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પ્રકાશકીય સનવેદન 
 

મું ગલું ભગ વાન વ ીરો, 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 ભરતના િમથત આચા યત, િાક્ષાત્ િદેહે સવદેહ જઈ િીમુંધરભગ વાનની 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 ણ્યમાું પ ણ િમથત હ તા કે 

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

પ્રવચનિાર, સનયમિાર, 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 ભરતક્ષેત્રન ું િ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 અસધકારોમાું 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 મોક્ષમ ાગત છે એની 
દઢતાપૂવતક 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 શ્રી 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. પં. શ્રી નહંમતભાઈ જે. 

િાહ દ્વારા આ િાસ્ત્રિો ગુજરાતી અિુવાદ કરવામાં આવેલ 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 શાસ્ત્રજીમ ાું પ્રસતપાદદત 

સવષયવસ્ત ન ે નીચે મ જબન ા  બાર અસધકા રોમ ાું પ્રસ્ ત ત કરવામ ાું આવેલ છે.  
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(૧) જીવ અસધકાર, (ર) અ જીવ અસધકાર, (૩) શ દ્ધભા વ અસધકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર 

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

ભસ્તત અસધકાર, (૧૧) સનશ્ચય પરમ આવશયક અસધ કાર, (૧૨) શ દ્ધોપયોગ અસધ કાર. 

આ નિયમસાર ગ્રુંથ પૂજ્ય  ગ રુદેવશ્રીને અત્યુંત સપ્રય હતો. આચાયતદેવે સનજભા વના 

સનસમત્તે રચના કરેલ હોવા થી કારણપરમાત્ માને ખૂબ જ ઘૂુંટ્ય ો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પોતાિા આચાયય 

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 

વખતના 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 વાણીથી વ્યતત કરવા માું અમો અિ મથત છીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીની દદવ્યદેશનાની 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 વતતમાનના 

આધ સનક િા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 વામ ાું આવી રહ્યા છે. તેમાંથી નિયમિો સાર ભાગ-૪માં અત્રે (૭) પરમ આલોચના  

અસધકાર અને (૮) શ દ્ધસન શ્ચય પ્રાયસશ્ચત અસધકાર પરના િળુંગ ૨૬  પ્રવચનો પ્રસ્ત ત કરતાું હષતની 

લાગણી અન ભવ ી રહ્યા છીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાને 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 
કરવાન ું કાયત શ્રી સનજેશ જૈન, સોિગઢ દ્વારા કર વામ ાું આવેલ છે. પ્રવચન ોને તપાિવાન ું કાયત 

શ્રીમતી પારુલબેિ િેઠ, નવલે પાલાય, શ્રી દદનેશભાઈ શાહ, નવલે પાલાય, શ્રી અત લભાઈ જૈન, 

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

સ્જનવાણી પ્રકાશનન ું કાયત ગુંભીર તથા જવાબદારીપૂણત હોવાથી અત્યુંત જાગૃસતપૂવતક તથા 

ઉપયોગની એ કા ગ્રતાપૂવત ક કરવામાું આવેલ છે. તેમ છતાું પ્ર કાશન કાયતમ ાું પ્રમાદવશ કે 

અજાગૃસતવ શ કોઈ ભૂલ રહી  ગઈ હોય તો સત્ર કાળવત ી વીતરાગ દેવ-શાસ્ર-ગ રુ પ્રત્યે ક્ષમા યા ચીએ  

છીએ. િવત મ મ ક્ષ ગણને સ વનુંતી છે કે અશ સદ્ધઓન ી  નોંધ ટ્રસ્ ટ્ને પાઠવે જેથી તે આગળની 
આવૃસત્તમ ાું િ ધારી શ કાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com અિે Vitragvani App) 

ઉપર ઉપલબ્ધ છે.  

પ્રસ્ત ત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્ર ી તથા તદ્ ભતત પ્રશમ મૂસતત ભગવતી  મ ાતા પૂજ્ય બહેન શ્રી 

ચુંપાબહેનને  િાદર િમસપત ત કરીએ છીએ. પાઠકવગત આ પ્રવચનોનો અવશય લાભ લઈ 

આત્મકલ્યાણને િાધે એવ ી ભાવના િા થે સવરામ પા મીએ છીએ. ઇસત સશવમ્.  

ટ્રસ્ ટ્ીગણ 

શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમ ાસથત ક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપ ાલાત, મ ુંબઈ 
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અધ્ યાત્મય ગિ જ તક પ ૂજ્ય િદ ગ રુ દેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િ ુંસક્ષિ જી વન પ દરચય 
 

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

િુંપ્રદાયના દશાશ્રીમા ળી 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 તેજ સ્વી કહાન િૂયતનો 
ઉદય થયો. 

િાત વષતની ઉંમરે સનશાળ માું લૌદક ક સશક્ષા લેવાન ું શ રૂ કય ું. દરેક વસ્ત ન ા હાદત િ ધી 
પહોંચવાની તેજ સ્વ ી બ સદ્ધપ્ર સતભા, મધ રભાષીપ ણ ું, શાુંતસ્વભા વ, ગુંભીર મ ખમ દ્ર ા તથા જત ું 
કરવ ાનો સ્વભા વ હોવ ાથી બાળ ‘કાનજી’ સશક્ષ કોમ ાું તથા સવદ્યાથીઓ માું સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળ માું 
તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્ય ાિમાું પ્રાયઃ પ્રથમ નુંબર આવતો, પરુંત  સનશાળના લૌદકક 
અભ્ય ાિથી તેમને િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લા ગત ું કે હ ું જેની શોધમાું છ ું તે આ 
નથી. 

તેર વષતની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાન થી સપ તાજી િાથે પાલેજ જવાન ું થાય છે. ચાર વષત 
બાદ સપ તાજીનો સ્વગત વાિ થતાું િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગી દાર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપ ારની 
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 
વ્યાપ ાર 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 નાટ્ ક 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 : “સશવર મણી રમનાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણી િ વષતની ઉંમરથી તો રાસત્ર ના આહા ર, પાણી તથા અથાણ ાુંનો ત્યાગ કરે છે. 
િત્યની શોધ માટ્ે, દી ક્ષા લે વાના ભાવથી ૨૨ વષતની ય વા વયે દ કાનનો પદરત્ય ાગ કરે છે અને 
ગ રુ પાિે આજીવન-બ્રહ્મચ યત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) 
જન્મનગરી ઉમરા ળામ ાું 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 ાિનની 
પ્રભાવનાન ું કેન્દ્ર બની રહ્ય ું. 

અહીં દદગુંબર ધમતના ચારે અન ય ોગના નાના-મોટ્ા ૧૮૩ જેટ્લા ગ્રુંથોન ો ઊંડા ણથી 
અભ્યાિ 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, સનયમિાર, પુંચાસ્સ્તક ાયિુંગ્ર હ, 
િમયિાર કળશ-ટ્ીકા વગેરે ગ્રુંથો પ ર પ ણ અનેકવાર 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 દીઘતદ્રસષ્ટ્ને કા રણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ 
થી ૧૯૮૦ િ ધી સનયસમત 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 ુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો 
નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના 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 સનયસમત મળત ો રહે તે 
હેત થી  િૌ પ્રથમ સવ. િું. ૨૦૦૦ના માગશર (દડિેમ્બર ૧૯૪૩) માિથી “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 સનયસમત 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 વભૂસષત આ 
ચૈતન્યસવહા 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 યની આ એક 
અમૂલ્ય િુંપસત્ત છે. 

દિલક્ષણ પય તષણ પવત દરમ્યાન ભારતભરમ ાું અનેક સ્થ ળોએ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રીએ 
પ્રરૂપેલા તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચા ર માટ્ે પ્રવચન કારો 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 મા ટ્ેનો 
પ્રૌઢ સશક્ષણ વગત સવ. િું. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માિથ ી શ રૂ કર વામ ાું આવેલ છે. 

િોનગઢમ ાું સવ.િું. ૧૯૯૭ ના ફાગણ િ દ બીજના રો જ નૂતન દદગુંબર સ્જનમુંદ દરમાું 
કહાન ગ રુના મુંગળ હસ્તે શ્રી િીમુંધરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણ ક સવસધપ ૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે 
િમયે િૌરાષ્ટ્ર માું માુંડ ચાર-પાુંચ દદગુંબર સ્જનમુંદ દરો હતા અને દદગુંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ જોવા 
મળતા હતાું. આવા ક્ષેત્ર ે ગ રુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથ ી પ્રથમ સ્જનમુંદ દર બને છે અને બપોરે 
પ્રવચન બા દ સ્જનમુંદ દરમાું અડધો કલા ક ભસ્તત થાય છે, જેમાું સ્જનવરભતત ગ રુ રાજ હુંમેશા 
હાજર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભ ાવવાહી ભસ્તતપ ાન કરા વતાું. આમ, ગ રુ દેવશ્રીન ું જીવન 
સનશ્ચ ય-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 સ્જનમુંદ દરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, 
આ વીતર ાગ માગત પ્રવતતક િ ત્પ રુષના પસવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ. 

જન્મમરણ થી રસહત થવાના િુંદેશા સનરુંતર િુંભળાવન ાર આ ચૈતન્ય સવહારી 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 ત્ર ી શ્રી લાલ બ હાદ 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) વીતરાગમા ગતની 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 ક્ર વારના રોજ, આ પ્રબળ 
પ રુષાથી આત્મ જ્ઞ િુંતપ  રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડ ી પોતાના જ્ઞાય ક ભગવાનન ા અુંતરધ્ય ાનમાું 
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એકા ગ્ર થયા, અતીસન્દ્રય આનુંદકુંદ સનજ પરમાત્મતત્ત્વ મ ાું લીન થયા. િાુંજે આકાશન ો િૂયત અસ્ત 
થયો, ત્યારે િવતજ્ઞપદના િાધક િુંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વગતપ  રી તરફ પ્રયાણ કય ું. તેઓશ્ર ી 
વીરશ ાિનને પ્રાણવુંત ું કરી અધ્યાત્મય ગન ું િજતન કરતાું ગયાું. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજી સ્વામી આ ય ગના એક મહાન અને અિાધારણ વ્યસ્તત હતા. 
તેમના બહ મ ખ ી વ્યસ્તતત્વની િૌ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; પસવત્રતા અને પ ણ્યનો િહજ યોગ આ કસળ કાળમાું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યુંત 
સનયસમત દદનચયાત, િાસ્ત્વક અને પદરસમત આ હાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કોમળ 
હૃદય, તેમના સવરલ વ્યસ્તતત્વના 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 સનુંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાધના માું જ તત્પ ર 
રહેતા. ભાવસલું ગી મ સનઓન ા તેઓ દાિાન દાિ હતા. 

આચાયત ભગવુંતોએ જે મ સ્ત તનો માગત પ્રકાશયો  છે તેને આ અન ભ ૂસત સવભૂસષ ત િુંતપ  રુષે 
પોતાના શ દ્ધાત્મતત્ત્વની અન ભ ૂસતના આધારે, િાસતશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, ય સ્ત ત ને ન્યાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્રતા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચય-વ્યવહાર, 
ક્રમ બદ્ધપય ાતય, કારણ શ દ્ધપયાતય, આત્માન ું 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 મોક્ષના માગતને િમજવાનો પ્રયત્ન કર ી રહ્યા છે, તે 
તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે. 

િમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગ ણવુંતા જ્ઞાનીપ રુષે 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 

(૭) પરમ આ લોચના અસધ કાર 

૧૦૬ ૨૭-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૬ િુક્રવાર 
૧૦૮-
૧૦૯ 

૧૫૨-૧૫૩ ૧-૧૧ 

૧૦૭ ૨૮-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૭ શસનવાર ૧૦૯ ૧૫૪-૧૫૫ ૧૨-૨૩ 
૧૦૮ ૨૯-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૮ રસવવા ર - ૧૫૬-૧૫૯ ૨૪-૩૫ 
૧૦૯ ૩૦-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૯ િોમવાર ૧૧૦ - ૩૬-૪૬ 
૧૧૦ ૩૧-૦૮-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૦ મુંગળવાર ૧૧૦ ૧૬૦-૧૬૧ ૪૭-૫૭ 
૧૧૧ ૦૧-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૧ બ ધવાર ૧૧૧ ૧૬૨-૧૬૪ ૫૮-૬૮ 
૧૧૨ ૦૨-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૨ ગ રુવાર  - ૧૬૫-૧૬૮ ૬૯-૭૯ 

૧૧૩ ૦૩-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૩ શ ક્રવાર ૧૧૨ ૧૬ ૯-૧૭૦ ૮૦-૯૦ 

૧૧૪ ૦૪-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૪ શસનવાર ૧૧૨ ૧૭૧-૧૭૨ ૯૧-૧૦૧ 
૧૧૫ ૦૫-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા  સુદ ૧૫ રસવવા ર - ૧૭૩-૧૭૫ ૧૦૨-૧૧૨ 

૧૧૬ ૦૬-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૨ િોમવ ાર - ૧૭૬-૧૭૯ ૧૧૩-૧૨૩ 

(૮) શ દ્ધસનશ્ચય પ્રાયસશ્ચત અસધકાર 

૧૧૭ ૦૭-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૩ મુંગળ વાર ૧૧૩ ૧૮૦ ૧૨૪-૧૩૪ 

૧૧૮ ૦૮-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૪ બ ધવાર 
૧૧૪-

૧૧૫ 
૧૮૧ ૧૩૫-૧૪૬ 

૧૧૯ ૦૯-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૫ ગ રુવાર ૧૧૬ ૧૮૨ ૧૪૭-૧૫૮ 

૧૨૦ ૧૦-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૬ શ ક્રવાર 
૧૧૬-
૧૧૭ 

૧૮૩ ૧૫૯-૧૬૯ 

૧૨૧ ૧૧-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૭ શસન વાર ૧૧૭ ૧૮૪-૧૮૬ ૧૭૦-૧૮૧ 
૧૨૨ ૧૨-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૮ રસવવાર - ૧૮૬-૧૮૮ ૧૮૨-૧૯૧ 
૧૨૩ ૧૩-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૯ િોમવ ાર ૧૧૮ ૧૮૯ ૧૯૨-૨૦૨ 
૧૨૪ ૧૪-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૦ મુંગળ વાર ૧૧૯ - ૨૦૩-૨૧૩ 
૧૨૫ ૧૫-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૧ બ ધ વાર ૧૧૯ - ૨૧૪-૨૨૫ 
૧૨૬ ૧૬-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૨ ગ રુવાર ૧૧૯ - ૨૨૬-૨૩૬ 
૧૨૭ ૧૭-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૩ શ ક્રવાર ૧૨૦ ૧૯૦ ૨૩૭-૨૪૮ 
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૧૨૮ ૧૮-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૪ શસન વાર ૧૨૦ ૧૯૧-૧૯૪ ૨૪૯-૨૫૯ 
૧૨૯ ૧૯-૦૯-૧૯૭૧ ભાદરવા વદ ૧૫ રસવવાર ૧૨૧ ૧૯૫ ૨૬૦-૨૭૦ 
૧૩૦ ૨૦-૦૯-૧૯૭૧ આસો  સુદ ૧  િોમવ ાર - ૧૯૬-૧૯૮ ૨૭૧-૨૮૨ 

૧૩૧ ૨૧-૦૯-૧૯૭૧ આસો  સુદ ૨ મુંગળ વાર - ૧૯૯ ૨૮૩-૨૯૫ 

 

 

 



ગાથા-૧૦૮-૧૦૯, શ્લોક-૧૫૨-૧૫૩    પ્રવચન નં. ૧૦૬                             1 

ભાદરવા સુદ છઠ્ઠ, શુક્રવાર, તા. ૨૭-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૦૮-૧૦૯, શ્લોક - ૧૫૨-૧૫૩, પ્રવચન નં. ૧૦૬ 

 

 દશલક્ષણી પર્વકા દૂસરા દદન હૈ. માદવર્, ઉત્તમ માદવર્—નનમાવનતા, ઉત્તમ નનમાવનતા. 

આત્મામેં સમ્યગ્દશવન, અનુભર્ સનહત કોઈ ભી ચીજમેં ગર્વ ન કરના, નમ્રતા રખના ઉસકા 

નામ માદવર્ધમવ હૈ. 
उत्तमणाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीलो वव । 
अप्पाण ंजो हीलवि मद्दवरयण ंभव ेतस्स ॥३९५॥ (કાનતવકેયાનુપ્રેક્ષા). 

જો કોઈ ધમાવત્મા ઉત્તમ જ્ઞાનસે તો પ્રધાન હો... શાસ્ત્રકા મહાજ્ઞાન નર્ગેરે નર્શેષ હો, 
સમ્યગ્જ્ઞાન હો ઔર ઉત્તમ તપશ્ચરણ કરનેકા જજસકા સ્ર્ભાર્ હો... ઇચ્છાનનરોધ... અમૃતકા 

સાગર ઉછાલનેંમેં ઉગ્ર પુરુષાર્વ (ઐસી) જજસકી પદરણનત હૈ, યે अप्पाण ंजो हीलवि... ઐસા 

હોને પર અપને આત્માકા (-પયાવયકા) અનાદર કરતા હૈ (દક) અરે આત્મા! તુું ક્યા ચીજ? તેરેસે 
નર્શેષ શુદ્ધજ્ઞાની હૈં, ગણધર જૈસે ચાર જ્ઞાનકે ધણી હૈં, કેર્લજ્ઞાની હૈં, ઉસકે પાસ તેરી 

અલ્પજ્ઞતાકી દકુંમત ક્યા? સમ્યગ્જ્ઞાન સનહતકી બાત હૈ. ભાનરનહત કરે ઉસકો તો અભી 

શાસ્ત્રકે ભણતરકા–પઢનેકા અજભમાન હૈ, મૈં બહોત પઢા હૂું ઔર દદખાર્ા કરે દૂસરેકો 
બતાનેકો, ઇતના પઢા હૂું, મૈં ઇતના યાદ રખતા હૂું, ઇતની ધારણા મેરેમેં હૈ—ર્હ તો સબ 
નમથ્યા અજભમાન હૈ. નમથ્યાત્ર્ સનહત ઉસકા ગર્વ હૈ. આહાહા!  

જજસકો અપને આત્માકે આનુંદકા જ્ઞાન હુઆ હૈ, પૂણવ આનુંદ ઔર પૂણવ જ્ઞાનકા મૈં 

સ્ર્ામી હૂું ઐસી મેરી ચીજ ઉસમેંસે જો સમ્યગ્જ્ઞાન હુઆ હો, તો ભી અપને આત્માકો हीलवि– 
નીચા બતાતા હૈ. મૈં કહાું, કહાું પરમાત્મા, કહાું કેર્ળજ્ઞાન, કહાું ચાર જ્ઞાન-ચૌદ પૂર્વકી એક 

અુંતમુવહૂતવમેં રચના કરનેકી તાકાત ગણધરકી? ઐસે અપને આત્માકો, અપનેસે અનધક ગુણીકો 

લક્ષમેં લેકર નનમાવન હોતા હૈ, ગર્વ છોડ દેતા હૈ. સમજમેં આયા? તપસ્યા ભી ર્ોડી-બહોત હો, 

ઇચ્છા નનરોધ દકયા હો તો ભી (કહે), કહાું પ્રભુ? ગણધરોને તો મહા ઉપર્ાસ છ-છ મનહનેકે 
દકયે, આત્માકે આનુંદમેં રહે, ઉનકે આગે મેરી દશા ક્યા હૈ? સમજમેં આયા? જ્ઞાન ને ચાદરત્ર 
ને તપ—તીનોં નલયે.  

અપનેસે અનધકકો લક્ષમેં લેકર આત્માકો મદરનહત કરે અર્ર્ા નીચા બતાર્ે, અપનેકો 

હલકા બતાર્ે. હલકા સમજતે હોં? છોટા. तस्स मद्दवरयण ं भव.े..  ધમાવત્માકો માદવર્ નામકા 

ધમવરત્ન હોતા હૈ. આ ધમવરત્ન. સમજમેં આયા? પાઠમેં હૈ હોં. मद्दवरयण ं भव.े.. નનમાવન... 
અજભમાનસે રનહત–ગર્વસે રનહત અપની નનમાવનતા બતાતા હૈ. દૂસરેકે પાસ અપનેકો દદખાર્મેં 
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હલકા બતાતા હૈ, છોટા બતાતા હૈ, ઉસકો માદવર્ નામકા ધમવરત્ન હોતા હૈ. આહાહા! સબ 

શાસ્ત્રોંકા જાનનેર્ાલા પુંદડત હો તો ભી જ્ઞાનમદ નહીં કરે. યે નર્ચારે દક મેરેસે બડે 
મનઃપયવયજ્ઞાની હૈં, કેર્લજ્ઞાની સર્ોત્કૃષ્ટ જ્ઞાની હૈ, મૈં ક્યા હૂું? આહાહા!  

ઉત્તમ તપ કરે તો ભી ઉસકા મદ નહીં કરે, આપ સબ જાનત... અપની માતાકા પક્ષ 
ઊંચા હો તો મદ ન કરે દક મેરી માતા ઐસી હૈ. કુલ.. નપતા બડે કુળકા પુત્ર હો તો ક્યા? 

તીર્ંકર જૈસે જજસમેં જન્મે, તો સાધારણ કુલકી ક્યા બાત હૈ? ઐસા અપને કુલકા અજભમાન ન 

કરે. બલ... અપના બલ હો શરીરકા અને આત્માકા ઉસકા ભી અજભમાન ન કરે. ઐશ્વયવ... 
આચાયવપદ હો, ઉપાધ્યાયપદ હો, સુંઘકા કોઈ પદ હો—ઉસકા ગર્વ ન કરે, તપકા ગર્વ ન કરે. 

અપના સુુંદર શરીર હો રૂપ જડકા ઉસકા ગર્વ ન કરે. ઉસકા ગર્વ કરે તો નમથ્યાત્ર્ હૈ. સબસે 

બડે હો તો ભી પરકૃત અપમાનકો ભી સહતે હૈં. સાધારણ પ્રાણી ઉસકા અપમાન કર દે. 
અપમાન ક્યા ચીજ હૈ ? મૈં તો જ્ઞાનાનુંદ હૂું, મેરેકો જાને જબના ર્હ અપમાન કૈસે કરે? સમજમેં 
આયા?  

‘ર્ુંદે ચક્રી તર્ાનપ ન મળે માન જો...’ શ્રીમદ માું આર્ે છેને? છ ખુંડકા રાજા, છન્ુું હજાર 

સ્ત્રી (હો ઔર) ૮૪ લાખ હાર્ી નનકલે હો, ઉસ પર બેઠા હો, નીચે (ઉતરકર) મુનનકો ર્ુંદન કરે. 

સમજમેં આયા? ‘ર્ુંદે ચક્રી તર્ાનપ ન મળે માન જો..’ ઉસ સમય ગર્વ કરકે કષાય ઉત્પન્ નહીં 
કરતા, ઉસકો ઉત્તમ માદવર્ કહનેમેં આતા હૈ. સમ્યગ્દશવન, અનુભર્ સનહત જ્ઞાતા-દૃષ્ટામેં 

અજભમાન કરના નહીં ઔર નનમાવનપને–અકષાયસ્ર્ભાર્પને રહના, ઉસકા નામ માદવર્ધમવ 

કહતે હૈં. આજ દૂસરા દદન હૈ. આમાું તો मद्दवरयण ंશબ્દ ર્ાપયો છે. માદવર્ રત્ન. આહાહા! જે 
રત્નની દકુંમતર્ી મુજક્ત મળે. યે રત્નકી દકુંમતસે મુજક્ત નમલતી હૈ. નનમાવન.. નનમાવન..  

અહીં આપણે નનયમસાર. ઉપાસકનુું આવયુું છેને? ર્હ ચલ ગયા હૈ. અમૃતચુંદ્રાચાયવકા 
(શ્લોક) ચલ ગયા, કલ આ ગયા. ઔર ઉપાસકાધ્યયનમેં (શ્રી સમુંતભદ્રસ્ર્ામીકૃત 
રત્નકરુંડશ્રાર્કાચારમેં ૧૨૫ર્ેં શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ દક.. દેખો! આલોચન ઉસકા ચાર ભેદ કહેંગેં. 

आलोच्य सववमनेः कृतकावरतमनमुत ंच वनर्व्ा वजम ् ॥ 
आरोपयने्महाव्रतमामरणस्थावय वनःशषेम ् ॥ 

જો કોઈ પુણ્ય-પાપ દકયા, કરાયા ને કરતેકો સુંમત હુઆ, સર્વ પાપોંકી નનષ્કપટરૂપસે 

આલોચના કરકે... અપને સ્ર્રૂપકી સુંભાલ કરકે... આનુંદમૂનતવ પ્રભુ જ્ઞાનસમુદ્ર આત્મા, ઉસકી 
સુંભાલ, આલોચ કરકે ઐસા મરણ પયંત રહનેર્ાલા પદરપૂણવ મહાવ્રત ધારણ કરતા હૈ. 

વયર્હાર નલયા હૈ. હર્ે, ચાદરત્ર ધારણ કરતે હૈં, યુૂં કહતે હૈ. ઉસમેં મહાવ્રત આતા હૈ, મહાવ્રતકા 
નર્કલ્પ આતા હૈ ન.  રત્નકરુંડ શ્રાર્કાચાર હૈ ન, તો વયર્હાર નલયા હૈ.  
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૧૦૭ર્ીં ગાર્ાકી ટીકા પૂણવ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધાદરદેર્ શ્લોક 

કહતે હૈં:— લ્યો, ભાર્નલુંગી સુંત–મુનનરાજ હૈં, અતીનન્દ્રય આનુંદ ને પ્રચુર સ્ર્સુંર્ેદનમેં મશગૂલ. 
અપના અતીનન્દ્રય આનુંદ ઉસકે ર્ેદનમેં મશગૂલ ઐસે મુનન યે શ્લોક કહતે હૈં. 

आलोच्यालोच्या वनत्य ंसकृुतमसकृुत ंघोरससंारमलंू 

शदु्धात्मान ंवनरुपविगणु ंचात्मनवैावलम्ब े। 

पश्चादुच्ःै प्रकृवतमविला ंद्रर्व्कमवस्वरूपा ं
नीत्वा नाश ंसहजववलसद्बोिलक्ष्मीं व्रजावम ॥१५२॥ 

અરે ધમાવત્મા! એમ કહતે હૈં. શ્લોકાર્વ : ઘોર સુંસારકે મૂલ ઐસે સુકૃત ઔર દુષ્કૃત... 

નહુંસા, જૂઠુું, ચોરી, નર્ષય-ભોગર્ાસના, કામ, ક્રોધ, રનત, અરનત યે તો પાપ દુષ્કૃત હૈ, પણ દયા, 
દાન, વ્રત, ભજક્ત, પૂજા, નામસ્મરણ આદદ ઐસે સબ શુભભાર્ યે ઘોર સુંસારકા મૂલ હૈ. ઐસા 

તો નલખા હૈ. શુભ ને અશુભભાર્ દોનોં સુંસારકે મૂલ હૈં, ઘોર સુંસારકા મૂલ. આહાહા! 

આલોચના અનધકાર હૈ ન. આ સમસ્ત પ્રકારે લોચ કરી નાખ–કાઢી નાખ–છોડ દેના. આહાહા! 
ઇતની સમતા, ઇતના સમ્યગ્જ્ઞાન તરફકા ઉસકા ઝુકાર્, ઇતની અતીનન્દ્રય આનુંદકી છોળ 

ઉડતી હો. કહતે હૈં, ઘોર સુંસારકે મૂલ... શઠેી! સુકૃત... પુંચમહાવ્રત આદદ નર્કલ્પ શુભભાર્ એ 

ઘોર સુંસારનુું મૂળ છે. પાપભાર્કી તો બાત હી ક્યા કરના? નહુંસા, જૂઠુું, ચોરી, નર્ષય-
ભોગર્ાસના, કમાના ધૂલ—યે તો મહા ઘોર સુંસારકા મૂલ હૈ (હી), આહાહા! પણ યહાું તો 

સુકૃતકો ઘોર સુંસારકા મૂલ કહા હૈ. ર્ીતરાગી મુનન હૈં ઔર ર્ીતરાગધમવમેં લાનેકો (કહતે હૈં દક) 
રાગભાર્ ર્હ સર્વ સુંસારકા મૂલ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ભગર્ાન આત્મા અતીનન્દ્રય આનુંદસ્ર્રૂપ ર્ીતરાગમૂનતવ પ્રભુ આત્મા હૈ. ઉસમેંસે 

જજતની બનહલવક્ષી રાગકી ર્ૃનત્ત ઉત્પન્ હોતી હૈ શુભ દક અશુભ, દોનોં ઘોર સુંસારકા મૂલ હૈ. 

બબૂલ.. બબૂલ કહતે હૈં ન? બાર્ળ. બબૂલ લાખો-કરોડો જો ર્નમેં ઝાડ હો, અકેલે કાુંટે ઉપર 

ને નીચે પડે હો, ઐસ ેર્નમેં નનકલે હો, તો કહાું રસ્તા, કહાું જાના? ઐસે સુંસાર ચોયાવસીકે 

અર્તાર ઘોર સુંસાર દુઃખકા કાુંટા પડા હૈ ઉસમેં. આહાહા! કાુંટે હી પડે હૈં. ઉપર કાુંટે, નીચે કાુંટે 
ઔર કોઈ નનકલનેકા રસ્તા હો નહીં અને ત્યાું જઈ ચ઼ડે. આહાહા! ઉપર આભ, નીચે ધરતી, 

રસ્તા બહાર નહીં, કહાું જાના? ઐસે ચોયાવસી લાખ અર્તાર એકેનન્દ્રય, બેઇનન્દ્રય, ત્રણેનન્દ્રય, 

ચૌઇનન્દ્રય, નરકની યોની, આહાહા! મોટા રાજા હોય અહીંયા અને મરીને નરકે જાય, આહાહા! 
યે ક્યા હૈ? રાડ નાખે. પીડા.. પીડા.. ...મનુષ્યકો... શુું કહેર્ાય? નામ શુું કહેર્ાય છે?  

જમશેદપુર. જમશેદપુરકી ભઠ્ઠી. રાજકુમાર હોય પરણેલો કાલનો, એમાું જીર્તો નાખે અનિમાું 

ઔર જો દુઃખ હો ઉસસે તો અનુંતગુના દુઃખ તો પહલેી નકવમેં દસ હજાર ર્ષવકે આયુષ્યમેં હૈ. 
એ સુંસાર ઘોર સુંસાર. આહાહા!  
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એર્ા સુંસારનુું મૂળ શુભ ને અશુભભાર્ સદા આલોચ-આલોચકર... આલોચ-

આલોચકર... બે ર્ાર છે ને? आलोच्यालोच्य.. બે ર્ાર છે. અુંદરમાુંર્ી ઉખાડી નાખે. રાગકા 
નર્કલ્પ ભી ન રહે. આહાહા! ભગર્ાન અકેલા ર્ીતરાગમૂનતવ પ્રભુ ઉસમેં દૃનષ્ટ રખકર નસ્ર્રતામેં 

ઇતના જમ ગયા હો દક જજસમેં આલોચ-આલોચકર... અપને સ્ર્રૂપકો દેખ-દેખકર રાગકા નાશ 

હો જાતા હૈ. આહાહા! મૈં ઐસે આલોચ-આલોચકર નનરુપાનધક ગુણર્ાલે શુદ્ધ આત્માકો ધ્યાતા 

હૂું–મૈં ધ્યાન કરતા હૂું, મેરે સ્ર્ભાર્મેં મૈં આરૂઢ હોતા હૂું એમ કહતે હૈ. કૈસા હૂું મૈં? કૈસા હૂું મૈં?  

નનરુપાનધક ગુણર્ાલે... અુંતરમેં જ્ઞાન-દશવન-આનુંદ આદદ નનરુપાનધક ગુણસ્ર્ભાર્ર્ાલા 
મૈં. અનાદદ-અનુંત અનુંત ઐસે ગુણ નનરુપાનધક સ્ર્ભાર્ મેરા હૈ. આહાહા! ઐસે કહકર ક્યા 

કહા? રાગ શુભ હૈ ર્હ ભી ઉપાનધ હૈ. આહાહા! દયા, દાન, વ્રત, ભજક્ત, તપ, નામસ્મરણ  

ભગર્ાન ણમો અદરહુંતાણું.. ણમો અદરહુંતાણું—ઐસા નર્કલ્પ ઉઠાના યે રાગ હૈ, ઉપાનધ હૈ. 
આહાહા! ર્ીતરાગી સુંતોની ર્ાણી ઝીરર્ર્ી કઠણ છે કાયરને. ભાઈ! ચોયાવસીના અર્તારમાું 

કોઈ સ્ર્ાનમાું ક્યાુંય શાુંનત નર્ી. અશાુંનત ઝળહળે કે આ કષાય એ હુું. એર્ા સુંસારમાું દુઃખરૂપ 

દાર્ાનળર્ી બચર્ા સ્ર્ભાનર્ક ગુણર્ાળા શુદ્ધાત્માને—મૈં નત્રકાળી શુદ્ધ આનુંદ સજચ્ચદાનુંદ ઐસે 
આત્માકો આત્માસે હી... એટલે? ઐસા પનર્ત્ર ગુણર્ાલા શુદ્ધ આત્મા ઉસે શુદ્ધ પદરણનત દ્વારા... 
સમજમેં આયા?  

આત્માકો શુદ્ધ આત્માકી પદરણનતસે હી અર્લમ્બતા હૂું. આહાહા! દ્રવયસ્ર્ભાર્ શુદ્ધ 

ધ્રુર્ ઉસકી શુદ્ધ પદરણનત દ્વારા... પુણ્ય-પાપ તો ઘોર મૂળ કહા, ઉસકો છોડનેકો અપને સ્ર્રૂપમેં 

નનમવળ ર્ીતરાગી પદરણનતકે દ્વારા અર્લુંબતા હૂું. ર્ીરચુંદભાઈ! આર્ો માગવ છે. ઓલા 
અગ્રેસરોને ખબર ન મળે. એ તો પોતે કહેતા હતા મને. ઓલા શેઠીયાઓ એને પણ કાુંઈ ખબર 

ન મળે. હાુંક્યે રાખે ગાડાું ...એમ જાય. આહાહા! પુંર્ની ખબર ન મળે કે કૈસા પુંર્ હૈ? અને 

ઉસ પુંર્ પર જાનેસે હી મુજક્ત હોગી (ઉસકી) ખબર નહીં. શેઠ! કૌન કરા દે? ર્હ કરે તો હોતા 

હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! માગવ તો આર્ો છે પ્રભુ! ભગર્ાન પૂણવનાનુંદ પરમાત્મા તુું હૈ. 

તેરી ચીજ હી પરમાત્મા હૈ. યે પરમ શુદ્ધ આત્મા શુદ્ધગુણર્ાલા ઉસ તરફ ર્ીતરાગી પદરણનત 

કરકે અર્લુંબન લેના, ઉસકા નામ આલોચન હૈ. આહાહા! હજી સમજમેં લાના કઠણ પડે દક યે 
ક્યા કહતે હૈં.  

આત્માસે હી શુદ્ધ આત્માકો... નત્રકાળી શુદ્ધ ધ્રુર્કો ર્તવમાન આત્માસે હી... આહાહા! 
પુણ્યકા નર્કલ્પ ર્હ કોઈ આત્મા નહીં, યે તો રાગ હૈ. આહાહા! આત્માસે હી... આત્મા નામ 

અનાકુલ શાુંનત ને અનાકુલ જ્ઞાન ઐસી નનનર્વકલ્પ રાગ જબનાકી શુદ્ધ પદરણનત–પયાવય ઉસકે 

દ્વારા ધ્રુર્કો અર્લુંબતા હૂું. આહાહા! હૈ દક નહીં? ઉસમેં હૈ. આહાહા! મુનન સ્ર્યું કહતે હૈં 
અપના સ્ર્ભાર્. અહો! મેરા શુદ્ધગુણ સ્ર્ભાર્ર્ાલા આત્માકો મેરી શુદ્ધ પદરણનતરૂપ આત્મા 
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ઉસસે મૈં અુંતરમેં અર્લુંબતા હૂું, મેરે અર્લુંબનમેં આત્મા હૈ, આહાહા! મેરી શુદ્ધપદરણનતકા 

અર્લુંબન આત્મા હૈ. શુદ્ધપદરણનતકા કારણ રાગ નહીં અને અપને દ્રવયમેં આલુંબનકા કારણ 
કોઈ નર્કાર દક વયર્હાર નહીં. આહાહા! શુદ્ધ આત્માકો આત્માસે હી... આત્માસે હી અર્લુંબતા 
હૂું, તો ક્યા ધ્રુર્કો ધ્રુર્સે અર્લુંબન હૈ? સમજમેં આયા?  

મેરા આત્મા નનનર્વકારી શુદ્ધ સ્ર્ભાર્ર્ાલા હૈ, પુણ્ય-પાપર્ાલા નહીં. ઐસા મૈં આત્મા, 

અપની ર્તવમાન પયાવયમેં શુદ્ધતા દ્વારા—શુદ્ધ ઉપયોગ દ્વારા—શુદ્ધ પદરણનત દ્વારા—નત્રકાળી 

ધ્રુર્કો અર્લુંબતા હૂું. આહાહા! લ્યો આનુું નામ સુંર્ર. યે આલોચના હૈ ન. આલોચના કહો દક 
સુંર્ર કહો. આપણે આર્ે છે, પદડકમણામાું આર્ે છે. ગયા કાળનુું પદડકમણુું અને ભનર્ષ્યનુું 

(પ્રત્યાખ્યાન) અને ર્તવમાનનો સુંર્ર. એ આ ર્તવમાનનો સુંર્ર. આહાહા! સાુંજ-સર્ાર શુું,  

ચોર્ીસ કલાક ર્ાય. અુંતરમેં દ્રવયસ્ર્ભાર્કા આશ્રય લેકર જજતની શુદ્ધતા પ્રગટી હૈ યે કાયમ 
રહતી હૈ. મુનનકો તો કાયમ સુંર્ર હી હૈ. ચૌબીસ કલાક આલોચના હૈ. આહાહા! આર્ે છેને 

આપણે સમયસારમાું. નનત્ય પ્રનત ... કરતે હૈં. નનત્ય પ્રનતક્રમણ, નનત્ય આલોચના, નનત્ય 

પ્રત્યાખ્યાન. આહાહા! સમજમેં આયા? .... હૈ ર્હ તો વયર્હાર હૈ નર્કલ્પ, યે છૂટ જાય તો 
નનનર્વલ્પ ભી હો જાય. સમજમેં આયા?  

એક જણાએ પ્રશ્ન કયો આ સાધુને આ વયર્હાર.... કે તુમ સાુંજ-સર્ાર પ્રનતક્રમણ કરતે 
હો, તો શામકો પ્રનતક્રમણકે કાલમેં નનનર્વકલ્પદશા આ જાયે તો ક્યા કરો? નહીં, નર્કલ્પ તો કરના 

હી (પડેગા), પદડકમણા તો કરના હી પડેગા. સાુંજકા ટાઈમ..., પર અુંદર નનનર્વકલ્પતા આ જાય 

તો? યે નર્ક્લપ તો કરના પડે. કાુંઈ ખબર ન મળે. શુું કરર્ુું પડે? યે તો નર્કલ્પ હૈ. ઉસસે છૂટકર 
અુંદર નસ્ર્રતા નનનર્વકલ્પ કરના પડે (ઐસા) કહાું આયા? પણ વયહારર્ાલા હૈ ન. નર્નધ.. નર્નધસે 

કરના. એ જેઠાભાઈ! આર્ે છેને તમારે? નર્નધર્ી બધુું કરર્ુું, અનર્નધ છોડી દેર્ી, સાુંજનુું 

પદડકમણુું નર્નધસર કરર્ુું. બરાબર શબ્દ બોલર્ા, આમ બોલર્ા, આમ બોલર્ા. નનનર્વકલ્પતા 

આર્ી જાય તોપણ એ ન..... પણ એ તો નનનર્વકલ્પતા ન આર્ે ત્યાું સુધી નર્કલ્પ હોય, પણ એને 

છોડીને (નનનર્વકલ્પતા) આર્તી હોય તો પછી કરર્ુું રહ્ુું ક્યાું? મૂળ માણસને બહારનો આગ્રહ 

ર્ઈ જાય છેને વયર્હારનો. ભગર્ાને સાુંજ-સર્ાર પદડકમણા કરર્ાના કહ્ા છે એ કેમ જાય? 
પણ કહ્ા છે શું કરર્ા? નનનર્વકલ્પ ઠરર્ા માટે કહ્ુું છે. એમાું ઠરી ન શકે તો એર્ો શુભભાર્ હોય 
છે, પણ હેય છે, ઘોર સુંસારનુું મૂળ છે. આહાહા! 

આ વયર્હાર પદડકમણુું ને વયર્હાર સામાનયક ને સમજ્યા નર્ના બેસેને સામાનયક 

કરર્ા, ણમો અદરહુંતાણું, ણમો નસદ્ધાણું. સર્ાર-સાુંજ .... સામાનયક કરીને બેઠા. પણ શેની 

સામાનયક? આત્મા રાગર્ી રનહત આનુંદસ્ર્રૂપ છે અને અુંતરમેં સમતા–ર્ીતરાગભાર્કા લાભ 
તો હુઆ નહીં. કહાુંસે સામાનયક આ ગઈ? સમજમેં આયા? કહો, સામાનયક કરી હશે કે નહીં  
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ચીમનભાઈ? ઘણી કરી હશે. આહાહા! યહાું તો કહતે હૈં, પહલે તો હમ હમારે શુદ્ધસ્ર્રૂપ... 

શુદ્ધગુણર્ાલા, નનરુપાનધક સ્ર્ભાર્ર્ાલા મૈં આત્મા ઉસકો આત્માસે હી... ઐસા શબ્દ હૈ. 
વયર્હારસે, નર્કલ્પસે મેરી નનનર્વકલ્પતા હોગી ઐસા હૈ નહીં. ઔર નર્કલ્પસે મેરા અર્લુંબન 

દ્રવયકા હોગા, નત્રકાળી જ્ઞાયક પ્રભુ રાગસે અર્લુંબનમેં આતા હૈ (ઐસા) તીન કાલમેં હૈ નહીં. 

આહાહા! ઐસા ર્ીતરાગમાગવ લોગોંકો સુનનેમેં નમલા નહીં અને માન નલયા દક હમ ધમવ કરતે 

હૈં, ધમવ કરતે હૈં. જજુંદગી જાય છે ભાઈ! આહાહા! જેની–મનુષ્ય(ભર્)ની એક સમયની દકુંમત... 

શ્રીમદ્દે લખ્યુું છેને, શુભમનણ.. મોટુું મનણરતન હોય અબજોનુું એના કરતાું પણ (ર્ધારે) 

મનુષ્યના દેહની એક સમયની દકુંમત છે ભાઈ! આર્ા સમય, ચૈતન્યને પહોંચર્ા, આરાધર્ા 
માટે આર્ા સમય મળર્ા મુશ્કેલ છે. આહાહા! છેને? ‘તોયે અરે ભર્ચક્રનો આુંટો નહીં એકેય 
ટળ્યો.’ ભર્ના અભાર્ની ર્ાતર્ી ઉપડ્યા છે શ્રીમદ્. આહાહા!  

નફર દ્રવયકમવસ્ર્રૂપ સમસ્ત પ્રકૃનતકો અત્યન્ત નષ્ટ કરકે... ઐસ ેઆત્માકો આરાધતા હૂું, 

અર્લુંબતા હૂું ઔર નર્શેષ પીછે દ્રવયકમવસ્ર્રૂપ સમસ્ત જડકમવ અત્યુંત નષ્ટ કરકે 

સહજનર્લસતી જ્ઞાનલક્ષ્મીકો... આહાહા! કહો, શેઠ! તમારી ધૂળ લક્ષ્મી નહીં. હેરાન.. હેરાન 
કરનારી છે. સહજનર્લસતી જ્ઞાનલક્ષ્મી–કેર્લજ્ઞાન.. આહાહા! મેરે આત્માકા મૈંને શુદ્ધ 

પદરણનતસે અર્લુંબન નલયા, તો દ્રવયકમવકા નાશ હો જાયેગા ઔર મેરી જ્ઞાનલક્ષ્મી મૈં પ્રાપ્ત 

કરૂુંગા. આહાહા! મેરે નનધાનમેં કેર્ળજ્ઞાનલક્ષ્મી પડી હૈ અુંદરમેં, ઉસકા અર્લુંબન કરકે 
પયાવયમેં મૈં કેર્ળજ્ઞાનલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરૂુંગા. આહાહા! સમજમેં આયા? મૈં પ્રાપ્ત કરૂુંગા નનઃસુંદેહ. 

ભઈ! ર્ચમાું કમવનો ઉદય આર્ી જાય, નર્ઘ્ન આર્ે. અરે! કોણ નર્ઘ્ન? સાુંભળને! આલોચનામાું 

પહેલુું મુંગનલકમાું આવયુું હતુું. પ્રભુ! તેરા જજસને શરણ નલયા, નર્ઘ્ન દકસકા? આત્મા 
આનુંદમૂનતવ શુદ્ધસ્ર્ભાર્ ઉસકા જજસને શરણ નલયા, નર્ઘ્ન દકસકા? નર્ઘ્ન હૈ કહાું જગતમેં? 

કોઈ ચીજ કહાું હૈ? મૈં બાદશાહ જ્ઞાનકા ચક્રર્તી અપને સ્ર્રૂપકી લક્ષ્મી સાધતા હૂું, સાધતે-

સાધતે મૈં કેર્ળજ્ઞાન લૂુંગા એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

કાયરકા કામ નહીં યે. હેં.. હેં.. ર્ાનણયાની જેમ ર્ેર્લાની જેમ કરે, હા.. હા.. એમ ર્ાય. 

એ આહીં ચાલે નહીં, કહે છે આહીં. મૂલચુંદભાઈ! દદગુંબરદશવન.. નાગા બાદશાહર્ી આઘા. 
સમજમેં આયા? આ માગવ તે માગવ! ય ે તો ર્સ્તુકા સ્ર્રૂપ હી ઐસા હૈ. આહાહા! મૈં પ્રાપ્ત 

કરૂુંગા. આહાહા! મહારાજ! છદ્મસ્ર્ પુંચમ આરાકા સાધુ ઔર (કહે દક) મૈં અપની 

સહજનર્લસતી જ્ઞાનલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરૂુંગા, નનઃસુંદેહ પ્રાપ્ત કરૂુંગા એમ કહતે હૈં. આહાહા! એકાદ 
ભર્ ભલે હો, પણ મૈં કેર્લજ્ઞાનલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરૂુંગા.. કરૂુંગા.. કરૂુંગા. સુંસારકા નાશ કર, કમવકા 

નાશ કર, સુંસાર તો નર્કાર ઉદય હૈ, કમવકા નાશ કરકે સહજલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરૂુંગા. ઐસા 
સમદકતીકા ભાર્ હોતા હૈ.   
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જેમ ચક્રર્તીની તલર્ાર હોયને (એની) એક હજાર દેર્ સેર્ા કરે. ઐસે તલર્ાર લેકર 

ઉઠે. ર્હ આતા હૈ ભરતેશર્ૈભર્મેં. બહોત કાલ હો ગયા ર્ા ભરતકો, તો માતા–ભરતની માતા 
આવયા. અકસ્માત (-અચાનક) આ ગયે લશ્કર(કે બીચ) અયોધ્યાસે નર્માનમેં. ભરતકો ખબર 

કરો. ક્યા હૈ? લશ્કરમેં કોલાહલ હો ગયા કોલાહલ. ખબર નહીં, અકસ્માત આ ગયે. બહોત 

દદન હો ગયા ર્ા રાજ સાધનેકો (નનકલે). માતાકો એમ ર્ઈ ગયુું કે અરેરે! ભરત ક્યાું? લશ્કરમેં 

કોલાહલ હો ગયા દક કૌન આયા દુશ્મન? યે હુઆ ક્યા? તલર્ાર હાર્મેં લેકર... ચમચમાતી 

તલર્ાર (જેની) એક હજાર દેર્ સેર્ા કરે, ઝીલી ન શકે કોઈ. એના દુશ્મનો તો ઝીલી ન શકે 

એર્ી. ક્યા હૈ? ક્યા હુઆ? કૌન હૈ ઐસા દુશ્મન? અરે! માતાજી આયે હૈં. અકસ્માત માતાજી 
આયે હૈં. .... સારે લશ્કરમેં હરખ હો ગયા. ઓહો માતા! ખબર જબના આયે. તલર્ાર લેકર 

આમ..... દુશ્મન તો જોઈ ન શકે. એક હજાર દેર્ તો સેર્ા કરે તલર્ારની. અને જે તલર્ારની 

ચમકતી તેજ કે ર્જ્રના સ્ર્ુંભ હોય આમ ચીરી નાખે ઐસી એક તલર્ાર. ર્જ્રના સ્તુંભ હો, 
હીરાના. કાકડી.. કાકડી કહતે હૈં ન? કકડી. કકડી, ચીભડા ચીરે ઐસે ચીર ડાલે ઐસી તલર્ાર.  

ઐસે ભગર્ાન આત્માકી ર્ીતરાગ પદરણનત ધારાસે અશુદ્ધતાકા ઔર કમવકા નાશ હોતા 
હૈ. ચમકતી.. ચમકતી ર્ીતરાગધારા જ્યાું પ્રગટ ર્ાય, ભાર નહીં દકસીકા, કહતે હૈં. ઔર ઉસકે 

દ્વારા હમ કેર્ળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેંગેં એમ કહતે હૈં. આહાહા! અરે! પણ અત્યારે પાુંચમા આરામાું 

કેર્ળજ્ઞાન નર્ીને? એય! ઐસા કહાુંસે લાયા? પુંદડતજી! અરે! સુન તો સહી. હમારા આત્મા 
સજચ્ચદાનુંદ પ્રભુ ઉસમેં કેર્ળજ્ઞાન(રૂપ) અનુંતી પયાવયલક્ષ્મી (પડી હૈ). સાર્ધાન હો તો ર્ોડા 

કાળ ભલે બાકી હો, યે કાલકી નગનતી હમેં નહીં. આહાહા! જુઓ! આ આલોચના. ઉખેડકરકે 

ફેંક દેતા હૂું અશુદ્ધતાકો. ર્ો ભી નાજસ્તસે હૈ. કર્ન તો ઐસા હો ન ભાઈ! ૧૦૮. અબ 
આલોચનાકા ભેદ બતાતે હૈં, પ્રકાર.. પ્રકાર. 

आलोयणमालंछण ववयडीकरण ंच भावसदु्धी य । 

चउववहवमह पवरकवहय ंआलोयणलक्खण ंसमए ॥१०८॥  

હૈ શાસ્ત્રમેં ર્નણવત ચતુનર્વધરૂપમેં આલોચના, 

આલોચના, અનર્કૃનતકરણ, અરુ શુદ્ધતા આલુુંછના. ૧૦૮. 

ચાર ભેદ ર્ણવવયા છે. પછી એકેકની વયાખ્યા કરશે. ટીકા : યહ, આલોચનાકે સ્ર્રૂપકે 

ભેદોંકા કર્ન હૈ.  ભગર્ાન અહંતકે મુખારનર્ુંદસે નનકલી હુઈ... આહાહા! નત્રલોકનાર્ સર્વજ્ઞદેર્ 
પરમેશ્વર ર્ીતરાગ કેર્લજ્ઞાનલક્ષ્મી સુંપન્, ઉનકે મુખારનર્ુંદસે નનકલી... ભાષા ઐસી હૈ દેખો! 

હૈ તો (ઐસા દક) પૂરે શરીરસે ધ્ર્નન ઉઠતી હૈ. કેર્ળજ્ઞાન હુઆ ઓમ.. ઐસી ધ્ર્નન, પૂરે 

શરીરમેંસે ઓમ.. ઐસી ધ્ર્નન ઉઠતી હૈ. હોઠ હલે નહીં, કુંઠ હલે નહીં. ઐસે ભગર્ાનકે 
મુખારનર્ુંદસે... લૌદકક અપેક્ષાસે ‘મુખસે બોલા જાતા હૈ’ ઐસા કહનેમેં આતા હૈ, ર્હી ભાષા 
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લી હૈ. ક્યા કરે? આહાહા! મુખરૂપી અરનર્ુંદ–કમળ ઉસસે નનકલી હુઈ (શ્રર્ણકે નલયે આયી 

હુઈ)... સુનનેર્ાલેકે નલયે દદવયધ્ર્નન આયી હૈ એમ કહતે હૈં. એને માટે આપી છેને. આહાહા! એ 
તો નનનમત્ત સુંબુંધ છેને એની ર્ાત છે. એણે ભેદ બતાવયા ભગર્ાને, શ્રર્ણ કરનારને સુંભળાર્ી 
એમ કહે છે.  

સકલ જનતાકો શ્રર્ણકા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હો... આહાહા! દેખો! ઐસી ભગર્ાનકી 

ર્ાણીમેં દદવયધ્ર્નન દ્વારા આલોચનકા–સુંર્રકા–સ્ર્રૂપકે દેખનેકા જો સ્ર્રૂપ આયા, યે સકલ 

જનતાકો શ્રર્ણકા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હો... આહાહા! ઐસી ર્ાણી સુનનેર્ાલા સૌભાગ્ય જીર્ હૈ. 
દેખો! આહાહા! સકલ જનતાકો શ્રર્ણકા સૌભાગ્ય... ભાષા ઐસી હૈ. ર્ોડે નહીં, સકલ જનતા. 

શ્રર્ણકા સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત હો ઐસી.. આહાહા! સુન્દર-આનન્દસ્યન્દી (સુન્દર-આનન્દઝરતી) 

ર્ાણી... બાત તો ઐસી હૈ દક જો સુનનેર્ાલા હૈ ઉસકો સુનાતે હૈં દક તેરા આત્મા રાગસે રનહત, 
અશુદ્ધતાસે રનહત હૈ ઐસી તેરી દૃનષ્ટ કર, આનુંદ ઝરગેા તુજે. ડુુંગરમેંસે જૈસે પાની ઝરતા હૈ, 
ઐસે અુંતરમેં આનુંદ ઝરેગા–આનુંદકા ઝરણા આયેગા. યે આરોપ ર્ાણીકો દદયા હૈ.  

શ્રીમદ માું આવયુુંને, ‘ર્ચનામૃત ર્ીતરાગના... ર્ચનામૃત ર્ીતરાગના પરમ 

શાુંતરસમૂળ..’ હૈ તો ર્ાણી, પણ બતાતી હૈ ર્ીતરાગ શાુંનત આત્મસ્ર્ભાર્. ર્ચનામૃત.. 

ર્ચનામૃત.. એ ર્ચનન ે અમૃત કીધુું. આહાહા! એ શુું કહે છે? એમાું અમૃત પ્રગટર્ાનુું એનુું 
નનનમત્ત છે માટે ર્ચનામૃત (કહ્ા). ‘ર્ીતરાગના..’ પરમશાુંત–અકષાયસ્ર્ભાર્–

ર્ીતરાગસ્ર્ભાર્ પ્રગટ કરનેમેં નનનમત્ત ઐસી ર્ાણી ‘પરમ શાુંતરસમૂળ.. પણ કાયરને પ્રનતકૂળ’ 

કહે છે. એ ઔષધ તો ભર્નો–રોગનો છે. કાયર હીજડા જેર્ાને તો આકરુું પડે કે આ.. આ.. શુું 
કહે છે? ધમવમાું આર્ુું? ઐસા ધમવ? કાુંઈ કરર્ુું નહીં એ નહીં, રાગ કરર્ો નહીં. પણ સ્ર્ભાર્ 

કરર્ો એમ નર્ી આર્તુું? આત્મા આનુંદ ને જ્ઞાનસ્ર્રૂપ હૈ ઉસમેં લીન હોના ર્હ કરના નહીં? 

યે કોઈ દક્રયા નહીં? ય ેસ્ર્ભાનર્ક દક્રયા હૈ. અપના ગણુ ગુણમેં રખના, આનુંદ આનુંદમેં રખના, 

શાુંનતમેં શાુંનત–ચાદરત્ર રખના. સમજમેં આયા? યે ગુણકી પદરણનત કરના ર્હ કોઈ કરના નહીં 
(અને) કુંઈ રાગ કરે ને બહારમાું દેખાર્ની કોઈ દક્રયા કરે તો એ દક્રયા. ધૂળેય દક્રયા નહીં.  

સુુંદર આનુંદસ્યુંદી... આહાહા! સુુંદર આનુંદ ઝરતી અનક્ષરાત્મક જો દદવયધ્ર્નન... લ્યો, 

ર્ાણીમાું આનુંદ ઝરે છ ેએમ કહે છે. મૂળ તો, અતીનન્દ્રય આનુંદ ઐસા ભગર્ાન ઉસકો બતાતી 

હૈ ઔર સુનનેર્ાલા અપના અતીનન્દ્રય આનુંદમેં નજર કરતા હૈ તો આનુંદ ઝરતા હૈ, યે  
બતાનાર્ાલી ર્ાણી હૈ. ય ેર્ીતરાગકી ર્ાણી બતાનેર્ાલી હૈ, ઉસકે નસર્ા કોઈ ર્ાણી ઐસી હોતી 

નહીં. આહાહા! ભારે કામ! વયર્હારર્ાળાને તો ઘા ર્ાગે. એ શેઠ! ગજરાજજી! વયર્હારર્ાળાને 

તો આ ઘા ર્ાગે. વયર્હાર ઉડા દેતે હૈં સબ. અરે! સુન તો સહી. વયર્હારકા અર્વ ક્યા? રાગ. 
રાગ યે ધમવ હૈ? આહાહા! ઘોર સુંસાર ફળ કહા ર્ા ન. આહાહા! સમજમેં આયા? અનક્ષરાત્મક 
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જો દદવયધ્ર્નન... જુઓ ભાઈ! આમાું ‘અનક્ષરાત્મક’ લીધી. ઓલામાું ‘અક્ષર’ આર્ે છેને. 
અનક્ષર.., એકરૂપ આતી હૈ ન દદવયધ્ર્નન એટલે અનક્ષર... 

ઉસકે પદરજ્ઞાનમેં કુશલ... ઐસી ર્ાણીકે જ્ઞાનમેં કુશળ ગણધર.. આહાહા! 

ચતુર્વજ્ઞાનધર... મનત, શ્રુત, અર્નધ, મનઃપયવયજ્ઞાન ગૌતમમહનષવકે મુખકમલસે નનકલી હુઈ... 
ભગર્ાનકે મુખસે નનકલી ઔર ગણધરને ગૂુંર્ી. મુખકમલસે નનકલી હઈુ જો ચતુર 

ર્ચનરચના... ચતુર ર્ચનરચના, આહાહા! પરમાગમકી રચના. સમજમેં આયા? યે પરમાગમ 

હૈ, અપને હોતા હૈ દક નહીં? પરમાગમ મુંદદર. આહાહા! પરમાત્માકી ર્ાણી હૈ. મુનનયોંને કહી... 
પરમાત્માને કહી, ગણધરને કહી ઐસી પરુંપરાસે આચાયવ સુંતોને યહી કહા. પરુંપરાસે સુંતો 

કુદકુુંદાચાયવ, અમૃતચુંદ્રાચાયવ, પદ્મપ્રભમલધાદરદેર્ નર્ગેરે દદગુંબર સુંતોને ર્ીતરાગકી ર્ાણી 
બાર (અુંગરૂપ) ર્હન કરી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ઉસકે ગભવમેં નર્દ્યમાન રાદ્ધાુંતાદદ (નસદ્ધાુંતાદદ) સમસ્ત શાસ્ત્રોં... નસદ્ધાુંત તત્ત્ર્ોનો સાર. 

ગભવમેં નર્દ્યમાન સમસ્ત શાસ્ત્રકે અર્વસમૂહકે સારસ્ર્સ્ર્રૂપ શુદ્ધ-નનશ્ચય-પરમ-આલોચનાકે ચાર 
ભેદ હૈં. એમ કહતે હૈં. ર્ીતરાગકી ર્ાણીમેં આલોચનાકે ચાર ભેદ આયે હૈં ઉસકા બખાન કરકે 
ઐસા ભેદ બતાયા. ર્ે ભેદ અબ આગે કહે જાનેર્ાલે ચાર સૂત્રોંમેં કહે જાયેંગે. 

૧૦૮ ર્ીં ગાર્ાકી ટીકા પૂણવ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહતે હૈં : ૧૫૩ 

आलोचनाभिेमम ु ंवववित्वा 
मकु्त्यगंनासगंमहतेभुतूम ् । 

स्वात्मवस्थवत ंयावत वह भर्व्जीवः 
तस्म ैनमः स्वात्मवन वनविताय  ॥१५३॥  

શ્લોકાર્વ : મુજક્તરૂપી રમણીકે સુંગમકે હેતુભૂત... આહાહા! નશર્રમણી–મુજક્તરૂપી 

રમણી. લ્યો. જુઓ! આહીં શબ્દ છેને? अगंना... અુંગનાનો અર્વ કયોને ‘રમણી’? પણ આ તો 
मकु्त्यगंना છે ને? અુંગના કહો કે સ્ત્રી કહો કે રમણી કહો. આહાહા! પહલે યે શબ્દ આયા ર્ા 

૬૩, સુંર્ત ૧૯૬૩. રામલીલા દેખકર આયે. ‘નશર્રમણી રમનાર તુું, તુું હી દેર્નો દેર્.’ એર્ી છ 

કડી હતી, પણ એટલી યાદ રહી ગઈ. ૬૩ની ર્ાત છે. ૧૭ ર્ષવની ઉંમર હતી. સત્તર સમજે? ૧૦ 
ને સાત = સત્તરહ. આ શબ્દ પહેલો આવયો હતો અુંદર. તુું તો નશર્રમણી રમનાર છે. આ  

સ્ત્રીના ધુંધા-ફુંદા યે તેરા કતવવય નહીં. આ ‘રમણી’ શબ્દ આવયો દેખો! अगंना.. ગુજરાતીમાું સ્ત્રી 
કહે છેને.   

मकु्त्यगंनासगंमहते.ु.. આહાહા! પરમાનુંદરૂપી રમણી–મુક્તદશા–પૂણાવનુંદમાું રમનારી 

દશા, ઐસે સુંગમકે હેતુ–એને નમલાપ કરનારુું નનનમત્ત, ઐસી આલોચના ઉસકા હેતુ નામ 
કારણ. આલોચનાકે ભેદોંકો જાનકર જો ભવય જીર્ ર્ાસ્તર્મેં–ખરેખર નનજ આત્મામેં નસ્ર્નત 
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પ્રાપ્ત કરતા હૈ... બાત યે હૈ લ્યો. ભગર્ાનકી ર્ાણી સુનકર ભી... ભગર્ાનને યે કહા ર્ા, એમ. 

આલોચનાકે કર્નમેં દદવયધ્ર્નનમેં–ભગર્ાનકી ર્ાણીમેં આયા, સુંતોને ર્હી બાત કહી. ક્યા? 
નનજ આત્મામેં નસ્ર્નત પ્રાપ્ત કર. તેરા સ્ર્રૂપ અખુંડાનુંદ... પહલે ‘આલોચના’ યહાું નલયા દેખો! 
અહીં ‘આમ આલોચર્ુું’ એમ ન લીધુું. આહીં નસ્ર્ત કર. આહાહા!  

નનજ આત્મામેં... ‘નનજ આત્મા’ શબ્દ ર્ાપયો છે પાછો. પરમાત્મા નત્રલોકનાર્ એને 

નહીં. સર્વજ્ઞ પરમાત્માકા લક્ષ કરેગા, ધ્યાન કરેગા, તો નર્કલ્પ–રાગ ઉઠેગા. તેરા નનજ 

પરમાત્મા.. આહાહા! નનજ આત્મામેં નસ્ર્નત પ્રાપ્ત કરતા હૈ... આહાહા! ઇસમેં તો ઐસા નલયા 
દક દદવયધ્ર્નનમેં ઐસા આયા... નનજસ્ર્રૂપમેં નસ્ર્નત કર ઐસા આયા ર્ા. તો નનજ સ્ર્રૂપમેં 

નસ્ર્નત કરતે હૈં. આહાહા! ‘લાખ ર્ાતની ર્ાત’ આતા હૈ દક નહીં છઢાળામેં? ‘નનશ્ચય ઉર આનો, 

છોડી જગત દ્વુંદ્વ-ફુંદ નનજ આતમ ધ્યાઓ.’ આ નનજ આતમ ધ્યાઓ. આહાહા! પણ અપની 
દકુંમત હી કી નહીં. મૈં તો જૈસે પામર હૂું, રાગમેં રહનેર્ાલા હૂું, દુનનયાકે ધુંધા કરનેમેં હૂું. ધૂળેય 

નહીં, સુન તો સહી. યે સબ તુું નહીં. આહાહા! તેરી ચીજ આનુંદનુું ધામ... શી રીતે–કઈ પ્રકારે 

ઉસકા કર્ન કરના? કહતે હૈં. ઐસે નનજસ્ર્રૂપ આત્મામેં નસ્ર્નત પ્રાપ્ત કરતા હૈ, ઉસ 
સ્ર્ાત્મનનનિતકો... અહો! મુનન ભી આનુંદમેં આયે હૈં ન! (ઉસ નનજાત્મામેં લીન ભવય જીર્કો) 
નમસ્કાર હો. આહાહા!  

तस्म ै नमः... तस्म ै नमः... स्वात्मवन वनविताय तस्म ै नमः. આહાહા! નમસ્કાર ક્યા 

નર્કલ્પકો–વયર્હારકો હૈ? નિદશાકો નમસ્કાર હૈ? યે તો જડ હૈ. આહાહા! એમ કહતે હૈં. મેરા 

નમસ્કાર, નનજસ્ર્રૂપમેં નસ્ર્ત હોકર નનમવલ નનનર્વકારી દશા પ્રગટ હુઈ ઉસકો મેરા નમસ્કાર હો. 
યે મુનન ઐસે આલોચન કરનેર્ાલેકો નમસ્કાર કરતે હૈં. આહાહા! યે ૧૦૮ હુઆ. ૧૦૯. આયા 
હર્ે માલ. બીજી-બીજી રીતે કહે છે.  

जो पस्सवि अप्पाण.ं..  સમયસાર (ગાર્ા) ૧૪-૧૫મેં આતા હૈ. जो पस्सवि अप्पाण ं
अबद्धपटंु्ठ... આમાું બીજી રીતે કહે છે. 

जो पस्सवि अप्पाण ं समभाव ेसठंववत्त ुपवरणाम ं। 

आलोयणवमवि जाणह परमवजणिंस्स उवएस ं ॥१०९ ॥ 

પરમ ર્ીતરાગ પરમેશ્વરનો આ ઉપદેશ છે. આહાહા! 

સમભાર્મેં પદરણામ સ્ર્ાપે ઔર દેખે આતમા, 

જજનર્ર ર્ૃષભ ઉપદેશમેં ર્હ જીર્ હૈ આલોચના. ૧૦૯ 

ટીકા : યહાું, આલોચનાકે સ્ર્ીકારમાત્રસે પરમસમતાભાર્ના કહી ગઈ હૈ. ક્યા કહતે 

હૈં? ભગર્ાન આત્મા અપને શુદ્ધસ્ર્રૂપકા જહાું અર્લોકન કરતે હૈં તો પરમસમતાભાર્ પ્રાપ્ત 
હોતા હૈ અને પરમસમતાભાર્સે આત્મામેં નસ્ર્ર હોતા હૈ. રાગસે નસ્ર્ર હોતા નહીં એમ કહતે 
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હૈ. પાઠ હૈ ન? समभाव े सठंववत्त ु पवरणाम.ं.. અપને શુભ-અશુભ પદરણામસે હઠકર, શુદ્ધ 

પદરણામ જો ર્ીતરાગી શુદ્ધ ઉસસે આત્મામેં નસ્ર્ર હોતા હૈ, ઉસસે આત્માકો દેખતા હૈ એમ 
કહતે હૈં. એને જજનેન્દ્રના ઉપદેશમાું આલોચના જાણ. ઉસકો આલોચના કહતે હૈં. આહાહા!  ...... 
આલોચનાકા ઉપહાસ દકયા હૈ. એમાું આર્શે, એમાું આર્શે કળશમાું ૧૫૫માું.  

ર્ાસ્તર્મેં વયર્હાર-આલોચનાકે પ્રપુંચકા ઉપહાસ દકયા હૈ. હુંસી, મજાક. વયર્હારકા તો 

મજાક ઉડાયા હૈ. ૨૧૫ પાને, ૧૫૫ કળશ. હૈ? નનકટ પરમપુરુષમેં નર્નધ ક્યા ઔર નનષેધ 

ક્યા?  ઉપહાસ દકયા હૈ, મશ્કરી. વયર્હાર ક્યા? પ્રપુંચ, નર્કલ્પ ક્યા? પ્રપુંચનો અર્વ નર્સ્તાર.  
યહાું તો વયર્હારકી મશ્કરકી કી હૈ. આ ભગર્ાન પાસે જઈને આલોચના કરના, ઐસા કરના, યે  

વયર્હારકી તો મજાક ઉડાઈ હૈ નનશ્ચયને. ઘોર સુંસારનુું મૂળ કહ્ુું છે. શુભ ઉપયોગ વયર્હાર 

સુંસારનુું મૂળ છે. જેને મુજક્ત પ્રાપ્ત કરર્ી હોય એણે સુંસારના મૂળનો આશ્રય લેર્ો? એનુું 
અર્લુંબન લેર્ુું? ઐસા કૈસે હો?  

યહાું, આલોચનાકે સ્ર્ીકારમાત્રસે પરમ સમતાભાર્ના કહી ગઈ હૈ, એમ કહે છે. 
અુંતરના સન્મુખમાું જ્યાું સ્ર્ીકાર ... હુઆ ર્હાું ર્ીતરાગતા પ્રગટ હોતી હૈ. અને ર્ીતરાગભાર્ 

દ્વારા આત્માકો દેખના ઉસકા નામ આલોચના હૈ, એમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? આત્મામાું તો 

એની એ ર્ાત આર્ે છે. ભાઈ! એની એ નર્ી, નર્સ્તારર્ી ઘણા પ્રકાર છે. પડખાું જુદા-જુદા કરીને 
સ્ર્ાપર્ુું છે તો ર્ીતરાગભાર્, એ પણ આત્માના આશ્રયે. પણ એની કર્ની નર્સ્તારસે–અનેક 

પ્રકારસે હોતી હૈ ન. પરમ સમતાભાર્... પાછો એણે શબ્દ ‘પરમ’ લાગુ પાડ્યો. આલોચનાકે 

સ્ર્ીકારમાત્રસે પરમ સમતાભાર્ના.. પરમ સમતાભાર્ના કહી ગઈ હૈ. આહાહા! પરમ સમતા, 
ર્ીતરાગતા, નનદોષતા, પનર્ત્રતા યે ભાર્ના અુંતરમેં કરના, યે યહાું બાત કી હૈ. નર્શેષ આયેગા. 

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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ભાદરવા સુદ સાતમ, શનિવાર, તા. ૨૮-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૦૯, શ્લોક - ૧૫૪-૧૫૫, પ્રવચિ િં. ૧૦૭ 

 

આજ દસલક્ષણી પર્વમેં તીસરા દદન હૈ ઉત્તમ આજવર્ધમવ. યે ચાદરત્રકા પેટા ભેદ હૈ. 

મુનનકી મુખ્યતાસે બાત હૈ ન. દસલક્ષણી પર્વ ચાદરત્રકા ભેદ હૈ. ચાદરત્રકા આરાધન કરનેર્ાલે 

મુનન હોતે હૈં અને ચાદરત્રકા ફલરૂપ મુક્તત ઉનકો હોતી હૈ. તો કહતે હૈં, ઉત્તમ આજવર્ધમવ.  

जो च िंतइे ण विंकिं  कुणचि ण विंकिं  जिंपए विंकिं  । 
ण य गोवचि चणयिोसिं अज्जवधम्मो हव ेतस्स ॥३९६॥ 

(કાનતવકેયાનુપ્રેક્ષા). 

જો કોઈ મુનન મનમેં ર્ક્રતારૂપ નચિંતર્ન નહીં કરે... મન, ર્ચન ને કાયાની સરળતા. યે 

સરલતાકે ભી દો ભેદ હૈં. એક વ્યર્હાર સરલતા જો રાગકી મિંદતારૂપ ભાર્પુણ્ય હૈ. સમજમેં 
આયા? ઔર એક નનશ્ચય સરલતા ર્હ શુદ્ધભાર્ હૈ. 

શ્રોતા : એનાથી બે ધમવ ને?  

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી : એક વ્યર્હારધમવ ને એક નનશ્ચયધમવ. શાસ્ત્રમેં આતા હૈ ન, 

તત્ત્ર્ાથવસૂત્રમેં. મન-ર્ચન ને કાયાકી સરલતા–અર્ક્રતા ઉસસે નામકમવકી પુણ્યપ્રકૃનત બિંધતી હૈ. 

ઐસા આતા હૈ ન. તત્ત્ર્ાથવસૂત્રમેં આતે હૈં ચાર બોલ. પુણ્યભાર્કી બાત હૈ ર્હાિં. સમજમેં 
આયા? યે શુભનર્કલ્પ હૈ. યે આજવર્ધમવ નનનર્વકલ્પ ર્ીતરાગી પદરણનત હૈ.  

તો કહતે હૈં, જો મનસે ર્ક્રતા ન નચિંતર્ે... અપની શુદ્ધ નનનર્વકારીપયાવય ઉસકો યહાિં 
ઉત્તમ સમ્યગ્દશવન સનહત સરલતા કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? સમ્યગ્દશવન... આત્મા 

આનિંદસ્ર્રૂપ ઉસકા ક્જસકો ભાન નહીં, ઉસકી સરલતા નર્કલ્પકી મિંદતામેં જાતી હૈ, ર્હ 

પુણ્યબિંધમેં જાતી હૈ. અપના નનજસ્ર્રૂપ શુદ્ધ આનિંદ ઉસકી દૃનિ હુઈ ઔર ઉસમેં લીનતા કરતા 
હૈ ઉસકો ર્ીતરાગી સરલતા હોતી હૈ. એ ચાર આર્ે છે .... તત્ત્ર્ાથવસૂત્રમાિં—મન, ર્ચન ને કાયા, 

અનર્સિંર્ાદ ભાર્. સાધમી સાથે ઝઘડો આદદ ન કરે, શુભનામકમવ બાિંધે. શુભનામકમવ બિંધતા 
હૈ. ર્હ નર્કલ્પકી બાત હૈ.  

જામનગરમેં પહલે ગયે થે ૮૨કી સાલ. બાહ્યકી દક્રયામેં સબ (ધમવ) માનતે થે. ઔર મૈંને 

તો  (કહા) સભામેં દક ચાર પ્રકારસે મન-ર્ચન ને કાયા, અનર્સિંર્ાદભાર્ સબ હો તો પુણ્યબિંધ 
હૈ, ધમવ નહીં. પણ એ ર્ીરજીભાઈના નપતાજી હતાને તારાચિંદભાઈ. ઉસકો તો ઐસા લગા દક 

આહાહા! આ હમણાિં સુધી તો..... આ લોકોને.... દેખો! નામ તુમ્હારા હૈ કહીં? .... છેને એ? શુિં 

કહેર્ાય? જ્ઞાનસાગર. આહાહા! તયા નલખા હૈ? દેખો! તત્ત્ર્ાથવસૂત્રમેં તો હૈ, પણ તે દદ’ તયાિં 
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તત્ત્ર્ાથવસૂત્ર દેખ્યુિં હતુિં? દેખો ઉસમેં. મન સરળ, ર્ચન સરળ, કાય સરળ ઔર 

અનર્સિંર્ાદ(ભાર્)–દકસીકે સાથ ઝઘડા નહીં. ઐસી રાગકી મિંદતામેં શુભનામકમવ બાિંધતે હૈં, 
ધમવ નહીં. ઐસે હો ગયે દુબવલ. ખાનગી આયે.. ખાનગી આયે તારાચિંદ પાનાચિંદ. મહારાજ! આ 

લોકોને.... મેં કીધુિં, માગવ યહી હૈ. લોકોને શુિં, આહીં તયાિં ર્ાત છે? લોકો એમ કહે કે આ કરે છે 
એને તમે ધમવ કહેતા નથી ને પુણ્ય કહો છો એને.  

ર્ીરજીભાઈ હતાને તેમના નપતાશ્રી હતા. ૩૨ સૂત્રના જાણનારા. સાધુ-આક્જવકાને 

ભણાર્ે. માણસ ઠિંડા છે આમ. પણ આ તત્ત્ર્ની ખબર નહીં. બધુિં ચલર્ે આ સામાનયક, પોષા, 
પદડકમણા એ અમારો ધમવ. ધૂળેય ધમવ નથી. એય! લ્યો, આ બેઠા એમના દીકરા. કાનજીભાઈ 

આવ્યા છે. તારાચિંદભાઈની ર્ાત છે. એ કઈ સાલ સમજે? ૮૨. સિંર્ત ૧૯૮૨. તમારે અપાસરે, 

નર્કારના અપાસરે ત્યાિં ઉતયાવ હતાને. ત્યાિં આ ર્ાિંચે છેને. સમજાણુિં કાિંઈ? એર્ુિં એમાિં શાસ્ત્રમાિં 
આર્ે છે–શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રમાિં આર્ે છે. આતા હૈ દક મનકી સરળતા, ર્ાણીકી સરળતા, કાયાકી 

સરળતા ઔર અનર્સિંર્ાદ (અથાવત્) નર્સિંર્ાદ–ઝઘડા-બગડા નહીં, કષાયની મિંદતા, પુણ્યબિંધ 
હો. કાનજીભાઈ! તે તમારા દાદા આવ્યા સાિંજના એકલા હોં. પદડકમણુિં...  

કીધુિં, આમ છે માગવ. ધમવકી ચીજ દૂસરી હૈ. આ કાયાની સરળતા ને ઐસા દક્રયાકાિંડ 

નહીં. ર્હ તો પુણ્યબિંધ, નામકમવ બાિંધે નમથ્યાત્ર્ સનહત શુભનામકમવ. ઇસમેં તયા? ક્જસમેં 
અપની શાિંનત ને ર્ીતરાગતા ઉત્પન્ન હો... મૂલચિંદભાઈ! એમના નપતાશ્રીના નપતાશ્રી હતા. બહુ 

સાધુ-આક્જવકાને ભણાર્ે શાસ્ત્ર. ચાલતા સૂત્ર કહેતા, ચાલતા સૂત્ર. તારાચિંદભાઈ હુનશયાર બહુ. 

દૃનિની કાિંઈ ખબર ન મળે. એ કાનજીભાઈ! એ ૮૨ની અિંદર આ મોટી ચચાવ થઈ હતી. માગવ આ 
છે. બહાર તમે કહો કે ન કહો, ર્સ્તુ બીજી નથી. આહીં એ કહે છે, દેખો! મન, ર્ાણીકી ર્ક્રતાકા 
નર્કલ્પ નહીં જહાિં. સરળતા... સમજે?  

મનમેં જો દૂસરેકો ભુલાર્ા દેનેકે નલયે નર્ચાર તો કુછ કરે ને ર્ચનસે કુછ કહે, કાયસે 

કુછ ઔર હી કરે. ઐસા કરનેમેં માયાકષાય પ્રબલ હોતી હૈ. ઇસનલયે ઐસા નહીં કરે. નનષ્કપટ 

પ્રર્ૃનત્ત કરે, અપને દોષોંકો નહીં છુપાર્ે. તીસરા પદ હૈ ન. અપન ેદોષ હો, બચાર્ ન કરે. દોષી.. 
દોષી હૈ. ક્જતના રાગાદદ હો, દોષ હૈ. ઐસે, તૈસે બાલકકી તરહ ગુરુકે પાસ કહે ર્હાિં ઉત્તમ 
આજવર્ધમવ હોતા હૈ. ઐસી બાત હૈ. યે તીસરા ધમવ હઆુ ન આજ.  

યહાિં અપને ૧૦૯ ગાથા નનયમસાર. આલોચના (અનધકાર). અપને પૂણાવનિંદસ્ર્રૂપકો 

દેખના–જોર્ુિં ઉસકા નામ આલોચના હૈ. સમજમેં આયા? વ્યર્હારમેં રાગાદદકા આલોચન 

કરના, છોડના ઉસકા નામ વ્યર્હાર આલોચના. નનશ્ચય આલોચના યહ હૈ. આહાહા! દેખો! 
ટીકા. ઉસકી એક લીટી ચલ ગઈ હૈ. ૧૦૯. 
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ટીકા : યહાિં, આલોચનાકે સ્ર્ીકારમાત્રસે પરમસમતાભાર્ના કહી ગઈ હૈ. અપના 

શુદ્ધસ્ર્રૂપ, પૂણવ આનિંદ ઔર પૂણવ જ્ઞાનકિંદ ઉસકો સ્ર્ીકાર કરનેસે, ઉસકો દેખનેસે, ઉસકો 
દેખકર અર્લોકન કરનેસે, માત્રસે–સ્ર્ીકાર માત્રસે... નત્રકાળી પરમાત્મા અપના નનજસ્ર્રૂપ 

ઉસકે સ્ર્ીકારમાત્રસે પરમસમતાભાર્ના કહી ગઈ હૈ. ઉસમેં પરમર્ીતરાગભાર્ના હી હોતી હૈ. 

સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ હૈ નનયમસાર. સહજર્ૈરાગ્યરૂપી અમૃતસાગરકે ફેન-સમૂહકો શ્વેત 

શોભામિંડલકી ર્ૃનદ્ધકે હેતુભતૂ પૂણવ ચિંદ્ર સમાન... આહાહા! કહે છે કે આલોચના કરનાર, અપના 

નનજસ્ર્રૂપકા અર્લોકન કરનેર્ાલા પરસે નર્મુખ હૈ. સહજ ર્ૈરાગ્યકા... ર્ૈરાગ્યરૂપી 

અમૃતસાગરના ફેણ. આહાહા! ફેણ હોયને એમાિં. ફીણ. ફીણ કહતે હૈં? ફેણ કહતે હોં. ધોળા 
હોતા હૈ ન. (ઝાગ).  

શોભામિંડલ... ય ે ફેનકી ભી શોભામિંડલી.... ર્ૃનદ્ધકે હેતુભૂત–જ્ર્ાર લાકર... પૂણવ ચિંદ્ર 
સમાન... જુઓને! નર્શેષણ કેટલા ર્ાપયાવ! ઇસ બાજુ પૂણાવનિંદસ્ર્ભાર્ ઉસકો દેખના હૈ તો 

પરસે ક્બલકુલ ર્ૈરાગ્યભાર્ હૈ, એમ કહતે હૈં. ઉસ ર્ૈરાગ્યભાર્મેં અમૃતકા સાગર 

ર્ૈરાગ્યભાર્.. આહાહા! પયાવયમેં રાગકો છોડકર, અપના શુદ્ધ આનિંદ પ્રભુ ઉસકા અર્લોકન 
કરનેમેં પરસે નર્રતતતા, રાગસે નર્રતતતા હુઈ ઐસા સ્ર્ભાનર્ક ર્ૈરાગ્ય... ઐસા અમૃતકા 

સાગર ઉસકા ફેણ-સમૂહ શ્વેત શોભામિંડલકી ર્ૃનદ્ધકે હેતુભૂત પૂણવ ચિંદ્રમા સમાન (અથાવત્ સહજ 

ર્ૈરાગ્યમેં જ્ર્ાર લાકર ઉસકી ઉજ્જ્ર્લતા બઢાનેર્ાલા) જો જીર્... આહાહા! સદા 
અિંતમુવખાકાર... કૈસે હૈં જીર્? દકસકો દેખતે હૈં? કૈસે સ્ર્રૂપકો દેખતે હૈં ધમાવત્મા? દક સદા 

અિંતમુવખાકાર (સદા અિંતમુવખ ક્જસકા સ્ર્રૂપ હ ૈ ઐસે)... ભગર્ાન આત્મા તો અિંતમુવખ 

આનિંદકિંદનાથ હૈ. બનહમુવખમેં તો રાગ ને એક સમયકી પયાવય હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 
ભીખાભાઈ! શુિં કહ્યુિં? કહ્યુિં શુિં? કહા તયા?  

શ્રોતા : પોતામાિં અિંતમુવખ હોર્ાપણાની ર્ાત છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : હુઆનો પ્રશ્ન નથી. આ તો સ્ર્રૂપ કેર્ુિં છે પહલે ઐસે સમજના. યે તો 

ર્સ્તુ કૈસી હૈ? સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ર્ીતરાગ નત્રલોકનાથ તીથંકરદેર્ને યે આત્મા કૈસા દેખા હૈ? 
એમ કહતે હૈં. યે તો અિંતમુવખ ચીજ ક્જસકા સ્ર્રૂપ હૈ. યે બનહરમેં હૈ હી નહીં એમ કહતે હૈં. 

સમજમેં આયા? ર્સ્તુ ભગર્ાન આત્મા અિંતમુવખ ક્જસકા સ્ર્રૂપ હૈ. યે રાગ ને પયાવયમેં આયા 

હી નહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા! ભગર્ાન આત્મા અિંતર નનજસ્ર્રૂપ અિંતમુવખ હૈ, ઉસકા સ્ર્રૂપ 
બનહમુવખમેં હૈ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? શેઠ! ઐસી સૂક્ષ્મ બાત હૈ જરી. સમજના પડેગા, 

ર્ેઠથી નહીં, જરી હોંશથી. સમજના પડેગા, તયા કરે? દુુઃખી છીએ. એ તો ર્ેઠ કાઢી–નનકાલી. 

યહાિં તો, મૈં ઐસા હૂિં ઐસે પ્રમોદસે સ્ર્ીકાર કરના પડેગા. સમજમેં આયા? દેર્ીલાલજી! 
આહાહા! અનધકાર અચ્છા આયા હૈ નનયમસારમેં હોં. આહાહા! સદા અિંતમુવખાકાર... એક બાત.  
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અનત અપૂર્વ... કભી દૃનિમેં નલયા હી નહીં ભગર્ાન આત્માકો. પયાવયકો ને રાગકો 

લક્ષમેં નલયા, ક્જસસે નમથ્યાત્ર્ હુઆ, ઉસસે સિંસારકી ર્ૃનદ્ધ હુઈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 
ઐસી અનત અપૂર્વ... આહાહા! સમ્યગ્દશવનકી નનમવળ ર્ીતરાગી પયાવય ઉત્પન્ન હો, ર્હ તો 

અપૂર્વ હૈ હી. યે તો ર્સ્તુ અનત અપૂર્વ હૈ. સમજમેં આયા? ક્ષાનયકસમદકત, ચાદરત્ર–ર્ીતરાગ 

દશા હો યે અપૂર્વ હૈ. પૂર્વમેં પ્રગટ નહીં (હુઈ) ઐસી ચીજ હૈ. પણ ર્હ તો પયાવયકી અપૂર્વતા હૈ. 

પણ યે તો ર્સ્તુ અનત અપૂર્વ હૈ. આહાહા! અનાકુલ આનિંદકા ધામ... આહીં તો હજી આગળ 

લેશે. ‘જ્ઞાનકા સ્થાન’ ઐસા લેંગેં. ગજબ ટીકા કરી છે! આહાહા! ઐસી સિંતોંકી ર્ાણી, એ  

ર્ાણીમાિં આ! ઐસા કહીં લખાણ નમલે નહીં ઐસી ચીજ હૈ. આહાહા! સદા અિંતમુવખ સ્ર્રૂપ 
ક્જસકા હૈ... ભગર્ાન આત્માકા તો અિંતમુવખ સ્ર્રૂપ હૈ. જો પયાવયમેં આયા નહીં, રાગમેં આયા 
નહીં, નનનમત્તને તો કભી છુઆ હી નહીં. 

નનરિંજન નનજબોધકે સ્થાનભૂત... આહાહા! અિંજન નામ મેલ ક્બનાકા નનજબોધ– 

અપના નત્રકાળી જ્ઞાન, યે જ્ઞાનકા સ્થાનભૂત... અપના નનજજ્ઞાન જો નત્રકાળી ઉસકા સ્થાનભૂત... 

આહાહા! કારણપરમાત્મા... સમજમેં આયા? ભગર્ાન આત્મા એક સમયમેં–સેકિંડકે અસિંખ્યર્ે 
ભાગમેં સદા અિંતમુવખસ્ર્રૂપ, અનત અપૂર્વ ઔર નનરિંજન નનજબોધકે સ્થાનભૂત... નનરિંજન 

નનજબોધકે સ્થાનભૂત... આહાહા! મનત-જ્ઞાન આદદ પયાવયમેં તો કમવકે નનનમત્તકી અપેક્ષા હૈ 

ઉસમેં, ઉસકો તો નર્ભાર્ગુણ કહા. સમજમેં આયા? યે તો નનજબોધ જો નત્રકાળી 
ચૈતન્યસ્ર્ભાર્.. ચૈતન્યસ્ર્ભાર્.. ચૈતન્યસ્ર્ભાર્.. ધ્રુર્સ્ર્ભાર્, ઉસકા સ્થાન. આહાહા! 

સમજમેં આયા? નનરિંજન નનજબોધક ે સ્થાનભૂત કારણપરમાત્માકો... એ બધા 
કારણપરમાત્માના નર્શેષણ કહ્યા. સમજમેં આયા?  

નનરર્શેષરૂપસે અિંતમુવખ... હર્ે પયાવયમાિં આર્ી. ક્બલકુલ બાકી રાખ્યા નર્ના અિંતમુવખ 

નનજ સ્ર્ભાર્નનરત... અપન ેનત્રકાળી સ્ર્ભાર્મેં લીન, સહજ અર્લોકન દ્વારા... અપની ર્તવમાન 

જ્ઞાન ને ર્ીતરાગી આનિંદકી પયાવય ઉસકે અર્લોકન દ્વારા નનરિંતર દેખતા હૈ... ઉસકા નામ 

આલોચના હૈ. શેઠ! સમજાણુિં કાિંઈ? આ નમચ્છાનમ દુક્કડમ્ કયું, નમચ્છાનમ દુક્કડમ્ સામે (કરે). 

આ તો અપૂર્વ ચીજ જો અિંદર આનિંદ પ્રભુ, જો નનરિંજન–અિંજન ક્બનાકા, મેલ ક્બનાકા નનજબોધ 
કાયમી, ઉસકે સ્થાનરૂપ ભગર્ાન કારણપરમાત્મા ર્સ્તુ. ઉસકો નનરર્શેષરૂપસે અિંતમુવખ–

ર્તવમાન પયાવયમેં કુછ રખે ક્બના સિંપૂણવ રીતે અપને અિંદરમેં દેખતે હૈં. આહાહા! સમજમેં 

આયા? આ આલોચનાની રીત. આ બધા ઊભા થઈને બોલોને સિંર્ત્સરીએ, નમચ્છાનમ દુક્કડમ્.. 
નમચ્છાનમ દુક્કડમ્.. નમચ્છાનમ દુક્કડમ્. એ નમચ્છાનમ દુક્કડમ્ સાચા નહીં. આહાહા!  

ભગર્ાન આત્મા અનત અપૂર્વ અિંતમુવખ ક્જસકા સ્ર્રૂપ ઔર મૈલ ક્બનાકા જ્ઞાનબોધ 
અપના સ્ર્ભાર્ ઉસકા સ્થાન... ર્હાિં નનજબોધ પડા હૈ આત્મામેં, ઉસકા ર્હ સ્થાન હૈ. ઉસકો 
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કારણપરમાત્મા કહતે હૈં. અપને ભગર્ાન આત્માકો કારણપરમાત્મા કહતે હૈં. આહાહા! 

દકસકો? અર્શેષ(રનહત)રૂપસે–નન:અર્શેષ–કાિંઈ બાકી રાખ્યા નર્ના અપની પયાવયકો અિંતમુવખ 
ઝુકાના. એ શેઠ! આર્ી ર્ાત પણ તયાિં સાિંભળી છે? ત્યાિં સાગરમાિં સાિંભળી છે? જલ્દી આતે હૈં 

તુમસે પહલે હોં. રસ હૈ ઉસકો. સમજમેં આયા? આહાહા! ઇસકે નસર્ા થોથા હૈ સબ. પહલે 

સમજમેં તો લાના ચાનહયે ન દક ચીજ યે હૈ ઔર ઇસ ચીજ સન્મુખ હોના હૈ. ક્જસકે સન્મુખ 

હોના હૈ ર્હ ચીજ તયા હૈ? સન્મુખ હોના ર્હ તો પયાવય હૈ. સમજમેં આયા? પણ ર્હ પયાવય 

ક્જસકે સન્મુખ હોર્ે ય ેચીજ કૈસી હૈ? આહાહા! તારણસ્ર્ામી તો બહોત કહતે હૈં, अप्पा सो 
परमप्पा... બહોત કહતે હૈં. મમલપાહુડમેં હૈ ઔર જ્ઞાનસમુચ્ચયમેં હૈ. અપને વ્યાખ્યાન હો ગયા 
હૈ. હજી તો છપા હૈ કહાિં? બાકી હૈ. પચ્ચીસ છપાવ્યા, હજી આઠ તો બાકી છે. કહો, સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

સહજ અર્લોકન દ્વારા... ભાષા તો દેખો! નર્કલ્પ નહીં. અિંતમુવખ હોકર... 

અિંતમુવખસ્ર્રૂપમેં અિંતમુવખ હોકર... અિંતમુવખસ્ર્રૂપ સહજ સ્ર્ભાર્ દેખતે હૈં. જો જીર્ 

કારણપરમાત્માકો સર્વથા અિંતમુવખ ઐસા જો નનજ સ્ર્ભાર્મેં... જુઓ! સર્વથા અિંતમુવખ ઐસા 
નનજ સ્ર્ભાર્... લીન સહજ-અર્લોકન ઉસકે દ્વારા ર્હ પયાવય. સહજ અર્લોકન દ્વારા  નનરિંતર 

દેખતા હૈ—અનુભર્તા હૈ... આહાહા! પહલે તો અભી સમજના મુશ્કેલ દક તયા ચીજ કહતે હૈં. 

શાસ્ત્ર પઢે ને ભણે ને ઐસા કરે, બાપુ! ય ેતો દૂસરી ચીજ હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! દદગિંબર 
સિંતોને પરમેશ્વરકો નીચે ઉતારા હૈ. હમ તો આયે હૈં તુમ્હારે પાસ, હમારે પાસ આઓ. આહાહા! 

હમારા ભગર્ાન હમારે પાસ હૈ. તેરા સ્ર્રૂપ, ભગર્ાન! ઐસા હી મેરા સ્ર્રૂપ હૈ. આહાહા! 

દદગિંબર સિંતોને સનાતન ર્ીતરાગપિંથ ધમવધુરિંધર ધમવના થાિંભલા ઐસા રખા. કેમ કહેર્ો એને  
ભાષા ઓછી પડે. આહાહા! શબ્દ(મેં આર્ે) નહીં ઐસી શબ્દાતીત–ર્ચનાતીત, નર્કલ્પાતીત. 

આહાહા! અિંતરમેં કૈસા નલયા? પાિંચ પયાવય જ્ઞાનકી હૈ ઉસમેં તો નનનમત્તકી અપેક્ષા આતી હૈ, 

કહતે હૈં. યે અિંદર નનજબોધ નનરિંજન સ્ર્ભાર્ નત્રકાળ ઉસકા સ્થાન કારણપ્રભુ ઉસકો નનરર્શેષ 
પુરુષાથવસે અિંતમુવખ હોકર દેખતે હૈં. આહાહા! 

 તયા કરકે દેખતા હૈ? અબ પદરણામ લેતે હૈં. પદરણમ તો ર્હાિં નલયા, પણ નર્શેષ પાઠ 
હૈ ન? પહલે નનજ પદરણામકો સમતાર્લિંબી કરકે... દેખો! અપની પયાવયમેં સમતા–ર્ીતરાગ 

પયાવય પ્રગટ કરકે... સમતાર્લિંબી. આહાહા! અમૃત ઝરતા હૈ. આગે કહેશે કે અમારા મુખમાિંથી 

તો પરમાગમ ઝરે છે. મુનન પોતે કહે છે હોં. આહાહા! ભગર્ાન! તુિં ઐસા હૈ અિંદર, જૈસા 
ર્ણવનમેં આતા હૈ ઐસા હૈ. બહાર નહીં હૈ, બહાર ગયા નહીં હૈ. આહાહા! યે નર્શ્વાસ, યે 
પ્રતીનત, યે ભરોસા કહાિંસે લાના? યે કોઈ બહારસે આતા હૈ?  



ગાથા-૧૦૯, શ્લોક-૧૫૪-૧૫૫         પ્રવચિ િં. ૧૦૭                              17 

કહતે હૈં, પહલે નનજ પદરણામકો... ઐસા શબ્દ નલયા હ.ૈ અથાવત્ પહલે ર્ીતરાગ પયાવય 

પ્રગટ કરકે, રાગકી પયાવયકો છોડકર, ર્ીતરાગીભાર્, સમતાભાર્, નનનર્વકલ્પભાર્...  
સમતાર્લિંબી કરકે, નનજ પદરણામકો સમતાર્લિંબી કરકે, પરમસિંયમીભૂતરૂપસે... એ ‘મ’ પડ્યો 

રહ્યો છે. ‘મ’ રહી ગયો છે. પાઠ છેને. परमसिंयमीभतू्वा चतष्ठचत... સિંસ્કૃતમેં હૈ ટીકા. છે ને? 

समतावलिंबन िं कृत्वा परमसिंयमीभतू्वा चतष्ठचत.. એ ‘ર’ રહી ગયો છે. ગુજરાતીમાિં બરાબર છે, 

આમાિં રહી ગયો છે. પરમસિંયમીભૂતરૂપસે... ઉત્કૃિ બાત હૈ ન યહાિં મુનનકી. દસલક્ષણી પર્વ હૈ 

ન. યે પર્વ તો ચાદરત્રકા હૈ. આહાહા! ઉસમેં યે આયી આલોચના દેખો! આહાહા! સમજમેં 

આયા? અનાદદસે ઐસા દસલક્ષણીપર્વકા આરાધન હોતા હૈ. પાિંચમસે શુરૂ હોતા હૈ, ચૌદસ પર 
પૂરા હોતા હૈ. આહાહા! યે પૂરા હોતા હૈ અિંદરમેં.  

પહલે નનજ પદરણામકો સમતાર્લિંબી કરકે... પહલે સમજમેં તો લે દક યે તયા હૈ? 
પયાવયમેં–ર્તવમાન દશામેં સમતા પ્રગટ કરકે... પહલે સમતા પ્રગટ કરકે, પીછે અિંતમુવખ 

સ્ર્રૂપકો દેખના, એમ કહતે હૈં. સમજમેં આયા? આહાહા! એર્ી ર્ાત છે. નનજ પદરણામકો 

સમતાર્લિંબી કરકે, પરમસિંયમીભૂતરૂપસે રહકર... ઉત્કૃિ બાત હૈ ન. પરમસમતાભાર્કા 
અર્લિંબન લેકર, અિંદરમેં સિંયમીભૂતરૂપસે રહકર દેખતા હૈ, ર્હી આલોચનાસ્ર્રૂપ હૈ... 
અપનેકો દેખના ર્હ આલોચનાકા સ્ર્રૂપ હૈ, પરકો દેખને-જાનનેકી બાત નહીં. સમજમેં આયા?  

ઐસા, હે નશષ્ય!... કુિંદકુિંદાચાયવ કહતે હૈ ન. जाणह ગાથામેં હૈ. आलोयणचमचि जाणह... 

કુિંદકુિંદાચાયવ ભગર્ાન સિંત સ્ર્યિં કહતે હૈં, હે નશષ્ય! તૂ પરમ ક્જનનાથકે ઉપદેશ દ્વારા જાન. 

ર્ીતરાગ નત્રલોકનાથ તીથંકરદેર્ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને કહા હુઆ આલોચનાકા સ્ર્રૂપ ઐસા તુિં 
જાન.. ઐસા તુિં જાન. પહેલુિં તો ‘જાણ’ એમ કહ્યુિં. સમજમેં આયા? ઐસા આલોચનાકા સ્ર્રૂપ 

ભગર્ાનને કહા, એમ કહતે હૈં ભાઈ! વ્યર્હાર કહતે હૈં ઉસકી મશ્કરી કરેંગેં ન ઉસમેં. ઇસ 

કારણસે કહેંગેં. ઐસા તુિં જાન, એમ કહતે હૈં ભગર્ાન. વ્યર્હાર-ફ્યર્હારકી આલોચના નર્નધ.... 

નનષેધ હૈ ઉસમેં... ઉસકા કળશમેં લેંગેં. ઉસકો ઇસ કારણસે લેંગેં. (૧૫૫મો કળશ). હા, હૈ ન. 
ઇસ ગાથાકા કળશ હૈ ન.  

ગાથામેં ઐસા આયા દક ઐસા આલોચન તુિં જાણ. પરકે વ્યર્હાર-ફ્યર્હારકી બાત છોડ 

દે. સબ મશ્કરી કરતે હૈં વ્યર્હારકી. પાપ લાગ્યા એને વ્યર્હાર આલોચના. ગુરુકે પાસ કહતે 

હૈં. મજાક હૈ. વ્યર્હાર આલોચનાકી તો મજાક ઉડાઈ હૈ. હિંસી, નતરસ્કાર, ક્ખલ્લી. ‘ક્ખલ્લી’ 
કહતે હૈં ન તુમ્હારે? ક્ખલ્લી ઉડાઈ ક્ખલ્લી. વ્યર્હાર આલોચનાકી તો ક્ખલ્લી ઉડાઈ. આહાહા! 

યે પાઠકે દ્વારા હોં. जाणह આયા ન, મુનનરાજને ઉસમેંસે નનકાલા. आलोयणचमचि जाणह... યે  

આલોચના જાન. વ્યર્હાર-ફ્યર્હારની ર્ાત મફતમાિં શુિં કરે છે? એય દેર્ીલાલજી! આહાહા! 
વ્યર્હારના તો ભૂકા ઉડાવ્યા છે. કોણ કહેતુિં હતુિં? ચીમનભાઈ. કાલ કહેતા હતાને.  
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શ્રોતા : ......  

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : યહાિં ર્તવન હૈ ન. આત્મામેં હૈ સબ. ઇસકે સાથ તો .... હૈ. ર્હ કહા 

ન. નનરિંજન નનજબોધકા સ્થાન–પાત્ર ભગર્ાન આત્મા. બસ ર્હ ભગર્ાન આત્માથી કેળર્ 

નનનર્વકલ્પ પયાવય. આ કીધુિંને. પાત્ર–સ્થાન કહા ન. નનજબોધકા સ્થાન આત્મ ર્હ પાત્ર આયા. 
શબ્દ તો આ નહોતા, ક્ષેત્ર કહા થા. અપના નત્રકાળી જ્ઞાનમૂનતવ સ્ર્ભાર્ ઉસકા સ્થાન તો 

ભગર્ાન આત્મા હૈ, ર્હ પાત્ર હૈ. આહાહા! ઉસમેં એકાકાર હોકર નપયુષ–અમૃતકો પીઓ. ર્હ 
માગવ હૈ ભગર્ાનકા. આહાહા! સમજમેં આયા?  

વ્યર્હારર્ાળાને તો એર્ુિં લાગે કે આ તો નનશ્ચય.... વ્યર્હાર હોય છે, એ પુણ્યનો નર્કલ્પ 

ને બિંધનુિં કારણ છે. યહાિં તો મોક્ષમાગવ ચલતા હૈ ન, નનયમસાર. નનયમસારમેં ભી, चनयमणे य 
जिं कज्जिं... નનશ્ચયસે કરનેલાયક ર્હ નનયમ હૈ. નનશ્ચય મોક્ષમાગવ કરનેલાયક હૈ. વ્યર્હાર 

મોક્ષમાગવ કરનેલાયક નહીં, આતા હૈ. વ્યર્હાર આ જાતા હૈ, નર્કલ્પ આતા હૈ, કરનેલાયક નહીં. 

કતાવ નહીં ઉસકા. આહાહા! સમજમેં આયા? ઐસા યહ, આલોચનાકે ભેદોંમેં પ્રથમ ભેદ હુઆ. 
લ્યો, આલોચનાકે ચાર ભેદ કહે ન ૧૦૮ ગાથામેં. આલોચન, આલુિંછન, અનર્કૃનતકરણ ને 
ભાર્શુનદ્ધ. ચાર ભેદમેંસે એક ભેદકી વ્યાખ્યા ૧૦૯મેં આયી.  

 અબ ઇસ ૧૦૯ર્ીં ગાથાકી ટીકા પૂણવ કરત ેહુએ ટીકાકાર મુનનરાજ છહ શ્લોક કહતે હૈં : 

ગાથા એક, શ્લોક છ. ૧૧૧ ગાથા એક અને શ્લોક નર્. નર્ હજી આર્શે નર્. અનગયારમાિં નર્, 
બારમાિં નર્. એક નર્ આર્ી ગયા. ૧૫૪ કળશ.. કળશ. 

आत्मा ह्यात्मानमात्मन्यचव लचनलयिं  ात्मना पश्यतीत्थिं 
यो मचुिश्रीचवलासानतनसुखुमयान ् स्तोककालेन याचत । 

सोऽयिं विंद्यः सरुेशयै यमधरतचतचभः ख ेरभैू य रवैा य 
तिं विंि ेसवयविंद्यिं सकलगणुचनचधिं तद्गुणापके्षयाहम ्  ॥१५४॥ 

ઓલી ભાષા લીધી ‘ર્િંદે તદ્ગુણલબ્ધયે.’ કહતે હૈં, અરે ભગર્ાન! તેરી નનનધ તો સુન. 

તુિં કૈસા હૈ? અમૃતકા સાગર તુમ હો. યહાિં તો ર્ૈરાગ્ય પયાવયકો અમૃતસાગર કહા. આહાહા! 

ર્ીતરાગી પયાવય ક્જસકે આશ્રયસે પ્રગટ હોતી હૈ ઉસકો યહાિં અમૃતકા સાગર કહા. અમૃતકા 
સાગર પદરણનતમેં ડોલતા હૈ, ર્હ તો પયાવયકો અમૃતસાગર કહા. યે તો ભગર્ાન અમૃતકા 

સાગર ઐસી અનિંતી પયાવયકા નપિંડ હૈ. આહાહા! નનજઘરકી બાત સુની નહીં ઉસને. મૈં કૈસા હૂિં? 

કૈસે હૂિં? કૈસે પ્રાનિ હો? ખબર નહીં. બાકી બીજી ર્ાત. ધમવને નામે વ્યર્હાર ઐસા ને ફૈસા ને.. 
જો માગવ નહીં ઉસકો માગવ માના. સમજમેં આયા?  

શ્લોકાથવ : ઇસ પ્રકાર જો આત્મા... કૈસા આત્મા? અિંતમુવખસ્ર્રૂપ ર્હ આત્મા. આત્મા 
ર્હ કતાવ નત્રકાળી આનિંદસાગર પ્રભુ. આત્માકો... અપની આત્માકી નનનર્વકારી પયાવય. આત્મા 
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દ્વારા... અપની નનનર્વકલ્પ આનિંદકી, શાિંનતકી ને જ્ઞાનકી પયાવય દ્વારા. રાગ દ્વારા નહીં, નનનમત્ત 

દ્વારા નહીં. આહાહા! ઇસપ્રકાર જો આત્મા આત્માકો આત્મા દ્વારા... વ્યર્હાર દ્વારા, નનનમત્ત દ્વારા, 
ગુરુ દ્વારા ને શાસ્ત્ર દ્વારા નહીં, એમ કહતે હૈં. એ શેઠ! નસિંહની ત્રાડ પડે તો નસિંહના બચ્ચા ન ડરે, 

બકરા ભાગે. આહા.. નસિંહની ત્રાડ પડે અિંદરથી તો નસિંહના બચ્ચા.... અમારી જાતના છે, અમારી 
નાતના છે એ. આર્ે છેને શાસ્ત્રમાિં.  

બકરાના ટોળામાિં નાનુિં નસિંહનુિં બચ્ચુિં પહેલેથી–શુરૂઆતસે જોડ દદયા. છોટા બચ્ચા 

નસિંહકા. ઉસકો કુછ ખબર નહીં. એકબાર નસિંહ આયા. અરે! યહાિં કહાિં તુિં રહા બકરીકે બચ્ચેમેં? 
હમારી જાતકા હૈ તુિં, દેખો! પાનીમેં દેખો. ઐસે અપના મુિંહ ન દેખ સકે. પાણીમેં દેખો. હમેં 

દેખો, પાણીમેં દેખો. હમારી જાત હૈ દેખો!  હા! અને ત્રાડ પાડી નસિંહે. તો ર્હ બચ્ચા નહલા નહીં, 

બકરા ચલા ગયા. જુઓ! હમારી ત્રાડ પડી તો તુમકો ત્રાસ નહીં હુઆ. હમારી નાતકા હૈ, ચલો. 
સમજમેં આયા? એમ દદવ્યધ્ર્નનકી ત્રાડ પડી દક તુમ સર્વજ્ઞદેર્ નત્રલોકનાથ પરમાત્મા હો. ઇસ 
પામરમેં કહાિં ઘુસ ગયા તુિં? સમજમેં આયા?  

રાગ મેરા હૈ, પુણ્ય મેરા હૈ, ઐસા હૈ, ફૈસા હૈ, મૈં રાગી હૂિં, મૈં સિંસારી હૂિં. અરે! બકરેકે 

બચ્ચેમેં ઘુસ ગયા નસિંહ. શઠે! ભગર્ાન કહતે હૈં, હમ ત્રાડ મારતો હૈં ર્ાણી દ્વારા ઔર તુજે ત્રાસ 

નહીં હોગા, તેરેકો ખ્યાલ હો જાયેગા. આહા.. ભગર્ાન કહતે હૈં ઐસા હી મૈં હૂિં. સમજમેં આયા? 
મૈં કોઈ પામર નહીં, મૈં રાગ નહીં, મૈં અલ્પજ્ઞ નહીં, અલ્પ ર્ીયવ નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? 

આત્માકો... આત્મા કતાવ, આત્માકો કાયવ, આત્મા દ્વારા કરણ–સાધન. યે  સાધન કહતે હૈં. કોઈ 

કહતે હૈં, બાત તુમ્હારી સબ બરાબર હૈ, પણ સાધન? ભગર્ાનકી ભક્તત કરના, ગુરુકી ભક્તત 
કરના, બખબખીયા બજાના ઐસા કોઈ સાધન હૈ દક નહીં? નહીં. લગાતે હૈ દક નહીં? ઐસા 
ભજન લગાર્ે દક આહાહા! અપનેકો ભી ભૂલ જાના. ભૂલ જાના?  

યહાિં તો કહતે હૈં, આત્મા દ્વારા... નર્કલ્પ ને વ્યર્હારના સાધન દ્વારા નહીં. એ 

ચીમનભાઈ! આ તો ર્ાતુિં આકરી ભાઈ! કીધુિંને અગાસ ગયા હતા ત્યારે. ર્ાત તો બધી 

મહારાજ ઠીક કહે છે, પણ સાધન? ગુરુકી પ્રનતમા રખના, ફોટો રખના, ભજન કરના, શાસ્ત્ર 
ર્ાિંચના—ર્હ સબ સાધન હૈ દક નહીં? યે સાધન-ફાધન હૈ નહીં કુછ. સમજમેં આયા? યે 

આત્મા, આત્માકો, આત્મા દ્વારા–યે સાધન. ભીખાભાઈ! રાડ નાખી જાય. અરે ભગર્ાન! તારા 

ઘરની તને ખબર નથી. તુિં તો નસિંહકા બચ્ચા નહીં, નસિંહ હૈ. આહાહા! હે નસદ્ધ! તો આતા હૈ દક 
હે નસદ્ધ! ર્હી આતી હૈ આર્ાજ. સામનેસે આર્ાજ આતી હૈ, પ્રનતઘાત. પડઘા.. પડઘા કહતે હૈં 

હમારી ભાષામેં. પડઘા નામ પ્રનતઘાત. અર્ાજ આમ પડ ેકે હે પરમાત્મા! ત્યારે સામે આર્ે કે હે 

પરમાત્મા! તુિં પરમાત્મા હૈ. પ્રેમચિંદજી! ઐસી બાત હૈ. બીડી-ફીડી ને.. મોટા શેઠીયા થઈ ગયા 
જાણે, ઉસમેં હૈ નહીં કુછ.  
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શ્રોતા : એ તો બધુિં અનાદદ કાળથી છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : અનાદદનો... નર્િાના ઢગલા તો અનાદદના હતા જ તે. ય ે તો 

અમૃતકા સાગર. નત્રલોકનાથ પરમાત્માને મિંથન કરકે નનકાલા ઔર જગતકે પાસ પ્રનસદ્ધ દકયા. 

અિંતમુવખસ્ર્રૂપ જો હૈ ય ેઅિંતમુવખ આત્માકા, અિંતમુવખકો, અિંતમુવખ દ્વારા... આહાહા! ગજબ ર્ાત 
છે.  

આત્મામેં... અપને નનનર્વકારી સ્ર્ભાર્મેં અનર્ચલ નનર્ાસર્ાલા દેખતા હૈ... આહાહા! 
ર્ીતરાગી પયાવય દ્વારા... એર્ુિં આવ્યુિંને પાઠમાિં. समभाव ेसिंठचवत्त ुपचरणामिं... समभाव ेसिंठचवत्त ु
पचरणामिं એની વ્યાખ્યા કરી બીજા પદની. અનર્ચલ નનર્ાસર્ાલા દેખતા હૈ... આહાહા! એમ 

થયુિં કે પદરણામ છેને તે આત્મા દ્વારા... એમ ર્ીતરાગી પદરણામ દ્વારા. આહાહા! હર્ે આર્ુિં 
ર્ીતરાગી... પહલી તો ર્સ્તુ પૂણવ હૈ ઉસકી અિંતમુવખ દૃનિ હોના, સમ્યગ્દશવન. પીછે અિંતમુવખકે 

આશ્રયસે ર્ીતરાગી પદરણામ હુઆ, ર્હ ર્ીતરાગી પયાવય દ્વારા અપનેકો દેખના, ર્હ સાધન 

હુઆ. સમજમેં આયા? વ્યર્હાર-ફ્યર્હાર, નર્કલ્પ સાધન-ફાધન હૈ હી નહીં. પિંગુ હૈ તિું દક 
દૂસરેકા આશ્રય લેતા હૈ? રાગકા આશ્રય લેના? નપુિંસક હૈ? બાયડી હોયને સ્ત્રી, આઠ ર્ષવનો 

છોકરો હોય તો છોકરાને મોઢા આગળ લઈને પાછળ ચાલે, મોઢા આગળ પોતે ન ચાલે. સ્ત્રી ને 

લડકા હો તો ઉસકો અગ્ર રખે મોઢા આગળ, સ્ર્યિં પીછે ચલે. બાયડી હૈ તુિં? તુજે રાગકો મુખ્ય 
રખકર હમારી પ્રાનિ હોગી? નપુિંસક હૈ? આહાહા!  

આત્માકો આત્મામેં આત્માકે દ્વારા અનર્ચલ હોતા હૈ. ર્હ અનિંગ-સુખમય (અતીનન્દ્રય 
આનિંદમય) ઐસે મુક્તતલક્ષ્મીકે નર્લાસોંકો અલ્પકાલમેં પ્રાિ કરતા હૈ. ર્સ્તુ બતાયી, ઉસકા 

ઉપાય બતાયા, ઉસકા ફલ બતાયા—તીનોં બતા દદયે. સમજમેં આયા? આત્મા–ર્સ્તુ, 

આત્માકો–અપના કાયવ, દ્વારા–કરણ, અનધકરણ–આત્મામેં. અનર્ચલ નનર્ાસર્ાલા દેખતા હૈ... 
આહાહા! અનિંગ સુખમય... અનિંગ એટલે અિંગ નર્નાના. અતીનન્દ્રય સુખ આનિંદમય ઐસે 

મુક્તતલક્ષ્મીકે નર્લાસોંકો... મુક્તતલક્ષ્મીનો નર્લાસ... ઐસે આત્માકો અિંદર દેખતા હૈ. ર્હ 

મુક્તતલક્ષ્મીકા નનર્ાસ, નર્લાસ અલ્પકાળમેં પ્રાિ કરતા હૈ. કેર્ળજ્ઞાન અલ્પકાળમેં હુઆ, મુક્તત 
હુઈ. સમજમેં આયા? હમેં સ્ર્ગવમેં જાના હૈ, ધૂળમેં જાના હૈ. ધૂળમેં જાના હૈ તુજે? રાગમેં જાના 

હૈ? દક અિંતરમેં જાના હૈ ઔર મુક્તતલક્ષ્મીમેં જાના હૈ તુજે? પહલે કરો, પુણ્ય કરો, સ્ર્ગવમેં 
જાયેગા, પીછે ભગર્ાન.... ધૂળમેં ભી નહીં જાયેગા, સુન ન! પ્રસન્નકુમારજી!  

શ્રોતા : રાગની રુનચર્ાળો..... 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : અરે! ચાલ.. ચાલ. રાગની રુનચ ... ત્યાિં ભગર્ાન પાસ ે જશે? 

ભગર્ાનને ગાળ્ુિં આપશે. ભગર્ાન કહે છે, મેરી સન્મુખ ન દેખના, તેરે સન્મુખ દેખકર તુજે 
લાભ હોગા. આર્ા ભગર્ાનને માનર્ા શુિં કરર્ા?  
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એક જણ આવ્યો હતો ઓલો. ઓલા ટી.જી. શાહ હતાને ટી.જી. શાહ. આવ્યા હતા 

આહીં. મહારાજ! નસદ્ધ કેર્ા હોય? મેં કહ્યુિં કે નસદ્ધ એર્ા હોય કે કોઈનુિં કાિંઈ ન કરે. હેં! એર્ા 
નસદ્ધ? આ અમે આહીં છીએ તો કિંઈકનુિં કરીએ છીએ. એર્ા નસદ્ધ અમારે.... તયાિં હતા પણ 

તારે? સાિંભળને! એમ કહે, નસદ્ધ કોઈનુિં કાિંઈ ન કરે? કોઈનુિં શુિં, પોતાની પૂણવ પયાવયનો અનુભર્ 

કરે. એ નસર્ાય કાિંઈ કોઈને... દુુઃખી થતો હોય ધમી તો સામુિં જુએ નહીં. એર્ા નસદ્ધ? ટી.જી. 

શાહ ઓળખોને. નત્રભુર્ન ગોનર્િંદ. ર્ઢર્ાણ તમારે. .... બહુ હતો. શુિં કહે છે? છીંકણીયા. છીંકણી 

ને બધુિં, ઠેકાણા નર્નાના. મારી સાથે ર્ાત થઈ હતી. એર્ા નસદ્ધ ભગર્ાન? અમે હોઈએ ઘરમાિં 

હોઈએ તો ઘરનુિં કામ કરીએ, બહાર હોઈએ તો નાતનુિં કામ કરીએ. કાિંઈ કરે નહીં તમારા 
ભગર્ાન? અરે! કોઈનુિં કરે નહીં. આ જૈનશાસનમાિં ગમે તેમ થાતુિં હોય તો નર્કલ્પ ઉઠાર્ે નહીં.  

આહાહા! એને હોય શેનો નર્કલ્પ? હતો તયાિં ન્યાિં? આહાહા! લૂિંટાલૂિંટ ચાલતી હોય ધમવને નામે, 

નસદ્ધને કાિંઈ ન મળે. અરે પ્રભુ! જરીક કોઈ નર્કલ્પ તો લાર્ો, ઇન્દ્રોને પ્રેરો. એ જેમ અમે કરીએ 
છીએ એમ તમારે કરર્ુિં પડશે. સમજાણુિં કાિંઈ? એ નર્ના બીજો રસ્તો નથી.  

ઐસે મુક્તતલક્ષ્મીકે નર્લાસોકો અલ્પકાલમેં પ્રાિ કરતા હૈ. આહાહા! ર્હ આત્મા 
સુરેશોંસે... એ આત્મા બધાથી ર્િંદ્ય છે એમ કહે છે. સુરેશોં (એટલે) સુર–દેર્ના ઈશ્વર–ઇન્દ્રોથી 

પૂજનીક–ર્િંદ્ય. સિંયમધરોંકી પિંતતોંસે ર્િંદ્ય. આહાહા! ર્ીતરાગકી પદરણનત દ્વારા આત્માકો 

દેખનેર્ાલે ઐસે સિંયમધરો એની પિંક્તત... આહાહા! લાખો મુનનઓ આમ ઉભા હોય. નસદ્ધ 
ઉનકો ભી ર્િંદ્ય હૈં. ખેચરોંસે (નર્દ્યાધરોંસે)... નર્દ્યાધરોસે ભી પૂજ્ય હૈ. આહાહા! તથા ભૂચરોંસે 

(ભૂનમગોચદરયોંસે) ર્િંદ્ય હૈ. મનુનરાજ પ્રમોદમેં–આનિંદમેં આકર કહતે હૈં, જો યે પરમાત્મપદ 

મુક્તતલક્ષ્મીસ્ત્રી ર્િંદ્ય હૈ ઇતને-ઇતને પુરુષોંકો.... મૈં ઉસ સર્વર્િંદ્ય... સર્વન ેર્િંદ્યયોગ્ય એ ચીજ. 
ઔર સકલગુણનનનધકો (-સર્વસે ર્િંદ્ય ઐસે સમસ્ત ગુણોંકે ભિંડાર) ઉસકે ગુણોંકી અપેક્ષાસે... 
ગુણકી–પયાવયકી અપેક્ષા રખકર (અક્ભલાષાસે) ર્િંદન કરતા હૂિં.  

તીન બોલ નલયે. ર્િંદનમેં ભી તીન નલયે. ભગર્ાન આત્મા પૂણાવનિંદસ્ર્રૂપ ઉસકો 

ર્ીતરાગભાર્સે ક્જસને પણૂવ પ્રાિ દકયા, એ સુરના ઇન્દ્રોને ર્િંદ્ય છે, ખેચરોને–નર્દ્યાધરોને, 

ભૂચરો–જમીન ઉપર ચાલનારા... મૈં ઉસ સર્વર્િંદ્ય–સર્વને ર્િંદનીક ઐસા જો આત્મા (ક્જસે) 
મુક્તતલક્ષ્મી પ્રાિ હુઈ. સકલગુણનનનધ... યે આત્મા કૈસા હૈ? દક સકલગુણનનનધ... ભિંડાર સબ 

ખુલ ગયા. આહાહા! શક્તતમેં અનિંત આનિંદ આદદ થા, ર્હ પયાવયમેં સબ નર્કાસ હો ગયા, 

કમળ ખીલ ગયા. ગુલાબ હોતા હૈ ન ગુલાબકા ફૂલ, (ઉસકી) કલી ક્ખલ જાતી હૈ ન. 
ભગર્ાનકી દશા સબ ક્ખલ ગઈ. ર્હ ભગર્ાન સર્વકો ર્િંદ્ય હૈ ઔર ર્હ ભગર્ાન સર્વ ગુણોંકા 

ભિંડાર હૈ. દો બાત. ઉસકે ગુણોંકી અપેક્ષા ઐસી પયાવયકી પ્રાનિ મેરી દૃનિમેં હૈ, એમ કહતે હૈં. 
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સમજમેં આયા? ર્િંદન કરતા હૂિં. આહાહા! મુનનની અધ્યાત્મની ધારા, એકર્ાર સાધારણ પ્રાણી 
હોય તો એને ઊંચો કરે એર્ુિં છે. હીરાભાઈ! એર્ી ર્ાણી છે. ૧૫૪. હર્ે ૧૫૫ 

आत्मा स्पष्टः परमयचमनािं च त्तपिंकेजमध्य े

ज्ञानज्योचतःप्रहतदुचरतध्वान्तप ुिंजः परुाणः । 
सोऽचतक्रान्तो भवचत भचवनािं वाङ ्मनोमाग यमचि-    
न्नारातीय ेपरमपरुुष ेको चवचधः को चनषधेः ॥१५५॥ 

આહાહા! શ્લોકાથવ : ક્જસને જ્ઞાનજ્યોનત દ્વારા પાપનતનમરકે પુિંજકા નાશ દકયા હૈ... 

ભગર્ાન આત્મા અપની જ્ઞાનજ્યોનત દ્વારા—ચૈતન્યકી ઝલક દ્વારા—જ્ઞાનકે પ્રકાશ દ્વારા—પાપ 

નામ પુણ્ય-પાપકે નતનમરકે પુિંજકા નાશ દકયા હૈ. પાપ શબ્દે પુણ્ય-પાપ દોનોં. ઔર જો પુરાણ (-
સનાતન) હૈ... આહાહા! ય ેર્સ્તુ ક્જસમેં પુણ્ય-પાપ હ ૈહી નહીં. પુરાણ હૈ–સનાતન હૈ, અનાદદ 

સનાતન ભગર્ાન હૈ. ઐસા આત્મા પરમસિંયનમયોંકે નચત્તકમલમેં સ્પિ હૈ. એર્ા ભગર્ાન 

પરમસિંયમીઓના નચત્તકમળમાિં પ્રગટ સ્પિ છે. આહાહા! સમજમેં આયા? સમ્યગ્દૃનિના 
જ્ઞાનમાિં એ પ્રત્યક્ષ છે, પણ આ તો પરમસિંયમીઓના જ્ઞાનમાિં.... આહાહા! .... ચાદરત્રદશા પ્રગટ 

હુઈ ઉસમેં સ્પિ હૈ. ર્હ આત્મા સિંસારી જીર્ોંકે ર્ચન-મનોમાગવસે અનતક્રાિંત... સિંસારીના ર્ચન 

ને મનમાગવથી અનતક્રાિંત છે. મનથી જણાય એર્ો નથી, ર્ાણીથી જણાય એર્ો નથી. આહાહા! 
ર્ાણીથી જણાય એર્ો નથી. (ર્ચન તથા મનકે માગવસે અગોચર) હૈ. આહાહા!  

ઇસ નનકટ પરમપુરુષમેં નર્નધ તયા ઔર નનષેધ તયા? આહાહા! યે ર્સ્તુમેં નર્કલ્પ હૈ 
નહીં, તો ઐસા કરના ને ઐસા નહીં કરના—યે નર્નધ-નનષેધ હૈ કહાિં? આહાહા! ઐસે નનકટ 

પરમપુરુષ... આહાહા! ઐસી નર્નધ તયા? ઐસી ર્ીતરાગી પદરણનતમેં પદરણમતા હૈ ઉસકો યે 

કરના ને યે નહીં કરના ઐસા હૈ કહાિં? આહાહા! આચાયવ પણ...! आलोयणचमचि जाणह 
परमचजणिंिस्स उवएसिं... નત્રલોકનાથના ઉપદેશમાિં આ આવ્યુિં છે. ઇસમેંસે નનકાલા હૈ દક 

વ્યર્હારકી મશ્કરી કી (અથાવત્) વ્યર્હારકો યાદ હી નહીં દકયા, એમ કહતે હૈં. આને જાણ એમ  

કહ્યુિં. વ્યર્હાર-ફ્યર્હાર જાન, યે ભી નહીં કહા યહાિં તો. ભાઈ! વ્યર્હાર જાણર્ાલાયક છે યે ભી 
યહાિં નહીં કહા. આહાહા! મુનનઓ–નગ્ન મુનનઓની મસ્તી છે એ. નાગા, કહે છેને, બાદશાહથી 
આઘા.  

કહે છે, आलोयणचमचि जाणह परमचजणिंिस्स... પરમ ર્ીતરાગદેર્કે ઉપદેશમેં યે આયા 

હૈ. વ્યર્હાર-ફ્યર્હાર કર, લે—યે બાત છોડ દે. મશ્કરી કી હૈ, એમ કહતે હૈં. તીસરે પદમેંસે 

નનકાલા હૈ. સમજમેં આયા? નત્રલોકનાથ તીથંકર ર્ીતરાગ પરમેશ્વર ક્જનેન્દ્રનાથ ઉસકે 
ઉપદેશમેં તો ઐસા આયા હૈ. વ્યર્હાર જાનનેલાયક યે ભી નહીં, એમ કહતે હૈ.  

શ્રોતા : વ્યર્હાર જાણે તો લાભ થાય.  
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પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : પણ એ તો આહીં જણાઈ જાય છ ેઆને જાણતા. રાગાદદકા જ્ઞાન 

ઉત્પન્ન હોતા હૈ અપનેસે, ઉસકે કારણસે નહીં. યે જાનના રહતા નહીં. આહાહા! સમજમેં 
આયા?  

ઇસપ્રકાર ઇસ પદ્ય દ્વારા પરમ ક્જનયોગીશ્વરને–પરમ સિંતોને ર્ાસ્તર્મેં વ્યર્હાર-
આલોચનાકે પ્રપિંચકા... ક્જનેશ્વરે—યોગીશ્વરે એમ. ર્ાસ્તર્મેં વ્યર્હાર-આલોચનાકે પ્રપિંચકા 

ઉપહાસ દકયા હૈ. વ્યર્હાર-આલોચના ઓહોહો! મજાક ઉડાઈ હૈ. જુઓ! આ ર્ીતરાગી મુનનઓ, 

ર્ીતરાગીમાગવ અને ર્ીતરાગી નત્રકાળી આત્માનુિં સ્ર્રૂપ. ઉસમેં યે રાગ-ફાગકા નર્કલ્પ, 
આલોચના હૈ હી કહાિં ચીજ? હૈ હી નહીં ન તયા તુમ...? ઐસે વ્યર્હાર-આલોચના પ્રપિંચકા 

ઉપહાસ–હિંસી–મજાક–નતરસ્કાર... લ્યો, વ્યર્હારનો નતરસ્કાર. એક જણો કહેતો હતો કે આ 

વ્યર્હારનો તો નતરસ્કાર કરો છો, નનશ્ચય આર્ે તો ગળે પકડો છો. એક પિંદડત કહેતા હતા. 
આહાહા! ભગર્ાન! નતરસ્કારકા અથવ ઉસકા આદર નહીં. હૈ દક નહીં ઉસકી દરકાર નહીં. યે હૈ 

ઉસકી દરકાર હૈ. નત્રલોકનાથ ચૈતન્યમૂનતવ આનિંદ હૂિં ઉસકો સાર્ધાનપને દેખના. ઉપહાસ દકયા 
હૈ, લ્યો. એ ૧૫૫.  

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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ભાદરવા સુદ આઠમ, રનવવાર, તા. ૨૯-૮-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૫૬-૧૫૯, પ્રવચિ િં. ૧૦૮ 

 

ચૌથા દિન હ ૈન. ઉત્તમ ક્ષમા, માિદવ, આર્દવ–સરલતા. ઉસકા અથદ ક્રોધ, માન, માયાસે 
રહહત તીન બોલ આયે. યે ચૌથા લોભસે રહહત. હનલોભતા કહો દક શૌચ કહો.  

समसतंोसजलेण य जो धोवदि दतदिलोहमलप  जं ं। 
भोयणदिदिदवहीणो तस्स सउच्च ंहव ेदवमलं ॥३९७॥ (કાહતદકેયાનુપ્રેક્ષા). 

જો કોઈ ધમાદત્મા–મુહન... મુહનકી મુખ્યતાસે બાત હૈ ન. સમભાવ અથાદત્ રાગ-દ્વેષ 

રહહત પદરણામ. તૃણ અને કંચનને સમાન જાણે. વહ તો જ્ઞેય હૈ. કંચન ઠીક હૈ અને તૃણ અઠીક 
હૈ—ઐસા જર્સકી દૃહિમેં ઔર ભાવમેં નહીં, ઉસકો સમભાવ કહતે હૈં. આતા હૈ ન. ‘રર્કણ કે 

દરહિ વૈમાહનક િેવની, સઘળા માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ જો.’ રર્કણ હો દક સવાદથદહસિ 

હવમાનની ઋહિ હો, સવે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્વભાવ. યે તો એક પ્રકારસે સબ પુદ્ગલકા 
સ્વભાવ હૈ, ઉસમેં કોઈ આત્મા હૈ નહીં. ધમાદત્માને અપની સ્વરૂપકી રુહચ ને દૃહિપૂવદક સમભાવ 

ધારણ કરના, ઉસકા નામ યહાં શૌચધમદ કહનેમેં આતા હૈ. ઔર સંતોષ... આત્મામેં આનંિ હૈ, 

આત્મામેં સુખ હૈ. કહીં િૂસરી કોઈ ચીર્મેં અપના સુખ હૈ નહીં. લક્ષ્મીમેં, શરીરમેં, આબરૂમેં, 
કીહતદમેં સુખ નહીં, હવષયભોગમેં સુખ નહીં. યે તો રાગ ને િુુઃખ હૈ. ઔર પુણ્ય અને પાપકા 

ભાવ જો શુભ-અશુભભાવ ઉસમેં ભી સુખ નહીં. ઐસા આનંિ ને સુખ તો અપનમેેં હૈ. ઉસકો 

યહાં સંતોષ કહતે હૈં. ઐસી દૃહિપૂવદક સંતોષ નામ સુખકા અનુભવ કરના, ઉસકા નામ 
પહવત્રતા નામ શૌચ ધમદ હૈ. આહાહા!  

दतदिलोहमलप  जं.ं.. તૃષ્ણા– આગામી (કાલ સંબંધી) કોઈ પિાથદકી ઇચ્છા ઉસકો તૃષ્ણા 

કહતે હૈં. લોભ... પ્રાપ્ત ચીર્કી આસજતત ઉસકો લોભ કહતે હૈં. સમર્મેં આયા? તૃષ્ણા અને 

લોભ. તૃષ્ણા, વતદમાન હસવા આગામી કાલ (સંબધી) કોઈ ભી પિાથદકી લાલસા કરના, વહ 

તૃષ્ણા હૈ. ઔર વતદમાનમેં સંપ્રાપ્ત–મળેલી ચીર્, ઉસમેં આસજતત–ગૃહિ કરના વહ લોભ હૈ. 
તૃષ્ણા ને લોભરૂપી ભાવકો–મલપુંર્કો... समसतंोसजलेण य जो धोवदि... અંતરમેં આત્મામેં 

આનંિ હૈ ઔર સમભાવકે ધારણ કરનેસે ઐસે તૃષ્ણા ને લોભકે મલપુંર્કો ધોતા હૈ. ઉસકા 

નામ શૌચધેમદ હૈ. આહાહા! भोयणदिदिदवहीणो... મુહનની મુખ્યતા છેને. મુહનકો તો એક આહાર 
લેનેકા ભાવ હૈ, િૂસરા તો કુછ હૈ નહીં. તો ઉસમેં ભી ગૃહિ નહીં હોના ચાહહયે, એમ કહતે હૈં. 

સમર્મેં આયા? લાભ-અલાભ, સરસ-હનરસ સમબુહિ રહતા હૈ, ઉસકો શૌચધમદ કહનેમેં આતા 

હૈ. લોભકા ચાર પ્રકાર હૈ. એક દ્યુતકા લોભ, એની એ હસ્થહત ટકી રહે એવા જીહવતકરણલોભ, 
આરોગ્ય રહનેકા લોભ... શરીરકી હનરોગતા રહે–ટીક રહે ઐસા એક લોભ.  
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શ્રોતા : એનાથી ધમદ થશે. 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : ધૂળેય ધમદ થશે નહીં. શરીર ઠીક હોય તો ધમદ સધતા હૈ, ઐસા શેઠ 

મશ્કરી કરતે હૈં, પૂછતે હૈં. ઐસા હોતા હૈ દક નહીં? માંિા પડે તો તયાં કરે? (માંિા) પડ્યા તો 

ખાટલામાં પડે લ્યો, કફ ચાલે ત્યાં. શરીર સારું હોય તો ધમદ થાય, અહીંયા અવાય. તયોં શેઠ? 
આહાહા!  

શરીર તો ર્ડ હૈ, ઉસકી હનરોગતા રહે વહ લોભ હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા? ઔર 
ઇહન્િય બની રહે... પાંચોં ઇહન્િયાં સરખી (-ઠીક) રહે, આંખ િેખનેકા, કાન સુનનેકા, .... 

સુંઘનેકા, બોલનેકા, રસ લેનેકા ઔર સ્પશદ—ઇહન્િયાં  સરખી રહે યે ભી એક લોભ હૈ. 

પરિવ્યકી પયાદય રહની-નહીં રહની ઉસકે આધીન હૈ. સમર્મેં આયા? ભગવાન આત્મા તો 
અતીહન્િય હૈ. ઉસમેં ઇહન્િયાં સરખી રહે (ઐસા) લોભ છોડના એમ કહતે હૈં. ઔર ઉપભોગકા 

લોભ... ઉપભોગ– વારંવાર ભોગનેકી ચીર્ હો ઉસકા લોભ. ચાહે તો અપના ઔર પરકા—

ઐસા ઉસકા આઠ બોલ હોતા હૈ. સબમેં લોભકા ત્યાગ કરના ને આત્માકો આનંિ નામ 
સંતોષમેં રખના, ઉસકા નામ શૌચધમદ કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા! ચૌથા ધમદ હુઆ.  

આપણે અહીંયા હનયમસાર. ૧૫૬, ૧૫૬ કળશ. હનયમસારકા અથદ મોક્ષકા માગદ. 
હનયમ નામ હનશ્ચય સમ્યગ્િશદન, જ્ઞાન ને ચાદરત્ર, ઉસકા સાર વ્યવહાર રહહત. સમર્મેં આયા? 

હનયમસાર. दियमणे य ज ंकज्ज.ं.. હનશ્ચયસે કરનેલાયક હો તો, અપના કાયદ કરનેલાયક હો તો, 

અપના ભગવાન સજચ્ચિાનંિ હનમદળ પરમાત્મા ઉસકે સન્મુખ શ્રિા ઔર સન્મુખ હોકર જ્ઞાન 
ઔર અંતરમેં રમણતા–લીનતા.—યે હનયમસે કરનેલાયક તીન ચીર્ હૈ. પણ આ બીડીયુંનું, કહે 
છે, કભી કરના? બીડીના પૈસા કે દિ’ લાવવા? કાનપુર જાકર ઉઘરાના?  

શ્રોતા : મુહનની વાત કરો.... બીડીની તયાં...? 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : આહીં મુહનને ને ગૃહસ્થને માટે છે.  

શ્રોતા : .... ત્યારથી બીડીનો ધંધો કરે છે. 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : એ ધંધોય કોણ કરે છે? ય ે કહતે હૈં યહાં તો. એ ઝવેરીના ધંધા 

શાંહતભાઈ નથી કરતો. સમજાય છે કાંઈ? એ તો એમના ઘરે કીધું. શાંહતભાઈ કરે છે આ 

ઝવેરીનો ધંધો? એ તો રાગ કરે છે. ગયાને શાંહતભાઈ? ગયા કાલ રાતના. સમર્મેં આયા? 
આહાહા!  

હનયમસાર (અથાદત્) અપના પરમાત્મા પૂણાદનંિ સહજાનંિમૂહતદ, ઉસકા અંતરમેં 
હનહવદકલ્પ–રાગકી અપેક્ષા જબના અંતરમેં સમ્યગ્િશદન પ્રગટ કરના, વહ હનયમસે કતદવ્ય હૈ. ઔર 

અપના જ્ઞાયક હચિાનંિસ્વભાવ ઉસકા સ્વસંવેિન જ્ઞાન કરકે ઉસમેં ઉપયોગ લગાના. સમર્મેં 

આયા? આહાહા! અગમ-હનગમની વાતું છે બધી. ઉસકો સમ્યગ્જ્ઞાન હનયમસે કરનેલાયક કહતે 
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હૈં. શાસ્ત્રજ્ઞાનસે હનયમસે કરનેલાયક હૈ ઐસા નહીં કહા યહાં. સમર્મેં આયા? ભગવાન 

ચૈતન્યપુંર્ જ્ઞાનકા ભરપૂર સાગર ઐસા ચૈતન્યકા જ્ઞાન કરના વહ હનયમસે કરનેલાયક કતદવ્ય 
હૈ. ઔર સ્વરૂપમેં રમના–ચરના–ર્મના–અતીહન્િય આનંિકા ઉગ્ર ભોર્ન કરના વહ ચાદરત્ર, 

વહ આત્માકો હનયમસે કરનેલાયક હૈ. અને સાર (અથાદત્) વ્યવહારસે રહહત. વ્યવહાર જો 

હનશ્ચયસે હવપરીત હૈ... વ્યવહાર શ્રિા-જ્ઞાન-ચાદરત્ર જો કહતે હૈં હવકલ્પ–રાગ વહ હનશ્ચયસે 

હવપરીત હૈ. ‘હવપરીતના પદરહાર અથે સાર શબ્િ યોજેલ છે.’ એમાં આવે છે ત્રીજી ગાથામાં. 
સમર્મેં આયા? તો યહાં કહતે હૈં ૧૫૬મેં.  

जयत्यिघदिन्मय ंसहजतत्त्वम  च्चदैकि ं
दवम  क्तसकलेदियप्रकरजातकोलाहलम ् । 
ियाियदिकायदूरमदप योदििा ंिोिरं 
सिा दिवमय ंपरं परमदूरमज्ञादििाम ् ॥१५६॥ 

આહાહા! શ્લોકાથદ : જો સકલ ઇહન્િયોંકે સમૂહસે ઉત્પન્ન હોનેવાલે કોલાહલસે રહહત 
હૈ. ભગવાન આત્મા અંિરમેં કોલાહલસે રહહત અહણહન્િય વસ્તુ હૈ. ઇહન્િયોંસે–પાંચ ઇહન્િયોંકે 

સંગમેં હવકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, ઐસે કોલાહલસે તો યે ભગવાન આત્મા રહહત હૈ. અભી હોં. 

આહાહા! પાંચ ઇહન્િયના હવષય તરફના હવકલ્પની કોલાહલતા, ઉસસે ભગવાન આત્મા અભી 
વતદમાનમેં રહહત હૈ, અભી. દકસકી બાત ચલતી હૈ? સમર્મેં આયા? પાંચ ઇહન્િય તરફકા 

હવકલ્પ જો ઉઠતા હ ૈય ેકોલાહલ હૈ. ભગવાન આત્મામેં વહ હૈ નહીં. આહાહા! યે તો અહણહન્િય 

ભગવાન આત્મા હૈ. અહણહન્િયકા અનુભવ કરના ઔર ઇહન્િયકે કોલાહલકો છોડના ઉસકા નામ 
મોક્ષમાગદ હૈ. સમર્મેં આયા? ભાઈ! સારી (-અચ્છી) ઇહન્િય હો તો િયા પાલ સકે, આંખનું તેર્ 

હોય તો જોઈ શકાય જીવાદિને, કાન બરાબર હો તો સુન સકે. યહાં મના કરતે હૈં. ઇહન્િય 

તરફકે સબ હવકલ્પ કોલાહલ હૈં. સમર્મેં આયા? આહાહા! એનાથી તો હવમુતત પ્રભુ છે.  

 જો નય ઔર અનયકે સમૂહસે િૂર હોને પર ભી... હનશ્ચયસે અબિ હૈ ને વ્યવહારસે 

રાગ હૈ, બિ હૈ—ઐસે નયકે હવકલ્પસે તો િૂર હૈ. આહાહા! નયાહતક્રાંત હૈ. સમર્મેં આયા? યે 
ભાગવત શાસ્ત્ર હૈ. પીછે હલખા હૈ. હલખા હ ૈ દક નહીં? ભગવંતકી બાત ચલતી હૈ ય.ે હ ૈ દક 

નહીં? ૩૭૨. આ હવષય નથી? કેટલામી લીટી? ભાગવત. ત્રીજી લીટી. આ હનયમસાર શાસ્ત્ર 

ભાગવત શાસ્ત્ર છે. ૩૭૨ પાના. ૩૭૨, નીચેસે ત્રીજી પંજતત, નીચેસે ત્રીજી પજંતત. હૈ? બોલો. 
(શ્રોતા:- યહ હનયમસાર શાસ્ત્ર ભાગવત શાસ્ત્ર હૈ). બસ વહ. બરાબર હૈ. શેઠીયાને બોલાવીએ 

તો ખરાને. આ બધા ચોપડા તપાસે એ કરતાં આ બોલાવ્યું તમને. આ હનયમસાર શાસ્ત્ર 

ભાગવત શાસ્ત્ર છે. નીચે અથદ હૈ િેખો! ભગવાનકા, િૈવી શાસ્ત્ર, પહવત્ર શાસ્ત્ર. નીચે અથદ હૈ 
નીચે. ભાગવતકા અથદ નીચે હૈ. હૈ? ભગવત્... ભગવાનકા શાસ્ત્ર, િૈવી શાસ્ત્ર, પહવત્ર શાસ્ત્ર, 
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ઉસકો યહાં ભાગવત શાસ્ત્ર કહતે હૈં. સમર્મેં આયા? અન્યમેં ભાગવત શાસ્ત્ર કહતે હૈં ન. યે 

ભાગવતશાસ્ત્ર હૈ. ભાગવત કથા તો યે હૈ. સાત દિવસની.... કહતે હૈં, જો નય-અનયકે સમૂહસે 
િૂર હોને પર ભી, એમ. યોહગયોંકો ગોચર હૈ. આહાહા!  

શ્રોતા : પ્રમાણ ..... હવકલ્પાતીત?  

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : હવકલ્પાતીત.  

શ્રોતા : પ્રમાણ નહીં?  

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : આહીં એ વાત નથી. નય-અનય હવકલ્પ િૂર હોને પર ભી યોગીયોંકો 
તો ગમ્ય હૈ. અંતર જ્ઞાનકી દૃહિ કરનેવાલેકો–સમદકતીકો તો ગમ્ય હૈ, એમ કહતે હૈં. સમર્મેં 
આયા?  

નય દક કુનય જર્સમેં કોઈ હવકલ્પ નહીં, ઉસસે રહહત હોને પર ભી સમ્યગ્દૃહિકો ગમ્ય 

હૈ. આહાહા! અજસ્ત-નાજસ્ત કરી. યે ચૈતન્ય આત્મા જ્ઞાયકભાવ ધ્રુવસ્વભાવ, ઉસકી દૃહિ 

કરનેવાલે ધમીકો તો ગમ્ય હૈ. સમર્મેં આયા? આગળ કહી ગયા છે. ચાર ભાવસે ભી અગમ્ય 
હૈ. ઉસકા અથદ દક ચાર ભાવકે આશ્રયસે યે ગમ્ય નહીં. સમર્મેં આયા? યે તો આ ગયા હૈ 

શુિભાવ અહધકારમેં. ભગવાન પૂણાદનંિ, અનંત જ્ઞાનસે લબાલબ ભરા ઐસા સમુિ પ્રભુ યે 

ક્ષાહયકભાવસે ભી અગમ્ય હૈ. ઐસા પાઠ હૈ. ઉસકા અથદ દક ક્ષાહયકભાવકે આશ્રયસે વહ નહીં 
સમર્મેં આતા હૈ. વહ તો હત્રકાળીકે આશ્રયસે સમર્મેં આતા હૈ. કૃષ્ણકુમારજી! સમર્મેં 

આયા? વહ તો ઉસકે (અપને) આશ્રયસે જાનનેમેં આતા હૈ. પયાદયકે આશ્રયસે, રાગકે 
આશ્રયસે ભી જાનનેમેં નહીં આતા. સમર્મેં આયા? 

ઐસા ચૈતન્યઋહિ ધરનેવાલા ભગવાન આત્મા તેરી પયાદયકે સમીપમેં હૈ, આહાહા! િૂર 

નહીં. આ તો િૂર હતું કીધું હતુંને? એ િૂર છે, પણ િૂર નહીં, એમ. સમજે? ઇહન્િયોંકે કોલાહલસે 

મુતત હૈ, નય-અનયસે િૂર હૈ. એમ આવ્યું, ‘િૂર’ આવ્યુંને? છતાં ધમી જીવને–ધમી જીવકો 

વતદમાન પયાદયકે સમીપ હૈ. શેઠી! આવું તો ર્યપુર, મુંબઈમાં તો કાંઈ મળે નહીં. બાપુજી, 

બાપુજી કરે, હપતાજી સાહેબ... થઈ ગયું કામ લ્યો. આહાહા! એ માટે તો આવ્યા છે અહીંયા. 
મીઠાલાલજી હૈ ન. મીઠામણ છે ને? કહો, સમર્મેં આયા? આહાહા!  

ત્રણ લોકનો નાથ અનંત સમૃહિથી શોજભત, અપની હનર્ અનંત સમૃહિથી શોજભત 
પ્રભુ પોતે, એ ધમીને પયાદયના સમીપમાં છે. એ આવે છેને. આગળ આવે છે ને. जस्स 
सदंणदहिो अप्पा... આવે છેને આપણે તયાંક? जस्स सदंणदहिो अप्पा... જેને સમીપ છે આત્મા. 

આહાહા! પાછળ છે ને?  સામાહયકમાં પાછળ આવે છે. સમાહધમાં. સમાહધ.. સમાહધ.. સમાહધ 
છેને એ સામાહયક છે. ૨૨૭. એ આવ્યું લ્યો. जस्स सदंणदहिो अप्पा, सजंम ेदणयम ेतव ेतस्स 
सामाइि ं ठाइ इदि केवदलसासण.े.. સવદજ્ઞ પરમાત્માના માગદને હવષે આત્મા સંયમ ને 
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સમ્યગ્િશદનની સમીપમાં છે. આહાહા! ગાથા ૧૨૭, પાનું ૨૫૭. ઉસમેં ભી આતા હૈ, 

શ્વેતામ્બરમેં અનુયોગદ્વાર. ૨૨૭ હૈ ન. પાના હોં પાના ૨૫૭. ૧૨૭ ગાથા. जस्स सदंणदहिो 
अप्पा... આહાહા!  

સંયમ-હનયમ-તપમેં અહો! આત્મા સમીપ જર્સે રહે. આત્મા સમીપ જર્સે રહે... 
આહાહા! હનમદલ પયાદયકે સમીપ આત્મા હૈ. આ વાત! ભગવાન ત્રણ લોકનો નાથ અનંતા-

અનંતા હસિો, કેવળજ્ઞાનીને ત્રણ લોકના નાથ કહેવાય કેમ? (કેમ કે) ત્રણ લોકને જાણે છે. ઐસા 

અનંતા-અનંતા કેવળજ્ઞાનકો પેટમેં–ગભદમેં રખનેવાલા ઐસા ભગવાન હત્રલોકનાથ, 
સમ્યગ્દૃહિકો અપની પયાદયમેં નજીક–સમીપ વતદતા હૈ. નય-અનયસે િૂર હૈ, પણ સમ્યગ્દૃહિકી 

પયાદયમેં સમીપ હૈ. સમર્મેં આયા? એવો શબ્િ અનુયોગદ્વારમાં આવે છે શ્વેતામ્બરમાં. પાછા 

એના અથદ નહીં ને બીજે ગોટા... આગળ-પાછળ હવરોધ ઘણો થતો. મેળ નહીં. આ તો 
અખંડાનંિ... સંતોની–દિગંબર મુહનઓની અખંડ ધારા, એકસે અબર્ અનંત તક કોઈ પણ નાત 
લો, પણ અખંડાનંિ સત્ય એકલું ઊભું થાય છે. સમર્મેં આયા?  

કહતે હૈં, યોગીયોંકો ગોચર હૈ... ઉસકા અથદ યે દક જર્સકી દૃહિ િવ્ય ઉપર પડી હૈ... 

સમર્મેં આયા? તો સમ્યગ્દૃહિકો યે ગમ્ય હૈ દક આત્મા કૈસા હૈ. એક વાત. જો સિા હશવમય 

હૈ... ભગવાન તો સિા કલ્યાણની મૂહતદ છે. સિા હશવમય, હનરુપિવ, અકલ્યાણ રહહત હત્રકાળ 
કલ્યાણની મૂહતદ પ્રભુ આત્મા છે. ઉત્કૃિ હૈ... જેનાથી કોઈ ચીર્ ઊંચી છે નહીં. ઐસી ભગવાન 

આત્મા ચીર્–વસ્તુ સમ્યગ્િશદનકા હવષય હૈ ઔર સમ્યગ્િશદનમેં આશ્રય કરનેલાયક ચીર્ યે 

સવોત્કૃિ ભગવાન આત્મા હૈ. આહાહા! ઔર જો અજ્ઞાહનયોંકો પરમ િૂર હૈ... યોગીયોંકો ગમ્ય 
હૈ, તો અજ્ઞાનીયોંકો િૂર હૈ. આહાહા! જર્સકી બુહિ હનહમત્તમેં, રાગમેં ને એક સમયકી પયાદયમેં 

રુકી હૈ ઉસકો િૂર હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા? જર્સકી બુહિ પયાદય–એક અંશમેં અથવા 

હવકલ્પ શુભભાવમેં દક હનહમત્તમેં રુકી હૈ ઐસે અજ્ઞાનીયોંકો િૂર હૈ. આહાહા! કૃષ્ણકુમારજી! 

આવી ચીર્ છે લ્યો. આહાહા!  

છોકરાઓ જ્યારે રમતાને નાની ઉંમરના ત્યારે એમ કહેતા. નાની ઉંમરની વાત છે ૧૦-
૧૧ વષદની. મામાનું ઘર કેટલું? કે ઓલો િીવો બળે એટલું, એમ કહેતા. રમતમાં આવતું. આવતું 

હતું તમારે ..ભાઈ? ત્યાં અમારે મામાનું ઘર નજીક ખરુંને. રહેવાનું સ્થાન મામાનું ઘર હતું, 

મામાએ આપેલું હતું. કણબીવાડમાં ઘર છે. રમે તો એમ કહે, મામાનું ઘર કેટલું? એ િીવો બળે 
એટલું. મેડીબંધ મકાન હતુંને. એમ આત્માનું ઘર કેટલું? જ્યાં ચૈતન્ય આનંિની ઝળહળ જ્યોહત 
થાય એટલું. કહો, ચીમનભાઈ! આહાહા!  

અજ્ઞાનીયોંકો પરમ િૂર હૈ... પાછું એકલું િૂર નહીં. આહાહા! જર્સકી અંતર સ્વભાવ 

સમીપ દૃહિ નહીં ઔર જર્સકી દૃહિ પયાદયમેં, રાગમેં ને હનહમત્તમેં રુકી હૈ ઉસકો તો અહત–પરમ 
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િૂર હૈ. તયા ચીર્ હૈ ઉસકો માલૂમ નહીં. ઐસા યહ અનઘ... અનઘ.. અનઘ–હનિોષ, મલ રહહત, 

શુિ. પુણ્ય-પાપકા મેલ–અઘ. પુણ્ય ને પાપ િોનોં અઘ હૈ. ઉસસે રહહત અનઘ ભગવાન આત્મા 
હૈ. આહાહા! કહો, હનરંર્ન! ન્યાં આવ્યું હતુ તારે અમેદરકામાં તયાંય? ગપ્પા માયાદ હોય ત્યાં. 

સમર્મેં આયા? એની મેળાએ વાંચે તો ત્યાં શું સાધારણ પુસ્તક. પુસ્તક લઈ ગયો હતોને? 
તયું? સમજાણું કાંઈ? અજ્ઞાનીયોંકો પરમ િૂર હૈ.  

ઐસા યહ અનઘ-ચૈતન્યમય... હનિોષ ને ચૈતન્યમય... સહર્તત્ત્વ અત્યન્ત ર્યવંત હૈ. 

આહાહા! ઐસા કહકર તયા કહતે હૈં? હમારી દૃહિમેં વહ તત્ત્વ આ ગયા હૈ, તો ઐસે ર્યવંત હૈ. 
સમર્મેં આયા? હૈ ઉસકા સ્વીકાર અનુભવમેં ન હો, તબ લગ ‘ર્યવંત હૈ’ કહાંસે આયા? 

એમ કહતે હૈં. સમર્મેં આયા? પ્રભુકી મહાસત્તા ચૈતન્યસત્તા હૈ, પણ હૈ કહાંસે? જર્સકી શ્રિા 

ને જ્ઞાનકી પયાદયમેં આયા હૈ. ઓહો! ઐસા સહર્તત્ત્વ અત્યંત ર્યવંત હૈ. શાશ્વત શાશ્વત હી હૈ 
યે. સમર્મેં આયા? આહાહા! દિગંબર મુહન હૈં વે. કેટલી વાત કરી છે! આહા! ગર્બ વાત છે. 
વનવાસી. ૧૫૬ હુઆ. ૧૫૭.  

ि िात्माि ंदिजस  खस  धावादध िमज्जन्तमिे ं
ब  िवा भव्यः परमि  रुतः िाश्वत ंि ंप्रयादत । 
तस्मादुच्चरैहमदप सिा भावयाम्यत्यपवंू 
भिेाभाव ेदकमदप सहज ंदसदिभसूौख्यि िम ्  ॥१५७॥ 

આ તો ભગવાન આત્માને ર્ગાડવાના મંત્ર છે. હમથ્યાત્વકા ર્હર ઉતારનેકા (મંત્ર) હૈ, 
સમદકતકા અમૃતસાગર પ્રગટ કરનેકા હૈ. કહતે હૈં, શ્લોકાથદ : હનર્ સુખરૂપી સુધાકે સાગરમેં 

ડૂબતે હુએ ઇસ શુિાત્માકો જાનકર... આહાહા! કૈસા હૈ ભગવાન અંિર હનત્યાનંિ પ્રભુ? હનર્ 

સુખ અપના આનંિરૂપી અમૃતકે સાગરમેં ડૂબતે, ડૂબકર અંિર પડા હૈ. સુખ આનંિકે સાગરમેં 

ભગવાન આત્મા પડા હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા? વસ્તુ–િવ્ય–પિાથદ, યે તો હનર્સુખરૂપી 

અમૃતકે સાગરમેં ડૂબે હુએ... અંિર આનંિસે તરબોળ આત્મા હૈ એમ કહતે હૈં. અતીહન્િય 

આનંિસે તરબોળ... તરબોળ કહતે હૈં? તયા કહતે હૈં? તરબોળ હમારી ભાષા હૈ ગુર્રાતી. કંઈ 
ખબર નહીં. ડૂબા હુઆ...  

જેમ પૂરણપોળી હોતી હૈ ન પૂરણપોળી. તરબોળ. તરબોળ તો કહા. આ તો હજી 
બરાબર હા કરતે, ના કરતે હૈં. યે હહન્િી હૈં દક નહીં? તુમ્હારા શબ્િ તુમકો પૂછતે હૈં હમ. 

તરબોળ. (શ્રોતા : સરાબોર કહતે હૈં). પૂરણપોળી હોતી હૈ ન. પૂરણપોળી સમજે? પૂરણપોળી. 

રોટી ઘઉંકી, ઉસમેં પૂરણ ડાલતે હૈં ન. તુવેરકી િાલ ને સક્કર ને ઐસા બનાકર... તો ઐસી રોટી 
બને તો એકિમ ઘીકા તપેલા–બતદન પડ ા હો પહલે ઉસમેં ડાલે, (હફર) ઉઠાકર પરોસે. ઐસે 
ઉઠાકર લ્યો. તરબોળ. ટપકતે ઘીમેં તરબોળ. ..... આપણે આહીં અમારી ભાષા છે.  
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યહાં સુખરૂપી સુધાકે સાગરમેં ડૂબતે હુએ... આહા! ડબૂતે હુએ તયા, હ ૈહી ઐસા, એમ. 

આહાહા! માણસ જેમ પાણીમેં ડૂબતા હૈ, ઐસે ભગવાન અતીહન્િય આનંિમેં ડૂબ ગયા હૈ, અંિર 
પડા હૈ. આહાહા! એના ગાણા સાંભળ્યા નહીં એણે. યહ ચીર્ તયા હૈ? ત્રણ લોકનો નાથ 

પરમાત્મા જેના ગભદમાં અનંતા હસિ પડ્યા છે. આહાહા! સમર્મેં આયા? ઐસા સુખરૂપી 

અમૃતસાગરમેં ડૂબતે હુએ ઇસ શુિાત્માકો જાનકર... ઐસે ભગવાન આત્માકો જાનકર... પરકો 

જાનકર દક રાગકો જાનકર દક પયાદયકો જાનકર (ઐસા) યહાં નહીં કહા. સમર્મેં આયા? 
આહાહા!  

ભવ્ય જીવ પરમ ગુરુ દ્વારા શાશ્વત સુખકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં... પરમગુરુને ઐસા કહા દક 

તેરી પરમાત્મ ચીર્ તેરે પાસ હૈ. જૈસા કહા ઐસા પ્રગટ દકયા એમ કહતે હૈં. સમર્મેં આયા? 

તેરા ભગવાન તેરે પાસ આનંિમેં પડા હૈ. વહાં નર્ર કર. હમારે ઉપરસે નર્ર છોડ િે. આહાહા! 
કહા તો યે કહા. િેખો! પરમ ગુરુ દ્વારા... ધમી, સમદકતી, જ્ઞાની, સંત આદિ ઉન્હોંને કહા તો યે 

કહા દક તેરી ચીર્ પરમ આનંિમેં ડૂબી હૈ, યે તેરે પાસ હૈ. વહાં નર્ર કર, વહાં દૃહિ લગા, વહાં 

ઝૂક જાઓ, વહાં લીન હો જાઓ. ઐસા ગુરુકા ઉપિેશ–ચાર અનુયોગકે સારરૂપ યહ ઉપિેશ 
કહા. આહાહા! સંતોંકી વાણીમેં વીતરાગતાકા પોષક તત્ત્વ આતા હૈ. વીતરાગકી પયાદય કબ 

હો? હત્રકાળી જ્ઞાયકભાવમેં ર્બ ઘૂસ જાય, એકાગ્ર હો, તો વીતરાગી પયાદય હોતી હૈ. આહાહા! 
સમર્મેં આયા? ગુરુગમ હોતા હૈ તો ગુરુ ઐસા કહતે હૈં.  

શાશ્વત સુખકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં... િેખો! જૈસા આનંિમેં ડૂબા હુઆ ભગવાન ગુરુને કહા, 

ઉસ તરફ ઝૂક જા, ઉસકા સ્વીકાર કર, તું પૂણાદનંિ પરમાત્મા હૈ ઐસા સ્વીકાર કર. તો સ્વીકાર 
કરકે શાશ્વત સુખકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં. જો આનંિ પ્રગટ હુઆ યે કાયમ રહેગા. આ સંસારીને તો 

પાંચ-પચ્ચીસ વરસ ઠીક લાગે ને વળી અંધારા હો જાય, હનધદન હો જાય, એક-એક જર્ંિગીમેં િો-

તીન બાર (ઐસી) િશા હો જાતી હૈ. બહોતોંકો િેખા હૈ ન. કરોડપહત થા ને હનધદન હો ગયા, હફર 

કરોડપહત હુઆ. ઐસા ને ઐસા એક-એક જર્ંિગીમેં તીન-તીન ચાર-ચાર બાર... યે તો બાહરકી 
િુુઃખકી િશા હૈ. સમર્મેં આયા?  

શું કહેતા હતા ઓલા, નહીં? રામજીલાલ. ચડતી-પડ તી છાયા. રામજીલાલ હતોને. કોનો 

હતો એ? મહેન્િભાઈનો? વચ્છરાર્જી, આપણા ગંગવાલ ઉસકા વહ થા.. શું કહેવાય તમારે? 

ડરાઈવર. પહલે ર્બ ૧૩કી સાલમેં ગયે ન. ૧૩કી સાલમેં આયે ન ર્યપુર, તબ િીવાનકી 
મંજીલમેં ઉતરે થે ન બજારમેં, િીવાનકી મેડીમેં. તો એક થા માવજી કેવા? હત્રકમ માવજી. 

માવજીકા લડકા થા. ઝવેરી બજારમેં ઝવેરીકી િુકાન થી. મહેન્િભાઈ પહહચાનતે હૈં. ભાઈ તો 

પહહચાને ન. વાંકાનેર. માવજી હત્રકમજી ઝવેરીકી િુકાન. સબ ખલાસ હો ગયા. ઉસકા લડકા 
૮૦ વષદકી ઉંમર થી. હમ ર્બ નીચે ઉતરે િીવાનકે મંજીલસે,  નીચે ઉતરે તો વહ માગતા થા. 
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ફકીરની જેમ િેખાય કપડાં. ભીખારી.. મેરી નર્ર ગઈ. યે શાલ િેખકર (કહા), યે પહલેસે કોઈ 
ગરીબ માણસ નહીં હૈ, યે જભખારી નહીં હૈ.  

વહાં મહેન્િભાઈ બૈઠે થે. મહેન્િભાઈ કહે, યે તો માવજી હત્રકમકા લડકા હૈ. એણે નહીં 

પણ રામજીલાલે કહ્ું. મહેન્િભાઈએ કહ્ું. મૈંને તો ઉસકો બહોત દિયા હૈ પહલે. ગરીબ તદ્દન 
જભખારી, કપડા જીણદ, ર્ૂતા જીણદ. ઐસે ચલતા થા. પોણોસો વરસની ઉંમર. ઝવેરીકી િુકાન થી 

માવજી હત્રકમ, ર્યપુરમેં. મૈંને કહા, આ કોઈ જભખારી નથી લાગતો પહેલેથી. ત્યારે એમણે કહ્ું, 

આ તો માવજી હત્રકમ... િુકાન થી બડી. ત્યારે ઓલો રામજીલાલ હતો ડરાઈવર, (એ કહે), ચડતી-
પડતી છાયા હૈ. ચડતી-હફરતી છાયા. આ છાયા હોતી હૈ ન છાયા. તડકા ને છાયા. ઐસે છાયા 

આવે ને જાય, આવે ને જાય. એમ આ બધી ઋહિ ને આબરૂ આવે ને જાય. ઉસમેં કુછ હૈ નહીં. 

શેઠ! આહાહા! ચડતી-હફરતી છાયા હૈ, એમ કહ્ું હતું. યે તો કહતે હૈં, આહાહા! શાશ્વત સુખકો 
પ્રાપ્ત કરતે હૈં. શાશ્વત ભગવાન આનંિમેં ડૂબ રહા હૈ ઉસકા આશ્રય દકયા ઔર પયાદયમેં 
શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત હોતા હૈ.  

ઇસહલયે, ભેિકે અભાવકી દૃહિસે... ભેિકે અભાવકી દૃહિસે... આહાહા! મૈં તો અભેિ, 

અખંડ, આનંિકંિ, એકરૂપ સ્વભાવ હૂં. ઐસી અભેિકી દૃહિસે જો હસહિસે ઉત્પન્ન હોનેવાલે 

સૌખ્ય... દૃહિસે ઉત્પન્ન હોનેવાલા મુજતતકા સુખ... દ્વારા શુિ હૈ... મુજતતકે સુખસે વહ જીવ શુિ 
હૈ. િવ્ય તો શુિ હૈ હી, પણ અભેિદૃહિસે ઉત્પન્ન હુઈ મુજતતકી પયાદય, ઉસકે સૌખ્ય દ્વારા... 

ઐસે દકસી (અદ્ ભુત) સહર્તત્ત્વકો મૈં ભી સિા... આહાહા! દકસી (અદ્ ભુત) સહર્તત્ત્વકો મૈં 

ભી સિા અહત-અપૂવદ રીહતસે— અપૂવદ પ્રીહતસે–અપૂવદ પિહતસે–અપૂવદ માગદસે અત્યન્ત ભાતા 
હૂં. આહાહા! હમારે પંદડતજી કહતે હૈં ન દક શબ્િ કમ પડતે હૈં. હલખા હ ૈન, પ્રસ્તાવનામેં હલખા 

હૈ. આનામાં? ઐસા હસંહની જેમ મસ્ત વનવાસ... ઐસે ચોરાશીકે અવતારકો નાશ કરકે, 
હસંહની જેમ ત્રાડ નાખીને, હસહિ લેનેકો તૈયાર હો ગયા હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા?  

વળી એક ગરીબની વ્યાખ્યા આવી છે હમણાં. પરમ ગરીબ તો દિગંબર મુહન હૈ.  

ઋહિધારી હૈ. ગરીબ-ગરીબ... મુહનયોંકે હલયે ‘ગરીબ’ શબ્િ વાપરના યે ઠીક નહીં. ય ેતો લેખ 
આયા હૈ. બાિશાહનો બાિશાહ છે એ તો. આનંિકંિમેં ઝૂલતે હૈં. કૈસે? ઐસા અત્યંત અપ્રહતહત 

ભાતા હૂં. મૈં સ્વરૂપકી ભાવના કરતા હૂં એટલે મોક્ષમાગદસે મૈં િવ્યકો ભાતા હૂં. આહાહા! 

સમર્મેં આયા? અરે! િેહ છૂટવાને કાળે કોણ શરણ છે તને? યે િવ્ય શરણ હૈ. િવ્યકી દૃહિ કી 
હો, તો શરણ પ્રાપ્ત હોગા. નહીં તો કહીં શરણ હૈ નહીં. આહાહા! શ્વાસ લે... આહાહા! કોઈ 

શરણ નહીં લક્ષ્મી, શરીર, રાગ, કમદ બંધાયેલા તત્ત્વ, કમદ બંધાયેલું તત્ત્વ, એક સમયકી પયાદય 

ભી શરણ નહીં. આહાહા! તયોંદક વહ તો પલટતી જાતી હૈ. હત્રકાળી ભગવાન શુિ આનંિકા 
ધામ અત્યંત ભજતતસે ભાતા હૂં. આહાહા! મુહન કહતે હૈં િેખો! ૧૫૭ હુઆ, ૧૫૮. 
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दिम  िक्तसिंदिकरं परमात्मतत्त्व ं
दिमोहरूपमिघ ंपरभावम  क्तम ् । 
सभंावयाम्यहदमि ंप्रणमादम दित्य ं
दिवा िणयोदिितिदू्भवसमंिाय ॥१५८॥ 

૧૫૮ ને? શ્લોકાથદ : સવદ સંગસે હનમુદતત... આહાહા! ભગવાન આત્મા તો સવદ સંગસે 

છૂટા હૈ. જર્સકો રાગકા સંગ નહીં, કમદકા, હનહમત્તકા સંગ નહીં. ઐસા ભગવાન આત્મા 

અસંગતત્ત્વ હૈ. આહાહા! એ હમણાં બનાવ્યુંને પુસ્તક. ઓલા ધન્નાલાલ એણે એમાં કાઢ્ું છે, 
ટીકાકારની એમાં ભૂલ છે ઓલી આવહલકાની. આવહલકાનું છેને. હનયમસાર. કાલ જોયું કાલ. 

એમાં એની ટીકાકારની ભૂલ છે. ટીકાકાર ભ્રમમાં છે. અરે ભઈ! સાંભળને! આ યોગીશ્વર સંત.... 

કોઈ અપેક્ષાએ સાધારણ વાત હોય, લક્ષ ન દકયા હો. ઐસી બાત હૈ. લખ્યું હતું. કાલ નવું 
આવ્યું. ટીકાકારકી ભૂલ હૈ, મૂલ પાઠકી ભૂલ હૈ. દકસીને મૂલ પાઠમેં ફેરફાર કર દિયા હૈ. 

ગોમ્મટસારકે અનુસાર નહીં. અરે ભાઈ! અપેક્ષાએ ધારણા હવષયની વાત છે. ય ેભગવાન હૈ 

ઉસે તો િેખ. સમર્મેં આયા? ભૂલ-બૂલ તયા હનકાલતા હૈ? એ તો છે. વહ તો ગોશાળોકો 
બચાયાને. ગોશાળાકો બચાયાને. પંદડત ઐસા કહતે હૈં. આહાહા! આવ્યું હતું.  

શ્વેતામ્બરમેં ઐસા આતા હૈ ન. ગોશાળાએ... પહેલી ભગવાન પાસે શીખ્યા લેશ્યા– 
તેજોલેશ્યા. તેજોલેશ્યા એક લજબ્ધ હોતી હૈ મારનેકી. પીછે અપનેકો ર્બ લેશ્યા પ્રગટી, 

સમવસરણમેં આયે, ભગવાન ઉપર તેજોલેશ્યા ડાલી. ઉસસે પહલે ગોશાળાકો બચા હલયા. 

ગોશાળાને ...... અટકચાળો હતોને. ‘અટકચાળો’ તયા કહતે હૈં? એક સાધુ અન્યમતી બાવા થા.  
ર્ટામેં ર્ૂ થી બહોત ર્ૂ.. ર્ૂ. તો ગોશાળા હનકલા. એલા! ર્ૂ ના ઘર છો? ર્ૂ નુ ંઘર. બહુ ર્ૂ છેને.  

ર્ૂ નું ઘર છો? ઐસે અનાિર બહોત દકયા. ઉસને તેજોલેશ્યા મારી ગોશાળાકો. ભગવાનને બચા 

હલયા. ઐસા હૈ, ઐસા આતા હૈ. સબ કજલ્પત બાત હૈ.  

સમવસરણમેં આ ન સકે નહીં હવરોધી. સમવસરણમેં સાધુકો ર્લાયે... િો સાધુકો ર્લા 

દિયા, ઐસા આતા હૈ. સુનક્ષત્રમુહનકો ર્લા દિયા. પછી ભગવાન ઉપર નાખી લેશ્યા. 
ભગવાનને છ માસ સુધી ઝાડ ા થયા. તયા કહતે હૈં? લોહીખંડ. પેશુચી.. પેશુચી કહતે હૈં? હા, 

વહ. છ માસ તક રહા ભગવાનકો. પીછે િવા હલયા, શાંત હો ગયા. અભી કેવલીકો રોગ હોતા 

હૈ. કજલ્પત વાતું એ બધી. િવા હલયા. પીછે શરીર પુિ હો ગયા ભગવાનકા. પંિરમા શતકમાં 
છે. આહાહા! અરે ભગવાન! એ વાત નહીં. રોગ-બોગ કૈસા? ગોશાળો હતો ર્ નહીં. ના, ના, 
ભગવાનના શરીરમાં નહીં. એ તમને ખબર નથી.  

સવદ સંગસે હનમુદતત ભગવાન આત્મા હૈ. ભગવાન પ્રભુ અંિર જબરાર્માન 

ચૈતન્યજ્યોહત, જ્ઞાનકી-આનંિકી મૂહતદ સવદસંગસે હવમુતત હૈ. આહાહા! હનમોહરૂપ હૈ... મોહ 
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ઉસમેં હૈ નહીં. હનમોહરૂપ હૈ. અનઘ હૈ... પુણ્ય ને પાપ રહહત હૈ. હનિોષ હપંડ હૈ પ્રભુ. આહાહા! 

ઔર પરભાવસે મુતત—હવકારી પયાદયસે મુતત હૈ. ઐસે ઇસ પરમાત્મતત્ત્વકો... ઐસ ે ઇસ 
પરમાત્મતત્ત્વકો... મેરા આત્મા હી પરમાત્મા હૈ. મૈં હનવાદણરૂપી સ્ત્રીસે ઉત્પન્ન હોનેવાલે... 

હનવાદણ નામ મોક્ષરૂપી સ્ત્રી–પદરણહત ઉસસે ઉત્પન્ન હોનેવાલે અનંગ સુખ... અતીહન્િય સુખ... 

અનંગ સુખક ેહલયે હનત્ય સંભાતા હૂં (સમ્યક્ રૂપસે ભાતા હૂં)... અંિરમેં મેરી ભાવના હનરંતર 

ચાલુ હૈ. આહાહા! મૈં ચીર્ જો ઐસા અનઘ ને હનિોષ પરમાત્મા ઉસ તરફકા મેરા ઝુકાવ 
હનરંતર હૈ. સમર્મેં આયા? આહાહા!  

દૃિાંત આયા ન. પ્રવચનસારમેં દૃિાંત આયા હૈ. એક વહાણ (-ર્હાર્) ઉપર પંખી બૈઠા 

હો કૌઆ.  વહાણ ચલા સમુિમેં. બહોત આગે ચલા ગયા બહોત િૂર. અબ ઉસ કાગકો ઉડકર 

જાના કહાં? ચારે બાર્ુ સમુિ. ઝાડપાળા કુછ નહીં. ઔર િદરયાકે કાંઠેસે (-દકનારેસે) વહાણ િૂર 
હો ગયા. કૌઆ બૈઠા થા વહાણમેં. વહાણ ચલા તો કૌઆ ભી બહોત િૂર હો ગયા. તો તયાં 

ઉડીને જાય? પાનીમેં પડે? (શ્રોતા : ઘૂમ-ઘૂમકર વહીં આયે). ઐસે દૃહિમેં ભગવાન જર્સકો હૈ 

ઉસે ઘૂમઘૂમ કર દૃહિ વહીં જાતી હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા? કૌઆકા િિાત દિયા હૈ 
પ્રવચનસારમેં.  

ઐસે સંભાતા હૂં ઔર નમન કરતા હૂં. િો બાત આયી. આહા! અંતર ભગવાન આત્મા 
પૂણદ આનંિમેં ડૂબા હૈ ઐસા પ્રભુ, અતીહન્િય અમૃત આનંિ ઉસ તરફકી મૈં ભાવના કરતા હૂં, 

ઉતના સમ્યગ્િશદન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર(રૂપ) ભાવના મોક્ષમાગદ ઔર ઉસકો ઔર પ્રણામ કરતા હૂં. 

મેરા ઝુકાવ ઉસ તરફ હૈ. આહાહા! સમર્મેં આયા? આવી એક શ્લોકની વાત નથી બીજે. 
આહાહા! એક-એક કળશ. એક ગાથાના છ કળશ. ૧૫૯.  

त्यक्त्वा दवभावमदखलं दिजभावदभन्न ं
दिन्मात्रमकेममलं पदरभावयादम । 
ससंारसािरसम  त्तरणाय दित्य ं
दिम  िदक्तमाि िमदप िौम्यदवभिेम  क्तम ्  ॥१५९॥ 

શ્લોકાથદ : હનર્ ભાવસે જભન્ન ઐસે સકલ હવભાવકો છોડકર... આહાહા! મેરા હનર્ 

સ્વરૂપ–ભાવ અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંિ, અનંત શાંહત, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા—ઐસા જો અપના 
શાશ્વત–હનત્ય હનર્ભાવસે જભન્ન... હનર્ ભાવસે જભન્ન ઐસે સકલ હવભાવ... આહાહા! જર્સ 

ભાવસે તીથંકરગોત્ર બંધે વહ ભાવ ભી હવભાવ (ઔર) મેરે હનર્ભાવસે જભન્ન. આહાહા! 

મૂલચંિભાઈ! આવું બધું સાંભળ્યું નહોતું પહેલા અત્યાર સુધી. આ તો ર્રી વાત થાય છે. હનર્ 
ભાવસે જભન્ન ઐસે સકલ હવભાવકો છોડકર એક હનમદલ હચન્માત્રકો મૈં ભાતા હૂં. ધમાદત્મા 

અપને ભાવકી પ્રહસહિ કરતે હૈં. મૈં તો એક હનમદલ હચન્માત્ર જ્ઞાનજ્યોહત સૂયદ, અપના હનર્ 
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સ્વભાવ સૂયદ મૈં ભાતા હૂં. ઉસમેં મૈં એકાગ્ર હોતા હૂં, ઉસકી મૈં ભાવના કરતા હૂં, ઉસ ભાવકી 
મૈં ભાવના કરતા હૂં. રાગકી ને હનહમત્તકી ભાવના નહીં. આહાહા!  

 સંસારસાગરકો તર જાનેકે હલયે... આહાહા! અરે! આ સંસાર, ઉિયભાવ, રાગાદિ 

સંસારસાગર–મોટો િદરયો. હવકલ્પની જાળું, પુણ્ય-પાપની હવકલ્પની જાળ, ઉસસે હતરનેકો... 
સમર્મેં આયા? સંસારસાગરકો તર જાનેકે હલયે, અભેિ કહે હુએ (જર્સે જર્નેન્િોંને ભેિ રહહત 

કહા હૈ ઐસે)... કૌન? મુજતતકા માગદ. વસ્તુ તો અભેિ હૈ, ઉસકી બાત યહાં નહીં. અભેિ 

મોક્ષમાગદ નામ હનશ્ચય મોક્ષમાગદ. પીછે શબ્િ ઐસા હલયા હૈ. જર્નેન્િોંને ભેિરહહત કહા હૈ... 
હત્રલોકનાથ તીથંકરિેવ પરમાત્મા ઉસને ભગવાન આત્માકી હનહવદકલ્પ શ્રિા, જ્ઞાન ને ચાદરત્ર 

વહ મુજતતકા માગદ કહા હૈ. વ્યવહાર-ફ્યવહાર બીચમેં (આતા હૈ), વહ મુજતતકા માગદ હૈ નહીં 
એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમર્મેં આયા?  

અભેિ કહ ેહુએ (જર્સે જર્નેન્િોંને ભેિ રહહત કહા હૈ ઐસે) મુજતતક ેમાગદકો... માગદકો–

હનશ્ચય મોક્ષમાગદકો અભેિ લાગુ પડતા હૈ. હનશ્ચય કહો, અભેિ કહો, સ્વાશ્રય કહો. ભારે ભાઈ 
આમાં. નવા માણસને (એમ થાય કે) આ શું .... લાવ્યા? કાંઈ કરવું, ઉપવાસ કરવા, ભજતત 

કરવી, પૂજા કરવા, વ્રત પાળવા, મૂલચંિભાઈ! એવું તો કાંઈ આવતું નથી આમાં. ભલેને 

શુભભાવ હો, પણ શુભભાવ અચેતન હૈ, ર્ડ હૈ. હનશ્ચયસે આત્મા હૈ નહીં, અજીવ હૈ યે તો. 
આહાહા!  

મુજતતકે માગદકો ભી મૈં હનત્ય નમન કરતા હૂં. મુજતતકે... પહલે આયા ન? હનમદળ ભાતા 
હૂં. પહલે અંિર િવ્યકી બાત આયી. હવે આહીં કહે છે કે અપની વીતરાગી પયાદય જો હનશ્ચય 

મોક્ષમાગદ હુઆ, જર્નેન્િને કહા વહ, ઉસે મૈં હનત્ય નમન કરતા હૂં. આહાહા! મેરી પ્રગટ હોનેકી 

પયાદય ઉસકો મૈં નમતા હૂં. સમર્મેં આયા? ‘વર મૂકીને જાન’ એવું આવે છે ને? આત્મા તયા 
ચીર્ હૈ, કૈસે શ્રિા કરના—યે બાત નહીં. આ કરો, આ કરો ને આ કરો. હવે મૂકને પડ. ‘વર 
મૂકીને જાન’ સમર્તે હૈં ન? ‘વર’ તયા કહતે હૈં? િુલ્હા. િુલ્હા મૂકીને જાન.  

એક હમારે ગામમેં થા કણબી. કણબી હૈ ન કૃહષકાર–દકસાન. આઠ-િસ વષદકી ઉંમર થી 

ઉસકે લડકેકી. તો ઉસકો આંગી પહનાયા. ઉસકા લગ્ન થા. લગન–હવવાહ. તો િૂસરે લકડેને 

પૂછા, ભાઈ! તારા જાનમાં મને લઈ ર્ઈશ? જાન આવેને? ‘જાન’ શું કહેવાય? બારાત. ત્યારે 
એ કહે, મારો બાપ મને લઈ ર્શે એની પણ ખબર નથી મને. કેમકે હર વખતે જાનમાં ને િા’ડે 

જાય... િા’ડો સમજે? મરી જાય તો કારર્ કરતે હૈં ન. તયા કહતે હૈં? આ મરી જાયને અંતદક્રયા. 

િાનમેં પીછે િા’ડા કરતે હૈં, ભોર્ન કરતે હૈં. મૃત્યુભોર્ન. મૃત્યુભોર્. તો એમ કહે કે કભી 
મૃત્યુભોર્નમેં મુજે લે જાતે હૈં, કભી નહીં લે જાતે. કભી લગ્નમેં લે જાતે હૈં, કભી નહીં. તો મને 

ખબર નથી દક મને લઈ ર્શે કે નહીં. પણ લગન તારા માંડ્યા છેને આ? તને ખબર નથી. આવું 
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છે. આ ધમદ કરીએ, અમે કરીએ, પણ તું કોણ? એ મને કાંઈ ખબર નથી. આવા મૂઢ અજ્ઞાની. 
આહાહા!  

યહાં કહતે હૈં, અરે! મૈં હી પ્રભુ આત્મા હૂં ઔર મેરેમેં હનશ્ચય અભેિદૃહિ ઔર 

અભેિચાદરત્ર, અભેિજ્ઞાન ભગવાનને જો કહા, ઉસકો મૈં નમન કરતા હૂં. વ્યવહારકો છોડ દિયા, 
હનહમત્તકો છોડ દિયા દૃહિમેંસે. િેખો! ઉસકા નામ મોક્ષમાગદ–હનયમસાર હૈ. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુિેવ)  



36                                                             નિયમિો સાર ભાગ-૪ 

ભાદરવા સુદ ૯, સોમવાર, તા. ૩૦-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૦, પ્રવચિ િં. ૧૦૯ 

 
આજ પંચમ દિન હ ૈિસલક્ષણીકાપર્વકા. ઉત્તમ સત્ય પાંચર્ાં ધમવ હૈ. ક્રોધ, માન, માયા, 

લોભ રહહત... ઐસા ... બતાયા ન ઉત્તમ ક્ષમા, માિવર્, સરલતા ને શૌચ. પાંચર્ાં (ધમવ) સત્ય હૈ.  

जिणवयणमवे भासजि त ंपालेद ंअसक्कमाणो जव । 
ववहारेण जव अजलय ंण विजि िो सच्चवाई सो  ३९८॥ (કાહતવકેયાનુપ્રેક્ષા).  

જો મુહન, જજનસૂત્રકે હી ર્ચનકો કહતે હૈં... સર્વજ્ઞ પરમાત્માને જો કહા ર્ીતરાગર્ાણી, 

ઐસે (મુહન) કહે, અપની કલ્પનાસે કહે નહીં. જજન-અનુસારી–સર્વજ્ઞ અનુસારી ર્ાણી, ઉસ 

ર્ાણીકે અનુસાર હી ર્ે કહે. त ंपालेदं असक्कमाणो... કિાહચત્ અપની દક્રયા–આચરણ પાલનેકી 
શજતતસે અસમર્વ હો, તો ભી ववहारेण जव अजलय ं ण विजि... અન્યર્ા ન કહે. માગવ તો 

ભગર્ાનકા ઐસા હૈ ભાઈ! મુહન તો ૨૮ મૂળગુણ (સહહત) જંગલમેં રહતે હૈં, આત્માકે આનંિમેં 

રહનેર્ાલે હૈં. પંચમકાલ હો તો ર્હાં ઢીલાપના હૈ ઐસા નહીં. ઐસી બાત, અસમર્વ હો તો ભી 
અન્યર્ા ન કહે. ઇતની તો ઠીક, વ્યર્હારસે ભી અહધક, અસત્ય ન કહે. વ્યર્હારમેં બોલચાલમેં 

ભી અપના અપમાન હો જાય ઐસી ભાષા ન કહે—ઐસા નહીં. સત્ય કહે. માગવ તો ભગર્ાનકા 

ઐસા હૈ ભાઈ! અપના શુદ્ધ આત્મ પરમભાર્ ઉસકે આશ્રયસે હી સમ્યગ્િશવન હોતા હૈ.  
ર્ીતરાગમાગવમેં િૂસરી ચીજ હૈ નહીં. ઔર અપને સ્ર્રૂપકી લીનતા, આનંિમેં રમણતા ર્હ 

ચાદરત્ર હૈ, ઐસી બાત અપનેસે ન પલ સકે તો ભી અન્યર્ા ન કહે. ર્હ મુહન સત્યર્ાિી–ઉત્તમ 
સત્યધમવ કરનેર્ાલા–પાલનેર્ાલા કહનેમેં આતા હૈ.  

