨૭૭ ગાર્ા હૈ, ભાવપાહુડમેં ૫૮ ગાર્ા હૈ, યહાં ૧૦૦ ગાર્ા હૈ. આિે આ ગાર્ા 
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ત્રણ ઠેકાણ ેઆવી છે. સમયસાર ૨૭૭, ભાવપાહુડ ૫૮. ૫૮ સમજે? સાઠમેં દો કમ. ઔર આ 
૧૦૦. ૫૮—પાંચ ઔર આઠ. અમારી ગુિરાતી ર્ોડી ર્ોડી ભાષા સમિ લેિા. સબ તો આતી 
િહીં હૈ. ૧૦૦ ગાર્ા.  

आदा ख ुमज्ज णाण ेआदा म ेदसंण ेचनरत्त ेय । 

आदा पच्चक्खाण ेआदा म ेसवंर ेजोग े।।१००।। 

િીચે હકરગીત. 

मम ज्ञािमें ह ैआतमा, दशवि चनरतमें आतमा, 
ह ैऔर प्रत्याख्याि, योगमें भी आतमा. ૧૦૦. 

આહાહા! મેરે જ્ઞાિકે કાયથમેં આત્મા કારણ હૈ, એમ કહતે હૈં. અભી આયેગા. દેખો! 

પહલે. મૈં કૈસા હૂં વહ પહલી બાત કરતે હૈં. આત્મા વાસ્તવમેં... િુઓ! ટીકા : યહાં (-ઇસ 
ગાર્ામેં), સવથત્ર આત્મા ઉપાદેય (–ગ્રહણ કરિે યોગ્ય) હૈ ઐસા કહા હૈ. સવથત્ર... કોઈ ભી 

િમથકી પયાથયમેં આત્મા હી ઉપાદેય િે આત્મા હી કારણ હૈ. નવકલ્પ, સુિિા ઔર નિનમત્તાકદ 

કોઈ કારણ હૈ િહીં, એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમિમેં આયા? ઇસ ગાર્ામેં સવથત્ર–સવથ િમથકી 
દશામેં આત્મા હી એક ગ્રહણ કરિે યોગ્ય હૈ. અર્વા િમથકી દશામેં આત્મા હી સમીપ–

સનન્નનહત–નિકટ વતથતા હૈ. સમિમેં આયા? આહાહા! આત્મા વાસ્તવમેં–યર્ાર્થમેં અિાકદ-

અિંત... મૈં તો અિાકદ-અિંત હૂં. ઔર અમૂતથ હૂં. રગં-ગંિ-સ્પશથ-રૂપ ઉસમેં હૈ િહીં. અરૂપી.. 
‘ચેતિરૂપ અિૂપ અમૂરનત.. સદા..’ વણથ, ગંિ, સ્પશથ હૈ િહીં. અમૂતથ મૈં ચીિ હૂં. કૈસા હૂં? 

અતીનન્િયસ્વભાવવાલા... આહાહા! અતીનન્િય સ્વભાવ મેરા હૈ. ઇનન્િયસે ગમ્ય િહીં, નવકલ્પસે 
ગમ્ય િહીં. સમિમેં આયા? ઐસા મેરા ભગવાિ આત્મા અતીનન્િય સ્વભાવવાલા હૈ.  

શુદ્ધ હૂં. તદ્દિ પનવત્રતાકા નપંડ હૂં મૈં તો. ઔર સહિ-સૌખ્યાત્મક હૈ. સ્વભાનવક 

આિંદરૂપ મૈં તો હૂં. મેરે સ્વભાવમેં અતીનન્િય આિંદ પડા હૈ. સમિમેં આયા? એમ 
પદ્મપ્રભમલિાકર મુનિ ટીકા કરતે અપિી બાત સાર્મેં કહતે હૈં ઔર હરેકકો ઐસે સમજાતે હૈં. 

કહતે હૈં, ઐસા ભગવાિ આત્મા સૌખ્યાત્મક અતીનન્િય આિંદકે સ્વભાવકી મૂનતથ મૈં હૂં. ઐસે 

હરેક આત્માકી બાત કરતે હૈં. યહ આત્મા... કૈસા આત્મા? એમ. સ્વભાનવક જ્ઞાિચેતિારૂપે 
પકરણમ ગયા મૈં... દેખો! કહતે હૈં, સહિ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા... યે સ્વભાનવક વતથમાિ પયાથયકી 

બાત હૈ. સમ્યગ્જ્ઞાિ જો હૈ, વહ સમ્યગ્જ્ઞાિ જો સહિજ્ઞાિચેતિારૂપ પકરણમિ હૈ, યે જો મૈં હૂં 

ઉસમેં–મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિમેં સચમુચ વહ આત્મા હી હૈ. મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિમેં એક આત્મા હી કારણ 
હૈ. મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી કાયથમેં આત્મા હી કારણ હૈ. આહાહા!  

‘સચમુચ’ શબ્દ વાપયો છે િે? ખલુ એટલે નિશ્ચય. ખલ ુ તો નિશ્ચય આત્મા. યે 
સચમુચ–વાસ્તનવક. તયા કહા? માખણ હૈ અકેલા, સારે બાર અંગકા સાર. કહતે હૈં, મેરે જ્ઞાિકા 
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પકરણમિ–જ્ઞાિચેતિા... અવસ્ર્ા હૈ હોં. સમ્યગ્જ્ઞાિ સ્વસંવેદિજ્ઞાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી પકરણમિ 
પયાથય ઉસમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિકી પયાથયમેં આત્મા સનન્નનહત–સમીપમેં હૈ, 

મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિકે કારણમેં આત્મા હી િજીકમેં પયાથયમેં વતથતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? 

મેરે જ્ઞાિમેં– સમ્યગ્જ્ઞાિમેં... સમ્યક્ મનત અિે શ્રુત... યહાં મનત-શ્રુતજ્ઞાિ હૈ િ છદ્મસ્ર્કો? મેરે 
મનત ઔર શ્રુતજ્ઞાિમેં ઔર મેરે મનત-શ્રુતજ્ઞાિરૂપી કાયથમેં, મેરે મનત-શ્રુતરૂપી સ્વસંવેદિરૂપી 

વતથમાિભાવમેં વહ નત્રકાળી.. આયત ઉપર કહા, ઐસા નત્રકાળી આત્મા મુજે કારણ હૈ. સુિિા-
બુિિા કારણ િહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા!  

ભગવાિકી વાણી સુિી તો સમ્યગ્જ્ઞાિ હુઆ... અજ્ઞાિીકો નગિા હી િહીં. અજ્ઞાિીકો 

જ્ઞાિ હૈ હી કહાં? યે તો જ્ઞાિીકી બાત ચલતી હૈ. અજ્ઞાિીકો ... શ્રુતજ્ઞાિ હોતા હૈ િ. જો હોતા 
હૈ તો અજ્ઞાિમેં અપિી પયાથયકે ક્ષયોપશમસે હોતા હૈ, પણ હૈ અજ્ઞાિ. યે તો સમ્યગ્જ્ઞાિ. 

ચૈતન્યમૂનતથ ઐસા... ઉપર કહા િ? મૈં અિાકદ-અિંત, અમૂતથ નસદ્ધ સ્વભાવવાલા શુદ્ધ 

સહિસ્વરૂપ ઐસા આત્મા મેરા વતથમાિ સમ્યગ્જ્ઞાિ–મનત-શ્રુતજ્ઞાિકે કાયથમેં, મનત-શ્રુતકી 
દશામેં, વતથમાિ મેરે સ્વસંવેદિ સમ્યગ્જ્ઞાિ–મોક્ષકે અવયવમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. આહાહા!  

કારણ-ફારણ દૂસરા હૈ હી િહીં. યે તો આરોપસે કહિેમેં આયા. ઐસી બાત હૈ. ગિબ કામ 
કુંદકુંદાચાયથકા! ઐસે અંતરમેં પહલે સમિમેં તો બાત લે. બાત ઐસી હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : સમિમેં આયે તભી લે... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : સમિમેં આવે તો કભી પુરુષાર્થ કરકે પ્રયોગ કરે. પણ સમિમેં હી 

િહીં કક ચીિ તયા હૈ, યે તયા પુરુષાર્થ કરે િે તયા પ્રયોગ કરે? સુિિેમેં આયા િ અભી તો. શેઠ 

કહે, અભી તક સુિા િહીં ર્ા. એમ કહતે હૈં. શોભાલાલજી! પૈસાકા સુિા ર્ા િ કક ઐસે નમલતા 
હૈ, ઐસે નમલતા હૈ િૂલકા. આહાહા! ગિબ બાત હૈ, અદ્ ભુત વાત! ... િૂલમેં હૈ િહીં. િુમાડાિો 

બાચકો છે. િુમાડા સમિતે હોં? િૂંએકા કોર્ળા ભરે. .... બાચકા ભરે, યહાં સુખ હૈ. િૂલમેં હૈ, 
પૈસામેં હૈ, મકાિમેં હૈ, શરીરકે ભોગમેં હૈ. િૂલમેં િહીં, મૂઢ અજ્ઞાિી યે માિ લેતા હૈ. આહા! 

અહો! મેરા આત્મા... પહલી લીટીમેં આત્મકી વ્યાખ્યા કી. आदा શબ્દ પડા હૈ િ પહલા. 

आदा... आदाકી પહલી વ્યાખ્યા કી. હવે आदा ख ुमज्ज णाण ेઉસકા અર્થ કરત ેહૈં. आदा એટલે  
આત્મા. કૈસા? અિાકદ-અિંત સુખસ્વરૂપ, અતીનન્િય સ્વભાવવાલા, શુદ્ધ સહજાિંદકી મૂનતથ. 

આહાહા! વહ આત્મા. યે આત્મા... પહેલી आदाકી વ્યાખ્યા કી. ख–ुનિશ્ચયસ ેमज्ज णाण.े.. મેરી 

સમ્યગ્જ્ઞાિકી દશામેં નિશ્ચયસે આત્મા કારણ હૈ. ઉસકા હી આશ્રય હૈ, ઉસકા અવલંબિ હૈ, 
ઉસકા આિાર હૈ, વહ આત્મા અપિે સમ્યગ્જ્ઞાિમેં નિકટમેં વતથતા હૈ. બાકી નવકલ્પ િે વાણી 

સબ દૂર રહતે હૈં. આહાહા! સમિમેં આયા? સવથજ્ઞકી નત્રલોકિાર્ પરમાત્માકી કદવ્યધ્વનિ ભી 

મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિમેં કારણ િહીં, એમ કહતે હૈં યહાં. આહાહા! અમરચંદભાઈ! તયા મૈં પકરપૂણથ 
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િહીં હૂં? ઔર મેરે પાસ તયા િહીં હૈ કક મૈં પરકા આશ્રય લું? ગિરાિજી! વાણી-બાણી િડ હૈ, 
વાણીકા આિાર હમકો િહીં. ભગવાિકી વાણીકા આિાર િહીં હમકો. વાણી સુિિેમેં જો 
નવકલ્પ આતા હૈ યે નવકલ્પ ભી મેરે સમ્યગ્જ્ઞાિમેં કારણ િહીં.  

શ્રોતા : અનવિય હો જાતા હૈ... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઉસે હી નવિય કહતે હૈં ભગવાિ. ઉસકી–વીતરાગકી આજ્ઞા વહ હૈ 

કક હમારે સન્મુખ (દેખિા) છોડકર તેરે સન્મુખ દેખ. વહી હમારી આજ્ઞા ઔર નવિય હૈ. શેઠ! 

આહાહા! વ્યાખ્યા તો િુઓ ટીકા. आदा–આત્મા વાસ્તવમેં અિાકદ-અિંત, અમૂતથ અતીનન્િય 

સ્વભાવવાલા, શુદ્ધ િે સહિસુખસ્વરૂપ—વહ આત્માકી વ્યાખ્યા કી. ઉસ આત્મામેં િબ 
સમ્યગ્જ્ઞાિ હુઆ... મનત-શ્રુતજ્ઞાિ–સમ્યગ્જ્ઞાિ મોક્ષકે માગથકા અવયવ–અંશ. સમ્યગ્દશથિ એક 

અવયવ, એક સમ્યગ્જ્ઞાિ અવયવ, એક સમ્યક્ ચાકરત્ર અવયવ—તીિોં નમલકર મોક્ષકા માગથ 

હૈ. તો ઉસમેં કહતે હૈં, સમ્યગ્જ્ઞાિ કૈસે હુઆ? તયા પઢિેસે હુઆ? સુિિેસે હુઆ? યાદ કરિેસે 
હુઆ? વહ સુિિેકા નવકલ્પ આયા તો નવકલ્પસે હુઆ?  

શ્રોતા : ભગવાિકો જાિિા િરૂરી િહીં? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઇસ ભગવાિકો જાિા તબ હુઆ. આહાહા!  

સહિ શુદ્ધ જ્ઞાિચેતિારૂપસે પકરણનમત જો મૈં... આહાહા! એક સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપસે 

પકરણનમત મૈં (ઐસા) ભાિ હો ગયા. ભગવાિકો પૂછિા િહીં પડે કક મુજે સમ્યગ્જ્ઞાિ હૈ કક 

િહીં. એમ કહતે હૈં દેખો! સમિમેં આયા? કકતિેં કહતે હૈં િ કક, સમ્યગ્દશથિ અભી હૈ કક 
િહીં—વહ કેવલી જાિે, અપિે ખબર િહીં પડે. મૂઢ હૈ. યે તો પ્રત્યક્ષ નમથ્યાદૃનિ હૈ. એય! કહતે 

હૈં, સ્વભાનવક શુદ્ધજ્ઞાિચેતિારૂપસે... અપિા ભગવાિ આત્મા અપિા મનત-શ્રુતજ્ઞાિકા નિમથળ 

સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી કાયથ ઉસમેં જો આત્મા પહલે કહા વહ કારણ હૈ, વહ નિકટમેં હૈ. અપિી 

પયાથયકી સમીપમેં વહ આત્મા હૈ. અપિી પયાથયકે સમીપમેં નવકલ્પ િે વાણી હૈ તો જ્ઞાિ હુઆ 

હૈ—ઐસા િહીં. ડાલચંદજી! આહાહા! યે શરાફીકા િંિા હૈ. કકસીકા આશ્રય િહીં. ઘરકી 

મૂડીમેંસે નિકાલા હૈ એમ કહતે હૈં. મૂડી સમિત ેહોં? પુંજી. આહાહા! ગિબ વાત. ઐસી ચીિ 
સુિિે નમલિી પણ મહા પુણ્યોદય હૈ ભાઈ! ઐસી ચીિ હૈ ભૈયા! તયા કરે? આહાહા! 

आदा ख ुमज्ज णाण,े બસ. આહાહા! જ્ઞાિર્ી ભાઈ ઉપાડ્ું પહેલું. મુિકો મેરેમેં મેરે 
કારણસે મેરે આિારસે મેરા જ્ઞાિ–સમ્યગ્જ્ઞાિ મેરેમેં હુઆ (કક) જો મોક્ષકા માગથ હૈ, ઉસમેં તો 

મેરા આત્મા કારણ હૈ. ઉસકા લક્ષ કકયા તો સમ્યગ્જ્ઞાિ હુઆ. વાણીકા લક્ષ કકયા િે શ્રવણ 

કકયા િે નવકલ્પ કકયા તો ઉસસે જ્ઞાિ હુઆ—ઐસા તીિ કાલમેં હૈ િહીં. આહાહા! દેખો! 
વીતરાગી માગથ. દેખો! ભગવાિકા નિરપેક્ષ નિરાલંબી માગથ. સમિમેં આયા? મેરી 

શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા... શુદ્ધ તયોં નલયા? કક રાગકા પકરણમિ હૈ યે કમથચેતિા િે કમથફળચેતિા હૈ. 
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વહ િહીં. વ્યવહાર રત્િત્રયકા નવકલ્પ જો હૈ વહ તો કમથચેતિા હૈ, અશુદ્ધચેતિા હૈ. ઉસકા મૈં 
કારણ િહીં. સમિમેં આયા? મૈં તો મેરી શુદ્ધ જ્ઞાિ સમ્યક્ પકરણનત–સમ્યગ્જ્ઞાિ અપૂવથ–અિંત 

કાલમેં કભી િહીં હુઆ ઐસા સમ્યગ્જ્ઞાિકી કલામેં મેરા આત્મા હી કારણ હૈ. કલાબાિ 
ભગવાિ આત્મા. સમિમેં આયા?  

હૈ િ દેખો! અંદર હ ૈપાઠ. ઇસનલયે તો પુસ્તક સામિે રખતે હૈં. િહીં તો પુસ્તક િીચે 

ઔર ઉપર બૈઠિા... પણ ઉસમેં સ્પિતાકા કારણ નવિય હૈ કક ઇસકા તયા (અર્થ) હૈ. સમિમેં 
આયા? પુસ્તક િીચે ઔર ઉપર બૈઠિા યે ઠીક િહીં. પણ ય ેતો પુસ્તકા–શાસ્ત્રકા નવિય હૈ. 

શાસ્ત્ર તયા કહતા હૈ ઉસકો સમિિેમેં ઉસકા નવિય હૈ. સમિમેં આયા? ઓહો! યે શબ્દોમેં 

ઐસા ભાવ કહિેમેં આયા હૈ, તો ઉસકો બહુમાિ આતા હૈ. આહાહા! હમકો ખ્યાલ િહીં હૈ કક 
ઐસે (પર બૈઠિેસે) તયા હોતા હૈ? ઉસકા હેતુ હૈ. સમિમેં આયા?  

મૈં ઉસકે (અર્ાથત્ મેરે) સમ્યગ્જ્ઞાિમેં સચમુચ... खलु–નિશ્ચયસે વહ (આત્મા) હૈ... 
આહાહા! સબ નિકાલ કદયા. મૈંિે નવકલ્પ કકયા, મિિ કકયા, સુિા િે શાસ્ત્ર પઢા, ભગવાિકે 

સમવસરણમેં ગયા િે સત્સમાગમમેં આયા તો મુજે જ્ઞાિ હુઆ (ઐસા હૈ િહીં). ગિબ બાત 

કરતે હૈં. ચીમિભાઈ! યે સબ હો, પણ સબ વ્યવહાર હૈ. ઉસકા લક્ષ છોડકર િબ આત્માકા 
અંતર લક્ષ િે આશ્રય કકયા, તબ સમ્યગ્જ્ઞાિ હુઆ. મેરે જ્ઞાિકી પ્રાનિમેં સમીપમેં–િજીકમેં– 

નિકટમેં, આશ્રયમેં–આિારમેં વહ તો આત્મા હૈ. પોપટભાઈ! તબ કહે કક સુિિેસે આતા િહીં 

તો સુિા િહીં િ? સુિિેકા (ભાવ) આયે જબિા રહતા િહીં. નવકલ્પ ભી આતા હૈ, પણ િબ 
પ્રાિ હોતા હૈ તબ તો સમ્યગ્જ્ઞાિ આત્માકે આશ્રયસે હોતા હૈ. આહાહા! કહો, શેઠ! કભી સુિા 

હી િહીં, કહતે હૈં. ઐસા અબ તયા નિકાલા? પૈસા? (િીરે િીરે..) િીરે િીરે િહીં, એકદમ હોિા, 

યહાં કહતે હૈં. પ્રવચિસારમેં કહતે હૈં અમૃતચંિાચાયથ ‘આિ હી’ ઐસી ટીકા હૈ. આહાહા! આિ 
તૈયારી કર. કલ કૈસા? વાયદા કરે એ વાફળ છે. વાયદા... ઐસા પાઠ હૈ, પ્રવચિસારકે 

આજખરમેં હૈ. આહાહા!  

વહ જ્ઞાિકી બાત આયી. પહલે જ્ઞાિકી બાત લી તયોંકક જ્ઞાિમેં જાિિેમેં આતા હૈ િ 

આત્મા. જાિા હુઆ પ્રતીનતમેં આતા હૈ. જાિે જબિા પ્રતીનત કકસકી? જો ચીિ જાિિેમેં િ આયી 

તો શ્રદ્ધા કકસકી? સસલેકે–ખરગોશકે સીંગ જૈસા હો. યહાં તો કહતે હૈં, પહલે ભગવાિ આત્મા 
જૈસા હૈ ઐસા સમ્યગ્જ્ઞાિમેં આયા અિે વહ સમ્યગ્જ્ઞાિમેં કારણરૂપ િવ્ય આત્મા પડા. 

કારણપરમાત્મા વહ સમ્યગ્જ્ઞાિકી પયાથયમેં કારણ હુઆ. ભગવાિ કક નવકલ્પ કક વાણી કોઈ 

કારણ પડતે િહીં. આહાહા! અબ સમ્યગ્દશથિકી બાત કરતે હૈં. મેરા સમ્યગ્દશથિ–શ્રદ્ધા– 
આત્માકી નિનવથકલ્પ પ્રતીનત ઐસે સમ્યગ્દશથિકે ધ્યેયમેં, નવષયમેં કૌિ આિાર હૈ?  
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પૂજિત પરમ પંચમગનતકી પ્રાનિક ેહેતુભૂત... િુઓ! સમ્યગ્દશથિકો નવશેષ બતાતે હૈં. 
સમ્યગ્જ્ઞાિસે નવશેષ કહા. પૂજિત પરમ પંચમગનત–નસદ્ધપદ... પૂજિત પરમ પંચમગનતકી 

પ્રાનિકે હેતુભૂત પંચમભાવકી ભાવિારૂપસે... વહ ભાવિા. પંચમભાવ જો પહલે કહા આત્મા, 

યે પંચમભાવવાલા આત્મા. પહલે કહા િ? નત્રકાળી પંચમભાવ અમૂતથ સૌખ્યસ્વરૂપ ઐસા 
સ્વભાવ—ઐસે પંચમભાવકી ભાવિા, ભાવિા િામ ઉસકી એકાગ્રતા... નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવકી 

એકાગ્રતા. ઐસી ભાવિારૂપસે પકરણનમત... મૈં સમ્યગ્દશથિરૂપસે પકરણનમત... આહાહા! જો મૈં... 

ઐસે પકરણનમત જો મૈં ઉસકે સહિ સમ્યગ્દશથિનવષયમેં... ઐસા સ્વભાનવક સમ્યગ્દશથિ. 
સ્વભાનવક િામ વતથમાિ પયાથય. નત્રકાળી િહીં. સ્વભાનવક સમ્યગ્દશથિકે નવષયમેં (અર્ાથત્ મેરે 

સહિ સમ્યગ્દશથિમેં) વહ (આત્મા) હૈ... આહાહા! ખબર પડતી હૈ કક િહીં? પંચમ આરાકે મુનિ 

હૈં. ૯૦૦ વષથ પહલે હુએ હૈં. આચાયથ તો आदा सो मज्झ ंणाण ंકહતે હૈં, વે દો હજાર વષથ પહલે 
હુએ. યે કહતે હૈં કક મેર ેસમ્યગ્દશથિકે નવષયમેં... જો પંચમભાવકી ભાવિા યે સમ્યગ્દશથિ. 
આહાહા! સમિમેં આયા? 

પૂજિત પંચમગનત જો મુજતત, ઉસકા કારણ પંચમભાવકી ભાવિા ઐસા જો સમ્યગ્દશથિ, 

ઐસે સમ્યગ્દશથિમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. સમિમેં આયા? યે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર ભી મેરે 
સમ્યગ્દશથિમેં કારણ િહીં, એમ કહતે હૈં. એ ભીખાભાઈ!  

શ્રોતા : ....... નવકલ્પરૂપ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ગળે ઉતરતાં... ગળે તયાં ઉતારવું છે? યહાં તો આત્મામેં ઉતારિા હૈ. 

ગલા તો િડ હૈ. એમ કહીિે કાંઈક ઢીલું કરવું હતું, પણ બોલાઈ ગયું બીિું. આહાહા! ગિબ 

વાત છે. ઐસી ચીિ.... દશથિ નલયા.... વહ જાિિેમેં આતા હૈ ઐસા આતા હૈ િ. પણ જાિા 
ઉસકી પ્રતીત, યૂં. યે આત્મા જ્ઞેય પૂણાથિંદ પ્રભુ હૈ ઐસા જ્ઞાિમેં આયા તો પ્રતીત હુઈ, યૂં. વહ 

સમયસાર ૧૭-૧૮ ગાર્ામેં ઐસા નલયા હૈ. ૧૭-૧૮ ગાર્ા હૈ િ. પહલે જાિતા હૈ તો પીછે 

શ્રદ્ધા હોતી હૈ, યૂં નલયા હૈ. જાિે જબિાકી શ્રદ્ધા કૈસી? ગિેકા સીંગ જાિા હી િહીં, પર માિો. 
કકસકો માિે પણ? જો નવષય દૃનિમેં આયા િહીં, જો જ્ઞાિમેં જ્ઞેય આયા િહીં, ‘યે જીવ હૈ’ 
ઐસા આયા િહીં, (તો) કકસકી પ્રતીત કરિા? સમિમેં આયા? આહાહા! ગિબ વાત છે.  

મુનિ કહતે હૈં કક મેરે સમ્યગ્દશથિકે નવષયમેં અર્ાથત્ મૈં પંચમભાવ ધ્રુવભાવ ઉસકી 

ભાવિા–ઉસકી એકાગ્રતા અર્વા સમ્યગ્દશથિકા નવષય જો ધ્રુવ ઉસમેં મેરી એકાગ્રતા—ઐસે 

મેરે સમ્યગ્દશથિમેં આત્મા કારણ હૈ. મેરા સમ્યગ્દશથિરૂપી કાયથ ઉસમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. 
લ્યો, દૂસરે કઠકાિે નલયા હૈ િ. દેવદશથિ, દેવઋનદ્ધ, જાનતસ્મરણ, વેદિા, િકથમેં વેદિા આકદ. યે 

તો સબ નિનમત્તકા કર્િ હૈ. આત્મા કારણ હૈ વહ યર્ાર્થ કારણ હૈ. વહ તો વ્યજભચાર કારણ હૈ. 

વહ હો િે ઉસમેં (સમ્યગ્દશથિ) િ હો, પણ યે તો આત્માકે આશ્રયસે હોતા હૈ, હોતા હૈ િે હોતા 
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હૈ. સમિમેં આયા? આહાહા! સવાથર્થનસદ્ધ (ટીકા)મેં ઐસા નલયા હૈ. જાનતસ્મરણસે હોતા હૈ, 
િકથમેં વેદિાસે હોતા હૈ. વેદિા તો અિંતબૈર હુઈ તયોં િહીં હુઆ? યે તો િબ અપિે આશ્રયસે 

હોતા હૈ, તબ વેદિાકા લક્ષ ર્ા (વહ) છૂટ ગયા, તો વહ નિનમત્તકારણ કહિેમેં આતા હૈ. 
આહાહા! સમિમેં આયા?  

મૈં... આહાહા! જ્યાં-ત્યાં મૈં. પાઠમેં હ ૈ િ. आदा ख ुमज्ज... मज्ज णाण.े. મેરે જ્ઞાિમેં– 

સમ્યગ્જ્ઞાિમેં મેરા આત્મા. आदा में दसंण.े.. મેરે સમ્યગ્દશથિમેં आदा હી કારણ હૈ–આત્મા 
કારણ હૈ. સમિમેં આયા? મેરે સમ્યગ્દશથિકે નવષયમેં એટલે કે સમ્યગ્દશથિમેં, એમ. યહ 

આત્મા હૈ. મેરે સમ્યગ્દશથિમેં આિાર સમીપ–સનન્નનહત... સનન્નનહત આગે આયેગા. (ગાર્ા 

૧૨૭) સમીપ... પાઠ હૈ. जस्स सनणणनहदो अप्पा ઐસા હૈ. जस्स सनणणनहदो अप्पा... જિસકા 
આત્મા િમથકી પયાથયમેં સનન્નનહત–નિકટ હૈ, ઉસકો સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિકી પયાથય કહિેમેં આતી 

હૈ. સમિમેં આયા? યે ભગવાિિે તયા કહા? અજ્ઞાિી કહે આત્મા.. આત્મા.. વહ (વાસ્તનવક) 

આત્મા િહીં. સવથજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાર્ તીર્ંકરદેવિે જો આત્મા અસંખ્યપ્રદેશી અિંત ગુણકા 
િામ સહજાિંદ (દેખા), યે ચીિ સવથજ્ઞ નસવા કકસીિે દેખી િહીં હૈ. સમિમેં આયા? ઉસિે કહા 

ઐસા સમ્યગ્દૃનિ અંતર અિુભવમેં માિતા હૈ. આહાહા! સમ્યગ્દશથિમેં... ઓલો નવષય લીિો 
હતોિે? સમ્યગ્દશથિિો નવષય િ લેતા સમ્યગ્દશથિમાં, એમ. વહ આત્મા હૈ. હવે ચાકરત્ર.  

સાક્ષાત્ નિવાથણપ્રાનિકે ઉપાયભૂત... દેખો! આ ભાષા વાપરી છે. ચાકરત્ર તો સાક્ષાત્ 

મોક્ષકા કારણ હૈ. સમ્યગ્દશથિ ચાકરત્રકા કારણ હૈ, પણ મોક્ષકા કારણ તો ચાકરત્ર હૈ. આહાહા! 
વીતરાગ પકરણનત અંદર નિનવથકલ્પ આિંદકી શાંનત, સમિમેં આયા? યે સાક્ષાત્ નિવાથણપ્રાનિકે 

ઉપાય... એમ નલયા. દેખો! ભાષા. સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિમેં ઐસા િહીં નલયા ર્ા. પણ યહાં તો હેતુ 

તો તીિોંમેં આત્મા હૈ, પર ય ેચાકરત્ર મોક્ષકા સાક્ષાત્ હેતુ હૈ. સાક્ષાત્ નિવાથણપ્રાનિિો હેતુ. 
સમ્યગ્દશથિ તો અભી પરંપરા કારણ હૈ, સમિમેં આયા? ‘દંસણમૂલો િમ્મો’ આતા હૈ િ 

અિપાહુડમેં. ‘દંસણમૂલો િમ્મો.’ િમથ ય ે ચાકરત્ર, પણ ઉસકા મૂળ સમ્યગ્દશથિ. પણ વહ 

ચાકરત્ર સાક્ષાત્ મુજતતકા કારણ હૈ. આહાહા! चनरत्त ंखलु िम्मो... પ્રવચિસાર िम्मो जो सो 
समो.. मोहक्खोहनवहीणो पनरणामो.. (ગાર્ા ૭) ઐસા પાઠ હૈ પ્રવચિસારમેં. આહાહા! કહતે હૈં, 
સાક્ષાત્ મુજતતકા કારણ– ઉપાય... પ્રાનિકા ઉપાય.. ઉપાય કહો કે કારણ કહો.  

નિિ સ્વરૂપમેં અનવચલ નસ્ર્નતરૂપ... દેખો! યે ચાકરત્ર. આહાહા! ભગવાિ! ઉપર કહા, 

શુદ્ધ સહિ આિંદરૂપ ઉસમેં–ઐસે નસ્ર્ત વસ્તુમેં–નિિ સ્વરૂપમેં... ભગવાિ અકરહંત 

પરમાત્માકે સ્વરૂપમેં લીિ િહીં. અપિા નિિ સ્વરૂપ શુદ્ધ વીતરાગસ્વભાવ, અતીનન્િય આિંદકા 
કંદ–દળ. દળકા લડ્ડુ હોતા હૈ, િહીં? હમારે યહાં હોતા હૈ કાઠીયાવાડમેં. ... ઘઉંિા દળિા લાડવા 

કરે, દળિા લાડવા કરે. કસદાર હોય કસદાર. એમ આત્મા સારા આિંદકા કસદાર હૈ, કસ.. કસ 
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ભરા હૈ. કસ સમિતે હૈં? નિચોડ. કસ િામ સત્ત્વ. સારા આિંદકે સત્ત્વસે ભરા હૈ. સાર. 
આહાહા! કહતે હૈં, સાક્ષાત્ નિવાથણપ્રાનિકે ઉપાયભૂત નિિ સ્વરૂપમેં... પંચમહાવ્રતાકદ નવકલ્પમેં 

િહીં, વહ ચાકરત્ર િહીં. આહાહા! નિિ સ્વરૂપમેં અનવચલ નસ્ર્નતરૂપ... અનવચળ–િ ચળે–િ 

અનસ્ર્ર હો. ઐસી અંદર નસ્ર્નત આિંદમેં... પરમાિંદ ભગવાિ આત્મામેં લીિતા, વીતરાગતા, 
શાંનતકી નસ્ર્રતા. સહિ પરમચાકરત્રપકરણનતવાલા... પરમચાકરત્ર (અર્ાથત્) સ્વભાનવક 

પરમચાકરત્ર, યૂં. પંચમહાવ્રત, અઠ્યાવીસ મૂળગુણ(કા) નવકલ્પ હૈ તો (વહ) વ્યવહારચાકરત્ર 

કહિેમેં આયા. યે ચાકરત્ર િહીં. યે તો કર્િમાત્ર કહિેમેં (આયા હૈ). સ્વભાનવક પરમચાકરત્ર 
પકરણનતવાલા... આહાહા! દેખો! મુનિ કહતે હૈં કક હમારી ચાકરત્રકી પકરણનત ઐસી હૈ. હમકો 
ભાિ હૈ, હમકો ખબર હૈ.  

સહિપરમચાકરત્રપકરણનતવાલા જો મૈં... આહાહા! સમિમેં આયા? કદગંબર મુનિઓ 

તો આભિા ર્ાંભલા–આકાશિા સ્ર્ંભ (હોય) એમ િમથિા સ્તંભ છે. મૈં ઐસા હૂં, ઐસા કહતે 

હૈં. આહાહા! મુજે ચાકરત્ર પકરણનત હૈ કક િહીં? ભગવાિ જાણે.—ઐસે િહીં. આહાહા! 
ભગવાિ આત્મા અપિે નિિ સ્વરૂપમેં અનવચળ–ચળે િહીં ઐસી નસ્ર્નતરૂપ સહિપરમચાકરત્ર 

પકરણનત... ચાકરત્રરૂપી પકરણનત... પયાથય હૈ િ. ચાકરત્ર પયાથય હૈ. સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-(ચાકરત્ર)—

તીિોં પયાથય હૈ, તીિોં મોક્ષમાગથ અવસ્ર્ા હૈં. અવસ્ર્ાયી િહીં. અવસ્ર્ાયી તો નત્રકાળી હૈ. 
આહાહા! સુિિેમેં આયા િહીં ગિરાિજી! ઐસી બાત સુિિેમેં આયી િહીં. ગડબડી બાત સુિે 

તો મુજતત હોવે િહીં. આહાહા! ત્રણ લોકિા િાર્ તીર્ંકર ભગવાિકે સમીપમેં આયે 

કુંદકુંદાચાયથદેવ, યહાં આકર યહ (શાસ્ત્ર) બિાયા. આહાહા! દેખો! હરેક મુનિ ઐસે માિતે હૈં હોં 
(જો) સચ્ચે મુનિ હૈં. અપિે જ્ઞાિમેં આત્મા, અપિે દશથિમેં આત્મા, અપિી ચાકરત્ર પકરણનતમેં 
મૈં.  

ઉસકે (અર્ાથત્ મેરે) સહિ ચાકરત્રમેં ભી... દો આયે િ. જ્ઞાિ િે દશથિ આયે. મૈં ભી વહ 

પરમાત્મા સદા સંનિનહત (-નિકટ) હૈ... લ્યો, પરમાત્મા મૈં હૂં પૂણાથિંદ. શેઠ! अप्पा सो परमप्पा 
આતા હૈ. તારણસ્વામીમેં બહોત આતા હૈ યહ શબ્દ. ખબર િહીં? अप्पा सो परमप्पा... એિી 
ખબર િહીં, પૈસા કકતિા હૈ (ઉસકી) ખબર હૈ. अप्पा सो परमप्पा ઐસા આતા હૈ 

તારણસ્વામીમેં. એ શેઠ! ઉસકો ખબર હૈ. યે ર્ોડા ર્ોડા તાજા હૈ. કકસમેં આતા હૈ? 
મમલપાહુડમેં, જ્ઞાિસમુચ્ચયમેં. अप्पा सो परमप्पा.. આત્મા સો પરમાત્મા હૈ. વહ આયા દેખો!  

મેરા પરમાત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાિ, પરમ આત્મા િામ પરમસ્વરૂપ. એક સમયકી 

પયાથય તો અપરમસ્વરૂપ હૈ. સમિમેં આયા? મેરા પરમસ્વરૂપ પરમાત્મા, યે મેરે ચાકરત્રમેં 
સદા.. સદા–નિરંતર મેરે ચાકરત્રમેં પરમાત્મા નિકટ હૈ. પંચમહાવ્રતકા નવકલ્પ હૈ તો મેરે 

ચાકરત્રમેં નિકટ હૈ ઐસા િહીં. આહાહા! મેરી ચાકરત્ર પકરણનતસે નવકલ્પ તો દૂર વતથતે હૈં. વહ 
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મેરે સમીપમેં િહીં. ૨૮ મળૂગુણ િે પંચમહાવ્રતકા નવકલ્પ હૈ તો યહાં ચાકરત્ર હૈ ઐસા િહીં. 
મેરે ચાકરત્રમેં તો ભગવાિ આત્મા સમીપમેં વતથતા હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? 

મુનિ હૈં યે તો, આચાયથ િહીં, અમૃતચંિાચાયથ (આકદ) તો બિા આચાયથ હતા િે આ 
મુનિ છે. પણ મુનિ ભી પંચપરમેષ્ઠીમેં હૈં િ. ઉસમેં તયા હૈ?  

શ્રોતા : ગુણસ્ર્ાિ દોષ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ગુણસ્ર્ાિ એક હી હૈ દોિોંકા. આચાયથ-ઉપાધ્યાયકા ગુણસ્ર્ાિ  

આઠવા-િવવા િે સાિુકા છઠ્ઠા-સાતવા—ઐસા હૈ? આચાયથ-ઉપાધ્યાય-મુનિ તીિોંકા છઠ્ઠા-
સાતવા ગુણસ્ર્ાિ હૈ. સમિમેં આયા? ખરેખર તો િબ કેવળજ્ઞાિકી શ્રેણી િારતે હૈં તો 

આચાયથ-ઉપાધ્યાય પદકો છોડકરકે ધ્યાિમેં બૈઠતે હૈં તો ધ્યાિ આતા હૈ–એમ છે. શાસ્ત્રમેં ઐસા 

હૈ. સમિમેં આયા? પંચાધ્યાયમેં હૈ નવસ્તાર. પંચાધ્યાય હૈ િ. આચાયથ-ઉપાધ્યાય સબ પદવી 
છોડ દેતે હૈં. સાિુ.. સાિુ.. ભગવાિ આત્માકો ત્રાટક કરકે ધ્યેયમેં લેકર સાિત ે હૈં વે સાિુ. 
આહાહા! સમિમેં આયા?  

મેરા ભગવાિ આત્મા... ‘સદા’ શબ્દ વાપયો છે દેખો! કકસી વતત મેરી ચાકરત્ર 

પકરણનતમેં રાગ આયા તો મેરી ચાકરત્ર પકરણનત ઐસી હૈ—ઐસે િહીં. મેરી ચાકરત્ર પકરણનત તો 

સદા સ્વભાવકે આશ્રયસે રહતી હૈ. િહીં, સદા રહતી હૈ સદા સંનિનહત. પરમાત્મા સદા 
સંનિનહત, મેરી પકરણનતમેં સદા િજીક હી હૈ. મેરી ચાકરત્રકી પકરણનતમેં સદા િજીક હી હૈ. મેરા 

આત્મા હી ચાકરત્રમેં નિકટ હૈ, મેરે ચાકરત્રમેં. મેરે ચાકરત્રમેં પંચમહાવ્રત નિકટ હૈ તો ચાકરત્ર 

કટકતા હૈ—(ઐસા િહીં). આહાહા! યે તો રાગ હૈ. ચાકરત્ર તો વીતરાગી દશા હૈ. એ પૂિમચંદજી! 
દુનિયાિે દુુઃખ લાગે..... પાઘડી િહીં કદખતી.... કહો, સમિમેં આયા? આહાહા!  

યે તીિ બોલ હુએ. સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યગ્દશથિ િે સમ્યતચાકરત્ર તીિોંમેં—મેરી શુદ્ધ 

પકરણનતમેં—મેરા આત્મા આિાર િે કારણ હૈ. તીિોં કાયથ હૈં. પયાથય કહો કક કાયથ કહો. સમિમેં 

આયા? અપિી નિિ પકરણનતકી પયાથય સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્રકી, પયાથયરૂપી કાયથ ઉસમેં 
કારણ િવ્ય હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : પરમ ચાકરત્ર તયોં કહા?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : નિમથલ હૈ િ. નિમથલ પ઼ડા હૈ િ. સ્વરૂપાચરણ ચાકરત્ર તો ચૌર્ે હોતા 

હૈ, પાંચવેમેં ર્ોડા (નવશેષ) હોતા હૈ િે યે તો પરમચાકરત્ર હૈ મુનિકા. ચાકરત્રકા અંશ ભી ચૌર્ે 

ભી હોતા હૈ. તયોંકક અિંત ગુણ જિતિે હૈં સબકી દશા અંશે ચૌર્ે ગુણસ્ર્ાિે વ્યતત હો જાતી હૈ. 
યે તો પરમચાકરત્ર હૈ, પરમ ઉપયોગ હૈ. શુદ્ધ લો િે. સહિ પરમચાકરત્ર પકરણનતવાલા જો મૈ હૂં. 

નવકલ્પમેં તો કદખતે હૈં. નલખતે વતત નવકલ્પમેં હૈં, છતાં ઉસ નવકલ્પમેં મૈં િહીં. મેરે ચાકરત્રકે 
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સમીપમેં તો ભગવાિ (આત્મા) વતથતા હૈ. યે નવકલ્પ હુઆ તો મુજે ચાકરત્રમેં નિમથલતા હોતી 
હૈ—(ઐસા હૈ િહીં). આહાહા! પંકડતજી! હૈ પુસ્તક? આહાહા! અમૃતકા સાગર ઉછલતા હૈ.  

હવે, મુજે પ્રત્યાખ્યાિમેં... आदा पच्चक्खाण.े. ય ેશબ્દ આયા િ? ચૌર્ા આયા, ચૌર્ા. યે 
પ્રત્યાખ્યાિ ભી વીતરાગ પકરણનત હૈ. યે વીતરાગ પકરણનતકે કાયથમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. 

વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિકા નવકલ્પ કારણ હૈ િે નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ (કાયથ) હૈ, ઐસા િહીં. આહાહા! 

મૈં ભેદનવજ્ઞાિી... દેખો! મૈં તો ભેદનવજ્ઞાિી હૂં, રાગસે જભન્ન પડા ઐસા મૈં આત્મા હૂં. આહાહા! 
પરિવ્યસે પરાઙ્મુખ... દેખો! મૈં પરિવ્યસે તો ઊલટા હૂં–પરાઙ્મુખ હૂં. મેરા મુખ હી બદલ ગયા 

હૈ. રાગ િે નિનમત્ત તરફ મેરા જો મુખ ર્ા કદશા, યે કદશા બદલ ગઈ હૈ. સમિમેં આયા? 

આહાહા! એક ટીકા તો દેખો! ઐસી ટીકામેં સમિકર વાંચિેમેં આયી િહીં. સમિમેં આયા? 
વાંચે તો ઐસે ઓઘે.. વાંચ નલયા. એક મનહિેમેં નિયમસાર વાંચ નલયા. પણ અરે ભૈયા!  

એક કહતા ર્ા કક મહારાિ! આપ સમયસારકા બહોત વખાણ કરતે હો, હમિે તો પંદર 
કદિમેં પઢ નલયા. પણ પંદર કદિમાં વાંચે કે આઠ કદ’ રાત-કદ’ વાંચે, ઉસમેં તયા હુઆ? એક 

આત્માકા વાંચિ યર્ાર્થપિે કરે, અરે! લાખ વષથ વાંચે, પણ એક ઘંટેમેં ઉસકા અિુભવ કરે (તો) 

આત્માકા ભાિ હો જાય ઐસી ચીિ હૈ. અંતરકા અભ્યાસ (કરે). કહતે હૈં કક મેરે પચ્ચકખાણમેં 
(આત્મા) તયોં હૈ? કક મૈં ભેદનવજ્ઞાિી હૂં. રાગકા ત્યાગ કરિા હૈ િ. રાગકે ત્યાગ(સ્વરૂપ) હી મૈં 

હૂં–રાગકે અભાવવાલા હી મૈં હૂં. મૈં ભેદનવજ્ઞાિી હૂં. રાગ અિે દયા-દાિકા નવકલ્પ મેરા હૈ ઐસા 
મૈં િહીં. આહાહા!  

ભેદનવજ્ઞાિી પરિવ્યસે પરાઙ્મુખ... દેખો! ભેદ તો કકયા રાગસે, પરસે જભન્ન, હવે પરસે 

પરાઙ્મુખ. રાગાકદ ભાવસે મૈં ઊલટા હો ગયા હૂં. પહલે સ્વભાવસે ઊલટા ર્ા અિે રાગકે 
સન્મુખ ર્ા, અબ રાગસે નવમુખ હુઆ (ઔર) સ્વભાવકે સમીપ આયા. આહાહા! સમિમેં 

આયા? તર્ા પંચેનન્િયકે નવસ્તાર રનહત... પાંચ ઇનન્િયકા નવસ્તાર ભી મુજે િહીં. મૈં તો 

અણીનન્િય હૂં. સમિમેં આયા? મુનિ અપિી બાત કહતે હૈં દેખો! પંચેનન્િયકે નવસ્તાર રનહત 
દેહમાત્રપકરગ્રહવાલા... એક દેહમાત્ર પકરગ્રહ રહી ગયો છે. મુનિકો દૂસરા—વસ્ત્ર, પાત્ર િે આ િે 

તે િે મેરા સંગ હૈ, મેરા નશષ્ય હૈ—યે કુછ હૈ િહીં. આહાહા! સમિમેં આયા? જિસકે 

પ્રત્યાખ્યાિમેં આત્મા કારણ હૈ ઐસા પ્રત્યાખ્યાિ કૈસા? દેહમાત્ર પકરગ્રહવાલા મૈં હૂં. એક દેહ 
છોડા જાતા િહીં, પડા રહા હૈ. અપૂવથ અવસરમેં ઐસા આતા હૈ. ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય 

જો.’ શું આવ્યું? માત્ર દેહ.. ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેતુ હોય જો.’ શ્રીમદ્ રાિચંિ સમ્યગ્જ્ઞાિી 

ચાકરત્રકી ભાવિા ભાતે હૈં. ‘માત્ર દેહ તે સંયમ હેત ુ હોય જો, અપૂવથ અવસર એવો તયારે 
આવશે? તયારે ર્ઈશું બાહ્ાંતર નિગ્રંર્ જો... સવથ ભાવર્ી ઔદાનસન્ય વૃનત્ત કરી, માત્ર દેહ તે 
સંયમ હેતુ હોય જો..’ 
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દેખો! શ્રીમદ્ િે ઐસા નલયા હૈ. છતા ંઆ નશષ્યો કહે કે િહીં, વસ્ત્ર દેખા, વસ્ત્ર દખેા. 
ભાઈ! આવે છેિે એવું? ‘જાનત વેશિો ભેદ િહીં, કહ્ો માગથ જો હોય.’ હવે ન્યાં એ લગાડે કે 

દેખો! શ્રીમદ્ એ કહે છે કે જાનત િે વેષ ગમે તે હોય, પણ કેવળજ્ઞાિ હો જાતા હૈ, મુનિપિા આ 

જાતા હૈ. પણ યહાં તો નલયા, દેહ માત્ર સંયમિો હેતુ હોય, દૂસકા કુછ મુનિકો હોતા િહીં. 
સમિમેં આયા? વેશ-બેશ કૈસા? કપડાં િે ફપડાં. મુનિપિા કકસકો કહે? અંતર િહાં 

ચાકરત્રદશા તીિ કષાયકા અભાવરૂપ પકરણમિ હુઆ, વહાં વસ્ત્ર-પાત્ર લેિેકા નવકલ્પ આયા 

કહાંસે? ઉસ ભૂનમકામેં ઐસા નવકલ્પ હોતા હી િહીં. ઐસા નવકલ્પ હૈ વહાં મુનિપિા હૈ િહીં. 
સમિમેં આયા? આહાહા! 

શ્રોતા : ઐસા નવકલ્પ હો તો કમજોરી માિી....  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િહીં, િહીં, મુનિપિા િહીં. આહારકા, સુિિેકા નવકલ્પ આતા હૈ, 

પણ વસ્ત્ર-પાત્ર લેિેકા નવકલ્પ આયા, (તો વહ મુનિ) હૈ હી િહીં. કમ(જોરી) િહીં. મુનિપિા િહીં. 
વસ્ત્રકો એક ટુકડા રખિેકા નવકલ્પ હૈ યે મુનિપિા િહીં. ય ેતો વસ્તુકી નસ્ર્નત ઐસી હૈ. ય ેકોઈ 

બિાયી િહીં હૈ કકસીિે. વસ્તુ ઐસી હૈ. સમિમેં આયા? જો મૈં... ભાષા કૈસી હૈ? आदा 
पच्चक्खाण ेआदा म.े.. आदा म.े.. છ ેિે? ઓહોહો! મેરા શુદ્ધ પકરણનતરૂપ ચાકરત્ર ઉસમેં મેરા 
આત્મા કારણ હૈ. યે ચાકરત્રકે કાયથમેં આત્મા કારણ હૈ, ઓલા પ્રત્યાખ્યાિમાં. પ્રત્યાખ્યાિકે 

કાયથમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ, પ્રત્યાખ્યાિકે કાયથમેં નવકલ્પ િે નિનમત્ત કારણ-ફારણ હૈ િહીં. 
આહાહા! સમિમેં આયા?  

 જો મૈં ઉસકે નિશ્ચયપ્રત્યાખ્યાિમેં—કક જો (નિશ્ચયપ્રત્યાખ્યાિ)... અબ નવસ્તાર કરતે હૈં. 

આહા! શુભ, અશુભ ભાવ, પુણ્ય, પાપ કમથ, સુખ, ઔર દુુઃખ સંયોગ—ઇિ છહકે 
સકલસંન્યાસસ્વરૂપ હૈ (અર્ાથત્ ઇિ છહ વસ્તુઓંકે સપંૂણથ ત્યાગસ્વરૂપ હૈ)... સમિમેં આયા? 

શુભ-અશુભ પકરણામકા ત્યાગ હૈ. પ્રત્યાખ્યાિમેં શુભ-અશુભ પકરણામકા ત્યાગ હૈ ઔર શુભ-

અશુભ કમથ હૈં િ બંિે હુએ ઉસકા અભાવ હૈ. ઔર સંયોગ જો શુભ-અશુભ પુણ્ય-પાપસે 
નમલતા હૈ ઉસસે ભી મેરા અભાવ હૈ. આહાહા! સમિમેં િહીં આયા. રાનત્રકો પ્રશ્ન કરિા. શુભ-

અશુભ, પુણ્ય-પાપ—દોિોંસે રનહત મેરા પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. સમિમેં આયા? પુણ્ય-પાપ 

કમથબંિિ—દો ઉસસે રનહત મેરા પ્રત્યાખ્યાિ હ ૈઔર સુખ-દુખકા સંયોગ ઉસસે ભી રનહત મેરા 
પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. છ ટુકડા ર્યા છ. સમિમેં આયા?  

ઇિ છહકે સકળ સંન્યાસસ્વરૂપ... દેખો! છહકા સવથર્ા ત્યાગ– સંપૂણથ ત્યાગ. આહાહા! 
ઐસી મેરી દશા... ચાકરત્રવંત મુનિ સંત કહતે હૈં. ‘સંત નિરંતર નચંતત ઐસે’ આતા હૈ િ. ‘સંત 

નિરંતર નચંતત ઐસે.’ તયા હૈ પીછે? ‘આતમરૂપ અબાિ..’ આહાહા! મેરી ચીિમેં રાગકા નવઘ્િ 

કૈસા? કમથકા બંિિ કૈસા? મેરી ચીિ તો અંદર આિંદકંદ શુદ્ધ હૈ, ઐસા દૃનિવંત િમાથત્મા 
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અપિી સ્વરૂપકી રમણતામેં–પચતખાણમેં િબ હો, તો સંપૂણથ ત્યાગકો સમયમેં વહ આત્મા સદા 
આસન્ન (-નિકટ) નવદ્યમાિ હૈ, લ્યો. મેરે પ્રત્યાખ્યાિમેં આત્મા નિકટ હૈ. સમિમેં આયા? અપિા 

શુદ્ધસ્વરૂપ ધ્રુવ ઉસકા કારણ હૈ અિે કાયથ હુઆ પ્રત્યાખ્યાિ. રાગકા અભાવસ્વભાવરૂપ 
વીતરાગ પકરણનત. વીતરાગ પકરણનતરૂપી કાયથમેં મેરા આત્મા કારણ હૈ. સમિમેં આયા?  

હવે, आदा म ेसवंरे... સંવર આયા િ સંવર? સંવરમેં કૌિ હૈ નિકટ? સંવરરૂપી કાયથમેં 

કારણ કૌિ હૈ? સમિમેં આયા? સહિ વૈરાગ્યરૂપી મહલકે નશખરકા નશખામનણ... આહાહા! 
ચાકરત્ર લેિા હૈ િ. ઉત્કૃિ સંવર લેિા હૈ િ. કૈસા હૂં મૈં? સહિ વૈરાગ્યરૂપી મહેલિું નશખર, 

એિું નશખામનણ–ટોચ. આહાહા! પરકે અભાવસ્વભાવરૂપ વીતરાગભાવ વહ વૈરાગ્ય. આહાહા! 

સમિમેં આયા? પુણ્ય-પાપ અનિકારમેં તો ઐસા નલયા હૈ ભગવાિ કુંદકુંદાચાયથિે કક શુભ-
અશુભ રાગસે રનહત હોિા વહી વૈરાગ્ય હૈ. વૈરાગ્ય તો બાયડી-છોકરા છોડકર ચાલી િીકળ્યા, 

વહ વૈરાગ્ય-ફૈરાગ્ય િહીં. એ બિા બેરાગી છે. સમિમેં આયા? આહાહા! અંતરમેં પુણ્ય િ ે

પાપકા નવકલ્પ િામ રાગ, બંિકા દો ભાવ ઉસસે નવરતત હૈ વહ વૈરાગી હૈ. અિે આત્મામેં રત 
હૈ, રાગસે નવરતત હૈ વહ વૈરાગી હૈ. યે પુણ્ય-પાપ અનિકારમેં આયા હૈ. સમિમેં આયા?  

वरैाग्य सपंत्तो.. ઐસા પાઠ હૈ. આહાહા! ગિબ કામ કકયા. ‘કુંદકુંદ આચાયથ િ હુએ િ 
હોયેંગે.’ વૃંદાવિદાસ કહે છે િે. ‘િ હુએ િ હોયેંગે.’ જૈસા (કહા) ઐસે તો વે હૈં િ. મુનિ હુએ હૈં, 

પણ ઉિકી દશામેં તો વહી આતા હૈ. આહાહા! જિિકી પનવત્રતા ઔર જિિકા ભગવાિકે 

સમીપમેં જાિા ઔર જિિકે મુખમલસે પરમાગમકા ઝરિા... વહ ભી કહતે હૈં અભી. સહિ 
વૈરાગ્ય... હઠકા વૈરાગ્ય િહીં, સ્મશાિ વૈરાગ્ય િહીં. લડકા મર જાય પચ્ચીસ વષથકા િે ઐસે 

િલતા હો તો આહા! યે તો સ્મશાિ વૈરાગ્ય હૈ. સમિમેં આયા? ઘરે આવે િે પાછા ખલાસ, 

જાઓ. બે વષે વળી (બીજા) દીકરાિા લગ્ન કરે િે િામિૂમ હાર્ી િે ઘોડા. તયાં ગયા તારા 
વૈરાગ્ય? છોટે લડકેકા લગ્ન કરે, ભૂલ જાયે ઉસકો. અરે દીકરા! આહાહા.. ‘હાડ બળે જ્યું લકડી, 

કેશ બળે જ્યું ઘાસ..’ ઘર બળે એમ ત્યાં દેખે અરર! આહાહા! યે તો ક્ષનણક વૈરાગ્ય હૈ. પુણ્ય િ ે

પાપકે નવકલ્પસે હઠકર સ્વભાવમેં લીિતા કરિા યે યર્ાર્થ વૈરાગ્યતા હૈ. સમિમેં આયા? યે 
નવશેષ વ્યાખ્યા હૈ, લ્યો.  

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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આ નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. પ્રત્યાખ્યાિ યે ત્યાગકે ભાવકી 

િાસ્તિકિા સૂચિ કરિા હૈ. ઇસકા અર્થ કક અપિે આત્મામેં શુદ્ધિા િે ધ્રુવિા જો નિકાળ હૈ 

ઉસકા આશ્રય કરકે પકરણનિમેં વીિરાગિા પ્રગટ હો વહ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. ઔર ઉસ 

પ્રત્યાખ્યાિમેં આત્મા સમીપ હૈ. પ્રત્યાખ્યાિકી પયાથયમેં આત્મા ધ્યેય હૈ, આત્માકા આશ્રય હૈ, 

આત્માકા શરણ હૈ. પ્રત્યાખ્યાિ શુભ-અશુભ નવકલ્પસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ ઐસા િહીં. યે 
ચાકરિકા પેટાભેદ પ્રત્યાખ્યાિ આત્માકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ. યે પ્રત્યાખ્યાિ આ ગયા. 

સંવરકી વ્યાખ્યા આયી. સંવર, મુનિ અપિી અપેક્ષા રખકર દુનિયાકો સંવર ક્યા હૈ વહ બિાિે 
હૈં.  

સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહલકે નશખરકા નશખામનણ... પુણ્ય િે પાપકે રાગસે નવરક્િ સ્જસકી 

બુનદ્ધ હૈ ઉસે વૈરાગ્ય કહિે હૈં. શુભ-અશુભ રાગ ઉસસે નવરક્િ... રક્િબુનદ્ધ હૈ વહ નમથ્યાદૃનિ 
હૈ. ઔર શુભાશુભ પકરણામસે નવરક્િ ઐસા સહજ વૈરાગ્યકા મહેલ, ઉસકે નશખરકા 

નશખામનણ. તવરૂપગુપ્ત.. મૈં િો, તવરૂપસે બહાર નિકલિેકા ભાવ શુભાશુભ ય ે મૈં િહીં. 

આહાહા! આ સંવર. તવરૂપગુપ્ત... મૈં િો અંિરમેં ગુપ્ત હૂં. ઔર પાપરૂપી અટવીકો જલાિેકે 
નલયે પાવક સમાિ હૂં. આહાહા! પાપ શબ્દે શુભ િે અશુભ રાગ દોિોં પાપ હૈં. જલાિેકો મૈં િો 

પાવક–અનિ સમાિ હૂં. ઐસા જો મૈં ઉસકે શુભાશુભસંવરમેં (વહ પરમાત્મા હૈ)... લ્યો, શુભ-

અશુભ પકરણામકો રોકિેમેં કારણ આત્મા હૈ. સમજમેં આયા? શુભ-અશુભભાવ જો આસ્રવ હૈ 
ઉસકો રોકિેમેં કારણપરમાત્મા કારણ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? યે સંવરકા રૂપ–સંવરકા 

તવરૂપ. સંવર, કોઈ બાહ્યકિયાકાંડ કરિા વહ  સંવર હૈ િહીં. સમજમેં આયા?  

પંચ મહાવ્રિકા પકરણામ વહ શુભભાવ આસ્રવ હૈ ઔર નહંસા, જૂઠું, ચોરી, 

નવષયવાસિા અશુભભાવ–પાપભાવ હૈ. દોિોંકો યહાં પાપ કહિે હૈં. ઇસકો રોકિેમેં, પરમાત્મા 

હૈ મેરા પરમતવરૂપ જો નિત્યાિંદ ધ્રુવ વહ સંવરમેં કારણ હૈ. ઉસકે આશ્રયસે સંવર ઉત્પન્ન 
હોિા હૈ. આહાહા! લ્યો, સમજમેં આયા? િો ભગવાિકી ભસ્ક્િ કરિેસે આસ્રવ રુકિા હૈ િે 

સંવર હોિા હૈ ઐસા િહીં, એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? ભગવાિ પરમાત્મા અપિા નિજ 

તવરૂપ વહી શરણ અિે આશ્રય હૈ સ્જસકો ઐસી મેરી શુભ-અશુભ રાગકો રોકિેવાલી 
નિમથલદશા, યે નિમથલદશામેં કારણપરમાત્મા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

િર્ા... હવે યોગ.. યોગ. જોગ છેિે છેલ્લો શબ્દ? જોગિી વ્યાખ્યા... અહીંયા 
સમયસારમાં આ જ ગાર્ા છે ત્યાં જોગિી વ્યાખ્યા સમાનિ અિે ધ્યાિ કરી છે. યહાં ઉસકી 
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વ્યાખ્યા શુદ્ધ ઉપયોગ (કી હૈ).—દોિોં એક હી બાિ હૈં. શુદ્ધ ઉપયોગ. પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ હૈ 
અશુદ્ધ ઉપયોગ, યે િો આસ્રવ હૈ. ઉસસે રનહિ અપિા શુદ્ધતવભાવકા ઉપયોગ િામ 

આચરણરૂપ પકરણામ ઐસે શુદ્ધ ઉપયોગમેં ભી આત્મા–પરમાત્મા હી કારણ હૈ. શુભરાગ ર્ા, 

િો શુદ્ધ ઉપયોગ હુઆ ઐસે િહીં એમ કહિે હૈં. સમજમેં આયા? શુભ ઉપયોગ ર્ા, િો શુદ્ધ 
ઉપયોગકા કારણ શુભરાગ હુઆ ઐસે િહીં. આહાહા! અપિા... કહિે હૈં, અશુભોપોગસે િો 

પરાઙ્મુખ હૂં મૈં. અશુભ ઉપયોગ િો મેરેમેં હૈ િહીં. ઔર શુભોપયોગકે પ્રનિ ભી 

ઉદાસીિિાવાલા હૂં... આહાહા! જોગ વણથિ કરિા હૈ  િ જોગ. ઉપયોગ, ધ્યાિ અિે સમાનિ. 
િીિોં એક અર્થમેં હૈં. ઉદાસીિવાલા, શુભ ઉપયોગસે ભી મૈં ઉદાસીિ હૂં. ઉસસે મેરા આસિ 
સ્ભન્ન પડા હૈ. સમજમેં આયા? 

ઔર સાક્ષાિ્ શુદ્ધોપયોગકે સમ્મુખ... એ જોગિી વ્યાખ્યા. जोग.े.. સાક્ષાિ્ શુદ્ધ 

ઉપયોગ... દેખો! મુનિ અપિી ચીજ (-બાિ) કહિે હૈં. આહાહા! અશુભ ઉપયોગસે િો મૈં 

પરાઙ્મુખ હૂં–નવમુખ હૂં. પણ શુભ ઉપયોગ પકરણામ, પંચમહાવ્રિ ઉસસે ભી મૈં ઉદાસીિ હૂં. 
આહાહા! સમજમેં આયા? ઔર અપિી ખબર ભી પડી હૈ ઉસકો કક મૈં િો શુદ્ધોપયોગકે 

સન્મુખ હૂં. આહાહા! ઐસા જો મૈં... શુદ્ધ ઉપયોગકા કારણ જો પરમાત્મા ઐસા જો મૈં... 

આહાહા! પરમાગમરૂપી પુષ્પરસ સ્જસકે મુખસે ઝરિા હૈ... દખેો! મુનિ કહિે હૈં, પરમાગમરૂપી 
મકરંદ– ફૂલકા રસ–પુષ્પકા રસ સ્જસક ેમુખસે ઝરિા હૈ ઐસા પદ્મપ્રભ... ઐસ ેપદ્મપ્રભ મુનિ... 

સમજમેં આયા? ઉસકે શુદ્ધોપયોગમેં ભી... શુદ્ધ ઉપયોગ હી િમથ હૈ, ચાકરિ હૈ, પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. 

િો ય ેશુદ્ધોપયોગમેં ભી વહ પરમાત્મા નવદ્યમાિ હૈ... અર્ાથિ્ શુદ્ધોપયોગકે કારણરૂપ આત્મા હૈ. 
મેરે શુદ્ધોપયોગકે સમીપમેં આત્મા િજીકમાં વિથિા હૈ. આહાહા!  

કારણ કક વહ (પરમાત્મા) સિાિિ તવભાવવાલા હૈ. ધ્રુવ ચૈિન્યતવભાવ સિાિિ 
તવભાવ હૈ, અિાકદકા વહ તવભાવ હૈ. અપિા નિજ તવભાવ, નિજ પરમાત્મા, નિજ નિકાળી 

તવરૂપ, સિાિિ તવરૂપ હૈ. વહ કોઈ િયા ઉત્પન્ન હુઆ હૈ ઔર િાશ હોગા ઐસી ચીજ િહીં. 

સિાિિ. આહાહા! દેખો! યે સિાિિ િમથ. આહાહા! મેરી ચીજ સિાિિ હૈ. ઉસકે આશ્રયસે 
જો પકરણામ ઉત્પન્ન હોિા હૈ વહ સિાિિ િમથ હૈ. સમજમેં આયા? દયા, દાિ િ ેવ્રિ, ભસ્ક્િ, 

પૂજા, િામતમરણ યે િો સબ નવકલ્પ–રાગ હૈ, ઉસસે મેરે સંવરદશા કે શુદ્ધોપયોગ ઉત્પન્ન હોિા 
હૈ ઐસા િહીં. આ યોગ, સમાનિ, ધ્યાિ િે શુદ્ધોપયોગ. શુદ્ધોપયોગ હૈ પયાથય. 

શ્રોિા : પ્રત્યક્ષ દશથિ હોંગે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પ્રત્યક્ષ હી હૈ. સુખ હૈ િ. હા, હા, સાક્ષાિ્ છે િે. परमात्मा 
सनातनस्वभावत्वात्तिष्ठत्तत... એમ છે. आदा में सवंर े जोग.े.. મેરા આત્મા હી સાક્ષાિ્ 

શુદ્ધોપયોગકા કારણ હૈ, એમ કહિે હૈં. શુદ્ધોપયોગમેં િમથ હૈ, શુદ્ધોપયોગ ય ે મુનિપિા હૈ, 
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પરમશુદ્ધોપયોગ પકરણામ વહ મુનિપિા હૈ, પણ પરમશુદ્ધોપયોગકા કારણ દ્રવ્ય આત્મા હૈ, 
વ્યવહારચાકરિાકદ શુદ્ધોપયોગકા કારણ હૈ ઐસે િહીં. આહાહા! મૂળચંદભાઈ! આવો માગથ છે. 

આહાહા! ભગવાિ આત્મા... સિાિિ કહા િ? પાઠમેં સિાિિ શબ્દ હૈ. સંતકૃિમેં સિાિિ હૈ. 

सनातनस्वभावत्वात्तिष्ठत्तत... આહાહા! સંતકૃિમેં હૈ. સબ સંતકૃિમેં હૈ (ઉસમેંસે) નહન્દી બિાયા 
હૈ. મેરી ચીજ જો નિજ પરમાત્મા નિજ તવરૂપ વહ િો સિાિિ હૈ. યે સિાિિકે આશ્રયસે જો 

િમથ–શુદ્ધોપયોગ હુઆ િો યે શુદ્ધોપયોગ સમીપમેં િો ભગવાિ સ્બરાજિા હૈ. મેરે પાસ હૈ, 

શુદ્ધોપયોગ કહે, મેરે પાસ પરમાત્મા હૈ. આહા! અર્ાથિ્ શુદ્ધોપયોગરૂપી ચાકરિ જો િમથ ઉસકા 
કારણ િો પરમાત્મા દ્રવ્યતવરૂપ હૈ, સમજમેં આયા? આહાહા!  

યહી નવદ્યમાિ પરમાત્મા નવદ્યમાિ હૈ. દેખો! સાક્ષાિ્ શુદ્ધોપયોગ કહા િ ઉસમેં? 
સાક્ષાિ્ ઉપયોગ એટલે સીિો શુદ્ધોપયોગ. જુઓ! વિથમાિ હૈ સાક્ષાિ્ શુદ્ધોપયોગ પકરણામ. 

આત્મા ઉપયોગતવરૂપ હૈ નિકાળ. યે િો નિકાળ ઉપયોગતવરૂપ. નિકાળ શુદ્ધોપયોગ... उवएग े
उवओगो આિા હૈ િ સંવર અનિકારમેં? (ગાર્ા ૧૮૧-૧૮૩). ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે, 
ઉપયોગમાં િોિાકદ િહીં, ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે અર્ાથિ્ શુદ્ધ પકરણનિરૂપી સંવરમેં આત્મા હૈ. 

વહાં ઐસા નલયા હૈ ભાઈ! સંવર અનિકાર. પહેલી જ ગાર્ા. उवएग े उवओगो... ઉપયોગે 

ઉપયોગ: એટલે? અર્ાથિ્ મેરા શુદ્ધ પકરણામ જો ઉપયોગ ઉસમેં આત્મા ઉપયોગ હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા? અરે! માગથ િો જુઓ! વીિરાગી માગથ યે હૈ. લોગોંકો યે બાિ ઐસી લગે કક યે 

ક્યા હૈ? વ્યવહાર કિયાકાંડિા રુનચવાળાિે આ વાિ... આહાહા! વ્યવહાર હો, પણ વ્યવહાર યે 
આસ્રવ હૈ. આહાહા! 

માગથ િો યે હૈ પ્રભુ! અરેરે! જન્મ-મરણિા આરા... ચોયાથસીિા અવિાર કરી કરીિે મરી 

ગયો. દુુઃખી.. દુુઃખી.. એ રાજા દુુઃખી, શેકઠયા દુુઃખી. એ શેઠ! દુુઃખી હૈ. િૂળમાંય સુખી િહીં. 
લોકો સુખી કહે મૂરખ છે. એ પણ મૂરખ છે એમાં સુખ માિે િો. એ શેઠ! વતિુ િો જે હોય એ 

હોય કે િહીં? સ્જસમેં સુખ િહીં ઇસમેં સુખ માિિા યે મૂખથપિા હૈ.  

શ્રોિા : જબ િક િહીં જાિેંગે િબ િક..? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િબ િક મૂખાથઈ હૈ, યે િો કહિે હૈં. અજાણ્યા એ મૂખાથ છે. આહાહા!  

િણ લોકિો િાર્, નિલોકિો િાયક પરમાત્મા અપિા નિજતવરૂપ ઉસમેં સુખ હૈ, િો 

ઉસકે આશ્રયસે પકરણનિમેં સુખ િે આિંદ પ્રગટ હોિા હૈ. યે શુદ્ધોપયોગમેં આિદં હૈ. શુભ-
અશુભ પકરણામમેં દુુઃખ હૈ. સમજમેં આયા? દુુઃખ યે કોઈ બહારકી ચીજમેં િહીં રહિા. દુુઃખ 

િો અપિે પકરણામમેં, શુભ િે અશુભ પકરણામ વહી દુુઃખ હૈ. અિે સુખ કોઈ બહારમેંસે િહીં 

આિા. ભગવાિ આત્મા સિાિિ આિંદિી મૂનિથ પ્રભુ, સ્જસમેં અિીનન્દ્રય આિંદ હૈ. આ શરીર 
માંસિા ચૂંર્ણા, હાડકાિા ચૂંર્ણા અિે એમાં માિે ક ે મિે મજા છે, મૂઢ હૈ, નમથ્યાદૃનિ હૈ. 
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આહાહા! કેટલા છ છ કદકરા હોય, પૈસા લાખો હોય, મજા કેટલી લાગે? લો. છ માળ ઉપર .... 
લાગે મજા. મજા હિી કે કદ’? એ ચીમિભાઈ! આ બેય વેવાઈ છે પૈસાવાળા. લ્યો, િૂળવાળા.  

માિે છે િે? હિો કે કદ’? રાગવાલા ભી આત્મા િહીં િો નફર િૂળવાલા કહાંસે આયા? 
આહાહા!  

કહિે હૈં આચાયથ.... ટીકા િો જુઓ! મેરે શુદ્ધોપયોગમેં િો મેરા પરમાત્મા નિકટમેં હૈ હોં. 

ઉસ કારણસે–પરમાત્મા ધ્રુવતવરૂપકે કારણસે મેરા શુદ્ધોપયોગ ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. યે શુભ 
પકરણામ હૈ િો શુદ્ધોપયોગ ઉત્પન્ન હુઆ હૈ—(ઐસા િહીં). સમયસારમેં ઓલું િાખ્યું છે... 

કેવું? મોક્ષમાગથપ્રકાશકમેં. કોઈ કહિે હે કક શુભોપયોગ કારણ હૈ િે શુદ્ધોપયોગ કાયથ હૈ. ઐસા 

હૈ િહીં. નલયા હૈ, મોક્ષમાગથમેં બહોિ નલયા હૈ. હજારો બોલકા ખુલાસા હૈ મોક્ષમાગથપ્રકાશમેં. 
સાિવે અધ્યાયમેં. કહિે હૈં, ઓહો! મેરા આત્મા, સિાિિ પ્રભુ પરમેશ્વર મેરા આત્મા હૈ. 

આહાહા! મૈં હી દેવાનિદેવ હૂં. સમજમેં આયા? ઐસા દેવાનિદેવ પરમાત્મા અપિા નિજ તવરૂપ 
સિાિિ, ઉસકે સાક્ષાિ્ શુદ્ધોપયોગમેં કારણ િો યે આત્મા હૈ. સમજમેં આયા? 

એ એકત્વસપ્તનિિો આિાર આપે છે. પદ્મિંદી પંચનવંશનિ હૈ િ? અનિકાર છબ્બીસ હૈં, 

પણ ઉસકા િામ પચ્ચીસ ચલિા હૈ. ‘પદ્મિંદી પંચનવંશનિ’ હૈ િ િામ? અનિકાર છબ્બીસ હૈ, 
પણ પદ્મિંદી પંચનવંશનિ ઐસા િામ પ્રનસદ્ધ હૈ. યે ગ્રંર્ પ્રનસદ્ધ ઐસે હૈ. અનિકાર િો છબ્બીસ 

હૈં. એકત્વસપ્તનિ િામકા અનિકાર વહ યહાં વાંચા હૈ. એકત્વસપ્તનિ. વ્યાખ્યાિ િહીં કદયા. આ 

૯૫માં ત્યાં રતિામાં ચાલ્યું હિું. રતિામાં ઓલું ગામ િહીં? નિશાળમાં ચાલ્યું હિું. 
એકત્વસપ્તનિ. કેવું? ૯૫માં િમે િહોિા. ૯૫માં આપણે અહીં બહાર કાઠકોરડા... બહાર...... 

ઓલો આવ્યો હિો. ..... જમાદારિા મકાિમાં િહીં? ઓલો ડાકુ આવ્યો િહોિો પાણી પીવા? 
કોટડાપીછા.  

કોટડાપીછામાં બહાર એક ફેરી હિાિે એક ડાકુ આવ્યો હિો. એક ડાકુિે રાખલેો..   

િમારે શું કહેવાય કોટથમાં એિે? સાક્ષી. િાજિો સાક્ષી. િહીંિર હિો િો ડાકુ મોટો. અિે અમે 
જ્યાં ઉિયાથ હિા ત્યાં પાણી પીવા આવ્યો હિો. જીવોબનચયો. એ િો ઓલા કહે, મહારાજ! આ 

ડાકુ છે લૂંટારે મોટો. પણ એિે સરકારિો િાજ... શું કીિું? િાજિો સાક્ષી કરીિે અમે છૂટો કયો 

છે એટલે બિી માનહિી ચોરીિી જાણીિે આપશે. િામ જીવાબચીયા. પણ એિે સરકારિે કહે 
િાજિો સાક્ષી એમ છે િે. એ ચોર હોય, ગુિેગાર બહોિ બડા હો, પણ બિા ગુિેગાર.... િે 

સાચી સાક્ષી આપે િો એિે િાજિો સાક્ષી... એવુ ં કાંઈ છે, માણેકચંદભાઈ િે રામજીભાઈ..... 

કહો, સમજાણું કાંઈ? એિા પહેલાં આપણે ૯૫માં નિશાળમાં ગયા હિા. િમે હિા ત્યારે. ઓલા 
નિશાળમાં ત્યાં આ વાચ્યું હિું. એકત્વ અનિકાર. ૯૫. બિા હિા, દામોદરભાઈ હિા 
ખાટડીયાવાળા. બીજીવાર ઉિયાથ હિા બહાર. પહેલા ૯૫માં ત્યારે િમે િહોિા. એ અનિકાર.  
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ઇસીપ્રકાર એકત્વસપ્તનિમેં (–શ્રી પદ્મિંકદ-આચાયથવરકૃિ પદ્મિંકદ પંચનવંશનિકાકે 
એકત્વસપ્તનિ િામક અનિકારમેં ૩૯, ૪૦ િર્ા ૪૧ વેં શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ કક :— લ્યો, 

  तदकंे परम ंज्ञान ंतदकंे शतु्ति दशशनम।् 

  िात्तरत्र ंि ि तदकंे स्यात ् तदकंे त्तनम शलं तप:।।  ૧૮૩ 

આહાહા! ક્યા કહિે હૈં? પદ્મિંદી મહારાજ કદગંબર સંિ વિવાસી. સ્જસકે શાસ્ત્રકો 

શ્રીમદ્ વિશાસ્ત્ર કહિે હૈં. પદ્મિંદી શાસ્ત્રકો વિશાસ્ત્ર કહિે હૈં. એ પદ્મિંદી. આ કુંદકુંદાચાયથ 

િહીં. ૯૦૦ વષથ પહલે વિવાસમેં રહિેવાલે. મુનિ િો જંગલમાં માણસિા પગરવ િહીં ત્યાં 
ધ્યાિમાં મતિ રહેિા હિા. સમજમેં આયા? એ પદ્મિંદી આચાયથ ઉન્હોંિે બિાયા શ્લોક.  

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પદ્મિંદીકો વિશાસ્ત્ર કહિે હૈં, વિશાસ્ત્ર. વિ સમજે? જંગલ. જંગલમેં બિાયા 

માટે જંગલકા શાસ્ત્ર હૈ વહ. એ િહીં. એ િો કુંદકુંદાચાયથ. યે દૂસરે. દૂસરે કહા િ? આ િો 
પદ્મિંદી ૯૦૦-૧૦૦૦ વષથ પહલે હુએ અિ ેવે ૨૦૦૦ વષથ પહલે હુએ. કુંદકુંદાચાયથકા િામ 
પદ્મિંદી હૈ યે વહ િહીં. સમજમેં આયા? માર્ે શ્લોક.  

શ્લોકાર્થ : વહી એક (–વહ ચૈિન્યજ્યોનિ હી એક) પરમ જ્ઞાિ હૈ... ઉસકા અર્થ કક 

અપિે સમ્યગ્જ્ઞાિકી દશા ચૈિન્યજ્યોનિકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોિી હૈ. શ્લોકમેં ઐસા હૈ િ? 

तदकंे परम ं ज्ञान.ं. એ આ. આત્મા હી પરમજ્ઞાિ અર્વા આત્માકા ભાિ હુઆ ઉસ જ્ઞાિમેં 
પરમજ્ઞાિ ઐસા આત્મા કારણ હૈ, િો ઉસકો હી પરમજ્ઞાિ કહિમેં આિા હૈ. પયાથયકો 

પરમજ્ઞાિ કહિેમેં આિા હૈ, સમ્યગ્જ્ઞાિ. સમજમેં આયા? ઓહો! જ્ઞાિકા નિિાિ ભગવાિ, 

અપિી જ્ઞાિદશામેં િો જ્ઞાિકા નિિાિ હી આશ્રય, કારણ હૈ. વહ િો પહલે આ ગયા ૧૦૦ 
ગાર્ામેં. आदा ख ुमज्ज णाण.े.. મેર ેજ્ઞાિકી સમ્યક્ દશાકા કાયથમેં કારણ િો મેરા આત્મા હૈ. ગુરુ 

િહીં, દેવ િહીં, શાસ્ત્ર િહીં, નવકલ્પ િહીં, એક સમયકી પયાથય િહીં. આહાહા! િે જ એક 

ચૈિન્યજ્યોનિ એક પરમજ્ઞાિ છે. એ પયાથય છે. ય ેપયાથય હૈ. આ ગયા યહાં અનિકાર. ૧૦૦મી 
ગાર્ાિો આિાર આપે છે.  

વહી એક પનવિ દશથિ હૈ... शतु्ति હૈ િ? शतु्ति दशशनम ्... સમ્યગ્દશથિ. પનવિ 
સમ્યગ્દશથિ યે આત્મા હી હૈ. ક્યોંકક આત્માકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હુઆ વહ આત્મા હૈ. વહ િો 

સમયસારમેં નલયા હૈ. જ્ઞાિ િે આત્મા, દશથિ િે આત્મા, ચાકરિ િે આત્મા. આહાહા! સમજમેં 

આયા? નિલોકિાર્ િણ લોકિો જ્ઞાયેકપ્રભુ અપિા નિજ તવભાવ વહી પરમજ્ઞાિકા કારણ હૈ. 
મનિજ્ઞાિકા વહ કારણ, શ્રુિકા વહ કારણ, અવનિકા વહ કારણ, મિુઃપયથયકા વહ કારણ િે 

કેવળજ્ઞાિકા વહ કારણ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? કેવળજ્ઞાિકે પૂવે ચાર જ્ઞાિ હો અિે વ્યય 

હોકર કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હો—ઐસા િહીં, યહાં િો કહિે હૈં. પૂવથકે જ્ઞાિકે કારણસે કેવળજ્ઞાિ 
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ઉત્પન્ન હુઆ ઐસા િહીં. યે કેવળજ્ઞાિ નિકાળી જ્ઞાયકભાવસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

મોક્ષ મોક્ષમાગથસે ઉત્પન્ન િહીં હોિા એમ કહિે હૈં. ગજબ વાિ છે િે!  િહીં, મોક્ષ 
કહો કક કેવળજ્ઞાિ કહો કક અિંિ આિંદ અિે અિંિ વીયથ, અિંિ દશથિ કહો. ઐસી 

અિંિચિુિય પયાથય ઉસકા કારણ દ્રવ્ય હૈ–વતિુ હૈ ધ્રુવ. સ્જસકી ખાણમેં અિંિ આિંદ િે 

અિંિ જ્ઞાિ પડા હૈ ઐસા મેરા સિાિિ પ્રભુ અિાકદ-અિંિ.. આકદ િહીં, અંિ િહીં, અપૂણથિા 
િે નવકાર િહીં. આહાહા! ભાવમાં આટલું આવવું જોઈએ હોં. ભાષા યે દૂસરી ચીજ હૈ. સમજમેં 

આયા િ? સમજમેં અંિરમેં ભાિ... આહાહા! અંિમુથખ ચીજ જે પરમજ્ઞાિિું કારણ.. યે જ્ઞાિકા 

કારણ અંિમુથખ ચીજ હૈ, કહિે હૈં. જ્ઞાિ ઉત્પન્ન હુઆ પયાથયમેં, પણ પયાથયકા કારણ દ્રવ્ય હૈ 
એમ કહિે હૈં.  

आदा ख ु मज्झ णाण.े.. ઐસે સમ્યગ્દશથિમાં ભી હમારા આત્મા હી કારણ હૈ. વહી 
ચાકરિ. આત્મા ચાકરિ હૈ. ઉસકા અર્થ ચાકરિકા આશ્રય આત્મા હૈ. સમજમેં આયા? વીિરાગ 

અિીનન્દ્રય આિંદકી દશા ઐસા ચાકરિ.. આહાહા! યે ચાકરિકા... ચાકરિ હી આત્મા, બસ. 

અર્ાથિ્ આત્માકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોિા હુઆ િો વહ આત્મા હી હૈ. આહાહા! ચાકરિ કોઈ 
દેહકી કિયા, પંચમહાવ્રિકા નવકલ્પ વહ ચાકરિ કોઈ હૈ િહીં અિે ઉસ કારણસે ચાકરિ હૈ ઐસા 

ભી િહીં. આહાહા! યહાં િો ભગવાિ પદ્મિંદી, જેમ કુંદકુંદાચાયથ... કદગંબર સંિોકી હરેકકી એક 

હી બાિ હૈ. કોઈમેં કોઈ ફેર હૈ િહીં. દો હજાર વષથ પહલે હો કક કલકે હો, સચ્ચે હોં, કક અિંિ 
કાળકે હો, બાિ િો સવથ સંિોંકી ‘એક હોય િણ કાળમાં પરમારર્િો પંર્.’ આહાહા!  

વહી એક ચાકરિ હૈ િર્ા વહી એક નિમથલ િપ હૈ. દખેો! અમૃિકી િારા વહે યે િપ. 
અમૃિકી િારા સુખકે સાર્.. સુખકા ફવારા ફટે. સમજમેં આયા? સ્જસમેંસે અિંિ આિંદકા 

ફવારા ફટે (વહ) ફવારેકા આત્મા કારણ હૈ. લોકોિે વ્યવહાર એવો લાગે છે... હો વ્યવહાર, પણ 

કારણ કાંઈ િહીં. અિે કહીં કહિેમેં આયા હો કારણ િે હેિુ, યે િો નિનમત્તકા જ્ઞાિ કરાિેકો કહા 
હૈ. વહ આયા િ છ઼ઢાળામેં? ‘હેિુ નિયિકો હોઈ...’ (ઢાળ ૩, છંદ ૨). જ્ઞાિ િો, નિનમત્ત હૈ િો 

જ્ઞાિ િો (હોિા હૈ). ‘સત્યાર્થ સો નિશ્ચય, કારણ સો વ્યવહારો.’ (ઢાળ ૩, છંદ ૧). ય ેઆિા હૈ 

છઢાળામેં. હા, એ. પણ એ કારણ એટલે સત્યાર્થ. ખેંચાિાણ એ અસત્યાર્થ. આહાહા! સત્યાર્થ 
ભગવાિ આત્મા નિકાળી એિે આશ્રયે ઉત્પન્ન ર્યેલો મોક્ષમાગથ િે સત્યાર્થ (અિે) પરિે લકે્ષ 

ઉત્પન્ન ર્યેલો વ્યવહાર મોક્ષમાગથ એ મોક્ષમાગથ અસત્યાર્થ િે જૂઠો છે. સમજમેં આયા? 
આહાહા! 

શ્રોિા : કર્ંનચિ્ કારણ...? 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : કર્ંનચિ્ કારણ િહીં, એકાંિ કારણ આત્મા. પરકા કારણ િહીં. 
સવથર્ા પરકા કારણ િહીં ઐસા આત્મા, ચાકરિ-જ્ઞાિ-િપ ઉસકા આિાર સવથર્ા આત્મા હૈ.  
ર્ોડુંક ઝેર કારણ િે ર્ોડુંક અમૃિ કારણ—ઐસા હૈ? 

શ્રોિા : વ્યવહારકારણ ઝેર હૈ?  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ઝેર હૈ. નવષકુંભ િ કહા? શુભરાગ યે િો જહરકા ઘડા હૈ. ઝેરિો 

ઘડો. મીઠું.. મીઠું.. લાગે. વેરી મીઠો લાગે. આત્માકે તવભાવસે નવરુદ્ધ વેરી–દુશ્મિ રાગ મીઠા 

લગે. આહાહા! સમજમેં આયા? માગથ હૈ ઐસા ભાઈ! અરે! ચોયાથસીિા અવિારમાં દુુઃખી ર્ઈ 

ર્ઈિે રખડ્યો. સમ્યગ્દશથિકી કકિિી કકંમિ! જો સમ્યગ્દશથિ દ્રવ્યકે આશ્રયસે પ્રગટ હો કક 
સ્જસસે ભવભયકા િાશ હો જાય. આહાહા! સમજમેં આયા?  

વહી એક નિમથલ િપ... એમ છેિે? त्तनम शलं तप:.. િપકી વ્યાખ્યા આજ પૂછિા ર્ા કોઈ. 
‘િપસા નિજથરા’ કહા િ િત્ત્વાર્થસૂિમેં? યે િો નિનમત્તકા કર્િ હૈ, યે િપ િહીં. ‘િહીં’કો 

કહિા યે વ્યવહાર. ભગવાિ આત્મામેં ઉગ્રપિે શુદ્ધિાકે આશ્રયસે નિમથલ અમૃિકી િારા વહે 

ઉસકા િામ સચ્ચા િપ હૈ અિે યે િપકા કારણ પ્રભુ આત્મા હૈ. સમજમેં આયા? ‘ઇચ્છા 
નિરોિ િપ’ કહિે હૈં કક િહીં? ઇચ્છાકા નિરોિ–રુક જાિી હૈ િો ઉત્પન્ન ક્યા હોિા હૈ? 

અનણચ્છા એટલે અમૃિકી િાર વહે. આહાહા! અમૃિકી િાર. અમૃિકા સાગર િાર્, નિજ તવરૂપ 

અમૃિકા–અિીનન્દ્રય સુખકા સાગર ઉસકા આશ્રય લેકર જો અમૃિિારા ઉત્પન્ન હુઈ, િો કહે 
છે, યે આત્મા હી હૈ. આત્માસે ઉત્પન્ન હુઆ યે આત્મા હૈ. પુણ્ય-પાપ જો પરસ ેઉત્પન્ન હો યે 

આત્મા િહીં. આહાહા! અરે! અપિી નિજશસ્ક્િકા મહાત્મ્ય સુિા િહીં. મહાત્મ્ય કભી આયા 

િહીં. બહારકા માહાત્મ્ય નવરોિી નવકલ્પ, નિનમત્ત િે આ િે િે... દુશ્મકા મહાત્મ્ય. કહિે હૈ, 
નિમથલ... દૂસરા શ્લોક. પહલે ૩૯મેં આયા, હવે ૪૦મેં.  

नमस्य ंि तदवेकंै तदवेकंै ि मगंलम ् । 

उिम ंि तदवेकंै तदवे शरण ंसताम ् ।। 

આ ‘અકરહંિા શરણં, અકરહંિા મંગલં’ એ બિા વ્યવહાર. આ ભગવાિ આત્મા... 

શ્લોકાર્થ : સત્પુરુષોકો વહી એક િમતકારયોગ્ય હૈ... િમિેયોગ્ય, ઢલિેયોગ્ય, ઝુકિેયોગ્ય, 
આદરિેયોગ્ય હો િો આત્મા. 

શ્રોિા : સબકા નિષેિ હો ગયા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : સબ છૂટ ગયા. હો નવકલ્પ ભગવાિકો િમતકાર આકદકા, પણ યે 
વ્યવહાર હૈ. આહાહા! યે િો णत्तवत्तजय.. આિા હૈ અિપાહુડમાં. 

શ્રોિા : ઐસા મિ હી કહો મહારાજ! મંકદરોંકે િાલે પડ જાયેંગે.  
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : આ મંકદરમેં િાલા,,, કૌિ જાિૈ હૈ મંકદરમેં? આહાહા! સત્યકો 
સુિિેસે, સત્યકા ભાિ હોિેસે ઐસા બહુમાિકા શુભભાવ આયે સ્બિા રહિા િહીં. અજ્ઞાિીકો 

સચ્ચા બહુમાિ આિા હી િહીં. પંચાસ્તિકાયમેં કહા હૈ, ટીકા. પંચાસ્તિકાયમેં ટીકામેં નલખા હૈ, 
જ્ઞાિીકી ભસ્ક્િ વહી સચ્ચી ભસ્ક્િ હૈ. અજ્ઞાિીકી ભસ્ક્િ રાગમેં ભસ્ક્િ હૈ. આહાહા!  

અરે! મહા પ્રભુ સ્બરાજે છ ેઅિંિગુણકા નપંડ પ્રભુ, ઉસકા આશ્રય નલયે સ્બિા દૂસરા 

મંગનલક હો, ઉસકી મિા કરિે હૈં. સત્પુરુષો... લખ્યુંિે એમાં? सताम ्... सताम ् એટલે સત્પુરુષ. 
सताम—्સિ્–ચૈિન્યપુરુષકા આશ્રય સ્જસિે નલયા હૈ ઐસે સત્પુરુષોંકો વહી એક િમતકાર 

યોગ્ય હૈ... ભગવાિ પૂણાથિદંકા િાર્ યે િમતકાર યોગ્ય હૈ. િમતકારકી પયાથય ઉસકે આશ્રયસે 

હોિી હૈ. વીિરાગકી પયાથય વીિરાગ આત્માકે આશ્રયસે હોિી હૈ. नमः समयसाराय િહીં 
આિા? પહેલો શ્લોક. नमः समयसाराय.. સમયસારકો મૈં િમતકાર કરિા હૂં. ય ે આત્મા 

સમયસાર. ઉસમેં મૈં ઢલિા હૂં, ઝૂકિા હૂં, ઉસમેં મૈં િમિ કરિા હૂં–િમ જાિા હૂં. રાગસે જો 
િમિ હૈ ઉસસે છૂટ જાિા હૂં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

અરે! ર્ોડા દુુઃખ સહિ હો િહીં, વહ નમથ્યાત્વ જૈસા બડા દુુઃખ પાિા હૈ નફર ભી ઉસકી 

દરકાર િહીં. ર્ોડી પ્રનિકૂલિા આ જાય િો સહિ િ હો. શરીરમેં આલસ-નવલસ હોય જાય, 
િૃષા લગે ઐસી લાગે, ફાટ ફાટ.. બુખાર આવે લ્યોિે. ૧૦૬-૧૦૮ કડગ્રી. વહ હમારે યહાં કહિે 

કાઠીયાવાડમેં કક િાણી ફૂટે એવો િાવ આવ્યો. િાણી સમજિે હો? િહીં સમજિે. યે જુવાર િહીં 

હોિી? જુવાર. જુવારકો ભુંજિે િાણી હોિી હૈ. એ ફૂલી. ફૂલી. યે જુવારકા ફૂલ. હમારે યહાં 
િાણી કહિે હૈં. ભુંજિે હૈં િ. ઉસમેંસે વહ િાણી ફૂલ.. ફૂલ જૈસા લગિા હૈ. યહાં કહિે હૈં, અરે! 

જગિમેં િાણી જૈસા નપલા જાય ચોયાથસીકે અવિારમેં. ભાઈ! િિે ખબર િર્ી. જન્મ-મરણ 

કરિા ઉસકા જો ભાવ નમથ્યાત્વ મહા દુુઃખકા દાયક હૈ અિે પ્રીનિસે ઉસકો ભેટિા હૈ. 
........નમથ્યાત્િ છોડા અચ્છા હૈ. અરે! નમથ્યાત્વકા ભેટા ઉસકે ફળમેં અિંિી આકુળિા વિથમાિમેં 

ભી હૈ અિે ભનવષ્યમેં ભી હોગી. આકુલિાકા કારણ હૈ. આહાહા!  

દુુઃખફલા આવ્યુંિે? दुखफलात्तदणादोण ं त्तनवि ेत ेही... પુણ્યભાવ ય ે દુુઃખરૂપ હૈ અિે 

દુુઃખકા કારણરૂપ હૈ. ભગવાિ આત્મા સુખરૂપ અિે સુખકા કારણરૂપ હૌ. આહાહા! વહી એક 

મંગલ હૈ... યે મંગનલક હૈ. મંગ િામ પુણ્ય, પનવિિા અિે લ િામ લાનિ. પનવિિાકી પ્રાનપ્ત વહ 
ભગવાિ આત્માસે હોિી હૈ. િો પનવિિા વહ મંગલ વહી આત્મા હૈ. આહાહા! વીિરાગી પયાથય 

વહ મંગલ અિે વહી મંગલકા કારણ આત્મદ્રવ્ય હૈ. ‘અકરહંિા મંગલં’ યે િો નવકલ્પ હૈ. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ‘મંગલમ્.’ મંગલ.. મંગલકે દો અર્થ હોિે હૈં િ? મમ્–પાપ, ઉસકો 
ગાલે યે મંગલ અર્વા મંગલ–પનવિિા, લ–લાનિ–પ્રાનપ્ત કરે વહ મંગલ. અસ્તિ-િાસ્તિસે. 
આહાહા!  
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सताम–्સત્પુરુષોંકો... દેખો! અહીં ભાષા. અરે! િમાથત્મા સત્પુરુષોંકો મંગલ િો આત્મા 
હૈ. અિે ઉસકે આશ્રયસે મંગનલક દશા ઉત્પન્ન હોિી હૈ વહી આત્મા હૈ. મંગલકે પકરણામકે 

સમીપમેં િો આત્મા હૈ. મંગલ પકરણામકે સમીપમેં અકરહંિ હૈ (િહીં). આહાહા! યે િો 

પરમાત્મા કહા િે પરમતવરૂપ હી હૈ. આહાહા! ઐસા નવશ્વાસ લાિા યે કોઈ સાિારણ ચીજ 
િહીં. ઉસકા ફલ ભવકા અભાવ. આહાહા! યે કોઈ બાિસે, નવકલ્પસે પૂરા િહીં પડિા. કહિે હૈં 

કક યે મંગનલક હૈ. ભગવાિ આત્મા મંગનલક, પણ મંગલ પકરણામકા કારણ આત્મા હૈ ઇસનલયે 
આત્મા મંગનલક હૈ. અપિા આત્મા હી મંગનલકકા કારણ હૈ એમ કહિે હૈં. કહો સમજમેં આયા?  

