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પ્રકાશકીય સનવેદન
મુંગલું ભગવાન વીરો, મુંગલું ગૌતમો ગણી,
મુંગલું કુંદકદાયો, જૈનિમોસ્ત મુંગલું.
મહાવીર ભગવાન અને ગૌતમ ગણિર બાદ જેમના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાું આવે છે એવા
ભરતના િમથત આચાયત, િાક્ષાત્ િદેહે સવદેહ જઈ િીમુંિરભગવાનની દદવ્યધ્વસનનું પ્રત્યક્ષ રિપાન
કરનાર શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાયતદેવ મહાન યોગીશ્વર છે. અનેક મહાન આચાયો તેમના દ્વારા
રસચત શાસ્ત્રોના આિાર આપે છે. તેનાથી એમ પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અન્ય આચાયો પણ તેમના વચનોને
આિારભૂત માને છે.
તેઓ સનમતળ પસવત્ર પદરણસતના િારક તો હતા જ; પરુંત પણ્યમાું પણ િમથત હતા કે જેથી
િીમુંિરભગવાનનો િાક્ષાત્ યોગ થયો. મહાસવદેહથી પાછા આવ્યા બાદ પોન્નર તીથતિામમાું િાિના
કરતા–કરતા તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચના કરી. જેમાું શ્રી િમયિાર, પ્રવચનિાર, સનયમિાર,
પુંચાસ્સ્તકાયિુંગ્રહ, અષ્ટ્પાહડ—આ પાુંચ પરમાગમ તો પ્રસિદ્ધ છે જ, પરુંત આ સિવાય પણ અનેક
શાસ્ત્રોની રચના તેમણે કરેલ છે.
“શ્રી િમયિાર” આ ભરતક્ષેત્રનું િવોત્કૃષ્ટ્ પરમાગમ છે. તેમાું નવતત્ત્વોનું શદ્ધનયની
દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવનું શદ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશયું છે. “શ્રી પ્રવચનિાર”માું નામ અનિાર
સ્જનપ્રવચનનો િાર ઝીલ્યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપિ અને
ચરણાનયોગિૂચક ચૂસલકા નામના ત્રણ અસિકારોમાું સવભાસ્જત કયું છે. “શ્રી સનયમિાર”માું
મુખ્યત્વે શુદ્ધિયર્ી જીવ, અજીવ, શુદ્ધભાવ, પ્રનતક્રમર્, પ્રત્યાખ્યાિ, આલોચિા, પ્રાયનિત, સમાનિ,
ભજતત, આવશ્યક, શુદ્ધોપયોગ વગેરેિું વર્યિ છે. “શ્રી પુંચાસ્સ્તકાયિુંગ્રહ”માું કાળ િસહત પાુંચ
અસ્સ્તકાયોનું (અથાતત્ છ દ્રવ્યોનું) અને નવપદાથતપૂવતક મોક્ષમાગતનું સનરૂપણ છે. તથા“શ્રી
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અષ્ટ્પાહડ” એક દાશતસનક ગ્રુંથ છે, જેમાું િમ્યક્ રત્નત્રય એક જ મોક્ષમાગત છે એની દઢતાપૂવતક
સ્થાપના કરેલ છે.
આ નિયમસાર પરમાગમ મુખ્યત્વે મોક્ષમાગયિા નિરુપચાર નિરૂપર્િો અિુપમ ગ્રંર્ છે.
“નિયમ” એટલે જે અવશ્ય કરવા યોગ્ય િોય તે અર્ાયત્ રત્િત્રય. “નિયમસાર” એટલે નિયમિો
સાર અર્ાયત્ શુદ્ધ રત્િત્રય. આ શુદ્ધ રત્િત્રયિી પ્રાનિ પરમાત્મતત્ત્વિો આશ્રય કરવાર્ી િ ર્ાય છે.
નિગોદર્ી માંડીિે નસદ્ધ સુિીિી સવય અવસ્ર્ાઓમાં—અશુભ, શુભ કે શુદ્ધ નવશેષોમાં—રિેલું જે નિત્યનિરંિિ ટંકોત્કીર્ય શાશ્વત એકરૂપ શુદ્ધદ્રવ્યસામાહય તે પરમાત્મતત્ત્વ છે. તે િ શુદ્ધ અંત:તત્ત્વ,
કારર્પરમાત્મા, પરમપાદરર્ાનમક ભાવ વગેરે િામોર્ી કિેવાય છે. આ પરમાત્મતત્ત્વિી ઉપલજધિ
અિાદદ કાળર્ી અિંત અિંત દુુઃખિે અિુભવતા જીવે એક ક્ષર્માત્ર પર્ કરી િર્ી અિે તેર્ી સુખ
માટેિાં તેિા સવય ઝાવાં (દ્રવ્યનલંગી મુનિિાં વ્યવિાર-રત્િત્રય સુદ્ધાં) સવયર્ા વ્યર્ય ગયા છે. માટે આ
પરમાગમિો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જીવોિે પરમાત્મતત્ત્વિી ઉપલજધિ અર્વા આશ્રય કરાવવાિો છે.
આ શાસ્ત્રમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવિી પ્રાકૃત ગાર્ાઓ પર તાત્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત
ટીકા લખિાર મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવ છે. તેઓ શ્રી વીરિંદદ નસદ્ધાંતચક્રવતીિા નશષ્ય છે
અિે નવક્રમિી ૧૩મી શતાધદીમાં ર્ઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે ભગવાિ શ્રી
કુંદકુંદાચાયયદેવિા હૃદયમાં રિેલા પરમ ગિિ આધ્યાજત્મક ભાવોિે પોતાિા અંતરવેદિ સાર્ે
મેળવીિે આ ટીકામાં સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લા કયાય છે. આ ટીકામાં આવતાં કળશરૂપ કાવ્યો અનતશય મિુર
છે અિે અધ્યાત્મ મસ્તીર્ી તર્ા ભજતતરસર્ી ભરપૂર છે. ટીકાકાર મુનિરાજે ગદ્ય તેમ િ પદ્યરૂપે પરમ
પાદરર્ાનમક ભાવિે તો ખૂબ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટીકા જાર્ે કે પરમ પાદરર્ાનમક ભાવિું અિે
તદાજશ્રત મુનિદશાિું એક મિાકાવ્ય િોય તેમ મુમુક્ષુ હૃદયોિે મુદદત કરે છે. સંસાર દાવાિળ સમાિ
છે અિે નસદ્ધદશા તર્ા મુનિદશા પરમ સિજાિંદમય છે--એવા ભાવિું એકિારું વાતાવરર્ આખી
ટીકામાં બ્રહ્મનિષ્ઠ મુનિવરે અલૌદકક રીતે સર્જયુય છે અિે સ્પષ્ટપર્ે દશાયવ્યું છે કે મુનિઓિી વ્રત,
નિયમ, તપ, બ્રહ્મચયય, ત્યાગ, પદરષિિય ઇત્યાદદરૂપે કોઈ પર્ પદરર્નત િઠપૂવયક, ખેદયુતત,
કષ્ટિિક કે િરકાદદિા ભયમૂલક િોતી િર્ી પર્ અંતરંગ આજત્મક વેદિર્ી ર્તી પરમ પદરતૃનિિે
લીિે સિજાિંદમય િોય છે.
શ્રી નિયમસારમાં ભગવાિ કુંદકુંદાચાયયદેવે ૧૮૭ ગાર્ાઓ પ્રાકૃતમાં રચી છે. તેિા પર શ્રી
પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે તાત્પયયવૃનિ િામિી સંસ્કૃત ટીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રસાદજીએ મૂળ
ગાર્ાઓિો તર્ા ટીકાિો નિંદી અિુવાદ કયો છે. શ્રી દદગંબર જૈિ સ્વાધ્યાય મંદદર ટરસ્ટ દ્વારા આ
નિયમસારિી મૂળ ગાર્ાઓ, તેિો ગુિરાતી પદ્યાિુવાદ, સંસ્કૃત ટીકા અિે તે ગાર્ા- ટીકાિો અક્ષરશુઃ
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ગુિરાતી અિુવાદ પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. આ શાસ્ત્રજીમાું પ્રસતપાદદત સવષયવસ્તને નીચે મજબના
બાર અસિકારોમાું પ્રસ્તત કરવામાું આવેલ છે.
(૧) જીવ અસિકાર, (ર) અજીવ અસિકાર, (૩) શદ્ધભાવ અસિકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર
અસિકાર, (૫) પરમાથત પ્રસતક્રમણ અસિકાર, (૬) સનશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અસિકાર, (૭) પરમ આલોચના
અસિકાર, (૮) શદ્ધસનશ્ચય પ્રાયસશ્ચત અસિકાર, (૯) પરમ િમાસિ અસિકાર, (૧૦) પરમ ભસ્તત
અસિકાર, (૧૧) સનશ્ચય પરમ આવશયક અસિકાર, (૧૨) શદ્ધોપયોગ અસિકાર.
આ નિયમસાર ગ્રુંથ પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીને અત્યુંત સપ્રય હતો. આચાયતદેવે સનજભાવના સનસમત્તે
રચના કરેલ હોવાથી કારણપરમાત્માને ખૂબ જ ઘૂુંટ્યો છે, જે ગુરુદેવશ્રી પોતાિા આચાયય ગુરુવરિી
ઉત્કૃષ્ટ સાિિા યાદ કરાવતું. તેમને તેની ઉપર ખૂબ જ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હતો અને જાહેરમાું
ઘણીવાર તેની ઉપર પ્રવચન પણ કયાત હતા. આ પ્રવચનોમાુંથી આપણી પાિે છ વખતના પ્રવચન
આખા ઉપલબ્િ છે. અત્રે પ્રસ્તત પ્રવચન તેમાુંથી એક વારના પ્રવચનો છે, જે વી. િું. ૨૪૯૭ (ઈ. સ.
૧૯૭૧) વષય દરમ્યાિના નિયમસાર શાસ્ત્ર પરિા ૨૦૨ પ્રવચનો છે. પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીને સનરુંતર એવી
ભાવના રહેતી કે મમક્ષઓ નીતરતા િતિમતનું શ્રવણ કરી અને સનજ કલ્યાણના માગતમાું આગળ વિે.
આ જ ઉત્કૃષ્ટ્ભાવનાથી આવાું ગહન શાસ્ત્ર કે જે કુંદકુંદાચાયયદેવે નિિ ભાવિા અર્ે રચયું છે, તેિે
પૂર્જયશ્રીએ છ-છ વાર જાિેર સભામાં લીિું હતું. આ ગહન પ્રવચનો અત્રે અક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્તત
કરવામાું આવે છે. આ રીતે આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીના પ્રભાવિાનું જ ફળ છે. અધ્યાત્મનું
ઊડું રહસ્ય િમજાવીને પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કયો છે તેનું વણતન વાણીથી વ્યતત
કરવામાું અમો અિમથત છીએ.
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાની જાળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈટ્
(www.vitragvani.com) તર્ા એપ (app) જેવા િાિનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્,
સવલેપાલાત, મુંબઈ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. આ કાયત પાછળ ટ્રસ્ટ્ની એવી ભાવના છે કે વતતમાનના
આિસનક િાિનો દ્વારા પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી દ્વારા િમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહોળો લાભ િામાન્યજન લે,
કે જેથી આ વાણી શાશ્વત જળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રુંથારૂઢ થાય
તેવી ભાવનાના ફળસ્વરૂપે નિયમસાર શાસ્ત્ર ઉપરિા ૧૯૭૧માું થયેલ ૨૦૨ પ્રવચનો અત્રે પ્રકાસશત
કરવામાું આવી રહ્યા છે. તેમાંર્ી નિયમિો સાર ભાગ-૧માં અત્રે (૧) જીવ અસિકાર અિે (ર) અજીવ
અસિકાર પરના િળુંગ ૩૨ પ્રવચનો પ્રસ્તત કરતાું હષતની લાગણી અનભવી રહ્યા છીએ.
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાને ઓદડયો ટ્ેપમાું ઉતારવાનું મહાન કાયત શરૂ કરનાર શ્રી
નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. તેમજ શ્રી દદગુંબર જૈન
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સ્વાધ્યાયમુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢે આ ઉમદા કાયતને અસવરતિારાએ ચાલ રાખ્યું અને િાચવી રાખ્યું, તે
બદલ તેમના આભારી છીએ.
િવત પ્રવચનોને િાુંભળીને ગ્રુંથારૂઢ કરવામાું ચીવટ્તા રાખવામાું આવેલ છે. વાતય રચનાને
પૂણત કરવા અથે તયાુંક-તયાુંક કૌંિ કરવામાું આવેલ છે. આ પ્રવચનો િાુંભળી અને ગ્રુંથારૂઢ કરવાનું
કાયત શ્રી સનજેશ જૈન, સોિગઢ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાિવાનું કાયત શ્રીમતી
પારુલબેિ શેઠ, નવલે પાલાય શ્રી દદનેશભાઈ શાહ, નવલે પાલાય, શ્રી અતલભાઈ જૈન, મલાડ અને
શ્રીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. આ પ્રિુંગે ટ્રસ્ટ્ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યતત
કરે છે.
સ્જનવાણી પ્રકાશનનું કાયત ગુંભીર તથા જવાબદારીપૂણત હોવાથી અત્યુંત જાગૃસતપૂવતક તથા
ઉપયોગની એકાગ્રતાપૂવતક કરવામાું આવેલ છે. તેમ છતાું પ્રકાશન કાયતમાું પ્રમાદવશ કે અજાગૃસતવશ
કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સત્રકાળવતી વીતરાગ દેવ-શાસ્ર-ગરુ પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ છીએ. િવત
મમક્ષગણને સવનુંતી છે કે અશસદ્ધઓની નોંિ ટ્રસ્ટ્ને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃસત્તમાું િિારી
શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલબ્િ છે.
પ્રસ્તત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી તથા તદ્ભતત પ્રશમમૂસતત ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી
ચુંપાબહેનના કરકમળમાું િાદર િમસપતત કરીએ છીએ. પાઠકવગત આ પ્રવચનોનો અવશય લાભ લઈ
આત્મકલ્યાણને િાિે એવી ભાવના િાથે સવરામ પામીએ છીએ. ઇસત સશવમ્.
ટ્રસ્ટ્ીગણ
શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્,
સવલેપાલાત, મુંબઈ
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કનળકાળસવયજ્ઞ શ્રી કુંદકુંદાચાયતદેવ
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અધ્યાત્મયગિજતક પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી
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અધ્યાત્મયગિજતક પૂજ્ય િદગરુદેવ
શ્રી કાનજીસ્વામીનો િુંસક્ષિ જીવન પદરચય
ભારતદેશના ગજરાત રાજ્યમાું ભાવનગર સ્જલ્લાના “ઉમરાળા ગામમાું સ્થાનકવાિી
િુંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વસણક પદરવારના શ્રેષ્ઠીવયત શ્રી મોતીચુંદભાઈના ઘેર, માતા ઉજમબાની
કૂુંખે, સવક્રમ િુંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ િદ બીજ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વહેલી િવારે આ બાળ
મહાત્માનો જન્મ થયો.
જે િમયે આ બાળ મહાત્મા િરતી પર પિાયાત, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ અુંિશ્રદ્ધા,
પાખુંડ અને શષ્ક દક્રયાકાુંડમાું રુુંિાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાસ્ત્મક સચુંતન ચાલતું હતું, પણ
તેમાું અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અુંિકારમય કસળકાળમાું આ તેજસ્વી કહાનિૂયતનો ઉદય થયો.
િાત વષતની ઉંમરે સનશાળમાું લૌદકક સશક્ષા લેવાનું શરૂ કયું. દરેક વસ્તના હાદત િિી
પહોંચવાની તેજસ્વી બસદ્ધપ્રસતભા, મિરભાષીપણું, શાુંતસ્વભાવ, ગુંભીર મખમદ્રા તથા જતું કરવાનો
સ્વભાવ હોવાથી બાળ ‘કાનજી’ સશક્ષકોમાું તથા સવદ્યાથીઓમાું સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળમાું તથા જૈન
પાઠશાળાના અભ્યાિમાું પ્રાયઃ પ્રથમ નુંબર આવતો, પરુંત સનશાળના લૌદકક અભ્યાિથી તેમને
િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગતું કે હું જેની શોિમાું છું તે આ નથી.
તેર વષતની ઉંમરે માતશ્રીના અવિાનથી સપતાજી િાથે પાલેજ જવાનું થાય છે. ચાર વષત બાદ
સપતાજીનો સ્વગતવાિ થતાું િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગીદાર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપારની પ્રવૃસત્ત
વખતે પણ તેઓ જરા પણ અપ્રમાસણકતા ચલાવી લેતા નસહ. િત્યસનષ્ઠા, નીસતમત્તા, સનખાલિતા
અને સનદોષતાથી તેમનું વ્યવહાદરક જીવન િગુંસિત હતું. િાથે તેમનો આુંતદરક વ્યાપાર અને ઝકાવ
તો િતત િત્યની શોિ તરફ જ હતો. દકાનમાું પણ િાસમતક પસ્તકો વાુંચતા. વૈરાગી સચત્તવાળા
કહાનકુંવર રાસત્રના રામલીલા કે નાટ્ક જોવા જતાું ત્યારે તેમાુંથી વૈરાગ્યરિનું ઘોલન કરતાું. જેના
ફળસ્વરૂપે િત્તર વષતની ઉંમરે ઉજ્જ્વળ ભસવષ્યની આગાહી કરતા બાર લીટ્ીના કાવ્યની રચના કરે
છે : “સશવરમણી રમનાર તું, તું હી દેવનો દેવ...”
ઓગણીિ વષતની ઉંમરથી તો રાસત્રના આહાર, પાણી તથા અથાણાુંનો ત્યાગ કરે છે. િત્યની
શોિ માટ્ે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષતની યવા વયે દકાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને ગરુ પાિે
આજીવન-બ્રહ્મચયત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) જન્મનગરી
ઉમરાળામાું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાિમીઓના સવશાળ જનિમદાયની હાજરીમાું સ્થાનકવાિી િુંપ્રદાયની
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દીક્ષા અુંગીકાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથી પર બેિવા જતાું િોસતયું ફાટ્ે છે. તીક્ષ્ણ બસદ્ધના િારક
ગરુવરને શુંકા પડી જાય છે કે કુંઈક ખોટ્ું થાય છે.
દીક્ષા લીિાું બાદ િત્યના શોિક આ મહાત્માએ સ્થાનકવાિી તથા શ્વેતાુંબર િુંપ્રદાયના
િમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષતમાું જ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મોટ્ી ચચાતઓ ચાલી.
કમત છે તો સવકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીને હજી દદગુંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા નહોતાું. છતાું
પૂવતના િુંસ્કારના બળે તેઓ દઢતાપૂવતક સિુંહગજતના કરે છે “જીવ પોતાથી સ્વતુંત્રપણે સવકાર કરે છે;
કમતથી કે પરથી નસહ. જીવ પોતાના ઊંિા પરુષાથતથી સવકાર કરે છે અને િવળા પરુષાથતથી નાશ કરે
છે.'
સવ. િું. ૧૯૭૮માું મહાવીરપ્રભના સ્જનશાિન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મમક્ષઓના મહાન
પણ્યોદય િૂચક એક મુંગળકારી પસવત્ર પ્રિુંગ બને છે.
૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસિની કોઈ િન્ય પળે શ્રીમદ્ ભગવત્ કુંદકુંદાચાયતદેવ સવરસચત િમયિાર
નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાું દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીના હસ્તકમળમાું આવે છે
અને આ પસવત્ર પરુષના અુંતરમાુંથી િહજ જ ઉદ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થવાનું
શાસ્ત્ર છે.” એનું અધ્યયન અને સચુંતન કરતાું અુંતરમાું આનુંદ અને ઉલ્લાિ ઉભરાય છે. આ
મહાપરુષના અુંતરુંગ જીવનમાું પણ પરમ પસવત્ર પદરવતતન થયું. ભૂલી પડેલી પદરણસત સનજ ઘર દેખે
છે. ત્યારબાદ સવ.િું. ૧૯૮૨ના ચાતમાતિ પહેલા રાજકોટ્માું શ્રી દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાગત
પ્રકાશક’ ગ્રુંથ પૂ. ગરુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાુંચતા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતોનું િમથતન આ
ગ્રુંથમાુંથી મળી આવતાું તેઓ તેના વાુંચનમાું એવા ઓતપ્રોત થઈ જતાું કે તે વખતે તેમને ખાવું-પીવું
કે િૂવું ગમતું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પાહડ, દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્યગ્જ્ઞાન દીસપકા, વગેરે
દદગુંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાિથી ૧૩ વષત િિી ખૂબ જ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને સનઃશુંક સનણતય
થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈનિમત જ મૂળ માગત છે અને તે જ િત્ િમત છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈક
અને બહારમાું વેશ કુંઈક એવી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખૂબ જ મનોમુંથન
બાદ િુંપ્રદાય છોડવાનો સનણતય કરે છે.
પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપાિ કરતાું કરતાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા
નામના એકાુંત મકાનમાું મહાવીર જન્મકલ્યાણકના દદવિે (સવ. િું. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િદ ૧૩) બપોરે
િવા વાગે િુંપ્રદાયના સચહ્ન મહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હું સ્થાનકવાિી
િાિ નથી, હું િનાતન દદગુંબર જૈન િમતનો શ્રાવક છું.' સિુંહ િમાન વૃસત્તના િારક આ મહાપરષે,
૪૫ વષતની ઉંમરે અુંતરમાું મહાવીયત ઉછાળીને આ અદ્ભત પરાક્રમી કાયત કયું.
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“સ્ટ્ાર ઓફ ઇસ્ન્ડયા”માું ત્રણ વષત દરમ્યાન સ્જજ્ઞાિ ભતતજનોનો પ્રવાહ દદન-પ્રસતદદન
વિતો જ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખબ જ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભતતોએ આ પરમપ્રતાપી
િત્પરુષ માટ્ે સનવાિ અને પ્રવચનનું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર”નું સનમાતણ કરાવ્યું.
ગરુદેવશ્રીએ સવ. િું. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોજ આ સનવાિસ્થાનમાું મુંગળ પદાપતણ કયું. આ
“સ્વાધ્યાય મુંદદર” જીવન-પયતન્ત આ મહાપરુષની આત્મ-િાિના અને વીરશાિનની પ્રભાવનાનું
કેન્દ્ર બની રહ્યું.
અહીં દદગુંબર િમતના ચારે અનયોગના નાના-મોટ્ા ૧૮૩ જેટ્લા ગ્રુંથોનો ઊંડાણથી અભ્યાિ
કયો. તેમાુંથી ૩૮ ગ્રુંથો પર િભામાું પ્રવચનો કયાત, જેમાું િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વખત અધ્યાત્મવષાત
કરી છે. પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પાહડ, પરમાત્મપ્રકાશ, સનયમિાર, પુંચાસ્સ્તકાયિુંગ્રહ, િમયિાર કળશટ્ીકા વગેરે ગ્રુંથો પર પણ અનેકવાર પ્રવચનો કયાત છે.
દદવ્યધ્વસનનું રહસ્ય િમજાવનાર તેમજ કુંદકુંદાદદ આચાયોના ગહન શાસ્ત્રોનું રહસ્યોદ્ઘાટ્ન
કરનાર આ મહાપરુષની ભવતાપસવનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીઘતદ્રસષ્ટ્ને
કારણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ િિી સનયસમત
રીતે ટ્ેપમાું ઉતારી લેવામાું આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે ૯૦૦૦ થી વિ પ્રવચનો
િરસક્ષતપણે ઉપલબ્િ છે. આ મુંગલવાણી દેશ-સવદેશના તમામ મમક્ષમુંડળોમાું તેમજ લાખો સ્જજ્ઞાિ
મમક્ષઓના ઘેર-ઘેર ગુંજતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પુંચમ
કાળના અુંત િિી આ દદવ્યવાણી જ ભવના અભાવમાું પ્રબળ સનસમત્ત થશે.
આ મહાપરુષનો િમતિુંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મમક્ષઓને સનયસમત મળતો રહે તે હેતથી
િૌ પ્રથમ સવ. િું. ૨૦૦૦ના માગશર (દડિેમ્બર ૧૯૪૩) માિથી “આત્મિમત” નામની માસિક
આધ્યાસ્ત્મક-પસત્રકાનું પ્રકાશન િોનગઢથી મરબ્બી શ્રી રામજીભાઈ માણેકચુંદ દોશીના િુંપાદન હેઠળ
શરૂ થયું. આજે પણ “આત્મિમત” ગજરાતી તેમજ સહન્દી ભાષામાું સનયસમત રીતે પ્રકાસશત થઈ રહ્યું
છે. પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરતું “શ્રી િદ્ગરુ પ્રવચન પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્બર ૧૯૫૦
થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ િિી પ્રકાસશત થયું. સ્વાનભૂસતસવભૂસષત આ ચૈતન્યસવહારી મહાપરુષની
મુંગળવાણી વાુંચીને તેમજ િાુંભળીને હજારો સ્થાનકવાિી, શ્વેતાુંબર તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો
પણ તત્ત્વની િમજણપૂવતક િાચા દદગુંબર જૈનિમતના અનયાયી થયા. અરે..! મૂળ દદગુંબર જૈનો પણ
િાચા અથતમાું દદગુંબર જૈન બન્યા.
શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા દદગુંબર આચાયો-મસનવરોના તેમજ
આત્માનભવી પુંદડતવયોના ગ્રુંથો અને પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીના તે ગ્રુંથો પરના પ્રવચનોને પસ્તકરૂપે
છપાવવાનું કાયત સવ. િું. ૧૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ િત્-િાસહત્ય દ્વારા વીતરાગી
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તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવદેશમાું અપૂવત પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અસવરતપણે ચાલી રહી છે.
પરમાગમોનું ઊંડું રહસ્ય િમજાવીને કૃપાળ કહાન ગરુદેવે આપણા િહ ઉપર કરુણા વરિાવી છે.
તત્ત્વસ્જજ્ઞાિ જીવો માટ્ે આ એક મહાન આિાર છે અને દદગુંબર જૈન િાસહત્યની આ એક અમૂલ્ય
િુંપસત્ત છે.
દિલક્ષણ પયતષણ પવત દરમ્યાન ભારતભરમાું અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગરુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટ્ે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃસત્તથી ભારતભરના િમસ્ત દદગુંબર
િમાજમાું જાગૃસત આવી છે. આજે પણ દેશ-સવદેશમાું પયતષણ પવતમાું િેંકડો પ્રવચનકાર સવદ્વાનો આ
વીતરાગી વાણીનો ડુંકો વગાડે છે.
બાળકોમાું તત્ત્વજ્ઞાનના િુંસ્કારોનું સિુંચન થાય તે હેતથી િોનગઢમાું સવ. િું. ૧૯૯૭ (ઇ. િ.
૧૯૪૧)ના મે માિના વેકેશનથી ૨૦ દદવિના િાસમતક સશક્ષણ વગત શરૂ થયા. વડીલો માટ્ેનો પ્રૌઢ
સશક્ષણ વગત સવ. િું. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માિથી શરૂ કરવામાું આવેલ છે.
િોનગઢમાું સવ.િું. ૧૯૯૭ના ફાગણ િદ બીજના રોજ નૂતન દદગુંબર સ્જનમુંદદરમાું
કહાનગરુના મુંગળ હસ્તે શ્રી િીમુંિરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણક સવસિપૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે િમયે
િૌરાષ્ટ્રમાું માુંડ ચાર-પાુંચ દદગુંબર સ્જનમુંદદરો હતા અને દદગુંબર જૈનો તો ભાગ્યે જ જોવા મળતા
હતાું. આવા ક્ષેત્રે ગરુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ સ્જનમુંદદર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ
સ્જનમુંદદરમાું અડિો કલાક ભસ્તત થાય છે, જેમાું સ્જનવરભતત ગરુરાજ હુંમેશા હાજર રહે છે.
ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભાવવાહી ભસ્તતપાન કરાવતાું. આમ, ગરુદેવશ્રીનું જીવન સનશ્ચય-વ્યવહારની
અપૂવત િુંસિપૂવતકનું હતું.
ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન િૌરાષ્ટ્ (ગજરાત) ઉપરાુંત ભારત દેશના અનેક
શહેરોમાું તથા સવદેશમાું (નાઈરોબીમાું) એમ કલ ૬૬ દદગુંબર સ્જનમુંદદરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ
વીતરાગમાગત પ્રવતતક િત્પરુષના પસવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ.
જન્મમરણથી રસહત થવાના િુંદેશા સનરુંતર િુંભળાવનાર આ ચૈતન્યસવહારી પરુષની
મુંગળકારી જન્મજયુંતી ઉજવવાની શરૂઆત ૫૯મા વષતથી થઈ. ૭૫મા સહરકજયુંતી પ્રિુંગે િમગ્ર
ભારતના જૈન િમાજ દ્વારા ચાુંદી જદડત એક આઠિો પાનાનો દળદાર “અસ્ભનુંદન ગ્રુંથ” આ ભાસવ
તીથાતસિનાથને ભારત િરકારના તત્કાલીન ગૃહમુંત્રી શ્રી લાલબહાદર શાસ્ત્રી દ્વારા મુંબઈમાું દેશભરના
હજારો ભતતોની હાજરીમાું અપતણ થયો.
શ્રી િમ્મેદશીખરજીની યાત્રા સનસમત્તે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માું એમ બે વખત
િમગ્ર ઉત્તર અને પૂવત ભારતમાું 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
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દરમ્યાન લાખો સ્જજ્ઞાિ જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાિક િુંતના દશતન કયાત અને તેઓશ્રીની
ભવાુંતકારી અમૃતમય વાણી િાુંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દદશા આત્મ-િન્મખ થઈ
ગઈ. આ િત્પરુષને અનેક સ્થાનોથી લગભગ ૮૦ જેટ્લા અસ્ભનુંદન પત્ર અપતણ થયા.
શ્રી વીરપ્રભના સનવાતણ બાદ, આ િળુંગ ૪૫ વષતનો િમય (વીર િુંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭
અથાતત્ ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાગતની પ્રભાવનાનો િવણતકાળ હતો. જે કોઈ મમક્ષ
અધ્યાત્મ તીથતિામ િવણતપરી જતા, તેમને તો ત્યાું ચતથત કાળનો જ અનભવ થતો.
સવ. િું. ૨૦૩૭ના કારતક વદ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શક્રવારના રોજ, આ પ્રબળ
પરુષાથી આત્મજ્ઞ િુંતપરુષ દેહાદદનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અુંતરધ્યાનમાું એકાગ્ર
થયા, અતીસન્દ્રય આનુંદકુંદ સનજ પરમાત્મતત્ત્વમાું લીન થયા. િાુંજે આકાશનો િૂયત અસ્ત થયો, ત્યારે
િવતજ્ઞપદના િાિક િુંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વગતપરી તરફ પ્રયાણ કયું. તેઓશ્રી વીરશાિનને પ્રાણવુંતું કરી
અધ્યાત્મયગનું િજતન કરતાું ગયાું.
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ યગના એક મહાન અને અિાિારણ વ્યસ્તત હતા. તેમના
બહમખી વ્યસ્તતત્વની િૌથી મોટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખબ જ દૂર જન્મ લઈને
સ્વયુંબદ્ધની જેમ િત્યનું અનિુંિાન કયું અને પોતાના પ્રચુંડ પરુષાથતથી આત્મિાત પણ કયું.
આ સવદેહ દશાવુંત મહાપરુષનું અુંતર જેટ્લું ઉજ્જવળ હતું તેટ્લું બાહ્યજીવન પણ પસવત્ર છે;
પસવત્રતા અને પણ્યનો િહજ યોગ આ કસળકાળમાું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેમની અત્યુંત સનયસમત
દદનચયાત, િાસ્ત્વક અને પદરસમત આહાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િકોમળ હૃદય, તેમના
સવરલ વ્યસ્તતત્વના અસ્ભન્ન અવયવો હતા. શદ્ધાત્મતત્ત્વનું સનરુંતર સચુંતન અને સ્વાધ્યાય એ જ
તેમનું જીવન હતું. જૈન શ્રાવકના પસવત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્રી હુંમેશા િતકત અને િાવિાન હતા.
તેઓ જગતની પ્રશુંિા કે સનુંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાિનામાું જ તત્પર રહેતા. ભાવસલુંગી
મસનઓના તેઓ દાિાનદાિ હતા.
આચાયત ભગવુંતોએ જે મસ્તતનો માગત પ્રકાશયો છે તેને આ અનભૂસત સવભૂસષત િુંતપરુષે
પોતાના શદ્ધાત્મતત્ત્વની અનભૂસતના આિારે, િાસતશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યસ્તત ને ન્યાયથી
િવત પ્રકારે િમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્રતા, દ્રવ્ય-ગણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચય-વ્યવહાર,
ક્રમબદ્ધપયાતય, કારણશદ્ધપયાતય, આત્માનું શદ્ધ સ્વરુપ, િમ્યગ્દશતન અને તેનો સવષય, િમ્યગ્જ્ઞાન
અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઇત્યાદદ િમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે િત્યરૂપે બહાર
આવ્યા છે. આજે દેશ-સવદેશમાું લાખો જીવો મોક્ષના માગતને િમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે
તેઓશ્રીનો જ પરમ પ્રતાપ છે.
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િમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગણવુંતા જ્ઞાનીપરુષે બહ જ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો
તીથતકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મુંગળવાણીનો પ્રભાવ જ એવો હતો કે િાુંભળનાર
તેનું રિપાન કરતાું થાકતા જ નસહ. દદવ્યભાવશ્રત જ્ઞાનિારી આ પરાણપરુષે પોતે જ પરમાગમના
આ િારભૂત સિદ્ધાુંતો લખાવ્યા છે:
૧. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને અડે નસહ, સ્પશે નસહ.
૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પયાતય ક્રમબદ્ધ જ થાય છે.
૩. ઉત્પાદ - ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રવથી નથી.
૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પદરણમનથી થાય છે.
પ. પયાતયના અને ધ્રવના પ્રદેશ સ્ભન્ન છે.
૬. ભાવશસ્તતના કારણે પયાતય હોય જ છે, કરવી પડતી નથી.
૭. ભૂતાથતના આશ્રયે િમ્યગ્દશતન થાય છે.
૮. ચારે અનયોગનું તાત્પયત વીતરાગતા છે.
૯. સ્વદ્રવ્યમાું પણ દ્રવ્ય-ગણ-પયાતયના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે.
૧૦. ધ્રવનું આલુંબન, પણ વેદન નસહ, અને પયાતયનું વેદન, પણ આલુંબન નસહ.
આ અધ્યાત્મયગિજતક મહાપરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનભૂસતનો પાવન પુંથ જગતમાું િદા જયવુંત
વતો!
તીથતકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દદવ્યધ્વસનનું રહસ્ય િમજાવનાર શાિનસ્તુંભ શ્રી કહાન
ગરુદેવ સત્રકાળ જયવુંત વતો!
િત્પરુષનો પ્રભાવના ઉદય જયવુંત વતો.
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અનક્રમસણકા
પ્ર. ક્રમાુંક
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨

તારીખ
૨૭-૦૨-૧૯૭૧
૨૮-૦૨-૧૯૭૧
૦૧-૦૩-૧૯૭૧
૦૨-૦૩-૧૯૭૧
૦૩-૦૩-૧૯૭૧
૦૫-૦૩-૧૯૭૧
૦૬-૦૩-૧૯૭૧
૦૭-૦૩-૧૯૭૧
૦૮-૦૩-૧૯૭૧
૦૯-૦૩-૧૯૭૧
૧૦-૦૩-૧૯૭૧
૧૧-૦૩-૧૯૭૧
૧૩-૦૩-૧૯૭૧
૧૪-૦૩-૧૯૭૧
૧૫-૦૩-૧૯૭૧
૧૬-૦૩-૧૯૭૧
૧૭-૦૩-૧૯૭૧
૧૮-૦૩-૧૯૭૧
૧૯-૦૩-૧૯૭૧
૨૧-૦૩-૧૯૭૧
૨૨-૦૩-૧૯૭૧
૨૩-૦૩-૧૯૭૧

સતસથ
ફાગણ િદ ૨
ફાગણ િદ ૩
ફાગણ િદ ૪
ફાગણ િદ ૫
ફાગણ િદ ૬
ફાગણ િદ ૯
ફાગણ િદ ૧૦
ફાગણ િદ ૧૧
ફાગણ િદ ૧૨
ફાગણ િદ ૧૩
ફાગણ િદ ૧૪
ફાગણ િદ ૧૫
ફાગણ વદ ૨
ફાગણ વદ ૩
ફાગણ વદ ૪
ફાગણ વદ ૫
ફાગણ વદ ૫
ફાગણ વદ ૬
ફાગણ વદ ૭
ફાગણ વદ ૯
ફાગણ વદ ૧૦
ફાગણ વદ ૧૧

વાર
શસનવાર
રસવવાર
િોમવાર
મુંગળવાર
બિવાર
શક્રવાર
શસનવાર
રસવવાર
િોમવાર
મુંગળવાર
બિવાર
ગરુવાર
શસનવાર
રસવવાર
િોમવાર
મુંગળવાર
બિવાર
ગરુવાર
શક્રવાર
રસવવાર
િોમવાર
મુંગળવાર

ગાથા શ્લોક પૃષ્ઠ નુંબર
૧-૪
૦૧-૧૦
૧
૪-૭
૧૧-૨૨
૧-૨
૮
૨૩-૩૪
૩
૯
૩૫-૪૮
૩
૪૯-૬૧
૩
૧૦
૬૨-૭૨
૪
૧૧
૭૩-૮૨
૫-૬
૧૨
૮૩-૯૪
૬
૧૩
૯૫-૧૦૮
૭
૧૦૯-૧૨૨
૮
૧૪ ૧૨૩-૧૩૫
૯
૧૫ ૧૩૬-૧૪૮
૯
૧૪૯-૧૬૧
૯
૧૬૨-૧૭૭
૯-૧૦
૧૬ ૧૭૮-૧૯૨
૧૦-૧૨ ૧૭ ૧૯૩-૨૦૪
૧૧-૧૨
૨૦૫-૨૧૭
૧૧-૧૨ ૧૮ ૨૧૮-૨૩૧
૧૯-૨૨
૨૩૨-૨૪૬
૧૩
૨૪૭-૨૫૯
૧૪ ૨૩-૨૫ ૨૬૦-૨૭૨
૧૫
૨૬ ૨૭૩-૨૮૫
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૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨

૨૪-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૨
૨૫-૦૩-૧૯૭૧ ફાગણ વદ ૧૪
૨૭-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૧
૨૮-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૨
૨૯-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૩
૩૦-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૪
૩૧-૦૩-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૫
૦૧-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૬
૦૨-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૭
૦૪-૦૪-૧૯૭૧ ચૈત્ર િદ ૯

બિવાર
ગરુવાર
શસનવાર
રસવવાર
િોમવાર
મુંગળવાર
બિવાર
ગરુવાર
શક્રવાર
રસવવાર

૧૫
૧૬-૧૮
૧૯
૨૦-૨૫
૨૬-૨૭
૨૮-૨૯
૩૦-૩૪
૩૫-૩૮

૨૭
૨૮-૨૯
૩૦-૩૪
૩૦-૩૫
૩૬
૩૭-૩૮
૩૯-૪૦
૪૧-૪૩
૪૪-૫૧
૫૨-૫૩

૨૮૬-૨૯૯
૩૦૦-૩૧૩
૩૧૪-૩૨૬
૩૨૭-૩૩૮
૩૩૯-૩૫૨
૩૫૩-૩૬૫
૩૬૬-૩૭૮
૩૭૯-૩૯૪
૩૯૫-૪૧૦
૪૧૧-૪૨૩
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ફાગણ સુદ ૨, શનનવાર, તા. ૨૭-૨-૧૯૭૧
શ્લોક – ૧ થી ૪, પ્રવચન નં. ૧

પાઠમાાં છે ને, શીલ પાહુડ? શીલ એટલે સ્વભાવ. આ અધિકાર પૂરો થઈ ગયો છે પણ
આ પાંડડત થોડુાં લખે છે. આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ જ્ઞાન, દશશન ને ચેતના સ્વરૂપ છે. ભગવાનઆત્મા
તો જ્ઞાન, દશશનની ચેતનામય અભેદ છે, એને આત્મા કહીએ. એ અનાડદકમશથી સાંયોગથી
ધવભાવરૂપે પડરણમે છે. છે તો એ જ્ઞાન દશશન ચેતનામય સ્વભાવ વસ્તુ આત્મા પણ અનાડદ
કમશના સાંગે ધવકારરૂપે, દોષરૂપે થાય છે, એના ભેદ ઘણા છે. ધવશેષ ધમથ્યાત્વ કષાય આડદ અનેક
તેને રાગ-દ્વેષ-મોહ પણ કહીએ. તેના સાંક્ષેપ ચોરાશી લાખ ભેદ છે. એ ધવભાવના ચોરાશી લાખ
ભેદ છે. કુશીલ, કુશીલ તેને કુશીલ કહીએ.
ભગવાનઆત્મા જાણન, દેખન, આનાંદ એનાથી ઉલટા જેટલા ધવકલ્પ ભેદ છે એ બિા
કુશીલ કહેવામાાં આવે છે. તેનો અભાવરૂપ સાંક્ષેપ કરી ચોરાશી લાખ ધવકલ્પ દુુઃખરૂપ છે. એ
બિાના ધવભાવનો અભાવ કરી અને સ્વરૂપ ચૈતન્યમૂધતશ ભગવાનઆત્મા એની અસ્સ્તનો ધવકાસ
કરીને અનુભવ કરીને પ્રગટ દશા થાય તેને ચોરાશી લાભ ઉત્તરગુણ કહેવામાાં આવે છે. ધવસ્તાર
અનાંત .. આ તો સામાન્ય પરદ્રવ્ય કે સાંબાંિની અપેક્ષાએ પ્રધસદ્ધ વ્યવહાર સ્ત્રીના સાંગની અપેક્ષા
એ બિી વાત આવી ગઈ છે આ શીલને કુશીલનો અથશ તેનો અભાવ શીલનો અઢારહજાર ભેદ છે
તે સ્િનાગમથી જાણી પાળવા. લોકોને શીલની મધહમા પ્રધસદ્ધ છે જે પાળે તે સ્વગશમાાં જાય. તેને
અમારા નમસ્કાર કે, અમારે પણ શીલની પ્રાધિ કરો. અમારા આત્મા આનાંદ ને જ્ઞાન દશશનનો
ધપાંડ પ્રભુ છે, એની જ્ઞાતા-દૃષ્ટા ને આનાંદની દશા પ્રગટ અમને હો, એ અમારાં સ્વરૂપ છે ને એ
અમારો િમશ છે. સમજાય છે કાાંઈ?
અાંતર વચમાાં દયા, દાન, વ્રત, ભસ્તતના પડરણામ આવે એ કુશીલ છે. શુશીલ નધહ,
શુશીલ તો આત્મા આનાંદ સ્વરૂપ જ્ઞાન ને દશશનની ચેતનામય અભેદ સ્વરૂપ એની એકતાથી
પ્રગટેલી વીતરાગી ધનમશળ દશા તેને શીલ અને સુશીલ અને તેને િમશ કહે છે. આન વસ્તુકે
સાંગરાચી સ્િનભાવસાંગ કરી અનેરી આત્મા જ્ઞાનાનાંદ સ્વભાવને છોડી અનેરી વસ્તુ મારાથી
સ્િનભાવ ભાંગ કરી, પોતાનો વીતરાગ ભાવ છે તેને ભાંગ કરીને રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે છે એ બિા
કુશીલ અને અિમશ અને દુુઃખરૂપ છે. વતે કાાંઈ કુશીલ હો ભાખે કુરાંગભરી. એ રાગનો રાંગ પુણ્યપાપના ધવકલ્પનો રાંગ એ કુરાંગ છે. આત્મા આનાંદ ને જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. એનો અાંતર જ્ઞાન ને આનાંદનો
રાંગ લાગતા જ્ઞાન ને આનાંદની દશા પ્રગટે એને ભગવાન જૈન િમશ કહે છે. ઝીણી વાત છે.
‘પાંડડતજી’!
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નનયમનો સાર ભાગ-૧

કાાંઈ સજે મુધનરાિ શુદ્ધ આનાંદ સ્વરૂપ ભગવાન એવા ચૈતન્ય આનાંદના િળને િમી જીવ
અાંતમુશખ થઈને પામીને શુદ્ધરૂપી િળ િોઈ કમશરિ. કમશની રિ એણે િોઈ નાખી છે એ ધસધદ્ધ પામે
અને અધવચળ સુખને પામે. એવા ધનશ્ચય શીલ શુદ્ધ રમણમય આત્માનો આનાંદ અને જ્ઞાન ચૈતન્ય
સ્વરૂપ એની એકાગ્રતાનો બ્રહ્મચયશ એ ધનશ્ચય બ્રહ્મચયશ છે. એ ધનશ્ચય શીલ, વ્યવહારે ...
વ્યવહારથી સ્ત્રીનો ત્યાગ એ વ્યવહાર કહેવાય છે. જો પાળે ધશવ ધવધિ. જેને ભવને િન્મ નથી
તેવા િમાશત્માને, સ્િનેન્દ્રને હુાં નમન કરાં છુાં.
નમુાં પાંચપદ બ્રહ્મમય. આથી માાંગળીક કરે છે. નમુાં પાંચ પદ બ્રહ્મમય, પાાંચ પદ બ્રહ્મ
આનાંદમય છે. અડરહાંત, ધસદ્ધ, આચાયશ, ઉપાધ્યાય, સાિુ એ તો અતીધન્દ્રય આનાંદમય પાાંચ પદ
છે. એ બહારનો ભેખ છે એ કાાંઈ પદ નથી. એમ પાંચમહાવ્રતના અાંદર ધવકલ્પ ઊઠે છે એ કાાંઈ
ધનિપદ નથી, એ આચાયશ, ઉપાધ્યાય, સાિુપદ નથી. બ્રહ્મમય ધનિપદ છે. આનાંદ સ્વરૂપ
ભગવાનઆત્મા તીથંકર સવશજ્ઞ પરમેશ્વરે જોયો, જાણ્યો ને કહ્યો એવા આત્માને આનાંદમય કરીને
પ્રગટ કરે છે એવા ... માંગળરૂપ છે, માાંગળીક છે. અાંત જેની કોઈ ઉપમા નથી. ‘ઉત્તમ ચરણ સદા
લહુ’ એવા ભગવાન સાંતોના પાાંચ પરમેષ્ઠી ... ફરીને ભવ .. આવુાં નધહ. એમ અધિકાર પૂરો કયો.
હવે આજે ‘ધનયમસાર’ શરૂ કરવુાં છે ને? ‘સેઠી’! ‘ધનયમસાર’ નથી લાવ્યા? ‘સેઠી’ ને
‘ધનયમસાર’ આપો, ‘ધનયમસાર’. આાંખે દેખાય છે? કે તકલીફ છે?
હવે આ ‘ધનયમસાર’ શાસ્ત્ર આિ શરૂ થાય છે. માાંગળીક તરીકે આિ એનુાં માંગળાચરણ
છે. ‘ૐ પરમાત્મને નમુઃ. શ્રીમદ્ભગવત્કુાંદકુાંદાચાયશદેવપ્રણીત’ ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’ પરમાત્મા (શરૂ કરે
છે). ‘જીવ અધિકાર’, ‘ધનયમસાર’.
‘ધનયમસાર’ એટલે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યમયના સમ્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચાડરત્ર એને ધનયમ કહે
છે. આત્મા શુદ્ધ અખાંડ આનાંદમય (છે) એનો આશ્રય લઈને સમ્યગ્દશશન થાય, એનો આશ્રય
લઈને સમ્યગ્જ્ઞાન થાય, એનો આશ્રય લઈને ધસ્થરતા થાય એને ધનયમ એટલે મોક્ષનો માગશ કહે
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અને સાર એટલે ધવકારના વ્યવહારના ધવકલ્પ રધહત એવો આત્મા અખાંડ
આનાંદ સ્વરૂપ (છે) એની સન્મુખતાનુાં દશશન, જ્ઞાન ને ચાડરત્ર તે ધવકાર ધવનાનુાં, એને ‘ધનયમસાર’
કહેવામાાં આવે છે. શરૂઆત થાય છે, હોં! પાાંચ, છ વષશ પહેલાાં વાાંચેલુાં છે પણ આ ...
‘જીવ અધિકાર’ ‘श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवरविरिततात्पर्यवरृ तिः।’ ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’ની ગાથા
છે ને ટીકા ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’ મુધન ડદગાંબર વનવાસી િાંગલમાાં રહેતા, એમણે આની ટીકા
બનાવી છે. હવે પહેલાાં નમસ્કાર કરે છે, ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ ટીકા કરતાાં ‘ધનયમસાર’ની ટીકા
એટલે સ્પષ્ટીકરણ કરતાાં પહેલાાં માંગળાચરણ કરે છે.
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ु
त्वरर् सरत पिमात्मन्मादशान्मोहमग्धान
ु शान्यजेऽहम।
ु
कथमतनवशत्वान्व
द्धके
ु
सगतमगधिं
वा वागधीशं रशवं वा