વ્યર્હાર જો ભોજન આદિકા વ્યાપાર... આહારાદિ હૈ ન મુહનકો, ઉસમેં ઐસા ન કહે 

પંચમ આરા ઐસા હૈ તો કોઈ ર્ોડા ઉદ્દેહશક ભી ચલે. મુહનકો કોઈ ર્ાંધા–હરકત નહીં ઐસે નહીં 
કહે. ઉસકે માટે બનાયા હો ઔર લે લે. િૂસરા તયા ઉપાય હૈ? પંચમ આરાકા સાધુ હોકર મર 

જાના? યે શરીરસે મર જાના? એમાં શેઠીયા પણ કહે કે શું મારી નાખર્ા છે સાધુને? કુછ 

બનાના, બનાકર િેના. શેઠ! શહેરમેં આયે તો તયા કરે? એમ કહતે હૈં િેખો! શેઠ મોઢા આગળ–
અગ્રેસર કહનેમેં આતા હૈ. ગામમેં આયે ઔર ખબર પડે તો ઉસે કુછ કરના પડે દક નહીં? ઐસા 

માગવ ભગર્ાનકા હૈ નહીં. સમજમેં આયા? ભોજન આદિકા વ્યર્હાર હો, પૂજા, પ્રભાર્નાદિકા 

વ્યર્હાર જજનસૂત્રકે અનુસાર ર્ચન કહે. અપને ઇચ્છાસે જૈસે-તૈસે ન કહે. ઉસકા નામ સત્યધમવ 
હૈ. ર્ીતરાગ માગવ... આગે આયા ન ઉસમેં. તેરેસે ન પલે તો ભી શ્રદ્ધા તો પક્કી રખના દક માગવ 
તો યે હૈ. સમજમેં આયા?  
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िसंणभट्ठा न जसिजंत... જો શ્રદ્ધા હર્પરીત કરેગા તો કભી તેરા આરા નહીં આયેગા. 
चजरतभट्ठा... ચાદરત્રમેં ભ્રષ્ટ હો, ચાદરત્ર ન હો, પણ શ્રદ્ધામેં પક્કા હો, િશવનભ્રષ્ટ નહીં, ર્હ 
મુજતત પાયેગા. ચદરત્તભ્રષ્ટ હૈ (ઔર) િશવનભ્રષ્ટ હૈ યે મુજતત નહીં પાયેગા. ચદરત્તભ્રષ્ટ હૈ યે 

મુજતત પાયેગા. તયોંદક ઉસકી શ્રદ્ધામેં યર્ાર્વ ભાન ર્તવતા હૈ. સમજમેં આયા? ર્હ સત્યધમવકી...  

આ િસ પ્રકારની ર્ાત આર્ે છે. આપણે અહીંયા ૧૧૦ ગાર્ા, હનયમસાર. આલુંછનકા અહધકાર 

ચલતા હૈ ન. આલોયણકા અહધકાર આ ગયા. િૂસરા આલુંછન.  

कम्ममहीरुहमलूचे्छिसमत्थो सकीयपजरणामो । 
साहीणो समभावो आलंछणजमजि समजुिटं्ठ  ॥११०॥ 

ભગર્ાને એમ િીઠું છે એમ ર્ળી કહે છે. 

જો કમવ-તરુ-જડ ઼નાશકે સામર્થયવરૂપ સ્ર્ભાર્ હૈ,  
સ્ર્ાધીન હનજ સમભાર્ આલુંછન ર્હી પદરણામ હૈ. ૧૧૦. 

ટીકા : યહ, પરમભાર્કે સ્ર્રૂપકા કર્ન હૈ. આહાહા! મુદ્દેકી રકમકી બાત હૈ. ભવ્યકો... 

પહલે હલયા ન ભવ્ય. ‘ભવ્યકો’ ઐસા પહલા શબ્િ પડા હૈ ન. પાદરણાહમકભાર્રૂપ સ્ર્ભાર્... 

આહાહા! જો ભવ્યજીર્ હૈ, મોક્ષ જાનેકે લાયક હૈ, સમ્યગ્િશવન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર પ્રાપ્ત કરનેમેં લાયક 
હૈ, ઉસકા જો પાદરણાહમકભાર્સ્ર્ભાર્... હત્રકાળી જ્ઞાયકભાર્, હત્રકાળી ધ્રુર્ભાર્, હત્રકાળી 

સ્ર્ભાર્ભાર્ ઉસકો યહાં પાદરણાહમકભાર્ કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? એક સમયકી 

પયાવયસે ભી જભન્ન ઐસા હત્રકાળી ભગર્ાન આત્મા ઉસકા સહજ દ્રવ્યસ્ર્ભાર્–સ્ર્રૂપ, દ્રવ્યકે 
સ્ર્ભાર્કી હયાતી ર્હ પરમપાદરણાહમકભાર્ હૈ. પોપટભાઈ! આર્ી તો ભાષા તમે સાંભળી 
નહીં હોય ન્યાં ર્ાડામાં. આહાહા!  

ભગર્ાન આત્મા... ‘ભવ્યકો’ યે બાત લેના હૈ. પાદરણાહમકભાર્રૂપ સ્ર્ભાર્, હત્રકાળી 

જ્ઞાયકભાર્, ર્સ્તુ આત્મા હનત્ય ઐસા ઉસકા સ્ર્ભાર્ ભી અહર્નાશી–હનત્ય, જ્ઞાન-િશવન-

આનંિ, સ્ર્ચ્છતા, પ્રભુતા ઐસી શજતતયાં અનંત ર્હ ઉસકા સ્ર્ભાર્. યે ભવ્યકા 
પાદરણાહમકભાર્રૂપ સ્ર્ભાર્... આહા! સ્ર્ભાર્ હોનેક ે કારણ પરમ સ્ર્ભાર્ હૈ. હત્રકાળીભાર્ 

ર્હ પરમસ્ર્ભાર્ હૈ. હનત્યાનંિસ્ર્ભાર્ ધ્રુર્–કાયમી, અહર્નાશી– શાશ્વત સ્ર્ભાર્ભાર્ ઉસકો 
યહાં પાદરણાહમકભાર્ કહનેમેં આતા હૈ.  

ર્હ પંચમભાર્... પંચમ હત્રકાળી ભગર્ાન મહહમાર્ંત અપના હનજ હત્રકાળી સ્ર્ભાર્ 

ઔિહયકાદિ ચાર હર્ભાર્સ્ર્ભાર્ોંકો અગોચર હૈ. આહાહા! પુણ્ય-પાપકા હર્કલ્પ, વ્યર્હાર 
રત્નત્રય ઉસસે અગમ્ય હૈ. ઔર ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાહયકકી પયાવય ઉસકે આશ્રયસે ભી 

અગમ્ય હૈ (અર્ાવત્) ઉસસે આશ્રયસે પ્રગટ હોતા નહીં. આહાહા! ભારે ર્ાત. સમજમેં આયા? 

નહીં સમજમેં આયા. શેઠી! તયા કહા? તયા નહીં સમજમેં આયા? આત્મા હૈ ન. ઉસમેં િો અંશ 
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હૈં. એક ર્તવમાન પયાવય–અર્સ્ર્ા–હાલતકા અંશ હૈ અને એક હત્રકાળી અંશ હૈ. જો હત્રકાળી 

અંશ ધ્રુર્ હૈ... નયકા હર્ષય બતાના હૈ ન. પાદરણાહમકભાર્ હનશ્ચયનયકા હર્ષય હૈ. એક અંશ 
હૈ ન ર્હ. પણ યે અંશ કૈસા? દક હત્રકાળ અંશ જો ધ્રુર્સ્ર્ભાર્...  

આત્મા જૈસે હનત્ય હૈ, ઐસ ેઉસકા જ્ઞાનભાર્, િશવનભાર્, આનંિભાર્ ઐસા સ્ર્ભાર્ 
અનાદિ અહર્નાશી હૈ. ઐસા જો હનત્ય સ્ર્ભાર્ ઉસકો યહાં પાદરણાહમકભાર્, ર્સ્તુકી સહજ 

હસ્ર્હતકા ભાર્ કહનેમેં આતા હૈ. ય ે ભાર્–પંમચભાર્, ઉિયાદિ ચાર હર્ભાર્સ્ર્ભાર્ોંસે 

અગોચર હૈ. ઉસકા અર્વ દક ઉસકી જો પયાવય–હાલત–િશામેં પુણ્ય-પાપકી િશા, ઉપશમ 
સમદકત આદિકી િશા, ક્ષયોપશમ જ્ઞાનકી િશા, ક્ષાહયક સમદકત આદિકી િશા ઉસકે આશ્રયસે 

ર્હ પ્રાપ્ત નહીં હોતા. સમજમેં આયા? ર્હ તો પરમસ્ર્ભાર્કા આશ્રય લેકર અર્લંબન લેતા 
હૈ તો ભાન હોતા હૈ, પ્રાપ્ત હોતા હૈ. આહા!  

હિરસે. ભગર્ાન આત્મામેં િો પ્રકાર. એક વ્યર્હાર આત્મા, એક સમયકી પયાવય યે 

વ્યર્હાર આત્મા. ચાહે તો ક્ષાહયક કેર્લજ્ઞાન હો, ક્ષાહયક સમદકત હો દક રાગ હો દક 
ક્ષયોપશમજ્ઞાન ચાર જ્ઞાન ચૌિ પૂર્વકા હો, પણ ર્હ એક સમયકી પયાવય યે વ્યર્હાર આત્મા હૈ.  

ઉસસે રહહત હત્રકાળ હનશ્ચય આત્મા... ર્સ્તુકી હસ્ર્હતકી ખબર નહીં અને ધમવ હો જાય. 

ભગર્ાન આત્મા એક સેકંડકે અસંખ્યર્ે ભાગમેં ર્તવમાન હર્દ્યમાન હત્રકાળભાર્સ્ર્ભાર્ એક 
(સમયકી) પયાવયકે હસર્ા, રાગ અને ધમવકી પયાવય હસર્ા... ‘હસર્ાય’ કહતે હૈં? અલાર્ા. જો 

ચીજ હૈ હનત્ય અહર્નાશી આદિ-અંત જબનાકી, ઐસા પરમભાર્ યે ચાર ભાર્સે અગમ્ય હૈ 

અર્ાવત્ ચાર ભાર્કે આશ્રયસે ર્હ પ્રગટ હોતા નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? પહલે બાત આ 
ગયી હૈ બહોત.  

યે તો પરમ ભગર્ાન આત્મા ક્ષયોપશમ સમદકત, ઉપશમ સમદકત, ક્ષાહયક સમદકતકે 
ગમ્ય હૈ, પણ ઉસકે આશ્રયસે ગમ્ય નહીં. આહાહા! ઝીણું બહુ ભારે! ભગર્ાન હનત્યાનંિ 

પરમાત્મા ‘અપ્પા સો પરમપ્પા’ ઐસા જો આત્મા હત્રકાળી પરમભાર્, સદૃશભાર્, ધ્રુર્ભાર્, 

હનત્યભાર્, દ્રવ્યકી અજસ્તકા હત્રકાળીભાર્. આહાહા! ઉસે યહાં પરમપાદરણાહમકભાર્ કહનેમેં 
આયા હૈ. યે ભાર્ અપને આશ્રયસે પ્રગટ હોતા હૈ. ચાર ભાર્કે આશ્રયસે ભી પ્રગટ હોતા નહીં. 

આહાહા! કહો, શેઠી! તયા હુઆ અબ? ચાર હર્ભાર્સ્ર્ભાર્... હત્રકાળીભાર્ ર્હ સ્ર્ભાર્ભાર્ 

હૈ ઔર જો પયાવયકા ભાર્ ર્હ હર્ભાર્સ્ર્ભાર્ હૈ. પયાવય હૈ ન. ર્હ દ્રવ્યસ્ર્ભાર્ હત્રકાળી. 
જ્ઞાન, આનંિાદિ ગુણ જો સદૃશ ધ્રુર્ ર્હ હત્રકાળી સ્ર્ભાર્ભાર્, યે સ્ર્ભાર્ભાર્, યે 

પાદરણાહમકભાર્ ઔર એક સમયકી પયાવય યે હર્ભાર્ભાર્. ચાહે તો રાગ હો દક ચાહે તો 

ક્ષાહયક સમદકત હો—સબકો યહાં હર્ભાર્સ્ર્ભાર્ કહનેમેં આયા હૈ. આહાહા! જજસમેં કમવકે 
હનહમત્તકી ઉપહસ્ર્હતકા ભાર્ હૈ ર્હ હર્કાર ઔર કમવકી ઉપહસ્ર્હતકા અણુિય અર્ર્ા અભાર્કા 



ગાથા - ૧૧૦                            પ્રવચિ િં. ૧૦૯                                39 

ભાર્ હૈ (અર્ાવત્) જજસમેં કમવકી હનહમત્તતા ઔર હનહમત્તકા અભાર્ ઐસે અપેહક્ષત જો ચાર ભાર્ 
હૈં ઉસકો યહાં હર્ભાર્સ્ર્ભાર્ કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા?  

૫૦ર્ીં ગાર્ામેં ચાર હર્ભાર્સ્ર્ભાર્કો પરદ્રવ્ય કહા હૈ. અપના હત્રકાળીદ્રવ્ય નહીં. પરમ 

ભગર્ાન પૂણાવનંિ પ્રભુ જો અનુભૂહતકા હર્ષય હૈ, ર્હ સમ્યગ્િશવનકા ધ્યેય હૈ, ર્હ સમ્યગ્જ્ઞાન–
જ્ઞાનમેં આશ્રય કરનેલાયક ચીજ હૈ, આહાહા! ભારે ર્ાતું ભાઈ! ય ેતો ચાર હર્ભાર્સ્ર્ભાર્સે 

અગમ્ય હૈ. ર્હ પાદરણાહમકભાર્રૂપ સ્ર્ભાર્ ઐસે કહા. જો હત્રકાળીભાર્ ર્હ સ્ર્ભાર્ ને ચાર 

ભાર્ ર્હ હર્ભાર્. આહાહા! ચાર ભાર્કે આશ્રયસે ર્હ પ્રાપ્ત નહીં હોતા. ઇસ અપેક્ષાસે ચાર 
ભાર્સે અગમ્ય કહનેમેં આતા હૈ. બાકી તો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાહયક પયાવયસે હી ગમ્ય હૈ, 

પણ ઉસકે આશ્રયસે ગમ્ય નહીં એટલે અગમ્ય કહનેમેં આયા. આરે, ભારે ર્ાત ભાઈ! સમજમેં 

આયા? ખરેખર આત્મા, ભગર્ાન સર્વજ્ઞ હત્રલોકનાર્ તીર્ંકર પરમેશ્વર જજનેશ્વર ઉસને જો 
ખરેખર આત્મા િેખા ર્હ ધ્રુર્સ્ર્રૂપ હૈ, ર્હ પરમપાદરણાહમકભાર્ હૈ. ઐસા િેખનેર્ાલેકો 

અપના સ્ર્ભાર્કા આશ્રય લેતા હૈ તો િેખનેમેં આતા હૈ. પયાવયકા આશ્રય લેનેસે િેખનેમેં નહીં 
આતા. પયાવયકે આશ્રયસે હર્કલ્પ ઉઠતે હૈં. સમજમેં આયા?  

ઇસીહલયે ર્હ પંચમ ભાર્ ઉિય, ઉિીરણા, ક્ષય, ક્ષયોપશમ... લ્યો, ઐસે હલયા. િેખો! 

ઉિય-ઉિીરણા ઐસે હર્હર્ધ હર્કારોસે રહહત હૈ. ઓલામાં પહેલા ચાર હર્ભાર્ કહ્યા સમુચ્ચય. 
પીછે, હત્રકાળીભાર્ ઉિયસે ભી રહહત, ઉિીરણાસે ભી રહહત હૈ. ઉિીરણા કરના, પુરુષાર્વ કરકે 

રાગકો ટાલના—યે ઉિીરણા-િુિીરણા ર્સ્તુમેં હૈ નહીં. આહાહા! અંતરમેં પુરુષાર્વ કરકે રાગકા 

નાશ કરના, કમવકા નાશ કરના ઐસી જો ઉિીરણા યે ભી હર્હર્ધ હર્કાર હૈ–હર્શેષ અર્સ્ર્ા હૈ. 
ઉસસે ભી ભગર્ાન ધ્રુર્ પ્રભુ તો રહહત હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ઉિીરણા, ક્ષય અને 

ક્ષયોપશમ... ઉિીરણા નાખ્યું ઓલામાં. ઉપશમ ઓલામાં રાખ્યું ને આહીં ઉિીરણા નાખ્યું. 

.....ચાર ભાર્. સમજમેં આયા? ઉપશમને ઠેકાણે ઉિીરણા નાખ્યું. કેમ? કે પુરુષાર્વર્ી ઉિીરણા 

(એટલે) નાશ ર્ાય છે કમવનો અને રાગનો. યે િશા તો ર્તવમાન પયાવયકી હર્શેષ આકૃહતર્ાલી 

િશા હૈ. ગુણકા હર્શેષ (કાયવ)–હર્કાર હૈ. ઇસસે હત્રકાળી રહહત હૈ. આહાહા! ન પકડાણું? એની 
એ ર્ાત આર્ી.  

પયાવયમેં જો ભાર્ આયા ર્હ ગુણકા હર્કાર હૈ. હર્કારકા અર્વ ગુણકા હર્શેષ કાયવ હૈ. 

ચાહે તો ક્ષયોપશમ હો દક ક્ષાહયક હો, પણ ગુણકા હર્શેષ કાયવ હૈ. તો હર્શેષ કાયવરૂપી જો ભેિ 
ઉસસે ર્હ રહહત હૈ. પયાવય છે ને. આતા હૈ ન જૈન હસદ્ધાંત પ્રર્ેહશકામેં. પયાવય દકસકો કહતે હૈં? 

ગુણકે હર્કારકો પયાવય કહતે હૈં. આતા હૈ ન પ્રેમચંિજી? તયા આતા હૈ? ગુણકે હર્શેષ કાયવકો 

પદરણામ કહતે હૈં, પયાવય કહતે હૈં. કહતે હૈં દક રાગાદિભાર્ દક રાગકા નાશ કરનેકા 
ઉિીરણાભાર્, ક્ષયભાર્ દક ક્ષયોપશમભાર્—ઐસે હર્હર્ધ–અનેક પ્રકારકી હર્કાર નામ હર્શેષ 
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િશા ઉસસે રહહત હૈ. આહાહા! શરીર રહહત તો હૈ હી, યે તો માટી જડ હૈ. તત્ત્ર્ તયા હૈ ઉસકી 

ખબર નહીં. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા હત્રલોકનાર્ કેર્લજ્ઞાનીકા કહા હુઆ આત્મા ર્હ સમ્યગ્દૃહષ્ટકો 
ગમ્ય હૈ, પણ ગમ્ય હૈ ર્હ સમ્યગ્િશવનકી પયાવયકે આશ્રયસે ગમ્ય નહીં. સમજમેં આયા?  

ર્તવમાનકાલકી પયાવય હનમવળ અર્સ્ર્ા ભી હત્રકાલીમેં નહીં, ધમવકી પયાવય ભી હત્રકાલીમેં 
નહીં. ધમવકી પયાવયસે રહહત પાદરણાહમકભાર્ હૈ. આહાહા! હનશ્ચય મોક્ષકા માગવ જો હૈ, અપના 

ભગર્ાન પૂણવસ્ર્રૂપ ઉસકી શ્રદ્ધા–હનહર્વકલ્પ સમદકત, ઉસકા જ્ઞાન–રાગ જબનાકા 

સ્ર્સંર્ેિનજ્ઞાન ઔર ચાદરત્ર–સ્ર્રૂપકી રમણતા ઐસા જો હનશ્ચય મોક્ષમાગવ હૈ ઉસ પયાવયસે 
ભી રહહત દ્રવ્ય હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! આહીં તો હજી શરીરની દક્રયાર્ી રહહત માનર્ાને 

પસીનો ઉતરે છે. પાટનીજી! જીહર્ત શરીરકી દક્રયાસે ધમવ હોતા હૈ દક નહીં? ખાહનયા ચચાવ 

જયપુર.. જયપુર હુઈ ન. તુમ્હારે સામને હુઈ હૈ. તુમ ર્ે દક નહીં હાજર? હા, એ. ર્હ પ્રશ્ન ર્ા. 
જીહર્ત શરીરકી દક્રયાસે ધમવ હોતા હૈ દક નહીં? હમારે રાજમલજી કહતે હૈં દક ઐસા પ્રશ્ન તયા 

કરતે હૈં? આર્ા પ્રશ્ન અત્યારે જૈનમાં ચાલે! પાટનીજી! હાજર ર્ે દક નહીં તુમ? આહાહા! 
િૂલચંિજી. િૂલચંિજી ને? હતાને. ત્યાં બધા ઉતયાવ હતાને. આહાહા!  

કહતે હૈં, અરે ભગર્ાન! તેરી સત્ય ચીજ જો હનત્યાનંિ પ્રભુ... તુમ અહર્નાશી હો દક 

નાશર્ાન હો? પયાવય નાશર્ાન હૈ. પયાવય નાશર્ાન હૈ. પણ હત્રકાળી ચીજ નાશર્ાન હૈ? 
આહાહા! ઐસા હત્રકાળી અહર્નાશી પ્રભુ જો પયાવયમેં લક્ષમેં આતા હૈ, ય ે ચીજ હત્રકાળી 

પરમસ્ર્ભાર્ભાર્ પયાવયકે હર્હર્ધ પ્રકારકે ભાર્સે રહહત હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! ઐસી 

બાત સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્ંકરિેર્કી પરંપરા હસર્ા કહીં હૈ નહીં. સમજમેં આયા? કારણ કે ર્હ 
આત્મા હૈ, પણ હ ૈતો દકસ પ્રકારસે હૈ? તયા પયાવયસે ર્હ આત્મા હત્રકાળી હૈ? તયા પયાવય હૈ 

તો હત્રકાળી આત્મા હૈ? હત્રકાળી ભી હૈ ને પયાવય ભી હૈ. પણ ર્હ પયાવયસે રહહત દ્રવ્ય હૈ, નહીં 

તો દ્રવ્ય હસધ્ધ હોતા નહીં. કાયવ કરના હૈ જો િશામેં, કાયવ, યે કાયવસે કારણ હત્રકાળી જભન્ન હૈ. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ભગર્ાન આત્મા હનત્યાનંિ પ્રભુ અખંડ અભેિ ર્સ્તુ એક આત્મા 

હોં, સબ હમલકર નહીં. પ્રત્યેક આત્મા અપની અખંડતા, અભેિતા જભન્ન રખતા હૈ. પરસે તો 

જભન્ન રખતા હૈ, પણ અપની પયાવયસે અખંડતા, અભેિતા, દ્રવ્યતા જભન્ન રખતા હૈ. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, ઐસે હર્હર્ધ હર્કારોંસે રહહત હૈ. ઇસ કારણસે ઇસ એકકો પરમપના હૈ... 
પરમપના તો, હત્રકાળી ધ્રુર્પનેકો હી પરમપના હૈ. ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાહયક જો 

હર્કારી પયાવય ને અહર્કારી પયાવય, અધમવ પયાવય ને ધમવ પયાવય હૈ—ઉસકી અપેક્ષાસે ર્હ 

હત્રકાળીભાર્ પરમભાર્ હૈ (ઔર) ચાર અપરમભાર્ હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા? 
અપરમભાર્માં હસ્ર્ત એને વ્યર્હારનો ઉપિેશ છે, એ બીજી ર્ાત. ૧૨ર્ીં ગાર્ામેં આતા હૈ ન. 
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ઉસકા ઊલટા અર્વ કરતે હૈં. ર્હ તો કહતે હૈં, જબ ઉસકો આત્માકા પૂણવ અનુભર્ ને શુદ્ધનયકી 

િશા પ્રગટ હો ગઈ, ઉસકો તો શુદ્ધનય જાનનેલાયક હૈ નામ ઉસકા જ્ઞાન હો ગયા. પણ જબ તક 
ર્હ આત્મા સાધકસ્ર્ભાર્મેં હૈ, અપને પરમસ્ર્ભાર્ તરિકે ઝુકાર્મેં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચાદરત્રમેં હૈ, 

પણ હજી પૂણવ િશા હુઈ નહીં, તો નીચલી િશામેં અપનેમેં જો રાગાદિ દક અપૂણવ શુદ્ધતા હૈ, 
ઉસકો જાનના યે પ્રયોજનર્ાન હૈ એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

જાનના પ્રયોજનર્ાન હૈ. ઉપિેશ કરનેકી બાત ર્હાં હૈ હી નહીં. આહાહા! સાધારણ 

હમર્થયાદૃહષ્ટ હૈ ઉસકો તો વ્યર્હારકા હી ઉપિેશ કરના ઐસે કહતે હૈં. ઐસી બાત હૈ હી નહીં 
ર્હાં. સમજમેં આયા? યે બાત િૂસરી, ર્હ બાત િૂસરી. ર્હાં તો પૂણવિશા હુઈ નહીં ઔર દૃહષ્ટકે 

હર્ષયમેં દૃહષ્ટ તો પડી હૈ. હનશ્ચય ઉપર દૃહષ્ટ હૈ, પણ પયાવયમેં પૂણવતાકી પ્રાહપ્ત ન હો તબ લગ 

અપૂણવ શુદ્ધતા ને રાગકો જાના હુઆ પ્રયોજનર્ાન હૈ. એ અપરમભાર્માં હસ્ર્તને વ્યર્હારનો 
ઉપિેશ આ છે. ઊંધા અર્વ કરે, તયા કરે? સમજમેં આયા? યહાં, ક્ષાહયકભાર્ પૂણવ ન હો, તો 

નીચલી િશામેં અપૂણવ ભાર્કો અપરમિશા કહનેમેં આતા હૈ. ર્હ જાનનેલાયક હૈ ઐસા. યહાં 

કહતે હૈં દક જો હત્રકાળી પરમસ્ર્ભાર્ભાર્ હૈ ર્હ પરમભાર્ હૈ ને ચાર ભાર્ પયાવય હૈ ર્હ 
અપરમભાર્ હૈ, બસ ઇતના. યે પરમભાર્ નહીં તો અપરમભાર્ હૈ. આહાહા! શું ર્ાય? તયા 
કરે?  

ચાર હર્ભાર્ોંકોં અપરમપના હૈ... િેખો! ઇસ કારણસે ઇસ એકકો પરમપના હૈ... એકકો 

પરમપના હૈ. હત્રકાળી અહર્નાશી અંશ જો ધ્રુર્ સદૃશ રહનેર્ાલા ભગર્ાન ઐસા હૈ.. હૈ.. હૈ.. હૈ.. 

હૈ.. અનાદિ, ઉસકો પરમપના હૈ દક જો આશ્રય કરનેલાયક હૈ. ઔર શેષ ચાર હર્ભાર્ોંકો 
અપરમપના હૈ. ક્ષાહયક કેર્ળજ્ઞાન ભી અપરમભાર્ હૈ. ભાઈ! એ આહીં નર્ી, ન્યાં ર્ાત કરી એ 

આહીં નહીં. આહીં હતી એ ન્યાં નર્ી. યહાં તો, ક્ષાહયક કેર્ળજ્ઞાન ભી અપરમભાર્ હૈ. ર્હાં 

અપરમભાર્મેં હસ્ર્ત હૈ ર્હ કેર્ળજ્ઞાનમેં નહીં. સમજમેં આયા? ર્હાં કહા અપરમભાર્ એટલે 

કેર્ળજ્ઞાન—એ નહીં. કેર્લજ્ઞાન પ્રગટ હો ગયા તો શુદ્ધનયકી પૂણવ િશા હો ગઈ. બસ ર્હ તો 

જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અકેલા હૈ, હો ગઈ પૂણવતા ઔર નીચલી િશામેં પૂણવ િશાકા અભાર્ ઉસકા નામ 
અપરમભાર્ કહનેમેં આયા હૈ. સમજમેં આયા?  

યહાં હત્રકાળીભાર્ પરમભાર્કી અપેક્ષાસે ચાર પયાવયકો અપરમભાર્ કહનેમેં આતા હૈ. 

ચાર તો પૂણવ હુઆ હૈ... सदु्धो सदु्धािसेो णािव्वो... પરમભાર્ જો પૂણવ પયાવય પ્રગટ હો ગઈ 
ઉસકો ભી યહાં અપરમભાર્ કહનેમેં આયા હૈ. સમજમેં આયા? મીઠાભાઈ! આ તો 

અપરમભાર્નો અપરમભાર્ છે. આહાહા! ર્ાંધા ઉઠાર્ે છે પાછા. ભાઈ! ર્ાસ્તહર્ક 

ર્ીતરાગમાગવ સર્વજ્ઞને કહા ર્હ તત્ત્ર્ જગતકા સત્ત્ર્ હૈ. ર્હ કોઈ કલ્પનાસે દક અનુમાનસે 
ઐસા હૈ-િૈસા હૈ, એક હી આત્મા હૈ, િૂસરા હૈ હી નહીં (ઐસા) કલ્પનાસે હસદ્ધ કરના ઐસી યે 
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ચીજ નહીં. યે તો સર્વજ્ઞસે હસદ્ધ હુઆ ઔર ર્ાણીમેં આયા ઉસ અનુસાર પિાર્વકી વ્યર્સ્ર્ા હૈ. 

સમજમેં આયા? ઇસ કારણસે ઇસ એકકો પરમપના હૈ... કૌન એક? શેઠ! હત્રકાળી 
પરમપાદરણાહમકસ્ર્ભાર્. શેષ ચાર હર્ભાર્ોંકો અપરમપના હૈ. ચાહે તો કેર્ળજ્ઞાન હો દક 

અનંત આનંિ હો, ચતુષ્ટ ચાર પ્રગટ હુએ હો, તો ભી હત્રકાળી પરમભાર્કી અપેક્ષાસે 

અપરમભાર્ હૈ. અને ર્હાં બારર્ીં ગાર્ામેં જો અપરમભાર્ કહા ર્હ કેર્લજ્ઞાનાદિ નહીં. ર્હાં 

અપરમભાર્ કેર્ળજ્ઞાન નહીં. સમજમેં આયા?  

ર્હાં તો અપના આત્મા દ્રવ્યદૃહષ્ટ સમ્યકમેં તો દ્રવ્યકા પૂણવ આશ્રય હલયા, હનશ્ચયકા 
આશ્રય લેકર સમ્યક્ હુઆ, પણ હજી પયાવયમેં પૂણવતા પ્રાપ્ત નહીં હુઈ તો અપૂણવ શુદ્ધતા ને 

રાગકા ભાર્ જો પયાવયમેં હૈ, ઉસકો જાના હુઆ પ્રયોજનર્ાન (કહા) હૈ. સમજમેં આયા? ભારે! 

શાસ્ત્રકા અર્વ કરનેમેં ગરબડ બડી હો, એક ગરબડી હો તો સબમેં ગરબડી (આતી હૈ). એક ને 
બે = ચાર. પછી ચાર ચોકુ સોળ, ને સોળ તેરી અડતાલીસ ને અડતાળીસ િુ છન્નુ. કરોડોમેં 

ચલે (જાયે) પણ ર્હ મૂળમેં ભૂલ હૈ. તો ઓલા પાંચ-પચ્ચીસ ઐસા પાના િેખે (તો કહે) દક ભૂલ 

નહીં હૈ. પણ મૂળમેં ભૂલ હૈ. સમજમેં આયા? એક ને િો ચાર હો ગયા હૈ. પીછે ચાર ચોકુ સોળ 
ને સોળ તેરી અડતાલીસ ને અડતાલીસ િુ છન્નુ ને છન્નુ.... મૂળમાં ભૂલ. આપણે છપાણું છેને 
ઓલું પુસ્તક ‘મૂળમાં ભૂલ’. એ શબ્િ તો ભાઈએ િીધો ...લાલ. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, આહાહા! શું પણ ટીકા! આલુંછન હૈ ન. ‘આ’ નામ સમસ્ત પ્રકારે, લુંછન–

છેિી નાખર્ું. મેરે દ્રવ્યમેં પયાવય નહીં. આહાહા! પયાવય અપરમભાર્ હૈ, પરમભાર્, મેરી 

હત્રકાળી ચીજ ર્હ પરમભાર્ હૈ. ઉસકા દૃહષ્ટર્ંત અપરમભાર્કા આશ્રય લેતા નહીં એમ કહતે 
હૈં. સમજમેં આયા? સાધારણ સમાજને અભ્યાસ નહીં અને માર્ે જે અભ્યાસ સાધારણ 

શબ્િોનો કયો હોય, એ િીધે રાખે જય મહારાજ! જય મહારાજ! મૂલચંિભાઈ! કમાર્ર્ા આડે 
નર્રાશ નહીં. ભાઈ કહે છે કે ....... ચાલ્યું જ એમ છે ભાઈ હોં. આહાહા!  

સમસ્ત કમવ... હર્ે અર્વ આવ્યો. એ ભાર્ની વ્યાખ્યા કરીને. હર્ે कम्ममहीरुहमलूचे्छि-

समत्थो... એની ર્ાત આર્શે. આહાહા! ગજબ ર્ાત છે! કુંિકુંિાચાયવ એક-એક શબ્િમેં, એક-એક 
પિમેં... कम्ममहीरुह-मलूचे्छिसमत्थो... આ પહેલું પિ. હર્ે, સમસ્ત કમવરૂપી હર્ષર્ૃક્ષકે મૂલકો 

ઉખાડ િેનેમેં સમર્વ ઐસા યહ પરમભાર્... લ્યો, પહલે વ્યાખ્યા કરી િો કી. સમજમેં આયા? 

કહતે હૈં, સમસ્ત કમવરૂપી ઝેરના ઝાડ... આઠ કમવ જહરકા ર્ૃક્ષ. આહાહા! અરે, ભગર્ાન! 
તીર્ંકરગોત્ર બંધાય એને? જહરકા ઝાડ હૈ. એ, ભીખાભાઈ! યે કુંિકુંિાચાયવ ઐસા કહતે હૈં, 

તીર્ંકરગોત્ર પ્રકૃહત બંધી યે જહરકા ઝાડ હૈ. સમસ્ત ૧૪૮ પ્રકૃહત હોં. આહાહા! સમસ્ત કમવરૂપી 

ઝેરકા ર્ૃક્ષ... અબ ઇતના તો પ્રકૃહતકો દ્રષ્ટાંત દિયા હ ૈઝેરકા ઝાડ. ભાર્ તો ઝેર હૈ હી, જજસ 
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ભાર્સે પ્રકૃહત બંધે ર્હ ભાર્ ઝેર હૈ. ષોડશકારણ ભાર્ના ર્હ ભાર્ ઝેર હૈ. જયંહતલાલજી! 
આહાહા!  

આ તો દિગંબરો સંતો એ ર્ાત કરે હોં. જગતકી પરર્ાહ નહીં. સત્ય યે હૈ. માનો-ન 

માનો, સમજો-ન સમજો, પણ માગવ ય ે હૈ. િૂસરા (માગવ) કરેગા (-માનેગા) તો તેરા નાશ હો 
જાયેગા ઔર સંસારમેં પદરભ્રમણ કરેગા. આહાહા! યે પરમભાર્ કૈસા હૈ? હત્રકાળી હૈ. સમસ્ત 

કમવ ઝેરકે ઝાડકો ઉખાડનેમેં સમર્વ. ઉસકા અર્વ દક ઉસમેં કમવકા ઝેરઝાડ હૈ હી નહીં. એક બાત. 

િૂસરી. ઉસકા આશ્રય કરો તો આઠોં કમવકા નાશ હોગા ઐસા ય ેપરમભાર્ હૈ. સમજમેં આયા? 
આહાહા! અરે! મનુષ્યિેહમેં આયા ઔર સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને ઐસા તત્ત્ર્ પ્રહસદ્ધ દકયા, સંતોને 

સહેલી (-આસાન) ભાષામેં માગવ સહેલા કર દિયા હૈ. સમજમેં આયા? ઐસા માગવ જો ઉસકી 

સમજમેં ન આર્ે તો તયા દકયા? બહારમેં માન હમલે, િુહનયા ર્ખાણે દક બડા હર્દ્વાન હૈ, બડા 
પંદડત હૈ. તયા હૈ? મુજમેં આયા હૈ તયા? સમજમેં આયા?  

ઓહોહો! કહતે હૈં, તેરા જો પરમ પંચમભાર્ યે કમવરૂપી ઝાડકો ઉખેડનેમેં... आलंछण 
હૈ ન? आलंछण = મૂળમેંસે ઉખાડકર. આહાહા! ઐસા યહ પરમભાર્ હૈ, ઉખાડ િેનેમેં સમર્વ 

ઐસા યહ પરમભાર્ હૈ. પાઠ હૈ ન. कम्ममहीरुहमलूचे्छिसमत्थो... પહલે પિકી વ્યાખ્યા ઇતની 

હૈ. આહાહા! હત્રકાલ-હનરાર્રણ હનજ કારણપરમાત્માકે સ્ર્રૂપકી શ્રદ્ધાસે પ્રહતપક્ષ... તયા કહતે હૈં 
અબ? દક હત્રકાલ હનરાર્રણ પરમાત્મા અપના હનજસ્ર્રૂપ, પરમાત્મા હનજસ્ર્રૂપ પરમસ્ર્રૂપ... 

પરમ આત્માકો પરમ સ્ર્રૂપ કહો દક પરમભાર્ કહો. સમજમેં આયા? અપના હત્રકાળી 

પરમાત્મા, એક સમયકી પયાવયકે જબનાકા હત્રકાળી પરમાત્મા, પરમ આત્મા નામ પરમસ્ર્રૂપ 
અર્ર્ા પરમભાર્. ઐસા હનરાર્રણ હનજ કારણપરમાત્મા... અપના હનજ પરમાત્મા, એમ. 
અદરહંત દક ભગર્ાનકા પરમાત્મા નહીં.  

યે હનજ કારણપરમાત્માકે સ્ર્રૂપકી શ્રદ્ધા, સ્ર્રૂપકી શ્રદ્ધા સમદકત. એનાર્ી હર્પરીત 

તીવ્ર હમર્થયાત્ર્કમવકે ઉિયકે કારણ કુદૃહષ્ટકો... આહાહા! જજસકી દૃહષ્ટ, રાગ ને એક સમયકી 

(પયાવય)–અપરમભાર્ પર દૃહષ્ટ પડી હૈ, આહાહા! એમ કહતે હૈં. ઉસકો હત્રકાળ હનરાર્રણકી 
દૃહષ્ટ હૈ નહીં. સમજમેં આયા? માળે ભારે! આર્ો ઉપિેશ કેર્ો? કહે, િસ અપર્ાસ કરર્ા 

િસલક્ષણી પર્વમાં, આ શેઠીયાઓ કહે ભઈ િાન િેર્ા, આ શરીરના બળર્ાળાને અપર્ાસ કરર્ા,  

બુહદ્ધબળર્ાળાને શાસ્ત્ર ભણર્ા.—યે તો કુછ આયા નહીં. ર્તતાપનેકા ભાર્ હો ઉસે ઉપિેશ 
િેના, શરીરકા બલ હો ઉસે અપર્ાસ આદિ તપ કરના અને લક્ષ્મીર્ાલા હો ઉસે િાન િેના. ર્હ 

ચીજ હૈ હી નહીં તેરેમેં, તયા િે દકસકો? બોલે કોણ? બોલે એ બીજો–જડ, એ આત્મા નહીં. 
આહાહા!  
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કહતે હૈં, હત્રકાળ હનરાર્રણ હનજ કારણપરમાત્માકે સ્ર્રૂપકી શ્રદ્ધાસે પ્રહતપક્ષ... ઉસકા 

અર્વ તયા હુઆ? દક હમર્થયાત્ર્કમવકે ઉિયકે કારણ કુદૃહષ્ટ... કુદૃહષ્ટ... ઉસકી દૃહષ્ટ હત્રકાળ 
હનરાર્રણ પરમાત્માકો સ્ર્ીકાર ન કર, એક સમયકી પયાવય ને રાગકો સ્ર્ીકાર કરતી હૈ ર્હ 

કુદૃહષ્ટ હૈ. આહાહા! ગહન ગંભીર હર્ષય હૈ. આહાહા! પાછું, તીવ્ર હમર્થયાત્ર્કમવકે ઉિયકે કારણ 

કુદૃહષ્ટકો, સિા હનશ્ચયસે હર્દ્યમાન હોને પર ભી... જજસકી દૃહષ્ટમેં પયાવય ને રાગ પડા હૈ, ઉસકો 

હત્રકાળ હર્દ્યમાન હોને પર ભી ભગર્ાન અહર્દ્યમાન હી હૈ.  

શ્રોતા : હોતે હુએ ભી નહીં હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂિેર્શ્રી : નહીં હૈ. તયા કહા? ભાઈને તયા કહા? હોને પર ભી નહીં હૈ. ર્સ્તુ 

તો હર્દ્યમાન હૈ ન. દૃહષ્ટ પયાવય ઉપર ને રાગ ઉપર હૈ. તો હર્દ્યમાન હોને પર ભી ઉસકો તો નહીં 
હૈ. સમજમેં આયા? જજસકી દૃહષ્ટ એક સમયકી પયાવય દક હર્કલ્પ–વ્યર્હાર રાગકી મંિતા આદિ 

ઉસ પર દૃહષ્ટ હૈ યે કુદૃહષ્ટ હૈ. તો કુદૃહષ્ટમેં હર્દ્યમાન પયાવય ને રાગ દિખતે હૈં. ર્હ કુદૃહષ્ટકો 

પરમસ્ર્ભાર્ હોને પર ભી–હર્દ્યમાન હોને પર ભી ઉસકો તો અહર્દ્યમાન હૈ. આહાહા! જજસકી 
દૃહષ્ટમેં આર્ે ઉસકો હર્દ્યમાન હૈ. દૃહષ્ટમેં આર્ે નહીં ઉસકો તયા હૈ? આહા! સમજમેં આયા?  

કુદૃહષ્ટકો, સિા હનશ્ચયસે હર્દ્યમાન હોને પર ભી અહર્દ્યમાન હી હૈ. પરમ અહર્નાશી 
હત્રકાળ ધ્રુર્સ્ર્ભાર્.. દૃહષ્ટમેં ‘યહ હૈ’ ઐસી તો માન્યતા હૈ નહીં. ઉસકી દૃહષ્ટમેં તો પયાવય ને 

રાગ હૈ ઐસી માન્યતા હૈ. આહાહા! તો હત્રકાળ ભગર્ાન જબરાજતે હોને પર ભી ઉસકે હલયે તો 

અહર્દ્યમાન હૈ. શેઠ! સમજમેં આયા? હનશ્ચયસે, સિા હનશ્ચયસે હર્દ્યમાન હોને પર ભી... 
ભગર્ાન ધ્રુર્ તો હત્રકાળ સિા–હનત્ય હર્દ્યમાન હૈ. કબ નહીં હૈ? હત્રકાળ હૈ, હત્રકાળ હૈ. ઐસે 

સિા હનશ્ચયસે હર્દ્યમાન હોને પર ભી અહર્દ્યમાન હી હૈ. (કારણ દક હમર્થયાદૃહષ્ટકો ઉસ 

પરમભાર્કે હર્દ્યમાનપનેકી શ્રદ્ધા નહીં હૈ). આહાહા! બસ, મૈં રાગ હૂં, મૈં પુણ્ય હૂં, મૈં એક 
સમયકી પયાવય જજતના હૂં, એક સમયકી પયાવય જજતના હૂં. હમર્થયાદૃહષ્ટકો હર્દ્યમાન હોને પર 
ભી અહર્દ્યમાન હૈ. નજરમેં તો પડતા નહીં, નજર કરતા નહીં. આહાહા!  

ઐસી ચીજ અભી સુનનેમેં ન હમલે, (ર્હ) કબ ઉસકા જાનપના કરે, કબ ઉસકી રુહચ 

કરે, કબ ઉસકા આશ્રય કરે દ્રવ્યકા? આહાહા! ઇસકે જબના સબ હમર્થયા ર્ોર્ા હૈ. સમ્યગ્િશવનકા 

આશ્રય પરમપાદરણાહમકભાર્ હૈ, ઇસકે આશ્રય જબના કુછ ભી કરનેમેં આર્ે દક્રયા, વ્રત, હનયમ 
ને તપ—સબ રણમેં પોક હૈ. એ અરુણ્યરુિન છે. શેઠ! ઐસા સુનનેર્ાલા તૈયાર નહીં ર્ા. 

આહાહા! શું સંતોએ માગવને સાિી ભાષામાં.. સાિી ભાષામાં સરળ.. સરળ કરી િીધો છે. 

સમજમેં આયા? પયાવયદૃહષ્ટ ને દ્રવ્યદૃહષ્ટકા દકતના સ્પષ્ટ કર્ન! જજસકી પયાવયદૃહષ્ટ હૈ ઉસકો 
દ્રવ્ય હર્દ્યમાન હોને પર ભી નહીં હૈ. આહાહા! હમર્થયાદૃહષ્ટકો ઉસ પરમભાર્કે હર્દ્યમાનપનેકી 

શ્રદ્ધા નહીં હૈ. શ્રદ્ધામેં આયા, તબ પરમભાર્ હર્દ્યમાન હૈ (ઐસા) ઉસકો ખ્યાલ આયા. ર્હ તો 
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હત્રકાળી ચીજ હૈ. ર્હ હત્રકાળી હૈ. નયા હુઆ હૈ, મૈં નયેકી શ્રદ્ધા કરતા હૂં ઐસા કુછ નહીં. મૈં 
શ્રદ્ધા કરનેર્ાલી પયાવય નયી હૂં, પણ ર્હ ચીજ નયી નહીં હૈ. સમજમેં આયા?  

હમર્થયાદૃહષ્ટકો ઉસ પરમભાર્કે હર્દ્યમાનપનેકી શ્રદ્ધા નહીં હૈ. આહાહા! શ્રદ્ધા હુઈ તો 

સબ હો ગયા? પીછે ચાદરત્ર જબના મુજતત હોગી? પણ સુન તો સહી! ચાદરત્ર િેર્લોકમેં નહીં, 
મનુષ્યપનેમેં હૈ ઇસહલયે ચાદરત્ર લે લો. પણ દકસકા ચાદરત્ર? કહાંસે લે લેના? બહાર હમલતા હૈ 

કહીં? પંચમહાવ્રતકા હર્કલ્પ હલયા ર્હ ચાદરત્ર હો ગયા? સમજમેં આયા? નગ્નપના હુઆ ર્હ 

ચાદરત્ર હો ગયા? અભી તો પહલે હત્રકાળી ભગર્ાન પરમાનંિ ઐસા આશ્રય કરકે હનહર્વકલ્પ 
અનુભર્ ન હો, તબ લગ ઉસકો સમ્યગ્જ્ઞાન ભી નહીં તો ચાદરત્ર તો કહાંસે આયા? આહાહા! 
ભારે ર્ાત ભાઈ!  

એક જણો કહેતો હતો ત્યાં લહલતપુરમાં. એક પંદડત ર્ા. હદરચંિ... ગુજર ગયે હદરચંિ 

લહલતપુરમેં. આ ર્ાત તમારી એર્ી છે કે કોઈ એકાિ જણ સમજે તો. પણ સાચી છે કે નહીં? 

હર્ે એકાિ સમજે-ન સમજે, શું કામ છે અહીંયા? એય! એક પંદડત ર્ા. રામજીભાઈ ર્ે ર્હાં. એ 
ઊભા ર્ઈને બોલ્યા હતા ખળભળાટ કરર્ા. રાહત્રચચાવ પછી હોં. તુમ્હારી બાત તો કોઈ એકાિ 

સમજે.... એકાિ સમજે-ન સમજે યે બાત નહીં, બાત યહ સત્ય હૈ. સમજમેં આયા?  તયા 

અસત્ય માગવસે તુમ્હેં લાભ હોગા? એને તો એમ કે આર્ું અમને તો કાંઈ ખબર નર્ી ને તમે 
આર્ું કાઢ્ું? આ પંદડત ભણી-ભણીને ભણ્યા તો પણ અમે આર્ું તો કાઢ્ું નહોતું. તમારી આ 
ર્ાત બેસે કોને? સાચી છે કે નહીં એ ર્ાત કર ને? બેસે-ન બેસે એ તારે ઘેર રહી.  

શ્રોતા : પોતાને બેસતી નર્ી એટલે બીજાને.... 

પૂજ્ય ગુરૂિેર્શ્રી : ર્ાત એ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

આહીં તો બે ર્ાત કરી. પરમભાર્ હત્રકાળીભાર્. અપરમભાર્ ર્તવમાન પયાવયકા ચાર 

ભાર્. ઉસકો હર્હર્ધ હર્કાર કહા, તો હત્રકાળીકો અહર્કારી એકરૂપ કહા. અને અપરમભાર્કે 
આશ્રયસે પરમભાર્ હમલતા નહીં ર્હ કહા. પરમભાર્કે આશ્રયસે પરમભાર્કી પ્રાહપ્ત હોતી 

હૈ. ઔર પરમભાર્ હર્દ્યમાન હોને પર ભી, જજસકી દૃહષ્ટ પરમભાર્ પર નહીં ઔર જજસકી 

દૃહષ્ટમેં.... એક સમયકા તત્ત્ર્ ર્હ ભી બાહ્યતત્ત્ર્ હૈ. ર્હ આ ગયા હૈ ૩૮ ગાર્ામેં. એક સમયકી 
પયાવય બાહ્યતત્ત્ર્ હૈ ઔર હત્રકાળી ભગર્ાન આત્મા અંતઃતત્ત્ર્ હૈ. સમજમેં આયા? ઐસે 

બાહ્યતત્ત્ર્ ઉપર જજસકી દૃહષ્ટ હૈ, એક સમયકા આત્મા–પયાવય ઉપર દૃહષ્ટ હૈ, ઉસકો અંતઃતત્ત્ર્ 
હર્દ્યમાન હોને પર ભી ઉસકે હલયે તો અહર્દ્યમાન હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

પરમભાર્કે હર્દ્યમાનપનેકી શ્રદ્ધા નહીં. આહાહા! હનત્ય ધ્રુર્ ઉસ પર અપની પયાવયકો 

ઝુકાયી નહીં તો હર્દ્યમાન હૈ ર્હ ઉસકી પ્રતીહતમેં આયા નહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? ‘મૂળ 
મારગ સાંભળો જજનનો રે..’ શ્રીમદ માં આર્ે છેને એ? ‘મૂળ મારગ સાંભળો જજનનો રે, કરી 
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ર્ૃહત્ત અખંડ સન્મુખ.. કરી ર્ૃહત્ત અખંડ સન્મુખ, મૂળ મારગ સાંભળો જજનનો રે...’ હત્રલોકનાર્ 

તીર્ંકરિેર્ પરમેશ્વર જજનર્રિેર્ ઉસકા કહા હુઆ યે મૂલ માગવ સંતો જગતકે પાસ પ્રહસદ્ધ કરતે 
હૈં. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, હનત્યહનગોિકે જીર્ોંકો ભી... હનત્ય હનગોિ હૈ ન. (જો) કભી ત્રસ હુઆ નહીં, 
કભી એકેહન્દ્રય પૃર્થર્ી આદિ હુઆ નહીં ઐસે હનત્યહનગોિકે જીર્ અનંત હૈં. હર્દ્યમાન ભગર્ાન 

અનંત હનગોિકે જીર્ હનત્યહનગોિ ઉસમેંસે, ઇતના-ઇતના અનંત કાલ અભી હુઆ, (હિર ભી 

કભી) ઉસમેંસે એકેહન્દ્રય પૃર્થર્ી નહીં હુઆ, પ્રત્યેક પૃર્થર્ી નહીં હુઆ. ઐસે પડે હૈં. ઓહોહો! 
હનત્યહનગોિકે જીર્ોંકો ભી શુદ્ધહનશ્ચયનયસે... ઉસકા સ્ર્ભાર્ િેખો તો ર્હ પરમભાર્ 

‘અભવ્યત્ર્પાદરણાહમક’ ઐસે નામ સહહત નહીં હૈ... ય ેપ્રગટ હોનેલાયક નહીં હૈ ઐસા નહીં હૈ, 
એમ કહતે હૈં. અભહર્કો તો પરમસ્ર્ભાર્ભાર્ હૈ ખરા, પ્રગટ હોનેલાયક નહીં. સમજમેં આયા? 

અભવ્યત્ર્પાદરણાહમકભાર્ ઐસે નામ સહહત નહીં. અભવ્યકા પાદરણાહમકભાર્ કભી 

વ્યર્હારયોગ્ય હોતા નહીં. ઐસા (ઇસે) નહીં. સમજમેં આયા? ભારે! આર્ું શાસ્ત્ર ને આર્ી 
ઝીણી અટપટી ર્ાતું, લ્યો. હનત્યહનગોિ. હસદ્ધજીર્સે અનંતગુના જીર્, જો એકબાર કભી 

એકેહન્દ્રય હુઆ નહીં. પ્રત્યેક.... એમાં ને એમાં પડ્યા છે. સમજમેં આયા? ઉસકા જીર્કા સ્ર્ભાર્ 

ભી શુદ્ધ હૈ, પરમભાર્ પડા હી હૈ. અભવ્યપાદરણાહમક ઐસે નામ સહહત નહીં હૈ. શુદ્ધરૂપસે હી 
હૈ. આહાહા! અભવ્યકો તો પયાવયમેં પ્રગટ નહીં હોગા. આ તો કોઈ નીકળે તો પ્રગટ બાહ્ય હૈ, યૂ ં

કહતે હૈં. હા, નીકળે છે ને. હનત્યહનગોિમાંર્ી નીકળે છે. છ માસ ને આઠ સમયમેં છસો આઠ 
(મોક્ષ) જાતે હૈં, ઇતને હનગોિમેંસે હનકલતે હૈં. આહાહા! ઉસકી હર્શેષ બાત કહેંગેં. 

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુિેર્) 
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ભાદરવા સુદ ૧૦, મંગળવાર, તા. ૩૧-૮-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૦, શ્લોક - ૧૬૦-૧૬૧, પ્રવચન નં. ૧૧૦ 

 

દશલક્ષણી પર્વમેં છઠર્ ાં દદન હૈ. ઉત્તમ સાંયમ ધમવકી આર ધન . દસ પ્રક રકે ધમવ હૈં ર્ે 

નનશ્ચયસે તો અપની સ્ર્રૂપકી દૃનિપૂર્વક ર્ીતર ગ પદરણનત હૈ. ઉસક  ન મ દશલક્ષણીપર્વ 

અથર્  ધમવ કહનેમેં આત  હૈ. બીચમેં નર્કલ્પ આત  હૈ યે વ્યર્હ ર(ધમવ) કહનેમેં આત  હૈ. યે 
યહ ાં કહતે હૈં. દો પ્રક ર કહેંગેં. ઉત્તમ સાંયમ. ઉત્તમ શબ્દ હૈ ન? આત્મ  પૂણવ આનાંદ ને પૂણવ 

જ્ઞ ન સ્ર્ભ ર્ી પદ થવ ઉસકી અનુભર્, દૃનિપૂર્વક જો સ્ર્રૂપમેં લીનત  ર્હ તો ઉત્તમ સાંયમ હૈ. 

અને સમ્યગ્દશવન બબન  અકેલી પાંચમહ વ્રત દદકી દિય  યે દ્રવ્યસાંયમ હૈ, ય ે કોઈ ર્ સ્તનર્ક 
નસ્થનત નહીં. યે ધમવ નહીં, પણુ્ય હો. પુણ્યસે સ્ર્ગ વદદ નમલે, ઉસમેં કોઈ આત્મ કી શ ાંનત હૈ નહીં.  

जो जीवरक्खणपरो गमणागमणादिसव्वकज्जसे ु। 
तणछेि ंदप ण इच्छदि, सजंमधम्मो हव ेतस्स ॥३९९॥  (ક નતવકેય નુપ્રેક્ષ ). 

અપન  જીર્ ચૈતન્યસ્ર્રૂપ–સ્ર્ભ ર્કી યત્ન  કરનેમેં તત્પર હૈ ધમ વત્મ . ઉસકે નસર્  

પરજીર્કી રક્ષ સે ભી દુુઃખ ન હો ઐસ  ઉસક  ભ ર્ હોત  હૈ ર્હ નર્કલ્પ હૈ (ઔર) પીછે 

સ્ર્રૂપમેં નસ્થરત  હૈ ર્હ સાંયમ હૈ. જીર્ોંકી રક્ષ મેં તત્પર હોત  હુઆ... 
गमणागमणादिसव्वकज्जसे.ु.. મુનનકો તો આહ ર દદમેં ગમન કરન  (હોત ) હૈ, દૂસર  તો કોઈ 

ક મ નહીં હૈ. ગમન-આગમન આદદ સબ ક યોંમેં... तणछेि ं दप ण इच्छदि... તૃણક –નતનકેક  

કટક  કરન  ઇતની ભી ઉનકી ઇચ્છ  નહીં. જીર્કો મ રન  ર્હ તો હૈ નહીં, તૃણક  કટક –ટુકડ  
હો જાય ઐસી ભી બિસકી ભ ર્ન –ઇચ્છ  નહીં. तणछेि ंदप ण इच्छदि... આહ ! ઐસે તો તૃણક  

છેદન આત્મ  કર સકત  નહીં. યહ ાં તો ण इच्छदि... શબ્દ હૈ. એક તૃણક  ટુકડ  કરન  યે 

આત્મ ક  અનધક ર નહીં. કોઈ આત્મ  કર સકત  નહીં. ર્હ તો િડકી પય વય હૈ. પણ િડકી 
પય વયક  ટુકડ  કરન  ઐસ  અનસ્થરભ ર્–ઇચ્છ  ર્હ ભી નહીં ઉસકો. સમિમેં આય ?  

શ્રીમદ્દને નલખ  હૈ એકબ ર. િબ એક તૃણક  દો ટુકડ  કરનેકી શબતત ન હો, તબ સાંયમ 
ને ધ્ય ન હોત  હૈ. એ પોપટભ ઈ! આ બધ  કરે છેને ક મ કેટલ ? એક ટુકડ  ભી... ઇતન  કરન  

ર્હ દિય  આત્મ કી હૈ હી નહીં. ર્હ તો િડકી પય વય હોતી હૈ. ઐસી દૃનિ, અનુભર્પૂર્વક 

બિસકો તૃણક  છેદ કરનેકી ભી અનસ્થરત કી ચ હ નહીં. સમિમેં આય ? યે સાંયમ તો પરમેશ્વર 
પદ હૈ. બિસકો, ચ ર જ્ઞ ન અને ચૌદ પૂર્વક  રચનેર્ લે ગણધર બિસકો નમસ્ક ર કરે યે સાંયમ 
કૈસ  હૈ? સમિમેં આય ?  
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અાંતરમેં सजंमधम्मो हव ेतस्स... ....હ ૈઐસ  નલખ  હૈ. એક ઉપેક્ષ  ર્ીતર ગ હુઆ ... 

સાંયમ. નર્કલ્પસે રનહત ર્ીતર ગત  અાંદરમેં યે ઉપેક્ષ , પરસે ઉદ સીન ર્ીતર ગત  ર્હ સાંયમ. 
યે ઉત્કૃિ સાંયમ. ઔર અપહૃત સાંયમ. ગમન ગમન કરનેમેં કોઈ પ્ર ણીકો બચ કર ચલન  ર્હ 

અપહૃત સાંયમમેં પહેલ  નાંબરક  સચ્ચ  ભ ર્. બહ રકી બ ત તો નર્કલ્પ હૈ, પણ અાંદરમેં 

લીનત  તરફક  જોર હૈ ર્હ બ ત યહ ાં હૈ. સમિમેં આય ? ઔર પ્ર ણીકો દેખકર... પ્ર ણીકો 

હઠ ત્–હઠ યે બબન  ચલન , યે અપહૃત સાંયમક  પહલ  ભેદ હૈ. દૂસર  ભેદ, મયુરપીંછીસે થોડ  

હટ ન  ર્હ દૂસર  ભેદ હૈ. તીસર , ચલનેમેં જીર્કો દુ:ખ ન હો ઐસ  કોઈ તૃણ આદદસે દક હ થ 

આદદસે હટ ન . ર્હ અપહૃતક  તીસર  પ્રક ર હૈ. ઐસી શ સ્ત્રમેં બહોત બ ત હૈ. સમિમેં 
આય ? પણ ર્હ તો આત્મ ક  િહ ાં અનુભર્ હૈ...  

શ્રોત  : બ હ્યકી દિય  સહિ હોતી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : યે સહિ દિય  તો હોતી હૈ, પણ નર્કલ્પ ભી સહિ આ જાત  હૈ. 

સમિમેં આય ? અને નનનર્વકલ્પત કી દૃનિપૂર્વક નસ્થરત  ર્હ સાંયમ હૈ. ય ેસાંયમ મબુતતક  મ ગવ 
હૈ. નર્કલ્પ આત  હૈ .... આત  હૈ. ર્હ છઠર્ ાં ધમવ હૈ. છઠર્ ાં દદન હૈ ન. સુગાંધ શુાં કહેર્ ય? 

સુગાંધદશમી. િુઓને! કેટલી પૂજા. અહીંય  તો એક ર્ન પૂજા છે. એમ ાં એમ િ ચ લે 
વ્યર્હ રમ ાં. વ્યર્હ રની નસ્થનત એર્ી છે.  

હર્ે આપણે અહીંય  ૧૧૦ ગ થ , નનયમસ ર. દૂસર  પેરેગ્ર ફ હૈ. નનત્યનનગોદકે જીર્ોંકો 

ભી... નનયમસ ર ચલત  હૈ (અથ વત્) નનશ્ચય મોક્ષમ ગવ. અપને આત્મ કે આશ્રયસે— 
પરમપ દરણ નમક સ્ર્ભ ર્ભ ર્ ભગર્ ન આત્મ  ઉસકે આશ્રયસે—નનશ્ચય સ્ર્ બશ્રત 

સમ્યગ્દશવન, નનશ્ચય સ્ર્ બશ્રત જ્ઞ ન ઔર નનશ્ચય સ્ર્ બશ્રત લીનત  ર્હ મોક્ષમ ગવ. તો કહતે હૈં, 

શબતત તો સબ જીર્કી હૈ પરમપ દરણ નમક સ્ર્ભ ર્ભ ર્(રૂપ), પણ પ્રગટ હોનેકી અભવ્યકી 
લ યક ત નહીં. સમિમેં આય ? ઔર ભનર્કી લ યક ત હૈ. નનત્યનનગોદકે જીર્ોંકો ભી 

શુદ્ધનનશ્ચયનયસે ર્હ પરમભ ર્... પરમભ ર્ ભગર્ ન... ર ગકે નર્કલ્પસે રનહત ઔર એક 

સમયકી પ્રગટ–વ્યતત પય વયસે ભી રનહત ઐસ  જો પરમભ ર્ યે નનગોદમેં 
અભવ્યત્ર્પ દરણ નમક ઐસ ેન મ સનહત નહીં હૈ... અભવ્યમેં તો કભી પ્રગટ હોત  નહીં. ઐસ  
(યહ ાં) નહીં. ઉસમેં પ્રગટ હોનેકી લ યક ત નનત્યનનગોદમેં હૈ, અભવ્યમેં નહીં.  

શ્રોત  : નનત્યનનગોદમ ાં અભવ્ય પણ હોય. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : અભવ્ય પણ હોય, પણ અભનર્ તો દૂસરે કહે....  

શ્રોત  : નનત્યનનગોદમ ાંથી આપણે બધ ાં ત્ય ાંથી આવ્ય ... 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : પહલે તો સબ નનત્યનનગોદમેં થે. નપયર–નપહર, મ તૃસ્થ ન. પહેલુાં 

નપયર તો એ હતુાં. કન્ય  હોય એ નપયરમ ાં મોટી થ યને. બડી હોતી હૈ ન પહલે, પીછે સસુર લ 
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જાતી હૈ. ઐસે પહલે નનગોદમેં હી થ  અન દદસે જીર્, નનત્યનનગોદ. (બિતનેકી) છ મ સ ને આઠ 

સમયમેં મુબતત હોતી હૈ, તો ઇતને છ મનહન  ને આઠ સમયમેં નનગોદમેંસે નનકલતે હૈં. આહ હ ! 
ઇતને જીર્કી ર નશ હૈ... લોગોંકો સમિનેમેં, પ્રતીતમેં કદઠન પડે ઐસી હૈ. આહ હ !  

તો કહતે હૈં, યહ ાં ભી એક અાંગુલકે અસાંખ્યર્ે ભ ગમેં ખ લી ભ ગ હૈ ન, ર્હ ાં ભી 
નનત્યનનગોદ હૈ. સ રે ચૌદ બ્રહ્ ાંડમેં–ચૌદ ર િુલોકમેં. એક ઇતન  તૃણ બિતન  કટક  લો, ઇતને 

ભ ગમેં ભી અસાંખ્ય નનગોદ શરીર હૈં ઔર એક શરીરમેં નસદ્ધસે અનાંતગુને જીર્ હૈં. સમિમેં 

આય ? ઐસે જીર્કો ભી શુદ્ધ નનશ્ચયનયસે પરમભ ર્ શુદ્ધભ ર્ હૈ હી. ઉસકો પરમભ ર્ હૈ. 
આહ હ ! અભવ્યપ દરણ નમક...... 

બિસપ્રક ર મેરુકે અધોભ ગમેં નસ્થત સુર્ણવર નશકો ભી સુર્ણવપન  હૈ... મેરુ હૈ મેરુ. 
(ઉસકે) નીચેકે ભ ગમેં સોન  હૈ, સોન –સુર્ણવ. પણ ર્હ સુર્ણવ દકસી ક મક  નહીં હૈ દકસીકો. 

કોણ ખોદે કોણ, જાય કોણ? ‘ખોદન ’ સમજે? તય  કહતે હૈં? કહ ાં નનક લે? નીચે પડ  હૈ, મેરુ 

પર્વતકે નીચે. ઉસી પ્રક ર અભવ્યકો પરમસ્ર્ભ ર્પન  હૈ... અભવ્યમેં પરમસ્ર્ભ ર્પન  તો હૈ. 
ર્હ ર્સ્તુનનષ્ઠ હૈ... ર્સ્તુમેં પડી હૈ, પણ વ્યર્હ રયોગ્ય નહીં હૈ... પય વયમેં પ્રગટ હોનેલ યક 

નહીં. જૈસે મેરુકે નીચેકે ભ ગમેં સુર્ણવ હૈ, ર્હ કોઈ ક મક  નહીં. એમ અભવ્યજીર્ક  
પરમસ્ર્ભ ર્ હૈ, પણ પય વયમેં ક મક  નહીં. આહ હ ! સમિમેં આય ?  

વ્યર્હ રયોગ્ય નહીં હૈ... ભ ષ  દેખો! મોક્ષમ ગવકી પય વય વ્યર્હ રયોગ્ય હૈ. વ્યર્હ ર હૈ 

ન. નિક ળ દ્રવ્યસ્ર્ભ ર્ પરમભ ર્ ર્હ નનશ્ચય. આહ હ ! ઔર અપન  શુદ્ધ દ્રવ્યક  અર્લાંબન 
લેકર સમ્યગ્દશવન-જ્ઞ ન-ચ દરિકી પય વય ઉત્પન્ન હો ય ે વ્યર્હ ર હૈ. આહ હ ! 

વ્યર્હ રમોક્ષમ ગવ નર્કલ્પ ર્હ નહીં. યહ ાં તો નનશ્ચય મોક્ષમ ગવ ર્હી વ્યર્હ ર હૈ, તયોંદક ર્હ 

પય વય હૈ. અને પરમભ ર્ નિક ળી યે દ્રવ્ય હૈ. સમિમેં આય ? આહ હ ! અરે! ઘરમેં તય  ચીિ 
હૈ ને કૈસી ભૂલ હૈ ઉસકી ખબર નહીં.  

કહતે હૈં,  વ્યર્હ રયોગ્ય નહીં હૈ (અથ વત્ બિસપ્રક ર મેરુકે નીચે નસ્થત સુર્ણવર નશક  
સુર્ણવપન  સુર્ણવર નશમેં નર્દ્યમ ન હૈ દકન્તુ ર્હ ક મમેં ઉપયોગમેં નહીં આત ... વ્યર્હ રયોગ્ય 

નહીં, યૂાં. ઉસીપ્રક ર અભવ્યોંક  પરમસ્ર્ભ ર્પન  આત્મર્સ્તુમેં નર્દ્યમ ન હૈ દકન્તુ ર્હ ક મમેં 

નહીં આત ... પય વયમેં ક મ નહીં કર સકત  ઐસ  ન લ યક હૈ. સમિમેં આય ? તયોંદક અભવ્ય 
જીર્ પરમસ્ર્ભ ર્ક  આશ્રય કરનેકે નલયે અયોગ્ય હૈ). દેખો! આહ હ ! ભવ્યજીર્ ઔર 

અભવ્ય—દોનોંમેં પરમસ્ર્ભ ર્, ધ્રુર્સ્ર્ભ ર્, આનાંદસ્ર્ભ ર્, નનત્યસ્ર્ભ ર્, પરમભ ર્ તો પડ  

હી હૈ. અભવ્ય ર્હ પરમભ ર્ક  આશ્રય કરનેમેં અલ યક હૈ. સમિમેં આય ? ઔર ભવ્યજીર્ 
પરમ નિક ળીસ્ર્ભ ર્ક  આશ્રય કરનેમેં લ યક હૈ. સમિમેં આય ? આહ હ !  

શ્રોત  : ..... 
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પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : એ પુરુષ થવ ર ગની દિય નો. પોત ન  સ્ર્ભ ર્ન  આશ્રયનો નહીં. 

શરીરકી દિય ... શરીરક  છેદ હો જાય, કટક  હો જાય–ટુકડ  હો જાય તો ભી િોધ ન કરે ઐસી 
દિય  કરે, પણ ર્હ ભી પર શ્રય હૈ. અાંતર ભગર્ ન પૂણ વનાંદ ઉપર નિર કરન  ઐસી ઉસકી 

લ યક ત નહીં. સમિમેં આય ? અભનર્ બહોત થોડે હૈં, ભવ્યસે અનાંતર્ેં ભ ગમેં હૈં. ભવ્યજીર્ 

અનાંતગુને હૈં. ઐસે નહીં સમિન ... યે તો અભવ્યકી બ ત કી હૈ. ભનર્ ને અભનર્—દોનોં 

(યોગ્યત  ર્હ) આત્મ  નહીં, આત્મ  તો પરમભ ર્સ્ર્ભ ર્ ર્હ આત્મ . સમિમેં આય ? આત  

હૈ ન મ ગવણ મેં? ચૌદહ મ ગવણ મેં આત  હૈ. ભવ્ય-અભવ્ય આતે હૈં ઉસમેં. ભવ્ય-અભવ્ય 
આત્મ  હૈ નહીં. આત્મ  તો હૈ ર્હી હૈ. સમિમેં આય ?  

યહ ાં તો ઉસકી પય વયમેં પ્રગટ કરનેકી ઉસકી લ યક ત હૈ. અાંતમુવખ ઢલન  ઉસકે લ યક 

હૈ નહીં. બનહમુવખસે સબ દિય  કરત  હૈ. પાંચમહ વ્રત પ લન , દય , દ ન, વ્રત, ભબતત પૂજા, 
શરીરક  કિ, છ-છ મનહનેક  ઉપર્ સ, ઉપર્ સકે પ રણે ભી સ ધ રણ લુખ્ખ  આહ ર—ઐસી 

દિય  કરે, પણ ર્હ તો સબ પુણ્યકી દિય  હૈ. અાંતર ભગર્ ન આત્મ ક  આશ્રય નલયે બબન  
સમ્યગ્દશવન ને ધમવકી શુરૂઆત હોતી નહીં. સમિમેં આય ?  

સુદૃનિયોંકો—અનત આસન્નભવ્યજીર્ોંકો... આહ હ ! અનત આસન્નભવ્ય (અથ વત્) 

બિસકે સાંસ રક  દકન ર  નજીક આ ગય  હૈ ઔર આત્મ કી પરમ પનર્િ પૂણવ દશ  ઐસ  જો 
મોક્ષ ઉસકો અનત નનકટ હૈ. આહ હ ! અનત આસન્નભવ્ય–સુદૃનિયોંકો... ર્હ સુદૃનિ હૈ બિસકી 

દૃનિ દ્રવ્યસ્ર્ભ ર્ ઉપર પડી. એક સમયકી પય વય, ર ગ ને નનનમત્તમેં જો રુનચ અન દદકી થી ર્હ 

પય વયબુનદ્ધ થી. ર્હ હટ ગઈ. ભગર્ ન પૂણ વનાંદ પ્રભુ શુદ્ધ ચૈતન્ય આનાંદઘન ઐસી િહ ાં દૃનિ 
હુઈ, ઐસે દૃનિર્ાંતકો... ઐસે દૃનિર્ાંતકો—અનત આસન્નભવ્યજીર્કો—પરમભ ર્ સદ  

નનરાંિનપનેકે ક રણ... પરમસ્ર્ભ ર્ નિક ળ ઐસ  પ્રનતભ સમેં આનેકે ક રણ... સદ  

નનરાંિનપનેકે ક રણક  અથવ દક સદ  નનરાંિનરૂપસે પ્રનતભ નસત હોત  હૈ. ઓહો! ભગર્ ન 

પૂણ વનાંદસ્ર્રૂપ નિક ળ ઐસ  શુદ્ધ આનાંદઘન હૈ, ઐસી દૃનિમેં, પય વયમેં શુદ્ધત  પ્રગટી, ઉસકે 

ક રણ યહ આત્મ  સદ  નનરાંિનરૂપસ ે પ્રનતભ નસત હોનેકે ક રણ... અાંિન બબન ક  હૈ, 

નનમવળ નાંદ હૈ. ઐસ  પ્રનતભ નસત (હોત  હૈ અથ વત્) સમ્યગ્દૃનિકો–સુદૃનિકો–ધમ વત્મ કો ઇસ 
નનનધક  દશવન હોત  હૈ. સમિમેં આય ? 

સદ  નનરાંિનરૂપસે પ્રનતભ નસત હોનેકે ક રણ... ઐસ  ખુલ સ  દકય . સદ  નનરાંિન તો 
હૈ હી, અભનર્કો ભી હૈ, પણ પ્રનતભ નસત હુઆ તો ‘સદ  નનરાંિન’ ઐસ  આય . સમિમેં 

આય ? દૃનિમેં નનમવલત  પ્રગટ હોકર સ્ર્ક  નનધ ન જો દેખ  તો સદ  પ્રનતભ નસત હૈ આત્મ . 

સફલ હુઆ... સમ્યગ્દૃનિકો પાંચમભ ર્ સફલ હુઆ. સમિમેં આય ? આહ હ ! આ ધમવ ભ રે 
આકરો ભ ઈ! આ તો કહે, વ્રત કરો, તપ કરો, અપર્ સ કરો ને મરી જાઓ, સુક ઈ જાઓ, ધમવ 
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થ શે. ધૂળમ ાંય નહીં થ ય, સ ાંભળને! યહ ાં તો કહતે હૈં, જો પરમ ધ્રુર્સ્ર્ભ ર્ આત્મ  અનર્ન શી 

અન દદ-અનાંત ઐસી અાંતરમેં દૃનિ હુઈ ઉસકો સફલ હુઆ. યે પરમભ ર્ હૈ ર્હ સફલ હુઆ. 
અજ્ઞ નીકો સફલ હૈ નહીં. આહ હ ! સમિમેં આય ? સુદૃનિયોંકો... એમ ભ ષ  છે. એકર્ચન 

નથી, ઘણ  સુદૃનિ છે ઘણ . સમ્યગ્દૃનિયોંકો.. આહ હ ! નનિનનધ ન અતીનન્દ્રય આનાંદક  રસ 

ઉસકે ભ નમેં આય , પ્રતીતમેં આય , પ્રનતભ નસત હુઆ, સમ્યગ્દૃનિકો સફલ હૈ. પરમભ ર્કી 

સફલત  ઉસકો હૈ. સમિમેં આય ?  

બિસસે, ઇસ પરમ પાંચમભ ર્ દ્વ ર ... આહ હ ! ઇસ પરમ ભગર્ ન ધ્રુર્ સ મ ન્ય 
સ્ર્ભ ર્, નનત્યસ્ર્ભ ર્, ઉસકે દ્વ ર ... અનત આસન્નભવ્યજીર્કો ઇસકે દ્વ ર ... દખેો! પાંચમભ ર્ 

દ્વ ર ... પય વય દ્વ ર  નહીં, નનનમત્ત દ્વ ર  નહીં, નર્કલ્પ દ્વ ર  નહીં. પાંચમભ ર્ દ્વ ર  અનત-

આસન્નભવ્ય જીર્કો નનશ્ચય-પરમ-આલોચન કે ભેદરૂપસે... આલોચન નો આ બીજો ભેદ. 
દૂસર  ભેદ હૈ ન આલુાંછન. ઉત્પન્ન હોનેર્ લ  ‘આલુાંછન’ ન મ નસદ્ધ હોત  હૈ. આહ હ ! તય  

કહતે હૈં? આલોચન ક  દૂસર  ભ ગ આલુાંછન દકસકો નસદ્ધ હોત  હૈ? દક પરમ ભગર્ ન 

આત્મ  શુદ્ધસ્ર્રૂપ નિક ળ પનર્િ ઉસકી દૃનિ કરનેર્ લેકો આલુાંછન સફલ હોત  હૈ. ઉસને 
નમથ્ય ત્ર્ ને ર ગ-દ્વેષક  માંથન ન શ કર દદય  હૈ. આહ હ ! ભ રે ઝીણુાં... મૂલચાંદભ ઈ! આ 

દિય ક ાંડમ ાં સલર્ ર્ી દીધ , બિાંદગી બબચ ર ની મફત (ગઈ). દ ન કરો ને ભબતત કરો, પૂજા કરો 

ને વ્રત કરો. યે તો ર ગની માંદત  હો (તો) શુભભ ર્ હૈ અને કત વ શુભભ ર્ક  હોન  ર્હ તો 
નમથ્ય ત્ર્ હૈ. આહ હ !  

કહતે હૈં, યે પરમ પાંચમભ ર્ દ્વ ર ... નનશ્ચય પરમ આલોચન કે ભેદરૂપસે ઉત્પન્ન 
હોનેર્ લ  ‘આલુાંછન’ ન મ નસદ્ધ હોત  હૈ. બિસકો સ્ર્ભ ર્ નનત્ય નાંદ પ્રભુ ઉસ તરફક  

સમ્યગ્દૃનિ જીર્ક  ઝુક ર્ હૈ, તો નિક ળી પ્રનતભ સમેં આય , ઉસકો આનાંદક  ર્ેદન હુઆ, 

ઉસકો પરમ પાંચમભ ર્ સફલ હૈ. સમિમેં આય ? તય  કહ ? આલુાંછન સ બબત હુઆ. પાંચમ 

પરમભ ર્ સ્ર્ભ ર્ ધ્રુર્ભ ર્ દ્વ ર ... તયોંદક ઉસ પર દૃનિ દી તો દૃનિક  ક રણ ર્હ દ્રવ્ય હુઆ. 

સમિમેં આય ? તો ઉસ ક રણસે અનત આસન્નભવ્યજીર્કો.... આહ હ ! અલ્પ ક લમેં બિસકી 

મુબતત તૈય ર હૈ, કેર્લજ્ઞ ન બિસકો નજીકમેં હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? પાંચમ 
પરમપાંચમભ ર્ દ્વ ર  આલોચન ક  યે ભેદ સફલ હુઆ એમ કહતે હૈં. સમિમેં આય ? ભ ષ ય 

કઠણ કેર્ી! આલુાંછન અને આલોચન (એર્ી) બે ભ ઈએ બેસીને ર્ ત કરી છે કોઈ દદ’? 
બીડીની ર્ તુાં કરી હોય ત્ય ાં. સમિમેં આય ?  

ઐસ  કરો, ઐસ  કરો, આને આમ આપો, આને આપો, આ કરો. આ કહે છે કે પ્રભુ! 

તેરી ચીિ અાંદર આનાંદઘન પરમસ્ર્રૂપ અનાંત.. અનાંત.. અનાંત.. અનાંત સ્ર્ભ ર્સે ભર  હૈ. 
આહ હ ! ઉસકે દ્વ ર ... ભ ષ  તો િુઓ! પય વય દ્વ ર  નહીં, નનનમત્ત દ્વ ર  નહીં, નર્કલ્પ દ્વ ર  
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નહીં. આહ હ ! નિક ળી સ્ર્ભ ર્કે દ્વ ર ... તયોંદક ઉસમેં દૃનિ પડી તો દૃનિક  ક રણ તો યે  

પરમપ દરણ નમકભ ર્ હૈ. તો ઉસકે દ્વ ર ... અજ્ઞ ન અને ર ગ-દ્વેષકો મૂલમેં આલુાંછન–ઉખડ 
જાતે હૈં. સમિમેં આય ? ગધ  હો ન. ઘ સ ખ ત  હૈ ગધ . મૂળમ ાંથી ઉખેડીને ખ ય. હૈ ગધ , 

પણ ક મ કરે ઐસ , એમ કહતે હૈં. અને ગ ય હૈ ર્હ ઘ સ ખ ય, ઉપર-ઉપરસે ખ ય. નીચે 

ઉસક  (મૂલ) હો તો બડ  હોગ . ગધ  ઐસ  હૈ દક ઘ સ ઉપરથી ખ ય નહીં, ખેંચીને ખ ય. ઐસે 

જ્ઞ ની ર ગ અને અજ્ઞ નકો ખેંચકર ન શ કર દેતે હૈં એમ કહતે હૈ. પાંદડતજી! અરે! યે બ ત, 

ભગર્ નકે નજીકમેં આનેકી બ ત ભી મહ  અપૂર્વ બ ત હૈ. આહ હ ! કહ્યુાં છેને. પદ્મનાંદીમેં 

આય  ન? બ ત સુનન , યહ ર્ ત વનપ... અધ્ય ત્મકી ર્ ત વ સુનન  ભી ભ નર્ નનર્ વણક  ભ િન 
હૈ. આહ હ ! પણ ‘બર બર સુન ’ક  અથવ રુનચમેં હુઈ, યૂાં. આહ હ ! સમિમેં આય ?  

સફલ હુઆ હૈ, બિસસે, ઇસ પરમપાંચમભ ર્ દ્વ ર ... ટીક  પણ ભ રે ઝીણી છે હોં. 
અનત-આસન્ન ભવ્યજીર્કો... આહ હ ! મોક્ષ તો જેને નજીકમ ાં ર્તે છે, સાંસ રક  દકન ર  આ 

ગય . આહ હ ! સમિમેં આય ? ઐસે દૃનિ િહ ાં પાંચમભ ર્ ભગર્ ન ઉપર પડી, ભગર્ ન 

ન મ મનહમ ર્ાંત, ઉસ દ્વ ર  આલુાંછન હુઆ એમ કહતે હૈં. સમિમેં આય ? ઉસ દ્વ ર  નર્ક રક  
મૂલમેંસે ન શ હુઆ. દૂસરે ક રણસે મૂલમેંસે નર્ક ર ન શ હોત  નહીં. ર ગકી માંદત  તો અપન  

નર્ક રીભ ર્ હૈ, ઉસસે–શુભભ ર્સે તો બાંધ પડત  હૈ. ઉસમેં આલુાંછન તો આય  નહીં, ઊલટ  

બાંધન પડ . સમિમેં આય ? આહ હ ! લોગ શુભભ ર્.. શુભભ ર્કો બહોત મ હ ત્મ્ય દેતે હૈં 
ન. યહ ાં તો કહતે હૈં, આત્મ ક –પરમપાંચમભ ર્ક  સમ્યક્-ભ ન નહીં, ર્હ ાં શુભભ ર્ જો હૈ ર્હ 

તો નમથ્ય ત્ર્ સનહત હૈ. અને ય ે શુભભ ર્મેં દશવનમોહક  રસ પડત  હૈ. સમિમેં આય ? 

આહ હ ! યે શુભભ ર્મેં ભી દશવનમોહમેં, ચ દરિમોહમેં, દૂસરેમેં ફકવ પડત  હૈ. આહ ! યહ ાં તો 
પાંચમ ભગર્ ન આત્મ  પરમસ્ર્ભ ર્ભ ર્ ઉસક  આશ્રય દકય , ઉસકી દૃનિ કી, તો ઉસકે દ્વ ર  
સાંસ રક  મૂલમેંસે ન શ હો જાત  હૈ. નફર સાંસ ર ઉગત  નહીં. આહ હ ! સમિમેં આય ?  

ર્હ આત  હૈ ન (પ્રર્ચનસ ર)મેં. ઉત્પ દ બબન ક  વ્યય ઔર વ્યય બબન ક  ઉત્પ દ. 

પ્રર્ચનસ ર. સમિમેં આય ? તય  કહ ? સાંસ રક  વ્યય ય ેસાંસ રકે ઉત્પ દ બબન  હુઆ. કભી 

અબ સાંસ ર ઉત્પન્ન હોગ  નહીં. આલુાંછન (અથ વત્) મૂલમેંસે ન શ હો ગય . આહ હ ! સમિમેં 
આય ? પરમ ભગર્ ન આત્મ  ચૈતન્યક  દળ, આનાંદક  નપાંડ પ્રભુ ધ્રુર્ ઉસકે દ્વ ર ... આહ હ ! 

પુણ્યકે દ્વ ર  તો કમવમેં રસ પડત  હૈ. યહ ાં આત્મ  સ્ર્ભ ર્કે દ્વ ર  મૂલમેંસે સાંસ રક  લોપ હો 

જાત  હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? આ ચીિ દુનનય ને દૃનિમ ાં આર્ે નહીં અને પછી ધમવ કરે. 
ઐસ  ધૂલમેં ભી ધમવ નહીં, સુન તો સહી! પ્રસન્નભ ઈ! આહ હ ! પ્રસન્ન થ . આત  હૈ દક 
નહીં? આહ !  
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એકર્ ર પ્રસન્ન થ . તયોં? તેરી ચીિ તેરે પ સ પૂણવ હૈ ઐસ  તુમકો બત  દદય . પ્રસન્ન 

થ , ખુશી થ . આહ હ ! ર્હ આત  હૈ ૨૩-૨૪-૨૫મી ગ થ  (સમયસ ર). उवओगलख्खणो 
दणच्च ंसव्वण्हुणाणदिठ्ठो... ભગર્ નને તો સર્વદ  નિક ળ ઉપયોગરૂપ દેખ  હૈ. ઐસ  પડ  હી હૈ 

નિક ળ. તેરી ચીિ તુજે ઢાંકનમે બત  દી તેરેકો દક દેખ! ઐસી હૈ. ખુશી હો જા એકબ ર. 

આહ હ ! મૈં તો ઐસ  હી હૂાં નિક ળ. સમિમેં આય ? ઐસી દૃનિ કરકે પ્રસન્ન હો જા. 

પ્રસન્નજી! તુમ્હ રે ન મક  બન  હૈ. આહ હ ! એ શેઠી! પહલે આત  હૈ ઐસ . આ તો નનયમસ ર 

છે. સમયસ ર છેને? િડ-ચેતન કભી એક નહીં હો સકે ઐસે તુાં સર્વ પ્રક રસે પ્રસન્ન હો. 

तत्सववथा प्रदसि... प्रदसिનો અથવ કયો. સાંસ્કૃતમ ાં प्रदसि છે. प्रदसि–પ્રસન્ન થ . એ 
મૂલચાંદભ ઈ! આહ હ ! મૂળ તેરી ર્સ્તુ તેરે પ સ પડી હૈ, તુાં પ્રસન્ન થઈ જા, એમ કહતે હૈં. 

આહ હ ! િુઓ! जीविव्यीभवत ् उपयोग- अनपुयोगयो: प्रकाशतमसोदरव 
सहवदृिदवरोधावािनभुयूत।े तत्सववथा प्रदसि दवबदु्धस्य स्वद्रव्य मम एत इदत अनभुव॥(ગ થ  
૨૩-૨૪-૨૫ની ટીક ). 

હે ભગર્ ન! તેર  સ્ર્ભ ર્ તેરેમેં પદરપૂણવ પડ  હૈ યે તજુે બત  દદય . યે કભી ર ગરૂપ 
હુઆ નહીં. સર્વપ્રક રે પ્રસન્ન થ . સર્વપ્રક રે પ્રસન્ન થ . આહ હ ! ત રુાં નચત્ત ઉજ્જ્ર્ળ કરી 

સ ર્ધ ન થ  અને સ્ર્દ્રવ્યને ‘આ મ રુાં’ એમ અનુભર્. એ જ્ઞ યક નિક ળી પરમસ્ર્ભ ર્ એ હુાં 

ઐસ  અનુભર્ (કર). ર ગ ને પરર્સ્તુ મેરી હૈ ઐસ  અનુભર્ તો અનાંતબૈર દકય , જો હૈ નહીં 
તેરી. અને હ ૈતો ઉસક  તો કભી લક્ષ દકય  નહીં. આહ હ ! યે સર્વજ્ઞ ભગર્ નકે પેટક  ખુલ સ  

હૈ. સમિમેં આય ? સ્ર્દ્રવ્યને ‘આ મ રુાં’ ઉસક  અથવ દક યે પરમપાંચમભ ર્ યે સ્ર્દ્રવ્ય .... 

પય વયમેં. આહ હ ! જીર્-અજીર્ અનધક ર હૈ ન? જીર્ અનધક ર હૈ. જીર્ક  અથવ ર્હ દક 
પરમસ્ર્ભ ર્ભ ર્. યે જીર્ ખરેખર ર્હ જીર્. ર્હ જીર્ ઐસ ક  ઐસ  હૈ. નરકમેં ગય  તો ઐસ  
હૈ, નનગોદમેં રહે તો ઐસ  હૈ, ઐસ ક  ઐસ  હૈ. તેરી શ્રદ્ધ મેં લ . સમિમેં આય ? આહ હ !  

‘આલુાંછન’ ન મ નસદ્ધ હોત  હૈ. ક રણ દક ર્હ પરમભ ર્ સમસ્ત કમવરૂપી નર્ષમ-

નર્ષર્ૃક્ષકે નર્શ લ મૂલકો ઉખ ડ દેનેમેં સમથવ હૈ. આહ હ ! એ પરમભ ર્...  આહ ! ર્ખ ણ 

કરતે-કરતે ઉનકો યહ ાં શબ્દ નમલતે નહીં. દદગાંબર સાંત ર્નર્ સી સાંત હૈં. આહ હ ! અાંદર ધ્રુર્ 
તેરી ચીિ હૈ, અાંતમુવખ અર્લોકન બબન  યે ચીિ તેરી દૃનિમેં આયી નહીં. બનહમુવખ 

અર્લોકનમેં તો ર્હ ચીિ હૈ નહીં. બનહરમેં તો પય વય, ર ગ દદ નનનમત્ત હૈ. ર્હ તો તેરી ક યમકી 

ચીિ હૈ નહીં. તો ઇસ અર્લોકનમેં તો નમથ્ય ત્ર્ભ ર્ હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? પરમભ ર્ 
સમસ્ત કમવરૂપી... સમસ્ત કમવ, એનુાં નર્ષમ-નર્ષર્ૃક્ષ... નર્પરીત ઝેરનુાં ઝ ડ–ઝેરક  ઝ ડ. 

આહ હ ! એનુાં આ ફળ આર્ે પૈસ  ને ધૂળ, કહે છે, બધ  ઝેરન  ઝ ડ-ફળ છે. ઝેરન  ઝ ડન  ફળ 
છે. આહ હ ! સમિમેં આય ?  
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કહો, દીકર  સ ર  ને પૈસ  સ ર . કહે છે, એ ઝેરન  ઝ ડન  ફળ છે. આહ હ ! યે 

અમૃતઝ ડ તો, ભગર્ ન પૂણ વનાંદસ્ર્રૂપ પરમભ ર્ ર્હ અમૃતઝ ડ હૈ. ઉસમેં તો અમૃતફલ 
પકત  હૈ. અ-મૃત ન મ કભી મરે નહીં, અર્ત ર ન હો ઐસ  મુબતતફળ ઉસમેંસે પકત  હૈ. 

આહ હ ! સમિમેં આય ? આ ર્ તની ખબર નથી. પોપટભ ઈ! લોકોને એર્ુાં લ ગે આહીંનુાં કે 

અરે! સોનગઢર્ ળ  તો વ્યર્હ રનુાં નખ્ખોદ ર્ ળી ન ખે છે. એ જેઠ ભ ઈ! એને ર્ળી કહે કે 

કમવથી થ ય એમ મ નો તો ચચ વ કરો. આહીં તો કહે કે કમવસે તો નર્ક ર હોત  નહીં, પણ 

અપનેસે નર્ક ર હોત  હૈ ઐસી દૃનિ નર્ક ર ઉપર રખન  ર્હ ભી નમથ્ય  દૃનિ હૈ. આહ હ ! 

અપનેસે નર્ક ર અપને ક રણસે હોત  હૈ ર્હ દૃનિ (ભી) પર ઉપર હૈ. સમિમેં આય ? યે તો 
કમવસે નર્ક ર નહીં હોત  ઇતન  નસદ્ધ કરનેકો, પય વયમેં નર્ક ર હોત  હૈ (ઐસ  કહ ). પય વયમેં 

પય વય ક રણ કરકે હોં, દ્રવ્ય ક રણ કરકે નહીં. આહ હ ! કમવસે નર્ક ર હોત  હૈ (ઐસ ) 

મ નનેર્ લ  તો તદ્દન પય વયકી સ્ર્તાંિક  ભી ખૂન કરત  હૈ. સેઠી! કડક ભ ષ  હૈ કડક.  
મીઠ લ લજી મીઠ  બોલતે હૈં. મતલબ કી યે ચીિ હૈ. આહ હ !  

કહતે હૈં, ઇસ નર્ષમ–નર્પરીત નર્ષર્ૃક્ષકે નર્શ ળ મૂલકો... નર્શ ળ મૂળ–ઊંડુાં મૂળ છે. 
ભીંડ નો છોડ નથી. સમજાય છે? ઊંડ .. ઊંડ . ર્ડનુાં મૂનળયુાં બહુ ઊંડુાં હોય. ર્ડ હોત  હૈ ન ર્ડ, 

બહોત મૂલ ઊંડ  હોત  હૈ. ર્હ આત  હૈ. ભીંડ  ઉગત  હૈ ન. ભીંડ  સમિતે હો? ભીંડી–ભીંડ  

હોત  હૈ ન. તો ભીંડ ક  ઝ ડ ઉગ  ર્ડકે પ સ. ર્ડ થ  બડ  ર્ડ. દો મનહનેમેં તો ઇતન  હો ગય . 
ર્ડકો કહત  હૈ, ભીંડ  ભ દો મ સક , ર્ડકુ કહે િરૂર. ભ દો મ સક ... ર્રસ દ અત્ય રે હોયને 

ભીંડો ઉગ્યો હોય ને એકદમ આટલો (થ ય). ‘ભીંડ  ભ દો મ સક , ર્ડકુ કહે િરૂર, હમ બઢ 

ગયે, િગ્ય  કરો તુમ દૂર.’ દો મનહન મેં ઇતન  તો બ ર મનહનેમેં દકતન  હોગ ? તેરે ઝ ડસે બઢ 
જાયેગ , નનકલ જા.  

ર્ડ કહે, ધીરિ રખ ધીરિ. બે દદ’-ચ ર દદ’ ધીરિ ર ખ, તેર  મૂલ ઉખડ જાયેગ . દો 

મનહનેમેં ઇતન  ચ ર હ થ ઊંચ  હુઆ તો બ ર મનહનેમેં ઇતન  હોગ —યે તુજે લ ગુ ન પડે. 

અમે તો રહેન ર  િૂન .. િૂન  છીએ, ત્ય ાં રહેશુાં. તુાં તો દો મનહન મેં ઇતન  હો ગય , સુક ઈ િશે 

હમણ ાં. આ ર્દ.. ર્દ થઈ, સુક ઈ િઈશ તુાં. રહેર્  દે. એ છજાન  છોડ નથી અમે. છજા સમિતે 
હો? દદર્ લમેં ડ લતે થે પહલે. ગ ર –પાંક પછી ક ાંટ  ન ખે. પહલ ેતો યે હી થ  ન? તો ઉસમેં 

બીિ ઉગે. બીિ પડ  હો ન કોઈ લીંબોડીક , પીપલ ઉગ જાય. તો લાંબ  કહ ાં જાય? યે તો 

છજાક  છોડ હૈ. છ મનહન મ ાં સુક ઈ િશે. મૂલ હૈ નહીં. એમ ર ગ દદક  ઊંડ  મૂલ અજ્ઞ નકે 
ક રણસે હૈ. સ્ર્ભ ર્ક  ઊંડ  મૂલ તો સ્ર્ભ ર્સે હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? ઉખ ડ દેનેમેં 
સમથવ હૈ.  

ઇસ ૧૧૦ર્ીં ગ થ કી ટીક  પૂણવ કરતે હુએ ટીક ક ર મુનનર િ દો શ્લોક કહતે હૈં: લ્યો. 
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एको भावः स जयदत सिा पचंमः शदु्धशदु्धः 
कमा वरादतसु्फदितसहजावस्थया सदंस्थतो यः । 
मलंू मकेु्तदन वदिलयदमनात्मदनष्ठापराणा ं
एकाकारः स्वरसदवसरापणू वपणु्हयः परुाणः ॥१६०॥ 

આહ હ ! શ્લોક થવ : જો કમવકી દૂરીકે ક રણ... ભગર્ ન આત્મ  તો કમવસે બભન્ન.. 

બભન્ન.. અત્યાંત બભન્ન હૈ. કમવકી દૂરીકે ક રણ પ્રગટ–ર્તવમ ન સહિ અર્સ્થ પૂર્વક–

સહિસ્ર્ભ ર્પૂર્વક નર્દ્યમ ન હૈ... આહ હ ! અર્સ્થ ક  અથવ અર્–નનશ્ચય, સ્થ. નિક ળી 
નર્દ્યમ ન રહનેર્ લ  હૈ, યૂાં. પય વયકી બ ત નહીં. કમવકી દૂરીકે ક રણ... મેર  ભગર્ ન તો કમવકી 

દૂરીકે ક રણ પ્રગટ સહિ અર્સ્થ –નનશ્ચય સ્ર્ભ ર્પૂર્વક નર્દ્યમ ન હૈ. આહ હ ! જો 

આત્મનનષ્ઠ પર યણ... આત્મ મેં નસ્થત હૈ. સમસ્ત મુનનયોંકો મુબતતક  મૂલ હૈ... નિક ળ 
પરમભ ર્ હૈ યે સમસ્ત મુનનયોંક  મુબતતક  મૂલ હૈ. ર્હ સાંસ ર પ્રકૃનત ઝેરઝ ડ હૈ. બે ખ ણ 

છે—ઝેરની ખ ણ ને આહીં મુબતતન  મૂળની ખ ણ. આહ હ ! એટલે આ સ ધ રણ પાંદડત-

બાંદડતને ... નથી બેસતુાં. આર્ી ર્ તમ ાં ક ાંઈ વ્યર્હ ર-બ્યર્હ ર રહેતો નથી. અને (કહે), ટીક  
નહીં. ટીક મેં ફેર હૈ, ફલ ણ મેં ફેર હૈ, ઢીકણ મેં ફેર હૈ. આહ હ ! ...... આહ હ ! સમસ્ત મુનનયોં–

સાંસ ર પય વયક  અભ ર્ કરનેર્ લે સાંતો, ઉનકો સાંસ રકે અભ ર્મેં મુબતતક  મૂલ પરમસ્ર્ભ ર્ 
હૈ. બિસક  આદર કરનેસે મુબતત નમલતી હૈ. સમિમેં આય ?  

જો એક ક ર હૈ (અથ વત્ સદ  એકરૂપ હૈ)... પય વય-બય વયક  ભેદ નહીં, દ્રવ્યસ્ર્રૂપ. જો 

નનિ રસકે ફૈલ ર્સે ભરપૂર હોનેકે ક રણ પનર્િ હૈ. કૈસ  હૈ અપન  નિક ળી અાંતર ભગર્ ન 
આત્મ ? દક નનિસ્ર્ભ ર્ક  રસ ઐસ  નર્સ્ત ર... અપની શબતતકે રસસે નર્સ્ત ર હૈ. ભરપૂર... 

આહ હ ! ભગર્ ન નનત્ય નાંદ પ્રભુ નનિ અનાંત શબતતસે ભરપૂર, નનિશબતતસે ભરપૂર હૈ. 

પનર્િ હૈ... ઉસ ક રણસે પનર્િ હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? આર્ી ધમવની રીત! પયુવષણમ ાં 
તો ક ાંઈ અપર્ સ કરો... આ ઉપર્ સ ન મ ર્સ્તુ જો નિક ળ હૈ, ઉપ ન મ ઉસકે સમીપ ર્સ ર્હ 

ઉપર્ સ હૈ, બ કી સબ લ ાંઘણ હૈ. સમિમેં આય ? નનિરસકે નર્સ્ત રસે ભરપૂર.. ઓહોહો! 

ભગર્ ન આત્મ  અપન  જ્ઞ ન, દશવન, આનાંદ દદ નનિ શબતતય ાં ઉસક  નર્સ્ત ર અનાંત ઉસસે 
ભરપૂર હૈ. ઇસ ક રણસે પનર્િ હૈ. ઔર પુર ણ હૈ... પરુ ણપુરુષ હૈ, ય ે(સન તન) હૈ. આહ હ ! 
સમિમેં આય ? પુર ણ પુરુષ હૈ.  

ર્હ શુદ્ધ-શુદ્ધ... આહ હ ! દ્રવ્ય શુદ્ધ, ગુણ શુદ્ધ ઐસ  એક પાંચમ ભ ર્ સદ  િયર્ાંત હૈ. 

સમ્યગ્દૃનિકો પય વયમેં ર્સ્તુકી નર્દ્યમ નત  ર્તવતી હૈ, પય વયમેં પૂરે દ્રવ્યકી નર્દ્યમ નત  ર્તવતી હૈ 

(ર્હ) િયર્ાંત હૈ. આહ હ ! સમિમેં આય ? આર્ો જૈનધમવ હશે? અને બીજે આ હોય િ નહીં. 
આ તો સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર નિલોકન થ તીથંકર પરમ ત્મ એ જાણીને કહ્યુાં. સમિમેં આય ? 
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આહ હ ! એક-એક ર્સ્તુ... ભગર્ ન અપન  પાંચમભ ર્ શુદ્ધ.. શુદ્ધ હૈ. ઐસ ે સમદકતીકો 

પય વયમેં શુદ્ધત  પ્રગટ હુઈ તો નિક ળી શુદ્ધ હૈ ઐસ  પ્રનતભ સ હો ગય . સમિમેં આય ? 
આહ હ ! શુભ ને શુદ્ધત મેં બડી નર્પરીતત  હૈ. એની ખબર ન મળે. એ તો શુભદિય  કરો, 

શુભભ ર્ કરો, કરતે.. કરતે હોગ . નમથ્ય દૃનિ હૈ તો શભુ નહીં રહેગ  લાંબે ક લ (તક). અશુભ 
હો જાયેગ  અને નમથ્ય ત્ર્ક  અશુભભ ર્ તો સ થમેં હૈ હી. સમિમેં આય ?  

સદ  િયર્ાંત હૈ. ઐસ  કહકર તય  કહતે હૈં? હમ રી દૃનિમેં નર્દ્યમ નત  પ્રત્યક્ષ 

ભ સતી હૈ. સમિમેં આય ? પર ઉપર દૃનિ થી તો ‘નર્દ્યમ ન હૈ’ ઐસે પહલે ખ્ય લ નહીં થ . 
અબ અમ રી દૃનિ ર્હ ાં ગઈ તો ‘નર્દ્યમ ન હૈ’ ઐસ  હમકો ભ સત  હૈ. સમિમેં આય ? 

આહ હ ! સદ  િયર્ાંત, સદ  ભગર્ ન. અહો! બિસક  શરણ નલય  ર્હ ચીિ તો સદ  િયર્ાંત 

ર્તવતી હૈ. સમિમેં આય ? આહ હ ! સ ધ રણ બુનદ્ધર્ ળ ને, વ્યર્હ રન  પક્ષર્ ળ ને આ ર્ ત 
એક ાંત લ ગે, એક ાંત હોં. પકડ ય નહીં હજી તો. તય  કહતે હૈં?  

દો નય હૈ દક નહીં નસદ્ધ ાંતમેં? દક એક નયક  ઉપદેશ હૈ? દો નય હૈ દક નહીં? યે તો 
અકેલ  નનશ્ચય.. નનશ્ચય.. નનશ્ચય કહતે હૈં. અરે! સુન તો સહી! યે પય વય ઉસ તરફ ઝુકી ર્હ 

પય વય હી વ્યર્હ ર હૈ. યે આ ગય  ઉસમેં. સમિમેં આય ? હૈ ઇતની બ ત હૈ. પણ વ્યર્હ રસે 

કોઈ નનશ્ચય હોગ , પય વયકે આશ્રયસે દક ર ગસે નનશ્ચય હોગ —યે હૈ નહીં. હૈ, વ્યર્હ ર હૈ, 
અબસ્ત તરીકે હૈ, પણ ઉસકે આશ્રયસે સમ્યગ્દશવન હોત  હૈ (ઐસ ) તીન ક લમેં નહીં. ઐસે 

શુભર ગ હો, પય વય ભી હો, હૈ. હૈ ખર . ન હો તો તીથવક  ન શ હોત  હૈ. પય વયમેં મોક્ષમ ગવકી 

પય વયક  ન શ હોત  હૈ. આહ હ ! યે વ્યર્હ ર હૈ, મોક્ષમ ગવ વ્યર્હ ર હૈ. આર્ી ગયુાં પહેલુાં. 
આહ હ ! નિક ળી ભગર્ ન મેર  ન થ, સબચ્ચદ નાંદ આનાંદકી મૂનતવ ર્હ િયર્ાંત ર્તવત  હૈ. િય 

હો અને િયર્ાંત હૈ, એમ કહતે હૈં. લ્યો, ભગર્ નકી િય ઐસે કહતે હૈં ન. આ કહે, મેર  
પરમ ત્મ  સ્ર્ભ ર્કી િય ર્તવતી હૈ. આહ હ ! ૧૬૦ કળશ થયોને. હર્ે ૧૬૧. 

आससंारािदिलजनतातीव्रमोहोियात्सा 
मिा दनत्य ंस्मरवशगता स्वात्मकाय वप्रमगु्धा । 
ज्ञानज्योदतध ववदलतककुभ्मडंलं शदु्धभाव ं
मोहाभावातु्स्फदितसहजावस्थमषेा प्रयादत  ॥१६१॥ 

શ્લોક થવ : અન દદ સાંસ રસે સમસ્ત િનત કો (િનસમૂહકો)... સમસ્ત િનત –સમસ્ત 

જીર્ અન દદ ક લસે તીવ્ર મોહકે ઉદયકે ક રણ... આત્મ કી શ્રદ્ધ  બબન , પય વયમેં ર ગકી શ્રદ્ધ કે 

તીવ્ર મોહકે ક રણ સદ  મત્ત હૈ... આહ હ ! ઘેલી હો ગઈ આત્મ કી પય વય, કહતે હૈં. સમિમેં 
આય ? આહ હ ! જ્ઞ નજ્યોનત... જ્ઞ નજ્યોનત ભગર્ ન પૂણ વનાંદ ર્હ ર ગમેં એકત્ર્ હોકર મત્ત 

હો ગઈ હૈ–પ ગલ હો ગઈ હૈ જ્યોનત. સમિમેં આય ? ક મકે ર્શ હૈ... આહ હ ! ક મ ન મ 



ગાથા-૧૧૦, શ્લોક-૧૬૦-૧૬૧         પ્રવચન નં. ૧૧૦                              57 

નર્ષયની મીઠ શને ર્શ પડી ગઈ છે. નનિ આત્મક યવમેં મૂઢ હૈ... આહ હ ! અપને નનિક યવમેં 

મૂઢ હૈ ઔર પરક યવમેં મત્ત–ઘેલી હો ગઈ હૈ જ્ઞ નજ્યોનત. સમિમેં આય ? બે નર્શેષણ આપ્ય . 
મોહ ઉદયકે ક રણ એટલે નર્ક રકી પય વય પ્રગટ કરનેકે ક રણ જ્ઞ નજ્યોનત સદ  મત્ત–પ ગલ હો 

ગઈ હૈ. આહ હ ! અપનેમેં આનાંદ હૈ ઐસે ન મ નકર, નર્ષયમેં ને ભોગમેં ને પૈસ મેં ને લક્ષ્મીમેં 
સુખ હૈ (ઐસ  મ નકર) જ્ઞ નજ્યોનત પ ગલ હો ગઈ હૈ. સમિમેં આય ?  

ઔર ક મકે ર્શ હો ગઈ હૈ. ઇચ્છ કી ર્ૃનત્ત ઉત્પન્ન હુઈ ઉસકે ત બે હો ગઈ હૈ. નનિ 

આત્મક યવમેં મૂઢ હૈ... અન દદસે ઐસ  હૈ. ઐસ  ન હો તો પરમ આનાંદક  અનુભર્ હોન  
ચ નહયે. મોહકે અભ ર્સે યહ જ્ઞ નજ્યોનત શુદ્ધભ ર્કો પ્ર પ્ત કરતી હૈ... લ્યો, બયે ર્ ત કરી 

દીધી. અન દદકે કમવકે ક રણસે, ઐસ  નહીં કહ  ભ ઈ યહ ાં. યે મોહક  ઉદય ઉસમેં જોડ ણ 

હોનેસે, સ્ર્ભ ર્ સ ક્ષ ત્ બબર િમ ન હૈ ઉસકે તરફક  ઝુક ર્ નહીં હોનેસે ય  ઉદયમેં જોડ ણ 
હોનેસે અપની પુરૂષ થવકી ઉલટ ઇ કી. જ્ઞ નજ્યોનત મત્ત હો ગઈ, ક મકે ર્શ હો ગઈ, અપન  
ક યવ કરનેમેં મૂઢ હો ગઈ. આહ હ ! કહો, શેઠ!  

યે પુણ્ય-પ પક  ક મ કરનેમેં પ્રર્ીણ હો ગઈ. બીડીયુાં-બીડીયુાંક  ક મ નહીં. બીડી તો પર 

પદ થવ હૈ. ઉસક  તો ક મ તો આત્મ  કર સકત  નહીં. મૂઢ ભી નહીં કર સકત  હૈ. આહ હ ! 

નસફવ પુણ્ય ને પ પક  સાંકલ્પ-નર્કલ્પ ઉસકે ત બે હોકર ર્હ ક યવ કરનેમેં કુશળ જ્ઞ નજ્યોનત મૂઢ–
અપને ક યવમેં મૂઢ હૈ. મોહકે અભ ર્સે યહ જ્ઞ નજ્યોનત શુદ્ધભ ર્કો પ્ર પ્ત... બસ. પરકી દૃનિ 

છોડકર સ્ર્ભ ર્કી દૃનિ કરનેસે, મોહક  અભ ર્ હોનેસે શુદ્ધભ ર્કો પ્ર પ્ત કરતી હૈ. 

નિક ળભ ર્ શુદ્ધ ધ્રુર્ નર્દ્યમ ન હૈ ઉસકો પ્ર પ્ત કરતી હૈ. દક બિસ શુદ્ધભ ર્ને દદશ માંડલકો 
ધર્નલત (ઉજ્જર્લ) દકય  હૈ... શુદ્ધભ ર્મેં ઉજ્જ્ર્લત  પ્રગટ હુઈ હૈ. સ રી પૃથ્ર્ી પર પ્રક શ 

પ્રગટ હો ગય  હૈ. તથ  સહિ અર્સ્થ  પ્રગટ કી હૈ. બિસમેં અપની નનમવળદશ , ર્ીતર ગીદશ  

પ્રગટ કી ઉસક  ન મ મોક્ષક  મ ગવ ને ઉસક  ન મ મોક્ષ હૈ. સાંસ ર સ મે મોક્ષ—બેય બત ર્ી 

દીધ .  

(પ્રમ ણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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દશ પ્રકારકે ધર્મ હૈં ઉસે દસલક્ષણી પર્મ કહનેર્ેં આતા હૈ. ઉસકા સાતર્ાાં દદન હૈ 

તપધર્મ. તપ દકસકો કહતે હૈં? યે ઉત્તર્ તપધર્મકી વ્યાખ્યા હૈ. (કાર્તમકેયાનુપ્રેક્ષા) ૪૦૦ ગાથા હૈ 

યહાાં.  

इहपरलोयसहुाण,ं णणरवके्खा जो करेणि समभावो । 
णवणवहं कायणकलेस,ं तवधम्मो णणम्मलो तस्स  ॥४००॥ 

જો કોઈ ર્ુર્ન ઇસ લોક-પરલોકકે સુખકી અપેક્ષાસે રર્હત હોતા હુઆ... આલોકની પણ 
ઇચ્છા નહીં ને પરલોકની પણ ઈચ્છા નહીં. સુખ-દુુઃખર્ાાં સર્ભાર્... અનુકૂળ-પ્રર્તકૂળ સાંયોગર્ેં 

જિસે સર્ભાર્ ર્તમતા હૈ. શત્રુ-ર્ર્ત્રર્ેં ભી સર્ભાર્ ર્તમતા હૈ. ચાદરત્રર્ેં ઉપયોગકી ઉગ્રતાકા 

થાંભન ઉસકા નાર્ તપ હૈ. અપના સ્ર્રૂપ સમ્યગ્દશમનર્ેં, અનુભર્ર્ેં આત્ર્ા પૂણમ શુદ્ધ હૈ ઐસા 
આયા હૈ ઔર પીછે સ્ર્રૂપર્ેં આશ્રય કરકે ર્સ્થરતા–ચાદરત્ર પ્રગટ કી હો, યે ચાદરત્રર્ેં અપના 

ઉપયોગકો ઉગ્રપને જોર કરકે થાંભાના, ઉસકા નાર્ તપ કહતે હૈં. યે તપકી વ્યાખ્યા હૈ. આહાહા! 

તો કહતે હૈં દક સુખ-દુુઃખ, અનુકૂળ-પ્રર્તકૂળ સાંયોગર્ેં, શત્રુ-ર્ર્ત્ર, તૃણ-કાંચન... તૃણ હોય દક 
સોના હો—સબ જ્ઞેય હૈં. ર્ૈં તો આનાંદર્ેં રર્નેર્ાલા આત્ર્ા હૂાં. ઐસા જિસકો દૃર્િપૂર્મક 

ચાદરત્રર્ેં ઉગ્ર પુરુષાથમ ર્તમતા હૈ ઉસકા નાર્ તપ કહનેર્ેં આતા હૈ. આહાહા! સર્િર્ેં આયા? 

વ્યાખ્યા તો િુઓ! જિસકો સમ્યગ્દશમન નહીં, સમ્યગ્જ્ઞાન નહીં, ચાદરત્ર નહીં, ઉસકો ચાદરત્રર્ેં 
ઉગ્રપને થાંભના તો હૈ હી નહીં. સર્િર્ેં આયા?  

ર્નાંદા-પ્રશાંસા આદદર્ેં રાગ-દ્વેષરર્હત સર્ભાર્ી હોતા હુઆ, અનેક પ્રકારક ે કાયક્લેશ 

કરતા હૈ... ર્નર્ર્ત્તકા કથન આયા. કાયક્લેશર્ેં સાંયોગર્ેં ઐસી ચીિ ર્તમતી હૈ અપર્ાસ આદદ, 

પણ ર્ુર્નકો ર્નર્મલ તપધર્મ હોતા હૈ. અાંતરર્ેં આનાંદર્ેં ચાદરત્રર્ેં ર્સ્થર તો હૈ, પણ ચાદરત્રર્ેં 

અપને ઉપયોગકો જોર કરકે ર્ર્શેષ ર્સ્થર કરના, બલપૂર્મક કરના, જોર કરકે કરના, ઉસકા નાર્ 
તપ હૈ. તપની વ્યાખ્યા આ છે. ર્ૂલચાંદભાઈ! જોરપૂર્મક... આગે આયેગા. ચાદરત્રકે ર્લયે જો 

ઉદ્યર્ ઔર ઉપયોગ કરતા હૈ ર્હ તપ હૈ... દખેો! ચાદરત્રર્ાંત હો, અપને શુદ્ધસ્ર્રૂપર્ેં રર્ણતા 

હૈ, યે ચાદરત્રર્ેં ઉદ્યર્ ઔર ઉપયોગ કરતા હૈ, ઉસર્ેં ર્ર્શેષ પુરુષાથમ ને ઉપયોગ જોડતા હૈ સો 
તપ હૈ. સર્િર્ેં આયા? ઉસકા નાર્ સમ્યગ્દૃર્િકા, ર્ુર્નકા તપ કહનેર્ેં આતા હૈ. ર્હ કાયક્લેશ 
સર્હત હોતા હૈ. શરીરર્ેં ભી ઐસા હોતા હૈ ન કાયક્લેશ આદદ. પાંદડતજી!  
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ઇસર્લયે આત્ર્ાકી ર્ર્ભાર્પદરણર્તકે સાંસ્કાર ર્ર્ટાનેકે ર્લયે... સ્ર્રૂપકી દૃર્િ હૈ, 

અનુભર્ હૈ, ચાદરત્ર હૈ, પણ ર્ર્ભાર્કા િરી અાંશ હૈ ઇસ સાંસ્કારકો ર્ર્ટાનેકે ર્લયે ઉદ્યર્ કરના. 
આહાહા! યે તપ હૈ. અપને શુદ્ધસ્ર્રૂપ ઉપયોગકો ચાદરત્રર્ેં રોકતા હૈ... દેખો! અપના શુદ્ધસ્ર્રૂપ 

ર્ત્રકાળ આનાંદ ધ્રુર્ ઉસકા જો ઉપયોગકો ચાદરત્રર્ેં, સ્ર્રૂપર્ેં, રર્ણતાર્ેં ર્ર્શેષ રોકતા હૈ. બડે 

બલપૂર્મક રોકતા હૈ ઔર ઐસા બલ કરના હી તપ હૈ. શુદ્ધ આનાંદસ્ર્રૂપ ર્નર્ર્મકલ્પ પરર્ાત્ર્ા 

અપના ર્નિસ્ર્રૂપ ઉસકી દૃર્િ ને અનુભર્ હૈ, ઇસકે ઉપરાાંત સ્ર્રૂપર્ેં લીનતા અને આનાંદકી 

રર્ણતા ભી હૈ, પણ ર્ર્શેષ બલપૂર્મક–બડે બલપૂર્મક ઉપયોગકો સ્ર્રૂપર્ેં થાર્તા હૈ ઐસા બલ 

કરના યે તપ હૈ. અપના શુદ્ધ ધ્રુર્ ચૈતન્યસ્ર્રૂપ ભગર્ાન ઉસકી દૃર્િ કરના–સમ્યગ્દશમન કરના 
ર્હ સમ્યગ્દશમન ઔર ઉસકા જ્ઞાન કરના ર્હ સમ્યગ્જ્ઞાન, ઉસર્ેં લીનતા કરના ર્હ ચાદરત્ર 

અને લીનતાર્ેં ઉગ્ર પુરુષાથમસે ઉસર્ેં એકાકાર હોના ઉસકા નાર્ તપ. આહીં તો એક અપર્ાસ 

કયામ ને બે ઉપર્ાસ કયામ ને થઈ ગયો તપ. ર્ૂળ ચીિ તો ન ર્ળે, પણ બાહ્યના ર્નર્ર્ત્તપણાના 
તપની વ્યાખ્યા... પણ ર્નર્ર્ત્તપના લાગુ પડતા નહીં ઉસકો. સર્િર્ેં આયા?  

બડે બલપૂર્મક રોકતા હૈ, ઐસા બલ કરના હી તપ હૈ. દકસર્ેં બલ કરના? ચાદરત્રર્ેં. યે 
ચાદરત્રકી વ્યાખ્યા કી ન અભી. અપના આત્ર્ા આનાંદસર્હત હૈ ઐસા અનુભર્ હુઆ હો 

સમ્યગ્દશમનર્ેં, પીછે સ્ર્રૂપર્ેં બડા–ઉગ્ર દ્રવ્યકા આશ્રય લેકર ર્સ્થરતા હુઈ હો, ર્હ ચાદરત્ર હૈ. 

નગ્નપના ને પાંચર્હાવ્રતકા ર્ર્કલ્પ ર્હ કોઈ ચાદરત્ર હૈ નહીં. આહાહા! સમ્યગ્દશમનપૂર્મક 
સ્ર્રૂપર્ેં ર્સ્થરતાકી રર્ણતા ર્ર્શેષ હુઈ હો ઉસકા નાર્ ચાદરત્ર ઔર ઉસર્ેં જોરપૂર્મક ર્સ્થરતા 

કરના ઉસકા નાર્ તપ. સર્િર્ેં આયા? ચાદરત્રસે આસ્રર્ રુકતા હૈ ઔર તપસે પૂર્મકા કર્મ 

ઝરતા હૈ. ર્ર્ભાર્ સાંસ્કાર થોડા હો, સ્ર્ભાર્કે ઉગ્ર પુરુષાથમસે ચાદરત્રર્ેં ર્ર્ભાર્સાંસ્કારકા નાશ 
હોતા હૈ. આહાહા! વ્યાખ્યા પણ િુદી. આહાહા! કહો, સર્િર્ેં આયા? ર્હ તપધર્મ હૈ લ્યો.  

આપણે તો ૧૧૧. ર્નયર્સારકી ૧૧૧ ગાથા. ત્રણેય એકડા.  

कम्मािो अप्पाण ंणभण्ण ंभावइे णवमलगणुणणलय ं। 
मज्झत्थभावणाए णवयडीकरण ंणत णवण्णये ं ॥१११॥ 
ર્નર્મળગુણાકર કર્મ-ર્ર્રર્હત અનુભર્ન જો આત્ર્કા, 
ર્ાધ્યસ્થ ભાર્ોંર્ેં કરે, અર્ર્કૃર્તકરણ ઉસે કહા. ૧૧૧. 

આ ત્રીજો બોલ છે. આલોયણના ચાર પ્રકાર છેને. આલોચના, આલુાંછન, અર્ર્કૃર્ત્તકરણ, 

ભાર્શુર્દ્ધ. એર્ાાં ત્રીજો બોલ છે. ટીકા : યહાાં શુદ્ધોપયોગી જીર્કી પદરણર્તર્ર્શેષકા (ર્ુખ્ય 

પદરણર્તકા) કથન હૈ. ક્યા કહતે હૈં? અપના શુદ્ધ ધ્રુર્ ચૈતન્ય ભગર્ાન ઉસર્ેં અપને ઉપયોગ– 
શુદ્ધ ઉપયોગકો લગાયા. પુણ્ય-પાપકા શુભ-અશુભભાર્ નહીં, ર્હ તો બાંધકા કારણ હૈ. 

અર્ર્કૃર્તકરણ હૈ ન. શુદ્ધોપયોગી જીર્કી પદરણર્ત નાર્ અર્સ્થા ર્ર્શેષકા–ર્ુખ્ય પદરણર્તકા 
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કથન હૈ. પદરણર્ત ર્ર્શેષ છે ને. ર્ર્શેષ એટલે ર્ુખ્ય. એ શુદ્ધ ઉપયોગ ર્ધ્યસ્થભાર્નાર્ાાં આર્ી 

ગયુાં. ર્ધ્યસ્થભાર્ના હૈ ન, ર્ીતરાગી પદરણર્ત. શુદ્ધોપયોગર્ેં, શુભ-અશુભ ઉપયોગકો 
છોડકર... યે નાજસ્તકી બાત યહાાં કી નહીં. અપના આનાંદસ્ર્રૂપ ભગર્ાન આત્ર્ા અતીર્ન્દ્રય 

આનાંદસે જિસકા પૂણમ સ્ર્રૂપ ભરા હૈ ભરપૂર, ઐસી ચીિર્ેં અનુભર્ કરકે ઉસર્ેં ર્સ્થરતાકા 
શુદ્ધ ઉપયોગ કરના ર્હી અર્ર્કૃર્તકરણ હૈ. આહાહા! સર્િર્ેં આયા? 

પાપરૂપી અટર્ીકો િલાનેકે ર્લયે... ભાઈએ લખ્યુાં છેને નીચે. પાપાટર્ી ભાર્કો... એ કહે 

છે, આ ર્ાક્ય રહી ગયુાં છે. ર્ધ્યસ્થભાર્નો અથમ ટીકાર્ાાં ન આવ્યો બરાબર ચોખ્ખો. ધ્યાતાર્ાાં 
ખેંચર્ો જોઈએ...  

શ્રોતા : ટીકાર્ાાં ‘ધ્યાર્ે છે’ નથી, અધ્ધરથી નાખ્યો. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : અદ્ધરથી નાખ્યો. ‘ધ્યાર્ે છે’ એર્ાાં આર્ી જાય. ... નથી, એ તો રહી 

ગયુાં. ‘ર્ધ્યસ્થભાર્ના’નો અથમ િ રહી ગયો આખો. સર્િર્ેં આયા? પાપરૂપી અટર્ી... પુણ્ય 
ને પાપના ભાર્ બેય અર્ગ્ન છે. રાગ આગ દાહ શુભ કે અશુભ, આહાહા! અર્ગ્ન દાહ હૈ. ય ે

પાપરૂપી અટર્ી, શુભ-અશુભભાર્(રૂપી) ર્ર્શાલ–બડા ર્ન હૈ. ઉસકો િલાનેકે ર્લયે–ઉસકો 

નાશ કરનેકે ર્લયે અર્ગ્ન સર્ાન ઐસા જો જીર્ દ્રવ્યકર્મ, ભાર્કર્મ ઔર નોકર્મસે જભન્ન 
આત્ર્ાકો... અપના ભગર્ાન આત્ર્ા, િડકર્મસે જભન્ન, પુણ્ય-પાપક ેભાર્કર્મ–ર્ર્કલ્પસે જભન્ન 
ઔર નોકર્મ શરીર-ર્ાણીસે જભન્ન—ઐસે આત્ર્ાકો... જભન્ન ઐસે આત્ર્ાકો... કૈસા હૈ આત્ર્ા? 

દક જો સહિ ગુણોંકા ર્નધાન હૈ... સ્ર્ભાર્ર્ક આનાંદાદદ શજક્તયોંકા તો ર્નધાન હૈ. 

આહાહા! ભગર્ાન આત્ર્ા અપના–ર્નિ સ્ર્ભાર્ જ્ઞાન, દશમન, આનાંદ, શાાંર્ત, સ્ર્ચ્છતા, 

પ્રભુતા, ર્ર્ભુતા ઐસી અનાંત શજક્તયોંકા ર્નધાન હૈ. આહાહા! ગુણોંકો પ્રગટ કરના હો તો 
ગુણોંકા ધરનેર્ાલા આત્ર્ા ઉપર એકાગ્ર હોનેસે પ્રગટ હોતા હૈ. ર્નધાન ર્હ હૈ. પુણ્ય ને પાપકે 

ર્ર્કલ્પર્ેં એકાગ્ર હોનેસે િહર ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ભીખાભાઈ! બહુ આકરુાં. લ્યો, ..... એક ર્ાત. 

પાઠર્ાાં છે ને. णवमलगणुणणलय ं णभण्ण.ं.. જભન્ન—પરસે જભન્ન, પુણ્ય-પાપકે ર્ર્કલ્પસે, કર્મસે, 
નોકર્મસે જભન્ન. પણ યે ચીિ ક્યા હૈ? ભગર્ાન આત્ર્ા કર્મ, શરીર અને ર્ર્કલ્પ પુણ્ય-પાપકા 

ભાર્ ઉસસે પૃથક્ હૈ–અલગ હૈ. ઉસસે અલગ પડા હૈ. ર્હ અલગ હૈ, પણ ર્હ હૈ ક્યા? 
સર્િર્ેં આયા? 

સહિગુણોંકા ર્નધાન... णवमलगणुणणलय.ं.. ર્નલય એટલે સ્થાન.. સ્થાન. આનાંદાદદ 

અનાંત ગુણોંકા સ્થાન–આયતન–ઘર હૈ. ર્નલય હૈ ન, ઉસકા અથમ ર્નધાન દકયા. ટીકા. ‘ર્નધાનાં’. 
આહાહા! આહીં તો ર્રના ગાણા છે. આત્ર્ા ર્ર્ના જાન જોડી દે, ર્ર ર્ર્ના જાન. દુલ્હા નહીં, 

જાન ર્ર્લી. પાાંચસો ર્ાણસ, હજાર ર્ાણસ અને એનો ર્ૂળ રહી ગયો ર્ર. દુલ્હા રહ ગયા. અને 

દુલ્હા પણ હો, પણ ઉસકે સાથ–દુલ્હેકે સાથ... ક્યા કહતે હૈં તુમ્હારે? અણર્ર. ઉસકે સાથ હોતા 
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હૈ ન. ‘ર્ર્નાયક’ કહતે હૈં? દુલ્હેકે સાથ. હર્ારે યહાાં અણર્ર કહતે હૈં. ર્રની સાથે રહેતો 

હોયને. હર્ારે યહાાં અણર્ર કહતે હૈં. ર્ર્નાયક. દૂસરા એક આદર્ી હો સાંભાલ કરનેર્ાલા. 
સર્િર્ેં આયા? ઐસે સર્મજ્ઞ પરર્ેશ્વર પરર્ાત્ર્ા અપના ર્નિસ્ર્રૂપ યે તો ર્ર હૈ. ઔર ઉસકે 

સાથ વ્યર્હારરૂપી અણર્ર હોતા હૈ, દયા, દાન, વ્રતાદદ ર્ર્કલ્પ. ર્રકો કન્યા બ્યાહતે હૈં. 

અણર્રકો બ્યાહતે હૈં? ખાર્ાનુાં ર્ળે ભેગુાં. લડ્ડ ુર્ર્લે એક થાલર્ેં. એક થાળ હોયને બડા એર્ાાં 

પાાંચ બેસે–પાંચોળુાં બેસે. તો ઊંચી-ઊંચી ચીિ ઉસકો બરફી, શુાં કહેર્ાય? સાટા ર્ળે. પણ કાાંઈ 

કન્યા ર્ળે? એર્ ભગર્ાન આત્ર્ા... આહા! કહતે હૈં, સાથર્ેં રાગકી ર્ાંદતાકા વ્યર્હાર હો, પણ 

ઉસસે તો યે જભન્ન હૈ. સર્િર્ેં આયા? ઔર રાગકે ફલરૂપ તો કોઈ સ્ર્ગામદદ ર્ર્લે, ઉસર્ેં 
ર્ુજક્તકી પદરણર્ત ર્ર્લતી નહીં. સર્િર્ેં આયા?  

ભગર્ાન આત્ર્ા સ્ર્ભાર્ર્ક ગુણોંકા તો ર્નલય–ઘર–આયતન–ર્નધાન–ભાંડાર હૈ. 
આહાહા! અપના પ્રભુ આત્ર્ા અર્ર્નાશી આદદ-અાંત જબનાકી ચીિ હૈ, ઉસર્ેં સ્ર્ભાર્ર્ક 

અતીર્ન્દ્રય આનાંદ આદદ ગુણકા તો યે ભાંડાર–ર્નધાન હૈ. આહાહા! ઉસકો ધ્યાતા હૈ. ટીકાર્ાાં 

નથી. ગુણોનો ર્નધાન એ આત્ર્ા. એ તો એ િ થયોને એનો અથમ. मज्झत्थभावणाए... એને 
ર્ીતરાગ પદરણર્તએ આત્ર્ાને ધ્યાર્ો, ઉસકા નાર્ અર્ર્કૃર્તકરણ णवडीकरण.ं.. લ્યો. ઉસ જીર્કો 

અર્ર્કૃર્તકરણ–ર્ર્કાર નહીં હોના અને ર્નર્ર્મકારી દશા હોના, ઉસકા નાર્ આલોચનાકા તીસરા 

ભાગ હૈ. આહાહા! સર્િર્ેં આયા? ભાષાય િુદી જાતની આર્ાાં. ર્ૂલચાંદભાઈ! કોઈ દદ’  
સાાંભળી હતી ત્યાાં? અર્ર્કૃર્તકરણ ને આ. આ કરો ને અપર્ાસ કરો, આ કરો ને ર્રો, પછી ચાર 

ગર્તર્ાાં રખડો. આહાહા! સર્િર્ેં આયા? ર્ીતરાગપદરણર્ત ધ્યાતા કહો, ર્ધ્યસ્થભાર્ કહો કે 

ર્ીતરાગપદરણર્ત કહો. એ દ્વારા અાંતરનુાં ધ્યાન કરે છે, ઉસે સહિ ગુણ નાર્ક પરર્ 
આલોચનાકા સ્ર્રૂપ ર્તમતા હી હૈ. આહાહા!  

એને સ્ર્ભાર્ર્ક ગુણ નાર્ક પરર્ આલોચનાકા સ્ર્રૂપ ર્તમતા હૈ પયામયર્ેં, યે ર્ીતરાગ 

પયામય ર્તમતી હૈ, ઉસકા નાર્ અર્ર્કૃર્તકરણ નાર્કા આલોયણ (-આલોચના)કા તીસરા ભેદ 

કહનેર્ેં આતા હૈ. આચાયે કહ્યુાં હતુાં ક ેભગર્ાનકી દદવ્યધ્ર્ર્નર્ેં આયા હૈ. ભગર્ાનકી દદવ્યધ્ર્ર્ન 

પરર્ેશ્વર ર્ત્રલોકનાથ સર્મજ્ઞદેર્... કલ ર્હ આયા થા. શરૂઆત કરીને ત્યાાં? ચાર ભેદ પડ્યાને 
ત્યાાં આવ્યુાં. ૧૦૮ (ગાથા). ભગર્ાન અહંતકે ર્ુખારર્ર્ાંદસે ર્નકલી હુઈ.... ભગર્ાનકી ર્ાણીર્ેં 

ચાર પ્રકારકે આલોચના આયી હૈ. આહાહા! અને... સાાંભળો! બહુ ન બોલો. ગૌતર્ ર્હર્ષમકે 

ર્ુખકર્લસે ર્નકલી હુઈ... સર્િર્ેં આયા? ભગર્ાનકી ર્ાણીર્ેં આયા ઔર ગૌતર્ ર્હર્ષમને 
ગુાંથન દકયા. ભગર્ાનકી ર્ાણીર્ેં આયે હૈં ચાર પ્રકાર. સર્િર્ેં આયા? પરર્ આલોચનાકા 

સ્ર્રૂપ અથામત્ સહિગુણકા ર્નધાન ઉસકો દેખતે હૈં, ઉસર્ેં ઠરતે હૈં, ઉસકો આલોચના ર્તમતી 

હૈ. આહાહા! ર્હ પયામય હૈ. ર્ત્રકાળી ગુણકા ર્નધાન ઉસકો દેખના, ઉગ્ર પુરુષાથમસે દેખના, 
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ર્ીતરાગ પદરણર્તસે દેખના, ર્ધ્યસ્થભાર્નાસે દેખના. આહાહા! યે આલોચનાકા સ્ર્રૂપ ર્તમતા 
હી હૈ. લ્યો. 

અબ ઇસ ૧૧૧ર્ીં ગાથાકી ટીકા પૂણમ કરતે હુએ ટીકાકાર ર્ુર્નરાિ નર્ શ્લોક કહતે હૈં: 
૧૧૨ર્ેં નર્ આયેંગેં. આર્ાાં નર્ (કળશ). ૧૬૨. ૧૬૨ કળશ. 

आत्मा णभन्नो भवणत सतत ंद्रव्यनोकममराश-े 
रन्तःशदु्धः शमिगणुाम्भोणजनीराजहंसः । 
मोहाभावािपरमणिलं नवै गहृ्णाणत सोङय ं
णनत्यानिंाद्यनपुमगणुणिच्चमत्कारमणूत मः ॥१६२॥ 

અાંબોજિની–કર્ળ. અાંબોર્ાાં ઉત્પન્ન થયેલા. આહાહા! શબ્દ થોડા પડે છે એને! 

ભગર્ાન આત્ર્ા અાંદર ર્સ્તુ ચૈતન્યસ્ર્ભાર્ સાંપન્ન, ઐસે અનાંત-અનાંત શજક્ત સાંપન્ન, 

ભગર્ાન આત્ર્ા અપના ર્નરાંતર–અાંતર પડ્યા ર્ર્ના–કાયર્–સદા... सतत ं છે ને. દ્રવ્યકર્મ... 
આઠ કર્મ િડ ર્નરાંતર જભન્ન હૈ ઉસસે. ઔર નોકર્મકે સર્ૂહસે જભન્ન હૈ... શરીરના રિકણો, 

ર્ાણીના રિકણો ઉસકો નોકર્મ કહતે હૈં. ઉસસે જભન્ન હૈ. હૈ કૈસા? અબ કહતે હૈં. અાંતરાંગર્ેં 

શુદ્ધ હૈ... અાંતર-અાંગ જિસકા શુદ્ધ ર્નર્મળ આનાંદઘન હૈ. ઓહોહો! ઔર શર્-દર્રૂપી કર્લોંકા 
રાિહાંસ હૈ... આહાહા! અતીર્ન્દ્રય ર્ીતરાગી પદરણાર્, ઇર્ન્દ્રયકા દર્ન–અતીર્ન્દ્રય ભાર્રૂપ દર્ 
ગુણરૂપી કર્ળકા રાિહાંસ હૈ. ભગર્ાન આત્ર્ા... આહાહા!  

(અથામત્ જિસપ્રકાર રાિહાંસ કર્લોંર્ેં કેર્લ કરતા હૈ... કર્ળ... કર્ળર્ેં કેલી કરે. ર્ોટા- 

ર્ોટા કર્ળ હોતા હૈ ન બડા-બડા. રાિહાંસ ઉસર્ેં–કર્લર્ેં કેર્લ કરે. સર્િર્ેં આયા? એક 

ર્ાનસરોર્ર હૈ બડા, ઉસર્ેં રાિહાંસ રહતે હૈં. ઔર જિસકા ર્ોતીકા ચારા હૈ, ર્ોતીકા ચારા. 
ર્ાલુ તો નહીં, અનાિ પણ નહીં, ર્ોતીના ચારા. ર્ાનસરોર્ર હૈ.  

શ્રોતા : ઉસર્ેં ર્ોતી પકતે હોંગેં? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : હો, પુણ્યર્ાંત પ્રાણી હો ર્હાાં સબ હો. ઉસકો દટકના હૈ ન. ર્ર્હર્ા 

ક્યા આયી? યે તો જ્ઞાન આયા. ઐસા પુણ્યર્ાંત પ્રાણી હૈ તો ર્હાાં ઐસા સાધન હો, ઉપર્સ્થત 
હો. ઉસર્ેં કોઈ આત્ર્ાકો લાભ હૈ ર્હ કહાાં આયા? લાભકી બાત હૈ નહીં. આહાહા!  

પુણ્યર્ાંત પ્રાણી િહાાં િન્ર્ે, ર્સદ્ધાાંત કહતા હૈ, ર્હાાંકા આસપાસકા પત્થરકા દલ હો તો 
ર્હ નીલર્કી શીલા હો જાતી હૈ. ઉસર્ેં આત્ર્ાર્ેં ક્યા આયા? સર્િર્ેં આયા? ઔર પુણ્યર્ાંત 

પ્રાણી આરાધક હોકર જો િન્ર્ે, ત્યાાં આસપાસર્ેં સર્ુદ્ર હો તો ર્ચ્છી ઐસી પકે દક જિસર્ેં 

કરોડો ર્ોતી પકે, અબજો ર્ોતી. ર્હ આયા ર્હાાં ર્ચ્છી–ર્ાછલી ઐસી હોતી હૈ જિસકે ર્ુખર્ેં 
ર્ોતી (પકે). આસો ર્ર્હનાના પાણી પડેને, ર્ોતી પાકી જાય. ઉસર્ેં હૈ ક્યા? ર્હ િગતકી ચીિ 
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હૈ. ભગર્ાન િન્ર્ે તો આકાશર્ાાં રિકણ છે એ રતન થઈને ઢગલા પડે નીચે. સર્િર્ેં આયા? 

હા, ર્ોતી પાકે, ઓલુાં ન પાકે. એ તો ગોંડલ દરબાર પણ કહેતા કેટલીકર્ાર. એના ગરાસદાર 
હોયને, શુાં કહે? ભાગીદાર. એના ખેતરર્ાાં ર્રસાદ ન આર્ે અને અર્ારા ખેતરર્ાાં આર્ે. જોડે 

ખેતર હોં. ગોંડલ દરબારનુાં ખેતર હોય ત્યાાં ર્રસાદ આર્ે. જોડે ખેતર હોય ભાગીદારનુાં–

ભાયાતનુાં (તો ત્યાાં) ન આર્ે. એ તો િગતની.... દુર્નયા નથી કહેતી? કર્મ-ધર્મ હૈ. કર્મર્ેં ધર્મ હૈ 

ઉસકા. જૈસા કર્મ હૈ ઐસા સાંયોગ આતા હૈ. ઉસર્ેં આત્ર્ાકો ક્યા હૈ? ર્હ બાત હૈ હી નહીં 
યહાાં.  

યહાાં તો કહતે હૈં દક (રાિહાંસ) કર્લોંર્ેં કેલી કરતા હૈ, ઉસી પ્રકાર આત્ર્ા શાાંતભાર્ 

ઔર જિતેર્ન્દ્રયતારૂપી ગુણોંર્ેં રર્તા હૈ). આહાહા! રાિહાંસ કર્લોંર્ેં કેલી કરતા હૈ, એર્ 

આત્ર્ા શાાં..ત શુદ્ધભાર્–પુણ્ય-પાપકે રાગસે રર્હત ઐસા શુદ્ધભાર્ ઔર જિતેર્ન્દ્રયતા ઉસર્ેં 
રર્ે. ગુણ શબ્દ પયામય છે. આહાહા! સદા આનાંદાદદ અનુપર્ ગુણર્ાલા... કૈસા હૈ? આનાંદ પહલે 

ર્લયા હૈ. સુખકા સાગર હે આત્ર્ા. ઐસા અતીર્ન્દ્રય આનાંદ લબાલબ–ઠસોઠસ ભરા હૈ 

આત્ર્ાર્ેં. સર્િર્ેં આયા? જૈસે બરફર્ેં ઠાંડી ભરી હૈ, આઈસક્રીર્ર્ેં ર્ીઠાશ ભરી હૈ, ઐસે 
ભગર્ાનર્ેં આનાંદ ભરા હૈ. ભગર્ાન આત્ર્ા હોં. સદા આનાંદાદદ ગુણ અનુપર્ ગુણર્ાલા ઔર 

ચૈતન્યચર્ત્કારકી ર્ૂર્તમ... આહાહા! યે તો ચૈતન્યચર્ત્કાર... એક ક્ષણર્ેં ત્રણ કાળ, ત્રણ લોક 

જાને ઐસા ચર્ત્કાર આત્ર્ાર્ેં હૈ. દકસીકા કરે નહીં, દકસીકા સાંબાંધ કરે નહીં, દકસીસે લે નહીં. 
ઔર અપનેર્ેં અનાંત-અનાંત જ્ઞાન ને આનાંદકા ચર્ત્કાર ઐસા હૈ. ચૈતન્ય ચર્ત્કાર અનાંત પ્રગટ 
હોતા હૈ. આહાહા! સર્િર્ેં આયા?  

ચૈતન્યચર્ત્કારકી ર્ૂર્તમ ઐસા ર્હ આત્ર્ા... આહાહા! ...... ર્ોહનો અભાર્. ર્ોહકે 

અભાર્કે કારણ... જિસર્ેં ર્ર્થ્યાદૃર્િપના રહા નહીં, જિસર્ેં શુભાશુભભાર્ રહા નહીં. એકલી 

આત્ર્ા શુદ્ધની સાથે રર્તુાં ર્ાાંડી. ઐસી રર્તર્ેં ર્ોહકા અભાર્ હૈ. સર્સ્ત પરકો ગ્રહણ નહીં હી 

કરતા. શુભર્ર્કલ્પકો ભી નહીં ગ્રહણ કરતા. સમ્યગ્દૃર્િ આત્ર્ા અપનેર્ેં–રાગરર્હતર્ેં રર્ણ 

કરતા હૈ, તો રર્ણ રાગરર્હત હૈ. રાગ નહીં ગ્રહણ કરતા, રાગર્ેં રર્તા નહીં એર્ કહતે હૈં. 

આહાહા! કાયરને તો (લાગે કે) આર્ો ધર્મ? સાધારણ સર્ાિને ર્ાટે કાાંઈ ધર્મ હળર્ો.. હળર્ો 
હોય કે નહીં? હળર્ો કહો કે જે કહો, એ ર્ાગમ તો આ છે. સર્િર્ેં આયા? આહાહા!  

ર્ોહકે અભાર્કે કારણ સર્સ્ત... આ કારણ આપ્યા. રાગકો ક્યોં નહીં ગ્રહણ કરતા? દક 
િહાાં રાગકા અભાર્ભાર્ હૈ ર્હાાં રાગકા ગ્રહણ કૈસે હો? સર્િર્ેં આયા? ૧૬૨. રાગકો ગ્રહણ 

નહીં કરતા અથામત્ ધર્ામત્ર્ા અર્ર્કૃર્તકરણ–ર્ર્કાર જબનાકી પદરણર્તર્ેં રર્તા હૈ, યે રાગર્ેં નહીં 

આતા. આહાહા! ઉસકા નાર્ આલોચનાકા તીસરા ભાગ કહનેર્ેં આતા હૈ. ર્નયર્સાર. આ તો 
ર્નયર્સાર છે. णनयमणे य ज ंकज्ज.ं.. જો ર્નશ્ચયસે કરનેલાયક હો તો યહ હૈ. અપના ભગર્ાન 
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આત્ર્ા ધ્રુર્ સત્ કા કાંદ–અકેલા સત્ સ્ર્ભાર્કા કાંદ આત્ર્ા હૈ, ઉસકા અનુભર્ કરકે ર્સ્થર કરના, 

રાગભાર્કો છોડ દેના. યે છૂટ જાતા હૈ, પણ કથન તો ઐસા આર્ે ન. ઉસકો આલોચના કહતે 
હૈં. ૧૬૩. કળશ. કળશ.  

अक्षय्यान्तग ुमणमणणगणः शदु्धभावामतृाम्भो- 
राशौ णनत्य ंणवशिणवशि ेक्षाणलताहंःकलंकः । 
शदु्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोलात्मा 
ज्ञानज्योणतःप्रणतहततमोवणृिरुच्चिैकाणि ॥१६३॥ 

આહાહા! એક ગાથાના નર્ તો શ્લોક! શ્લોકાથમ : કહતે હૈં, અક્ષય અાંતરાંગ 

ગુણર્ર્ણયોંકા સર્ૂહ હૈ... કસૈા હૈ આત્ર્ા? ક્ષય ન હો ઐસા અાંતરાંગ ગુણર્ર્ણયોંકા સર્ૂહ હૈ. 
ભગર્ાન આત્ર્ાર્ેં ઐસે અનાંત ગુણ પડે હૈં, જ્ઞાન-આનાંદ આદદ શજક્તયાાં અનાંત, અક્ષય–કભી 

નાશ ન હો, અર્ર્નાશી હૈ. જો અક્ષય અાંતરાંગ ગુણર્ર્ણયોંકા સર્ૂહ હૈ... ગુણર્ર્ણ–ગુણરૂપ રત્ન 

ઉસકા સર્ૂહ ભગર્ાન આત્ર્ા હૈ. જિસને સદા ર્ર્શદ-ર્ર્શદ (અત્યન્ત ર્નર્મલ) શુદ્ધભાર્રૂપી 
અર્ૃતકે સર્ુદ્રર્ેં... લ્યો. णवशिणवशि.े.. જેને સદા ર્નર્મળ.. ર્નર્મળ શુદ્ધભાર્રૂપી અર્ૃતકે 

સર્ુદ્રર્ેં... શુદ્ધ ભાર્રૂપી અર્ૃતકા સર્ુદ્ર પ્રભુ... આહાહા! શુદ્ધભાર્રૂપી અર્ૃતકે સર્ુદ્ર... અાંદર 

ભગર્ાન આત્ર્ા, ર્સ્તુ હૈ ન ર્સ્તુ, તત્ત્ર્ હૈ ન. તત્ત્ર્ હૈ તો ઉસકા ભાર્ હૈ દક નહીં? ભાર્ર્ાન 
હૈ તો ભાર્ હૈ દક નહીં? ર્સ્તુ હૈ તો ઉસકી શજક્તયાાં–ગુણ હૈ દક નહીં? સર્િર્ેં આયા? 

આહાહા! કભી સુના નહીં દક આત્ર્ા ક્યા હૈ. કરો ધર્મ અપની ચીિકો સર્જે જબના. સર્િર્ેં 

આયા? ર્ીતરાગ સર્મજ્ઞ પરર્ાત્ર્ા ર્ત્રલોકનાથકી દદવ્યધ્ર્ર્નર્ેં યે આયા, યે ર્ુર્ન િગતકે પાસ 
જાહેર કરતે હૈં દક ભગર્ાનને તો ઐસા આત્ર્ા કહા હૈ.  

જો શુદ્ધભાર્રૂપી અર્ૃતકે સર્ુદ્રર્ેં... કોઈ ધર્ામત્ર્ા પાપકલાંકકો ધો ડાલા હૈ... આહાહા! 

કહતે હૈં, જિસને અાંદરર્ેં.... ર્સ્તુ હી ઐસી હૈ દક જિસર્ેં પુણ્ય-પાપકા નાશ હૈ અથર્ા પુણ્ય-

પાપ હૈ નહીં. અથામત્ શુદ્ધભાર્ અર્ૃતસર્ુદ્રર્ેં એકાગ્ર હોતે પુણ્ય-પાપ ઉત્પન્ન નહીં હોતા 

(ઉસકા અથમ) પુણ્ય-પાપકો ધો ડાલા. આહાહા! સર્િર્ેં આયા? પાપકલાંક.. ‘પાપ’ શબ્દે પુણ્ય-
પાપ દોનોં હોં. શુભભાર્ ભી પાપ હૈ ર્નશ્ચયર્ેં તો. આહાહા! ‘પાપ પાપકો સહુ કહે, પણ 

અનુભર્ીિન પુણ્યકો પાપ કહે.’ યોગસારર્ેં આતા હૈ ન. વ્યર્હારરત્નત્રયકો પાપ કહે. યહાાં તો 

કહે, વ્યર્હાર રત્નત્રયસે ર્નશ્ચયરત્નત્રય હોગા. વ્યર્હારરત્નત્રય કારણ ને ર્નશ્ચય કાયમ. યે તો 
ર્નર્ર્ત્તકા કથન હૈ. ઐસા ર્નર્ર્ત્ત હોતા હૈ ઉસકા જ્ઞાન કરાયા. આકરુાં કાર્ છે ભાઈ!  

શુદ્ધભાર્રૂપી અર્ૃતકે સર્ુદ્રર્ેં... ર્ચદાનાંદ સત્તા, અપની ર્ચદાનાંદ જ્ઞાનાનાંદ ર્હાસત્તા 
ઉસર્ેં લીન હોકર... પહલે તો સત્તાર્ેં પુણ્ય-પાપ હૈ નહીં, યૂાં (કહા). ર્હ ચીિ હી ઐસી હૈ. યે 

ચીિ હી હૈ ઐસી. દૂસરે નાંબરર્ેં લો તો ચીિકા આશ્રય કરનેસે પુણ્ય-પાપકા નાશ હોતા હૈ. 
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સર્િર્ેં આયા? આર્ી ધર્મકથા કેર્ી? એક રાજા હતો ને એક રાણી હતી. એણે ઉપર્ાસ કયામ 

આઠ દદર્સના. ...ર્ાાં આ બહુ ર્ાાંચતા. પયુમષણર્ાાં એ ર્ૂકે. શ્રેર્ણક રાજાની ... રાણી. એકેકે 
આટલા ઉપર્ાસ કયામ. ઘણા નાર્ આર્ે ..., ફલાણુાં. તપના નાર્ આર્ે છે. એક-એક રાણીએ આ 

અપર્ાસ કયામ, આ અપર્ાસ કયામ. પણ સમ્યગ્દશમન-જ્ઞાન હતુાં કે નહીં? એ તો કહે પહેલી ર્ાત. 
પરબારી ર્ાત.  

અાંતઘરર્ાાં આર્ે છે, અાંતઘર સૂત્ર છે ને? અર્ગયાર અાંગ છેને. અાંતઘરર્ાાં આર્ે. 

શ્રેર્ણકકી રાર્ણયાાં... એક-એક રાણીએ જભન્ન-જભન્ન ર્ુક્તાફળ ને ફલાણુાં, શાં કહેર્ાય? એ 
તપની વ્યાખ્યા. ઓલા તપની િુદી ર્ાત હોં. ........ આ તો બહારની દક્રયાના તપની ર્ાત છે. 

પયુમષણર્ાાં ઝૂકી જાય જબચારા આઠ-આઠ અપર્ાસ, દસ-દસ અપર્ાસ, પાંદર-પાંદર, ર્ર્હના-

ર્ર્હનાના. આહાહા! હા, એર્ાાં રાગ ર્ાંદ હો તો ર્ર્થ્યાત્ર્ સર્હત પુણ્ય બાંધાય. ર્ર્થ્યાત્ર્ સાથર્ેં 
પડા હૈ ન. સ્ર્રૂપકા આદર હૈ નહીં િહાાં, ર્હાાં રાગકા આદર હૈ હી. રાગકા આદરપૂર્મક હોતા હૈ 
તો ર્ર્થ્યાત્ર્ સર્હત પુણ્ય બાંધતા હૈ. ઉસર્ેં ક્યા હૈ? આહાહા!   

તથા જિસને ઇર્ન્દ્રયસર્ૂહકે કોલાહલકો નિ કર દદયા હૈ... આહાહા! ભગર્ાન આત્ર્ા 

અર્ૃતકા સાગર પ્રભુ અપના ર્નિસ્ર્ભાર્ ધ્રુર્ ર્નત્ય ઉસર્ેં ઇર્ન્દ્રયકે સર્ૂહકા ર્ર્કલ્પ હૈ હી 

નહીં. અણીર્ન્દ્રય ભગર્ાન આત્ર્ા હૈ. આહાહા! ઉસને ઇર્ન્દ્રયસર્ૂહકે કોલાહલકો તો નિ કર 
દદયા. એક ર્ાત.—યે અણીર્ન્દ્રયર્ેં ઇર્ન્દ્રયકા ર્ર્કલ્પ હૈ નહીં. દૂસરી બાત.—અણીર્ન્દ્રય ભગર્ાન 

આત્ર્ાકા આશ્રય લેતા હૈ ઉસકો ઇર્ન્દ્રયકા ર્ર્કલ્પ ઉત્પન્ન હોતા નહીં. આહાહા! આર્ો ધર્મ 
કેર્ો? ઓલા કહે, બહાર આર્ કરે, આર્ કરે.  

ઓલાર્ાાં આવ્યુાં હતુાંને, કાલ આવ્યુાં હતુાં. પ્રતાપરાણાને તો ઐસા પ્રર્તજ્ઞા લી થી દક િબ 

તક હર્ારા ર્ેર્ાડ઼ સ્ર્તાંત્ર ન હો, તબ લગ થાલીર્ેં અનાિ ન ખાના. .... ઐસા કોઈ ર્નકલે 
અપને દેશકે ર્લયે પ્રર્તજ્ઞા કરનેર્ાલા? લ્યો, કૈસા લગે લોગોંકો? એય! લોકો પણ કઈ.... 

આહાહા... એ આવ્યુાં હતુાં કાલ. ભાઈએ નહીં જોયુાં, નહીં? ઓલા પ્રગર્ત.. એક પ્રગર્ત નાર્નુાં 

હર્ણાાં ર્ાર્સક નીકળે છે. જભલાઈ.. જભલાઈ. જૈનર્ર્લન. બધા જૈન ભેગા થઈને કયું છે. બધા 
જૈનનુાં નાખ્યુાં છે. એર્ાાં આહીંનો ફોટો પહેલો નાખ્યો છે પહેલે પાને. બધાનુાં.. બધાનુાં. ર્ર્દ્યાનાંદનુાં. 

ર્ર્દ્યાનાંદ એર્ કહે છે કે પ્રતાપરાણાને પ્રર્તજ્ઞા લી. ઐસા હૈ કોઈ દેશકે ર્લયે કરનેર્ાલા? પ્રર્તજ્ઞા 
લી. ર્ોંઘર્ારી બઢતી જાતી હૈ. અરે ભગર્ાન!  

ચોપાર્નયા આવ્યા ત્રણ. એક સાથે ત્રણ આવ્યા. એક તો પહેલાનુાં પ્રગર્તનુાં ત્રણ. ત્રણ 
ર્ોકલ્યા એક સાથે. અહીંનુાં નાર્ નાખ્યુાં છે, ર્ોઢા આગળ ર્ોટો ફોટો. ર્ોઢા આગળ પહેલે પાને 
હોં બહાર. ર્ોટો ફોટો અને ‘ર્નશ્ચયનયના ર્ુખ્ય પ્રર્ક્તા સોનગઢકે સાંત કાનજીસ્ર્ાર્ી’ ઐસા 
ર્લખા હૈ. ર્ર્રોધ કરતે નહીં, અનુકૂળતાનુાં છે. બધા.. બધાનુાં નાખે છે. આર્ે કહાાંસે? દૂસરા ... 
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ર્લખા હૈ ઉસર્ેં. શ્વેતામ્બર હો દક દદગાંબર હો, સબકો સર્ભાર્ રખે તો ર્ુજક્ત હોગી. દૂસરે 
પન્ને પર યે ર્લખા હૈ. આહીં નથી? ત્યાાં હશે. ત્રણ આવ્યા એક સાથે ત્રણ. પણ જૈન... બધા 
ભેગા થઈને કયું હશે, તેરાપાંથી. જૈનર્ર્લન. આહાહા! જૈનર્ર્લન તો અપના આત્ર્ા 
આનાંદસ્ર્રૂપ ઉસર્ેં એકાગ્ર હોના યે જૈનર્ર્લન હૈ. હસર્ુખભાઈ!  

‘જિન સો હી હૈ આત્ર્ા, અન્ય સો હી હૈ કર્મ, યે હી ર્ચનસે સર્િ લે જિનપ્રર્ચનકા 
ર્ર્મ. જિન સો હી હૈ આત્ર્ા...’ ભગર્ાન આત્ર્ા ર્હ સ્ર્યાં જૈનસ્ર્રૂપ હૈ. ‘અન્ય સો હી હૈ કર્મ.’ 
પુણ્ય-પાપ ર્ર્કલ્પાદદ સબ અન્ય હૈ. ‘યે હી ર્ચનસે સર્િ લે જિનપ્રર્ચનકા ર્ર્મ.’ ભગર્ાન 
ર્ત્રલોકનાથ દદવ્યધ્ર્ર્નકા સાર યે હૈ. સર્િર્ેં આયા? ય ે કોઈ પક્ષકી બાત હૈ નહીં. ર્સ્તુકી 
ર્સ્થર્ત ઐસી હૈ. ઐસા જિનસ્ર્રૂપ ભગર્ાન શુદ્ધસ્ર્ભાર્કા ર્પાંડ ઉસર્ેં એકાગ્ર હોના ર્હ સબ 
જૈનર્ર્લન હૈ. બાકી રાગર્ેં ર્ર્લન હૈ ર્હ જૈનર્ર્લન નહીં. આહાહા!  

બહુ કાર્ પણ.... એટલુાં બધુાં ફરી ગયુાં–ઇતના સબ ર્ફર ગયા હૈ દક આ ર્ાત કાને પડે 
તો આર્ હાં.. હાં.. કોઈ એકલો ર્ાણસ કરી શકે? .... કોઈ દદગાંબર હશે એર્ુાં લાગે છે. ર્ૂળ ર્ોઢા 
આગળ નાખ્યુાં છે. સારુાં દેખાય છે. પાાંચ-છ લીટી ફોટાની નીચે. બધુાં નાખ્યુાં, ઓલુાં છોકરાનુાં 
નાખ્યુાં, આ પ્રતાપરાણાનુાં નાખ્યુાં. પ્રતાપ શુાં કહેર્ાય? રાણા. કહો, એનુાં નાખ્યુાં. એલા પણ આહીં 
દેશનુાં કોણ, દેશ કોનો હતો? યહાાં, રાગ આત્ર્ાકા નહીં, ર્ળી દેશ કહાાંસે આયા? એય! 
ભગર્ાન આત્ર્ા રાગસે જભન્ન હૈ, દેશસે જભન્ન તો હૈ હી. દેશ તો ઉસર્ેં હૈ હી નહીં. અપના 
અસાંખ્ય પ્રદેશ-દેશર્ેં પરદેશ તો હૈ નહીં. જેઠાભાઈ! આહાહા!  

યહાાં કહતે હૈં, ભગર્ાન આત્ર્ા અતીર્ન્દ્રય આનાંદકી ર્ૂર્તમ પ્રભુ અરૂપી હૈ. ઉસર્ેં 
ઇર્ન્દ્રયોં–પાાંચ ઇર્ન્દ્રયોંકા ર્ર્કલ્પ શુભ-અશુભ તો હૈ હી નહીં. ઔર ઉસકા આશ્રય લેનેર્ાલેકો 
ભી, ઉસર્ેં હૈ નહીં તો ઉસકા આશ્રય લેનેર્ાલેકો ઇર્ન્દ્રયકા ર્ર્કલ્પ ઉત્પન્ન હોતા નહીં. 
આહાહા! ર્ુર્નએ પણ જભન્ન-જભન્ન રીતે આત્ર્ાને ઢાળ્યો છે ને! આહાહા! નિ કર દદયા હૈ... 
ર્હ શુદ્ધ આત્ર્ા જ્ઞાનજ્યોર્ત દ્વારા અાંધકારદશાકા નાશ કરકે... દેખો! ભગર્ાન આત્ર્ા શુદ્ધ 
ચૈતન્ય ધ્રુર્ અનાદદ-અનાંત ર્સ્તુ હૈ. જ્ઞાનજ્યોર્ત દ્વારા... અપને જ્ઞાનકી એકાગ્રતા દ્વારા... 
આહાહા! અાંધકારદશાકા નાશ કરકે... અજ્ઞાન ને રાગકા નાશ કરકે અત્યન્ત પ્રકાશર્ાન હોતા 
હૈ. જેર્ સૂયમ હજાર દકરણસે જખલતા હૈ, ચાંદ્ર સોળ કલાસે જખલતા હૈ, ઐસે ભગર્ાન આત્ર્ા 
અપની ર્ચદાનાંદજ્યોર્તકા આશ્રય લેકર જ્ઞાનકે પ્રકાશ દ્વારા રાગકા અાંધકાર છેદ ડાલતા હૈ. 
આહાહા! અત્યાંત પ્રકાશર્ાન હોતા હૈ, ર્ળી એર્. ચૈતન્યજ્યોર્ત ઝળહળ જ્યોર્ત કેર્ળજ્ઞાનકા 
ર્પાંડ ર્હ તો હૈ. સર્િર્ેં આયા? 

જૈસે લીંડીપીપર હોતી હૈ (ઉસર્ેં) ચોસઠ પહોરી ચરપરાઈ ભરી પડી હૈ. લીંડીપીપર 
ઇતની છોટી હોતી હૈ છોટી. કદે નાની, રાંગે કાળી, સ્ર્ભાર્ે ચોસઠ–પૂણમ શજક્તર્ાંત. ઘૂાંટતે હૈં તો 
આતા હૈ ર્હ કહાાંસે આતા હૈ? પત્થરર્ેંસે આતા હૈ. ચોસઠ પહોરી હોતી હૈ ન, ચોસઠ પહોરી 
ચરપરી. લીંડીપીપરર્ેંસે હી ઘૂાંટતે ચોસઠ પહોરી ચરપરાઈ હોતી હૈ ન. કહાાંસે આયી? પત્થરર્ેંસે 
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આયી? પત્થરર્ેંસે આતી હો તો કોલસા ને કાંકર ઘૂાંટ ડાલે. (ર્હાાં) કહાાં હૈ અાંદર? યે તો થી 
અાંદરર્ેં. હા. ચોસઠ ક્યા કહતે હૈં? ચોસઠ પહરી કહતે હૈં ન? ઝળહળજ્યોર્ત... એર્ ભગર્ાન 
આત્ર્ા સર્મજ્ઞ ઝળહળ ચોસઠ પહોરીસે ભરા હૈ. આહાહા! ભગર્ાન આત્ર્ા... ચોસઠ એટલે 
ચોસઠ પૈસા–પૂરેપૂરો રૂર્પયા–સોળ આના–રૂર્પયો એક અખાંડ. ઐસે ભગર્ાન આત્ર્ા એક-એક 
આત્ર્ા ચોસઠ નાર્ પૂણમ જ્ઞાન-આનાંદસે ભરા પડા હૈ. ઉસર્ેં એકાગ્રતા ઘૂાંટનેસે ઝળહળ જ્યોર્ત 
પ્રગટ હોતી હૈ. પ્રાપ્તકી પ્રાર્પ્ત હૈ. હૈ ઉસર્ેંસે આતા હૈ. આહાહા! સર્િર્ેં આયા?  

દદશા બદલની પડે. જેઠાભાઈ! આર્ દદશા છે. આહાહા! ર્ુખ બદલના પડે. ર્તમર્ાન 
સર્યકી પ્રગટ દશા રાગ ને ર્ર્કાર સન્ર્ુખ હૈ. યે સાંસાર હૈ. ઉસ પયામયર્ેં, અાંતર ર્સ્તુ ઐસા 
બેહદ–અપદરર્ર્ત ગુણકા ર્નધાન ભગર્ાન ઉસ તરફ ઝુકનેસે પયામયર્ેં અત્યાંત પ્રકાશર્ાન 
જ્યોર્ત પ્રગટ હોતી હૈ. કહો, સર્િર્ેં આયા? આહાહા! યે દક્રયા હૈ. અાંધકાર દશાકા... િુઓને! 
દશા કીધીને. રાગાદદ અાંધકારદશા હૈ. નાશ કરકે અત્યાંત પ્રકાશર્ાન હોતા હૈ. સોળ કળાસે 
ખીલે જૈસે ચાંદ્ર, હજાર દકરણસે ખીલે સૂયમ. ક્ષેત્ર છોટા–બડેકા પ્રશ્ન યહાાં હૈ નહીં. બડા સ્ર્ભાર્ 
ઉસર્ેં અનાંત-અનાંત ભરા હૈ. ઉસકા ર્ર્શ્વાસ લાકર, અાંતર્ુમખ હોકર, એકાગ્રતાકી ધ્યાનકી ધારા 
લગાર્ે તો ઉસકો ચૈતન્યપ્રકાશ પ્રગટ હોતા હૈ, એર્ કહતે હૈં. ર્ધ્યસ્થભાર્નાર્ાાં આ નાખ્યુાં છે. 
‘જ્ઞાનજ્યોર્ત દ્વારા’ર્ાાં શુદ્ધ ઉપયોગ નાખ્યો છે. આહાહા! ૧૬૪.  

ससंारघोरसहजाणिणभरवे रौदे्र- 
र्मःिाणिणभः प्रणतणिन ंपणरतप्यमान े। 
लोके शमामतृमयीणमह ता ंणहमानीं 
यायािय ंमणुनपणतः समताप्रसािात ् ॥१६४॥ 

શ્લોકાથમ : સાંસારકે ઘોર સહિ ઇત્યાદદ રૌદ્ર દુુઃખાદદકસે... આહાહા! સાંસાર ચોરાશીકે 
અર્તાર, ચાહે તો શેઠીયાકા અર્તાર, રાજાકા અર્તાર, નકમકા અર્તાર ને દેર્કા અર્તાર. 
સહિ ઇત્યાદદ રૌદ્ર દુુઃખાદદકસે પ્રર્તદદન પદરતપ્ત હોનેર્ાલે... આહાહા! સહિ હૈ ન સહિ. 
નીચે ખુલાસા. સહિ = સાથર્ેં ઉત્પન્ન અથામત્ સ્ર્ાભાર્ર્ક. ર્નરાંતર ર્તમતા હુઆ આકુલતારૂપી 
દુુઃખ તો સાંસારર્ેં સ્ર્ાભાર્ર્ક હી હૈ... શુભાશુભ ર્ર્કલ્પ આકુળતા ઉત્પન્ન હોના ર્હ તો 
સાંસારકા સ્ર્રૂપ હી હૈ. ઘોર આકુળતા સહિ... સહિ નાર્ ર્નરાંતર હોનેર્ાલી દશા. આહાહા! 
ભગર્ાન આત્ર્ા આનાંદઘનકો ભૂલકર ર્તમર્ાન સાંસારર્ેં, કોઈ (ભી) સ્થાન સાંસારર્ેં 
આકુળતાસે ભરા હુઆ સ્થાન હૈ. સર્િર્ેં આયા? પ્રર્તકૂળ હોય તો ભી આકુળતા, અનુકૂળ હો 
તો ભી આકુળતા. આકુળતા હી હૈ ર્હાાં તો. આહાહા! સર્િર્ેં આયા?  

સ્ર્ભાર્ર્ક ઇત્યાદદ રૌદ્ર દુુઃખાદદક... રૌદ્ર.. આહાહા! પ્રર્તદદન–ર્નરાંતર. પ્રર્તદદન 
પદરતપ્ત હોનેર્ાલે... સારા સાંસાર ર્ર્કાર અર્ગ્નસે િલા હુઆ હૈ. ઉપરસે ભલે રૂપાળા દદખે, 
પૈસાર્ાલા દદખે, બાંગલેર્ેં બૈઠા હો. એય! આહાહા! અાંદરર્ેં રાગ ને દ્વેષ, સાંકલ્પ ને ર્ર્કલ્પકી 
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અર્ગ્નસે િલ રહા હૈ. રૌદ્ર દુુઃખ હૈ. કહો, શેઠ! આ તર્ારે પૈસાર્ાળાને દુુઃખ છે, એર્ કહતે હૈં 
યહાાં તો. આહાહા! સબ અનુકૂળતા સ્ત્રી, કુટુાંબ, પદરર્ાર, લડકા, પૈસા, ર્કાન, કહતે હૈં, યે 
સગર્ડતા તરફ લક્ષ જાતા હૈ તો અકેલી આકુલતા હૈ. આહાહા! બે દદકરા અર્ેદરકાર્ાાં.... યાદ 
કરે. યાદ કરે તો રાગ હૈ, આકુલતા હૈ એર્ કહતે હૈં. આહાહા! ઇસ ર્ષમર્ેં બહોત કર્ાઈ હૈ, 
બહોત કર્ાઈ હૈ. ક્યા હુઆ તુજે? તુજે ક્યા હુઆ? સર્િર્ેં આયા? આકુલતા હુઈ. તેરેકો 
આકુલતાકા લાભ હુઆ. સર્િર્ેં આયા? આહાહા!  

ભૂરાભાઈના છોકરાઓ છેને. લોકો એર્ કહે કે ઓહો.. ગાર્ર્ાાં ર્ખણાય. પોરબાંદર. 
ર્ીસ-ર્ીસ લાખની પેદાશ એક ર્ષમની. એય! કોણ જાણે ક્યાાંથી આર્તુાં હશે? ર્ીસ લાખ પોર 
હતા. અત્યારે પણ કહે છે ર્ીસ લાખ. ખિૂરના ધાંધાર્ાાં. લોકો ગાર્ના ર્ાત કરે કે આર્. હોય 
તો એર્ાાં શુાં છે? ખિૂર હતોને ખિૂરની ર્ખારુાં ભરેલી. ખિૂરની ર્ખારુાં બહોત. ચાર ભાઈ હૈ. 
દૂસરા સબ કહે દક અરે! ખોટ જાતી હૈ. ખિૂર સર્જે? ખોટ. ર્ખારો ભરેલી બહોત. ભાર્-બાર્ 
કાાંઈ ખ્યાલ નહીં આર્ે. ખોટ જાતી હૈ. ખોટ કહતે હૈં ન? નુકશાની. છોટાભાઈ શાાંર્તભાઈને કહે, 
તાળુાં દઈ દ્યો ર્ખારને, કૂાંચી લાર્ો ર્ારી પાસે, તર્ે બોલશો નહીં, તર્ારે કાાંઈ કરર્ાનુાં નહીં, હુાં 
કૂાંચી લઈને જાઉં છુાં. ઉસર્ેં થોડા ર્ખત હુઆ, સરકારકા હુકર્ હુઆ. ર્હન્દુસ્તાનર્ેં ખિૂર લાના 
બાંધ કરો. બાહરસે બાંધ હુઆ. ઐસા યહાાંસે ખરીદ હુઆ. સારે ર્હન્દુસ્તાનકો ર્ર્લે ઇતના 
ખિૂર–એટલો ખિૂર. ઘણાાં લાખો પેદા કયામ. કોઈક કહેતુાં કે ર્ીસ લાખ થયા. લોકોને એર્ થઈ 
જાય કે આહાહા.. શુાં છે? 

આ ૮૨નુાં ચોર્ાસુાં કયુંને. િયાંર્ત ૮૨ર્ી એણે ઉિર્ી હતીને. પચ્ચીસ હજાર ખરચ્યા 
હતા, બાર્ીસ-પચ્ચીસ. કહેતા હતા, ચાલીસ હજાર ખરચના થા, પણ ર્ાણસ આયા નહીં 
બહોત. પચ્ચીસ હજાર ખરચ્યા. ર્ૈશાખ સુદ બીિ. લોકોને એર્ થઈ જાય કે આહાહા.. આ તો 
બહુ સુખી. સુખી ધૂળેય નથી. આકુળતાનો પાર નથી. આહાહા! ‘સુખીયાર્ાાં િગતર્ાાં સાંત, 
દુદરિન દુુઃજખયા.’ રાગસે જભન્ન કરકે આત્ર્ાકા ભાન કરતે હૈં ર્હ સુખી હૈ. િગતર્ેં જિતના 
રાગર્ેં રહનેર્ાલા યે સબ અજ્ઞાની ર્હા આકુળતાસે દુુઃખી હૈ. આહાહા! ઇસ લોકર્ેં યહ 
ર્ુર્નર્ર સર્તાકે પ્રર્ાદસે શર્ાર્ૃતર્ય જો ર્હર્-રાર્શ... આહાહા! ઓલી ‘પદરતપ્ય’ કહ્યુાંને 
(એની) સાર્ે શર્ાર્ૃતર્ય સર્તારૂપી અર્ૃતર્ય આત્ર્ા ર્હર્નો રાર્શ. (બફમકા ઢેર) ઉસે પ્રાપ્ત 
કરતે હૈં. રુ્ર્ન આકુલતાકો છોડકર સ્ર્ભાર્કી દૃર્િ કરતે હૈં, સર્તાકા ઢેર–બફમકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં. 
દૂસરા કુછ .... ર્ર્લતી નહીં.        

(પ્રર્ાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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ભાદરવા સુદ ૧૨, ગુરુવાર, તા. ૨-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૬૫-૧૬૮, પ્રવચન નં. ૧૧૨ 

 
...કી બાત હૈ ન યહાાં. ઉત્તમ ક્ષમાદિ િસ પ્રકારકા ધમમ ચાદરત્રવાંતકો હોતા હૈ. પહલે 

જાનના તો પડે ન વસ્તુકો દક ઐસા ધમમ હૈ (ઔર) ધમમકી આરાધના ઐસે હો સકતી હૈ.  

जो चयदि दिट्ठभोज्ज,ं उवयरण ंरायिोससजंणय ं। 
वसदि ंिित्तहदे,ं चायगणुो सो हव ेतस्स ॥४०१॥ (કાર્તમકેયાનુપ્રેક્ષા). 

જો મુર્ન... મુર્નકો સાંસારકે ભોગસે મમત્વકા ત્યાગ તો પહલેસે હી હૈ. ર્વરક્ત વ્યક્ક્ત 

હી મુર્નપિ લેનેકા અર્ધકારી હૈ. સમજમેં આયા? સમ્યગ્િર્મન હો, અપને આત્માકા અનુભવ 

દકયા હો, પીછે આસક્ક્તસ ેભી ર્વરક્ત હો, રાગ-દ્વેષ આદિકી રુર્ચસે તો ર્વરક્ત હૈ હી, પણ 
આસક્ક્તસે ભી ર્વરક્ત હો, યે ર્વરક્ત વ્યક્ક્ત હી મુર્નપિકા અર્ધકારી હૈ. ઔર મુર્નપિમેં 

ર્વરક્તતા હૈ તો સાંસારકે ભોગસે મમત્વકા ત્યાગ તો પહલે હૈ હી. સાંસાર નામ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-

ભાવ સાંસાર હૈ ઉસકા ત્યાગ હૈ અાંિરમેં. ભોગકા ત્યાગ હૈ. રાગકા અનુભવ, ર્વષય-ભોગકા 
ભોગના ઉસકા તો ત્યાગ હૈ અાંતરમેં. આનાંિકે ભોગનેમેં મર્ગુલ ઐસે સાંતોંકો ભોગકા તો 

ત્યાગ હી હૈ. મમત્વકા ત્યાગ હૈ, િેહકા ત્યાગ હૈ. િેહ.. િેહ. િેહકી રુર્ચ તો છૂટ ગઈ, પણ િેહકી 
આસક્ક્ત છૂટ ગઈ હૈ. સમજમેં આયા? 

ક્જન વસ્તુઓાંસે કામ પડતા હૈ ઉસકો મુખ્યરૂપસ ેકહા હૈ યહાાં. ઐસે તો ર્વરક્ત  મુર્ન 

હૈં, દિગાંબર હૈં, સાંત હૈં, અાંતર વીતરાગતા પ્રગટ હુઈ હૈ, એક રાગકે કણકા ભી કતામ નહીં, 
રજકણકા ને રાગકા. ર્વરક્ત હૈ. પણ ઉનકો ભી ક્જન વસ્તુઓાંસે કામ પડતા હૈ ઉસકો 

મુખ્યરૂપસે યહાાં કહા હૈ. આહારસે કામ પડે તો સરસ-ર્નરસકા મમત્વ નહીં કરે. ઓહોહો! 

‘ર્રીરની ઉત્પર્ત્ત જોજો ... રહેજો.’ આહા! ર્રીરકી ઉત્પર્ત્ત માતાકે પેટમેં વીયમકા એક ક્બાંિુ ઔર 
ઋતુકા ક્બાંિુ ઐસે ઉત્પન્ન હુઆ. ર્રીર, માતાકે પેટમેંસે ઐસા ર્રીર પરમાણુસે પુષ્ટ હોકર બડા 
હુઆ. યે ર્રીરકી ઉત્પર્ત્ત. ઐસે ર્રીરસે મુર્નકો મમત્વ તો હૈ હી નહીં પહલેસે.  

પણ આહારસે કામ પડે તો સરસ-ર્નરસ મમત્વ નહીં કરે. ધમોપકરણ પુસ્તક, પીંછી, 

કમાંડલુ ક્જનસે રાગ તીવ્ર બાંધે—ઐસે ન રખે... રાગ તો હૈ હી ઇતના, ક્જતના ઉપકરણ રખે. 

ર્ુભરાગ હૈ, પણ તીવ્ર રાગ હો ઐસે ઉપકરણ ન રખે. જો ગૃહસ્થજનકે કામ ન આવે ઐસી 
મોરપીંછી, કમાંડળ રખે. આહા! મુર્નમાગમ તો પરમેશ્વરકા માગમ હૈ. જાંગલવાસી, નગ્નપના, 

વષામઋતુમેં ઝાડકે નીચે, ગમીમેં ડુાંગર ઉપર ર્ર્ખર ઉપર, સિીમેં સરોવર–નિીકે તટ પર. 

આહાહા! સમજમેં આયા? નિી ચલતી હો ને દકનારે બૈઠે જાડેકે દિનમેં. ગમીકે દિનમેં ર્ર્ખર–



70                                                            નનયમનો સાર ભાગ-૪ 

ટોચ ઉપર ઉના જયાાં તડકા લગે... આહાહા! ચોમાસામેં ઝાડકે નીચે. આહાહા! એ તો મોટા 
ર્હેર રાજા આદિના..... ત્યાાં તો સડ઼કો-બડકો બહુ સારી હોયને. 

અત્યારે પણ અહીં છેને આ વડોિરા મકરપુરા.. મકરપુરા. ર્ુાં કહેવાય? મકરપરાની .... 

ઘણા ર્ેઠીયાઓના મકાન એટલા, ચોખ્ખા રસ્તા જાના-આનેકા અભી–અત્યારે. અમારે કામ 
પડ્ુાં હતુાંન.ે ૬૩કી સાલની બાત હૈ. સવા મર્હના કામ પડા થા. ર્ેઠીયા થા વહાાંકા. ઉસકા બાગ 

થા બડા. ના, વહ તો જર્તકા બાગ થા. ર્ેદઠયાકા બાગ... જર્ત ઉસ વક્ત થા બડા. અમારે 

ગાાંડાભાઈને ઓળખતા હતા. જર્તકા બાગ બડા. સડક-બડક, બાગ એના કેવા....રસ્તા બડા. 
સવા મર્હનો અમે રહ્યા હતા ત્યાાં. આતે-જાતે થે. કેસ ચલતા થા અફીણકા. જૂઠા કેસ ચલતા થા.  

અભી ભી ઐસા રસ્તા હૈ. કીધુાં, ઓહોહો... મકરપરા કહેવાયને? ર્ુાં કહેવાય? આ 
બાજુ.... હા, એ પહેલા રસ્તા અમુક હોય. એ પહેલા રસ્તા અમુક હોય. રાજા-મહારાજા હોય 

ત્યારે બધુાં હોય. પુણ્યવાંત પ્રાણી હોય, ધમામત્માકો ભી અપના નભાવ કરનેમેં ઐસા સાંયોગ 

હોતા હૈ. સડકુાં-બડકુાં બરાબર તૈયાર. જાંગલમેં રહે. ઓહોહો! વહ તો ઐસા બાગ વહાાં હૈ. મકાન 
ભી હૈ બાગમેં હોં. કોઈ આવે-જાવે નહીં. વહાાં ઉતારા થા હમારા. ૬૩કી બાત હૈ. મુર્નયોંકો 

ક્યા...? જહાાં પુણ્યવાંત પ્રાણી.. પર્વત્રતા જહાાં હૈ ઔર નભનેકા  પુણ્ય હો તો ઐસા ર્મલે ક્બના 
રહે નહીં. પુણ્ય ન હો તો િેહ છૂટ જાય. આહાહા!  

યહાાં તો કહતે હૈં, પુસ્તક, કમાંડળ આદિમેં રાગ તીવ્ર હો ઐસા નહીં. ગૃહસ્થજનકે.... 

બડી઼ વસર્તકા રહનેકી જગહસે... ઐસા ભી કામ પડે જાંગલમેં. તો ઐસી જગહ ન રહે ક્જસસે 
મમત્વ ઉત્પન્ન હો... આહા! ધન્ય અવતાર ક્જસકી િર્ા! મુક્ક્ત લેનેકી ઝાંખના, તૈયાર. મુક્ત.. 

મુક્ત િર્ા ઇસકા નામ યહાાં ત્યાગધમમ કહનેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? અકેલે સમ્યગ્િર્મન-

જ્ઞાનસે કોઈ મુક્ક્ત નહીં હોગી. ચાદરત્ર સાથમેં આયેગા, તો બાહ્યમેં સબકા ત્યાગ હોગા, તબ 
ઉસકો મુક્ક્તકી પ્રાર્િ હોગી. તો ઐસી ભાવના સમ્યગ્ૃર્ષ્ટ કરતે હૈં. ‘અપૂવમ અવસર એવો 

ક્યારે આવર્ે..’ આતા હૈ ન? શ્રીમદ માાં આવે છે. ‘ક્યારે થઈર્ુાં બાહ્યાાંતર ર્નર્ગ્રંથ જો..’ બાહ્ય ને 

અભ્યાંતર ર્નર્ગ્રંથ. દકસીકી ક્જસમેં અપેક્ષા નહીં, સબકી ઉપેક્ષા. ઉપેક્ષા કહો, ઉિાસીનતા કહો, 
વીતરાગતા કહો, પરકા ત્યાગ કહો. સમજમેં આયા? યે ...મેં રહતે હૈં, ખાતે-પીતે મુર્નપના હો 
જાયેગા—ઐસા નહીં, એમ કહતે હૈં. એ ર્ેઠ!  

શ્રોતા : ભરત મહારાજકો તો હો ગયા? 

પૂજય ગુરૂિેવશ્રી : ભરત મહારાજકો (ભી) નહીં હુઆ. અાંિરસે ત્યાગ હો ગયા થા, નવ 
કોદટ ત્યાગ હુઆ તો મુર્નપના હુઆ. દ્રવ્યસાંર્ગ્રહમેં ર્લયા હૈ, ભાઈ! અલ્પકાલ થા ન (તો) ખ્યાલ 

નહીં આયા લોગોંકો. નવ કોદટ ત્યાગ. અદરસાભુવનમેં િેખતે થે બાલ. સફેિ બાલ આયા (-

દિખા). ઓહો! ઐસી ર્રીરકી અવસ્થા! વૃદ્ધાવસ્થા હુઈ ર્રીરકી. એક સફેિ બાલ િેખકર 
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વૈરાગ્ય હો ગયા. નવ કોદટ ત્યાગ હોકર ધ્યાનમેં બૈઠ ગયે. કેવળજ્ઞાન, અાંતમુમહૂતમમેં કેવળજ્ઞાન. 

છ લાખ પૂવમ તક ચક્રવતીકે પિકા આસક્ક્તકા પાપ થા, અાંતમુમહૂતમમેં ભૂકા (હો ગયા). અાંતર 
સ્વભાવમેં જહાાં ઝુક ગયે, અાંતરમેં ઉતર ગયે, ઊંડે ઊંડે અાંિરમેં ગયે, ખલાસ હો ગયા. ચાર 

ઘાર્તકમમકા નાર્ હુઆ. ઊંડે નામ અાંતરમેં.. અાંતરમેં.. અાંતરમેં પ્રવેર્ કરે. અસાંખ્ય પ્રિેર્મેં 

અનાંત ગુણ–ર્ક્ક્તરૂપ સ્વભાવમેં પયામયકો અાંિરમેં મોડે. આહાહા! સમજમેં આયા? ઉસકા 

નામ ત્યાગધમમ હૈ લ્યો.  

 આપણે અહીંયા ૧૬૫. યે આયા ન? ૧૬૫ કળર્. ૧૬૪ હો ગયા. 

िकु्तः किादि न दह यादत दवभावकाय ं
तद्हतेभुतूसकृुतासकृुतप्रणाशात ् । 
तस्मािहं सकृुतदषृ्कतकिमजालं 
िकु् ्  वा ििुकु्षिुथिकेदिह व्रजादि ॥१६५॥ 

આહાહા! યે આલોચનાકા તીસરા ભાગ ચલતા હૈ, અર્વકૃર્તકરણ. મુર્નરાજ 
પદ્મપ્રભમલધાદરિેવ ભાવના કરતે હૈં ઉસ દ્વારા સત્યકા સ્વરૂપ જગતકો સમજાતે હૈં.  