વહી એક ઉત્તમ હૈ... મંગનલકમેં ચાર આિા હૈ િ. વહી ઉત્તમ િે શરણ િે... લોગુત્તમા, 

મંગનલક ઔર શરણ—િીિ આિે હૈં. ‘ચત્તાકર મંગલં, અકરહંિા મંગલં.., ચત્તાકર શરણં, ચત્તાકર 
લોગુત્તમા...’ પણ યહાં િો કહિે હૈં કક યે સબ વ્યવહાર હૈ. અપિા ભગવાિ આત્મા ઉસકે 

આશ્રયસે જો અનવકારી વીિરાગી પકરણનિ ઉત્પન્ન હુઈ વહ મંગલ િે ઉત્તમ હૈ અિે ય ેઉત્તમકા 

આિાર ભગવાિ હૈ. અપિા આત્મા ઉત્તમ આિાર હૈ. આહાહા! ભારે. એકત્વસપ્તનિ 
અનિકારમેં ઐસી ગાર્ા હૈ. પદ્મિંદી. યે હ ૈિ. કહા િ ઉસમેં એકત્વસપ્તનિ િામકા અનિકાર હૈ. 

િા, યે િો ગાર્ા. અનિકાર કકિિા? યે િો ગાર્ાકા િામ હૈ. ગાર્ાિો િંબર. કેટલામો અધ્યાય 
છે? એમ હું કહું છું. આપણે વંચાઈ ગયો છે. ઓહો!  

વહી એક ઉત્તમ... આત્મપદાર્થ મહા ઉત્તમ–મહાિ ઉત્તમ. ઔર ઉસકે આશ્રયસે દશા 

ઉત્પન્ન હો યે ઉત્તમ. એ ઉત્તમિો આિાર આત્મા એ ઉત્તમ. શુભાકદ પકરણામ યે ઉત્તમ િહીં. 
અકરહંિ ભગવાિ ભી આત્માકે ઉત્તમ પકરણામમેં વે ઉત્તમ િહીં. આહાહા! કહો, સમજમેં 

આયા? યે જાિાકા ભાવ–રાગ યે ઉત્તમ િહીં એમ કહિે હૈં. આ સાંભળવાિો ભાવ નવકલ્પ એ 
ઉત્તમ િહીં.  

શ્રોિા : મધ્યમ િો હૈ?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પંકડિ મારગ નિકાલિે હૈં. ઉત્તમ િહીં, યે અિુત્તમ હૈ. મધ્યમ-ફધ્યમ 
હૈ િહીં. આહાહા!  

વહી એક ઉત્તમ... ભગવાિ આત્મા ઉસકે આશ્રયસે જો નવજ્ઞાિઘિકી પયાથય ઉત્પન્ન 

હુઈ વહી ઉત્તમ હૈ અિે ઉસ ઉત્તમમેં આિાર ભગવાિ આત્મા ઉત્તમ હૈ. ગજબ વાિ. દેવ-ગુરુ-

શાસ્ત્ર ઉત્તમ એમ િહીં, એમ કહે છે. આકરી વાિ લાગે લોકોિે. ભીખાભાઈ! આહાહા! વહી 
એક શરણ હૈ. પયાથયમેં–વિથમાિદશામેં નિકાળી ભગવાિ આત્માકે આશ્રયસે જો નવજ્ઞાિઘિ 

શાંનિકી િારા આઈ વહ શરણ અિે ઉસ શરણમેં આત્મા શરણ. ઉસકા શરણ આત્મા. સમજમેં 

આયા? વાિ એવી છે ભાઈ! આ િો જડિી ભાષા ક્યાયં.... પર પયાથયરૂપ હુઆ, વહ શસ્ક્િરૂપ 
હૈ. અપિા આત્મા સાક્ષાિ્ હુઆ વહ પયાથય હુઈ. અપિેમેં હોં. પર સાક્ષાિ્ હો વહ િો પર હૈ. 
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પર સાક્ષાિ્ પરમાત્મા સમવસરણમેં સ્બરાજમાિ ઉસકા શરણ લેિે જાય િો શભુરાગ હૈ. એ 
પંકડિજી! પંકડિજીિે માગથ નિકાલા ર્ા કક ઉત્તમ િહીં િો મધ્યમ હૈ કક િહીં? 

શ્રોિા : પહેલે જાવું િો પડશે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : કોણ જાય? અપિે તવરૂપમેં જાિા પડેગા. સમજમેં આયા? નવકલ્પ 

હો િે ઐસી દેહકી કિયા હોિેવાલી હો, વહાં ભી અપિે સમીપમેં જાયેગા િો લાભ હોગા. 

ભગવાિકે સમીપમેં જાયેગા િો લાભ હોગા (ઐસા િહીં). નિજ ભગવાિ આત્મા... 

પન્નાલાલજી! ભારે વાિ ભાઈ! લોકોિે... શાસ્ત્રમેં સબ બાિ પડી હૈ, પણ વાંચિે િહીં. પછી 
(કહે), સોિગઢ એકાંિ હૈ, સોિગઢ એકાંિ હૈ. આહાહા!  

યે નિશ્ચયક ેઆગે વ્યવહાર િો િુચ્છ ચીજ હૈ. સમજમેં આયા? સમાનિશિકમેં નલયા હૈ, 

ઇસમેં અપિે અિપાહુડમેં નલયા હૈ. જે માણસ એક કદિમાં પાંચસો જોજિ કાપે, ઉસકો એક 
ગાઉ કાટિા, એક કોસ કાટિા ઉસકી ક્યા નવશેષિા હૈ? એમ જો પકરણામસે આત્માકો મુસ્ક્િ 

નમલે, ઉસકો તવગથકે પકરણામકી ક્યા કકમિ હૈ? વહ િો અંદર આયેગા હી .... પાઠ હૈ. 

અિપાહુડમેં હૈ ઔર સમાનિશિક પૂજ્યપાદતવામી. પૂજ્યપાદતવામી સવાથર્થનસનદ્ધ ટીકા. 
આહાહા! એકેક શાસ્ત્ર અમૃિ છે, પણ સમજે એિે. િા સમજે એિે પાિા છે જડ. આહાહા! કહિે 

હૈં, સ્જસકી શસ્ક્િ એક કદિમેં પચ્ચીસ કોસ ચાલિેકી હૈ વહ ક્યા એક ગાઉકા.. એક ઘંટેમેં એક 

ગાઉ ચલિા મુશ્કેલ હૈ? સમજમેં આયા? ઐસે સ્જસે આત્માકે આશ્રયસે પકરણામમેં મુસ્ક્િ 
લેિેકી િાકાિ હૈ, ઉસમેં બીચમેં તવગથ લેિેકા પકરણામ િો સહજ આયે સ્બિા રહેગા િહીં, એમ 
કહિે હૈં. આહાહા!  

તવગથકી રુનદ્ધ િો સમકકિીકો િો દાહ સમાિ હૈ. કહા િ ઉસમેં. ‘ચિવિીકી સંપદા, 

ઇન્દ્ર સરીખે ભોગ, કાગ વીટ સમ માિિ હૈ એ સમ્યગ્દૃનિ લોક.’ આહાહા! શેઠી! ન્યાં મંકદરમાં 

લખ્યું છે અજમેરમાં... ઓલા શું કહેવાય? ઇન્દોરમાં. કાચિા ઓલામાં. ‘ચિવિીકી સંપદા િે 
ઇન્દ્ર સરીખા ભોગ, કાગ વીટ...’ મિુષ્યિી નવિા િો હજી ભૂંડેય ખાય. કાગ નવિા િો કોઈ ખાઈ 

શકે િહીં. ઐસી સુકી િે ઐસી ખરાબ. કાગ.. કાગ–કૌઆ. ઐસે ભાગ્યોદયકો સમકકિી કાગ 

વીટ સમ માિિે હૈં. આહાહા! અપિે આિંદકા ઉદયકો અમૃિકા સાગર ઉછલિા હૈ ઐસે માિિે 
હૈં. સમજમેં આયા? િર્ા વહી એક શરણ હૈ. યે પદ્મિંદી પંચનવંશનિમેંસે નિકાલા હૈ.  

आिाराश्च तदवेकंै तदवेावश्यकत्तिया । 

स्वाध्यायस्त ुतदवेकैमप्रमिस्य योत्तगनः ।। 

આહાહા! શ્લોકાર્થ : અપ્રમત્ત યોગીકો... સ્જસકી િારા શુદ્ધ ઉપયોગમેં પડી હૈ... 
આહાહા! વહી એક આચાર હૈ... તવરૂપમાં એકાગ્રિાિા આિંદિો આચાર િે એક આચાર છે. 

વ્યવહાર આચાર યે િો નવકલ્પ હૈ હી. આહાહા! જ્ઞાિાચાર, દશથિાચાર આિા હૈ કક િહીં? 
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ચાકરિાચાર, વીયાથચાર, િપાચાર—યે િો નવકલ્પ િે રાગ હૈ. યે એક આચાર હૈ, આિંદકંદ 
સિાિિ પ્રભુ ઉસમેં એકાગ્રિા હો અિે અમૃિકી િારા વહે યે આચાર હૈ. ઇસ આચારકા 

આિાર આત્મા હૈ. ઇસ આચારકા આિાર વ્યવહારકા નવકલ્પ િહીં. આહાહા! પ્રવચિસારમેં 

નલયા હૈ ઐસા, ચરણાિુયોગમેં. પંચવ્યવહાર આચારકા હોં. મૈં જાિિા હૂં, િું મેરી ચીજ િહીં, 
મેરા તવરૂપ િહીં, પણ જબ લગ મુજે (પૂણથ) વીિરાગિા િ હો િબલગ િેરે પ્રિાપસે મૈં અંદરમેં 

જાઉં—ઐસા ચરણાિુયોગમેં કર્િ વ્યવહારકા હૈ. પંચાચાર વ્યવહાર હોં. કહિે હૈં મુનિ કક િુમ 

મેરી ચીજ િહીં. મુજે ખ્યાલ હૈ, પણ િુમ આયે સ્બિા રહિે િહીં. િુમ્હારે આિારસે હમ 
નિશ્ચયમેં જાયેંગેં ઐસા વ્યવહારકા કર્િ વહાં કકયા હૈ. ચરણાિુયોગ. પ્રવચિસાર િીજો ભાગ. 
સમજમેં આયા?  

આ આચાર. સ્જસકે પાસ નિશ્ચય આચાર હૈ, તવભાવકે આશ્રયસે નિનવથકલ્પ આિંદકી 

અિુભૂનિ, આિંદકી અિુભૂનિ આત્મા, આિંદકી અિુભૂનિ, આિંદમય એિી અિુભૂનિ, યે 

આચરણ આત્માકા હૈ. અિે ઇસ આચરણકી ભૂનમકામેં જ્ઞાિાચાર, નવિય, િપ આકદ આિા હૈ 
િ? નવિયસે પઢિા, આચરણ, સૂિ અર્થ... યે સબ નવકલ્પ હૈ. વ્યવહાર હૈ, પણ વહ વ્યવહાર 

વાતિનવક િત્ત્વ હૈ િહીં. યે આચાર િહીં એમ કહિે હૈં. ‘િહીં’ ઉસકો કહિા, ઉસકા િામ 
વ્યવહાર હૈ. આહાહા!  

શ્રોિા : .... કહેવું વ્યવહારર્ી, એ વાિ જ ગળે ઉિરિી િર્ી.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ગળે ઉિરિી િર્ી સાચી વાિ છે. વહ કહા િ મોક્ષમાગથ(પ્રકાશક)મેં. 

વ્યવહાર કારણ-કાયથકો.. કારણ-કાયથકો એકદૂસરેમેં નમલાકર કહિા હૈ. યે માન્યિા નમથ્યાત્વ હૈ. 
ઐસા નલયા હૈ.  

શ્રોિા : પક્કી-પક્કી બાિ બિાઓ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : યે ક્યા બિાિે હૈ? યહાં કચ્ચી િો ચલિી હી િહીં. આયા કક િહીં 
ઉસમેં? પક્કી લગાઓ પક્કી એમ કહિે હૈં, શેઠ!  

દેખો! ક્યા કહિે હૈં? ક્યા આયા? યહાં ૨૫૫ દેખો! વ્યવહારકા શ્રદ્ધાિ છોડકર 

નિશ્ચયકા શ્રદ્ધાિ કરિા. વ્યવહારિય તવદ્રવ્ય-પરદ્રવ્યકો, ઉસકે ભાવકો કારણ-કાયથ કકસીકે 

કકસીમેં નમલાકર નિરૂપણ કરિા હૈ. ઐસે શ્રદ્ધાિસે નમથ્યાત્વ હૈ. (પાિું) ૨૫૫, મોક્ષમાગથપ્રકાશક. 
ભગવાિ કહિે હૈં યે આિાર. ભગવાિ કહિે હૈં ઉસકા તપિીકરણ કકયા ઉન્હોંિે. ઘરકા કહા હૈ 

કોઈ? સમજમેં આયા? સબ શાસ્ત્રકે આિારસે નલખા હૈ સબ. હા, છેિે દરેકમાં. વ્યવહાર હેય 

હૈ, ઝેર હૈ. વ્યવહાર િે હેય િે નિશ્ચય િે ઉપાદેય હૈ િો ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? સમજમેં 
આયા? વ્યવહાર બાિ કરિા હૈ ઐસા માિિા વહ નમથ્યાત્વ હૈ. દેખો! વ્યવહારિય તવદ્રવ્ય 

પરદ્રવ્યકો.. એક દ્રવ્યમેં દૂસરે દ્રવ્યકી બાિ કરે, એક ભાવમેં દૂસરે ભાવકી બાિ કરે, એક 
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કારણમેં દૂસરે કારણકી બાિ કરે, એક કાયથમેં દૂસરેકા કાયથ બિાવે—ઐસા નિરૂપણ કરિા હૈ. 
ઐસે શ્રદ્ધાિસે નમથ્યાત્વ હૈ. ઇસનલયે ઉસકા ત્યાગ કરિા ઔર નિશ્ચય યર્ાયોગ્ય નિરૂપણ 

કરિા હૈ, કકસીકા કકસીમેં નમલાિ કરિા િહીં—ઐસે શ્રદ્ધાિી સમકકિી હોિા હૈ. કકિિા તપિ 
કર કદયા હૈ દેખો! સમજમેં આયા?  

યહાં કહિે હૈં, એક હી આચાર... આહાહા! વહી એક આવશ્યક કિયા હૈ... એ સામાનયક, 

ચોનવસંર્ો યે સબ.... આત્મા વીિરાગમૂનિથકે આશ્રયસે વીિરાગિા પ્રગટ હો યે આવશ્યક કિયા. 
આહાહા! કહોં સમજમેં આયા? યે શ્રાવકકો આવશ્યક હૈ િ છ? યે િો નવકલ્પ હૈ, વ્યવહાર હૈ. 
એક હી આવશ્યક યહ હૈ.  

શ્રોિા : યે િો મુનિકે નલયે અર્થ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : અરે! સમકકિીકો, સબકો. સરાગકી બાિ કરિે હૈં, િીચેમેં ગૌણમેં 
સબ આ જાિે હૈં. પણ સમ્યગ્દૃનિકો શ્રદ્ધામેં િો ઐસી બાિ હૈ િ ઉસકો. વ્યવહાર િહીં,  

વ્યવહાર િહીં. નિશ્ચય આવશ્યક કિયા િો, હમારે જ્ઞાિાિંદકે આશ્રયસે હો વહ આવશ્યક કિયા 

હૈ. આ ઉસમેં હૈ િ. યે નિયમસાર હૈ િ. ઉસમેં આયા િ. त्तणयमणे य ज ंकज्ज.ं.. િીજી ગાર્ા. 
त्तणयमणे य ज ंकज्ज.ं.. વહાં નિયમ ક્યા કિથવ્ય હૈ? નિશ્ચયકી બાિ હૈ. નિયમસે કરિેલાયક... 

દેખો! त्तणयमणे य ज ं कज्ज ं त ं त्तणयम ं णाणदसंणित्तरि.ं.. નિશ્ચય સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરિકા 

આિાર ભગવાિ આત્મા હૈ અિે યેહી નિયમસે કરિેલાયક હૈ. સમજમેં આયા? 
त्तववरीयपत्तरहरत्थ.ं.. અિે નિશ્ચયસે નવરુદ્ધ રાગ ઉસકો છોડિેકે નલયે भत्तणद ंखलु सारत्तमत्तद... 

નિયમસાર—નિયમ િામ નિશ્ચયમોક્ષમાગથ, સાર િામ વ્યવહાર રનહિ, ઉસકા િામ નિયમસાર 

કહિેમેં આિા હૈ. આહાહા! બહુ આકરું. કુંદકુંદાચાયાથકદ કદગંબરો સંિોએ ઘણું તપિ કયુું છે! 
ઘણું તપિ કયુું છે! કંઈ ફુદો રહેવા દીિો િર્ી. સમજમેં આયા?  

વીિરાગી સંિ હિાિે! વીિરાગકી બાિ કરે ગુરુ ઉસે કહીએ. આવે છેિે આત્મ-
અવલોકિમાં. આત્મ-અવલોકિ હૈ િ દીપચંદજી. ઉસમેં શ્લોક નલખા હૈ. ગુરુ કકસકો કહ઼ીએ? 

‘મુહુ મુહુ વીિરાગભાવ કહે’ વારંવાર વીિરાગિાકી હી બાિ કરે, ઉસકો ગુરુ કહીએ. આત્મ- 

અવલોકિ. દીપચંદજી સાિમી કૃિ. આહાહા! महुु महुु–વારંવાર વીિરાગ.. વીિરાગ.. 
વીિરાગભાવ વહ િમથ, રાગ યે િમથ િહીં. વારંવાર કહે યે ગુરુ. પણ રાગસે માિે િમથ અિે 

મિાવે યે કુગુરુ હૈ. ભાઈ! પણ ઓલાિે એમ ર્ાય. આહાહા! જુઓ! વ્યવહારસે લાભ િહીં 

હોિા, કહિે હૈં. આ કહે, વ્યવહારસે લાભ હોિા હૈ. કારણ હૈ, હેિુ હૈ. યે િો નિનમત્તકા જ્ઞાિ 
કરાયા હૈ. રાગ કોઈ હેિુ હોિા હૈ આત્માકા? વીિરાગ... યે િો પહલે નલયા ઉસમેં. પરસે 

નિરપેક્ષ સમ્યક્ દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરિ હોિા હૈ. રાગકી અપેક્ષા ઉસકો હૈ િહીં. વહ િો આયા હૈ 
પહલે શુરૂઆિકી ગાર્ામેં. સમજમેં આયા? આહાહા! અમૃિ ભરા હૈ અમૃિ. 
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વહી એક આવશ્યક કિયા હૈ. કૌિસી આવશ્યક કિયા? અવશ્ય કરિેલાયક વીિરાગી 
પયાથય વહ આવશ્યક કિયા, ઉસકા આિાર ભગવાિ આત્મા હૈ. ઉસકી િારામેંસે િારા નિકલિી 

હૈ. વ્યવહાર રાગસે આવશ્યક કિયા હોિી િહીં. આહાહા! ભાઈિે કહા િ ઓલા 

નિહાલચંદભાઈ. નિહાલચંદભાઈિે યહાંકા એક પઢા આત્માિમથમેં કક આવશ્યક છ િહીં, એક 
આવશ્યક અંિરકા આશ્રય કરિા વહ આવશ્યક હૈ. ઐસે સુિકર િો ઉિકો ઐસે લગી, ઐસા 

આિંદ આયા. આહાહા! દેખા હૈ ઉિકો? યે આિંદ ક્યા કહું? એક આવશ્યક હૈ. અપિે 

તવભાવકા આશ્રય લેકર નતર્રિા કરિા વહ આવશ્યક હૈ. ... વ્યવહાર ઉસમેં હો, ય ેઅવશ્ય 
કરિેલાયક ચીજ હૈ િહીં. સમજમેં આયા? ઔર િર્ા વહી એક તવાધ્યાય હૈ. અપિે 

આિંદકંદકી એકાગ્રિા કરિા વહ એક તવાધ્યાય હૈ. સમજમેં આયા? તવ-અધ્યાય–અપિા 

અધ્યાય. અપિા તવરૂપ ઉસમેં વીિરાગિા પ્રગટ કરિા વહ તવાધ્યાય હૈ અિે ઉસ તવાધ્યાયકા 
કારણ નિકાળી દ્રવ્ય હૈ. આહાહા! અબ ટીકાકાર તવયં......  

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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યે નિયમસાર, નિશ્ચય ચારરત્ર અનિકારમેં પેટાભેદ પ્રત્યાખ્યાિ હૈ. ઉસમેં ૧૩૫ શ્લોક 
હૈ, કળશ ૧૩૫. 

मम सहजसदुृष्टौ शदु्धबोध ेचरित्र े

सकृुतदुरितकममद्वन्दसनं्यासकाले । 

भवरत स पिमात्मा सवंि ेशदु्धयोग े

न च न च भरुव कोङप्यन्योरि मकु्तय ैपदार् मः।।१३५।। 

સમ્યગ્દૃનિ િમી જીવ અપિેમેં ક્યા નવચાર કરતે હૈં? જિસકો આત્મા શુદ્ધ અખંડ આિંદ 
અભેદકા અિુભવ હોકર પ્રતીત હુઈ વે ઐસે નવચાર કરતે હૈં. શ્લોકાર્થ : મેરે સહિ 

સમ્યગ્દદશથિમેં પરમાત્મા હૈ. મેરા સ્વભાનવક નિશ્ચય... ‘સહિ’ શબ્દ પડા હૈ િ? નિશ્ચય છે 

એિા અર્થ. સહિ એટલે નિશ્ચય. નિશ્ચય સમ્યગ્દદશથિમેં મેરા ભગવાિ આત્મા હી સમીપ હૈ, 
સમ્યગ્દદશથિમેં આત્મા હી આશ્રય હૈ. આહાહા! િુઓ! આ મુદ્દાિી રકમ. રાગારદ કષાયકી મંદતા 

વહ મેરે સમ્યગ્દદશથિમેં કારણ હૈ ઐસા િહીં. સમ્યગ્દદશથિમેં દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર કારણ હૈં ઐસા ભી 

િહીં. કમથકા ઉપશમ-ઉપશમ ઉસકે ઘર રહા, વહ ભી કારણ િહીં. મેરા સમ્યગ્દદશથિ અખંડ 
આિંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુ ઉસકે અવલંબિસે ઉત્પન્ન હુઆ. દશથિમેં આિાર િે અવલંબિ તો 
આત્મા–પરમાત્મા મેરી ચીિ હૈ. આહાહા!  

ઔર શુદ્ધજ્ઞાિમેં... ઓલામાં ‘સહિ’ શબ્દ વાપયો છે અિે અહીં ‘શુદ્ધ’ વાપયો છે, 

એટલે સમ્યગ્દજ્ઞાિ. શુદ્ધ િામ સમ્યગ્દજ્ઞાિ વહ નિનમત્તસે, શ્રવણસે–સુિિેસે, નવકલ્પસે, નવચાર-

મિિસે િહીં હોતા. ઐસા સમ્યગ્દજ્ઞાિ ચૈતન્ય સમ્યક્ સ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાિઘિ નવજ્ઞાિનપંડ યે મેરે 
સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં આશ્રય િે આિાર હૈ. ઉસસે મેરા સમ્યગ્દજ્ઞાિ પ્રગટ હુઆ હૈ. આહાહા! ગુરુકે 

પાસ કહિા રક આપકી કૃપાસે હમકો સમ્યગ્દદશથિ હુઆ (ઔર) અંદરમેં ઐસે સમિિા રક અપિે 

આશ્રયસે સમ્યગ્દદશથિ (હુઆ)—વહ માયા િહીં? વહ કહતા ર્ા કોઈ. િામ િહીં લેતે. તુમ ઐસે 
કહો... અંદરમેં ઐસે સમજો રક હમારા સમ્યગ્દજ્ઞાિ-દશથિ હમારે આશ્રયસે હુઆ, બહારમેં ઐસે 

કહિા રક ગુરુ આપકી કૃપાસે હુઆ હૈ. ય ેતો માયા હૈ. ઇસનલયે િક્કી કરો રક નિનમત્તસે ઉત્પન્ન 
હોતા હૈ યે બરાબર હૈ.—ઐસા હૈ િહીં. સમિમેં આયા?  

યે ઉત્તર ખંડ... ઉત્તરખંડમેંસે આયી ર્ી બાત. તુમ્હારા ઉત્તર.... અપિા પરમાત્મા હી 

કારણ હૈ. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર યે કારણ હૈ હી િહીં. ય ે તો ઉપચારસે કારણ કહિેમેં આયા હૈ. 
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સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં વાસ્તનવક કારણ ભગવાિ આત્મા હૈ. પૂણાથિંદકા િાર્ અખંડ અભેદ  ચીિ પરકી 
તો કતાથ િહીં, પણ રાગકી કતાથ િહીં િે એક સમયકી પયાથયકી કતાથ િહીં. આહાહા! ઐસી ચીિ 

હૈ. અપિે સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં અપિા ભગવાિ પરમાત્મા આિાર હૈ. આજખરમેં હૈ દેખો! વહ 

પરમાત્મા હી હૈ. તીસરી લીટી. વહી પરમાત્મા... એક સમયમેં–સેકંડકા અસંખ્યવાં ભાગ એક 
સમય–કાળ, ઉસમેં પૂણાથિંદ પ્રભુ અપિા નિજાત્મા ધ્રુવ વહી સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં હેતુ હૈ.  

લ્યો, ઓલામાં કહ્ુંિે કે નિશ્ચયિો વ્યવહાર હેતુ છે. કહાં કહા? છઢાળા. ‘હેતુ નિયતકો 
હોઈ..’ કહો, પંરડતજી! નિયત યે તો વ્યવહારસે કર્િ હૈ. મેરે સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં ઔર સમ્યગ્દદશથિમેં 

હેતુ એટલે કારણ તો અપિા પરમાત્મા હૈ િહાં િિર ડાલિેસે નિિાિ ખૂલતા હૈ, ય ેનિિાિ મેરે 

સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં કારણ હૈ. આહાહા! શાસ્ત્રમેં કહાં જ્ઞાિ હૈ? વ્યવહાર મોક્ષમાગથ નવકલ્પ-રાગ હૈ, 
ઉસસે ભી હોતા િહીં એમ કહતે હૈં. મૂલચંદભાઈ! વ્યવહારમોક્ષમાગથ યે તો રાગ હૈ, બંિકા 

કારણ હૈ, પરલક્ષસે.. પરલક્ષસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. યે આત્માશ્રયી ભાવ કહાં હૈ? સમિમેં 

આયા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ. ભગવાિ અંતર દ્રવ્યસ્વભાવમેં અંતમુથખ હોિેસે સમ્યગ્દજ્ઞાિ-દશથિકી 
પયાથય પ્રગટ હોતી હૈ. બાહરસે હોતી િહીં. આહાહા!  

ઔર મેરે ચારરત્રમેં... મુનિ હૈં િ. મેરી સ્વરૂપકી રમણતામેં, મેરી અતીનન્દ્રય આિંદકી 
મોિમેં મેરા પરમાત્મા સમીપ હૈ. આહાહા! સમિમેં આયા? પંચમહાવ્રતકા નવકલ્પ રક ૨૮ 

મૂળગુણકા શુભરાગ વહ મેરે ચારરત્રમેં કારણ હૈ િહીં. આહાહા! ખજાિેમેં કહાં ખોટ હૈ રક પરકા 

આશ્રય લે? અપિા ખજાિા પરરપૂણથ પડા હૈ. અતીનન્દ્રય જ્ઞાિ, અતીનન્દ્રય આિંદ, અતીનન્દ્રય 
શાંનત િે અતીનન્દ્રય પ્રભુતા–પરમેશ્વરતા. આહાહા! અતીનન્દ્રય પ્રભુતા આત્મામેં પૂણથ પડી હૈ. 

ઉસ પ્રભુતાકે આશ્રયસે મુજે જ્ઞાિ િે ચારરત્ર હોતા હૈ. આહાહા! આ સંહિિિે લઈિે– 

વજ્રિારાચસંહિિકો લેકર કેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ, મિુષ્યપિા હો તો કેવલજ્ઞાિ હૈ, મિુષ્યપિેમેં 
ક્ષયોપશમ નમલા તો હી ઉસકો કેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ—યે સબ બાત ઉપચારસે કર્િ હૈ. ઐસા હૈ 

િહીં. આહાહા! સત્ય ભગવાિ સત્યાર્થ પ્રભુ, ભૂતાર્થ–છતો–હયાતી–મોિુદગીવાળું પૂણથ તત્ત્વ 

અિારદ-અિંત વહી તત્ત્વ મેરે ચારરત્રમેં કારણ–હેતુ હૈ. િુઓ! આ નિશ્ચય સત્યિી વાત. બાકી 
બિી ઉપચારિી વ્યવહારિી વાત. ઐસે માિ લે વ્યવહારસે તો નમથ્યાત્વ હૈ એમ કહતે હૈં. પરસે 

હોતા િહીં. સ્વસે હોતા હૈ ઉસકા તો અિાદર કરતા હૈ. પરસે હોતા િહીં, (પણ) પરસે હોતા હૈ 
ઐસે માિતા હૈ. સમિમેં આયા? 

મેરે સુકૃત ઓર દુષ્કૃતરૂપી કમથદ્વંદ્વકે સંન્યાસકાલમેં (અર્ાથત્ પ્રત્યાખ્યાિમેં)... શભુ િે 

અશુભ જો નવકલ્પ-રાગ હૈ યે કમથદ્વંદ્વ હૈ. એ કમથિા બે જોડલા છે. સમિમેં આયા? મેરા િહીં. 
શુભ-અશુભભાવ કમથદ્વંદ્વ એ કમથિી બે જોડલી છે દશા. આહાહા! ભાવકમથ હોં. િમથ હૈ હી િહીં. 

ઇસકે સંન્યાસકાલમેં.. યૂ ંકહતે હૈં. શુભ-અશુભભાવકે ત્યાગકે કાળમેં મેરા પરમાત્મા આશ્રય હૈ, 
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આિાર હૈ. વૈદરાિજી! ઐસી ચીિ હૈ. એ દવા કરે શરીરિી. કેપ્સુલ... આહાહા! આ દવા તો 
અંદરર્ી... આહાહા! લાગુ િ પડે. ઉસમેં િ પડ ેઐસા (હૈ િહીં). વહ (બાહરકી દવા) તો લાગુ િ 
ભી પડે, મર જાય, ઇન્જેક્શિ લગાવ્યું િે મરી ગયા. બાહરમેં ક્યા કરે?  

વૈદ્ય–ડોક્ટર િહીં ર્ા બડા સિથિ ભાવિગરમેં? ડોક્ટર ર્ા, પણ ઉસકી અટક ‘વૈદ્ય’ ર્ી. 

વૈદ્ય.. વૈદ્ય. ર્ા ડોક્ટર, યહાં સિથિ ર્ા ભાવિગરકી બડી હોજસ્પટલમેં. ઓપરેશિ કરતા ર્ા 

રકસીકા. ઐસા બૈઠ ગયા. પરકા ઓપરેશિ કરતા ર્ા વહાં અપિા હો ગયા. પ્રેમ ચલા ગયા. 
આમ... અહીં. પોતે બેસવા જાય છે ત્યાં ખલાસ ર્ઈ ગયા. અહીંયા આવ્યા હતા, બે-ત્રણવાર 

આવ્યા હતા. વ્યાખ્યાિમાં આવ્યા હતા એકવાર. વૈદ્ય ‘ડોક્ટર’ કહેવાતા વૈદ્ય. કેવા? હેમંતકુમાર. 

હેમંતકુમાર સિથિ. ક્યા કરે? દેહિી નસ્ર્નત પૂરી હોિેકા જો સમય હૈ, ઉસમેં કોઈ રખ સકે? 
આહાહા! કહતે હૈં, શુભ િે અશુભભાવ ઉસકે ત્યાગકે કાલમેં શરણ કૌિ? આિાર કૌિ? 

આશ્રય કૌિ? આશ્રય પરમાત્મા મેરી ચીિ. મૈં પૂણાથિંદસ્વરૂપ હૂં ઉસકા આશ્રય લેતે હી 
શુભાશુભભાવકા ત્યાગ હો જાતા હૈ, વહ પ્રત્યાખ્યાિ. સમિમેં આયા?  

ઔર સંવરમેં ઔર શુદ્ધ યોગમેં (–શુદ્ધોપયોગમેં)... અપિી વીતરાગી સંવરદશા ઔર 

શુદ્ધોપયોગ.. શુદ્ધોપયોગમેં વહ પરમાત્મા હી હૈ. ‘પરમાત્મા હી હૈ’ ઐસે નલખા હૈ. દૂસરા િહીં. 
‘હી’ હૈ િ? भवरत स पिमात्मा... न च न च भरुव कोङप्यन्योरि मकु्तय ैपदार् मः આહાહા! 

અર્ાથત્ (અર્ાથત્ સમ્યગ્દદશથિારદ સભીકા આશ્રય-અવલંબિ ભગવાિ શુદ્ધાત્મા હી હૈ)... 

શુદ્ધસ્વરૂપ જો નત્રકાળ વહી, િમથકી–પ્રત્યેક િમથકી પયાથય ઉસકા આશ્રય વહ શુદ્ધાત્મા હૈ. િમથકી 
પયાથયમેં કોઈ ભેદ રક પયાથય રક રાગ રક નિનમત્ત (આશ્રય) હૈ હી િહીં. અજસ્ત-િાજસ્ત કી દેખો! 

આશ્રય શુદ્ધાત્મા હી હૈ. મુજક્તકી પ્રાનિક ેનલયે િગતમેં અન્ય કોઈ ભી પદાર્થ િહીં હૈ, િહીં હૈ.  

न च न च... ય ેઅિેકાંત રકયા. ઐસે િહીં રક વ્યવહારસે ભી હોતા હૈ ઔર નિશ્ચયસે ભી હોતા 
હૈ વહ અિેકાંત હૈ. ય ેઅિેકાંત િહીં, યે તો ફુદડીવાદ હુઆ. ફુદડી સમિતે હૈં િ? ચક્કર.. 

ચકરડી. સમિમેં આયા? આહાહા! 

મુજક્ત િામ અપિી પરમાિંદ નસદ્ધદશા ઉસકી પ્રાનિકે નલયે િગતમેં અન્ય કોઈ ભી 

પદાર્થ િહીં હૈ, િહીં હૈ. તીિ લોકકે િાર્ તીર્ંકર ભી મેરી મુજક્તકા હેતુ િહીં હૈં. એ શેઠ! હૈ રક 

િહીં ઉસમેં? પઢા િહીં કભી? એમ કે દેશ-દેશિી ભાષા શીખી છેિે. દેશ-દેશકા ભાવ િુદા હૈ 
એમ શેઠ કહતે હૈં. દેશ-દેશકી ભાષા િુદી હૈ િે દેશ દશેકી શ્રદ્ધા િે પ્રરૂપણા ભી િુદી-િુદી હૈ 

એમ કહતે હૈં. સમિમેં આયા? આહાહા! દેશ-દેશમેં િહાં જાઓ વહાં હલવા તો આટા, ઘી િે 

ગુડસે હી હોતા હૈ. યર્ાર્થ દેશમેં તો યે ચીિ હૈ. મુજક્તકી પ્રાનિકે નલયે િગતમેં અન્ય કોઈ ભી 
પદાર્થ... આહાહા! સમ્મેદનશખર િે શેત્રુંિય િે નગરિાર િે ત્રણ લોકિા િાર્ સમવસરણમાં —
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કોઈ કારણ (િર્ી). રદવ્યધ્વનિ આ ગઈ રક િહીં? રદવ્યધ્વનિ િહીં, શાસ્ત્રકા વાંચિ િહીં, શાસ્ત્રકા 
સુિિા સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રમેં કારણ િહીં. કહો, સમિમેં આયા?  

શ્રોતા : હમારા રદમાગ ખરાબ હો ગયા હૈ જો હમ યહાં આયે હૈં?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : યર્ાર્થ ક્યા હૈ વહ સમિિે આયે હો. સમિમેં આયા? ભગવાિ 

ઐસે કહતે હૈં... વહ તો વીતરાગ એક હી કહે રક હમારે સન્મુખ દેખિેસે તુજે સમ્યગ્દદશથિ િહીં 

હોતા. હમારે સંતોકો આહાર-પાણી દેિેસે–સુપાત્ર (દાિ) દેિેસે તેરે સમ્યગ્દદશથિ િહીં હોતા.  

સમિમેં આયા? યે તો એક વીતરાગ કહે અિે વીતરાગકા શ્રદ્ધાવંત સમરકતી કહે. દૂસરા તો િ 
કહે. આહાહા!  

અજસ્ત-િાજસ્ત રકયા દેખો! મેરા પરમાત્મા... શ્રદ્ધામેં તો (િક્કી) કરે રક સ્વસન્મુખસે 

સબ પ્રાિ હોતા હૈ. પરસન્મુખસે જબલકુલ કુછ ભી પ્રાિ હોતા િહીં. િમથકા લાભ હોં. પ્રાિ 
તો હોતા હૈ પરસન્મુખતાસે રાગ. સમિમેં આયા? આહાહા! પદાર્થ, કોઈ ભી પદાર્થ... બે વાર 

િકાર રકયા. न च न च... િહીં રે િહીં. મૈં હૂ ંપૂણથ પરમાત્મા, ધ્રુવ નિત્યાિંદ, સહજાિંદકી મૂનતથ. 

યે મેરી પ્રત્યેક િમથ–વીતરાગી પયાથયરૂપી િમથ—સમ્યગ્દદશથિ વીતરાગી પયાથય, સમ્યગ્દજ્ઞાિ 
વીતરાગી પયાથય, ચારરત્ર વીતરાગી પયાથય, પ્રત્યાખ્યાિ વીતરાગી પયાથય, સંવર વીતરાગી 

પયાથય, શુદ્ધોપયોગ વીતરાગી પયાથય, સમિમેં આયા? ઉસમેં મેરા આત્મા હી કારણ હૈ, આશ્રય 

હૈ. દૂસરી કોઈ ચીિ િહીં, િહીં. આહાહા! ત્રણ લોકિા િાર્ એમ કહે છે. સમિમેં આયા? વહ 
મુનિ કહતે હૈં (ઔર) ઐસી ચીિ હૈ. ૧૩૬ કળશ. 

क्वरचल्लसरत रनम मलं क्वचन रनम मलारनम मलं 

क्वरचत्पनुरन मम मलं गहनमवेमज्ञस्य यत।्  

तदवे रनजबोधदीपरनहताघभछूायकं 

सता ंहृदयपद्मसद्मरन च सरंित ंरनश्चलम।्।१३६।। 

अज्ञस्य એટલે અજ્ઞાિી. શ્લોકાર્થ : જો કભી નિમથલ રદખાઈ દેતા હૈ ભગવાિ આત્મા. 

અપિે સન્મુખ દેખિેસે તો યે નિમથલ દેખિેમેં આતા હૈ. સમિમેં આયા? અપિા નિમથળાિંદ 
શુદ્ધ પ્રભુ ધ્રુવ ઉસ તરફ દેખિેસે તો પયાથયમેં ભી નિમથલતા િે વસ્તુ ભી નિમથલ રદખતી હૈ. 

કભી નિમથલ તર્ા અનિમથલ રદખાઈ દેતા હૈ... દ્રવ્યસ્વભાવસે દેખો તો નિમથલ રદખતા હૈ, 

પયાથયમેં રાગારદ હૈ તો અનિમથલ રદખતા હૈ. ઐસે પ્રમાણજ્ઞાિમેં દોિોં રદખતે હૈં. આહાહા!  
અપિેમેં અપિે કારણસે હૈ, પરકે કારણસે િહીં, એમ કહતે હૈં. સમિમેં આયા? ભગવાિ 

આત્મા જ્ઞાિાિંદ પ્રભુ ઉસ તરફ દેખિેસે તો નિમથલ હ ૈઔર કભી ઉસ ઓર ભી દેખે િે રાગ  

તરફ દેખતા હૈ તો નિમથલ અિે અનિમથલ દોિોં દેખિેમેં આતે હૈં. સમિમેં આયા? પયાથયમેં ભી 
નિમથલતા િે અનિમથલતા દોિોં દેખિેમેં આતે હૈં. દેખો! તારા ઘરિી વાત છે િે. આહાહા!  
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તારા દ્રવ્યિી વાત... જો અપિે સમ્યગ્દદશથિમેં દેખતે હૈ તો સમ્યગ્દદશથિ નિમથલ, વસ્તુ 
નિમથલ, પણ પયાથયમેં રાગ હૈ તો અનિમથલ ભી દેખિેમેં આતા હૈ. દેખિેમેં આતા હૈ, જાિિેમેં 

આતા હૈ. સમિમેં આયા? યે અનિમથલતા પરકે કારણસે િહીં. અપિી પયાથયમેં અપરાિ રાગકા 

હોતા હૈ તો ઐસે ભી દેખિેમેં આતા હૈ. આહાહા! તર્ા કભી અનિમથલ રદખાઈ દેતા હૈ... ઔર 
કભી અકેલે રાગ ઉપર ૃનિ હો તો મનલિ હી દેખિેમેં આવે. સમ્યગ્દૃનિકી બાત ચલતી હૈ હોં. 

આહાહા! સમિમેં આયા? સમ્યગ્દદશથિમેં રાગ િહીં હૈ, વહ દૂસરી બાત હૈ. સમિમેં આયા? 

વહ તો સ્વભાવમેં િહીં હૈ, પણ પયાથયમેં રાગ હૈ ઐસા સમ્યગ્દૃનિ અપિી પયાથયમેં અનિમથલતા 
હૈ વહ ભી દેખતા હૈ. આરે! ગિબ છે. સમિમેં આયા?  

ઔર ઇસસે અજ્ઞાિીકે નલયે જો ગહિ હૈ... હ ૈિ? गहनमवेमज्ञस्य.. गहनमवेमज्ञस्य.. 
અજ્ઞાિીકો તો ગહિ હૈ. ક્યા યે ચીિ હૈ? ઐસી ક્યા હ?ૈ વસ્તુ શુદ્ધ, ગુણ શુદ્ધ, પયાથયમેં શુદ્ધતા 

િે અશુદ્ધતા—ય ેક્યા? જિતિી પયાથય નિમથલ હુઈ વહ શુદ્ધ, બાકી અશુદ્ધ (ઐસે) એક સમયકી 
પયાથયમેં દો ભાગ.  

શ્રોતા : પયાથયમેં અશુદ્ધદશા હૈ રક જ્ઞાતા-દ્રિાભાવ હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : જ્ઞાતાદ્રિા છે િે માિે છે કે મારામાં નિમથળતા િે અનિમથળતા છે એમ  

એ જાણે છે. જાણે છે િે? જ્ઞાતા-ૃિા તરીકે પણ અનિમથળતા છે એમ જાણે છે િે? અનિમથળતા 

િ હોય તો વીતરાગ હો જાય. ય ેતો સાિક હૈ. સાિક હૈ તો બીચમેં બાિકતા હૈ–રાગ હૈ. મુનિ 
પણ કહે છે કે મેરી પયાથયમેં અનિમથલતા ભી હૈ. પંચમહાવ્રતકા પરરણામ યે મનલિતા હૈ. 
સમિમેં આયા? યે નવકલ્પ હૈ–રાગ હૈ, અનિમથલ હૈ, અજ્ઞાિીકે નલયે તો ગહિ હૈ.  

વહી—રક જિસિે નિિજ્ઞાિરૂપી દીપકસે... એ નિિજ્ઞાિ સ્વભાવકે ભાિમેં રક જિસિે 

પાપનતનમરકો િિ રકયા હૈ... પુણ્ય-પાપ મેરી ચીિમેં હૈ િહીં. િિ રકયા હૈ. વહ (આત્મતત્ત્વ) હી 

સત્પુરુષોંકે હૃદયકમલરૂપી ઘરમેં નિશ્ચલરૂપસે સંનસ્ર્ત હૈ પરમાત્મા. અંતર હૃદયકમલમેં 
પૂણાથિંદકા િાર્ પ્રભુ અતીનન્દ્રય આિંદ.. અતીનન્દ્રય આિંદકા દલ જ્ઞાિીપુરુષકે હૃદયકમલમેં 

ઐસા પરમાત્મા જબરાિતા હૈ. પરમાત્મા એટલે આત્મા. આહાહા! સમિમેં આયા? નિશ્ચલ 

સંનસ્ર્ત હૈ. હૃદયકમલરૂપી ઘરમેં... અપિા જ્ઞાિરૂપી કમલ ઉસમેં પરમાત્મા જબરાિમાિ હૈ, 
શુદ્ધ આત્મા ધ્રુવ જબરાિમાિ હૈ. આહાહા!  

અલખ િામ િુિી લગી ગગિમેં, મગિ ભયા મિ મેરા, 

સુરત િારી.., સુરત આસિ દઢિારી, રકયા અગમ ઘર ડેરા, 

દેખ્યા અલખ રદદારા..  

અલખ રદદારા નચદાિંદ પ્રકાશમૂનતથ પ્રભુ. ‘આસિ મારી સુરત ૃઢિારી..’ એમ કહતે હૈં. 
મેરા ભગવાિ મેરેમેં રદખતા હૈ મુજે, એમ કહતે હૈં. ઉસમેં આતા હૈ િ સમયસાર િાટકમેં? 
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‘મેરો િિી િહીં દૂર દેશાંતર, મોહીમેં હૈ મોહે સૂિત િીકૈ.’ બિારસીદાસમેં હૈ, પહલે આ ગયા 
હૈ. મેરો િણી હૈ મેરે પાસ. મેરા િણી કોઈ શેત્રુંિયમેં, નગરિારમેં, સમવસરણમેં હૈ િહીં. ‘મોહે 

સૂિત િીકૈ..’ મુજે સૂિત િીકૈ–બરાબર સમિમેં આતા હૈ. મેરા પરમાતમા તો મૈં હૂં. મેરા 
પરમાત્મા મેરા િણી કોઈ બહાર હૈ િહીં. આહાહા! સમિમેં આયા?  

ઔર એક બાિુ ઐસા ભી લે. ઉસમેં આયા હૈ િ પહલે નિયમસારમેં. શુરૂઆતમેં, િહીં? 

કઈ ગાર્ા? ઉપાય. ઉસકે પ્રતાપસે મુજે હોતા હૈ. યે નિયમસાર હૈ િ? ઉસમેં આયા િ. 
આિમીમાંસામેં ગાર્ા હૈ, િહીં? વહ દેખો, ૧૬ પાિા દેખો! ઇિફલકી નસનદ્ધકા ઉપાય સુબોિ 

હૈ. ૧૬ પાિા. નવદ્યાિંદી સ્વામી શ્લોક ૧૨મેં કહતે હૈં રક ઇિફલકી નસનદ્ધકા ઉપાય સુબોિ– 

સમ્યગ્દજ્ઞાિ હૈ. (મુજક્તકી પ્રાનિકા ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ હૈ). દેખો! એક હી સમ્યગ્દજ્ઞાિ હૈ. 
આહાહા! સુબોિ સુશાસ્ત્રસે હોતા હૈ. લ્યો, વળી અહીં કહે રક મેરા સમ્યગ્દજ્ઞાિ પરસે હોતા િહીં. 

વહ તો નિનમત્તસે કહતે હૈં. સવથજ્ઞકા કહા હુઆ સૂત્ર–શાસ્ત્ર વહી અપિે જ્ઞાિમેં–સમ્યગ્દજ્ઞાિમેં 

નિનમત્તપિે કહિેમેં આતા હૈ. દેખો! સુશાસ્ત્રકી ઉત્પનત્ત આિસે હોતી હૈ. લ્યો, ઇિફળિી 
નસનદ્ધિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે ઔર સમ્યગ્દજ્ઞાિ સુશાસ્ત્રસે હોતા હૈ ઔર સુશાસ્ત્રકી ઉત્પનત્ત 
આિસે હોતી હૈ. 

શ્રોતા :  દોિોં કર્િ આ ગયે. વહાં વ્યવહારસે કર રદયા, યહાં નિશ્ચયસે કર રદયા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : વ્યવહાર જાિિેમેં આયા, નિનમત્ત હૈ ઐસા જાિિેમેં આયા. ઉસસે 
હુઆ િહીં, પણ નિમત્ત હૈ ઐસા જ્ઞાિ રકયા. વહાં (વ્યવહાર પક્ષ) ડાલા હૈ િે યહાં (નિશ્ચય પક્ષ) 
ડાલા હૈ. વ્યવહારકા કર્િ હૈ. 

ઔર આિપુરુષ બુિિિો દ્વારા પૂિિે યોગ્દય હૈ. દેખો! ઉિકે પ્રસાદકે કારણ 

આિપુરુષ.... (મુજક્ત સવથજ્ઞદેવકી કૃપાકા ફલ હોિેસે... દેખો! નિનમત્તકા જ્ઞાિ કરાયા હૈ, 

આહાહા! સવથજ્ઞદેવ જ્ઞાનિયોં દ્વારા પૂિિીય હૈં, ક્યોંરક રકયે હુએ ઉપકારકો સાિુ પુરુષ 
(સજ્જિ) ભૂલતે િહીં. જિસસે ઉપકાર હુઆ હૈ ઉસકો ભૂલતે િહીં. વ્યવહાર નસદ્ધ કરતે હૈં. 

વ્યવહાર નસદ્ધ કરતે હૈં. આહાહા! નિશ્ચયમેં ઉત્પન્ન હુઆ અપિે આશ્રયસે. યહાં તો (કહા),  

િહીં, િહીં. આતા હૈ િ. વ્યવહાર હૈ િ. સવથજ્ઞ પરમેશ્વર હી િમથકે મૂલિાયક હૈં. િમથકી ઉત્પનત્ત 
સવથજ્ઞ પરમેશ્વરસે હી હુઈ હૈ. સમિમેં આયા?  

સુશાસ્ત્રકી ઉત્પનત્ત સવથજ્ઞસે હોતી હૈ ઔર સુશાસ્ત્રસે સુબોિ હોતા હૈ, સુબોિસે 
મુજક્તકી પ્રાનિ હોતી હૈ. માટે િમાથત્માિે સવથજ્ઞ પરમાત્મા ઉપકારી છે. દેખો! ઉપકારી હૈં. 

વ્યવહાર. સમિમેં આયા? નિશ્ચયમેં અપિેસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. બતાયા તો ઉન્હોંિે રક યે ચીિ 

તેરી હૈ, અંદરમેં જા તો નમલેગા. ઐસા નિનમત્તસે સમજાયા હૈ. સમિમેં આયા? યહાં ઐસા ઔર 
યહાં કહે, િહીં, િહીં. નવરોિ હૈ દોિોંમેં? નવરોિ િહીં. સુિિેંમેં વ્યવહાર પહલે સવથજ્ઞકી વાણી... 
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(સવથજ્ઞ) એક સમયમેં તીિ કાલ, તીિ લોક દેખતે હૈં. ઐસી વાણી–ધ્વનિ ભગવાિકી, મુનિયોંકી 
વાણી... યે સબ વાણી તો ભગવાિકી હૈ િ. યે વાણી સુિિેસે જ્ઞાિ હોિેમેં અપિા આશ્રય હૈ, 

પણ વે નિનમત્ત બિતે હૈં. ઐસા નિનમત્ત હોતા હૈ, દૂસરા નિનમત્ત હોતા િહીં—યે બતાિેકો 
વ્યવહાર કહા. આહાહા!  

સત્પુરુષોંકે હૃદયકમલરૂપી ઘરમેં નિશ્ચલરૂપસે સંનસ્ર્ત હૈ... શુદ્ધ ભગવાિ આત્મા 

ઉત્પાદ-વ્યયકી પયાથયકે પીછે... ઉત્પાદ-વ્યય જિસમેંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ... લો! નફર (કહે), 
જિસમેંસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ! (દૂસરી ઓર કહે), ઉત્પાદ-વ્યય પયાથયસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ક્યા 

અપેક્ષા હૈ સમિિા ચાનહયે િ. સમિમેં આયા? એ વળી બીજી વાત. યહાં તો ઉત્પાદકી 

પયાથય–પરરણનત દ્રવ્યમેંસે આતી હૈ િ. અધ્િરસે કહાંસે આવે? ઐસા દ્રવ્યકી પયાથય નસદ્ધ કરિા 
હૈ. પીછે (કહે), પયાથય પયાથયસે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, દ્રવ્યસે ભી િહીં. વહાં ઐસા કહા (વહ) રકસ 

અપેક્ષાસે? ધ્રુવ ભગવાિમેં પડી હ ૈઅિંતી પયાથય શજક્તરૂપ, ઉસમેંસે ઉસ સમય–કાલમેં વહ 

પયાથય પ્રવતથતી હૈ. સમિમેં આયા? સામાન્ય ધ્રુવ તરીકે કહો તો ધ્રુવસે પયાથય હઈુ િહીં. યે તો 
ધ્રુવમેં શજક્તરૂપ અિંત હૈ (ઐસે કહો) તો ભેદ હો ગયા. સમિમેં આયા? એકરૂપ નત્રકાળ ધ્રુવ 

ભગવાિ વહ પયાથયકા ભી કતાથ િહીં. આહાહા! વહ ધ્રુવ તો પયાથયકા દાતા િહીં. સમિમેં 

આયા? આહાહા! આત્મા દાતા િહીં અપિી નિમથલ પયાથયકા. ગિબ બાત હૈ! યોગસારમેં 
આયા હૈ.  આત્મિમથ આ ગયા હૈ. સબ બાત બહોત આ ગઈ હૈ. ૩૭ વષથ હુએ.  

આત્માકી પયાથય હૈ િ વીતરાગી સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ, ઉસકા દાતા આત્મા િહીં. નિનમત્ત 
તો િહીં, નવકલ્પ તો િહીં, પયાથયકા દાતા પયાથય હૈ, દ્રવ્ય ભી િહીં. આ તો વીતરાગમાગથ. 

સમિમેં આયા? વહ બાત ચલી ર્ી પહલે. આત્મિમથમેં આ ગયા હૈ. ઉસમેં યોગસારમેં આયા 

હૈ. યોગસાર હૈ, અનમતગનત આચાયથ. યોગસાર િામકા અધ્યાત્મ ગ્રંર્ ઉસમેં યે બાત હૈ. રક 
અપિી િમથપયાથયકા દાતા ગુરુ િહીં, શાસ્ત્ર િહીં ઔર (સ્વયં) આત્મા ભી િહીં. ક્યોંરક આત્મા 

તો અખંડ અભેદ હૈ. વહ જો પયાથય દાતા હો તો એકસી હોિી ચાનહયે, પણ એકસી હોતી િહીં, 
ઇસનલયે નત્રકાળીદ્રવ્ય દાતા િહીં, અપિી પયાથય પયાથયકા દાતા હૈ.  

શ્રોતા : તો કરિા કુછ રહા િહીં.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : યે કરિા રહા િ પયાથય. યોગસાર. કહા િ, યોગસાર. ગાર્ા અહીં 

કાંઈ ખબર છે? બતાયા ર્ા, બતાયા ર્ા. એક ફેરી બતાયા ર્ા ક્લાસમેં. યોગસાર અનમતગનત 

આચાયથ. પુસ્તક દોપહરકો દેખેંગેં. સંવર અનિકાર. િીચે આ બાિુ છે. આ પાિે, આ બાિુ. ૧૯. 
આત્મિમથમેં ડાલા હૈ. 

કહતે હૈં, અરે! મેરા પ્રભુ મરેે પાસ હૈ. વહ મેરી િમથપયાથયકો આશ્રય હૈ. યહાં આશ્રય 
કહા િ. દેખો! સમિમેં આયા? भवरत च पिमात्मा सवंिेषरुभयोगी... આહાહા! અહીં તો દ્રવ્ય.. 
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દ્રવ્ય.. દ્રવ્ય.. દ્રવ્ય ધ્રુવ જો હૈ બસ વહી નિમથલ વીતરાગી સમ્યગ્દદશથિ, સમ્યગ્દજ્ઞાિ, 
સમ્યક્ચારરત્ર, િમથધ્યાિ, શુક્લધ્યાિ રક કેવળજ્ઞાિ સબકા આિાર વહ દ્રવ્યસ્વભાવ હૈ. ઉસસે 

ઉત્પન્ન હોતા હૈ. સમિમેં આયા? ઊંડે.. ઊંડે.. ઊંડે–ગહરે જા. આતા હૈ િ. ઉસમેં આયા હૈ. ૨૭ 

પાિે છેિે? ૨૭ પાિા હૈ િ. (શ્લોક ૧૭). ગહરા ઉતર જાતા હૈ... દેખો! ‘જિિેન્દ્ર કનર્ત સમસ્ત 
જ્ઞાિકે ભેદોંકો જાિકર જો પુરુષ પરભાવોંકા પરરહાર કરકે નિિ સ્વરૂપમેં રહતે હુઆ શીઘ્ર 

ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર તત્ત્વમેં પ્રનવિ હો જાતા હૈ–ગહરા ઉતર જાતા હૈ...’ ઊંડા ઊંડા ઉતર જાતા 
હૈ અંદરમેં. ઊંડા એટલે ગહરા. સમિમેં આયા? આહાહા!  

સમુદ્રમેં િીચે મોતી હો સમુદ્રમેં, તો અંદરમેં તલમેં જાયે તો મોતી નમલે. ઉપર મોતી 

નમલે? સમિમેં આયા? ઐસે ભગવાિ આત્મા ઊંડે િામ ગહરાઈ અંદર ધ્રુવમેં–અંદરમેં 
ગહરાઈમેં જાયે તો ઉસકો િમથકી–આત્માકી પ્રાનિ હોતી હૈ. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! ગહરા 

ઉતર જાતા હૈ... દખેો! વહ પુરુષ પરમશ્રીરૂપી કામીિીકા વલ્લભ હોતા હૈ. પરમશ્રી એટલે 

મુજક્તરૂપી કામીિી એિો વલ્લભ ર્ાય છે એટલે મુજક્તકી પયાથય ઉસકો કભી છોડેગી િહીં. 
સમિમેં આયા? અપિા આત્મા પૂણથ ધ્રુવ ઉસમેં અપિી પયાથયકો ગહરાઈમેં અંદર ડાલકર–

અંદર ઊંડે ઊંડે જાકર આત્મા પ્રાિ જો હુઆ, ઉસકો મુજક્ત હોતી હૈ. અિે યે મુજક્તરૂપી સ્ત્રી–

કાનમિી દ્રવ્યકો કભી છોડતી િહીં. ઉત્પન્ન હુઆ વહ હુઆ, કભી િાશ હોતા િહીં. આહાહા! 
શ્લોક ૧૩૬ હુઆ. ૧૦૧, ગાર્ા ૧૦૧.  

एगो य मिरद जीवो एगो य जीवरद सय ं। 
एगस्स जारद मिण ंएगो रसज्झरद णीिओ ।।१०१।। 

मिता अकेला जीव, एव ंजन्म एकाकी किे, 
पाता एकेला ही मिण, अरु मरुक्त एकाकी कि.े ૧૦૧. 

કોઈ કોઈિે સહાય ક્યાંય િહીં. ટીકા : યહાં (–ઇસ ગાર્ામેં), સંસારાવસ્ર્ામેં ઔર 

મુજક્તમેં જીવ નિિઃસહાય હૈ ઐસા કહા હૈ. સંસારમેં રુલિેમેં ભી નિિઃસહાય હૈ. રકસીકી સહાય હૈ 
િહીં. આહાહા! ઔર મુજક્તમેં ભી નિિઃસહાય ઔર મુજક્તકે કારણમેં ભી નિિઃસહાય હૈ. સમિમેં 

આયા? નિત્ય મરણમેં... ય ેસમય-સમયમેં આયુષ્ય િાશ હોતા હૈ િ, ઉસે નિત્યમરણ કહિેમેં 

આતા હૈ. પૂવથકા કમથકા આયુષ્ય હૈ િ ઉસકો આનવતીમરણ કહતે હૈં. ૧૭ પ્રકારકા મરણ હૈ. 
અિપાહુડમેં હૈ. ઉસમેં આવીનતમરણ... આવીનત એટલે ક્ષણમેં ક્ષણમેં, જૈસે પાણીમેં તરંગ ઉઠતે 

હૈં, ઐસે ક્ષણ-ક્ષણમેં પૂવથ આયુષ્યકમથકે રિકણ સમય-સમય ખીર જાતે હૈં યે સમય-સમયમેં 
મરણ કહિેમે આતા હૈ આનવતી મરણ. આહાહા!  

ઔર ઉસ ભવ સમ્બન્િી મરણમેં... દૂસરા, દેહ છૂટિેકે કાલકા મરણ. અરે! રકસીકી 

સહાયતાકે જબિા વ્યવહારસે જીવ અકેલા મરતા હૈ, શ્વાસોશ્વાસ છૂટ જાતા હૈ. સમિમેં આયા? 
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શ્વાસોશ્વાસ આરદ પ્રાણ છૂટિેમેં અકેલા હૈ. કોઈ વહાં મદદગાર–સહાયક હૈ િહીં. હજારો કુટુંબી 
ઇકઠ્ઠે હુએ હો, ક્યા કરે? હરણકે ઉપર િહાં ર્ાપ પડી નસંહકી, દૂસરે હરણ ક્યા કરે? હરણ 

સમજે મૃગ. પૂંછ લેકર ભાગે. એમ કુટુંબકબીલા ક્યા કરે? જોવે ભાઈિે. હવે િહીં િભે એવું 

લાગે છે. આહાહા! હવે િહીં િભે. સગાવહાલાિે બોલાવો, કુટુંબીિે બોલાવો. દીકરા-દીકરીિે 
બોલાવો. કહો, ચંદ્રકાંતભાઈ! આમ કહે, કોઈ કોઈિું સગું િર્ી—એમ કહે છે. બોલાવો બિાિે 

હવે, જોવે મારું મરણ. આહાહા! શેઠ! યે એક રદિ આયેગા હોં.  

શ્રોતા : યહાં તો સબ કબૂલ કરકે જાતે હૈં. આ બાઉન્ડરીમાં તો બિા કબૂલ કરે.... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એમ હોય? અપિા િામ ભૂલતા હૈ કભી? સ્વપ્િમેં ભી કહે, 
ભગવાિદાસ! (તો કહે), હાં. િામ પણ મફતિા છે. િામ િ લે તો હેં હેં ર્ઈ જાય છે. આ તો 
આત્મા... વસ્તુનસ્ર્નત હૈ. આહાહા! સંસારમાં ક્ષણે-ક્ષણે આયુષ્ય છૂટે િે મરણ ટાણે...  

(અન્ય રકસીકી) સહાયતાકે જબિા વ્યવહારસે (જીવ) અકેલા હી મરતા હૈ... વ્યવહાર હૈ 

િ શ્વાસોશ્વાસ આરદ.... તર્ા સારદ-સાંત નવજાતીયનવભાવવ્યંિિપયાથયરૂપ િરિારકારદપયાથયોંકી 

ઉત્પનત્તમેં, આસન્ન-અિુપચરરત-અસદ્ ભૂત-વ્યવહારિયકે કર્િસે (જીવ અકેલા હી) સ્વયમેવ 
િન્મતા હૈ. કોઈ સાર્ી િહીં. આહાહા! માતાિા પેટમેં એકલો આવે, એકલો િન્મે. બાહ્કી 

અપેક્ષા બાત કરતે હૈં. સ્વયમેવ િન્મતા હૈ. આહાહા! સવથ બંિુિિોંસે રક્ષણ રકયા જાિે પર 

ભી... સ્ત્રી, કુટુંબ-પરરવાર, ભાઈસે રક્ષણ રકયા જાિે પર ભી... ભાઈ! ક્યા કરે? ડોક્ટર 
બોલાવીએ, ઐસા કરે, ઐસા કરે.  

ઐસા હોિે પર ભી મહાબલપરાક્રમવાલે જીવકા અકેલેકા હી, અનિજછછત હોિે પર ભી, 
સ્વયમેવ મરણ હોતા હૈ... આહાહા! મહાપરાક્રમી ભગવાિ આત્મા અિંત પુરુષાર્થકા િણી, 

આહાહા! સવથ બંિુિિોમેં રક્ષણ રકયા જાિે પર ભી... પગ દાબે, ઐસા કરે, ઐસા કરે િે આ 

કરે. સમિમેં આયા? પૈસા પૈસાિા ઘરે, આબરૂ આબરૂિા ઘરે, મકાિ મકાિિા ઘરે, શરીર 
શરીરિે ઘરે. અપિા અકેલા દેહ છૂટ જાતા હૈ, કોઈ શરણ હૈ િહીં. પોપટભાઈ! પાછળિી 

વ્યવસ્ર્ા કરે. મૂઢ પાછળ ક્યાં હતો એ? પીછે વહ કહાં ર્ા? પીછે તો દૂસરી ચીિ ર્ી. મૂઢ વહી 

વ્યવસ્ર્ા કરિે જાતા હૈ રક મેરે મરણ પીછે ઐસા ભોિિ કરિા, ઐસા કરિા. હવે ગયા પછી શું 
કરવું એિી તિે શું પડી છે? મરિે માળા.  

આ બિી ભલામણ કરી જાય. અમારે શાંનતભાઈ હતા એ ભલામણ કરીિે ગયા હતા. 
શાંનતભાઈ હતાિે. આમ કરવું, પૈસા વિાર ે હોય તો િમણ કરવું, ઘટે તો ઘરે-ઘરે કરવું. આ 

હોળી તારે શેિી પણ? હાય.. હાય! મારી િાખે િગતિે. િૂતારાિી ટોળી.. આવશે, હમણાં 

આવશે. આ પછી િ આવશે કળશ. સોમદેવ પંરડત. આજીનવકા (માટે) િૂતારાિી ટોળી મળી છે 
બિી તારે. િુઓ! વહ નલખા હૈ. દેખો! ૧૧૯ શ્લોક. કહે છે, સ્વયં રકયે હુએ કમથકે ફલાિુબન્િકો 
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સ્વયં ભોગિેકે નલયે તું અકેલા િન્મમેં તર્ા મૃત્યુમેં પ્રવેશ કરતા હૈ, આહાહા! અન્ય કોઈ 
(સ્ત્રીપુત્રનમત્રારદક) સુખ-દુિઃખકે પ્રકારોંમેં જબલકુલ સહાયભૂત િહીં હોતા.. આહા! અપિી 

આજીનવકાકે નલયે (માત્ર અપિે સ્વાર્થકે નલયે સ્ત્રીપુત્રનમત્રારદક) ઠગોંકી ટોલી તુજે નમલી હૈ. આ 

મરી િઉં છું... પણ તમે છોકરાિું શું કયું? ફલાણે કેમ ર્યું? મરવા તો દે. મરી જાય છે િે તંુ 
પૂછે છે આ. સમિમેં આયા? ઠગિી ટોળીઓ છે બિી બાયડી િે છોકરા. છ િણા છે. ચાર 

ઉપાડે, એક મોઢા આગળ િે એક પાછળ. આહાહા! 

શ્રોતા : એિે ક્યાં ઉપાડે છે? એ તો શરીરિે ઉપાડે છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : શરીર, પણ એ શરીર મારું માિે છે િે. મિે આમ કરજો, પછી 
બાળજો. કોિે બાળે માળા? કોિી સંભાળ કરવા જાય? મારી પાછળ આમ કરજો. દાડો.. દાડો 

કહતે હૈં? િમણ કરેિે પાછળ. મૃત્યુભોિ. અમારે દાડો કહે. મેરે પીછે મૈસૂબ િે ઐસા કરિા, 

બ્રાહ્મણકો એક-એક રૂનપયા દેિા, બ્રાહ્મણકો ભોિિ દેિા. અરે! મરી જાિે. ક્યાંક જાશે. અહીં 
ક્યાં તારી પડી છે? આવી મૂખાથઈિા કાંઈ િુદા ગામ હશે?  

શ્રોતા : આપ ફરમાવો છેિે, રિકણ તારા રખડશે... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : રખડશે. આહાહા!  

અપિી આજીનવકાકે નલયે (માત્ર અપિે સ્વાર્થકે નલયે સ્ત્રીપુત્રનમત્રારદક) ઠગોંકી ટોલી તુજે 

નમલી હૈ. આહાહા! બાપુજી! મારે તો આટલું જોઈએ હોં, આટલું તો મારા માટે તમારે કરવું પડે. 

છોકરાિે ભણાવવો પડ્યો રક િહીં રામજીભાઈએ? ઓલો ક્યાંક ખાય રોટલા કોઈકિા કરેલા િે 
આ પણ ક્યાંક ખાય કોઈકિા કરેલા. આમાં કાંઈ છે કોઈિું કાંઈ? એય ચીમિભાઈ! તમારે શું 

છે? તમારે છોકરા ક્યાંક િે તમે ક્યાંક. ....ગરમી ર્ાય છે. છોકરાિી વહુઓ ઘરે રહી. આવ્યા છે. 

આહાહા! આ આચાયથ કહે છે હોં. આજીનવકા (માટે) િૂતારાિી ટોળી છે બિા. આહાહા! 

ઠગમંડલી. નલખા હૈ િ, દેખો િ! रवटपटेकं એવુ ં છે િે. रवटपटेकं स्वाजीवनाय रमरलत ं

रवटपटेकं... નવટ એટલે આજીનવકાિી ટોળી છે. પેટ ભરવા આવ્યા છે બિા. અમારા માટે આમ 
કરવું, અમારા માટે આમ કરવું. આહાહા!  

એક િણો ૯૦માં મરતો હતોિે ઓલો પ્રેમચંદ, િહીં? આપણે રાિકોટ. શું કહેવાય? 

મ્યુનિસીપાનલટીમાં હતો. પ્રેમચંદ. મ્યુનિનસપલમાં સેક્રેટરી હતો. મોટું શરીર જાડું. અિે મારું 
ચોમાસું ત્યાં ૯૦િી સાલ સંપ્રદાયમાં. છેલ્લે બોલાવવા આવ્યા. આમ મરવાિી તૈયારી. બોલાવો 

મહારાિિે. આંખમાંર્ી આંસુ જાય. બાયડી માર્ે પૂછે, કાંઈ બાકી રહ્ું છે? એલા! શું કરો છો 

પણ આ તમે? આ છેલ્લી નસ્ર્નત, આ શ્વાસ ઉપડ્યા છે. અિે એક બાિુ રાયબહાદુરિો ઇલ્કાબ 
આવ્યો. રાયબહાદુર? રાવસાહેબ. રાવસાહેબિો ઇલ્કાબ ઓલો લઈિે આવ્યો. હું ત્યાં હતો હતો 

િે લઈિે આવ્યો સાઈકલમાં. રાવસાહેબિો ઇલ્કાબ. અહીં મરવાિો ઇલ્કાબ. મરી ગયો. 
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આહાહા! બાયડી માર્ે બેઠી ઓલા ઉપર. અરે! શું કરો છો તમે હવે પણ આ? હવે એિી છેલ્લી 
નસ્ર્નત છે. એિે કાંઈ ભગવાિિું સ્મરણ કરો, એિું કાંઈ ભલું ર્ાય. અમારું આિું શું ર્યું? 

અજાણ્યું હોયિે તો પૂછી લે. ઓલો દાગીિો ક્યાં મકૂ્યો છે? દીકરીઓિે ક્યો ક્યો દેવો? 

દીકરાિા... મરવા દેિે હવે માળા. આહાહા! આ બિી આજીનવકાિી ટોળીઓ ભેગી ર્ઈ છે. 
બાયડી-છોકરા િે ... કહે છે.  

ઠગોિી ટોળી, એમ કીિુંિે? स्वाजीवनाय रमरलत ं रवटपटेकं... रवटपटेकं એિો અર્થ 
કયોિે. નવટ.. નવટ.. નવટ એટલે હલકા પુરુષો. ઠગ.. ઠગ.. આહાહા! કહો, ચીમિભાઈ! કોઈ છે 

સગું? આ બિા સ્વાર્થિા ટોળા છે બિા. આહાહા! શરીરિા રિકણે-રિકણ... આમ ચલાય... 

આમ ચલાય... આહાહા! શ્વાસ િ લેવાય તો આમ ર્ાય. એક િણા મરતો હતો તો આમ તળાઈ  
ઉપર પડેલો, પણ રહી િ શકે એટલી પીડા. હેઠે ગોર્ા ખાય, એમ...... ૭૬િી સાલમાં હતા. 

સંઘવી હતો કોઈ સંઘવી. આહાહા! એિી પીડા... ગાદલામાં હતો તે ગાદલામાં રહી િ શકે 

એટલી પીડા. આમર્ી આમ, આમર્ી આમ. આહાહા! અરે ભગવાિ! તારે એકલાિે સહિ કરવું. 
એકલાએ િિમવું િે એકલાએ મરવું અિે એકલાએ વતથમાિ રહેવું. કોઈ બેકલા–સાર્ હૈ હી 
િહીં. ક્યા કરે? આહાહા!  

કહે છે, બંિુિિો... સવથબિંુિિોસે રક્ષણ રકયા જાિ ે પર ભી, મહાબલપરાક્રમવાલે 

જીવ... આહાહા! અિંત પરાક્રમિો િણી ભગવાિ એક ક્ષણમાં કેવળજ્ઞાિ લઈ અિંત વીયથ પ્રગટ 

કરે એવો પ્રભુ નિિઃસહાય દેહ છોડતા હૈ. આહાહા! અનિજછછત હોિે પર ભી... ઇછછા િર્ી દેહ 
છોડવાિી. દેહ છોડવાિી ઇછછા છે? સ્વયમેવ મરણ હોતા હૈ—દેહ છૂટ જાતા હૈ. આહાહા! પીછે 

કહતે હૈં રક અકેલા હી, મુજક્ત ભી અકેલા આત્મા હી કરતા હૈ એમ કહતે હૈં. (જીવ) અકેલા હી 

પરમગુરુકે પ્રસાદસે પ્રાિ... દેખો! આમ નિનમત્તે... પરમગુરુિે ઐસે કહા, તેરા આત્મા 
અખંડાિંદ ભગવાિ ઉસકા શરણ લે. ઐસી નિનમત્તસે બાત લી. અકેલા પરમગુરુકે પ્રસાદસે... 

અકેલા કહાં લગાિા?  

સ્વાત્માજશ્રત નિશ્ચયશુક્લધ્યાિકે બલસે નિિ આત્માકો ધ્યાકર રિરનહત હોતા હુઆ 

શીઘ્ર નિવાથણ પ્રાિ કરતા હૈ. અકેલા નિવાથણ પ્રાિ (હોતા હૈ) વહાં લેિા. અકેલા હી.. આહાહા! 

પરમગુરુકે પ્રસાદસે પ્રાિ... પહલે કહિેમેં આયા રક ગુરુકા ઉપદેશ, સ્વ-આત્મા આશ્રય કરિેકા 
ઉપદેશ હૈ એમ કહતે હૈં. સમિમેં આયા? સંતોકા, સમરકતીકા ઉપદેશ પરમગરુુકે પ્રસાદસે 

પ્રાિ સ્વાત્માજશ્રત નિશ્ચય શુક્લધ્યાિ... દેખો! આજખરમેં કહા િ શુક્લધ્યાિ. શુક્લધ્યાિકે 

પ્રતાપસે.. સ્વાત્માજશ્રત શુક્લધ્યાિકે પ્રતાપસે... આહાહા! બલસે નિિ આત્માકો ધ્યાકર... 
અપિે આત્માકા ધ્યાિ કરકે... પરમાત્માિું સ્મરણારદ િહીં. સમિમેં આયા? નિિ આત્માકો 

ધ્યાકર રનહત રિરનહત હોતા હુઆ... કમથરૂપી રિરનહત હોકર અકેલા નિવાથણકો પ્રાિ હોતા હૈ. 
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નસદ્ધપદકી પ્રાનિ ભી અકેલેકો હોતી હૈ અપિે શુક્લધ્યાિકે બલસે. સંસારમેં ભી અપિે 
અકેલેસે િન્મ િે મરણ હોતા હૈ. કોઈ હૈ િહીં તેરા. આહાહા! ઐસી ૃનિ દ્રવ્ય ઉપર કરાિેકો યે 
બાત કી.  

ઇસીપ્રકાર (અન્યત્ર શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ રક :— 

 स्वय ंकमम किोत्यात्मा स्वय ंतत्फलमश्नतु।े 

   स्वय ंभ्रमरत ससंाि ेस्वय ंतस्मरद्वमचु्यत।े। 

શ્લોકાર્થ : આત્મા સ્વયં કમથ કરતા હૈ.. નવકારારદ પરરણામકા કતાથ હૈ. િડકા કતાથ 

વ્યવહારસે કહિેમેં (આયા હૈ). સ્વયં કમથ કરતા હૈ અિે સ્વયં ઉસકા ફલ ભોગતા હૈ... નવકાર 

ભી અપિેસ ેભોગતા હૈ. સ્વયં સંસારમેં ભ્રમતા હૈ... અકેલા ચોયાથસીકે અવતારમેં. આહાહા! 
ભરે ઘરમેંસે નિકલ જાય અકેલા. જાઓ, કપડા ભી િ લગાિા. િલે િહીં, કપડા હો તો યે શરીર 

િલે િહીં. કપડા છોડ દો, િહીંતર િલેગા િહીં. આહાહા! ગિબ વાત છે. ‘રિકણ તારા 

રખડશે, જેમ રખડતી રેત..’ રેત.. રેત.. ‘પછી િર તિ પામીશ ક્યાં, ચેત ચેત િર ચેત.’ આ 
ચાલ્યું િશે, િૂળ ર્ઈિે ઊડી િશે ફૂ... પછી કહેશે, આ પૂવે ગયા, ફલાણા ગયા. એમ વાતું કરશે 

વાતું. પોપટભાઈ! આહાહા! આપણા માટે કરી ગયા છે બાપા. પૈસા મૂકી ગયા, આબરૂ મૂકી 

ગયા. મૂકી ગયાિે? લઈ ગયા િહીંિે? આહાહા! તેરા ભાવ તેરેસે હોતા હૈ અિે તેરે ભાવકા 
ફલ તેરેસે ભોગા જાતા હૈ. મુજક્ત ભી તેરેસ ેતેરે કારણસે હોતી હૈ, કોઈ પરકે કારણસે હોતી 
િહીં. આહાહા! 

તર્ા સ્વયં સંસારસે મુક્ત હોતા હૈ. યે નલખા હૈ િ. સ્વયં સંસારમેં ભમતા હૈ. દેખો! 

કમથકે, પરકે કારણસે િહીં, અપિે કારણસે ભમતા હૈ. એમ આવ્યુંિે? િડકે કારણસે િહીં, પરકે 

કારણસે િહીં. સ્વયં અપિે કારણસે પરરભ્રમણ સંસારમેં કરતા હૈ. નિગોદમેં ભી રહતા હૈ તો 

અપિે કારણસે રહતા હૈ. ‘ભાવકલંક પહુરા’ આતા હૈ િ. કલંક પ્રચૂર... ક્યા હ.ૈ ‘ભાવકલંક 

પહુરા..’ ઐસા હૈ. નિગોદમેં. કલંક પ્રચૂર ભાવ. ખુદસે નિગોદમેં રહા હૈ. કોઈ કમથસે રહા હૈ ઐસા 

િહીં. આહાહા! સ્વયં સંસારમેં ભ્રમતા હૈ, સ્વયં સંસારસે મુક્ત હોતા હૈ. અકેલા આત્મા 
આત્માકે આશ્રયસે, રાગ અિે નિનમત્ત િે પરકી અપેક્ષા જબિા, અપિે સ્વયંસે મુજક્તકો પ્રાિ 
કરતા હૈ. ઉસમેં દૂસરેકી કોઈ સહાય હૈ હી િહીં. સોમદેવકા નવશેષ કહેંગેં. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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..... શાસ્ત્ર છે. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર ચાલે છે. સોમદેવ.. પંડિત સોમદેવે (લખેલો) 

એ કળશ છે. ૧૦૧િો બીજો કળશ. 

  एकस्त्वमाविशवि जन्मवि िकं्षय ेच 

  भोक्तं  स्वय ंस्वकृतकममफलाि तबन्धम।् 

  अन्यो ि जात त ि तखदुःखविधौ िहाय: 

  स्वाजीििाय वमवलत ंविटपटेकं त।े। 

શ્લોકાર્થ : પોતે કરેલા કમથિા ફળાિુબંિિે... શું કહે છે? પોતે કરેલા કમથ... પોતે–સ્વયં 
જાતે બાંિેલા કમથ એિા ફળાિુબંિિે–એિા ફળિા ભોગવવામાં... સ્વયં ભોગવવા માટે તું 

એકલો જન્મમાં તેમજ મૃત્યુમાં પ્રવેશે છે... आविशवि છે િે? સમજાય છે કાંઈ? યહાં તો એકત્વ 

અનિકાર હૈ. એકલો કમથ બાંિે અિે એિા ફળ ટાણે એકલો જન્મ િે મૃત્યુમાં ભોગવે. કોઈ 
સહાયક છે િહીં. મદદગાર–સહાયક કોઈ િર્ી? આ શરીરમાં જન્મે-મરણે એમાં કોઈ છે સાર્ે? 

એમ કહે છે. એકલો જન્મે િે એકલો (મરે). સંસારિી આ વાત છે િે. સંસાર અવસ્ર્ામાં પણ 

એકલો સ્વાિીિ જન્મે િે મરે, મોક્ષિી અવસ્ર્ામાં પણ એકલો શુક્લધ્યાિર્ી કેવળજ્ઞાિ પામીિે 
મુક્ક્તિે પામે. બીજો કોઈ સહાયક છે િહીં એમ કહે છે. એ નિનમત્તર્ી વાત કરીિે. મૃત્યુ અિે 

જન્મમાં એકલો જાય, કોઈ િ મળે. પોતાિા બાંિેલા ભાવર્ી, જે કમથ છે એિે બાંિે પોતે, ફળ 
ભોગવે પોતે અિે એિા ફળ તરીકે જન્મ અિે મૃત્યુમાં પ્રવેશ પોતે કરે. આહાહા!  

બીજું કોઈ (સ્ત્રીપુત્રનમત્રાડદક) સુખદુુઃખિા પ્રકારોમાં ક્બલકુલ સહાયભૂત ર્તું િર્ી... 

સ્ત્રી હો, પુત્ર હો—એ બિા દૂર રહીિે દુુઃખરૂપ ભોગવે એિે જોવે. કેમ? પોતાિી આજીનવકા માટે 
(માત્ર પોતાિા સ્વાર્થ માટ ે સ્ત્રીપુત્રનમત્રાડદક) િુતારાઓિી ટોળી તિે મળી છ.ે विटपटेकं.. 
ઠગમંિળી. બાયિી, છોકરા, દીકરા, વહુ એ બિા ઠગ છે કહે છે. અમિે પાળો, અમિે રાખો, 

તમારં ગમે તે ર્ાઓ, મરીિે ગમે ત્યાં જાવ, અમારે કાંઈ છે િહીં સ્િાિસુતક. બોલે િહીં, પણ 
અંદર મિમાં એ. તમે અમિે મોટા કરો, પાળો, પોષો, ભણાવો–પઢાવો, લગિ કરો, મકાિ 

આપો. છ-છ દીકરા કે આઠ હોય તો બિાિા જુદા જુદા મકાિ, જુદા એિા પાયખાિા, જુદા એિા 

શું કહેવાય િહાવાિા? બાર્રૂમ. બરાબર બિાવો. તમારં ગમે તે ર્ાય, પણ અમારા માટે કરતાં 
જાઓ. કહો, પોપટભાઈ! લૂંટાય છે. ખુશી ર્ઈિે લૂંટાય છે. િુતારાિી... સમજ્યાિે? પોતાિા 
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સ્વાર્થ માટે સ્ત્રીકુટુંબ-નમત્રાડદક િૂતારાિી ટોળી તિે મળી છે. અહીં છેિે બેિો છેટે...? શું કીિું? 
શું કહે ઓલો મરી ગયો એિે? ..... 

એક બ્રાહ્મણ હતો હલકારો.. હલકારો સમજે? આ પોસ્ટિા ટપાલી.. ટપાલી. ટપાલી હતો 
બ્રાહ્મણ. અહીં છે બે ગાઉ છેટે એિું મૃત્યુ ર્યેલું ત્યાં યાદગીરી માટે િાિી દેરી.. િાિી દેરી. 

હલકારો.. હલકારો સમજે? આ પોસ્ટમેિ. પોસ્ટમેિ િીકળ્યો, એક ગામર્ી બીજે ગામ જતો 

હતો. પહેલા તો ટોકરી બાંિતા. હલકારો િીકળે તો ખબર પિે. ટોકરી સમજે? ઘંટિી. એ 
િીકળ્યો એમાં એક રજપૂત અિે એિી વહુ બે િીકળ્યા. રજપૂત અિે એિી વહુ િાિી ઉંમરિા 

જુવાિ. રાનત્રિો ભાગ અંિારં, એમાં બે િીકળ્યા. એમાં આવ્યા ચોર. ચોર આવ્યા એટલે બાઈિે 

લૂંટવા માંિી. ઓલો રજપૂત હતો એ ભાગી ગયો. મારી િાખશે આ તો.... બાયિીિે મૂકીિે 
ભાગી ગયો રજપૂત. ન્યાં છે દેરી છે. એિો િણી ભાગી ગયો. એમાં હલકારો િીકળ્યો. આહાહા! 

પોસ્ટમેિ િીકળ્યો, એણે રક્ષણ કરેલું બાઈિું. હું છું ત્યાં સુિી એિે લૂંટવા િહીં દઉં. બ્રાહ્મણ હોં 
ઓલો હલકારો હતોિે. ‘ઝટા હલકારો’ િામ એિું. અહીં છે દેરી છે અહીંયા.  

પછી ઓલા લોકો જે હતા િાકુ એણે હલકારાિે મારી િાખ્યો. એિો િણી–બાઈિો િણી 

તો વયો ગયો. એમ કે આ મારી િાખશે મિે. બાઈિું ગમે તે ર્ાઓ. જુઓ! આ િુતારાિી ટોળી. 
અહીંયા છે. રામપરાિી આ બાજુ િે? રામિરી.. રામિરી.. િેરા ઉપર એક િાિકિી દેરી છે. એ 

ત્યાં એિે બાળ્યો હતો. એિે મારી િાખ્યો િાકુએ. પછી બાઈ પાસે ઓલા આવ્યા–ઓલો એિો 

િણી આવ્યો પાછો. િાકુ વયા ગયા લઈિે. િણી આવ્યો, (કહે), ચાલ. અરે બાયલા! અહીં જ્યારે 
લૂંટતા હતા ત્યારે તું અહીં ઊભો િ રહ્યો. હવે શેિી આવું? એ તો હું મારા આ ભાઈ સાર્ે 

મરવાિી છું. ન્યાં હલકારો મરી ગયો હતોિે. એિે બાળ્યો ત્યાં એિી ભેગી બળી પોતે. જ્યારે 

લૂંટતા હતા ત્યારે ઊભો િ રહ્યો. હવે લૂંટી ગયા પછી આવ્યો તું અમારી પાસે. શેઠ! એમ આ 
બિા લૂંટારા છે આ બિા. નહન્દીમેં િહીં ચલે. હવે ગુજરાતી ચાલે. દાખલો-બાખલો િહીં. હવે 

ગુજરાતી ચલેગા દસ ડદિ. સમજાય છે? એ દાખલો ગુજરાતીમાં... જેિ ેગરજ હોય વીસ ડદ’માં 

આવે. તમારા જેવા પ્રમાદી પાછળ આવે. એ શેઠ! અમારા શેઠ તો સૌર્ી પહેલા આવી જાય. 
આહાહા!  

ત્યાં છે એિી દેરી િાિી. પોસ્ટમેિિે િાકુએ મારી િાખ્યો. એટલી ભાષા િર્ી સમજતા? 
પહેલેર્ી ‘અમિે સમજાય િહીં’ એમ કરીિે માંિી વાળે. આહાહા! મારી િાખ્યો િે ઓલો પછી 

આવ્યો રજપૂત એિી વહુિે લેવા. કહે, ચાલ. આવ્યા, આવ્યા. બાયલા! મારી િાખતા હતા ત્યારે 

તું તો આવતો િહોતો. મારો ભાઈ છે આ. મારં રક્ષણ કયુું પોસ્ટમેિે. પોસ્ટમેિિે બાળ્યો ભેગી 
પોતે બળી. બેય બળ્યા. અહીં છે. પણ આ િૂતારાિી ટોળીિો દાખલો છે. આહાહા! અહીં તમારે 

ર્યું હતુંિે ભાઈ! મલુકચંદભાઈ છે કે િહીં? િહીં ત્યાં માંિળ? માંિળ િે? માંિલા. માંિલામાં 
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હતા... બહુ રોગ કે કાંઈક શું હતું? સરકાર તરફર્ી કાંઈ હતું. રસ્તામાં કોલેરા ર્યો એક 
શેઠીયાિા દીકરાિે, બે દીકરા. જુવાિ માણસ બેય છોકરાઓ. પાંચ-પાંચ, છ-છ ગાઉ ચાલવું 

અિે સાર્ે પચ્ચીસ-પચ્ચીસ પચાસ સો-સો માણસ. તમે હતા ભેગા? એ ભેગા હતા. જંગલ. 

ક્યાંય રહેવાય િહીં, છ-છ ગાઉ ચાલે િે કાંઈ સાર્ે હોય ચોખા કે એ ખાય. હવે કરવું શું? એમાં 
ઓલા બેિે કોલેરા િીકળ્યો, બેય છોકરાિે. જુવાિ છોકરાઓ. હવે એિા મા-બાપિે શું? જો 

અહીં રોકાય તો મરી જાય જંગલમાં.  

બે છોકરાઓિે ત્યાં મૂકી... જુવાિ છોકરા. કોલેરા ર્યો, ચાલી શકે િહીં. છ-છ ગાઉ 

ચાલવાિું અિે જંગલ. બે જણાિે મૂકી, પાણીિો કળશો મૂકી ચાલતા ર્યા. એ બા! એ બાપુ! 

અમે મરી જઈશું એકલા. બાપુ કહે, ભાઈ! અમે અહીં રહીએ તો અમે મરી જઈશું. અમારે જાવું 
છે. તમે મરશો િે અમે મરશું. એકલા જંગલમાં બે જુવાિ માણસ હોં. કળશો પાણીિો રાખ્યો. 

એક પછી એક મરી ગયા હશે. ર્ઈ રહયું. આ બિા િૂતારાિી ટોળી છે મૂળચંદભાઈ! જુઓ! 

ટાણા આવ્યા તો મા-બાપ મૂકીિે વયા ગયા. બિા સ્વાર્થિા પૂતળા છે આ. આહાહા! બીજાિા 
છોકરા એટલે અમારા િહીં, એમ. બિાય સમજે અંદરમાં હોં. બોલે િહીં, પણ સમજે. આપણે 

ઠીક લાગે ત્યાં સુિી રાખવું, િહીં તો ભલે મરે. એ પોપટભાઈ! આહા! આિે કૂતરં કરડ્ું, શું 
ર્યું?...  

િૂતારાિી ટોળી મળી છે કહે છે. ઓલી કલકત્તાિી (વાત). કલકત્તામાં હોિી હતી િાિી 

હોિી. હોિી િાિી. ફરવા િીકળ્યા સાંજે. દસ-બાર માણસ હશે. એમાં મા-બાપ, છોકરો સાર્ે 
િાિો આઠ-દસ વષથિો. એ હોિી આગળ ગઈ, ત્યાં છોકરાએ પગ બહાર કાઢેલો. પગ કાઢ્યો 

એટલે એમાં મગરમચ્છે પગ પકડ્ો. હોિીવાળા કહે, િાખી દો છોકરાિે. િહીં તો હમણાં ખેંચશે 

તો બિા મરી જશું. બારે જણા મરી જશું ન્યાં. િહીં તો હું િાખી દઉં છું. માએ ઉપાડ્ો એક હાર્ 
િે એક બાપે ઉપાડ્ો આમ હાર્. ઉપાિીિે િાખ્યો દડરયામાં. છોકરો રાિું પાિે. એ બાપા! એ 

બાપા! ભાઈ! શું કરીએ? કોઈ ઉપાય િર્ી હવે. જરી બે નમનિટ જો રાખીએ તો હમણા ખેંચશે. 

પગ પકિેલો મગમચ્છે. મોટો મગરમચ્છ. એ આમ ખેંચે એટલી વાર. એ મા-બાપે ઉપાિી િાખી 
દીિો દડરયામાં જીવતો આઠ વષથિા છોકરાિે. શું કરવું? જુઓ! આ િૂતારાિી ટોળી. એ શેઠ!  

શ્રોતા : ઐસા હોતા હૈ? 

પૂદ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ઐસા હોતા હી હૈ. માિે રાગિે લઈિે. િ માિે એટલે....?  

સ્ત્રીિે પણ જ્યાં સુિી શરીરમાં હોય લોહી આડદ ત્યાં સુિી ઠીક. િહીંતર પછી ર્ઈ રહ્યું, 

જાઓ. હવે આ મરવાિો તો છે. ઘરમાં ર્ોિું ખચથ છે. િોક્ટરિે કહે, મારી પાસે કાંઈ િર્ી હોં. 

એમ કહે. અમારી પાસે કાંઈ િર્ી. એ કાંઈ રળીિે મૂકી િર્ી ગયા. અરે! મરી ગયા પછી ખાપણ 
જોઈએ. ખાપણ સમજતે હોં? કફિ. મરી ગયા પછી કફિ જોઈએ. બાઈ કહે, કફિ ભઈ લાવવું 
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છે, પણ મારી પાસે પૈસા કાંઈ િર્ી. એ કાંઈ મૂકી ગયા િર્ી. તમે લાવવું હોય તો લાવો, બાળવું 
હોય તો બાળો. અરર! આ બિું બિેલું છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? કફિ જોઈએ. જેણે 

ક્બચારાએ રળીિે આપ્યા પૈસા, આટલા મકાિ બિાવ્યા, ફલાણું-ઢીકણું કયુું. મરી ગયો પછી 

કફિ માટે બાયિી િા પાિે કે મારી પાસૈ પૈસા િર્ી. એ શેઠ! બિા એમ છે હોં. તમિે 
વતથમાિમાં એમ લાગે કે આહા! િાલચંદજી આવા છે, ફલાણું-ઢીકણું છે. અંદરમાં બિા ઠગ છે. 

શોભાલાલજી! સ્વાર્થ છે. બસ, વાત એ છે. આહાહા! અહીં કહતે હૈં, પોતાિી આજીનવકા માટે 
િુતારાિી ટોળી તિે મળી છે. હવે ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે. ૧૩૭. ૧૩૭ કળશ.  

વળી (આ ૧૦૧મી ગાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે) :– 

एको यावत प्रबलदरघाज्जन्म मतृ् त ंच जीिुः 
कममद्वन्द्वोद्भिफलमय ंचारुिौख्य ंच दुःखम ् । 

भयूो भ तकें् स्वि तखविम तखुः िि ् िदा तीव्रमोहा- 
दकंे तत्त्व ंवकमवप ग तरुतुः प्राप्य वतष्ठत्म तविि ् ।।१३७।। 

શ્લોકાર્થ : જીવ એકલો પ્રબળ દુષ્કૃતર્ી જન્મ અિે મૃત્યુિે પામે છે... એકલો આકરા 
કમથર્ી ઉદય ર્ઈ... અહીં બિું પાંચ-પચાસ લાખ ભેગા કયાથ હોય, આ પાપિા પડરણામ મરતા 

આવે, આહાહા! ક્યાં જઈશું? મિ ેકંઈ સુખ િર્ી ર્ાતું. અંદરમાં કંઈક... મરીિે જાવ એકલા. 

પ્રબળ દુષ્કૃતર્ી જન્મ િે મૃત્યુિે પામે છે. જીવ એકલો સદા તીવ્ર મોહિે લીિે સ્વસુખર્ી નવમુખ 
ર્યો ર્કો... ભગવાિ આત્મામાં આિંદ છે અતીનન્િય આિંદ, એિે ભૂલીિે નમથ્યાત્વિે લઈિે... 

તીવ્ર મોહ એટલે નમથ્યાત્વ. સદા તીવ્ર મોહિે લઈિે નવમુખ ર્યો ર્કો, કમથદ્વંદ્વજનિત ફળમય...  

કમથર્ી ઉત્પન્ન ર્તા શુભ-અશુભકમથિા ફળરૂપે, સુંદર સુખ િે દુુઃખિે વારંવાર... સુખ એટલે 
આ દેવ(ગનત). સ્વસુખર્ી નવમુખ–પોતાિું સુખ આિંદ છે એિાર્ી ઊલટું. કોઈ પુણ્ય કરે 

સ્વગથમાં સુખ ભોગવે (કે જે) અજ્ઞાિપણે દુુઃખ છે, એ આકુળતાિે ભોગવે. આહાહા! અિે 
િરકમાં પશુમાં જાય, દુુઃખિે વારંવાર ભોગવે. આહાહા!  

જીવ એકલો ગમે તેમ કરીિે... દેખો! ગુર દ્વારા કોઈ એવા એક તત્ત્વિે (-અવણથિીય 

પરમ ચૈતન્યતત્ત્વિે) પામીિે... એ એકલો છે, કોઈ સહાયક–મદદગાર િર્ી. આહાહા! ગમે તેમ 
કરીિે પુરષાર્થ દ્વારા.. ગુર દ્વારા (કોઈ એવા) એક તત્ત્વિે... ભગવાિ ચૈતન્ય પ્રભુ ધ્રુવ મારી 

ચીજ અિાડદ-અિંત સિાતિ સત્ય છે એવું ગુર પાસે સાંભળીિે... બીજી રીતે એમ કહ્યું કે 

ગુરએ એ એિે કહ્યું હતું (કે) તારં ચૈતન્યતત્ત્વ એિે શરણે જા. અમારા શરણર્ી તિે કાંઈ મળે 
એવું િર્ી. આહાહા! સમજાય છે કાંઈ? એક તત્ત્વ... ગુરએ કહેલું એક તત્ત્વ, એમ કહેવું છે. 