रजतभवमरभवन्दे भासिंु श्रीरजनं वा ।।१।।

માંગળાચરણ પરમાત્માનુાં. ‘સાત શ્લોકો દ્વારા માંગળાચરણ કરે છે :’
‘હે પરમાત્મા!’ િુઓ! પરમાત્મા કેવા એ ઓળખીને વાંદન કરે છે. અડરહાંતદેવ સવશજ્ઞદેવ
જેને અનાંતજ્ઞાન, દશશન, આનાંદ પ્રગટ થયા છે એને કહે છે, હે નાથ! ‘હે પરમાત્મા! તુાં હોતાાં...’
આ િગતમાાં તારી હયાતી પરમાત્માની હોવાથી, ‘હુાં મારા જેવા (સાંસારીઓ જેવા)...’ મારા જેવા
એટલે સાંસારી જેવા એમ લીિુાં છે. ‘મોહમુગ્િ...’ ધમથ્યાત્વમાાં મોહમુગ્િ એવા ઈશ્વર નામ
િરાવનારાઓને કેમ પૂિુાં? એમ કહે છે. ‘અને કામવશ બુદ્ધને...’ ... શબ્દ છે ને ... શરીર ધવનાનુાં
કામ. જે ધવષયમાાં વશ થઈ ગયા છે, સ્ત્રીમાાં વશ થયા છે, િગતના કતાશ તરીકે માનીને રાગને તાબે
થઈ ગયા છે એવાને હુાં કેમ પૂિુાં? સમજાણુાં કાાંઈ?
હે પરમાત્મા! તુાં તો મોહ રધહત છો, તેં કામને વશ કયો છે, કામને વશ તુાં થયો નથી.
એવા પરમાત્મા સવશજ્ઞદેવ પૂણશ આનાંદને પ્રાિ અડરહાંતપદે હોય તો શરીર આડદ હોય છે પણ
શરીર એનુાં પરમ ઔદાડરક (અને) રોગ, શ્રુિા, તૃષા ધવનાનુાં હોય છે. એવા પરમાત્માને મુકીને આ
કામને વશ થયેલા, રાગને વશ થયેલા એવાને હુાં કેમ નમુાં? આાંતરો પાડે છે, આાંતરો. સમજાય છે
કાાંઈ? એવા બુદ્ધને, લ્યો! આ બૌદ્ધ કહે છે ને? બુદ્ધ ભગવાન ને બુદ્ધ ભગવાન, એ બિા મોહમુગ્િ
હતા, એને આત્માનુાં ભાન નહોતુાં. રાગમાાં મુગ્િ, ક્ષધણક પદને માનનારા. આહા..!
‘બ્રહ્મા-ધવષ્ણુ-મહેશ...’ એ બિા અજ્ઞાનપણે માનનારા વસ્તુના સ્વરૂપનો ... એવા જીવોને,
હે પરમાત્મા! આપની વીતરાગતા ને ધનદોષતા એને મેં જાણી અને એના ધસવાય બીજાઓને હવે
કેમ હુાં નમુાં? ‘....’ ‘હવે કોને પૂિુાં? (ન િ પૂિુાં.) જેણે ભવોને જીત્યા છે તેને હુાં વાંદુાં છુાં...’ આહાહા..!
સ્િન છે ને? સ્િન. જેણે આત્માના આનાંદ દ્વારા ઉદયભાવ રાગને જેણે જીત્યો છે. પરમ સ્વભાવ
આત્માનો એના દ્વારા જેણે પહેલુાં ધમથ્યાત્વ જીત્યુાં, નાશ કયો પછી અધસ્થરતા નાશ કરી અને પૂણશ
જેને આનાંદ ને ધસ્થરતા પરમાત્મ દશા પ્રગટ થઈ છે. જેને ભવ જીત્યા એટલે ભવ નથી હવે, એવા
સ્િનને હુાં વાંદુાં છુાં. એવા પરમાત્માને વાંદન કરાં છુાં, પહેલુાં દેવને વાંદન કયું.
િુઓ! દેવ આવા હોય એને ઓળખાવ્યા છે. જેને સ્ત્રી હોય ને હધથયાર હાથમાાં હોય ને
રાગને તાબે થઈ ગયા હોય, એ બિા પરમાત્મા નથી. ઈશ્વર આડદ નામ િરાવ્યા હોય પણ ઈશ્વર
તો આવા હોય. જેણે ભવને જીત્યા એનો અથશ કે જે અભવ સ્વરૂપ આત્માનુાં એણે પ્રગટ કયું અને
ઉદયભાવ ભવનુાં કારણ એને પોતે નાશ કયો. આહા..! ઉદય શુાં ને સ્વભાવ શુાં?
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સમ્યગ્દશશન થતાાં િ પહેલો તો ચૈતન્ય સ્વભાવ આનાંદ છે, એ ઉદય મારો નથી એમ
જીતી લીિો છે. િમશની પહેલી દશા થતાાં ભવ ને ભવનુાં કારણ મારામાાં નથી. સમજાય છે કાાંઈ?
સમ્યગ્દશશન થયા પછી િરી રાગાડદ રહ્યો છે એ પણ સ્વરૂપની ધસ્થરતા દ્વારા જેણે રાગનો, વ્યય
એટલે નાશ કયો છે જેને ભવ નથી, જેને ધસદ્ધપદ પરમાત્મપદ પ્રાિ થયુાં છે એને હુાં નમસ્કાર કરાં
છુાં, એ ધસવાય હુાં કોઈને નમસ્કાર કરતો નથી.
‘તેને પ્રકાશમાન એવા શ્રી સ્િન કહો,...’ પ્રકાશમાન, લ્યો! એમ કહ્યુાં. ‘भासिंु ’ ચોથુાં પદ
છે ને? ‘भासिंु ’ એવા સવશજ્ઞ પરમેશ્વર જેની જ્ઞાનની દશામાાં ત્રણકાળ, ત્રણલોક િણાણા છે એવા
કેવળજ્ઞાની પરમાત્મા ‘પ્રકાશમાન...’ િગતમાાં ‘भासिंु ’ પ્રકાશમાન થયુાં. એવા શ્રી સ્િન, એવા
પરમાત્મા સ્િન ભગવાન એને ‘સુગત કહો,...’ એને બુદ્ધ કહો એમ કહે છે. આ બુદ્ધ થયા એ
નધહ. જો આ ઓળખાણ કરીને (વાંદન કરે છે). એમ ને એમ ઓઘે, ઓઘે વાંદે ને (પૂજે) એ કાાંઈ
સાચી વસ્તુ નથી એ તો અજ્ઞાનમાાં મરીને ચાર ગધતમાાં િવાના. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘એને સુગત કહો એને ધગડરિર કહો એને વાગીશ્વર કહો કે ધશવ કહો.’ પણ આવી દશા
પ્રાિ થાય એને આ બોલ લાગુ પડે, બીજાને બોલ લાગુ પડતા નથી. નીચે છે અથશ. ‘(૧) બુદ્ધને
સુગત કહેવામાાં આવે છે.’ બુદ્ધ છે ને એને સુગત, ‘સુગત એટલે (૧) શોભનીકતાને પ્રાિ,...’
ખરેખર તો આત્માની આનાંદ આડદ શોભનીક દશા, એને પ્રાિ (થયા) તેને સુગત કહેવામાાં આવે
છે, એ સુગત તો સ્િનેશ્વરદેવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘અથવા (૨) સાંપૂણશતાને પ્રાિ.’ સુગત, ભલી
જેને દશા પ્રાિ થઈ છે અથવા સાંપૂણશ ગત જેને સુગત, ભલુાં જેને પ્રાિ પૂણશ થઈ ગયુાં છે.
અનાંતજ્ઞાન, દશશન, આનાંદ એવી દશાને પ્રાિ એને સુગત કહેવામાાં આવે છે. એ ‘શ્રી
સ્િનભગવાન છે...’ એ સ્િન ભગવાન સુગત છે, બાકી કોઈ સુગત છે નધહ.
‘(૧) મોહરાગદ્વેષના અભાવને લીિે શોભનીકતાને પ્રાિ છે,...’ પરમાત્માને તો ધમથ્યાત્વ
નથી, રાગ-દ્વેષ નથી. સમ્યગ્દશશન અને વીતરાગતા પ્રગટી છે એથી તે શોભાને પામેલા છે, એ
શોભનીય છે. શરીરાડદ ને બહારની આબરૂ ને પૈસા-ફૈસા એ શોભનીય છે નધહ. ભગવાન
‘કેવળજ્ઞાનાડદકને પામ્યા હોવાથી...’ સવશજ્ઞ પ્રભુ તો પૂણશ જ્ઞાન, પૂણશ દશશન, પૂણશ આનાંદ પામ્યા
છે. અહો..! એવી મહાસત્તાનો સ્વીકાર, િગતમાાં એવા પરમેશ્વર છે આવ, એવુાં એને જ્ઞાનમાાં
લાવીને, મહાસત્તા એક સમયની દશા પૂણશતાને પ્રાિ પૂણશ ત્રણકાળ, ત્રણલોક જાણે એવી સત્તાને
જેણે સ્વીકારી છે અાંદરમાાં, એણે આત્માનો સ્વીકાર કયો છે. ત્યારે એ સત્તાનો સ્વીકાર કયો છે.
એવી અનાંતી અનાંતી પયાશયો એની હુાં ખાણ, સાગર આત્મા એવા ચૈતન્ય ભગવાન સન્મુખ જોયા
ધવના અને સન્મુખ થઈને આત્માને માન્યા ધવના આવા કેવળજ્ઞાની માન્યતામાાં યથાથશપણે આવી
શકતા નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? લ્યો!
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‘અહીં સુગત કહ્યા છે.’ સ્િનદેવને સુગત કહેવામાાં આવે છે. શોભનીક તે પૂણશતાને પ્રાિ.
પૂણશ શુાં કહેવાય? આમ તો બિા કહે, કેવળી, કેવળી કેવળજ્ઞાની ભગવાન ત્રણકાળને જાણે. વળી
પાછા એને ક્ષુિા ને એને તૃષા ને એને રોગ ને એનો ઉપયોગ એક સમયે જ્ઞાન ને બીજે સમયે
દશશન ને એ બિુાં કેવળજ્ઞાનનુાં સ્વરૂપ નથી. અજ્ઞાનીએ પોતાનુાં કલ્પેલુાં સ્વરૂપ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
આને સુગત કહીએ.
(૨) હવે ‘ધગડરિર,...’ ‘अगधिं’ હતુાં ને? ‘अगधिं’. ‘अगधिं’ હતુાં ને પાઠમાાં?
ु
‘सगतमगधिं
’ અગ એટલે પવશતના િરનારા. એ ‘(૨) કૃષ્ણને ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે.’ કૃષ્ણ
હતા એક ટચલી આાંગળીએ એણે શીલા મોટી હતી એને ઉપાડી છે. ‘વાસુદેવ’ હતા ને? ‘વાસુદેવ’.
એવી શસ્તત હતી. ધગડરિર–આખો ધગડર–આખો પવશત આાંગળીએ ઉપાડ્યો હતો. કહે છે કે, એને
ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે. ‘શ્રી સ્િનભગવાન અનાંતવીયશવાન હોવાથી તેમને અહીં ધગડરિર કહ્યા
છે.’ ઓલી આાંગળીએ, ટચલી આાંગળીએ મેરૂ ધગડરિર ઉપાડ્યો ગોવિશન એ નધહ. આ તો
અનાંતવીયશથી લોકાલોકને જેણે જાણ્યા ને વીયશમાાં પોતાની શસ્તતને થાંભાવી રાખી એને અહીંયાાં
અનાંતવીયશવાનને ધગડરિર કહેવામાાં આવે છે. આહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? સ્િનવરદેવ અનાંતવીયશવાન
હોવાથી, ધગડર એટલે અનાંતવીયશવાળા (હોવાથી) એને ધગડરિર કહેવામાાં આવે.
(૩) ‘વાગીશ્વર,...’ ‘બ્રહ્માને અથવા બૃહસ્પધતને વાગીશ્વર (અથાશત્ વાણીના અધિપધત)
કહેવામાાં આવે છે.’ બ્રહ્મા કહે છે ને? ચાર વેદ ભણે ને આમ ભણે ને વગેરે. વાગીશ્વર કહે છે.
અને બૃહસ્પધત, ઇન્દ્રોના ગુર એમ કહેવામાાં આવે છે. ‘શ્રી સ્િનભગવાન ડદવ્ય વાણીના પ્રકાશક
હોવાથી...’ ભગવાનની વાણી ડદવ્ય પ્રિાનવાળી ૐ ધ્વધન છૂટે. સવશજ્ઞ પરમેશ્વર હોય, જેને
પરમાત્મપણુાં પ્રગટ થયુાં છે એને ૐ ધ્વધન છૂટે, આવી વાણી હોય નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ડદવ્ય
એટલે પ્રિાન અવાિ. સમવસરણમાાં... ‘વાણીના પ્રકાશક હોવાથી તેમને અહીં વાગીશ્વર કહ્યા
છે.’ લ્યો! એ વાતના ઈશ્વર, વાણીના ઈશ્વર. વાણીનો ઈશ્વર આત્મા હોય? બીજાની એવી વાણી
નથી એ અપેક્ષાએ વાણીના ઈશ્વર વ્યવહારથી કહેવામાાં આવે છે. વાણી તો િડ છે, પણ બીજાની
વાણી એવી હોય નધહ. સવશજ્ઞ વીતરાગ ધસવાય એવી વાણી કોઈને છદ્મસ્થને ગણિરને પણ ન
હોય, એથી એને વાગેશ્વર કહ્યા છે.
(૪) ‘મહેશને (શાંકરને) ધશવ કહેવામાાં આવે છે.’ શાંકરને ધશવ કહે છે ને? ‘શ્રી
સ્િનભગવાન કલ્યાણસ્વરૂપ હોવાથી તેમને અહીં ધશવ કહેવામાાં આવ્યા છે.’ ધશવનો અથશ કલ્યાણ
સ્વરૂપ થાય છે. ઉપદ્રવ નધહ, જેમાાં ધવઘ્ન નધહ એવુાં આત્માનુાં કલ્યાણ સ્વરૂપ પ્રગટ થયુાં, અખાંડ
આનાંદમય દશા પ્રગટ થઈ એને ધશવ કહેવામાાં આવે છે. બસને? એ થઈ ગયુાં. એ કળશ થયો,
પહેલો કળશ થયો, માંગળાચરણના સાત શ્લોકનો પહેલો. બીજો.
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(૫) ‘વાચાંયમીન્દ્રોનુાં (-સ્િનદેવોનુાં) મુખકમળ જેનુાં વાહન છે...’ આહાહા..! શુાં કહે છે?
‘વાચાંયમીન્દ્રો = મુધનઓમાાં પ્રિાન અથાશત્ સ્િનદેવો; મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ...’ એકકોર
વાગીશ્વર કહ્યા, એકકોર મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ કહ્યા. ઇચ્છા નથી ને. એ ભગવાન તો મૌન િ
છે. વાણીને કારણે વાણી નીકળે છે એમ કહે છે. વાગીશ્વર–વાણીને ઈશ્વર બિા કરતાાં ખરી પણ
પોતે તો મૌન છે. એય..! ‘પાંડડતજી’ એકકોર વાગીશ્વર, એકકોર મૌન ઇન્દ્ર, મૌનના ઇન્દ્ર. જે
અપેક્ષા છે એને સમિવુાં જોઈએને. ‘મૌન સેવનારાઓમાાં શ્રેષ્ઠ અથાશત્ સ્િનદેવો; વાતસાંયમીઓમાાં
ઇન્દ્ર સમાન અથાશત્ સ્િનદેવો. [વાચાંયમી = મુધન; મૌન સેવનાર; વાણીના સાંયમી.]...’માાં સ્િનદેવ
પૂરા સાંયમી છે, એને ઇચ્છા માત્ર છે નધહ, વાણી વાણીને કારણે નીકળે છે.
કહે છે કે, ‘મુખકમળ જેનુાં વાહન છે, વાણી હો. અને બે નયોના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની
જેની પદ્ધધત છે...’ શુાં કહે છે? ધનશ્ચય અને વ્યવહાર બે નયે જેના કથનો છે. ધનશ્ચયનયથી ધનશ્ચયનુાં
સ્વરૂપ કહે, વ્યવહારથી પણ વ્યવહારનુાં સ્વરૂપ છે એમ કહે. વ્યવહાર નથી એમ નધહ. વ્યવહાર
િમશ નથી, િમશ ધનશ્ચય આત્માનુાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાાંધત એ િમશ. પણ વ્યવહાર હોય તેને
વ્યવહારનય િણાવે. ધનશ્ચયને ધનશ્ચય િણાવે. બે નયનુાં કથન છે વીતરાગનુાં. એમાાંથી કાઢે છે ને?
ભગવાનનુાં બે નયનુાં કથન છે પણ બે નયનુાં કથન શી રીતે? છે એમ બે નયનુાં. સમજાણુાં કાાંઈ?
જેમ ધનશ્ચયથી અભેદ સ્વરૂપ ભગવાન છે આત્મા, એ સમ્યગ્દશશનનો ધવષય છે.
સમ્યગ્દશશન એ અભેદ ચૈતન્યને આશ્રયે પ્રગટ થાય છે, તે ધનશ્ચય છે પણ છતાાં એક સમયની
પયાશય રાગ આડદ છે એવો વ્યવહાર પણ બતાવે છે. બે નયનુાં કથન છે. ત્યારે પ્રમાણજ્ઞાન થાય
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એનો અથશ એવો નથી કે, વ્યવહારથી પણ લાભ થાય ને ધનશ્ચયથી પણ લાભ
થાય. એમ ભગવાનનુાં કથન (છે), એમ નધહ. બે નયનો ધવષય છે અને બે નયની પદ્ધધત કહેવાની
છે. આ બિા ભારે ગોટા અત્યારે બે નયમાાં ઉઠ્યા છે ને.
મુમુક્ષુ :– એક નય કહીએ તો વાાંિો શુાં આવે છે?
ઉત્તર :– એક નય આવે તો પયાશય, રાગાડદ અસ્સ્તપણે છે એનો નાશ થઈ જાય. ગુણસ્થાન
ભેદ આડદ બિો વ્યવહાર છે. વ્યવહાર છે, વ્યવહારનુાં સ્વરૂપ બતાવે છે. ગુણસ્થાન ભેદ ચાર
તીથશ, સમ્યગ્દશશન આડદ પયાશય એ બિો વ્યવહાર છે. એ તો ધત્રકાળી વસ્તુ છે. વ્યવહાર વ્યવહાર
તરીકે બતાવે અને ધનશ્ચય ધનશ્ચય તરીકે (બતાવે). ભગવાનની વાણી બે નયોના આશ્રયે સવશસ્વ
કહેવાની જેની પદ્ધધત ભાષા (છે). સમ્યગ્દશશનમાાં, સમ્યગ્જ્ઞાનમાાં, સમ્યતચાડરત્રમાાં બિામાાં બે
નયનુાં કથન છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
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ધનશ્ચયનુાં ધનશ્ચય તરીકે ને વ્યવહારનુાં વ્યવહાર તરીકે પ્રમાણજ્ઞાન કરાવે છે. સમ્યગ્દશશન
દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, એને સમ્યગ્દશશન વ્યવહાર કહે. છે નધહ, છે નધહ એને કહે એ
વ્યવહારનયનો ધવષય છે. અાંતર સ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા સ્વસન્મુખ થઈને અભેદનો આશ્રય કરે
અને સમ્યગ્દશશન થાય એ સાચુાં સમ્યગ્દશશન. પણ એ સાચા સાથે આવો ધવકલ્પ પણ (હોય છે).
દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો રાગ ભસ્તતનો રાગ હોય છે. એમ બે નયનુાં કથન વીતરાગમાગશમાાં છે.
એક નયનુાં કથન હોય તો એકાાંત થઈ જાય છે. કહો, ‘પાંડડતજી’! આ ભારે.
‘બે નયોના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની જેની પદ્ધધત છે તે વાણીને...’ મુખકમળ જેનુાં વાહન
છે એમ કીિુાંને? આ તો એક ભાષા બાકી ખરેખર તો આખા શરીરમાાંથી વાણી નીકળે પણ
લોકભાષામાાં જેમ સમજાય ને એ રીતે વાત કરી છે. મુખકમળ એમ કીિુાં ને. અહીંથી વાણી નીકળે
છે. વ્યવહાર લોકોને સમજાવવા માટે, બાકી આખા શરીરમાાં છે. પરમાત્મા તીથંકર હોય એને તો
આખા શરીરમાાંથી ૐ ધ્વધન ઉઠે. મોઢુ બાંિ હોય, કાંઠ ચાલે નધહ, હોઠ હલે નધહ. એવો ૐનો ધ્વધન
ભગવાનના મુખમાાંથી આવે છે. તે વાણી બે નયને આશ્રયે કહેવાની પદ્ધધત છે.
ધનશ્ચય જીવ, વ્યવહાર જીવ. ધનશ્ચય જીવ અભેદ અખાંડ સ્વરૂપ તે. એક સમયનો પયાશય
ને રાગ એ વ્યવહાર જીવ છે. એમ બે નયનુાં કથન સવશસ્વ વીતરાગ માગશમાાં હોય છે પણ બે
નયમાાં એક નય જાણવા લાયક છે ને એક નય આદરવા લાયક છે. નધહતર બે નય િુદા પડે નધહ.
સમજાણુાં કાાંઈ? આ કહે છે, હોં! ઘણા આમાાંથી કાઢીને. િુઓ! ભગવાનની વાણી બે નયના આશ્રયે
છે. કોણે ના પાડી બે નયના આશ્રયે નથી? બે નયનુાં કથન નથી? આ ત્રસ જીવો, સ્થાવર જીવો,
ગધત આડદ કહે એ બિો વ્યવહાર છે, એ વ્યવહાર જીવ છે. પણ અખાંડ અભેદ ચૈતન્યમૂધતશ આત્મા,
જેને એક સમયની પયાશય પણ અડતી નથી એવો અભેદ ધ્રુવ સ્વભાવ તે ધનશ્ચય જીવ છે, કે જે
જીવને આશ્રયે સમ્યગ્દશશન થાય છે. લ્યો! આ બે નયના આશ્રયે આમાાં કથન છે. ઘણા કહે કે,
એક નયનુાં કથન છે, એક નયનુાં કથન છે. તને કોણે એક નયનુાં કીિુાં? એક નયનો અભેદ ધવષય
તે આદરણીય છે, બીજો ધવષય છે તે જાણવા લાયક છે. દરેકમાાં એમ પાછુાં.
‘તે વાણીને હુાં વાંદુાં છુાં.’ એ શાસ્ત્રને વાંદન કયું, પહેલાાં દેવને વાંદન કયું. આવે છે ને ત્રણ
બોલ? દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. ત્રણને વાંદન કરતાાં પહેલાાં દેવને કયું. પરમેશ્વર
પરમાત્મા આવા હોય. પછી વાણીને નમસ્કાર કયો. વાણી બે નયને આશ્રયે કથન જેનુાં હોય અને
વીતરાગના મુખકમળથી નીકળેલી હોય. કસ્લ્પત બનાવેલી એ વાણી વીતરાગની નધહ એમ કહે
છે. પરમાત્માના મુખમાાંથી નીકળેલી વાણી એની પરાંપરાએ એની રચના થઈ એને સ્િનવાણી
કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એમ કહે છે. પાછળથી સ્િનને નામે શાસ્ત્રો લખ્યા એ સ્િનવાણી
નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આકરાં કામ ભારે.
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જૈન સાંપ્રદાયમાાં બે ભાંગ પડી ગયા. તડા પડી ગયા, તડા. તડ પડી ગઈ એમ. વીતરાગ
સવશજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલી વાણી ડદગાંબરના સાંતોએ જેને જાળવી રાખી છે. સમજાય છે કાાંઈ? જેમાાં
બે નયનુાં કથન યથાથશ ચાલ્યુાં આવે છે એ વીતરાગ માગશમાાં િ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
તેને ‘હુાં વાંદુાં છુાં.’ વાણીને વાંદુાં છુાં. વ્યવહાર નાખ્યો. આ પરમાત્માને વાંદુ છુાં, એ વ્યવહાર
છે. એવી ભસ્તતનો ધવકલ્પ હોય છે. જાણે છે કે, પુણ્યબાંિનનુાં કારણ છે, પુણ્ય બાંિનુાં કારણ છે.
ભગવાનને વાંદન પણ પુણ્યબાંિનુાં કારણ છે, સાંવર ધનિશરા નધહ, િમશ નધહ. આત્માના આનાંદ, જ્ઞાન
સ્વરૂપમાાં એકાગ્રતા એ એને નમન ને વાંદન ને ભસ્તત, આત્માની ભસ્તત એને અહીં સાંવર ને િમશ
કહેવામાાં આવે છે. એ ધનશ્ચય અને આ ભગવાનની ભસ્તતનો ધવકલ્પ એ વ્યવહાર. વાણીને
નમસ્કાર કરવો એ પણ ધવકલ્પનો વ્યવહાર (છે). કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે.
વ્યવહાર છે પણ વ્યવહારથી િમશ ન થાય, એને આશ્રયે િમશ ન થાય. .... પયાશય, આત્માની
એક સમયની અવસ્થા એ વ્યવહાર છે. ધત્રકાળ વસ્તુ તે દ્રવ્ય ધનધશ્ચય છે. મોક્ષમાગશ સાિવો એ
વ્યવહાર છે. આત્માના પૂણશ સ્વરૂપ ધસદ્ધના અાંતમુશખ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ને શાાંધત પ્રગટ થાય એ પણ
વ્યવહાર છે. દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા ને ભસ્તતનો ધવકલ્પ એ તો અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે. એય..!
આહાહા..! હોય છે. એમ અહીં ધસદ્ધ કરીને િણાવ્યુાં છે. વાણી કેવી હોય એની પરીક્ષા કરવી
જોઈએ, એમ કહે છે. એકલુાં વ્યવહારનુાં કથન હોય એ જૈનનુાં કથન, વીતરાગનુાં નધહ. એકલુાં
ધનશ્ચયનુાં કથન હોય અને વ્યવહાર નથી એ સ્િનનુાં કથન નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ?
એને હુાં વાંદુાં છુાં, લ્યો! આવા શાસ્ત્રને હુાં વાંદન કરાં છુાં. દેવને વાંદન કયું ને શાસ્ત્રને ઓળખીને
કયું, હોં! ણમો અડરહાંતાણાં, ણમો અડરહાંતાણાં કીિા કરે પણ અડરહાંત કેવા હોય એની ખબર નથી,
એને આત્માની ખબર નથી, એને એની ખબર નથી. આત્માની ખબર હોય, શુદ્ધ ચૈતન્ય ધનધવશકલ્પ
આનાંદ છુાં એવુાં ભાન હોય એને વીતરાગની વાણી ને વીતરાગની ઓળખાણ હોય એને વ્યવહાર
કહેવામાાં આવે છે.
ત્રીજો શ્લોક. િુઓ! આ બે નયના આશ્રયે સવશસ્વ કહેવાની પદ્ધધત છે એમાાં મોટો ગોટો
છે. ભગવાન વ્યવહાર પણ કહે છે. પણ વ્યવહાર કહે છે એટલે શુાં? વ્યવહારનો ધવષય છે. વસ્તુ
નથી એમ નધહ પણ એ વ્યવહાર સમડકત આડદ કહેવુાં એ કાાંઈ વાસ્તધવક તત્ત્વ નથી. અવાસ્તધવકને
કહેવુાં એનુાં નામ વ્યવહાર કહેવામાાં આવે છે.
અરે..! િગતના પ્રાણીને સત્ય મળે નધહ ને સત્યને માટે દોડે. ઝાાંઝવાના િળ. ઓહો..!
િન્મ-મરણ રધહત થવાનો માગશ, ભગવાનનો ધનધવશકલ્પ માગશ કોઈ અલૌડકક છે. એને ધનશ્ચય
કહેવામાાં આવે છે. વીતરાગની વાણીમાાં એ પણ કથન હોય છે અને જયાાં સુિી પૂણશ સવશજ્ઞ વીતરાગ
આત્મા ન થાય ત્યાાં સુિી એને દેવ-ગુર-શાસ્ત્રની ભસ્તત ને શ્રદ્ધાનો પણ રાગ આવે છે. એવુાં
વ્યવહારનુાં કથન પણ ભગવાનના શાસ્ત્રમાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વાંદન ભગવાનને કરવુાં એ વ્યવહાર
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શ્રદ્ધાને સાચી શ્રદ્ધા માની લે તો વ્યવહાર અને ધનશ્ચયનયમાાં ધવપરીત થઈ ગયુાં. વ્યવહારને
વ્યવહાર જાણે ને ધનશ્ચયને ધનશ્ચય જાણે તો બે નયની પદ્ધધત રહી. સમજાણુાં કાાંઈ? દેવ-શાસ્ત્ર ને
ગુર, હવે ગુરને વાંદન કરે છે.
‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ મુધન પાંચમહાવ્રતિારી હતા, આગમ જેના મુખમાાંથી નીકળે છે
એમ આગળ લખ્યુાં છે. જેના મુખમાાંથી આગમ ઝરે છે, એવા ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’, દેવ
પરમાત્માને ઓળખીને વાંદન કયું, વાણી આવી હોય એને ઓળખીને વાંદન કયું, હવે ગુર અમારા
કોણ હતા એનુાં...
रसद्धान्तोद्धश्रीधवं रसद्धसेन ं

तका जाक भट्टपूवायकलं कम।

शब्दाव्धीन्दं पूज्यपादं ि वन्दे

तदरवद्याढर्ं वीिनरन्दं व्रतीन्द्रम ।।३।।

પોતાના ગુરમાાં બિુાં હતુાં એમ કહે છે. ‘ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત ધસદ્ધસેન
મુનીન્દ્રને,...’ વાંદન કરાં છુાં. એ ડદગાંબર મુધનમાાં ધસદ્ધસેન મુધન થયા છે એને આ વાંદન છે.
શ્વેતાાંબરમાાં એ ધસદ્ધસેન મુધન થયા એની અહીં વાત નથી. ધસદ્ધસેન દીવાકર, સન્મધત તકશના
કરનારા. એને હવે કોઈ આમાાં નાખે છે. અરે..! ભગવાન! શુાં કરે છે જીવો? સન્મધત તકશ આવે છે
ને એક? ‘ધસદ્ધસેન દીવાકર’નુાં. શ્વેતાાંબરમાાં થયા છે એ નધહ. આ તો ડદગાંબરમાાં મહામુધન
ધસદ્ધસેન નામના થઈ ગયા છે.
‘ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત...’ જેમાાં ઉત્તમ ધસદ્ધાાંતરૂપી લક્ષ્મીના એ પધત હતા,
‘ધસદ્ધસેન મુનીન્દ્રને વાંદુાં છુાં...’ એ મુનીન્દ્ર નામ આચાયશ કોઈ હતા. ‘તકશકમળના સૂયશ ભટ્ટ અકલાંક
મુનીન્દ્રને,...’ અકલાંક દેવ. ‘તકશકમળના સૂયશ = તકશરૂપી કમળને પ્રફુસ્લ્લત કરવામાાં સૂયશ સમાન.’
અકલાંક દેવ છે ને? ‘તત્ત્વાથશ રાિવાધતશક’ બનાવેલુાં. ઓહોહો..! તકશરૂપી કમળ એને ખીલવવાને
સૂયશ સમાન હતા. ડદગાંબર મુધનઓ, સાંતો એવા પાતયા આભના થોભ, િમશના િુરાંિર. ઓહોહો..!
અરે..! પણ પરીક્ષા ન મળે, શુાં થાય? સમજાય છે કાાંઈ? જેને સરાણે ચડાવીને પરીક્ષા કરે. કાટ
નીકળેલો છે ને કાટ છે કે નધહ, એની ખબર નથી, એમ ને એમ માની લે એ માનવુાં સાચુાં છે નધહ.
આ તો પરીક્ષા કરીને માનવુાં જોઈએ. ‘અકલાંકદેવ’ કેવા હતા? તકશકમળના સૂયશ ભટ્ટ અકલાંકદેવ.
(૭) ‘શબ્દધસાંિુના ચાંદ્ર પૂજયપાદ મુનીન્દ્રને...’ ‘શબ્દરૂપી સમુદ્રને ઉછાળવામાાં ચાંદ્ર
સમાન.’ ‘પૂજયપાદ સ્વામી’ આ ‘સવાશથશ ધસદ્ધ’ ટીકા કરનારા. ‘સવાશથશ ધસદ્ધ’ ની ટીકા, ગિબ
ટીકા. ‘તત્ત્વાથશસૂત્ર’ની ગિબ મોટા દડરયા, જ્ઞાનના દડરયા! એને કહે છે કે, હુાં વાંદુાં છુાં ને પણ એવા
અમારા ગુર તો ત્રણેયમાાં સરખા હતા, એમ કહે છે. ‘અને તધદ્વદ્યાથી...’ છે ને? ‘તધદ્વદ્યાથી સમૃદ્ધ
વીરનાંડદ મુનીન્દ્રને હુાં વાંદુાં છુાં.’ ત્રણેયમાાં પ્રધવણ હતા. ધસદ્ધાાંતરૂપી શ્રીના પધત હતા, તકશકમળના
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સૂયશ હતા અને શબ્દ ધસાંિુના ચાંદ્ર હતા. એવા મુધન થઈ ગયા, િુઓને! ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’
પોતાના ગુરની આટલી પ્રશાંસા કરીને વાંદન કરે છે. સમજાણુાં? ભાવધલાંગી સાંત હતા. છઠ્ઠે, સાતમે
ગુણસ્થાને ઝુલનારા મુધન વીતરાગી નગ્ન ડદગાંબર વનવાસી એવા અમારા આ ગુર, એમ કહે છે.
તધદ્વદ્યાથી ધસદ્ધાાંત આડદ ત્રણેમાાં સમૃદ્ધ ‘વીરનાંડદ મુનીન્દ્રને હુાં વાંદુાં છુાં.’ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુર તીન. ત્રણને
નમસ્કાર કયાશ. ‘પદ્મપ્રભમલિાડરદેવ’ ટીકા કરતાાં, ટીકા કરનારે પોતે કયાશ છે. ચોથો શ્લોક.
ु स्वात्मनिः पनिः।
ु
अपवगायर् भव्यानां शद्धर्े

वक्ष्ये रनर्मसािस्य वतं तात्पर्यसरं िकाम ।। ४।।

આ ત્રણને વાંદન કયું, ચોથા હવે કોને માટે આ છે? ‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે...’ આ ટીકા
કરાં છુાં, કહે છે. લાયક પ્રાણીની મુસ્તત માટે. ‘તેમ િ ધનિ આત્માની...’
મુમુક્ષુ :– આ કાળે મુસ્તત તયાાં છે.
ઉત્તર :– મોક્ષ િ છે આ કાળે. નથી તયાાં? દ્રવ્ય શુધદ્ધ જ્ઞાન, દશશન, ચાડરત્ર થયા એ મોક્ષ
િ છે, સાાંભળને! એકાદ ભવ વચ્ચે હોય એની કાાંઈ ગણતરી નથી. ગણે કોણ?
‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે તેમ િ ધનિ આત્માની શુધદ્ધને અથે...’ ઓલામાાં આવે છે ને? આ
ટીકા કરતાાં મારી શુધદ્ધ થાજો, એ શૈલી લીિી છે. (‘સમયસાર’નો) ત્રીજો કળશ છે. ‘મારા આત્માની
શુધદ્ધને અથે ધનયમસારની ‘તાત્પયશવૃધત્ત’ નામની ટીકા હુાં કહીશ.’ લ્યો! મારા આત્માની શુધદ્ધને
માટે, ભવ્ય જીવના મોક્ષને માટે આ ટીકાનો ધવસ્તાર ભગવાને કરેલો ‘કુાંદકુાંદાચાયશ’નો કહીશ. એમ
કરીને માંગળીક કયું છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગુરદેવ!)
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‘જીવ અધિકાર’ એનું મુંગલાચરણ. ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ મધન હતા, દદગુંબર સુંત
વનવાસી, એની ટીકા કરતાું મુંગલાચરણ કરે છે. ચોથો શ્લોક ચાલ્યો આપણે, ફરીને લઈએ.
ु स्वगत्मनः पनः।
ु
अपवर्गाय भव्यगनगां शद्धये

वक्ष्ये ननयमसगरस्य वृनतां तगत्पयासनां िकगम ।। ४।।

આ ટીકા ‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે...’ જઓ! અહીં કહે છે, ચાર ગધત મળે કે એવું નધહ.
જેનાથી આત્માની પૂણણ પધવત્ર દશા પ્રાપ્ત થાય એને માટે અહીં ટીકા કરી. પહેલા આવવું જોઈએ
ને પહેલા. વ્યાખ્યાન પહેલાું આવવું જોઈએ, તો મોઢા આગળ બેસાય, નધહતર નધહ બેસવાનું.
પાછળ આવે તો ગડબડ થાય. આ ટીકા ભવ્યોના મોક્ષને માટે છે.
મમક્ષ :– એટલે શું?
ઉત્તર :– એટલે કે આત્માની પૂણણ પધવત્રતા પ્રગટ થાય એને માટે છે. સ્વગણ મળે કે
ચક્રવતીપદ મળે એને માટે આ ટીકા નથી, એમ કહે છે. ચાર ગધત મળે એને માટે આ ટીકા નથી.
ગધતનો અભાવ થઈને પુંચમગધત–મોક્ષ મળે એવી વાતું આ છે.
‘ભવ્યોના મોક્ષને માટે તેમ જ ધનજ આત્માની શધિને અથે...’ પોતે ધવકલ્પ છે એટલે એમ
કહ્ું ભવ્યોના મોક્ષને માટે. બાકી આ ટીકા કરતાું મારું લક્ષ આત્મા ઉપર છે એટલે મારા આત્માની
શધિમાું આ ટીકા વખતે મારી શધિમાું વૃધિ થાઓ એ માટે આ ટીકા કરું છું. એ ટીકા છે તો ધવકલ્પ
છે પણ ધવકલ્પના કાળમાું મારું ઘોલન અુંતમણખ અખુંડ આનુંદમૂધતણ પ્રભ એના ઉપર ઢળ્ું છે એની
શધિ વૃધિ થાઓ. એ માટે આ ટીકા કરું છું.
‘ધનયમસાર’ની ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ નામની ટીકા...’ આમ તો ‘પ્રવચનસાર’ની
‘જયસેનાચાયણ’ની ટીકાનું નામ પણ ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ છે. ‘તાત્પયણવૃધત્ત’ એટલે ટીકાનું તાત્પયણ શું છે
એ કહેવામાું આવશે. ‘ટીકા હું કહીશ.’ ભાષા હું કહીશ, એમ છે ને?
મમક્ષ :– ઉત્તર પ્રદેશથી આવ્યો છું. થોડું ધહન્દીમાું...
ઉત્તર :– કેટલા માણસ આવ્યા છે?
મમક્ષ :– છ માણસ.
ઉત્તર :– છ માણસ. સારું. કાલે હતા મેરઠવાળા. પછી ચાલ્યા ગયા. ધહન્દી છે? ધહન્દી.
આપણું ધહન્દી છે? લાવો.
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આ ‘ધનયમસાર’ નામનું શાસ્ત્ર છે. ‘કુંદકુંદાચાયણ’ મહારાજ દદગુંબર મધન સુંવત ૪૯ માું
થયા, એમણે બનાવ્યું. એની ટીકા ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ દદગુંબર મધન હતા તો એની ટીકા કરે
છે. એનું મુંગળાચરણ કાલથી શરૂ કયું. કહે છે, આ ટીકા મોક્ષને માટે કરું છું. આત્માની શધિ કઈ
રીતે પ્રગટ થાય? ચાર ગધતનો નાશ થાય અને પોતાનું ધનજ સ્વરૂપ જે શિ સ્વભાવ છે, એ
શિતાની પૂણણ પ્રાધપ્ત માટે આ ટીકા બનાવું છું. એમ કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? અને ‘ધનજ
આત્માની શધિને અથે...’ મારા આત્માની શધિ એ ટીકા કરવાના કાળમાું મારું શિ સ્વરૂપ, આનુંદ
સ્વરૂપનું ઘોલન ચાલે જ છે. હું શિ છું, પધવત્ર છું, પણ્ય-પાપના ધવકલ્પથી રધહત છું. શરીર, કમણથી
પણ હું રધહત છું. એમ મારી દૃધિ અુંતરમાું ચાલે છે એની ધવશેષ શધિ થાઓ. ટીકાના કાળમાું
ધવશેષ શધિ હો, એવી ટીકાકારની પ્રાથણના ભાવના છે. હવે સાુંભળો, પાુંચમો શ્લોક.
ु
ु सव्यक्तम
ु
ु
र्णधरर्णधररनितां
श्रतधरसन्तगनतस्त
।
परमगर्मगर्ासगर्ं वक्तुमभ ां ु के वयां मन्गः ।।५।।

અહો! મધન છે ભાવધલુંગી સુંત છે, આત્મઆનુંદમાું મસ્ત છે, આત્માના આનુંદમાું મસ્ત
છે, એને મધન કહીએ. અુંતર અતીધન્િય આનુંદમાું મસ્ત છે એવા ટીકાકાર ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’
કહે છે, હું આ શાસ્ત્રની ટીકા કરું છું. હું મુંદબધિ શું આ ટીકા કરું? એમ કહે છે.
શ્લોકાથણ :– ‘ગણના િરનારા ગણિરોથી રચાયેલા...’ ગણિરોએ ટીકા કરી છે. જઓ!
પ્રમાણ આપે છે, પુંદડતજી! કેટલાક કહે છે કે આ ટીકા ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ બનાવી છે માટે
બરાબર નથી, એમ પુંદડત લોકો કહે છે. કોઈક કોઈક પુંદડત એમ કહે છે. અહીં કહે છે, નધહ, હું
ટીકા બનાવું છે એ ગણિરદેવોએ રચી છે એ ટીકા હું કરું છું. ભગવાન પરમાત્મા ધત્રલોકનાથના
ગણિર, પ્રિાન િમણના દદવાન, એવા ગણિરોએ ટીકા બનાવી હતી, ભાવ કહ્ા એ ટીકા હું કહીશ.
સમજાય છે કાુંઈ?
‘શ્રતિરોની પરુંપરાથી સારી વ્યક્ત કરાયેલા...’ પાછળથી પણ શ્રતના િરનારા સુંતો
દદગુંબર મધનઓ ભાવધલુંગી સુંત, એમણે આ શાસ્ત્રની ટીકા વ્યક્ત કરી. પરુંપરાથી સારી રીતે
વ્યક્ત કરી. પરુંપરાથી ચાલી આવે છે. સવણજ્ઞ ભગવાનથી, ગણિરોથી રધચત આ ટીકા પરુંપરાથી
ચાલી આવે છે. ગરએ ધશષ્યને કહી, ધશષ્યએ ધશષ્યને કહી, ઠેઠ દદગુંબર પરુંપરા, સવણજ્ઞ પરુંપરાથી
ચાલી આવે છે. એ આિાર આપે છે. સમજાય છે કાુંઈ? વચ્ચે શ્વેતાુંબર નીકળ્ા એમણે તો પોતાની
કલ્પનાથી નવું કાઢ્ું છે. એ પરમાત્માની પરુંપરાનો માગણ નથી. સમજાય છે કાુંઈ? આ તો પરુંપરા
સવણજ્ઞદેવ ગણિરોએ... જઓ! આિાર આપે છે. સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ! ગણિરોએ રચી અને
શ્રતિર, ભલે ગણિરની જેવી શક્ક્ત હતી એવી બીજાને નહોતી, પણ શ્રતને િરનારા હતા.
ભાવશ્રતના િરનારા, એવા ‘પરુંપરાથી સારી રીતે વ્યક્ત કરાયેલા...’ પરુંપરાથી બરાબર વ્યક્ત
કરાયેલા ‘પરમાગમના અથણસમૂહ...’ જઓ! આ ‘ધનયમસાર’ને પરમાગમ નામ આપયું. પરમ
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આગમ. સમજાય છે કાુંઈ? પરુંપરાથી આવેલું એવા પરમાગમનો અથણ. આપણે મુંદદર બને છે ને?
એનું નામ પણ પરમાગમ (છે). પરમાગમ મુંદદર છે. આ નવું બને છે ને? ‘પરમાગમના
અથણસમૂહ...’ ‘सगर्ाः’ ‘अर्ासगर्ा’ એ ને? સમૂહ. આહા..! જઓ! કેટલા ધનમાણન છે!
‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ મધન દદગુંબર સુંત છે, જુંગલમાું રહેતા હતા અને ‘ધનયમસાર’ની ટીકા
કરતાું કહે છે, હું કોણ છું? હું તો શું છું? ગણિરોથી, શ્રતિરોથી એની ટીકા ચાલી આવે છે.
પરુંપરા, ભગવાનની પરુંપરાથી ચાલી આવે છે.
(કહે છે), ‘કથન કરવાને અમે મુંદબધિ તે કોણ?’ આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાુંઈ?
એવી ટીકા અલૌદકક ટીકા છે. દદગુંબર સુંતોની કથની અલૌદકક કથન છે. સવણજ્ઞ પરમાત્મા
ધત્રલોકનાથની પરુંપરાની િારા ચાલી આવે છે. સમજાય છે કાુંઈ? આવી ટીકા છે તો સૂક્ષ્મ. હવે
કહેશે. છઠ્ઠો શ્લોક.
ु यः प्रेनरतगनन पनः
ु पनः।
ु
अस्मगकां मगनसगन्यच्

परमगर्मसगरस्य रुच्ग मगांसलयगऽधूनग ।। ६ ।।

કહે છે કે, આ ટીકા થઈ કઈ રીતે? કે અમારા મનમાું વારુંવાર એવી પ્રેરણા થતી હતી કે
હું ટીકા બનાવું, હું ટીકા બનાવું, એવી વારુંવાર (પ્રેરણા થતી હતી). ‘મગનભાઈ’! એ ધવકલ્પ જ
એવો આવતો હતો. આહાહા..! સહેજે એવો ધવકલ્પ આવતો હતો કે હું ટીકા બનાવું, ટીકા બનાવું.
ટીકાની વાણીનો કતાણ આત્મા છે નધહ. ટીકાની વાણીનો કતાણ આત્મા નથી. એ તો જડની પયાણય
છે. આહાહા..! પણ મને વારુંવાર એમ ધવકલ્પ આવતો હતો, ઓહો..! ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાયણ’,
એમના ‘ધનયમસાર’ની ટીકા બને, ટીકા બને એમ મને વારુંવાર પ્રેરણા થતી હતી.
‘હમણાું અમારું મન પરમાગમના સારની પિ રધચથી...’ જઓ! આહા..! પિ રધચ.
પરમાગમ, પરમાત્માએ જેમ કહ્ું તેમ સુંતોએ પરુંપરા ‘કુંદકુંદાચાયણદેવ’ જેમ કહે છે તેમ તેની
ટીકા કરવાની મને રધચ થઈ છે. એ પધિ(નો અથણ). પરમાગમનો સાર, પાછો. પરમાગમ એમ
નધહ, પણ પરમાગમનો સાર. જઓ! પરમાગમ છે તેનો પણ સાર. ‘ધનયમસાર’ છે ને? આહાહા..!
‘પિ રધચથી ફરી ફરીને અત્યુંત પ્રેદરત થાય છે.’ અુંદર પ્રેરણા થાય છે કે ઝટ બનાવું, ટીકા બને,
ટીકા બને. એવો ધવકલ્પ છે ને? ‘મગનભાઈ’! એ ધવકલ્પ ધવના કુંઈ (ટીકા) બનતી નથી. વારુંવાર
એવો ધવકલ્પ આવે છે કે આમ કરું, આમ કરું. ધવકલ્પ છે પણ્યબુંિનું કારણ. પણ અમારા સ્વરૂપ
તરફનું જે ઘોલન છે તેનાથી મારી શધિ વિી જાઓ એવી મારી ભાવના છે. આહાહા..! ‘ફરી
ફરીને અત્યુંત પ્રેદરત થાય છે.’ અત્યુંત પ્રેદરત થાય છે. એ ધવના ધવકલ્પ તૂટતો નથી. આમ બનાવું,
આમ બનાવું એવો ધવકલ્પ વારુંવાર આવ્યા કરે છે. ‘(એ રધચથી પ્રેદરત થવાને લીિે ‘તાત્પયણવૃધત્ત’
નામની આ ટીકા રચાય છે).’ લ્યો. આ કારણથી આ ટીકા બનાવી છે. જઓ! ભગવાનની પરુંપરાથી
ગણિરોએ રચેલી ટીકાનો અથણ હું કહું છું. મારી કલ્પનાનું કે મારા ઘરનો અથણ નથી, એમ કહે છે.
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पांिगनस्तकगयषद्द्द्धव्यसत्पतत्त्वनवगर्ाकगः।

प्रोक्तगः सूत्रकृ तग पूवं प्रत्यगख्यगनगनिसनियगः ।।७।।

‘કુંદકુંદાચાયણ’ મહારાજ, ‘સૂત્રકારે પૂવે પાુંચ અક્સ્તકાય,...’ કહ્ા. કાળ ધસવાય જીવ,
પદગલ, િમણ, અિમણ અને આકાશ. કાળને મેળવીને છ િવ્ય કહ્ા. સાત તત્ત્વ કહ્ા અને નવ
પદાથણ (કહ્ા). ‘તેમ જ પ્રત્યાખ્યાનાદદ સધત્ક્રયા કહેલ છે...’ એમ કહે છે, જઓ! એમાું તો સત
પ્રત્યાખ્યાન–સાચું પ્રત્યાખ્યાન–શું છે? સાચી ભક્ક્ત શું છે? એવા કથન ‘કુંદકુંદાચાયે’ કહ્ા છે.
સાચું પ્રધતક્રમણ શું છે? સાચી આલોચના શું છે? સધત્ક્રયા (સતદક્રયા?) એવો શબ્દ પડ્યો છે ને?
સધત્ક્રયાનું કથન કયું છે. પોતાનો આનુંદસ્વરૂપ ભગવાનમાું લીનતાની દક્રયાનું નામ સધત્ક્રયા છે.
બાકી વ્યવહારના જે ધવકલ્પ ઉઠે છે, પ્રધતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાનના ધવકલ્પ એ સધત્ક્રયા નથી, એ ધવકલ્પ
તો બુંિનું કારણ છે. સમજાય છે કાુંઈ? ‘કુંદકુંદાચાયે’ આમ કહ્ું છે, એમ કહેછે.
જેમાું સધત્ક્રયા–પ્રત્યાખ્યાન આદદ શબ્દ છે ને? આલોચના, પ્રત્યાખ્યાન, ભક્ક્ત,
પ્રધતક્રમણ, સામાધયક, યોગ, ધનયમ. એ બિું, આત્મા આનુંદસ્વરૂપ શિ, પણ્ય-પાપના ધવકલ્પથી
રધહત, એવા આત્માની અુંતર એકાગ્રતાથી આનુંદ અને શધિની વૃધિ થાય એનું નામ સતદક્રયા
કહેવાય છે. દેહની દક્રયા જડ છે, આ તો માટી છે. આ બોલાય છે તે જડ માટી છે. આત્મા બોલતો
નથી. એ જડની દક્રયા છે. અને અુંદર ભક્ક્તનો, કથનનો ધવકલ્પ ઉઠે છે એ તો રાગ છે. એ સતદક્રયા
નથી. આહાહા..! ભગવાનની ભક્ક્ત, દયા, દાન, વ્રત, પૂજા, સાુંભળવું, સુંભળાવવું એવો જે ધવકલ્પ,
રાગ ઉઠે છે એ સતદક્રયા નથી. સમજાય છે કાુંઈ? એય..! આ જાત્રા-બાત્રાનો ધવકલ્પ ઉઠે એ
સતદક્રયા નથી, એમ કહે છે.
સતદક્રયા તો એને કહીએ કે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન અને આનુંદનો કુંદ પ્રભ છે, પણ્યપાપના ભાવ શભ-અશભરાગથી રધહત છે, એવી આત્મવસ્તમાું લીનતાની એકાગ્રતા થવી એનું
નામ પરમાત્મા અને સુંતો સતદક્રયા કહે છે. સમજાય છે કાુંઈ? લોકો બહારમાું એટલા અટવાઈ
ગયા છે. અહીં તો કહે છે, ‘કુંદકુંદાચાયણ’ આમ કહ્ું છે, એમ કહે છે. હું એનું સ્પિીકરણ કરીશ.
પુંદડતજી! ‘સતદક્રયાનું કથન કહેલ છે...’ એમ કહે છે, જોયું? ‘કુંદકુંદાચાયે’ ‘સમયસાર’માું,
‘પ્રવચનસાર’માું (કેટલું કહ્ું છે)!
મમક્ષ :– જૈનિમણમાું દક્રયા..
ઉત્તર :– દક્રયા, પણ કઈ દક્રયા? દક્રયાના ત્રણ પ્રકાર. હમણાું કહ્ું ને? આ શરીર, વાણીની
દક્રયા થાય છે એ તો જડની છે. હાલવું, ચાલવું, બોલવું એ તો જડની દક્રયા છે. અુંદરમાું દયા, દાન,
વ્રત, ભક્ક્તના પદરણામ ધવકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે એ રાગની દક્રયાછે.
મમક્ષ :– િમણ નધહ?
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ઉત્તર :– િમણ નધહ. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?
િમણ તો વીતરાગ પરમાત્માની પરુંપરાથી આવેલો, ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાન આનુંદનું િામ
પ્રભઆત્મા છે, એમાું એકાગ્રતા થવી, સત સ્વરૂપ શિમાું એકાગ્રતા થવી એનું નામ
‘કુંદકુંદાચાયણદેવ’ સતદક્રયા કહે છે. કોઈ કહે છે કે એ તો ‘કુંદકુંદાચાયે’ કહી છે, એમ કહે છે.
સમજાય છે કાુંઈ? એમાું સતદક્રયા કહી છે. પ્રધતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના (આદદ). આહાહા..!
આત્મા જ્ઞાન અને આનુંદ, શાુંત, અધવકારી સ્વભાવ સ્વરૂપની સન્મખ થઈ એમાું લીનતા
કરવી એ લીનતાની દક્રયાને અહીંયા સતદક્રયા કહે છે. અપૂવણ કઠણ વાત છે, ભાઈ! સમજાય છે
કાુંઈ? આવી વાત દદગુંબર સુંતો ધસવાય ક્યાુંય છે નધહ. પુંદડતજી! એવી વાત છે. ગડબડ ગડબડ
કરે છે. આમ કરો ને આમ કરો. હો, શભભાવ હોય છે. ભક્ક્તનો, વ્રતનો ધવકલ્પ હોય છે, પણ એ
છે પણ્યબુંિનું કારણ. એ િમણસ્વરૂપ નથી.
મમક્ષ :– થોડો પણ િમણ નથી.
ઉત્તર :– થોડો પણ િમણ નથી.
મમક્ષ :– અશભથી તો બચે છે.
ઉત્તર :– તોપણ એ વસ્ત િમણ નથી. પણ એને વ્યવહારિમણ કહેવાય છે, ક્યારે? કે પોતાના
ધનશ્ચય આનુંદસ્વરૂપની લીનતાની સતદક્રયા ઉત્પન્ન થાય તો એ ધવકલ્પ ઉઠ્યો એને વ્યવહારિમણ
કહે છે. આવી વાત છે, ભાઈ! આહાહા..! જઓને! કહે છે, પરુંપરા, અમારા સુંતોએ પરુંપરાથી
આવી વાત કરી છે. આ ટીકા હું કહીશ એ મારી નથી, એ તો પરુંપરાથી ચાલી આવી છે અને
‘કુંદકુંદાચાયે’ એમાું સતદક્રયા કહી છે. કહો, ‘પોપટભાઈ’! સમજાણું કાુંઈ આમાું? અુંદર આવી
ઝીણી દક્રયા છે. તમે જાણો કે બહારથી પૈસા ખચી કરી નાખ્યા ને દાન કયાણ માટે િમણ થાય છે,
(એમ નથી). િૂળમાુંય િમણ નથી. એમાું પણ પાછી પધિ તો બીજી કરી. ગ્રહીત ધમથ્યાત્વનું પોષણ
કયું. સમજાણું કાુંઈ? એ ન સમજાય, જરી ઝીણું પડે એને. વીતરાગનો દદગુંબર સુંપ્રદાયનો માગણ
અનાદદથી ચાલ્યો આવે છે. એનાથી ધવરૂિ જે માગણ છે તેની પધિ કરવી તે ગ્રહીત–નવા ધમથ્યાત્વનું
પોષણ કરનારી દક્રયા છે.
મમક્ષ :– નવા લાકડા ઘાલ્યા?
ઉત્તર :– નવા ધવશેષ લાકડા (નાખ્યા). એય..! ઝીણી વાત છે, ભાઈ! ‘સ્વરૂપચુંદભાઈ’!
આવી વાત છે આ. ‘સ્વરૂપચુંદભાઈ’નો જન્મ તો શ્વેતાુંબરમાું થઈ ગયો. ખબર છે? હવે (દદગુંબર)
થઈ ગયા. બાપ! માગણ એ છે, હોં! આ પક્ષનો માગણ નથી. આ તો વસ્તના સ્વરૂપનો માગણ છે.
વસ્તનો જ એવો માગણ છે. સમજાય છે કાુંઈ? બહ કઠણ માગણ પડે. આહાહા..!
કહે છે, ‘પ્રત્યાખ્યાનાદદ...’ છે ને શબ્દ અુંદરમાું? જઓ! શિભાવ પ્રત્યાખ્યાન આદદ છે
ને? સ્તધતમાું છે ને અુંદર? જઓ! ભક્ક્ત, ધનશ્ચય પરમઆવશ્યક, આલોચના, પ્રાયધશ્ચત, સમાધિ,
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ધનશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન, પરમાથણ પ્રધતક્રમણ એ બિા અુંદર એકએક અધિકાર છે. ભક્ક્ત પણ એને
કહીએ કે આત્મા આનુંદસ્વરૂપમાું એકાગ્ર થવું એ ભક્ક્ત છે. સાચી ભક્ક્ત તો એ છે કે જે સતદક્રયા
અને મક્ક્તનું કારણ છે. વચ્ચે ભગવાનની ભક્ક્તનો ધવકલ્પ આવે છે પણ એ પણ્યબુંિનું કારણ
છે. સમજાય છે કાુંઈ?
એમ ધનશ્ચયસ્વરૂપ આત્મા પોતાના ધનજાનુંદમાું લીન થઈ જે શાુંધત અને અનાકળતા પ્રગટ
કરે છે એનું નામ સતદક્રયા કહેવામાું આવે છે. એ ભૂધમકામાું પછી શભભાવ હોય છે તો એ
શભભાવને વ્યવહારિમણનો આરોપ કહેવાય છે. વ્યવહાર શબ્દે પણ્ય. છે પણ્ય, પણ એ
ધનશ્ચયિમણની ભૂધમકાની સાથે આવ્યો છે તો એને વ્યવહારિમણનો આરોપ દેવામાું આવે છે.
સમજાય છે કાુંઈ? ભારે કઠણ. જગતની સાથે અતડા થઈને ઉભા રહે ત્યારે (થાય એવું છે).
(જગતની સાથે) મેળ ખાય એવું નથી.
કહે છે, ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાયે’ સતદક્રયાનું કથન કયું છે. લ્યો. ‘(પ્રથમ પાુંચ અક્સ્તકાય
વગેરે અને પછી પ્રત્યાખ્યાનાદદ સતદક્રયા કહેલ છે).’ સાત (શ્લોક દ્વારા) મુંગલાચરણ કહ્ું.
હવે ‘કુંદકુંદાચાયણ’ ટીકાકાર (કહે છે). ‘અધત ધવસ્તારથી બસ થાઓ, બસ થાઓ.’ ‘अलम
अलम’ ‘अलमलमनतनवस्तरेण’ ‘સાક્ષાત આ ધવવરણ જયવુંત વતો.’ આહાહા..! કહે છે કે આ
ટીકા છે એ કાયમ રહો. એમ કહ્ું ને? એ ધવવરણ કહ્ું ને? જયવુંત વતો. આ પરમટીકા સત્ય
પરમાત્મસ્વરૂપને બતાવનારી, પોતાના િમણની શાુંધતની દક્રયા બતાવનારી એવી ટીકા જયવુંત વતો.
‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ દદગુંબર મધન પોતે કહે છે.
‘હવે (શ્રીમદ ભગવત્કુંદકુંદાચાયણદેવ ધવરધચત) ગાથાસૂત્રનું અવતરણ કરવામાું આવે છે:’
માથે છે ને? ‘अर् सूत्रगवतगर--’ આમાું એ શબ્દ પડ્યો છે, લ્યો. સૂત્રનો અવતાર થાય છે. સૂત્ર
જન્મે એટલે સૂત્રની ઉત્પધત્ત થાય છે, સૂત્રની ઉત્પધત્ત થાય છે. ‘કુંદકુંદાચાયણ’ સૂત્રની ઉત્પધત્ત કહે
છે. આ ‘કુંદકુંદાચાયણ’ની ગાથા છે. સુંવત ૪૯ માું ભરતક્ષેત્રમાું મહામધન દદગુંબર સુંત થયા છે.
પોન્નર ધહલમાું રહેતા હતા. મિાસથી એુંસી માઈલ દૂર ‘વુંદેવાસ’ નામનું એક નાનકડું ગામ છે.
ત્યાુંથી પાુંચ માઈલ દૂર ‘પોન્નર ધહલ’ નામની ટેકરી છે. ત્યાું પગલા છે, ‘કુંદકુંદાચાયણ’ના પગલા
છે. અમે બે વાર જઈ આવ્યા છીએ. ત્યાું આનુંદમાું રહેતા હતા. ત્યાુંથી ભગવાન પાસે ગયા હતા.
‘સીમુંિર’ પરમાત્મા તીથુંકરદેવ મહાધવદેહક્ષેત્રમાું ક્બરાજમાન છે. તીથુંકરપણે અદરહુંતપદે
ક્બરાજમાન છે. ત્યાું ગયા હતા, આઠ દદવસ રહીને અહીં આવી આ બનાવ્યું છે. ત્યાું આઠ દદવસ
રહ્ા હતા પછી આવીને આ શાસ્ત્ર બનાવ્યું. સૂત્રનો જન્મ થાય છે, એમ કહે છે. સૂત્રનું અવતાર–
અવતરણ–થાય છે. હવે ‘કુંદકુંદાચાયણ’ની ગાથા.

ગાથા – ૧, શ્લોક – ૪ થી ૭

પ્રવચન નં. ૨
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णनमऊण निणां वीरां अणांतवरणगणिांसणसहगवां ।