શ્લોકાથમ : મુક્ત જીવ ર્વભાવસમૂહકો કિાર્પ પ્રાિ નહીં હોતા... ર્સદ્ધ ભગવાન– 

અર્રીરી પરમાત્મા... ઉસકી ૃર્ષ્ટમેં પહલે ર્લયા દક ઓહોહો! ર્સદ્ધ ભગવાન તો કભી ર્વકલ્પ ને 

ર્વભાવકો તો પ્રાિ હોતે નહીં. સમજમેં આયા? ક્યોંદક ઉસને ઉસકે હેતુભૂત સુકૃત ઔર 
િુષ્કૃતકા નાર્ દકયા હૈ... ર્ભુ-અર્ુભભાવકા હી નાર્ દકયા હૈ. આહા! ઇસર્લયે અબ મૈં... મૈં 

ભી સુકૃત ઔર િુષ્કૃતરૂપી કમમજાલકો છોડકર... ર્ુભ ને અર્ુભ જો ર્વકલ્પ–રાગ હૈ, મહાવ્રતકા 

રાગ ર્ુભ, અવ્રતકા ભાવ અર્ુભ. યે સુકૃત અને િુષ્કતૃરૂપી કમમજાલ હૈ. આહા! મૈં ર્સદ્ધ સમાન 
હૂાં. ર્સદ્ધકો પયામયમેં ર્વભાવકી પ્રાર્િ નહીં, તો મૈં ભી ર્ુભાર્ુભભાવકો છોડકર... આહાહા! 

એક મુમુક્ષુમાગમ પર જાતા હૂાં. મોક્ષકે અક્ભલાષી અાંતમેં જો માગમમેં ગયે, અાંતર માગમમેં ગયે ઉસ 
માગમમેં મૈં જાતા હૂાં. સમજમેં આયા? 

(અથામત્ મુમુક્ષ ુક્જસ માગમ પર ચલે ઉસી એક માગમ પર ચલતા હૂાં). ઉસી એક માગમ પર 

ચલતા હૂાં. ‘એક’. ર્નશ્ચય એક માગમ, યૂાં કહતે હૈં. િો (માગમ) નહીં વહાાં. આહાહા! સુકૃત અને 
િુષ્કૃત ઐસે ર્ુભાર્ુભભાવ ઉસે (છોડકર), મેરા મુમુક્ષુમાગમકા રસ્તા થા વહ રસ્તા મેં અાંગીકાર 

કરતા હૂાં. ર્ુભભાવ મોક્ષકા માગમ નહીં થા. સમજમેં આયા? આહાહા! યહાાં તો ‘છોડકર’ કહતે 

હૈં. મુર્ન હૈં, છઠવે ગુણસ્થાનમેં ર્વકલ્પ આયા ને ર્ાસ્ત્ર બનતા હૈ ઉસ ભૂર્મકામેં બાત કરતે હૈં. 
સમજમેં આયા? ઓહો! ઇસર્લયે અબ મૈં... આહાહા! મૈં જો આત્મા પૂણામનાંિ ર્ુદ્ધસ્વરૂપ, મુમુક્ષુ 

જો સુકૃત-િુષ્કૃતમાગમકો છોડકર એક મુમુક્ષુમાગમ (પર) જાતે થે, વહાાં મૈં જાતા હૂાં. આહાહા! જો  

પાંથ પર વે ગય ેવહી પાંથ મેરા હૈ, એમ કહતે હૈં. કોઈ પાંથ િૂસરા હૈ નહીં. આહાહા! ભૂતકાલમેં 
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અપને ર્ુદ્ધસ્વરૂપમેં રમણતા કરતે (હુએ) મુક્ક્તમેં જાત ેથે અને અભી પાંચમ કાલમેં િૂસરા કોઈ 

માગમ હૈ, વ્યવહારસે જાતે હૈં, વ્યવહાર (માગમ હૈ)—ઐસા િો (માગમ) નહીં, એમ કહતે હૈં. ક્જસ 
માગમમેં અનાંત તીથંકરો ને કેવળીયોં ને મુમુક્ષુઓાં અનાંત.. અનાંત–બેહિ આનાંિ ને જ્ઞાન ઐસા 

સ્વભાવમેં ઝૂલતે થે, અાંતરકે માગમમેં પ્રવેર્ કરતે થે, તો મુક્ક્તકી પ્રાર્િ હોતી થી. મૈં ભી ઉસ 
રસ્તે જાતા હૂાં. 

‘એક હોય ત્રણ કાળમાાં પરમારથનો પાંથ’ એમ કહતે હૈં. પાંચમ આરાકે સાધુકા િૂસરા 

પાંથ હૈ, ચૌથે આરાકે સાધુકા િૂસરા પાંથ હૈ, મહાર્વિેહકા િૂસરા પાંથ હૈ અને ભરતક્ષેત્રકે મુર્નકા 
િૂસરા પાંથ હૈ ઐસા નહીં એમ કહતે હૈં. મૂલચાંિભાઈ! કેટલાક એમ કહે કે આ તો પાંચમકાળ છે, 

િેર્-કાળ પ્રમાણે થાય. પણ િેર્-કાળ પ્રમાણે ક્યા? જો માગમ મુર્નકા મહાર્વિેહમેં હૈ, જો 

પાંચમકાલ પહલે ચૌથે આરેમેં થા વહી વતમમાનમેં હૈ. માગમ કોઈ િૂસરા નહીં. આહાહા! ઇસર્લયે 
સાંર્ધ કી. ક્યા સાંર્ધ? દક પવૂમકે સાંતો િુષ્કૃત અને સુકૃતકો છોડકર અાંતરપાંથમેં ગયે. મૈં ભી વહ 

છોડકર મુમુક્ષુમાગમમેં જાતા હૂાં. આહાહા! મુમુક્ષુ ક્જસ માગમ (પર ચલે ઉસ પર) ચલતા હૂાં. માગમ 

પર ચલતા હૂાં ઐસી ખબર પડતી હૈ, એમ કહતે હૈં. જો માગમમેં ગૌતમ ગણધર ગયે, સાંતોં ગયે 
ઉસ માગમમેં હમ જાતે હૈં, આહાહા! ધન્ય અવતાર! પાંચમકાળના મુર્ન. ૯૦૦ વષમ પહલે હુએ. 

ભગવાન અનાંત આનાંિનો નાથ સક્ચચિાનાંિસ્વરૂપ ઉસકે પાંથમેં અાંિર જાતે થે પહલે, મૈં ભી 
ઉસ પાંથમેં જાતા હૂાં. ૧૬૬.  

प्रिद्यऽेहं सिाशदु्धिात्मान ंबोधदवग्रहि ् । 
भविदूत मदििा ंत्यक् ्  वा िदु्गलस्कन्धबन्धरुाि॥्१६६॥ 

આહાહા! શ્લોકાથમ : અરે! પુદગલસ્કન્ધોં દ્વારા જો અર્સ્થર હૈ યહ ર્રીર. સાંધ્યાકે રાંગ 
જૈસે ક્ષણમેં બિલ જાય, ઐસે ર્રીરકા રાંગ, ભોપાળા નીકળે ઘડીકમાાં. ઘડીકમેં ઊલટી, જીવાત કે 

સબાકા, યહાાં ઐસા હો ગયા, અહીં સાંર્ધમાાં સબાકા ઘા વાગે ઐસા હોતા હૈ. પોપટભાઈ! એવુાં 

ર્રીર છે એમ કહતે હૈં. આહાહા! પુદગલસ્કન્ધોંક ેદ્વારા અર્સ્થર હૈ અથામત્ પુદગલસ્કન્ધોંકે આને-
જાનેસે જો એક સી નહીં રહતી. આહાહા! સમજમેં આયા? આહાહા! 

ગોદિકાકા આજ સમાચાર આયા હૈ ન મુાંબઈસે. એકિમ કુછ હો ગયા હૈ ગોદિકાકો.  
ઉસકી યહાાં બાત નહીં. ગોદિકાકી અભી ર્ચાંતાજનક (ર્સ્થર્ત) હો ગઈ મુાંબઈ. આ ર્ુાં કીધુાં? 

બ્લડપ્રેર્ર હુઆ મુાંબઈમેં. અભી આયે થે ગોદિકા. પત્ર આયા કલ. ગોદિકાકી ર્ચાંતાજનક 

િેહ(ર્સ્થર્ત) હો ગઈ હૈ. ઐસા કલ પત્ર આયા હૈ. રામજીભાઈને પઢા. કોનો હતો?  
ચીમનભાઈનો. ગોદિકા ૨૫ તારીખકો આયે મુાંબઈ ઔર એકિમ બ્લડપ્રેર્ર. નીચે ઉતરતા હૈ, 

ઉપર ચડતા હૈ. જુઓ! આ િેહ. ઉસકા ખુિકા. સ્ત્રીકો તો...... એક ક્ષણમેં બિલ જાય. યે જડ, 

માટી હૈ, ધૂલ હૈ. આહાહા! એક ર્રીરમેં પાાંચ કરોડ, અડસઠ લાખ, નેવુાં હજાર, પાાંચસે ચોયામસી 
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રોગ હૈ. સેઠી! યે ર્રીરકી મૂર્તમ માટી હૈ. ભગવતી આરાધનામેં ર્ર્વભૂર્ત મહારાજ કહતે હૈં દક 

ભગવાન આત્મા જહાાં ક્બરાજતા હૈ વહાાં ર્રીર ઐસા હૈ. આત્મામેં અનાંત-અનાંત આનાંિાદિ ગુણ 
હૈં, તો ર્રીરમેં પાાંચ કરોડ, અડસઠ લાખ, નેવુાં હજાર પાાંચસે ચોયામસી રોગ હૈ. આહાહા! એ જરી 
ઠીક લાગે ત્યારે એમ જાણે કે આપણે આહાહા.. અરે! ધૂળેય નથી. આહાહા! વ્યાર્ધમાંદિરમ્.  

હમણાાં બે-ત્રણ જણાને એવુાં સાાંભળ્ુાં. બેનને—કાંચનબેન નેર્મિાસભાઈના ઘરેથી એને 

ર્ુાં કહેવાય? કેન્સર, પેટનુાં કેન્સર–પેટકા કેન્સર. હવે ઓલાએ લખી િીધુાં. એને હોય એ ખરુાં. 

ત્યાાં તો આને કેન્સર થયુાં. નવનીતભાઈને વ્યાર્ધ તે આવી ર્ક્યા નહીં બે પયુમષણમાાં. હવે ઠીક 
છે. ત્યાાં આ વળી સાાંભળ્ુાં કાલે ગોદિકાને. ઇક્સ્પતાલમાાં લઈ ગયા છે. ઘેર? બ્લડપ્રેર્ર. ર્બ્િ 
ઐસા થા. મનાઈ, ક્બલકુલ બોલના નહીં. .... ન જોઈએ. આહાહા! આ િેહ. માટીનુાં ર્પાંડલુાં.  

કહતે હૈં, યે પુદગલ દ્વારા અર્સ્થર હૈ. ભગવાન આનાંિસ્વરૂપ ધ્રુવ ર્સ્થર હૈ. ઇસમેં કોઈ 

આના-જાના નહીં. કોઈ ગુણ જાયે ને કોઈ ગુણ આતા હૈ ઐસા હૈ નહીં. અગુરુલઘુકી વ્યાખ્યા 

કરતે થે પહલે એક. ભગત થા ન, કસ્તુર ભગત. ઉપરથી સમજે, કાાંઈ સમજે નહીં વાત. કાાંપમાાં 
હતાને કસ્તુર ભગત. એય અમુલખભાઈ! એ વળી એવી મારે ગપ. અહીં સાાંભળ્ુાં હતુાં એક 

ફેરી. અગુરુલઘુ એટલે મગનો ઢગલો હોય ને જેટલા મગ જાય ને આવે, એમ કેટલાક ગુણ આવે 

ને જાય. વાાંચન ન મળે ને ઉપરથી ચાલી નીકળે. એમ કાાંઈ ચાલે? આ તો વીતરાગ માગમ છે, 
કેવળીયોંકા માગમ–પાંથ હૈ. સમજમેં આયા?  

સો ઇન્દ્ર ક્જસકો પૂજતે થે ઐસે તીન લોકકે નાથ તીથંકરિેવ ધમમરાજા ધમમચક્રવતી... એ 
નમોત્થુણુમાાં આવે છેને ભાઈ? અહીંયા આપણેય આવે છે હોં. કાલ વાાંચયુ હતુાં, નહીં? 

પદડકમણાનુાં પુસ્તક. કાલ ઓલુાં બીજુાં જોતા હતા. હા, ઓલી ભક્ક્ત. બાર ભક્ક્ત આવીને 

આમાાં–આ પુસ્તકમાાં. આમાાં.... એવી ભક્ક્તનુાં પુસ્તક છે, પદડકમણાની િસ ભક્ક્ત. એ વાાંચયુાં 
છે પહેલા. એમાાં ધમમચક્રવતી, તીથંકર તો ધમમના ચક્રવતી છે. આહાહા! ઉસકે મુખસે નીકલા 

હુઆ ધમમ... કહતે હૈં, ઓહો! મારી ચીજ તો અાંિર ર્સ્થર વજ્રના ક્બાંબ જેવી ચીજ છે. આ ર્રીર 

અર્સ્થર, ક્ષણમેં રાખ હો જાય, ક્ષણમેં ઈયળુાં પડે, યે પુદગલ દ્વારા અર્સ્થર હૈ. આહાહા! ઐસી 
ઇસ ભવમૂર્તમ... આ ભવમૂર્તમ ર્રીર–ભવકી મૂર્તમ કાયા...  

કહા થા ન એક બાર? અમારે િામનગર.. લાઠી.. લાઠી. એક બાઈ છોટી–નાની ઉંમરની. 
માતા.. ર્ીતળા કહતે હૈં? ક્યા કહતે હૈં? ર્ીતળા. િાણે-િાણે ઈયળ પડી, ઈયળ–જીવડા. છોટી 

ઉંમર ક્બચારી. હમને િેખા થા. આખા ર્રીરમાાં... આમ પડખુાં ફરે તો ઇયળુાં નીકળે હેઠે, આમ 

કરે તો આમ ઇયળ તળાઈમાાં. કીડા.. કીડા.. આ ર્રીર. અમૃતના કુાંભ જેવુાં લાગે એ ધૂળ જેવુાં છે. 
એમ બોલતી હતી ત્યારે. લગ્ન થોડા વખતમાાં (થયા હતા). બા! આવી પીડા! આવા પાપ મેં આ 

ભવમાાં નથી કયામ. એમ કહેતી હતી. તળાઈમાાં સુતી હતી, પણ જીવડા પડ્ા એને. િાણે-િાણે 
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ઈયળુાં. હો તો પણ અાંિર ઈયળ. ઈયળ નહીં સમજતે? કીડા. લટ પડતી હૈ િાણે-િાણે. આમ 

ર્રીર કરે... આહીં.. આહીં સેંકડો ઈયળો નીકળે. ઈયળ સમજતે હૈં? ધોળી જીવાત. આમ ફરે 
તો......  

ઐસી ઇસ ભવમૂર્તમકો (ભવકી મૂર્તમરૂપ કાયાકો)... મૈં તો આનાંિકી મૂર્તમ હૂાં, મોક્ષકી 
કાયા હૂાં મૈં તો. આહાહા! િેખો! આવર્ે હોં. ઇસ ભવમૂર્તમકો છોડકર... ઉસ તરફકા લક્ષ મૈંને 

છોડ દિયા હૈ. આહાહા! મૈં સિાર્ુદ્ધ... મૈં તો આત્મા સિા ર્ુદ્ધ હૂાં. પર્વત્રતાકા સરોવર પ્રભુ હૈ 

આત્મા. આહાહા! ઉસમેંસે તો પર્વત્રતા ઝરતી હૈ. આહાહા! ઉસમેંસે (ર્રીરમેંસે) રોગ ઝરે, 
ભગવાન (આત્મા)મેંસે પર્વત્રતા ઝરે. ઐસા મૈં આત્મા. સમજમેં આયા? ઐસા જો જ્ઞાનર્રીરી 

આત્મા... િખેો! ક્જસકો જ્ઞાનર્રીર હૈ વહ મૈં. ય ે ર્રીર-ફરીર મેરેમેં હૈ નહીં. જ્ઞાનર્રીર, 

સમજણકા ર્પાંડ, જ્ઞાનકા સાગર ઐસા જ્ઞાનર્રીરી મૈં આત્મા હૂાં. યે જડ ર્રીર હૈ વહ મૈં નહીં. 
ઉસમેં ચાહે સો હો. થયુાં હતુાંને ર્ર્ખરચાંિજીને. ર્ર્ખરચાંિજીકો હુઆ ન..... ર્ેઠ કહતે થે. ર્રીર 

ઐસા હૈ. ઉસમેં માાંસ ને હાડકા ભરા હૈ. પરમાણુકી એકિમ પયામય પલટે. ભગવાન અમૃતકા 
સાગર અાંિરમેં ક્ભન્ન પડા હૈ વહ મૈં હૂાં. આહાહા!  

જ્ઞાનર્રીરી (આત્મા) ઉસકા આશ્રય કરતા હૂાં. િેખો! ભાષા. આહાહા! મૈં તો જ્ઞાનર્રીરી 

ચૈતન્યસ્વભાવ ઇસકા આશ્રય મૈં કરતા હૂાં. ર્રીરકા નહીં, રાગકા આશ્રય નહીં, મુજે પરકા 
આશ્રય હૈ હી નહીં. આહાહા! કહો, િેવ-ગુરુ-ર્ાસ્ત્રકા આશ્રય નહીં એમ કહતે હૈં.  

શ્રોતા : એ િેવ-ગુરુ-ર્ાસ્ત્ર ...... સમજાવે તો પુરૂાંને?  

પૂજય ગુરૂિેવશ્રી : એ આવર્ે હમણાાં. વાણીથી સમજાય નહીં એ ગુરુ દ્વારા સમજાય, 

એમ કહેર્ે. એનો અથમ કે એવુાં સમજાવવામાાં પહેલા એ હોય છે. પણ એનુાં લક્ષ છોડીને જયારે 
પોતે સમજે ત્યારે એનુાં લક્ષ કયું કહેવામાાં આવે. વાત એવી, ભારે વાત છે.  

શ્રોતા : ગુરુ આવે ત્યારે એને સમજાય. 

પૂજય ગુરૂિેવશ્રી : આવે-જાય ક્યાાં? ઉન્હોંને સુનાયા થા માગમ દક તેરા માગમ તેરી 

સન્મુખ કર યે હી માગમ હૈ. યે સુના ને અાંિરમેં ૃર્ષ્ટ દકયા, ભગવાનકા ભાન હુઆ, તબ ગુરુને 
સુનાયા થા ઐસા હુઆ, ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. ઓહોહો! 

શ્રોતા : આ ઉપાર્ધમાાં થાય એવુાં નથી. 

પૂજય ગુરૂિેવશ્રી : એનુાં લક્ષ તો સાવ કાઢી નાખવા જેવુાં છે. સાવ એટલે સમજે? 
સવમથા. હમારી કાઠીયાવાડી ભાષા હૈ. જ્ઞાનર્રીરી ભગવાન.. આહાહા!  

મૈં વ્યવહારકા આશ્રય કરતા હૂાં રાગકા, વહ ભી નહીં. ર્રીરકા આશ્રય નામ પરકા 

આશ્રય... એ ર્ેઠ! પરકા આશ્રય નામ સબકા આશ્રય. આહાહા! મૈં તો જ્ઞાનર્રીરી પ્રભુ આત્મા 
ઉસકા આશ્રય કરતા હૂાં, ઉસકા મૈં અવલાંબન લેતા હૂાં, ઉસકો મૈં મેરી પયામયકા આધાર બનાતા 
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હૂાં. આહાહા! उवएग ेउवओगो (ગાથા ૧૮૧, સમયસાર). આતા હૈ ન. ‘ઉપયોગમાાં ઉપયોગ 

છે.’ અપની ર્નમમળ પદરણર્તમેં આત્મા હૈ. આહાહા! એ સાંવર અર્ધકાર. ઉપયોગમાાં ઉપયોગ છે. 
ઉપયોગમાાં–ર્ુદ્ધ પદરણર્તમાાં ઉપયોગ–આત્મા છે એમ. (શ્રોતા : ર્ત્રકાળ આત્મા). હા. આહાહા! 

સ્વકા આશ્રય ર્લયા તો ર્ુદ્ધ પદરણર્તમેં આત્માકા ભાન હુઆ. સમજમેં આયા? આહાહા! ભારે 

વાતુાં ભાઈ! આવો માગમ. જૈનમાાં જન્મે છતાાં, જૈન પરમેશ્વર વસ્તુકી જો ર્સ્થર્ત હૈ ઐસા બતાતે હૈં 

યે ભી સુનનેમેં ર્મલે નહીં. ઔર ઉલટા ર્મલે તો કહાાંસે રસ્તા ર્નકલે? આહાહા! 

બે વાત કરી આપણે આહીં. એક બાજુ પુદગલખાંડકે રજકણોં આને-જાનેવાલા અર્સ્થર 
ર્રીર ઔર મુમુક્ષુ ક્જસ માગમ જાતે હૈં વહાાં હમ જાતે હૈં. આ ભવમૂર્તમ, આ ભવની મૂર્તમ, 

વેિનાની મૂર્તમ. આહાહા! અષ્ટપાહુડમેં કુાંિકુાંિાચાયમ કહતે હૈં, એક તસુ–એક અાંગુલમેં ર્છયાનવે 

રોગ. છન્નેં.. છન્નુાં–સોમેં ચાર કમ. યે અાંગુલી ઇતનેમેં. સમજમેં આયા? આહાહા! આત્માના 
એક-એક પ્રિેર્ે અનાંત ગુણ, ર્રીરમેં એક-એક અાંગુલમેં ર્છયાનવે-ર્છયાનવે રોગ. અરે ભગવાન! 

તેરી ચીજમેં આશ્રય કર, એમ કહતે હૈં. અપની બાત કરકે િુર્નયાકો કહતે હૈં હોં. ભગવાન! તેરી 

જ્ઞાનર્રીરી ચીજ હૈ ન અાંિર. ઉસકા આશ્રય કર, અવલાંબન ઉસકા લે. આહાહા! વહી 
સમ્યગ્િર્મન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર હૈ. યે અર્વકૃર્તકરણ. સમજમેં આયા? એક જ્ઞાનસે આશ્રય કરના વહ 
પયામય હુઈ ય ેઅર્વકૃર્તકરણ હૈ. ૧૬૬ હુઆ. આહાહા! 

દકસકા માનના? આહીં અરેરે! એકનો એક િીકરો મરી ગયો, સાઈઠ વરસની ઉંમર. ૨૦ 

વષમનો હતો, લગ્ન કયામ, છ મર્હનાના લગન ને ગુજરી ગયો. દકસકા માન? ક્યા તેરા લડકા? યે 

ર્રીર તેરા નહીં તો લડકા કહાાંસે (તેરા) આયા? આહાહા! િામનગર. માવજીભાઈનો િીકરો 
મોટો છ મર્હને મરી ગયો. ૭૫માાં ગુજરી ગયો. ૭૫. ૨૫ ને ૨૭ = ૫૨ વષમ થયા. ગૃહસ્થ. િસ 

લાખ રૂર્પયા તે દિ’ સાઈઠ વષમ પહેલાાં. ચાલીસ હજારની ઉપજ. આ િામનગર ર્ેઠ. િીકરા બે. 

એક મોટી ઉંમરનો થયો, લગન કયામ મોટી ધામધુમે. હતા ગૃહસ્થ ને આ બાજુ એક ...જાણનાર 

હતા. બે-બે મર્હના પહેલા તો મોટા પાટલા ઊંચા ને .... ફલાણુાં. ઢીકણુાં. એ છ મર્હને વૈર્ાખમાાં 

લગન, આસો સુિ પૂનમ ેિહે છૂટી ગયો. એક જ વષમમાાં. ર્ુાં કરે ન્યાાં લાખો રુર્પયા...? એય ર્ેઠ! 
આહાહા!  

એની મા સારા કુાંટબની હતી. લીંબડી, વજુભાઈ િીવાન. એની મા ... થાય. એની મા 

હતી ને આ ગુજરી ગયો હતો. લીંબડીથી આવી.. ર્ુાં એનુાં કહેવાય? કાણે બધા આવ્યા. મોટા 
ગૃહસ્થના ઘર. લેંઘીયુાં સાથે લઈને. મોટી િીવાન ને લેંઘીયુ એટલે બાઈઓ આવે. રોવરાવે. છાતી 

કૂટે ને રોવરાવે. એવી એ ર્ીખેલી જ હોય. જયારે ગામમાાં આવી. િામોિર ર્ેઠ કહેતા, મરી ગયો 

ત્યારે આવુાં નહોતુાં થયુાં એવો ગામમાાં કોલાહલ થઈ ગયો. સેંકડો બાઈયુાં, લેંઘીયુાં રોવરાવે. આખા 
ગામના વચમાાં. નગરર્ેઠ એનો આ િીકરો. છ મર્હનાના લગન. અને એ બાઈયુાં રોવે એટલે 



76                                                            નનયમનો સાર ભાગ-૪ 

છાતીફાટ. ગામમાાં લોકોને ર્ોક થઈ ગયો કે આહાહા.. કોના કરે? એ તો મરણની ર્સ્થર્તએ મરે, 

મરે ને મરે. એમાાં ર્ુાં છે? આહાહા! ર્ેને રોવે છે તુાં? રોનારા ક્યા રહેનાર છે ક ેતુાં એને માાંડીને 
રોવે છે? આહાહા!  

યહાાં કહતે હૈં, અરે! હમારા ચૈતન્યર્રીર વજ્ર જૈસા હૈ. જેમાાં એક કણ જાય નહીં ને એક 
કણ આવે નહીં. ઉસકા મૈં તો આશ્રય કરતા હૂાં. આહાહા! માટીકા ર્પાંડ, જડ, ધૂળ પડે, ખરે, ઝરે. 

‘જૈસા માટીકા ભાાંડ...’ આવે છે, માટીનુાં ભાણુાં. ‘લાગે ખોખુાં’ એવુાં આવે છે. ‘સહજાનાંિી રે 

આત્મા’ એમાાં આવે છે. ‘જૈસા માટીકા ભાાંડ રે...’ ખોખલુાં અાંિર વાગે ખોખલુાં. માટીનુાં વાસણ 
હોય અને એક ધક્કો ક્યાાંક લાગ્યો પત્થરનો, તડ પડી જાય ને બે કટકા. એમ આ છે માટીના 

ર્પાંડ. આહા! અરેરે! આ ચીજ મારી ક્યાાં છે? મૈં તો, આનાંિઘન આત્મા ઉસકા મૈં આશ્રય લેતા 

હૂાં. ઉસકો (-કાયાકો) મૈં છોડતા હૂાં ૃર્ષ્ટમેં. હૈ છતાાં ઉસમેં હૈ, મેરેમેં નહીં. આહાહા! સમજમેં 
આયા? ૧૬૭.  

अनादिििससंाररोगस्यागिितु्तिि ् । 
शभुाशभुदवदनि ुमक्तशदु्धचतैन्यभावना ॥१६७॥ 

શ્લોકાથમ : ર્ુભ ઔર અર્ુભસે રર્હત... જુઓ! આ અર્વકૃર્તકરણ. ર્ુદ્ધ ઉપયોગ લીધો 

હતોને પહેલો. ર્ુદ્ધ ઉપયોગ લીધો હતો. ર્ુભભાવ ને અર્ુભભાવસે રર્હત ર્ુદ્ધચૈતન્યકી 

ભાવના... મેરી ર્ુદ્ધ ચૈતન્યવસ્તુ, ઉસકી ભાવના નામ એકાર્ગ્રતા... આહાહા! ર્ુભ ને અર્ુભ જો 
પદરણામ ઉસસે રર્હત મેરી ર્ુદ્ધ ચૈતન્યિર્ા.., ચૈતન્યવસ્તુ ઉસકી ભાવના વહ પયામય. ર્ુદ્ધ 

ચૈતન્ય વહ ર્ત્રકાળ, ઉસકી એકાર્ગ્રતા વહ મેરી ભાવના યે પયામય. ભાવના મેરે અનાદિ 

સાંસારરોગકી ઉત્તમ ઔષર્ધ હૈ. લ્યો. મેરા ભગવાન ર્ુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ક્જસમેં ર્ુભ-અર્ુભ 
રાગકા અભાવ હૈ, ઐસી ચીજકી એકાર્ગ્રતારૂપ મેરી ભાવના... ભાવના નામ યહાાં કલ્પના નહીં 

હોં. ચૈતન્ય ર્ુદ્ધભાવ ઉસકી ભાવના નામ એકાર્ગ્રતા. આહાહા! પદરણમન ર્ુદ્ધ.. એ ર્ુદ્ધ 

પદરણમન એટલે ર્નશ્ચય મોક્ષમાગમ. સમ્યગ્િર્મન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર યે ર્ુદ્ધચેતનાની ભાવના હૈ. 
આહાહા! દિગાંબર મુર્નઓએ તો મોક્ષનો માગમ ખડો કરી િીધો છે. આ માગમ છે ભાઈ! સમજમેં 
આયા? ઉસસે ઊલટા મારગ વહ સાંસારમાગમ હૈ. જહાાં રુર્ચ કર વહાાં જા. આહાહા!  

અહો! એક તો અક્સ્ત કહા દક ર્ુદ્ધચૈતન્ય યે મેરી અક્સ્ત. િૂસરી ર્ુભાર્ુભ પદરણામકી 

મેરેમેં નાક્સ્ત, તીસરી ર્ુદ્ધ ચૈતન્યમેં એકાર્ગ્રતા. ક્યોંદક ર્ુભાર્ુભભાવસે રર્હત હુઆ તો 

ર્ુદ્ધભાવની એકાર્ગ્રતા એટલે ર્ુદ્ધ પદરણર્ત યે અર્વકૃર્તકરણ. યે ર્ુદ્ધપદરણર્ત નામ સમ્યગ્િર્મન-
જ્ઞાન-ચાદરત્ર, જો મેરે ર્ુદ્ધચૈતન્યકી એકાર્ગ્રતા, સ્વસન્મુખકી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને ચાદરત્ર... અનાદિ 

સાંસારરોગ.. અનાદિ સાંસાર નામ પુણ્ય-પાપ રાગ યે મરેા રોગ હૈ (ઉસકી) ઉત્તમ ઔષર્ધ હૈ. યે 

રોગકી યહ ઔષર્ધ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? જુઓ! (યહ) એક હી ભાવના મેરે રોગ 



શ્લોક - ૧૬૫-૧૬૮                     પ્રવચન નં. ૧૧૨                                77 

મટાનેકી ઔષર્ધ હૈ, િૂસરા વ્યવહાર મારગ-ફારગ ઔષર્ધ હૈ ઐસા હૈ નહીં. મના કરતે હૈં. 

એકેક ગાથાએ ના પાડે છે, વ્યવહાર નહીં.. વ્યવહાર નહીં. વ્યવહારસે તો રર્હત કહતે હૈં. 
ર્ુભભાવસે રર્હત, વ્યવહારસે તો રર્હત. આહાહા! જેઠાભાઈ! કાાંઈ હતુાં આવુાં તમારે ત્યાાં? .... 

કેટલા વષમ એણે કયામ, ઉના પાણી પીધા ને ઢીંકણા કયામ. આહાહા! માગમની જાજવળ જયોત 

સાંતોએ પ્રર્સદ્ધ કરી, જગત પાસે જાહેર કરી. માગમ આ છે ભાઈ! માગમ સહેલા કર દિયા હૈ અાંતર 

સમજનેવાલેકો. સમજમેં આયા?  

કેટલા ર્બ્િ મૂક્યા છે! છે તો િોઢ લીટી. ર્ુભાર્ુભભાવ રર્હત, વ્યવહારસે રર્હત, ર્ુદ્ધ 
ચૈતન્યરૂપ વસ્તુ, ઉસકી ભાવના વહ ર્નમમળ પયામય. ય ેર્નમમળ પયામય મેરે અનાદિ સાંસારરોગ– 
ર્મથ્યાત્વ ને રાગાદિ ઉસકે ટાલનેમેં ઉત્તમ ઔષર્ધ હૈ. યે ઔષધ હૈ. સમજમાાં આવે છે ને? 

આત્મભ્ાાંર્ત સમ રોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ્ય સુજાણ,  

ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહીં ઔષધ ર્વચાર ધ્યાન. 

આત્મર્સર્દ્ધમાાં આવે છે. ગુજરાતી હૈ. ઉત્તમ ઔષર્ધ. અનાદિ સાંસારરોગકા નાર્ કરનેમેં 

મેરી ચૈતન્યકી ભાવના યે ઉત્તમ ઔષર્ધ હૈ. મેરે સન્મુખ જાકર એકાર્ગ્ર હોના યે પરસન્મુખ 
ભાવકા નાર્ કરનેકા ઉપાય હૈ. સમજમેં આયા? આહા! ૧૬૮. 

अथ दवदवधदवकल्प ंिचंससंारिलंू 
शभुिशभुसकुि म प्रसु्फटं तदिदित्वा । 
भविरणदविकंु्त िचंिदुक्तप्रि ंय ं 
तिहिदभनिादि प्रत्यहं भावयादि ॥१६८॥ 

આહાહા! શ્લોકાથમ : પાાંચ પ્રકારકે (દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભવ ઔર ભાવકે પરાવતમનરૂપ) 

સાંસાર... ક્યા કહા વહ? દક ક્જતને પુદગલ (પરમાણુ) હૈં જડ, યે સબ એકબાર સાંબાંધમેં આ 

જાય ઉસકા નામ દ્રવ્ય પુદગલપરાવતમન હૈ. એક. જગતકી ચીજ હૈ સબ યે ર્રીરાદિ, વાણી 

આદિ પુદગલ, એક જીવકે સાથ એકબાર સાંબાંધમેં પરાવતમનમેં આ જાય તબ ઉસકો એક દ્રવ્ય 

પુદગલપરાવતમન કહતે હૈ. યે સાંસારકા મૂલ હૈ. ઔર ક્ષેત્ર પરાવતમન. આકાર્કા એકેક પ્રિેર્, .... 
પ્રિેર્સે લેકર એક-એક પ્રિેર્.. સારે લોક પ્રમાણસે અનાંત બૈર ક્ષેત્રમેં ઉપજના યે ક્ષેત્રપરાવતમન. 

કાળપરાવતમન, ઉત્સર્પમણીકા એક સમય, પહલેમેં અનાંતવાર ઉપજના, િૂસરેમેં અનાંતવાર, 

તીસરેમેં અનાંતવાર, ઐસે સારે અસાંખ્ય સમય એક અવસર્પમણીકા. અનાંતબૈર ઉત્પન્ન હોના, 
મરના વહ કાળપરાવતમન. ભવપરાવતમન—એક-એક ગર્ત નરકાદિમેં અનાંત-અનાંત ભવ કરકે 

ચાર ગર્ત અનાંતબૈર હુઈ વહ ભવપરાવતમન. ભાવ પરાવતમન—અસાંખ્ય પ્રકારકા ર્ુભ અને 

અસાંખ્ય પ્રકાર અર્ુભ ર્વકાર અનાંતબૈર હુઆ, સારે લોકમેં ક્જતના ર્ુભાર્ુભ પદરણામ યે 
અનાંતબાર હો જાય તબ ઉસકા નામ ભાવપરાવતમન.  
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પાાંચ પ્રકારકે પરાવતમન(રૂપ) સાંસારકા મૂલ.. આહાહા! ર્વર્વધ ભેિોંવાલા ર્ુભાર્ુભ કમમ 

હૈ... ય ેપાાંચ પ્રકારકે પરાવતમનકા મૂલ ક્યા? દક ર્વર્વધ ભેિોંવાલા ર્ુભાર્ુભ કમમ. ર્ુભ અને 
અર્ુભ કમમ. આહાહા! યે પાાંચ પરાવતમનકા મૂલ કારણ યહ હૈ. અનાંતબૈર સવમ પુદગલ... આવ્યુાં 

હતુાંને? સવમ પુદગલ એાંઠવત્ અથવા સ્વપ્ન સમાન. ‘સકળ જગત તે એાંઠવત્..’ એાંઠ સમજે? 

એાંઠ. જૂઠા. સારા જગતકા સવમ પુદગલ અપને પાસ અનાંતબૈર આ ગયા હૈ. યે એાંઠ હૈ. પૈસા 

તરીકે, ર્રીર તરીકે, વાણી તરીકે, આબરૂ તરીકે અનાંતબૈર યહાાં આ ગયા હૈ. એ ર્ેઠ! બીડીયુાં 

તરીકે, તમાકુ તરીકે, આ મોટર તરીકે... મોટરને મોકલેને અહીંયા જાઓ. િઈ આવો એટલી પાાંચ 

કરોડ બીડી, આહીં બે કરોડ બીડી. મોટરુાં... ઐસે પુદગલ પરમાણુકી ક્જતની સાંખ્યા હૈ (વહ) 
સબ આત્માકે સાથ સાંબાંધમેં આ જાય ઉસકા કારણ ર્ુભાર્ુભ પદરણામ હૈ. આહાહા! ક્ષેત્રમેં 
અનાંતબૈર ગયા ઉસકા કારણ ર્ુભાર્ુભભાવ. કાળ, ભવ ને ભાવ. આહાહા!  

ઐસા સ્પષ્ટ જાનકર... આહાહા! િેખો! ર્વકલ્પની જાળ, આહાહા! ભગવાન આત્મા 

ર્નર્વમકલ્પસ્વરૂપ... એ આગળ લેર્ે. ઐસા ર્વકલ્પ–ર્ુભાર્ુભભાવ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, 

ભવકા મૂલ હૈ. ઐસા સ્પષ્ટ જાનકર... પ્રત્યક્ષ જાનકર... આહાહા! જો જન્મમરણ રર્હત હૈ... 
‘ઉસકો જાનકર’, ઇતના હૈ. કૈસા હૈ આત્મા? આત્મા કૈસા હૈ? વહ ર્ુભાર્ુભ ઐસા હૈ દક 

પાંચપરાવતમન િેનેવાલા હૈ. આહાહા! ભગવાન આત્મા ઉસસે રર્હત હૈ. જન્મ-મરણ રર્હત 

આત્મા હૈ, ઉસમેં જન્મ ને મરણ હૈ નહીં. અનાદિ પરમાત્મા ર્નજસ્વરૂપ જન્મ ને મરણસે રર્હત 
હૈ.  

ઔર પાાંચ પ્રકારકી મુક્ક્ત િેનેવાલા હૈ... વહ પાાંચ પ્રકાર(રૂપ) પદરવતમનમેં 
ર્ુભાર્ુભ(ભાવ) મૂલ કારણ થે. ર્ુભાર્ુભપદરણામ પાાંચ પ્રકારકા પરાવતમન િેનેમેં કારણ થે. 

આહાહા! તબ ભગવાન આત્મા જન્મ-મરણ રર્હત ને પાાંચ પ્રકારકી મુક્ક્ત િેનેવાલા હૈ. યે દ્રવ્ય, 

ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ, ભાવ ઉસસે રર્હત હોનેવાલા ભગવાન આત્મા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? 

પાાંચ પ્રકારકી મુક્ક્ત િેનેવાલા હૈ... વહ પાાંચ પ્રકારકા પરાવતમન(રૂપ) સાંસાર િેનેવાલા 

ર્ુભાર્ુભભાવ હૈ. તો ભગવાન આત્મા જન્મ-મરણ રર્હત હૈ, પાાંચ પ્રકારકી મુક્ક્ત (િેનેવાલા 

હૈ). ઐસે ર્ુદ્ધાત્માકો મૈં નમન કરતા હૂાં. આહાહા! િૂસરી ભાષા લી. આશ્રય કરતા હૂાં, નમન 
કરતા હૂાં. મેરે પદરણામ ર્ત્રકાળ ધ્રુવ તરફ ઝુકતે હૈં. જો આત્મા પાાંચ પરાવતમનસે મુક્ક્ત િેનેવાલા 

હૈ ઔર જન્મ-મરણ રર્હત હૈ, ઐસે મેરે ર્ુદ્ધાત્માકો મૈં નમન કરતા હૂાં. ર્નર્વમકલ્પ પયામય દ્વારા મૈં 

અાંતર ઢલતા–ઝૂકતા હૂાં. ર્ુભાર્ુભ પદરણામ તો પાાંચ પરાવતમન િેનેવાલા હૈ, મેરા આત્મા હી 
મુક્ક્ત િેનેવાલા હૈ, પાાંચ પરાવતમનસે છૂટનેકા. આહાહા! આ રખડપટ્ટી, આ પૈસા આવ્યા, 

બાંગલા બનાયા, છોકરાના લગન કયામ, છ મર્હને મરી ગયો. આહા! હોળી! પાગલ હો ગયા હૈ. 
આહાહા!  
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ભગવાન! તેરી ચીજ ઐસી હૈ અાંિરમેં દક ઉસકો નમન કરનેસે, ઉસકા આિર કરનેસે,  

ઉસકી પદરણર્ત કરનેસે, વહ આત્મા તો મુક્ક્તકા િેનેવાલા હૈ, પાંચપરાવતમન(રૂપ) સાંસારસે 
છૂટનેવાલા હૈ. કારણ કે વહ જન્મ-મરણ રર્હત હૈ. આહાહા! દકતના ગાના હૈ આત્માકા! ઐસી 

સુની નહીં બાત કભી. આહાહા! બહારના... નમન કરતા હૂાં ઔર પ્રર્તદિન ભાતા હૂાં. ભાષા હૈ? 

प्रत्यहं છેને. એ ને? प्रत्यहं भावयादि... સમય-સમયમેં ચૈતન્ય ધ્રુવ તરફકી મેરી ભાવના હૈ. 

ઉસકી મૈં ભાવના કરતા હૂાં. ર્ુભાર્ુભરાગકી ભાવના ર્ુભભાવ હો... સમજમેં આયા? અભી 

તો ચલતા હૈ ન પૂજામેં, નહીં? ‘(િરર્) ર્વર્ુર્દ્ધ ભાવના ભાય, સોલહ તીથંકર પિ પાય, જય 

જય નાથ પરમગુરુ હો.’ ર્ુભકી ભાવના હૈ ક્યા કરનેકો? યે તો બીચમેં આ જાતા હૈ 
સમદકતીકો, ઐસા ર્વકલ્પ આતા હૈ, પણ હેય હૈ. ભાવના હૈ? ભારે કામ આકરૂાં ચાલતી 
પદ્ધર્તથી બીજી વાત સમજવી. આહાહા! પાંદડતજી!  

શ્રોતા : મોક્ષ પાનેકે ર્લયે ભાવનાકા મતલબ એકાર્ગ્રતા નહીં હોગી? 

પૂજય ગુરુિેવશ્રી : રાગકી ભાવના કરે તો ક્યા? પણ યે તો સમદકતીકો સહજ આ 
જાતા હૈ. મૈં તીથંકરગોત્ર ભાવ કરુાં ઐસા હૈ નહીં. યે તો રાગ હૈ. રાગકી ભાવના હોતી હૈ 

ધમીકો? પણ સમ્યગ્ૃર્ષ્ટ જીવકો ઉસકી પયામયમેં સહજ ઐસા ભાવ આ જાતા હૈ. વહ કોઈ લાવે 

દક મૈં બનાઉં, ઐસા નહીં બન સકતા હૈ. આહાહા! યે તો જીવકી જાત હી અનાદિકી ઐસી હૈ. 
સમજમેં આયા? યે જાતમેં હી ચાદરત્રગુણકી પયામય ઐસે હોનેવાલી હૈ. એને માટે વાત છે. 

આહાહા! હજી ર્મથ્યા ૃર્ષ્ટ–ર્મથ્યાત્વ છે અને ભાવના ભાવે તીથંકરગોત્રની. સમજમેં આયા? 
આહાહા!  

મૈં તો, ભગવાન મેરા ર્દુ્ધચૈતન્ય પુણ્ય-પાપકે રાગસે, જન્મ-મરણસે રર્હત ઐસી 

ચીજકી મૈં તો ભાવના ભાતા હૂાં, એમ કહતે હૈં. મૈં તીથંકરગોત્રકી ભાવના ભાતા હૂાં, મૈં તીથંકર 
હો જાઉંગા, પરમગુરુ હો જાઉંગા—(ઐસા નહીં). ભારે કઠણ ભાઈ! આ બધા ચાલતા માગમથી 

ર્વરુદ્ધ. પાટનીજી! આ બધા ર્ેઠીયાએ તમે એમ ચલવ્યુાં. બધા માણસો ગાયને, ષોડર્કારણ 

ભાવના ભાય, તીથંકર ગોત્ર પિવી પાય, પરમગુરુ હોય. એ પરમગુરુ એમ ન હોય ભાઈ! તન ે
ખબર નથી. યે તો રાગ હૈ. રાગકી ભાવના ભાવે? યે તો ‘મેરા આત્મા ર્ુદ્ધ હૈ’ ઉસકી ભાવના 

ભાતા હૂાં. ઉતના ર્વકલ્પ આ જાય તો ઉસે મૈં છોડતા હૂાં એમ કહતે હૈં. સેઠી! અભી તક ક્યા 

દકયા તુમને ર્ેદઠયા હોકર? ઐસા માગમ બનાયા, .... પ્રસન્નભાઈ! ઐસે પ્રર્તદિન ભાતા હૂાં. 
આહાહા! સમય-સમયમેં ર્ુદ્ધ પ્રભુ ઉસ તરફકી મેરી એકાર્ગ્રતા સિા ર્ુરૂ હૈ. દિન-દિન સિા ર્ુરૂ 
હૈ, પરકી ભાવના મુજે હૈ નહીં, ઉસકા નામ આલોચન અર્વકૃતકરણ કહનેમેં આતા હૈ. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુિેવ) 
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દશલક્ષણી પર્વકા નર્ર્ાાં દદન હૈ. અદકાંચન (અર્ાવત્) અપને સિર્ા કોઈ ચીજ મેરી હૈ 

નહીં. ર્હ બાત કહતે હૈં.  

तितिहणे जो तििज्जति, चयेणतियरं च सव्वहा सगं ं। 
लोयििहारतिरिो, तणग्गथंत्त ंहि ेिस्स ॥४०२॥    (કાસતવકયેાનુપ્રેક્ષા). 

જો મુસન લોકવ્યર્હારિે સર્રક્ત હોકર... ઉનકો ધાંધાપાણી ર્હ તો કોઈ હૈ નહીં, યે તો હૈ 

નહીં (ક્યોંદક) મુસન હૈં, પણ િાંઘ ને સશષ્યકે િાર્ જો િાંબાંધ હૈ ર્હ લોકવ્યર્હાર હૈ ર્હ ભી 
છોડે.  

શ્રોતા : ગુરૂની િાર્ે સશષ્યનો િાંબાંધ...? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : એ િાંબાંધ છોડે.  

શ્રોતા : એ લોકવ્યર્હારમાાં આર્ે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : એ લોકવ્યર્હાર. વ્યર્હારનયકા સર્ષય િબ લોકવ્યર્હાર હૈ.  

મુસન, અન્ય પદરગ્રહ તો છોડતા હી હૈ... ભાર્ાર્વમેં. પરન્તુ મુસનત્ર્કે યોગ્ય... એક ર્સ્ત્રકા 

ટુકડા ભી, મુસન હૈ ઉિકો હોતા નહીં. પરાંતુ ર્તવમાનમેં મુસનયોગ્ય ઐિે ચેતન સશષ્ય, િાંઘ ઔર 

અચેતન પુસ્તક, સપચ્છછકા, કમણ્ડલુ ધમોપકરણ ઔર આહાર, ર્િસતકા... આહાર ને રહનેકા 
સ્ર્ાન અને દેહ—યે અચેતન... ચેતન ને અચેતન—દોનોં સલયે. ઐિે તો મુસન બાહ્યિે તો 

પદરગ્રહ રસહત હૈં. ર્સ્ત્ર આદદ રહતે નહીં મુસનકો. વ્યર્હારનયિે સશષ્ય ને િાંઘકા િાંબાંધ હૈ ઔર 

પુસ્તક, સપચ્છછકા, કમાંડલુ, શાસ્ત્ર ર્હ સનસમત્ત.... આહાર, ર્િસતકા, દેહ ઇનિે ભી િર્વર્ા મમત્ર્ 
છોડે. सव्वहा શબ્દ છ ેને? િર્વર્ા. મેરી કોઈ ચીજ બાહ્યમેં હૈ હી નહીં. મેરેમેં હૈ ર્હ બાહ્યમેં 
નહીં, બાહ્યમેં હૈ ર્હ મેરેમેં નહીં. એક રાગકા કણ ર્હ ભી મેરી ચીજ નહીં. 

‘રજકણ કે દરસિ ર્ૈમાસનક દેર્ની, િર્ે માન્યા પુદ્ગલ એક સ્ર્ભાર્ જો.’ િમ્યગ્ૃસિકો, 

અપને સિર્ા કોઈ ચીજ અપની હૈ નહીં ઐિી અનુભર્ ૃસિ તો હૈ, પણ યહાાં તો મુસનપનેકી 

બાત ચલતી હૈ. િમ્યગ્દશવનમેં ભી અદકાંચન (હૈ અર્ાવત્) રાગ દક પરર્સ્તુ મેરેમેં હૈ હી નહીં. મૈં 
તો સનગ્રંર્ આત્મસ્ર્રૂપ હૂાં. રાગકી ગાાંઠ સર્કલ્પિે રસહત ઐિા મેરા સ્ર્ભાર્ હૈ તો એક િમયકા 

રાગ ર્હ ભી મેરી ચીજ નહીં. િમ્યગ્દશવનમેં, ઐિા અદકાંચનભાર્ િમ્યગ્દશવન ચ્જતના હોતા હૈ. 

શ્રિામેં કોઈ એક સર્કલ્પમાત્ર નહીં. યે રજકણ જો શરીર હૈ.., ચ્બછછુકા ડાંખકા જો જહર ર્ા 
ઉિરૂપ ભી અનાંતબૈર શરીરકા રજકણ પદરણમા ર્ા, ર્હ પરમાણુ યહાાં આયા. આહાહા! 
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િમજમેં આયા? ઇસન્િયોંકા પરમાણુ ચ્બછછુકે ડાંખપને, જહરપને અનાંતબૈર પદરણમા ર્ા, ર્હી 
રજકણ યહાાં શરીરકી અર્સ્ર્ારૂપ હુઆ હૈ. મેરી ચીજ તો હૈ નહીં. આહાહા!  

ર્ીંછીકે ડાંખકે ર્ક્ત ક્યોં ભાગતે ર્ે? એમ. કાળા નાગ જહર(ર્ાલા) ઐિા ફન ઉઠાકર 

ઐિે ચલતા હો... મૈંને એક ફેરી દેખા ર્ા. જામનગર જાતે ર્ે, રસ્તામેં િપવ બડા િપવ ર્ા. હુાં ને 
જીર્ણલાલ—બે. જબ્બર ર્ા. એને આમ જાર્ુાં ને અમારે આમ રસ્તે જાર્ુાં. ઉિે ડર લગા. ઐિા 

બડા િપવ, ઐિે ફન ઉઠાઇ. આ લાલ હોં, કાળો નહીં. બડા–મોટા ર્ા. પછી તો અમે ઊભા રહ્યા 

જરી. ર્હ પરમાણુ જો ઉિકી ફન ને જહરપને પદરણમા હૈ ર્હ પરમાણુ યહાાં આયા હૈ. શેઠી! 
ર્હાાં ભાગતે ર્ે, યહાાં ક્યોં નહીં ભાગતે? બાત ઐિી હૈ નહીં. શેઠ!  

શ્રોતા : બાહરમેં ઐિી ચીજ દદખતી હૈ... 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ક્યા દદખતા હૈ બાહ્યમેં? .... યે કમાંડલ તો પર હૈ, અપના હૈ હી નહીં. 

લક્ષ જાતા હૈ તો રાગ હૈ. યે લોકવ્યર્હાર ભી છોડ દે એમ કહતે હૈં. આહાહા! ઉત્કૃિ 
અદકાંચનસ્ર્ભાર્કી બાત હૈ ન. યે સર્ચારે દક મૈં તો આત્મા હી હૂાં... મૈં તો આત્મા હૂાં. અદકાંચન... 

રાગાદદ કોઈ ચીજમેં મેરી આિચ્ક્ત ર્ી, િમ્યગ્દશવનમેં ‘મેરા હૈ’ ઐિી ૃસિ છૂટ ગઈ હૈ, પણ 

આિચ્ક્ત ર્ી. મુસન હૈં તો આિચ્ક્ત ભી છોડ દેતે હૈં, યૂાં કહતે હૈં. િમજમેં આયા? (અન્ય) મેરા 
કુછ ભી નહીં હૈ... ઓહોહો! મૈં અદકાંચન હૂાં. કોઈ ભી પરચીજ મેરેમેં નહીં. જગતકા રજકણ ર્હ 

તો જગતકી ચીજ અજીર્ હૈ. ર્હ અજીર્ મેરી ચીજ કૈિે હો? િમજમેં આયા? એક િમયકી 

પયાવય ભી હમારે સત્રકાલમેં નહીં આતી હૈ, (તો) યે ચીજ કહાાંિે મેરેમેં આર્ે? આહાહા! શેઠ! યે 
િમદકતીકે સલયે પહલે કહા. પહલે કહા ર્ા.........  

ધમવકી પહેલી િીઢીમેં, ‘એક રજકણ ને રાગ મેરી ચીજ નહીં’ ઐિી ૃસિ હુએ ચ્બના 
આત્માકા સ્ર્ીકાર હોતા નહીં. િમજમેં આયા? આહાહા! ચાહે તો શરીરાદદ િુાંદર દદખે કે 

અિુાંદર દદખે, ર્હ કોઈ ચીજ મેરી નહીં ઐિે િમ્યક્ િસિમેં–અાંતરકે સ્ર્ભાર્કે સ્ર્ીકારમેં, પર 

કોઈ ચીજ મેરી નહીં ઐિા અસ્ર્ીકાર હો જાતા હૈ. આહાહા! િમજમેં આયા? ગૃહસ્ર્ાશ્રમમેં હો, 
િમ્યગ્ૃસિ હો ર્હ ખરેખર ગૃહસ્ર્ાશ્રમમેં હૈ હી નહીં. ર્હ તો અપને આત્મામેં હૈ. 

ગૃહસ્ર્ાશ્રમકી રાગદશા ર્હ ઉિમેં હૈ નહીં. િમજમેં આયા? આહાહા! ર્ેપારધાંધા, છ ખાંડકા 

રાજ ઉિમેં કહાાંિે આત્મા આયા? ઐિે ૃસિમેં પહલે અદકાંચનપના પ્રગટ હોના ચાસહયે. પીછે 
સ્ર્રૂપકી સસ્ર્રતામેં અદકાંચનપના (હોકર) આિચ્ક્તકા રાગ ભી છૂટ જાતા હૈ. પહલી (બાહ્ય) 

ચીજમેં આિચ્ક્ત તો િબ છોડ દી હૈ, પણ ર્તવમાન સશષ્ય, િાંઘ ઔર પીંછી, કમાંડળ, 
ધમોપકરણકે િાર્ િાંબાંધ હૈ યે ભી છોડ દેતે હૈં. ઐિી સનગ્રંર્દશા, યે કહતે હૈં દેખો!  

અન્ય મેરા કુછ ભી નહીં હૈ; મૈં અદકાંચન હૂાં ઐિા સનમવમત્ર્ હો, ઉિકે આદકાંચન્યધમવ 

હોતા હૈ. ઉિકો સનગ્રંર્... જુઓ! ઉિમેં સલખા હૈ. तणग्गथंत्त ंहि ेिस्स... ર્હ મુસન તો સનગ્રંર્ હી 
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હોતા હૈ. સનગ્રંર્... આત્મા સનગ્રંર્સ્ર્રૂપ હી હૈ, પણ ય ેતો પયાવયમેં સનગ્રંર્તા લાયા એમ કહતે 

હૈં. આહાહા! િમ્યગ્દશવન અલૌદકક ચીજ હૈ, પીછે મુસનપના... આહાહા! અકેલા ભગર્ાન 
પરમાનાંદકા નાર્ ઉિકે સિર્ા કોઈ ચીજ મેરી નહીં. આિચ્ક્તકા રાગ ભી છૂટ ગયા હૈ. બાહ્યમેં 

નગ્નપના અને અાંદરમેં રાગરસહત સનગ્રંર્પના—ઐિી દશામેં અદકાંચનધમવ હોતા હૈ. નર્મો. એક 
રહા એક.  

યહાાં પર સનયમિાર, ૧૬૯ કળશ હૈ. હૈ? ૨૨૨ પાને. અસર્કૃસતકરણ નામકા 
આલોચનકા તીિરા ભેદ ચલતા હૈ. ઉિકે નર્ કળશ હૈં. િાત હો ગયે, દો બાકી હૈં.  

अथ सलुतलििाचा ंसत्यिाचािपीत्थ ं
न तिषयतिििात्मज्योतिराद्यन्तशनू्यि ् । 
िितप गरुुिचोत िः प्राप्य यिः शदु्धदृतटिः 
स  िति परिश्रीकातिनीकािरूपिः ॥१६९॥ 

શ્લોકાર્વ : ઇિ પ્રકાર આદદ-અાંત રસહત... મૈં તો આદદ-અાંત રસહત આત્મજ્યોસત હૂાં. 

આહાહા! યે આલોચનકા તીિરા ભેદ. ઐિા અપનકેો દેખના. આદદ-અાંત રસહત—ચ્જિકી 

શરૂઆત નહીં, ચ્જિકા અાંત નહીં ઐિી યહ આત્મજ્યોસત... ભગર્ાન ચૈતન્યમૂસતવ જ્ઞાનકા તેજ, 
અકેલા જ્ઞાનસ્ર્ભાર્કા તેજ પ્રભુ, ર્હ િુલસલત ર્ાણીકા સર્ષય નહીં. ચાહે ચ્જતની મધુર ર્ાણી 

કહો, પણ યે ર્ાણીકા સર્ષય નહીં. આહાહા! દદવ્યધ્ર્સનકા સર્ષય નહીં. આહાહા! અર્ર્ા િત્ય 

ર્ાણીકા ભી સર્ષય નહીં હૈ... અબ ર્હ આયા. ર્ીતરાગકી દદવ્યધ્ર્સન ર્હ િત્ય દદવ્યધ્ર્સન હૈ, 
ઉિકા ભી સર્ષય નહીં. દદવ્યધ્ર્સનિે ભી જો જાના જાતા નહીં, જાનનેમેં આતા નહીં. આહાહા! 

એ બીજી રીતે વ્યાખ્યા છે, દૂિરી રીતે. તર્ાસપ ગુરુકે ર્ચનોં... અર્ાવત્ ગુરુકે ર્ચન ઐિે કહતે 

હૈં દક તુાં તેરી અભેદૃસિ કર. અભેદૃસિ કરે તબ સનસમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. ભીખાભાઈ! 

આહાહા! એ કહેર્ાનો અર્વ એ છ ે ક ેગુરુકો યે કહના હૈ દક તેરી ચીજ અખાંડ આનાંદકાંદ હૈ. 

િમજમેં આયા? ઐિી ‘ૃસિ’ શબ્દ સલયા ન. ગુરુકે ર્ચનોં દ્વારા ઉિે પ્રાપ્ત કરકે જો શુિ 

ૃસિર્ાલા હોતા હૈ... અપની ૃસિ અાંદર િવ્ય ઉપર પડતી હૈ, તબ ‘ગુરુન ેકહા ર્ા’ ઐિી બાત 
કહનેમેં આયી હૈ.  

શ્રોતા : .... પહેલા ગુરુના ર્ચન આવ્યા છે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : આયા, પણ ય ે સનષેધકે સલયે આયા હૈ. પાંદડતજી! આહાહા! અપના 

ગુરુ આત્મા હૈ. તો ઉિ ઉપર ૃસિ કરના ર્હ િુૃસિર્ાંત... ર્હ ર્ાણીકા સર્લાિ નહીં, ગુરુિે 
િમજમેં નહીં આતા એમ કહતે હૈં. ર્ાણી લી હૈ ન ગુરુકી. ગુરુ નહીં સલયે હૈં. િમજમેં આયા?  

શ્રોતા : ગુરૂના ભાર્ ઉપર ર્જન ર્ધારે છે. 
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પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ભાર્, ર્હ કહતે હૈં–ર્હ બતાતે હૈં, તેરી ચીજ અખાંડ ... બતાતે હૈં, 

પણ (શ્રોતા) દેખતા હૈ તો બતાતે હૈં એમ કહનેમેં આતા હૈ. નહીં તો અનાંતબૈર િુના. 
દદવ્યધ્ર્સન અનાંતબૈર િુની. તીન લોકકે નાર્ પરમાત્મા િમર્િરણમેં ચ્બરાજતે હૈં ઐિે 

િમર્િરણમેં અનાંતબૈર ગયા. ‘ભર્ોભર્ ચ્જન પૂચ્જયા’ ઐિા પાઠ હૈ. ભર્ોભર્ ચ્જનકી પૂજા 

કી. િમજમેં આયા? ર્હ શુભભાર્ ર્ા. ર્હ તો પરલક્ષી ચીજ હૈ. ભગર્ાન આત્મા પરલક્ષી 

નહીં. આહાહા! યે તો અપને સ્ર્ભાર્િે જાનનેમેં આતા હૈ ઐિા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા આત્મા હૈ. 

િર્વર્ા અપને જ્ઞાનિે જાનનેમેં આતા હૈ ઐિા આત્મા હૈ. કહો, શેઠ! આહાહા! ર્હ આયેગા 
આગે સર્શેષ.  

ચ્જિકી ૃસિમેં... શુિ ૃસિર્ાલા હોતા હૈ ઐિા કહા ન? તો શુિ ૃસિ ક્યા? 

િમ્યગ્દશવન. ર્હ િમ્યગ્દશવનકા સર્ષય યે ધ્રુર્ ઐિા ગુરુને કહા ર્ા, બિ ઇતની બાત. ઉિકા 
લક્ષ છોડકર, ર્ાણીકા લક્ષ છોડકર ઔર ર્ાણીિે જાનનેમેં આયા–ખ્યાલમેં આયા ઉિકા ભી 

લક્ષ છોડકર... પ્રિન્નભાઈ! શેઠી! આ પ્રિન્નભાઈને રિ છે હોં. ર્ાણીમેં રિ આયા હૈ. 

આહાહા! િમજમેં આયા? આ રિ સર્ના ચાલશે. કાાંઈક શબ્દ હતો ખરો ક્યાાંક. યે રિ સફકા હૈ 
િબ. એ શેઠ! આહાહા!  

शदु्धात्मित्त्वतनयिाचरणानरुूपा... એ ૧૭૨ કળશ. આચરણ તો શુિ આત્મતત્ત્ર્કે 
આચ્શ્રત હોતા હૈ. નીચે હૈ. ૧૭૨ નીચે. અપના આચરણ િવ્યકે આશ્રયિે હોતા હૈ. િમજમેં 

આયા? એ બાજુ છે પાને નીચે. સનયત, આત્મતત્ત્ર્મેં સનયત આચરણ... આહાહા! ભગર્ાન 

પૂણાવનાંદસ્ર્રૂપ ઉિકે આશ્રયિે આચરણ હોતા હૈ. ગુરુકે આશ્રયિે, સર્કલ્પકે આશ્રયિે 
આત્માકા આચરણ હોતા નહીં. બાત તો ઐિી હૈ, િમજમેં આયા? ગુરુને કહા, તુાં તેરી ૃસિ 

કર, હમારા લક્ષ છોડ દે. ઐિે કહા ર્ા. હીરાભાઈ! આહાહા! કહતે હૈં, તર્ાસપ ર્ચનકા સર્ષય 

નહીં, ઐિા પહલે તો સનષેધ દકયા, પણ ઐિા આલોચન આયે ચ્બના રહતા નહીં. જબ પાતે હૈં 

અાંતર ૃસિમેં તો ઐિા સનસમત્ત ર્ા. િુના તો પાયા ઐિા નહીં હૈ. અાંદર પાયા તો ઉિકો સનસમત્ત 

કહનેમેં આતા હૈ. પાંદડતજી! તો સનસમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા! ભગર્ાન! તુમ તો સનરપેક્ષ 
હો, એમ કહતે હૈં. દકિીકી અપેક્ષાિે જાનનેમેં આર્ે ઐિા તેરા સ્ર્ભાર્ નહીં. આહાહા!  

ભાન કરતે હૈં ર્હ અપની અપેક્ષાિે, પરિે નહીં એમ કહતે હૈં. શેઠ! આહા! પરકી 

અપેક્ષાિે ભાન હો ઐિા આત્મા હૈ નહીં. આત્મા ઐિા હૈ નહીં. ર્હ આ ગયા હૈ સનયમિારમેં, 
પહલે આ ગયા હૈ. ઉિમેં હૈ. લ્યો, િાતર્ે પન્ને પર હૈ. િાત પન્ના. દૂિરી ગાર્ા હૈ. દૂિરી 

ગાર્ા, આચ્ખરકી દો લીટી. શુિરત્નત્રયાત્મક માગવ પરમ સનરપેક્ષ હોનેિે મોક્ષકા ઉપાય હૈ. હૈ 

અાંદર? અાંગુઠેકે પાિ. શુિરત્નત્રયસ્ર્રૂપ માગવ... ભગર્ાન આત્મા... યહાાં તો ઐિી બાત હૈ, 
દુકાન ઉઠાનેકી બાત હૈ. િમજમેં આયા? ભગર્ાન આત્મા... સનજ પરમાત્મતત્ત્ર્કે િમ્યક્-શ્રિા-
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જ્ઞાન-અનુષ્ઠાનરૂપ શુિરત્નત્રયાત્મક માગવ પરમ સનરપકે્ષ હોનેિે... કોઈ સર્કલ્પ, સનસમત્ત આદદકી 

અપેક્ષા હૈ હી નહીં. આવ્યુાં છ ે કે નહીં? એય! ક્યાાં? ર્ાાંચો જોઈએ. હા, બિ એ. 
શુિરત્નત્રયસ્ર્રૂપ માગવ, િમ્યગ્દશવન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર પયાવય ર્હ મોક્ષકા માગવ ઉિકો પરકી કુછ 

અપેક્ષા હૈ નહીં. ઐિા પયાવયકા સ્ર્ભાર્ હૈ. િવ્યકા સ્ર્ભાર્કી બાત કરના હી ક્યા? કહતે હૈં. 
આહાહા! િમજમેં આયા? માગવ ઐિા હૈ ભાઈ! 

અાંતમુવખ દેખના હૈ દક બસહમુવખ દેખનેિે અાંતમુવખ દેખના હોગા? બાત ઐિી હૈ. 

આહાહા! આ તો પોપાબાઈના રાજ નર્ી કે બાહરિે સમલ જાય. કહતે હૈં, ર્ાણીકા સર્ષય નહીં, 
ભગર્ાનકી િછચી ર્ાણીકા સર્ષય નહીં. આહાહા! યે શુિ ૃસિર્ાલા હોતા હૈ... ભાઈ! ર્જન 

આહીં આપયુાં. આહાહા! અાંતર ભગર્ાન પૂણાવનાંદ ધ્રુર્સ્ર્રૂપ ર્હ ૃસિર્ાલા હોતા હૈ. શબ્દ સલયા 

હૈ, શુિ ૃસિર્ાલા હોતા હૈ. આહાહા! ર્હ પરમશ્રીરૂપી કાસમનીકા ર્લ્લભ હોતા હૈ. ઉિકો 
મુચ્ક્ત અલ્પકાલમેં પ્રાપ્ત હોતી હૈ દક જો મુચ્ક્ત ઉિે દૂર ન હો. આહાહા! માગવ અને માગવકા ફળ 

દોનોં સલયે. યહાાં તો, ‘ૃસિર્ાલા હોતા હૈ’ ઇતના જોર દદયા. આહા! શુિ ૃસિર્ાલા હોતા હૈ, 

ર્હ... અાંતમુવખ ૃસિ પૂણાવનાંદ પ્રભુ િવ્ય ઉપર ગઈ હૈ ઉિ કારણિે ર્હ પરમશ્રીકાસમનીકા 
ર્લ્લભ હોતા હૈ. અનાંત આનાંદરૂપી પરમશ્રી લક્ષ્મી મુચ્ક્ત ઉિકો કભી છોડતી નહીં. આહા! 
િમજમેં આયા? (અર્ાવત્ મુચ્ક્તિુાંદરીકા પસત હોતા હૈ). ૧૭૦ કળશ. 

जयति सहजिजेिःप्रास्तरागान्धकारो 
िनतस ितुनिराणा ंगोचरिः शदु्धशदु्धिः । 
तिषयसखुरिाना ंदुलल िः सिलिाय ं 
परिसखुसिदु्रिः शदु्धबोधोऽस्ततनद्रिः ॥१७०॥ 

સનિા અસ્ત ર્ઈ ગઈ છે. મુસન હૈં ન. સનિા એક અલ્પ કોઈ ર્ખતે પોણી િેકાંડની અાંદર 

(હોય). આહાહા! મુસન... મુસન દકિકો કહેં? ભાઈ! દુસનયા કુછકા કુછ માન બૈઠી હૈ. મુસન 

પરમેશ્વર પદમેં આયે. કહતે હૈં, अस्ततनद्रिः... હમેં તો સનિા અસ્ત હો ગઈ હૈ. આહાહા! ઐિા 

શુિાત્મા જયર્ાંત ર્તવતા હૈ હમારી ૃસિમેં, એમ કહતે હૈં. આહાહા! િમજમેં આયા? મુસનપના 
દકિકો કહેં? ભાઈ! બબ્બે કલાક, પાાંચ-પાાંચ કલાક, આઠ-આઠ કલાક સનિા લે અને અમે મુસન. 

વ્યર્હારે પણ મુસન નર્ી. િમજમેં આયા? શેઠ! ઐિી બાત કડક હૈ. ‘સપછલી રૈનીમેં...’ આતા 

હૈ ન છઢાળામેં? (શ્રોતા : સપછલી રૈનીમેં કુછ એકાિન..) એકાિન. એક આિનમેં ઐિે રહે, યા 
ઐિે રહે. ‘સપછલી રૈની...’ રાસત્રના ચોર્ા ભાગમાાં સપછલી ર્ોડા.... આહાહા! જાગ્રત હુઆ હૈ, 

તીન કષાયકા નાશ હુઆ હૈ. આહાહા! સનિા મોહનીયકમવકા નાશ કરનેકો તો તૈયાર હો ગયા હૈ. 
આહાહા! પ્રમાદ હૈ, સનિા પ્રમાદ હૈ.   
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 શ્લોકાર્વ : ચ્જિને િહજ તેજિે રાગરૂપી અાંધકારકા નાશ દકયા હૈ... આહાહા! 

ભગર્ાન આત્મા ચ્જિકા િહજ તેજ... ચૈતન્યસ્ર્ભાર્કે તેજિે... જહાાં તેજ િહજમેં આયા ર્હાાં 
અાંધકાર કહાાંિે રહે? ચ્જિને–ઐિા આત્મા, િહજ તેજિે... સ્ર્ભાસર્ક જ્ઞાનતેજ... જ્ઞાનકા 

તેજ... રાગરૂપી અાંધકાર... દેખો! ભાષા. યે વ્યર્હારકા રાગ હૈ, દયા-દાન (આદદ) રાગ અાંધકાર 

હૈ. આહાહા! િમજમેં આયા? યે ચૈતન્ય તેજ હૈ ભગર્ાન (આત્મા ઔર) રાગ અાંધકાર હૈ. િૂયવકે 

કોઈ દકરણમેં કોયલેકા દકરણ આતા હૈ? ચૈતન્યિૂયવ ભગર્ાન.  

ક્યા કહતે હૈં તમારા ઓલા? ર્હ સનકલતા હૈ ન તમારે બાહુબલીજી? ર્હ રખા હૈ બડા 
પ્રકાશ–લાઈટ–િચવલાઈટ. ઇિ બાજુ રખી હૈ. બાહુબલીકે િામને રખી હૈ, દો લાઈટ રખી હૈ. 

ઉિમેંિે દકરણ સનકલતે હૈં લાઈટમેંિે. ઐિે ભગર્ાન (આત્મા) અનાંત લાઈટર્ાલી ચીજ હૈ. ર્હ 

તો હજાર દકરણ, શુાં કહેર્ાય? નાંબર હોય છે ને? એક હજાર ર્ોટ. શુાં કહેર્ાય એ? ર્ોટ. હજાર 
ર્ોટ, યે અનાંત ર્ોટ. ચૈતન્યિૂયવ અનાંત ર્ોટિે (ભરા) પડા હૈ અાંદર. ઉિકે તેજિે... આહાહા! 

ઐિી સ્ર્ભાર્કી ચીજકા સ્ર્ીકાર જહાાં હુઆ, ઉિકે તેજિ ે રાગ અાંધકાર નાશ હો ગયા. 
આહાહા! િમજમેં આયા? 

ઐિે કહતે હૈં, રાગિે રાગકા નાશ નહીં હોતા. કહતે હૈં ન ર્ે દક શુભરાગિે અશુભરાગ 

ટલતા હૈ ને પીછે શુભરાગ ચલા જાયેગા. કહતે હૈં. રેચ લેતે હૈં ન રેચ? ક્યા કહતે હૈં? એરાંડકા 
રેચ લેતે હૈં ન દસ્ત િાફ કરનેકો. જુલાબ. જુલાબમેં એરાંદડયા લેતે હૈં તો એરાંદડયા ભી સનકલ 

જાયેગા ને સર્િા ભી સનકલ જાયેગી. ઐિે શુભભાર્ હૈ, અશુભ ભી સનકલ જાયેગા ને શુભ ભી 

સનકલ જાયેગા, એમ કહતે હૈં. ઐિા હૈ નહીં. શુભભાર્ કરનેિે અશુભ ભી સનકલ જાયેગા ને 
પીછે શુભ ભી સનકલ જાયેગા એમ કહતે હૈં. ઐિા હૈ નહીં. તારા ૃિાાંત અહીંયે લાગુ પડે નહીં. 

યહાાં તો િહજ તેજ ભગર્ાન આત્મા... મન મર જાયેગા, ચૈતન્ય ઉપર ૃસિ પડનેિે તો મન મર 

જાતા હૈ. િમજમેં આયા? આહાહા! ઐિા ભગર્ાન આત્મા, ચૈતન્યકે તેજિે રાગરૂપી 

અાંધકારકા ચ્જિને નાશ દકયા હૈ ભગર્ાન આત્માને.  

જો મુસનર્રોંકે મનમેં ર્ાિ કરતા હૈ... ઉત્કૃિ બાત ચાદરત્રકી લી હૈ ન. િમ્યગ્ૃસિકે 
હૃદયમેં ર્ાિ હૈ આત્માકા. િમજમેં આયા? પહલે આ ગયા હૈ. િમ્યગ્ૃસિકે ગોચર હૈ. અાંતર 

જ્ઞાનકી પયાવયિે ગમ્ય હૈ યે આત્મા. યહાાં તો ઉત્કૃિ બાત લેના હૈ. મુસનર્રોંકે મનમેં ર્ાિ કરતા 

હૈ... હૃદયમેં ર્હ સત્રકાળી આત્મા ર્િતા હૈ. આહાહા! િમજમેં આયા? જો શુિ-શુિ હૈ... ર્સ્તુિે 
શુિ ને પયાવયિે ભી શુિ. ઐિા ભગર્ાન આત્મા અસર્કૃસતકરણ ઉિકો કહનેમેં આતા હૈ.  

જો સર્ષયિુખમેં રત જીર્ોંકો િર્વદા દુલવભ હૈ... ચ્જિકો શબ્દમેં, રૂપમેં, ગાંધમેં, રિમેં, 
સ્પશવમેં િુખબુસિ ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઉિકો આત્મા દુલવભ હૈ. િમજમેં આયા? શબ્દ આબરૂકા, 

દકતીકા િુનકર હષવ આતા હૈ ઉિકો કીસતવમેં િુખબુસિ હૈ, મૂઢ હૈ, આહાહા! રૂપ શરીરકી 
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િુાંદરતા, અર્યર્કી કોમલતા–અર્યર્ની નમણાઈ ઐિે દેખકર ચ્જિકો િુખબુસિ હો, ઐિે 

સર્ષયકી બુસિમેં–િુખબુસિમેં આત્મા દુલવભ હૈ. િમજમેં આયા? ‘સર્ષયિુખમેં રત’ ઐિા 
સલયા હૈ ન? જ્ઞાનીકો આિચ્ક્ત આતી હૈ, (પણ) રત નહીં હૈ. આહાહા! ચ્જિકો શબ્દ, રૂપ, રિ, 

સ્ર્ાદદિ ચીજ–માખણ, આમકા રિ ઐિી ચીજમેં રિ આતા હૈ, ઉિમેં િુખબુસિ હોતી હૈ, યે 
સર્ષયકે લોલુપીકો ‘આત્મા િુખર્ાલા હૈ’ ઐિી ૃસિ દુલવભ હૈ. િમજમેં આયા? આહાહા!  

સર્ષયિુખમેં રત જીર્ોંકો... શબ્દ, રિ, રૂપ, ગાંધ... ફૂલઝાડમેં બૈઠે હો, િબ ફૂલ.. ફૂલ.. 

ફૂલ. કેટલાક તો ર્ળી િારા ઊંચા ફૂલ કળી િુગાંધી હોય, નાકમાાં નાખે, પછી ફરર્ા જાય. યે તો 
િબ દેખા હૈ. આ રસિકભાઈ છેને રાજકોટના. ત્રાંબકલાલના મકાનમાાં. એના ઝાડ હતા તે 

કળીયુાં, ઝાડની એક-એક કસળયુાં બહાર પડતી. નરભેરામભાઈ છેને જેતપુરર્ાળા. હુાં મોઢા 

આગળ નીકળ્યો ને એ પાછળ હતા. એ કળીયુાં કાઢી, લગાર્ે નાકમાાં. ફરર્ા જાય તો હર્ા આર્ે. 
મોઢાર્ી હર્ા આર્ે, અહીંયા એનેર્ી હર્ા આર્ે. એય! ઊંચા ફૂલ હોતા હૈ ન કળી. બહુ ખીલેલી 

ન હોય. ગુલાબની, ચાંપક, મોગરા. ઐિી ઝીણી કલી હો ન, એક અહીંયા નાખે ને એક અહીંયા. 

પછી શુાં કહેર્ાય ફરે એને? ચક્કર. રેિકોિવ. ઘોડા ફેરર્ેને, ત્યાાં ફરે. રેિકોિવ. આહાહા! 
ભગર્ાન કહતે હૈં, તુજે પાાંચ ઇસન્િયકે કોઈ ભી સર્ષયમેં રુસચ હૈ, ઉિકો ભગર્ાન આત્મા દુલવભ 

હૈ. ક્યોંદક ર્હ સર્ષય નહીં સફરા િકતા. પર ઉપર જહાાં રુસચ હૈ ર્હાાં સર્ષય નહીં સફરા િકે, 
ગુલાાંટ નહીં ખા િકે. આહાહા! િમજમેં આયા?  

જો સર્ષયિુખમેં રત જીર્ોકો િર્વદા દુલવભ હૈ... ત્રણે કાળ દુલવભ છે. આહાહા! ક્યોંદક 

ભગર્ાન આત્મામેં આનાંદ હૈ, ઉિકો છોડકર કોઈ ભી સર્ષય પાાંચ ઇસન્િય શબ્દ, રૂપ, રિ, ગાંધ, 
સ્પશવ.. સ્પશવ.. સ્પશવ.. શરીર મખ્ખન જૈિા દેખકર અાંદર રિ આર્ે દક આહા! ભારી મજા આયા. 

ઐિા સર્ષયિુખમેં લોલુપીયોં... રિર્ાલે લોલુપી હોં. આહાહા! ઉિકો િર્વદા ભગર્ાન (આત્મા) 

દુલવભ હૈ. ક્યોંદક આનાંદકી મૂસતવ, અપને સ્ર્ભાર્મેં અતીસન્િય આનાંદ હૈ ઉિકી રુસચ ઐિે 

સર્ષયકી રુસચર્ાલેકો નહીં હોતી, દુલવભ હૈ. યહાાં પાાંચ હજારકા પગાર, દિ હજારકા પગાર સમલે  

મસહનેમેં, ખુરશી, એક હાર્માાં લાકડી, િોનાના મુદઠયા. મુઠી.. મુઠી.. કોટ-પાટલૂન પહેરે િરખા 

આમ ઓહોહો! અમે બહુ િુખી છીએ, અમે આગળ પડતા છીએ, બીજા કરતા અમે અસધક ર્ઈ 
ગયા. ‘આગળ પ઼ડતા’ િમજે? હમારી કાદઠયાર્ાડી ભાષા આ ગઇ. િબિે હમ અસધક હો ગયે 
હૈં. શરીર િુાંદર, કપડા ઐિા... લકડી, મોટા ટોપા ઉપર હોય.  

શ્રોતા : બહુરૂસપયાકા રૂપ બના દદયા.  

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : બહુરૂસપયા હી હૈ ન. ક્યા હૈ દૂિરા? અપને એક રૂપકો છોડકર ઐિા 
બહુરૂપમેં રત હો ગયા. પાંદડતજી! આહાહા! અપના સનજાનાંદસ્ર્રૂપ પરમાનાંદકા નાર્ ઉિકે 
રૂપકો ન દેખકર ઇિ પાાંચ ઇસન્િયકે રૂપમેં રત હો ગયા, ઉિકો દુલવભ હૈ આત્મા. આહાહા!  
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જો પરમ િુખકા િમુિ હૈ... જુઓ! સલખા હૈ. બાહ્ય િુખમેં રત હુઆ, પરમિુખકા િમુિ 

તો યે રહા. પાાંચ ઇસન્િય–શબ્દ, રૂપ, રિ, ગાંધ અને સ્પશવ ઉિમેં ચ્જિે િુખબુસિ હૈ ઉિકો યે 
ર્સ્તુ–િુખકા િમુિ ભગર્ાન દુલવભ હૈ. આહાહા! શુાં ટીકા પણ જુઓ! કળશ કૈિે દકયે હૈં 
મુસનરાજને! ઓહોહો!  

શ્રોતા : યે તો કળશ હૈં મહારાજ! કળશ પર આપ કળશ ચઢાતે હો...  

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ઉિમેં હૈ ઉિકા સ્પિીકરણ હોતા હૈ. હૈ ન? આહાહા! પરમિુખકા 
િમુિ પરમાત્મા, અતીસન્િય આનાંદિે છલોછલ–લબાલબ ભરા હૈ. ઐિા આત્મા... ઇસન્િયોંકે 

સર્ષયમેં રુસચર્ાંતકો િુખબુસિ હૈ, ઐિા નહીં....., ૃસિ નહીં ઠરેગી તો ઉિે જાનનેમેં નહીં 

આયેગા. આહાહા! પરમિુખકા િમુિ હૈ ઔર જો શુિ જ્ઞાન હૈ... દો બાત લેની હૈ યહાાં. અકેલા 
જ્ઞાનકા તેજ પ્રભુ ઔર અકેલા િુખકા િાગર, ઐિી ચીજ પરમ શુધ્ધ હૈ, પયાવય ભી શુિ હુઈ. 

તર્ા ચ્જિને સનિાકા નાશ દકયા હૈ... આહાહા! ભગર્ાનકી જાગૃસતમેં સનિા હોતી નહીં, 
કહતે હૈં. કેટલી ભાષા...! િમજમેં આયા? સનિાકા નાશ દકયા હૈ... એમ કરીને મુસનરાજ અપની 

બાત કરતે હૈં. .... સનિાકા નાશ કર દદયા. અલ્પ સનિા હો ર્ોડી એક િેકાંડકે અાંદર–પોણી િેકાંડ. 

આઠ-આઠ કલાક, નર્-નર્ કલાક ઘોરતે હૈં. ‘ઘોરતે’ િમજે? હાં.. ગરડીયો ચાલેને ગરડીયો.  
નિકોરા બોલે એ ગરડીયો ચાલે. એમ બીજુાં શુાં? .... હોય. આઠ-આઠ કલાક, નર્-નર્ કલાક. એ 

શેઠ! યહાાં તો દૂિરી બાત હૈ િમદકતી હો તો... પણ યહાાં તો આઠ-આઠ, નર્-નર્ કલાક, પાાંચ 

કલાક, ચાર કલાક સનિા (હો તો), કહતે હૈં, આત્માકી જાગૃસત ઉિે ઉત્કૃિ હુઈ નહીં. િમજમેં 
આયા? આહાહા! મુસનપનેકી ચ્જિે જાગૃસત અાંદરમેં હો, ઉિકો તો સનિા અલ્પ-અલ્પ હૈ (અર્ાવત્) 
નહીં જૈિી હૈ.. નહીં જૈિી હૈ. િમજમેં આયા? જુઓ! એ જાગ્રતદશાનુાં ફળ. આહાહા!  

શ્રોતા : ઊંઘ ન આર્ે તો માર્ુાં ચડે. 

પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : એ તો અજ્ઞાનીને જેને પ્રમાદ ને અજ્ઞાન હોય એને. િમદકતી હોય 
એને પણ ર્ાય, પણ અહીંયા તો મુસનપણાની ઉગ્ર જાગ્રસત જ્યાાં ર્ઈ, ર્હાાં સનિા લેનેકી જરૂર હી 

નહીં રહી. આહાહા! જાગતી જ્યોત કેર્ળજ્ઞાન લેનેકી તૈયારી હો ગઈ ઉિે સનિા ક્યા? આહાહા! 
ઐિા સ્ર્ભાર્ જાને તો ખરા (દક) ઇિકા સ્ર્ભાર્ ઐિા હૈ. આહાહા!  

સનિાકા નાશ દકયા હૈ, ઐિા યહ (શુિ આત્મા) જયર્ાંત હૈ. આહાહા! શુાં કહે છે? ક્યા 

કહતે હૈં? ઐિા આત્મા જયર્ાંત હૈ. હમારા આત્મા જયર્ાંત હૈ. આહાહા! ૃસિ ઔર સસ્ર્રતા હમેં 
જાગી હૈ તો ઉિમેં યહ આત્મા જયર્ાંત, ઐિા આત્મા જયર્ાંત ર્તવતા હૈ હમારે હૃદયમેં. ધન્ય રે 

ધન્ય મુસનરાજ! જુઓ! દશા પોતાની ર્ણવર્ી છે હોં. જયર્ાંત હૈ. આહાહા! જાગતી જ્યોત ઐિે કી 

ઐિે ચ્બરાજમાન હૈ હમારેમેં. સનિા, સનિાકા નાશ કર દદયા. ર્હ આતા હૈ ન સનયમિારમેં. 
આગળ આર્શે. મુસનકો જરી રાગ હોતા હૈ, (મુસન ઔર) કેર્લીમેં ઇતના ફેર હૈ, પણ સનશ્ચયિે 
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દેખો તો (મુસન) અને ભગર્ાનમેં કોઇ ફેર હૈ નહીં, રાગ હૈ નહીં. (ફેર) માનતે હૈં ર્ે જ઼ડ હૈં. કેર્ળી 

ઔર મુસનમેં ફેર માને ર્ે જડ હૈં. ઐિા હૈ કલશ. કેર્ળી ને મુસનમેં ફેર માનતે ર્હ જડ હૈ, એમ 
કહતે હૈં. ઐિા સલયા હૈ એક દઠકાને.  

શ્રોતા : ભાર્સલાંગીકી બાત હૈ. 

 પૂજ્ય ગુરૂદેર્શ્રી : ભાર્સલાંગીકી બાત નહીં. મૂલ તો ભાર્ હૈ હી નહીં. બાહ્યકી 

દિયાકાાંડ (કરે ર્હ) િાધુ નહીં, ર્હ તો સમથ્યાૃસિ હૈ. ઉિકો (િાધુ) માનતે નહીં. આહાહા! 
ભગર્ાન! માગવ તેરા જુદી જાતકા હૈ ભાઈ! આહીં તો અધમણના પોટલા રાખે, પાત્રના પોટલા 

રાખે, રાંગરોગાનના ઢગલા રાખે, રૂસપયા મૂકે ર્ળી પોતાના નામના રાખે લાખ-બે લાખ, પાાંચ 

લાખ અને આમ િાધુ (નામ ધરાર્ે). કાળા કેર કરે છે પ્રભુ! તને નુકશાન ર્શે ભાઈ! તારા 
આત્માને નુકશાન ર્ાય છે. િમજમેં આયા? આહાહા!  

ઐિા યહ જયર્ાંત હૈ. ઐિા કહતે ક્યા? દક હમારા આત્મા–હમ હમારે િુખિમુિમેં 
ગયે (તો) પાાંચ ઇસન્િયકા સર્ષયકી બુસિ નાશ હો ગઈ હૈ ઔર સનિા ભી હમકો નાશ હો ગઈ હૈ. 

આહાહા! ઐિી ર્ાણી દદગાંબર િાંતો સિર્ા કહાાં હો? જાગૃત દશા હુઈ નહીં, િાંયમદશા, 

સસ્ર્રતા, સનસર્વકલ્પતા હુઈ નહીં ઉિકો યહ આર્ે કહાાંિે? િમજમેં આયા? આહાહા! યહ કોઇ 
પક્ષ નહીં, ર્સ્તુકી સસ્ર્સત ઐિી હૈ. િમજમેં આયા? ર્હ ૧૧૧ ગાર્ા હુઈ. આલોચનાકી 
આખરી ગાર્ા ૧૧૨.  

िििाणिायलोहतिितज्जय ािो दु  ािसतुद्ध तत्त । 
पतरकतहय ं व्वाण ंलोयालोयप्पितरसीतहं ॥११२॥ 
અહંત લોકાલોક ૃિાકા કર્ન હૈ ભવ્યકો 

હૈ ભાર્શુસિ માન, માયા, લોભ, મદ ચ્બન ભાર્ જો. ૧૧૨. 

અહંત–લોકાલોકકે ૃિાકા યે કર્ન હૈ. ભવ્ય માટે આ કર્ન છે. આહાહા! ટીકા : યહ, 
ભાર્શુસિનામક પરમ-આલોચનાકે સ્ર્રૂપકે પ્રસતપાદન દ્વારા શુિ-સનશ્ચય-આલોચના અસધકારકે 

ઉપિાંહારકા કર્ન હૈ. ચાર બોલ આયે ર્ે ન પહલી ગાર્ામેં. આલુાંછન, આલોચના,  

અસર્કૃસતકરણ, ભાર્શુસિ—ચાર. તીન હો ગયે, ચૌર્ા હૈ. ભાર્શુસિ દકિકો હોતી હૈ? દક ચ્જિકો 
મદ નહીં. મદ નહીં ઉિકો ભાર્શુસિ હોતી હૈ. મદકી વ્યાખ્યા—તીવ્ર ચાદરત્રમોહકે ઉદયકે કારણ 

પુરુષર્ેદ નામક નોકષાયકા સર્લાિ... મસુન હૈ ન, તો મુસન(કી ભૂસમકા)િે બાત કી હૈ. િમજમેં 

આયા? સ્ત્રી હૈ, ચ્જિકો સ્ત્રીર્ેદ હો ઉિકો તો મુસનપના હોતા નહીં. િમજમેં આયા? ચ્જિકા 
શરીર સ્ત્રીકા હો, ઉિકો તો મુસનપના તીન કાલમેં હોતા નહીં.  

ચ્જિકા શરીર પુરુષકા હો, તો કહતે હૈં દક અાંદરમેં દકિીકો સ્ત્રીકા ર્ેદ હોતા ને દકિીકો 
પુરુષકા.. યહાાં પુરુષકા સલયા હૈ. તીવ્ર ચાદરત્રમોહકે ઉદયકે કારણ પુરુષર્ેદ નામક નોકષાયકા 
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સર્લાિ... સર્ષયની ર્ાિના એનો જે સર્લાિ ર્હ મદ હૈ. યહાાં ‘મદ’ શબ્દકા અર્વ ‘મદન’ 

અર્ાવત્ કામપદરણામ હૈ. યહાાં મદ અર્ાવત્ અચ્ભમાન નહીં લેના. મદ નામ કામપદરણામ લેના. 
યે ચ્જિકે નહીં હૈ. િમજમેં આયા? ઉિકી ભાર્શુસિ હૈ. મદ શબ્દકા અર્વ મદન કામપદરણામ 
યે ચ્જિકો ન હો. એક બાત.  

દૂિરી. (૧) ચતુર ર્ચનરચનાર્ાલે ર્ૈદભવકસર્ત્ર્કે કારણ... એક પ્રકારકી િાસહત્યપ્રસિિ 

િુાંદર કાવ્યરચના... ઐિે કાવ્ય બનાર્ે દક લાખો માણિો આમ આહા.. ડોલી ઉઠે. ઐિી 

કસર્ત્ર્શચ્ક્ત અને ઉિ કારણિે આદેયનામકમવકા ઉદય હોને પર... કસર્ત્ર્શચ્ક્ત હૈ ઔર 
આદેયનામકમવકા ઉદય હૈ, નામકમવકા. િમસ્તજનોં દ્વારા પૂજનીયતાિે... આમ લોકો આહા.. 

આહા.. ર્ાહ રે ર્ાહ કસર્! જ્યાાં ન પહોંચે રસર્ ત્યાાં પહોંચે કસર્. એક ફેર આહીં બોલ્યા હતા 

૯૨માાં. િાઈઠ ર્ષવનુાં ઉજવ્યુાં હતુાંને ઓલુાં નાનાલાલ કસર્નુાં. ત્યારે આ ચાદરત્રસર્જય બોલ્યા હતા, 
‘જ્યાાં ન પહોંચે રસર્, ત્યાાં પહોંચે કસર્.’ એ કહે છે, ઐિી કસર્કી ચતુરાઈ ઉિકા માન ર્હ 

અચ્ભમાન હૈ. આહા! અાંદરમેં આ જાયે દક મૈં બડા હૂાં હોં. લાખો મનુષ્ય.. ઓહો.. મેરી કસર્તાકી 

િુાંદરતામેં મુગ્ધ હૈ. મૈં ભી મહા ઉત્કૃિ હૂાં. રાજા-મહારાજા બેઠા હોય એ પણ ખુશી ર્ઈ જાય 
કસર્ત્ર્ .... હૈ.  

એકર્ાર િીકર ગયા હતા તે રાસત્રમાાં મૂક્યુાં હતુાં. શુાં કહેર્ાય? રેકોદડંગ. એક બાઈનુાં હતુાં 
અર્ાજ. બહુ પણ મીઠો ઝીણો. સહન્દી ભાષામાાં હતુાં. િીકર.. િીકર, જયપુર પાિે. િીકર ....  

રાસત્રમાાં મૂક્યુાં. બહુ ઝીણો એર્ો કોઈ કાંઠ. હમણા આપણે ત્યાાં જયપુર .... છેને, શુાં કહેર્ાય? 

આદશવનગર. છોડી–લડકી નહોતી પાંદર-િોળ ર્ષવની? બોલી હતીને. દેખો તો એર્ો કાંઠ.. એર્ો 
કાંઠ. લોકો તો િાાંભળર્ામાાં આમ સ્તાંભ ર્ઈ ગયા. પાંદર-િોળ ર્ષવની હતી. આદશવનગરમેં ગયે 

ર્ે. શેઠ ર્ે? ર્હ લડકી ગાયન બોલી ર્ી. એર્ી મા... એમ િાાંભળતા લોકો દિ-દિ, પચાિ-

પચાિ હજાર માણિ હોય આમ... લોકો કહે, ઉિમેંિે અાંદર અહાંકાર આહા.. મૈં કુછ હૂાં. યે 

અચ્ભમાન સમથ્યાત્ર્ હૈ. કોઈક નહોતુાં કહેતુાં? ઓલા બાઈને નર્ી કાંઠ? િરોજીની નાયડુ. એ 

ર્ાત કરતા હોય કોઈક, આપણે િાાંભળ્યુાં હોય ઉપરર્ી. ... એનો કાંઠ એર્ો આમ ટોકરી ર્ાગે, 
ટોકરી. ટોકરી િમજતે હૈં? ઘાંટડી. એ બાઈ હતી કોઈક િરોજીની નાયડુ. પણ એનો કાંઠ એર્ો....  

યે ર્ૈદભવકસર્ત્ર્કે કારણ, આદેયનામકમવકા ઉદય હોને પર... પાછુાં ઓલુાં આદેયકમવનો 

ઉદય જોડ્ુાં, એમ કહે છે. ત્યારે એને આકષવણ ર્ાય છે. આહાહા! નહીંતર.... િમસ્ત જનો દ્વારા 
પૂજનીયતાિે... િમજમેં આયા? ઉિમેં માન આ ગયા. ઐિી ચીજ હો તો ભી માનરસહત હૈ. 

અરે! મેરે સ્ર્રૂપકા માન તો મૈં કરૂાં. દુસનયાકો ક્યા ખબર હૈ? દુસનયા માન આપે, અચ્ભનાંદન દે, 

ઉિમેં ક્યા માન આયા? િમજમેં આયા? ઐિે માનરસહત હો ઉિકો ભાર્શુસિ હોતી હૈ, એમ 
કહતે હૈં. િમજમેં આયા? ગજબકી મીઠાશ. ઝીલે લોકો તો આમ ર્ઈ જાય અાંદર આહાહા.. એક 
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બોલ બોલે, ઝીલે. આહાહા... ખુશી હો જાય. યે પૂજનીયતાિે માન હોતા હૈ. યે માન જો છોડ 

દેતે હૈં, એમ કહતે હૈં. મૂલ તો બાત હૈ, .... બતાના હૈ ન. યે ચારોં ભાર્ોંિે રસહત શુિભાર્ ર્હી 
ભાર્શુસિ. આગળ કહેશે. ઐિે ભાર્િે રસહત આત્માકા ભાર્ ઉિકો શુિ હોતા હૈ. ઐિા ભાર્ 
હો ઉિકા તો અશુિભાર્ હૈ. િમજમેં આયા? આહાહા! ઓહોહો! સનયમિાર ભારે કામ!  

ર્ળી, માતા-સપતા િાંબાંધી કુલ-જાસતકી સર્શુસિિે... માતાની જાસત અને સપતાનુાં કુળ. 

આડાઅર્ળા શબ્દો મૂક્યા છે. નહીં તો માતાની જાસત છે ને સપતાનુાં કુળ છે. એ િાંબાંધી સર્શુસિ... 

મહારાની જૈિી માતા હો, બડે કુટુાંબકી હો, અબજપસતકી લડકી હો. મેરી માતા ઉિકા મૈં લડકા 
હૂાં. ય ેઅચ્ભમાન. મેરી મા ઐિી ર્ી. િમજમેં આયા? માાં કહાાં તેરી હૈ? માતા તેરી નહીં હૈ, 

આત્મા તો... ર્હ માતાકા જાસત િાંજ્ઞા કરકે અચ્ભમાન (કરના દક) દકિકી લકડીકા? મૈં દીર્ાનકી 

લ઼ડકીકા બેટા હૂાં. ઐિી બાત આયે ન. આહાહા! દીર્ાનકા લડકા હૂાં, મેરી માતા ઐિી ર્ી. 
અચ્ભમાન હૈ, કહે છે. ઐિ ેઅચ્ભમાન રસહત હૈ ઉિકો ભાર્શુસિ હોતી હૈ. હમ તો ભગર્ાનકે 

કુલકે હૈં, પરાંપરાકા કુલ હૈ હમારા. ર્હ (બાહ્ય) કુળ-કુળ હમારા હૈ નહીં. આહાહા! િમજમેં 
આયા? 

‘એ અમ કુળર્ટ રીત....’ અનાંત તીર્ંકરો કેર્ળજ્ઞાનના કેડે ગયે ને પૂણવ પ્રાપ્ત દકયા, 

ઉનકે કુલકે હમ હૈં, માતા-સપતાકે કુલકે તો હમ હૈં નહીં. આહાહા! સહાંમતભાઈ! સપતા.. સપતાનુાં 
કુળ બહુ ઊંચુાં હોય, પોત ેભલે નમાલો હોય. સપતાકા કુલ બડા ઊંચા હો, બડા અબજોપસત, 

િુાંદર શરીર, રાજકુમાર... િમજમેં આયા? ઉિકે હમ પુત્ર હૈં. ઐિા અચ્ભમાન હૈ ઉિકો 

ભાર્શુસિ હોતી નહીં. મુસન જો હોતે હૈં રાજકુમાર મુસન હો, ચિર્તી મુસન હો, ચિર્તીકા લડકા... 
આતા હૈ ન ર્હ, શુાં નામ? ૧૦૮. અકવકીસતવ નહીં. રસર્કીસતવ આદદ ૧૦૮ રાજકુમાર મસણરતનના 

પૂતળા. ગેડીએ રમતા હતા. જહાાં ર્ૈરાગ્ય હો ગયા, ભગર્ાનકે પાિ જાકર િાધુ હો ગયે. 

મસણરતનના પૂતળા જેર્ા શરીર. અરે! અમે આ નહીં. અમે તો આનાંદના ધામ ચૈતન્ય સનલેપ એ 

ચીજ અમે છીએ. યે ચીજ કહાાં હમારેમેં હૈ? આહાહા! ઐિે માનિે રસહત ઉિકા નામ ભાર્શુસિ 
કહનેમેં આતા હૈ. માયાની ર્ાત.... 

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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આજ દશલક્ષણીપર્વકા દસર્ાાં દદન હૈ. સ્ર્ામીકાર્તવક લગભગ ૨૨૦૦ ર્ર્વ પહલે હો 

ગયે, ઐસા ઇર્તહાસમેં હૈ. ઉનકી યે કૃર્ત હૈ ‘સ્ર્ામીકાર્તવકેયાનુપ્રેક્ષા.’ દસ પ્રકારકે ધમવ. રે્ 

બાળબ્રહ્મચારી થે. આજ બ્રહ્મચયવકા દદન હૈ ન. ઉન્હોંને યે દસ પ્રકારકે ધમવ(કે શ્લોક) બનાયે, 
ઉસમેં આજ દસર્ેં બોલ (દ્વારા) બ્રહ્મચયવધમવકો કહતે હૈં. બ્રહ્મ નામ આત્મા, અપના આત્મા 

બ્રહ્માનાંદસ્ર્રૂપ ઉસમેં ચરના, રમના ઉસકા નામ બ્રહ્મચયવ હૈ. સમજમેં આયા? સ્ર્ામીકાર્તવકને 

પાંચ બાલબ્રહ્મચારી તીથંકરોંકો યાદ દકયે હૈં શાસ્ત્રમેં. પાાંચ બાલબ્રહ્મચારી તીથંકર હૈં ન, ઉનકો 
યાદ કરકે ર્ાંદન દકયા હૈ. કહતે હૈં, બ્રહ્મ નામ આત્મા અતીર્ન્િય આનાંદકા સ્ર્રૂપ–રૂપ ઉસકી 

દૃર્િ કરકે... ઉસમેં દૃર્િ કરના ર્હ તો સમ્યગ્દશવન હૈ. બ્રહ્માનાંદ ભગર્ાન આત્મા પૂણવ ર્નર્ર્વકલ્પ 

આનાંદકા ધામ પરમાત્મસ્ર્રૂપ, ઉસકી દૃર્િ, અનુભર્ કરના ર્હ તો સમ્યગ્દશવન હૈ. ઉસકે 
ઉપરાાંત બ્રહ્મ નામ આત્મામેં ઉગ્રતા, પુરુર્ાથવસે ર્સ્થર રમના, જમના, ઉસકા નામ બ્રહ્મચયવ 
કહનેમેં આતા હૈ.  

जो परिहिेरि सगं,ं मरहलाण ंणवे पस्सि ेरूव ं। 
कामकहारिरणयत्तो, णवहा बभं ंहव ेतस्स ॥४०३॥  (કાર્તવકયેાનુપ્રેક્ષા) 

શ્લોકાથવ : જો મુર્ન, ર્સ્ત્રયોંકી સાંગર્ત નહીં કરતા હૈ... ક્યોંદક ર્ર્ર્યમેં પ્રધાન મનમેં 

સ્ત્રીકા ર્ર્કલ્પ ઉત્પન્ન હોના યે પહલે... અાંદર હૈ અથવમેં. પરિવ્યોંમેં આત્મા લીન હો, ઉનમેં 
સ્ત્રીમેં લીન હોના પ્રધાન હૈ. સ્ર્િવ્યમેં લીન હોના ર્હ બ્રહ્મચયવ હૈ ઔર પરિવ્યમેં, રાગાદદમેં 

લીન હો યે અબ્રહ્મચયવ હૈ. ઉસમેં ભી સ્ત્રી પ્રધાન હૈ. ક્યોંદક કામ, મનમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ; 

ઇસર્લયે યહ અન્ય કર્ાયોંસે ભી... સ્ત્રીકી ર્ર્ર્યર્ાસના પ્રધાન હૈ ઔર ઇસ કામકા આલાંબન 
સ્ત્રી હૈ; અત: ઇસકા સાંસગવ છોડને પર અપને સ્ર્રૂપમેં લીન હોતા હૈ. અપના સાંસગવ કરતા હૈ, 

યૂાં. અપના આનાંદ–પૂણવ અતીર્ન્િય આનાંદકી કલી અાંતર ભગર્ાન આત્મા હૈ. ઉસકી એકાગ્રતા 

ર્હ બ્રહ્મચયવકા ખિલના હૈ. શાાંર્ત ને આનાંદકી ખિલર્ટ અાંદર હોતી હૈ, ઉસકા નામ દસર્ાાં 
(ધમવ) બ્રહ્મચયવ કહનેમેં આતા હૈ.  

ઇસર્લયે સ્ત્રીકી સાંગર્ત કરના, રૂપ ર્નરિના... અપના સાંસગવ કરતે (હી) સ્ત્રીકા સાંસગવ 
છૂટ જાતા હૈ, અપના આનાંદરૂપ ર્નરિતે (હી) પરકા રૂપ ર્નરિના છૂટ જાતા હૈ. આહાહા! આજ 

બરાબર બ્રહ્મચયવકા આયા હૈ, દેિો! સ્ર્ામી(કાર્તવક) યાદ આયે, પાંચ બાલબ્રહ્મચારી તીથંકર યાદ 

આયે ઔર યહ અર્ધકારમેં બ્રહ્મચયવ આયેગા ર્નયમસારમેં. ર્નયમસારમેં પહલે ર્હ આ ગયા. 
અભી અર્ધકાર ચલતા હૈ ન ઉસમેં (ર્હ હૈ). કથા કરના... સ્ત્રીકી કથા કરના ર્હ છોડના ઔર 
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આત્માકી કથા કરના. આનાંદસ્ર્રૂપ હૈ ઉસ તરફકે ર્ર્કલ્પસે અાંતરમેં એકાગ્રતા હોતી હૈ. સ્મરણ 

કરના... સ્ત્રીકો યાદ કરના દક ઐસે થી, ઐસે થી (ર્હ) છોડના (ઔર) આનાંદમૂર્તવ આત્માકા 
સ્મરણ કરના. ઉસકે બ્રહ્મચયવ હોતા હૈ. ઉસકો બ્રહ્મચયવ કહનેમેં આતે હૈ. ઐસા અઠારહ હજાર 
ભેદ ર્લયા હૈં બ્રહ્મચયવકે.  

णव रवह बभं ंहव ेतस्स णव... णव रवह... મન-ર્ચન-કાયા, કૃત-કાદરત-અનુમોદનસે 

કરતા હૈ બ્રહ્મચયવ. મન-ર્ચન-કાયા, કૃત-કાદરત-અનુમોદનસે છોડ દેતા હૈ પરકો. અપના 

આનાંદસ્ર્રૂપ ભગર્ાન... જુઓને! આખિરકા દદન બ્રહ્મચયવ હૈ. ઉસકે–શીલકે અઢાર હજાર ભેદ 
હૈં. શીલ કહો દક બ્રહ્મચયવ કહો. આહાહા! અપના અતીર્ન્િય આનાંદ પ્રભુ ઉસકી સન્મુિતા 

છોડકર રાગમેં લીનતા–ર્ર્કલ્પમેં લીનતા હો ર્હ અબ્રહ્મચયવ હૈ. સ્ર્િવ્યમેં લીનતા યે બ્રહ્મચયવ 

ઔર પરિવ્યમેં લીનતા યે અબ્રહ્મચયવ. આહાહા! સમજમેં આયા? પીછે ર્ર્શેર્ બાત કી હૈ. ઉસ 
મુર્નકો બ્રહ્મચયવધમવ હોતા હૈ. મુર્નકી પ્રધાનતા હૈ ન. સમ્યગ્દૃર્િ ભી અપની યોગ્યતા પ્રમાણસે 

અપને સ્ર્ભાર્કી દૃર્િપૂર્વક અાંતરમેં બ્રહ્મ નામ આનાંદમેં એકાગ્ર હોતા હૈ ઉસ પ્રમાણમેં ઉસકો 

બ્રહ્મચયવધમવ કહનેમેં આતા હૈ. મુર્ન તો ધન્ય અર્તાર! ખજસકી દશા બ્રહ્માનાંદમેં ર્લપ્ત હુઈ હૈ 
અાંદરમેં, એકાકાર હો ગયા હૈ. અપને આનાંદ ર્સર્ા કોઈ ચીજ (સુિરૂપ) ભાસતી નહીં. આહાહા! 
યે દસર્ાાં ધમવ હુઆ. 

અપને ચલતે અર્ધકારમેં ભી ર્હી આતા હૈ. દેિો! માન. માન હૈ ન. માનકા ત્યાગ 

કરના ર્હ ભાર્ર્ર્શુર્િ હૈ ઐસા બતાના હૈ. આહાહા! દકસકા માન? હમારી માતા તો ઉત્તમ 

કુલકી થી, હમારે ર્પતા ઉત્તમ કુલકે હૈં ઉસમેં હમ જન્મે હૈં. અરે! ર્પતા ક્યા ને માતા ક્યા? જન્મ 
ક્યા ને મરણ ક્યા? આત્મામેં તો યે હૈ હી નહીં. માતા ને ર્પતાકી ર્ર્શુર્િ–ઉજ્જર્ળતા. હમારી 

માતા મહા આઠ-આઠ પેઢીસે ઉજ્જજ્જર્ળતાકી જાર્તમેં થી ઉનકે હમ પુત્ર હૈં. ઉસકા અહાંકાર–માન 

હૈ ય ેછોડના ઔર અપની ભાર્શુર્િ–ચૈતન્ય ભગર્ાન ર્નમવળાનાંદ ઉસકી શુર્િ પ્રગટ પયાવયમેં 

કરના, ર્હ આલોચનાકા ચૌથા બોલ ભાર્ર્ર્શુર્િ કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા! પીછે ર્લયા.  

પ્રધાન બ્રહ્મચયવવ્રત દ્વારા... માનકી બાત કરતે હૈં. બ્રહ્મચયવ શરીરસે-મન-ર્ચનસે ઇતના 
પલે દક ઉપાખજવત લક્ષકોદટ સુભટ... લાિ-ક્રોડ અથર્ા કોદટ એટલે સમુહ પણ થાય. લાિ સમુહ 

સુભટ સમાન ર્નરુપમ બલસે... શરીરસે-મન-ર્ચનસે બ્રહ્મચયવ પાલનેસે અપનેમેં ર્નરુપમ 

બલ–સામર્થયવ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ઉસકા અખભમાન કરના યે ભાર્-અર્ર્શુર્િ હૈ. સમજમેં આયા? 
શરીરકા બલ તો જડ બલ હૈ. સમજમેં આયા? ઉસકા માન છોડના. લક્ષકોદટ સુભટ સમાન... 

લ્યો. લાિો મનુષ્ય સામે આર્ે તો ભી બ્રહ્મચારી બ્રહ્મકે તેજકે બલસે હાર સકે નહીં, દૂસરોંકો 

હરા દે ઐસી બલ–શખક્ત હો, તો ભી ઉસકા અખભમાન નહીં કરના. યે તો જડકી બાત હૈ. 
સમજમેં આયા?  
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ચૌથા બોલ. દાનાદદ શુભ કમવ દ્વારા... દાન, પૂજા, ભખક્ત, નામસ્મરણ આદદ શુભકમવ 

દ્વારા ઉપાખજવત સાંપર્ત્તકી ર્ૃર્િ... ઐસી પુણ્યપ્રકૃર્ત બાંધી હો શુભભાર્સે દક ખજસકે ઉદયમેં 
સાંપર્ત્તકી ર્ૃર્િ હો, ક્રોડો-અબજો રૂર્પયા એક-એક મર્હનેમેં ર્ૃર્િ હો પૂર્વકે કમવકે કારણસે, ઉસકા 

માન નહીં કરના. ર્હ તો પૂર્વકા પુણ્ય થા તો ર્મલતી હૈ. દેિો! દાનાદદ શુભ કમવ દ્વારા ઉપાખજવત 

સાંપર્ત્તકી ર્ૃર્િ... લક્ષ્મી ર્ૃર્િ હો ક્રોડો-અબજો, અબજોના અબજો... સમજમેં આયા? િર્વ, 

ર્નિર્વ, મહાપદ્મ, શાંકુ, જલધી, ... મધ્ય ને પારધ.  

અભી અબજ તક ચલતા હૈ. હમારે ર્ક્ત તો શાલામેં પારધ તક ચલતા થા. સો ક્રોડકા 
અબજ, સો અબજકા િર્વ—ઐસે ચલતા થા. િર્વ, ર્નિર્વ, સો િર્વકા ર્નિર્વ. ઉસ ર્ક્ત ચલતા 

થા ૬૦ ર્ર્વ પહલે ઉમરાળામેં. અપાસરા સામે હૈ ન પરુાની શાલા. ત્યાાં અત્યારે, શુાં કહેર્ાય? 

ઝાડ ર્નસ્પર્ત. શાક.. શાક. શાક બેચતે હૈં. શાકમાકેટ છે ત્યાાં ર્નશાળ થઈ, અપાસરાની સામે. 
િર્વ, ર્નિર્વ, શાંકુ, જલધી, ... મધ્ય ને પારધ—ઇતની સાંખ્યા. લક્ષ્મી ર્ધે જ જાય. અબજ ને 

િર્વ, િર્વમાાંથી ર્નિર્વ, ર્નિર્વમાાંથી શાંકુ ઐસે બઢે જાય. પૂર્વકે પુણ્યકે કારણકી બાત હૈ. 

સમજમેં આયા? ઉસકા અખભમાન નહીં કરના દક હમ બરાબર ધ્યાન રિતે હૈં, વ્યર્ર્સ્થત કરતે 
હૈં તો હમેં લક્ષ્મી ર્મલતી હૈ. ઐસા અખભમાન નહીં કરના. સમજમેં આયા?  

દાનાદદ દકયા હો... એ પોપટભાઈ! આ દાનાદદ કયાવ હોય એનુાં ફળ હોય તમારા 
સાળાને, એમ કહે છે. કોઈ પૂર્વમેં શુભભાર્ દકયા હોગા. સમજમેં આયા? અબજો રૂર્પયા હૈ 

ઉસકે સાલેકે પાસ. ગોર્ા.. ગોર્ા. શાાંર્તલાલ િુશાલદાસ. પોપટભાઈકા સાલા હૈ. બહોત પૈસા 

હૈ. દો અબજ ચાલીસ કરોડ. બસ્સો ચાલીસ કરોડ. એ શેઠ! તુમકો કરોડપર્ત કહતે હૈં દોનોં 
ભાઈકો. હોય એ િરા. માણસ તો પચાસ-સાઈઠ લાિ હોય તો કરોડ કહે. શેઠ! કહનેર્ાલે કહે 

ઉસમેં ક્યા હૈ? ઉસકો ખ્યાલ હોગા અાંદરમેં દક મેરે પાસ ઇતના હૈ. ચાલીસ-પચાસ લાિ... 

લોગ કહતે હૈં. કહે, સમજે ને માને. પણ યે તો દકતના પૈસા ઉસકે પાસ. દો અબજ ચાલીસ 

કરોડ. ર્ાર્ણયા દશાશ્રીમાળી. ર્હ તો પૂર્વકા કોઈ શુભભાર્ હો, ઉસકા કમવ બાંધા હો તો લક્ષ્મી 

ર્મલે. જહાાં પુણ્ય ર્ફરેગા તો અાંધકાર હો જાયેગા. યા તો સ્ર્યાં બૈઠા હો ને (લક્ષ્મી) ચલી જાય ને 

(લક્ષ્મી) હો ઔર સ્ર્યાં ચલા જાય. દોમેંસે એક તો હોગા દક નહીં? મૂલચાંદભાઈ! માન નહીં 
કરના. પ્રસન્નભાઈ! સાંપર્ત્તકી ર્ૃર્િકે ર્ર્લાસસે... અબજો-અબજો મર્હને ર્ધે. ઓહોહો.. ક્યા 

હૈ? ચક્રર્તીકી સાંપદા ભી ર્મલી, ઉસમેં હૈ ક્યા? અહર્મન્િ હુઆ નર્મી ગ્રૈર્ેયક ર્મર્થયાદૃર્િ હોં, 

પીછે ર્નકલકર મનુષ્ય હુઆ, પીછે ર્તયંચ હોકર ર્નગોદમેં ચલા ગયા. આહાહા! સમજમેં 
આયા?  

પાાંચર્ાાં બોલ. બુર્િ... બરુ્િકા અખભમાન નહીં કરના. બહોત બુર્િ હો સાંસારમેં ઇતની... 
તપકા અખભમાન નહીં કરના. મૈં ઇતના તપ કરતા હૂાં, મર્હના, બે મર્હના, ચાર મર્હનાના 
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અપર્ાસ... ર્ર્દક્રયા... ર્ર્દક્રયાલખધધ પ્રગટી હો એક શરીરમેંસે લાિો કરનેકી. ર્હ કોઈ આત્માકો 

લાભ કરનેકી ચીજ હૈ નહીં. ઉસકા અખભમાન નહીં કરના. ઔર્ધ... શરીરકી એક-એક ચીજ 
ઔર્ધ હો જાય ઐસી લખધધ હો જાય. કોઢ હો તો યહાાં થૂાંક લગાયે તો કોઢ ર્મટ જાય. કોઢ 

સમજે? ગલત કોઢ હોતા હૈ, ઐસે સફેદ હોતા હૈ. ઐસી લખધધ પ્રગટી હો દક ઉસકા થૂાંક દક 

ર્પસાબ (લગાયે તો) ર્મટ જાય. ર્હ તો પૂર્વકે પુણ્યકી લખધધ હૈ, ઉસમેં કોઈ અખભમાન કરના 

(નહીં). ર્મર્થયાદૃર્િ અખભમાન કરતે હૈં, એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ર્ર્ષ્ણુકુમાર, જુઓને! અપની લખધધ થી, િબર ભી નહીં થી. સાતસો મુર્ન જલાયે ન 
હખસ્તનાપુરમેં. સાતસો મુર્ન. આહાહા! મુર્નકો િબર ભી નહીં થી દક મેરેમેં લખધધ હૈ. આયે 

ક્ષુલ્લક. મહારાજ! સાતસો મુર્નકો જલાનેકે તૈયારી હો ગઈ હૈ. આસપાસ લકડી, અર્િ... રક્ષા 

કરો નાથ! ક્યા કરે? મેરેમેં તો કુછ નહીં. અરે, મહારાજ! આપકો લખધધ હૈ, ર્ર્દક્રયલખધધ હુઈ હૈ. 
ર્ર્દક્રયલખધધકી િબર નહીં. આત્માકા સાધન કરને ર્નકલે, ઉસમેં ર્ર્દક્રયલખધધ હુઈ ઉસકા કામ 

ક્યા હૈ? આહાહા! લાંબા હાથ કરો મહારાજ! જરી. લાંબા હાથ દકયા, લાિ જોજન ચલા ગયા 

હાથ. ઓહો! લખધધ હુઈ હૈ. જાઓ, રક્ષણ કરો. ઉસકા અખભમાન નહીં થા. સમજમેં આયા? 
અરે! યે મુર્ન હૈં (ઉન્હેં) મુર્નપના છોડકર કરના (ઐસા) કતવવ્ય તો હૈ નહીં, પણ મુજે ઐસા 

ર્ાત્સલ્યભાર્ આ ગયા હૈ. ઓહોહો! મુર્ન જલતે હૈં. ગયે, (જમીન) માગી ઔર સમાધાન હો 

ગયા. સબકો બચાયા. આયુષ્ય થા. માંત્રી ભી જૈનધમી હો ગયા. પણ ઉસકા અખભમાન નહીં. 
સમજમેં આયા? ર્હ ભાર્શુર્િ કહનેમેં આતા હૈ. આલોચનાકા ચૌથા ભાગ ભાર્શુર્િ.  

ઔર્ધ, રસ.. રસ. શરીરકા રસ. ખજતના રસ ઇતની ઔર્ર્ધ હો ગઈ હો. પસીના કોઈ 
પોંછે, રોગ ર્મટ જાય. ઉસકા અખભમાન નહીં કરના, ર્હ તો પરચીજ હૈ. અપના આનાંદરસ બઢ 

જાય, કેર્ળજ્ઞાન હો જાય ર્હ અપની ચીજ હૈ. બાહ્યકી ચીજમેં ક્યા હુઆ? આહાહા! ઐસી ચીજ 

હૈ. આહાહા! પહેલાર્હેલા ભાઈ! અમે ગયાને જેતપુર. ભાઈ હતા ત્યાાં. શુાં નામ? શામળજીભાઈ. 

શામળજીભાઈ ને? શામળજીભાઈ હતા શેઠ. બહુ પણુ્યર્ાંત એર્ો... (શ્રોતા : આર્ડી મોટી 

થાળી..) અરે! થાળી શુાં, અમે તો પહેલેર્હેલે ગયા હતા. ૭૦ની દીક્ષા. પહેલેર્હેલે ગયા. 

માગસર માસ થા. ૭૦.. ૭૦. ર્સત્તેર ક્યા કહતે હૈં? સાત ને મીંડુ. દીક્ષા હુએ ૫૮ ર્ર્વ હુઆ ન. 
હમ પહલે ગયે. હમ તો બાહર નહીં ર્નકલતે થે. નયે દીર્ક્ષત થે. હમારા ગુરુ થે સાંપ્રદાયમેં, ર્ે 
ખભક્ષા લેને જાતે થે.  

 તો શામજી િોરા કહે, મહારાજ! ઉસકી બાંધી થી બહાર ર્નકલનેકી. ગૃહસ્થ બહુ 

આબરૂદાર. પૈસા થોડા. પણ એ ર્િતે પૈસા નહીં, પણ આબરૂ મોટી, મોટી આબરૂ. િોરા પુાંજા 

નહીં, શામળજી િોરા. બહુ રૂપાળુાં શરીર, શરીર સુાંદર, ....... પણ તે દદ’ પૈસાને..... મહારાજના 
દશવન કરર્ા છે ભાઈ! મૈં ગયા. પણ ર્ે િાત ેથે ભોજન, ઉસમેં ઇતની સામગ્રી! શેઠ! રોટલી, 
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દાળ, શાક, પૂરણપોળી, શીરા, કેટલી જાતની દાળ, કેટલી જાતના શાક, કેટલી જાતની બાજરીની 

રોટલી, રોટલા ઉસકા ગભવ, ઉસમેં સક્કર, ઉસમેં ઘી. ઐસી ચીજ દકતની ચીજ પડી થી. દરરોજ 
ઇતની ચીજ... અને ઉના પાણીનુાં તો, શુાં કહેર્ાય? પાણીયારુાં. પાણીયારુાં સમજે? આ પાણી 

લઈએને. પાણી નહીં રિતે? ક્યા કહતે હૈં? પર્નહારા. પર્નહારામેં સારા પાની ગમવ થા, સબ 

ગમવ. દેગડા ને દેગડા ભયાવ હોય. ર્હ ગૃહસ્થ થે ન. ગૃહસ્થ બનાતે થે અપને ર્લયે. ગ ૃહસ્થ 

અપને ર્લયે બનાતે થે ગમવ પાની. ગૃહસ્થ માણસ આમ રાજા જેર્ો માણસ. ૭૦કી બાત હૈ. 

ખજમનેકી ચીજ તો ઈતની.. પાટનીજી! બાદશાહી... પણ પુણ્યમેં જરી ઐસા હો જાય દક આહા.. 
મૈં પુણ્યશાળી હૂાં, યે અખભમાન હૈ. આહાહા!  

ચક્રર્તી જુઓને! ૩૬૦ તો રસોઈયા. એક રસોઈયાનો ઉપરી. બનાનેર્ાલા નહીં, પણ 

ઉસકા ઉપરી. બાર મર્હનેમેં એક બાર કહનેમેં આતા હૈ દક તુમ રસોઈ બનાઓ. ઐસા 
અમલદાર. સમજમેં આયા? અને એ ભોજન... દદનમેં એક બાર ર્હ ભોજન કરે બત્રીસ 

કર્લકા. એક કર્લ ૯૬ કરોડ પાયદળ ન પચા સકે ઐસી ચીજ. અરે! આ તો માટી છે. સારા 

લશ્કર હૈ ન છન્નુ કરોડ. તો એક કર્લ ન પચા સકે. ઐસા ૩૨ કર્લકા આહાર થા. અકેલી 
ભસ્મ. તુમ પાાંચ હજારકી ભસ્મ બનાતે હો ન. ર્હ તો કરોડો ને અબજોકી ભસ્મ. સમજમેં 
આયા? અકેલી તાાંબેકી, મોતીકી, હીરાકી ભસ્મ. સમજમેં આયા?  

ઇતના િોરાક દક ઘી.. ઘી હૈ ન, ગમવ કરકે ઉસમેં હીરા-માણેક ડાલે ઔર ઐસી  ઔર્ર્ધ 

ડાલે દક એકરસ હો જાય, પીછે ઉસમેં પચાસ-સો, પાાંચસો-હજાર ઘઉં–ઘઉંકા દાના ડાલે. દો-ચાર 

મણ ઘી, ઉસમેં હીરા-માણેક અાંદર ડાલે. હીરા માણેક નાિે ને ઔર્ર્ધ નાિે ત્યાાં (એક)રસ– 
ગળી જાય ને ઉસમેં મણ-દો મણ ઘઉં (ડાલે) તો સબ ઘી પી જાય, ઉસમેંસે રોટી બનાર્ે. (શ્રોતા 

: ઘઉં ર્ાર્ે કે દદ’?) ર્ાર્ે સર્ારમાાં. ઘઉં ર્ાર્ે સર્ારે ૮ ર્ાગે. ર્ાર્ે સમજે? બોએ ઔર દસ બજે 

રોટી હો જાય. ઘઉં તૈયાર ઔર ર્પસન તૈયાર. હાથીકે નીચે ઉતરે જબ ચક્રર્તી ર્હાાં તો ઉસકે 

ર્લયે મકાન બના દે પચ્ચીસ-પચાસ માંખજલકા. નીચે ઉતરે ને કલાક થાય, રસોઈ તૈયાર. નયા, 

નયા ઘઉં પકા–બનાયા હોં. ય ેતો પૂર્વકે પુણ્યકી ઋર્િ હૈ, ઉસમેં આત્મા ક્યા આયા? સમજમેં 

આયા? ઐસી ઋર્િકા અખભમાન છોડના ઉસકા નામ ભાર્ર્ર્શુર્િ કહનેમેં આતા હૈ. યે જડકી 
ર્સ્તુ હૈ. આહાહા! 

બલ... બલ.. શરીરકા બલ બહોત હોતા હૈ ન. અક્ષીણ... રસોઈ દો લડ્ડુકી હો ને કરોડો 
આદમી ખજમ જાય, (ર્ફર ભી) િૂટે નહીં. ઐસી લખધધ. દો લડ્ડુ હો ચૂરમાકા, કપડા ઢાાંક દે, ર્નકાલે 

તો િુટે નહીં ઐસી લખધધ, ઉસકા અખભમાન છોડના. ર્હ તો પરકી ચીજ હૈ, ઉસમેં આત્મા કહાાં 

આયા? અપના આનાંદમૂર્તવ પ્રભુ ઉસમેં એકાગ્ર હોકર અપની શુર્િકી ર્ૃર્િ કરના ઉસકા નામ 
ભગર્ાન ધમવ કહતે હૈં. સાત ઋર્િયોંસે, અથર્ા સુાંદર કાર્મર્નયોંકે લોચનકો આનાંદ પ્રાપ્ત 
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કરાનેર્ાલે શરીરલાર્ણ્યરસકે ર્ર્સ્તારસે હોનેર્ાલા જો આત્મ-અહાંકાર (આત્માકા 

અહાંકારભાર્)... આહાહા! ઐસા શરીર સુાંદર હો, અર્યર્ સુાંદર હો, નમણા હો–કોમલ હો ઔર 
સુાંદર કાર્મનીકે લોચનકો આનાંદ કરાનેર્ાલા સબ લાર્ણ્યરસ–શરીરકી લાર્ણ્યતા શોભા હો 

ઉસકા અહાંકાર દક મૈં ઐસા હૂાં. ક્યા તુમ હો? ભાઈ! તેરા સ્ર્રૂપ તો આનાંદમૂર્તવ અાંદર હૈ. યે તો 

માટી જડ હૈ. આહાહા! યે શરીરકી લાર્ણ્યતા એક દદન રાિ હો જાયેગી, ભસ્મ હોકર ઉડ 

જાયેગી. લાર્ણ્યતા કહાાં તેરી ચીજ હૈ? આહાહા! સમજમેં આયા? ઐસા સુાંદર દદિે (ઔર) 

અર્િ ર્નકલ જાય યહાાં, તણિા અર્િકા ઉઠ જાય. હળ.. હળ.. હળ.. યે તો જડ હૈ. સમજમેં 

આયા? ઐસી અપની સુાંદરતાકા પ્રેમ ખજસકો લગા હૈ ઉસકો ઐસી (જડકી) સુાંદરતાકા 
અખભમાન હોતા નહીં. લ્યો, માન છોડ દેના ઐસે કહા. 

હર્ે માયા. ગુપ્ત પાપસે માયા હોતી હૈ. યે માયા છોડ દેના એમ કહતે હૈં. ગુપ્ત–
િાનગી પાપ કરનેસે કપટ હોતા હૈ, યે છોડ દેના. આલોચના, સ્ર્રૂપમેં અાંદર ર્સ્થર કરકે છોડ 

દેના. યોગ્ય સ્થાન પર ધનવ્યયકા અભાર્ ર્હ લોભ હૈ... મુર્નને નહીં, પણ આ ગૃહસ્થની ર્ાત 

છે. સમજમેં આયા? યોગ્યસ્થાનમાાં ધનના વ્યયનો અભાર્... અપના લડકા લિ હોતા હો તો 
પાાંચ-દસ લાિ ર્ાપર ડાલે, પણ ધમવના કામના યોગ્ય સ્થાનમાાં ર્ાપરર્ામાાં કાંજૂસ. એ લોભી 
પ્રાણી છે એમ કહે છે. એ મલૂકચાંદભાઈ! છે અાંદર?  

તો પણ હમણા એક... શુાં કીધુાં? શુાં કીધુાં ભાઈ તમારી ભાર્ા? લાિનુાં કીધુાંને. પનૂમચાંદે 

કહ્યુાં હતુાં. ઓફર.. ઓફર.. અમદાર્ાદમાાં ઓફર કીધી છે પૂનમચાંદે. એક લાિ તમે કાઢો તો 

લાિ હુાં આપુાં. દો લાિ ર્નકાલના હૈ અમદાર્ાદમેં. ન્યાલભાઈએ કોઈ ઓફર કાઢી? મોટા ભાઈ 
પાસે બે કરોડ છે. કન્યા એક જ હતી, એના લિ થઈ ગયા, છ લાિ િરચ્યા, છ લાિ. કોઈ તો 

િાનગી–ગુપ્ત પાંદર (લાિ) કહતે હૈં. કોઈ કહતે હૈં િાનગીમેં. આહાહા! કહતે હૈં, યોગ્ય 

સ્થલમેં... જહાાં જરૂર ધમવકી પ્રભાર્ના આદદ હો ર્હાાં વ્યય ન કરે. આહાહા! પાટનીજી! આ તો 

એક દાિલો. ત્યાાં બધે કરે છેને. ઉસકા નામ લોભ. સબ લોભ છોડના. અપને સ્ર્રૂપકી 

આનાંદકી ભાર્ના કરકે યે લોભકો છોડ દેના, ઉસકા નામ ભાર્ર્ર્શુર્િ કહનેમેં આતા હૈ. યે 
આલોચનાકા ચૌથા ભેદ હૈ.  

 ર્નશ્ચયસે સમસ્ત પદરગ્રહકા પદરત્યાગ... ભગર્ાન આત્મા ઐસા અિાંડાનાંદ પ્રભુ હૈ દક 

ખજસમેં સર્વ પદરગ્રહકા ત્યાગ હૈ. ર્સ્તુમેં નહીં હૈ કુછ. રાગ નહીં, રજકણ તો કહાાં આયા? રાગ 
નહીં ઐસા મેરા પ્રભુ.... ર્નશ્ચયસે સમસ્ત પદરગ્રહકા પદરત્યાગ ખજસકા લક્ષણ હૈ ઐસે ર્નરાંજન 

ર્નજ પરમાત્મા... ર્નમવળાનાંદ મેરા પરમાત્મા ર્નજ સ્ર્રૂપ ઉસકે પદરગ્રહસે... ઉસકે અાંતર 

એકાગ્રતાસે સબકા ત્યાગ હો જાતા હૈ. અન્ય પરમાણમુાત્ર િવ્યકા સ્ર્ીકાર ર્હ લોભ હૈ. અપને 
સ્ર્ભાર્કી ભાર્ના ર્સર્ા એક રજકણ લેના દક ઇચ્છા (કરના) યે સબ પદરગ્રહ હૈ, લોભ હૈ. 
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લોભની બે વ્યાખ્યા કરી. સમજમેં આયા? આહાહા! ર્નજ પરમાત્મતત્ત્ર્કે પદરગ્રહ... અપના 

સ્ર્રૂપકા પદરગ્રહ–પક ડ કરના. આહાહા! અતીર્ન્િય આનાંદસે લબાલબ ભરા હૈ પ્રભુ, ઉસમેં 
ર્નર્ર્વકલ્પ રસ પીના, ર્નર્ર્વકલ્પ અાંજુલી દ્વારા આત્માકા રસ પીના ર્હ ભાર્શુર્િ હૈ. આહાહા! 
ઉસકે ર્સર્ા અન્ય પરમાણુમાત્ર–એક રજકણકી ભી ઇચ્છા કરના ર્હ લોભ હૈ. આહાહા!  

ઇન ચારોં ભાર્ોંસે પદરમુક્ત... ચાર ભાર્ હુએ ન—મદ, માન, માયા ને લોભ. ઐસા 

ર્લયા હૈ, મદ ર્લયા હૈ. મદન.. મદન... યહાાં તો ભાર્શુર્િકી બાત હૈ. ભાર્શુર્િકી બાત હૈ. ર્હાાં 

મદ ર્લયા હૈ, એમ. ..... અર્ધકાર આયા ન. મદ, માન... ક્રોધ ન ર્લયા. માયા, લોભકે દો ભેદ 
ર્લયે. યથાથવ સ્થાનમેં લક્ષ્મીકા વ્યય નહીં કરના ઔર અપના ભગર્ાન આત્મા ર્સર્ા એક ભી 
રજકણકા લેના યે લોભ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : મહારાજ! મુર્નકી બાત હૈ દક શ્રાર્કકી? 

પૂજ્જય ગુરૂદેર્શ્રી : યે તો શ્રાર્કકી બાત હૈ ન. મુર્નકો કહાાં પદરગ્રહ હૈ? પણ (ઉપદેશ) 
તો સબકો દેનેમેં આતા હૈ ન. યહાાં તો ગૃહસ્થાશ્રમકી બાત સાથમેં હૈ ન. અાંદર હૈ. મુખ્ય મુર્નકી 

બાત કરતે હૈં, પણ પેટામેં સબ હૈ. શ્રાર્ક, શ્રાર્ર્કા, અખજવકા સબ હૈં ઉસમેં. સમજમેં આયા? 

આહાહા! મુર્નકે પાસ જો ઉપકરણાદદ હો, સબ દેનેકા ભાર્ હો, કોઈ લે જાઓ. હમારે પાસ કુછ 
હૈ નહીં. હમ તો આનાંદમૂર્તવ હૈં. સમજમેં આયા? આચાયવકી ઉપદેશકી શૈલી મુર્નકી પ્રધાનતામેં 
સબકો ર્લયા હૈ. સમજમેં આયા?  

ચારોં ભાર્સે રર્હત શુિભાર્ ર્હી ભાર્શુર્િ હૈ. ય ેચૌથા બોલ. આહાહા! યે ભાર્શુર્િ 

પયાવયશુર્િ હૈ. ર્ત્રકાળભાર્ તો શુિ હૈ હી. સમજમેં આયા? પણ પયાવયમેં શુર્િકો યહાાં 

ભાર્શુર્િ કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા! ઐસા ભવ્ય જીર્ોંકો... ઐસા ઉપદેશ ભવ્યજીર્ોંકો 
લોકાલોકદશી... કુાંદકુાંદાચાયવ કહતે હૈં, અરે! લોકાલોકદશી... લોક ને અલોકકો દેિનેર્ાલે સર્વજ્ઞ, 

સર્વદશી ર્ીતરાગ પરમાત્મા પરમર્ીતરાગ સુિામૃતક ેપાનસે પદરતૃપ્ત અહંતભગર્ાંતોંને કહા 

હૈ. આહાહા! કૈસે હૈં ભગર્ાન? તીથંકરદેર્ ર્ીતરાગ પરમેશ્વર અદરહાંતદેર્ ઉસને કહા હૈ ન, તો 
અદરહાંત ર્લયે. ર્સિકો તો ર્ાણી હૈ નહીં. આહાહા! ભગર્ાન અદરહાંત તીથંકરદેર્ લોકાલોકદશી 

પરમર્ીતરાગ સુિામૃતકે પાનસે પદરતૃપ્ત... ઉન્હેં કોઈ આહાર ને પાણી હોતા નહીં. આહાહા! 

અનાંત આનાંદકા ભોજન, અનાંત ર્નર્ર્વકલ્પ રસ–પાનીકા પીના, પદરતૃપ્ત.. પદરતૃપ્ત.. સમજમેં 
આયા? ઐસે અદરહાંત ભગર્ાંતોને ભાર્ર્ર્શુર્િ ઇસ પ્રકાર કહી હૈ. આહાહા!  

ઇસ પરમ-આલોચના અર્ધકારકી અાંર્તમ ગાથાકી ટીકા પૂણવ કરતે હુએ ટીકાકાર 
મુર્નરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધાદરદેર્ નૌ શ્લોક કહતે હૈં :  નર્.. નર્. આહાહા! દકતના પ્રમોદ હૈ! 

આહાહા! અપને પૂણાવનાંદકા આલોચન કરના, ધ્રુર્મેં–ઉસમેં ર્સ્થર હોના, ઉસમેં ઇતના દોર્ાદદ 
હો તો ર્નકાલ દેના. ર્ર્કલ્પ જાતા હૈ ન. ૧૭૧ કળશ.  
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अथ रजनपरतमागा ालोचनाभिेजालं 
परिहृतपिभावो भव्यलोकः समन्तात ् । 
तिरिलमवलोक्य स्वस्वरूप ंच बदु्ध्ववा 
स भवरत पिमश्रीकारमनीकामरूपः ॥१७१॥ 

શ્લોકાથવ : જો ભવ્યલોક (ભવ્યજનસમૂહ)... પાત્ર–રૂડા જીર્... આહાહા! ખજનપર્તકે 

માગવમેં કહે હુએ.... ખજનપર્ત ર્ીતરાગ પરમેશ્વર ર્ત્રલોકનાથ ખજનેન્િદેર્... ખજનપર્ત–ગણધર 

ખજન ઉનકે ભી પર્ત. ઐસે માગવમેં–ખજનપર્તકે માગવમેં કહે હુએ... ઐસી ચીજ દૂસરે હોતી નહીં 
ઇસર્લયે કહતે હૈં. ખજસને રાગ ને અજ્ઞાન નાશ કર, ર્ીતરાગ ને સર્વજ્ઞ પદ પ્રાપ્ત દકયા ઐસે 

ખજનેન્િદેર્ ઉસને ભવ્યલોકકે ર્લયે... સમસ્ત આલોચનાકે ભેદજાલકો દેિકર... ઐસે માગવમેં 

આકર સમસ્ત આલોચનાકે પ્રકાર દેિકર... તથા ર્નજ સ્ર્રૂપકો જાનકર... દેિો! મેરા સ્ર્રૂપ 
આનાંદ ને શુિ હૈ ઐસા જાનકર સર્વ ઓરસે પરભાર્કો છોડતા હૈ... ચારોં બાજુસે રાગકો–

ર્ર્કલ્પકો છોડતા હૈ ને ર્નર્ર્વકલ્પમેં ઘૂસ જાતા હૈ. આહાહા! ર્હ પરમશ્રીરૂપી કાર્મનીકા ર્લ્લભ 

હોતા હૈ. પરમશ્રી એટલે લક્ષ્મી, કેર્ળજ્ઞાનરૂપી મુખક્ત લક્ષ્મી, ઉસ રૂપી સુાંદરી, ઉસકા ર્લ્લભ 
નામ પર્ત હોતા હૈ. ૧૭૧ હઆુ. બ્રહ્મચારી મુર્ન હૈં. બાત કરનેમેં ક્યા પાપ હૈ? સમજમેં આયા? 

દૃિાાંત દેનેમેં ક્યા હૈ? દૃિાાંત આતે હૈં બહોત શાસ્ત્રમેં, .... ઉસમેં ક્યા હુઆ? સત્ય ઉપદેશ 

ઉસકો ખ્યાલમેં આ જાય ઐસા દેના. ઉસકે અનુભર્કી, લોકકી બાત હો તો ઉસકો (દૃિાાંત) 
દેકર સમજાતે હૈં. સમજમેં આયા?  

પ્રશ્ન હુઆ થા ન રાતકો? કાર્મની.. કામ..... ઉસમેં ક્યા હૈ? કુાંદકુાંદાચાયવને બહોત દૃિાાંત 
દદયે હૈં ઐસે. પાઠમેં દદયે હૈં, ટીકામેં દદયે હૈં, ઉસમેં ક્યા હૈ? ઓહો! આત્માકો ઐસી બાત 

સુનનેસે રાગ હોતા હૈ, પણ યે તો ર્ીતરાગી કથા હૈ. સમજમેં આયા? ર્ૈરાગ્ય કરાનેકો ઐસી 

બાત કરતે હૈં. તારી સુાંદર સ્ત્રી માાંસ, હાડકાર્ાળી, છોડ લક્ષ, કહે છે. પરમ સુાંદર પરમાત્મદશા 
ઐસી મુખક્તરૂપી ર્ધૂ ઉસકા ર્લ્લભ હોતા હૈ. ભગર્ાન આત્મામેં આનાંદમેં ઝૂલનેર્ાલા મુખક્તકો 

પ્રાપ્ત કરતા હૈ, યે બતાના હૈ. યે સ્ત્રી તો મર જાતી હૈ, પચ્ચીસ-પચાસ ર્ર્વ રહે ત્યાાં આ...  
અરેરે! તુાં જા તો હુાં શુાં કરુાં? ઓલો જાય તો (કહે), તમે જાઓ તો હુાં શુાં કરુાં?  

નાની ઉંમરમાાં હોય તો આમ મોઢા ફાટ.... પાછળ લગન કરજો, મરી જાય તે કહેતી 

જાય. તમારી પ્રકૃર્ત જરી ઓલી છે. આમ ઘરના માણસ નહીં સાચર્ી શકે. સમજાય છે? ૫૦-
૫૫ ર્ર્વની ઉંમર હોય ૫૫-૬૦ની, તોય મરતી હોય તો કહેતી જાય. અરે! માળા હોળી સળગી 

છે તુાં ત્યાાં... હર્ે તારા શરીરની તો હોળી થર્ાની છે ન્યાાં. શેની ભલામણ કરતી જા છો તુાં? 

આર્ા ને આર્ા મૂઢ જીર્ો. પર્તનો પ્રેમ છે પત્નીને, એમ આહીં કહે છે ક ે મોક્ષમાગવકી દક્રયા 
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કરનેર્ાલેકો તો મુખક્તરૂપી ર્લ્લભા પ્રાપ્ત હોગી, જો ઉસકો એક ક્ષણ ભી છોડેગી નહીં. સમજમેં 
આયા? ઘણા દૃિાાંત છેને. સબ બહોત બાત સુની હૈ ન. (કળશ) ૧૭૨.  

आलोचना सततशदु्धनयारिका या  
रनम ुारिमाग ाफलिा यरमनामजस्रम ् । 
शदु्धाितत्त्वरनयताचिणानरुूपा 
स्यात्सयंतस्य मम सा रकल कामधनेःु ॥१७२॥ 

આહાહા! યે આલોચના શુિનય સ્ર્રૂપ હૈ, એમ કહતે હૈં. આહાહા! મેરી આલોચના તો 

મેરી કામધેનુ હૈ. જૈસ ેકામધેનુ ગાય હોતી હૈ ન. શુાં કહેર્ાય એ? કામધેનુ નથી કહેતા? જ્જયારે 

માગે ત્યારે આપે. ત્યાાં હતીને ર્ઢર્ાણ. ચુનીલાલ દાદભા ર્ઢર્ાણ. દાદભાને હતી. જ્જયારે જોઈએ 
ત્યારે દૂધ આપતી. દોહે ત્યારે દૂધ આપે. મહેમાન આવ્યા હોય ને દોહે તો દૂધ આપે. સર્ાર ને 

બપોર આપે એમ કાાંઈ નહીં. જ્જયારે માગે ત્યારે આપે. કામધેનુ કહેતા. દાદભા ર્ઢર્ાણ. ઐસી 

કામધેનુ ગાય હોતી હૈ લૌદકકમેં પુણ્યર્ાંત પ્રાણીકો. ચોર્ીસ કલાક રાર્ત્રકો બારહ બજે ચાય 
પીના હો તો દૂધ દે. ર્હ તો પુણ્યકા ફલ હૈ. ઉસમેં હૈ ક્યા? આ તો કહે, હમારી આલોચના, 

હમારે આત્માકી હમ આલોચન દેિતે હૈં, યે આલોચના કામધેનુ ગાય હૈ હમારે. જબ-જબ 
દેિતે હૈં તો આનાંદકી ધારા ઉઠતી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? યે આનાંદ દૂજતા હૈ અાંદરમેંસે.  

શ્લોકાથવ : સાંયર્મયોંકો સદા મોક્ષમાગવકા ફલ દેનેર્ાલી હૈ આલોચના. અપના ભગર્ાન 

પૂણાવનાંદ ઉસકો અાંતરમેં દેિના, અાંતરમેં ઘુસકર ઊંડે-ઊંડે જાકર ઉસકી તપાસ કરના દક આત્મા 
કૈસા હૈ? માળે દુર્નયાથી ર્ાત બીજી. આહાહા! ત્યાાં ર્નજ ભગર્ાન ખબરાજે છે. સત્ત્ર્.. સત્ત્ર્ 

આનાંદકા સત્ત્ર્રૂપ પ્રભુ ઉસમેં જાકર, એકાગ્ર હોકર, સાંયમીયોંકો સદા મોક્ષમાગવકા ફલ 

દેનેર્ાલી... આહા! તથા શુિ આત્મતત્ત્ર્મેં ર્નયત આચરણકે અનુરૂપ... આહાહા! લીન, 

પરાયણ. આચરણ શુિ આત્મતત્ત્ર્કે આખશ્રત હોતા હૈ. ક્યા કહતે હૈં? અપની શુિ ધમવદશા, યે 

આત્મા ધ્રુર્ શુિકે આશ્રયસે હોતી હૈ. યે પયાવય દક ર્ર્કલ્પકે આશ્રયસે હોતી નહીં. આહાહા! 

સાંયર્મયોંકો સદા મોક્ષમાગવકા ફલ દેનેર્ાલી... આહાહા! મોક્ષના માગવનુાં ફળ એ આનાંદની 
શુિતા. મોક્ષમાગવનુાં ફળ એટલે પૂણવ પરમાત્મદશા નહીં, સુિ આહીં. શુિ આત્મતત્ત્ર્મેં ર્નયત 

આચરણકે અનુરૂપ ઐસી જો ર્નરાંતર શુિનયાત્મક આલોચના... ર્નરાંતર અપને સ્ર્રૂપ 
સન્મુિકી એકાગ્રતા, અપનેકો દેિનેમેં હી લીનતા. સમજમેં આયા? આહાહા!  

એક ઠેકાણે કહ્યુાં છે કે પરકે દેિનેમેં અાંધા હો જા ઔર અપનેકો દેિનેમેં હજાર સૂયવ 

જૈસા નેત્ર પ્રગટ કર. સમજમેં આયા? પરકો દેિનેમેં અાંધા હો જા ઔર અપના ર્ચદાનાંદ પ્રભુ 
અનાંત સ્ર્ભાર્, એક-એક શખક્તકા અનાંત સ્ર્ભાર્ ઐસા અનાંત સ્ર્ભાર્-સ્ર્રૂપ ભગર્ાન 

ઉસકો દેિનેમેં હજાર સૂયવ જૈસા નેત્ર િોલ દે. આહા! આ તો અાંતરની ર્ાતુાં છે ભગર્ાન! 
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બાહરસે કોઈ સુનનેમેં આતી નહીં. આહાહા! શેઠી! આહાહા! ર્નરાંતર શુિનયસ્ર્રૂપ 

આલોચના... ભાર્ા દેિો! યે આલોચનાકી પયાવય શુિનયસ્ર્રૂપ હૈ. ક્યોંદક ર્ત્રકાળી 
જ્ઞાયકભાર્કો દેિનેમેં લીન હો યે આલોચનાકી પયાવય શુિનયસ્ર્રૂપ હૈ. શુિનયસ્ર્રૂપ તો ધ્રુર્ 
હૈ, પણ ઉસકે આશ્રયસે હુઈ દશાકો હી શુિનયસ્ર્રૂપ કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા!  

સાંતો–પાંચમકાળના મુર્ન, પાંચમ આરાના મુર્ન છે. આરા-ફારા કૈસા? આત્મામેં ચૌથા-

પાાંચર્ાાં આરા કૈસા? ર્હ આત્મા તો આત્મા હી હૈ. ર્ત્રકાળ જ્ઞાનાનાંદસ્ર્ભાર્સે ભરા ઐસે 

આત્મામેં ર્નયત આચરણકે અનુરૂપ શુિાત્મતત્ત્ર્કે આખશ્રત... આચરણ એને અનુકૂળ, એમ. 
ક્યા કહતે હૈં? ભગર્ાન આત્મા પરમ શુિ ચૈતન્યતત્ત્ર્ ઉસકે આશ્રયસે જો આચરણ હુઆ ઉસ 

આચરણકો અનુરૂપ–આચરણને અનુરૂપ ઐસી ર્નરાંતર શુિનયાત્મક આલોચન. આહાહા! 
ભાર્ા તો જુઓ! સમજમેં આયા?  

ર્નરાંતર ભગર્ાન આત્મા અપના પરમાનાંદકા ધામ ઉસ તરફકી ર્નરાંતર દેિનેકી દશા 

ર્હ પરમાત્મતત્ત્ર્કે આશ્રયસે જો આચરણ હૈ ઉસકે અનુરૂપ હૈ. શુિનય(સ્ર્રૂપ) આલોચના 
ર્હ મુજે... આહાહા! દેિો! આ પાંચમકાળના મુર્ન. યે તો ૯૦૦ ર્ર્વ પહલે હુએ. ર્ર્શ્વાસ.. 

ર્ર્શ્વાસ.. ર્ર્શ્વાસ.. અનાંત આનાંદકા ધામ મૈં ઐસા ર્ર્શ્વાસ જ્ઞાન હોકર હુઆ હૈ હોં. આહાહા! 

ઉસમેં એકાગ્રતા... આહાહા! લ્યો, ભાઈ! આજ બડા દદન હૈ અનાંત ચતુદવશી. બાત ભી બડી 
અચ્છી આયી હૈ. આહા! પહલે સમજમેં તો લે. ર્નજ પરમાત્મા ર્નજાનાંદસ્ર્રૂપમેં લીન હોના 

ર્હી શુિભાર્ હૈ. શુિભાર્ કોઈ પરકે આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોતા નહીં, યે બતાયા હૈ. સ્ર્કે 

આશ્રયસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. દેર્-ગુરુ-શાસ્ત્રકે આશ્રયસે ભી શુિતા ઉત્પન્ન નહીં હોતી. સમજમેં 
આયા? આહાહા! શાસ્ત્ર શ્રર્ણ કરનેસે શુિતા ઉત્પન્ન નહીં હોતી એમ કહતે હૈં. ગજબ ર્ાત 
કરે છેને! યે તો ર્ર્કલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. સમજમેં આયા?  

દૂસરેકો સત્ય ઉપદેશ દેનેમેં ર્ર્કલ્પ હૈ. ર્ર્કલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ યે સ્ર્ાશ્રય નહીં. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ર્ર્ભાર્ હૈ, રાગ હૈ, પરાશ્રય હૈ. તીન લોકકે નાથકી દદવ્યધ્ર્ર્ન 

સુનનેમેં ર્ર્કલ્પ હોતા હૈ. આહાહા! ભાઈને–ર્નહાલભાઈને તો સ્પિ કર દદયા હૈ ન થોડા 
િુલ્લા. ભગર્ાનકી ર્ાણી સુનનેમેં ભી તેરા નાશ હોતા હૈ. હાય.. હાય! લોકો રાડ નાિે. એય! 

આતા હૈ દક નહીં? ર્ાાંચનમેં, સુનનેમેં, ભગર્ાનકે સન્મુિ દેિનેમેં ર્ર્કલ્પ હોતા હૈ ને અપની 

શાાંર્તકા નાશ હોતા હૈ. આહાહા! રાડ નાિે કે નહીં? યહાાં તો ક્યા કહા? આત્મતત્ત્ર્કે 
આશ્રયસે શુિ આલોચના હોતી હૈ, પરકે આશ્રયસે નહીં. આહાહા! આગમ ને પ્રર્તમા—દોનોં 

જીર્કો આધાર. આણાંદજી કહતે હૈં ન ર્હ? એને યાદ છે. સમજમેં આયા? ‘ભવ્યજીર્નકૂ 

આધાર..’ રાગકા આધાર હૈ. આ ર્ાણી... શુિભાર્કા આધાર ને આશ્રય તો એક આત્મા હૈ. યે 
ર્ત્રલોકનાથકી ર્ાણી હૈ. આહાહા!  
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શુિા આત્મતત્ત્ર્કે ર્નયત–ર્નશ્ચય આચરણકે અનુરૂપ... વ્યર્હાર-ફ્યર્હાર નહીં. ઉસકે 

અનુરૂપ અપની આલોચના, અપને આશ્રયસે આલોચના ઉત્પન્ન હોતી હૈ. ગુરુકે પાસ જાકર 
(કહે દક મુજે) ઐસા હો ગયા, ઐસા... યે સબ પરાશ્રય ર્ર્કલ્પ હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! છ 

િાંડ નહીં સાધતે ચક્રર્તી. ભાઈને કહા ન ર્નહાલભાઈને. ર્નહાલભાઈને ક્યાાં ઉપદેશનો ટાઈમ 

હતો? ઉપદેશ થોડો .... તે આર્ી ગઈ ર્ાત. દેર્ીલાલજી! ચક્રર્તીને છ િાંડ સાધા? કે, ના. ર્ે તો 

અિાંડ સાધતે થે. આહાહા! એય! આહીં તો કહે છે, વ્યાખ્યાન સુનનેમેં અપના નાશ હોતા હૈ. 

એમ કહતે હૈં. આહાહા! ગજબ ર્ાત છેને! ક્યોંદક ઉસમેં પરકા આશ્રય હૈ. આતા હૈ.  

ર્સ્તુર્સ્થર્ત ઐસી હૈ. યે તો જબ ... સ્પિ કરના હો તબ (કહે દક) અકેલે આત્માકે આશ્રયસે 
ધ્યાન હોતા હૈ, ધમવ હોતા હૈ. પરકે આશ્રયસે તો ર્ર્કલ્પ હી ઉત્પન્ન હોતા હૈ. એ ચીમનભાઈ! 
બહુ આકરુાં કામ ભારે હોં. આહાહા!  

મુજે સાંયમીકો ર્ાસ્તર્મેં કામધેનુરૂપ હો. આહાહા! કામધેનુ.. જબ-જબ મૈં અાંતરમેં 

એકાગ્ર હોતા હૂાં તબ અતીર્ન્િય આનાંદ આતા હૈ. કામધેનુ ગાય હૈ, આહાહા! સમજમેં આયા? 

મેરા પ્રભુ મેરે પાસ હી હૈ, અરે! મૈં હી હૂાં. આહાહા! પયાવયકે પાસ કહના ર્હ તો દૂસરી (ચીજ 
હો ગઈ). ર્હ તો મૈં હી હૂાં. ઐસી અાંતરમેં દૃર્િ કરના ઔર સ્ર્તત્ત્ર્કા આશ્રય કરના ર્હી 

ભગર્ાનને ભાર્શુર્િ કહા હૈ. આહાહા! લોકોને આ વ્યર્હારના પક્ષર્ાળાને એર્ુાં આકરુાં લાગે. 

ભીિાભાઈ! સાાંભળ્ુાં નથી. બાપા! તારી ચીજ ભાઈ! વ્યર્હાર આર્ે, સાાંભળના–સુનના, 
ર્ાાંચના હો, આર્ે, પણ ર્હ તો ર્ર્કલ્પસ્ર્રૂપ હૈ ભગર્ાન! પરકા આશ્રય હૈ. ભાઈ! ય ેસબકા 
સાર, ઉસકો છોડકર અાંતર આશ્રય કરના ર્હ હૈ. આહાહા!  

કામધેનુરૂપ હો. स्यात्सयंतस्य मम सा रकल कामधनेःु. હો દક હૈ? ક્યા લેના હૈ? 
‘સ્યાત્’ ઓલુાં ‘સ્યાત્’ છે એટલે. નીચે ર્લયા હૈ ન. આત્મતત્ત્ર્મેં ર્નયત – ર્નર્શ્ચત. ભગર્ાન 

આત્મા ઉસમેં ર્નર્શ્ચત એકાગ્રતા દૃઢતા, લીનતા, સ્ર્રૂપમેં પરાયણતા. આહાહા! ‘આચરણ શુિ 

આત્મતત્ત્ર્કે આખશ્રત હોતા હૈ.’ એને અનુરૂપ આલોચના છે. આહાહા! ય ે આલોચના 
ભાર્શુર્િમેં હોતી હૈ. ઉસકો ભાર્શુર્િ કહતે હૈં.  

(પ્રમાણ ર્ચન ગુરુદેર્) 
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ભાદરવા સુદ ૧૫, રનવવાર, તા. ૫-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૭૩-૧૭૫, પ્રવચિ િં. ૧૧૫ 

 
નિયમસાર શાસ્ત્ર ચ ાલે છે. પરમ આલોચિા અનિ કાર. જેિી ૧૧ર ગાથ ા છે , એિો કળશ  

છે ૧૭૩. ૧૭૩ કળશ છે  િે . શ ું અનિકાર ચાલે છે  આ ? આલોચિ ા. આલો ચિા એટલે ?  

આત્માિી પરરપૂર્ણ  દશા–સ્વભાવિે જોવ ું. પોતાિો જે સ્વભાવ નિ કા ળ ધ્ર વ શ દ્ધ ચૈતન્ય એિે 

અુંતરમાું ઉ ગ્ર પ રુષાથણ થી જોવો એિ ું િા મ આ લોચિા  કહેવામાું આવે છે. બી જી રીતે કહીએ તો  
આલો ચિા એ ટલે સું વર. સું વર એ ટલે આ સ્રવિો નિર ો િ . નવકારીભ ાવિ ું અ ટકવ ું અિે નિનવણકારી  

દશા ઉત્પન્ન થવી, એિ ું િામ આ લોચિા અ થવા સુંવ ર કહેવામાું આવે છે. એ અહીંયા ૧૭ ૩  
કળશ.  

        शदु्ध ंतत्त्व ंबदु्धलोकत्रय ंयद ्
        बदु्ध्वा बदु्ध्वा निनव िकल्प ंममुकु्ुुः । 
        तनिद्ध्यर्थ ंशदु्धशीलं चनित्वा 
        निनद्ध ंयायात ् निनद्धिीमनििीश: ॥१७३॥ 

િમાણત્મા મોક્ષિા અભભલાષી જીવે ... ‘મ મ ક્ષ ’ શબ્દ પડ્યો છેિે ? આજ ગ જરાતી થઈ 
ગય ું હવે.  નહન્દી ચાલી ગ ય ું , ખલાસ. હક્ક થઈ ગયો. માર્સ આવ્યાિે ઘર્ા . એ તો ઓલા  
કલાસ અિે આ દ સ રદવસ  એ ટલ ું નહન્દ ી. જેિે નહન્દી સાુંભળવ ું હ ોય એર્ે વહે લ ું આવવ ું . મોડ  ું 
આવે તો ન હન્દી િ હીં મળે. એ આ વ્યા માટે ગ જરાતી ચાલેિે . અહીં તો સ દાય  ગ જરાતી ચ ાલે.  
આજસે ગ જરાત ી. સમજાય  છે કાુંઈ? મ મ ક્ષ  જીવ ... મ મ ક્ષ  િામ જે િે આત્ મામ ાું પરમ આિ ુંદ  
સ્વભા વ એવ ી જે મ ક્તદશા એિી જેિે અભભલાષા છે તેિ ે મ મ ક્ષ  કહેવામાું આવે છે.  સમજાય છ ે 
કાુંઈ? રાગ િે નવકારિા અથી િે સુંસારાથી–પરરભ્ર મર્ િો અથી કહેવામાું આવે છે.  તો કહ તે હૈં, 
મ મ ક્ષ  જીવ... આત્માિી પૂર્ણ આિુંદરૂપી મ ક્તદશા એ િે પ્રગટ કર વાિી  જેિે ભજજ્ઞા સા છે . તે િ ર્ 
લ ોકિે જાર્િારા ... ભગવાિ આત્મા એિો સ્વભાવ િર્  કાળ, િ ર્ લોકિે એકલ ું જાર્વ ું એ 
એિો સ્વભા વ છે. કોઈિ ું કરવ ું કે કોઈ સાથે સુંબુંિ કરવો એ એિો સ્વ ભાવ િથી.  સમજાય છે 
કાુંઈ? 

િ ર્ લોક િે જાર્િ ારા નિન વણકલ્ પ શ દ્ધ તત્ત્વિે ... અભેદ ચૈતન્યસ્વભા વ , નિત્યાિુંદ 
પરમપારરર્ાનમ ક સ્વભ ાવ, પરમ જ્ઞાયકભ ાવ એ અભેદ શ દ્ધ તત્ત્વ છે. એિે બર ાબર જાર્ીિે ... 
बदु्ध्वा बदु्ध्वा છેિે બે વાર? પુંરડતજીિે પૂછય ું કે આ बदु्ध्वा बदु्ध्वा બે વાર કેમ?  બરાબર જાર્ીિે,  
એમ. આ મ તો જાણય ું-જાણ ય ું એટલે િ જાણય ું એમ થ ા ય. ‘જાણય ું-જાણય ું ’ એમ કહે છેિે?  એિો 
અથણ ‘િ જાણય ું ’ થાય  છે. સમજાય છે કાુંઈ? ‘જાણય ું-જાણય ું ’ એ ચચાણ થઈ હતી ગોરા સાથે.  
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ય રોનપયિ એક હતો ય રોનપયિ . એિી સાથે ચચાણ થતાું ય રોનપયિ કહે, હ ું બિ ું જાર્ ું. ગ જરાતી 
બિ ું જાર્ ું. બહ  સારી વાત. ઓલે કહ્ ું, બિે િ જાર્ી શકો. તમારી દેશભાષા જ દી, અમારી 
દેશભાષા જ દી. પછ ી ગ જર ા તી (માર્ સે) એ ક છ ોકરાિે બોલાવ્યો , છોકર ા! અહીંયા આવ. ફ લાર્ ું 
શ ું?  કાુંઈક પૂછય ું . એિો ઓ લાએ ઉત્ત ર આપ્યો. એ ટલે આર્ે કહ્ ું , જાણય ું.. જાણય ું . કરો સ ાહે બ!  
અથણ હ વે. તમે એમ કહ્ ું કે જાણય ું-જાણય ું. પૂછો છોકરાિે  કે મેં શ ું કહ્ ું. કાુંઈ િથી જા ણય ું એમ એ  
કહે છે. સમજાય છે ક ાુંઈ? એટલે આ હીં बदु्ध्वा बदु्ध्वाમાું પછૂવ ું  િથી. 

આહીં તો ‘ જાણય ું-જાણય ું ’ છે (એટલે ) યથાથણ જેમ છે  (એમ) બરાબર જાણય ું છે.  એમ 
ભગવાિ આત્મા નિનવણકલ્પ —એક નવકલ્પ–રાગ િહીં, પર્ એક સમયિી પયાણયયે િહીં , એવો જે 
અભેદ ભગવાિ... આહા હા!  દેખો! આ નિયમસાર. સમ્યગ્દશણિ-જ્ઞાિ-ચારરિ  એ મ ોક્ષિો માગણ , 
એ નિયમસાર. એ નિયમસાર કેમ પ્રગટ થાય ?  કે િર્ લોકિે જાર્િાર આત્મા, એિો સ્વભાવ 
હોં, એિો સ્વભા વ તો જા ર્વ ું..  જાર્વ ું.. જાર્વ ું.. જાર્વ ું. એમ કહ્ ું  કે િ ર્ લ ો કિો જાર્િ ાર 
એિે–નિન વણકલ્ પ શ દ્ધ  તત્ત્વિે બરાબર જાર્ીિે...  એટલે કે એકલી શાસ્ત્રિી િારર્ાથી જાર્ીિ ે ,  
એમ િહીં. આહા હા!  बदु्ध्वा बदु्ध्वा... આમ વીતરાગ સ વણજ્ઞદેવ તી થંકર પરમાત્ માએ કહેલો આ  
નિયમસાર–મોક્ષિો માગણ  છે. એ મોક્ષિો માગણ  નિ કાળી ધ્ર વ નિનવણકલ્પ અભેદ  ચીજ એિે 
બરાબર જાર્ ીિે ... જે વ ું એિ ું સ્વરૂપ છે તેમ જાર્ીિે ... સવણજ્ઞે કહ્ ું એવ ું તેિ  ું સ્વરૂપ છે, સવણજ્ઞ  
નસવાય બી જા ઓ આત્માિ ી વાત કરે એ  આત્ મા બર ાબર  છે િહીં. સમજાર્ ું કાુંઈ? 

ભગવાિ નિ લોકિ ાથ તીથં કરદેવ પરમાત્ મા જે ર્ે એક સમયમાું િર્  કાળ, િર્ લોક 
જાણયા, એમાું આત્ મા કેવ ો એ પર્ જર્ાઈ ગયો. એવા ભગવ ાિે કહેલ ો જેવો આત્મા,  
દ્રવ્યસ્વભ ાવ હોં, બ રાબર જા ર્ીિે તેિ ી નસનદ્ધિે અથે ... જાર્ીિે એ તો સમ્યગ્દશણિ  િે જ્ઞાિ થઈ 
ગય ું. સમજાર્ ું કાુંઈ? ‘જા ર્ીિે’ એમાું તો સમ્ય ગ્દશણ િ-જ્ઞાિ— બે થય ું. નિયમસાર છે િે ! તો 
સમ્યગ્દશણિ-જ્ઞાિ-ચારરિ — િર્ લેવા છે. ત્યારે હવે કહે છે કે ભગવાિ આત્મા નિનવણકલ્પ અભ ેદ  
એવો આત્મા એિે જાર્ીિે . ..  એમાું શ્રદ્ધીિે ભેગ ું  આવી ગય ું. હવે , ન સનદ્ધિે અથે ...  તેિ ી પૂર્ણ 
પ્રાનિિે અથે અથવા એ દૃનિમાું અિે નસ્થરતામાું આવે એ રીતે શ દ્ધ શીલિે (ચાર રિિ ે)  
આ ચ રીિે ... એ ચારરિ  આવ્ય ું. આહા! ભગવાિ આત્મા... પહેલા સમજમાું  તો લે. એ ચીજ 
જ્ઞાયકભ ાવ િર્  કાળ, િર્  લોકિે દેખે એ જ એિો સ્વભાવ  છે. એવી ચીજિે બરાબ ર જાર્ીિ ે 
એટલે કે રાગ િે મિિો સુંગ છોડી , જેવી ચીજ નિનવણ કલ્પ છે એિે નિનવણકલ્પ  દૃનિ અિે જ્ઞાિ દ્વાર ા  
જાર્ીિે... આહા હા! સમ જા ય છે કાુંઈ? આમ શ ાસ્ત્રથી વાુંચીિે  કે ભર્ીિે એ જા ર્ીિે િ કહ્ ું. 
સમજાર્ ું કાુંઈ?  

જ્ઞાિમૂનતણ ચૈતન્ય િર્ે  કાળિે જાર્િાર પ્રભ  એિે , बदु्ध्वा–જેમ છે તેમ જાર્ીિે ... આહાહા! 
સ્વભા વ સન્મ ખ જ્ઞાિિી પયાણયિે વાળીિે ... જે વસ્ત  જ્ઞાિિી (એક) સમયિી પયાણયમાું આખી 
ચીજ જાર્ વામ ાું આ વી, એ ર્ે યથાથણપ ર્ે આત્માિે જાણ યો. સમજાય છે કાુંઈ? એિે  જાર્ીિે તેિ ી 
નસન દ્ધિે અથે શ દ્ધ શી લિે આ ચ રીિે ...  શીલ િામ ચારરિ િે શ દ્ધ શબ્દ વાપયો છે . પુંચમહાવ્રતિ ા  
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નવકલ્પ આરદ એ કાુંઈ ચારર િ િથી. ભગવાિ અતીનન્દ્રય આિુંદિી મૂનતણ એિ ું જ્ઞાિ કરીિે. એમાું 
શીલિે–ચ ારરિિ ે શ દ્ધ આચરવ ું  (અથાણત્) એમાું ર મર્તા  કરવી, એિ ું િામ ચારરિ  છે , એિ ું િામ  
શીલ કહેવામાું આવે છે. શ દ્ધ શી લિે આ ચરીિે ... પરૂ્ણ શ દ્ધ સ્વભા વ એિ ું આ ચરર્ કરીિે ... 
સ્વભા વ એિો વીતરા ગ છે, તો વીતરાગિ ું વીતરા ગપર્ે આચરર્ કરીિે .... આહા હા! આ  
ચારરિ . આ પાુંચ મહાવ્રત િે આ ઢીકર્ ું.. ફીકર્ ું , આ ચરવ ું, ખાિા, પીિા િે લેિા —એ બિો  
નવકલ્પ છે, ચારરિ  િહીં. ચારરિ થી એ નવપરીત છે. નવકલ્પ ચારરિ થી નવપર ીત છે. આહા હા!  

જેવો નિનવણકલ્પ ચૈતન્ય છે , એમ શબ્દ વાપયો છે િે ? એવી જ નિનવણ કલ્પ દૃનિ અ િે રાગ 
નવિાિ ું જ્ઞાિ એ રીતે આત્ માિે જાર્ીિે  એ ટલે ર ાગ ન વિાિી સ્વ રૂપમાું નસ્ થરતા–શીલ... શીલિ ે 
આચર ીિે.... બ્રહ્માિુંદ ભગવાિ, બ્રહ્મ િામ આિુંદિ ું ચરવ ું, રમ વ ું . બ્રહ્માિુંદમાું લ ીિ હોિા–લીિ  
થવ ું એ ચારરિ . સમજાય છે કાુંઈ? નસન દ્ધરૂપી સ્ત્રીિો સ્વામી થ ાય છે . દ્રવ્ય વર્ણવ્ય ું , એિ ું જ્ઞાિ િે 
શ્રદ્ધા કહ ી, એિ ું આચરર્ કહ્ ું , એિા ફળરૂપે મ ભક્ ત કીિી. સમજાય છે કાુંઈ? નસનદ્ધરૂપી સ્ત્રી–
મ ભક્ ત એિો તે િર્ી-સ્વામ ી થાય છે. એિે પૂર્ણ આિુંદિી દશા પ્રાિ થાય છે એમ અહીંયા  
કહેવામાું આ વે છે. આહા હા!  વ્યવહારિો તો કાુંઈ ભૂક્કો ઉડાડ્યો આ માું . ક્યાું ગયા ચીમિભાઈ  
િથી આવ્યા? ચીમિભ ાઈ ! વ્યવહારિ ું તો આહીં િા મ લીિ ું િથી.  વ્યવહાર તો પછી વાત. .. 
ભગવાિ આત્માિ ું અુંતર આચરર્, આિુંદ માું રમર્ તા એ અુંતર આચરર્. એિે અહીંયા 
ચારરિ  અિે એિે મોક્ષિો  માગણ , સાક્ષાત્ ચ ારરિ એ મ કહે વામ ાું આ વે છે. ગ જ રાતી સ હેલી 
ભાષા છે. બહ  અ ઘરી િથી.  કહો, સમ જાય છે કાુંઈ?  

નસન દ્ધરૂપી સ્ત્રીિો સ્વ ામી થ ાય છે  એટલે કે નસન દ્ધિે પામે છે.  આહાહા! દ્રવ્ય ન સદ્ધ  કય ં, 
દ્રવ્યિી શભક્ ત, િ ર્ કાળ િર્ લોકિે જાર્વાિી એમ શભક્ ત નસદ્ધ કરી , એવા આત્માિ ે 
વતણમાિમ ાું બરાબર જાર્વો અિે શ્રદ્ધવો એ વાત નસદ્ધ કરી, એવા આત્મામાું સ્વરૂપમ ાું ઠરવ ું 
એમ નસદ્ધ કય ં અિે એ ઠરવાથ ી એિે મ ભક્ તિી પયાણય પ્રાિ થાય છે એમ મોક્ષ પર્ નસદ્ધ કયો. 
સમજાર્ ું કાુંઈ? દ્રવ્ય, ગ ર્, પયાણય —અપૂર્ણ િે પૂર્ણ એમ નસદ્ધ કય ં છે. આહાહા! જીવ િર્ 
લોકિે જાર્િારો કીિોિે , એ ગ ર્િે નસદ્ધ કયો .  અુંદર જાર્િાર.. જાર્િાર અભેદ વસ્ત  તે શ દ્ધ 
તત્ત્વ છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? એ આત્મતત્ત્વ છે, એમ. એિે ‘બરાબર જાર્ીિે ’ એ સમ્યગ્દશણિ િ ે 
જ્ઞાિ છે. અિે તે આત્માિી પૂર્ણ પ્રાનિિે અથે શ દ્ધ ચારરિિ ે આચરીિે ... એ ચારરિ િી વ્યાખ્યા 
કરી. નસનદ્ધ રૂપી સ્ત્રી એ મ ભક્તિી વ્યા ખ્યા કરી. ૧૭૩ થ ય ું . ૧૭૪  

िािन्द ंतत्त्वमज्जनज्जिमनुिहृदयाम्भोजनकंजल्कमध्य े
निर्व्ा िबाध ंनवशदु्ध ंस्मिशिगहिािीकदानिरूपम ् । 
शदु्धज्ञािप्रदीपप्रहतयनममिोगहेघोिान्धकािं 
तद्वन्द ेिाधवुन्द्य ंजििजलनिधौ लंघि ेयािपात्रम ् ॥१७४॥ 
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આહા હા! શ્લો કિો અથણ િી ચે. શ્લોકા થણ : તત્ત્ વ માું મ ગ્ન એ વા ભજિ મ નિિા હૃદયક મ ળ િા 
કેસરિ ા જે આિુંદ સનહત ભબ રાજમ ાિ છે ... આહાહા! એ શ દ્ધ તત્ત્વ. મ નિ તત્ત્વમાું મગ્ન ...  
ભગવાિ પૂર્ાણિુંદસ્વરૂપ એ  તત્ત્વ , એમાું જે મગ્ન એ પયાણય. એવ ા ભજિમ નિિા હૃદય મકળ માું ...  
ભજિમ નિિા હૃદયકમળમ ાું ... આ અજ્ઞાિી માું િ હોય એ. વીતરાગ સવણ જ્ઞ પરમેશ્વરે જે મ નિપ ર્ ું 
કહ્ ું અિે જે દ્રવ્ય-ગ ર્-પયાણય કહ્ા એિા જાર્િારા હોય એિે .... એ ભજિમ નિ નસવાય આ વાત  
બીજે ક્યાુંય હોઈ શ કે િહ ીં . ભજિમ નિિા હૃદયક મળિ ા કેસર ... કમળમાું થ ાયિે વ ચલા તા ર– 
તાુંતર્ા. તાુંતર્ા થાય છે, ફૂલમાું હોય . ઘર્ે ઠેકાર્ે જોયા છે. એ હૃદયકમળિ ા તાું તર્ા એટલ ે 
તાર. લાુંબા હ ોય. કમ ળ હોયિે  (એિા તાર) લાુંબ ા હોય .  

એક ઠેકાર્ે બહ  જોયેલા , િજીક (હતા ). આ ઉતયાણ ત્યાું... ભાઈિ ું ગામ છે િે ? િરનસુંહ  
ડોક્ટરિ ું . િરનસુંહ ડ ોક્ટરિ ું રાજકોટ, હ ડમતા ળ . દૂર ઊ ગ્યા હતા. ત્યાું ગય ા હતા એ ક ફેરી. તે  રદ ’ 
બજાર માું ઉતય ાણ હતાું ત્યાું  જોડે એટલા કમ ળ અિે બિા કે સર િી કળેલ ા આ મ  લાુંબા-લાું બા  
દળ..... . હડમતાળા રાજ કોટથી છે િે. બહ  જોયેલા તે  ર દ’ કેસ ર. મોટા મોટા બિા કમ ળો હતા .  
જોડે કોઈ મકાિ હત ું . એમાું કેસર હત ું . એમ હૃદયકમળ–જ્ઞાિાિુંદ રૂપી કમ ળ ખીલેલ ું કમળ છ ે ,  
એમ કહે છે. ચૈતન્યકમળ ખીલેલ ું  છે. એમાું જે આિુંદ સનહત ભબરાજમ ાિ છે , એ કેસર એટલ ે 
આિુંદિી દશ ા એમાું એ તત્ત્ વ ભબરાજ માિ છે. આત્મામાું આિુંદ ભબરાજ માિ એ કર તા આિુંદિી  
દશામ ાું આત્મા ભબ રાજમ ાિ છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

બીજી ગ ાથા માું કહે છે કે जीवो चनित्तदिंणणाणनिदो...  જીવ પોતે જ્ઞાિ-દશણિમાું (ન સ્થત 
છે). ઓલા રાગમાું િે પ ણયમાું અિારદ થી આમ છે , એ અુંદર ચરરત-દશણિ-જ્ઞાિમ ાું આવે  છે એિ ો  
અથણ કે સ્વ સન્મ ખ  થાય એટલે દશણિ-જ્ઞાિ-ચારરિ મ ાું આત્મા આ વે છે , આત્મા  ત્યાું આવે છે ,  
એમ. સમ જાર્ ું કાુંઈ? એમ કહે છે કે અહો! જેર્ે વીતર ાગભાવ પ્રગ ટ કયો છે અિે એ તત્ત્વમ ા ું 
મગ્ન છે, એવા હૃદય કમ ળિા  કેસરમ ાું મ નિઓિે આિુંદ સનહત પ્રભ  ભબરાજે છે. આ િુંદ સન હત ... 
આત્મા આિુંદિી પયાણયમાું ભબરાજમ ાિ છે. આહા હા! સમજાર્ ું કાુંઈ? જે બાિા રનહ ત છે ... કેવ ું 
છે એ તત્ત્વ ભગવ ાિ ? નિજસ્વ રૂપ નિત્ય તત્ત્વ એ બાિ ા રનહત...  નવઘ્િ-નવઘ્િ એિે છે િહીં. 
વસ્ત િ ે નવઘ્િ શ ું હોય ?  

જે નવ શ દ્ધ છે ... જ ઓ! આ તો નિ કાળી દ્રવ્યિે નવશ દ્ધ ન સદ્ધ કય ં. નવશ દ્ધ , પ ણયપરરર્ામિ ે 
નવશ દ્ધ કહે છે, મોક્ષમ ાગણ સાચો–નિશ્ચય એિે પર્ નવશ દ્ધ કહે છે અિે નિકાળી સ્વભા વિે પર્  
નવશ દ્ધ કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? ‘નવશ દ્ધ’ શબ્દિા જયાું-જયાું લાગ  પડે તેવા અથણ હોય. આ 
‘નવશ દ્ધ’ તત્ત્વિા સ્વભા વિ ી અપેક્ષા એ છે. નિ કાળ સ્વ ભાવ નવશ દ્ધ છે . નિ કા ળ નવ શ દ્ધિે નિશ્ચય 
મોક્ષમાગણ આશ્રયે પ્રગ ટે એ પર્ નવશ દ્ધ છે અિે એમાું રાગિી મુંદતાિ ો શ ભરાગ થાય  એિે પર્ 
વ્યવહારે નવશ દ્ધ કહે વામ ાું આવે છે. નિશ્ચય નવશ દ્ધ  તત્ત્વ અિે એિો આશ્રય લઈિે પ્રગટ દશા એ 
નિશ્ચય મોક્ષમ ાગણિી નવશ દ્ધતા . આહા હા! એ નિશ્ચય અિે એમાું રાગિી મુંદત ા આવે એિ ે 
વ્યવહારન વશ દ્ધિો આરોપ આપીિે એિે નવશ દ્ધ કહેવા માું આવે છે. પુંરડતજી ! તકર ાર કરે કે અરે! 
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આ નવશ દ્ધ થય ું, શ ભભાવિે નવશ દ્ધ કહ્ો . ભઈ! કહ્ો છે, સાુંભળિે ! એ નિકાળી નવશ  દ્ધ  
ભગવાિ આત્મા છે એિી અિ ભ વ , દૃનિ થઈ છે એ અિ ભ વ , દૃનિ  તે નવશ દ્ધ છે–નિમણળ છે,  
વીતરા ગી પયાણય છે એ . એિો આરોપ કષાયિી મુંદતા માું (આપીિે) વ્યવહારે નવ શ દ્ધ છે એમ 
કહેવામાું આ વે છે. િર્ેય નવશ દ્ધ થઈ ગયા. સમજાર્ ું કાું ઈ?  

આહીં ત ો એ ક જ નવશ દ્ધિ ું કામ છે. આ હા હ ા! જેર્ે પોત ાિી અવ સ્થ ાિે ભગવાિિ ી સાથે 
ભેટા કયાણ છે. વતણમાિ દશાએ દશાવ ાિિે જોયો, જાણયો િે અિ ભ વ્યો છે એ  નિકાળી ચીજિ ે 
અહીંયા નવ શ દ્ધ કહેવા માું આવે છે. જે  કામદેવિા બાર્ોિ ી ગ હિ (દ ભેદ્ય ) સેિાિે બાળી િાખવ ા 
મ ા ટે દાવાિ ળ સમ ાિ છે ... આહા હા! કામવ ાસિા , પાુંચે  ઇનન્દ્રયોિા નવષયો તરફિી અિ કૂળતાિી  
વૃનત્ત–ભાવ જે ઊઠે ..  આહા!  અિ કૂળ પૈસા, અિ કૂળ આ બરૂ આરદ, અિ કૂળ નવષય-ભોગવા સિા  
એ બિી વ ાસિાિે ...  આહ ા હા! કામદે વિા બાર્ોિી દ ભેદ્ય  સેિા–જે ભેદી િ શકા ય એવી સેિા. ..  
કેમકે પાુંચ ઇનન્દ્રયિા નવષયો તરફિી વાસિા અિારદથી પ્રીનતમાું એિે પડી છે. સમજાય છ ે  
કાુંઈ? ત્યાું એિે પ્રેમ છે. પાુંચ ઇનન્દ્રયિો ભોગિો નવકલ્પ જે છ ે એમાું એિી પ્રીનત , પ્રેમ િે રુનચ 
પડી છે. એવી જે કા મવાસિા , એિ ું જે બાર્ આત્મા િી પયાણયિે હર્ે . શાુંનત.. શાુંનત.. શાુંનતિે 
કામવાસિ ા હર્ે છે. એવી જે એિી સેિા એિે બાળી િાખવા માટે ... બે વાત. એક વાત કે 
વસ્ત મ ાું કામ વાસિ ા છે િહીં એટલે બા ળી  િાખવા સ મ થણ છે , એમ કહ્ ું.  સમજાર્ ું કાુંઈ?  

નિ કાળી તત્ત્વ કહે વ ું છેિે અહીંયા. ‘તે શ દ્ધ તત્ત્વિે વુંદ ું છ ું ’ એમ છેિે આગળ? ભગવાિ 
આત્મા શ દ્ધતત્ત્ વ જે જ્ઞાિા િુંદ સહજાિુંદિી મૂનતણ એ  કેવી છે? કામવાસિાિે બા ળી િાખે . 
એટલે? કા મવા સિા એમાું છે જ િહીં. બીજી રીતે , કામવાસિા િથી જેિા માું એિો આશ્રય લેતા ું  
કામવાસિ ાિો િાશ થઈ જાય છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આરે, ભારે વાત! આ વ ું િમણિ ું સ્વરૂપ . 
માર્સિે આ બિા દસ રદ’, આઠ રદ’ એ.. અપવાસ કરો, આ કરો, આ વાસિા રહી છે િમણિી. 
લ્યો, દસ અપ વાસ હોય, આઠ અપવાસ ચોન વ હારા–કેટલાક પાર્ ી-બાર્ી િ લે તા હોય િે. આ  
હમર્ા વરસાદ ઘર્ો પડ્યો.  િ ર્-ચાર.. .. અહીંયા.... અપવાસ કયાણ હતા પાર્ી નવિાિા . બેિે 
કયાણ હતા, નિમણળા બેિે સોળ અપવાસ કયાણ  હતા. પાર્ી લેતા હશે . 