ભાઈ! તું ચૈતન્યમૂનતથ પ્રભુ પૂણાથિંદિો િામ ત્યાં આશ્રય લે, એિે પામ અિે મુક્ક્તિે અંગીકાર 
કર. આહાહા!  
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એક તત્ત્વિે પામીિે તેમાં નસ્ર્ત રહે છે. ગુરએ કહ્યો એવો જ્ઞાિાિંદસ્વભાવ અંતરમાં 
અિુભવમાં લઈ અિે એમાં નસ્ર્ર રહે છે. એમાં કોઈ ગુર આડદ ઉપાય છે િહીં. કહો, સમજાણું 

કાંઈ? ‘અડરહંતા શરણં’ આવે છે િે. લોગુત્તમા, મંગળીક. ‘અડરહંતા મંગલમ્, નસદ્ધા મંગલમ્, 

સાહૂ મંગલમ્.’ એ બિું મંગનલક તું છો, કહે છે. કોઈ અડરહંત-બડરહંત દેવાવાળું છે િહીં. 
આહાહા! હવે ૧૦૨ ગાર્ા.  

एगो म ेिािदो अप्पा णाणदिंणलक्खणो । 
ििेा म ेबावहरा भािा िव्व ेिजंोगलक्खणा।।१०२।। 

િીચે હડરગીત. 

મારો સુશાશ્વત એક દશથિજ્ઞાિલક્ષણ જીવ છે; 

બાકી બિા સંયોગલક્ષણ ભાવ મુજર્ી બાહ્ય છે. ૧૦૨. 

ટીકા : એકત્વભાવિારૂપે પડરણમેલા િમી જીવ–સમ્યગ્જ્જ્ઞાિી... મૈં તો અકેલા આત્મા 

અખંિ ધ્રુવ ચૈતન્ય હૂં. આહાહા! એવો િવ્યસ્વભાવ, પોતાિો જ્ઞાયકભાવ, પોતાિો ધ્રુવભાવ, 

નિત્યાિંદ પ્રભુ એમાં પડરણમેલો, એ તરફિા ઝુકાવર્ી પડરણમિ ર્યેલું સમ્યગદશથિ, જ્ઞાિ, 
ચાડરત્રિું, એવા પડરણમેલા સમ્યગ્જ્જ્ઞાિીિા લક્ષણિું આ કર્િ છે. કેવો છું હું? િમી 

સમ્યગ્જ્જ્ઞાિી, સમ્યગ્જ્ૃનિ કેવો નવચાર કરે છે પોતાિા આત્માિે માટે? ત્રણે કાળ નિરપાનિક 

સ્વભાવવાળો... મારી ચીજ જ્ઞાિ, આિંદિા સત્ત્વવાળું તત્ત્વ, જ્ઞાિ િે આિંદિા સત્ત્વવાળું તત્ત્વ, 
નત્રકાળ નિરપાનિક સ્વભાવવાળો છું. ત્રણે કાળ વસ્તુિા સ્વભાવમાં આવરણ, ઉપાનિ છે િહીં. 

એવી ૃનિ રાખિાર નિરાવરણ-જ્ઞાિદશથિલક્ષણર્ી લનક્ષત... દેખો! મારા જ્ઞાિ િે દશથિિા લક્ષણે 
જણાય એવો છું. કોઈ નવકલ્પ િે નિનમત્ત િે સંયોગ િે શાસ્ત્રર્ી જણાય એવો હું િર્ી. આહાહા!  

ત્રણે કાળે ઉપાનિ નવિાિા સ્વભાવવાળો... ભાષા દેખો! નિરપાનિક સ્વભાવવાળો, એમ. 

હોવાર્ી નિરાવરણ જ્ઞાિ... હું પોતે જ નિરપાનિ છું એમ િ લેતાં, ત્રણે કાળે આત્મા નિરપાનિ 
સ્વભાવવાળો એમ લીિું. સમજાય છે કાંઈ? ભગવાિ આત્મા, તેિો સ્વભાવ ત્રણે કાળે 

નિરપાનિ, આવરણ નવિાિો... નિરાવરણ જ્ઞાિ-દશથિલક્ષણર્ી લનક્ષત એવો જે કારણપરમાત્મા... 

લ્યો! આહાહા! પ્રત્યાખ્યાિિા અનિકારમાં આ. પરિો ત્યાગ અિે સ્વિું ગ્રહણ. સ્વિું ગ્રહણ 
કોણ? કે આ હું નત્રકાળ નિરાવરણસ્વભાવવાળો હું એ મારી ચીજ િે એિે ગ્રહણ કરવાિું 

ઉપાદેય છે. આહાહા! ઝીણું ઘણું. પોતાિી વતથમાિ ઉપયોગ પયાથયિે અંતમુથખ નત્રકાળ 

જ્ઞાયકભાવમાં લેતાં–વાળતાં એક જ વસ્તુ ગ્રહણયોગ્જ્ય રહી ગઈ. બાકી દયા, દાિ, વ્રતિા આડદ 
નવકાર શુભાશુભભાવ એ સંયોગી લક્ષણ.. સંયોગી લક્ષણ છે, મારી સ્વભાવ લક્ષણવાળી એ 
ચીજ િહીં. આહાહા!  
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હું તો જાણવા-દેખવાિા લક્ષણવાળો.. જાણવા-દેખવાિા લક્ષણવાળો સ્વભાવ નત્રકાળ 
નિરપાનિ નિરાવરણ એવો તે હું કારણપરમાત્મા તે, સમસ્ત સંસારરૂપી િંદિવિિાં વૃક્ષોિા 

મૂળ... સમસ્ત સંસારરૂપી િંદિવિ રખિવાિું... આહાહા! િંદિવિ રખિવાિું.. િંદિવિમાં 

મજા માણે છેિે લોકો. જ્યાં-ત્યાં રખિીિે પડરભ્રમણમાં માિે છે આિંદ. રખિવાિું વિ, એમ. 
િંદિવિ–રખિવાિું સુંદર વિ. આહાહા! નવિાિો કીિો નવિામાં મજા માણે. મરચા હોતા હૈ 

િ? મરચા. એમાં કીિા ર્ાય. એમાં મજા માણે. દાખલો આવે છેિે એક? 

એક રાજા હતો. પછી એિે કહ્યું કોઈ બાવાએ કે જોષીએ કે મરીિે તમે આ તમારી કૂતરી 

છે એિે (કુખે) બચ્ચું ર્વાિા છો. તમારે ઘરિી જે કૂતરી છેિે કૂતરી, ત્યાં બચ્ચું ર્વાિા. કંઈ 

લક્ષણ? તમે મરીિે ન્યાં જશો તો તમારે અહીં િોળો ચાંદલો હશે. આ ચામિીિી નિશાિી. એ 
તમે મરીિે ત્યાં જવાિા. રાજાએ હુકમ કયો કે જ્યારે હું અહીં મરીિે ન્યાં હોઉં તો મિે મારી 

િાખશો ન્યાં. કૂતરી... અરર! જન્મ્યો ન્યાં અિે ટીલું બરાબર એ. મારવા આવ્યા એટલે ભાગ્જ્યું. 

પહેલો કહેતો હતો કે મારી િાખજો મિે. રાજા (મરીિે) કૂતરીિે કુખે ગયો. કૂતરી સમજતે હૈં? 
કુત્તા. જન્મ્યો એટલે મિે મારી િાખજો. ગયો, મારવા આવ્યા ઓલા છરી લઈિે, ભાગ્જ્યો. જ્યાં 
માિે ત્યાં મજા જ માણે છે એ. આહાહા!  

અહીં તો સંસારરૂપી િંદિવિિા વૃક્ષો... િંદિ કેમ કહ્યું? એ વૃક્ષ સુકાતા િર્ી, એમ 

કહે છે. િંદિવૃક્ષમાં વૃક્ષ સુકાય િહીંિે, એમ આ સંસારિા વૃક્ષો સુકાતા િર્ી અિાડદિા. એટલે 

િંદિવિ કહ્યું. એ વૃક્ષોિા મૂળ ફરતા ક્યારાઓમાં... એ મૂળિા ફરતા ક્યારા હોયિે ક્યારા 
પાણી િાખવા. એમાં પાણી ભરવા માટે જળપ્રવાહર્ી પડરપૂણથ િોડરયા... જળિો િોડરયો 

સંસારિા િંદિવિિા ઝાિ સુકાય િહીં માટે. આહાહા! લીલુંછમ રાખે ચોયાથસીિા અવતાર એમ 

કહે છે. એટલે એિે િંદિવિ કહ્યું. િંદિિા વિ સુકાય િહીં. શાશ્વત છેિે િંદિવિ. મેર પવથત.. 
મેર પવથતમાં િંદિવિ છે શાશ્વત. કહે છે કે એવો આ સંસાર છે. જેમ એ ઝાિ સુકાય િહીં, 

એમ આ સંસારિા એક પછી એક.. એક પછી એક અવતાર.. લીલાછમ જેવા રહ્યા જ કરે 
અવતાર. આહાહા! 

એિા ફરતા ક્યારામાં પાણી ભરવા માટે જળપ્રવાહર્ી પડરપૂણથ િોડરયા સમાિ વતથતું જે 

શરીર... આ શરીર ચાર ગનતમાં રખિવાિું આ સાિિ છે, કહે છે. આહાહા! ચાર ગનતમાં જળિા 
પ્રવાહિા િોડરયા કૂટવાિું કારણ આ શરીર છે. એિી મમતાર્ી સંસાર વિી જાય છે. આહાહા! 

તેિી ઉત્પનત્તમાં હેતુભૂત િવ્યકમથ-ભાવકમથ નવિાિો... અહીં નસદ્ધ તો એ કરવું છે કે શરીરિી 

ઉત્પનત્તિા હેતુભૂત જે િંદિવિિા વૃક્ષો, એિે સુકાવા િ દે એવું શરીર, એ શરીરિું કારણ 
િવ્યકમથ િે ભાવકમથ. એ નવિાિો હોવાર્ી... એ નવિાિો હોય છે ભગવાિ (આત્મા) તો. એક... 

આહાહા! છેિે એક ઓલામાં ‘હું એક’ આવ્યું હતુંિે. ૭૩ (ગાર્ા સમયસાર). અહીં એમ આવ્યું 
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‘એક’. एगो म े िािदो अप्पा... એ શરીરિું કારણ... િોડરયા વહે પાણીિા રખિવાિા એવું 
શરીર, એ શરીરિું કારણ િવ્યકમથ િે ભાવકમથ. પણ એ િવ્યકમથ િે ભાવકમથ નવિાિો હું છું. 
આહાહા! એક છું.. એક છું.. મારામાં બીજો નવકલ્પ દ્વેત પણ છે િહીં. આહાહા!  

અિે તે જ (કારણપરમાત્મા)... ભગવાિ મારો સક્ચ્ચદાિંદ પ્રભુ ધ્રુવ, નિત્યાિંદસ્વભાવ, 

કાયમ રહેલો, રહે છે અિે રહેશે એવી મારી ચીજ કે કારણધ્રુવસ્વરૂપ છે એ સમસ્ત ડિયાકાંિિા 

આિંબરિા નવનવિ નવકલ્પરૂપ કોલાહલર્ી રનહત... લ્યો! આહાહા! સમસ્ત ડિયાકાંિ... 
વ્યવહારિા દયા, દાિ, વ્રત, ભક્ક્ત, પૂજા વગેરે ડિયાકાંિ. આહાહા! એિા આિંબર... એ 

ડિયાકાંિો બિા આિંબર છે. આહાહા! આિંબરિા નવનવિ નવકલ્પ... એિા આિબંરિા નવનવિ 

નવકલ્પ... ઓહોહો! જાણે શું કરતો હોય? આ મેં કયુું, મેં પૂજા કરી, ભક્ક્ત કરી, વ્રત પાળ્યા, મેં 
દયા પાળી—એવા આિંબરર્ી... નવનવિ નવકલ્પરૂપ કોલાહલર્ી રનહત... એ વ્યવહારિા નવકલ્પ 

કોલાહલ છે કહે છે. આહાહા! સમજાય છે કાંઈ? પ્રત્યાખ્યાિ કહેવું છેિે? એ પુણ્યિા 
નવકલ્પોિા કોલાહલ... વણઝાર–મોટી સેિા છે કોલાહલિી, એમ કહે છે.  

સમસ્ત ડિયાકાંિિા આિંબરિા નવનવિ નવકલ્પરૂપ કોલાહલર્ી રનહત... કેવી ચીજ છે 

મારી નત્રકાળી? અહીં નત્રકાળીિી વાત ચાલે છે હોં. નત્રકાળી મારો ભગવાિ ધ્રુવ જે 
સમ્યગ્જ્દશથિિો નવષય, આહાહા! જેિે આશ્રયે સમ્યગ્જ્દશથિ ર્ાય, જેિે આશ્રયે સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ ર્ાય, 

જેિે અવલંબે સમ્યક્-ચાડરત્ર ર્ાય—એવો જે મારો ભગવાિ. આહાહા! સહજ શુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિાિે 

અતીનન્િયપણે ભોગવતો ર્કો... શું કહે છે? એ િવ્યસ્વભાવ તો નત્રકાળી અતીનન્િય આિંદિે 
ભોગવે જ છે. આહાહા! આિંદસ્વભાવ ભગવાિ આત્મા એ સહજ શુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિા... દેખો! 

કાયમી હોં અંદરિી. પયાથયિી વાત િર્ી આ. સ્વભાનવક શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા... એક લીિી. એિે 

અતીનન્િયપણે ભોગવતો... આહાહા! ઇનન્િય નવિા નત્રકાળી વસ્તુ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા એ 
અતીનન્િયિા અિુભવપણે ભોગવતો... શાશ્વત રહીિે... મારો પ્રભુ એ પ્રમાણે શાશ્વત છે કહે છે. 

આહાહા! ગાણા તો જુઓ! 

ભગવાિ આત્મા નત્રકાળી પોતાિી ચીજ એ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાિે અતીનન્િયપણે 

અિુભવતો... અિુભવતો એટલે એ રીતે એિું સ્વરૂપ નત્રકાળી છે. આહાહા! જ્ઞાિ િે આિંદ બેય 

િાખ્યા. સ્વભાનવક મારં સ્વરૂપ અસલી અનવિાશી, શુદ્ધચેતિાિે–જ્ઞાિચેતિાિે.., જ્ઞાિરૂપી 
ચેતવું એટલે એકાગ્ર ર્વું, એવું નત્રકાળ પડ્ું જ છે એમ કહે છે. આહાહા! વસ્તુ નત્રકાળી આત્મા 

યે મૈં હૂં એમ એિે ઉપાદેય ગ્રહવા માટે એિી વ્યાખ્યા લીિી છ ેઆ. એવો ભોગવતો શાશ્વત 

રહીિે... મારો આત્મા શાશ્વત રહે છે એકલો. અતીનન્િય શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાિે ભોગવતો શાશ્વત રહે 
છે. આહાહા! જેમાં ઇનન્િયિા ભોગ િર્ી, રાગિા ભોગ િર્ી. એ બિા નવકલ્પમાં અજ્ઞાિમાં છે, 
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વસ્તુમાં છે િહીં. અરે! બિા સમડકતીિી વાત છે. મુખ્યપણે મુનિિી (વાત છે). એિા પેટામાં કહ્યું 
િહોતું? મોટા દીકરાિે કહે ત્યાં બીજા ત્રણ દીકરા આવી જાય એમાં.  

િમી એમ અંદર અિુભવે છે એમ કહે છે. આહાહા! આ તો સમડકતી માટે પણ આમ 
છે. ચોર્ા ગુણસ્ર્ાિમાં સમ્યગ્જ્ૃનિ પોતાિો નત્રકાળી આત્મા શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાિે અતીનન્િયપણે 

અિુભવિારી ચીજ, એ તો સમડકતીિે એ છે. નમથ્યાૃનિિે એ ચીજ છે, પણ એિી ખબર િર્ી 

એમ કહે છે. ચીજ તો એવી જ છે. અતીનન્િય જ્ઞાિિે ભોગવતું, પણ એ ભોગવવા સનહત 
રહેવાપણું શાશ્વત એ ચીજ છે, અજ્ઞાિીિે એ છે, અભનવિે પણ એ છે. આહાહા! અહીં એિે 

ભાિ િર્ી એિી વાત િર્ી લેવી. આ ‘છે’ એવું ભાિ િ ર્ાય ત્યારે એિે ‘છ’ે એ ક્યાંર્ી 

આવ્યું? એમ કહે છે. જ્ઞાિમાં િે અિુભવમાં આ ચીજ આવી છે એવું ભાિ નવિા, આ ચીજ છે 
એવી સત્તાિો સ્વીકાર કોણ કરે? સમજાણું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! બહુ મોંઘું.  

આ સામાનયક િે પ્રૌષિમાં પણ આમ િમીિો નવચાર હોય છે એમ કહે છે. બહારિી 
આ સામાનયક કરીિે બેઠા બે ઘિીિી, એ સામાનયક-ફામાનયક િર્ી. એ તો નવકલ્પ છે–રાગ છે. 

એ સામાનયક કેવી? નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ, અતીનન્િય આિંદિો અિુભવસ્વરૂપ નત્રકાળી, એિા 

ઉપર આશ્રય કરી, ૃનિ કરીિે, આિાર એિે બિાવીિે પયાથય પ્રગટ કરે એિું િામ 
કારણપરમાત્માિો આિાર લીિો અિે અિુભવ અતીનન્િય... પોતે અતીનન્િય ભોગવે છે સુખરૂપ 

નત્રકાળી વસ્તુ, એિો આશ્રય લેતાં િમી અતીનન્િય આિંદિે ભોગવે છે એ પયાથય. આહાહા! 

અહીં તો કહે છે, અતીનન્િય આિંદિો અિુભવ અંદર િ હોય તો પયાથયમાં અતીનન્િય આિંદિો 
અિુભવ આવશે ક્યાંર્ી? એમ કહે છે. આકરૂં પિે જગતિે. િમથ સમજવો િે િમથ પામવો એ 

ચીજ એટલી બિી દુલથભ ર્ઈ પિી છે. કાંઈકિે કાંઈક માિીિે બેઠા એિે આ વાત (એવી લાગે 

કે) એ તો આગળિા (ગુણસ્ર્ાિ)િી વાત છે, એ તો મુનિિી વાત છે, આઠમા ગુણસ્ર્ાિિી વાત 
છે. આ ગુણસ્ર્ાિ જેિે િર્ી એિી વાત છે, લે. દેવીલાલજી! ગુણસ્ર્ાિ જ િર્ી ઉસમેં. ચૌદ 

ગુણસ્ર્ાિર્ી પાર છે. આહાહા!   

શ્રોતા : નવકલ્પ ક્બિા રહ સકે તો...? 

પૂજ્ય ગુરદેવશ્રી : એ નવકલ્પ હો, પણ છે દુુઃખદાયક એમ જાણેિે. પહલે નિણથય તો કરે 
કે આ ચીજ જ અિુભવવા લાયક છે, એ નસવાય કોઈ નવકલ્પાડદ અિુભવવા લાયક છે િહીં. એ 

આવે તો ખરાિે, વીતરાગ ક્યાં ર્ઈ ગયા છે? આવે, પણ છતાં એ ઝેરિો અિુભવ છે. આહાહા! 

ચાહે તો શુભરાગ, પરમાત્મા ત્રણ લોકિા િાર્િી ભક્ક્તિો રાગ (હો), એ રાગ પણ ઝેરિો 
અિુભવ છે. આવે ત્યારે તો આ મુનિ નિષેિ કરે છે. એિાર્ી રનહત કીિુંિે? જુઓિે! આવે છે.  

શાશ્વત મારા માટે ઉપાદેયપણે રહે છે... જુઓ! ભાષા તો દેખો! સમડકતી, સમ્યગ્જ્જ્ઞાિી 
એમ નવચારે છે કે મારો નત્રકાળી ભગવાિ અતીનન્િય શુદ્ધ આિંદિે ભોગવતો મારે માટે 
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ઉપાદેયપણે રહે છે. મારે અંગીકાર કરવા માટેિી ચીજ કાયમ રહેલી છે. આહાહા! સમજાણું 
કાંઈ? માલ–નિિાિ પડ્ું છે એમ કહે છે. મારે ઉપાદેયપણે અંગીકાર કરવા માટે પિેલી ચીજ 

છે. કોઈક લેવા જાય તો એ ચીજ હોય તો લેિે? મારે માટે પિેલી જ છે એ ચીજ. આહાહા! 
સમજાણું કાંઈ? આ નવિા બિા ર્ોર્ાં છે.  

સ્વભાનવક શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાિે... ઓલાિી સામે લીિુંિે? ડિયાકાંિિા નવકલ્પર્ી રનહત, છે 

શું એ ચીજ? સહજ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાિે અતીનન્િયપણે ભોગવતો હશે એમિે એમ? આિંદિું જ 
એિું સ્વરૂપ અિુભવમાં પડ્ું છે નત્રકાળ. એવું જે સ્વરૂપ એ મારે માટે શાશ્વત રહેલું છે. 

આહાહા! મારે માટે શાશ્વત... દેખો! શાશ્વત તો હતું, અંગીકાર કયુું ત્યારે મારે માટે આ શાશ્વત 

રહેલું છે. ઝીણું તો ખરં ભાઈ! માગથ તો એવો, વીતરાગિો માગથ અપૂવથ છે. સંતોએ તો જાહેર 
કરી દીિો છે, પ્રનસદ્ધ કયો છે. બાપુ! માગથ તો આ છે ભાઈ! અંતરિી ૃનિમાં લે. અિે એ ૃનિમાં 

લીિા નવિા તિે કોઈ શરણ બીજું છે િહીં. આહાહા! શાશ્વત રહીિે... ભાષા શું કરે છે? આ 

ચીજ એમિે એમ શાશ્વત પિી છે, મારે માટે તે ઉપાદયે છે. મારા માટે ઉપાદેયપણે એ રહે છે, 
એમ. અંદર ૃનિમાં નત્રકાળી સ્વભાવ અંગીકાર ર્યો એ સમ્યગ્જ્દશથિ. એ સમ્યગ્જ્દશથિ. શેઠ! 

મુનિિી વાત િર્ી, આ સમ્ય઼ગ્જ્દશથિિી વાત પહેલી છે. આહાહા! મારે માટે અંગીકાર કરવાલાયક 

શાશ્વત વસ્તુ પિી જ છે, કહે છે. ઉપાદેયપણે રહે છે, પાછું એમ. આદરવાલાયક ર્ઈિે રહે છે, 
એમ. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? 

શ્રોતા : ઐસા ઉસિે નિણથય ડકયા? 

પૂજ્ય ગુરદેવશ્રી : આ તો અિુભવ કરતે હૈં ઐસા. આહાહા! પહેલા નિણથય કરવો. 

નવકલ્પ સનહત પહેલા નિણથય કરે. આ તો નવકલ્પરનહત ઉપાદેયપણે રહ્યો છે એમ કીિું. એટલે 
નવકલ્પ છોિીિે ઉપાદેયપણે ગ્રહણ કરે છે એિી અહીં વાત લીિી છે. શાશ્વત રહેલો મારે માટે, 

એમાં શું છે? એમાં ક્યાં પ્રશ્ન છે? મારે માટે શાશ્વત છે, હું અંગીકાર કરીિે બેઠો માટે. એિી જ 

વાત છે િે. પહેલેર્ી કહ્યું માર્ે, િહીં? સમ્યગ્જ્જ્ઞાિીિા લક્ષણિું આ કર્િ છે. એકત્વભાવિારૂપે 
ભાવિારૂપે પડરણમેલા સમ્યગ્જ્જ્ઞાિીિા લક્ષણિું આ કર્િ છે. સમજાણું કાંઈ? એિી ચીજ આ 
છે. એમ અિુભવમાં આવી છે કે મારે માટે શાશ્વત તત્ત્વ ઉપાદેયપણે રહેલું છે. આહાહા!  

 જે શુભાશુભ કમથિા સંયોગર્ી ઉત્પન્ન ર્તા બાકીિા બાહ્ય-અભ્યંતર પડરગ્રહો... 

બાહ્યમાં શરીર, લક્ષ્મી આડદ (અિે) અભ્યંતરમાં પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ—એ બિા પડરગ્રહો તે 

બિા નિજસ્વરૂપર્ી બાહ્ય છે, એમ મારો નિશ્ચય છે. જુઓ! —આમ મારો નિશ્ચય છે. 
કારણપરમાત્મા શાશ્વત રહેલી ચીજ છે અિે એ મારા માટે ઉપાદેયપણે રહે છે. એકલી જાણવા 

માટે રહે છે એમ િહીં, એમ કહે છે. આ પ્રત્યાખ્યાિ છ ેખરંિે. અંગીકાર કરવા માટે એ રહે છે. 

આ રાગાડદ છોિવા માટે છે. પડરગ્રહો તે બિા મારા સ્વરૂપર્ી બાહ્ય છે. આહા! અરે! જે ભાવે 
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તીર્ુંકરગોત્ર બંિાય એ ભાવ મારા સ્વરૂપર્ી બાહ્ય છે. પંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ મારા સ્વરૂપર્ી 
બાહ્ય છે–બહાર છે. નવકલ્પ િે બાહ્ય? બાહ્ય છે. મારા સ્વરૂપમાં છે િહીં. આમ મારો નિશ્ચય છે. 

લ્યો. इवत मम विश्चय: સંસ્કૃત છે. એમ સમડકતીએ આવો નિણથય કરેલો હોય છે અિે સમડકત 

પામિારે પણ આવો નિણથય પહેલો કરવો જોઈએ. એ નિણથય કરે ત્યારે એિે યર્ાર્થ ઉપદેશ 
ઉપાદેય માિવામાં આવે છે, એ કરે ત્યારે. ઉપદેશ તો નિનમત્ત હુઆ. આહાહા! ઝીણી વાત છે. 

અંદર જ્ઞાિિી પયાથયમાં, આ િવ્ય મારે માટે શાશ્વત રહેલું છે અિે તે ઉપાદેયપણે રહેલું છે એવું 
સમ્યગ્જ્જ્ઞાિમાં અંતર િવ્યિો આશ્રય લીિો, એિી અહીં વાત છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? 

કેટલી વાત કરી છે! આહાહા! િંદિવિ. િંદિવિિા ઝાિ િ સૂકાય, એમ શરીરિી 

મમતાર્ી સંસારિા ઝાિ સૂકાય િહીં. આ મારં.. આ મારં ભૂલી ગયો, મારં ચૈતન્યશરીર 
અિાડદ-અિંત શાશ્વત ભૂલી ગયો. આ મારં એટલે એ શરીરિે મારં માિતા એિા ચોયાથસીિા 

અવતારિે પોષણ મળ્યું એિે. ચોયાથસીિા અવતાર તાજા રહેવાિા, એ સુકાશે િહીં હવે. એવા 

શરીર ઉપરર્ી પણ હું ક્ભન્ન છું. એવા શરીરિું કારણ એવું િવ્યકમથ-ભાવકમથ... જુઓ! બે લીિા. 
એ સંસારિે પોષણ આપિારા, એિાર્ી તો રનહત છું. અિે જ્ઞાયક નત્રકાળીસ્વભાવ અતીનન્િય 

આિંદપણે ભોગવિારં તત્ત્વ કાયમ એ હું છું. આહાહા! ૃનિિે ફેરવી િાખવી. જે ૃનિ સંયોગિે, 

રાગિે, અલ્પ જ્ઞાિ-દશથિ-વીયથિી પયાથયિે સ્વીકારે એ નમથ્યાત્વભાવ છે. શાશ્વતભાવ આ છે. 
અતીનન્િય આિંદિો અિુભવ સ્વરૂપ જ નત્રકાળી છે. એિો સ્વીકાર એિું િામ સમ્યગ્જ્દશથિ. 
સમજાણું કાંઈ?  

(હવે આ ૧૦૨મી ગાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ) 

अथ मम परमात्मा शाश्वतुः कवश्चदकेुः 
िहजपरमवचविन्तामवणवि मत्श तद्धुः। 
विरिवधविजवदव्यज्ञािदृग्भ्ा ंिमदृ्धुः 
वकवमह बहुविकल्पमै ेफलं बाह्यभािुैः।।१३८।। 

કર્ંનચત્ એક લીિું. ગુણ છે ખરાિે ભેગા, (પણ) વસ્તુ તરીકે એક.  

આહાહા! શું ફળ છે એિું? ટીકાકાર પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ મુનિ પણ આહ્લાદમાં 

આવીિે વણથિ કરે છે. શ્લોકાર્થ : અહો! મારો પરમાત્મા શાશ્વત છે... લ્યો, મારો પરમાત્મા 

શાશ્વત છે. લે! નિણથય કોણ કયો એ? પયાથયે. પયાથય કહે છે કે મારો પરમાત્મા શાશ્વત છે. 
પયાથય સમ્યગ્જ્દશથિ, સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ એ એમ જાણે છે કે મારો પરમાત્મા શાશ્વત છે. એ ધ્રુવ છે એ 

‘હું શાશ્વત છું’ એમ કંઈ જાણે છે? જાણે છે એ તો નત્રકાળી જાણપણું રહ્યું, પણ વતથમાિમાં જાણે 

છે (કોણ)? હું નત્રકાળી ધ્રુવ છું એમ વતથમાિમાં જાણે છે એ? વતથમાિ જાણિાર છે એ 
જ્ઞાિપયાથય છે. એ એમ કહે છે કે મારો પરમાત્મા શાશ્વત છે. મારો પરમાત્મા એટલે આ ધ્રુવ તે 
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જ મારો પરમાત્મા, એમ. આહાહા! મારી પયાથયિો સ્વામી–િણી એ છે. આહા! જ્ઞાિ મનત-
શ્રુતજ્ઞાિ.. મનત-શ્રુતજ્ઞાિિી પયાથયર્ી, ‘મારો આ પરમાત્મા.. મારો આ પરમાત્મા શાશ્વત છે’ 

એમ સમ્યગ્જ્જ્ઞાિિી પયાથયમાં ‘ધ્રુવ મારો શાશ્વત છે’ એમ નિણથય કરેલો છે. માળે ધ્યાિ લેવું 

પયાથયમાં િે માિવું કે મારો આત્મા પરમાત્મા છે. આહાહા! પયાથય કહે છે કે મારો આત્મા 
પરમાત્મા શાશ્વત છે. સમ્યગ્જ્જ્ઞાિિી વતથમાિ પયાથય એમ કહે છે કે મારો આ પરમાત્મા શાશ્વત 

છે. પણ તું કોણ? એ હું િહીં, આ મારો પરમાત્મા શાશ્વત છે. આહાહા!  

કર્િી તો જુઓ! એક વાચ્યિે કહેવાિું વાચક. આહાહા! એકલું માખણ છે. ભગવાિ 

આત્મા પૂણાથિંદસ્વરૂપ એવો મારો આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ નત્રકાળી. એ નત્રકાળી પરમસ્વરૂપ 

તે મારો આત્મા શાશ્વત છે, એ મારો આત્મા. આહાહા! પયાથય કહે છે કે હું આત્મા એમ િહીં. 
(પયાથય) એક અંશ છે. પયાથય કહે, આ ભગવાિ અંતમુથખ વસ્તુ જે છ ે એ મારો પરમાત્મા 

શાશ્વત છે. એમિે એમ કાયમ રહે છે. કર્ંનચત્ એક છે. િવ્યિી અપેક્ષાએ એક છે. ગુણભેદર્ી 

અિેક છે, વસ્તુિી અપેક્ષાએ એક છે. ઓલામાં એકિી વ્યાખ્યા સાિારણ કરી છે. એક આમ 
‘કર્ંનચત્’ િહોતું લીિું, ટીકામાં.  

પયાથય સનહત છે, પણ િવ્ય છે તે એક છે, એમ કહે છ.ે પયાથય સનહત, અિેક–અિેરી 
પયાથય–સમ્યગ્જ્જ્ઞાિિી પયાથય સનહત છે, પણ એ કર્ંનચત્ એક અિે િવ્ય છે તે કર્ંનચત્ એક જ 

છે. એ તો હુ ંભળું તો અિેક કહેવાય, એમ કહે છે. સમજાણું? આ તો એક જ છે. પયાથય નવચારે 

છે િે. પયાથયમાં (એમ છે કે) આ એક છે.. આ એક છે. પયાથય છે ખરી, પણ પયાથય સનહત છું એ 
િહીં, એકલું િવ્ય હું એકલું એક શાશ્વત છું. શાશ્વત િવ્ય–વસ્તુ એિો નિણથય, એિું જ્ઞાિ, એિા 

સન્મુખિી વેદિદશા સનહત હોય તો િવ્ય િે પયાથય અિેક ર્ઈ જાય છે. સમજાણું? પણ હું, 

‘આ હું િે મારં’ મૂકી દઈિે આ મારો આત્મા કર્ંનચત્ એક છે. મારી અવસ્ર્ા નવિાિો તે એક 
છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? માળે ટીકા પણ... કર્ંનચત્ એક લીિું છે જુઓ!  

સહજ પરમ ચૈતન્યનચંતામનણ છે... કેવો છે ભગવાિ? સહજ–સ્વભાનવક... સહજ–સાર્ે 
રહેલો ભાવ, પરમ ચૈતન્યનચંતામનણ... પરમ ચૈતન્યનચંતામનણ. ઓલું પત્ર્ર નચંતામનણ એ િહીં, 

એમ. ચૈતન્યનચંતામનણ... આહાહા! જેમાં એકાગ્ર ર્ાઉં એટલી દશા પ્રગટ ર્ાય એવું એ 

નચંતામનણ રતિ છે. િૂળિું રતિ છે એ તો રખિવા માટે છે. સહજ–સ્વભાનવક પરમ 
ચૈતન્યનચંતામનણ... આહાહા! પરમ ચૈતન્યનચંતામનણ... નત્રકાળ ધ્રુવસ્વરૂપ ચૈતન્યનચંતામનણ સદા 

શુદ્ધ છે... નત્રકાળ શુદ્ધ છે. શુદ્ધિું ભાિ આવ્યું સમ્યગ્જ્જ્ઞાિમાં, ત્યારે કહ્યુ ંકે આ નત્રકાળ શુદ્ધ છે. 

શુદ્ધિું જ્ઞાિ ર્યું ત્યારે ‘આ નત્રકાળ શુદ્ધ છે’ એમ પયાથય પોકારે છે. પયાથય પોકારે છે કે નત્રકાળ 
શુદ્ધ છે મારો આત્મા.  
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અિે અિંત નિજ ડદવ્ય જ્ઞાિદશથિર્ી સમૃદ્ધ છે... સમુચ્ચય લીિું હતું ઓલું 
ચૈતન્યનચંતામનણ, હવે એિા પેટાભેદ પાડ્ા. અિંત નિજ ડદવ્ય જ્ઞાિદશથિ... કેવું છે મારં 
નત્રકાળી શાશ્વત સ્વરૂપ? ડદવ્યજ્ઞાિદશથિ... પ્રિાિ મારં જ્ઞાિ િે દશથિર્ી સમૃદ્ધ છું,  
જ્ઞાિદશથિિી સમૃનદ્ધવાળો છું. જુઓ! જ્ઞાિદશથિિી સમૃનદ્ધવાળો છું. લ્યો, આ સમૃનદ્ધ જોઈતી 
હોય તો આ છે.  સમૃનદ્ધ–ઋનદ્ધ.. અંતરઋનદ્ધ. બાહરમાં િર્ી કહેતા? આિે સમૃનદ્ધ બહોત હૈ. 
પૈસા િે બંગલા, આબરૂ, ફલાણું-ઢીકણું. સમૃનદ્ધ આિે બહોત છે કહે છેિે. ડરનદ્ધ.. ‘ડરનદ્ધ નસનદ્ધ 
વૃનદ્ધ ડદસે ઘટમેં પ્રગટ સદા...’ વહ આતા હૈ ડક િહીં? 

ડરનદ્ધ નસનદ્ધ વૃનદ્ધ ડદસે ઘટમેં પ્રગટ સદા. અંતરકે લચ્છીસોં અજાચી લચ્છપનત હૈ. 

દાસ ભગવંતકે ઉદાસ રહે જગતસોં, સુક્ખયા સદૈવ ઐસે જીવ સમડકતી હૈં.  

(િાટક સમયસાર, મંગલાચરણ, પદ 7) 

પાછું અિંત નિજ ડદવ્ય જ્ઞાિદશથિ, એમ. નિજ ડદવ્ય જ્ઞાિલક્ષણિી સમૃનદ્ધ મારી છે 
મારામાં. આહાહા! આમ છે તો પછી... આવો હું છું તો પછી બહુ પ્રકારિા બોહ્ય ભાવોર્ી મિે 
શું ફળ છે? એમ કહ્યુંિે અદંર? ફલં બાહ્ય સંયોગી... કતાથકમથમાં આવ્યુંિે પહેલું એ. પુણ્ય િ ે
પાપિા ભાવ સંયોગીભાવ છે, સ્વભાવભાવ િહીં. જેમ આ ચીજ સંયોગી છે, આત્મા ઉપર આ 
જેમ (િવ્યકમથ, શરીરાડદ) સંયોગી છે, એમ પુણ્ય-પાપિા ભાવ નત્રકાળી સ્વભાવિી અપેક્ષા 
સંયોગીભાવ છે, એિો સ્વભાવભાવ િહીં. આહાહા! પંચમહાવ્રતિા ભાવ, દયા, દાિ, વ્રત, 
ભક્ક્ત, પૂજા, િામસ્મરણિા ભાવ, કહે છે કે સંયોગી છે. સંયોગી લક્ષણ એિું છે. એ છેિે પાઠ? 
िव्व े िजंोगलक्खणा... એમ છે. સંયોગી લક્ષણ છે એ. સ્વભાવલક્ષણવાળી ચીજ િર્ી. 
આહાહા!  

તો પછી બહુ પ્રકારિા બાહ્યભાવોર્ી... એ બાહ્યમાં બેય આવી ગયું. મિે શું ફળ છે? 
એટલે કે બાહ્યભાવ પુણ્ય એમાંર્ી શું ફળ? અિે એિા ફળ તરીકે સ્વગથ મળે એમાં શું ફળ? 
એમ. પુણ્ય છે એમાં શું ફળ? અિે એિા ફળ તરીકે સ્વગથ મળે એમાં શું ફળ? ભગવાિ 
પરમાિંદિી મૂનતથ શાશ્વત મારે માટે તો પિી જ છે. ...... આહાહા! મારે માટે અંગીકાર કરવાિું 
છે. પરિે અંગીકાર કરવો એ તો એિો આત્મા. એ અંગીકાર કરે તો અંગીકાર કરવાલાયક છે. હું 
તો આ આત્મા છું, જેિે નત્રકાળ જ્ઞાિદશથિિી સમૃનદ્ધ પિી છે. આહાહા! અિંત.. અિંત.. એમ 
લીિુંિે પાછું? આહાહા! દુનિયાિી પાંચ કરોિ, દસ કરોિ, અબજ ફલાણા- ઢીંકણા... આ તો 
અિંત નિજ જ્ઞાિ-દશથિ(ર્ી સમૃદ્ધ છું). આવા કારણે મારે બાહ્યભાવર્ી કામ શું છે? અરે! મારો 
પ્રયોજિભૂત તો ભગવાિ આત્મા છે, એિી સાર્ે મારે તો પ્રયોજિ છે. મારં પ્રયોજિ તો 
િવ્યસ્વભાવ સાર્ે છે. મારે આવા નવકલ્પ સાર્ે પ્રયોજિ શું છે? એમ અંતરમાં રમણતા કરે એિે 
સમડકત અિે ચાડરત્ર ર્ાય અિે એ મોક્ષિો માગથ છે.                  

 (પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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શ્રાવણ વદ ૧૨, મંગળવાર, તા. ૧૭-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા-૧૦૩, પ્રવચન નં. ૯૭ 

 
૧૦૨ પૂરી કરી,  કળશેય પૂર ો થઈ ગયો.  આ ર ાજકોટ માાં  મૂકી દ ીધી હતી, જર ી ઝીણ ાં પડે 

એમ વિચારીને. પણ અહીં તો હિે લેિ ાં જોઈએને  બધ ાં. 

ज ंक ंकि म ेदुच्चकित्त ंसव्व ंकिकिहणे िोसिे । 
सामाइय ंि ुकिकिहं  िकेम सव्व ंकणिायािं ।।१०३।। 
જે કાાંઈ પણ દ શ્ચરરત મ જ તે સ િવ હ ાં વિ વિધે તજ ાં ; 

કરાં છ ાં વનરાકાર જ સ મસ્ત ચર રિ જે િયવિધન ાં. ૧૦૩. 

આ પ્રત્યાખ્યાનની વ્યાખ્યા છે. ધમીને આત્મસ્િ રૂપના અન ભ િપૂિવક  સ્િ રૂપમાાં વસ્ થરતા  
થાય, આનાંદની ઉ ગ્રતા પ્ર ગટ થાય એને ચાર રિન ો પેટા  ભેદ પ્રત્યાખ્યાન કહેિામાાં આ િે છે.  

બહા રથી એ કલ ા વિ કલ્પથ ી  પ્રત્યાખ્યાન કરે એ કાાંઈ  પ્રત્યાખ્યાન નથી. અાંતરમાાં આત્મામાાં 

અભેદપણે પરરણમન કરીને જે સ્િરૂપમ ાાં લીનતા, આનાંદની ઉગ્રતા, િીતર ાગપયાવય  પ્રગટ થાય 
એને અહીંયા પ ચ્ચક્ ખ ાણ.., લ્યો પોપટભાઈ! આને પચક્ખ ાણ કહે છે. ઓલા  પ ચ્ચક્ ખ ાણ 
કેટલીિા ર કયાવ? જ ઓ! આ હાહ ા!  

ટીકા : આત્મગત દોષ ોથી મ ક્ત થિાન ા ઉપાયન ાં આ કથન છે.  આત્માના પયાવયમાાં જે 

કાાંઈ પ ણ્ય-પાપના વિકલ્પો એ દોષસ્િરૂપ છે. એનાથી વનિતવિાના ઉપાયની િાત છે  આ. હિે 

પોતે પોતાન ાં નામ લઈને ભાિ...  કહે છે. મને...  મ વન કહે છે ક ે મને–પ રમ-તપોધનને ... મારી 
પાસે પરમ તપરૂપી ધન છે, અતીવરિય આનાંદ ની દશારૂ પ ી મને ધન છ ે એમ કહે છ.ે કહો , શેઠ! 

આ ધૂળન ાં ધન નહીં એમ  કહે છે.  એ ધન નહીં. પર મ-તપોધન ... િસ્ત  ભગિાન આત્મા  

અતીવરિય આનાંદની પૂાંજી સે–મૂડીસે ભરા પડા હૈ. એનો આદર કરીને, એમ ાાં એકા ગ્ર થઈને જે 
કાંઈ િીતરા ગી પરરણવત પ્રગટ થાય એને તપરૂપી ધન કહેિામાાં આ િે છે. આ ધન. આહા હા! કે 
જે ધનના મોલે કેિળજ્ઞાન પ્ર ાપ્ત થાય. આહાહા !  

એિા મને ભેદવ િજ્ઞાની હોિા છત ાાં ... દખેો! પહેલેથી િાત તો કરે છે ક ે હ ાં છ ાં તો રાગથી  

ભભન્ન ભે દવિજ્ઞાન ી. સમ્યગ્દશવનથી (-િડે) રાગ–વિ કલ્પ વ્યિહાર એન ાથી ભભન્ન  ( અ ને) સ્િરૂપન ાં 

ભાન, એને અહીંયા સમ્યગ્ ૃવિ અથિા ભેદવિ જ્ઞાની કહે છે. મને પરમ-તપોધન ... પાછા પરમ 
તપોધન. .. સાધારણ તો ચોથે ગ ણસ્ થાને પણ સમરકતમાાં જ્ઞાન ને આનાંદારદ અલ્પ પોતાની  

લક્ષ્મી–ધન પ્ર ગટ હોય છે .  શ્રાિ કને–સાચા શ્ર ાિકને પણ અાં તરની લક્ષ્મી પ્ર ગટ હોય છે.  

‘અાંતરકી લચ્ છીસ ોં અજાચી  લચ્છપવત હૈ. ..’ આિે છેને સમયસાર ના ટકમાાં. ‘અાંતર કી લચ્છીસોં 
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અજાચી લચ્છપવત હૈ. ..’ શે ઠ ! અાંતરની લક્ષ્મી.  આ તમારી ધૂળન ી નહીં એ મ કહે છે. બાંગલ ા  
જોઈએને .  

શ્રોતા : અાંતર કી લક્ષ્મીસે મ કાન નહીં બનત ા. 

પૂજ્ય ગ રૂદેિ શ્રી : બનતા ન હીં. પ ણ આ મ કાન રહેિ ામાાં  કામ આ િ તા નથી. એ ત ો ધૂળ 

છે. ....  જ્યાાં અાંતરમાાં રહેિા ન ાં સ્થાન છે, અતીવરિય આનાંદનો બાંગલો  અાંદર પડ્યો છે. આહાહા ! 

‘આનાંદઘન પ્રભ કે  ઘર દ્વારે રટણ કરાં ગ ણધામા..’ એિા સ્િરૂપની નજીકમાાં–પયાવયમાાં એ ગ ણ ને  

યાદ કરીને–સ્મરીને એ માાં રહ ાં  છ ાં, એ આત્ માની લક્ષ્મ ી  ને ધન છે.  આહાહા!  કે જે સાથે ર હે, 
સાથે આ િે અને મ ભક્ તના કારણરૂપે થાય , એને લક્ષ્મી કહેિામાાં આિે છે. આ હાહ ા!  

અહીં તો પર મ-તપોધન મ વન છે. પરમ-તપોધન ... ઉગ્ર વિ કાર રવ હત િણ કષા યના 

અભાિની જે દશા પ્રગટ થઈ છે એને ભેદવિ જ્ઞાન ી હ ોિા છતાાં ... આ શ ાં કહે છે? એ રાગનો 
વિકલ્પ જે ઉઠે છે એના થી જ દો  છ ાં. ધમીની ૃવિ અને  ધમીન ાં હૃદય , રાગથી હૃદય–જ્ઞાન જ દ  ાં 

હોય છે. છત ાાં એિ ાં ભેદવિ જ્ઞાન ... રાગ થી, પ ણ્યથી, વ િકલ્પથી ભભ ન્ન હોિા છત ાાં, પૂિવસાંવ ચત 

કમવના ઉદયને લીધે ચાર રિમ ોહન ો ઉદય હ ોતાાં ... કાાંઈ ચારરિ નો ઉદય આિે , જો કાાંઈ પણ 
દ ુઃચાર રિ થઈ જાય રાગારદનો વિકલ્પ  તો તે સ િવને મ ન-િ ચન-કાય ાની સાં શ વિથ ી હ ાં સમ્યક્ 
પ્રક ારે તજ ાં છ ાં.  લ્યો, िोसिेની વ્યાખ્યા થઈ.  

આમાાં સ્થાન કિ ાસી માાં બહ  શબ્દ િપરાય. ... પ ેશાબ કરિા જાય ત્યારે િોસ રે..  િોસર ે 

કરે. િોસરે (એ ટલે) છોડ ાં છ ાં, ત્યજ ાં છ ાં. અહીંયા કહે છે, હ ાં આત્મા ભેદવિજ્ઞાની શરીર-િાણ ીથી તો  

ભભન્ન છ ાં, પણ દયા, દાન, વ્રતન ા વિકલ્પ થી પણ હ ાં ભભન્ન છ ાં. એને અહીંયા ભેદવિજ્ઞાની અને 
સમ્યગ્ૃવિ કહેિા માાં આિે છે. એ ઉપરાાંત , કહે છે ક ે મને ચારરિ  પણ છે. ‘તપોધન’ કીધ ાં છેને . 

િસ્ત ન ા સ્િ રૂપમાાં  અતીવર િ ય આનાંદ એનો ઝળ કા ટ પ યાવયમાાં ઉગ્રપણે આિે છે. પ્ર ચૂર સ્િસાંિેદન  

છે. છે એ પયાવય–અિસ્થા.  ઘણો અતીવરિય િેદન આિે છે  કહે છે. એિો હોિા છતાાં અને 
રાગથી ભભન્ન પ ડ્યો હોિા છતાાં રાગ માાં, ચારરિ મોહન ા  ઉદયમાાં જર ી જોડાઈ જિ ાથી દોષ થાય– 

દ ુઃચારરિ થાય એ સિવને છો ડી દઉં છ ાં. મારા સ્િભા િનો  આશ્રય કરીને એને છોડી દઉં છ ાં.  
પ્રત્યાખ્યાન છેને એટલે. .. આહા હા! એન ાં નામ પ્રત્યાખ્યાન છે. ભારે ઊંચી વ્યાખ્યા.  

હ ાં મન-િ ચન-કાય ાની સાંશ વિ થી.. , એમ. સમ્યક્ પ્રકારે સ્િભા િની શ વિથી ત્યજ ાં છ ાં એમ 

કહે છે. અાં તરની સાંશ વિ–સ્િભાિની વનમવ ળતા દ્વારા હ ાં  સમ્યક્ પ્રકારે દોષના ભા િને છોડ ાં છ ાં. 
જ ઓ! આ દોષ છ ોડિાની રીત. એકલ ાં ‘વમચ્ છાવમ દ ક્કડમ્ ’ ( કહી) દે એટલે દોષ છૂટી ન જાય 

એમ કહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? મન , િચન ને કાયાન ાં અાંતરમાાં એન ાં લક્ષ છોડીને, સ્િભાિની  
સાંશ વિ–સમ્યક્ પ્રકારે શ વિ પ્રગટ કરીને આને હ ાં છોડ ાં છ ાં–દોષને છોડ ાં છ ાં.  

શ્રોતા : સ્િભાિકા આશ્રય રકયા.... 



ગાથા-૧૦૩                             પ્રવચન નં. ૯૭                                      353 

 

પૂજ્ય ગ રૂદેિ શ્રી : દોષ છૂટી  જાય છે. દોષ ઉત્પન્ન થ ત ા  નથી એ ટલે છૂ ટી જાય છે એમ 
કહેિામાાં આ િે છે . ભાષા તો જ ઓ! ઉપદેશની શૈલી કેિ ી  છે! 

િળી ‘સ ા માવયક’ શબ્દથી ચ ારરિ કહ્ ાં છે , એમ કહે છે. ‘સામાવયક ’ શબ્દ છેને બી જા  
પદમાાં. એ સામાવયક કહેત ાાં  ચારરિ ની વ્યાખ્યા છે એમ કહે છે. એ ચારરિ  િણ પ્રકારન ાં  છે.  

સ ામાવયક, છેદોપસ્થાપન અને પરરહ ારવિ શ વિ — એ િણ છે પ્રકાર. િણ ભેદોને લીધે િણ 

પ્રક ારન ાં છે.  (હ ાં તે ચારરિ ને વનર ાકાર કરાં છ ાં.) અભેદ, અખાંડ, વનવિવકલ્પ કરાં છ ાં. અ થિા હ ાં 
જઘરય રત્નિ યને ...  વ્યિહાર રત્નિ યને (માટે) અ હીં જઘરય શબ્દ િાપયો છે, જાણે કે  ઉત્કૃિ  

રત્નિ યનો એક નાનો ભાગ હોય . અહીં જઘરય નો અથવ ખરેખર ‘નાન ાં’ એમ નહીં, પણ હલક ાં . 

શબ્દ એિો છે જરી. જઘરય રત્નિ યને ... વ્યિહાર દેિ-ગ ર-શાસ્ત્રની શ્રિા.. આિશે નીચે. નિ 
પદાથવની શ્રિા, એન ાં જ્ઞાન, આચરણ —એ બધ ાં વ્યિહાર રત્નિ ય છે. શ ભવિકલ્પનો શ ભરાગ  

છે. આહાહા! કહ્ ાંને . હમણાાં આ િાત કરી. સાાંભળી કે નહીં? ઉત્કૃિ  માાં હ્લ ાં  એ નથી, પણ 

કહેિામાાં એ મ આ િે. ઓલો ‘રત્નિ ય’ શબ્દ િાપયો છે ને . એટલે રત્નિ ય માાંહ્લો આ વ્યિહ ાર 
રત્નિ ય જઘરય , એમ. પણ ઓલો ઉત્કૃિ નો વનિવ કલ્પભ ાિ છે એનો આ જઘરય  ભા િ એમ નહ ીં. 

ભીખાભાઈ! શ ાં છે? જઘરય નો અથવ... પોતે કરશે. પરિવ્યની શ્રિા એ િો એનો  અથવ કરશે .  
સમજાણ ાં કાાંઈ?  

એિી જઘરય રત્નિ યને હ ાં  ઉ ત્ક ૃિ  કરાં છ ાં ... એટલે કે? એટલે કે... એમ. હ િે આનો અથવ 

ચાલે છે. નિ પદાથવરૂપ  પરિવ્યન ાાં શ્રિાન ... દેખો! નિ પદાથવરૂપ પરિવ્ય છે એ. આહા હા! એન ાં 
શ્રિાન, નિ પદાથવન ાં જ્ઞાન,  નિ પદાથવમાાં વ્યિહ ા ર આ ચ રણ—એ રત્નિ ય સ ાકાર  નામ 

વિકલ્પિા ળ ાં છે. રાગિાળો એ ભાિ છે. તેન  ે વનજ સ્િરૂપનાાં શ્રિાન ... ઓલામાાં પદાથવ પ રિવ્યન ાાં  

શ્ર િાન-જ્ઞાન-આચરણ, અહીં વનજ સ્િરૂપના શ્ર િ ાન-જ્ઞાન-અન ષ્ઠાનરૂ પ ... હ ાં  મારા સ્િરૂપન ાં , વનજ 
સ્િ રૂપ એન ાં  શ્રિાન-જ્ઞાન ને અન ષ્ઠાન એિ ાં સ્િભાિ  રત્નિ ય... ત્યારે ઓલ ાં વિભાિ રત્નિ ય 

થય ાં. વ્યિહાર રત્નિ ય એ વિભાિ છે, વિકા ર છે, રાગ છે. એને છોડીને, હ ાં વનજ સ્િરૂપના  

શ્રિાન.... મારો ભગ િાન... આરે! મા રો ભગ િાન ... િળી હ ાં અને મારો— બે આવ્યા ? ભાષા શ ાં 
આિે?  મ ારાં સ્િરૂપ ... સ્ િ-રૂપ .. વનજ આનાંદ ને જ્ઞા નરૂપી મારી ચીજ એ હ ાં, એની શ્રિા– 
વનવિવકલ્પ વનશ્ચય સમ્યગ્દશવ ન. ઓલો વ્યિહાર સવિ કલ્પ હતો. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

આ વ્યિહ ાર-વનશ્ચયના ઝઘ ડા મોટા છે ને . જૈન સાંસ્કૃવતમાાં આવ્ય ાં છે મોટ ાં બહ  કાલ ઘણ ાં .  

હિે બધ ાં સાાંભ ળ્ ાં, સાાંભળને  આ! એ તો જ્ઞાન કર ાવ્ય ાં છે. એિો વ્યિ હાર હોય છે , પણ એ સાચ ાં 

રત્નિ ય છે એમ નથી. બે સાચા હોય તો બે પડ્યા શ ાં કરિા? વ્યિહાર  રત્નિ ય તો દ ુઃખ , 
વિકલ્પ છે. વનશ્ચય રત્નિય સ ખ ને આનાંદ છે. આહાહા ! ભારે આકરૂાં પડે. પાંરડતોને ખળભળાટ 
થઈ ગયો છે. એ શેઠ !  
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શ્રોતા : સા કાર ઔર વનરા કા રકા ભેદ... 

પૂજ્ય ગ રૂદે િશ્રી : ભભન્ન હૈ–ભભન્ન છે. આ હાહા! ક્યા કહા  સાકાર ને વનર ાકા ર? ત મારા  

ભાઈએ કહ્ ાં. પણ એનો અથવ તો કરો તમે. લ્યો, રયાાં બેસી રહેતા હશે પૈસામાાં ? ફટ-ફટ રયા ાં 
પૂછતા હશે. તમારા ભાઈએ  કહ્ ાં , સાકાર-વનર ાકારનો અ થવ શ ાં કયોં  એણે?  વ્યિહાર ના વિકલ્પને 

સાકા ર કહ્ ાં અને સ્િને આશ્રયે જે વનશ્ચય થાય એને વનવિવકલ્પ–વનર ાકાર કહ્ ાં. બેયને —શ્રાિકન ે 

ને મ વનને , બધાને. બધાની િાત છે ને . અહીં ક્યાાં ...? આ કહે કાઢી નાખો મ વનને.  જેટલો મ વનનો 
આચરણ છે એનો એ કદેશ ભાગ પાંચમ  ગ ણ સ્થ ાનમાાં  તો બધો લ ાગ  પડે છે. છે , પ રષાથવવસવિ  

ઉપાયમાાં છે. મૂળ ગાથા. પ રષાથવવસવિ ઉપાય, અમૃતચાંિાચાયવ. જે ટલ ાં ભાિન ાં લખાણ મ વન માટે 
છે એનો દરેકનો એ ક અાંશ–દેશભાગ શ્રાિ કને હોય છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

અહીં તો સાકાર કહ્ ાંને . એનો સવિકલ્પ. .. વિકલ્પ એટલે રાગિા ળો . દેિ-ગ રની શ્રિા, 

નિ તત્ત્િની શ્રિ ા, નિ તત્ત્િન ાં જ્ઞાન, વ્યિહાર પાંચમહાવ્રતનો વિકલ્પ —એ બધો રાગ છે.  ત ેને 
વનજ સ્િરૂપના શ્રિાન-જ્ઞાન-અન ષ્ઠ ાનરૂપ ... આહાહા! એ ને હિે ‘છોડ ી દઈને ’ એ મ ન આવ્ય ાં , પણ 

અથવ થયો કે એ પરિવ્યના તરફના લ ક્ષિાળી શ્રિા હત ી , જ્ઞાન હત ાં, મહાવ્રતના પરરણામ હત ા.  

સ્િિવ્ય ભગિ ાન આત્મા અાંતમ વખમાાં પ્રભ  ભબરાજે પણૂવ  પરમાત્મા પોત ે એિ ાં વનજ સ્િરૂપ એન ાં  
શ્રિાન એન ાં નામ વનશ્ચય સમ્યગ્દશવન , વનજ સ્િ રૂપન ાં જ્ઞાન–ભગ િાન જ્ઞાત ા-ૃિા  જ્ઞાયક એન ાં 

જ્ઞાન. આ હાહા! એ સ્િ સરમ ખ દે ખ્યા વિના એ જ્ઞાન થાય  નહીં. આ હાહા! સ્િસર મ ખન ી પ્રતીવત 

કયાવ વિના એ સમ્યગ્દશવન ન થાય એમ કહે છે. વ્યિહારમાાં પરન ાં લક્ષ છે , વનશ્ચયમાાં સ્િન ાં લક્ષ 
હોય છે. સ્િાભશ્રત વનશ્ચય, પરાભશ્રત વ્ય િહાર. હ િે પરાભશ્રત વ્યિહારથી વનશ્ચય સ્િાભશ્રત થ ાય? 

આમ જોતાાં જોતાાં આમ જો િાન ાં પ્રગટે? શાસ્ત્રમાાં લેખ છે એટલે મ ાંઝાય છે માણસ. વનયત હેત  

છે ને કારણ છે ને આ છે ને તે છે. એ તો આમ જોિાન ાં છે . એમ જોતાાં જોતાાં અાંદરમાાં ઉતરાય ?  
કે એને છોડતા ઉતર ાય ? સમજાય છે કાાંઈ? 

મેડીએ ચ ડિ ાં હ ોય અને િચમાાં ઓરડો હોય–કમર ો, ની ચે હોય ભોં યરાં. ભોંય રે ઉત રતાાં 
ઉતરતા ઉપર ચડ ાય ? એમ  વ્યિહાર રત્નિ ય તો રાગ છે ભોંયરાં..  ભોંયરાં સમજતે  હૈં? ભોંયરાં 

કહતે હૈં ન? તલઘર.  ઘર. તવળયાન ાં ઘર. ભોંયરાં કહ તે હૈં હમારે. ભોંયરાં છ ે અહીં. ઓરડીને  

ભોંયરાં છે. યે ઓરડી હૈ ન  અાંદર, એમાાં ની ચે ભોં યરાં છે–તવળય ાં છે. રાખેલ ાં , પણ કાાંઈ કા મ ન  
આવ્ય ાં. બગડ ી જાય  છે અાંદ ર. દબાય છે ને. બાંધ ર હેને ગરમી થઈ જાય. ધૂ ળ આ િે.. પ સ્તક-
પ સ્તક બગડી જાય.  ....લાગ્ય ાં કામ શીખિા મ ાટે ... છેલ્લી ઓરડ ીમાાં છે  ને નીચે.  

તલઘર–નીચેન ાં ઘર . હિે જેને ઉપર મેડીએ જિ ાં હોય માંભજલે . ઓરડામાાં અહીં જિા ન ાં ને 

અહીં જિાન ાં (એમ) બે દાદર છે. જેને ઉપર જાિ ાં હોય એને પહેલે હેઠે ઉતરીને ઉપર જિાત ાં 

હશે? રયાાં ખબર પડે  કે એ મ ન જિાય. એમ આ જઘ રય રત્નિ ય એ  નીચો પરના લક્ષિાળો 
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ભાિ છે. એ પરના લક્ષિાળો ભાિ અાંતરમ ાાં જિા  મ ાટેમાાં કારણ થાય? આ હાહ ા! તમે બધા  
એિા હતા એ ટલે શ ાં કરે રયાાં ? સાાંભળીને બધા હા હા પાડતા. ઓલા માાં ... હજી મારે છેને બધા 

ગપ. વ્યિહાર થી વનશ્ચય થ ાય , વ્યિહાર આચરણ કર તાાં કરતાાં વનશ્ચય પ્રગટે. પ ણ વ્યિહાર  

આચરણ ત ો શ ભરાગ છે અને એ રાગન ાં લક્ષ તો પરરદશા તરફ છે.  પરરદશા જોતાાં  જોતા ાં 
અાંતરદશા–અાંદરમ ાાં જિાન ાં થાય? કે એને છોડીને થાય? મૂળચાંદભાઈ ! રદશા જ દી છે એની. 

અરે! એને ઘરમાાં જિ ાં , એમાાં પરઘર થોડ ાં જઈ આિ ાં તો ઘરમાાં જિાય એિી એની મારયતા  છે. 

પરઘર જઈ આિ ાં તો પછી વનજઘરમાાં જિાય. અરે ! પરઘર તો અનાંતિાર ગયો  છો.  પરલક્ષી  
શ ભ-અશ ભભાિ તો અનાર દના કયાવ છે. એને લઈને અાંતરમાાં જિાન ાં થત ાં હશે? આ હાહ ા!  

અહીં તો કહે છે કે જે નિ પદાથવની પરિવ્યની ... હ ાં જી િ છ ાં એિો વ િકલ્પ આરદ એ નિ 
પદાથવ પરિવ્ય છે. એક સમયની પયાવય એ પણ પરિવ્ય છે, પરપદાથવ છે. વિ કાળ િવ્ય નહીં , 

એમ. નિ પદાથવ લીધાને . તો એક સમયની પયાવય છે  એ પણ પરપદાથવ છે. કાંઈ વનશ્ચય  સ્િિવ્ય 

નહીં, વનજિવ્ય નહીં. પયાવયની શ્રિા એ પણ વિકલ્પ  છે . વ્યિહાર આત્માની શ્રિા થઈ એ.  
આહા હા! ભા રે! નિ પદાથવ લીધાને . જીિ, અજીિ,  પ ણ્ ય, પાપ, આસ્રિ, સાંિર, વનજવરા,  બાંધ ને  

મોક્ષ. તો જીિેય આવ્યો અાંદર. ક્યો જીિ? એક સમયની પયાવયિાળો જીિ. એની શ્રિા એ 

વ્યિહાર શ્રિા છે. કેમકે પયાવય પોત ે વ્યિહાર છે. આહા હા! સમજાણ ાં કાાંઈ? પોતાની પયાવય પણ 
િવ્યની અપેક્ષાએ વ્યિહાર  છે . એ વ્યિહારની શ્રિા રાગિાળી શ્રિા છે. આહાહા! ભારે િાત 
કરી છે. સમ જાય છે કાાંઈ? પન્નાલાલજી ! આ બધ ી આ િી િાત છે , પણ માળે ...  

શ્રોતા : શાસ્ત્રમેં તો પરાંપરા ઐસા વલખા હૈ... 

પૂજ્ય ગ રૂદેિશ્રી : હા, વલ ખા હૈ.  પરાંપરાકા અથવ રક સાક્ષાત્ નહીં. પછી છોડીને થશે.  
પરાંપરા એ વ્યિહારનયન ાં  કથન છે. વ્યિહારનયન ાં કથન એટલે કે એ એ મ નથ ી. પણ રાગને 

છોડીને થશે માટે પરાંપરા કહેિામાાં આિે છે. એમ િાત  છે. શ ાં થાય? આિે છેને , તીથંકર પ્ર કૃવત 

પરાંપરા છે. જડપ્રકૃવત પરાંપરા કારણ થતી હશે?  પણ આિે છે એ િાત . એ બધા પકડીને બેઠા છે 
માળા. એ જાણે કે કાાંઈ ખબર નથી ને સાાંભ ળનારા બધ ા મૂખાવ છે એમ માને છે. આહા હા! એન ે 
બેઠ ાં  નથી. એ િાત હતી નહ ીં ને.  

આ ભગિાન પૂણાવનાંદનો નાથ વનજ સ્િરૂપ ... ભાષા દખેો! ઓલ ાં બધ ાં પરસ્િરૂપ થય ાં. 

નિ પદાથવની અપેક્ષાએ પરસ્િ રૂપ થય ાં. આવ્ય ાં કે નહીં ? પણ નિ પદાથવમાાં  પયાવય પણ 

પરિવ્યમાાં ગઈ. આ હાહ ા!  એક સમયની પયાવય. આહા હા! અને નિન ી શ્ર િા એ રત્નિ ય 
સવિકલ્પ, રાગિાળી શ્રિ ા, વિભાિિાળી શ્રિા  છે. આહાહા! પરાભશ્રત વ્યિહાર . પરને  આશ્રયે 

ઉત્પન્ન થતો વ્યિહ ાર સ ઘ ળો ત્યાજ્ય છે. બાંધ અવધક ાર (કળશ ૧૭૩) માાં આવ્ય ાં છેને. ત્યાજ્ય 

છે, ધમીને ત્યાજ્ય છે. વનષ્ કાંપ  ભગિાન આત્મા એમાાં  વસ્થર કેમ ર હેતો નથ ી ? કહે છે. બાંધ 
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અવધકાર માાં આવ્ય ાં છે. અાંતમ વખ ભગિાન ભબર ાજે છે , જેના ભેટે તને આનાંદ આિે  એ તરફ કેમ  
જોતો નથી? એ તે કાંઈ સાધારણ િાત છે ? એ કાાંઈ ભણ્યે-ગણ્યે પ્રાપ્ત થાય એ િ ાં છે ? એ કોઈ 
ચારરિ ના વ્ર ત-વનયમ પ ાળે, તપસ્યા કરે તો પ્રાપ્ત થાય એિ ાં છે?  આહાહા!  

અહીં તો તેન ે વનજ સ્િરૂપનાાં  શ્રિ ાન... આહાહા! વ્ય િહા ર જે વિકલ્પ છે ... અહીં તો 

‘છોડીને ’ પ ાઠ છેન ે ગાથામાાં ? किकिहणे िोसि ेसामाइय,ं ि ुकिकिहं... િણ પ્રકારન ાં સામાવયક કરાં  

છ ાં, એમ છે.  िेकम सव्व ंकणिायािं.. પાછ ાં એમ. તેને વનરાકા ર કરાં છ ાં. એટલે એન ો અથવ થયો કે 
સવિકલ્પ જે છે એને છોડીને હ ાં મારા સ્િરૂપની વનરાકાર–વનવિવકલ્પ શ્રિા કરાં  છ ાં. એમ છે એનો 

અથવ. સમજાણ ાં કાાંઈ? અને એ િાાંધો કાઢ્યો છે . એ ક આ ને બીજો આ . વ્યિહાર  ને વનશ્ચય બે 

એકસાથે છે. ખોટી િાત  છ.ે પણ એકસાથે (એટલે) અ હીં વનશ્ચય હોય ત્યાર ે રાગને વ્યિહાર 
કહેિાય છે. સાાંભળને ! ‘સહચ ર’ મોક્ષમાગવપ્રક ાશ કમાાં લીધ ાં છે. સાથે હોય સાથે. અને આ 

િવ્યસાંગ્રહમાાં કહ્ ાં.  ‘दुकिहं कि मोक्खहउें झाण ेिाउणकि मकुण कणयमा. (ગાથા ૪૭) . પણ િસ્ત ને 

જ્યાાં મ દ્દાની રકમ મૂ કી હોય એના અથવની ખબર ન મળે. જ્યાાં ઓલા વ્યિહાર હેત –કારણ  
આવ્ય ાં, પ ણ કઈ અપેક્ષા એની ખબર ન મળે.  

શ્રોતા : જઘરયિાદ ીયોં કે વલયે  સમ્યગ્દશવન હેત . .. ? 

પૂજ્ય ગ રદેિશ્રી : હા, જઘર ય સમ્યક્ એટલે વિકલ્પ . યે વિકલ્પ હૈ રાગ . વ્યિહ ાર હૈ હી 
નહીં. ઉપચાર હૈ ન. વ્યિહાર કહા ન.  ઉપચાર હૈ . યે સમ્યગ્દશવન હૈ હી નહીં, એ તો  રાગ છે.  

શ્રોતા : એમ પૂછે છે કે સમ્યગ્િવિ ને એિો વ્યિહ ાર હોય? 

પૂજ્ય ગ રદેિશ્રી : હા, વ્યિહાર હોય , પણ એ વ્યિહાર બાંધન ાં કારણ એમ જાણે છ.ે એ 

કીધ ાંને . પહેલ ાં કહ્ ાં હત ાં કે જઘરયન ાં ઉત્કૃિ  કરિ ાં નામ ઓલ ાં વ્યિહારને છોડીને ઉત્કૃિ  કર િ ાં— 
વનવિવકલ્પ કર િ ાં, એમ.  

શ્રોતા : ..... થોડ ાં  શ િ તત્ત્િ િધારે? 

પૂજ્ય ગ રદેિશ્રી :  ના, ના, એ તો પહેલ ાં કહ્ ાં મેં . જઘરય એ ઉત્કૃિ નો ભાગ છે નહીં. 

પહેલ ાં કહ્ ાં  હત ાં. રત્નિ યન ાં નામ એમાાં આવ્ય ાં એ જઘરય છે , એમ. જે વનવિવકલ્પ છે એનો ભાગ 

છે એમ નહીં. પણ રત્નિ ય જે છે એિા નામિા ળ ાં  આ છે માટે એમ જઘરય કહે િામાાં આિે  છે,  
બા કી છે રાગ. 

શ્રોતા : રત્નિ ય  િહ નામ મ ાિ કા રત્નિ ય હૈ. 

પૂજ્ય ગ રદેિશ્રી : ના મમા િ કા રત્નિ ય હૈ. ઐસા હૈ. અહીંયા એનો અથવ જ કરે છે 

બેનો. બેનો અ થવ છે. હ ાં જઘ રયરત્નિ ય ને ઉત્કૃિ  કરૂાં છ ાં એનો અથવ શ ાં?  એમ. જઘર ય રત્નિ યને 
ઉત્કૃિ  ક રૂાં છ ાં એનો અથવ શ ાં ? એ અથવ ટીકા કાર કરે છે.  
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કે ન િ પદાથવરૂપ  પરિવ્યના શ્રિાન-જ્ઞાન-આચરણસ્િરૂપ  રત્નિ ય સાકાર, તેન ે વનજ 
સ્િરૂપનાાં  શ્રિ ાન-જ્ઞાન-અન ષ્ઠ ાનરૂપ સ્િભા િ રત્નિ યના સ્િ ીકાર (–અાં ગીકા ર) િડે વનરાકા ર—

શ િ કરાં છ ાં... એિો એનો અ થવ છે. ટીકાકારે એન ાં  સ્પિ કય  ં છે.  ‘જઘરય ને ઉત્કૃિ  કરાં’ એની 

વ્યાખ્યા શ ાં ? એમ. એનો અથવ શ ાં?  આહાહા! ભાષા તો ભાઈ જેમ છ ે એમ આિે. બસ, એ તો  
એક વિ કલ્પ છે. પણ વનરાકા ર અાંદ ર વનજસ્િરૂપ ની શ્રિા-જ્ઞાન-આ ચરણ રત્નિ ય... ત ે

સ્િભ ાિરત્નિ ય ... દેખો! એનો અથવ શ ાં થય ો ? ઓ લ ાં જઘરય થય ાં એ વિભા િરત્નિ ય થય ાં. 

વનર ાકાર–શ િ કરાં છ ાં . એ વિકલ્પને છોડી અને ભગિાન આત્મા પૂણવ  સ્િરૂપ એનો આશ્રય લઈ 
વનવિવકલ્પ–શ િ  કરાં છ ાં . એમ અથવ છે જ ઓ! અમૃ તચાંિાચાયવની શૈલી  નાખી  છેને એમણે. 

ચારરિ નો એમ અથવ છે. પ્રિચનસાર. આચાય ોએ અન પ મ. ... અમૃતચાંિાચાયવ. આ મ ‘સ્િ સમય’  

તેન ો અથવ છે. સ્િરૂપમાાં રમ િ ાં એન ાં નામ ચારરિ  છે.  હોયને. આચાયવ અમૃતચાંિાચા યે તો ગજબ 
કામ કય ં છે! ઓહો! અદ્ ભ ત કામ! ગજબ કા કા મ! ગજબ મોતી ....... લાવ્યા.  अदू्भिािदू्भि: 

આિે છેને કળશમ ાાં.  બેય શબ્દ. अदू्भिम ् (સમયસ ાર કળશ ૨૭૩ ) ને अदू्भिािदू्भि: (કળશ  
૨૭૪) બેય.  

આ વ્યિહાર રત્નિ ય જે જઘરય રત્નિય એટલે  હલક ાં રત્નિ ય એટલે રાગિા ળ ાં 

રત્નિ ય. આહા હા! એને અ હીં છ ોડીને, એમ કહ્ ાંને  પાછ ાં ? किकिहं  िेकम सव्व ंकणिायािं.. પાઠમાાં 
એ છે ને? હ ાં વનરાકાર કરાં  છ ાં એનો અથવ કે અ હીંથ ી ખસીને અહીં જા ઉં છ ાં. આ હાહ ા! એ તો 

િળી ઓલા દોષને ત્યજ ાં છ ાં  એ એનો અથવ થયો. આ તો सामाइय ं ि ु किकिहं  िकेम सव्व ं

कणिायािं,  એમ. ઓલ ાં दुच्चकित्त ं सव्व ं किकिहणे िोसिे...  એ દોષને િણ પ્રકારે છ ોડ ાં છ ાં મન-
િચનથ ી-કાયા થી. અહીં सामाइय ंि ुकिकिहं  िेकम सव्व ंकणिायािं,  એમ. સમજાણ ાં કાાંઈ? અરે! 

શાસ્ત્રના અથવમાાં પ ણ તે પોતાની કલ્પનાએ અથવ કર િા ... મહા ભગિાનની પેઢી  છે આ તો, 

સિવજ્ઞની પેઢી છે. એ પેઢીને ઘાાંચી જેિો ... અબજોપવતની પેઢીમાાં ઘાાંચી ને બેસાડે પચ્ચીસ 

પગારિ ાળો મ વનમ. આ િડે પ ણ નહીં કાઢતાાં, રમતાાં  પણ આિડે નહીં, દેતા પણ આિડે નહીં. 
કાઢે શ ાં?  મ ાંઝાય, આ શ ાં  છે? આપણને કાાંઈ સૂઝ પડતી નથી . લ્યો!  

૫૦૦ મન ષ્ય ... ઓલા છોકરાને  પૂછે. એક છોકરો છે આાંકરડયા માાં. શેઠ! આાંકરડ યામેં 

એક લડ કા હૈ. ખેડ –કણબીન ો છોકરો છે ન િ-દસ િષવ નો . કરોડ ો-અ બજોના ગવણત  બોલે. ચોપડ ી 

બીજી ભણતો  બી જી. પૂિવના સાંસ્કાર. અ મરેલીના મ ોટા અ મલદારો આવ્યા હત ા અમલદાર–
અવધકારી. એણે પૂછિા માાં ડ્ય ાં જિાબ. પોતે પૂછય ાં છોકરાએ. એ ક હ જારને ... વિગેરે એમ કાાંઈ ક  

આાંક઼ડ ો મોટો. ૧૦૦૦ ખ ટા રાના... ખટારો સમ જ્યાને  આ? ટરક. એક ખ ટારાન ા એક હ જાર  ને 

સાડા સાડિીસ રૂવપયા એિ ાં કાાંઈક આાંકડો હતો. એક ખટારાના એટલા, તો ૧૦૦૦ ખટારાના 
કેટલા? ઓલા કહે, કાગળ-પ ેભરસલ... અમલદાર કહે, કાગળ-પ ેભરસલથી અમે કહીએ . તમે કહો! 
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આ કહે... જાિ. લ઼ડકા હૈ કૃવષકારકા. બોલાવ્યો સ ાહે બે . પાણી.. પાણી ભરતો હતો. ખેતરમાાં 
પાણી પાયને . આપણે આ ભાઈ અહીં જમિ ા લઈ આવ્યા. બીજી ચોપડી ભણ તો. પહેલી  ને 

બીજી–દૂસરી. પણ લેખા તે અબજો-અ બજોના. શેઠ! એ પૂિવના (સાંસ્કા ર) લઈને  આવ્યો એટલ ાં . 

અમલદ ાર–અવધ કારીએ પણ હાથ  ઘસી નાખ્યા. ઓહો! બીજ ાં કાાંઈ ન આિડે , ધમવ-બમવન ાં  કાાંઈ 
નહીં. આ એક ગવણતન ાં ...એટલ ાં....  આવ્યો ભણીને આવ્યો. એક ખટારાના એ ક હજાર ને સાડી  

સાડિીસ ને િણ આના ત ો  એક હ જાર ખટારાના કેટ લ ા? અમલદ ાર કહે , અમે તો  સીસપેન.... 
તમે કહો!  

આ પ ણ તમારો એ ક છોકર ો , નહીં? શ ાં નામ? એ થોડ ાંક બો લે છે . .... આમ જ ઓ તો 

સાધારણ જડભરત જે િો દેખાય. છાપા િેચે છે. સાધ ારણ દેખાય. આ લોકો ગૃ હસ્થ પ્રમાણ ે 
છોકરાનો દેખાિ પણ નથી.  એય! નહીં? આના ભાઈનો દીકર ો છે . એ ભબચારા સાધારણ છે. 

આના ભાઈએ દીક્ષા લ ીધે લી શ્વેતામ્ બરમ ાાં. એ તો છ ોડીને ... જાનતે હો ન  ઉસકો ? મ ાંબઈથી... 

પાંદરસોનો પગાર માવસ ક. પાંદરસોનો માવ સક પગ ાર થ ા પ્લેનમેં. માવસક પાંદર સોન ો પગાર છ ોડ 
રદયા, નોકરી છોડ દી. વનિૃવિ માટે. આ પાપનો ધાંધો કરિો , એ કરતાાં છોડી દઈએ .  પ્લેનમેં થા. 

હમ જબ પ્લેનમેં ... બરાબર ... લાકડી ફેરિી છે. આહા હા! ઉસકા ભાઈકા લકડ ા હૈ. સાધારણ 

બોલે ને  દેખાય. વત વથ કહે , ૨૫ િષવ પહલા આ િા ર ને વતવથ તારીખ કઈ હ તી એ બો લે. 
ભગિાનજીભ ાઈ પૂછે ભગિાનજી ભાઈ આપણા. ભગ િાનજીભાઈ મ ોમ્બાસા િાળા.  આરિકાિાળા  

ગૃહસ્થ માણસ, ૫૦-૬ ૦ લાખ. એણે પૂછય ાં કે મારો જરમ રદન ફલાણે િારે એ તારીખ કઈ 

હતી? એ તમારા છ ોકર ા ને પૂછય ાં હત ાં . આમ જ ઓ તો કાાંઈ ભાન ન મળે . ધમવ-બમવ ન ાં કાાંઈ ભાન 
ન મળે. એ જાતનો ઉઘાડ લ ઈને આવ્યો . શ ાં છે? એ ચીજ શ ાં છે એમાાં? આહાહા!  

આહીં તો કહે છે ભગિાન , સ્િભાિ રત્નિ ય ... જ ઓ તો ખરા! આ પયાવયને સ્િભાિ 
રત્નિ ય કહ્ ાં છે. વિ કાળ તો િવ્ય છે. આહાહા!  સ્િ ભ ાિ રત્નિ યન ા સ્િ ી કાર િડે ... દેખો! આ 

િડે, એમ. ઓ લા વ્યિ હાર  રત્નિ યના સ્િીકાર િડે આ નહીં , એ મ. એમાાં આ િી ગય ાં  એ. 

વ્યિહાર રત્નિ ય સવિલ્પ  છે. એ છ ે એટલ ાં કહ્ ાં  બસ. હિે આ વનજ સ્િ રૂપના શ્રિાન-
આચરણ માાં સ્િ ભા િ રત્નિયના સ્િીક ાર િડે શ િ કરાં છ ાં–વન રાકાર  કરાં છ ાં. આહા હા! એમ અથવ 

છે. એ વ્યિહાર-વનશ્ચયનો આ અથવ છે , એમ કહે છે. હિે બી જી રીતે . ઓલા િણ નાખ્યા હતા,  
આમાાં એ ક હિે નાખ્ય ાં હિે ચારરિ .  

 િ ળી (બી જી રીતે કહીએ તો ), હ ાં ભેદોપચાર  ચારરિ ને અભેદ ો પચાર કરાં છ ાં... 

પાંચમહાવ્રતનો જે વિકલ્પ છે  એ ભેદોપચાર ચારરિ  છે, ખરેખરાં ચારરિ નથી. ભેદિાળો 
વ્યિહાર ચારરિ  કહેિા માાં આિે છે . એને અભેદોપચાર  કરાં છ ાં. એ ચારરિને હ ાં વનવિવકલ્પ વસ્ થરતા  

કરાં છ ાં. વિ કલ્પથ ી છૂ ટીને વ નવિવકલ્પ વ સ્થરત ા કરાં છ ાં . અને અભેદોપ ચાર (ચારરિ)ને છોડ ીને 
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અભે દાન પચાર કરાં છ ાં ... એ પયાવયને િવ્યમાાં એકાકા ર કરાં છ ાં. જ્ઞાયકમાાં અભેદમાાં એકા કાર કરાં 
છ ાં. સમજાય છે કાાંઈ? વિકલ્પ પાંચમહાવ્રત એ ભેદોપચાર ચારરિ  હત ાં વ્યિહાર .  એને છોડીને 

અભેદોપચાર એ ટલે આત્મા ના િણ પ્રકારના એ ચ ારરિન ે શ િ કરાં છ ાં એ અભેદો પચાર થય ો. એ  

િણને–ચારરિ ને હિે અાંતર માાં અિવ સ્થત રૂપ વનશ્ચળ કરાં છ ાં આત્મા માાં , એ અભેદા ન પચાર થય ાં. 
આ િણેયમાાં કહેિાય. ચાર રિન ી પયાવય વનમવળ થાય એ વિકલ્પ છે ને ભેદો પચાર ચારરિ  છે. 

અને વનવિવકલ્પ થાય એ અભેદો પચાર ચારરિ .  અને એ ચારરિ માાં વિશેષ ૃઢતા આત્મા સાથે 

જોડાઈ જાય એ અભેદા ન પચાર ચાર રિ. આત્મા પોતે ચારરિ  એમ  અભેદ આ િે છે ને ? વ્યિહાર  
રત્નિ ય. .. ઓલામાાં િવ્યસાં ગ્રહ માાં છેને િવ્યસાંગ્રહ. આમાાંય આવ્ય ાં. પ ણ ‘એકાકાર કરાં છ ાં’  

આમ. અભેદ (એ ટલે) િણ ના ભેદ નથી રહેતા ,  એ મ. આ રાગનો ભેદ જ દ ો , િણનો ભેદ જ દો . 
એ ભેદ છોડીને અભેદ કરાં છ ાં  અાંદર.  

—એ મ વિ વિધ સામાવયક ને (-ચાર રિન ે) ઉિર ોિર સ્િીકૃત (અાંગ ીકૃત) કરિાથી ...  લ્યો, 

એમાાં સ્િીકૃત તો આવ્ય ાં િણેયમાાં. પહેલો વ્યિહાર, પછી અભેદોપચાર, પછી અભેદા ન પચાર.  
અથવ કર િો હોય તો  જેમ હોય તેમ  બધો કર િો જોઈએ ને . ઉિ રોિર સ્િીકૃત કરિાથી , એમ. પાંચ 

મહાવ્રતનો સ્િીકાર કયો વ્યિહારે , પછી વનશ્ચય અભેદો પચાર–વનવિવ કલ્પ ચારરિ  કહ્ ાં. અને પછી 

ચારરિ  આત્મા સાથે ઉગ્રપ ણે અભેદ થઈ ગયો .—એિા િણ પ્રકારના સ્િીકાર િડે ,  બસ. સહજ 
પર મ તત્ત્િ માાં અવ િચળ વ સ્થ વતરૂ પ ... ભગિાન આત્મા  પરમપારરણાવમ કસ્િભા િ એિ ાં સહજ 
પરમતત્ત્િ... આહા હા!  ભાષ ા પ ણ સમજિી કઠણ પડે.  

સ હજ–સ્િભાવિક પર મતત્ત્િ ... અવિ ચ ળ વસ્થવ તરૂ પ–એમાાં ચળે નહ ીં એિી વસ્ થ વતરૂપ 

સ હજ વનશ્ચયચાર રિ હોય છે . લ્યો, સ્િભાવિક ચારરિ  હોય છે. આહાહા! સ મજાણ ાં કાાંઈ? કે જે 

(વનશ્ચય ચાર રિ) વનરાકા ર તત્ત્ િમાાં લીન હ ોિાથી ... વનરાકા ર તત્ત્િમ ાાં લીન હોિાથી વન રાકાર 
ચ ારરિ છે એમ કહેિ ાં છે . િીતરાગી આત્મામાાં—વનવિવકલ્પ ભગિ ાન આત્મામાાં —વનવિવકલ્પ 

વિ કાળી આત્મા છે એમાાં —લીન હોિ ાથી વનવિવ કલ્પ ચારરિ  છે. એની પયાવયમાાં રાગ વિનાન ાં 

ચારરિ  છે. આને મોક્ષનો માગવ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ટોડરમલજીએ ચોખ્ખ ો ખ લાસો કયો છ ે  
કે મોક્ષમ ાગવ બે નથી. હિે એ માનિ ાં નથી. એ થી િધારે હ વશયાર થઈ ગયા.  આચાયવની પરાંપરા 

શ ાં ખોટી હ ોય? સાચ ી આ છે. ....  આચાયવની પરાંપરા રાખ ો. વ્યિહ ારથ ી લાભ ન  થાય  (એ મ  
કહેિાથી ) આ ચાયવની પ રાંપરા તૂટી જાય છે. આહા હા!  

અહીં તો કહે છે , વનરાકા ર  તત્ત્િ ભગિાન આત્મા ધ્ર િ પરમસ્િભ ાિભા િ , આત્ માની 

કાયમ ી હયાતી રૂપ ભાિ , અવિનાશી સ્િભાિ, એમાાં લીન એ પયાવય. ‘વનરાકાર તત્ત્િ’ એ િસ્ત , 
‘લીન હોિ ાથી ’ એ પયાવય. આહાહા! િવ્ય ને પયાવય. વનર ાકાર ચાર રિ  છે. એને િીતરાગી  

વનવિવકલ્પ ચારરિ  હોય છે. વનર ાકાર તત્ત્િ માાં લીન હ ોિા થી વનરાકા ર ચારરિ  હ ોય છે  એમ કહે 
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છે. આહા હા! વ્ય િહા રચારર િમાાં લીન હોિા થી રાગ થ ા ય છે. વનવિવકલ્પ ..... થતી નથી એમ કહ ે 
છે. ભારે િાત ાં! થ ોડી થોડી  િાતમ ાાં પણ ઘણો ફેર છે એ ખબર પડતી ન થી.  આ મ મારય ાં,  બેય 
સાચા મ ોક્ષમા ગવ છે એમ લ ખ્ય ાં લ્યો.  

હિે અહીં ટોડરમલ કહે છે , બેય ઉપાદેય માને એ ભ્રમ છે. આ પ ણ સાચ ાં ને આ પ ણ 

સાચ ાં માને ... એક વનશ્ચય મોક્ષમાગવ છે  અને એક વ્યિહાર  મોક્ષમાગવ છે,  એમ લખ્ય ાં છે. એક 

વનશ્ચય મોક્ષમ ાગવ છે એ પણ સાચો છે , એક વ્ય િહા ર મોક્ષ માગવ (છે એ પણ સાચો છે) —એ મ 
માને એ ભ્ર મ છે. પાંરડતો બધા નામ  ધરાિનારા (મ ાને છે). આ જૈનસાં સ્કૃવત એના માટે કાઢ્ય ાં છે.  

આહા હા! અ રે! જૈનના સાંસ્કાર તે િ ીતરાગભાિન ા સાં સ્કા ર હોય કે રાગભાિન ા સાંસ્કાર હ ોય ? 

આહા હા! કહ્ ાંને અહીંયા, વનર ાકાર તત્ત્િ ... િસ્ત  છે એ વનરાકા ર તત્ત્િ છે. ભગિાન િીતરા ગમૂવત વ 
છે. એના આ શ્રયથ ી ચારરિ દશા પ્ર ગટ થાય તે વનવિવ કલ્પ અથિા વન રાકાર ચારરિ  કહેિામાાં આિે 
છે. પ રના લક્ષે ઉત્પન્ન થાય  એ  વિકલ્પ , એ રાગ. એ ખરેખર ચારરિ  નથી. આહા હા!   

હજી તો ચ ારરિ કોને કહે િ ાં એ ની ખબર ન મળે  અને  ચારરિ  લઈને બેઠા . લ્ય ો, પાંચ 

મહાવ્રત એ ચ ારરિ.  વનર ાકાર તત્ત્ િમાાં લીન હ ોિાથી વનર ાકાર ચ ારરિ , એમ પાછ ાં . કારણ આપ્ય ાં. 

વનવિવકલ્પ ભ ગિાન આત્મા  છે. એિા  આત્મામાાં લ ીન  હોિ ાથી–વનરા કાર િીતર ા ગી આત્ મામાાં 
લીન હોિા થી િ ીતરાગી ચારરિ  છે. વનરાકાર કહ ો કે િીતરા ગ કહો કે વનવિવકલ્પ ચારરિ  કહો.  

આહા હા! હજી ટીકા સ મ જતા િાર લાગે.  ઘરના અથવ  કરે, મ ાંઝિે પછી પોતાના આત્માને. 
આહા હા! 

એ િી રીતે શ્રી પ્રિ ચનસારન ી (અમૃત ચાંિાચાયવદે િકૃત તત્ત્િદ ીવપક ા નામની ) ટીકા માાં 
( ૧૨મ ા શ્લ ોક દ્વારા) કહ્ ાં છે કે :— દાખલો આપે છે . પ્રિચનસાર. 

द्रव्यानसुाकि ििण ंििणानसुाकि 
द्रव्य ंकमथो द्वयकमि ंनन ुसव्यिके्षम।् 
िस्मािन्ममुकु्षिुकििोहि ुमोक्षमार्ग ं
द्रव्य ंप्रिीत्य यकि िा ििण ंप्रिीत्य ।। 

આ ચરણ ાન યોગનો ઉપોદ્ઘાતનો શ્લોક છે. પ્રિચન સાર, ચરણ ાન યોગ. પહેલો  જ્ઞાન  

અવધકાર, પછી જ્ઞેય અવધકાર , પછી ચારરિ નો. શ્લોકા થવ : ચરણ િવ્યાન સ ાર હોય છે ... િસ્ત  જે 

ભગિાન આત્ મા જેિ ી  વનરાકા ર–વનિે કલ્પ િ સ્ત  છે એના આશ્રયે ચરણ હોય  છે. િવ્યને 
અન સારે ચરણ હોય છે. અ થિા  જે િવ્યાન સા રે પયાવય વનમવળ પ્રગટ થઈ એના પ્રમ ાણમાાં ચ રણ 

િવ્ય ાન સા ર હોય છે . એના પ્રમાણમાાં એના વિકલ્પની મયાવદા હદિાળી હોય છે. ફરીને. ચ રણ 

િવ્ય ાન સા ર હ ોય છે ... ચરણ નામ પાંચમ હાવ્રતન ા વિ કલ્પની મયાવદા િવ્યન સાર  (એટલે જેટલ ી)  
િવ્યને અન સરીને વનમવળતા પ્ર ગટ થઈ છ ે એના પ્રમાણમાાં ત્યાાં ચરણ નામ વિકલ્પની મયાવદા 
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હોય છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? શ ાં કહ્ ાં?  કોને અન સાર? િવ્ય એટલે? એ કીધ ાં યાદ રહ્ ાં  નથી. નહીં, 
નહીં, એ તો અહીં બહ  ધ્યાન રાખિ ાં પડે એિ ાં છે. ક્યાાં ગયા? ઓલ ાં નિ ાં આિેને . 

િવ્યાન સાર એ ટલે જે િવ્ય  વિ કાળી  છે એને અન સરીને થતી જે વનમવળ પયાવય , એ 
વનમવળ પયાવય િવ્યાન સાર કહેિામાાં આિે છે. વનમવળ પયાવયના પ્રમાણમાાં એને ચરણ નામ 

વિકલ્પની દશા હોય છે. જે મ કે છઠ્ઠે ગ ણસ્થાને મ વનને િવ્યને આશ્રયે જેટલી વનમવળતા પ્રગ ટ 

થઈ, એ વનમવળ પયાવય પ્રગટ થઈ એ િવ્યાન સાર. એ પયાવયના પ્રમાણમાાં એને વિકલ્પ હોય છે. 
એટલે ૨૮ મૂળગ ણના , પાંચમહાવ્રતના  વિ કલ્પ એની મ યાવદા પ્રમાણે હોય છે. એને િસ્ત્ર લેિાના,  

પાિ લેિાના એિા વિકલ્પ ની મયાવદા (હોય નહીં). જેને અહીં િવ્યના આશ્રયે વનમવળતાની હ દ  

પ્રગટી છે એના પ્રમાણ માાં એને વિકલ્પની હદ હ ોય છે એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? તેથી એમને 
પૂછય ાંન ેજરી. પોપટભાઈ ! િાત તો થઈ ગઈ છે. 

ચરણ િવ્યાન સ ાર હ ોય એન ી વ્યાખ્યા. ચરણ ના મ વ્યિ હાર ર િયા, વિ કલ્પ . એ વિ કલ્પ ની 
વ્યિહારત ા િવ્યને આશ્રયે જે વનમવળદશા થઈ એને િવ્યાન સાર  (કહે). િવ્યને અન સાર.. 

અન સાર કરિ ાં એમ નહીં.  િવ્યને અન સારે થયેલી જે વનમવળદશા એને િવ્યાન સાર કહેિામા ાં 

આિે છે. વનવિવકલ્પ િીતર ા ગ પરરણવત મ વનન ે યોગ્ય જે પ્રગટેલી છે , એને િવ્યાન સાર કહે િામ ાાં 
આિે છે. એ િી વનમવળ અન સારની પરરણવતના પ્રમ ાણ માાં એને વિકલ્પની હ દ એ પ્રમાણે ની હ ોય 

છે. અમરચાંદભ ાઈ! એના પ્રમાણમાાં વિ કલ્પ હોય છે. છ ઠ્ઠા ગ ણસ્થાનની િવ્યાન સા ર ી પરરણવત છે 

અને એમ કહે કે અમારે િસ્ત્ર લેિાનો વિકલ્પ છે, ભોગ લેિાનો વિકલ્પ છે . જૂઠી િાત છે. એની 
પવિિતાની હદ પ્રમાણે એ વિકલ્પ બીજા એને હોય જ નહીં. આિા જ  વિકલ્પ હોય  
પાંચમહાવ્રતાર દના, બસ. શે ઠી ! સમજાય છે કાાંઈ ?  

શ્રોતા : બાંને સાથે ર હે છે એમ ને? 

પૂજ્ય ગ રૂદેિ શ્રી : સાથે છે ને . સાથે જ છે આ બધ ાં . શ ાં છે? પરસ્પર છે ને . द्रव्य ंकमथो... 
એક સાથે છે બેય. પહેલા-પછી કાાંઈ છે જ નહીં. અહીં યા તો એમ કહે છે કે ચોથે ગ ણસ્થાને જે  

વનમવળદશ ા પ્રગટ થઈ એના  પ્ર માણમાાં એને વિકલ્પ િણ કષાયારદના હોય. સમ જાય છે કાાંઈ? 

પાાંચમે (વનમવળદશ ા) પ્રગટી  એને બે કષાયના વિકલ્પ એ જાતના હોય છે.  છઠ્ઠ ે (વનમવળદશા)  
પ્રગટી એને સાં જ્િ લન જાત ના વિકલ્પ તે પણ એની હ દ પ્રમાણે પાંચ મ હાવ્રત ૨ ૮ મૂળગ ણના 

હોય. એને આધાકમી–એને  માટે બનાિેલ આહા ર લેિાનો  વિકલ્પ કે િસ્ત્ર લેિાનો વિકલ્પ (હોય 

નહીં). એ વનમવળ પરરણવતન ે યોગ્ય વ્યિહાર છે એિ ો વ્યિહાર એને હોય ,  પણ આ િો વ્યિ હાર  
એને હોય નહીં એમ ક હે છે.  આહા હા! ભારે િાત ભાઈ !   