ु वलीभनणिां ।।१।।
वोच्छगनम नणयमसगरां के वनलसिके

‘સમયસાર’માું

ु
वांनित ु सव्वनसद्धे धवमिलमणोवमां
र्नि पते।

ु वलीभनणिां ।।१।।
वोच्छगनम समयपगहुडनमणमो सिके

એમ હતું. આમાું તો ચોખ્ખા કેવળી અને શ્રતકેવળી બે નામ પાડ્યા છે. ટીકામાું એમ કયું
છે. ટીકામાું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું છે. આ પ્રમાણે ચોખ્ખું કયું છે. આ ‘ધનયમસાર’ કેવળજ્ઞાનીએ કહ્ું
છે. જઓ! ‘કુંદકુંદાચાયણ’ સીિું કહે છે. ભગવાન પછી છસ્સો વષે દદગુંબર મધન થયા. એના સો
વષણ પહેલા શ્વેતાુંબર પુંથ દદગુંબરમાુંથી નીકળી ગયો હતો. પછી ‘કુંદકુંદાચાયણ’ થયા. કહે છે કે
આ ‘સમયસાર’ કેવળીનું કહેલું કહીશ, એમ કહે છે, લ્યો. કેવળીનું કહેલું કહીશ તો શું કેવળી
પાસેથી સાુંભળ્ું છે? હા. સાક્ષાત ભગવાન પાસે ગયા હતા. મહાધવદેહમાું ‘સીમુંિર’ ભગવાન
ક્બરાજે છે ત્યાું ગયા હતા. કેવળી અને શ્રતકેવળી, ચૌદ પૂવણિર જે શ્રતકેવળી મહાધવદેહમાું હતા
તેમની પાસે જે સાુંભળ્ું છે તે હું કહીશ, એમ કહે છે. નીચે ધહન્દી છે ને?
નમીને અનુંતોત્કૃિ દશણનજ્ઞાનમય ક્જન વીરને;
કહું ધનયમસાર હું કેવળીશ્રતકેવળીપદરકધથતને. ૧.
પહેલા એનો અન્વયાથણ લઈએ. ‘अनांन्तवरिगनिशानस्वभगवां’ ‘અનુંત અને ઉત્કૃિ
જ્ઞાનદશણન જેમનો સ્વભાવ છે...’ ભગવાનનો. કેવળજ્ઞાની વીર પરમાત્માની વ્યાખ્યા કરે છે. વીર
ભગવાન મહાવીર પરમાત્મા કેવા છે? ‘અનુંત અને ઉત્કૃિ જ્ઞાનદશણન જેમનો સ્વભાવ છે...’
એવી જેમની દશા પ્રગટ થઈ ગઈ છે. ત્રણકાળ ત્રણલોક એક સમયમાું ભગવાન જાણે છે અને દેખે
છે. એવું ભગવાન ‘મહાવીર’નું શાસન છે તો ‘મહાવીર’ને નમન કરે છે. અત્યારે ભગવાનનું
શાસન ચાલે છે ને.
કહે છે, અનુંત અને ઉત્કૃિ. ‘જ્ઞાનદશણન જેમનો સ્વભાવ છે એવા (–કેવળજ્ઞાની અને
કેવળદશણની)...’ ‘निनां वीरां’ ‘ક્જન વીરને...’ જેમણે ચાર ગધત અને રાગ-દ્વેષ, મોહ ક્જત્યા છે, એવા
ક્જન વીરને ‘નમીને...’ લ્યો, એને નમન કરું છું, એમને હું નમન કરું છું. વીર–જેમણે આત્મામાુંથી
અજ્ઞાન અને રાગ-દ્વેષ કાઢી નાખ્યા છે અને પરમાત્મપદની પ્રાધપ્ત કરી છે, તેમને હું નમન કરું છું.
‘के वनलश्रतु के वनलभनणत’ ‘કેવળી અને શ્રતકેવળીઓએ કહેલું...’ છે. આ ધનયમસાર કોઈ
અજ્ઞાનીનું કે કોઈ કલ્પનાથી બનાવ્યું છે એમ નથી. સવણજ્ઞ પરમાત્મા અદરહુંતદેવ કેવળજ્ઞાની અને
તેમની પાસે રહેનાર શ્રતકેવળીઓનું કહેલું આ ધનયમસાર છે. સમજાય છે કાુંઈ? ‘ધનયમસાર હું
કહીશ.’ ધનયમ એટલે મોક્ષનો માગણ. એ અથણમાું આવશે. સાર એટલે પણ્ય અને પાપના ધવકારથી,
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વ્યવહારરત્નત્રયથી રધહત. ધનયમ એટલે પોતાનો શિ ચૈતન્ય ભગવાનની સમ્યગ્દશણન, જ્ઞાન,
ચાદરત્ર દશારૂપી ધનયમ. અને સાર એટલે વ્યવહારરત્નત્રય જે દેવ-ગર-શાસ્ત્રની શ્રિા આદદના
ધવકલ્પથી રધહત, એનું નામ ધનયમસાર કહેવાય છે. વ્યવહારશ્રિાથી રધહત, અહીં તો એમ કહે છે.
આહાહા..! ત્યારે પેલા કહે કે, વ્યવહારથી પ્રાપ્ત થાય છે, વ્યવહારથી પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહાર
હો, આવે છે જરૂર પણ એનાથી મક્ક્ત થાય છે એમ નથી. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? ટીકા
કરશે.
ટીકા :– ‘અહીં...’ હું કહીશ એમ છે ને? ‘वक्षगनम’. હું કહીશ. ‘કુંદકુંદાચાયણ’ કહે છે,
કહેનાર તો હું છું ને! મેં ભલે કેવળી અને શ્રતકેવળી પાસેથી સાુંભળ્ું પણ વતણમાનમાું તો હું કહું
છું. સમજાય છે કાુંઈ? સવણજ્ઞ પરમાત્મા અને શ્રતકેવળીઓ, ચૌદ પૂવણિરોનું કહેલું છે પણ
વતણમાનમાું તો હું કહું છું. ‘અહીં...’ ‘निनां नत्वग’ ‘એ ગાથાની શાસ્ત્રના આદદમાું અસાિારણ
મુંગળ કહ્ું છે.’ મહામાુંગધલક. ઓ..હો..! અસાિારણ માુંગધલક, એવી વસ્ત બીજી છે નધહ. એવું
મુંગલ–પધવત્રતાની પ્રાધપ્ત, એવું માુંગધલક અહીંયા પહેલા કહ્ું છે. મુંગ એટલે પધવત્રતા, લ એટલે
લાતી–પ્રાધપ્ત. પોતાના આનુંદની, શધિની પ્રાધપ્ત. એનું નામ મુંગલ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..!
‘नत्वग’ ‘ઇત્યાદદ પદોનું તાત્પયણ કહેવામાું આવે છે.’ જઓ! તાત્પયણવૃધત્ત છે ને? એટલે
તાત્પયણ (કહ્ું). ‘અનેક જન્મરૂપ અટવીને પ્રાપ્ત કરાવવાના હેતભૂત સમસ્ત મોહરાગદ્વેષાદદકને
જે જીતે છે...’ ધવકારી ભાવને કહ્ું. એય..! પુંદડતજી! કમણ શબ્દ નથી લીિો. જઓ! ટીકા જઓ!
અનેક જન્મ ચોરાશીના અવતાર. ધનગોદ, એકેધન્િય, બેઇધન્િય, ત્રણઇધન્િય, ચૌઇધન્િય આદદ
અવતાર થવાનું કારણ, ચોરાશીના અવતાર જન્મ-મરણ થવાનો હેત સમસ્ત મોહ, રાગ-દ્વેષ આદદ
ભાવ (છે). અહીંયા કમણને હેત કહ્ો નથી. સમજાય છે કાુંઈ? વીરના અથણમાું અથણ કરશે. કમણશત્રઓ
પર ધવજય પ્રાપ્ત કરે. વીરના અથણમાું ત્યાું આગળ કમણશત્ર નાખશે.
અહીં તો ભગવાનઆત્મા શિ જ્ઞાનઘન આનુંદસ્વરૂપથી ધવપરીત માન્યતા–ધમથ્યાત્વ–
શરીર હું છું, રાગ હું છું, પણ્ય હું છું, પણ્યથી મને િમણ થાય છે એવી ધમથ્યા માન્યતા અને રાગદ્વેષ, અનકૂળ-પ્રધતકૂળતામાું રાગ અને દ્વેષ, એવા જે મોહ અને રાગ-દ્વેષને જેણે જીતી લીિા છે.
‘જીતે છે તે ક્જન છે.’ એને ક્જન કહીએ. ક્જન કોઈ પક્ષનો શબ્દ નથી, કોઈ સુંપ્રદાય નથી. ક્જન
તો ગણવાચક શબ્દ છે. આહાહા..! જેણે આત્મામાુંથી ધમથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષને જીતી લીિા અને
સમ્યગ્દશણન ને વીતરાગતા પ્રગટ કયાણ, તેને ક્જન કહેવામાું છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?
‘અનેક જન્મરૂપી અટવી...’ એમ શબ્દ લીિો છે ને? ‘अनेकिन्मगटवी’ સુંસ્કૃતમાું એમ
શબ્દ છે. અનુંત શબ્દ ન લીિો. અનેક જન્મરૂપી અટવી–વન–જુંગલ. આહાહા..! ચોરાશીના
અવતાર, જેમાું એકેધન્િય, બેઇધન્િય, ત્રણઇધન્િય, ચૌઇધન્િય, ધનગોદ, બટાકા, ફૂગના અનુંત
અવતાર કયાણ. એવા જન્મ-મરણનો હેત મોહ, રાગ-દ્વેષ છે. મોહ એટલે ધમથ્યાત્વ અને રાગ-દ્વેષ
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એટલે અધસ્થરતાનો ભાવ, એને જીતી લીિા. જેણે પોતાના સ્વભાવનો આશ્રય કરીને એને જીતી
લીિા. ભાષા જઓ! મોહ, રાગ-દ્વેષને જીત્યા. ક્જનની વ્યાખ્યા કરવી છે ને! એનો ઇ અથણ છે કે
સ્વભાવ પરમાત્મા પોતાનું ધનજ સ્વરૂપ, શિ બિ જ્ઞાનઘનમાું લીન થઈને મોહ ને રાગ-દ્વેષની
ઉત્પધત્ત ન થઈ એનું નામ મોહ ને રાગ-દ્વેષ જીત્યા એમ કહેવામાું આવે છે. કહો, સમજાય છે કાુંઈ?
એવા ક્જન છે. લ્યો, માુંગધલકમાું પહેલો ક્જન શબ્દ આવ્યો. આહા..!
મોહ અને રાગ-દ્વેષને જીતી લીિા. એનો અથણ એ થયો કે રાગ, દ્વેષથી આત્માને લાભ
થાય છે, એમ તો નથી. સમજાય છે કાુંઈ? શભરાગ છે તેને પણ જીતી લીિો, એમ કહ્ું ને?
શભરાગ છે તેનાથી મને લાભ થાય એમ તો રહ્ું નધહ. એને તો જીતી લીિા. શભરાગથી રધહત
મારી વસ્ત શિ સક્ચ્ચદાનુંદ ધસિસ્વરૂપ છે, એની દૃધિ કરીને અનભવમાું ભાન કરી અુંતરમાું
લીન થઈને મોહ ને રાગ-દ્વેષને જીતી લીિા. શભરાગને જીતી લીિો. સમજાય છે કાુંઈ? શભરાગથી
મને લાભ થશે, એમ તો રહ્ું નધહ. એને તો જીતી લીિા. જેને જીત્યા એનાથી આત્મામાું જીતવાની
મદદ થશે? શું કહે છે, સમજાણું? શભરાગાદદને જીતવા છે, નાશ કરવો છે. જેનો નાશ કરે છે
તેનાથી આત્માની શાુંધતની ઉત્પધત્ત થાય છે? એના કારણે (થાય છે)? ‘સમસ્ત
મોહરાગદ્વેષાદદકને...’ દ્વેષ આદદ એટલે ધવષયવાસના, રધત, અરધત. ‘જે જીતે છે...’ એમ છે. ‘તે
ક્જન છે.’ આહા..!
‘વીર..’ હવે વીરની વ્યાખ્યા. ક્જનવીર. ‘વીર એટલે ધવક્રાુંત (–પરાક્રમી)...’ પરમાત્મા
તીથુંકરદેવ, વીર પરમાત્મા ‘વીરતા ફોરવે,...’ પ્રગટ કરે. વીર, ધવક્રાુંત, પરાક્રમી, એક અથણ. વીરતા
પ્રગટ કરે. આત્માની–પોતાના સ્વભાવની–અનુંતબળશક્ક્ત જે પ્રગટ કરે. પામરતાનો નાશ કરી
પોતાની વીરતા પ્રગટ કરે, એમ કહે છે. ‘શૌયણ ફોરવે,...’ પ્રગટ કરે. એ બિા શબ્દાથણ (છે). શૌયણ,
શૌયણ. ‘ધવક્રમ (પરાક્રમ) ફોરવે,...’ પોતાનું અુંદરનું પરાક્રમ દશાણવે. વીર તો એને કહીએ કે પોતાના
સ્વરૂપની, આનુંદની રચના કરવામાું વીયણ ફોરવે. રાગની રચના કરવામાું વીયણ ફોરવે નધહ. (રાગની
રચના કરે) એ વીર નથી. સમજાય છે કાુંઈ?
‘શૌયણ ફોરવે,...’ પ્રગટ કરે. શૌયણ નામ વીરતા, હોં! શરીરની શૌયણતાની અહીંયા વાત નથી.
‘ધવક્રમ (પરાક્રમ) ફોરવે...’ પોતાના શિ સ્વરૂપ તરફનો આશ્રય કરી પોતાનું પરાક્રમ ફોરવે કે
મારું પરાક્રમ અનુંતવીયણ છે, એમાું પામરતા રહી શકે નધહ. એનું નામ વીર પરમાત્મા કહેવામાું
આવે છે. આહા..! એમ ઓળખાણ કરીને હું નમન કરું છું, એમ કહે છે. એમ ને એમ ભગવાન
ણમો અદરહુંતાણું.. ણમો અદરહુંતાણું કયું એમ નધહ. એવા વીર, જેમણે પોતાના પરષાથણથી વીરતા
ફોરવી. શત્ર સાથે લડવામાું વીરતા દેખાડે છે ને? વીરતા. માણસ આમ જટ મારે છે. એમ પરમાત્મા
આદદ આત્મા પોતાની અુંતરની વીરતા ફોરવે છે એને વીર કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?
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મહાવીર ભગવાનને નમન કરે છે. એમનું શાસન ચાલે છે ને! પરમાત્મા મહાવીર તો મોક્ષ પિાયાણ
પણ શાસન એમનું છે ને!
‘તે વીર છે.’ એને વીર કહેવાય છે. જેમણે પણ્ય-પાપના રાગને જીતવામાું ધનજ વીયણ
ફોરવ્યું, પરાક્રમ ફોરવ્યું, એમ કહે છે. પુંદડતજી! આહાહા..! શભ-અશભરાગને જીતવામાું જેણે,
આત્માએ વીરતા ફોરવી, પરાક્રમ કયું, શૌયણ ફોરવ્યું. આહાહા..! સ્વભાવની શૌયણતા પામરતાનો
નાશ કરવામાું ફોરવી તેને અમે વીર કહીએ છીએ. સમજાય છે કાુંઈ? એ વીરના કેડાયત પણ
એવા હોવા જોઈએ, એમ કહે છે. જઓ! કેવી વાત કરી છે! ટીકા કેટલી સરસ કરી છે!
‘ધવજય મેળવે,..’ એમ લીિું ને? જઓ! ‘કમણશત્રઓ પર ધવજય મેળવે,...’ જડ કમણ ધનધમત્ત
છે પણ ભાવકમણ ઉપર ધવજય પ્રાપ્ત કયો. પોતાની િજા (ફરકાવી) કે હું શિ આનુંદઘન છું. મેં
મારી વીરતાથી મારું સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કયું છે. મારો આનુંદ આદદ સ્વરાજ્ય, હોં! આ અત્યારે લોકો
કહે છે એ િૂળના રાજ નધહ. અત્યારે બન્ને જણા જઓને સ્વરાજ્ય માટે માહોંમાહે હેરાન હેરાન
થઈ જાય છે. આ તો સ્વરાજ્ય–અનુંતઆનુંદ, અનુંતદશણન, અનુંતવીયણ, અનુંતશાુંધત–વીતરાગતા,
એવું મારું સ્વરાજ્ય મારી વીરતાથી મને પ્રગટ થયું છે. કહો. સમજાય છે કાુંઈ? કમણશત્રઓ ઉપર
ધવજય પ્રાપ્ત કયો છે.
‘આનુંદઘનજી’માું આવે છે ને? ‘વીરપણું તે માગું...’ પહેલો શબ્દ શું આવે છે? ‘વીર
ક્જનેશ્વર ચરણે લાગું વીરપણું તે માગું રે, વીરપણું તે આતમ ઠાણે જાણ્યું તમથી વાણે રે..’
ભગવાન! તમારી વાણીમાું મેં સાુંભળ્ું કે આ વીરપણું તો અુંદર આત્મામાું છે. પોતાના અસુંખ્ય
પ્રદેશમાું અનુંતવીયણ પડ્યું છે. ‘વીરપણું તે આતમ ઠાણે, જાણ્યું તમથી વાણે રે... ધ્યાન ધવજ્ઞાન
ધવના ને...’ એમ કુંઈક શબ્દ છે. ‘ધનજપદ પધહચાને રે...’ ધનજપદ ઓળખે. પોતાના આનુંદના
ધ્યાનને શિતાથી પોતાના ધનજપદની ઓળખાણ કરે. એવા વીરને વીર કહેવાય છે. ‘ધ્યાન ધવના
ને શક્ક્ત પ્રમાણે’ એમ છે. શક્ક્ત પ્રમાણે. ‘ધનજ ધ્રવ પદ પધહચાને..’ એમ છે. ‘આનુંદઘનજી’માું
આવે છે.
વીરના કેડાયાતો વીર હોય, એમ કહે છે. પામર માયકાુંગલા ન હોય. સમજાય છે કાુંઈ?
પોતાના સ્વભાવના સાિનથી જેમણે ધવકાર અને કમણને જીતી લીિા છે એનું નામ વીર અને પુંદડત
કહેવાય છે. આહા..! શત્રઓ પર ધવજય પ્રાપ્ત કયો. જઓ! પેલા ના પાડે છે, ભાઈ! અદરહુંત ન
કહેવાય. આમાું તો આ આવ્યું. કમણશત્રઓ પર ધવજય. કેટલે ઠેકાણે ભલ કાઢશે? કમણને શત્ર કહેવા
એમાું તો ધહુંસા છે, (એમ કહે છે). અરે...! એ તો નામમાત્ર કહેવામાું શું? શબ્દમાું ધહુંસા ક્યાું
આવી? હમણા આવ્યું છે ને? ણમો અદરહુંતાણું ન કહેવું, ણમો અરહુંતાણું કહેવું. એવી ચચાણ
છાપાઓમાું બહ ચાલી છે. કેમકે ણમો અદરહુંતાણુંમાું અદર–દશ્મન–આવે છે. નામમાત્ર દશ્મન
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છે, અુંદર ધહુંસાની ઉત્પધત્ત થાય છે માટે નધહ. પુંદડતજી! કોઈકનું આવ્યું છે ને? ધફરોઝાબાદ.
માણેકચુંદ નામના કોઈ પુંદડતછે.
અહીં તો આ કહ્ું. કમણરૂપી શત્રઓ પર ધવજય પ્રાપ્ત કયો. એનો અથણ સ્વભાવની શાુંધતમાું
મગ્ન થયા અને ધવકારની ઉત્પધત્ત ન થઈ તો શત્રઓનો નાશ કયો એમ કહેવામાું આવે છે. કમણને
શત્ર કહ્ા તો શું એમાું દ્વેષ છે? સમજાય છે કાુંઈ? તેમને નમન કરીને કહું છું. અહો...! એવા
પરમાત્માને હું નમન કરીને, વુંદન કરીને આ તાત્પયણવૃધત્ત ટીકા કહીશ. આ તો શરૂઆત છે ને?
કાલે તો શરૂ કયું.
‘શું કહું છું? ધનયમસાર કહું છું.’ જઓ! હું ધનયમસાર કહીશ. ‘કુંદકુંદાચાયે’ કહ્ું છે તેમ
હું ટીકા કરીશ. આ તો ‘કુંદકુંદાચાયણ’ કહે છે કે હું ધનયમસાર કહીશ. ‘ધનયમસાર’નો ‘ધનયમ’
શબ્દ, પ્રથમ તો, સમ્યગ્દશણનજ્ઞાનચાદરત્ર માટે છે.’ આ ધનયમ છે. આહાહા..! આ વ્રત ને તપના
ધનયમના ધવકલ્પ છે એ ધનયમ નથી, એમ કહે છે.
મમક્ષ :– શબ્દના અથણ ફરી જાય.
ઉત્તર :– શું થાય? અહીં તો આત્મામાું શિ સ્વરૂપ પધવત્રનું સમ્યગ્દશણન, એનું જ્ઞાન અને
એની લીનતાને અહીંયા ધનયમ કહેવાય છે. એ ધનયમ મોક્ષનો માગણ છે. આહાહા..! સમજાય છે
કાુંઈ? ‘ધનયમ’ શબ્દ, પ્રથમ તો, સમ્યગ્દશણનજ્ઞાનચાદરત્ર માટે છે.’ વ્યવહાર ધવકલ્પ માટે ધનયમ
નથી, એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? આ ધનયમ લીિો, આ વ્રત લીિું એ તો બિો વ્યવહાર ધવકલ્પ
છે, એ વાસ્તધવક ધનયમ નધહ. આહાહા..! હવે ધનયમનો અથણ ટીકામાું આવશે. ધનયમસાર–
ધનયમનો સાર. ‘એમ કહીને શિ રત્નત્રયનું સ્વરૂપ કહ્ું છે.’ જઓ! વ્યવહાર નધહ. આહાહા..!
પુંદડતજી! આવી વાત છે.
કહે છે, ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાયણ’ કહે છે કે હું ધનયમસાર કહીશ. તો ધનયમનો અથણ શું?
પોતાનો શિ પધવત્ર ભગવાન, પૂણણ ભગવાન પૂણણ બ્રહ્મ આનુંદની અુંતમણખ થઈને પ્રતીધત, અુંતમણખ
થઈને સ્વસુંવેદનજ્ઞાન અને અુંતમણખમાું લીનતા (થવી) એ સમ્યગ્દશણન, જ્ઞાન, ચાદરત્રને ધનયમ
કહેવાય છે. સમજાય છે કાુંઈ? અને સાર કહેતાું શિ રત્નત્રયનું સ્વરૂપ કહ્ું. સમ્યગ્દશણન શિ
સ્વભાવનો અનભવ અને એમાું પ્રતીધત ને એમાું લીનતા, એ શિ રત્નત્રય. શિ રત્નત્રયને અહીંયા
મોક્ષમાગણ કહ્ો. વ્યવહારરત્નત્રયને મોક્ષમાગણ કહેવાયો નથી. ઘણા પુંદડતો રાડ પાડે છે ને?
વ્યવહારત્નત્રય પણ મોક્ષમાગણ છે. વ્યવહારરત્નત્રય પહેલો ને પછી ધનશ્ચયરત્નત્રય. પુંદડતજી!
ગપપ મારે છે. આહાહા..! જઓ! શું કહે છે?
‘એમ કહેતાું...’ ધનયમસાર શબ્દમાું ભગવાન ‘કુંદકુંદાચાયે’ એમ કહ્ું, ધનયમ એટલે
પોતાનો ચૈતન્ય ભગવાન પણ્ય-પાપથી રધહત, વ્યવહારરત્નત્રયના રાગથી રધહત પોતાના શિ
સ્વભાવની શ્રિા, જ્ઞાન અને લીનતા થવી, એવા ત્રણને ધનયમ કહેવાય છે. અને સાર કહેતાું એ
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શિ રત્નત્રય છે. વચ્ચે વ્યવહારરત્નત્રયનો ધવકલ્પ એ વાસ્તધવક ધનયમસાર નધહ. છે એમાું?
ु
ु ’. સુંસ્કૃતમાું છે. આહા..! અશિરત્નત્રય
પુંદડતજી! સુંસ્કૃતમાું પણ છે. ‘शद्धरत्नत्रयस्वरूपम
क्तम
બીજી કોઈ વસ્ત છે કે નધહ? છે. પણ એ મોક્ષમાગણ નથી. શિ શબ્દ વાપયો તો બીજી વસ્ત અશિ
છે ને? વ્યવહારરત્નત્રય અશિ રત્નત્રય છે, ધવકલ્પ છે, રાગ છે. આહાહા..! ભારે.
ધનયમસાર–ધનયમ કહેતાું શિ રત્નત્રય. સાર કહેતાું શિ રત્નત્રય. એમ. ધનયમ કહેતા
રત્નત્રય અને સાર કહેતાું શિ રત્નત્રય, એમ. સમજાય છે કાુંઈ? ‘કુંદકુંદાચાયણ’ પહેલેથી કહે છે
કે આ ધનયમસાર છે. અુંતરમાું મોક્ષનું ધનધવણકારી સમ્યગ્દશણન, ધનધવણકારી જ્ઞાન અને ધવકાર રધહત
આનુંદની લીનતા, એનું નામ શિ રત્નત્રય, તે જ મોક્ષનો માગણ છે, બીજો કોઈ માગણ નથી.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરદેવ!)
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ફાગણ સુદ ૪, સોમવાર, તા. ૧-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૧ થી ૨, શ્લોક – ૮, પ્રવચન નં. ૩

‘નિયમસાર’ એટલે મોક્ષિો માર્ગ, મોક્ષ એટલે પૂર્ગ આિંદિી પ્રાનિિો માર્ગ. મોક્ષ એટલે
પૂર્ગ આિંદ, એિી પ્રાનિિો માર્ગ, એિે ‘નિયમસાર’ કહે છે. અહીં સુધી આવયું છે આપર્ે.
‘નિયમસાર એમ કહેતાં શુદ્ધ રત્િત્રયિું સ્વરૂપ કહ્ું છે.’ ત્યાં સુધી આવયું. શું કહ્ું એ? ભર્વાિ
‘કુંદકુંદાચાયગ’ ‘નિયમસાર’ કહે છે. એટલે શું? કે, શુદ્ધ રત્િત્રયિું સ્વરૂપ એિે ‘નિયમસાર’
કહેવામાં આવે છે.
શુદ્ધ રત્િત્રય એટલે શું? એ ઉપર આવી ર્યું છે. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂ,પ આિંદ
સ્વરૂપ છે. એિી અંતરમાં સ્વસન્મુખ શુદ્ધતાિી સામે એકાગ્રતા થવી એિું િામ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિચારરત્ર છે. સમજાય છે કાંઈ? શુદ્ધ રત્િત્રય. શુદ્ધ એવો જે આત્મા સચ્ચચદાિંદ પ્રભુ નસદ્ધ સમાિ
પનવત્ર ધામ એવા શુદ્ધિી શ્રદ્ધા, શુદ્ધિું જ્ઞાિ અિે શુદ્ધિી રમર્તા એિે અહીંયાં સમ્યગ્દશગિજ્ઞાિ-ચારરત્ર કહે છે. શુદ્ધ કહેતા અશુદ્ધતાિો નિષેધ કયો. વયવહારરત્િત્રય જે કહેવામાં આવે છે,
દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ અિે વયવહાર પંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ, ચારરત્ર વયવહાર એ
માર્ગ િથી, એ તો રાર્ છે વચમાં. આત્મા વીતરાર્ પરમ આિંદ સ્વરૂપ છે એિી સ્વસન્મુખિી
શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે રમર્તા એિે જ મોક્ષિો માર્ગ, તીથંકર પરમેશ્વરિા મુખમાં એ આવયો છે. સમજાર્ું
કાંઈ?
‘કેવું છે તે?’ શુદ્ધ રત્િત્રયિું સ્વરૂપ કહ્ું એ. કોર્ે કહ્ું? ‘કેવળીઓ અને શ્રુતકેવળીઓએ
કહેલું છે.’ જુઓ! છે? એમ તો બીજાઓ પર્ એમ કહે છે કે ભર્વાિે કહ્ું એમ કહું છું. આ તો
સવગજ્ઞ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાિ પૂર્ગ જેિે પ્રર્ટ થયું. શચ્તત િે સ્વભાવ તો આત્માિો કેવળજ્ઞાિ જ
છે. એ અંતર સન્મુખ ધ્યાિ દ્વારા, શુકલધ્યાિ દ્વારા જેર્ે એ કેવળજ્ઞાિ એક સમયમાં ત્રર્કાળ,
ત્રર્લોકિે જાર્વાિી પોતાિી શચ્તત હતી એિે પ્રર્ટ કરી. એવા કેવળીઓએ આ ‘નિયમસાર’
કહ્ું છે. સમજાર્ું કાંઈ?
ु वलीभणिदं’. અહીં ‘के वणलसदके
ु वलीभणिदं’. સ્પષ્ટ
પેલામાં એમ આવે છે, િનહ? ‘सदके
ु वलीभणिदं’ (કહ્ું). શ્રુત અિે કેવળી બે જુદા પાડીિે ટીકામાં
કરી િાખયું. ‘સમયસાર’માં ‘सदके
ु वलीभणिदं’ એમ છે. ‘સમયસાર’.
અથગ કયાગ. ટીકાકાર એમ કહે છે. િનહતર ‘सदके
ु वलीभणिदं’ (કહી દીધું). કેવળીિા બે નવશેષર્–એક કેવળી અિે
‘નિયમસાર’માં તો ‘के वणलसदके
એક શ્રુતકેવળી. બન્નેએ આ કહેલું છે. આહા..! સમજાય છેકાંઈ?
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ભર્વાિિા સમવસરર્માં પ્રભુ ચ્બરાજતા. ‘કુંદકુંદાચાયગ’ ત્યાં ર્યા હતા. કહે છે કે કેવળી
શ્રુતકેવળીએ કહ્ું એ હું કહું છું. એ શુદ્ધરત્િત્રય કેવળીઓએ અિે શ્રુતકેવળીઓએ કહેલું છે. એ
તો શબ્દાથગ થયો.
હવે ‘‘કેવળીઓ’ તે સકલપ્રત્યક્ષ જ્ઞાિિા ધરિારા...’ કેવળજ્ઞાિ તે સકળપ્રત્યક્ષ છે.
ત્રર્કાળ, ત્રર્લોક બધા જેિે જ્ઞાિિી દશામાં પ્રત્યક્ષ થઈ ર્યા છે. એવા ‘સકલપ્રત્યક્ષ કેવળીઓ
જ્ઞાિિા ધરિારા અિે ‘શ્રુતકેવળીઓ’ તે સકળ દ્રવયશ્રુતિા ધરિારા;...’ જુઓ! અહીં ચોથાપાંચમાિા નિશ્ચયિા શ્રુતકેવળી િથી લીધા. ‘મર્િભાઈ’! દ્રવયશ્રુત જે પૂર્ગ દ્રવયશ્રુત છે, બાર
અંર્, એિા ધરિારા શ્રુતકેવળીઓ. શ્રુતજ્ઞાિમાં પૂરા, ભર્વાિિા સમવસરર્માં ચ્બરાજતા
એમર્ે કહેલું, ભર્વાિે કહેલું બેયિું કહેલું આ છે. સમજાર્ું કાંઈ? સકળ દ્રવયશ્રુત ધરિારા જેટલા
શાસ્ત્રો બધા બાર અંર્ કહેવાય એ બધું જેિે અંતર હતું. એમર્ે આ ‘નિયમસાર’ કહેલુંછે.
‘એવા કેવળીઓ અિે શ્રુતકેવળીઓએ કહેલું, સકળ ભવયસમૂહિે નહતકર,...’ હવે આ
કેવું છે ‘નિયમસાર’? ભવય લાયક પ્રાર્ીિે નહતકર છે. જેિે આત્માિો મોક્ષ કરવો છે િે લાયકાત
છે એવા જીવિે આ ‘નિયમસાર’ નહતકર છે. આહા..! સમજાર્ું કાંઈ? ‘‘નિયમસાર’ િામિું
પરમાર્મ હું કહું છું.’ ‘નિયમસાર’ િામિું પરમાર્મ હું કહું છું એમ કહ્ું. આર્મ તો કહે છે પર્
આ તો પરમાર્મ. હું કહું છું, ‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ એિો અથગ કરે છે. પોતે કહે છે િે હું
ु वलीभणिदं’. એ કહીશ –‘वोच्छाणि’
‘નિયમસાર’ કહું છું. ‘के वणलसदके
‘કુંદકુંદાચાયગ’ કહે છે કે, હું કહીશ. કહેિાર તો હું છું, એિી ટીકા કરિાર
‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ મુનિ છે. બેય રદર્ંબર મુનિ સંતો વિવાસી (હતા). સંતોિી જૈિ ધમગિી
રીત જ અિારદ િગ્ન િે વિવાસી હતા. પછી આ દુકાળ પડ્યો એમાંથી આ બધું અધગફાલક (થયા).
ધોળો કટકો લઈ સાધુ થઈિે િીકળ્યા પછી એમાંથી આ શ્વેતાંબર પંથ િીકળ્યો. વીતરાર્િા
માર્ગથી પરંપરાથી નવરુદ્ધ થઈિે િીકળ્યો. એિા પછી પંદરસો, અત્યારથી પાચસો વષગ પહેલાં આ
સ્થાિકવાસી િીકળ્યા. એ મૂનતગિે ઉથાપીિે િીકળ્યા. બાકી બીજી માન્યતા રાખી. પછી આ વળી
તેરાપંથી િીકળ્યા. અર્ુવ્રત આંદોલિ કરિારા. એ તો વળી હમર્ા (િીકળ્યા). એ બધા એક પછી
એક સવગજ્ઞ વીતરાર્ પંથમાંથી નવપરીતપર્ે િીકળેલા છે. એમ છે. આહા..! બહુ આકરું કામ.
‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! આવું છે આ.
‘આમ, નવનશષ્ટ ઇષ્ટદેવતાિા સ્તવિ પછી,...’ ખાસ પોતાિા નપ્રય વીર ભર્વાિ, અત્યારે
વીર શાસિ જેિું ચાલે છે એવા ઇષ્ટદેવતાિા સ્તવિ પછી. એિી સ્તુનત કરી આમાં. આમાં કહ્ું
િે? િમીિે. ‘સૂત્રકાર પૂવાગચાયગ શ્રી કુંદકુંદાચાયગદેવર્ુરુએ પ્રનતજ્ઞા કરી.’ ટીકાકાર ‘કુંદકુંદાચાયગ’િે
એમ કહે છે કે, પૂવાગચાયગ શ્રી કુંદકુંદાચાયગદેવર્ુરુએ પ્રનતજ્ઞા કરી એમ કહ્ું. દેવ અિે ર્ુરુ. ટીકાકાર
‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ પંચમહાવ્રતધારી મહાનલંર્ી મુનિ છે . વિવાસી જંર્લમાં રહેિારા, એ કહે
છે, કે પૂવાગચાયગ એવા કુંદકુંદાચાયગદેવર્ુરુ, દેવ-ર્ુરુ. એર્ે પ્રનતજ્ઞા કરી. ‘કુંદકુંદાચાયગ’ ઉપર કેટલું
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(બહુમાિ છે)! પંચમહાવ્રતધારી મુનિ ભાવનલંર્ી રદર્ંબર સંત છે એ પર્ ‘કુંદકુંદાચાયગ’િે
‘કુંદકુંદાચાયગદેવર્ુરુ’ એમ કહે છે. એમર્ે આ પ્રનતજ્ઞા કરી છે. સમજાર્ું કાંઈ? આહા..!
‘આ પ્રમાર્ે સવગ પદોિું તાત્પયગ કહેવામાં આવયું.’ લ્યો! એક એક શબ્દિો અથગ જોટો
પાડીિે કહેવામાં આવયો. ‘[હવે પહેલી ર્ાથાિી ટીકા પૂર્ગ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્રી
પદ્મપ્રભમલધારરદેવ શ્લોક કહે છે :]’ લ્યો! હવે મુનિ પોતે શ્લોક કહે છે. ટીકા પોતે કરી છે એિો
સાર કહે છે. આઠમો શ્લોક છે, જુઓ! સાત તો મંર્લાચરર્માં આવી ર્યા છે.
ु
जयणि जगणि वीरः शद्धभावास्तिारः
ु
णिभवनजनपू
ज्यः पूिवण ोधेकराज्यः।
निणदणवजसिाजः प्रास्तजन्मद्रुबीजः

सिवसूणिणनवासः के वलश्रीणनवासः ।।८ ।।

પેલી બાજુ અથગ છે. ભર્વાિ વીર પરમાત્મા કેવા હતા? ‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ સંત
મુનિ એ પોતે વર્ગિ કરે છે. ‘શુદ્ધભાવ વડે *મારિો (કામિો) જેર્ે િાશ કયો છે,...’ જુઓ! પહેલેથી
ઉપાડ્યું છે. એ પુણ્ય-પાપિા શુભ-અશુભભાવ તો અશુદ્ધભાવ છે. એિાથી કામિો, અજ્ઞાિિો,
રાર્િો િાશ થતો િથી. આહાહા..! કામભોર્ કથા આવે છે િે? રાર્ પોતે જ કામ છે. આહા..!
શુદ્ધભાવ આત્મા પનવત્ર આિંદસ્વરૂપ, એિી સન્મુખતાિો જે શુદ્ધભાવ એવા ભાવ વડે જેિે
કામિો, મારિો, માર એટલે કામ, એિો િાશ કયો છે. અતીનન્દ્રય આિંદિો જેિે અિુભવ છે.
સમજાર્ું કાંઈ?
કામવાસિા જર્તિે દુુઃખદાયક છે એમ પહેલું બતાવે છે. જર્તિે નપ્રય લાર્ે છે. આમ
શરીર, લક્ષ્મી, બાહ્ ચીજો એ બધી નવષય વાસિા કામ છે. સમજાય છે કાંઈ? પોતાિા પદાથગ
નસવાય બીજો કોઈ પર્ પદાથગ જેિે ઉલ્લસીત વીયગમાં ઉલ્લાસ આપે એ બધો કામ છે. એ કામિો
જેર્ે િાશ કયો છે. આહા..! દુનિયા જેિે પ્રીનતિા પ્રેમથી, જેિે ભોર્િે આદરે છે. ઇન્દ્રાર્ી િે સુંદર
શરીર િે ખાવા-પીવાિા બધા મેસુબ િે જાંબુ િે દહીંથરા િે.. શું કહેવાય એ? સાટા િે.. આ બાજુ
બેઠો હોય િે સ્ત્રી હોય, ખાવાિું હોય. પેલા કહેતા િે? રાજાિે પાંચ હતી િે? માસ્તર કહેતા.
‘હીરાચંદ’ માસ્તર િનહ? માસ્તર િહોતા કહેતા? એકકોર વેશ્યા િાચતી હોય, એકકોર બાર્માં
બેઠો હોય, એકકોર ખાતો હોય, એકકોર વાચ્જંત્ર વાર્તા હોય. એમ કાંઈક છે. પાંચે ઇનન્દ્રયિા
(નવષય) એકસાથે (ભોર્વે). અરે..! ભર્વાિ! તારા બાર્િે મુકીિે આ રાર્િા બાર્માં આવયો
(એ) મહા નવષયિી વાસિા છે. પાંચે ઇનન્દ્રયિા નવષયોમાં પ્રેમ એ બધી વાસિા, કામવાસિા છે.
એિે જેર્ે શુદ્ધભાવ વડે િાશ કયો છે. જુઓ! દયા, દાિ િે વ્રતિા શુભભાવ વડે િાશ કયો છે
એમ િથી. કારર્ કે એ પોતે રાર્ છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?
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અરે..! જેિી મીઠાશ આત્મામાં આિંદિી છે એ મીઠાશિે િ જાર્તા રાર્િી મીઠાશમાં
પડ્યા છે, એ કામ વાસિાિે વશ થઈ ર્યેલા છે, ઇ પામર છે. આહાહા..! પ્રભુએ પામરતાિો
પ્રભુતા વડે જેર્ે િાશ કયો છે. સમજાર્ું કાંઈ? શુદ્ધભાવ વડે પુણ્ય-પાપિા ભાવ છે શુભ-અશુભ,
દયા-દાિ આરદ કામ-ક્રોધ છે એ તો અશુદ્ધભાવ છે અિે અશુદ્ધભાવ છે એ પોતે જ કામ છે અિે
દુુઃખ છે. એવી કામભોર્િી કથા તો અિંતવાર સાંભળીિે કરી છે. એિા િાશિી કથા સાંભળી
ु
િથી, એમ ત્યાં કીધું. આહાહા..! ‘सदपणरणिदाि
भु दू ा सव्वस्स णव कािभोगवंधकदहा ।
ु
एयत्तस्सवु लं भो िवणर ि सलहो
णवहत्तस्स ।। ४।।’ પર્ રાર્િો વાસિાિો શુભ કે અશુભ
નવકલ્પિો છે, એિાથી ચ્ભન્ન ભર્વાિ એકત્વ છે અિે રાર્થી ચ્ભન્ન છે. એવા સ્વભાવિી વાત
પ્રીનત કરીિે સાંભળી િથી, પરરચય કયો િથી, અિુભવયું િથી. સમજાર્ું કાંઈ? એ વાતિી વાત
ન્યાંથી માંડી, જુઓ! શુદ્ધભાવ વડે જેર્ે.. અિે એ રીત છે એમ જર્તિે કહે છે જરી. રાર્ અિે
દ્વેષ વાસિાિો િાશ આત્માિા શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપિો અિુભવ (થયો), એ શુદ્ધભાવ વડે િાશ થાય
છે. સમજાર્ું કાંઈ? એક વાત ર્ુર્િી કરી, હવે બહાર પુણ્યિી કરે છે.
‘ત્રર્ ભુવિિા જિોિે જે પૂજ્ય છે,...’ એ બહારિી વાત છે, ઓલી અંતરિી કરી. ત્રર્
ભુવિિા જિો–લોકોિે ભર્વાિ પૂજ્ય છે. ત્રર્ ભુવિમાં બધા જીવો એકેનન્દ્રય આરદ છે. બધા
પર્ મહાપુરુષો છે, લોકો એિે પૂજે છે િે એ આમિે પૂજે છે. ભર્વાિિે એ પૂજે છે. એમ કરીિે
ત્રર્લોકિા ભુવિિા પૂજ્યિે પૂજવાલાયક છે એમ કહેવામાં આવે છે. બીજા કેટલાક િ માિે
એટલે એિું કાંઈ પૂજ્યપર્ું વયું જાય છે? એમ કહે છે. ત્રર્ ભુવિિા લોકિે પૂજ્યપર્ું છે. આહા..!
એટલી તો પુણ્યિી પ્રકૃનત. વીર ભર્વાિ તીથંકરદેવ શાસિમાં કેવળપર્ે નવચરતા. સમવસરર્માં,
હોં! આ સમવસરર્માં નવચરતાિી વાત છે. અત્યારે તો મોક્ષ પધાયાગ પર્ ભર્વાિ િીચે
ચ્બરાજતા એ વખતિી વાત યાદ કરે છે.
‘ત્રર્ ભુવિિા જિોિે જે પૂજ્ય છે,...’ એમ કરીિે ત્રર્લોક પર્ નસદ્ધ કયાગ અિે અિારદથી
કામવાસિા હતી એ પર્ નસદ્ધ કરી િે? હા, કામવાસિા હતી. તદ્દિ પનવત્ર દશામાં અિારદિો છે
એમ છે િનહ. પોતાિા ઘર ભૂલીિે પર ઘરમાં ભમવાિી લાર્ર્ી અિારદથી હતી. એર્ે જેર્ે
આત્માિા અિુભવથી, શુદ્ધભાવિા મોક્ષમાર્ગથી જેિો િાશ કયો.
‘પૂર્ગ જ્ઞાિ જેિું એક રાજ્ય છે,...’ લ્યો! સામ્રાજ્ય છે, ભર્વાિ પાસે સામ્રાજ્ય છે, પૂર્ગ
જ્ઞાિ જેિું એક રાજ્ય છે. પૂર્ગ કેવળ. જેિા જ્ઞાિિી દશા ઝળહળ જ્યોનત પૂર્ગ જેિે પ્રર્ટ થઈ ર્ઈ
છે એ એિું રાજ છે, એ એિું રાજ છે. આ ધૂળિા રાજ એ એિા િનહ. હવે બીજો. એ ર્ુર્િું વર્ગિ
કયું. હવે બહારિું.
‘દેવોિો સમાજ જેિે િમે છે,...’ પહેલાં ત્રર્ ભુવિિે પૂજ્ય છે એમ કહ્ું. આ દેવોિો,
દેવિો સમાજ કરોડો, અબજોિા ટોળા જેિે િમે છે, એવા વીર ભર્વાિ જયવંત વતો એમ કહેશે.
દેવોિો સમાજ જેિે ‘દેવારદિમિપંનત’ આવે છે િે? ... ‘જન્મવૃક્ષિું બીજ જેર્ે િષ્ટ કયું છે,...’

ગાથા – ૧ થી ૨, શ્લોક – ૮
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ર્ાથાિો સાર લીધો િે? ચ્જિ ચ્જિ, ચ્જિ છે િે વીતરાર્. જેર્ે જન્મવૃક્ષિું બીજ, ચોરાશીિા
અવતારિા રખડવાિા બીજિો જેર્ે િાશ કયો છે. જેર્ે મોક્ષિા બીજડા વાવીિે મોક્ષ પ્રર્ટ કયો
છે. કેવળજ્ઞાિ ઇ મોક્ષ, ભાવમોક્ષ. ‘સમવસરર્માં જેિો નિવાસ છે...’ જુઓ! બહારથી વાત કરી
પાછી. અંદરિી પછી લેશે. સમવસરર્ ધમગસભા ઇન્દ્રોએ રચી હોય છે એમાં જેિો ભર્વાિ
‘મહાવીર’િો નિવાસ છે. સમજાય છે કાંઈ? કો’કિી વાડીમાં ઉતરે િે પરથી શીલા ઉપર બેસે િે,
એમ િનહ એમ કહે છે. આવે છે િે? શ્વેતાંબરમાં એવું આવે છે. ચંપાિર્રી િે ફલાર્ા વિમાં િે
હેઠે પથ્થરિી શીલા હતી ત્યાં ચ્બરાજતા.
બાર જાતિી સભા મોટી. એ તો અલૌરકક રચિા! એમાં જેિો નિવાસ છે. એ વયવહાર
કહ્ો. અરરહંતપદે હતા ત્યારિી વાત વર્ગવે છે. ...
કેવળ જેિામાં કેવળલક્ષ્મી વતે છે. ‘અિે કેવળશ્રી (-કેવળજ્ઞાિદશગિરૂપી લક્ષ્મી) જેિામાં
વસે છે,...’ આ લક્ષ્મી એિે છે, એિી પાસે. આહાહા..! કહો, આ લક્ષ્મીપનત કહેવાય છે િે? આ
બધા ધૂળિા એ તો જડપનત છે. ‘િવિીતભાઈ’! લક્ષ્મીપનત કહે છે િે? ધિપનત, લક્ષ્મીપનત,
િરપનત, ઉદ્યોર્પનત, વળી મોટા ઉદ્યોર્પનત હમર્ાં એ વખાર્ે. એમર્ે હાથે બાહુબળે ઉદ્યોર્
વધારી ઉદ્યોર્પનત થયા. મોટા પૂંછડા વળર્ાડે. પૈસા લેવા હોય િે. ‘..ભાઈ’! એમ અત્યારે
બહારમાં ચાલે છે કે િનહ? આહાહા..!
‘અિે કેવળશ્રી (-કેવળજ્ઞાિદશગિરૂપી લક્ષ્મી) જેિામાં વસે છે,...’ જેિામાં અંતરમાં તો
પોતે જ્ઞાિ િે દશગિમાં વસે છે અથવા જ્ઞાિ-દશગિ એમાં વસે છે. એ સમવસરર્માં વસતા િથી.
એમ કહે છે. એ વયવહાર કહ્ો. આહાહા..! વયવહાર પર્ જર્ાવયો િે નિશ્ચય જર્ાવયો. ‘તે વીર
જર્તમાં જયવંત વતે છે.’ વતે છે, છે િે પાઠ? એવો છે િે? પહેલો શબ્દ છે િે? ‘जयणि जगणि
वीरः’. તે જર્તિી અંદર વીર જયવંત વતો. આવા પરમાત્મા! ઓહો! જેિે અરરહંત પરમેશ્વર
કહીએ એમિી જ ઓળખાર્ િનહ. અિે ર્મો અરરહંતાર્ં, ર્મો અરરહંતાર્ં ર્ોખયા કરે, બોલ્યા
કરે. આવા અરરહંત િે દેવ હોય એિે હું દેવ તરીકે સ્વીકારીિે વંદિ કરું છું એમ કહે છે. પરમાત્મા
આવા હોય. તીથંકરદેવ વીરપ્રભુ આવા હોય. બીજી ર્ાથા. એ તો વંદિ િે સ્તુનત કરી. હવે
‘નિયમસાર’ કહેવાિી પ્રનતજ્ઞા કરી હતી એ હવે કહે છે.
िग्गो िग्गफलं णि य दुणवहं णजिसासिे सिक्खादं ।

िग्गो िोक्खउवाओ िस्स फलं होड णिव्वािं ।। २।।

િીચે હરરર્ીત,
છે માર્ગિું િે માર્ગફળિું કથિ ચ્જિવરશાસિે;
ત્યાં માર્ગ મોક્ષોપાય છે િે માર્ગફળ નિવાગર્ છે. ૨.
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અન્વયાથગ :– ‘िागणः िागणफलि’ ‘માર્ગ અિે માર્ગફળ એમ બે પ્રકારિું ચ્જિશાસિમાં
કથિ કરવામાં આવયું છે;...’ વીતરાર્ શાસિમાં આ કથિ છે. એવું કથિ બીજે ત્રર્કાળમાં સવગજ્ઞ
નસવાય હોય શકે િનહ. તીથંકરદેવ વીતરાર્ પરમાત્મા ચ્જિેશ્વર પરમેશ્વર, એિા શાસિમાં આ
માર્ગ કહ્ો છે. માર્ગ િે માર્ગિું ફળ (કહ્ું છે). લોકોિે એમ લાર્ે કે, આ તો પક્ષ છે, જૈિ ધમગ એ
પક્ષ છે. પક્ષ િથી ભાઈ! વસ્તુિું સ્વરૂપ જ એ છે. ચ્જિવર શાસિ એ જ ધમગિું સ્વરૂપ છે. સમજાર્ું
કાંઈ? ‘ચ્જિ શાસિમાં કથિ કરવામાં આવયું છે;...’ એ નસવાય બીજે આવો માર્ગ અિે માર્ગિો
ઉપાય, માર્ગ ઉપાય િે એિું ફળ એવું વર્ગિ, ચ્જિેન્દ્રદેવિા મુખમાંથી આવયું એવું વર્ગિ બીજે છે
િનહ. સમજાર્ું કાંઈ?
‘માર્ગ મોક્ષોપાય છે...’ માર્ગ કહો, ઉપાય કહો, કારર્ કહો. ‘અિે તેિું ફળ નિવાગર્ છે.’
માર્ગિું ફળ નિવાગર્ છે. જુઓ! કેટલી સ્પષ્ટતા થઈ છે. માર્ગ તો એક જ છે એમ નસદ્ધ કરે છે. માર્ગ
બે છે એમ િથી. જુઓ! િીચે કહેશે.
‘આ, મોક્ષમાર્ગ અિે તેિા ફળિા સ્વરૂપનિરૂપર્િી સૂચિા...’ આ મોક્ષમાર્ગ અિે તેિા
ફળિા સ્વરૂપિું નિરૂપર્, કથિિી સૂચિા ‘(-તે બંિેિા સ્વરૂપિા નિરૂપર્િી પ્રસ્તાવિા) છે.’
શરૂઆત–પ્રસ્તાવિા–કરી આ. હવે જુઓ! નિરૂપર્ શબ્દ તો આવયો ત્યાં. નિરૂપર્ બધે આવે છે
િે? નિરૂપર્, નિરૂપર્. વયવહાર નિરૂપર્, નિશ્ચય નિરૂપર્ આવે છે િે બધે? ‘ટોડરમલ્લજી’એ
લીધું છે િે.
‘सम्यग्दशणनज्ञानिाणरिाणि िोक्षिागण:’ દેખો! આ ‘ઉમાસ્વામી’િું સૂત્ર. ‘કુંદકુંદાચાયગ’િા
નશષ્ય ‘ઉમાસ્વામી’ થયા, જેર્ે ર્ાર્રમાં સાર્ર ભરી દીધો. આખા શાસિિું ટૂંકામાં સૂત્ર
‘તત્ત્વાથગસૂત્ર’ બિાવયું. એિું પહેલું સૂત્ર આ છે. ‘(સમ્યગ્દશગિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ અિે સમ્યકચારરત્ર
મોક્ષમાર્ગ છે).’ હવે હજી જુઓ એ કોઈ કહે છે કે એ મોક્ષમાર્ગ જે ન્યાં કહ્ો છે એ વયવહાર છે
એમ કોઈ કહે છે. આ તો િામ કરીિે એિે અહીંયા નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ કહ્ો. એ વયવહાર મોક્ષમાર્ગ
છે, (એમ કહે છે). તત્ત્વાથગ શ્રદ્ધાિ વયવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. ‘એવું (શાસ્ત્રિું), વચિ હોવાથી,...’ એ
‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’ ‘ઉમાસ્વામી’િું શાસ્ત્ર છે એિું આ વચિ છે એમ કહેવા માર્ે છે.
‘માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્રય છે...’ લ્યો! આ આવયું, એિો અથગ જ એ છે. સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિચારરત્ર શુદ્ધરત્િત્રયિી વયાખયા છે, અશુદ્ધિી છે જ િનહ. આહાહા..! મોક્ષમાર્ગ છે તો ન્યાં
વયવહારિો માર્ગ એ તો બંધમાર્ગ છે. એ.. પંરડતજી! ... કરશે તમારા પંરડતમાં તો બહુ. ... ઓલા
‘ઉદયપુર’વાળા શું કહેવાય? ‘ચાંદમલજી’. ‘ઉદયપુર’માં ‘ચાંદમલજી’ હતા િે? આ એિે પૂછયું
કે, આ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ (શું છે)? તો કહે, એ તો વયવહાર છે, વયવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. ‘પન્નાલાલે’
‘તત્ત્વાથગસૂત્ર’િો અથગ કયો છે િે. એ ‘પન્નાલાલ’ આિા છે ઇ. એર્ે લખયું છે કે, વયવહાર
મોક્ષમાર્ગ છે. અહીંયા પુસ્તક છે. આ તમારા પંરડતમાં આ ચાલે છે. પુસ્તક છે િે આપર્ે અહીંયા?
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‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ એિું બિાવેલું. લાવો િે. એમાં લખયું છે. એ ‘પન્નાલાલ’ ‘સાર્ર’વાળા છે
િે. આ તો વયવહાર મોક્ષમાર્ગિી વાતછે.
અહીં તો કહે છે ‘માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્રય છે...’ આ ત્રર્ જે શબ્દ કહ્ા છે એ શુદ્ધરત્િત્રયિા
કહ્ા છે, એમ કહે છે. એિો અથગ કયો. અરેરે...! મૂળ વસ્તુ ...
મુમુક્ષુ :– આવા અથગ કયાગ છે માટે જ અમિે કબુલ િથી એમ કેટલાક કહે છે.
ઉત્તર :– પર્ અથગ કયાગ .... સાચા મહા મુનિ છે, પંચમહાવ્રતધારી છે. તારી દૃનષ્ટ પ્રમાર્ે
કહે એ સાચા અિે તારી દૃનષ્ટ નવરુદ્ધ કહે એ ખોટા. આ ટીકાિે ‘રતિચંદજી’ િથી માિતા. આ
‘રતિચંદજી મુખત્યાર’ િનહ? આહાહા..! અરે..! ભર્વાિ! શું કરે છે તું? તયાં જાવું છે? ભાઈ!
તારે. અહીં તો કહે છે કે, જે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રાનર્ મોક્ષમાર્ગ એ તો શુદ્ધ રત્િત્રયિી વયાખયા
મેં કહી, એમ કહે છે જુઓ! આ કહે છે. ‘તત્ત્વાથગશ્રદ્ધાિં સમ્યગ્દશગિમ’ એ વયવહાર સમ્યગ્દશગિિું
લક્ષર્ છે. ત્યાં નચહ્િ કયું છે. ‘પન્નાલાલ’ આવા િે આવા લખાર્ કરે અિે લોકો ચ્બચારા ભ્રમમાં
પડે.
મુમુક્ષુ :– ..
ઉત્તર :– શું થાય? ર્મે તેમ કરે. આ શું કહે છે?
સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રાનર્ મોક્ષમાર્ગ ‘તત્ત્વાથગસૂત્ર’િું (સૂત્ર). એ સમ્યગ્દશગિ એ
શુદ્ધરત્િત્રય શુદ્ધ છે. માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્રય એક જ વાત લીધી, બે વાર િ લીધા. ભર્વાિઆત્મા
પૂર્ાગિંદ પ્રભુ અતીનન્દ્રય આિંદિો િાથ પૂર્ાગિંદ પ્રભુ, એિી અંતરમાં સન્મુખિી નવકલ્પ નવિાિી
નિનવગકલ્પ વીતરાર્ી પ્રતીનત, શ્રદ્ધા એિે શુદ્ધરત્િત્રયમાં એિો એક અવયવ કહે છે. સમ્યગ્દશગિ,
આિે સમ્યગ્દશગિ કહીએ. સમજાર્ું કાંઈ?
‘માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્રય છે...’ આમ ચોખખું ધડાકાબંધ કહે છે િે. આહા..! બાપુ! મોક્ષિો
માર્ગ તો શુદ્ધરત્િત્રય છે. એિી સામે અશુદ્ધરત્િત્રય વયવહાર છે એ માર્ગ છે િનહ એમ આવયું.
અથગ કરવામાં પર્ વાંધા. ઓલામાં આવે છે િે? જાનતઅંધિો દોષ િનહ આકરો. જન્મિો જાનતઅંધ
હોય એ તો દેખતો િથી કાંઈ. ‘ભુરાભાઈ’ ર્યા? ર્યા હશે. ‘જાનતઅંધિો દોષ િનહ આકરો, જે
જાર્ે િનહ અથગ, નમથ્યાદૃનષ્ટ દેખી આકરો કરે અથગિા રે અિથગ.’ છોકરાિે કહ્ું, એલા છોકરા ફાિસ
સળર્ાવ, તમે કહ્ું હતું િે સળર્ાવ (એટલે) િાખયું ભડકામાં. સળર્ાવવાિું કહ્ું હતું િે.
સળર્ાવવાિો અથગ શું? અમારે એક છોડી ત્યાં હતી ઇ બોલતી. િાિી હતી ૭ વષગિી.
‘પોપટભાઈ’િા દીકરાિી દીકરી. ૭ વષગિી હતી. આવા શ્લોકો બહુ બોલતી. ચ્બચારીિે ૭ વષગિી
ઉંમરમાં ક્ષય થઈ ર્યો, મરી ર્ઈ. ‘સમજાવયા સમજે િનહ કરે કાંઈિું કાંઈ, ફાિસ સળર્ાવો કહ્ું
િાખયું ભડકા માંહી’. સવળો અથગ વકીલિે પૂછો. ‘રામજીભાઈ’ જેવાિે, લ્યો! શબ્દાથગ કરો.
‘પંરડતજી’િે પૂછો, આ સંસ્કૃતિા ‘પંરડત’ છે. એ ઠીક છે. ફાિસ સળર્ાવો કહ્ું, એમ કહ્ું છે,
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લ્યો! પર્ સળર્ાવવાિો અથગ એમાં બત્તી કર, દીવો કર એમ કીધું. સળર્ાવવું એટલે બાળી
મુકવું? આવા િે આવા અથગ સમજે. સમજાર્ું કાંઈ? એ છોડી બોલતી. ઘર્ા વષગ (પહેલાિી)
સંવત ૧૯૮૦િી સાલિી વાત છે. ૪૭ વષગ થયા. એ ચ્બચારી મરી ર્ઈ. આહાહા..! ‘િટુભાઈ’િી
દીકરી હતી. િાિી ઉંમર. એિા દાદાએ આવા ૨૫-૫૦ શ્લોકો શીખવેલા. ઇ બોલે ચ્બચારી. ક્ષય
થઈિે મરી ર્ઈ. આહાહા..!
હજી શાસ્ત્રિા વાસ્તનવક અથગ કરવામાંય ઊંધાય. ‘પંરડતજી’! આ શું કહે છે? મોક્ષમાર્ગ
તો શુદ્ધરત્િત્રય એક જ છે. વયવહાર મોક્ષમાર્ગ એ માર્ગ િથી, એ તો ઉપચારથી નિનમત્તિું કથિ
છે. ભાઈએ લખયું છે િે? ‘ટોડરમલ્લજી’એ. મોક્ષમાર્ગ બે િથી, નિરૂપર્ બે પ્રકારે, કથિ બે પ્રકારે
છે. નિશ્ચય અિે વયવહાર કથિિો પ્રકાર છે, વસ્તુ બે િથી. ત્યારે હવે એ કહે છે કે િનહ, મોક્ષમાર્ગ
બે માિે તો ભ્રમ છે, આ કહે છે. સમજાય છે? ઇ કહે છે મોક્ષમાર્ગ બે િ માિે એ ભ્રમ છે. હવે
આિું તયાં સમજવું? આહાહા..! ‘ટોડરમલજી’ કહે છે કે મોક્ષમાર્ગ બે માિે તો ભ્રમ છે. કારર્ કે
અહીં એક જ કહ્ો છે. ત્યાં ‘રતિચંદજી’ કહે છે કે, બે માિે િનહ એ ભ્રમમાં પડ્યા છે. હવે આિું
શું કરવું? ધૂતારા.
વાડ વેલાિે ખાય. અમારે ... શેઠ. ઇ ચ્બચારા કહેતા. સાધુ હતો િે? ... સ્થાિકવાસી સાધુ
હતા. એિી શ્રદ્ધા વેદાંતિી. આ ‘લીમડી’ સંઘાડાિા. મોટાભાર્ે ‘લીમડી’ સંઘાડાિા હતા. અમે
જોયેલા બધાિે. ‘પાલેજ’ આવેલા. ‘પાલેજ’ અમારે વચમાં ખરું િે. ‘મુંબઈ’થી દેશમાં આવે ત્યારે
અમારે ત્યાં આવે ‘પાલેજ’માં. બધા આવેલા ત્યારે જોયેલા. એિી શ્રદ્ધા વેદાંતિી થઈ ર્યેલી.
જૈિિી રહી િનહ. સ્થાિકવાસીમાં હતા. પછી આ અમારા શેઠ હતા. ‘દામોદર’ શેઠ હતા એિી
શ્રદ્ધા ખોટી પર્ એિી વેદાંતિી િનહ, જૈિ ખરી. એટલે સુધરેલા લાર્તા, ર્ૃહસ્થ માર્સ એટલે
સુધરેલા લાર્ે. એિી સાથે વાત કરતાં વેદાંતિી વાત કહી દીધી એર્ે. એ જાર્ે કે આ મારી વાત
કબુલશે. ચ્બચારા બોલ્યા, અરે..! મહારાજ! વાડ વેલાિે ખાય. અમારે તયાં જાવું? એમ બોલ્યા
હતા. અમારો વેશ પહેરીિે આ વેદાંતિે માિે, અમારે તયાં જાવું? એમ અહીંયાં વીતરાર્ માર્ગિે
ઓથ છોડી દઈિે પોતાિી કલ્પિાિા માર્ે માર્ગ કહે એિે તયાં જાવું? ‘જેતપુર’માં કહ્ું હતું.
(અહીંયા) કહે છે માર્ગ તો ખુદ રત્િત્રય એક જ છે, એમ થયું કે િનહ? ‘અિે માર્ગફળ
મુચ્તતરૂપી સ્ત્રી...’ પોતાિા પૂર્ગ આિંદિી પરરર્મિ દશા, પૂર્ગ અતીનન્દ્રય આિંદ, પૂર્ગ અતીનન્દ્રય
આિંદ, અિંત અિંતઆિંદ એવી મુચ્તતરૂપી પરરર્નત સ્ત્રી એિો ‘નવશાળ ભાલપ્રદેશ...’ કપાળ
નવશાળ છે. ‘શોભા-અલંકારરૂપ નતલકપર્ું છે...’ લ્યો! એમાં નતલક હોય િે. એમ મુચ્તતરૂપી લક્ષ્મી
નતલકરૂપ છે. આહાહા..! ‘(અથાગત માર્ગફળ મુચ્તતરૂપી સ્ત્રીિે વરવું તે છે).’ આવો જે માર્ગ,
ભર્વાિઆત્મા પરરપૂર્ગ શુદ્ધ છે એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે રમર્તા કરે એ એક જ માર્ગ છે અિે એિા
ફળ તરીકે આવી મુચ્તત છે. વયવહાર તરીકેિું ફળ મુચ્તત િે વયવહાર મોક્ષમાર્ગ, એ બે છે િનહ.
‘પંરડતજી’! એમાં કહ્ું કે િનહ એમ? ‘ટોડરમલ્લજી’એ ભાષા શું કહી છે? શાસ્ત્રમાં આવયું છે, બે
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મોક્ષમાર્ગ િથી. બધા આવા િે આવા. એ વાત ‘દામોદર’ શેઠ કહેતા. ‘ટોડરમલજી’ શું કેવળી
થઈ ર્યો? બધાિે ખટકતું. (સંવત) ૧૯૮૩િી સાલમાં ચચાગ બહુ ચાલતી. ૧૯૮૩, હોં! કેટલા
વષગ થયા? ૪૪ થયા. ખુબ ચચાગ ચાલતી હતી. આ ‘ટોડરમલ્લજી’ આમ કહે છે. (તો એ કહે), ઇ
કેવળી થઈ ર્યો? ... પર્ વસ્તુિું સ્વરૂપ જે પરંપરાએ છે એ કહે છે. આવું િ હોય તો બીજી રીતે
હોઈ શકે જ િનહ િે. મોટી ચચાગ ચાલે, આ તો ચચાગઓ તો અમારે ઠેઠથી (સંવત) ૧૯૭૧થી ચાલે
છે, ૫૬ વષગ થયા. આહાહા..!
કહે છે માર્ગિું ફળ, આહાહા..! માર્ગિો છેડો પૂર્ગ આવે એ મુચ્તત. મુચ્તતરૂપી લક્ષ્મી વરે
છે. નતલકપર્ું છે િે? આમ નતલકપર્ું કરે એટલે વયો. મુચ્તતરૂપી સ્ત્રીિે વરે છે. ‘આ રીતે ખરેખર
(માર્ગ અિે માર્ગફળ એમ) બે પ્રકારિું,...’.
મુમુક્ષુ :– નિશ્ચય-વયવહાર િ લીધું, આ બે પ્રકાર એમ લીધું.
ઉત્તર :– આ બે પ્રકાર છે િે. આ જ છે િે બે પ્રકાર, એમ કહે છે. ઉપાય અિે ફળ, બે છે.
ઉપાય બે પ્રકારિા છે એ તયાંથી આવયું? આહા..! શું થાય? જર્તિે પંરડતો જ્યારે લૂંટે ત્યારે એિે
જાવું તયાં?
આ બે પ્રકારિું પ્રરૂપર્ વીતરાર્ માર્ગમાં ‘ચતુથગજ્ઞાિધારી...’ ચાર જ્ઞાિિા ધરિારા
ર્ર્ધર. ‘(-મિુઃપયગયજ્ઞાિિા ધરિારા) પૂવાગચાયોએ પરમવીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં કથિ કયું
છે.’ ચાર જ્ઞાિિા ધરિારાએ પૂવાગચાયોએ, અિંત આચાયોએ પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં
એમ પાછું. પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં આ કથિ કયું છે. માર્ગ િે માર્ગિું ફળ બે પ્રકાર
છે. માર્ગ શુદ્ધરત્િત્રય એ કથિ પૂવાગચાયોએ પરમવીતરાર્ સવગજ્ઞ શાસિમાં કથિ આ કયું છે,
કહે છે. વયવહાર તે મોક્ષમાર્ગિું કથિ આચાયગિું કહ્ું િથી, કથિ છે તે નિનમત્તિું જ્ઞાિ કરાવવા
(કહ્ું છે). ભારે વાત, ભાઈ! આહા..!
પૂવાગચાયો કેટલા? જેટલા આચાયગ થયા એ. પરમવીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં પરમેશ્વર
વીતરાર્દેવ ચ્જિેન્દ્રદેવે શાસિમાં કથિ કયું છે. આ બધા ર્ર્ધરોએ આવું કથિ કયું છે. કહો,
સમજાર્ું? ભર્વાિિી વાર્ી તો અમુક સમયે િીકળે છે િે. રચિા તો ર્ર્ધરો કરે છે. એટલે
સૂત્રમાં આવા આચાયોએ આમ કહ્ું છે, એમ કહ્ું છે. ર્ર્ધરદેવે આ પ્રમાર્ે કહ્ું છે. કારર્ કે
સૂત્રિી રચિા તો એ આચાયો કરે છે. આહા..!
‘પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં કથિ કયું છે.’ અિંત આચાયો અિે ર્ર્ધરોએ
શાસ્ત્રમાં આમ કહ્ું છે, એમ કહે છે. નિશ્ચય આત્માિા સ્વભાવિું ભાિ, અિુભવ એ સમ્યગ્દશગિ,
જ્ઞાિ િે ચારરત્ર (છે), એ જ મોક્ષિો માર્ગ છે. આહાહા..! દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો રાર્ એ મોક્ષિો
માર્ગ િનહ એમ કહે છે, છૂટવાિો માર્ગ િનહ એમ કહે છે. આહાહા..! આ વીતરાર્ કહે. મોઢા
આર્ળ કોનળયો કોિે ... . બાપુ! એમ િથી, હોં! તારો સ્વભાવ પ્રભુ! મારા જેટલો જ પરરપૂર્ગ છે.
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એિું અંતર જ્ઞાિ કરી, એિું જ્ઞાિ કરી અિે તારાથી તારી શ્રદ્ધા તું કર. એિે અમે સમ્યગ્દશગિ,
જ્ઞાિ કહીએ છીએ. સમજાર્ું કાંઈ? વીતરાર્ માર્ગ લોકોિે સાંભળવા મળે િનહ. ઊંધે રસ્તે જાય
િે માિે કે, આપર્ે (ધમગ કરીએ છીએ). ચ્જંદર્ી જાય, ચાલી જાય છે.
હવે એિો ખુલાસો કરે છે. ‘પૂવાગચાયોએ પરમવીતરાર્ સવગજ્ઞિા શાસિમાં...’ બધાિે
િાખયું, જોયું! અિંત ર્ર્ધરોએ અિે પરમ વીતરાર્ સવગજ્ઞિું શાસિ, એમાં આ વાત છે. દેવર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા તે મોક્ષિો માર્ગ, એમ અિંત સવગજ્ઞોએ અિે ર્ર્ધરોએ કહ્ું િથી. છે એમાં?
આહાહા..! હવે એ શું માર્ગ (છે)? જે ચાર જ્ઞાિિા ધર્ીએ વીતરાર્ શાસિમાં કહ્ું એ શું?
‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યકશ્રદ્ધાિ...’ ભાષા તો જુઓ! અરરહંત પરમાત્માિી શ્રદ્ધા
પર્ િનહ. ‘શશીભાઈ’! આહાહા..! નિજ પરમાત્મ તત્ત્વ, પોતાિું પરમ સ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવ અનચંત્ય,
અચળ અનવિાશી એવો ભર્વાિઆત્મા, એવું પરમાત્મતત્ત્વ સ્વભાવ એિું સમ્યકશ્રદ્ધાિ, એિી
સાચી શ્રદ્ધા. એ શુદ્ધરત્િત્રય માહ્લું એક સમ્યગ્દશગિ. સમજાર્ું કાંઈ? ‘...’! જુઓ! શું છે, જુઓ!
આહાહા..! ભર્વાિ તું પરરપૂર્ગ પ્રભુ છો, હોં! જુઓિે પરમાત્મા લીધું િે? નિજ પરમાત્મા પોતે
પરમ સ્વરૂપ. જ્ઞાિ, આિંદ, શાંનત, સ્વચછતા, પ્રભુતા (આરદ) અિંત શચ્તતઓિું પરમ સ્વરૂપ
પોતે આત્મા. એવો નિજ આત્મા, નિજ પરમાત્મા એિી સમ્યકશ્રદ્ધા, એિે સમ્યગ્દશગિ અિે મોક્ષિો
માર્ગ કહે છે. સમજાર્ું કાંઈ?
નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા જ્ઞાિ એિી સાથે લેવું. નિજ પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યકશ્રદ્ધાિ એિી
સાથે નિજ પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યકજ્ઞાિ એમ લેવું. નિજ આત્માિું જ્ઞાિ તેિે જ્ઞાિ કહીએ. દેવર્ુરુ-શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ એ જ્ઞાિ િનહ. આહાહા..! ર્જબ વાત છે. સમજાર્ું કાંઈ? દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિે
જાણ્યા, ઓળખયા એ જ્ઞાિ િનહ, કહે છે. એ તો પરલક્ષી છે, એ તો બંધિું કારર્ છે. ભારે ર્જબ
વાત. વીતરાર્િો માર્ગ, આહાહા..! નિજ પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યકજ્ઞાિ. પોતાિો નિજ સ્વરૂપ
ભર્વાિ, પૂર્ગ બ્રહ્માિંદ નિજ પ્રભુ આત્મા, એિું જ્ઞાિ. એ જ્ઞાિિે જ્ઞાિ કહીએ. સમજાર્ું કાંઈ?
એ જ્ઞાિ મોક્ષિો માર્ગ છે. પોતાિા આત્માિું સ્વરૂપ, એિું જ્ઞાિ તે મોક્ષિો માર્ગ છે. શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ,
પરલક્ષી બધું ભર્તર, એ કાંઈ જ્ઞાિ િથી, એ કાંઈ મોક્ષમાર્ગ િથી. આહાહા..! કહો, સમજાર્ું
કાંઈ?
નિજ પરમ આત્મા, પરમસ્વરૂપ ભર્વાિ એવો જ્ઞાયકભાવ નત્રકાળ, એવો અિંત ર્ુર્િો
એકરૂપ સ્વભાવ, એિી અંતરમાં રુનચ દૃનષ્ટિું પરરર્મિ (થાય) તેિે શ્રદ્ધા કહીએ, એિી રુનચ
સનહતિું અંતરિું જ્ઞાિ (થાય) તેિે જ્ઞાિ કહીએ. અિે નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યકઅિુષ્ઠાિ એિી
સાથે લેવું. નિજ પરમાત્મા, આિંદ િે જ્ઞાિ સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા, એિું અિુષ્ઠાિ–સમ્યકઅિુષ્ઠાિ
પાછું દરેકિે. સમ્યકઅિુષ્ઠાિ અંતરમાં આચરર્માં આિંદમાં નસ્થર થવું એિું િામ ચારરત્ર છે.
આ લુર્ડા ફેરવયા િે િગ્ન થયા એ ચારરત્ર િનહ, પંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ થાય એ પર્ ચારરત્ર િનહ.
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આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ? આ છે િે ‘લીલાધરભાઈ’! એમાં લખયું છે કે િનહ? એ.. ‘રાજુભાઈ’!
... આહાહા..!
ભાઈ! તારા ઘરિી ચીજ તો આ છે, એિે પહેલી સમજમાં તો લેવી જોશે. એ નવિા જરીયે
આર્ળ િનહ ચાલે. આહા..! શ્રદ્ધામાં એમ લે કે, મારાથી જ મારી શ્રદ્ધા (થશે) િે મારાથી મારું
જ્ઞાિ (થશે), એવી શ્રદ્ધા િનહ કરે તો સ્વસન્મુખ વળી શકશે િનહ. કારર્ કે વસ્તુિો સ્વભાવ એ
માિે એવો ઊંધો િથી. સમજાર્ું કાંઈ?
નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યકશ્રદ્ધાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, નિજ પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યકજ્ઞાિ, નિજ
પરમાત્મતત્ત્વિું સમ્યકઅિુષ્ઠાિ. લ્યો! આ અિુષ્ઠાિ, અિુષ્ઠાિ આચરર્ કહે છે એ કાંઈ િનહ.
આહાહા..! ખાંડાિી ધાર જેવું લાર્ે આ તો. આહાહા..! કેમ પહોંચાય? ‘સ્વરૂપચંદભાઈ’! છે તો
એિું સ્વરૂપ પર્ એિે એવું થઈ ર્યું છે કે... એવા ‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા...’ શું પર્ ખુલાસો કયો
છે! ટીકા એટલી સ્પષ્ટ કરી કે, વયવહારવાળાિે આ ર્ોઠે િનહ.
મુમુક્ષુ :– એટલે તો માિતા િથી.
ઉત્તર :– માિતા િથી. હજી તો કહેશે, જુઓિે.
‘શુદ્ધરત્િત્રયાત્મક માર્ગ પરમ નિરપેક્ષ હોવાથી...’ આહાહા..! વયવહારથી નિશ્ચય થાય
એવું વસ્તુિા સ્વરૂપમાં િથી. વયવહાર શુભઉપયોર્ છે, રાર્ છે, નવભાવ છે એિાથી શુદ્ધ ઉપયોર્
િે આત્મસ્વભાવ થાય એવું વસ્તુિું સ્વરૂપ િથી. આહાહા..! કષાયિી મંદતા કરો, ભચ્તત કરો,
દયા, દાિ, વ્રત, પૂજા (કરો) એિાથી વયવહારથી પછી નિશ્ચય સમજાશે. કહે છે કે, એ વસ્તુિું
સ્વરૂપ જ એવું િથી. આહાહા..!
શુદ્ધરત્િત્રયાત્મક માર્ગ–એ ત્રર્ શુદ્ધ કીધા િે? ત્રર્ેય. શુદ્ધ રત્િત્રય સ્વરૂપ માર્ગ પરમ
નિરપેક્ષ હોવાથી. એકલું નિરપેક્ષ િનહ. એિે વયવહારિા નવકલ્પિી અપેક્ષા િથી. જેિે દેવ-ર્ુરુિી,
શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા હોય તો સમરકત થાય એવી અપેક્ષા િથી. સાંભળ્યું િ હોય કોઈ રદ’ એવું. આખો
રદ’ ટોકરી વર્ાડ્યા કરે અિે સામે ‘શ્રીમદ’િો ફોટો રાખે. જય ભર્વાિ! આપર્ું કલ્યાર્ થઈ
જશે.
મુમુક્ષુ :– પર્ ર્ુરુ જ કલ્યાર્ કરી દે િે?
ઉત્તર :– કયાગ. ર્ુરુ પોતે છે. ર્ુરુ તયાં ....? કહો, સમજાર્ું આમાં? આવો માર્ગ છે.
‘પ્રકાશદાસજી’! ભર્વાિ આપી દેશે, ર્ુરુ આપી દેશે. ન્યાં તયાં એિી પાસે તું હતો કે ઇ આપે.
તું તો તારી પાસે છો.
શુદ્ધરત્િત્રય માર્ગ પરમ નિરપેક્ષ, એમ કરીિે વયવહારિી અપેક્ષા એિે િથી એમ નસદ્ધ
કરે છે. આહાહા..! નવકલ્પિી અપેક્ષા, રાર્િી અપેક્ષા, નિનમત્તિી અપેક્ષા (િથી). વયવહાર કહો કે
નિનમત્ત કહો. શુદ્ધ સ્વભાવિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, ચારરત્રિી દશામાં રાર્િી, નિનમત્તિી અપેક્ષા નવિાિું
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એ તત્ત્વ છે. આહાહા..! પર્ જ્યાં તયાંક તયાંક વયવહાર િે કારર્ િે સાધિ િે એમ છે િે... એ..
‘ચ્ભખાભાઈ’! એ તો વયવહારિા કથિો છે. એ ભૂનમકામાં આવું હોય છે, એિું નિનમત્તિું જ્ઞાિ
કરાવવા (કહ્ું છે). હોય છે, પર્ એિાથી થાય છે એમ િથી. આહાહા..! ભારે વાતું, ભાઈ! સમજાર્ું
કાંઈ?
એકલો નિરપેક્ષ (શબ્દ) િથી વાપયો, પરમ નિરપેક્ષ (કહ્ું છે). કથિી પર્
‘પદ્મપ્રભમલધારરદેવ’િી. જંર્લવાસી વીતરાર્ી નસંહ હતા. આહાહા..! રાર્ ઉપર તો હરર્િે જેમ
નસંહ ફાડે એમ ફાડી િાખીિે તોડી િાખીિે વીતરાર્તા પ્રર્ટ કરી છે. મારફાડ વીતરાર્તા અંદર
ઝળહળે છે. આ વીતરાર્ભાવિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિમાં અમિે દેવ-ર્ુરુિી, શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિા નવકલ્પિી
પર્ જરૂર િથી. ‘િવિીતભાઈ’! નિરપેક્ષ. આહાહા..! શ્રદ્ધામાં તો લે, પહેલા જ્ઞાિમાં તો લે.
આહાહા..! આવો નિરાલંબી પરિા આલંબિ નવિાિો, ભર્વાિઆત્મા અતીનન્દ્રય આિંદિું પૂર્ગ
ધામ એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે નસ્થરતામાં પરિી કોઈ જરીએ, જરીએ અપેક્ષા િથી. એવો નિરપેક્ષ
રત્િત્રયમાં આવે તે મોક્ષિો ઉપાય છે. વીતરાર્િા વચિો આકરાં, કાયરિે પ્રનતકૂળ, ‘શ્રીમદ’માં
આવે છેિે? ‘વચિામૃત વીતરાર્િા પરમ શાંતરસ મૂળ, ઔષધ જે ભવ રોર્િા પર્ કાયરિે
પ્રનતકૂળ.’ હીજડા જેવા, વીયગ નવિાિા. અરે..! આવો માર્ગ હોય? આવો માર્ગ હોય? અરે..!
સાંભળિે! વીરિા માર્ગ તો આવા હોય. અફરર્ામીિા માર્ગ આવા હોય. જે રસ્તે ચડ્યા ન્યાંથી
પાછા િ ફરે એવા માર્ગ હોય. પરિી અપેક્ષા રાખયા નવિાિો માર્ગ હોય. આહાહા..! સમજાર્ું
કાંઈ?
‘પરમ નિરપેક્ષ હોવાથી મોક્ષિો ઉપાય છે...’ પરિી અપેક્ષા નવિાિો છે માટે શુદ્ધરત્િત્રય
મોક્ષિો ઉપાય છે. આહાહા..! ‘અિે તે શુદ્ધરત્િત્રયિું ફળ...’ પેલો માર્ગ કહ્ો. ‘સ્વાત્મોપલચ્બ્ધ
(-નિજ શુદ્ધ આત્માિી પ્રાનિ) છે.’ બસ, આત્માિી પ્રાનિિો અથગ આત્મા જેવો છે એવી પૂર્ગ
દશામાં પ્રાનિ, એિું િામ રત્િત્રયિું ફળ છે. નવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!)