આહીં કહે છે, આહા હા! ભગવાિ આત્ મા પૂર્ણ શ દ્ધ  તત્ત્વ એિી સામ ું જોતા નવષયિી  
વાસિા િાશ થઈ જાય છે.  અર્ીનન્દ્રય .... આ પાુંચ ઇનન્દ્રય લીિીિે ? પાુંચ ઇનન્દ્રયિા નવષયિી  
વાસિાિા બાર્ છેદવા કઠ ર્ છે. આહા હા!  ર ાગિો પ્રે મ એિે છેદવો ... છતાું ભગ વાિ આત્ મા,  
રાગિા પ્રેમિી એ ચ ીજમાું ગુંિ િથી. સમજાર્ ું કાુંઈ? આગળ આ વશે હજી. ભારે વાત િીકળી  
છે. સમજાર્ ું? આગળ આ વ શે શબ્દિો .... એ યાદ આવી  ગય ું. નિરુંતર સ લભ  છે. ितत िलुभ.ं.. 
(કળશ)૧૭૬મ ાું છે. સતત સ લભ છે. આહાહા! ભ ગવાિ આત્મા ન ચદાિુંદ પ્રભ  ન િરુંતર સ લભ  
છે, કેમકે એિ ું સ્વરૂપ જ , પોતાિા જ્ઞાિથ ી જર્ાય એવો એિો સ્વભા વ છે. એ કોઈ ચીજિ ે  
લઈિે–આશ્રયિે લઈિે જ ર્ાય એવો િ થી. આહા હા!  ભાષા જ ઓિે ! વ ાપરી. ितत िलुभ.ं.. 
તત્ત્વ છે એિો જયાું સ્વી કા ર થાય એ સતત સ લભ છે, કહે છે. શેઠ!  
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મ નિ, આ પદ્મપ્રભમલિારર પોતે મ નિ છે. આહાહા! મ નિ સાચા હોય તો જુંગલમ ા ું 
રહેતા હોય, િગ્નદશા હોય, નવકલ્પ હોય તો પુંચમહાવ્રતારદિા નવકલ્પિો–આ સ્રવ િો બુંિ હોય , 
પર્ એિી પાછળ જે આત્મા , આહા ! એ તો નિમણ ળાિુંદ  િમીિે તો િ રવ છે. સમ જાય છે કાુંઈ? 
જેર્ે એિો આદર કયો એિે તો સહેલો છે , કહે છે. રાગિી રુનચ અિે પ ણયિી રુનચ કરિારિ ે 
દ લણભ છે એમ કહે છે. આ હાહ ા! પર્ એિી રુનચ કર િારિે એ સ લભ છે. આહા હા! સમ જાર્ ું 
કાુંઈ? દ ાવાિ ળ સ માિ છે ... સેિાિે બાળી િાખવા દ ાવાિળ... દાવાિ ળ જેવો છે. સેિાિે બાળી  
િાખવાિી અપેક્ષાએ ક હેવો  છેિે.  બાળવ ું એટલે ઊભા  િ થવા દેવ ું , એમ.  એિે ઊભા િ થવા 
દેવ ું, એવો એ ભગવાિ છે એમ કહે છે. ભાર ે કામ ભાઈ! ભગવાિ ‘છે ’ એમ  જયાું સ્વીકા ર 
થાય, કહે છે કે એમાું કામિી વાસિાિી ઉત્પનત્ત િી ગું િેય  િથી. એ દાવાિળ એમ. આહા હા!  
સમજાર્ ું કાુંઈ?  

અિે જેર્ે શ દ્ધ જ્ઞાિરૂ પ દીપક વડે મ નિ ઓિા મિ ોગૃ હિા ઘો ર અુંિક ારિો િ ા શ ક યો છે ... 
આહા હા! કોર્ે? જેર્ે શ દ્ધજ્ઞ ાિરૂપી દીપક વ ડે મ નિઓિા મિો ગૃહિા ... જેર્ે એટલે ઓલ ું તત્ત્વે .   
ભગવાિ જ્ઞાય ક..... શબ્દો પર્ ઓછા પડ ે છે આ મ નિઓિે ! શ ું કહેવ ું, કઈ રીતે કહેવ ું ? જ ઓિે ! 
કેવી કીિી છે! બહ  િહીં, જેમ છે એમ કહે છે. બહ  તો ક્યારે કહેવાય કે એમાું િ હોય િે વિારે 
કહે એ ‘બહ ’ કહે વાય . વાર્ીમાું કેટલ ું આવે? બહ  ઓછા માું ઓછ ું આવે. અરે ! એિી શ ું વાત ! 
રદવ્યધ્વનિમાું અિુંતમા ભ ા ગે આવે છે અિે સાુંભ ળિા ર ગૌતમ પર્ રદવ્યધ્વનિ માું થી અમ કમો 
ભાગ ઉ દ્ધરર્ કરે છે અિે  એિો અમ કમો ભાગ રચ િામાું આ વે છે . જેિો અિું ત આિુંદ િ ે 
ચૈતન્ય સ્વભા વ એિી શ ું મ લાલ  કરવી? કહે છે. આ હાહા! એવ ો ભગવ ાિ ત ું છો. તારુું સ્વ રૂપ  
જ એવ ું છે. જેવ ું છે એવ ું વાર્ી દ્વારા આ વી શ કત ું  િથી.  

શ્રીમદ્દે કહ્ ુંિે . ‘જે સ્વરૂપ સવણજ્ઞે દીઠ ું જ્ઞાિમાું, કહી શક્ય ા િહીં તે પર્ શ્રી ભગવાિ  
જો.’ એ ગ ુંગાિા ગોળ... ગ ુંગો ગોળ ખાય . કેમ ગ ુંગા! કેવો ગોળ? એમ કહે . પ ર્ કેવો?  
ચુંદ ભાઈ! શ ું કહી દ ીિ ું ? કહો. સ્વ ાદ જાર્ે છે કે િ હીં? કેવ ો? આ હાહા! િ ર્  લોકિ ો િાથ  
અતીનન્દ્રય આિુંદિો કુંદ એ િે વાર્ી દ્વારા શી રીતે કહે વો? કહે છે. વાર્ી જડ , આ ચૈતન્ય . આ 
અરૂપી, આ રૂપી. આ જડ ચૈતન્યિો વેરી એ જડ . વેરી દ્વારા આત્માિા વખા ર્ કરા વવ ા... 
આહા હા! સમ જાર્ ું કાુંઈ? આહા હા! મ નિઓ તો કા મ કયાણ છે િે ! રદગુંબર સુંતોએ તો નસદ્ધિે 
હેઠે ઉતાયાણ છે. આ વી વાત  સાુંભળવ ા મ ળે એ ભાગ્ય શ ાળી છે. વસ્ત  એ વી છે. આ હાહ ા! કહે છે, 
એ શ દ્ધ જ્ઞાિરૂપી દીપક  વડે ... જે તત્ત્વે... એ તત્ત્વિ ું જયાું જ્ઞાિ થય ું, તત્ત્વિો સ્વીકા ર  થયો , એવા 
જ્ઞાિ વડે મ નિઓિા મિો ગૃહિા ઘોર અુંિકારિ ો જે ર્ે િાશ કયો છે . રાગિો  િાશ (અિે)  
જ્ઞાિદીપ કિી પ્રગ ટ જવા ળા  પ્રગટી. એવો જે શ દ્ધતત્ત્ વ ભગવાિ એિે લઈિે , કહે છે, ઘોર  
અુંિકારિો િ ાશ થઈિે દીપ ક પ્રગટ થય ો છે. આહા હા!  

 તેિે—સાિ ઓ વડે વુંદ્ય... સુંતો વડે એ તત્ત્વ વુંદ્ય  છે. આહા! કેમ કે શ દ્ધ દશા જયાું  પ્રગટ 
થઈ છે, એ આખા શ દ્ધિો સ્વીકાર કરે છે કે આ આખ ું શ દ્ધ  આવ ું છે. આહાહા! સ મજાર્ ું કાુંઈ? 
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જેિે અુંતરમાું વીતરાગતા–શ દ્ધતા પ્રગટ થઈ છે એિે એ વુંદ્ય છે એમ કહે છે. કારર્ કે એર્ે 
આમ જોયો, જાણયો િે એમ ાું ઠયો છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહા હા! નવ કલ્પ વડે વુંદ્ય છે એમ િહીં , 
એમ કહે છે. આહા હા!  એિ ો આદર તો નિનવણ કલ્પ પરર ર્નત દ્વારા થાય છે. સાિ  દ્વારા એ આત્મા  
વુંદ્ય છે. અસાિ –અજ્ઞાિી દ્વારા, રાગ દ્વાર ા વુંદ્ય છે િહીં. આહા હા! અ િે જન્માર્ણવ િે ઓળુંગ ી 
જ વામ ાું િૌકારૂપ ... કેવો છ ે ભગવાિ?  આહાહા! જન્માર્ણવ–સું સાર રૂપી દરરયો . જન્મ િામ ... 
સુંસારમ ાું, રાગિા ઉદયમ ાું ઉપજવ ું. એવો જે મ ોટો દરર યો  એિે ઓળુંગ ી જવા માું િ ૌકા છે,  િૌકા.  
ભગવાિ આત્ મા શ દ્ધતત્ત્વ  એ જન્મરૂપી સુંસાર દરરયો એિે તરવા–ઓ ળુંગી  જવામાું , એ 
ભગવાિ આત્ મા વ સ્ત  જ એવી છે કે ઓ ળુંગી જ વામ ાું િૌકા સમ ાિ છે અિે વસ્ત િે આશ્રયે  
પ્રગટ દશ ા થઈ એ િ ૌકા સ માિ છે. આહા હા!   

‘િાવ તરે રે મોરી િાવ ત રે. ..’ કહ્ ું હત ું િે એકવાર. શ્વે તામ્બર માું આ વે છે. પર્ એ તો  
બિી કલ્પિા છે. અનતમ ક્ ત ક માર હતો રાજ ક મા ર . િાિી ઉંમર, બહ  િાિી ઉંમર  આઠ વષણિી. 
ગૌતમ ગર્િર આ હાર લેવ ા–ભભક્ષા માટે  આવ્યા. એમાું  આ પોત ે રાજક માર પોતા િા  બુંગલાિી  
બહાર ઊભા હતા અિે ગૌતમસ્વામ ીિી  આુંગ ળી પકડી . આહાર વહો રવા િીકળ્યા.  શ્વેતામ્બરમ ા ું 
તો એમ હોય છેિે જોળી િે પાિા . બિી વાત ું ખોટી છે. મહારાજ ! ક્યાું જાઓ છો આપ? આઠ 
વષણિો બા ળક ર ાજક મ ાર . ભાઈ! અમે ભભક્ષા માટે જઈએ છીએ. પિારો મારે ઘે ર મહારાજ! માર ી  
માતા આપિે ભભક્ષા આપ શે. રાજક માર છે, મનર્રત િિા પૂતળા જેવ ું શરીર . આ રમતો હત ો  
બુંગલ ા બહાર. અુંદર ગયા,  ભભક્ષા લીિી. મ હારાજ ! ત મે ક્યાું રહો છો? મારા ગ રુ  છે ભગવાિ  
ત્યાું. તો હ ું આવ ું સાથે? આુંગળી પકડ ીિે ગયા.  

જયાું વીતર ાગિી વાર્ી સ ાુંભળી વૈરાગ્ય થઈ ગય ો,  દીક્ષા લીિ ી, પાિાવાળી હોં. એ કાુંઈ  
દીક્ષા છે િહીં. આ ત ો એિા માું વાત આવે છે. એવ ું કથ િ છે. રનતભાઈ ! ભગવતીમ ાું એવ ું કથિ  
છે. પછી ભભક્ષા માટે  જાય છે. ભભક્ષા શ ું , સાિ  સાથે જુંગલમાું રદશ ાએ. િાિા સાિ , સાત-આઠ 
વષણિો સાિ , િાિો રજોહર ર્, િાિી પાિી અિે જાય છે . એવ ું લખાર્ આવે છ ે ભગવતીમાું .  
બિી વાત કભલ્પત કરે લ ી છે . મ નિિે રજોહરર્ એવ ું હોઈ  શકે િહીં. કપડા-બપડા કેવા મ નિિે? 
પોતાિી વાત નસદ્ધ કરવા એવી કથા ગોઠવ ી છે . એમાું જુંગલ જાતા પાછા ફરે છે ત્યાું વરસાદ  
આવ્યો. વરસાદ આવ્યો િે પાર્ી આવ્ય ું  મોટ ું . બેસી ગ યા પોતે. પાળ કરી આમ ગા રાિ ી. પાળ 
કરી એ માું પાર્ી ભેગ ું કય ં . પાર્ી જાયિે , ભેગ ું કરીિે,  પોતાિી પાિી હતીિે ... સાુંભળ્ય ું હશે કે 
િહીં? એ ભીખાભાઈ ! ઘર્ ા વખતથી ન્યાું મ ુંડાવ્ય ું છેિે  એર્ે . પછી પાિી મૂકીિે કહે છે , ‘િાવ  
તરે રે મોરી િાવ તરે, મ નિવર જળ સ  ખ ેલ કરે,  એ મોહિીય  કમણિા એ ચ ાળા.. ’ કન વ બિા વે છે . 
‘મોહિીય કમણિા એ ચ ા ળા, મ નિવર દો ડે િાિડી યા બાળ. ’ એક એ હત ા  અિે એક 
ગજસ ક મ ાર— બેયિી વાત છે. ત્યાું મોટો સજ્જાય છે . સજ્જાય ચ ોપડીમ ાું આ વે છે . છેિ ચાર  
સજ્જાય માળા. આ તો દ કાિ ઉપર  બિી વાુંચેલી. આ બિ ું મોઢે કેટલ ું ક થઈ ગયેલ ું.  વારુંવાર 
વાુંચતાિે. એય! ૬ ૪-૬૫િી વાત  છે.  
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‘મ નિવર દોડે િાિડીયા બાળ..’ ભગવાિિે પૂ છવા જાય છે. પાર્ીમાું િાખ્ય ુંિ ે ઓલ ું ,  
ભગવાિિે પૂછવા જાય  છે.  પ્રભ ! આ સાિ  આવા કે વા? કેટલા ભવે મોક્ષે જશે ? મહારાજ!  
ભગવાિ કહે છે કે  એ આ ભવે મોક્ષ જશે. અત્યાર ે આવ્યો રાગ એિે,  પર્ સવેા કરો. .... 
સમજાર્ ું? આ ભ વે મોક્ષ જશે, ...જશે. આપર્ે એ િથી લે વ ું , પર્ જેર્ે આત્મા િી િૌકા  પ્રગ ટ 
કરી, દ્રવ્ય સ્વભા વમાું ‘િા વ તરે મોર ી િાવ ત રે , એમ મ નિવર જ ળમ ાું ખેલ કરે .’ અુંત ર  
આિુંદમાું ખેલ કરે. એિી મ ભક્ ત િજીકમાું છે. એિ ું  િામ અનતમ ક્ ત. અનતમ ક્ ત િામ જ એ છે. 
ગોઠવેલ ું બિ ું ગોઠવેલ ું. લોકોિે કઠર્ પડે, આકરુું પડે . શેઠ લોકોિે..... ભાઈ ! આવ ું િ હોય 
બાપા! એ ચીજ જ એવી િ હોય. આ તો ભગવાિ આત્મા એિે  આહીં િૌકા કીિ ી છે. આહાહા!  
હા, પાિા-ફાિા ક્યાું હત ા િે ... ક્યાું હતા? ભાઈ! અિે  ભગવાિ આત્ મા નિ કાળી જન્માર્ણવિ ે  
ઓળુંગ ી જવા માું િૌકા રૂપ તે શ દ્ધ તત્ત્ વિે ... આહાહા! જે સમ્યગ્દશણિિો નવષય , જે શ્રદ્ધા સમ્ય ક્ 
નિનવણકલ્પિો આ શ્રય એવ ું જે શ દ્ધ તત્ત્વ એ િૌકા સમાિ છે એટલે કે એ તત્ત્વિો આ શ્રય લેિારિ ે 
સુંસાર રહેતો િથ ી. આહાહા ! સમજાર્ ું કાુંઈ?  

ભાષા સહેલ ી છે હોં શોભ ા લાલજી! હવે થોડ ું  તમા રે રાખવ ું પડશેિે . અમારે ગ જરા તીમાું 
શ ું આવ ું.... શેઠિે નહન્દીમાું (જોઈત ું) હોય તો આવવ ું પડશે વહેલા.  િવા હોય તો પહેલાું સમજવા  
અભ્યાસ કર વો. જન્મ ાર્ણવ . ..  કૈલાસચું દજીએ લખ્ય ું હ ત ું એકવાર . કૈલા સચુંદજીએ  લેખ લખ્યો 
હતો. વહાું જાિા હ ો તો ઉ િકી ભાષા મેં સમજિા. અ પ િે ગ જરાતી સમજ કર વ હ ાું જાિા, એમ  
લખ્ય ું છે. (ઉિસે) નહન્દી બ લાિા એ ઠીક િહીં, એમ લખ્ય ું છે. આ તો લખાર્ હત ું. આહાહા!  
ભગવાિ! કહે છે કે પોતે િૌકા તરે છે , આત્ મા આમ તર તો છે, એમ કહે છે. િર્ે  કા ળે ભગવાિ  
રાગથી, પરથી, સુંસારથી તરતો–જ દો છે. આહા હા!  અિે જેર્ે એિો આશ્રય લીિો, એિે 
પયાણયમાું મોક્ષમ ાગણિી િૌ કા પ્રગટ થઈ. એિે અજ્ઞાિિો િે રાગિો અુંિકાર િાશ થઈ 
અલ્પકા ળમ ાું મ ભક્ ત થાય. આહા હા! સમ જાર્ ું કાુંઈ? મહાભ ગવાિ કલ્પવૃ ક્ષ, કામિેિ .. આહાહા !  
નચુંતામનર્ રત્િ.. આહાહા! િર્ે  કાળિે  કળિારો એ સવણજ્ઞ ભગવાિ. કળીકા ળ સવણજ્ઞ િહીં, પર્ 
િર્ે  કાળિો જાર્િ ારો સ વણ જ્ઞ. સમજાય છે કાુંઈ? આ હાહ ા! ભાષા પર્ તો જ ઓ ! પર્ કેટલી  
કરી છે! મ નિઓિે લાગે છે કે આહા હા! કઈ રીતે મૂકવ ું જગત  પાસે. એ િવરુંગભાઈ! હા, શબ્દો 
ઓછા પડ્યા. ભાઈએ લખ્ય ું છે , નહુંમતભાઈએ લખ્ય ું છે મોઢા આગળ પ્રસ્તાવિ ા માું. આહા હા!  
એ ૧૭૪ થઈ. ૧૭૫.  

अनभिवनमद ंपाप ंयायाुः िमग्रनधयोऽनप य े
नवदधनत पिं ब्रमूुः नकं त ेतपनिि एव नह । 
हृनद नवलनित ंशदु्ध ंज्ञाि ंच नपडंमितु्तम ं
पदनमहमहो ज्ञात्वा भयूोऽनप यानि ििागताम ् ॥१७५॥ 
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આહા હા! અરેરે! મ નિ ! શ્લ ોકા થણ : અમે પૂછ ીએ છીએ કે —જે ઓ સ મગ્ર બ નદ્ધ વાળા ... 
ઘર્ી બ નદ્ધવાળા તમે બિ ું  જાર્િારા એવ ું માિો  છો, એમ કહે છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? અમે જાર્ે 
ઘર્ી બ નદ્ધવાળા છીએ , બ ન દ્ધવુંતા છીએ, નવદ્વાિ છીએ , ઘર્ા શાસ્ત્રિે અમે જાણયા માટે અમ ે 
નવદ્વાિ છ ીએ. અરે ! આવા  સમગ્ર બ નદ્ધવ ાળા  હ ો વા છતાું બી જાિે ‘આ િ વ ું પાપ કર’ એ મ ઉપદે શે 
છે... આહાહા! રાગ  કર  ત િે લાભ થાશે , એવ ું કહે છે.  આ તે  ત ું કોર્ છો? તપસ્વી છ ો? એમ  
કહે છે.  

શ્રોતા : લાભ  કરો એમ તો િ કહે, પ ણય  કરો એમ કહે. 

પૂજય ગ રૂદેવ શ્રી :  એ તો એિ ું એ થય ું. પ ણય કર , તિે લાભ થશે. અરેરે ! એ બ નદ્ધ વાળા 
મોટા! તેં આ શ ું કય ં? એમ કહે છે. મોટા મોટા નવદ્વ ા િ બિીિે ( કહે), િહ ીં, એ પ ણયપરરર્ામ 
કરતા-કરત ાું કલ્ય ાર્ થશે.  વ્યવહાર રિય ાકાુંડ કરતાું-કરત ાું, મહાવ્રત પાળત ાું કલ્યાર્ થશે.  
મહારાજ! મૂરખ છો? બ નદ્ધ વાળો કહીિે તો મૂરખ ઠરા વ્યો છે. આ ભોળા છે, રાજા માર્સ છે, 
એમ િથી કહેતા? એટલે મૂખણ કહેવાય , એિો અ થણ. આ રાજા માર્સ છે ભાઈ!  એટલે એિો  
અથણ, ભાિ નવિાિો છે. આ હાહ ા! આ વી બ નદ્ધ તેં  કીિી  ઘર્ા જાર્પર્ાિે ...  રાગ કહેશે, પાઠમાું 
છેિે. ििागताम ्... છેલ્લો શ બ્દ છે . મૂળ હેત  એ નસદ્ધ કરવો છે. આહાહ ા! 

અરે! ઘર્ી બ નદ્ધવા ળો હોવ ા છતાું (કહે), આ િવ ું પાપ કર . અરે! પ ણયિા રાગિે કર.  આ 
શ ું તિે થય ું? મૂલચુંદભાઈ! આવી વાત છે ભાઈ ! સાિ  િામ િરાવી, જાર્પર્ા શાસ્ત્ર િો સાર  
આ છે. એ ... રાગ કરતા-કરતા થશે. અરે ! વસ્ત િ  ું સ્વ રૂપ એ િથી. સમજાર્ ું કાુંઈ? િાુંખવ ું છે 
તો એ કે ‘વ્યવહાર કર ’ એમ કહેિાર ો ત ું આવી બ નદ્ધવ ાળો શ ું કરે છે ત ું આ? વીતરાગ ભગવ ાિ  
આત્મા િ ર્ લોકિો િાથ... સમજાર્ ું કાુંઈ? કહેશે. આ હાહ ા! ભગવાિ! હૃદય માું શ દ્ધ  જ્ઞાિ અિે 
સવોત્ત મ પ દાથણ એવ ું લક્ષમાું  તિે આવ્યા છતાું, લક્ષમાું ( એટલે) શ ાસ્ત્રથી જાર્ વામ ાું, આવ્યા છતા ું 
(કહે ), આ ર ાગ કર વા જેવ ો છે , પ ણય કરવા જે વ ું છે . શ ું કહે છે ત ું આ? મા થ ું ફરી ગય ું છે તારુું? 
તપસ્વીિે  કહે છે. મોહિલ ા લજી! આહાહા! ત ું ભગવ ાિ િો દાસ િથી, રાગિો દા સ છો. સમજાર્ ું 
કાુંઈ?  

‘ત ું િવ ું પાપ કર ’ એવો ઉ પદેશ (આપિારા) તે ઓ શ ું ખરેખર તપ સ્વી છે? એ શ ું કાુંઈ 
સાિ  છે? એમ કહે છે. મોક્ષમાગણ કહે વો છે િે . નિશ્ચય મોક્ષમ ાગણ તો દ્રવ્યિે આશ્રયે વીતરાગત ા  
થાય, એ વીતરાગત ાથી મ ભ ક્ત થાય. અિે આ તેં ક્યાુંથી લાકડ ું ઘાલ્ય ું? આહાહા!  મૂલચુંદભાઈ!  
એ બિ ું સાુંભળ્ય ું હત ું અત્યાર સ િી. આ શેઠે ક્યાું સાુંભળ્ય ું છે ન્યાું?  આ દાિ-બાિ આપે આ  
થાય, તમારુું િમણ િ રુંિર ... ઓલા માું સમ ાજભૂષર્ કરે, આહીં િમણિ રુંિર. એ જ કહે  છે, પર્ આ 
ઉપદેશક કોિ ો ત ું? ત ું આ વીતરા ગિા િામિો ભેખ  તારો િગ્ન અિે ત ું રાગથી લાભ મિાવે , 
કોર્ છ ો ત ું આ? તપસ્વી છો? એમ કીિ ું જ ઓિે! તેઓ  શ ું ખરેખર તપસ્વી છ?ે  જેઠાભાઈ! 
આહા હા!  
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ભગવાિ! તારા સ્વરૂપિી નસ્થનત વીતર ાગસ્વ રૂપ જ છે. ‘ભજિ સો હી આત્મા... ’ તો એ 
વીતરા ગિી પરરર્નત —જે વસ્ત  છે એિી પરરર્નત — દ્વારા પ્રા િ થાય , એ ર ાગથી પ્રાિ થાય  
િહીં. આહાહ ા! ભારે .... કહ્ ું છે હોં. પહેલા આવી ગ ય ું છે . વ્યવહાર રત્િિ ય િામમાિ પર્  
અિુંતવાર તેં સેવ્ય ું છે. ... માું આવી ગય ું છે. કથિમ ાિ , વ્યવહાર રત્િિ ય એટલે કથ િમાિ. વસ્ત  
છે વ્યવહાર? એ નિજઘરિી  ચીજ છે ? પરઘરિી ચીજે  નિજઘર મળે ? શ ું કહે છે ત ું આ? કોર્  
છો ત ું? વીતરાગ િામ િરાવે િે આ તો ત ું અજ્ઞાિ પાખુંડ સેવે છે , એમ કહે છે. ભાઈ! આ શ ું 
ચીજ છે? વીતરા ગિા ભેખ િારર્ કયાણ, વીતરા ગિો વે ષ લીિો િગ્નપ ર્ ું આરદ . લૂગડાું હોય તો  
વીતરા ગિો વેષેય િથી. આ હાહ ા! એ જયુંનતભાઈ ! શ ું આ કહે છે ?  

અરે! ત ું રાગિી કનર્ કાથી ભભન્ન (છો અિે કહે રાગથી ) લાભ થાય , આવી પ્ર રૂપ ર્ાિો  
ઉપદેશ તે ત ું તપસ્વી છો? કે રાગ ી છો? આ હાહા! ઓ લુંભો આપે છે ઓલુંભો–ઠપ કો. મા કહેિ ે 
છોકરાિે કે માળા ગ ાુંડો છો?  આ હ ું બેઠી છ ું િે તોફાિ કરે છો ? એમ ભગ વાિ આહીં કહે છે,  
આહા હા! મ નિ હોં, એલા! પરમાત્મા અુંદર ભબર ાજે છે વીતરાગ . એિે ત ું રાગિે લઈિે લાભ  
થાય એમ બતાવે છે? શ  ું કરે છે ત ું આ?  આહાહા! અમરચું દભાઈ! આ હાહ ા! વ્યવહાર  
આલો ચિામાું આવ્ય ું  હત ુંિે ભાઈ ! નવનિ-નિષેિ .  મશ્કરી કરી છે. વ્યવહાર આલોચ િાિી મશ્ કર ી  
કરી છે. આમ થાય િે આ મ કર વ ું િે આમ િ  કર વ ું, એ બિ ું વસ્ત  ક્યાું  છે? રાગ કરવો િે 
અશ ભરાગ ટ ાળવો િે શ ભરાગ કરવો—એ વ સ્ત માું ક્યાું છે? આ શ ું ત ું....? સમજાર્ ું કાુંઈ?  

અરેરે! અ મે પૂછીએ છીએ ... આહાહા! જે ઓ સમ ગ્ર િામ મોટી બ ન દ્ધવ ાળા  હોવા છતાું ... 
ઘર્ી બ નદ્ધ આ િારર્ાિી. બી જાિે ‘આ િવ ું પાપ કર ’ ... અરે! ત ું રાગ કર અિે રાગથી તિે 
લાભ થાય એવ ો જે ઉપદેશ  છે , તેઓ ખરેખર મ નિ છ ે િહીં. આહા હા! સમ જાર્ ું કાુંઈ? અ હો! 
ખેદ છે ક ે તેઓ હૃદય માું નવલન સત શ દ્ધજ્ઞ ાિરૂપ અિે સવ ોત્તમ નપુંડરૂ પ આ પદિે જા ર્ીિે ફરીિે 
પ ર્... જાર્ીિ ે ફરીિે પર્ સ રાગતાિે પામે છે! અરે! રાગથ ી લાભ પામે (એ મ કહે), શ ું કરે છે ત ું 
આ? આહા હા! ભગ વાિ ત ો વીતરા ગમૂનતણ છે . વીતરા ગ પરરર્નત દ્વારા એિે મ ભક્ત થાય. એિે 
ઠેકાર્ે આ રાગથી થાય , મોક્ષિો માગણ બે, રાગથી થાય  િે વીતરાગત ાથી થાય ... આહા હા! શ ું ત  ું  
કરી રહ્ો છો? સમજાર્ ું કાુંઈ? જેઠાભાઈ! આવ ું જ બિ ું સાુંભળવાિ ું મ ળે છે , એ જ સાુંભળ્ય ું છે.  
જાદવજીભ ાઈ! સમજાર્ ું આ? આ બિા અ ગ્રેસરો હ તાું ત્યાું . હા, આમ કર ો, આમ કરો, આ મ  
કરો. શ ભર િયા સ દાચરર્ કરો અિે સદાચ રર્થી ... પર્ સત્ આચરર્ કહે વ ું કોિે એ ખબર છ ે 
તિે? સત્-આચરર્, રાગ એ સત્-આ ચરર્ છે? એ ત ો અસત્  આ ચરર્ છે. સત્-આચરર્ કોિ ે 
કહીએ?  સત્ એવો ભગ વાિ નિ કાળી વીત રાગમૂનતણ, એમાું એકાગ્રતાિ ું  જે આચરર્ તેિ ે સત્-
આચરર્ કહે છે. રાગભ ા વ એ સ ત્-આચર ર્ છે? જેઠા ભાઈ કહે, અ મિેય ખબર િહ ો તી. 
િીરુભાઈ! આહા હા!   

મ નિપ ર્ ું વસ્ત  એક છેિે અુંદર. આ હાહ ા! વીતરા ગ ભાવિ ું .... અરે! હૃ દયમ ાું નવ લનસત 
શ દ્ધ જ્ઞાિરૂ પ  અિે સવોત્તમ નપુંડ ...  પદાથણ–બળ જે  બળવુંત ચૈતન્ય પ્રભ  એિે નિબણ ળ, િાલાય ક,  
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પામર, રાગ, રું ક એિાથી પ્રાનિ થાય (એ મ) ત ું કહે છે, આ શ ું કરી રહ્ ો છો? એમ કહે છે. 
ફ રીિે જાર્ીિે (એટલે)  લક્ષમાું છે કે આવ ું છે , એમ. જાર્ીિે... જાણય ું છે મગજમાું . એ તો 
ઓલા માું િથી આ વત ું સવણનવશ દ્ધમાું.  આ ગળ આવે છેિે ભાઈ ! જાર્ીિે પર્ નશવબ નદ્ધિે પામતો  
િથી. છે? ગ લાબચુંદભ ાઈ ! સવણનવશ દ્ધ અનિકાર. આવ ું  તિ ે ખ્યાલ–ક્ષયોપશમ માું આવ્ય ું છતાું 
નશવબ નદ્ધિે પામત ો િથી  ત ું. હા, માિનસ ક ખ્યાલમ ાું આ વ્ય ું જરી એમિે એમ,  એ ક્ષયોપશમભા વ  
છે એમ કહે છે. એિે ઉ ડાડ્યો છે આહીં. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહા! સ વોત્ત મ નપુંડરૂપ... નપુંડ િામ 
પદાથણ અથવા બળ. આ પદિે જાર્ીિ ે એમ તારા ખ્યાલમાું–ક્ષય ોપશમમ ાું આવ્ય ું છે , પર્ ફરીિે 
પાછ ું ગ ુંલાટ ખાઈિે રાગ થી લાભ થાય (એ મ) સ રાગ તાિે પામે છે , (તો) ત ું મ નિ િહીં હોં, ત  ું  
તપસ્વી િહીં, ત ું  સુંસારી મૂ ઢ છો એમ કહે છે. સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહા!  

સવોત્ત મ પ્રભ  મહા.... આહીં તો તત્ત્વિી–આત્માિ ી વાત લેવી છેિે . જે મહાપ્રભ  ચૈતન્ય  
વીતરા ગિી કાત ળી, અરે ! અતીનન્દ્રય આિુંદિ ું ચૂસર્ ું , જેિ ે ચૂસવાથી અતીનન્દ્રય આિુંદ આવે .   
એવો અતીનન્દ્રય આિુંદ રાગથી પ્રાિ થાય આવી વાત ત ું કરે છે, શ ું કરે છ ે ત ું આ? આહા હા!  
શેઠ! બાર્ મારે... અરે! અમારા વીત રાગપુંથ માું આવી , વીતરાગિી ગાદીએ બેસી િે આવા િુંિા 
તારા? સમ જાર્ ું કાુંઈ? િ ર્  લોકિ ા િાથ ત ીથં કરદેવ  એ િા મ નિમિી ગાદી કેવ ી હ ો ય? આ બેઠો 
િે આવી વાત ું કરે છે ત્યાું ઘાુંચીિા તેલ જેવી ? સમજાર્ ું કાુંઈ? આહાહા! સ વોત્તમ નપુંડરૂ પ આ 
પ દ ... તારા ખ્યાલમાું સાુંભ ળીિે આવ્ય ું છે , છતાું તિે રુનચ બેઠી િથ ી. માટે સ ર ાગતાિે પામે છે . 
રાગભા વિે પામે છો, ત ું પાપી છો. ત ું તપસ્વી િે સાિ  િથી. 

(પ્રમાર્ વ ચિ ગ રુદેવ ) 
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ભાદરવા વદ ૨, સોમવાર, તા. ૬-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૭૬-૧૭૯, પ્રવચન નં. ૧૧૬ 

 
નિયમસાર, પરમ આલોચિા અનિકાર, એિો ૧૭૬ કળશ. આલોચિાિા ચોથા ભાગિી 

ગાથા છે એિા બિા કળશો છે. કેમ છે ભાઈિે–રાજમલજીિે? ચકરી આવી હતી. ..... ચકરી 

આવી હતી બે વાર. પડી ગયા તયાાં. ગુિાવાળા રાજમલજી. ...... આમ બિા િીકળ્યા િે પડી 

ગયા, ચકરીમાાં પડી ગયા. ..... લઈ ગયા આમ. ..... કસૈે હૈં? ...લાલજી? ઠીક હૈં. કમજોરી હો 
ગઈ હૈ, કમજોરી. કમજોરી હૈ. ૧૭૬ કળશ. 

जयति सहज ंित्त्व ंित्त्वषे ुतित्यमिाकुलं 
सििसलुभ ंभास्वत्सम्यग्दृशा ंसमिालयम ् । 
परमकलया सार्ध ंवदृ्ध ंप्रवदृ्धगणुतैि िजैैः 
सु्फतििसहजावस्थ ंलीि ंमतहत ि तिजऽेतिशम ् ॥१७६॥ 

શુાં કહે છે? શ્લોકાથથ : તત્ત્વોમાાં તે સહજ તત્ત્વ જયવાંત છે... સાત તત્ત્વ છે, એમાાં 

પયાથયતત્ત્વથી આ દ્રવ્યતત્ત્વ સહજ જયવાંત છે એમ કહે છે. સાત તત્ત્વોમાાં જીવિી પયાથય એક 
સમયિી, અજીવ, સાંવર, નિજથરા, બાંિ, આસ્રવ, મોક્ષ આદિ—એમાાં એક તત્ત્વ પરમતત્ત્વ નિમથળ 

છે. નિકાળ ધ્રુવ નિતયાિાંિ પ્રભુ, સાત તત્ત્વમેં વહ એક હી તત્ત્વ નિમથલ હૈ. સાંવર, નિજથરા, મોક્ષ 

ભી નિમથલ િહીં કહા. નિમથળ કહ્ુાં, પરમ નિમથળ િહીં. સમજમેં આયા? સહજ તત્ત્વ... આહાહા! 
જયવાંત હૈ. જો સિા અિાકુલ હૈ. નિતય ભગવાિ આતમા જો સમ્યગ્િશથિકા નવષય હૈ, 

સમ્યગ્િશથિિુાં ધ્યેય છે એ સિા અિાકુળ છે... નિકાળી આિાંિસ્વરૂપ છે. આહાહા! કરીિે આ 

કરવાિુાં છે. લાખ વાાંચે, ભણે, સમજે, પણ નિકાળી અિાકુળ આિાંિકાંિ ઉસ ઉપર દૃનિ િેિા અિે 

ઉસમેં નસ્થર હોિા વહ કતથવ્ય હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

કે જે સિા અિાકુળ છે... આહા! જયવાંત છે. કેવુાં જયવાંત છે? કે નિકાળ આિાંિરૂપ 
જયવાંત છે. અિે જે નિરાંતર સુલભ છે... આહાહા! પરિા અભ્યાસે એ િુલથભ િેખાય છે. પોતાિો 

નિજ સ્વભાવ સત્ છે એ સરળ છે, સવથિ એિી પ્રાનિ છે. શ્રીમદ માાં આવે છે, ‘સરળ છે, સુલભ 

છે.’ િુલથભ તરીકે માનયુાં છ ેએમ કહે છે. ભગવાિ આિાંિમૂનતથ પ્રભુ, નિનવથકારી આિાંિસ્વરૂપ, 
ચૈતનયબબાંબ સતત સુલભ છે. આહાહા! પોતાિો નિજ સ્વભાવ એ પોતાિે પામવા માટે િુલથભ 

કેમ હોય? એમ કહે છે. રાગ અિે રજકણ એિે પોતાિા કરવા હોય તો એ િુલથભ છે. િુલથભ 

િહીં, પણ અશક્ય છે. રાગિો કણ, િયા, િાિ, વ્રત, ગુરુભબક્ત, (બજિ)વાણીિી ભબક્ત નવગેરે—
એ રાગિો કણ પોતાિો કરવો એ અશક્ય છે. કિી િહીં થાય. રજકણ તો િ થાય, શરીર, વાણી, 
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મિ, લક્ષ્મી આદિ એિો એક રજકણ પણ આતમાિો િ થાય. કેમકે એ બભન્ન તત્ત્વિે પોતાિો 

કરવો અશક્ય છે. રાગ અિે રજકણ બે પરવસ્તુ એિે પોતાિી કરવી અશક્ય છે. પણ પોતે 
પોતાિુાં સ્વરૂપ છે તે અશક્ય કેમ હોય? એમ કહે છે. જેિી િજરુાં િાખતાાં, જે વસ્તુ પડી જ છે 
એમ કહે છે. આહાહા!  

અાંતમુથખ જ્ઞાયકભાવ ભાવ આ, એ છે, એ જયવાંત છે એમ કીિુાં, આિાંિ છે એમ કહ્ુાં, 

સરળ છે, સહજ છે, સુલભ છે. અાંતર જ્ઞાિ... ‘યે જ્ઞાિ હૈ, જ્ઞાિ’ એમ જે ચીજ છે એ પામવી તો 

સુલભ થઈ જશે. આહા! સમજાય છે કાાંઈ? જે પ્રકાશવાંત છે... એ પ્રકાશવાંત છે એકલો જ્ઞાિિો 
િૂર, જ્ઞાિિો પૂર પ્રભુ, ચૈતનયિો પુાંજ, ચૈતનયિો પુાંજ–પ્રકાશિો પુાંજ છે. ઓહો! જે 

સમ્યગ્દૃનિઓિે સમતાિુાં ઘર છે... જેણે જોયુાં છે એિે સમતાિુાં ઘર છે એમ કહે છે. જેિે ખબર 

િથી એિે સમતાિુાં ઘર ક્યાાંથી આવે? એમ કહે છે. એ આતમા એકલો સમતાિો નપાંડ છે, એ 
વીતરાગમૂનતથ આતમા, અિાદિ-અિાંત વીતરાગમૂનતથ આતમા.. આહાહા! એવુાં સમ્યગ્દૃનિિે ભાસ્યુાં 

છે. અાંતરમાાં જોયુાં અિે જાણયુાં છે, એથી એિે સમતાિુાં ઘર છે. એથી એિે સમતાિુાં સ્થાિ એ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! આતમાિા ગાણા!  

જે પરમ કળા સનહત નવકનસત નિજગુણોથી નવકસેલુાં (ખીલેલુાં) છે... નિકાળ હોં અાંિર, 

પરમકળા અાંિરિી. જે કળા આવે છે એ પ્રગટ થયેલી છે. આ પરમકળા અાંિર જ્ઞાિ િે આિાંિિી 
કળાથી... જેમ મોર ખીલે, એવી ખીલેલી શબક્ત જ એવી પડી છે કહે છે. જે પરમકળા સનહત 

નવકનસત નિજગુણોથી... પોતાિા અિાંત ગુણોથી પ્રગટરૂપ–પ્રગટ વ્યક્તરૂપ–નવકનસત–ખીલેલુાં જ 

છે અાંિર. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? અરે! એક પણ બોલ યથાથથ દ્રવ્યિો પકડે (તો) નિકાલ થઈ 
જાય, લાખ વાત બીજી હોય કાંઈ. ભગવાિ આતમા, કહે છે, અિાંત ગુણોથી ખીલેલુાં એટલે અિાંત 

ગુણો નવકનસત પડ્યા જ છ ેએમ કહે છે. જ્ઞાિ, િશથિ, આિાંિ, શાાંનત, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા એવા 
અિાંત ગુણિી ખીલેલી શબક્ત બિી પ્રગટ છે, એમ કહે છે.  

જેિી સહજ અવસ્થા પ્રગટ છે... અવસ્થા શબ્િે નિકાળી વસ્તુ. અવસ્થા એટલે પયાથય િ 

લેવી. જેિુાં હોવાપણુાં–અવ-સ્થ, પોતાિુાં નિશ્ચય સહજ સ્થ–રહેવાપણુાં છે એ પ્રગટ જ છે. 
આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? જેિી સહજ શબક્ત–સ્વભાવ પ્રગટ જ છે, આખો પ્રગટ ભગવાિ છે. 

એિે નવશ્વાસમાાં આવવો જોઈએ, એમ કહે છે, તો પ્રગટ છે એમ ભાસે. નવશ્વાસમાાં િ આવે, રાગ 

િે એક સમયિી પયાથયિો નવશ્વાસ (છે) એિે આ પ્રગટ છે એમ નવશ્વાસ કેમ આવે? આહાહા! 
જુઓિે! એક મુનિરાજ પદ્મપ્રભમલિાદરિેવિી ટીકા! દિગાંબર સાંત, વિવાસી. નસદ્ધ સાથે વાતુાં 

કરે છે. પ્રભુ! હુાં તો થોડા કાળમાાં નસદ્ધ થઈિે તયાાં આવીશ. પ્રભુ! પણ મારામાાં ‘તમે  પૂણથ છો’ 
એ મિે એકવાર અિુભવમાાં આવ્યુાં એટલે તારી સમીપે–િજીકમાાં આવવાિો છુાં. સમજાણુાં કાાંઈ?  
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અિે જે નિરાંતર નિજ મનહમામાાં લીિ છે. આહાહા! એિી મનહમા શુાં! કહે છે. 

સહજાતમસ્વરૂપ.. સહજાતમસ્વરૂપ.. સ્વભાનવકસ્વરૂપ... સ્વભાનવક આિાંિ અિે નિનવથકલ્પ નપાંડ 
એિી મનહમામાાં એ લીિ છે, એિી મનહમામાાં જ એ પડ્યા છે એમ કહે છે. આહાહા! એ બહાર 

આવતા િથી. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? એિે, કહે છે કે પરિી કોઈ મનહમાિી જરૂર િથી, 

એમ કહે છે. િેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી મનહમા કરે તો આ મનહમાવાળી વસ્તુ પ્રગટે એવી એ ચીજ િથી. 

એ ચીજ તો નિજ મનહમામાાં જ લીિ પડી છે. આહાહા! એિી સામુાં જોતાાં એ નિજમનહમાવાળુાં જે 

તત્ત્વ છે એિે બીજા કોઈ તત્ત્વિી મનહમાિી કાંઈ જરૂર િથી. આહાહા! સબચ્ચિાિાંિ નિમથળાિાંિ 

પ્રભુ પોતાિી પરમેશ્વરતાથી શોબભત મનહમામાાં નિરાંતર લીિ છે. આહાહા! વસ્તુસ્વભાવ એક 
સમયિી પયાથય નવિાિો છે, રાગ નવિાિો તો છે જ, રાગ તો ક્યાાંય રહી ગયો, પણ જે પયાથય–
અવસ્થા નિકાળી તરફ ઝુકે છે, એ પયાથય નવિાિુાં એ તત્ત્વ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

પદરપૂણથ લક્ષ્મી, સ્વરૂપિી લક્ષ્મીિી મનહમામાાં પદરપૂણથ લીિ છે. મનહમામાાં લીિ... 

નિરાંતર નિજ મનહમામાાં લીિ, એમ છેિે? अतिशम ् પહેલુાં આવ્યુાં હતુાં. सििसलुभ.ं.. અહીંયા 

अतिशम ्... નિરાંતર નિજમનહમા... ઓહો! કેવળજ્ઞાિિી મનહમા ગાય લોકો. આ તો એવી-એવી 
અિાંતા-અિાંતા કેવળજ્ઞાિિી પયાથયિો નપાંડ પ્રભુ, એવી નિજ મનહમામાાં મશગુલ–લીિ છે પોતે. 

આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? એવા તત્ત્વિે દૃનિમાાં, જ્ઞાિિી પયાથયમાાં જ્ઞેય બિાવવુાં, એ માટે આ 
કહેવામાાં આવે છે. સમજાય છે કાાંઈ? પ્રથમમાાં પ્રથમ કતથવ્ય આ છે. ૧૭૬ થઈિે. ૧૭૭.  

 सहजपरम ंित्त्व ंित्त्वषे ुसप्तस ुतिम िलं 
 सकलतवमलज्ञािावास ंतिरावरण ंतशवम ् । 
 तवशदतवशद ंतित्य ंबाह्यप्रपचंपराङ् मखु ं
 तकमतप मिसा ंवाचा ंदूरं मिुरेतप िन् िमु: ॥१७७॥  

શ્લોકાથથ : સાત તત્ત્વોમાાં જે સહજ પરમ તત્ત્વ નિમથળ છે... આહાહા! િેખો! ઓલા 

તત્ત્વોમાાં સહજતત્ત્વ જયવાંત છે એમ કહ્ુાં હતુાં. સાત તત્ત્વોમાાં સહજ પરમ તત્ત્વ નિમથળ છે, એમ 

કહે છે. મોક્ષિી પયાથય કરતાાં પણ એ જે નિકાળી તત્ત્વ છે એ પરમ.. પરમ.. પરમ નિમથળ, પરમ 
તત્ત્વ નિમથળ છે. આહાહા! સ્વભાવ છેિે! સ્વભાવિી મનહમા શુાં કરીએ? એિે શુાં મનહમા િ 

હોય? એમ કહે છે. આહાહા! એક સમયિુાં કેવળજ્ઞાિ એિી મનહમા િુનિયા ગાય.. ઓહોહો! 

કેવળજ્ઞાિ એક સમયિી પયાથય િણ કાળ, િણ લોકિે જાણે એક સમયમાાં. એવી-એવી તો 
અિાંતી.. અિાંતી.. અિાંતી.. અિાંતી પયાથયિો એક ગુણ જ્ઞાિ, એવી એક-એક શ્રદ્ધાિી પયાથય, 

એવી અિાંતીિો એક શ્રદ્ધાગુણ, એવા અિાંત ગુણિા માહાતમ્યવાળુાં આખુાં તત્ત્વ. આહાહા! 
સમજાય છે કાાંઈ?  
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સાત તત્ત્વોમાાં સહજ પરમ તત્ત્વ... સ્વભાનવક પરમતત્ત્વ... ઓલા સાંવર, નિજથરાદિ 

સહજ િથી, એમ. એ તો પ્રગટ થાય છે, પ્રગટ થાય છે. આ તો સ્વભાનવક નિકાળ છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? પ્રગટ થાય તયારે એિે તત્ત્વ કહેવુાં. આ તો નિકાળી પ્રગટરૂપ નિકાળ નિમથળાિાંિ છે. 

આહાહા! આતમા શુાં ચીજ છે એિા સ્વભાવિા ગાણા સાાંભળ્યા િથી. આ િયા કરો િે વ્રત પાળો 

િે અપવાસ કરો િે. એ શેઠ! િાિ કરો, એમ કહે લ્યો. અિાંતા-અિાંતા નિમથળ પયાથયિુાં િાિ 

આતમા પોતાિી પયાથયમાાં આપે, નિમથળ વીતરાગી પયાથયિુાં હોં, એવી અિાંતી પયાથયિુાં િાિ રૂપ 

સાંપ્રિાિ િામિા ગુણમાાં પડ્યુાં છે. આહાહા! ‘સાંપ્રિાિ’ િામિો ગુણ છેિે આતમામાાં. ‘સાંપ્રિાિ’ 

૪૭ શબક્તમાાં આવે છે. કતાથ, કમથ, કરણ, સાંપ્રિાિ, અપાિાિ, અનિકરણ. રાગિુાં િાિ એ કાંઈ 
વસ્તુ જ િથી. પરિુાં િાિ એ આતમા િઈ શકતો િથી. પણ આતમાિી વીતરાગી પયાથય પ્રગટ 

કરીિે પોતે પોતાિે િે, એિા કરતાાં પણ અિાંત ગુણુાં.. અિાંત-અિાંત ગુણુાં િાિ સાંપ્રિાિગુણમાાં 
પડ્યુાં છે. એવુાં એ તત્ત્વ નિમથળ છે. આહાહા!  

સકળ-નવમળ (સવથથા નવમળ) જ્ઞાિિુાં રહેઠાણ છે... સવથથા નિમથળ જ્ઞાિિુાં ક્ષેિ છે. પરમ 

જ્ઞાિિુાં ક્ષેિ (એટલે) પરમજ્ઞાિ તયાાં રહે છે એમ કહે છે. એ રાગિુાં રહેઠાણ િહીં, પયાથયિુાં 
રહેઠાણ િહીં. આહાહા! રહેિારિે રહેઠાણિુાં સ્થાિ એ છે, એમ કહે છે. આવે છેિે નિજથરામાાં– 

નિજથરા અનિકારમાાં? ‘સ્થાતાિુાં સ્થાિ’. (સમયસાર, ગાથા ૨૦૩). ઓહોહો! કહે છે... આહીં તો 

કહે છે કે નવમળ જ્ઞાિિુાં રહેઠાણ નિકાળ છે. હવે જે જીવ, નસ્થર જેિે રહેવુાં હોય એ સ્થાિે, તો એ 
નસ્થર રહેવાિુાં સ્થાતાિુાં સ્થાિ તો આતમા છે, રહેવાયોગ્ય રહેઠાણ એ છે. આહાહા! આ મકાિ 

કરીિે રહે છેિે. મકાિ કયાથ, આહીં અમારા રહેવાિા ઘરિા મકાિ થયા. ઘરિો ઓટલો કહેવો. 

ભૂખ્યા-તરસ્યા પણ ઓટલો હોય તો પડ્યા રહીએ, એમ વાતુાં કરે માણસ. ઓટલો એટલે ઘર. 
માિે છે એવુાં. એમ કે આપણે મકાિ ઘરિા હોય તો ભૂખ્યા-તરસ્યા પણ પડ્યા રહીએ, ઓટલો 
ઘરિો હોય તો. એમ બાઈઓ વાતુાં કરે, િવરી હોયિે જરી.  

કાાંઈ મકાિ બિાવ્યુાં હોય ૨૫-૫૦ હજારિુાં, ૨૫-૫૦ હજારિુાં બિાવ્યુાં હોય, લાખ-બે 

લાખિુાં. આમ વાતુાં કરે. ઓહો! અાંતે તો ઘરમાાં રહેવુાં છે િે. ઘર હોયિે ઘરિા, તો ભૂખ્યા, 

તરસ્યા, રોગી હોઈએ તો પડ્યા રહીએ. એ રહેવાિાાં રહેઠાણ છે અજ્ઞાિીિા. એ ક્યાાં રહી શકે 
એવુાં છે તયાાં? ભયાથ ઘરમાાંથી મરીિે જાય સ્મશાિમાાં. શરીર. શરીર.., ઓલો તો ક્યાાંય ચાલ્યો 

જાય. આહાહા! ઝરીિા કપડા, ઝવેરાત સાથે, પાથયાથ પલાંગે સૂતો હોય, એ મરીિે સ્મશાિમાાં 

જાય શરીર. અિે ઓલો મરીિે ક્યાાં જાય? કાગડો-કૂતરો થાય. એવી મમતામાાં મરે, કૌઆ થાય, 
કુત્તા થાય, કાંથવા થાય. આહાહા! આ તો રહેઠાણ નિકાળ જ્ઞાિિુાં અિે એિે જેણે દૃનિમાાં લીિો, 
એિે રહેઠાણ જ્ઞાિમાાં નસ્થર થઈ ગયુાં છે. આહાહા! 
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નિરાવરણ છે ભગવાિ આતમા. આવરણ કેવુાં? વસ્તુ–તત્ત્વ જે શબક્તિા સમૂહિો નપાંડ 

એિે આવરણ શુાં? એ તો વસ્તુ છે, નિરાવરણ છે. જ્ઞાિરસ, આિાંિરસ, શાાંતરસ (ઇતયાદિ) એવી 
શબક્તઓ જે આખી, એિુાં એકરૂપ નિરાવરણ છે. સમજાય છે કાાંઈ? એવા નિરાવરણ તત્ત્વિે 

પકડવુાં અિે નસ્થર થવુાં એ િશથિ, જ્ઞાિ િે ચાદરિ છે. બાકી બિી નવકલ્પિી દિયા આ િે તે. 

આહાહા! ભગવાિ તો એમ કહે કે મારુાં ભજિ કરવુાં એ તારે છોડવા જેવુાં છે. એય! આહાહા! 

હોય ખરો વ્યવહાર, પણ એ વ્યવહાર છોડવા જેવો છે કહે છે. આહાહા! ગજબ વાત છે!  

નશવ છે... એ ભગવાિ નશવ–કલ્યાણ સ્વરૂપ જ છે. કલ્યાણ કરવુાં એ તો પયાથયમાાં છે. 
આહાહા! આ તો કલ્યાણસ્વરૂપ જ છે. િમોતથુણાંમાાં આવે છે ‘નસવમયલમરુયમણાંત..’ આમાાંય 

આવે છે, આપણેય આવે છે. પણ આ લોકોિે એ ક્યાાં..... િમોતથુણાંમાાં આવે છે. િમોતથુણાંમાાં 

પાઠ આવે છે, પદડકમણામાાં દિગાંબરમાાં. ‘િમોતથુણાં અદરહાંતાણાં’ િથી આમ બોલાતુાં? ...... 
એમાાં આપણામાાં આવે છે ‘નસવમયલમરુયમણાંત મક્ખયમવ્વાબાહ...’ િમોતથુણાંમાાં આવે છે. 

હે ભગવાિ! આપ નશવસ્વરૂપ છો, કલ્યાણસ્વરૂપ. નશવ એટલે કલ્યાણ. ‘નશવાં અયાં અચળાં’ છે 

શબ્િ. અચળ છો. અયાં.. ‘નશવમયલયમરુયમણાંત..’ આ જનમ-મરણ કાંઈ છે જ િહીં આપિે. 
એકલો ભગવાિ આતમા... ‘અિાંત અવ્યાબાિ’ એમ શબ્િ છે.  

‘અણાંત અવ્યાબાહ અપુણરાનવનત્ત..’ ફરીિે આપિુાં ગમિ સાંસારમાાં છે િહીં. િમોતથુણાં 
કયુું હતુાં કે િહીં? અથથ આવડતા હતા? અથથ આવડતા હતા? એમ પૂછયુાં. એમિે એમ ગદડયો 

હાાંકતા હતા. િમોતથુણાં સામાનયકમાાં આવે છે. સામાનયકમાાં આવે છે. સામાનયકિો પાઠ. પહેલો 

‘ણમો અદરહાંતાણાં, .... તસ્સઉત્તદર, .... લોગસ્સ .... અિે સાતમુાં િમુતથુણાં—સાત પાઠ આવે છે. 
સામાનયકમાાં આવે છે. સામાનયક કરે એિે ખબર પડેિે? સામાનયકવાળાિે િરરોજ આવે. કાયમ 

સામાનયક કરતા હોય સાત પાઠ પહેલા બોલે. િમોતથુણાં અદરહાંતાણાં, ભગવાંતાણાં, આઈગરાણાં, 

નતતથયરાણાં, સયાંસાંબુદ્ધાણાં, પુદરસુત્તમાણાં, પુદરસ-સીહાણાં, પુદરસ-વરપુાંડરીયાણાં.... 

નશવમયલમરુયમણાંત-મક્ખયમવ્વાબાહમપુણરાનવનત્ત, નસબધ્િગઈ િામિેયાં ઠાણાં સાંપત્તાણાં, િમો 
બજણાણાં... સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોતા : બાાંિી ગયેલા છે, છોડવાિી વાત િથી.  

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : એિે છોડવાિી ક્યાાં કોઈ ભાિ છે? ગદડયા હાાંકે. ભગવાિ આતમા 
તો કલ્યાણિી મૂનતથ છે. સમજાય છે કાાંઈ? જ્યારે-જ્યારે િજર િાખો તયારે કલ્યાણ એમાાંથી 

પ્રગટ થાય, એમ કહે છે. એવુાં કલ્યાણસ્વરૂપ છે. નિનવથકલ્પ, નિરાકુળ આિાંિિુાં િામ એવુાં નશવ 
પોતે મોક્ષસ્વરૂપ જ છે.  

સ્પિ-સ્પિ છે... तवशद કીિુાંિે. तवशदतवशद.ं. સ્પિ-સ્પિ (અથાથત્) પ્રતયક્ષ છે. 

આહાહા! વસ્તુ પ્રતયક્ષ જ છે અિે પયાથયમાાં પ્રતયક્ષ થાય તયારે ‘આ પ્રતયક્ષ છે’ એવુાં ભાિ 
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થાય. સમજાણુાં કાાંઈ? મનત-શ્રુતજ્ઞાિમાાં, મનત-શ્રુતજ્ઞાિ વસ્તુિે પ્રતયક્ષ જાણે, રાગ નવિા, 

નિનમત્તિા અવલાંબિ નવિા, સમ્યગ્જ્ઞાિિો મનત-શ્રુતપયાથય આતમાિે પ્રતયક્ષ જાણે. તો કહે છે, 
આ તો, પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ વસ્તુ છે જ આ તો. તયાર ેએમાાંથી પ્રતયક્ષિો અાંશ આવ્યો, એમ. સમજાય 

છે કાાંઈ? આહાહા! મનત-શ્રુતજ્ઞાિમાાં ચૈતનયિુાં સ્વસાંવેિિ પ્રતયક્ષપણુાં થયુાં, તયારે એમાાં જણાણુાં 

કે આ વસ્તુ તો પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ જ છે. એવી પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ િ હોય તો અાંશે પ્રતયક્ષપણુાં આવ્યુાં 

ક્યાાંથી? એમ કહે છે. આહાહા! ગજબ વાત છે! હીરાલાલજી! સમજાણુાં કાાંઈ?  

પ્રતયક્ષપણુાં, સમ્યગ્િશથિ થતાાં જ્ઞાિમાાં પ્રતયક્ષપણુાં થયુાં (કે) આ આતમા રાગ િે નિનમત્ત 
િે મિિા અવલાંબિ નવિા જણાય એવી ચીજ છે. એમ જ્યારે મનત-શ્રુતથી જાણયુાં (કે) આ તો 

સ્પિ પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ જ છે. પ્રતયક્ષિા અાંશમાાં જ્યારે આવ્યો તો એ વસ્તુ તો આખી પ્રતયક્ષ-

પ્રતયક્ષ જ છે, એમ. આહાહા! મુનિએ પણ કઈ રીતે કહ્ુાં છેિે! આહાહા! હવે આવી વાત આવે 
છે ઓલામાાં પદ્મિાંિીમાાં. એવો આતમા સાાંભળવો, એવો આતમા પૂછવો, આવા આતમાિુાં નચાંતવિ 

કરવુાં, એવા આતમાિુાં વાાંચિ કરવુાં, એવી આતમાિી વાાંચણી િેવી. ઘણા બોલ આવે છે. 

યોગસારમાાં આવે છે, પદ્મિાંિીમાાં આવે છે. પદ્મિાંિીમાાં થોડા આવે છે, આમાાં ઝાઝા છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? એ ભગવાિ આતમા અધ્યાસવો, અભ્યાસવો, નવચારવો, નચાંતવવો, ધ્યાવવો, સાાંભળવો, 

કહેવો, પૂછવો. આહાહા! પૂણથ પ્રતયક્ષ છે, આ અાંશે પ્રતયક્ષ છેિે. આ અાંશે પ્રતયક્ષ... િા, આ 

આખી ચીજ જ પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ હતી તો અાંશે પ્રતયક્ષપણુાં પ્રગટ્ુાં એમ કહે છે. કાાંઈ બહારથી 
આવ્યુાં િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

સ્પિ–तवशद–સ્પિ. એ નિતય છે... કાયમી તત્ત્વ છે. મોક્ષ િે સાંવર-નિજથરા તો બિલે 
છે, િવી (થાય છે), એ કાાંઈ કાયમ તત્ત્વ િથી. કહો, મોક્ષિી પયાથય પણ કાયમ તત્ત્વ િથી. એક 

સમયિી પયાથય છે. આગળ આવી ગયુાં છે ૧૫૪ કળશમાાં. સાત તત્ત્વમાાં બીજા બિા તત્ત્વો 

િાશવાિ છે. ૧૫૪ કળશમાાં આવી ગયુાં. તયાાંય પહેલુાં કહ્ુાં જેતપુર. સ્વાગત.... િસ હજાર 

માણસ. પહેલુાં આ કહ્ુાં. પયાથય બિી િાશવાિ છે. ચાહે તો સાંવર-નિજથરા િે મોક્ષ હો, એક 

સમય રહેિાર માટે િાશવાિ છે. ભગવાિ નિકાળી ચીજ અનવિાશી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા! હવે આ શરીર િે બાયડી િે છોકરા તો ક્યાાંય રહી ગયા. વળગી પડ્યો છેિે પણ.  
કોકિી ચીજ છે, ચોર પકડીિે બેઠો છે માળો. ચોર.. ચોર. આ મારી આબરૂ, આ મારા િીકરા, આ 

અમારા મકાિ, આ અમારી ઘરવખરી. ઘરવખરી સમજતે હો? ફિીચર. ફનિથચર િાખે છે કે 

િહીં? િૂળેય િથી. ચોર છો માળા! કોઈકિી તયાાં ચીજ છે એમાાં તુાં બેઠો માળા? આ ક્યાાંથી 
આવ્યુાં તારુાં? તારો ભગવાિ તો અાંિર નિતયાિાંિ પડ્યો છે. આહાહા! તારી કહેવા માટે, તારી 
માિવા માટે એ ચીજ તો નિકાળ પડી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
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શ્રોતા : આ તો પયાથય અનિતય...   

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : અનિતય િહીં, પર. (પોતાિી) પયાથય અનિતય, ઓલુાં તો અનિતય (િે) 
નિતય બિુાં પર છે. એિી સાથે કાાંઈ સાંબાંિ છે િહીં. આહાહા!  

નિતય છે... કાયમ ટકતુાં તત્ત્વ પ્રભુ તારુાં છે કહે છે. બાહ્ પ્રપાંચથી પરાઙ્મુખ છે... લ્યો. 

એ બિા બાહ્િા પ્રપાંચો આ િાંિા િે પાણી, રીપોટથ લખવા, કાગળ લખવા, બરાબર છાપ મારવી 

િે પોતાિા િામિી છાપ મારે આમ, લખો... રીપોટથ કરે છેિે. બિા પ્રપાંચ છે. એિાથી તો 
પરાઙ્મુખ છે તત્ત્વ. અિે મુનિિે પણ મિથી તથા વાણીથી અનત િૂર છે... વાણી િે મિથી િૂર છે. 

િૂર ક્યાાંય... આ દિયા, વાણી, આ દિયા થાય એિુાં કરે િે? મિ િે વાણીથી અનત િૂર છે. મિિો 

સાંકલ્પ, વાણી, એિાથી તો ક્યાાંય અનત િૂર, એમ. એ તો ક્યાાંય િૂર રહી ગયુાં. આહાહા! 
પયાથયથી તો િૂર, પોતાિી પયાથયથી તો િૂર, પણ બાહ્ પ્રપાંચથી અનત િૂર. આહાહા! મિ અિે 
વાણીથી અનત િૂર.  

ઓહોહો! મુનિરાજ કહે છે, તેિે અમે િમીએ છીએ. આવુાં જે ભગવાિ તત્ત્વ.. આહાહા! 

એિુાં અમે પદરણમિ કરીએ છીએ એ િમીએ છીએ. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘તેિે અમે’ એમ છે િે? 

मिुरेतप... मिुरेतप છે િે.... મુનિિે પણ... મુનિિે પણ આવુાં મિથી, વાણીથી અગોચર છે. દિયાિે 
શુાં કરવુાં? मिुरेतप, એમ. िन्नमुैः તેિે અમ ેિમીએ છીએ. આહાહા! અિુભવથી િૂર છે. અિુભવ 

છે એ પયાથય છે, એિાથી િૂર છે. એ ૩૮માાં આવી ગયુાં. સાંવર-નિજથરાિી પયાથયથી િૂર છે.  
આહાહા! િાશ પામવાયોગ્ય સાત તત્ત્વો એિાથી બભન્ન છે. છેિે પહેલુાં જુઓ. ક્યાાં? ૩૮. ૩૮.  

‘સવથ તત્ત્વોમાાં જે એક સાર છે, જે સમસ્ત િાશ પામવાયોગ્ય ભાવોથી િૂર છે.’ મોક્ષ િે 

સાંવર િે અિુભૂનતથી િૂર છે. આ ગજબ છે િે! મોક્ષિા માગથથી િૂર છે. ક્યા કહતે હૈં? આાંતરો–
એ િૂર અિાંતગુણુાં... આહાહા! બે વચ્ચે અભાવ છે. દ્રવ્ય અિે પયાથય—બેિી વચ્ચે અભાવ છે. 

આહાહા! વીતરાગી તત્ત્વ, પરમાતમા નિલોકિાથ તીથુંકરિેવે આવુાં જે કહ્ુાં એ માણસિે કાિે 

પણ િ પડે એ કે દિ’ સમજે િે કે દિ’ જાય આતમામાાં? રખડી મરવાિા રસ્તે બજાંિગી ગાળે. આ 
પ્રભુ! તારા લક્ષણ જોિે! િાશ પામવાયોગ્ય (ભાવો)થી િૂર... અિુભવ િાશ પામવાયોગ્ય છે, 

એક સમયિી પયાથય છે. આહાહા! અનત િૂર.. વાણી િે મિથી તો અનત િૂર. આહાહા! પરવસ્તુ... 

રાગથી અનત િૂર. આહાહા! આ સમુચ્ચય કહ્ુાં છે. સાત તત્ત્વથી િૂર... ખરેખર તો સાંવર, નિજથરા, 
મોક્ષથી િૂર, આસ્રવ િે પુણય-પાપથી તો અનત િૂર છે. આહાહા! ૧૭૭ (કળશ) થયો. ૧૭૮.  

     जयति शािंरसामिृवातरतर्ध-  
     प्रतितदिोदयचारुतहमद्यतुिैः । 
     अिलुबोर्धतदवाकरदीतर्धति- 
     प्रहिमोहिमस्सतमतितज ििैः ॥१७८॥ 
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આહાહા! હે બજિ! એમ કરીિે વીતરાગિી (વાત કરે છે). શ્લોકાથથ : જે (બજિ) શાાંત 

રસરૂપી.. એ આવ્યુાંિે. અમૃતિા સમુદ્રિે (ઉછાળવા) માટે... આહાહા! પાણીિો િદરયો જ્યારે 
ઉછળે એ ચાંદ્રમાિા પૂિમિે કાળે ઉછળે છે. ચાંદ્ર જ્યારે સોળ કળાએ ખીલે, ચાંદ્ર જ્યારે સોળ 

કળાએ પૂિમિે દિ’ ખીલે, પૂિમિે દિ’ ખીલે. એિે લઈિે, કહે છે, િદરયો પણ ખીલી ઊઠે છે, 

આમ ઉછળી જાય છે. ભરતીિા ભરપૂર પ્રવાહમાાં લોટમલોટા થાય છે નયાાં તો. આહાહા! આહીં 

પોરબાંિર થાય છે. ગયા હતા એક ફેરી. બે-િણવાર ગયા હતા નયાાં. પૂિમિે દિ’ તો આમ િણ-
ચાર માથોડા આઘા વયા જાય િે િણ-ચાર માથોડુાં પાણી આવે.  

એમ ભગવાિ આતમા શાાંતરસરૂપી અમૃતિો સમુદ્ર એટલે એ તો અકષાયરસિો સમુદ્ર 

છે. ભગવાિ આતમા વીતરાગરસથી ભરેલો છે, અકષાયસ્વભાવિો સમુદ્ર છે. એિે ઉછાળવા 

માટે... છોળ મારે પાણીિુાં, ચાંદ્રમા ઉગે પૂિમિો એટલે છોળ મારે. એિે માટે પ્રનતદિિ ઉિયમાિ 
સુાંિર ચાંદ્ર સમાિ છે... આહાહા! ઓલો તો પૂિમિે એક જ દિ’. આહાહા! મુનિઓિે પણ.... 

પૂિમિે દિ’ તો એક સમયે સોળ કળા ખીલે, બીજે સમયે ઘટે. આહાહા! આ પ્રનતદિિ ઉિયમાિ 

સુાંિર ચાંદ્ર સમાિ છે... આહાહા! પરમ શાાંનતિે ઉછાળવા માટે–ભરતી લાવવા માટે, આહાહા! 
જેિો સ્વભાવ ચાંદ્ર–સુાંિર ચાંદ્ર સમાિ છે. તે બજિ જયવાંત છે, એમ કહેવુાં છેિે મૂળ. એ જયવાંત 
બજિ, બાહ્ બજિ પણ પ્રગટ જયવાંત છે, અાંતરિો બજિસ્વરૂપ પણ જયવાંત વતે છે. આહાહા!  

અરે! નવશ્વાસ લાવ.. નવશ્વાસ લાવ. મારો ભગવાિ પદરપૂણથ શાાંતરસથી ભરેલો છે. એવો 

ભગવાિ આતમા એિી િજરુાં િાખતા, એ પૂિમિો ચાંદ્રમા જેમ ઉગે અિે ઉછાળો મારે સમુદ્ર, 

એમ ભગવાિ આતમા શાાંતરસિા ઉછાળાિુાં કારણ છે. ભરતી લાવે શાાંતરસિી. આહાહા! પુણય 
િે પાપિા નવકલ્પ લાવે એ એિામાાં છે િહીં. જે ભાવે તીથુંકરગોિ બાંિાય એ ભાવિો ઉછાળો 

એમાાં િથી એમ કહે છે. આહાહા! હા, પણ એ ક્યાાં છે? એ તો કીિુાં. પ્રભુ! તારી પ્રભુતા એવી 

છે કે જ્યાાં એિી િજર પડી તયાાં એ પયાથયમાાં, જેમ એ પૂિમિો ચાંદ્ર ઉગે િે િદરયો ઉછળે, એમ 

િજર પડતા એ ઉછળી જાય છે એમ કહે છે. શાાંતરસિી ભરતી આવે. આહાહા!  

અરે! એિા ગાણાય સાાંભળ્યા િહીં એણે હોં. આહાહા! લગ્નમાાં બહુ ગાયા હોય. મોતીએ 
ભયાથ થાળ.. થાળ ભયો ર ેસગ મોતીએ, સગ મોતી પાછુાં હોં. ભલ ેએકેય મોતી િ હોય ઘરમાાં 

તે. પણ થાળ ભયો સગ મોતીએ પાછો, એમ. થાળ આખો આમ આમ ઠેઠ સુિી સગ મોતીએ, 

એમ આતમા સગ મોતીએ આિાંિથી ભરેલો, શાાંનતથી ભયો છે. આહાહા! એવો એ થાળ છે. 
એમાાંય આવે છેિે. ‘હરખે વિાવુાં...’ એવુાં કાાંઈ આવે છેિે. બાઈઓિે બિુાં આવડતુાં હોય. ‘થાળ 

ભયો રે સગ મોતીએ રે.’ િથી આવતુાં? હરખે વિાવુાં, એમ આ હરખે વિાવુાં અાંિર, એમ કહે 
છે. આહાહા!  



શ્લોક - ૧૭૬-૧૭૯                    પ્રવચન નં. ૧૧૬                               121 

વીતરાગી શાાંતરસિી પદરણનત દ્વારા, આવો શાાંતરસ જેમાાંથી ઉછળીિે આવ્યો એિે હુાં 

વિાવુાં છુાં. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? આવી ક્યાાંથી િમથકથા આવી? એ વ્રત કરવા, અપવાસ 
કરવા, ઓળી કરવી, એકટાણા કરવા, એક બેસણે કરવા... શુાં કહેવાય? બેસણુાં. આહાહા! એ તો 

રાગિી માંિતા છે, હોય છે એ બીજી વાત છે, પણ એ કોઈ વસ્તુ છે એમ િથી. એિે એવો ભાવ 

હોય રાગ માંિ, તો જાણવુાં જોઈએ કે આ તો પુણય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? પણ પનવિતા જેમાાં ભરી 

છે એિુાં જ્યાાં શરણ િે આશ્રય લીિો, પનવિતાિી છોળુાં આવે પયાથયમાાં એિુાં િામ િમથ છે, એમ 

કહે છે. આહાહા! છોળુાં િથી કહેતા? ઉછાળ. બબ્બે માથોડા, િણ-િણ માથોડ ા િદરયામાાં પાણી 
અથડાય હોં, ભરતીિે દિ’. બાઢ.. બાઢ.. િદરયાિી બાઢ.   

શ્રોતા : ........   

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : કોણ કહે છે? કોણે કયાથ? કયાથ િથી એણે. એ તો આતમાિા 

આિાંિમાાં રહ્ા હતા. આહાહા! અતીનનદ્રય આિાંિમાાં એટલા મશગૂલ, અતીનનદ્રય સ્વાિમાાં, 

ભગવાિ અતીનનદ્રય આિાંિિો કાંિ પ્રભુ એિે ઉછાળીિે પયાથયમાાં અતીનનદ્રય આિાંિ એટલો 
આવ્યો કે ઇચ્છા જ ઉતપન્ન િ થઈ. આહારિી ઇચ્છા િ થઈ તયારે આહાર િ આવ્યો એટલે 

અપવાસ કયાથ કહેવામાાં આવે છે. આમ છે વસ્તુ. અતીનનદ્રય આિાંિિા મીણા ચડી ગયા છે 

અાંિર. સમજાયુાં િથી? તમારા ઘરે બૈરા તો બિા નયાાં અગ્રેસર હતા, િહીં? એવુાં સાાંભળ્યુાં હતુાં. 
આહીં આપણિે ક્યાાં ખબર હતી? કો’ક વાતુાં કરતુાં હતુાં. મૂલચાંિભાઈિા ઘરે બૈરા મોઢા આગળ. 

ફાંડફાળો કરવા.... આહાહા! એ તો પહેલુાં હોય તો બિાિે હોયિે. એમાાં શુાં છે? એ તો બિે જ 

હોય છેિે. એમાાં શુાં છે? આહાહા! ઓહોહો! મુનિએ પણ... આિાંિમાાં આવી ગયા છે િે! જુઓિે! 
આહાહા! પ્રભુ! તારુાં સ્વરૂપ તો અતીનનદ્રય આિાંિિે ઉછાળે એવો તુાં ચાંદ્રમા સમાિ છો. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

અિે જેણે અતુલ જ્ઞાિરૂપી સૂયથિાાં દકરણોથી... આહાહા! મોહનતનમરિા સમૂહિો િાશ 

કયો છે... બજિે િાશ કયો છે અિે આતમામાાં એ છે િહીં. એમ કરીિે આતમાિે પણ બજિ 

કહેવાય છે. અતુલ જ્ઞાિરૂપી સૂયથિાાં દકરણોથી મોહનતનમરિો િાશ કયો, તે બજિ જયવાંત છે. 
આવો જે ભગવાિ આતમા પૂણથ બજિસ્વરૂપ જયવાંત વતે છે. ‘બજિ સો હી આતમા, અનય સો હી 
યે કમથ, યે હી વચિસે સમજ લે, બજિ પ્રવચિકા મમથ.’ આહાહા! (કળશ) ૧૭૯. 

      तवतजिजन्मजरामतृिसचंयैः 
      प्रहिदारुणरागकदम्बकैः । 
      अघमहातितमरव्रजभािमुाि ् 
      जयति यैः परमात्मपदतस्थिैः ॥१७९॥ 
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એ તો ‘છે, હૈ’ એમાાં થોડો શબ્િફેર છે. શાસ્ત્રિી ભાષાથી તો સમજાય એવુાં છે. િાખલો 

કોઈ આવે તો િ સમજાય. શ્લોકાથથ : જેણે જનમ-જરા-મૃતયુિા સમૂહિે જીતી લીિો છે... 
આહાહા! જેિા સ્વરૂપમાાં જનમ-જરા િે મૃતયુ િણ કાળમાાં િથી. આહાહા! જનમ-જરા િે મૃતયુ 

જેિે ચીજમાાં િથી. આહાહા! જે ચીજિે જનમ-જરા-મરણ સ્પર્શયાથ િથી એવો જે ભગવાિ 

આતમા.. જેણે િારૂણ રાગિા સમૂહિે હણી િાખ્યો છે... બહારમાાં પણ લેવાય કે જેણે આતમાિા 

આશ્રયે આકરા રાગાદિિે હણી વીતરાગતા જેણે પ્રગટ કરી છે. અિે ભગવાિ આતમા તરીકે લ્યો 

તો એિે રાગિો સમૂહ છે જ િહીં. છે િહીં અાંિરમાાં એવા ભગવાિ આતમાિુાં શરણ લેતા 
રાગિો િાશ થઈ જાય છે.  

જે પાપરૂપી મહા અાંિકારિા સમૂહિે માટે સૂયથ સમાિ છે... સૂયથ ઉગે િે અાંિકાર રહે? 

એક િાખલો આપતા હતા ભાઈ એક ફેરી. પાંદડતજી, િહીં? જામિગર. લાલિ. લાલિ આપતા 
હતા. ભાઈ! અાંિકાર િે સૂયથિે—બેિે વાાંિા ઉઠ્યા. કોટથમાાં અાંિારુાં ફદરયાિ કરવા ગયો કે અમિે 

આવવા િથી િેતુાં. તો આવો બેય સાથે, તમારો ફેસલો કરી િઈએ. કોટથમાાં બેય સાથે આવો. પણ 

બેય (ભેગા) ક્યાાંથી હોય? સૂરજ હોય તયાાં અાંિકાર િહીં. હવે ફેસલો કરી િઈએ, જજ કહે, પણ 
બેય સાથે આવજો. તમારી િલીલ તો કરવા આવો. આ સૂયથ મિે આવવા િથી િેતો, અાંિકાર 

કહે છે. સાથે તો આવો. પણ સાથે ક્યાાંથી આવે? સૂયથ હોય તયાાં અાંિકાર િહીં િે અાંિકાર હોય 
તયાાં સૂયથ િહીં. આહાહા!  

કહે છે, પાપરૂપી મહા અાંિકારિા સમૂહિે... ઓલો ઢગલો હોં, સૂયથ સમાિ છે. આહાહા! 

અિે જે પરમાતમપિમાાં નસ્થત છે... પોતાિુાં નિજસ્વરૂપ જ નિકાળ પરમાતમસ્વરૂપ જ છે. સાક્ષાત્ 
પ્રતયક્ષ-પ્રતયક્ષ પરમાતમા છે એ. સમજાય છે કાાંઈ? એમાાં એ નસ્થત છે. આહાહા! તે જયવાંત છે. 

જય છે એિો, જયવાંત છ ેએિો. જગતમાાં જય એિો છે. અિે જયવાંત હોય તો એ બબરાજમાિ 

ભગવાિ આતમા. આહાહા! એિા ઉપર દૃનિ કરવી, એિો નવશ્વાસ લાવવો, એિી દૃનિ સનહતિી 

નસ્થરતા કરવી અિે એમાાં ચાદરિમાાં પણ ઉગ્ર–જોરથી પુરુષાથથ કરીિે ઠરવુાં, એ તપ. સમજાણુાં 
કાાંઈ? એ માટે આ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! હવે અનિકાર સાતમો.  

આ રીતે, સુકનવજિરૂપી કમળોિે માટે જેઓ સૂયથ સમાિ છે અિે પાાંચ ઇનનદ્રયોિા 

ફેલાવ રનહત િેહમાિ જેમિે પદરગ્રહ હતો... મુનિ પદ્મપ્રભમલિાદર િેવ.. પદ્મપ્રભમલિાદર મુનિ 

૯૦૦ વષથ પહેલા જાંગલમાાં હતાાં. ઓહોહો! અમૃતચાંદ્રકે પીછે (હુએ). એવા શ્રી 
પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ વડે રચાયેલી નિયમસારિી તાતપયથવૃનત્ત િામિી ટીકામાાં... ભાષા તો શુાં 

કરે? િેખો! રચ્યુાં કે િહીં? તમે કહો છો કે શાસ્ત્ર રચ્યા િથી. આ ‘રચ્યુાં’ એમ કહે છે. ‘રચ્યુાં છે’ 

એ તો કહે છે કે તયાાં નવકલ્પ આિુાં નિનમત્ત હતુાં, બસ. સમજાણુાં કાાંઈ? નિયમસારિી તાતપયથવૃનત્ત 
ટીકામાાં (શ્રીમદ ભવગતકુાંિકુાંિાચાયથિેવપ્રણીત.. ઓહોહો! શ્રી નિયમસાર પરમાગમિી.. એ 
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નિયમસાર પરમ આગમ એિી, નિગ્રુંથ મુનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ નવરનચત તાતપયથવૃનત્ત 

િામિી ટીકામાાં)... આ પરમાગમિી ટીકા રચાવાિી છે એમાાં–આરસપહાણમાાં હોં. સમયસાર, 
પ્રવચિસાર, નિયમસાર અિે પાંચાબસ્તકાય એ ચારેય ટીકા એમાાં આવવાિી છે અિે 

અિપાહુડિી મૂળ ગાથા. કળશ-બળશ બિા આવશે. હવે આ રામજીભાઈ ઉપર છે. વજુભાઈ 

જરી ઓછુાં.... કહે છે, આ ટીકા.. આહાહા! અમૃતિા દકરણ જેવી છે. સમજાણુાં? પરમ-આલોચિા 

અનિકાર િામિો સાતમો શ્રુતસ્કાંિ સમાિ થયો. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ) 
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ભાદરવા વદ ૩, મંગળવાર, તા. ૭-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૩, શ્લોક - ૧૮૦, પ્રવચિ િં. ૧૧૭ 

 

આ નિયમસાર નસદ્ાાંત છે . એિો આ આઠમો અનિ કાર, શુ દ્ નિ શ્ચ ય-પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  અ નિકાર .  
સાત  અ નિ કા ર  પૂ રા થ યા . પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  એ ટલે  શુાં એ િાું  કથ િ  ક હે  છે . 

હ વે  સ મ સ્ત  દ્ર વ્ય ક મમ ,  ભાવ ક મમ  ત થ ા  િો ક મમ િા . . . એિા  ત્યા ગ િો  હે તુ ભૂ ત , નવ કા ર િા  

અ ભા વ િુાં  કા ર ણ રૂ પ  શુ દ્ નિ શ્ચ ય-પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  અ નિ કા ર કહે વામ ાાં  આ વે  છે .  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત એ ટલે  પુ ણ્ય-
પા પ િા  ભા વ િુાં છે દ િ  અ િે  પ નવ ત્ર તા િી  પરર ણ નત િી  પ્ર ગટ દ શા .  સ મ જા ય  છે  કાાં ઈ ? ૧ ૧ ૩ .  

वदसमिमदसीलसजंिपमिणािो. . . એ અ સ્સ્ત થી વાત  છે .  किणमणग्गहो भावो. . . એ 
િા સ્સ્ત થી વાત  છે . 

वदसमिमदसीलसजंिपमिणािो किणमणग्गहो भावो ।  
सो हवमद पायमित्त ंअणविय ंचवे कायव्वो ॥११३॥ 

િી ચે  એ િુાં હ રર ગીત  છે . 

વ્ર ત ,  સ નમ નત ,  સાં ય મ ,  શી લ ,  ઇ નરદ્ર ય રોિ રૂ પ  છે  ભા વ  જે 

તે  ભા વ  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  છે ,  જે  અ િ વ ર ત  ક તમ વ્ય  છે .  ૧ ૧ ૩ . 

આ  જી વ િે  મોક્ષિે  માટે  નહ ત રૂ પ  નિ રાં ત ર આ  ક તમ વ્ય  છે . શુાં?  ટી કા  :  આ ,  નિશ્ચ ય-

પ્રા ય નશ્ચ ત્ત િા  સ્વ રૂ પ િાું  કથ િ  છે .  પ્રા ય નશ્ચત્ત  િા મ સાં સાર િો ,  પુ ણ્ય-પા પિો , નમ થ્યા ત્વ િો  

ઉ દ ય ભા વ  એ િે  છે દ વુાં . એ િા સ્સ્ત થી વાત  છે .  અ િે  પો તા િા  પ ર મ  આ િાં દ સ્વ રૂપ િો  આ શ્ર ય  
લ ઈ િે  એ કા ગ્ર  થ વુાં  અ િે નિ દો ષ  વીત રાગ  પ રર ણ નત િા  પ રર ણા મ  થ વા એ િે  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત કહે  છે .   

શ્રોતા  : પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  શુાં છે ? દ્ર વ્ય  છે ,  ગુણ  છે ? 

પૂ જ્ય  ગુ રુ દે વ શ્રી : પ યામ ય . પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  પ યામ ય  છે .  વીતરા ગી પ યામ ય  તે િે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત કહે  
છે .  પ રર ણા મ  છે.  પા ઠ માાં  જ છે  જુ ઓ !  આ  બા જુ  જુ ઓ !  આ  ર હ્ુાં . ટી કા  જુ ઓ !   

પાાં ચ  મ હાવ્ર ત રૂ પ .. .  પાં ચ  મ હાવ્ર ત  આ  નવ ક લ્પ વાળા  િ હીં.  જે  આ  પાં ચ મ હાવ્ર ત , ૨ ૮  

મૂ ળગુ ણ  નવ કલ્પ વાળા  કહે વ ા ય  છે એ િ હીં.  આ  તો આ ત્મા મ ાાં–શુ દ્  સ્વ ભા વ માાં  એ કા ગ્ર  થ ઈ િે 
વીત રાગ રૂપી  પ રર ણા મ  થાય  તે િે  મ હાવ્ર ત  કહે  છે . આ હા હા!  આ હીં  તો  નિ શ્ચ ય  મ હાવ્ર ત િી  

વ્યા ખ્યા  છે .  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ? આ  પ ર િી  દ યા  પા ળવાિો  ભા વ  િે  સ ત્ય  બો લ વાિો  ભા વ  એ  બિો  

તો  રાગ  છે , એ તો આ સ્ર વ છે, એ ખ રા મ હાવ્ર ત િ થી.  ખ રા મ હાવ્ર ત  તો એ િે પ રમે શ્વ ર  કહે  છે  
કે  જે પો તે મ હાવ્ર ત રૂપ  પ રરણા મ ,  વીત રાગી પ રર ણા મ ,  વીત રાગ  સ્વ ભા વ ભા વ  એ વ ો  જે પો તા િો 
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દ્ર વ્ય સ્વ ભા વ  એ િે  આ શ્ર યે  મ િ િ  િે  નચાં ત વ િ  એ કા ગ્ર તા થી જે  નિ દોષ ,  અ નવ કા રી,  વીત રાગી  
પ રર ણા મ  થાય  તે િે  અ હીંયા  મ હાવ્ર ત  કહે વામાાં  આ વે  છે .   

શ્રોતા  : આ  પાં ચ  આ ચાર િે  મ હાવ્ર ત  તો  કી િુાં ? 

પૂ જ્ય  ગુ રૂદે વ શ્રી :  આ  સાચા મ હાવ્ર ત .  આ  હ વે  કહેશે  ૧ ૧ ૩ મી ગાથામાાં .  ૧ ૩મી શુાં ,  

આ ગ ળ .  આ િી  આ ગ ળ િી  ગાથા આ વે  છે .  ધ્યા િ તે મ હાવ્ર ત  છે .  ૧ ૧ મી ગાથા .  સ મ જા ય  છે 

કાાં ઈ ?  ભા રે  ઝી ણી વાત  છે . 

ભ ગ વાિ  આ ત્મા  નિ ત્ય અ મૃ ત સ્વ રૂપ . . .  આ ત્મા  નિત્ય  અ મૃ ત સ્વ રૂપ  છે . અ તી નરદ્ર ય  

અ મૃ ત  વીત રાગ સ્વ રૂપ  આ ત્મા  તો  છે  આ . એ વા નિ ત્ય અ મૃ ત સ્વ રૂપ માાં  રાગ િી  અ પે ક્ષા  નવ િા  
નિ નવમ કલ્પ પ ણે  અાં દ ર  પ રર ણ નત  પ્ર ગ ટ કર વી ,  ભ ગ વાિ  આ ત્મા  અ મૃ ત સ્વ રૂપ  પ્ર ભુ એ િી  અ પે ક્ષા થી 

પ્ર ગ ટે લી પ રર ણ નત  વીત રાગી  એ િે  અ હીંયા  પાં ચ મ હાવ્ર ત િુાં  રૂપ  કહે  છે .  કહો ,  શે ઠ ! નિ દોષ ભા વ .  

ભા વ  તો  નવ કલ્પ  ભી  ભા વ હૈ . પાં ચ મ હાવ્ર ત િો  નવ કલ્પ  પ ણ ભા વ  છે , પ ણ  એ તો નવ કા રી છે .  
સ મ જા ય  છે  કાાં ઈ ?  જુ ઓ !  આ  ભ ગ વાિ  પ ર માત્મા  તી થં કર દે વ  સ વમ જ્ઞ પ ર માત્મા  પાં ચ મ હાવ્ર ત િુાં  
સ્વ રૂપ  શુાં  છે  એ  કહે  છે.   

મૂ ળ તો  શ બ્દ  છે ,  वदसमिमदसीलसजंिपमिणािो. . . બસ  અ સ્સ્ત થી.   ભ ગ વાિ  આ ત્મા . . . 
આ  આ ત્મા  એ ટ લે  શુાં  ચીજ , એ  લોકો િે  ખ બર  િ થી.  આ હા!  એ  તો  એ કલો અ તી ન રદ્ર ય  આ િાં દ િો  

ગાાં ઠ ડો  છે .  અ તી નરદ્ર ય  આ િાંદ  જે  પ્ર ગ ટ નસ દ્ િે છે ,  એ વો જ  આ  પ્ર ભુ  આ ત્મા  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િી  

કા ત ળી–ગાાં ઠ  છે .  એ િે ખો લ તાાં ,  એ માાં  એ કા ગ્ર  થ તાાં  એ  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િી  પ રર ણ નત  પ્ર ગ ટ થાય  
એ િે  અ હીંયા  મ હાવ્ર ત  કહે  છે . જે ઠા ભા ઈ ! આ  મ હાવ્ર ત િુાં  રૂપે ય જુ દુાં .  પાં રડ ત જી ! આ  કહે ,  અ મે 
મ હાવ્ર ત  પા ળી એ  છીએ ,  અ નહાં સા,  સ ત્ય  િે . .. .  એ  કયાાં  ઠેકાણા  છે ?  આ હાહા !   

શ્રોતા  : બા હ્ રિ યા કાાં ડ મેં  લ ગે  હુ એ  હૈં .   

પૂ જ્ય  ગુ રૂદે વ શ્રી : બા હ્ રિ યા  સ ર ખી કયાાં છે? એ કે ય ઠે કા ણા  કયાાં છે ? ૨ ૮ મૂ ળગુ ણ િા  

કયાાં  ઠે કા ણા  છે ?  વ સ્તુ શા સ્ત્ર સે  દે ખ િા ચાનહ યે  િ .  આ ગ મ  કયા કહ તે  હૈં ?  પ ર મે શ્વ ર  

નત્ર લોકિા થ ક ી  વાણી મેં  કયા  આ યા ?  એ મ જા ણ વુાં જો ઈ એ િે . દુ નિ યા શુાં કરે એ  શુાં પણ ?   
પ ર માગ મ મ ાાં  એ  વાત  આ વી કે  ભા ઈ ! પ ર જી વ િે  િ  માર વાિો  નવ ક લ્પ  કે  દ યા  પા ળવાિો  નવ કલ્પ  

એ  તો  બિો રાગ  છે , એ  કાાંઈ  મ હાવ્ર ત  િ થી ,  એ તો  અચારર ત્ર  છે . આ હાહા !  મ હાવ્ર ત રૂપ  ચારર ત્ર 

તો  એ િે  કહીએ  કે  પાં ચ મ હાવ્ર ત રૂપ  વીત રાગી પ રર ણા મ ,  નિ દોષ  પ રર ણા મ ,  એ કલા અ તી નરદ્ર ય  
આ િાં દ િા  ભા વ ,  પ્ર ગ ટરૂપ  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િા  પ રર ણામ  એ િે  અ નહાં સા ,  સ ત્ય , દ ત્ત,  બ્ર હ્મ ચ યમ  િે  
અ પ રર ગ્ર હ  કહે વામ ાાં  આ વે  છે .   
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પાાં ચ  સ નમ નત રૂ પ . ..  પાાં ચ  સ નમ નત  પ ણ એ િે કહીએ  કે  જે આ ત્મા  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િાું  રૂપ  

છે  એ િા  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દિા  રૂપ માાં  પ્ર વે શ  કરી અ િે જે િી  અ તી નરદ્ર ય  પ રર ણ નત પ યામ ય થાય  
એ િે  પાાં ચ સ નમ નત  કહે છે .  ‘ સ મ  ઇ નત  પ્ર વૃ નત્ત  પ રર ણ નત. ’  આ ત્મા િે  જો ઈ િે . .  આ ત્મા િે  જો ઈ િે  જે 

દ શા  પ રર ણ નત થાય  તે ઇ યામ સ નમ નત  િે તે  સ નમ નત . શે ઠ!  ઐ સા હી હૈ . ભ ગ વાિ  આ ત્મા  નસ વા  

દૂ સ રી કયા  ચીજ  હૈ ?  સ મજ મેં  આ યા ?  ઈ યામ , ભા ષા , એ ષ ણા ,  આ દાિ  અ િે  નિ ક્ષેપ ણ — યે સ બ 

આ ત્મા .  આ ત્મા  આ િાં દ  િે  જ્ઞા િ િી  મૂ નતમ ,  જ્ઞા િ સ્વ ભા વ  એ  જ્ઞા િ સ્વ ભા વ િી  જ્ઞા િ સ્વ ભા વ રૂપે  

પ રર ણ નત  પયામ ય  એ િે  સ નમ નત  કહે  છે .  આ હાહા !  હ જુ  તો  ચારર ત્ર  કો િે  કહે વુાં  એ િી  ખ બર  િ  મ ળે  
અ િે  બહાર િા  ખો ખા  િ ગ્નપણા  િે  મ હાવ્ર ત િા  નવ કલ્પ  ઉઠ્યા ,  થ ઈ ગ યા  ચારર ત્ર . આ હાહા !   

વ્ય વ હાર  આ પ ણે  આ ચ ર વો  કે  જે થી એ િા થી નિ શ્ચ ય િે પ હોંચ શુાં . એ  જૂ ઠ વાત  છે  એ મ  

કહે  છે .  લોકિે  કો િે  લાભ  થાય ?  જે  ભા વે  એ કિે  લા ભ  થાય  એ  ભા વે  બિા િે  લાભ  થાય .  

નિ ય મ  કાાં ઈ  બી જો  હોય ?  આ હા હા!  ભા ઈ !  પ ર મ સ ત્ય  તો  એ વી  ચીજ  છે  ( કે )  લો કો  સાિા ર ણ િે  
તો  રુ ચે ય િ હીં,  ગોઠે ય િ હીં .  આ મ  હા-હો ,  હા-હો . . . એમ  કર વુાં  િે આ કર િા ,  ઐસા કર િા  િે 

ઐ સા કર િા .  કર િા-કર િા  હોિા ,  દે હ કી  રિ યા કા  કર િા–હોિા  અ િે  રાગ િુાં  થ વુાં એ  મ ર ણ  છે. 

આ ત્મા િુાં  મ ર ણ  છે .  આ હાહ ા !  ભ ગ વાિ  તો  જ્ઞા િ સ્વ રૂપી  છે .  એ િે  કર વુાં ,  કર વુાં ,  આ  રાગ  કરુાં  એ  
નમ થ્યા ત્વ ભા વ  છે .  ઓ હોહ ો !  વીત રાગ મ ા ગમ  લો કો િે  સાાં ભ ળવા મ ળતો  િ થી.  બા હ્ િી  રિ ય ા  

રાગ િી  િે દે હ િી  એ િ મમ , એ મ  છે  િ હીં.  ભ ગ વાિ  આ ત્મા  એ  તો પ ર દ્ર વ્ય  િે નવ કલ્પ–આ સ્ર વ  
એ િા થી તો  ઉ દાસીિ  સ્ભ ન્ન  ત ત્ત્વ  છે . સ મ જા ય  છે  કાાં ઈ?   

શ રીર ,  કમામ રદ  બા હ્  ચીજો  અ જી વારદ  અ િે નવ કલ્પ  પુ ણ્ય િો , દ યા , દાિ, વ્ર તા રદ  એ  

આ સ્ર વ ,  એ  આ સ્ર વ  િે  અ જીવ  ત ત્ત્વ થી તો  ભ ગ વાિ ઉ દાસી િ  છે . આ ત્મા  તો  એ િાથી ર નહ ત  છે . 

આ હા હા!  એ વા આ ત્ મામાાં  અ નહાં સા ,  કહે  છે ,  ભ ગ વાિ  આ ત્મા િે  અ વ લાં બે  રાગ  નવ િા િી  વીત રાગ  
અ વ સ્થ ા  પ રર ણ મે એ િે અનહાં સા કહીએ .  અ િે સ ત્ય એિે  કહીએ  કે સ ત્ય વ સ્તુ પ્રભુ  પો તે સ ત   

છે ,  જ્ઞા િ  િે  આ િાં દ િો  ભાં ડા ર  ભ ગ વાિ  છે  એ વુાં  જે  સ ત , એ  સત્ પ ણે દ્રવે–પ્ર વ હે ,  શુ દ્ 

સ્વ ભા વ પ ણે  દ્ર વે–પ્ર વ હે  એ  સ ત્ય વ્ર ત  છે . અ િે રાગ  પણ  જે  ગ્ર હે  િ હીં અ િે પૂ ણામિાં દ  સ્વ ભા વ િે  
ગ્ર હે  અ િે  પરર ણ નત  વીત રાગી થાય  એ  અ દ ત્ત ત્રી જુાં મ હાવ્ર ત  છે . 

ચોથુાં  મ હાવ્ર ત  બ્ર હ્મા િાં દ બ્ર હ્મ ચ યમ . ભ ગ વાિ બ્રહ્મા િાં દ સ્વ રૂપ  સ વમ જ્ઞ વી ત રાગ  

નત્ર લોકિા થે  દે ખ્યો  એ .  અ જ્ઞા િી ઓ  આ ત્મા-આ ત્મા  ક હે  એ િી  વાત  િ હીં.  અ જ્ઞા િી એ  આ ત્મા  
જો યો  જ િ થી અ િે એ િે ખ બર િ થી.  આ ત્મા-આ ત્ મા બિી  વાતુાં કરે . તી થંકર દે વ  સ વમ જ્ઞ  

પ ર માત્મા  એ ણે  જે  આ ત્મા  જો યો  એ  તો  આ િાં દ િી  મૂ નતમ  જો ઈ .  એ  આ િાં દ મૂ નતમ  બ્ર હ્મ  એ માાં  ચ ર વુાં ,  

એ માાં  ર મ વુાં ,  એ માાં  એ કા કા ર  થ ઈ િે , ત ર બો ળ થ ઈ િે  આ િાં દ િી  ર મ તુાં  કર વી  એ િે  ભ ગ વાિ 
બ્ર હ્મ ચ યમ  કહે  છે.  અ િે એ ક નવ કલ્પ િે  િ  પ કડ તાાં , પૂ ણમ  સ્વ રૂપ  પ ર માત્મા િે  પ રર ગ્ર હ ,  પ કડ વો એ 
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પ રર ગ્ર હ ,  એ  પરર ગ્ર હ ર નહ ત  સ્વ ભા વ િે  પ કડ વો એ િુાં  િા મ અ પ રર ગ્ર હ વ્ર ત  છે .  આ હાહા !  હૈ  રક  િ હીં 
ઉ સ મેં ?  દે ખો !  પ રર ણ નત નવ શેષ . . . ઉ સ મેં  હૈ . ટી કા . .  ટી કા . .  આ  બા જુ .   

પાાં ચ  મ હાવ્ર ત રૂ પ ,  પાાં ચ  સ નમ નત રૂ પ . ..  જો ઈ િે  ચાલ વુાં  ઉસકા  અ થમ  રક  અાં દ ર  જ્ઞા ય ક મૂ નતમ િે  

જો ઈ િે  અાં ત ર માાં  પ રર ણ મ િ કર વુાં  એ  ઈ યામ સ નમ નત  છે .  સ ત્ય  બો લ વુાં  એ  તો  નવ ક લ્પ  છે ,  પ ણ 

સ ત્ય સ્વ રૂપ  ભ ગ વાિ  આ ત્ મા એ િુાં  સ ત્પ ણાું  જ પ્ર ગ ટ કર વુાં ,  સ ત્ય . . સ ત્ય સ્વ ભા વ િુાં  પ્ર ગ ટ કર વુાં 

એ િુાં  િા મ  સ ત્ય  ભા ષા સ નમ નત  કહે  છે .  એ ષ ણા . — આહા ર  નિ દોષ પ ણે  લે વો એ  તો  નવ કલ્પ  છે .  

આ ખો  આ ત્મા  એ િે  શો િવો  અાં દ ર ,  શો િી િે ઠ ર વુાં એ િુાં  િા મ એ ષ ણા  સ નમ નત છે . ભ ગ વાિ  

આ ત્મા િે  ગ્ર હ વુાં  અ િે  રાગ િો  છોડ વો એ  આ દાિ-નિ ક્ષે પ ણ  સ નમ નત  છે . પ રર સ્થા પ િ — નવ કલ્પ િે  
છોડી  દે વો સ વમ થા ( અ િે )  નિ નવમ કલ્પ  પ રર ણ નત િે  પ્ર ગ ટ કર વી  એ િુાં  િા મ  પાાં ચ મી સ નમ નત  છે.  

આ હા!  સ મ જા ય  છે  કાાં ઈ ?  પાં ચ મ હાવ્ર ત રૂપ . ..  આ હાહા !  કુાં દ કુાં દાચાયે  તો  ગ જ બ કા મ  કયામ  છે .  

મ હાવ્ર ત િે  અાં દ ર માાં ઉ તા યામ .  એ િે મ હાવ્ર ત  કહી એ  અમે  તો , કહે છે . પ્ર ભુ અાં દર  પ ર માત્મા  
પ્ર ત્ય ક્ષ,  પ્ર ગ ટ,  ચૈ ત રય િા તુથી ,  આ િાં દ થી ભ રે લો,  આ િાં દ  િે  ચૈત રય િે જે ણે િાયામ  છે — એ વા  

ટકા વે લા એ વુાં  જે  ત ત્ત્વ  ભ ગ વાિ  એ માાં  ર મ ણ તા  એ િે  પાાં ચ  સ નમ નત  અ િે  પાાં ચ  મ હાવ્ર ત  કહે  છે . 
કહો,  મૂ લ ચાં દ ભા ઈ !  

શ ી લ રૂ પ .. .  સ્વ રૂપ િુાં આ ચ ર ણ . . . ભ ગ વાિ  જ્ઞા િ ,  આ િાં દ એ િુાં નત્ર કા ળ શી લ સ્વ રૂપ  જ  છે , 

એ માાં  ર મ ણ તા ,  સ્વ રૂપ િી  લીિ તા  એ િે અ હીંયા  શી લ  કહે  છે ,  એ આ ત્મા િી  પ રર ણ નત િી  

વીત રાગી દ શા રૂપ  અ વ સ્થ ા  છે .  સ મ જા ણુાં કાાં ઈ?  આ હા !  એ અ સ્સ્ત કહ્ુાં. સ વમ  ઇનરદ્ર યો િ ા  િે 
મ િ વ ચ િ કા યા િા  સાં ય મ રૂ પ પ રર ણા મ . . .  એ  પ ણ  અ સ્સ્ત  છે .  ઇ નરદ્ર યો  અ િે  મ િ િા ,  વ ચ િ  િે 

કા યા િા  સાં ય મ રૂપ  પ રર ણા મ  એ િા થી ખ સીિે  ( સ મ  એ ટલે )  સ મ્ય ક   પ્ર કા રે–સ મ્ય ગ્દ શમ િ  સ નહ ત , 

ય મ  એ ટલે  લીિ તા  અાં દ ર  થ વી એ િે  પ્રા ય નશ્ચ ત  કહે  છે ,  એ િે  સાં વ ર  કહે  છે .  ઇ નરદ્ર ય  િે  મ િ િે  
રોકવા  ( એ વા)  સાં ય મ રૂપ  પ રર ણા મ  અ સ્સ્ત  અ િે  પાાં ચ  ઇનરદ્ર યો િ ો  નિ રોિ  એ િા સ્સ્ત . અ ણી નરદ્ર ય 
ભ ગ વાિ  આ ત્મા . . .  આ હાહા !   

મ લાવ્યુાં ,  પ ણ કે વી રીતે કહ્ુાં છે ! હ વે  અ ણી નરદ્ર ય િાખ્યુાં . અ ણી નરદ્ર ય એ વો આ ત્મા  એ િાું  
અ ણી નરદ્ર ય િુાં  પ રર ણ મ િ  કરવુાં  એ  સાં ય મ  પ રર ણા મ  છે ,  એ  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  છે  અ િે  ઇનરદ્ર ય િો  નિ રોિ , 

પાાં ચ  ઇનરદ્ર ય ત ર ફ િા વ લ ણ િા  નવ કલ્પ િો  અ ભા વ  છે . આ હાહા !  આ  ભ ગ વાિ િી  વાણી  

સાાં ભ ળવી એ િા  ત ર ફ િા  જે  નવ કલ્પ  એ િે  રોકવો એ િુાં  િા મ  સાં ય મ  છે  એ મ  કહે  છે .  એ વુાં  
અ દ્ ભૂ તા દ્ ભૂ ત  ભ ગ વાિ  આ ત્મા િુાં  સ્વ રૂપ  અાં ત ર સ્બરાજે  છે  એ િી એ િે ખબર  િ થી.  જ્યાાં 

નિ િા િ  છે  ત્યાાં  િ જ ર  િ થી.  જ્યાાં  ખા લી ખો ખા  રાગારદ  ત્યાાં  એ િી  િ જ રુાં  પ ડી  છે .  સ મ જા ણુાં  
કાાં ઈ ?   
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કહે  છે  કે પાાં ચ .. .  પા ઠ માાં છે  િે ? किणमणग्गहो भावो. . . ઇ નરદ્ર ય િો નિ ગ્ર હ  એ  આ મ  

િા સ્સ્ત થી કહ્ુાં .  એ પ ણ પરર ણ નત નવ શે ષ િે ઇ નરદ્ર ય િો નિગ્ર હ  કહ્ો .  અ ણી નરદ્ર ય  આ ત્મા . . . આ હાહા !  
કો’ક  છોક રાિુાં  લ ખા ણ  છે આ માાં .  શુાં કહે વાય ?  આ ત્મ િ મમ માાં .  આ રિ કા િો  કો ઈ ક આ વ્યો  હ તો ? 

સ ત્ત ર  વ ષમ િો જુ વાિ  કો’ક  છે .  િા ર ણ ભા ઈ છે કે િ હીં?  કો ણ  બટુ ક ?  છોક રાિુાં  લ ખા ણ  છે આ માાં  

આ ત્મ િ મમ માાં .  કો ઈ ક આ વ્યુાં  હ તુાં . આ રિ કા િો  છે િે , િ હીં ?  શુાં િા મ  છે ?  િ િા ણી ..  િ િા ણી .  એ 

િ િા ણી  આ વ્યો  હ તો િે હ મ ણા .  એ આ વ્યો  હ તો  એ ક ૧ ૭  વ ષમ િી ઉ મ ર િો  િા િો . આ વ્યો  હ તો 

િ િા ણી .  એ ણે ભા ઈ એ બહુ  સ ર સ  લ ખ્યુાં  છે .  ગ ઢ ડા  આ વ્યો  હ શે .  એ માાં  લ ખ્યુાં  છે  ઓ હોહો !  આ વી 

આ ત્મા િી  વાત !  એ ક લી આ ત્મા િી  જ  વાત  છે  ત્યાાં .  આ રિ કા િા  છે .  કૈ લાસ . .  કૈ લાસ .  હા ,  કૈ લાસ  
િ િા ણી  છે . એ ણે  લ ખ્યુાં છે  ભા ઈ !  આ માાં .    

િ િા ણી . .  િ િા ણી .  હા , લ્યો .  ‘ ૧ ૭ વ ષમ િો એ ક જુ વાિ આ રિ કા માાં  ર હે  છે . હ મ ણાાં  પ હે લી 

જ  વાર  ભા ર ત માાં  ત્ર ણ માસ  માટે  આ વે લ .  જી વ િ માાં  પ હે લીવાર  ગુ રૂદે વ િા  દ શમ િ વાણી િો  લાભ  
બે-ત્ર ણ  રદ વ સ થી લે  છે .  એ િુાં  િા મ  જ્યોનત રદ્ર  િ િા ણી  છે .  તે ઓ  લ ખે  છે  કે  પૂ જ્ય  ગુ રુ દે વ શ્રીિા  

વ્યા ખ્યા િ માાં  આ ત્મા  નસ વાય  બી જુાં  કાાં ઈ િ મ ળે .  જી વિી  વાત  સાાં ભ ળી િે  આ પ ણા  પ ણ રદ લ માાં  

આ િાં દ  આ વી  જા ય  છે . ’  જુ વાિ  છોક ર ો  છે .  પ ણ  એ  તો અાં દ ર થી પ્રે મ  હોય  તો  જ  આ  વાત  ગ મે .  
આ પ ણ િે  ભૂ લી ગ યે લા આત્મા િે  શો િ વાિો  નવ ચાર  થાય .  આ ત્મ િ મમ માાં  એ ક જ ગ્યા એ  લ ખ્યુાં છે  

કે  હે  જી વ! તુાં  જા ગ .  એ િા  ઉ પ ર  અ ડ િો  પા િુાં  લ ખ્યુાં છે .  ‘ અ ડ િુાં  પા િુાં ’  એ િી  ભા ષા  છે  િે .  

ત મારી ભા ષા . . . ‘ અ િા રદ કા ળથી તુાં  ર ખ ડે  છે માટે  હ વે  તુાં  તા રી બા જુ ધ્યા િ કર .  પર િુાં  તો ગ મે  
તે ટલુાં  કરીશ  તો  એ િુાં ફ ળ ત િે  આ િાં દ વાળુાં  િ થી.  આ િાંદ વાળુાં  િ હીં આ વે ,  એ મ .  આ િાં દ િો  સ્વાદ  

િ હીં આ વે .  પ ણ  જો  તુાં કો ણ  છે  એ  શો િી િે આ ગ ળ વ િ શુાં  તો  આ પ ણ િે  ખ રુાં  સુખ  મ ળશે .  બી જા  

ઉ પ દે શ ક  તો  લૌરક ક  સાં સારી વાત  કહે શે , પ ણ જી વ િે સાંસા ર થી કે મ  છૂ ટવુાં  તે િ થી  કહે તા .  પુ ણ્ય 
િે  પા પ તો  તુાં અ િા રદ થી કરી ર હ્ો  છે ,  પુ ણ્ય  િે  પા પ પણ  રાગ  છે  એ િા થી આ પ ણે  છૂ ટી એ  તો  જ  

આ પ ણ િે  સાચુાં  સુ ખ  મ ળશે . ’  લ્યો ,  એ વુાં  લ ખ્યાું  છે .  કહો ,  સ મ જા ણુાં ?  છોક રાઓ  પ ણ  હ વે  એ વુાં  
બો લ વ ા  થ યા .  ચા લ વા તો  શી ખ્યા .  એ ય !  

ભ ગ વાિ !  એ ક શુ ભ નવ કલ્પ િી  આ ડ માાં  તા રુાં  ત ત્ત્વ આ ખુાં  ઢાં કા ઈ  ગ યે લાં  છે.  એ ક શુ ભ  

નવ કલ્પ િા  પ્રે મ માાં  તા રો આ ખો  ભ ગ વાિ  આ ત્મ ા િ ો  પ્રે મ  છૂ ટી  ગ યો  છે  ત િે .  આ હાહા !  

વ્ય વ હાર િી  અ નહાં સા ,  સ ત્ય ,  બ્ર હ્મ ચ યમ િા  નવ કલ્પ િા  પ્રે મ માાં  ભ ગ વાિ  અાં દ ર માાં  આ ડ ો–ઢાં કા ઈ  ગ યો  
છે .  ખ બર િ થી  એ િે . એવો પ્ર ભુ ચૈ ત રય પ્ર ગ ટ સા ક્ષા ત  મૂ નતમ . . આ હાહા !  એ િા  અાં દ ર માાં  

પ રર ણ મ િ  થ વુાં , એ િી  સ રમુ ખ માાં  આ વ લાં બિ  લ ઈ િે  નિ મમ ળ દ શા  થ વી,  એ  પ રરણ નત નવ શે ષ  તે  
પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  છે .  આ હાહા !  લ્યો ,  આ  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત એ ટલે  કે  જૈિ િ મમ .  આ હાહા !   
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પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  એ ટ લે . ..  હ વે  અથમ  કરે  છે  પ્રા યઃ  નચ ત્ત .  એ માાં  ઓ લો છે િે  અ ડ િો ,  એ િો થ ઈ  

ગ યો  નવ સ ગમ .  ‘ પ્રા યઃ અ િે  નચ ત્ત ’  એ મ .  પ્રાય: અ િે નચ ત્ત .  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત છે  િે . શાં કહે વાય  એ ?  
પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  શ બ્દ છે . .. . .  એ ‘ સ ’ િો  થ ઈ  ગ યો નવ સ ગમ .  પ્રા યઃ  નચ ત્ત . પ્રા ય નશ્ચ ત્ત એ ટલે  પ્રા યઃ નચ ત્ત . 

એ ટલે ?  પ્રા યઃ એ ટલે  પ્ર ચુ રપ ણે નિ નવમ કા ર  નચ ત્ત એ િાું  િા મ  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત . આ હાહા !  કુાં દ કુાં દાચાયમ િી  

વાણી માાં  તે જ  એ કલુાં  હોય  છે ,  ચૈ ત રય િા  તે જ .  આ હાહા !  કહે  છે , પ્ર ચુ ર પ ણે . ..  પ્રા યઃ  એ ટલે  

પ્ર ચુ ર પ ણે–ઘ ણાું–બહોળ તા થ ી–ઘ ણુાં  જ નિ નવમ કા ર નચ ત્ત . . . ઘ ણુાં  નિ નવમ કા ર  નચ ત્ત  ( અ થામત )  વીત રાગી  
પ રર ણ નત  તે િે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  કહે  છે .  આ હાહા !  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?   

એ  તો  સ્ભ ન્ન-સ્ભ ન્ન  રીતે વીત રાગ તા િુાં  જ  વ લ ણ  છે . એ ક િી  એ ક  વાત  પ ણ સ્ભ ન્ન  
સ્ભ ન્ન  રીતે  વ ણમ વી છે . વાત  તો વીત રાગ તા  છે આ ખી .  પ ણ એ વીત રાગ તા િે  ઘ ણા પ ડ ખે થી 

સ મ જા વે  છે .  પ ણ સ મ જા વાિુાં  છે  વીત રાગ તા  એ ટલે  કે  સ મ જા વ વાિુાં  છે  દ્ર વ્ય િો  આ શ્ર ય . 

વીત રાગ તા  કયા રે  પ્ર ગ ટે ?  કે  દ્ર વ્ય િો  આ શ્ર ય  કરે  તો .  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  દ્ર વ્ય  એ ટલે  વ સ્તુ .  પૂ ણમ 
જ્ઞા િ  િે  પૂ ણમ  શાાં નત ,  એ કલો શાાં ત  અ કષા ય ર સ િો  કાં દ  પ્ર ભુ  એ િે  આ ત્મા  કહીએ .  અ િે  એ િી  

સ રમુ ખ  થ ઈ િે  જે પ રર ણ નત થાય  તે િે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત પરરણ નત નવ શે ષ  કહીએ .  પ યામ ય છે  એ. એ  

પ યામ ય અ શુ દ્ તા િે ઉ ત્પ ન્ન  થ વા દે તી  િ થી તે થી તે િે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  કહ્ાું  છે. સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  લોકો િે 
એ વુાં  લાગે  કે વ્ય વ હાર . . વ્યવ હાર . . વ્ય વ હાર િા  કી ડા  હોય િે એ કલા .  હા,  એ પ યામય  પો તે પ ણ 

વ્ય વ હાર  છે .  નિ શ્ચ ય દ્ર વ્ય છે .  પ રર ણ નત નવ શે ષ એ વ્ય વહા ર  છે .  નિ શ્ચ ય થી એ  હેય  છે .  આ હાહા !  

પ રર ણ નત નવ શે ષ ઉ પ ર લ ક્ષ કર વા જે વુાં  િ થી.  આ હાહા !  એ ક સ મ ય િી  પ યામય  છે કેવ ળજ્ઞા િ ,  એ  
પ ણ  વ્ય વ હાર  છે , વ્ય વ હાર .  આ હા હા!   

તે  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  અાં ત મુમ ખા કા ર . ..  હ વે ખુ લાસો કયો .  અાં ત મુમ ખા કા ર  પ ર મ-સ માનિ થી યુ કત . . . 

આ વુાં  સ્વ રૂપ  છે  એ મ  પો તા િે  ભા ળી િે વાત  કરે  છે .  કે અાં ત મુમખ-આ કા ર . . .  બનહ મુમ ખ િે આ કા રે  
ઉ ત્પ ન્ન  થાય  એ  બિા  નવ કલ્પો .  દ યા  પા ળવ ા િો ,  પૂ જા િો ,  ભસ્કત િો  ભા વ — બિો  

બનહ મુમ ખી ભા વ . બનહ મુમ ખી  ભા વ  એ રાગ . અાં ત મુમખા કા ર .. .  ભ ગ વાિ  પૂ ણામ િાંદ  પ્ર ભુ એ વો 

અાં ત ર માાં  સ્બ રાજે  છે  એ િા  ઉ પ ર  દૃ નિ કર વી એ  અાં ત મુમ ખા કા ર  પ રર ણા મ  કહે વ ા માાં  આ વે  છે . 
આ હા હા!  એ વી  અાં ત મુમ ખા કા ર  પ ર મ-સ માનિ થી યુ કત , એ મ .  આ હાહા !  એ વો ભ ગ વાિ  આ ત્મા  

અાં ત મુમ ખ  છે , એ  અાં ત મુમખિે  આ કા રે  પ રર ણા મ  જે  થ યા  એ  પ ર મ સ માનિ થી યુ કત  છે .  પ ર મ-

સ માનિ ,  શાાં નત . સ મ્ય ગ્દ શમ િ માાં ,  સ મ્ય ગ્જ્ઞા િ માાં  અ િે  શાાં નત માાં  સુ ખ  છે  ત્ર ણે માાં .  એ  અાં ત મુમ ખ 
આ કા રે  થાય  તે િે આ સુખ િા  પ રર ણા મ  થાય , એિે અ હીં સ માનિ કહે છે . બી જી-બી જી  રીતે  

વ ણમ િ  છે .  અ રે !  આ  કર વુાં , આ  કર વુાં ,  આ  િ  કર વુાં — એવા નવ કલ્પ િો  નવ નિ નિ ષે િ  સ્વ રૂપ માાં  કયાાં  

છે ?  એ  તો ભ ગ વાિ  જ્ઞા િ િો  સ મુ દ્ર  પ્ર ભુ એ  જ્ઞા િ િે  જ્ઞા િ પ ણે  પ રર ણ મ િ કર વુાં . ..  જ્ઞા િ  અાં ત મુમ ખ 
વ સ્તુ  છે ,  જ્ઞા િ  કહો કે  આ ત્મા  કહો .   
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અાં ત મુમ ખા કા ર  એ વી સ માનિ  યુકત .. .  બનહ મુમ ખ પ રર ણા મ એ નવ ષ મ તા  સ નહ ત . આ હાહા !  

પાં ચ મ હાવ્ર ત િા  નવ કલ્પ  નવ ષ મ તા  છે ,  અ સ માનિ  છે . ભ ગ વાિ િી  પૂ જા  િે ભ સ્કત  િે  જાત્રા િો  
ભા વ  એ  અ સ માનિ  છે  એમ  કહે  છે .  એ ય !  ‘ ણ મો અ રર હાં તા ણાં ,  ણ મો નસ દ્ા ણાં . . ’  એ  નવ કલ્પ  

અ સ માનિ  છે , બનહ મુમ ખ  પ રર ણા મ  છે . આ હાહા !  સ મ જા ણુાં કાાં ઈ ? આ હાહા !  ‘ િ  હુએ ,  િ હોયેં ગે ’ 

કા લ  હ તુાં િે .  કુાં દ કુાં દાચાયમ .  એ ક તો  એ . . .  ઓ હોહો !  એ િા  ઘ ર િા  બા ર ણા  ખો લી િા ખ્ય ા  છે .  રાગ િી  

એ કતા માાં  ભ ગ વાિ િુાં  બા ર ણુાં  બાં િ  હ તાું .  એ રાગ  િ હીં , પ ણ  હુાં તો  નત્ર કા ળી  સ માન િ  િે વીત રાગ  
સ્વ ભા વ ી  ( છુાં )  એ વી દૃ નિ  થતાાં  નિ િા િ ખુ લી ગ યાું . સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  

કહે  છે  કે  અાં ત મુમ ખા કા ર  પ ર મ-સ માનિ થી  યુકત , એમ .  એ અાં ત મુમ ખા કા ર  તે પ ર મ  
સ માનિ ,  એ મ .  આ હાહા !  હા ,  ત દ્દ રૂ પ  પ રર ણ મ િ  છે.  ભગ વાિ  પ ર માિાં દ િા  સ્વ ભા વ થી–સ ત્ત્વ થી 

ભ રે લુાં સ ત્ત્વ  પ્ર ભુ છે . એ માાં  રાગ  િે પુ ણ્ય િે પાપ િા ભા વ  છે િ હીં.  આ હાહા !  એ વો જે  અાં ત મમુખ  

ભ ગ વાિ  એ િો  જે આ કા ર  એ ટલે  અાં ત મુમ ખ પ્ર ભુ િા પ રર ણા મ ,  એ  સ માનિ  થઈ . આ હા હા!  એ વા  
પ ર મ-સ માનિ થી યુ કત , એમ .  પ ર મ  સ્જ િ યો ગી શ્વ ર . . .  પ ર મ  વીત રાગીયો ગ માાં  જો ડા યે લા એ વા 

ઈ શ્વ ર .  પ ર મ પ ર માત્મા  પોતા િુાં  નિ જ સ્વ રૂપ  વીત રાગ  એ િે  દૃ નિ માાં  લ ઈ, એ માાં  નસ્થર તા રૂપ  યો ગ  
કરી અ િે  એ િા  ઈ શ્વ ર  થ યા છે .  આ હાહા !   

 પા પ રૂપી  અ ટવીિે  ( બા ળવ ા )  મા ટે  અ નગ્ન સ માિ  છે .  આ વા િ મામ ત્મા  પો તા િા  

અાં ત મુમ ખ િા  પ રર ણા મ  દ્વારા ,  પુ ણ્ય િે પા પ બે ય  અ નગ્ન કષા ય-અ નગ્ન  છે  એ િે  બા ળવા માટે  અ નગ્ન  

સ માિ  છે .  આ હાહ ા !  એ િે  બા ળી  િા ખ વાિે–પુ ણ્ય-પા પ િે  બા ળી  િા ખ વાિે ,  ભ ગ વાિ  આ ત્મા  
અાં ત મુમ ખ િા  પ રર ણા મ થી તે  બા ળી  િા ખ વા અ નગ્ન  સ માિ  છે .  ઊ ભા  જ  િ  થાય ,  કહે  છે .  ભ ગ વાિ  

આ ત્મા િા  સ રમુ ખ િા  પ રરણા મ  થ તા  નવ મુ ખ િા  પ રરણા મ  ઊ ભા  િ થાય  એ િાું િા મ  બા ળી  

િા ખ વા સ મ થમ  છે . સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ?  દાવાિ ળ. . . આ  તો  ભ ગ વાિ  આ ત્મા  જે સ્વ રૂપે  છે એ  રૂપે 
પ રર ણ નત માાં  થ વુાં એ િુાં િા મ ભ ગ વાિ  અ િે એ ભ ગ વાિ િો  માગમ  આ . આ હાહા !  નિ શ્ચ ય  વ સ્તુ  

લોકો િે  એ વી લાગે ,  પ ણ  નિ શ્ચ ય  એ સ ત્ય  છે.  વ્ય વ હાર િા  નવ ક લ્પ  આ રદ  તો  અ સ ત્ય  છે . 

આ હા હા!  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  અ રે !  પ યામ ય જ્યાાં  અ ભૂ તાથમ  કહે વામ ાાં  આ વી છે  ત્યાાં  નવ કા ર િી  વા ત  
શી  કહે વી?  આ હાહા !  જે િે  અ તી નરદ્ર ય આ િાં દ િી  મ સ્તી  પ્ર ગ ટ થ ઈ , િ મી જી વ િે–સ મ્ય ગ્દૃ નિ િે 

અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િી અાં દ ર એ કા ગ્ર તા િી  મ સ્તી  પ્ર ગ ટ થ ઈ , કહે છે કે એ મ સ્તી  પુ ણ્ય-પા પ િે  

બા ળી  િા ખ વાિે  અ નગ્ન  સ માિ  છે .  પુ ણ્ય-પાપ િી  ઝાાં ય ઉ ત્પ ન્ન  થાય  એ વી તા કા ત  જ  િ થી  હ વે .  
એ કલી શાાં નત . .  શાાં નત ..  શાાં નત. .  શાાં નત.  આ હાહા !   

પાાં ચ  ઇ નરદ્ર યો િા  ફે લાવ  ર નહ ત . . .  પો તા િી  વાત  કરે  છે .  મુ નિ  છે િે  મુ નિ !  મુ નિ  આ વા હોય  

એ વુાં  પો તા િુાં  વ ણમિ  કરે  છે.  પ ાાં ચ  ઇ નરદ્ર યો િા  ફે લાવ  ર ન હ ત . ..  પાાં ચ  ઇ નરદ્ર ય િા  નવશે ષ માાં  જા વુાં  
( એ થી)  ર નહ ત  થ ઈ  ગ યુાં  છે . સામારય  અ તી નરદ્ર ય  સ્વ ભા વ માાં  જા વુાં  એ  પ્ર ગ ટ્ુાં  છે.  આ હા હા!  આ મ  
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પાાં ચ  ઇ નરદ્રય િા  ખાં ડ-ખાં ડ ઇનરદ્ર ય િો  નવ ષ ય િે સાાં ભ ળવુાં  કે જો વુાં  આ રદ , એ િા પાાંચ  ઇ નરદ્ર ય િા 

ફે લાવ–નવ સ્તા ર થી તો  ર ન હ ત  થ ઈ  ગ યો  છે .  અ તી નરદ્ર ય સ્વ રૂપ િી  દૃ નિ  થ તાાં  અ તી નરદ્ર ય  પ યામ ય 
પ્ર ગ ટી  છે .  આ હાહા !   

જુ ઓ િે !  ‘ પાાં ચ ઇ નરદ્ર ય િો ફે લાવ ’  શ બ્દ  કયો  છે િે .  આ મ  જે  આ મ  હ તુાં િે,  ખાં ડ ઇ નરદ્ર ય 

આ મ  જો તી ,  આ મ  સ ાાં ભ ળ તી  િે  આ  કર તી . — નવ સ્તા ર  ( ર નહ ત )  થ ઈ  ગ યો  છે ,  અ તી નરદ્ર ય માાં  

આ વી ગ યુાં  છે .  આ હાહા !  કથ િ  તો  જુ ઓ  એ ક !  આ હાહા !  ‘ રદ ગાં બર િા  તી વ્ર  વ ચ િો િે  લ ઈ િે 

ર હ સ્ય  સ મ જી  શ કા ય  છે . ’  આ વે  છે  િે ? તી વ્ર વ ચ િ  છે.  કા ય ર િા  તો  કા ળજા  કાં પી  ઉ ઠે .  આ હાહા !  

આ વો િ મમ ?  વીયમ િા  હીજ ડા  એ િે  તો  સાાં ભ ળતા  એ િે એ મ  થ ઈ  જા ય  કે  અ રે !  આવો  િ મમ ?  ય ે 
કર િા ,  િ ર િા  િ હીં હૈ ?  નિમમ ળ પ રર ણ નત કર િા  િે પ રર ણ નત  િા ર  ર ખ િા  વ હ  કરિા-િ ર િા  િ હીં 

હૈ ?  રાગ કી  રિ યા  કર િા  યે  િ ર િા  હૈ ?  યે  તો અ િા રદ સે  પા ખાં ડી  ભી  કર તા  હૈ  ઉ સ મેં  કયા  આ યા ? 

આ હા હા!  એ  તો  અ ણા ત્મા  છે .  પાં ચ મ હાવ્ર ત િા  નવ કલ્પ  આ રદ  તો  અ ણા ત્મા  છે .  આ ત્મા  કયાાં  છે ? 
અ રે !  એ ક સ મ ય િી  પ યામ ય એ િે પ ણ આ ત્મા  કહે વો એ  વ્ય વ હાર  છે .  એ આ ત્મા  હ તો  કે  રદ ’ ? 
એ ય !  આ હાહા !  ગ જ બ વાત  છે .   

જે િા  ફ ળ મુ સ્ક ત  છે,  એ િા  કા ર ણ િા  ઉ પા ય  કે વા હોય ?  આ હાહા !  ભી મ જી ભા ઈ !  જુ ઓ !  
બિા  પ ડ્યા  છે િે સાાં ભ ળવા  નિ રાાં તે  આ હીં .  આ હાહા !  તા રો પ્ર ભુ  તા રી પા સે પ રરપૂ ણમ  પ ડ્યો  છે  

પ્ર ભુ !  તા રો પ્ર ભુ  તુાં  પ રર પૂ ણમ અાં દ ર  છો.  આ હાહા !  અ રે રે !  પ રર પૂ ણમ માાં થી  એ િી  પ યામ ય પ્ર ગ ટ કર વી  

એ  તો અ િાં ત મા  ભા ગ િી છે .  આ હાહા !  અ િે દે હ માત્ર  પ રર ગ્ર હ  છે  મુ નિ િે  તો , બી જુાં  કાાં ઈ હોય 
િ હીં .  એ ક દે હ .  એ િે  વ સ્ત્ર િે  પા ત્રા  કાાં ઈ  િ હોય . આ વા ભા િ વાળા િે  હોં,  ઊં િા–ભા િ  નવ િા િા  

દે હ  રાખે એ િે કાાં ઈ ગ ણ્યા િ થી આ હીં .  એ તો પ રર ગ્ર હિા રી છે ,  દે હ મા રો ,  રિ યા મારી એ  તો  
પ રર ગ્ર હ િા રી છે .  રાગ િી  રિ યા  મારી એ  તો  મ હા નમ થ્યા ત્વ િા  પ રર ગ્ર હ િા રી  છે .   

પ રર ગ્ર હ  છે િે  નમ થ્યા ત્વ ?  નમ થ્યા ત્વ િો  પ રર ગ્ર હ . ચૌદ  પ્ર કા રે  અ ભ્યાં ત ર પ રર ગ્ર હ  ( હૈ 

ઉ સ મેં )  નમ થ્યા ત્વ  પ રર ગ્ર હ  હૈ .  રાગ િી  રિ યા  એ  મારી અ િે મ િે  લાભ  થાય  મ હાનમ થ્યા ત્વ િ ો  

પ રર ગ્ર હ  છે .  પરર ગ્ર હ  ર નહ ત  કયાાં થી આ વ્યો ? ભા રે  આ કરો . . . .  આ માાં  માણ સ  ભે ગા  િ  થાય  
સાાં ભ ળવા .  વ ળી  હા-હો ,  હા-હો  તો  મ ા ણ સ . . .  આ હાહા !  બા પુ !  નસ દ્  તો  સાં સાર િા  જી વ થી  

અ િાં ત મે  ભા ગે સ દાય  ર હેશે .  એ ક શ રીર િે  અ િાં ત મે  ભા ગે .  આ હાહા !  . . . ર હ્ા િે  એ મ િે એ મ 

ર હે શે .  એ ક નિ ગોદ િા  શ રીર િે  અ િાં ત મે  ભા ગે  ર હે શે .  આ હા હા!  એ ટલા સાં સારી જી વ  એ મ િે  એ મ  
ર હે શે .  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ?   

કહે  છે ,  મુ નિ િે તો દે હ માત્ર  પ રર ગ્ર હ  એ કલો અ િે  સ હજ વૈ ર ા ગ્ય રૂ પી  મ હે લ િા  નશખ ર િા  

નશ ખા મ નણ . . .  લ્યો ,  ઇ નરદ્ર યિો  નિ ગ્ર હ  ક હ્ો  હ તો િે .  એ િી  વ્યા ખ્યા  છે  હ વે .  સ હ જ  વૈ રાગ્ય રૂપ ી  
મ હે લ ,  એ િુાં  નશ ખ ર ,  એ િો નશ ખા મ નણ–માથે  ટો ચ  મ નણ િી .  અ િે  અ િે  પ ર મા ગ મ રૂપી  પુ ષ્પ ર સ-
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ઝ ર તા  મુ ખ વાળા . ..  આ હાહા !  કહે  છે ,  તા રા મુ ખ માાં થી તો  પ ર માગ મ રૂપી  પુ ષ્પ ર સ–ફૂ લ િો  ર સ 

ઝ રે  છે .  ફુ લ િો પ રાગ  હોયિે . આ હાહા !  પ ર મ ા ગ મ રૂ પી  પુ ષ્પ ર સ  ઝ ર તા મુ ખ વા ળા  પ દ્મ પ્ર ભે આ  
પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  નિ રાં ત ર  ક તમ વ્ય  છે.  આ હા!  એ  બિુાં  સ મ જી િે ,  વાાં ચીિે  કર વાિુાં  આ  છે .  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  

આ માાં  આ વ્યુાં  હ તુાં િે . मियिणे य ज ंकज्ज.ं . .  ત્રી જી  ગાથામાાં  આ વ્યુાં  હ તુાં .  નિ ય મ થી કતમ વ્ય  છે .  એ 

માાં હ્ લુાં  આ  બિુાં  નિ ય મ  છે .  આ હાહા !  ગ જ બ વાત  કરી છે .  નિ ય મ સાર . . .  નિ ય મ સારે  તો  

નિ ય મ સાર  રાખ્યો  છે .  કો ઈ  કહે  કે  મુ નિ  પો તા િે એ મ  કેમ  કહે  છે ?  અ મે  આ મ  છીએ  તો  અ મારા 

મુ ખ માાં થી  પ ર મા ગ મ રૂપી  ફૂ લ  એ િો  જે ર સ–પ રાગ ર સ  િી કળે  છે ,  કહે  છે . એ વા પદ્મ પ્ર ભે  તો  આ  

પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  નિ રાં ત ર  ક તમ વ્ય  છે . આ હાહા !  કહ ો ,  જે ઠા ભા ઈ !  ત્યાાં મ ળ્ુાં  હ તુાં આ ટલા  વ ષમ માાં  ત્યાાં ? 
કે ટલા વ ષમ  મુાં ડા વ્યુાં  ત્યાાં?   

શ્રોતા  :  શા કબજા ર માાં  હીરા  મ ળે ? 

પૂ જ્ય  ગુ રૂદે વ શ્રી :  શા કભા જી િે  દુ કા િે ?  આ હાહા !  ગ જ બ વાત  છે .  આ  વાત  જ  િ થી.  
આ હા!  દુ કા િ . . . .  વાહ  રે  પ્રભુ !  તા રી પે ઢી  મૂ કી િે  રાગ િી  પે ઢી  ચ લાવી તેં .  તુાં  વીતરા ગ સ્વ રૂપ  છ ો  

અ િે  વીત રાગી પ રર ણ નત પ્રગ ટ થ વી . . ,  ‘ પરર ણ નત નવ શે ષ ’  કી િુાં િે . આ વી પે ઢી  મૂ કીિે  રાગ િી  પે ઢી 

ચ લાવી ,  એ  દુ શ્મ િ િી  પે ઢી  ચ લાવી તેં .  આ હા હા!  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  દે વાળુાં  કા ઢ વાિી  પે ઢી  ચ લાવી 
તેં . શે ઠ ! આ હાહા !  જુ ઓ  તો  ખ રા  એ ક પ ર માત્મા િી  વાત !  અ િે  વીત રાગ  પરરણ નત  આ ગ ળ  

રાગ િી  પ રર ણ નત િો  અ ભાવ .  એ િે  ભા વ  ત રીકે  સ્વીકા રીિે  એ િા થી લાભ  થાય ,  બા પુ !  

ભ ગ વાિ િી  પે ઢી િો  દુ શ્મ િ  છો તુાં .  આ હાહા !  વીત રાગ િ ા  પે ઢી એ  મુ નિ મ  િા મ  િ રાવી અ િે  એ િી  
પે ઢી િે િુ કશા િ  કર વુાં , નવ રોિી–દુ શ્મ િ  છે .  આ હાહા !   

હ વે  આ ૧ ૧ ૩ મી ગાથ ા િી  ટી કા  પૂ ણમ ક ર તાાં ટી કા કા ર  મુનિ રાજ  શ્રી પ દ્મ પ્ર ભ મ લ િા રર દે વ  

શ્લો ક  ક હે છે . . . આ  બી જા  બે  ઠે કા ણે  કહ્ો  છે આ .  પ રમાગ મ  છે  િે !  એ ક છે ૩ ૦૯  િે ૧ ૯ ૩ . બે  

ઠે કા ણે  આ વી ગ યુાં  છે .  પ હેલા  એ ક આ વ્યુાં  િે  પ છી આ વ શે .  લ ખા ણ  થ ઈ ગ યુાં  છે . ૧ ૯ ૩ ,  ૩ ૦ ૯ 
ત્યાાં  પ ણ આ  જ શ બ્દ  છે . 

प्रायमित्त ंभवमि सिि ंस्वात्ममचिंा ििुीिा ं
िमुतं यामंि स्वसखुिियस्तिे मिर्धिूपापााः । 
अन्या मचिंा यमद ि यमििा ंि ेमविधढााः स्मिािााूः  
पापााः पाप ंमवदर्मि िहुाः मकं पिुमित्रििेि ् ॥१८०॥ 

શ્લો કા થમ  :  અ રે! મુ નિ ઓ િે  સ્વાત્મા િુાં  નચાં ત િ  તે  નિ રાં ત ર  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  છે . ..  ભગ વાિ  

પૂ ણામ િાં દ િો િા થ  એ િો આ શ્ર ય  કર વો,  એ માાં  એ કા ગ્ર  થ વુાં ,  એ જ મુ નિ ઓ િે નિ રાં ત ર પ્રા ય નશ્ચ ત્ત છે . 

એ  સાં સાર િે  છે દ વાિી  ઉ પાય–રીત  આ  છે . સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ?  ( એ કલો)  આ ત્મા . .  આ ત્મા . .  ( કહે  
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છે ) ,  એ ક જ ણો  કહે તો  હ તો .  પ ણ આ ત્મા  નસ વાય  વ સ્તુ . . . .?  દુ કા િ માાં  કહે િે  ઘ ણી વાર . . . 

રામ જી ભા ઈ  પૂ છ તા િે  કે કે ટલી  વાર  શે ઠ  કહે ? અ મારે  કુાંવ ર જી ભા ઈ િે  પૂ છ યુાં હ તુાં.  હજાર  વાર  કહે  
કે  પાાં ચ સે  વાર ?  આ હીં  તો  એ ક કલાક માાં  કે ટલી વાર  આ ત્મા  આ વે ?  એ ક વાર  કુાં વ ર જી ભા ઈ િે  

પૂ છ યુાં હ તુાં િે . એ ભો ળા ભ ટ માણ સ  કહે વાય . હા , એ મ  કહ્ુાં , ૫ ૦ ૦ .. . .. આ મ  બે લાખ િી  પે દાશ  

દુ કા િ માાં .  બિા  થોથા  જે વા . એ ય શેઠ ! બુ નદ્ વાળા  પે દા  કરે છે એ વુાં કાાં ઈ  છે  િ હીં .  બુ નદ્ વાળા  

પ ે દા  કરે  આ ત્મા ,  એ િે બુ નદ્ વાળો  ક હીએ .  એ મ  આ વે  છે િે . પાંરડ ત  એ િે  કહીએ .  એ િે  શૂ ર વીર  

કહીએ ,  એ િે  પાં રડત  કહીએ .  આ ત્મા  આ ત્મા િા  સ્વ ભા વ માાં  આ વીિે  વીત રાગ ત ા  પ્ર ગ ટ કરે  એ  
આ ત્મા િો  વે પા રી પાં રડ ત  િે  શૂ ર વીર  છે  અ િે  એ િે  મ િુ ષ્ય  કહીએ ,  એ મ  કહ્ુાં  પા છ ળ .  આ હાહા !   

મુ નિ ઓ િે , િ મામ ત્મા િે .. .  મુ નિ િી  પ્ર િા િ તા થી વ્યા ખ્યા  છે  િે . સ્વા ત્ મા . . . પા છી  ભા ષા  

‘ સ્વ-આ ત્મા . ’  વીત રા ગ  પ ર-આ ત્મા  િ હીં,  નસ દ્  િે અ રર હાં ત  િ હીં ,  એ તો  પ ર  છે . એ િુાં  નચાં ત વ િ 

તો  રાગ  છે . આ હાહા !  સ્વા ત્મ ા િુાં નચાં ત િ  એ ટલે  નવ કલ્પ  િ હીં.  નચાં તિ િા  શ બ્દ િા અ થમ માાં  એ િી 
નચાં તા  એ ટલે  એ િી  એ કા ગ્ર તા .  સ મ જા ય  છે  કાાં ઈ?  આ હાહા !  હ વે  તો  ઘ ણુાં બહાર  આ વી ગ યુાં  છે .  

કો ’ ક કહે તુાં  હ તાું , િ હીં ? હીરાભા ઈ  કહે તા  હ તા . કો ઈ ક કહે તુાં  હ તુાં , િ હીં?  હીરા ભા ઈ ! બિુાં ઘ ણાું  

બહાર  આ વી ગ યુાં  છે . કા લે  કો’ક કહે તુ  હ તુાં . કો ણ  કહે તુાં  હ તુાં ? કો ’ ક  કહે તુાં  હ તુાં . બિુાં  ઘ ણુાં આ વ્યુાં  
છે .  આ  ભા ષા. . . દે વીલાલ જી . દે વીલાલ જી .  કા લ  આ વ્યુાં હ તો િે  અ નિ કા ર . વ્યા ખ્યા િ પ છી આ વ્યા ,  

( કહે ) ,  આ હાહા !  રદ ગાં બર  િ મમ િુાં સ્વ રૂપ  પ્ર ગ ટ કયું હોય  તો ત મે  એ કલાએ  જ કયું છે . આ તે 

સ્થાિ ક વાસી હ તા .  એ િી  વ હુ  શ્વે તા મ્બ ર  છે .  પો તે  થ યા  રદ ગાં બર ,  ભા ઈ  છે  સ્થાિ ક વાસી.  કા લે  
બો લ્યા  હ તા .  વ્યા ખ્યા િ  પ છી આ વ્યા  હ તા .  માગમ  આ  છે .  રદ ગાં બર ,  શ્વે તા મ્બ ર  શુાં ,  ( જ્યાાં )  વ સ્તુ  જ 
આ વી છે  ત્યાાં ?   

મુ નિ ઓ િે , િ મામ ત્મા િે  તો  એ ક આ ત્મા િુાં  નચાં ત વ િ–એ કા ગ્ર તા  એ  જ  િ મમ  અ િે  એ  જ 
પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  છે . આ હાહા !  નિ રાં ત ર  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત , પા છુાં એ મ .  એ ટલે ?  શુ દ્ ચૈ ત રય  ભ ગ વાિ  

પ ર માિાં દ િી  કા ત ળી  એ િે ચૂ સ તાાં . .  ચૂ સ તાાં ,  અિુ ભ વ કર તાાં  વીત રાગ દ શા  જે  થાય  એ નિ રાં ત ર  

પ રર ણ નત વ હે  છે એ મ  કહે  છે .  આ હાહા !  અ િે  એ િે  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  કહે વામાાં  આ વે  છે .  આ મ  પાપ 
લાગે  િે  ગુ રુ પા સે જા ય , મિે  પ્રા ય નશ્ચત્ત  ( આ પો )  એ બિો  નવ કલ્પ  છે .  સ મ જા ણુાં  કાાંઈ ?  પ ણ આ  

ઉ દ ય િુાં  પાપ  લાગ્યુાં છે  એિે  સ્વ ભા વ િો  આ શ્ર ય  કરીિે  એ ઉ દ ય િે ટા ળે  છે  એ ટલે  ઉ દ ય  થ વા 
દે તો  િ થી ,  એ િે અ હીંયા  પ્રાય નશ્ચ ત્ત  કહે વામાાં  આ વે  છે .  આ હા હા!   

નિ જ સુ ખ માાં  ર નત વા ળા  તેઓ  તે  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત વ ડે . ..  શુાં  કહે  છે?  ભ ગ વાિ  અતી નરદ્ર ય  

આ િાં દ િો  સ્વારદ યો . . .  પો તે અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િો  સ્વારદ યો  જ્યાાં  થ યો  આ ત્મા–સ મ ર કતી  િ મી ,  એ  

અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િો  સ્વારદ યો  ર સીલો છે .  આ હાહા !  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ?  જે િે ઇ રદ્ર િા–દે વે રદ્ર િા  
સુ ખો  પ ણ ઝે ર જે વા લાગે છે ,  પો તા િા અ મૃ ત િા સ્વાદ  આ ગ ળ .  કહે  છે કે મુ નિ િમામ ત્મા  એ  તો  
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નિ જ  સુ ખ માાં  ર નત વાળા  છે .  આ હાહ ા !  પો તા િો  ભ ગ વા િ  આ ત્મા  અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ  એ  નિ જ 

આ િાં દ માાં  ર નત વાળા  છે .  આ હાહા !  તે ઓ  તે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  વડે .. .  આ િાં દ માાં  પ્રે મ વાળા  િે લીિ તા વા ળા   
તે ઓ  તે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત વ ડે , એમ .  કે વુાં પ્રા ય નશ્ચત્ત ? કે  નિ રાંત ર  નચાં ત વ િ અ િે નિ જ સુખ માાં  ર નત વાળુાં  

એ  દ શા ,  નિજ  આ િાં દ માાં  એ  લીિ તા  એ  દ શા . આ હાહા !  તે ઓ  તે  પ્રા ય નશ્ચ ત્ત વડે .. . તે એ ટલે  

અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ િો  િા થ પ્ર ભુ એ િી  અ તી નરદ્ર ય આ િાં દ િી  જે ણે દ શા  પ્ર ગ ટ કરી છે  એ વા 

અ તી નરદ્ર ય  આ િાં દ તે . . . તે પ્રા ય નશ્ચ ત્ત  વ ડે  ( અ થામ ત ) એ અ તી નરદ્ર ય આ િાં દ િી પ રરણ નત  દ્વારા જે  

પા પ િે  ખાં ખે રી મુ સ્કત  પામે  છે .  એ પુ ણ્ય-પા પ િા નવ કલ્પ િો  િા શ  કરીિે  મુ સ્કત  પા મે  છે . 
આ હા હા!   

જો  મુ નિ ઓ િે  ( સ્વાત્મા  નસ વ ા ય ) અ રય  નચાં તા  હોય . . .  ભૂ લી  જ વુાં  હ વે .  આ હાહા !  જે િે  

આ ત્મા િા  આ િાં દ સ્વ ભા વ િી  એ કા ગ્ર તા  અ િે  સુખ માાં  લી િ તા  એ  નસ વાય જો  બી જી  નચાં તા  હોય  

( કે )  દુ નિ યા િુાં  કરી દ ઉં ,  દુ નિયા િે  સારુાં  કરી દ ઉં ,  દે શ િુાં સારુાં  કરુાં ,  ફ લાણુાં  એ  હોય  તો  તે  નવ મૂ ઢ . . . 
આ હીં  તો  બે  ફ ડ ચા  છે . આ હા હા!  સ મ જા ણુાં  કાાં ઈ ? અ રય  નચાં તા  હોય  તો તે  નવ મૂ ઢ  કા માતમ  

પા પી ઓ . . . આ હાહા !  રાગ િા  નવ કલ્પ થી કાાં ઈ  કરી દ ઉં  પ ર િુાં  અ િે  રાગ  કરુાં — આ વી જે િે  નચાં તા  

છે . .  આ હાહા !  નવ મૂ ઢ કા માતમ . . . એ અ ણી નરદ્ર ય ભો ગ િો  કા મી િ હીં , પ ણ કા માતમ  થ ઈ  ગ યો એ . 
આ હા હા!  રાગ િો  કા માતમ  પી ડા ઈ  ગ યો  કા મ બા ણ થ ી .  પ ા પી ઓ  ફ રી પા પ િે  ઉ ત્પ ન્ન  ક રે  છે . ..  
આ હા હા!  ફ રી નમ થ્યા ત્વ િે  ઉ ત્પ ન્ન  કરે  છે  એ મ કહે  છે . આ માાં  શુાં  આ શ્ચ યમ  છે ?  નવ શેષ  આ વ શે . 

( પ્ર માણ  વ ચ િ  ગુ રુ દે વ ) 
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ભાદરવા વદ ૪, બુધવાર, તા. ૮-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૧૧૪-૧૧૫, શ્લોક - ૧૮૧, પ્રવચન નં. ૧૧૮ 

 

નિયમસાર શાસ્ત્ર છે, શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત (અનિકાર). એિો અર્થ શુું? કે જે આત્મામાું, 

અિાદિર્ી પોતાિો આિુંિ િે જ્ઞાિ સ્વભાવ ભૂલી અિે રાગ-દ્વેષ િે નવકારભાવ જે ર્ાય છે, ચાહે 

તો શુભભાવ હો કે અશુભ હો, બેય િોષસ્વરૂપ અિે બેય િમથર્ી નવરુદ્ધ ભાવ છે. એિો િાશ 
કેમ ર્ાય? એ નવનિિે અહીં પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાું આવે છે. ૧૧૪ ગાર્ા છે િે. 

कोहादिसगब्भावक्खयपहुदिभावणाए दणग्गहण ं। 
पायदित्त ंभदणि ंदणयगणुद तंा य दणियिो ॥११४॥ 

૧૧૪ ગાર્ા. એિુું િીચે હદરગીત 

ક્રોિાદિ નિજ ભાવો તણા ક્ષય આદિિી જે ભાવિા 

િે આત્મગુણિી નચુંતિા નિશ્ચયર્ી પ્રાયનશ્ચત્તમાું. ૧૧૪. 

ટીકા : (આ ગાર્ામાું)... ભગવાિ કુુંિકુુંિાચાયથ... સકળ ભાવકમોિે મૂળર્ી ઉખેડી 

િાખવામાું... પાઠમાું છે િ.ે ‘નિજ ભાવ’ શબ્િ છે િે. ‘स्वकीय भाव’... પુણ્ય િે પાપિા ભાવ... 

શુભ િયા િાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા આદિિો ભાવ એ શુભ (અિે) નહુંસા, જૂઠુું, ચોરી, 
નવષયવાસિા એ અશુભ.—બેય આત્માિા સ્વભાવર્ી નવરુદ્ધભાવ છે. એવા સકળ ભાવકમથિે—

પુણ્ય િે પાપરૂપી ભાવકમથિે—જે પોતામાું પોતાિે કારણે પુરુષાર્થિી કમજોરીર્ી ઉત્પન્ન ર્તાું 

પુણ્ય-પાપિા ભાવ એિે—મૂળર્ી ઉખેડી િાખવુું. મૂલસે ઉખાડકર... િાખવામાું સમર્થ એવુું 
નિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાું આવયુું છે. પ્રાયનશ્ચત્ત કહો, સુંવર-નિજથરા કહો, મોક્ષિો માગથ કહો—એ 
બિી એક જ વાત છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

કહે છે કે ક્રોિાદિક સમસ્ત મોહરાગદ્વેષરૂપ નવભાવસ્વભાવોિા ક્ષયિા કારણભૂત... 

નવકારભાવ, નવભાવભાવ, એ નવભાવસ્વભાવમાું... જુઓ! ‘સ્વભાવ’ શબ્િ લીિો છેિે. પાઠમાું 

લીિો છે ખરુુંિે. सगब्भाव લીિો છેિે. નવભાવસ્વભાવોિા ક્ષયિા કારણભૂત... એ નવકારિા 
િાશિા કારણભૂત નિજ કારણપરમાત્માિા સ્વભાવિી ભાવિા... આહાહા! નિજ ભગવાિ 

કારણપરમાત્મા, નિકાળી ધ્રુવસ્વરૂપ, રાગ ક્બિાકા ઔર એક સમયકી પયાથય ક્બિાકા, એક 

સમયિી પયાથય નવિાિો કારણપરમાત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્યાિુંિ સહજાિુંિ એવો જે પોતાિો 
કાયમી કારણપરમાત્મભાવ... અહીં પાછુું કારણદ્રવય લીિુું આમ. ભાવ પછી લેશે. એિા 

સ્વભાવિી ભાવિા હોતાું... આહા! ચૈતન્ય આત્મિળ આિુંિકુંિ એવો જે સ્વભાવ એિી ભાવિા 
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(એટલે) એમાું અુંતરમાું એકાગ્ર ર્વુું, એ કારણપરમાત્માિા સ્વભાવિી ભાવિા કહેવામાું આવે 
છે. આહાહા! ભારે આકરી વાત.  

કારણપરમાત્માિો સ્વભાવ નિકાળી આિુંિ િે નિકાળ જ્ઞાિસ્વરૂપ, એિી ભાવિા 

(એટલે) એિી અુંતર એકાગ્રતા એિુું િામ સમ્યગ્િશથિ, જ્ઞાિ િે ચાદરિ. આહા! 
કારણપરમાત્માકા આશ્રય કરકે એકાગ્ર હોિા વહી સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ, વહ નિશ્ચય 
પ્રાયનશ્ચત્ત, એ નિશ્ચય સ્વિમથ. શુું કહે છે?  

શ્રોતા : ......... 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : યે કહતે હૈં િ. રાગકા અભાવ િે સ્વરૂપકી નસ્ર્રતા વહ ચાદરિ હૈ. 
ચાદરિ, કોઈ િગ્નપિા િે પુંચમહાવ્રતકા નવકલ્પ વહ ચાદરિ િહીં. ચાદરિકી વયાખ્યા િૂસરી હૈ 

ભગવાિકે ઘરકી. અુંતરમેં અુંતર આિુંિમૂનતથ પ્રભુ નિકાળ ઉસમેં એકાગ્ર હોકર, રાગકા અભાવ 

કરિા ઉસકા િામ ચાદરિ હૈ. ચાદરિ િામ ચરિા, ચરિા િામ રમિા, રમિા િામ જમિા. 
પોતાિો નિજ આિુંિસ્વભાવ નિકાળ કારણભગવાિ એમાું લીિ ર્ઈિે નિનવથકલ્પ વીતરાગીિશા 

પ્રગટ કરિા વહ રાગકા ત્યાગ િે સ્વરૂપકી નસ્ર્રતા વહ ચાદરિ હૈ. ઝીણી વાત છે ભાઈ! 
િુનિયાિે માિી હૈ િૂસરી ચીજ િે માગથ િૂસરા હૈ.  

ચાદરિ િામ પહલે કારણપરમાત્મા અપિા નિકાળી ધ્રુવસ્વરૂપ ઉસકી અુંતર દૃનિ કરકે 

અિુભવ કરિા, નિનવથકલ્પ આિુંિકા વેિિ હોિા, એિુું િામ તો પ્રર્મ સમ્યગ્િશથિ છે. પુંદડતજી! 
ર્ોડી ર્ોડી ભાષા સમજિા ગુજરાતી. નહન્િી .. યહાું સબ ગુજરાતી હૈં િ. આહાહા! અભી 

ચાદરિ દકસકો કહિા ઉસકી ખબર િહીં. યે બહારકા ત્યાગ... વહ ત્યાગ તો સબકો હૈ હી. 

શરીરકા િગ્નપિા વહ ભી ચાદરિ િહીં. પ્રેમચુંિજી! અુંિર આવો અુંિર યહાું. ભગવાિ 
કુુંિકુુંિાચાયથિેવ િગ્ન દિગુંબર મુનિ ર્ે. વે કહતે હૈં દક ચાદરિ દકસકો કહિા? કોિે કહેવુું? 

ચાદરિ કહો કે પ્રાયનશ્ચત્ત નિશ્ચય કહો કે સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ કહો કે વસ્તુ નિકાળી 
દ્રવયસ્વભાવિી એકાગ્રતા કહો. આહાહા!  

બહારમાું િગ્નપણુું એ કાુંઈ ચાદરિ િર્ી, તેમ અુંિર પુંચમહાવ્રતિો નવકલ્પ ઉઠે િયા, 

અસત્ય છોડવુું, બ્રહ્મચયથ પાળવુું એ તો બિો નવકલ્પ રાગ છે, એ તો આસ્રવ છે. એ ચાદરિ િહીં. 
એિે અજ્ઞાિી ચાદરિ માિે છે. શોભાલાલજી! અજ્ઞાિી અિાદિસે માિતે હૈં. બાહ્યકી દક્રયાકો 
ચાદરિ માિતે હૈં, મૂઢ નમથ્યાત્વકા સેવિ કરતે હૈં. ઐસી યે બાત હૈ.  

શ્રોતા : ભગવાિિો અિાદિિો માગથ તો આિો આ જ છે. 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : હા, પણ ચાદરિ આ ચાદરિ. યે લોગ કહતે હૈં ઐસા િહીં.  

શ્રોતા : ......... 
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પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : વહ તો દક્રયા હૈ, રાગ હૈ, વહ કોઈ ચાદરિ િહીં. આહાર િેિેકા ભાવ 

ભી રાગ હૈ, વહ ચાદરિ િહીં. યે તો બાહરકી બાત હૈ. યે અુંતરમેં આિુંિમેં રહતા હૈ ઉસકા 
િામ ચાદરિ હૈ. આહાર દિયા (તો) િેિેવાલેકો શુભરાગ હુઆ, િમથ િહીં, પુણ્ય હુઆ. પરકો 

િેિેમેં તો રાગ હૈ. અપિે સ્વરૂપમેં એકાગ્રતા આિુંિકી િશા પ્રાપ્ત કરિા ઉસકા િામ િમથ િે 

ચાદરિ હૈ. લોકોિે તયાું કાુંઈ ખબર છે? આહાર િેિા યે િમથ હો ગયા. એ િૂળેય િમથ િહીં. િણ 

લોકિા િાર્િે છદ્મસ્ર્ (અવસ્ર્ામાું) આહાર આપે તો ભી પુણ્યભાવ હૈ, િમથ િહીં, સમજાય છે 
કાુંઈ?  

ઐસા તો અિુંત બાર સમવસરણમેં જાકર ભગવાિકી પૂજા કી અિુંતબૈર. કલ્પવૃક્ષકે 

ફૂલ, મનણરત્િિા િીપ. જય ભગવાિ. વહ કોઈ િમથ િહીં, વહ તો શુભભાવ હૈ. ‘ભવે ભવે ક્જિ 

પૂક્જયો..’ પરમાત્મપ્રકાશમેં કહતે હૈં. અિુંતવાર ક્જિિી પૂજા કી, પણ વહ તો શુભભાવ હૈ, વહ 
િમથ િહીં. હા, શુદ્ધ તો િૂસરી ચીજ હૈ. શુભસે ક્ભન્ન અપિા આિુંિસ્વભાવ અતીનન્દ્રય આિુંિ 

ઉસમેં એકાગ્રતા હોિા ઉસકા િામ શુદ્ધતા કહિેમેં આતા હૈ. વાત બીજી, આખી જગતિી શૈલી 

બીજી છે. વીતરાગમાગથ િૂસરા હૈ. વીતરાગ દિગુંબર જૈિિમથ ય ેકોઈ િૂસરી ચીજ હૈ. સમજમેં 
આયા? વહ યહાું કહતે હૈં, િેખો!  

અપિેમેં નવકલ્પ જો ઉઠતે હૈં િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા ય ે સબ આસ્રવ હૈ, યે 
નવભાવ હૈ. િેખો! ક્રોિાદિક સમસ્ત મોહરાગદ્વેષરૂપ નવભાવ... સમસ્ત િામ પુણ્ય-પાપ સબ. 

એિા ક્ષયિુું કારણ સ્વભાવ... એિે કરવાિુું કારણ િહીં, રચવાિુું કારણ િહીં, ક્ષયિુું કારણ. 

પુણ્યભાવકી રચિા વહ તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ. મેરા ભાવ હૈ ઐસા માિિા વહ નમથ્યાત્વભાવ હૈ. 
શુભભાવ તો રાગ હૈ અિે રાગ મેરા હૈ અિે મુજે લાભ હોગા, (ઐસા માિે તો) નમથ્યાત્વ હૈ. 

મહાનમથ્યાત્વ હૈ, જૈિિશથિ ય ે િહીં. જૈિિશથિકી ચીજ રાગરનહત, પુણ્ય-પાપ રનહત પોતાિા 

આત્માિા સ્વભાવમાું... ક્ષયિા કારણભૂત... આહાહા! ઝીણી વાત. અિુંત કાળમાું િવમી ગ્રૈવેયેક 

અિુંત વાર ગયો. ‘મુનિવ્રત િાર અિુંતબૈર ગ્રીવક ઉપજાયો, પૈ નિજ આતમજ્ઞાિ ક્બિા સુખ 
લેશ િ પાયો.’ ઐસા દ્રવયનલુંગ િે દ્રવયદક્રયા તો અિુંતબૈર કી, વહ કોઈ િમથ િહીં.  

વહ કહતે હૈં ભગવાિ કુુંિકુુંિાચાયથ. ક્રોિાદિક માિ, માયા, લોભ, પુણ્ય-પાપ શુભ-

અશુભભાવ યે સમસ્ત મોહરાગદ્વેષરૂપ... સમસ્ત નમથ્યાત્વ િે રાગદ્વેષ, પુણ્ય-પાપિા ભાવ 

એવો નવભાવસ્વભાવ... એ નવભાવસ્વભાવ છે. એિા ક્ષયિુું કારણ–એિા િાશિા કારણભૂત 
નિજ કારણપરમાત્મા... પર પરમાત્મા િહીં. પર પરમાત્માિી ભક્તત, પૂજા આદિ સબ શુભરાગ 

છે, િમથ િહીં. સમજાય છે કાુંઈ? જેઠાલાલજી! લોકોિે એવી વાતે ચડાવી િીિા છેિે નમથ્યા 

દૃનિમાું. અહીંયા તો, ભગવાિ કુુંિકુુંિાચાયથ મહાનવિેહમેં સીમુંિર ભગવાિકે પાસ ગયે ર્ે. આઠ 
દિિ રહે ર્ે. સુંવત ૪૯. પુંદડતજી! કુુંિકુુંિાચાયથકા સુિા હૈ િ દક ભગવાિ કુુંિકુુંિાચાયથ ગયે ર્ે 
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મહાનવિેહમેં. આઠ દિિ રહે ર્ે ઔર આકર યે બિાયા હૈ. કહતે હૈં દક ક્જતિા અપિી પયાથય– 

અવસ્ર્ામેં િયા-િાિ-વ્રત-ભક્તત-પૂજા-િામસ્મરણ-જાિાદિકા ભાવ ઔર નહુંસા, જૂઠુું, ચોરી 
નવષયાદિકા ભાવ િોિોં ભાવ નવભાવભાવ હૈ. એવી વાત છે ભગવાિ! માગથ એવો છે બહુ 

આકરો ભાઈ! જૈિિશથિ હી એક િશથિ હૈ. િૂસરે ય ેચીજ કહીં હૈ િહીં. જૈિિશથિ નસવા કહીં યે 
ચીજ હોતી િહીં તીિ કાલમેં. સમજમેં આયા?  

તો કહે છે, નિજ કારણપરમાત્મા... એમ શબ્િ પડ્યા છે િે. પોતાિો... પોતાિો એટલે 

અપિા. નિજ પ્રભુ નિકાળી જ્ઞાયકભાવ, નિકાળી ધ્રુવભાવ, નિકાળી નિત્યાિુંિભાવ યે 
કારણપરમાત્મા. ઉસમેં સન્મુખ હોકર દૃનિ અિે નસ્ર્રતા કરિા, ઉસકી ભાવિા કરિા યે 

પ્રાયનશ્ચત્ત હૈ, યે િમથ હૈ, એિુું િામ ચાદરિ છે. આ ચાદરિિો પેટાભેિ પ્રાયનશ્ચત, એમ આવયુું 

છેિે? ચાદરિિો પેટાભેિિુું વણથિ ર્યુુંિે. પદડકમણુું.. ઓલા પેટાિા ભેિિી વાત છે. આહાહા! 
અરે! ચાદરિ કોિે કહેવુું (જ્યાું) હજી સમ્યગ્િશથિિી ખબર િ મળે. હજી સમ્યગ્િશથિ કોિે કહેવુું 

હોં, ર્ાય એ તો (િૂરિી) ચીજ. અખુંડ આિુંિ પ્રભુ નિત્યાિુંિ િાર્ આત્મા કારણપ્રભુ એિી 

સન્મુખ ર્ઈિે, એિી પ્રતીતમાું અિુભવ કરવો, એમાું પ્રતીત કરવી એિુું િામ સમ્યગ્િશથિ છે. 
અમરચુંિભાઈ! આહાહા! ઘણી પ્રરૂપણા ફેરવી િાખી લોકોએ. ઉપિેશિી પદ્ધનત આખી 
નમથ્યાત્વિી પ્રરૂપણા ચાલે છે અિે માિે છે કે આ ભગવાિિો િમથ છે.  

આહીં તો ભગવાિ કુુંિકુુંિાચાયથ અિે એિી ટીકા કરિારા પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ મુનિ 

હતા. િવસો વષથ પહેલાું િગ્ન મુનિ દિગુંબર વિવાસી. વે ટીકાકતાથ હૈં. કહે છે કે ભગવાિ આત્મા 

નિત્યાિુંિ પ્રભુ... શરીર, વાણી, મિ એ જડિી દક્રયા. આત્મામાું પુણ્ય િે પાપિા આસ્રવભાવ 
ર્ાય એ નવભાવભાવ, એ અિમથભાવ. રાડ િાખે રાડ. એક ફેરી કહ્યુું હતુુંિે. ૮૫માું કહ્યુું હતુું. 

૪૨ વષથ (પહેલા) બોટાિમાું. ઉસમેં ર્ે િ હમ તો. ઉસમેં–સુંપ્રિાયમેં કહા ર્ા હજારો માણસોમેં. 

પોષ માસ ર્ા. ૮૫િો પોષ. ૮૫ સાલ સમજતે હૈં? નવક્રમ સુંવત. ૧૯૮૫. ૪૨ વષથ હુએ. 

હમારી તો પ્રનતષ્ઠા બહોત ર્ી િ ઉસમેં. હજારો માણસ... ૧૫૦૦ માણસ.... સભા બોટાિ, 
બોટાિકા ર્ા િ સુંપ્રિાય.  

એક બાર ઐસા કહા સુંપ્રિાયમેં દક જો ભાવસે તીર્ંકરગોિ બુંિે વહ ભાવ િમથ િહીં, 

યે ભાવ આસ્રવ હૈ. આસ્રવસે બુંિ હોતા હૈ દક િમથસે બુંિ હોતા હૈ? પુંદડતજી! સુંપ્રિાયમેં ૪૨ 

વષથ પહલે. ઉસમેં ર્ે િ. ખળભળાટ મચી ગયો. ગૃહસ્ર્ોંકી હમારે પર આસ્ર્ા બહોત ર્ી િ. 
ગૃહસ્ર્ોંકો... હમારી પ્રનતષ્ઠા બહોત ર્ી. ૫૦ વષથ પહલે. પણ એક સાિુ ર્ા. ‘વોસરે.. વોસરે..’ 

(કહકર ઉઠ ગયા). આ િહીં, આ િહીં. જો ભાવસે તીર્ંકરગોિ બુંિે.... બુંિિુું કારણ હોય એ 

િમથ િ હોય. બુંિિુું કારણ એ આસ્રવ હોય અિે પુંચમહાવ્રતિા પદરણામ એ આસ્રવ છે, િમથ 
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િહીં. આ બે બોલ કહ્યા હતા ૪૨ વષથ પહેલાું સુંપ્રિાયમાું. ૪૦ ઔર ૨. માગથ ઐસા હૈ. આજ 
માિો, કલ માિો, પીછે માિો, ઇસે માિે છૂટકા હૈ તેરા. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, કારણપરમાત્માકા સ્વભાવ... પુણ્ય-પાપિો ભાવ નવભાવ. શરીરાદિ-કમાથદિ 

અજીવ. એ તો ક્ભન્ન રહ્યુું. પુણ્ય-પાપિો ભાવ આસ્રવ એ નવભાવ અિે નિકાળી ભગવાિ 
આત્મા આિુંિ િે જ્ઞાિસ્વભાવ એ પોતાિો સ્વભાવ. એિી ભાવિા (અર્ાથત્) એમાું એકાગ્રતા, 

આિુંિસ્વભાવમાું એકાગ્રતા, એિુું િામ ભાવિા િે એિુું િામ સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ િે ચાદરિ. 

સમજાય છે કાુંઈ? એમ હોતાું... ભાવિા હોતાું... એમ છે િે? ભગવાિ આત્મા અખુંડ 
આિુંિમૂનતથ પ્રભુ એિી અુંિરમાું એકાગ્રતા હોતાું નિસગથવૃનત્તિે લીિે... તયા કહતે હૈં? શુું કહે છે? 

(અર્ાથત્ સ્વાભાનવક—સહજ પદરણનત હોવાિે લીિે)... રાગ નવિાિી પદરણનત એ તો નિમથળ 

આિુંિ, વીતરાગી પદરણનત સહજ સ્વભાવિે લીિે પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાું આવયુું છે... એિે 
ભગવાિ (દ્વારા) પ્રાયનશ્ચત–ચાદરિિો ભેિ કહેવામાું આવયુું છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

ક્ષયિા કારણરૂપ... િેખો! એ ત્યાગ. પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો એિા ક્ષય–િાશિુું કારણ,  
એિા અભાવિુું કારણ એવી આત્મસ્વભાવિી અુંિર આિુંિિી ભાવિા એ નિસગથવૃનત્ત છે. 

સ્વભાનવક પદરણનત, સ્વભાનવક વીતરાગી પદરણનત. આહા! એિે ભગવાિે પ્રાયનશ્ચત કહ્યુું છે. 

આહાહા! અિુંત બાર દ્રવયનલુંગી મુનિ હોકર િવમી ગ્રૈવેયક ગયા, પુંચમહાવ્રત પાળ્યા, ૨૮ 
મૂળગુણ પાળ્યા. છઢાળામાું આતા હૈ િ પુંદડતજી! ‘મુનિવ્રત િાર અિુંતબૈર ગ્રીવક ઉપજાયૌ, પૈ 

નિજ આતમજ્ઞાિ...’ અુંતરમાું આિુંિિો અિુભવ િે સમ્યગ્િશથિ નવિા ર્ોર્ા િીકળ્યા તારા. 

સમજમેં આયા? ચાર ગનતમેં રુલિેકા ભાવ ર્ા તેરા. અહીંયા તો ભગવાિ આત્મા કારણપ્રભુ 
નિત્યાિુંિ, અિુંત આિુંિ િે અિુંત જ્ઞાિ જેમાું પડ્યુું છે અુંિર આત્મામાું. કેવળજ્ઞાિિી પયાથય તો  

એક સમયકી હૈ. એવી અિુંતી-અિુંતી કેવળજ્ઞાિિી પયાથય જ્ઞાિગુણમાું પડી છે. એવો 

અિુંતગુણિો નપુંડ એવો ભગવાિ એિી દૃનિ કરીિે નિનવથકલ્પ સમદકત ર્ાય, એમાું નસ્ર્ર ર્ઈિે 

વીતરાગી ચાદરિ ર્ાય, એિે ભગવાિ (દ્વારા) મોક્ષિા માગથિુું ચાદરિ અર્વા પ્રાયનશ્ચત્ત 

કહેવામાું આવયુું છે. આવો માગથ છે ભાઈ! આર્ી કાુંઈ ફેરફાર કરશે, નમથ્યાત્વ લાગશે એિે. 
આહાહા!  

નિસગથવૃનત્ત... ભાષા કેવી ચોખ્ખી કરી પાછી! પુણ્ય-પાપિા ભાવ છે એ નિસગથવૃનત્ત 

િર્ી, એ તો નવભાવભાવ છે. પરાશ્રયે, પરલકે્ષ ઉત્પન્ન ર્યેલો ભાવ છે. આહાહા! આ તો 
નિસગથવૃનત્ત... શુદ્ધ ભગવાિ આત્મા પરમ પનવિિુું િામ એિી એકાગ્રતા એ નિસગથવૃનત્ત છે. 

આહાહા! એક વાત. બીજી વાત. કારણપરમાત્માિા સ્વભાવિી વાત લીિીિે. દ્રવયિો સ્વભાવ 

અર્વા પરમાત્માિા ગુણાત્મક, એમ. એકલો ગુણિી હવે વાત લેવી. અર્વા, પરમાત્માિા 
ગુણાત્મક... પરમાત્માિા ગુણસ્વરૂપ... પરમાત્મા પોતાિો પરમાત્મા હોં. પરમસ્વરૂપ ભગવાિ 
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આત્મા અિાદિ-અિુંત અનવિાશી ધ્રુવ વસ્તુ એ પોતાિો–નિજ પરમાત્મા, એિુું ગુણસ્વરૂપ 

(એટલે) એિા ગુણો, અિુંત જ્ઞાિ, અિુંત િશથિ, અિુંત આિુંિ એ અિુંત નિકાળી અનવિાશી 
ગુણો. જેવી વસ્તુ પોતે અનવિાશી અિાદિ-અિુંત, એમ એિાું જ્ઞાિ, િશથિ, આિુંિ ગુણ પણ 
અિાદિ-અિુંત, અનવિાશી.  

એવા જે શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ... જુઓ! ભાષા. ગુણિે અુંત:તત્ત્વ કહ્યુું છે. એવા જે શુદ્ધ-

અુંતઃતત્ત્વરૂપ (નિજઃ સ્વરૂપિા સહજજ્ઞાિાદિક સહજગુણો તેમિુું નચુંતિ કરવુું... આહાહા! 

સ્વભાનવક નિકાળી જ્ઞાિ, સ્વભાનવક નિકાળી આિુંિ, સ્વભાનવક નિકાળી સમ્યક્ શ્રદ્ધા, નિકાળી 
હોં, વતથમાિ પ્રગટ પયાથય િહીં. એવા સહજ જ્ઞાિ, િશથિ, આિુંિ આદિ સ્વભાનવક ગુણો તેમિુું 

નચુંતિ એટલે એકાગ્રતા કરવી... એમાું ઓલી ભાવિા કીિી હતી, એિે અહીં નચુંતિ કહ્યુું. 

જ્ઞાિગુણ, આિુંિગુણ નિકાળી, એિામાું દૃનિ કરીિે એકાગ્ર ર્વુું, એિુું િામ સમ્યગ્િશથિ િે 
ચાદરિ છે. બાકી ચાદરિ કુંઈ દક્રયા િે િગ્નપણુું િે પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ એ ચાદરિ-ફાદરિ છે 
િહીં. સમજાણુું કાુંઈ?  

તે પ્રાયનશ્ચત્ત છે. આહાહા! ગજબ ટીકા પણ! બે વાત લીિી. પહેલા પરમાત્માિા 

સ્વભાવ(િી વાત) લીિી હતી િે પછી ગુણોિુું નચુંતવિ, એમ. ત્યાું સ્વભાવ, અહીં ગુણ છે એમ. 

એકલા ગુણ સીિા લીિા, પરમાત્માિા ગુણ કહીિે. તેમિી એકાગ્રતા, ગુણમાું એકાગ્રતા. અખુંડ 
પ્રભુ ધ્રુવ એમાું સન્મુખ ર્ઈિે એકાગ્ર ર્વુું, એમાું રાગ નવિાિી નિનવથકલ્પિશા, નિિોષ વીતરાગી 

આિુંિ આદિિુું પ્રગટ ર્વુું એિે પ્રાયનશ્ચત ચાદરિ કહેવામાું આવે છે. એિે ચાદરિ કહે છે. આ 

પ્રાયનશ્ચત્ત ચાદરિિો ભેિ છે. પ્રનતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા—એ બિા ચાદરિિા (ભેિ), 
પણ આ (નિશ્ચય) ચાદરિ. દિગુંબર, આવુું હોય એિે બાહ્યિશા દિગુંબર ર્ઈ જાય. બાહ્ય 
દિગુંબર ર્ઈ જાય, કરવી િ પડે.  

શ્રોતા : સોિગઢવાલે... િર્ી માિતા. 

પૂજ્ય ગુરૂિેવશ્રી : વસ્તુ ઐસી હૈ. શેઠ ઠીક કહતે હૈં. જહાું ઐસી િશા અુંિરમેં આિુંિકી 
ચાદરિકી હો, તબ િગ્નિશા સહજ બિ જાય. એકલી િગ્નિશા હો િે ચાદરિ િ હો તો એ ર્ોર્ા 

છે. એ તો અજ્ઞાિ છે. પણ જ્યારે અખુંડ આિુંિસ્વરૂપ એિી સમ્યગ્િશથિપૂવથક, આિુંિપૂવથક જ્યાું 

સ્વરૂપિી લીિતાિુું ચાદરિ ર્ાય, એિે બાહ્ય િગ્નિશા વસ્ત્ર નવિાિી િશા  સહજ ર્ઈ જાય. એિે 
માર્ે વસ્ત્ર રહે િે ચાદરિ ર્ાય એમ હોય િહીં, તેમ વસ્ત્ર છૂટી ગયા માટે ચાદરિ છે અુંિર એમેય 

િર્ી. સમજાય છે કાુંઈ? પાછા કોઈ એમ કહે કે વસ્ત્ર-પાિ રાખે અિે અુંિર ચાદરિ હોય.—એ 

િણ કાળમાું બિે િહીં. પણ વસ્ત્ર-પાિ િર્ી રાખતા માટે ત્યાું ચાદરિ છે એમેય િર્ી. અુંતરિા 
આત્મદ્રવયિો આશ્રય લઈિે જે નિમથળ વીતરાગિશા પ્રગટ કરે એિે બાહ્યમાું િગ્નિશા સહજ ર્ઈ 
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જાય. ભીખાભાઈ! માગથ આવો છે. િણ કાળ, િણ લોકમાું સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે આ પુંર્ કહ્યો છે. 
આહાહા!  

હવે, આ ૧૧૪મી ગાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે: 
પદ્મપ્રભમલિાદરિેવે ટીકા કરી, હવે એિો શ્લોક કહે છે. ૧૮૧ છે. ૧૮૧ કળશ છે. 

      प्रायदित्तमकु्तमचु्चमै ुनुीना ं
      कामक्रोधधाद्यन्यभावक्षय े  । 
      दकं   स्वस्य ज्ञानसभंावना वा 
      सन्तो जान्त्यतेिात्मप्रवाि े॥१८१॥ 

આહાહા! િમાથત્મા મુનિઓિે, સુંત-ભાવનલુંગી મુનિિે... શ્લોકાર્થ : મુનિઓિે 

કામક્રોિાદિક અન્ય ભાવોિા ક્ષયિી... પુણ્ય-પાપ આદિ અન્ય ભાવોિા ક્ષયિી... આ ત્યાગિી, 

લ્યો. ક્ષયિી કહો, ત્યાગિી કહો કે િાશિી કહો. જે સુંભાવિા અર્વા તો પોતાિા જ્ઞાિિી જે 
સુંભાવિા... ગુણ લીિુું. માર્ે કહ્યુું હતુુંિે. कोहादिसगब्भावक्खयपहुदिभावणाए दणग्गहण।ं 
पायदित्त ंभदणि.ं.. दणयगणुद तंा ઓલુું આવયુુંિે ચોર્ા પિમાું. ચોર્ા પિમાું એમ આવયુુંિે. 

પહેલામાું ક્રોિાદિભાવ કહ્યુું હતુુંિે. दणयगणुद तंा એટલે બે ગુણ... શું કહે છે? કે િમાથત્મા–
સાચા સુંતિે પુણ્ય િે પાપિા ભાવિા િાશિી–ત્યાગિી–ક્ષયિી જે ભાવિા એવી જે અુંતરમાું 

સ્વરૂપમાું આિુંિમાું એકાગ્રતા અર્વા જ્ઞાિસ્વરૂપ એવો ભગવાિ આત્મા એિા ગુણિી સમ્યક્ 

ભાવિા, એ ગુણમાું એકાગ્રતા, રાગમાું િહીં, રાગિો તો િાશ કરવા ગુણમાું એકાગ્રતા... 
આહાહા!  

તે ઉગ્ર પ્રાયનશ્ચત્ત કહેલ છે. તેિે સુંતોએ, કેવળીઓએ, તીર્ંકરોએ ઉગ્ર ચાદરિ કહ્યુું છે. 
આહાહા! આ ચાદરિ છે. આહાહા! સુંતોએ આત્મપ્રવાિમાું આમ જાણ્યુું છે. સુંતોએ, 

િમાથત્માઓએ આત્મપ્રવાિમાું (અર્ાથત્) આત્માિુું જ્યાું કર્િ ચાલે, આત્માિી અધ્યાત્મિી વાત 

ચાલે એમાું આમ જાણ્યુું છે, મુનિઓએ આમ જાણ્યુું છે. આહાહા! ભગવાિ (આત્મા) શરીર-
વાણીર્ી તો જુિી ચીજ છે, એિી દક્રયા તો આત્માિી િહીં, પણ િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તતિા 

પદરણામ એ આત્માિી દક્રયા િહીં, એ નવકારી દક્રયા છે. એવુું સુંતોએ આત્માિા ભાિમાું િે 
આત્માિા કર્િમાું જાણ્યુું છે. સમજાણુું કાુંઈ? આવી વાત છે. આહાહા!  

ચાદરિ તો પરમેશ્વરપિ છે, જેિ ેગણિર િમસ્કાર કરે છે. ‘ણમો લોએ સવવ સાહૂણું.’ 

શાસ્ત્ર રચે ત્યારે ‘ણમો લોએ સવવ અદરહુંતાણું, ણમો લોએ સવવ નસદ્ધાણું..’ બિે સવવ આવે છે. 
છેલ્લુું પિ એ બિામાું આવે છે. ‘ણમો લોએ સવવ આઇદરયાણું, ણમો લોએ સવવ ઉવવજ્ઝાયાણું, 

ણમો લોએ સવવસાહૂણું.’ જેિે, ગણિર (કે જે) ચાર જ્ઞાિ િે ચૌિ પૂવથિી રચિા એક ક્ષણમાું કરે 

એિો િમસ્કાર પોગે એ િશા કેવી હોય ભાઈ! સમજાણુું કાુંઈ! એ તો અુંતરમાું આિુંિમાું ઝૂલતો 
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હોય છે. એવા મુનિિે તો નિદ્રા એક પોણી સેકુંડિી અુંિર હોય છે. સાચા સુંતિે નિદ્રા પોણી 

સેકુંડિી અુંિર (હોય). એક સેકુંડિી પણ નિદ્રા આવી જાય તો ગુણસ્ર્ાિ િે મુનિપણુું િહીં રહે. 
આહાહા! આવી માગથિી, ચાદરિિી શૈલી છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

આવે છેિે. છઢાળામાું િર્ી આવતુું? ‘ભૂમાુંનહ નપછનલ રયનિમેં...’ (ઢાળ ૬, પિ ૫). 
આવે છે. એક પાછલી રાતમાું એક પોણી સેકુંડ.., છઠ્ઠા ગુણસ્ર્ાિિી નસ્ર્નત પોણી સેકુંડ઼િી અુંિર 

છે. આહા! શુું ર્ાય? અિે સાતમા ગુણસ્ર્ાિિી નસ્ર્નત એિાર્ી અડિી છે. એિાર્ી ડબલ 

છઠ્ઠાિી. એિાર્ી અડિી સાતમાિી. સુંત સાચા એિે તો છઠ્ઠુ-સાતમુું ગુણસ્ર્ાિ તો હજારો વાર 
અુંતમુથહૂતથમાું આવે. અુંતમુથહૂતથમાું અપ્રમત્ત.... નવકલ્પ ભૂલી જાય. આિુંિિી િશમાું રમતાું જેિે 

નિદ્રા જ પોણી સેકુંડિી અુંિર હોય એિે–મુનિિે ચાદરિ કહીએ. આહાહા! અરરે! િુનિયાએ 

ચાદરિ ભગવાિિુું કહેલુું શુું છે સુિા િહીં, સમજ્યો િહીં, આચરણમેં તો કહાુંસે આવે? માગથ 
એવો છે ભાઈ! અિાદિિો હોં. દિગુંબરિમથ એ કોઈ િવી ચીજ િર્ી, અિાદિિી ચીજ છે 

અિાદિિી. સમજમેં આયા? ઝીણી વાત છે. શ્વેતામ્બર પછી િીકળ્યા. શ્વેતામ્બર—સ્ર્ાિકવાસી, 

િેરાવાસી ઇસમેંસે નિકલા હૈ. િવો માગથ છે, મૂળ માગથ િર્ી. મૂળ માગથ તો આ છે. અિાદિકા 
સિાતિ માગથ. ઉસકા પહલે સમ્યગ્િશથિ પ્રગટ કરિા એમ કહતે હૈં. સમજાય છે કાુંઈ? 
આહાહા!  

(અર્ાથત્ જાણીિે કહ્યુું છે). એમ લખ્યુુંિે. સુંતોએ... કુુંિકુુંિાચાયથ, પદ્મપ્રભમલિારીિેવ, 

િેનમચુંદ્ર નસદ્ધાુંતચક્રવતી, પૂજ્યપાિસ્વામી આદિ મહા સુંતો િમથિા ર્ાુંભલા, કેવળજ્ઞાિિા 

કેડાયતો, કેવળજ્ઞાિિા કુળિા કેડ઼ાયત, કેવળજ્ઞાિીિે કેડે–રસ્તે ચાલિારા. એ સુંતોિે આત્માિા 
આિુંિિી એકાગ્રતા એિે પ્રાયનશ્ચત અિે ચાદરિ આત્મપ્રવાિમાું જાણવામાું આવયુું છે. આહાહા! 

ભારે કામ આકરુું ભાઈ! હજી વયવહારિાય ઠેકાણા િ મળે ત્યાું નિશ્ચય તો તયાું? પણ આવો 

નિશ્ચય હોય ત્યારે એિે વયવહાર, નવકલ્પિે વયવહારિો આરોપ હોય છે. એ બુંિિુું કારણ છે 

વયવહાર.  