એ ચરણાન યોગની ઉત્થાવન કાનો શ્લોક છે. પ્રિચનસાર. કોઈ કહે કે અમને મ વનપણાની 
દશા વનમવળ પ્રગટ થઈ છે , પણ ભાિમાાં હજી વિકલ્પ અમારે માટે કરેલો આ હાર લેિાનો, િસ્ત્ર-
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પાિ લેિાનો કે કોઈને કહેિ ાં  કે ભઈ આ કરજે ધાંધો. ... આ તમારા બે ઘરની કરયા િર બર ાબર 
સરખા લગન કરજો, બેની શોભા છે—એિ ો વિકલ્પ અમારે આ િે એ િાત જૂઠ ી છે , એમ કહે છે.   

શ્રોતા : માંરદર બનાનેકે િાસ્તે ... 

પૂજ્ય ગ રૂદેિ શ્રી : િ હ તો  કહતે હૈં, વિકલ્પ હૈ. ઐસ ા વિકલ્પ હો. ભગિ ાનનો માગવ 

આિો છે. એ પોતે ભગિાન ની પૂજા કરે , િાંદન કરે એ િ ો વિકલ્પ આિે.  બાંધાિો ને નિ ાં (માંરદર) 

કરો એ ન હીં. એની ભૂવમ કા પ્રમાણમ ાાં વનમવળ ભૂવમકા ને િવ્યાન સાર કહ્ ાં છે.  

શ્રોતા : ઇસવલયે મહારાજ કો  આદેશ દેનેકા અવધકાર નહ ીં . 

પૂજ્ય ગ રૂદેિશ્રી : આદેશ નહીં, ઉપદેશકા હૈ. ભગિાનનો માગવ  આિો હતો. ગૃહ સ્થો એ  

આ પ્રમાણે પૂજા-ભભક્ત કરી છે, માંરદરો હતાાં , બરયા હતાાં  અને આ પ્રમાણ ે પજૂા કરે —એિો 
વિકલ્પ હોય બસ. આમ ત ાં  કરી દે એમ ન હોય એને મ વનની હદમ ાાં. એ વિકલ્પની મયાવદા જ 

નથી. આહા હા! સમજાણ ાં કાાં ઈ? અહીં અટક્ય ાં લ્યો . કહો, ભીખાભાઈ! એમ છે. આમાાં આવ્ય ાં છે 
એને. આિ ાં આિે તો કહેને. આહા હા!  

ચ રણ િવ્ય ાન સાર હોય છે ... એટલે કે કોઈની અાં દર બ્રહ્મચયવનો ભાિ પ્ર ગટ્યો , 

વસ્થરત ાનો અાંદર હોં, એને વિકલ્પ વિષયનો આિે એ મ હોઈ શ કે નહ ીં. સમ જા ણ ાં કાાંઈ? એમ 
જેને ચારરિ દશા–વનમવ ળ વનવિવકલ્પદ શા–િીતરા ગી પર રણવત પ્રગટી એને અન સા રે એને ચરણ 

નામ પાંચમહાવ્રતારદના વ િ કલ્પારદન ી મયાવદા હોય છે.  વિશેષ રાગની ઉત્પવિ એના સ્થાન માાં 

હોઈ શકે નહીં. જેમ સમ્યગ્દશવન , એની ભૂવમકામાાં વનમવળ પરરણવત પ્રગટી તો એના પ્રમાણમાાં 
એને સ દેિ-સ ગ ર-સ શ ાસ્ત્ર એની શ્રિાનો એને વિકલ્પ હોય , પણ એની ભૂવમકામાાં  ક દેિ-ક ગ ર- 

ક શાસ્ત્ર એની શ્રિાનો રાગ  હોઈ શકે નહીં. સમજાણ ાં કાાંઈ? એમ પાંચમ ગ ણસ્થાનમાાં જેટલી  

વનમવળ પરરણવત પ્રગટી છે એ િવ્યાન સાર કહેિાય, એના પ્રમાણમાાં એને વિકલ્પ હોય . ધાંધારદના 

વિકલ્પ અમ ક હોય, પણ માાંસ ખાિા, વશકાર કર િા કે આ લડાઈ કરિી આ મ  મારો—એિ ા 

વિકલ્પની મયાવદા ત્યાાં હોઈ  શકે નહીં. સમજાણ ાં કાાંઈ? સમજમેં આતા હૈ? તમને તો ગ જરાતી 
ક્યાાં આિડે છે? આહા હા!   

શ્રોતા : વ્યિહ ારકા આ શ્રય હો ગયા મ હારાજ ! 

પૂજ્ય ગ રૂદેિ શ્રી : આ શ્રય નહીં. આશ્રયનો અ થવ એ િ ાં જ્ઞાન કર િ ાં એમ કહે છે.  એ આિે 

છે. હજી આિે છે. આશ્રયન ો અથવ બીજો છે. એિ ાં એને જ્ઞાન હોય કે આ િી વનમવળ તા હોય ત્યારે 
આિો વિ કલ્પ હોય એિ ાં એને  જ્ઞાન હોય, એમ.  

અને િવ્ય ચરણ ાન સાર હ ોય છે... દેખો! એટલે જેટલા પ્રકારનો વિકલ્પ હોય મ વનને , 

એના પ્રમાણમાાં એ િવ્યની શ વિ પણ પોતાને કારણે હોય છે. મહાવ્રતના પરરણા મ  પ્રગટ્યા ને 
શ વિ ઓછી હોય એમ ન હોય , એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? જ ઓ! અહીં તો એમ કહે છે કે 
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ચરણ િવ્ય પ્રમાણે હોય છે.  એના વિકલ્પની મયાવદા, એને શ વિ જે પ્રગટી છે એના પ્રમાણમાાં 
વિકલ્પની મયાવદા હ ોય છે.  કોઈ એમ કહે કે અમને િસ્ત્ર-પાિ લેિાનો રાગ પણ છે અને વનમવળ 

ચારરિ  પ્રગટ્ય ાં છે , તો એને એકે ય તત્ત્િની સાચ ી શ્રિા નથી. એને વનમવળ પરરણવત િખતે આિી  

વનમવળતા હોય તો એના પ્ર માણમાાં આિો જ રાગ હોય  (એની ખબર નથી ) તો એ  રાગની શ્રિ ા 
ને આસ્રિની ખ બર નથી, એને સાંિરની ખબર નથી. અજીિનો સાંયો ગ આ ટલ ો જ હોય અને 

બીજો હોય ન હીં (એન ી ખબર નથ ી) તો અજીિની ખ બર નથ ી. એક િસ્ત્ર-પાિ લ ઈને સાધ  નામ  

ધરાિે તો વનગોદ જાય એમ જે કહ્ ાં છે  (એન ાં કારણ કે) એને નિે તત્ત્િની શ્રિામાાં ફેર છે. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? એ કાાંઈ ચ ીભડાના ચોરને ફાાંસીની સ જા નથી. શેઠ ! ક્યા કહતે હૈં ? કકડી કા  
ચોર... (કકડી કે ચોર કો  કટાર  મારની) એમ નથ ી.  

એને જેટલી વનમવળત ા જે ભૂવમકાની છે એના પ્રમાણ માાં એને રાગની માં દતા હોય અને 

રાગની જે પ્રકારની માંદતા હોય એ ના પ્રમાણ માાં પોતા ની શ િતા અહીંયા હ ોય. પાાંચ મહાવ્રતના  

વિકલ્પ હોય ને શ િતા ન હોય વિશેષ —એમ ન હોય. એ િવ્યવલાંગી છ ે એ જ દી િસ્ત  છે. એ 
વસિાાંત... અહીં તો સરખ ાં  બેયને લેિ ાં છે. આહા હા! ભારે િાત ભાઈ ! ચ રણ િવ્યાન સાર હોય 

છે ... વિકલ્પની મયાવદા શ વ િના પ્રમાણમાાં હોય છે . અને િવ્ય ચરણ ાન સાર... શ વિની વિશ વિ, 

અહીં શ વિની વિ શ વિ , તે રાગની માંદત ાના પ્રમાણ માાં શ વિ ની વિશ વિ પોતાના કા રણે હોય છે.  
સમજાણ ાં કાાંઈ? આ ઘણી િ ાર તો કહેિ ાણ ાં બે-ચ ાર, પાાંચ-છ િ ાર.  

—એ રીતે તે બાંને પર સ્પર અપેક્ષા સવહત છે ... જ ઓ! બાંને. બાંને સાથે અપેક્ષાસવહત 
હોય છે. વનશ્ચય આિી વનમવળતા પ્રગટી હોય મ વનને , એના પ્રમાણમાાં વ્યહારના વિકલ્પની  

મયાવદા હોય અને વ્યિહારના વિકલ્પની મયાવદા હોય એના પ્રમાણમાાં શ વિ હોય. વનશ્ચય-

વ્યિહાર બેય સાથે હોય છે . આહાહા! હ િે કાાંઈ િાાંચે નહીં, વિચારે નહીં . આ ગાથા જરી એિી 
છે. મૂળચાંદભાઈ! પ્રિ ચનસા રની ગાથા . િખત થઈ રહ્ો, વિશેષ કહેિા શે.  

(પ્રમાણ િ ચન ગ રદેિ ) 
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આ નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર ચાલે છે. પ્રત્યાખ્યાિ િામ રાગિો ત્ યાગ.  

િાસ્તિથી કથિ છે હોં. આ ત્મામાાં જે રાગ થાય એિો ત્યાગ અિે તવરૂપમ ાાં અરાગી પરરણનિ 

(થાય) એિે પ્રત્યાખ્યાિ કહેવામાાં આવે છે. એ પ ચખ્ખાણ. પહેલ ાં નમથ્યાત્વિો  ત્યાગ  અિે 
સમરકિિ ાં ગ્રહણ એ ટલે શ દ્ધ ચૈિન્ય  દ્રવ્યતવભા વ એિો આશ્રય લઈિે સમ્યગ્દશશિ થાય એ 

નમથ્યાત્વિ ાં પ્રત્યાખ્યાિ છે. નમથ્યાત્વ િ ો ત્યાગ છે એ. અિે પછી રાગાર દિો–અન તથરિાિો ત્યા ગ 

અિે અાંદર નતથરિાિી શ નદ્ધિી વૃનદ્ધ થવી એિ ાં િામ પ્રત્યાખ્યાિ, ચારરત્ર િી અપેક્ષાિ ાં 
પ્રત્યાખ્યાિ છે. હવે અહીંયા  આપણે શ્લોક અિૂરો રહી ગયો છે િે હજી.  

એ વી રીિે શ્રી પ્રવ ચિસારિ ી (અમૃિ ચાંદ્રાચાયશદે વકૃિ િત્ત્વદ ીનપક ા િામિી ) ટીકા માાં 
( ૧૨મ ા શ્લ ોક દ્વારા) કહ્ ાં છે કે... શ ાં કહે છે? 

ચ રણ દ્રવ્ય ાિ સા ર હોય છે ... એટલે? ચારરત્ર િી વીિરા ગ નિમશળિા દ્રવ્ય ાિ સાર હ ો ય છે 
એમ જો કહીએ િો બીજ ાં (પડખ ાં ) િહીં મળે. સમજાણ ાં કાાંઈ? ચ રણ દ્રવ્યાિ સ ાર હોય છે . ન્યાાં િો 

.... એમ થાય કે ચારરત્ર િી વીિરા ગિા એ  દ્રવ્યિે અિ સારે હોય છે. એમ અહીં અથશ કરવા જાય  

િો બીજો અથશ િહીં મ ળે. એટલે ત્યાાં એમ અથશ કરવો  કે ચરણ દ્રવ્યાિ સાર હોય  છે એટલે કે 
ચૈિન્યદ્રવ્ય એિે અિ સરીિે વીિરાગ પરરણનિ થઈ એ િે અિ સારે નવકલ્પિી મયાશ દા હોય છે. 

કહો, દેવીલાલજી!  ચરણ એ ટલે કે િે  િે ગ ણતથાિિી મયાશદામ ાાં , જેમ કે ચોથે ગ ણતથાિે એિે 

અન્યાય િે અભક્ષ િે અિ સેવ્ય  આરદ નવકલ્પ હોય િહીં. બીજા નવ કલ્પ હોય, સ દેવ-સ ગ રુ- 
સ શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો, ભસ્તિિો એ રાગ હોય , પણ ચરણ દ્રવ્યાિ સાર એટલે શ દ્ધિી પરરણનિ 

સમ્યગ્દશશિ પ્રગટ્ ાં છે એિા  પ્રમાણમાાં એિે રાગિી માં દ િાિો ભાવ હોય. સમ જાણ ાં કાાંઈ?  

ચરણ એટલે કે વિશમાિ રાગિી માંદિાિો ભાવ ચોથે , પાાંચમે ક ે છઠ્ઠે , અહીં નવશેષ  

છઠ્ઠાિી વાિ છે. એિા  પ્રમ ાણમાાં ચ રણ , એ ચરણ એ ટલે રાગિી માં દિા દ્રવ્યાિ સાર હ ોય છે, 

એટલે દ્રવ્યિે અિ સરીિે શ  દ્ધ પરરણનિ થઈ એિા પ્રમ ાણમાાં  એિ ાં ચરણ િા મ  રાગિી માંદિા  
હોય છે.  

શ્રોિા : ચરણ ાિ યોગિ ાં ચાર રત્ર લેવ ાં... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : િહીં, િહીં. કહ્ ાંિે પહેલ ાં . સમજ્યા િહીં? અહીં વાાંિો આ વે . (અહીં  

કહ્ ાં કે) દ્રવ્ય ચરણાિ સ ા ર હોય છે. દ્રવ્ય ચરણાિ સાર  હોય છે ? શ દ્ધ પરરણનિ  એિે અિ સારે 
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દ્રવ્ય હોય છે? શ ાં કહ્ ાં? દ્રવ્ય િો દ્રવ્ય જ છે. પણ અહીં દ્રવ્ય જે લીિ ાં છે એ શ દ્ધ પરરણનિવાળ ાં 
દ્રવ્ય, એ શ દ્ધ પ રરણનિિે દ્રવ્ય લીિ ાં છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

શ્રોિા : પયાશયમાાં  કેમ િ લીિ ાં ?  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : અહીં કઈ પયાશય? કીિ ાંિે, શ દ્ધ પરરણનિિી પયાશય લીિી. શ દ્ધ 
પરરણનિ ...  

શ્રોિા : દ્રવ્ય શ ાં કરવા કીિ ાં ?  અહીં ભૂલમાાં પ ડી જાય છે. 

પૂજ્ય ગ રૂદે વશ્રી : િા, િા . એ ભૂલમાાં ... આમ  શબ્દ  ચોખ્ખ ો છે  િે. શ ાં?  કે ચ રણ 

દ્રવ્યાિ સાર હ ોય છે. એટલે કે નવકલ્પિી મયાશદ ા , એિી શ દ્ધ પરરણનિિી મ યાશદા પ્રમાણ ે 

નવકલ્પિી મયાશદા હોય છે . એવો અથશ િ કરે િો પછી બીજો િહીં મ ળે. દ્રવ્ય ચરણાિ સાર હ ોય 
છે . એટલે વતિ  નત્ર કા ળી ચારરત્ર િી પરરણનિિી અપેક્ષા એ રહે છે એ મ છે? એમ િથી. દ્રવ્ય િો 

દ્રવ્ય જ છે. દ્રવ્ય િો, નિગોદિી દશા હોય િોપ ણ દ્રવ્ય  િો દ્રવ્ય જ છે અિે નસદ્ધિી દશા હ ોય 
િોપ ણ દ્રવ્ય િો દ્રવ્ય જ છે.  એ અહીં વાિ િથ ી. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

અહીં િો પયાશયિી ર ાગિી  માંદિા એિી મયાશદા એ ટલી હોય કે જેટ લી અ હીં દ્ર વ્યિે 

આશ્રયે શ દ્ધ પરરણનિ પ્રગટી એિા પ્રમાણ માાં  (હો ય). એ શ દ્ધ પરરણનિમાાં  દ્રવ્ય લીિ ાં છે. 
પાંરડિજી! વ્યવહાર નવ કલ્પ .. વ્યવહાર નવ કલ્પિી મય ાશદા  નિશ્ચયિી શ દ્ધિાિા પ્રમાણમાાં હોય છે.  

શ દ્ધિા છઠ્ઠા ગ ણ તથાિિી હોય અિે રાગિી િીવ્રિા ક દેવ-ક ગ રુ માિ વાિી હ ોય  કે વસ્ત્ર-પાત્ર 

લેવાિી હ ોય—એમ હ ોઈ શકે િહીં, એમ કહે છે. ઝીણી વાિ છે થોડી. જ્ઞેય અનિકાર પછ ી  
ચરણિી ( વાિ) ચ રણાિ યો ગમાાં લીિ ી એ ત્યાાં વ્યવહારિી વ ાિ લીિી છે . ત્રીજો અનિકાર  

વ્યવહારિ ો છે. ચરણ િામ ચારરત્ર  છે એ િો શ દ્ધ પરરણનિ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આહા હા! ચરણ 

એટલે કે મહાવ્રિિા નવ કલ્પ ો આરદિી મયાશદા છઠ્ઠે જે હોય , એ દ્રવ્યિી શ નદ્ધિી પ્રમાણમાાં એિે 

મહાવ્રિિા જ નવ કલ્પ હોય. સમજાય છે કાાંઈ? એ િે વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાિા કે િાંિો કરવાિા કે ભો ગ  

ભોગવવાિા ભા વ હ ોય િહીં. શ દ્ધિી પરરણનિ પ્રમ ા ણે એિે રાગિી માંદિ ા હોય છે . એિે 

ઓળાંગ ીિે રાગ િીવ્ર હ ોય એમ હોઈ શ કે િહીં. એમ ન િશ્ચય િે વ્યવહારિી  આ મ  સાંનિ કરી છે 
નિનમત્ત-િૈનમનત્તક. સમ જાણ ાં કાાંઈ? ભારે.  

ચરણ એટલે વ્યવહ ાર ચાર રત્રિ ા નવકલ્પિી હદ , દ્રવ્ય િી શ નદ્ધિા પ્રમાણ માાં એિે િે 
રાગિી માં દિા હોય છે. સ મ જાણ ાં કાાંઈ? ભીખાભાઈ ! શ નદ્ધ અિ સાર... ઘણી શ નદ્ધ પ્રગટી હોય િે 

રાગ િીવ્ર હોય એમ િ બિે , એમ કહે છે. સમ્યગ્દશશિિ ી શ નદ્ધ પ્રગટી  અિે પયાશયમાાં અન્યાય િે 

અભક્ષિો ભાવ હોય એમ  િ હોય , એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એમ પાંચમ ગ ણતથાિમાાં,  
વતિ  ભગવ ાિ આત્મા એિે  અવલાંબે નિમશળ અવ તથ ા જે પ્રગટી પાંચમ  ગ ણત થાિિ ી, એિે યોગ્ય 
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રાગિી માં દિા હોય એિે અ વ્રિિ ા િીવ્ર રાગ એિી ભૂનમકા માાં હોય િહ ીં, એમ કહે  છે. શ ાં કીિ ાં 
સમજાણ ાં આમાાં?  અટપટી  વ ાિ લાગે એવી છે, પણ છે િો બહ  સીિી.  

શ્રોિા : .... િે સાપેક્ષ. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : એ વળી જ દ ાં. સાપેક્ષ િહીં. એ વળી જ દ ાં . એિે લઈિે એ છ ે એ 

વ્યવહાર છે. એમ આહીં િ થી. એમેય િહ ીં, કહે છે. અહીં ગ ાથા અટપટી છે, એ િો અથશ ઝીણો  

છે. આ િો બે હોય છે ... અહીં આત્ મા અખાંડ-આિાંદ પ્ર ભ  એિો આશ્રય લઈિે–અ વલાંબિ લઈિે 

આત્માિા  તવાદિા ભ ાિમાાં  પ્રિીનિ થઈ એ સમ્ય ગ્દશશ િ. હવે એ સમ્ય ગ્દશશિિી  પરરણનિિા 

પ્રમાણે એિે રાગિી માંદિા હોય. એિે કાાંઈ ક દેવ-ક ગ રુ-ક શાસ્ત્રિે માિ વાિો રાગ કે  અન્યાય કે 
અભક્ષ કર વાિો રાગ એિે હોઈ શકે િહીં , એમ કહે છે . વ્યવહાર નવકલ્પિી વાિ છે. આહાહા!  
સમજાણ ાં કાાંઈ?  

અિે છઠ્ઠ ાં  ગ ણતથાિ મ નિિે, જે ત્રણ કષાયિા અભાવિી શ દ્ધ પરરણનિ થ ઈ િે 

દ્રવ્યાિ સારે એિે કહેવા માાં આવે છે. અહીં એિા પ્ર માણમાાં  એિે ૨૮ મૂળગ ણિા  નવકલ્પ, વસ્ત્ર 

િહીં, પાત્ર િહીં, એકવાર આહા ર , ઊભા ઊભા (આહ ાર)—એ વી નવકલ્પિી હદ એ ચરણ િામ 
નવકલ્પ–વ્યવહ ારચ ારરત્ર કહે વામાાં આવે છે. પણ એ વ્યવહા રચારરત્ર  શ દ્ધિી પરરણન િિી મયાશદા 

પ્રમાણે હોય. કોઈ કહે , અમિે  શ દ્ધ પરરણનિ મ નિિી પ્રગટી છે , પણ અમિે નવકલ્પમાાં અમાર ે 

વસ્ત્ર-પાત્ર , અન્યાય આરદિો  ભાવ થાય છે . િો એ નિશ્ચય-વ્યવહાર એકેય વ ાિિે સ મજિા િથી  
એમ કહે છે. આહાહા!  જેઠાભાઈ! સમજાણ ાં કાાંઈ? મ નિપ ણ ાં અમિ ે છે , પ ણ અમારે માટે 

આિાકમી–ઉદ્દેનશ કારદ આ હ ાર લેવાિો ભાવ છે .  િો કહે  છે કે એ જૂઠ ાં છે. જ્યાાં નિશ્ચયિી ભૂનમકા  

મ નિયોગ્ય જ્યાાં પરરણનિ પ્રગટી, એિે રાગિી માંદિાિ ી  મયાશદા હોય છે. આ વો રાગ એિે હોિો  
િથી. આહાહા! આ િો વીિ રાગમાાં માગશ માાં હોય એવ ી સાંનિ  કરે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

નિશ્ચય .. નિશ્ચય કરે . એક જણ અહીં આવ્યા હ િા. મોક્ષમ ાગશ પ્રકાશક વાાંચય ાં.  
તથાિ કવ ાસી સાિ  હિા , પછી દેરાવાસી થઈ ગયેલા. મોક્ષમાગશ  પ્રકાશક વાાં ચય ાં. ચોમાસ ાં હિ ાંિે 

ઓલા માાં. આવ્યા અહીંયા. નિશ્ચય હોય એિે પછી માાંસ-દારૂ ખાવા કે િ ખાવા એિી મયાશદા 

શ ાં?  ઠીક! એિે નિશ્ચય (વા ળાિે) વ્યવ હાર  શ ાં  પછી?  અરે! સાાંભળ  િો ખરો!  જેિે નિશ્ચય 
સમ્યગ્દશશિ–આત્માિા આ શ્રયે પ્રિીિ અિે અિ ભ વ થયો , એવી શ દ્ધ પરરણનિિા કાળમાાં એિે 

માાંસ િે દારૂ ખા વાિો ભાવ  હોય એવો નવ કલ્પ એિે હોય જ િહીં. એવ ાં  એિે ચરણ એ પ્રકારિ  ાં 

હોય િહીં એમ કહે છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ િો વીિરાગમ ાગશ છે. આ કાાંઈ કલ્પેલો .. કલ્પેલો 
િથી કે આ આમ હ ોય  િે િેમ હોય.  આ િો આ મ જ છે વતિ િ  ાં તવ રૂપ. સવશજ્ઞ પરમાત્મ ા  

નત્ર લોકિા થ િીથંકરદેવ એમણે કેવળજ્ઞાિમાાં જોય ાં  કે સસ્ચચદાિાંદ પ્રભ  આત્મા જેિે શ દ્ધ શ્રદ્ધા-

જ્ઞાિ પ્રગટ્ા છે એિા પ્રમ ા ણમાાં એિે રાગ  (હોય ). પરસ્ત્રીિા સેવિ િે અન્યાય િે અભક્ષ  હોય  
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એવો ભાવ ત્યાાં વ્યવ હાર માાં હોય િ હીં. ચ ોથે ગ ણ તથાિે લડ ાઈ આરદિો હ ો ય, ઇનન્દ્રયિા 
નવષયિો રાગ હોય , સમજાય  છે કાાંઈ?  પણ એ ક દેવ-ક ગ રુ-ક શાસ્ત્ર માિિો હોય ,  એવો એિ ે 
નવકલ્પ હોય, િો એ નિશ્ચય પ્રમાણે એિે વ્યવહાર િથ ી (િો) બેય જૂઠ ા છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

બીજો. દ્ર વ્ય ચરણાિ સાર હ ોય છે. .. હવે દ્રવ્ય ચરણાિ સાર હોય છે એિો અથશ કર ો . દ્રવ્ય 

એટલે નત્ર કાળી વતિ , એ ચારરત્રિ ી નિમશળ પરરણનિ પ્રમાણે  દ્રવ્ય હોય છે એમ થાય? અથવા 

વ્યવહારિ ા નવકલ્પ પ્રમાણે  દ્રવ્ય હોય છે એમ થાય ? િા , િા. અહીં િો વ્યવહારિા નવ કલ્પ 
ચારરત્ર િી હ દવા ળા હોય એ િા પ્રમાણમાાં દ્રવ્ય રહે —એ મ છે? દ્રવ્ય િો  દ્રવ્ય જ છે , પણ એિો 

અથશ એ કે દ્રવ્ય એટલે કે દ્ર વ્યિી શ દ્ધ પરરણનિ . શેઠ! બહ  ઝીણ ાં છે આ. આ િો ક ાંદક ાંદાચાયશિા  

શાસ્ત્ર ગાંભીર પેટથી ભરેલા છે. બહોિ ગાંભી ર ઓહો હો ! પયાશય-પયાશયિી જ્યાાં નિમશળિા પ્રગટી 
છે જેિા પ્રમાણમાાં, એિા પ્રમાણમાાં ર ાગિી કષાયિી માં દિા કે િીવ્રિા હ ોય છે . એિાથી મયાશ દા 

ઓળાંગ ીિે હોય િ ો એ નિશ્ચ ય  પણ જૂઠ ો િે વ્યવહાર પ ણ  જૂઠ ો. સમજાણ ાં કાાંઈ? હીરાભાઈ! આ  
િો વિારે તપષ્ટ  (થાય છે , જેથી) ઓ લા મૂાં ઝાય િહીં મ ા ણસ.  

દ્રવ્ય એટલે?  દ્રવ્ય એટલે ક ે દ્રવ્યિી શ દ્ધ પરરણનિ —સમ્યગ્દશશિ જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર . જે 

વતિ  નત્ર કાળ ભગવાિ આત્ મા એિા અવલાંબે એિા તવાદિ ાં ભાિ અિે ઉગ્ર તવાદિી દશા એ , 
કહે છે કે દ્રવ્ય કહેવાય એિે . દ્રવ્યિી શ દ્ધ પરરણનિ જે ચારરત્ર–વીિર ાગી ચ ારરત્ર છે એિે 

અહીંયા દ્રવ્ય કહે વામ ાાં આવ્ય ાં છે. ભાઈ ! આહાહા! આ મ વીિરા ગી નિનવશકલ્પદશા (અિે) એિા 

પ્રમાણમાાં નવકલ્પ — આ બે િે  નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાં િ નસદ્ધ કયો છે. આહા હા!  શેઠી! યે 
પ્રવચિસાર િો હૈ રક િહીં? શેઠી િરફથી છપાણ ાં છે કે િહીં?  િથી નહન્દી? િેનમચાંદ પાટણી  

એિા િરફથી. એમ િ હીં, એ નવભાગ ...... િવ ાં  કરશે.. . એમ કે િેનમચાં દ પાટણી  િ રફથી છપાણ ાં 

એટલ ાં એ શૈલીિ ાં. બિાિે આપિા  હિાિે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? િેનમચાંદ પાટણી િરફ થી છપાણ ાં આ  
પ્રવચિસાર પ હેલ ાં ?  અહીં કહે છે... આહાહા! ગજ બ વ ા િ વીિરાગ માગશિી શૈલી!  

કહે છે કે જેવો એિો ચર ણ હોય છે એટલે કે નવ કલ્પ–વ્યવહાર ચારરત્ર િો ર ાગ એિે 
અિ સારે દ્રવ્ય હોય છે એટલે કે એિે અિ સારે એ િી શ દ્ધિી પરરણનિ હોય છે. દ્રવ્ય એટલે એ 

(પરરણનિ). સમજાણ ાં કાાંઈ? આહાહા! મહાવ્રિ હ ોય  િે અહીં શ દ્ધ પરરણનિ િ હોય િો વતિ  જ 
િથી, એમ કહે છે.  

શ્રોિા : જ્યારે મહાવ્રિ (િ ાં આચરણ હોય, પણ)  અહીં ત વરૂપા ચરણ કે દેશચ ારરત્ર હ ોય. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એમ હ ો ય િહીં. એ અત્યા રે િથી લેવ ાં. પાાંચમે ગ ણતથાિ વાળો જ્યારે 

આઘે જાય એિે એ નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિિો મેળ િથી . એથી એિે દ્રવ્યનલાંગી કહેવાય છે.   

અાંિર ચોથ ાં ગ ણ તથાિ હોય શ દ્ધ શ્રદ્ધ ા-જ્ઞાિિ ાં પરરણમિ અિે  આમ નવ કલ્પમ ાાં છઠ્ઠા  
ગ ણતથાિિા નવ કલ્પિી  મ યાશદા હોય , પણ એિે દ્ર વ્ યનલાંગી કીિા છે. આ િ ો  ભાવનલાંગ િ ાં 
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િૈનમનત્તક નિનમત્ત. િૈનમનત્તક  િે નિનમત્તિો મેળ કેવો હ ોય એિી વાિ કરે છે. અ મરચાંદભ ાઈ ! 
આહા હા! આ એમિે એમ માિી લેિે કેટ લાક કે આપ ણે િો નિશ્ચય આવ ાં આવ્ય ાં , (પછી) વ્યવ હાર  

ગમે એ જાિિો હોય . એય ચેિિજી ! કીિ ાં  હિ ાંિે  કે ઉપ ાદાિ ( છે પછી) ઓલ ાં નિનમ ત્ત ગમે એવ ાં 

હોય. એિે કહ્ ાં  હિ ાં એ ક જ ણાએ. આમ હોય , પછી (નિ નમત્ત) ગ મે એવ ાં હ ોય .—એમ હોય િ હીં. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? સમરકિ પામિારિે ક દેવ-ક ગ રુ-ક શ ાસ્ત્ર િ ાં નિનમત્ત હોય એમ હોઈ શકે િહીં. શ ાં 

કહે છે?  

શ્રોિા : શરીરિી દવ ા... ક દેવ-ક ગ રુ-ક શાસ્ત્ર... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : શરીરિ ાં અહીં કામ િથી. એ શર ીરિ ી દવા િથી,  એ નવ કારિ ી દ વા છે  
નમથ્યાત્વ. નમ થ્યાત્વમાાં ક દેવ-ક ગ રુ-ક શ ાસ્ત્ર નિનમત્ત હોય. કહ્ ાં છે, િહીં?  ગોમ્મટસ ારમાાં કહ્ ાં છેિે.  

િોકમશ..  િોકમશ. એ નમથ્ય ાત્ વિ ાં િોકમશ ક દેવ-ક ગ રુ છે. િોકમશ એ ટલે નિનમત્ત . સ મ્ય ગ્દશશિમ ાાં 

નિનમત્ત િો સાચા દેવ , ગ રુ િે શાસ્ત્રિ ાં નિનમત્ત હોય છે એ એિ ાં િોકમશ છે અિે એિી મયાશદામ ાાં 
એિે સાચા દેવ-ગ રુ-શ ાસ્ત્રિો નવકલ્પ હોય છે.  એવી એિી મયાશદા છે. અહીં સમ્ યકત્વ  પ્રગટ્ ાં 
અિે અહીંયા ક દેવ-ક ગ રુ-ક શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો પ ણ નવકલ્ પ રહે —બેય જૂઠ ી વાિ છે.  

શ્રોિા : અહીં દ્રવ્ય એટલે નત્રકાળી દ્રવ્ય લેવ ાં છે? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : િ હીં, િ હીં. કીિ ાંિે , નત્ર કાળી દ્રવ્ય િો દ્રવ્ય છે  એિે શ ાં કર વ ાં  છે? 
ચરણાિ સાર દ્રવ્ય રહે? આ  િો અથશ ચાલે છે. નવકલ્પિે અિ સારે દ્રવ્ય રહે ,  એમ છે ? િહીં. અિે 

નિનવશકલ્પિે અિ સારે દ્રવ્ય ર હે , એમ છે? કેવ ળજ્ઞાિ પ્ર ગ ટ્ ાં , િો પણ દ્રવ્ય છે એ જ છે. એથી કાંઈ 

દ્રવ્યમાાં સ િારો થયો છે ? અિે અક્ષરિા અિાંિમાાં ભાગમાાં કેવ ળજ્ઞાિિો અાંશ નિગોદમ ાાં રહ્ો , 
િેથી દ્રવ્યમાાં ઘટાડો થયો છે કાાંઈક? કેવળજ્ઞાિ થય ાં િો એમાાં–દ્રવ્યમાાં સ િય  ં શ ાં? અિે અજ્ઞાિ 

અિે નમથ્યાત્વ થય ાં િો દ્રવ્યમાાં બગડ્ ાં શ ાં?  દ્રવ્યમાાં સ િરિ ાં-બગડિ ાં છે જ િહીં.  એ શેઠ ! આ 

બિ ાં સમજવ ાં પડશે. બહાર માાં જાડી બ નદ્ધ ગાળી છેિે બીડીય ાંમ ાાં એટલે આ બિ ાં સમજવ ાં પડશે . 
એમ િે એમ િહીં ચાલે.  

શ્રોિા : દરે ક વખિે  ઝીણી વાિ.. ઝીણી વાિ...  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : આત્મા ઝીણો છેિે ભાઈ ! શેઠ! આહા હા! એિ ી વાિ ોય અ લૌરક ક 

વીિરા ગદેવિ ી આહા હા!  સવશજ્ઞદે વ પરમાત્મા નત્ર લોકિાથ િીથં કર એિી વાણી અિે એિા 
આગમ અિે એિો કહેલો ભાવ ! ભીખાભાઈ! સમ જા ણ ાં કાાંઈ?  

આ ચરણાિ યો ગિી પહેલ ી  ગાથા છે ... . જ્ઞેયિો અનિકાર પૂરો કયો ત્યારે આ ( શ્લોક) 
આવ્યો. ચરણાિ યો ગ શરૂ કયો ત્યારે બીજો  (શ્લો ક) આવશે. બીજી રીિે કહ ી છે ત્યાાં . આ િો 

બેિી સાંનિ  કરવાિ ો (શ્લો ક)  છે. ઓલી છેલ્લી... કેમ કે જ્ઞેય  અનિકાર દશશિિો પ ૂરો કરી અિે  હવે  

ચરણાિ યોગ એટલે નવકલ્પ િી મયાશદાિી વાિ કરવી છે , એટલે અહીં (શ્લોક) બીજા અનિકારિો 
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છેલ્લ ો અિે ત્રીજા અનિકારિો  પહેલો (શ્લોક) એ બીજો છે. આહા હા! કહે છે... િીમે િીમે 
સમજો. આપણે ઉિાવ ળ કાાં ઈ કરિા િથી. શેઠ ! િીમે િીમે િો વાિ ચાલે છે  આમાાં. નવચારમાાં 

પ ણ મૂકાય. આહાહા! વીિ રાગ સવશજ્ઞ પરમાત્ માદે વ નસવાય આ વાિ તયાાંય ત્રણ  કાળ, ત્ર ણ 
લોકમાાં હોઈ શ કે િહીં.  

િૈનમનત્તક શ દ્ધ પરરણનિ , એ િો પયાશય લીિી. દ્રવ્ય િો નત્રકાળી છે. હવે જે દ્રવ્ય નત્રકાળી  

છે એિે આશ્રયે જે શ દ્ધ પરરણનિ નિમશળ નિનવશકારી આ િાંદિા તવાદિી આ વી , એ પરરણનિ નસદ્ધ 
કરી. પયાશય છે એમ ન સદ્ધ કરી. અહીં દ્રવ્ય છે, જેટલો આશ્રય લ ીિો એટલા પ્ર માણમાાં અહીં શ દ્ધ 

પરરણનિ છે અિે જેટલી શ દ્ધ પરરણનિ છ ે એ વાતિનવક િમશ છે. એિે શ દ્ધ પરરણનિ છે એિા 

પ્રમાણમાાં રાગિી માંદિાિો  વ્યવહાર ન વકલ્પ હોય છે. આહા હા! અ શ દ્ધિાિો  નવકલ્પ પણ  
શ દ્ધિાિી પરરણનિિી મયાશદા પ્રમાણે હોય છે . જ ઓ િો એક વાિ ! આહાહા!  ચીમ િભાઈ! તયાાં 

ગયા શાાંનિભાઈ? છે? આવ ાં બિ ાં સમજવ ાં પડશે. ઓલ ાં ઝવેરી બજારમાાં ,  ઝવેરાિમાાં િૂળમાાંય 
િથી ન્યાાં. આહા હા! 

ત્રીજ ાં . કે જેટલી દ્રવ્ય–વ તિ િ ે આશ્રયે શ દ્ધ પરરણનિ પ્રગટી એ પયાશય નસદ્ધ કરી  અિે 

એિા પ્રમાણમાાં િેિ ે નવકલ્પ િી મયાશદા  ( હોય) એ મ નસ દ્ધ કય ં. ઓલ ાં િો પછી નસ દ્ધ થઈ ગય ાં  કે 
એિે વસ્ત્ર-પાત્રિો–અજીવ િો યોગ–સાંયોગ િ હોય . સમજાણ ાં કાાંઈ? અિે વસ્ત્ર ઓઢેલ ાં , 

નવકલ્પથી ઓઢેલ ાં એવો સાંય ોગ એિે  હોય િહીં. આહાહ ા! આવી જેિે દશા પ્રગ ટી છ ે ... સમજાણ ાં 

કાાંઈ? જેિે આત્મદશશિ, આ ત્માિ ાં જ્ઞાિ થય ાં છે , એિે હ િ માિ િે નસકોિેર િ ે અાંબ ા જી પ ાસે બેઠો 
હોય િે ભસ્તિ કરિો હોય એવો ભાવ હોય (િ હીં). એ  ભાવ િ હોય અિે એ સાંયોગ િ હોય 
એિે.  આહાહા! કહ ો!  

એય! િમારે બહ  ચાલે છે ન્યાાં કાાંપમાાં અાંબાજીિ ાં . વઢવાણમાાં  વળી શ ાં કહેવાય?  

બૂટમાિા ચા લે િમારે. બાંિ થઈ ગય ાં  હવે. પણ હ ાં જ્યારે ચોમાસ ામાાં  હિો ત્યારે બહ  માણસ  

બબ્બે હ જાર. તથાિક વાસ ી આવે, જૈિો આવે . કાાંઈ ભા િ િ મળે. વ્યવહારિા  પ ણ ભાિ િ મળે . 
એ લાલપરિો એક આવ્યો હિો. મોટો ગૃહ તથ થઈ ગયો કરોડપનિ. શ ાં િામ હિ ાં? મીઠાભાઈ. 

મીઠાભાઈ એિો છોકરો િીકળ્યો હિ ો. મીઠાભાઈ હિા ત્યારે િો બહ  પ્રેમ. કરોડપનિ થઈ ગયા 

આરિકામાાં. એિે છોકરો મ ગજિો અનતથ ર હિો. એ આવ્યો હિો. પછી મરી ગ યો. એલા! પણ 
આ િમે શ ાં કરો છો આ ? જૈિ િામ િરાવી અિે  બૂટદેવ ી , અાંબાજી, નસકો િેર ... એ િો 

નમથ્યાત્વિ ો ભાવ છે, એિે જૈિિી શ્રદ્ધા છે િહીં. સ મ જાણ ાં કાાંઈ? ગાથા અ ટપટી..  એિો મેળ છે 

ત્યાાં. વાિ સાચ ી ભાઈ િી.  સમ્યગ્દશશિિો અનિ કાર પૂરો કયો છે . જ્ઞેય અનિકાર કહ ો કે 
સમ્યગ્દશશિ કહો. બી જો ભા ઈ! પહેલો જ્ઞાિ અ નિકાર, બીજો સમ્ય ગ્દશશિ અન િકાર , ત્રીજો 
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ચરણાિ યોગ વ્યવહ ાર અનિકાર. એિા પહે લા આ બેિી સાંનિ કરી છે. પ્રવચિસાર. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? આહા હા!  

કહે છે કે આત્મા પૂણાશિાંદ શ દ્ધ ... પયાશય િે રાગિી  રુનચ છૂટી ગઈ છે એવી જેિે 
સમ્યગ્દશશિિી પરરણનિ–પ યાશય પ્રગટી એિે અહીં દ્રવ્ ય ક હેવા માાં આ વે છે. કારણ કે દ્રવ્યિો 

ભાવ શ દ્ધ માટે િેિ  ે દ્ર વ્ય (કહ્ ાં), એમ. દ્રવ્યિો ભાવ એટલે નત્ર કાળી િહીં , વિશમાિ શ દ્ધ 

પરરણનિ.  એવા સમરકિીિે  ચરણ િામ વ્યવહારિ ો રાગ કેટલી મયાશદાવાળો હોય ,  એિે અહીં 
િૈનમનત્તક શ દ્ધ પરરણનિ, રાગિી મયાશદ ા એ નિનમત્ત, એ નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાં બાંિ િ ાં જ્ઞાિ કરાવ્ય ાં 

છે. પાંરડિજી ! આહાહ ા! આ વતિ  બીજે તયાાંય (િથી). સાંયોગમાાં કેવ ી દશા હોય , એિા નવકલ્પમ ાાં 

કેટલી મયાશદા હોય ,  એિી ન િનવશકલ્પ પરરણનિિી હદ કે ટલી હ ોય, રાગિી મયાશદા િે સાંયોગ —
એમ અહીં બિ ાં તપષ્ટ કરીિે બિાવ્ય ાં છે. આહાહા!  સમ જાણ ાં કાાંઈ?  

દ્રવ્ય એટલે કે જો દ્રવ્ય િમે એમ લ્યો  કે શ દ્ધ પરરણનિ અહીંયા, સમજાણ ાં ? ઓલા  
પહેલા ચરણમાાં શ દ્ધ પરરણનિ લ્યો, િો અહીં પાછ ાં ‘દ્રવ્ય ચરણાિ સાર હોય છે ’ (એમ કહ્ ાં). 

એટલે દ્રવ્ય િહીં, પણ દ્રવ્ય િી શ દ્ધ પરરણનિ. સમજાય છે કાાંઈ? વીિરાગ એ વો આત્મતવભા વ 

છે, વીિરાગ એવો તવભ ાવ છે એિો િો અિે જેટલી વીિરાગિા દશશિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર િા પ્રમાણમાાં 
પ્રગટી, એિે અહીંય ા દ્રવ્ય કહેવામાાં આવે છે. અિે િે  દ્રવ્ય ચરણાિ સાર હ ોય છે . એિી રાગિી–

કષાયિી િીવ્રિા ચ ોથે (ગ ણતથાિે) પણ હોય, પણ એ હદવ ાળી હોય , અિાંિાિ બાંિીિો િીવ્ર  

રાગ એિે િ હોય. સમજાણ ાં કાાંઈ? કે અન્યાય  િે અસેવ્ય િે એ સેવે અિે માાંસ િે દારૂ આરદ  
અભક્ષ (સે વે) િે નશકાર આરદિો ભા વ હોય અિે અહીં સ મરકિ હ ોય  એમ ત્રણ  કાળમ ાાં બિે 
િહીં. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ હાહા! વીિર ાગ મ ાગશ કાાંઈ જ દ ી જાિિો છે. સમજાણ ાં ?  

બીજે િો એકાાંિ—કાાં આત્મા એક છે, કાાં શ દ્ધ છે, થઈ રહ્ ાં . એિે પયાશય િહીં, નવકારિી 

મયાશદા િહ ીં અિે સાંયોગિી  હદ કેટ લી એ કાાંઈ િ મળે. પણ આ જ માગશ  છે બાપ ા! આહા હા!  

અરે! વીિરા ગ નત્ર લોકિા થ એિા પાંથિો નિશ્ચય િે એિા પાંથિો વ્યવહાર અિે એ વ્યવહારિા  
પ્રમાણમાાં સાંયોગી નતથનિ કેવી હોય — એ વીિરા ગ મ ાગશમાાં છે, બીજે તયાાંય હોઈ  શકે િહીં. 

જેઠાલાલભાઈ! આમ બહાર માાં કહે કે અમે વસ્ત્ર-પાત્ર બિ ાં રાખીએ અિે મ નિપ ણ ાં અાંદરમાાં હ ોય , 

િો કહે છે કે સાંયોગિી મય ાશદાિી એિે ખ બર િથી. બી જી વાિ. અિે એ સાંયોગિો નવકલ્પ જે છે 
એિે, એ છઠ્ઠે ગ ણતથાિે એવી નવકલ્પિી મયાશદ ા હોઈ શકે જ િહીં. ભાઈ !  

િેથી એકવાર કહ્ ાં  હિ ાં કે ક ાં દક ાંદાચાયશ એમ કહે છે કે વ સ્ત્રિો િાગો રાખે અિે નિગો દમા ાં 
જાય એ અનિશયોસ્તિ કહી છે? િહીં. ન્યાયસરિી કી િી છે. કેમકે એિે િવે િત્ત્વમાાં ભૂલ પડ ે 

છે. પાંરડિજી! આ કહી ગયાિે . ઘણીવાર કહેવાણ ાં  છે. આ િો અહીં આવ્ય ાં કે જેિે દ્રવ્યિી શ નદ્ધિી 

પરરણનિ છઠ્ઠા ગ ણ તથાિય ોગ્ય થઈ , એિે નવ કલ્પિી મયાશદા પાંચમ હાવ્રિ કે ૨૮  મૂળગ ણ કે 
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શ્રવણ કરવ ાં  કે ઉપદેશ કરવો એ જાિિા નવ કલ્પ હોય. એિે નવકલ્પ , એિે માટે બિેલા આ હાર િ ે 
પાણીિો નવકલ્પ કે વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાિો નવકલ્પ હોય િહીં. િો જેણે એ મયાશદા જાણી િથી એિે 

શ દ્ધ પરરણનિ કેવી હોય એિી ખબર િથી. છઠ્ઠે ગ ણતથાિે પરરણનિ કેવી હોય એિી ખબર િથી  

અિે સાંવર-નિજશરાિી ખબર  િથી , કેટલો ઉગ્ર આ શ્રય દ્રવ્યિો લીિો છે એવા જીવિી  પણ ખબર 
િથી અિે એવી સાં વર-નિજશ રાિી દશ ામાાં એિે કે ટલા પ્ર કારિી મયાશદાવાળો રાગ હોય, િીવ્ર રાગ  

હોય િહીં િો એિે આસ્રવિ ત્ત્વિી ખબર િથ ી . અિે સાંયોગો એિે–આવા મ નિદશા વાળાિે વસ્ત્ર-

પાત્રિો સાંયોગ િ હોય િો અજીવિો સાંયોગ કેટ લો હોય એિી પણ એિે  ખબર િથી.  
અજીવિત્ત્વિ ી ખબર િથી, આસ્રવિી ખબર િથી, બાંિિી ખબર િથી, સાંવર-નિજશરાિી ખબર  

િથી િે જીવિો ઉ ગ્ર આ શ્ર ય આટલ ો લીિો હ ોય િો આવી પરરણનિ હ ોય જીવિ ી–એિી ખબર  
િથી એિે. અમરચાંદભાઈ !  

શ્રોિા : સાર ી બાિ મય ાશદામેં રહે . 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી :  હા, એમ  કે આવી પયાશય મારી ગ મે િેવી થાય.   

એક જણા કહેિા હિ ા કે ક્ષ લ્લક હોય અિે એ જાિિો એક પ્રકારિ ો ઉદય િ હોય...  
પરમાથશ વ ચનિકામાાં આ વે છે િે ! પરમાથશ વચનિ કા છે  આપણે છેલ્લે. નહન્દી થઈ ગય ાં છે હવે. 

એમાાં છે કે ઉદય એક પ્ર કારિો  િ હોય,  કેવ ળીિે પણ ઉદય અિેક પ્રકારિો  હોય. એટલે 

ક્ષ લ્લકિે  પ ણ એ ક પ્રક ારિો  ઉદય િ હ ોય, પૈસા પણ રાખે,  આમેય કરે એવ ો પણ ઉદય હ ોય .  
અરે! હોય િહીં. આ ગપ શ ાં મારે છે? એ સ્બચારા મ રી ગયા. પણ એવ ાં કહેિા  હિા એકવાર.  

ખાિગી મિે કહે, જો આવ ાં આવ્ય ાં છેિે આમાાં. કીિ ાં , બિી ખબર છે મિે  કે શ ાં લખ્ય ાં છે એમાાં. 

પરમાથશ વચનિ કા છે િે  ભાઈ! એમાાં એ લખ્ય ાં છે. કેવળીિે પણ એકસરખો ઉદય  િ હોય.  પણ 
સરખો િ હોય એિ ાં અથશ શ ાં? આમ ક્ષ લ્લક િામ િ રાવ વા અિે પૈસા રાખવા અિે પૈસાિી 

વ્યવતથ ા કરવી. શ ાં કહેવાય એિે? ઓલ ાં પૈસાિ ાં.. . વહીવટ. વહીવ ટ કરવો , એિે માટે માનલ કી  
રાખવી—એ વો રાગ હોય િ હીં. એવો રાગ હોય િો એિે  મ નિપ ણ ાં િથી  િ ે શ્રાવકપ ણ ાં િથી.  

શ્રોિા : જહર સે.... ચલિી હો િો... .  

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : વહ િો બાિ ચલિ ી હૈ.  એ ભાષા ....  શેઠ! શેઠે ખ લ્લ ાં કય  ં અાંદરિ ાં .  

ગ્રાંથમ ાળા ચલા વિા હોય િો ? એમ કહે . પૈસા ભેગા કર ાવે િે આ કરાવે એવો નવ કલ્પ એિે હોય 
િહીં. એ કહે છે આ.  

શ્રોિા : વ હ િો િીવ્ર રાગ હૈ .  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : િીવ્ર ર ા ગ હૈ. શ દ્ધિી પરરણનિ છે એિી (ભૂનમકાિા) પ્ર માણમ ાાં આવો  
િીવ્ર રાગ હોઈ શ કે જ િહીં.  આહા હા!  
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ગજબ કય ો છેિે  ક ાંદક ાંદાચાયે ! ગજબ વાિ છે.  આહા હા! એિી હદ સાંયો ગિી, ર ાગિી  
પરરણનિિી, આશ્રયિી ગ જબ વાિ છે. ઓહો ! સાંિો એ િો માગશિે સ હેલો કરીિે મૂતયો છે.  

સમજાય છે? આ વી ગાંભીર િાિી આ ગાથા. કે  દ્રવ્ય કે વ ાં? અિે એ દ્રવ્યિો ઉગ્ર આશ્રય કે મ ાંદ  

આશ્રય હોય િો એિી પરરણનિ કેટલી ? અિે એિા પ્રમાણમાાં રાગિી મયાશદા કેટલી? એિા 
પ્રમાણમાાં એિે સાંયોગ કે ટલો િે  એિો અભાવ કે ટલો? સમજાણ ાં? મીઠાલાલભા ઈ! આવો આ  

માગશ છે. આ હાહા! એ રદગાં બર સાંિો નસ વાય આ માગશ  તયાાંય..  તયાાંય હોઈ શકે િહીં. સમ જાણ ાં 

કાાંઈ? ઓઘે ઓઘે કહે  કે આત્મા છે િે આમ છે િે િેમ છે , આત્મા શ દ્ધ નિમશળ છે, વેદાાંિ કહે , 
એક જ નિમશળ છે. એમાાં ભેદ-બેદ િથી. પણ સમજવા બેઠો છો એ શ ાં ચીજ છે? એ િો ભેદ છે , 
રાગ છે. છે િે િથી (કહે વો) એ િો પ્રત્યક્ષ નમથ્યાત્વભ ાવ છે. સમજાણ ાં  કાાંઈ?  

શ્રોિા : િીથં કરિે નસાંહાસિ ા રદ હોય અિે મ નિઓ ...... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એિે તયાાં બ નદ્ધપ ૂવશક હિો ? એ પ ણ્યિા સાંયોગ  િો અઘાનિિ ાં ફળ છે. 
અહીં િો એિો નવ કલ્પ છે લેવાિો િે મૂકવ ાિો એ વાિ છે. એિો સાંબાંિ છે. એ સાંબાંિ જૂઠ ો છે. 

વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાિો નવકલ્પ િે સાંયોગ —બે મ નિયોગ્ય દશાિે જૂઠ ો છે. એિે શ દ્ધ પરરણનિિી 

ખબર િથી, એિે દ્રવ્યિી ખબર િથી, એિે રાગિી મયાશદા કેટલી હોય એ િી ખબર િથી. અિે 
જ્યારે િીવ્ર સાંવર-નિજશરા પ્રગટી છે છઠ્ઠે , એિા પ્રમાણ માાં રાગ હોય એ ટલે છઠ્ઠાિ ી દશા છે એ 

મોક્ષિ ાં કા રણ છે. રાગિી િી વ્રિા  એ બાંિિ ાં કારણ છે.  અલ્પ  બાંિિ ાં કારણ હોય એિે ઠેકાણે િીવ્ર 
બાંિિ ાં કારણ ગોઠવ ાણ ાં િો એિે બાંિિત્ત્વિી પ ણ ખબર િથી.   

શ્રોિા : મૂછ ાશ િ હોય  િે લે.... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : મૂછ ાશ (હો ય િો) લીિા નવિા ર હે િહીં . મૂછાશ નવિા, રાગ નવિા નવ કલ્પ  

આવિા હ શે? દેવાિ નપ્રયા! એ િો કહે છેિે કે મૂછાશ  પરરગ્રહ હ ોિા હૈ. મૂછાશ િ હોય  િો પરરગ્રહ 

િથી એમ કહે છે. અરે ! હોય ? બ્રહ્મચયશિો ભાવ અાંદર  હોય અિે વાણી માાં એમ આવે  કે નવષય  
ભોગવવામ ાાં વાાંિો િથી — એવી વાણી હ ોય? વાણીિો  સાંયોગ જ એવો િ હોય એ મ કહે છે. 

આહા હા! એ કિાશ િથી વાણી િો. પણ જેિે અાંદરમાાં સમ્યગ્દશશિ િે બ્રહ્મચયશિો ભાવ પ્રગટ્ો , 

એિી વાણીમ ાાં એમ આવે કે  ક દેવ-ક ગ રુ-ક શાસ્ત્રિે માિે િો એ વાાંિો િથી ? એ વાણીિો સાંયોગ 
હોય જ િહીં એિે.  સમજાણ ાં કાાંઈ? પોપટભાઈ! બહ  ઝીણ ાં પણ ભાઈ!   

આ િો જર ી ઓ લો નવ ચાર  આવ્યોિે  ભાઈ ! આ ચરણ મ ાાં શ દ્ધ પરરણનિ જો મૂ કો િો  મેળ 
િહીં ખાય અિે દ્રવ્ય આખ ાં મૂ કો િો મેળ િહ ીં ખાય. જરીક ખટતય ાં  હિ ાં લોકોિે કા લ કે કઈ રીિે  

આ? આ દેવીલ ાલજી જે વા પાંરડિ માણસ કહેવાય એ  કહે, ભારે આ ગાંભી ર ! વ તિ નતથનિ એવ ી 

છે. આહાહા! કેવળજ્ઞાિ પ્ર ગટ્ ાં અિે એિે આહાર લેવાિો નવકલ્પ  હોય અિે આહાર હોય 
સાંયોગે—એ વ તિ િ ી ખબર  જ િથી એિે.  સમજાણ ાં કાાંઈ? જેિે કેવળજ્ઞાિ–પૂણશ પરરણનિ ઉગ્ર 
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પ્રગટ થઈ ગઈ, એિે આ હારિા  કોન ળયાિો સાંયોગ હોઈ  શકે િહીં. દવા-ફવાિો હ ોય િહીં એિે .   
આહા હા! સ મજવાિ ી વાિ છે  બાપા! આ માાં કોઈ પક્ષિ ી વાિ િથી. આ િો વ તિ િ ી મયાશદા  છે. 

દ્રવ્યિી, ગ ણિી, પયાશયિી અિે નવકલ્પિી અિે સાંયોગ િી આ નતથનિ છે આખી. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

મિ ભાઈ! સમ જાય છે કે િહીં ? બરોબર સ મજાય એમ બોલે. ઠી ક! હ વે સાાં ભળે િો છે. ન્યા ાં 
પડ્ા રહે છે એ કરિ ાાં અહીં પડ્ા રહે િો સાાંભ ળે િો ખરા. પણ અહીં ત યાાં  એમ કે......  

આહા હા! હ જી ત્ર ીજી વાિ આવશે આ માાં . હા, એમ ાાં બ ાકી ઘણ ાં છે.  

કહે છે કે દ્ર વ્ય ચ રણાિ સ ાર હ ોય છે . એટલે કે ચરણ િા મ રાગિી રિયા 

પાંચમહાવ્રિાર દિા પરરણામ  એિા પ્રમાણ માાં િેિે દ્રવ્ય િી શ નદ્ધ હોય છે. આિે લ ઈિે હોય છે 

એમ પ્રશ્ન િ થી. આિે લઈિે હોય છે એમ િ હીં , પણ  આવ ાં જ્યાાં હોય ત્યાાં  આ વ ાં એિે દ્રવ્યિે 
કારણે હોય છે. અિે આવા  દ્રવ્યિે કારણે જ્યાાં શ નદ્ધ હોય આટલ ી , ત્યારે એિે રાગિી માંદિા  

વ્યવહારિે કારણે–એિે કારણે હોય છે. શ દ્ધ પરરણનિ છે માટે ર ાગ  અ હીં આ વો આવે છે એ મ 

િથી. અહીં નિનમત્ત-િૈનમનત્ત ક સાંબાંિ (નસદ્ધ) કર વો છે િે . િો નિનમત્ત આવ ાં છે  માટે િૈનમનત્તક 
આવ ાં છે એમ િહીં. એિે લઈિે છે એમ િહીં , પણ નિનમત્ત આવ ાં જ હોય . આહાહા! સમ જાણ  ાં 
કાાંઈ? આહા હા!  

એ રીિે ... બે થઈ ગયાિે . િે બાંિે ... मिथो છે િે? मिथो... પરતપ ર અપેક્ષાસનહ િ છે ... 

આ હોય, આ ટલ ાં હોય િો આટલ ાં હોય અિે આટલ ાં હોય િો આટલ ાં હોય —એટલ ી અપેક્ષા છે 

વ્યવહારિ ી. નિશ્ચયમાાં િો નિરપેક્ષ છે , પણ પરતપર જ્યારે આવી નિમશળિા પ્રગ ટી જેિે ભગવાિ 
આત્માિી, એિે અિાંિાિ બાં િીિી િીવ્રિાિો રાગ હોય િહીં એમ કહે છે. જેિે શ્રાવ કપણ ાં પ્રગટ્ ાં 

સાચ ાં અાંિર સમરકિ સનહિિ ાં , એિે રાગિી િીવ્રિા ક દવે, ક ગ રુ િો કે અવ્રિિો એવો રાગ એિે 

હોય િહીં. એ વો નિનમત્ત-િૈન મનત્તકિો સાં બાંિ છે. એ બાંિે પરતપ ર અપેક્ષા સનહિ , એમ છે િે ? 
द्वयमिद ंनन ुसव्यपके्षि ्... એટલે કે આ વ ાં હોય ત્યાાં આવ ાં  હોય . આવ ાં હોય નિમશળ ત્ યાાં આટલ ી  જ 

રાગિી માંદિ ા હોય, એટલી અપેક્ષા છે. નિશ્ચય  િહીં, અહીં િો વ્યવહ ાર નસદ્ધ કરવો  છેિે આમાાં. 
એટલે ‘અપેક્ષા’ લીિ ાં છે. આહા હા!  

બાંિે પરતપર અપેક્ષા સન હિ છે ... જ્યાાં આત્માિી વ ી િરાગ નિમશળ િમશિી દ શા જેટલા 

પ્રમાણમાાં પ્રગટી હોય , િેટલા જ પ્રમાણમાાં એિે રાગિી િીવ્રિા િે  માંદિાિો ભાગ હોય. એથી– 
એિે ઓળાંગ ી જાય એ વો માંદ કે િીવ્ર હોય િહીં. અિે રાગિી માંદિા અિે િીવ્રિા જેટલા 

પ્રમાણમાાં છે એિા પ્રમાણમાાં એ શ દ્ધિી પરરણનિ દ્રવ્યિા આશ્રયે–પોિાિા કારણે એવી 

વીિરા ગિા હોય. આ હાહા!  અમિે પ્રગટ્ ાં , હવે અમારે નિશ્ચય છે , પછી માાંસ ખાવ ાં, દારૂ પી વ ાં, 
લાંપટપણ ાં, ગમે િે તવચછાંદ પણે વિીએ .—એમ હોઈ શકે િહીં.  આહા હા! સમજાણ ાં કાાંઈ? એમ 

મ નિપ ણ ાં પ્રગટ્ ાં પછી અમારે ગમે એ રીિે , અમારા માટે આહાર બિ ાવ્યા હોય, ચોકા (કરીિે)  
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બિાવ્યા હોય.. શ ાં કહેવાય ? વસ્ત્ર-પાત્ર નવગેરે ,  નવગેરે.. અમારા માટે બિેલા હોય  િોપણ લઈ 
શકીએ કારણ કે એમાાં  નિશ્ચયમાાં ત યાાં વાાંિો છે ? એમ છે જ િહીં. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

શ્રોિા : હલકો કાળ... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : હ લકો કાળ કે  રદ’ હિ ો? હલકો કાળ એ ટલે લ ોટિે ઠેકાણે ગારો  

િાખ્યો શીરામાાં ? આ હલકો કાળ છે. હલવ ા બિા વેિે હલવા . શેઠ! આ હ લવા બિિા  હૈ રક  

િહીં? શીરો. િો આટાિે ઠેકાણે િૂળ િાખી તયાાંય ? કાળ હલકો છે . ઘીિે ઠેકાણે પસેા બ િાખ્યો 

તયાાંય શીરામાાં? અિે સાકરિે ઠેકાણે કાદવ? કે ગોળિે ઠેકાણ ે કાદવ િા ખ્યો? હલકો કા ળ છે. 
હલકા કા ળિ ાં ભાિ કે રદ’ છે? એય મૂલચાંદભાઈ !  

શ્રોિા : મ નિ મહારાજ .... આહા ર બિા વે? 

 પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એ એિે  માટે કયો છે એિી ખ બર િથી? પાાંચ જણા છે , ઘરિા  ચાર 

માણસ છે, આ ચોકો કરીિે બેઠા છે. ખબર િથી એટલી ? એણે બિા ગોટા વાળ્યા હશેિે? શેઠ! 

ગોટા જ વાળ્યા છેિે . આ બિા કરિા હ ોય અ િે િ કરે િો જ દા પડ ી જાય. એ  ભાગીિે વયા 
આવ્યા. કહ ો, સમજાણ ાં આ માાં? 

ત્રણ બોલ થયા, હવે ચોથો. એ ચોથેય આકરો છે જરી.  િે થી કાાં િો દ્રવ્યિો આશ્રય 
કરીિે ... એટલે કે દ્રવ્યિી શ નદ્ધિી પરરણનિ િ ાં જ્ઞાિ રાખીિે ... આવી શ નદ્ધ છે એિે આવો જ રાગ 

હોય, એમ દ્રવ્યિી શ નદ્ધિ ાં જ્ઞાિ રાખીિે ... ‘આ શ્રય કર ીિે’િો અથશ જ્ઞાિ કરીિે. દ્ર વ્યિો આ શ્રય 

કરીિે  એટલે કે દ્રવ્યિી શ નદ્ધ િી પ રરણનિ સમ્યગ્દશશિિી,  પાંચમ ગ ણત થાિિી, છ ઠ્ઠા ગ ણતથાિિી,  
એિી પરરણનિિ ાં જ્ઞાિ રાખીિે ... અ થવા િો ચરણિો આશ્રય કરીિે ... એ ભૂનમકા માાં રાગિ ી 

માંદિાિો ભાવ એિ ાં જ્ઞાિ રાખીિે ... કે આવો જ રાગ હોય એિ ાં જ્ઞાિ રાખીિે ... આશ્રય કર ીિે 
એિો અથશ કે.... આ એક શબ્દ િથી લીિો અ હીં. સમ જાણ ાં કાાંઈ? 

એવ ાં લખાણ છે, વ્યવહારિ ા લખાણ એવા હોય. ઠીક! પૂછે છે બરાબર. મૂળચાંદભ ાઈ!  

એિો અથશ એ છે. દ્રવ્યિો  આશ્રય કરીિે એ ટલે ? દ્રવ્ યિી શ નદ્ધ પ્રગટી છે સમ્ય ગ્દશશિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્ર ારદ જેટલા પ્રમાણમાાં ,  એિ ાં જ્ઞાિ રાખીિે કે આવી જ શ નદ્ધ હોય એિ ાં જ્ઞાિ આમ હોય . 

અિે કાાં ચરણિ ો આશ્રય કર ીિે ... એ શ દ્ધ દશાિી ભૂનમકામાાં જે પ્રકારિો રાગ હોય છે , આવો જ 
રાગ હોય એ વ ાં જ્ઞાિ કરીિે. . . આ ચારેય પદિી વ્યાખ્યા જ દી છે. દેવીલાલજી !  

શ્રોિા : એટલા માટે દ્રવ્યિો આશ્રય કરી પાપથી બચવા માટે પ ણ્યિો આશ્રય ....  

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : િા, એ સ્બલક લ વાિ  છે િહ ીં અહીં. આશ્રય-ફાશ્રયિ ી વાિ  િથી. 

આશ્રયિો અથશ ‘જ્ઞાિ ’ છે. प्रतीत्य શબ્દ પડ્ો છ ે િે ? द्रव्य ंप्रतीत्य यमद वा चरण ंप्रतीत्य... એ 

ચોથ ાં પદ છે. પાંરડિજી ! ચોથ ાં પદ છે . એ અથશ અમારે પાંરડિજીએ કયો હિો ચોખ્ ખો પહેલો હોં. 
આ અમારા પાંરડિજી . આ પૂછય ાં હિ ાં કે આ શ ાં? એય! પોપટભાઈ! આ િમારા નમત્ર. એમણે 
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પહેલો અથશ કય ો હિો પાંર ડિજી એ. િહીં િો આપણિે  શબ્દિા અથશ આ વડે િ હીં, વ્યાકર ણ-
બ્યાકરણ આ વડે િહીં. ભાવિો ખ્યાલ હોય, પણ ભાવમાાં મેળ ખાય શી રીિે? આમાાં દ્રવ્યિો  

આશ્રય કીિો છે. આશ્રયિ ો અથશ પ્રિીિ. દ્રવ્યિ ાં જ્ઞાિ એટલે શ દ્ધ પરરણનિ આવી હોય એિ ાં 
જ્ઞાિ કર ીિે અિે અશ દ્ધિાિો રાગ આ વો હોય એિ ાં જ્ઞા િ કરીિે , બસ. સમજાણ ાં કાાં ઈ?  

શ્રોિા : શ દ્ધ પરરણનિ આશ્રય કરવા લાયક િથ ી . 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : આ શ્રયિો અહીં પ્ર શ્ન જ િથ ી. અહીં િો ‘પ્રિીિ ’િો અથશ જાણવ ાં. એિ ે  

(મા ટે) ‘આ શ્રય’ શબ્દ વાપ યો છે. આટલી શ દ્ધ પરરણનિ હોય છઠ્ઠે , એિી શ ભ પરરણનિ આવી 

જ હોય એમ જાણી— જ્ઞાિ કરીિે અિે એ કાળે રાગ આવો જ હોય એવ ાં જ્ઞાિ કરીિે , બસ. હવે 
પછી અાંિરમાાં ઉિર ી જા , એમ કહે છે. આહાહ ા!  

આ વાાં ચજોિે ઘરે. આ પ ત િક પડ્ા છે  બિા ઘણા. એક-એ ક શ બ્દિ ાં શ ાં (અથશ) છે એ  
વાાંચવ ાં પડે કે િહીં? િામ ાં લખે િો કેટલા િપાસે  છે. આ બીડીિ ા િામા આ ગળ... જ ઓ!  

શોભાલા લ શેઠ જાય છે ત્ય ાાં કાિપ ર. કેટ લાય રૂનપયા લઈ આવે. બિ ા િામ ા મેળવિા હ શે કે 

િહીં? િમારી પાસે અમ ા રુાં  લેણ ાં આટલ ાં પાાંચ હજારિ ાં . ઓલો કહે કે પોણા ચાર હજાર િી કળે 
છે. સવા હજારિો વાાંિો છે તયાાંક જ ઓ. લો િપાસો. કાાંઈ રહી ગય ાં હશે  સવા હજારિી રકમ.  

શેઠ! પૈસા માટે િાિા શેઠ આઘા જાયિે કાિપ ર . એ કો’ ક વ ાિ કરિ ાં  હિ ાં . આપ ણે તયાાં ખબર 

હોય? ઓ લા રિિ લાલજી  હિા, િહીં?  કાિપ ર હિાિે . મેડી ઉપર આહા ર કર વા ગય ા હિા. 
ત્યારે શેઠ હિા. એ જલ્દી ખબર પડે . ત્યાાં ધ્યાિ રાખે  છે કે િહીં, એટલ ાં આહીં કહેવ ાં છે. િો 

અહીં ધ્યાિ રાખવ ાં એમ કહેવ ાં છે. આહા હા! આિ ી રુનચ થાય િો જલ્દી ખબર પ ડે. પડ્ા નવિા 
રહે િહીં. આહાહ ા!  

લ્યો, કાાં િો દ્રવ્યિ ાં જ્ઞાિ કરીિે એટલે શ દ્ધ પરરણનિિી આવી મયાશ દા ગ ણત થાિમ ાાં હોય 

એિ ાં જ્ઞાિ કરીિે . ચોથે શ દ્ધ પરરણનિ ત્રણ કષાયિા અભાવિી િ હો ય. એક કષાયિા  
અભાવિી અિે નમથ્યાત્વ િા અભાવિી હોય. બીજે  (-પાાંચમે) બે કષાયિી િે નમથ્યાત્વિા  

અભાવિી હ ોય, ત્રીજે (-છ ઠ્ઠે) ત્રણ કષાયિા િે નમથ્યાત્વિા અભા વિી પરરણનિ હોય એવ  ાં 
બરાબર જ્ઞ ાિ કરીિે ... સમ જાણ ાં કાાંઈ?  

મ મ ક્ષ  (જ્ઞાિ ી, મ નિ)  િમાશત્મ ા ઓ મોક્ષમ ાગશમ ાાં આરોહણ કરો.  આહાહા! તવ રૂપમાાં  અાંદર 

આરો હણ કરો અિે વ્યવહ ા રિો નવકલ્પ છે એમાાં પણ આરો હણ કરો એ મ કહે વામાાં આવે છે. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? લ્યો, એ ગાથા પૂરી થઈ. પચાસ નમનિટ  ચાલી.  અમારે ચીમિભાઈ  ખ શી થયા. 

વતિ  િો વતિ  છે ભ ગવાિ આત્મા , પણ એિો જે ટલો આશ્રય લઈિે આ શ્રયમ ાાં ઉ ગ્રિા કે માંદિા  

જે પરરણનિ જેટલી પ્રગ ટી િે ટલી શ દ્ધિા એિે એ મ બરાબર જાણ વી . અિે એ િા પ્રમાણમાાં 
શ નદ્ધિી બહ  ઉ ગ્રિા હ ોય િો  રાગિી ઘણી  જ માંદિા હ ો ય  (અિે) શ નદ્ધ થોડી હ ોય િો રાગિી કાંઈ 
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િીવ્રિા પણ હોય . એવી બેિી મયાશદા બર ાબર જાણ વી . અિે એવી હોય એિે સાંયો ગિો કા ળ 
પણ ક દરિે હોય સહજ . એ અહીં િથી િાખ્ય ાં , કારણ કે સહજ આવે છે. અહીં િો પ રુષાથશથી 

થાય બે વાિ, એટલી િા ખી છે . ભાઈ! ઓલા સાંયોગો આ વવા-જવ ા એ કોઈ  વ્યવહારિા  
નવકલ્પથી આ વવ ાં-જ વ ાં થિ ાં િથી. (િેથી) એ વ ાિિે િાખી િહીં.  સમજાણ ાં કાાંઈ? 

શ્રોિા : ... સહજ હોય? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એ બ હાર  િો સહજ હોય િગ્નદ શા. એ કાાંઈ નવકલ્પથી વસ્ત્ર છૂટી  જાય  

છે એમ છે? નવકલ્પ કિાશ  િે  વસ્ત્રિ ાં છૂટવ ાં કાયશ— એમ છે? માટે એ વાિ લીિી િ થી . ફતિ બેિી 

અાંદર નિનમત્ત-િૈનમનત્તક લીિ ાં . સમજાણ ાં કાાંઈ? ભાઈ ! વીિરા ગમ ાગશ ગાંભીર છે, ઊંડો છે. પાિાળ  
કૂવા માાંથી આ વેલી વાિ છે. સમજવા માટે બ નદ્ધિે કે ળવ વી પડે. આ લ ોટ બાાંિે છે િે . આટા–લોટ 

એિે કેળવે પછી રોટલી થ ા િી હશે કે એમિે એમ બાાં િીિે રોટલી થ ાિી હશે ? કે ળવ વી પડે. 

કેળવે િેલ િાખીિે  આમ, ત્યારે માાંડ રોટલી સરખી આ વે. એમ આ હીં વતિ ,  એિી પ રરણનિ શ દ્ધ 
અિે રાગિી મયાશ દા એિે કે વળણી થી બરાબર જાણ વી જોઈએ. આહા હા! આવો જ માગશ છે અિે 

આ નસવાય બીજો કોઈ ......  ઓછો, અનિક કે નવપરીિ કહે (િો) બિો નવપર ીિ માગશ છે.  આવ ાં 
ભાિ થયા નવિા એિે નવપરીિિાિો ત્યાગ િહીં થઈ શ કે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

શ્રોિા : કોઈ અપવાદિે તથ ા િ છે જ િહીં. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : આમાાં હ ો ય? પણ સત્યિે શ ાં અપવાદ? જીવ છે િે જીવ છે , અપવાદે 

પણ અજીવ હોય  (એમ હોય)?  શ દ્ધ પરરણનિ પણ પોિે અપવાદે શ ભ હોય એ મ  હોય? શ દ્ધ 

પરરણનિિા કાળમ ાાં આવો ર ાગ હોય એ જ દી વાિ થઈ, એ અપવાદ થઈ ગયો. એ અપવાદ છે.  
એ પ ોિે અપવાદ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આરે ભારે! લ્યો, એ ગાથા પૂરી થઈ.   

વ ળી (આ ૧૦ ૩મી ગાથાિી ટીકા પૂણશ કરિાાં ટીકાકા ર મ નિર ાજ શ્લોક કહે છે) :— 

૧૩૯. 

मचत्तत्त्वभावनासक्तितयो यतयो यिि ् । 
यततं ेयाचनाशीलयिनाशनकारणि ् ।।१३९।। 

આહા હા! શ્લ ોકા થશ : જે મિી બ નદ્ધ ચૈિન્યિત્ત્ વિી ભ ાવિા માાં આસતિ ( રિ, લીિ ) છે ... 

આહા હા! સમ્ય ગ્ૃનષ્ટિે ચૈિન્યિી ભાવિામાાં િીવ્રર સ–લ ીિિા િથી. લીિિા છે , પણ િીવ્ર િથી. 

એથી અ હીં નવશેષ આસત િ–રતિ–લીિ કહેવ ાં છે મ ન િિે . જેમિી બ નદ્ધ ચૈિન્યિત્ત્વ ભગવ ાિ 
આત્મા એિી ભા વિા એ ટલે એ કા ગ્રિા એમાાં જેિી લીિિા છે ... લ્ય ો, ભાવિા માાં આ સતિ..  

આસતિ..  આહા હા!  અ હ ીંયા આસતિ. ઓ લી આસસ્ત િ , અહીં આ સતિ. ચૈિન્યવતિ  

વીિરા ગભા વતવરૂપ એિી ભાવિા ( એટલે) અાંિમ શખ એકા ગ્રિા એ માાં જે લ ીિ છે એ વા યનિ ઓ ... 
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એવા યનિઓ–એ વા મ નિ ઓ ય મમાાં પ્રયત્િશીલ ર હ ે છે ... દેખો! યમમાાં એટલે રાગારદ રન હિ 
શ દ્ધ પરરણનિ એમાાં પ્રયત્િશીલ રહે છે. 

( અથાશિ્ સાંયમમાાં સાવિાિ રહે છે)  એમ કહે છે. સમરકિી સમ્યગ્દશશિ , જ્ઞાિ િે અાંશે 
નતથરિ ામાાં સાવિાિ છે.  શ્રાવ ક સમ્યગ્દશશિ,  જ્ઞાિ િે અાંશે તવરૂપાચરણ ચ ારર ત્ર ઉપર શાાંનિ 

એમાાં લીિ હોય છે. મ નિ સાંયમમાાં મ હા પ્રયત્િશ ીલ... ભાષા છે િે ? એિો પ્રયત્િિો તવભા વ  જ  

એવો થઈ ગયો છે એમ કહે  છે. િેથી સાંયમમાાં સાવિા િ રહે છે.  આહાહા! કે જે યમ (-સાંય મ)... 
એ સાંયમ િામ તવ રૂપમાાં આિાંદિો  અિ ભ વ સનહિ િી જ્યાાં રમણિ ા એવ ી .... આ િો લ ોકો  

સમ્યગ્દશશિિી વ ાિ મૂકી દે િે ઉપરિી વાિ ાં બિી. જ ઓ ભાઈ ! આ તવગશમાાં ચ ાર રત્ર િથી. માટે 

ચારરત્ર  મહાવ્રિ લઈ લ્યો . મ નિપ ણ ાં બીજે ગનિમાાં િથ ી , દેવમાાંય િથી. મ ાટે મિ ષ્ યપ ણામાાં લઈ 
લ્યો. પણ શ ાં લઈ લ્યે? પાંચ મહાવ્રિિા નવ કલ્પ લીિ ા  (અિે) િગ્નપ ણ ાં , એ છે ચારરત્ર?  એ િો 

રાગ છે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? એકલી શ દ્ધ પરરણનિ નવિાિો  રાગ એિે િો વ્યવહાર ાભા સ થઈ ગયો 

છે. સમજાણ ાં? રાગિી આ વી એકલ ી રિયા હોય અિે શ દ્ધિાિ ાં ભાિ િથી , એ વ્યવહારાભાસ 
છે. અિે શ દ્ધ પરરણનિ એિી આટલ ી હોય િો એિા પ્રમા ણમાાં રાગિી િીવ્રિા-માંદિા  હોય , એવી 
ખબર િથી એ ટલે નમથ્યાભ ા સી છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

શ્રોિા : મ નિ  ઉપદેશ હી ત ય ોં કરે, ચારરત્ર  િહીં જાિિા હો િો.... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : ઉપદેશ િો જે છે એ બિા િો, સ મ રકિીિો પણ એ આ વે. મ નિિો 
ઉપદેશ પહેલો, પણ મ નિપ ણ ાં કેવ ાં?  સમ્યગ્દશશિ સન હિ િ ાં કે સમ્યગ્દશશિ ન વિાિ ાં ? આ લઈ લ્યો,  

લૂગડાાં છોડ્ ા. આહા હા!  રત્ િકરાંડ શ્રાવકાચા ર, પ રુષાથશનસનદ્ધમાાં પહેલ ાં સમ્યગ્ દશશ િ લીિ ાં . પછી 

એિા વ્રિિ ા નવકલ્પિી વાિ લીિી છે. રત્િકરાંડ શ્રાવ કાચાર. રાગ-દ્વેષિા િાશિે માટે મ નિપ ણ ાં 
અાંગીકાર કર વ ાં, એવ ાં છે ન્યાાં. ભાિ છેિે કે રાગદ્વેષ મારામાાં િથી એવ ાં ભાિ  છે. એ રાગ-દ્વેષિા  
િાશ માટે વ ીિરાગિા અાંગી કાર કરે છે.   

એ યમ... યાિિ ાશીલ યમ િા (-દ ુઃખ મય મર ણિા) િા શિ ાં કારણ છે. આહાહા ! એ 

દ ુઃખમય મરણ... યાિિાશી લ યમ ... યમ એટલે મરણ.  દ ુઃખમય જમ. યમિા–મર ણિા િાશિ ાં 

કારણ છે. આહાહ ા! તવરૂપ િી અિ ભ વ ૃનષ્ટ અિે સાં યમદશા એ દ ુઃખમય પીડ ા  મરણ એિા 
િાશિ ાં એ કારણ છે. પાંરડિમરણ થવાિ ાં  એ કારણ છે. આહા હા! નવ શેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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શ્રાવણ વદ ૧૪, ગુરુવાર, તા. ૧૯-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા-૧૦૪, શ્લોક-૧૪૦, પ્રવચિ િં. ૯૯ 

 
નિયમસાર. નિશ્ચય–સાચો ત્યાગ. સાચો ત્યા ગ કોિે કહેવામાાં આવે છે ? એ ટલે સાચ ાં 

પ્રત્યાખ્યાિ એિ ાં સ્વરૂપ. ૧૦૪ ગાથા. 

सम्म ंम ेसव्वभदूसे ुवरंे मज्झ ंण केणवव । 

आसाए वोसवरत्ता ण ंसमावि पविवज्जए ।।१०४।। 

િીચે હરરગીત. 

સ ૌ ભૂતમાાં સ મતા મિે, કો સ ાથ વે ર મિે િહીં ; 

આ શા ખરેખર છોડ ીિે પ્રાનિ કરાં છ ાં સમ ાનિિી. ૧૦૪. 

સમાનિ કહો, શાાંનત કહ ો, અરાગ ીદશા કહો કે પ્રત્યાખ્યાિ કહો. ટીકા : અહીં ( આ 

ગ ાથામ ાાં) અાંતમ ુખ પરમ-તપોિિિી ભા વશ નિિ ાં કથિ છે.  અાંતમ ુખ ... ભગવાિ આત્મા પૂર્ુ 
આિાંદ િે શ િ છ ે એિા સન્મ ખ જેિો ભાવ છે . પર મ તપોિિ ... જેિે અતીનન્િય આિાંદિ ાં િિ 

અાંતરથી પ્રગટ્ ાં છે. સમજાય છે કાાંઈ? પર મ તપોિિ... અતીનન્િય ભગવાિ આ ત્મા... ઓલા 

અાંદર ટી કા માાં  ઇનન્િયો છે ખરીિે  એટલે આ આવય ાં  વળી. પર મ અતીનન્િય  આત્મા એિા  
સન્મ ખમાાં અાંતમ ુખમાાંથી અતીનન્િય આિાંદિ ાં જેિે િિ િામ લક્ષ્મી પ્રગટી છે , એિે અહીંયા 

પ્રત્યાખ્યાિ, રાગિા ત્યાગિ ાં વિ (અિે) સ્વભાવિી શાાંન તવિ આત્મા અિે પ્રત્યાખ્યાિ કહેવા માાં 

આવે છે. આ હા! તેિ ી ભ ાવશ નિિ ાં કથિ છે . શ િભાવ જે અાંતર આત્મા અતીનન્ િય આિાંદિો 
િાથ... સમ્યગ્દૃનિિે  પર્ અાંતમ ુખ ૃનિમાાં પરમ આિાંદિા િાથિી  જેિે ભાવિા  હોય છે. મ નિ 
એિે ઉત્કૃિ  ભાવિા હોય છે . એવી ભાવશ નિિ ાં કથિ છે. 

હવે જરી सम्म ं म े सव्वभदूसे ु એમાાંથી કાઢ્ ાં. શ ાં કહે છે?  જેર્ે સમસ્ત ઇનન્િયોિ ા  

વયાપ ારિે છ ોડ્યો છે ... सव्वभदूसे ु છે િે ? ચાહે તો સવુ જ્ઞ પરમાત્ મા હો, દેવ-ગ ર િે શાસ્ત્ર હો કે 

દ શ્મિ–શત્ર  લોકો માિે એવા હો—એ બેય પ્રત્યે િમાુત્માિે સમ્ય ગ્દદશુિમ ાાં પર્ ઇનન્િયિો 
વેપાર છૂટી ગયો છે. ભાવે નન્િય–ખાંડ-ખાંડ ઇનન્િય અિે આ જડ ઇનન્િય અિે એિા નવષયો 

ભગવાિિી વ ાર્ી કે સ્ત્રી આરદ—ત્રર્ેયિે ઇનન્િય કહી છે. આ શરીર િે જડ-ઇનન્િય જડ છે એ 

તો છે, પર્ અાંદર જે જ્ઞાિિ ા અાંશમાાં એક જ ન વષય જ ર્ાય એવી  જે  ખાંડ-ખાંડ ભા વેનન્િય એિી 
પર્ રનચ છોડી અિે ઇનન્િયિા નિનમત્તોમાાં ભગવ ાિ અિે ભગવાિિી વાર્ ી જે ખ્યાલમાાં આ વે 

એિ ાં  પ ર્ લક્ષ છોડી દઈિે ... આહાહા! સ મ સ્ત ઇનન્િયોિા વયાપારિે છોડ્ય ો છે ... પાાંચ ઇનન્િયિા 

નવષય તરફ રનચ અિે લક્ષ જેિ ાં છૂટી ગય ાં છે, સમરકતથી જ છૂટી ગય ાં છે . પહેલી સમ્યગ્દદશુિ ,  
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િમુ જે પહેલી સમ્યગ્દદશુિરૂપી પયાુય એમાાં જ ઇનન્િયોિો  વેપાર એ હેય છે (તથેી) છૂટી ગયો  
છે. આહા હા! સમ જાર્ ાં કાાંઈ? 

આ તો મ નિ િી, એિાથી ઉગ્ર વાત લે છે કે સમસ્ત ઇનન્િયિો વેપાર ... અતીનન્િય  
ભગવાિ આત્મા એિા ઉપ ર જયાાં ૃનિ છે અિે એિો  જયાાં સ્વીકાર િે વેદિ િે અિ ભ વ છે ,  

એિે ઇનન્િયિો વેપાર છૂટી ગયો છે.  ભીખાભાઈ ! કહે છે કે એિે ભાવેનન્િયિો વેપાર છૂટી ગયો  

છે, એ એિો િહીં. િવયેનન્િય િો નવષય છૂટી ગય ો , િવયેનન્િય િહીં. અિે એિો નવષય  ભગવાિિી 
વાર્ી િે ભગ વાિ ત્રર્ લોકિા િ ાથ એ પ ર્ ઇનન્િયિા ન વષયમાાં પ ડે છે. આ હાહ ા! એ છૂટી ગયો 

છે જ્ઞાિીિે, એમ કહે છે. આહા હા! શે માાંથી કાઢય ાં એ ? सव्वभदूसे ु એમ શબ્દ છે િે ? સવુ પ્રાર્ી, 

એકેનન્િય હો, પાંચેનન્િય હ ો, સવુજ્ઞદે વ હો, સ્ત્રી હો, ક ટ ાંબ હો, વેરી-દ શ્મિ  હો— એ  બિા સવુ 
પ્રાર્ીમાાં–ભૂત માાં આવી જા ય છે. એિા પ્રત્યે િમીિે સમતાભા વ હોય છે. આ હાહા! સમ જાર્ ાં 
કાાંઈ? એટલે કે સમ સ્ત ઇનન્િયોિા  વયાપારિે છોડ્યો છે .  આહા હા! 

એ વા મિે ...  એમ કહ્ ાં છે િે ? ભેદન વજ્ઞાિી ઓ તેમ જ અજ્ઞાિી ઓ પ્રત્યે સમતા છે ... 

આહા હા! કહે છે, ભેદનવજ્ઞાિીઓ, ગર્િ રો અિે સાંત ો હોય અિે અ જ્ઞાિી ન મથ્યાૃનિ અિે 

અભનવ નમથ્યાૃનિ જીવો હો —એ બિા પ્રત્ય ે સમતા છે. આ ભગવાિ , આ ભેદજ્ઞાિીઓ છે માટે 
પ્રશસ્ત રાગ કરવો એવ ાં છે િહીં , એમ કહે છે. આ હાહા!  સમજાર્ ાં કાાંઈ? આ િ મી જીવ છે, મ નિ 

છે, છઠ્ઠે ગ ર્સ્થાિે ગર્િર જેવા ભેદનવજ્ઞાિીઓ તેમજ અજ્ઞાિી ઓ ... જેિે રાગથી ભભન્ન પડીિે 

અિ ભ વ થઈ ગયો છે એવા િમાુત્મા કે જેિે રાગમાાં એકતા છે એવા અજ્ઞાિી , અિમાુત્મા. 
આહા હા! બાંિે પ્રત્યે મિે જ્ઞાતાપર્ ાં, સમતાપર્ ાં વતે છે , કહે છે. આહાહા! ભા રે  વાત.   

આમ તો બિા કહે છેિે  કે ‘ ખામેનમ સવવે જી વા, સવવે જીવા ખમાંત  મે. ’ એિ ો અથુ  શો? 
જગતમાાં જેટલા જીવો છે એ બિા જીવો પ્રત્યે , આ સારા છે માટે રાગ થાય, આ િરસા માટે 

(દ્વેષ)—એ મ ારે િથી એ મ કહે છે . સ મજાર્ ાં કાાંઈ? આ હાહ ા! જ્ઞાત ા થઈ ગય ોિે . ૃિા િે જ્ઞાતા  

એવ ાં આત્માિ ાં સ્વરૂપ છે. આહા હા!  એવા જાર્ વા-દેખ વાિા ભાવમાાં ‘આ ઠીક છે િે આ અઠીક 
છે’ એમ કયાાં આવય ાં?  પરમાત્મા કે િમાુત્મ ા ઠીક છે અ િે દ શ્મિ  િે નમથ્યાૃનિ અઠીક છે —એવ ાં 

એમાાં આ વત ાં િથી. આ હાહા ! સમજાર્ ાં કાાંઈ? રાગ આ વે કદાન ચત્ , તોપર્ તે રાગ િો જ્ઞાતા-ૃિા  
સમતાભા વે છે, એમ કહે છે . આહાહા! સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

સ વુ ઇનન્િયોિ ા વયાપારિે ... ઓહો હો! કે વી શૈલ ી લીિી છે! અર્ીનન્િય એવ ો હ ાં. .. 

અર્ીનન્િય એવો આત્મા એ િ ાં  અાંતરમાાં ભાિ છે એિે , સવુ પ્રાર્ી પ્રત્યે, િમાુત્મા કે અિમાુત્મા,  
આાંિળા અ જ્ઞાિી હ ો કે દેખ તા કેવળી હો... આ હાહ ા! ભીખાભાઈ! આ ભારે વાત . કારર્ કે એ  

બિા તો જ્ઞેય છે , એક સરખા જ્ઞેય છે , એમ કહે છે અહીં. એક સરખા જ્ઞેય છે. કેવળી ઓ 
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િમાુત્માિા જ્ઞેયમાાં ફેર છે , મારા માટે જ્ઞેયમાાં ફેર છ ે કે  અજ્ઞાિીઓમાાં માર ા માટે જ્ઞેયમાાં ફેર 
છે—એમ િથી. આ હાહા! જ ઓ તો વીતર ાગમ ાગુ ! આ હાહા!  

सम्म ं म.े.. સમતા છે એટલે કે અર્ીનન્િય આત્માિ ા  ભાિમાાં હ ાં વત ું છ ાં, ઇનન્િયિા 
વેપારિ ાં હેયપ ર્ ાં છોડી દીિ ાં છે . હેય છે એિે છોડી દીિ ાં છે . આહા! એટલે કે ભાવે નન્િય કે 

િવયેનન્િય કે એિો નવષય એ બિામ ાાં આ ઠીક-અઠી ક છે એ વાત છૂ ટી ગઈ છે. આહા હા! એ વા 

સવુ પ્રાર્ી પ્રત્યે સમત ા છે .  જ ઓ! આ િમુ, આિ ાં િા મ પ્રત્યાખ્યાિ , આિ ાં િામ મોક્ષિ ો માગુ. 
આિ ાં િામ વીતરાગ પરરર્નત  િામ દશા. ઓહો! જ્ઞેયોમાાં ખાંડ કરવા કે આ ઠીક િે આ અઠીક, 
એ તો રાગ-દ્વેષ છે. સમ જા ર્ ાં કાાંઈ? મૂળચાંદભાઈ! એવ ો માગુ..  એવો માગુ. આહાહ ા! 

ૃનિ પરરવતુિ થઈ ગ ય ાં, બસ હા! જયાાં ૃનિ પલટી , ખાંડ ઇ નન્િય અિે એિા નવષયિી 

રનચમાાં થી, અવલાં બિમ ાાંથી  ૃનિ પલટી અિે ૃનિ અર્ીનન્િય ભગવ ાિ આત્ મા અતીનન્િય  

આિાંદિ ાં િામ.. િામ.. એિો સ્વામી (થય ો), એમ. એમાાં ૃનિ થઈ િમીિી , બિા જ્ઞેયો જ્ઞાિિા  
પરજ્ઞેય તરીકે નવષય છે. આહા હા! કહો, સમ જાય છે આ? આ ગ જરાતી સાદ ાં છે  હોં. એ પછી 

માર્સિે એમ થઈ જાય છે.  અભ્યાસ િહીંિે  અભ્યાસ અિે પકડી શકય ો હોય કે અમિે  આવડ ે 

િહીં એટલે જરી મ ાંઝવર્ થાય . ગ જરાતી તો બહ  મીઠી ભાષા છે. ‘સરસ’ એમ ભાષા અમારા 
ભાઈ કહે છે શેઠીયા. દીપચાં દ જી શેઠીયા કહે, આ હા! આ વી ગ જર ાતી! એ આવે તો ‘ ગ જરાતી જ 

તમે વાાંચો’ એમ કહે. અહીં  ભગવાિ આત્મા ..  આહા!  .... ભાષા પર્ ગમે તે હો, અર્ીનન્િય 

આત્માિી ૃનિવાંતિે બિા માાં સમતા વતે છે ,  કહે છે. આહાહા! અિે એ નવષય છે. એય ! 
આહા હા! પાંરડતજી! જ ઓ! એક ટી કા કે વી કરી છે !  

ફકત  सम्म ं म े सव्वभदूसे.ु.. િમી એમ કહે છે કે મારે બિા પ્રત્યે સમભાવ  છે. 
દેવીલ ાલજી! સવુ જ્ઞ િે િમાતુ્મા પ્રત્યે રાગ આવે એ પર્ મા રી ચીજ િહીં. મારે તો રાગ અિે 

એિા (-િમાુત્મા ) પ્રત્યે સમતાભાવ છે. આહા હા! સ મજાર્ ાં કાાંઈ? मज्झ ं છે િે? ક ાંદક ાંદાચાયુ 

પોતે એમ કહે છ ે કે ‘મિે’. ત્યાર ે ટીકા કાર પર્ એમ કહે છે કે ‘મિે’. એમ છ ે િે ? सम्म ं म े

सव्वभदूसे.ु.. બિા તમે સમતા રાખજો — એમ િહ ીં. મિે સમતા છે. કઈ અપેક્ષાએ સ મતાિ  ાં 

સ્વ રૂપ ? કે અ જ્ઞાિી કે જ્ઞાિી , આ સવુ જ્ઞ પરમ ાત્મા મહા ભેદનવજ્ઞાિ ી, એિા પ્રત્યે–જ્ઞે ય પ્રત્યે પર્ 

મિે જ્ઞાિ માાં , પરજ્ઞેય જ્ઞાિ માાં જર્ાય , પર્ ‘આ  ઠીક છે િે આ અઠી ક છે ’ એવ ાં મારા સ્વ રૂપમાાં 
છે િહીં. આહાહા ! સમજાર્ ાં કાાંઈ? ઇનન્િયિા નવષયમાાં રોકાયે લાિે ‘આ ઠીક છે, અઠીક છે’ એવ  ાં 
ભાસે છે એમ કહે છે. આહા હા! સમ જાર્ ાં કાાંઈ?  

માથાિ ો કાપિાર હોય તો અઠીક છે એવ ાં ઇનન્િયિા નવષયવાળાિે ભાસે, (પર્) જ્ઞાિીિે 

ભાસત ાં િથી. આહાહા!  અિે ચાંદિ ચોપડે  ચાંદિ... દાહજવ ર શરીર માાં થયો હોય,  એ પર્ મારા 

જ્ઞાિિ ાં પરજ્ઞેય તરી કે ‘ આ  ઠીક િથી ’ એ વ ાં મારા સ્વ રૂપમાાં  જ િથ ી. આહાહ ા! અિે એિે લેપ 



ગાથા-૧૦૪, શ્લોક-૧૪૦              પ્રવચિ િં. ૯૯                                      381 

કરિાર– અિ કૂળતા કરિા ર  ‘એ ઠીક છે’ એ ઇનન્િયિા  નવષયિા લો લ પીઓિે એ ઠીક લાગે છે 
એમ ક હે છે. હ ાં તો ઇ નન્િયિા નવષયિો જી તિાર છ ાં, આ હાહ ા! એટલે કે મારાં  સ્વરૂપ  જ ઇનન્િયિા 
નવષયથી ભભન્ન છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

ભાવેનન્િય હો કે િવયેનન્િય  હો કે એિા નવષયો નિનમ ત્ત હો—બિા ઇનન્િય છે , બિી 

ઇનન્િયો છે ત્રર્ેય. ત્રર્ેયિે ઇનન્િય (કીિી). પરમાત્ મા પર્ આ આત્માિે માટે ઇનન્િય છે. 