ગાથા – ૩, શ્લોક - ૯

પ્રવચન નં. ૪
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ગાથા – ૩, શ્લોક-૯, પ્રવચન નં. ૪

નિશ્ચયથી પોતાિા પરમ આત્માિી શ્રદ્ધા તે વાસ્તનવક શ્રદ્ધા અિે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા
એ વાસ્તનવક શ્રદ્ધા િનિ, એિુું િામ કથુંનિત. કિો, સમજાય છે કાુંઈ? વીતરાગ માગગ બાપુ! ઝીણો
છે, ભાઈ! એણે અિુંતકાળમાું એ વાતિે દૃનિમાું લીધી િથી. આિા..! નિજ પરમાત્મા એમ આિાયે
શબ્દ વાપયો છે િે? ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ મુનિ િતા, પુંિમિાવ્રતધારી દદગુંબર આત્મધ્યાિી
અુંતરમાું ઉતરેલા. ઇ કિે છે કે, નિજ પરમાત્મતત્ત્વિી શ્રદ્ધા. પોતે અખુંડ આિુંદમૂનતગ પૂણગ સ્વરૂપ
(છે). પરમ આત્મ એટલે પરમ ધ્રુવ સ્વરૂપ પાદરણાનમકભાવ, જ્ઞાયકભાવ, આિુંદભાવ,
નિકાળભાવ. આિાિા..! એિા સન્મુખ થઈિે એિી અુંતર સમ્યગ્દદૃનિ કરવી એિે વ્યવિાર
રત્િિયિી અપેક્ષા િથી. એવો એ સમ્યગ્દદશગિ ભાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યક જ્ઞાિ...’ જુઓ! આ આિાયગ! ટીકા તો કેટલી સરસ છે પણ
લોકોિે નિશ્ચય સત્ય શુું છે એિી ખબરુું િ મળે, બિારમાું ભટક્યા ભટક કરીિે જાણે કલ્યાણ થઈ
જશે. આિાિા..! ભગવાિઆત્મા સવગજ્ઞદેવ, તીથંકરદેવ અિે પૂવગ આિાયો અિુંતા આિે
સમ્યગ્દદશગિ કિે છે. માથે આવ્યુું છે િે? પૂવાગિાયોએ પરમ વીતરાગ સવગજ્ઞિા શાસિમાું આ કથિ
કહ્ુું છે. ભગવાિઆત્મા... દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા તો િનિ, કેમકે નવકલ્પ છે. રાગિો ભાગ
વ્યવિાર રત્િિય િણિો ભેગો આવે એ નવકલ્પ છે, એ િનિ. એક સમયિી પયાગયિો અુંશ જે
નવકાસ છે એિી શ્રદ્ધા પણ િનિ. કારણ કે, પયાગયિા અુંશિી બુનદ્ધ, શ્રદ્ધા એ તો નમથ્યાશ્રદ્ધા છે.
એ તત્ત્વ તો એમાું આવ્યુું િથી. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે.
નિજ પરમતત્ત્વિુું શ્રદ્ધાિ અિે એિુું જ્ઞાિ. પોતાિો નિજ સ્વભાવ ધ્રુવ, જ્ઞાિ િે આિુંદ
(છે), એિુું જ્ઞાિ. એ જ્ઞાિમાું, શાસ્ત્રજ્ઞાિિી અપેક્ષાિી એિે જરૂર િથી, એમ કિે છે. એ..
‘દેવાિુનપ્રયા’! આ એમ કિે છે.
મુમુક્ષુ :– આમાુંથી બીજુું કાુંઈ સિેલુું થઈ શકે એમ છે?
ઉત્તર :– માગગ એિો આ િોય. મોઢે ખવાય એિુું સિેલુું એવુું કાુંઈ છે? આુંખમાું િખાય
િે કાિમાું િખાય એવુું (છે કાુંઈ?). એવો પ્રશ્ન છે એિો. આિા..! માગગ તો ભગવાિ અિાદદ તીથંકર
નિલોકિાથ સવગજ્ઞ જજિેશ્વરદેવે આ કહ્ો છે. એિાથી નવરુદ્ધ કિે ઇ વીતરાગિા માગગિી શ્રદ્ધા
િથી. એવી વાત છે. જગતિે સાિુું સાુંભળવા મળે િનિ, એ ક્યારે શ્રદ્ધે િે ઓળખે િે ક્યારે
અિુભવે. ભગવાિ તારુું સ્વરૂપ તો પૂણગ છે િે! નિજ પરમાત્મ શબ્દ વાપયો છે. અદરિુંત
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તીથંકરદેવ તો પરદ્રવ્ય છે, પરદ્રવ્યિી શ્રદ્ધા, ધારણા, ત્વરાથી તજો એમ ‘શ્રીમદ’માું આવે છે. ૩૧
પાિે. ભાઈએ વાુંચયુું છે કે િનિ? સુંતિી વાણી, અમૃતવાણી સુંતિી, એમાું આવે છે. પરદ્રવ્યિી
શ્રદ્ધા ત્વરાથી તજો એમ આવે છે. ભગવાિ કિે છે કે, મારી શ્રદ્ધા ત્વરાથી છોડ, તારી શ્રદ્ધા કર
એમ કિે છે. લ્યો! એ.. ‘સ્વરૂપિુંદભાઈ’! િોપડી મળી છે કે િનિ? િથી આમાું? આ મળી છે કે
િનિ? િથી મળી. એમાું છે, ૩૧ પાિે છે. જુઓ!
‘પરદ્રવ્યિી ધારકતા ત્વરાથી તજો.’ તીથંકરદેવ અદરિુંત આવા િોય િે એિી આવી શ્રદ્ધા
િોય, એ ધારકતા ત્વરાથી તજો. કેમકે એ તો નવકલ્પ છે, રાગ છે. આિા..! માગગ તે માગગ પ્રભુિો.
‘પરદ્રવ્યિી રમણતા ત્વરાથી તજો.’ પર અદરિુંત તીથંકરદેવ એિો પણ નવકલ્પ િે એિી શ્રદ્ધા એ
રાગ છે. એિી રમણતા છોડ. આિાિા..! ‘પરદ્રવ્યિી ગ્રાિકતા ત્વરાથી તજો.’ ભગવાિ નિજ દ્રવ્ય
નિકાળી જ્ઞાયક અનવિાશી સ્વભાવ ભાવિો ભુંડાર, એવો પરમાત્મા પોતાિો. આિાિા..! એિુું
જ્ઞાિ તે જ્ઞાિ છે અિે તે જ્ઞાિિે શાસ્ત્રજ્ઞાિ અિે તીથંકરદેવે કિેલી વાણીિુું જ્ઞાિ, એિી પણ જેિે
અપેક્ષા િથી. ‘િવરુંગભાઈ’! આિાિા..! છે? જુઓ!
‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યકશ્રદ્ધાિ,...’ નિજ પરમાત્મતત્ત્િુું સમ્યકજ્ઞાિ, એ સમ્યક
બધાિે લાગુ પાડવુું. નિજ પરમાત્મતત્ત્વિુું સમ્યકઅિુષ્ઠાિ. િાદરિ કોિે કિેવુું? કે, ભગવાિ
આિુંદ અતીનન્દ્રય મૂનતગ પ્રભુ, એિુું જે દશગિ િે જ્ઞાિ થયુું એમાું અુંદર લીિતા, અતીનન્દ્રય આિુંદમાું
લીિતા (થવી). એિે િાદરિ િે અિુષ્ઠાિ કિેવામાું જૈિ દશગિમાું આવે છે. આિાિા..!
આ ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ પુંિમિાવ્રતધારી મુનિ જુંગલમાું વસિારા દદગુંબર મુનિ િતા.
એ ‘કુુંદકુુંદાિાયે’ કિેલુું, પરમાત્માિુું કિેલુું, ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’િુું કિેલાિી આ ટીકા કરે છે. ભાઈ!
તારા માગગિી રીતી તેં સાુંભળી િથી, ભાઈ! ઊંધે રસ્તે જઈિે અમે રસ્તે છીએ એમ માન્યુું છે.
આિાિા..! નિજ પરમાત્મતત્ત્વિુું અિુષ્ઠાિ, ‘જેઠાભાઈ’! એ અિુષ્ઠાિ કીધુું છે. ઇ અિુષ્ઠાિ છે.
પુંિમિાવ્રતમાું નવકલ્પ-નિકલ્પ એ અિુષ્ઠાિ (િનિ). એ તો રાગ છે, ઝેર છે. આિાિા..! વીતરાગિો
માગગ સાુંભળવો કઠણ પડે. સમજાણુું કાુંઈ?
‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિા સમ્યક અિુષ્ઠાિરૂપ શુદ્ધરત્િિયાત્મક માગગ...’ શુદ્ધરત્િિય–
વીતરાગી સમ્યગ્દદશગિ, વીતરાગી જ્ઞાિ િે વીતરાગી લીિતા, એ શુદ્ધરત્િિય. એિે શુદ્ધ મોક્ષિો
માગગ કિે છે. વ્યવિારરત્િિય વિમાું નવકલ્પ (આવે) એ કાુંઈ મોક્ષિો માગગ િથી એમ ભગવાિ
પોકાર કરે છે. જૈિ શાસિમાું આ પ્રકાર છે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘એ શુદ્ધરત્િિયાત્મક માગગ પરમ
નિરપેક્ષ િોવાથી...’ િવે એિો િીિે આપણે અથગ છે િે? ઓલુું મીંડુ એિી િોટ િીિે છે, જુઓ!
‘શુદ્ધરત્િિય અથાગત નિજ પરમાત્મતત્ત્વિી સમ્યક શ્રદ્ધા, તેિુું સમ્યક જ્ઞાિ...’ તેિુું જ્ઞાિ–
ભગવાિઆત્માિુું જ્ઞાિ. આિાિા..! ‘અિે તેિુું સમ્યક આિરણ...’ ભગવાિઆત્મા જ્ઞાિ િે
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આિુંદિુું ધામ, એ આિુંદિુું આિરણ, અુંતરમાું અતીનન્દ્રય આિુંદમાું આિરણ– રમવુું, ‘એ પરિી
તેમજ ભેદોિી લેશ પણ અપેક્ષા રનિત િોવાથી...’ નિનમત્તિી પણ જેમાું અપેક્ષા િથી, ભેદોિી
જેમાું અપેક્ષા િથી, ગુણ-ગુણીિા ભેદ િે પયાગયવાિ િે પયાગયિા ભેદિી પણ અપેક્ષા જયાું િથી.
આિાિા..!
કિે છે કે, ‘પરિી તેમ ભેદોિી લેશ પણ અપેક્ષા...’ િનિ. જરીએ અપેક્ષા િનિ. કારણ કે
પરમ નિરપેક્ષ કીધુું છે િે? આિાિા..! ક્યાું ગયુું આમાું સ્યાદ્વાદ? આમ પણ થાય િે આમ પણ
થાય. આમ જ થાય, બીજી રીતે િ થાય એિુું િામ સ્યાદ્વાદ છે. એ.. ‘દેવાિુનપ્રયા’! િા, પાડે છે,
શુું કરે પણ ન્યાું? આિાિા..! િમણા િનિ કિે, પછી કિેશે, એમ કિે છે. આિાિા..!
‘તે શુદ્ધરત્િિય મોક્ષિો ઉપાય છે;...’ બાકી દયા, દાિ, વ્રતિા ભાવ, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી
શ્રદ્ધાિા ભાવ, શાસ્ત્રિુું જ્ઞાિ એ બધુું અશુદ્ધ રત્િિય–શુભ નવકલ્પ, રાગ છે. આિાિા..! જગતિે
સાુંભળવુું કઠણ પડે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પોપટભાઈ’! આવો માગગ છે, ભાઈ! લોકો તો એમ જ કિે,
િોં! આ ‘સોિગઢ’વાળાએ આમ કયું. પણ આ ભગવાિ શુું કિે છે, સાુંભળિે! ‘સોિગઢ’વાળાિુું
‘સોિગઢ’પાસે રહ્ુું. એ... ‘પુંદડતજી’! િથી સમજવુું, ભગવાિ શુું કિે છે િથી સાુંભળવુું, િથી
સમજવુું. પોતાિો માિેલો કક્કો ઘુુંટવો. ઇ વીતરાગ માગગમાું િ િાલે. આ તો સવગજ્ઞ જેિા શાસિ
િાલે છે, પરમેશ્વર નિલોકિાથ પરમાત્માિુું શાસિ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
‘તે શુદ્ધરત્િિયિુું િળ...’ િવે શુું કિે છે? જે મોક્ષ થાય છે એ આ શુદ્ધ રત્િિયિા કારણે
થાય છે. વ્યવિાર રત્િિયિે કારણે િનિ. લ્યો! સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– ૮૦ મી ગાથામાું શુું કહ્ુું?
ઉત્તર :– શુું કીધુું? ક્યાું કીધુું? શુું કીધુું? અદરિુંતે શુું કીધુું? અદરિુંતિે જાણીિે પોતાિે
જાણે એ મોિક્ષયિો (ઉપાય છે). વળી ક્યાું માયું ગપ્પ! ‘િવિીતભાઈ’ કિે છે, ઠીક પ્રશ્ન (કાઢે
છે).
મુમુક્ષુ :– િાુંકે રાખે છે.
ઉત્તર :– િાુંકે િનિ, ભાઈ બીજુું કિે છે. િાલતા પ્રવાિિે તોડવુું એવા એમિા પ્રશ્ન છે,
એમ ભાઈ કિેતા િતા. કિે છે, શુું કીધુું? પાછળથી શુું કીધુું? ‘જે જાણતો અરિુંતિે’ એિો અથગ
શુું? એ તો આવી ગયુું પિેલા કે, જેણે દેવ-ગુરુ અદરિુંત પરમાત્માિુું કેવળજ્ઞાિ જગતમાું છે એવો
જેણે નવકલ્પથી નિણગય કયો છે, એ નિણગય છોડી દઈિે સ્વદ્રવ્યિે આશ્રયે નિણગય કરે ત્યારે સમદકત
થાય છે. એમાું ટીકામાું છે. સમજાણુું કાુંઈ? ઇ તો વધારે સ્પિ કરવા કરે છે. ઇ તો પ્રશ્ન િારદ છે.
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ખોટુું છે એિે એમ િથી પણ જરી વધારે કાુંઈક ખૂટે છે એમ કાુંઈક બતાવવુું િોય િે કે, મિે
આમ..... આિાિા..!
કિે છે, ભગવાિઆત્મા નિજ શુદ્ધ આિુંદિુું ધામ અતીનન્દ્રય રસકુંદ, એિી સન્મુખિી
અુંતમુગખિી દૃનિ, જ્ઞાિ િે રમણતા એ એક જ માગગ છે િે એક જ માગગથી મોક્ષિુું કાયગ થાય છે.
બે મોક્ષમાગગ છે િે બે મોક્ષમાગગિુું િળ મોક્ષ છે (એમ િથી). ‘પુરુષાથગનસનદ્ધ ઉપાય’માું આવે છે.
ભાઈ! નિશ્ચય અિે વ્યવિારરત્િિય બેયથી મોક્ષ થાય. એ તો વ્યવિારિુું, પ્રમાણિુું જ્ઞાિ કરાવ્યુું
છે. શુું થાય? જગત લુટાણુું છે. અિુંતકાળે આવા મિુષ્યદેિ મળ્યા. જૈિમાું વાડામાું જન્મ (થયો)
છતાું જૈિ પરમેશ્વરિુું શુું કિેવુું છે એિી ખબર િથી અિે આ ખબરુું નવિા એ વ્રત િે તપ િે
સાધુઓિે લઈિે બેસે, બધા એકડા નવિાિા મીંડા છે. િાર ગનતમાું રખડવાિા આિરણ છે એ
બધા, સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– કોઈિે દૂધપાક િ પિતો િોય તો પછી....
ઉત્તર :– રોટલો જોઈએ કે કાુંકરા? અિાજ જોવે કે કાુંકરા? પેલા તો કાુંકરા છે. કિો,
સમજાણુું કે િનિ? અિાજ જોવે િે? અિાજ જોવે િે. એટલે કે શ્રદ્ધા તો પાકી જોવે િે. િાદરિ
િબળુ િોય અુંદર. એમ. િોથે ગુણસ્થાિે િજી િાદરિ િ િોય. આત્માિુું જ્ઞાિ થાય, આત્માિુું
દશગિ થાય, િાદરિ િ િોય. આખો મોક્ષમાગગ જ એ છે. અિે આત્માિા આ સમ્યગ્દદશગિ નવિાિા
વ્રત િે તપ એ બધા ઊંધે માગે છે. નમથ્યાત્વિે માગે છે, અજ્ઞાિિે માગે, સુંસાર માગે છે. સમજાય
છે કાુંઈ? આિાિા..!
કિે છે, ‘એ શુદ્ધરત્િિયિુું િળ શુદ્ધ આત્માિી પૂણગ પ્રાનિ...’ શુદ્ધ આત્માિી (પૂણગ પ્રાનિ).
છે િે? શુદ્ધ આત્મ ઉપલજબ્ધ. સ્વ-આત્મ ઉપલજબ્ધ છે િે? એટલે પૂણગ પ્રાનિ એમ. આત્મા પૂણગ
દશાિે પ્રાિ થાય એિુું િામ મોક્ષ. પણ એ મોક્ષિુું કારણ આ શુદ્ધ રત્િિય છે. કિો, સમજાણુું
કાુંઈ? લ્યો! ઇ ગાથા પૂરી થઈ. પરમ નિરપેક્ષમાું ઘણુું વજિ છે. જેિે સ્વિો આશ્રય લઈિે દશગિ,
જ્ઞાિ, િાદરિ થાય એિે પરિા આશ્રયિી, નિનમત્તિી, નવકલ્પિી જબલકુલ અપેક્ષા િથી. નિશ્ચયથી
એિી અપેક્ષા િથી, વ્યવિારથી િો. એ તો જાણવા લાયક છે. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા..!
‘[િવે બીજી ગાથાિી ટીકા પૂણગ કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કિે છે:]’ પોતે
‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ ટીકા કરી છે. મુનિ િતા, દદગુંબર જુંગલવાસી િતા. તીથંકરિા પરુંપરાિા
કેડાયત સાિા મુનિ િતા, સાિા મુનિ િતા. એકલા દ્રવ્યનલુંગ િગ્નપણુું િે પુંિમિાવ્રતિા નવકલ્પો
એ તો દ્રવ્યનલુંગી કિેવાય અિે જેિા પુંિમિાવ્રતિા નવકલ્પમાું પણ ઠેકાણા િથી એ તો દ્રવ્યનલુંગી
પણ કિેવાય િનિ. સમજાણુું કાુંઈ? એ ભાવનલુંગી સુંત િતા, એ આ શ્લોક બિાવે છે.
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ु
क्कचिद्व्रजचि काचिनीरचिसित्थसौख्यं
जनः
ु
क्कचिद्द्रचिणरक्षणे िचिचििां ि िक्रे पनः।्
ु
क्कचिचिनिरस्य िार्गिपलभ्य
यः पंचििो

ु
चनजात्मचन रिो भिेदूव्रजचि िचिििां
चि सः ।।९।।

શ્લોકાથગ :– ‘મિુષ્ય ક્યારેક કાનમિી પ્રત્યે રનતથી ઉત્પન્ન થતા સુખ તરિ ગનત કરે છે...’
અિાદદિો નવષય વાસિામાું મીઠાશિે સુખ માિી અિાદદથી નમથ્યાદૃનિ જીવ એમાું ગનત કરે છે.
ઓિોિો..! આત્મામાું અતીનન્દ્રય આિુંદ િોવા છતાું એ આિુંદિો અિાદર કરીિે નમથ્યાદૃનિ એ
કાનમિી પ્રત્યે, સ્ત્રી પ્રત્યે, રનત રમતમાું ઉત્પન્ન થતા સુખ–કલ્પિા, રાગ, ઝેર, દુુઃખ એ સુખિે
વ્યવિારે લોકો કિે માટે કહ્ુું છે. એિા તરિ ગનત કરે છે. અરે..રે..! જે િૈતન્યિે લૂુંટે છે. અિીં તો
ધમગ, અથગ િે કામ િણ છે િે? એમાુંથી કામ અિે અથગ બેિી વ્યાખ્યા લેવી અિે ઓલામાું સાધિ
મોક્ષિુું લેવુું છે.
‘મિુષ્ય ક્યારેક કાનમિી પ્રત્યે રનતથી ઉત્પન્ન થતા સુખ તરિ ગનત કરે છે...’ પણ એિો
અથગ એમ િનિ કે, સ્ત્રીિો નવષય છોડ્યો માટે એિે ધમગ થઈ ગયો, એમ િથી. શરીરથી જાવજીવિુું
બ્રહ્મિયગ પાળે, (આખી) જજુંદગી બાળબ્રહ્મિારી (રિે). છતાું એિી દૃનિ િજી પર ઉપર છે. શરીરમાું
બ્રહ્મિયગ પાળવુું, દેિથી બ્રહ્મિયગ પાળવુું એ િજી શુભ નવકલ્પ િે રાગ છે, ધમગ િથી. આિાિા..!
સમજાણુું કાુંઈ?
એ રનતિે પણ, એ રાગિા ભાવિે છોડી આત્માિા આિુંદિો અુંતર બ્રહ્માિુંદ બ્રહ્મ એટલે
આિુંદ સ્વરૂપ ભગવાિઆત્મા, એિુું બ્રહ્મિયગ–અુંદર રમે એિે બ્રહ્મિયગ કિેવામાું આવે છે.
સમજાણુું કાુંઈ? સ્ત્રી છોડી િે બ્રહ્મિયગ પાળીએ માટે અમે ધમી છીએ, ભગવાિ િા પાડે છે.
આિાિા..! કેમકે અુંદરમાું જે રાગ ઉઠે છે કે, આિે સેવુું િનિ, ભોગવુું િનિ, એવો નવકલ્પ, એ
નવકલ્પિે પણ પોતાિો માિે છે અિે એિી સાથે વ્યજભિાર–એકત્વ કરે છે એ અબ્રહ્મિારી છે.
આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ? એટલે કોઈ કિે કે, કાનમિી પ્રત્યેિુું સુખ છોડીએ છીએ તો િવે તો
અમારે ધમગ થાય િે? પણ ખરેખર તો રાગભાવ જે છે એિી સાથે એકત્વબુનદ્ધ (છે) એ જ
વ્યજભિાર િે અબ્રહ્મિયગ છે. આિા..! ભગવાિ અતીનન્દ્રય આિુંદસ્વરૂપ, એિે પરમાું ક્યાુંય
સુખબુનદ્ધએ કલ્પિાથી માિવુું એ બધો નમથ્યાત્વભાવ છે.
‘વળી ક્યારેક ધિરક્ષાિી બુનદ્ધ કરે છે.’ આ અથગ લીધો, અથગ. પિેલો કામ લીધો િતો.
લક્ષ્મીિી રક્ષાિી બુનદ્ધ કરે છે. ‘िक्रे’ શબ્દ છે િે? ભાઈ! એિો અથગ ‘કરે છે’. ‘िक्रे’ એટલે કરે
છે. અિેકાુંત િક્રમાુંથી ક્યાુંથી કાઢ્ુું? ....
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મુમુક્ષુ :– ક્રેમાુંથી કાઢ્ુું?
ઉત્તર :– િા ક્રે છે િે. કરે છે. ... િક્ર બિતુું િશે? પણ િ ક્યાુંથી આવ્યો? મિે તો શુંકા
પડી. િક્રેમાું િ શબ્દ છે િે? િક્રે બિતો િશે, પણ િ ક્યાુંથી આવ્યો? સુંસ્કૃતિા પ્રોિસર છે.
‘िक्रे’ છે િે. કરે છે.
ક્યારેક લક્ષ્મીિી રક્ષા કરે છે. એિુું રૂપ લીધુું િે! માણસિુું રૂપ. આિાિા..! ક્યારેક કાનમિી
પ્રત્યે પ્રેમથી ભૂલી ગયા છે, ક્યારેક લક્ષ્મીિા પ્રેમમાું, રક્ષામાું રિી ગયા, પણ આત્માિી રક્ષા
કરવામાું કોઈ દદ’ આવ્યા િથી, એમ કિે છે. આિાિા..!
‘જે પુંદડત ક્યારેક જજિવરિા માગગિે પામીિે...’ આિાિા..! પુંદડત તો એિે કિીએ, ધમી
િે જ્ઞાિી તો એિે કિીએ. બધા બિારિા ગમે એટલા શાસ્ત્ર િે સુંસ્કૃત ભણેલા િોય, પણ પુંદડત
તો ‘ક્યારેક જજિવરિા માગગિે પામીિે...’ વીતરાગ પરમેશ્વરે જે માગગ અુંતરિો નિજાિુંદ નિજ
પરમાત્મા સ્વરૂપિુું ભાિ કરીિે શ્રદ્ધા કરવી, એવો જે જજિવરિો માગગ પામીિે. િવે જુઓ! શુું
પામીિે? ‘નિજ આત્મામાું રત થાય છે,...’ જુઓ! આ જજિવરિો માગગ.
વીતરાગ તીથંકરદેવ પરમેશ્વર કેવળીઓ અિુંત પરમાત્માઓ થઈ ગયા વતગમાિ
મિાનવદેિમાું ‘સીમુંધર’ ભગવાિ જબરાજે છે, લાખો કેવળીઓ જબરાજે છે. અિુંતા થયા, અિુંતા
થશે. સુંખ્યાતા વતગમાિ મિુષ્યદેિમાું વતે છે. એ બધા ભગવુંતોએ માગગ કહ્ો. ક્યો? નિજ
આત્મામાું રત થા. પરદ્રવ્ય દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર, સ્ત્રી, કુટુુંબ, પદરવારિે માિવુું એ તો રાગ છે, કિે છે.
‘ભીખાભાઈ’! ભારે આકરુું કામ, ભાઈ! સ્ત્રી તરિ લક્ષ જાય તો અશુભ રાગ થાય, દેવ તરિ લક્ષ
જાય તો શુભ થાય. છે તો બેય રાગ. પોતાિા શેઠ તરિ લક્ષ જાય તો પાપભાવ થાય, ગુરુ ઉપર
લક્ષ જાય તો પુણ્યભાવ થાય, રાગ થાય. છે તો બન્ને રાગ.
અિીં તો ભગવાિિો માગગ એ કહ્ો છે, નિજ સ્વરૂપ આત્મા સજચિદાિુંદ પ્રભુ ‘નસદ્ધ
સમાિ સદા પદ મેરો’ નિજાિુંદ ભગવાિ... ધીરજિી વાતુું છે, ભાઈ! આ કાુંઈ વાદ-નવવાદે પાર
પડે એવુું િથી. ભગવાિઆત્મા શરીર, વાણીિી, દક્રયાથી તો જુદો, પાપિા ભાવથી નિુંસા, જૂઠુું,
િોરી એિાથી જુદો. દયા, દાિ, વ્રત, ભજક્ત, ભગવાિિી શ્રદ્ધા આદદ રાગ એિાથી પણ જુદો.
આિાિા..! ‘વિિામૃત વીતરાગિા પરમ શાુંતરસ મૂળ, ઔષધ જે ભવ રોગિા કાયરિે
પ્રનતકૂળ...’ સાુંભળતા (એમ થાય) અર..ર...! આવો માગગ? આવો વીતરાગ માગગ િોય? આવો?
કાયરિા તો કાળજા કુંપી ઉઠે એવો માગગ છે. ‘પુંદડતજી’! માગગ તો ભગવાિ આવો છે, િોં! ભલે
દુનિયા િ માિે અિે દુનિયા એિો નવરોધ કરે પણ માગગ તો માગગ છે, માગગમાું કાુંઈ બે મત થશે
િનિ. િણકાળમાું સત્ય માગગિા બે પુંથ િોય િનિ. આિાિા..! પુંદડત એિે કિીએ..
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મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– ભેદજ્ઞાિ કરે એ પુંદડત છે. વ્યવિાર રત્િિયથી જભન્ન પાડી પોતાિા સ્વરૂપિો
અિુભવ કરે એ પુંદડત છે. િનિતર પુંદડતા... પુંદડતા... પુંદડતા... આવ્યુું છે િે? ‘મોક્ષમાગગ
પ્રકાશક’માું. િે પાુંડે... પાુંડે... પાુંડે... િોતરા ખાુંડે. િોતરા ખાુંડ્યા છે. આિાિા..! બાપા! તિે કણ
ખાુંડતા આવડ્યા િથી, ભાઈ! દુનિયા ગમે તે કિે પણ વસ્તુિો માગગ દુનિયાથી કોઈ જુદો છે.
જજિવરિા માગગમાું તીથંકરદેવ જૈિ શાસિમાું નિજ આત્મામાું રત થવુું તે ધમગ છે. આિાિા..! છે
અુંદર? નિજ નિજ શબ્દ વાપયો છે એટલે કોઈ વળી પર ભગવાિ િ સમજી લે. પેલા કિે
ભગવાિિી ભજક્તિી ધૂિ લગાવો, ભગવાિિી ભજક્તિી ધૂિ. ધૂિ લગાવે એ તો રાગ છે.
ભજક્તમાું બરાબર એકાકાર થઈ જવુું, એમાું નિજગરા થાય. ધૂળેય િ થાય, સાુંભળિે. પુણ્યબુંધ
થાય અિે એમાું કતાગબુનદ્ધ એકાકાર થાય તો નમથ્યાત્વ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? એવો માગગ
વીતરાગિો ‘ભાખ્યો શ્રી વીતરાગ’. સમજાણુું કાુંઈ?
‘જજિવરિા માગગિે પામીિે...’ એટલે કે જજિવરિો માગગ એ અિાદદિો છે કે, ‘નિજ
આત્મામાું રત થાય...’ પોતાિો ભગવાિ અુંદર અતીનન્દ્રય આિુંદ સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાિિો સાગર
આત્મા છે. પોતાિુું સ્વરૂપ જે શુદ્ધ નિદાિુંદ ધ્રુવ છે એ નિજ આત્મામાું રત થાય, એિી બાજુમાું
એકાગ્ર થાય એિે અિીંયાું મોક્ષિો માગગ કિે છે. જજિવરિા માગગમાું એિે માગગ કહ્ો છે. સમજાણુું
કાુંઈ? ‘તે ખરેખર આ મુજક્તિે પામે છે.’ લ્યો! શુું કીધુું ઇ? બેય કિી દીધુું કે, નિજ આત્મામાું રત
થાય તે મોક્ષમાગગ અિે તે જ મુજક્તિે પામે છે. સમજાણુું કાુંઈ? શરીર, વાણી, મિ જુદા, દેવ-ગુરુશાસ્ત્ર જુદા, સ્ત્રી, કુટુુંબ જુદા, સમ્મેદનશખર િે શેિુુંજય જુદા. એિા ઉપરિુું લક્ષ જશે તો એિે
શુભભાવ થાશે, ધમગ િનિ. સમજાણુું કાુંઈ? એમ કિે છે. તેથી ‘નિજ આત્મામાું રત થાય છે,...’
જુઓ! મુનિરાજ કિે છે. સુંત આત્મજ્ઞાિી ધમાગત્મા ભાવનલુંગી ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ (કિે છે).
ભગવાિઆત્મા જેમાું પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પિી પણ ગુંધ િથી, જેમાું એક સમયિી િાલતી વ્યક્ત
પયાગયિો પ્રવેશ િથી. ‘મગિભાઈ’! આિાિા..!
પરદ્રવ્યિો તો પ્રવેશ સ્વરૂપમાું િથી, દયા, દાિિા નવકલ્પ, ભજક્ત આદદિો પણ પ્રવેશ
િથી પણ વતગમાિ જ્ઞાિિો અુંશ પયાગયરૂપે પ્રગટ જે અુંશ છે, એ પણ ધ્રુવ નિત્ય ભગવાિ
સ્વભાવમાું એિો પ્રવેશ િથી. એવા નિજ આત્મા સ્વરૂપ જે નિકાળી જીવદ્રવ્ય, એમાું સમ્યગ્દદશગિજ્ઞાિ-િાદરિ દ્વારા લીિ થવુું, એિે અિીંયાું ધમગ અિે મોક્ષિો માગગ કિે છે. આિાિા..! પછી આ
કિે, એ તો નિશ્ચય છે, નિશ્ચય. પણ વ્યવિાર? નિશ્ચય એટલે સાિુું, વ્યવિાર એટલે ખોટુું. વ્યવિાર
તો દોષ છે, અપવાદ છે. આિા..!
મુમુક્ષુ :– પ્રથમ ભૂનમકામાું જેણે પોતાિો પગ માુંડ્યો છે એિે...
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ઉત્તર :– માુંડ્યો છે એિે એટલે શુું? એવી જ્ઞાિિી સમજણ િોય છે એ અુંદર નિનમત્તરૂપે
િોય છે એટલુું. પણ એિે છોડીિે નસ્થર થાય ત્યારે એમાું કાુંઈ છે િનિ, એમ એિો અથગ છે. પગનથયે
પગ મુક્યો છે એ છોડવા કે રાખવા? એ તો જાણીિે વધારે પૂછે છે, િોં! અમિે આવડે છે એમ
તો કિેવુું િોય િે, ખબર તો પડે િે લોકોિે. અિીં તો પુંદર વષગ રહ્ા. એ તો િવે સગવડતા અિે
શરીર માટે બિાર િરે છે. રોટલા-બોટલાિી સગવડતા અિીં સરખી િ િોય, ન્યાું સરખી િોય.
ઘરિા મકાિ છે િે ભાડાિા પૈસા સારા આવે છે, ખાય તોય ખુટે એવુું િથી એટલા પૈસા આવે
છે. બસ, ન્યાું રખડે પછી. ભાઈ તો કાલે કિેતા િતા, ‘િવિીતભાઈ’ કિેતા િતા, તમિે કિેતા
િતા. આિાિા..! માગગ તો પ્રભુ એવો છે ભાઈ! કોઈ વ્યજક્તગતિી વાત આ િથી. ઓિોિો..!
‘તે ખરેખર આ મુજક્તિે પામે છે.’ એમ શબ્દ છે િે? જે નિજ ભગવાિઆત્મામાું શ્રદ્ધા,
જ્ઞાિ િે લીિતા–રમણતા નિનવગકલ્પ કરે છે, એ જ જીવ મુજક્તિે પામે છે. તે ખરેખર આ મુજક્તિે
પામે છે, આિા..! બીજો કોઈ પામતો િથી. કલ્પિા માિે, માિે કે અમારે મોક્ષ થાશે. આ વ્રત
પાળીએ િે તપ કરીએ િે અપવાસ કરીએ િે ધમગ મુજક્ત થાશે. ‘પણ આતમજ્ઞાિ જબિ લેશ સુખ
િ પાયો;’ અિુંતવાર પાુંિ મિાવ્રત પાળ્યા, િગ્નપણુું લીધુું, બ્રહ્મિયગ પાળ્યા, યમ, નિયમ પાળ્યા.
એ તો પુણ્ય િતુું, રાગિી દક્રયા (િતી), એ કાુંઈ ધમગિી દક્રયા િિોતી. આિાિા..! ભારે આકરી
વાત. નિજ પરમાત્મામાું રત થાય તે ખરેખર આ મુજક્તિે પામે છે. ‘चनजात्मचन रिो भिेद्व्रजचि
ु
िचतििे
िां चि सः’ કિો, ‘જેઠાભાઈ’! એ બે ગાથા થઈ. િવે ભગવાિ ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ િીજી ગાથા
(કિે છે).
चणयिेण य जं किं िं चणयिं णाणदंसणिचरि्ं ।्

चििरीयपचरिरत्थं भचणदं खलु सारचिचद ियणं् ।।्३्।।

િીિે િદરગીત,
જે નિયમથી કતગવ્ય એવાું રત્િિય તે નિયમ છે;
નવપરીતિા પદરિાર અથે ‘સાર’ પદ યોજેલ છે. ૩.
ભગવાિ ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ એમિા શબ્દો. િીિે એિુું િદરગીત િતુું આપણા પુંદડતજીિુું કરેલુું,
શબ્દાથગ–બરાબર શબ્દ પ્રમાણે (અથગ કયાગ છે). િવે િીજી ગાથાિો અન્વયાથગ લઈએ. ‘નિયમ
એટલે નિયમથી (િક્કી) જે કરવાયોગ્દય િોય તે...’ નિયમ એટલે નિશ્ચયથી કરવાયોગ્દય િોય તે.
‘અથાગત જ્ઞાિદશગિિાદરિ.’ લ્યો! એ નિયમ છે. આત્માિા સ્વરૂપિો–શુદ્ધ આિુંદિો– અિુભવ