નિશ્ચય છે તે મોક્ષિુું કારણ છે. એક જ છે, મોક્ષિા કારણ બે િહીં. મોક્ષમાગથ બે િહીં, 
મોક્ષમાગથિુું કર્િ બે પ્રકારે છે. મોક્ષમાગથ એક છે. ટોડરમલજીમેં આયા હૈ. મોક્ષમાગથપ્રકાશ છે 

િે, સાતમો અધ્યાય. મોક્ષમાગથ િો પ્રકારકા િહીં, િો પ્રકાર માિિા યે ભ્રમ હૈ. િોિોંકો ઉપાિેય 

માિિા ભ્રમ હૈ. એક ભગવાિ આત્મા અપિા–નિજસ્વભાવિે આશ્રયે સમ્યગ્િશથિ જ્ઞાિ-
ચાદરિ નિનવથકલ્પ વીતરાગ એ એક જ મોક્ષમાગથ છે. એ કહે છે. આત્મપ્રવાિમાું એમ જાણ્યુું એમ 

કહે છે. જ્યાું આત્મામાું કર્િ આત્માિુું આવે છે, એમાું આવુું સ્વરૂપ છે એમ મુનિઓએ અુંતરર્ી 
જાણ્યુું છે. આહાહા! ૧૧૪ ગાર્ા પૂરી ર્ઈ. ૧૧૫.  
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कोहं खमया माण ंसमद्दवणेज्जवणे माय ं  । 
सतंोसणे य लोहं जयदि ख ुए  हुदवहकसाए  ॥११५॥ 

આવો શ્લોક આવે છે શ્વેતામ્બરમાું, પણ એ અુંિર સમજ્યા નવિાિી વાતુું છે. 

 જીતે ક્ષમાર્ી ક્રોિિે, નિજ માિથવેર્ી માિિે, 

 આજથવ ર્કી માયા ખરે, સુંતોષ દ્વારા લોભિે. ૧૧૫. 

ટીકા : આ, ચાર કષાયો પર નવજય મેળવવાિા ઉપાયિા સ્વરૂપિુું કર્િ છે. ક્રોિ, માિ 
એ દ્વેષ, માયા, લોભ એ રાગ. શુભરાગ એ રાગમાું જાય છે અિે દ્વેષ એ દ્વેષમાું જાય છે. એટલે 

દ્વેષમાું ક્રોિ િે માિ આવે છે અિે રાગમાું માયા અિે લોભ. ચાર કષાયો પર એટલે શુભ િે 

અશુભભાવ ઉપર નવજય મેળવવાિા ઉપાયિા સ્વરૂપિુું કર્િ છે. શુભભાવ–શુભ ઉપયોગ 
અિે અશુભ ઉપયોગ બેય કષાયભાવ છે. એિા ઉપર નવજય મેળવવાિો (અર્ાથત્) એિો ત્યાગ 
કરવાિો, એિો િાશ કરવાિા ઉપાયિુું કર્િ છે. આહાહા! એિા િણ ભેિ વણથવે છે. 

જઘન્ય, મધ્યમ અિે ઉત્તમ એવા (િણ ) ભેિોિે લીિે ક્ષમા િણ (પ્રકારિી) છ.ે આ 

ક્ષમા સમ્યગ્િશથિિા અિુભવપૂવથકિી છે. આત્મા આિુંિસ્વરૂપ િે ક્ષમાિી મૂનતથ છે. ક્ષમા એટલે 

અકષાયસ્વભાવ. અકષાયસ્વભાવ એવો પરમાત્મા પોતાિો એવુું જેિ ેઅુંતરમાું જ્ઞાિમાું ભાિ 
ર્યુું અિે પ્રતીત ર્ઈ છે ક ેઆ ભગવાિ તો શુદ્ધ અકષાયસ્વભાવ જ છે. એિે જે એ ક્ષમા હોય  

એિે અહીં ક્ષમા ગણવામાું આવી છે. અજ્ઞાિી તો અિુંત વાર િવમી ગ્રૈવેયક ગયો. ચામડા 

ઉતારીિે ખાર છાુંટે તોય ક્રોિ િ કયો, એ ક્ષમા િહીં. નમથ્યાદૃનિ જૈિ દિગુંબર સાિુ ર્ઈિે 
િવમી ગ્રૈવેયક અિુંત વાર ગયો, ચામડા ઉતારીિે ખાર છાુંટે... ખાર સમજે? િમક.. િમક. 

શુતલલેશ્યા. એવી શુતલલેશ્યા હોય એિી... ભનવિે હોય છે, િવમી ગ્રૈવેયકે જાય એિે. 

શુતલલેશ્યા તો ભનવ, અભનવ, નમથ્યાદૃનિિે હોય છે. શુતલધ્યાિ જુિુું િે શતુલલેશ્યા જુિી. 

શુતલલેશ્યા પુણ્યભાવ છે. આહાહા! (બાહ્ય) ક્ષમા એ ક્ષમા િહીં. એ તો પુણ્યભાવિી ક્ષમા છે 

આહીં તો પુણ્ય િે પાપિા બેય ભાવિા િાશિી ક્ષમા. આહાહા! વીતરાગીમાગથ કોઈ જુિી 
જાતિો છે. આહાહા!  

(૧) નવિા-કારણ અનપ્રય બોલિાર નમથ્યાદૃનિિે નવિા-કારણ મિે િાસ િેવાિો ઉદ્યોગ 

વતે છે... પહેલી ક્ષમા જઘન્ય િરજ્જાિી. નવિા કારણ અનપ્રય બોલિાર આ નમથ્યાદૃનિિે નવિા 
કારણ મિે િાસ િેવાિો ઉદ્યોગ વતે છે, તે મારા પુણ્યર્ી િૂર ર્યો... પૂવથિુું પુણ્ય હતો તો િૂર 

ર્યો એમ કહીિે ક્ષમા કરવી એ જઘન્ય ક્ષમા છે. િીચલા િરજ્જાિી સમદકત સનહતિી ક્ષમા 

છે. આહાહા! (૨) (મારા પર) નવિા કારણ િાસ ગુજારિારિે... નવિા કારણ િાસ... પ્રહાર કરે, 
તાડિ–માર મારવો, વિ–મારી િાખવો... પદરણામ વતે છે એ મારા સુકૃતર્ી િૂર ર્યો. એ પણ 
મારા પુણ્યિે લઈિે િૂર ર્યો. આમ નવચારી ક્ષમા કરવી તે નદ્વતીય ક્ષમા છે. બીજા પ્રકારિી છે. 
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િીજી ઊંચી ક્ષમા. (૩) વિ ર્તાું અમૂતથ પરમબ્રહ્મરૂપ એવા મિે... હુું તો અમૂતથ 

પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ છુું. મિે િુકશાિ કરી શકે એવી કોઈ ચીજ છે િહીં. સમ્યગ્દૃનિ િમીિે ચોર્ે 
ગુણસ્ર્ાિર્ી, પરમબ્રહ્મ કારણ-આત્મા આિુંિસ્વરૂપ છે એવુું સમદકતીિે ચોર્ે ગુણસ્ર્ાિે ભાિ 

ર્ઈ ગયુું હોય છે. આહાહા! એ મુનિ નવચારે છે કે વિ ર્તાું–મારવુું–મારી િાખવુું અમૂતથ 

પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ એવા મિે... હુું તો અમૂતથ પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ છુું, પરમ આિુંિિી મૂનતથ છુું. એ મરે 

તયાું િે મારે કોણ? નિત્યાિુંિ પ્રભુ હુું અતીનન્દ્રય આિુંિિો િાર્, એવા અતીનન્દ્રય આિુંિિે કોણ 

મારે? મિે િુકશાિ ર્તુું િર્ી એમ સમજી પરમ સમરસીભાવમાું નસ્ર્ત રહેવુું... લ્યો. પરમ 

વીતરાગ સમરસી નિનવથકલ્પ શાુંનતમાું નસ્ર્ત રહેવુું એિે ભગવાિ (દ્વારા) ઉત્તમ ક્ષમા ચાદરિિો 
પ્રકાર કહેવામાું આવયો છે. આહાહા! 

આ (પ્રમાણે િણ) ક્ષમાઓ વડે ક્રોિકષાયિે જીતીિે... આ િણ પ્રકારિી ક્ષમા આવી. 
ક્રોિિે ઉત્પન્ન ર્વા િ િે એ જીત્યો કહેવાય. માિથવ વડ઼ે માિકષાયિે... નિમાથિ, િરમાશ, 

કોમળતા, નિમાથિતા એવા માિથવ વડે માિકષાયિે જીતીિે... આજથવ વડે માયાકષાયિે... 

ઋજુતા, સરળતા એવા સરળપણે માયાકષાયિે જીતીિે, તર્ા પરમતત્ત્વિી પ્રાનપ્તરૂપ સુંતોષર્ી 
લોભકષાયિે (યોગી) જીતે છે. આહાહા! ભાષા િેખો! પરમતત્ત્વ એવો ભગવાિ આત્મા એિી 

પ્રાનપ્તરૂપ સુંતોષ, એિી પ્રાનપ્તર્ી ર્યો આિુંિ... આહાહા! અતીનન્દ્રય આિુંિ દ્વારા લોભિે 

જીત્યો છે. ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિુંિિી મૂનતથ પ્રભુ છે. એ અતીનન્દ્રય ચતુિય જે 
ભગવાિિે પ્રગટે છે, અિુંત જ્ઞાિ, અિુંત િશથિ, અિુંત આિુંિ િે અિુંત વીયથ—અિુંત ચતુિય, 

એ બિી શક્તતરૂપે આત્મામાું પડ્યા છે. આત્માિા ધ્રુવસ્વભાવમાું એ બિુું અિુંત-અિુંત જ્ઞાિ, 

અિુંત આિુંિ પડ્યો છે. એવા અિુંત આિુંિિે, અિુંત આિુંિરૂપી પોતાિુું પરમ તત્ત્વિી 
પ્રાનપ્તરૂપ... અુંિર એકાગ્ર ર્ઈિે તત્ત્વિે પ્રાપ્ત કયું. એિા સુંતોષર્ી, એિા આિુંિર્ી લોભ 

ઉત્પન્ન ર્તો િર્ી, એિે લોભિે જીત્યો એમ કહેવામાું આવે છે. આહાહા! ચારિી વાત કરી. 

 આચાયથવર શ્રી ગુણભદ્રસ્વામીએ (આત્માિુશાસિમાું... દિગુંબર સુંત મુનિએ 
આત્માિુશાસિ બિાવયુું છે. ભાવનલુંગ આિુંિકુંિ આત્મા એિે સુંત કહેવામાું આવે છે. એવા 
ગુણભદ્રસ્વામીએ આત્માિુશાસિમાું ૨૧૬, ૨૧૭, ૨૨૧ તર્ા ૨૨૩મા શ્લોક દ્વારા) કહ્યુું છે કે..  

     द त्तस्थमप्यनवबदु्धय हरणे जाड्यात ् 
     कु्रद्ध्वा बदहिः दकमदप िग्धमनङ्गबदु्धया । 
     घोरामवाप  स दह तने कृतामवस्था ं
     क्रोधोियाद्भवदत कस्य न कायहुादनिः ॥ 

દૃિાુંત આપ્યો છે. ગુણભદ્રસ્વામી દિગુંબર મુનિ હતા, વિવાસી હતા. મુનિઓ તો 
વિવાસમાું–જુંગલમાું જ રહે આત્મધ્યાિમાું. નશયાળામાું–જાડેકે દિિમેં િિી દકિારે, ઉિાળામાું–
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ગમીકે દિિમેં પવથતકે નશખર ઉપર, વષાથકે દિિમેં ઝાડકે િીચે. અહો! પરમેશ્વપિિા સાિક... કહે 
છે, એણે જે નવકારિે અુંતરિા આિુંિસ્વભાવર્ી જીત્યો એવુું સ્વરૂપ અન્યમાું હોતુું િર્ી.  

કામિેવે (પોતાિા) નચત્તમાું રહેલ હોવા છતાું (પોતાિી) જડતાિે લીિે તેિ ે િનહ 
ઓળખીિે, શુંકરે... શુંકર.. શુંકર. કોઈકિે બાળી મૂતયો જાણે કામિે બાળી મૂતયો. ... તારો ભાવ 
તો અહીં છે અજ્ઞાિ. કામ એટલે વાસિા એિે બાળવી જોઈએ એિે ઠેકાણે કોઈકિે બાળ્યો. 
આહાહા! સમજાય છે કાુંઈ? નચત્તમાું રહેલો કામ, પોતાિા નચત્તમાું વાસિા છે ભોગિી, 
નવષયિી. સમ્યગ્દૃનિિે ભોગમાું સુખબુનદ્ધ ટળી ગઈ છે. ૯૬ હજાર સ્ત્રી હોય ચક્રવતીિે, પણ 
સમ્યગ્િશથિમાું પરમાું સુખબુનદ્ધિો િાશ ર્ઈ ગયો છે. પરમાું સુખબુનદ્ધ માિે એ તો નમથ્યાદૃનિ 
છે. સમજાણુું કાુંઈ? સુખ આત્મામાું છે, એિે ઠેકાણે નવષયોમાું સુખ, આબરુમાું સુખ, આ પૈસા 
મળે એમાું સુખ... ગજરાજજી! બહોત પૈસેમેં સુખ, િહીં? લડકા–િીકરા બરાબર પાુંચ-સાત તો 
બહોત સુખ. મૂઢ હૈ. પરમાું સુખ માિવુું એ તો નમથ્યાદૃનિિુું લક્ષણ છે. સમજાય છ ેકાુંઈ? સુખ 
તો આત્મામાું છે, આિુંિ અુંતર છે. એિે ઠેકાણે પુણ્ય-પાપિા ભાવમાું પણ સખુ માિવુું, મૂઢ 
નમથ્યાદૃનિ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

પરમાું તો સુખ િર્ી, પણ પાપિો ભાવ ર્ાય એમાું સુખ િર્ી. એમાું તો િર્ી, પણ 
પુણ્યિો ભાવ, િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા, િાિિો ભાવ એમાું પણ સુખ િર્ી. એ તો રાગ છે, 
રાગ તો િુઃખ છે. આહાહા! કરિા િહીં, આવે છે, પણ કરવા જેવુું િર્ી. કરવા જેવુું–કતૃથત્વ માિે 
તો નમથ્યાદ્રનિ છે. રાગ કરવા જેવો છે એમ માિે તો નમથ્યાદૃનિ અજ્ઞાિી છે. આવે ખરો, પણ એ 
હેયબુનદ્ધએ. આિરણીયબુનદ્ધ િહીં. િમી સમદકતીિે શુભભાવ આવે, પણ આિરણીયબુનદ્ધએ 
િહીં, હેયબુનદ્ધએ આવે. કરવા જેવો છે એમ તો જ્ઞાિીિે હોતુું િર્ી. આહાહા! ભારે આકરુું કામ 
ભાઈ! રાગ કરવા જેવો? વીતરાગતા કરવા જેવી છે, એ વાત છે વીતરાગમાગથમાું. રાગ આવે, 
હો, પણ ઝેર છે. સમદકતી એિે ઝેર માિે છે. શોભાલાલજી! આહાહા! ભારે!  

શુભ િે અશુભ બેયિે ભગવાિે ઝેર કહ્યુું છે. કુુંિકુુંિાચાયે સમયસારમાું, મોક્ષ 
અનિકારમાું ‘નવષકુુંભ–ઝેરિો ઘડો છે’ એમ કહ્યુું છે. ચાહે તો શુભ હો કે ચાહે તો અશુભ બેય 
આત્માિા સ્વભાવર્ી નવપરીત છે, નવભાવભાવ છે, ઝેરિો ઘડો છે. આહાહા! જગતિે તત્ત્વિી 
ખબર િ મળે અિે કુંઈ િે કુંઈ અતત્ત્વિે તત્ત્વ માિે. નમથ્યાદૃનિ રહે અિે માિે કે અમ ેિમથ 
કરીએ છે. આહાહા! ‘િુંસણ ભટ્ઠા િ નસજુંતી, ચદરત્ત ભઠ્ઠા નસજુંતી...’ ચાદરિ િહીં હોય તો, 
સમદકતી છે એિે ખ્યાલમાું છે કે ચાદરિ િર્ી. તો એિે ચાદરિ આવશે. પણ હજી ચાદરિ િર્ી 
િે ચાદરિ માિે, તે િશથિર્ી ભ્રિ છે. એિો કોઈ દિ’ ઉદ્ધાર છે િહીં. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! 
પુણ્ય િે પાપિા ભાવ, ભાઈ! બેય નવકલ્પ છે ભગવાિે બેયિે કુશીલ કહ્યા છે. એ કુશીલ તો 
સુંસારમાું પ્રવેશ કરાવે. એિે ભલો કેમ માિવો? આહાહા!  

અહીંયા તો કામિેવ શુંકરે પોતાિા નચત્તમાું હોવા છતાું, કો’ક જાણે કામ બહારમાું છે 
એિે ફૂ.. કરી બાળ્યો, પણ અુંિરમાું તો રહી ગયો. આહાહા! એમ આ બાહ્યિો ત્યાગ કયો તો 
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અમે ર્ઈ ગયા સાિુ. એ તો શુંકર જેવો છે કહે છે. અુંિરમાું નમથ્યાત્વ િે રાગિો ત્યાગ 
સ્વભાવિા આશ્રયે કરવો જોઈએ એ તો કયો િહીં. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! કામિેવ પોતાિા 
નચત્તમાું રહેલ હોવા છતાું (પોતાિી) જડતાિે લીિે... ભાિ િ મળે કે આ વાસિા જે પુણ્ય-
પાપિી છે એ જ કામ છે. એિે આત્માિા આિુંિિો આશ્રય લઈિે ટાળવા િે બાળવા જોઈએ. 
એિે ટાળવા જોઈએ, એ તો ટાળ્યુું િહીં િે બહારિુું ટાળ્યુું. સમજાણુું કાુંઈ? બાયડી-છોકરા 
છોડ્યા, િુંિા-વેપાર છોડ્યા અિે ર્ઈ ગયા ત્યાગી. પણ અુંિરમાું નમથ્યાત્વિો તો ત્યાગ છે િહીં 
હજી. તયાુંર્ી ત્યાગ આવયો તારી પાસે? એય!  

એ કહો છે હોં. શુંકરિો તો િાખલો આપ્યો છે અહીં. નચત્તમાું રહેલો હોવા છતાું... એમ 
આપ્યુુંિે ભાઈ? અુંિરમાું રહેલો અજ્ઞાિભાવ એિે ઓળખ્યો િહીં િે બહારિે બાળ્યો. અજ્ઞાિિે 
લઈિે. આહાહા! અરે! તીર્ંકર પરમાત્માએ કહેલો વીતરાગમાગથ અલૌદકક માગથ છે. સમજાય છે 
કાુંઈ? એ માગથ એિે સાુંભળવા મળતો િર્ી. ઊંિા માગથિે સવળો માગથ માિીિે બેઠા. આહાહા! 
શુંકરે ક્રોિી ર્ઈિે બહારિા (કામ) િે બાળ્યો, પણ અુંિરિે બાળ્યો િહીં (તેર્ી) વિી ગયો 
નમથ્યાત્વ. બહારમાું કોઈકિે કામિેવ સમજી તેિ ેબાળી િાખ્યો. (પણ નચત્તમાું રહેલો કામિેવ 
જીવતો હોવાિે લીિે) તેણે કરેલી ઘોર અવસ્ર્ાિે (-કામનવહ્વળ િશાિે)... આહાહા! વાસિા જે છે 
એિે તો બાળી િહીં, અજ્ઞાિ છે એિે તો બાળ્યો િહીં અિે બહારિો ત્યાગ કરીિે બેઠા કે અમે 
ર્ઈ ગયા ત્યાગી, એમ કહે છે. એય! કામનવહ્વવળ િશા (અર્ાથત્) રાગિા પ્રેમિી, પુણ્યિા પ્રેમિી 
તો દૃનિ રહી ગઈ છે, એ જ મહાનમથ્યાત્વ છે. આહાહા! ક્રોિિા ઉિયર્ી (ક્રોિ ઉત્પન્ન ર્વાર્ી) 
કોિે કાયથહાનિ ર્તી િર્ી? એમ કહે છે. ખરેખર તો પોતાિા આિુંિ િે જ્ઞાિિુું નિનવથકલ્પસ્વરૂપ 
એિી રુનચ િર્ી અિે જેિે પુણ્યિા રાગિી રુનચ છે એિે આત્મા પ્રત્યે ક્રોિ છે, એમ ભગવાિ 
કહે છે. આહાહા! એવી વાત છે. તયા કહા?  

આિુંિઘિજી એમ કહે છે, અિે ભગવાિ (કુુંિકુુંિાચાયથ) એમ કહે છે અહીં સમયસારમાું 
કે જેિે આિુંિ નિનવથકલ્પ વીતરાગસ્વરૂપ આત્મા એિી જેિે રુનચ િર્ી અિે પુણ્યિા રાગિી રુનચ 
છે એ આત્મા પ્રત્યે મહા ક્રોિી જીવ છે. આ તો સમજાય એવુું છે. સાિી ભાષામાું છે. એમ કહે છે 
સમયસારમાું, કતાથકમથ અનિકારમાું. ક્રોિ છે એિે. ભગવાિ આત્મા ઉપર એિે ક્રોિ છે. 
નિનવથકારી નિનવથકલ્પ વીતરાગમૂનતથ પ્રભુ આત્મા એિો જેિે રસ િે પ્રેમ િર્ી અિે એિાર્ી નવરુદ્ધ 
પુણ્યિો િયા-િાિ વ્રતિા શુભિો પ્રેમ છે, એિે આત્મા પ્રત્યે ક્રોિ છે એ આત્માિો વેરી છે. 
પુંદડતજી! માગથ તો ઐસા હૈ ભગવાિ! આહાહા! માગથ તો આવો છે િાર્! એમાું કોઈ 
આડોઅવળો ઓછુું-અનિક-નવપરીત કરશે તો ઘરમાું ઘોિા ખાશે. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા! 
ક્રોિિે લઈિે કાયથહાિી છે. આહાહા! એક વાત કહી. બીજી વાત કહેશે.   

             (પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ) 
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૧૧૫ ગાથા. એમાાં આધાર આપીને ગુણભદ્રાચાર્યની ગાથા ચાલે છે. ક્રોધને જીતવો... 

એમ ચાલે છેને? પ્રાર્શ્ચિત્ત અશ્ચધકાર. પોતાનો જે સ્વભાવ છે શ્ચિકાળ શુધ્ધ આનાંદ ધ્રુવ, એની  

અરૂશ્ચચ એનુાં નામ ક્રોધ છે. એ ક્રોધ, જે શ્ચિકાળ સ્વભાવ છે એમાાં એ ક્રોધ નથી. એને આશ્રર્ે 
ક્રોધ ટળે. એ ક્ષમાનો અથય એ. એ ક્ષમાની પર્ાયર્ે આશ્રર્ લીધો છે દ્રવ્ર્નો. આત્મા ક્ષમાસ્વરૂપ 

જ છે. આત્માનુાં સ્વરૂપ જ અકષાર્સ્વરૂપ છે. એનો આશ્રર્ લઈને જે અાંદર અકષાર્ભાવ હતો 

એ પાક પરરણમ્ર્ો એને અહીં ક્ષમા કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શાંકરનો દાખલો આપ્ર્ો 
છે. બહારમાાં કોઈકને વેરી ગણી એને માર્ો, હણ્ર્ો, પણ અાંદર રાગ–સ્વરૂપના અભાવસ્વરૂપ 

રાગનો ભાગ જે કામભોગ ને વાસના એને તો હણી નહીં. હણવાલાર્ક તો એ હતુાં. અને એ 

હણવાલાર્ક ક્ર્ારે થાર્? જેમાાં એ રાગ નથી, કામ નથી એવો પોતાનો શ્ચનજ સ્વભાવ એનો 
આશ્રર્ લે, એમાાં નથી તો એનો આશ્રર્ લે તો ક્રોધ હણાર્. સમજાણુાં કાાંઈ? આગળ કહેશે.  

આત્મા પોતે જ પ્રાર્શ્ચિત્તસ્વરૂપ છે. વાત તો એમ લેવી છે ક ે જે કાાંઈ શ્ચનમયળતા 
શ્ચનશ્ચવયકલ્પ સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચારરિ, આનાંદ આરદ પ્રગટ થાર્ એ સ્વરૂપ જ આત્મા છે. એ 

સ્વરૂપ છે એમાાંથી સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચારરિની પર્ાયર્–પરરણશ્ચત તેન ેઆવલાંબે, તેમાાં છે તેનાથી 

પરરણમે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મોક્ષમાગય.., શ્ચનર્મસાર છેને? એ મોક્ષમાગય છે. શ્ચનિર્ મોક્ષમાગય 
સમ્ર્ગ્દશયન-જ્ઞાન ને ચારરિ. શ્ચનશ્ચવયકલ્પ સમ્ર્ગ્દશયન, શ્ચનશ્ચવયકલ્પ રાગ શ્ચવનાનુાં જ્ઞાન અને શ્ચનશ્ચવયકલ્પ 

ચારરિ—એ િણેર્ મોક્ષનો માગય. પણ એ આવે ક્ર્ાાંથી? રાગની માંદતા અને શ્ચનશ્ચમત્તને લક્ષે 

આવે નહીં. એ િણ પર્ાયર્નો આખો શ્ચપાંડ ભગવાન આત્મા છે. શ્રદ્ધા-ગુણથી ભરેલુાં તત્ત્વ, 

જ્ઞાનગુણથી ભરેલુાં, ચારરિગુણથી રહેલુાં—એવા જે તત્ત્વનો અાંતર આશ્રર્ કરે તો એમાાંથી 
શ્ચનમયળ પરરણશ્ચત વહે. મગનભાઈ! આહાહા! માગય ભાઈ જુદો છે.  

પછી માનનો દાખલો છે બાહુબલીનો. માનનો નાશ કરવો. કેમકે માન એ દોષ છે અને 

માનદોષ ટાળવા જેવો છે. કેમકે દોષ વસ્તુના સ્વભાવમાાં નથી. એટલે આત્મા શ્ચિકાળ 

શ્ચનમાયનસ્વરૂપ જ છે. શ્ચનમાયનસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એનુાં અવલાંબન ને આશ્રર્ લેતા શ્ચનમાયન 
પરરણશ્ચત પ્રગટ થાર્ એનાથી માન હણાર્ (અથાયત્) માન ઉત્પન્ન થાર્ નહીં, એને અહીં 

શ્ચનમાયનપણુાં કહે છે. પાઠ તો એમ છે. માદયવ... છે ને? माण ंसमद्दवणे... માદયવથી માનને જીતે.  

એનો અથય એ કે માદયવ નામ શ્ચનમાયનતા, એનાથી માનને જીતે. ત્ર્ારે શ્ચનમાયનતા એ પરરણશ્ચત 
ક્ર્ાાંથી આવે? એ તો પર્ાયર્ થઈ.  

શ્રોતા : દ્રવ્ર્માાંથી તો પર્ાયર્ આવતી નથી. 
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પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : દ્રવ્ર્માાંથી જ પર્ાયર્ આવે છે, અત્ર્ારે તો એ વાત છે. ઓલી વાત 

પછી. આખુાં સામાન્ર્માાંથી સામાન્ર્ આવતુાં નથી. શ્ચવશેષ ભેદ આવે છે, પણ એ સામાન્ર્નુાં 
સ્વરૂપ નથી. એથી એ સામાન્ર્માાંથી આવતુાં નથી એમ કહેવાર્ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! 
એવી વાત છે.  

આહીં તો કહે છે જે પર્ાયર્ શ્ચનમયળ પ્રગટ થઈ અને જે શ્ચવકારી પર્ાયર્ને ઉત્પન્ન ન થવા દે 

અથવા હણે, એનો અથય એ કે શ્ચનમાયનદશા શ્ચનદોષદશા છે નહીં એની પાસે. વતયમાનમાાં 

સદોષદશા છે. હવે, સદોષદશાને નાશ કરવી છે. શી રીતે થાર્? કે શ્ચિકાળ શ્ચનદોષ આત્મા છે 
એનો આશ્રર્ લેતાાં, આશ્રર્ લીધો એ પરરણશ્ચત શ્ચનદોષ થઈ. એ શ્ચનદોષ પરરણશ્ચત સદોષને 

ઉત્પન્ન થવા દેતી નથી એને ‘હણ્ર્ો’ એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? હવે 
માન. 

         चकं्र ववहाय विजदविणबाहुससं्थ ं
         यत्प्राव्रजन्त ुतदवै स तिे मचु्यते ् । 
         क् लेश ं तमाप विल बाहुबली वचराय 
         मािो मिागवप हवत ंमहतीं िरोवत ॥ 

શ્લોકાથય : (ર્ુદ્ધમાાં ભરતે બાહુબલી પર ચક્ર છોડ્ુાં... બાહુબલી અને ભરત બેને લડાઈ 

થઈ. ર્ુદ્ધ.. ર્ુદ્ધ. એ શ્ચવકલ્પની જાળ છે. સમ્ર્ગ્દ્રશ્ચિ નથી લડતો, રાગ લડે છે. એવી વાતુાં છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? સમ્ર્ગ્ૃશ્ચિ ક્રોધમાાં છે જ નહીં, એ કાાંઈ હણતો નથી. આહાહા! દલીલનો ભાવ 
આવો છે કે સમ્ર્ગ્ૃશ્ચિ, પોતાના પૂણય આનાંદસ્વભાવમાાં એની ૃશ્ચિ છે. ધમીની ૃશ્ચિ ધમી એવો 

આત્મા પૂણાયનાંદ એમાાં એની ૃશ્ચિ છે અને એના ધમયની પર્ાયર્ પ્રગટી એમાાં એ છે. એ રાગ ને 

શ્ચનશ્ચમત્તમાાં છે નહીં. એનુાં જુદુાં, આનુાં જુદુાં. પાંરડતજી! ..... ર્ ે જડ સારા શરીર હૈ તો ક્ર્ા હૈ? 

સાથમેં શરીર રહતા હૈ વહ જડ હૈ માટી, મુદાય હૈ મુદાય. ઐસે રાગ ભી ચૈતન્ર્કી જાગૃશ્ચતસે શ્ચવરુદ્ધ 

મુદાય હૈ. આહાહા! વસ્તુને અનુરૂપ જ પરરણમન છ ેશુદ્ધતાનુાં. અશુદ્ધતાનુાં પરરણમન એનામાાં છે 
જ નહીં. ભભન્ન છે, ભભન્ન છે. ઝીણી વાત છે. આહાહા!  

ચારરિની અપેક્ષાએ નબળાઈનુાં પરરણમન છે. સ્વભાવની ૃશ્ચિની અપેક્ષાએ એ નબળુાં 

પરરણમન એની પર્ાયર્માાં જ નથી. આહાહા! અહીંર્ા તો આત્મા, આત્મા એ વીતરાગસ્વરૂપ જ 
છે. આત્મા એને કહીએ કે વીતરાગસ્વરૂપ એને આત્મા કહીએ. રાગ અને શ્ચનશ્ચમત્ત એ આત્મા 

છે? રાગ તો આસ્રવ છે, દ્વેષ આસ્રવ છે, શ્ચનશ્ચમત્ત એ પરદ્રવ્ર્ છે, શ્ચનશ્ચમત્ત એ પરદ્રવ્ર્ છે. તો 
પરદ્રવ્ર્ ને આસ્રવમાાં આત્મા છે? (નહી). આહાહા! ભાઈ! વીતરાગ માગય...  

શ્રોતા : ધમી ધમી લડે છે... 
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પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : ધમી લડતા નથી. એ દ્વેષ શ્ચનશ્ચમત્તરૂપ થાર્ છ ેએન ેને એને. સૌની 

પરરણશ્ચત સૌમાાં સ્વતાંિ છે. દ્વેષમાાં દ્વેષ ને ઓલાને દ્વેષ... આહાહા! એ કષાર્ભાવ છે. આત્માને 
શુાં? આહાહા! આત્મા તો વીતરાગમૂશ્ચતય છે. જો વીતરાગમૂશ્ચતય ન હોર્ તો વીતરાગતાની ધારા 

આવે ક્ર્ાાંથી? સમજાર્ છે કાાંઈ? શ્ચવકાર, ક્રોધ, માન, માર્ા, લોભ એ કાાંઈ અાંતરમાાં નથી, એ તો 

શ્ચનશ્ચમત્તના આધીન થઈને ઉત્પન્ન થર્ેલો પર્ાયર્નો શ્ચવકાર છે. અહીં આધીન થઈને આવે તો 

એમાાં શ્ચવકાર ઉત્પન્ન થાર્ જ નહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? બે ચીજ. કાાં પરદ્રવ્ર્ને આધીન થવુાં 

સ્વતાંિપણે હોં આધીન, એ આધીન કરે એમ નહીં, અને કાાં સ્વવસ્તુ ભગવાન એને આધીન 
થવુાં. બસ બે વાત છે.  

શ્રોતા : સ્વવસ્તુ ભગવાનને આધીન પૂરેપુરુાં થવાતુાં નથી. 

પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : નથી થવાતુાં, નથી થર્ુાં, એ તો એની નબળાઈ છે. પણ થઈ શકે છે 

એવો જ એનો સ્વભાવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ પૂરો જ આત્મા છે. અને પૂરાના આધીન થર્ો એ 
પર્ાયર્ પણ પૂરી શ્ચનમયળ છે. સમજાર્ છે કાાંઈ? નબળાઈ-નબળાઈ બધુાં આત્મામાાં છે જ નહીં.   

શ્રોતા : ચક્રને કરાઈ લડાઈ....  

પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : એ રાગ અને રાગમાાં ઘૂાંટણ હતુાં અજ્ઞાનમાાં, એ અજ્ઞાનભાવ રાગ. 

દૂસરા કુછ નહીં. દેહકી રક્રર્ા દેહસે હુઈ. બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે શેઠ! વીતરાગમાગય સમજના... 

અપૂવય માગય હૈ અપૂવય. આહા! અાંતરથી જ એવુાં અભસ્તત્વ છે. ભગવાન આત્માનુાં જેવુાં અભસ્તત્વ 
છે, એની સત્તાનુાં હોવાપણુાં જે રીતે છ ેએ રીતે ન માને અને ન જાણે ત્ર્ાાં સુધી તો શ્ચમથ્ર્ાૃશ્ચિ છે.  

પછી ભલે દર્ા પાળતો હોર્, વ્રત પાળતો હોર્, ભભક્ત ને પૂજા ને કષાર્ માંદ હોર્, પણ વસ્તુ 

પોતે આત્મા જે સત્તા–હોવાપણે–અભસ્તપપણે જે રીતે અને જેમ છે એમ એની શ્રદ્ધા ને જ્ઞાન કરે 
નહીં અને એકલા વ્રતારદ કરે શ્ચમથ્ર્ાત્વ સશ્ચહત તો પુણ્ર્ બાાંધે, એ પણ અઘાશ્ચતનુાં પુણ્ર્ બાંધાર્. 
વેષ બદલાર્ એમાાં કાાંઈ વસ્તુ બદલાતી નથી. સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે, (ર્ુદ્ધમાાં ભરતે બાહુબલી પર ચક્ર છોડ્ુાં... કથન શુાં આવે? ભરતે છોડ્ુાં 

બાહુબલી ઉપર. શ્ચનશ્ચમત્તનુાં કથન છે, સમજાવવુાં છે તો શી રીતે સમજાવે? પરાંતુ તે ચક્ર 

બાહુબલીના જમણા હાથમાાં આવીને શ્ચસ્થર થઈ ગર્ુાં). આ જમણો હાથ. ચક્ર માર્ુું. ભરત હારી 
ગર્ા િણ ર્ુદ્ધમાાં. પ્રજા એકઠી થઈ કરોડો. પ્રભુ! એ ઝાડે ઝાડનો ખો, પણ આ વચ્ચે અમારો ખો 

થઈ જશે. તમ ેબે તો મોટા ર્ોદ્ધા અને આ લડાઈમાાં અમારા કરોડો માણસોનો સાંહાર થશે. પ્રભુ! 

તમે બે જણા લડો. સમાજે શ્ચવનાંતી કરી. તમે બે ર્ોદ્ધાઓ અને ચરમશરીરી–છેલ્લા ભવ તમારા 
છે. અમને ખબર છે. બેર્(માાંથી) કોઈ લડાઈમાાં મરવાના નથી. અમે મરશુાં આ વચમાાં મફતના. 

એવુાં કાાંઈક કહે છેને બહારમાાં? પાડે-પાડા લડે ને વચ્ચે ઝાડનો ખો. શ્ચવનાંતી કરી કે પ્રભુ! આપ 
બે જણા લડો.  
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નક્કી થર્ુાં. આાંખથી, પાણીથી અને હાથના બળથી. આાંખ આમ કરી, પણ બાહુબલીજી 

સવા પાાંચસો ધનુષના હતા. સવા પાાંચસો ધનુષ. આ પાાંચસો ધનુષ. આાંખ આમ કરી ત્ર્ાાં 
ભરતની આાંખ આમ ઓલી થઈ ગઈ. હારી ગર્ા આાંખમાાં. પછી પાણીનો લોઢ. બે જણા પડ્ા 

પાણીમાાં, હાથ... પાણીનો લોઢ. આ સવા પાાંચસો ધનુષના ઊંચા હતા આમ પાણી મારવા ગર્ા 

ત્ર્ાાં ભરતની ઉપર પાણી ફરી ગર્ુાં. બાહુબલી ઉપર ન આવ્ર્ુાં. એમાાંર્ હારી ગર્ા. લડાઈ કરી 

ર્ુદ્ધે-ર્ુદ્ધ. બાહુબલીએ ભરતને ઉપાડ્ા હાથથી આમ. આમ આખા ઊંચા કર્ાય આખા. હાર્ાય, 

અપમાન થર્ુાં. બાહુબલીએ ભરતને નીચે ઉતાર્ાય આમ. અપમાન થર્ુાં. ચક્ર આવ્ર્ુાં. ચક્રવતી તો 

એ હતા. ચક્રની એક હજાર દેવ સેવા કરતા. આ છોડ્ુાં. એ ચરમશરીરી છે. એ (ચક્ર) ગોિમદયન 
ન કરે. બાહુબલીના હાથમાાં ચક્ર આવી ગર્ુાં જમણા હાથમાાં. કહે છે, આવીને શ્ચસ્થર થઈ ગર્ુાં.  

પોતાના જમણા હાથમાાં શ્ચસ્થત (તે) ચક્રને છોડીને... આહાહા! અરે સાંસાર! અમે બે 
ભાઈઓ.. છેલ્લા અમારા શરીર. અરે! રાગે આ શુાં કર્ુું? ભરતે આ શુાં કર્ુું? મને મારી નાખવાને 

ચક્ર છોડ્ુાં. ઓહો! સાંસારને શ્ચધક્કાર છે. એમ કહીને જ્ર્ારે બાહુબલીએ પ્રવજ્ર્ા લીધી... ચક્ર 

હાથમાાં હતુાં. પ્રવ્રજ્ર્ા... આઠ હજાર રાણીર્ુાં, પોત ેમહાર્ોદ્ધા, કામદેવ હતા. કામદેવ પુરુષ હતા. 
ઉદાસ... અરે! આ શુાં?  

શ્રોતા : સાંકલ્પી શ્ચહાંસા ગણવી કે શ્ચવરોધી શ્ચહાંસા ગણવી? 

પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : એ શ્ચવરોધી. એનુાં કાાંઈ નહીં. અાંદર રાગમાાં રાગ ગર્ો. પણ એ ચક્ર 

જ્ર્ાાં હાથમાાં આવ્ર્ુાં એટલે વૈરાગ્ર્.. અરે સાંસાર! આ ચક્ર ગરદન કાપવા ભાઈએ મૂક્ર્ુાં. છોડ, 
પ્રવજ્ર્ા લઈ લીધી. એ પ્રવજ્ર્ાના કાળમાાં એટલુાં જોર હતુાં, કહે છે, દીશ્ચક્ષત થઈ ગર્ા. અાંદર 

આત્મા આનાંદમાાં ઉતરી ગર્ા, એ દીક્ષા. દીક્ષા એટલે નાગા થઈને બેસવુાં એમ નહીં. અાંતર 

આનાંદના અાંદર સરોવરમાાં ઉતરી ગર્ા. પર્ાયર્ના કાળે થઈને અાંદરમાાં ગર્ા. આહાહા! સમજાણુાં 
કાાંઈ? શ્ચનમયળપર્ાયર્ દ્વારા અાંદર ગર્ા, આશ્રર્ લીધો દ્રવ્ર્નો. આહાહા! અાંદરમાાં ગર્ા, પ્રવજ્ર્ા– 
ચારરિ પ્રગટ થર્ુાં.  

કહે છે કે તરત જ તેઓ તે કારણે મુભક્ત પામત... એટલો વૈરાગ્ર્ હતો કે તે કાળે મુભક્ત 

પામત. પરાંતુ તેઓ (માનને લીધે મુભક્ત નશ્ચહ પામતાાં)... અરે! આ જમીન ભરતની છે. ભરત 

સાથે તો લડાઈ કરી. આ તો એણે અપમાન કર્ુું છે. એટલી ખટક રહી ગઈ. એવા માનના 
અાંશની ખટક રહી ગઈ. ખરેખર લાાંબા વખત સુધી પ્રશ્ચસદ્ધ ક્લેશને પામ્ર્ા. બહારમાાં પ્રશ્ચસદ્ધ છે 

કે બાર-બાર મશ્ચહને સુધી વેલડીએ વીંટાણા, છેને ત્ર્ાાં? શુાં કહેવાર્ આ? શ્રવણબેલગોલ. બે વાર 

ગર્ા છીએ ત્ર્ાાં. ૫૭ ફૂટ. વેલડીએ વીંટાણા. ભરત આવ્ર્ા અને જ્ર્ાાં પૂજા કરે છે ત્ર્ાાં, આહા! 
આને તો કાાંઈ નથી. આ શુાં? ફટાક.. માનનો અાંશ હતો એ ગર્ો, સ્વરૂપમાાં ઉતર્ાય ને કેવળજ્ઞાન 
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થર્ુાં. અાંતર ભગવાન આત્માના અાંદર ઉતર્ાય, અાંતરમાાં અાંતમુયખકાર પરરણામ કર્ાય, કેવળજ્ઞાન. 
આહાહા! સમજાર્ છે કાાંઈ?  

ક્લેશને પામ્ર્ા. થોડુાં પણ માન મહા હાશ્ચન કરે છે! ઓલામાાં એમ આવ્ર્ુાં હતુાંને. ક્રોધ 

કોને કાર્યહાશ્ચન ન કરે? એમ. માનપણુાં થોડુાં પણ... આહાહા! શ્વેતામ્બરમાાં એમ આવે છે. ઊભા 
છે આમ અને બ્રાહ્મી ને સુાંદરી—બે બેનોને મોકલ્ર્ા. એમ વાત આવે છે. એ વાત બરાબર નથી. 

ઋષભદેવ ભગવાને મોકલ્ર્ા બે બેનોને. આને તો ફક્ત એટલુાં જ હતુાં કે આ ભરતની જમીન. 

એટલુાં જરી અાંશ રહી ગર્ો અાંદર. બસ, બીજુાં કાાંઈ નહીં. એ લોકોમાાં એમ આવે છે, શ્રીમદ માાં  
પણ એમ જ આવે છે. પહેલા શરૂઆતમાાં શ્વેતામ્બર શાસ્ત્રનુાં વાાંચન હતુાંને. ‘વીરા મોરા ગજ 

થકી ઉતરો, એ ગજ થકી કેવળ ન હોર્ રે, વીરા મોરા ગજ થકી ઉતરો.’ શુાં કીધુાં? એ 
શોભાલાલજી? આ ભાષા સાદી છે. ગજ નામ હાથી.  

હે ભાઈ! માનરૂપી ગજથી હેઠે ઉતરો હવે. ‘વીરા મોરા ગજ થકી ઉતરો, ગજ ચઢ્યે કેવળ 

ન હોર્.’ એ માનમાાં ચઢ્યે કેવળજ્ઞાન ન હોર્ ભાઈ! એમાાં એ આવે છે. આહાહા! ભગવાન 
આત્મામાાં આરૂઢ થા, એમ ભગવાન ફરમાવે છે. આ છોડી દે. કેવળજ્ઞાન અટકે છે તારુાં. ભરતજી 

આવે છે. આ છેને ત્ર્ાાં આપણે પ્રવચનમાંડપમાાં. ભરત આવે છે, આમ પૂજા કરે છે. ઓહો! ફક્ત 

પર ઉપરના લક્ષમાાં માનમાાં અટક્ર્ા હતા, કેવળ ન થર્ુાં. આહાહા! મુશ્ચન હતા સાચા હોં, 
ભાવશ્ચલાંગી સાંત. સમજાણુાં કાાંઈ? એટલા માનના ખટકની ખીલીએ આખા કેવળજ્ઞાનનો સાંચો 

બાંધ કરી દીધો. સાંચા હોર્ છેને મોટા સાંચા. એક ખીલી ક્ર્ાાંક નાખો ચૂાંક-ચૂાંક, બધો સાંચો બાંધ 
થઈ જાર્ આખો.  

ઉજ્જૈનમાાં છેને તમારે? વસાંતલાલજી! ઉજ્જૈનમેં શેઠકા સાંચા હૈ ન અઢી કરોડકા. 

શ્ચવનોદ શ્ચમલ. લઈ ગર્ા હતા એક ફેરી અમને. લાલચાંદ શેઠ હતા. પાાંચસો રૂશ્ચપર્ા મૂક્ર્ા હતા 
જ્ઞાન ખાતે. એ સાંચો એવો કે એની મેળાએ ચાલે. માણસ તો ક્ર્ાાંક એકાદ ઊભો હોર્ બસ. 

ઓટોમેટીક, જ્ર્ાાં રૂ નાખર્ુાં, કપડુાં થઈને તૈર્ાર. ક્ર્ાાંક દોરો તૂટી જાર્ તો માણસ ઊભો હોર્ 

એટલુાં. આમ કરી નાખે દોરો સરખો. બસ એટલુાં, બીજુાં કાાંઈ ન કરે. એની મેળાએ ચાલે સાંચો. 
એ સાંચો ઉજ્જૈનમાાં છે. બીજે ક્ર્ાાંર્ નથી આટલામાાં. .... આ સાંચો, ખીલી માનની રહી ગઈ તો 

આખો સાંચો બાંધ થઈ ગર્ો કેવળજ્ઞાન પામવાનો. એ માન જ્ર્ાાં છોડ્ુાં, અાંદર જ્ર્ાાં ગર્ા, 

ઝળહળજ્ર્ોશ્ચત ચૈતન્ર્ કેવળજ્ઞાનમૂશ્ચતય, જેવો એનો સ્વભાવ હતો એવો પર્ાયર્માાં પ્રગટ થઈ ગર્ો. 
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

શ્રોતા : (કષાર્) બુશ્ચદ્ધપૂવયક હતો કે અબુશ્ચદ્ધપૂવયક? 

પૂજ્ર્ ગુરૂદેવશ્રી : બુશ્ચદ્ધપૂવયક હતો. ખર્ાલમાાં છે એને. બુશ્ચદ્ધપૂવયક હોર્ને. અબુશ્ચદ્ધપૂવયક... 
હવે, માર્ા. માર્ાનો દાખલો છે.  
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    भये ंमायामहगचा ाविथ्याघितमोमयात ् । 
    यविि ् लीिा ि लक्ष्यन्त ेक्रोधावदववषमाहयः ॥ 

શ્લોકાથય : જેમાાં (-જે ખાડામાાં) ખાડામાાં સાંતાઈ રહેલા ક્રોધારદક ભર્ાંકર સપો... 
માર્ારૂપી ખાડો... ખડ્ડા.. ખડ્ડા.. કપટરૂપી ખડ્ડામાાં સાંતાઈ રહેલ ક્રોધ-માન-લોભારદ ભર્ાંકર સપો 

દેખી શકાતા નથી... માર્ાવી કપટી પોતામાાં રહેલા ક્રોધ-માન-માર્ારદને દેખી શકતો નથી. 

આહાહા! એવો જો શ્ચમથ્ર્ાત્વરૂપી ઘોર અાંધકારવાળો... જોર્ુાં! એ માર્ામાાં શ્ચમથ્ર્ાત્વ.. એવો એક 
આવે છે શબ્દ. ‘સાચામાાં સમરકત વસે, માર્ામાાં શ્ચમથ્ર્ાત્વ...’  કોઈ ઘણા વખત પહેલાની વાત 

છે. ‘સમરકતનુ મૂળ જાણીએ, સત્ર્ વાતનો સાર..’ માર્ાનો પછી. ‘સમરકતનુાં મૂળ જાણીએ, 

સત્ર્ વચનકા સાર, સાચામાાં સમરકત વસે ને માર્ામાાં શ્ચમથ્ર્ાત્વ.’ આ તો ઘણા વખત પહેલાનુાં, 
ઘણુાં વાાંચેલુાંને. એમાાં એ શ્લોક છે શ્વેતામ્બરમાાં છે ક્ર્ાાંક. સમજાણુાં? શુાં કીધુાં? માર્ામાાં 
શ્ચમથ્ર્ાત્વ...  

‘સમરકતનુાં મૂળ જાણીએ, સત્ર્ વચનકા સાર..’ સત્ર્નો–ર્થાથયનો સ્વીકાર એનુાં નામ 

સમરકત છે. ર્થાથય ભગવાન પૂણાયનાંદ પ્રભુ, સભચ્ચદાનાંદ આત્મા શ્ચસદ્ધ સમાન, એનો સ્વીકાર તે 

સમરકત. ‘સત્ર્ સમરકતનુાં મૂળ જાણીએ..’ સત્ર્ વચન નામ સત્ર્ભાવ. ‘સાચામાાં સમરકત 
વસે...’ સત્ર્ સ્વભાવનો આદર કરનારમાાં સમરકત હોર્. સમજાર્ છે કાાંઈ? ‘માર્ામાાં 

શ્ચમથ્ર્ાત્વ..’ કપટમાાં તો શ્ચમથ્ર્ાત્વ છે એમ કહે છે. અહીં પણ એ આવ્ર્ુાં જુઓને! શ્ચમથ્ર્ાત્વરૂપી 

ઘોર અાંધકારવાળા માર્ારૂપી મહાન ખાડો.. ખડ્ડા.. ખડ્ડા.. તેનાથી ડરતા રહવેુાં ર્ોગ્ર્ છે. 
આહાહા! માર્ાને સરળપણાથી જીતે. ઋજુપણુાં, સરળપણુાં. સરળપણુાં નામ શ્ચનશ્ચવયકારી પરરણશ્ચત 

અને એ શ્ચનશ્ચવયકારી પરરણશ્ચત–સરળતા ભગવાન આત્માને આશ્રર્ે થાર્. કારણ કે ભગવાન 

આત્મા શ્ચિકાળી સરળસ્વરૂપ જ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? સરળ–સીધુાં સત્સ્વરૂપ જ 
પરમાત્મા પોતાનુાં–શ્ચનજ છે. એનો આશ્રર્ લેતાાં સરળ પરરણામ થાર્, માર્ાની ઉત્પશ્ચત્ત ન થાર્, 
તેને માર્ાને જીતી એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! લોભ.  

       विचरभयाद्धावि ् दवैाल्लतािुलवालवधः  
       विल जडतया लोलो वालव्रजङेववचलं वस्थतः । 
       बत स चमरस्तिे  प्राणरैवप  प्रववयोवजतः 
       पवरणततषृा ं प्रायणेवैवंवधा वह ववपत्तयः ॥ 

એ શબ્દ જરી ઓલો થઈ ગર્ો છે. શ્લોકાથય : વનચરના ભર્થી ભાગતી ચમરી ગાર્નુાં 
પૂાંછડુાં... ચમરી ગાર્ થાર્ છે. એનુાં પૂછડુાં ધોળુાં હોર્, બહુ વાળ ધોળા. એને પૂાંછ ઉપર બહુ લોભ 

હોર્ છે. ચમરી ગાર્. આ ચમર રાખે છેને, શ્વેતામ્બરમાાં બહુ રાખે. (શ્રોતા : અન્ર્ સાધનર્ોગ 

.....) હા, એ. વનચરના ભર્થી એ ચમરી ગાર્... વનચર નામ સાંહારી–શ્ચશકારી શ્ચસાંહ કે વાઘ. 
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એવા વનમાાં ફરતા એવા જીવોથી ડરથી ભાગતી ચમરી ગાર્. धावि ् છે ને? धावि ्... ભાગે 

ગાર્. વાઘ આવે કે કોઈ શ્ચશકારી હોર્ તો દોડે. એમાાં પૂાંછડુાં દૈવર્ોગે વેલમાાં ગુાંચવાઈ જતાાં... વેલ 
હોર્ ઝાડની કે કાાંટા હોર્ કાાંટા એમાાં એક વાળારદ. એક વાળ ચોંટી જાર્, ગુાંચવાઈ જાર્. 

ગુાંચવાઈ જતાાં જડતાને લીધે... ભાન શ્ચવનાની ગાર્. ભાન ન મળે કે એક વાળ અહીં ગુાંચવાઈ 

ગર્ો, ભલેને તૂટીને નીકળી જાર્, મરી નહીં જાઉં. એક વાળ ગુાંચાણો ને એના લોભથી થાંભી ગઈ 

ત્ર્ાાં. સમજાણુાં કાાંઈ? એમ આ વાશ્ચણર્ા લોભીર્ા તૃષ્ણામાાં થાંભી ગર્ા છે, એમ કહે છે મૂળ તો. 

વાશ્ચણર્ા એટલે વેપારી. એ આવે છે અાંદર લોભી. તૃષ્ણા જેને પરરણમી છે, એમ છે. જુઓ! અાંદર 

છે. તૃષ્ણા જેને પરરણમી છે. શેઠ! લોભ પરરણમ્ર્ો છે, આટલુાં લાવો.. આટલુાં લાવો.. આટલુાં 
લાવો. સખ જ ન મળે. એ છે છેલ્લા અક્ષર. વનચર...  

દૈવર્ોગે વેલમાાં ગુાંચવાઈ જતાાં જડતાને લીધે વાળના ગુચ્છા પ્રત્ર્ે લોલુપતાવાળી... 
આહાહા! અહીંથી ભાગુાં તો વાળ તૂટી જશે. હવે બે-પાાંચ-દસ વાળ તૂટે તો તારા પૂછડાાંને ક્ર્ાાં 

વાાંધો આવે એવુાં છે? સમજાણુાં કાાંઈ? એમ આ વેપારીઓને તૃષ્ણા પરરણમી હોર્. 

જાદવજીભાઈ! એમાાંથી કોઈ પચ્ચીસ-પચાસ, સો રૂશ્ચપર્ા, પાાંચસે, હજાર-બે હજાર જાતા હોર્, 
એને માટે ન્ર્ાાં ને ન્ર્ાાં ચોંટે. આમ કરોડો રૂશ્ચપર્ા હોર્, પણ બે હજાર રૂશ્ચપર્ા ન આપતો હોર્ તો 

એના ઉપર ફરરર્ાદ, પોલીસ, તૃષ્ણા... ન્ર્ાાં અટકે. સપનામાાં પણ એમ આવે કે આ કેસ જીતીશ, 

એને હારી જવુાં, એનુાં આમ કરીશ, ફલાણુાં કરીશ. એર્ મલૂકચાંદભાઈ! થોડુાં-થોડુાં લાગુ પડે કે 
નહીં? મલૂકચાંદભાઈ સીધી વાત કરે છે. આ ન્ર્ાલભાઈને લાગુ પડ ેકે નહીં? આહાહા! આટલા-

આટલા રૂશ્ચપર્ા તોર્ આને માટે અહીં કરી દઉં, આનુાં આટલુાં કરી દઉં, આનુાં કર્ાય પછી જાઉં, 
પછી કર્ાય ને દેશ છોડીએ, પછી આમ કરીએ... આહા!  

જુઓ! પાઠ એવો છે पवरणततषृा.ं.. એવો પાઠ છે ને? જેને તૃષા પરરણત થઈ ગઈ છે, 

લોભમાાં જ જેનુાં પરરણમન થઈ ગર્ુાં છે. ભગવાન આત્મા શ્ચનલોભી રાગ શ્ચવનાની ચીજ એની  

ૃશ્ચિનો તો જેને અભાવ છે. સભચ્ચદાનાંદ પ્રભુ, પોતાનો આનાંદનો નાથ, અતીશ્ચન્દ્રર્ આનાંદની 

મૂશ્ચતય, શ્ચનલોભ નામ સાંતોષની મૂશ્ચતય. આહાહા! શાાંત.. શાાંત.. શાાંત.. સાંતોષસ્વરૂપ ભગવાન 

આત્મા. એનો આશ્રર્ લેતો નથી અને તૃષ્ણા પરરણમી છે, એ બધા દુુઃભખર્ા છે કહે છે. ભલે 
કરોડોપશ્ચત હોર્ કે અબજોપશ્ચત હોર્, પણ બધા ભભખારા દુુઃખી છે. એમ હશે જાદવજીભાઈ? 

આહાહા! થોડુાંક આટલુાં કરી લઉં હોં. એક આ દીકરો નાનો છેને જરીક, બુશ્ચદ્ધ થોડી છે, જરી મોટો 

થાર્, પરણાવુાં, પછી શ્ચનવૃશ્ચત્ત કરીશ. આ છોડી છેને, એના પ્રમાણમાાં ઘર કાાંઈ સારુાં ગોતી દઈએ, 
પછી પરણાવીએ, પછી કરીશ. મરી ગર્ો કરી-કરીને આમાાં. સમજાણુાં કાાંઈ? એર્ મૂલચાંદભાઈ! 

અને આઠ છોકરા, આઠ બાંગલા સરખા કરુાં, હુાં જોતો જાઉં. તૃષ્ણા પરરણમી છે એટલી, કહે છે કે 
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જે આત્મા તૃષ્ણા રશ્ચહત સાંતોષ ને આનાંદનો નાથ છે એની સામુાં નજર કરવાનો પણ એને વખત 
નથી. આહા! બરાબર હશે કે નહીં? આહાહા!  

તે ગાર્ (પોતાના સુાંદર વાળને તૂટવા નશ્ચહ દેવાના લોભને લીધે) ત્ર્ાાં અશ્ચવચળપણે 

ઊભી રહી ગઈ... શ્ચશકારી મારી શકે એવી રીતે ઊભી રહી. ફટ દઈને ઊભી રહી ગઈ. શ્ચશકારે 
માર્ુું બાણ તો ઊડી ફડાક દઈને આમ. એક બે-ચાર વાળ ગુાંચાણા એના લોભને લઈને આ 

શરીર ગુમાવ્ર્ુાં. એમ અનારદથી તૃષ્ણા લોભ એવો જેને પરરણમ્ર્ો છે, અાંદરમાાં લોભની પૂશ્ચતય 

કરવામાાં આખી ભજાંદગી જાર્ છે. આહાહા! દસ હજારની મૂડી હોર્ તો એમાાંથી લાખ થાર્. તો 
કહે લાખ થર્ા, પણ ઓલા પાસે દસ લાખ છે, દસ લાખ થર્ા ત્ર્ાાં કહે ફલાણા પાસે કરોડ છે, 

કરોડ થર્ા ત્ર્ાાં કહે ફલાણા પાસે દસ કરોડ છે. એ ખાધીલો ઊંચો જ આવતો નથી. સમજાણુાં 
કાાંઈ? બરાબર હશે આ ચાંદ્રકાાંતભાઈ? નથી થાતી?  

ભારે વાત કરી છે હોં. આમ ભગવાન આત્મા સાંતોષનો સાગર છે. સાંતોષનો સાગર 

એમાાંથી સાંતોષના ફીણ આવે બહાર એવો એ પ્રભુ છે. શાાંશ્ચત.. શાાંશ્ચત.. શાાંશ્ચત.. વીતરાગતા 
અાંદરની..... એ સાંતોષની પરરણશ્ચત સાંતોષસ્વરૂપ ભગવાન એને આશ્રર્ે આવે છે. એને ઠેકાણે એ 

પરને આશ્રર્ે આ કરી લઉં, આ કરી દઉં, આ કરી દઉં. એમાાં પોતાનુાં કરવુાં એ તો ક્ર્ાાંર્ રહી 

ગર્ુાં. તૃષ્ણામાાં પરરણમી ભજાંદગી ગુમાવે, પછી મરતા રોવે. અરેરે! મેં કાાંઈ કર્ુું નહીં હોં. કર્ુું બધુાં. 
તેં નથી કર્ુું પાપ? આહાહા!  

કાાંઈ મેં ન કર્ુું, એક જણો રોતો હતો. ર્હીં હો રહા હૈ. એક માણસ થા. કાાંઈ બુશ્ચદ્ધ આ 
લૌરકકની. મરવા પડ્ો. જોવા આવે સારા માણસ. આાંખમાાંથી આાંસુ ચાલ્ર્ા જાર્. અમલદાર 

માણસ હોર્ તો જોવા તો આવેને મરવા ટાણે કે શેઠને ઠીક નથી, શેઠને ઠીક નથી, ચાલો. જાર્ 

ને આાંખમાાંથી આાંસુ ચાલ્ર્ા જાર્. કેમ છે ભાઈ? અરેરે! મેં કાાંઈ કર્ુું નહીં મારુાં. અરે! આ જાઉં 
છુાં હવે. ખલાસ થઈ ગર્ુાં. આહાહા! અત્ર્ાર લગી બહારની સાંભાળ રાખવા મારો કાળ–સમર્ 

વર્ો ગર્ો. દેહ છૂટી ગર્ો. ધમીને મરણ તણી બીક ન હોર્. હુાં તો આનાંદસ્વરૂપ આત્મા છુાં. 
મારુાં મરણ ને જીવન બેર્ ક્ર્ાાં છે? હુાં તો શ્ચિકાળી જીવતો ટકતો જ તત્ત્વ છુાં. આહાહા!  

સમ્ર્ગ્ૃશ્ચિને પોતાના સ્વભાવનો આશ્રર્ છે (એથી) એને (એમ છે કે) જગતના જીવને 

મરણ તણી બીક છે, મારે મન આનાંદની લહેર છે. મુભક્ત નથી એટલે ત્ર્ાાં તો શરીરનુાં ખોખુાં 
બદલીને બીજુાં શરીર આવશે, પણ એમાાં સાધન તો મારે આ જ કરવાનુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

ભગવાન આત્મા શ્ચનલોભનો શ્ચપાંડ પ્રભુ.. આહાહા! સાંતોષના સાગરથી ભરેલો છે, એવી જેની 

અાંતર ૃશ્ચિ થઈ એને લોભ હોતો જ નથી. સમજાર્ છે કાાંઈ? આહાહા! ઇચ્છા થોડી થાર્, 
તોપણ તે ઇચ્છાની ઇચ્છા નથી, માટે લોભ છે નહીં એમ કહે છે. એક કરોડ, બે કરોડ, પાાંચ 
કરોડ ને દસ કરોડ કરતા કેટલાાં ઢગલા થાર્ તોર્ સખ આવતો નથી.  



ગાથા-૧૧૬, શ્લોક-૧૮૨              પ્રવચન નં. ૧૧૯             155 

અરેરે! તે ગાર્ ઊભી રહી ગઈ છે હોં. શ્ચશકારીના હાથમાાં આવે એ રીતે ખડી રહી.  

ભાગતી હતી. મારવા આવ્ર્ા તો ભાગતી હતી–દોડતી હતી. એમાાં વાળ ગુાંચાઈ ગર્ા. શેઠ! થોડુાં 
આ કરી લઉં, થોડુાં આ કરી લઉં, થોડુાં આ કરી લઉં. પછી શુાં કરશે ધૂળ? મકાન સળગે પછી કૂવો 

ખોદશે. મકાન સળગે–જલે, કૂવો ખોદો. ક્ર્ારે પાણી નીકળે? બળી જશે બધાર્. ઐસા હો ગર્ા. 

ધમીને ૃશ્ચિમાાં લોભ છે જ નહીં, એમ કહે છે. એ લોભનો રાગ આવે, પણ રાગનો રાગ નથી, 

રાગની રુશ્ચચ નથી. આહાહા! ધમીને તો રાગની રુશ્ચચ નથી, લોભનો લોભ નથી. એને તો 

આત્માની સ્વભાવની ભાવના હોર્ છે. ક્ર્ાર ેહુાં કેવળજ્ઞાન લઉં, ક્ર્ારે હુાં પૂણય શ્ચસદ્ધપદને પામુાં, 

મારા સ્વભાવના શરણે ક્ર્ારે હુાં ઉગ્ર શરણ લઉં—એમ ભાવના હોર્ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અહીં 
સામે શ્ચમથ્ર્ાૃશ્ચિના જ વાાંક લીધા છે.  

ગાર્ે વાળના લોભમાાં પ્રાણ પણ ગુમાવ્ર્ા! પ્રાણ પણ ગુમાવ્ર્ા, એમ કહેવુાં છેને. ઓલા 
વાળ તો ગર્ા. બે-પાાંચ-દસ વાળને લઈને આખુાં વાળનુાં પૂછડુાં તો ગર્ુાં, આ તો પ્રાણ ગર્ા. 

આહાહા! એમ આત્મા અનારદનો પોતાના શ્ચનજ સ્વભાવની શ્રદ્ધા-જ્ઞાનની ભાવના શ્ચવના એકલી 

બાહ્યપદાથયની રચના ને ગોઠવણીની તૃષ્ણામાાં અટકી ગર્ો. તારી ભજાંદગીનુાં જીવન એળે ગર્ુાં. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

વળી આ ૧૧૫મી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાાં ટીકાકાર મુશ્ચનરાજ શ્લોક કહે છે:— 

 िमया क्रोधिषाय ंमाििषाय ंच माद ाविेवै । 
 मायामाज ावलाभा ल्लोभिषाय ंच शौचतो जयत ु॥१८२॥ 

પ્રાશ્ચિ લીધી છે ને. શ્લોકાથય : ક્રોધકષાર્ને ક્ષમાથી જીત.ે ક્ષમા નામ અશ્ચવકારીપરરણામ. 
એ અશ્ચવકારીપરરણામ શ્ચિકાળી દ્રવ્ર્ના આશ્રર્ે થાર્. વાત પર્ાયર્થી કરેને. ક્ષમા પ્રગટ થાર્, પણ 

ક્ષમા પ્રગટ થાર્ ક્ર્ારે? શ્ચિકાળી ભગવાન સભચ્ચદાનાંદ ધ્રુવસ્વરૂપ પોતાનુાં, એનો આશ્રર્ લે 

ત્ર્ારે ક્ષમા પ્રગટ થાર્. આહાહા! માનકષાર્ને માદયવથી જ... એવી ગાથા છે શ્વેતામ્બરમાાં 
આઠમી ગાથા. માનને શ્ચનમાયનપણે, નરમાશ–કોમળતાથી તેને જીતે. કપટને આજયવની પ્રાશ્ચિથી... 

છે ને? लाभा કહ્યુાં, लाभा. સરળતાની પ્રાશ્ચિ. સરળ.. સરળ.. બાળક જેમ પોતાના દોષ કહેવાને 

અચકાતો નથી ને સરળ છે, એમ ધમાયત્મા પોતાની સરળદશાની ભૂશ્ચમકામાાં સરળતાથી કપટને 
જીતે એટલે ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી. એ સરળપણુાં સ્વભાવના આશ્રર્ે પ્રગટ થાર્ છે.  

ભગવાન આત્મા શ્ચનત્ર્ાનાંદ પ્રભુ પોતાનો આનાંદધામ ભગવાન એના ધામમાાં જતા 
સરળતા પ્રગટ થાર્ છે. એ સરળતા છે. બાકી વ્ર્વહાર સરળતા તો પુણ્ર્બાંધનુાં કારણ છે. અને 

લોભકષાર્ને શૌચથી (સાંતોષથી) જીતો. સાંતોષ.. સાંતોષ.. શાાંશ્ચત.. શાાંશ્ચત.. અકષાર્ભાવ.  

આત્માનો આશ્રર્ લેતા અકષાર્ભાવ થાર્, એનાથી લોભને ઉત્પન્ન થવા ન દે, એને લોભને 
જીત્ર્ો એમ કહેવામાાં આવે છે. માગયની રીત પણ અલૌરકક છે ભાઈ! ભગવાન શ્ચિલોકનાથ 
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તીથુંકર પરમાત્મા એનો પાંથ અલૌરકક, શ્ચવશ્ચચિ–અલૌરકક. આહાહા! એની પદ્ધશ્ચત, એની રીત ને 
એનો પ્રકાર બીજી જાતનો છે. ક્ર્ાાંર્ દુશ્ચનર્ા સાથે મેળ ખાર્ એવુાં નથી. ૧૧૬, ૧૧૬ ગાથા.  

उविट्ठो जो बोहो णाण ंतस्सवे अप्पणो वचत्त ं। 
जो धरइ मणुी वणच्च ंपायवित्त ंहव ेतस्स ॥१६६॥ 

આહાહા! ગજબ છે એની ...! 

ઉત્કૃિ શ્ચનજ અવબોધને વા જ્ઞાનને વા શ્ચચત્તને 

ધારણ કરે છે શ્ચનત્ર્, પ્રાર્શ્ચિત્ત છે તે સાધુને. ૧૧૬. 

આહાહા! શુાં કહે છે? ટીકા : શુદ્ધ જ્ઞાનના સ્વીકારવાળાને પ્રાર્શ્ચિત્ત છે.... શુદ્ધ જ્ઞાન 
શબ્દે આત્મા. એકલો શુદ્ધ જ્ઞાનનો ભાંડાર પ્રભુ એના સ્વીકારમાિથી પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. કેમકે શુદ્ધ 

જ્ઞાન પોતે પ્રાર્શ્ચિત્તસ્વરૂપ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? કોણ? શ્ચિકાળ હોં. શ્ચિકાળ જ્ઞાન, શુદ્ધ 

જ્ઞાનનો શ્ચપાંડ પ્રભુ રાગથી તો રશ્ચહત છે, પણ એક સમર્ની પર્ાયર્થી રશ્ચહત છે. આહાહા! એવો 
શુદ્ધ જ્ઞાન શ્ચિકાળી ધ્રુવ ભગવાન એનો સ્વીકાર.. એનો સ્વીકાર કર્ો કે પૂણય સ્વરૂપ આવુાં છે, 

એમ સ્વીકાર કર્ો તેની પર્ાયર્માાં પ્રાર્શ્ચિત પરરણશ્ચત પ્રગટ થાર્ છે. પ્રાર્શ્ચિત–વીતરાગ 
પરરણશ્ચત પ્રગટ થાર્ છે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? હવે શ્ચિકાળની વાત કરે છે.  

ઉત્કૃિ એવો જે શ્ચવશ્ચશિ ધમય... આત્માનો ઊંચામાાં ઊંચો–ખાસ ધમય... ધમય એટલે 

શ્ચિકાળીભાવ. ભગવાન આત્મા શ્ચનત્ર્.. શ્ચનત્ર્.. શ્ચનત્ર્.. શ્ચનત્ર્.. કાર્મ રહેનારુાં તત્ત્વ, એમાાં કાર્મ 
રહેનારો જે જ્ઞાન ને આનાંદારદ ભાવ... જ્ઞાનની મુખર્તાથી વાત કરી છે. ઉત્કૃિ એવો જે 

શ્ચવશ્ચશિ–ખાસ ધમય તે ખરખેર પરમ બોધ છે. એ વસ્તુનો શ્ચિકાળ સ્વભાવ તે પરમબોધ છે. 

આહાહા! જુઓને! કેવી વાત નાખી છે! પ્રાર્શ્ચિતની પર્ાયર્ છે, પણ કહે છ ે કે પ્રાર્શ્ચિત્તની 
વીતરાગી પર્ાયર્ ક્ર્ાાંથી થશે? એ ભગવાન આત્મા પોતે પ્રાર્શ્ચિત્તસ્વરૂપ છે. આહાહા! 

સમજાર્ છે કાાંઈ? સમ્ર્ગ્જ્ઞાનની પર્ાયર્ ક્ર્ાાંથી પ્રગટ થશે? એમ કે ભગવાન સમ્ર્ગ્જ્ઞાનની 

મૂશ્ચતય છે. આહાહા! અાંશીમાાંથી અાંશ પ્રગટ થશે. કાંઈ વ્ર્વહારના રાગ ને શ્ચનશ્ચમત્તમાાંથી પ્રગટ થશે 
નહીં. આહાહા!  

એવી જ કોઈ વીતરાગના ઘરની કુાંદકુાંદાચાર્યની શૈલી જ કોઈ જુદી છે. જુઓ! આ 
શરીરના થોથા. હજી તો આ શરીરની આખી વાત ચાલતી હતીને. હવે શરીર તો ક્ર્ાાંર્ જડ રહી 

ગર્ુાં. એ તો માટી એને કારણે ઊભી છ ેઆ બધી. અહીંર્ા તો કહે છે કે એ દર્ા, દાન વ્રતારદનો 

શ્ચવકલ્પ પણ રાગ ને દોષ છે. એનાથી ભગવાન ક્ર્ાાંર્ ભભન્ન રહી ગર્ો. એ તો રહ્યો, પણ 
વતયમાન પર્ાયર્માાં રાગનુાં જ્ઞાન થાર્, એ જ્ઞાનની એક સમર્ની પર્ાયર્થી પણ ઉત્કૃિ બોધ 
શ્ચિકાળ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  
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કેવળજ્ઞાનની પર્ાયર્થી પણ ઉત્કૃિ બોધસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 

જ્ર્ાાં તારુાં પરમેશ્વરસ્વરૂપ ભબરાજે છે એ ઉત્કૃિ સ્વરૂપ છે, એ ઉત્કૃિ જ્ઞાન ને ઉત્કૃિ પ્રાર્શ્ચિત્ત 
છે. આહાહા! ખરેખર પરમબોધ છે—એવો અથય છે, એમ કહે છે. ઊંચો એવો જે ખાસ ધમય નામ 

સ્વભાવ તે ખરેખર પરમજ્ઞાન છે–પરમબોધ છે. આહાહા! પરમબોધ જે આત્માનો સ્વભાવ એ 

ખરેખર ભગવાન આત્માનો સ્વભાવ છે. બોધ, જ્ઞાન ને શ્ચચત્ત જુદા પદાથો નથી. બોધ કહો, 

જ્ઞાન કહો કે શ્ચચત્ત કહો–ચૈતન્ર્ શ્ચચત્ત—એ િણેર્ પદાથય જુદા નથી. બોધ—બુધ્ર્તે–જાણવુાં.. 

જાણવુાં, જ્ઞાન પણ જાણવુાં, શ્ચચત્ત પણ જાણવુાં. એ જુદા િણ શબ્દ છેને પાઠમાાં? बोहोणाणतंस्सवे-

अप्पणोवचत्त.ं.. अप्पणोवचत्त ंશબ્દ છે. શ્ચચત્ત (એટલે) ઓલુાં મન નહીં. મન શ્ચચત્ત નહીં, ચૈતન્ર્નુાં 
શ્ચચત્ત. આહાહા! હા, એ વસ્તુ એક જ છે. 

આમ હોવાથી... એટલે? એટલે—અથાયત્. ઉત્કૃિ એવો ખાસ ધમય તે પરમબોધ છે—
એવો અથય છે. બોધ, જ્ઞાન, અને શ્ચચત્ત જુદા પદાથો નથી. આત્માનો અાંતરભાવ બોધ કહો, 

અાંતરભાવ જ્ઞાન કહો કે અાંતરભાવ ચૈતન્ર્નુાં શ્ચચત્ત કહો. આમ હોવાથી જ તે જ પરમધમી 

જીવને... આમ હોવાથી જ... આમ હોવાને કારણે... એ પરમ ધમી ભગવાન આત્મા પરમધમી 
જીવને પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. એ પરમધમી જીવ પોતે ધ્રુવ તે જ પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. પહેલા આવી ગર્ુાં હતુાંને. 
‘પ્રકૃિપણે શ્ચચત્ત’ આવ્ર્ુાં હતુાંને પહેલુાં?  

પ્રાર્શ્ચિત્ત–પ્રચુરપણે શ્ચનશ્ચવયકારી શ્ચચત્ત. પ્રાર્શ્ચિત્ત = પ્રાર્ુઃ, શ્ચચત્ત–જ્ઞાન. પ્રચુરપણે 

શ્ચનશ્ચવયકારી તે જ્ઞાન છે. ભગવાન આત્માનો પ્રચુરપણે–પૂણયપણે શ્ચનશ્ચવયકારી બોધ, જ્ઞાન ને શ્ચચત્ત એ 

પોતાનો ધમય છે. એ જીવનો ધમય–શ્ચિકાળી ધમય છે, એ ધમીનો ધમય છે. માટે ધમી પોતે બોધ, 
જ્ઞાનસ્વરૂપ ને પ્રાર્શ્ચિત્તસ્વરૂપ છે. આમ હોવાથી તે જ પરમધમી જીવને પ્રાર્:શ્ચચત્ત છે. એ 

પરમધમી એવો આત્મા શ્ચિકાળી એ પોતે પ્રાર્શ્ચિતસ્વરૂપ છે. કારણ કે એને બોધ, જ્ઞાન ને શ્ચચત્ત 

તે એક વસ્તુ એનો ધમય છે. અને ધમી જીવ–ધમય એનો ધરનાર ધમી... ધમય પોતે પ્રાર્શ્ચિત 

સ્વરૂપ છે તો ધમી પોતે પ્રાર્શ્ચિત્ત સ્વરૂપ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

જે પરમસાંર્મી એવા શ્ચચત્તને... એવા શ્ચચત્તને શ્ચનત્ર્ ધારણ કરે છે... ભાષા દેખો! એવો જે 
શ્ચિકાળી ભગવાન આત્મા, જ્ઞાન, બોધ ને શ્ચચત્સ્વરૂપ પોતે પ્રભુ. એ સાંર્મી શ્ચચત્તને–આવા દ્રવ્ર્ને 

શ્ચનત્ર્ ધારણ કરે છે, વતયમાન પર્ાયર્માાં આવા દ્રવ્ર્ને શ્ચનત્ર્ ધારણ કરે છે... આહાહા! ધારે છે, 

આમ પર્ાયર્ સ્વભાવને ધારે છે. આ સ્વભાવ જ તે હુાં. પરમધમી જીવને ઉત્કૃિપણે જ્ઞાન જે છે, 
એવા પરમસાંર્મી એવા શ્ચચત્તને, શ્ચચત્ત એટલે ઓલુાં આત્મદ્રવ્ર્, શ્ચનત્ર્ ધારણ કરે છે... જેની 

વતયમાન પર્ાયર્ની દશામાાં કાર્મ જે દ્રવ્ર્ પડ્ુાં છે દ્રશ્ચિમાાં. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? આવો ધમય 

સાાંભળ્યો ન હોર્ એને પ્રગટે ક્ર્ાાંથી? માસ્તર! સમજમેં આતા હૈ ન? આત્મા... એ આત્મા 
શ્ચિકાળી.. શ્ચિકાળી ધ્રુવ એ બોધ, શ્ચચત્ત અને જ્ઞાન વહ આત્મા અને આત્મા એ પ્રાર્શ્ચિત્ત. 
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પ્રચુરપણે શ્ચનશ્ચવયકારી શ્ચચત્ત તે પ્રાર્શ્ચિત્ત. મુખર્પણે શ્ચનશ્ચવયકારી ભગવાન આત્મા તે પ્રાર્શ્ચિત્ત. 

આહાહા! જે વતયમાન સાંર્મદશામાાં–શ્ચનશ્ચવયકારીદશામાાં શ્ચિકાળી દ્રવ્ર્ને ધારણ કરે છે એને શ્ચનત્ર્ 
પ્રાર્શ્ચિત્ત સ્વરૂપનો આશ્રર્ છે (તો) એની પર્ાયર્માાં શ્ચનત્ર્ પ્રાર્શ્ચિત્ત જ છે. પાપને છેદે છે એવી 
એની પરરણશ્ચત છે.  

સત્ર્ને સાાંભળ્યુાં નથી લોકોએ. બહારથી ગોટા આ કરો ને આ કરો ને આ કરો. આહા! 

આહીં તો કહે છે કે ભગવાન આત્મા વતયમાન શ્ચનમયળ સાંર્મ ને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનની પર્ાયર્માાં, 

વીતરાગી પર્ાયર્માાં આવો શ્ચિકાળી આત્મા ધારે, એ પર્ાયર્ પ્રાર્શ્ચિત્ત છે અને એ વસ્તુ પ્રાર્શ્ચિત્ત 
છે. આહાહા! તે પર્ાયર્ ચારરિ છે, વસ્તુ ચારરિસ્વરૂપ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આત્મા સભચ્ચદાનાંદ 

પ્રભુ શ્ચસદ્ધસ્વરૂપ... ‘શ્ચસદ્ધ સમાન સદા પદ મેરો...’ આવે છે કે નહીં? (નાટક સમર્સાર, 
માંગલાચરણ, શ્લોક ૧૧). 

                 ચેતનરૂપ અનૂપ અમૂરશ્ચત, શ્ચસદ્ધ સમાન સદા પદ મેરૌ. 

                 મોહ મહાતમ આતમ અાંગ, રકર્ૌ પરસાંગ મહા તમ ઘેરૌ. 

                 જ્ઞાનકલા ઉપજી અબ મોશ્ચહ, કહો ગુણ નાટક આગમ કેરૌ 

                 જાસુ પ્રસાદ સધૈ શ્ચસવમાગય, વેશ્ચગ શ્ચમટૈ ભવવાસ બસેરૌ. 

આહાહા! પોતાનુાં શ્ચનજઘર આનાંદનો બાદશાહ ભગવાન, જ્ઞાનનો સાગર.. આહાહા! કહે 

છે, એવો દ્રવ્ર્સ્વભાવ જેણે વતયમાન પર્ાયર્માાં ધાર્ો, બસ એ પર્ાયર્ શ્ચનિર્ પ્રાર્શ્ચિત્ત (અને) 

વસ્તુ તો શ્ચિકાળી શ્ચનિર્ પ્રાર્શ્ચિત જ છે. શ્ચનત્ર્ ધારણ કરે છે તેને ખરેખર શ્ચનિર્-પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. 
તેને પર્ાયર્માાં સાચુાં પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. એને શ્ચવકાર ઉત્પન્ન થતો નથી એ પ્રાર્શ્ચિત્ત છે. આહાહા! 

દેવીલાલજી! વાડામાાં તો આ વાતની ગાંધ આવે એવી નથી. ઊંધી આવે ગાંધ ઊંધી. આવો 

વીતરાગમાગય... િણ લોકના નાથ પરમાત્મા તીથુંકરદેવ જેની વાણીમાાં આવો આત્મા આવ્ર્ો, એ 

આત્મા ઉપર જેણે ૃશ્ચિ મૂકીને દ્રશ્ચિમાાં એને ધાર્ો, એની પર્ાયર્ પ્રાર્શ્ચિત્તરૂપ શ્ચનદોષ દશા છે, 
કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શ્ચવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૬, શુક્રવાર, તા. ૧૦-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા – ૧૧૬-૧૧૭, શ્લોક - ૧૮૩, પ્રવચન નં. ૧૨૦ 

 

નિયમસાર નસદ્ાાંત, શુદ્નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્ત (અનિકાર). ૧૧૬ ગાથાિો ભાવાથથ છે. શુાં કહે 

છે? કે આત્મા જે છે આત્મા–જીવ, એ િમી છે. વસ્તુ જે આત્મા એ િમી એટલે કે િમથિો 

િરિાર છે. િમથ એટલે જ્ઞાિસ્વભાવભાવ આદિ િમથ, એમાાં જ્ઞાિ મુખ્ય–ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ છે 
એિો એ િરિાર છે એથી એિો એ િમથ કહેવામાાં આવે છે. િમથ કેમ પ્રગટ થાય એ વાત િહીં, 

એ પછી. િમથ કેમ થાય? સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર એ િમથ. એ િમથ પયાથયરૂપ િમથ–અવસ્થારૂપ 

િમથ–વ્યક્ત િમથ–પયાથયિી વ્યક્તતારૂપ િમથ. પણ એ િમથ પહેલાાં, આ વસ્તુ શુાં છે એમ કહે છે. 
સ્વભાવ ભગવાિ આત્મા જીવ કહીએ, એિે આત્મા કહો, તો એ િમી છે... વસ્તુ છે, દ્રવ્ય છે, 

તત્ત્વ છે એ િમી છે. અિે જ્ઞાિાદિક તેિા િમો છે. જાણવુાં, િેખવુાં નત્રકાળી હોં. જેમ નત્રકાળી 

જીવવસ્તુ િમી છે, તો એમાાં એિો િમથ એટલે સ્વભાવ–શક્ક્ત જ્ઞાિાદિ—જ્ઞાિ, િશથિ, આિાંિ 
આદિ અિાંત તેિા નત્રકાળી િમો છે.  

એિે પરમ નચત્ત અથવા પરમ જ્ઞાિસ્વભાવ... એમાાં પરમ નચત્ત અથવા પરમ 
જ્ઞાિસ્વભાવ જીવિો ઉત્કૃષ્ટ નવશેષિમથ છે. ત્રણ બોલ કહ્યા. ભગવાિ આત્મા આ શરીર, વાણી, 

મિથી તો જુિી ચીજ છે, કમથથી જુિી ચીજ છે, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પિી લાગણીથી જુિી ચીજ છે 

અિે એક સમયિી જે પ્રગટ પયાથય છે એિાથી પણ એ જુિી ચીજ છે. આહાહા! એવો જે આત્મા 
વસ્તુ એિે િમી કહીએ અિે જાણવુાં, િેખવુાં, આિાંિ, વીતરાગતા નવગેરે એિા નત્રકાળી િમો 

કહીએ. નત્રકાળી અનવિાશી તે િમીિા િમથ. સમજાય છે કાાંઈ? એમાાં પણ પરમ જ્ઞાિસ્વભાવ 

જીવિો ઉત્કૃષ્ટ નવશેષ િમથ છે. એ ત્રીજો બોલ લીિો. સમજાય છે કાાંઈ? વસ્તુ જે ભગવાિ 

આત્મા, જેમ આ શરીર રજકણ–માટી વસ્તુ છે, એમ આત્મા વસ્તુ–તત્ત્વ–દ્રવ્ય–પિાથથ એિે િમી 

કહીએ, ત્યારે એમાાં રહેલા અિાદિ-અિાંત જ્ઞાિ, િશથિ, આિાંિ, પ્રભુતા, સ્વચ્છતા નવગેરે એિા 

િમો કહીએ, િમીિા િમથ કહીએ. એ અનવિાશી છે. િમી અનવિાશી છે, એમ એિા િમો પણ 
અનવિાશી છે, નિત્ય છે, સમજાણુાં કાાંઈ?  

એમાાં પણ પરમ નચત્ત એટલે પરમ જ્ઞાિસ્વભાવ જીવિો ઉત્કૃષ્ટ નવશેષિમથ છે. આહાહા! 
આત્મામાાં જ્ઞાિ, િશથિ, આિાંિ કાયમી નત્રકાળી સ્વભાવ િમથ છે, એમાાં પણ પરમ જ્ઞાિસ્વભાવ 

નવશેષ િમથ છે–અસાિારણ સ્વભાવ છે. સમજાય છે કાાંઈ? આરે આવુાં િમથિુાં સ્વરૂપ ભારે! આ 

વસ્તુિી ખબર િ મળે અિે વસ્તુિો િમથ ક્યો એ ખબર િ મળે અિે એિે િમથ કરવો. 
અિાદિથી એમિે એમ આાંિળે-આાંિળુાં ચાલે છે. સાંસારમાાં એિો પદરભ્રમણિા કાળિો અાંત 



160                                                               નનયમનો સાર ભાગ-૪ 

આવતો િથી. કેમકે વાસ્તનવક આત્મા અિે એિો િમથ સવથજ્ઞ નત્રલોકિાથ તીથંકરિેવ પરમેશ્વરે 
જે કહ્યો, જોયો અિે છે, એવો એણે જાણવાિો પ્રયત્િ કયો િથી, સમજાણુાં કાાંઈ?  

વસ્તુ પોતે આત્મા એિે જ્યારે િમથિો િરિાર િમી કહીએ. િમથ એટલે પયાથય કરવાિો 

એ િમથ િહીં, નત્રકાળ િમથ. જે િમથ કરવાિો છે સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર, એ પયાથયરૂપી િમથ છે, 
એિી અત્યારે હજી વાત િથી. આહીં તો નત્રકાળી ગુણરૂપ િમથ... આહાહા! દ્રવ્ય–વસ્તુ િમી અિે 

એિા જ્ઞાિ–જાણવુાં, િેખવુાં, આિાંિ, સ્વચ્છતા, પ્રભુતા, નવભુતા, જીવતર, નચનત, િશથિ, જ્ઞાિ, 

શાાંનત, સુખ વીયથ નવગેરે એ બિા ગુણો છે–એિો િમથ છે, િમીિો િમથ છે, િમીએ િારી રાખેલા 
ભાવ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ભગવાિ આત્માએ સવથજ્ઞજ્ઞાિ િમથ–સ્વભાવ િારી રાખેલો 

છે. નત્રકાળ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એમ સવથિશી... કહે છે.... એમાાં આ અનિકાર તો અલૌદકક વાત 

છે. ૧૧૬. પ્રાયનશ્ચત્તસ્વરૂપ આત્મા નસદ્ કરવો છે. વસ્તુ પોતે નત્રકાળી પ્રાયનશ્ચત્તસ્વરૂપ છે એમ 
નસદ્ કરવુાં છે. આહાહા!  

પ્રાયઃ–પ્રચુરપણે–નવશેષપણે જેિુાં પરમજ્ઞાિ એવો એિો નત્રકાળી સ્વભાવ છે, પણ 
અહીંયા પહેલાાં બિા સ્વભાવો લીિા છે. બિા િમો, બિા ગુણો, બિી શક્ક્તઓ, અનવિાશી 

બિા ભાવો એ િમથ અિે િમી જીવ. િમી એક, િમથ અિાંત. એવો જે િમી એિો જે આ િમથ, 

એમાાં પણ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાિસ્વભાવ. આહાહા! સવથજ્ઞ જ્ઞાિસ્વભાવ. એ િશથિ આદિ િમોમાાં સવથજ્ઞ... 
જાણવુાં એટલે પછી કોિે િ જાણવુાં એ પ્રશ્ન િહીં. એ સવથજ્ઞસ્વભાવ એ બિા િમોમાાં, એિા 

આત્માિા બિા ગુણોમાાં–િમોમાાં સવથજ્ઞિમથ–સ્વભાવ ઉત્કૃષ્ટ છે. આહાહા! અમરચાંિભાઈ! 

આહાહા! અરેરે! એણે કોઈ દિ’ મારાં શુાં સ્વરૂપ છે અિે પરમેશ્વર તીથંકરિેવ શુાં કહે છે એિી 
ખબરાં િ મળે. અિે સામાનયક કરો, પોષા કરો, પદિકમણા કરો, અપવાસ કરો. અરે! શુાં .....? 

એ તો બિી નવકલ્પિી દિયાઓ છે. એ કાાંઈ આત્મા નત્રકાળી િમી િહીં અિે એ નત્રકાળી િમથ 
િહીં અિે નત્રકાળી િમથિે આશ્રયે િમથ પ્રગટ થાય, પણ એ નવકલ્પ િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ?  

પરમેશ્વર... ‘કેવળી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણાં..’ આવે છે કે િહીં? માંગનલકમાાં આવે. સાાંજ-

સવાર બોલે ગદિયા, પણ અથથ-બથથિી કાાંઈ ખબર િ મળે. ‘અદરહાંતા શરણાં, નસદ્ા શરણાં, સાહુ 
શરણાં, કેવલી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણાં, અદરહાંતા માંગલાં, નસદ્ા માંગલાં.., કેવલી પણ્ણત્તો િમ્મો 

માંગલાં..’ પણ શુાં કેવળી, શુાં કહ્યુાં અિે શુાં િમથ? આહાહા! અિાંત કાળ થયા, એિો ભગવાિ 

આત્મા પૂણથ સ્વરૂપિો િરિાર–િમથિો િરિાર... એિુાં સ્વરૂપ કહો કે િમથ કહો અિે સ્વરૂપવાિ 
કહો એ આત્મા. એ ભગવાિ આત્મા એ સ્વરૂપવાિ, એિુાં સ્વરૂપ જ્ઞાિ, િશથિ, આિાંિ આદિ 

એિુાં સ્વ-રૂપ છે, સ્વ-િમથ છે. એમાાં પણ એિો સવથજ્ઞસ્વભાવરૂપી િમથ એ ઉત્કૃષ્ટ છે. નત્રકાળીિી 

વાત છે હોં આ. આહા! નત્રકાળ છે. આહાહા! એિો જ્ઞાિ, અિાંત િમથિા ભાવમાાં એ જ્ઞાિભાવ 
તો ઉત્કૃષ્ટ–નવશેષ–ખાસ િમથ છે. ઉત્કૃષ્ટ–નવશેષ–ખાસ િમથ, એમ. છે િે? જ્ઞાિસ્વભાવ જીવિો 
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ઉત્કૃષ્ટ નવશેષ ખાસ િમથ છે. કે જે એક જ જ્ઞાિિે આત્મા કહીએ તો પણ એવો એક િમથ છે 
એિે. સમજાણુાં કાાંઈ?   

હવે કહે છે, માટે સ્વભાવ-અપેક્ષાએ જીવદ્રવ્યિે... એિો નત્રકાળી સ્વભાવ, એવા નત્રકાળી 

સ્વભાવિી અપેક્ષાએ જીવવસ્તુિે–આત્મપિાથથિે પ્રાયઃ નચત્ત પ્રકૃષ્ટપણે જ્ઞાિ છે. એમ કહેવામાાં 
આવે છે. આહાહા! ‘પ્રાયઃ નચત્ત’ છે િે? (પ્રાયઃ)–પ્રકૃષ્ટપણે, નચત્ત એટલે જ્ઞાિ. એટલે આત્મા 

વસ્તુમાાં–િમીમાાં એિા અિાંતા િમો જે જ્ઞાિ, િશથિ આિાંિ આદિ અિાંત શક્ક્ત છે, એમાાં આ 

જ્ઞાિ પ્રાયઃ નચત્ત–પ્રચુરપણે, ઉત્કૃષ્ટપણે જ્ઞાિ નવશેષ સ્વભાવ એિો છે, માટે એ આત્માિે જ 
પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? ભાષા તો સાિી છે, જરીક ધ્યાિ રાખે 

તો સમજાય. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! એવો જે સ્વભાવ અપેક્ષાએ ભગવાિ આત્મા પ્રાયઃ 

નચત્તરૂપ છે. પ્રાયઃ એટલે બહુલપણે, પ્રચુરપણે, નવશેષપણે જ્ઞાિભાવવાળો માટે તેિે જીવદ્રવ્યિે 
પ્રાયઃનચત્ત કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! ગજબ વાત કરે છે. કારણ કે જે રાગ િે દ્વેષિે િાશ 

કરિારી વીતરાગી પદરણતીરૂપી િમથ એ ક્યાાંથી આવશે? પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ જ આત્મા છે એિો 
આશ્રય કરતાાં પ્રાયનશ્ચત્તરૂપી વીતરાગ પદરણનત પ્રગટ થશે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

પ્રકૃષ્ટપણે જ્ઞાિ છે. આહાહા! ભારે વાત કરી પણ આચાયે હોં, ગજબ કરી છે! ભગવાિ 

આત્મા... શરીર, વાણી, મિ છોિી િે, બિા ભગવાિો તીથંકરો આદિ પણ તારામાાં િથી, છોિી 
િે. આહીં તો તારામાાં રાગેય િથી, વતથમાિ પયાથય પણ િથી, એવા અિાંત િમોવાળો િમી છે 

એિે પહેલો લક્ષમાાં લે. સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! ગુજરાતી થોિુાં થોિુાં સમજ લિેા. ક્યાાં ગયા 

જુગરાજજી? આ તમારા ગામિા માણસિે કહીએ છીએ. ગુજરાતી ચાલે, થોિુાં થોિુાં સમજી લેવુાં. 
મારવાિી છે. આ ભગવાિ આત્મા એ વસ્તુ છે, ત્યારે વસ્તુ છે તે વસ્તુ એિા િમથથી ખાલી િ 

હોય. કારણ વસ્તુ જ્યારે િમી છે ત્યારે એિા િમો િ હોય તો એ વસ્તુ શેિી પણ? એટલે 

આત્મા વસ્તુ–પિાથથ છે, એિો િમથ િામ એિો સ્વભાવ િામ એિી શક્ક્ત–એિો ગુણ એ 

જ્ઞાિાદિ અિાંત ગુણોિો અનવિાશી ગુણિો િરિાર આત્મા છે. એમાાં એ જ્ઞાિ તો પ્રકૃષ્ટે–

ઊંચામાાં ઊંચુાં જ્ઞાિસ્વભાવ ઉત્કૃષ્ટ, નચત્ત િામ જ્ઞાિ. એટલે બિા ગુણોમાાં જ્ઞાિગુણ ઉત્કૃષ્ટ િે 

ખાસ છે, તેથી તે જ્ઞાિગુણિા િરિારિે પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાાં આવે છે. આ પ્રાયનશ્ચત્ત િમથિી 
ચાદરત્રપયાથય પ્રગટે એ વાત િથી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ભાર ેઅથથ કયો છે. છે એમાાં એ 
અાંિર.  

એિે શરીર, વાણી િે બાયિી, છોકરા િે આ િૂળિમાલ... આહા! આ તો માાંસિા લોચા, 
મિિા. આ તો મિિુાં, મિિુાં છે, આ મૃતક્ ક્લવેર છે. ભગવાિ! એ તો મરી ગયેલ મિિા છે.  
આહા! જીવતી જ્યોત અિાંત િમથિો િરિાર... શેઠ! આહાહા! આ ભાિ કે દિ’ કરે છે? એ જ 
ભૂલ છે. સાાંભળ્ુાં છે કે દિ’? આ સાાંભળે તો િયા પાળો, વ્રત કરો, અપવાસ કરો, પોષા કરો િે 
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સામાનયક કરો એટલે નવકલ્પ કરો. એ તો નવકલ્પ છે, રાગ છે, જે વસ્તુમાાં િથી અિે વસ્તુિા 
િમથમાાં પણ એ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? એ વસ્તુિી જ ખબર િથી, િમથ કરિાર કેવિો, કેમ છે? 
એ લખ્યુાં હતુાં ત્યાાં. કહ્યુાં હતુાંિે એક ફેરી સોિગઢ વ્યારા. સોિગઢ વ્યારા ગયા હતાિે. વ્યારા.. 
વ્યારા છેિે. ત્યાાં જયાંનતભાઈ છેિે પમુભાઈિા જમાઈ. તમે હતા? ત્યાાં લખ્યુાં હતુાં એક ચાકળામાાં. 
જ્યારે વ્યાખ્યાિ થયુાં. બિાય હતા િેરાવાસી બિાય. સૌિે પ્રેમ કે મહારાજ.... કોઈ દિ’ 
ક્જાંિગીમાાં ગયેલા િહીં. બિુાં એિુાં િેરાવાસીમાાં....  

એમાાં લખ્યુાં હતુાં કે િમથ કરિાર, િમથ કરવો છે એ કરિાર કોણ છે એિુાં જાણ્યા નવિા 
એિે િમથ િે કલ્યાણ થતુાં િથી. એમ લખ્યુાં હતુાં. આ તો વર પડ્યો રહ્યો િે જાિ જોિી િીિી. વર 
સમજે? િુલ્હા.. િુલ્હા. િુલ્હા પડ્યો રહ્યો, જાિમાાં ૫૦૦ માણસ, એક હજાર માણસ ઔર 
િૂિપાક, સાટા િે જમણ. વર છે કે િહીં? િુલ્હો છે કે િહીં? િુલ્હો રહી ગયો, એકલી બારાત. 
આહાહા! એમ ભગવાિ આત્મા જેિે િમથ કરવો છે, જેિી િશામાાં િમથ થાય, એ િમથ જેિી 
િશામાાં થાય એિો િમી અિે એવો િમથસ્વભાવ એ કોણ છે? સમજાણુાં કાાંઈ? કહે છે, એવા 
સ્વભાવ અપેક્ષાએ જીવદ્રવ્યિે પ્રાયનશ્ચત્ત એટલે ઉત્કૃષ્ટ નવશેષ િમથ જ્ઞાિ છે માટે તેિે–વસ્તુિે, 
વસ્તુિા સ્વભાવમાાં પ્રકૃષ્ટ–ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાિિમથ છે માટે વસ્તુિે પ્રાયનશ્ચત કહેવામાાં આવે છે. 
આહાહા!  

હવે, જે પરમસાંયમી આવા નચત્તિે શ્રદ્ે છે... લ્યો. હવે િમથ કેમ થાય? વતથમાિમાાં િમથ 
કેમ થાય? વતથમાિમાાં એિે મુક્ક્તિો માગથ કેમ થાય? કે આવો જે ભગવાિ પૂણાથિાંિિો િાથ 
અિાંત િમથિો િરિાર િમી, એિે જે શ્રદ્ ેછે, પરમ જ્ઞાિસ્વભાવિે શ્રદ્ે છે... પ્રાયનશ્ચત્ત લીિુાં 
છેિે? એિી શ્રદ્ા પરમજ્ઞાિસ્વભાવ સવથજ્ઞજ્ઞાિસ્વભાવ મારો નત્રકાળ એવો જ મારો સ્વભાવ 
અિે એ જ મારાં સ્વભાવવાિ દ્રવ્ય, એવા સ્વભાવિે જે શ્રદ્ે છે... ક્યારે શ્રદ્ી શકે એ? નિનમત્ત 
તરફિુાં વલણ છોિી, રાગિુાં વલણ છોિી, એક સમયિી પયાથય તરફિા પણ ઝુકાવિે છોિી, 
નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ પરમાત્મા પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ એિો આશ્રય કરે, ઝુકે એિા તરફ, ત્યારે એિી 
શ્રદ્ા થાય. આહાહા! ભારે વાતુાં ભાઇ! બિી પયાથય એક કોર રહી. બિુાં પયાથયિુાં ક્ષેત્રેય ક્ભન્ન 
િે ભાવેય ક્ભન્ન છે. એ પયાથય તો પછી એિો આશ્રય કરે છે. આહાહા! ગજબ વાત છેિે! આ 
અલૌદકક વાત છે! આહાહા!  

ભગવાિ આત્મા િમી જ્યારે કહીએ, તો એિા િમો અનવિાશી જ્ઞાિાદિ અિાંત છે. 
એમાાં પણ જ્ઞાિિમથ તો પ્રકૃષ્ટ–ઉત્કૃષ્ટ એિો ખાસ િમથ છે. એવા િમથિો િરિાર માટે તે 
આત્માિે પ્રાયનશ્ચત્ત કહીએ, નત્રકાળ પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ જ છે. એિુાં શરણ લ,ે એિે દૃનષ્ટમાાં લે, એિે 
શ્રદ્ામાાં નવષય બિાવે, ત્યારે એિી શ્રદ્ા થાય, એિે સમદકત કહે છે. આહા! સમજાણુાં કાાંઈ? 
આહીં િેવ, ગુર, િમથિે શ્રદ્ે તો સમદકત છે, િવ તત્ત્વિે શ્રદ્ે તો સમદકત છે—એમ છે િહીં. 
આહા! સમજાણુાં કાાંઈ? આવો જે ભગવાિ આત્મા પૂણાથિાંિિો િાથ પ્રભુ પોતાિો નિજભાવ 
એિો િરિાર, એિી સન્મુખ થઈિે, નિનમત્ત, રાગ િે પયાથયથી નવમુખ થઈિે... નવમુખ થઈિે તો 
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િાક્સ્તથી કથિ છે, સન્મુખ થાય એટલે નવમુખ થઈ જાય છે. આહાહા!. ભારે વીતરાગ માગથ! 
આ તીથંકર કેવળજ્ઞાિીિો કહેલો ‘કેવલી પણ્ણત્તો િમ્મો..’–ભગવાિે કહેલો આ િમથ છે 
ભગવાિ! આહાહા!  

એ સવથજ્ઞસ્વભાવી પ્રભુ એિે સવથજ્ઞસ્વભાવ હોવાિે કારણે, એિુાં ઉત્કૃષ્ટ નચત્તસ્વરૂપ 
બિા િમથમાાં પણ આ િમથ એિો મુખ્ય.. મુખ્ય–ખાસ હોવાિે લઈિે એ વસ્તુિે જ પ્રાયનશ્ચત્ત 

અિે ચાદરત્રમય કહેવામાાં આવ્યો છે. આ ચાદરત્રિો ભેિ છેિે. ચાદરત્રમય જ વસ્તુ છે એટલે 

વીતરાગસ્વરૂપ જ આત્મા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ શક્ક્ત અિે સ્વભાવે વીતરાગ િ હોય તો 
પયાથયમાાં વીતરાગતા આવશે ક્યાાંથી? સમજાય છ ે કાાંઈ? વીતરાગ શ્રદ્ા, વીતરાગી જ્ઞાિ 

પયાથયિુાં, વીતરાગી ચાદરત્ર—એ ત્રણ િશા ક્યાાંથી આવશે? શુાં નિનમત્તમાાંથી આવશે? રાગમાાંથી 
આવશે? પયાથયમાાંથી–એક સમયિી પયાથયમાાંથી આવી પયાથય આવશે?  

કહે છે, આવા આત્માિે જે શ્રદ્ે છે અિે તેમાાં લીિ રહે છે, તેિે નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્ત 

પયાથયમાાં છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! આ તો માગથ ભાઈ! બોલવાિા–કાાંઈ વાણીિા 
નવલાસ િથી. અાંિર નવકલ્પ ઉઠે એ કાાંઈ માગથ િથી. આહાહા! વૃનત્ત ઉઠે કે આવો આત્મા છે, 

આવા એિા િમો છે, એવી લાગણી ઉઠે એ કાાંઈ વસ્તુ િથી. વસ્તુ તો એ વૃનત્તિા નવકલ્પિી 

લાગણી નવિાિી ચીજ એવો જે ભગવાિ આત્મા છે, એિે શ્રદ્ામાાં લેવો અથવા શ્રદ્ાિો નવષય 
એિે બિાવવો અથવા શ્રદ્ારૂપી ધ્યાિ એ ધ્યાિમાાં તેિે નવષય કરવો, વતથમાિ ધ્યાિિી િશા 

એિે ધ્યેયપણે આિે–આવા આત્માિે કરે, ત્યારે તેિે સમદકત િે શ્રદ્ા થાય. આહાહા! કહો, 
ભીખાભાઈ!  

ઓહોહો! અમૃતિો સાગર ભગવાિ, અતીનન્દ્રય આિાંિિા અમૃતિા સાગરથી ભરેલો, 

એમાાં પણ અતીનન્દ્રય જ્ઞાિ, આિાંિ કરતા એિી અતીનન્દ્રય જ્ઞાિિી નવશેષતા તો અહીંયા લીિી 
છે. જે ભગવાિ આત્મામાાં નત્રકાળી અતીનન્દ્રય જ્ઞાિ છે, એ અતીનન્દ્રય જ્ઞાિ છે એિે અહીંયા 

પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાાં આવે છે, એટલે આખો આત્મા જ પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ છે એમ કીિુાં છે. આહાહા! 

પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ એટલે ચાદરત્રરૂપ, એમ. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! એવો સ્વભાવવાિ એિે 
વતથમાિ પયાથય–અવસ્થામાાં એિે શ્રદ્વો, આહાહા! વતથમાિ િશામાાં એિે શ્રદ્વો... આહાહા! 

મૂલચાંિભાઈ! આવી વાતો બિી ક્યાાંય સાાંભળી િહીં ક્જાંિગીમાાં. બૈરાએ સાાંભળી હતી ન્યાાં?  

આહાહા! ભગવાિ ત્રણ લોકિો િાથ એમાાં પણ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકિે એક સમયમાાં જાણે 
એવી એિી શક્ક્ત નત્રકાળ પિી છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

આ અત્યારે વાાંિા બિા સવથજ્ઞિા લ્યો. કોઈક કહે કે સવથજ્ઞ એ ભનવષ્યિુાં જાણે કે િહીં? 
અરે! પણ ભનવષ્યિુાં.... ભગવાિ! પોતાિે નત્રકાળ જાણે ક ે િહીં? એ પ્રશ્ન હતો. પોતાિો 

જ્ઞાિપયાથય પોતાિે–નત્રકાળીિે જાણે કે િહીં? તો નત્રકાળીિી જે પયાથયો છે એમાાં ભનવષ્યિી 
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સવથજ્ઞપયાથય પણ આવી ગઈ. સમજાય છે કાાંઈ? પ્રગટરૂપે સવથજ્ઞપયાથય પ્રગટ થવાિી છે, એ 

સવથજ્ઞિી પયાથય સાદિ-અિાંત રહેવાિી છે. એ આત્માિે માિતા એ નત્રકાળી સવથજ્ઞપયાથય છે એ 
પણ શ્રદ્ામાાં આવી ગઈ. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! ભારે કામ ભાઈ!  

ઓહોહો! કહે છે, જે સવથજ્ઞપયાથય પ્રગટશે એ કાાંઈ બહારથી િહીં આવે. પયાથયમાાંથી 
િહીં આવે, રાગમાાંથી િહીં આવે. એિો પ્રકૃષ્ટ સવથજ્ઞસ્વભાવ પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ છે એમાાંથી આવશે. 

ભેિિી અપેક્ષાએ કહ્યુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! તો કહે છે કે એ સવથજ્ઞસ્વભાવમાાંથી 

સવથજ્ઞપયાથય આવી અિે એવી સવથજ્ઞપયાથય, ગયા કાળિી પયાથયિી સાંખ્યા કરતાાં સવથજ્ઞિી 
પયાથયિી સાંખ્યા અિાંતગુણી છે, અિાંતગુણી છે. આહાહા! અરે! ક્યાાં એિે નિજ સ્વભાવિા 

સામર્થયથિો ભરોસો? સમજાણુાં કાાંઈ? એવો જે સવથજ્ઞપયાથય, વતથમાિ ચાદરત્રરૂપ િે પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ 

એવી િશા સાદિ-અિાંત પ્રગટે છે. એ બિુાં નત્રકાળી સવથજ્ઞ િે ચાદરત્ર સ્વભાવ એિો સ્વીકાર, 
એિે શ્રદ્તાાં, એિે માિતાાં, ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકિે જાણવાિી માન્યતા–પ્રતીતમાાં આવી જશે. આ 

ભગવાિ તો ત્રણ કાળ ત્રણ લોકિે જાણિારો જ છે. કોઈિો કરિારો િે કોઈથી કરાય એવો એ 
આત્મા િથી. હીરાભાઈ! આહાહા!  

એ આત્મા, એિી પયાથયમાાં–વતથમાિ હાલતમાાં ‘નિનમત્તથી છુાં, રાગથી છુાં, એ પયાથય 

જેટલો છુાં’ એવી જે માન્યતા છે તે નમર્થયાત્વ માન્યતા છે. આહાહા! એ નમર્થયાત્વ માન્યતાિો 
વ્યય અિે સમ્યક્ માન્યતાિો ઉત્પાિ ક્યારે થાય? ક ેનત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ એકલો ચૈતન્યક્બાંબ 

છે એિે શ્રદ્ે તો થાય. સમજાય છે કાાંઈ? નહાંમતભાઈ િથી આવ્યા. ભાવિગરથી આવવાિા 

હતાિે. આ કહેતા હતાિે કાલ. કહેતા હતા, કાલ આવીશ અહીં. ભગવાિ આત્મા આવો એિે જે 
શ્રદ્ે.., ક્યારે શ્રદ્ે? કે એિા સન્મુખ થાય અિે એકાગ્ર થાય ત્યારે એિે શ્રદ્ી શકાય. અિે પછી 

એિામાાં લીિતા થાય.. એિામાાં લીિતા થાય એિે ચાદરત્ર કહીએ, એિે સાંયમ કહીએ. આહાહા! 

સમજાણુાં કાાંઈ? એવા પરમાત્માિે શ્રદ્ે છે અિે તેમાાં લીિ રહે છે, તેિે નિશ્ચય ચાદરત્ર, નિશ્ચય 

સાંયમ, નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્ત, નિશ્ચય વીતરાગિશા મોક્ષમાગથ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

૧૧૬મી ગાથાિી ટીકા પૂણથ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ૧૮૩ કળશ. 

             यः शदु्धात्मज्ञानसभंावनात्मा 
             प्रायश्चित्तमत्र चास्त्यवे तस्य । 
             श्चनर्धतूाहंःसहंश्चत ं त ं मनुीनं्द्र 
             वन्द ेश्चनत्य ं तद्गणुप्राप्तयङेहम ् ॥१८३॥ 

આ લોકમાાં જે (મુિીન્દ્ર)... મુિીન્દ્ર (અથાથત્) મુનિમાાં પણ ઇન્દ્ર સમાિ, આહા! ઊંચા, 

ઈશ્વર. શુદ્ાત્મજ્ઞાિિી... જુઓ! ન્યાાં પ્રાયનશ્ચત્ત શબ્િ હતો ખરોિે એટલે શુદ્ાત્મજ્ઞાિ એ 

પ્રાયનશ્ચત્ત નત્રકાળી. આત્માિુાં શુદ્ આત્મજ્ઞાિ નત્રકાળી, એિી સમ્યક્ ભાવિાવાંત... એ પયાથય. 
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આહા! પયાથય શુાં, દ્રવ્ય શુાં, ગુણ શાં? ભગવાિ જાણે, કહે છે. જે વીતરાગિા માગથિા પહેલા 

એકિા દ્રવ્ય, ગુણ િે પયાથય. દ્રવ્ય તો િમી, ગુણ િમથ અિે એિી સાંભાવિા–એકાગ્રતા થવી તે 
એિી પયાથય. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! આ લોકમાાં જે શુદ્ાત્મજ્ઞાિિી સમ્યક્ ભાવિાવાંત... 

સમ્યક્ ભાવિાવાંત કેમ કહ્યુાં? કે એ વસ્તુ જે છે અિે વસ્તુમાાં િમથ છે એિે કિાનચત્ જ્ઞાિિા 

ક્ષયોપશમ દ્વારા િારે ખરો, પણ અાંતર એકાગ્રતા િ કરે, માટે એિે (-એકાગ્રતા કરિારિે) સમ્યક્ 

ભાવિાવાંત કહેવામાાં આવે છે. ૧૧ અાંગ િે ૧૦ પૂવથ ભણ્યો હતો એમાાં વાત તો આવી હતી, 
પણ એિે આમ અાંિર આ નવશ્વાસ આવીિે અાંિર એકાગ્રતા થવી (જોઈએ) એ િહોતી કરી.  

આ ભગવાિ આત્મા, આહાહા! પૂણથ િમથિો િરિાર, નવશેષ સવથજ્ઞસ્વભાવ, એ સ્વરૂપ 

જ આત્મા, સવથજ્ઞસ્વભાવ-સ્વરૂપ જ આત્મા છે. એથી પ્રાયનશ્ચત્ત કહ્યુાંિે. એવા સવથજ્ઞસ્વભાવિે 

અાંતમુથખ થઈિે એમાાં એકાગ્ર થવુાં, એ દ્રવ્ય-ગુણમાાં અાંિર એકાગ્ર થવુાં, એ પયાથય એિામાાં 
ઝુકાવવી, એિે અહીંયા સમ્યક્-ભાવિા કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આ બીજુાં બિુાં 

આવિે, િ આવિે, ઓછુાં આવિે, વિારે આવિે એિે એક કોર મૂક. આહાહા! જ્ઞાિિો ક્ષયોપશમ 

નવશેષ હોય કે િ હોય, સમજાવતા આવિે કે િ આવિે એિી સાથે કાાંઈ તારે કામ િથી, કહે છે. 
આહાહા! તારે કામ દ્રવ્ય િે ગુણ સાથે છે. એિી શ્રદ્ા િે એમાાં એકાગ્રતા, બસ એ ચાદરત્ર અિે 
એ મોક્ષિો માગથ છે.  

ભગવાિ આત્મા સક્ચ્ચિાિાંિસ્વરૂપ છે. નચિ્ િે આિાંિ એ તો એિો સ્વભાવ િે િમથ છે. 

એમાાં એ જ્ઞાિ એિો િમથ–સ્વભાવ ઉત્કૃષ્ટ છે કારણ કે એ પોત ેપોતાિે જાણે, પોતે પરિે જાણે. 

તે જ્ઞાિ બિાિે જાણે અિે જ્ઞાિ જ્ઞાિિે જાણે. એ જ્ઞાિમાાં, આખુાં દ્રવ્ય, અિાંતા ગુણો એિા 
જ્ઞાિમાાં આવી ગયા. સમજાણુાં કાાંઈ? માટે એિે જ્ઞાિિે ઉત્કૃષ્ટ િમથ કહી અિે આત્માિે 

પ્રાયનશ્ચત્તસ્વરૂપ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાિમૂનતથ કીિો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અરે! ભગવાિિા નવરહ પડ્યા 

પાંચમકાળે, પણ આ કાાંઈ આત્માિો નવરહ છે? એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! ત્રણ 

લોકિા િાથ પરમાત્મા સવથજ્ઞિેવ એિા—પ્રગટ પયાથયિી પૂણથતા પ્રાપ્ત પુરષિા—ભરતક્ષેત્રમાાં 

નવરહ પડ્યા. પણ કહે છે કે જેમાાંથી પ્રગટ પયાથય પ્રગટે છે, આહાહા! એિો િરિાર તો તારી 
પાસે પ્રગટ છેિે પ્રનસદ્. આહાહા! શેિા તિે નવરહ છે? એય! આહાહા!  

પ્રત્યક્ષ વ્યક્ત–પ્રગટ પરમાત્મા છે તુાં. એ પરમાત્મા છે તો એમાાંથી નસદ્િી પયાથયિી 

પરમાત્મિશા સાદિ-અિાંત પ્રગટશે. એવી સાદિ-અિાંત નસદ્પયાથયિો, જ્ઞાિપયાથયિો નપાંિરૂપ 
અહીંયા આત્મા છે. એિી જેણે સમ્યક્-ભાવિા કરી, એવા ભાવિે જેણે સમ્યક્-ભાવિા દ્વારા 

ભાવ્યો, તેિે ચાદરત્ર છે, તેિે પ્રાયનશ્ચત્ત છે, એ સમ્યક્-ભાવિા એ પ્રાયનશ્ચત્ત છે. આહાહા! તેિે 

પ્રાયનશ્ચત્ત છે જ. આહાહા! એટલે? કે નત્રકાળી ભગવાિ પ્રાયનશ્ચત્તરૂપ જ્યારે છે એટલે જ્ઞાિિી 
પરાકાષ્ઠાવાળુાં સ્વભાવવાળુાં તત્ત્વ છે, એિે જેણે એકાગ્ર થઈિે સમ્યક્-ભાવિા દ્વારા પકડ્યો, એ 
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સમ્યક્-ભાવિા ખરેખર પ્રાયનશ્ચત્ત છે, એ પ્રાયનશ્ચત્ત એટલે ચાદરત્ર જ છે, એ વીતરાગતા જ છે. 
આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

બિુાં ઘણુાં વાાંચે, ઘણાું નવચારે, પણ કરવાિુાં આ છે. આ કયાથ નવિા, ગમે એટલા જાણપણા 

હોય, ગમે એટલા વ્યાખ્યાિ કરતા આવિતુાં હોય, લાખો માણસોિે રીઝવતા આવિે, એ બિી 
બહારિી વાતુાં છે. આહાહા! ભગવાિિે રીઝવતા આવિે એ ખરો. આહાહા! જેવો છ ે તેવો 

સ્વીકાર થઈ ગયો, આહાહા! એણે બિુાં કયુ ંહોં. એ પોતે વીતરાગમૂનતથ થઈ ગયો પયાથયમાાં હોં. 

સમ્યગ્િશથિ પયાથય એ વીતરાગપયાથય છે, સમ્યગ્જ્ઞાિ એ વીતરાગપયાથય છે, એ જ્ઞાિિા બિા 
પ્રકાર છે, એમ. એ રાગિા પ્રકાર િથી. છે તો શ્રદ્ાિી પયાથય... પણ એ બિા જ્ઞાિ એવો આત્મા 
એિા એ પ્રકાર છે. રાગિા પ્રકાર એ સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? 

સમ્યક્ ભાવિાવાંત છે... સમ્યક્ ભાવિાવાળો છે. આહાહા! અરે! જેણે ભગવાિ આત્મા 

તરફિી એકાગ્રતા કરી છે તે પોતે વીતરાગપયાથયસ્વરૂપ છે. એ ચાદરત્રવાંતિે સાંયમી કહીએ. 

સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! જેણે પાપસમૂહિે ખાંખેરી િાખ્યો છે... હવે આવ્યુાં. અક્સ્ત કરીિે હવે 
િાક્સ્તિી વાત કરે છે. કહે છે ક ે જે ભગવાિ આત્મા ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાિમૂનતથ પ્રભુ એવો જે 

જ્ઞાિસ્વભાવ તે પ્રાયનશ્ચત્તસ્વરૂપ, ચાદરત્રસ્વરૂપ, વીતરાગસ્વરૂપ છે. એિી સમ્યક્-ભાવિા 

કરિારો, એ સમ્યક્-ભાવિાિી ઉત્પનત્ત થતાાં પુણ્ય-પાપિા ભાવ બેય પાપ છે. ખાંખેરી િાખ્યો 
છે... પુણ્ય-પાપિા ભાવ ખાંખેરી િાખ્યા છે, ઝાટકી િાખ્યા છે.  

આ પાંખીણી હોયિે પાંખીણી. િૂળ લાગીિે િૂળ, આમ ખાંખેરી િાખેિે. એ પાંખ ઉપરથી 
છૂટી જાય છે રજકણ. એમ ભગવાિ આત્માિે અાંિર ભાવતાાં પુણ્ય-પાપિા પદરણામ ખાંખેરી 

િામ છૂટી જાય છે. આહાહા! એિે છોિવા પિતા િથી. અરેરે! એિા ઘરિી વાતુાં એણે કોઈ દિ’ 

મહાત્ મ્યથી સાાંભળી િહીં, મહાત્મ્યથી એણે એિે જોયો િહીં, માહાત્મ્યથી એિે અાંિરમાાં 
ભગવાંતસ્વરૂપ આત્મા, ભગવતીસ્વરૂપ આત્મા, ભાગવતસ્વરૂપ ભગવાિ... આહાહા! એણે 

પરિા મહાત્મ્ય આગળ સ્વિા માહાત્મ્ય કોઈ દિ’ િ કયાથ અિે પરિા મહાત્મ્યિા પિખા છોિી 
સ્વિા મહાત્મ્યિા પિખે જાય, વીતરાગ થઈ જાય. આહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

જેણે પાપસમૂહિે ખાંખેરી િાખ્યો છે એવા તે મુિીન્દ્રિે... આવી વીતરાગ પદરણનતએ 

વીતરાગમૂનતથ જ્ઞાિસ્વભાવ ભગવાિ એિે સમ્યક્ પ્રકારે ભાવ્યો છે એવા તે મુિીન્દ્રિે હુાં તેિા 
ગુણોિી પ્રાનપ્ત અથે નિત્ય વાંિુાં છુાં. એટલે કે તેિી ગણુિી પયાથય આવી જે પ્રગટી એિો મિે 

આિર છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એિી િગ્નિશા િે નવકલ્પ એિો મિે આિર િથી. એિી આ જે િશા 

પ્રગટ કરી, ચૈતન્યરામિા રમતે ચડ્યો અિે આત્મારામિે જેણે પયાથયમાાં પ્રગટ કયો એવા સાંતોિા 
ગુણિે હુાં વાંિિ કરાં છુાં. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? કાયમ મારાં વાંિિ એટલે નિમથળ પયાથયિો જ 
મારે આિર છે, રાગિો આિર િથી, એમ કહે છે. બહુ અલૌદકક વાત હતી!  



ગાથા-૧૧૬-૧૧૭, શ્લોક-૧૮૩          પ્રવચન નં. ૧૨૦         167 

(ગાથા) ૧૧૭. ખૂબી તો શુાં હતી એમાાં. પ્રાયનશ્ચત્ત િે સવથજ્ઞપિ િાખ્યુાંિે જ્ઞાિભાવ, 

ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવભાવ... સવથજ્ઞશક્ક્ત આવે છેિે ૪૭ (શક્ક્ત)માાં. સવથજ્ઞશક્ક્ત એ દ્રવ્યિો ઉત્કૃષ્ટ 
નવશેષ િમથ છે. એવા િમથિો િરિાર ભગવાિ આત્મા જે ગુણમાાં તો સવથજ્ઞિી અિાંતી પ્રગટ 

પયાથયો થવાિી એ બિી અાંિર પિી છે, સામાન્યપણે શક્ક્તપણે હોં. એવો સવથજ્ઞસ્વભાવી 

ભગવાિ, એિો અથથ કે એ તો જાણિાર િે િેખિાર જ છે. એ રાગિે કરે અિે પરિુાં કરે િે 

પરથી લે—એ એિો સ્વભાવ જ િથી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? એ રાગિે કરે અિે પરિે કરે 

એ એિા સ્વભાવમાાં િથી. રાગિે િે પરિે પોતાિે જાણતા જાણે એવો એિો સ્વભાવ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? ૧૧૭.  

श्च ं बहुणा भश्चणएण  दु वरतवचरण ं महशे्चसण ं सव्व ं। 
पायश्चित्त ंजाणह अणये म्माण  खयहऊे ॥११७॥ 
બહુ કથિ શુાં કરવુાં? અરે! સૌ જાણ પ્રાયનશ્ચત્ત તુાં, 

િાિાકરમક્ષયહેતુ ઉત્તમ તપચરણ ઋનષરાજિુાં. ૧૧૭. 

મુનિિે ઉદ્દેશીિે મુખ્ય વાત છેિે અહીંયા. ચાદરત્ર કહો, પ્રાયનશ્ચત્ત કહો, વીતરાગતા  

કહો, મોક્ષમાગથ કહો, ત્રણિી એકતા—બિુાં એકાથથ છે. ટીકા : અહીં એમ કહ્યુાં છે કે પરમ 

તપશ્ચરણમાાં લીિ પરમ ક્જિયોગીશ્વરોિે... પ્રાયનશ્ચત્ત કહ્યુાંિે, ચાદરત્ર કહ્યુાંિે. ચાદરત્ર કહો કે 
તપસ્યા કહો, એિુાં િામ ચાદરત્ર છે. તપસ્યા એટલે અપવાસ કરવા એ કાાંઈ તપસ્યા-બપસ્યા 

િહીં. આહીં તો ભગવાિ આત્મા એકલો જ્ઞાિસ્વભાવી વસ્તુ એિી શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે ચાદરત્રિી 

રમણતા એ એિુાં તપશ્ચરણ, એ એિી તપસ્યા, એ એિુાં ચાદરત્ર, એ એિુાં મુનિપણુાં. સમજાણુાં 
કાાંઈ? આવા મુનિપણાિી િશાિે જાણે િહીં, તેિે ગુરિા સ્વભાવિી પણ ખબર િથી. અિે એ 

સવથજ્ઞપિિે સાિિારા છે (કેમકે) સવથજ્ઞપિ શક્ક્તમાાં પડ્યુાં એિે ભરોસો અિે અિુભવ કયો 

માટે. એિે િ જાણે એ તો સવથજ્ઞિેવિે પણ જાણતા િથી. આહાહા! આવી િશાવાંતિે િમી ગુર 
કહીએ એિે જાણતા િથી, એ િેવિે િ જાણે, ગુરિે િ જાણે અિે એિી સાંયમ િામ સાંવર-

નિજથરાિી િશા કેવી હોય એિે પણ જાણતો િથી. અિે એિે જાણતો િથી માટે દ્રવ્યિો આશ્રય 
કેટલો હોય ત્યારે કેટલી સાંયમિશા પ્રગટે એિી ખબર િથી એિે. આહા! િવજીવિભાઈ!  

કહો, હવે બીજામાાં અપૂણથ છે કે િહીં ક્યાાંય? લ્યો, વળી એ યાિ આવ્યુાં. શુાં કહ્યુાં? તમે 

સમજ્યા િહીં. બીજામાાં અપૂણથ છે અિે વીતરાગિી પયાથય પૂણથ િમથ છે. એમ કાાંઈક વાત ચાલી 
હતી. ઘણા વષથ પહેલાિી વાત છે, ૮૩િી. ૮૨માાં ચોમાસુાં હતુાંિે વઢવાણ, ત્યાાંથી કાાંપમાાં ગયા 

હતા. શ્રીમદ માાં આવે છેિે એક. એક શબ્િ આવે છે. બાકી પૂણથ િે અપૂણથ બિુાં આત્મામાાં અાંિર 

છે. આત્માિો જેવો સ્વભાવ ભગવાિે જોયો અિે છે એવો. એવો બીજે ક્યાાંય છે જ િહીં 
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વીતરાગ નસવાય અન્યમતમાાં ક્યાાંય છે િહીં. પણ હવે પરીક્ષા કરવા તૈયાર િ થાય, ઓળખવા 
તૈયાર િ થાય, હવે એિે શી રીતે આાંતરો પિે? આહાહા!  

કહે છે, પરમ તપશ્ચરણમાાં લીિ પરમ ક્જિયોગીશ્વર... ભાષા જુઓિે! વાપરી કેવી! 

પરમ ક્જિયોગીશ્વર... જેણે આત્માિા સ્વભાવ સાથે યોગ ઉત્કૃષ્ટ માાંડ્યો છે. પરિો સાંબાંિ 
તોડ્યો અિે સ્વભાવિો સાંબાંિ ઉત્કૃષ્ટપણે જોડ્યો છે. આહાહા! િન્ય! િન્ય! પરમ 

ક્જિયોગીશ્વરોિે નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત છે... એિે તો નિશ્ચય ચાદરત્રિશારૂપ પ્રાયનશ્ચત્ત વતે જ છે. 

પ્રાયનશ્ચત્ત એટલે પુણ્ય-પાપિા િાશ કરવાવાળો ભાવ સિાય એિે વતે જ છે. આહાહા! સમજાણુાં 
કાાંઈ?  

એ રીતે નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત સમસ્ત આચરણોમાાં પરમ આચરણ છે એમ કહ્યુાં છે. લ્યો. એ 
રીતે નિશ્ચય ચાદરત્ર–સાચી વીતરાગતા એ સમસ્ત આચરણોમાાં પરમ આચરણ... આત્માિે 

આશ્રયે થયુાં, એિે પરમ આચરણ કહેવામાાં આવે છે. િેહિી દિયાિા આચરણ-ફાચરણ 

આત્મામાાં છે િહીં. આ િયા-િાિ િે વ્રતિા નવકલ્પિુાં આચરણ પણ આત્મામાાં છે િહીં. આહાહા! 
ભારે વાત ભાઈ! તારી પ્રભુતા તિે બેઠી િથી ભાઈ! તુાં તો પરમેશ્વરિો પરમેશ્વર છો. આહાહા! 

એકલુાં જ્ઞાિ સવથજ્ઞસ્વરૂપ પ્રભુ... આપણે પહેલા આવી ગયુાં છે. ત્રણ કાળ ત્રણ લોકિે જાણે એવો 

જ્ઞાિસ્વભાવ નત્રકાળ છે.. નત્રકાળ છે. ઉપયોગમાાં આવી ગયુાં છે. આહાહા! નિયમસાર તો 
નિયમસાર છે હોં. આહાહા! નિયમ (એટલે) યથાથથ જગતિા નિયમો, વસ્તુિા નિયમો, વસ્તુિા 
સ્વભાવરૂપ નિયમ, મોક્ષમાગથિો નિયમ. આહાહા!  

સમસ્ત આચરણોમાાં પરમ આચરણ છે એમ ભગવાિે કહ્યુાં છે. નત્રલોકિાથ તીથંકરિેવ 

પરમેશ્વર વીતરાગ દિવ્યધ્વનિ દ્વારા સમવસરણમાાં ઇન્દ્રો અિે ગણિરોિી સમક્ષમાાં ભગવાિ 

આમ કહેતા હતા. સમજાય છે કાાંઈ? બિા વ્યવહાર-ફ્યવહાર આચરણિે ભગવાિે આચરણ 
કહ્યુાં િથી એમ કહે છે. પરમ આચરણ છે એમ કહ્યુાં છે. સાંતોએ એમ કહ્યુાં છે, સાંતિા મોટા 

મહાસાંત ભગવાિ તીથંકરે એમ કહ્યુાં છે. ‘મહામુનિ શ્રમણ’ આવે છેિે પાંચાક્સ્તકાયમાાં. 

‘મહાશ્રમણિા મુખ...’ મહાશ્રમણ એટલે કેવળી. પાંચાક્સ્તકાયમાાં છે. આહાહા! અરે! આ વાત 
બાપા! સવથજ્ઞ નસવાય વાિામાાં અત્યારે ક્યાાંય િેખાતી િથી. ગાંિેય િથી. ભાઈ! આહાહા!  

િુનિયાિી કલ્પિા શુાં હોય? નિિથિ હોય, એકલો હોય, વાાંઢો હોય, વાાંનઝયો હોય, પત્િી 
િ હોય અિે પત્િીિે પનત િ હોય અિે િુઃખી હોય બહારમાાં. તો ‘આ િુઃખી છે’ એમ અજ્ઞાિી 

કહે છે. ત્યારે ભગવાિ કહે છે કે છ ખાંિિા રાજ હોય, ૯૬ હજાર સ્ત્રી હોય, પણ એ મારા છે 

એવી માન્યતા છે એ મહાિુઃખી છે, કહે છે. એ મહાિુઃખી છે. આહાહા! અિે એકલો િરકિો 
િારકી જીવ હોય, સાતમી િરકિો, ચોખાિો િાણો િ હોય, સૂવાિે મકાિ િ હોય, પાથરવાિે 

ગાિલુાં િ હોય, પણ આ આત્મા આિાંિિી મૂનતથ છે એવી જેિે શ્રદ્ા િે ભાિ થયા, કહે છે કે એ 
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જીવ સુખી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘સુખીયા જગતમાાં સાંત, િુદરજિ િુક્ખયા.’ ક્બચારા બહારમાાં 

સગવિતાવાળા િેખાય, અબજો રૂનપયા, બાયિી-છોકરા, ખમ્મા.. ખમ્મા.. િૂળેય િથી, સાાંભળિે 
હવે! બિા તારે િુઃખ છે. બિા િૂતારાિી ટોળીયુાં ભેગી થઈિે લૂાંટિારા છે તિે. આહાહા! જેિે 

આવો આત્મા અાંિરમાાં અિુભવમાાં આવ્યો, શ્રદ્ામાાં લીિો અિે ચાદરત્રાદિ પ્રગટ થયા, એ 
જગતમાાં સુખી છે. નવશેષ વાત કહેશે 

(પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ) 
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ભાદરવા વદ ૭, શનિવાર, તા. ૧૧-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૭, શ્લોક - ૧૮૪-૧૮૬,                                                            

પ્રવચિ િ.ં ૧૨૧ (હ િંદી) 
 

યહ નિયમસાર (અર્ાાત્) મોક્ષકા માર્ા ક્યા હૈ વહ ચલતા હૈ. ૧૧૭, બીજો પેરેગ્રાફ–

દૂસરા પેરેગ્રાફ હૈ. પ્રાયનિત્તકા અનિકાર હૈ. પ્રાયનિત્ત અર્ાાત્ ચારરત્ર. ચારરત્રકે પેટાભેદકો 

પ્રાયનિત્ત કહતે હૈં. ય ે ચારરત્ર મુક્ક્તકા માર્ા હૈ. ચારરત્ર, વીતરાર્ પરરણનતરૂપ પયાાય વહ 
ચારરત્ર હૈ. શરીરકી રિયા, અંદર નવકલ્પ ઉઠે રક મૈં આહારારદ છોડું આરદ વહ કોઈ ચારરત્ર િહીં, 

વહ કોઈ તપ િહીં. સમજમેં આયા? ચારરત્રમેં ઉગ્ર પુરુષાર્ા ઉસકા િામ તપ અિે તપ િામ ... 
ચારરત્ર કહતે હૈં અિે ચારરત્રકે પેટાભેદમેં યહાં પ્રાયનિત્તકો કહતે હૈં.  

બહુ અસત્ પ્રલાપોંસે બસ હોઓ... આચાયા કહે છે. મૂળ પાઠમાં છે િે? અરે! શું કહીએ 

વિારે? બહોત કહિેસે ક્યા? બસ હોઓ. નિિયવ્યવહારસ્વરૂપ પરમતપિરણાત્મક ઐસા જો 
પરમ ક્જિયોર્ીયોંકો અિારદ સંસારસે બંિે હુએ દ્રવ્યભાવકમોકે નિરવશેષ નવિાશકા કારણ 

વહ સબ શુદ્ધનિિયપ્રાયનિત્ત હૈ... આહાહા! पायच्छित ंजाणह શબ્દ છેિે? जाणह શબ્દ છે. 

આચાયા મહારાજ કુંદકુંદાચાયાદેવ (કહતે હૈં), जाणह (અર્ાાત્) ઉસકો તુમ ચારરત્ર, તપ ઔર 
પ્રાયનિત્ત જાિો. નિિયવ્યવહારસ્વરૂપ પરમ... ભર્વાિ આત્મા અતીનરદ્રય જ્ઞાિ િે આિંદકા 

નપંડ પ્રભુ આત્મા હૈ. ઉસ તરફકા ઝુકાવ હોિેસે શુદ્ધ પરરણનત–વીતરાર્ીદશા ઉત્પન્ન હો વહ 
ચારરત્ર, વહ તપ, વહ પ્રાયનિત્ત કહિેમેં આતા હૈ. ભારે વાત ભાઈ! સમજમેં આયા?  

નિિયવ્યવહારસ્વરૂપ પરમતપિરણ... વ્યવહારિે િાખ્યો છે આમાં. અપિા સ્વરૂપ 

ચૈતરય પરરપૂણા ભર્વાિ આત્મા, પરરપૂણા ભર્વાિ આત્મા હૈ. અંતરમેં અિંત જ્ઞાિ, અિંત 

આિંદ, અિંત શાંનત, સ્વચ્છતા ઐસી અિંત નવભૂનતસે ભરા પડા આત્મા અભી વતામાિમેં હૈ. 

આહાહા! ઐસે ભર્વાિ આત્મા ઉપર દૃનિ દેિેસે ઔર પીછે ઉસમેં લીિતા કરિેસે, જો શાંનત 

િે આિંદકી દશા ઉત્પન્ન હો, ઉસકા િામ તપ હૈ, ઉસકા િામ ચારરત્ર હૈ, ઉસકા િામ પ્રાયનિત્ત 
હૈ. ઓલા અિશિ-બિશિ કરે એિે શું હોય? એ તો નિનમત્તરૂપે એવું હોય. સમજમેં આયા? 
બાહ્યસે અિશિ કરિા આરદ વહ તો નિનમત્ત હૈ.  

ખરેખર તો તપ અંતરમેં प्रतपन इच्छत तपः ભર્વાિ શુદ્ધ ચૈતરય અંતમુાખ પરમાત્મા 

નિજસ્વરૂપસે પડા હૈ, ઉસકે પરમ અંતમુાખ હોકર લીિતા કરિા અિે અપિી પયાાયમેં જૈસે 

સુવણામેં ર્ેરુ... ર્ેરુ કહતે હૈં ર્ેરુ? ર્ેરુ ડાલતે સુવણા ઓપતા હૈ–શોભતા હૈ. ઐસે ભર્વાિ 
આત્મા, નિનવાકલ્પ રાર્રનહત અપિા વીતરાર્ી સ્વરૂપ આત્માકા હૈ. વીતરાર્ી પરરણનત પ્રર્ટ 

કરિા, પણ વહ વસ્તુ તો વીતરાર્ પરરણામ સ્વભાવ-સ્વરૂપ હી હૈ. સમજમેં આયા? વહ આત્મા 
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પરરપૂણા કૃતકૃત્ય દ્રવ્યસ્વભાવ–ઉસકા ર્ંભીર અિંત આિંદારદ સ્વભાવ, ઉસ તરફકા ઝુકાવ–

પુરુષાર્ાકી ઉગ્રતારૂપ ઝુકાવ, ઉસકા િામ સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર હૈ. એ શેઠ! યે બનહચાારરત્ર 
તો ચારરત્ર હૈ હી િહીં. વળી પાછું અંદર દ્વૈત... અંતરંર્ ચારરત્ર યે હી ચારરત્ર હૈ ઔર બીચમેં 

નવકલ્પારદ ઉઠતે હૈં ઉસે વ્યવહાર ચારરત્રકા આરોપ દેતે હૈં. બારદાિ હૈ વહ તો. સમજમેં આયા? 

નવકલ્પ જો ઉઠતે હૈં વહ બારદાિ હૈ, માલ િહીં. ખાલી ખોખા. બારદાિ સમજતે હૈં? ર્ુણી.. 

ર્ુણી–બોરી. બોરી વહ તો બારદાિ હૈ, અંદર ચોખા વહ માલ હૈ. આહાહા!  

યહાં તો ઐસી બાત હૈ. યર્ાર્ામેં તો... યહાં તો પ્રાયનિત્ત ચલતા હૈ વહ દૂસરી બાત હૈ. 
યર્ાર્ામેં પરરણામ હી બારદાિ હૈ અિે સારા માલ હૈ વહ ચોખા હૈ. જો પરરણામ સારી ચીજકા 

રકંમત કરતા હૈ. સમજમેં આયા? આહા! ભારે વાત ર્ઈ ભાઈ! એક પલડામાં તોલા.. તોલા..  

તોલા સમજતે હૈં? તોલા ડાલતે હૈં િ? મણ, બે મણ, પાંચ મણ લોહા અિે એક બાજુ માલ. તો 
કહતે હૈં, જો નવકલ્પારદ ઉઠતે હૈં વ્યવહાર વ્રતકે, વહ તો બારદાિ હૈ–બોરી હૈ, માલ િહીં. માલ 

તો, ભર્વાિ આત્મા અંદર અતીનરદ્રય આિંદસ્વરૂપ ઉસમેં એકાગ્ર હોકર અતીનરદ્રય આિંદકી 

િારા પ્રર્ટ કરિા વહ માલ હૈ. ઇસ દોકી અપેક્ષાસે હોં. રકસ દોકી અપેક્ષાસે, સમજે? વહ 
નવકલ્પ િે નિનવાકલ્પ પરરણનતકી અપેક્ષાસે. બાકી ખરેખર તો નિનવાકલ્પ પરરણનત હૈ યે ભી પણ 
નત્રકાળી માલકી અપેક્ષાસે બારદાિ હૈ. સમજમેં આયા?  

કહાં પ્રભુ પૂણાાિંદકા િાર્! અિંત-અિંત શાંનત, સ્વચ્છતા, પરમેશ્વરતા આરદ 

શક્ક્તયોંસે ભરા પડા આત્મા, ઉસકા આશ્રય િે અવલંબિ લેકર જો પયાાય પ્રર્ટ હુઈ, વહ 

પયાાયકી રકંમત િહીં, રકંમત તો વસ્તુકી હૈ એમ કહતે હૈં. પણ યહાં નવકલ્પકી અપેક્ષાસે 
વીતરાર્ી પરરણનતરૂપ ચારરત્રકી રકંમત નર્િિેમેં આયી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : બેય કોર્ળા સરખા? 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : એક રયાયે તો બેય (સરખા).  

શ્રોતા : પરરપૂણાપણે કેમ? 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : પરરપૂણાકી અપેક્ષાસે એક સમયકી પયાાય બારદાિ હૈ ઔર શુદ્ધ 
પરરણનતકી અપેક્ષાસે નવકલ્પ બારદાિ હૈ. યહ વ્યવહારિયકે નવષયકી અપેક્ષાસે (ઔર) 
નિિયકી વહ અપેક્ષા હૈ. આહાહા!  

વસ્તુ આખી પરરપૂણા... જો વતામાિ પરરણામ પ્રર્ટ હુઆ વહ તો વ્યક્ત હૈ, પ્રર્ટ હૈ 

ઔર નત્રકાળી વસ્તુ હૈ વહ અવ્યક્ત હૈ પરરણામકી અપેક્ષાસે. તો અવ્યક્ત હૈ વહી માલ હૈ 

ખરેખર તો. કારણ કે ઉસકી રકંમત પરરણામ કરતા હૈ. ક્જસ ચીજકી રકંમત કરતા હૈ વહ ચીજ 
રકમતી હૈ. આહાહા! ઝીણી વાત. લોકોએ... આખું તત્ત્વ છે વસ્તુ–દ્રવ્ય–વસ્તુ આત્મા 

સક્ચ્ચદાિંદમૂનતા એ તો નસદ્ધ સ્વરૂપ છે. દ્રવ્યસ્વભાવ–વસ્તુસ્વભાવ–તત્ત્વસ્વભાવ યે તો 
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નસદ્ધસ્વરૂપ હી વસ્તુ હૈ. ઉસ વસ્તુકી દૃનિ અિે જ્ઞાિ કરિા ઔર લીિતા કરિા, વહ મોક્ષકા 

માર્ા. સમજમેં આયા? અિે ઉસ મોક્ષકે માર્ાકે સાર્ વ્યવહારકા પંચમહાવ્રતારદકા જો નવકલ્પ 
ઉઠતા હૈ ઉસે વ્યવહાર ચારરત્ર કહતે હૈં. િહીં હૈ ઉસકો કહિા. હૈ ઉસકો જાિિા. આહાહા! 
ર્જબ વાત છે.  

નિિયવ્યવહારસ્વરૂપ પરમતપિરણાત્મક ઐસા પરમ ક્જિયોર્ીયોંકો... િમાાત્માકો, 

અપિા િમા જો નત્રકાળી આિંદ િે જ્ઞાિસ્વભાવ હૈ ઉસ તરફકી એકાગ્રતાકે ઝુકાવસે જો નિમાળ 

વીતરાર્ી દશા ઉત્પન્ન હો વહ મોક્ષકા માર્ા હૈ. આહાહા! પરમક્જિયોર્ીયોંકો અિારદ 
સંસારસે બંિે હુએ દ્રવ્યભાવકમોકે... દેખો! કમા જો આઠ કમા હૈં જ્ઞાિાવરણારદ, યે તો જડ હૈં 

ઔર અંદર પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ ઉઠતે હૈં વહ ભાવકમા મેલ હૈ. આહીં તો નિિય-વ્યવહાર સાર્ે 

લેવું છેિે. મોક્ષકા માર્ાકા કર્િ દો પ્રકારસે આયા િ, તો દો પ્રકારસે વણાિ કરતે હૈં.  
નિિયસ્વભાવ પરમ આિંદકી મૂનતા પ્રભુ... કેમ બેસે પણ એ વાત! એવી ચીજ છે કે એક 

વસ્તુમાં ત્રણ પ્રકાર. એક નવકલ્પ નવભાવ, એક નિનવાકલ્પ શુદ્ધ પરરણનત અિે અિે એક નિનવાકલ્પ 
શુદ્ધ દળ આખું પદાર્ા. આહા!  

હવે યહાં કહતે હૈં રક નિનવાકલ્પ અંદર રાર્ ક્બિાકી ચીજ પ્રભુ ઉસ તરફકા ઝુકાવ 

ક્જસકા હૈ ઔર નિનમત્ત, નવકલ્પ િે એક પયાાયકી ભી નવમુખતા હો ર્ઈ હૈ, આહાહા! ઉસકો 
નિિય પરરણનત પ્રર્ટ હુઈ, વહ નિિય–સાચું ચારરત્ર િે સચ્ચા તપિરણ કહિેમેં આતા હૈ. 

અિે સાર્મેં નવકલ્પ જો હૈ વહ વ્યવહારચારરત્ર કહિેમેં આતા હૈ. દો નમલકર દ્રવ્યભાવકમોંકે... 

પાછા દ્રવ્ય-ભાવકમોંકે નિરવશેષ નવિાશકા કારણ હૈ. જો શુદ્ધ હૈ વહ પુણ્ય િે પાપ દોિોંકે 
િાશકા કારણ હૈ અિે જો શુભ હૈ ય ેઅશુભકા િાશકા કારણ હૈ. સમજમેં આયા? ભારે! આમાં 

સમજવું શું આમાં કાંઈ? અપવાસ કરવો, આ કરવો, અઠ્ઠાઈ કરવી... કેટલું આવે છે? આ ફલાણે 

આમ ર્યું, આમ ર્યું, સોળ .. ર્યા િે દસલક્ષણીપવામાં દસ અપવાસ કયાા, હો-હા, હો-હા. અરે! 

યે તો બહારકી રિયા હૈ, યે કોઈ િમા િહીં. આહાહા! યે વ્યવહાર ભી િહીં. વ્યવહાર તો તબ 
કહિેમેં આતા હૈ રક નવકલ્પ હો....  

વહ તો યહાં કહતે હૈં રક ભર્વાિ આત્મા નસદ્ધસ્વરૂપી પૂણાાિંદ કૃતકૃત્ય હૈ, ઐસી 

ચીજકી અંતર અિુભવમેં નસ્ર્રતા કરિા, આહા! વહ સચ્ચા પુરુષાર્ા, વહ સચ્ચા મોક્ષકા માર્ા, 

વહ સચ્ચા ચારરત્ર િે પ્રાયનિત્ત અિે ઉસકો તપ કહિેમેં આતા હૈ. ભારે ર્જબ વાત! મૂળ 
આખી ચીજ એ શું છે એિી ખબર િ મળે. િૂળેય ર્ાય િહીં. રાર્ કરતા કરતા ર્તાં હશે? 

લસણ ખાતે ખાતે કસ્તૂરીકા ડકાર આતા હૈ? બરાબર હૈ? લહસુિ.. લહસુિ. ઢોકળા િહીં કરતે 

હૈં? લોકોત્તરમેં યહી હૈ. મૂલચંદભાઈ! આ લસણ િર્ી ખાતા લસણ? ઢોકળા ચોખાિા બિાવેિે 
ચોખાિા. તમારે શું કહે છે? ઢોકળા-બોકળા કરતા હશે કે િહીં? અમારે તો ચોખાિા ઢોકળા 
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કહે. એમ કે શું? લસણ... ઢોકળા કહો.... અમારે કારઠયાવાડમાં તો ચોખાિા ઢોકળા િર્ી કરતા? 

ઉપર લસણ પાર્રે, લહસુિકા મસાલા. ઘીમાં-તેલમાં બોળી-બોળીિે ખાય પછી આમ. બહોત 
હમારે છોટી ઉમરમેં સબ દેખા હૈ.  

યે મસાલા ખાયા હો લહસુિકા અિે ડકાર આવે કસ્તૂરીકા, ઐસા હોતા હૈ? ઐસે 
રાર્કી મંદતાકી રિયા વહ તો લહસુિ હૈ. પરંપરા કારણ, વહ તો અભાવ કરતે હૈં તો ઉસકો 

પરંપરા કારણ હૈ. યે માિતે િહીં ઉસે પરંપરા કારણ કહાંસે આયા? સમજમેં આયા? આકરૂં 

કામ. વીતરાર્ સવાજ્ઞ પરમેશ્વરિે કહા પંર્ ઉસે નપછાિિા વહ બડા પુરૂષાર્ા હૈ. અિંત કાલમેં 
જાિિેમેં આયા િહીં. બહારકી રિયાકાંડ ઐસા કરિા, ફૈસા કરિા ઔર માિ નલયા િમા. ક્જંદર્ી 
નિષ્ફળ. સમજમેં આયા?  

યહાં આચાયા ભર્વાિ કહતે હૈં, અહો! વહ સબ શુદ્ધનિિયપ્રાયનિત્ત હૈ ઐસા, હે 

નશષ્ય! તૂ જાિ. કુંદકુંદાચાયા કહે છ ેભર્વાિ કુંદકુંદાચાયા. जाणह ર્ાર્ામેં આયા હૈ. સમજમેં 

આયા? આહાહા! એમ તું જાણ. પહલે જાિિે સમજિેમેં ય ે બાત લે. પરમાત્મા નિજસ્વરૂપ 
ભર્વાિ આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ હી અંદર હૈ. શેઠ! આતા હૈ રક િહીં તારણસ્વામીમેં? ‘અપ્પા 

સો પરમઅપ્પા.’ યે બહોત આતા હૈ. પણ તમિે કે રદ’ વાંચીિે ભાિ હતું કાંઈ? એ શેઠ! 

તારણસ્વામીમેં બહોત આતા હૈ ‘અપ્પા સો પરમઅપ્પા.’ અંદર આત્મા યે પરમાત્મા હૈ. 
શક્ક્તરૂપે, સ્વભાવરૂપે, ર્ુણરૂપે સ્વયં પરમાત્મા અંદર હૈ. આહાહા! અરે! એિે ખબર િહીં. 

સવાજ્ઞ નત્રલોકિાર્ પરમાત્મા વીતરાર્દેવ આત્મા રકસકો કહતે હૈં, માિે િહીં િે ખબર િહીં. 

ચલો, કરો સામાનયક, કરો પોષા, કરો પરડકમણા. યે તો નવકલ્પ–રાર્ હૈ. ઉસમેં તો પુણ્યબંિ 
નમથ્યાત્વ સનહત (હોર્ા). કામ આવે રખડિેમેં, ચાર ર્નતમેં રુલિેમેં કામ આતા હૈ. આહાહા!  

ઐસા, હે નશષ્ય! ત ૂજાિ. કુંદકુંદાચાયા કહતે હૈં. પાઠ રકયા હૈ. પાઠમેં હૈ િ. जाणह—

ઐસા તું પહલે જાિ રક ભર્વાિ આત્મા પરરપૂણા શાંત િે આિંદકા િામ હૈ. ઉસમેંસે 

વીતરાર્તા િે િમાકી પયાાયકી દશા પ્રર્ટ હોતી હૈ. રાર્મેંસે, વ્યવહારમેંસે અિે નિનમત્તમેંસે યે 
િમાકી દશા પ્રર્ટ હોતી િહીં. આહાહા!  

ઇસ ૧૧૭વીં ર્ાર્ાકી ટીકા પૂણા કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ પાંચ શ્લોક કહતે હૈં: 
૧૮૪ છેિે કળશ. 

         अनशनाच्छितपश्चरणात्मकं 
         सहजशदु्धच्छििात्मच्छििाच्छििि ् । 
         सहजबोधकलापच्छरगोिरं 
         सहजतत्त्विघक्षयकारणि ् ॥१८४॥ 
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આહાહા! નહરદી છે કે િહીં? નહરદી નિયમસાર આયા રક િહીં? નહરદી આપ્યા નહરદી? 

અચ્છા. અહીં િહીં, ત્યાં તમારા નહરદી લોકોિે. નહરદી હૈ નહરદી? પહલેસે નહરદી લે લેિા ચાનહયે 
િ. ક્યા કહતે હૈં? દેખો! ૧૮૪ કળશ.  

શ્લોકાર્ા : અિશિારદતપિરણાત્મક (અર્ાાત્ સ્વરૂપપ્રતપિરૂપસે પરરણનમત... ભાષા 
દેખો! ક્યા કહતે હૈં? (સ્વરૂપપ્રતપિરૂપસે પરરણનમત, પ્રતાપવંત અર્ાાત્ ઉગ્ર સ્વરૂપપરરણનતસે 

પરરણનમત)... આહાહા! ભાષા! ભર્વાિ આત્મા સત્ શાશ્વત અકેલા અમૃતકા કંદ હૈ, 

અતીનરદ્રય અમૃતકા દલ હૈ. ઐસા ભર્વાિ આત્મા ઉસકા સ્વરૂપ, ઉસકા પ્રતપિ.. ઉસકા 
પ્રતપિ–પ્રકૃિ(રૂપ)સે તપિા િામ ઉગ્રપિે વીતરાર્ીદશા ઉત્પન્ન હોિા. આહાહા! ઐસે 

પરરણનમત (અર્ાાત્) ઐસી અવસ્ર્ાકા હોિા. શુદ્ધ ચૈતરય આિંદિામ પ્રભુ ઉસ તરફકી અંતર 

એકાગ્રતાસે સ્વરૂપમેંસે પ્રતપિ–નવશેષ વીતરાર્ી દશા ઉત્પન્ન હોિા ઔર ઉસ અવસ્ર્ારૂપે 
પરરણમિ કરિા અિે પ્રતાપવંત–ક્જસકી વીતરાર્પયાાયકા પ્રતાપ હૈ રક ક્જસકે કારણસે રાર્ િે 

દ્વેષારદ િાશ હોતા હૈ. સમજમેં આયા? ભાષાય સૂક્ષ્મ પડે. અભ્યાસ તત્ત્વિો િ મળે ક્યાંય. 
રિયાકાંડમાં એવું જોડાણ ર્ઈ ર્યું ત્રણેય સંપ્રદાયમાં. સત્ય ક્યા ચીજ હૈ વહ તો સારી ઢંક ર્ઈ.  

કહતે હૈં, સ્વરૂપપ્રતપિરૂપસે... કૌંસમેં હૈ િ? ભર્વાિ આત્મા અપિા નિજ આિંદ િે 

જ્ઞાિારદ સ્વરૂપ, અપિા નિજ નત્રકાળી સ્વરૂપ ઉસકા પ્રતપિ–ઉસકા પરરણમિ, વીતરાર્ી 
પયાાયપિે, નિદોષ આિંદપિે પ્રતપિ (અર્ાાત્) નવશેષે તપિા–ઓપિા, અપિી પયાાયમેં 

આિંદકી દશાકી શોભા હોિા. સમજમેં આયા? આરે, આરે, ભાર ે વાતું! પરરણનમત ઐસા 

પ્રતાપવંત અર્ાાત્ ઉગ્ર સ્વરૂપપરરણનતસે પરરણનમત... આહાહા! એમ જાણે, િક્કી તો પહલે કરે 
રક યે માર્ા હૈ િમાકા િે મોક્ષકા માર્ા. ઉગ્ર સ્વરૂપપરરણનતસે પરરણનમત... ઉગ્ર િામ કડક–

કઠણ–મહા પુરુષાર્ાસે અપિે નિજાિંદ પ્રભુ ઉસકે સ્વરૂપકી પરરણનત િામ અવસ્ર્ાસે 
પરરણનમત.. પરરણનતસે પરરણનમત આહાહા!  

ઐસા યહ સહજ-શુદ્ધ-ચૈતરયસ્વરૂપકો જાિિેવાલોંકા... ઐસા સ્વભાનવક ભર્વાિ શુદ્ધ 

ચૈતરયસ્વરૂપકો–અપિે શુદ્ધ નત્રકાળીકો જાિિેવાલોંકા સહજજ્ઞાિકલાપરરર્ોચર... િીચે અર્ા 
કયો છે. સહજ જ્ઞાિકી કલા દ્વારા સવા પ્રકારસે જ્ઞાત હોિે યોગ્ય. કૈસા હૈ ભર્વાિ આત્મા? રક 

અપિી જ્ઞાિકી કલા િામ નિમાળદશા દ્વારા ર્મ્ય હૈ–જ્ઞાત હૈ. કોઈ નિનમત્ત દ્વારા જ્ઞાત હૈ ઐસા 

િહીં ઔર કોઈ કષાયકી મંદતા, દયા, દાિ, વ્રત, ભક્ક્ત, પૂજા ઉસસે ભી વહ જ્ઞાત િહીં. આત્મા 
ઐસે જ્ઞાત િામ જાિિેમેં આતા િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? અિશિારદ તપિરણ ઐસા 

સહજ શુદ્ધ... સહજજ્ઞાિકલાપરરર્ોચર... આહાહા! સ્વભાનવક જ્ઞાિકલાપરરર્ોચર... 

સહજજ્ઞાિકી કલા દ્વારા પરરર્ોચર–પરરર્મ્ય–સવાપ્રકારસે જ્ઞાિ હોિેયોગ્ય. અપિી જ્ઞાિકળા– 
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વતામાિ સમ્યગ્જ્ઞાિકળા, ઐસી સમ્યગ્જ્ઞાિ કળા દ્વારા સવાર્ા પ્રકારસે ર્મ્ય હૈ. આહાહા! ભાષા 
હજી સમજવી કઠણ પડે.  

સહજજ્ઞાિકી કળા, યે પયાાયકી બાત હૈ હોં. વતામાિમેં નવકલ્પ િે શરીરકી રિયાસે 

રનહત અપિા આિંદ િે જ્ઞાિકી કળા દ્વારા યે આત્મા ર્મ્ય હૈ–જાિિેમેં આતા હૈ. સમજમેં 
આયા? હૈ િ. અંદર હૈ રક િહીં િીચે? સવાપ્રકાર... ભાષા જોઈ! સવાપ્રકાર (અર્ાાત્) સવાર્ા. 

કર્ંનચત્ વ્યવહારસે ર્મ્ય હૈ િે કર્ંનચત્ જ્ઞાિકળાસે ર્મ્ય ઐસા િહીં નલયા. સમજમેં આયા? 

‘પરરર્ોચર’ કહા િ? પરરર્ોચર એટલે પરરર્મ્ય–સમસ્ત પ્રકારસે અપિી નિમાળ જ્ઞાિિારા, 
સ્વરૂપ સરમુખકી જ્ઞાિિારા ઉસ દ્વારા આત્મા ર્મ્ય િામ જ્ઞાત હોતા હૈ. ઉસકા જ્ઞાિ જ્ઞાિકી 
કળાસે જાિિેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા?  

સહજજ્ઞાિકલાપરરર્ોચર... ઓહોહો! સહજ શુદ્ધ ચૈતરયસ્વરૂપકો જાિિેવાલોંકા... 

સ્વભાનવક શુદ્ધ ભર્વાિ આત્મા નિત્ય િે ધ્રુવ ઐસે ચૈતરયસ્વરૂપકો જાિિેવાલોંકા 

સહજજ્ઞાિકલાપરરર્ોચર સહજતત્ત્વ... આહાહા! ભર્વાિ સહજ પ્રભુ આત્મા આરદ-અંત 
ક્બિાકી ચીજ હૈ. પયાાય એક સમયમેં પલટતી હૈ વહ દૂસરી ચીજ હૈ, દૂસરી ચીજ હૈ. પહલી 

ચીજ યહ. લ્યો! એમાંય પહેલી િે બીજી! સમજમેં આયા? સહજતત્ત્વ ભર્વાિ આત્મા 

સ્વભાનવક તત્ત્વ િામ ધ્રુવવસ્તુ ઉસકો જાિિેવાલોંકા સહજજ્ઞાિકલાપરરર્ોચર સહજતત્ત્વ 
અઘક્ષયકા કારણ હૈ. વસ્તુ જો હૈ સહજતત્ત્વ યે જ્ઞાિકે ર્મ્ય હૈ વહ અઘક્ષયકા કારણ હૈ. 

આહાહા! નત્રકાળી તત્ત્વ ક્ષયિું કારણ કીિું, ભાઈ! પયાાય િહીં. ટીકામાં અંદર...... સમજાણું 

કાંઈ? પયાાય લીિી છે. અિે િીચે આ શ્લોક પયાાયર્ી.... આહીં તો તત્ત્વ લીિું આખું. અર્ાાત્ 
સહજતત્ત્વમેં પુણ્ય-પાપકા ભાવ હૈ હી િહીં. ઐસા તત્ત્વકા આશ્રય કરિેસે યે તત્ત્વ હી પુણ્ય િે 

પાપકા િાશ કરિે વાલી ચીજ હૈ. ‘તત્ત્વ હી.’ તત્ત્વિો અર્ા એ સહજતત્ત્વિું જ્ઞાિ ર્યુંિે. યે 
તત્ત્વ હૈ ઐસા જ્ઞાિ રકસમેં હુઆ? પયાાયમેં હુઆ.  

શ્રોતા : સવા પૃર્કરૂપે પરરણમેલું છે.  

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : પરરણમેલું છેિે એ તત્ત્વ. આ સ્વતત્ત્વ છે એમ શી રીતે ખ્યાલ 

આવ્યો? પરરણમ્યું, જ્ઞાિમાં આવ્યું ત્યારે ‘આ સહજતત્ત્વ છે’ ઐસા હુઆ. ઐસા 

પરરણનમિવાલા સહજતત્ત્વ અઘક્ષયકા કારણ હૈ. પુણ્ય િે પાપકા િાશ કરિેવાલી યે ચીજ હૈ. 
સમજમેં આયા?  

સ્વરૂપપરરણનતસે પરરણનમત લીિું હતુંિે પહેલું. એ પરરણનમત ર્યું એટલે ‘આ સહજ 
તત્ત્વ’ ઐસે જ્ઞાિર્મ્ય હુઆ, ઐસા સહજતત્ત્વ વીતરાર્ પયાાયસે પરરણનમત હુઆ, વહ રાર્-

દ્વેષકે િાશકા કારણ હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! ક્યા કહતે હૈં ખબર પડતી િહીં. એ કરતાં 

અપવાસ કરિા, રોટી િ ખાિા, આઠ રદિ અપવાસ કર દેિા. િૂળેય િહીં, યે તો લઘંિ હૈ સબ. 
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સમજમેં આયા? આત્માકે ભાિ ક્બિા વહ સબ રિયા લંઘિ હૈ. ઉસમેં કોઈ િમા-બમા હૈ િહીં. 

આહાહા! સહજતત્ત્વ, ઐસા જ્ઞાિપરરર્ોચર જો સહજતત્ત્વ હૈ. યહાં તો ઐસા સહજતત્ત્વ 
જ્ઞાિપરરર્ોચર ઉસકો જાિિેવાલોંકા... જાણ્યુંિે એમ, પરરણનત ર્ઈ. એવું સહજતત્ત્વ અઘક્ષયકા 
કારણ હૈ. આહાહા!  

અઘ િામ િીચે નલખા હૈ દેખો! અઘ–અશુનદ્ધ; દોષ; પાપ. (પાપ તર્ા પુણ્ય દોિોં 

વાસ્તવમેં અઘ હૈં.) શુભ િે અશુભ દોિોં પાપ હૈં. આકરું કામ ભારે. પાપકા પરરણામ તો પાપ 

હૈ હી, પણ દયા, દાિ, વ્રત, ભક્ક્ત આરદ શુભભાવ વહ પુણ્ય ભી પાપ હૈ. અપિે સ્વરૂપસે 
પનતત હોકર પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા! ઝીરવવું, પચવવું કઠણ. ખ્યાલ િ મળે, ખબર િ 

મળે, ક્યા ચીજ હૈ અિે કૈસે વહ પ્રાપ્ત હો, યે ચીજ કૈસે પ્રાપ્ત હો. વહ તો સહજસ્વભાવી 

જ્ઞાિર્મ્ય ચીજ હૈ. યે રાર્ િે નિનમત્તસે ર્મ્ય હૈ િહીં. લ્યો આમાં એમ કહ્યું. ભીખાભાઈ! 
શાસ્ત્રસે ર્મ્ય િહીં. આહીં તો વાત એવી ર્ઈ ર્ઈ છે. એ પંચાક્સ્તકાયમાં િ આવ્યું પહેલું? 
સુિો! સાંભળો! એમ આવ્યું કે િહીં? એ તો પરદ્રવ્ય અિે સાંભળે એ તો પરલક્ષી જ્ઞાિ છે.  

શ્રોતા : પછી પોતે શું કામ સાંભળવાિું કીિું? 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : એ વ્યવહાર વચમાં આવ્યો, બોલવાિી રીત આવે. બીજું શું ર્ાય?  
એમ િહીં, એટલું બિું જોર િહીં. ‘सणुह’ આવ્યું હતુ ંબીજી ર્ાર્ામાં પંચાક્સ્તકાય. સવારિો 

સ્વાધ્યાય. િર્ી આવ્યું? સ્વાધ્યાય રકયા તો ધ્યાિ રખિા હૈ રક િહીં? કે ર્રડયો હાંક્યે રાખે? 
દેખો!  

सिणिहुुग्गििटं्ठ... ભર્વાિ નત્રલોકિાર્ સવાજ્ઞ પરમાત્મા શ્રમણ–મુનિ તીર્ંકરકે 

મુખમેંસે નિકલા હુઆ िदुग्गच्छिच्छणिारण.ं.. ભર્વાિકી વાણી ઐસી હૈ રક ચાર ર્નતકા તો િાશ 
કરિેવાલી હૈ. વાણીમેં ઐસા કોઈ ભાવ િહીં રક સ્વર્ા નમલે તો ઠીક.—ઐસા િહીં. નિનમત્ત કર્િ 

કૈસે આવે? એય! યહાં બીજી વાત કહિા હૈ રક વાણીમેં ઐસા આતા હૈ અિે વાણીકા ભાવ જો 

સમજે ઉસમેં ઐસા આતા હૈ રક સ્વર્ાકા ભી િાશ કરે ઐસી વાણીકા ભાવ હૈ. ર્નત નમલે કોઈ 
ઐસા ભાવ વીતરાર્કી વાણીમેં હૈ િહીં. સમજમેં આયા? આ શેઠાઈ મળે, સ્વર્ા મળે િે 

સવાાર્ાનસનદ્ધિું દેવ(પદ) મળે—ઐસી ચીજ વીતરાર્કી વાણીમેં હૈ િહીં એમ કહતે હૈં. 

દેવીલાલજી! યે તો ચઉર્નત નિવારણ અિે सच्छणव्वाण.ं.. ચાર ર્નતકા િાશ કરિેવાલી િે મુક્ક્તકો 
દેિેવાલી सणुह એમ કહતે હૈં. एसो पणच्छिय... સ્વયં કુંદકુંદાચાયા કહતે હૈં રક ઐસે પરમાર્મકો 

મૈં પ્રણામ કરતા હૂં. વ્યવહાર આતા હૈ રક િહીં? નવકલ્પ હૈ િ. િહીં ચલતા હૈ (ઐસા) િહીં, યે 
આયે ક્બિા રહતા િહીં—એમ છે. દેખો! એક ર્ાર્ામેં રકતિી બાત રખી હૈ. સમજમેં આયા?  

सिणिहुुग्गििटं्ठ... ત્રણ લોકિા િાર્ તીર્ંકરદેવ ઉસસે નિકલી હુઈ વાણી... અજ્ઞાિી 

કોઈ કહે વહ (રદવ્ય) વાણી િહીં. તીર્ંકર પરમાત્માકે મુખમેંસે ઓમ ધ્વનિ ઉસકે દ્વારા નિકલા 
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છ દ્રવ્ય, પંચાક્સ્તકાયકા વણાિ. िदुग्गच्छिच्छणिारण.ं.. ચાર ર્નત પરતંત્રતાકા તો િાશ કરાિેવાલી 

વાણી હૈ. વાણીકા અર્ા ઉસમેં નિનમત્તકા કર્િ ઐસે આવે. ક્યા કરે? એય મૂલચંદભાઈ! વાણી 
નિવારણ કરિેવાલી, લ્યો. વાણીમેં જો વીતરાર્તા કહી હૈ યે વીતરાર્તા પ્રર્ટ કરે (તો) ચાર 
ર્નતકા િાશ ઔર નિવાાણ હોતા હૈ. સમજમેં આયા?  

एसो पणच्छियच्छसरसा... લ્યો. કુંદકુંકુંદાચાયા કહતે હૈં, એવી ક્જિવરવાણીિે વંદિ કરું છું. 

િ કરે....... અહીં, આપ્ત વડે ઉપદેશ હોવાર્ી સફળ છે એમ કહ્યું. સમય પ્રણામ કરવાિે, કર્િ 

કરવાિે યોગ્ય છે એમ આવ્યું છે ટીકામાં. આવ્યું છે. તે સમય પ્રણામ કરવાિે, કર્િ કરવાિે 
યોગ્ય છે. પોતે કયુંિ ેએટલે કરવાિે યોગ્ય છે એમ કહ્યું. (નસદ્ધ િમઃ.....) એટલે આમ આવ્યું. 

આર્મ તેિે પ્રણામ કરીિે, પોતે કહે છે, કરીિે તેિું કર્િ કરશે. આહાહા! આ ટીકામાં આવેિે 

બિું. અહીં આર્મ ભાવેય ખરા િે નિનમત્ત વાણીય ખરી. સવાજ્ઞ અિુસારી વાણી હૈ િ. યે 
વ્યવહારસે વંદિીય–પ્રણમી, એમ યર્ાર્ા... સમજમેં આયા? ય ેવ્યવહાર બીચમેં ઐસા આતા હૈ, 

ઐસા સમજાતે હૈં. ઐસા વ્યવહાર િહીં હૈ ઐસે કહે તો એકાંત નિિયાભાસ હો જાતા હૈ. 
વ્યવહાર હૈ, યે હેય હૈ, પણ હૈ. સમજમેં આયા?  

આહીં તો વજિ આહીં દેવું હતું. सियच्छिण ंसणुह... કુંદકુદાચાયા કહે છે, સાંભળો! એક 

બાજુ કહે રક સુિિેસે જ્ઞાિ હોતા િહીં. બિું આવે. િ આવે? ... એ તો એમ જ આવેિે. ભાષા 
શું આવે? ભાઈ! એિો અર્ા છે કે ભાઈ! યે વસ્તુનસ્ર્નત ઐસી હૈ. ઐસી નસ્ર્નતકા વણાિ 

વીતરાર્કી વાણીમેં આતા હૈ. સંતોકી વાણી ભી વીતરાર્વાણીસે આતી હૈ સબ. સમજમેં 

આયા? ઉસકો િમિ કરતે હૈં. પ્રણામ કરકે... ક્યોંરક પ્રણામ કરવાયોગ્ય એમ કરીિે નસદ્ધ કયું. 
એ વાણી પ્રણામ કરવાયોગ્ય છે. પરમાત્મા નસવાયિી અજ્ઞાિીિી વાણી કોઈ પ્રણામ કરિેલાયક 
હૈ િહીં, ઐસે નસદ્ધ રકયા હૈ. દેવીલાલજી! માળે ભારે વાત!  

યહાં કહતે હૈં, ઐસા આત્મા હી પરમ પરરણનમત દશાવંત ભર્વાિ અઘક્ષયકા–િાશકા 

કારણ હૈ. પુણ્ય-પાપકા િાશકા વહ તત્ત્વ હી કારણ હૈ. અભેદ પરરણનત હુઈ... સમજમેં આયા? 

આ િવા માણસિે તો એવું લાર્ે કે ક્યા કહતે હૈં યે? કભી સુિા હી િહીં. બાપુ! તેરે ઘરકી 
બાત હૈ પ્રભુ! તેરી ચીજ રકતિી રકંમતી હૈ ઉસકા મુલ્યાંકિ િહીં હોતા ઐસી ચીજ હૈ. એ વસ્તુ.. 

વસ્તુ.. વસ્તુ.. વસ્તુ જો પરમાત્મા પૂણાસ્વરૂપ હૈ, ઐસી જો અપિી વતામાિ ચીજ પ્રત્યક્ષ, પ્રર્ટ– 
વ્યક્ત હૈ. પયાાય અપેક્ષાસે અવ્યક્ત હૈ, વસ્તુ તરીકે વ્યક્ત–પ્રર્ટ હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

વ્યક્ત પયાાય કરતા પણ અવ્યક્ત દ્રવ્ય ભર્વાિિી મનહમા અપરંપાર છે. વાણીમેં યે 

ભાવ કહા રક તેરી ચીજ શુદ્ધજ્ઞાિભાવસે ભરી હૈ, ઉસકે સરમુખ હોકર પરરણમિ િામ 
વીતરાર્ી જ્ઞાિમયદશા હો રક જો જ્ઞાિસે હી વહ ર્મ્ય હૈ, ઐસા તત્ત્વ અઘક્ષયકા કારણ હૈ. 

આહાહા! નિજારાકા કારણ યહ હૈ. અપવાસ-બપવાસ કરે નિજારા હોતી હૈ. અભનવિે ભી ઐસા 
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અિંતબૈર રકયા, ઉસમેં ક્યા હૈ? આહાહા! અપિે ભર્વાિકા અવલંબિ નલયે ક્બિા કભી 
કમાકા િાશ િે સંવર-નિજારા હોતી િહીં. ૧૮૫. ૧૮૫ કળશ. 

      प्रायच्छश्चत्त ंह्यतु्तिानाच्छिि ंस्यात ् 
      स्वद्रव्यऽेच्छिन ् च्छिन्तन ंधिमशकु्लि ् । 
      किमव्रातध्वान्तसद्बोधतजेो 
      लीन ंस्वच्छिच्छिच्छि मकारे िच्छहच्छि ॥१८५॥ 

લ્યો, નચંતિ શબ્દ આવશે. શ્લોકાર્ા : જો (પ્રાયનિત્ત)... ચારરત્ર કહો, પ્રાયનિત્ત કહો, 

વીતરાર્દશા કહો કે સચ્ચા–નિિય મોક્ષકા માર્ા કહો. યે સ્વદ્રવ્યકા િમા િે શુક્લરૂપ નચંતિ હૈ. 

સ્વદ્રવ્યિું નચંતિ એ િમા િે શુક્લધ્યાિ છે. આહાહા! િમાધ્યાિ, કહતે હૈં િ. િમાધ્યાિ કરો છો? 
લ્યો, એ વખતે... ૯૦િી સાલમાં બોટાદ. ...... કેવું આ બરવાળા પાસે? પાણી. પાણી િે?  આિો 

મામો રહેતોિે રોજકા. ઉજમશીિો મામો. એ આવ્યો હતો પાણીએ. મૂળચંદિે પૂછયું, િમાધ્યાિ 

કરો છો? હા. ચોનવહાર કરો છો? હા. અપવાસ કરો છો? પછી ચચાા ચાલી આત્માિી. એ તો 
વળી એિે ૮૦માં કહેલું. આ તો ૯૦માં. ર્ણિર જેવી આપણિે શ્રદ્ધા મળી બિાિે. એ ૮૦માં 
ચોમાસું પુરૂં ર્ઈ ર્યેલું.....  

આ ૯૦િી વાત છે. જુદા પડી ર્યા પછી છેલ્લા ભેર્ા ર્યા ત્યારે. ઓલામાં માણસ ઘણું 

ભેર્ું ર્યેલું. ૪૦૦ માણસ બહારર્ી આવ્યું હતું. દસ વરસર્ી ભેર્ા િહોતા ર્યાિે. જુદા હતાિે. 

ભેર્ા િ ર્તા. બહુ નવરોિ કરે, કષાય. ઓલાિે પૂછયું, િમાધ્યાિ કરો છો? કે હા. પછી વાત 
ચાલી કે ઘણા રજકણોિી બિેલી સોિાિી કટકી છે. આ સોિું.. સોિું. ઘણા રજકણોિો નપંડ સોિું 

છે. ત્યારે એણે પ્રશ્ન કયો કે મહારાજ! કેટલા પરમાણુિો બિેલો આત્મા હશે ત્યારે? િમાધ્યાિ 

કરો છો? કે હા. પણ આવડે આટલું. પાણીિા હતા વીશાશ્રીમાળી. િહીં, ભાઈ તો ઓળખતાિે? 

પાિાચંદ છે કે િહીં? િહીં, ઓલા પાણીિા? પાણીિા હતા ઉજમશીભાઈ. ઉજમશીભાઈ હતા, 
વૃદ્ધ હતા. આ આત્મા કેટલા રજકણોિો–પરમાણુિો બિેલો હશે?  

એ તો વળી આહીં કીિું તમારે ઓલા વીંછીયાવાળા વકીલે. એ તો વકીલ. શું વકીલિું 

િામ? એય પ્રેમચંદભાઈ! િર્ી વીંછીયાવાળા? િર્ી? કેમ િહીં આવ્યા? રયાં ર્ામિા 

વીંછીયાિા હતાિે વકીલ. એણે અહીં પૂછયું હતું ૯૮માં. ત્યારે કેટલા પરમાણુિો આત્મા બરયો 
હશે? કહો, ઠીક. હવે આવા માળા. િામ ભૂલી ર્યા એિું. પ્રેમચંદભાઈ અહીં છે કે િહીં? ર્યા 

હશે. ઘરે હશે. એ ઓળખે છે. વકીલ હતા. કેટલા પરમાણુિો બરયો હશે? જૂિા વૃદ્ધ માણસ 

અિે મૂનતાિો પાકો નવરોિ કરે. આટલી િમાિી ખબર. શું વાતિે કાંઈ...? આહાહા! કેટલા 
પરમાણુિો આત્મા બિેલ છે? અરે! પણ પરમાણુ જડ. જડસે આત્મા બિે? ઓલા અસંખ્ય 

પ્રદેશી કહીએિે. રક અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા હૈ. ત્યારે કહે, રકતિા પરમાણુકા આત્મા બિા હૈ? 
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આહાહા! કંઈ જ્ઞાિ િ મળે, સત્ય સમજણ િ મળે ઔર ઐસે-ઐસે ક્જંદર્ી બબાાદ. િમાિા િામે 
ખોખા કરે, ક્જંદર્ી ખલાસ ર્ઈ જાય.  

ઇસ સ્વદ્રવ્યકા િમા ઔર શુક્લરૂપ નચંતિ હૈ... બહુ ટૂંકી ભાષા કરી છે. ક્યા કહા? 

સ્વદ્રવ્ય હોં, અપિા સ્વદ્રવ્ય વસ્તુ. નત્રકાળી નિત્ય પ્રભુ ભર્વાિ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકા નચંતિ યે 
િમા િે શુક્લધ્યાિ હૈ. ઉસકી એકાગ્રતા ઉસકા િામ િમાધ્યાિ િે શુક્લધ્યાિ હૈ. સમજમેં 

આયા? ક્યા કહા? ઇસ સ્વદ્રવ્યકા િમા ઔર શુક્લરૂપ નચંતિ હૈ... એકાગ્રતા. નચંતિ િામ 

નવકલ્પ િહીં, અંતર નચંતિ. શુદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્મા અપિા નિજ દ્રવ્ય–વસ્તુ ઉસ તરફકી અંતરમેં 
એકાગ્રતા ઉસકા િામ િમાધ્યાિ અિે શુક્લધ્યાિ હૈ. આ દયા િે પૂજા િે વ્રત કરિા યે 

િમાધ્યાિ િહીં, એમ કહતે હૈં. યે તો પુણ્યભાવ હૈ, િમા િહીં. આહા! ખુલાસો કયો છે. એ 

પ્રાયનિત્ત છે, એમ. િમાધ્યાિ િે શુક્લધ્યાિરૂપ સ્વદ્રવ્યનચંતિ યે પ્રાયનિત, પ્રાયનિત્ત િામ 
ચારરત્ર, ચારરત્ર િામ વીતરાર્તા. વહ પ્રાયનિત્ત વહી રાર્-દ્વેષકે િાશ કરિેકી તાકાત રખતા હૈ.  

કમાસમૂહકે અંિકારકો િિ કરિેક ે નલયે સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી તેજ હૈ... આહાહા! પયાાયકી 
બાત હૈ. જ્ઞાિ.. જ્ઞાિિું તેજ, અકેલે જ્ઞાિકે તેજસે ભરા હુઆ ભર્વાિ, ઉસકી એકાગ્રતા હોતી 

હૈ તો સમ્યગ્જ્ઞાિકી પયાાય પ્રર્ટ હોતી હૈ. યે સમ્યગ્જ્ઞાિ.. સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી તેજ. આહાહા! ક્યોં 

કહા ઐસા? રક સમ્યગ્જ્ઞાિમેં નત્રકાળી દ્રવ્યકી શ્રદ્ધા–સમ્યગ્દશાિ વહ ભી ઉસમેં આ જાતા હૈ, 
સમ્યગ્જ્ઞાિમેં ઔર નત્રકાળી દ્રવ્યકા જ્ઞાિ સમ્યગ્જ્ઞાિમેં આયા ઔર નત્રકાળી દ્રવ્યકી એકાગ્રતા—

સમ્યગ્જ્ઞાિકી પયાાયમેં તીિોં તીિ આ ર્યે. સમ્યગ્જ્ઞાિ કહિેમેં રાર્ િહીં, ઇતિા લેિા હૈ. 

સમજમેં આયા? કમાકા અંિકાર િિ કરિેકે નલયે સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી તેજ હૈ. અંતરિી જ્ઞાિકળા, 
જાગ્રત હોિેસે અંતરમેંસે (પ્રર્ટી) જ્ઞાિકી કળા હી અપિી નિનવાકાર મનહમામેં લીિ હૈ. ઓહોહો!  

યે સમ્યગ્જ્ઞાિરૂપી તેજ અપિી નિનવાકાર મનહમામેં લીિ હૈ.—ઐસા યહ પ્રાયનિત્ત 
વાસ્તવમેં ઉત્તમ પુરુષોંકો હોતા હૈ. િમાાત્માકો ઐસા પ્રાયનિત્ત હોતા હૈ. આહાહા! નિિય.. 

નિિય.. નિિય. વ્યવહારસે હોતા હૈ, વ્યવહારસે હોતા હૈ—ઐસા તો આતા િહીં. એકાંત યે તો 

કહતે હૈં, એમ કહતે હૈં. જાઓ, કહો મુનિકો રક આપ એકાંત કહતે હો. કહો. આ તો કહે, 
આત્માકા અંદર આિંદસ્વરૂપ જ્ઞાિકી રકરણ પ્રર્ટતી હૈ અંદરસે, જ્ઞાિકા પુંજ પ્રભુ ઉસકી 

એકાગ્રતામેંસે જો જ્ઞાિકા રકરણ પ્રર્ટતા હૈ, ઉસ રકરણકો સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યગ્દશાિ, સમ્યક્- 

ચારરત્ર અિે પ્રાયનિત્ત કહિેમેં આતા હૈ. સમજમેં આયા? ઐસા પ્રાયનિત્ત એટલે ઐસી 
િમાદશા વાસ્તવમેં ઉત્તમ પુરુષોંકો હોતા હૈ. િમાાત્મા ઉત્તમ પુરુષોંકી ઐસી દશા અંદર હોતી 
હૈ. એ ૧૮૫ હુઆ. ૧૮૬.  
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आत्मज्ञानाद्भिच्छत यच्छिनािात्मलच्छधः क्रिणे 
ज्ञानज्योच्छतच्छन महतकरणग्रािघोरान्धकारा ।  
किा मरण्योद्भिच्छशखाजालकानािजस्र ं
प्रध्वसंऽेच्छिन ्  शिजलियीिाश ुधारा ंििन्ती ॥१८६॥ 

શ્લોકાર્ા : યનમયોંકો (-સંયનમયોંકો)– િમી જીવકો આત્મજ્ઞાિસે િમશઃ આત્મલક્બ્િ 

(આત્માકી પ્રાનપ્ત) હોતી હૈ... આહાહા! દેખો! કહતે હૈં, િમી ઇસકો કહીએ કે ક્જસકો 

આત્મજ્ઞાિ હુઆ હૈ. આત્મા પનવત્રસ્વરૂપ પૂણાાિંદ ઉસકા જ્ઞાિ હુઆ હૈ. યે આત્મજ્ઞાિસે 
િમીકો િમશઃ આત્મલક્બ્િ પ્રાપ્ત હોતી હૈ. િમે-િમે પૂણા નિિય સાિકભાવકી વૃનદ્ધ રક પૂણાતા 

યે આત્મજ્ઞાિકે કારણસે આત્મલક્બ્િ હોતી હૈ. વ્યવહારસે આત્મલક્બ્િ હોતી હૈ ઐસે િહીં, 
ઐસા નિષેિ કરિેકો હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

શ્રોતા : વ્યવહારિું તો નિશાિ દેખાતું િર્ી. 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : નિશાિ િર્ી એમ કહ્યું?  