પાંરડતજી! ૩૧મી ગાથા, સમયસાર. ઓહ ોહો! પરમાત્ માિી રદવયધ્વનિ આ આત્માિે માટે તો એ 
ઇનન્િય છે. ઇનન્િયિા નવષય તરીકે લ ક્ષ જાય તો એ છે. પર્ એ ઇનન્િયિો નવષય જેર્ે જીત્યો 

છે... આહાહા! સમ જાય છે  કાાંઈ? એવા સ મરકતી એ ટલે ભેદનવ જ્ઞાિી ( કહે છે કે ) મિે... અિે 

ભેદનવજ્ઞાિ ીઓ પ્રત્યે , એમ. ભેદનવજ્ઞાિી એવા મિે ... આ એમાાં િથી, પર્ ‘મિે’માાં એ આવી 
ગય ાં. ઇનન્િયિો વેપાર છોડ્ય ો છે એમાાં  એ આ વી ગ ય ાં  ભાઈ! ભાવેનન્િય, િવયે નન્િય કે નવષય 

વાર્ી કે સ્ત્રી કે કસાઈ  કે ગમે તે. .. આહાહા! ગજબ વાત છે િે ! એ જેર્ે છોડ્યો છે એટલે 

ભેદજ્ઞાિી થયો છ ાં ,  એમ થઈ ગયો એિો અથુ. અતીનન્િય સ્વ રૂપ િો મેં આદર  કયો છે િે  
ઇનન્િયિા નવષયિે મેં જીત્યા છે–છોડ્યો છે. આહાહ ા!  

એવા ભેદનવ જ્ઞાિી–મિે ભેદન વ જ્ઞાિી ઓ અિે અ જ્ઞાિીઓ પ્રત્યે સમત ા છે . આહાહા !  
સમજાર્ ાં કાાંઈ? ભગવ ાિ આત્મા તો જ્ઞાયકસ્વ રૂપ એ વ ાં  જયાાં ખાંડથી અનિક થઈિે–ભભન્ન થઈિે 

ભાસ્ય ાં, એિે બિ ાં— જગતિા પ્રાર્ીઓ બિા એક સરખ ા ભાસે છે એટલે કે જ્ઞેય તર ીકે ભાસે છે. 

એમ આ સજ્જિ છે િે આ નમત્ર છે, આ મારા ગ ર છે  િે આ મારા વેરી છે—એ વ ાં એમાાં િથી 
એમ કહે છે. નવષય તરી કે બે સરખા પર તરી કે. આકરાં પડે એવ ાં છે િે . વયાખ્યાિમાાં આવય ાં  હત ાં 

ઘર્ીવાર. ભાઈએ લખ્ય ાં છે િે  નિહાલભાઈએ. વયાખ્યા િમાાં તો આવય ાં છે ઘર્ીવાર, પર્ એમરે્ 

ભાઈએ પોતે લખ્ય ાં છે. ચાહે સ્ત્રીિો નવષય હ ોય િે ચાહે તો વીત રાગ હોય — બેય પરનવષય છે. 
ભલે ઓલામાાં શ ભભાવ હોય , પર્ નવષય તરીકે તો બિા એક છે. આકરાં  પડે એવ ાં છે. 

આહા હા! આ તો વીતર ાગ માગુ છે. આ કાાંઈ કલ્પેલો િે આમ ઘડતર કરીિે કયો એવો િથી, 

વસ્ત િ  ાં સ્વરૂપ જ આમ છે. અર્ીનન્િય  એવો હ ાં, ઇનન્િયથી જ દો પડેલો એવો હ ાં , ઇનન્િયોિે 
ભજતેલો એવો હ ાં... આહાહા!  એ નવષયિી વાત કરી. જે ર્ે ઇનન્િયિે જીત્યા અિે ભેદનવજ્ઞાિી છે , 

પર્ પરજ્ઞેય છે. મારે માટે તો પરજ્ઞેય તરી કે સ્વ જ્ઞાિ માાં જાર્વાલાય ક છે. સ મ જાય છે કાાંઈ? 
આહા હા!  

નમત્ર-અનમત્રરૂ પ (નમત્રરૂપ કે શત્ર રૂ પ) પરરર્નતિા અભા વિે  લીિે ... હવે બીજો બોલ. 

वरंे मज्झ ं ण केणवव.. એ બીજો બો લ. પહેલા બો લિ ી આ વયાખ્યા. આહાહા! અ મારે પાંરડતજી 
કહે છે કે બિાિે એક માિ વ ાં ખટકે છે. કેવળજ્ઞાિી કેવ ળજ્ઞાિિે જાર્ે છે અિે નિગોદિે જાર્ે — 

એમાાં ફેર છે એિે? જ્ઞેય તરીકે જાર્ે છે.  આહાહા! અ પેક્ષા કેવી હોય ? પનવત્ર છ ે એિે પનવત્ર 
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તરીકે જાર્ે છે. આમાાં જાર્ વામાાં ‘ આ ઠીક છે,  અઠીક છે’ એમ કયાાં  આવે છે? ઠીક-અઠી ક તો 
નવકલ્પ થઈ ગયો, રાગ થઈ ગયો એ તો. આહાહા! માગુિી રીત બાપ ! વીતરા ગિી માગુિી  

રીત–કળા જ જ દ ી છે. દ નિય ા  સાથે એ કેય બોલિો ક યાાં ય  મેળ ખાય એ વો િથ ી. આહા હા!  વસ્ત   

એવી છે. જ્ઞાિ સ્વ રૂપ એવો  ભગવાિ અતીનન્િય એ વ ાં જયાાં ઇનન્િયિા ખાંડ-ખાંડિી રનચ છૂટીિ ે 
અખાંડ અતીનન્િય જ્ઞાિ િી જ યાાં રનચ િે અિ ભ વ  ૃનિ થઈ, એિે તો બિ ાં જ્ઞેય છે. નસિ હોય તો 

જ્ઞેય અિે કસ ાઈ હોય ત ો જ્ઞેય છે. જ્ઞેયમાાં ‘ આ સારા િે આ િરસ ા’ એ મ લખ્ય ાં છે?  
મૂળચાંદભ ાઈ! આહા હા! 

વસ્ત િ ાં સ્વ રૂપ એ છે એટલે એિ ાં િામ સમ્યગ્દદશુ િ. આહાહા ! ચૈતન્ય ભગવાિ  

અતીનન્િય આિાંદિી કાતળી , મૂનતુ એિા સ્વારદ યા સમર કતી છે. અજ્ઞાિી નવષયિા સ્વાર દયા છે. 
આહા હા! ચાહે તો ત્યા ગી થ ઈિે બેઠો હોય બહાર થી િ ગ્ન , પર્ એિે નવષયો જે પરવસ્ત  છે એ માાં 

ઠીક-અઠી ક લાગે છે એ નવષયિા જ સ્વારદયા છે. એ અ જ્ઞાિિા િે રાગિા સ્વારદય ા છે. આહા હા!  

આકરો માગુ છે ભાઈ ! મોટા સમાજિા ટો ળેટોળાિે આ બેસી જાય એ વી વ ાત િથી.  કોઈ નવરલ 
પ્રાર્ીિે, પાત્રજીવિે (કે) જે િે સાંસારિા રકિા રા િજી ક આવી ગયા છે ... આહાહ ા ! એક ક દ કો 

મારીિે મ ભક તમાાં જવાિ ાં છે એટલો ફેર છે  થોડો.  સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહાહા! એિે આ 

વીતરા ગમાગુ બે સે. એ વસ્ત . બસ ૃનિિી અપેક્ષા એ વાત છે. અન સ્થરત ા હોય એ  તો જાર્વાિી 
વાત છે, એ પર્ જ્ઞેય થઈ  ગ ય ાં. સમજાર્ ાં કાાંઈ? ૃન િિ ો િવયિા જોરિ ાં જ અ હીં કથિ છે.  
ચારરત્ર દોષ છે એ દોષ ખરેખર તો જ્ઞાિિ ાં જ્ઞેય છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

અહીં તો सम्म ंम ेसव्व... શ ાં સાંતોિી વાર્ી! આ હાહ ા! વાર્ી પ ર્ ‘ઠીક છે’ એ આત્મામા ાં 

િથી એમ કહે છે. આહાહા !  વાર્ી તો જ્ઞેય છે , એ જ્ઞાિ માાં આ વી જતી િ થી. પ ર્ જેર્ે આત્માિે  

ઇનન્િયથી જીત્યો એિે વાર્ ી પર્ મારી અિે વાર્ી થી મિે લાભ થાય એ  પ ર્ જીતાઈ ગય ાં છે, 
‘લાભ છે ’ એમ છે િહ ીં. આહા હા! કહો, ભીખાભ ાઈ! ભગવાિથ ી લાભ િથ ી એમ  કહે છે.  

વાર્ી–રદવયધ્ વનિ એ પ ર્ નવષય છે. રાડ િાખે ઓલા ભબ ચાર ા. અરર! એક સ્ત્રી અિે 

ભગવાિિી વાર્ ી બેિે સરખા કહે છે. કઈ અપેક્ષાએ? સાાંભળ તો ખરો  ભાઈ! એ શ ભિ ાં 
નિનમત્ત છે, આ સ્ત્રી આરદ અ શ ભિ ાં નિનમત્ત છે , પર્ નવષય તરીકે તો એક જ છે. આહા હા! એ માાં 
સ્વનવષય આવતો િથ ી. સમજાય છે કાાંઈ?  

અજર પ્યાલા પી યો મતવાલ ા, રકન્હી અધ્યાત્મ વ ાસા, 

આિાંદઘિ ચેતિ વહૈ ખેલે, દેખે લોક તમાશા . 

એવો ભગવાિ આત્મા, આહાહા! એ અતીનન્િયિા જ્ઞાિે ચડ્યો અિે ઇનન્િયિા નવષયિે 
જેર્ે ‘મારા અિે હ ાં’ એ વ ાં જીતાઈ ગય ાં છે. એ િ હીં, હ ાં તો આ છ ાં. સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહા હા! એિ ે 
સમતા છે. ઓ હોહ ો! શ ાં કહે છે? ઠરેલ ાં એિ ાં સ્વરૂપ જ છે. જ્ઞાયક એિ ાં સ્વ રૂપ છે. સમજાર્ ાં 
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કાાંઈ? એક કામ થવા માાંડ્ય ાં હોય, પ સ્ત કિો એક દાખલો, તો પછી ઝટ થઈ જાય તો ઠીક િે ઝટ 
િ થાય તો ઠીક િહીં , એ જ્ઞાિિા સ્વભા વમાાં છે િહીં. સમજાર્ ાં કાાંઈ? સમજાર્ ાં કે  િહીં આમાાં?  
અાંતર પરરર્મિ તો  ઠીક, પર્ જ્ઞાિીિે તેિ ા પ્રત્યેિો હઠ િથી. કારર્ કે એિાથી તો ભભન્ન  
પડ્યો છે. એટલે એ અવસ્થ ા કેમ થાય , કયારે થાય િે કે વી થ ાય—એ ઉપર એિ ાં લક્ષ છે િહીં.  
આહા હા! ગજબ વાત છે. એ પોપટભાઈ ! નવકલ્પ આવે , પર્ એિો પ ર્ જ્ઞાતા-ૃિા છે. એટલે 
નવકલ્પિો એ સ્વામી િથી. આહા હા! એિે નવષયમાાં િા ખી દીિો. ગજબ વાત છે િે ! આહા હા!  

શ્રોતા : શ્રેનર્ક રાજાિે ક્ષાનયકભાવ િે ઉદયભા વ બેય હ શે ?  

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી : ભા વ હોય તો શ ાં છે? આહ ીં જ્ઞાિિ ાં જ્ઞેય છે . નમથ્યાૃનિ છે એ 
જ્ઞાિિ ાં જ્ઞેય છે . નિગોદમાાં અિાંતા અભનવ પડ્યા છે. જ્ઞાિમ ાાં જાર્ે છે , પરજ્ઞેય તરીકે જાર્ે છે. 
સમજાર્ ાં? એિ ાં લક્ષ કર ીિે જાર્ે છે એમ િથી. િવય િ ાં  લક્ષ કરીિે પોતાિે જાણ્ યો છે , એમાાં 
અતીનન્િય જ્ઞાિ માાં એ જર્ાઈ જાય એ વયવહાર છે. આ હાહ ા! સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

બાપ ! સ ખિા પાંથ કોઈ  બહ  નિરાળા છે. સમજાય છે ? દ નિયા સાથે કયાાંય મેળ ખાય 
એમ િથી. આકરાં કામ. અિે આમાાં બહ  લોકો રાજી િ થાય. લાખો ભેગા થયા તો  આ શ ાં 
સમજે? શ ાં કહે છ ે આ? ઓલ ાં તો બિાિે આમ કરવ ાં, ઓલામાાં આમ સમતા કરવી , બિા મારે 
તો આપર્ે આમ કર વ ાં, મારવા િ દેવ ા , ઢીકર્ ાં થવ ાં. ઓહો! હવે સ મજાય મિે. મારવા િ દેવા 
અિે મારે—એ રિયા કયાાં  આત્માિી છે? આહા હા! એ  બીજો પર્ કયાાં બીજાિે મારી શ કે છે ? 
અિે બીજાિે જીવાડી શ કે છે એમ બી જો કયાાં કરી શકે છે ? આહાહા! એ નવ કલ્પ િથી. એ 
નવકલ્પ–રાગ છે એ તો. રાગ આવી જાય જ દી વાત છે  િે રાગ કરવા જેવો છે િે મારી ચ ીજમાાં 
છે—મોટો ફેર છે. એ ર ાગથી મિે લાભ થશે એ મ ાિિારે  રાગિે જ નવષય બિાવયો છે,  
આત્માિો ન વષય છોડ ી દીિ ો છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહા હા! આ વી વ ાત ઝીર્ી . ભ ગવાિ પ ર્... 
એિ ાં ફળ આ તે કેવ ાં?  આવ ાં સમ્યગ્દદશુિ િે સમતાિ ાં ફળ, અતીનન્િય આિાંદિ ાં સાધ્ય નસિ 
ભગવાિ એ એિ ાં ફળ. અિે અજ્ઞાિિા ફળ તો િર ક િે નિગોદ છે. આહાહા! 

અરે! તેમજ અજ્ઞાિી િે ભેદનવજ્ઞાિ ી પ્રત્યે એક ભાવ સમતા ... આ લ્યો,  ભાષા જ ઓિે! 
આ પ્રત્યાખ્યાિ. એ પરવસ્ત િ ો મારે સહજ ત્યા ગ જ છે. આહા હા! ર ાગ િે  પરિો  તો મારામાાં 
અભાવ છે. મેં પર ત રફિી રનચ છોડીિે ૃનિ િવયિી કરી એટલે બિો મારે ત્યા ગ જ છે. અહીં 
નવશેષ નસ્થરતા છે, તેથી અ નસ્થરત ાિો પર્ એમાાં ત્યાગ છે.  એિે પ્રત્યાખ્યાિ કહેવા માાં આવે છે 
એ પ ોપટભાઈ! સાંવત્સરીિા  કરો અપવાસ , આઠ અપ વાસ, થઈ ગયા િમુ,  તપસ્યા. આજથી શ રૂ 
કરીએ... પર્ મનહિા વાળા એ પહેલેથી શ રૂ કય ું. મનહિા-મનહિ ાિા અપવા સ. ઓહો હો ! વાહ!  
વાહ! આપર્ે િ થાય , પર્ થાય એિી પ્રશાંસા તો કર ો. નમથ્યાત્વિ ી પ્રશાંસા છે. આહાહા! 

નમત્ર-અનમત્રરૂપ ... બીજી વયાખ્યા. वरंे मज्झ ं ण केणवव... બીજા પદિી વયાખ્યા. ૩૫ 
નમનિટ થઈિે ? મારે શત્ર , અશત્ર –નમત્ર એિો નવકલ્પ–રાગ જ િથી, કહે છે મિે . એિી તો 
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પરરર્નતિો તો અભાવ છે. આહા હા! એિે લઈિે મિે ... सम्म ंम ेसव्वभदूसे ुवरंे मज्झ ंण केणवव 
એમ પાછ ાં આવય ાંિે ?  ન્યાાંય मज्झ ं આવય ાં. મારે િથી. ટી કા કાર કહે છે,  ક ાંદ ક ાંદાચાયુ વર્ુવે છે એમ 

ટીકાકાર પર્ કહે છે કે મ િે કોઈ પ્રાર્ી સ ાથે વેર િથી ... સમજાર્ ાં કાાંઈ? જયાાં આત્મા  

અર્ીનન્િય આિાંદિ ી વેદિ દશા પ્રગ ટી, કોિી સાથે વેર? આહાહા! આિાંદ સ ાથે  જયાાં મૈત્રી  
બાાંિી, વેરી કોર્ જગતમ ાાં છે? બિા ભગવાિ આત્મા . .. આહાહા! નમત્ર-અનમત્રિી  અવસ્થ ાિો  

જ અભાવ મારામ ાાં છે એમ  કહે છે. એિે લઈિે કોઈ પ્રાર્ી સાથે વે ર િ થી મારે. આહા હા! ભા રે 

માગુ આવો આકર ો. એિી વયાખ્યા પ ર્ આ. આહાહા! વસ્ત િ ી નસ્થનત છે એમ એિ ાં જ્ઞાિ હોવ ાં 
જોઈએિે . એિી જે નસ્થનત છે, એિી જે મયાુદા છે એવ ાં એિે જ્ઞાિ હોય તો તો એ જ્ઞાિ સાચ  ાં 
અિે એિી મયાુદાથી આઘો જઈિે જ્ઞાિ કરે  ઉલટ ાં , તો એ જ્ઞાિ ઉલ ટ ાં છે. સમજાર્ ાં કાાંઈ? 

ત્રીજો બો લ.  आसाए  वोसवरत्ता ण.ं..  કહે છે, હ ાં આત્મા  સ હજ વૈરાગ્દયપ રરર્નતિે લીિે ... 

ઓલી વેર... નમત્ર-અનમત્ર  પરરર્નતિો અભાવ અિે  આ સ હજ ... પરથી, પ ણ્ય િે પાપિા 

નવકલ્પથી પર્ રનહત સ હ જ વૈ રાગ્દયપ રરર્નતિે લ ીિે ... આહા હા! સ્વભાન વ ક અર્ીનન્ િય આત્મા િ ા 
ભાિવા ળો હ ાં, પરથી સ્વભાનવક વૈરાગ્દયિી પરરર્નતવાળો હ ાં , એમ. આહાહા! ‘મિે ’ એ િાખ્ય ાંિ ે

એમાાં પાછ ાં . आसाए वोसवरत्ता ण.ं..  એ બિામાાં ‘ મિે’  ‘મિે’ િાખ વ ાં, ભલે એમાાં  શબ્દ િથ ી . 

પર્ એ તો मज्झમंાાં િાખી દીિ ાં . सम्म ं म े सव्वभदूसे ु वरंे मज्झ ं ण केणवव. आसाए...  મિ ે
वोसवरत्ता ण–ंહ ાં વોસરાવી દઉં છ ાં. મ િે  કોઈપર્ આ શા વતુતી િ થી ...  આહાહા! કોિી આશા? 

આિાંદમૂનતુ પ્રભ  આત્મા એ િી ભાવિા માાં રોકાયેલો ( એિે) પ રિી આશા છે જ કયાાં? આહા હા! 
સમજાર્ ાં કાાંઈ?  

‘આશા ઓરિકી કયા કી જે, જ્ઞાિ સ િારસ પીજે, આશા ઓરિકી કયા કીજે. ..’ આશા  

દાસી છે જે જાયા, એ જગમાાં દાસ.. દાસ છે એ તો, કહે છે. આહાહા! શેિી આશા? ભગવાિ 
નત્ર લોકિો િા થ પરમાત્મ ાિ ા જયાાં સમ્યગ્દદશુિ-જ્ઞાિ માાં  ભેટા થયા, એિે કઈ વસ્ત િી આશા 

હોય? આશાિ ો પૂર્ુ  કરિારો પ્રભ  આત્મા તો ૃનિમાાં આવી ગયો છે. આહાહા! સ મજાર્ ાં કાાંઈ? 

(જેિાથી ) કે વળજ્ઞાિિી પૂન તુ થશે એવો જે ભ ગવાિ  તો પ્રતીનતમાાં િે ભરો સે  િે અિ ભ વમાાં 
આવી ગયો છે. આહા હા!  આ શા વતુતી િ થી ... કેિે લઈિે? પર પ્રત્યેિા  સ હજ વૈ રાગ્દયપ રરર્નતિે 

લ ીિે... મિે આશા આમ િથી. આમ વૈરાગ્દય પરરર્નત છે માટે આશા િથ ી . જ ઓ ! આ 

સમ્યગ્દદશુિ થી મ ાાંડીિે આ  વાત છે. આ ત ો ઉત્ કૃિ  પ્રત્યાખ્યાિિી વાત લ ીિી ,  પર્  માાંડીિે 
અહીંથી વાત છે. સમ્યગ્દદશુ િમાાં નમથ્યાત્ વિ ાં પ્રત્યાખ્યાિ–ત્યાગ છેિે. અિાંતાિ બાં િીિો  ત્યાગ છે. 

આગળ જાય તો  પ્રત્યાખ્યા િી ય િે અપ્રત્યાખ્યાિી યિો ત્યાગ સહજપ ર્ે વૈરાગ્દય પર રર્નત એ વતે 
છે એમ કહે છે. આ હાહ ા!  
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પર મ સમરસ ીભા વસાંય ક ત ... समावि पविवज्जए છ ે િે? આ ‘િથી િથી’ કરે, ત્યારે છે 
શ ાં? પરમ સમરસીભા વસન હત ... હ ાં તો વીતરાગભાવ િા રસવાળો છ ાં. રાગિા રસથી છૂટી  

ગયેલો છ ાં. આહા! પર મ સમ રસ ીભાવસાં ય કત  પર મ સમ ાનિિો હ ાં આશ્રય  એટલે પ્રાિ કરાં છ ાં. 

( અથાુત્ પરમ સ માનિિે પ્રાિ કરાં છ ાં).  છેિે? પાઠ તો એમાાં ‘ આશ્રય કરાં છ ાં ’ એ છે, પર્ એિો 
અથુ એ કે પર મ શાાંત..  પર મ શાાંત .. નિનવુકલ્પ આિાંદ િી સમાનિ, શાાંનત એિે હ ાં પ્રાિ કરાં છ ાં. 

પાઠ તો ‘આશ્રય’ છે ટી કા િો. આશ્રય તો િવયિો છે. એ પયાુયિે પ્રાિ ક રાં છ ાં, માટે એિો 
આશ્રય છે એમ કહેવામાાં આવય ાં છે. શેઠી ! આ તો અગમ્ય િી વાત ાં છે. આહા હા!   

‘આશ્રય ’િો અ થુ કયો પ્રાન િ. લખ્ય ાંિે ભાઈએ . પાંરડતજીએ લખ્ય ાં  છે, પરમ સમ ાનિિે 

પ્રા િ કરાં છ ાં . આશ્રય એટલે પયાુયિો–સમાનિિો આશ્રય કરાં છ ાં , અવલાં બ ાં છ ાં એમ િથી . 
અવલાં બિ તો િવયિ ાં છે , પર્ એિા અવલાંબિમાાં શ ાાંત અનવકાર ી પરરર્નતિે પ્રાિ થાઉં છ ાં. 

આહા હા! આવો માગુ એિા થી બીજ ાં નવપરીત સાાંભ ળવ ાિ ાં મળે  તો આ વ ાં સાાંભળવાિ ાં મળે િહીં , 

હવે એિે સ મજર્ થાય િહીં  (અિે) કે રદ ’ રનચ કયાાં જામે? આહાહા! ત્ય ા રે આ કહે કે 
પ ણ્યપરરર્ામ કરવાિ ાં િા પાડે છે.  અરે ભગવાિ ! સાાંભળ ભાષા. પાપ કરવ ાં એમ કહે છે 

આમાાં? આ હાહા! અહીંયા તો પાપ  િે પ ણ્યિા બે ય નવકલ્પો પ્રભ ! ઝેર છે, દ ુઃખ છે. એમાાંથી 

િનિ ફેરવ. એકલ ો ભગવ ા િ પ ણ્ય-પાપ નવિાિો નપાંડ આિાંદકાંદ પ્રભ  છે એ માાં ૃનિ લગાવ. એ  
માટે ૃનિ માાં પ ણ્યિે હેય િે ત્યાગ કહે વામ ાાં આવે છે. આહા હા!  

શ ાં થાય? એવો અ થુ કય ો  લ્યો! પ ણ્યિે હેય બિાવે  એ ટલે એિો અથુ જ એ થઈ ગ યો કે 
તમિે પાપ કરવાિી છૂટ છે.  લ્યો! અરર! ભગવાિ તેં શ ાં કય ું આ! અનત હેય હોય . જયાાં પ ણ્યિે 

હેય (કહ્ ાં), ત્યાાં પાપ તો મ હા દ ુઃખદ ાયક હેય , હેય િે હેય. નમથ્યાત્વ િે બિ ાં આ વ ી ગય ાં  એમાાં. 

એક અશ ભરા ગ ઝીર્ામ ાાં ઝીર્ો–િાિો હેય છે. જયાાં શ ભરાગ હેય, ત્યાાં અશ ભરા ગિ ાં શ ાં કહેવ ાં ? 
કહ્ ાં િહીં પરડકમર્ાિ ા અનિકાર માાં ? અમે ઊંચે ઊંચે ચડાવવા મ ાાંગીએ છ ીએ િનિ અિે 

નસ્થરત ા, એિે ઠેકાર્ે  ત ાં આવી વાત સાાંભળીિે હેઠે હેઠે કયાાં ઉતરવાિી વાત કરે છે ? આહાહા!  

ભાઈ! તારા રસ્ત ા ઊંચા સ ાફ કર વાિી વ ાત તિે ક હી એ છીએ. વચમાાં જે શ ભા શ ભ આવે એ  
મેલ છે, એમાાંથી છૂ ટીિે જા , એમ અમે કહ ીએ છીએ.  એ િે ઠેકાર્ે  ત ાં (એમ માિે કે) પ ણ્ય હેય છે 
માટે હ વે પાપ કરાં . પ્રભ ! આ ત ાં શ ાં કરે છે? સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહા હા! 

પરમ સમરસીભા વસનહ ત ... પરમ સમાનિિો હ ાં ... એ સમાનિ એ ટલે આ વીતરાગ 

પરરર્નત હોં. ઓલા બાવા  કરે  સમાનિ , એ સમાનિ િહીં. આનિ , વયાનિ િે ઉપાનિ રનહત તે 

સમાનિ. આનિ િામ મિ-વચિ-કાયા થી ઉત્પન્ન થત ા સાંકલ્પ-નવ કલ્પ, શરીર માાં  રોગારદ એ 
વયાનિ , આ બહારિો સાંયો ગ તે ઉપાનિ. —ત્રર્થી રનહત તે સમાનિ. સમજાર્ ાં કાાંઈ? આહાહા!  

અરે! એર્ે અિાંત  કાળિો પલટો મારવો છેિે, એિે માટે તો અિાંત પ રષાથુ જોઈએ. આહા હા!  



386                                                                નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

ૃનિિે પલટાવી  િાખવી છે  એ કાાંઈ સ ાિારર્ વાત છે ? આહા હા! રદ શા પલ ટાતા  દશા પલ ટી  
જાય છે. પર ઉપરિી રદશા ઉપર લક્ષ હત ાં  એ બિા  રાગ અિે દ્વેષ હતા. સમ જાર્ ાં કાાંઈ? 

ભગવાિ આત્મા... આ હાહા ! પોતાિ ાં પરમ અતીનન્િય આિાંદિ ાં સ્વ રૂપ–રૂપ  એિે વેદતા, એિી 

સન્મ ખ જઈિે એિે વેદતા આશા બિી ઉડી જાય છે. આશા હોત ી િથી એમ કહે  છે. આહાહા! 
પરમ સમાનિિે પ્રાિ કરાં  છ ાં, એમ છેિે  એ? આહાહા! અતીનન્િય આિાંદિે પ્રાિ કરતા ાં  

કોઈપર્ આશા પરિે માટે ર હેતી િથી કે સ્વગુ મળે તો ઠીક, સ્વગુમ ાાં આ થાય તો ઠ ીક , ફલ ાર્ ાં ... 

એ એિે ઘરે . હ ાં જયાાં છ ાં ત્યાાં સ્વ ગેય િથી, હ ાં જયાાં છ ાં ત્યાાં િરકેય િથી, હ ાં જયાાં છ ાં  ત્યાાં િરક િે 
સ્વ ગુિા ભાવ પર્ મારામાાં િથી. સમજાર્ ાં  કાાંઈ?  આહા હા!  

 એવ ી રીતે શ્રી યો ગીન્િ દેવ ( અમૃતા શીનત માાં ૧૧ મા શ્લોક દ્વ ારા ) કહ્ ાં છે કે — આિાર 
આપે છે. 

  मकु्त्वालसत्वमविसत्त्वबलोपपन्न: 

  स्मतृ्वा परा ंच समता ंकुलदवेता ंत्वम ् । 

  सजं्ञानचक्रवमदमङ्ग गिृाण तणू ण- 
  मज्ञानमवियतुमोिवरपपूमवदि ।। 

શ્લોકા થુ : હે ભાઈ ! સ્વ ાભાનવક બળસાંપન્ન એવ ો ત ાં ... આહા હા! ઓ લામાાં આવય ાં હત ાં કે 

બળવાળો પર્ મરે ત્યારે હ ાય! હાય!  સ્વાભાનવ ક બળસાંપન્ન છો. શરીરિ ાં બળ િહીં , વાર્ીિ ાં  
િહીં, એ તો પરવસ્ત  છે. અહીં તો અાંદરમાાં સ્વભાન વક અિાંત બળ–અિાંત વીયુ સાં પન્ન પ્રભ  છે. 

મોટો વીર, શૂરવીર િે િીર છે. આહાહા! સમજાર્ ાં કાાં ઈ? સ્વાભ ાનવક બળસાંપન્ન ... જેિ ાં બળ 

અિાંત-અિાંત જયાાં અાંતરમાાં  છે , એિે કહે છે કે ત ાં આળસ તજીિે, ઉત્ક ૃિ  સમત ારૂપી ક ળદે વીિે 
સ્મર ીિે... તારામાાં મહા અ િાંત મહાબળ છે. એમાાંથી અિાંતમે ભાગે બળ કર વાિ ાં છે. સમજાર્ ાં 

કાાંઈ? આહા હા! સ્વ ભાન વક બળસાંપ ન્ન એવો ત ાં  આળસ તજીિે... આ ‘તજીિે’ કહ્ ાંિે? આ 
પ્રત્યાખ્યાિ છે ખરૂાંિે.   

ઉ ત્ક ૃિ  સમતારૂપી ક ળ દેવીિે સ્મર. તારી ક ળદેવ ી , સમતારૂપી પરરર્નત એ તારી 

ક ળદે વી. આ લોકો િથ ી કહેતા ? કે અમાર ી ક ળ દેવી આ છે , આ અમારા ક ળદેવ  સ રિિ છે. 
િૂળેય િથી, સાાંભળિે ! ત ા રી ક ળદેવી તો તા રી વ ીત રાગપરરર્નત એ ત ારી ક ળ દેવી છે. આ 

ક ળદે વી છે. અમારે અાંબાજીિે માિવ ાં, નસકોતેરિે િે ભવાિી  િે... કેવી કહેવા ય આ ચિી ? 

ચિેશ્વ રી. આ છેિે પાનલતાર્ામાાં , િહીં? ચિે શ્વરી દેવ ી એક છે. ભોયરા માાં છે િે ? ચિેશ્વર ી. 
આવા માળ ા િમુિા..... આ તો ક ળદેવી, તા રી સમતારૂપી ક ળ દેવી. આ હાહા!  પરરર્નત છેિે 
એટલે એ લીિી છે.   



ગાથા-૧૦૪, શ્લોક-૧૪૦              પ્રવચિ િં. ૯૯                                      387 

સ્વ રૂપ તો વીતરાગમય અિે અિાંત બળસાંપન્ન છે. એમાાંથી એિો આશ્રય  કરીિે , 
ઉત્કૃિ  બળિે પ્રગટ કરીિે , શાાંનતદેવીિે પ્રગટ કરીિે–સ્મર ીિે અ જ્ઞાિ માંત્રી સનહત મ ોહશત્ર  િો 

િા શ કરિારા... આહાહા! અ જ્ઞાિ માંત્રી સનહત ... ભાિમૂઢતાિો માંત્રી અિે મોહશત્ર  એિો રાજા. 

આહા હા! એિો િાશ કરિા રા આ સમ્ય ગ્દજ્ઞાિરૂપી ચિિે શી ઘ્ર ગ્રહર્ કર.  લ્યો, છ ખાંડ િો િર્ી 
ચિ ર ાખે છે કે િહ ીં આ મ?  જ ઓિે ! ભરતે માય ું  હત ાંિે બાહ બલ ીિે. સાંસાર એ વા છે. આહાહા!   

એક ગ ોત્રિા અિે એ ભવે મોક્ષ જિ ારા . ખબર હતી હોં એિે.  પર્ રાગિા ભૂ લ્ય ા. .. આહા હા! 

ચિ ફેંકય ાં . બાહ બ લીિા હાથમાાં આ વી ગય ાં . આહા હા! નિક્કાર સાંસારિે  કે ગોત્રગદુિ કરવા ચ િ 
મૂકય ાં અિે ચરમશરીરી િે મારવા. આ હાહા! આ સાંસાર!  છોડી દીિ ાં . વીતરાગમૂનતુ થઈિે ઊભા 
થયા ફડાક. શ ાં કહેવાય  એ?  શ્રવર્બેલ ગોલ.  

કહે છે, ઉ ત્ક ૃિ  સમતારૂપી ... ઓલાિે ત્યજીિે કે િાશ કરીિે અિે આિે પ્રગટ કર ી િે ... 

અજ્ઞાિ અિે મોહિે િાશ કર એવ ાં  સમ્ય ગ્દજ્ઞાિ રૂપી ચ િ ચલાવ. આ હાહા! ભગ વાિમાાં જ્ઞાિિી  

િારા, પૂર્ાુિાંદિી િારા વહે છે એવા સમ્યગ્દ જ્ઞાિરૂપી ચિિે શીઘ્ર ગ્ર હર્ કર . આહા હા! આ  
ઉપાદેય છે, એમ. આ ઉત્પ ન્ન કર, ઓલાિે છ ોડ. આ ળસિે છોડ અિે આિે ગ્ર હ ર્ કર , એમ. 

આહા હા! લ્યો, અ હીં સ મતા રૂપી ક ળદેવ ી કીિ ી આત્ માિ ી. આ અમ ારી દેવી છે અિે આ અમ ારા  

દેવ છે. માળા જૈિ માાં પર્  ભ્રમર્ા. જૈિક ળ માાં િામ(િારી) જૈિ તરીકે આવય ા તો પર્ એિી 
ભ્રમર્ાિો પ ાર િ મળે. 

શ્રોતા : ક ળદેવી છે ખ રી. 

પૂજય ગ રદેવશ્રી : ક ળદેવ ી  છે. વીતરાગ પરરર્નત વીતરાગરૂપ થઈ ગયા એિા ક ળિી 
દેવી આ છે. આ હા! સમત ા.. સમતા.. સમજાર્ ાં ? એ શ્લ ોક કહ્ો.  

શીઘ્ર ગ્રહર્ કર, એ મ. વાયદો િ રાખ. હ ળવે-હ ળવે કરીશ ાં, પછી કર ીશ ાં —એમ િહીં 

એમ કહે છે. આ તાર ીખ િાખે છેિે. શ ાં કહેવાય?  તમા રા કેસમ ાાં હમર્ા કામ િહીં ચાલે, પાંદર 
રદ’ પછી આ વશે. પછી વ ળી જાય તો હમર્ ાાં િહીં ચાલે, સવા મનહિે ચાલ શે. તારીખ પડેિે 

મ દત. એમ અહીં તા રીખ િ િાખ.  કોટુમાાં પ છી બાર મન હિા પછી પડશે. એમ કરત ાાં કરતાાં બબે 

વરસે કેસ પૂરો િ થાય, િીકળે જ િહીં. આ તો કહે છે , શીઘ્ર ગ્રહર્ કર. ભગવાિ  જ્ઞાિસ્વ રૂપ 
ચૈતન્યભબાંબ પ્રભ  એિે સન્મ ખ થઈિે જ્ઞાિિી પ રરર્નતિે ઉગ્ર કર કે જેથી અજ્ઞાિમાંત્રી  િે 

મોહ શત્ર િો િાશ થઈ  જાય. એ નસવાય બીજો ઉપાય િ થી. આ િાશિો ઉપાય કહ્ો . દયા, દાિ, 
વ્રત િે ભભકત કરીએ િ ે મોહિો િાશ થાય ? (િહીં). એ  પોતે મોહ છે રાગ. સમજા ર્ ાં કાાંઈ? 

એ વળી એ મ પ ર્ લખ્ય ાં છે... . માટે . એ તો રાગથી રાગિો િાશ થાય છે. કહ ો ! ... 

લાગ્દયો  હોય ત ો હ રડે ખાય , તો હરડેય િી કળી જાય  િે ઓલ ાંય િી કળી  જાય  ભેગ ાં.  એ તો ઘર્ા  
વષુથી સાાંભ ળીએ છ ીએ ૫ ૦-૬ ૦ વષુથી. આ હાહા! એ  હમર્ા જ આવય ાં  હત ાં. કોઈ કે િાખ્ય ાં  હત ાં. 
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વળી કહે કે વયવહાર હેય છે. િહીં, એિા પ ણ્યથી જ પાપિો િાશ થાય. આ રે! ગજબ કરે છેિે. 
પ ણ્ય એ નવકાર, દ ુઃખ . એ દ ુઃખથી દ ુઃખિે જી તાય. આહા હા! શ ાં થાય ? જેિે બેઠ ાં હોય ... એ 

પયાુયમાાં એ જાતિી  વાત બેઠી હોય . એ વી લ ાગે કે આ તો એ કલી નિશ્ચયિી સ ાચી જ વ ાત કરે 

છે.—એમ લાગે એિે.  નિશ્ચય એટલે સાચ ી, વયવહાર એટલે ખોટી. એ કરતા િ થી.  બહોત ઊંચ ી  
પાછી. છે એ છે, ઊંચી કહ ો કે િીચી કહો, આ છે.  

વ ળી (આ ૧૦૪ મી ગાથ ાિી ટ ીકા પ ૂર્ુ કરતાાં ટીકાકાર મ નિર ાજ બ ે શ્લોક કહે છે) :– 
मकु्त्यङ्गनावलमपनुभ णवसौख्यमलंू 
दुभा णवनावतवमरसिंवतचन्द्रकीत णम ् । 
सभंावयावम समतामिमचु्चकैस्ा ं
या समंता भववत सयंवमनामजस्रम ् ।।१४०।। 

શ્લોકા થુ : જે (સમત ા) રૂપી... અહીં વીતરા ગતા લેવ ી છે િે ? આત્માિ ાં સ્વરૂપ જાર્ત ા જે 

વીતરા ગતા પ્રગ ટે ... સમ્યગ્દદશુિ એ વીતરાગતા છે.  મ ભક તરૂપી સ્ત્રી પ્રત્યે ભ્રમર સમાિ એ છે 

સમતા. એ પ ણ્ય િ ે પાપિા રાગ રનહત આત્માિ ી શ્રિા-જ્ઞાિ િે શાાંનત એ સમતા. સમરકત પોતે 
સમતા, આત્માિ ાં જ્ઞાિ એ સમતા અિે એમાાં  શાાંનત એ પર્  એક સમતા. એ સમતા મ ભક તરૂપી 

સ્ત્રી પ્રત્ય ે ભ્રમર સમાિ છે. મ ભક તસ્ત્રીમાાં રત છે. સમતા  મ ભક તરૂપી સ્ત્રીમાાં રત છે. એિાથી મ ભક ત 

મળશે. પ ણ્ય િે પાપિા નવકલ્પથ ી મ ભક ત મળશે િહીં , એમ કહે છે. જે મોક્ષસ ૌ ખ્યિ ાં મૂળ છે ... 
વીતરા ગપરરર્નત જે  રાગ  િે પ ણ્ય નવિાિી,  એવ ાં સમ્યગ્દદશુિ , જ્ઞાિ, ચારરત્ર િી દશા એ  
મોક્ષસ ખિ ાં મૂળ છે. સમતામાાં ત્રર્ેય િાખી , ત્રરે્ય.  

જે દ ભાુ વિારૂપી નતનમ રસમૂ હિે (હર્વા) માટે ચાં િિા પ્રક ા શ સમ ાિ છે ... દ ભાુવિા 

નવકા રિી એવો જે અાંિકાર અજ્ઞાિભા વ. .. અજ્ઞાિ એટલે જ્ઞાિ નવિાિો . એિે હર્વા માટે  ચાંિિા 

પ્રક ા શ સમાિ છે . આહાહા!  અિે જે સાંયમીઓિે નિરાંતર સાં મત છે ... સાંયમીઓિે તત્કાળ સાંમત  
છે. સમરકતીિે સાં મત છે , પર્ હજી એિે અનસ્થ રતા રહે છે. શાાંનત..  શાાંનત.. વીત રાગતા અાં દર, 

આિાંદિા જયાાં ઓઘ... નવકારિી ઓ ટ અિે આિાંદિી જયાાં ભરતી આવે છે. આહા હા! એવ ા 

સાંયમીિે સમત ા તો તત્ કાળ સાંમત છે. ત ે સ મતાિે હ ાં અત્યાંત ભ ાવ ાં છ ાં. લ્યો, પોત ે કહે છે. मज्झ ं
मज्झ ं હત ાં ખરાંિે . એ વીતરાગભાવિે હ ાં ભાવ ાં છ ાં એટલે કે તેિ ે પ્રાિ કરવાિો મ ારો ભાવ છે.  

ભાવિા તો િવયિી હોય, પર્ િવયિી ભાવિા માાં વીતર ાગપરરર્નતિે પ્રાિ કર વી છે એટલે એિ ે 
‘ભાવ ાં છ ાં’ એમ ક હેવા માાં આવે છે. 

(પ્રમાર્ વ ચિ ગ રદેવ ) 
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નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. વીતરાગ પરરણનત રૂપ ચારરત્ર, એિો આ પ્રત્યાખ્યાિ પેટા 

ભેદ છે. ૧૪૧ કળશ છે. 

जयति समिा तित्य ंया योतििामति दुर्लभा 
तिजमखुसखुवातध लप्रस्फारिरू् लशतशप्रभा | 
िरमयतमिा ंप्रब्रज्यास्रीमि:तप्रयमतैिका  
मतुिवरिर्स्योच्च:ै सारं्तिया जििामति ।।१४१।। 

શ ું કહે છ ે? કે આત્મામાું વીતરાગત ારૂપી સમતા પ્રગ ટ થવી... રાગ તો અિારદિો પ્રગટ 
થાય છે. પ ણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો તો નવકા ર (છે). પણ વીતરાગત ા િમમિ ું સ્વરૂપ  છે એ બિા 
શાસ્ત્રિો તાત્પયમ ભાવ છે. આત્મા માું વીતર ાગત ારૂપી સમતા... 

શ્લોકાથમ :- જે ય ોગી ઓિે પણ દ ર્મભ છે ... योतििामति दुर्लभा... શ ું આવે છ ે? બીજામાું 

આવે છે િે? સેવિો. સેવા તો યોગીઓિે પણ ગ હિ  છે એમ ર્ોકો કહે છે. સે વા.. સેવા.. 

દ નિયાિી સેવા કરવી એ તો યોગીિે દ ર્મભ છે એ મ એ ક પત્રમાું આવય ું હત ું. જૈિિા પત્રમાું હોં. 
અહીં તો કહે છે, સેવા કોિ ી? પરિી સેવા કરી શ કે છે કયાું? અિે પરિી સેવાિો ભાવ છે એ 

શ ભભાવ-પ ણ્ય છે, રાગ છે, એ કુંઈ ગહિ િ થી. એ ક પું રિતે ર્ખ્ય ું હત ું. પત્રમાું આવય ું છે. ‘સેવા 

યોગીિા મનપ ગહિમ  .’ પુંરિત હતા એણે ર્ખ્ય ું હત ું. િૂળેય ગહિ િથી. આ ગહિ તો યોગીઓિે 
દ ર્મભ વીતરા ગભા વ કે જે  વસ્ત  અખુંિ-આિુંદ પ્રભ , એિા ઉગ્ર આશ્રવથી પ્ર ગટ થ ાય એ 

આત્માિી સેવ ાથી જે પ્રગ ટ થાય, એવી વીતર ાગતા  યોગીઓિે પણ દ ર્મભ છે. આહાહા..! 

સમજાણ ું કાુંઈ ? ભીખાભાઈ! ર્ોકો એમ કહે છે. પૈસા-બૈસ ા કાુંઈક આપ્યા હોય પાુંચ-પચાસ  
હજાર અિે નિવૃનિ ર્ીિી હોય , એટર્ે એમ કે આ સેવા કરીએ છીએ એ યોગીઓિે  પણ દ ર્મભ 
છે, એમ. 

અહીં તો મ નિ પદ્મપ્રભમર્િારીદેવ પુંચમહાવ્રતિારી વયવહારે હતા. નિશ્ચ યે સ્વરૂપિા 

િરિારા હતા. વીતરા ગભા વ જેણે , અુંતર ભગવાિ નિિ ાિ નચદાિુંદ પ્રભ , એિા અવર્ું બિથી, 

ઉગ્ર આશ્રય થી જેણે વીતરાગતા પ્રગટ કરી છે એ પ્રત્યાખ્યાિ અિે એ ચારરત્ર છે. જે યોગીઓિ ે 
પણ દ ર્મભ... સુંતોિે પણ અુંદર ઉગ્રપણે વ સ્ત િ ો આ શ્રય ર્ઈિે પ્રત્યાખ્યાિ એટર્ે ચારરત્ર િી  

વીતરા ગ પરરણનત પ્રગટ કરવી દ ર્મભ છે. પરિો આ શ્રય છોિી... અિારદ થી પ રિા સુંસ્કાર, 

પરિો આશ્રય, પરિ ું અવર્ુંબિ  (ર્ેવા ) એ અિારદથ ી ટેવાઈ ગયેર્ો છે. એમાુંથી કહે છે કે 
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આત્મા ભ ગવાિ પ ૂણામિુંદ પ્રભ , એિો ઉગ્રપણે આશ્રય ર્ઈિે જે સમતા–વીતર ાગત ા થવી દ ર્મભ  
છે. આહા હા! આ પૈસા મ ળવા દ ર્મભ છે, આ વ્રત પાળવા દ ર્મભ છે એમ અહીં ય ા િથી કહ્ ું. 

શ્રોતા :- એ ક ઠેકાણે કહ્ ું છે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : એ કહ્ ું હોય એ તો સ્વરૂપિી નસ્ થરતાિી અપેક્ષાએ. અુંદર સ્વ રૂપિી 

નસ્થરત ા હોય એિે મહાવ્ર ત મોટા એ મ કહ્ ું છે. મહાવ્રત મહાપ રુષો પાળે. છે િે? પુંરિતજી! 

મહાવ્રત છે િે, તો એિો અથમ આવો કરે છે. એિે મહાપ રુષોએ પાળ્યા. એિો અથમ કે જ્યાું 

સ્વ રૂપિી ધ્ર વ ઉપર ઘણી જ ઉગ્રતાિે  આશ્રયે જે વીતરાગતા પ્રગ ટી છે, ત્યાું આગળ આવા  

પુંચમહાવ્રતિા નવ કલ્પો હ ોય  છે. પાળી છે સ્વરૂપિી નસ્થરતા, પણ વ્રત પાળે છે એમ વયવહારથી 
કહેવામાું આ વે છે. આહા હા! સમજાણ ું કાુંઈ ? 

જે સમતા... સમત ા એ ટર્ે વ ીતરાગતા, વીતરા ગતા એ ટર્ે ચ ારરત્રિ ી રમતા, 
પ્રત્યાખ્યાિ—એ બિા એકા થમવાચક છે. એ બિા વસ્ત  ભગવાિ.. આહાહા! જેણે પોતાિી શક્ત ત 

ઉપર અિુંત કા ળથ ી િજર  કરી િ થી. આ હાહ ા! મ હ ા અતીનરિય આિું દિો ભુંિાર, અિુંત 

અતીનરિય આિુંદિ ો ભુંિા ર એવ ું પરમ સ્વતત્ત્ વ એ િો ઉંગ્રપણે આશ્રય ર્ે વો... જઘરયપણે 
આશ્રય ર્ે વો એ સમર કત છે. ઉગ્રપણે આ શ્રય ર્ેવ ો એિ ું િામ ચ ારરત્ર છે. આ હાહ ા! સમજાય છે 
કાુંઈ? 

જે નિજાક્ભ મ ખ સ ખિા સ ાગરમ ાું ભરતી ર્ાવવા માટે પૂણમ ચુંિિ ી પ્રભા (સમ ાિ) છે.... 

આહા હા! સ્વ રૂપ એિે અવ ર્ુંબે પ્રગ ટેર્ી સ મતા–વ ીત રાગ નિનવમકલ્પ દશ ા, એ નિજ અક્ભ મ ખ 

સ ખિા સાગર માું ... જ ઓ! એ વીતર ાગતા સ્વ રૂપિે અ વર્ુંબે પ્ર ગટે. સમ્યગ્ દશમિ એ વીતર ાગતા 
છે. સમ્યગ્ઞાિ એ વીતરા ગતા છે અિે સમ્યત ચારરત્ર એ ત્રણેય વીતરાગતા છે. કહે છે કે જે 

સમતા–વીતર ાગતા ચારેય અિ યોગિ ું તાત્પયમ  છે. ચાર શાસ્ત્ર છેિે? અિ યોગ. એિ ું તાત્પયમ 

વીતરા ગતા છે. સમભ ાવ છે, સમતા છે. એ સમતા.. આમ સ મતા રાખવ ી રાગિ ી મુંદતાિી, એ  
સમતાિી આ વાત િથી. આહાહા! જેમાું વીત રાગ તા વસ્ત િ ા સ્વભા વમાું.. અરે! નવશ્વાસ 
(આવવો કઠણ). 

ભગવાિ આત્ મામ ાું પૂણમ અચળ વીત રાગત ાિા સ્વ ભાવિો ભુંિાર છે. એિામ ાું એિો 

આશ્રય કરીિે , એિે ધ્યેય બિાવ ીિે જે વીત રાગત ા પ્ર ગટ થાય, એ નિજ અક્ભ મ ખ સ ખિા 

સાગર માું... આહાહા! કહે છે કે પોતાિો આત્મા એિ ી  સરમ ખ થયેર્ ું–અક્ભમ ખ થયેર્ ું સ ખ ... 
એમાુંથી પ્ર ગટેર્ ું સ ખ, એવા સ ખિા સાગરમાું... આહા હા! સમ્યગ્દશમિમાું પણ સ ખિી દશા છે. 

સમ્યગ્દશમિ પ્રથ મ િમમ દશા, એમાું એ અતીનરિય આિુંદિા આ શ્રયે સ ખિી પ્રશ મતા–શાુંનત 

પ્રગટેર્ ી હોય છે. આ હાહા! સમજાણ ું કાુંઈ? આ તો નિ જાક્ભમ ખ  ઉગ્રપણે સ ખિો સાગર પ્ર ગટ્યો 
છે, કહે છે. પયામય ... મ નિિી દશાિી વાત છે િે! આહાહા! અત ીનરિય સાગર આ િુંદ એ િનહ, 
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પણ એિે આશ્રયે, એમાું એકા ગ્ર થઈિે અતીનરિય આિુંદિો સાગર ઉ છળ્યો છે, કહે છે. 
આહા હા! કહો, શેઠ! ઓર્ો તમારો સા ગર િનહ. આ હાહ ા..! 

સ ખિા સાગ રમ ાું ભરતી ર્ાવવા.. ભરતી સમજતે હો? બાઢ. બાઢ આતી હૈ. આહાહા! 
ભગવાિ પૂણમ સ ખિો સાગર, અપર રનમત–મયામદા ન વિાિી જ્યાું સ ખિી દશ ા, જ્યાું સ ખિ  ું 

સ્વ રૂપ પિય ું છે. ભગવાિ  અુંતરમાું એિી સરમ ખ થઈિે ... આહાહા! રાગ અ િે નિનમિથી 

નવમ ખ  થઈિે. આ નિયમસ ાર છે િે . નિયમસાર એટર્ે  મોક્ષિો મ ાગમ. વ સ્ત િ ા નિજાક્ભ મ ખ–
નિજ અક્ભમ ખથી પ્રગટ થયેર્ી આિુંદ અિે વીત રાગ દ શા છે. એિ ું િામ મોક્ષિ ો માગ મ 

પરમાત્મા ફરમાવે છે. આહાહા! સ મજાય છે કાુંઈ? એમ પણ કહેવા માગે છે કે જે  ચારરત્ર  િા મ  
સમતાભા વ છે, એ આિુંદરૂપ  છે, દ ુઃખરૂપ િથી.  

ર્ોકો એમ કહે છેિે? ચારર ત્ર તો બાપા! વેળ િા કોનળયા છે. મીણિા દાુંતે વેળ ... વેળ  

સમજતે હો? વાર્ . વાર્  હોતી હૈ િ? રેતી.. રેતી. મીણિે દાુંતે રેતી ચાવવી એવ ું  ચારરત્ર દ ુઃખ 
છે, કઠણ છે. એ વાત જૂ ઠી છે એમ કહે છે. આહાહા! ભાઈ! તિે ખબર િથી. ચારરત્ર  તો 

આિુંદદાય ક છે, એિે દ ુઃખદાયક માિ (તો) તિે વસ્ત િી ખબર િથી. એ ચારરત્ર એટર્ે કે 

પુંચમહાવ્રતિા પરરણામ કે િગ્નિી રિયા એ િનહ. ભગવાિ અતીનરિય આ િુંદિો સાગર 
છર્ો છર્ ભરેર્ ું તત્ત્વ છે. એમાું િૂબ કી માર ીિે–એકા ગ્ર થઈિે જે આિુંદિી છોળ–ભરતી આ વે, 

વતમમાિ કાુંઠે-પયામયમાું... આહા હા..! અરે! વ્રત િે કષ્ટ સહિ તો કરી જ ઓ! કેવા વ્રત કઠણ છે. 
અરે! એમ િથી પ્રભ ! તિે ખબર િથી. આ હા..! 

એ ચારરત્ર  તો નિ જાક્ભમ ખ  સ ખિા સ ાગરમાું ભ રતી ર્ાવવા માટે પૂણમ ચુંિિી પ્રભા 

(સમ ાિ) વીતરાગતા છે. એ ચારરત્ર તા કહો, સ મતા  કહો, વીતરા ગતા કહો, પ્રત્ યાખ્યાિ કહ ો. 
આહા! જેમ સાગરમાું પૂિમ હોય ત્યારે એિી ભરતી બહ  આવે. પૂિમ હોયિે પૂિમ? પૂિમિો 

ચુંિ. બહ  ભરતી આવે–બા ઢ બહ  આવે. ચુંિિે અિે સાગરિે એવો નિનમિ-િૈનમનિ ક સુંબુંિ છે. 

જ્યારે ચુંિ પૂિ મપણે ખીલ્ય ો હોય ત્યારે દરરયો પણ  આમ ભરતી માું–બાઢમ ાું ઉ છળી જતો હોય  
છે. બે-બે, ત્ર ણ-ત્રણ માથોિ ા ઉછળે. અહીં તો અમે જો ય ું છે પોરબુંદર. પોરબુંદર િજીકથી જોય ું. 

રયાું જ મોઢા આગળ અમે ઉતરેર્ા. દરરયાિે કાુંઠે ઉતરવાિ ું સ્થાિ હત ું. શ ું કહેવા ય એ? ટાઉિ 

હોર્. માથે ત્યાું ઉતરેર્ા. ત્યાું જ દરરયો છે આ બાજ . વુંિી છે માથે. એ દરરયો દેખાય. છોળ મારે 
જયારે પૂિમ હોય. ચું િ... આજે તો અ માસ છે. પૂિમે પૂણમ મનહિો થ ાય છે િે. અમાસ ત ો 
અિમમાસ છે. મનહિો પ ૂણમ થાય ત્યારે ચુંિ પ ૂણમ હોય અિે દરરયો ઉછળે છે કહે છે. આહા હા! 

એમ સમતા એ ટર્ે ભગવ ા િ આિુંદિા િામિો આ શ્ર ય ર્ઈિે–ઉગ્ર આશ્રય ર્ઈ િે જે 

સમતા અિે વીતર ાગતા આ વી, એ વીતરા ગતા સ ખ િા સાગર માું જે ભરતી આવે છે, એ ભરતી 

ર્ાવ વામ ાું ચુંિ મા સ માિ છે. આહાહા! સમ જાણ ું કાુંઈ? અરે! પ્રભ ! સ ખ તારુું કયાું ય બીજે િથ ી 
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એમ કહે છે. શર ીરમ ાું િથી, પૈસામાું િથી, આબરૂમાું િથી, િથી પાપિા ભા વમાું સ ખ, િથી  
પ ણ્યિા ભાવમાું સ ખ. એ તો દ :ખ છે. ભગ વાિ આત્ માિા આિુંદિો જ્ય ાું આ શ્ર ય ર્ીિો છે 

અિે સમ િમાું જેમ ગ ોથા ખાઈિે અુંદર પિીિે જેમ મોતી ર્ાવે, એમ ભ ગવાિ આત્મા પોતાિ ો 

સ્વભા વ સાગ ર, એમાું એકા ગ્ર થઈિે.. આ વાત તે કુંઈ વાત છે! દશા પર્ટીિે રદશા  પર્ટી જવી.. 
આહા હા! 

નિજ અક્ભમ ખ... ભગવાિ આત્માિી સરમ ખ થઈિે જે આિુંદ પ્રગટે છે  એ આ િુંદ 
પ્રગટવામ ાું (એટર્ે) ભરતીિે  ર્ાવવામાું એ પૂણમ ચુંિિી પ્રભા સમાિ સમત ા છે. આહા હા! એ મ 

કહે છે કે ચારરત્ર માું કહો, વીતરા ગતા માું કહો કે સમ તા કહ ો, એમાું આિુંદ છે એમ કહે છે. 

આહા હા! સમજાણ ું કાુંઈ? આહા! અરે! અ મારે સ હિ કરવા પિે, ઉઘાિે પગે ચાર્ વા પિે, ઊિા  
પાણી પીવા, ર્ોચ કર ાવવા અિે આ તીખા િારિા જેવા વ્રત પાળવા.. અરે! ભગવાિ! શ ું કહે 

છો? ભાઈ! એ તો બાહ્ દ નષ્ટ છે. આહા હા! શબ્ દ પણ કેવા વાપયામ  છે, ઓ છા પ િે છે જાણે ! 

ભાઈએ ર્ખ્ય ું છેિે પુંરિતજીએ? કયાુંક આમાું ર્ખ્ય ું છે? તયાુંક ર્ખ્ય ું છે. પ્રસ્ તાવિ ામાું ર્ખ્ય ું છે 
કે શબ્દો ઓછા પિે છે. પાઠ છે િે? જ ઓિે! तिजमखु એમ છે િે? तिजमखु... ભગવાિ આત્મા  

પૂણમ આિુંદિ ું િામ એિી સરમ ખ–નિજ એિી સર મ ખ . અિે નવકાર અિે સુંયો ગથી ન વમ ખ. 

આહા હા! એ કુંઈ વાત છે! એ કુંઈ વાતે બેસે એ વ ું છે? આહા હા! અિુંત-અિુંત જે માું પ રુષાથમ 
છે. આમ દશ ા છે એિે આમ કરી િાખવ ી. तिजमखु શબ્દ વાપયો છે. એવી જે સમતા એ  

સ ખિા સાગરિ ી ભરતી ર્ ાવવ ા માટે , સાગરિે જેમ ચુંિ (નિનમિ ) છે એ મ આ  ચુંિ છે. ચુંિ  
સમાિ છે એ. શાુંનત.. શાુંનત.. શાુંનત.. એમ કીિ ું. 

જે પર મ સુંયમ ીઓિ ી દીક્ષારૂપ ી સ્ત્રીિા મિિે વ હાર્ ી સખી છે... વસ્ત  ભગવાિ  

પરમતત્ત્વિા અવર્ું બિથ ી–આશ્રય થી જે  વીતરાગતા પ્રગટી, એ વીતરાગત ા પરમ સુંયમીઓિ ી 
દીક્ષા–ચાર રત્ર એિી જે સ્ત્રી , ચારરત્ર  દીક્ષા રૂપી–પ્ર વજયા રૂપી સ્ત્રી, એિા મિિે વહા ર્ી સખી છે. 

સમતા એટર્ે વીતર ાગતા મ નિઓિે વહા ર્ી છે એમ  કહે છે. રાગ વહાર્ો િથ ી. આહા હા! 

સમજાણ ું કાુંઈ? પુંચમહાવ્રતિા પરર ણામ એ વહાર્ા િ થી એમ કહે  છે ભાઈ! આ માું. આહા હા! 
વહાર્ા િથી. આ હાહા! સમ જાય છે કાુંઈ? આ તો વીતરાગિા ઘરિા માુંિ વા છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

એ વીતરા ગિા ઘરિે માુંિ વે શેિા ગાણા હોય? રાગ િા હોય? કહ ો, ર્ગ્ન વખતે  તો ‘ઉપાિો ’  
કહેવાય એ ઠીક િ કહેવાય, લ્યો. ‘તેિો’ કહેવાય, ભાષા  પણ જ ઓિે!  

કહ્ ું હત ુંિે? અમારે એમ  થય ું હત ુંિે. સુંવત ૧૯૬૪િી સાર્. ૧૯૬૪-૬ ૪. અમારે 

ફાવાભ ાઈિા ર્ગ્ન હત ા. ચૌદ વષમિી ઉંમર, મારી અઢા રિી. એિો હ ું અણવર થયો હતો ઓ ર્ ું 
સાચ વવા. દાગ ીિા-બા ગીિા  હોયિે મૂળ તો એ. એમાું એિે ર્ઈિે બેસાિવા ગયા ગાિામાું. મ ેં 

કીિ ું, ઉપાિો. ઓ ર્ાિે એ મ થાય કે ર્ગ્નમ ાું ઉપાિો િ કહેવાય. આપણે તો ભ ગત માણસ. 
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આપણિે કુંઈ ર્ોકિી (ખ બર િનહ). કીિ ું, ઉપાિો. શેઠ! ‘ઉપાિો’ સમ જ્યાિે? ઉઠા વો. ઉઠાવો િ 
કહેવાય. ર્ગ્ન પ્રસું ગમાું ઉઠા વો િ કહેવાય. તેિ ો, એમ કહેવાય. એ ભાષા છે. ‘તેિો’િે તમ ારી  
ભાષામાું શ ું કહે છે? ‘ઉપાિ ો’ મિદાિે ઉપાિો એમ કહે વાય. આપણિે કાુંઈ ખબર િ મળે.  

ગામ માું ર્ગ્ન અિે બહાર ગાિ ું  હત ું, ગાિે બેસાિવાિ ું. અહીં ઉમરાળા. ફાવાભાઈ હતાિ ે 

આપણા? ફાવાભાઈ, િનહ સ રતવાળા? મિહર છે કે િનહ? ગયો? ગયો હશે. ગાુંિાભાઈ કહે, 

જ ઓ ભાઈ! એ ભગત છે. એિા શબ્દો મું ગનળક છે. કો ઈ અમુંગનળક માિશો િનહ. ગાુંિાભાઈિે 
અમારી છાપ હતીિે. િાિી ઉંમરથી છાપ હતીિે બિી. કીિ ું, મગજમાું ક શુંકા (રા ખવી િહીં). 

એકિો એક દીકરો ભાઈ! એકિો એક દીકરો. િાિી ઉંમર. ચૌદ વષે ર્ગ્ન. ચૌદ વષે. પહેર્ા તો 

... િહોતોિે એટર્ે એમ કે કોણ જાણે કેમ થા ય, પરણા વી દ્યો. આ શબ્દ િીકળ્યો િે ર્ોકોિે એમ 
થઈ ગય ું, આ શ ું આવય ું આ? શુંકા કરશો િ નહ, કોઈ સુંદેહ કરશ ો િનહ. એ ભગતિ ું વાકય છે. 
એય શેઠી!  

સુંવત ૧૯૯૬માું અ હીં મ ારી  પાસે બ્રહ્મચયમ ર્ીિ ું, લ્યો! ૧૯૬૪ થી ૧૯૯૬, કેટ ર્ા થ યા? 

૩૨ વષમ. કાુંઈ થય ું િનહ. ઉપાિો કીિ ું તો કાુંઈ  (થય ું િનહ). મફતિા ર્ોકોિ ા (વહેમ). અહીં  

૧૯૯૬ પછી તો કેટર્ા વષમ રહ્ા? ઘણા. બ્રહ્મચયમ સજોિે અહીં ર્ીિ ું. પછી ઘણા વષમ રહ્ા. પછી 
ગ જરી ગયા. પછ ી આ દૂિ ીબેિ –એ મિા ઘરે બૈર ાું ગ યા. દ નિયામાું વચિ છે  એિો ભાવિો  

આશય શ ું છે એિે સમજે િનહ. અહીં કહે છે, આ હાહ ા! મ નિઓિે તો વીતર ાગત ા વહાર્ ી છે. 

એય! સમ્યગ્દનષ્ટિે  પણ વીતરાગતા વહ ાર્ી છે. રાગ વહ ાર્ો િથી, હોય ખરો. આહા હા! સમજાય  
છે કાુંઈ?  

શ્રોતા : બિ ુંય સમજવા જેવ ું છે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : આ હાહ ા! એક એક શબ્દે... 

પર મ સું યમ ીઓિ ી દીક્ષારૂપ ી સ્ત્રીિ ા મિિે વ હાર્ી સખ ી છે... આહાહા! ભ ગ વાિ 

આત્મા શાુંનતથી છર્ો છર્ ભરેર્ો, એમાું અુંદ ર સ્ વસર મ ખતા થઈિે ઉછળીિે આ વી–પયામય પ્રગ ટ 

થઈ, એવી વીતર ાગતા, એવ ું  ચારરત્ર  એ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ એ સુંતોિે વહાર્ ું છે. એ દ ુઃખદાયક 
િથી. આહાહા! સ મજાણ ું કાું ઈ? 

શ્રોતા : .... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : પ્ર વજ્ય ા... પ્રવજ્યા િથી ખ્યા ર્? એ તો દી ક્ષા છે. ચ ારરત્ર, દીક્ષા 

એટર્ે ચાર રત્ર કહ ો. સ્વ સર મ ખિી નસ્થર તા. એ  તો સમ્યગ્દશમિ પ્રાપ્ત  થાય ત્યારે 
શ દ્ધાત્માક્ભમ ખ પરરણામ થી પ્રાપ્ત થાય છે. એ કોઈ બહાર થી થાત ું િથી. શ દ્ધ ભ ગ વાિ આત્ મા 

પૂણામિુંદિો િાથ અુંદર, એિી સરમ ખ–શ દ્ધ અક્ભમ ખ પરરણામ , એિાથી સમરકત થાય છે. 

અિે નવશેષ શ દ્ધ અક્ભમ ખ પરરણામથી ચારરત્ર  થાય છે. પરરપૂણમ જ્યાું િવયિો આશ્રય ર્ીિો  
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(ત્યાું) કેવ ળઞાિ થાય. આ હાહ ા! ચારરત્ર  કોિે કહેવ ું એિી શ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િથી અહીં તો. િવ  
તત્વમાું સુંવર, નિજમરા આવે  છે િે? એ સુંવર, નિજમરા એ ચારરત્ર  છે. તો સુંવર-નિ જમરાિી દશા 

મ નિિે કેવી હોય, ત્યારે એ િે મ નિપ ણ ું કહેવાય એિી ખ બર િથી. િવ તત્ત્વિ ી શ્રદ્ધાિા ઠેકાણ ા  

િથી. આહાહા! પુંરિતજી! આ તો બાપ ! એિે િવે ક્ભન્ન-ક્ભન્ન તત્ત્વિ ી હજી ખબર િથી. 
સુંવર, નિજમરા આટર્ ી દશા હોય ત્યારે એિે ચારરત્ર  કહેવાય અિે આસ્રવિો આ ટર્ ો મુંદ ભાગ  

હોય ત્યારે એિે વ્રત આરદ કહેવાય. એકેય તત્વિી ક્ભન્ન-ક્ભન્નિી વાસ્તનવ કત ા િી ખબર િ 
મળે. અક્ભન્ન એકા કા ર તો પછી. સમજાણ ું કાઈ? 

જે ચારરત્ર  તો દીક્ષા એટર્ે સ્વ રૂપિી નસ્થરતા કરિારા, રમણ કરિ ારા મ નિ ઓ, એ િે તે 

સમતા–વીતર ાગતા અ થવા  ચારરત્ર એિી સખી છે. વહા ર્ી સખી છે. આહા હા! એ વહા ર્ી 
બહેિપણી છે એમ કહે છે. બહેિપણી કહે છે િે? નહરદીમાું કહે છે કે  િનહ? બહેિ પણી કહે છે? 

બહેિપણી. આ વહાર્ી સ ખી હોયિે , એિે બહેિપણી કહે. અમારે અહીંયા ‘ બહે િપ ણી’ કહે છે. 

જેમ આ ભાઈ બુંિ, ભાઈ િ હોય  (પણ) ભાઈબુંિ. એમ  આ બહેિ હોય પ ણ બહેિ પણી, એમ. 
આહા હા! 

જે મ નિ વરોિ ા સમૂ હિ ું... આહા હા! વ સ્ત  ભગવાિિે આશ્રયે પ્રગટેર્ી સ મતા– 
વીતરા ગતા–નિન વમકલ્પ તા–ચ ારરત્રતા–પ્રત્યાખ્યાિ એ મ નિ વરોિ ા સમૂહિ ું તેમ જ ત્રણ ર્ોકિ ું 

પણ અનત શયપ ણે આભૂષણ છે. વીતરાગ ચાુંદ ર્ો ત્ર ણ ર્ોકમાું એ શોભે છે, કહે છે. સમજાણ ું  

કાુંઈ? આહા હા! ચ ારરત્ર એટર્ે શ ું? એ તો જાણે આ ર્ૂગિાું ફેરવયા િે આ કય ું િે થઈ ગ ય ું. 
મહાવ્રતિા નવ કલ્પ કુંઈક હોય શ દ્ધતા નવિાિા. થઈ ગ ય ું જાઓ. એ કહેશે હમણ ાું ૧૦૫માું. એ 

સમતા ભગવ ાિ આત્મા થી પ્રગટેર્ ી ... પૂણમ સમતાિો કું દ િાથ આત્મા, એમાું પેસીિે જે પ્રગટેર્ી 

એવી જે સમતા અિે ચાર ર ત્ર, પચ્ચખાણ, આહાહા! મ ન િવરોિા સ મૂહિે નપ્રય છે, આભૂષણ છે. 
મ નિિા ટો ળાિે એ આભૂ ષણ છે. એમાું એિી શો ભા છે. આહાહા! અિે ત્ર ણ ર્ોકિ ું પણ 

ન વશેષપણે આભૂષણ છે. આહા હા!  

િરય! િરય! િવયિે આશ્રયે (પ્રગટેર્ ી) વ ીતરાગતા– સમતા–ચારરત્ર–પ્રત્યાખ્યાિ  ત્રણ 

ર્ોકિ ું આભૂષણ છે. જેિે સુંતો િારે છે, ઇરિ જેિે પ્રાથે છે. આહા હા! એવ ી જે ચ ારરત્રદશા ત્રણ 

ર્ોકમાું પણ ... એમ. મ નિવરોિે તો ઠીક, પણ ત્રણ ર્ોકમાું બીજા બિ ાિે. આહાહા! સ્વગમિા દેવો 
પણ ભાવે છ ે કે તયારે અમ ે ચારરત્ર  અુંગીકાર કરીએ? એ ચારરત્ર  એટર્ે આ વ્રત િે િગ્ન પ ણ ું એ 

િનહ. કહેતા હત ાિે? એક મ ારવાિ ી આવયા ત્યા રે. રયાું સાુંભળીિે એિે કહેવ ું હત ું એ. ચારરત્ર  તો 

દેવિે િથી. આ તો મ હાવ્ર તિ ું ચારરત્ર  મિ ષ્ય પણામાું હોય છે. આ િગ્ન પ ણ ું િે મહાવ્રત એ  
મિ ષ્ય પણામાું (થ ાય) મ ાટે  ચારરત્ર  અુંગી કા ર કર ો. દે વમાું ચ ારરત્ર ત્યાું હોત ું િ થી મ ાટે ... આ 
ચારરત્ર માિેર્ા. અરે! એ ચ ારરત્ર એ તો અચારરત્ર છે. આહા હા! 
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તે સમત ા સદા જ યવુંત છે. એમ કહીિે પોતાિી દ શાિી પ્રનસનદ્ધ કરે છે. અમારા 
આત્માિે આ શ્રયે પ્રગટેર્ી વીતરા ગતા એ જ ય વુંત વ તે છે, એિો જય છે. આહા હા! સમ જાણ ું 

કાુંઈ? સદ ા જયવુંત છે, એમ કહ્ ું છે િે? આહાહા! અ મારો ભગ વાિ, એિે અવર્ુંબીિે–આશ્રય 

ર્ઈિે, ધ્યેય બિાવીિે જે વીતરા ગતા–ચારરત્ર  પ્રગટ્ય ું  છે, એ વસ્ત  જેમ જ ય વુંત વતે છે એમ  
એિે આશ્રયે પ્રગટેર્ી પયામ ય ચારરત્ર  પણ જયવુંત વતે છે. આહાહા! સ મજાણ ું કાુંઈ? આવો  

માગમ તો જ ઓ! ઓ હોહો! કહો, દેવીર્ ાર્જી! કેટર્ા વખા ણ ચારરત્ર િા! 

શ્રોતા : િવયચ ારરત્ર કોિે હોય.. ભાવચારરત્ર... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : િવયચા રરત્ર  હોય , પણ િવયચારરત્ર કહેવાય તયા રે એિે? ભાવ 
પ્રગટ્યો હોય તો એિે િવયચારરત્ર કહેવાય. આવે પહેર્ ું, વાત સાચી છે. એટર્ે કહે છે િે. પહેર્ ું 

આવેિે. ચોથે, પાુંચમે ... આવય ું હોય તો ઓર્ાિે િવયચારરત્ર કહેવાય. િહીંતર િવયચારરત્ર શેિ ું 

કહેવાય? આહાહા! એ તો ચારરત્ર િા બે પ્ર કાર છે કયાું? ચારરત્ર  એક જ છે. એિ ું નિરૂપણ બે 
પ્રકારે છે. અરે ભગવાિ! આહા હા! ૧૦૫. 

तर्क्कसायस्स  दिंस्स सरूस्स ववसातयर्ो। 

ससंारभयभीदस्स िच्चक्खार् ंसहंु हव॥े१०५॥ 
અકષાય, ઉદ્ય મી, દ ાિત છે, સું સાર થી ભયભીત છે, 

શૂ રવી ર છે, તે જીવિે પચખાણ સ ખ મય હોય છે. ૧૦૫.  

આહા હા! ભાષ ા જ ઓિે! અ ઞાિીિ ું પ ચ્ચખાણ દ ુઃખમય  હોય છે એમ કહે છે. આત્માિા  

શ દ્ધતાિા ભાિ િે અિ ભ વ નવિા જે કુંઈ પુંચ મહા વ્રતિે ર્ે એ બિ ું દ ુઃખરૂપ છે. એમ બતા વવ ું 
છે. એ માટે તો આ પાઠ છે. પાઠ છે િે? सहंु हव ेએિી સામે િાખ્ય ું. પેર્ાિે દ :ખમ . આહા હા! 

ટીકા : જે જીવ નિશ્ચ વપ્રત્યાખ્યાિિે યો ગ્ય હ ોય... દેખો! જે આત્મા પોતાિા સ્વ રૂપિે અવર્ુંબીિ ે 

વીતરા ગતા પ્ર ગટ થવાિે ર્ાયક હોય એ વ ા જીવિા સ્વરૂપિ ું આ ક થિ છે. જે સમ સ્ત 
કષાયક ર્ુંકરૂપ કાદવ થી નવમ ત ત છે... કષાયકર્ું કરૂપી  કાદવ–કી ચિ. કષાયકર્ું કરૂપી કાદવ... 

જ ઓ! કાદવ શબ્દ છે આમાું. નહરદીમાું શ ું છે? કીચિ છે. નહરદીમાું છે. બરાબર છે. આ 

પુંચમહાવ્રતિા પરરણ ામિે ક ષાયક ર્ુંક, કાદવ કહ્ા છે. સમ્યગ્દનષ્ટિે એ કાદવ છે. રાગ છે િે. 
આહા હા! દ ુઃખ થી નર્પ્ત ભા વ છે. આહા! ક ષાયક ર્ુંકરૂપ કાદવથી નવમ ત ત છે ... ચારરત્ર  જેિે વતે 
છે, એમ આગળ કહે વ ું છે િે. એવી શ દ્ધતા વતે છે એિે વયવહાર હોય , એમ ક હે છે. 

સ વમ ઇનરિયોિા વયાપાર ઉપર નવજય મે ળવયો હોવા થી જેણે પરમ દારતરૂ પતા પ્રાપ્ત કરી 

છે,... ઇનરિયોિ ું દમિ કય ું હોય, ઈનરિયોિે વશ કરી હોય એવો... છેિે િીચે? ઇનરિયોિા 

નવષયથી નવ રતત થયો છે. અતીનરિય આિુંદિ ા િામ માું પહોંચી ગય ો છે. અતી નરિય સ ખિે 
પહોંચી ગયો છે એમ કહે છે. આવા મ નિ, એિ ું એ ચારરત્ર  અથવા શ દ્ધભાવ. સક ળ પરરષ હરૂપી 
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મ હા સ ભ ટોિે જીત્યા હોવાથી... પરરષહરૂપી મહાસ ભટ. આહાહા! જેણે જીત્યા છે આિુંદ, 
શાુંનતથી. વીતરા ગભા વે જેણે પરરષહ જીત્યા છે . જેણે નિજ શૂરગ ણ પ્રાપ્ત કયો છે ... નિજ 

શૂરગ ણ પ્રાપ્ત કય ો છે. શરીરિી શૂરતા િે બળિી એ વ ાત અહીં િથ ી. નવકલ્પિ ું રાગિ ું બળ એ 

િથી. નિજ શૂરગ ણ. આત્ માિો વ ીરતા ગ ણ–પ રુષાથમ ગ ણ જેણે પ્રાપ્ત કયો છે. શૂરવીર છે. 
સ્વ રૂપમાું રમ વા માટે વીર છે. રાગિી રમત ું જેણે છોિી દીિી છે. આહા હા! 

શ્રોતા : આ તો મ નિિી વાત  છે િે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : આ મ નિ િો ભાવ છે એ સ મરકત માું પણ છેિે અુંશે? અુંશે છે કે િનહ 

એિે? એિે મ નિપ ણ ું શ ું છે એિી શ્રદ્ધા ક રવાિ ી છે કે િનહ? અિે એિે ભાવિા હોય  છે કે િનહ? 
કે મ નિિે માટે છે, અમારે કાુંઈ છે િનહ . શેઠ! અમારે તો કાુંઈ િનહ, બસ આ િુંિા-બુંિા કરવા. 

સમરકત ીિે ભાવિા હોય છે. આહાહા! ‘અપૂવમ અવસર એવો કયારે આ વશે?’ આવે છેિે? 
‘કયારે થઈશ ું બાહ્ ાુંતર નિગું થ જો’ જ ઓ! ગૃ હસ્થાશ્રમમાું છે. 

કયારે થઈશ ું બાહ્ાુંતર નિગું થ જો,  

સવમ ભાવથી ઔદાસીરય વૃન િ કરી,  

જ ઓ! આ ભાવિા હ ોય સ મરકતીિે.  

સવમ ભાવથી ઔદાસીરય વૃન િ કરી,  

માત્ર દેહ તે સુંયમ હેત  હોય જો, 

શ્રીમ દ્ િે  ર્ાખોિા મોતીિા વેપાર હતા, એમ ર્ોકો કહે. એિે, વેપાર હતો આત્ માિો. 
આરે, આરે, ભા રે! સમ જા ણ ું કાુંઈ? ર્ોકોિે તત્ વ શ ું છે (એિી ખ બર િ મ ળે). ‘સવમ ભા વથી 

ઔદા સીરય વૃનિ કર ી, માત્ર દેહ તે સુંયમ હેત  હોય  જો.’ એિ ું િામ સુંયમ. એિી ભાવિા 

સમતતી પણ ભાવ ે છે. એિે પણ જાણીિે, ઓળખીિે ભાવિા ભાવે છે. અમારે કાુંઈ િનહ, એિે 

છે—એમ િનહ. નવકાસભાઈ! મ ક્ત ત જોઈએ છ ે કે િનહ? મ ક્ત ત તે અિુંત આિુંદિ ું િામ. જેિે 

સ ખ જોઈએ એ સ ખ તો મ ક્ત તમાું છે અિે મ ક્ત તિ ું કારણ તો ચારરત્ર  છે અિે ચારરત્ર  તો 

સમ્યગ્દશમિ, ઞાિ હ ોય તો  હોય છે. આહા હા! સમ જા ણ  કાુંઈ? જ ઓિે! કેટર્ી ભાવિા ભાવ ી 
છે! િુંિા હતા, પણ સુંયમિી ભાવિા હોયિે. છ ઢાળામાું આવે છેિે? ‘ર્ેશ િ સુંયમ, પૈ 

સ રિાથ જજે હૈ.’ છતાું એ ચારરત્ર િી ભાવિા રાખે છે. એ આવે છે િે? કિી એમાું આવે છે. છ 

ઢાળામાું એવી એક કિ ી આવે છે. બિ ું કુંઈ યાદ રહે છે ? સુંયમ િારણ (કરી) શકે િનહ, પણ 
સુંયમ િારણકી ઝટાઝ ટી. દ ૌર્તરા મજી. એ આવે છે િે? સુંયમ િારી શકતો િથી, પણ સુંયમ 

કેમ ર્ઉં? કેમ ર્ ઉં? એિી ઝટાઝટી ર્ાગ ી હોય છે. એ શેઠ! એમિે એમ બીિીિા િુંિામાું પિયા 

રહેવા િે િાર્ચુંદજીિ ું  માિ  મળે, બાપ જી.. બાપ જી.. (કરે). આવા હોંનશયા ર છોકરા પા તયા અિે 
એિા વળી બાપ જી. એટર્ે વળી કેવા હ શે? 
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શ્રોતા : એ હોંનશય ાર થયા તો અમિે નિવૃનિ મળીિે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : િ ા, િા, એ ખોટી વાત છે એ મ કહે  છે. પરિી સાથે શ ું સું બુંિ છે? 

આહા હા! અિે એ નિવૃનિ શ ું? આ બહાર થી િીકળ્યા એટર્ ું. નિવૃનિ તો રાગથી ન િવૃનિ થઈિે 
સ્વ રૂપ માું જાય એિે નિવૃનિ કહે છે. આહાહા! બહારથી નિવિે પછી ઘરિા થાય  તો શ ું કરે? 

ઓર્ા કરત ા હોય ત ો છોિો  આપણે. આપણે કરીએ એ  કરે છે. એ ટર્ ું સુંમત માું તો  એિે આિુંદ 

છે, અિ મોદિા છે. અમારા વતી એ કરે છે. ભર્ે અ મારે  જે કરવ ું છે એ તો અ મે કર ી  ચૂકયા. હ વે 
આ કરે છે એ અમે જ કર ી એ છીએ. એિો અ થમ કે એ િે મજા માિે છે. પાપિી અ િ મોદિા છે એ 
બિી. શેઠ. એવ ું છે આ તો. આહા હા! 

કહે છે, જેણે નિજ શૂરગ ણ પ્રા પ્ત કયો છે .... આહાહા! શરીરિ ું બળ િનહ, પ ણ્યિ ું બળ 

િનહ. િમામત્માએ તો આત્માિા નિજ શ દ્ધ ગ ણિે પ્રાપ્ત કયો છે. આહાહા! જે વીયમ સ્વરૂપિ ું છે 

એ શ દ્ધતાિે રચે એવ ું વીયમ પ્રગટ કય ું, એમ કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એિે વીરતા કહીએ , બાકી  
તો કાયરતા. આહાહા! ન િજ શ ર ગ ણ પ્રાપ્ત કયો છે, નિશ્ચ ય-પરમ-તપશ્વ રણમ ાું નિરત એવો 

શ દ્ધ ભાવ જેિે વત ે છે... દખેો! નિશ્ચય-પરમ-તપશ્ચ રણમ ાું નિરત... સાિ પણામાું. એવો શ દ્ધભાવ  

મ નિિે વતે છે. લ્યો, આ મ નિિે શ દ્ધભાવ હોય કે િનહ? આઠમે શ દ્ધ હોય, કહે છે. આહા હા! આ 
તો છઠ્ઠાિી વ ાત કરે છે અહીંયા  તો. શ દ્ધભા વ જેિે વતે છે એિે વયવહાર પ ચ્ચખાણ આ  

ત્યાગિો હોય એમ અહીં કહેવ ું છે. આહાહા! સમજાણ ું કાું ઈ? એ તો ભાઈએ કહ્ ું છેિે. એમ કહે 

છે. પદ્મિુંદીએ કહય ું છેિે? કહ્ ું છે શ ું? સાુંભળિે ! આ िच्चक्खार् ंसहंु हव ेએિો રયાય કાઢયો  
છે. આવો જે આત્મા, જેિે પ ણ્ય-પાપિા રાગરનહત શ દ્ધભાવ વતે છે , એિી ભૂનમકા પ્રમાણ માું 
ચૈતરયિા આિુંદિો પ નવત્ર ભાવ જેિે વતે છે. 

અિે જે સુંસારદ ુઃખથ ી ભયભીત છે... ચાર ગનતિા દ ુઃખિા દરરયામાું પિવ ું એિો ભય 

છે. આહા હા! અરે! ચોયામસ ી ર્ાખિા અવતાર કયાુંય કોઈ શરણ િથી. નિરાિાર ચાર ગનતમ ા ું 

રખિવ ું, આહા હા! િમીિે એિો ભય હોય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? સું સાર દ ુઃખથ ી .. સુંસારદ ુઃખ કીિ ું. 
ચારેય ગનતિા ભ વ. દેવ પણ સુંસારદ ુઃખ છે. આહા હા! દેવિ ો ભવ પણ સુંસ ા ર દ ખ છે. આ  

અબજોપનતિા શેરઠ યાિા ભવ એ સુંસારદ ુઃખ છે. કહો, શેઠ! જ ઓ! એમાું ર્ખ્ય ું , સુંસારદ ુઃખ. 

એમ િથી કહ્ ું કે ફર્ાણાિ ું િારકીિ ું દ ુઃખ , ઢોરિ ું દ :ખ િે દેવિ ું સ ખ. ચારેય ગનતિા દ ુઃખ. 
આહા હા! એ શેરઠ યાઓ પ ણ કષાયિી અનગ્નિા અુંગા રાએ જળ ી રહ્ા છે. જળી રહ્ા છે–બળી  

રહ્ા છે. પોપટભાઈ! ર્ાર્ચોળ શરીર ર્ાગે, બુંગર્ા છ-છ ર્ાખિા કરે, ચાર્ીસ-ચાર્ીસ ર્ાખિ ા  

બુંગર્ ા... આહા હા! દે વિા બુંગર્ ામાું એ દેવ દ ુઃખી છે. આહા હા! જેિે સ્વ-અ વર્ું બી તત્વ પ્રગટ્ય ું 
િથી, પ ર-અવ ર્ુંબિ માું જ નવકલ્પોિી જા ળમાું ગૂું ચાઈ ગયા છે. એવો સુંસારિો જેિે િર છે. 



398                                                               નનયમનો સાર ભાગ-૩ 

ભવભયથી બીિા (-િય ામ) છે. આહા હા! ભવભયથ ી િયામ છે. ભવ િનહ હોં. આહા હા! સમર કતી  
ભવભયથી બ ીિા છે. આહા હા! 

નસુંહિે દેખીિે જેમ જ વાિ માણસ ભા ગે... વઢવાણમાું, િનહ? છોકર ો મરી ગયો , િનહ? 
આપ્ટાિો... હતો. આપ્ટો આ વે છેિે? ટરેતટરમાું ... હોય છે. ટીમરુું, બીિીિા ટી મરુું. િાિા પાુંદિા 

આવેિે િાિા? ઓર્ા મોટા પાુંદિા. એ તો બિા અમારે દ કાિમ ાું હતાિે. બિ ું જોય ું છે . દ કાિમાું 

બિ ું રાખ્ય ું હત ું. દ કાિમાું િુંિો હતો. આપ્ટાિા પાુંદિા અિે ટીમરુિા. બેયિી બી િી થાય. એ  
છોકરાિે એિા બાપે વઢવ ા ણ  મોકલ્યો. ભાઈ! ત ું જાિે હવે. પરણેર્ો–ર્ગ્ન કરેર્ા. ત્રણ માણસિે 

સાથે મોકલ્ય ા. જુંગર્માું આ પ્ટાિા પાુંદિાિા મ ોટા ઢગ ર્ા હતા. બીિીય ું આ વેિે? આપ્ટો. આપ્ટાિે 

તમારે શ ું કહે છે? ઓ ર્ા િાિા પાુંદિા. અમારે અહીં  આપ્ટો કહે છે અિે ટી મરુું  મોટા પાુંદ િા. 
એક-એ ક પાુંદિાિી બીિ ી થાય એિે ટીમરુ કહે અિે ઓર્ા બે-ત્રણ પાુંદિા િાખે. એક પાુંદિ ું િે 
બીજ ું કરીિે અિે પછી ત્રીજ ું કરે. િાિા િાિા હોયિે.  

એ માટે છોકર ાિે મોકલ્યો હોં. મોટો ઢગર્ો પિેર્ ો. ત્રણ માણસ સાથે રાખ્ય ા. એમાું 

આમ દ ીઠો નસુંહ. ઢગર્ાિ ી  પાછળ નસું હ-શેર. એવી ર ાિ િાખી. તમે ઓળખત ા હશો , િનહ? 

વઢવાણ પાછળ રહેતા. અમે ત્યાું એટર્ામ ાું હતા એ વખતમાું. છોકર ો ભાગ્યો ભાઈ! બાવળ 
ઉપર ચિ વા. ત્રણ માણ સો સાથે. ર્ાકિી રાખી. શ ું કરે ર્ાકિ ી? ત્રણે ચિી ગય ા બાવળ ઉપર , 

નસુંહ આવયો એટર્ે. આ ચિવા ગયો ત્યાું બાવળિ ું ર્ાકિ ું કપિામાું ભરાઈ ગય ું. ચિી િ શકયો. 

આમ કપિ ું ભરાઈ ગય ું. ત્યાું નસહ આવયો. ઓર્ા ત્રણ રખોપા હતા એ જોતા હતા. ખાતો હતો 
એ. રખોનપયા હતા એ માથે જોતા હતા. િીચે શેઠિ ો દીકર ો. કિ ું સોિાિ ું. સોિાિ ું કિ ું હોય છે 

િે? શ ું કહે છે? સોિાિા કિા કહે છે િે. એ એકર્ ું છૂટ ું  કરી િાખ્ય ું અિે પેર્ો આ ખો ખાઈ ગયો. 

ઓર્ો નસુંહ જતો રહ્ો પછી હેઠે ઉતયામ. આહાહા! આવો સુંસાર. ઓર્ો સુંયોગિે ર્ ઈિે દ ુઃખ છ ે
એમ િનહ. એ આ ક ળત ા છે એ દ ુઃખ છે. એ સુંસા રિો ઞાિીિે આક ળતાથી ભય વતે છે. 

આહા હા! અરે! ચ ોયામસીિા અવતાર... 

કહે છે, સું સાર દ ુઃખથ ી ભય ભીત છે ... આહાહા! તેિે (યથ ોનચત શ દ્ધતા સન હત)...  

હવે લ્યે છે જ ઓ! જ ઓ! આ શ દ્ધતા છઠ્ઠા સન હત િી વાત છે ભાઈ! છઠ્ઠાિી વાત  છે. કોઈ કહે, 
છડ્ડે ગ ણસ્થાિે શ દ્ધતા િ હોય. આ શ ું કહે છે? અ રે! ચોથે ગ ણસ્ થાિે સમ્યગ્ દશમિ-ઞ ાિિી 

શ દ્ધતા છે. સ્વરૂપા ચરણ એ પણ શ દ્ધતા છે. આહાહા! પ ાુંચમે ગ ણ સ્થાિે પણ શ દ્ધતા  નવશેષ વિી  

ગઈ છે. છઠ્ઠે નવશેષ શ દ્ધતા છે. એવો શ દ્ધતાવાળો મ ન િ ... જ ઓિે રયાય તો કેટર્ો આપ્યો છે! 
વય વહા રથી ચાર આહા રિા ત્યા ગરૂપ  પ્રત્યાખ્યાિ છે. ચાર આહા રિો ત્યાગ એ વયવહાર છે , પણ 

આવી શ દ્ધતા સન હત હ ો ય એિે. સમજાણ ું કાુંઈ? આવી  શ દ્ધતા ભ ગવાિ  આત્માિ ી– 

સમ્યગ્દશમિ-ઞાિ-ચારરત્ર િી  શ દ્ધતા પ્રગટ્યા નવિા એકર્ા ચાર આહા રિો ત્યાગ કરે એ વયવહાર 
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પ્રત્યાખ્યાિ પણ િથી. એમ  કહે છે. સ મજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! કેટ ર્ી સ્પષ્ટ વ ાત કરી છે! આ વા 
યથોનચત–છઠ્ઠી ભૂનમ કાિે યોગ્ય જે શ દ્ધતા, સમ્યગ્ઞાિ-ચારરત્ર, દશમિ-ચારરત્ર િી  જે શ દ્ધતા, 

રાગરન હત વીતરા ગતા પ્રગ ટી છે તે ચારરત્ર  અિે તે પ્રત્યાખ્યાિ છે. એિે આહાર કરીિે ચાર 

આહા રિો ત્યાગ એ વય વ હારપ્રત્યાખ્યાિ છે, એ નવ કલ્પ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? નિશ્ચય અિે 
વયવહારિ ી સાથે હોય એ મ કહે છે. નિશ્ચય શ દ્ધતા િ હોય અિે વયવહાર પ્રત્યાખ્યાિ હોય એમ  

બિે િનહ ત્ર ણ કાળમ ાું, એમ કહે છે. 

શ્રોતા : છઠ્ઠ ા સ િી તો એકર્ો વયવહાર હોય. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : એકર્ો વ યવહાર હોય િનહ કોઈ રદ'. એકર્ો નિશ્ચય હોય , કેવળી  થઈ 
ગયા એિે. પણ એકર્ો વયવહાર સાિકિે હ ોઈ શકે િનહ. અઞાિીિે વયવ હાર એ વ યવહાર િ થી. 
નિશ્ચય નવિાિો વયવહાર કેવો? સમજાણ ું કાુંઈ?  

વય વહા રથી ચાર આ હારિા ત્યા ગરૂપ  પ્રત્યાખ્યાિ છે. પરુંત  (શ દ્ધત ા નવિાિ ું)... 

સમ્યગ્દશમિ, ઞાિ અિે શ ાુંનત અુંદર પ્રગ ટી િથ ી. (શ દ્ધ તા નવિ ાિ ું) વયવ હારપ્ર ત્યાખ્ય ાિ તો 

નમથ્યાદનષ્ટિે હોય છે. આહાહા! કહો, સમ જાણ ું કાુંઈ? જ્યાું રાગિ ું પણ કતમવય િથી અિે 
સ્વ રૂપિા કતમવયિી દ શાિી  નસ્થરતા પ્ર ગટી છે, એિે નવકલ્પ ઉઠે એિે વયવહાર  પ્રત્યાખ્યાિ 

કહેવામાું આ વે છે. પ ણ આ શ દ્ધતા નવિાિ ું ... જેણે સ્વ-ભ ગવાિિો આ શ્રય ર્ીિો િથી અિે 

અવર્ું બિ નવિાિી પનવત્રતા જેિે પ્રગટી િથી, એ પનવત્રતા નવિાિો જે વયવહાર ર્ઈિે બેસે એ 
ક દનષ્ટ (-ન મથ્ય ાત્વી) પ રુષિે પણ ચારરત્ર મોહિ ા ઉ દયિા હેત ભૂત િવયકમમ-ભાવક મમિા 

ક્ષયોપશ મ... એટર્ે એટર્ો પ રુષાથમ છેિે, એમ. રાગિી મુંદતા કરી છે એટર્ ો ક્ષય ોપ શમ. ખરો 

ક્ષયોપશમ આ િથી. િવય ક્ષયોપશમ. શ ું કહય ું એ? ભાવક્ષય ોપશમ િથ ી. આમાુંથી બિા કાઢ ે 
છેિે સામાવાળા શ્વેતાું બર િે એ? અમારા રાગિી મું દતાિી રિયા એ ક્ષયોપ શમભાવ છે. એ 

કરતાું કરત ાું ક્ષાનયક થાશે, એમ કહે છે. ખોટી વાત છે. ઉદયભાવ છે. પણ નમથ્યાદનષ્ટએ જરી 
રાગિે પ રુષાથમથી મુંદ કયો છે, મુંદ કયો છે એથી એિે જરી ક્ષયોપશ મ કહે વામ ાું આવે છે. 