ગાથા – ૩, શ્લોક - ૯
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એિી પ્રતીનત અિે એિી લીિતા એ નિયમ છે અિે એ નિશ્ચયથી કરવા લાયક છે. આ કરવાિુું
આવ્યુું, એય..! ‘દેવાિુનપ્રયા’! કાલે કિેતા િે? આ કરવુું આવ્યુું (િનિ). આ કરવાિુું આવ્યુું,જુઓ!
‘चणयिेण य जं किं’ નિયમથી કરવાલાયક િોય તો ભગવાિ આિુંદમૂનતગ પ્રભુ, એિુું
અુંતરમાું જ્ઞાિ, અુંતર દૃનિ િે અુંતર લીિતા તે નિશ્ચયથી કરવા લાયક છે. વ્યવિાર રત્િિયિો
નવકલ્પ એ કરવા લાયક િથી. આવી જાય છે એિે જાણવાલાયક છે. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા..!
ભારે કામ. જ્ઞાિ, દશગિ િે િાદરિ તે નિયમ છે, દેખો! નિયમ એિે કિીએ કે, જે નિશ્ચયથી
કરવાલાયક િોય એિે નિયમ કિીએ. અિે તે નિયમ સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ (છે). સમ્યગ્દદશગિજ્ઞાિ-િાદરિ નિજ આત્માિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે િાદરિ તેિે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ કિીએ.
‘નવપરીતિા પદરિાર અથે (-જ્ઞાિદશગિિાદરિથી નવરુદ્ધ ભાવોિા ત્યાગ માટે)...’
વ્યવિારિા ત્યાગ (માટે). વ્યવિાર રત્િિય તે નવકલ્પ છે, દુુઃખરૂપ છે, બુંધરૂપ છે. ‘એિા ત્યાગ
માટે ખરેખર ‘સાર’ એવુું વિિ કહ્ુું છે.’ ‘નિયમસાર’. આ શાસ્ત્રિુું િામ ‘નિયમસાર’ (છે).
‘કુુંદકુુંદાિાયગ’કૃત. નિયમ એટલે નિશ્ચયથી કરવા લાયક એવો આત્માિો પરમાિુંદ સ્વભાવ, એિી
શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે અિુભવ, એ નિશ્ચયથી નિનવગકલ્પ દશા કરવા લાયક છે, લ્યો! કરવા લાયક છે
આ આવ્યુું. શુું કરવુું? આ કરવુું.
મુમુક્ષુ :– ....
ઉત્તર :– ઇ િનિ. આ કરવાથી સુખી, ઊંધુ કરવાથી દુુઃખી. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? આ તો
‘કુુંદકુુંદાિાયગ’િા સીધા વિિો સાદા, સરળ (છે). પુંિમિાવ્રતધારી જુંગલમાું વસિારા,
આત્મધ્યાિી ભાવનલુંગી સુંત કિે છે કે, નિયમથી જીવિે કરવા લાયક િોય તો તે નિયમ
સમ્યગ્દદશગિ, જ્ઞાિ િે િાદરિ છે. અિે તે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિમાું વ્યવિારિા પદરિાર અથે
નિયમિી સાથે સાર કિેવામાું આવ્યો છે. આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ? ‘નિયમસાર’ શબ્દ છે િે?
મુમુક્ષુ :– સમયસારમાું...
ઉત્તર :– એય છે. સમયસાર એટલે દ્રવ્ય, ભાવકમગ, િોકમગ રનિત. સમય એટલે આત્મા.
કેવો? કે, જેમાું જડકમગ, િોકમગ શરીર િે પુણ્ય-પાપિા ભાવકમગ, એિાથી રનિત એિુું િામ
‘સમયસાર’. આ ‘મોક્ષમાગગ’ (કહ્ો). ‘નિયમસાર’ આ તો પયાગયિી વાત છે, એ દ્રવ્યિી વાત
િતી. સમજાણુું કાુંઈ?
‘નિયમસાર’ મોક્ષમાગગ એ પયાગય છે. શુું? મોક્ષમાગગ પયાગય છે, શુદ્ધ પયાગય છે.
સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ આત્માિી શુદ્ધ પયાગય–અવસ્થા છે. દ્રવ્ય નિકાળી શુદ્ધ છે, વસ્તુ નિકાળી
શુદ્ધ ધ્રુવ છે ભગવાિ. એિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, િાદરિ નિનવગકલ્પ શુદ્ધ પયાગય છે. એ પયાગય મોક્ષિુું
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કારણ છે. મોક્ષ પણ પયાગય છે. સાર એવુું, નવપરીતિા ત્યાગ માટે ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’ કિે છે કે, જોડેલો
શબ્દ છે. આિાિા..! કેટલી વાત કરી! બિુ સરસ!
ટીકા :– ‘અિીં આ (ગાથામાું), ‘નિયમ’ શબ્દિે ‘સાર’ શબ્દ કેમ લગાડ્યો છે તેિા
પ્રનતપાદિ દ્વારા સ્વભાવરત્િિયિુું સ્વરૂપ કહ્ુું છે.’ જુઓ! પેલામાું નિશ્ચય કહ્ુું િતુું, નિરપેક્ષ.
સ્વભાવ રત્િિય એમ કરીિે બે ભાગ પાડે છે. આત્મા અખુંડ આિુંદ ધ્રુવ શુદ્ધ (છે). એિા
સ્વભાવમાુંથી પ્રગટેલી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે શાુંનત િાદરિ એ નિનવગકલ્પ વીતરાગી દશાિે અિીંયાું
સ્વભાવ રત્િિય કિેવામાું આવે છે. જે આત્માિી વીતરાગી પયાગય છે. સ્વભાવ રત્િિય– એિો
અથગ થયો, કે જે બાહ્િો વ્યવિાર રત્િિય છે એ નવભાવ રત્િિય છે. શુું ‘પુંદડતજી’! આિા..!
ભારે કામ, ભાઈ! દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ નવભાવશ્રદ્ધા છે. શાસ્ત્રિુું જ્ઞાિ નવભાવજ્ઞાિ
છે િે પુંિમિાવ્રતિુું પાલિ એ નવભાવરાગભાવ છે, નવભાવભાવ છે, એ સ્વભાવભાવ િનિ. જુઓ!
એમ કિે છે િે? જુઓ!
‘‘નિયમ’ શબ્દિે ‘સાર’ શબ્દ કેમ લગાડ્યો છે તેિા પ્રનતપાદિ દ્વારા સ્વભાવરત્િિયિુું
સ્વરૂપ કહ્ુું છે....’ વ્યવિાર રત્િિયિા અભાવ દ્વારા શુદ્ધ રત્િિય સ્વભાવિુું સ્વરૂપ અિીંયાું કહ્ુું
છે. એિો અભાવ કરવા. ભારે વાત, ભાઈ! વ્યવિારિા ગ્રુંથોમાું એવી વાતુું આવે િે કે, માણસ આ
સાુંભળીિે મૂુંઝાઈ જાય. વ્યવિારિા ગ્રુંથમાું આવે કે આમ કરવુું, આમ કરવુું એમ આવે, લ્યો!
વ્યવિારિય અન્યથા કથિ કરે છે. જેવુું વસ્તુિુું સ્વરૂપ છે એથી ઉલટુું (કથિ) કરે છે. સમજાણુું
કાુંઈ?
‘જે સિજ પરમ પાદરણાનમક ભાવે નસ્થત, સ્વભાવ-અિુંતિતુિયાત્મક
શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ તે નિયમ (-કારણનિયમ) છે.’ જરી ઝીણી વાત છે. પરમ પાદરણાનમક
ભાવે એ નિકાળ. પરમ પાદરણાનમક સિજ નિકાળ ભાવ. એક સમયિી વતગમાિ પયાગય નસવાયિો
સ્વાભાનવક પરમ પાદરણાનમક એટલે જેિે કમગિા નિનમત્તિી સદભાવિી અપેક્ષા કે અભાવિી
અપેક્ષા નવિાિી ઇ િીજ છે. એવો પરમ પાદરણાનમક ભાવે નસ્થત અુંતર સ્વરૂપિુું. ‘સ્વભાવઅિુંતિતુિયાત્મક...’ અુંતર સ્વરૂપ ધ્રુવ ભગવાિઆત્મા, એમાું અિુંતદશગિ, અિુંતજ્ઞાિ,
અિુંતઆિુંદ િે અિુંતવીયગ એ અુંદર ધ્રુવમાું નસ્થત છે. અરે..! શુું આ? પરમ સ્વભાવભાવમાું આ
િાર બોલ નસ્થત–ધ્રુવ–છે. સમજાણુું કાુંઈ?
એ ‘શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ...’ એવુું જે નિકાળી શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ તે નિયમ છે.
નિકાળી શુદ્ધજ્ઞાિિેતિા, નિકાળી શુદ્ધજ્ઞાિિેતિા--ધ્રુવ, એિે અિીંયાું નિયમ--કારણરૂપ નિયમ
કિેવામાું આવે છે. મોક્ષિો માગગ તો કાયગનિયમ છે િે આ? એિુું કારણ આ નિકાળી વસ્તુ છે એમ
નસદ્ધ કરવુું છે. આિાિા..! અથગ છે િે િીિે.
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‘આ પરમ પાદરણાનમક ભાવમાું ‘પાદરણાનમક’ શબ્દ િોવા છતાું તે ઉત્પાદવ્યયરૂપ
પદરણામિે સૂિવવા માટે િથી...’ મોક્ષિો માગગ છે િે નસદ્ધપદ છે એ તો ઉપજે છે અિે સુંસાર
પયાગયિો િાશ થાય છે. અથવા નિશ્ચય મોક્ષમાગગ જે રત્િિય નિશ્ચય છે, વીતરાગી દશા (છે), એ
પણ પયાગયિો િાશ થાય (છે) િે મોક્ષિી પયાગય ઉત્પન્ન થાય (છે). એ ઉત્પાદ-વ્યય આ
પાદરણાનમક ભાવમાું િથી. એ ઉત્પાદ-વ્યય જે પયાગય–અવસ્થા–દશા છે એ તો એક સમયિી
દશામાું ઉત્પાદ-વ્યય છે, નિકાળી ધ્રુવમાું ઉત્પાદ-વ્યય છે િનિ. આિાિા..! ‘ઉત્પાદવ્યયધ્રુવયુક્તમ
સત’ આવે છે િે? આખુું દ્રવ્ય–પ્રમાણિા નવષયિુું દ્રવ્ય. અિીં તો નિશ્ચયિયિા નવષયિુું દ્રવ્ય. જે
ઉત્પાદ-વ્યયિો અુંશ છે એ તો વ્યવિાર છે, નિકાળી ધ્રુવ તે નિશ્ચય છે. સમજવુું કઠણ િજી તો.
આિા..! બિારિી વાતુુંમાું એવો ઘૂુંિાઈ ગયો િે એમાું અુંતર વાતુું સાિી સાુંભળવાિે પણ મોખ
રહ્ો િનિ. માગગ એ િનિ, એમ (કિે છે). એ તો નિશ્ચય એકાુંત છે એમ કરીિે માળાએ કાઢી િાખ્યુું.
આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ?
આિાયગ કિે છે, ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ ટીકા–અથગ કરે છે. નિયમ છે િે? મોક્ષિો માગગ,
એમાુંથી નિશ્ચય નિયમ કાઢ્ો. મોક્ષિો માગગ નિયમ કહ્ો િે? નિનવગકલ્પ વીતરાગી દશા એ મોક્ષિો
માગગ. એ તો પયાગય છે. ત્યારે અિીં દ્રવ્યિે નિયમ તરીકે કારણ કાઢ્ુું. સમજાણુું? શબ્દ તો
શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ શબ્દ પડ્યો છે, શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ. પણ એ પદરણામ ઉત્પાદવ્યયવાળા િનિ. રાગિી ઉત્પનત્ત થાય િે િાશ થાય એ જુદી વસ્તુ. સમ્યગ્દજ્ઞાિિી ઉત્પનત્ત થાય
અિે એ સમ્યગ્દજ્ઞાિ નવશેષ ઉત્પન્ન થાય િે પિેલાિુું િાશ થાય એ જુદી વસ્તુ. આ ઉત્પાદ-વ્યય
નવિાિુું નિકાળી ધ્રુવ એિે પણ શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ કિેવામાું આવે છે. ભારે વાત છે, ભાઈ!
સમજાણુું કાુંઈ? આ શુું િશે આવો માગગ?
‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ ટીકા કરે છે, જુઓિે! તે નિયમ છે. ‘ઉત્પાદવ્યયરૂપ પદરણામિે
સૂિવવા માટે િથી અિે પયાગયાનથગક િયિો નવષય િથી;...’ આ શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ એ
વતગમાિ પયાગયિયિો નવષય િથી, એ નિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્યાનથગકિયિો નવષય છે. આ શુું નવષય છે?
ગ્રીક લેદટિ લાગે આ તો. િાલતો નવષય િથી િે. અત્યારે આ ધમગિો નવષય િાલતો િથી.
બિારિી દક્રયાકાુંડિી પ્રવૃનત્ત જે અધમગ િે રાગ, એિે ધમગ માિીિે લોકો પ્રવૃનત્ત કરી રહ્ા છે.
સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– દેશિાલજબ્ધ કીધી િે.
ઉત્તર :– દેશિાલજબ્ધ કીધી એટલે શુું? માટે એમ કે સમજવામાું ગુરુિુું નિનમત્ત જોઈએ
િે, એમ કિે છે. પણ એ પિેલા અિીં સાુંભળી લીધુું છે િે પુંદર વષગ? જોયુું? આ શુું કીધુું? ... શુું
કિેવાય? ઝદરયા, ઝદરયામાું દેશિાલજબ્ધ મળતી િશે એમ કિે છે.
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મુમુક્ષુ :– એ તો સાુંભળેલી વાત છે.
ઉત્તર :– પણ એિામાું પુંદર વષગ પિેલાું સાુંભળ્યુું િથી? એમ ખબર િથી? ઇ િથી
કિેતા? ……….
અિીં તો િજી એક નિયમિે નસદ્ધ કરવુું છે. આ પુસ્તકિુું િામ ‘નિયમસાર’ (છે). ધ્યાિ
રાખજો! િવે નિયમ એટલે નિશ્ચયથી કરવા લાયક આત્માિા સ્વભાવિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે શાુંનત.
શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ િે િાદરિ એટલે અુંદર વસ્તુિા સ્વરૂપમાું રમવુું શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ (કરવા) એ નિયમ. અિે
સાર એટલે વ્યવિારિા અભાવ માટે શબ્દ કહ્ો છે. િવે એ નિયમિે નસદ્ધ કરવા એ તો પયાગયિો
નિયમ કીધો. િવે એ પયાગયિો નિયમ પ્રગટ ક્યાુંથી થાય? કે, નિકાળી દ્રવ્યનિયમ છે એમાુંથી
પ્રગટ થાય. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’િી ટીકા એવી છે. સાધારણ માણસ િા પાડે
છે, આવી ટીકા તો... આિાિા..!
મુમુક્ષુ :– જે સીધુું િતુું એ ગડબડવાળુું કરી િાખ્યુું.
ઉત્તર :– જક્લિ કયું, લોકો એમ કિે છે. ભાઈ! તમિે ખબર િથી. કારણ કે, જયાું મૂળ
પાઠમાું જ નિજ પરમાત્માિી શ્રદ્ધા એમ જે આવે છે એટલે કિે છે કે, જે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ
સાિા નિશ્ચય, એ નિયમ છે અિે તે કરવા લાયક કીધા. િવે એ તો પયાગયિો નિયમ કીધો પણ
નિયમિુું કોઈ કારણ નિકાળી િીજ છે કે િનિ? તો કિે છે, નિકાળી અુંદરમાું
શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામરૂપી ભાવ જે નિકાળી ધ્રુવ છે, એમાું ઉત્પાદવ્યય પદરણામ િથી. આ
મોક્ષિા માગગિા પદરણામ પ્રગટ્યા એ પણ એમાું િથી. ‘સ્વરૂપિુંદભાઈ’!
મુમુક્ષુ :– મૂળમાું િથી.
ઉત્તર :– મૂળમાું ક્યાું છે, એ તો ધ્રુવ છે. એિે નિશ્ચય નિયમ કિેવામાું આવે છે. પરમ
નિયમ એટલે નિકાળી નિયમ. સમજાણુું કાુંઈ?
‘આ પરમ પાદરણાનમક ભાવ તે ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ એકરૂપ છે...’ જુઓ! જે મોક્ષિો માગગ
પ્રગટે છે, વીતરાગી શ્રદ્ધા, વીતરાગી શ્રદ્ધા એટલે નવકલ્પ નવિાિી આત્માિી નિનવગકલ્પ શ્રદ્ધા,
આત્માિુું સ્વસુંવેદિજ્ઞાિ, આત્માિુું િાદરિ એ પયાગયિયિો નવષય છે અિે આ જે
શુદ્ધિેતિાપદરણામ કહ્ા એ દ્રવ્યાનથગકિયિો નવષય છે. એ ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ એકરૂપ નિકાળ
છે. પયાગય છે, વીતરાગી પયાગય એ નિશ્ચયથી કરવા લાયક કીધી પણ એ તો પયાગય છે, વસ્તુ છે
એ તો છે જ, એિે કરવા લાયક કે કરવા-િરવાિુું કાુંઈ છે િનિ. સમજાણુું કાુંઈ?
‘અિે દ્રવ્યાનથગકિયિો નવષય છે.’ જુઓ! કોણ? આ શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ. કોણ? કે,
જે પરમ સ્વભાનવકમાું નસ્થત એવો સ્વભાવ અિુંત િતુિયાત્મક શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ. ભારે!
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એ તો વસ્તુ નિકાળી ધ્રુવ એિી દૃનિ કરવાિો એ નવષય છે. અિીં તો વ્યવિાર મોક્ષમાગગ એ તો
મોક્ષમાગગ િનિ. કારણ કે, નવકલ્પ િે રાગ છે. પણ નિશ્ચય મોક્ષમાગગ એક સમયિી પયાગય છે એ
વતગમાિ પયાગય વ્યવિારિયિો નવષય છે, ભાઈ! લ્યો! ઓિોિો..! પેલો વ્યવિાર જે
વ્યવિારરત્િિય એ વ્યવિારિયિો નવષય તો અિીં છે જ િનિ, એિી વાત જ િથી. િક્ત
ભગવાિઆત્મા નિજ પરમાત્મ સ્વરૂપ જે નિકાળ, એિી અુંતમુગખ થઈિે સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિ
વીતરાગી દશા થાય એ પણ પયાગયિયિો નવષય છે, વ્યવિારિયિો નવષય છે. દેખો! આ
વ્યવિારિય. એ.. ‘િુંદુભાઈ’! નિશ્ચય મોક્ષમાગગ છે એ વ્યવિારિયિો નવષય છે. સદભૂત
વ્યવિાર છે િે. આિાિા..! િવે ઓલો ક્યાુંય તારા નવકલ્પિો વ્યવિાર તો ક્યાુંય ગયો. દેિિી
દક્રયા એ તો જડિી દક્રયા, એ તો ક્યાું િતી આત્મામાું. સમજાણુુંકાુંઈ?
અિીંયા ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ મુનિ સુંત દદગુંબર જુંગલવાસી આત્મજ્ઞાિી ધ્યાિી
મોક્ષમાગગમાું િતા. ઇ કિે છે કે, ભાઈ! આ ‘કુુંદકુુંદાિાયે’ ‘નિયમસાર’ કહ્ુું એટલે ‘કુુંદકુુંદાિાયગ’
કિે છે કે, નિયમ એટલે શુું? કે, નિશ્ચયથી આત્મામાું સમ્યગ્દદશગિ-જ્ઞાિ-િાદરિિી વીતરાગી પયાગય
કરવા લાયક તેિે નિયમ કિીએ છીએ. અિે સાર એટલે એમાું નવકલ્પિો અભાવ, વ્યવિારિો
અભાવ સૂિવવા સાર શબ્દ કહ્ો છે.
િવે એ નિયમસારિા ભાવમાુંથી એમણે કાઢ્ુું કે એ નિયમસાર તો પયાગયિયિો નવષય
નિયમ છે, એમાું ઉત્પાદવ્યયવાળી દશા થઈ એ તો. ધ્રુવ નિકાળી વસ્તુ છે ઇ? ઓિોિો..! મોક્ષમાગગ
વ્યવિારિયિો નવષય–પયાગયાનથગકિયિો નવષય કીધો િે? આ ધ્રુવ પયાગયાનથગક િયિો નવષય
િથી. આિા..! પિેલુું તો િજી કાિે પડતાું ગ્રીક લેદટિ જેવુું લાગે. આિાિા..! જૈિિી સાિી કથિી
જ ઘસાઈ ગઈ અિે માગગ રિી ગયો ઉપલો થોથા. આિાિા..! માથુું છે એ. ઓલામાું લખ્યુું છે િે?
થોથુું. ‘રવજીભાઈ’એ લખ્યુું છે. આ કાિે સાિુું સાુંભળે એ કાિ બાકી કોડા. આ માથુું સાિુું સમજે
િે િા પાડે એ માથુું બાકી થોથા, માથુ િનિ તો થોથુું. એવુું આમાું ‘આત્મધમગ’ કાુંઈક આવ્યુું છે.
ક્યાુંક વાુંચયુું છે.
‘નવશેષ માટે સમયસારિી ૩૨૦મી ગાથાિી શ્રી જયસેિાિાયગદેવકૃત ટીકા જુઓ...’ ૩૨૦
ગાથા િે? આપણે વ્યાખ્યાિ થઈ ગયા. બિુ સૂક્ષ્મ, બિુ સૂક્ષ્મ. ૩૨૦ ગાથા, ‘જયસેિાિાયગ’િી
ટીકા અલૌદકક વાત છે. જેિા નિકાળી પરમ સ્વભાવમાું પયાગયિી ગુંધ િથી, પયાગય જેમાું અડતી
િથી. આિાિા..! ભારે વસ્તુ, ભાઈ! મોક્ષિો માગગ એ વ્યવિાર છે, સાિો મોક્ષમાગગ, િોં! પેલો
નવકલ્પ એ તો િનિ, જેમાું તો છે જ િનિ એિી વાત કરી. આ તો સાિો મોક્ષમાગગ–આત્માિા
આિુંદિો અિુભવ અિે એિુું જ્ઞાિ િે શ્રદ્ધા એ પણ પયાગય છે માટે વ્યવિારિયિો નવષય છે. પણ
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આ જે શુદ્ધજ્ઞાિિેતિાપદરણામ છે નિકાળી એ નિશ્ચયિયિો નવષય છે. એિી નવશેષ વ્યાખ્યા
આવશે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વિિ ગુરુદેવ!)
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ફાગણ સુદ ૬, બુધવાર, તા. ૩-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૩, પ્રવચન નં. ૫

‘નિયમસાર’ ‘જીવ અનિકાર’ ૩જી ગાથા. ‘નિયમસાર’િી વ્યાખ્યા કરે છે. નિયમસાર
એટલે શું?
ટીકા :– ‘અહીં આ (ગાથામાું), ‘નિયમ’ શબ્દિે ‘સાર’ શબ્દ કેમ લગાડ્યો છે...’
નિયમસાર છે િે? નિયમસાર–તો નિયમિે સાર શબ્દ કેમ લગાડ્યો છે, ‘તેિા પ્રનતપાદિ દ્વારા...’
સાર (શબ્દ) નિયમિે કેમ લગાડ્યો એિા કથિ દ્વારા, ‘સ્વભાવરત્િત્રયિું સ્વરૂપ કહ્ું છે.’
સ્વભાવરત્િત્રય એટલે શું? નત્રકાળ દ્રવ્ય સ્વભાવ ઇ.
મમક્ષ :– આપે કાલ સમજાવ્યું હતું.
ઉત્તર :– િા ઇ કહેતા હતા, આ બિું સમજ્યા િહોતા િે એિે અુંદર...
મમક્ષ :– પયાાયિી વાત છે આ.
ઉત્તર :– પયાાયિી વાત છે આ તો. સમજાણું કે િનહ? કયાું ગયા? ‘પ્રકાશદાસ’! આ બિું
સાુંભળજો, સમજવા જેવું છે. અદ્ધર િે અદ્ધર શબ્દ પડે એમ િ ચાલે.
આ સ્વભાવ... નિયમસાર એ તો પયાાયિી વ્યાખ્યા છે. નિયમ એ મોક્ષિો માગા, પયાાય
રૂપ એિે સાર કેમ લગાવવો પડ્યો છે એિું આ કથિ છે. સ્વભાવ રત્િત્રય એટલે નત્રકાળી સ્વભાવ
િનહ. એમાું તો રત્િત્રય કયાું હતા? નયાું તો અિુંતું ચતષ્ટય પડ્યું છે. પયાાયમાું– અવસ્થામાું જે
સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર નિનવાકલ્પ દશા વીતરાગી પયાાય થાય એિે અહીંયાું સ્વભાવ રત્િત્રય
કહેવામાું આવે છે.
હવે, એ નિયમસારિે કહેવા પહેલાું એ નિયમિું કારણ કોણ છે? સમજાણું કાુંઈ?
નિયમસાર એટલે નિયમ એટલે મોક્ષિો માગા. આત્મા શદ્ધ ચૈતનય વસ્ત... એિો ખલાસો કરશે
અુંદર, પરદ્રવ્યિો આશ્રય છોડી સ્વદ્રવ્યિી અુંતમાખથી જે સમ્યગ્દશાિિી પ્રતીનત થવી એ દશાિ.
આત્માિે આશ્રયે અુંદર જ્ઞાિ થવું તે જ્ઞાિ અિે એમાું લીિતા થવી તે ચારરત્ર. એ વતામાિ
મોક્ષમાગાિી દશા (થઈ). એિે સાર કેમ લાગ પાડ્યો એિે માટે કથિ છે. એ વ્યવહારિો એમાું
પરરહાર છે. હવે એ નિયમ જે છે, મોક્ષિા માગારૂપ નિયમ એટલે પયાાય, એટલે અવસ્થા એિું
કારણ કોણ છે? બહ ઝીણી વ્યાખ્યા છે. સમજાણું કાુંઈ? આ તો કાયા નિયમસાર કહ્ું પણ એિું
કારણ નિયમ કોણ? એિે નિયમસાર િનહ પણ કારણ નિયમ કોણ? ‘પુંરડતજી’! આહાહા..! હવે
કારણનિયમિી વ્યાખ્યા કરે છે. ‘મગિભાઈ’!
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‘જે...’ ‘य’ શબ્દ પડ્યો છે િે? ‘य’ ‘જે...’ તે એમ કહેશે. જે તે કારણ નિયમસાર છે.
સમજાણું કાુંઈ? ‘જે સહજ પરમ પારરણાનમક ભાવે નસ્થત,...’ આત્માિો અિારદઅિુંત પરમ
સ્વભાવભાવ, સહજ ધ્રવ સ્વભાવભાવ, એક સમયિી વતામાિ મોક્ષમાગાિી પયાાય નવિાિો...
સમજાણું કાુંઈ? જે સ્વભાનવક પરમ પારરણાનમક (ભાવ). નત્રકાળી સ્વભાવભાવ, ધ્રવભાવ,
ચૈતનયભાવ, જ્ઞાયકભાવ એમાું પારરણાનમકભાવે. એ પારરણાનમકભાવ હોવા છતાું.. એ ખલાસો
કાલ થઈ ગયો હેઠે. એ પારરણાનમક પયાાય િથી, પરરણામ િથી. મોક્ષમાગાિી પયાાય પ્રગટ થાય
કે નસદ્ધિી પયાાય પ્રગટ થાય, એ પયાાય આ પારરણાનમકભાવ એ િનહ. સમજાય છે કાુંઈ?
વીતરાગિો માગા એટલો સરસ િે સૂક્ષ્મ છે, સરસ અિે સૂક્ષ્મ (છે). આિુંદિા રસવાળો અિે સૂક્ષ્મ
છે. બહારથી જગતે કલપયું છે એ માગા િથી. સમજાણું કાુંઈ?
કહે છે, જે સ્વભાનવક ધ્રવ નિત્ય આત્માિો સ્વભાવ, જે સ્વભાનવક પરમ પારરણાનમક
(ભાવ). એટલે કે જેિે પરિી કોઈ અભાવ કે સદભાવિી અપેક્ષા િથી. કમાિા નિનમત્તિો સદભાવ
કે અભાવ, એિી અપેક્ષા િથી એવો નત્રકાળી ધ્રવ સ્વભાવ. એમાું ‘નસ્થત,...’ એવા નત્રકાળી વસ્તિા
સ્વભાવમાું રહેલા, રહેલા ‘સ્વભાવ-અિુંતચતષ્ટયાત્મક...’ આ ધ્રવ સ્વભાવ છે. પહેલા સ્વભાવ
રત્િત્રય કહ્ું હતું એ પયાાય હતી. સમજ્યા? એમ અદ્ધરથી એમ િે એમ (હા કહે) એમ અહીં િ
ચાલે. સમજાણું કે િનહ?
અહીં કહે છે કે, ‘સ્વભાવ-અિુંતચતષ્ટયાત્મક...’ એટલે? આત્માિા મૂળ સ્વભાવ, નિત્ય
સ્વભાવ, ધ્રવ સ્વભાવમાું. સ્વભાવ અિુંતજ્ઞાિ એટલે કે જેિા ધ્રવ સ્વભાવમાું જ્ઞાિ ભાવ છે એ
જ્ઞાિ ભાવ અિુંત છે, અિુંત છે, સ્વભાવિી શક્કતિું સામર્થયા અિુંત છે. અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ,
અિુંતઆિુંદ, અિુંતબળ એવું જે સ્વભાનવક પારરણાનમક ભાવમાું રહેલા આવો જે ભાવ એ
‘શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ...’ એ ચારેયિા સમૂહિે એકરૂપ ગણી િાખ્યો પાછો. સમજાણું?
‘મગિભાઈ’! આહાહા..! વસ્ત નિત્ય ધ્રવ પરમ સ્વભાવભાવ. એમાું રહેલા આ ચાર ધ્રવભાવ.
અિુંતઆિુંદ, અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ, અિુંતબળ એિું એકરૂપ શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ. આ
પરરણામ પણ પયાાય િનહ. િીચે બે અથા કયાા, જઓ! પારરણાનમકભાવિી વ્યાખ્યા કાલે આવી
ગઈ.
હવે (૨ ફૂટિોટ). ‘આ શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામમાું ‘પરરણામ’ શબ્દ હોવા છતાું તે
ઉત્પાદવ્યયરૂપ પરરણામિે સૂચવવા માટે િથી...’ છે? ‘હરરભાઈ’! બહ ઝીણું છે આ. આહાહા..!
કહે છે, ભગવાિઆત્મા પૂણા, પૂણા સ્વરૂપ ધ્રવ નિત્યભાવ સ્વભાવ, એ નિત્યભાવ સ્વભાવમાું
રહેલા અિુંત બેહદ જેિો જ્ઞાિસ્વભાવ, આિુંદ બેહદ સ્વભાવ, અિુંતવીયા અિે અિુંતદશાિ એવા
સ્વરૂપમય શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ. શદ્ધજ્ઞાિમય ચેતવું એવા જે ભાવ, એ નત્રકાળી ભાવિે
અહીંયાું શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ? કહો, ‘પુંરડતજી’!
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‘જે...’ એમ શબ્દ હતો િે? સ્વભાનવક, સ્વભાનવક વસ્ત. ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ક્ષાનયક છે
એ તો પયાાય છે. કમાિા અભાવસ્વભાવરૂપ પયાાય છે. આ એ િનહ, આ તો નત્રકાળી સ્વભાવભાવ.
આત્માિો નત્રકાળી ધ્રવભાવ, એમાું રહેલા બેહદ સ્વભાવ જ્ઞાિ, દશાિ, આિુંદ એિું એકરૂપ ગણીિે
શદ્ધ જ્ઞાિ. એિે જ્ઞાિિી પ્રિાિતા આપતા અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતદશાિ, અિુંતઆિુંદ, અિુંતવીયા છે,
છતાું એિું એકરૂપ ગણીિે શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ એિે કહેવામાું આવે છે. કહો, સમજાય છે
કાુંઈ? એ શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ જે તે એમ, તે નિયમ છે. આિું િામ નત્રકાળી નિયમ છે. આ
નિયમસાર જે કહે એ તો પયાાય કહે છે પણ એ પયાાયિું કારણ નત્રકાળ કોણ છે એિું આ વણાિ
છે. સમજાણું કાુંઈ?
જે સ્વભાનવક પરમ સ્વભાવભાવમાું નસ્થત, સ્વભાનવક અિુંતચતષ્ટયસ્વરૂપ, સ્વભાનવક
શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ ભાવ તે નિયમ–કારણનિયમ છે. િીચે ૩–ત્રગડો કયો છે. ‘આ નિયમ
તે કારણનિયમ છે.’ કારણનિયમ એટલે જે મોક્ષિો માગા સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર સાચો સત્ય
માગા–પયાાય એિું કારણ આ નિયમ છે. સમજાણું કાુંઈ? એિું કારણ વ્યવહાર રત્િત્રય િથી એમ
અહીં નસદ્ધ કરવું છે, ભાઈ! ભારે કામ, ભાઈ! સમજાણું કાુંઈ?
સવાજ્ઞ પરમેશ્વર ભગવાિ તીથંકરદેવે જે આ આત્મા ધ્રવ સ્વરૂપ, ધ્રવ સ્વરૂપ છે, જેિી
વતામાિ દશાિું પરરણમિ, એક સમયિી દશા, એ નવિાિી ચીજ જે ધ્રવ છે, ઉત્પાદવ્યયધ્રવયકતમ
સત એમ કહ્ું છે. એ માુંયલો આ જે ઉત્પાદવ્યયિો પયાાય જે મોક્ષમાગાિો છે, એિું કારણ કોણ?
એમ અહીં નસદ્ધ કરવું છે. કહો, ‘ચુંદભાઈ’! ‘િવરુંગભાઈ’ કાલે કહેતા હતા, ‘ચુંદભાઈ’ કેમ
આવામાું િથી આવતા? ‘સ્વરૂપચુંદભાઈ’! જઓ! આ તમારા ઘરિી વાતું છે. આહાહા..! અરે..!
વીતરાગ માગા શું છે એ એણે સાુંભળ્યો િ હોય, એિા ખ્યાલમાું િ આવ્યો હોય, સમજ્યો િ હોય
અિે એિે િમા થઈ જાય. શું થાય? અિારદથી જગત લૂુંટાય છે. િમાિે િામે પણ લૂુંટાય છે.
મમક્ષ :– ખશી થાય.
ઉત્તર :– ખશી થાય િે એમાું રાજી થાય, લૂુંટાય. લઈ ગયા તો હળવો થઈ ગયો. લગડા
િે દાગીિા ભાર લઈ ગયો િે (એટલે) હળવો થઈ ગયો. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! એ તારા
સમ્યગ્દશાિિી રીત જદી છે, ભાઈ! સમજાણું કાુંઈ?
એ સમ્યગ્દશાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યકચારરત્ર તો નિનવાકારી, વીતરાગી નિદોષ આિુંદદાયક
પયાાય છે. પણ એ પયાાયિું કારણ જે આ નિયમ શબ્દ પડ્યો છે િે? એટલે કે એ નિયમસાર જે
મોક્ષમાગા છે એિું કારણ કોણ? કારણ કે, નિયમસારમાું તો એમ શબ્દ આવ્યો કે, સાર છે એ
વ્યવહારિો અભાવ બતાવે છે. સમજાય છે? ત્યારે હવે એ નિયમ વ્યવહાર કારણ િનહ, ત્યારે એ
મોક્ષમાગાિા નિયમિું કારણ કોણ.? ‘િવરુંગભાઈ’! એિું કારણ નત્રકાળી ભગવાિઆત્માિો
સ્વભાવ, શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ. ચેતવું એટલે જ્ઞાિમાું એકાગ્ર એવો જે નત્રકાળી સ્વભાવ, હોં!
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જે આ તે નિયમ છે. મોક્ષમાગાિી દશાિા કારણરૂપે તેિે નિયમ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ?
આહાહા..! િીચે કહ્ું છે િે? આ પરરણામ ‘પયાાયાનથાકિયિો નવષય િથી; આ
શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ તો ઉત્પાદવ્યયનિરપેક્ષ એકરૂપ છે...’ શું કીિું? નત્રકાળી સદૃશ્યરૂપ છે.
હજી સમજવું કઠણ આ શું કહે છે?
વસ્ત જે છે આત્મા નિત્ય ધ્રવ એ સદૃશ્ય જેિું એકરૂપ છે. ઊપજવું, નવણસવું એવી
ઉત્પાદવ્યયિી પયાાયિો જેમાું અભાવ છે. સમજાણું કાુંઈ? આહા..! ‘એ દ્રવ્યાનથાકિયિો નવષય
છે.’ શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ એ દ્રવ્યિયિો નવષય છે, આખા દ્રવ્યિે બતાવે તે નવષય છે. એમાું
પરરણામિો ભેદ બતાવે એ છે િનહ. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
જેિે િમા કરવો હોય સમ્યગ્દશાિ, પહેલામાું પહેલો, તો એણે શું કરવું, એણે કોિે કારણ
બિાવવું એિી વાત ચાલે છે. સમજાણું કાુંઈ? દેવ-ગરુ-શાસ્ત્ર કારણ હશે? વ્યવહાર રત્િત્રય દયા,
દાિ, નવકલ્પ આરદ કારણ હશે? એ પયાાયિું પયાાય કારણ? એ નિશ્ચયથી, એ વળી બીજી વાત,
પણ આ પયાાયિું બીજું કારણ (છે)?
મમક્ષ :– આશ્રય કોિો?
ઉત્તર :– આશ્રય કોિો? કોિે કારણે ત્યાુંથી આવી એ અવસ્થા? સમજાણું કાુંઈ? નત્રકાળી
ધ્રવસ્વભાવ, પરમસ્વભાવભાવ, એમાું રહેલો અિુંતચતષ્ટય, એિા એકરૂપ
શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ, એવો જે ધ્રવભાવ તે સમ્યગ્દશાિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યક ચારરત્ર એિું એ
કારણ છે. સમજાણું કાુંઈ? વાુંિા મોટા પાડે છે િે? ‘છ ઢાળા’માું આવે િે? વ્યવહાર હેત છે,
નિયમિો, નિશ્ચયિું કારણ છે. એ તો એક નિનમત્તપણે શું હતું એિું જ્ઞાિ કરાવવા કહેવાય.
વ્યવહારિા કથિો એ બિા અનયથા કથિ છે. ખરુું કારણ તો ભગવાિઆત્મા િમાિી સમ્યગ્દશાિ
દશા, પહેલી દશા એિું નિયમ નત્રકાળી વસ્ત તે કારણ છે. નિયમથી તે નિયમ કારણ છે. અથવા
એ નિયમિું નિયમથી આ નિયમ કારણ છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘તે નિયમ (-કારણનિયમ) છે.’ લ્યો! પાઠમાું એ શબ્દ િથી. પાઠમાું તો મોક્ષિા માગાિી
પયાાય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિિી નિનવાકારી (પયાાય), સ્વભાવ આશ્રયે થયેલી એિી વ્યાખ્યા છે. પણ
એિી વ્યાખ્યામાુંથી કાઢ્ું. ‘અમૃતચુંદ્રાચાયા’િી એવી શૈલી છે, એવી આ આચાયે
‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ (કરી છે). કાયાનિયમિી વાત છે તો એમાુંથી કારણનિયમ કાઢ્ું. સમજાણું
કાુંઈ? આહા..! એ નિયમ તે કારણનિયમ છે.
ત્રણ અથાિી વ્યાખ્યા ચાલી. પરમ પારરણાનમકભાવ એ ઉત્પાદ-વ્યય િથી, ધ્રવ છે.
પારરણાનમકભાવ શબ્દ હોવા છતાું. બીજો પરરણામ શબ્દ હોવા છતાું, પેલો પારરણાનમકભાવ હોવા
છતાું એિે ઉત્પાદવ્યય પયાાય લાગ પડતી િથી. હવે અહીં પરરણામ શબ્દ લાગ પડતા એમાું પણ
િવી અવસ્થા ઉપજે િે (જૂિી) એ જાય એિી અપેક્ષા લાગ પડતી િથી. ત્રીજું એ નિયમ છે. નિયમ

ગાથા – ૩

પ્રવચન નં. ૫

53

એટલે નત્રકાળી કારણનિયમ છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘પ્રકાશદાસજી’! આ એમ િે એમ હાુંકે જાય છે
કલાકમાું, એમ િથી આ.
મમક્ષ :– ગરુ સમજાવ્યે કેટલું સમજાય.
ઉત્તર :– એમ છે. અહીં કહે છે કે, સમજવામાું ગરુ િનહ, ગરુ તરફિો નવકલ્પ િનહ િે
નવકલ્પિી સાથે જાણિારિો પયાાય (થયો) એ પણ િનહ, એમ કહે છે. ‘મગિભાઈ’! આહાહા..!
ગરુદેવ તો પર રહ્ા, એ િનહ, એિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ રાગ છે એ િનહ, પણ નવકલ્પિે જાણિારા
જ્ઞાિિો જે અુંશ છે એ પણ િનહ. કહો, સમજાણું કાુંઈ? આવો માગા એણે વીતરાગમાું–વાડામાું
જનમ્યા છતાું અરે..! એિે હાથ લાગે િનહ, હજી સાુંભળવા મળે િનહ, એ સમજે કે રદ’? શ્રદ્ધા–
સમરકત કે રદ’ કરે? બહારમાું િે બહારમાું ભટકયા ભટક (કરે છે). સમજાણું કાુંઈ?
કહે છે કે, નિયમ એટલે મોક્ષિો માગા. એિે કારણમાું તો નત્રકાળી દ્રવ્ય કારણ છે. એિા
કારણમાું વ્રત િે તપ િે પૂજા િે ભક્કત િે રાગિી મુંદતાિી રિયા એ એિા કારણમાું િથી, ભાઈ!
‘સ્વરૂપચુંદભાઈ’! છે િે એમાું? હવે એ કારણનિયમિી વ્યાખ્યા થઈ. ગાથામાું િહોતી એિી. હવે
ગાથામાું છે એિી વ્યાખ્યા ચાલે છે. સમજાણું કાુંઈ? ગાથામાું નવશેષ મોક્ષમાગાિી વ્યાખ્યા હતી,
એમાુંથી સામાનય દ્રવ્ય કાઢ્ું. નત્રકાળી ધ્રવ ભગવાિઆત્મા એ મોક્ષિા માગાિી નવકાર રનહત
પયાાયિી કારણ દશા એ નત્રકાળ વસ્ત છે. નત્રકાળ વસ્ત તે કારણ. આહાહા..!
આવું સ્પષ્ટ એક િે એક બે જેવું ચોખ્ખું કયાુંય સુંદેહિે સ્થાિ િ મળે એ વ્યાખ્યા સુંતો
નવિા, રદગુંબર સુંતો નવિા કયાુંય આ વાત છે િનહ. ‘પુંરડતજી’! પણ વાુંચતા પણ આવડે િનહ,
પાછ વાુંચે િનહ, એમ િે એમ હાુંકે જાય. બાપ! આ તો અધ્યાત્મિી વાતું છે, ભાઈ! અિુંતકાળમાું
એણે તો સાિપણા વ્રત, નિયમ િે તપસ્યા અિુંતવાર કરી છે, એ કાુંઈ િમા િથી. એ તો નવકલ્પિી
રિયા, રાગિી પણ્યિી નવકારિી છે. એ નવકારિી રિયાિા કારણે આત્માિે કાુંઈ લાભ થાય એમ
છે િનહ, એમ કહે છે. આહાહા..! પણ નિનવાકારી આત્માિી જે મોક્ષમાગાિી પયાાય એિે પ્રગટવાિું
ભૂનમ સ્થાિ તો નત્રકાળ દ્રવ્ય છે. પાતાળ કૂવામાું છે એ બિું. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
હવે કાયાનિયમ. પહેલી નિયમ–કારણનિયમિી–નત્રકાળ ધ્રવિી વ્યાખ્યા થઈ. િીચે
(ફૂટિોટ–૩) છે િે? ‘આ નિયમ તે કારણનિયમ છે, કેમકે તે સમ્યગ્જ્ઞાિદશાિચારરત્રરૂપ...’ આમાું
જ્ઞાિ શબ્દ પહેલો આવ્યો છે. આમાું શૈલી પહેલી આવે છે િે! ભાઈ! જ્ઞાિદશાિચારરત્ર. પહેલું
જ્ઞાિ આવે છે. પહેલો અથા ઇ કરે િે. પાઠમાું છે તેમ કરે. સમજાણું કાુંઈ?
‘સમ્યગ્જ્ઞાિદશાિચારરત્રરૂપ કાયાનિયમિું...’ કાયાનિયમ એટલે વતામાિ દશા, મોક્ષમાગાિી
વીતરાગી દશા એવો જે ‘કાયાનિયમ એિું કારણ છે.’ એ નત્રકાળી દ્રવ્ય સ્વરૂપ, ધ્રવ સ્વરૂપ એ
મોક્ષિા આિુંદદાયક િમાિી પયાાયિું કારણ છે. ‘[કારણનિયમિા આશ્રયે કાયાનિયમ પ્રગટે છે.]’
કૌસમાું િાખ્યું.
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નત્રકાળી ભગવાિ ધ્રવ એમાું દૃનષ્ટ દેવાથી, એિો આશ્રય લેવાથી નત્રકાળી સહજ પરમ
સ્વભાવભાવ, એમાું જ્ઞાિિી પયાાય, શ્રદ્ધાિી પયાાયિે પકડાવવાથી એિે સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિિી દશા
પ્રગટ થાય છે. આવી વાત હતી તમારે ત્યાું? લ્યો! એિે નયાું શ્વેતાુંબરિી બિી રિયા બહ કરી.
હજી ઉિું પાણી રાખે છે. ઉિા પાણી િે આ ઉપિાિ િે શું બિા..? હેરાિ થવાિા રસ્તા છે.
આુંબેલિી ઓળીઓ. એક આુંબેલ િે એક અપવાસ, એક અપવાસ િે બે આુંબેલ. એક અપવાસ
િે ત્રણ આુંબેલ, એક અપવાસ િે સો આુંબેલ. અરે..! પણ ભાઈ! હજી મૂનળયું–વર પકડ્યા નવિા
તારી જાિ કયાું જાશે? તત્ત્વિી દૃનષ્ટ શું છે? વસ્તિું મૂળ િમાિું શું છે? એ મૂળિું મૂળ શું છે?
ચારરત્ર એ િમા છે એિું મૂળ સમ્યગ્દશાિ. બરાબર છે? છે િે સામે? ‘દુંસણ મૂલો િમ્મો’.
િમા એટલે ચારરત્ર, વીતરાગભાવ એ ચારરત્ર છે, એિું મૂનળયું સમ્યગ્દશાિ, એિું મૂનળયું
કારણનિયમ. આહાહા..! પૂણાાિુંદિો િાથ ભગવાિ તારો પૂણા એક સમયમાું પડ્યો છે, પ્રભ! જેિે
બદલવાિા ઉત્પાદ-વ્યયિી અપેક્ષા જ િથી. આહાહા..! ૩૨૦ માું તો એમ કહે, મોક્ષિો માગા જેમાું
િથી. ભલે મોક્ષમાગાિું કારણ કહો એિે, પણ મોક્ષમાગા એમાું િથી. એમાું તો િા પાડી છે,
કારણિી િા પાડી. ૩૨૦ ગાથામાું. સમજાણું કાુંઈ? ૩૨૦ ગાથા સાુંભળી છે? હમણાું કયાું સાુંભળે,
રખડવા ગયા હતા. ૩૨૦ ગાથા િવી આવી.
મમક્ષ :– સમ્યગ્દશાિિું કારણ કારણનિયમ.
ઉત્તર :– કારણનિયમ ધ્રવ. શું કહેવું છે? આ સાુંભળીિે કહે છે. પહેલાું કયાું સાુંભળ્યું હતું
નયાું. આ સાુંભળ્યું હતું. ૩૨૦ ગાથા કયાું સાુંભળી હતી એમ કહું છું. આહાહા..!
હવે કાયાનિયમ એટલે કાયાનિયમ એટલે મોક્ષિો માગા–પયાાય–દશા, સમ્યગ્દશાિ
આિુંદદાયક પયાાય, સમ્યગ્જ્ઞાિ આિુંદદાયક પયાાય, ચારરત્ર આિુંદદાયક પયાાય. એવી જે
મોક્ષમાગાિી પયાાય એ કાયાનિયમ છે. એટલે? એિું કાયા મોક્ષ એિી અહીં વાત િથી અત્યારે. આ
તો પોતે કાયાનિયમ એિી મોક્ષમાગાિી પયાાય, જે મોક્ષિું કારણ અિે જેિું કાયા મોક્ષ, એિું કારણ
જે મોક્ષમાગા એિે અહીં કાયાનિયમ કહ્ો છે. સમજાણું કાુંઈ? કેટલા આમાું શબ્દો યાદ રાખવા.
એક કોર કહે કે, નિશ્ચય મોક્ષિો માગા કારણ, મોક્ષ કાયા. બીજું હવે મોક્ષમાગા પયાાય છે
એ કાયા, એિું કારણ નત્રકાળ દ્રવ્ય. સમજાણું કાુંઈ? કાયાપરમાત્મા તો તેરમે (ગણસ્થાિે) આવે.
કાયાનિયમ તો ચોથેથી શરૂ થાય. નત્રકાળી વસ્ત જે કારણનિયમ છે એિે આશ્રયે પ્રગટ થતી મોક્ષિા
માગાિી પયાાય એિે અહીંયાું કાયાનિયમ તરીકે કહેવામાું આવે છે. એિું પાછું કાયા, એ કાયા નિયમિું
કાયા જે મોક્ષ, એ વળી બીજી વાત. આહાહા..!
‘(–કાયાનિયમ) એટલે નિશ્ચયથી (િક્કી) જે કરવાયોગ્ય...’ જઓ! ઓલા નિયમમાું
કરવાયોગ્ય કાુંઈ િહોતું, એ તો છે એિે કરવું શું? શું કીિું? નત્રકાળી ધ્રવ સ્વભાવ પરમ
પારરણાનમક ભાવ શદ્ધજ્ઞાિચેતિાપરરણામ ભાવ છે... છે... છે... છે... છે એેિે કરવું શું? હવે એિે
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આશ્રયે જે કરવાિી દશા છે એ કરવા જેવી છે. આમાું નવકલ્પ કરવા જેવો છે કે પરિું કરવા જેવું
એ વાત િથી આવી આમાું.
‘(િક્કી) જે કરવા યોગ્ય...’ પાઠ છે િે? મૂળ પાઠ. ‘णियमेि य जं कज्जं’. જે નિયમથી
કરવાલાયક જીવિે છે તે ‘પ્રયોજિસ્વરૂપ--હોય તે,..’ ‘િક્કી જે કરવાયોગ્ય-પ્રયોજિસ્વરૂપ-હોય
તે અથાાત જ્ઞાિદશાિચારરત્ર. તે ત્રણમાુંિા દરેકિું સ્વરૂપ કહેવામાું આવે છે :’ સમજાણું કાુંઈ?
ભગવાિઆત્મા.. જઓ! કારણનિયમરૂપ નત્રકાળી, એમાુંથી કાયાનિયમ મોક્ષિો માગા, નિશ્ચય
મોક્ષમાગા એિે અહીંયાું કાયાનિયમ તરીકે કહીિે એ કાયાનિયમ કરવા યોગ્ય છે, કહે છે. કરવા
યોગ્ય છે માટે કાયા કહ્ું િે એિે? વસ્ત નત્રકાળી છે એમાું કરવા યોગ્ય શું હોય? એ તો છે.
પયાાયમાું કરવાયોગ્ય તો આ કરવાયોગ્ય છે, કહે છે. નિશ્ચયથી કરવા લાયક હોય તો નિશ્ચય
સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર એ પયાાય કરવા લાયક પ્રયોજિરૂપ નિશ્ચયથી કરવું હોય તો એ કરવા
લાયક છે. સમજાણું કાુંઈ? લ્યો! એમાું કાુંઈ કરવાિું આવ્યું કે િનહ? આમાું મિે કરવું શું સૂઝ
પડતી િથી. આહાહા..!
મમક્ષ :– તત્ત્વાથા શ્રદ્ધાિું સમ્યગ્દશાિ ઇ...
ઉત્તર :– ઇ તત્ત્વાથા શ્રદ્ધાિ કહો કે આ કહો, બેય એક જ છે. સમજાણું કાુંઈ? તત્ત્વાથા
એટલે િવ ભેગા એમ િનહ. એક તત્ત્વિું અુંદર ભાિ થતાું આઠેય તત્ત્વિો એમાું અભાવ છે એમ
ભાિ થઈ જાય છે. એિું િામ તત્ત્વાથા શ્રદ્ધાિું સમ્યગ્દશાિું (છે). (ઇ) એમ કહે છે, િવ જાણવા
પડશે? અહીં તો િવિે જાણવાિી વાતેય આમાું િથી, એમ કહે છે. અહીં તો આ જાણ્યું એટલે
ઓલા જણાય જાશે એમ કહે છે. શું (કહ્ું)? એકિે જાણ્યો એટલે બીજા રાગારદ આમાું િથી એમ
જણાઇ જશે, એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? ભારે વ્યાખ્યા ભાઈ! બે લીટી, ત્રણ લીટીમાું કેટલું
સમાડ્યું છે, જઓિે! ‘સ્વરૂપચુંદભાઈ’! આવે ત્યારે આવે. આમાું તો આ શબ્દિો તો બરાબર
ભાવ આવે છે. એ.. ‘વજભાઈ’!
આમાું પહેલું કહ્ું હતું કે, જે નત્રકાળનિયમ છે એિે સાર લાગ પડતો િથી. કારણ કે, પોતે
જ વસ્ત સ્વરૂપ છે. માટે કરવું છે એમાું સાર લાગ પડે કે રાગ કરવો િથી િે રાગિો અભાવ છે
એમાું. સમજાણું કાુંઈ? ભારે વાતું ભાઈ! આ શેરઠયા ક્બચારા શું િમાિે સમજે િનહ પછી આ વ્રત
કરો િે અપવાસ કરો િે જાત્રા કરો િે ભક્કત કરો િે પૂજા કરો િે સોળભર્થથા શું કહેવાય?
ષોડશકારણ (ભાવિા). એ તો બિી રિયાઓિા અુંદરમાું વયો ગયો ક્બચારો. વાસ્તનવક તત્ત્વિી
શ્રદ્ધાિા ભાિ નવિા એ બિા રખડવાિા રસ્તા છે. આહાહા..! એિે મોક્ષિા માગા તરીકે માિે,
છૂટવાિા માિે. અરે..! માગા તો પણ માગા (છે). એિી રીતિી ખબરુું િ મળે અિે એ રીત નવિા
સાિવા જાય (તો) કાુંઈકિું કાુંઈક સાિે િે માિે કાુંઈક.
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ભગવાિઆત્મા પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ સવાજ્ઞદેવ ફરમાવે છે, ભાઈ! તારો નત્રકાળી ધ્રવ
સ્વભાવ છે એિે કારણ કહીએ. કેમકે કારણમાુંથી મોક્ષમાગાિી પયાાય પ્રગટે છે. વ્યવહાર
રત્િત્રયિા નવકલ્પમાુંથી એ મોક્ષમાગા કાુંઈ આવતો િથી. આહાહા..! કેટલી વાત છે! એિે ઠેકાણે
(કહે), વ્યવહાર પહેલો િે પછી નિશ્ચય થાય. એ તો બિા વ્યવહારિી કથિિી શૈલી બીજી છે
આખી. એ તો છઠ્ઠા ગણસ્થાિિી દશામાું નવકલ્પ આરદ હોય છે એિો અભાવ કરીિે સાતમું પામે.
એ બતાવવા ત્યાું વાત કરી છે, અભાવ કરીિે. બાકી વસ્ત જ કારણ છે. વીતરાગ દશાિી શ્રદ્ધા
આત્માિી, વીતરાગ સ્વરૂપ ભગવાિઆત્મા એિા આશ્રયે થતું વીતરાગી સમ્યગ્દશાિ, એિે
રાગિો ભાવ કારણ થાય એમ બિે િનહ, ભાઈ! એ તો કાલ આવી ગયું, શદ્ધરત્િત્રય પરમ
નિરપેક્ષ છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘એ કાયાનિયમ નિશ્ચયથી કરવાયોગ્ય...’ ‘णियमेि य जं कज्जं’. શું કરવું અમારે ત્યારે?
આ નિશ્ચયથી કરવા લાયક હોય તો નિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર એ કરવા લાયક છે. વ્યવહાર
સમ્યગ્દશાિ, જ્ઞાિ, ચારરત્રિો નવકલ્પ એ કરવા લાયક િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?
(વ્યવહાર રત્િત્રયિો નવકલ્પ) આવે જદી વાત છે અિે કરવા લાયક છે એ જદી વાત છે. સમજાણું
કાુંઈ? નિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્રિી ભૂનમકામાું દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રિો વ્યવહાર આવે, પણ કરવા
લાયક એ જદી વસ્ત છે અિે આવી જાય એિે જાણવા લાયક છે, એ જદી વસ્ત છે. ભારે માગા
અુંદર, ભાઈ! આહાહા..!
જ્યાું કયાુંય નવકલ્પ પહોંચે િનહ, વાણી પહોંચે િનહ, દેવ-ગરુિી વાણીિો ધ્વનિ નયાું અડે
િનહ. આહાહા..! અિે વાણીિે લક્ષે થયેલો નવકલ્પ એ જ્યાું અુંદર જઈ શકે િનહ. એિે કારણે
સમ્યગ્દશાિ થાય એવી ચીજ છે િનહ. વસ્ત એવી િથી એમ કહે છે. આહાહા..! ‘પુંરડતજી’!
‘નિયમસાર’ પહેલા જોયું હતું કે િનહ? ‘નિયમસાર’ કયારેય જોયું હતું? આહાહા..! ગજબ વાત
છે. કેવળીિા પટારા ખોલ્યા છે આખા! ભગવાિ! તારામાું શું ખોટ છે કે તારે પરિા શરણ (લેવા
પડે). રાગારદ તો પર છે, એિા તિે શરણ લેવા પડે? શરણ તો આત્મા નત્રકાળી છે એિું શરણ લે.
એિા શરણે પછી તિે દશાિ, જ્ઞાિ, ચારરત્ર થાય. આહાહા..! એ સમ્યગ્દશાિિે શરણે પણ
સમ્યકચારરત્ર િ થાય. સમજાણું કાુંઈ? સમ્યગ્દશાિ, એિું શરણ ધ્રવ, સમ્યગ્જ્ઞાિ એિું શરણ ધ્રવ,
ચારરત્રિું શરણ ધ્રવ. સમ્યગ્દશાિ ચારરત્રિું કારણ િ થાય. જે વ્યવહાર કારણ કહ્ું એ જદી વાત
બુંિ (અનિકારમાું). એ તો ત્યાું ચારરત્ર સમ્યગ્દશાિ નવિા િ હોય એટલું નસદ્ધ–બતાવવા. બિો
ખ્યાલ છે પાછો, નયાું કારણ કહ્ું છે. બુંિ અનિકારમાું કહ્ું છે િે? પણ ખરેખર તો ચારરત્ર–
સ્વરૂપિા આિુંદિી રમણતા, એ કાયાિું કારણ તો નત્રકાળી દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું
કાુંઈ? બહ ઝીણું આવું.
મમક્ષ :– સમ્યગ્દશાિ થયું હોય એિે મોક્ષ થયે છૂટકે, હાથ પકડીિે લઈ જાય.
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ઉત્તર :– પણ સમ્યગ્દશાિમાું એ આવ્યું છે કે િનહ? કે, સ્વરૂપિી નસ્થરતા કરીશ ત્યારે
થાશે એમ આવ્યું છે કે િનહ શ્રદ્ધામાું?
મમક્ષ :– એ તો આવે જ.
ઉત્તર :– હા. તો હાથ પકડીિે લઈ જાય કયાું આવ્યું પાછું ઇ? આહાહા..!
મમક્ષ :– એમાું ઉતાવળ કરવાિી શું જરૂર છે.
ઉત્તર :– પણ ઉતાવળિી વ્યાખ્યા શું?
શ્રોતા :– ઉતાવળ િહીં પણ િીરજ રાખવાિી તો જરૂર ખરી િે.
ઉત્તર :– સમ્યગ્દશાિમાું કારણરૂપ નત્રકાળી દ્રવ્ય થયું. હવે એિી શ્રદ્ધામાું શું આવ્યું? કે,
આિા કારણે મિે દશાિ થયું. હવે જ્ઞાિ પણ આિે કારણે થાશે, ચારરત્ર પણ એિે કારણે થાશે.
એમ શ્રદ્ધામાું આવ્યું છે. શ્રદ્ધામાું આવ્યું છે પછી અિીરજ િે નચુંતાિો કયાું પ્રશ્ન છે. એ આત્માિું
શરણ લેશે જ. ઉગ્રપણે પહેલું લીિું છે તો ચારરત્ર માટે ઉગ્રપણે લેશે જ. ‘દેવાિનપ્રયા’! અુંતરિી
શ્રદ્ધામાું જ એ આવ્યું છે કે, આ દ્રવ્યિે આશ્રયે જ મિે ચારરત્ર થશે. થોડું (ચારરત્ર) તો થયું સાથે.
સમ્યગ્દશાિમાું આત્માિો આશ્રય થઈિે પ્રતીનત અિભવ થઈ, જ્ઞાિ િે સ્વરૂપ નસ્થરતા તો થઈ
છે, ચારરત્રિો અુંશ તો ભેગો આવ્યો જ છે. પણ દશાિમાું પ્રતીત થતાું (એમ થાય છે કે) આિું
અિષ્ઠાિ કરીશ. િથી આવતું ભાઈ! ૧૭-૧૮? ૧૭-૧૮ ગાથા, ‘સમયસાર’. આવે છે, ૧૭૧૮માું એ આવે છે કે, આ હું, આ શ્રદ્ધા એમ આવે છે કે, જઓ! છે િે? આિે અિસરવાથી મિે
ચારરત્ર થશે, મોક્ષમાગા થાશે, મોક્ષ થાશે. એમ. સમજાણું?
અહીં જઓ! મોક્ષાથી પરુષે પ્રથમ તો આત્માિે જાણવો. જાણવો એટલે અિભવવો એ
જાણવું, હોં! પછી તેિું શ્રદ્ધાિ કરવું. અિે શ્રદ્ધાિ કરવું એટલે કે આ જ આત્મા છે તેિું આચરણ
કરવાથી જરૂર કમોથી છૂટી શકાશે. ત્યાું હવે પછી તેિું આચરણ કરવું. સમજાણું કાુંઈ? ૧૭-૧૮માું
પહેલું જ્ઞાિ કરવું, દશાિ (પછી થાય), વાુંિા ઉઠ્યા છે િે ‘મુંબઈ’માું? પહેલું જાણ્યા નવિા શ્રદ્ધા
કોિી કરીશ? એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? વાત બહાર આવતા તો ઘણી બિી સૂક્ષ્મ ચચાા ચાલે,
વાત ચાલે, કોઈકમાું ભલેય પડી જાય સાિારણ……..
કહે છે ‘કરવાયોગ્ય—પ્રયોજિસ્વરૂપ—હોય તે,...’ તેિે નિશ્ચયથી કરવાયોગ્ય કહ્ું તે
‘જ્ઞાિદશાિચારરત્ર.’ લ્યો! કહો, અહીં પહેલું જ્ઞાિ લીિું. નયાુંય ૧૭-૧૮માું પહેલું જ્ઞાિ લીિું. જ્ઞાિ,
દશાિ િે ચારરત્ર–આત્માિું જ્ઞાિ, આત્માિું દશાિ અિે આત્માિું ચારરત્ર એિે અહીંયાું મોક્ષિો
માગા કહ્ો છે. સમજાણું કાુંઈ? અહીં તો હજી દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિા ઠેકાણા િ મળે. કદેવકદેવ-કગરુિે માિવા. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? દેવી-દેવલાઓિે માિવા, પદ્માવતી િે
ભૈરવિાથ િે ઢીંકણા િાથ િે.. આહાહા..! ઘણો નમર્થયાત્વભાવ કયાુંક રહી ગયો. ક્ષેત્રપાળ િે આ
પાળ િે.. અરે..! ભગવાિ. અસુંખ્ય પ્રદેશી ક્ષેત્રપાળ તો ભગવાિ તું છો. આહાહા..! અહીં તો કહે
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છે કે, એવા દેવ-દેવલાિી તો વાતુંય િથી પણ સાક્ષાત સવાજ્ઞદેવિે તીથંકરિે માિે તોપણ એ
નવકલ્પ છે. અિે એ નવકલ્પ સમ્યગ્દશાિિું કારણ િથી. બરાબર છે? અરે..! એિે ખબર િ મળે,
હજી ખબરુું નવિા એ પરુષાથા કયાું કરે િે કયાું જાય?
અરે..રે.! જગત લુંટાણું છે, હોં! સાચી વાત બહાર આવતા લોકોિે એવી લાગે અુંદરથી
અરે..રે..! બાપ! એ તમારી વાતું બિી ખબર િથી અમિે? શાસ્ત્ર શું કહે છે અહીંયાું? એવા
વ્યવહારિા રિયાકાુંડ તો અિુંતવાર કયાા. નમર્થયાત્વભાવ તો સાથે રહ્ો. કારણ કે, રાગિી રિયાથી
લાભ થાય (એવા) નમર્થયાત્વ સાથે પણ્ય બુંિાણા (અિે) સ્વગા આરદ મળ્યા. ભેખ પલટ્યા પણ
ભાવ પલટ્યો િનહ. આહા..!
મમક્ષ :– ચારગનતિા દરવાજા ઉઘડી ગયા.
ઉત્તર :– એિી યોગ્યતાથી ઉઘડી ગયા.
શ્રોતા :– અહીં તો મોક્ષિા દરવાજા ઉઘાડવાિી વાત છે.
ઉત્તર :– ‘હવે ત્રણમાુંિા દરેકિું સ્વરૂપ કહેવામાું આવે છે :...’ ‘तावत्तेष ु णिष’ु સુંસ્કૃત
છે િે? ‘तेष ु णिष’ु . ઓલામાું બીજું આવે છે, એ ત્રણિું કહેશું. એ જદું. ચોથી ગાથામાું (આવે છે).
‘चणििािां ियािां प्रत्येकप्ररूपिा भवणत।’ હવે નયાું જદી વાત છે, અહીં જદી વાત છે. ત્યાું
પ્રત્યેકિી પ્રરૂપણા જદી કરશું એ ભેદિી વ્યવહાર રત્િત્રયિી વાત છે અિે અહીં ત્રણ માયલાિી
એક એક વાત નિશ્ચયિી વાત છે. શબ્દ એકિા એક છે. ‘પુંરડતજી’! આમાું કહ્ું િે? ‘ियािां
प्रत्येकप्ररूपिा भवणत’. ચોથીમાું. અહીં એમ િથી, અહીં તો ‘तेष ु णिष’ु . તેમાુંથી ત્રણ વસ્ત જે
સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર–મોક્ષિો માગા એિે અમે હવે કહેશું. સમજાણું કાુંઈ?
હવે પહેલી સમ્યગ્દશાિિી વ્યાખ્યા... સમ્યગ્જ્ઞાિિી. આમાું જ્ઞાિ છે િે પહેલું. એમાુંય
જઓ! શબ્દો કેવા છે. ‘(૧) પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ પરદ્રવ્યિી ગ્રાહકતા, રમકતા ત્વરાથી
છોડ. આવ્યું છે કે િનહ? એય..! ‘દેવાિનપ્રયા’! કયાું લખ્યું છે? બીજું કહ્ું ઇ બીજું હતું. ઇ કયાું
સાુંભળે છે? એિે જે િિ હોય... બીજું કહ્ું હતું, ‘દેવાિનપ્રયા’! ‘શ્રીમદ’માું એમ આવે છે કે,
પરદ્રવ્યિી ગ્રાહકતા ત્વરાથી તજો. કયાું આવે છે તમિે ખબર િથી, મફતિા આવે છે. ૧૭ મા
વષામાું િવા પસ્તકમાું આવે છે. જૂિા પસ્તકમાું િથી આવતું. ચોપડી બહાર પડી છે.
‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ િડાકો પાિરો પહેલો. કહે છે કે, દેવ-ગરુ-શાસ્ત્ર કે એિી
શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ એ બિું પરદ્રવ્ય છે. કેટલું સ્પષ્ટ કયં છે, જઓિે! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’,
પુંચમહાવ્રતિારી મહાભાવનલુંગીસુંત. એિી ટીકા પણ અત્યારે કેટલાકિે ખટકે છે, ખોટી ઠરાવવા
માગે છે. હળવે હળવે ‘કુંદકુંદાચાયા’િે ખોટી ઠરાવશે. ભાઈ! એમ તો કહેતા હતા િે? ‘ફૂલચુંદજી’
કહેતા હતા. બાપ! માગા તો આ છે, ભાઈ!
મમક્ષ :– આ વાતિે િ સ્વીકારે એ મૂળ ગાથાિે િથી સ્વીકારતા.
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ઉત્તર :– એવું જ છે. મૂળ ગાથાિું જ આ નવશેષ છે. સામાનયિું નવશેષ છે, નવશેષ િ માિે
તો સામાનય માિતો િથી. એમ જ છે. શું થાય? અરેરે..!
કહે છે કે, સમ્યગ્દશાિ કોિે કહેવું? િમાિો પહેલો અવયવ, મોક્ષિો માગા–અવયવ.
‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ લ્યો! અહીં તો મૂનતાિે અવલુંબીિે સમરકત થાય િે ફલાણાિે લઈિે
સમરકત થાય િે... આવે છે િે બીજા બોલો? વેદિીયથી થાય. િથી આવતું? એ તો અહીં થયું
ત્યારે નિનમત્ત કોણ (હતું), ત્યાુંથી લક્ષ છૂટ્યું હતું એિી વ્યાખ્યા કરી છે. વેદિાથી થાય, દેવ દશાિથી,
દેવઋનદ્ધથી થાય. લ્યો! આવે છે કે િનહ? સવાાથનસદ્ધમાું કયાુંક. એ તો નિનમત્તિા કથિ છે. અહીં
તો િા પાડે છે, જઓ! પરદ્રવ્યિા અવલુંબે સમ્યગ્દશાિ થતું િથી. સ્વદ્રવ્યિે અવલુંબે થયું ત્યારે
લક્ષ કોિાથી છૂટ્યું હતું એ ચીજિું જ્ઞાિ કરાવ્યું ત્યાું. ભારે કામ. અરે..! અથા કરવામાું વાુંિા.
મમક્ષ :– ણમો અરરહુંતાણુંમાું પણ આવે છે. અરરહુંત એટલે અરર–શત્રઓિો જેણે િાશ
કયો છે. િાક્સ્તિું કથિ છે.
ઉત્તર :– શું આવ્યું? િાક્સ્તિું કથિ છે તો શું છે? એમાુંથી અક્સ્ત લઈ લેવું. સ્વભાવિો
આશ્રય કરે ત્યારે રાગિી ઉત્પનત્ત થતી િથી એિે રાગિો િાશ કયો એમ કહેવામાું આવે છે. એમ
લઈ લેવું એમાુંથી. કાયાનહુંસાિી વાત છે પણ કારણ કાઢ્ું છે કે િનહ? બસ, અુંદરથી અક્સ્ત કાઢી
છે.
‘(૧) પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા નિિઃશેષ અુંતમાખ યોગશક્કતમાુંથી ઉપાદેય...’ પોતે હવે
આત્મા લીિો. સમસ્તપણે અુંતમાખ ઉપયોગ શક્કતમાુંથી. આહાહા..! ‘(-ઉપયોગિે સુંપૂણાપણે
અુંતમાખ કરીિે...)’ એમ. જ્ઞાિિી દશાિે અુંતમાખ, તદ્દિ અુંતમાખ કરીિે. વસ્તિા સ્વભાવ સનમખ
કરીિે. ‘(અુંતમાખ કરીિે ગ્રહણ કરવાયોગ્ય) એવું જે નિજ પરમતત્ત્વિું પરરજ્ઞાિ (-જાણવું) તે જ્ઞાિ
છે.’ જઓ! નિજ જ્ઞાિ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય કહ્ું. પયાાયિે અહીં તો ભાષા એમ છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘णिजपिमतत्त्वपणिज्ञािम्उपादेय ं भवणत ।’

પ્રગટ કરવા લાયક છે માટે તેિે ઉપાદેય કહેવામાું આવ્યું. િનહતર તો નિશ્ચયમાું ઉપાદેય
તો ધ્રવ છે પણ ધ્રવિે આશ્રયે નિિઃશેષપણે, સમસ્તપણે અુંતર આખો ઉપયોગ જ અુંતરમાું વાળી
લેવો એમ કહે છે. આહાહા..! ક્બલકલ પયાાયિે અડવું િનહ, નવકલ્પિે અડવું િનહ. આહાહા..! એ
પયાાયિે અુંતમાખ સુંપૂણાપણે, સુંપૂણાપણે એકદમ દ્રવ્ય સ્વભાવમાું વાળે તેિે સમરકત થાય છે.
આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? હજી સમ્યક કેમ થાય એિી ખબરુું િ મળે, સમ્યક િ મળે િે એિે
થઈ ગયા ચારરત્ર િે વ્રત િે તપ. અરે..! ક્જુંદગી જાશે, ભાઈ! આવા ટાણા ફરીિે મળવા મશ્કેલ
છે. બાકી દનિયાિી દરકાર મકીિે સત્ય શું છે એિે સમજી લે. દનિયા કેમ માિે એિી સાથે
ચાલીશ તો મેળ ખાશે િનહ. નમુંઢવણી કરીશ િનહ એમ આવ્યું હતું. ‘રમેશ’માું પણ આવે છે.
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બીજાિી સાથે માગાિી નમુંઢવણી કરીશ િનહ. નમુંઢવણી સમજાણું? મેળવણી. ભગવાિ વીતરાગિો
પરમેશ્વરિો માગા એ વીતરાગિા માગાિી સાથે બીજાિી સાથે મેળવીશ િનહ.
એ ભગવાિઆત્મા શદ્ધ ચૈતનય દ્રવ્ય ધ્રવ ભગવાિ, એિે સમસ્ત પ્રકારે અુંતર ઉપયોગ
કરીિે પકડ. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા નિિઃશેષ...’ એટલે સમસ્ત
પ્રકારે એમ કહે છે. પૂરી રીતે ઉપયોગિે સુંપૂણાપણે અુંતરમાું વાળીિે ‘યોગશક્કતમાુંથી ઉપાદેય
એવું જે નિજ પરમતત્ત્વિું પરરજ્ઞાિ...’ એમ પાછું છે. એય..! જ્ઞાિિી પયાાયિે ઉપાદેય કીિી. ભાષા
જદી છે. એવું જે નિજ પરમતત્ત્વિું જ્ઞાિ, એમ લીિું છે. પ્રગટ થયેલાિે અહીં ગ્રહણ કરવું િે
ઉપાદેય એમ લીિું છે. આહાહા..! ઝીણી વાત છે.
ભગવાિઆત્મા વસ્ત સ્વરૂપે પ્રભ સક્ચચદાિુંદ આિુંદ નસદ્ધ સ્વરૂપ છે આત્માિું. એમાું
વતામાિ દશાિે સમસ્ત પ્રકારે પરથી છોડીિે, સમસ્ત પ્રકારે અુંતમાખ કરીિે. આહાહા..!
‘પોપટભાઈ’! આવી વ્યાખ્યા છે. ‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા નિિઃશેષ...’ કાુંઈ પણ બાકી રાખ્યા
નવિા એમ કહે છે. આખા ઉપયોગિે ‘અુંતમાખ યોગશક્કતમાુંથી ઉપાદેય...’ સમજાણું? અુંદર
જોડાણ થઈિે જે દશા પ્રગટ થઈ એિે અહીંયાું નિજ પરમતત્ત્વિું જાણવું એિે જ્ઞાિ કહેવામાું આવે
છે. જઓ! જ્ઞાિ. શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ એ જ્ઞાિ િનહ. સમજાણું કાુંઈ? શાસ્ત્રિે ભણ્યો હોય િે વાતું કરતો
હોય કે, આિું આમ છે િે આિું આમ છે એ જ્ઞાિ િનહ. એય..! ‘શાુંનતભાઈ’! શબ્દ િનહ, એ જ્ઞાિ
પણ િનહ. આહા..!
અુંતર સ્વભાવમાું વતામાિ પોતાિા જ્ઞાિિી દશાિે સમસ્ત પ્રકારે અુંતમાખ વાળતા
બનહમાખ પરદ્રવ્યિું આલુંબિ લક્ષ છોડી દઈિે, એમ કહે છે. છઠ્ઠી ગાથામાું એમ આવ્યું િે
પરદ્રવ્યિું લક્ષ છોડીિે ધ્રવ સ્વરૂપિી ઉપાસિા કરતાું, ઉપાસિા કરતાું શદ્ધ એવો ‘अणभलप्यते’
આહાહા..! મમા ખોલ્યા છે, હોં! મમા. અિભવમાું આવે પણ એિી ભાષાિી શૈલીિી કથિ પદ્ધનત,
એિે રીતિે ગોઠવવાિી રીત અલૌરકક!! સમજાણું કાુંઈ?
કહે છે કે, સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિ કોિે કહેવું? અહીં સમ્યગ્જ્ઞાિિી પહેલી વ્યાખ્યા છે.
‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ થાય એ પણ ખરેખર પરદ્રવ્ય છે. આહાહા..! શાસ્ત્રિું
જ્ઞાિ જે િારીિે થયું છે એ પણ ખરેખર તો પરદ્રવ્ય છે. એય..! આહાહા..! શું કહે છે?
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– હા પણ પરદ્રવ્યમાું પરદ્રવ્યિું જ્ઞાિ િે... એમાું કયાું આવી છે એ? આ તો વ્યાખ્યા
ચાલે છે. અિે તમે ઓલા છુંદ પકડીિે વાત કરો છો. પણ અહીં તો પરદ્રવ્ય એટલે પરશાસ્ત્રિું જ્ઞાિ
એિે પરદ્રવ્ય કહ્ું એવી વ્યાખ્યા નયાું કયાું છે? નયાું તો પરદ્રવ્યિે છોડવું એટલું કીિું છે. પરદ્રવ્યમાું
નવહાર િનહ. પણ પરદ્રવ્યિી નવહારિી વ્યાખ્યા (શું)?
મમક્ષ :– ...