શ્રોતા : િામનિશાિ કાઢી િાખ્યું છે. 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : એમાં િામ આવતું િર્ી જુઓ! આત્મજ્ઞાિસે... િમી જીવ એિે 

કહીએ–ઉસકો કહીએ રક ક્જસકો આત્મા અખંડાિંદ હૈ ઉસકા જ્ઞાિ હુઆ હૈ. સમજમેં આયા? 
દૂસરા શાસ્ત્રકા જ્ઞાિ હો-િ હો, નવશેષ દૂસરા સંસારકા જાિપિા હો-િ હો, ઉસકે સાર્ સંબંિ 

િહી. આહાહા! ભારે ઝીણી વાત ભાઈ! હવે આ વાતમાં બિાિી સાર્ે સમરવય કરવો. આ 

(મૂળ) રકમિી વાત તો આ છે. સમજ્યા નવિા બિાિી (સાર્ે) સમરવય કરો. બિા એક હૈ.. એક 
હૈ.. એક હૈ.  

શ્રોતા : બિા હયાત ખરાિે? 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : હયાતી િરાવે, બાકી તત્ત્વ તો બહોત ફેર હૈ સબમેં. આહાહા! સત્ય 

પ્રભુ, જ્ઞાિસ્વભાવ પરરપૂણા પ્રભુ ઐસે આત્માકા ક્જસકો સ્વસર મુખ હોકર સમ્યગ્જ્ઞાિ હુઆ, યે 
આત્મજ્ઞાિ હી આર્ે શુનદ્ધકી વૃનદ્ધ ઐસી આત્મલક્બ્િ, લક્બ્િ િામ પૂણા પ્રાનપ્ત આરદ, યે 

આત્મજ્ઞાિસે પૂણા પ્રાનપ્ત આરદ હોતી હૈ, એમ કહે છે. આહાહા! બિું એમાં આવી ર્યું. એ 
આત્મજ્ઞાિર્ી દશાિ, જ્ઞાિ, ચારરત્ર િે મુક્ક્ત બિું, પણ એ આત્મજ્ઞાિર્ી. આહાહા!  

અંતમુાખ પ્રભુ પૂણાસ્વરૂપ ઉસકા જ્ઞાિ, અંતમુાખ હોકર જો જ્ઞાિ હુઆ ઉસકા િામ 

આત્માકા જ્ઞાિ. વહ સમ્યક્-દ્રનિ િે સમ્યગ્જ્ઞાિ, સ્વરૂપ-આચરણ હુઆ તો વહ આત્મજ્ઞાિસે 
િમશઃ એમ કે આર્ળ શુનદ્ધ વિશે, આત્માકી (પૂણા) પ્રાનપ્ત. ક્યા કારણે? કે આત્મજ્ઞાિસે. 

વ્યવહાર અંદર રાર્ારદ મંદતાકી વૃનદ્ધ કરે ઔર આત્માકી શુનદ્ધકી વૃનદ્ધ હો—ઐસે િહીં. આહાહા! 
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આત્મજ્ઞાિસે... ભર્વાિ આત્મા શુદ્ધ ચૈતરયકંદ ઉસકા જ્ઞાિ કરિેસે િમી જીવકો હી 

આત્મજ્ઞાિસે, આત્મશ્રદ્ધાસે અિે આત્મનસ્ર્રતા દ્વારા આર્ે સાિકકી શુનદ્ધ, વૃનદ્ધ, રટકિા—સબ 
આત્મજ્ઞાિસે હોતા હૈ. સમજમેં આયા? 

રક ક્જસ આત્મલક્બ્િિે જ્ઞાિજ્યોનત દ્વારા ઇનરદ્રયસમૂહકે ઘોર અંિકારકા િાશ રકયા 
હૈ... આહાહા! પ્રાયનિત્ત છે િે. ક્જસ આત્મલક્બ્િિે... એટલે આત્મલક્બ્િિે... એમ. જેણે 

આત્મલક્બ્િ... પુણ્યલક્બ્િ, પાપલક્બ્િ, વ્યવહારલક્બ્િ એમ િહીં, આહાહા! વસ્તુ પરમાત્મા 

પોતે નિજસ્વરૂપ આિંદ ઉસકા જ્ઞાિ, ઉસકી શ્રદ્ધા િે નસ્ર્રતા—ઐસા જો આત્મજ્ઞાિ, ઉસસે 
િમે નવશેષ આત્મલક્બ્િ પ્રાપ્ત હોતી હૈ અિે ઉસ આત્મલક્બ્િિે એટલે આત્મલક્બ્િએ 

જ્ઞાિજ્યોનત દ્વારા–અપિી નિમાળ જ્ઞાિિી જ્યોનત દ્વારા ઇનરદ્રયસમૂહકે ઘોર અંિકારકા િાશ 

રકયા હૈ. આહાહા! ઇનરદ્રયસમૂહિો નવકલ્પ શુભ-અશુભભાવ અંિકાર ઉસકા િાશ રકયા હૈ અિે 
આત્માકી પ્રાનપ્ત હોતી હૈ. નવશેષ હોર્ા. 

(પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ) 
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આ નિયમસાર નસદ્ાાંતશાસ્ત્ર છે, એિો ૧૮૬ કળશ ચાલે છે. ૧૮૬ છ ેિે? એિો અર્થ. 
જરી સૂક્ષ્મ વાત છે, સૂક્ષ્મ વાત છે. અત્યારે ગુજરાતી ચાલશે. 

યમીઓિે (-સાંયમીઓિે)... સાંયમી કોિે કહીએ? જેિે આત્મજ્ઞાિ પહેલુાં ર્યુાં હોય.  આ 

આત્મા શુદ્ ચૈતન્યમૂનતથ આિાંદ એિુાં જેિ ેપ્રર્મ આત્મજ્ઞાિ એટલે આત્માિુાં ભાિ, આત્માિો 

અિુભવ, આત્માિો અતીનન્િય આિાંદસ્વભાવ એિો સ્વાદ અાંતર અતીનન્િયિો આવ્યો હોય, 
એિે આત્મજ્ઞાિ કહીએ. સમજાય છે કાાંઈ? એિે સમ્યગ્દશથિ કહીએ. આ ભગવાિ આત્મા, 

અતીનન્િય જ્ઞાિ િે આિાંદિી મૂનતથ આત્મા છે. એિી સન્મુખ ર્ઈિે એિુાં વેદિ અાંદરમાાં પ્રગટ 

ર્વુાં. જે અિાદદિો રાગ અિે દ્વેષ, પુણ્ય િે પાપ નવકલ્પ–રાગ એિુાં જે વેદિ છે એ એકાાંત 
નમથ્યાત્વિુાં વેદિ છે. સમજાય છે કાાંઈ? એ નમથ્યાત્વભાવ છે. શેઠ! રાગ-દ્વેષકા અિુભવ 

નમથ્યાત્વ હૈ એમ કહતે હૈં. આહાહા! સમ્યગ્દશથિ–પ્રર્મ ધમથિી ભૂનમકા. અતીનન્િય આત્મા 

પુણ્ય-પાપિા રાગ નવિાિો, કમથ િે શરીર રનહત અિે અિાંત જ્ઞાિ િે આિાંદ સનહત છે. એવુાં 
આત્મજ્ઞાિ, એિે–સાંયમીિે પહેલુાં આત્મજ્ઞાિ હોય છે. ચાદરત્રવાંત જે હોય, જેિે આત્મજ્ઞાિ હોય 
એિે ચાદરત્ર હોય. સમજાણુાં કાાંઈ?  

સાંયમીઓિે આત્મજ્ઞાિર્ી... સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ! પરમાત્મા પોતે નિજ આત્મા અિાંત- 

અિાંત જ્ઞાિ િે આિાંદિા સ્વભાવર્ી સાંપૂણથ ભરેલો પ્રભુ એવો આત્મા, એિુાં જ્ઞાિ.. એિુાં જ્ઞાિ, 

એિી શ્રદ્ા, એવુાં જેિે આત્મજ્ઞાિ પ્રગટ હોય એવા સાંયમીઓિે, એ આત્મજ્ઞાિ ઉપરાાંત એિે 
સ્વરૂપિી લીિતા–ચાદરત્ર હોય છે. અાંતરમાાં આિાંદિી લહેરીયુાં અાંદર અિુભવાય છે. આહાહા! 

એિે ચાદરત્ર કહીએ. ચાદરત્ર (એટલે) કાાંઈ લૂગડાાં છોડીિે િગ્ન ર્ઈ જાય િે પાંચમહાવ્રતિા 

કદાનચત્ નવકલ્પ હોય, એ ચાદરત્ર િર્ી. કહે છે, એવા ધમી જીવિે ક્રમે આત્મલબ્ધધ પ્રાપ્ત ર્ાય 
છે... આહાહા! પરમાત્મા નિજસ્વરૂપ શુદ્ આિાંદ િે જ્ઞાિિુાં ધામ એિુાં ભાિ, અાંતરમાાં નવકાસ 

શબ્તતરૂપ જે ભગવાિ આત્મા છે એિી અાંશે વ્યતત િામ પ્રગટદશા–અિાંત ગુણિા અાંશ 

વેદિમાાં આવે એિે આત્મજ્ઞાિ અિે એવા આત્મજ્ઞાિીિે સાંયમ જે હોય, એિાર્ી આત્મલબ્ધધ 
પ્રાનપ્ત ર્ાય. એ વડે એિે આત્માિી પૂણથ પ્રાનપ્ત ર્ાય. આહાહા!  

આત્મલબ્ધધ, આત્મજ્ઞાિર્ી આત્મલબ્ધધ જ ર્ાય, એમ કહેવુાં છેિે. આહાહા! વાત જ 
આત્મા, બીજી વાત િહીં અાંદર. અિાકુળ શાાંતરસિો કાંદ પ્રભુ જેમાાં અિાંતી શાાંનત, અકષાય 

સ્વભાવ અિાંત-અિાંત જેમાાં ભરપૂર ભરેલો છે. એવો ભગવાિ એિુાં અાંતરમાાં જ્ઞાિ, એિી શ્રદ્ા 

િે એમાાં રમણતા (હોય) એવા ધમીિે આત્મલબ્ધધ પ્રાપ્ત ર્ાય છે, એટલે આત્માિી શાાંનત િે 
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આિાંદિી પૂણથ પ્રાનપ્ત એિે ર્ાય છે. આહાહા! કે જે આત્મલબ્ધધએ જ્ઞાિજ્યોનત વડે... પોતાિો 

સૂયથ ચૈતન્યસૂયથ ભગવાિ એિા અાંતરિા ભાિ–જ્ઞાિજ્યોનત ભાિ દ્વારા ઇનન્િયસમૂહિા ઘોર 
અાંધકારિો િાશ કયો છે... પાાંચ ઇનન્િયો તરફિા વલણિો નવકલ્પ એિો જેણે પોતાિા 

આિાંદસ્વરૂપિા અિુભવ દ્વારા િાશ કયો છે. આહાહા! ભારે કામ આકરાં જગતિે. દક્રયાકાાંડ, 
દયા, દાિ, વ્રત, ભબ્તત, પજૂા એ બધુાં નવકલ્પ દક્રયાકાાંડ, રાગ છે, એ તો નવકાર છે.  

શ્રોતા : એિે અાંધકારમાાં મૂકાય? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અાંધકારમાાં છે એ. આહા! વાત એવી છે ભાઈ! એિે મળી િર્ી. એવો 

ભગવાિ અાંદર બ્બરાજે છે. પોતાિો ભગવાિ પૂણથ જ્ઞાિ િે આિાંદ એિુાં સ્વરૂપ છે. એવા 

ભગવાિિો જેિે સમ્યગ્જ્ઞાિ િે દશથિમાાં ભેટો ર્યો, એિે સ્વરૂપિી રમણતારૂપી સાંયમ િે 
ચાદરત્ર હોય છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

એવી અાંતરિી જ્ઞાિજ્યોનત દ્વારા એટલે કે અાંદર જ્ઞાિસ્વરૂપ તો નત્રકાળ હતો એમાાંર્ી 
ભાિ કરીિે જે જ્ઞાિજ્યોનત પયાથયમાાં–અવસ્ર્ામાાં જાણપણાિા દકરણો શુદ્ પ્રગટ કયાથ, એવી 

જ્ઞાિજ્યોનત વડે વ્યવહારિા દયા, દાિ, વ્રત, ભબ્તત આદદિા પદરણામ–અાંધકારિે િાશ કરવાિી 

તાકાત આત્માિા જ્ઞાિમાાં છે. કહો, સમજાય છે કાાંઈ? જ્ઞાિજ્યોનત વડે... એમ કહીિે કે 
જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિ એિુાં સમ્યગ્જ્ઞાિ અાંતર અિુભવમાાંર્ી આવ્યુાં, આહાહા! એ વડે 

ઇનન્િયસમૂહિા ઘોર અાંધકાર... આ પાાંચ ઇનન્િયો અિે ખાંડ-ખાંડ ઇનન્િય એિા તરફિા વલણિો 

નવકલ્પ શુભભાવ એ અાંધકાર છે. એવા અાંધકારિે િાશ કરવાિી જ્ઞાિજ્યોનત વડે શબ્તત (મળે) 
છે. આહાહા! અરે! એિે પોતાિી જાતમાાં પોતાિુાં શુાં સ્વરૂપ છે... તીર્ંકરદેવ સવથજ્ઞ પરમાત્મા 
નત્રલોકિાર્ વીતરાગ અદરહાંત એણે જે આત્મા કહ્યો, એ આત્મા તો અાંતર આિાંદિી ગાાંસડી છે.  

અરે! આિાંદિી ગાાંઠ, જેમ સૂરણકાંદ હોય છેિે. શુાં કહેવાય એિે? સૂરણકાંદિી ગાઠ િર્ી 

આવડી આવતી? સૂરણ.. સૂરણ. સૂરણ કહતે હૈં? ... જ્યાાં િાખો તો એકલો રસકાંદ છે, એમ 

ભગવાિ આત્મા અતીનન્િય આિાંદિો રસકાંદ છે, અતીનન્િય આિાંદિી એ સૂરણગાાંઠ છે. આ 
દયા, દાિ, વ્રત, ભબ્તત, કામ, ક્રોધિા નવકલ્પ એ તો રાગ છે. આહાહા! ઝીણી વાત બાપુ! 

ભગવાિિો માગથ... ભગવાિ એટલે તુાં હોં. આહાહા! એિો માગથ (એટલે) અાંતમુથખિે પાંર્ે વળેલા, 
બનહમુથખર્ી ખસી ગયેલા, એમ કહે છે. આહાહા!  

એવા આત્મજ્ઞાિર્ી (પ્રાપ્ત) આત્મલબ્ધધ વડે... આત્મલબ્ધધર્ી એટલે જ્ઞાિજ્યોનતર્ી... 

નવકલ્પ પુણ્ય-પાપિા ભાવ જે અજ્ઞાિ છે, અાંધકાર છે, રાગમાાં કાાંઈ આત્મા િર્ી. આહાહા! એવા 
અજ્ઞાિ અાંધકારિો જ્ઞાિજ્યોનત વડે િાશ ર્ાય છે. આ તો અજાણ્યા માણસિે (લાગે કે) આવો 

ધમથ હશે? આપણે વીતરાગ જૈિમાાં તો દયા પાળવી, વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવા, પૂજા કરવી, 

ભબ્તત કરવી, લ્યો. આહા! ભાઈ! તિે ખબર િર્ી. વીતરાગિો માગથ, નવકલ્પ એ વીતરાગિો 
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માગથ િર્ી, એ તો રાગ છે. આહાહા! એ રાગરનહત ભગવાિ આત્મા... જેિે વીતરાગપણુાં પ્રગટ 

કરવુાં છે, તો વીતરાગપણુાં આવશે તયાાંર્ી? અાંદર ભયું છે એમાાંર્ી આવશે. સમજાય છે કાાંઈ? 
એ પરમાત્મા નિજસ્વરૂપ વીતરાગસ્વભાવે ભરેલુાં તત્ત્વ છે. આહાહા! ‘પૂણં ઇદાં’ એ પૂણથ પ્રભુ 

છે. એિી અાંતર દૃનિ અિે એકાગ્રતાર્ી જે સાંયમ આદદ પ્રગટ્યા એ દ્વારા.., સાંયમ એટલે 

જ્ઞાિજ્યોનત એમ પાછુાં, ઓલો રાગ િહીં એમ લેવુાં. એ જ્ઞાિજ્યોનત વડે, રાગાદદિા નવકલ્પ જે 

અાંધકાર િે બાંધિુાં કારણ (છે) એ જ્ઞાિજ્યોનત વડે િાશ ર્ાય છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ?  

ત્યાાં સુધી તો આવ્યુાં હતુાં કાલ, િહીં? ત્યાાં આવ્યુાં એટલે ફરી લીધુાં. રનવવાર છે એટલે 
ફરી લીધુાંિે. આવો માગથ, પ્રભુ! તારો છે હોં. વીતરાગિો માગથ િે તારો માગથ એક જ છે.  આત્મા 

િે વીતરાગમાાં કાાંઈ ફેર િર્ી. ‘નસદ્ સમાિ સદા પદ મેરો..’ નસદ્ સ્વરૂપે જ ભગવાિ આત્મા 

અિાદદ-અિાંત છે. પયાથયમાાં ફેર છ ેએ તો દૃનિ રાગ ઉપર છે માટે. સમજાય છે કાાંઈ? અાંતર 
સ્વભાવ ઉપર દૃનિ પડતાાં, આખો પરમાત્મા આત્મા આવો છે એવુાં જ્ઞાિ િે ભાિ ર્તાાં, એિા 

તરફિી નસ્ર્રતાિી દશા િામ સાંયમ િે ચાદરત્રભાવ પ્રગટતાાં, એ બધી જ્ઞાિિી જાત છે, એ 

બધી રાગિી જાત િર્ી. સમજાણુાં કાાંઈ? ભગવાિ આત્મા... આત્મજ્ઞાિ િે ભાિ ર્તાાં તો 
રાગર્ી જ્ઞાિ ઉદાસ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? આખી દુનિયા, નવકલ્પર્ી–રાગર્ી માાંડીિે 

આખી દુનિયા, એિાર્ી (બ્ભન્ન) ભગવાિ આત્માિુાં ભાિ ર્તાાં, સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ ર્તાાં બધી 
ચીજર્ી એ આત્મા ઉદાસ છે એટલે કે એિાર્ી બ્ભન્નપણે રહેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

એવી આત્મલબ્ધધ... આહાહા! આ ઓલા ચમત્કાર કહે છેિે કે આિે આ ચમત્કાર ર્શે. 

ધૂળેય િર્ી, સાાંભળિે હવે! આ આત્મલબ્ધધ એ ચમત્કાર છે. આહાહા! માણસિે તયા આત્મા 
અિે એિી દૃનિ શુાં (એિી) ખબર િહીં અિે ધમથ કરીએ છીએ (એમ) માિે. એ રખડવાિા 

રસ્તાિા અાંત િહીં આવે. આહાહા! જેમાાં ભવ અિે ભવિો ભાવ િર્ી એવી આત્મચીજ છે, 

એવી આત્મચીજિુાં જ્ઞાિ િે આત્મલબ્ધધ, નિમથળદશા સ્વભાવિે આશ્રયે પ્રગટ ર્તાાં, જે 

કમથવિર્ી ઉત્પન્ન (ભવરૂપી) દાવાિલ... આહાહા! પુણ્ય-પાપરૂપી વિ, એિાર્ી ઉત્પન્ન ભવ 

એવો જે દાવાિળ એિી નશખાજાલ... એ દાવાિળ સળગે છે નશખાજાળ હોં. આહાહા! શુાં કહે 

છે? શુભ-અશુભ રાગ જે છેિે, એ તો કમથરૂપી વિિો દાવાિળ છે. આહાહા! (શ્રોતા : શુભ િે 
અશુભ બન્ને?) બન્ને. શેઠ! દાવાિળમાાં સળગતો સળગે છે એમ કહે છે આહાહા!  

‘રાગ આગ દાહ..’ આવ્યુાં હતુાંિે? (શ્રોતા : રાગ આગ દહે સદા, તાતૈ સમામૃત 
પીજીએ). તો એમાાં આ શુભરાગ આવતો હશે? એકે પ્રશ્ન કયો હતો કે રાગમાાં આ આવે? 

શુભાશુભરાગ બેય રાગ દાહ છે, અનગ્ન છે. આહાહા! અરેરે! કેમ એિે (બેસે)? દયા, દાિ, વ્રત, 

ભબ્તત, પૂજા, જાત્રાિો નવકલ્પ એ અનગ્ન છે, એમ કહે છે. રાગ છે, તિે ભાિ િર્ી. અિે નહાંસા, 
જૂઠુ, ચોરી, નવષયભોગ, વાસિા તો તીવ્ર અનગ્ન છે. એ દાવાિળ સળગ્યો છે કષાયિો, એમ કહે 
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છે. ભાઈ! તિે ખબર િર્ી પ્રભુ! તારી ચીજમાાં શુાં છે અિે તારી ચીજમાાંર્ી શુાં િીકળી જાય છે 

(એિી) ખબર િર્ી એિે. ભગવાિ આત્મા એ તો અિાકુળ આિાંદ અિે અકષાયસ્વભાવિી 
પૂતળી પ્રભુ છે. એવા અકષાયસ્વભાવિો આશ્રય લઈ અિે જેણે અકષાયસ્વભાવ જ્ઞાિજ્યોનત 

પ્રગટ કરી, એિે આત્માિી પ્રાનપ્ત (અર્ાથત્) આ આખો આત્મા આવો છે એમ પયાથયમાાં પ્રાપ્ત 

ર્યો, એણે પુણ્ય-પાપરૂપી વિર્ી ઉત્પિ ર્યેલો ભવિો દાવાિળ, એિી નશખાજાળ... દાવાિળ 

સળગતો એમાાં પાછી નશખા િીકળે ઝાળ, હળહળ હળહળ અનગ્ન... આહાહા! વીતરાગી સાંતો કહે 

છે કે ભગવાિ! એકવાર સાાંભળિે પ્રભુ! તારી દશામાાં પુણ્ય િે પાપિા નવકલ્પ િે રાગ ર્ાય એ 
દાવાિળિી નશખાજાળ છે. એ મૂલચાંદભાઈ!  

શ્રોતા : પહેલા અશુભ છૂટે એમાાં શુભ છૂટતો િર્ી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ બધુાં..... એ શુભ પણ અશુભ છે. કારણ કે બેય અશુદ્ છે માટે 

અશુભ છે. શાસ્ત્રમાાં તો એમ કહ્યુાં ક ેબેય અશુભ છે. શુભ તો, રાગરનહત આત્માિી શ્રદ્ા-જ્ઞાિ 

િે શાાંનત પ્રગટે છે એિે શભુ કહે છે. આહાહા! વીતરાગિો માગથ દુનિયાર્ી તદ્દિ નિરાળો છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે, અરે! કમથવિર્ી ઉત્પન્ન ભવરૂપી દાવાિળ, એમ. એિી નશખાજાળિો િાશ 
કરવા માટે... આહાહા! આ જ્ઞાિજ્યોનત... સૂયથમાાંર્ી જેમ પ્રકાશિા દકરણો િીકળે, એમ ભગવાિ 

ચૈતન્યજ્યોત, આત્મજ્ઞાિિી પુાંજ મૂનતથ, એમાાં એકાગ્ર ર્તાાં જે જ્ઞાિ, શાાંનત, શ્રદ્ા આદદિા 

દકરણો–દશા ફૂટે. એ વડે ભવિા દાિાવળિી નશખાિે િાશ કરવા માટે તેિા પર સતત 
શમજલમયી ધારાિે ઝડપર્ી છોડે છે... આહાહા! ઉપમા તો જુઓ! આ બાજુ પુણ્ય-પાપિી 

દાવાિળિી ભવ અનગ્ન, આ બાજુ ભગવાિ આત્મા અનવકારી ચૈતન્ય વીતરાગમૂનતથ. એિો 

આશ્રય લઈિે વીતરાગતાિી શમજલદશા પ્રગટે. એ શમજળરૂપી ધારા, કહે છે, શમજળિી ધારા 
છૂટે છે અાંદરર્ી. આહાહા! એ પણ ઝડપર્ી છોડે છે. આહાહા! ભાષા તો જુઓ! આહાહા! પૂણથ 

આિાંદસ્વરૂપ એવો ભગવાિ આત્મા, એિો આશ્રય લઈિે શમજળ–શાાંનતરૂપી ધારા–નિમથળ 

વીતરાગી પદરણનતરૂપી ધારા, એ પણ ઝડપર્ી, એકદમ સ્વભાવ સન્મુખ જાય છે તો ઝડપર્ી 
નિમથળતા પ્રગટ ર્તી જાય છે. એ નિમથળતાિી ઝડપર્ી એ પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પોિે છોડી િાખે 
છે. આહાહા!  

સતત... ભાષા કેવી વાપરી છે! એિા પર સતત–નિરાંતર શમજળરૂપી ધારાિે ઝડપર્ી 

છોડે છે—વરસાવે છે. અનગ્નજ્વાળા હોય િે બાંબા આવતા િર્ી? બાંબા તમારા. એમ ભગવાિ 

આત્મામાાં શાાંનત િે આિાંદ ભયો છે. શાાંનતજળર્ી ભરેલો ભગવાિ આત્મા છે, એિો આશ્રય 
કરીિે, શરણ લઈિે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ િે શાાંનત અાંતરિે આશ્રયે પ્રગટ ર્ઈ એમાાંર્ી ધારા છૂટે છે, 

કહે છે. એ નવકારિા પયાથયિે ઉત્પન્ન િ ર્વા દેવામાાં એટલે કે િાશ કરવામાાં એ વરસાદ છે. 
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આહાહા! એિી વાત સાાંભળી િર્ી એણે. કેવો, કોણ છ,ે શુાં છે? આત્મા તે કોણ છ?ે પામર માિે 

એિે, લ્યો. અમ ેકમથવાળા છીએ, અમે પુણ્યવાળા છીએ. માળા! પુણ્ય એટલે રાગ. રાગવાળો છે 
આત્મા? સમજાણુાં કાાંઈ? અમે પાપપાળા છીએ. પાપવાળો છે આત્મા? એ તો અિાંત જ્ઞાિ િે 

આિાંદવાળો આત્મા છે. એવા આત્માિુાં અાંતર જ્ઞાિ િે ભાિ–સમ્યગ્દશથિ ર્તાાં સ્વરૂપિી 

લીિતાિી ધારા ચાદરત્ર વહે, એ કમથિા ભવવિિે િાશ કરવાિે સમર્થ છે. બીજામાાં તાકાત છે 

િહીં. એ મૂલચાંદભાઈ! આવુાં બધુાં સાાંભળ્ુાં િહીં હોય આટલા વષથમાાં. સાાંભળવાિી દરકાર કરી 
િહીં તમે. ભાઈ કહે છે કે સાાંભળ! આહાહા!  

કહે છે, પ્રભુ! તુાં એવડો... આ સાકર િર્ી ર્ાતી? આવડી મોટી સાકર હોય, પણ સ્વાદ 

ર્ોડો હોય. અિે નસક્રેિ.. શુાં કીધુાં? સેક્રીિ આટલી હોય તોય સ્વાદ ઘણો હોય. એક જુઓ! તો 

ખરા. એ સાકર ઝાઝી મોટી માટે સ્વાદ ઝાઝો એમ િર્ી. ... મોટુાં િે ઝાઝા રજકણો માટે (સ્વાદ 
ઝાઝો) એમ િર્ી. એિી પયાથયમાાં મીઠાશ ઉપજાવે છે સેક્રીિ. એમ (કમથ) એ તો અિાંતા 

રજકણિો નપાંડ છે. આ તો પ્રભુ એક અખાંડ િવ્ય છે. એિા અાંતરમાાં અતીનન્િય આિાંદ, શાાંતરસ, 

સ્વચ્છતા િે પ્રભુતાર્ી ભરેલો એ પ્રભુ છે. એિી અાંતર સન્મુખ ર્ઈ દશાિે પલટાવી, સ્વભાવ 
સન્મુખ ર્ઈિે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ પ્રગટ કરે, એિે અાંતરમાાં સ્વરૂપિી રમણતાિુાં ચાદરત્ર હોય. 
અજ્ઞાિીિે ચાદરત્ર-ફાદરત્ર હોય િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

એવો ભગવાિ આત્મા, કહે છે કે અાંદરિી એકાગ્રતા દ્વારા, શુદ્ પ્રભુ ચૈતન્યિા દળિી 

સન્મુખતા દ્વારા જે શાાંતરસ િે સમભાવ (અર્ાથત્) પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ નવિાિી દશા પ્રગટ 

ર્ાય, એ દશા શુભાશુભભાવરૂપી કમથવિ એિે શાાંત કરવાિે (અર્ાથત્) િાશ કરવાિે એ સમર્થ 
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે વાતુાં ભાઈ! આહીં તો માિી બેસે કે પામર છીએ હોં, અમે બાયડી 

છીએ, અમે છોકરા છીએ, અમે આદમી છીએ, અમે શેઠીયા છીએ, બ્ભખારી છીએ. બધુાં મૂખાથઈ 

છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અરે! નવકલ્પિા પુણ્યિા રાગવાળો હુાં છુાં, એ મૂખાથઈ છે તારી. આહાહા! રાગ 

તો નવકાર છે. તારાં સ્વરૂપ તો નિનવથકારી સબ્ચ્ચદાિાંદ નસદ્ સમાિ શુદ્ છે. એિે રાગવાળો 

માિવો એ મૂખાથઈ, અજ્ઞાિ છે. અિે એ અજ્ઞાિમાાં રહીિે ગમે તે કરે એ બધુાં અજ્ઞાિ જ ઊભુાં 
ર્ાય એમાાંર્ી. એમાાં કાાંઈ ધમથ-બમથ ર્ાય િહીં. ભારે કામ ભાઈ આવુાં! સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

ભાષા જુઓિે! शमजलमययीमाश.ु.. आश–ुશીઘ્ર. धाराां वमन्ती—વરસાવે છે. ભગવાિ 

આત્મા પૂણથ શાાંત િે આિાંદિી ગાાંઠ છે. એ ગાાંઠિે રાગિી એકતા દ્વારા એણે ખોલી િર્ી. એ 
ગાાંસડો છે આિાંદિો િે જ્ઞાિિો. પણ રાગ, દયા, દાિ, નવકલ્પ િે આત્મા એક છે એવી 

માન્યતા–ગ્રાંનર્ નમથ્યાત્વ છે. આહાહા! એ નમથ્યાત્વિી ગાાંઠ વડે આત્માિે એણે તાળાબાંધ કરી 

દીધો છે. એ રાગ િે આત્મા તો સ્વભાવે બ્ભન્ન છે એમ સ્વભાવ સન્મુખ ર્ઈિે એકતા જેણે 
તોડી છે, એવા સમ્યગ્જ્ઞાિીિે આત્માિા નિધાિ ખુલ્લા ર્ઈ ગયા છે, કપાટ ખૂલી ગયો છે. 
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આહાહા! ભલે તે ગૃહસ્ર્ાશ્રમમાાં બાળક, ૮ વષથિી કન્યા હોય, પણ સમ્યગ્દશથિ ર્યુાં, એિા 

કપાટ ખુલી ગયા છે. અિે સાધુ ર્ઈિે બહાર પાંચ મહાવ્રતિી દક્રયા કરતો હોય, િગ્ન ર્ઈિે 
વિમાાં વસે, પણ જેિે એ દયા, દાિિા નવકલ્પિી સાર્ે અાંદર એકતા છે, એ મૂઢ અજ્ઞાિીિે એિા 
નિધાિ બાંધ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! આવી વાત છે. આહાહા!  

નસાંહણિા દૂધ લોઢાિા પાત્રે િ રહે, એિે સોિાિા પાત્ર જોઈએ. સમજાય છે કાાંઈ? એમ 

વીતરાગિી વાણી અિે વીતરાગીભાવ સમજવા માટે એિે પાત્રતા જોઈએ. સમજાણુાં કાાંઈ? 

આહાહા! આવો ભગવાિ અાંતરર્ી અિાંત આિાંદ િે જ્ઞાિર્ી ઓપતો–શોભતો પ્રભુ, એિી જેિે 
અાંતરિી ધારા વહી, એ બાહ્ય ધારાિે િાશ કરે છે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ૧૮૬ ર્ઈ ગયો. 

૧૮૭ કળશ. મુનિએ તો એટલુાં ભયું છે! એકેક કળશમાાં ગજબ કયો છે! દદગાંબર સાંત–મુનિ 

વિવાસી હતા પદ્મપ્રભમલધાદરદેવ. અિાંત તીર્ંકરિા કેડાયતો–એિે કેડે ચાલિારા. આહાહા! 
૧૮૭.  

          अध्यात्मशास्त्रामतृवाररराश-े 
          ममयोदृ्धता सांयमरत् नमाला । 
          बभवू या तत्त्वरवदाां सकुण्ठे 
          सालांकृरतम ुमरिवधधूवानाम ् ॥१८७॥ 

અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપી અમૃતસમુિમાાંર્ી... આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે. ભગવાિ આત્માિે 

જણાવિાર, અિુભવવામાાં બતાવિાર આ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપી અમૃતસમુિ... 
ઓહોહો! અમૃતિા સમુિમાાંર્ી મેં જે સાંયમરૂપી રત્િમાળા બહાર કાઢી... આવો સાંયમ હોય 

એવુાં મેં કહ્યુાં, કહે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાાં, સાંયમ કોિે કહેવુાં એ મેં અહીંયા કહ્યુાં. સમજાય છે કાાંઈ? 

અધ્યાત્મશાસ્ત્ર િામ ભગવાિે જેમાાં આત્માિી મુખ્યતાિુાં વણથિ (કયું) હોય, તેિે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર 

કહીએ. નત્રલોકિાર્ તીર્ંકર ભગવાિિા મુખર્ી, પરમાત્મા સવથજ્ઞ પરમેશ્વર અદરહાંતદેવ ઇન્િો 

અિે ગણધરોિી સમક્ષમાાં, આખા લોકિા સ્વામી ઇન્િો અિે સાંતિા સ્વામી ગણધરો એિી 

મધ્યમાાં ભગવાિિી વાણી આ હતી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા! કહે છે, એવા અધ્યાત્મશાસ્ત્રરૂપી 
અમૃતિો સમુિ. આહાહા! શાસ્ત્ર, પોતે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અાંદર સમુિ છે અિે આત્મા તો એકલો 

અમૃતિો સમુિ છે. અતીનન્િય આિાંદિો દદરયો છલોછલ ભરેલો છે. તયાાં ગોતવો પણ? 
આહાહા!  

જયાાં છે ત્યાાં િજર િહીં િે િર્ી ત્યાાં િજરાં. આહાહા! શરીર, વાણી, મિ, પુણ્ય િે 

પાપિા રાગ છે ત્યાાં આત્મા િર્ી, ત્યાાં િજર છે. અિે પુણ્ય િે પાપ, શરીર નવિાિી ચીજ એિા 
ઉપર િજર િ મળે. એવો અમૃતિો સમુિ પ્રભુ અિે શાસ્ત્ર અમૃત બતાવિારા, એવા અમૃતિા 

દદરયાિે બતાવિારા નસદ્ાાંત. આહાહા! એમાાંર્ી મેં... આ મુનિ કહે છે. દદગાંબર મુનિ હતા, સાંત 
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વિમેં રહિેવાલા, સાંતો તો વિમાાં રહેતા હતા પહેલે. સમજાણુાં કાાંઈ? જેિી દશા દદગાંબર– 
માતાએ જન્મ્યા એવી દશા શરીરિી (હોય). અાંતરમાાં જેિી વીતરાગી દશા.  

કહે છે, એવા માટે મેં જે સાંયમરૂપી રત્િમાળા બહાર કાઢી છે... અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાાંર્ી 

સાંયમ કેવુાં હોય એ મેં બતાવ્યુાં છે. આહાહા! તે રત્િમાળા મુબ્તતવધૂિા વલ્લભ... એ મુબ્તત 
એટલે નસદ્દશા–પરમાત્મા–મુતત નસદ્દશા. એિા જે વહાલા–એ મુતતદશાિા નપ્રય... આહા! 

જેિે મુબ્તત એટલે મુતતદશા નપ્રય છ ેએવા તત્ત્વજ્ઞાિીઓ... એવા તત્ત્વજ્ઞાિી જેિે સાંસાર અિે 

રાગ નપ્રય િર્ી. આહાહા! મુબ્તતવધૂિા વલ્લભ એવા તત્ત્વજ્ઞાિીઓિા... એવા તત્ત્વજ્ઞાિીઓિા 
સુકાંઠિુાં આભૂષણ બિી છે. આહાહા! આભૂષણ પહેરે છેિે અહીં? ડોકમાાં પહેરે. વળી પાછુાં 

લૂગડુાં હેઠે રાખે, પછી આમ બતાવે. એમ આમ ઢાંકાઈ જાય તો દેખે કોણ? એય! બાયડીઓ તો 

આમ રાખે કપડુાં... આદમી હોય તો કોટિુાં બટ ખુલ્લુાં રાખે. બટિ એટલામાાં િ બીડે. આહાહા! 
એ બહારિી ચીજ બતાવવાિે ખુલ્લી કરે છે. અરે! અાંતરિી ચીજ બતાવવાિે ખુલ્લી તો કર 
એકવાર! આહાહા!  

ભાઈ! તારા ભગવાિમાાં તો અિાંતા ભગવાિ બ્બરાજે છે. આહાહા! તુાં પામર િર્ી 

પ્રભુ! તુાં રાગવાળો િર્ી, તુાં દીિ િર્ી, તુાં સાંસારી િર્ી. તુાં ભવ િે ભવિા ભાવવાળો, પ્રભુ! તુાં 

િર્ી. આહાહા! જુઓિે! એકવાર તો અમૃતિા સાગરમાાં િજર તો કર. અરે! તેં િજર બહુ કરી 
પુણ્ય િે પાપ િે શરીર િે વાણી િે જડ ઉપર. આહાહા! એિા ફળ આવ્યા ધૂળમાાં, આ પાાંચ-

પચાસ લાખ-કરોડ, બે કરોડ, પાાંચ કરોડ, દસ કરોડ ધૂળ મળે. એ શેઠ! અરે! એ ધૂળિા ઢગલા 

બધા નવિાિા ઢગલા, આહાહા! એિા ઉપર તારી િજરાં જાય પ્રભુ! અિે તારી િજરાં આિાંદિો 
સાગર–ડુાંગર અાંતર પ્રભુ એમાાં તારી િજરાં િ જાય! આહાહા!  

જુઓિે! મુબ્તતવધૂિા વલ્લભ... धवानाम ्... ધવાિામ એટલે? પનત. તત્ત્વજ્ઞાિી ધમાથત્મા 
જેણે આત્મજ્ઞાિ–તત્ત્વજ્ઞાિ... અિે રાગાદદ આસ્રવ એમાાં િર્ી એવુાં જ્ઞાિ. એ આસ્રવિુાં જ્ઞાિ 

ર્ઈ ગયુાં, પણ આ આમાાં િર્ી, એમ. એવા ચૈતન્યિા તત્ત્વિુાં જ્ઞાિ જેિે છે એવા જ્ઞાિીઓિુાં આ 

સાંયમરત્િમાળા સુકાંઠિુાં આભૂષણ બિી છે. અરે બાપુ! સાંયમ કોિે કહીએ! હજી સમદકત કોિે 
કહેવુાં એ ખબર િ મળે. સમદકત કેમ ર્યુાં િે ર્ાય એિી ખબરાં િ મળે અિે આ સાંયમ િે 

ચાદરત્ર િે વ્રત લઈિે બેઠા. લીધા અધ્ધરર્ી. િામ પાડી દીધા, વસ્તુ િ મળે. કાાંઈ ખબર િ મળે. 
આહાહા! ૧૮૮. ૧૮૮ કળશ. આ બધા કળશો છે અમૃતર્ી ભરેલા. અધ્યાત્મશાસ્ત્ર છે િે!  

          नमारम रनत्यां परमात्मतत्त्वां  
          मनुीन्द्र रित्ताम्बजुगभ मवासम ् । 
          रवमरुिकाांताररतसौख्यमलूां 
          रवनष्टसांसारदु्रमलूमतेत ् ॥१८८॥ 
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આહાહા! શ્લોકાર્થ : મુિીંિોિા નચત્તકમળિી અાંદર જેિો વાસ છે... એવો ભગવાિ 
આત્મા પરમાત્મા... પોતાિુાં નિજસ્વરૂપ નત્રકાળી પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે. આહાહા! એ અદરહાંત િે 
વીતરાગ પરમાત્મા તો બ્ભન્ન–દૂસરા છે. એમાાં તુાં િર્ી અિે એ તારા િર્ી. આહાહા! સમજાણુાં 
કાાંઈ? આ પરમાત્માિા નવશેષણ છે. મુિીંિોિા નચત્તકમળિી અાંદર જેિો વાસ પરમાત્માિો છે... 
જેિા હૃદયમાાં જ્ઞાિિી પયાથયમાાં પરમાત્મા વસે છે. જેિી જ્ઞાિિી દશામાાં રાગ િે સાંસાર વસતો 
િર્ી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? સમ્યગ્દૃનિિા જ્ઞાિમાાં આ પરમાત્મા વસે છે. આહાહા! 
નમથ્યાદૃનિિા જ્ઞાિમાાં રાગ િે નવકાર ઝેર વસે છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? જે પુણ્યભાવ– 
શુભિે ધમથ માિે, પાપિા ભાવમાાં મજા લાગે—એવા જે નમથ્યાદૃનિ, અજ્ઞાિી, અજૈિ એિે 
વીતરાગ તત્ત્વ શુાં છ ે એિી ખબર િર્ી. એવા અજૈિોિા હૃદયમાાં ઝેર વસે છે. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

અિે જૈિ એટલે વસ્તુિુાં સ્વરૂપ પરમાત્મા પોતાિો, એવુાં જેિે અાંતરમાાં ભાિ ર્ઈિે દશા 
નિમથળ કરી છે, એ નિમથળદશામાાં તો એિે પરમાત્મા વસે છે. એ નિમથળદશાિી સમીપ તો 
પરમાત્મા છે. એ ‘સમીપમાાં’ આવી ગયુાં છે. ધમી એિે કહીએ કે જેિી વતથમાિ જ્ઞાિદશા 
નિમથળ–રાગ નવિાિી ર્ઈ, એિી દશામાાં તો પરમાત્મા વસે છે. આહાહા! પોતાિો નિજ આત્મા 
પરમાત્મા વસે છે. આહાહા! અરે! એણે ધીરજર્ી એિી તત્ત્વિી ચીજ શુાં છે એિે સાાંભળ્ા િર્ી. 
આહા! અબ્ભમાિ કયાથ કે અમે ધમથ કરીએ છીએ, અમે આમ છીએ, આમ છીએ. અરે, 
ભગવાિ! ધમથિા મોઢાાં મોટા છે ભાઈ! આહાહા!  

કહે છે, મુિીંિોિા નચત્તકમળિી જ્ઞાિિી દશામાાં–ખીલતી જ્ઞાિિી દશા... જ્ઞાિિી દશા 
કમળિી (જેમ) ખીલેલી છે, એમાાં અાંદર પરમાત્મા વસે છે. કમળમાાં જેમ ભ્રમર વસે, આમાાં 
જ્ઞાિિા કમળમાાં પરમાત્મા વસે છે. એક મ્યાિમાાં બે િ સમાય. મ્યાિ એક િે તલવાર બે, િ 
રહી શકે પ્રભુ! એમ રાગિા પ્રેમીલાિે પયાથયમાાં પરમાત્માિો પ્રેમ રહે એમ બિી શકે િહીં. 
સમજાણુાં કાાંઈ? આરે! આવી મોટી વાતુાં છે. અરે! મોટી િર્ી પ્રભુ! આ તો હજી િાિામાાં િાિી 
સમ્યગ્દશથિ પામવાિી દશા કેવી હોય અિે એિે કોિા પ્રત્ય ે પ્રેમ હોય અિે સમ્યગ્દશથિ- 
સમ્યગ્જ્ઞાિિી પયાથયમાાં આખો પરમાત્મા કેમ વસે છે, એિી વ્યાખ્યા છે આ તો. આહાહા!  

જે નવમુબ્તતરૂપી કાન્તાિા રનતસૌખ્યિુાં મૂળ છે... આહાહા! કેવો છે આ ભગવાિ 
આત્મા? કે મુતતદશા–મુબ્તત, આ નસદ્ પરમાત્મા... એ પોતે નસદ્ ર્વાિા છે એવી જે 
મુબ્તતરૂપી કાાંતા િામ સ્ત્રી, એિુાં રનતસુખ–એિી સાર્ે રમતિુાં જે સુખ, એિુાં મૂળ પરમાત્મા પોતે 
છે. પૂણાથિાંદરૂપી મુબ્તતિી રનતિુાં સુખ એિુાં મૂળ ભગવાિ આત્મા છે. એ મુબ્તતિાું આિાંદિુાં સુખ 
ભગવાિ આત્મામાાંર્ી આવે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આવો આત્મા! આત્મા મૂકીિે વાત. 
વર મૂકીિે જાિ–દુલ્હા મૂકીિે બારાત. એમ આત્મા કોણ, કેમ, તયાાં છે એિી ખબરાં િહીં (અિે) 
કરો ધમથ, કરો અપવાસ િે કરો પૂજા િે કરો જાત્રા, કાઢો એક દસ લાખિુાં સમવસરણ બિાવો, 
પાઠશાળા બિાવો, માંદદર બિાવો, આ ધમથ. એ ધમથ િર્ી ભાઈ! સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! 
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ભારે પણ. વાસ્તનવક ચૈતન્યતત્ત્વ ભગવાિ, કહે છે, પરમાત્મા છે પોતે. એ પરમાત્માિુાં એન્લાજથ 
ર્ઈિે પયાથયમાાં નસદ્ ર્ાય છે. એ પરમાત્મા છે પોતે. શબ્તતરૂપ, તત્ત્વરૂપ, સ્વભાવરૂપ પરમાત્મા 
છે, એિો અિુભવ કરતાાં જે પૂણથદશા પ્રાપ્ત ર્ાય, એવા આિાંદિા સુખિુાં મૂનળયુાં એ આત્મા છે. 
કહો, સમજાણુાં?  

મુબ્તતિા અતીનન્િય આિાંદિુાં મૂનળયુાં ભગવાિ (આત્મા) છે એમ કહે છે. લ્યો ઠીક. 
મોક્ષમાગેય િહીં આહીં તો. આહાહા! અિે જેણે સાંસારવૃક્ષિા મૂળિો નવિાશ કયો છે... નત્રકાળ 
(વસ્તુ). નવિાશિો અર્થ, એમાાં સાંસાર છે જ િહીં. આહાહા! એવા આ પરમાત્મતત્ત્વિે... એવુાં 
મારાં પરમસ્વરૂપ ભગવાિ આત્માિે હુાં નિત્ય િમુાં છુાં. મારી દશા તે તરફ ઢળેલી–વળેલી છે. 
રાગ િે નિનમત્તર્ી મારી દશા ખસી ગઈ છે એમ કહે છે. ચાંદુભાઈ! ભારે માગથ ભાઈ! અરે! જેિે 
સાાંભળતા મીણા ચડે, એિા અિુભવમાાં શુાં હોય? અિે એિી પૂણથ પ્રાનપ્તિુાં શાં? અિે પૂણથ 
પ્રાનપ્તિુાં કારણ એવુાં જે િવ્ય એમાાં શુાં? એમાાં કેવુાં છે? આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

હવે અમારે કરવુાં શુાં? પણ આ બધી આવડી મોટી વાત કરીિે. ભઈ! શુાં કહેવાય છે? એ 
પૂણથ આિાંદસ્વરૂપ આત્મા છે એિી તુાં દૃનિ કર, એિો આશ્રય કર, ત્યારે તારાં કલ્યાણ શરૂ ર્ાય. 
િહીંતર કલ્યાણ શરૂ ર્તુાં િર્ી. સમજાણુાં કાાંઈ? કરિા-ધરિા યે હૈ. ..... પાંદડતજી કહેતા હતા 
ત્યાાં આગ્રા. કોણ રામચાંિજી? બાબુલાલ. બડે આિાંદકી બાત હૈ મહારાજ! કરિા-ધરિા કુછ 
િહીં, આિાંદકી બાત. વાત આ કે કાાંઈ કરાં, આમ કરાં, રાગ કરાં િે પુણ્ય કરાં િે દક્રયા કરાં, આ 
કરાં. પણ એ કરવુાં તો નમથ્યાત્વભાવ છે. કરિા કરિા હોગા. રાગ િે દક્રયાિો જડિો કતાથ ર્ાય 
તેિે ભગવાિ તો નમથ્યાદૃનિ મૂઢ કહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! આિાંદમૂનતથ ભગવાિ 
આત્માિી શ્રદ્ા િે નસ્ર્રતા કરિા એ કરવુાં, એ જીવવુાં છે. જીવિુાં જીવિ વધે છે એમાાં. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

સાંસારવૃક્ષિા મૂળિો નવિાશ કયો એવા આ પરમાત્મતત્ત્વ જે નત્રકાળી ભગવાિ આત્મા 
એિે હુાં–પોતે આત્મા, આહાહા! નિત્ય િમુાં છુાં. મારી વતથમાિ દશા િવ્ય તરફ–ધ્રુવ તરફ જ 
ઝુકેલી છે. મારી વતથમાિદશા, ધમી કહે છે, મારી વતથમાિદશા ધ્રુવ તરફ ઢળેલી છે. વ્યવહારિા 
નવકલ્પ િે નિનમત્ત તરફર્ી ખસી ગઈ છે. ...... િર્ી. હા, િર્ી. ટોડરમલજીિે મળ્ુાં છે. છે પાઠમાાં 
તયાાંક. નિયમસાર ટીકા સનહત વાાંચ્યુાં છે. શ્રીમદ્ િે મળ્ુાં િર્ી. આ િે પાંચાધ્યાયી—બે શાસ્ત્ર 
મળ્ા િર્ી. પાંચાધ્યાયી. અત્યારે બધુાં તો બહાર ઘણુાં આવ્યુાં છે. ભગવાિિી મૂડી બધી ઘણી 
બહાર આવી છે. આહા! હવે એિે ભોગવવી એ તો એિુાં કામ છે. આહાહા! યે ખજાિા લૂાંટિા હૈ. 
આહાહા! આહાહા!  

એકવાર એવો નવચાર આવ્યો હતો કે અરે! આ પુણ્યિો જોગ િ હોય, સ્ત્રી હોય બાર 
વષથિી, રાાંડી હોય... રાાંડે છેિે ૧૨ વષે. તમારે.. જોઈ હતીિે. આ શુાં કહેવાય? ડેલામાાં. બાર 
વષથિા છોડી છે નવધવા. એ પહેલા તો એવુાં હતુાં. બાર વષથિી હોય, રાાંડી હોય. મારે બીજુાં કહેવુાં 
હતુાં. એ બાર વષથિી કન્યા હોય શરીરિી નસ્ર્નત, રાાંડેરાાંડ હોય, મા-બાપ મરી ગયા હોય, કોઈ િ 
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હોય, શરીર પણ સરખુાં કાળુાં હોય, ખાવાિા સાધિ િ હોય, પણ જો એિે આત્મા શુાં ચીજ છે 
એિુાં ભાિ ર્યુાં હોય તો એ મોટો બાદશાહ ભગવાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ સુખી છે, એિે 
દુુઃખી િ કહો. સમજાણુાં કાાંઈ?  

અિે આ બધા પૈસાવાળા, કરોડો રૂનપયા, મોટા બાંગલા–હજીરા છ-છ લાખ િે દસ લાખ 
િે ચાલીસ લાખિા, એમાાં પડ્યા એિે સુખી િ કહો. એ સુખી િર્ી. આહાહા! એ રાગિા 
નવકલ્પિી એકતા માિિારાઓ દુુઃખી છે ભાઈ! એટલી સગવડતાિા સાંસ્કારમાાં દેખાય છતાાં એ 
દુુઃખી છે. બરાબર હશે? આ તમારો ન્યાલ દુુઃખી? ત્યાાં શુાં કરવા ગયા હતા તમે? દુુઃખ જોવા 
ગયા હતા? આહાહા! કહે છે, જેિે આત્મભાિ–સમ્યગ્દશથિ છે, પરમાત્મા જેિે પીછાણમાાં  
અાંતરમાાં આવી ગયો છે, એ ભલે શરીર કાળુાં, નવધવા બાઈ હોય, ધણી મરી ગયો, દીકરો એકેય 
િહીં, મા-બાપ મરી ગયા, દુકાિ છે િહીં, કોઈ પૈસા મૂકી ગયુાં િર્ી.. આહાહા! મજૂરી ર્ોડી કરી 
ચાર-આિા રળી આઠ-આિા... હવે મોંઘુ ર્ઈ ગયુાં, પહેલા બે આિા હતા. એકલો રળીિે રોટલો 
કરીિે ખાય, એ સુખી છે. આત્માિુાં સમ્યક્ ર્યુાં, આત્માિો સ્વીકાર ર્યો, એ સુખી છે. અિે 
અજ્ઞાિી અબજોપનત િે બહારિા સાધિિા ઢગલા, એ પુણ્યિા નવકલ્પિે પોતાિો માિે એ મૂઢ  
નમથ્યાદૃનિ મોટો દુુઃખી છે. મલુકચાંદભાઈ! આહાહા!  

પછી ધોળા નપાંડલા જેવા શરીર હોય માખણ જેવા રૂપાળા, દીકરાઓ મોટા પાાંચ-છ જોધા 
જેવા અિે બાંગલા હોય ચાલીસ-ચાલીસ લાખિા, (છતાાં) મૂઢ દુુઃખી છે. એિે સુખી કહેિારા મૂઢ 
છે. એય, ચાંિકાાંતભાઈ! આહાહા! જેિે સમ્યગ્દશથિમાાં આત્માિો ભેટો ર્યો, પરમેશ્વર જેિે 
મળ્ા ઘરે, હવે એિે શુાં ખામી છે? એ શેઠ! કેવળજ્ઞાિ પામીિે મુબ્તત હોગી.. હોગી િે હોગી. 
ભલે વતથમાિ દુુઃખી હોય, નવધવા હોય. આહાહા! બાર વષથિી કન્યાિે જોઈ હતી ચેલામાાં. િાિી 
ઉંમરમાાં પરણાવી િે િાિી ઉંમરમાાં નવધવા. ..... બહારર્ી તો બીજા લગ્ન િ કરે. પહેલાાં તો એવુાં 
હતુાંિે. હવે તો એવુાં કાાંઈ િર્ી. હવે તો તરત પુિલથગ્ન કરે. બધી વાત, આવી લાઈિ બદલી ગઈ. 
પહેલી તો એવી બાર વષથિી હોં. ... ફેરફાર ર્ઈ ગયો. એ વખતે હતુાં ચેલામાાં બાઈ કો’ક. 
દરવાજામાાં. ...િી દીકરી હતી. એિે બતાવી હતી, અમે વહોરવા ગયા હતાિે. એ નવધવા બાઈ છે 
બ્બચારી.  

એમ િ જો. એિુાં આત્માિુાં એિે ભાિ છે કે િહીં એ ઉપર એિી વાત છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? એિે ભગવાિિો સ્વીકાર છે કે િર્ી, જેિે રાગ િે પયાથયિો પામરતાિો સ્વીકાર છે કે 
િર્ી—એ ઉપર આખુાં ... છે. અહો! એવા આ પરમાત્મતત્ત્વિે હુાં–પોતે આત્મા નિત્ય િમુાં છુાં. 
કોઈ સમય મારા સ્વભાવ સન્મુખિી દૃનિ નવિાિો છ ેિહીં. આહાહા! એિે ધમી અિે સાંયમી 
અિે એિે જ્ઞાિી કહેવામાાં આવે છે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૯, સોમવાર, તા. ૧૩-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૮, શ્લોક - ૧૮૯, પ્રવચિ િં. ૧૨૩ 

 

આ નિયમસાર નસદ્ાાંત છે, એમાાં આ શુદ્નિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત (અનિકાર). પ્રાયનશ્ચત્તિો 

અર્થ ચારરત્રિો એક ભાગ છે. આત્માિો અિુભવ–સમ્યગ્દશથિ ર્યા પછી અાંતર 

ચૈતન્યસ્વરૂપમાાં રમણતા, લીિતા, પુરુષાર્થિી નવશેષ ઉગ્રતા નસ્ર્ર ર્વાિી, એિુાં િામ અહીંયા 
પ્રાયનશ્ચત્ત અર્વા ચારરત્ર અર્વા વીતરાગમાગથિો મોક્ષમાગથ કહે છે. નિયમસાર છે િે. (ગાર્ા) 

૧૧૮. ‘અિાંતાિાંત ભવો વડે’ એમ છે પાઠમાાં. અિાંતાિાંત ભવિા ઉપાર્જેલા કમથ, એમ છેિે 

પાઠ? ખરેખર તો અિાંતાિાંત ભવિા કમથ આત્મા પાસે હોય િહીં. શુાં? એટલા િ હોય, નસત્તેર 
ક્રોડાક્રોડીિો (હોય) બહુ તો સાત ચોવીસી (જેટલો). કમથિી નસ્ર્નત નસત્તેર ક્રોડાક્રોડી (અર્ાથત્)  

સાત ચોવીસી હુઈ. ૧૦-૧૦ ક્રોડાક્રોડીએ એક ચોવીસી હોં. એર્ી વિારે કમથ હોય િહીં. પણ 

એિી પરાંપરા અિારદર્ી ચાલી આવે છે એ વાત લે છે. સમજાય છે કાાંઈ? અિારદર્ી અિાંતાિાંત 
ભવ વડે ઉપાર્ર્જથત શુભાશુભ કમથરાનશ... कर्मसदंोह: છે િે? कर्मसदंोह: (એટલે) કમથિી પેટી. 

સાંદોહ (એટલે) પેટી ર્ાય ત્યાાં. સાંદોહ (એટલે) પેટી ર્ાય ત્યાાં. સાંદોહ આવે છે કયાાંક. તપશ્ચરણ.. 

તપશ્ચરણર્ી નવિાશ પામે છે. એ તપશ્ચરણ એટલે? એિો ખુલાસો કરશે. આ અપવાસ કરવા િે 
ઉણોદરી એ કાાંઈ તપ િર્ી. એ કહે છે ર્જુઓ!  

ટીકા : અહીં (આ ગાર્ામાાં), પ્રનસદ્ શુદ્કારણપરમાત્મતત્ત્વમાાં... લ્યો, આમ તો પહેલી 
આ વાત લીિી કે જે આ ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ શુદ્ કારણપ્રભુ દ્રવ્ય–વસ્તુ નત્રકાળ એ તો પ્રનસદ્ 

છે, કહે છે. જેમ નસદ્ પ્રનસદ્ છે, એમ ભગવાિ આત્મા દ્રવ્ય–વસ્તુ ધ્રુવ અનવિાશી એિો ભાગ, 

એ અનવિાશી વસ્તુ પ્રનસદ્ છે.. પ્રનસદ્ છે. એવા શુદ્ કારણપરમાત્મતત્ત્વમાાં... ભારે! આ શરીર, 

વાણી, મિ તો િહીં, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પો જે દયા, દાિ, વ્રત, રાગ આરદ એ તો િહીં, પણ એક 

સમયિી રાગિે જાણવાિી પયાથયિો ક્ષયોપશમભાવ એ પણ િહીં. નત્રકાળી કારણપરમાત્મા શુદ્ 

કારણપરમાત્મા.. નત્રકાળી ધ્રુવ નિત્ય શુદ્ કારણપરમાત્મા એવુાં જે તત્ત્વ, એમાાં સદા અાંતમુથખ 
રહીિે... સદા–નિરાંતર એ વસ્તુ તરફિી અાંતર દૃનિ કરીિે... આરે! આવો િમથ. એમાાં શુાં સમજે? 

વસ્તુ છે આત્મા, તો વસ્તુમાાં વસેલા અિાંત ગુણો છે. એ અિાંત ગુણોિુાં નપાંડ–પુાંર્જ પ્રભુ આત્મા 
એિે, અહીંયા શુદ્ કારણપરમાત્મા આ આત્માિે કહ્યો છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

એ શુદ્ કારણપરમાત્મતત્ત્વમાાં સદા અાંતમુથખ રહીિે (અર્ાથત્) નિરાંતર દ્રવ્યસ્વભાવ 

સન્મુખ ર્ઈિે... જે પ્રતપિ તે તપ પ્રાયનશ્ચત્ત છે... એવો જે અાંતરમાાં નત્રકાળી કારણપરમાત્મા 
અપિા નિર્જસ્વભાવ એમાાં એકાગ્રતા–સન્મુખતા.. નિનમત્ત, રાગ િે એક (સમયિી) પયાથયિી 

નવમુખતા અિે નત્રકાળી વસ્તુિી સન્મુખતા, એ દશાિે પ્રતપિ (અર્ાથત્) ઉગ્ર અાંદર નવશેષે તપ્યો, 
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ઉજ્જજ્જવળ દશા ર્ઈ, એિે તપ કહે છે, એિે તપ પ્રાયનશ્ચત્ત કહે છે. આહાહા! તપિી વ્યાખ્યા તો 

ર્જુઓ! આ કહે, અપવાસ કયો આઠમિો. ઓલા કહે, જાઓ, ર્ઈ ગયો તપ. તપ કયાથ િે ‘તપસા 
નિર્જથરા’  

શ્રોતા : એ િાિો તપ િે આ મોટો તપ.  

પૂજ્જય ગુરૂદેવશ્રી : િૂળેય િર્ી. તપ હતો કે રદ’ એ? બાહ્યતપ તો, આ અાંતર કરે ત્યારે 

એિે બાહ્યતપ કહેવાય. એવી વાત છે. આવી વાત.  

વીતરાગસ્વરૂપ એવુાં છે. એિો અાંતર સ્વભાવ અિાંત આિાંદ, અિાંત જ્ઞાિ બેહદ 

સ્વભાવ, એક-એક શર્કત બેહદ સ્વભાવી, એવી અિાંતી અપરરનમત શર્કતિુાં માપ િ મળે 
અિાંતાિાંત શર્કતઓ, આહા! એવી જે શર્કતરૂપ તત્ત્વ–સત્ત્વ એિે અહીંયા શુદ્ કારણપરમાત્મા 

કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! આ તો જેિ ેઆત્માિુાં કલ્યાણ કરવુાં હોય, પેઢી–દુકાિ સાંસારિી 

ઉઠાવવી હોય, એિી આહીં વાત છે. જેમાાં સાંસારિો રાગ ર્જ િર્ીિે, જેમાાં એક સમયિી વતથમાિ 
પ્રગટ દશા પણ િર્ી. આહા! સમજાણુાં કાાંઈ? એવુાં તત્ત્વ આત્મા વસ્તુ, અિાંત શર્કતઓ–ગુણર્ી 

વસેલી વસ્તુ, એ કારણપરમાત્મા શુદ્ પ્રનસદ્ છે કહે છે. એ તો અિારદિુાં પ્રનસદ્ ર્જ સ્વરૂપ છે. 

આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? એમાાં તપિ–પ્રતપિ (અર્ાથત્) અાંતમુથખ રહીિે નવશેષ નિમથળતાિી 
દશા ઉત્પન્ન ર્ાય, વીતરાગી નિદોષ આિાંદારદ દશા (ર્ાય) એિે અહીંયા પ્રતપિ–તપ 
પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાાં આવે છે. આહાહા!  

અિશિ, ઉણોદરી, વૃનતસાંક્ષેપ, રસપરરત્યાગ, કાયકલેશ, પ્રનતક્રમણ, પ્રાયનશ્ચત્ત, નવિય, 

વૈયાવચ્ચ (આરદ) આવે છેિે બાર (તપ)? એ બહારિુાં પ્રાયનશ્ચત્ત તપ કોિે કહેવુાં, એિી વ્યાખ્યા 

છે આ. અિશિ, ઉણોદરી, વૃનતસાંક્ષેપ, રસપરરત્યાગ, કાયકલેશ, પ્રનતક્રમણ એ છ બાહ્ય. 
પ્રાયનશ્ચત્ત, નવિય, વૈયાવૃત્ય, સજ્જઝાય, ધ્યાિ િે વ્યુત્સગથ એ છ અભ્યાંતર. પણ હવે એ પ્રાયનશ્ચત્ત 
જે અભ્યાંતર તપ છે, એ પ્રાયનશ્ચત્તિી નસ્ર્નત શુાં? પ્રાયનશ્ચત્ત તપ કહેવુાં કોિે? આહાહા!  

કહે છે કે એ ભગવાિ આત્મા... પહેલુાં કહી ગયા છે કે પ્રાયનશ્ચત્તસ્વરૂપ ર્જ આત્મા છે. 

પ્રચુરપણે જ્ઞાિિી ઉત્કૃિ દશાવાળુાં એ તત્ત્વ છે. એમાાં એકાગ્રતા, ઊંડે ઊંડે એકાગ્રતા ર્ઈ અિે 

જે નિમથળ વીતરાગી નિદોષ આિાંદ દશા આવી શોભે–તપે–પ્રતપે, જાજ્જવલ્યમાિ શુદ્તા જ્જયાાં 
પ્રગટ ર્ાય નત્રકાળી આત્મદ્રવ્યિા અાંતમુથખિા આશ્રયે, આહાહા! એિે તપ પ્રાયનશ્ચત્ત કહે છે. 

લ્યો, અભ્યાંતરિો પહેલો આિે તપ પ્રાયનશ્ચત્ત કહે છે. કાંઈ દોષ લાગ્યો હોય િે પ્રાયનશ્ચત્ત લેવુાં એ 

બિુાં બાહ્ય નવકલ્પ પુણ્યબાંિિુાં કારણ છે. એ તપ િહીં. આહા! પ્રાયનશ્ચત્ત એ તપ િહીં. પ્રાયનશ્ચત્ત 
તપ તો આિ ેકહીએ કે જે ભગવાિ આત્મા પૂણાથિાંદ િાર્ કારણપ્રભુ પ્રનસદ્, ‘છે’ એવો પ્રનસદ્ 

છે કહે છે, એમ કહે છે. પ્રનસદ્ છેિે, સત્તા છેિે? એવો પ્રનસદ્ શુદ્ કારણપરમાત્મતત્ત્વમાાં 
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અાંતમુથખિી દૃનિ નિરાંતર રહેવી અિે એિાર્ી ઉત્પન્ન ર્તી નિમથળ વીતરાગીદશા એિે પ્રાયનશ્ચત્ત 
તપ, સત્યતપ એિે કહેવામાાં આવે છે. શબ્દોય સાાંભળ્યા િ હોય. મૂલચાંદભાઈ!  

અપવાસ કરો, અઠ્ઠમ કરો, શુાં કહેવાય આ તમારે? રત્િત્રય. ત્રણ રત્િત્રય કરો. 

રત્િત્રયિા ત્રણ અપવાસ આવેિે. સોળ કરો, આઠ.. ભાઈ! એ બિી વ્યવહારિી વાતો છે. 
નવકલ્પ આવે ત્યારે એ નસ્ર્નત રાગિી માંદતાિી ઉભી ર્ાય, એટલુાં. એ વસ્તુ િર્ી, એ તપ િર્ી, 

એ પ્રાયનશ્ચત્ત િર્ી. સમજાય છે કાાંઈ? એ ધ્યાિ િર્ી. પ્રાયનશ્ચત્ત િે તપ િે ધ્યાિ તો આિે 

કહીએ, એમ કહે છે. આહા! જેમાાં માલ પડ્યો છે આખો. સમજાય છે કાાંઈ? એક સેકાંડિા 
અસાંખ્ય ભાગમાાં પૂણથ પ્રભુ અિાંતી-અિાંતી નસદ્પયાથયિો સ્વામી, અાંદરમાાં–એિા ગભથમાાં– 

આત્માિા ગભથમાાં–પેટમાાં–સ્વભાવમાાં અિાંતા નસદ્ પડ્યા છે કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? નસદ્િી 

દશા એક ર્ાય, બીજે સમયે બીજી, ત્રીજે સમયે ત્રીજી—એમ અિાંતી નસદ્િી દશા ર્ાય છેિે. એ 
બિા અાંદર આત્માિા ગભથમાાં–પેટમાાં છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે, એવો ભગવાિ આત્મા નિરાંતર દૃનિિો એિે નવષય બિાવી અિે એમાાં પ્રતપિ 
ર્વુાં, ઉગ્રતાપણે અાંદર લીિતા ર્વી, એિે તપ પ્રાયનશ્ચત્ત કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! કહો, શેઠ! 

આવુાં તો સાાંભળ્યુાં િહીં હોય કોઈ રદ’ આવુાં તપ પ્રાયનશ્ચત્ત. આિુાં િામ ચારરત્ર છે, એિુાં િામ 

પ્રાયનશ્ચત્ત તપ છે, એિુાં િામ મોક્ષિો માગથ છે, એિે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર કહીએ. 
નિયમસાર છે િે. એિા પેટાભેદો આ બિા વણથવ્યા છે. આહાહા! અર્ાથત્ શુદ્ાત્મસ્વરૂપમાાં લીિ 

રહીિે... એમ પ્રતપિ છેિે! પ્રતપવુાં એટલ ે પ્રતાપવાંત વતથવુાં. પોતાિો ર્જ પ્રતાપ પ્રનસદ્ ર્ાય 

અાંદરમાાં, રાગારદિી હાિી ર્ાય અિે નિમથળ શાાંનતિી પ્રતાપદશા પ્રગટ ર્ાય, અનવકારી 
ઉપશમરસ, આિાંદરસ ઉત્પન્ન ર્ાય, એિે અહીંયા તપ કહે છે. અિે એ તપ પ્રાયનશ્ચત્ત છે એમ 
કહ્યુાં છે. એમ તીર્ંકરો સવથજ્ઞ પરમાત્મા વીતરાગદેવે એિે તપ કહ્યુાં છે. કહો, સમજાણુાં આમાાં? 

આ િવિી સાલમાાં આવ્યા હતાિે? મોટા(ભાઈ), શુાં? તોલારામજી. અહીં િવિી સાલમાાં 

આવ્યા હતા. શુાં કહેવાય? આખી–સ્પેશ્યલ રેલ. સ્પેશ્યલ આવી હતીિે અહીં પાાંચસો માણસિી. 

શેઠ આવ્યા હતા એમાાં, તોલારામ હતા, ગર્જરાર્જજી હતા. ત્રણેય હતા. ગર્જરાર્જજી હતા, 
તોલારામ હતા, વચ્છરાર્જજી હતા. પાાંચસો માણસ આવ્યુાં હતુાં. તોલારામ અહીં બેઠા હતા. એક 

માણસ હતો કોઈક, ત્યાાંિો લાડિુિો કોઈક હતો. કહે, શેઠ! પૂછો મહારાર્જિે. ‘તપસા નિર્જથરા’ 

શાસ્ત્રમાાં આવે છેિે? તત્ત્વાર્થસૂત્રમાાં આવે છેિે. ‘તપસા નિર્જથરા.’ એ તપસા નિર્જથરા. એ ર્જુવાિ 
માણસ હતો. એ પછી આવ્યો... ૫૦૦ સાર્ે હતો. કોઈક જાતી હતીિે સ્પેશ્યલ. બાહુબલી જાતી 

હતી, બાહુબલી. ત્રણેય ભાઈઓ ભેગા ર્યા હતા ત્યારે. તોલારામજી, વચ્છરાર્જજી અિે 

ગર્જરાર્જજી. એણે પૂછયુાં હતુાં તોલારામિે કે શેઠ! પૂછો. એમાાં–ત્રણ ભાઈઓમાાં ગર્જરાર્જજીિી 
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બુનદ્ નવશેષ હતી. પણ પરરચય રહ્યો િહીં. એમિે એમ રળવુાં.. રળવુાં.. રળવુાં અિે માિ છોડવુાં 
િહીં. વયા ગયા.  

એણે પૂછયાું કે ‘તપસા નિર્જથરા’ શાસ્ત્રમાાં કહી છેિે? પછૂો. આ તપસ્યા કરવી, અપવાસ 

કરવા—એ િહીં? િા, એ િહીં. એ તો નિનમત્તિુાં કર્િ છે. અાંતરમાાં આત્મામાાં અાંતર ઊંડે 
ઉતરીિે નસ્ર્ર ર્વુાં, રમણતા કરવી, વીતરાગતા પ્રગટ કરવી, એિુાં િામ તપ છે. ભગવાિ 

નત્રલોકિાર્ે એિે તપ કહ્યો છે. ભારે બેસવુાં કઠણ ર્જગતિે. રસ્તે ચડાવી દીિા છેિે બહાર. 

અપવાસ એક કરે, પાાંચ કરે િે આઠ કરે િે દસ કરે િે વીસ કરે. પછી ઉર્જવે બે-પાાંચ, દસ-વીસ 
હજાર ખરચીિે એિા પ્રમાણમાાં–એિી નસ્ર્નતિા પ્રમાણમાાં આહાહા! તપ કયો અિે ઉર્જવ્યો પણ 
ખરો પાછો. કયાાં ગયા ર્જુગરાર્જજી? ન્યાાં બેઠા છે.  

આ ગૃહસ્ર્ લોકો તપ કરે િે પછી ઉર્જવે પૈસા ખરચીિે. એ તપ િહીં, ઉર્જવે તો આ 

અાંદર, કહે છે. અાંદર ઉર્જવણી.. ઉર્જવણી.. તપ ર્યો અાંદર. એ આિાંદમૂનતથ ભગવાિ આત્મા 

એમાાં એકાગ્ર ર્ઈિે જે ઉજ્જજ્જવળતા પ્રગટ કરી એણે તપ કયો અિે એણે તપિે ઉર્જવ્યો. કોિી 
પ્રભાવિા? આત્મામાાં ર્ાતી હશે કે બહારમાાં? કોણ કરતો હતો બહારમાાં? એ તો શુભનવકલ્પ 

હો અિે બહારિુાં બિવાિુાં હોય તો બિે. એિી સાર્ે શુાં સાંબાંિ છે? એ નવકલ્પ પણ બાંિિુાં 

કારણ છે. એ પ્ર-ભાવિા—પ્ર–નવશેષે... આવશે ર્જુઓ અાંદર. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલામાાં આવશે 
પછી. ભાવમાાં આવશે. ઓલામાાં આવશે ૧૧૯માાં આવશે. ભાવોિો અભાવ... ભાવ.. ભાવિો 

અભાવ.. એમાાં આવે છે. પારરણાનમકભાવિી ભાવિાર્ી... એ બીજી લીટી છે અહીં. ૧૧૯માાં. 

૧૧૯માાં બીજી લીટી છે. બીજો પેરેગ્રાફ. ‘પરમારરણાનમકભાવિી ભાવિા’ એમાાં બિુાં સમાડી 
દીિુાં છે. આહાહા! આવશે. એ તો બહુ સરસ ગાર્ા છે. ૧૧૯, ૧૧૯.  

અિારદ સાંસારર્ી ર્જ ઉપાર્ર્જથત... એિો અર્થ કયો ઓલો ‘અિાંતાિાંત ભવિો.’ પાઠમાાં 
છેિે णतंाणतंभवणे... એિો (અર્થ) અિારદ સાંસારર્ી ઉપાર્ર્જથત... અિારદર્ી નિરાંતર ઉપાર્જે છેિે 

રાગ-દ્વેષ.. રાગ-દ્વેષ.. રાગ-દ્વેષ િે કમથ, એમ. ભલે એિી પાસે અમુક મુદતિા હોય, પણ 

પરાંપરાિા રસવાળા એમિે એમ છેિે, એમ કહે છે. કોઈ રદ’ રસ તુટ્યો િર્ી. રસ તોડ્યો િર્ી 
કોઈ રદ’. એમિે એમ પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે. નમથ્યાત્વિો રસ િે નમથ્યાત્વિો ભાવ અિારદર્ી 

નિત્ય નિગોદમાાંર્ી એમ છે. આહીં તો દ્રવ્યસ્વભાવ ભગવાિ પણ અિારદર્ી સમીપ પડ્યો ર્જ 
છે. એિે ભૂલીિે અિારદર્ી રાગ-દ્વેષિા ભાવ િે દુુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે એમ કહે છે.  

અિારદ સાંસારર્ી ર્જ, એમ. એટલે કે સાંસાર િવો અાંદરમાાં ર્યો છે એમ છે િહીં. 

અિારદ.. અિારદ.. વસ્તુ જેમ ભગવાિ અિારદ ધ્રુવ નિત્યાિાંદ પ્રભુ, એમ પયાથયિો નવકાર 
નમથ્યાત્વિો એ અિારદિો છે એમ કહે છે. દ્રવ્યભાવાત્મક શુભાશુભ કમો.. દ્રવ્યકમથ િામ ર્જડ, 

ભાવકમથ શુભ-અશુભ પરરણામ. એિો જે સમૂહ... सदंोह કીિોિે? સમૂહ—કે જે પાાંચ પ્રકારિા 



196                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૪ 

સાંસારિુાં સાંવિથિ કરવામાાં સમર્થ છે... આહાહા! કહે છે કે પુણ્ય િે પાપિા નવકલ્પો અિે પયાથય 

જેટલો હુાં એવો જે નમથ્યાત્વભાવ—એ અિારદર્ી ભાવનમથ્યાત્વ અિે દ્રવ્યનમથ્યાત્વ–દશથિમોહ 
ર્જડકમથ—બે. જે પાાંચ પ્રકારિા સાંસારિુાં વિથિ કરવામાાં સમર્થ છે... એ નમથ્યાત્વભાવ અિે 

ર્જડકમથ—બેય દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ િે ભાવ (જે) સાંસાર પાાંચ પ્રકારિો, એ રચવામાાં સમર્થ છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

જે પાાંચ પ્રકારિા સાંસારિુાં... દ્રવ્યસાંસાર આ પરમાણુ એિો સાંબાંિ, ક્ષેત્ર–દરેક ક્ષેત્રે 

ર્જન્મવુાં-મરવુાં, એમ કાળ એ સમયે-સમયે, ભવ િે ભાવ–શુભ-અશુભભાવ એવા અિાંત વાર 
કયાથ કે જે ભાવ સાંસારિા સાંવિથિ કરવાિે સમર્થ છે. આહાહા! તે ભાવશુનદ્લક્ષણ 

પરમતપશ્ચરણર્ી નવલય પામે છે... બહુ ટૂાંકુ વાકય. આહાહા! પુણ્ય િે પાપિા રાગભાવ અિે 

એટલો હુાં અિે એ મિે લાભદાયક—એવો જે દ્રવ્ય િે ભાવ નમથ્યાત્વભાવ, નમથ્યાત્વભાવ અિે 
દ્રવ્ય-દશથિમોહ બેય પાાંચ પ્રકારિા સાંસારિે વિારવાિી તાકાત રાખે છે. એવા પાાંચ પ્રકારિા 

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ િે ભાવ એવા સાંસારિા કારણરૂપ ભાવ, એિે ભાવશુનદ્લક્ષણ... ભગવાિ 

આત્મા પરમ-આિાંદ પ્રભુ એિા અવલાંબે આિાંદિી, ભાવિી શુનદ્ ર્ાય, જેમાાં અતીનન્દ્રય 
આિાંદિુાં વેદિ આવે. આહાહા!  

ભાવશુનદ્... અતીનન્દ્રય આિાંદભાવમાાં પડ્યો છે વસ્તુ, એિી એકાગ્રતાર્ી પયાથયમાાં– 
દશામાાં–હાલતમાાં ભાવશુનદ્ જેિુાં લક્ષણ છે એવો પરમ તપસ્યાિો ઉત્પાદ ર્ાય છે. આહાહા! 

એિે પરમ તપસ્યા અિે એિે મોક્ષિો માગથ કહે છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? ભાવશુનદ્લક્ષણ 

પરમતપશ્ચરણ... શુાં કીિુાં? પરમ તપસ્યાિુાં લક્ષણ શુાં? કે ભાવશુનદ્. પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ એ 
િહીં. વીતરાગી શુનદ્ અાંતરર્ી અતીનન્દ્રય આિાંદિી દશા પ્રગટ ર્ાય એ ભાવશુનદ્, તપિુાં લક્ષણ 

છે. આહાહા! ભારે ભાઈ! સમજાણુાં કાાંઈ? ભાવશુનદ્લક્ષણ... એિે તપશ્ચરણ કહીએ કે જેમાાં 

ભગવાિ આિાંદમૂનતથ પ્રભુ ધ્રુવ કારણપરમાત્મા એિી સન્મુખ ર્ઈિે જે એકાગ્રતા પ્રગટ ર્ઈ અિે 

એ એકાગ્રતામાાં વીતરાગી શુદ્ોપયોગ પ્રગટ ર્યો, એિે પરમતપશ્ચરણ કહેવામાાં આવે છે. 

એિાર્ી, ઓલો અિારદિો નમથ્યાત્વિો ભાવ િે દશથિમોહ આ ભાવર્ી િાશ પામે છે. આહાહા! 
કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?  

કેવી ટીકા છે ર્જુઓિે! આ આકરુાં લાગે વ્યવહારવાળાિે, વ્યવહારિા આગ્રહીિે. 

વ્યવહારર્ી બાંિ ર્ાય. આિાર્ી નિર્જથરા ર્ાય કહે છે. વ્યવહારતપ છે એ નવકલ્પ છે, આ કયું, એ 
તો બાંિિુાં કારણ છે, એ તો પુણ્યબાંિિુાં કારણ છે. એમાાં લાભ માિે તો નમથ્યાત્વિો બાંિ સાર્ે 
ર્ાય છે.  

શ્રોતા : બાંિ તો ઠીક, પણ સાર્ે... નમથ્યાત્વ છે. 
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પૂજ્જય ગુરૂદેવશ્રી : નમથ્યાત્વ છેિે પણ એમાાં. એિી દૃનિ તો ત્યાાં છે. અહીં દ્રવ્યસ્વભાવ 

એમાાં અટવાયો િર્ી. નત્રકાળી ભગવાિ આિાંદમૂનતથ એમાાં તો આવ્યો િર્ી. એિી દ્રનિ પયાથય, 
રાગ િે નિનમત્ત ઉપર છે–ત્રણિા હારાડામાાં છે. હારડા સમર્જતે હૈં હારડા? હારડા િહીં સમર્જતે? 

હારડા. પતાસાિા હારડા કરતાિે. પહેલા પતાસાિા હારડા કરતા. પતાસુાં હોયિે પતાસુાં.  

પતાસુાં વચ્ચે દોરી િાખે, ડોકમાાં િાખતા હારડા. ર્જૂિી રૂઢીમાાં હતુાં. અત્યારે િર્ી, પહેલા હતુાં 

ઘણા વષથ પહેલા. આહાહા!  

કહે છે, બહુ ર્જ ટૂાંકામાાં ઘણુાં સત્યિુાં રહસ્ય (ખોલ્યુાં છે). પરમાત્મા પોતે નત્રકાળી 
ભગવાિ આત્મા... હવે નત્રકાળી ભગવાિ પોતે, હજી એિી ખબર પડતી િર્ી. હુાં ભગવાિ? 

આહાહા! એ ભગવાિ પોતે નત્રકાળ.. (ભગવાિ)—ભગ િામ જ્ઞાિ િે આિાંદિી લક્ષ્મી, જેિુાં 

વાિ િામ રૂપ છે. જ્ઞાિ િે આિાંદ એવી જેિી લક્ષ્મી છે એવો જે ભગવાિ આત્મા નિત્યાિાંદ 
નિિાિ, જેિી ખાણમાાં અિાંતા-અિાંતા આિાંદ અિે અિાંત-અિાંત જ્ઞાિ પડ્યા છે, એવા દ્રવ્યમાાં 

અાંતર દૃનિ કરીિે શુદ્તા પ્રગટ કરે, પુણ્ય-પાપ તે અશુદ્ છે, આવી શુદ્તા પ્રગટ કરે એિે 
ભાવશુનદ્લક્ષણ તપ કહેવામાાં (આવે છે). તપ લક્ષ્ય છે, ભાવશુનદ્ એિુાં લક્ષણ છે, એમ કહે છે.  

એ તપસ્યાિુાં લક્ષણ શુાં? તપસ્યા–તપિુાં લક્ષણ શુાં? લક્ષણ હોયિે બિાિા લક્ષણ? 

લક્ષણર્ી ઓળખાય. ત્યારે કહે, પરમતપશ્ચરણિુાં લક્ષણ શુાં? કે ભાવશુનદ્. આહાહા! ભાવશુનદ્ 
એટલે શુાં? આહાહા! કે નત્રકાળી દ્રવ્યિે આશ્રયે વીતરાગદશા પ્રગટ ર્ાય તે ભાવશુનદ્. જેમાાં 

અતીનન્દ્રય આિાંદિો સ્વાદ ઉગ્રપણે આવે, અતીનન્દ્રય આિાંદિો ઉગ્રપણે સ્વાદ આવે એવી 

તપસ્યા એિુાં લક્ષણ ભાવશુનદ્. આહાહા! નિશ્ચય સત્ય તો જાણે કોઈ ચીર્જ ર્જ િહીં અિે આ 
વ્યવહાર આ કયાથ િે તે કરવા. આહા! અરે પ્રભુ! પરમાત્માિો અાંદર મોટો અિાદર ર્ાય છે. હવે 

એિો અિાદર કયે જે કરવુાં હોય એ કર. રખડવા માટે છે એ બિુાં. (ભાવશુનદ્ જેિુાં લક્ષણ એવા) 

પરમતપશ્ચરણ... જેિાર્ી અિારદર્ી ભ્રમણા િે અજ્ઞાિ ઉપાર્જેલુાં છ ેએિો િાશ ર્ઈ જાય છે. 

આહાહા! આવી તપસ્યાર્ી નિર્જથરા ર્ાય એમ કહે છે, લ્યો. સમજાણુાં કાાંઈ?  

તેર્ી સ્વાત્માિુષ્ઠાિનિષ્ઠ... આહાહા! અરે! નિિાિ બહાર આવ્યા નિયમસાર જેવા 
શાસ્ત્રો. કહો! કેટલાય વરસર્ી કયાાંય પડ્યુાં હતુાં. શીતલપ્રસાદિા હાર્માાં આવ્યુાં ર્જયપુરમાાં.. 

ર્જયપુરમાાં.. એ શુાં કહેવાય? ભાંડાર. ર્જયપુરિા ભાંડારમાાંર્ી હાર્ આવ્યુાં. આવુાં નિિાિ ચીર્જ  

પુસ્તક બહાર િહોતુાં. ટોડરમલિા હાર્માાં હતુાં. પણ એ તો ર્જયપુર હતાિે. મોક્ષમાગથપ્રકાશમાાં 
આવે છે. નિયમસાર મોક્ષમાગથપ્રકાશિા પહેલા ભાગમાાં. પછી હાર્માાં... શીતલપ્રસાદે અર્થ કયાથ 

એિી દૃનિ પ્રમાણે. પણ બહાર આવ્યુાં આ, એટલી વાત છે. પ્રકાશમાાં આવ્યુાં. એમાાં અહીં ર્યુાં 
આપણે નહાંમતભાઈર્ી અર્થ ગુર્જરાતીમાાં. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  
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કહે છે, તેર્ી સ્વાત્માિુષ્ઠાિનિષ્ઠ... ભાષા તો ર્જુઓ! સ્વ-આત્મા, પાછો પર-આત્મા 

ભગવાિ–પરમાત્મા િહીં. સ્વ-આત્મા પોતાિો નત્રકાળી ભગવાિ આત્મા એિા અિુષ્ઠાિમાાં 
નિષ્ઠ–એિા આચરણમાાં લીિ. આહાહા! ભગવાિ આિાંદસ્વરૂપ પ્રભુ એિા આચરણમાાં લીિ... 

એિા આચરણમાાં લીિ... આહાહા! તે પરમતપશ્ચરણ... એવુાં પરમતપશ્ચરણ ર્જ શુદ્નિશ્ચય-

પ્રાયનશ્ચત્ત છે. એિે ર્જ ભગવાિે સાચુાં–નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્ત કહ્યુાં છે. આહાહા! હજી સમર્જણમાાં પણ 

િ આવે, જેિ ેહજી સમર્જણિી િારામાાં આ વાત િ આવે, એિે અાંતમુથખ ર્વુાં અિે લીિતા પ્રગટ 

કરવી, અલૌરકક વાત છે. દુનિયાિે તો એવુાં લાગે આ નિશ્ચય.. નિશ્ચય.. નિશ્ચય. નિશ્ચય, સમ્યક્ 

એકાાંત એ ર્જ નિશ્ચય છે. વ્યવહાર-ફ્યવહાર અાંદર હો, નિષેિ છે, આદરણીય છે િહીં. છે ખરો, 
હા, વ્યવહાર હોય છે ખરો. હોતા હૈ તો આખી દુનિયા છે, એમાાં શુાં? એ નત્રકાળી વસ્તુ િર્ી.  

કેટલી વાત કરી ર્જુઓિે! ઓહોહો! સ્વ-આત્મ અિુષ્ઠાિનિષ્ઠ... નિર્જ આત્મા એિુાં 
અિુષ્ઠાિ, ર્જુઓ! આચરણ. ભગવાિ પરમાત્મસ્વરૂપ આત્મા નત્રકાળી એિુાં આચરણ, એમાાં 

રમણતા, જ્ઞાિ આચરણ, દશથિ આચરણ, ચારરત્ર આચરણ, આિાંદ આચરણ, તપ આચરણ. 

આવે છેિે પાાંચ? એમ પાાંચેય આચરણ. આહાહા! પાાંચ આચરણ આવે છેિે, જ્ઞાિાચાર, 
દશથિાચાર, ચારરત્રાચાર, તપાચાર િે વીયાથચાર. તપાચાર, આ તપાચાર. આહાહા! નવલય પામે 

છે, તેર્ી... આવા નિર્જ આત્માિા આચરણમાાં લીિ એવુાં પરમતપશ્ચરણ એ ર્જ 

શુદ્નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત છે... એિે સાચુાં પ્રાયનશ્ચત્ત પરમેશ્વરે કહ્યુાં છે. નત્રલોકિાર્ તીર્ંકર ભગવાિ 
ઇન્દ્રોિી સમક્ષમાાં, ગણિરોિી સમક્ષમાાં આમ કહેતા હતા. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ગોટો તપમાાં આ ગોટો. હમણાાં એક છેિે આપણે વેર્જળકાિો, િહીં? શુાં િામ? વડોદરા, 
ચાંદુભાઈ. ર્જુવાિ છોકરા રસવાળા છે. હમણા એવા કેટલાક પાકયા છે. ઘાટકોપર પાાંચ-છ છોકરા 

છે, વડોદરામાાં ન્યાાં દરજીિા દીકરા છે બે. દરજી સમજે? સઈ. એિા છોકરાઓ છે માળા. આ 

રસવાળા હોં વૈષ્ણવ અન્યમતી. એવા રસવાળા. આપણા ભાઈ લ્યોિે શશીભાઈ. કાલ આવ્યા 

હતા. શશીભાઈ વૈષ્ણવ મોઢ. કેટલો એિે રસ છે! કાલ વખાણ કરતા હતા ર્જયાંનતભાઈ. 

ર્જયાંનતભાઈ આવ્યા હતાિે. આહા! અમે જૈિ પહેલેર્ી અિે આ વૈષ્ણવ. અમિે ર્ાંભાવી દે છે 

સાાંભળવા.... આત્મા નવષ્ણુ કહાાં હૈ? આત્મા ચાંડાળ કહાાં હૈ? આત્મા સ્ત્રી-પુરુષ કહાાં હૈ? આત્મા 
િપુાંસક કહાાં હૈ? આત્મા તો ભગવાિ નત્રલોકિાર્ નચદાિાંદ હૈ.  

હવે આ ૧૧૮મી ગાર્ાિી ટીકા પૂણથ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાર્જ શ્લોક કહે છે :  બહુ 
સરસ! વાત એ છે. આ મોક્ષિી વાત છે. ભગવાિ આત્મા અાંદર વસ્તુ છે એ મુકતસ્વરૂપ ર્જ છે. 

જેિે નિનમત્ત સાર્ે કાાંઈ સાંબાંિ િર્ી. દ્રવ્યિે સાંબાંિ શુાં હોય? નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ દ્રવ્યિેય 

િર્ી. એ તો એક સમયિી પયાથય િે કમથિા ઉદયિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ છે. પણ આહીં તો 
પયાથય ર્જ જ્જયાાં િર્ી, ત્યાાં પછી નિનમત્ત સાંબાંિ રહ્યો કયાાં? એવો જે ભગવાિ પૂણથસ્વરૂપ, 
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મુકતસ્વરૂપ, બસ મુકતસ્વરૂપિો આશ્રય લઈિે જે મુર્કતિો માગથ પ્રગટ ર્ાય એિે તપસ્યા, એિે 

પ્રાયનશ્ચત્ત િે એિે ચારરત્ર કહે છે. એિે સમ્યગ્દશથિ, એિે જ્ઞાિ િે એિે ચારરત્ર કહે છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? બીજા માિે-િ માિે, આકરૂાં લાગે, એકાાંત માિે, (પણ) માગથ તો આમ છ ેભાઈ! સમજાણુાં 
કાાંઈ? ટીકા. ૧૮૯ કળશ.  

   प्रायश्चित्त ंन पनुरपरं कर्म कर्मक्षयार्थ ं
પહેલી લીટીએ કહ્યુાં. આ પ્રાયનશ્ચત્ત કહ્યુાં એ નસવાય કોઈ કાયથર્ી કમથિો ક્ષય ર્ાય એમ 

ત્રણ કાળમાાં છે િહીં. આહાહા! 

प्रायश्चित्त ंन पनुरपरं कर्म कर् मक्षयार्थ ं

प्राहुः सन्तस्तप इश्चत श्चिदानदंपीयषूपणू मर् ् । 
आससंारादुपश्चितर्हत्कर्मकान्तारवश्चि- 
ज्वालाजालं शर्सखुर्य ंप्राभतृ ंर्ोक्षलक्ष्म्ाुः ॥१८९॥ 

પ્રાભૃતિો અર્થ ‘ભેટણુાં’ ર્ાયિે? દહેર્જ કીિુાં. દે એિે દહેર્જ. આ કન્યા પાછળ દહેર્જ િર્ી 

આપતા? શુાં કહેવાય? કરરયાવર. એ શેઠ! કયા કહતે હૈં? લગ્નમેં દેતે હૈં િ. દહેર્જ.. દહેર્જ..   
દહેર્જ. દહેર્જકા અર્થ ‘ભેટણા’ હૈ. ભેટ કન્યાિે આપેિે કાાંઈ? આ પાાંચસો તોલો સોિુાં, આ પચાસ 

સાડલા, પચાસ કાપડા, પચાસ ફલાણુાં-ઢીકણુાં. એિે દહેર્જ કહે છેિે દહેર્જ. આ દહેર્જ છે આ. 

મોક્ષલક્ષ્મીિુાં દહેર્જ છે–ભેટ છે. આહાહા! ઓલામાાં દહેર્જ લખ્યુાં છે આમાાં–નિયમસારમાાં. ટીકામાાં 
પ્રાભૃતિો અર્થ દહેર્જ કયો છે, અહીં પ્રાભૃતિો અર્થ ભેટણુાં કયો છે. આ હમણાાં જોયુાં હોં. 

આહાહા! કેવો છે તપ? આિાંદમૂનતથ પ્રભુ એમાાંર્ી આિાંદિે નવકાસ કરીિે આિાંદિા સ્વારદિમાાં 
પડેલો જીવ એવો જે તપ. કેવો છે એ તપ? આહાહા! 

અિારદ સાંસારર્ી સમૃદ્ ર્યેલી કમોિી મહા અટવીિે... અિારદકાળર્ી સાંસારર્ી સમૃદ્ 

ર્યેલી કમથિી મહાવિ અટવી... આહાહા! બાળી િાખવા માટે એવી અનગ્ન... સાંસારિી 
નમથ્યાત્વરૂપી (અટવી), કષાયરૂપી (અટવી)... અિારદર્ી... અિારદ સાંસારર્ી સમૃદ્ ર્યેલી, 

પાછી, એમ. આ પૂરી.. પૂરી સમૃનદ્, અજ્ઞાિિી પૂરી રુનદ્. એવી કમોિી મહા અટવી બાળી 

િાખવા માટે સમર્થ અનગ્નિી જ્જવાળાિા સમૂહ સમાિ છે... બાળી િાખવા માટે અનગ્નિી 
જ્જવાળાિા સમૂહ સમાિ છે. કોણ? આ પ્રાયનશ્ચત્ત.  

શમસુખમય છે... લ્યો! કેવી દશા છે એ તપિી? વીતરાગી સુખમય છે. દેખો! આહાહા! 
સમભાવી સુખમય આિાંદમય છે. આહાહા! આિે તપસ્યા કહીએ ભાઈ! સમભાવી આિાંદ, 

સમભાવી સુખમય, એમ પાછુાં. સુખમય છે એ તપ. એ તપસ્યા એિે કહીએ કે જેમાાં સમભાવી 

આિાંદમય દશા છે. એિે તપ કહીએ. આહાહા! શમસુખમય અિે મોક્ષલક્ષ્મી માટેિી ભેટ છે... 
એ મોક્ષલક્ષ્મીિુાં ભેટણુાં એ તપ, એ તપ દહેર્જ છે. ભગવાિ મોક્ષલક્ષ્મીિે પામે છે એિુાં દહેર્જ છે, 
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ભેટ છે. જાઓ..... આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? કોણ? ઓલો તપ. આિાંદસ્વરૂપ ભગવાિ એમાાં 

આિાંદિી દશા પ્રગટ કરી, વીતરાગી આિાંદમયદશા એિે તપ કહીએ. એ મોક્ષલક્ષ્મી માટેિુાં 
ભેટણુાં છે, એ મોક્ષલક્ષ્મીિુાં ભેટણુાં છે. આહાહા! એિે મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત ર્ાય છે. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ? 

અહીંિુાં પુસ્તક મોકલ્યા હોય કેટલાક. કહે, અરે! અમે તો વ્યવહારમાાં પડ્યા છીએ કયાાંક. 

ર્જુગરાર્જજીએ મોકલ્યા હતા પુસ્તક. ર્જુગરાર્જજી! વહ િાિાલાલજીકો. ખબર હૈ િ? િાિાલાલિે 

પહેલુાં મોકલ્યુાં હતુાં. એવુાં સાાંભળ્યુાં હતુાં. વહ પઢ કર કહે રક અમે તો વ્યવહારમાાં પડ્યા છીએ 
ભાઈ! પણ વ્યવહારેય કયાાં હતો? શેઠે મોકલ્યા હતા પુસ્તક. િાિાલાલજી છેિે 

ર્જવાહરલાલજીિા નશષ્ય ગણેશલાલિા નશષ્ય. આમ નશવલાલજી હતા. નશવલાલજીિે તમે જોયા 

હશે. મોરબી ચોમાસુાં હતુાં ૬૮.. ૬૮. નશવલાલજી એિા નશષ્ય ર્જવાહરલાલજી, એિા નશષ્ય 
ગણેશલાલજી, એિા નશષ્ય િાિાલાલજી. ખબર છેિે. બિાિે જાણીએ છીએિે. નશવલાલજીિુાં 
આહીં ચોમાસુાં હતુાં મોરબી, ૬૮ સાલ. વહાાં ગયે ર્ે.  

૬૯માાં એિુાં ચોમાસુાં હતુાં જોિપુર. મારવાડ જોિપુર. સાંવત ૧૯૬૯. વહાાં ભી હમ ગયે 

ર્ે, આઠ રદિ રહે ર્ે. જોિપુર. નશવલાલજીિુાં ચોમાસુ હતુાં. બિી વાતુાં બહારિી. તત્ત્વિી એકેય 

િ મળે. .... એિે આ પુસ્તક મોકલ્યા હતા શેઠે. પછી આ વાત આવી હતી. કોઈક કહેતુાં હતુાં. આ 
ભાઈ િહીં ઓલો તમારો? રાયપુરિો એક આવે છે. સ્ર્ાિકવાસી રાયપુરિા. એ િહીં, આ તો 

ર્ોડો ર્જુવાિ માણસ છે. હા, સુગિચાંદ. એિે પ્રેમ છે અહીંિો. એ રાયપુરિો છે. કોિી સાર્ે કોિો 

સાંબાંિ? શેઠિો સાંબાંિ લ્યો. શેઠ! તમારા સુગિચાંદજી. બહોત આતા હૈ, પ્રેમ હૈ. વહ કહતા ર્ા 
લ્યો. વહ કહતા ર્ા. િાિાલાલ હૈં િ યહાાં. સ્ર્ાિકવાસીકા સાિુ ર્ા. એિે શેઠે પુસ્તક મોકલ્યા 

હતા. ત્યારે સુગિચાંદજીિે અહીંિો રસ છે. વહ ભી સ્ર્ાિકવાસી હૈ. િાિાલાલકા.... વહ કહે, 

ઐસે કહતે હૈં રક હમ તો વ્યવહારમેં પડે હૈં. યે સબ વાત તો નિશ્ચયકી હૈ. હમણા આવ્યા િર્ી 

બે વષથર્ી.  

આ અમે કરીએ એ અત્યારે ઠીક છે, એમ. અમારે માટે આ બરાબર છે. ત્યારે નિશ્ચય 
કયાાં? નિશ્ચય સમરકત કોિે કહેવુાં એિી ખબર િર્ી. આહાહા! નિશ્ચય સાચુાં સમરકત કોિે 

કહેવુાં, કેમ ર્ાય, એિી ખબરુાં િર્ી. અિે આખી વાતમાાં મોટો ઉગમણો-આર્મણો ફેર છે. 

લોકોિે તત્ત્વિી સત્યતાિી ખબર િ મળે, એમિે એમ વાડા હાાંકયા. રદગાંબરમાાં એમ છે, એિે 
કયાાં છે? વાડા બાાંિી િગ્ન ર્ાય, રક્રયાઓ કરે, લ્યો ર્ઈ ગયા સાિુ. િૂળેય સાિુ િર્ી. આત્મા 

અાંતર પૂણથિાંદિો િાર્ અાંદરમાાં અિુભવમાાં આવ્યા નવિા એિે સમ્યગ્દશથિ ર્ાય િહીં અિે ત્યાાં 
સુિી મોક્ષિી શરૂઆતિો અવયવ પણ આવે િહીં. આહાહા! વસ્તુ એવી છે ભાઈ!  
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કહે છે, એ શમસુખમય છે... આહાહા! તપસ્યા તો એિે કહીએ, પ્રાયનશ્ચત્ત એિે કહીએ, 

નવિય િે વૈયાવૃત્ય િે ધ્યાિ િે સજ્જઝાય એિે કહીએ, આહાહા! કે જેમાાં શમસુખમય વીતરાગી 
આિાંદિી દશા આવે એિે તપ િે પ્રાયનશ્ચત્ત એિે કહીએ. જે મોક્ષલક્ષ્મી માટેિી ભેટ છે, 

આહાહા! તે નચદાિાંદરૂપી અમૃતર્ી ભરેલા તપિે... આહાહા! દેખો તો ખરા! એ તપ એિે 

કહીએ કે જેમાાં નચદાિાંદ–જ્ઞાિાિાંદ અમૃતર્ી ભરેલો તપ, એમાાં તો જ્ઞાિિા આિાંદિો રસ છે 

એિે તપ કહીએ. આહાહા! આહીં તો અપવાસ કરે તો ર્ઈ જાય આહાહા.. શુભભાવિા ઠેકાણા 

િ હોય. દુુઃખ લાગે, અાંદર ભીંસ લાગે તો તો અશુભભાવ છે. એ સાિારણ હોય એિે શુભભાવ 

હોય, નમથ્યાત્વભાવ તો સાર્ે પડ્યુાં છે. તેિી દ્રનિ તો ત્યાાં છે. આત્મા અખાંડ આિાંદ છે એિો તો 
અિાદર છે. આહાહા!  

પાઠ છેિે! श्चिदानदंपीयषूपणू मर् ्... નપયૂષ એટલે અમૃત. જ્ઞાિાિાંદરૂપી અમૃતર્ી ભરેલો 
તપ છે એિે તપ કહીએ. જ્ઞાિિો જેમાાં અતીનન્દ્રય આિાંદ આવે. આહાહા! એવા જ્ઞાિ.... દુુઃખ તો 

ત્યાાં છે િહીં, શુભભાવ તો છે િહીં. આહાહા! श्चिदानदंपीयषूपणू मर् ्... એ જ્ઞાિાિાંદિા અમૃતિુાં 

પીણુાં પીવે છે એ તો. આહાહા! એ અમૃતિા ઘૂાંટડા પીવે એિે તપ કહીએ, કહે છે. સમજાણુાં 
કાાંઈ? આહાહા! અમૃતસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા એિે અાંદરર્ી એકાગ્ર ર્ઈિે ચૂસે. કુલ્ફી િહીં 

ચૂસતે? કુલ્ફી. કુલ્ફી કહતે હૈં િ તુમ? એમ ભગવાિ આિાંદિી–અતીનન્દ્રય આિાંદિી કુલ્ફી છે. 

એિે ચૂસવુાં (અર્ાથત્) અતીનન્દ્રય આિાંદિી દશાિુાં વેદિ ર્વુાં, એિે ભગવાિ તપ કહે છે. 
આહાહા! વ્યાખ્યા સાાંભળતા કાયરિા તો કાળજા કાંપી જાય એવુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અર્વા 

એિે મોક્ષમાગથ કહે છે. નિયમસાર છેિે! એ નિયમસાર એટલે મોક્ષમાગથ. જેમાાં નચદાિાંદરૂપી 

અમૃતર્ી ભરેલી દશા એિે મોક્ષિો માગથ િે તપ કહેવામાાં આવે છે. અરે! આવી મોર્જુદ ચીર્જ 
પડી છે. શાસ્ત્ર મોર્જૂદ ચીર્જ છે અિે તુાં મોર્જૂદ ચીર્જ છો. અરે! એિે સમર્જવાિી દરકાર િહીં, 
સાાંભળવા મળે િહીં અિે ર્ર્જાંદગી (ચાલી) જાય. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

श्चिदानदंपीयषूपणू मर् ्... તપ તો એિે કહીએ (કે જેમાાં) જ્ઞાિાિાંદિી અમૃતિી િારા વેદાય. 

આહાહા! એવી શૈલી મૂકી છેિે! ઓલામાાં તો રાગ વેદાય છે, કષાય વેદાય છે. રાગ િે કષાય 

વેદાય એ તો ઝેર વેદાય છે. એિે તપ કહીએ િહીં. આહાહા! શેઠ! આ બિા તમિે સુખી કહે છે. 
ખોટી વાત છે એમ કહે છે. બે ભાઈઓ સુખી છે. મોટા બુાંદેલખાંડિા બાદશાહ. આહીં તો કહે છે, 

દુુઃખી છે. રાગિા વેદિારા છે માટે દુુઃખી છે, એમ કહે છે. શેઠ! આ આત્માિા ભાવિે–શુદ્ 

આિાંદિે વેદે તે સુખી છે. એિો માગથ સુખમય છે એમ કહે છે. કાંટાળો આવે એમ િર્ી. મોક્ષિો 
માગથ આિાંદમય છે, અતીનન્દ્રય આિાંદમય છે. હજી તત્ત્વ આવુાં છે એિે િ માિે અિે નવપરીત 
માિે એ તો શ્રદ્ામાાં નમથ્યાત્વ ભરેલુાં છે. આહાહા!  
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પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મુનિ ૯૦૦ વષથ પહલે, આહાહા! કામ તો કયું છેિે! વિમાાં ટીકા 

ર્ઈ છે આ બિી. મુનિઓ તો વિમાાં રહેતાિે. એિે પગરવ–મિુષ્યિો પગરવ એિે હોય કયાાં? 
આ મોટા શહેરમાાં રહેવા. આ (મુનિ) કયાાં હતા?  

શ્રોતા : વિમેં ભય રહતા હૈ. 

પૂજ્જય ગુરૂદેવશ્રી : વિમેં ભય રહતા હૈ, એમ શેઠ બચાવ માટે કહે છે. અહીં ગામમાાં 

નિભથય રહે છે એમ કહે છે. ઘણાએ મુાંડાવ્યુાં છેિે. ઘણાિે આણે વહોરાવ્યા હોય કરી કરીિે 
બિાવીિે. માગથ તો છ ેએ છે ભાઈ! તુાં માગથ (બીજો) કરે એ કાાંઈ માગથ કહેવાય? આહાહા! શુાં 
પણ કહે છે િે! કેટલી ઉપમા આપી!  

પરાંતુ અન્ય કોઈ કાયથિે િહીં. રુ્જઓ અર્સ્ત-િાર્સ્ત કરી ભાઈ! એિાર્ી કહ્યુાં હતુાંિે. 

नपनुरपरं करं् कर्मक्षयार्थ.ं.. દયા, દાિ, વ્રત, ભર્કતિો નવકલ્પ કે તપ અિશિ કયો એવો નવકલ્પ 

આરદ એ કમથક્ષયિુાં કારણ ર્બલકુલ િર્ી. આહાહા! વ્યવહારરત્િત્રય પોતે બાંિિુાં કારણ છે. એ 
કાાંઇ કમથક્ષયિુાં કારણ િર્ી. ભગવાિિી શ્રદ્ા, પાંચમહાવ્રતિા પરરણામ, અાંતમુથખ ચીર્જિો 

નવકલ્પિો ભાવ એ બિોય બાંિિુાં કારણ છે, ક્ષયિુાં કારણ ર્બલકુલ િર્ી, નિર્જથરાિુાં કારણ 

ર્બલકુલ િર્ી. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? અન્ય કોઈ કાયથિે િહીં. नपनुरपरं એમ શબ્દ છે. 
આકરુાં લાગે માણસિે. આવુાં તપસ્યા િે આ ર્જ મોક્ષિુાં કારણ, નિર્જથરાિુાં કારણ? એ નસવાય 

ભગવાિિો નવિય કરવો (આરદ) એ િહીં? ભગવાિિો નવિય કરવો લ્યો. તીર્ંકરિી પ્રનતમાિો 

નવિય કરવો, અશાતિા ટાળવી—એ બિુાં? એ બિુાં શુભરાગ છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? 
મૂલચાંદભાઈ! આવુાં છે ભાઈ!  

એવા તપિે સાંતો કમથક્ષય કરિારુાં પ્રાયનશ્ચત્ત કહે છે... એમ કહ્યુાંિે. ‘સાંત’ (શબ્દ) છેિે 
અાંદરમાાં. सन्तुःतप प्राहुः છિેે. બીજી લીટી. प्राहुःसन्त... સાંતો, િમાથત્મા, જૈિદશથિિા મુનિઓ– 

સાંતો આિે તપ કહે છે. કુાંદકુાંદાચાયથ આરદ મહામુનિઓ, મોક્ષિા માગે ચાલિારા, મોક્ષમાગથિે 

પ્રાપ્ત ર્યેલા... આવે છેિે પ્રવચિસારમાાં? પામ્યા છીએ, કૃતકૃત્ય છીએ. આહાહા! એ સાંતો 
આવી તપસ્યાિે—જ્ઞાિાિાંદરૂપી અમૃતર્ી ભરેલુાં તપ એિે—સાંતો કમથક્ષય કરિારુાં પ્રાયનશ્ચત્ત 

કહે છે. આ ગુર્જરાતી છે, પણ આ તો સાદુાં છે. તમારે તો અહીં બરાબર પાકુાં ર્ઈ ર્જવુાં 

ગુર્જરાતીમાાં. શેઠિે હળવે હળવે ર્ાશે. હજી એિે શેઠિે ન્યાાં મોટુાં માર્ુાં... કહો, સમજાણુાં આમાાં? 
મોટુાં માર્ુાં તો આ કરવા જેવુાં છે. ભગવાિદાસ શોભાલાલ શેઠ. આ ભગવાિદાસ. આ 

ભગવાિિા દાસ ર્વાિુાં છે. એિી શોભા છે. લ્યો, બેય આવ્યા. આહા! ર્જુઓિે! મુનિરાર્જ કહે 
છે, પરાંતુ અન્ય કોઈ કાયથિે િનહ. બસ. (ગાર્ા) ૧૧૯ આવશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૧૦, મંગળવાર, તા. ૧૪-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૯, પ્રવચન નં. ૧૨૪ 

 
૧૧૯ ગાથા. નિયમસાર, શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત એિો અનિકાર છે.  

अप्पसरूवालंबणभावणे  दु सव्वभावपरिहािं । 
सक्करि कादु ंजीवो  तम्हा झाण ंहव ेसव्व ं॥११९॥ 

અલૌકકક વાત છે. 

આત્મસ્વરૂપ અવલંબિારા ભાવથી સૌ ભાવિે, 

ત્યાગી શકે છે જીવ, તેથી ધ્યાિ તે સવવસ્વ છે. ૧૧૯. 

એિો પહેલો શબ્દાથવ–અન્યવાથવ લઈએ. અન્યવાથવ છેિે. [आत्मस्वरूपालम्बन-भावने 
त]ु આત્મસ્વરૂપ... નિકાળી જે ધ્રુવસ્વરૂપ... જે આત્મસ્વરૂપ.. આત્મસ્વરૂપ–જે નિકાળી આત્માિું 
નિજસ્વરૂપ... જ્ઞાિ-આિંદ આકદ ધ્રુવસ્વભાવ એ આત્માિું નિજસ્વરૂપ... લ્યો, પયાવયિે 
નિજસ્વરૂપ િ લીિું અહીંયા. પયાવય એક સમયિી પલટતી છે–બદલતી (દશા) છે એથી તેિે 
કાયમિું મૂળ સ્વરૂપ િ લીિું. મૂળ સ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા... આત્મસ્વરૂપ એમ શબ્દ છેિે? 
આત્મસ્વરૂપ... ૫૬મી ગાથા (પંચાસ્સ્તકાય)માં એ આવયુંિે.  

द्रव्यात्मलाभहतेकु: परिणाम: (એટલે) પાકરણાનમકભાવ. એમાં શું સમજાય? દ્રવય 
એટલે વસ્તુ આત્મા, એિો આત્મ એટલે સ્વરૂપ, એિો લાભ એટલે ‘છે’. આત્મસ્વરૂપ છે... 
આત્મસ્વરૂપ છે, આત્મસ્વરૂપિી હયાતી છે. સમજમેં આયા? દ્રવય એટલે વસ્તુ એક સમયકી 
પયાવય સ્બિાકી. એવો જે આત્મા... દ્રવય એટલે વસ્તુ, એિો આત્મ એટલે સ્વરૂપ. અહીં अप्पसरु 
એમ કહ્ું છે (એટલે) આત્મસ્વરૂપ. ત્યાં દ્રવયસ્વરૂપ (લીિું). દ્રવય-આત્મ એમ કહ્ું. ૫૬માં 
પંચાસ્સ્તકાય. દ્રવયસ્વરૂપ એટલે દ્રવય-આત્મા. એિો લાભ એટલે ‘છે’. દ્રવયિા સ્વરૂપિી હયાતી 
છે. આહાહા!  

શ્રોતા : દ્રવયિે છે, પયાવયિે િથી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : પયાવયિી વાત િથી. સમજાણું કાંઈ? જૈિદશવિિો આત્મા એટલે જે 
આત્મા છે તેવો. આવો જૈિદશવિ નસવાય કયાંય હોય િહીં. સમજાય છે કાંઈ?  

એવો જે દ્રવય-આત્મા–દ્રવયસ્વરૂપ એિું િારવું, રાખવું, હયાતી–છે એવો જે નિકાળીભાવ 
એિે પાકરણાનમકભાવ, પરમસ્વભાવભાવ, ધ્રુવભાવ કહેવામાં આવે છે. એ આત્મસ્વરૂપ જેિું 
આલંબિ છે... એટલે? કે જે પયાવયિે–જે ભાવિે... ભાવ શબ્દે પયાવય થાય છે. ઓલો નિકાળી 
આત્મસ્વરૂપ લીિો. સૂક્ષ્મ છે શેઠ! આહાહા! મૂલચંદભાઈ! આ બિા શેઠીયાઓએ પણ હજી 
બરાબર આગળ.... શેકઠયાએ પ્રશ્ન કયો, ભાઈ! કે આ જીવિો પયાવયસ્વભાવ એ શું? મૂળ આ 
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વાત જ ચાલતી િથી. મૂળ આ શેકઠયા કહેવાય ...િા અગ્રેસર.  એવો પ્રશ્ન કયો હમણાં. કાલ 
િહોતું આવયું? જીવિો પયાવય એ જીવિો સ્વભાવ છે. એટલે એ વાત જ અત્યારે (ચાલતી િથી). 
આ દયા પાળો, વ્રત કરો િે અપવાસ કરો. આ શેકઠયા મોઢા આગળ બેસે ત્યાં.  

શ્રોતા : શેઠીયા કહો તો ઠપકો મળે.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : શેઠીયા તરીકે હોય એિે ઠપકો વિારે મળે.  

શ્રોતા : પણ સુિારા કરવાિો લાભ વિારે મળેિે.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : આહાહા! અહીં જીવ કહો કે આત્મા કહો. એ આત્માિું સ્વરૂપ... 
આત્માિું સ્વરૂપ પોતાિું રૂપ જે કાયમી પરમસ્વભાવભાવ એિી હયાતી (અથાવત્) એવા 
નિકાળીભાવિે જેણે િારી રાખ્યો છે એવો ભાવ તેિ ે આત્મા કહીએ, તેિે પરમપાકરણાનમક 
સ્વભાવ કહીએ. આહાહા! એવા પરમસ્વભાવભાવ નિકાળી દળ ધ્રુવ એિે જ અહીંયા તો 
આત્માિું સ્વરૂપ કહ્ું. આહાહા! રાગ, પુણ્ય-પાપ તો િહીં, કમવ-શરીર તો િહીં, એક સમયિી 
એિી પયાવય (જે) પોતામાં–પ્રમાણિા નવષયમાં આવે એ િહીં. આહાહા! શેઠ! આમાં તો બહં 
ધ્યાંિ રાખે તો સમજાય એવું છે હોં. આ તો બહુ ગાથા ઊંચી છે, એકલું માખણ છે.  

કહે છે, ભાઈ! પ્રભુ! તું કયાં છો? તું કેવડો છો? એ એવડો છે કે નિકાળીસ્વરૂપ 
સ્વભાવભાવ એવડો એ આત્મા છે. આહાહા! સમજાય છે કાંઈ? તું કયાં છો? કે હુ ંકયાં છું? કે 
કાયમી મારો ધ્રુવ સ્વભાવ ત્યાં હું છું. આહાહા! આત્મસ્વરૂપ... આપણે અન્વયાથવ થોડો કરીએ, 
પછી ટીકા (લઈએ). ગજબ વાત કરી છે! જેિું આલંબિ એવા ભાવ... એમ પાઠ છેિે? 
आत्मस्वरूपालम्बन-भावने... એટલે કે ભગવાિ આત્મા નિત્ય ધ્રુવસ્વભાવ, પરમભાવ, 
સ્વભાનવકભાવ એવો ભાવ, એિું જે ભાવિે આલંબિ છે (કે) જે વતવમાિ પયાવય છે.., આ ભાવ 
એટલે પયાવય. િમવ પયાવયમાં હોય છે, મોક્ષ પયાવય છે, મોક્ષમાગવ પણ પયાવય છે. કાયવ તો  
પયાવયમેં હી હોતા હૈ િ. પણ વહ કાયવ કકસકે અવલંબિસે હોતા હૈ યે બાત ચલતી હૈ. સમજમેં 
આયા? આહાહા!  

ભગવાિ આત્મા વસ્તુ એક સેકંડિા અસંખ્ય ભાગમાં–એક સમયમાં... ‘આત્મસ્વરૂપ’ 
એમ શબ્દ છેિે પહેલો? ‘દ્રવય-આત્મ-લાભ’ એમ શબ્દ છે ત્યાં. વસ્તુિા સ્વરૂપિી પ્રાનિ, છે– 
હયાતી, જેિે વસ્તુએ પોતાિા કાયમી સ્વરૂપિે િારી રાખ્યું છે. ઓલા તો કહે, વ્રત કરો, 
અપવાસ કરો. કાંઈ છે આમાં સમજવાિું? મોંઘી તે આ ચીજ છે કે મોંઘી તે એ ચીજ છે?  
અપવાસ કરવા એ મોંઘું હોય તો એ તો અિંતવાર કયાવ છે. આ મોંઘી છે સમજવી. છતાં છે 
એિે માટે સોંઘી છે. એય! સમજાણું કાંઈ? આહાહા! ઓલા ગયા બગડીવાળા? પાલીતાણા ગયા 
છે.  

કહે છે, એવો જે નિકાળી આત્મભાવ, એિું જે ભાવે અવલંબિ લીિું છે... ઉપશમભાવ, 
ક્ષયોપશમભાવ કે ક્ષાનયકભાવ—એ નિમવળ વીતરાગી પયાવયે, એ પયાવય એ ભાવ, એણે નિકાળી 
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સ્વરૂપિું આલંબિ લીિું છે, નિકાળીસ્વરૂપિો એણે આશ્રય કયો છે. સમજાણું કાંઈ? સામે છે 
પુસ્તક. તેથી તો આ હેઠે રાખ્યું છે. આહાહા! ઓહો! શું પણ સંતોએ સહેલો કરીિે માગવ 
બતાવયો છે! ભગવાિ આત્મા એક સમયિી પયાવય નવિાિો છે. પુણ્ય-પાપિી વાત તો કયાંય 
રહી, એ નવભાવ તો કયાંય રહી ગયો. કમવ િે શરીર નવિાિો એ તો બહુ સ્થૂળ થઈ ગયું. એિે 
એમ થાય કે કમવ નવિાિો આત્મા? લે! ભગવાિે તો કમવસનહત આત્મા કીિો છે, જ્ઞાિાવરણીય 
કમવ સનહત. અરે સાંભળિે! એ તો વયવહારિું રૂપ બતાવયું છે એિું. સમજાણું કાંઈ? 

અત્યારે કમવરનહત? અરે! કમવરનહત તો ઠીક, પણ સંસારિી પયાવય રનહત છે. સંસારિી 
પયાવયરનહત તો ઠીક, પણ નિમવળ પયાવય રનહત છે. સમજાય છે કાંઈ? અસ્સ્તત્વ, વસ્તુત્વ આકદ 
છેિે? ભાઈ! એિી પયાવય નિમવળ છે. ઓલી નિમવળ છે, નવકારી િથી. અસ્સ્તત્વગુણિી વતવમાિ 
પયાવય નિમવળ છે, વસ્તુત્વિી વતવમાિ પયાવય નિમવળ છે, દ્રવયત્વિી વતવમાિ પયાવય નિમવળ છે. 
આહાહા! અગુરુલઘુિી ષટ્ગુણહાનિ-વૃનદ્ધ એ પણ નિમવળ છે. તો કહે છે, વતવમાિમાં અત્યારે એ 
કમવ િે શરીર રનહત તો છે જ, પણ પુણ્ય િે પાપિા રાગ રનહત અત્યારે છે અિે વતવમાિ નિમવળ 
પયાવયથી રનહત અત્યારે છે. આહાહા! એ નવિા તો વસ્તુ નસદ્ધ શી રીતે થાય? એટલે કે આ 
બિાિે ઓળંગીિે દ્રવયસ્વરૂપમાં દૃનિ મૂકવાિી છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? બીજા હોવા 
છતાં—કમવ, શરીર, રાગ િે પયાવય આ બિુ ં હોવા છતાં—દૃનિિે એિે ઓળંગીિે દ્રવય ઉપર 
મૂકવાિી છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ?  

આત્મસ્વરૂપ... આપણે શબ્દાથવમાં જરી ભગવાિ કુંદકુંદાચાયવિા સીિા શબ્દોમાં કેટલું 
ભયુું છે (એ જોઈએ). જેિું આલંબિ છે એવા નિકાળી ભગવાિ પરમાિંદિી મૂનતવ ધ્રુવસ્વરૂપ 
જેિી હયાતી જ એટલી ગણવામાં આવી છે. પયાવયિી હયાતી એ એિી હયાતી ગણવામાં આવી 
િથી. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? નિયમસારમાં તો બહુ ગજબ કયો છે! આહાહા! મોક્ષમાગવ છેિે 
પયાવયિો. પયાવયિો િમવ છેિે... આહાહા! કહે છે, ભગવાિ! જેટલો જેવડો તારી હયાતીમાં તું છો 
એિી તિે ખબર િહીં અિે િમવ તિ ે થાય? આ તો સાદી ભાષાએ સમજાય એવું છે. 
મૂલચંદભાઈ! કહે છે, ભાઈ! શબ્દો થોડા ભલે હો, કાળ ભલે થોડો હો, વસ્તુ તો મહાપ્રભુ છે. 
અિે તે એક સેકંડમાં જ પકડાય એવી ચીજ છે એમ કહે છે. કહેશે. પકરહાર કરવાિે એ દ્રવય 
સમથવ છે. સમજાય છે? ઘણા વાપયાવ છે ન્યાય આમાં. એક તો એ કહ્ું ક ેઆત્મસ્વરૂપ નિકાળ 
એિો આલંબિ લેવાવાળો ભાવ એ નિમવળ પયાવય છે. દ્રવય–વસ્તુ તરફ ઝુકતી, વસ્તુ તરફિું 
આલંબિ લેતી, વસ્તુિો આશ્રય કરતી જે નિમવળ પયાવય, એ નિમવળે દ્રવયિું આલંબિ લીિું છે. 
એ પયાવયે રાગિું િ ેપોતાિું પણ આલંબિ લીિું િથી. આહાહા! સમજાણું કાંઈ?  

કહો, અમુલખભાઈ! જયંનતભાઈ! લ્યો, આવો માગવ છે. આવો તું છો એમ કહે છે. 
આહાહા! તારામાં પયાવય સમાય િહીં, કહે છે. ગજબ વાત છે! સોિગઢકા હૈ? કયા? ય ેગ્રંથ 
કકસકા હૈ? ભગવાિ કુંદકુંદાચાયવકા તો ગ્રંથ હૈ. અંદર હૈ કક િહીં? વહ શબ્દ લગાકર તો કહતે 
હૈં. આ અમારા પંકડત બેઠા જુઓ! અહીં ચંદુભાઈ પંકડત છે, બિા પંકડત છે, છોટાભાઈ પંકડત છે 
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અમારા. એય! સમજાય છે કાંઈ? આ અમારા હીરાભાઈ રહ્ા. આમાં શબ્દિો (અથવ) થાય છે કે 
સોિગઢિો થાય છે? અંદર શબ્દો પડ્યા છ ેએિો અથવ ચાલે છે. અથવ તો એિા હતા ભરેલા. 
એણે શીતલપ્રસાદે પહેલા ભરેલા, એમાં બહુ સ્પિ ભાઈએ કયુું. દલીલ તો કરેિે શેઠ સામા 
વતી. આહાહા!  

આત્મસ્વરૂપ જેિું આલંબિ છે... જેિું એટલે જે ભાવિું. ભાવ એ પયાવય છે. પયાવય 
નિમવળ. ઉપશમ, ક્ષયોપમશમ કે ક્ષાનયક એવી વીતરાગી નિમવળ પયાવય એ ભાવિું આલંબિ 
દ્રવય છે, એ ભાવિો આિાર દ્રવય છે, એ ભાવિો આશ્રય વસ્તુ છે, જે આત્મસ્વરૂપ નિકાળી છે 
તે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? આ તો ગુજરાતી સાદી ભાષા છે. બહુ એવી િથી. આહાહા! એવો 
જીવ... ભાષા જુઓ! सक्करिकादुजंीवो છેિે પાછું? આવા આત્મસ્વરૂપિું જે ભાવિે આલંબિ છે 
એવો જીવ... આહાહા! એવો જીવ સવવભાવોિો પકરહાર... આવો જીવ એટલે એકલું દ્રવય િહીં, 
પણ આવો આલંબિ લઈિે થયેલો ભાવ એવો જીવ, એમ.  

સવવભાવોિો (પકરહાર)–ત્યાગ... લ્યો, આ ત્યાગ આવયું. આહાહા! લોકો કહે, ત્યાગ. 
પણ ત્યાગ શેિો? સમજ તો ખરો પહેલો. સમજાય છે કાંઈ? શરીર, વાણી, મિિો તો ત્યાગ જ 
છે આત્મામાં િણે કાળે. હવે એિામાં ઉદયભાવ જે પણુ્ય-પાપ આકદ વતે છે... આહીં તો ચારે 
ભાવિો ત્યાગ કહેશે. એ કઈ અપેક્ષા છે, એ બીજી વાત છે. પણ અત્યારે પહેલું આમ કે જે પુણ્ય 
િે પાપિો ઉદયભાવ છે એિો ત્યાગ કેમ થાય? એિો ત્યાગ. સમજાણું કાંઈ? પરિો ત્યાગ તો 
છે જ. અહીં એિી પયાવયિા અસ્સ્તત્વમાં છે એિો ત્યાગ કેમ થાય એિી વાત છે. એિી પયાવયમાં 
શરીર, વાણી, કમવ, સ્ત્રી, કુટુંબ એ કાંઈ છે જ િહીં. આહાહા! હવે એિી દશામાં.. દશામાં ચાર 
ભાવિી હયાતી છે. ભગવાિ નિકાળીસ્વરૂપ એિી દશામાં–પયાવયમાં અિાકદમાં તો એક જ 
ભાવ છે ઉદય (અિે) ક્ષયોપશમ પરલક્ષીવાળો. ઉપશમ, ક્ષાનયક તો છે િહીં. સમજાય છે કાંઈ?  

આહીં તો સમુચ્ચય વાત કરતાં.... પહેલો કે જે ચીજમાં િથી એિો ત્યાગ શું? હવે એિી 
ચીજમાં જે છે પુણ્ય િે દયા, દાિ, વ્રત, ભસ્કત શુભરાગાકદ એિો ત્યાગ એિે કેમ થાય? એિો 
ત્યાગ (કે જે) છે–હયાતી છે એિી પયાવયમાં. શરીર, કમવ, કુટુંબ તો એિી પયાવયમાંય િથી. 
બરાબર છે? બે ભાઈઓમાં ..... બીજો .... િથી? રામ-લક્ષ્મણ જેવા કહેવાઓ છેિે તમ ેબેય.  
આહાહા! એકે-એક જુદું છે ત્યાં. કોઈિી પયાવયમાં કોઈ બીજું આવે છે? બીજું દ્રવય, બીજું ગુણ િે 
બીજા ગુણિી પયાવય—એ િણે આવે છે? હવે એિામાં આવયું શું છ ે અિાકદથી? ઉદયભાવ. 
પુણ્ય િે પાપ, નમથ્યાત્વ આકદ ભાવ એ એિી પયાવયમા ંછે. હવે એિો ત્યાગ કરવાિી વાત છે. 
છે એિો ત્યાગ. સમજાણું કાંઈ?  

તો કહે છે, કેમ ત્યાગ થાય? કે એ નિકાળી ભગવાિ આત્માિું ધ્રુવસ્વરૂપ એિું જે ભાવે 
આલંબિ લીિું એ ભાવથી જીવ... એ ભાવથી જીવ, એમ, એ ભાવવાળો જીવ.... આહાહા! સવવ 
ભાવોિો ત્યાગ કરવાિે સમથવ છે. આહાહા! એિી તાકાત છે–આવા ભાવવાળા જીવિી તાકાત 
છે કે ઉદયભાવ રાગ-દ્વેષિો ત્યાગ થઈ જાય અિે આિંદિી ઉત્પનત્ત થાય. એવી એિામાં તાકાત 
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છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રેમચંદજી! સમજમેં આતા હૈ થોડા થોડા? ભાષા ગુજરાતી હ ૈપણ.... હવે 
ગુજરાતી શીખિા યહાં. હવે મકાિ તુમ્હારા કકયા હૈ (તો) યહાં રહેિા પડેગા થોડા. આહાહા!  

ભગવાિ! તારું સ્વરૂપ કેવડું? ક ે નિકાળ સ્વરૂપે રહે એવડું. એિું જે ભાવે આલંબિ 
લીિું એવા ભાવવાળો જે જીવ, એમ. એવા ભાવવાળો એટલે એવી પયાવયવાળો જીવ. નિમવળ 
પયાવયે જેિો–દ્રવયિો આશ્રય લીિો એવી નિમવળ પયાવય(વાળો) જીવ નવકારિા ભાવિો અભાવ 
કરવાિે તે જીવ સમથવ છે. આહાહા! આહીં તો ચારે ભાવ કહેશે. સમજાણું કાંઈ? બીજી 
અપેક્ષાએ ચાર ભાવ કહેશે. એિો આશ્રય કરવા જેવો િથી એ અપેક્ષાએ. સમજાણું કાંઈ?  

સવવભાવોિો પકરહાર... પકરહાર એટલે ત્યાગ. આહીં તો ‘ત્યાગ’ શબ્દ છેિે જરી, એ 
ઉપર વજિ છે. અહીં જ્યારે આલંબિ જે ભાવ લે છે.. સમજાણું કાંઈ? એ પકરહારિો અથવ 
ત્યાગ. એક નિમવળ પયાવય નિકાળિું આલંબિ લે છે એવી નિમવળ પયાવયવાળો જીવ ચાર ભાવિે 
ત્યાગ કરવા સમથવ છે. પણ એમાં આપણે મૂળ લેવું છે રાગ–ઉદય. નમથ્યાત્વભાવ, રાગ-
દ્વેષભાવ, નવષય-વાસિાિી કલ્પિાિો વેદિો ભાવ—એિે આવો જીવ ત્યાગ કરવાિે–અભાવ 
કરવાિે સમથવ છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? આ તો િીમે િીમે ચાલે છે. એ શાંનતભાઈ! બિું 
ઓલું ભણાવયું હતું કલ્પસૂિ એવું િથી આ કાંઈ. આહાહા! આઠ વષવિો બાળક હોય સમજી 
જાય એવી વાત છે આ તો.  

कत ुुं.. એમ છેિે? शक्नोरत कत ुुं.. આહાહા! ભગવાિ આત્મા પોતાિું પૂણવ સ્વરૂપ એિું જે 
ભાવે આલંબિ... એટલે પયાવય આવી ગઈ પાછી. ધ્રુવ એિું કાયમી સ્વરૂપ. આલંબિ લેિારી 
પયાવય આવી ગઈ. સમજાણું કાંઈ? એ પયાવયે–નિમવળ પયાવયે જેિો આશ્રય લીિો છે એવો જીવ, 
જે પયાવય ેદ્રવયિુ ંઆલંબિ લીિું છે એ જીવ, એવો જીવ અજ્ઞાિ િે રાગ-દ્વેષિા ત્યાગ કરવાિે 
સમથવ છે. આહાહા! ગજબ વાત. સંતોએ–કદગંબર મુનિઓએ તો એકેક કડીમાં કેટલું ભયુું છે 
ગંભીર! ગજબ કયુું છે. આ તો અંદર ઓગાળવાિી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? ઢોર ખાયિે ઢોર, 
પહેલું ખાય, પછી બેસીિે વાગોળે. એક ગાયિે ટેવ પડી, વેળુ ઉપર આવીિે ઓગાળે. ઘણા 
કદવસથી ટેવ પડી ગઈ છ ેગાયિે. ખાઈ આવે કયાંક અિે વેળુ છેિે (ઉપર) બેસે, વાગોળ્યા કરે. 
અંદરથી કાઢે. વાગોળે સમજતે હો? થોડા-થોડા િીરે-િીરે પાછું કાઢે. આહાહા! એમ આ પહેલા 
િીરે િીરે સમજી લેવું, પછી િીરે િીરે એિે ઓગાળવું અંદરમાં. આહાહા! િન્ય રે િન્ય!  

કહે છે, પોતાિા નિકાળીસ્વભાવભાવિા આલંબિવાળો જીવ પોતાિા ભાવ નસવાય 
બીજા બિા ભાવિો ત્યાગ કરવા એટલે એિો આશ્રય છોડવા સમથવ છે. લ્યો. સમજાણું કાંઈ? 
જેણે આ ભગવાિિો આશ્રય લીિો એવો જીવ ચાર ભાવિા આશ્રય છોડવાિે શસ્કતવાિ છે. 
આહાહા! એમ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા! દેવીલાલજી! સવવભાવિો... સવવભાવ એટલે પયાવય 
આવી ગઈ. સવવભાવ શબ્દે આ પયાવય છે. પયાવયિા ચાર પ્રકાર છે—ઉદયભાવરૂપ પયાવય, 
ઉપશમભાવરૂપ પયાવય, ક્ષયોપમભાવરૂપ અિે ક્ષાનયકભાવરૂપ. એટલે બિું આખું તત્ત્વ આવી 
ગયું. એકલો પરમસ્વભાવભાવ એિું જે ભાવે આલંબિ લીિું એવો જીવ... પાછું 
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आत्मस्वरूपालम्बन-भावने પહેલું િાખ્યુંિે પાછું જીવ િાખ્યું. એ આત્મા કહો કે જીવ કહે—બેય 
એક જ છે, એમ. એવો જીવ એ ચાર ભાવિા આશ્રયિે છોડવાિે લાયક છે. જ્યારે આિી કોર 
આશ્રય લીિો એટલે ચારિો આશ્રય છોડવાિે લાયક છે. સમજાણું કાંઈ?  

અરે! આવું સ્વરૂપ સાંભળવા મળ્યું િથી કોઈ કદ’. મૂલચંદભાઈ! શું તમારે બૈરા 
અગ્રેસર હતા અપાસરામાં? એવું સાંભળ્યું હતુંિે? આ તો જુિી વાત યાદ થાય. બેિ મોઢા 
આગળ બેઠા છેિે, સાંભળે છેિે એ તે. સાંભળ્યું હતું. લોકો કહેતા. આપણે કયા ંજોવા ગયા 
છીએ? કોઈ કહે, એમિે ઘરેથી બૈરામાં મોઢા આગળ છે. ઝટ ફરવું મુશ્કેલ પડશે. એમ વળી 
કોઈક કહેતું હતું. આહીં તો..... માણસો ઘણા (એટલે) ઘણા પ્રકારિી વાત આવે. આ તો ઘરિા 
માણસ કહેવાયિે. અહીંિા મુખ્ય શેઠીયાઓ. એટલે આમિું આમ છે, આિું એમ છે, ઘરે આમ 
છે—એમ બિી વાતું તો આવેિે અહીં. સાચી વાત છે. આ તો જાણવા માટેિી વાત છે. આહાહા! 
આવો માગવ, આવો પરમ નિમવળ માગવ સવવજ્ઞ વીતરાગિો અિાકદ-અિંત િોખમાગવ ચાલ્યો આવે 
છે. એ કોઈ િવો િથી. સમજાય છે કાંઈ? આવું સ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા... આહા! શાંનતથી 
િીરેથી અંતમુવખ વળે એવી જે પયાવય, અંતમુવખ વળેલી પયાવયવાળો જીવ... આહાહા! અહીંયા 
આશ્રય લીિો એટલે એ ભાવિે ચારિા આશ્રયિો અભાવ છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?  

તેથી ધ્યાિ તે સવવસ્વ છે. શું કહ્ું? ઓલો જે ભાવ કહ્ો હતોિે. જે ભાવે આલંબિ લીિું 
એ ભાવ એ ધ્યાિ. એ ધ્યાિે ધ્યેય બિાવયું હતું દ્રવય. એ ધ્યાિ એટલે ભાવ, આલંબિવાળો 
ભાવ, એ આલંબિવાળો ભાવ એ ધ્યાિ. એ અંતરિા આલંબિવાળો ભાવ તે ધ્યાિ. એવો 
ધ્યાિ કરિારો જીવ ચાર ભાવિો... ચાર ભાવિો આશ્રય છોડવાિે શસ્કતવાિ છે. આહાહા! 
આપણે આહીં મુખ્ય તો નવકારિો ત્યાગ કરવાિે આ જીવ સમથવ છે, એમ નસદ્ધ કરવું છે. પછી 
તો આશ્રયથી બતાવવું છે કે અહીં એક (જીવ) લીિો માટે ચારિો આશ્રય િથી. સમજાણું કાંઈ?  

આ નમથ્યાત્વ િે રાગ િે દ્વેષિા ત્યાગ કેમ થાય? પહેલા એમાં આવતું હતું કે શાસ્ત્રમાં 
એમ છે કે ત્યાગ... પણ ત્યાગ કેમ કરવો એિો ખુલાસો િથી. એય પાટિીજી! શું? ત્યાં આવયું 
હતું? તમારા તરફથી આવયું હતું. ખબર િથી ત્યારે એિે. એિી કોરથી આવયું હતું–તમારી 
કોરથી. િામ લેવાય િહીં. િામ લેવા જેવું િથી. પણ એક ગૃહસ્થ આવયો હતો એણે વાત કરી 
હતી. અમદાવાદ કે કયાંકથી આવયો હતો. રાજકોટથી આવયો હતો. મહારાજ! આ નવકારિો 
ત્યાગ કરવો એવું આવે છે શાસ્ત્રમાં, પણ નવકારિો ત્યાગ કેમ કરવો એ આમાં િથી. અમે 
આવીએ છીએ ત્યાંથી–ઇસરીથી. એમ ન્યાં કહેવાય છે કહે છે. એમ કહેતો હતો. શ્રાવક હતો 
રાજકોટિો. એ વાત કહેવાય છે જુઓ! ગુજરાતી હતો, માણસ ગુજરાતી હતો. માણસો ઘણા 
આવેિે આહીં તો. ચારે કોરથી આવતા હોય. આહાહા! દોષિો ત્યાગ કરવો એ આવે છે 
શાસ્ત્રમાં, પણ દોષિો કેમ ત્યાગ કરવો એિું આવતું િથી. તો આ શું કહે છે? (શ્રોતા : ૧૧મી 
ગાથા....) એ તો દરેક ગાથામાં આવે છે. પોતાિો આશ્રય લેતાં જે ઉદયભાવ છે એ ખરી જાય 
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છે–વયય થાય છે, એમ કહે છે, એિો ત્યાગ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા! શું થાય? આખી 
વાતિું રૂપ જ બદલાઈ ગયું છે. 

તેથી ધ્યાિ તે સવવસ્વ છે. सववम ् भवते ् એમ છે િે? આહાહા! જે કાંઈ કહે છે એ િમવ 
હોય, તો એ પયાવય દ્રવય તરફ વળી તે પયાવય િમવ છે. આહાહા! सववम ् આ વસ્તુ છે. િમી એવો 
ભગવાિ આત્મા પૂણવસ્વરૂપિી હયાતીવાળું તત્ત્વ, એમાં જેણે–જે ભાવે–જે પયાવયે આલંબિ 
લીિું એવી પયાવયિા આલંબિવાળો જીવ એ નમથ્યાત્વ િે રાગિો વયય કરવાિે (સમથવ છે). એ 
તો એિો અથવ કે ઉત્પન્ન િ થાય એવી જ દશાવાળો આ જીવ એિે ઉત્પન્ન િ થાય. આહાહા!  
ત્યાગ તો, ઉપદેશિી શૈલી શું આવે? એકિું ગ્રહણ થાય, બીજાિો ત્યાગ કહેવામાં આવે. એવી 
શૈલી શું ભાષાિી વાત... ભાષાથી કહેવું િે વસ્તુ બીજી કાંઈ, માટે... આહાહા!  

ત્યાગ તો િામમાિ છે, એ તો પહેલા આવી ગયું આપણે. ‘રાગિો ત્યાગકતાવ આત્મા’ 
એ પરમાથે છે જ િહીં. પણ ઉપદેશિી શૈલી એવી છે કે એવી શૈલીમાં આવા જ પ્રકાર આવે. 
સમજાણું કાંઈ? આ શબ્દાથવ કયો. શબ્દાથવમાં આટલું થઈ ગયું ચાલીસ નમનિટ. આ તો ત્યાગ, 
આલંબિભાવ, કોિું આલંબિ (લે), એ આલંબિવાળાિે ત્યાગ થઈ જાય છે એિે બિા ભાવિો 
ત્યાગ થઈ જાય છે, તેથી તે ધ્યાિ તે સવવસ્વ છે. એ ધ્યાિિ ેમહાવ્રત કહો, સનમનત કહો, એ 
આવા િહીં, એિે પ્રનતક્રમણ કહો, એિે આલોચિા કહો, એિે ભસ્કત કહો. ભસ્કત, આ ભાવિે 
ભસ્કત કહીએ. આગળ આવશે ભસ્કત. સમજાણું કાંઈ? આહાહા!  

ભગવાિિી બહારિી ભસ્કત તો રાગ છે, એ કાંઈ ખરી ભસ્કત િથી. સમજાણું કાંઈ? 
માળો આવો ભાવ! વળી મૂનતવ, વળી મોટા પંચકલ્યાણક... એ તો એિે કારણે થાય, ત્યાં જે જીવ 
હોય એિો શુભભાવ નિનમત્ત કહેવાય, શુભભાવ. પણ એ ભાવ પૂણવ વીતરાગ િ હોય એિે 
આવે. િામસ્મરણ આવે કે િહીં? પ્રભુ.. ભગવાિ.. એ નવશેષ રાગ છે. આવે, પણ એ ભાવ કોઈ 
ચીજિો ત્યાગ કરી શકે છે એમ િથી. જુઓ! આ તો શુભભાવ અશુભિે છોડે છે એ આમાં 
િથી, અહીં તો એ કહે છે. આહાહા! એય! િા, િા, એ બાંધ્યું... એ બીજી વાત છે આમાં. એમ કે 
શુભભાવમાં અશુભિો ત્યાગ થાય છે એમ છેિે. વયવહારિી વયાખ્યા છે. અશુભભાવ નિવૃનત્ત 
... પ્રવૃનત્ત એ સંવર કહે છે વયવહારથી. પણ એ ખરો ભાવ આ છે.  

આવો જે આત્મા પોતાિા નિમવળભાવે જેણે નિકાળી ભગવાિિા ભેટા કયાવ, નિકાળી 
ભગવાિિે ભેટ્યો. પયાવય છે એ તો એક સમયિી દશા. નિકાળી જે એક સમયથી અિંત.. 
અિંત.. અિંતગુણો કાળ એવો રહેિારો ભાવ. આ એક સમય રહેિારો, આ નિકાળી. એવા 
નિકાળીભાવિું જેણે આલંબિ લીિું એવો જે ભાવ એિે અહીં િમવધ્યાિ કહીએ અિે એ 
િમવધ્યાિિે મહાવ્રત કહો. આવા િમવધ્યાિિે મહાવ્રત કહો, સનમનત કહો, ગુનિ કહો. એ તેર 
પ્રકારિું ચાકરિ આિે (કહીએ). અિે પકડકમણુ, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા, પ્રાયનશ્ચત્ત, સમાનિ, 
ભસ્કત, આવશ્યક—એ બિું આિે કહીએ. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? હવે ટીકા. આટલું તો આ 
પાઠમાંથી સીિું લીિું.  
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ટીકા : અહીં આ ગાથામાં, નિજ આત્મા જેિો આશ્રય છે એવું નિશ્ચય-િમવધ્યાિ જ... 
જુઓ! ખુલાસો કયો. ભાવિો અથવ જ અહીં િમવધ્યાિ કરી િાખ્યું. સમજાણું કાંઈ? આિે 
િમવધ્યાિ કહીએ, એમ ખુલાસો કયો. ઓલા કહે છેિે કે િમવધ્યાિ શુભભાવમાં જ હોય, શુદ્ધમાં 
શુકલધ્યાિ જ હોય. અરે, ભગવાિ! શું કહે છે તું આ? પ્રભુ! તારી મોટપિી તિે ખબર િથી 
હોં. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? આ ગાથામાં, નિજ આત્મા... જુઓ! अप्पसरू એમ છેિે? એટલે 
પોતાિું સ્વરૂપ. જેિો આશ્રય છે... જેિો એટલે જે ભાવિો, ભાવિો એટલે િમવધ્યાિિો. એવું 
નિશ્ચય િમવધ્યાિ, દેખો! નવકલ્પ હોય શુભ એિે વયવહારિમવધ્યાિ આરોપથી કહેવાય, પણ એ 
ખરેખર (ધ્યાિ) છે િહીં.  

નિશ્ચય િમવધ્યાિ... નિકાળી જ્ઞાયક ભગવાિ નિજસ્વરૂપ એિો આશ્રય જે ભાવે લીિો, 
એ ભાવિે સાચું િમવધ્યાિ કહેવામાં આવે છે. આહાહા! કહો! આ દેહિી કક્રયા એ (ધ્યાિ) િહીં, 
નવકલ્પ–રાગ દયા, દાિ, વ્રતિો એ (ધ્યાિ) િહીં. આહાહા! વયવહારિા પાંચ મહાવ્રતિો નવકલ્પ 
એ (ધ્યાિ) િહીં. નિયમસારમાં તો રત્િ, એકલા પરમપાકરણાનમકસ્વભાવિા રત્િો ભયાવ છે. 
ઓહોહો! મોક્ષમાગવિું વણવિ છેિે. આહાહા! પ્રભુ! તારી મોટપ તેં સાંભળી િહીં ભાઈ! કેવડો 
મોટો એ તિે બેસવું કઠણ પડે છે. આહાહા! આહીં વતવમાિ િમવધ્યાિ છેિે એકલું? શરૂઆત 
કરે છે એિી વાત છે. આગળ લેશે, બેય લેશે. શરૂઆત એ િમવધ્યાિ જ છે, શુકલધ્યાિ એ 
િમવધ્યાિ છે. પયાવયમાં નિકાળીિું ધ્યાિ તેિે િમવધ્યાિ કહીએ. પછી શુકલધ્યાિિે િમવધ્યાિ 
કહેવાય. ઠીક! િમીિું ધ્યાિ તે િમવધ્યાિ કહેવાય. આહાહા! ભલે એ હો, પણ છે એ િમવધ્યાિ. 
વસ્તુિા સ્વભાવિું ધ્યાિ.  

શ્રોતા : વત્થુસહાવો િમ્મો. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : બસ. એ તો પછી સ્ભન્ન-સ્ભન્ન અથે સમજાવેિે. નવશેષ શુનદ્ધ છે તે 
શુકલ કીિું. છે તે એ પણ િમવધ્યાિ. િમવ એટલે વતવમાિ શુદ્ધતાિી એકાગ્રતા એ છે. બસ! પછી 
એિે િીચે િમવધ્યાિ કહો કે ઉપર શુકલધ્યાિ, એ બિું િમવ. િમી એવો આત્મા અથવા એિા 
િમો જે છે અિંતા આિંદાકદ એિું ધ્યાિ તેિ ે િમવધ્યાિ કહેવામાં આવે છે. આહાહા! એવું 
નિશ્ચયિમવધ્યાિ જ... પાછું એમ કહ્ું. દેખો! સવવ ભાવોિો અભાવ કરવાિે... આ બાજુિો 
આશ્રય લેતા બીજા બિા ભાવોિો આશ્રય છોડવાિે સમથવ છે. સમજાણું કાંઈ? એમ કહ્ું છે. 
એમ ભગવાિ કુંદકુંદાચાયે.. ભગવત્કુંદકુંદાચાયવ આમ કહે છે. આહાહા!  

શ્રોતા : અભેદિી વયાખ્યા લેતાં ભેદ િહીં, વહ િમવધ્યાિ કહતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ભેદ-બેદિી વાત અહીં િથી. ભેદ-અભેદિે લક્ષે જે પયાવય થઈ, છે 
ભેદ, પણ ભેદ આમ જુદો પાડીિે િથી. પયાવય લક્ષ ભેદિું કરે એમ િહીં. લક્ષ તો આહીં છે 
એમ અભેદિા આશ્રયે જે પયાવય થઈ એવું પકરણમિ જેિું છે, એિે આશ્રય આિો છે, માટે એિે 
ચાર ભાવિો આશ્રય િથી. બસ રહે શેિો? અહીં આશ્રય.... એક બાજુ જ્યાં નિકાળીિો આશ્રય 
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હોય પછી ત્યાં પયાવયિો આશ્રય રહેતો િથી. બસ, એિે એ અપેક્ષાએ સમજાવયું છે. સમજાણું 
કાંઈ? આહાહા!  

સમસ્ત પરદ્રવયોિા પકરત્યાગરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત... સમસ્ત પરદ્રવયોિા પકરત્યાગરૂપ 
લક્ષણથી લનક્ષત... એિો અથવ એ કે શરીર-વાણી-કમવ પરદ્રવય, રાગ પરદ્રવય, એક સમયિી 
પયાવય પણ પરદ્રવય. સમજાણું કાંઈ? સમસ્ત પરદ્રવયોિા ત્યાગ.. પકરત્યાગ—પકર (એટલે) 
સમસ્ત પ્રકારે અભાવસ્વરૂપ. લક્ષણથી લનક્ષત એવું અખંડાિંદ પ્રભુ દ્રવય. આહાહા! ટીકા પણ 
કેવી કરી છે! હવે આ ટીકા પસંદ િથી પંકડતોિે. રતિચંદજીિે. અરે, ભગવાિ! શું કરે? બાપુ! 
આ પંકડતાઈિી ચીજ િથી. આ તો આત્માિા અવલંબિથી પ્રગટેલો ભાવ એ બિું છે. ભલે એિે 
જાણપણું ઓછું હોય બહારિું, કહેતાંય િ આવડતું હોય, પણ વસ્તુ આવી એમાં કેવળજ્ઞાિ 
લેવાિા એ. સમજાણું કાંઈ? બિાિે જાણિારું કેવળજ્ઞાિ લેવાિા છે. આ બિા ખોટા ગકડયા 
હાંકયે રાખે એ બિા નિગોદમાં જવાિા છે. દૃનિ નમથ્યાત્વ િે ભ્રમ છે, સમજાણું કાંઈ? એ બિા 
અંિારા થઈ જવાિા. ઓલાિે ઉઘડી જવાિા. આહાહા! બાપુ! આ તો વસ્તુિી નસ્થનત છે ભાઈ!  

સમસ્ત પરદ્રવયોિા પકરત્યાગરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત... ત્યારે લનક્ષત કોણ છે? કે અખંડ 
નિત્ય નિરાવરણ સહજ પરમપાકરણાનમકભાવ... સમજાણું કાંઈ? અખંડ વસ્તુસ્વરૂપ પ્રભુ નિત્ય 
શાશ્વત વજ્રસ્બંબ... અખંડ અિે નિત્ય–કાયમ રહેિારું. ખંડ િહીં િે નિત્ય, એમ. અિે 
નિરાવરણ... નિકાળ નિત્ય નિરાવરણ... ભગવાિ વસ્તુસ્વરૂપ તો નિકાળ નિરાવરણ છે. 
આવરણિો સંબંિ તો પયાવય સાથે છે. કમવિો નિનમત્ત સંબંિ, પયાવય સાથે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક 
સંબંિ છે. આહીં તો આવરણરનહત છે. એ નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સંબંિ રનહત નવિાિું તત્ત્વ છે. 
આહાહા! સમજાય છે કાંઈ?  

અખંડ નિત્યનિરાવરણ... નિત્ય નિરાવરણ સહજ-પરમપાકરણાનમકભાવિી... દખેો! 
સ્વભાનવક જે નિકાળીભાવ સહજ, સ્વરૂપલાભ–સ્વરૂપિી હયાતી, પયાવય નવિાિો નિકાળી 
જ્ઞાિાિંદભાવ, જ્ઞાયકભાવ એિે અહીં પરમપાકરણાનમકભાવ કહ્ો છે. એવા પરમપાકરણાનમક- 
ભાવિી ભાવિા, એ પયાવય આવી. જે પાઠમાં હતું आलंबणभावणे... જે ભાવે નિકાળિું 
આલંબિ લીિું હતું એવો ભાવ, એ આ ભાવિા. વતવમાિ પયાવયે નિકાળિું અવલંબિ લીિું તે 
નિકાળીભાવ એિી ભાવિા. ભાવિા એટલે વતવમાિ પયાવય. એિે અહીંયા આલંબિવાળો ભાવ 
કહ્ો, એિે ધ્યાિ–િમવધ્યાિ કહ્ું, એિે અહીં ભાવિા કીિી. સમજાણું કાંઈ? રાતે પૂછે તો 
આમાંથી કેટલું યાદ રહે? ભીખાભાઈ! એ િ આવડે. આમ થંભી ગયા. આહાહા!  

પરમપાકરણાનમકભાવિી ભાવિા એટલે જે ભાવે પરમપાકરણાનમકિું આલંબિ લીિું એ 
ભાવિે અહીં ભાવિા કીિી, પયાવય. આહા! એિાથી–ભાવિાથી ઔદનયક, ઔપશનમક, ક્ષાનયક 
અિે ક્ષાયોપશનમક એ ચાર ભાવાંતરોિો... જે નિકાળીભાવથી અિેરા ચાર ભાવ છે. ભાવાંતરો 
છેિે? ભગવાિ જે દૃનિિો નવષય–સમ્યગ્દશવિિો નવષય છે. સમ્યગ્દશવિિી પયાવયે નિકાળી 
જ્ઞાયકભાવિું આલંબિ લીિું એવી જે પયાવય–એવી જે ભાવિા... આમ જ્યારે આશ્રય એકમાં 
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લીિો એટલે ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ િે ક્ષાનયક એવા ચાર નિકાળી પાકરણાનમકસ્વભાવથી 
ભાવાંતર... એ ચાર અિેરા ભાવ છે. આહાહા! જુઓ તો ખરા! 

ક્ષાનયકભાવ તે પાકરણાનમકથી અિેરો ભાવ છે. આરે, ગજબ વાત કરે છે! સમજાણું 
કાંઈ? નિકાળીસ્વરૂપ એિું જેણે–જે ભાવે આલંબિ લીિું એિે અહીં ભાવિા કીિી. એિે પાઠમાં 
ભાવ કીિો, એિે અથવમાં ધ્યાિ કીિું હતું, પણ (ટીકામાં) એિે નિશ્ચયિમવધ્યાિ કીિું. એવા 
િમવધ્યાિવાળી પયાવયવાળો આત્મા એિે આ ચાર ભાવિો આશ્રય િથી. અહીં એકિો આશ્રય 
છે એિે ચારિે આશ્રય િથી, એમ વાત છે. એ તો ઠીક, પણ બીજી વાત એ કે ‘અિેરાભાવ’ એ 
શબ્દ પડ્યો છે. ભાવાંતર... ભગવાિ આત્મા જે ધ્રુવસ્વભાવભાવ છે એિાથી ચાર ભાવ અિેરા 
ભાવ છે. આહાહા! એ પયાવયિો ક્ષાનયકભાવ પણ અિેરો ભાવ છે. ગજબ છે િે! આવી વાત  
કદગંબર સંતોિી મુખમાંથી આવી છે, વીતરાગિા મુખથી આવી છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ?  

શ્રોતા : ક્ષાનયકભાવ નિત્યિી અપેક્ષાએ લેવો કે અનિત્યિી અપેક્ષાએ લેવો? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : એ આ ભાવિી અપેક્ષાએ અિેરો. નિકાળીભાવિી અપેક્ષાએ અન્ય 
ભાવ છે એ. આ ભાવમાં એ િથી, એિા ભાવમાં એ છે. સમજાણું કાંઈ? બાપુ! વીતરાગમાગવ, 
એમાં કદગંબર િમવ, એ કદગબંર િમવ એ જ જૈિદશવિ છે. બાકી એ વાત કયાંય છ ેજ િહીં. શેઠ! 
એક કડીમાં કેટલું િાખ્યું જુઓિે! કોઈ કદ’ વાંચ્યું િહીં હોય ત્યાં. આહા! તમે તો વાંચો છો 
કેટલીક વાર. કાિપુરમાં જઈિે વાંચતા િહીં હોય નિયમસાર િે બિું? પૈસા ઉઘરાવવા જાય છે 
િે? વાંચતા હશે. આ નિયમસાર ઘરમાં પડ્યું છે િે? એ ભાઈ કહે છે, પડ્યું તો અમારે ઘરેય છે. 
આહાહા! વાંચવું. વાંચે તો એિે ખબર પડે ક ેઅહીં મિે સમજાણું િહોતું, એિો ભાવ આમ છે, 
ત્યારે એિે કકંમત આવે.   

અમારે માસ્તર એવો હતો. ભાઈ! િરોત્તમ માસ્તર એક હતો. બૈરા િહોતા, વાંઢો હતો. 
સુતાર શેરીમાં રહેતો. અમિે કહે, જુઓ! વાંચીિે આવજો મારે ઘરે. એમ કહે. તમારે એમ કહેતા 
કે વાંચ્યા નવિા.... આ એવો હતો. મિે ખબર છે. િરોત્તમ માસ્તર. સારા-સારા હોયિે મુખ્ય 
છોકરાઓ એિે ઘરે બોલાવે રાંિતા વખતે. કારણ કે રાંિેય ખરો, દાળ-ભાત-રોટલી કરતો હોય 
હાથે. એિે વખત હોયિે. બોલતા-બોલતા ચીંિે છોકરાઓિે. લો આ વાંચો આ પાઠ. વાંચીિે 
આવયા છે િે? વાંચો. જુઓ! આિો આ અથવ. આ અથવ સૂજ્યો હતો તમિે? િા. તો એિો અથવ 
આ છે. એિું એટલું મહાત્મ્ય આવે ઓલાિે. માળું! આપણે વાંચીએ તો એમાં કાંઈ આ ભાવ 
સૂઝતો િહોતો, ખબર િહોતી પડતી.  

સુતારિી શેરી હતી, એકલો હતો, વાંઢો માણસ હતો. રાંિતા-રાંિતા હુનશયાર છોકરા 
હોય એિે બોલાવે એક-બેિે. મિે ખબર છે. મિે બોલાવતા ત્યાં. રાંિતો જાય. રોટલી વણતો 
હોય તો બોલવામાં કાંઈ વાંિો છે? રોટલી વણતો હોય, ચોખા રાંિે, દાળ... વખત ઘણો મળે 
એિે. આમ પાછો વખત મળે િહીં. એ વખતે રાંિવા વખતે બોલાવે. પછી ખાવાિો ટાઈમ િ 
થયો હોય, અમારે ખાવાિું ટાણું િ થયું હોય, એ હજી રાંિતો હોય. અહીં પૂરો થાય... તમ ેવાંચો 
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જાઓ. તમે આવું વાંચ્યું હતું? ખબર છે? આ ગાથાિો આવો અથવ આવડતો? ભાઈ! અમે તો 
આમ કરતા. જુઓ! આિો અથવ આવો છે. આહાહા! સમજાણું કાંઈ? આમાં તો ઘણી વાત લીિી 
છે. કહે છે, આહાહા! ગજબ વાત. ટીકા પણ ટીકા તે અમૃતિા રેલ ચાલ્યા જાય! આહાહા!  

પરમપાકરણાનમકભાવિી ભાવિા... ભાવિા... અહીં પાછી ભાવિા એટલે કલ્પિા િહીં. 
ઓલા રતિચંદજી કહે છે કે સામાનયકમાં... એમ આવે છે શાસ્ત્રમાં. શ્રાવકિે સામાનયકમાં શુદ્ધ 
ઉપયોગિી ભાવિા કોઈ વખતે હોય છે. તો એ ભાવિા એટલે એમ કે નવચાર, કલ્પિા. એમ 
િહીં. સામાનયકમાં, શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે કોઈક વાર સામાનયકમાં. પંચમ ગુણસ્થાિવાળા શ્રાવક 
અંદર ધ્યાિમાં કોઈ વખતે આવી જાય િે કોઈ વખતે િ આવે. કોઈ વખતે સામાનયકમાં શુદ્ધ 
ઉપયોગ આવી જાય છે. એ શુદ્ધ-ઉપયોગ ભાવિા એટલે એકાગ્રતા છે. કલ્પિા િહીં. ભાવિા 
એટલે આમ ભાવીએ કે શું થાશે, કેમ થાશે. એમ િહીં. એવો અથવ કરે છે. બિા અથવ ફેરવી 
િાખ્યા. એ કહે કે તમે ફેરવયા. વાત સાચી.  

આવા ભાવિાથી ચાર ભાવાંતરો. એટલે પાકરણાનમકભાવથી અિેરા ભાવો... ગજબ 
વાત છેિે! એલા! શરીર, વાણી અિેરું, રાગ અિેરો, પણ ક્ષાનયકભાવ પાકરણાનમકભાવથી 
અિેરો? એિો પકરહાર કરવાિે અનત-આસન્નભવય જીવ સમથવ છે. એ ચાર ભાવિો આશ્રય 
છોડવાિે અનત-આસન્ન (અથાવત્) િજીકમાં જેિી મુસ્કત છે એવો જીવ તે સમથવ છે. એિી 
વયાખ્યા આવશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૧૧, બુધવાર, તા. ૧૫-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૯, પ્રવચિ િં. ૧૨૫ 

 
શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત એટલે કે વીતરાગી પરરણનત જે મોક્ષિો માગગ. પુણ્ય-પાપિા ભાવ 

રનિત વીતરાગદશા એિુું િામ નિશ્ચય મોક્ષમાગગ. એ નિશ્ચય મોક્ષમાગગિી પરરણનત કોિે આધારે 

પ્રગટ થાય છે? અિે એ વીતરાગ પરરણનત એ બધુું મિાવ્રત, સનમનત, ગુનિ, પ્રનતક્રમણારદિુું 
સ્વરૂપ છે. સમજાય છે કાુંઈ? એ વાત છે અિીંયા. 

સમસ્ત પરદ્રવ્યોિા પરરત્યાગરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત... કિે છે, એ મોક્ષમાગગિી દશા જે 

શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત એ મિાવ્રત, એ સનમનત, ગુનિ, પ્રનતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા, 
સમાનધ, ભક્તત નવગેરેિા ભાવ કોિે આશ્રયે–આલુંબિે પ્રગટે છે? એ વાત કરે છે. કે જે દ્રવ્ય 

સમસ્ત પરદ્રવ્યોિા પરરત્યાગરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત છે. ભગવાિ આત્મા અુંતમુગખ ચીજ ધ્રુવ એ 

સમસ્ત પરદ્રવ્યોિા અભાવસ્વરૂપ છે. સમસ્ત રાગારદ કે એક સમયિી પયાગય એ બધાિા 
અભાવસ્વરૂપથી–એવા લક્ષણથી એ લનક્ષત છે. સમજાય છે કાુંઈ? એ પરદ્રવ્યિા અભાવ– 

ત્યાગસ્વભાવરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત છે. ભાષા દેખો! સમજાણુું કાુંઈ? સમસ્ત પરદ્રવ્યોિા 

પરરત્યાગસ્વરૂપ લક્ષણથી લનક્ષત એવો અખુંડ નિત્યનિરાવરણ... ભગવાિ નિત્ય ધ્રુવ અખુંડ 
નિત્યનિરાવરણ સિજ-પરમપારરણાનમકભાવ... એ વસ્તુ, એિુું આલુંબિ એ એિી ભાવિા, 
આિાિા! કિો, સમજાણુું કાુંઈ?  

આ સ્થાિકવાસી િે દેરાવાસીમાું બિારિા આલુંબિિી તકરાર બિુ. ઓલા દેરાસર િે 

મૂનતગિુું આલુંબિ છે, આ કિે કે એિુું આલુંબિ િિીં. બેયમાું એ વાુંધા છે બધા. સ્થાિકવાસી 

કિે, મૂનતગ-બૂનતગ પરદ્રવ્યિુું આલુંબિ આત્માિે િ િોય. દેરાવાસી કિે, એિુું આલુંબિ ભક્તતમાું 

િોય. ... આલુંબિ લ્યો. ચીમિભાઈ કિે છે. એ સાચી વાત છે. એમાું એ આવે છે. પણ એ તો 

શુભભાવ વખતિી વાત છે. શુભભાવ િોય છે ત્યાર ેએ આલુંબિ તરીકે નિનમત્ત કિેવામાું આવે 

છે, પણ વસ્તુિા વીતરાગી મોક્ષમાગગિા પરરણામમાું એ આલુંબિ િથી. આિાિા! સમજાણુું 
કાુંઈ? નિશ્ચય મોક્ષમાગગ એ સમ્યગ્દશગિ, સમ્યગ્ઞાિ િે સમ્યક્-ચારરત્ર એવા જે નિદોષ, 

નિનવગકલ્પ વીતરાગી પરરણામધારા એિુું આલુંબિ તો વસ્તુ છે. સમજાણુું કાુંઈ? બધા 

વ્યવિારિા ઝઘડા. આિીં તો કિે છે, એવો જે પરમપારરણાનમકભાવિી ભાવિા... ભાવિા કિો 
કે એિુું આલુંબિ લીધેલો ભાવ. નત્રકાળી પરમસ્વભાવ નિત્ય દળ, એિો આશ્રય, એિી ભાવિા, 
એમાું એકાગ્રતા, એ મોક્ષિો માગગ, એ નિયમસાર. સમજાય છે કાુંઈ?  

એવા પરમસ્વભાવભાવ નિત્યાિુંદ પ્રભુ એિા આલુંબિિો જે ભાવ, એિી એકાગ્રતાિો 

જે ભાવ, એિી ભાવિા... એ ભાવિે ભાવિા કીધી છે. એ ભાવિાથી ઉદય... િીચે ખુલાસો કયો 
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છે. શુભાશુભભાવ ઉપશમ.. ઉપશમ સમરકત આરદિો, ક્ષયોપશમ અપૂણગ ઞાિ-દશગિ-

ચારરત્રારદ પયાગયિો, ક્ષાનયકભાવિો–સવગથા શુદ્ધપયાગયિો પણ. ચાર ભાવાુંતરોિો પરરિાર 
કરવાિે... એવી પયાગયમાું ચાર પ્રકારિા ભાવ છે, પણ એ ભાવ પરમસ્વભાવ ધ્રુવથી અિેરો 

ભાવ છે–અન્ય ભાવ છે. સવારમાું ‘દ્રવ્યથી પયાગય અન્ય છે’ એમ આવી ગયુું કે િિીં? અન્યમાું 

કઈ બાકી રિી ગઈ? કેવળઞાિ? દ્રવ્ય જે વસ્તુ છે ધ્રુવ નિત્ય, એિાથી અિેરી પયાગય એ બધો 

અિેરો ભાવ. ભગવાિ પરમભાવ એિાથી, એ પયાગય ક્ષાનયક િો તોપણ એ ભાવથી અિેરો 
ભાવ છે. એ આ ભાવ િિીં. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા!  

એવા ચાર ભાવાુંતરોિો... એવા જે ચાર પયાગયો એટલે એિે ચાર ભાવ કીધા અિીંયા. 

એવા ભાવરૂપી પયાગય જે ભાવાુંતર (અથાગત્) પરમસ્વભાવ ધ્રુવ એ ભાવથી અિેરા ભાવિો 

પરરિાર કરવાિે... એ ચારિે છોડવાિે–ત્યાગ કરવાિે અનત આસન્નભવ્ય જીવ સમથગ છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? એટલે? કે ભગવાિ આત્મા પરમસ્વભાવભાવ એિા આલુંબિવાળી જે દશા– 

એિી એકાગ્રતારૂપી જે ભાવિા... એ વસ્તુમાું એકાગ્રતા એ પયાગય છે અિે વસ્તુ નત્રકાળી છે, 

એમાું એકાગ્રતારૂપી જે ભાવ િે ભાવિા િે પરરણામ એ મોક્ષમાગગિા પરરણામ. એ ચાર ભાવિો 
આશ્રય એમાું િોતો િથી. એકિો આશ્રય િોય એટલે ચારિો આશ્રય િોતો િથી અિે ચાર 

ભાવિા આશ્રયિો અભાવ.., એક નત્રકાળીિા આશ્રયે ભાવ થતા ચારિો આશ્રય એિે રિેતો 
િથી.  

બીજી રીતે લઈએ તો, કિે છે કે જે આત્મા વસ્તુ નત્રકાળીદ્રવ્ય નિશ્ચય આત્મા જે પયાગય 

નવિાિો છે, એવા આત્માિી ભાવિાથી ચાર ભાવિો ત્યાગ થાય છે. એ ભાવિા પાછી ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ િે ક્ષાનયક છે. ભાવિા છે એ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ િે ક્ષાનયક છે, પણ એ ભાવિા 

દ્રવ્યિે આશ્રયે થયેલી છે. એટલે સ્વદ્રવ્યિે આશ્રયે થયેલી ભાવિાથી ચાર ભાવોિો આશ્રય ત્યાું 

થતો િથી અથવા ચાર ભાવિો ત્યાું ત્યાગ–અભાવ થઈ જાય છે. આરે, ભારે ભાઇ!  

મૂલચુંદભાઈ! આવુું સ્વરૂપ ... ભારે જગતિે.  

શ્રોતા : ...મેં તો ઇસકા આલુંબિ નલયા જાતા િૈ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : રકસીકા આલુંબિ-ફાલુંબિ િિીં. ધમગકી પયાગયમેં આત્મા દ્રવ્ય નસવા 

કોઈ આલુંબિ િિીં. બાત તો ઐસી િૈ. તયા દ્રવ્યિુું? પૈસાિુું િે બિારિા દ્રવ્યિુું? એ કિે છે. 
ભગવાિિુું, દેવ-ગુરુિુું એ બિારિુું આલુંબિ. એ આલુંબિ, ધમગિી પયાગયમાું એિુું આલુંબિ 

િથી. એ તો પુણ્યભાવમાું એિુું આલુંબિ છે. પુણ્યભાવ તો બુંધિુું કારણ છે. આિીં તો 
મોક્ષમાગગિી વ્યાખ્યા ચાલે છે, નિયમસાર ચાલે છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

પછી નિયમ લેશે ૧૨૦માું. નિયમથી આ વસ્તુ છે. આિાિા! ઓિોિો! ભગવાિ 

પરમાિુંદિો ધામ, જે અતીનન્દ્રય આિુંદિુું ચોસલુું છે. જેમ આ મોિિથાળિા ચોસલા પાડે છે કે 
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િિીં? શેઠ! શુું િતુું તમારે ત્યાું? બરફી, ચૂરમા િતુું. પૂછયુું િતુું કોઈકિે. ચોસલા.. ચોસલા.. 

કટકા એ ચોસલા કિેવાય. મીઠાઈકા ચોસલા િોતા િૈ િ? ચાર બાજુ. આ મૈસૂબિા ચોસલા 
િોય. એમ ભગવાિ આત્મા એકલુું અતીનન્દ્રય આિુંદિુું ચોસલુું–નપુંડ છે. આિાિા! એવા આત્મા 

પ્રત્યેિા આશ્રયથી પ્રગટેલી એકાગ્રતારૂપી ભાવિા, એ ભાવિા ચાર ભાવિો ત્યાગ કરવાિે 

સમથગ છે. એવી ભાવિાવાળો જીવ, એમ. સમજાય છે કાુંઈ? ભગવાિ આત્મા 

પરમસ્વભાવભાવ એિી એકાગ્રતાવાળો–ભાવિાવાળો જીવ... ભાવિાવાળો જીવ... એ ટીકામાું 

આવી ગયુું છે. ચાર ભાવિો અભાવ, પરરિાર એટલે ત્યાગ એટલે એિો આશ્રય છોડવાિે આ 

લાયક (-સમથગ) છે. જેણે સ્વદ્રવ્યિો આશ્રય લીધો, એ ભાવ ચારિો આશ્રય છોડવાિે સમથગ છે. 
આિાિા!  

પરરિાર કરવાિે અનત-આસન્નભવ્ય જીવ... ઓિો! જેિ ેઅલ્પકાળમાું કેવળઞાિ થવાિુું 
છે. અનત-આસન્ન–ઘણો નિકટ છે મોક્ષ. મોક્ષ જેિે ઘણો નિકટ છે. આિાિા! એવા અનત–નિકટ 

ભવ્યજીવ આવી ભાવિાવાળો એ જીવ... જીવ આવી ગયુું ત્યાું પાછુું. ઓલામાું િતુુંિે ટીકામાું. 

ત્યાું િતુું, ‘આત્મસ્વરૂપ જેિુું આલુંબિ છે એવા ભાવથી જીવ’ એમ િતુુંિે એમાું. તે અિીં આવ્યુું 
ટીકામાું. આવો જીવ સમથગ છે. આિાિા! જેિી ભાવિા–એકાગ્રતા દ્રવ્ય તરફ ઢળી છે, 

વ્યવિારિા પયાગયિી જેિ ે ભાવિા િથી, એમ કિે છે. આિાિા! સમજાય છે કાુંઈ? નત્રકાળ 

નચદાિુંદ ભગવાિ નિત્યાિુંદ પ્રભુ એિી જેિે સન્મુખતાિી એકાગ્રતારૂપ ભાવિા છે એવી 
ભાવિા એટલે નિશ્ચય મોક્ષમાગગિી પયાગયવાળો જીવ.. આિાિા! ચાર ભાવિો ત્યાગ કરવાિે એ 
સમથગ છે. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? િીચે ખુલાસો િોટમાું.  

અિીં ચાર ભાવોિા પરરિારમાું ક્ષાનયકભાવરૂપ શુદ્ધ પયાગયિો પણ પરરિાર કરવાિુું 

કહ્ુું છે. એક શુદ્ધ પયાગયિો આમાું ત્યાગ છે. ત્યાગ કરવાિુું કહ્ુું છે તેિુું કારણ આ પ્રમાણે છે : 
શુદ્ધાત્મદ્રવ્યિુું જ... શુદ્ધાત્મદ્રવ્યિુું જ (એટલે) અુંશીિુું... અુંશી એિે અપેક્ષાએ કહ્ો છે. િિીં તો  

છે તો એ દ્રવ્ય એક અુંશ. નિશ્ચયિયિો નવષય છે િે? એ કુંઈ પ્રમાણિો નવષય િથી. િયિો 

નવષય અુંશ જ છે. પણ અિીં અુંશી કિેવાિુું કારણ કે ઓલો પયાગય છે એ એક સમયિો છે અિે 

આ આખુું દ્રવ્ય છે. િિીંતર પરમપારરણાનમકભાવ એ પણ નિશ્ચયિયિો નવષય છે, િયિો 
નવષય. િયિો નવષય તો એક અુંશ જ િોય. ભાઈ! સમજાણુું કાુંઈ? શુું કહ્ુું? છતાું અિીં ‘અુંશી’ 

શબ્દ વાપયો છે. નત્રકાળ દ્રવ્ય ખરુું, પણ પયાગય િથીિે એમાું? અુંશ થયો એ અપેક્ષાએ. 
સમજાણુું કાુંઈ?  

એ છે તો નત્રકાળી દ્રવ્ય. પયાગય નવિાિુું િોં. એથી એ અપેક્ષાએ એક અુંશ થયો. અુંશી 

પણ એક અુંશ થયો, પણ આખુું દ્રવ્ય છે માટે અુંશી કિેવામાું આવે છે. આખુું એટલે ઓલુું પયાગય 
નવિાિુું. સમજાણુું કાુંઈ? િયિા બે પડખા લ્યો, ત્યારે પયાગય પણ એક અુંશ છે અિે નત્રકાળી 
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પણ એક અુંશ છે. બે અુંશ મળીિે પ્રમાણિો નવષય થાય છે. અિીંયા મોટો અુંશ છે, નત્રકાળી 

અુંશ છે માટે અુંશી કિેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? એવી વાત છે ભાઈ! શુદ્ધાત્મદ્રવ્યિુું જ... 
શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય જે નત્રકાળી છે એ તો િયિો નવષય છે. સમજાણુું કાુંઈ? અિે પયાગય િે દ્રવ્ય બે 

મળીિે આખા પ્રમાણઞાિિો નવષય છે અિે પ્રમાણિો અવયવ એવો આ િયિો આ નવષય છે. 
સમજાણુું કાુંઈ?  

આ બધુું તયારે શીખવુું? સુંસારમાું ચક્રવૃનદ્ધ વ્યાજ િથી કાઢતા વાણીયા? ચક્રવૃનદ્ધ વ્યાજ 

સમજે? શેઠ! દસ લાખ ધીયાગ િોય આઠ આિા તરીકે... અભી તો (વ્યાજ) દોઢ રૂનપયા િો ગયા 
િૈ. પિલે આઠ આિા થા િ, સો રૂનપયે આઠ આિા. અભી દોઢ રૂનપયો િો ગયા દોઢ ટકા. આ 

ગયા િૈ. સુિા િૈ ઐસા. તમિે તો બધી ખબર જ િોય, આિીં તો સાુંભળ્ુું િોય. આઠ આિા 

થઈ ગયા, સો રૂનપયે આઠ આિા. િજાર િોય તો પાુંચસો રૂનપયા એક મનિિે. િવે તો દોઢ 
રૂનપયો થઈ ગયો. આિીં તો કિે છે, દોઢ રૂનપયા–ટકે વ્યાજે િોય દસ લાખ, એ દસ લાખિુું એક 

રદવસિુું વ્યાજ ગણી પાછુું બીજે રદવસે એ વ્યાજસનિત પૈસાિુું પાછુું દોઢ ટકે વ્યાજ ગણે. પાછા 

ત્રીજે રદવસે એિા વ્યાજસનિત એિો દોઢ ટકાિુું ગણે. એવુું બાર મનિિે ગણે એિુું િામ ચક્રવૃનદ્ધ 
વ્યાજ કિેવાય.  

વ્યાજસનિત મૂડીિુું વ્યાજ પાછુું. મૂડી સનિત વ્યાજિુું પાછુું વ્યાજ. આિાિા! આ કાઢે ત્યાું 
િવરા િોય તે. કાિપુર જાય ત્યાું બધે ધ્યાિ રાખે. શઠે! પૈસાિુું બિુ ધ્યાિ એ રાખે છેિે ન્યાું. 

કાિપુર જઇએ.... પાછા કોઈકિે દેવા પડે એમ કિે છે, એટલે લેવા જાય છે. આિાિા! એમ 

આિીં તો કિેવુું છે કે વાનણયા એમાું–ચક્રવૃનદ્ધ વ્યાજમાું મશગૂલ િોય. આ સૂક્ષ્મ જ્યાું વાત ચાલે 
તો (કિે), શુું કિે છે? કિે છે, ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ અનવિાશી જે અુંશ છ ે નત્રકાળી. પયાગય 

િાશવાિ અુંશ છે. પયાગય છે એ તો િાશવાિ અુંશ છેિે. ચારેય ભાવ િાશવાિ અુંશ છે. 

આિાિા! કેવળઞાિિો પયાગય પણ િાશવાિ અુંશ છે. કારણ કે કેવળઞાિ બીજે સમયે રિેતુું 

િથી. આિાિા! બીજે સમયે કેવળઞાિ બીજુું થાય છે. એિો એ પયાગય બીજે સમયે 
કેવળઞાિીિે િ રિે, નસદ્ધિે િ રિે. આિાિા!  

વસ્તુનસ્થનત આવી છે. એિે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાગય શુું કિેવુું કાુંઈ ખબર િ મળે. દરકાર તયાું 

છે? ઓલા પૈસા માટે એકલા શુું કરતા િતા ચારેકોર રખડપાટ? સાઈકલ બેસીિે આમ જાય િે 

આમ જાય, આવે િે જાય. છોકરા-બોકરા િિોતા ત્યારે તો એકલા કરતા િતા. .... આિાિા! 
જેિો રસ છે એમાું પ્રયત્િ કયાગ થયા નવિા રિે િિીં. કેમ બરાબર િૈ? શેઠ! ક્જસકી જરૂરરયાત 

જાિે ઉસ તરફ પુરુષાથગ ઝુકે ક્બિા રિે િિીં. આિાિા! કિે છે કે ભગવાિ આત્મા શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય 

અુંશીિુું જ આલુંબિ લેવાથી, ક્ષાનયકભાવરૂપ શુદ્ધ પયાગય પ્રગટે છે. એ નત્રકાળીદ્રવ્યિુું આલુંબિ 
લેવાથી ક્ષાનયકસમરકત આરદ પ્રગટે છે. ભગવાિિી સમક્ષમાું ક્ષાનયકસમરકત થાય, એમ આવે 
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છેિે શાસ્ત્રમાું? શ્રુતકેવળી કે કેવળી કે તીથંકરિી સમીપમાું ક્ષાનયક સમરકત થાય. અિીં કિે છે 

કે ક્ષાનયકસમરકત દ્રવ્યિા આલુંબિે થાય. એ તો વ્યવિારિી વાત કરી. સમજાણુું કાુંઈ? 
આિાિા!  

લ્યો, અુંશીિુું આલુંબિ લેવાથી ક્ષાનયકભાવરૂપ શુદ્ધ પયાગય પ્રગટે છે. ભગવાિ આત્મા 
નિત્યાિુંદ એમાું એકાગ્ર થવાથી ક્ષાનયકસમરકત આરદ પ્રગટે છે. ક્ષાનયકસમરકત થયુું િોય એિે 

આશ્રયે િવી ક્ષાનયકપયાગય પ્રગટ થતી િથી, એમ કિે છે. કારણ એ પયાગય પલટતી છેિે. શુું કહ્ુું 

એ? ક્ષાનયકસમરકત પ્રગટ્ુું શ્રેનણક રાજાિે. એ દ્રવ્યિે અવલુંબે પ્રગટ્ુું. એક વાત. િવે િવી 
પાછી બીજે સમયે ક્ષાનયક સમરકતિી પયાગય થાય. પયાગય છેિે એ તો? એ પયાગય, ક્ષાનયક 
સમરકત થયુું એિે અવલુંબિે એ પયાગય િથી થતી. જુઓિે! એિી રમતુું. સમજાણુું કાુંઈ?  

અરે! દ્રવ્યિે અવલુંબે ક્ષયોપશમભાવવાળી ચારરત્રપયાગય પ્રગટી અિે સાથે ક્ષાનયક 

સમરકત િો, પણ એ ક્ષાનયક સમરકત િે ક્ષયોપશમ ચારરત્રિી પયાગય એિે અવલુંબે, બીજી 

પયાગય જે થાય એ એિે અવલુંબે િ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા! દ્રવ્યિો દરરયો... 
દ્રવ્યસ્વભાવિો દરરયો એમાુંથી તરુંગ ઉઠે, કિે છે. તરુંગમાુંથી તરુંગ ઉઠે િિીં, એમ કિે છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? આલુંબિ લેવાથી ક્ષાનયકભાવરૂપ શુદ્ધ પયાગય પ્રગટે છે. ક્ષાનયકભાવિુું—

શુદ્ધપયાગયિુું—આલુંબિ કરવાથી... લ્યો, ક્ષાનયક સમરકત પ્રગટ્ુું છે પિેલે સમયે અિે બીજે 
સમયે પાછી પયાગય પલટે છેિે ક્ષાનયકસમરકતિી, તો બીજે સમયે જે ક્ષાનયકસમરકતિી પયાગય 

થાય એ પૂવગિા ક્ષાનયકસમરકતિા અવલુંબિે િ થાય. આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ? આિા! આવો 

બાદશાિ પરમાત્મા પોતે રાુંકો થઈિે ફરે. મિે અિીં આપો.. મિે અિીં આપો, મિે માિ આપો, 
મિે મોટો કિો, િુું કાુંઈ સારો કિુું. આિાિા! તારી મોટપ કેટલી? કે તિે પ્રગટેલી ક્ષાનયક 

સમરકતિી બીજી પયાગય પણ તારા આધાર નસવાય એ પ્રગટે િિીં. આિાિા! પાટિીજી! 
આિાિા! પરમ સત્ય િૈ, પરમ સત્ય. ઓિો! સત્ય સ્વભાવિો નપુંડલો પ્રભુ.  

ક્ષાનયકભાવિુું—શુદ્ધ પયાગયિુું એટલે અુંશિુું... ઓલા નત્રકાળીિે અુંશી કહ્ુું માટે. 