શ્રોતા : વાસ્તનવ ક િથી. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : વાસ્તનવ ક િથી. પ ુંચાક્સ્ત કાયમ ાું આ વે છે આવો. અનિકાર. સમ જાણ ું 
કાુંઈ?  

એિે તો ખરેખર તો ચારરત્ર મ ોહિ ા ઉદય િ ા હેત ભૂત... એમ છે િવયકમમ અિે ભાવકમમ. 

એિો કાુંઈ ક પ રુષાથમ છેિે એટર્ો. ન મથ્યા દનષ્ટ છે, અઞાિી છે, શ દ્ધતાિા  અિ ભ વ  નવિાિો છે. 

એિે આ રાગિી મું દત ાિ ું પ્રત્યાખ્યાિ વયવહારે કહેવા મા આ વે છે. ક્ષયોપ શમ છે  એમ કીિ ું. 
તવન ચત   કદાનચત   સુંભ વે છે. કોઈ વખતે કોઈિે એવ ું હોય છે. િવમી ગ્રેવેવ ક ગયો  ત્યારે આવ ું 
હત ું વયવહાર પ્રત્યાખ્ય ાિ. સમજાણ ું કાઈ? 
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એ તો મોટી ચચામ થઈ હ તી રાણપ ર. કઈ ચચામ? છ ે યાદ? (સુંવત) ૧૯૮૦. ૮૦િી 
સાર્. આિ ું ચોમાસ ું  ર્ીં બિી હત ું, અમારુું હત ું બોટા દ. બેય રાણપ ર ભેગા થયા. ૧૯૮૦િી 

સાર્. ૪૭ વષમ થયા. ત્યારે પ્રશ્ન ચાલ્ય ો હતો. મૂળચુંદ જી હતા અિે આ જેચુંદજી (હતા). બે વચ્ચે 

ચચામ ચાર્ત ી હતી િીચે. હ ું ઉપર હતો. રાણપ ર મેિી છે િે? િવમી ગ્રેવેયક નમથ્યાદનષ્ટ ગયો 
એટર્ો ક્ષયોપશમ છે ચારર ત્રિો. એટર્ો એ પ રુષાથમિો  ક્ષયોપશમ છે એમ કહેતા  હતા. ભાઈ! 

એિે આ કાુંઈ આવી ખબર િહોતી. પણ એિે સ્થાપવ ું ખરુુંિે. થોકિામા આવે... આ ર્ોકો માિે 

છે. શ્વેતાુંબર ત ો એ જ મ ાિે છે. અમાર ો વયવહ ાર કરીએ ભર્ે, એ વયવહ ાર ક્ષય ો પશમભાવે છે. 
એમ કરતાું નિશ્ચય થાશે. વયવહાર એ ઉદયભ ાવ છે. નિશ્ચયથી તો ઉદયભાવ છે. જરી રાગિી 

મુંદતાિો પ રુષાથમ છે એટર્ે વયવહારે ક્ષયોપ શ મ કહ યો છે, પણ એ કુંઈ સુંવર-નિજમરા િથી. 

એકર્ ું બુંિિ ું જ કારણ છે. આહા હા! એ પ્રશ્ન ચાલ્ય ો હ તો તે રદ’. પછી હ ું િીચે ઉત યો ત્યારે આ 
વાત ચ ાર્તી હતી. મિે કહ્ ું, આ? મેં કીિ ું, િનહ. અિુંત વાર ગય ો એ ક્ષ ય ોપ શ મ િનહ, પણ 

ઉદયભા વ છે. એય! ૪૭ વષમ પહેર્ા હોં. પચાસમાું ત્રણ કમ. એ ક્ષયોપ શ મભા વ િનહ. એય 
ભીખાભાઈ! 

શ્રોતા : ..... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : ચારરત્ર િ ું ... શ ું કહે છે? 

શ્રોતા : કમમિો ક્ષયોપશ મ હ ોય, આમાું ક્ષયોપશ ામ કે મ ર્ીિો? 

પૂજ્ય ગ રૂદે વશ્રી : આ માું ક્ષ યોપ શમ એ તો  કીિ ુંિે, મુંદ કીિ ુંિે. રાગિી મુંદતાિ ું વીયમ છે 

એટર્ી અપેક્ષાએ કહ ીએ. કહ્ ું, બે-ત્રણ વાર કહ્ ું. ખ્યાર્ તો હ ોયિે આ શ ું કહેવ ું છે. આ તો 
અમારે પચાસ વષમથ ી ચાર્ે  છે. આ કાુંઈ િવ ું િથ ી. સ મજાણ ું કાુંઈ? એ પોપટભા ઈ! તમે બિા 

િવા આવયા હમણ ાું. ઉદયભાવ છે, પણ તીવ્રિી અપેક્ષાએ મુંદિે ક્ષ યોપ શ મ િવયનિક્ષેપ ે કહ્ો , 

ભાવનિક્ષેપ ે િનહ. એમ કહ્ ું હત ું. એય! વસ્ત  તો આમ છે. ભાવનિક્ષેપ ે િનહ. ‘અણ ઓગ ો..’ 
એવો અિ ય ોગ દ્વ ારમ ાું પાઠ છે. અણ-ઉપયોગ તે િવય ( નિક્ષેપ ) છે. જેમાું ભાવ-ઉપયોગ પ્રગટ્યો  

િથી એ બિ ું િવય (નિક્ષેપ ) છે. શ દ્ધ-ઉપયોગ નવિા ભાવ હોઈ શકે િનહ , ભાવનિક્ષેપ. આ 
તવનચત   હોય છે. લ્યો. હવે એિી નવશેષ વાત છે.  

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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 ભાદરવા સુદ ૧, શનનવાર, તા.૨૧-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૪૨, ગાથા-૧૦૫-૧૦૬, પ્રવચન ન.ં ૧૦૧ 

 
૧૦૫ ગાથા, નિયમસ ાર. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર એટલે કે સાચ ું ચારરત્ર. રાગારિ  

િોષોિો અભાવ અિે આ ત્મા શ દ્ધ પનવત્ર આિુંિકુંિ સચ્ચચિાિુંિસ્વ રૂપ એિ ું આિુંિ અિે 

શાુંનિરૂપે પરરણમિ અવ સ્થ ાિ ું થવ ું એિ ું િામ પ્રત્યાખ્યાિ અિે એિ ું િામ મોક્ષિો માગગ (છે). 
એ અહીં પહેલી વાિ કરી. વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ િો અજ્ઞાિીિે હોય છે. રાગિી મુંિિા કરે, હોય 
છે, એ િો નમથ્યાત્વ સનહિ પ ણ્યબુંિિ ું (કારણ છે). અહીં આવ્ય ું છેિે બીજી લીટ ી?  

િેથ ી જ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ... પાિ ું ૨૦૪. ટીકાિી બીજી લીટી. વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ 

એટલે જેિે આત્માિ ું ભાિ િથી, આત્મા સચ્ચચિ ાિુંિ નિમગળાિુંિ  સ્વરૂપ છે એવ ું જેિે આત્મજ્ઞાિ  

િથી, એ નમથ્યાિનિ  જીવ ર ાગિે-પ ણ્યિે પોિાિા માિિારો, એિે રાગિી મુંિિાિો  કુંઈ પ રુષાથગ 
હોય િો િેિ ે વ્યવહ ાર પ્રત્ય ાખ્યાિ કહે વામ ાું આવે છે. પણ એ કુંઈ િમગ િથી. િે થી જ નિશ્ચય 

પ્રત્યાખ્ય ાિ... સાચો રાગિો  ત્યાગ અિે સાચો સચ્ચચ િ ાિુંિ પ્રભ  એવો આત્મા એ િા આશ્રયે–

અવલું બે પ્રગટેલ ી આિુંિિી  અિે શાુંનિિી નિિોષ િશા, િે જ પ્રત્યાખ્યાિ અનિ આસન્ િ ભવ્ય 
જીવોિે નહિરૂપ છે. આ હાહ ા ! 

અિારિ અિભ્યાસ ચૈિન્યિી જાિિો. ભગવાિ આત્ મ ા િો શાશ્વિ વ સ્િ  છે. સિ  .. સિ   
છે એ અિે એિો સ્વભાવ કાયમ ી િો જ્ઞાિ અિે આ િુંિ છે. અિીનન્િય જ્ઞાિ અિે અિીનન્િય 

આિુંિ છે. એ એિો સ્વભા વ–એિ ું સ્વ રૂપ આત્માિ ું છે. પણ એિો અભ્યાસ િનહ  (અિે) અિારિ  

રાગ અિે પ ણ્ય-પાપિી રિયાઓિા પરરણામ જે કૃનત્ર મ નવકાર અનિત્ય છે એિો અભ્યાસ છે, 
િેથી એિે આત્માિ ું નિત્યપ ણ ું અિે એિે અવલુંબે થ િી શ દ્ધિાિી િ શા કેવી હ ો ય એિી એિે 

ખબર િથી. કહો, શે ઠ! એક િો એ બહારિા િુંિા આડે િવરો થાય િનહ. 

શ્રોિા : િાહી, િોહીિે પનવત્ર થઈિે િો આવ્યા છીએ. 

ઉત્તર : પણ ત્યાું હજી ઓલા છોકરાઓ કા મ કરે એ અમારા વ િી કરે છે િે ઠીક કરે 
છે—એ બિી પડાઈ સાથે હાથમાું રાખીિે બેઠા છે. પિુંગ.. પિુંગ. પિુંગ િૂર ઊડિી હોય િે િો 

એિો િોર ો હાથમાું હોય. હ ા, જ્યારે ખેંચવ ો હોય િ ો ખેંચાય, છોડ વો હોય િો છોડા ય. એમ બિ ો  

િ કાિિો િુંિો અમે કરિાું, રાગ, એ આ છોકર ાઓ કરે છે એ ઠીક કરે છે. એટલે વાિ િો એિી 
એ છે. આ હાહૈ! અ રે! એણે અિારિિો સિ ોષ નવ કારભ ા વિો વેપાર કયો છે. બી ડીિ ો વેપાર િનહ 

હોં. િબા ક , બીડ ીિો વેપાર એ િો જડ છે. એિો કોઈ વેપાર કરી શકે િનહ. એમ ાું થિો રાગ િ ે 

દ્વેષિો ભાવ, પ  ણ્ય-પાપિો ભાવ, એિો એણે વેપાર કયો. ત્યાર ે જે એ વસ્િ  છ ે એ િો િાશવાિ 
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છે, પ ણ્ય-પાપ િો િાશ થવાલાય ક છે. એિો અથગ એ કે પ ણ્ય-પાપિો ભાવ શ દ્ધ જ્ઞાિાિુંિ  
સ્વભા વમાું િથી. િનહિર િ ાશ થવાલાય ક હોઈ શ કે િનહ. આ શરીર, વાણી િો િા શવાિ છે એ  

િો જ િી વાિ છે. આ િો પરવસ્િ  છે, માટી. પણ અુંિરમાું પ  ણ્ય અિે પાપિો રાગ િે નવકલ્પ 

થાય એ અભાવ કર ી શકા ય છે, િાશ કરી શકાય છે. એથી એ ચીજ એિી છે િહીં. કહો, 
પોપટભાઈ! એિી િનહ એિો એણે વેપાર કયો. 

શ્રોિા : ચોર થયો એ. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : એ ચોર છે. આહા હા! 

ભગવાિ આત્ મા સચ્ચચિ ાિુંિ પરમાિુંિિી મૂ નિગ આત્મા  િો છે. (સચ્ચચિાિુંિ) = સ િ  –

શાશ્વિ, નચ િ – જ્ઞાિ, અિે  આિુંિ એવ ું એિ ું સ્વ રૂપ  છે. પણ અિુંિકાળમ ાું કો ઈ રિ ’ એિી 

સુંભાળ અિે પ રુષાથગ કયો િથી. આહાહા! એ થી એણે પ ણ્ય િે પાપિા ભાવ, શ ભ-અશ ભરા ગ, 
જે ત્યાગવા યોગ્ય છે, એિા ઘરમાું િથી, એિો વેપાર કયો એટલે ચાર ગનિમ ાું રખડયો. આહા! 

એથી કહે છે કે અજ્ઞાિમાું–આત્માિા ભાિ નવિા કોઈ િયા, િાિ, વ્રિિ ા પરરણામ કરે િો એમાું 

રાગિી કુંઈ મુંિિા હોય , એ થી એિે અ જ્ઞાિીિે વ્યવ હારપ્રત્યાખ્યાિ કહેવા માું આ વે છે. પણ એ 
િો કુંઈ જન્મ-મરણિે ટા ળવ ા િો હેિ  િથી. એ િો કમગિા બુંિ અિે કારણરૂપ હેિ  છે. આહા હા! 

િેથ ી જ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ... એમ કહે છે. આ કારણે નિશ્ચય એટલે સાચ ું આત્માિ  ું 
સ્વ રૂપ જે આિુંિ અિે જ્ઞાિ એિી િશારૂપે પરરણમવ ું–થ વ ું અિે પ ણ્ય-પાપિા રાગિા 

અભાવ રૂપે થવ ું , એ સાચો ત્યાગ અિે સાચો િમગ અિે સાચ ું ચારરત્ર કહેવામાું આવે છે. ભારે 

ઝીણ ું ભાઈ! અરે! એ નિશ્ચય ત્યાગ એ ટલે રાગિો  અભાવ અિે ભગવાિ આત્મા નિિોષ  
પનવત્ર િાિો નપુંડ પ્રભ , એમાુંથી પ્રગટે લી પનવત્રિા, એ પનવત્રિા એ મોક્ષિ ો માગગ છે. 

શ્રોિા : જ્યાું સ િી સાચ ું સમજાય િનહ ત્યાું સ િી... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : એ િો અજ્ઞાિ થી કરે છે. એમ ાું િવાઈિી શી વ ાિ થઈ? એ િો કય ું 

છે, એ વાિ કરે છે. અિારિથી ચાર ગનિિી ઘાણીમાું પીલાય એવ ું એણે કય ું છે. આહા હા! અરે! 
જેિ ું નિજસ્વરૂપ પનવત્ર અિે આિુંિિ ું િામ પ્રભ  એિી સામ ું જોયા નવિા, પર સામ ું જોઈિે પ ણ્ય 

િે પાપ િે રાગ િે દ્વે ષ િે સુંકલ્પ િે નવકલ્પ કયાગ. એ િો  અજ્ઞાિી અિારિ થી કરે છે  અિે એિાથી  
ચાર ગનિમ ાું રખ ડે છે. આહાહા! એ કુંઈ િવી ચીજ િથ ી. 

અહીં િો કહે છે, એ વ્યવહા રપ્રત્યાખ્યાિ પણ કુંઈ િવી ચીજ િથી . એમ કહે છે. અ િે એ 

નહિરૂપ પણ િથી. એ મ થય ુંિે ભાઈ! આમાું? એ ન હિરૂપ િથ ી. આ હાહ ા! આત્માિા  ભાિ 
નવિા, અિ ભ વ નવિા જે કુંઈ રાગિી રિયા કાુંડ િયા, િ ાિ, વ્રિ, ભચ્તિ, પૂજાિો ભાવ, કરૂણા, 

કોમળિા કયાગ એ કુંઈ નહિરૂપ િથી. આહાહા! આસન્ િ ભવ્યજીવ જે છે—જેિ ે િજીકમાું મ ચ્ત િિો 

માગગ અિે મ ચ્ત િ જેિે િજી ક છે, આ હાહા! એ વા જી વ િે િો સાચો ત્યા ગ એ ટલે ર ાગિો અભા વ 
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અિે નિિોષસ્વભા વિ ું સત્યપ ણ ું પ્રગટવ ું , આત્મા જેવો ન િિોષ નપુંડ છે એમાુંથી નિિ ોષિા સ્વિો  
આશ્રય લઈિે પ્ર ગટે, એ ન િિોષિા એ અ નિ આસ ન્નભવ્યિે ન હિરૂપ  છે. આહા હા! સ મજાણ ું 
કાુંઈ? 

કારણ કે જેમ સ વણગપાષાણ િા મિો પાષાણ ઉપાિેય છે... શ ું કહે છે? આ સોિાિા 

પથરા િીકળે છેિે? સોિ ું હોય અિે પથરા ભેગા હોય એિે સ વણગપાષાણ કહે છે. પછી 

ઓગા ળીિે જ િા પાડે છેિે? પથરાિે જ િા પાડે અિે સોિાિે જ િ ું પાડે. એ સ વ ણગપ ાષાણિો 
પાષા ણ ઉપાિેય છે... એમાુંથી સોિ ું િીકળે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એ સોિા સાથે પત્થર વસેિે , 

વ્યવહારે એ ઉપાિેય છે. ધ્યાિ રાખવા જે વી આ વાિ છે જરી. છેલ્લે એ કહેશે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

આગળ કહેશે. વ્યવહાર અિે નિશ્ચય સ્વીકૃિ છે. ૧૦૬માું કહેશે. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અિે 
વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ સ્વીકૃ િ કરે. છેલ્લો સાર છે િે? એિો હેિ  એ છે–કહેવાિો આશય એમ છે 

કે જેમ સ વણગ વાળો પથરો એ ઉપાિેય કહેવા માું આવે છે. કારણ કે સોિા  સનહિ પત્થર છે િે? 

એથી એિે જ િ ું પાડવા માટે એ ઉપાિેય છે. ઉપાિેય સ મજાણ ું? આિરણ ીય છે. પણ ઓલો ર ા ગ  
વ્યવહાર માું ઉપાિેય... વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ ... માથે આવ્ય ુંિે? ચાર આહારિ ો ત્યાગ કરે. એિી 

સાથે આ સુંનિ છે. આહા રિા ત્યાગરૂપ પ્રત્યાખ્યાિ  છે વ્યવહારથી. જરી ઝી ણી વાિ છે. 
આહા હા! 

મ નિરાજ એમ કહે વા મ ાગે  છે કે ભગ વાિ આત્મા ચૈિન્યમૂનિગ પરમાિુંિિ ું િામ એવ ું 

જેણે દૃનિમાું લીિ ું છે અિે સ્વરૂપ માું ઠયો છે એિે િો સાચ ું પ ચચખાણ અિે સાચ ું ચારરત્ર  
કહીએ. પણ િેવા ચારરત્ર  શ દ્ધિાિા  ભાિ સન હિિી ભૂનમકામાું ચાર આ હારિો ત્યાગ આરિ  

એવો જે નવકલ્પ આ વે છે, એ પણ એક વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ છે. એ પણ વ્યવહારે આિરણીય  
કહેવામાું આ વે છે. વ્યવહારે વ્યવહાર આિરણ ીય, નિશ્ચ ય ે નિશ્ચય આિરણીય એમ કહે છે. 

ફરીિે . માથે કહ્ ું હિ ું િે? નિશ્ચય સનહિ છે એ ત્યાગરૂપ પ્રત્યાખ્યાિ છે. જ્યાું સ્વરૂપિ ું 

અુંિર આિુંિ અિે અિીનન્ િય આિુંિિો નપુંડ પ્રભ  એિો જ્યાું અિ ભ વ (થયો), આિુંિિો  
અિ ભ વ (થઈિે) શ દ્ધિાિી િશા વિે છે એિે જે વ્યવહાર ત્યાગિો નવકલ્પ આવે એિે વ્યવહાર  

પ્રત્યાખ્યાિ, વ્યવહાર ત્યા ગ કહેવામાું આ વે છે , એમ  કહે છે. એટલે કે સ વણગ પાષ ાણ િામિો 

પાષા ણ ઉપા િેય છે િેમ અુંિપાષ ાણ િથી. એટલે? જેમાું સોિ ું િથી િે પથરો વ્યવહારે પણ  
ઉપાિેય િથી. એટલે? (યથ ોન ચિ   શ દ્ધિા સનહિ)... િેખો! આત્મા જ્ઞાિાિુંિ અિે શ દ્ધ ચૈિન્યપ્રભ  

એિો અુંિર આશ્રય લઈિે શ દ્ધિા જે પ્રગટી છે , એ શ દ્ધિા સનહિ સ ુંસ ાર અિે શ રીર સુંબુંિી 
ભો ગિી નિવે ગિા નિશ્ચયપ્રત્યાખ્ય ાિિ ું કારણ છે... સમજાણ ું કાુંઈ? િેવીલાલ જી! 

વાિ એ. જ્યાું આ ગળ શ દ્ધ પ્રભ  ચૈિન્યમૂનિ, એિી શ દ્ધિા જેણે અુંિરમાું ચૈ િન્યિે 

અિ ભ વ કરી, આત્માિો અ િ ભવ કરી અિે પ્રગટ શ દ્ધિા કરી છે એ શ દ્ધિા સનહિ સુંસા ર અિે 
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શ રીર સુંબુંિી ભોગિી નિ વે ગ િા નિશ્ચયપ્રત્યાખ્ય ાિિ ું કા રણ છે... એ સાચ ું ચારરત્ર  અિે રાગિો 
સાચો ત્યાગ. સમજાણ ું કા ઈ? પણ એ અુંિપાષાણ જે છે ... એકલો અુંિપાષાણ એટલે નિશ્ચય 
શ દ્ધિાિા ભાિ નવિા એકલ ી રાગિી મુંિિ ાિો ત્યાગ વ્ય વહા રપ્રત્યાખ્યાિ એ આુંિળો પથરો છે. 

શ્રોિા : વ્યવહ ારે ઉપાિેય  િ થી. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : વ્યવહા રે ઉપાિેય િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? િીમેથી સમજવા જેવી લાિ  

છે બાપ ! અિુંિકા ળમાું ભ ગવાિ આત્મા વ સ્િ  િેહ થી ચ્ભન્ન છે અિે પ ણ્ય-પાપિા રાગ થી પણ 

ચ્ભન્ન છે. એ ચ્ભ ન્નિી વાિ કહેશે, ચ્ભન્ન પાડવાિો અભ્યાસ. સમજાણ ું કાુંઈ? આમ 

અુંિમ ગખમાું જઈ અિે રાગિે ચ્ભન્ન પાડવાિી જે કળા એ જેણે પ્રગટ કર ી િથી, એ િો રાગારિિ ો  
મુંિિાિો ત્યાગભ ાવ આુંિળ ા પથરા જેવો છે. એય! વ્યવ હાર એ કલો આુંિ ળો છે એ મ કીિ ું. 

શ્રોિા : શ દ્ધિા સાથે િ હોય એમાું કાુંઈ... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : શ દ્ધિા સાથે હ ોય િો ઓલા વ્ય વહારિો આ રોપ આિે કહે વાય , િો 

વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ કહેવા ય. આહાહા! સ મજાણ ું કાું ઈ? ભગવાિ જાગીિે જોયો હોય એણે. 
મારી પ ુંજી–મારા નિિ ાિમાું  િો આિુંિ િે શાુંનિ િે જ્ઞાયકિા ચૈિન્ય સ્વભ ાવભા વ ભયો છે. 

એવી નિજ પ ુંજીિે... એ શેઠ! આ િમારી પ ુંજી-બ ુંજીિી િૂળિે િનહ, એમ કહે છે. એ બિા િ ુઃખિા 
નિનમત્ત છે િમારી િૂળ. એ શેઠ! 

શ્રોિા : િો શ ું કરવ ું િાખી િે વી બિી? 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : રાખી િીિી છે કયાું ,  િે િાખી દ્યે? એણે લીિી છે? મમિા લીિી છે 
એણે િો. મમિા. એ િો જેિા સ્થાિ માું છે એ પડી જ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! 

મ નિ નિશ્ચય અિે વ્યવહાર બેિી સુંનિ કરે છે. સોિાિો પત્થર–સ વણગપાષાણ છે એ િો 

લઈિે ભેિ પાડવાિી નસ્થનિ  કરવી જોઈએ. એ માું રાગિ ી મુંિિાિો ભાવ અિે રાગ િા અભાવિો 
ભાવ એ શ દ્ધિા સનહિ જો હોય િો એિે વ્યવહાર ક હેવામાું આ વે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? 

શ્રોિા : ઉપાિે ય... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : વ્યવહારે ઉપાિેય કહ્ ુંિે? વ્યવહારિયે વ્યવહાર ઉપાિેવ છે. િીચ ે 

છઠ્ઠામ ાું કહે શે, વ્યવહાર પ્રત્ યાખ્યાિિે સ્વીકૃિ –અુંગી કૃ િ કરે છે. છેલ્લો સર વાળો છેિે ગાથાિ ો. 
વ્યવહાર છે િે. વ્યવહાર છે. વ્યવહારે આિરણીય અિે વ્યવહારે પાળે એ મ પ ણ કહેવામાું આવે. 

શ્રોિા : વ્યવહ ારે પૂજ્ય છે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : વ્ય વહા રે પૂજ ય છે. વ્યવહારે વ્યવહ ાર પૂજ્ય છે. વ્યવહારે વ્યવ હાર  

પૂજય  િ હોય િો ભગવાિ નત્ર લોકિા િાથ પણ પજૂિી ક િ હોઈ શકે વ્યવહારે. પ દ્મિુંરિ 

પુંચનવશનિમાું આવે છે એ. પદ્મિુંરિમાું પાઠ આવે છે. વ્ યવહાર પૂ જ્ય છે, એવ ું આ વે છે. વ્યવહ ારે 
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વ્યવહાર પૂજ્ય છે, નિશ્ચ યમાું પૂજય  િનહ. આહાહા! બે વસ્િ  છેિે? િીપચુંિજી એ િ ો ખૂબ લખ્ય ું 
છે. વ્યવહાર ત્યાજ્ય છે, ત્યાજ્ય છે, પણ િીમેથી રાખજો. િનહિર ત્રણ લોકિા િાથિો પણ 

ત્યાગ થઈ જ શે. અધ્યાત્મ... શ ું કહેવાય એ? પ ુંચસુંગ્રહ. એમાું લખ્ય ું છે. શ્લોક છે. િીપચુંિજીિો. 

વ્યવહારે વ્યવહ ાર છે એટલ ું . અિે પૂજ્ય પણ વ્યવહારે કહેવાય. ‘નિશ્ચયથી’ એ બી જી ચીજ છે. 
નિશ્ચય અિે વ્યવહાર બેયિે અહીં યા નસદ્ધ કરવા છે િે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહાહા! વાણી પણ 

પૂજય  છે, એમ  િ આવ્ય ું? પહેલામાું િા પાડી અિે બી જીમાું હા પાડી. કઈ અપેક્ષા એ? 

શ્રોિા : એમ ાું પ ાછ ું  ... કાઢય ું, એ િો જડ છે, જડિે કેમ..? 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : એ જ ડ છે, પણ સવગ જ્ઞ અિ સારરણ ી  છે એમ કહ્ ું. સવગ જ્ઞ નત્ર લોકિાથ  
પરમાત્મે એિે અિ સર ીિે એટલે કે નિનમત્ત થઈિે બહ ાર આ વી છે. એ માું –વ ાણીમ ાું નિનમત્તપણ ું 
ભગવાિિ ું જ્ઞાિ છે. આ હાહ ા! 

શ્રોિા : ભગ વાિિ ું જ્ઞાિ જડમાું કયાું છે? 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : આવ્ય ું છે કયાું? કોણે કહ્ ું? નિનમત્ત કહ્ ુંિે. િેવીલાલ જી! એવો માગ ગ 
છે ભગવાિ! આ હા! એ પાટણીજી! જ ઓ! એમ ાું છે, સવગજ્ઞ અિ સારરણ ી. અિ સારરણી એટલ ે 

નિનમત્તિે અિ સારરણી એ ટલ ું. કુંઈ સવગજ્ઞિ ા ભાવ વાણીમાું આવ્યા છે? વ ાણીમ ાું  િો વાણ ીિા 
જડિા ભાવ છે. પણ ઓલો વ્યવહાર કહે વ ો છે િે. 

શ્રોિા : .... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : જ્ઞાિ વાણીમાું શ ું આવે? વાણી િો જડ છે. જડિા િવ્ય, ગ ણ, પ યાગય 

જડ છે. એમાું ચૈિન્યિો અું શ તયાુંથી આવ્યો? આ િો  એ વાણીિા પરરણમિિે કાળે સ વગ જ્ઞિ ું 

જ્ઞાિ નિનમત્ત છે એટલ ું લઈિે, નિનમત્ત અિ સારર ણી છે એમ કહેવામાું આવે છે. આહા! આ િો  
વાિ... વચિ પણ કથુંનચિ   વસ્િ  કહેિાું છે િે? કહી શ કે છે વ ાણી. સ વગથા અવ્યત િવ્ય છે એવ ું 

કયાું હોય? ભગવાિ આત્મા િો નવકલ્પ રનહિ, વાણી  રનહિ છે. પણ િે કાળે સવગજ્ઞ પરમાત્મા  

આત્મા થયો, જે સવગ જ્ઞ સ્વ ભાવ આત્ મામ ાું હિો એિે  ઘોળીિે અુંિરમાુંથી સ વગ જ્ઞપણ ું પ યાગય 
અુંિરમાુંથી પ્રગ ટ કરી, હ વે એિે વાણી એ કા ળે િી કળી એ વા ણી એવી જ હોય. એ વાણી માું સ્વ-

પરપ્રકાશ ક કહેવાિ ી િાકા િ છે. સ્વ-પર જાણ વાિી િાકાિ િથ ી. િાકાિ છે. કેવળજ્ઞાિ ીિ ું 
કેવળજ્ઞાિ કેવ ું હોય એિે કહેવાિી વ ાણીમ ાું િાકાિ છે, એમ કહે છે. એય! 

શ્રોિા : એ પણ ઉપાિેય કહે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : વ્ય વહારે ઉપાિેય કીિ ી. નિશ્ચયે કયાું છે? સવગજ્ઞ કેવા હોય, નસદ્ધ કેવા  

હોય એવ ું વાણ ીમાું કહેવાિ ી િાકાિ છે. છિાું એ નસદ્ધ રૂપ અિે કેવળજ્ઞાિિ ું રૂપ વાણી માું  િથી 
આવ્ય ું કાુંઈ. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! 
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એ અહીં કહે છે. જ ઓિે! િેથી લીિ ુંિે? ખ લાસો કયો છે, પુંરડિજીએ િાું ખ્ય ું છે. 
ય થોનચિ   શ દ્ધિા સનહિ એટલે સોિા વાળો પથ રો–સ વ ણગપ ાષાણ, જેમાું સારુું સ વ ણગ િીકળે એ 

હોં. િનહિર આ ગીરિારિા  પથરા છે એમાું સોિ ું છે. પણ એ સ વણગપાષાણ શ ું  (કામિ ો)? સો 

રૂનપયાિો ખચગ કરે ત્યા રે સાુંઈઠ રૂનપયાિ ું સોિ ું િીકળે. એ સોિ ું શ ું? ઓલામ ાું િો સોિ ું આ મ  
િદ્દિ જ િ ું પડે. પથરો અિે સોિ ું બે જ િા પડી જાય એવો સ વણગપાષાણ. છેિે મોટી ખાણ? 

સ વણગિી ખાણ હ ોય છેિે? જેઠાભાઈ એ હિા િે? સોિ ાિા પથરા લાવ ીિે ઓ ગાળિા. જેઠાલા લ  

સુંઘવી, મ ુંબઈ. બો ટાિવાળા. એિે એ સોિાિો  િુંિો હિો. સ વણગિા પથરા લાવે એિે ઓગાળિા , 
સ વણગિે જ િા પાડિાું. એમ નિશ્ચય ભગવાિ  આત્ મા શ દ્ધ આિિિ ું િામ એિ ું જેિે ભાિ .. એિ ું 

જેિે ભાિ, એમાું જેિી નસ્થરિાિી શ દ્ધિા અિે એિી સાથે રાગિો ભા ગ વ્યવહાર પ્રત્યાખ્યાિ, 

એ સ વણગપાષાણ છે. ઓલો  રાગ છે એ પથ્થર જેવો છે અિે આ શ દ્ધિા િે સ વણગ જેવી છે. એક 
પ યાગયિા બે ભાગ બિા લીિા. આહાહા! સમજાણ ું કાુંઈ? પણ અુંિપાષાણ જેમાું સોિ ું જ િથી, 

એમ જેમાું શ દ્ધિા, આત્મા પનવત્ર ભગવાિ, એિ ું જેિે ભાિ, શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે શાુંનિ િથી એવી 

શ દ્ધિા નવિાિા ત્યાગિો ભ ાવ આુંિળ ો પથરો છે. શેઠ! આ સમજ વાિી િર કાર જ કરી િથી. હો 
િે હા.. 

શ્રોિા : િર કાર િો  બહ  કરી. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : ર ળવ ાિી. િૂળ ભેગી કર વાિી કરી હ િી. એ પણ પ ણ્યિે લઈિે મળી 

છે. એ કુંઈ િમારા પ રુષાથગથી મળી િથી. િમારો પ રુ ષાથગ િો રાગિો હિો. એ શેઠ! રાગ કયો 
હિો િમે. પૂવગિા પ ણ્ય હિા એટલે ગોઠવ ાઈ ગય ું , આવ્ય ું. િૂળ િેખાણી, બુંગલા િેખા ણા. િેખાણા 
હોં. પણ િેખાણા ત્યાું કહે મારા. 

અહીં કહે છે કે જેિે અુંિરમાું રાગ અિે પરવસ્િ િ ી મારાપણાિી બ નદ્ધ છૂટી ગઈ છે અિે 

આત્મા પૂણગ આિુંિ કુંિ છે એવી બ નદ્ધ અિે એવ ું જ્ઞાિ જેિે થય ું છે, એવી શ દ્ધિાવાળાિો ભા વ િે 

િો સાચ ું પ્રત્યાખ્યાિ છે અિે એમાું ચાર આહાર આરિ િો ત્યા ગ યોગ્યિા પ્રમાણે એવો નવકલ્પ  
છે એ વ્યવહારત્યાગ કહે વ ાય છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! હોય છે ખરુું િે? મ નિિ ે હુંમેશા 

આહા ર કયાગ પછ ી ચાર આ હારિો ત્યા ગ કરી િે ચ ોવી સ કલાક કે અડિાલીસ કલાક. એ િો  

વ્યયવહાર થયો, એ િ ો પર લક્ષી ન વકલ્પ છે. અુંિ ર શ દ્ધ િા.. વસ્િ  જે અુંિર છે એિ ા અું િમ ગખ માું 
જઈિે જેણે , પાિાળમાુંથી િરરયામાું થી મોિી લ ાવ્યા એમ શ દ્ધિા પ્રગટ કરી છે. આહા હા! 

સમ્યગ્િશગિ, જ્ઞાિ અિે શાુંનિ  એટલે ચારરત્ર શ દ્ધિા પ્રગટ કર ી છે. એ સાચ ું ચારરત્ર  અિે સાચો 

િમગ. પણ એિી સાથે , એવા શ દ્ધિાવાળાિે પૂણગ શ દ્ધિા િથી એથી વ્યવહાર  ત્યાગિો નવકલ્પ ઉઠે 
છે એિે વ્યવહાર પ્રત્યાખ્ય ા િ કહેવા માું આવે છે. કહો, પુંરડિજી! આહા! 

શ્રોિા : ..... 
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પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : કા રણ િનહ. કારણ-ફારણ િનહ. છે એ ટલી વ ાિ છે. કારણ-ફારણ િનહ. 

શ્રોિા : .... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : િા, િ થી એમાું. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિિ ું કારણ આ એ ક જ  છે. 

નિશ્ચયિી વાિ છે. વ્યવહાર કારણ છે એ વાિમાું એ માું છે જ િનહ. શ ું કીિ ું? શ દ્ધ િા સનહિ 

સું સાર અિે શરીર સુંબુંિી ભો ગિી નિવેગિ ા નિશ્વ યપ્રત્યાખ્યાિિ ું કારણ... એ નિશ્ચય 

પ્રત્યાખ્યાિ એિી વાિ છે. સુંસાર અિે શરીર સુંબુંિી ભોગિો ત્યાગ એ વ્યવહાર અિે આ 

નિશ્ચ ય, એમ િનહ. ભાઈ! એણે એ ખ લાસો કયો. એ િહીં. અહીં િો સ્વરૂપ માું અિીનન્િય  

આિુંિમાું રમણિ ા આવી એટલે રાગ થી નિવૃનત્ત થઈ ગઈ , એમ. વ્યવહાર-ફ્યવ હારિી  વાિ અહીં  
તયાુંય  િથી. 

શ્રોિા : નિવેગિા.... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : આ બાજ થી ખસી ગયો છે, આ બાજ  આવી ગયો છે, બસ એ ટલ ું. એ 
બેય નિશ્ચય છે. 

શ્રોિા : નિશ્ચય-વ્યવ હાર. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : વ્યવહ ાર િનહ. એ બે થઈિે એક નિશ્ચય છે. 

શ્રોિા : એક િાચ્ સ્િ છે, એક અચ્સ્િ છે. 

પૂજ્ય ગ રૂિે વશ્રી : હ ા, એમ. શ દ્ધિાિી િ શાિ ું પરરણમવ ું, અશ દ્ધિાિો અભ ાવ થવો. એ 
પણ એક જ નિશ્ચય  છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આરે, ભારે વાિ ! િમગિી વાિ ું... 

શ્રોિા : શ દ્ધિા ઉપર ભાર છે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : શ દ્ધિા ઉ પર ભાર છે. હાું. 

શ્રોિા : મ હારાજ! સ મુંિભ િાચાયે કહ્ ું, સુંસાર, શરીર, ભોગ નિવેગ..... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : હ ા, એ િો છે િે. એ િો એિ ું સ્વરૂપ છે. આ બાજ  વેગ છે િો  આ 

બાજ  વેગ  િથી, બસ. એિ ો અથગ એ. સ્વભા વ સન્ મ ખિો વેગ છે િો ન વકાર સ ન્ મ ખિો વેગ  
િથી. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! 

ભગવાિ આત્માિ ી પાટે ચ ડી ગયેલી િનિ એટલે રાગ િે પાટેથી ખસી ગઈ છે. આહા! 
એ િો નિશ્ચય છે, સત્ય છે, એ સાચ ું ચારરત્ર  છે, સાચો મોક્ષિ ો માગગ છે. એવા સાચા મોક્ષમાગગ 

સનહિ રાગિી મુંિિાિ ો ભાવ વ્યવહાર હ ોય , એિે વ્યવહારપ્રત્યાખ્યાિ, વ્યવહાર ચારરત્ર, 

વ્યવહારત્ય ાગ કહેવા માું આ વે છે. બેિ ું જ્ઞાિ કરાવ્ય ું છેિે. સમજાણ ું કાુંઈ? જેમ જ્યાું હોય િેમ 
ત્યાું જાણવ ું. ખેંચાિાણ કરે િો એ કુંઈ વસ્િ  (િથી). આ હાહ ા! 



408                                                               નનયમનો સાર ભાગ-૩ 

અિે ભનવષ્ય કાળે થિા રા... આ પચખાણ છ ે ખરુુંિે. ભન વષ્ય કાળે થિારા સમ સ્િ 
મ ોહરા ગિેષાર િ નવન વિ ન વભાવોિો પરર હાર િે પર માથગ પ્રત્ય ાખ્યાિ છે... િેખો! 

નિશ્ચયપ્રત્યાખ્યાિિ ું કારણ  અિે આ પરમાથગ પ્રત્યાખ્યાિ અચ્સ્િ એ કલ ું લીિ ું. ભન વષ્ય કાળે 

થ િાર ા સમસ્િ મોહ રાગિષાર િ નવનવિ ભાવ ોિો પરરહાર િે પરમાથગ પ્રત્યાખ્યાિ છે અ થવા... 
એિો િે એિો નવ સ્િાર કરે  છે. એ ત્રણિી વાિ કરે છે એમાું. અ િ ાગિ કા ળે  ઉત્પન્ન થિા રા 

ન વનવિ અુંિજગલ્ પો– પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પો, એિો પરરત્યા ગ િે શ દ્ધ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ છે. ત્રણ 

પ્રકાર લીિા. વ સ્િ  િો એિ ી એ છે. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ કહો, પરમ ાથગ પ્રત્યાખ્યા િ કહો, શ દ્ધ  
નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ કહો. અુંિજગલ્પ નવકલ્પ ઉઠેિે? વૃનત્ત. આ છોડ ું, આ મૂક ું  એવો નવકલ્પ–રાગ, 

એ રાગિો  જ્યાું અુંિ ર ત્યા ગ અિે સ્વરૂપિી અુંિ રિી સત્તાિ ું સા વિાિપણે પ્રગ ટ થવ ું. આ હાહ ા! 

મોહિા અભાવ રૂપ સાવિા િી. સમજાણ ું કાુંઈ? એ િો  મ નિરાજે વિારે ખ લાસો કયો. નિશ્ચય 
પ્રત્યાખ્યાિ, પરમાથગ પ્રત્યાખ્ય ાિ, શ દ્ધ નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ. સમજાણ ું કાુંઈ? 

(હ વે આ ૧૦૫ મી ગાથાિી ટ ીકા પ ૂણગ કરિાું ટીકાકાર મ નિર ાજ શ્લ ોક કહે છે :) 

આ (ગા થાિી ) ટી કા હિી. 

जयति सिि प्रत्याख्यान ंतजनने्द्रमिोद्धव ं 
 परमयतमनामिेतिवा ाणसौख्यकरं परम   |  
 सहजसमिादवेी सत्कणाभषूणमचु्चकै: 
 मतुनप शणु ुि ेदीक्षाकान्तातियौवनकारणम   ।।१४२।। 

 શ્લોકાથગ : હે મ નિવ ર! સાુંભ ળ. જ ઓ! મ નિ મ નિિ ે કહે છે. હે મ નિવ ર! સ ાુંભ ળ. 
ચ્જિેંિિા મિ માું... જેિે સવગજ્ઞપણ ું પ્રગટ થય ું છે , ત્ર ણ કાળ ત્રણ લોક જેિ ે જાણવામાું આવ્યા છે 
અિે જેણે રાગ િે અજ્ઞાિિે જીિી લીિા છે, એવા જે પરમાત્મા ચ્જિેન્િ, એિા મિમાું–એવા 
સવગજ્ઞ પ રમે શ્વર એિા અચ્ ભપ્રાયમાું ઉ ત્પન્ન થિ ું પ્રત્યાખ્ય ાિ સિિ જય વુંિ છે. આહા હા! સિિ  
જયવુંિ છે. આહાહા! જ ઓ! સમ્યગ્િશગિ જયવુંિ વિ ે છે. ભગવાિ આત્મા પૂણાગિુંિિો િાથ 
એિી અુંિર ભાિમાું પ્રિીનિ જયવુંિ છે , એમ સ્વરૂપિે આશ્રયે થયેલી નસ્થરિા વિે  છે, કહે છે, 
જયવુંિ છે. આહાહા! સમ જાણ ું કાુંઈ? પ્રત્યાખ્યાિિો અનિકાર છે િે.  

વીિરા ગ પરમેશ્વર જેિે રાગ વીત્યા છે–જીત્યા છે–ટળી ગયા છે એટલે કે નિિો ષ પૂણગ 
સવગજ્ઞ અિે વ ીિરાગ િશા જેિે પ્રગટ થઈ છે. એવ ું જી વિ ું-આત્માિ ું સ્વ રૂપ છે. જેવ ું સ્વ રૂપ છે 
િેવ ું પ્રગટ્ ું એમિા મિમાું  (એટલે કે) એમણે જાણેલા, જોયેલાિા અચ્ભપ્રાયમાું ઉ ત્પન્ન થિ ું... 
આહા હા! એ ટલે કે વીિ રાગે કહ્ ું એવા  આત્માિા સ્વરૂપિ ું જેણે  આિુંિિા ભા િમાું આ વીિ ે 
સ્વ રૂપિી લીિિા પ્ર ગટ કરી એ પ્રત્યાખ્યાિ સિિ સિિ–નિરુંિર ચારરત્ર િી વીિ ર ાગિા વિે છે, 
કહે છે. આ હાહા! મ નિ પો િાથી વ ાિ કરે છે. ખબર પડે  છે એમ કહે છે. સમ્યગ્ િશગિ વિે છે, 
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સમ્યગ્જ્ઞાિ વિે છે, સમ્યત ચારરત્ર  વિે છે—એમ ખબર પડે છે કે કેવળી જા ણે? પુંરડિજી! 
કેટલાક અત્યારે કહે છે િે?  

શ્રોિા : મીઠાઈ ખાવે ગા િો મ ુંહ મીઠા હોગા હ ી. 

 પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : હ ોગા. એિી ખબર િ પડે એિે? એિી ખબર િ પડે કે મ ોઢ ું ગળ્ ું 
થય ું છે? કે કો’કિે ખબર  પડે? મ નિરાજ જરી ગુંભીરિાથ ી વાિ કરે છે. ભાવનલુંગ ી સુંિ 
જુંગલમાું ર હેિારા, િવ્યે િ ગ્નિશા, જુંગલ માું વસિ ારા સુંિો સાચા. આહા! જેણે જન્મિે સફળ 
કયાગ, જેણે અવિારમ ાું અવ િાર  રનહિ િશા પ્ર ગટ કરી , જેણે ભવમાું ભવિા અભાવિી િશ ા 
પ્રગટ કર ી. કહે છે કે જય વુંિ છે–એમ કહે છે. અમારી પાસે એ ભાવ વિે છે, ભાઈ! આહાહા ! 
સમયે સમયિ ું... અમે પૂણાગિુંિિા િાથ આત્મા, એિી અુંિરમાું રમિાું–રમિ ું કરિ ાું જે નસ્થરિા 
વિે છે નિશ્ચય ચારરત્ર િી, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિિી, એ જયવુંિ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ઘરમાું મૂડી 
કેટલી હોય એ એિે લ ક્ષમ ાું હોય કે િન હ? શેઠ! ઘર માું કે ટલી મૂડી છે? પચાસ-સાુંઈઠ લાખ 
(હોય), ભલે કરોડપનિ કહે. બેય શેરઠ યાિે િમિે ત્યાું કરોડપનિ કહે છે. ઓલ ું શ ું કહેવાય  
િમારુું? બ ુંિેલખુંડ. પછી ભલે કરોડ િ હોય. સાુંઈઠ-સીત્તેર લાખ (હોય), પણ એ બે જણા જાણે. 
બીજા કોણ જાણે? પણ બહ ારિા િો એમ ક હે િે ઝાઝ ું  િખેીિે. 

શ્રોિા : આપિી પાસે િો બ િી વાિ આવી જાય છે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : કો'ક કહે  છે. અહીં કોણે સાુંભળે છે? કો'ક વાિ ું કરે. આમ કહે વાય. 
આટલા પૈસા છે. કરોડપનિ કહેવાય  (પછી) ગ મે એટલ ા  ઓછા હોય. પણ બિા કર ોડપનિ (કહ ે 
છે). પચાસ લાખ ઉપર હોય  એ કરોડપનિ કહે વાય. એમ  માણ સો વાિ ું કરે. 

શ્રોિા : લોકોિે .... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : પણ કાુંઈક અિ માિ કરિારા િો કેટલાક હોયિે. બિા કાુંઈ ગાુંડા 
હોય? બિાિે ઉડાડ ી િે  છે. સમજાણ ું? એ ક વખિે ભા ઈ િી વાિ િહ ોિી કરી? મો હિભાઈિી. 
મોહિ ઘીયા. મોહિ ઘીયાિે કહે, િીયાજી! િમિે કરોડપનિ લોકો કહે છે. ઘણા વષગિી વાિ છે 
ઘણા વષગિી. આ મોહિલ ા લ ઘીયા અત્યારે છે િે? રા જકોટમાું રનિભાઈ િે ... કરોડપનિ માણસ 
છે. કરોડપનિ કહે છે , પ ણ એુંસી લાખ છે. કરોડપનિ મિે કહેિા હશે. આ િો ઘ ણા વષગિી વાિ  
છે હોં. પુંિર-વ ીસ વષગ થઈ  ગયા. અહીં આવ્યા હિા. ..... લોકો એવ ું કાુંઈક સ ાુંભળીિે કહે વા 
આવે કે આ મ કહેિ ા હિા. આમ વાિ ચાલિ ી હિી ત્યાું. અહીં કયાું ઘરે જોવા ગયા હિા? 

અહીં કહે છે , આહાહા! િન્ય રે િન્ય! મ નિરાજિે ચારરત્ર  વિે છે એવ ું એિે સાક્ષાિ    
ભાિ હોય છે. આહા હા! મ ન િપ ણ ું એટલે શ ું! મોક્ષિો સાક્ષાિ   માગગ. એ િો અુંિરિા આિુંિમાું 
રમિ ુંમાું રમિો હ ોય છે. અિીનન્િય આિુંિિા જે ઘૂુંટડા પીિો હોય છે. આહા હા! સમજાય છે 
કાુંઈ? સમ્યગ્િનિ પણ જ્યારે કોઈ-કોઈ વાર ધ્યાિમાું અિીનન્િય આિુંિ નવશેષ પીિો હોય છે, 
િો આ િો  મ નિ! આ હાહા! િન્ય રે અવિાર! જેણે મોક્ષિે િજીક કય ાગ , સુંસારિે પૂુંઠ િીિી–ખસી 
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ગયા. આ બાજ  આવી ગયા. મ તિસ્વરૂપ ભગવાિિા પડખે ચડી ગયો છે. આહા હા! એમ કહ ે 
છે. ભગવાિિા  માગગમાું વ િગમાિમાું ચારરત્ર  જયવુંિ વિે છે, એમ કહે છે. આ હાહ ા! કહો, 
પૂિમચુંિજી! આ િવ્ય નલુંગ ી છે કે ભાવનલુંગી ભ ગવાિ જાણે કે પોિે જાણે? 

શ્રોિા : ભાવન લુંગી હ ોય એ પોિે જાણે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : પણ િવ્ યનલુંગીિે િો ભા વ જ કયાું  છે? ઠીક ભાઈએ ઉિાય ું... િથી 
જાણિા. છે િનહ િે િથી જાણિા માટે એ િો એમ જ કહેિે. એમ કહે છે. આહા હા!  

ભાઈ! અરે મ નિ! સવગજ્ઞ વીિરાગ પરમે શ્વર જેણે પૂણગ પ્રત્યક્ષ આત્મા કયો ... આહાહા ! 
આત્માિી ભન વષ્યિી િશા સમય-સ મયિી કેવ ળજ્ઞાિ િી થવાિી હિી એ પણ જેણે વિગમાિ 
પ્રગટ કર ી િાખી. સમરકિી િે નત્ર કાળ આત્માિ ું જ્ઞાિ છે. િો એિો અથગ એ કે ભનવષ્યમાું જે 
કેવળજ્ઞાિ સારિ-અિુંિ પ યાગયો થવાિી છે એ એિી પ્રિીનિ માું આવી ગઈ છે, આખો આત્મા 
પ્રિીિ કરિાું. સમજાણ ું કાું ઈ? શ ું કીિ ું એ? આત્મા માન્યોિે? આત્મા નત્ર કા ળી માન્યોિે? િો 
નત્ર કાળી આત્ મા એટલે ભનવષ્યમાું કેવ ળ જ્ઞાિ િો છે, છે િે છે. એ કેવળજ્ઞા િ સનહિિી 
પ યાગયવાળો જે આત્મા સ ાર િ-અિુંિ અિે મોક્ષમાગગિી  પ યાગય વાળો સ ારિ-સ ાુંિ અ િે અજ્ઞાિથી 
અિારિ-અુંિ, એવા આખા બિાિે જાણી લીિો. સમ જા ણ ું  કાુંઈ? 

શ્રોિા : અિ ભ વ બિાિે િ હોય, જ્ઞાિ છે એટલ ું.. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : બિ ું. પરોક્ષપ્રમ ાણ પણ  જ્ઞાિ છે િે ? અિ માિ એ પ્રમાણજ્ઞાિ છે કે 
જૂઠ  ું જ્ઞાિ છે? આહાહા! 

અહીં િો વિગમાિિ ું  જોર બિાવે છે િે. એમાું િો નત્રકાળ આખો આત્મા આવી ગ યો છે. 
આહા હા! સમ જાણ ું કાુંઈ? આત્મા માિ વો એટલે? આ ત્મા િો નત્ર કાળી ધ્ર વ છે , પણ હવે એિી 
પયાગયો જે ભનવષ્યિી સારિ-અિુંિ છે, કેવળજ્ઞાિિી પયાગય થવાિી અિે સારિ-અ િુંિ રહેવાિી. 
આ િો અિુંિમા ભાગિી છે. અજ્ઞાિિશાિ ી પયાગય િો અિુંિમા ભાગિી અિારિ-અુંિ છે. આ 
સારિ-અિુંિ છે. આખો આત્મા જેણે ધ્ર વિે પ્રિીિમાું  લીિો એ બિી પયાગયિો નપુંડ એિે 
પ્રિીિમાું આ વી ગયો છે. આહા હા! એ ક આત્ મા જા ણિા... એ િો એમાું આવે  છેિે? ભાઈ! 
પ્રવચિસાર, િનહ? ૪૮-૪ ૯ ગાથા. એ ક આત્માિે જાણિાું આ જાણે. આત્મા કો િે કહેવો? બિ ું 
જાણે. ૪૮-૪૯ પ્રવચિસાર. આ િો ભાઈ બુંસીિરજી હિા િે રિ’ એ ગાથા ચાલ િી હિી. શેઠ 
હિા હ કમ ચુંિજી. બાપ ! મ ા રગડા િા રા જ િા ભાઈ! આ હાહ ા! બિી પયાગયિો નપુંડ િે ગ ણ અિે 
બિા ગ ણિો નપુંડ િે િવ્ય. િવ્યમાું િવ્યિ ું જ્ઞાિ થઈિે  પ્રિીિ થઈ એ શ ું િથી થ ઈ? શ ું એિે 
બા કી રહ્ ું? આહાહા! સમ જાણ ું કાઈ? 

એમ અહીં મ નિરાજ કહે છે, અર ે મ નિ! વીિરાગ પરમેશ્વરે જે જાણ્ય ું અિે જો ય ું અિે 
એમણે કહ્ ું એવ ું એિા મિમાું ઉત્પન્ન.. એિા મિમાું ઉત્પન્ન થિ ું .. એમ કહે છે. આહાહા! 
શાુંનિ અિે નસ્થરિા, વીિરા ગ િો આત્મા છે અિે વીિરાગે કહ્ો એવો છે. એમ ાું આ નિશ્ચય 
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પ્રત્યાખ્યાિ ઉત્પન્ન થાય છે. આહા હા! ગજ બ વાિ ું  કરી છે! િ ે પ્રત્યાખ્યાિ પરમ સુંયમી ઓિે 
ઉ ત્ક ૃિ પણે નિવાગણ સ ખિ ું કરિ ારુું છે... આહાહા! આત્મા શ દ્ધ સચેિિ પ્રભ , સચેિિ એકલ ો  
જ્ઞાયકિ ો નપુંડ પ્રભ , એ િો ત્રણ  કાળ, ત્ર ણ લોકિે જાણવાિી િાકાિવ ાળ ું બિ ું િત્ત્વ આખ ું. એવ ું 
જેણે વીિરા ગમા ગગમાું થી જાણીિે, જોઈિે ભાવ કા ઢયો છે, એ નિશ્ચય  પ્રત્યાખ્યાિ પર મ 
સુંય મીઓિે ઉત્કૃિપ ણે નિવ ાગ ણસ ખિ ું કરિારુું છે... મોક્ષિો કરિાર આ છે. સ્વરૂપિી અુંિરમાું 
રમણિા ચારરત્ર િી એ મોક્ષિ ું કારણ છે. વ્યવહાર વચમાું હો, એ િો કહ્ ું વચમાું, પણ એ કુંઈ 
મોક્ષિ ું કા રણ િથી. આ હાહ ા! 

કહે છે, સ હજ સમિ ાિેવ ીિા સ ુંિર કણગિ ું મ હા આભૂષણ છે... આહાહા! જે  વીિ રાગિા, 
નિિોષિા સમિા પ્રગટ થ ઈ છે, એિ ું સ ુંિર કણગિ ું મહા આભૂષણ પ્રત્યાખ્યાિ છે અિે િાર ી 
િ ીક્ષારૂપી નપ્રય સ્ત્રી... િીક્ષા એટલે વીિર ાગિા પ્રગ ટ થઈ િે. િીક્ષા અિે પ્રવજ્યા બે િામ ભેગા 
પ ડયા છેિે? િનહ પાછળ? સમયસાર. િીક્ષા, પ્રવ જ્ય ા બિા બોલ છે. એ બોલમાું આ વે છે. 
િીક્ષા કહ ો કે આત્ માિી શ ાુંનિિી નસ્થરિ ા એ િીક્ષા. િીક્ષા (એ ટલે) લૂગડાું કે રવીિે બેસે િે થઈ 
ગઈ િીક્ષા (એમ િથી). 

શ્રોિા : બે પ્રક ારે... 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : એ હો જ ગિિે , પણ વસ્િ  આ છે. 

સ મિા િેવીિ ા સ ુંિ ર કણગ.. સ ુંિર કણગ. કણગ-કાિ, એ મ  પાછ ું. એિ ું આભૂષણ. િા રી 
િ ીક્ષારૂપી નપ્રય સ્ત્રીિા અનિશય યૌ વિિ ું કારણ છે. આહાહા! શ ું કહે છે? યૌવિમાું  જેમ શરીરિી 
પ િ િા હોય, એમ નિશ્ચયપ્રત્યાખ્ય ાિ, નિશ્ચય–સાચી વ ીિરાગપરરણનિ એ િી ક્ષારૂપ ી નપ્રય સ્ત્રીિ ું 
અનિશય યૌવિ–જ વાિિ શ ાિ ું કારણ છે. ભાષા પણ કેવી! અિીનન્િય આિુંિિ ો જયાું પ્રકાશ 
થઈિે અિીનન્િય આિુંિ વિે છે એવી જે િીક્ષા, એમાું રાગિા અભા વ રૂપ અિે શ દ્ધિાિી 
સમિારૂપી નસ્ થરિા, એ િ ી ક્ષાિી યૌ વિવયિી પ િ ીિ ું કારણ છે. અનિશય યૌવિ િ ું કારણ છે. 
આહા હા! એ ૧૦૫ ગાથા થ ઈ, લ્યો. 

શ્રોિા : .. કેવળજ્ઞાિિ ું કારણ છે? 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : હા. આ િો ચારરત્ર િી પ નિ  યૌવિિ શા છે, એમ. નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ 
એ ચારરત્ર િી યૌવિિશ ા છે , ચારરત્ર િી પ િ િશા છે. લસ–પ િ  થાય છે. નિશ્ચયપ્રત્યાખ્યાિથી 
ચારરત્ર  લસ–પ િ  થાય છે. આહા હા! છે િો એિો એ ભાવ, પણ બિા વે છે િે. ૧૦૬ ગાથા. આ  
પ્રત્યાખ્યાિિી છેલ્લી ગાથ ા છે. 

एव ंभदेब्भास ंजो कुव्वइ जीवकम्मणो तणच्च।ं  
पच्चक्खाण ंसक्कतद धतरद ंसो सजंदो तणयमा॥ १०६॥ 

  જી વ-કમગ ક ેરા ભેિિ ો અભ્ય ાસ જે નિત્યે કરે,  

િે સુંયમ ી પચખાણ-િ ારણમ ાું અવશ્ય સ મ થગ છે. ૧૦૬. 
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ટીકા  : આ, નિશ્ચય-પ્રત્યાખ્યાિ અનિક ા રિા ઉપ સુંહારિ ું કથિ છે. પૂરુું છે આ. આ 
ગાથ ા.. પ્રનિિમણિી વ્યાખ્ય ા આવી ગઈ, પ્રત્યાખ્યાિિી  (આવી), પછી આલોચિા. વિગમાિિી  
લેશે. ભનવષ્યિ ું પ્રત્યાખ્યાિ છે િે? ગયા કાળિ ું પ્રનિિમણ, ભનવષ્યિ ું પ્રત્યાખ્યાિ, વિગમાિિો 
સુંવર–આલો ચિ. 

શ્ર ીમિ   અહું િિા મ ખારન વુંિ થી િીકળેલ ાું... આહાહા! સ્વરૂપિી લક્ષ્મીવાળા અહું િ 
ભગવાિ, જેિે જ્ઞાિમાું કો ઈ જગિિી ચીજ રહસ્ય બા કી િથ ી. બિ ું રહસ્ય ત્ર ણ  કા ળ, ત્ર ણ 
લોકિ ું જ્ઞાિ સ્વ રૂપિી પ્રગ ટ િશામાું બિ ું ભાિ આવી ગય ું છે. એવા ભગવાિ અ હું િ.. અહુંિિ ા  
મ ખ ારનવું િમાુંથી િીક ળેલા ... લ્યો! ભાષા આ વી. મ ખાર નવુંિમાુંથી ઓ મ ધ્વનિ િીકળે. ભગવાિ  
સવગજ્ઞ પરમે શ્વર હ ોય એિે વાણી આ મ હોઠ િ હલે , કુંઠ ધ્ર જે િનહ. આખા શરીરમાુંથ ી ઓમ 
એવી ધ્વનિ ઉઠે. એિે અહીંયાું ‘મ ખારનવુંિમાુંથી િીકળી ’ એમ કહે છે. મ ખરૂપી અરનવુંિ–કમ ળ. 
િ નિયામાું વ્યવહાર છેિે એટલે ... િાખ્ય ું , વ્યવહારથ ી વાિ કરી. િનહિર િીકળે િો આમ (આખા 
શરીર માુંથી). પૂણગ િશા સવગ જ્ઞસ પરમે શ્વર થયા, પરમ ાત્ મા આત્ મામ ાુંથી પૂણગ શચ્ત િિે પ્રગટ કર ી. 
પરમાત્મા થ ાય એિે આપણે બોલીએ એ વી વાણ ી આમ િ હોય,. 

શ્રોિા : શ્વેિાું બર િો એમ જ માિે છે. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : શ્વેિાુંબર  િો એક જ માિે છે એ ટલ ું. એ િો બિ ું આવે છે. આ વાિ  
આમ છે, એ નસવાય બ ીજ ું સમજી લેવ ું. આહાહા! શ ું થાય? 

શ્રોિા : શ્વેિાું બરોિી માન્ય િા નવપરીિ છે. મોઢેથી િીકળે છે (એમ ક હે છે). 

પૂજ્ય ગ રૂિેવ શ્રી : બીજી છે. મોઢેથી વાિ કરે બાય ું સાથે , એવ ું કહે છે. એક બાઈ છ ે 
રાજાિી િીકર ી. િીર મારે  છે િે ભગવાિિે પ્રશ્ન કયાગ છે અિે સીિા ઉત્તર  આપ્યા છે. 
ભગવિીમાું આવે છે. શ ું િામ? ભૂલી ગયા. બાઈ આવે છે. િીર મારે છે. 

શ્રોિા : મૃગ ાવિી. 

પૂજ્ય ગ રૂિેવશ્રી : મૃગાવિ ી.. બાઈિ ું િામ છે. ભગવિીમાું છે. ઘણા વષગ થઈ ગયાિે 
હવે એિે વાુંચયાિે. બાઈએ  અઢાર પ્રશ્ન કયાગ છે. ભગ વાિિે પ્રશ્ન (કય ાગ અિે) ભગવાિ સીિ ા 
જવાબ આપે છે. 

અહીં િો િ ીથગક રિી વ ાણી ,  એિે સહજ ઓ મ રિવ્યધ્વ નિ િીકળે. કોઈ વખિે ઇન્િ િે 
િરેન્િો, ચિવિી, ગણિર આરિિા પ્ર શ્ન હોય િો ઓ મ ધ્વનિ િીકળે. એવી સ હજ િશા છે. 
ભગવાિિા મ ખમ ાુંથી, એ થી કહે છે, મ ખારનવુંિ માું થી િીકળેલ. પરમાગ મ, એ વાણીિે 
પરમાગ મ કહીએ. આહા હા! સવગજ્ઞ પરમેશ્વર પૂણગ પનવત્ર પરમાત્મિશા . િેહમાું ર હ્ા છિાું જ્યાું 
અુંિર પ્રગટ િશા થઈ અિે વાણી િીકળી. એિા અ થગિો નવ ચાર કરવામાું સમથગ... અહીં િો કહે વ ું 
છે જરી બીજી વ ાિ. એક િો પરમાત્મા વ ીિરાગ સવગજ્ઞ  નસદ્ધ કયાગ, એિી િીકળેલી  વાણી એિ ે 
પરમાગ મ નસદ્ધ કયાગ અિે એવ ો જે પરમ સુંયમી અિ ારિ બુંિિરૂપ સુંબુંિવા ળા અ શ દ્ધ 
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અુંિ :િત્ત્વ અિે કમગ-પ દ્ગ લિો ભેિ ભેિ ાભ્યાસિ ા બળથ ી કરે છે... એ પ રમાગમમાું  એમ કહ્ ું છે 
કે રાગિે સ્વભા વથી ભેિ પાડ. રાગથી િાર ા સ્વભાવિે ભેિ પાડ , એમ પરમાગ મમાું  કહ્ ું છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? 

એક િો િેવ નસદ્ધ કયાગ  (કે ) પરમાત્મા કે વા હ ોય છે. એિી વાણી કેવી િી કળે અ િે એ 
વાણીિે પરમાગ મ કહેવા મ ાું આવે . અિે એ પરમાગ મમાું એમ કહેવામાું આવ્ય ું છે ક ે જેટલા 
નવકલ્પ ઉઠે છે િયા, િાિ, વ્રિ, ભચ્તિ કે કામ, િોિ એ (ભાવ) કમગ (અિે) ભગ વાિ આત્મા  
કમગરન હિ અકમગસ્વ રૂપ —એ  બેિી વચચે ભેિ પાડ–બે જ િા પાડ. અભ્યાસ જ િા (પાડવાિો) કર. 
એિે જ િા કરવાિો અભ્યા સ એ એિો િમગ. આહાહા ! એક િો અિારિથી મ ાન્ યા છે. પ ણ્ય-
પાપિો રાગ–નવ કલ્પ , જે િયા, િાિ, વ્રિ એ િો રાગ છે. એિે અિે આત્માિે એક માન્યા એ િો 
નમથ્યાત્વભ ાવ છે. 

પરમાગ મ ભગવાિિી વ ા ણીમાું એમ આવ્ય ું કે પર મ સુંયમી અિાર િ બુંિિરૂ પ 
સુંબુંિવ ાળા... જ ઓ! ભાષા રાખી. ભેિ પાડવો છે , પણ બુંિ સુંબુંિ છે એમ કહે છે. અિ ારિ 
બુંિિરૂ પ સુંબુંિવાળા અશ દ્ધ અુંિિત્ત્વ  (એટલે) નવકા રી પયાગય , એમ. અશ દ્ધ અુંિિત્ત્ વ અિે 
કમગ-પ દ્ગ લ... બે છે િે? એિે બેિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સુંબુંિ છે િે? નવકારી પયાગય અિે કમગિો 
ઉિય—બેિે નિનમત્ત-િૈનમન ત્તક સુંબુંિ છે. શ દ્ધિા અિે ધ્ર વિે કાુંઈ (નિનમત્ત-િૈનમનત્તક) સુંબુંિ  
િથી. શ ું કહ્ ું સમજાણ ું કાું ઈ? કમગિો ઉિય જડ અિે નવકારી પયાગય —બેિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક  
સુંબુંિ છે. એ અિ ારિ બુંિિરૂ પ સુંબુંિવાળા... અશ દ્ધિત્ત્વ એટલે નવકારી પ યાગય  અિે પ દ્ગલ, 
એિો ભે િ  ભેિાભ્ય ાસિા બળથી કરે છે... એિો ભેિ ભેિાભ્યાસિા બળથી (કરે  છે). એમ બે 
વાિ છે. આહાહા! જ ઓ! આ કર વાિી ર િયા. 

ભગવાિ શ દ્ધસ્ વરૂપ પનવત્ર ... પ યાગય-અવસ્થ ામાું અશ દ્ધ િા અિે કમગિો ઉિય —બેયિે જે 
આમ સુંબુંિ છે એિે છોડ હવે, કહે છે. પરથી છોડ એ ટલે અશ દ્ધિાિી પયાગયથી પણ જ િો પડી 
ગયો. એિી સાથે બેિે સુંબિ હિો. શ ું કહ્ ું? અશ દ્ધ અુંિ :િત્ત્વ લીિ ું છે િે? બ ે ઠેકાણે પહેલાું 
આવી ગય ું છે. પાિ ું ૮૧ અિે પાિ ું ૧પપ. અશ દ્ધ અુંિિત્ત્વ. ભેિ અભ્યાસિો અનિકાર એક 
ઠેકાણે, એક ઠેકાણે અશ દ્ધ અુંિ :િત્ત્વ (કહ્ ું). કહેવ ું છે જરી એવ ું કે ભગવાિ આત્મા િો શ દ્ધ  
અુંિ:િત્ત્વ છે. પ ણ કમગિા ઉિયિો સુંબુંિ અશ દ્ધ નવકા ર સાથે છે. નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સુંબુંિ  
એટલાિે છે. નત્ર કાળી ધ્ર વ જ્ઞાયકભ ાવિી સ ાથે કમગિો  આ નિનમત્ત સું બુંિ છે િનહ. એિો ભેિ 
ભેિ ાભ્યાસિ ા બળથી કરે... આહા હા! એ રાગ અિે નિનમત્ત —બેથ ી મારી ચ ીજ જ િી (છે) એ મ  
અુંિમ ગખમાું પરથી ખસીિે સ્વભા વિો અભ્યાસ કરવો , એિે ભેિજ્ઞાિ (કહે છે) અ િે િે િમગિી 
િશા પ્રગ ટ કર વાિ ું કારણ છે. નવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુિેવ ) 
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 ભાદરવા સુદ ૨, રનવવાર, તા.૨૨-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૪૩-૧૪૪, ગાથા-૧૦૬, પ્રવચિ િં. ૧૦૨ 

 
આ નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. ૧૦૬ ગાથ ા. વચમાાં થ ોડ ાં બા કી છેિે? 

અ શ દ્ધ અાંત :તત્ત્ વ અિે કમમ-પ દ્ગ લિો ભેદ... જ ઓ! આ શ ાં કહે છે? કે પયામય મ ાાં જે અશ દ્ધતા 

આત્મા માાં છે એ અશ દ્ધ-આત્મા કહેવાય છે. ત્યાગિો–પ્રત્યાખ્યાિિો અનિકાર છે િે? 
નમથ્યાત્વિ ો ત્યાગ, રાગિો  ત્યાગ એ બિો એક જ પ્રકાર છે. આત્મા માાં પયામય માાં–વતમમ ાિ 

હાલત માાં અશ દ્ધતા–મનલિ તા જે છે અિે કમમિો ઉદ ય જે નિનમત્ત છે, બેિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક  

સાંબાંિિો વ્ય વહાર છે. સ મ જાણ ાં કાાંઈ? અિ ાદદ બાંિિરૂપ સાંબાંિવાળા... નવકારી–અશ દ્ધ પયામય  
અિે કમમિ ાં નિનમત્ત એિા સાંબાંિવાળા અ શ દ્ધ અાંત :તત્ત્વ અિે કમમ પ દ્દગલિ ો... ભેદ-બેિી જ દાઈ. 

કમમિો ઉદય છે એિાથી જ દાઈ  છે. તો એિો અથમ એ થઈ ગયો કે ઉદયમાાં જોડાણ  (છે એવી) 
અશ દ્ધ–નવ કારી પયામય  છે એિાથી જ દાઈ. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

મ મ ક્ષ  : કોણ જ દા? શેિા થી? 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : આત્ માિી નવકારી પયામય અિે કમમિ ાં નિનમત્ત —એ બે આત્ માિા  
સ્વભા વથી ભભન્ન-જ દા. 

ફરીિે . અહીં નિનમત્ત-િૈન મનત્તક સાંબાંિ વણમવ્યો છે. પરમ સાંયમી િમામત્મ ા અ િાદદ 

બાંિિરૂપ સાંબાંિ... કોિ ી સ ાથે? અશ દ્ધ આત્ મા ન વકા રી પયામય અિે કમમિ ાં નિનમત્ત, એિો એિે 

સાંબાંિ છે. કમમિ ાં નિનમત્ત છે માટે અશ દ્ધતા છે એમ  િનહ , પણ અશ દ્ધતા અિે ( કમમ)નિનમત્તિ ે 
નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ છે. એિે ભેદ દ્વારા... એટલે નવકા રી પયામય  અિે નિનમત્ત બે ય મારામાાં 

િથી. કમમિા નિનમત્તથી લ ક્ષ છૂટતાાં અ શ દ્ધત ાિ ાં લક્ષ પ ણ ભેગ ાં છૂટી જાય છે એમ કહે છે. ઝીણ ાં 
છે થોડ ાં. થોડ ાં ઝીણ ાં છે. 

આત્મા તો અત ીનરિય આિાં દિી મૂનતમ  (છે એ) એિી વાસ્તનવ કતા. હવે એિી પયામ યમાાં 

અશ દ્ધતા છે એિે અહીંય ા અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ કહેવામાાં આવ્ય ાં છે. છે એ આસ્રવ િે નવકા ર િે રાગ  
િે રોગ. રાગિો ર ોગ. પણ એિે અશ દ્ધ અાંત :તત્વ કહ્ ાં. વસ્ત  એ શ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ છે. સમજાય છ ે 

કાાંઈ? શ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ જે નચદાિાંદ આિાંદ સ્વ રૂપ ભગવાિ એ આત્મા. અિે અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ  

એ નવકારી પયામય. છે તો આસ્રવ, પણ એમાાં એ કતા છેિે એથી એિે અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ કહે વામ ા ાં 
આવ્ય ાં છે. એકતા માિી છેિે . િનહતર તો શ દ્ધ ચૈતરયસ્વ રૂપ પરમાિાંદ િામ અાંતમ મખિો નવષય 

એ તો પૂણમ શ દ્ધ છે. એમાાં જે પયામય માાં અશ દ્ધતા, નવકા ર, ભ્રમણા, રાગ-દ્વેષ એ દ ુઃખરૂપ છે એિે 

અહીંયા અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્ વ કહ્ ાં છે, એ પયામયવાળા જીવિે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એિે અિે કમમિા 
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નિનમત્તિે નિનમત્ત-િૈ નમનત્તક સાંબાંિ છે. િૈનમનત્તક નવકારી પયામય, નિનમત્ત કમમિો ઉદય. બેિો 
સાંબાંિ એ વ્યવહાર છે. હ ાં આત્મા શ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ પૂણમ આિાંદ, જ્ઞાિ છ ાં. એિે અશ દ્ધ પયામય  અિ ે

નિનમત્ત, બેિાથી ભેદ પાડીિ ે ભેદાભ્યાસિા બળથી–જ દા પાડવાિા બળથી. સેઠી! આવો માગમ 
ભારે ઝીણો. 

કમમ-પ દ્ ગલિો ભેદ , ભેદાભ્યાસિા બળથી—એ મ બે વાત. ભગવાિ  આત્મા તો શ દ્ધ 

આિાંદ પનવત્રિ ામ ભગવાિ  આત્મા છે. પણ એિી પયામય માાં જે અશ દ્ધતા છે એ નિનમત્તિા 
સાંબાંિમાાં થઈ છે. કમમિ ાં નિનમત્ત, એિા સાંબાંિે સાંસાર, નવકા ર, ઉદયભા વ એ અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ  

પયામય અિે કમમિ ાં નિનમત્ત. બેિે ભેદ–બેિો ભેદ કરવો. એટલે કે શ દ્ધ આત્મા પર મ આિાંદ છ  ાં 

એિા તરફ ઝ કતાાં એ અશ દ્ધતા અિે નિનમત્તિો ભેદ થઈ જાય છે. શેઠ! શેઠ છેિે એ તમારા 
કરતાાં બહ  ધ્યાિ રાખે છ.ે બે ભાઈઓ છેિે એમાાંથ ી ભાગ મળી જશે, એમ? એવ ાં િથી. 
આહા હા! 

આ વસ્ત  પોતે ભગવાિ  આત્મા એ તો અતીનરિય આિાં દિી કાત ળી છે. એિે ચૂસવી 

જોઈએ. એિા અતીનરિય આિાંદમાાં ઝ કાવથી અતીનરિ ય આિાં દિો ચ સાવ–રસ આવે છે. એ દ્વારા 

(એટલે) એવ ાં જે બેિ ાં ભેદ-સ્વ રૂપ એ દ્વારા ભેદાભ્યા સથી. રાગ અિે નિ નમત્તથ ી જ દો એમ 
અાંતમ મખિા વલણ થી. વીત રાગમાગમ એ વી અ લૌદક ક ચીજ છે કે એિે શ દ્ધ િવ્ય પણ ાં બતાવે છે, 

પયામય માાં અશ દ્ધતા બતાવે છે અિે એિ ાં નિનમત્ત બતાવે છે. આવી ત્રણ ચીજો વીતરાગ નસવાય  

કયાાંય હોય િનહ. સવમ જ્ઞ પરમેશ્વરે ( કહેલ ાં) વ સ્ત િ  ાં સ્વ રૂપ જ આવ ાં છે. બીજી રીતે હ ોઈ શકે િનહ. 
સમજાણ ાં કાાંઈ? 

કહે છે કે િમ ામત્માએ શ ાં કરવ ાં? અિાદ દ બાંિિરૂ પ સાંબાંિ... બાંિિરૂપ સાંબાંિ... એવો 
અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ. નવ કારી ભાવ, ઉદયભા વ, દોષ વાળો ભાવ, દ ુઃખરૂપ ભા વ એિે કમમપ દ્ગલ 

નિનમત્ત છે. એિો (બેિો) ભેદ (એટલે) બે જ દાાં છે. એ રયાયે જ દાાં છે ખરેખર તો. નિનમત્ત અિે 

અશ દ્ધતા એ બે જ દાાં છે. પણ બે જ દાાં છે એિી એ કતા મ ાિી છે એટલે કહે છે કે એ  ભે દ  
ભેદ ાભ્યાસિ ા બળથ ી કરે છે. અાંતમ મખ સ્વભાવ ચૈતર ય એિા તરક ઝ કત ાાં, એિી  સરમ ખ થતાાં 

આ રાગ િે નિનમત્તિો ભેદ થઈ જાય છે. અિે એ જાતિા ભેદાભ્યાસિા બળથી એિો ભેદ કરે 

છે. એમ કહે છેિે? ભેદ ભેદ ાભ્યાસિ ા બળથી કરે છે , એમ કહ્ ાં. શ ાં કીિ ાં? અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ 
નવકા રી દશા એ ટલે અશ દ્ધ આત્મા. એટલે એમ કર ીિે એમ નસદ્ધ કરે છે કે પયામય મામ અશ દ્ધતા 

જીવે પોતે કરી છે. હતી એિે ભેદ પાડવો છે, અહીં તો કહે છે. કરેલી છે અિાદદિી, એિાથી ભેદ  
પાડીિે ભેદાભ્યાસ કરવો છે. મ નિિે કે સમ્યગ્દનિિે. સમજાણ ાં કાાંઈ? બહ  િીરજિા  માગમ છે. 

એવો અ શ દ્ધ અાંત:તત્ત્ વ... વસ્ત નસ્થનત બતા વે છે અહીં તો. વસ્ત  શ દ્ધ અાંત:તત્ત્ વ છે  અિે 

પયામયમાાં અશ દ્ધ અાંત:તત્ત્વ એ પોત ે થયેલો છે અિે એમાાં નિનમત્ત એ (કમમ) છે. એ બેિો અિે 
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એ બેયથી જ દાિો ભેદ ભેદાભ્યાસિા બળથી કરે છે. િમી એિે જ દાઈિા બળથી ભેદ પાડે છે. 
આહા હા! આ વ ાં પકડવ ાં કઠણ. એવી વાત નસદ્ધ કરી છે. જ્યારે પ્રત્યાખ્યાિ થાય કે નમથ્યાત્વિો 

ત્યાગ થાય ત્યારે એિો અથમ એ થ યો કે નમથ્યાત્વ અિે રાગ એિા માાં હતો. ખરાં કે િનહ? 

પયામય માાં–અવ સ્થામાાં–દ શા માાં–હાલતમ ાાં નવકાર હ તો. તો નવકારિ ો ત્યાગ થાય. પરિો તો ત્યાગ 
છે જ. પરવસ્ત  ત ો કાંઈ છે  જ િનહ. પરિ ાં લક્ષ કય ું છે એટલો સાં બાંિ છે. અિે  લક્ષ કરીિ ે 

પયામયમાાં જે અશ દ્ધતા ઉત્પન્ન થઈ છે, એ અશ દ્ધ પયામય એટલે અાંત:તત્ત્વ અિે કમમ-પ દ્ગલ  

નિનમત્ત એિો ભેદ ભે દાભ્યા સિા બળથ ી કરે છે. અાંતરિા સ્વભાવિ ી સર મ ખતા કરીિે ... એ 
નિનમત્ત અિે અશ દ્ધ તા તો ભેદ (-જ દાાં) છે જ, પણ બેમાાંથી પણ ભેદ પાડીિે... આહાહા! 

ભગવાિ આત્મા... કામ ભાઈ! મોટ ાં છ ે આ. સમજાણ ાં  કાાંઈ? એણે કોઈ દદ’ કય ું િથી, એિે કેમ 
કરવ ાં એિી ખ બર િથ ી. 

બેિી (એટલે) અ શ દ્ધ અાંત:તત્ત્ વ અિે કમમ-પ દ્ ગલ ... એમ શબ્દ પડયા છેિે? એિી 

જ દાઈ–એિો ભેદ ભેદાભ્ય ાસિ ા બળથી કરે છે. એ રાગ અિે નિનમત્ત એ હ ાં િનહ. હ ાં જ્ઞાયક 
નચદાિાંદ આત્ મા સભચચદાિાં દ પ્રભ  પરમાત્મા ઈશ્વર પૂણમસ્વરૂપ હ ાં છ ાં. એમ પરથી ભેદ પાડવાિો 

અભ્યાસ કરતાાં બે જ દા પ ડી જાય છે એમ કહે છે. જેઠાલાલભાઈ! આ હાહ ા! ભેદજ્ઞા િ.. ભેદજ્ઞાિ 

કહે છે િે? મિે ભેદજ્ઞાિ  બતાવો એમ ભબ ચાર ા... કોઈ દદ’ કરેલ ાં િનહ, સાાંભ ળેલ ાં િ હોય. 
આહા! અરે! જીવિે... એવ ાં આવ્ય ાં છે આમાાં. ભબચારા  શ ાં કરે? આ વાત.. આહા! ત્ર ણ લોકિો 

િાથ અિાંતા અિાં તા નસદ્ધો િે સોડમાાં રાખીિે બેઠો એ વો ભગવ ાિ છે. આહાહ ા! સોડ સમ જો  

છો? સોડ. અમારી કાદઠયા વાડી ભાષા છે. રજાઈ ઓઢેિે? રજાઈ. શાલ ઓઢે છેિે? શાલ. એિે 
અહીંયા સોડ કહે છે. એમ ભગવાિ આત્મા અિાંતા નસદ્ધોિે પોતાિા પેટમાાં–સોડ માાં રાખ્યા છે. 

એવો ભ ગવાિ આત્મા, એ િે અશ દ્ધતાિી પયામય  અિે  કમમિ ાં  નિનમત્ત, નિનમત્ત તો  જ દ ાં છે હવે, 
બેિો સાંબાંિ પણ વ્યવહારે  હતો. એ વ્યવહાર અભૂતા થમ  છે–જૂઠ ો, છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

માગમ તો આ વો છે ભાઈ! સત્ય તો આવ ાં છે. એિે આકરાં કહ ો, સહેલ ાં કહો, મોંઘ  કહો, 

પણ છે તો આ. આ નસ વાય બીજી ર ીતે કર વા જશે તો જ રમ-મરણ િન હ મ ટે અિે એ પ ણ પોતાિે 
માટે છે િે. આમાાં કયાાં કો’ કિે માટે આ છે. દ ુઃખ પણ  પોતે ભોગવે છે. આહાહા! એકલ ો દ ુઃખ  

ભોગવે. એ આવી ગય ાં , (૧૦૧) ગાથા. એકલ ો દ ુઃખ ભોગવે છે. એકલો મરે અિે એકલો જરમે. 

આવ્ય ાંિે ભાઈ પહેલ ાં? આહાહા! કોણ પણ, તારાં હત ાં  કોણ કે તાર ામાાં આવે ભેગો? આહાહ ા! 
તારામ ાાં હત ાં તેં  મારય ાં હત ાં કે નમથ્યાત્ વ, રાગ-દ્વેષ એ તેં  મારય ાં હત ાં. આહા હા! એિા થી હ વે જ દ  

પડવ ાં છે. એિ ાં િામ િમમ છે. છે જ દ ાં , પણ એણે (એક) મારય ાં છે કે આ રાગ હ ાં છ ાં. એ તત્વ તો 

જ દ ાં તત્ત્વ છે. રાગ, યા, દાિ, વ્રત આદદિા પદર ણામ એ આસ્ર વતત્ત્વ ભભન્ન તત્ત્ વ છે. કમમિો  
ઉદય તો ભભન્ન તત્ત્વ છે જ. એ તો જડિી પયામય છે. અહીં તો બેિો સાંબાંિ કહીિે હવે એિાથી  
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જ દ ાં પાડવ ાં છે. સાંબાંિ જેણે જોડયો, તે સાંબાંિ તોડે. ભાઈ! આ તો તારા ઘરિી નહતિી વાત છે. 
મોંઘી લાગે કે િ લાગે , પણ આ કયામ નવિા એિ ો કોઈ દ દ' ચોર ાશીિ ા અવતાર , અરે ભાઈ! િનહ 

મટે. દ નિયા તો દ નિયા જો શે અિે દ નિયા તો બહાર િી વાતિા વખાણ પણ કરશે, એથી કાાંઈ 
તારા દાન ળયા થાય એવ ા િથી. 

અહીં તો કહે છે, સાંબાંિવ ાળા અશ દ્ધ અાંતત્ત્વ અિે કમમપ દ્દગલિ ો ભેદ–જ દાઈ 

ભેદ ાભ્યાસિ ા બળથી કરે છે... એિો અથમ એ કે સ્વસર મ ખતામાાં આ વે છે એટલે રાગ અિે 
નિનમત્તિો ભેદ પડી જાય છે. આહાહા ! આવ ાં કામ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? તે પરમ સાંય મી —પરમ 

િમામત્માિે ન િશ્ચયપ્રત્યાખ્યાિ ત થા વ્યવ હાર પ્રત્યાખ્યાિિે સ્વ ીકૃત (-અાં ગીકૃત) કરે છે . લ્યો. 

આવા િ મામત્માિે સ્વ સરમ ખ િી પ્રગટે લી દશ ા એ નિ શ્વયપ્રત્યાખ્યાિ છે અિે નવ કલ્પ  ઉઠે જરી આ  
ચોવ ીસ કલ ાક, અડતા લીસ  કલાક આહા ર િ લઉં એ વ્યવહારપ્રત્યાખ્યાિ. પણ એ આવા  

િમામત્માિે નિશ્ચય અિે વ્યવહા ર હોય છે. એકલ ા આત્ માિા ભાિ નવિાિા ત્યાગ  િે અપવાસ 
કયામ િે આ કયામ, એિે વ્યવહાર ત્યાગ પણ િથી. લાાંઘ ણ ાં છે. બેય લીિ ાં હોં. વાત સાિકિી છે િે. 

પાંચમહાવ્રતિો હ જી નવકલ્ પ છે એ વ્યવહારત્યાગ  કહેવાય , વ્યવહ ારપ્રત્યાખ્ યાિ. 

અાંતરમાાં રા ગથી ભભ ન્ન પડી િે ચૈતરયિા તનળ યાાં જેણે અાંદરથી તપ ા સ્યા છે, ચૈતરયિા તળમાાં તો  
અિાંત આિાંદ અિે જ્ઞાિ ભય ું છે એવા તળમાાં–તનળયામાાં અાંતરમ ાાં જાય છે , એ દશાિે 

નિશ્ચયત્ય ાગ કહેવામાાં આવે  છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આ વ ાત, સાિારણ લાખો મ ાણ સ ભેગા થાય 

િે હો-હા થાય એવ ાં આ િથી. એય મૂળચાંદભાઈ! લાખો માણસ માાં હો-હ ા થાય  એવ ાં િથી. 
ઓલો ત ો વ્યવ હાર માાં રાજી થઈ જાય. આ હા.. આ હા.. અપવાસ કયામ, અઠ્ઠાઈ કરી, દસલક્ષણિા 
દસ દદવસ કય ામ, વાહ.. વાહ .. 

શ્રોતા : અપવા સ કર વાવ ાળાિા તો વરઘોડા િી કળે છે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : વરઘોડ ા  િીકળે. મરે એિી ઠાઠડી િીકળે છે કે િનહ? એ વરઘોડો 
િથી? બાય ાં અિે આ દમી  ભેગા થઈિે િીકળે છે કે  િનહ? કે એકલ ાં મડદ ાં  જા ય? અિે એ 

વરઘોડો સ ાથે હ ોય. એ પણ વરઘોડો જ છેિે, બીજ ાં  શ ાં છે? જાિમાાં પરણાવવા જાય અિે 

મરવા માાં બા ળવ ા જાય, બીજ ાં શ ાં છે? વાજાાં વગાડે. અમારે પાલેજ માાં તો, એક ભાંગીયો હોય છે, 
એિી પાસે મોટ ાં ભ ાંગળ ાં હોય, ભ ાંગળ ાં. મરે ત્યારે એ ભ ાંગળ  લઈિે આ વે . મોટ ાં ભ ાંગ ળ ાં આવ ાં મોટ ાં 

ભ ાંગળ ાં. ભાંગીયો હોય ભાંગ ીયો. ભાંગી સમજો છ ોિે? હદરજિ િનહ. હદરજિ તો ઢેઢ, આ તો 

ભાંગી. એથી હલકા કહેવા ય. એમાાં પણ બે જાત છે. નવિા િે પાયખાિા સાફ  કરે એ ભાંગી 
કહેવાય. હદરજિ તો એિાથી ઓલા કહેવાય. સૂતરિા કામ કરે.. એ ભાં ગીિ ાં ઘર છે ત્યાાં. 

દદશાએ જઈએ ત્યાાં બહાર  ઘર છે. એ મરે એટલે મોટ ાં ભ ાંગળ ાં લઈિે આવે. ભ ાં.. ભ ાં.. કરતો 
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મડદાાંિી મોઢા આ ગળ ચાલે. એ વાજ ાં છે. પરણવા જાય ત્યારે ઓલા બેં ડવાજા  વગાડે. બિી 
એકિી એ ક જાત છે . શ ાં છે પણ? આહાહા! 

અહીં કહે છે, મ નિરાજે એ વી શૈલી લ ીિી કે રાગ થી અિે  નિનમત્તથી .., નિનમત્તથી  તો જ દો 
જ છે, પણ રાગ અિે નિન મત્તિે સાં બાંિ હત ો એ સાં બાંિ તોડયો. સ્વભા વ સાથે  સાંબાંિ કરત ાાં 

રાગિા સાંબાંિિો અાંદ ર ભે દ પડી ગયો. એ ભે દિા અ ભ્યાસ દ્વાર ા અાંતમ મખ દનિ  થઈ અિે જે 

સમ્યગ્દશમિ, જ્ઞાિ અિે શાાંનત પ્રગટી એ તો સત્ય સ્વરૂપ, સત્ય ત્યાગ, સત્ય પ્રત્યાખ્યાિ. એમાાં 
હજી અિ રો છે એ ટલે નવ કલ્પ આવે કે ત્યાગ કરાં.. આ  કરાં.. આ કરાં. એ નવ કલ્પિે ‘વ્યવહાર  
અાંગીકાર કરે છે ’ એમ ક હેવામાાં આ વે છે. વ્યવહારે આદરે છે, એમ.  

 આ નિશ્ચય-પ્રત્યાખ્યાિ અનિક ારિ ી છેલ્લી ગ ાથાિ ી ટીકા પૂણમ કરતાાં ટીકાકાર મ નિર ાજ 

શ્ર ી પદ્મપ્રભમ લિાર ીદેવ િવ શ્લ ોક કહે છે :- એકિા િ વ. ૯ અફર આાંકડો છેિે. આગળ ૯ લેશે. 
આલો ચિામાાં ૯ લેશે. એક ૬ લેશે અિે એક ૯ લે શે. આહા! ૧૪૩. માથે ક ળશ છે િે?  

भाविकालभिभािविितृ्त:  
सोहवित्यिवुिि ंिवुििाथ:। 

भाियिेविलसौख्यविधाि ं 
स्वस्वरूपििलं िलिकु्त्य े१४३॥ 

આહા હા! અરે! મ નિ ઓએ તો કામ કયામ છેિે! ગજબ કયામ છે! દદગાંબર મ નિઓ  એ તો 

કેવળજ્ઞાિિા કેડાયતો  છે, કેવળજ્ઞાિિે થાંભાવ ી રાખ્ય ાં છે. કેવળજ્ઞાિ લ ઉં, કેવળજ્ઞાિ લીિ ાં કે 
લઉં એમ છે. એવી દ શા છે. જ ઓ! શ ાં કહે છે?  

શ્લ ોકા થમ :- જે ભાન વ કાળિા ભવ-ભા વોથી... ભનવષ્યિા ભવિા કારણો એ વા નવકા રી 

ભાવ નિવૃત્ત છે તે હ ાં છ ાં... આહા હા! સમ્યગ્દનિ પણ એમ જ છે. પ્રત્યાખ્યાિ છ ે ખરાંિે એટલે 

ભાનવ કા ળ લીિો છે. પ્રનતક્રમણમાાં ભૂતકાળ લે. સાંવર–આલોચિામ ાાં વતમમાિ લે. ભાનવ કા ળિા  

પણ વતમમાિમાાં, ભાનવ કા ળિા ભવ-ભાવ ોથી નિવૃત્ત છ ાં , એટલે અત્યારે હ ાં નિવૃત્ત છ ાં. આહાહા! 

મારા સ્વભાવમાાં એ નવકારભાવ છે જ િનહ. ભૂતકાળ માટે કે ભાનવકા ળ માટે કે વતમમાિ કાળ 
માટે. આલોચિા માાં વતમમાિ  આવશે. અહો! ચૈતરયદદર યો એવો પનવત્રિો િામ પ્રભ ! હ ાં, એ હ ાં. 

ભાનવ કા ળિા ભવિ ા ભા વ–સાંસા રિા ભાવ, પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પો, એિ ાથી ન િવૃત્ત છે, તે 
આત્મા હ ાં છ ાં. આહા હા! સ મ જાણ ાં કાાંઈ? આમ ખબર પ ડતી હશે આ? 

નિ વૃત્ત છે તે હ ાં છ ાં... પયામયમાાં નવ કાર હતો અિે એ ન વ કાર ભાન વકાળમાાં ભવિ ાં  કા રણ 

હત ાં. એિાથી હ ાં નિવૃત્ત છ ાં તે હ ાં છ ાં. આહાહા! એ મ  મ નિ શ્વરે... િમામત્માએ મ ળથી મ ક્ત થ વા 
મ ા ટે... દેખો! ભાનવ ભવિો ભાવ તે મેલ છે. ચાહે ત ો સવામ થમનસદ્ધ સ્વગમમ ાાં જવાિો ભાવ (હોય) 

એ પણ મેલ છે. એિાથી તો  નિવૃત્ત છે તે હ ાં. નિવૃત્ત છે તે હ ાં. એ છે તે હ ાં િનહ. શ ભાશ ભભાવ 
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છે તે હ ાં િનહ. એિા થી નિવૃ ત્ત છે તે હ ાં છ ાં. ભારે કામ ભાઈ! અાંતમ મખ ઢળતાાં, સ્વ ભાવ સરમ ખ  
ઢળતાાં–વ ળતાાં એ હ ાં, એ તો ભાનવિા ભવિા ભાવથી રનહતવા ળો તે હ ાં છ ાં. સમજાણ ાં કાાંઈ? ભારે 

આકરાં કા મ. આ સત્ય જ આવ ાં છે. એિે આ કરાં કહે વ ાં એ તો લોકિી દ લમભતા બતાવ વ ા માટે. 
આકરાં કહેતાાં એ વસ્ત  એ થ ી કોઈ બીજી જાત હોય એમ  િથી. વાત તો આ છે. 

ભગવાિ! સત્યિ ાં સ્વરૂપ તો આ છે. સવમજ્ઞ પરમેશ્વર નત્ર લોકિાથ તી થમકર દેવે આમ 

જાહેર જગતમ ાાં પ્રનસ દ્ધ કય ું છે. સમજાણ ાં કાઈ? અરે! ભાનવ એટલે ભનવષ્યકા ળ, એિા જે ભવ, 
એિો ભાવ. ભવિો ભાવ એિાથી તો હ ાં નિવૃત્ત છ ાં. અત્યારે હ ાં નિવૃત્ત છ ાં. આહાહા! સમ જાણ ાં 

કાાંઈ? એ તે કાંઈ વાત છે? એ તો ભાવ છે. આ ભાવ પ્રગટયા નવિા બિી વાત ાં થોથે-થ ોથાાં છે. 

આહા હા! પછી પૂજા કરે િે ભભક્ત કરે િે જાત્રા કાઢે િે દસ-દ સ લાખ, વીસ લાખ ખચે િે માંદદર 
બિાવે લાખ, કરોડ િે અબજ —બિ ાં થોથાાં છે. હ ાં એટલે  આત્મા. અિે એ આગળ કહેશે. અિાંત-

અિાંત આિાંદિો િાથ ભરેલો એવો હ ાં ભાનવ ભવિા ભાવથી નિવૃતેલ છે તે હ ાં છ ાં. આહાહા! 

વતમમાિમ ાાં એ ભાવ કરે છે કે હ ાં આવો છ ાં. અિે ભાનવ માટે પણ હ ાં આવો જ છ ાં. આહા હા! ભારે 
આકરી વાત. આખો દદ ’ આ જ ઓિે! દસ દદવ સ આવશે. પૂજા કર વી, ભભક્ત આખ ાં સવારથ ી  
આ ષોડશ કારણ ભા વતા... શ ાં આવે છે? 