ગાથા – ૩

પ્રવચન નં. ૫
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ઉત્તર :– હા. કાુંઈ િે કાુંઈ પૂવે િાયં છે િે એ પકડીિે વાતું કરે. નવશેષ કહેશે...
વખત થઈ ગયો, હોં!
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગરુદેવ!)
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ફાગણ સુદ ૯, શુક્રવાર, તા. ૫-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૩, શ્લોક - ૧૦, પ્રવચિ િં. ૬

‘નિયમસાર’ ‘જીવ અનિકાર’ ત્રીજી ગાથા. જ્ઞાિ કોિે કહેવું? દર્શિ કોિે કહેવું? અિે
ચારરત્ર કોિે કહેવું? જે મોક્ષિો માગશ છે. એિી વ્યાખ્યા છે. દર્શિ-જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર. અહીંયાું
‘જ્ઞાિદર્શિચારરત્ર.’ એમ લીિું છે. જ્ઞાિિી મખ્યતા લીિી છે. જ્ઞાિ-દર્શિ અિે ચારરત્ર એ મોક્ષિો
માગશ છે. એિું ફળ મોક્ષ છે. જ્ઞાિદર્શિચારરત્ર કહેવું કોિે?
‘(૧) પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ પરદ્રવ્યિું લક્ષ છોડી દઈિે. ચાહે તો દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્ર
હો, ચાહે તો ર્ાસ્ત્ર–એકલા પાિા હો, કે અુંદર નવકલ્પ હ, એ બિું પરદ્રવ્ય છે. એિું અવલુંબિ
છોડીિે, એિું લક્ષ છોડી દઈિે, ‘નિિઃર્ેષપણે અુંતમશખ યોગર્ક્તતમાુંથી ઉપાદેય એવું જે નિજ
પરમતત્ત્વિું પરરજ્ઞાિ તે જ્ઞાિ છે.’ આ ર્બ્દો થયા. હવે ‘નિિઃર્ેષપણે...’ એિી વ્યાખ્યા કૌંસમાું
સુંપૂણશપણે આવી છે. જઓ! કૌંસ છે િે? કૌંસ. નિિઃર્ેષપણે એટલે સુંપૂણશપણે. યોગર્ક્તતમાુંથી
(એટલે) ઉપયોગિે તયાું ગણ્યો છે. યોગર્ક્તતમાુંથી એિે ઉપયોગ ગણ્યો છે. ‘ચુંદભાઈ’! વાત
વિારે સ્પષ્ટ આવી છે.
મમક્ષ :– કૌંસમાું ઉપયોગ પહેલો ર્બ્દ છે િે?
ઉત્તર :– એ યોગર્ક્તતિો અથશ કયો છે અિે અુંતમશખ એ પછી અથશ કયો છે. ‘(ઉપયોગિે
સુંપૂણશપણે અુંતમશખ કરીિે ઉપાદેય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય)...’ આ ર્બ્દાથશ છે. એટલે કે સુંપૂણશપણે
અુંતમશખ ઉપયોગિે જોડવાથી જે દર્ા પ્રગટ થાય એ ઉપાદેય એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એવા
ભાવિે જ્ઞાિ કહેવામાું આવે છે. ફરીિે, હોં! ઝટ એકદમ મકી િહીં દેવાય. અક્સ્ત-િાક્સ્ત કરી.
પરદ્રવ્યિું લક્ષ છોડી, સ્વદ્રવ્યમાું પોતાિા ઉપયોગિે અુંતમશખ કરવો, સુંપૂણશપણે અુંતમશખ કરવો
એમ.
‘એવું જે નિજ પરમતત્ત્વ...’ જઓ! એ આવ્યું. નિજ પરમતત્ત્વ જે નત્રકાળ, ધ્રવ જ્ઞાયકભાવ
એિું જાણવું તે જ્ઞાિ છે. સમજાણું કાુંઈ? ફરીિે, મોક્ષિો માગશ જે સમ્યતજ્ઞાિ કોિે કહેવું? ગરુએ
કહ્ું, ર્ાસ્ત્રએ કહ્ું, જ્ઞાિીિી વાણી વીતરાગિી રદવ્યધ્વનિ સાુંભળી અિે જ્ઞાિ થયું, એ જ્ઞાિ? િા,
એ જ્ઞાિ િનહ. એ જ્ઞાિ પોતાથી થયું છે. રદવ્યધ્વનિ, ર્ાસ્ત્ર અિે ગરુિી વાણી તો નિનમત્ત છે.
સમજાય છે?
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– િા. આ તો બીજું કહેવું છે હજી. એ નિનમત્ત છે, છતાું અહીં જે જ્ઞાિ થાય છે કે
આ આમ કહે છે... આ આમ કહે છે, એ જ્ઞાિ પોતાથી થાય છે. પણ એ જ્ઞાિ, જ્ઞાિ િનહ. કેમ?
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કે જેમાું પરદ્રવ્યિું હજ નિનમત્તપણું હતું. સમજાણું કાુંઈ? એવી જે જ્ઞાિિી પયાશય અુંતરમાું
ક્ષયોપર્મરૂપ થાય, તે િનહ. તે જ્ઞાિ િનહ. આહાહા..! જ્ઞાિ તો એિે કહીએ, કે જે યોગ જે
આતમાિો જોડાણભાવ ઉપયોગ. નત્રકાળ વસ્ત જે ધ્રવ પરમત્ત્વ. અહીં છે િે? ‘નિજ પરમતત્ત્વ...’
પોતાિું પરમતત્ત્વ. સવશજ્ઞ અિે દેવ-ગરુિું િનહ. સમજાણું કાુંઈ? પ્રભ!
‘નિજ પરમતત્ત્વિું...’ યોગર્ક્તતિે અુંતમશખ સુંપૂણશપણે કરવાથી, ગ્રહણ કરવાલાયક
‘એવું નિજ પરમતત્ત્વિું જાણવું તે જ્ઞાિ છે.’ ચચાશ થઈ છે તો બરાબર અુંદર સ્પષ્ટ થવું જોઈએ
િે! ‘વજભાઈ’! ... ગયા છે. કાલે એમણે સ્પષ્ટ કરી િાખ્યું હતું કે કૌંસમાું લખ્યું છે એ બરાબર
છે. કારણ કે જો આમાું એમ લઈએ કે યોગર્ક્તત એટલે નત્રકાળ. તો એ તો ગણભેદ પડ્યો. ગણી
અિે ગણભેદ એ વ્યાખ્યા બીજા બેમાું િથી. માટે આમાું એમ કહે એ આમાું બરાબર બુંિબેસતું
િથી. ‘િવરુંગભાઈ’! સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા..!
નવકલ્પિે અથવા ર્ાસ્ત્રિે સાુંભળીિે, દેવ-ગરુિે સાુંભળીિે એમણે કહ્ું એવું જે જ્ઞાિ, એ
પણ ખરેખર પરદ્રવ્ય છે. એિા અવલુંબિ નવિા, એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? આ તો જેિે
સમ્યગ્જ્ઞાિ કહીએ–મોક્ષિો માગશ, એ જ્ઞાિ તો અલૌરકક વસ્ત છે. ‘નિજ પરમતત્ત્વ...’ પોતાિું જે
પરમતત્ત્વ. આ તો ભાઈ! રાત્રે હતું િે એમાુંથી નવચાર આવ્યો હતો કે, નિગ્રંથો તો અિુંતજ્ઞાિિી
ઉપાસિા કરે, એક ગ્રુંથિી િનહ. એિો અથશ? અિુંત બેહદ જ્ઞાિસ્વભાવ નિજ પરમતત્ત્વ તેિી
ઉપાસિા નિગ્રંથ કરે છે.
મમક્ષ :– એ અિુંતજ્ઞાિ.
ઉત્તર :– એ અિુંતજ્ઞાિ. આહાહા..!
મમક્ષ :– ઘણા ગ્રુંથોિી કરે એ િનહ.
ઉત્તર :– એ િનહ. ભાઈ! એમ િનહ. ભાઈ! તું નવરોિમાું પડીર્. આહાહા..! એક સમયિી
પયાશયિું પણ િનહ. વસ્ત છે િે? વસ્ત. જેિો સ્વભાવ તો અિુંત છે. સ્વભાવ છે એિી હદ ર્ી
હોય. એવું બેહદ જે અિુંતજ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિઆતમા, એિી ઉપાસિા એ સુંતોિું કાયશ છે.
સમજાણું કાુંઈ? અિારદ સવશજ્ઞ પરમાતમા, સવશજ્ઞ સ્વભાવિે કેળવ્યો પહેલો. સવશજ્ઞ થયા.
‘નિજ પરમતત્ત્વ...’ નિજ પરમતત્ત્વ એટલે પરમસ્વભાવ જે નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ. સમજાય
છે કાુંઈ? પોતાિો પરમભાવ. પરમતત્ત્વ ર્બ્દ છે િે? પોતાિો પરમ ભાવ, સ્વભાવભાવ,
નિતયભાવ, એકરૂપભાવ, ધ્રવભાવ, જ્ઞાયકભાવ, એિે ઉપયોગિે સુંપૂણશપણે અુંતમશખ કરીિે જે
દર્ા પ્રગટ થાય તે ગ્રહણ કરવા લાયક છે અિે તેિે જ્ઞાિ કહીએ. સમજાણું કાુંઈ? હજી તો વાત
પકડતા (અઘરી પડે). ‘પોપટભાઈ’!, ‘ર્ાુંનતભાઈ’!
એ મોક્ષિા માગશિું કારણરૂપ જ્ઞાિ, એ કોિે કહેવું? એ વ્યાખ્યા ચાલે છે. પર તરફિું લક્ષ
છોડી દઈ, એ પરદ્રવ્યમાું બિું આવી ગયું. દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્ર, નવકલ્પ અિે પરદ્રવ્યિા લક્ષે થયેલું
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જ્ઞાિ. ભલે પોતાિું ઉપાદાિ, એિું પણ અવલુંબિ છોડી દઈ. સમજાણું કાુંઈ? ‘સુંપૂણશપણે...’
સુંપૂણશપણે ઉપયોગિે અુંતમશખ કરવાથી. એટલે? કે જે વતશમાિ ઉપયોગ છે તેિો કોઈ અુંર્ બાહ્
રહી જાય અિે કોઈ અુંતરમાું (રહે), એમ િનહ. સમજાણું કાુંઈ? આ વાત જદી. આ તો હજી
મોક્ષમાગશિી ર્રૂઆત માુંડી છે.
‘નિયમસાર’. નિયમ એટલે મોક્ષિો માગશ. સાર એટલે વ્યવહારરનહત. વ્યવહારિા
નવકલ્પરનહત. દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા, દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્રિું જ્ઞાિ, પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ છે એ
વ્યવહારરનહત. સનહત િનહ. એિે ‘નિયમસાર’ કહીએ. એ નિયમમાું ત્રણ પ્રકાર–જ્ઞાિ, દર્શિ અિે
ચારરત્ર. એમાું જ્ઞાિ પહેલો મોક્ષિો માગશ. એ જ્ઞાિ પરદ્રવ્યિું ક્બલકલ અવલુંબિ છોડી દઈ. ભાઈ!
પહેલા સાુંભળ્ું હતું. એિા આલુંબિથી કાુંઈ લાભ થર્ે કે િનહ? એય..! ‘િવરુંગભાઈ’! એય..!
‘ભીખાભાઈ’! ભારે કામ આકરુું.
મમક્ષ :– એ પકડવા જાય ...
ઉત્તર :– કોિે પકડવાથી?
મમક્ષ :– જ્ઞાિસ્વભાવ.
ઉત્તર :– આહાહા..! કહે છે કે જયાું સવશજ્ઞસ્વભાવી ભગવાિઆતમા પડ્યો છે, નિજ
પરમતત્ત્વ છે િે? પરમભાવ, જ્ઞાયક નત્રકાળભાવ, એમાું વતશમાિ જ્ઞાિિા ઉપયોગિે પરદ્રવ્યિા
કોઈપણ અવલુંબિથી છોડી દઈિે, ભગવાિ આમ કહેતા અિે ભગવાિિી વાણી આમ કહેતી,
એવું જે જાણેલું, એ પણ છોડી દઈિે. ‘િવિીતભાઈ’!
મમક્ષ :– ભાવઇનરદ્રયિે છોડી દઈ..
ઉત્તર :– ભાવઇનરદ્રયિું જ્ઞાિ હતું એ તો. આહાહા..! આવી વસ્તનસ્થનત છે. લોકોિે ખબર
િ મળે અિે બીજા સાથે મેળવે. કહો, ‘ચેતિજી’!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– ... સુંપૂણશપણે ઉપયોગિે અહીં વાળવો. જરી પણ બહારમાું છે, એિે છોડી દઈિે.
આહાહા..! ગજબ ટીકા કરી છે િે! આ તો મનિ છે, હોં! આ પોતે ટીકા કરિાર આચાયશ િથી.
શ્લોક આચાયશિા છે અિે ટીકા મનિિી છે. પણ મનિ તે મનિ છે િે! આહાહા..! પુંચપરમેષ્ઠીમાું
ભળેલ છે, મળેલ છે. અિે તે પણ પહેલું કહ્ું છે િે? ભાઈ! આ ટીકા અમે તયાું કરી છે? અમે
મુંદબનદ્ધ ર્ું કરીએ? ગણિરોથી કરાયેલી એ ટીકા ચાલી આવે છે. આહાહા..! પહેલા આવ્યું છે
િે? ર્રૂઆતમાું. પાુંચમો શ્લોક છે િે? ‘ગણિા િરિાર ગણિરોથી રચાયેલા અિે શ્રતિરોિી
પરુંપરાથી સારી રીતે વ્યતત કરાયેલા આ પરમાગમિા અથશસમૂહિું કથિ કરવાિે અમે મુંદબનદ્ધ
તે કોણ?’ આહાહા..! આ અથશ તો ગણિરોથી ચાલ્યો આવે છે. પરુંપરાએ શ્રતિા િરિારાઓએ
આ અથશ કયાશ હતા, એ અથશ આમાું થાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? પાુંચમો શ્લોક છે. એય..!
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‘દેવાિનપ્રયા’! રયાું પછી રખડે. ઘણા વષશ દૂર થઈ ગયા. કેટલા વષશ થઈ ગયા? બાર. કેટલા થયા?
તેર વષશ થયા. આહાહા..! ભગવાિ! આ વસ્ત તે પણ વસ્ત જઓિે! ભગવાિ પોતે આતમા નિજ
પરમાતમા કહ્ું િે? એ દરેક ર્બ્દમાું જદું જદું વાપરે છે. અહીંયાું નિજ પરમતત્ત્વ, બીજામાું નિજ
ર્દ્ધ જીવાક્સ્તકાય, ત્રીજામાું કારણ પરમાતમા. દરેકમાું દ્રવ્ય વાપરર્ે, ગણભેદ િનહ. ‘વજભાઈ’!
સમજાણું કાુંઈ? ર્બ્દોિે અડીિે નવચાર કરે અિે સાુંભળે, સમજે તો બરાબર ઠીક પડે.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– તો એિે ઠીક પડે કે આહાહા..! અદ્ધરથી એમ િે એમ વાુંચે અિે એમ િે એમ
િનહ.
મમક્ષ :– તો જ મનહમા આવે.
ઉત્તર :– તો મનહમા આવે. તેિે ખ્યાલ આવે કે ઓહો..! આ પરમાગમિા આ ભાવ! આ
તો પરમાગમ છે. ટીકા એ પરમાગમ છે. અુંદર આગળ કહી ગયા િે? અમારા મખમાુંથી પરમાગમ
ઝરે છે. આવે છે િે? આહાહા..!
મમક્ષ :– મકરુંદ ઝરે છે.
ઉત્તર :– હા, જેમ ફૂલિો રસ ઝરે િે. ભમરા પેલા ફૂલિો લે િે.. ર્ું કહેવાય? પરાગ.
ભમરા ફૂલમાુંથી પરાગ ચૂસેિે? એમ આ પરમાગમિો પરાગ છે આ બિો. રસ છે, રસ. સમજાણું
કાુંઈ? થોડું પણ સતય અિે પરમ દૃઢ હોવું જોઈએ. લાુંબી લાુંબી મોટી વાતું કરે એિો અથશ છે
કાુંઈ? કહે છે... આ તો જરી કૌંસિા ર્બ્દોિે પણ સવારમાું મેળવ્યા, હોં! ‘ચુંદભાઈ’એ પ્રશ્ન કયો
એમાુંથી આ બિું લાુંબ ચાલ્યું. તો જ ચીકણું થાય િે વિારે, ચોખવટ થાય િે. આહાહા..!
‘પરદ્રવ્યિે અવલુંબ્યા નવિા...’ પરદ્રવ્ય ર્બ્દે દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્ર, એિા તરફિો નવકલ્પ, એિા
તરફિું થયેલું પોતાિું જ્ઞાિ, એ બિું પરદ્રવ્ય છે. એિું લક્ષ છોડી, એિો આશ્રય છોડી, તેિા ઉપર
જે દૃનષ્ટ પડી તેિે તયાુંથી ઉઠાવી. ‘નિિઃર્ેષ...’ એટલે સુંપૂણશપણે ‘અુંતમશખ યોગ...’ એટલે
ઉપયોગમાુંથી ‘ઉપાદેય...’ એ ઉપયોગમાુંથી િીકળેલી જે દર્ા તે આદરણીય છે. ‘એવું જે નિજ
પરમતત્ત્વિું પરરજ્ઞાિ...’ આહાહા..! ‘એવું જે નિજ પરમતત્ત્વ...’ પરમ જ્ઞાયકભાવ
ભગવાિસ્વરૂપ, તેિું જ્ઞાિ. તે પણ જ્ઞાિ ર્બ્દ િથી વાપયો. પરરજ્ઞાિ. એ કૌંસમાું ટૂુંક જાણવું કયં.
‘તે જ્ઞાિ છે.’ તે જ્ઞાિિે મોક્ષિા માગશિું કારણ કહેવાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? અહીંયાું
તો આ બિી ભગવાિિી ટોકરી વગાડે િે વાુંચે-ફાચે તો એ જ્ઞાિ િનહ, એમ કહે છે. ‘પ્રેમચુંદભાઈ’!
ભારે વાત! હજી માણસિે કાિે િ પડી હોય એ વાત ક્બચારા કહે. પરાવલુંબી વાતમાું પડ્યા અિે
માિે કે કાુંઈક અમે કરીએ છીએ. આહાહા..! સ્વાવલુંબી નવિાિા જ્ઞાિિે ભગવાિ જ્ઞાિ કહેતા
િથી. સમજાણું કાુંઈ? આ તો જેિે...
મમક્ષ :– ...
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ઉત્તર :– બિું પરરજ્ઞાિ... બિું પરરજ્ઞાિ.
મમક્ષ :– જ્ઞાિમાું ર્ું ફેર પડે છે?
ઉત્તર :– કાુંઈ ફેર પડતો િથી. સ્વિે પકડે છે એટલું બસ. જ્ઞાિ ઓછું હોય, વિારે િ હોય
એિું કાુંઈ િનહ. નસ્થરતા વિે છે.
મમક્ષ :– જ્ઞાિમાું કાુંઈ ફેર પડતો િથી?
ઉત્તર :– કાુંઈ જ્ઞાિમાું ફેર પડે િનહ. કોઈકિે નવર્ેષ થાય ભલે. પણ જ્ઞાિિી એ નવર્ેષતા
િથી. સ્વિે પકડવાિી જે લક્બ્િ છે તે છે, બસ થઈ ગયું.
મમક્ષ :– નસ્થરતામાું ફેર, જ્ઞાિમાું ફેર િનહ.
ઉત્તર :– કાુંઈ ફેર િથી. એ તો નવર્ેષ ભાવશ્રતજ્ઞાિ હોય તેિે સમરકતિે નવષે દૃઢતા
કીિી છે િે? અવગાઢ સમરકત કહ્ું છે િે? દસ સમરકતમાું. જ્ઞાિિા ભેદમાું બે લીિા છે. એક
શ્રતજ્ઞાિિી તીવ્રતા હોય અુંદરિી એ સમરકત અિે કેવળજ્ઞાિિી. એવા બે લીિા છે. બે અપેક્ષા
છે. લ્યો આ જ્ઞાિ, મોક્ષિા માગશિું જ્ઞાિ. કેટલું ભણે તો આ જ્ઞાિ થાય? એય... ‘પ્રકાર્દાસજી’!
મમક્ષ :– પ્રભ જે સમજાવે છે એવું જ્ઞાિ અમારા પકડવામાું આવે તો વાત.... બાકીતો...
ઉત્તર :– અહીંયા તો પરદ્રવ્યિા અવલુંબિ નવિા કીિું છે.
મમક્ષ :– એ વાત તો એમ જ છે પણ આ તો વ્યવહારે...
ઉત્તર :– અહીં તો વ્યવહારિા અવલુંબિિો નિષેિ છે. આ તો વીતરાગી જ્ઞાિ છે. એ
જ્ઞાિ છે પણ વીતરાગી જ્ઞાિ છે. જેિે વ્યવહારિી અપેક્ષા િથી. એ પહેલા આવી ગયું છે. પરમ
નિરપેક્ષ મોક્ષમાગશ. આહાહા..! ર્દ્ધ રતિત્રય. ‘નિયમસાર’માું પણ ગજબ વાતું કરી છે! ત્રણ ર્ાસ્ત્ર
તો બાહ્માું પ્રનસદ્ધ હતા. ‘સમયસાર’, ‘પ્રવચિસાર’ અિે ‘પુંચાક્સ્તકાય’. ‘નિયમસાર’ ગપ્ત
હતું એ બહાર આવ્યું. ‘શ્રીમદ્’િે આ મળ્ું િથી. ‘નિયમસાર’ અિે ‘પુંચાધ્યાયી’ બે મળ્ા િથી.
‘ટોડરમલજી’િે ‘નિયમસાર’ મળ્ું છે, ભાઈ! ટીકા સનહત અમે વાુંચયું છે એમ લખ્યું છે.
‘નિયમસાર’ ટીકાિી વાતું આવે છે.
કહે છે, એ જ્ઞાિિે મોક્ષિા માગશ તરીકે. એટલે? બુંિિિે છૂટવાિું આ જ્ઞાિ તે જ્ઞાિ છે.
બીજા જ્ઞાિ તો બુંિિિા કારણ છે. સમજાણું કાુંઈ? હવે સમ્યગ્દર્શિ. દર્શિ–સમ્યગ્દર્શિ,
પરમશ્રદ્ધા કોિે કહેવી? ‘ભગવાિ પરમાતમાિા સખિા અક્ભલાષી...’ એિો જે કળર્ લેર્ે એમાું
તો રતિત્રયિો આશ્રય કરીિે એમ પણ કહેર્ે. કળર્માું. એ તો પ્રગટ કરવાિું છે િે એ અપેક્ષાએ.
બાકી એિો આશ્રય િથી. પણ આશ્રયિો અથશ જ એિો આશ્રય કરવા જાય તો એિો દ્રવ્ય ઉપર
આશ્રય જાય. નિમશળ પયાશય આિે પકડું તયાું ર્ી રીતે પકડી ર્કે? દ્રવ્ય ઉપર જાય તયારે નિમશળ
પયાશય પ્રગટ થાય. સમજાણું કાુંઈ? િીચે અથશ છે. આ ટીકાિો કળર્ છે. સમજાણું? આ ટીકાિો
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જ કળર્ છે. છતાું રતિત્રયિો આશ્રય કરીિે એમ તયાું કહે છે. એિો અથશ કે નિમશળ પયાશય પ્રગટ
કરીિે મક્તતરૂપી સ્ત્રીિે વરે છે.
‘ભગવાિ પરમાતમાિા સખિા અક્ભલાષી જીવિે...’ આહાહા..! આ ભગવાિઆતમા
પોતાિો, એિો જે અુંતર આિુંદ, અતીનરદ્રય આિુંદિો સાગર ભગવાિઆતમા. એવા પરમ ‘સખિા
અક્ભલાષી જીવિે...’ એવા અતીનરદ્રય આિુંદ ભગવાિ પરમાતમાિું સખ, એિા અક્ભલાષી
જીવિે. િથી સખ તયાુંય સ્ત્રીમાું, િથી પૈસામાું, િથી સ્વગશમાું, િથી આબરૂમાું, િથી મકાિમાું,
િથી એિા નવકલ્પમાું કે િથી એિી એક સમયિી બહારિી ઉઘડેલી પયાશયમાું. એવો ભગવાિ
પરમાતમા પોતે, એિા અતીનરદ્રય આિુંદિો અક્ભલાષી. જેિે દનિયાિી કોઈપણ અિકૂળતાિી
સગવડતામાું ઉલ્લનસત વીયશ થતું િથી. તયાુંય જેિે બાહ્ પદાથશ પ્રતયેિી કોઈ સૂક્ષ્મ દોડમાું પણ
ઠીક છે એમ લાગતું િથી. એ પરમાતમા ભગવાિઆતમા એિા અતીનરદ્રય સખિો અક્ભલાષી
થાય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘ભગવાિ પરમાતમાિા સખિા અક્ભલાષી જીવિે ર્દ્ધ અુંતિઃતત્ત્વિા નવલાસિું
જરમભૂનમસ્થાિ...’ ભાષા તો કેવી કરી છે! જઓ! ર્દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ, ભગવાિ આિુંદમૂનતશ પ્રભ!
અતીનરદ્રય આિુંદિું િામ ભગવાિઆતમા. આહાહા..! ર્દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ, ર્દ્ધઅુંતિઃસ્વભાવ, એિા
‘નવલાસિું જરમભૂનમસ્થાિ...’ એિા આિુંદિું, મોજિું, રિડાિું, ઉતપનત્તિું ભૂનમસ્થાિ ‘નિજ ર્દ્ધ
જીવાક્સ્તકાય...’ ઓલામાું નિજ પરમતત્ત્વ કહ્ું હતું. આમાું ‘નિજ ર્દ્ધ જીવાક્સ્તકાય...’ નિજ ર્દ્ધ
જીવ પણ િ લીિો. કેમ? કે અહીં તો સવશજ્ઞએ કહેલો જીવ એ અક્સ્ત છે, અસુંખ્યપ્રદેર્ી છે.
સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
ભગવાિ સવશજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો જે આતમા, તીથંકરદેવે કહેલો, એ ર્દ્ધજીવ અસુંખ્ય
પ્રદેર્ી અક્સ્તકાય છે. છે પણ અસુંખ્યપ્રદેર્ી છે. ‘પુંરડતજી’! આહાહા..! જઓિે આ ટીકા! હવે આ
ટીકાિે અતયારે કેટલાક લોકો મારય િથી રાખતા. એવા પોતાિા પુંરડતાઈિા અક્ભમાિમાું (ચડી
ગયા છે). આહાહા..! ભગવાિ! ર્ું કરે? તારી દૃનષ્ટિે મેળ િ ખાય માટે ખોટું છે એમ કેમ કહેવાય?
બહ આકરુું લાગે. એમ કે ક્તલષ્ટ ટીકા કરી છે. ... પણ ક્તલષ્ટ કરી છે કે રસ રેડ્યો છે ઊંચો? સ્પષ્ટ
કરી િાખે છે, સ્પષ્ટ. ર્ું થાય? જગતમાું અિેક ..., અિેક અક્ભપ્રાય–ર્લ્ય જગતમાું. એમાું અહીં
આ અુંતરમાું આવવું એવો જે અક્ભપ્રાય થવો એ મહા પરુષાથશ છે. પ્રભ! સમજાય છે કાુંઈ?
બહારિા ઓલા જોવા જાય તો કાુંઈ પાર આવે એવું િથી.
કહે છે કે, ‘ર્દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ...’ પાછું જોયું! અુંતરિો ર્દ્ધઅુંતિઃસ્વભાવભાવ, એિા આિુંદિી
ઉતપનત્ત ભૂનમસ્થાિ, એવો ‘જે નિજ ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય...’
મમક્ષ :– અુંતિઃતત્ત્વ કહ્ું તેિે જીવાક્સ્તકાય કહ્ું.
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ઉત્તર :– એિે જીવાક્સ્તકાય (કહ્ું). ર્દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વિા આિુંદિું, મોજિું સ્થાિ. આહાહા..!
ભગવાિિું અુંતિઃતત્ત્વ, એ ક્ષેત્રમાુંથી તો આિુંદ ઊપજે એવું એ ક્ષેત્ર છે એમ કહે છે. પણ્ય-પાપિા
નવકલ્પો તો દિઃખ છે. દિઃખ ઊપજવાિું એ સ્થાિ િથી. આહાહા..! આિુંદિી ઉતપનત્તિું ભૂનમસ્થાિ,
અતીનરદ્રય આિુંદિી ઉતપનત્તિું ક્ષેત્ર–સ્થાિ. સમજાણું કાુંઈ?
‘જે નિજ ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય...’ ભગવાિ પોતાિો આતમા, નિજ ર્દ્ધજીવ અક્સ્ત. જીવ છે
અિે કાય. અસુંખ્યપ્રદેર્ી અિુંતગણિું િામરૂપ એક દ્રવ્ય. જઓ! અહીંયા દ્રવ્ય લીિું છે. તયાું
પરમતત્ત્વ લીિું હતું. અહીં પણ ર્દ્ધઅુંતિઃતત્ત્વ અિે ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય. એમ કરીિે દ્રવ્યમાુંથી
ઉતપન્ન થાય એમ લીિું છે. ગણમાુંથી કે ભેદથી ઉતપન્ન થાય એમ છે િહીં. ‘તેિાથી ઊપજતું...’
ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય, જે નિજઅુંતિઃતત્ત્વ, જે અતીનરદ્રય આિુંદિી મોજિું, ઉતપનત્તિું ભૂનમસ્થાિ, એવું
જે ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય વસ્ત ‘તેિાથી ઊપજતું જે પરમ શ્રદ્ધાિ...’ ભાષા જઓ! ‘પરમ શ્રદ્ધાિ તે
જ દર્શિ છે.’ તત્ત્વાથશશ્રદ્ધાિ ર્બ્દ તયાું છે િે ભાઈ? શ્રદ્ધાિ ર્બ્દ છે. અહીં ર્બ્દ ‘પરમ શ્રદ્ધાિ
તે જ દર્શિ છે.’ એિે સમરકત કહીએ. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાુંઈ? દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા,
િવ તત્ત્વિે શ્રદ્ધવા, એ સમરકત િથી. સમજાણું કાુંઈ? ‘કારણ ગણી પ્રતયક્ષ’ ‘શ્રીમદ્’માું આવે
છે એ તો વ્યવહાર કહ્ો છે, પરમાથશ િથી. ‘સ્વચછુંદ મત આગ્રહ તજી વતે સદ્ગરુ લક્ષ, સમરકત
તેિે ભાક્ખયું કારણ ગણી પ્રતયક્ષ’. ઉભા રહેવા માટે વાત કરી છે. એ સમરકત િનહ. એય..!
આહાહા..! અહીંયા તો એિી શ્રદ્ધા છે એિું જ્ઞાિ કરવું. એિો પણ આશ્રય છોડી દઈિે.
‘નિજ ર્દ્ધ જીવાક્સ્તકાય...’ ભગવાિઆતમા અક્સ્ત સત્તારૂપે હોવાવાળો પદાથશ અિે
અસુંખ્યપ્રદેર્ી કાય છે એ તો. અસુંખ્યપ્રદેર્ી એિી કાય છે. અસુંખ્યપ્રદેર્ એિું ર્રીર છે. સમજાણું
કાુંઈ? જે ‘શ્રીમદ્’માું આવે છે. ‘ર્દ્ધ-બદ્ધ ચૈતરયઘિ.’ એ ચૈતરયઘિિે પ્રદેર્માું િાખ્યા છે.
અસુંખ્ય પ્રદેર્િો પીંડ એિે ચૈતરયઘિ કહ્ો છે. સમજાણું કાુંઈ? વળી સ્થાિ કહ્ું છે િે? સ્થાિ
કહ્ું એટલે પછી ક્ષેત્ર ભેગ િાખ્યું. અક્સ્તકાય. આહાહા..!
‘નિજ...’ નિજ ર્બ્દ તયાું વાપયો પાછો. કોઈ બીજા પરમાતમા લઈ લ્યે િનહ. બીજાિો,
સવશજ્ઞિો, અરરહુંતિો, નસદ્ધિો આતમા એમ િ લઈ લે કોઈ. આહાહા..! કેટલી િીરજ જોઈએ
આમાું? એય..! ‘દેવાિનપ્રયા’! કાલે દરરયાિો દાખલો આપ્યો હતો િે? ‘પ્રકાર્દાસજી’! પાણી
પાણી. ભરેલો દરરયો. સળી બોળી એ દરરયો ખાલી કરવો. િીરજ જોઈએ.
મમક્ષ :– િીરજ જેટલી ગુંભીરતા જોઈએિે.
ઉત્તર :– ગુંભીર અિે િીરજ જોઈએ. એકદમ ઉતાવળથી આમ થઈ જાય... આમ થઈ
જાય... એમ િથી.
ભગવાિઆતમા ‘નિજ ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય તેિાથી ઊપજતું...’ જઓ! સમ્યગ્દર્શિ પયાશય
છે. ર્દ્ધજીવાક્સ્તકાય ઉતપન્ન થતી િથી. એ તો છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘તેિાથી ઊપજતું...’
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જીવાક્સ્તકાયથી ઊપજતું એમ. નિનમત્તથી િનહ, નવકલ્પથી િનહ, પયાશયથી િનહ. આહાહા..!
રદગુંબર સુંતોિી વાણી. રદગુંબર સુંત પરમાતમા! અિારદ સિાતિ પુંથ છે. એ કોઈ કક્લ્પત કે
આમ છે અિે તેમ. એિી સાથે બીજા સાથે એિી મીંઢવણી (કરવા) જાય (તો) મેળ ખાય એવું
િથી. મીંઢવણી બીજા સાથે... આવ્યું હતું કે િનહ? ર્ેમાું આવ્યું હતું? ‘રમેર્’માું. એ બિું
વ્યાખ્યાિમાું આવ્યું હતું. ‘મારગ જદા જગતથી સુંતિા રે લોલ, જગત સાથે મીંઢવણી િવ થાય.
સુંત-પુંથ-જગપુંથથી જદા જાણજો રે લોલ. સુંત-પુંથ જગપુંથથી જદા જાણજો રે લોલ. જગત સાથે
મીંઢવણી િ થાય. જગત સાથે મીંઢવણી િવ થાય.’ કોઈિી સાથે મેળ ખાય એવું િથી એમ કહે
છે.
મમક્ષ :– સતયિે અસતય સાથે કઈ રીતે મેળ થાય?
ઉત્તર :– ‘સુંત પુંથ, જગપુંથથી જદા જાણજો રે લોલ.’ આજ કાગળ આવ્યો છે? િથી
આવ્યો. યાદ િનહ... ‘સરોવર કાુંઠે રે મૃગલા તરસ્યા રે લોલ. સરોવર કાુંઠે રે મૃગલા તરસ્યા.’
અરે..! ભગવાિઆતમામાું ચૈતરય દરરયો ભયો (છે), તયાું મૃગલા તરસ્યા ફરે છે. ‘દોડે હાુંફી ઝાુંઝવા
જળિે કાજ.’ એ નવકલ્પ અિે પરિી પયાશયમાું ગોતવા જાય, મિે આમાુંથી સમરકત થાર્ે. ‘દોડે
હાુંફી ઝાુંઝવા જળિી રે કાજ,’ અરેરે ‘સાચા વારી એિે િા મળે રે લોલ. અરેરે સાચા પાણી રે એિે
િા મળે રે.’ સારા પાણી િનહ મળે. ઝાુંઝવાિા પાણી. ખારી જમીિિે સૂયશિા રકરણ અડતા પાણી
જેવો દેખાવ લાગે. પાણી િનહ, બાપા! તારી તૃષા િનહ તૂટે. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
વ્યાખ્યાિમાુંથી ર્ીઘ્ર કનવ છે ઇ. અમારે ‘પ્રેમચુંદભાઈ’િા પૌત્ર છે. આહાહા..! ગોઠવ્યું છે બિું
વ્યાખ્યાિમાુંથી. આહાહા..! આવી વાત તયાું છે? કોિી પાસે છે કે બીજા સાથે મીંઢવે? આહાહા..!
અણવ્રત િે મહાવ્રત અિે એિો પ્રચાર, એ િમશ. અરે..! ભગવાિ! તેં ર્ું કયં? ભાઈ! એ
પરરણામે બાપા! ઊંડા જળમાું–ભવમાું જાવું પડર્ે, ભાઈ! એ ભવિા આરા તયાું િથી. આહાહા..!
ભવિા આરાિા કાુંઠડા તો અુંદર જીવાક્સ્તકાય તત્ત્વ છે. સમજાણું કાુંઈ? એ દનિયા માિે અિે
દનિયા રાજી થાય અિે દનિયા અક્ભિુંદિ આપે એમાું કાુંઈ દાનળયા થાય એવું િથી. એ કાુંઈ
ઘરેણે મકાય એવું િથી કે મિે બહ માિતા હતા અિે બહ વખાણ કરતા હતા માટે કાુંઈક તો
અમારામાું હર્ે કે િનહ? આહાહા..! ભગવાિ! તારામાું તો બિું જ છે, કાુંઈક ર્ું. પણ તયાું?
પોતાિા જીવાક્સ્તકાય પદાથશમાું બિું છે. આહાહા..! ‘તેિાથી ઊપજતું જે પરમ શ્રદ્ધાિ તે જ દર્શિ
છે.’ પાછું એમાું જ મકીિે. એિું િામ સમ્યગ્દર્શિ છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– પરમ અવગાઢ સમ્યક્ કીિું છે.
ઉત્તર :– એ તો એ બિું પરમ છે, અવગાઢ જ છે સમરકત. પરમ ર્બ્દમાું આવ્યુંછે િે.
બિાિે પરમ ર્બ્દ વપરાય છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? એ પરમ ર્ું? એ પરમ થઈિે પરમાતમા થઈ
જવાિો એમાુંથી. પડવાિી વાત િનહ, પાછળ ફરવાિી વાત િનહ. અફરગામીઓ ચાલ્યા જે પુંથે
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ગયા એ પુંથિે એણે પૂરા કયાશ. ‘િવરુંગભાઈ’! કાયરિા તો કાળજા કુંપેએવી વાતું છે. આહાહા..!
વીરિા વેણો અુંદર માગે તીરિા તાર. ભાર થઈિે અુંદર ઉતરી જાય. આહાહા..!
ભગવાિઆતમા પૂણશ સ્વરૂપે ભરેલો ભગવાિ, એિી દૃનષ્ટ થતાું. એ ઉપજતું એટલે
પયાશયપણે િવું થતું. એ તત્ત્વાથશશ્રદ્ધાિ, તે પરમશ્રદ્ધાિ સમરકત છે. સમજાણું કાુંઈ? તે પણ
ભગવાિે કહેલો જીવાક્સ્તકાય. બીજા જીવ-જીવ કરે અિે આતમા-આતમા કરીિે વાત કરે, એિી
સાથે કાુંઈ મેળ ખાય એવું િથી. આવી વાત છે. અતડા પડીિે, પરથી જદા પડે તયારે અુંદર જાય
એવું છે. બે બોલ થયા.
ત્રીજો બોલ. ચારરત્ર કોિે કહેવું? ‘નિશ્ચયજ્ઞાિદર્શિાતમક...’ ભગવાિઆતમા જ્ઞાિ અિે
દર્શિ. જાણવાિા, દેખવાિા સ્વભાવ સનહત. સામારય–દર્શિ, નવર્ેષ–જ્ઞાિ એવી ર્ક્તતવાળા
તત્ત્વો. નિજ નિશ્ચય. જાણવું અિે દર્શિ સ્વરૂપ એ તો છે. એવો કારણપરમાતમા છે. એ પરમાતમાિો
સ્વભાવ પહેલો વણશવ્યો. એ તો નિશ્ચય જ્ઞાિદર્શિસ્વરૂપ તે કારણપરમાતમા. પહેલામાું નિજ
પરમતત્ત્વ કહ્ું હતું. બીજામાું અુંતિઃતત્ત્વ અિે ર્દ્ધ જીવાક્સ્તકાય કહ્ું. અહીં કારણપરમાતમા લીિો.
ભાઈ! વસ્ત એકિી એક છે. ભગવાિ કારણપરમાતમા! કારણપરમાતમા કોિે કહે? સમજાણું કાુંઈ?
કારણ નિશ્ચય જે જ્ઞાિ અિે દર્શિ, જાણવાિા અિે દેખવાિા સ્વભાવસ્વરૂપ, એવો કારણ પરમાતમા
ધ્રવ, નિતય, સામારય, એકરૂપ, જ્ઞાયકભાવ એ કારણ પરમાતમા છે. જેિા કારણે મોક્ષિું કાયશ પ્રગટે
એિે અહીંયાું કારણપરમાતમા કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘(૩) નિશ્ચયજ્ઞાિદર્શિાતમક કારણપરમાતમામાું...’ અુંતર ર્દ્ધચૈતરયઘિ ભગવાિ,
આિુંદિો અતીનરદ્રય િામ સ્વરૂપ, એવો ‘કારણપરમાતમામાું અનવચળ નસ્થનત...’ ચળે િનહ એવી
નસ્થનત. ‘(નિશ્ચળપણે લીિ રહેવું) તે જ ચારરત્ર છે.’ તે જ ચારરત્ર છે. વ્યવહારિા પરરણામ અિે
નવકલ્પ એ ચારરત્ર છે િનહ. આહાહા..! ઓલા તો પુંચમહાવ્રત એટલે અધ્યાતમ થઈ ગયો, તયાગ
થઈ ગયો જેિે. અધ્યાતમિો બીજા ... અમારો અધ્યાતમ આવે છે. અરે..! ભગવાિ! ર્ું થાય?
જગતિા પ્રાણીિે યોગ્યતા િ હોય તો ઉપદેર્ો પણ મળે િનહ. આ તો પરમાતમાિા પુંથે પડવાિો
માગશ છે. એ કાુંઈ કાયરિા કામ િથી. આહાહા..! અરે..! અમારી સાથે કોઈ હા પાડિારા િ મળે.
એકલો જા િે. ઓલામાું િથી આવતું? એકલો જા િે તું એક... તયાુંક ચોપડીમાું આવે છે.
મમક્ષ :– જરમ મરણમાું તારે કોઈિો સાથ િથી.
ઉત્તર :– તારે કોઈ સાથ િ હોય તો એકલો જા િે. ‘આિુંદઘિજી’ પણ કહે છે. તારે કોઈ
િ સાથ. ‘દીઠો દીઠાય કરી માગશ પુંથ, તેિું કોઈ િ થાય, અક્ભિુંદિ ક્જિ દર્શિ તરસીયે, ...’ કોઈ
થાબડભાણા કરીિે થાબડ મારે કે વાહ! માગશ તારો, એવો કોઈ મળતો િથી, કહે છે. મારે ર્ું
કરવું? ‘િીઠાય કરી ... ’ મારે માગે છે હું. દનિયા ગમે તે માિે. ‘પ્રેમચુંદભાઈ’! ‘આિુંદઘિજી’માું
આવે છે. ‘દર્શિ-દર્શિ દોહ્લું...’ આહાહા..!
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કહે છે અનવચળ નસ્થનત. આહાહા..! ધ્રવ ભગવાિઆતમા. એમાું ચળે િનહ એવી રમણતા–
નસ્થનત, એિે અહીંયાું ચારરત્ર કહે છે. એય..! ‘પ્રકાર્દાસજી’! લ્યો, આ ચારરત્ર. આહાહા..! આ તો
કહે, પુંચમહાવ્રત પાળો, અનહુંસા, સતય, દત્ત, બ્રહ્મચયશ, અપરરગ્રહપણું. એ પણ એિું માિેલું પાછું.
આહાહા..! અમે ચારરત્રી થયા છીએ અિે અમારે ચારરત્ર એ િમશ છે. એ અમારો અધ્યાતમ િમશ
છે પાછો એમ કહે. એ ર્બ્દ પેલા તલસી વાપરે છે. આ અધ્યાતમ માગશ છે, એમ કહે. અરે..!
અધ્યાતમ કોિે કહેવું? ભાઈ! બાહ્ તયાગ િનહ અિે પ્રવૃનત્ત હોય િે.
મમક્ષ :– નવશ્વકલ્યાણ...
ઉત્તર :– નવશ્વકલ્યાણ. આતમાિું િનહ િે?
‘કારણપરમાતમામાું અનવચળ નસ્થનત...’ અુંદર ભગવાિ આિુંદિો િામ પ્રભ!
અતીનરદ્રયરસિી કાતળી આતમા, એમાું નિશ્ચલપણાિી લીિતા, એિે ભગવાિ ચારરત્ર કહે છે. એ
ચારરત્ર તે મોક્ષિું કારણ છે. દેહિી રિયા િનહ, પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ એ કાુંઈ ચારરત્ર િથી અિે
મોક્ષિું કારણ એ છે િનહ.
મમક્ષ :– ‘ચારરત્ર ખલ િમ્મો’ એ ચારરત્ર.
ઉત્તર :– .. એવું આ છે. િારીિે ર્ું છે? ‘દુંસણ મલ્લો િમ્મો’ ચારરત્ર છે. િમ્મો એ ચારરત્ર
છે. ચારરત્રિું મૂળ દર્શિ છે.
મમક્ષ :– તયું ચારરત્ર એ અમારે નવચારવાિું.
ઉત્તર :– ર્ું નવચારે? એ ચારરત્ર આ. તમારે નવચારવાિું ર્ું?
મમક્ષ :– પુંચમહાવ્રત..
ઉત્તર :– એિે ચારરત્ર કોણે કીિું? એિે માટે તો વાત ચાલે છે. ટીખળ ... છે. િારદ છે િે.
સમજે છે કે પુંચમહાવ્રત ચારરત્ર િથી. પણ અમારે સમજવાિું કાુંઈ? અમારે સમજવાિું એટલે
ર્ું? આ જ ચારરત્ર છે. પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ પણ મનિિે હોય ખરા એ ચારરત્ર િથી.
નિશ્ચયચારરત્ર આવું હોય તયાું પૂણશ દર્ા િ હોય અિે પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પ આવે . પણ એ તો
બુંિિિા કારણ છે. ચારરત્ર િનહ. કહો, સમજાણું કાુંઈ? ત્રણે સુંપ્રદાયમાું એિો તો મોટો ગોટો છે.
આહાહા..! મહાવ્રતિારી છે, ભાઈ! મહાવ્રતિારી છે. ર્ેિા મહાવ્રતિારી? તયાું હતા?
મહાવ્રતિારી કોિે કહેવું એ ખબર િથી હજી. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? લ્યો, એ ત્રણિી વ્યાખ્યા
થઈ—જ્ઞાિ-દર્શિ અિે ચારરત્રિી.
‘આ જ્ઞાિદર્શિચારરત્રસ્વરૂપ નિયમ...’ લ્યો! ‘નિયમસાર’ છે િે આ? ‘આ
જ્ઞાિદર્શિચારરત્રસ્વરૂપ નિયમ...’ જઓ! ત્રણિું એક કહી દીિું. એ ‘નિવાશણિું કારણ છે.’ એ
મોક્ષિું કારણ છે. િીચે છે િે બગડો. ‘કારણિા જેવું જ કાયશ થાય છે;...’ છે િે િોટ. ‘તેથી સ્વરૂપમાું
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નસ્થરતા કરવાિો અભ્યાસ જ..’ સ્વરૂપમાું નસ્થરતા કરવાિો અભ્યાસ, અતીનરદ્રય આિુંદ
ભગવાિમાું રમવાિો અભ્યાસ ‘ખરેખર અિુંત કાળ સિી સ્વરૂપમાું નસ્થર રહી જવાિો ઉપાય
છે.’ અુંતર આિુંદમાું નસ્થર થવું. એ અિુંતકાળ નસ્થર થઈ જર્ે પછી. અિુંતકાળ નસ્થર થવાિો એ
ઉપાય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘તે નિયમ ર્બ્દિે...’ હવે સારિી વ્યાખ્યા કરે છે. આ નિયમિી વ્યાખ્યા કરી. સમ્યતજ્ઞાિ,
સમ્યગ્દર્શિ, સમ્યતચારરત્ર એ નિયમ છે. હવે એિે ‘નિયમ સાર’ ર્બ્દ કેમ કહ્ો? ‘નવપરીતિા
પરરહાર અથે ‘સાર’ ર્બ્દ જોડવામાું આવ્યો છે.’ િીચે ત્રગડો. ‘નવપરીત = નવરુદ્ધ.
[વ્યવહારરતિત્રયરૂપ નવકલ્પોિે–પરાક્શ્રત ભાવોિે–બાતલ કરીિે...]’ કારણ કે એ નવપરીત છે.
આ ઠેકાણે કેટલાક નવપરીતિો અથશ નમથ્યાદર્શિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર કરે છે. પણ ઘણે ઠેકાણે અુંદર
પાછળથી આવ્યું છે કે નિશ્ચયથી વ્યવહાર નવપરીત છે. સમજાણું કાુંઈ? અુંદરમાું ઘણે ઠેકાણે. એક
‘નહુંમતભાઈ’એ ચોતખી વાત મૂકી છે.
‘[વ્યવહારરતિત્રય નવકલ્પોિે–પરાક્શ્રત..]’ છે. દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો રાગ એ રાગ
છે, ર્ાસ્ત્રિું જ્ઞાિ એ રાગ નવકલ્પ છે અિે પુંચમહાવ્રતિા નવકલ્પો એ પણ રાગ છે. એવો જે
વ્યવહારરતિત્રય સ્વરૂપ ભેદો, ‘પરાક્શ્રત ભાવોિે—બાતલ કરીિે...’ એ વ્યવહાર િનહ. વ્યવહાર
મોક્ષમાગશ છે િનહ. ‘માત્ર નિનવશકલ્પ જ્ઞાિદર્શિચારરત્રિો જ – ર્દ્ધરતિત્રયિો જ સ્વીકાર કરવા
અથે...’ લ્યો, ઠીક. માત્ર નિનવશકલ્પ રાગ નવિા, નવકલ્પ નવિા, વસ્તિા સ્વરૂપિી વીતરાગી નિનવશકલ્પ
દર્ા, એવું જે નિનવશકલ્પ જ્ઞાિ, નિનવશકલ્પ દર્શિ અિે નિનવશકલ્પ ચારરત્રિો જ. એટલે કે
‘ર્દ્ધરતિત્રયિો જ...’ એમ. નિનવશકલ્પ જ્ઞાિદર્શિચારરત્ર કહો કે ર્દ્ધરતિત્રય કહો. ‘સ્વીકાર કરવા
અથે..’ એ જ મોક્ષિો માગશ છે. ‘નિયમ સાથે સાર ર્બ્દ જોડ્યો છે.’ પાઠમાું છે િે.
‘विपरीतपवरहारार्थं भवितं खलु सारविवत इवत िचनं’ સમજાણું કાુંઈ? આમાું પણ બિા વાુંિા.
નવપરીતિા ઘણા અથશ આવર્ે. નિશ્ચયઅથશથી વ્યવહાર નવપરીત છે. નિશ્ચયરતિત્રયથી
વ્યવહારરતિત્રય નવપરીત છે. આવશ્યક, રિયા એવા ઘણા બોલ છે. આમાું લખ્યા છે. ૧૭૬, ૧૪૯,
૧૭૫. ઘણા હતા. આ તો મેં ૪૩, ૮૨, ૮૬, ૯૭. અહીંયા તો આપણે એકિું કામ છે િે. બિા
ઘણા બોલ લખ્યા છે.
નિશ્ચય અિે વ્યવહાર નવરુદ્ધ છે. િનહતર બે ભેદ કેમ પડે? એિા ફળ પણ નવરુદ્ધ છે.
નિશ્ચયરતિત્રયિું ફળ મોક્ષ છે અિે વ્યવહારિું ફળ બુંિ છે. નિશ્ચયરતિત્રય નિનવશકલ્પદર્ા છે અિે
વ્યવહાર એ રાગ છે. રાગ બુંિિિું કારણ છે. નિનવશકલ્પદર્ા મોક્ષિું કારણ છે. આહાહા..! માટે
વ્યવહારિે રદ કરવા ‘સાર ર્બ્દ જોડવામાું આવ્યો છે.’ એિો કળર્ કહેર્ે, લ્યો.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગરુદેવ!)
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ફાગણ સુદ ૧૦, શનનવાર, તા. ૬-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૪, શ્લોક – ૧૧, પ્રવચન નં. ૭

‘જીવ અધિકાર’ એનો ૧૦મો કળશ છે.