આલુંબિ કરવાથી ક્ષાનયકભાવરૂપ શુદ્ધ પયાગય કદી પ્રગટતો િથી. આિાિા! સમજાય છે કાુંઈ? 
માટે ક્ષાનયકભાવિુું પણ આલુંબિ ત્યાજ્ય છે. ક્ષાનયક સમરકત પ્રગટયુું એિે પણ, ક્ષાનયક 

સમરકતિી બીજી પયાગય માટે ક્ષાનયક સમરકતિી (પૂવગ) પયાગય ત્યાજ્ય છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

આિાિા! િવે વ્યવિારિો ત્યાગ એ તો તયાુંય રિી ગયો. વ્યવિારથી આ થાય િે વ્યવિારથી 
આ થાય. નિશ્ચયપયાગય વ્યવિારથી થાય. અરે ભગવાિ! ક્ષાનયકિી પયાગય થઈ એિે આશ્રયે 

ક્ષાનયકિી િવી પયાગય િ થાય, તો રાગિે આશ્રયે નિશ્ચય સમરકત થાય એ ત્રણ કાળમાું િોઈ 
શકે િિીં. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા!  



ગાથા-૧૧૯                        પ્રવચિ િં. ૧૨૫                  219 

આલુંબિ ત્યાજ્ય છે. ક્ષાનયકભાવિુું પણ... પ્રગટેલી વતગમાિદશા ક્ષાનયક સમરકત... 

શ્રેનણક રાજા જે બીજે ભવે તીથંકર થવાિા છે. અત્યારે છે િરકમાું. એિે પણ ક્ષાનયક સમરકતિી 
પયાગય ક્ષણે-ક્ષણે પલટે છે. પણ એ ક્ષાનયક સમરકતિી પયાગયિુું પલટવુું એટલે િવુું ઉપજવુું એ 

દ્રવ્યિે આશ્રયે ઉપજે છે. ક્ષાનયક સમરકતિી પયાગય છે એિે આશ્રયે િવી ઉત્પન્ન થાય એમ 

િથી. આ િરકમાું. આિાિા! પણ આત્મા તયાું િરકમાું િતો? આત્મા પયાગયમાું આવતો િથી, 

આ તો વળી િરકમાું તયાુંથી આવ્યો? આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ? આવુું સ્વરૂપ છે (એવુું) િજી 
સાુંભળ્ુું િથી એણે. સમજાણુું કાુંઈ?  

એિે આમ અુંતરમાું નવશ્વાસ (આવે) કે આ પૂણગસ્વભાવિો સાગર પરમાત્મા એિે 

અવલુંબે સમ્યગ્દશગિથી માુંડીિે કેવળઞાિિી પયાગય પ્રગટ થાય છે. એ ક્ષાનયક સમરકત થયુું 

એિે અવલુંબે પણ કેવળઞાિ િ થાય. લ્યો, ઠીક! આ નિશ્ચયમોક્ષમાગગ પ્રગટ્ો છે અિે પછી 
મોક્ષ–કેવળ થાય એ નિશ્ચયમોક્ષમાગગિે આશ્રયે િ થાય. આરે આરે! નત્રકાળી ઞાયકસ્વભાવિે 
આશ્રયે કેવળઞાિ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા!  

અિીં એમ ઉપદેશયુું કે... બીજો પેરેગ્રાફ િોટમાું. પરદ્રવ્યોિુું અિે પરભાવોિુું આલુંબિ 

તો દૂર રિો... લ્યો, એ દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, મિુષ્ય િે સુંિિિ–િાડકાિી મજબૂતી અિે પરભાવ 

નવકલ્પ રાગ એિુું આલુંબિ તો દૂર રિો. અરે! આવુું સત્ય એિે કાિે િ પડે, આવુું પરમસત્ય 
એિે શ્રવણમાું િ આવે ત્યારે સ્વીકાર તો તયાુંથી કરે? આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ? પરદ્રવ્યો અિે 

પરભાવોિુું આલુંબિ તો દૂર રિો, મોક્ષાથીએ પોતાિા ઔદનયકભાવોિુું... એટલે એ શુભાશુભ 

નવકારિી પયાગય, એ શુભાશુભભાવિુું... જે ભાવે તીથંકરગોત્ર બુંધાય એવા શુભભાવિુું પણ 
આલુંબિ છોડવુું. આિાિા! મોક્ષાથીએ, એિે તીથંકર(ગોત્ર) બાુંધવાિો ભાવ આવ્યો, પણ એિુું 

આલુંબિ એણે છોડ઼વુું આિાિા! મોક્ષાથીએ પોતાિા ઔદનયકભાવિુું... જોયુું? વળી પોતાિા... 
ઔદનયકભાવ એિો િથી, પણ પયાગયમાું છેિે એ અપેક્ષાએ.  

સમસ્ત શુભાશુભ... ચાિે તો જે ભાવે તીથંકરગોત્ર બુંધાય, જે ભાવે આિારક શરીર 

બુંધાય, જે ભાવે સવાગથગનસનદ્ધિો ભવ બુંધાય. આિાિા! સિદેવ અિે િકુલ–પાુંડવો 
સવાગથગનસનદ્ધિુું આયુષ્ય બુંધાણુું ત્યાું શેત્રુુંજય. પાુંચ મુનિઓ યોદ્ધા. િગ્ન રદગુંબર આત્મધ્યાિમાું 

મસ્ત આમ. દ્રવ્યિા આલુંબિે લીિ િતા અુંદર. ચડાવ્યા.... ધમગરાજા, ભીમ િે અજુગિ—ત્રણ તો 

આલુંબિમાું ઉગ્ર થઈિે કેવળ, મોક્ષ પામ્યા. ઓિોિો! બેિે જરી નવકલ્પ આવ્યો જરી સ્વિા 
આલુંબિથી ખસીિે. અરે! ધમગરાજા એટલે મિાપુરુષ, સમથગ ભીમ અિે અજુગિ બાણાવળી. 

એિી બાણ-આવળી એટલે બાણ અટકે િિીં. એ પુરૂષ ધ્યાિમાું મસ્ત. લોઢાિા આભૂષણ 
પિેરાવ્યા. અુંતરિા આલુંબિે ઘૂસી ગયા છે. કેવળઞાિ, મુક્તત શેત્રુુંજયિે ક્ષેત્રે.  
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એ ક્ષેત્રે ઉપર ક્બરાજે છે. એ નસદ્ધક્ષેત્રે ઉપર ક્બરાજે છે, એ િેતુ છ ેજાત્રાિો. બીજો કોઈ 

(િેતુ િથી). ત્યાું િીચે સ્મૃનત માટે છે (કે) ઓિોિો! ભગવાિ અિીંથી મોક્ષ પધાયાગ છે. ત્યાું મોક્ષ 
પધાયાગ છે. સારદ-અિુંત એ ક્ષેત્રમાું માથે રિેશે. એક ક્ષેત્રમાું ત્રણિે (મોક્ષ અિે બે) સવાગથગનસદ્ધે 

ગયા. આિાિા! એટલુું આલુંબિ આત્માિુું છૂટી ગયુું, નવકલ્પ થઈ ગયો જરી. શેઠ! બાહ્િો 

નવકલ્પ થયો. મુનિિે બે ભવ થઈ ગયા. સવાગથગનસદ્ધ િે એક બીજો મિુષ્યિો ભવ. ૩૩ સાગર 

(માટે સ્વગગ) ગયા. એિા પછી િજી મિુષ્યિો ભવ થાશે ત્યારે મોક્ષ જશે. ય ેરાગ િૈ િ. તે પણ 

ધમાગત્માિો રાગ. ઠીક! પ્રશસ્ત. આિાિા! તારા સ્વભાવિી જાત િિીં, એ કજાતભાવ ભવિુું 

કારણ છે. આિાિા! શુભરાગ–સાધમી ધમાગત્માિો રાગ, એમાું વળી બુંધવ–એક કૂુંખે–કુુંતાિી 
કૂુંખે–એક માતાિા પેટે જન્મેલા પાુંચે િે એમાું ધમગ મુનિઓ, સુંતો. આિાિા! જુઓ તો 
વીતરાગમાગગ. આિાિા!  

શ્રોતા : વાત્સલ્યભાવ િુઆ? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : યે વાત્સલ્ય નવકલ્પ િૈ, દો ભવ િો ગયે. વાત્સલ્ય, અપિા વાત્સલ્ય 
તયોં છૂટ ગયા? શેઠ! ઇતિા સ્વ-આલુંબિસે ચ્યુત િુઆ. ત્રણ લોકિો િાથ પરમાત્મા 

સમીપમાુંથી ખસી ગયો એટલો. આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ? આ શત્રુુંજય. જુઓિે! પાુંચે... એ 

લોકો કિે છે શ્વેતામ્બરમાું કે પાુંચે મોક્ષ ગયા. બે જણા સવાગથગનસનદ્ધમાું ગયા છે, ત્રણ જણા મોક્ષ 
ગયા છે. ઉપશમ...  

શ્રોતા : એિા સ્પશગથી પથરા......  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કાુંઈ થયુું િથી. પથરા તો પથરા છે.  

પોતાિા ઔદનયકભાવોિુું... શુભાશુભભાવોિુું... આિાિા! મોક્ષાથીએ એિુું પણ 

આલુંબિ છોડવુું જોઈએ. આિાિા! ગજબ છેિે! શુું છોડાવે છે અિીંયા? આ પ્રવચિસારમાું 

આવે છે િે? ભક્તતિે કાળે એિે રાગ આવે છે. ભક્તત કરવી મુનિઓિી. ‘કરવી’ એ તો 
વ્યવિારિા કથિ છે. એ કાળે એવો સુંયોગ છે ત્યાું (અિે) અિીં પણ એ પ્રકારિો રાગિો કાળ 

છે. કરવુું િે કરવા જેવુું છે એમ છે જ તયાું? આિાિા! આવો માગગ તે પણ માગગ! આ મુનિ આવા 

છે માટે મારે રાગ કરવો જોઇએ અિે એિી વૈયાવૃત્ય કરી શકુું છુું—એ વાત જ તયાું છે? પણ એ 
કાળિા સમયે એવો રાગ િોય છે. એથી એિી વૈયાવૃત્ય કરે છે એમ કિેવામાું આવે છે. 

વૈયાવૃત્ય કોણ કરે? પરદ્રવ્યિી એટલી વૈયાવૃત્ય, રાગ આવ્યો એ થઈ ગઇ. આિાિા! રાગ એ 
પરદ્રવ્ય છે એકલુું. આિાિા!  

ભગવાિ આત્મા જ્યાું નિધાિ પડ્ુું છ ેએિી િજર છોડી અિે જો બીજાિો આશ્રય લેવા 

જાય તો િુકશાિ થશે. આિાિા! આિીં તો સાુંભળવાિો આશ્રય એ પણ, કિે છે, િુકશાિ છે.—  
એમ કિે છે અિીં. શેઠ! તયા કરિા? આરે! ગજબ વાત છે. પરદ્રવ્યિુું (તો શુું), પણ શુભભાવિુું 
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આલુંબિ છોડવુું. આિાિા! એય પોપટભાઈ! આિાિા! એિી પ્રનત શ્રદ્ધામાું તો લે કે આ 

આલુંબિ, એ કરવા જેવુું દ્રવ્યિુું છે. પરદ્રવ્યિુું આલુંબિ... આિાિા! કરવા જેવુું િથી બીજા 
દ્રવ્યિુું આલુંબિ. આિુું જ કરવા જેવુું છે. ઓલુું ઠેકાણુું િથી ત્યાું, એમ શ્રદ્ધામાું તો લે. સમજાણુું 
કાુંઈ? આવે, પણ એિે િેય જાણે. આિાિા!  

શુભાશુભભાવિુું, અરે! ઉપશમભાવિુું, ઉપશમ સમરકત આરદિુું આલુંબિ છોડવાિુું 

કીધુું. આિાિા! ઉપશમ સમરકત થયુું છે એિે છોડ (એટલે) આલુંબિ છોડ. પયાગય છે એ તો. 

સમજાવે છેિે. ઉપશમ સમરકત. ઉપશમ સમરકત આરદ એટલે ચારરત્ર (આરદ). ક્ષયોપશમ 
સમરકત–(અપૂણગ ઞાિ-દશગિ-ચારરત્રારદિી પયાગય)... ઓછી શુદ્ધ ઞાિ-દશગિિી પયાગય એિુું પણ 

આલુંબિ છોડવા જેવુું છે. પયાગયિો આશ્રય િિીં, એમ કિે છે. તેમ જ ક્ષાનયકભાવોિુું... (સવગથા 

શુદ્ધ પયાગયોિુું)... ઓલામાું અપૂણગિુું.... ક્ષાનયક સમરકત આરદ... એય! આમાું િવરો તયાું થાય? 
જો આત્મા ઉપર એિી દૃનિ પડે, આલુંબિમાું બિાર આવવાિે િવરો તયાું છે એ? પુરુષાથગિી 

કમીિે લઈિે આવે તો એિે િેય સમજવુું. આિાિા! ત્રણ લોકિા િાથિુું આલુંબિ છોડવુું, એમ 
કિે છે આિીં તો. એિા ભાવિુું આલુંબિ છોડવુું શુભિુું, પ્રભુ એમ કિે છે. આિાિા!  

જ્યાું આવુું આલુંબિ છોડવુું (કહ્ુું), વળી ત્યાું મૂનતગ તયાુંથી આવી પાછી? વળી એમ 

બીજા કિે છે. અરે, સાુંભળિે! આિાિા! જ્યારે આટલી બધી વાત કરો ત્યાું આ તયાુંથી આવ્યુું? 
ભાઈ! તિે ખબર િથી. એમાું આલુંબિ પૂણગ િ િોય ત્યારે શુભભાવિો પ્રસુંગ, કાળ િોય, તેથી 

આવે. ત્યારે એ કાળમાું શુભભાવમાું સામે એ જ ચીજ નિનમત્ત િોય, પણ િેયબુનદ્ધએ િોય. 

ગજબ વાત છે. સમજાણુું કાુંઈ? કરે છે તયાું? થાય છે. થાય છે ત્યાું જાય છે, લક્ષ આમ જાય છે. 
જાણે છે (કે) છે સાથે ભાવ, બસ. (પણ) િેય છે. ત્યારે કિે કે િેય છે એિે કરવુું શુું કરવા? પણ 

કરવાિે પ્રશ્ન જ તયાું છે અિીંયા? આવે છે વચમાું, પૂણગ સ્વરૂપ િ િોય ત્યાું બાધકપણુું વચમાું 
ઊભુું થાય.  

શ્રોતા : િબળાઈિે કારણે...... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િબળાઈ-બબળાઈ કાુંઈ િિીં, એ ન્યાું છે. અપૂણગ છેિે એટલે એવો 

ભાવ આવે અિે એ ભાવ ઉપર પણ લક્ષ જાય, પણ એ િેયબુનદ્ધએ જાય ન્યાું. આિાિા! આવો 

માગગ વીતરાગિો. જૈિમાું જન્મ્યાિે પણ મળે િિીં સાુંભળવા. એ મૂલચુંદભાઈ! આિાિા! 
ક્જુંદગીયુું જાય ૬૦-૬૦ વષગ, ૫૦, ૭૦-૭૦ વયા ગયા. અમે જૈિ છીએ, રદગુંબર છીએ. રદગુંબર 
પણ, જૈિ શુું કિે છે એિી ખબર િ મળે. આિાિા!  

ક્ષાનયકભાવ (સવગથા શુદ્ધ પયાગય)... ક્ષાનયક સમરકત તો ચોથે-પાુંચમે, છઠ્ઠે-સાતમે િોય 

છે. ક્ષાનયક સમરકત ચોથેથી શરૂ થઈ જાય છે, છતાું એિુું આલુંબિ છોડવા જેવુું છે. આિાિા! 

અરે! માગગ તે પણ માગગ છે િે. વીતરાગભાવ છે િે! વીતરાગભાવિે આલુંબિ તો આત્માિુું 
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આવે. વીતરાગભાવિે આલુંબિ પરિુું િોય? ત્યારે કિે કે અમિે (પૂણગ) વીતરાગ(ભાવ) પ્રગટ્ો 

િથી ત્યાું સુધી? ત્યાું સુધી રાગ િોય, છે એટલુું જાણવુું. વ્યવિારિયિો નવષય િથી એમ િિીં, 
છે, (પણ) આશ્રય કરવાલાયક અિે લાભદાયી છે એમ િિીં. આિાિા! આમાું ઝઘડા કરે તો પાર 

િ આવે. વ્યવિાર કારણ િે નિશ્ચય કાયગ, વ્યવિાર િેતુ... છઢાળામાું આવે છે િે? ‘નિયતિો 

િેતુ..’ એ બધુું.... પણ વીતરાગિી વાણી પૂવાગપર નવરોધ રનિત િોય. નવરોધ સનિત િોય? અિીં 

એમ કિે, ચાર ભાવિો ત્યાજ્ય થવાિે આશ્રય કરવા જેવો છે. ત્યાું વળી એમ કિે કે એિે લઈિે 
લાભ થાય? સમજાણુું કાુંઈ?  

‘जो जाणदि अरहंत.ं..’ ન્યાું આવ્યુું િથી? પરદ્રવ્ય આવ્યુું છે લ્યો. પરદ્રવ્યિા દ્રવ્ય-ગુણ-

પયાગય જાણે એિે સમરકત થાય, આત્માિુું ભાિ થાય, એમ આવે છે લ્યો. એક બાજુ કિે કે 

રાગિા આલુંબથી લાભ િિીં, પરદ્રવ્યિા આલુંબિથી લાભ િિીં. પરદ્રવ્યિુું, શુભભાવિુું 
આલુંબિ પણ છોડવુું. ત્યાું એમ કહ્ુું કે જેણે અરરિુંતિા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાગયિે જાણ્યા એ આત્માિે 

જાણે િે મોિિો ક્ષય થાય. એ તો નિનમત્તપણાિુું ઞાિ કરાવ્યુું છે. એ વખતે અરરિુંતિા પયાગયિુું 

એિે ઞાિ છે, એ લક્ષ છૂટીિે જ્યાું સ્વિા આશ્રયે જાય છે ત્યારે એિે સમરકત થાય છે. એમાું 
નિનમત્ત એ વખતે લક્ષમાું આ િતુું એટલુું જણાવ્યુું છે. આરે, ભારે! પાઠ તો એવો છે, ‘जो 
जाणदि अरहंत ंिव्वत्तगणुपज्जयत्तदेह, सो जाणदि अप्पाण.ं..’ લ્યો, છે? કરો તકરાર, વાદ કરો 

વાદ, લ્યો. ચચાગ કરો એમ કિે. ચચાગ કરો આપણે નવચારથી. ચચાગ િિીં, તારે વાદ કરવો છે. 
બિોત ચચાગ િો ગઈ. બિોત પુસ્તક પડા િૈ.  

શ્રોતા : પણ નિનમત્તથી થાય.... જેિે કરવુું િોય એિે રખડવુું... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : જેણે નિણગય કરી રાખ્યો છે કે અમારો સાચો િોય.... ભાઈ! નસદ્ધાુંત 

તો એક સરખો િોવો જોઈએિે. ત્યાું એમ કિે કે અરરિુંત પરદ્રવ્ય છે એિુું ઞાિ કરે એિે સ્વિુું 
ઞાિ થાય. એિુું પરિુું આલુંબિથી સ્વિુું આલુંબિ પ્રગટે? ઞાિ–સમ્યગ્ઞાિ તો સ્વ-આલુંબિે 

થાય. એ તો એ વખતે પિેલુું આ િતુું, સવોત્કૃિ અરરિુંતદેવ પરમાત્મા જગતમાું િોય છે એવી 

પયાગયિી પૂણગતાિુું લક્ષ જેિ ેપિેલુું થયુું, એ લક્ષવાળો ઠરી જાય છે પોતા....જાય. સમજાણુું કાુંઈ? 
એિા લક્ષથી આ લક્ષ થાય છે એમ િથી. આરે, આરે, ભારે વાત ભાઈ! િિીંતર તો પૂવાગપર 
નવરોધ થઈ જશે. પૂવાગપર નવરોધ વીતરાગિા માગગમાું િોઈ શકે િિીં. સમજાણુું કાુંઈ?  

આલુંબિ છોડવુું, માત્ર પરમપારરણાનમકભાવિુું... ભગવાિ! પોતાિી પયાગયિુું આલુંબિ 

િિીં, તો ત્યાું વળી પરદ્રવ્યિુું આલુંબિ તો તયા રહ્ુું? કિે છે. એ તો પિેલુું આવી ગયુું. 

પરદ્રવ્યિુું િે પરભાવિુું આલુંબિ દૂર રિો. એ તો પિેલુું આવ્યુું. સમજાણુું કાુંઈ? માત્ર 
પરમપારરણાનમકભાવિુું... નત્રકાળી ધ્રુવસ્વભાવ નિત્યાિુંદ પ્રભુ એ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યસામાન્યિુું... 

પરમપારરણાનમકભાવ એટલે કે શુદ્ધાત્મદ્રવ્યસામાન્ય, એમ. શુદ્ધાત્મદ્રવ્યસામાન્ય ધ્રુવ નત્રકાળી 
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સદૃશ સ્વભાવ. આલુંબિ લેવુું. લ્યો, તેિે આલુંબિારો ભાવ જ... ભગવાિ નત્રકાળી ધ્રુવસ્વરૂપ 

એિો આશ્રય લેિારો ભાવ જ, એિે આલુંબિ લેિારો ભાવ જ મિાવ્રત છે. એિે મિાવ્રત સાચા 
કિીએ. આ બધા પરદ્રવ્યિે લક્ષે મિાવ્રત-ફિાવ્રત, એ બધા સાચા મિાવ્રત છે જ િિીં. 

સમજાણુું કાુંઈ? ૨૮ મૂળગુણ તો પાળે છેિે? મિાવ્રત તો પાળે છેિે? અિીં કિે છે કે તુું કિે છે 
એ મિાવ્રતિો ભાગ એ રાગ છે, નવકલ્પ છે. એ મિાવ્રત જ િથી. આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ?  

જેમાું આત્મા પરમસ્વભાવી નત્રકાળી આિુંદકુંદ પ્રભુ જે ભાવિે આધાર એિો મળ્ો, જે 

ભાવે એિુું આલુંબિ લીધુું, જે ભાવે દ્રવ્યિો આશ્રય લીધો, એ ભાવમાું મિાવ્રતપણુું છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? અમરચુંદભાઈ! આવી વ્યાખ્યા છે. આિાિા! એટલે? કે શુદ્ધ ભગવાિ આત્મા 

નત્રકાળી પરમસ્વરૂપ એિા આશ્રયથી પ્રગટેલી પયાગય તે અનિુંસા છે, તે સત્ય છે, તે અણદીધેલી 

ચીજ છે, અણ..થી આવેલી છે, એ સમ્યક્ તે બ્રહ્મચયગ છે. આ બ્રહ્માિુંદિે આશ્રયે પયાગય પ્રગટે તે 
બ્રહ્મચયગ છે. આિાિા! પરિે આશ્રયે નવકલ્પ ઉઠે તે બ્રહ્મચયગ િિીં. આિાિા! ચાિે તો શરીરથી 

બ્રહ્મચયગ પાળતો િોય, પણ આલુંબિ તો પરિુું (છે કે) આ મારે િ કરવુું, આ મારે િ કરવુું એમ 
છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ આત્મા અુંતમુગખ પ્રભુ ક્બરાજે છે સાક્ષાત્, એિે આલુંબિે પ્રગટેલી દશા એિે 

અનિુંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચયગ અિે અપરરગ્રિ કિીએ. સમજાણુું કાુંઈ? િગ્નદશા એ 
અપરરગ્રિભાવ છે એમ િિીં. એમ મિાવ્રત, પરિે િ મારે એવા પુંચમિાવ્રતિા નવકલ્પ એ પણ 

અપરરગ્રિવ્રત એ િિીં. નત્રકાળી જેમાું રાગ િે પયાગયિો અભાવ છે એવા દ્રવ્યિે આશ્રયે જે પ્રગટ 
થાય તે પયાગયિે અપરરગ્રિવ્રત કિેવામાું આવે છે. આિાિા! સમજાણુું કાુંઈ?  

આલુંબિારો ભાવ જ... એકાુંત િથી થઈ જતુું? ભાવ જ મિાવ્રત છે... પછી આ કથુંનચત 

વ્યવિાર મિાવ્રત છે એ? એ િિીં, એ વ્રત જ િથી. મિાવ્રતિા નવકલ્પ એ વ્રત જ િથી, એિે 
વ્રત કિેવુું એ તો દોષ છે. સમજાણુું કાુંઈ? એ તો શુભભાવ છે. એ તો પિેલુું કહ્ુું. શુભભાવિુું 

આલુંબિ છોડવુું. આિાિા! ભારે માગગ પણ ભાઈ! અિુંત કાળિા સુંસારિા અુંત લાવવા અિે 

અિુંત-અિુંત કાળ આિુંદિી સમાનધ રિે એવુું કારણ એ તો અપૂવગ જ િોયિે! આિાિા! સ્પિ 
જ છે નત્રકાળ. એમાું તયાુંય (શુંકા) િથી. આિાિા! અરે! વીતરાગ સવગઞ પરમાત્મા એિા માગગમાું 

શુું િોય બીજુું? અરે! ગોટા લોકો વાળે. અજૈિમાું ગોટા, જૈિિા વાડામાું ગોટા... ભાઈ! તિે 

િુકશાિ છે એમાું. એ િુકશાિિા ફળ આકરા છે ભાઈ! આિા ફળ મોટા મિાિ કેવળઞાિ. મારા 
ચૈતન્યિે આલુંબિે, મારા પ્રભુિે આશ્રયે જે પયાગય થાય તેિે અિીં મોક્ષમાગગ કિે છે. નિશ્ચય 

મોક્ષમાગગિા પયાગયિા જ આ બધા પ્રકાર છે. પરડકમણુું, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા િે પ્રાયનશ્ચત્ત 
બધાય. નિયમસાર.. નિયમસાર.. ઓિોિો!  
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શ્રાવણ વદ બીજે ભાઈ બિાર પાડ્ુું છે. તમારુું ન્યાું એમાું છે લખાણ આમાું મોઢા 

આગળ. આમાું મોઢા આગળ છેિે રામજીભાઈિુું પ્રકાશકીય (નિવેદિ). તે રદ’ શ્રાવણ વદ બીજ 
િતી. ભાઈએ પિેલો ઉપોદ્ઘાત કયો છે એ શ્રાવણ વદ ૧. અિીં કયો છે શ્રાવણ વદ બીજ. વીર 

સું. ૨૪૭૭. કેટલા વષગ થયા? વીસ. સાત િે સત્યાવીસ (વચ્ચે) વીસ વરસ થયા.. બેિિા જન્મ 
રદ’એ આ બિાર પડ્ુું લ્યો. વદ બીજ છે એમાું િોં. રામજીભાઈિા અક્ષરિુું છે. આ નિયમસાર!  

તેિે આલુંબિારો ભાવ જ... ભાઈ! વીતરાગમાગગમાું ‘જ’ િ િોય. આવે છેિે શ્રીમદ્ માું 

કે મારો મિાવીર ‘જ’ િ કિે? એ તો આખા (-પ્રમાણ) દ્રવ્યિી અપેક્ષાિી વાત છે કે આત્મા 
નિત્ય જ છે, અનિત્ય જ છે એમ (િ આવે). પણ દ્રવ્યે નિત્ય જ છે, એમ મિાવીર પરમાત્મા કિે 

છે. એમ આલુંબિારો ભાવ જ મિાવ્રત છે... બીજા મિાવ્રતિા નવકલ્પો એિે મિાવ્રત કિેતા 

િથી. આિાિા! મિાવ્રત... પાુંચ થઈ ગયા. સનમનત... ઇયાગ, ભાષા, એષણા એ બધુું આ. 
ભગવાિ આત્મા નત્રલોકિો િાથ પોતે, જેિા ઞાિમાું, આવા લોકાલોક અિુંત િોય તોપણ જેિા 

ઞાિિી એક પયાગયમાું જણાય, એવી અિુંતી પયાગયિો સાગર ભગવાિ, આિાિા! કિે છે, એિે 

આલુંબિે જે દશા થાય એિે સનમનત કિીએ. આમ જોઈિે ચાલવુું (આરદ) એ તો બધો નવકલ્પ 
છે, એ સનમનત િિીં, એમ કિે છે. એ તો શુભભાવ છે.  

શ્રોતા : વ્યવિારભાવ તે બધા ખોટા છે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ખોટા તયાું? છે એમ જણાવ્યુું છે, વ્યવિારે છે એમ જણાવ્યુું છે. પણ 
છે એ સ્વરૂપદશા છે એમ કહ્ુું ત્યાું?  

શ્રોતા : અમૃત તો કહ્ુું છેિે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અમૃત એટલે પછી વ્યવિાર. નિશ્ચય અમૃતિો આરોપ આપીિે 

વ્યવિાર (કહ્ો). નિશ્ચય મિાવ્રત આ થયા એિે–રાગિે વ્યવિાર મિાવ્રત (કહ્ો). નિશ્ચય 

ચારરત્ર આવ્યુું તો રાગિે વ્યવિાર ચારરત્ર (કહ્ુું). એ તો બધો આરોનપત કથિ છે, નિરૂપણિા 
આ કથિ છે. સમજાણુું કાુંઈ? માગગ તો આવો છે ભાઈ! એમાું તયાુંય ફેરફાર િોય જ િિીં. 
સોળેસોળ આિી કરે તો કાુંઈ થાય એવુું િથી એવો માગગ છે.  

સનમનત... આ જોઈિે ચાલવુું, નિદોષ આિાર લેવા એ (સનમનત) િિીં. એ તો બધો 
નવકલ્પ છે કિે છે.  

શ્રોતા : ગમે એવો આિાર લઈ આવે? 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : ગમે એવાિી વાત તયાું છે આ? નિદોષ આિાર–એિે માટે િ કરેલો 
લ્યે તો પણ નવકલ્પ છે, પરલક્ષીભાવ છે. સ્વ-આલુંબિિો ભાવ એ છે િિીં. આિાિા! સમજાણુું 
કાુંઈ?  
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સનમનત, આ ગુનિ... તેર પ્રકારિુું ચારરત્ર. પાુંચ મિાવ્રત, પાુંચ સનમનત, ત્રણ ગુનિ. તેર 

પ્રકારિુું ચારરત્ર જે લોકો કિે છે, પણ એ આત્માિા અવલુંબિે થાય એ. તુું આમિે અવલુંબે 
માિ એ િિીં. આિાિા! તેર પ્રકારિુું ચારરત્ર કિે છેિે ભાઈ! પાુંચ મિાવ્રત, પાુંચ સનમનત, ત્રણ 

ગુનિ—એ બધુું આત્માિે આલુંબિારો ભાવ જ એિે કિેવાય છે. સમજાણુું કાુંઈ? અિે એિે જ 

મોક્ષિો માગગ કિેવાય છે. પરિા આલુંબિિો ભાવ વ્યવિારરત્િત્રય જેિે કિીએ, એ મોક્ષમાગગ 

જ િથી. આિાિા! બુંધમાગગિે મોક્ષિા માગગિો આરોપ અપાય છે. માટે સ્વિે આશ્રયે જે થાય 
પયાગય એિે મોક્ષમાગગ કિીએ. નવશેષ કિેશે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૧૨, ગુરુવાર, તા. ૧૬-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૧૯, પ્રવચિ િં. ૧૨૬ 

 

(નિયમસાર) નસદ્ાાંત છે, શુદ્નિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત (અનિકાર). એટલે કે સાંસારિો િાશ 

થવાિો ઉપાય. એમાાં શુદ્નિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત કહે છે. મોક્ષમાર્ગ કહો, સાંસારિા ઉદયભાવિો િાશ 

કરવાિો ઉપાય કહો—એક જ પ્રકાર છે. અહીંયા આવયુાં હતુાં અાંદર, િોટ. આ આત્માિો 
પરમસ્વભાવ જે નિકાળી ધ્રુવ નિત્યસ્વભાવ એિુાં આલાંબિ લેિાર ભાવ એ શુદ્નિશ્ચય- 

પ્રાયનશ્ચત્ત અિે એ બિુાંય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ આત્મા એક સમયમાાં અિાદદ-અિાંત 

પૂણગ વીતરાર્મૂનતગ આત્મા છે. એવા ધ્રુવિુાં આલાંબિ લેવુાં, જે ભાવે આલાંબિ હોય, એ ભાવ જ 
મોક્ષિો માર્ગ, નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત, મહાવ્રતાદદ એિે કહેવામાાં આવે છે. અિે એ નસવાય ચાર 

ભાવિુાં આલાંબિ છોડવુાં. અહીં આવયુાં ત્યાાં સુિી િોટમાાં. ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક 

પયાગય છે, એ પયાગયિો આશ્રય છોડવો–આલાંબિ છોડવુાં, એિુાં િામ ચાર ભાવિો ત્યાર્ 
કહેવામાાં આવે છે. આહાહા!  

ચાર ભાવિો ત્યાર્ આવે છેિે પાઠમાાં? પદરહાર કરવો. ઉદય—નમથ્યાત્વ, રાર્ાદદ, 
ઉપશમ—સમદકત આદદ, ક્ષયોપશમ—જ્ઞાિાદદ, ક્ષાનયક—સમદકત આદદ. એ બિી પયાગયો છે.  

પયાગયિો ત્યાર્ કરવો એમ કહ્ુાં છે અાંદર. પયાગયિો ત્યાર્ કરવો એટલે કે એિો આલાંબિ ત્યાર્ 

કરવો. એિો આશ્રય ત્યાર્ કરી અિે એકલો પરમસ્વભાવિો આશ્રય કરવો. એ ભાવ 
જૈિશાસિ િે વીતરાર્ભાવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ કહ્ુાં, આલાંબિ છોડવુાં, માિ 

પરમપાદરણાનમકભાવિુાં—... એકલો સાર તત્ત્વ છે. શુદ્ાત્મદ્રવયસામાન્યિુાં—આલાંબિ લેવુાં, આ 

તો બાર અાંર્િો નિચોડ છે. વસ્તુ અાંતર પ્રભુ પૂણગ પરમસ્વભાવભાવ, દ્રવયસ્વભાવભાવ  એિુાં 

આલાંબિ લેવુાં, એિો આશ્રય લેવો, એમાાં લીિ થવુાં તે જૈિશાસિ છે. લ્યો, આ જૈિશાસિ.  

બાકી ચાર પયાગયિો ત્યાર્ કયો એટલે કે એિા આલાંબિિો ત્યાર્ એિે ત્યાર્ કહેવામાાં આવે 
છે. આરે ભારે!  

શ્રોતા : દ્રવયિુાં આલાંબિ..... 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : આલાંબિિો અથગ? પ્રર્ટ ક્ષાનયકસમદકત છેિે સમદકતીિે. બિાિી 

વાત છે િે. એકિી કયાાં વાત છે? ક્ષાનયક સમદકત કહો, ક્ષયોપશમ સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ બાર અાંર્િા 

નવકાસવાળો હો, એ પણ આલાંબિ કરવાલાયક િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? નિકાળ વસ્તુ સચ્ચચદાિાંદ 
શુદ્સ્વરૂપ નિત્યાિાંદ એવો પરમભાવ છે, એ નસવાય ચાર પયાગયો અપરમભાવ છે. એ ચાર 

ભાવો તે આત્માિા નિકાળીભાવિી અપેક્ષાએ અિેરા ભાવ છે–અન્ય ભાવ છે. ર્જબ વાત છે 

િે! આહાહા! એક કોર રાજા ભર્વાિ આત્મા અિે એક કોર ચાર પયાગયિી પ્રજા. પ્રજાિો 
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આશ્રય િ લેવો, રાજાિો લેવો, એમ કહે છે. પ્રેમચાંદજી! ભાષા સમજતે દક િહીં? આ તો સાદી 

ભાષા છે. થોડા-થોડા... યહાાં મકાિ રખા હૈ તો સમજિા પડેર્ા બરાબર. સમજાણુાં કાાંઈ? 
આહાહા! આ તો સાદી ભાષા છે. એમાાં કાાંઈ ર્ુજરાતી િે નહન્દીમાાં નસદ્ાાંનતક શબ્દો આવે એમાાં 
કાાંઈ ફેર િ આવે. સમજાય છે કાાંઈ?  

આત્મા, એક સમય–સેકાંડિા અસાંખ્યમા ભાર્માાં એિા બે અાંશો છે. એક પયાગય અાંશ 

અિે એક નિકાળી અાંશ. આ તો સીિી વાત છે. એ નિકાળી જે વસ્તુ છે એિા અાંતમુગખ થવુાં, 

એિો આશ્રય લેવો કે જેમાાંથી િવી ચાદરિ, સમદકત આદદિી પયાગય જેિે આશ્રયે પ્રર્ટ થાય 
છે. ક્ષાનયક સમદકતીિે પણ ક્ષાનયક સમદકતિી બીજા સમયિી પયાગય એ નિકાળી દ્રવયિા 

આશ્રયે પ્રર્ટ થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે માર્ગ ભાઈ આવો! તેિે આલાંબિારો ભાવ જ... 

વસ્તુ જે વીતરાર્ીમૂનતગ નિકાળ જ્ઞાયકભાવ એિે આલાંબિારો ભાવ, એિો આશ્રય કરિારો ભાવ 
એ પયાગય છે. એ ભાવ જ મહાવ્રત છે... એ ભાવિે મહાવ્રત કહેવામાાં આવે છે. કહો, સમજાણુાં 

કાાંઈ? એિે સનમનત કહેવામાાં આવે છે, એિે ર્ુનિ કહેવામાાં આવે છે. એ તેર પ્રકારિુાં ચાદરિ છે. 

તેર પ્રકારિુાં ચાદરિ, નિકાળ જ્ઞાયકભાવિે અવલાંબે જે ભાવ થાય તેિ ેતેર પ્રકારિુાં ચાદરિ કહે 
છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

લ્યો, આ ચાદરિ. પાંદડતજી! યે મહાવ્રત પાલિા ચાદરિ હૈ. મહાવ્રતિા બે પ્રકાર. એક 
નિશ્ચય મહાવ્રત, એક વયવહાર મહાવ્રત. નિશ્ચય મહાવ્રત–સચચા મહાવ્રત એ નિકાળી દ્રવયિે 

આશ્રયે થાય. ખોટા મહાવ્રત પરિે લક્ષે થાય. સાચા મહાવ્રત નિકાળી પરમસત્યિે આશ્રયે 

થાય. કહો, સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા! મહાવ્રતિા બે પ્રકાર—સાચા મહાવ્રત, એક આરોનપત 
કહો કે જૂઠા કહો, અસત્ય કહો —બિુાં એક જ છે. સમજાય છે? અમરચાંદભાઈ! જેમાાં આિાંદ િે 

જ્ઞાિાદદ ભરપૂર ભયાગ છે પૂરા–પદરપૂણગ એવો જે વસ્તુસ્વભાવ–દ્રવયભાવ–સામાન્યભાવ, એિા 

આલાંબિે મહાવ્રતાદદ જે ભાવ પ્રર્ટ્યા એ સાચા મહાવ્રત કહેવાય. અિે એ મહાવ્રત પ્રર્ટ્યા 

હોય એિે હજી પૂણગ નસ્થરતા િ હોય તો પરલક્ષી મહાવ્રત આવે, એિે વયવહાર મહાવ્રત 
કહેવાય. વયવહાર એટલે જૂઠા. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

એિે પ્રનતક્રમણ કહીએ. જેણે પોતાિો ભર્વાિ એિુાં આલાંબિ–આશ્રય–આિાર લીિો 

એવા ભાવિે પ્રનતક્રમણ કહીએ. આરે, વયાખ્યા ભારે આ! એિે આલોચિા કહીએ. એટલા શબ્દો 

રાખ્યા એણે. િહીં તો પ્રનતક્રમણ પછી પ્રત્યાખ્યાિ છે. એમાાં આલોચિા અહીં આવયુાં. પ્રત્યાખ્યાિ 
એિે કહીએ. બીજે િાંબરે આવયુાં હતુાંિે પ્રત્યાખ્યાિ? પચચકખાણ. પચચકખાણ એટલે કે રાર્િા 

અભાવ-સ્વભાવરૂપ જે ભાવ એવુાં જે પચચકખાણ જેણે જ્ઞાિભાવિુાં પદરણમિ કયુું છે. 

સમયસાર(માાં આવે છે), જ્ઞાિ તે પચચકખાણ છે. એટલે? જે નિકાળી જ્ઞાિસ્વભાવ ભર્વાિ 
એિુાં આલાંબિ લઈિે જે પયાગય પ્રર્ટી, તે જ્ઞાિસ્વભાવરૂપ પ્રત્યાખ્યાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
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ઓહો! આવુાં સ્વરૂપ તો હજી કાિે પડ  ે િહીં જેિે, પાંદડતજી! સુિિેમેં િ આવે, એ સમજે–
સમજણમાાં લે કે દદ? પદરણમિ કે દદ’ કરે? 

આલોચિા એિે સાંવર કહીએ. ભર્વાિ પૂણગ ચૈતન્યવસ્તુ એિો આશ્રય કરતાાં જે ભાવ 

આવયો, એ ભાવિે સાંવર કહીએ. સાંવર િે નિજગરા એ મોક્ષિુાં કારણ છે િે. એિે સાંવર કહીએ. 
આ સાંવર-પોષા િથી કહેતા? જામિર્રમાાં બહુ થાય છે. આઠમ, પાખી. .... આખા 

કાદઠયાવાડમાાં ત્યાાં જામિર્રમાાં, બીજે કયાાંય િહીં. ત્યાાં કાયમ પોષા આ બહારિી દક્રયા... 

સાંવર-પોષા કયાગ, ફલાણા કયાું. કોિે કહેવો સાંવર-પોષો એિી ખબર િ મળે. સમજાણુાં કાાંઈ? 
કેટલાક તો વળી કામકાજ કરે સવારમાાં કલાક-બે કલાક, પછી આવે પોષો કરવા આવે. દુકાિમાાં 

જઈિે બેસે પછી આઠ વાગ્જ્યે આવે. િામ િોંિાવે. અિે સાંવર-પોષા અમે કયાું, એમ. પણ આ 

ભાઈ છેિે તારાચાંદભાઈ–વીરજીભાઈિા નપતાશ્રી, એ તો વહેલા આવે. સાાંજે આવે. પોષો કરવો 
હોયિે વહેલા સાાંજિા આવે. સવારમાાં ચાર વાર્ે ઉઠીિે કરે. ૭૧માાં .... લાઠી અમે હતા. મારી 

પાટ પાસે સૂતા હતા. ચાર વાર્ે પચચકખાણ પોષાિા કરવા ઉઠે. એ લોકો વહેલાાં કરે વેપાર 

કરીિે... પણ એ બિા નવકલ્પિો–રાર્િો પોષો. આહાહા! વીતરાર્ી પ્રૌષિ અિે સામાનયક એ 
તો નિકાળીદ્રવયિે આશ્રયે થાય. સમજાણુાં કાાંઈ?  

સામાનયક છેિે? સાચી સામાનયક કોિે આશ્રયે થાય? જાદવજીભાઈ! સામાનયક કેટલી 
કરી હશે? ઘણી કરી છે. સામાનયક સાચી એિે આશ્રયે થાય કે નિકાળી ભર્વાિિી િજર 

કરતા, એિુાં આલાંબિ કરતા જે ભાવ થાય એિે સાચી સામાનયક કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં 

કાાંઈ? આહાહા! એ તીથુંકરિી સ્તુનત... ચોવીસ તીથુંકરિી સ્તુનત છેિે ચોનવસાંથો? તીથુંકરિી 
સ્તુનત સાચી એિે થાય ક ેજે િણ લોકિો િાથ આત્મા એિે આશ્રયે ભાવ થાય એિે સ્તુનત કહે 

છે, એિે કેવળીિી સ્તુનત કહે છે. એક જ છે. આહાહા! દદર્ાંબર સાંતોએ તો વાત મૂકી છે 
ચારેકોરથી. ભારે ર્જબ વાતુાં! ઓહોહો! પાતાળકૂવા ફોડ્યા છે અાંદરથી. અાંદરથી િારા આવી છે.  

એવો ભર્વાિ આત્મા પૂણાગિાંદ તરફિા ઝુકાવવાળો ભાવ, એિા વલણવાળો ભાવ, 

એમાાં એકાગ્રતાિો ભાવ, એિા આશ્રયિો ભાવ, એિે વાંદિ કહીએ. છ આવશ્યક છે િે? એિે 
સામાનયક કહીએ, એિે તીથુંકરિી સ્તુનત કહીએ. અિે વાંદિ એિે કહીએ કે જે વાંદિયોગ્જ્ય 

નિકાળી ભર્વાિ આત્મા એિો આશ્રય લઈિે જે વીતરાર્ી ભાવ પ્રર્ટ થાય, એિે વાંદિ કહીએ. 

સામાનયક, ચોનવસાંથો, વાંદિ.., પદડકમણ એ તો આવી ર્યુાં, પ્રત્યાખ્યાિ આવી ર્યુાં. કાયોત્સર્ગ 
એ આવશે આમાાં. પાઠમાાં આવશે કાયોત્સર્ગ. સમજાણુાં? કાયોત્સર્ગ આવશે. છેલ્લા શ્લોકમાાં છે. 

છેલ્લામાાં છે. .... કાયોત્સર્ગ. ‘તાવ કાય ઠાણેણાં, મોણેણાં, જાણેણાં...’ જાદવજીભાઇ! ‘અપ્પાણાં 

વોનસરાનમ’ કરતા હતાિે? એય, જયાંનતભાઈ! કાયોત્સર્ગ એિે કહે ક ેજેણે વતગમાિ પયાગય િે 
રાર્િુાં આલાંબિ છોડી નિકાળી ભર્વાિિુાં આલાંબિ લેતાાં જે ભાવ થાય તેિ ે કાયોત્સર્ગ 
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(કહીએ). કાયા શબ્દે નવકલ્પ િે પયાગયિો ભાવ, તેિે ઉત્સર્ગ કયો–છોડી દીિુાં આલાંબિ. 

સમજાણુાં કાાંઈ? લ્યો, એ સામાનયક, વાંદિા, પદડકમણુાં, કાયોત્સર્ગ િે પચચકખાણ થયુાં. બિુાં 
આવી ર્યુાં એમાાં.  

શ્રોતા : તાપમાાં કલાકો સુિી સામાનયક કરે તડકામાાં. 
પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : તડકામાાં? તડકામાાં ઊભા રહે .... ઊભા િથી. રાર્માાં ઊભા-ઊભા 

કરે છે એમ. અાંદર ભર્વાિ આત્મા નચદાિાંદિો િાથ ઠાંડા બરફ જેવો શાાંતરસ, એકલો 
શાાંતરસિો બરફ ભર્વાિ, એિો આશ્રય િે અવલાંબિિો ભાવ એિે કાયોત્સર્ગ અિે ઉપવાસ 

પણ એિે કહીએ. એવો જે નિકાળી વસ્તુસ્વભાવિે ઉપ િામ સમીપે, વાસ (એટલે) એકાગ્ર થવુાં 
એિે ઉપવાસ કહીએ. સમજાય છે કાાંઈ? આરે આરે !  

પ્રાયનશ્ચત્ત વર્ેરે બિુાંય છે. એિે તપ કહીએ. આરે ભારે ભાષા! આત્મા નિકાળી 

જ્ઞાયકભાવિો ભાંડાર એિો અાંતર આશ્રય લેિારો ભાવ, એિુાં આલાંબિ લેિારો ભાવ, એિા 
આશ્રયથી પ્રર્ટેલો ભાવ—વીતરાર્ી પયાગય એ બિુાંય છે. વીતરાર્માર્ગમાાં જેટલા મોક્ષિા માર્ગ 

કહેવાય એ આમાાં સમાઈ જાય છે. આમાાં તો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ એક જ મોક્ષમાર્ગ રહ્ો. સ્વિે 

આશ્રયે પ્રર્ટેલી શ્રદ્ા, જ્ઞાિ િે ચાદરિ એ મોક્ષમાર્ગ થયો. પરિે આશ્રયે પ્રર્ટેલો મોક્ષમાર્ગ 
હોઈ શકે જ િહીં. આવી વાત ભાઈ! એ પ્રાયનશ્ચત્ત વર્ેરે બિુાંય છે.  

આત્મસ્વરૂપિુાં આલાંબિ... હવે વયાખ્યા કરે છે. શદુ્પદરણમિ એ આત્મસ્વરૂપિુાં 
આલાંબિ, આત્મસ્વરૂપિો આશ્રય... ભર્વાિ નિકાળી આિાંદ પ્રભુ ધ્રુવ, એિે ધ્યેય બિાવીિે જે 

પદરણામ પ્રર્ટ થાય એ આત્મસ્વરૂપિો આશ્રય, આત્મસ્વરૂપ પ્રત્ય ે સાંમુખતા... ભર્વાિ 

પૂણાગિાંદ સ્વરૂપ એિી અાંતમુગખતા, એિી અાંતમુગખતા એટલે સાંમુખતા. એ બિુાં એક સ્વરૂપ છે 
એમ કહે છે. આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે વલણ... વલણ.. વલણ.. આ સટ્ટામાાં વલણ િથી કરતા? વલણ 

સમજતે હૈં? સટ્ટા હોતા હૈ િ? પછી વલણિો દદ’ હોય એક એિો શુક્રવાર. પૈસા ચૂકવવાિુાં 

એિે વલણ કહે. ચુકાદાકો યહાાં વલણ કહતે હૈં. ચુકાદા હોતા હૈ િ. આજ સટ્ટેકા ચુકાદા હૈ, 
સટ્ટેકા વલણ હૈ. એમ ભર્વાિ આત્માિુાં વલણ... આહાહા! એિુાં િામ મોક્ષિો માર્ગ િે એિુાં 
િામ િમગિી વાસ્તનવક સ્વભાનવક દક્રયા. સમજાણુાં કાાંઈ? સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા!  

શીતળ છાાંયે આવી જાઓ અાંદરમાાં, કહે છે. બહારમાાં િથી કાાંઈ. આહાહા! બહારમાાં 

િીકળે, તડકા છે એકલા. અમારા આત્મારામ આજ પૂછતા હતા કે મુનિિે તો સજ્ઝાય િે ધ્યાિ 

બેય હોય છે િે? આ સજ્ઝાય કરવામાાં તો પછી પુણ્યબાંિ થાય. વાત સાચી. મુનિિે ધ્યાિ િે 
સજ્ઝાય બે જ આચરણ હોય. પણ સ્વરૂપમાાં ઠરી શકે િહીં ત્યારે શાસ્ત્રિા સ્વાધ્યાયિો શુભ 

નવકલ્પ હોય છે, અશુભમાાં િ જાય માટે. રોર્ છે, પણ શુાં કરે? ધ્યાિ જ એક જ વસ્તુ છે 

ખરેખર તો. આ ર્ાથા શેિી ચાલે છે? झाण ंहव ेसव्व.ं.. ભર્વાિ આત્મા પૂણાગિાંદ પ્રભુ એિી 
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અાંતરિી એકાગ્રતારૂપી ધ્યાિ જ બિુાં છે. એ સજ્ઝાય િહીં. પણ એ ધ્યાિમાાં નસ્થર રહી શકે 
િહીં ત્યારે એિે આવો શુભ નવકલ્પ હોય છે.  

શ્રોતા : શુાં કરવા નસ્થર િથી રહેતા?  

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : રહી શકે િહીં. એટલી દશા જ િથી. િીચલી દશા એટલી હોય જ 
િહીં.  

શ્રોતા : િથી તો રહેતા તો પ્રયત્િ કરે. 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : પ્રયત્િ કરે. પ્રયત્િ કરાં-કરાં એ પણ નવકલ્પ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોતા : સ્વાધ્યાયિુાં શુાં કામ છે?  

પૂજ્ય ર્ુરદેવશ્રી : સ્વાધ્યાય, એ નવશેષ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થવા માટે સ્વાધ્યાય હોય એિે. 

અાંદરમાાં ઘોલિ કરે એ સ્વાધ્યાય છે. આ આત્મા આવો છે, પદરપૂણગ ... છ ે એ નવશેષ. 

સામાન્યપણે એમાાં એકાગ્રતા થોડી રહે, પછી જ્યારે નવચાર ભલે એિા જ આવે, પણ એ બિો 
નવકલ્પ છે. એ સ્વાધ્યાય છે, બીજુાં શુાં છે? કે પાિુાં વાાંચીિે જ સ્વાધ્યાય કરવુાં એમ કાાંઈ છે? 

નવકલ્પ આ જાતિો આવે. આવયા નવિા રહે િહીં, પૂણગ િથી (એટલે). છે એ બાંિિુાં કારણ. 

પરાશ્રયે જેટલો નવકલ્પ ઉઠે એ બિો રાર્–નવકાર છે. આહાહા! આ માર્ગ જેિે અાંતરથી બેસે, 
મુચ્કત એિે િજીક છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ધ્યાિ... એિી તો વયાખ્યા ચાલે છે આ. ધ્યાિ જ સવગસ્વ છે.  

શ્રોતા : સમ્યગ્જ્દ્રનષ્ટિે ચોવીસે કલાક ધ્યાિ છે. 

પૂજ્ય ર્ુરદેવશ્રી : ધ્યાિ િથી, અાંદર એકાગ્રતા છે એટલુાં ધ્યાિ છે. જેટલી શુદ્ પદરણનત 
પ્રર્ટી એટલુાં ધ્યાિ છે, પણ હજી આ નવકલ્પ છેિે બીજા.  

શ્રોતા : નવકલ્પાત્મક ધ્યાિ કહ સકતે હૈં..... 

પૂજ્ય ર્ુરદેવશ્રી : નવકલ્પ હો, પણ જાિિેલાયક ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. આશ્રય 
કરિેલાયક યે િહીં. આહાહા! આવે, એ આવે. સ્વાધ્યાય તો સવાગથગનસનદ્િા દેવ ૩૩ સાર્ર 
સુિી કરે છે. શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય ૩૩ સાર્રોપમ.  

શ્રોતા : ન્યાાં શાસ્ત્ર છે કયાાં? 

પૂજ્ય ર્ુરદેવશ્રી : સ્વાધ્યાય કાંઠસ્થમાાં છે િે? પુસ્તકો પણ છે શાશ્વત. પુસ્તકો છે, હીરા, 
મનણ, રત્િિા (જડેલા) પુસ્તકો છેિે ત્યાાં દેવલોકમાાં. શાસ્ત્રો મનણરત્િિા (જડેલા) પુસ્તકો છે. એ 

શેઠ! એ તો બિુાંય હોય ત્યાાં, છતાાં અાંદર ચકચકાટવાળો–તેજવાળો ભર્વાિ ત્યાાં િજર હોય છે 

એિી. તેજિા તેજિે પણ તેજિુાં તેજ કોણ જાણે? એ આત્મા જાણે. એવા તેજ ઉપર જ્ઞાિીિી દૃનષ્ટ 
નિરાંતર હોય છે. જેટલી અાંતરમાાં એકાગ્રતા તેટલો િમગ. આ વીતરાર્ સવગજ્ઞ નિલોકિાથિુાં કથિ 
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છે. વસ્તુ જે નિકાળ આિાંદકાંદ પ્રભુ એમાાં જેટલી એકાગ્રતા, ધ્યાિ એ િમગ. આહાહા! જેટલી 
નવકલ્પવાળી દશા, ચાહે તો શુભ હો, એ િમગ િહીં. આહાહા! ર્જબ વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે વલણ, આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે ઝોંક–ઝુકાવ... આત્મસ્વરૂપિુાં ધ્યાિ... લ્યો 

આવયુાં હવે મૂળ ર્ાથામાાંથી. પરમપાદરણાનમકભાવિી ભાવિા... એ બિુાં એિે કહીએ. પરમ 
નિકાળીસ્વભાવિી એકાગ્રતા એિે ધ્યાિ કહો, સન્મુખતા કહો, આશ્રય કહો, આલાંબિ કહો, 

વલણ કહો. ‘હુાં ધ્રુવ શુદ્ આત્મદ્રવયસામાન્ય છુાં’ એવી પદરણનત... અલૌદકક માર્ગ છે ભાઈ! આ 

તો પરમાત્મા તીથુંકરદેવ નિલોકિાથ અદરહાંતિા મુખે િીકળેલી વાણી છે. આહાહા! અદરહાંતિા 
કથિોમાાં એ આવયુાં છે કે તારાં દ્રવય છે એિો જેટલો આશ્રય લે એટલો િમગ છે. આહાહા! િણ 
કાળ, િણ લોકિા તીથુંકરો કેવળીઓ આ કહેવા માર્ે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જયાંનતભાઈ!  

આહીં તો આ કરો.. આ કરો.. િે આ કરો. આ કહે, સામાનયક કરો, પોષા કરો, 

પદડકમણા કરો, અપવાસ કરો, ઓલા કહે શાાંનતનવિાિ કરો િે શુાં કહેવાય? નસદ્ચક્રિુાં નવિાિ 

કરો, ઢીકણુાં કરો. દદર્ાંબરમાાં વળી આમ ખાઓ, આમ લ્યો િે આમ લ્યો િે આમ કરો, લૂર્ડાાં 
છોડો બિા. અરે! મૂળ ચીજ રહી ર્ઈ. ભર્વાિિે જે કહેવુાં હતુાં મુખ્ય, એ તો રહી ર્ઈ. જેિા 

સામુાં જોવુાં છે એ વાત તો રહી ર્ઈ. જેિી સામુાં જોવુાં િથી એિી સામે જોવાિી વાત રહી. એમાાં 

તો છે, એમાાં કયુું શુાં તેં િવુાં? આહાહા! પોષા િે પદડકમણા િે સામાનયક—બિુાં પરલક્ષી વાત 
છે. એ બિા નવકલ્પ છે–રાર્ છે. આહાહા! પરલક્ષી શાસ્ત્રિુાં ભણતર પણ બાંિિુાં કારણ છે. 

સ્વાશ્રય નચાંદાિાંદ પ્રભુ, આહાહા! એિુાં અવલાંબિ અાંતરમાાં લઈિે જે ભાવ.. એિે અવલાંબે તો 

વીતરાર્ીભાવ જ પ્રર્ટે. નિદોષ, નિરવદ્ય, રાર્ નવિાિો ભાવ એિે અવલાંબે પ્રર્ટે. એ ભાવિે 
આખા જૈિશાસિિી િાનમગક દક્રયા કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! માણસિે એવુાં લાર્ે કે નિશ્ચય.. 
નિશ્ચય.. નિશ્ચય. પણ નિશ્ચય એટલે આ સત્ય.  

શ્રોતા : આત્માિા આલાંબિિે જ્ઞાિપયાગય કહીએ.... 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : જ્ઞાિપયાગય, શ્રદ્ાપયાગય બિા આલાંબિ એિુાં લે છે. એ અિાંતી 
પયાગય વળી ર્ઈ છે. બિી વળી ર્યેલી છે. એક પયાગય વળી, બીજી બહાર રહી ર્ઈ (એમ) 

ચાલે? એમાાં જ વળી છે. એક સાથે પયાગય આમ વળેલી છે. મુખ્યપણે જ્ઞાિ િે શ્રદ્ાિી વાત 
અહીં કરવી છે (અિે) ચાદરિ—િણ. આહાહા!  

ભર્વાિ આત્મા એક સેકાંડિા અસાંખ્ય ભાર્માાં–એક સમયમાાં પદરપૂણગ 

પરમસ્વભાવભાવિો કાંદ, બસ એિા ઉપર દૃનષ્ટ કરવી અિે એિો આશ્રય કરવો. એવો જે 
આશ્રય થયેલો ભાવ, એમ કહ્ુાં છેિે? ‘આલાંબિવાળો ભાવ’ એમ પાઠ છેિે આમાાં? પાઠ એમ 

છે. अप्पसरूवालंबणभावणे... આલાંબિવાળા ભાવથી... આહાહા! સવગભાવો પદરહાર થાય છે. 

સમજાણુાં કાાંઈ? હવે આવી િમગકથા! લોકો કહે, આમ સોળભત્તુાં કરવુાં, નસાંહ..... એવુાં આવે છે 
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ઉપવાસિી નવનિ. નસાંહ કુદેિે એવા અપવાસ કરે. પહેલા બે અપવાસ, પછી એકદમ દસ 

અપવાસ, વળી સોળ અપવાસ. ‘નસાંહનિષ્ક્ક્રીદડત’ એવુાં આવે છ ે શાસ્ત્રમાાં. આવે છે. 
નસાંહનિષ્ક્ક્રીદડત. ...... એક અપવાસ, .... પાંદર અપવાસ, વળી પારણુાં િે તેર અપવાસ, વળી 

પારણુાં િે સત્તર અપવાસ. ઓહોહો! લોકો જાણે કે આહાહા.. આ લોકો તો મૂકે પોક. લોકમાાં 
કયાાં ભાિ હતુાં?  

આહીં તો ભર્વાિ આત્મા નિકાળી પ્રભુ પુરષાથગ વડે કરીિે, જોર કરીિે અાંદર જાય છે. 

આહાહા! એ જૈિશાસિ છે. જૈિશાસિિી િાનમગક દક્રયા બિી એિે કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! 
એવી વાત છે ભાઈ! કહો, ભીખાભાઈ! આ બિુાં વયુાં જાય છે, ઊડી જાય છે. આહાહા! 

કુાંદકુાંદાચાયગ ભર્વાિિાાં કહેલા તત્ત્વો દ્રવયસ્વભાવિા આશ્રયમાાં ચાદરિ પ્રર્ટ કરી અિે આ 

કથિ કરે છે. િગ્ન દદર્ાંબર વિવાસમાાં રહેતા. વિમાાં નસાંહ જેમ િાડ મારે, એમ િાડ મારી છે 
આ. આખો પ્રભુ નિલોકિો િાથ છે અાંદર છે એમાાં જાય, એમાાં એકાગ્ર થાય, એટલો િમગ છે. 

બાકી બિી તારી વાતુાં. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ? બાકી બિી નવદ્વત્તા િે આચરણ વયવહારિા 
એ બિે ખોખેખોખા, થોથા. આહાહા! કયા કહતે હૈં?  

શ્રોતા : જ્ઞાિિી પયાગયિો આલાંબિ ભેદ......... 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : આલાંબિ શુાં? શુાં કહે છે કાંઈ સમજાતુાં િથી.  

શ્રોતા : આલાંબિ તો કયાગ જ કરે એ તો... 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : કયાગ કરે કોિુાં? આત્મા તરફિુાં આલાંબિ છે, એમાાં આલાંબિ નવશેષ 

િથી થઈ શકતો એટલે આમ વલણ જાય છે, પણ છે એ હેય, છે એ હેય. હેય તરીકે આલાંબિ 
આવે છે.  

શ્રોતા : .... એિો ઉપદેશ શુાં કામ કયો?  

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : અરે! પણૂગ િથી એટલે એિે ઉપદેશ િ હોય? એિે અહીં ઉપદેશ 

બિાિે શુદ્ોપયોર્વાળાિે જ આપ્યો છે. આહીં તો શદુ્-ઉપયોર્વાળાિે કહ્ુાંિે. આર્ળ આવી 
ર્યુાં. શુદ્-ઉપયોર્ સન્મુખ છે, ફલાણુાં છે, ઢીકણુાં છે એિે. ઉપદેશ તો આપે બિાિે. ર્ણિર 

હોય તો ઉપદેશ િ આપ ેએિે? અિે છતાાં ઉપદેશ સાાંભળ્યાથી એિે લાભ થાય છે એમેય િથી. 
આહાહા! ર્જબ વાત છે.  

શ્રોતા : બોલવાથી લાભ િ થયો તો સાાંભળવા જાવુાં શુાં કરવા? 

પૂજ્ય ર્ુરૂદેવશ્રી : છતાાં સાાંભળવાિો નવકલ્પ આવયા નવિા રહેતો િથી. એવી વાત છે. 

યે સૂક્ષ્મ બાત હૈ. પાંદડતજી! શેઠ! કાલ આવયુાં, િહીં? ચાર અિેરા ભાવ છે ચાર. હવે અિેરા 

ભાવિો આશ્રય લે એિાથી લાભ છે? સાાંભળવાિો ભાવ એ નવકલ્પ છે, ઉદયભાવ છે. આ તો 
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વીતરાર્માર્ગ છે બાપા! આ કાાંઈ ઓલા કહે કે થોડુાં તમે આમ (િમતુાં) મૂકો, થોડુાં અમે આમ 
(િમતુાં) મૂકીએ.  

વાનણયા હોયિે બાાંિછોડ કરે. પાાંચ હજાર લેણા હોય કણબી પાસે. કણબી–ખેડૂત (પાસે 

લેણુાં) હોય પાાંચ હજાર. આમ જાણતા હોય શેઠ કે આિી પાસે બે હજારથી વિારે કાાંઈ છે િહીં. 
ઓલોય જાણે કે બે હજારથી વિારે અમારી પાસે િથી તો િહીં દઈ શકુાં. પણ ઓલો બોલે કે 

શેઠ! હરામ મારી પાસે પાાંચસો નસવાય કાાંઈ (હોય તો). પાાંચસે રૂનપયા દઈશ. ઓલો કહે કે 

હરામ છે, પાાંચ હજારમાાં એક પાઈ ઓછી લેવી િથી. પછી કરતાાં.. કરતાાં.. કરતાાં ઓલો શેઠ કહે 
કે ચાર હજારે આવે. ત્યારે ઓલો છસે આવે. ઓલો િણ હજારે આવે ત્યારે ઓલો હજારે આવે. 
કરતા.. કરતાાં.. બે હજારે આવે બેય ભેર્ા થઈિે—એવુાં હશે આ?  

અહીં બાાંિછોડ થોડી... આહાહા! એ ભાઈ કહે છે તમારે પૂિમચાંદ ઘાસીલાલ. પહેલુાં 

કહ્ુાં હતુાં. સ્વામીજી બહુ આવુાં કહે છે. એ કરતાાં થોડુાં કાાંઇક છૂટુાં (-િમતુાં) મૂકે તો અમે થોડુાં છૂટુાં 

મૂકીએ, તો બિા ભેર્ા થઈ જઈએ. પૂિમચાંદ ઘાસીલાલ. અરે! પણ શાં છૂટુાં મૂકે? વસ્તુ જ 
અલર્-અલર્ છે. આહાહા! િણ કાળ, િણ લોકમાાં એક જ પાંથ છે મોક્ષિો. કે િાનમગકદક્રયા એ 

િમગસ્વરૂપ એવો ભર્વાિ આત્મા એમાાં લીિતા, એકાગ્રતા િે આશ્રય, અવલાંબિ એક જ િમગ 

છે. બાકી બિી વાત છે. મરે ત્યારે વાત મૂકે છે કે િહીં? ‘વાત આવી છે’ એમ િથી કહેતા? 
વાત એક આવી છે, પછી બિા ભેર્ા થાય સ્િાિ કરવા. એમ આ સ્િાિ કરવા જેવુાં છે બિાિુાં. 
આહાહા!  

આઠ વષગિી બાનલકા જેણે આત્માિો આશ્રય લઈિે સમ્યગ્જ્દશગિ પ્રર્ટ કયુું છે... અિે 

જેિે છ ખાંડિા રાજ હોય છે અિે જેિ ેરાર્િી એકતાબુનદ્ વતે છે એ મહા અજ્ઞાિી પાપી છે. 

િમી એ પનવિ છે. આહાહા! કહો, સમજાણુાં? પરાશ્રયવાળા ભાવ શુભ મહાવ્રતિો કરિાર 
દ્રવયનલાંર્ી ૨૮ મૂળર્ુણ પાળે, હજારો રાણીઓિો ત્યાર્, પણ જેિે રાર્ તરફિી બુનદ્ િે રાર્િી 

એકતા છે એ અિમી છે. શેઠ! આઠ વષગિી બાનલકા.. મા-બાપ મરી ર્યા હોય, રોટલા મળતા િ 

હોય, કયાાંક માર્ીિે ખાતી હોય. સમજાણુાં? આહાહા! એિે, આમ આત્મા ભર્વાિ નિલોકિો 
િાથ અાંદર પડ્યો છે એિો જેણે આશ્રય લીિો, ચક્રવતી બાદશાહ થઈ ર્યો, એિુાં ચક્ર ચાલતાાં 

ચાલતાાં કેવળજ્ઞાિ લેશે. સમજાણુાં? ‘આરોહી’ આવયુાં હતુાંિ?ે કાલે િહોતુાં કહ્ુાં? આરોહી. 

સમદકતી આર્ળિા ર્ુણસ્થાિિે આરોહણ કરવાિે લાયક છે. એમ આવયુાં હતુાં કાલ. આરોહી. 
આહાહા! સમયસાર િાટક. સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે, ‘હુાં ધ્રુવ શુદ્ આત્મદ્રવયસામાન્ય છુાં’ એવી પદરણનત—એ બિાાંિો એક અથગ છે). 
ચ્ભન્ન-ચ્ભન્ન રીતે સમજાવે. બાકી તો સ્વ-ચૈતન્ય ભર્વાિ એિી સન્મુખ થઈિે જે દશા પ્રર્ટ 

થાય એિે સમદકત કહો, જ્ઞાિ કહો, ચાદરિ કહો, પ્રાયનશ્ચત્ત કહો, પ્રનતક્રમણ કહો, સનમનત કહો, 
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ર્ુનિ કહો, ચાદરિ કહો—બિુાં એક છે. આહાહા! આ છે. પરમસત્ય આ છે ભાઈ! કહો, 
પુરૂષોત્તમભાઈ! આવુાં છે ભારે!  

હવે આપણે ઉપર આવયુાં. અનત-આસન્નભવય જીવ સમથગ છે. િીજી લીટી. ઉપર. કેવો 

જીવ? કે જેિે પરમપાદરણાનમક નિકાળીભાવિી ભાવિા–એકાગ્રતા છે એવો જીવ ચાર 
પયાગયરૂપી ભાવિો ત્યાર્ કરવાિે એટલે આલાંબિ છોડવાિે તે શચ્કતવાિ છે. આહાહા! 

સમજાણુાં કાાંઈ? વતગમાિિા બ્રહ્મદત્ત ચક્રવતી નમથ્યાદૃનષ્ટ એ સાતમી િરકિો િારકી થયો. 

નિશ્ચયથી કહો તો વતગમાિમાાં એ ભનવષ્ક્યત્ િારકી જ હતો. આહાહા! ભનવષ્ક્યમાાં થવાિો િારકી 
એિે ભનવષ્ક્યત્ િારકી કહે વતગમાિમાાં. ચક્રવતીિે ... કયાાં હતો એિે? પૂવે સમદકત હતુાં એમાાં 

આ નિદાિ કરેલુાં. નમથ્યા દૃનષ્ટ લઈિે આવયો િે નમથ્યા દૃનષ્ટ લઈિે ર્યો. આહાહા! સાતસો વષગ, 

૯૬ હજાર સ્ત્રી, ખમ્મા.. ખમ્મા.. સોળ હજાર દેવ. ભનવષ્ક્યત્ િારકી એિે કહે. સાતમા િારકમાાં 
જવાિો એટલે વતગમાિમાાં જ એિે િારકી કહે. િારકી છે ભવષ્ક્યિો. એમ જેિે આત્માિો આશ્રય 

પ્રર્ટ્યો, એ ભનવષ્ક્યમાાં અલ્પકાળમાાં કેવળજ્ઞાિ લેવાિો છે એટલે વતગમાિ જ એિે મુચ્કત–

ભનવષ્ક્યત્ મુચ્કત કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહા! ‘આસન્નભવય’ આવયુાં હતુાંિે? 
અનત-આસન્ન ભવયજીવ.. અનત-આસન્ન ભવયજીવ સમથગ છે. આહાહા!  

તેથી જ તે જીવિે... તેથી જ... તેથી જ એટલે? કે ચાર ભાવિે છોડવાિે સમથગ, પોતાિા 
નિકાળીભાવિી ભાવિા દ્વારા છોડવાિે સમથગ છે, તેથી જ તે જીવિે પાપાટવીપાવક કહ્ો છે... 

પાપરૂપી અટવી–સાંસાર... પણુ્ય િે પાપિાું ફળ એવો આખો સાંસાર અિે પુણ્ય િે પાપ બેય પાપ 

છે. આહાહા! પાપાટવી... એ સાંસારરૂપી અટવી, પાપરૂપી વિ, એિે બાળિારો અનગ્ન કહ્ો છે. 
સમજાણુાં કાાંઈ? એક તો એ કહ્ુાં કે જેણે ભર્વાિ આત્માિો આશ્રય લીિો એવો જીવ ચાર 

પયાગયિે છોડવાિે લાયક છે. એમ કહ્ુાં અિે પછી કહ્ુાં કે એ પાપરૂપી વિ–અટવી–જાંર્લ એિે 
બાળવાિે અનગ્ન સમાિ એ જીવ છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ!  

‘આ કારણે તે જીવિે’ એમ કહ્ુાંિે? ‘તેથી’ શબ્દ છેિે? આહાહા! પરમસ્વભાવિુાં ધ્યાિ 

જેિે પ્રર્ટ્યુાં છે, ધ્યાિ કીિુાંિે આ? એ જીવ ચાર પ્રકારિા ભાવ–પયાગય–અિેરા ભાવિે છોડવાિે 
(લાયક) છે. આલાંબિ લેવાિે અલાયક છે એટલે આલાંબિ છોડવાિે લાયક છે. અિે એ પુણ્ય િે 

પાપિી સાંસારરૂપી અટવી એિે બાળવાિે ઝળહળતી અનગ્ન સમાિ િમાગત્મા છે. આહાહા! 

સમજાણુાં કાાંઈ? છ ખાંડિા રાજમાાં ચક્રવતી નમથ્યાદૃનષ્ટ હોય, એિે પણ સમદકતી મોટો િથી 
માિતો અિે પાંચમર્ુણસ્થાિ જેિે પ્રર્ટ્યુાં હોય એિે પોતાથી મોટો માિે છે. ભલે પ્રશુ હોય, ઢોર 

હોય, મર્રમચછ હોય, પાાંચમા ર્ુણસ્થાિે અસાંખ્ય પડ્યા છે બહાર. સમદકતી એિે મોટો માિે 
છે. આહાહા! સમજાણુાં કાાંઈ?  
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સવાગથગનસદ્િા દેવ સમદકતી હોય એ પણ, પાંચમ ર્ુણસ્થાિવાળો પશુ હોય એિે અનિક 

માિે. લે! પાણી પીવે તળાવિા, ન્યાાંિા કૂવાિા, દદરયાિા, રોટલી-રોટલા િ મળે, સૂવાિુાં િ મળે... 
૩૩ સાર્ર અવનિજ્ઞાિવાળો આહા... ભલે ઓલાિે–નતયુંચિે અવનિજ્ઞાિેય િ હોય અિે 

સવાગથગનસદ્િા દેવ અવનિજ્ઞાિી અિે સાહ્બી તે, એિે િીચે ઉતરવાિુાં િથી ભર્વાિ પાસે. 

સમજાય છે? ત્યાાંિ ેત્યાાં દશગિ કરે. બાયડી િથી, છોકરા િથી, ઘરબાર િથી, કાાંઈ િથી. િાંિો-

વેપાર કાાંઈ િથી. એ મોટર-મોટર હૈ? શેઠિે છે મોટર, કહે, કેટલી. િૂળમાાં મોટર.. એ તો 
જર્તિી ચીજ છે. એમાાં આિે કયાાંથી લાવયો? એિી પાસે િથી િે કોઈ પાસે િથી. આહાહા!  

પણ એ પાંચમ ર્ુણસ્થાિવાળો કૂતરો હોય કૂતરો.. આહાહા! એિે સવાગથગનસદ્િો દેવ 

જાણે કે મોટો છે. મારાથી મોટો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? પનત હોય નમથ્યાદૃનષ્ટ અિે પત્િી હોય 

સમદકતી, પણ જે નમથ્યાદૃનષ્ટ છે એિે ભાવથી હીણો માિે છે સમદકતી. નમથ્યાદૃનષ્ટ હોવા છતાાં, 
ઓલો જો ખ્યાલવાળો હોય, સ્ત્રી સમદકતી હોય (તો જાણે કે) મારાથી અનિક છે, મોટી છે, િમગમાાં 

એ મોટી છે. આહાહા! પનતિે ચોથુાં ર્ુણસ્થાિ હોય, પત્િીિે પાાંચમુાં હોય, િન્ય રે અવતાર! જેણે 

દ્રવયિો નવશેષ આશ્રય લીિો એ મોટો છે જર્તમાાં. સમજાણુાં કાાંઈ? બહારિી ઋનદ્ આદદિી 
કાાંઈ દકાંમત િહીં. બહારિો ભણેલો હોય અિે પાાંચમા ર્ુણસ્થાવાળાિે બહારિુાં જ્ઞાિ િ હોય, 

થોડુાં હોય અલ્પ, તોપણ બહારિા ભણેલા સવાગથગનસનદ્િા દેવો એિે અનિક જાણ ેછે. આહાહા! 
સમજાણુાં કાાંઈ?  

તે જીવિે અનગ્ન (કહ્ો) છે, કહે છે. આહાહા! આમ હોવાથી... આમ હોવાથી પાાંચ 

મહાવ્રત, પાાંચ સનમનત, િણ ર્ુનિ, પ્રત્યાખ્યાિ, પ્રાયનશ્ચત્ત, આલોચિા વર્ેરે બિુાં ધ્યાિ જ છે, 
લ્યો. અાંતર ભર્વાિ આત્માિી એકાગ્રતા એ આ બિુાં છે. આહાહા! દયા, દાિ, વ્રતિા 

નવકલ્પમાાં એકાગ્રતા એ િમગ િહીં. આહાહા! હજી તો ખબર િ હોય, સાાંભળ્યુાં િ હોય કોઈ દદ’. 

શેઠ! શેઠિે બરાબર ર્ોઠવતા આવડે છે. શેઠ! ત્યારે તમે છોડીિે રાખ્યુાંિે મકાિ અહીં. ભાઈ! 

આ પહેલી સમજણ કરવાિુાં છે, સમજવાિુાં છે. સ્વીકાર કરે એમાાં સત્યમાાં આ સમજવાિુાં છે કે 

દ્રવયિો આશ્રય કરવો તેટલો િમગ, બાકી બિુાં સમજવા જેવુાં છે. ચાહે તો સત્ સમાર્મ કરે, પણ  
અાંતરિા સત્સમાર્ નવિાિી પયાગય તે વીતરાર્ીપયાગય િ હોય. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા!  

આવો વીતરાર્માર્ગ તીથુંકર અિાંત તીથુંકરોએ કહેલો, અિાંત અદરહાંતોએ કહેલો, પાંચ 

પરમેષ્ઠીઓએ આદરેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અિાંત આચાયોએ આચરીિે સ્વિો આશ્રય કયો, 
અિાંત આચાયોએ આ કહ્ુાં. આચાયગ છેિે પોતે આ. આહાહા! હવે આમ આચાયગ િે સાિુ િામ 

િરાવે િે રાર્થી લાભ મિાવે, એ જૈિશાસિિા સાિુ િે શ્રાવકેય િથી, નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. ભારે 

બહુ આકરાં કામ છે. પરાશ્રયભાવમાાં િમગ મિાવે અિે ભર્વાિિુાં કથિ તો સ્વાશ્રયમાાં િમગ છે. 
મોટો નવરોિ છે.  
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એ બિુાં ધ્યાિ જ છે. આહાહા! ર્ાથા પણ ર્ાથા છેિે! એ ર્ાથા આત્માિી ર્ાથા હોં. 

अप्पसरूवालंबणभावणे... એક શબ્દ તો આહાહા! આત્માિુાં સ્વરૂપ ભર્વાિ તીથુંકર 
કેવળજ્ઞાિી પરમાત્મા એણે આ કહ્ુાં. ભાઈ! તિે ખબર િથી. ભર્વાિ સાચા.. ભર્વાિ સાચા.. 

એમ કરે. પણ ભર્વાિ સાચા શી રીતે પણ? એણે આ કહ્ુાં એ તો તુાં માિતો િથી, એટલે 

સાચા કયાાંથી થયા? એ કહે કે આ, તાું કહે કે એ િહીં. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ તીથુંકરો એમ 

કહે કે સ્વદ્રવયિો આશ્રય તે િમગ છે. આ કહે કે સ્વદ્રવયિો આશ્રય િહીં, પણ પરિે આશ્રયે પણ 
િમગ થાય. માિે કયાાં છે વીતરાર્િે? સમજાણુાં? 

શ્રોતા : પરિે આશ્રયે એવુાં અિેકાાંત માિે તો? 

પૂજ્ય ર્ુરદેવશ્રી : અિેકાાંત આ આવે. સ્વિે આશ્રયે થાય િે પરિે આશ્રયે િ થાય એ 
અિેકાાંત છે. આહાહા! િન્ય રે િન્ય અવતાર! સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે... ભાર ેર્ાથા! ર્જબ વાત છે! ર્ાથામાાંથી બહાર િીકળવુાં એમાાં િણ દદ’ થયા.  
આહાહા! ર્જબ કામ. એમાાં શશીભાઈ આવયા તો ફરીિે આજ આવયુાં. એકમાાં આવયા હતા, 

િહીં? રનવવારે, કયારે? જુઓ! આ મોઢ છે. વૈષ્ક્ણવ હતા. શશીભાઈ મોઢ વાનણયા. ત્યાાં વાાંચે છે 

શાસ્ત્ર. મુાંબઈ મોકલ્યા હતા. આ વાનણયાિે જૈિમાાં જન્મ થયો એિે ભાિ િ મળ.ે આ પહેલી 
રનચ થવી જોઈએ આિી. સમજાણુાં કાાંઈ? માર્ગ તો આ છે, બીજો કોઈ માર્ગ છે િહીં. ચાહે તો 

ઇન્દ્રો ઉતરીિે કહે, ઓલા માર્ગિા ભણિારા ઉતરીિે કહે, બીજુાં તો કહે શેિા, પણ એવા મોટા 

બીજુાં કાાંઈ કહે, (પણ) બીજો માર્ગ છે િથી. ‘એક હોય િણ કાળમાાં પરમારથિો પાંથ’. 
સમજાણુાં? એ ર્ાથા પૂરી થઈ. 

પ્રાયનશ્ચત્ત આદદ બિુાંય છે). પરમપાદરણાનમકભાવિી ભાવિારૂપ... 
પરમપાદરણાનમકભાવ એ વસ્તુ અિે એિી ભાવિા એ પયાગય. દ્રવય િે પયાગય બે આવયા.  

પરમપાદરણાનમકભાવ એ નિકાળી વસ્તુ, એિી ભાવિા વતગમાિ એકાગ્રતા. જે ધ્યાિ તે જ 
મહાવ્રત-પ્રાયનશ્ચત્તાદદ બિુાંય છે. આખુાં જૈિશાસિ એમાાં આવી જાય છે. એિો કળશ છે. 

(પ્રમાણ વચિ ર્ુરદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૧૩, શુક્રવાર, તા. ૧૭-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૯૦, ગાથા - ૧૨૦, પ્રવચન નં. ૧૨૭ 

 

આ નિયમસાર છે, ચારરત્રિો અનિકાર. ચારરત્રિા પેટામાાં આ નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત એ 

ચારરત્રિો ભાગ છે. ૧૧૯મી ગાથાિી ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ૧૯૦ 

કળશ. 

  यः शदु्धात्मन्यविचलमनाः शदु्धात्मानमकंे 
  वनत्यज्योविःप्रविहििमःप ुजंमाद्यन्तशनू्यम ् । 
  ध्यात्वाजस्र ंपरमकलया सार् धमानन्दमवूििं 
  जीिन्मकु्तो भिवि िरसा सोऽयमाचाररावशः ॥१९०॥ 

શુાં કહે છે? ભગવાિ આત્મા, એક સેકાંડિા અસાંખ્યમાાં ભાગમાાં એટલે સૂક્ષ્મ કાળમાાં 

એિુાં નત્રકાળી સ્વરૂપ જે છે એ તો ધ્રુવ છે. અિાંત આિાંદ િે અિાંત શાાંનતથી ભરેલો જે પદાથણ 

આત્મા છે. તો કહે છે, કેવો છે એ ભગવાિ નત્રકાળી? જેર્ે નિત્ય જ્યોનત વડે... નત્રકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ 
એવુાં જે એિુાં સ્વરૂપ છે એર્ે નતનમરપુાંજિો િાશ કયો છે... એટલે કે એમાાં અજ્ઞાિ િે 

નમથ્યાત્વારદ છે િહીં. વસ્તુ છેિે આત્મા. આ શરીર, વાર્ી તો જડ છે. અાંદર દયા-દાિ-વ્રત-

ભક્તતિા પરરર્ામ થાય એ પર્ અચેતિ, પુણ્ય િે જડ છે. હવે એિી વતણમાિ પ્રગટ દશા, જે 
અિારદિી દશા ઉપર જ દૃનિ છ ેએ દૃનિ દશા ઉપરથી છોડી અિે નત્રકાળી નિત્ય ધ્રુવ પોતાિો 

સ્વભાવ ધ્રુવ ચૈતન્ય આિાંદકાંદ સ્વભાવિો આશ્રય કરતાાં એિે અજ્ઞાિ િે નમથ્યાત્વ રહેતુાં િથી, 

અિમણ રહેતો િથી અિે એિો આશ્રય કરતાાં િમણ થાય છે. આહીં તો કહે છે કે એ નતનમર 
એિામાાં છે જ િહીં. િાશ કયો છે એિો અથણ એ. નચદાિાંદ સહજાિાંદમૂનતણ આત્મા, એમાાં નતનમર–
અજ્ઞાિ કેવુાં? એ તો જ્ઞાિિો પુાંજ છે. એર્ે નિત્ય જ્યોનત વડે અજ્ઞાિપુાંજિો િાશ કયો છે.  

જે આરદ-અાંત રનહત છે... આત્મા વસ્તુ છે એ તો આરદ-અાંત રનહત છે. તયાાંક શરૂઆત 

થઈ છે આત્માિી? તયાાંક અાંત આવશે આત્માિો? એ તો છે, છે િે છે. આરદ-અાંત રનહત છે. 

જેિે આરદ િામ શરૂઆત િથી, જેિો િાશ િામ અાંત િથી. એવી ચીજ આત્મા અાંદર ધ્રુવ 
નિત્યાિાંદ જે પરમ કળા સનહત છે... આહાહા! શુાં કહે છે? એ આત્મામાાં પરમકળા ભરી છે. 

સમજાર્ુાં કાાંઈ? પુણ્ય-પાપિા અનિકારે આવે છે આપર્ે ‘કળા’. ત્યાાં તો કળા પયાણયિે લીિી છે. 

કેમકે પુણ્ય-પાપિો અનિકાર છેિે. શુભ-અશુભ રાગ એ કાાંઈ આત્માિી ચીજ િથી, એ તો 
નવકાર છે, નવભાવ છે. એિો અભાવસ્વભાવ એવો ચૈતન્ય એિો આશ્રય કરતાાં, અાંતરિુાં 
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અવલાંબિ કરતાાં જે શ્રુતજ્ઞાિ િે મનતજ્ઞાિિી સમ્યક્ દશા સ્વસાંવેદિથી પ્રગટ થાય એ પુણ્ય-
પાપ રનહત છે એમ ત્યાાં બતાવવુાં છે. આરે, ભારે આ!  

ભગવાિ આત્મા એિી કળાિા ત્રર્ પ્રકાર. એક તો નત્રકાળ કળા પડી છે. જ્ઞાિ-

આિાંદારદ બિી શક્તતિુાં સ્વરૂપ એ કળા છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ કળાબાજ છે આત્મા. અિાંત- 
અિાંત જ્ઞાિ િે અિાંત આિાંદ આરદ ગુર્ો એ એિી કળા છે. આહાહા! એ કળાવાંત પરમાત્મા 

પોતે છે એિો આશ્રય કરતાાં, અવલાંબિ કરતાાં... પુણ્ય િે પાપિા શુભ-અશુભભાવ એ તો 

બાંિિિા કતાણ છે. એિાથી રનહત થઈ અિે ભગવાિ અિાંત કળાસ્વરૂપ પ્રભુ એિો આશ્રય 
કરતાાં, એિુાં અવલાંબિ લેતાાં, એમાાં એકાગ્ર થતાાં શુદ્ધ મનત-(શ્રુત)જ્ઞાિ આરદ જે મોક્ષિો માગણ છે 

એ પ્રગટે એિે અહીંયા કળા કહેવામાાં આવે છે, પુણ્ય-પાપિા અનિકારમાાં. સમજાર્ુાં કાાંઈ? અિે 
એ કળાએ કેવળજ્ઞાિ કળા સાથે રમત માાંડી છે.  

જેમ બીજિો ચાંદ્ર હોય એિુાં પૂિમ થવાિુાં જ છે, એમ ભગવાિ આત્મા જેર્ે અાંતરમાાં 

પુણ્ય-પાપિા રાગિા નવકલ્પિી લાગર્ીઓથી રનહત છે એવુાં નિજસ્વરૂપ જે પરમકળાબાજ છે, 
જ્ઞાિકળા, દશણિકળા, આિાંદકળા એવી અિાંત શક્તતઓ એિી કળા છે. આહાહા! સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? એ અિાંત કળા સાંપન્ન પ્રભુ આત્મા છે. એ કળાિુાં અાંતરમાાં આલાંબિ લઈ અિે જે જ્ઞાિ 

સમ્યક્ શાાંનત પ્રગટે એિે સાિકજ્ઞાિિી કળા કહેવામાાં આવે છે. અિે એ સાિકજ્ઞાિિી કળા 
દ્વારા, િહીં કે દયા, દાિ, વ્રત િે પૂજા વ્યવહાર દ્વારા... એમ ત્યાાં પુણ્ય-પાપમાાં કીિુાં છે. એ 
સમ્યગ્જ્જ્ઞાિિી કળા દ્વારા કેવળજ્ઞાિિી કળા એિે લઈિે પ્રગટ થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

અહીંયા એ કહે છે, જે સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ, શાાંનતિા વેદિવાળુાં જ્ઞાિ, આિાંદિા વેદિવાળુાં જ્ઞાિ, 

એ કળા જે આત્માિા અાંતરમાાં આશ્રય કરતાાં પ્રગટ થાય એ ચીજ પોત ેકળાવાંત છે. સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? મોર આમ કળા પૂરે છેિે મોર. એ કળાિી શક્તત અાંદર પડી છે એિી પાસે. એમાાંથી 
કળાબાજ આ મોર... એ કાાંઈ ચકલી આમ કરે તો મોરકળા થાય એમ િ હોય. એિી પાસે છે જ 

તયાાં એ? સમજાર્ુાં કાાંઈ? એમ ભગવાિ આત્મા પૂર્ણ આિાંદિી કળા, પૂર્ણ જ્ઞાિિી કળા (આરદ) 

અાંદર શક્તતરૂપ બિી કળાઓ સત્ત્વરૂપ પડી છે, પર્ એિો એિે સ્વીકાર િથી. સમજાય છે 
કાાંઈ? એિો સ્વીકાર પુણ્ય િે પાપિા ભાવ થાય, દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા બસ એ હુાં અિે 

એિે જાર્િારી પ્રગટ અવસ્થા–જ્ઞાિિો અાંશ દેખાય તે હુાં.—આમ માિીિે નત્રકાળી જ્ઞાિાિાંદિી 
કળાિો એ અિાદર કરે છે. કહો, પાંરડતજી! આહાહા!  

સવણજ્ઞ નત્રલોકિાથ તીથંકરદેવ પરમાત્માએ જે કેવળજ્ઞાિ કળા પ્રગટ કરી એ તયાાંથી 

આવી? કહે છે. એ શુાં બાહ્ય સાંયોગથી આવી? કે એિા પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ થયા એમાાંથી 
આવી? કે એ પયાણય પયાણયમાાંથી આવી? પયાણય શુાં.... મૂલચાંદભાઈ! શેરિયા માર્સ થઈિે 

પયાણયિે સમજે િહીં. પયાણય એટલે અવસ્થા. એિો સ્વભાવ, દરેક દ્રવ્યિો પયાણય–અવસ્થા– 
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હાલત સ્વભાવ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? જેર્ે નિનમત્ત સાંયોગી ચીજિે બહુમાિ આપયુાં, જેર્ે પુણ્ય િ ે

પાપિે બહુમાિ આપયુાં અિે જેર્ે એક સમયિી પ્રગટ અવસ્થાિે બહુમાિ આપયુાં, એ 
પરમકળાવાંત ધ્રુવિો એર્ે અિાદર કયો છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા!  

એ પરમકળા સનહત જે આત્મા છે... આહાહા! એ કેવળજ્ઞાિિી કળા કે શ્રુતજ્ઞાિિી 
કળા–અાંશો જે િમણિી કળા પ્રગટ થાય. કેવળજ્ઞાિ પર્ અાંશ છે, આ પર્ અાંશ છે. એ બિા 

અાંશો તયાાંથી આવે છે? એ પરમકળાબાજ આત્મા છે એિુાં લક્ષ કરે તો એમાાંથી આવે છે. 

સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભારે આવો િમણ ભાઈ! જૈિિમણ આવો હશે? એકેનન્દ્રયિી દયા પાળવી, વ્રત 
પાળવા, અપવાસ કરવા, રાત્રે ચોનવહાર કરવો (એટલે) આહાર િ કરવો િે કાંદમૂળ િ ખાવા, 

લ્યો એ િમણ. એય! િૂળમાાંય િમણ િથી, સાાંભળિે હવે! એ તો નવકલ્પિી રિયા છે. આહાહા! િમણ 

તો એિે કહીએ કે જે િમી એવો ભગવાિ આત્મા જેમાાં જ્ઞાિ-દશણિ અિાંતી શક્તતરૂપ કળા 
ભરેલી છે, એિો આશ્રય કરે, અાંતમુણખ થાય, ત્યારે અાંતમુણખ થતાાં શક્તતિી વ્યતતતા પ્રગટ થાય 

એિે િમણ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા! કળાબાજ એવો ભગવાિ આત્મામાાં અિાંતી કળાઓ પડી 
છે. આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ?  

આ દુનિયાિી કળાિી વાત િથી હોં. આ વકીલાતિી કળા, ડોતટરિી કળા, શુાં કહેવાય 

એ તમારી? દવાિી કળા. એય! એ બિી પાપિી કળા છે. એ તો એમાાં છે જ િહીં, એમ કહે છે. 
.... કે રદ’? આહાહા! ભગવાિ આત્મા જે આરદ-અાંત રનહત વસ્તુ છે પોતે. આહાહા! એકલો 

આવે િે એકલો જાય. પર્ વસ્તુ તો અિારદ-અિાંત એકલો જ છે. આહાહા! જ્યાાં-ત્યાાં એર્ે 

બેકલો માન્યો છે એ જ નમથ્યાભ્રમ છે. રાગવાળો છુાં, પુત્રવાળો છુાં, લક્ષ્મીવાળો છુાં, િૂળવાળો છુાં, 
મકાિવાળો છુાં, આબરૂવાળો છુાં—એ નમથ્યાત્વ અિમણભાવ છે. ... આહાહા! એિે ખબર િથી. 
એ તો અિાંત જ્ઞાિ-દશણિારદ કળાવાળો આત્મા છે અિારદિો હોં. આહાહા!  

ખબર િ મળે ખબર. જૈિિા વાડામાાં જન્મે અિે વાડાિી બહારિી રિયાઓ કરે િે માિે 

કે આપર્ે િમણ થઈ ગયા. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ તો જૈિ વીતરાગ પરમાત્મા નત્રલોકિાથ શુાં કહે છે 

એિી પર્ ખબર િથી. કહે છે, ભગવાિ આત્મા એવો અિારદિો છે ક ેઅજ્ઞાિપર્ુાં એિામાાં છે 
જ િહીં. અિે આરદ-અાંત રનહત છે. બે. આરદ-અાંત રનહત છે, પર્ સ્વભાવ શુાં છે? કહે છે. એિો 

ભાવ કહે છે. પરમ કળા સનહત છે... આહાહા! જેમાાં જ્ઞાિસ્વભાવ, આિાંદસ્વભાવ... આિાંદિે 

મુખ્ય લેશે. કારર્ કે અજ્ઞાિિો િાશ કયોિે ત્યાાં જ્ઞાિસ્વભાવ આવી ગયો અાંદરમાાં. અહીં 
આિાંદ લેશે. જ્ઞાિ િે આિાંદિી મુખ્યતા છે. આહાહા! પોતાિો જે પરમકળા શક્તતરૂપે જે 
સ્વભાવ એિે અહીં પરમ કળા, ધ્રુવસ્વરૂપિે પરમ કળા કહે છે.  

અિે જે આિાંદમૂનતણ છે... અતીનન્દ્રય આિાંદિુાં ચોસલુાં છે. ‘ચોસલુાં’ શબ્દ કહેતાિે? શેિ! 

ચોસલાિો અથણ કયો છે એકવાર. તયા? ચોસલુાં. બરફી ચૂરમાિો દાખલો િહોતો આપયો? 
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બરફી ચૂરમાિુાં ચોસલુાં... ઉસકો ચોસલા કહતે હૈં. ચાર (ખૂર્ા) છેિે આમ. ....હોયિે ચોસલા. 

એમ આ ભગવાિ આત્મા... અરે! એિી ખબર િ મળે. એ તો અતીનન્દ્રય આિાંદિો િાથ છે, 
અતીનન્દ્રયિા આિાંદિા સ્વાદથી ભરેલુાં સત્ત્વ છે, સક્ચચદાિાંદ આત્મા છે. એિી ખબર િ મળે. 

આહાહા! સમજાય છે કાાંઈ? સક્ચચદાિાંદ (અથાણત્) એક તો સત્ છે–શાશ્વત છે પ્રભુ અાંદર અિે 

એમાાં નચદ્... નચદ્ િામ જ્ઞાિ, અિે આિાંદ િામ સુખ. એ સુખ િે આિાંદથી ભરેલો પદાથણ છે. 

એવો અિાંત-અિાંત કળાબાજ ભગવાિ આત્મા છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

ભાઈ! આવો િમણ હશે? જૈિમાાં જન્મ્યા હોય અિે ૬૦-૬૦ વર્ણ ગયા હોય તોય સાાંભળ્ુાં 
િ હોય. અમે જૈિ છીએ, અમે સ્થાિકવાસી, અમે દેરાવાસી, ઓલા કહે અમે રદગાંબર છીએ, 

ઓલા કહે તેરાપાંથી છીએ. પાંથી છે પાંખી ચાર ગનતમાાં રખડિાર. આહાહા! ભગવાિ આત્મા 

એક સેકાંડિા અસાંખ્ય ભાગમાાં આિાંદિી મૂનતણ એ છે. એવા એક શુદ્ધાત્માિે... એવા એક 
શુદ્ધાત્માિે... આ ત્રર્ નવશેર્ર્ આપયાિે. એક તો, એમાાં અજ્ઞાિ િે નમથ્યાત્વ છે જ િહીં. એ 

આરદ-અાંત કાળથી લીિુાં, આરદ-અાંત નવિાિુાં તત્ત્વ છે. ભાવમાાં અિાંત કળાઓ ભરેલી છે અિે જે 

આિાંદમૂનતણ છે. આિાંદિે ખાસ નવશેર્ જુદુાં પાડ્ુાં. પરમકળામાાં આિાંદ આવી જાય છે. એ 
આિાંદિો કામી છે, પર્ એિે આિાંદ તયાાં છે એિી ખબર િથી. આિાંદિી મૂનતણ પ્રભુ અાંદરમાાં 
અતીનન્દ્રય આિાંદ છે.  

એવા એક શુદ્ધાત્માિે... એવા એક શુદ્ધાત્મા અાંદર વસ્તુિે જે જીવ શુદ્ધ આત્મામાાં 

અનવચળ મિવાળો થઈિે... આહાહા! એવો ભગવાિ નિજસ્વરૂપ અાંદર અમૃતિા સાગરથી 

ભરેલુાં તત્ત્વ અમૃતરૂપ છે. આવો અમૃતસ્વરૂપ કેમ બેસે? બહારમાાં જ્યાાં હોય ત્યાાં માન્યુાં હોય 
કે આહીં સુખ છે, સુખ છે. આહાહા! ‘સરોવર કાાંિે રે મૃગલો તરસ્યો..’ આહાહા! બહાર ભમ્યા 

કરે પાર્ી માટે. એલા! પર્ ભરેલો છેિે અહીં? પર્ હુાં આવડો છુાં એિી એિે ખબર િથી. આ 

રાગ કરીિે આ કરવુાં.. આ કરવુાં.. આ કરવુાં, એ હુાં. આહીં તો કહે છે, ભાઈ! તારી વતણમાિદશા 

જે પ્રગટ છે એટલોય તુાં િહીં. આહાહા! ભાઈ! તારે જો િમણ કરવો હોય, િમણ એટલે પનવત્ર શુદ્ધ 

દશા, તો જેમાાં પનવત્રતા પડી છે તેમાાંથી શુદ્ધ દશા થશે. કાાંઈ પુણ્ય-પાપમાાં ક ે નિનમત્તમાાં તારી 
પનવત્રતા પડી છે ન્યાાં? સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

એવા શુદ્ધ એક જ આત્માિે, બસ. બે િહીં પાછુાં, એમ. ભેદ િહીં, પર આત્મા િહીં. 

એવા એક શુદ્ધાત્માિે... પહેલુાં છેિે शदु्धात्मन्यविचलमनाः પહેલુાં પદ છે એ. शदु्धात्मन ... 
शदु्धात्मन्यविचलमनाः એવો ભગવાિ અાંદર આત્મા અનવચળ શુદ્ધ ચૈતન્ય... મિિે ચળવા િ 

દેતા એમાાં નસ્થર થાય, એિી પ્રથમ દૃનિ નસ્થર થાય તેિે સમ્યગ્જ્દશણિ કહે છે. આહાહા! પછી 

ચળે િહીં એ રીતે ભાવિે અાંદર નસ્થર કરે એિે ચારરત્ર કહે છે. એ આચારિો રાનશ છે. એ 
ચારરત્રિો ઢગલો પ્રગટ થાય છે અાંદરમાાંથી. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? આવો માગણ તે કેવો હશે? 
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જૈિિો માગણ આવો હશે? આ ૫૦-૬૦ વર્ણથી આવુાં સાાંભળતા િહોતા. એય જાદવજીભાઈ! એ 

તો પરડકમર્ા કરો, સામાનયક કરો, પોર્ા કરો, ચોનવહાર કરો, કાંદમૂળ િ ખાઓ, છ પરબી 
પાળો—આવુાં સાાંભળતા જૈિમાાં. આ તમે િવુાં તયાાંથી કાઢ્ુાં આવુાં? એ જાદવજીભાઈ! આહાહા!  

ભાઈ! તિે ખબર િથી. એ જૈિપર્ુાં િહીં તુાં જે માિે છે એ. જૈિ પરમેશ્વર એિે જૈિ 
કહેતા િથી. એ તો નવકલ્પ રાગિી રિયા છે. આ િ ખાવુાં, આ િ પીવુાં—એ તો રાગિી રિયા છે. 

એ તો જેિા સ્વરૂપમાાં છે જ િહીં એિે તુાં કરીિે માિે કે િમણ, એ તો નમથ્યાત્વિા પોર્ક છે, 

અિમણમાાં પુનિ આપે છે એ તો. આહાહા! િમણિો િરિાર, પરમકળાિો િાથ આત્મા એમાાં જે 
ભાવથી અનવચળપર્ે િરે છે એિે િમણ થાય છ ેએમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા! આ બિુાં 

બહારિુાં કાાંઈ કરી દઈએ, લોકિુાં કરી દઈએ, લોકિુાં કામ કરીએ.. કહેવાય. આગળ પડતો માર્સ 
કહેવાય. આમ કરીિે િાક્સ્તક બિાવીએ, પછી લોકોિે આમ કરીએ. એવો લોકોિે રસ પડે.  

આહીં કહે છે, ત્યાાં બહાર સામુાં જોવુાં િથી. બહાર સામુાં જોયે તારાં લુાંટાઈ જાય છે ભાઈ! 

આહાહા! અાંતર કળાબાજ ભગવાિ ત્યાાં તુાં િજર કરિે અાંદર! આહા! જ્યાાં નિજ નિિાિ 
સક્ચચદાિાંદ આત્મા નસદ્ધસ્વરૂપ છે. જે નસદ્ધ થયા, એ નસદ્ધ તો પયાણય છે, નસદ્ધ તો દશા છે. 

સાંસારદશા અિે નસદ્ધદશા—એ તો દશા છે. એ દશા આવી તયાાંથી? નસદ્ધિે નસદ્ધદશા થઈ 

તયાાંથી? સાંસારદશામાાંથી? પુણ્ય-પાપમાાંથી? અિે સાંસારદશાિો અભાવ થયો એમાાંથી? 
આહાહા! એ અાંતરમાાં પડી છે, પ્રભુ! તિે ખબર િથી. તેથી અહીં ‘કળા’ શબ્દ આવ્યો. બિી 

કળાિો નપાંડ એકલો છે. આહાહા! એિી ભાવિા કરતાાં અથવા એમાાં ભાવ રાખતા અનવચળપર્ે 

ભાવવાળો થઈિે... હેિે મિ એટલે ભાવ અથણ કયો છે. નિરાંતર ધ્યાવે છે. આહાહા! िरसा... 
िरसा એટલે? નિરાંતર ધ્યાવે છે, એમ. अजस्र ं આવ્યુાં છે. अजस्र ं આવ્યુાં છેિે. ध्यात्वजस्र.ं.. 
अजस्र ंત્યાાં નિરાંતર આવ્યુાં છે. આ પર્ એક શીઘ્ર.... આહાહા! આ તો મોક્ષિા માગણિી વાતુાં છે.  

અરે! અિાંતકાળથી દુુઃખી.. દુુઃખી.. દુુઃખી.. એકલો રખડતો, કોઈ સગુાં િહીં–સાાંઈ િહીં. 

‘સગુાંસાાંઈ’ અમારે કહેવાય છે. સાાંઈ કહેજો. શુાં કહે છે? ‘સાાંઈ પૂછજો’ એવી ભાર્ા છે. સાાંઈિો 

અથણ મૂળ શાતા. સાાંઈિી સાથે બીજો શબ્દ છે. સાાંઈ કહેજો. બેિિે કહે, સાાંઈ કહેજો. ‘સાાંઈ’ 
ભાર્ા એવી છે. સાાંઈિો અથણ મૂળ શાતા છે. ભાર્ા એવી કારિયાવાડી થઈ ગઈ છે. સગાસાાંઈ.. 

સગાસાાંઈ એમ કહે છેિે? કોઈ સગુાંસાાંઈ િથી તારાં બાપા! તારો િમણિો સગો તો તારો સ્વભાવ 

અાંદર પડ્ો છે. આહા! સાાંઈ કહેજો માિે, બાિે સાાંઈ કહેજો. સાાંઈ.. સાાંઈ પર્ શુાં હશે? સમજી 
જાય કે એ કાાંઈક સારાં કહેવા માગે છે. અમારે કારિયાવાડમાાં.... તમારે એવુાં કાાંઈ હશે બીજુાં. 

ભાર્ા બીજી જાતિી હોય. છોકરાઓ જાયિે બેિ પાસે. એિી બા કહે, બેિિે સાાંઈ કહેજો. 

છોકરાઓ બીજુાં િ સમજે તો એિે એમ કહે એટલુાં. આપર્ે વળી એમ કહે કે સુખશાતા પૂછજો.  
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વળી આવુાં આવે તો એમ કહે. સુખશાતા પૂછજો. સુખી છોિે, એમ. સુખી શેિા? િૂળિા. 
ક્બચારા દુુઃખી છે. આહાહા! કુશળક્ષેમ પૂછે છે િે. આહાહા!  

જેર્ે નિજભાવિી સાંભાળ લીિી િથી કોઈ રદ’. મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ભગવાિ સક્ચચદાિાંદ 

પ્રભુ છે એ તો. આહાહા! એિી સામુાં જોયુાં િથી અિે સામુાં જોવુાં એ િીક છે એમ પર્ માન્યુાં 
િથી એર્ે. એમિે એમ બહારમાાં રખડાઉ... વતણમાિ જ્ઞાિિી દશા િે રાગ િે પુણ્ય િે પાપમાાં 

રખડાવી છે એર્ે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભાઈ! આ નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્તિો અનિકાર છેિે. શુદ્ધનિશ્ચય-

પ્રાયનશ્ચત્ત કહો કે ચારરત્ર કહો, વીતરાગદશા કહો, મોક્ષમાગણ કહો—બિુાં એક છે. કહે છે, અરે! 
શુદ્ધાત્મા ભગવાિ આિાંદિો િામ પ્રભુ છેિે. એવુાં તારાં સ્વરૂપ નિત્ય પડ્ુાં છે એિી સામુાં જો 

અિે એમાાં ભાવિે અનવચળપર્ે સ્થાપ. આહાહા! નિરાંતર ધ્યાવે... નિરાંતર ભગવાિ આત્માિુાં–
પોતાિુાં ધ્યાિ કરે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

ધ્યાવે છે, તે આ... તે આ, એમ. सोङयम એ િે? ‘અયાં’ શબ્દ પડ્ો છેિે. 

सोङयमाचाररावशः ચોથી લીટી. આ આચારરાનશ. આહાહા! કહે છે, ચારરત્રિો પાુંજ, ચારરત્રિો 
સમૂહ, આિાંદિો િાથ થયો એ તો, કહે છે. અતીનન્દ્રય આિાંદ િે પરમ કળાસ્વરૂપ ભગવાિ 

આત્મા છે એમાાં જે મિ િ ફરે એવો એકાગ્ર થયો, એિી દશામાાં ચારરત્રિી પૂર્ણ દશા પ્રગટી, 

વીતરાગતા પ્રગટી, આિાંદિો પુાંજ પ્રગટ્યો. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? એવો આચારરાનશ જીવ... 
જોયુાં! એકલો જીવ એમ િ કીિો. જીવ તો જીવ કીિો પહેલો, પર્ એમાાં અનવચળ મિવાળો 
જીવ. એકલો જીવ મુક્તતિે પામે, એમ િ કીિુાં, પર્ આવા ભાવવાળો જીવ. આહાહા!  

અરે! નિજઘરમાાં શુાં ચીજ છે એ એર્ે સાાંભળી િહીં. મરી ગયો એમ કરી-કરીિે. 

સમજાર્ુાં કાાંઈ? સાિુ થયો, લૂગડાાં ફેરવ્યા, િગ્ન થયો, બાયડી-છોકરા છોડીિે બેિા તો સાંસાર 

છોડીિે બેિા. સાંસાર તયાાં છોડ્ો હતો? સાાંભળિે! માળા! સાંસારિી ખબર િથી કે સાંસાર તયાાં 
રહેતો હશે. બાયડી-છોકરા એ સાંસાર છે? તિે કોર્ે કહ્યુાં કે એ સાંસાર છે? તારામાાં રાગિો 

ભાવ થાય નવકલ્પ એ મારા, એ માન્યતા નમથ્યાત્વ એ મોટો સાંસાર છે. હવે એ સાંસાર તો 

છોડતા આવડતુાં િથી. બાયડી-છોકરા એિે છોડીિે બેિા (એટલે) સાંસાર છોડીિે બેિા. િૂળેય 
સાંસાર છોડ્ો િથી, સાાંભળિે! એ શેિ! કાલ પૂછતા હતાિે. સાંસાર ન્યાાં તયાાં છે કે છોડે? કોિે 

છોડે? આ અજ્ઞાિી મૂઢિે તયાાં ભાિ છે? પાગલિે ભાિ કે રદ’ હતુાં? એય! પાગલથી ભરેલા છે 
બિા. આ બાયડી-છોકરા છોડ્ા (તો) છોડ્ો સાંસાર.  

ભગવાિ તો કહે છે કે રાગિો કર્ દયા, દાિ, વ્રતિો ઉિે, એટલો કર્ પર્ હુાં છુાં એવી 

જે નમથ્યાત્વિી માન્યતા એ મહાસાંસાર છે. એ નમથ્યાત્વથી... આવી ગયુાં છે આપર્ે (સમયસાર) 
િાટકમાાં. ‘જાહેર થાઓ કે નમથ્યાત્વ એ સાંસાર છે.’ આહાહા! િાટકમાાં. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

જૈિદશણિમાાં પ્રનસનદ્ધ પામો કે રાગ િે સ્ત્રી-કુટુાંબ એ મારા િે પુણ્ય-પરરર્ામ દયા-દાિ એ મારા— 
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એ નમથ્યાત્વ તે સાંસાર છે એમાાંથી િરક િે નિગોદમાાં જવાિા એ પાંથ છે. આહાહા! અરે! ચીજ 

તયાાં શુાં છે અિે કઈ ચીજમાાં એકાગ્ર થવાથી મિે િમણ થાય (એિી) ખબરાં િ મળે. આાંિળે 
આાંિળા. ચાલિારા આાંિળા િે બતાવિારા આાંિળા. અાંિોઅાંિ નપલાય.  

આહીં કહે છે, ઓહો! આ... આ એટલે? જે આિાંદમૂનતણ આત્મા અતીનન્દ્રયિો િાથ પ્રભુ 
આત્મા છે અિે અિાંત ગુર્િી કળાથી ભરેલો પ્રભુ ધ્રુવ છે. એમાાં મિિે િરવા િ દેતાાં 

અનવચળપર્ે ભાવિે સ્થાપે એ જીવ.. એ જીવ આચારરાનશ છે. એ તો ચારરત્રિો ઢગલો પ્રગટ્યો 

એિે. આ ચારરત્ર છે. િગ્નપર્ુાં થયુાં િે આ કયું તો ચારરત્ર. જય િારાયર્! શેરિયા પર્ પછી કાાંઈ 
છોડી શકે િહીં. એટલુાં છોડવુાં... આ છોડીિે બેિા છેિે? છોડીિે બેિા છે આત્માિે.  

શ્રોતા : દરેક માર્સ મરી જાય તો અહીં બિુાં છોડીિે જાય છે. તયાાં લઈિે જાય છે?  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ? શરીર એ તો પડ્ુાં રહ્યાું. આ િારર્ભાઈ ચાલ્યા 

ગયા. આહાહા! કાલ તો હજી વ્યાખ્યાિમાાં બેિા હતા અહીં. પછી ભક્તતમાાં આવ્યા હતા. અઢી 
વાગે ઊડી ગયા. ઊડી કોર્ જાય? અહીંથી બીજે જાય. આહાહા! કાાંઈ આત્મા િાશ પામે છે? 

આહાહા! શરીર બદલ્યુાં, અવસ્થા અાંતરિી બદલી એિે લોકો મરર્ કહે. કોર્ મરે? આહાહા! 
જડ મરે? આત્મા મરે? મરે કોર્? આહાહા! દેહ રૂપાાંતર થાય. આહાહા!  

અરેરે! એર્ે પોતાિા નિજઘરિે સાાંભળ્ા િથી કે કેવો (આત્મા) પરમાત્મા તીથંકર કહે 

છે. સવણજ્ઞ પરમાત્મા એિો રદવ્યધ્વનિ દ્વારા અવાજ છે. ભાઈ! તુાં તો ગુર્િો કળાથી ભરેલો છોિે 
પ્રભુ! જેમાાંથી માલ િીકળે, એ માલવાળુાં તત્ત્વ કોર્ છે એિી તિે ખબર િ મળે. ચોખાિી 

ગુર્માાંથી ચોખા િીકળે. કાંઈ (ખાલી) કોથળામાાંથી િીકળતા હશે? ...માાંથી ચોખા િીકળે. આ તો 

કોથળો જડ છે માટી. આ પુણ્ય-પાપિા રાગ થાય એ પર્ માટી, અચેતિ, જડ છે. આહાહા! એ 
જીવ િહીં. જીવ જે મારો જીવ છે એ તો આિાંદ િે શાાંનત િે અિાંત જ્ઞાિારદથી ભરેલો પદાથણ છે. 

એ પોતે તુાં એ છો. એવા તત્ત્વમાાં નસ્થર થવાિા ભાવથી ચળ્ા નવિા નસ્થર થાય એ જીવ. એ 

જીવ સમ્યગ્જ્દશણિ, જ્ઞાિ િે ચારરત્રિો એ પુાંજ છે. ચારરત્રિો પુાંજ કીિો એમાાં સમ્યગ્જ્દશણિ-જ્ઞાિ 
આવી ગયુાં. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

એ જીવ શીઘ્ર જીવન્મુતત થાય છે. એ અલ્પકાળમાાં કેવળજ્ઞાિ પામશે એમ કહે છે. 
સમજાર્ુાં કાાંઈ? પદ્મપ્રભમલિારર મુનિ છે રદગાંબર સાંત જાંગલવાસી. આહા! એકેક કડીમાાં કેટલુાં  

લખ્યુાં છે! શીઘ્ર... હવે િમબદ્ધ હતુાંિે શીઘ્ર તયાાંથી આવ્યુાં પાછુાં? કે આવો જે આત્મા પૂર્ાણિાંદ 

એમાાં એકાગ્ર થાય એિે અલ્પકાળમાાં કેવળજ્ઞાિ થાય એવી જ એિી રીત છે, એમ કહે છે. એિે 
કેવળજ્ઞાિ થવાિે અસાંખ્ય સમય જ લાગે. એિે અિાંત સમય લાગે િહીં. એવો જ એિા િમમાાં 

નિયમ છે આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? અરે! એર્ે જાતિે કોઈ રદ’ જાર્ી િહીં અિે જાત નવિા 
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ભાત કાાંઈ પડે િહીં. સમજાર્ુાં કાાંઈ? ભાત સમજતે હૈં? ભાત િહીં કરતે? રડઝાઈિ. જાત નવિા 
ભાત િ પડે, એમ કહે છે.  

શ્રોતા : સબ કલા શીખી, યે હી કલા િહીં આયી.  

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : િૂળેય.. એ બિી કળા તો અજ્ઞાિિી છે. આહાહા! નવિાિે ચોપડી. એ 

ઝેરિે ચોપડે છે. આ બીડી આવી િે તમાકુાં આવી—એ કળા તો િૂળિી કળા છે, કહે છે શેિ! 

આહાહા! અમારે એક જર્ કહેતો હતો, મહારાજ! અમે બિા મૂઢ? આચાયણ પોતે કહે છે કે 
અજ્ઞાિી મૂઢ છો! તારી ચીજિી તિ ેખબર િહીં અિે તુાં ખબરો બહારમાાં ડાહ્યો. સમજાર્ુાં કાાંઈ? 

દેવિો દીકરો થઈિે બેસે કાાંઈ લગિ-બગિ હોય તો. આિુાં આમ કરાં.. એિુાં આમ કરાં િે એિુાં 

આમ કરાં. અિે બૈરાઓ જોઈએ તો, એકિા એક છોકરો લગિ થતા હોય તો આમ ઘાાંટો બેસી 
જાય. ગાાંરિયા િે મરચા ખાતાાં હોય, ઓલા ભજીયા-બજીયા. પર્ હવે થોડુાં... પર્ ભાઈ! આવો 

વખત મળે િહીં, વાાંિો િહીં, વાાંિો િહીં. એિો ઘાાંટો બેસેલો હોય તોય વાતો કરે. મૂખાણઈિો 
પાર છે? આ પાગલ બિા છે. એય!  

ત્રર્-ચાર રદ’િો ઓલો હોય, મહેમાિ સાથે વાતુાં કરી હોય, આખો રદ’ િે રાત બાર 

વાગ્જ્યા સુિી વાતો કરે, કાંિ બેસી જાય પછી. કઢી િે એવુાં ખાિુાં હોય, મરચા.... એ પરાર્ે બોલે 
તો ખુશી થાય. એ તો લહાવો છે બાપા! ઝેર પીવે છે િે લ્હાવા છે એમ કહે છે આહાહા! આહીં 

તો પ્રભુ કહે છે કે આત્મા તારો આવો પ્રભુ ભયો છેિે. જેમ માખર્િો નપાંડલો એમાાં મીિાશ િે 

સફેદાઈ જ ભરી છે, એમ પ્રભુ તારો આિાંદિો નપાંડ અિાંત ગુર્િો સાગર છે એ. અરે! એિી 
સામુાં એકવાર જો તો ખરો! એ આવ્યો છે ભગવાિ તિે આમ દેવા, એિી સામુાં તો જો. 

આહાહા! અિાદર કરે છે. આહાહા! રાગ કરવો, પુણ્ય કરવુાં િે આમ કરવુાં.. આમ કરવુાં. એમાાં 
મજા છે મારે. આહાહા!  

ભગવાિ આત્મા અાંતરમાાં આિાંદિી મૂનતણ પ્રભુ, એમાાં અાંતમુણખ થતાાં... અાંતમુણખ થતાાં 

કહો કે ભાવિે નસ્થર કરતાાં કહો. એમાાંથી પ્રગટ દશા, સમ્યગ્જ્દશણિ, જ્ઞાિ, ચારરત્રિી, આિાંદિી 
દશા પ્રગટ થાય, એિે અહીં આચારરાનશ કહેવામાાં આવે છે. આત્માિો આચારિી રાનશ, એમ. 

દયા, દાિ િે વ્રત એ આત્માિો આચાર િહીં, એ તો નવકારિો આચાર છે. આહાહા! સમજાર્ુાં 

કાાંઈ? આહાહા! એવો જીવ શીઘ્ર જીવિમુતત... એ જીવિ રહેવા છતાાં કેવળજ્ઞાિિે પામશે. 
આહાહા! અિે આમ જે આત્માિે ઓળખે િહીં, આત્માિી ભાવિા િહીં કરે, તો રાગ િે પુણ્ય િે 
પાપિી ભાવિા કરશે, િરક-નિગોદમાાં રખડશે. આહાહા! ૧૧૯ થયો. ૧૨૦. 

सहुअसहुियणरयण ंरायादीभाििारण ंवकच्चा । 
अप्पाण ंजो झायवद िस्स  दु वणयम ंहि ेवणयमा ॥१२०॥ 
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એ નિયમ કાંઈ પાળ્ા, એમ િથી કહેતા? એ નિયમ કોિે કહેવા એિી ભાિ િથી, કહે 

છે. કાાંઈ વ્રત-નિયમ તો પાળો, કાાંઈ વ્રત-નિયમ તો કરો, એમ િથી કહેતા? વ્રત-નિયમ કહેવા 
કોિે? સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ વાત છે અહી. 

છોડી શુભાશુભ વચિિે રાગારદભાવ નિવારીિે. 

જે જીવ ધ્યાવે આત્મિે તેિે નિયમથી નિયમ છે. ૧૨૦. 

એિે નિયમ છે. કાંઈ નિયમ લીિો, એમ િથી કહેતા? કાાંઈ નિયમ લીિા કે અમારે 

કાંદમૂળ િ ખાવુાં, ફલાર્ુાં િ ખાવુાં. એ નિયમ િહીં. ‘યમ નિયમ સાંયમ આપ રકયો, પુનિ ત્યાગ 

વૈરાગ અથાગ લહ્યો.’ એ નિયમ એટલે અક્ભગ્રહ િારર્ કયાણ. ક્ભક્ષા માટે જાઉં, મોતીબાઈ એિુાં 
િામ હોય, મોતીચૂર લાડવો ખાતી હોય, એિી પાસે મોતી.. િોળીયુાં ભાાંગીિે સૂકવીિે છેડે બાાંધ્યુાં 

હોય. એ મોતીબાઈ મોતીચૂર ખાતી હોય એ વહોરાવે તો વહોરાવુાં. એવા નિયમ લીિેલા 

અિાંતવાર. એ પર્ નવકલ્પ છે. કહે છે, એ નિયમ સાચો િહીં એમ કહે છે. આહાહા! સમજાર્ુાં 
કાાંઈ?  

યમ નિયમ સાંજમ આપ રકયો, પુનિ ત્યાગ ક્બરાગ અથાગ લહ્યો, 

વિવાસ નલયો મુખ મૌિ રહ્યો, દઢ આસિ પદ્મ લગાય રદયો.  

મિ પૌિ નિરોિ સ્વબોિ રકયો હિજોય પ્રયોગ સુ તાર ભયો, 

સબ શાસ્ત્રિકે િય િાર નહયે, મત માંડિ ખાંડિ ભેદ નલયે  

વહ સાિિ બાર અિાંત રકયો, તદનપ કછુ હાથ હજુ િ પયો 

અબ તયોં િ ક્બચારત હૈ મિસે, કછુ ઔર રહા ઉિ સાિિસે. 

એ સાિિ િહીં એમ કહે છે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહા! આ નિયમ કહે છે. શુાં 
કહે છે? જુઓ!  

ટીકા : આ, શુદ્ધનિશ્ચયનિયમિા સ્વરૂપિુાં કથિ છે. શદુ્ધ સાચા નિયમિા સ્વરૂપિુાં કથિ 
છે. જે પરમતત્ત્વજ્ઞાિી મહાતપોિિ... આહાહા! સાિુિી અપેક્ષાએ વાત મૂકી છેિે મુખ્યપર્ે. જે 

પરમતત્ત્વજ્ઞાિી... ભગવાિ આત્મા આિાંદસ્વરૂપિુાં જેિ ેજ્ઞાિ અાંતર પ્રગટ્યુાં છે, આત્મજ્ઞાિ જેિે 

પ્રગટ્યુાં છે, શાસ્ત્રજ્ઞાિ િે બહારિા જ્ઞાિથી પાર. આહાહા! પરમતત્ત્વજ્ઞાિી... પરમતત્ત્વ એવો જે 
આત્મા એિુાં જેિે જ્ઞાિ પ્રગટ્યુાં, અાંતરિુાં ભાિ પ્રગટ્યુાં અિે મહાતપોિિ... મહા તપરૂપી જેિે 

િિ પ્રગટ્યુાં છે, સ્વરૂપિી રમર્તાિુાં ચારરત્રરૂપી િિ પ્રગટ્યુાં છે. આહાહા! જુઓ! આ િિ આવ્યુાં 

મુનિિે. આ િિ તો િૂળ છે. કાલ િહોતુાં કીિુાં? એ લક્ષ્મી મારી. તુાં મરી ગયો છે, કહે છે. લક્ષ્મી 
કે રદ’ તારી? એ તો જડ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા! હુાં પૈસાવાળો છુાં, આબરૂવાળો છુાં. મરી 

ગયો છો, સાાંભળિે! જીવતી જ્યોતિો તો િકાર કરે છે અિે આવાવાળો છુાં... સમજાર્ુાં કાાંઈ? 
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તિે જીવિ-મરર્િી ખબર િથી. જીવતો જીવ કેવો હોય? સમજાય છે કાાંઈ? અિે મરર્ પર્ 
સમાનિમરર્ કેવુાં હોય? આહાહા!  

જેિે આત્મા આિાંદમૂનતણ પ્રભુ અાંદરમાાં વેદિમાાં ભાિ થયુાં છે અિે એમાાં અનવચળપર્ે 
નસ્થરતા છે જેિી, એવો જે મહાતપોિિ મુનિ. આહાહા! કહે છે કે એિે તો દેહ છૂટવાકાળે મહા 
સમાનિ વતણતી હોય છે. આહા! આિાંદિી શાાંનતમાાં એ દેહ છૂટી જાય છે. કદાનચત્ નવકલ્પ હો, 
તોપર્ તે નવકલ્પિો જ્ઞાતા રહીિે દેહ છૂટે છે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? એિુાં િામ સમાનિ 
મરર્ છે. આવી ગયુાં છે પહેલા. ૪૨ આચાયણિે પૂછીિે... ઉત્તમાથણ... ઉત્તમાથણ પ્રનતિમર્. (ગાથા 
૯૨) આહાહા! બહારથી બિી વૃનત્તઓિે છોડી અિે અાંતમુણખ ભગવાિ આત્મામાાં જ્યાાં દૃનિિે 
જોડે, અહીં તોડે િે ન્યાાં જોડે, એિી આિાંદમૂનતણમાાં રહેતો જે દેહ છૂટે એિુાં મરર્ બાળમરર્ િહીં, 
પર્ બાળમરર્િે મટાડિારાં પાંરડતમરર્ છે. આહાહા!  

મહાતપોિિ સદા સાંનચત સૂક્ષ્મકમોિે... જે અજ્ઞાિમાાં બાાંિેલા કમો એિે મૂળથી ઉખેડી 
િાખવામાાં... સમજાય છે કાાંઈ? ગિેડા ખાયિે એ મૂળમાાંથી ઉખેડીિે ખાય. આહાહા! એમ કહે 
છે, કમણિા રજકર્ો જડ માટી. સાંનચત સૂક્ષ્મકમોિે મૂળથી ઉખેડી િાખવામાાં સમથણ... કમણ શુાં? 
તયાાં રહેતા હશે િે હુાં તયાાં છુાં? કાાંઈ ખબર િ મળે. ‘નવહુયરયમલા’ િહોતુાં કહ્યુાં એક ફેરી? કાાંઈ 
ભાિ િ મળે. ડોશી હતી ડોશી વૃદ્ધ. દશાશ્રીમાળી િે નવશાશ્રીમાળી બે િાત છેિે અમારે. 
સમજાર્ુાં? રામજીભાઈ દશાશ્રીમાળી, આ નવશાશ્રીમાળી છે. બેય સાથે-સાથે બેિા છે. આ 
નવશાશ્રીમાળી છે. િાત છે િાત બે–દશા-નવશા. એમાાં પડેલી તકરાર બેિે લીંબડીમાાં, દશા-
નવશાિે. એમાાં દશાવાળી બાઈ હશે ડોશી. સામાનયક કરીિે બેિેલી. એર્ે માિેલી સામાનયક. 
સામાનયક કે રદ’ તિે ભાિ િ મળે ત્યાાં? પર્ ઓલુાં લઈિે બેસેિે ઘડીયુાં. બે ઘડી જોઈએ. બે 
ઘડી થઈ પૂરી થઈ ગઈ, સામાનયક થઈ ગઈ, ઉિી જાઓ.  

એમાાં આવ્યો લોગસ્સ. બોલવામાાં આવે છે. ‘લોગસ્સ ઉજ્ઝયરગરે..’ ચોવીસ તીથંકરિી 
સ્તુનત આપર્ે આવે છે, પર્ ... િથી. રદગાંબરમાાં આવે છે. ‘લોગ્જ્ગસ ઉજ્ઝયગરે 
િમ્મનતત્થયરેક્જર્ે..’ ચોવીસ ભગવાિિી સ્તુનત આવે છે. એમાાં આ શબ્દ આવ્યો 
‘નવહુયરયમલા.’ એમાાં ‘નવહુયરયમલા’ આવે છે લોગસ્સમાાં. કાાંઈ ભાિ િ મળે ડોશીિે, 
સામાનયકમાાં બેિી. એમાાં (આવ્યુાં) નવશા રોઈ મળ્ા. ‘નવશા રોઈ મળ્ા’ અહીં તયાાંથી આવ્યુાં 
આમાાં? આપર્ે આવે છે, સામાનયકિા પાિમાાં આવે છે. રદગાંબરમાાં આવે છે આપર્ે 
સામાનયકિા પાિમાાં. પાિમાાં આવે છે, વાાંચયુાં છે કોઈ રદ’? નવહુયરયમલા.. નવહુયરયમલા. 
નવહુય એટલે નવશેર્ે ટાળ્ા છે, રય એટલે કમણિી રજ સૂક્ષ્મ રજકર્, મળ એટલે પુણ્ય-પાપિા 
ભાવ ટાળ્ા. એિે અથણિી ખબર મળે, વસ્તુિી તો ખબર િ મળે. નવસા રોઈ મળ્ા. એલા! 
આપર્ી તકરાર આમાાં લોગસ્સમાાં તયાાંથી આવી? કહો, ચાંદુભાઈ! ચાંદુભાઈ નવશાશ્રીમાળી છે. 
િારર્ભાઈ દશાશ્રીમાળી હતા. છૂટી ગયુાં ભાઈિુાં. આહાહા!  
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નવહુય.. નવહુય િામ ટાળ્ા છે રજ અિે મળ. એ બાઈ શુાં બોલી? કે નવશા રોઈ મળ્ા.  
દો જાત હૈ યહાાં. નવશા િાત છે એ રોઈ મળી. એલા! આપર્ે અહીં તયાાંથી આવ્યુાં આમાાં? અથણ 
તો જુઓ! ત્યાાં જોયુાં તો, નવશેર્ે ટાળ્ા છે કમણરૂપી રજ જેર્ે અિે પુણ્ય-પાપિો પૂર્ણ િાશ કરીિે 
પરમાત્મા થયા છે. ન્યાાં તો એવો અથણ છે. ભાિ કાાંઈ િ મળે. ગડીયો હાાંતયે જાય. ‘ર્મો 
અરરહાંતાર્ાં, ર્મો નસદ્ધાર્ાં..’ ર્મો અરરહાંતાર્ાં એટલે શુાં? અરર શુાં, હાંતા શુાં? ર્મો શુાં? એ 
આપર્ે કાાંઈ િહીં. ‘ર્મો અરરહાંતાર્ાં’ ગરડયો બોલે, ભાિ િ મળે કાાંઈ. પૂરી થઈ ગઈ. હવે 
કેટલી વાર થઇ એ વાટ જુએ. એમાાં જો કર્ી આવી ગઈ તો વાર લાગે. ભાઈ! વાર કેમ લાગી? 
કર્ી જાડી આવી ગઈ હોય ઓલામાાં. કાચિુાં હોય છેિે ઘરડયાળુ. આહાહા!  

કહે છે, અિારદ અજ્ઞાિમાાં પૂવે શુભકમણ જે બાાંિેલા હતા, એિે િમી મૂળથી ઉખેડી 
િાખવા સમથણ છે. આવો ભગવાિ આત્મા અાંદરમાાં લીિ થતાાં સદા સાંનચતકમણિે મૂળથી ઉખેડી 
િાખવા સમથણ છે. નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્તમાાં પરાયર્ રહેતો થકો... સ્વરૂપિી અાંદરમાાં લીિતા રાખતો 
થકો, એ નિશ્ચય પ્રાયનશ્ચત્ત છે. એ નિશ્ચય એટલે સાચુાં ચારરત્ર છે, એ સાચો મોક્ષિો માગણ છે. 
આહાહા! નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચતમાાં પરાયર્ રહેતો થકો મિ-વચિ-કાયાિે નિયનમત કયાં હોવાથી... 
દેખો! ભાર્ા ‘નિયનમત’ છેિે એમાાં. (એટલે) સાંયનમત કયો. મિ-વચિ િે કાયા ત્યાાંથી લક્ષ 
છોડી દીિુાં છે અિે પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પથી પર્ લક્ષ છોડી દીિુાં (અિે) સ્વરૂપમાાં જામી ગયો છે. 
એિે ચારરત્ર િે એિે પ્રાયનશ્ચત્ત, એિે કમણિો િાશ થાય એવો ભાવ છે. અજ્ઞાિીિે કમણિો િાશ 
થાય એવો ભાવ છે િહીં. િવા કમણ બાાંિે એવો ભાવ છે એિે. આહાહા! સમજાર્ુાં કાાંઈ? 
નિયનમત... મિ-વચિ-કાયાિે સાંયનમત કયું એટલે કે નવકલ્પ તરફથી પાછો ખસી ગયો છે. દેહ-
મિ-વાર્ીિી રિયાથી ખસી ગયો છે (અિે) અાંતર ભગવાિ આત્માિા આિાંદમાાં લીિ થયો છે, 
એિે ચારરત્ર િે એિે સાંયમ કહેવામાાં આવે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

ભવરૂપી વેલિાાં મૂળ-કાંદાત્મક... આહાહા! શુાં કહે છે? આ ચોરાશીરૂપી વેલડી અવતાર, 
એિો મૂળ-કાંદ–એિુાં મૂનળયુાં શુભ િે અશુભ ભાવ. શુભાશુભસ્વરૂપ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત ભાવ 
અિે વચિ. આહાહા! સારા શબ્દ બોલજો વચિો. કહે છે કે એ ભવિા કાંદિુાં કારર્ છે. 
આહાહા! ભવરૂપી કાંદિુાં ઉત્પન્ન થવાિુાં કારર્  છે અિે એમાાં શુભભાવ થાય એ પર્ સાંસારમાાં 
રખડવાિુાં કારર્ છે. વચિ.. વચિ નિનમત્તથી વાત છે. ઉપાદાિમાાં તો શુભ-અશુભ ભાવ છે એ 
ભવરૂપી વેલિુાં મૂળ-કાંદ છે, એ મૂનળયુાં છે. આહાહા! ગજબ વાત છેિે! વ્રત-તપ િે અપવાસ િે 
ભક્તતિો જે ભાવ, એ સાંસારિી વેલડીિુાં મૂળ-કાંદ છે. એમાાંથી (નવકાર) ઉત્પન્ન કરી રખડશે એ. 
એ તો નવકલ્પ છે–રાગ છે. આહાહા! વીતરાગ માગણ આખી દુનિયાથી જુદો. ખબર િ મળે.  

શુભાશુભસ્વરૂપ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત વચિરચિાિુાં નિવારર્ કરીિે... વાર્ી કરવી 
વ્યાખ્યાિિી–પ્રવચિિી એ પર્ શુભવચિ છે. એ છોડી દે, િહીંતર ન્યાાં નવકલ્પ છે ભેગો, એમ 
કહે છે. આહાહા! ગજબ વાત છેિે! સમ્યગ્જ્દશણિ સનહત... નિશ્ચયપ્રાયનશ્ચત્ત એટલે ચારરત્રિો 
અનિકાર છે. શુભાશુભસ્વરૂપ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત વચિરચિાિુાં નિવારર્ કર ેછે, કેવળ તે 
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વચિરચિાિો જ નતરસ્કાર કરતો િથી... એમ પાછુાં નતરસ્કાર. એકલા મિ-વચિ-વાર્ી બોલતો 
િથી, હુાં મૌિ છુાં. એમાાં શુાં થયા દાનળયા? અાંદરિો શુભરાગિો નવકલ્પ–જલ્પ જે ઉિે છે, એિે 
છોડીિે િરે તેિે સાંયનમત અિે ચારરત્રવાંત કહેવામાાં આવે છે, એિે સાચા નિયમિો પાળિારો 
કહેવામાાં આવે છે. પાંરડતો અત્યારે વાાંચતા િથી નિયમસાર. હાથેય આવતુાં િથી. વાાંચે તો અથણ 
કરે ઊંિા. આહાહા! પહેલુાં સમ્યગ્જ્દશણિમાાં આવી ચીજો, એ તો સમજ પહેલો. સમ્યગ્જ્દશણિ પ્રથમ 
િમણ છે. એ પર્ નત્રકાળી દ્રવ્યસ્વરૂપિો આશ્રય લેતા થઈ શકે છે. એ નસવાય નવકલ્પિી રિયાથી 
થતુાં િથી. આહાહા!  

પરાંતુ... કહે છે, એકલા વચિિો ત્યાગ િહીં. સમસ્ત મોહરાગદ્વેર્ારદ પરભાવોિુાં 
નિવારર્ કરે છે... આહાહા! શુભ-અશુભ જે નવકલ્પ–રાગ ઉિે છે એિો અભાવ કરે છે–નિવારર્ 
કરે છે. એ તો િાક્સ્તથી વાત કરી. હવે અક્સ્ત. નિરાંતર અખાંડ, અદ્વૈત, સુાંદર-આિાંદસ્યાંદી એવો 
અિુપમ, નિરાંજિ નિજકારર્પરમાત્મતત્ત્વિી સદા શુદ્ધોપયોગિા બળથી સાંભાવિા કરે છે... એ 
અક્સ્ત. રાગ અિે વાર્ીિુાં લક્ષ છોડી દઈ અિે ભગવાિ નિત્યાિાંદ પ્રભુ... કેવો છે? 
અિવરતપર્ે નિરાંતર અખાંડ છે એ તો. એકરૂપ વસ્તુ પરમાત્મા આ પોતાિો આત્મા હોં. અદ્વૈત 
છે લ્યો. ગુર્-ગુર્ીિો ભેદ પર્ જેમાાં િથી, એકલુાં અદ્વૈતતત્ત્વ. આ અદ્વૈતતત્ત્વ હોં. બિા થઈિે 
આત્મા એક છે એમ િહીં. આહાહા!  

અભેદ સુાંદર-આિાંદસ્યાંદી... સુાંદર આિાંદ ઝરતો... આહાહા! આિાંદ ઝરતા અિુપમ 
નિરાંજિ નિજકારર્પરમાત્માિા શુદ્ધોપયોગિા બળથી... કહે છે કે શુદ્ધ ઉપયોગ જ્યાાં અાંદર 
જામ્યો, નિરાંતર આિાંદ ઝરે છે એમાાંથી. અતીનન્દ્રય આિાંદિુાં ઝરર્ુાં આત્મા છે. એ પુણ્ય-પાપિા 
નવકલ્પિુાં ઝરર્ુાં આત્મા િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા! પુણ્ય-પાપિા ભાવ એ તો દુુઃખરૂપ છે. 
એ આત્મામાાં તયાાં હતા કે ન્યાાંથી ઝરે? આત્મા અતીનન્દ્રય આિાંદિી મૂનતણ છે. સુાંદર આિાંદસ્યાંદી 
અિુપમ... જે આિાંદિી ઉપમા િ મળે. આહાહા! ઝરે છે તો આિાંદ, પર્ આિાંદિો ઝરો થાય 
એવો આત્મા છે. અિુપમ–જેિે કોઈ ઉપમા િથી. નિરાંજિ નિજકારર્પરમાત્મા... નિરાંજિ 
ભગવાિ આત્મા વતણમાિમાાં અાંજિ–રાગરનહત છે એવો નિજકારર્પરમાત્માિા સદા 
શુદ્ધોપયોગિા બળથી, લ્યો. શુદ્ધોપયોગિા બળથી... પુણ્ય-પાપિા ભાવ છે એ અશુભ છે.. 
અશુભ છે. એિા (શુદ્ધોપયોગિા) બળથી સમ્યક્ કરે છે, એ અાંતરમાાં ભાવિા અાંદર એકાગ્ર કરે 
છે, એિે સાચુાં પ્રાયનશ્ચત િે સાચુાં ચારરત્ર િે સાચો િમણ હોય છે. નવશેર્ એક પદ છે. 

(પ્રમાર્ વચિ ગુરદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૧૪, શનનવાર, તા. ૧૮-૯-૧૯૭૧ 
ગાથા - ૧૨૦, શ્લોક – ૧૯૧ - ૧૯૪, પ્રવચન નં. ૧૨૮ 

 

આ નિયમસાર ચાલે છે. શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત અનિકાર એટલે કે ચારરત્રિો અનિકાર. 

ચારરત્ર (એટલે) સ્વરૂપિી રમણતા એ સાક્ષાત્ મોક્ષિુું કારણ છે. એ ચારરત્ર સમ્યગ્દશશિ િે જ્ઞાિ 

નવિા હોય િહીં અિે એ સમ્યગ્દશશિ અિે જ્ઞાિ નત્રકાળી આત્માિા આશ્રય નવિા હોય િહીં. 
કહો, સમજાય છે કાુંઈ? તેથી અહીંયા કહે છે, જુઓ!  

નિરુંજિ નિજકારણપરમાત્મતત્ત્વિી... ૧૨૦ ગાથાિી ટીકાિો છેલ્લો ભાગ. અિુપમ 
નિરુંજિ નિજકારણપરમાત્મતત્ત્વિી... પોતાિો સ્વભાવ નત્રકાળી ધ્રુવ એિી, સદા એિી ભાવિા 

કરવી એમ કહે છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી િહીં, કારણ કે એ નવકલ્પ છે. સમજાણુું કાુંઈ? પયાશયિી 

િહીં. નત્રકાળી ભગવાિ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ નિત્ય નિજકારણપરમાત્મા–પોતાિો કારણપરમાત્મા 
જેમાુંથી કાયશદશા પ્રગટ થાય. એમ કહીિે (નસદ્ધ કયુું કે) નિનમત્તકારણથી પણ એ કાયશ િ થાય, 

વ્યવહારરત્િત્રયિા રાગથી પણ એ કાયશ િ થાય, પયાશયિે આશ્રયે પણ એ કાયશ િ થાય. 
આહાહા! જગતિે આકરુું. દેવ-ગુરુ-િમશથી િમશ િ થાય એમ કહે છે.  

શ્રોતા : કોઈ ઠેકાણે નવવાદાસ્પદ ચચાશ િથી. 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : અડવા દેતા િથી. યે શાસ્ત્રકા અથશ કહતે હૈં હમ. એમ કહતે હૈં રક 

તારામાું કયાું ખામી છે, કયાું ઓછપ છે, કયાું નવરોિતા છે કે તુું પરિો આશ્રય લવેા જા છો? 
એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

એમ કહ્ુું જુઓિે! એ અિુપમ... સુુંદર આિુંદ ઝરતી ચીજ છે. આહાહા! આ 

લીમડામાુંથી જેમ ગુુંદર ઝરે છે, જુઓિે! ઓલુું શુું કહે છે? અફીણ. અફીણિા થાયિે આ ડોડવા, 

એમાુંથી અફીણ ઝરે અફીણ. આ ખસખસિા ડોડવા થાય એમાુંથી અફીણ િીકળે. એમ 

આિુંદમૂનતશ ભગવાિ નત્રકાળી નિત્યાિુંદ એમાુંથી આિુંદ િીકળે એટલે મોક્ષમાગશ િીકળે. આહા! 

આિુંદિુું િામ મોક્ષમાગશ. સમ્યગ્દશશિ એ આિુંદ છે. અતીનન્િય આિુંદિી દશાિો અુંશ છે. 
સમ્યગ્જ્ઞાિ એ આિુંદ છે, ચારરત્ર તો છે જ નવશેષ આિુંદ. એવી વાત છે.  

કહે છે, નિરુપમ–અિુપમ નિરુંજિ નિજકારણપરમાત્મતત્ત્વિી સદા... એમ કહે છે. કોઈ 
વખતે પણ વ્યવહાર દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાથી આત્માિે સુંવર-નિજશરા થાય એમ િથી. સમજાણુું 

કાુંઈ? આ સમ્મેદનશખર િે શેત્રુુંજયિી જાત્રા કરવાથી સુંવર-નિજશરા થાય એમ િથી. થઈ ગઈ 

પણ... એ વચ્ચે હોય શુભરાગ, પણ એ બુંિિુું કારણ છે. આહાહા! આ વાત તો... ‘સદા’ એમ 
કહે છે. ‘સદા’ એમ કહેતાું કોઈવાર–કોઈ વખતે શુભરાગથી પણ સુંવર-નિજશરા થાય અિે કોઈ 
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વખતે નત્રકાળીિા આશ્રયે શુદ્ધભાવથી પણ નિજશરા થાય—એમ િથી. સમજાણુું કાુંઈ? જેિા 
શ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િથી એિે સુંવર-નિજશરા કેવી? િમશદશા કેવી? એમ કહે છે.  

સદા શુદ્ધોપયોગિા બળથી... એમ કહે છે. શુભિા બળથી િહીં. શુભિા બળથી શુદ્ધ 

થાય િે શુદ્ધોપયોગિા બળથી નિજશરા થાય એમ િહીં. ભારે કામ! શુદ્ધોપયોગિા બળથી સમ્યક્ 
ભાવિા કરે છે... વસ્તુ જે નિત્યાિુંદ પ્રભુ એિા સન્મુખિો જે શુદ્ધ ઉપયોગ એિા બળથી જે 

અુંતર એકાગ્રતા કરે છે તે તપોિિિે–મહાતપોિિિે નિયમથી–નિશ્ચયથી શુદ્ધનિશ્ચય નિયમ છે 

નિયમ એટલે મોક્ષિો માગશ. આ નિયમસાર છેિે. નિયમ એિે હોય છે. સાર તો, વ્યવહારરનહત 
છે તેથી (સાર) કહ્ુું. સમજાણુું? આમાું આવી ગયુું નિયમસારમાું. નિયમ એટલે મોક્ષિો માગશ– 

સમ્યગ્દશશિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર. એ નત્રકાળી િવ્યસ્વભાવિા આશ્રયે, શુદ્ધોપયોગિા બળે એ નિયમ 

પ્રગટ થાય છે. જે નિયમમાું શુભરાગિો અભાવ છે. સાર એટલે વ્યવહારિો અભાવ. સમજાણુું 
કાુંઈ? આહીં તો દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાથી પણ રાગ થાય એમ કહે છે. નત્રકાળી ભગવાિ 

આત્મા એિા શુદ્ધોપયોગિા બળથી જ સુંવર િે નિજશરા થાય. ભારે કામ આકરૂું! માણસિે 
સાુંભળવાિે કઠણ પડે.  

એવા નિયમથી શુદ્ધનિશ્ચય નિયમ છે. આવા નિશ્ચય અુંતર કતશવ્યથી એિે શુદ્ધનિશ્ચય 

નિયમ િામ મોક્ષિો માગશ છે. આહાહા! આ તો વીતરાગમાગશ છે. વીતરાગમાગશ પોતાિા 
સ્વભાવિા આશ્રયે પ્રગટ થાય. પરાશ્રયે જેટલો નવકલ્પ એ બિોય બુંિિુું કારણ છે. આહાહા! 

તીથુંકર એમ કહે કે મિે માિવાથી પણ તિ ેપુણ્ય થાય. આહાહા! એિે શુદ્ધનિશ્ચય નિયમ છે. 

એમ ભગવાિ સૂત્રકારિો અભભપ્રાય છે. પોતે ટીકાકાર મુનિ િવસો વષશ પહેલા રદગુંબર સુંત 
વિવાસી હતા, અિુંત કેવળીઓિા કેડાયત સુંત હતા. એ એમ કહે છે કે ભગવાિ સૂત્રકાર... 
લ્યો, ટીકામાું છે જુઓ! भगवताां सतू्रकृतामिमत..  

મુનિ પોતે છે પુંચમહાવ્રતિારી અિે શુદ્ધોપયોગિી પરરણનત સનહત. શુદ્ધ પરરણનત છે. 

એ એમ કહે છે કે અરે! ભગવાિ કુુંદકુુંદાચાયશિો તો આ અભભપ્રાય છે ભાઈ! તુું બીજો 

અભભપ્રાય કરીશ તો જાઈશ ચાર ગનતમાું રખડવા. આહીં એમ કહે છે. ભગવાિ કુુંદકુુંદાચાયશ 
એિો આ અભભપ્રાય છે કે નત્રકાળી વસ્તુ ભગવાિ આત્મા એિો આશ્રય કરીિે એકાગ્ર થાય 

એિે નિયમ િે મોક્ષિો માગશ સાચો હોય છે. બીજાિે સાચો માગશ હોતો િથી. એમ ભગવાિ 

કુુંદકુુંદાચાયશિો અભભપ્રાય છે, એમ લખયુું જુઓિે! भगवताां सतू्रकृतामिमत अमभप्राय ोः આહાહા! 
કુુંદકુુંદાચાયશિા અભભપ્રાયથી નવરુદ્ધ કહે અિે અમે કુુંદકુુંદાચાયશિે માિીએ છીએ એમ કહે (તો એ 
માિતો િથી). સમજાણુું કાુંઈ? માિતો િથી. સ્વચ્છુંદિે સેવિાર છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

શ્રોતા : યે શાસ્ત્ર તો ભવ્યજીવોંકે નલયે રચી ......  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : િમશ જીવોિે માટે જ છે. અભવ્યોિે માટે િથી. કયા હૈ? 
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શ્રોતા : એટલે ઉપકારી માિવુું જોઈએ.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : ઉપકારિો નવકલ્પ આવે એ બીજી વાત છે, છતાું એ બુંિિુું કારણ છે. 

એ નશવલાલભાઈ! તમારા બાપા તો આમ ટોકરી વગાડતા હતા સવાર-સાુંજ. શ્રીમદ્ િો ફોટો લઈ 

વાુંચે, ટોકરી વગાડી ભભકત કરે અિે આિાથી આપણિે કલ્યાણ થઈ જશે (એમ માિે), આપણે 
શ્રીમદ્ િે પકડ્યા છે. આહીં તો કહે છે, ત્રણ લોકિા િાથ સાક્ષાત્ તીથુંકર હોય એિે પકડ તો એ 

રાગ છે. આહાહા! એવો ભગવાિ કુુંદકુુંદાચાયશિો અભભપ્રાય છે, એમ મુનિરાજ પોત ે કહે છે. 
સમજાણુું કાુંઈ?  

ન્યાું अप्पाणां ज  झायमि .. એમ છેિે? सहुअसहुवयणरयणां रायािीभाववारणां मकच्चा। 
अप्पाणां ज  झायमि.. એમ કહ્ુું છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિુું ધ્યાિ કરે એિે સાચુું સમ્યગ્દશશિ છે એમ 
િથી કહ્ુું. अप्पाणां ज  झायमि तस्स दु मणयिां हव.े.. તેિે મોક્ષિો માગશ એટલે તેિે સમરકત 
થાય. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? 

શ્રોતા : ભગવાિે જૈસે હૈં વૈસે માિે તો રાગ કહાું હૈ?  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી : પણ પરિવ્ય હૈ ઉસકા લક્ષ હૈ તો રાગ હૈ. પરિવ્ય હૈ, સ્વિવ્ય િહીં. 
પરિવ્યાિુસારી વૃનત્ત રાગ હૈ. परिव्वाओ दुग्गई... એમ પાઠ છે કુુંદકુુંદાચાયશિો. પરિવ્યિે 

આશ્રયે વૃનત્ત એ દુગશનત છે, આત્માિી ગનત િહીં. ભલે સ્વગશ મળે, પણ એ દુગશનત છે. આહાહા! 

માગશ આકરો. માણસિે અુંતર ચીજિી મનહમા આવતી િથી કે એિે કોઈ બહારિી અપેક્ષા છે જ 
િહીં. આહાહા! તીથુંકર કહે છે એમ કુુંદકુુંદાચાયશ કહે છે અિે કુુંદકુુંદાચાયશ કહે છે એિો 

અભભપ્રાય આ મુનિરાજ કહે છે. કુુંદકુુંદાચાયશિો આ અભભપ્રાય છે કે નિજ કારણપરમાત્માિે શુદ્ધ 

ઉપયોગથી જે ભાવિા કરે છે એિે જ મોક્ષિો માગશ હોય છે એટલે સમ્યગ્દશશિથી માુંડીિે 
ચારરત્ર એિે હોય છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

૧૨૦મી ગાથાિી ટીકા પૂણશ કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ ચાર શ્લોક કહે છે: લ્યો. 

     वचनरचनाां त्यक्त्वा भव्योः शभुाशभुलक्षणाां 
     सहजपरिात्मानां मनत्यां सभुावयमत सु्फटि ् । 
     परियमिनस्तस्य ज्ञानात्मन  मनयिाियां 
     भवमत मनयिोः शदु्ध  िकु्त त्यांगनासखुकारणि ् ॥१९१॥ 

આ ‘भव्योः’ શબ્દ આવ્યોિે એટલે શેઠે કાઢ્ુું પહેલેથી. મહામુનિરાજ ૨૮ મૂળગુણોિા 

નવકલ્પો હોવા છતાું, આ લખવાિો નવકલ્પ હોવા છતાું, એ કહે છે કે નવકલ્પથી મિે લાભ 

િથી.—એમ કહે છે. શાસ્ત્રિી રચિા થાય છે એમાું નિનમત્તપણુું નવકલ્પિુું છે, પણ નવકલ્પથી મિે 
લાભ િથી કાુંઈ, એમ કહે છે. આહાહા!  
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શ્લોકાથશ : જે ભવ્ય શુભાશુભસ્વરૂપ વચિરચિાિે છોડીિે... આહાહા! એ શાસ્ત્રિા 

વચિો કે બોલવુું એિે છોડી અિે એ સુંબુંિીિો રાગ છોડી સદા સ્ફુટપણે... એમાું િાખી દીિુું. 
પહેલા પાઠમાું તો એ હતુુંિે. વચિરચિાિે છોડે િે રાગારદ ભાવિે છોડે—એમ બેય હતુું. આમાું 

િાખી દીિુું એકમાું બેય. શુભવચિ... આહાહા! િમશિી પ્રરૂપણા એ શુભવચિ, એ આત્માિુું 

કતશવ્ય િથી, નહતકારી િથી. વચિ નહતકારી છે? એવી વાતુું છે ભાઈ! અગમ-નિગમિી વાત છે. 

આ તો વીતરાગ... જે કોઈ ભવ્યપ્રાણી–યોગ્યતાવાળો જીવ શુભાશુભસ્વરૂપ વચિરચિા...  

જૈિશાસ્ત્રિી સ્વાધ્યાયિા વચિો પ્રરૂપવાિા, કહેવાિા, એ પણ છોડી દઈિે... એિા તરફિુું લક્ષ 

છોડતાું રાગ છૂટી જાય છે. સદા સ્ફુટપણે—સદા પ્રગટપણે... ભગવાિ ત્રણ લોકિો િાથ આત્મા 
સદા પ્રગટપણે ભબરાજમાિ ચૈતન્ય ધ્રુવ છે. સહજપરમાત્મા... પોતે સ્વભાનવક પરમાત્મા છે. 
આહાહા! સમજાય છે કાુંઈ?  

‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ આવે છેિે શ્રીમદ્ માું? એ સહજાત્મસ્વરૂપ આ આત્મા પોતે છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? સદા પ્રગટપણે સહજપરમાત્માિે... સ્વભાનવક ભગવાિ આત્મા અતીનન્િય 

આિુંદિો રસકુંદ પ્રભુ એિે સમ્યક્ પ્રકારે ભાવે છે. એટલે કે નવકલ્પથી િહીં, પણ સ્વભાવ 
સન્મુખ થઈિે એકાગ્રતા કરે છે. નિનમત્તથી, રાગથી િે પયાશયથી—બિાથી નવમુખ થયો છે અિે 

સ્વભાવ અુંતર ધ્રુવ તેિા સન્મુખ થયો છે. એ આત્માિી ભાવિા કરિારો કહેવામાું આવે છે. તે 

જ્ઞાિસ્વરૂપ પરમ યમીિે... દેખો! એ શુું કહ્ુું? જે સહજપરમાત્માિે સમ્યક્  પ્રકારે ભાવે છે એિી 
દશા જ્ઞાિસ્વરૂપ થઈ ગઈ છે. રાગરૂપ િ રહી, પુણ્યિા નવકલ્પવાળી દશા િહીં.  

જ્ઞાિસ્વરૂપ પરમ યમીિે... જ્ઞાિ, શ્રદ્ધા, શાુંનત ત્રણેયિે જ્ઞાિસ્વરૂપ કહ્ુું છે. એવા 
સુંયમીિે–પરમસુંયમીિે મુભકતરૂપી સ્ત્રીિા સુખિુું કારણ એવો આ શુદ્ધ નિયમ નિયમથી 

(અવશ્ય) છે. ઓહો! પરમાત્મપદ, મુભકતરૂપી સ્ત્રી એિુું જે સુખ અતીનન્િય આિુંદ... નસદ્ધિે 

મુભકતમાું જે અતીનન્િય આિુંદ એિુું કારણ આ જીવિો શુદ્ધ નિયમ એ નિશ્ચયથી હોય છે. 

સમજાણુું કાુંઈ? પોતાિો ભગવાિ–નિજસ્વરૂપ ભગવાિિુું જે ધ્યાિ કરે છે, એિા સન્મુખિી 

ભાવિામાું એકાગ્ર છે, એ જીવિે મુભકતરૂપી અિુંત આિુંદ છે એિુું કારણ, એિી નિયમિી પયાશય 

છે એ કારણ થાય છે. માટે શુદ્ધ-ઉપયોગ કહ્ો, અહીંયા એિે નિયમ કહ્ો. સમજાણુું કાુંઈ? કહો, 
સમજાણુું કાુંઈ?  

એિે એવો આ શુદ્ધ નિયમ... શુદ્ધ નિયમ... પરમાત્મા નિજસ્વરૂપ શુદ્ધ આિુંદસ્વરૂપ 
આત્મા એિી એકાગ્રતા, એવી જે શુદ્ધ ઉપયોગદશા અથવા એ મોક્ષિા માગશિી દશા એ પૂણશ 

આિુંદિુું કારણ થાય છે. સમજાણુું કાુંઈ? એ નિયમ–શુદ્ધ નિયમ નિયમથી છે... જરૂર છે. 

આહાહા! ભગવાિ આિુંદસ્વરૂપ પરમાત્મા નિજાિુંદથી ભરેલો ભગવાિ એિી એકાગ્રતા એટલે 
શુદ્ધ ઉપયોગ, એિી એકાગ્રતા તે સમ્યગ્દશશિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર. એવી એકાગ્રતા તે નિયમ, તે નિયમ 
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મુભકતિુું નિયમ નિશ્ચયથી થાય છે. આહાહા! કહો સમજાય છે કાુંઈ? નિયમ નિયમથી છે, એમ. 

આવો નિયમ મોક્ષિુું કારણ નિશ્ચયથી છે. આહાહા! અરે! એિે વીતરાગભાવ એવો આત્મા જેિે 
કાુંઈ અપેક્ષા જ િથી પરિી. સમજાણુું કાુંઈ?  

અનલુંગગ્રહણમાું આવે છેિે એ દસમો બોલ. સૂરજમાું જેમ મેલ (ગ્રહણ) િથી, એમ 
ભગવાિ આત્મામાું નવકાર છે જ િહીં શુભપરરણામિા. શુભ પરરણામિો નવકાર હોં. દેવ-ગુરુ-

શાસ્ત્રિી ભભકત િે દેવ-ગુરુિે માિવા એ રાગ નવકાર છે. એ નવકાર સ્વરૂપમાું િથી. એ શુદ્ધ 

ઉપયોગ સ્વભાવી છે એમ કહ્ુું છે. વીસ બોલ અનલુંગગ્રહણિા છે, પ્રવચિસાર–વીતરાગિી 
વાણીિો સાર. એિા અનલુંગગ્રહણિા વીસ બોલ, એિો એ દસમો બોલ છે. ઉપયોગિુું હરણ 

િથી િે ઉપયોગમાું નવકાર િથી, એિે–શુદ્ધ ઉપયોગિે આત્મા કહેવામાું આવે છે. એ 

શુદ્ધઉપયોગિી દશા તે આત્માિી દશા. રાગિી દશા એ આત્માિી દશા િથી. આહાહા! 
સમજાણુું કાુંઈ?  

એિે તો શુદ્ધ ઉપયોગ સ્વભાવી જ આત્મા કહ્ો છે. શુભરાગવાળો દયા, દાિ િે વ્રત િે 
ભભકત િે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ િે એ બિો આત્મા િથી. એ આત્મા િહીં, એ 

આત્માિી પયાશય િહીં. આહાહા! આવી વાત તો જગતિે કાિે પડવી મહાપુણ્યે છે. આહાહા! એ 

ભગવાિ આત્મા શુદ્ધ ઉપયોગ સ્વભાવી છે. શુભ િે અશુભ પરરણામવાળો–નવકારવાળો આત્મા 
છે? સ્વભાવ છે એ શુદ્ધ છે એિે નવકારવાળો આત્મા (કહેવો)? એ તો શુદ્ધ ઉપયોગી સ્વભાવી 

આત્મા છે. એ શુદ્ધઉપયોગિા બળથી આત્મા એકાગ્ર થાય છે અિે તેિે નિયમ િામ મોક્ષિો 
માગશ કહેવાય છે. ૧૯૧ કળશ થયો. ૧૯૨.  

        अनवरतिखांडाद्वतैमचमिमव िकार े
        मनमखलनयमवलास  न सु्फरत्यवे मकां मचत ् । 
        अपगत इह यमिन ् भिेवािस्सिस्तोः 
        तिहिमभनिामि  स्तौमि  सांभावयामि ॥१९२॥ 

ત્રણ શબ્દો વાપયાશ છે આમાું. આહાહા! ભારે માગશ. લોકોએ એવો વીંખી િાખયો છે. 

વીતરાગ માગશિે ઊંિી રીતે ચીતયો છે અિે માિે છે કે અમે વીતરાગ માગશિે માિીએ છીએ. 
સમજાણુું કાુંઈ?  

શ્લોકાથશ : જે અિવરતપણે... અિવરત–(-નિરુંતર) અખુંડ અદ્વૈત ચૈતન્યિે લીિે... 

ભગવાિ આત્મા એક તો નિરુંતર અખુંડ, અદ્વૈત, ચૈતન્ય એવુું એિુું નત્રકાળી સ્વરૂપ છે. એિે 
લીિે નિનવશકાર છે... આહાહા! જે નિરુંતર અખુંડ છે આત્મા, અદ્વૈત છે–બેપણુું િથી એમાું. ગુણ-

ગુણીિો ભેદ પણ િથી, એ તો અખુંડ અદ્વૈત છે. આહાહા! એવા ચૈતન્યિે લીિે નિનવશકાર છે... 

તેમાું (-તે પરમાત્મ પદાથશમાું)... નત્રકાળી પરમાથશ પદાથશ. પોતે પરમાત્મા નત્રકાળ છે ભગવાિ 
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પોતે. એિે પયાશયમાું પ્રગટ થાય ત્યારે નસદ્ધ કહેવામાું આવે છે. પ્રાપ્તિી પ્રાનપ્ત છે. એમાું છે એ 

આવે છે બહાર. એવા ચૈતન્ય પરમાત્મ પદાથશમાું સમસ્ત િયનવલાસ જરાય સ્ફુરતો જ િથી. હુું 
અબદ્ધ છુું, શુદ્ધ છુું—એવો નિશ્ચયિયિો નવકલ્પ પણ ત્યાું છે િહીં. આહાહા! હુું વ્યવહારવાળો 

છુું, રાગવાળો છુું િે નિનમત્તિા સુંબુંિવાળો છુું—એવા િય તો એમાું િથી, પણ હુું એકલો અબદ્ધ 

િે શુદ્ધ છુું એવો જે નવકલ્પ એમાું પણ િથી. એવુું આત્માિુું નત્રકાળી શુદ્ધ આિુંદઘિિુું સ્વરૂપ છે. 

આહાહા!  

શ્રોતા : હુું કેવો છુું એવો નવકલ્પ િથી... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : હુું કેવો છુું એવો નવકલ્પ એમાું િથી. નવકલ્પ કયાું છે? એ તો રાગ છે. 

પોતે પરમાત્મા છે, બીજો પરમાત્મા િહીં. આહાહા! ‘હુું કોણ છુું’ એ વૃનત્ત ઉઠ ેછે એ તો રાગ છે. 
એ રાગ વસ્તુમાું કયાું છે? બહુ ઝીણી વાત છે મૂલચુંદભાઈ! િયનવલાસ નવકલ્પ છે. હુું નિશ્ચયથી 

આવો છુું િે વ્યવહારથી આવો છુું. એવુું એમાું છે િહીં. અુંદર જ્ઞાિાિુંદસ્વરૂપ સભચ્ચદાિુંદ—

સત્–શાશ્વત, જ્ઞાિ િે આિુંદિુું િામ છે..., એમાું િયનવલાસ (એટલે) િય એટલે જ્ઞાિિા 
અુંશોિા ભેદો–નવકલ્પો એમાું છે િહીં. જરાય સ્ફુરતો જ િથી, પાછુું એમ. િયનવલાસ એટલે 

ભેદો, િયિા પ્રકાર જરાય સ્ફુરતો જ િથી. આહાહા! આ તો માણસિે વ્યવહારિા પક્ષવાળાિે 

તો આ એવુું લાગે. એ તો અિારદિો વ્યવહારિો પક્ષ છે, એમાું િવો શુું છે? આ ઘા વાગે છે. 
હાય! હાય! વ્યવહારિો તો િાશ થઈ જાય છે. પણ વ્યવહાર એમાું છે જ િહીં, પછી પ્રશ્ન કયાું? 

આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? જેિે હજી બહારિી શ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િથી. પરથી થશે, રાગથી થશે, 

આિાથી (થશે)—એિે તો બહારિી વ્યવહારશ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િથી. સમજાણુું કાુંઈ? પરલક્ષી 
શ્રદ્ધાિાય ઠેકાણા િથી એિે. આહાહા!  

કહે છે, જેમાુંથી સમસ્ત ભેદવાદ દૂર થયેલ છે... જુઓ! િયનવલાસ ભેગુું લેશે. ભેદ–
િયારદ નવકલ્પો દૂર થયેલ છે એટલે એમાું છે જ િહીં.. છે જ િહીં. ભગવાિ આત્મા એકલો 

સહજાત્મસ્વરૂપ, પૂણશ ચૈતન્યદળ, વીતરાગભબુંબ પ્રભુ નત્રકાળી આત્મા, એમાું આ િયિા ભેદો 

દૂર છે એટલે છે જ િહીં. આહાહા! તેિે તે પરમાત્મપદાથશિે... મુનિરાજ કહે છે કે હુું િમુું છુું. 
આિે હુું િમુું છુું. મારુું વલણ હોય તો ધ્રુવ આત્મા તરફ છે. નિત્યાિુંદ આત્મા અનવિાશી 

અિારદ-અિુંત એવી ચીજમાું મારુું વલણ છે, એમાું હુું િમેલ છુું. આહાહા! કહો, સમજાણુું? 

અન્યમતમાું આવે છે ઓલુું. કૃષ્ણિુું રૂપ લઈિે આવ્યા. તુલસીદાસ કહે છે, એિે િ િમુું, રામિે 
િમુું. મારા રામ આવે તો િમુું.  

લગ્નમાું પણ એમ આવે છે. જ્યારે... ‘િહીં િમે ર ેિહીં િમે રે, મોટાિા છોરુું િહીં િમે.’ 
એવુું આવતુું. સાુંભળ્ુું હતુું. ઘણાું વરસિુું સાુંભળેલુું હોય, ૫૦-૬૦ વષશ. એ વખતિુું કાુંઈ યાદ 

િથી આપણિે. તે રદ’ િાિી ઉંમર ૧૮ વષશિી ઉંમર. અમારા ફાવાભાઈિી ૧૪ વષશિી. લગિ 
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એિા હતા. પણ એવુું આવે. એ બિા કુુંવરજીભાઈિે લગિમાું.... ગઢ઼ડાિા અપાસરામાું હતા ત્યાું. 

જાિ આવી ત્યારે અમે ત્યાું હતા. કુુંવરજીભાઈિા આ બીજા લગ્ન છે. પહેલા લગિ તો ઉમરાળા. 
બીજા લગિ થયા ત્યારે હુું ત્યાું હતો. મારો િાિો ભાઈ સાથે લગિમાું આવ્યો હતો. ભાઈ 

િહોતા આવ્યા ખુશાલભાઈ. દુકાિે..... મારાથી િાિો હતો એ... ત્યારે એ બિા બોલતા બસમાું 

બેસાડ્યા ત્યારે. ‘િહીં િમે રે િહીં િમે, મોટાિા છોરુ િહીં િમે..’ કન્યા દીિે છૂટકો છે, એમ 

કહે. અહીં આત્માિી પ્રજા નિમશળાિુંદ એ રાગિે િહીં િમે, એ તો આત્માિે જ િમશે, એમ કહે 
છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ પૂણાશિુંદ પ્રભુ એિે જેણે દૃનિમાું લીિો છે એ ત્યાું જ િમીિે પરરણમિ કરે છે. 

એ રાગ, પુણ્યિે, નિનમત્તિે િમતો િથી. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? એિે ‘હુું િમુું છુું’ એમ કરીિે 

પોતાિી વાત કરીિે જગતિે સત્ય પ્રનસદ્ધ કરે છે. આહાહા! એિે હુું સ્તવુું છુું... એિી પ્રશુંસા કરુું 
છુું. રાગ િે નિનમત્તિી પ્રશુંસા િહીં એમ કહે છે. સમ્યક્  પ્રકારે ભાવુું છુું. હુું એમાું એકાગ્ર થાઉં છુું. 
ભાવિા મારી નિમશળ પરરણનતમાું છે. રાગિી ભાવિા એ મારી ભાવિા િથી. આહાહા!  

ત્રણ બોલ લીિા. અહીં अहिमभनिामि છેિે? तिहिमभनिामि.. એમ છેલ્લી લીટી છે. 

स्तौमि અિે सांभावयामि.. પાછુું િમાનમમાું अमभनिामि એમ છે. अमभनिामि—એિી સન્મુખ 

થઈિે એમાું વળેલુું છે, એમ. આહાહા! એક બોલ પણ સાચો સમજે તો એિે અુંદરથી ઉઘડી 
જાય ન્યાય. સમ્યગ્જ્ઞાિ પ્રગટ થાય. પણ એક પણ બરાબર જાણવો જોઈએિે. હોંકારા િાખે 

આડાઅવળા, એ તો અિુંતવાર કરી માથાકૂટ. આહાહા! લ્યો, એિે હુું સમ્યક્ પ્રકારે એટલે કે 

એવા નવકલ્પથી િહીં, પણ અુંદર એવા યથાથશપણે શુદ્ધ નચદાિુંદ ભગવાિમાું હુું એકાગ્ર થાઉં છુું. 
એમાું એકાગ્ર થઈિે એિી જ મારી ભાવિા છે. આહાહા! શુભભાવ હજો, નિનમત્ત સારા 
મળજો—એ મારી ભાવિા છે િહીં. આહાહા! ૧૯૩.  

इिां ध्यानमििां ध्ययेियां ध्याता फलां च तत ् । 
एमभमव िकल्पजालयै िमिि ुिक्तां  तििाम्यहि ् ॥१९३॥ 

ઓહોહો! શ્લોકાથશ : જેમાું નિનમત્ત તો િથી, નિનમત્ત તરફિો નવકલ્પ છે એ તો િથી, પણ 
આ ધ્યાિ છે... નિમશળ સમ્યક્ શુદ્ધોપયોગ એ ધ્યાિ છે અિે આ ધ્યેય, આત્મા ધ્યેય છે અિે એ 
ધ્યાિ કરિારો ધ્યાતા છે અિે પેલુું એિુું ફળ છે... અિે એિુું ફળ મુભકત છે. —આવી 
નવકલ્પજાળોથી જે મુકત છે... કહો, સમજાણુું કાુંઈ? ધ્યાિ, ધ્યાતા અિે ધ્યેય અિે એિુું ફળ—એ 
બિા ભેદિી નવકલ્પજાળ છે, એિાથી ભગવાિ નત્રકાળ મુકત છે. આહાહા! શ્લોક એક અિે 
એિા કળશ ચાર. એકમાું િવ-િવ આવ્યા હતા. એિો ભાવ મૂકેિે. આવી નવકલ્પ ભેદજાળો 
એિાથી, ભગવાિ પરમાિુંદિી મૂનતશ આત્મા ભેદજાળથી તો રનહત જ છે. જેિાથી રનહત છે 
એિાથી સનહત થઈિે આત્માિે લાભ મળે, એ કેમ બિે? એમ કહે છે. ભારે પણ! આ જુઓિે 
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ઝઘડા કેટલા! એક કહે કે િાચો, બસ આમ કરો િે ભૂલી જાઓ, શૂન્ય થઈ જાઓ નવકલ્પથી.  
આ નવકલ્પથી શૂન્ય... શૂન્ય કયાું? કઈ ચીજિે લક્ષમાું લીિી તે શૂન્ય થાય? શૂન્ય જ છે, આહીં 
કહ્ુું, નવકલ્પથી શૂન્ય છે. જુઓિે! એ વસ્તુ જે છે એિે દૃનિમાું લેતાું નવકલ્પથી શૂન્ય થઈ જાય છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? કેમકે નવકલ્પ તો એમાું છે જ િહીં, શભુરાગ પણ એમાું િથી. આહાહા!  

પુંચમહાવ્રતિો નવકલ્પ, આહાહા! શાસ્ત્રસ્વાધ્યાયિો નવકલ્પ અિે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી 
શ્રદ્ધાિો પણ નવકલ્પ જેિી ચીજમાું િથી તેિે (-તે પરમાત્મતત્ત્વિે) હુું િમુું છુું. છેિે છેલ્લુું. 
तििाम्यहि ्... એવો ભગવાિ આત્મા શુદ્ધ પૂણશ પ્રભુ એમાું મારુું વલણ છે, એિે હુું િમુું છુું. 
આહાહા! બહારિા નત્રલોકિાથ તીથુંકરિે િમવુું એ પણ એક નવકલ્પ છે, રાગ છે.—એમ તીથુંકર 
ફરમાવે છે. પોતાિી કલ્પિાથી શાસ્ત્ર વાુંચે અિે અથશ બેસાડે પોતાિી કલ્પિાથી ખોટે-ખોટા. 
‘નિજ કલ્પિાથી કોરટ શાસ્ત્ર માત્ર માિિો આુંબળો.’ આુંબળો માિિો કે આપણે વાુંચ્યો છે િે 
આપણિે આવડે છે.  

આહીં તો કહે છે કે જેમાું દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, સ્ત્રી-કુટુુંબ-પરરવાર કે મુભકતનશલા કે શેત્રુુંજય કે 
સમ્મેદનશખર િથી, એિે લક્ષે નવકલ્પ થાય એ પણ એમાું િથી, પણ એિામાું ચાર ભેદ પડે એ 
પણ એિામાું િથી, એમ કહે છે. શેઠ! આવી વાતુું ભારે ઝીણુું બહુ ઝીણુું. આ બહારથી હો-હા 
થઈિે મળી જાય મિે. પ્રભાવિા કરી િે બે લાખ ખચ્યાશ, પાુંચ લાખ ખચ્યાશ િે. માણસો પાુંચ-
પાુંચ હજાર આવ્યા િે શીખયા, માટે આપણિે એમાુંથી િમશ થઈ ગયો. ભારે કામ. આવો જે 
પરમાત્મા હુું નત્રકાળી, જેમાું ધ્યાિ, ધ્યાતા, ધ્યેય િે િમશિુું ફળ એ ભેદો–પ્રકાર છે જ િહીં એમાું. 
આહાહા! એવી નવકલ્પજાળોથી જે રનહત છે તેિે (-તે પરમાત્મતત્ત્વિે) હુું િમુું છુું. પરમાત્મતત્ત્વ 
પોતે છે એમ કહે છે. ‘અપ્પા સો પરમપ્પા’ બહુત ચલતા હૈ તારણસ્વામીમેં. મમલપાહુડ, 
જ્ઞાિસમુચ્ચયસાર. પણ એ પણ કયાું તમે વાુંચ્યુું છે કોઈ રદ’? વાુંચ્યુું છે? લ્યો, ભાઈ િા પાડે છે. 
એમ કે...... ૧૯૪. આહાહા!  

  भिेवािाोः किामचत्स्ययु िमिन ् य गपरायण े। 
  तस्य िमुक्तभ िविे  वा क  जानात्याहित ेित े॥१९४॥ 

આહાહા! તીથુંકરદેવ, નત્રલોકિાથ, અરરહુંતિા મતમાું–પરમેશ્વર વીતરાગદેવ એિા 
મતમાું યોગપરાયણમાું કદાનચત્ ભેદવાદો ઉત્પન્ન થાય... િમાશત્મા અુંતરમાું અભેદ આિુંદમાું 
એકાકાર રહે એમાું ભેદ ઉત્પન્ન થાય કે હુું શુદ્ધ છુું, આ પયાશય છે—એવો નવકલ્પ–ભેદ ઉત્પન્ન 
થાય... અથાશત્ જે યોગનિષ્ઠ યોગીિે... અહીં યોગપરાયણ કીિુુંિે? યોગ િામ સ્વરૂપમાું 
જોડાણમાું પ્રીનતવાળા, રુનચવાળા, નસ્થરતાવાળા. કયારકે નવકલ્પો ઊઠે... આ િવ્ય છે િે આ ગુણ 
છે િે આ પયાશય છે, એમ કહે છે. ધ્યાતા છે િે આ ધ્યાિ છે—એવી વૃનત્ત ઉઠે રાગ-ભેદ તેિી 
અહુંતિા મતમાું મુભકત થશે કે િનહ થાય તે કોણ જાણે છે? એવાઓિે મુભકત થશે િહીં. 
ભગવાિિા મતમાું એમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? સવશજ્ઞ અરરહુંત પરમેશ્વર વીતરાગ નત્રલોકિાથ 
તીથુંકરદેવ એિા મતમાું અભેદથી મુભકત થાય, પણ એમાું ભેદ ઉત્પન્ન થયો એિાથી મુભકત 
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થશે કે િહીં થાય કોણ જાણે? એ તો અજ્ઞાિી માિે છે, એમ કહે છે. લ્યો, આવો માગશ છે આ. 
આ પુંચમકાળિા પ્રાણીિે માટે કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

આ ચોથા કાળિી વાત હશે કે આ પુંચમકાળિી વાત છે? મુનિ પુંચમ કાળિા છે. પુંચમ 
કાળિા જીવિે કહે છે. ભગવાિિા માગશમાું પુંચમ શુું, ત્રણેય કાળમાું (એક જ વાત હોય). અુંતર 
સ્વરૂપિી એકતા, અભેદતા તે જ મુભકતિુું કારણ છે. જેટલો ભેદ પડે, નવકલ્પ ઉઠે કે હુું શુદ્ધ છુું 
આ પયાશય છે િે આ િવ્ય છે... િવ્ય-ગુણ િે પયાશય પોતાિા હોં, પરિી તો વાત છોડી દીિી, પણ 
પોતાિા િવ્ય છે િે ગુણ છે િે પયાશય છે એવા ભેદ નવકલ્પ ઉઠે, એિાથી વીતરાગિા મતમાું 
મુભકત િથી. એ નવકલ્પ બુંિિુું કારણ છે, ભેદ બુંિિુું કારણ છે. આહાહા! કહો, આવુું છે. એમ 
પાઠ લીિો છેિે જુઓ! जानात्याहित ेित.े.. વીતરાગ માગશિી અુંદરમાું રાગ િે ભેદથી િમશ થાય 
િે મુભકત થાય (એમ) કોણ જાણે? અજ્ઞાિી માિતો હોય તો ભલે માિે. સમજાણુું કાુંઈ? 
વીતરાગમતમાું એ છે િહીં. આહાહા!  

નિનમત્તથી મુભકત થાય એ િથી, નિનમત્તિી શ્રદ્ધાિા રાગથી િમશ થાય એ િથી, પણ 
ગુણ-ગુણીિો ભેદ ઉપાડીિે નવકલ્પ ઉઠ્યો, એિાથી મુભકત િામ સુંવર-નિજશરા ત્રણ કાળમાું િથી. 
આહાહા! હીરાલાલજી! ભારે વાત. મૈં આત્મા હૂું, મૈં આત્મા હૂું. રાજા થઈ ગયો પછી એિે ‘હુું 
રાજા છુું.. રાજા છુું’ એમ થાય એિે? એ ગાદીએ િ બેઠો હોય ત્યાું સુિી એમ થાય કે રાજા છુું... 
રાજા છુું. પણ ગાદીએ બેઠા પછી ‘રાજા છુું’ એમ થાતુું હશે? છે એમાું પછી ‘હુું છુું’ એમ કયાું 
આવ્યુું? છ ેજ. સમજાણુું કાુંઈ? રદગુંબર સુંતોએ કથિી કરી એ તો અલૌરકક કેવળીિા ઘરિી 
કરી છે. સમજાય છે? એિે મૂકીિે જે વાતુું કરે, એ બિી આત્માિા ઘરિી િે કેવળીિી િહીં. 
અહુંતિા મતિી િહીં, એમ કીિુુંિે, અહુંતિા મતિી િહીં. આહાહા!  

વાહ રે વાહ! મુનિએ પણ કળશો કરીિે તે કેટલુું સ્પિ કયુું છે! ભભન્ન-ભભન્ન રીતે... 
આહાહા! તારી ચીજ આવી છે તિ ેબતાવી, પ્રસન્ન થા.. પ્રસન્ન થા. સમજાય છે કાુંઈ? આવે 
છેિે પહેલા સમયસારમાું. આિુંદમાું આવી જા એકવાર. આહાહા! આવો સ્વભાવ જેિે ભેદિી 
અપેક્ષા િથી, રાગ િે નિનમત્તિી તો શેિી હોય? અભેદ ભગવાિિી અભેદ ભભકતમાું 
એકાકારમાું ભેદિી ગુંિ િથી. ભેદ ઉઠે અિે એિે લાભ થાય, એ અહુંતિા મતમાું િથી. 
અજ્ઞાિીઓિા મત હો તો ભલે માિો. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? મુનિએ પણ....! 

મુનિએ પણ तस्य िमुक्तभ िविे  वा... એિે મુભકત થશે કે િહીં? અજ્ઞાિી માિે ભલે, કહે 

છે. આહાહા! નવકલ્પ ઉઠ્યો િે એિાથી મુભકત થાય, ભેદથી મુભકત થાય (એમ) અજ્ઞાિી માિે. 
વીતરાગ મતમાું તો એ છે િહીં. આહાહા! ભારે કામ. આવુું હશે તો કોઈ કોઈિો નવિય િહીં 

કરે, બીજાિે સમજાવે શુું કરવા? કુંઈ માિ આપે, બહુમાિ આપ ેએ માટે સમજાવવુું છે કે િહીં? 

મોટો ઠરાવે. આ તો કહે, બીજાિે જો મોટો ઠરાવવા જઈશ તો તારુું ઘર જાશે. પણ પુંરડતિો 
ઉપકાર કોઈ િહીં માિે. પુંરડત થોથા રહી જશે. થઈ ગયુું લ્યો. અમે તમિે ભણાવ્યા એિુું ફળ 
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શુું? તમે તો અમિે માિો િહીં. છતાું એિે નવકલ્પમાું માિ આવ્યા નવિા રહે િહીં, છતાું એ 

નવકલ્પ બુંિિુું કારણ છે. આહાહા! યોગપરાયણ–આત્મામાું એકાગ્રતાિી લીિતા, સ્વભાવ– 
સ્વરૂપમાું નિષ્ઠ એવા િમીિે કયારેક નવકલ્પ ઊઠે. પણ નવકલ્પ ઊઠે એવા િમીિે મુભકત થશે કે 
િહીં કોણ જાણે? જ્યાું સુિી લગી નવકલ્પમાું છે ત્યાું લગી મુભકત િહીં થાય. આહાહા!  

ભાઈ! કુુંદકુુંદાચાયે કહ્ુું પુંચાભસ્તકાયમાું ૧૭૦ ગાથા. તીથુંકર કહે છે કે જ્યાું સુિી મારી 

રુનચ રહેશે, િવ તત્ત્વિી રુનચ રહેશે, આ આગમિી રુનચ જ્યાું સુિી રહેશે, ત્યાું સુિી મુભકત તિે 

િહીં થાય, ત્યાું સુિી મોક્ષ દૂર છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ? એ ગાથાિો અથશ શ્રીમદ્ માું બીજો 
લખાઈ ગયો છે. શ્રીમદ્દે એમ લખયુું. ગાથા છે.... પણ એમાું દુરતર િથી એમ લખયુું છે. ઊંિો 

આખો અથશ ગોટે ચઢી ગયો. ઓલા માણસ અથશ કરવા જાય કે શુું લખયુું છે. મહારાજ! દેવ-ગુરુ-

શાસ્ત્રિે માિવાથી મુભકત દૂર? એવુું હોય? એમ લખો કે દૂર િથી. છેિે આમાું? આમાું િથી. ... 
િહીં લખયુું હોય. કહો, સમજાણુું કાુંઈ? એમાું અથશ ભયો છે. પાઠમાું બીજુું છે િે અથશમાું બીજુું છે. 