શ્રોતા : દરશન વશ નદ્ધ ભાવિ ા ભાય.. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : સોલ હ ત ીથમકર પદ પાય. એ..ય રાજી  રાજી થઈ જાય બિા. આ હ ાહા! 
ષોડશકારણ ભાવિ ા તો નવ કલ્પ–ર ાગ છે. જે ભાવે તી થમકર(ગોત્ર) બાંિાય એ રાગ  છે , અપરાિ 
છે, િ કસાિ છે. આહા હા! એ મૂળચાંદભાઈ'! 

શ્રોતા : તીથમ કરપદિે પ્રાપ્ત થાય.. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : ત ીથમક ર એટલે શ ાં? સમ વસરણ મળે  એ તીથમક ર? એ તો જડિ ાં થવ ાં 

છે. એ તો પ ણ્યપ્રકૃનત છે અિે જે ભાવે બાંિાણી એ તો અપરાિ છે. પ રષાથમનસનદ્ધ ઉપા યમાાં  

કહ્ ાં છે, િહીં? મહારાજ! સમદકત ી પણ જ્યારે તીથમકરગોત્ર બાાંિે , તો એ ભાવ સમદકત ીિે જ 

હોય, તો એ શ ાં છે? સમદકતથી બાંિાય છે? િા. એ તો શ ભોપયોગિો અપરાિ છે. સમજાણ ાં 
કાાંઈ? પહેલાાં બતાવ્ય ાં હત ાં. કેટલામી ગ ાથા? ૨૨૦. જ ઓ! 

‘આ લ ોકમાાં રત્િત્ર યરૂપ િ મમ નિવામણિ ાં જ કારણ થાય  છે, અરય ગનતિ ાં િનહ, અિે જે 
રત્િત્ર યમાાં પ ણ્યિો આસ્રવ થાય છે, તે આ અપરા િ શ ભોપયોગિો છે.’ કહ ો, સમજાણ ાં? 
તીથમકરિ ી વાત છે હોં મ ાથે. એ ૨૧૮ (ગાથા) છે. 

सवि सम्यक्त्वचवित्र ेिीथ थकिाहािबन्धकौ भिि:। 

योगकषायौ  िासवि ित्पिुिविन्निुासीिि   ।।२१८॥ 
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‘જેમાાં સમ્ય ક્ત્વ અિે ચાદ રત્ર...’ આિાંદસ્વરૂપ ભગ વાિ  આત્મા હોવા છતાાં, એિે 
‘તીથમક ર અિે આહારક પ્ર કૃનતિો બાંિ કરિાર યોગ અિે કષાય થાય છે...’ યોગ અિે કષાય 

તીથમકરપ્ર કૃનતિા બાંિિ ાં કારણ છે. આહા હા! અ મૃતચાંિ ાચાયમ મ હારાજ દ દગાંબ ર સાં ત વિવાસ ી 

(આ કહે છે). પ રષાથમનસનદ્ધ ઉપાય ૨૧૮ ગાથા. આ હાહ ા! ‘અિે િ હોતાાં, થતા િથી...’ એટલે કે 
યોગ અિે કષાય િ હોય ત ો તીથમક રગોત્ર બાંિાત ાં િથી. ‘તે સમ્યક્ત્વ અિે ચાદરત્ર  નવિા બાંિિા  

કતામ યોગ અિે કષાય થતા િથી...’ સમ્યક   અિે ચાદરત્ર  હોય અિે યોગ-કષાયથી કમમ બાંિાય 

એમ હોય િનહ. મ ાટે સમ્ય ક   અિે ચાદરત્ર  હોય ત્યાાં આવો કષાય હ ોય એિા થી તીથમકરગોત્ર  
બાંિાય છે. તો એ ‘આ બાંિમાાં ઉદાસીિ છે.’ એ  સમ્યગ્દશમિ અિે ચાદરત્ર, જે ભાવથી 

તીથમકરપ્ર કૃનત બાંિાય એ ભાવથી ઉદાસ છે. ત્યારે છે શ ાં એ? એમ કહ્ ાં. એ અપરાિ છે. એ 

૨૨૦ (ગાથા)માાં અપરાિ  કીિો. યોગ-કષાય એ અપરાિ છે. આહાહા! એ  ભીખાભાઈ! 
તીથમકરપ્ર કૃનત પણ.. કહે છેિે, મૂલચાંદભાઈ (કહે), તી થમકરપ્ર કૃનત બાંિાયિે ? તીથમકર થાયિે ? 

આહા હા! અિે જે ભા વે ત ીથમકર (ગોત્ર) બાંિાણ ાં એ ભાવે કાં ઈ કે વળજ્ઞાિ થ ાત ાં િથી. એ તો 

અપરાિ છે. એિો િાશ કર શે તે દદ ’ કેવળજ્ઞાિ થાશે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આવો માગમ! આહા હા! 
વીતરા ગિો નિદોષ નિષ્કાંલ ક માગમ. આહા હા! 

પોતાિો સ્વભાવ જ ત દ્દિ શ દ્ધસ્વભ ાવ પનવત્ર છે. એ િા સ્વભ ાવિા ભ ાિ દ્વાર ા અિે 
નસ્થરત ા દ્વારા જ મ ભક્ ત થાય. એમાાં આ વચચે અપરાિ આવે. આહાહા! ઓ લો રાજી રાજી થાય. 

ષોડશકારણ ભાવિા ભાય, તીથમકર પદ પાય.. શ ાં આવે છે િે? શ ાં કીિ ાં પછી? પરમગ ર હ ોય.. 

એય શ્રીચાંદજી! અમારે શ્રીચાંદજી બહ  ગાય છે. આ દસ દદ’ આવશેિે? પરમગ ર હોય.. એ બેઠા 
ત્યાાં. પહેલા બહ  ગાતા , હવે ઓછ ાં થઈ ગય ાં. અપવાસ-બપવ ાસ હોય. તીથમ કરપદ પાય, 

પરમગ ર હ ોય.. પરમગ ર હોય. તીથમ કરપ્ર કૃનત થી પર મ ગ ર થાતો હશે? અિે જે ભાવ અપરાિ 
છે તેિાથી આત્મ ા પરમગ ર  થાતો હ શે? એય શેઠ! લોકોિી શ્રદ્ધામ ાાં જ ભાિ િ મળે કાાંઈ. 

અહીં તો ૨૨૦ (ગાથા)માાં  કીિ ાં. ‘शभुोपयोगोऽयिपिाध:’ મૂળચાંદભાઈ! જે ભાવે 

તીથમકરગોત્ર બાંિાય એ શ ભો પયોગિો અપરાિ છે. શ ભોપયોગ પોતે અપરાિ છે. આહા હા! 
કાાંઈ નિરપ રાિ (ભાવ) થી બાં િિ થાય? પાટણીજી! (સાંવત) ૧૯૮૫માાં આ વાત સભામાાં મૂકી  

હતી. ૧૯૮૫. સાંપ્રદાયમાાં હતાિે ત્યારે? પોષ મનહિો હતો, પોષ. ૧૯૮૫. બોટા દ. ૧૫ િે ૨૭ 

= ૪૨ (વષમ) થયા. ત્યાાં તો હજારો માણસ આવત ાં. લોકોિે અમારા ઉપર બહ  પ્રેમ હતોિે. 
ખીચોખીચ સભા. આ તો િાિી અત્યારે છે. ઓલી તો મોટી સભા. ૩૦૦-૩૫ ૦ ઘર. ૧૦૦૦-

૧૫૦૦ માણસ ખીચોખી ચ (બેઠા હોય). માય િનહ એટલે બહાર બેસે. લોકોિે બહ  માિ હત ાંિે. 

નપ્રયતા બહ  હતી અમારા ઉ પર. આ મ હપત્તી ફરી, મૂનતમ આવી ત્યાાં બિ ાં ફરી ગય ાં. તે દદ’ એમ 
કહ્ ાં હત ાં હોં સભામાાં. જે ભાવે તીથમકરગોત્ર બાંિાય એ િમમ િનહ. િમમથી બાંિ  થાય એ વસ્ત   
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હોઈ શકે િનહ. માટે િમમથી નવરૂદ્ધ તે પ ણ્ય છે. બીજી રીતે કહો તો, કીિ ાં, અિમમ છે. ખળભળાટ 
થઈ ગયો. સભાિે તો બિા િે પ્રેમ હતોિે. 

એક વેષિારી બેઠા હતા જગજીવિ. એય  હદરભાઈ! જગજીવિિે ઓળખ ોિે? કયાાં  ગયા 
હદરભાઈ? જગજી વિજી હ તા. એકલ ા બેઠા હતા. ( કહ્ ાં), વોસરે.. વોસ રે.. વોસ રે-વોસ રે એટલ ે 

આ શ્રદ્ધા અ મારે જોત ી િથ ી. ક્યાાં છે પણ ? મફતિા ઉઠી ગયા સભા માાંથ ી. સભાવા ળાિે કાાંઈ  

ખબર પડી કે શ ાં બો લ્યા ? પણ મિે ખબર પડી. સભા તો એક જ ધ્યાિે મારાં સાાં ભળતા હોય. 
એ તો ચાલ્યા ગયા. વ્યાખ્યા િ પૂરાં થય ાં પછી એકલા (હ તા ત્યારે) કીિ ાં, પણ શ ાં કર વા ઉઠ્ય ા? િ 

બેસત ાં હોય તો બેસી ર હેવ ાં હત ાં. કોઈએ મારયા તમિે? શ ાં કીિ ાં એ સભાિ ે ખબર છે? વોસરે- 
વોસરે ક રીિે ઉઠી ગયા.  

આપણે આવે છેિે વોસ રે? િથી આવ્ય ાં? આવી ગય ાં પ્રત્યાખ્યાિમાાં. ત્યાગ ાં છ ાં, છોડ ાં છ ાં. 

વોસરે એટલે છોડ ાં છ ાં. આ શ્રદ્ધા છોડ ાં છ ાં. ક્યાાં હતી પણ? મફતિા શ ાં કરવા ઉઠી ગયા? એિા 
મોટા સાિ િે –મૂળચાંદજીિે સારાં લગા ડવા. જ ઓ! હ ાં એ વખતે આવી સભા માાં  પણ  (આવ ાં 

બો લ્યો). કોઈ સભા સમજ તી િથી કે તમે શ ાં કીિ ાં. મિે ખબર છે કે આ શ્રદ્ધા તમારી વોસરે-

વોસરે... ૧૯૮૫િી વાત છે શેઠ! ૧૫ િે ૨૭ = ૪૨ વષમ થયા. સાંપ્રદાયમાાં કહ્ ાં હત ાં હોં. 
આહા હા! માગમ આ છે. માગમ આ છે, કીિ ાં. બ ે વાત કરી હતી. પાંચમહાવ્રત તે આસ્રવ છે અિે 

તીથમકરગોત્ર જે ભાવે બાંિા ય તે િમમ િનહ , પણ અિમમ છે. માિો-િ માિ ો, પણ માગમ આ છે. 
બાલચાંદજી! તમ ારા સાંપ્રદાય માાં રહીિે કહ્ ાં હત ાં. આહા હા! 

અહીં કહે છે, એમ િમામત્માએ મ ળથી મ ક્ત થવા મ ાટે... આહાહા! પદરપૂણમ સૌખ્યિા 

નિિ ાિભૂત... આહાહા! પદરપૂણમ આિાંદિ ાં નિિ ાિ એવ ાં જે નિમમળ નિજસ્વરૂપ , ભગવાિ આત્મા 
પોતાિ ાં–નિજ  સ્વરૂપ પદરપૂણમ આિાંદ , આહા હા! પદરપૂણમ સ ખ , અિાંત સ ખ. પદરપૂણમ સ ખિ ાં 

નિિ ાિ એવી મ ારી નિજ િી ખાણ. તે પણ નિમમ ળ નિજ સ્વરૂ પ... એિે પ્રનતદદિ ભ ાવવ ાં. 

િમામત્માએ દદિ-દદિ પ્રત્યે આ ભાવિ ા કરવી. હ ાં પરમ આિાંદિ ો િામ, નિિ ા િ એિા તરફ  
ઝ કાવ કરવો, આિ ાં િામ િમમ છે. કહો, શેઠ! 

શ્રોતા : ભાવિ ા ભાવવી તો  આ રીતે. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : ભ ાવિાિ ો અથમ કે આહીં એકાગ્રત ા છે. ભાવિા (એ ટલે) ન વકલ્પ િ હીં. 

કહે છે કે િમામત્માએ, ‘હ ાં  છ ાં’ આવો તો નિણમય નસ્થરતામાાં કયો છે. પણ મ ક્ત થવા માટે 
વારાંવ ાર પદરપૂણમ સ ખિ ાં િામ નિિ ાિ પ્રભ ... આહાહા ! અલ્પ  સ ખ િનહ, દ ુઃખ તો િનહ જ. 

ભગવાિ આત્મા માાં દ ુઃખ ત ો િનહ જ, નવકાર તો િન હ જ , નિનમત્ત તો િનહ,  પણ અલ્પસ ખ પણ 

િનહ. ચૈતરય આિાંદિો િા થ, જેિો સ્વભા વ આિાંદ, એવા પદરપૂણમ સ ખિ ાં નિિાિ, એવ ાં નિજ 
નિમમળ સ્વ રૂપ, એિી તરફ ઝ કાવ કર વો. આહાહા! લ્યો, જેઠાલાલભાઈ! હ જી તો અહીં 
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જેઠાલાલભાઈિે વ ાાંિા ઓ લા ( કે) કમમિ ાં હોય તો ન વકાર થાય, કમમ હ ોય તો નવ કા ર થાય. કરો, 
ચચામ. આ કહે, હ ાં એવ ાં માિતો િથી. શ ાં કહ્ ાં આ? જેિે સ ખી થવ ાં હોય એણે શ ાં કરવ ાં? કે પરમ 

પદરપૂણમ આિાંદિો નિિ ાિ ભગવાિ  આત્મા સવમજ્ઞ પરમેશ્વર નત્ર લોકિા થ પરમ ાત્માએ પ્રગટ 

કયો અિે આવો આત્મા છે. પરમ આિાંદિી મૂ નતમ પ્રભ  પદરપૂણમ આિાંદ એવો જે આત્માિો 
સ્વભા વ–નિમમ ળ નિજ સ્વ રૂપ એવ ાં આત્માિ ાં , એમાાં એ કાગ્ર થવ ાં  એ સ ખિે પામવાિો રસ્તો  છે. 

બા કી આ બિા દ ુઃખિા પા મવાિા રસ્તા છે. આ હાહ ા! કહો, સ મજાણ ાં કાાંઈ? ૧૪૩ (શ્લોક પૂરો) 
થયો. ૧૪૪.  

घोिससंवूििहार् थिभास्व-  
द्यािपात्रविििाह वििने्द्र:। 

ित्त्वि: पििित्वििस्र ं 
भाियाम्यहििो विििोहः।।१४४।। 

શ્લોકાથમ :- આહાહા! ઘ ો ર સાં સાર મહાણમવ... ચાર ગનતમાાં રખડવાિો મોટો દદરયો સાંસાર 

નમથ્યાત્વભ ાવ. આહાહા! િ રક િે, નિગોદ, કીડા િે કાગડા, કૂતરા િે ક ાંજર, હાથી એવા ભવો 

મહા સાંસાર. ઘ ોર સાંસારમહાણમવ ... મોટો દદરયો છે કહે છે. આહા હા! એિ ાં આ (પરમ તત્ત્વ) 
દે દીપ્યમાિ િા વ છે... ચૈતરય ભગવાિ આિાંદિો િાથ, એ પરમ ઘોર સાંસારિે તરવા માટે િાવ  

સમાિ છે. એ આત્મા િા વડ ી છે. એ બહારિા સાંયો ગો તો દ :ખદાય કિ ાં નિનમત્ત છે અિે અાંતરિા 

સાંકલ્પ-ન વકલ્પો એ તો દ :ખિી મૂનતમ  છે. આહાહા! સાંકલ્પ િે નવકલ્પ, આ કરાં િે તે કરાં —એ 
બિી દ ુઃખિી ખાણ છે , એકલી દ :ખિી ખાણ છે. એવ ો મહાસમ િ સાંસાર એિે તરવા માટે આ 

(૫૨મ તત્ત્વ) દેદીપ્યમાિ િા વ છે... એ શોભભતી િાવ છે–શણગારેલ ી િાવ છે. કોણ? આત્મા. 

અિાંત જ્ઞાિ િે આિાંદિ ો િ ાથ પ્રભ  જેમાાં અત ીનરિય આિાંદ છે, પદરપૂણમ સ ખથી ભરેલો આત્ મા 

છે. એ આત્મા સાંસારિ ા ઘોર સાંસારિા ભવ થી તરવા માટે િાવ ડી આત્મ ા છે. આ હાહ ા! 

‘િાવ તરે રે મારી િાવ ત રે...’ એવ ાં શ્વેતાાંબરમાાં આ વે  છે. એ વાત સાચી િથી પણ... 
એક અયવાંતો રાજક મ ાર હ તો. િાિી ઉંમરમાાં દીક્ષા લ ીિેલી. શ્વેતાાંબરમ ાાં ભગવત ીમાાં આવે છે. 

વાત બિી ખોટી છે,  પણ એ વાત એવી આવે છે. સાર કાઢવો છે. એ અયવાંતો રાજક માર હતો. 

પછી િાિી ઉં મરમાાં  દીક્ષા લીિી. ઘણી િાિી ઉં મર. એમાાં મ નિઓ સાથે જાં ગ લ-દદશાએ બહાર 
જાય છે. વળતા વ ળે છે ત્યાાં વરસાદ બહ  આવ્ય ો. વરસાદ સમ જ્યા? વરસાદ સ મજતા િથી? 

બારી શ કહ ો કે વરસાદ કહો , એટલો શબ્દ (છે). પાણી બહ  પડય ાં. એમાાં િાિ ાં બાળક, રાજક મ ાર 

અિે દીક્ષા થઈ ગયેલ ી. પલેો પાણીિો પ્રવાહ ચાલેિે? બહ  વરસાદ એટલે. પો તે આમ બેસી  
ગયા. બેસીિે આમ પ્રવાહ ચાલ્ય ો એમાાં િૂળિી પાળ બાાંિી. માટીિી પાળ બાાંિી અિે પાતરાં 
હાથ માાં હત ાં. શ્વેતાાંબર તો એમ માિેિે? પાતરાં. 
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શ્રોતા : પાતરાં તો પ હેલેથી નસદ્ધ કરી દીિ ાં. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : બિ ાં નસ દ્ધ કર વ ાં છે. એક કાાંકરે બિ ા... બિી વાત ખો ટી. એ પા તરાં 

એમાાં મૂક્ય ાં. ‘િાવ તરે ર ે મોરી િાવ તરે... એમ મ નિવર જળ સ  ખેલ કરે..’ એિી સજ્ઝાય  
બિી વાાંચેલ ી. આ તો દ કાિ ઉપર વાાંચેલી. (સાંવત) ૧૯૬૪-૬ ૫. ચારે સજ્ઝાયમા ળા છે િે? એ 

તો તે દદ' વાાંચેલી. ઓલા બીજા સાિ એ જોય ાં તો કહે, અરર..! આ શ ાં? પાણીમાાં... ‘િાવ તરે રે 

મોરી િા વ તરે, મ નિવર જળ સ  ખેલ કરે, મોહિીય કમમિા રે એ ચાળા, મ નિવ ર દોહે િા િદરયા  
રે બાવા..' એ ક હભસ્ત મ ક્તક માર અિે એ ક ગજસ ક માર. બેય િાિા હતાિે? એિી એક મોટી  

સજઝાય છે. આ તો બિ ી દ કાિ ઉપર વાાં ચેલી. દીક્ષા પહેલ ા હોં, ૧૯૬૪િી સાલ. િાંિો 
નિવૃનત્તિો, ઘરિી દ કાિ હત ી. ખૂબ વાાંચેલ ાં. 

અહીં એમ કહે છે ... એ તો પાતરાં િે પાણી િે સાિ  એ બિી વાત ખોટી છે. સમ જાણ ાં? 

પણ આ િાવ. આ હાહા! મ ા રો ભગવ ાિ આત્ મા પરમાિ ાંદિી મૂનતમ. ‘િાવ તરે રે મ ોરી િાવ ત રે, 
એમ નિજ આિાંદમાાં આત મ ખેલ કરે..’ ‘નિજ ’ કહ્ ાંિે? જ ઓિે! મારો તરતો  આત્મા એ 

સાંસારિા સમ િ થી િાવ સમાિ તરતો છે. સમ્યગ્દનિ િમી એમ પોતાિા નિજાિાંદસ્વ રૂપ  

ભગવાિિે સાંસા રિા દદર યાથી તા રત ાં િા વ માિે છે. આહા હા! સ મજાણ ાં કાાં ઈ? રાજક માર. 
ગજસ ક મ ાર થયાિે? શ્ર ીકૃષ્ ણિા ભાઈ. એ િાિી ઉંમર માાં... પરણ્યા િહોતા િે દીક્ષા લીિ ી. એિે 

પણ એકદમ વૈરાગ્ય થઈિે  સાંસારમ ાાં ... ધ્યાિમાાં હતાિે એિા સાસરાએ ... આપણે ફોટો છેિે 

ગજસ ક મ ારિો? એ બેિી વ ાત આવે છે. ‘બે મ નિવર િામ લીયા બાળા.’ એક તો  મ નિિે પાત્ર 
િ હોય અિે મ નિ બાળક હ ોય તોપણ એિે આવા મોહ િા ચાળા હોય િનહ. એય! આહા! આવી  
વાત ાં લડાવ ી છે એમાાં ભગવ તીસૂત્રમાાં.  

રાણપ રમાાં આ વાત કોઈ આવી હતી. પેલા ભાઈ હતાિે? શ ાં કહેવાય? રાણપ રમાાં 

છાપાવાળા. ગ જરી ગયા, િનહ? અમૃતલાલભાઈ. એ ત્યાાં વ્યાખ્યાિમાાં આવેલા. ત્યાાં હત ાંિે? 

એિ ાં સ્થાિ હત ાંિે રાણપ ર. બહાર છાપામાાં હત ાં. અમે એિા ઘરે ગયા હતા. ત ેદદ’ વ્યાખ્યાિમાાં 
આવેલ ા અિે આ વાત આ વતી હતી. આ આવી હતી તે દદ’. ૧૯૮૪િી વાત છે. ૧૯૮૪િ ાં 

ચોમાસ  હત ાંિે? રાણપ ર. ભબચારાએ કોઈ દદ’ સાાંભ ળેલી િનહ એટલે આહા..! શ ાં કહે છે આ? 

કારણ કે એિે વૈરાગ્ય... બિા આવ્યા હતા. પજોસણમાાં તો આવેિે. જ ઓ! આમ છે. આત્મા  
રાગથી ભભન્ન અિે પરથી ભભન્ન એિ ાં ભાિ કયામ નવિા િાવ તરશે િનહ, કીિ ાં. બૂડશે. આ 

બહારિી શોભા િે આ પૈસા મળ્યા િે ઢીં કણા મળ્યા િે આબરૂ વિી. પૂાં છડા વધ્યા. રખડવાિા 
છે. એય મલૂકચાંદભ ાઈ તે દદ' હતા કે િનહ? ૧૯૮૪. પેલાિો અપાસરો, કેવ ો? 

શ્રોતા : અમૃતલ ાલ.. 
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પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : હા, એ. ઓલો અપાસરો છે િે? ત્યાાં મેડી ઉપ ર વાાંચય ાં હત ાંિે. 
તપસીિો અપાસર ો. ૧૯૮ ૪માાં. આ હ તાિે. મિસ ખ-મિસ ખ બિાએ પોષા કયામ  હતા. તે દદ’. 

ખબર છે? આ મિ સ ખ તે દદ’ િાિો હતો. ૧૯૮ ૪. ૧૬  િે ૨૭, કેટલા થયા? ૪૩ વષમ 

પહેલાિી વાત છે. એણે પોષો કયો હતો. પૂિમભાઈ! તમારા બાપે િે એ બિાએ પોષા કયા મ 
હતા. 

શ્રોતા : બજારમાાં એ િ નહ ખપતી હોય. 

પૂજ્ય ગ રૂદેવશ્રી : વાત સાચી છે. હવે આ બીજો માલ  આવ્યો. આ તો કસ્ત રી વેંચાણી  
હવે. એ તો બિા ખડિા પ ોટલા હત ા. આહાહા! 

જ ઓિે! મ નિરાજે કેવી ર ી તે વાત કરી છે! અરે રે! ઘોર મહાણમવ સાંસાર... ચોરાશીિા 

અવતારિા કારણો નવકાર ભાવ, નમથ્યાત્વભા વ, પ ણ્ય-પાપ ભાવ એવો મહાસાં સ ાર ઘોર, એમાાં 
દેદીપ્યમાિ મારાં િાવડ ાં રાં ગીત છે–શોભભત ાં િાવડ ાં છે, કહે છે. એમ કહ્ ાં િે? ભાઈ! `भास्व', 

`भास्व ', `भास्व' એટલે શોભભત. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

એક દ ાખલો આપતા. એક હતો આાંિળો. એિા બાપ મરી ગયેલા અિે એિા બા પિે 

િાવડાિો િાંિો. િાવ ડ ાં ભાાંગી ગયેલ ાં, ફૂટલ ાં. એમાાં કો ઈ પ ણ્યિો દાડો હશે. િમમ દાિી િદી માાં  

ઓલે કાાંઠે જાવ ાં હત ાં. હવે આ કહે કે મારી પાસે કાાંઈ સાિિ િનહ, હ ાં આાંિળો. ફૂટલ ાં િાવડ ાં હત ાં. 
કાગળે શણગાય ું. કાગળ.. કાગળ ચોડી.. શ ાં કીિ ાં? કાગળ િથી સમજતા? લાલ ચીતરામણ વાળા 

કાગળ (લ ગાવ્યા). ફૂટલી િાવ. િાવ ફૂટલ ી. કાણા પડેલા. ખચમ કરે તો હજાર  રૂનપયા જોવે. 

શોભભત િાવ. પછી િદીિા આ કાાંઠેથી ઓલે કાાંઠે જાવ ાં. માણસ (દીઠ) ત્રણ રૂનપયા, ચાર રૂનપયા 
આ કાાંઠેથી ઓલે કાાંઠે લઈ જવાિા. આ િાવ વાળો કહે, મારે તો એક રૂનપયો લેવો છે. આખ  ાં 

ખોચોખીચ ભ રાણ ાં. ચાલ્ય ાં વહાણ. ચાલત ા જ્યાાં પાણી ભરાણ ાં એટલે કા ગળ પલ ળ્યા. અાંદ ર  

અિવચમાાં પાણી આવ્યા. એ.. આ શ ાં થય ાં? ભાઈ! તમિે ખબર િથી? ચાર રૂનપયાિો એક 
રૂનપયો (લીિ ો તો) તમે છેતરાણા કે હ ાં છેતરાણો? ... બતાવ્ય ાં. ઓલા ચાર રૂનપયા લે તો મેં  એક 

રૂનપયો લીિો તો કાાંઈક કારણ હ શે એમ તમિે નવચાર િ આવ્યો? ચશ્મા ચડાવ્યા હતા લીલા. 
એટલે દેખ ે િનહ બીજા. જ ઓ! હ ાં તો આાંિળો છ ાં . તમે પણ આાંિળા? 

એમ આ મોક્ષિા મ ાગમિી સહેલી વ ાત ાં આાંિળાએ કરી િાખી છે બિી. સમજાણ ાં કાાંઈ? 

દયા પાળો િે વ્રત પાળો િે તપ કરો.. મોક્ષ થશે. આાંિળાઓ એ આવો સહેલ ો માગમ કયો અિે 
ઓલા ભાિ નવિાિા બેઠા  એમાાં. સમજાણ ાં કાાંઈ? જેઠાભાઈ! એ અમારે હીર ાજી મહા રાજ 

દાખલો આપતા. ગ ર આ પતા. એમિી દક્રયા તો બહ  આકરી હતીિે. આ હા! સસ્તો િમમ. 

અપવાસ કરો, આ કરો, અઠ્ઠમ કરો, આ શ ાં કહેવા ય તમારે? સોળ ભ થ્થ ાં  કર ો.. સોળ ભથ્ થ ાં 
િનહ? માસખમણ મનહિા િા. શ્રાવણ સ દ પૂિમથી આપણે દદ ગાંબરમ ાાં. ષોડશકારણ ભાવિા, 
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એિા અપવાસ. જાઓ તમ ા રાં કલ્યાણ. િૂળેય િથી, સાાંભળિે! મરી જાિે કલ્યા ણ કરીિે. એ તો 
રાગિી દક્રય ા છે. સોંઘ ાં બતાવ્ય ાં આાંિળાએ. એય મૂળચાંદ ભાઈ! િાવ ફૂટલી શણ ગારે લી.  

આ સાચ ી શણગ ારેલી. આહા હા! દ ે દીપ્યમાિ િ ાવ છે એ મ ભજિેરિદે વે કય ાં છે... 
આહા હા! ત્ર ણ લોકિા િા થ ભજિેરિ વીતરાગ પરમે શ્વર, જેિા સો ઇરિો તનળયા ચાટે એવા 

ભગવાિ નત્ર લોકિા થે એમ  કહ્ ાં કે સાંસારમાાં તર વાિ ો િાવ એ તારો પર મ આ િાંદિો િામ 

આત્મા છે. એિી દનિ અિે અિ ભ વ કર, એ તરવાિ ો ઉપાય છે. બાકી આ દક્રયા કાાંડ િે રાગાદદ  
એ કોઈ તર વાિો ઉપાય છે િનહ. આહાહ ા! આ કરાં તો  લાગે ભઈ મ ાણસિે હ ોં. ઘણા વષમથ ી  

સેવતા હ ોય, માિ મળ્ય ાં હ ોય મોઢા આગળ પડીિે, લ્યો. આ અ મારા ઘ રમાાં ડ ા હ્ા છે. િીકળે 
ગાાંડા. એય પોપટભાઈ! આ હાહ ા! 

અરે! ઘોર સાંસ ારિે તર વ ા િે માટે આ દેદી પ્યમ ાિ આત્મા, એિ ાં દેદ ીપ્યમાિ િાવ છે. 

આહા હા! અતીનરિય આિાંદ  અિે અતીનરિય જ્ઞા િિી િાવ આત્મા, એિો જેણે અાંદર અિ ભ વ 
કયો, એ આત્મા પોતે સાંસા રિે તરવાિી િાવ છે. બીજી  કોઈ દક્રયાકાાંડ આદ દ સાંસા રિે તરવાિી 

િાવ છે િનહ. અરે! તે થી હ ાં... ભજિેરિદેવ પરમાત્મા નત્રલોકિ ાથે  એમ કહ્ ાં. ઈરિોિી ગણિરોિી  
સમક્ષમાાં પ રમાત્ મા આ મ ફરમાવત ા હતા.  

હ ાં મ ોહિે  જીત ીિે નિરાંતર પર મ તત્ત્વિે તત્વ ત ુઃ (-પારમ ાનથમક  રીતે) ભાવ ાં છ ાં. આહાહા! 

એવ ાં પરમ તત્વ... મોહિે જીતી, નમથ્યાભ્ર ાાંનતિે ટાળી, મારો ભગ વાિ આિાંદિ ો િામ એિા ઉપર  
મારી દનિ અિે એિો સ્વીકાર, એ પરમ સત્યિો સ્વીકા ર છે. એવા જીવિે નિરાંતર પર મ તત્ત્વિે 

તત્ત્ વતુઃ (-પા રમ ાનથમક રીતે)... નવકલ્પ અિે નચાંતાથી િનહ. આહાહા! અાંતરિા ભગવાિ  આત્મામાાં 
એકા ગ્ર થઈિે ભાવ ાં છ ાં. એિી ભાવિામાાં એકાગ્ર છ ાં. એ મારે મો ક્ષિો ઉપાય છે.  

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રદેવ) 
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ભાદરવા સુદ ૨, સોમવાર, તા. ૨૩-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૪૫-૧૪૬-૧૪૭, પ્રવચિ િં. ૧૦૩ 

 
નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. સાચો ત્યાગ અિે સા ચ ું  ચારરત્ર કોિે હોય 

અિે કેમ હોય—એિી વ ાત છે. ૧૪૫ કળશ. આ બાજ  ૧૪૫ છે િે. 

प्रत्याख्यान ंभवति सिि ंशदु्धचातित्रमिूतेः 
भ्रातिध्वसंात्सहजपिमानदंतचतिष्टबदु्ध:े। 
नास्त्यने्यषेापिसमय ेयोतिनामास्पदाना ं
भयूो भयूो भवति भतवना ंससंतृिर्घोिरूपा ।।१४५।। 

શ્લોકા ર્થ : કહ ે છે, ભ્ ાુંનતિા િા શર્ી ... ભગવાિ આત્મા પૂર્ાથિુંદ િે નવજ્ઞાિઘિ છે . એિે 
નિનમત્તર્ી લાભ મ ાિે, રાગ ર્ી લાભ મ ાિે અિે એક સમયિી અવ સ્ર્ ા જેટલો મ ાિે —એ બિી 

ભ્ાુંનત નમથ્યાત્ વ છે. સ મજાર્ ું? ભ્ાુંનતિા િ ાશ ર્ી...  એટલે જે એક સ મયમાું પૂર્ાથિુંદ ઘિ આત્મા  

એિો આ શ્રય કરે ત્યા રે ભ્ ાુંનતિો િાશ ર્ ાય.  ઝીર્ી વ ાત છે. એકલા અધ્યાત્ મિ ું  આખ ું તત્ત્વ  
છેિે. ભ્ાુંનતિા િાશર્ ી વાત  કરી આહીંર્ી. હ ું અપૂર્થ છ ું, નવકાર છ ું, રાગ ર્ી છ ું, નિનમત્તર્ી છ ું — 

એવી જે દૃનિ તે નમથ્યાભ્ાુંન ત િે અજ્ઞાિ છે. ર્ોડી ઝીર્ી . બહ  ઝીર્ી િહીં હૈ. તમે કોઈ  રદ’ 

પરરચય કયો િર્ી એટલે બહ  ઝીર્ી એમ કહેવ ું છે. એ શેઠ ! .... કહે છે, અમારે બહ  ઝીર્ી છે 
એમ લાગે છે. કોઈ રદ’ અ ભ્યાસ ક્યા કયો છે બીડીઓિા ભૂુંગળા  આડે,  તમાક ું  આડે.  આ તો 

ર્ોડી ઝીર્ ી છે શેઠ ! હા, બહ  ઝીર્ ું તો અુંતર માું ઉ તરીિે લીિ ર્ વ ું. .. આહાહા ! છેિે આગળ 
આવશે. આ હાહા!  

ભાઈ! તિે ભ્ાુંનત છે. શ ું? કે હ ું પૂર્થ આિુંદિામ ચૈતન્ય અભેદ અખુંડાિુંદ  એિો 

આશ્રય લઉં તો મિે  કાુંઈ સમ્યગ્દશથિ િે િમથિી શાુંનત ર્ાય —એમ િર્ી તિ ે શ્રદ્ધા. તિે 
શ્રદ્ધામ ાું (એમ છે કે) કાુંઈ નિનમત્તર્ી મિે મળી જશ, દયા, દાિ, વ્રત,  ભક્ક્તિા પરરર્ામર્ ી કુંઈ 

મળી જશે. એક અુંશ બ નદ્ધ જે  છે–આખો આત્ મા એિી  એક સમયિી પયાથયિો અુંશ છે એિી 

બ નદ્ધમાું ર ોકા વાર્ી સ્વ રૂપિી પ્રાનિ ર્તી િ ર્ી. એ અું શબ નદ્ધ . જ દી-જ દ ી ભાષા આવે ન્યાું. ... 
રાખી છે? સમ જાર્ ું કાુંઈ?  અહીં તો ભ્ાુંનતિે નસદ્ધ કર વી છે પહેલ ી. ભ્ાુંનત એ ટલે શ ું?  પૂર્ાથ િુંદ 

પ્રભ  અિુંત આિુંદિો િામ  જેમાું સ ખસાગ ર ર્ી  ડોલી રહ્યો છે એિો આશ્રય િ લેતાું , પરિા 

આશ્રયે મિે કુંઈ કલ્યાર્ ર્શે, સમરકત ર્શે, નિનમત્ત િે આશ્રયે મિે કુંઈ સમર કત ર્શે , દયા, 
દાિ, રાગિી મુંદત ા, ભક્ક્ત આરદર્ી મિે સમરકત ર્ શે ...  

શ્રોતા : બળ તો મળેિે? 
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પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : જ રીય બળ મળે િહ ીં, િૂળેય મળે  િહીં. આ માગથ  એ વો છે ભાઈ ! 
એક સમયિ ી દશા...  ત્ર ર્ લોકિ ા િાર્ તી ર્ંકર દેવ પર માત્મા એ પરમ સત્ય .. પરમ સત્ય જોઈ , 

સુંભારીિે પૂર્થ પ્રાિ કય ં , એિી વાર્ીમ ાું આવય ું એ પરમાગ મ છે.  એ પરમાગમમાું એમ કહ્ય ું , 

ભાઈ! આખી ભરેલી પૂર્થ ચીજ છે અભેદ એિી તિ ે દૃનિિો અભાવ છે અિારદ ર્ી. અિે એક 
સમયિી દશા, રાગિી મુંદ તા ભક્ક્ત આરદિી અિે નિનમત્ત દેવ-ગ રુ-શ ાસ્ત્ર કે પર–પ્રનતમા, .... 

—એિાર્ી મિે સમર કત ર્ શે એ નમથ્યા ભ્ાુંનત છે.  દેવીચુંદજી! સમ જાય છે કાુંઈ?  

ભ્ાુંનતિો િાશ... એવી જે ભ્મર્ા એ િો કયો િાશ. આહીં પ્રત્યાખ્યાિ છેિે એટલે 

અહીંર્ી ઉપાડ્ ું છે. તોડે છે, એમ. જે પહેલો ભ્ાુંનતિે છોડે છે એવા િાક્સ્તક ... જેિી બ  નદ્ધ સહજ-

પર માિુંદય ક્ ત ચેતિમ ાું નિનિત (-લ ીિ, એકાગ્ર) છે ... ભ્મર્ા છ ોડીિે જેિી મનત િે બ નદ્ધ સહજ 
પર માિુંદય ક્ ત ચેતિ , એમ. ચેતિ તો ખરો, પર્ પરમાિુંદ સનહત અનતનન્િય આિુંદિા રસવાળ ું 

તત્ત્વ છે એ. સ્વભાનવક પરમાિુંદ સનહત એવી  જે ચૈતન્યવસ્ત  એમાું ભ્ાુંનતિા અભાવર્ી એ  

ચીજમાું જેિી મનત લીિ છે, જેિી બ નદ્ધ  તે તરફ ઢળી ગઈ છે.  ભારે! ભ્ાુંનતિો િાશ ર્તા બ નદ્ધ 
સ્વ તરફ ઢ ળી જાય  છે એ મ  કહે છે. આ સ ખિો ઉપાય ,  બાકી બિા દ ુઃખિ ા રસ્તા. ચાર ગનત માું 

રખડવાિા ર સ્તા છે. સમ જાર્ ું કાુંઈ? જેિી બ નદ્ધ િામ મનત–જેિી વતથમાિ જ્ઞા િિી અવસ્ર્ા, 

પરર્ી મિે લાભ ર્ાય પયાથયર્ી  કે રાગ ર્ી કે નિનમ ત્તર્ી એવી બ નદ્ધ િાશ ર્વાર્ી, જે બ નદ્ધ 
પરમાિુંદ સન હત એવ ો ભગ વાિ ચૈતન્યસ્વ રૂપ એમાું જે િ ું વલર્  ર્ઈિે લીિ ર્ય ું છે. વલર્ ર્ય ું 
છે એ તો સમ્યગ્દશથિમાું ર્ ય ું છે , આ તો એિા ઉપરાુંત લીિ ર્ય ું છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહા!  

એ વા શ દ્ધ ચારરત્ર મૂનતથિે ... ભગવાિ અિુંત આિુંદિો  શ દ્ધ સાગર એમાું જેિી દે નિ 

જામીિે લીિ ર્ઈ ગઈ છે , એિ ું િામ શ દ્ધ ચારરત્ર િી મનૂતથ કહેવાય છે. આહા હા!  સ મજાર્ ું કાુંઈ? 

ચારરત્ર  એટલે પુંચમહાવ્રત િા પરરર્ામ એ કાુંઈ ચારર ત્ર િર્ી , િગ્નપ ર્ ું એ કાુંઈ ચારરત્ર  િર્ી.  
ચારરત્ર  હોય એમાું આ (િગ્ન પર્ ું) હોય પાછ ું નિનમત્ત, પર્ એ ચારરત્ર  િર્ી. ચારરત્ર  તો ભગવાિ  

આત્મા અતીનન્િય આિું દિો  િા મ સ ખસ્વરૂપ હ ું, ચૈતન્ય સ ખિા સનહત છે , ચૈતન્ય સ ખસનહત 

છે એવી જે નત્ર કા ળી ચ ીજ એમાું જેર્ે દૃનિ મૂકી છે અ િે એમાું જે લીિ ર્યો છે, એિે ચારરત્ર વુંત  
કહીએ. આહા હા! આ વયાખ્ યા તો જ ઓ ચારરત્ર િી! એવ ા શ દ્ધ ચાર રત્રમૂનતથ ... શ દ્ધ કેમ કીિ ું ? કે 

મહાવ્રતિા નવ કલ્પ આરદ હ ોય એ તો અશ દ્ધ ચારરત્ર  છ.ે આહાહા! ભગ વાિ પોતા િા નિજઘરિે 
જોઈ અિે એમાું ઠરે છે , એિે ચારરત્ર  કહેવા માું આ વે છે. આહા હા! સ મજાર્ ું કાુંઈ?  

સત ત પ્રત્યાખ્યાિ છે. .. એિે  તો નિરુંતર પ્રત્યાખ્યાિ જ છે  એમ કહે છે.  સમ્યગ્દૃ નિિે 

નિરુંતર િવયસ્વભ ાવ ઉપર દૃનિ છે , નિરુંતર િવયસ્વભા વ ઉપર દૃનિ છે  અિે એમાું  લીિ છે તેિે 
નિરુંતર–સતત પ્રત્યાખ્યાિ છે. આવ ું ચારરત્ર  સાુંભળ્ ુંય િહીં હોય . ઉિા પાર્ી પીવા, 

ભગવાિિા ઉપિાિ કરવા,  આહાહા! ૧૦૮ ખમાસમ ર્ા દેવા. મજૂરી કરી કરીિે  મરી જાય. 
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સહજાિુંદ પ્રભ  જેિી ખાર્માું અિુંત-અિુંત આિુંદ.. અિુંત-અિુંત આિુંદ..  અિુંત આિુંદ પ્રગટ 
ર્ાય એર્ી પર્ અિુંતગ ર્ો આિુંદ એમાું છે. એવા અતીનન્િય અિુંત આિુંદ સનહત એવો  

ચૈતન્ય પ્રભ  એમાું જે િી દૃનિ પડી છે અિે એમાું જે લીિ ર્યો છે. દૃનિ પડી તે સમરકત ી અિે 

એમાું નવશેષ લીિ ર્યો તે ચારરત્ર . સમજાર્ ું કાુંઈ? આ તો નિશ્ચયિી વાત છે , પર્ કાુંઈ  
વયવહાર..? િહીં તો કહે, એિ ું સાિિ હશે કે િહીં? કે પાિરુું આ? અરે ભગવાિ ! સાિિ .. 

સાિિ એક જ હોય. જે વસ્ત સ્વરૂપિા સાિિ િામિો–કરર્ િામિો ગ ર્ પડ્ો છે. એ સાિિ 

એક જ આત્મા છે. વયવહાર  સાિિ કહ્ય ું  એ (સાિિ) િર્ી તેિ ે આરોપે સાિિ કહ્ય ું છે. આહા હા! 
સમજાર્ ું  કાુંઈ?   

પરસ મય માું (-અન્ય દશથિમ ાું) જેમિ ું સ્ર્ાિ છે ... પિૂમચુંદજી! ક્યા આયા? દેખો! 
અન્યદશથિમાું જેિ ું સ્ર્ાિ છે. .. વીતરા ગ સવથ જ્ઞ પરમે શ્વર પરમ ાત્મા એમર્ે કહ્યો  આત્મા, એિ ા 

સ્ર્ાિ માું જે િર્ી અિે  અન્યમનતિા સ્ર્ાિ માું જે છે ... બિા િમથ સરખા િર્ી આમાું એમ કહ્ય ું . 

આહા હા! પરમે શ્વર સવથ જ્ઞદે વ એર્ે જોયો આત્મા અિે એર્ે જોયા-જાણ્યા છ િવય.  એિા માગથ માું 
જે હોય એટલે કે િવયસ્વભાવિા માગથમાું હોય , એિે સમરકત અિે ચારરત્ર  હોય. એ નસવાય 

અજ્ઞાિી ઓિો કલ્પેલ ો આત્ મા એ ક જ છે કે એર્ે જા ર્ેલો અલ્પ જ્ઞ જ છે, એ રાગવા ળો જ છે,  

નિનમત્તિા સુંગે એિે લાભ ર્ાય એવ ો એ છે— એ મ જે  અન્યદશથિિા સ્ર્ાિમાું છે એ વા અન્ય  
યો ગીઓિે પ્રત્યાખ્યાિ હ ોત ું િર્ ી ... એવા જીવિે પ્રત્યાખ્યાિ, ચારરત્ર  હોત ું િર્ી. આહાહા!  

પહેલી સમજર્મ ાું તો કરે યર્ાર્થતા. ... ભાઈ સમજાય છે? સમજમાું યર્ાર્થતા કરે  પછી 
દૃનિ ર્ાય  િે પછી લીિ ર્ાય  તેિ  ે ચારરત્ર  હોય છે. મળૂચુંદભાઈ ! આ તો બિા લૂગડાું  ફેરવયા, 

િગ્ન ર્ઈ ગયા િે ચારરત્ર . અમે ગ રુ છીએ . એ ગ રુિે માિતા િર્ ી. અરે ભગવ ાિ ! ભાઈ ! આકરુ ું 

પડશે તિે. ગ રુ કોિે કહેવા ય? જેિા પ્યાલા ફાટ્યા છે અું દરર્ી આિુંદિા,  જેિે આિુંદિી મોજ 
આવે છે અુંદરમાું, જે દ નિયાિી અિ કૂળતા, પ્રનતકૂળત ા ઉપર ઝાુંખ ી ઝાુંય કરતો િર્ી. આહા હા!  

એવો સ મભા વમાું લીિ છે ,  એવા ચારરત્ર મૂનતથિે પ્રત્યા ખ્યાિ નિરુંતર હોય છે અ િે એ નસવાય 

અજ્ઞાિીિ ા મતમ ાું ક્બલક લ  પ્રત્યાખ્યાિ હોત ું િર્ી. અહીં નિરુંતર હોય છે , તો અહીં જરીય હ ોત ું 
િર્ી એમ કહે છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? પરમેશ્વર નત્રલોકિ ાર્ વીતર ાગ સવથજ્ઞ દે વ એર્ે કહ્યા 

નસવાયિા જેટ લા માગો છે એ માગથમ ાું િર્ી સમ્યગ્દશથ િ, િર્ી એમાું ચારરત્ર . એિે પ્રત્યાખ્યાિ કે 

ચારરત્ર  હોઈ શકે િહીં. આ હાહ ા! બિા ખોટા જ છે. એક સવથ જ્ઞ પરમ-આત્મા દે વાનિદેવ, સો 
ઇન્િિા પ ૂજ્ય, પૂર્ાથ િુંદિ ેપ્રાિદશા, એર્ે જે કહ્યો એ માગથ નસવાય બિા માગથ  જૂઠ ા છે. એ શેઠ !  

શ્રોતા : .... નિું દાિો નવકલ્પ ..? 

પૂજ્ય ગ રૂદે વશ્રી : નિું દા કા અર્થ ક્યા? વસ્ત િી ન સ્ર્નત  બતાિા વહ નિું દ ા હૈ? પ્ર શ્ન તો  

બરાબર હૈ પુંરડતજીકા. ટોડ રમલજીિે નલયા હૈ, યે તો નિું દા હૈ િ? આપ તો અન્યમનતકી નિું દા 
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કરતે હો સ બ. સમજ મેં આયા?  શેમાું છે? પાુંચમા માું છે કે છઠ્ઠ ામાું? પાુંચમા માું. પાુંચમા માું . 
પાુંચમામ ાું છે િે ? કેટલામ ું પાિ ું  છે? જ દા જ દા માર્સો એ  યાદ રાખવ ું જોઈએ . .... આવયા નવિા 
રહે?  

જ ઓ! એ પ્રશ્ન કયો છ ે ટોડરમલજીએ. અન્યમત તો અનિિ  છ ે તેિ  ે સમાિ કેમ મિાય? 

વીતરા ગમાગથિી સાર્ે અન્ યમતોિે સમાિ કેમ મિા ય? અનિિ છે તેિે સમાિ કેમ મિાય? 

‘(પ્રશ્ન ) : એ તો સાચ ું , પરુંત  અન્યમતો િી નિુંદા કરતા  અન્યમનત દ ુઃખ પામે અિે બીજાઓિી 
સાર્ે નવરોિ ર્ાય મ ાટે બી જાઓિી નિું દા શા માટે કર ો છો? ’ એય પુંરડતજી ! લ્યો, આ બિ ું 

આવય ું આમાું જ ઓ. ‘(ઉત્ત ર) : અમે કષાયપ ૂવથ નિુંદા કરીએ અિે  અન્યિે દ ુઃખ ઉપજાવી એ તો 

તો અમે પાપી છીએ , પર્ અહીં તો અન્યમતિા શ્રદ્ધાિ વડે જીવોિે અતત્ત્વશ્રદ્ધાિ દૃઢ ર્ાય , 
અિે તેર્ી તેઓ સુંસારમાું  દ ુઃખી ર્ાય , તેર્ી કરુર્ ા ભાવે  અહીં યર્ ાર્થ નિરૂપ ર્ કય ં છે. ’ 

સમજ્યા? ટોડરમલે તો હ જારો બોલિો નિ કાલ કયો  છે. કેટલી સૂક્ષ્ મ દશા ! એક-એ ક બોલ 
ચાલતા બિાિો નિવેડો ક રી િાખ્યો છે.    

લ્યો, કહે છે , કરુર્ાભાવ વ ડે આ યર્ાર્થ નિરૂપર્ છે. આ તો વસ્ત િ  ું સ્વરૂપ છે. એમાું 

અમે શ ું.... ‘છતાું કોઈ દોષ  નવિા દ ુઃખ પા મે, નવર ોિ ઉપજાવે , તો તેમાું અ મે શ ું કરીએ? જે મ  
મરદરાિી નિુંદ ા કરતા કલાલ દ :ખ પામે. .,’ દારૂ. ‘ ક શ ીલિી નિુંદા કરતા વેશ્યા રદ ક દ ુઃખ પામે  

તર્ા ખરુું-ખોટ ું ઓળખવ ાિ ી  પરીક્ષા બતા વતાું ઠગ દ ુઃખ પામે  તો એમાું અમે શ ું કરીએ? એ 

પ્રમાર્ે જો પાપી ઓિા ભય ર્ી િમોપદે શ િ આપીએ તો જીવિ ું ભલ ું કેમ ર્ાય? એવો તો કોઈ  
ઉપદેશ િર્ી કે જે વડે સવથ  જીવોિે ચેિ ર્ાય.’ શેઠ! આ વાુંચય ું છ ે કે િહીં મોક્ષમાગથપ્ર કાશ ક? 

ર્ોડ ું ર્ોડ ું વાચય ું  છે.... બસ ચાલવા દ્યો. મોક્ષમાગથપ્રકાશક તમારી પાસે  છે િે . યહાું આયા ર્ા  

ર્ોડા નહન્દ ી મોક્ષમાગથપ્રકાશ ક. તમારે .... આવયા છ ે ર્ોડા નહન્દી. તમારા ઘર માું છે  તો તમે 
વાુંચયા છે કે િહીં? આહાહા ! ‘એવો તો કોઈ ઉપદેશ િર્ી કે જે વડ ે સવથ  જીવોિે ચેિ ર્ાય. વળી 

સત્ય કહેતાું નવ રોિ ઉપજા વે , પર્ નવરોિ તો પરસ્પર ઝ ઘડો કરત ાું ર્ાય , પર્ અમે લડીએ િહ ીં 

તો તેઓ પોતાિી મેળે ઉપ શાુંત ર્ઈ જશે. અમિે તો  અમાર ા પરરર્ામિ ું ફળ છે. ’ લ્યો, એ  
પાુંચમો અધ્યાય છે. પુંરડતજી ! બરાબર હૈ પ્રશ્ન-ઉત્તર? આહા હા!  

અરે! સવથ જ્ઞ પરમેશ્વર ... અરે! આત્મા સવથ જ્ઞ પર મેશ્વર છે ભાઈ ! આ હાહા ! એ 
સવથજ્ઞ (શક્ક્ ત)ર્ી જ પરમે શ્વર તા વાળો છે. એવી શક્ક્ તિો િર્ી છે એ. તો એિે સવથજ્ઞ 

પરમેશ્વરતા પયાથયમાું પ્રગટ ર્ાય. િવયમાું સવથજ્ઞ પરમેશ્વર (પર્ ું) છે તો પયાથયમાું પ્રગટ ર્ાય. 

આવી વાત સવથ જ્ઞ નસવાય ત્રર્ કાળ, ત્રર્  લોકમાું  બી જે હોઈ શકે િહીં. સમ જાર્ ું કાુંઈ? એર્ી  
મ નિરાજ પદ્મપ્રભમલિારરદે વ (કહે છે),  નિરુંતર જેિે ચારરત્ર  છે, ચારરત્ર િી મૂનતથ છે, સુંસાર િા  

અુંત આવી  ગયા છે, મોક્ષિી સમીપ ર્ઈ ગયા છે. આહા હા! જું ગલવ ાસી મ નિ રદગુંબર છે એ  
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એમ કહે છે, અન્ય યોગીઓિે કે જેિ ું સ્ર્ાિ અન્યમાું છે , વીતરાગ સવથજ્ઞે કહેલા િવયોમાું, 
તત્ત્વોમાું િર્ ી, અન્યતત્ત્વમાું જેિી બ નદ્ધ અિે અન્ય તત્ત્વમાું જેિ ું સ્ર્ાિ છે , એવા 
અન્યય ોગી ઓિે પ્રત્યાખ્યાિ હ ોત ું િર્ી . ત્યારે?   

તે સુંસા રીઓિે ફરીફ રીિે ઘો ર સુંસરર્ (-પરર ભ્મર્ ) ર્ાય છે. આહાહા! પરમેશ્વર  

વીતરા ગે કહેલો આત્મા એમાું જેિ ું સ્ર્ાિ છે, એમાું જેર્ે દૃનિ મૂકી છે અિે એમાું જે નસ્ર્ર ર્યેલ 

છે, એિ ું સ્ર્ાિ અલ્પ કા ળમાું  મ ક્ક્ ત છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહા હા! એ નસ વાય અ જ્ઞા િી પ્રાર્ીઓ 
પોતાિી કલ્પિાએ િમથિા રૂપિે–સ્વ રૂપિે કહે છે. એવા સ્ર્ ાિમાું જે યોગીઓિો  જન્મ (ર્યો) 

અિે યોગી ર્ય ા એિે ચારર ત્ર હોત ું િર્ી. કા રર્ કે જ્ય ાું સમ્યગ્દશથિ હોત ું િર્ી ત્યાું  ચારરત્ર  તો  

હોત ું િર્ી એ મ કહે છે. એ  શેઠ ! એમિે જાવ ું પડે  ક્યાુંક મોટા બો લાવે ત્યાું . મ ોઢ ા આગળ છે 
ખરાિે . જય િારાયર્ કહેવા. અહીં િા પાડે છે. તે સુંસા રીઓિે ફરી ફર ી ઘોર સુંસરર્ ર્ ાય છે . 

આહા હા! જ્ય ારે વીત રાગ માગથમાું આત્ મિવયિી દૃનિ ર્ ઈ અિે સ્વરૂપમાું લ ીિતા ર્ ઈ તેિ ે મ ક્ક્ત 

િજીકમાું છે, હરે્ ળીમાું મ ક્ક્ ત છે એિે.  આહાહા! બા કી અન્ય સ્ર્ાિમ ાું (રહેલા) અન્યિા  
યોગીિે–સાિ િે પ્રત્યાખ્યાિ  હોત ું િર્ી. કેમ કે જ્યાું સમ્ યગ્દશથિ જ હોત ું િર્ ી એિે ચારરત્ર  હોત  ું 

િર્ી અિે એિો વાસ તો સુંસારમ ાું રહેવ ાિો છે એ ટલે ઘોર સુંસા રમાું રખડ શે. ૧૪૫ ર્યો.  
૧૪૬ .  

महानदंानदंो जिति तवतदि: शाश्विमय: । 
स तसद्धात्मन्यचु्चतैन ियिवसतितनम िलिणु े। 
अमी तवद्वान्सोतप स्मितनतशिशस्त्रिैतमहिा: 
कथ ंकाकं्षतं्य़ने ंबि कतलहिास्त ेजडतिय: ।।१४६।। 

કહે છે, નસ દ્ધાત્મા કેવ ા છે?  અિે નસદ્ધાત્મા જે વો આ આત્મા છે. શ્લ ોકાર્થ : જે શા શ્વત 

મ હા આિુંદ ાિુંદ જ ગતમ ાું પ્રનસ દ્ધ છે ... શાશ્વત મહા આિુંદાિુંદ... મહા આિુંદ ા િુંદ ... જગતમાું 

પ્રનસદ્ધ છે કે પૂર્ાથિુંદિ ું સ્વરૂપ  જગતમાું છે. જેમ દ ુઃખ િ ું સ્વરૂપ જગતમાું છે , એમ  આિુંદાિુંદિ ું 
સ્વ રૂપ પર્ જગતમાું છે. તે નિમથ ળ ગ ર્ વાળા  નસદ્ધ ાત્મ ામાું અનતશયપ ર્ે અિે નિયતપર્ે ર હે છે.  

પરમ આિુંદ છે તે  જગતપ્રનસદ્ધ છે કહે છે. પરમ સ ખી–પરમ આિુંદ એ નિમથળ ગ ર્વાળા 

નસદ્ધાત્મામાું એવો આિુંદ અનતશયપ ર્ે અિે નિયતપર્ે–નિશ્ચયપ ર્ે નસદ્ધાત્મામાું  રહે છે . એવો 
આિુંદિો આિુંદ તો નસ દ્ધા ત્મામાું છે. અિે એવો આત્ મા, નસદ્ધાત્મા જે વો આ આત્મા, એિો  
આિુંદાિુંદ આ આત્મા માું છે . સમજાર્ ું કાુંઈ? આહા હા!  

બહારમાું આિુંદ મ ાિે છે િે. પૈસામાું આિુંદ છે, આબરૂમાું આિુંદ છે, શરીર રૂપા ળ ુંમાું 

આિુંદ છે, આ બાયડી ઠી ક મળે, છોકરા ... િૂળેય િર્ી, દ ુઃખી છો, સાુંભ ળિે ! આ હા! આિુંદ કેવ ો 

ત્યાું?  ભ્મર્ા અજ્ઞાિીિી છે , નમથ્યાદૃનિ મૂઢ જીવિી. પરમાું મિે ઠીક છે, એ મઢૂતા એિી છે. 
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આહા હા! અિ કૂળત ામાું... અિ કૂળતા કહેવી કોિે? પસૈા અિે શરીરિી અિ કૂળતા એ તો જડ છે. 
શેઠ! અહીં વાત જ દી છે. અિ કૂળતા તો ભગવ ાિ આત્મા આિુંદિ ું િામ એિા તરફિ ું વલર્ 

ર્વ ું એ અિ કૂ ળતા છે, બા કી બિી પ્રનતકૂ ળતા છે. આહા! સ મજાર્ ું કાુંઈ ? પાુંચ-પચાસ લાખ  

મળે, આબરૂ, આ વળી એિે બે-ચાર કર ોડ લ્યોિે . આ મ ર્ઈ જાય કે અમે સ ખી છીએ. િૂળેય 
િર્ી, ભ્મર્ા છે. એ સ મિભાઈ! તમે બે બાદશાહ કહે વાઓ. ....... સાર્ે કાુંઈ િર્ી. બે ભાઈઓ 

એમ કહેવાય છે ન્યાું , બ લું દશહેરિા બા દશાહ. બ લુંદ શહેર િહીં, કેવ ું?  બ ું દેલખું ડ. બ લુંદશ હેર 

ભાઈિ ું  કૈલાશચુંદજી. ત્યાું હ તાિે. અરે! ક્યાું ... ? તિે ખબર િર્ી હ ોં. એ ભ્મર્ામ ાું ક્યાુંક માિે  
છો એ મહાદ ુઃખીિા દ ુઃખ ર્વાિા ર સ્તા છે. અહીં કહે  છે  કે પરમ મહાિ શા શ્વ ત આિુંદાિુંદ 

જગતમાું પ્રનસદ્ધ છે કહે છે . એવો આિુંદ તો નસદ્ધાત્મામાું રહે છે. એટલે  કે નસદ્ધ જેવો આ 
ભગવાિ આત્ મા એમ ાું આ િુંદિો આિુંદ રહે છે. આહા હા! સમ જાર્ ું કાુંઈ?  

(ત ો પછી), અરે રે! આ નવદ્વ ાિો પર્ ...  આહાહા! અરે રે! શાસ્ત્રિે જાણ્યા, વાુંચે, એવા 

નવદ્વાિો પર્ આત્માિો આ િુંદિે છોડી કા મિા તીક્ષ્ર્ શસ્ત્ર ોર્ી ઇજા પામ્યા ર્કા ક્લેશપ ીરડત 
ર્ઈિે તેિ ે (કામિે) કેમ ઇચછે છે ! આહાહા! નવદ્વ ાિો પર્ , એમ કહે છે કે આ જાણ્યા શાસ્ત્ર િે 

વાુંચયા, શાસ્ત્રિ ું જ્ઞાિ કય ં . શાસ્ત્રિ ું  હોં, આત્માિ ું િહીં.  આહા હા! અરેરે! આ વો આિુંદાિુંદિો 

િામ તો પ્રભ  ત ું છો િે! શ દ્ધ ાત્મા છ ોિે ત ું ! એિે છોડીિે , અરેરે નવદ્વાિો! ન વદ્વાિ ો પર્ , સાિારર્  
માર્સિી શ ું વાત કરવી?  કહે છે. શાસ્ત્રિા ભર્તરવાળા પ ર્ આ પરમાું  સ ખબ નદ્ધ માિીિે 

અર઼્ડાય છે. શ ું છે આ તિે?  આ તો નવદ્વાિ તા નવિાિ ા  સાિારર્ માર્સિ ું શ ું  કહે વ ું? એમ કહે 

છે. એ પરમાું સ ખ ઇચછે  એ તો મોટા મૂઢ છે. પર્ આ તો જાણ્ય ું , ખ્યાલમાું આવય ું છે, વાુંચય ું છે, 
એિે ખબર છે કે આત્મા આિુંદ, આત્મા માું આિુંદ  છે . એ િારર્ામાું–ખ્યાલમાું  છે . છતાું ક ામિ ા 

તીક્ષ્ ર્ શસ્ત્રો ર્ી ... કામિા બાર્ નવુંિી િ ાખે  એિે . પરમાું, શરીર માું, સ્ત્રીમ ાું, આ બરૂમાું , કીનતથમા ું  

શ્લ ાઘા, પૂજા, પ્રનસનદ્ધ ર્વી...  અરેરે! આ કામબાર્િ ા શ સ્ત્રર્ી હર્ાઈ ગયેલા છે.  એ ભીખાભાઈ! 

અહીં તો આ વ ાત છે. આહા હા!   

અરેરે! ‘અરેરે! ’ આવય ું છેિે  ઓલા રમેશ માું. રમેશ િે?  પ્રેમચુંદભાઈિો પૌત્ર . આ હ ાહા! 
સરોવ ર... અરે મૃગલા! આ વે છેિે એમાું ? ક્યાું પડ્ ું છે? ‘સરોવર કાુંઠે રે મૃગલા તરસ્યા રે 

લોલ.’ સરોવર કાુંઠે મૃગલા તરસ્યા. સમ જાર્ ું?  આહા ! ‘દોડે હાુંફ ી ઝાુંઝવા જ ળિી  રે કાજ.. ’ દોડે 

હાુંફી ઝાુંઝવા જળિી કાજ. મૃગલા જ્યાું પાર્ી િર્ી ત્યાું દોડે છે. અરેરે ! એમ આત્મા અજ્ઞાિી  
પૈસે, આબરૂ, કીનતથ, શરીર , માુંસ, સ્ત્રીિા શર ીર ક્યાુંય સ ખ િર્ી પ્રભ ! ભ્ાુંનત તિે ર્ઈ ગઈ છે. 

એ મૃગજળમાું તિે  જળિી ભ્ાુંનત ર્ઈ છે. આહા હા! છે કે િહીં આમાું ક્યાુંય? પ્લાક્સ્ટકમ ાું... આ 

ગ જરાતી તમિે આ વડે િહ ીં શેઠ ! લ્યો, આ રાખો તો ખરા હવે  એ ક. એક છે છે લ્લી. વાુંચ જો. 
દેવચુંદભાઈિી....  એ તો ગ જરાતી છે . જ ઓ ત્રીજી લીટી . નહન્દી હૈ િ.  ત્રીજી લીટી. 
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સરોવ ર કાુંઠે રે મૃગલા તર સ્યા રે લોલ , દોડે હાુંફી ઝાુંઝ વા જળિી ક ાજ 

અરેરે ! સાચા વારર એિે િા  મળે રે લોલ. 

વારર એ ટલે પાર્ી. ‘અ રેરે! સાચા વારર રે એિે િા મળે .. ’ મૃગજળ. એ પોપ ટભાઈ!  એ 

લાદી માું, છોકરામાું મિે સ ખ છે . એ મૃગજળ છે એમ  કહે  છે. આ હાહા! મ ોટા બું ગલા–હજીર ા 

બિાવ ી હીંડ ોળે નહુંચ કે, સોિાિા ઓલા કડા હોય, ઓ લા માર્સ મ ોઢા આ ગળ હાું કતો હોય, 

ખાવા બેઠો હોય  આમ શી ખુંડ િે પૂરી, મા ખી િ પડે માટે બાયડી  પુંખ ો િાખી િે બેઠી હોય.  

િૂળમાુંય િર્ી, સાુંભળિે ! અમે જોય ું છે. જગજીવિભાઈ હતા. જગજીવિ ભાઈિે બા િે 

િાગરભાઈ હતાિે . જમવ ા બેસે તો સાર્ે–જો ડે બેસતા  રાર્પરમાું.  ૭૮િી સાલ માું .  હવે િાિા 
સાિારર્ ગ ામમાું િ હોય . ક્બચારા ઓલા બહાર માું િ કરે . ..... િરમચુંદ િા  સાસ મા.  

િાગરભાઈ બેસત ા. બિ ું િજરે જોયેલ ું.  ... બેઠા હોય . એમાું જાર્ે કે આહા હા ! િૂળેય િર્ી, 
દ ુઃખિા ડ ુંગરે માર્ા ફ ોડે છે. સાુંભળિે માળા! છે કે િહીં આમાું ? 

‘એમ મિિા મૃગ લાિે પાછા વાળજો રે લોલ. 

જોડી દો આત્ મસરોવર આજ , એિે મળશે આતમસ ખ અમૂલા રે લોલ 

એ માગથ સાિ િા જગિે દોહ્યલા રે લોલ , એ માગથ જ દા  રે જગતર્ી સુંતિા રે લોલ. 

એ જગત સાર્ે મીંઢવર્ ી િ ર્ાય .’  

એ જગતિા પુંર્  સાર્ે આ મેળવર્ ી િહીં ર્ાય  ક્યાુંય  ભાઈ! ‘સુંતપ ુંર્ જગપુંર્ર્ી જ દા  

જાર્જો રે લોલ.’ પૂિમચુંદ જી ! મળ્ ું કે િહ ીં પાિ ું તમિે?  િહીં નમલા, લ્યો. ‘ સુંતપ ુંર્ જગપુંર્ર્ી  
જ દા જાર્જો રે લોલ. ’ આહા હા! એ મૂળ .... વાુંચતા. આ હાહ ા!  

કહે છે, અરેરે! નવદ્વાિોિા મિ ... એ તો આમાું આવશે િે સવથનવશ દ્ધ (જ્ઞાિ અનિકાર)માું.  

આવ ું જાર્ વા છતાું અ રે ! ઉપશમ હ જી પામતો િ ર્ી . સવથનવશ દ્ધમ ાું આવે છે.  અરેરે! તારા 

ખ્યાલમાું–જાર્વા માું આવય ું કે આિુંદ તો આત્મામાું છે , બહારમાું િર્ી. છ તાું નવદ્વાિો  

કામબાર્િ ા શસ્ત્રર્ી કેમ હ ર્ાઈ જાય છે ? સમજાર્ ું કાુંઈ? એ પરમાું સ ખબ નદ્ધ એ નમથ્યાત્વિ ું 

મોટ ું ઘર છે. આહાહા! સમ જાર્ ું કાુંઈ? એ પૈસામાું, શરીરમ ાું, આબરૂમાું, કીનતથમાું,  બાયડીમાું,  
છોકરામ ાું કુંઈપર્ સ ખ (માિે) છે એ મહા નમથ્યાત્વ ભાવ છે. મ લ કચું દભાઈ ! આવી વ ાત છે 

ભગવાિ! આહા હા!  એિે ન મથ્યાત્વ કહે છે પ્રભ . અિે એ નમથ્યાત્વ કસાઈખ ાિા કરતાું  પર્ મહા 
પાપ છે એિી એિે ખબર િર્ી. સમજાર્ ું કાુંઈ?  

ત્યારે કોઈ બાયડી-છ ોકરાિે  છોડીિે બ્રહ્મચયથ લ્યે એિે તો સ ખબ નદ્ધ િર્ીિે પરમાું? 

એિેય છે, સાુંભળિે ! એ તો બહારિી વાત છે. અુંદરિો પ ણ્યભાવ ર્ાય એ માું પર્ જેિી 
નહતબ નદ્ધ િે સ ખબ નદ્ધ છે,  એ નમથ્યા દૃનિ છે. આ હાહા! વ ીતરાગિા મ ાગથ દ નિ યાર્ી–આખા  

જગપુંર્ર્ી નિરાળા છે. એ મીંઢવર્ી િ ર્ાય. મીંઢવર્ી  એટલે સમજાર્ ું ? મેળવર્ી . બીજા માગથ 
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સાર્ે મેળવ ીશ િહીં,  આ િહીં મળે , મેળ િહીં ખાય ક્યાુંય . સમજાર્ ું કાુંઈ? સૂતરિી દોરી અિે.. 
શ ું કહેવાય? િેતરિી છાલ.  િેતર હોયિે . એિી છાલ છે અિે સૂતરિી દોરી, એિ ું વળે  દોરડ ું. િ 

વર્ાય, એ દોરડ ું િહીં વર્ ા ય . દોરડ ું સમજતે હો? દોરી–રસ્સ ી. દોરી–રસ્સી હોય સૂતરિી અિે 

એક એ િેતરિો સોટો એ માુંર્ી છ ાલ કાઢે. વર્ો. િહીં વર્ાય. એમ વીત રાગ માગથિે અન્ય  
માગથિી સાર્ે િહીં મેળવાય.  સમજાર્ ું કાુંઈ? એવો માગથ છે.  

અ રેરે! નવ દ્વાિો પર્ કા મિા તીક્ષ્ ર્  શસ્ત્રો ર્ી ઇજા પ ામ્યા ર્કા  ક્લેશપીરડત ર્ઈિે  દ ુઃખી-
દ ુઃખી ર્ાય. આહા હા!  પર મ ાું મારી મોટપ મળે એ વા મ ાગર્ો પર્  બિ ા કા મિી ઇ જાર્ી પીડ ાઈ 

ગયેલા છે. એ પર્ નવષય છે. આહાહા! મિે દ નિયામાું કાુંઈ ગર્ે , ગર્તરીમાું આવે. એિા માટે 

મરી પડે ક્બચાર ા આખો રદ ’. કોઈક સારો કહે ,  કોઈક સારો કે મ કહે. આ હાહ ા! કહે છે, અરેરે! 
જાર્પર્ા લક્ષ માું લીિ ા એ બિા અ જ્ઞાિપર્ે પરરર્મ્યા એિે.  સમજાર્ ું કાુંઈ? ઇ જા પામ્યા ર્કા 

ક્લેશપ ીરડત ર્ઈિે તેિ  ે (કા મિે) કેમ ઇચછે છે ! અરેર!ે અરે! તિ ે શાસ્ત્રિા જાર્વાિા બો લ 

આવડ્ા ભાષા જડ અિે તિે  આ શ ું ર્ાય છે ભાઈ? એમ કહે છે. દ નિયા સારો મ િે કેમ કહે, 
મિે કોઈ ઠીક કહે, મિે કુંઈ આવડતવ ાળો છ ું એમ કહે, હ ું પર્ .. સાહેબ વાત માું  અગ્રેસર છે 

એમ કહે. મર ી ગયા પ ર્. અરે ..ચુંદભાઈ! ...... ખ રશી માટે મરી જાય છે બિા. કોઈ પ્રજાિે શ ું 

ર્ાય એિી કોઈિે  પડી િર્ી. અિે અત્યારિા માર્સો પૈસા નવિા એકેય કામ ચાલે િહીં.  
િોકરીય ાત માર્સ હોય , પર્ કાુંઈ કામ કરે તો પૈસા લાવો, ચા લ ાવો, ચા લ ાવો. આહા હા! બહ  

લખાર્ લખ્ય ું છે જૈિગે ઝેટમાું. આ શેિી ૧૫મી ઓગસ્ટ ઉજવવ ી છે? દ ુઃખમાું.. દ ુઃખમાું આગળ 

વિી ગયા છીએ.  ... િાિ ું કામ કર વ ું હોય , િો કર હ ોય સરકારિો, એિે કાુંઈ ક  આપીએ તો  
આપર્ ું  કામ ચાલે. આ તે  ગજબ ર્ઈ ગયો છે. એટલે અ જ્ઞાિી ક્બ ચારા ક્યાુંય પડ્ા છે.  

અહીં તો કહે છે , અરે! મહા આિુંદાિુંદિો િા મ ભગવાિ પ્રનસદ્ધ છે િે ! તેમ આ 
દ નિયામાું સ ખ છે એવ ું  પ્રનસદ્ધ િર્ી ર્ત ું?  અિે એ સ ખિ ું  સ ખસ્વરૂપ  આખ ું  કોઈ માું ક્યાું ક છે. 

કેમકે સ ખિે  ઇચછ ે છે તો ક્યાુંક સ ખિે માિે છે. સ ખિે ઇચછ ે છેિે? તો ક્યાુંક માિે છે . ક્યાું છે 

એિી ખબર િર્ી. અિે એિે માટે ઉપાય પર્ કરે છે. સ ખિો ઉપાય કેમ છે એિી ખબર િર્ી. 
આહા હા! ઘાસ લેટ છાુંટ ીિે મરે તો ય એિે સ ખિી ઇચછા છે . એમ અહીંર્ી મ ક્ક્ ત  ... પ છી એકલો 

ર્ઈ સ ખી ર્ાઉં. આહાહા!  એ સ ખ ક્યાું છે અિે સ ખિો ઉપાય શ ું છે  (એિી) ખબર િર્ી. 

...બતાવય ું, પ ર્ માિવ ું એિે છેિે પાછ ું.  આહા હા! એમ કહે છે કે ભાઈ! તિે રુનચ માું બે સે છે? 
આત્મા માું આિું દ છે એ મ બેસે છે  તિે? અિે એમ જો  િ બેસે  (અિે) પર માું આિું દ (માિે છો)  
તો તેં વાત એકેય સાુંભળી િર્ી. વીતરાગિી વાર્ી તિે કાિે પડી િર્ી ભાઈ ! આહાહા!  

તે ઓ જડબ  નદ્ધ છે. એમ પાછ ું લઈ લીિ ું  લ્યો. આહાહા!  અરે! શાસ્ત્રિા જાર્પર્ા કરીિે 

પ ર્, કહે છ ે કે પરમાું સ ખબ નદ્ધ માું ગનત કરી રહ્યો છે, ચાહે તો આબરૂમાું, ચાહે તો નવ ષયમાું, 
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ચાહે તો ભો ગમાું , ચાહે તો મકાિ માું, ચાહે તો સ્ત્રી આરદમાું , સમ જાય છે?  પર્ એ ગનત બિ ી  
નવષયિા કામબાર્ ર્ી નવુંિાઈ ગયેલા િી છે. આહાહા!  સમજાર્ ું કાુંઈ? આ તો શાુંતમાગથ છે, 

વીતરા ગમાગથ છે. જેિે આત્માિો વીતર ાગમાગથ બેઠો એિે તો આિુંદ આત્મામાું ભાસે . પ ણ્યિા 

પરરર્ામમાું આિુંદ િ ભાસે તો વળી બાયડી, છોકરા, િૂળમાું ક્યાું આિુંદ હતો? એવો મોટો 
ગ ુંલાટ ખાઈ ગયેલાિી વાત છે  આ તો. મૂળચુંદભાઈ ! આહાહા! ભાઈ! નમથ્યાત્વિ ું લક્ષર્ િે 

સમરકતિ ું લક્ષર્ — બેય નવપરીત છે. આહાહા! અરે રે! શાસ્ત્રિા જાર્પર્ા હોવા છતાું , જેિે 

પરમાું સ ખ માટે  તાલા વેલી પડી છે , કહે છે કે ક્લેશર્ી પીરડત છે.  કામિા તીક્ષ્ર્ બાર્ર્ી ઇજા  
પામેલા છે એ જડબ નદ્ધ છે.  આહા હા! સ મજાર્ ું કાુંઈ? ૧૪૬  ર્યો. હવે ૧૪૭. ભારે કળશ બહ   
ઊંચા! િગદ મ ાલિે બતા વે એવો  છે.  

प्रत्याख्यानाद्भवति यतमष ुप्रसु्फटं शदु्धशदु्ध ं
सच्चातित्र ंदुिर्घिरुसादं्राटवीवतिरूपम ् । 
ित्त्व ंशीघ्र कुरु िव मिौ भव्यशार्द िल तनत्य ं
यतकंभिू ंसहजसखुद ंशीलमलंू मनुीनाम ् ।।१४७।। 

આહા હા! શ્લોકાર્થ : જે દ િ પાપરૂ પી વૃક્ષોિી ગીચ અટવ ીિે બાળવાિે ... દ િ પ ણ્ય િે 
પાપરૂપી ઝાડ, એિી ગીચ અટવી... જુંગલમાું હોય છેિે એકલા ઝાડ..  ઝાડ.. ઝાડ.. ગીચ  

અટવ ીમાું જતા આવે છે... શ ું કહેવાય એ?  ઘા ટ.. ઘાટ. .  પુંદર માઈલ છોડ ીિે ઘાટ આવે છે ઉિા 

જતા. .... એ ત્રર્ ત્રર્  .... આવે છે. ઝાડિા ઢગ લા. ગ ીચ ઝાડ. ચા લવાિો રસ્ત ો િ હોય. એમ 
કહે છે કે પ ણ્ય  િે પાપરૂપી વૃક્ષિી ગીચ અ ટવ ી , એિે બા ળવાિે અનગ્નરૂપ એ વ ું પ્રગ ટ શ દ્ધ-શ દ્ધ 

સત્ ચારરત્ર  છે. સ્વરૂપિી દૃન િ ર્ઈિે સ્વરૂપ માું રમર્ તા કર વી એ પાપરૂપી , પ ણ્ય-પાપ બેય 

ભેગા, એ વૃક્ષિી ગીચ અ ટવીિે બા ળવ ાિે અન ગ્નરૂપ છે એ વ ું પ્રગ ટ શ દ્ધ-શ દ્ધ સત્ ચારરત્ર ... ચારરત્ર 

ગ ર્ તો નત્ર કાળ પડ્ો છે  કહે છે. પર્ પ્ર ગટ ચારરત્ર  ર્ાય અુંતરિી રમર્તા ... આિુંદિા િામ  

ઉપર રમ વા પ ણ્ય િે પાપિા  નવકલ્પિી ર મત ું છોડ વી. આહા હા! સમજાય  છે  કાુંઈ? એ વ ું પ્રગ ટ 

શ દ્ધ-શ દ્ધ સત્ ચાર રત્ર  સુંયમ ી ઓિે પ્રત્યાખ્યાિર્ ી ર્ાય છે ... એવા સુંયમીઓિે સ્વરૂપિી  
રમર્તા ર્ી અિે રાગિી અ ભાવર્ી ર્ાય છે. 

( માટે) હે ભવયશાદૂથલ !  (-ભવયોત્ત મ)  આહાહા! ત ું શ ીઘ્ર તાર ી મનતમ ાું તત્ત્વિે નિત્ય 
િા રર્ ક ર. કાલ આવય ું  હત ુંિે ભાઈ ! હા, એ આ. શી ઘ્ર તાર ી મનત માું તત્ત્વિે નિત્ય િારર્ કર . 

તારી મનત માું  રાગ િે પ ણ્ય  િે પર જે િારર્ કયાથ છે એ નમથ્ય ાત્વભા વ છે. તાર ી  

વતથમાિપ યાથયમાું દય ા, દાિ , વ્રત , ભક્ક્ત  વગેરે પરવસ્ત  જે િારી રાખી છે એ ન મથ્યા ત્વભાવ છે. 
આહા હા! ત ું શીઘ્ર...  ભગવ ા િ ! હવે તારો કાળ આવય ો છે િે આવો. આ હાહા! એમ કહે છે. ઝટ કર 

કામ બાપા! વ ાયદા િ કર  હવે. હમર્ ાું િહીં. સરેડે છોકરા ચ ડી જશે પછી કર ીશ ું, છોકરી ક ુંવ ારી  
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છે મોટી ર્ાય  એિે પરર્ા વી પછી કરીશ ું. અરેરે! મર ી જઈશ વચમ ાું તો ? એ શેઠ ! .... મોટા 
માર્સિે વિા રે હોય, છ ોકરા  મો ટા ઘરે વરા વવા હોય  િે, મોટા ખચથ કર વા હ ોય િે  સામેવાળા  

ઠીક મળ્ા હોય. આહા હા!  પાઘડી-બાઘડી પહેરી હાર્ માું લાકડી ફેરવે અિે બાયડીિા અવાજ  

કુંઠ બેસી જાય તોય બોલ-બોલ કરે. હવે પર્ િીમે બોલો . ભાઈ! આવા ટાર્ા કો ઈક રદ’ આવે. 
મરી જાય છે. કહે છે, અરરેે! તારી મનતમાું આ બિ ું સ્ર્ાપ્ય ું છેિે.  હોળીય ું સ્ર્ાપ ી છે તારી 

મનતમાું. એ પૂિમચુંદજી ! આહા હા! ભ ગવાિ! ત ા રી મન તમાું તત્ત્ વિે નિત્ય િારર્ કર . ગજબ 

વાત કરે છેિે. તારી બ નદ્ધ માું  આખ ું િવય છ ે એિે િારર્ કર. રાગિે િાય ં છે મનતએ, એ મનતમાું 
તત્ત્વિે િારર્ કર એમ કહે છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહા હા! 

રદગુંબર સુંતોિી વ ાર્ી એ ટલે એક ઝા ટકે બે કટકા. એ ક ઝાટકે ... અમાર ી કારઠયા વાડી 
ભાષા છે. એ ઝાટકો આમ મારે ત્યાું બે કટકા ભડા ક  દઈિે. રાગ િે આત્મા —બેય ત્રર્ે  કાળ 

જ દા. કહે છે અરે ! ર ાગ િે ન વકા ર  િે પ ણ્ય  િે નિનમત્તિે તેં  મનતમાું િાયાથ છે, સ્ર્ ાપ્યા છે બાપ ! એ  

તો નમથ્યાત્વભા વ છે. એક સમયિી અવ સ્ર્ાિે મનત માું–પોતાિી અવ સ્ર્ાિે અવ સ્ર્ામાું રાખી , 
એ નમથ્યાત્વભા વ છે. પાટર્ીજી! .... સાુંભળવા મળે િહીં . સાુંભળવા મ ળે તો (કહે), ર્ઈ રહ્ય ું, 
આ ઊંચા દર જ્જાિ ી વાત છે. અમારે હેઠ ું શ ું કરવ ું?  વાત તો ર્ઈ કે ભાઈ! માગથ  તો આવો છે.  

રાત્રે એક મારવા ડી આવયો અગાસ માું. એ ખરુું, પર્ એિ ું સાિિ શ ું? બીજ ું સાિિ ? 

એમ. ભાઈ! સાિિ જ આ છે. ચા પીિે પ છી ભક્ક્ત કરીએ દેવિી-ગ રુિી, આ દાિ કરીએ, આ 

કરીએ, પૂજા કર ીએ— એ સ ાિિ-બાિિ ખરુું કે િહીં?  અગાસ ગયા હતાિે એક રદ’? ... રાત્રે 
પછી કોઈ િહીં. ..... આ વાત સાચી છે, પર્ સાિિ જોઈએ તો કરવ ું શ ું પર્? સ્વ રૂપિી દૃનિ 

કરવી અિે પયાથયબ નદ્ધ–રાગબ નદ્ધ છોડવી એ કરવ ાિ ું િહીં? કરવાિ ું તો એ છે. એ બહારિ ા 

કારર્ે ર્તા હશે? ભગવાિિી ભક્ક્ત લાખ-કરોડ અિુંત કરિે , એ તો નવકલ્પ છે. એિાર્ી  
સાિિ ર્ઈિે અુંદર જવાત ું હશે? આહા હા! નશવલાલભ ાઈ ! આમ જોતાું જોતાું અુંદરમાું જવાય? 

એિે છોડ્ે અુંદરમાું જવાય.  એ વીરચુંદભાઈ ! બાપ ! મા રગડા આ વા છે. આ હાહ ા!  

અરે! શીઘ્ર તા રી મનતમ ાું તત્ત્વિે, તત્ત્વ િામ િવયસ્ વરૂપ ભગ વાિ આિુંદિ ું િામ  

ધ્ર વિામ એ વા ધ્ર વિે મનત માું િારિે . એક સમયિી પ યાથય  િે રાગિે મનતમાું રાખે  એિા કરતાું 

આ ભગવાિિે રાખિે , કહે છે. આહાહા! ત ું શીઘ્ર તાર ી મન તમાું તત્ત્વિે નિત્ય િારર્ કર . પાછ ું , 
નિત્ય િારર્ કર હોં. એ દૃનિમાું લીિો એ લીિો , એ દૃનિમાું આવયો એ આવયો, એમિે એમ 

કાયમ રાખ. આ હાહ ા! જ ઓ ! આ વીત રાગિ ો માગથ. વીતરાગ એ મ કહે કે મ ારી  સ ા મ ું જોવ ું છોડ ી  

તારી સામે જો. આહાહા!  મારી સામ ું જોઈિે મારી ભક્ક્ત કર તો  ત્યાું તિે રાગ ર્શે. આહાહા!  
એ તો વીત રાગ આ કહે હ ોં . આહા હા! ત ું તો તાર ામાું પરરપૂર્થ ત ું છોિે ! મારી સામ ું જો યે તિે 

તારુું ક્યાું મળે એવ ું છે ? ત ારી મનત માું અમે સ્ર્પાર્ ા છીએ એ છોડ િે તાર ી મન તમાું ત ું (તિે) 
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સ્ર્ાપ , એમ કહે છે. આહાહા!  દેવીલ ાલજી! એ સવથજ્ઞ વીતરા ગ પરમાત્મા અિે સુંતો અિે 
સમરકત ી એક આ વાત  કરે  છે. મૂળચુંદભાઈ! નિત્ય િા રર્ કર, એમ પાછ ું. એ નિત્ય  વસ્ત િ ે 

પયાથયમાું કાયમ  રાખ હ વે. એક  ફેરી નિત્યિી દૃનિ  કર ી, એ દૃનિમાું  નિત્ય આવયો–સ્ર્પાર્ો એમ  
કહે છે. 

છેલ્લ ી લીટી છે. કે જે તત્ત્વ સ હજ સ ખિ ું દેિારુું છે ... ભગવાિ આત્માિે મનતમાું સ્ર્ાપ  

કે જેર્ી તે તત્ત્વ સ ખિ ું આપિારુું છે . એ સ ખિી ખાર્ ન્યાું  છે, એ સ ખ ત્યાુંર્ી િવશે. િૂળમાું, 
બહારમાું ક્યાુંય સ ખ છે િહીં. આ હાહ ા! અ િે મ નિઓ િા ચારરત્ર િ ું મૂ ળ છે. િવય નત્ર કાળી  

જ્ઞાયકભ ાવ એ સમર કતિ ું કારર્ અિે એ ચારરત્ર િ ું મૂ નળય ું છે. એિે આશ્રયે ચ ાર રત્ર ર્ાય છે . 

કાુંઈ પયાથય  િે રાગ િે મહાવ્રતિા નવકલ્પિે આશ્રયે  ચારરત્ર  િર્ી. આ હાહા! ભા રે વાત ભાઈ ! 
એ મ નિઓિા ચારરત્ર િ ું મૂળ તો  િવય–તત્ત્વ ભગવાિ  જ્ઞાયકભા વ છે. જેમાું ઠરવ ું એિ ું મૂળ તો 

િવય છે એમ કહે છે. રાગ માું ઠરવ ું છે ? પયાથયમાું ઠર વ ું છે? આહાહા! ન્યાું જોઈિે ન્યાું ઠર , એ 
તત્ત્વ ચારરત્રિ  ું મૂનળય ું છે. ૧૪૭મો ર્યો. 

(પ્રમાર્ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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ભાદરવા સુદ ૩, મંગળવાર, તા. ૨૪-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૪૮-૧૪૯-૧૫૦, પ્રવચન નં. ૧૦૪ 

 
નિયમસાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર. સ્વરૂપમાાં રમણતા એ ચારરત્ર અથવા 

પ્રત્યાખ્યાિ. એ કોિે હોય અિે કેમ હોય—એ વાત ચાલે છે. ૧૪૮ કળશ છેિે કળશ. 

जयति सहजित्त्व ंित्त्वतिष्णािबदु्धेः 
हृदयसरतसजािाभ्यन्तरध सतंिि ंयि ् । 
िदति सहजिधजेः प्रास्तमोहान्धकारं 
स्वरसतिसरभास्वद्बोधतिसू्फति िमात्रम ् ॥१४८॥ 

આ મોક્ષમાર્ગિો અનિકાર છે. પરમાિાંદરૂપી મુક્તદશા એિી પ્રાનિિો ઉપાય એ 
મોક્ષમાર્ગ. એ મોક્ષમાર્ગ કોિે આશ્રયે થાય એિી વ્યાખ્યા છે. શ્લોકાથગ : જે તત્ત્વમાાં નિષ્ણાત 

બુનિવાળા જીવિા... જુઓ! શુાં કહે છે? જે તત્ત્વમાાં નિપુણ બુનિવાળો જીવ છે, અજીવતત્ત્વ આરદ 

પર છે, પુણ્ય-પાપિા નવકારો આસ્રવતત્ત્વ પણ પર છે, એિાથી પર ભિન્ન એવો જે આત્મા એવા 
તત્ત્વમાાં નિષ્ણાાંત બુનિવાળા જીવિા હૃદયકમળરૂપ અભ્યાંતરમાાં જે સુનસ્થત છે... આહાહા! 

િર્વાિ આત્મા પૂણાગિાંદ ધ્રુવ ચૈતન્યસ્વિાવ એ સમ્યગ્દશગિિો નવષય છે. કહે છે કે જેિે 

તત્ત્વમાાં નિપુણતા–નવનચક્ષણતા પ્રર્ટી છે એટલે કે જેિે, આત્મા અખાંડ આિાંદ છે અિે રાર્ારદ 
િે અજીવારદ પર છે એવુાં જેિે અાંતરમાાં િેદજ્ઞાિ થયુાં છે, એ િેદજ્ઞાિીિા હૃદયમાાં–જીવિા 

હૃદયકમળરૂપી અભ્યાંતરમાાં એ આત્મા નસ્થત છે. એ િર્વાિ આત્મા સભચચદાિાંદસ્વરૂપ પૂણગ 

આિાંદિી મૂનતગ પ્રિુ આત્મા, તત્ત્વોમાાં નિષ્ણાત–નવનચક્ષણ નિપુણ બુનિવાળા એિા અભ્યાંતર 
હૃદયમાાં એ સુનસ્થત છે. આહાહા!  

અાંતરમાાં એ આત્મા મિથી, રાર્થી, વાણીથી, શરીરથી, અરે! એક સમયિી પયાગયથી 
પણ પર છે. મૂળ વાત છેિે મૂળ વાત જરી. એવો અાંદર િર્વાિ જીવિા... નિપુણબુનિવાળા 

જીવિા, એમ. જેિે સમ્યગ્જ્ઞાિ થયુાં છે કે આ આત્મા શરીર, વાણી, મિ અિે રાર્ િે પુણ્ય-

પાપિી રિયા વ્યવહારિી એિાથી ભિન્ન છે. એ તત્ત્વ ભિન્ન છે, આ તત્ત્વ ભિન્ન છે. આહાહા! 
જેિે તત્ત્વમાાં સમજણ યથાથગ પ્રર્ટી છે એિા હૃદયકમળમાાં–અભ્યાંતરમાાં સુનસ્થત પ્રિુ આત્મા 

છે. અજ્ઞાિીિે ખબર િથી. હુાં એક પૂણાગિાંદ સભચચદાિાંદ પ્રિુ છુાં એવી અજ્ઞાિીિે ખબર િથી, 

એમ કહે છે. એ તત્ત્વમાાં સુખરૂપી સમુદ્ર જે િયો છે પ્રિુ, એિી જેિે નવનચક્ષણતા (અિે) પરથી 
ભિન્નતા પ્રર્ટ થઈ છે એ નિષ્ણાતબુનિ છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? 
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આઠ વષગિી બાનલકા હો કે માંડુક–દેડકો હો.. દેડકો સમજતે હૈં િ? મેંઢક. પણ અાંતરમાાં 
વસ્તુ.. વસ્તુ સ્વિાવથી િરેલી ચીજ નત્રકાળી વસ્તુ િે નત્રકાળી સ્વિાવથી િરેલો પદાથગ, એમાાં 

જેિી નિષ્ણાત િામ નિપુણ બુનિ છે. આ સાંસારિા નિપુણ િે ડાહ્યાિી આહીં વાત િથી. એ તો 

અજ્ઞાિ છે, મૂઢતા છે. ..તા િે ડહાપણ તો મૂઢતા છે. દુનિયાિી બુનિ તો સાંસારિા સમજુઓ 
સાંસારમાાં રખડિારાિી છે. ઊંચા િાંબર આવે એમાાં. રખડવામાાં િરક િે નિર્ોદ જાય, એ ઊંચો 

િાંબર આવે. આ િમાગત્મા સ્વર્ગ િે મુભક્તમાાં જાય. વસ્તુિી નિપુણતા... નચદાિાંદ પ્રિુ આ વસ્તુ 

છે, તત્ત્વ છે, આત્મા છે, અનવિાશી છે. એિા અનવિાશીપણામાાં જેિી બુનિ નિષ્ણાત છે. આહીં 
તો બિા તત્ત્વમાાં નિષ્ણાતિો અથગ કે આ આત્મા આવો છે, રાર્ આવો છે, અજીવ આવા છે. 

આહાહા! બીજી રીતે કહીએ તો એ તત્ત્વમાાં નિષ્ણાત બુનિવાળા જીવિા હૃદયમાાં... એ વસ્તુ 

એવી છે કે જેમાાં કમગ િથી, શરીર િથી, રાર્ િથી, એક પયાગયિી પણ જેમાાં િાભસ્ત છે. એવા 
વસ્તુિા િાિ થયેલાિે... બીજી ચીજ અવસ્થારદિી એમાાં િાભસ્ત છે. એવી જે તત્ત્વિી 
નિષ્ણાતતા–નિપુણતા થઈ એિા હૃદયમાાં િર્વાિ ભબરાજે છે. િારે આકરાં. કહો, સમજાણુાં?  

અભ્યાંતરમાાં જે સુનસ્થત છે... ધ્રુવપણે નસ્થર છે. આહાહા! અનવિાશી પ્રિુ અિાંત-અિાંત 

ર્ુણો અનવિાશીિો િાથ એ તત્ત્વમાાં નિપુણ બુનિ(વાળા)િા હૃદયમાાં ભબરાજે છે. આહાહા! એટલે 

શુાં કહે છે? અજ્ઞાિી તો એક સમયિી પયાગય, રાર્ અિે પર કોઈ મોટા મારાથી છે એિે માિે છે, 
સમજાણુાં કાાંઈ? તેથી એ તો અજ્ઞાિમાાં પર ભબરાજે છે. આહાહા! અિે જ્ઞાિમાાં ચૈતન્ય િર્વાિ 

પૂણાગિાંદિો િાથ પોત ે ભબરાજે છે, એિા હૃદયમાાં–જ્ઞાિમાાં. સમજાણુાં કાાંઈ? આ મારર્ડા 

અાંતરિા જુદા છે. તે સહજ તત્ત્વ જયવાંત છે. સુનસ્થત છે એમ કહ્યુાં. એ નિત્યાિાંદ પ્રિુ સહજ–
સ્વાિાનવક તત્ત્વ જયવાંત છે. નત્રકાળ એમિે એમ ધ્રુવપણે ભબરાજમાિ છે. એમાાં દૃનિ કરવા 

જેવી છે, કહે છે. અિે દૃનિ કરીિે લીિ થવુાં એિુાં િામ ચારરત્ર િે પ્રત્યાખ્યાિ છે. આહાહા! 
પ્રત્યાખ્યાિિો અનિકાર છે િે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

તે સહજ તત્ત્વ જયવાંત છે. કહે છે, જ્ઞાિીિા હૃદયમાાં છે, પણ જયવાંત તત્ત્વ ધ્રુવ છે. હતુાં 

એ પ્રતીતમાાં આવ્યુાં છે. સહજ તત્ત્વ જયવાંત વતે છે કે જે જયવાંત તત્ત્વિો આશ્રય લેતાાં, છે 
એિો આશ્રય લેતાાં એિે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર થાય છે. મોક્ષમાર્ગ અનિકાર છેિે. આહાહા! 