ु ं रत्नत्रयमनत्तमं
ु प्रपद्याहम।्
इति तिपरीितिमक्त
्

ु
अपृनर्भिर्ातमन्ां समद्धिमनं
गशं यातम ।।१०।।

એ ટીકા થઈ ગઈ છે એનો ટૂંકામાૂં પાછો કળશ કર્યો છે. ‘એ રીતે હૂં...’ પોતે મધન પોતાની
વાત કરીને વસ્તની ધસ્થધત ધિદ્ધ કરે છે. ‘ધવપરીત ધવનાના...’ એટલે? દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો
ધવકલ્પ છે અને પૂંચમહાવ્રતનો આ જે ધવકલ્પ છે કે શાસ્ત્રના ભણવાનો, જાણવાનો જે ધવકલ્પ છે,
એ બિો વ્ર્યવહાર પણ્ર્યબૂંિનૂં કારણ છે. એનાથી રધહત. ‘ધવપરીત ધવનાના...’ એટલે વ્ર્યવહારના
રાગ ધવનાનો જે િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર, તે મોક્ષનો માગશ છે. િમજાર્ય છે કાૂંઈ? માથે આવી
ગર્યૂં છે.
‘(ધવકલ્પરધહત) અનત્તમ રત્નત્રર્યનો આશ્રર્ય કરીને...’ ‘જેનાથી બીજૂં કાૂંઈ ઉત્તમ નથી
એવૂં; િવોત્તમ; િવશશ્રેષ્ઠ.’ એટલે? આત્મા પણશ અખૂંડ આનૂંદ સ્વરૂપ છે, એની સ્વના દ્રવ્ર્ય
આશ્રર્યની, સ્વિન્મખ થઈને ધનધવશકલ્પ – ધવકલ્પના ભેદ ધવનાની, ધનધવશકલ્પ શ્રદ્ધા, ધવતરાગી
પર્યાશર્ય પ્રગટ કરવી એનૂં નામ િમ્ર્યગ્દશશન છે. િમજાર્ય છે કાૂંઈ? વસ્ત વીતરાગમધતશ આત્મા છે.
ધનધવશકલ્પ રિ ચૈતન્ર્યઘન આત્મા (છે), એની અૂંતર િન્મખ થઈને, વ્ર્યવહારના ધવકલ્પથી રધહત
એવો અનત્તમ િમ્ર્યગ્દશશન... અનત્તમ એટલે? ઉત્તમમાૂં ઉત્તમ. ઊંચૂં. એમ. એનાથી બીજૂં કોઈ
ઊંચૂં નથી. આત્માનો ધ્રવ ચૈતન્ર્ય સ્વભાવ અભેદ આનૂંદ, એની પ્રતીધત, એનૂં જ્ઞાન અને એની
રમણતા એ ત્રણે ધનશ્ચર્યિમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર, તે મોક્ષનો માગશ છે. આહાહા..! િમજાર્ય છે
કાૂંઈ?
એથી ‘ધવપરીત ધવનાના...’ એમ કહ્ૂં છે. એના અથશમાૂં કેટલાક કહે છે કે ધવપરીત
ધમથ્ર્યાદશશન, ધમથ્ર્યાજ્ઞાન, ધમથ્ર્યાચારરત્ર ધવપરીત છે. એનાથી રધહત આ. કેટલાક એમ અથશ કહે
છે. અહીં એમ અથશ નથી. િમજાણૂં કાૂંઈ? નીચે અથશ કર્યો છે. ‘ધવપરીત = ધવરુદ્ધ.’ છે ને? પહેલા
આવી ગર્યૂં છે ને? એ જ અહીં છે. ‘વ્ર્યવહારરત્નત્રર્યરૂપ ધવકલ્પોને–પરાશ્રશ્રત ભાવોને—બાતલ
કરીને માત્ર ધનધવશકલ્પ જ્ઞાનદશશનચારરત્રનો જ – શદ્ધરત્નત્રર્યનો જ સ્વીકાર કરવા અથે ‘ધનર્યમ’
િાથે ‘િાર’ શબ્દ જોડ્યો છે.’ એ કાલે આવી ગર્યૂં છે. ભગવાનઆત્મા અભેદ ચૈતન્ર્ય ધ્રવ, એનૂં
િમ્ર્યગ્દશશન એટલે ધનધવશકલ્પ આત્માના આનૂંદના અનભવમાૂં એની પ્રતીધત અને એ આત્માનૂં
સ્વિૂંવેદન — સ્વ-પોતાના જ્ઞાનનૂં, િૂં–પ્રત્ર્યક્ષ જ્ઞાનનૂં વેદન એ જ્ઞાન અને સ્વરૂપમાૂં લીનતા
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અરાગી ચારરત્ર પરરણધત એ ચારરત્ર. એનાથી ઉત્તમ કોઈ ચીજ છે નધહ. વ્ર્યવહારરત્નત્રર્ય છે એ
ઉત્તમ નથી. ઝીણી વાત છે.
દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પૂંચમહાવ્રતના ધવકલ્પ વગેરે એ બિો દોષભાવ છે. એ
દોષભાવથી રધહત વસ્તના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને અનભવ રમણતા એ એક જ ઉત્તમ છે
(એનાથી બીજો કોઈ ઉત્તમ નથી.) એવો ભગવાનઆત્મા પણશ શદ્ધ ધ્રવ, એમાૂંથી િમ્ર્યગ્દશશનજ્ઞાન-ચારરત્રની વીતરાગી જે દશા (થાર્ય), એ જ જીવને કરવાલાર્યક અથવા તે આશ્રર્ય કરવા
લાર્યક છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? આહાહા..!
એને કરીને ‘મશ્રતતરૂપી સ્ત્રીથી ઉદભવતા અનૂંગ િખને પ્રાપ્ત કરુૂં છૂં.’ હૂં તો, એમ કહે
છે. એ મશ્રતતરૂપી, પણશ આનૂંદની દશારૂપી મશ્રતત, એનાથી ‘ઉદભવતા અનૂંગ (અશરીરી,
અતીધન્દ્રર્ય...)’ િખ. આત્માનૂં અતીધન્દ્રર્ય િખ જે આત્મામાૂં છે, એને હૂં આવા રત્નત્રર્ય દ્વારા
પર્યાશર્યમાૂં અતીધન્દ્રર્ય િખને હૂં પ્રાપ્ત કરુૂં છૂં, એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? બિા શબ્દો ગ્રીક,
લેરટન જેવા લાગે. અજાણ્ર્યા માણિને તો આ માગશની રીત શૂં થાર્ય? માગશ તો આ છે. કોઈ રદ’
એણે પરરચર્યમાૂં લીિો નથી, િાૂંભળ્યો નથી. એટલે અનભવમાૂં તો આવ્ર્યો નથી. એટલે એને લાગે
કે આ શૂં છે? આવો કેવો િમશ? પરના ત્ર્યાગ-ગ્રહણનો ધવકલ્પ પણ જેમાૂં નથી. એવો જે
આત્મસ્વભાવ, એનૂં અૂંતર શરણ લઈને જે િમ્ર્યગ્દશશનજ્ઞાનચારરત્ર, ધનધવશકલ્પ દશા (પ્રગટ થાર્ય)
તે જ કતશવ્ર્ય છે અને તે જ ‘આશ્રર્ય કરીને મશ્રતતરૂપી સ્ત્રીથી ઉદભવતા અનૂંગ (અશરીરી,...)’
શરીર ધવનાની દશા. અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદની દશા એનાથી પ્રાપ્ત થાર્ય છે. છે ને? ‘मनंगशं यातमिः’
એમ છે ને? ‘समद्धिमनंगशं’ િૂંસ્કૃત છે. ‘सम’–િખ. ‘અતીધન્દ્રર્ય િખને હૂં પ્રાપ્ત કરુૂં છૂં.’ કેમ?
કે, િમ્ર્યગ્દશશનજ્ઞાનચારરત્ર એ અતીધન્દ્રર્યિખ સ્વરૂપ છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? આહા..!
ભગવાનઆત્મા, એનો િમ્ર્યગ્દશશનનો ભાવ, િમ્ર્યકજ્ઞાનનો ભાવ, િમ્ર્યકચારરત્રનો ભાવ એ
અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદના િખરૂપ ભાવ છે અને એ દ્વારા હૂં પણશ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદના િખને પ્રાપ્ત
કરુૂં છૂં, એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ?
અહીં તો આનૂંદને પ્રાપ્ત કરુૂં છૂં એમ લઈ લીિૂં છે. મશ્રતતના િખને હૂં પ્રાપ્ત કરુૂં છૂં.
માગશ તે માગશ એવો છે, ભાઈ! કહે છે કે જે મોક્ષમાગશને વ્ર્યવહાર અડતો પણ નથી અને
ધનશ્ચર્યમોક્ષમાગશ એ વ્ર્યવહારને છતો (અડતો) પણ નથી. ‘પ્રેમચૂંદભાઈ’! એવો માગશ છે.
આહાહા..!
એવા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદની દશા. વ્ર્યવહારરત્નત્રર્ય તો દુઃખરૂપ ભાવ છે, ધવકલ્પ છે.
આહાહા..! શભભાવ છે એ તો, એ તો કષાર્ય છે. ‘બાલચૂંદજી’! શભભાવ. ભગવાનની ભશ્રતત,
ભગવાનની શ્રદ્ધા, પૂંચમહાવ્રતના પરરણામ, ભગવાન ણમો અરરહૂંતાણૂં, ણમો અરરહૂંતાણૂં (કરે)

ગાથા – ૪, શ્લોક – ૧૧

પ્રવચન નં. ૭

75

એ બિો ધવકલ્પ રાગ–કષાર્ય છે. કારણ કે પરદ્રવ્ર્ય છે ને? પરદ્રવ્ર્યનૂં જર્યાૂં લક્ષ જાર્ય છે એટલે એને
ધવકલ્પ આવ્ર્યા ધવના રહેતો નથી. આહાહા..! િમજાણૂં કાૂંઈ?
એના ‘મશ્રતતરૂપી સ્ત્રીથી ઉદભવતા...’ ઉત્પન્ન થતાૂં. ‘અતીધન્દ્રર્ય િખને (હૂં) પ્રાપ્ત કરુૂં
છૂં.’ મોક્ષમાગશ તો આ છે. એ ધિવાર્ય બિા વ્ર્યવહારના કથનો જાણવા લાર્યક છે, આદરવા લાર્યક
છે નધહ. વીતરાગ પોતે એમ કહે કે અમને માનવાથી અને અમારી િામૂં જોવાથી તને રાગ થશે.
‘િમેરુમલજી’! એવા ધવકલ્પનો આશ્રર્ય કર્યાશ ધવના ધવકલ્પને બાતલ કરી દેજે. ભગવાનઆત્મા
અતીધન્દ્રર્ય િહજ િખ છે. એમાૂંથી થતી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને શાૂંધત એ પણ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદના
િખરૂપ દશા છે. અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદનો એ મોક્ષમાગશ એ સ્વાદ છે. એનાથી અતીધન્દ્રર્ય પણાશનૂંદની
પ્રાધપ્ત થાર્ય છે. બરાબર છે? આહાહા..! એ ત્રણ ગાથાથઈ.
ચોથી.
तियमं मोक्खउिाओ िस्स फलं हिति परमतििािं |

લ્ર્યો. परमतििािं કોઈએ પછર્યૂં નહોતૂં કે આ પરમ શૂં કીિૂં? પરમ. પરમશ્રદ્ધાન. એ તો
ધનમશળ િમ્ર્યગ્દશશન એ પરમશ્રદ્ધાન છે. અહીંર્યાૂં મોક્ષ એ પરમ ધનવાશણ.
तियमं मोक्खउिाओ िस्स फलं हिति परमतििािं |
एिेतसं तिण्हं तप य पत्तेयपरूििा होई ।।४।।

નીચે હરરગીત.
છે ધનર્યમ મોક્ષોપાર્ય, તેનૂં ફળ પરમ ધનવાશણ છે;
વળી આ ત્રણેનૂં ભેદપવશક શ્રભન્ન ધનરૂપણ હોર્ય છે. ૪.
અન્વર્યાથશ :– ‘રત્નત્રર્યરૂપ ધનર્યમ એ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે.’ ધનશ્ચર્ય િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાનચારરત્ર એ રત્નત્રર્ય તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. ‘તેનૂં ફળ પરમ ધનવાશણ છે.’ તેનૂં ફળ મશ્રતત છે. ‘વળી...’
આ કેમ આપર્યૂં? એનો જરી અથશ કર્યો છે. પૂંરડતજીએ ખલાિો કર્યો છે. કે ‘(ભેદકથન દ્વારા અભેદ
િમજાવવા અથે)’ એમ ખલાિો કર્યો છે. નધહતર તો ત્રણનૂં કથન કરીશ, શબ્દો તો એમ છે. ‘આ
ત્રણનો ભેદ પાડીને જદૂં જદૂં ધનરૂપણ હોર્ય છે.’ એમ છે ને? પણ એનો અથશ–ખલાિો કર્યો કે
ભેદથી અભેદ િમજાવવા ભેદનૂં કથન કરીશ. િમજાણૂં કાૂંઈ? ‘િમર્યિાર’ આઠમી ગાથાની
શૈલી લીિી. ભેદકથન દ્વારા વ્ર્યવહાર િમરકત એે ધવકલ્પ છે, ભેદ છે. એ દ્વારા આ અભેદ ચીજ
છે એ િમજાવવા માટે ભેદથી કથન કરીશ એમ કહે છે.
‘ભેદ કથન દ્વારા અભેદ િમજાવવા...’ િમજાવવૂં છે તો અખૂંડ, અભેદની દૃધિ-જ્ઞાન
અને રમણતા પણ ભેદથી ધવકલ્પથી એને િમજાવે છે કે જો આ આત્મા, એની શ્રદ્ધા, એનૂં જ્ઞાન
અને રમણતા એ મોક્ષમાગશ છે, એમ ભેદથી િમજાવે છે. ભેદ આદરણીર્ય નથી. િમજાણૂં કાૂંઈ?
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િમજાવનારને પણ આદરણીર્ય નથી અને િમજનારને પણ આદરણીર્ય નથી. પણ ભેદ દ્વારા એને
િમજાવે છે કે આ આત્માનૂં જ્ઞાન, આ આત્માનૂં દશશન અને ચારરત્ર ધનધવશકલ્પ તે મોક્ષનો માગશ
છે. િમજાણૂં કાૂંઈ?
પહેલા ત્ર્યાૂં તો ના પાડી હતી કે, વ્ર્યવહારના પરરહાર અથે િાર શબ્દ ર્યોજેલ છે.
ધવપરીતના પરરહાર અથે. અહીં કહે છે કે એ ધવપરીતપણૂં ભેદ પાડીને શૂં કરવા કહેશૂં? અભેદને
િમજાવવા ભેદને કહેશૂં, એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? વ્ર્યવહાર િમરકત અને વ્ર્યવહાર જ્ઞાન અને
વ્ર્યવહાર ચારરત્ર એ બિા ભેદો ધનશ્ચર્યને િમજાવવા એ ધનધમત્તનૂં કથન છે. વ્ર્યવહાર વ્ર્યવહારને
િમજાવવા માટે નધહ એમ કહે છે. ૮મી ગાથામાૂં પણ એમ આવે છે ને? વ્ર્યવહાર દશશન-જ્ઞાનચારરત્રને પ્રાપ્ત, એ વ્ર્યવહાર ધનશ્ચર્યને િમજાવે છે. પરમાથશ વસ્ત અભેદને િમજાવે છે. વ્ર્યવહાર
વ્ર્યવહારને િમજાવે છે એમ નધહ. ભેદ પાડીને કથન અભેદને િમજાવે છે. અભેદનૂં જ્ઞાન થતાૂં
ભેદ શૂં છે એવૂં એને જ્ઞાનમાૂં આવી જાર્ય છે. ભેદનૂં જ્ઞાન કરવા માટે નવો પ્રર્યાિ નથી. ભેદ દ્વારા
અભેદનૂં ભાન થતાૂં, અભેદના જ્ઞાનમાૂં, ભેદ ધવકલ્પ શૂં છે? એનૂં જ્ઞાન, આ આમાૂં નથી, એમ
નાશ્રસ્તપણે જ્ઞાન આવી જાર્ય છે. આહાહા..! ‘આ ત્રણનૂં ભેદ પાડીને જદૂં જદૂં...’ એમ છે ને?
‘प्रत्येक’ પ્રત્ર્યેકનો અથશ ભેદ પાડીને. પ્રત્ર્યેક એટલે જદૂં જદૂં કરીને. જદૂં ધનરૂપણ કરશૂં.
‘ટીકા :– રત્નત્રર્યના ભેદો પાડવા ધવષે...’ િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્રને વ્ર્યવહારથી
િમજાવવા માટે ‘અને તેમનાૂં લક્ષણ ધવષે આ કથન છે.’ વ્ર્યવહારનૂં લક્ષણ, હોં! વ્ર્યવહારના ભેદો
પાડવા માટે અને તેમનાૂં લક્ષણ ધવષે. તેમનૂં એટલે વ્ર્યવહારનૂં લક્ષણ શૂં? એ માટે આ ગાથા છે.
‘િમસ્ત કમશના નાશથી િાક્ષાત મેળવાતો મહા આનૂંદનો લાભ તે મોક્ષ છે.’ મોક્ષની
વ્ર્યાખ્ર્યા. મોક્ષ એટલે શૂં? આમ તો મોક્ષ એટલે મકાવૂં થર્યૂં. ‘િમસ્ત કમશના નાશથી...’ મોક્ષ તો
મકાવાના અથશમાૂં છે. િવશ કમશના નાશથી. અશ્રસ્ત લીિી પાછી. ‘િાક્ષાત મેળવાતો મહા આનૂંદનો
લાભ...’ અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદ ભગવાનઆત્મા છે એની અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદની પર્યાશર્યમાૂં પણશ પ્રાધપ્તમાૂં
આ આનૂંદનો લાભ, મહા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદનો પણશ લાભ ‘િાક્ષાત મેળવાતો...’ આહાહા..!
િમજાર્ય છે કાૂંઈ? ‘મહા આનૂંદનો લાભ તે મોક્ષ છે.’ એમ અશ્રસ્તથી ધિદ્ધ કર્યું છે. પહેલી વ્ર્યાખ્ર્યા
કરી. મોક્ષ શબ્દ છે. િમજાણૂં? ‘तियमं मोक्खउिाओ’ એમ છે ને? એટલે મોક્ષની વ્ર્યાખ્ર્યા કરી.
િમસ્ત કમશના નાશથી મકાણો. મકાણો–િવશ કમશથી છટ્યો. પણ છટ્યો ત્ર્યારે થર્યૂં શૂં?
‘િાક્ષાત મેળવાતો મહા આનૂંદનો લાભ...’ એટલે? શશ્રતતમાૂં, સ્વભાવમાૂં તો મહા આનૂંદ
હતો. ભગવાનઆત્મા મહા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદરૂપ જ છે. પણ િાક્ષાત મેળવાતો–પર્યાશર્યમાૂં આનૂંદ
પ્રાપ્ત થતો એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? અરે..! આવો િમશ! ‘િાક્ષાત મેળવાતો...’ પ્રગટ દશામાૂં
પ્રાપ્ત થતો ‘મહા આનૂંદનો લાભ...’ લ્ર્યો! આ લાભ િવાર્યા. આ વાધણર્યા લખે ને? ‘પોપટભાઈ’
લાભ િવાર્યા નાખે ને તમારે? ચોપડામાૂં અને બિામાૂં ને કમાડમાૂં (બારણામાૂં) લખે ને? કમાડમાૂં
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(બારણામાૂં) લખે. િળમાૂં પણ ત્ર્યાૂં લાભ નથી. િળનો લાભ એ તો તર્યાૂં એને આવે છે? મમતાનો
લાભ છે ત્ર્યાૂં. આ તો પણશ વીતરાગ િમતાના આનૂંદનો લાભ. િમજાણૂં કાૂંઈ? ભાષા તો જઓ!
ટીકા પણ કેવી થઈ છે!
‘तियमं मोक्खउिाओ’ એમ કહેવૂં છે ને? ‘ધનર્યમ છે તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે.’ ત્ર્યારે મોક્ષ
એટલે શૂં? એમ. ધનર્યમ (એ) મોક્ષનો ઉપાર્ય છે અને ‘તેનૂં ફળ તે પરમ ધનવાશણ..’ મોક્ષ એટલે
શૂં? એમ. બિા કમશનો અભાવ થઈને, નાશ થઈને, મહા આનૂંદનો િાક્ષાત મેળવાતો (પણશ
આનૂંદ). અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદસ્વરૂપ તો ભગવાનઆત્મા છે જ. એને પર્યાશર્યમાૂં પ્રત્ર્યક્ષ–િાક્ષાત પ્રગટ
(મેળવાતો). આ િાક્ષાત ભગવાન ભેટ્યા, એમ નથી કહેતા? આત્મા અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદસ્વરૂપ તો
પ્રભ અનારદથી છે. એને વતશમાન દશામાૂં િાક્ષાત આનૂંદનો લાભ. િાક્ષાત મેળવાતો મહા
આનૂંદનો લાભ, એનૂં નામ અશ્રસ્તપણે મશ્રતત કહેવામાૂં આવે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ?
‘શ્રીમદ’માૂં એમ કહ્ૂં, ‘મોક્ષ કહ્ો ધનજ શદ્ધતા.’ ત્ર્યાૂં એ અશ્રસ્તથી લીિૂં. મોક્ષ શબ્દમાૂં
મકાવૂં આવે છે. એટલે આમાૂં જરી પહેલૂં લીિૂં કે કમશથી, અપણશ દશાથી છટતાૂં, પણશ દશાની
પ્રાધપ્ત, િાક્ષાત અતીધન્દ્રર્ય આનૂંદનો લાભ (થવો) એને મોક્ષ કહેવામાૂં આવે છે. આ િૂંિારનો
લાભ એ દુઃખ કહેવામાૂં આવે છે, એમ કહે છે. દુઃખ. ચાહે તો રાગ ગમે તે પ્રકારનો હો, પણ એ
રાગનો લાભ એ દુઃખનો લાભ છે. આહાહા..! આકળતા છે. આ તો િાક્ષાત મેળવાતો. એટલે
પ્રાપ્ત થતો નવો. એમ કહે છે ને? સ્વભાવમાૂં તો છે પણ પર્યાશર્યમાૂં પ્રાપ્ત થતો. મેળવાતો એમ
શબ્દ મતર્યો છે ને? ‘महानन्दलार्िः’ અરે...! એના ઘરની વાતૂં પણ મોટી જ આવે છે. િમજાણૂં
કાૂંઈ?
‘તે મહા આનૂંદનો ઉપાર્ય...’ પહેલી મોક્ષની વ્ર્યાખ્ર્યા કરી. હવે ‘तियमं मोक्खउिाओ’
એમ શબ્દ છે ને? ધનર્યમ એટલે મોક્ષનો ઉપાર્ય. મોક્ષ એટલે િાક્ષાત મહા આનૂંદનો મેળવાતો
લાભ તે મોક્ષ. હવે એનો ઉપાર્ય એટલે? ‘પવોતત ધનરુપચાર રત્નત્રર્યરૂપ પરરણધત છે.’ પવે કહેલી
ધનરુપચાર–જેમાૂં ઉપચાર નથી, વાસ્તધવતતા છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? ધનર-ઉપાચર. ઉપચાર નધહ,
ધનરુપચાર. વાસ્તધવક ભગવાનઆત્માનૂં ધનશ્ચર્ય િમ્ર્યગ્દશશન, િમ્ર્યગ્જ્ઞાન, ચારરત્ર એ ધનરુપચાર
રત્નત્રર્ય છે. જેમાૂં ઉપચાર નથી પણ વાસ્તધવતતા છે, ર્યથાથશતા છે. આહાહા..! િમજાણૂં કાૂંઈ?
વ્ર્યવહાર ધવકલ્પ જે મોક્ષમાગશ કહેવાર્ય એ ઉપચારીક છે, અવાસ્તધવક છે, અર્યથાથશ છે. વીતરાગનો
માગશ, વીતરાગ િવશજ્ઞનો કહેલો અનૂંતકાળમાૂં એણે બરાબર િાૂંભળ્યો નથી. એમ ને એમ વેઠૂં
કરી છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? િમશને નામે વેઠૂં (કરી).
પવોતત ધનરપેક્ષ શદ્ધ રત્નત્રર્ય કહ્ૂં હતૂં ને? ‘ધનરુપચાર રત્નત્રર્યરૂપ પરરણધત...’ જોર્યૂં!
પરરણધત એટલે પર્યાશર્ય થઈ. ધનશ્ચર્યમોક્ષમાગશ આત્માની ધનદોષ ધનધવશકારી દશા છે. એ ગણ નથી.
ગણ અને દ્રવ્ર્ય તો અધવનાશી ધત્રકાળ હોર્ય છે અને મોક્ષનો માગશ અને મોક્ષ એ તો પર્યાશર્ય છે.
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આહાહા..! એ શૂં વળી? મોક્ષ પણ એક પરરણધત છે, પર્યાશર્ય છે, ગણ નથી. એમ એ મોક્ષના
માગશની પર્યાશર્ય–પરરણધત એ અવસ્થા છે, પરરણધત છે. ‘રત્નત્રર્યરૂપ પરરણધત છે.’ ઘણા કહે છે,
ધનશ્ચર્યિમ્ર્યગ્દશશન તો ગણ છે. એને તમે પર્યાશર્ય કેમ કહો છો? ધિદ્ધમાૂં િમ્ર્યગ્દશશન આરદ આઠ
ગણ પ્રગટ્યા એમ કહ્ૂં છે. એ ગણ એટલે પર્યાશર્ય. ગણ પ્રગટતા હશે? ગણ તો ધત્રકાળ છે. િમજાણૂં
કાૂંઈ? અવગણ–અજ્ઞાન હતૂં, એનો નાશ થઈને ગણ પ્રગટ્યા એમ કહેવામાૂં આવે છે. બાકી તો
પ્રગટી છે પર્યાશર્ય. આહાહા..! અવસ્થા પ્રગટે છે ને? કે ગણ પ્રગટે છે? ગણ તો ધત્રકાળ.
અનારદઅનૂંત અધવનાશી જેમ દ્રવ્ર્ય છે, એવા અનારદઅનૂંત એના ગણો છે. પર્યાશર્ય તો નવી પ્રગટ
થાર્ય છે. ધિદ્ધની પર્યાશર્ય પણ િારદ અનૂંત છે, કાળથી િરખી રહે તો. એક એક િમર્યની અવસ્થા
જદી જદી ગણવામાૂં આવે છે. ભેગી ગણવામાૂં આવે તો િાદીઅનૂંત. પણ એ કાૂંઈ અનારદઅનૂંત
નથી. અનારદઅનૂંત તો આત્મા અને અનારદઅનૂંત એના જ્ઞાન-દશશન આરદ ગણો (છે). એનો
આશ્રર્ય લઈને પ્રગટ થતી પર્યાશર્ય એ પરરણધત છે. કહો િમજાણૂં કાૂંઈ?
વળી, ‘આ ત્રણનૂં–જ્ઞાન,...’ ‘વળી (ધનરુપચાર રત્નત્રર્યરૂપ અભેદપરરણધતમાૂં...)’ શૂં કહે
છે? જે આત્માનો ધત્રકાળી સ્વભાવ, એના અવલૂંબનથી–આશ્રર્યથી શશ્રતતમાૂંથી પ્રગટ થતી
િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર એવી જે અભેદ પરરણધત. ‘ધનરુપચાર...’ ઉપચાર નધહ, આરોપ નધહ,
ર્યથાથશ અવસ્થા. એમાૂં ‘અૂંતભશત રહેલા...’ એમાૂં અૂંતભશત રહેલા. એ તો જ્ઞાન, દશશન, ચારરત્ર
ત્રણ છે.
‘આ ત્રણનૂં–જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્રનૂં જદૂં જદૂં ધનરૂપણ હોર્ય છે.’ એટલે ભેદથી કથન
કરશૂં. છે તો િમ્ર્યગ્દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર ત્રણ ધનમશળ (અવસ્થા). એ ત્રણમાૂંથી. ત્રણને બતાવવા
વ્ર્યવહારથી એનૂં કથન કરશે. િમજાણૂં કાૂંઈ? પેલામાૂં એમ આવ્ર્યૂં. ત્રણ આવ્ર્યૂં હતૂં ને પહેલા?
આપણે કહ્ૂં હતૂં. ૯ મૂં પાનૂં. બિ એ. એ ત્રણમાૂંના દરેકનૂં સ્વરૂપ કહેવામાૂં આવે છે. એ જદૂં અને
આ જદૂં. છે ને એ? આ ત્રણમાૂંના દરેકનૂં સ્વરૂપ કહેવામાૂં આવે છે. ત્ર્યાૂં ત્રણમાૂંના દરેકનૂં સ્વરૂપ
એ ધનશ્ચર્ય છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? એ વખતે કહ્ૂં હતૂં. આ તો ત્રણ જે આત્મા એકરૂપ ભગવાન, એની
અૂંતર િમ્ર્યક અનભવ થઈને દશશન પ્રતીત, જ્ઞાન અને રમણતા (થર્યા) એ ત્રણમાૂંથી એક-એકને
કહેશૂં. પણ એ ત્રણે ધનશ્ચર્ય છે. એક-એક કહેશૂં એ ધનશ્ચર્ય છે. આ ત્રણમાૂંથી ભેદ પાડીને કહેશૂં
એ વ્ર્યવહાર છે.
‘આ ત્રણનૂં–જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્રનૂં–જદૂં જદૂં ધનરૂપણ હોર્ય છે.’ એટલે ભેદથી કથન
એને કરશૂં કે આ ધનશ્ચર્ય િમ્ર્યગ્દશશન આને કહેવાર્ય. ધવકલ્પથી (કહીશૂં). િમ્ર્યકજ્ઞાન,
િમ્ર્યકચારરત્ર આને કહેવાર્ય. એ ધવકલ્પથી આત્મા દશશન, જ્ઞાન અને ચારરત્રને પ્રાપ્ત થાર્ય તે
આત્મા. િમજાણૂં કાૂંઈ? આવશે, કળશમાૂં આવશે. જઓ! કે શદ્ધરત્નત્રર્યાત્મક આત્મા છે. એમ
ભેદથી એને િમજાવે છે કે આ આત્મા શદ્ધરત્નત્રર્યમર્ય છે, એમ ભેદથી િમજાવવૂં, એને અહીંર્યાૂં
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વ્ર્યવહાર કહેવામાૂં આવે છે. ભેદ એ ધનશ્ચર્યને િમજાવવા માટે કથન છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? એટલે
આ જે ત્રણ છે એ ભેદ છે. પહેલા ત્રણ હતા એ તો ધનશ્ચર્યના ત્રણ ભેદ હતા. એનૂં જદૂં જદૂં ધનરૂપણ
કર્યું છે. એટલે? કે ધનશ્ચર્યજ્ઞાન આ છે એવૂં ધવકલ્પથી ભેદથી િમજાવશૂં. ધનશ્ચર્યદશશન આ છે એ
ભેદથી િમજાવશૂં. ધનશ્ચર્યચારરત્ર આ છે એ ભેદથી િમજાવશૂં. આવૂંછે.
‘આ ત્રણનૂં–જ્ઞાન, દશશન અને ચારરત્રનૂં—જદૂં જદૂં ધનરૂપણ હોર્ય છે.’ ‘કઈ રીતે? આ
જ્ઞાન છે’ એમ. જઓ! ભેદથી કહીને આ અૂંતર અનભવમાૂં થતૂં જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે એમ ભેદથી
કહેવામાૂં આવે છે. એમ. ‘આ દશશન છે, આ ચારરત્ર છે—એમ ભેદ પાડીને (આ શાસ્ત્રમાૂં) જે
ગાથાિત્રો આગળ કહેવાશે તેમાૂં દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્રનાૂં લક્ષણ જણાશે.’ ભેદનૂં કથન આમાૂં અને
લક્ષણ પછી જણાશે એમ કહે છે. પહેલૂં કહ્ૂં હતૂં ને? કે ભેદો પાડવા ધવશે અને તેમના લક્ષણ
ધવષે. ટીકાનો પહેલો શબ્દ હતો. આ તો અધ્ર્યાત્મ વાત છે એટલે િમજવા માટે બહ (િીરજ
જોઈએ). આજ શેરઠર્યા નથી આવ્ર્યા. િમજાણૂં કાૂંઈ?
આ આત્મા પરમેશ્વર િવશજ્ઞદેવ તીથુંકરદેવ પરમાત્માએ જે આત્મા કહ્ો. આ આત્મા એ
અધવનાશી (છે) અને એમાૂં જ્ઞાન, દશશન, આનૂંદ આરદ ગણો (છે તે) અધવનાશી (છે). એવા
અધવનાશી તત્ત્વની અૂંતમશખ થઈને િમ્ર્યગ્દશશન થાર્ય, તેને ધનશ્ચર્ય િાચૂં િમ્ર્યગ્દશશન કહે છે. તે
મોક્ષનો માગશ છે. વ્ર્યવહારથી કહેશૂં પણ એ વ્ર્યવહાર મોક્ષનો માગશ નથી. વ્ર્યવહાર ધનશ્ચર્યને
િમજાવવા માટે આવે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? ભારે, ભાઈ! આવૂં છે. ‘ભીખાભાઈ’!
મમક્ષ :– ધનશ્ચર્યને િમજાવવા માટે આવે છે.
ઉત્તર :– આવે છે ભેદ ત્ર્યાૂં. જઓ! આને જ્ઞાન કહીએ, આને દશશન કહીએ, આને ચારરત્ર
કહીએ. પણ વ્ર્યવહાર પોતે વસ્ત છે, િમશનૂં કારણ છે એમ છે નધહ. આહાહા..! ભારે આકરુૂં.
‘ભેદ પાડીને...’ તેથી ભાઈએ પૂંરડતજીએ ખલાિો કર્યોને ઓલામાૂં? ભેદ કથન દ્વારા
અભેદ િમજાવવા અથે, ત્રણના ભેદો કહેવામાૂં આવશે. આહાહા..! ભારે! આમાૂં ‘જે ગાથાિત્રો
આગળ કહેવાશે તેમાૂં દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્રના લક્ષણ જણાશે.’ આગળ પાૂંચમાૂં આવશે. દશશન-જ્ઞાનચારરત્રનૂં લક્ષણ શૂં?
‘(હવે ચોથી ગાથાની ટીકા પણશ કરતા શ્લોક કહેવામાૂં આવે છે : )’
(શ્લોક) ૧૧.
ु
मोक्षोपायो र्िति यतमनां शद्धरत्नत्रयात्मा।

ु
ह्यात्मा ज्ञानं न पनरपरं
दृतिरन्ाऽतप न ैि।्

ु प्रोक्तमेिि्
शीलं िािन्न र्िति परं मोक्षतर्िः

ु जन्तनु भ पनरुिरं
ु
बद्धाि
याति माििःु स॒ र्व्यिः ।।११।।
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‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ વનવાિી રદગૂંબર િૂંત હતા. િૂંતો તો વનમાૂં રહેતા હતા.
‘કૂંદકૂંદાચાર્યશ મહારાજે’ આ ‘ધનર્યમિાર’ કર્યું. એને બે હજાર વષશ થર્યા. પછી આ
‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ લગભગ નવિો વષશ પહેલા, રદગૂંબર િૂંત વનવાિી (મધન થર્યા) એમણે
આ ટીકા બનાવી. એમનો કરેલો આ કળશ છે.
‘મધનઓને મોક્ષનો ઉપાર્ય શદ્ધરત્નત્રર્યાત્મક આત્મા છે.’ જઓ! પેલા ત્રણને અભેદ કરી
નાખ્ર્યૂં પાછૂં. કહે છે મધનઓને, િાચા િૂંતોને ‘મોક્ષનો ઉપાર્ય શદ્ધરત્નત્રર્ય...’ એટલે કે વ્ર્યવહાર
િમરકત, જ્ઞાન, ચારરત્ર ધવનાનો ધનધવશકલ્પ પરરણધતનો ભાવ. આહાહા..! િમજાણૂં કાૂંઈ? િાચા
મધન હોર્ય છે એને અૂંતરમાૂં ભગવાન પણાશનૂંદ પ્રભ, એની શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારરત્રની પરરણધત
અવસ્થાએ પરરણમેલો આત્મા તે મોક્ષનૂં કારણ છે, એમ કહે છે. ‘ચૂંદભાઈ’! મોક્ષની પર્યાશર્યથી
લીિૂં હતૂં ને? અહીં તો આત્મા અભેદથી લીિૂં છે. આહાહા..!
દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો ધવકલ્પ જે વ્ર્યવહાર છે, શાસ્ત્રનૂં જ્ઞાન ધવકલ્પ એ તો રાગ છે, એ
મોક્ષમાગશ નથી. તેમ પૂંચમહાવ્રતના ધવકલ્પો એ રાગ છે, મોક્ષમાગશ નથી. મોક્ષમાગશ તો મધનઓનો
એને કહેવામાૂં આવે છે, કે જેને અૂંતર સ્વરૂપમાૂં પણાશનૂંદનો પ્રભ આત્મા વસ્ત પ્રાપ્ત છે. એની
અૂંતરમાૂં એનૂં જ્ઞાન થઈને પ્રતીત થવી અને એનૂં જ્ઞાનમાૂં વેદન થવૂં. અને એમાૂં રમણતા થવી.
એ ત્રણથી પરરણત આત્મા તે મશ્રતતનૂં કારણ છે. એમ કેમ લીિૂં? કે વ્ર્યવહારનો ધવકલ્પ તે આત્મા
નથી, એ અનાત્મા છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? અનાત્મા મોક્ષનૂં કારણ હોઈ શકે નધહ. િમજાણૂં કાૂંઈ?
માગશ ભારે, ભાઈ! આવો. વ્ર્યવહારને તો કાૂંઈ ગણતા જ નથી અહીં. ‘...ભાઈ’!
કહે છે કે, મધનઓ, િાચા િૂંત જે છે એને તો અૂંતરમાૂં આનૂંદની દશાનૂં ભાન થઈને
પ્રતીત થઈ છે, અૂંતર ધનધવશકલ્પ જ્ઞાન થર્યૂં છે અને ધનધવશકલ્પ ચારરત્ર હોર્ય છે. એ ત્રણથી પરરણમેલો
આત્મા એ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. એમ કહેવૂં છે ને અહીંર્યાૂં? પેલા ત્રણનો ઉપાર્ય કહેતા મોક્ષના
ઉપાર્યને આત્મા કીિો. જઓ! ‘મધનઓને મોક્ષનો ઉપાર્ય શદ્ધરત્નત્રર્યાત્મક (શદ્ધરત્નત્રર્ય
પરરણધતએ પરરણમેલો) આત્મા છે.’ આહાહા..! કહો, િમજાણૂં કાૂંઈ? પોતાનો સ્વભાવ જ આનૂંદ
અને શાૂંત છે, વીતરાગ છે. એ આત્મા પરરણમી ગર્યો છે એમ કહે છે. કહો, િમજાણૂં કાૂંઈ? ભાષા
જ કેવી આ જાતની? અજાણ્ર્યા માણિને ગ્રીક લેરટન જેવૂં લાગે. એ કરતા કોઈ વ્રત પાળવા,
અપવાિ કરવા, ભશ્રતત કરવા, ર્યાત્રા કરવી લ્ર્યો! આવૂં ઝટ િમજાર્ય. કહે છે એ તો શભરાગ,
પણ્ર્ય છે. એ િમશ નધહ. િાૂંભળને. િમજાણૂં કાૂંઈ? એનો અભાવ થઈને આત્મામાૂં આત્માનો
અનભવ-દૃધિ-જ્ઞાનપણે પરરણમે એવા આત્માને મોક્ષનો ઉપાર્ય કહે છે, એમ કહે છે. આહાહા..!
પહેલી મોક્ષની વ્ર્યાખ્ર્યા કરી હતી ને? મોક્ષનો ઉપાર્ય તો એ કહ્ો હતો. મહાઆનૂંદનો
ઉપાર્ય ધનરૂપચાર પરરણધત કીિી. લ્ર્યો, અહીં પાછૂં કહ્ૂં, એ ત્રણથી પરરણમેલો આત્મા. જદૂં-જદૂં
છે. શરીર, વાણી, મન તો જડ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા, કમશ-બમશ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા અને દર્યા-દાન ને વ્રત,

ગાથા – ૪, શ્લોક – ૧૧
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ભશ્રતતના પરરણામ તર્યાૂંર્ય રહી ગર્યા. એ તો રાગ, ધવકાર, ધવભાવ (છે). આહાહા..! હવે અહીં તો
આત્મા પણાશનૂંદનો નાથ પ્રભ પોતે છે, એનૂં જે િમ્ર્યગ્દશશન એના તરફના િન્મખનૂં, ધનધવશકલ્પ
વીતરાગી દશા, વીતરાગી જ્ઞાન અને વીતરાગી ચારરત્ર, એ પોતે મોક્ષનો ઉપાર્ય ન કહેતા, ત્રણપણે
પરરણમેલો આત્મા મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. ભાઈ! આહાહા..! જઓને!
મમક્ષ :– ‘દ્રવ્ર્યિૂંગ્રહ’માૂં એમ કહ્ૂં છે.
ઉત્તર :– એમ કહ્ૂં છે, ખબર છે ને. એ ત્રણનૂં અભેદ ગણવૂં. કહ્ૂં છે ને, ખબર છે. પહેલા
શરૂઆતમાૂં. ત્રણનૂં અભેદપણૂં તે મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. આત્મા તે પોતે અભેદપણે પરરણમી ગર્યો
એ આત્મા મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. કહો, િમજાણૂં કાૂંઈ? એ પરરણત છે એનો આત્મા. વ્ર્યવહારના
ધવકલ્પથી આત્મા (પરરણત) નધહ. એ તો અનાત્મા છે. બહ અઘરુૂં કામ છે. વીતરાગનૂં દશશન એને
પામવૂં અલૌરકક વાત છે. અૂંતરથી, હોં! બહાર વાડાથી નધહ. આહાહા..!
‘જ્ઞાન આનાથી કોઈ બીજૂં નથી,...’ એટલે કે આત્મા વસ્ત ભગવાન શદ્ધ ચૈતન્ર્ય, પણ્ર્યપાપના રાગ ધવનાનો, એવા આત્માનૂં જ્ઞાન, તે જ્ઞાન આત્માથી કાૂંઈ જદૂં નથી. આ ‘જ્ઞાન આનાથી
કોઈ બીજૂં નથી,...’ આત્મા જ્ઞાનરૂપે પરરણમ્ર્યો એ જ્ઞાન. એ જ્ઞાન આત્માથી જદૂં છે નધહ.
આહાહા..! િમજાણૂં કાૂંઈ? જઓ! અહીં જ્ઞાનથી પહેલૂં લીિૂં. પાઠમાૂંથી લીિૂં છે ને? પહેલૂં જ્ઞાન,
પછી દશશન, પછી ચારરત્ર એમ લીિૂં. િમજાણૂં કાૂંઈ? ‘કૂંદકૂંદાચાર્યશ’એ પાઠમાૂં લીિૂં છે. આ તો
િીમેથી િમજવાની અૂંતરની વાત છે, ભાઈ! આ કાૂંઈ ચોપડા વાૂંચી જાર્ય, ભણી જાર્ય, વાતો કરી
જાર્ય (એવી વાત નથી). વાદધવવાદ કરે કે આમાૂં આમ છે, બાપ! એ વાત અહીં નથી.
ભગવાનઆત્મા પોતાના સ્વભાવથી ભરેલો, પ્રભ! એની અૂંતમશખ થઈને શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને
ચારરત્ર (થવા) એ મોક્ષનો ઉપાર્ય કહ્ો હતો. (હવે) કહે છે કે ત્રણપણે પરરણમેલો આત્મા મોક્ષનો
ઉપાર્ય (છે). કેમ? કે આત્માથી કાૂંઈ જ્ઞાન-દશશન જદા નથી. એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? કેમ કે
મોક્ષનો ઉપાર્ય જ્ઞાન-દશશન-ચારરત્ર અને એ દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્રે પરરણમેલો આત્મા તે છે. એટલે
આત્માથી જ્ઞાન-દશશન-ચારરત્ર કાૂંઈ જદા નથી. વ્ર્યવહાર-જ્ઞાન એ તો આત્માથી જદી ચીજ છે.
પૂંચમહાવ્રતના પરરણામ, વ્ર્યવહારુ જ્ઞાન, વ્ર્યવહારુ દેવ-ગરુ-શાસ્ત્ર-શ્રદ્ધાનો ધવકલ્પ એ તો
આત્માથી જદી ચીજ છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? િક્ષ્મ વાત બેિે છે ને ‘િમેરુલજી’? વાત તો ઇ છે. આ
જ વાત છે. કોઈને એમ લાગે કે પણ આવૂં એક ધનશ્ચર્ય-ધનશ્ચર્ય? િાચૂં... િાચૂં... િાચૂં... કાૂંઈ ખોટૂં
નધહ! એ... ‘નવરૂંગભાઈ’! િાચી વાત છે આ તો.
કહે છે કે િાચા િૂંત વનવાિી હોર્ય છે (એમને) બાહ્માૂં તો નગ્ન દશા હોર્ય છે. અૂંતરમાૂં
એને આવી દશા હોર્ય (અથાશત) સ્વભાવને આશ્રર્યે દશશન-જ્ઞાન-ચારરત્ર (પ્રગટ થર્યા હોર્ય) તો એ
આત્મા જ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. બહારની રિર્યા, શરીરની રિર્યા અને ધવકલ્પ એ કાૂંઈ મોક્ષનો ઉપાર્ય
નથી. કારણ કે આત્મા એ રીતે થતો નથી. આત્મા જે રૂપે થતો નથી તે મોક્ષનૂં કારણ હોઈ શકે
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નધહ, એમ કહે છે. િમજાણૂં કાૂંઈ? ‘ધનરૂંજનભાઈ’! બહ માગશ જદો. વીતરાગનો માગશ લોકોને
મળતો નથી, હોં! િાૂંભળવા મળતો નથી એટલે તર્યાૂંકને તર્યાૂંક અટકીને શ્રજૂંદગી ચાલી જાર્ય છે.
આહાહા..!
કહે છે, આત્મા પોતે જ મોક્ષનો ઉપાર્ય છે. આહાહા..! કેમ? કે એ જ્ઞાન જે િમ્ર્યકજ્ઞાન–
સ્વિૂંવેદન જ્ઞાન, આત્માનૂં જ્ઞાન, તે જ્ઞાન કાૂંઈ આત્માથી જદૂં નથી. િમજાણૂં કાૂંઈ? ‘દશશન પણ
આનાથી બીજૂં નથી જ...’ લ્ર્યો! એ વળી ‘જ’ આવ્ર્યૂં પાછૂં. કહો, િમજાણૂં? િમ્ર્યગ્દશશન પણ
આત્માના ધનધવશકલ્પ શ્રદ્ધાની પરરણધત એ આત્મા છે. આત્માથી કાૂંઈ િમ્ર્યગ્દશશન જદી ચીજ નથી.
આહાહા..! ‘અને શીલ (ચારરત્ર) પણ બીજૂં નથી.’ દેહની રિર્યા કે પૂંચમહાવ્રતના ધવકલ્પ એ
ચારરત્ર નથી. ચારરત્ર તો આત્મા છે. સ્વરૂપની, આનૂંદની લીનતારૂપે પરરણમેલો આત્મા તે ચારરત્ર
છે. એનાથી કોઈ ચારરત્ર જદી ચીજ નથી.
‘આ, મોક્ષને પામનારાઓએ (અહુંતભગવૂંતોએ) કહ્ૂં છે.’ આવૂં કોણે કહ્ૂં? ‘મોક્ષને
પામનારાઓએ (અહુંતભગવૂંતોએ)...’ આમાૂં અહુંત આવ્ર્યૂં. ‘ટોડરમલ’માૂં પહેલા અહુંતા લીિૂં
છે, હોં! શરૂઆતમાૂં પાૂંચ નવકાર લીિા છે ને? ણમો અહુંતાણૂં લીિૂં છે. ણમો અરરહૂંતાણૂં નથી
લીિૂં. અથશમાૂં અરરહૂંતાણૂં કર્યું છે પાછૂં. ‘ટોડરમલજી’એ શરૂઆતમાૂં પહેલા નવકાર લીિો છે ને
ત્ર્યાૂં. ણમો અહુંતાણૂં એમ લીિૂં છે. અથશમાૂં ણમો અરરહૂંતાણૂં કર્યું છે. પાઠ આમ લીિા. પાઠ ણમો
અરરહૂંતાણૂં ન લીિો.
‘આ મોક્ષને પામનારાઓએ (અહુંતભગવૂંતોએ) કહ્ૂં છે.’ કોઈના ઘરની વાત નથી.
પરમાત્મા ધત્રલોકનાથ વીતરાગદેવે કહ્ૂં છે. ‘આ જાણીને જે જીવ માતાના ઉદરમાૂં ફરીને આવતો
નથી, તે ભવ્ર્ય છે.’ આહાહા..! મોક્ષની વાત છે ને? મોક્ષ થર્યો એને ફરીને અવતાર હોતો નથી.
આહાહા..! આવા િમ્ર્યગ્દશશન, જ્ઞાન, ચારરત્રરૂપ પરરણમીને આત્મા મોક્ષને પામે છે. એ ફરીને
માતાના ઉદરમાૂં આવતો નથી, ફરીને એને અવતાર હોતો નથી. એને અહીંર્યા ભવ્ર્યજીવને, મોક્ષના
માગશપણે પરરણમેલાને મોક્ષનો ઉપાર્ય કહેવામાૂં આવે છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરુદેવ!)

ગાથા – ૫ થી ૬, શ્લોક – ૧૨

પ્રવચન નં. ૮
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ફાગણ સુદ ૧૧, રવવવાર, તા. ૭-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૫ થી ૬, શ્લોક – ૧૨, પ્રવચન નં. ૮

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ગાથા ૫.
‘આ, વ્યવહારસમ્યકત્વિા સ્વરૂપિું કથિ છે.’

अत्तागमतच्चाणं सदहणादो हवेइ सम्मत्तं ।

ववगयञअसेसदरोसो सयलगणण्पा हवे अत्तो ।।५।।

રે! આપ્ત-આગમ-તત્ત્વિી શ્રદ્ધાથી સમકકત હોય છે;
નિિઃશેષદોષનવહીિ જે ગણસકળમય તે આપ્ત છે. ૫.
આ વ્યવહારસમકકત નિશ્ચય સમકકતિે બતાવે છે. એમ આવ્યું છે િે પહેલું? ભેદકથિ
દ્વારા આવું જે વ્યવહાર સમકકત હોય એ અુંદર નિશ્ચય અિભવિું સમકકત હોય, એમ એ બતાવે
છે. ‘ચુંદભાઈ’! વ્યવહાર હોય અિે નિશ્ચય િ હોય એમ અહીં િનહ.
મમક્ષ :– નિશ્ચય વગરિો વ્યવહાર હોય જ િનહ.
ઉત્તર :– પણ એ અહીં વાત જ િથી. ભેદ એિે–અભેદિે બતાવે છે. આમ સમકકતિે.
જેિે આવી વ્યવહાર શ્રદ્ધા હોય, એિે અુંતર નિશ્ચય સમ્યક આત્માિું અિભવ સમકકત હોય, એમ
બતાવિાર આ વ્યવહાર સમકકત, વ્યવહાર જ્ઞાિ આકદ છે. એ પહેલા કથિ આવી ગયું છે. ભેદ
કથિ દ્વારા અભેદ સમજાવવા છે, ભાઈ! પુંકિતજીએ બહ સરસ કયું છે. અનપચુંદ છે િે શબ્દાથથમાું?
એિો થોિો અન્વયાથથ કરીએ, પાુંચ નમનિટ.
‘આપ્ત, આગમ અિે તત્ત્વોિી શ્રદ્ધાથી સમ્યકત્વ હોય છે;...’ શબ્દ તો આ છે. પણ એ
વ્યવહાર છે એમ છે. કેટલાકિે એ બેસતું િથી કે િા એ વ્યવહાર કેમ લખયું એમાું? એમ કે અહીં
તો સમકકત કહ્ું છે, એમ કેટલાક કહે છે. ‘જેિા અશેષ (સમસ્ત) દોષો દૂર થયા છે.’ હવે આપ્તિી
વ્યાખયા. પરમેશ્વર આપ્ત નહત માટે, પ્રતીત કરવા લાયક પરમાત્મા એવા હોય છે. ‘જેિા અશેષ
દોષો દૂર થયા છે.’ બિા દોષો િીકળી ગયા છે. ‘એવો જે સકળગણમય પરુષ...’ અિે પૂણથગણમય
પરુષ એિે અહીંયાું ‘આપ્ત’ કહે છે. એ આપ્તિી વ્યાખયા છે. પાઠમાું તો એટલું જ છે. પછી
ટીકામાું આ બિું કરશે. આગમિી પણ વ્યાખયા, તત્ત્વિી પણ વ્યાખયા કરશે.
‘આપ્ત એટલે શુંકારનહત...’ પહેલી એ વાત લીિી છે. જેિે શુંકા િથી. ‘શુંકા એટલે સકળ
મોહરાગદ્વેષાકદક (દોષો).’ આ શુંકાિી વ્યાખયા. દશથિ, ચાકરત્ર જેટલા દોષો નમથ્યાત્વસનહત છે એ
બિા દોષોસનહત, એિે શુંકા કહે છે. એ શુંકારનહત એિે આપ્ત કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? થઈ રહ્ા
‘નિયમસાર’ પસ્તકો? િનહ હોય? બહાર વિારે િનહ કાઢ્યા હોય. ‘તપસી’! કેમ ખૂટ્યા
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‘નિયમસાર’? વિારે રાખવા જોઈએ િે. લાણી કરવાવાળાિે ૫૦-૬૦-૭૦ રાખવા જોઈએ. શું
જવાબ આપ્યો? ‘રામજીભાઈ’ કહે છે. એ સમજતા િથી. ગજરાતી તો, નહન્દી હોય િે નહન્દી.
ઘણા નહન્દી હોય. હવે રનવવાર હતો. એટલે ઝાઝા હોય. પછી મગાવી લ્યોિે પછી શું. કહો, સમજાણું
કાુંઈ? રનવવારિા કદવસે ઝાઝા માણસો હોય િે. આ તો શબ્દો અુંદર હોય તો એિે ખયાલ આવે.
આપ્ત એટલે પરમેશ્વર સવથજ્ઞદેવ. એ કોિે કહીએ? કે જે શુંકારનહત હોય તેિે. પાઠમાું
એમ છે િે? ‘ववगयअसेसदोसो’ એિે ટૂુંકામાું કહી િાખયું કે શુંકા એટલે મોહ, નમથ્યા, રાગ-દ્વેષ
આકદ દોષ. થયું? ‘सयलगणप्पा’ છે િે? ચોથું પદ. એમાું એમ કહ્ું કે શુંકારનહત. એટલામાું
સમાિી દીિું. ભાઈ! સમજાણું કાુંઈ? આપ્ત એટલે પરમેશ્વર વીતરાગદેવ સવથજ્ઞદેવ. અહીંયાું
સકળગણમય અસ્સ્ત અિે દોષરનહત એ િાસ્સ્ત. એિે શુંકારનહતમાું બન્ને સમાિી દીિા. શુંકા તે
નમથ્યાત્વ અિે રાગ-દ્વેષ આકદ દોષ. થયું? એિાથી રનહત તે ગણ, તે આપ્ત. એમ કહે છે. સમજાણું
કાુંઈ? આપ્તિી વ્યાખયા એટલી ટૂુંકી કરી. પરમેશ્વર એિે કહીએ કે જેિે મોહ િથી. જેિે રાગ, દ્વેષ,
શોક, વાસિા, નવષય, નવકલ્પ, રનત, અરનત કોઈપણ દોષિો અભાવ છે. એટલે કે એમાું એ
અભાવવાળા ગણો જે છે એ ગણોિો એિે સદભાવ છે. એમ એટલી ટૂુંકી વ્યાખયા લઈ લીિી.
હવે આગમ કોિે કહીએ? આગમિી વ્યાખયા. પાઠમાું સમ્મચય શબ્દ છે. પણ અહીંયાું
હવે એિી વ્યાખયા કરે છે. ‘આપ્તિા મખારનવુંદમાુંથી િીકળેલી,...’ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર. શબ્દ તો
મખારનવુંદ છે. મખરૂપી કમળથી િીકળેલી. લોકો એ રીતે સમજે છે િે? િનહતર તો તીથુંકર
સવથજ્ઞિે વાણી તો આખા શરીરમાુંથી ૐ ધ્વનિ (ઉઠે છે). હોઠ હલે િનહ, કુંઠ હલે િનહ. આખા
શરીરમાુંથી ધ્વનિ ઊઠે આખો. ૐ એવો અવાજ ઊઠે. સમજાણું કાુંઈ? પણ ચાલતી ભાષા લોકો
એમ સમજે એટલે એિે મખારનવુંદ શબ્દ લીિો છે. મખરૂપી કમળમાુંથી િીકળેલું. સમજાણું કાુંઈ?
ભગવાિ સવથજ્ઞિા, પરમેશ્વરિા મખથી િીકળેલી, ‘સમસ્ત વસ્તનવસ્તારિું સ્થાપિ
કરવામાું સમથથ...’ જેટલા ત્રણકાળ, ત્રણલોકિા દ્રવ્યો, ગણો અિે પયાથય છે એિે સ્થાપિ કરવામાું,
નસદ્ધ કરવામાું, સાસ્બત કરવામાું જે વાણી સમથથ છે. ‘એવી ચતર વચિરચિા.’ એવી ચતર
વચિરચિાિે આગમ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ? આ અજ્ઞાિીઓએ કલ્પિાથી શાસ્ત્રો
રચ્યા હોય, એ આગમ િનહ એમ કહે છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! શું થયું? એ આગમ સત્ય છે?
એિી અહીં િા પાિે છે.
આપ્ત સવથજ્ઞ પરમેશ્વરિા મખથી િીકળેલી વાણી તે પણ ચતરવચિ અિે સવથ વસ્તિું
સ્થાપિ કરવામાું સમથથ, એ વાણીિે આગમ કહેવામાું આવે છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? એ આગમિી
શ્રદ્ધા, એમ કહેવું છે િે અહીં તો? આ આપ્તિી શ્રદ્ધા અિે આગમિી શ્રદ્ધા, એ વ્યવહાર સમકકત
છે. નવકલ્પ છે એ. પણ એ વ્યવહાર સમકકત બતાવે છે અુંદરમાું એિી આત્માિી શ્રદ્ધા અિે
આત્માિું જ્ઞાિ. સમજાણું કાુંઈ? અહું આત્મા શદ્ધ ચૈતન્યમૂનતથ, અભેદિી પ્રતીત અિભવમાું (થઈ)
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અિે એિું સ્વસુંવેદિજ્ઞાિ (થયું) એ નિશ્ચયદશથિ-જ્ઞાિ. એિે આ વ્યવહારદશથિ અિે શ્રદ્ધા બતાવે
છે કે, આ વસ્ત એિી પાસે છે. સમજાણું કાુંઈ? પ્રશ્ન એવો િ હોય કે વ્યવહારશ્રદ્ધા હોય ત્યાું
નિશ્ચય િ હોય. એ અહીં પ્રશ્ન જ િથી.
મમક્ષ :– તો તો વ્યવહારાભાસ હોય...
ઉત્તર :– એ વ્યવહારાભાસ િનહ પણ એિે એ વ્યવહાર જ િથી. વ્યવહાર તો જેિે આત્મા
એકરૂપ અખુંિ અભેદ અિભવમાું આવીિે પ્રતીત થઈ છે, એિે આવું વ્યવહાર સમકકત કહેવામાું
આવે છે. ‘સમેરુમલજી’! ભાઈ! જઓ! દેવ આવા હોય. સમજાણું કાુંઈ? એિો ખલાસો કરશે.
અઢાર દોષ રનહત.
‘એવી ચતર વચિરચિા.’ જઓ! ભાઈએ ‘મોક્ષમાગથ પ્રકાશક’માું લખયું છે િે કે આવી
એકલી સાિારણ કથાઓ છે. ગણિર જેવી જેિી વચિ શાસ્ત્ર રચિા િથી, એિે તમે સત્ર કહો છો.
આવે છે િે? ભાઈ! ‘મોક્ષમાગથ પ્રકાશક’માું આવે છે. બહ િાખયું છે. એકે એક ઓહોહો..! સાિારણ
વાતાથ જેવી તીથુંકરિી વાણી, ગણિરિી વાણી એવી હોય? આહાહા..! આ તો સવથ વસ્તિે નસદ્ધ
કરિારી અિે ચતર વચિિી રચિા, એિે આગમ કહેવામાું આવે છે. એવા આગમિી શ્રદ્ધા તે
પણ હજી નવકલ્પ-વ્યવહાર સમકકત છે. તે પણ જેિે એ અુંદર નિશ્ચય સમકકત બતાવે, એિે આવું
વ્યવહાર સમકકત હોય છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
હવે તત્ત્વોિી શ્રદ્ધા. વ્યવહારસમકકતિી વાત ચાલે છે. ‘તત્ત્વો બનહિઃતત્ત્વ...’ એટલે? બે
ભાગ પાડ્યા. એક અુંતિઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મા પોતે સ્વરૂપ અિે બનહિઃતત્ત્વમાું સાત (તત્ત્વ). સુંવર,
નિજથરા, મોક્ષ આકદ બનહરતત્ત્વ. એમ બેિી શ્રદ્ધા એ પણ વ્યવહાર છે. ‘પુંકિતજી’! અુંતિઃતત્ત્વરૂપ
પરમાત્મ સ્વરૂપ પોતાિું નત્રકાળ અિે બનહરતત્ત્વો—આસ્રવ, પણ્ય, પાપ, સુંવર, નિજથરા, મોક્ષ
એવા બે તત્ત્વોિી શ્રદ્ધા, ભેદવાળી શ્રદ્ધા છે માટે તેિે વ્યવહાર સમકકત કહેવામાું આવે છે.
સમજાણું? એ વ્યવહાર સમકકત અુંદરમાું એમ બતાવે છે કે, આિે અભેદ ચૈતન્યમૂનતથિી સમ્યક
અભેદ શ્રદ્ધા છે. સમજાણું કાુંઈ? એિે આવા ભેદવાળાિી શ્રદ્ધાિો નવકલ્પ અભેદિે બતાવવા માટે
છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘બનહરતત્ત્વ અિે અુંતિઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ...’ એમ બે ભાગ પાડ્યા. એક
પરમાત્મસ્વરૂપ અુંતિઃતત્ત્વરૂપ વસ્ત કાયમ અિે બનહર. એટલે બે ભાગ પિી ગયા િે એટલે એિે
વ્યવહાર કહ્ું. એકલો અુંતિઃતત્ત્વ પરમાત્મસ્વરૂપ એિો અિભવ અિે સમ્યગ્દશથિ એ તો નિશ્ચય
છે. સમજાણું કાુંઈ? પણ એ પરમાત્મ અિે સાથે આ બનહરતત્ત્વ, એ બેિી શ્રદ્ધા, તેિે વ્યવહાર
સમકકત કહે છે. ‘વજભાઈ’! ભારે ઝીણું! છે િે? શબ્દો છે િે, જઓ! ‘એવા ભેદોવાળાું...’ એમ
છે િે? એ બે ભેદ પડ્યા િે? ભગવાિઆત્મા પોતે પકરપૂણથ અભેદ અિે એિી સાથે ઓલા સાત
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આકદિો ભેદ, બે થઈિે અહીંયાું વ્યવહાર કહેવામાું આવ્યો. એકલું જે અભેદ તત્ત્વ છે, એિો
અિભવ અિે શ્રદ્ધા એ તો નિશ્ચય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘અથવા...’ બે ભેદવાળા કહીિે ‘અથવા જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સુંવર, નિજથરા, બુંિ અિે
મોક્ષ એવા ભેદોિે લીિે સાત પ્રકારિાું છે.’ એ પણ વ્યવહાર સમકકત. ‘જીવ, અજીવ, આસ્રવ,
સુંવર, નિજથરા, બુંિ અિે મોક્ષ એવા...’ પયાથયોિા ભેદો, એિી શ્રદ્ધા, એ પણ વ્યવહાર સમકકત
છે. નવકલ્પ છે. એ નવકલ્પ, નિનવથકલ્પ અભેદ ચૈતન્ય સમકકત છે, એિે બતાવિારુું છે. સમજાણું
કાુંઈ? ઝીણું ભારે. ‘સાત પ્રકારિાું છે. તેિી શ્રદ્ધા. તેમિું...’ એટલે ત્રણિે ભેળવ્યું. ‘(–આપ્તિું,
આગમિું અિે તત્ત્વિું)’ આ બે પ્રકારિા તત્ત્વો. પરમાત્મતત્ત્વ, બનહરતત્ત્વ અિે સાત તત્ત્વ. તેમિું
સમ્યક્શ્શ્રદ્ધાિ એિું બરાબર શ્રદ્ધાિ તે વ્યવહાર સમકકત છે. એિે તો હજી નવકલ્પવાળું વ્યવહાર
સમકકત કહેવામાું આવે છે. એિે અુંતરમાું, અિભવમાું સમ્યગ્દશથિ છે, એકરૂપ ભગવાિ અભેદ
ચૈતન્ય, એમાું મોક્ષ, સુંવર આકદ પયાથયોિો અભાવ છે એવા અુંતિઃતત્ત્વિી, અુંતિઃતત્ત્વરૂપ
પરમાત્મતત્ત્વિી શ્રદ્ધા તે નિશ્ચય છે. એિી સાથે આ વ્યવહાર સમકકત આવું હોય છે. સમજાણું
કાુંઈ?
મમક્ષ :– વ્યવહાર સમકકત હેયરૂપ છે?
ઉત્તર :– અિુંતવાર હેયરૂપ છે. એ પ્રશ્ન જ ક્શ્યાું છે. પણ આ તો આમ બતાવે છે એટલું
બતાવવા માટે નિનમત્તિી વાત કરી છે. એ આદરણીય િથી, અિસરવા લાયક િથી. આઠમી
ગાથામાું આવી ગયું છે. ભેદથી સમજાવવામાું આવે છે છતાું ભેદ અિસરવા લાયક િથી. આઠમી
ગાથામાું આવે છે કે િનહ? એ તો આપણે ક્શ્યાું દાખલા વારુંવાર આપવા. આ તો એ છે. સમજાણું
કાુંઈ? આહાહા..!
મમક્ષ :– એિો પ્રશ્ન એમ છે કે આમાું હેય લખયું િથી.
ઉત્તર :– હેય િથી લખયું એિો અથથ શું? વ્યવહાર એટલે હેય. વ્યવહાર એટલે અભૂતાથથ.
અભૂતાથથ એટલે હેય. આશ્રય કરવા લાયક િથી, જાણવા લાયક છે. એમાું જરી ગોટા વાળે છે િે
કેટલાક કે આમાું વ્યવહાર શું કામ લખયું? ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ ભૂલ કરી છે. વ્યવહાર
સમકકત.... કેમ કે ‘રત્િકુંિશ્રાવકાચાર’માું આવે છે િે દેવ-ગરુ-શાસ્ત્ર ... એમ આ પણ સમકકત
સાચું છે.
મમક્ષ :– ત્યાું નિશ્ચયથી વાત કરી.
ઉત્તર :– આ વ્યવહારિી વાત કરી છે. ઓલું તો અુંદરિો ભાવ. દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રિો જે ભાવ
કહેવો છે એ ભાવિી શ્રદ્ધા. અરેરે..! શું થાય? વાત પોતાિે અિસરે. અિસરે (એવા) અથથ શાસ્ત્રિા
કરે. પણ શાસ્ત્રિે અિસારે, પોતાિી શ્રદ્ધા કરે એમ િનહ. લ્યો આ શ્રદ્ધા. પરમાત્માિી શ્રદ્ધા. પરદ્રવ્ય
અિસારી છે માટે વ્યવહાર. આગમિી શ્રદ્ધા પરદ્રવ્યાિસારી છે માટે વ્યવહાર. અુંતિઃતત્ત્વ અિે
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બનહરતત્ત્વ એવા બે ભેદ. એ પણ પરદ્રવ્ય અિસારી થયું. એમ િવતત્ત્વિી, સાતિી શ્રદ્ધા એ પણ
પરદ્રવ્ય અિસારી થયું. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– પરદ્રવ્ય અિસારી એટલે બુંિિું કારણ થતું હશે?
ઉત્તર :– એિો અથથ શું થયો પછી? સ્વદ્રવ્ય અિસાર એટલે મોક્ષિું કારણ. પરદ્રવ્ય
અિસાર..... હોય છે એટલું બતાવ્યું. નિશ્ચયિે બતાવવા માટે. વ્યવહાર, સમકકત આકદ ઝેર છે.
ગજબ વાત છે. ઝેર અમૃતિે બતાવે. આ સામી ચીજ બીજી છે. અભેદ ચીજ એમ જણાવવામાું
નિનમત્ત છે. આહાહા..! શું થાય? સમજાણું કાુંઈ?
‘(–આપ્તિું, આગમિું અિે તત્ત્વિું) સમ્યક શ્રદ્ધાિ...’ જઓ! સમ્યક શબ્દ વાપયો છે
િે? વ્યવહાર સમ્યક, વ્યવહાર સમ્યક વ્યવહાર તરીકે સાચો છે. એિાથી નવરુદ્ધ િ હોય એમ કહે
છે.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– ..... એ તો પોતાિી પામરતા ... ‘સ્વામી કાનતથકેયાિપ્રેક્ષા’માું તણખલાિો અથથ
એમ કે પોતાિી પયાથય ઘણી ઓછી છે. અિભવ છે, સમ્યગ્દશથિ છે પણ કેવળજ્ઞાિી .... એ વાત.
‘સ્વાનમકાનતથકેયાિપ્રેક્ષા’ અિુંતાિબુંિીિી વ્યાખયામાું છે. ‘સ્વાનમકાનતથક’ પાછળ આવી છે ગાથા.
સમ્યગ્ૃનિ જીવ સ્વરૂપિે તો પરમાત્મા તરીકે સ્વીકારે છે. પયાથયમાું પામરતા જાણે છે. કેમ કે ક્શ્યાું
કેવળજ્ઞાિ અિે ક્શ્યાું સમકકત? એ બેિી અપેક્ષાએ ત્યાું વાત છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘હવે પાુંચમી ગાથાિી ટીકા પૂણથ કરતાું શ્લોક કહેવામાું આવે છે :’
भवभयभेदददि भगवदत भवतः द ं भदिरत्र ि शमदि।
तदह भवाम्बदिमध्यग्राहमखान्तगगतो भवदस ।। १२।।