એિા વાુંચિારિે એમ જ લાગે કે આમાું મુભકતિી િજીક છે. પુંચાભસ્તકાયિો અથશ છેિે..... એિો 

પાઠ–કુુંદકુુંદાચાયશિી ગાથા આ છે. જ્યાું સુિી તીથુંકરિી રુનચ છે, પરિવ્ય છે તીથુંકર, એિો 
નવકલ્પ છે, રુનચ છ ેએ નવકલ્પ છે, આગમિી રુનચ રહેશે ત્યાું સુિી નવકલ્પ છે, િવ તત્ત્વિી શ્રદ્ધા 

રહેશે ત્યાું સુિી ભેદિો નવકલ્પ છે, એિે મુભકત દૂરતર છે એવો પાઠ છે. મોક્ષ એિે દૂર છે, ઘણો 
દૂર છે. પુંચાભસ્તકાયમાું અથશ કયો છે. કેટલામી છે પુંચાભસ્તકાય? આમાું િથી?  

‘પરમેષ્ઠીપદિે નવષે જે તત્ત્વાથશપ્રતીનતપૂવશક ભભકત છે અિે નિગ્રુંથ પ્રવતશિમાું રુનચપણે 

જેિે બુનદ્ધ પરરણમી છે તેમજ તે સુંયમ તપ સનહત વતે છે તો તેિ ે મોક્ષ કાુંઈ દૂર િથી.’ 
કુુંદકુુંદાચાયશિા નસદ્ધાુંતમાું એમ છે કે મોક્ષ દૂર છે. એટલે અથશમાું ફેર કરી િાખયો. અથશ ઊંિા થઈ 

ગયા. ‘તેિે મોક્ષ કાુંઈ દૂર િથી.’ આ પુંચાભસ્તકાય છેિે ? એ ગાથાિો અથશ છે. આ ૧૭૦ ગાથા. 

જેિે સુંયમતપસુંયુકત હોવા છતાું... મુનિ છે, સમરકતી છે, સુંયમ તપ છે, પણ િવ પદાથો તથા 

તીથુંકર પ્રત્યે જેિી બુનદ્ધિુું જોડાણ વતે છે, િવ તત્ત્વિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ... અિે સૂત્રો પ્રત્યે જેિ ે
રુનચ (પ્રીનત) વતે છે તે જીવિે નિવાશણ દુરતર–નવશેષ દૂર છે. આહાહા! સમજાણુું કાુંઈ?  

કુુંદકુુંદાચાયશિુું આ કથિ છે. અથશકારે ‘મોક્ષ દૂર િથી’ (એમ) ઊંિુું બિુું કયુું. એ  

વાુંચિારિી ભબચારાિી દૃનિ નવપરીત પડી રહે અિે ભજુંદગી વઈ જાય, થઈ રહ્ુું. સમજાણુું કાુંઈ? 

હીરાભાઈ! લ્યો, ગાથા આ છે. વસ્તુ તે એ છે. વીતરાગમાગશ છે, આ કાુંઈ રાુંકાિો માગશ–કલ્પેલો 
માગશ િથી. ત્રણ લોકિા િાથ વીતરાગ, એવો જ પોતે વીતરાગ ભગવાિ છે. એિા માગશમાું 

ભેદથી મુભકત માિે (એમ) અહુંતિા મતમાું િથી, કહે છે. કહો, ઓલામાું માથે કીિુું હતુું ક ેઆ 

કુુંદકુુંદાચાયશિો અભભપ્રાય આ છે. એિા કળશમાું આ િાખયુું કે અરરહુંતિો મત એ િથી. 
નવકલ્પથી–ભેદથી િમશ માિે, મુભકત માિે એ ભગવાિિો અભભપ્રાય િથી. આરે! અરરહુંત દેવ િે 
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ગુરુ બેય િાખયા. આહાહા! પાટિીજી! એમાું કુંઈ છાશ લેવા જાય ત્યાું પછી દોણી િ સુંતાડે. આ 

છે ભાઈ! માગશ આ છે. માિો-િ માિો, પછી માિો. બીજી રીતે માિો તો રખડવુું પડશે. આહાહા! 
તીથુંકરિા ઘરમાું જ આ વાત હોય. બીજા તો કહે કે અમિે આપો, અમિે આહાર-પાણી આપો, 

ભભકત કરો, તમારુું કલ્યાણ થશે. આહીં કહે છે કે અમારી ભભકત કરો, આહાર-પાણી આપો, 
પુણ્ય થાશે, િમશ િહીં થાય. આરે, આરે, ગજબ વાત છે! એય, મૂલચુંદભાઈ!  

પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મુનિરાજ રદગુંબર મુનિ વિવાસી સુંત હતા. કહે છે કે જે અુંતર 

ધ્યાિમાું નસ્થરતામાુંથી ખસી જાય અિે નવકલ્પ ઉઠે દેવ-ગુરુિી શાસ્ત્રિી ભભકતિો, િવ્ય-ગુણ-
પયાશયિો ભેદ ઉઠે, એવાિે અરરહુંત મતમાું મુભકત (િથી). કેવળીિા અભભપ્રાયમાું–ત્રણ લોકિા 

િાથ વીતરાગ પરમેશ્વરિા મતમાું... ‘મતમાું’ આમ કહ્ુું છે િે? મુભકત થશે કે િહીં થાય કોણ 

જાણે? એટલે થશે િહીં, આહાહા! નવશેષ સ્પિ કયુું. કહો, ઠીક! ૧૨૦ છેિે. ‘નિયમથી’ કીિુું 
છેિે? નિયમથી નિયમ છે એમ કીિુું છેિે? આવુું ભગવાિ કુુંદકુુંદાચાયશ કહે છે. નિયમથી નિયમ 

છે. એિુું સ્પિ કયુું આ. કુુંદકુુંદાચાયશિો આ અભભપ્રાય િે ભગવાિિો આ અભભપ્રાય છે. 
સમજાણુું કાુંઈ?  

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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ભાદરવા વદ ૩૦, રનવવાર, તા. ૧૯-૯-૧૯૭૧ 
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પ્રવચિ િ.ં ૧૨૯ (નિન્દી) 
 

યે નિયમસાર, શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત અનિકાર ચલતા હૈ. ૧૨૧ ગાથા. 
कायाईपरदव्व ेथिरभाव ंपथरहरत्त ु अप्पाण ं। 
तस्स हव ेतणसुग्ग ंजो झायइ थणथव्वयप्पणे ॥१२१॥ 

િીચે હરરગીત.  

પરદ્રવ્ય કાયા આરિસે પરરત્યાગ સ્થૈયય, નિજાત્મકો,  

ધ્યાતા નિકલ્પનિમુક્ત, ઉસકો નિયત કાયોત્સગય હૈ. ૧૨૧.  

ક્યા કહતે હૈં? િેખો! ટીકા : યહ નિશ્ચયકાયોત્સગયકે સ્િરૂપકા કથિ હૈ. ક્યા કહતે હૈં? 
ઇસ ગાથામેં નિશ્ચય અપિા િમયસ્િરૂપ, કાયોત્સગય િામ કાયા િે રાગસે રનહત અપિે નિજ 

સ્િરૂપમેં નસ્થરતા, નિનિયકલ્પ આિંિમેં લીિતા ઉસકા િામ કાયોત્સગય હૈ. આયેગા અંિર. યે 

ઉપર ઉપોદ્ઘાત રકયા હૈ થોડા. કાયા છેિે કાયા. કાયા... ત્યાગ છે. કાયાકા–શરીરકા ત્યાગ અંતર 
દૃનિમેં ઔર નિકલ્પકા ત્યાગ ઔર સબ રમણીય ક્ષેત્રારિ લેંગેં. અંતર નિજસ્િરૂપ અખંડ 

આિંિિામ ભગિાિ નિત્ય ધ્રુિ ઉસમેં દૃનિ લગાકર ઉસમેં–નિનિયકલ્પિશામેં નસ્થર હોિા, ઉસકા 
િામ કાયોત્સગય િામ િમય હૈ. પંરડતજી! સમજમેં આયા? િહ કહતે હૈં િેખો!  

યહ નિશ્ચય એટલે યથાથય, કાયોત્સગયકે... આત્માકે નસિા–અલાિા રાગારિ સબકો કાય 

કહતે હૈ. શુભભાિ, િયા, િાિ, વ્રત, પૂજા, ભક્ક્તકા ભાિ િહ ભી કાયા હૈ–કમયકાયા હૈ, યે 
આત્મા િહીં. કાયોત્સગયકા સચ્ચા સ્િરૂપ યહાં કહતે હૈં. કાયોત્સગય કહો... આિે છેિે 

તસ્સઉત્તરરમાં ‘તાિ કાયં ઠાણેણં મોણેણં..’ એિા અથય-બથયિી ખબર િ હોય. નહંમતભાઈ! 

‘તસ્સઉત્તરર કરણેણં પ્રાયક્ચ્છત કરણેણં તાિ કાયં ઠાણેણં મોણેણં જાણેણં..’ કાંઈ અથયિી ખબર 
િ મળે, ભાિિી ખબર િ મળે. તાિ ઉતરી જાય. આહાહા! આિે છેિે જયંનતભાઈ? અહીંયા તો 

પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ તીથંકરિેિ ક્જસિે એક સેકંડકે અસંખ્યિે ભાગમેં તીિ કાલ, તીિ લોક 

િેખા, ઐસે તીથંકર પરમેશ્વર કાયોત્સગય રકસકો કહતે હૈં? કાયોત્સગય કહો, મોક્ષમાગય કહો, 
નિમયળ નિનિયકલ્પિશા કહો, િમયધ્યાિ (કહો). આ િમય. િમયધ્યાિ કહો—યે એક હી ચીજ હૈ. 

આહાહા! િીતરાગમાગય સમજિો કઠણ જગતિે. સિયજ્ઞ તીથંકર પરમેશ્વર ક્જસિે એક સમયમેં 

તીિ કાલ, તીિ લોક િેખા, ઉસિે િમયકા યથાથય સ્િરૂપ ઐસા કહા. કાયોત્સગય કહો રક િમય 
કહો—એક હી બાત હૈ. પહેલી ટીકા.  
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સારિ-સાંત... આ શરીર.. શરીર જડ હૈ િ માટી. યે કાયા તો માટી જડ હૈ, પુદ્ગલ હૈ. 

સારિ... યે તો સારિ (અથાયત્) િયા ઉત્પન્ન હુઆ. યે કોઈ અિારિકી ચીજ િહીં. યે (શરીર) તો 
માતાકે પેટમેં િયા ઉત્પન્ન હુઆ હૈ, માટી જડ હૈ. સારિ હૈ િહ. સારિ િામ આરિ હુઈ હૈ ઔર 

અંત હૈ. િેહકા અંત હો જાયેગા. યે શરીર સારિ-સાંત હૈ. મૂતય હૈ. જડ મૂતય રંગ, ગંિ, સ્પશયિાલી 

આ ચીજ હૈ. નિજાતીય હૈ. આત્મા ચૈતન્ય હૈ તો ય ે જડ જાત હૈ. કાયોત્સગય શબ્િ હૈ િ, 

કાયોત્સગય. તો કાયા, યે કાયા–શરીર જડ માટી િેહકી સારિ–શુરૂઆત હુઈ હૈ. આત્માકે સંબંિમેં 

સારિ હુઈ હૈ (ઔર) અંત આયેગા. યે કોઈ આત્માકી ચીજ િહીં. આહાહા! ઔર મૂતય હૈ. ક્જસમેં 

રંગ, ગંિ, સ્પશય ભરા હૈ. નિજાતીય છે. આત્મા ચૈતન્ય ભગિાિસે યે નિજાત હૈ–કજાત હૈ–
આત્માસે િૂસરી જાત હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? નિજાતીય નલયા હૈ િ. જૈસે બ્રાહ્મણસે 
હરરજિ-ભંગી નિજાત હૈ, ઐસે આત્માસે શરીર નિજાત હૈ. આહાહા!  

પછી નિભાિ-વ્યંજિપયાયયાત્મક... યે એક પરમાણુ િહીં, યે તો અિંત પરમાણુકા નપંડ 

હૈ જડ. તો નિભાિ હૈ, યે નિભાિ હૈ. નિભાિ, વ્યંજિ િામ આકૃનત. શરીરકી આકૃનત હૈ િ. 

વ્યંજિપયાયય. વ્યંજિપયાયય આકૃનત અપિા આકાર િરતી હૈ િહ કાયા. એક િાત. ‘આરિ’ 
શબ્િસે ક્ષેત્ર... મકાિ, ખેતર, બંગલા આરિ. ... કહેંગેં અભી. ગૃહ—મકાિ, કિક—સોિું, રમણી 

સ્ત્રી-પુત્રારિ આરિ. ઇિ સબમેં નસ્થરભાિ–સિાતિભાિ છોડકર... ક્યા કહતે હૈં? યે ચીજ 

કાયમ રહેગી ઐસી જો દૃનિ હૈ... યે સ્ત્રી, કુટુંબ, પરરિાર સબ તો અનસ્થર હૈ જડ, માટી–િૂળ.  
સમજમેં આયા? નસ્થરભાિકી દૃનિ છોડકર... નસ્થર તો, મૈં સિાતિ આત્મા અિારિ-અિંત 

નસ્થર હૂં. સમજમેં આયા? આહાહા! આ િમય હજી કેમ થાય એિી ખબર િ મળે. કહે છે, આ 

શરીર, ક્ષેત્ર, ગૃહ, કિક િે સ્ત્રી-પુત્ર આરિ એ કાયમ રહેશે—ઐસી જો દૃનિ અજ્ઞાિીકી હૈ ઉસે 
છોડ િે. યે સબ તો િાશિાિ પિાથય હૈં. યે તેરી ચીજ િહીં, તેરેમેં િહીં, તું ઉસમેં િહીં. આહાહા! 

સમજમેં આયા? રકસકો િમય હોતા હૈ ઉસકી બાત ચલતી હૈ. સમજમેં આયા? કાયોત્સગય કહો 

રક િમય કહો.  

સારિ નસ્થરભાિ... હૈ તો અપિી ચીજ અિારિ-અિંત નસ્થર, પણ અિારિસે અપિી 

નસ્થર િસ્તુકી ખબર િહીં, તો યે (કાયારિ) નસ્થર રહેગી ઐસી અજ્ઞાિીકી માન્યતા હૈ. િહ દૃનિ 
છોડકર... કાયારિક નસ્થર હૈં... ક્ષેત્ર નસ્થર હૈ, મકાિ જડ નસ્થર હૈ, સોિા, સ્ત્રી આરિ નસ્થર હૈ— 

ઐસા સબ છોડકર... ઉસમેંસે દૃનિ છોડ િે પ્રભુ! યે તેરી ચીજ િહીં. આહાહા! યે તેરેમેં િહીં. 

ઔર તુમ ઉસમેં િહીં. ખબર િહીં.. ખબર િહીં. આહા! નિત્ય-રમણીય નિરંજિ... અબ ઉસ 
(જડ)કી દૃનિ છોડકર... ભગિાિ આત્મા અપિા નિજસ્િરૂપ કૈસા હૈ? રક નિત્ય હૈ. આત્મા નિત્ય 
ધ્રુિ અિારિ-અિંત હૈ. યે સારિ-સાંત હૈ, યે આત્મા અિારિ-અિંત હૈ. હૈ?  
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નિત્ય-રમણીય... આત્મા તો આિંિિાયક, ઉસમેં રમણ કરિેલાયક ચીજ હૈ. આહાહા! 

ભગિાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિંિસે ભરા હુઆ પિાથય હૈ. સમજમેં આયા? આચાયય 
પદ્મપ્રભમલિારીિેિ રિગંબર મુનિ છે. િે ટીકા કરતે હૈં પાઠકી. પાઠ તો કુંિકુંિાચાયયકા હૈ. ઉસકી 

ટીકા કરતે હૈં રક ભાઈ! તુમ તો નિત્ય રમણીય હૈ િ. યે કાયામેં રમતા હૈ ‘યે મેરી હૈ’ (ઐસી) 

દૃનિ છોડ િે. આહાહા! સમજમેં આયા? નિત્ય રમણીય પ્રભુ આત્મા શાશ્વત આિંિિાયક પ્રભુ 

હૈ. આહાહા! અંતર રમિેલાયક યે ચીજ હૈ. સમજમેં આયા?  

નિત્ય-રમણીય નિરંજિ નિજ કારણપરમાત્મા... નિરંજિ હૈ, ઉસમેં અંજિ-બંજિ, કમયકા 
બંિ િે રાગ-બાગ હૈ િહીં. આહાહા! ઐસી અપિી ચીજ શુદ્ધ ચૈતન્યઘિ ભગિાિ નિત્યાિંિ 

રમણીય નિજ કારણપરમાત્મા–અપિા કારણપરમાત્મા, ઉસમેંસે મોક્ષકા કાયય પ્રગટ હોતા હૈ. 

આહાહા! સમજમેં આયા? ભારે િાત! એકેય િાત સાંભળી િ હોય, સમજ્યો િ હોય અિે િમય 
કરીએ છીએ એમ માિે. અિારિથી અજ્ઞાિી એમિે એમ માિીિે ક્જંિગી વ્યથય જાય.... આત્મા 

અંિર ચીજ નિત્ય-રમણીય ધ્રુિ આિંિિાયક ચીજ નિજ કારણ–અપિા કારણપ્રભુ ધ્રુિ, ક્જસમેંસે 

કેિળજ્ઞાિારિક કાયય પ્રગટ હોતા હૈ ઐસા અપિા આત્મા. આહાહા! આિો આત્મા છે એિી 
ખબર િ મળે. સમજમેં આયા? ઐસા અપિા સ્િરૂપ....  

રિયા વ્યિહાર રિયાકાંડકે આડંબર સંબંિી નિનિિ નિકલ્પરૂપ કોલાહલ રનહત... એમાં 
િયા પાળું, ભક્ક્ત કરં િે પૂજા કરં, િેપાર કરં—એિી નિકલ્પિી જાળ આત્મામાં િથી. સમજમેં 

આયા? વ્યિહાર રિયાકાંડ િયા, વ્રત િે તપ િે અપિાસ િે પૂજા િે ભક્ક્ત િે જાત્રા—એ બિો 

નિકલ્પ–રાગજાળ છે. શાસ્ત્રિું સાંભળિું િે િાંચિું એ નિકલ્પિી જાળ છે. ચંિુભાઈ! આરે, ભારે 
િાત. ભગિાિ! તારો આત્મા પરિે સાંભળે િે ... સમજાય એિી ચીજ જ િથી, કહે છે. ઝીણી 

િાત છે ભાઈ! એણે અિંત કાળમાં સમ્યગ્િશયિ શું ચીજ છે અિે સમ્યગ્િશયિિું ધ્યેય–નિષય શું 

ચીજ છે એિી ખબર કરી િથી. એમિે એમ નમથ્યાદૃનિ–અંિે-અંિા અિંતિાર રિગંબર સાિુ હો 

ગયા, આત્માકે ભાિ ક્બિા. સમજમેં આયા? આહાહા!  

કહતે હૈં, વ્યિહાર રિયાકાંડ વ્રત િે તપ િે અપિાસ િે િયા િે િાિ િે પજૂા િે 
િામસ્મરણ, ભક્ક્ત આરિ યે સબ વ્યિહાર રિયાકાંડકા નિકલ્પ–રાગ હૈ. યે સબ તો આડંબર હૈ. 

આહાહા! મણીભાઈ! આિી િાત છે. નત્રલોકિાથ તીથંકરિેિ પરમાત્માિે કેિળજ્ઞાિમેં િેખા રક 

તેરા આત્મા તો ઐસા હૈ ભાઈ! ઇસકી તુજે ખબર િહીં. આહાહા! ઐસા આડંબર સંબંિી 
નિનિિ નિકલ્પરૂપ કોલાહલ... આહાહા! ઐસા કરિા િે ઐસા િહીં કરિા, ઐસા ખાિા, ઐસા 

િહીં ખાિા િે ઐસા પીિા િે ઐસા િહીં પીિા, ઐસા પાલિા િે ઐસા િહીં પાલિા—ઐસા 

નિનિિ નિકલ્પકા કોલાહલ યે રાગકી જાત હૈ સબ. આહાહા! એિાથી તો રનહત છે. િસ્તુ 
એિાથી રનહત–ઉસસે રનહત હૈ. આહા! સમજમેં આયા? કભી સુિા િહીં ઇસનલયે લગે રક યે 
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ક્યા ચીજ હૈ. આ કાંઈ િીતરાગિી ચીજ હશે આિી? રિયાકાંડમેં માિ નલયા સબ 

નમથ્યાત્િભાિમેં. િહ તો કહતે હૈં કે રિયાકાંડકે નિકલ્પકી જાલસે તો રનહત હૈ પ્રભુ અંિર. 
સમજમેં આયા?  

ઐસે આત્મામેં સહજ-પરમ-યોગકે બલસે... આ િસ્તુ. અંતર નિત્યાિંિ ભગિાિ 
અપિા નિજસ્િભાિ શુદ્ધ ધ્રુિ નત્રકાળ ઉસમેં સ્િાભાનિક યોગકે બળકે–શુદ્ધ ઉપયોગકે બલસે... 

પુણ્ય િે પાપિી રિયાકાંડિા નિકલ્પથી રનહત અપિા નિત્ય રમણીય ભગિાિમેં સહજ યોગ... 

સહજ યોગકે બલસે... સ્િભાનિક સ્િરૂપિી એકાગ્રતાિી રિયા શુદ્ધ ઉપયોગિી, એિા બળ િડે, 
એ િમય. આહાહા! સમજમેં આયા? સહજ-પરમ-યોગકે બલસે... સ્િભાનિક પોતાિો જે આત્મા 

નિમયળાિંિ સહજ પ્રભુ નિત્યાિંિ, એિી અંિરમાં સહજ નિનિયકલ્પ રાગ નિિાિી શુદ્ધ 

પરરણનતરૂપી યોગબળ એ િડે... આહાહા! હજી તો શબ્િોિો અથય સમજિો કઠણ છે. એિું માિે 
અજ્ઞાિી. િમય તો િથી, પણ િમય કેમ થાય એ સાંભળ્ું િથી. આહાહા! ઊલટું સાંભળેલું? િાત 

સાચી. ઊંિું સાંભળેલું બિું.  િરકાર િહીં. આ જુઓિે! ઉપડિાિા છોિે આજ હિે. િરકાર કરી 

િથી હજી. એ શેઠ! આહાહા! સહજ-પરમ-યોગકે બલસે... ભાષા િખેો! ભગિાિ આત્મા 
નિત્યાિંિસ્િરૂપ ઉસ પર દૃનિ કરિેસે... સહજ સ્િભાિિો ઉપયોગ—શુદ્ધ ઉપયોગિા બળથી... 
યે શુદ્ધ ઉપયોગ િમય હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

સહજ-તપશ્ચરણરૂપી ક્ષીરસાગરકા ચન્દ્ર... એિો આત્મા, અપિા નત્રકાળી નિજ 

કારણપરમાત્મા, શુદ્ધ ઉપયોગ દ્વારા એિું ધ્યાિ, એ આત્મા સ્િભાનિક તપસ્યા... િીતરાગી િશા 

અંિરમેં પ્રગટ હુઈ. એિી સહજ તપશ્ચરણરૂપી ક્ષીરસાગર એિો એ ચંદ્ર... સ્િભાનિક ચારરત્રરૂપી  
ક્ષીરસાગરકો ઉછાલિેમેં ચંદ્ર સમાિ ઐસા જો જીિ... આહાહા! કૈસા જીિ? નિત્ય-આિંિ પ્રભુ 

ઉસમેં લીિતા કરિેિાલા જીિ, અપિે શુદ્ધોપયોગ દ્વારા ઉસમેં રમિેિાલા જીિ. આહાહા! જૈસે 

પૂિમકા ચંદ્ર ખીલતા હૈ, પૂિમકા ચંદ્ર, (તો) સમુદ્ર ઉછલતા હૈ. પૂિમિે રિ’ ચંદ્ર ઉછળે છે— 

ઐસા સંબંિ હૈ. ચંદ્રમા પૂિમ(કે રિિ) જબ ખીલે તબ ભરતી આતી હૈ બાઢ. બાઢ.. બાઢ કહતે 

હૈં? ક્યા કહતે હૈં? ઐસે ભગિાિ આત્મા, આહાહા! અપિે આિંિસ્િરૂપમેં રમણતા કરિેિાલા 

ઐસા જો આત્મા, એ સ્િભાનિક ચારરત્રરૂપી ક્ષીરસાગરિો ચંદ્ર છે. આહાહા! એ તો આિંિિી 
રમણતાિે િૃનદ્ધ કરે એિો એ આત્મા છે, કહે છે. આત્મામાંથી–ઉસમેંસે અતીનન્દ્રય આિંિ ઉછલે. 

આહાહા! િીતરાગ તીથંકરિેિ આિું સ્િરૂપ અિારિથી કહેતા આવ્યા છે. એણે િરકાર કિી કરી 
િથી. મિુષ્ય જન્મ ઐસે િે ઐસે ગંિાયા પશુકી તરહ. સમજમેં આયા? 

કહતે હૈં, સ્િભાનિક ચારરત્રરૂપી ક્ષીરસાગરિો ચંદ્ર એિો એ જીિ... જુઓ! કેિો એ 

જીિ? કે આત્માિા નત્રકાળી આિંિમાં રમણતા જેણે પ્રગટ કરી છે એિો એ જીિ. કહો, 
ભીખાભાઈ! આ િાતો ભારે. આિો િીતરાગિો િમય હશે? આ જૈિમાં તો આ કંિમૂળ િ ખાિા, 
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આ ખાિું, પીિું, લેિું... અરે! એ તો નિનિ-નિષેિિો નિકલ્પ છે, એ તો આત્માિું સ્િરૂપ જ િથી. 

આહા! એિાથી રનહત છે આત્મા. એ તો કોલાહલ, નિકલ્પિી જાળ છે. કહે છે, એિો આ જીિ કે 
જેણે નિત્યાિંિ પ્રભુિી દૃનિ કરીિે એમાં રમણતા આિરી છે–રમણતા શુરૂ કી હૈ. આહાહા! ઔર 

નિકલ્પસે લેકર સબ નસ્થર હૈં ઐસી દૃનિ ક્જસિે છોડ િી હૈ. કહો, શેઠ! આમાં િાચ્યુંય િહીં હોય 
ઘરે. િાચ્યું છે આ? ઢીલુંઢપ બોલે. બીડીયુંમાં એમ બોલતા હશે ત્યાં?  

શ્રોતા : િાંચે તો (પણ) િીકળે િહીં આમાંથી સાર. ભાિ જ કાઢી િ શકે. 

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : પણ પહેલું િાંચે ત્યારે ખબર પડિેે ક ે ભાિ િીકળે છે કે િહીં? 

આહાહા! રિગંબર સંતોએ જગત પાસે સત્યિે જાહેર કયું. આહાહા! ભાઈ! િીતરાગિું સત્ય તો 

આ છે. તેરી કલ્પિાસે તુમ માિતે હો તો નમથ્યાદૃનિ મૂઢ અિંત કાળસે રલતે હો. સમજમેં 
આયા? 

નિત્ય ધ્યાતા હૈ... આહાહા! અપિા સહજાિંિ પ્રભુ ઉસકી દૃનિ કરકે ક્જસિે અંતરમેં 
રમણતા પ્રગટ કી હૈ િહ ઐસે આત્માકો નિત્ય ધ્યાતા હૈ, ધ્યાિમેં લેકર લીિ હોતા હૈ, ઉસકો 

કાયોત્સગય હોતા હૈ. સમજમેં આયા? ભારે આકરં કામ. આહાહા! એિો જે િમાયત્મા... અપિા 

આિંિ ભગિાિ અતીનન્દ્રય આિંિિો એકલો પુંજ પ્રભુ ઐસી રમણીય ચીજમેં રમતા હૈ, ઐસી 
રમણીય ચીજમેં રમતે લીિ હોતા હૈ, નિનિયકલ્પ િશામેં રમતા હૈ િહ આત્માકો નિત્ય ધ્યાતા હૈ. 

ઉસ સહજ િૈરાગ્યરૂપી મહલકે નશખરકે નશખામનણ... ક્યા કહતે હૈં? કાયોત્સગય કહિા હૈ િ?  

આમાં (-અપિેમેં) રમતે હૈ િે પરસે િૈરાગ્ય હો ગયા હૈ. નિકલ્પસે લેકર કુટુંબ, શરીરારિ સબ 
ચીજ મેરી િહીં. સમજમેં આયા? યે નિકલ્પ ઉઠતે હૈં િહ મેરે હૈં યહ માન્યતા નમથ્યાદૃનિકી હૈ, 

અજૈિકી હૈ. યે જૈિકી શ્રદ્ધા િહીં. સમજમેં આયા? ક્યોંરક નિકલ્પ ઉઠતે હૈં િહ રાગ હૈ, રાગ 
મેરા માિિા િહ તો નમથ્યાદૃનિ હૈ, િહ જૈિ િહીં.  

જૈિ તો (માિે રક) રાગસે રનહત મેરી ચીજ હૈ. ઔર સ્ત્રી મેરી હૈ, પુરષ–પનત મેરા હૈ, 

પુત્ર મેરા હૈ—ઐસી માન્યતાિાલા નમથ્યાદૃનિ અજૈિ હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! જયંનતભાઈ! 
આહીં તો, યે માન્યતા છોડકર, એમ કહતે હૈં. િીતરાગ માગય છે ભાઈ! તીથંકર કેિળી... ‘કેિળી 

પણ્ણત્તો િમ્મો શરણં..’ આતા હૈ િ માંગનલકમેં? બોલે ગરડયા, ભાિિું કાંઈ ભાિ િ મળે. 

‘કેિળી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણં.’ કેિળી પણ્ણત્તો પણ ક્યો િમય, કૈસે? આ િયા પાળીએ, વ્રત 
કરીએ, એ િમય. િૂળેય િમય િહીં, સુિ તો સહી! આહાહા! પંરડતજી! આિો માગય ભારે આકરો. 

બિા કંઈ કરી શકે? આત્મા હૈ રક િહીં? આત્મા હૈ ઉસસે હો સકે. અણાત્માસે િ હો સકે. 
આહાહા!  

કહે છે... આ બાજુથી કીિુંિે કે નિત્ય ધ્યાિે છે. તો આ બાજુથી ‘િૈરાગ્ય છે’ એમ કહેિું 

છે. સ્િભાનિક િૈરાગ્યરૂપી મહેલ એિો નશખરિો નશખામનણ (પરમ સહજ િૈરાગ્યિન્ત જીિકો) 
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િાસ્તિમેં નિશ્ચયકાયોત્સગય હૈ. ખરેખર ઉસકો કાયોત્સગય હોતા હૈ. અજ્ઞાિી (માિે રક) પત્િી 

મેરી, લક્ષ્મી મેરી, િયા, િાિકા નિકલ્પ મેરા—ઐસે અજ્ઞાિીકો કાયોત્સગય િે િમય હોતા િહીં. 
મણીભાઈ! આિો માગય ભાઈ કઠણ. સાંભળિો મળતો િથી. અત્યારે તો ઊંિે ઊંિી િાતું બિી. 
જાઓ િમય હો ગયા. ક્જંિગી વ્યથય કરકે, પશુિી જેમ ક્જંિગી ગાળે છે અજ્ઞાિી.  

શ્રોતા : ...... ગોટાળા. 

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : ગોટાળા તમે માન્યું શું કરિા? તમે માન્યું છેિે. તુમકો રનચ હૈ તો 
માિતે હો. જુઓ! આ મલુકચંિભાઈ સિળું લે છે. ......... આહાહા!  

ભગિાિ! જો તેરે િમયકી પયાયય પ્રગટ... િમય એક પયાયય હૈ, અિસ્થા હૈ. તો યે અિસ્થા 
કહાંસે આયેગી? ક્યા િયા-િાિકે નિકલ્પસે આયેગી? િહ તો રાગ હૈ. ક્યા નિનમત્તસે આયેગી? 

શરીરમેંસે આયેગી? અપિી એક સમયકી વ્યક્ત–પ્રગટ પયાયય હૈ ક્યા ઉસમેંસે િમયપયાયય 

આયેગી? આજ તો નહન્િી હોતા હૈ. ભૈયા પ્રેમચંિજી! આજ તો સમજમેં આતા હૈ. જાિા હૈ િ 
આજ. આહાહા! ભગિાિ આત્મા નિત્યાિંિ પ્રભુ ક્જસમેં રમિેલાયક હૈ. પયાયયમેં રમિેલાયક 
હૈ? રાગમેં રમિેલાયક હૈ? રાગ તો કોલાહલ હૈ. આહા!  

ઐસી નિજ ચીજ અંિરમેં નિત્યાિંિ પ્રભુ ઉસકો ધ્યાતે હૈં, ધ્યાિમેં લેકર રમતે હૈં, (ઉન્હેં) 

બાહ્ય નિકલ્પસે લેકર (સબ ચીજસે) સહજ િૈરાગ્ય હૈ. પરકા િૈરાગ્ય હૈ ઔર સ્િમેં લીિ હૈ. 

આહાહા! ભારે િાતું ભાઈ! ઉસકો િમય હોતા હૈ, ઉસકો સમ્યગ્િશયિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર હોતા હૈ, 
ઉસકો કાયોત્સગય હોતા હૈ.—એમ નત્રલોકિાથ પરમાત્માિું ફરમાિ છે. ઇન્દ્રો અિે ગણિરોિી 

િચ્ચે ભગિાિકી ઐસી રિવ્યધ્િનિ આયી થી િહ સંતો કહતે હૈં. આહાહા! (પરમ સહજ 

િૈરાગ્યિંત જીિકો)... અથાયત્ શુભ નિકલ્પસે લેકર સબ પરચીજ ઉસસે ઉિાસ હોકર, ઉસસે 
રનહત હોકર સહજ િૈરાગ્ય (ઔર) અપિે નિત્યાિંિ ભગિાિમેં લીિ હોિા ઉસકા િામ 

કાયોત્સગય િામ સમ્યગ્િશયિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર ઉસકા િામ હૈ, ઉસકા િામ િમય હૈ, ઉસકા િામ 

િમયધ્યાિ હૈ. આહાહા! માથામાં પેસિું કઠણ છે. આ તે ભાષા જ આિી છે. િીતરાગિા ઘરિી 
ભાષા જુિી છે.  

અબ ઇસ શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત અનિકારકી અંનતમ ગાથાકી ટીકા પૂણય કરત ે હુએ 
ટીકાકાર મુનિરાજ... રિગંબર સંત થે ઉન્હોંિે યહ ટીકા બિાયી હૈ ૯૦૦ િષય પહલે. િિિાસી, 

મુનિ તો િિિાસી થે–િિમેં રહતે થે. અંતર આિંિમેં ઝૂલતે થે મુનિ. અતીનન્દ્રય આિંિમેં 

ઝૂલિેિાલે પ્રચુર આિંિકા િેિિ... ઉસમેં–જંગલમેં િસતે થે ઐસે મુનિિે યે બિાયી હૈ ટીકા. 
મૂળ શ્લોક કુંિકુંિાચાયયકા હૈ. શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરિેિ પાંચ શ્લોક કહતે હૈં, લ્યો. અક્સ્ત િે 

િાક્સ્ત બેય આિી ગયું. અક્સ્ત—પૂણય પ્રભુ આિંિઘિ િહ અક્સ્ત ઔર રાગારિસે િાક્સ્ત. ઐસી 
અપિી ચીજ ઉસમેં લીિતા ઉસકા િામ િમય હૈ, ઉસકા િામ સમ્યગ્િશયિ હૈ. સમજમેં આયા?  



266                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૪ 

િેિ-ગુર-શાસ્ત્ર, ઉસકી શ્રદ્ધા િહ ભી નિકલ્પ–રાગ હૈ. રાગસે રનહત આત્મા હૈ. આહાહા! 

એિો માગય છે. બીજી રીતે કહીએ તો, યે િેિ-ગુર-શાસ્ત્ર પરદ્રવ્ય હૈં. ઉસકી માન્યતા કરતે હૈં િહ 
રાગ હૈ. ખરેખર પરકી માન્યતા કરિા રાગ યે આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ હી િહીં. અપિી માન્યતા 

કરિા યે આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ. આહાહા! સમજમેં િહીં આયા એ શેઠ! ક્યા કહા? િેિ-ગુર િે 

શાસ્ત્ર, સ્ત્રી-કુટુંબ-પરરિાર તો ક્યાંય ક્ભન્ન રહી ગયા. પણ િેિ-ગુર િે શાસ્ત્ર અપિી ચીજસે પર 

દ્રવ્ય હૈં. તો પરદ્રવ્યકી માન્યતા િહ રાગ હૈ. િહ રાગ આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ િહીં અથાયત્ 
પરદ્રવ્યકી માન્યતા કરિા યે આત્માકા સ્િભાિ હૈ હી િહીં એમ કહતે હૈં. આહાહા!  

પરદ્રવ્યકી શ્રદ્ધા કરિા યે આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ હી િહીં. આરે, આરે! ગજબ િાત કરતે 

હૈં િ! અપિા ભગિાિ પૂણાયિંિકી શ્રદ્ધા–સમ્યગ્િશયિ યે અપિા સ્િભાિ હૈ. ઉસમેં હૈ ઉસમેંસે 

(શ્રદ્ધા) આતી હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? હીરાભાઈ! ક્યા કહા–શું કહ્યું? અરરહંત િે નસદ્ધ 
એિે માિિા એ નિકલ્પ છે, તો કહે છે કે એિે માિિાિો નિકલ્પ એ આત્માિા સ્િભાિમાં િથી, 

એટલે એિે માિિું એ આત્માિા સ્િભાિમાં િથી એમ કહે છે. આહાહા! ગજબ િાત છે. 

ભગિાિ આત્મા... કહે છે, ઉસકે સ્િભાિમેં િહીં હૈ. કોઈ એમ કહે રક એ તો નિકલ્પ છેિે? 
નિકલ્પ હોય ત્યાં સુિી મુક્ક્ત િ થાય. પણ પહલેસે નિકલ્પ જો હૈ િેિ-ગુર-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધાકા રાગ, 

િહ રાગ આત્માકે સ્િભાિમેં િહીં. ઉસકા અથય રક પરદ્રવ્યકી શ્રદ્ધા કરિા આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ 
િહીં. ચંિુભાઈ! આિી િાત છે ભગિાિ! શું કહે? આહાહા!  

નિજ ભગિાિ આત્મા નચિાિંિ નિત્ય ધ્રુિ ઉસકા સમ્યગ્િશયિ કરિા–ઉસકી શ્રદ્ધા 

કરિા િહ આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ. શ્રદ્ધા કરિા યે આત્માકા સ્િભાિ હૈ. આહાહા! આ તે કોઈ...? 
િીતરાગમાગયમેં ઐસા હોતા હૈ. િેિીલાલજી! ગયા લાગે છે. િૂર ક્યોં બૈઠે? પીછે િહીં, આગે 

અહીં આિો. ક્યા કહી યે આક્ખરી બાત? િેિ-ગુર િે શાસ્ત્ર... સ્ત્રી-કુટુંબ-પરરિાર તો હમારે 

આત્મામેં હૈ િહીં િે ઉસકી શ્રદ્ધા કરે તો નમથ્યાત્િ હૈ. પણ અરરહંતિેિ (આરિ) પંચપરમેષ્ઠીકી 

શ્રદ્ધા કરિા િહ રાગ હૈ. પરદ્રવ્ય હૈં િ. તો ઉસકી શ્રદ્ધા કરિેકા રાગ િે શ્રદ્ધા કરિા ઐસા 

આત્મસ્િભાિમેં હૈ િહીં. ચંિુભાઈ! આહાહા! આ િાત તો િીતરાગ કરે હોં. બીજા તો મોં 

આગળ કોનળયો કોિે ખરાબ લાગે? હમકો માિો, તુમ્હારા કલ્યાણ હોગા. યહાં તો (કહે રક) તેરે 
કલ્યાણમેં હમકો માિિા ઐસા ભાિ હૈ હી િહીં.  

શ્રોતા : અભવ્યિે પરરૂપ શ્રદ્ધા કરે... 

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : પરરૂપ શ્રદ્ધા એટલે? એ તો િાક્સ્તરૂપ જ્ઞાિ થયું. પરદ્રવ્યિે લક્ષમાં 

લઈિે ‘આ છે’ એમ માન્યતા એ તો રાગ છે. વ્યિહાર પરાક્શ્રત હૈ. વ્યિહાર પરાક્શ્રત હૈ તો 
વ્યિહાર આત્માકે સ્િભાિમેં હૈ હી િહીં. િસંતભાઈ! એિી છે િાત. આહાહા!  

શ્રોતા : શ્રદ્ધાકો ભી ઉડા રિયા. 
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પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : શ્રદ્ધા ક્યા? યે તો રાગ થા. શ્રદ્ધાકો િહીં ઉડાયા. રાગકો ઉડાયા. 
આહાહા!  

શ્રોતા : રાગ ઉડાયા િહ જ્ઞાિકો ભી ઉડાયા.... 

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : જ્ઞાિ ઉડાયા... એ તો એકલું પરલક્ષી જ્ઞાિિે ઉડાવ્યું. સ્િમાં પરિું 

જ્ઞાિ થઈ જાય એિે ઉડાવ્યું િથી. સ્િલક્ષી–સ્િચૈતન્યિે આશ્રયે જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ થાય એ તો 

એિો સ્િભાિ છે એમ કહ્યું અિે એ જ્ઞાિમાં પરજ્ઞેય તરીકે જાણે એ બીજી િાત છે. પણ ‘આ 
મારા છે િે મારા ગુર િે મારા િેિ છે’ એ િસ્તુિા સ્િભાિમાં િથી. આહાહા! કહો, નહંમતભાઈ! 

આિું ઝીણું છે ભાઈ! અરેરે! એિે સાંભળિા મળે િહીં ક્જંિગીમાં, એ સમજે કે રિ’ િે રનચ કરે 

કે રિ’? ત્રણ લોકિા િાથ તીથંકરોએ ગણિરો િે ઇન્દ્રોિી સમક્ષમાં આ જાહેરાત કયું હતું, આ 
ઢંઢેરો પીટ્યો હતો. સમજમેં આયા? આહાહા!  

શ્રોતા : કુંિકુંિાચાયય એમ કહેતા હશે કે મારે પ્રતાપે....  

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : હા, કુંિકુંિાચાયય કહે છે કે મારી સામું જોઈિે મિે શ્રદ્ધ એ તારા 

સ્િભાિમાં િથી. આહાહા! પણ પરદ્રવ્ય આશ્રયે ભાિ થાય એ તો બિો વ્યિહાર છે. વ્યિહાર 
આત્મામાં છે? (િહીં). સમ્યગ્દૃનિ તો વ્યિહારથી મુક્ત છે. એિો અથય શું થયો–ક્યા હુઆ?  

‘સમ્યગ્દૃનિ વ્યિહારસે મુક્ત હૈ’ ઉસકા અથય ક્યા હુઆ? કે પરદ્રવ્ય એિી શ્રદ્ધાિો રાગ 

એિાથી મુક્ત છે. એિો સ્િભાિ એ છે. આહાહા! આિી િાત કઠણ પડે માણસિે હોં. માગય તો 
આ છે. ગૂઢ મળે એમાં... આહાહા!  

સિયજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ તીથંકર એમ કહે કે અમે તારાથી ક્ભન્ન છીએ અિે ક્ભન્ન 
છે એિે ક્ભન્નિી ઉપર લક્ષ રાખીિે શ્રદ્ધા કરિી એ રાગ છે. એ તારા સ્િભાિમાં િથી. એિો 

અથય કે િેિ-ગુર-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો રાગ અિે શ્રદ્ધા કરિી કે આ છે—એ આત્માિા સ્િભાિમાં 

િથી. એિી દૃનિ થયા નિિા એિે સમરકતિશયિ િહીં થાય. .... નિકલ્પ છેિે િેિ-ગુર-શાસ્ત્રિી 
શ્રદ્ધા... આવ્યું છેિ ે૧૭૦ ગાથા, પંચાક્સ્તકાય. તીથંકર એમ કહે છે પંચાક્સ્તકાયમાં કુંિકુંિાચાયય. 

મારી શ્રદ્ધા.... તીથંકર એમ કહે છે. પંચાક્સ્તકાય ૧૭૦. બતાિી િહોતી કાલે? ૧૭૦. લ્યો, આ 

૧૭૦ િેખો! ૧૭૦ (ગાથા)મેં ભગિાિ કુંિકુંિાચાયયિેિ કહતે હૈં. પંચાક્સ્તકાય. સમયસાર, 
પ્રિચિસાર, નિયમસાર િે પંચાક્સ્તકાય.  

‘સંયમ તપ સંયુક્ત હોિા છતાં...’ કોઈ પ્રાણી અપિે સ્િરૂપમેં િેિ-ગુર-શાસ્ત્રકે 
નિકલ્પસે રનહત અપિી શ્રદ્ધા કી, અપિે સ્િરૂપમેં સંયમ રકયા, ઐસે આિંિમેં આયા, ઐસા હોતે 

છતે જબ િિ પિાથોંકી શ્રદ્ધા રહેગી, િહ રાગ હૈ. તીથંકર પ્રનત શ્રદ્ધા રહેગી... ‘તીથંકર’ પાઠમેં 

પડા હૈ. सपयत्थसतू्ररोथिन: थतत्थयरं... તીથંકર એમ કહતે હૈં રક હમારી શ્રદ્ધા–નિકલ્પ જબ તક 
રહેગી, તબ તક મુક્ક્ત િહીં હોગી. આહાહા! જુઓ! ‘તીથંકર પ્રત્યે જેિી બુનદ્ધિું જોડાણ િતે 
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છે...’ ‘अथभगतबदु्ध:े’ એમ છેિે? सतू्ररोथिन: અિે આગમ પ્રત્યે રનચ–પ્રીનત િતે છે. ભગિાિિા 

કહેલા આગમ એિા પ્રત્યે જ્યાં સુિી પ્રીનત િતે છે, તે જીિિે નિિાયણ િૂરતર છે. િૂર િહીં, પણ 
િૂરતર છે.  

શ્રોતા : શ્રદ્ધા થિાિી... પુરૂષાથય....  

પૂજ્ય ગુરૂિેિશ્રી : પરકી શ્રદ્ધા છોડ િે તારી શ્રદ્ધા કર એમ કહે છે. હા, હમારી શ્રદ્ધા 

છોડ િે તેરી શ્રદ્ધા કરિેકો .... એમ કહતે હૈં. શેઠ ઠીક કહે છે. કોણ ેરચ્યા છે? ય ેિાણી તો જડકી 
અિસ્થાસે હો ગઈ. આહાહા! િાત તો આકરી િાત છે. સમ્યગ્િશયિ અિે ઉસકા નિષય િે ઉસમેં 
પરકી િાક્સ્ત—બહુ સૂક્ષ્મ બાત છે. એ થયું તો મુક્ત થઈ જાય.  

આહીં તો (કહ્યું કે) નિિાયણ િૂરતર છે. િૂર િથી કહ્યું ભાઈ! િૂરતર. તીથંકર એમ કહે છે 

હમારી શ્રદ્ધા જબ લગ તુજે રહેગી તબ તક તુજે મોક્ષ િૂર હૈ.. મોક્ષ િૂર હૈ. એય! આ તો 

િીતરાગ એમ કહે છે હોં. આહાહા! ઓલામાં લખ્યું છે કે િૂરતર િથી. આહીં તો િરૂતર કીિું છે. 
િૂર િહીં, પણ િૂરતર. રાગ છે એ નિકલ્પ છે. આહાહા! શ્રીમદ્ માં ઉલ્ટું લખાઈ ગયું છે, છાપી 

િાખ્યું છે, ભૂલમાં છાપી િાખ્યું છે. છાપિામાં કોઈએ ભૂલ કરી છે. એ સુિારે િહીં, એ તો 

અક્ષરે-અક્ષર રાખે. અરરહંતારિિી ભક્ક્તરૂપ પરસમય પ્રિૃનત્તમાં સાક્ષાત્ મોક્ષહેતુપણાિો 
અભાિ છે. પરંપરા થાય એટલે રાગિે છોડશે, એમ... કહો, સમજાણું કાંઈ? આિો માગય છે. 

માિે-િ માિે, સ્િતંત્ર છે જગતમાં પ્રાણીઓ. િસ્તુિું સ્િરૂપ તો આ છે. આથી કંઈપણ ઉલ્ટું માિે 
એ નમથ્યાત્િિા પોષક છે, સંસારિી િૃનદ્ધિા કરિારા છે. આહાહા! શ્લોક ૧૯૫. પાંચ શ્લોક છે.   

कायोत्सगो भवथत सतत ंथनश्चयात्सयंताना ं
कायोदू्भतप्रबलतर  सत्कर्मर्केु्ेः सकाशात ् । 
वािा ंजल्पप्रकरथवरतरे्ा मनसाना ंथनवतृ्तेेः 
स्वात्मध्यानादथप ि थनयत ंस्वात्मथनष्ठापराणार् ् ॥१९५॥ 

આહાહા! એિો શ્લોકાથય : િમી જીિ જો નિરંતર સ્િાત્મનિષ્ઠાપરાયણ...  ..... આહીં કીિું 

હોય તો લક્ષમાં લેિું, આ ચીજ પણ સાંભળી િ હોય. પરરચય િહીં, ...પરરચય િહીં, સત્યિો 

પરરચય િહીં. આહાહા! શ્લોકાથય. જો નિરંતર સ્િાત્મનિષ્ઠાપરાયણ... આ મુનિિી કથા.  મુનિ 
સ્િયં કહતે હૈં. રિગંબર મુનિ આત્મધ્યાિી, આિંિમેં રહિેિાલે. નિરંતર સ્િાત્મનિષ્ઠાપરાયણ... 

સ્િ-આત્મ-નિષ્ઠા-પરાયણ એટલા શબ્િ પડ્યા છે. આહાહા! જો નિરંતર સ્િ–અપિા આત્મા 

આિંિમૂનતય ઉસમેં પ્રીનતસે પરાયણ–રનચસે તત્પર નિજ આત્મામેં લીિ હૈં... આહાહા! ઐસે 
સંયનમયોંકો... રાગ િે નિનમત્તસે હઠકર અપિા ધ્રુિ શુદ્ધ ઉપાિાિ નત્રકાળી ભગિાિમેં લીિ 

હોિેસે... ઐસે સંયમીયોંકો... રાગ અિે પરસે હઠકર (અથાયત્) અપિેમેં િાક્સ્ત માિકર, અપિા 
અક્સ્ત નિત્યાિંિ પ્રભુ ઉસમેં લીિ હોતે હૈં.  
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કાયાસે ઉત્પન્ન હોિેિાલે અનત પ્રબલ કમોંકે... આહાહા! આ કાયાિી રિયા—ઐસા 

ચલિા િે ઐસા બોલિા, ઐસા ચાલચલિ િે સ્િાહા—યે રિયા સબ શરીરકી... કાયાસે ઉત્પન્ન 
હોિેિાલી અનતપ્રબલ રિયા–શરીરિી રિયા... (કાયા સંબંિી પ્રબલ રિયાઓંકે ત્યાગકે કારણ)... 

કાયાિી રિયા એ મારી િહીં. સમજમેં આયા? આહાહા! અિારિથી અભ્યાસ િહીં તત્ત્િિો. 

માણસિે એિું લાગે કે આ તે કાંઈ િીતરાગિો માગય આિો હશે? આહીં તો ભઈ! અપિાસ 

કરિો, િસલક્ષણીપિયમાં અપિાસ િસ કરિા લ્યો. આહીં તો કહે છે, એ બિા તારા અપિાસ઼ 

માઠા િાસ છે. નિજાત્મા અંિરમાં સ્િરૂપિી દૃનિ કરીિે િ ઠર ત્યાં સુિી તારી બિી લાંઘણું છે. 

જાિિજીભાઈ! એિી િાત છે. લંઘિ.. લંઘિ. આહીં તો સ્િ-આત્મા આિંિિો િામ પ્રભુ 
અતીનન્દ્રય આિંિકા િામ, ઐસા અિુભિ કરકે લીિ હોિા, ઉસકો કાયાકી રિયાસે રનહત(પિા) 
હૈ. સમજમેં આયા?  

લ્યો, ભગિાિ પાસે કરેિે સ્િાહા. યે સબ રિયા જડકી હૈ. ઉસસે િમાયત્મા રનહત હૈ. 

આરે, ભારે િાત ભાઈ! લખ્યું છેિે િેખો! પ્રબળ કમો.. કમો એટલે રિયા. કાયા સંબંિી પ્રબળ 

રિયા. હાથ િે પગ, આંખ્યું ફરે ઐસે-ઐસે, યે તો કાયાકી જડકી, માટીકી રિયા હૈ. ઉસસે િમી 
રનહત હૈ. કાયોત્સગયિી વ્યાખ્યા છે િે. આહાહા! એિા ત્યાગિે કારણ... એ કાયાિી રિયાિો 

ત્યાગ જેિે અંિર િતે છે અિે આિંિમૂનતય ભગિાિિી સ્િભાિિી એકાગ્રતાિી િાનમયક રિયા 

અંિર િતે છે એિે કાયોત્સગય હોય છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? હિે સાંભળે િિું. અિંત કાળમાં 
સાંભળ્ું િથી. કુંિકુંિાચાયય કહે છે, ‘શ્રુતપરરનચત્ અિુભૂતા..’ રાગ િે રાગિી કથા તેં 

અિંતિાર સાંભળી, નિકલ્પિી િાતાયઓ તેં અિંતિાર સાંભળી, પણ નિકલ્પ રનહત આત્માિી 

િાત તેં સાંભળી િથી કોઈ રિ’. આહાહા! બહુ કઠણ કામ છે. આ તો રિયાકાંડમાં મશગુલ અિે 
માિે કે અમારે િમય છે.  

અનતપ્રબલ કાયકી રિયાસે રનહત ઔર િાણીકે જલ્પલમૂહકી નિરનતકે કારણ... ઓલામાં 

ત્યાગ કીિો, અહીં નિરતી કીિી. િાણીિો નિકલ્પ... િાણીિો નિકલ્પ િે િાણી બેય જેિામાં િથી. 

િાણી તો જડ હૈ. જડ બોલતા હૈ ભાષા. આત્મા બોલતા િહીં. આત્મામેં ભાષા હૈ હી િહીં. આ 

ભારે! અિાજ નિકલતા હૈ યે તો જડ હૈ, િાણી હૈ. આત્મામેં હૈ હી િહીં. િાણીકે જલ્પસમૂહકી 
નિરનત... િાણીિો નિકલ્પ ઉઠે છે અંિર એિાથી નિરનતિે કારણે. િો આયે—કાયા અિે િચિ. 

ઔર માિનસક ભાિોંકી (નિકલ્પોંકી)... શુભરાગ ઐસા િયા, વ્રત, તપ, ભગિાિ ભક્ક્ત, પૂજા 

આરિ માિનસક નિકલ્પ, એિી નિિૃનત્તિે કારણે (એટલે) એિો નિિૃનત્તિો ભાિ–એિો અભાિ-
સ્િભાિ, એિે કાયોત્સગય િે િમય કહેિામાં આિે છે. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ત્રણેયિી નિિૃનત્ત કીિી. કાયાિી રિયાિો ત્યાગ, િચિિી નિિૃનત્ત–નિરનત અિે 
માિનસકિી નિિૃનત્ત. ત્રણેય જુિા-જુિા શબ્િ છે. ભગિાિ આત્મામાં આ કાયાિી રિયાિો ત્યાગ, 



270                                                               નિયમિો સાર ભાગ-૪ 

િાણીિી રિયાિી નિરનત અિે માિનસક રિયાિી નિિૃનત્ત. આહાહા! ઐસે નિિૃનત્તક ેકારણ... બસ 

ઇતિા નલયા. આમ પરથી હઠીિે... કાયોત્સગય લેિા હૈ િ. તથા નિજ આત્માકે ધ્યાિકે કારણ... 
યહાં નિિૃનત્તકે કારણ અિે નિજ આત્માકે ધ્યાિકે કારણ—અક્સ્ત. નિજ આત્મા હોં, પાછું 

પરમાત્મા િીતરાગી એિું ધ્યાિ િહીં, એિું ધ્યાિ એ નિકલ્પ છે. ભડકે છે? હિે મૂલચંિભાઈ 

ભડકે એિું િથી. માગય આિો છે એિી પહેલી શ્રદ્ધા તો કરે. માગય એિો છે ભાઈ! તિે ગમે તે 

લાગે, પણ માગય તો આ છે. ત્રણથી નિિૃનત્ત િે એકમાં લીિતા, એમ આવ્યુંિે? મિ-િચિ િે 

કાયાિા નિકલ્પો િે રિયાઓથી નિિૃનત્ત અિે આત્મામાં ધ્યાિિી લીિતા. સમજાણું કાંઈ? 

કાયાિી રિયા િે િચિિી રિયા િે માિનસક રિયા િમયમાં મિિ કરે એમ િથી. શાંનતભાઈ છે કે 
િહીં? કહો, આિું આવ્યું આ રનિિારે તમારે. રનિિારે આિે સારં હોં. આહાહા!  

અરે! તિે તારી ખબર િ મળે. તું કોણ છો િે કયાં િે કેિડો કેમ છો—એિી તિે ખબર 
િ મળે. અિે બહારિી બિી પરિી માંડી પડ, જેમાં તારં કાંઈ િથી. રાગમાં, િેહિી રિયામાં, 

મિમાં, િાણીમાં કાંઈ િથી. એમાં ત્યાં ‘કાયોત્સગય’ લીિો છેિે? એટલે કાયા, મિ િે િાણી 

ત્રણથી નિિૃત્ત થઈિે... કાયાિી રિયાથી નિિૃત્ત થઈિે (એટલે) ત્યાગ કરીિે, ત્યાગિે કારણે, 
િાણીિા જલ્પથી નિરનત કરીિે અિે માિનસકભાિથી નિિૃનત્ત કરીિે. ભગિાિ આત્મામાં અંિર 

ધ્રુિ ચૈતન્યમાં લીિતા કરે એિે કારણે (એટલે) આત્માકે ધ્યાિકે કારણ, એમ. નિશ્ચયસે સતત 

કાયોત્સગય હૈ. એિા િમાયત્માિે નિરંતર કાયોત્સગય છે. જ્યારે આમ બેસે કાયોત્સગય કરીિે એમ 
િહીં, પણ નિરંતર કાયોત્સગય જ છે. આહાહા! નિશ્ચયસે સતત–નિરંતર... આત્મા નિત્ય હ ૈઔર 

નિત્ય આિંિસે ભરા હૈ, ઉસ તરફકી લીિતા નિરંતર હૈ એમ કહતે હૈં. આહાહા! દૃનિ, જ્ઞાિ, િ ે
લીિતા પ્રગટી એ તો નિરંતર છે. નિરંતર િમીકો તો કાયોત્સગય હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

નિરંતર ઉસકો િમયિશા હૈ, प्रबलतर सत्कर्मर्केु्ेः कर्मर्केु्ेः.. ત્યાગ એમ (અથય) કયો. 

कर्मर्केु्ेः... वािा ं जल्पप्रकरथवतरे्ा मनसाना ं थनवतृ्तेेः... બરાબર છે. પહેલા મુક્ત હતું ત્યાગિું, 

કાયાિી રિયાથી મુક્ક્ત, િચિિી રિયાથી નિરનત... િચિ છેિે એટલે નિરનત, એમ. કાયાિી 

રિયાથી મુક્ક્ત, િચિિી રિયાથી નિરનત, માિનસક રિયાથી નિિૃનત્ત. ઐસા આત્મા–ભગિાિ 

આત્મા ઉસસે નિિૃત્ત હોકર, અંતર આત્મામેં ધ્યાિ કરકે, ધ્યેય બિાકર લીિ હોતા હૈ ઐસે 
િમાયત્માકો નિરંતર િમય હૈ. ઐસે િમાયત્માકો નિરંતર િમય હૈ. સમજાય છે કાંઈ? કારણ.. કહ્યુંિે 

કારણ. ત્રણિી—મુક્ક્ત, નિરનત અિે નિિૃનત્તિે કારણે. એક િાત. સિાય નિિૃનત્ત છે. સિાય 

આત્મા ઉપર ધ્યાિ િે લીિતાિે કારણે સતત િમય છે, એિે સતત કાયોત્સગય છે, નિરંતર 
મોક્ષકા માગય ઉસકે પાસ હૈ. આહાહા! નિશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ િચિ ગુરિેિ) 
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આસો સુદ ૧, સોમવાર, તા. ૨૦-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક – ૧૯૬ – ૧૯૮, પ્રવચન નં. ૧૩૦ (હિન્દી) 

 

યે નિયમસાર, શુદ્ધનિશ્ચય-પ્રાયનશ્ચત્ત અનિકાર ચલતા હૈ. ઉસકા ૧૯૬.. ૧૯૬ કળશ હૈ. 

નહન્દી હૈ િ નહન્દી. નહન્દી હૈ નહન્દી? સમજતે િહીં. શબ્દકા ક્યા અર્થ હોતા હૈ વહ કભી સુિા 

િહીં. ૧૯૬.  

जयति सहजिजेःप  ुंजतिर् मग्नभास्वि-् 
सहजपरर्ित्त्वुं र्  क्तर्ोहान्धकारर् ् । 
सहजपरर्दृष्टया तितििन्मोघजािुं (?) 
भवभवपतरिाप  ः कल्पातभश्च र्  क्तर् ् ॥१९६॥ 

ક્યા કહતે હૈં? સૂક્ષ્મ બાત હૈ. અિંત કાલકા અભ્યાસ િહીં તો ક્યા ચીજ હૈ વહ 

સમજિેમેં બડા પરરશ્રમ–પુરુષાર્થ ચાનહયે. શ્લોકાર્થ : કહતે હૈં, સહજ તેજઃપુંજમેં નિમગ્ન ઐસા 

વહ પ્રકાશમાિ સહજ પરમ તત્ત્વ... મૈં પરમ તત્ત્વ શુદ્ધ આિંદ િે શાંનતસે ભરા હુઆ 
દ્રવ્યસ્વભાવ મેરા સહજ તેજ:પુંજમેં નિમગ્ન... વસ્તુ તો જ્ઞાિકે પ્રકાશમેં નિમગ્ન ચીજ હૈ. 

સમ્યગ્દશથિકા નવષય, સમ્યગ્દશથિ પાિેકા આિાર, પ્રર્મ િમથકી પયાથય–સીઢીકે પાિેમેં 

અવલંબિ(રૂપ) ચીજ વહ તો અંદર નિકાળ ભગવાિ અપિા સ્વભાનવક તેજપુંજ, સ્વભાનવક 
જ્ઞાિપ્રકાશકા પુંજ ઉસમેં નિમગ્ન હૈ. આહાહા! અપિી ચીજ નિત્યાિંદ ભગવાિ અપિે 

જ્ઞાિપ્રકાશકે સ્વભાવમેં નિમગ્ન હૈ. ઐસા પ્રકાશમાિ સહજ પરમ તત્ત્વ જયવંત હૈ. ઐસે ક્યોં 

કહા? િમીકી દૃનિમેં, ઐસા તત્ત્વ દૃનિમેં આયા હૈ. સમજમેં આયા? પ્રર્મમેં પ્રર્મ િમથ જજસકો 
પ્રગટ હુઆ હો, ઐસી િમથકી દૃનિમેં યે અંતર ચીજ નવષય ક્યા હૈ વહ ખ્યાલમેં આ ગયા હૈ. તો 
કહતે હૈં રક જયવંત વતથતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા?  

અહો! મૈં પરમ તત્ત્વ સહજ તેજક ેપુંજમેં નિમગ્ન ઐસા પ્રકાશસ્વરૂપ–પ્રકાશમાિ પ્રભુ 

ચૈતન્ય, ધ્રુવ નિત્ય, જજસમેં દૃનિ કરિેલાયક હૈ ઔર જજસમેં રમણ કરિેલાયક હૈ ઐસી ચીજ હૂં. 

સમજમેં આયા? િમથ ઐસી ચીજ હૈ, અપૂવથ ચીજ હૈ. લોકોએ િમથિે સાિારણ સાિારણ કરી 
િાખ્યો. સમજમેં આયા? જજસકો િમથદૃનિ હો ઔર િમથદશા પ્રગટ હો, તો યે તો સમ્યગ્દશથિ-

જ્ઞાિ િે શાંનત પ્રગટ હુઈ, ઉસમેં–દૃનિમેં તો આત્મા જયવંત વતથતા હૈ. ઓહો! ઐસા પ્રકાશપુંજ 

તત્ત્વ નિકાળ ઐસા િે ઐસા વતથતા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? રક જજસિે મોહાંિકારકો દૂર 
રકયા હૈ... કૈસા હૈ મેરા પરમ તત્ત્વ? સજચચદાિંદ સ્વરૂપ—સત્ િામ શાશ્વત, જ્ઞાિ િે આિંદકા 
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સ્વભાવસે ભરા હુઆ ભંડાર હૈ. રક (જો મોહાંિકાર રનહત હૈ) અર્ાથત્ જજસિે નમથ્યાત્વ િે 
અજ્ઞાિકો દૂર રકયા હૈ. યે ચીજમેં નમથ્યાત્વ િે જ્ઞાિ હૈ િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ભગવાિ આત્મા, પહલે તો ઐસા નલયા રક જયવંત વતથતા હૈ ઐસા તત્ત્વ હૈ. ઐસે 

તત્ત્વમેં મોહાંિકાર હૈ હી િહીં અર્ાથત્ ઐસી દૃનિ જબ હુઈ તો પયાથયમેં મોહાંિકાર િહીં 
(ઉત્પન્ન હુઆ), પણ દ્રવ્યમેં િહીં ર્ા તો પયાથયમેં િહીં (ઉત્પન્ન) હુઆ. સમજમેં આયા? 

આહાહા! હજી પ્રર્મ સમ્યગ્દશથિ–િમથકી પહલી સીઢી ઉસકી બાત હૈ. આહાહા! કહતે હૈં રક 

ભગવાિ આત્મા સહજ પ્રકાશમાિ જયવંત વતથતા હૈ ઐસા દૃનિમેં આત્મા આયા તો ઉસ 
આત્મામેં મોહ-નમથ્યાત્વ અંિકાર હૈ હી િહીં. નમથ્યાત્વ અંિકારસે રનહત તત્ત્વ ઉસકી દૃનિ હુઈ 

તો પયાથયમેં નમથ્યાત્વ અંિકાર રહા િહીં. પંરડતજી! આહાહા! આગળ કહેશે. અરેરે! મૈં ઐસી 

ચીજ (હૂં રક) મેરી સમાનિ, શાંનતકા નવષય હૈ, મેરે સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ િે શાંનતકા વહ નવષય હૈ. 
યહ નવષય કભી જાિા િહીં (તો) હૈરાિ હૈરાિ હો ગયા ચોરાશીકે અવતારમેં. સમજમેં આયા?  

જો સહજ પરમ દૃનિસે પરરપૂણથ હૈ... વાહ! કર્િ તો જુઓ! ક્યા કહતે હૈં? રક હમારા 
સ્વભાવ ભગવાિ આત્મા તેજપુંજસે સહજ નિમગ્ન હૈ તો પ્રકાશમાિ જ્યોનત જયવંત વતથતી હૈ, 

ઐસા હમારી દૃનિમેં આયા હૈ. અિે ઉસ ચીજમેં મોહાંિકર િહીં તો હમિે ઉસકી દૃનિ કી તો 

પયાથયમેં ભી મોહાંિકાર રહા િહીં. આહાહા! દૂસરા. જો સહજ પરમ દૃનિસે પરરપૂણથ હૈ... 
આહાહા! જો સમ્યગ્દશથિ વતથમાિમેં પ્રનતતી–ભાિ હુઆ રક મૈં પરરપૂણથ તત્ત્વ હૂં. તો કહતે હૈં રક 

સમ્યગ્દશથિકી પયાથયમેં ભાિ હુઆ વહ ચીજ તો પરમ દૃનિ સંપન્ન અિારદસે હૈ. નિકાળ દૃનિ, 

પરમ દૃનિ સંપન્ન હૈ, દેખો! સહજ પરમ દૃનિ... સ્વભાનવક પરમ સમ્યગ્દશથિ–દૃનિ સનહત હી 
વહ તત્ત્વ હૈ. હૈ તો ઉસકે આશ્રયસે સમ્યગ્દશથિ પ્રગટ હુઆ. આહાહા! સમજમેં આયા? 
વીતરાગિમથ અલૌરકક હૈ ભાઈ! યે બાહ્ય ચીજસે પ્રાપ્ત હો ઐસી ચીજ િહીં. સમજમેં આયા?  

ભગવાિ આત્મા... પહલે ઉસકી સમજમેં તો લે રક યે ચીજ હૈ અિે ઉસી ચીજ ઉપર 

દૃનિ કરિેસે હી િમથકી શરૂઆત હોતી હૈ (ઐસી) યે ચીજ હૈ. મલૂકચંદભાઈ! આવી વાત છે. 

સાંભળી િ હોય કોઈ રદ’. જય ભગવાિ. આહાહા! કહે છે, વહ તત્ત્વ—મેરા સ્વરૂપ મેરી દૃનિ 
જબ ઉસકે ઉપર પડી ઔર સમ્યગ્દશથિ હુઆ, વહ નિકાળી ચીજ સહજ પરમ દૃનિસે પરરપૂણથ 

હી હૈ. આહાહા! વસ્તુ સ્વભાનવક સમ્યગ્દશથિકી દૃનિસે પરરપૂણથ ભરા હી હૈ. સમજમેં આયા? 

તો ઉસકી દૃનિ કરિેસે—ઐસી ચીજકી દૃનિ કરિેસે—પયાથયમેં સમ્યક્ દ્રનિકી પયાથય ઉત્પન્ન 
હુઈ. ભારે માગથ. સમજમેં આયા? ઔર કૈસી ચીજ હૈ મેરી? મેરી દૃનિમેં આયા વહ ભગવાિ 
આત્મા જયવંત વતથતા હૈ. યે આત્મા કૈસા હૈ?  

ઔર જો વૃર્ા-ઉત્પન્ન ભવભવકે પરરતાપોંસે... આહાહા! र्ोघ—મફત, નિષ્ફલ. રાગ િે 

દ્વેષ–નવકલ્પકી જાળ, પુણ્ય િે પાપ—ભવભવકે પરરતાપોંસે (તર્ા) કલ્પિા ઉસસે મુક્ત હૈ. 
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આહાહા! મેરા ભગવાિ વૃર્ા ભવભવિી કલ્પિાિા જે દુઃખો–આકુળતા ઉસસે તો મુક્ત હૈ. 

ચીજ મુક્ત હૈ. સમજમેં આયા? મેરી ચીજ હી ભવભવકે પરરતાપોંસે મુક્ત હૈ. ઐસી મેરી દૃનિ 
મુક્ત આત્મા ઉપર હુઈ તો મેરી પયાથયમેં ભી ભવભવકે પરરતાપોંસે રનહત મેરી દૃનિ હો ગઈ. 

સમજમેં આયા? સૂક્ષ્મ હૈ ભાઈ! વીતરાગમાગથ સૂક્ષ્મ હૈ અિે તે પણ રદગંબર િમથમાં છે, દૂસરે 

(કહીં) યહ ચીજ હૈ િહીં. જજસમેં હૈ (ઉસમેં) સુિિેમેં આતી િહી. આહાહા! લોગોંકો ઐસા લગે 

રક આ ક્યા હૈ? ભાઈ! ય ેતેરી ચીજમેં ઇતિા વૈભવ પડા હૈ. સમ્યગ્દશથિકી પયાથય, કહતે હૈં રક 

રકસમેંસે આયી? સમજમેં આયા? દશથિ–દૃનિ નિકાળી દૃનિસે પરરપૂણથ ભરા ર્ા. આહાહા! 

ઉસકી દૃનિ કરિેસે જો પયાથય પ્રગટ હુઈ તો સમ્યગ્દશથિકી પયાથયમેં પરરપૂણથતા પ્રગટ હુઈ. 
આહાહા! ઉસમેં નમથ્યાત્વ અંિકાર રહા િહીં. સમજમેં આયા? પાટણીજી! એવો માગથ છે ભાઈ!  

‘વૃર્ા’ શબ્દ કહ્યો. અરે! એમાં િર્ી. ઉસમેં હૈ િહીં. ભવભવકે પરરતાપ તો વસ્તુમેં હૈ 
િહીં. र्ोघ—વૃર્ા–ફોગટ. र्ोघ.... આહાહા! ફોગટ–નિષ્ફળ.. આહાહા! तितििन्मोघजािुं  
भवभवपतरिाप  ः कल्पातभश्च र्  क्तर् ्... યે સુખ-દુઃખકી કલ્પિા... સુખ એટલે દુઃખ. સુખ-દુઃખકી 

કલ્પિા પરરતાપ–જ્વાલા હૈ. ઉસસે ભગવાિ આત્મા તો મુક્ત હૈ. સમજમેં આયા? તો દૃનિ 
જબ ઉસકે આશ્રયસે હુઈ તો યે મેરી દૃનિ–પયાથય ભી ભવભવકે પરરતાપસે મુક્ત હૈ. દ્રવ્ય 

મુક્ત હૈ તો મેરી પયાથય ભી મુક્ત હો ગઈ. આહાહા! સમજમેં આયા? અરે! ભગવાિ િણ 

લોકિો િાર્ પૂણાથિંદ પ્રભુ અપિી ચીજ ઉપર કભી ઉસિે દૃનિ દી િહીં. અપિા નિિાિ–
પરરપૂણથ નિિાિ ભરા હૈ, પણ કભી િજર દી િહીં ઔર પુણ્ય-પાપકી આકુલતા–નમથ્યાજાલમેં–

કલ્પિામેં રુક ગયા. સમજમેં આયા? રક જો નમથ્યાજાલ કલ્પિા સ્વરૂપમેં હૈ િહીં. આહાહા! 
સમજમેં આયા?  

વૃર્ા-ઉત્પન્ન ભવભવકે... આહાહા! र्ोघजािुं એ છે િે? નિષ્ફળ. મોઘિો અર્થ નિષ્ફળ 

છે. મફત, ખોટી વાત, ખોટી કર્િી. આ હું, પરમાં સુખ છે, નવષયમાં સુખ છે, દેવમાં સુખ છે, 

શેઠાઈમાં સુખ છે, િરકમાં દુઃખ છે—એ બિી કલ્પિાઓ છે, કહે છે. દુઃખ.. દુઃખ.. કલ્પિાિું 

દુઃખ લાગ્યું છે િે? આહાહા! વસ્તુ તો ઐસી હૈ. ભગવાિ આત્મા અિંત ગુણસંપદાસે ભરા 

પડા હૈ. અિંત-અિંત આિંદ િે અિંત જ્ઞાિ નસદ્ધકો પ્રગટ હુઆ, ઐસી અિંતી-અિંતી સંપદાસે 
તો ભરા પડા હૈ આત્મા. નસદ્ધ તો એક હી સમયકી પયાથય હૈ. યે તો દ્રવ્યમેં, નસદ્ધકે દ્રવ્યમેં ભી, 

યે દ્રવ્યમેં ભી વસ્તુ આત્મા તો અિંત-અિંત ચૈતન્ય કવેળજ્ઞાિકે પુંજમેં પડા હૈ. ઓહોહો! અરે! 

આત્મા રકસકો કહિા અિે કૈસા આત્મા હૈ ઉસકો કૈસે માિિા? ઐસે આત્માકો ઉસ પ્રકારસે 
માિે જબિા કભી સમ્યગ્દશથિ હોતા િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા?  

વૃર્ા–ઉત્પન્ન... ફોગટ, મફત ભવભવકે પરરતાપોં... દખેો! યહાં ઐસે િહીં નલયા હૈ રક 
િરકમેં હી પરરતાપ હૈ. સ્વગથકે ભવ ભી પરરતાપકા હી કારણ હૈ. આકુળતા.. આકુળતા.. 
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આહાહા! સમજમેં આયા? કરોડો ઇન્દ્રાણીઓ અિે કરોડો અપ્સરાઓ એિી ઉપર લક્ષ જાય છે 

તો આકુળતા.. આકુળતા (ર્ાય). દાહ અનગ્ન સુલગતી હૈ, રાગકી અનગ્ન. સમજમેં આયા? આહીં 
તો એક સ્ત્રી હોય ત્યાં આહા..હા. હવે અમે લગ્ન કયાથ િે હવે અમે સુખી ર્યા. શું કાંઈ કહે છેિે 

લગ્ન વખતે? મોટાિે પગે લાગે... પ્રભુતાિા પગલા. હા, એ વાત.... એ કહે છે, વાત સાચી. હા, 

એમ કહે છે. પ્રભુતાિા પગલા માંડ્યા. રાંકાઈમાં પગલા માંડ્યા. સળગતી અનગ્નમાં પગ મૂક્યા 

છે. પગે લાગે બિાિે, બાપિે... બહુ સારું કયુું, મિ ેિાખ્યો ભઠ્ઠીમાં. ...ભાઈ! તમારે તો કાંઈ 

િર્ી એટલે શું. આ તમારે છે–સાઢુભાઈિે છેિે. આશીવાથદ. બેટા! સુખી ર્ાજો રખડવામાં. 
આહાહા! ગજબ વાત છે. સંસાર.. સંસાર..  

કહે છે, અરેરે! સાચા મુનિ, પોતે રદગંબર સંત છે, વિવાસી છે. સમજમેં આયા? 

આહાહા! પરમાત્મા–અપિા નિજ સ્વરૂપકા ભક્ત હૈ. સમજમેં આયા? ઉસકા ભજિ કરિેવાલા 
હૈ. આહાહા! ઐસા ભગવાિ... ભવભવકે પરરતાપોં... િરક િે સ્વગથ—બિા ભવ. પ્રત્યેક ભવમેં 

પરરતાપ, આકુળતા.. આકુળતા હૈ. આહા! સમજમેં આયા? તર્ા કલ્પિાઓંસે મુક્ત હૈ. કહ્યુંિ ે

र्ोघजािुं અિે कल्पातभश्च र्  क्तर् ्... ન્યાં र्ोघजािुं, અહીં कल्पातभश्च र्  क्तर् ्... આહાહા!  
મુનિઓએ પણ વિમાં મસ્તી કરી છેિે નસદ્ધ સાર્ે! આહાહા! ભગવાિ આત્મા... ભાઈ! એ 

રાગિે–નવકલ્પિે પડદે પ્રભુ પડ્યો રહ્યો અંદર. નવકલ્પિી રુનચિા પ્રેમે એ આત્મા ભાસતો િર્ી– 
આત્માકા ભાસ હોતા િહીં. ક્યા ચીજ હૈ ખબર િહીં. સમજમેં આયા?  

વ્યવહાર, રાગારદ વ્યવહાર ઉસકી રુનચમેં ભગવાિ પરમાિંદ નિિાિ ઉસકી િજર િહીં 

કરતા. સામિે પડા હૈ (તો) વહાં િજર િહીં કરતા. સમજમેં આયા? વહ કલ્પિાસે હૈ તો મુક્ત. 
ઉસકા અર્થ રક મેરી દૃનિ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર હુઈ, સ્વભાવમેં કલ્પિા ઔર વૃર્ા ભવભવકા 

પરરતાપ િહીં તો મેરી પયાથયમેં ભી અબ રહા િહીં. ભવભવકા પરરતાપ, સમજમેં આયા? ઔર 

કલ્પિા વહ ચીજ મેરી પયાથયમેં િહીં. સમ્યગ્દૃનિ તો કલ્પિાસે મુક્ત હૈ. આહાહા! સમજમેં 

આયા? અરે! જજિ વીતરાગકા માગથ યહ હૈ. જૈિમેં જન્મે, પણ જૈિ ક્યા કહતે હૈં ઇસકી ખબર 
િહીં. સમજમેં આયા? વહ ૧૯૬ હુઆ. ૧૯૭.  

भवभवस  खर्ल्पुं कल्पिार्ात्ररम्युं 
िदतखलर्तप तित्युं सुंत्यजाम्यात्मशक्त्या । 
सहजपरर्सौख्युं तिच्चर्त्कारर्ात्रुं 
स्फ तिितिजतवलासुं सवमदा ििेयहेर् ् ।।१९७।। 

सुंत्यजाम्यात्मशक्त्या... આહાહા! મેરી આત્મશજક્તસે છોડતા હૂં. નવકલ્પસે છોડતા હૂં 
ઐસા િહીં. આહા! કેવા અમૃત કળશ બિાવ્યા છે!   
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૧૯૭. શ્લોકાર્થ : અલ્પ (તુચછ) ઔર કલ્પિામાિરમ્ય માિ કલ્પિાસ ે હી રમણીય 

લગિેવાલા ઐસા જો ભવભવકા સુખ... લો. સ્વગથકા, શેઠાઈકા, દેવકા સુખ ભ્ાંનતસે–કલ્પિાસે 
માિા હૈ. સુખ હૈ િહીં. આહાહા! સમજમેં આયા? સુખ તો ભગવાિ આત્મામેં હૈ. અતીનન્દ્રય 

આિંદસે તો પરરપૂણથ છલોછલ–લબાલબ ભરા હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા! દ્રનિસે પરરપૂણથ,  

આિંદસે પરરપૂણથ. વસ્તુ અપિા સ્વભાવ–શજક્ત, એક-એક શજક્તસે પરરપૂણથ હૈ. એક-એક 

શજક્તમેં અપરરનમત અિંત-અિંત બેહદ સ્વભાવ હૈ. ક્ષેિકી જરૂર િહીં. ઉસકે સ્વભાવકી 

શજક્તકા માહાત્મ્ય હૈ, ઐસા ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિંદમય ભગવાિ... કહતે હૈં રક 

ભવભવિા સુખ કલ્પિામાિ વહ સબ મૈં આત્મશજક્તસે નિત્ય સમ્યક્ પ્રકારસે છોડતા હૂં. 
દેખો! આહાહા! પુણ્યકે પરરણામમેં ઠીક–સુખબુનદ્ધ યે કલ્પિામાિ હૈ. આહાહા! સબ મૈં... સબ 

મૈં... કોઈ ભી શુભ-અશુભભાવ–સબ પરરતાપ આકુલતા હૈ. િમથ તો ગહિ હૈ. સમજમેં આયા? 
ગૂઢ હૈ. અપરંપાર ફલદાયક િમથ હૈ. સમજમેં આયા?  

કહતે હૈં, મૈં સબ પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ ચાર ગનતિા ભવિા પરરતાપ... અલ્પ િે કલ્પિા 

બે વાત કરી. એક તો તુચછ.. આહાહા! સ્વગથિા ભોગિા સુખ તુચછ, ઝેર જેવા છે. કલ્પિામાિ 
રમ્ય હૈ, (વાસ્તવમેં) હૈ િહીં. કલ્પિાસે માિા રક હમકો અિુકૂલ હૈ, હમકો ચૈિ પડતા હૈ, હમકો 

પ્રેમ પડતા હૈ–મજા પડતી હૈ, મૂઢ હૈ કહે છે. ઓહો! ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય અિંત 

આિંદસે પરરપૂણથ.. પરરપણૂથ ભરા હૈ. ઐસી આત્મશજક્તસે નિત્ય સમ્યક્ પ્રકારસે... મૈંિે તો 
નિકાળ દ્રવ્યસ્વભાવકા આશ્રય નલયા હૈ તો ઇસ આત્મશજક્તસે નિમથળ પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ 
િે મનલિ પયાથયકા વ્યય હોતા હૈ. છોડતા હૂં િામ વ્યય હોતા હૈ. સમજમેં આયા? 

સબ મૈં... ચાર ગનત, શેઠિી હોય કે નિિથિિી હો, િરકિી હો કે સ્વગથિી હો—સબ ગનત 

દુઃખરૂપ હૈ. આહાહા! આ તે કાંઈ અંક–માપ? અબજોપનત ખમ્મા.. ખમ્મા.. ખમ્મા અન્નદાતા.. 

શું મોઢું માગે છે. મોઢું માગે છે એટલે શું ખાવું છે? એમ. રાજા હોય એિે લખીિે આપે. પચાસ-

સો ચીજ હોયિે. સાહેબ! આમાંર્ી ખાસ ચીજ કંઈ પસંદ છે. પૂછાય િહીં બહુ, મોટા રાજા હોય. 

પચાસ-સો ચીજ લખેલી હોય, એિા પાિા છાપેલા–લખેલા હોય. પૂરણપુરી, લાડવા, ચૂરમું,  

ફલાણું, ઢીકણું, મોસંબીિું પાણી, સુગંિી પાણી, ફલાણું પાણી, ચોખ્ખું પાણી એવા બિા.... જે 
પાંચ-સાત લેવાયિે.... કહો, મૂલચંદભાઈ!  

આ અત્યારે મોટા રાજાિે એમ હોય. એ ઝટ પૂછે િહીં. આ મોટા... કરોડોિી ઉપજ હોય 
જેિે, એવા રાજા હોય છે. પુણ્યર્ી બિું હોયિે. એ ચોપાનિયા–કાગળ છાપેલા જ પડ્યા હોય 

એિે ભોજિિા. મોળી રોટલી, પૂરણપુરી, ગળી રોટલી, ચૂરમું કે લાપસી કે સાટા કે નવગેરે, નવગેરે 

િામ બિા હોય અિે શાકિા િામ હોય. એય વજુભાઈ! આ છે આ તો સાંભળેલું છે બરાબર. 
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આહીં તો અમારે ઘણા અિુભવ હોયિે. શાકિા િામ હોય ટીંડોરા િે ફલાણા િે ફલાણા. ...... 
મીંડું મૂકી દઈએ એ ઓલા રાંિે. એવું સાંભળેલું છે રાજાિા માણસો પાસે.  

અમારે ઘણો અિુભવ હોયિે. દુનિયાિા બિા ઘણા આવે..... આ બિા સુખી હશે?  

દુઃખી છો, સાંભળિે! માળા પરાિીિ. દાસ છો રાગિો–રાગકા દાસ હૈ. જભખારીમેં જભખારી હૈ 
તું. આહાહા! એવા કલ્પિામાિ સુખ... એ સુખિે... એ સુખિી કલ્પિાિે સબ મૈં  

આત્મશજક્તસે નિત્ય સમ્યક ્પ્રકારસે છોડતા હૂં. ખરેખર મેરી આત્મશજક્તમેં હૈ િહીં, પણ મેરી 

પયાથય જબ ઉસ તરફ ઝુકી તો યે પયાથયસે રાગારદકા સુખ હૈ વહ મૈંિે છોડ રદયા. પયાથયમેંસે 
છોડ રદયા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? આત્મશજક્તસે... ક્યા કહતે હૈં? વહ કલ્પિા હૈ 

સુખકી, વહ પાપકી કલ્પિા પુણ્યસ ે છૂટ જાયેગી—ઐસે િહીં હૈ. શુભભાવસે અશુભ છૂટ 
જાયેગા. યે શુભ િે અશુભ દોિોં દુઃખરૂપ હૈ. આહાહા! નવભાવ હૈ.  

(ઔર) જજસકા નિજ નવલાસ પ્રગટ હુઆ હૈ... નવલાસ તો નવલાસ પ્રગટ હૈ હી, અંદર 

પ્રગટ હૈ હી, યૂં. ‘નવલાસ પ્રગટ હુઆ’કા અર્થ મેરા આિંદકા નવલાસ તો નિકાલ અંદર હૈ હી. 
સમજમેં આયા? મેરી પયાથયમેં અંદર આશ્રય હુઆ તો મેરી પયાથયમેં ભી નવલાસ પ્રગટ હુઆ હૈ. 

યહાં તો ‘નવલાસ પ્રગટ હુઆ’ યે નિકાળમેં હૈ ઐસે બતાિા હૈ. સમજમેં આયા? જજસકા નિજ 

નવલાસ પ્રગટ હુઆ હૈ (અર્ાથત્) નિકાળ હૈ, યૂં કહતે હૈ. આહાહા! અતીનન્દ્રય અમૃતકા સાગર 
ભગવાિ, અતીનન્દ્રય અમૃતકા સ્વરૂપ પ્રગટ પડા હૈ અંદર. ઐસા અિારદ પડા હી હૈ, પ્રગટ હી હૈ. 

સમજમેં આયા? પણ જબ દૃનિમેં ભાિ હુઆ તો અિારદ-અિંત અતીનન્દ્રય આિંદસે પ્રગટ ભરા 
હી હૈ. નિજ નવલાસકી રમતમેં પડા હૈ આત્મા તો. આહાહા! સમજમેં આયા?  

ઐસા દૃનિમેં જબ આયા, તબ આત્મા ઐસે નવલાસમેં પડા હૈ ઐસા ભાિ હુઆ. રાગમેં 

નવલાસ કરતે હૈં ઉસમેં આત્માકા આિંદકા નવલાસ કહાંસે પ્રગટેગા? આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! 
રદગંબર સંતોિી કર્િી. એય ચેતિજી! સાંભળ્ું ક્યાંય આવું? િહીં. નહતિી વાત છે આ. 

માંડવાિે શણગારેિે, એમ આ શણગાયો છે આત્માિે. શણગારેલો છે જ તે. આહાહા! એિી 

શણગારિી શું વાત! આહાહા! જેિા ઘરમાં અિંત-અિંત આિંદ, અિંત-અિંત જ્ઞાિ, અિંત 
શજક્ત, અિંત એક-એક શજક્ત—એવા શણગારસે ભરા પડા, નવલાસસે ભરા પડા હી હૈ આત્મા. 
આહાહા!  

અરે! ઐસે આત્મા પર કભી મનહમા િહીં આયી ઔર પુણ્યિા પરરણામમેં મનહમા, 

પાપમેં મનહમા, પુણ્યિા ફળ કંઈ િૂળ મળે પાંચ-પચચીસ કરોડ રૂનપયા ત્યાં આહાહા.. ગરીબ 

માણસિે જ્યાં પચચીસ હજાર, પચાસ હજાર ર્ાય ત્યાં આહાહા.. આપણિે બાદશાહી મળી.  
મૂરખિા સરદાર છે. કહો, નશવલાલભાઈ! આવું આ તો કહે છે. તમિે ત્યાં સખુી કહે છેિે? 

વેપાર બહુ કરતા આવડે છે નશવલાલભાઈિે. લોકો વાતું કરે ગામમાં. િણ ભાઈમાં હુનશયાર આ 
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કહેવાય. છોકરા િ મળે તો બાયડી-ભાયડા બેસે. એ પછી રળે.... વેપાર કરતા બહુ આવડે એમ 

લોકો કહે છે. અમિેય આવડે. મલૂકચંદભાઈ! આહાહા! કોિી આબરૂ ભગવાિ! તારી આબરૂિે 
તેં જોઈ િહીં. તેરી ચીજમેં આબરૂકા ભંડાર ભરા હૈ. ઉસકો તો દેખા િહીં િે આ બહારિી 

આબરૂ અમારી વિી છે, હમારા િાક બઢા હૈ. િૂળેય િાક િહીં. િાકિી તો રાખ ર્ાશે.  

આહાહા! ઓલામાં આવે છેિે. સમયસાર િાટકમાં એમ આવે છે. ‘િગડો’ એમ કીિું. જુઓિે! 

આમ છેિે. િણ.. િણ.. તીિ હોતા હૈ િ. િાકકી ફાંકમેં ‘તીિ’ નલખા હૈ. એ આવે છે સમયસાર 

િાટકમાં. બિારસીદાસ. અરે! એ તારી િાકિી રાખ ર્શે. ભગવાિ શાશ્વત વજ્રજબંબ ચૈતન્ય 
પ્રભુ હૈ, નિજ નવલાસ પ્રગટ હૈ. આહાહા!  

જો સહજ પરમ સૌખ્યવાલા હૈ... ભગવાિ તો સ્વભાનવક આિંદ–સુખવાલા હૈ. સ્વતંિ 

અિંત-અિંત આિંદસે ઠસોઠસ વજ્રસે ભરા હૈ. આહાહા! ઐસી દૃનિ હુઈ તબ ‘ઐસા આત્મા 
હૈ’ ઐસા ભાિ હુઆ. સમજમેં આયા? સમ્યગ્દશથિમેં ઐસા આત્મા ભાસ હોતા હૈ એમ કહતે 

હૈં. હવે સમ્યગ્દશથિિા ઠેકાણા િહીં અિે આ વ્રત િે તપ િે સાિુ હો ગયા, બાર વ્રત િે પરડમા. 

એકડા નવિાિા મીંડા છે. અંક સમજે િ? અંક જબિાકા શૂન્ય. આહાહા! સમજમેં આયા? જજસે 
ઐસા ભગવાિ આત્મા દૃનિમેં મુખ્યપિે િ આયા, સમજમેં આયા? (તો) સબ ચીજકી ક્યા 

રકંમત? એ વ્રત િે પરડમા, ૨૮ મૂળગુણ—સબ ઝેરકી રિયા હૈ. સમજમેં આયા? પાટિીજી! 

સંપ્રદાયિે આકરું લાગે. ઓહો! આહીં સોિગઢમાં તો શું? પરમ સત્ય, પણ સત્ય તે કેવું હોય? 
ભાઈ! તારો સત્ સાહેબ, આહા! કૈસા હૈ ઉસકી ખબર િહીં.  

શ્રોતા : સાંઈબાબો... 

પૂજ્ય ગુરૂદેવશ્રી : સાંઈબાબો એ તો મફતિો ખોટો રખડતો છે. સાંઈબાબો િામેય િ 

લેવું. આ તો પરમેશ્વર છે. સાંઈબાબા તો જાશે ચાર ગનતમાં રખડવા. નમથ્યાદૃનિ, ગૃહીત 
નમથ્યાત્વી છે. સમજમેં આયા? એ િણ ભગવાિ કહેવાય છે હમણાં. સાંઈબાબો એક, એક આ 

રજિીશ િે એક બાઈ કો’ક છે િીલકંઠમાતા. બાઈ છે એ ભગવાિ ર્ઈ ગઈ. છાપામાં આવ્યું 

હતું. ભગવાિતુલ્ય માિે, એિી જન્મજયંનત મિાવે લાખો માણસો... લોકો ભગવાિ માિે છે. 
ભગવાિિા ભાિ નવિા રાંકાિે ભગવાિ માિે, મરીિે ઢોરમાં જશે. આ ચાર ગનતમાં રખડશે 
બિા. ગૃહીત નમથ્યાદૃનિ છે. સમજમેં આયા?  

િણ લોકિો િાર્ પરમાત્મા અપિા નિજસ્વરૂપ ઉસકી ખબર જબિા ઐસી જંજાલમેં 

ભટકતે હૈં રક મેરેમેં ચમત્કાર હૈ, મૈં ઐસા બિાતા હૂં. જાદુગરી હૈ, જાદુગર. વહ તો કહતે ર્ે 

હમારે. જાદુગર આયા ર્ા િ. કે. લાલ. આયા ર્ા િ રાજકોટ. બડા જાદુગર હૈ. લાખો રૂનપયા પેદા 
કરે એક મનહિામાં. જાદુગર છે આપણા જગજીવિ બાવચંદ, િહીં? કુંડલાવાળા. ઉસકા સાલા હૈ. 

ઉસકા સાલા હૈ કાકા... સોલહ રદિ વહાં રહે ર્ે રાજકોટ. અમે ત્યાં હતાં. આયે દશથિ કરિેકો. 
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સોલહ રદિ રહા. પાંચ-પાંચ, છ-છ હજાર એક રદિમેં પેદાશ. કહે, અભી તો હમ જાતે હૈં 

પરદેશમેં. લાખો, એક મનહિેમેં અિેક લાખ પેદા કરે. લોકો તો ફીદા ર્ઈ જાય એવો છે દેખાવ. 
જાદુગર પણ એ તો મોટા માંિાતાિે હલાવી િાખે એવી... એણ ેઆવીિે દશથિ કયાથ. વીસ નમનિટ 
બેઠો. અભી રાજકોટ ર્ે િ. 

મહારાજ! હમારા સબ િતીંગ હૈ. બોલા હમારે પાસ. મહારાજ! હમારા તો સબ િતીંગ 

હૈ. હમારા તો િતીંગ હૈ, પણ રજિીશ િે સાંઈબાબા ભી જાદુગર હૈ સબ. હમારી જાદુગરીકી 

શજક્તસે સબ કરતે હૈં. પણ અમે બાયડી-છોકરાવાળા છીએ તો િજરબંિી હમકો કહે અિે એ 
ત્યાગી ગણાય એટલે શજક્તવાિ કહે. બાકી છે સરખા. બહુ જાદુગર, જબરો જાદુગર. આમ કાપી 

િાખે િે કોણ જાણે ક્યાંર્ી...? હાર્ કટકા કરે પાછી આમ આ બાઈ.... એવી કલ્પિા ... અમારે 

િજરબંિી એમ કહે છે. અભી તો પરદેશમેં ગયા હૈ. વહાંસે કચછમેં જાયેગા ભુજ. પણ પૈસાિા 
તો ઢગલા ર્ાય છે. મોટા મોટા કાયથકર અમારી પાસે આવે, કહે, અમારી પાસે... એક તો મોટો 

જબ્બર હતો કાયથકર. આવ્યોિે હાર્ આમ કયો, અડ્યો િહોતો. આમ કયુું ત્યાં ઝુકી ઉઠ્યો. 
લોકોિે એમ ર્ાય કે આ તો જાદુગર છે જબ્બર. એ જાદુગર બિા ચાર ગનત(માં રખડવાિા છે).  

મેં તો એિે ક્હયું, આ તારા પુણ્ય બળી જાય છે, કીિું. જે આ પુણ્યફળ લઈિે આવ્યો છે, 

તેરા પુણ્ય જલ જાતા હૈ. પછી આ પુસ્તક આપ્યા. આમ િરમ માણસ છે. જાદુગર જબરો, પણ 
છે િરમ. આમ અકડાઈ િહીં. આ ઓલા પુસ્તક આપ્યા બે, િહીં? આત્મનસનદ્ધ િે કંઈક આપ્યા 

બે પુસ્તક. કહે, વાંચીશ હોં. િરમ માણસ. પણ પાવર એવો છે, જુવાિ એવો છે. ચાલીસ 

વષથિો.... અહીં ઉષાબેિ છેિ ે એિા મામા ર્ાય છે. આમ જ્યારે જાદુગર આવે છેિે 
જાદુગરખેલમાં, માર્ે બાંિીિે. અમારી પાસે (કહે), મહારાજ! હમારા તો િતીંગ હૈ. એમ કહે. 

અરે! બહારમાં કલ્પિાર્ી કોઈ પુણ્યિે લઈિે..... વાણીયા છે નવસાશ્રીમાળી. આહાહા! આ 

ભગવાિ ચૈતન્યિો નવલાસ, આહા! એ જાદુગરી જુદી જાતિી છે આત્માિી. સમજમેં આયા? 

અરે! અપિે ચૈતન્યકે ખેલમેં પડા પ્રભુ, ઉસકા ખેલ ઉસિે કભી દેખા િહીં. અરે! એિી સામે 
િજરું િાખી િહીં (કે) યે ક્યા ચીજ હૈ આત્મા. સમજમેં આયા?  

સહજ પરમ સૌખ્યવાલા હૈ... આહાહા! યે આિંદસે ભંડાર ભરા હૈ અંદર. આિંદ.. 

આિંદ.. આિંદ.. અતીનન્દ્રય આિંદ હોં. જજસકે પાસ કરોડો અપ્સરાકા સુખ ઝેર જૈસા રદખે. 

ઝેરિે પીવે છે અજ્ઞાિીઓ. સમજમેં આયા? ચિવતીકો ૯૬વેં હજાર સ્ત્રીયાં. એ ભોગ ઝેરિા 
ભોગ છે. િમી સમરકતીકો અપિે આિંદ–સુખસે ભરા હુઆ પ્રભુ ઉસકી દૃનિ હુઈ તો ઉસમેં 

સુખકી લહેજત આ ગઈ. આહાહા! એ આિંદ આગળ ચિવતીિે દુઃખી દેખે છે. સમજમેં 

આયા? દુઃખી છે જબચારા. બ્રહ્મદત્ત ચિવતી, ૯૬ હજાર (સ્ત્રી), સાતસો વષથકા આયુષ્ય. બ્રહ્મદત્ત 
ચિવતી, રવરવ િરકમેં સાતવી િરકમેં અભી હૈ. સાતમી િરક અપરરઠાણે. હજી તો ર્ોડા વષથ 
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ર્યા. રવરવ િરકમાં અપરરઠાણે. સાતસો વષથકી મુદતમેં યહાં રહા તો ઉસકી નમનિટ કરો 

નમનિટ, તો એક નમનિટમેં અસંખ્ય અબજ વષથ(કા િરકકા દુ:ખ). એક નમનિટકે સુખકી કલ્પિાકા 
ફળ અસંખ્ય અબજ વષથ દુઃખ િરકમેં. આહાહા! પાટિીજી!  

સાતસો વષથ ર્ા િ આજખરકા ચિવતી બ્રહ્મદત્ત. બાર ચિવતી હોતે હૈં િ. બ્રહ્મદત્ત 
ચિવતી, સાતસો વષથ હતા. સાતસો વષથિી નમનિટિી સંખ્યા કેટલી? ત્યાં ૩૩ સાગર. એક 

સાગરમેં દસ િોડાિોડી પલ્યોપમ. એક પલ્યોપમકે અસંખ્યવે ભાગમેં અસંખ્ય અબજ વષથ. એક 

નમનિટમેં અસંખ્ય અબજ વષથકા દુઃખ આયા. આ સુખ. ઉસકી (મુખ્ય) સ્ત્રીકી એક હજાર દેવ 
સેવા કરે ઐસી એક સ્ત્રી હૈ ચિવતીકી રાણી. રાણી રત્િ હૈ િ રાણીરત્િ. એક હજાર દેવ. મરીિે 

સાતમી રવરવ િરકે. દુઃખી.. દુઃખી.. દુઃખી.. વતથમાિમેં–ચિવતીકે ભોગકે કાલમેં દુઃખી ર્ા. 

ઉસકે ફળમેં તો મહા દુઃખી હૈ. િમી જીવકો અપિે આત્મા નસવા આિંદ કહીં ભાસતા િહીં. 
અિે અજ્ઞાિીઓ લક્ષ્મીવંતિે અબજોપનત દેખે તો ‘યે સુખી હૈ’ ઐસા ભાસતા હૈ. દુઃખી 

જબચારા જભખારી દુઃખી હૈ. આહાહા! ઐસી અપિી નિજ ચીજ હૈ ઐસી (ઉસકી) મનહમા જગી, 
દૂસરેકી મનહમા ઉડ જાતી હૈ. સમજમેં આયા? આહાહા!  

ઔર જો ચૈતન્યચમત્કારમાિ હૈ... લ્યો, ય ે ચમત્કાર આ ગયા, કહતે હૈં. આત્મા તો 

ચૈતન્યચમત્કાર હૈ. જજસમેં એક સમયકા જ્ઞાિ પ્રગટ હો (રક જો) તીિ કાલ તીિ લોક જાિે. 
સમય એક અિે િણ કાળ. આહાહા! યે ચમત્કાર કૈસા! સમજમેં આયા? જજસમેંસે કેવલજ્ઞાિ 

પ્રગટ હો... એક સમયકી પયાથય, એક સમય–કાલ ઔર તીિ કાલ િે તીિ લોક ઉસકી ઓર 

દૃનિ રકયે જબિા એક સમયમેં અપિી પયાથયમેં જાિિેમેં આતા હૈ. ઐસા ચતૈન્યચમત્કાર 
ભગવાિ હૈ. એક સમયમેં તીિ કાલ, તીિ લોકકા જ્ઞાિ હો. ઐસી એક સમયકી પયાથય ઔર 

અિંતી પયાથયકા નપંડ આત્મા હૈ. ચૈતન્યચમત્કારસે ભરા હૈ. આહાહા! સમજમેં આયા? ચૈતન્ય 

ચમત્કાર. આ જાદુગરી કેવી? એક સમયકી પયાથયમેં તીિ કાલ, તીિ લોકકો જાિે ઐસી અિંતી 

પયાથય જજસમેં પડી હૈ ઐસા ચૈતન્યચમત્કારમાિ ભગવાિ હૈ. યે ચમત્કાર હૈ. આહાહા!  

ઉસકા (-ઉસ આત્મતત્ત્વકા) મૈં... મુનિરાજ કહતે હૈં. અપિા િામ લેકર દુનિયાકો કહતે 
હૈં. મૈં ઐસે આત્માકો સવથદા અિુભવિ કરતા હૂં. તો તુમ ભી ઐસે આત્માકા અિુભવ કરિા 

(રક જો) તુમ્હારે કલ્યાણકા હેતુ હૈ. આહાહા! આહીં તો હજી બે-ચાર લાખિી ઉપજ હોય, કાંઈ 

પાંચ-પચચીસ લાખ એકઠા ર્યા હોય, આખું કુટુંબ (કહે), કમી જાગ્યો અમારામાં. એય 
મલૂકચંદભાઈ! શું? કમી જાગ્યો. બહુ કમી ભાઈ! આહાહા! આવો.. આવો.. આવો ભાઈ! આવો. 

મોટા વેપારિો રાગ કરતા હોયિે. રાગ હોં, વેપાર કરતાં ક્યાં આવડે છે એિે? રાગ કરતા 

આવડે રાગ. વેપાર તો પરકી રિયા હૈ. વહ આત્મા કર સકતા િહીં કભી. રાગ કરે બડા. બડા 
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હુનશયાર હૈ. મૂઢ હૈ તું, કહતે હૈં. ઐસેકો હુનશયાર માિતે હો. આહાહા! અપિા ભગવાિ ચૈતન્ય 
ચમત્કારસે ભરા ઉસકી જજસિે દૃનિ કી, યે પંરડત, શૂરવીર િે બડા હૈ. સમજમેં આયા?  

ઐસે મૈં સવથદા.. ઐસે ભગવાિ આત્માકો મૈં નિરંતર... ઉસ તરફકી રુનચ મેરી પડી હૈ. 

નિરંતર મેરા પરરણમિ ઉસકે અિુભવમેં હી હૈ, એમ કહતે હૈ. સમજમેં આયા? મૈં સવથદા– 
નિકાળ... ઉસ તરફકી અિુભવકી દૃનિમેં નિકાળ... ઐસા અિુભવ કરતા હૂં. ઉસકા િામ િમથ હૈ. 
મુનિકા યે માગથ હૈ. આહાહા! િમીકા સમરકતીકા માગથ યે હૈ. ૧૯૮. 

तिजात्मग  णसुंपदुं र्र् हृतद स्फ रन्तीतर्र्ाुं 
सर्ातितवषयार्हो क्षणर्हुं ि जाि ेप  रा । 
जगतत्रियव  भवप्रलयहिे  दःकर्मणाुं 
प्रभ  त्वग  णशतक्तिः खलु हिोति  हा सुंसिृौ ॥१९८॥ 

આહાહા! પૂવથિું યાદ કરે છે, જ્ઞાિ કરવા માટે. શ્લોકાર્થ : અહો! મેરે હૃદયમેં સ્ફુરાયમાિ 
ઇસ નિજ આત્મગુણસંપદાકો રક જો સમાનિકા નવષય હૈ... ક્યા કહતે હૈં? મેરી ચીજ જો 

આિંદકંદ પ્રભુ હૈ યે તો સમાનિ િામ વતથમાિ સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-શાંનતકા નવષય હૈ. યે પુણ્યકે 

પરરણામ, વ્યવહારકે પરરણામકા નવષય હૈ િહીં. સમજમેં આયા? ભગવાિ આત્મા... આ જરી 
સમાનિ કેમ લીિું? બિું અમૃતચંદ્રાચાયથિી શૈલી છે. સમાનિ અનિકાર આવે છે િે? અહીં છેલ્લો 

સમાનિ.... આમ સંનિ કરે છે. અમૃતચંદ્રાચાયથિી શૈલી એ છેિે. સમજમેં આયા? સમાનિ 

અનિકાર આયેગા િ. તો આજખરકે કલશોંમેં.... અરે! મેરે હૃદયમેં સ્ફુરાયમાિ હૈ. ચૈતન્ય ઝળહળ 
જ્યોનત આિંદસે ભરા પ્રભુ મેરી િજર વહાં હૈ, તો મેરે હૃદયમેં યે ભગવાિ સ્ફુરાયમાિ હૈ. 

આહાહા! દેખો! યે મુનિકા નવષય આત્મા. મુનિકા નવષય, વ્યવહાર-ફ્યવહાર રિયા યે મુનિકા 

નવષય હૈ િહીં એમ કહતે હૈં. ૨૮ મૂળગુણ પાલિા યે સાિુ હૈ. અરે! ચાલ.. ચાલ. યે તો 

વ્યવહારકા કર્િ હૈ. સમજમેં આયા?  

અહો! ઐસા શબ્દ પડા હૈ. મેરે હૃદયમેં–જ્ઞાિકે ભાવમેં સ્ફુરાયમાિ નિજ આત્મગુણ 
સંપદા... અપિી નિજ આિદં ગુણારદકી સંપદા... અપિી રુનદ્ધ–સંપદા િૂળસંપદા િહીં. આહાહા! 

િૂળકે િણી માિતે હૈં વે જડ હૈં. હમારી સંપદા, હમારા મકાિ, અમારે હામ, દામ િે ઠામ. કહતે 

હૈં િ ભાઈ? અમારે હામ, દામ િે ઠામ, છોકરા સારા, અમારો પુરુષાર્થ ઘણો, દામ–પૈસા ઘણા, 
ઠામ િામ ઠેકાણા ઘણા, ઘર િે મકાિો િે દુકાિો. લે, આ બિું ક્યાંર્ી આવી ગયું તારે? 

મૂલચંદભાઈ! બે છોકરા અમેરરકા ગયા, બે અહીં રહ્યા હોય, ફલાણા.... ઉપરર્ી ઉતરે, જ્યારે 
બહારર્ી આવે ત્યારે આહા.. શું લઈિે આવ્યા? એય!  

એિો છોકરો આવ્યો છેિે હમણાં. અમેરરકાર્ી અહીં આવ્યોિે નિરંજિ. અહીં આવ્યો 

હતો, રહી ગયો. પણ છોકરો િરમ હોં. આમ ઉદ્ધતાઈ િર્ી જરીયે. આહાહા! િરમાશર્ી 



શ્લોક-૧૯૬-૧૯૮                     પ્રવચન નં. ૧૩૦         281 

સાંભળતો હતો. એ ન્યાં હતો ત્યારે લખતો કે ભાઈ! ..... આવું સાંભળવાિું ત્યાં છે િહીં. એમ 

લખતો. કાગળ આવતોિે. હા, સાચી વાત છે. લખતો હતો. અમેરરકાવાળા મૂરખ છે એમ 
લખતો હતો. પોતે ન્યાં હતોિે લખતો. ...... િૂળમાં.... આહાહા! અમર િગરી પોતાિી અપિે 

પાસ હૈ, ત્યાં અમેરરકામાં જાિે અંદર. આહાહા! વખાણ એવા કરે કે ત્યાં તો આમ ર્ાય. એક 

ચીજ પડી હોય તો કોઈ લે િહીં. પાછી એમ કહી વખાણ કરે એ દેશિા. એ લોકો આવેિે, બિા 

અમારી પાસે ઘણા આવે. ત્યાં એવી િીનત છે કે આમ ખુલ્લી પડી હોય ચીજ તો લે િહીં. એ 

માણસ પાછો આવે અડિો કલાકે-કલાકે તો મળી રહે, એવું જીવિ છે. અરે! જીવિ, િૂળમાં શું 
જીવિ છે એમાં? આહાહા!  

આહીં તો કહે છે કે હે ભગવાિ! મેરે હૃદયમેં તો સ્ફુરાયમાિ સંપદાવાલા મૈં હૂં. 

આહાહા! મેરે નિજ લક્ષ્મી મેરે પાસ હૈ. આહાહા! નિજ આત્મગુણસંપદાકો રક જો સમાનિકા 
નવષય હૈ... આહાહા! એવી વાત કરીિે.... ભગવાિ આિંદસ્વરૂપ પ્રભુ યે અંતર નિનવથકલ્પ 

વીતરાગી પયાથયકા હી નવષય હૈ. ઉસસે જાિિેમેં આતા હૈ. આહાહા! ગજબ વાત છે હોં. મુનિિે 

પણ વાત કરી છેિે, ગજબ કરી છે! એકેક કળશમેં (અમૃત ભરા હૈ). આહાહા! શ્રીમદ્ માં બોલે 
છેિે, ‘જે સ્વરૂપ સમજ્યા નવિા, પામ્યો દુઃખ અિંત, સમજાવ્યું તે પદ િમું શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત, 

એ ગુણવંતા રે જ્ઞાિી અમૃત વરસ્યા રે પંચમકાળમાં.’ ‘અમૃત વરસ્યા પંચમકાળમાં’ એ આ છે. 
આહાહા! સમજમેં આયા? આહાહા!  

કહે છે, મેરી નિજ-આત્મસંપદા રક જો મેરી શાંનતકા નવષય હૈ. અરે! મેરી અકષાયભાવ 

પરરણનતકા વહ નવષય હૈ. ઓહોહો! સમજમેં આયા? દયા, દાિ, વ્રત, ભજક્ત િે પૂજાકે 
નવકલ્પકા વહ નવષય િહીં. આહાહા! યે તો રાગ હૈ. આહાહા! એક બાતમેં રકતિી બાત કરતે હૈં 

દેખો! વ્યવહારમોક્ષમાગથકા નવષય િહીં. નિશ્ચય મોક્ષમાગથકા વહ નવષય હૈ. આહાહા! સમજમેં 

આયા? સમાનિકા નવષય હૈ ઉસે—મૈંિે પહલે એક ક્ષણ ભી િહીં જાિા. આહાહા! અરે 

ભગવાિ! મેરે પાસ મૈં હૂં. મેરી િજર િહીં (પડી) વહાં. આહા! સમજમેં આયા? મેરી 

આત્મસંપદા મેરે પાસ પડી હૈ ઔર મુજે સ્ફુરાયમાિ પ્રગટ હૈ. પણ અરેરે! મૈંિે પહલે એક ક્ષણ 
ભી િહીં જાિા. એક સમયમાિ ભી મૈંિે પહલે િહીં જાિા, એમ કહતે હૈ. આહાહા!  

એક સમય ભી જાિિેમેં આ જાય, તો મુક્ત હો જાય. સમજમેં આયા? આહાહા! ભારે 

ભાઈ! અરેરે! મૈંિે પહલે, આજસે પહલે હોં, એમ. અિંતભવમેં એક ક્ષણ ભી... ‘એક ક્ષણ’ 
શબ્દે એક સમય, એક સમય ભી િહીં જાિા. ઓહોહો! ૧૧ અંગ પઢા, િવ પૂવથ પઢા, 

શુક્લલેશ્યા પંચમહાવ્રતકી કી, ૨૮ મૂળગુણ પાલે, પણ વહ નવષય કૈસે જાિિેમેં આતા હૈ યે 
એક સમય ભી મૈંિે િહીં જાિા. ઉસકો–રાગ િે પુણ્યકો જાિા. આહાહા!  
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વાસ્તવમેં તીિ લોકકે વૈભવકે પ્રલયકે હેતુભૂત દુષ્કમોંકી પ્રભુત્વગુણશજક્તસે અરરેે! મૈં 

સંસારમેં મારા ગયા હૂં. આહાહા! અરે! દેવિા ભવ મળ્ા તોય, કહે, મરી ગયો તું, મારી 
િાખ્યો. અબજોપનત હુઆ, અરેરે! મૈં સંસારમેં મારા ગયા હૂં. મેરા ચૈતન્યસંપદાકા જીવિ મૈંિે 

કભી નપછાિા િહીં. સમજમેં આયા? િણ લોકિો વૈભવ એવો ભગવાિ આત્મા પૂણાથિંદિો 

િાર્, ઉસમેં કમથકે નિનમત્તકી પ્રભુત્વશજક્તસે... ઉસકી પ્રભુત્વશજક્ત... મેરી પ્રભુત્વશજક્ત (મેરી) 

પયાથયમેં ઉસકે નિનમત્તસે િાશ હો ગઈ હૈ. આહાહા! નિનમત્તિી વાત છે. હેતુભૂત કહ્યોિે. પ્રલયકે 

હેતુભૂત... નિનમત્ત હૈ. ઐસી બાત કહી િ. પયાથયમેં નવકાર કરિેકા ભાવ–સ્વભાવ િહીં. 

નિનમત્તસે હુઆ હૈ સબ, યૂં. અરેરે! ઉસસે મૈં મારા ગયા. મેરી સંપદા મૈંિે િ જાિી. સમજમેં 
આયા? અરેરે! મૈં સંસારમેં મારા ગયા. અભી તક સ્વગથિા ભવ, શેઠાઈિા ભવ.. મારા ગયા હૂં. 

મેરા જીવતર મૈંિે જાિા િહીં. ઐસે કરકે સ્વભાવકી મનહમા ગાકર અપિી દૃનિકા નવષય બતાતે 
હૈં. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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આસો સુદ ૨, મંગળવાર, તા. ૨૧-૯-૧૯૭૧ 
શ્લોક - ૧૯૯, પ્રવચન નં. ૧૩૧ 

 

આ નિયમસાર નસદ્ાાંત–નિ યમસાર શાસ્ત્ર  છે. નિયમસાર એટલે–એિો અર્થ શ ાં છે? 

મોક્ષિ ો માર્થ. જે આત્મા અિાદિર્ી રાર્-દ્વેષ િે અજ્ઞાિર્ી ચાર ર્નતમાાં રખડે  છે એ િ ુઃખી છે. 

જયાાં-જય ાાં એ સ્વર્થ-િ રકમાાં ર્યો... અિાદિિો છે એ આત્મા, આત્મા કાાંઈ િવો છે િહીં. પોતાિા  
સ્વ રૂપિી સાંપિા નિજાિાંિ આત્મા અાંતર અતીનરિય  આિાંિ અિે શાાંત વીતરાર્રસ આત્મા માાં 

પડ્યો છે, એિા ભાિ નવિા નવકા રિા ભાવ દ્વાર ા ચાર ર્ન તમાાં–ચોરાશ ીમાાં રખડ્યો છે. બધે િ ુઃખી  

છે એ. િરકમ ાાં િે પશ માાં પ્રનતકૂળ સાંયો ર્ છે માટે િ ુઃખી  છે એમ િહ ીં. અિે સ્વ ર્થમ ાાં અિ કૂળત ા  
અર્વા શેઠાઈ જેિે િ નિયા કહે, પાાંચ-પચ્ચીસ કર ોડ રૂન પયા  કે અબજ-બે-પાાંચ અબજ હોય એિે 

સ ખી કહે. એ સ ખી  િર્ી. કેમકે એ પરવસ્ત િ ો જયાાં પદરચય િે આશ્રય કરવા જાય  છે ત્યાાં એિે 
રાર્ િે દ્વેષિી આક ળત ા ઉત્ પન્ન ર્ાય છે. એ આક ળત ા િ ાં વેિિ એ િ ુઃખિ ાં વેિિ છે.  

પણ સિેપ ાનતયાિે જેમ ભાિ િર્ી... સિેપ ાનતયો જીવ હોય છેિે સિેપ ાત ? વાત, નપત્ત 

િે કફિ ાં વકરેલ ાં રૂપ ... વાત, નપત્ત િે કફિ ાં  વકરેલ ાં રૂપ એિે સિેપાત કહે છે . એમ અિાદિર્ ી  
અજ્ઞાિી નમથ્ય ા શ્રદ્ા, નમથ્યાજ્ઞાિ િે રાર્-દ્વેષિા નમથ્યા આચરણ એિા સિેપ ાતિે લઈિે એ 

જયાાં-જય ાાં રખડ્યો ત્યાાં- ત્યાાં અિ કૂળતામાાં સ ખ મારય ાં, પ્રનતકૂળતામાાં િ ુઃખ મારય ાં . એ 

સિેપ ાનતયો જીવ છે. આહા હા! આ શરીર તો માટી જ ડ  છે, આ તો ધૂળ છે. એ કાાંઈ એિી ચીજ 
િર્ી. લક્ષ્મી આદિ એિી ચીજ િર્ી , એ તો પર છે. સ્ત્રી-ક ટ ાંબ પદરવાર પણ એિી ચીજ િર્ી. એ 

તો પર અસ્સ્ત તરી કે–પરિ ી હયાતી તર ીકે ટકી રહ્યા છે . એ કાાંઈ તારામાાં આવ્યા િર્ી અિ ે 

તારામ ાાં િર્ી અિે ત ાં એિામાાં િર્ી. આહાહા! એ વ ાં એિે ભાિ િર્ી. જયાાં-જયાાં ર્ યો ત્યાાં-ત્યાાં 

સાંસારમ ાાં રખડવાિા િ ુઃખિે  ભોર્વ્યા છે . એ ૧૯૯માાં આવે છે  જ ઓ! ૧૯૯ કળશ  છેિે કળશ .  
જરી–ર્ોડી ઝીણી વ ાત છે . આ તો બહ  સાિી િે ટૂાંકી ( ભાષા) છે આમ ાાં.  

भवसभंवववषभरूुहफलमविलं  दुःिकारण ंबदु्धवा । 
आत्मवि  चतैन्यात्मवि सजंातववशदु्धसौख्यमिभु ुकें्त ॥१९९॥ 

શ્લોક તો બહ  િાિો છે , પણ ભાવ ઘણાાં  ઊંડા છે. શ્લ ોકા ર્થ : કહે છે, ભવ ોત્પન્ન... છેિે 

અર્થ? ૧૯૯. (-સ ાંસ ારમ ાાં  ઉત્પન્ન ર્તા ) નવષ વૃક્ષિા સમ સ્ત ફ ળિે ... આહાહા! ચાર  ર્નતમાાં  એણે 
જે પૂવ ે પ ણ્ય િે પાપિા ભાવ કરેલા , એિા એિે બાંધિ ર્યા. એિા ફળ તરીકે, ઝેરિા ઝાડિા 

ફળ જેમ હોય , એમ આ ચાર ર્નતિા ભવ િે ફળ એ ઝેરિા ઝાડિા ફળ છે. આહાહા! ખબર  

િર્ી. ભર્વાિ આત્મા અમૃ તિો સાર્ર છે , સસ્ચ્ચિાિાંિ પ્રભ  આત્મા છે. સત ્ િામ શાશ્વત . હેઠ ે 
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બે જ વાત કહેશે. એક. સાંસારિા ફળિે અિ ભ વતો હતો એ હવે છોડી િઉં છ ાં , એમ કહે છે.  
...ભાઈ!  

શ્રોતા : મૂખાથઈ િે  છોડે? 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : એ મૂખાથઈિે  છોડે એમ કહે છે. એ મૂખાથઈ  છ ે મારી. આહા હા! કાાંઈ  

સ્વ ર્થિો ભવ મળ્યો ... એ તો અિાદિિો છે આત્ મા. ન િત્ય  છે . એિી ઉત્પનત્ત કયાાંય છે? સાદિ  

છે? અિાદિ છે. અિે અિાંતકાળ સત્ તરીકે તો રહે શે . એ ચીજિે ભવિી અાંિર .., ભવ િામ 
ચોયાથસીિ ા અવતાર... આહાહા! સ્વર્થિો અવતાર પણ ઝેરિા ઝાડિા ફળ છે. આ શેઠાઈ , 
મલૂક ચાંિભાઈ! ઝેરિા ઝાડ િા ફળ છે.  

શ્રોતા : મ નિ તો એમ જ કહ ેિે. 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : મ નિ િહીં, વસ્ત િ  ાં સ્વરૂપ એમ છે. બરાબર હશે? આ શ ાં કહે છે ? 
જ ઓ!  

ભ વોત્પન્ન... ભવ િામ સાંસાર, ચાર ર્નત, ચોયાથસીિા  અવતાર . એમાાંર્ી ઉત્પન્ન ર્તા 
ઝેરિા નવષવૃક્ષિા સમ સ્ત ફળિે ... અરેરે! પ ણ્ય િે પાપિા ફળ એ બધા ઝેરિા ઝાડિા ફળ છે. 

ઝીણી વાત છે ભર્વ ાિ ! તેં તારી જાતિે જાણી િ ર્ી અ િે જાતમાાં શ ાં છે એિી એિે ખબર િર્ી .  

અિે ખબરાં નવિા જર્તિી ઝાંઝાળિી ખબર કરી , ડ ાહ્યો ર્ઈ, એ સાંસારિા ઝેરિા ઝાડિ ે 
અિ ભ વે છે. પાાંચ-પચ્ચીસ કરોડ વાળો આ સામ ી હોય કે  નિધ થિ હોય ... નિધથિતા એ િ ુઃખ િર્ી, 

એમ સધિપણ ાં એ સ ખ િર્ી. નિ ધથિપ ણા માાં એમ માિે છે કે અરે ! હ ાં નિધ થિ છ ાં . એવી િ ીિતાિ ો  

ભાવ એિે િ ુઃખ આપે છે . અિે સધિ જે પાાંચ-પચ્ચીસ લાખ  કે કરોડ-બે કરોડ હોય , એ તો જડ 
માટી ધૂળ છે. એ માર ા છે અિે એમાાં મિે સ ખ છે —એવી કલ્પિા–ન મથ્યા ભ્ાાંનત એિે િ ુઃખ આપ ે 
છે. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

આહીં ત ો બધ ાં આખ ો સાંસ ાર લીધો છે. સ ાંસા રર્ી  ઉત્પન્ન ર્તાાં ...  બરાબર હ શે આ?  

મલૂક ચાંિભાઈ! આ શ ાં તમ ા રા? રયાલચાંિ મ લૂકચાંિ, લ્ય ો. િ ુઃખી કહેશે એિે ? બે કર ોડ રૂનપયા છે 

એિી પાસે–એમિા િીકરા પાસે. એિી પાસે િહીં , િીકરા પાસે છે. બે કર ોડ આ મ આહા .. અિે 
પાછો એિે િીકરો એ કેય િ મળે , એક િીકર ી. સ ખી િ કહેવાય? અરે! ભાિ િર્ી પ્રભ ! તિ ે

ખબર િર્ી. આ હાહ ા! લક્ષ્ મી અિે પરિવ્યિ ાં  લક્ષ અિે પદરચય જયાાં કરવા જાય છે , ત્યાાં 

નમથ્યાત્વ િે અ જ્ઞાિ ઊભ ાં ર્ાય છે . એિે એિી ખબર  િર્ી. અરેરે! ચોયાથ સ ીિા અવતાર માાં ...  
માર્ે કહ્ય ાંિે . અરે! સાંસારમાાં  હ ાં માયો ર્યો. આહા હા!  

અિાંત-અિાંત ભવમાાં કયાાંય  મારી આિાંિિી સાંપિા મેં િ જોઈ. હ ાં સસ્ચ્ચિાિાંિ પ્ર ભ  છ ાં , 
સત્ છ ાં. સત્ છે. (સસ્ચ્ચિ ા િાંિ)=સત્ િામ શા શ્વત , નચ દ  િામ જ્ઞાિ િે આિાંિ િા મ શાાંનત–સ ખ . 

એવો હ ાં આત્મા એ મારી સાંપિાિે મેં િ જોઈ. માર ી સાંપિાિે મેં િ માિી. આહા હા! અિે આ  
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શરીર લક્ષ્મ ી, આબરૂ, કીનતથ ધૂળ જર્તિી જડ, એિે મેં સાંપિા માિી, હ ાં િ ુઃખી ર્ઈિે મરી ર્યો 

છ ાં. કહો, બરાબર હશે આ? શ ાં બરાબર છે? કયાાં આવા  કપડાાં પહેયાથ, આ િહેર્ ામ મકાિ કયા થ ,  
વળી આ હીર ાભાઈ જેવો છોકરો.  

શ્રોતા : હ વે આપ િા પ ાડો છો.  ..... 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : ધૂળેય િર્ી. કોિો િીકરો? એ તો આત્મા જ િો છે . એિો આત્મા જ િો,  

એિે શરીર જ િ ાં . આત્માિે એિી સાર્ે કાાંઈ સાંબાંધ િર્ી . આહાહા!  

ભર્વાિ! તારી જાત માાં મહા આિાંિિ ી સાંપિા પડી છે. નિ લોકિાર્ તીર્ંક રિ ેવ  

પરમેશ્વર જે એક સે કાંડિા અસાંખ્ય  ભાર્માાં િણ  કા ળ િે િણ  લોક જાણે . એવી જે આત્માિી  
સવથજ્ઞશસ્કત હતી એ પ્રર્ટ કરી અદર હાંતિેવ પર માત્મા એ . અિે એિી વાણીમાાં આવ્ય  ાં 

વીતરા ર્િી વાણી માાં કે ભા ઈ! ભવોત્પન્ન–સાંસ ારિા ઝેરિા ફળ છે એ બધા. આહા હા! લક્ષ્મ ી  

કાાંઈ બે-પાાંચ િસ લાખ ર્ાય , હ ાં પહોળો િે શેરી સાાંકડી. આપણે ઘણા વધી ર્યા. સોજા વધ્યા, 
સાાંભળિે ! સોજા એ કાાંઈ નિરોર્તા કહેવાય? એ સોજા સમાય ત્યારે રાડ િાખ ીશ અાંિરર્ી .  

ખબર િર્ી તિે . એમ આ લક્ષ્મી િે શરીર ધૂળ–મ ાટી એિે લઈિે તિ ે પ્રમોિ આ વે છે કે અમે 

કાાંઈ સ ખી છીએ. ભાઈ ! એ  તો સોજા છે. એ સ ોજાિો કોઠો છે. ક ોઠો સમ જાણ ાં?  આ તો આપણ ી  
કાઠીયા વાડી ભાષ ા ર્ જરા તી. સોજાિો ક ોઠો જાડો. કાંઈ  નિરોર્તાિો જાડો છે એ? આહા હા!  
ભાઈ! તિે ખબર િર્ી.  

તારી અાંતરલક્ષ્મી, (જેવ ી) ભર્વાિ નિ લોકિ ાર્ે અદરહાંત પરમાત્માએ પ્રર્ ટ કર ી. એ 

પ્રર્ટ કરી કયાાંર્ી? કાંઈ બહાર ર્ી આવી છે એ?  કેવળજ્ઞાિ, અિાંત આિાંિ, અિાંત બળ, અિાંત 

વીયથ એ પરમાત્મ ાિે પ્રર્ટ ર્ય ાં એ કાાંઈ બહ ારર્ ી આ વે છે? અાંિરમાાં પડ્ય ાં છે એ બધ ાંય , પણ 
એિે કયાાં ખબર? બહાર માાં  ભટકા ભ ટક. ‘ભ ટકત દ્વાર દ્વાર લોકિકે, કૂ કર આશા ધા રી..’ કૂતર ો 

જેમ િસ વ ાગ્યે  ર ોટલ ા માટે  જાળી પાસે બેસી િે આમ ટાાંકે હોં. હ વે ઉઘાડે તો ર ોટલા મ ળે. આ  

કૂતરા, જાળી હોયિે  (એિી ) બહાર બેસે. ર્ાંધ મારેિે રોટલાિી િે શાકિ ી . હવે  મળશે. એમ 
અજ્ઞાિી... આિાંિઘિજી માાં શબ્િ છે ‘ભટ કત દ્વાર દ્વાર  લોકિ કે, કૂકર આશા ધાર ી ..’ કૂતરાિ ી  

જેમ જયાાં-ત્યાાં મિે અહીં મળશે..  મિે અહીં મ ળશે .. મિે પૈસા મળશે..  આ બરૂિાર ર્ાઉં,  

અમલિ ાર ર્ાઉં, શેદઠ યો ર્ાઉં, સાંઘવી ર્ાઉં, પ્રમ ખ ર્ાઉં . મરી ર્ય ો સ્ભ ખારી માળા. કૂતરાિ ી  
જેમ આવી આશા રાખ ી અિાદિર્ી િ ુઃખી છે. બ રાબર હશે?   

ભ વોત્પન્ન ... આ એક જ શબ્િ કીધ ો છે આખો. ચાહે  તો શેઠપ ણે અવતરે, ચાહે તો  
િરકપણે અવતરે, ચાહે તો સ્વ ર્થપણે અવતરે . પણ એ બધા ઝેરવૃક્ષિા ફળ છે. આહાહા! બાપ ! 

એ તારો અ મૃતસ્વરૂપ ભર્ વાિ એિા ર્ી નવર દ્ ઝેરિા  ફળ છે એ બધા .  આ હાહા ! પાટિીજી!  

આવા લાલ-પી ળા લાર્ે મા ળા! બાહ્યમ ાાં પૈસા હોય , શરીર ઠીક હોય, રૂપાળ ાં શરીર હોય અિે 
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હરખાઈિી જઠરાનિ, ચૂરમાિા લાડવા િણ પચતા હોય અિે પતરવેનલયાિા ભજીયા . ઓડકા ર  

ઓ.. સાાંઢ ડાિી જેમ ઓ.. કરે . આ સ ખી છે આ. િ ુઃખી છે ભાઈ ! એ પરિી આ શા િ ી કલ્પિા ઓ  
નવકલ્પો બધા િ ુઃખ છે , ભાઈ! ઝેરિા ઝાડિા સમસ્ત ફળિે , આહા હા! િ ુઃખિ ાં કારણ જા ણ ીિે... 

ભાઈ! એ આત્માિા આિાંિિા ફળ નસવાય પ ણ્ય-પાપિા ભાવર્ી પૂવે બાાંધેલા કમથ એ તો ઝેરિ ાં  

ઝાડ છે. આહા હા! એિા ર્ી સામ ગ્રી અિ કૂ ળ હોય કે પ્ર નતકૂ ળ, એ બધા ઝેરિા ઝા ડિા ફળ છે.  

મૂલચાંિભાઈ! બરાબર હશે  આ? તમારા છોકરાઓ અમેદરકા ભણે . બાપ જી ! બાપ જી! લખે 
આમ અાંિર.  

શ્રોતા : એિા ર્ી શ ાં મળ્ય ાં? 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : બાપ જી ! અમિે અહીં વાાંધો િર્ી  હોં. અમે િસ હજારિો પર્ાર  
મનહિે લઈએ છીએ .  ર્ોડ ાંક ભણીએ છીએ િે પર્ાર લઈએ છીએ . એય! આ તમારો ર્યો હતોિ ે 

હમણાાં. એિે પૂછય ાં હત ાં. આવ્યોિે હમણાાં અમેદરકા ર્ી. કીધ ાં, ત્યાાં શ ાં પર્ાર મળતો? કે િસ  

હજાર મનહિે. પણ િસ હજાર માાં બચે કેટ લ ાં? ખચથિા પ ાર િ મળે. િ ુઃખી .. િ ુઃખી સ્બચારા. એ તો 
વળી છોકરો એ મ કહેતો હ તો... અમેદરકા ર્યો હત ો. હમણાાં આવ્યોિે.  અહીં આ વે એ મૂરખ છે ,  

એમ લખતો હતો. અમેદર કા માાં આ વે  એ મૂરખ છે. કયાાં ય શાાંનત િે ધમથિી ર્ાંધ િ મળે. હજીરા– 

મોટા મ કાિ. હજીર ા સમ જાણ ાં િે? ૪૮-૪૮ માળિા.  અિે બેસીિે ઉપર ચડ વ ાં . શ ાં કહેવા ય  
તમારે? નલફ્ટ. આહાહા!  

એમ ચાર ર્નતમાાં ... આહીં તો એ પણ િ ુઃખી છે, (પણ) એિે ભાિ િર્ી. આત્મા અાંિર  
સસ્ચ્ચિાિાંિ પ્રભ  એ અમૃત િો સરોવર–સ ાર્ર આત્મ ા  છે. અરે ! ત્યાાં કોઈ  દિ ’ પા ણી પીવા િ  
ર્યો. આહાહા! મ ીઠા મધ રા આિાંિિા સરોવર ભયાથ છે . કેમ બેસે?   

શ્રોતા : પણ બાપા! માયા જા ળ િર્ી... 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : એ માયા જાળ કરી છે એણે  િે? કોણે કરી છે? બસ , ત્યારે ર્ઈ રહ્ય ાં. 
કરે એ છોડે. મોહિભ ાઈ છેિે . એ બધી કરી છે કોણે ? ઊભી એણે કરી. અતીનરિય આિાંિિો  

સરોવ ર ભર્વ ાિ સવથ જ્ઞિેવ  નિ લોકિા ર્ ... ‘કેવલ ી પણ્ણત્તો ધમ્મો શરણાં ’ આ વે છે કે િહીં ?   

આહા હા! હ મણાાં આ વત ાં હ ત ાંિે . બોલતા હતા. સવથ જ્ઞ પરમાત્મા તી ર્ંકરિેવ કે વળજ્ઞાિીએ િણ  
કાળ, િણ લોક જોયા, એણે ધમથ કહ્યો એ આત્માિા આિાંિમાાં એકાગ્ર ર્ વ ાં તેિ ાં િામ ધમથ. 

આહા હા! ભારે વ્યાખ્યા. જયાાં અમૃતસાર્ર છે પ્રભ  આત્મા. આ પ ણ્ય-પાપિા ભાવ અિે ફળ તો 

િ ુઃખ, ઝેર છે. આહાહા! વત થમાિમાાં િય ા, િાિ, વ્રત,  ભસ્કત, પૂજાિા ભાવ એ શ ભ છે , પણ છ ે 
રાર્ અિે ઝેર છે, એ મ નહાં સા, જૂઠ  ાં, ચોરી નવષયભોર્-વાસિ ા ભાવ પાપ અિે ઝેર છે , એમ  
આહીં કહે છે. આહાહા ! એિી એિે ખબર િર્ી. સમજાણ ાં કાાંઈ?  
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કહે છે, (સાં સાર માાં ઉત્પન્ન ર્ તાાં )... ભવિો સાંસાર કહ્યો. ન વષવૃક્ષિા સ મસ્ત ... હવે હ ાં એ 

ફળિે છોડ ાં છ ાં. અરે ! મેં િ ુઃખ બહ  ભોર્વ્યા. ચોયાથસી િા અવતાર સ્વ ર્થિા, િરકિા કરીિે િ ુઃખી  
ર્યો છ ાં. હવે એ ફળિે છોડ ાં છ ાં. એ િ ુઃખિા ફળ િ ાં મારાં લક્ષ ત્યાાંર્ી હ વે છોડ ી િઉં છ ાં, એમ કહ ે 

છે. શ ાં કરી છોડ ાં છ ાં? એ િ ુઃખિ ાં કારણ જાણ ીિે હ ાં... ઓહો! ટૂાંકામાાં બે  જ વાત કરી છે.  

ચૈતરય ાત્મક આત્મા માાં ... ભર્વાિ આત્મા એ તો જ્ઞાિસ્વરૂપ િે આિાંિિી મૂનતથ પ્રભ  છે આત્મા.  

કયે  ર્જે માપે ? ર્જ એિા ટૂાંકા. આહાહા! અાંિર ભર્વાિ આત્મા... આ િેહિા રજકણ તો માટી-

ધૂળ છે, આ વાણી જડ છે , મિ અાંિર નવચારમાાં નિનમત્ત છે એ જડ છે , કમથ જડ છે, પ ણ્ય િે 

પાપિા ભાવ ર્ાય એ પણ અચેતિ–જડ઼ છે. એમાાં ચૈતરયસ્વ રૂપિ ાં જ્ઞાિ–ચૈતરયસ્વ ભાવ એમાાં 
િર્ી કયાાંય. સમજાણ ાં કાાંઈ? ચૈતરયાત્ મક આત્મા એમ શબ્િ લીધો છેિે?  શ ાં કરવા એમ લીધ ો  
છે? ચૈતરય જ્ઞાિાિાંિ જ્ઞાિ સ્વરૂપ આત્મા . એ પ  ણ્ય-પાપિા ભાવસ્વરૂપ આત્ મા િર્ી . આહાહા!  

હ ાં એ સાંસારિા રાર્-દ્વેષિા ભાવ અિે એિા ફળ–ઝેરિા ફળ, અરેરે! ખાઈિે– 

અિ ભ વીિે ચોયાથ સીિ ા અવતારમ ાાં િ ુઃખી હતો. એિે હવે હ ાં િ ુઃખિાાં કારણ જાણ ી , મારી રન ચ  

ત્યાાંર્ી ફેર વી િાખ ાં છ ાં. આ હાહ ા! સમ જાણ ાં કાાંઈ? અરે ! ભર્વાિ આત્મા આિાંિ િ ાં  ધામ... જેમ  
લીંડીપીપર માાં ચોસઠ  પહોર ી તીખાશ ભરી છે , એિે ઘૂાંટતા બહાર આવે. ચોસઠ  પહો રી કાાંઈ  

પર્રામાાં ર્ી િર્ી આ વતી ? એિામાાં શસ્ક ત છે, પ્રાપ્તિી પ્રાનપ્ત છે , એમાાં છે એમાાંર્ી આવે છે.  

સમજાણ ાં કાાંઈ? પીપર હોય છેિે લીંડીપીપર , આ છોટીપીપર . ઘૂાંટે પર્રાર્ી ચોસઠ પહો ર ાં 
ચરપરાઈ... આપણે તીખાશ કહે. તીખાશ બહાર આવે ,  એ કયાાંર્ી આવી? િાણો તો િાિો , રાંરે્ 

કાળો, કિે િાિો િે શસ્ક ત એ ચોસઠ પહો રી એટલે રૂન પયે રૂનપયો તીખાશર્ી ભરે લો અિે લીલ ો  
રાંર્...  

એમ આ ભર્વાિ આત્ મા િેહિા પ્રમાણ માાં એિ ાં અવર્ાહિ લાર્ે છે. અવર્ાહિ  એિ ાં 

ર્મ્ય છે. અિે એમ ાાં પ ણ્ય  િે પાપિા ભાવિી કાળપ  િામ ઝેરિી મીઠાશ િેખાય છે . કા ળો છેિ ે 

ઓલો િાણ ો. એમ પ ણ્ય  િે પાપિો મેલ એ કાળો ઝેર છે. પણ અાંિરમાાં જેમ ચોસઠ  પહોરી 

તીખાશ–ચ રપરાઈ, લીલો રાંર્ આદિ ર્ી ભરે લો છે, એમ ભર્ વાિ આત્ મા અાંિ રિી શસ્ક તમા ાં 

અિાંત આિાંિ િે અિાંત જ્ઞાિ ભરેલ ાં છે. એ પીપરિ ાં માિે , આિ ાં િહીં. ભાર ે પણ ! એમ આ ખરી 
વાત છે. એમ આ ખરી વાત છે. એમાાં હત ાં તે આવ્ય ાં. કોલસાિે , કાાંકરાિે ઘૂાંટે કાાંઈ ચોસઠ  પહોરી 

તીખાશ આવે િહીં.  કારણ કે એમાાં કયાાં હતી? ઓલામાાં તો હતી . એમ આ શરીરિે ઓર્ાળી  
િાખે દિયાકાાંડ ક રીિે , એર્ી કાાંઈ અમૃત આવે  એમ િર્ ી, એમ કહે છે. આહા હા!  

અાંિરમાાં ભર્ વાિ આત્મા.. .  ચૈતરયાત્ મક આત્ મા  એ શબ્િ એકલો પડ્યો છે. ચૈ તરય- 

આત્મક.. આત્મક એટલે સ્વ રૂપ . ચૈતરયસ્વ રૂપ આત્મા કે  જેમાાં શરીર , વાણ ી, મિ તો િર્ી, પણ 
િયા, િાિ, વ્રત,  ભસ્કતિા પદરણામ જે રાર્ છે તેમાાં ચૈતરયપણ ાં િર્ી. એ રાર્ર્ી સ્ભ ન્ન  
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ચૈતરયાત્મક આત્ મા છે. આહાહા! સમજાણ ાં કાાંઈ? હ ાં ચૈતરય ાત્મક આત્મામાાં... આહા હા! અરે!  

હવે હ ાં પડખ ાં ફેરવ ાં છ ાં , કહે છે. મેં અિાદિર્ી પ ણ્ય િે પાપિા મેલા ભાવિે મારા મારયા  અિ ે 
એિા ફળમાાં મેં હરખ િે ઉત્સાહ િે હોશ ાં કરી , એ મારી દૃનિ ઝેરદૃનિ  છે. આહાહા! અરે ! 

અમૃતિો સાર્ર ભર્ વાિ ચૈતરયસ્વ રૂપિો િાર્ આત્ મા અાંિર , કે વળજ્ઞાિ જેમ ાાંર્ી પ્રર્ ટે , એ 

આત્મા માાંર્ ી–શસ્ક તમાાંર્ી પ્રર્ટે છે. જેમ તીખાશ અાંિર ભરેલી (હોય) ચોસઠ પહોરી.., ચોસઠ 

કહો કે રૂનપ યો કહો— (બધ ાં એક જ છે).  સો પૈસાિો રૂનપયો હવે ર્યોિે , પહેલા તો ૬૪ પૈસાિો 

રૂનપયો (હતો ). ૬૪ કહો કે રૂનપયો કહો. એમ ચોસઠ  પહોરી તીખાશ એટલો રૂનપયે-રૂનપયો  

તીખાશ ભરી છે અાંિર અિે લીલો રાંર્. એ મ ભર્ વાિ આત્મા માાં ... આહાહા!  અરે ! નવશ્વા સ કે મ  
આવે એિે ? કોઈ દિ’ અભ્યાસ કયો િ ર્ી, સાાંભ ળ્ય ાં િર્ી. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

હ ાં તો ચૈતરયસ્વરૂપ ભર્વાિ આત્મા છ ાં. આહાહા! એવો હ ાં આત્મામાાં ઉત્પન્ન ... ભાષા  
જ ઓ! ઓલો સાંસારર્ ી ઉત્પન્ન ચાર ર્નતિા ફળ ઝેરિા ફળ. આહાહા! હવે ચૈતરયસ્વ રૂપ  

ભર્વાિ આત્ માર્ી ઉત્પન્ન ... આત્મા એ વસ્ત  ર્ઈ અિે ચૈતરય એ એિો સ્વભાવ–ર્ ણ ર્યો .  

હવે એિી એકા ગ્રતાર્ી પયાથય પ્રર્ટે તે ધમથિી પયાથય ર્ઈ. આહાહા! િવ્ય, ર્ ણ િે પયાથય 
જૈિિશથિિા એકડાિ ાં મૂળ. આહા હા! એિ ી પણ ખબર  િ મળે. િવ્ય કોિે કહેવ ાં? આ પૈસાિ ે 

િવ્ય (કહે). પયાથય કોિે કહેવી? આ પયાથય િી અમિ ે કાાંઈ ખબર િર્ી. એ આહીં કહે છે, મારા 

આિાંિસ્વરૂપી ભ ર્વાિિે ભૂલી મેં , પ ણ્ય િે પાપિા અચેતિભાવ જે માાં ચૈતરય પણાિી ર્ાંધ િે 
અસર િર્ી એવા ન વકારીભ ાવિે કર ીિે નવકારીભાવિા ફળ–ચ ાર ર્નતિ ા ઝેરિા ફ ળ ભોર્વ્યા .  
અરે! િ ુઃખિા કારણિે મેં સેવ્યા. હવે હ ાં છોડ ાં છ ાં. હવે ર્ લાટ ખાય છે. સમજાય છે ક ાાંઈ?  

ર્ લાટ સમ જાય છે કે િહીં?  પલટો મારે છે , પડખ ાં  ફેરવે  છે, કર વટ ફેર વે છે. આ  પડખે 

સૂતો હોય  તો પછ ી આ પડ ખે સૂવે છેિે આમ કર ીિે. અમ ક તો જ મણે પડખે સૂવે  કાાં આ ડા બે 

સૂવે. એમ અિાદિ ર્ી હ ાં અવળો પડખે સૂતો  હતો િે બે ઠો હતો. જે પ ણ્ય િે પાપિા નવકા રીભા વ  

ઝેર એિા પડખે ઉપર ચડલેો હતો. એિા ફળ–ચાર ર્નતિા િ ુઃખ મેં ભોર્વ્યા છે. આમાાં કાાંઈ  

એમ િર્ી કહ્ય ાં કે સ્વર્થિો ભવ સ ખરૂપ છે . એમ કહ્ય ાં છે આમાાં? શરીર સ ારાં લાર્ે ... પણ આ 

શરીર સ ારાં એ મારયતા િ ુઃ ખ છે . આ તો જડ માટી–ધૂળ છે. ફૂ.. સ્મશાિ માાં રાખ ર્ઈ િે ઉડી  
જશે.   

‘રજકણ તારા રખડશે જેમ રખ ડતી રેત , પછી િર તિ પામીશ કયાાં ચેત ચેત િર ચેત. ’  
આ ધૂળ રજકણ સ્મ શાિમ ાાં સળર્શે તો આટલ ાંય િહીં રહે. રાખ આટલી ર્ોડ ી  ર્ાય . એમાાં  

પવિ જો સરખાઈિો આવ્ય ો હોય તો જા વ . આ તો જડ , માટી, પ દર્લ છે. આહાહા ! એમાાં મિ ે 

મજા પડે છે, એ મારા છે , એ મારા મ ારયા એિ ાં િામ નમથ્યાત્વ અિે એિ ાં િામ િ ુઃખ છે. પણ 
મારો આત્ મા જ્ઞાિાિાંિ સ્વ રૂપ છે , હ ાં તો જ્ઞાિસ્વ રૂપી  ભર્વાિ આત્મા  છ ાં, આહાહા! એમ  
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સમ્યગ્િશથિિી પહેલી િશા ર્તાાં, સમ્યગ્િશથિિી–ધમથિી પહેલી િશા ર્તાાં ... ચાદરિ તો હજી 
કયાાંય રહી ર્ય ાં, એ તો બીજી ચીજ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? આહા હા!  

અરે, હ ાં! એમ કહે છે. હ ાં કોણ? હ ાં ચૈતરયસ્વ રૂપ આ ત્મા. જેમાાં જ્ઞાિિા ઝરણા ઝરે . 

ડ ાંર્રમાાંર્ ી જેમ પાણી ઝરે , એમ આત્માિા અિ ભ વમાાં આિાંિિા ઝરણા ઝરે. આહાહા!   
આત્માિો અિ ભ વ ર્વો એ િ ાં િામ ધમથ છે.  બાકી બધી  વાત ાં છે. પૂજા િે ભસ્કત િે િાિ િે િયા 

િે વ્રત એ બધા ઉપલા નવકલ્પમ ાાં  ર્ય ાં , ઝેરમાાં ર્ય ાં. આહા હા! ભર્ વાિ તો ચૈતરયસ્વ રૂપ પ્રભ   

આત્મા છે. જ્ઞાિિ ો કાંિ, આ િાંિિો િળ એ  આત્ મા. એવ ો આત્મા ... ‘આ આત્મા ’ એમ અાંતમ થખ  
ર્ઈિે જયાાં અિ ભ વ, પ્રતીત કરી તો, કહે છે, એ આત્મા માાંર્ી ઉત્પન્ન ર્તાાં ... એ ઉત્પન્ન (ર્ઈ) 

એ પયાથય છે . આત્મા એ િ વ્ય છે વસ્ત . ચૈતરયસ્વ રૂપ એ એિો ર્ ણ છે–એિી શસ્ કત છે, એિો 

સ્વભા વ છે અિે સ્વભા વિી અાંતર એકા ગ્રતા ર્ તાાં જે અવસ્ર્ા પ્રર્ ટે આિાંિિી , એવા 
ન વશ દ્સ ૌખ્યિે અિ ભ વ ાં છ ાં. આહાહા!  

હ ાં ઝેરિા ઝાડિે ભોર્વતો  હતો અિાદિર્ ી, એિે હવે છોડીિે હ ાં ભર્વ ાિ આત્મા  
ચૈતરયસ્વ રૂપ ... ચૈતરયસ્વરૂપ આત્મા એિી  અાંતરમાાં દૃનિ કરતાાં અાંતરિો આશ્રય લઈિે સ ખ જે 

પ્રર્ટે... ઓલ ાં ઝેર હત ાં, િ ુઃખ હત ાં, આ સ ખ છે. એ ધમથિી િશા, આિાંિિી િશા છે એમ કહે છે. 

સમજાણ ાં કાાંઈ? ધમથ ર્ાય િે અતીનરિય આિાંિ િ આવે , એ ધમથ િહીં. સમજાણ ાં કાાંઈ? આહા હા 
ભારે વાત આકરી. ઓલા માાં ઝેર કીધ ાં, અહીં સ ખ કીધ ાં. આત્મામાાં ર્ી ઉત્પન્ન  ર્યેલ ાં ... જેમ 

પીપરમાાંર્ી ઉત્પ ન્ન ર્યેલી તીખાશ, ચાર પહોર ી, છ પહોરી, િસ પહો રી િે ચોસઠ  પહોરી, એમ 

સમદકત માાં નિ કાળી ભર્ વાિ આત્મા એિો ભાવ સ્વ સરમ ખ ર્ઈિે પ્રતીતમાાં આવતાાં અમ ક 
સ ખિી–આિાંિિી ઉત્પનત્ત ર્ાય એ આિાંિિે હવે અિ ભવ ાં છ ાં. એિ ાં િામ સમ્યગ્િશથિ,  જ્ઞાિ િે 
ચાદરિ . આરે , ભારે વ્યાખ્યા ભાઈ!  

શ્રોતા : એ તો ઘરબ ાર છોડે  ત્યારે ર્ાયિે? સાહેબ! 

પૂજય ર્ રૂિેવ શ્રી : ઘર બાર છોડેલા  જ પડ્યા છે . કે દ િ’ ર્ રી ર્ય ા હત ા આ માાં ? ઘર 
ઘરમાાં રહી ર્યા. તમારાં મ કાિ મેડી અ હીં છે ? શેરી ર યાાં રહી ર્ઈ છે. સાર્ે કે દિ’  હતી? એ તો 

જડમાાં છે. જડિી આત્મામાાં  િાસ્સ્ત છે અિે ચૈતરય આિાંિસ્વરૂપિી આત્ મામ ાાં અસ્સ્ત છે. બે 

આાંર્ળી છે એમાાં, આ આાંર્ ળીપણે અસ્સ્ત છે , આ આાંર્ળીપણે િાસ્સ્ત છે . તો એ ટકી રહે એવ ી  
છે. સ્વપણે સત્તાર્ી છે , પરિી સત્તાર્ી તે િર્ી. લોજીક–રયાયર્ી તો સમજશે કે િહીં? સમજાણ ાં 
કાાંઈ?  

એમ ભર્વાિ આત્મા એ જ્ઞાિ િે આિાંિસ્વરૂપે અસ્સ્ ત છે અિે પ ણ્ય િે પાપ િે આ 

શરીર િે મકાિર્ી એ િર્ ી. આહા હા! અરે ! કોઈ દિ’ સાાંભળ્ય ાં િ હોય . આ તો કહે, સામાનય ક 

કરો, પોષા કરો, પદડકમણા કરો. શેિા પણ સામાનયક ? હજી આત્મા કોણ છે એિે જાણ્યા નવિા  
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સામાનય ક આવી કયાાં ર્ી તારે? પદડકમણા કરો િે પોષા કરો, માંદિર બિાવી િો બે-પાાંચ લાખિ ાં , 

જાઓ કલ્યાણ. ધૂળમાાંય િર્ી કલ્યાણ , સાાંભળિે! માંદિ ર તો જડ છે, પર છે . પરિે બિાવે કોણ?  
એમાાં કિ ાનચત્ ભાવ ર્ ાય તો શ ભ છે , એ પ  ણ્ય છે, એ ઝેર છે . ર્જબ વાત છે.  

શ્રોતા : િ ુઃખ  તો િર્ીિે? 

પૂજય ર્ રૂિેવશ્રી : િ ુઃખ છે. ભાઈ! તિે ખબર િર્ી.  

અમૃત સરોવર પ્રભ ... આહાહા! હમણ ાાં ર્ાય ાં  હત ાંિે કાલ કોઈકે , િહીં? ઓલ ાં ભાઈિ ાં, 

િહીં? ‘સરોવર કાાંઠે  રે... ’ કોઈએ ર્ાય ાં  હત ાં. િાર્રભાઈ િે રયાાં. િાર્ રભાઈ એ ર્ાય ાં હત ાં કાર્ળ. 
કાલે ઓ લો આ હાર કર તા વ ખતે,  િહીં?  

‘સરોવર કાાંઠે રે મૃર્લા તર સ્યા રે લો લ, િોડે હાાં ફી ઝાાંઝવા જળિી કાજ, 

અરેરે! એિે સાચા વાદર િહ ીં મળે રે લોલ. ’ 

આપણા વીંછીયાિ ા છેિે ર મેશ .. રમેશ. એણે બિ ાવ્ય ાં છે. માંડળી છેિે વીંછ ીયાિી  ત્યાાં 
ઘાટકોપર, મ ાંબઈ. છ ોકરો તો હજી ક ાંવાર ો  છે, પણ મા ળાિે રસ બહ  છે. આ પોત ે બિાવ્ય ાં  છે.  

‘સરોવર કાાંઠે રે મૃર્લા.. ’ મૃર્લા જેવો આત્ મા... આ સરોવર અાંિર ભય ં છે આિાંિિો િાર્  

અાંિર સસ્ચ્ચિાિાંિ પ્રભ ... જે િેવાનધિેવ તીર્ંકરે િશા પ્રર્ટ કરી, એ બધી િશાઓિો સાર્ ર  
આત્મા છે. આહા હા! કેમ બેસે પ ણ? એ સરોવર કાાંઠે  રે મૃર્લા તર સ્યા , િોડે હાાં ફી.. િોડે હાાંફી-

હાાંફીિે... કરી-કરીિે અહીં જા વ ાં િે અહીં જા વ ાં િે અહીં જાવ ાં. સમ જાણ ાં કાાંઈ? િહેર્ામ છ ોડીિ ે 

મ ાંબઈ અિે મ ાંબઈ છોડીિે  અહીં િે અ હીં. .. એય મ લ કચાંિભ ાઈ! િાર્િેશ છોડીિે કયાાં ર્યા  
હતા પહેલા? રાણપ ર. રાણપ ર છોડીિે સ્વીત્ઝરલેરડ. એક છોકરો સ્વ ીત્ઝ રલેરડ, એક છોકરો રયાાં 

રખડે મ ાંબઈ. એિી પાસે િણ કરો ડ, મ ાંબઈવાળા પાસે િણ કરોડ છે. પૂિમચાંિ મલ કચાંિ પ્રનસ દ્  

છે. આમિો િીકરો છે.  એક ઓલો રયા લચાંિ મલ કચાંિ,  એ વળી સ્વ ીત્ઝરલેરડ માાં રહે છે. એક 

પાસે બે િે એક પાસે િણ  કરોડ હોં , કેડ ાં ભાાંર્ી િા ખે એવી. મમત ા.. મમતા એિી પાસે છે .  
વસ્ત  તો જડ છે. આહા હા! અરેરે ! તિે ખબર િર્ી બા પ ! માર્ે આવી ર્ય ાં છે આ પણે. જ ઓ !  

અ હો! મ ારા હૃ િયમાાં ... ૧૯૮ માર્ે કળશ. સ્ફ રાયમ ાિ આ નિજ આત્ મર્ ણ સાંપિાિે ક ે જે 

સ માનધિો નવષય છે. .. આહા હા! આ લોર્સ્સ માાં  િર્ી આવત ાં ? લોર્સ્સ માાં આવે છેિે . 

‘સમાન હવર મ ત્તમાં  દિાંત ..’ ભર્વાિ જાણે એિો અર્થ શ ાં હશે? ર્દડયો હ ાાંકય ે જાય. ‘લોર્ સ્સ  
ઉજ્જોય ર્રે ધમ્મનતત્ર્ય રે  સ્જણે, અદરહાંતે દકત્તઇસ્ સાં.. ’ એ આ વેિે પાછળર્ ી . ‘એવાં મય ે 

અસ્ભર્ આ નવહ યરય મલા પહીણજરમ રણા.. સમાનહ વ ર મ ત્તમાં દિાંત . ’ જય મહારાજ! સમાનધ  

કોિે કહે વી િે વર કોિે કહે વ ાં? ર્દડયો હાાં કયે  રાખે , ભાિ િ મળે  કાાંઈ. સમજાણ ાં કાાંઈ? આપણે 
આવે છે લ ોર્સ્સમ ાાં. ‘સ માનહ વર મ ત્તમાં દિાંત . ’ લોર્સ્સ માાં આ વે છે િે . મોઢે કય ં છેિે 

ચાંિકાાંતભ ાઈ? મોઢે કય ં છ ેએમ કીધ ાં છે. પાઠ કયાાં કયોં  છે? મોઢે કય ં છે. આહાહા!  ‘સમાનહ વર 
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મ ત્તમાં દિાંત ાં...’ હે િાર્! તી ર્ંકરોિે ( કહે છે). નિનમત્તર્ી (કર્િ છે). એ કયાાં  િે એવ ાં છે? મિ ે 

મારી સ માનધ આપો. સમાન ધ એટલે આ સમાનધ કીધી  એ. સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ-ચાદ રિ એ િણિે 
અહીં સમ ાનધ કહે છે અિે એ સમાનધિો નવષય આત્મા  છે. સમજાણ ાં કાાં ઈ?  આહાહા!  

છે, માર્ે છેિે . માર્ે કળશ છે. કાલ આવી ર્યો છે. અહો! માર ા હૃિય માાં સ્ફ ર ાયમાિ–
પ્રર્ટ ચૈતરય ભર્વાિ ન િજ આત્ મર્ ણ સાંપિ ા–પોતાિા આત્મર્ ણિી લક્ષ્મ ી .. આહાહા! નિજિી  

લક્ષ્મીિી ખ બર િ મ ળે અ િે ધૂળિી લક્ષ્મી િે બા ર્ો ભરે. બાર્ોદડય ા ભરે જયાાં-ત્યાાં. હેરાિ..  

હેરાિ.. આહા હા! અરેરે! મેં  મારી સાંપિા જે સમાનધિો ન વષય છે , કહે છે. એટલે? જે સમ્યગ્િશથિ 
જેણે સ્વરૂપિે  ધ્યેય મારય ાં , સમ્યગ્િશથિિ ાં ધ્યેય તે આત્મસાંપિા છે , સમ્યગ્ જ્ઞાિિ ાં ધ્ યેય , નવષય તે 

આત્મસાંપિા છે અિે સમ્ય ક્-ચાદ રિિ  ાં ધ્યેય એ આત્મસાંપિા છે. આ હાહ ા! આ વી કેવી વાત ાં ? 

સમજાય છે કાાંઈ? અિે  પ ણ્ય િે પાપિો નવષય એ પરચીજ છે. ભર્વ ાિ આત્મા અાંતરિી દૃનિ  
જયાાં પૂણાથિાંિ પ્રભ ...  

તીર્ંકરોએ સવથ જ્ઞ પરમેશ્વર ોએ ‘કેવ લી પણ્ણત્તો ધમ્મ ો ’ જે કહ્યો એ આ ધમથ . કે જે 
અાંતરિી શાાંનત અિે રાર્ર નહત શ્રદ્ા , જ્ઞાિ એિ ો નવ ષય ભર્વાિ નિજ સાંપિા આત્મા છે.  

આહા હા! આ શ ાં હશે? આ વો ધમથ હશે જૈિિો? આ બધ ાં કાંિમૂળ િ ખા વા, િેરાસર કર વા િ ે 

સામાનય ક કરવા એવ ાં બધ ાં અત્યાર સ ધી સ ાાંભળ્ય ાં હત ાં . આવ ાં તે કાાંઈ ...? અરે, સાાંભળિે ! 
વીતરા ર્ધમથિો માર્થ આ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એ સમાનધમ ાાં આવશે. વીત રાર્ભાવર્ી જે 

આત્માિે ધ્યા વે.... છેિે ર્ાર્ા પછ ી. આ હાહ ા! એ વીતરા ર્ભા વ કહો કે સ માનધ કહો કે 
સમ્યગ્િશથિ, જ્ઞાિ િ ે ચાદર િ કહો. આહાહા!  

સમ્યગ્િશથિ કોિે કહે વ ાં એિી ખબરાં િ મળે  અિે ર્ઈ ર્યા શ્રાવક િે મ નિ. અમે 

શ્રાવ ક. કો ર્ ળીમાાં કદરયાતા  િે માર્ે લખ્ય ાં સાકર. મોટા  રેશમી  કોર્ળી.  અત્યારે ત ો પ્લાસ્સ્ટકિ ી  
આવી છે. ઓ લી તો બહ  રૂપાળી  આ વે. અાંિર હ ોય કદરયાત ાં , માર્ે લખે સાકર.  કડવ ાશ મ ટી  

જતી હશે? એમ અમ ે શ્રાવક કે મ નિ , (પણ) અાંિરિ ાં ભાિ કાાંઈ િ મળે  (કે) આત્મા તે શ ાં. નમથ્યા 

ઝેર પડ્ય ાં હોય , રાર્ મારો, પ ણ્ય મારા, પ ણ્યર્ી મિ ે ધમથ ર્ાય —એવી ઝેરદૃનિ તો પડી છે 
અાંિરમાાં. આહા હા! માર્ે િા મ આપે શ્રાવક િે સ ાધ . એ કદરયાતાિી કો ર્ળી ઉપર સાકર લખવ ા  
જેવ ાં છે. આહાહા! સમજાણ ાં કાાંઈ?  

કહે છે, અહો! સમાનધિો નવષય મેં પૂવ ે એક ક્ષણ પણ જાણી િહીં.  છેિે ઉપરિા 

શ્લોકમાાં, ઉપરિા શ્લો કમ ાાં. આહા હા! મોટી-મોટી અમેદરકાિ ી પરીક્ષાઓ આપી. આમિ ા  

િીકર ાએ આપી હતી. રયાાં ર્યા હતાિે  સ મિભાઈ . અત્યારે બહ  માણસ જાય છે રયાાં મ ાંડાવા. 
જાણે કાાંઈ હ શે રયાાં . ઘણા વષથ ર્ઈ ર્યાિે . એ મિા િ ીકરા સ મિભાઈ ર્યા હત ા િે અમેદરકા.  

ત્યારે તો એમ કહ્ય ાં હત ાં ભા ઈએ. શ ાં  હતી ભાષા? ક ાં ચે મરવા જાય છે. એકિ ો એક િીકર ો હોં.  
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અત્યારે િસ હજારિ ો પર્ાર  મનહ િે. મ ાંબઈમ ાાં છે. આઠ હજાર. િ સ હ જાર....  િસ હ જાર. આાં કડ ા  

ર્ણવા છેિે. ધૂળ કે  દિ ’ તા રી હતી? સાાંભળિે! એ બધા ઝેરિા ફળ  છે. આ હાહા ! ઓલા  ૩૦  
રૂનપયામાાં જયારે હ તા.. શ ાં કહે વાય? ત લા ટી.. ટપા લી . એ તલાટી ટપા લી કહે વાય . સમજાણ  ાં 
કાાંઈ?  

અરે ભર્વાિ ! એ પરિી સામ ગ્રીર્ ી તારા માપ કાઢ વા , કલાંક છે પ્રભ ! એક ક્ષણમા ાં 

નવાંખાઈ જશે ભાઈ! એ તો સાંધ્યાિા રાંર્ છે. એ સાંધ્યાિા રાંર્ છે િાર્ ! તિે ખબર િર્ી. એ  

સાંધ્યાિા પીળા રાંર્ િેખાય , આમ સૂયાથસ્ત ર્યો, એક ક્ષણમાાં અાંધારા. આ હા! બા પ ! આ બધી  
સામ ગ્રીઓ જડ, અચેતિ , પ્રલય, િાશ ર્વાિે લાયક  છે. ભર્વાિ અનવિાશી નચિાિાંિ પ્રભ  

એિે જેણે સમ્યગ્િશથિમાાં નવષય બિાવ્યો, જેણે આત્માિી સાંપિાિે  સમ્યક્ શ્રદ્ ા દ્વારા નવષ ય  

બિાવ્યો, એ લક્ષ્મીવાંત છે , એ સ ખી છે, એ ધમી છે. મૂ લચાંિભાઈ આ હાહા! બે જ શબ્િ કહ્યા  
ફકત . સાંસારર્ી ઉત્પન્ન ર્ યેલ ાં ઝેર , આત્માર્ી ઉત્પન્ન  ર્યેલ ાં સ ખ. સ ખ એ આત્માર્ી ઉત્પન્ન  
ર્ાય. આ બહારિી કલ્પિા (કે) સ ખ ી છી એ િ ે ધૂળ છે િે . સમજાણ ાં કાાંઈ?  

હજાર-હજારિો િનિયો લાવે  વકીલ મોટા, બે હજાર. ફૂલીિે ડોડો ર્ાય અાંિર. આહાહા!  

જજ પાસે િલીલ કરે અાંિરર્ી. આ ફેર લાંડિમાાં આમ ચ કાિો આપ્યો છે. માટે એિો–આ કેસિો 

એવો ચ કાિો એ ર ી તે આપવો જોઈએ. જાણે શ ાં મોટા .. ?  એ વકીલ હત ાિે . આ બધ ાં કરી છેિ ે 
એણે િલીલ. રામ જીભાઈએ કય ં છેિે બધ ાં. આહાહા! એ જાણે િેતા વખતે એિે એમ ર્ઈ જાય કે 

હ ાં િેવિો િીકર ો ઉપરર્ી ઉ તયો.  આહા હા! અ રે ભર્વ ાિ ! એ બધા જ્ઞાિ તો અ જ્ઞાિ છે. એ  
િ ુઃખિા જ્ઞાિ છે. આહ ાહા! ઝેર છે, લ્યો. સમજાણ ાં કાાંઈ ?  

એ વકીલા તિ ાં જ્ઞાિ િે ડો કટરિ ાં જ્ઞાિ એ બધા ઝેર છે આહાહા! છે કોઈ િાકતર-

બાકતર? આહા હા! એ રામજીભાઈિ ાં વકીલાતિ ાં કહ્ય ાં િહોત ાં ક ે તમારી બ નદ્  કેવી? ૨૦૦ 
રૂનપયા લેતા એ ક દિ ’િા. પ ાાંચ કલાકિા બસો. બ નદ્ કે વી ? કે અ જ્ઞાિ, મૂખાથઈ  ભ રેલી, ક જ્ઞાિ . 

આહા હા! ભર્વ ાિ! એ પરિા જ્ઞાિ એ તો અાંધારા , ઝેર છે. આહાહા! કેમ બે સે? ભર્વાિ  

આત્મા નિજસાંપિાિો િાર્, આહા હા! એ તો મારા સમ ાનધિો નવષય છે. એ પૂવ ે (એક) ક્ષણ પણ  
જાણી િહ ીં. આ હાહ ા! એ ક સમયમ ાિ પણ મેં આત્ મ ા પરમાિાંિિી મૂનતથ એવ ી શ્રદ્ા  િ કરી. 
આહા હા! આ જર્તિી જાંજા ળ એિે પોતાિી માિીિે િ ુઃ ખી ર્યો છે . છેિે એમાાં ? જ ઓ! છે િે.  

િ ણ લ ોકિા વૈભવિ ા પ્રલયિા હેત ભૂત ... ઉપરિા કળશમ ાાં છે.  િ ણ લોકિો વૈ ભવ  

એવો મારો આત્ મા. આ હાહ ા! આિાંિ  િે જ્ઞાિ િે શાાંનત (આદિ) અિાંત-અિાંત શસ્ક તર્ી ભરેલ ો  

એવો મ ારો આત્મવૈભવ , િ ણ લોકિો વૈભવ એ હ ાં છ ાં. અરેરે! એ પ્ર લયિા હેત ભૂત િ ષ્ક મથ... 
જડકમથિા લક્ષે, અરે! મારો િણ  લોકિો વૈભવ િા શ ર્ઈ ર્યો પયાથયમાાં. આહા હા! અરે! મ ેં 

કમથિી સોબત કરી–જ ડકમથ િા સાંર્ે ર્યો, તેર્ી મારી નિ લોકિાર્િી વૈભ વ િશા હણાઈ ર્ઈ 



 શ્લોક-૧૯૯              પ્રવચન નં. ૧૩૧         293 

પયાથયમાાં. આહાહા! હવે જાણવા માાં આવ્ય ાં કે આ બધી વાત જૂઠ ી છે. મારો આત્મા નિજ 

આિાંિર્ી ભરેલ ો છે. એમાાં વસવ ાં એિે વાસ્ત  કહે છે લ્યો . આ વાસ્ત  િે ઘર અિાંત વાર ર્યા.  
િસ-િ સ લાખિા મ કાિ , વીસ-વીસ લાખિા મ કાિ. સ મજાણ ાં કાાંઈ?  

ર્ોવ ામાાં એ ક જણો આપણો  છે જૈિ . ચાલીસ લાખિ ાં છે મકાિ . ચાલ ીસ લ ાખિો  એક 
બાંર્લ ો. મૂડી બે અબજ િે ચાલીસ કરોડ. ઝેરિા  ઝાડ. આહાહા! ખરાં પણ ! િ નિયાર્ી 

ભર્વાિિી વાત જ િી છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? એ િ ુઃખીિા  િાનળયા બધા છે. આહાહા!  અહીંયા કહ ે 

છે કે હવે હ ાં , મારા ભર્વાિમાાંર્ી ઉત્પન્ન ર્યેલો આ િાંિ , તેમિા નિનમત્તે ર્તો આ સાંયોર્ એ 
તો િ ુઃખ.. િ ુઃખ.. િ ુઃખ િે ઝેર છે. આહા હા! ઓલા માાં ત ો એ કહ્ય ાંિે , તીર્ંકરપ્ર કૃનત એ ઝેરિ ાં ફળ 

છે. આહા! ૧૪૮ પ્ર કૃનત લીધી છેિે . તીર્ંકરપ્ર કૃનત ઝેર િી પ્રકૃનત  છે. એિા ફ ળ તર ીકે સાંયોર્ એ  

હ ાં િહીં. આ હાહા! આત્મા જેવો િે જેમ છે તેમ જય ાાં સ ધી માિે િહ ીં , ત્યાાં સ ધી  એણે આત્મા  
મારયો કહેવાય િ હીં.  

આત્મા ત ો ચૈતરયસ્વ રૂપ, જ્ઞાિસ્વ રૂપ, અતીનરિય આિાંિિી ખાણ સ્વ રૂપ  છે.  એવો 
ભર્વાિ આત્ મા હ ાં , હવે બહારિી દૃનિ છોડીિે અાંતરિી દૃનિએ જાઉં છ ાં. જે દૃનિિો નવષય 

ભર્વાિ અખાંડ આત્મા છે . એવા આિાંિિે , હવે આત્માર્ી ઉત્પન્ન ર્યેલા સ ખિે ... કેવ ાં સ ખ? 

ન વશ દ્સ ૌખ્ય એમ શબ્િ વાપયો છે. આ જર્તિી કલ્પ િાિ ાં સ ખ એ તો મે લ ાં  િ ુઃખ છે. આહાહા! 
પિમણી જેવ ી સ્ત્રી  હોય, શ રીર  સ ાંવ ાળા, રૂપાળા મ ાખણ જેવા હ ોય, પાાંચ-પચ ાસ લાખિી મૂડ ી  

હોય, પાાંચ-પાાંચ લાખિી પેિાશ મનહિે હોય, મોટો મૂર ખ છે, ઝેરમાાં પડ્યો છે. એ મૂ લચાંિભાઈ!  

આરે આ વ ાં પણ ભા રે! આ િ નિયામાાં પહેલી ખ ર શી મ ળે એિે , લ્યો. મ ીઠ ાં લાર્ે. છ ોકરા  
અમેદરકા ર્ી આ વશે ત્યારે , આહા... કયાાંર્ી ઉતરીિે આવ્યા જાણે? નવલાયતર્ ી . પણ એિે હ ાંફ 

બધી ર્ઈ જાય હોં.  કેટ લો પણ મ ખથ ! અરે! બધા ઝેરિા ભણતર છે. આહાહા! િ ુઃખિા િદરયે 
ડ બકી માર વા જેવ ાં છે.  

આ આિાંિિો િદરય ો ભર્ વાિ એિી અાંિર એ કા ગ્ર ર્તાાં જે આિાંિ આ વે એિે હ ાં 

ભોર્વિા ર છ ાં. ધમીિે આ ધમથ છે. આહાહા! અરે! આ  વાત એિે કાિે પડે િહીં, એિે શ્રવણમા ાં 
આવે િહીં, એ કે દિ’ એિ ાં જ્ઞાિ કરે? ક ે દિ’ રનચ કરે? કે દિ’ અિ ભ વ કરે? આહા ! આ વો 

ભર્વાિ આત્મા એમ ાાં હ ાં અાંિર જા ઉં છ ાં, એકાગ્ર ર્ાઉં છ ાં. હ ાં રાર્ માાં િે પ ણ્યમાાં એ કાગ્ર હતો એ 

િ ુઃખમાાં હ ાં ડૂબી રહ્ય ો હતો. હવે આિાંિિો સાર્ ર માર ો પ્રભ  (જે) ભર્વાિ નિ લોકિાર્ તીર્ં કર ે 
કહ્યો, આહા હા! એવ ો ચૈતરયસ્વ રૂપ આત્મા , એિાર્ી ઉ ત્પન્ન નવશ દ્સૌખ્ય, આહા હ ા! આિ ાં િામ 

ધમથ. ભારે વાત ભાઈ! આ  બધા િેરા સર િે પૂજા િે જાિા િે ધમથ કયાાં ર્યો વળી? એ તો 

પ ણ્યભાવ હતો, પ ણ્યભાવ. સમજાણ ાં કાાંઈ? ધમથ બી જી ચીજ છે ભાઈ! એક સે કાંડિો ધમથ તો 
અિાંતા જરમ-મરણિે ર્ાળી િાખે , એિે ધમથ કહીએ. સ મજાણ ાં કાાંઈ?  
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ન વશ દ્સ ૌખ્ય િે અિ ભ વ ાં છ ાં. આહા હા! શ ાં કહે છે આ ? પોતાિી વાત કરીિે જ ર્તિ ે 

સમજાવે છે કે હ ાં એક ચતૈરયસ્વ રૂપ આત્મા છ ાં, એવો ત ાં આત્મા ચૈતરયસ્વરૂપ છો. એવા 
ચૈતરયસ્વ રૂપ આત્મા માાં ... આહા હા! આ મ રાર્ િે પ ણ્ય ઉપર બ નદ્ છે એ તો પાપબ નદ્  છે, 

નમથ્યા બ નદ્ છે. છોડ  પ્રભ ! તારે ચાર ર્નતિા િ ુઃખ ટાળવા હોય તો. એમાાંર્ી છૂટી અહીંય ા 

ભર્વાિ આત્ મા આિાંિિ ો  િાર્ અાંિર , અતીનરિય આિાંિ હોં, જેિે સ્વર્થિા ઇરિો  િે કરોડો  

અપ્સરાઓ... ધાિિા ઢીંર્લા િહીં, આ તો ધાિિા ઢીંર્લા રૂપા ળા લાર્ે. બે દિ ’  િ ખાય તો 

આમ ચ ામડ ાં સ કાઈ જાય, આાંખ્ય ાં  આમ ર્ઈ જાય . ઓ લી અપ્સરાઓ જેિે ધાિ નવિા અમૃતિા  

ઓડકાર આ વે. એવી કરોડ ો અપ્સરાઓ એિા જે કલ્પિાિા સ ખ એ ઝેર છે. આહાહા! અરે !  
મારો આિાંિ એિે લૂાં ટીિે મેં આ રાર્િે–ન વકા રિે ઉત્પન્ન  કયાથ, ઝેર મેં  કય ં, એમ કહે છે.  

હવે હ ાં, આત્ મા આિાં િિી મૂનતથ પ્રભ  છ ાં એમાાં અાંતમ થખ ર્ઈિે મારા આત્મા ર્ી ઉત્પન્ન  
ર્યેલો અિા ક ળ આિાંિિી િશા એિે હ વે હ ાં અિ ભ વ ાં છ ાં. એિ ાં િામ ધમથ છે. બા કી બધી વાત ાં  

કરતા હ ોય એ બધા ર્ોર્ા  છે. એકડા નવિાિા મ ીંડા છે. કોરે કા ર્ળે કરોડ મ ીંડા િે એકડો િ 

મળે. સમ જાણ ાં કાાંઈ? એમ ભર્વાિ આત્મા વર નવિ ા િી જાિ. આ કય ં િે આ કય ં િે આ કય ં . 
પણ વર આત્મા કોણ છે એ જાણ્ય ાં છે? કે , િા એ અમિે ખબર િર્ી. જોડી િ ીધી જાિ. એમ  

ભર્વાિ આત્ મા, આ હાહ ા!  એ િેહિા િેવળમાાં અિે રાર્િી આડમાાં પ્રભ  સ્બરા જે છે અાંિર. 
સમજાણ ાં કાાંઈ?  

એવા ન વ શ દ્સૌખ્યિે અિ ભ વ ાં છ ાં . લે! એવી ખબર પડી ર્ઈ. હ ાં ધમી ર્ઈ ર્ય ો એમ  

ખબર પડે ? આહા હા! બા પ ! ધમથ એટલે આત્માિો આિાંિ આ વે, અતીનરિય આિાંિિો સ્વાિ  
આવે, એિ ાં િામ ધમથ. ધમી એવો ભર્વાિ આત્મા , એિો આિાંિ એવો સ્વભા વ–ધમથ, એિી  

એકા ગ્રતા તે આિાંિિી પયાથય આવે એિ ાં િામ ધમથ. આહા હા! િવ્ય-ર્ ણ-પયાથય િણેિ ાં જ્ઞાિ 

કરાવ્ય ાં. સમજાણ ાં કાાંઈ? લ્યો , ૧૯૯ ર્ાર્ા ર્ઈ. સાંસારિ ાં પડખ ાં ફેરવીિે આત્મામાાં આવ્યા . અહીં  

વાત લાવ્યા. આ વાસ્ત  કર વાિ ાં છે. ભીખાભાઈ! બધી  વાત ાં  ર્ોર્ા. મ ોટા કરોડોિા  બાંર્લા કયા થ 

િે રહ્યો અિાંતવાર. આહા હા! આ જયોજથ મરી ર્યોિે . ત્યારે સાડા િણ કરોડિ ો બાં ર્લો તે  દિ ’  

હોં. હવે તો દકાંમત વધી ર્ઈ. મરી ર્યો તો ખબર િ પડી કે રાતે કયાર ે મરી ર્યો. જયોજથ મરી 
ર્યો હતોિે અહીંયા. ડ઼ોકટર મોટા-મોટા િસ-િસ હજારિા પર્ારિાર. રા િે સૂતો તો કયારે મરી 

ર્યો એિી ખબર િહીં. સવારે આમ જ એ ત્યાાં , સાહેબ ઊઠ્યા િહીં, પોઢી ર્યા છે. મરી ર્યો . 
રયાાં હવે શ ાં હત ાં પણ પરમાાં?  આહાહા!  

એ રીતે મૃત્ય  એ તો જ િી ચીજ છે , પણ આહીં તો આિાંિમૂનતથિે પ ણ્ય િે પાપિા 

રાર્વાળો માિવ ો એ તો આત્માિ ાં મૃત્ય  છે. એિી જીવતી જયોત આિાંિર્ી જીવે છે એવ ાં એિ ાં 
ટકત ાં સ્વરૂપ છે . એિે એમ િ માિતાાં , એિે પ ણ્ય િે પાપ  િે શરીર િે લક્ષ્મીવાળો માિ વો એ  
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આત્માિી નિમથ ળ પયાથયિ ાં મૃત્ય  છે. આહાહા! એિી એ િે ખબરાં િ મળે . અિે િ નિયાિ ાં  ડહાપણ 

કરવા બેઠો હોય , જાણે િે વ િો િીકરો ઉતયો હ ોય . આ િ ાં આમ ર્ ાય.. આિ ાં આમ ર્ાય , ફલ ાણ ે 
આમ ર્ાય, કરય ાિે અહીં વરા વે તો આમ ર્ાય, વર આવો ર્ોત વ ો, લિ આમ કર વ ાં, િહેજમ ાાં 
આમ િેવ ાં. ઓહોહ ો! શ ાં છે પ ણ આ બધા? ઉકરડ ા છે બધા. સમજાણ ાં કાાંઈ?  

આવા ન વ શ દ્ સૌખ્યિે અિ ભ વ ાં છ ાં. હવે સમાનધિો અન ધકાર લે  છે , લ્ય ો. સમાનધ . અહીં 

પહેલી આવી હતીિે . સમાન ધ કોિે કહેવી? આહાહા! છે ? પ રમ-સમ ાનધ અનધક ાર. િવમો. પરમ 

સમાનધ. આ બા બા લોકો સમાનધ ચડ ાવે એ વી િહ ીં હો. આ ત ો આનધ, વ્યાનધ િે ઉપાનધ રનહત  
આત્માિી  વીત રાર્ ીિશ ા એ િ ાં િામ સમાનધ છે , એિ ાં િામ ધમથ િે એિ ાં િામ મ ોક્ષિો માર્થ.  

સમજાણ ાં કાાંઈ? આનધ, વ્ય ાનધ િે ઉપાનધ રનહત તે સમાનધ. આનધ િામ મિિી કલ્પિા ઓ–

પ ણ્ય-પાપિી કલ્પિા ઓ તે આનધ છે. શરીરિો રોર્ તે વ્યાનધ છે. આ બહા રિા બા યડી-છોકર ા-
લક્ષ્મી તે ઉપાનધ છે. ઉપાનધ, વ્યાનધ િે આનધ એિાર્ી રનહત તે સમાનધ. આહા હા! એ  

‘સમાન હવરાં મ ત્ત માં  દિાંત ..’ લોર્ સ્સમ ાાં એ આવે છે. પણ અર્થિી ખબર િ મળે . જય િારાયણ.  

‘લોર્ સ્સ ઉ જ્જોય ર્રે.. ’ હ ાાંકયે રાખે. ચાર લોર્સ્સિ ો કા યોત્સ ર્થ કરજો. પૂરાં ર્ ઈિે એકિમ 
‘ણમો અદરહાંત ાણાં..’ એય!  

અહીંયા કહે છે કે સ મસ્ત મ ોહરા ર્દ્વેષ આદિ પરભ ાવોિ ા નવધ્વાં સિા હેત ભૂત પર મ-
સ માનધ અનધક ા ર કહેવા માાં આ વે છે . આહાહા! ભર્વાિ આત્મા... મોહ િામ પ ણ્ય િે પાપ એ 

મારા, એ માાં મિે ઠી ક એવ ો નમથ્યાત્વભ ાવ . અિે જર્ત િા જ્ઞેયો જાણ વામ ાાં એકરૂપ  જ જ્ઞેય બધા  

છે. એિા ઠેકાણે બે ભાર્લા  પાડવા કે આ ઠી ક િે આ અઠીક એિ ાં િામ રાર્-દ્વેષ. મોહ િે રાર્-
દ્વેષ એવા જે પરભાવ, ઝેરભાવ, એિા િાશિો હેત ... સાંસારિા નવકારીભાવ નમથ્ય ાત્વિા િાશિો  

હેત  પરમસમાનધ ... અતીનરિય આિાંિિો િાર્ ભર્વ ા િ અમૃતસરોવરમાાં અાંિર જાય છે ત્યારે 

એિે શાાંનત વળે છે,  એિે સમાનધ કહીએ , એિે સમ્યગ્િશથિ-જ્ઞાિ િે ચ ાદરિ કહ ીએ. સાંસારિ ા  

ઝેરિે ઉતારવાિો આ માંિ છે. સમજાણ ાં કાાંઈ? નવશેષ કહેશે. 

(પ્રમાણ વ ચિ ર્ રિેવ ) 
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