િારે આવી વાતુાં. છકાયિી દયા પાળવી, અપવાસ કરવા, વ્રત કરવા, િભક્ત કરવી, પૂજા—આ 

તો બિુાં આમાાં કાાંઈ આવતુાં િથી. િાઈ! એ બિા નવકલ્પોિા તત્ત્વમાાં તો નિપુણ છે કે એ 
નવકલ્પો છે એ હુાં િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? તે સહજ તેજે મોહાાંિકારિો િાશ કયો છે... આહાહા! 

એટલે? િર્વાિ નિત્યાિાંદ પ્રિુ અનવિાશી એ તેજે–સહજ તેજે, સ્વિાનવક જ્ઞાિિો તેજભબાંબ 

પ્રિુ એણે મોહાાંિકાર–દશગિમોહ િે નમથ્યાત્વિો તો જેણે િાશ કયો છે. એટલે કે જે એિો 
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આશ્રય લે એિે નમથ્યાત્વ િે મોહ રહેતા િથી. િર્વાિ નત્રલોકિાથ તીથંકરિો આશ્રય લે તો 
મોહિો િાશ થાય એમ િથી કહ્યુાં આહીં.  

િાઈ! તારાં નિિાિ, અિાંત આિાંદ િે અિાંત જ્ઞાિ િે શાાંનતથી િરેલુાં તત્ત્વ એવા તેજે 
એટલે એ ચીજમાાં નમથ્યાત્વ, દશગિમોહ આરદ છે જ િહીં. એટલે કે એણે એ તત્ત્વે નમથ્યાત્વ િે 

અજ્ઞાિિો િાભસ્તિાવ કયો છે અથવા સહજ તેજ છે એિી જે અાંતરદૃનિ માાંડે છ ેએિે મોહ– 

દશગિમોહ અિે નમથ્યાત્વ રહેતા િથી. આહાહા! બહુ કામ િાઈ આકરાં. સમરકતિે લઈિે જા, 
પહેલી એ વાત કરે છે. પરબારાં િાખી દો એિે. એમ કે મુનિઓિે કહે. અમારે શુાં છે? શેઠ! 

તત્ત્વમાાં નિષ્ણાત કીિુાંિે પહેલુાં. િમી જીવ એિે કહીએ કે િમી એવો જે આત્મા અિે રાર્ારદ પર 
એ તત્ત્વમાાં જેિી બુનિ નિષ્ણાત છે–નિપુણ છે. એિી વાત તો ચાલે છે અહીંયા. આહાહા!  

 િેદજ્ઞાિ છે બેિુાં... જુદે જુદા તત્ત્વ છે એમાાં નિપણુતા છે. આ િર્વાિમાાં એક 

સમયિી પયાગયિી િાભસ્તિુાં જ્ઞાિ. આિુાં (-દ્રવ્યિુાં) કરતાાં, પયાગય છે (પણ) આમાાં િથી એમ એિુાં 
જ્ઞાિ આવી જાય છે. આહાહા! પૂણગ સ્વરૂપ પ્રિુ ‘પૂણગનમદાં આત્મા’ અિાંત આિાંદારદથી િરપૂર 

િરેલો કળશ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! એમાાં જેિી બુનિ નસ્થર છે અથવા જેિી બુનિમાાં એ 

વસ્તુ નસ્થત છે. આહાહા! જયવાંત વતે છે પ્રિુ. જેમાાં હીણાપણુાં કે અનિકપણુાં કાંઈ છે િહીં. એ 
તો વસ્તુ ધ્રુવ છે નચદાિાંદ ધ્રુવ. તે સહજ તેજે એટલે કે દ્રવ્યમાાં નમથ્યાત્વ અિે દશગિમોહિા કમગ 

છે િહીં. એટલે કે એ તેજ–ચૈતન્યિા તેજિો જેણે આશ્રય લીિો, એણે દશગિમોહિો િાશ થઈ 
જાય છે. આહીં તો હજી સમરકતીિી વાત ચાલે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

અિે તે (સહજ તેજ) નિજ રસિા ફેલાવથી પ્રકાશતા જ્ઞાિિા પ્રકાશિમાત્ર છે. એ 

િર્વાિ તો એકલો જ્ઞાિિા પ્રકાશિી મૂનતગ છે. આહાહા! સહજ િર્વાિ જ્ઞાિસ્વિાવરૂપ 
નત્રકાળ એ નિજ શભક્તિા ફેલાવથી અાંદરિી અાંદર શભક્તઓિો નવસ્તાર છે. એિા પ્રકાશતા એ 

જ્ઞાિિા પ્રકાશમાત્ર છે. એકલો ચૈતન્યિો પુાંજ જ્ઞાિિા પ્રકાશમાત્ર છે. એ આત્મા જેિી બુનિ 

આત્મામાાં થઈ છે એ સમ્યગ્દૃનિ અિે નિષ્ણાત િામ નિપુણ છે. એણે બિુાં શાસ્ત્રિે જાણ્યા, આિે 
જાણ્યો એણે બિુાં જાણ્યુાં. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? એ તેજ–જ્ઞાિિો તેજ પોતાિી શભક્તથી 

નવસ્તારપણે પ્રકાશતુાં જ્ઞાિિુાં પુાંજ પોતે છે. એ તો એકલા જાણવાિા પ્રકાશમાત્ર જ િર્વાિ છે. 

એમાાં રાર્, પુણ્ય, દયા, દાિ, સાંસાર કાાંઈ છે િહીં. આહાહા! એવા તત્ત્વિે અાંતરમાાં દૃનિમાાં લે 
તો એ તત્ત્વિી દૃનિ સાચી કહેવાય. કારણ કે તત્ત્વ આવુાં છે એિે બીજી રીતે લક્ષમાાં લે તો એ 

આત્મા જેવો છે એવી શ્રિા િ થઈ એિે. એ તો નમથ્યાશ્રિા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! ૧૪૮. 
(હવે કળશ) ૧૪૯. 

अखतंििमिारि ंसकलदोषदूरं िरं 
भिाबंतुितधमग्नजीिितियाििात्रोिमम ् । 
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अथ प्रबलदुर् ििर् िदिितिकीलालकं 
िमातम सिि ंििुेः सहजमधि ित्त्व ंमदुा ॥१४९॥ 

આહાહા! શ્લોકાથગ : જે (સહજ િર્વાિ આત્મા અનવિાશી (અથાગત્) અિુત્પન્ન અિે 

િાશ િ થાય એવુાં જે ધ્રુવતત્ત્વ, નિત્યાિાંદ નિજસ્વિાવ િર્વાિ આત્મા અખાંરડત છે. આહાહા! 

એમાાં ખાંડ–િેદ છે િહીં. ધ્રુવ ચૈતન્યપ્રિુ એમાાં ખાંડ શો? અખાંડ છે. પયાગયિો અાંશ–ખાંડ પણ 

જેમાાં િથી સમજાણુાં કાાંઈ? માળે આ નવદ્યા કેવી? કહો, નિરાંજિ! આ ત્યાાં હતુાં કાાંઈ 

અમેરરકામાાં? ર્પ્પા માયાગ અત્યાર સુિી. આહાહા! આવો િર્વાિ જયવાંત વતે છે તારી પાસે–

પયાગયિી પાસે. એ પરમાત્મા પોતે શુિ આત્મઘિ જે છે એ એક સમયિી પયાગયિી પાસે 
ભબરાજે છે. એ દૂર િથી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

અખાંરડત છે... અખાંડપણે ભબરાજમાિ છે. આહાહા! શાશ્વત છે... ખાંડ િથી, હવે નત્રકાળ 
રહેિાર છે કહે છે. છે.. છે.. છે.. છે.. છે.. સત્.. સત્.. સત્.. સત્.. સત્.. સત્.. સકળ દોષથી દૂર 

છે... િર્વાિ પૂણાગિાંદિો િાથ જે નવકલ્પર્મ્ય િહીં એ સકળ દોષથી દૂર છે. નવકલ્પ પણ દોષ 

છે. આહાહા! સકળ દોષથી દૂર છે, ઉત્કૃિ છે... ઉત્કૃિ ઊંચામાાં ઊંચુાં એ તત્ત્વ છે, એિાથી 
ઉત્કૃિ જર્તમાાં કોઈ ચીજ છે િહીં. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ગ્રાહ્ય થવુાં િારે. અિારદિો 

અભ્યાસ પરમાાં, અાંતર જોવાિે વલણિી દૃનિ િહીં, બહારિે જોવાિી વલણવાળી દૃનિ એમાાં એ 
કાાંઈ જણાય િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ઓહો! િવસાર્રમાાં ડૂબેલા... ચોયાગસીિા અવતારમાાં ડૂબેલા–ર્ળકા ખાતાાં... આહાહા! 

એકેનન્દ્રયિા જીવ પૃથ્વીમાાં, પાણીમાાં, અનિમાાં, વાયુમાાં, વિસ્પનતમાાં... આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 
એમાાં રખડતા પ્રાણીિે–એવા ડૂબેલા જીવસમૂહિે િૌકા સમાિ છે... એ િર્વાિ નિત્યાિાંદ પ્રિુ 

એમાાં બેસિારિે સાંસારસમુદ્રિો પાર આવી જાય છે. રાર્ અિે પુણ્યમાાં બેસિારિે િર્વાિ 

આત્માિો અાંત આવી ર્યો એિે તો. એિે પાર થઈ ર્યો એટલે રાર્માાં આવી ર્યો એ તો. 
રખડપટ્ટી છે. આહાહા!  

પાાંચ વાગ્યે સ્વપ્િ આવ્યુાં જરીક. આ બિુાં જરીક પરમાર્મ યાદ આવી ર્યુાં. પાાંચ-છ 
જણા આહીં આવ્યા હતા પરમ રદ’ અમારા વજુિાઈ.... હવે આ કે રદ’ ઉદ્ઘાટિ થશે? એ 

વજુિાઈ! રાડુાં છે પાડે માણસ. અિે વજુિાઈિ ે હજી ઠેકાણુાં િથી. તમારાં ઠેકાણુાં િથી એમ 

થાયિે કે બીજુાં શુાં થાય એમાાં? એ વાત યાદ આવી ર્ઈ. સવા વાર્ે તો ઊંઘ ઉડી ર્ઈ. કીિુાં, ... 
આમ કહે છે. આહીં તો હજી કાાંઈ પત્તો િથી. ૭૨િા વૈશાખે કરવાિુાં િાયું છે. એમાાં કાાંઈ પત્તો 

ખાતો િથી. એ નવચારમાાં ઊંઘ ઉડી ર્ઈ. એમાાં આવ્યુાં જરી એ. પાાંચ... એક જણે પૂછયુાં, 

મહારાજ! અજુગિિા વખતમાાં... એમ પ્રશ્ન કયો. એય! અજુગિિા વખતમાાં તો ઘણા સમરકતીઓ 
િમીઓ હતાિે, અત્યારે કેમ િથી? એમ પૂછયુાં. શેઠ! િાઈ! અિારદ નિર્ોદમાાં રહ્યો છે ન્યાાંથી 
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ઘણા િીકળી આવે છે એ બિા નમથ્યાદૃનિ છે. એમ ઉત્તર આપ્યો. ઘણા નમથ્યાદૃનિ છે. એટલા 
બિા જીવ અિાંત! િાઈ! લોજીકથી–ન્યાયથી તુાં સમજ તો તિે બેસે. એ આત્મા છે અિે એ 

આત્મા જ્યારે પોતાિા રાર્થી મુક્ત થાય ત્યારે અલ્પકાળે મુભક્ત થાશે. એવા અિાંત કાળમાાં 
અિાંત થયા. એ બિી અિાંત સાંખ્યા છે એમ નસિ કરે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ન્યાયથી પણ નસિ કરે છે કે અિાંત જીવ છે. એમાાંથી છૂટો પડ્યો એવા પણ અિાંત છે. 

તો જે અિાંત છૂટા પડ્યા એવા બિા અિાંતર્ુણા પડ્યા છે. પણ એિે એિુાં િાિ િથી. બહારમાાં 
આ િે તે િે રખડતાાં... ઓલો જરી લોજીકથી ખુશી થયો અાંદર. દેખાતો હતો અાંદર... આ લાયક 

જ િથી અાંદર. અિાંત-અિાંત આત્માિી સાંખ્યામાાંથી એક-એક મુભક્ત (પામે એમ કરતાાં) અિાંત 

પામે. અિાંત મુભક્ત પામ ેતો બીજા કેટલા જીવ છે? એ બિા ન્યાાં નમથ્યાત્વમાાં પડ્યા છે બિા. 
નિર્ોદિી દશા છે િે. ઘણા ન્યાાંથી આવતા નમથ્યાદૃનિ રહેશે, એવુાં આવ્યુાં છે. પણ િમગ સમજી 

શકાય છે. એિે સમજવાિો પ્રયત્િ કરે તો જયવાંત પ્રિુ ભબરાજે છે. .... થઈ ર્યુાં છે. આ તમારા 
પરમાર્મમાાં આવ્યુાં છે, એય!   

સવારે એવુાં વળી યાદ આવ્યુાં પરમાર્મિુાં. .... પાાંચ-છ જણા આવ્યા હતા પરમ રદ’. 

તમારા વજુિાઈ. કોઈ બોટાદવાળા હતા ન્યાાં? પાાંચ-છ જણા હતા. કહે, હવે અમારે આ 
ઉદ્ઘાટિિો મહોત્સવ જોવો છે અમારી હયાતીમાાં. ક્યારે થાશે? ર્ોઠવણી કે રદ’ કરી? આ કરે 

એમાાં શુાં કામ હવે? વજુિાઈ કરે તો થાય ત્યાાં. એવો નચાંતાિો નવકલ્પ આવ્યો. એિે લઈિે ઊંઘ 

ઉડી ર્ઈ. કલાક દોઢ કલાકિુાં... કરવા જેવુાં છે. અરે! કીિુાં, આ લોકોિી વાત સાચી. રામજીિાઈ 
જેવાિે ૮૯ વરસ બેઠા. એિી હયાતીમાાં હોય તો કેટલુાં.... કોિે ખબર શુાં થયુાં? ..... માંડળમાાં 

એિે લઈિે શોિા છે મોટી. એિી હયાતીમાાં આ થાય તો કેટલુાં...? એવી મિમાાં નચાંતા થઈ ર્ઈ 

િે નચાંતાથી ઊંઘ ઊડી ર્ઈ. સવા વાર્ેથી ઠેક ચાર-સાડાચાર પછી કાાંઈક આવી હશે. આ આવ્યુાં 
એમાાં આ આવ્યુાં.  

કોણ જાણે શુાં આવ્યુાં? અજુગિિા વખતમાાં ઘણા િમી હતા અિે અત્યારે ક્યાાં...? આ 
પ્રશ્ન આવ્યો લ્યો. પાાંડવિા વખતમાાં–િેનમિાથિા વખતમાાં. આહાહા! બાપુ! આત્મા તો અિાંત 

છે. િારાવાહી મુભક્ત પામે છે. આહાહા! સમજાણુાં? છ મનહિા િે આઠ સમયમાાં ૬૦૮ મુભક્તએ 

િ જાય એવો કાળ કોઈ રદ’ હોય િહીં. એવો િર્વાિ આત્મા... મૂળ તો આ પરમાર્મિુાં 
એકદમ મર્જમાાં આવી ર્યુાં. એ નવકલ્પ જ જ્યાાં રહી ર્યો. આ કામ ઝટ થાય એવુાં કાાંઈ લારે્ 

છે... આ તો કાાંઈ પતતુાં જ િથી. આટલુાં-આટલુાં ચાલી જાય છે. બે મનહિા શુાં કાાંઈ કામ (થયુાં)? 

એક માણસ કરેિે.. આહાહા! શુાં કરે છે આ? ..... આવુાં કામ. કામ તો પોતાિુાં પરમાર્મ પ્રર્ટ 
કરવુાં એ છે. આ તો બહારિા નિનમત્તિી વાત આવે. એ તો વળી પછી...  આ થાય ત્યારેિે. માથે 

થાય ત્યારે આરસપહાણ હજી... આરસપહાણેય ઓછા છે. હજી ચોડવાિા આરસપહાણ પૂરા 
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લાવે, પછી વળી કોતરવાિા. બિી વાતુાં એવી થઈ ર્ઈ. મર્જમાાં એવુાં આવી ર્યુાં. સવા 
વાગ્યામાાં એ આવ્યુાં. (શ્રોતા : સવાયુાં થાશે કામ). જુઓ! આ બિા ખુશી થઈ ર્યા. આહાહા!  

કહે છે, અરે! િવસાર્રમાાં ડૂબેલા જીવિા સમૂહિે, િર્વાિ નિત્યાિાંદ પ્રિુ એમાાં જે 
બેસે એિે એ િૌકા સમાિ છે એમ કહે છે. પ્રિુ નિત્યાિાંદિો િાથ અનવિાશી પોતાિુાં સ્વરૂપ 

એમાાં જે દૃનિ મૂકે િે બેસે (એિે) એ સાંસારસમુદ્રિે પાર ઉતરવાિે િૌકા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

પ્રેમચાંદિાઈ! આહાહા! વીતરાર્.. વીતરાર્.. વીતરાર્. અિાંત જીવ અિાંત મોક્ષિા િારાવાહી 
જિાર... એિા માર્ગિે પામિારાઓ ર્મે તે કાળ હોય પણ અિાંતા મુભક્તએ ર્યા અિે છ 

મનહિા આઠ સમયે ૬૦૮ જાય છે. જાય છે િાઈ! .... કાળ આહીં આવ્યો. સમજાણુાં? પામિારા 

િથી જર્તમાાં એમ કોઈ પણ િથી. કોઈ આાંતરો થોડો પડ ેતોપણ છેલ્લા આઠ સમયમાાં ૬૦૮ 
એક સાથે જાય. આહાહા! કોઈ થોડે-થોડે (કાળે) થઈિે ર્યા, િહીંતર ભબલકુલ આાંતરો પડી જાય 

છ મનહિાિા અાંદરમાાં. આઠ સમયમાાં–છેલ્લા આઠ સમયમાાં ૬૦૮, આઠ સમયમાાં ૬૦૮. 

આહાહા! અરે! એવા આત્માઓ અિે એ આત્માિે શરણે ર્યેલાઓ અિે એ પૂણગતાિે પ્રાિ 
થિારા આવા જીવો સદાય મોજૂદ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ઓહો! મુનિરાજે આત્માિે મલાવ્યો છે િે. રદર્ાંબર સાંત જાંર્લમાાં વસિારા, જર્તથી 
દૂર જાંર્લમાાં રહેિારા વિવાસી–વિમાાં બિેલા શાસ્ત્રો આ છે. એકાાંત.. એકાાંત.. એકાાંત.. 

એકાાંત.. અાંતર એકાાંત છે િે બહાર એકાાંત. દરરયો ઉછળ્યો, નવકલ્પ આવ્યો િે એકદમ શાસ્ત્ર 

રચિા (થઈ ર્ઈ). એમાાં એ સમયસાર, પ્રવચિસાર, નિયમસાર અમૃતિા ચોસલા છે. આહાહા! 
એકલા અમૃતિા પાટીયા છે. અરેરે! આ પક્ષિી વાત િથી, વસ્તુિી નસ્થનત છે િર્વાિ! 

આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? અરે પ્રિુ! તુાં કોણ છો? તિે ખબર છે કે તારાં સત્ત્વ જો એમાાં દૃનિ 

મૂક િે બેસ તો સાંસાર સમુદ્રિો પાર આવી જશે તિે? એવુાં એ તત્ત્વ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
આહાહા! કેવી વાત કરી છે! િવસાર્રમાાં ડૂબેલા–ર્ોથાાં ખાતાાં–ર્ળકા ખાતાાં એિે િાવ મળી 

જાય. આહાહા! લાકડુાં પકડીિે પર્ ઊંચો કરીિે પ઼ડે અાંદર. આહાહા! એમ િર્વાિ આત્મા 

એકલો ચૈતન્યપ્રકાશિો પુાંજ િે આિાંદિો િણી, એકલો આિાંદિુાં સ્વરૂપ જ્યાાં, એવો અનવિાશી 
િર્વાિ એમાાં જે બેસે અિે પકડે, ચોયાગશીિા અાંત (આવી જાય). કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આ 
માર્ગ છે.  

ઓલા કહે, િર્વાિિે પકડો, ર્ુરિે પકડો. એમ િહીં પકડાય પર્િે એમ કહે છે. 

આહાહા! કોઈક કહેતુાં હતુાં... એમ કે જ્યારે નવમાિ જાશે તમારાં ત્યારે દાાંડો–લાકડી પકડશુાં, કહે 

છે. કોઈ એમ કહેતુાં હતુાં. ....પકડે એમાાં તરવાિો ઉપાય એમાાં છે. લાકડા તારે પાણીમાાંથી, એમ 
ચૈતન્યિો સ્વિાવ એ સમુદ્રમાાંથી તારે. આહાહા! િીખાિાઈ! અરેરે! આવી ચીજિી જેિે ખબર 

િહીં, જેિે સમ્યગ્દશગિ િ.ે.. જેિે િહીં સમ્યગ્દશગિ િે ચારરત્ર િહીં, એ સાિુ િે આચાયગપદ િામ 



શ્લોક- ૧૪૮-૧૪૯-૧૫૦              પ્રવચન નં. ૧૦૪                                    443       

િરાવે. આહાહા! ર્જબ વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જેમાાં િજર કરે એટલે એમાાં બેસે... અિારદથી 
રાર્ િે પુણ્ય િે પયાગય અાંશમાાં બેઠો છે. એ વસ્તુમાાં જતાાં, વસ્તુમાાં બેસતાાં સાંસારસમુદ્રિા 

જીવસમૂહ ડૂબેલાિે િાવા છે િાવા. િર્વાિ આત્મા એ િાવા છે કહે છે. કહો, સમજાય છે 
કાાંઈ? આહાહા!  

અિે પ્રબળ સાંકટોિા સમૂહરૂપી દાવાિળિે... આહાહા! પ્રબળ સાંકટ... સાંકટો... 

નિર્ોદિા પરરણામ, આહાહા! િરકિા િાવ પ્રબળ સાંકટ સમૂહ છે. એવા દાવાિળિે (શાાંત 
કરવા) માટે જળ સમાિ છે િર્વાિ. એ ચોરાશીિા અવતારિો દાવાિળ સળર્ે છે, આકુળતા 

એ અવતાર છે. સાંયોર્ એ દુુઃખ િથી. આકુળતા જે સળર્ે છે અશાાંનત, એિે શાાંત કરવાિે– 

દાવાિળિે ઓલવવાિે િર્વાિ પૂણાગિાંદસ્વરૂપ પોતે શાાંત જળ સમાિ છે. આહાહા! સમજાણુાં 
કાાંઈ? હજી તો પહેલી સમજણ તો કરે કે આ ચીજ આવી છે. એિે આ રીતે રસ્તો છે ઉર્રવાિો, 

બાકી રસ્તો છે િહીં. અરે! િાિી ઉંમરિા ભબચારા ચાલ્યા જાય. આ અવતાર.... પાછળ 

મમતામાાં હોય, મરીિે ઢોરમાાં જાય અરેરે! આ અવતાર! આ કહે છે, િર્વાિ! તુાં એક ચીજ છો 
કે જે સાંસારિા દાવાિળિે ઓલવવાિી તાકાત રાખે છો. સાંસારિે ઉત્પન્ન કરવાિી તાકાત 

તારામાાં િથી. આહાહા! રાર્ િે પુણ્યિે ઉત્પન્ન કરવાિી તાકાત તારામાાં િથી. એિે શાાંત 
કરવાિી તારામાાં તાકાત છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

તે સહજ તત્ત્વિે... મુનિરાજ પોતાિો પ્રમોદ જાહેર કરે છે ઓહો! એિે નિશ્ચય ચારરત્ર 

છેિે મુનિિે. એિી િિદશા જ હોય છે. એિે ૨૮ મૂળર્ુણિા નવકલ્પ હોય તો વ્યવહારે એ હોય 
છે, પણ એ રાર્, દુુઃખ છે. િર્વાિ આિાંદિી મૂનતગ છે એમાાં બેસે, એમાાં સ્થાપે દૃનિિ ે (તો) 

સાંસારિો અાંત આવે છે. આહાહા! શેઠી! કહો, આવુાં છે. સહજ તત્ત્વિે... શુાં કહે છે મુનિરાજ? હુાં 

પ્રમોદથી સતત િમુાં છુાં. મારી બેઠક ત્યાાં થઈ ર્ઈ છે હવે, નસ્થરતા ત્યાાં જામી છે એટલે હુાં 
પ્રત્યાખ્યાિમાાં છુાં એમ કહે છે. આહાહા! સહજ તત્ત્વ િર્વાિ પૂણાગિાંદ પ્રિુ એિે હુાં પ્રમોદથી–

આિાંદથી–વતગમાિમાાં આિાંદિી દશાથી એમાાં હુાં વળેલો છુાં. દુુઃખ છે િહીં મિે, પયાગયમાાં દુુઃખ 

િથી, દ્રવ્ય-ર્ુણમાાં તો છે જ િહીં. એટલે કે પ્રત્યાખ્યાિ િામ ચારરત્ર તે આિાંદદાયક છે એમ કહે 
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ પણ આિાંદદાયક છે, ચારરત્ર તો મહા આિાંદદાયક છે. 

આહાહા! જેિા અવતાર સફળ કયાગ, િવિા કાાંઠે આવી ર્યા એવુાં ચારરત્ર બાપુ! એ કાંઈ વાત 

છે? સાિારણમાાં મિાવી બેસે કે ચારરત્રવાંત છે. આહાહા! િાઈ! એ દશાઓ સાાંિળવામાાં પણ 
મહામુશ્કેલ, એિે જોવા અિે જાણવાિી નસ્થરતા અલૌરકક વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

તેથી શ્રીમદ્દે કહ્યુાંિે કે ‘દેહમાત્ર સાંયમ હેતુ હોય જો, સવગ િાવથી ઔદાસીિ વૃનત્ત 
કરી..’ માત્ર દેહ રહે, એિે વસ્ત્ર-પાત્ર પણ િ હોય એમ કહે છે. માત્ર દેહ તે સાંયમ હેતુ છે... 

સાંયમિો હેતુ. નિનમત્ત છે નિનમત્ત. સાંયમિુાં કારણ તો આત્મા છે. આ બાહ્ય નિનમત્ત. ‘અન્ય 



444                                                               નનયમનો સાર ભાગ-૩ 

કારણે અન્ય કશુાં કલ્પે િહીં..’ બીજા કોઈ કારણે કોઈ નવકલ્પ ખપ ેિહીં મિે. આહાહા! એવી 
ચારરત્રદશા! આિાંદથી સતત િમુાં છુાં. આિાંદમાાં હુાં છુાં હોં વતગમાિ, કહે છે. આહાહા! એ 

આિાંદિી ઉગ્રદશા તે ચારરત્ર છે, એ પ્રત્યાખ્યાિ છે. એવા ચારરત્રથી, પ્રમોદથી સતત િમુાં છુાં. 
મારી બેઠક ત્યાાં ર્ઈ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! ૧૪૯ થયોિે. ૧૫૦. આહાહા! 

तजिप्रभमुखुारतिन्दतितदि ंस्वरूितिि ं
मिुीश्वरमिोर्हृान्तरसरुत्नदीिप्रभम ् । 
िमस्यतमह योतर्तभति ितजिदृतिमोहातदतभेः 
िमातम सखुमतन्दरं सहजित्त्वमचु्चरैदेः॥१५०॥ 

अद: એટલે શુાં? સદા. સદા અત્યાંત િમુાં છુાં આવે છે િે? શુાં કહે છે? શ્લોકાથગ : જે 

ભજિપ્રિુિા મુખારનવાંદથી નવરદત (પ્રનસિ) છે... આહાહા! આવો જે િર્વાિ એ તો ભજિપ્રિુએ 

જોયો, જાણ્યો િે ...માાં જણાણો, એિા મુખમાાં વાણી આવી એમાાં આ પ્રનસિ થાય છે. બીજા 
અજ્ઞાિીઓિી વાણીમાાં આવો આત્મા આવી શકે િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? ભજિપ્રિુિા 

મુખારનવાંદ—મુખરૂપી અરનવાંદ–કમળ, એ દ્વારા િર્વાિ પ્રનસિ છે. નસિ સમાિ તારાં સ્વરૂપ છે 

એમ પ્રનસિ છે વાણીમાાં, કહે છે. એ િર્વાિિી વાણીમાાં પ્રનસિ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 
તિે મારી પણ જરૂર િથી એવો તુાં પ્રનસિ છો, એમ કહે છે. એમ વીતરાર્ે પ્રનસિ કયું છે. 

મલૂકચાંદિાઈ! આહાહા! બાપુ! તુાં ઓનશયાળો િથી હોં. તારાં તત્ત્વ મહાપ્રિુ વાણીથી પ્રનસિ 

કયું િર્વાિે કે તારી પ્રનસનિ તારાથી થાય છે. અિે તે પ્રનસિ જ છે ચૈતન્યમૂનતગ. ... આવે છેિે? 
‘પ્રનસિાં નસિાં’. એ નસિ પણ પ્રનસિ છે િે તારો આત્મા પ્રનસિ છે, પણ ભજિિા મુખથી 

નિકળેલો એ. વીતરાર્ પરમાત્મા એક સમયમાાં જેણે કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશગિમાાં લોકાલોકિે 

િ જાણ્યા, પણ એિી પયાગયિે જાણી એમાાં જણાઈ ર્યા છે. એવા િર્વાિિા મુખમાાંથી... 

અરેરે! સુિ. ભજિવરદેવ એિા મુખારનવાંદથી–રદવ્યધ્વનિથી પ્રનસિ કયો છે આત્માિે. આહાહા! 
કહો, પાટણીજી! આહાહા!  

જે સ્વરૂપમાાં નસ્થત છે... એ િર્વાિે એમ કહ્યુાં છે કે તારાં સ્વરૂપ તારામાાં નસ્થત જ છે, 

ક્યાાંય ર્યુાં િથી. આહાહા! આરે! આ વાત પણ સાાંિળવી મુશ્કેલ પડે. એ શેઠ! ...િે પડદો 

િાખ્યો હોય આડો, કાાંઈ શલ્ય પડ્યા (હોય) કે આિાથી થાશે, આિાથી થાશે. (એવુાં) શલ્ય પડ્યુાં 
છે. એટલે એિે અાંતર જોવાિે માટે વખત રહ્યો િથી. આમિે આમ, આમિે આમ કે આિાથી 

થશે.. આિાથી થશે.. આિાથી થશે. આ જે તરવાિુાં કારણ િથી એિાથી તરશુાં—એ શલ્યમાાં 

આત્મા દેખાતો િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? જે સ્વરૂપમાાં નસ્થત છે... િર્વાિ તો પોતાિા આિાંદ-
જ્ઞાિ આરદ અિાંત શભક્તઓ જે સ્વરૂપ અિાંત શભક્તમાાં એ ભબરાજમાિ છે. આહાહા! એ રાર્માાં 

આવ્યો િથી િે એક સમયિી પયાગયમાાં આવ્યો િથી એમ કહે છે. એ તો પોતાિા સ્વરૂપમાાં 
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નસ્થત છે. આહાહા! કહો, પદમચાંદજી! આવી વાત છે આ. અરે! વીતરાર્ નસવાય આ િ હોય 
િાઈ! એમ કહે છે. મુનિ એમ કહેવા માર્ે છે. બાપુ! જેિે વીતરાર્તા, સવગજ્ઞતા પ્રર્ટી િથી, 

જેિે જ્ઞાિમાાં આવો આત્મા આવ્યો િથી, એિી વાણીમાાં િ આવે. બીજી રીતે કલ્પિા કરેલા આવે 
એ બિા ઊંિે રસ્તે ચડાવિારા છે. આહાહા! 

કહે છે, એ સ્વરૂપમાાં નસ્થત પ્રિુ છે, જે મુિીશ્વરોિા મિોગ્રહિી અાંદર... િમાગત્માિા 

મિિા ગ્રહિી અાંદર સુાંદર રત્િદીપિી માફક પ્રકાશે છે. ચૈતન્યરત્િ પ્રકાશે છે. જ્ઞાિીિા જ્ઞાિમાાં 
એ પ્રકાશે છે, કહે છે. રત્િદીપકિી માફક... આ દીવાિી માફક િહીં. આ તો ઠરી જાય, ઓલવાઈ 

જાય, લબક-ઝબક થાય. આ તો એમિે એમ રત્િદીવો–ચૈતન્યરૂપી રત્િદીપક અાંદર ઝળહળે છે  

જ્ઞાિીિા કાળજા–જ્ઞાિમાાં, એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! જે આ લોકમાાં દશગિમોહારદ 
પર નવજય મેળવેલા... આહાહા! િાષા જુઓ! યોર્ીઓથી િમસ્કાર કરવાયોગ્ય છે. શુાં કહે છે? 

એ િર્વાિ આત્મા નિત્યાિાંદિો િાથ તુાં પોતે ધુ્રવ. જેણે દશગિમોહિો િાશ કયો છે–

નમથ્યાત્વિો િાશ કયો છે, એવા દશગિ ઉપર નવજય મળેવેલા સાંતોિે એ િમસ્કાર કરવાયોગ્ય 
છે. અજ્ઞાિીિે િમસ્કાર કરવાલાયક (િથી કેમ કે), વસ્તુ જણાણી િથી માટે િથી. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

જેણે િર્વાિ આત્માિે નમથ્યાત્વભ્ાાંનત.. િાશ કરી ભ્ાાંનતિે અિે જેણે નવજય મળેવ્યો 

છે અાંતરમાાં. આહાહા! એવા સાંતોિે અથવા િમાગત્માિે િમસ્કાર કરે છે. એણે જોયો કે ‘આ’. 

જોયા નવિા કોિે િમસ્કાર કરવો? એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ડાહ્યાિાઈ! આહાહા! િાઈ! 
આ તો તારા ઘરિી... આહાહા! ઘરિી વાત છે આ હોં. આવડો મોટો એિે... ક્યાાંય ક્યાાંય ઓથ 

જોઈએ, કોઈિે શરણે જાઉં. તો એવો એ છે િહીં. ‘પોતાિા સ્વિાવથી જણાય એવો પ્રત્યક્ષ 

જ્ઞાતા છે.’ એ છઠ્ઠો બોલ, અનલાંર્ગ્રહણ. અનલાંગ્રહણિો છઠ્ઠો બોલ છે. પોતાથી પોતાિા 
સ્વિાવથી જણાય એવો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે. બીજી રીતે માિો તો એ જણાશે િહીં. આહાહા! એિે 

હજી એિી સમજમાાં આટલી વાત મોટી છે એમ તો લે. એ નવિા સાચી સમજણ થાય િહીં, 
સમજણ અાંતરમાાં ઢળે િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

કોિે િમસ્કાર કરવાયોગ્ય છે એ આત્મા? જેણે ભ્ાાંનતિે ટાળી છે અિે જેણે જીવિો 

અિુિવ કયો છે, એિે એમાાં િમવાયોગ્ય છે. પ્રત્યાખ્યાિ ચારરત્રિો અનિકાર છે િે. આહાહા! 
એ એમાાં ઢળ્યા છે, એ એમાાં વળ્યા છે, એમાાં એ ઠયાગ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એિુાં િામ પ્રત્યાખ્યાિ 

િે ચારરત્ર છે. અિે જે સુખિુાં માંરદર છે... આહાહા! એ સુખિુાં માંરદર છે પ્રિુ. શુાં કહે છે આ? એ 

આિાંદિુાં માંરદર છે. ‘માંર્ળ (માંરદર) ખોલો’ આવે છે િે? (માંર્ળ) માંરદર ખોલો. એ માંર્ળમય 
માંરદર આત્મા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જે સુખિુાં માંરદર છે... આહાહા! એમાાં પ્રવેશ કરતા આિાંદિી 

વેદિદશા થાય એવો એ આત્મા છે. સુખમાંરદરમાાં જાય તો સુખ મળે, સુખ દેખાય, આહાહા! 
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એમ કહે છે. સુખમાંરદર છ ેએમાાં જા તો તિ ેસુખ એકલો આિાંદ દેખાય. એ આિાંદ જે થાય 
એિુાં િામ સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ િે ચારરત્ર. આહાહા! આવી તો કેટલાએ વાત પણ િ સાાંિળી હોય 

ભજાંદર્ીમાાં. પદમચાંદજી! િર્વાિ! તારી મોટપિી વાત તેં સાાંિળી િહીં અિે તિે એ વાત 

સમજાઈ જાય અિે અિુિવ થાય, બાપા! કેમ થાય? આહાહા! આ અપવાસ કરો, આ વ્રત 
પાળો. બાપુ! એ તો બહાર તરફિા લક્ષ વાળી વાતુાં િાઈ! પૂજા કરો અિે આ િર્વાિિા ... 

કરો, ઢીકણુાં કરો. િાઈ! એ ચીજ જે કહેવા માર્ે છે નવકલ્પ, એ વસ્તુમાાં િથી. વસ્તુમાાં િથી તો 
એિે લઈિે આત્માિે વસ્તુિો લાિ થાય એમ કેમ બિે? સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!   

િર્વાિિા વખતમાાં તો પશુ પણ જ્ઞાિી પાાંચમા ર્ુણસ્થાિવાળા. ર્જબ છેિે! અિે 

અઢી દ્વીપ બહાર પાાંચમા ર્ુણસ્થાિવાળા અસાંખ્ય પશુઓ—માછલા, મર્રમચછ, નસાંહ, વાઘ, 
વરૂ, સપગ મોટા. હજાર-હજાર યોજિિા લાાંબા શરીર હોં. પોતે તો અસાંખ્ય પ્રદેશ આિાંદિુાં િામ 

સુખિા માંરદરમાાં બેઠા છે. આમ ‘પશુ છે’ એમ બહાર દેખાય. આહાહા! પૂછડુાં જરી હલે જ્યાાં... 

હજાર યોજિવાળાિુાં પૂછડુાં કેવડુાં મોટુાં હશે? કેટલાય પાણીિા જીવ હણાય. એિે કાાંઈ િથી એિે 
લઈિે. અાંદરિો જેટલો રાર્ છે એટલુાં બાંિિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અિે જેટલો આ રાર્રનહત 

આત્મામાાં ઠયો છે એટલો એિે આિાંદ છે. પશુ આિાંદી. એ શેઠ! અિે આ બિા પૈસાવાળા 

દુુઃખી. કરોડપનત થયો એ પહેલા લાકડી હાથમાાં હતી. લાકડી હાથમાાં રાખેિે? કરોડપનત થયો 
તો લાકડી છૂટી ર્ઈ. પર્ જ્યાાં િાાંગ્યો એ લાકડી પાછી હાથમાાં આવી ર્ઈ. ટેકો લાકડી 
સમજ્યાિે? એ શેઠ પણ રાખે છે.  

પૈસા ર્યા... અમારે તો અપાસરામાાં બેઠા હોઈએ તો જોઈએ. પહેલા પૈસા હતા ત્યારે 

લાકડી િહોતી. ર્યા, બિુાં િાાંર્ી ર્યુાં, કેડ િાાંર્ી ર્ઈ. અમારે તો ન્યાાં અપાસરામાાં જાળી 

બહાર... આમ િીકળે શેરીમાાં, દેખાય. દેરાસર જાતા હોય પૂજા કરવા. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! 
આ તો કહે છે, પ્રિુ! તાું તો સુખિુાં માંરદર છોિે િાથ! એ અાંતર જા તો દેખાશે તિે આિાંદ. ન્યાાં 

દુુઃખેય િથી, આકુળતા િથી, કાાંઈ છે િહીં. એવાિે આત્મા કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! 
પ્રેમચાંદિાઈ! આવો આત્મા એણે સાાંિળ્યો િથી. આહાહા!  

તે સહજ તત્ત્વિે... ‘િમુાં છુાં.. િમુાં છુાં’ શુાં કરવા કહે છે? પ્રત્યાખ્યાિ પ્રનસિ કરવા, એમ. 

આવો જે િર્વાિ એમાાં હુાં િમી ર્યો છુાં, વળી ર્યો છુાં, ઢળી ર્યો છુાં, ન્યાાં હુાં બેઠો નસ્થર 
થઈિે, એિુાં િામ ચારરત્ર િે પ્રત્યાખ્યાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આમ બહારથી લીિા લ્યો, 

પચખાણ કરાવો અઠ્ઠમિા, ફલાણાિા, ઢીકણાિા. બિી લાાંઘણુાં છે. જ્યાાં છે ત્યાાં કોણ છે એિી 

ખબર િ મળે. બહારથી નવકલ્પમાાં, એ પોતે િથી ત્યાાં ઘેરાઈ ર્યો છે. આહાહા! એમ જ છે. 
એણે તો ઘણુાં કયું છે. ઉિા પાણી પીિા, ઉપિાિ કયાગ. ઉપિાિ કયાગ કેટલી વાર? એક વાર? 

ત્રણ-ચાર વાર. નપસ્તાલીસ રદ’િા ઓલા કરે છેિે લાાંઘણુાં. આહાહા! આ તો એક જાણવાિી 
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વાત. અિાંતકાળથી આવુાં ચાલે છે. એવા સહજ તત્ત્વિે હુાં–મારો આત્મા સદાય િમે છે. 
આહાહા! મારી બેઠક ત્યાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મારી બેઠક રાર્માાં કે પુણ્યમાાં છે િહીં. આહાહા! 

એિે ચારરત્ર કહીએ અિે એિે પ્રત્યાખ્યાિ સમ્યગ્દશગિ સનહત હોય એિે કહીએ. આહાહા! 
૧૫૦ (શ્લોક) થયો.  

‘અત્યાંત િમુાં.. િમુાં..’ આવ્યુાં બિે છેલ્લે. ત્રણમાાં—૧૪૯માાં આવ્યુાં, ૧૫૦માાં િે ૧૫૧માાં 

એ છે. આહાહા! મારો િર્વાિ સહજાત્મસ્વરૂપ નિત્ય ધ્રુવ છે. પયાગય છે એ પણ એક સમયિી 
છે. આ તો ધ્રુવ સહજસ્વરૂપ તત્વ–આત્મતત્ત્વ, આત્માિુાં સત્ત્વ–સ્વિાવ એ તો નત્રકાળી વસ્તુ 

છે. એિે મેં જાણ્યો છે અિે એમાાં હુાં ઠરાં છુાં એ એમાાં મારાં િમિ છે. એિુાં િામ સમ્યગ્દશગિ 

સનહતિુાં ચારરત્ર. આમ ચારરત્ર.. ચારરત્રિી વ્યાખ્યા કરે બહારિા રિયાકાાંડ. એિાય ક્યાાં ઠેકાણા 
છે અત્યારે? આહાહા! િર્વાિ.. િર્વાિ.. આહાહા! ૧૫૧માાં આવશે. 

(પ્રમાણ વચિ ર્ુરદેવ) 
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ભાદરવા સુદ ૪, બુધવાર, તા. ૨૫-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક-૧૫૧, ગાથા-૧૦૭, પ્રવચિ િં. ૧૦૫ 

 

નિયમસાર, ૧૫૧ કળશ. શ ું અનિકાર ચાલે છે આ? પ્રત્યાખ્યાિ એટલે કે નમથ્યાત્ વિો  

ત્યાગ, અવ્રતિો ત્યાગ, એિા ત્યાગમાું ચૈતન્યસ્વ રૂપિો આશ્રય લઈિે આત્માિી જે નસ્િરતા. 

વસ્ત સ્ વભા વ પરમાત્ મા પો તે નિ કાળ સ્વ રૂપ છે. આત્ મા પોતે પરમાત્ મા હોં. એ પરમાત્મ ા 

નિત્યાિુંદ, નિત્ય નિરાવરણ  એવી જે ચીજ પોતાિી, એમાું એિી દૃનિ કરી િે એિો અિ ભ વ 

કરવો, એ પહેલ ું સમ્યગ્દશશિમાું હોય છે. પછી એ સ્વરૂપમ ાું લીિ િ વ ું, અતીનન્િય 
આિુંદસ્વભાવ, નિત્યાિુંદ,  સહજાિુંદ એમાું લીિત ા–એકા ગ્રતા–ઉગ્રત ા, પ રુષાિશિી ઉગ્રતા િી 
પ્રચ ર સ્વ સુંવેદિ–આિુંદિ ું ઉગ્ર વેદિ િ વ ું એિ ું િામ પ્રત્યાખ્યાિ િ ે ચારરિ  કહેવા માું આવે છે.  

શ્રોતા : અપિ ી શરીરકી..... 

પૂજ્ય ગ રૂદેવ શ્રી : બીજે ક યાું જાય? જ્યાું હોય ત્યાું ઘરમાું જાય કે બહ ારમ ાું જાય ? 
પોતાિ ું પરમાત્મસ્વ રૂપ છે એિે પહેલ ું દૃનિમાું , અિ ભવમાું લઈિે આ કરવાિ ું એિે છે. પછી 

એમાું એ કા ગ્રતા, ઉ ગ્રપણે િ વ્યિો સ્વભ ાવિો આશ્રય કરીિે લ ીિતા િ વી, એિ ું િામ ચાર રિ 

અિે એિ ું િામ પ્રત્યાખ્યાિ. એિ ું િામ નવકારિો ત્યા ગ કહેવામાું આ વે છે. િાસ્સ્તિી વાત છે  
બિી. સમ જાણ ું કાુંઈ? આ હાહ ા! માગશ એવ ો છે. એ વાત ૧૫૧ છેલ્લે કળશ છે.  ૧૦ ગાિ ાિો 
કળશ છે. 

प्रणष्टदुरितोत्किं प्रहतपणु्यकर्मव्रज ं
प्रधतूर्दनारदकं प्रबलबोधसौधालयर् ् । 
प्रणार्कृततत्त्वरित ् प्रकिणप्रणाशात्मकं 
प्रिदृ्धगणुर्रंदिं प्रहतर्ोहिारर ंनरु्ः ॥१५१॥ 

ભગવાિ આત્મા નિત્યાિુંદ પ્રભ  અનવિાશી પોતાિ ું સ્વરૂપ , એક સમયમાું–સૂક્ષ્મ  
કાળમાું એ નિ કા ળ ધ્ર વ ચીજ જે છે એ આત્મા–એ પોતાિો નિજ પરમાત્મા. એવો નિજ આત્મા  

એણે પ ાપિા રાનશિે િિ  કયો છે ... એટલે કે પાપિો ભાવ એમાું  િિી. પ યાશયમાું હતોિે . િવ્યમાું 

િિી. આહીં એ કહેવ ું છે િે . પાપભાવ પયાશયમાું હતો, િવ્યમાું િિી. િિી એિો આશ્રય કરે તો 
પાપિો િાશ િાય. સમજાણ ું  કાુંઈ? અગમ્ય વાત ું  છે ભા ઈ ! સુંસારિા દ ુઃખ, ચોયાશ સ ી િા અવતાર, 

એિા અુંતિે લાવ વાિો તો  આ એક ઉપાય છે. પોતે પરમાત્મા પૂણાશિુંદસ્વરૂપ,  જેિો આિુંદ  

કયાુંય બીજે િિી, દયા-દાિ-વ્રત-ભસ્કતિા પરરણામમાું પણ આિુંદ િિી . એ પરરણામ તો રાગ 
િે દ ુઃખરૂપ છે. આહાહા!  એ િે િાશ કરવાિો આિો સ્વ ભાવ છે અિવા એ વસ્ત  એમાું છે િહીં. 
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સમજાણ ું કાુંઈ? જેણે ભગવાિ પૂણાશિુંદિો િાિ પ્રભ , નિજાત્મ પરમાત્મા કારણપ્રભ , એ 
કારણજી વ કહો, કારણપર મ ાત્મા કહો, નિત્યાિુંદ કહો, ધ્ર વસ્વરૂપ કહો, જ્ઞાય કભાવ  કહો, સદૃ શ 

શસ્ક તિ ું તત્ત્વ આખ ું કહો. એિે તો પાપિો ગુંજ જેિામાું િિી. પાપિા રાનશ ... उत्किं છે િે ? 

પાપિા રાનશ उत्किं એટલે ઉકર ડો, ઢગલો એિે જેણે િિ કયો છે કે જે ચીજમાું એ છે જ િહીં. 
એવી ચીજિ ી દૃનિ કરતાું પ ાપ  ઉત્પન્ન િતા િિી, એમ કહે છે.  

 જેણે પ ણ્યકમશિા સ મૂહિે હણ્યો છે ... प्रहतपणु्यकर्मव्रज ं આહાહા! શ ભભા વ જે  
પ ણ્યભાવ એવા પ ણ્યભા વ િે , સમૂહ–એિો પ ણ્યિો ઢ ગલો એણે હણ્યો છે , એટલે  કે પ ણ્યભાવ 

જેિામાું િિી. એવ ું નિજાત્મતત્ત્વ એમાું પ ણ્ય િો સમૂહ છે િહીં. અિવા એવા નિજાત્મતત્ત્વિો  

આશ્રય કરતાું પ ણ્યિા ભા વ િો િાશ િઈિે ઉત્પન્ન િતાું િિી એમ  કહે છે. આહા હા! ભ ારે 
િમશિી રીત એવી. બહાર િી આમ માન્ય ું છે િે કે આમ કર વ ું, આમ કરીએ, આમ કરવ ું િે વ્રત 

પાળીએ, તપ કરીએ, અપવ ાસ કર ીએ —એ તો બિો  નવ કલ્પ છે અિે એિ ું કતાશપણ ું એ તો મહા  

ભ્રમણા, અજ્ઞાિ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? ભગવાિ આત્મા.. પ ણ્યકમશિા સમૂહિે  તો જેણે હણ્યો 
એટલે એમાું છે જ િહીં. અિાશત્ એવો  નચદ્ઘિ પ્રભ  એિી દૃનિપૂવશક અુંતર નસ્િરતા િતાું એ 

પ ણ્યપરરણામ ઉત્પન્ન િત ા  િિી . િિી એટલે હણી િ ાખે એવો એિો સ્વભાવ છે. આહાહા!  
આવો ભગ વાિ આત્ મા, પણ એણે કોઈ  રદ’ સાુંભળ્યોય િહીં. સમજાણ ું કાુંઈ?  

જેણે મદિ (કા મ) વગે રેિે ખુંખ ેરી િ ાખ્યા છે ... મદિ.. મદિ.. આહાહા! કા મવાસિા એ 

તો જેિી ચીજમાું છે જ િહીં. સ્ભન્ન-સ્ભન્ન શબ્દ વાપયાશ  છે. િિ  કયો છે, હણ્યો છે, ખુંખ ેરી 
િાખ્યો છે. प्रधतू છેિે ? र्दनारदकं... મદિ–નવષયિી વાસિા એ ત ો જેિી ચ ીજમ ાું અુંતરમાું છ ે 

િહીં. એવો નિત્યાિુંદ પ્રભ  મદવાસિા–નવષયિી વાસિા, નવષયિી પ્રેમજા ળ એ ચૈતન્ય 

ભગવાિ પૂણાશિુંદમ ાું િિી. સમજાણ ું કાુંઈ? સમ્યગ્દૃનિ િા નવષય તરી કે , ધ્યેય તરીકે હોય તો એ 
ધ્ર વવસ્ત  છે. ધ્ર વિા ધ્યેયે  ધ્યાિ પ્રગટતા સમ્ય ગ્દશશિ િાય. અિે એમાું વાસિા મ દિી, ભોગિી , 

દ નિયા જેિે આમ મજા અિે રસ માિે છે , કહે છે કે એ વાસિાિી ગુંિ વસ્ત માું િિી ભા ઈ! એ 

વાસિી ગુંિ અુંદર હોય તો  એ વાસિા ટાળી શકે િહીં  અિે વાસિા સનહત જ સદાય રહે. કોઈ  
રદ’ સ ખી િઈ શકે િહીં. સ મજાણ ું કાુંઈ? 

આ વીતરા ગિો િમશ આ છે. વસ્ત િ ો આ િમશ છે. વસ્ત  એટલે પરમાત્મ ા પોતે એમાું 
અિુંત-જ્ઞાિ-દશશિ આરદ વ સેલા–ર હેલા છે. એમાું કા મિી વાસિ ા િિી રહે લી, એમ કહે છે.  

સમજાણ ું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ પૂણાશિુંદિ ું  સ્વરૂપ જેિ ું, એિ ું શરણ લેતાું એમાું કામવાસિા  

તો િિી, પણ એિ ું શરણ લેતાું  કામવ ાસિા ઉત્પન્ન િતી િિી. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? મદિ 
વગેરે નવષયિી વાસિા, િ વીિ ચ ીજિે જોવાિી ક તૂ હ લતા નવ ગેરે જે ચીજ માું છે િહીં. આ હાહા! 

એવો જે ભગવાિ આત્મા, એિે આત્મા કહીએ. એવો આત્મા જે દૃ નિમાું લે  અિે એવો આત્મા 
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જેિે શ્રદ્ધામાું બેસે , એિે કા મવાસિ ાિી ઉત્પનિ િ િાય . આહાહા! મૂર્ચછાશ સન હત િી વાત છે િે . 
સમ્યગ્દશશિ માું વસ્ત  અિ ભવમાું આ વી , પણ હજી વાસિા હ ોય છે આસસ્ક તિી . નવષયિી 

વાસિાિો પ્રેમ િે મીઠા શ િિી.  સમર કતીિે આ સસ્કત છે , પણ એિે રસ િિી. એ િો એ સ્વામ ી 
િિી, એિે મીઠાશપણે વેદત ો િિી. એિે ઝેરપ ણે જાણીિ ેએ છોડે છે.  સમજાણ ું કાુંઈ?  

ચૈતન્ય સ્વભા વ આિુંદિા ર સિો રસીલો પ્રભ , ચૈતન્ય ભગવાિ આત્મા અણીનન્ િય–

અતીનન્િય, અણીનન્િય–અત ીનન્િયિ ું આિુંદિ ું િામ પ્રભ  પોતે એિામાું આ ક તૂહલતા કેવી? એ  
ક તૂહલતાિે  તો  જેણે ખુંખ ેરી િાખી છે. આહાહા! જે મ આ પુંખ ી હ ોયિે, એિે  િૂળ અડેિે 

પાુંખમાું, પુંખી..  પુંખ ી.. આમ આમ કરે ત્યાું ખુંખ ેરી િા ખે િૂળિે. ચકલા-બકલ ા િૂળમાું ન્હાયિે. 

એિે ચળ જરી લાગતી હ ો ય તો િૂળમાું જરી આમ કરે . આમ-આમ િ ાય એટલે ખુંખ ેરી િાખે. 
એમ ભગવાિ આત્મા... આહા હા! પુંરડતજી! આહાહા!  એ અતીનન્િય સહજાિુંદિો િાિ પ્રભ  

એવો જેણે િમીએ દૃનિમાું લીિો છે અિે એમાું નસ્િર તા કરી છે . એમ વ ાત છેિે  અત્યારે તો. 

પ્રત્યાખ્યાિ છે િે . નિજઘરમાું જામી ગયો છે. એિે નવ ષયવાસિા છૂ ટી જાય છે. આસસ્ક ત પણ 
રહેતી િિી એમ કહે છે ભા ઈ !  

સમ્યગ્દશશિ માું  રસ તો રહે તો િિી. આત્ માિ ું સમ્યગ્ દશશિ  પૂણાશિુંદિો સ્વભા વ જ્યાું 
કબૂલ ાતમાું અુંતર માું આવ્ય ો, ઓહો હો ! િ ોડો આિુંદિ ો  સ્વાદ આવ્યો , એમાું  આખો આિુંદમય  

આત્મા છે એમ જે  અિ ભવ્ય ું, એિે રાગમાું હવે રસ રહેતો િિી. ઇન્િિા ઇન્િાસિમાું હો 

સમરકત ી, કયાુંય એિો રસ િિી. રસ ઊડી ગયો છે. સમજાણ ું કાુંઈ? રસિો અિશ , એમાું એકાગ્ર 
િવા િી મ જા છે એ બિ ું ઊડી ગય ું છે. સમ્યગ્દશશિ  િમશિી પહેલી િજા ફર કી, આખી દ નિયા 

ઉપરિી રસ ઊડી જાય છે. ભલે છ ખુંડિા રાજમાું  હોય અિે છન્ન ું હજાર રાણી પદમણી જેવીિા 
મધ્યમાું દેખાય, (સમર કતી) કયાુંય િિી. આહાહા!  

અરે! આ ચીજ તો જ ઓ , એ શ ું છે? એ ભગવાિિે ઢુંઢોળીિે જ ઓ તો , કહે છ ે કે  એ તો 

આિુંદિો િાિ છે. એમાું ન વષયિી વાસિ ાિી ગુંિ છે  િહીં. આહાહા ! અરે! દ નિયા હેરાિ િઈ  
િઈિે મરી જાય બહ ારમ ાું. પૈસામાું સ ખ છે, આ બરૂમાું  સ ખ છે, મોટી પદ વી મળે દસ હજાર િે 

પુંદર હજારિા પગાર િી મન હિે હોં, રદવસિી હ ોય લ્યો િે . આહાહા! હ ું પહોળો િે શેરી સાુંકડ ી . 

અમે જ્યાું છીએ ત્યાું િાિા િઈ જઈએ  છીએ. િાિ ું મકાિ , િાિ ું આ. મોટા મ કાિમ ાું આવો.  
રાજા.... શ ું છે પ ણ ? આહાહ ા! શેિી ગાુંડપ  ફાટેલી છે આ?  

આહીં કહે છે કે ભ ગવાિ આત્મા સસ્ર્ચચદાિુંદ સ્વરૂપ, સહજાિુંદ મૂનતશ પ્રભ  એવ ું જે ણે 
અુંતરમાું વસ્ત િ ે જ્ઞેય બિા વીિે , વસ્ત િ ે ધ્યાિમાું નવષ ય બિાવીિે જે અિ ભ વ િ યો એિે િમશ–

સમરકત કહેવાય છે અિે નવષયિી વાસિાિો રસ ઊડ ી જાય છે. વાસિા હોય આ સસ્કત, (પણ) 

રસ િિી. કાળા િાગ જેમ દેખીિે ભાગ ે માણસ , એમ એિે લાગે છે. આહાહા! અજ્ઞાિ ી  
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નવષયિી વાસિ ામાું મજા િે  લીિ િઈ જાય છે. આહા હ ા! સમજાણ ું કાુંઈ? એિી દૃનિમાું ફેર છે. 
એિે રાગમાું રસ લ ાગે છે તે નમથ્યાદૃનિ છે. આહા હા!  

... નમથ્યાદૃનિ પણ ું  ભારે! કમેકે એ પરમાું રસ (-સારાપણ ું) છે િહીં અિે માન્યો એ તો 
નવપરીત માન્યતા છે. રસ તો ભગવાિ આત્માિા આ િુંદમાું છે. ત્યાું રસ જેણે જોયો િે માન્યો 

અિે અિ ભ વ્યો, એિે કયાુંય જગતમાું ચક્રવતીિી સું પદામાું પણ કયાુંય સ ખ દેખાત ું િિી. 

આહા હા! સ મજાણ ું કાુંઈ? િમશ બહ  ચીજ મોંઘી છે ભાઈ ! દ લશભ છે. અલભ્ય છે એમ િહીં ,  
પ્રાપ્ત િ િઈ શકે એમ િહ ીં, પણ દ લશભ છે . અિારદિી એ બાહ્યમાું માિ ી બેઠો છે િે કે  આમ 

વ્રત પાળ્યા, અપવાસ કયાશ િે આ કયાશ , લૂગડાું બદલાવ્યા, િઈ ગયા સાિ , િઈ ગયા ત્યાગી. 

ભાઈ! એ િમશિા મોઢાું  મ ો ટા છે. જેમાું આખો આત્ મા સમાઈ જાય જેિી શ્ર દ્ધામાું. સમજાણ ું 
કાુંઈ? એણે નવષય વાસિા ખ ુંખ ેરી િાખી છે. આહાહા!  

જે પ્રબ ળ જ્ઞાિિો મહે લ છે ... કેવો છે પ્રભ  આત્ મા ? ચૈતન્યસ્વભા વિો મ હેલ  મોટો 
મહેલ છે. આ હાહ ા! પ્રવેશ કરતાું એિે આિુંદ આવે એવ ો એ છે, કહે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? માણસ 

િિી કહેતા? ગમે તે ટલા બહાર ફરીએ, પણ ઘરે આવે ત્યારે શ ાુંનત. કાુંઈક બોલે છે , કાુંઈક  

ભાષા છે. (શ્ર ોતા : દ નિયાિ ો છેડો કયાું આવ્યો ? કે ઘ રે.) ઘરે , બસ એ. એ મ આ વે છે. દ નિયાિો  
છેડો કયાું આવ્યો? કે ઘરે. બહ  ફર ી ફરીિે ફયાશ , પણ ઘરે આવે તો હા..શ. એ શે ઠ ! એમ ચારે 

કોર નવ કલ્પ માું ફરે એ માું દ ુઃ ખમાું જાય છે , એ દ ુઃખિે િોતરે છે. િોતરે સમજતે  હૈં? આમુંિ ણ 
આપે છે. અમારે ત્યાું જમણવાર... આવજો જમવા. આ હ ાહા!  

પ ણ્ય િે પાપિા નવકલ્પો–ર ાગ એ તો દ ુઃખિા .. દ ુઃખિા મૂળ છે. એમ જેણે ... દ ુઃખિા 

મૂળિ ી રનહત પ્રભ  આિુંદિ ું મૂળ છે , મ ોક્ષિ ું મૂન ળય ું એ આત્મા છે એમ ાુંિી મોક્ષ ઉગે  છે, ઉ ગ ે 
એટલે ઉત્પન્ન િ ાય છે. એવા ભગ વાિમાું ...  ત ું પ્રબળ જ્ઞાિિો મહે લ, એકલો જ્ઞાિનપુંડ.. 

જ્ઞાિનપુંડ.. જ્ઞાિપ ુંજ..  જ્ઞાિિો એકલો બુંગલ ો છ ો . જ્ઞાિિો એકલો બુંગ લો . તમારા  

આરસપહ ાણિો બુંગલો િ હીં એ મ કહે છે શેઠ ! એ શેઠ ! આ તમા રો બુંગલ ો આરસપહ ાણિો 
િૂળિો િહીં, એમ કહે છે. આહા હા! જ્ઞાિિ ો બુંગલ ો , એકલ ું જ્ઞાિિી ભરેલ ું ભરપૂર તત્ત્વ. 

આહા હા! એ વો એિે આત્મા  કહીએ. એ માું સુંસાર ભયો  છે , રાગ ભયો છે— એ આત્ મા છે િહીં. 

આહા હા! ભારે વાત ું  ભાઈ! સમજાણ ું કાુંઈ? સવશજ્ઞ વીત રાગ પરમેશ્વર નિ લોકિા િ પરમાત્મા એ  
પરમાત્માિ ી દશા પ્રગ ટ કરી, એ દશાિ ું આખ ું સ્વરૂપ જ આત્મા પરમાત્ મા છે. એ પરમાત્મા છ ે 
એિો એન્લાજશ િઈિે પયાશયમાું પરમાત્મા િાય છે. સમ જાણ ું કાુંઈ?  

જેિે તત્ત્વ વેિા ઓ પ્રણા મ કરે છે ... જ ઓ! ભાષા તો જ ઓ. કહે છે કે એ એવ ું તત્ત્વ  છે કે 

એિા જાણિાર એ માું િમે  છે. આહા હા! એિા જાણ િાર–જાણેલ ા એમાું િમે છે. આ વસ્ત   

ભગવાિ આત્મા.... એ પ ણ્ય-પાપિા નવકલ્પિી ખસી–હઠી અિે એવ ો જ્ઞાિિો મ હે લ પ્રભ  એમાું 
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એ તત્ત્વવેિા એિે િમે છે. એ વસ્ત િ ા જાણિાર.. જાણિાર એમાું િમે છે એમ કહે છ ે 
પ્રત્યાખ્યાિ અનિકાર છે િે . એ તત્ત્વવેિા એટલે સમ્ય ગ્દૃનિ —તત્ત્વિા જાણિા ર એ એમાું િમે 

એટલે રહે છે. એિે ‘પ્રણામ કરે છે’ એમ કહ્ય ુંિે . પ્રણામ કરે છે. પ્રણામ, ઓલ ું િમિ કરવ ું એિે 

પ્રણામ કહ્ય ું . િમીિે છેલ્લ ો શબ્દ આ વશે नरु्ः આહાહા ! આ તો પરમાત્માિે પામવ ાિા મુંિો છે. 
સમજાણ ું કાુંઈ? જેિે તત્ત્વ વેિા ઓ પ્રણ ામ કરે છે ... પ્રણામ (એ ટલે) ન વશેષ નસ્ િરતા  કરે છે, િમે 

છે, એમાું ઢળે છે. કરવટ બદલી િાખી  છે જેણે–િમ ીએ. તત્ત્વજ્ઞાયકમૂનતશ આિુંદિ ું િામ એવ  ું 

િમીએ જાણ્ય ું એિી કર વટ રદશા બદ લી ગઈ છે. એ રાગ  િે નિનમિમાુંિ ી ખસીિે આહીં ઢળી 
ગયો છે. આહા હા!  

અિે જે પ્રક રણિ ા િાશ સ્વરૂપ છે  એટલે કે કાુંઈ કર વ ું જેિે રહ્ય ું િિી.  છે વસ્ત  નિકાળી  
એિે કરવ ું શ ું? કૃતક ૃત્ય છે . સમજાણ ું કાુંઈ? प्रकिण એટલે કાયશ. કોઈ કાયશ કરવાિ ું િિી. 

કૃતકૃત્ય વસ્ત  તો વ સ્ત  છે . જે પ િ  ગ ણોિ ું િામ છે... प्रबलबोध એ િે? प्रिदृ्धगणुर्रंदिं... 

प्रिदृ्धगणुर्रंदिं... सौधालयમાું એ આવ્ય ું, િહીં? એ તો મહેલમાું રહે છે. प्रबलबोधसौधालयर् ्... 
મહેલ છે એકલો. મેલ િહીં ,  મહેલ. આહાહા! ભગવાિ  આત્મા િમીિ ું  ધ્યેય અિે િમીિી જ્યાું 

દૃનિ છે એવી એ ચીજ પ િ  ગ ણોિ ું િામ છે. આહાહા! એવા ગ ણો પ િ  પડ્યા છે , એક-એ ક ગ ણ  

અિુંત-અિુંત સામથ્યશવ ાળા  એવા પ િ  ગ ણોિ ું એ િામ છે. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? એિા ગાણા 
એણે સાુંભળ્યા િહ ીં. એિા  ગ ણો કેવા અિે કેવો છે એણે સાુંભળ્યો િહ ીં, બીજી  બિી વાતો  

માુંડી. આ હા! સમ જાણ ું કાું ઈ? પ  િ ગ ણોિ ું િા મ છે ... ગ ણો છે, પણ પ િ ગ ણ છ ે એમ કહે છે. 

અપાર મનહમા એ ક-એ ક ગ ણ ... સ્વભાવ–સત્ત્વ, સત્ િ ું સત્ત્વ, સત્ એવો ભ ગવાિ  એિ ું સત્ત્વ 
એટલે ગ ણ . એ ગ ણ પ િ ગ ણોિ ું એ િ ામ છે. આહાહા!  

અિે જેણે મોહરાનિિ ો િાશ કયો છે ... ભગવાિ આત્મા જેમાું મોહરૂપી અુંિકાર છે  જ 
િહીં. ચૈતન્યિો પ્રકાશ એકલો ભગવાિ એમ ાું મોહિી અુંિકાર દશા છે જ િહીં. અિાશત્ વસ્ત મ ાું 

તો િિી, પણ વસ્ત િ ો જેણે આશ્રય કયો એિે મોહ િો અુંિકાર રહેતો િિ ી, એમ કહે છે.  

આહા હા! લ્ય ો, િમશકિા ચા લે છે આ. આવી કેવી? પય શષણ હોય  િે અપવાસ કરવા, ચોનવહારા  
કરવા.. શ ું કહેવાય? િકોર ડા. િકોરડા ચા લે છે, તમારે શ ું કહે? પાણી નવિાિા કરે િે એિે 

િકોરડ ા કહે. ચોનવ હારા . પા ણીિ ું સ્બુંદ  િ લે. આઠ કરે  તો આમ િાય. પ્રૌષિ.. પ્રૌષિ..  આહીં તો  

એિે પાણીિ ું સ્બુંદ  િિી .... ચારે આ હારિ ો ત્યાગ. આઠ  રદ’ કરો. તમારે અ ઠ્ઠમ કરે  એિે આમ 
લાભ, એક પોરશી ચ ડાવે ત ો આ મ લાભ. બિી લ ાુંઘણ ું િી વાત ું છે.  

ભગવાિ આિુંદિા િામ મ ાું સમીપ જાય છે , ઉપ-વાસ–એવા ન ચદાિુંદ ભ ગવા િિી 
સમીપ જઈિે વસે એિે ઉપવાસ કહેવા માું આવે છે. આ હાહ ા! અરે! એિો નિજાિુંદિો િાિ કોઈ  

રદ’ જોયો િ હીં, જોવાિે કો ઈ  રદ’ આડ તો ડી િહીં. ઓઝલમ ાું રાખ્યો એિે.  પડ દે રાખ્યો, પડદે 
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રાખ્યો. કાું રાગિો પ્રેમ, કાું  નવષયિો પ્રેમ, કાું એક સ મયિી અવ સ્િામાું પૂણશ માિવાિો પ્રેમ,  
ઓઝલમ ાું રાખ્યો એિે.  આહાહા! માગશ એવ ો છે ભાઈ ! કહે છે, મોહરાનિિ ો તો જે ણે િાશ કયો 

છે. ઓહો! તેિ ે (ત ે સહજ તત્ત્ વિે) ... જ્ઞાિમાું લીિ ું છે એવો ભાવ–તત્ત્ વિે અમે િમ ીએ છીએ. 

नरु्ः.. પ્રત્યાખ્યાિ છે િે. એમાું અમે વળી ગયે લા છ ીએ, ઢળી ગયેલા છીએ , ઢળીિે ઢીમ િઈ 
ગયા છીએ. આ પ્રત્યાખ્યાિ.  સમજાણ ું કાુંઈ? એ અનિકાર પ ૂરો િયો , છઠ્ઠો અનિકાર.   

આ  ર ીતે, સ કનવજિરૂ પી કમ ળોિે માટે જે ઓ સૂયશ સમ ાિ છે અિે પાુંચ ઇનન્ િયોિ ા 
ફે લાવ રનહત દેહ માિ જેમ િે પરરગ્ર હ હતો ...  મ નિઓિે તો એક શ રીર માિ  હોય . અુંદર 

ભાવનલુંગ પ્રગટ્ય ા હોય એ િે વસ્ત્ર-પાિ કાુંઈ હોય િહીં. િ પ્રગટ્યા હોય એિે ભાવેય િિી , ત્યાું 

િવ્ય(નલુંગ) એિ ું (ખરૂું) છે િહીં. જેમિે પરરગ્ર હ દેહ માિ હતો. ‘દેહ માિ સુંય મ હેત ’ આ વે છ ે 
િે? એમાું આવે પણ પાછળવાળાએ બિ ું ગરબડ કર ી  દીિ ું. એ વા શ્રી પદ્મપ્રભમલિ ારરદે વ વડે 

ર ચાયેલ ી નિયમ સારિ ી તાત્પયશવૃનિ િા મિી ટીકા માું (અ િાશત્ શ્ર ીમદ્ભ વગત્ક  ુંદક ુંદાચાયશદે વપ્રણીત 

શ્ર ી નિયમસ ાર પરમ ાગમિી નિ ગ્રંિ મ નિર ાજ શ્રી પદ્મપ્રભ મલિાર રદેવ ન વરનચ ત તાત્પયશવૃનિ 
િા મિી ટીકામ ાું) નિશ્ચય-પ્રત્યાખ્ય ાિ અનિક ાર િામિ ો છ ઠ્ઠો શ્ર ત સ્કુંિ સમાપ્ત િયો. 

સાતમો (અનિકાર). ગય ા કા ળિ ું પ્રનતક્રમણ અિે ભનવષ્ યિા પ્રત્યાખ્યાિ અિે વતશમાિિ  ું 
સુંવર આ લોચિ ા. ભગવાિ  પૂણાશિુંદ છે એિે જોવ ું એિ ું િામ આલોચિ ા. આ િે જોતાું રાગિ  ું 
જોવ ું ટળી જાય છે. સમજાય  છે કાુંઈ? એ આલોચિા અ નિકાર છે. ૧૦૭. 

णोकम्मकम्मिरहय ंरिहािगणुपज्जएरहं िरदरित्त ं। 
अप्पाण ंजो झायरद सर्णस्सालोयण ंहोरद ॥१०७॥ 

તે શ્ર મણિે આલોચિ ા, જે શ્ર મણ ધ્યા વે આત્મિે, 

      િોકમશકમશ-નવ ભાવ ગ ણપયાશય િી વ્યનતરરકતિે. ૧૦૭. 

આત્માિે ધ્યા વે એ આલોચ િા એમ કહ્ય ું. આ લોચિાિ ો  વ્યવહાર કહેશે આગળ. આિો 
ત્યાગ કર વો, આિો ત્યાગ . એ તો વ્યવહારિી ભાષ ા. 

ટીકા: આ, નિશ્ચય-આલોચિાિ ા સ્વરૂપિ ું કિિ છે. ભગવાિ આત્મા જેવો જે રીતે 
સવશજ્ઞે જોય ો અિે છે , એ મ અુંતરમ ાું જોવ ું , અુંદર માું  જોઈિે નિહાળવ ું િે ઠરવ ું , એિ ું િામ 

આલો ચિા છે, એિ ું િામ  સુંવર છે. ગયા કા ળિ ું પરડકમણ ું, ભનવષ્યિા ... આવે છે િે ?  

વતશમાિ કાળિ ું સુંવર. આ લોચિા એ સુંવર. આહા હા!  ભ ારે વાત ભાઈ આ તો ! આમાું બીજ ું કાુંઈ 
વ્યવહાર-વ્યવ હાર સાિિ ખરુું કે િહીં ? એ વાુંિા સહ િે ઉઠે છે. પાિરો આ ત્મા એકલો? એ 

વ્યવહારિ ી રુનચ છોડીિે આશ્રય છોડે ત્યારે એિે આત્માિો આ શ્રય િાય. એટલે વ્યવહાર 
સાિિ-ફાિિ છે િહીં. સમ જાણ ું કાુંઈ?  
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કહે છે, કેવો છે ભગ વાિ આત્મા અુંદર? ઔ દ ારરક, વૈરક્ર યક , આહારક, તૈજસ અિે 
કા મશણ શરીર ો તે િોકમો છે ... એિી રનહત છે. આ પાુંચ શરીર િી ભગવ ાિ અુંદર રનહત છે. એિ ું 

તો જ્ઞાિનવ ગ્રહ–શરીર છે. ચૈતન્યિી અરૂપી મૂનતશ છે એ. આ શરીર િી એ જ દી ચીજ છે. 

જ્ઞાિા વરણ... આઠ કમશ લે છે હવે. દશશિ ાવરણ, અુંતરાય, મોહિીય, વેદિ ીય, આય , િામ અિે 
ગ ોિ િામિ ાું િવ્યકમ ો છે ... એ આત્મામાું િિી. ઓલાિે િો કમશ કહ્યા શરીર  ( આ રદ)િે. બીજે 

ઠેકાણે ભાષા આરદિે  કહી. અહીંયા આઠ કમશ રન હત પ્ર ભ  છે ... પણ કમશ સનહત છે િે ? સનહત છે 

એ તો તારી પયાશયબ નદ્ધમાું આગળ જતાું  નિનમિ ઉપર  લક્ષ જાય છે , આહ ીં અુંદર  જાતો િિી 
એટલે સનહત દેખાય છે.  એ કમશિી રનહત જ છે. સમજાણ ું કાુંઈ? અજીવિી રનહત છે એિે જીવ 

કહીએ છીએ. અજીવિી સન હત છે એિે જીવ કહીએ? આઠ કમશ તો અજીવ છે , આ શરીર અજીવ 

છે. એ સનહત તેિ ે જીવ કહીએ એ મ હોય? એિા િી રનહત તેિ ે જીવ કહીએ. આહા હા! એ ટલ ે 
એણે દૃનિ શરીર અિે કમો ઉપરિી ઉઠાવી , એિાિી રનહત છે એિા  ઉપર દૃનિ મૂકવ ાિી છે. 
આહા હા! સ મજાણ ું કાુંઈ?  

કમ ોપાનિનિરપેક્ષ  સિા ગ્રાહક શ દ્ધનિશ્ચયિવ્ય ાનિશક િયિી અપેક્ષાએ પર માત્ મા એટલ ે 

પોતાિો આત્ મા આ  િોકમો અિે િવ્યકમ ોિી  રનહત  છે.  િીચે છે. શ દ્ધનિશ્ચય િવ્યાન િશકિય ... 

એટલે? શ દ્ધનિશ્ચય એટલે સ્વ, િવ્ય એટલે કાય મ રહેિા રી ચીજ, જે જ્ઞાિિ ું પ્રયોજિ છે એવો જે 
આત્મા, એ તો એ કલ ો સિા િે જ ગ્રહે છે. એ િય તો એકલી સિ ા ‘છે ’ એિે જાણે છે. સમજાણ  ું 

કાુંઈ? સમ્યગ્ જ્ઞાિીિ ું જ્ઞાિ  કમશિી સિા રનહત એ કલી સ્વભાવસિાિે જ ગ્ર હે છે. ભગવાિ  

આિુંદિ ું હોવાપણ ું સિાિ ું નિકાળ.. નિ કાળ.. નિ કાળ, એ િે સમ્યગ્જ્ઞાિ ગ્રહે એટલે ઉ પાદેય તરીકે 
માિે છે અિે એિે જ આત્મા માિે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? આહા હા! એ ક વાત.  

 મનત જ્ઞાિ ારદ તે નવભ ાવગ ણો છે ... લ્યો,  નવભાવગ ણો, મન ત-શ્ર ત એ પણ નવભાવગ ણ છે. 
છે પયાશય , પણ કમશિા નિનમિિી અપેક્ષા છે માટે એિે નવભાવગ ણો કહ્યા. એિાિી પણ વસ્ત  

રનહત છે. આ હાહ ા! અ િે િર-િારકાર દ વ્યુંજિપયાશયો તે જ નવભ ાવપય ાશયો છે ... આહીં ...િી વાત 

પયાશયિી કહેવાય. નસદ્ધ માું  વ્યુંજિપયાશય િિી કીિી તે આ. િર-િારકારદ જે  આકૃનત છે િે 
આત્માિા પ્ર દેશિી અુંદ ર વ્ યુંજિપયાશય , એ નવભાવપયાશય છે. બેયિી ભગવાિ િવ્ યસ્વભા વ તે 

સ્ભન્ન છે. આહા હા!  ગ  ણ ો સ હભાવી હ ોય  છે. આ આવે છે એ બીજી જાત છે . ઓલા ગ ણો  

સહભા વી અિે પયાશયો ક્રમ ભાવી એ બીજી ચ ીજ . એમ ાું તો ગ ણો એકસાિે ર હેલા છે િે પયાશય 
એક પછી એક િાય એ વ્યાખ્યા છે.  

આહીં બી જી વ્યાખ્યા છે. મ નતજ્ઞાિારદ ન વભાવ એક  સ ા િે રહેલા છે એ લેવ ું છે આહીં.  
મનતજ્ઞાિ, શ્ર તજ્ઞ ાિ, અવનિ, મિુઃપયશય —એ નવભાવગ ણો સહભાવ ી છે. ચારેય પયાશય એક 

સાિે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? એમ લેવ ું છે. ઓલ ું જે સહચર–સહભા વી તે ગ ણ િે ક્રમભાવી તે 
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પયાશય એિી વ્યાખ્યા બીજી . એ તો અુંદર આત્મામાું જ્યાું જ્ઞાિ છે, ત્યાું દશશિ છે, આિુંદ છે ,  
બિા ગ ણો એક સાિે છે એિ ું િામ સહભાવી. અિે પયાશય એક પછી એક િાય મ ાટે ક્રમભ ાવી.  
એવો ક્રમભાવી પયાશય િે સહભાવ ી ગ ણ તો નસદ્ધિે પણ હોય છે. સમજાણ ું કાુંઈ?  

આ બીજી વ ાત છે. આહીં તો આત્મા સાિ ક છે એિી  જે મનત-શ્ર તજ્ઞાિિી પયાશય એક  

સાિે છે, એિી એિે–સહભ ાવીપયાશયિે ગ ણ કહ્યા છે. મનતજ્ઞાિ હોય તો શ્ર ત જ્ઞાિ ... ચાર સાિે, 

સાિે જ છે. ઉપયો ગ એ ક પછી એ ક. કોઈ િ મ ળે  તો બે  તો હોય જ મનત  િે શ્ર ત ત ો . ઉપયોગિો 
પ્રશ્ન િિી. એિો પયાશ યિો હ ુંકાર મનત િે શ્ર ત તો એક  સાિે છે. એક સાિે માટે સહભા વી કહ્ય ું. 

સમજાણ ું કાુંઈ? અિે િર-િારકાર દ નવભા વ, મિ ષ્ય િી ગનત હોય ત્યા રે દેવિી િ હોય અિ ે 
દેવિી હોય ત્યારે મિ ષ્ય િી િ  હોય. એ ક્રમભાવે છે. વ્યુંજિપયાશય ક્રમભાવે છે. આ હાહ ા!  

એ પરમ ાત્મ ા આ બિાિી ( ન વભા વગ ણો અિે નવભા વપયાશયો િી) વ્યનતરરકત છે.  

આહા હા! ભગ વાિ વસ્ત ,  એ નવભાવપયાશયો એટલે ગ ણો–એકસાિે પ્રગ ટ રહેલી દશાઓ અિે 
ક્રમે ક્રમે િતી ગનતિ ો ક્રમ નવષય.. ક્રમ એ  રનહત વસ્ત  છે. એકલી સિા ગ્રાહ ક  દૃનિમાું એ પયાશય 

આવતી િિ ી. ગ ણ ો સહભ ાવી હોય છે , પયાશયો ક્રમભાવી હોય છે ... આ બેમાું િાખવ ું . મનતજ્ઞાિ 

સહભા વી છે, િર-િારકા રદ ક્રમભાવી છે. સમજાણ ું કાુંઈ? પાઠમાું છ ે કે િહીં?  
रिहािगणुपज्जएरहं िरदरित्त.ं.. એવો જે ભગવાિ આત્મા, એવો જે પરમાત્મા, આ બિાિ ી  
વ્યનતરરકત છે. આહાહા!    

 ઉપર ોકત િોકમો અિે િવ્યકમ ોિી રન હત તિ ા ઉપરોકત સ મસ્ત ન વભાવગ ણપયાશયો િી 

વ્યનતરરકત તેમ જ સ્વભાવગ ણપયાશયો િી સુંય કત ... લ્યો, પોતાિો સ્વભાવ ગ ણ િે પયાશય 

એિાિી સન હત. પયાશયિો અિશ–ગ ણિા ભેદવાળો , એમ. ગ ણ િે પયાશયિી... નિકાળ નિરાવ રણ 
નિરુંજિ પરમાત્મા, એમ. પાછ ું એ કહે છે. મૂળ તો સ્વભાવ ગ ણ અિે પયાશય એટલે ભેદો બિા , 

એિાિી અભેદ છે એકા કા ર. નિ કાળ નિ રાવ રણ નિરુંજિ પર માત્મ ાિે ... એવો જે િણે  કાળે 

નિરાવરણ... અિવ ા એ  ગ ણપયાશયમાું અગ રુલઘ સ્ વ ભાવપયાશય પણ આવે છે. િા , એ િહીં 
અત્યારે િહીં. અગ રુલઘ િી  પયાશય છેિે  સ્વભાવપયાશ ય , એવા સ્વભા વગ ણપ યાશ યોિી સુંય કત  

નિ કાળ-નિરા વરણ નિરુંજિ પર માત્મ ાિે ... આમ તો પયાશય છે  એક સમયિી અવ સ્િા, પણ એિે 

અપેક્ષાિી વાત કરી છે ઓલાિી. સ્વભા વગ ણભેદો એ મ લઈએ તો વિારે ...  આવે. સ્વાભાનવ ક 
ગ ણભેદોિી સન હત છે. નિ કા ળ હોં.  

એવો નિ કાળ નિર ાવરણ નિ રુંજિ પરમાત્મા ... આ હાહા!  નિ ગ નપ્ત ગ પ્ત (-િણ ગ નપ્ત વડે 
ગ પ્ત એવ ી)...  મિ-વચિિ ી ખસી પ રમ સમાનિ વડે ... આલો ચિા છે િે ! વ ીતરાગી પયાશય દ્વારા 

જે પરમ શ્ર મણ સદ ા અિ ષ્ઠ ાિ સમયે ... એ અુંતરિી રમણતાિે કા ળે ... આહાહા!  આલો ચિા છ ે 

િે! પર મસ માનિ વડે ... આ પયાશય છે. જે પરમ શ્રમણ ... પરમ શ્રમણ ... આહાહા! બિાિે પ રમ 



456                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

લાગ  કર વા છે. સ દ ા અિ ષ્ઠાિ સ મયે ...  એ સ્વરૂપિા આચરણિ ા  કા ળમાું એિો અિ ષ્ઠાિ કરે છે 
િમી. અિ ષ્ઠાિસ્વ રૂપમ ાું રમવ ું એ સ્વરૂપિ ું અિ ષ્ઠાિ છે. અિ ષ્ઠાિ કહો, આચરણ  કહો, આ ચાર  

કહો— એ સ્વ રૂપિ ું અિ ષ્ઠાિ છે. પુંચ મહાવ્રતારદ નવ કલ્પ એ િહીં. એિા િી તો  રનહત કીિ ું 
પહેલાું.  

એ વી પરમ સ માનિ વડે ... લોગ સ્સમ ાું આવે છે ‘સમાન હવર મ િમું રદુંત .’ િિી આવત ું?  

લોગ સ્સમ ાું આવે છે . એિા અિેય કોણ કરે? એમાું શ ું સમજે? હાુંક યે રાખે. ‘એવું મયે 
અસ્ભ ત્ત્િ આ નવહ યરયમ લા  પનહણજરમરણાું.... સમાનહવરમ િું રદુંત . ’ િેમચુંદભાઈ! આવે છેિે 

લોગ સ્સમ ાું? ‘સમાનહ વરમ િમું રદુંત . .’ હ ે પ્રભ ! અમારા આિુંદિી સમાનિ રૂપી વર–વ રદાિ  

અમિે આપો. અમારે બીજ ું કાુંઈ જોઈત ું િિી. આહાહા ! મોટી વ ાત ું... સાિારણ માણસિે માટે 
કાુંઈ કરવાિ ું..? સાિારણ માણસ આત્ મા છે જ િહીં, સાુંભળિે ! એ તો અસાિારણ ભગવાિ  

છે. આહા હા! એિે તો સાિારણ તરીકે આ ળ દે છે. કેમકે  સાિારણ માટે કાુંઈક બીજ ું હોય . િૂળેય 
િિી, સાુંભળિે ! આત્મા જ સાિારણ િિી, અસાિ ારણ  છે. સમજાય છે કાુંઈ ?  

અિ ષ્ઠ ાિિે કાળે ...  ભાષા શ ું કરી! પ રમ ાત્મપ્ર કાશ માું  આ વે છે િે ? એ કાળે એિે ઉપા દેય 

છે, અુંદર રમે ત્યારે. આ હાહ ા! અ િ ષ્ઠાિિે કાળે ... આમ અુંતરમ ાું ચૈતન્ય ભગવાિ પૂણશ 
પરમાત્મા એિે દૃનિ માું લીિો છે અિે ઠરવાિે કાળે એ નસ્િ ર િયો છે. એિે અિ ષ્ઠાિ એ કરવાિ ું 

છે. કહો, સમજાણ ું કાુંઈ? સાિ િે સવાર-સાુંજ આમ કરવ ું, ઢીકણ ું  કરવ ું, ઢીકણ ું કરવ ું. આ એ િ ું 
અિ ષ્ઠાિ છે કહે છે. આહા હા!  

શ્રોતા : સમ ાનિ િે અિ ષ્ઠાિ િ િી કહ્ય ું? 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી : બિ ું એ ક જ િય ું . જ દી-જ દી રીતે ( કહે છે). સ માનિ વડે અિ ષ્ઠાિિે 
કાળે એ ટલે અુંદર રમણત ાિે કાળે ... બિી ભાષા સ્ ભન્ન-સ્ભન્ન તરીકે સમ જાવી છે.  

વ ચિર ચિાિ ા પ્રપુંચ િી (-નવસ્તારિી) પરાઙ્ મ ખ ... નવકલ્પ  િે વાણીિે છોડી દઈિે (એ ટલ ે)  

એિાિી પર ાઙ્મ ખ . સ્વ િી સન્મ ખ . સ્વ િી સન્ મ ખ,  નવકલ્પ  િે વાણી િી નવ મ ખ , આહા હા! 

સમજાણ ું કાુંઈ? આવી િમશ કિા કેવ ી હ શે? ઝાઝા મ ાણ સમાું તો લોકો રાજી િ ાય ... ખોટેિી રાજી 
િાય? એ તો અિાદર કરે છે. સમજાણ ું કાુંઈ? વ્યવહારિે પોષો, વ્યવહારિી દેશ િા દો. એય !  

આહા હા! ભગ વાિ! શ ું કરે છે? ભાઈ! કયાું ત ું ઊભો છો? શ ું કરે છે આ?  એ દ ુઃખિી ખાણમાું 

ઊભો છો ભ ાઈ ! વ્યવ હારિ ા પોષક તો દ ુઃખિી ખાણ મ ાું ઊભા છે. આહા હા!  ભ ગ વાિ આિુંદિ ું 
િામ એવો નિજાત્ મા–પર માત્મા પૂણાશિુંદ પ્રભ  એિે સ્વસન્મ ખ િઈ, સ્વસન્મ ખિા આચરણ કા ળે 

પરિી નવમ ખ  િઈ ધ્ યા વે છે . अप्पाण ं એમ લેવ ું છે િે . પાઠ છેિે  એ. अप्पाण ं जो झायरद... 
આમિી રનહત િઈ આ મ જે ગ ણિી સનહત છે એિે જે જ્ઞાિમ ાું, શ્રદ્ધામાું ધ્યાવે છે . આહા હા! 
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તે ભા વશ્રમણિે સતત  નિશ્ચય આલોચિ ા છે.  નિરુંતર એિે આલો ચિા છે. નિરુંત ર તેિે 
સ્વભા વ સન્મ ખિ ું અિ ષ્ઠા િ–આચરણ વતે જ છે. આ હાહ ા! લ્યો, ઠી ક આ વી વ ાત . બપોરે આજે 

આલો ચિાિ ું છેિે. આ પણ આલોચિા વાુંર્ચય ું. સતત નિશ્ચય આલોચિ ા છે . આહાહા! નિરુંતર 

સુંતોિે, જે આવા વીતરા ગી સુંત હોય એિે.  િવ્યસ્ વભા વમાું ઠરેલા છે , નવકલ્પિ ી હ ઠી ગયા છે ... 
િાસ્સ્તિી વાત લીિી. એિે નિરુંતર આિુંદિા આચરણમાું આલોચિ ા જ છે. ભારે વાત ું  ભાઈ! 

નિશ્ચયિી વાત . એ તો એકાું ત નિશ્ચય િઈ જાય. હજી કાુંઈ વ્ય વહાર હોય તો િ ાય એમ કહ ો તો 

અિેકાુંત—એમ િ હીં. એ જ  અિેકાુંત . નિશ્ચયિા સ્વભા વે આિુંદ પ્રગ ટે, વ્યવહારિી પ્રગટે િહીં ,  
એિ ું િામ અિેકાુંત કહે વ ામાું આવે છે.  

ઓલા કહે,  જરા વ્યવહાર િી પણ િાય, નિશ્ચય િી િાય તો અિેકાુંત કહે વાય . અરે 
ભગવાિ! એ તો બે એક િઈ. બે ચીજ જ દી તદ્દિ છે. બેિી દશા ફેર, રદશા ફેર, ફળ ફેર. 

આહા હા! રાગ છે દોષ છે એિ ું ફળ દ ુઃખ છે, એિ ું ફળ બુંિિ છે , એિા ફળમાું સુંયોગ આ વે . 

અરાગ તે આત્માિ ી નિરુપ ાનિ દશા છે, એિી રદશા િવ્ય ઉપર છે, એિી દશા વીતરા ગી છે, એિ ું 
ફળ આિુંદ છે. આ હાહ ા! આવો અિશ કય ો લ્યો, ગાિ ા િો. णोकम्मकम्मिरहय ंरिहािगणुपज्जएरहं 

िरदरित्त ं। अप्पाण.ं..  એવા આત્માિે જે ધ્યા વે , એ આત્માિે નવષય બિા વે, નવ ષય બિાવ ીિે 

નસ્િર િાય, ધ્યેય કરીિે ધ્યાિમાું એિે ધ્યાવે , એિે આલોચિા હોય. આહાહા! સ મજાણ ું કાુંઈ? 
નિશ્ચય આલો ચિા એિે હોય. હવે સમયસ ારિો દ ાખ લો આપે છે. સ મયસારમાું  આવે છે િે . 
આલો ચિાિો કળશ.. કળશ.    

 र्ोहारिलासरिजृरंितरर्दर्दुयत्कर्म सकलर्ालोच्य । 
आत्मरन चतैन्यात्मरन रनष्कर्मरण रनत्यर्ात्मना ित े॥ 

શ્લોકા િશ : મોહિા નવ લાસ િી ફે લાયેલ ું જે આ ઉ દયમાિ (-ઉદય માું આ વત ું) કમશ ... પ ણ્ય-

પાપ આરદ નવકલ્પ સવશ,  તે સમ સ્તિે આલોચ ીિે–સમસ્તિે છોડી દઈિે ... લોંચ કરે છેિે , લોંચ 
િહીં આ મ? આ લોં ચ છે. મૂળમ ાુંિી આમ બિ ું કાઢી િાખે . હા, હા, એવો છે િે . એવ ું આવે છે. 

ઘણા... મૂળમાુંિી ઉખેડી િ ાખવ ું. રાગારદિો નવ કલ્પ મૂ ળમાું િી ઉખેડી િાખ . એ તો િાસ્સ્તિી 

કિિ છે. પણ ભગવાિ આત્મા તરફ માું ઢળ્યો ત્યાું મૂળમાું ઉત્પન્ન િતા િિી  એિે ‘ઉખેડી 
િાખવાિ ું ’ કહેવા માું આવે છે. 

(તે સ વશ કમશિી આલો ચિા કરીિે ), હ ું ... એ હ ું, એમ મ નિ કહે છે. આહાહા! કોઈ ક કરે 
એિે આમ િાય , એમ િ હીં. હ ું આ મ કરુું છ ું એ માું મિે આ મ િ ાય છે , એમ કહે છે. 

ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાું .... નિષ્કમશ એ વો ભગવાિ આત્ મા ( અિાશત્ સવશ કમ ોિી રનહ ત)  િઈિે... 

કમશ િિી એવો જે ભ ગવા િ આત્મા ... ચૈતન્યસ્વરૂપ એિ ું , પાછ ું  એમ. એિ ું સ્વ રૂપ શ ું છે? કે 
ચૈતન્યસ્વ રૂપ આત્મા . આ તો નિષ્કમશ એટલે કમશિી રન હત , એટલ ું. હવે ચૈતન્યસ્વ રૂપ આત્મા ... 



458                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૩ 

એ કેવો છે? એિ ું સ્વ રૂપ શ ું ત્યારે? કમશરનહત ખરુું . નિષ્કમશ, પણ એિ ું  સ્વરૂપ અસ્સ્ત શ ું?  
ચૈતન્ય જ્ઞાયકભા વસ્વ રૂપ આત્મા. આ હાહા!  

આ સવશજ્ઞ પરમ ાત્માિા પું િ છે. આવો માગશ છે એમ  પહેલો શ્રદ્ધા િે સમજમાું તો લે . 
સમજાય છે કાુંઈ? તો એિે માગશ િીકળશે. પણ શ્રદ્ધામાું િે સમજણમાું ઊલટાઈ છે, એિે માગશ 

તરફ વળવાિી રુનચિ ું વીયશ આવશે િહીં. કહે છે , આ ત્મ ાિી જ (પોતાિી જ) નિરુંતર વ ત ં છ ું. 
અમૃતચુંિા ચાયશ કહે છે. ચૈ તન્યસ્વ રૂપ આત્મા આ બિા કમોિે છોડી દઈિે એ ટલે લક્ષ છોડી 
દઈિે , મારા સ્વ રૂપમાું હ ું વ ત ં છ ું. જ ઓ સુંતો ! આિ ું િ ામ ચ ારરિ અિે આિ ું િામ  આલો ચિા  

અિે આિ ું િામ સુંવ ર . બહ ારિી આમ કહે કે મારે સુંવ રિા પ ર્ચચખાણ, ઢીંકણ ા...  ત્યારે શ ું સુંવર 

હજી (એિી ખ બર િ મ ળે) . અટકીિે કયાું જાવ ું િે એ  છે કેવો—એિ ી ખબર ન વ િા સુંવરિી 
ઉત્પનિ િાય િહીં. નવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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