અરે..! ‘ભવિા ભયિે ભેદિારા આ ભગવાિ...’ જઓ! નિશ્ચયથી ભગવાિ પોતાિો જ
છે એિું ભાિ છે એમાું આવા ભગવાિ હોય છે એિે, એમ કહે છે. ભસ્ક્શ્ત હોય છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધા
કહો કે ભસ્ક્શ્ત કહો. આત્માિો નિશ્ચય અિભવ સમકકત કહો કે નિશ્ચય ભસ્ક્શ્ત કહો. સમજાણું
કાુંઈ? જઓિે! ભસ્ક્શ્ત શબ્દ વાપયો છે િે? ભસ્ક્શ્ત શબ્દ વાપયો છે. એટલે કે ભસ્ક્શ્ત વ્યવહાર
સમકકત છે િે? તીથુંકરદેવ નત્રલોકિાથ આગમ આકદિી શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમકકત નવકલ્પ છે.
એ વ્યવહાર ભસ્ક્શ્ત છે. નિશ્ચયથી આત્માિા સ્વરૂપમાું અિભવિી પ્રતીતિી ભસ્ક્શ્ત એ
નિશ્ચયભસ્ક્શ્ત છે. ‘સજાિમલજી’! બહ ભારે વાતું, ભાઈ! આહાહા..!
એિી પ્રભતામાું પહોંચાિવો એિે. ......... આહાહા..! એિે અુંદર પહોંચાિવામાું કહે છે કે
વ્યવહાર નવકલ્પથી જ્ઞાિ એિે થાય છે. ઓ..હો..! આ વસ્ત અુંતર અખુંિ પકરપૂણથ છે. એિી શ્રદ્ધાિું
સમકકત નિશ્ચય, વ્યવહાર એિે બતાવે છે. બસ. સમજાણું કાુંઈ? બતાવે માટે વ્યવહાર લાભદાયક
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છે, એમ િથી. સમજાણું કાુંઈ? આ જ બિા વાુંિા ઊઠે છે િે? શાસ્ત્રમાું વ્યવહારિી વાતો ઘણી
આવે. ભેદ પાડ્યા નવિા સમજાવવાિો કોઈ ઉપાય છે િનહ. પરમાત્મા ભેદિે શી રીતે સમજાવી
શકે? ‘સમયસાર’િી ૯-૧૦મી ગાથા.
‘ભવિા ભયિે ભેદિાર...’ બિા ભ..ભ.. છે. ‘ભવિા ભય..’ ચોરાશીિા અવતાર.
આહાહા..! એિો જે ભય, એિે ભેદિારા, એવા આ ભગવાિ, ‘એિા પ્રત્યે શું તિે ભસ્ક્શ્ત િથી?’
... તેિા પ્રત્યે તિે પ્રેમ િથી. ‘તો તું ભવસમદ્રિી મધ્યમાું...’ ભવ સમદ્રિી મધ્યમાું... આહાહા..!
મોટો સ્વયુંભૂરમણ સમદ્ર હોય, એમાું મધ્યમાું માછલું પડ્યું હોય, માછલાિે તો વાુંિો િ આવે કહે
છે, લ્યોિે. માણસ પડ્યો હોય કે ઢોર પડ્યું હોય એિે િીકળવું ક્શ્યાું? એમ ચોરાશીિા અવતાર,
ક્શ્યાુંય કાુંઠો િ મળે, ક્શ્યાુંય અુંત િ મળે. એવા અિુંત ભવજળરૂપી સમદ્ર, એિામાુંથી િીકળવા ..
ભગવાિ પ્રત્યેિો પ્રેમ અિે ભસ્ક્શ્ત તિે િથી તો ‘ભવસમદ્રિી મધ્યમાું રહેલા મગરિા મખમાું
છે.’ પાછો એમ. પાછો એકલો છટો પણ િનહ. આહાહા..! મધ્યમાું રહેલો મગરમચ્છ, એિા મખમાું.
નમથ્યાત્વરૂપી મોટો મગરમચ્છ છે િે! ભગવાિિી જેિે ભસ્ક્શ્ત િથી એિે આત્માિી ભસ્ક્શ્ત િથી.
આત્મા અખુંિ પકરપૂણથ પ્રભ! એિી જેિે શ્રદ્ધા છે, એિે આવા પરમાત્માિી શ્રદ્ધા હોય
એમ કીિું. અિે એિી જો શ્રદ્ધા િથી તો તિે આત્માિી પણ શ્રદ્ધા િથી. ભવજળિા સમદ્રિા
મધ્યમાું રહેલા મગરિા મખમાું છો. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? મગરમચ્છ. ઓલો અજગર છે.
પેલી બાઈ. ઓલા ભવમાું. આ ભવમાું નવશલ્યા, (પહેલાિા) ભવમાું ચક્રવતીિી દીકરી હતી. િામ
ભલી ગયા. ચક્રવતીિી દીકરી હતી િે પછી એિે કોઈ નવદ્યાિર લઈ ગયો. જુંગલમાું િાખી દીિી.
જુંગલમાું કોઈ િ મળે. એમાું મગરમચ્છ. મગરમચ્છ શું અજગર. અજગર. એમાું એિો ચક્રવતી
બાપ ગોતતા ગોતતા આવ્યો. અજગરિે મારવા બાણ ઉપાડ્યું, ફાિી કાઢું. કન્યા કહે છે, નપતાજી!
મેં તો (આહાર િ લેવાિી પ્રનતજ્ઞા લીિી છે) બહાર િીકળી તોપણ િભવાિી િથી. અજગરિે િ
મારો. સમજાણું કાુંઈ? નપતાજી! આહારિો મારે ત્યાગ છે એિે િ મારો. અિિું અજગર ગળી ગયો
હતો અિે અિિું બહાર હતું. દેહ છૂટી ગયો. ગળી ગયો, લ્યો. નવશલ્યા. આવે છે િે? લક્ષ્મણિે
જ્યારે બાણ વાગ્યું હતું. રાવણિી નવદ્યાથી મૂછાથ આવી ગઈ, મૂછાથ. ... ‘રામચુંદ્રજી’ અટવાઈ ગયા.
પરુષોત્તમ પરુષ, િમાથત્મા મોક્ષગામી, એ છેલ્લો દેહ. પરમાત્મા થવાિા. એ પણ એકવાર હજી
રાજ હતુંિે. આમ લક્ષ્મણિે જોઈિે... અરે..! આ સવાર સિીમાું શું થશે આિું? કોઈએ કહ્ું કે
સવાર પહેલા િનહ જાગે તો ખલાસ. ... આહાહા..! કોઈકે કહ્ું કે નવશલ્યા એક બાઈ છે એિું સ્િાિ
કરીિે એિું પાણી છાુંટો. એવી બાઈ સતી છે, પણ્યવુંત છે. ક્શ્યાું છે? તો કહે, ભરતિા રાજમાું.
કહો ભરતિે. એિા બાપિે દીકરીિે મોકલે. એ જ્યાું આવે છે ત્યાું.. આ થાય છે કે િનહ નિનમત્તથી?
અહીંયાું થવાિું હતું એમાું આ નિનમત્ત કહેવામાું આવેછે. આહાહા..!
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‘રામચુંદ્રજી’ અિે ‘લક્ષ્મણજી’ મોટી સેિા કરોિો માણસો, કુંઈક ઘાયલ થયેલા. જ્યાું એ
કહે છે ત્યાું, શું કહેવાય? તુંબ. મોટા તુંબ હતા. મહા મોટા પરુષો છે. દેવિા પૂજનિક પરુષ. જ્યાું
અુંદર આવીિે પાણી છાુંટે ત્યાું જાગૃત થઈ જાય છે. આહાહા..! જઓ! આ જગતિી નવનચત્રતા.
એવો દાખલો આપ્યો છે િે ક્શ્યાુંક.
‘અધ્યાત્મ પુંચસુંગ્રહ’ છે િે? ત્યાું આપ્યો છે. નવશલ્યાએ જ્યાું આમ કયું, .. આત્માિે
સમ્યગ્દશથિ અિે જ્ઞાિિા પાણી છાુંટ્યા તો જાગૃત થઈ ગયો અુંદરથી. આહા..! અરે..! હું તો આત્મા
પરમાત્મા. સમજાણું કાુંઈ? પકરણનત ઉપર વાત કરી છે. પોતાિી નિમથળ પકરણનત થાય છે િે?
જાગે છે જ્યાું. અહો..! સસ્ચ્ચદાિુંદ પ્રભ! અિુંતઆિુંદિું િામ એ હું છું. મારામાું શરીર, વાણી
િનહ. કમથ અિે રાગ પણ િનહ. અલ્પજ્ઞતા પણ િનહ. એવા સવથજ્ઞ સ્વભાવી આત્માિે પોતાિી
નિમથળ પકરણનત દ્વારા જગાિે છે. જાગ્યો એ. પોતાિું સ્વરાજ લેવા. લક્ષ્મણ બહારિું રાજ્ય લેવા
જાગ્યા. સમજાણું કાુંઈ? ભાષા જઓિે કેવી છે.
ु
ु
‘भवाम्बदिमध्यग्राहम
खान्तगग
तो’ મગરમચ્છિા મખમાું છો. મહા નમથ્યાત્વરૂપી
મગરમચ્છ. આહાહા..! ... એિે નમથ્યાત્વભાવમાું ભવસમદ્રમાું બિવાિા છે. સમજાણું કાુંઈ? એ
પાુંચમી ગાથા થઈ. હવે અઢાર દોષિું વણથિ. આગળ દોષ કહ્ા િે? સકળ દોષ રનહત એમ કહ્ું
હતું િે? હવે દોષ ક્શ્યા? આ.
छुहतण्हभीरुरोसो रागो मोहो द तं ा जरा रुजा दमच्चू।
ु ग
े ो ।।६।।
सेदं खेदं मदो रइ दवदियदणदा जणव्व

ભય, રોષ, રાગ, ક્ષિા, તૃષા, મદ, મોહ, નચુંતા, જન્મ િે;
રનત, રોગ, નિદ્રા, સ્વેદ, ખેદ, જરાકદ દોષ અઢાર છે. ૬.
આ અઢાર દોષિા સ્વરૂપિું કથિ છે. જઓ! વીતરાગિા માગથમાું પરમેશ્વર અકરહુંત કેવા
હોય, અઢાર દોષરનહત હોય એિી વ્યાખયા. કોઈપણ આ માહ્લો એક દોષસનહત હોય એ અકરહુંત
છે િનહ.
‘આ, અઢાર દોષિા સ્વરૂપિું કથિ છે.’ ટીકાથી શરૂ કરીએ. ‘અશાતાવેદિીય સુંબુંિી
તીવ્ર અથવા મુંદ ક્શ્લેશિી કરિારી...’ ક્ષિા.. ક્ષિા... ‘અશાતાવેદિીય સુંબુંિી તીવ્ર મુંદ ક્શ્લેશિી
કરિારી તે ક્ષિા છે.’ આ વ્યાખયા. ‘(નવનશિ–ખાસ પ્રકારિા–અશાતાવેદિીય કમથિા નિનમત્તે થતી
જે નવનશિ શરીર-અવસ્થા..’ શરીરિી દશા અુંદર થાય િે? ક્ષિા એ શરીરિી દશા છે અુંદર.
‘(તેિા ઉપર લક્ષ જઈિે મોહિીય કમથિા નિનમત્તે થતું જે ખાવાિી ઇચ્છારૂપ દિઃખ તે ક્ષિા છે).’
ક્ષિા .. સમજાણું કાુંઈ? ભગવાિિે ભખ લાગે, આહાર લાવે, રોગ થાય, દવા લાવે એ ભગવાિિે
હોતું િથી. લ્યો, આ પહેલી ભલ. શું ‘મોહિભાઈ’? ભગવાિિે રોગ થયો, આહાર લાવ્યા, દવા
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લાવ્યા. ... ખોટું નચતયું છે. એ શાસ્ત્ર પણ સાચા િનહ અિે એિા કહેલા ભગવાિ સાચા િનહ. એમ
વાત છે. ‘પુંકિતજી’! ભારે વાત આકરી પિે.
એિે અશાતાવેદિીયિો ઉદય છે િે? એમ કહે છે. .. એમ કહે છે. તેથી આ વ્યાખયા કરી.
એિી ક્ષિા અિે એમાું ખાવાિી ઇચ્છા થાય તો ક્ષિા કહેવામાું આવે છે. એિે ઇચ્છા-સ્બચ્છા છે
િનહ. આહાહા..! પરમેશ્વર જ્યાું અિુંતઆિુંદ અતીનન્દ્રય આિુંદિા પૂરા અિભવ પ્રગટ થયા, એિે
એવી વેદિાિો ઉદય હોઈ શકે જ િનહ. એિે આહાર લાવવો અિે આહાર કરવો એ વાત હોઈ શકે
િનહ. સમજાણું કાુંઈ? ક્ષિાિી વ્યાખયા કરી. ‘શ્રીમદે^’ પાછળ ક્ષિાિી વ્યાખયા લીિી છે. અઢાર
દોષ. એમિા પસ્તકમાું છે. ‘રત્િકરુંિ શ્રાવકાચાર’માું આ દોષ લીિા છે. ત્યારે એ લોકો એમ કહે
કે એ તો અિવાદ કયો છે.
મમક્ષ :– ખરુું લાગ્યું તેથી લીિું છે િે?
ઉત્તર :– છે. ભગવાિ તો આવા હોય. ભગવાિિે વળી આહાર હોય િે પાણી હોય...
સમજાણું કાુંઈ? ‘ચીમિભાઈ’! શું કીિું આ? આહાર િ હોય? શાસ્ત્રમાું લખયું છે. ગપ્પા માયાથ
છે. ન્યાું તો બિા પ્રનતક્રમણ િે સામાનયક કરતા હતા.
મમક્ષ :– ..
ઉત્તર :– હજાર વષે ૩૩ હજાર વષથ. ‘પુંકિતજી’! અિે ભગવાિિે દરરોજ આહાર? એ
વાત જ નવપરીત છે. સમજાણું કાુંઈ? ...માું લખે છે. .... ૩૩ હજાર વષે આહારિી ઇચ્છા ઉપજે.
અમૃતિો ઓિકાર કુંઠમાુંથી (આવે). એવા તો દેવ હોય. આ બાહ્િા દેવ. દેવાનિદેવ તીથુંકરિે
વળી આહાર િે ક્ષિા િે રોગ સ્બલકલ તત્ત્વથી નવરુદ્ધ છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધાથી પણ ભ્રિ છે. તેિે
વ્યવહાર શ્રદ્ધા પણ હોતી િથી. એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? શું થાય? સુંપ્રદાય બાુંિીિે બેસે િે
એથી ઊંિ કરે એટલે કે કાુંઈ ખાતામાું ખતવાય જાય?
મમક્ષ :– તો આવું લખવાિો હેત શું હશે?
ઉત્તર :– પણ આ સુંપ્રદાય ચલાવવો. જગતિે સારુું લાગે. સ્ત્રીિો મોક્ષ થાય. ... બિાિે
ભેગા કરવા.
મમક્ષ :– પુંદર ભેદે નસદ્ધ થાય.
ઉત્તર :– પુંદર ભેદે નસદ્ધ થાય. સ્બલકલ િ થાય. એક આત્મા અપકરગ્રહી સ્વરૂપ જ્યાું
અુંદર પૂણથ પ્રગટ્યું, એિે આહાર કેવા, ક્ષિા કેવી, તૃષા કેવી? કહો, સમજાણું કાુંઈ? બીજાિા
ભગવાિ તો આહાર કરે, પાણી લે, શું કહેવાય ઓલા? જીવિ મરારી. આવે છે િે? સ્બલકલ
બિું... એ પરમેશ્વર જ િનહ. પરમેશ્વરિે આહાર હોય િનહ અિે એિે ખોરાક િે આમુંત્રણ આપે,
એમ હોય િનહ. એ તો સાિારણ વાત છે કહે છે. સમજાણું? અિે એવી ક્ષિા, તૃષા લાગે એવી
અશાતાિો રસ રહી ગયો, તો એિો અથથ એ કે એિી પનવત્રતાિી પકરણનતથી એિો રસ મુંદ િ
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પડ્યો. મુંદ િ પડ્યો. .... આહાહા..! એય! ‘દેવાિનપ્રયા’! ‘પ્રકાશદાસજી’! સમજાણું? પહેલો દોષ
ઇ, ક્ષિા િ હોય.
‘અશાતાવેદિીય સુંબુંિી તીવ્ર, તીવ્રતર (-વિારે તીવ્ર), મુંદ અથવા મુંદતર...’ એમ ચાર
ભેદ પાડ્યા. ઓલામાું તીવ્ર અિે મુંદ બે લીિા હતા. તૃષાિા ભેદ છે િે ઘણા. કેવી તૃષા હોય છે?
એક શ્વેતાુંબર સાિ હતો. ‘ભાવિગર’થી િીકળેલ. તમારે .... િનહ જાિ, િનહ બાવળ એમાું
સ્બચારાિે તૃષા લાગી. મરી ગયો. છ ગાવ, બાર માઈલ અમે ચાલ્યા છીએ. કાુંઈ િનહ, ઝાિ િનહ,
બાવળ િનહ, આમ દકરયો. આમ ઘાુંઘલી આઘે. એકલું. ઝાિ, બાવળ કાુંઈ િ મળે. એકલો ખાર.
એમાું સ્બચારાિે તૃષા લાગી હશે ...
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– .. પણ રસ્તામાું પાણી ક્શ્યાું મળે? રસ્તામાું ખાલી હોય, રસ્તામાું ભરે િનહ. રસ્તો
ખાલી. .. પાણી િનહ. સમજાણું કાુંઈ?
‘અશાતાવેદિીય સુંબુંિી તીવ્ર..’ કષાય. ‘તીવ્રતર (વિારે તીવ્ર),...’ ગળ ચોંટી જાય. ‘મુંદ
અથવા મુંદતર...’ પાછું એમ લીિું. થોિી પણ િનહ. અિે મુંદતર એકલી પીિાથી એટલે થોિી.
‘(નવનશિ અશાતાવેદિીય કમથિા નિનમત્તે થતી જે નવનશિ શરીર-અવસ્થા...’ એ શરીરિી દશા છે.
.... એ બિી જિિી દશા છે. એવો અશાતાિો ઉદય તીથુંકરિે હોઈ શકે િનહ. અિે એ ‘શરીર
અવસ્થા તેિા ઉપર લક્ષ જઈિે મોહિીય કમથિા નિનમત્તે થતું જે પીવાિી ઇચ્છારૂપ દિઃખ તે તૃષા
છે).’ આહાહા..!
પૂણથ જ્યાું અતીનન્દ્રય અમૃતિા દકરયા ઉછળ્યા છે. જ્યાું સમ્યગ્દશથિમાું પણ અતીનન્દ્રય
આિુંદિો સ્વાદ આવે, ત્યારે કેવળી પરમાત્માિે તો અતીનન્દ્રય આિુંદિા દકરયા ઉછળી ગયા છે.
‘બાલચુંદજી’! શું છે? તમારા સુંપ્રદાયમાું એ છે. પૂવથિી વાત છે િે. પૂવથમાું એ હતું િે. નપતાજીિે
એ હતું કે િનહ? આહાહા..! તૃષા ભગવાિિે હોય િનહ. પાણી લઈ આવો અિે પાણી પીવે. એવી
ઇચ્છા હોય િનહ. એવી શરીરિી અવસ્થા પણ એિે હોય િનહ. શરીરિી અવસ્થા એવી િ હોય,
એમ કહે છે. ભાઈ! શરીરિી અવસ્થા પણ એવી િ હોય. ઇચ્છા તો િ હોય પણ શરીરિી અવસ્થા
એવી િ હોય.
મમક્ષ :– પરમ ઔદાકરક.
ઉત્તર :– પરમ ઔદાકરક શરીર છે. બીજા કેવળી થાય તો પરમઔદાકરક પછી થાય. આ
તો પહેલા પરમ ઔદાકરક શરીર લઈિે આવે છે. ભગવાિ તો જન્મે ત્યારથી પરમ ઔદાકરક.
ઓહોહો..! કેવળીિે ક્ષિા, તૃષા કેવી? જન્મે ત્યારથી એિે ક્ષિા, તૃષા હોય પણ નિહાર િ હોય.
ગૃહસ્થાશ્રમમાું પણ ભગવાિિે આહાર હોય, પાણી હોય પણ નિહાર િ હોય. આત્માિી પનવત્રતા
લઈિે આવ્યા છે િે. આહાહા..! અરે..! જગત લુંટાણ છે િે િમથિા િામે. શું થાય?
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મમક્ષ :– વાનણયા ...
ઉત્તર :– વાનણયા ... છે. ઝટ સહેલું મળે. સહેલું મળે, સહેલું. લુંટાઈ ગયા. શાકિો દાખલો
િહોતો આપ્યો? ભીંિો અિે દૂિી. સાુંભળ્યું હતું િે? વાનણયાિો દાખલો િથી? અિમણ શાક
વેચવા માટે લઈ આવ્યો હશે. હવે ખપી ગયું એમાું દસ શેર બાકી રહ્ું. સાુંજિું ટાણ, પણ કોઈક
કોઈક ટવા શું કહેવાય? દૂિી, ભીંિો. િીસોિા સારા સારા વીણીિે લઈ જાય િે ઓલા. થોિું થોિું
રહે. પછી કોઈ વાનણયો જરી લોભી આવ્યો હશે. જો ભાઈ! આઠ આિા શેર અત્યાર સિી વેંચ્યું
છે. આ દસ શેર છે. ચાર આિા શેર આપીએ છીએ. ટવો છે થોિો. ટવો સમજો છો? િુંખ... િુંખ.
થોિું સડેલું. પાુંચ રૂનપયાિા અઢી રૂનપયા લાવો. ભારે આ તો! ઘરે જાય ત્યાું આખામાું ટવો એક
પણ સારો િ િીકળ્યો. સોંઘું લેવા ગયા ત્યાું .... મફતમાું. ‘બાલચુંદજી’! એમ આ સોંઘું લેવા જાય
છે ત્યાું બિા સિેલા છે. પણ્યથી િમથ થાય િે આવા દેવ-ગરુ હોય, એિે માિો તો તમારુું કલ્યાણ
થાય. એ બિા સોંઘું લેવા જાય પણ મોંઘું પિશે. કાુંઈ હાથ આવશે િનહ. એ .... કહો, સમજાણું
કાુંઈ?
આ પીવાિી ઇચ્છારૂપ દિઃખ િ હોય. ‘(૩) આ લોકિો ભય, પરલોકિો ભય,..’ એ
ભગવાિિે હોય િનહ. ‘અરક્ષાભય, અગનપ્તભય, મરણભય, વેદિાભય અિે અકસ્માતભય એમ
ભય સાત પ્રકારે છે.’ એથી રનહત હોય. નિભથય ભગવાિ આત્મદશા પ્રગટ થઈ છે. આહાહા..!
ભલે શરીર હોય. અિુંતી-અિુંતી આિુંદિી નિભથયતા, શાુંનતિી, સ્વચ્છતાિી પ્રભતા પ્રગટી છે.
એિે ભય-બય હોય િનહ. ક્શ્યાું જન્મશું? ક્શ્યાું અવતાર લેશું? એવો એિે ભય હોતો િથી. ‘(૪)
ક્રોિી પરુષિો તીવ્ર પકરણામ તે રોષ છે.’ એ ભગવાિિે હોતો િથી. ક્રોિી પરુષિા તીવ્ર પકરણામ.
લાલ આુંખ થઈ જાય િે? ભગવાિિું િામ િરાવે િે લાલ આુંખ થઈ જાય. એવા ભગવાિ હોય
િનહ. રોષ િ હોય.
‘(૫) રાગ પ્રશસ્ત અિે અપ્રશસ્ત...’ બે છે. રાગિા બે પ્રકાર. એક શભ અિે એક અશભ.
‘દાિ, શીલ, અપવાસ તથા ગરુજિોિી વૈયાવૃત્ય વગેરેમાું ઉત્પન્ન થતો તે પ્રશસ્ત રાગ છે...’
શભરાગ છે. એ રાગ ભગવાિિે હોતો િથી. જઓ! આ ‘દાિ, શીલ, અપવાસ તથા ગરુજિોિી
વૈયાવૃત્ય...’ એમાું ઉત્પન્ન થતો પણ્યભાવ છે એ તો. પણ્યભાવ રાગ-રાગ. સમજાણું કાુંઈ? દાિિો
ભાવ એ પણ્ય છે, િમથ િનહ. શીલ, શરીરિું શીલ બ્રહ્મચયથ પાળવું. શભરાગ છે. અપવાસ કરવો
... શભરાગ છે. અિે ગરુજિોિી, િમાથત્માઓિી વૈયાવૃત્ય, તેિાથી ઉત્પન્ન થતો પ્રશસ્ત રાગ, તે
ભગવાિિે હોતો િથી. દાિ, શીલ, અપવાસ ભગવાિિે હોતું િથી એમ કહે છે.
‘સ્ત્રી સુંબુંિી, રાજા સુંબુંિી, ચોર સુંબુંિી તથા ભોજિ સુંબુંિી નવકથા કહેવાિા િે
સાુંભળવાિા કૌતૂહલપકરણામ તે અપ્રશસ્ત રાગ છે.’ ભુંિો રાગ, માઠો રાગ. ‘સ્ત્રીસુંબુંિી,..’ રાગ
અશભ. ‘રાજાસુંબુંિી,...’ રાગ અશભ. ‘ચોરસુંબુંિી,..’ રાગ અશભ. ‘ભોજિસુંબુંિી...’ રાગ
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અશભ. એ ‘સાુંભળવાિા કૌતૂહલપકરણામ તે અપ્રશસ્ત રાગ છે.’ પણ ઓલો પ્રશસ્ત રાગ છે એ
દાિ, શીલ, અપવાસથી ઉત્પન્ન થતો રાગ (છે), છતાું એ રાગ દિઃખરૂપ છે. પ્રશસ્તરાગ પણ છે
દિઃખરૂપ.
મમક્ષ :– આકળતા છે.
ઉત્તર :– આકળતા છે. સમજાણું કાુંઈ? વગેરેમાું કહ્ું છે િે? ‘ગરુજિોિી વૈયાવૃત્ય
વગેરેમાું ઉત્પન્ન થતો...’ ભગવાિિી ભસ્ક્શ્ત, મૂનતથિી પૂજા, એમાુંથી ઉત્પન્ન થતો શભરાગ, એ
રાગ પણ દિઃખદાયક છે, ક્શ્લેશ છે. એ ભગવાિિે હોતો િથી.
અહીંયા કહે છે, ‘સ્ત્રીસુંબુંિી, રાજા સુંબુંિી, ચોર સુંબુંિી તથા ભોજિ સુંબુંિી નવકથા..’
એ પાપ છે. ‘સાુંભળવાિા કૌતૂહલપકરણામ...’ કેમ છે? કેવી સ્ત્રી? ક્શ્યા ગામિી? ક્શ્યા દેશિી?
કેવી રૂપાળી? એ બિું સાુંભળવાિો નવકલ્પ તે ભૂુંિો પાપરાગ છે. એમ આહાર, ક્શ્યાુંિો આહાર?
કોણે બિાવ્યો? કેમ બિાવ્યો? ફલાણું. નવસ્મયતા કરે છે િે? કૌતૂહલતા પાપરાગ છે. એ
ભગવાિિે હોતો િથી.
‘ચાર પ્રકારિા શ્રમણસુંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય સુંબુંિી મોહ તે પ્રશસ્ત છે...’ અહીંયા મોહ
શબ્દે રાગ છે. મોહ એટલે પરમાું સાવિાિી એટલું. ‘ચાર પ્રકારિા શ્રમણસુંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય
સુંબુંિી મોહ..’ જે શભ છે. એ નસવાયિો મોહ તે અશભ છે. શ્રમણ ચાર પ્રકારિા. જઓ! ‘(૧)
ઋનષ, (૨) મનિ, (૩) યનત અિે (૪) અણગાર.’ િીચે. ‘ઋનદ્ધવાળા શ્રમણ તે ઋનષ છે;...’ એવા
ઋનદ્ધવાળા ઋનષ પ્રત્યે પ્રેમ, એ મોહ શભ છે. શભરાગ છે. છે મોહ. આહાહા..! ‘અવનિજ્ઞાિ,
મિિઃપયથયજ્ઞાિ અથવા કેવળજ્ઞાિવાળા શ્રમણ...’ તેિા પ્રત્યેિો પ્રેમ એ મોહ છે. સમજાણું કાુંઈ?
શભરાગ મોહ છે. અહીં નમથ્યાત્વિી વાત િથી.
‘ઉપશમક અથવા ક્ષપક શ્રેનણમાું આરૂઢ શ્રમણ તે યનત છે;...’ એિા પ્રત્યેિો પ્રેમ પણ
રાગ છે. ‘સામાન્ય સાિ તે અણગાર છે.’ એિા પ્રત્યેિો પ્રેમ તે પણ રાગ છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘તે
નસવાયિો મોહ અપ્રશસ્ત જ છે. (૭) િમથરૂપ તથા શક્શ્લરૂપ નચુંતિ...’ િમથધ્યાિિું નચુંતિ,
શક્શ્લધ્યાિિો અુંતર નવચાર એ પ્રશસ્ત છે. ‘તે નસવાયિું (આતથરૂપ તથા રૌદ્રરૂપ નચુંતિ) અપ્રસ્ત
જ છે.’ એ ભગવાિિે હોતા િથી. પ્રશસ્ત પણ િથી અિે અપ્રશસ્ત પણ િથી. ..... કોિું ધ્યાિ કરે
છે? ધ્યાિ કહ્ું છે િે? શક્શ્લધ્યાિ કેવળીિે. એ આિુંદિો અિભવ કરે એ ધ્યાિ છે. આહાહા..!
અતીનન્દ્રય અમૃતસાગર ઉછળી ગયો છે િે. બાઢ આવી છે. બાઢ. પયાથયમાું દકરયો ઉછળીિે ભરતી
આવી છે. તમારામાું બાઢ કહે છે િે? ‘બાલચુંદજી’! બાઢ કહે છે. અમારે અહીંયાું ભરતી કહે છે.
ભરતી-ભરતી. ભગવાિિે તો અિુંત-આિુંદિી બાઢ આવી છે. સિાજળ, અમૃતજળ જેિા
પયાથયમાું ઉછાળા મારે છે. એિે આવો રાગ આકદ હોતું િથી.
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‘(૮) નતયુંચો તથા મિષ્યોિે વયકૃત દેહનવકાર તે જ જરા છે.’ ભગવાિિે જરા હોતી
િથી. કરોિ પૂવથિું આયષ્ય હોય તો પણ જરા હોતી િથી. એવું િે એવું શરીર લાગે. નતયુંચ તથા
મિષ્યોિું વય...’ આ વય-વય છે િે? આ વયકૃત. ઉંમર-ઉંમર. એ દેહિો નવકાર (છે). વયિે લીિે
થતી શરીરિી જીણથદશા. એ જીણથદશા ભગવાિિે હોતી િથી. ક્ષિા લાગી, તૃષા લાગી િે શરીર
જીણથ થઈ ગયું. અિે આહાર લીિા પછી પિ થઈ ગયું એવો પાઠ ‘ભગવતી’િા પુંદરમાું શતકમાું
છે. બિી વાતુંમાું બહ ફેરફાર. જરા િથી લ્યો.
‘(૯) વાત, નપત્ત અિે કફિી નવષમતાથી ઉત્પન્ન થતી ક્શ્લેવર (–શરીર) સુંબુંિી પીિા
તે...’ ભગવાિિે રોગ િથી. દવા લેવા ગયા. ભગવાિિે ગોશાળે માયો. તેજો લેશ્યા
સમવસરણમાું. પણ સમવસરણમાું એવા આવી શકે જ િનહ, સાુંભળિે. મારે શેિો? ભગવાિિે
છ મનહિા સિી લોહીખુંિ ઝાિો. લોહીખુંિ ઝાિા સમજો છો? છ મનહિા સિી લોહીખુંિિો ઝાિો
ભગવાિિે રહ્ો. તેજો લેશ્યા મારી લેશ્યા બિી વાતો કસ્લ્પત છે. ભગવાિિે એ હોતું િથી. અરે...!
વ્યવહાર ભગવાિ કોણ છે એિે ઓળખયા િનહ. નિશ્ચય ભગવાિિે તો ઓળખે જ િનહ. સમજાણું
કાુંઈ? અિે આ વ્યવહાર ભગવાિિી શ્રદ્ધા એ તો નિશ્ચયિે બતાવે છે. સાચા ભગવાિિી શ્રદ્ધા.
પોતાિી શ્રદ્ધા એ તો કાુંઈ વસ્ત છે જ િનહ. જઓિે! દરેકિી ટીકા કરીિે ખલાસો કયો છે.
‘રોગ,..’ સમજાણું? ભગવાિિે રોગ થયો. ત્યાું અણગારિે કહ્ું, જાઓ ફલાણાિા ઘરેથી
લઈ આવો. એિા ઘર માટે પકવાિ કયો છે એ લઈ આવો. ઘોિા માટે કયો એ. મારા માટે કયો એ
લાવીશ િનહ. એવું આવે છે િે? ઘોિા માટે કયો છે એ લઈ આવજો. એ બિી વાતો કસ્લ્પત-રચિા.
આહાહા..! ભારે કઠણ વાત, ભાઈ! સુંપ્રદાયિી વાતમાુંથી છૂટવું, જેમાું જન્મ થયો હોય એિા
સુંસ્કાર પડ્યા હોય, ગળતા-ગળતા ગળથા ખાતા-ખાતા િીકળ્યા છે. કેટલી વાર લાગી, જઓિે!
ખબર છે કે િનહ? આવા દોષો અકરહુંત પરમાત્માિે હોતા િથી. એવા અનહરુંતિી શ્રદ્ધા કરવી એ
શભરાગ છે. અિે એ રાગ એમ બતાવે છે કે અુંદરમાું એિે નિમથળ સમકકત છે એમ બતાવે છે.
એ માટે આ વ્યવહારિી વાત કરી છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગરુદેવ!)
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‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર. એમાાં પરમાત્મા સશરીરી અરરહાંત કેવા હોય? એિી શ્રદ્ધા
તે વ્યવહારસમરકત છે. વ્યવહારસમરકતમાાં શ્રદ્ધાવાિ પરમાત્મા કેવા હોય? એિી વ્યાખ્યા છે.
પરમાત્માિા શરીરિે રોગ િ હોય. શરીર હોય, નિકાળ જ્ઞાિ હોય, અિાંતઆિાંદ હોય, શરીર હોવા
છતાાં એિે રોગ િ હોય.
મુમુક્ષુ :– અહીંયાાં કેવળજ્ઞાિ છે એમ માિે, અહીંયાાં રોગ છે એમ માિે.
ઉત્તર :– િા. બિલકુલ નવરુદ્ધ. તદિ તત્ત્વિો નવરોિ છે. એવી િિી અશાતા રહી જાય,
તો એિી પનવિતા િહોતી. અિે એિે જીવિી દશા પણ િહોતી એિુાં ભાિ િથી એિે. સાંપ્રદાયમાાં
તો મોટો નવરોિ છે િે? ભગવાિિે રોગ હતો, દવા લાવ્યા, િિુાં કયુું. િિી કબપપત વાતુાં છે.
પૂણણ આત્મદશા જયાાં પૂણણ આિાંદ પ્રગટ થાય, એિા શરીરિે અશાતાિો એટલો ઉદય
એટલો િ હોય કે જેમાાં રોગ આવે. અશાતાિી પ્રકૃનત હોય છે પણ એ તો મોટા દરરયામાાં જેમ
ચપટી રાખ િાખો એવા અશાતાિા રજકણો હોય છે. પરમપનવિ આત્મા જયાાં પૂણણ થયો એિા
શરીર પરમઔદારરક (હોય), એિે રોગ િ હોઈ શકે. રોગ જાણે છે એિે પરમાત્માિી ખિર િથી.
મુમુક્ષુ :– એિે અઘાતીકમોિુાં જ્ઞાિ િરાિર િ થયુાં.
ઉત્તર :– અઘાનતિુાં િનહ, નિમણળ પયાણયિુાં પણ િનહ. પૂણણ નિમણળ હોય તો કમણિો રસ
કેટલો ઘટી જાય (એિી ખિર િથી). એિે એક્કેયિુાં (જ્ઞાિ) િથી. અજીવિુાં િથી, જીવિુાં િથી,
સાંવર-નિજણરાિુાં િથી અિે મોક્ષિુાં િથી. ખરેખર એક્કેય તત્ત્વ િથી. એય..! જેિે આત્માિા ધ્યાિ
દ્વારા અઘાતીકમણિા રસ ઘણા માંદ પડી ગયા છે, અશાતાિો ઉદય તો ઘણો માંદ પડી ગયો છે.
અિાંતી અિાંતી શાતા રખાવે છે. એવી પનવિતાિા પરરણામિે પણ ઓળખ્યા િથી કે આવા
પરરણામ હોય ત્યાાં અશાતા હોઈ શકે િનહ. એવી વાત જરા ઝીણી છે. ખરેખર તો િવેતત્ત્વમાાં
ભૂલ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
એ દસમો િોલ આવ્યા છીએ. પરમાત્મા શરીરી હોવા છતાાં, શરીરમાાં એિે રોગ િ હોય.
‘(૧૦) સારદ-સનિિિ, મૂનતણ ઈંનિયોવાળા, નવજાતીય િરિારકારદ નવભાવવ્યાંજિપયાણયિો જે
નવિાશ તેિે જ મૃત્યુ કહેવામાાં આવ્યુાં છે.’ ભગવાિિે મૃત્યુ છે િનહ. મૃત્યુ એિે કહીએ કે ભવાાંતર
થઈિે િીજો જન્મ થાય તો મૃત્યુ કહીએ. એિે િીજો જન્મ છે િનહ. એવી આત્માિી પૂણણ પરમાત્મા
દશા કેવળજ્ઞાિમાાં અહીં થાય છે એમ કહે છે. શરીરમાાં. હજી લોકોિે પરમાત્મા કોણ? એિી શ્રદ્ધા
શુાં? સ્વભાવે એવો જ પરમાત્મા હુાં છુાં. એવા દૃનિવાંતિે આવા પરમાત્માિી વ્યવહાર શ્રદ્ધા હોય
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છે. એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘રવજીભાઈ’! પૂવે િિુાં સાાંભળ્ુાં છે િે? રોગ થાય, ફલાણુાં થાય,
એવુાં િિુાં. એ ‘મલુપચાંદભાઈ’! તમારા ગામમાાં તો િહુાં સાાંભળ્ુાં હતુાં.
‘(૧૧) અશુભ કમણિા નવપાકથી જનિત, શારીરરક શ્રમથી ઉત્પન્ન થતો, જે દુગુંિિા
સાંિાંિિે લીિે ખરાિ વાસવાળા જળબિાંદુઓિો સમૂહ તે સ્વેદ છે.’ ભગવાિિે સ્વેદ–પરસેવો િ
હોય. મહા અિાંતિળિા િણી આત્મા અિે શરીરમાાં પણ અિાંતિળ છે. સમજાય છે કાાંઈ? એવુાં
પરમાત્માિુાં વાસ્તનવક સ્વરૂપ જ હજી શુાં છે? અરરહાંત કોિે કહેવા? આમ અરરહાંત એમ િોલે.
ણમો અરરહાંતાણાં... ણમો અરરહાંતાણાં.. વળી કહે એિે રોગ થાય, એ વળી આહાર લે, એિે તૃષા
લાગે. એ વળી પહેલે સમયે પરમાણુ ગ્રહે અિે િીજા સમયે કાઢે. એય..! પરમાત્માિે એણે
ઓળખ્યા જ િથી. એટલે વ્યવહારશ્રદ્ધા સાચી િથી. એિી નિશ્ચયશ્રદ્ધા પણ સાચી િથી હોતી.
સમજાણુાં કાાંઈ? એિે સ્વેદ િ હોય.
‘(૧૨) અનિિિી પ્રાનિ (અથાણત કોઈ વસ્તુ અનિિ લાગવી) તે ખેદ છે.’ અનિિ લાગવી.
ખેદ-િેદ ભગવાિિે કાાંઈ છે િનહ. અનિિ કાાંઈ છે િનહ. પૂણણ નિષ્ઠ આત્મા, પૂણાણિાંદ પ્રગટ દશા
થઈ. (અનિિ) છે િનહ કાાંઈ. ઇિિી પ્રાનિ થઈ ગઈ, અનિિિો િાશ થઈ ગયો. એિે ખેદ િ હોય.
‘(૧૩) સવણ જિતાિા (–જિસમાજિા) કણણમાાં અમૃત રેડતા સહજ ચતુર કનવત્વિે
લીિે,...’ હવે કહે છે કે આવુાં અબભમાિ િ હોય એમ કહે છે. એવા મિુર, મીઠુાં કનવત્વ હોય, કે
સવણજીવિે ‘કણણમાાં અમૃત રેડતા સહજ ચતુર કનવત્વ..’ એિે લઈિે અબભમાિ થાય કે, આહાહા..!
મારો કેવો કાંઠ છે, એવુાં ભગવાિિે હોતુાં િથી. એ તો વીતરાગ સવણજ્ઞ પરમાત્મા છે. ધ્વનિ તો
એવી અલૌરકક િીકળે કે લોકોિા કણણમાાં અમૃત રેડતા હોય. કણણમાાં જાણે અમૃત રેડાતા હોય એવી
ભગવાિ તીથુંકરદેવિી વાણી હોય છે. પણ એ તો જડિી દશા છે. આત્માિે અિે એિે કાાંઈ સાંિાંિ
િથી. સમ્યગ્દદૃનિ પણ એ કાંઠિા અબભમાિ કરતો િથી, તો સવણજ્ઞ પરમાત્માિે તો હોતુાં િથી.
‘સહજ (સુાંદર) શરીરિે લીિે,...’ શરીરિી સુાંદરતા, િમણાઈ હોય એિુાં અબભમાિ થઈ
જાય છે. અમારુાં શરીર િીજા કરતા સારુાં. િૂળ (સારુ), એ તો માટી છે. એમાાં સારુાં કોિે કહેવુાં?
પરમાત્માિુાં શરીર તો સુાંદર આમ પરમ ઔદારરક. ઇન્િો હજાર િેિથી જુએ તો તૃનિ િ થાય.
તોપણ શરીરિી સુાંદરતાિુાં અબભમાિ એિે િથી. આત્મા આિાંદમૂનતણિો જયાાં પૂણણ અિુભવ થયો,
િીચે પણ આિાંદિો જયાાં સમ્યકમાાં અિુભવ થતાાં, શરીરિી સુાંદરતાિુાં અબભમાિ જ્ઞાિીિે હોતુાં
િથી. શરીરિી સુાંદરતાિુાં અબભમાિ હોય તો તો નમથ્યાદૃનિ છે. સમજાય છે કાાંઈ? આ તો માટી
જડ-િૂળ છે. એિી સુાંદરતામાાં તો રાગ છે. એિુાં અબભમાિ હોઈ શકે િનહ. કેટલાક એવા હોય છે
િે કે શરીરમાાં એવી સુાંદરતા લઈિે જાણે શેરઠયાિી જેમ ચાલે, શરીર આમ-આમ.. એક હતા. શેઠ
જેવી ચાલ કરતા એટલે શેઠિુાં િામ પડી ગયુાં. કહો, સમજાણુાં?
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‘સહજ (ઉત્તમ) કુળિે લીિે,...’ સારા ઉત્તમ કુળમાાં ઉત્પન્ન થયો હોય, એિુાં અબભમાિ
(કરે). શેિા કુળ? આત્માિે કુળ કેવા? આત્મા આિાંદમૂનતણ પ્રભુ સબચચદાિાંદ આત્મા, એિુાં કુળ
શુાં? આમ તો કીિુાં છે, હોં! ‘એ અમ કુળવત રીત’
મુમુક્ષુ :– એ વળી જુદી રીતે.
ઉત્તર :– ‘આિાંદઘિજી’માાં આવે છે િે?
મુમુક્ષુ :– એ શુદ્ધતાિી અપેક્ષાએ...
ઉત્તર :– એ તો શુદ્ધતાિી અપેક્ષા. હે િાથ! આ પનવિતાિે પાંથે પૂરા પડ્યા, એ પાંથે
ચાલિારા તમારા કુળિી વટવાળા અમે છીએ. એ તો વીતરાગતાિા પાંથે ચાલવાિી કુળિી વટિી
વાત છે. આ તો કુળમાાં જન્મ થયો એિા અબભમાિ (કરે) કે અમે આવા ઊંચા કુળમાાં જન્મેલા.
કહો ‘શેઠી’! એિુાં અબભમાિ િ હોય, કહે છે.
‘સહજ િળિે લીિે...’ શરીરમાાં િળ એટલુાં િિુાં હોય, સહેજે કુદરતી, હોં! એિુાં પણ એિે
અબભમાિ િ હોય. ‘સહજ ઐશ્વયણિે લીિે...’ ઈશ્વરતા-મોટપ. ઇન્િો જેિે િમે. છતાાં ઈશ્વરતાિુાં
એિે અબભમાિ િથી. અિે ‘આત્મામાાં જે અહાંકારિી ઉત્પનત્ત તે મદ છે.’ તે મદ હોતો િથી.
આહા..! અતીનન્િય ભગવાિ આિાંદસ્વરૂપ જયાાં આત્માિુાં ભાિ થાય, તો પણ અહીં તો કહે છે કે
આઠ મદ હોતા િથી. િમણિી જયાાં દશા પ્રગટી, ત્યાાં હુાં આત્મા આિાંદ છુાં, જ્ઞાિ છુાં, શાાંનત છુાં. એવુાં
જેિે િમણિી દશાિુાં ભાિ થાય, એિે પણ આઠ મદ હોતા િથી. જાનત મદ, કુળ મદ, િળ, રૂપ મદ
એ તો જડિા અબભમાિ નમથ્યાત્વ સૂચવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શરીરિા અવયવોિી સુાંદરતાિા
અબભમાિ, એ જડિા અબભમાિ છે. એ તો મૂાંઢ જીવ છે. આહાહા..! િહારમાાં લાગતા હોય મોટા
જાણે માાંિાતા જેવા દેખાય. અાંદરમાાં એિા જડિા અબભમાિ મૂાંઢમાાં છે, મોટા મૂાંઢ જેવા છે. મોટા
િળરદયા િળદ જેવા છે એમ કહે છે. મોટા સાાંઢ હોય છે િે? શરીર મજિુત અિે મોટા. એિે
કાાંઈ ભાિ િ હોય તો માથા મારે અિે એવા તોફાિ કરે... જુઓિે! છોકરાવ તોફાિ કરે છે. પયો,
પાછા િે આવ્યા છે. ... અાંદર કાાંઈક વહેંચવુાં છે િે? કષાય.. કષાય.. કષાય... કહે છે, એવો મદ
એિે હોતો િથી.
‘(૧૪) વળી મિિી પ્રસન્નતામાાં પરમ પ્રીનત.’ એવી ચીજ દેખીિે મિિી પ્રસન્નતા થાય
અિે રનત થાય એ રનત ભગવાિિે હોતી િથી. ‘(૧૫) પરમ સમરસીભાવિી ભાવિા રનહત
જીવોિે...’ આત્મા આિાંદ અિે વીતરાગ સ્વરૂપ છે. એવી ‘(પરમ સમતાભાવિા અિુભવ રનહત
જીવોિે) ક્યારેક પૂવે િનહ જોયેલુાં જોવાિે લીિે થતો ભાવ તે નવસ્મય છે.’ નવસ્મય.. નવસ્મય.
નવસ્મય લાગે. કોિે નવસ્મય, િાપા! આહાહા..! ભગવાિઆત્મા આિાંદસ્વરૂપ એવુાં અતીનન્િય
આિાંદિુાં ભાિ થાય, તો કોઈિે દેખીિે નવસ્મય થતો િથી. તો ભગવાિિે તો નવસ્મય હોતો િથી.
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‘(૧૬) કેવળ શુભ કમણથી દેવપયાણયમાાં જે ઉત્પનત્ત,...’ ભગવાિિે તો કાાંઈ જન્મ છે િનહ.
દેવપયાણયમાાં પણ ઉત્પનત્ત િથી. ભગવાિ મરીિે દેવમાાં જાય એમ છે? એ તો અરરહાંત પરમાત્મા
પૂણણ થઈ ગયા. દેહ છૂટીિે નસદ્ધ થઈ જવાિા છે. એટલે ‘અશુભકમણથી િારકપયાણયમાાં જે
ઉત્પનત્ત,...’ મહાપુણ્ય કયાણ હોય તો દેહમાાં ઊપજે. તો ભગવાિિે તો એ છે િનહ. જન્મ જ િથી.
પાપ કયાણ હોય, નહાંસા, જૂઠુાં, ચોરી, નવષય, ભોગ, માાંસ, દારૂ (ખાિારા) મરીિે િરકમાાં જાય. એવા
ભાવ ભગવાિિે તો હોતા િથી. એટલે એિે જન્મ હોતો િથી.
‘માયાથી નતયુંચપયાણયમાાં...’ કપટી જીવો આ ઢોરમાાં ઊપજે. આડા શરીર થાય િે? આડા.
માયા, કપટ અિે કુટીલતાથી િહુ આડોડાઈ કરી હોય, એ િિા મરીિે ઢોરમાાં જવાિા. ભગવાિિે
એવો જન્મ છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? અહીંયાાં મોટા ચતુર કરોડપનત વાનણયા ગણાતા
હોય. મરીિે ઢોરમાાં જાય.
મુમુક્ષુ :– માયાચાર કરતા હોય તો જાય.
ઉત્તર :– માયા, કપટ, કુટીલ, દાંભ, વક્રતા, આડોડાઈ, અાંતરમાાં એિા ફળ તરીકે પશુિા
જન્મ એિે અિાંતવાર થાય. ભગવાિિે કાાંઈ છે િનહ.
‘શુભાશુભ નમશ્ર કમણથી...’ મિુષ્ય થાય. કાાંઈક શુભ હોય અિે કાાંઈક અશુભ હોય તો
મિુષ્ય થાય, એ ભગવાિિે છે િનહ. તેથી ભગવાિિે જન્મ િથી. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? કેટલાક
લોકો કહેિે કે ભગવાિ આવા હોય, પણ િહુ જયારે પાપ વિે તો અવતાર લે. એમ છે િનહ.
ભગવાિિે એ અવતાર હોય િનહ.
મુમુક્ષુ :– ભક્તોિી ભીડ ભાાંગવા માટે અવતાર લે.
ઉત્તર :– ભીડ કોિી ભાાંગે? આહાહા..! ભક્તોિી ભીડ હોય જ િનહ. એ િિી વાતુાં
કપપિા છે. પરમાત્મ દશા જયાાં થઈ એિે પછી ઉત્પનત્તમાાં જન્મ છે જ િનહ. એિે અવતાર હોઈ
શકે િનહ. પછી ઘણે કાળે મોક્ષમાાંથી પણ પાછા આવે. એમ કહે છે િે? એમ છે િનહ.
‘(૧૭) દશણિાવરણીય કમણિા ઉદયથી જેમાાં જ્ઞાિજયોનત અસ્ત થઈ જાય તે જ નિાંિા છે.’
નિાંિામાાં ભાિ િ રહે. એવી નિાંિા ભગવાિિે હોતી િથી.
મુમુક્ષુ :– નિાંિાથી તો શાાંનત થાય છે.
ઉત્તર :– િૂળેય શાાંતો િથી. જયોનત અસ્ત થઈ જાય. ત્યાાં જ્ઞાિ ઢાંકાઈ જાય છે.
‘(૧૮) ઇિિા નવયોગમાાં નવકલવભાવ (ગભરાટ) તે જ ઉદ્વેગ છે. –આ (અઢાર) મહા
દોષોથી િણ લોક વ્યાિ છે. વીતરાગ સવણજ્ઞ આ દોષોથી નવમુક્ત છે.’ પયો. આ અઢાર દોષો
હોતા િથી. શ્વેતાાંિરમાાં અઢાર દોષ િીજા કહે છે. આ અઢાર દોષ િીજા છે. િેમાાં મોટો ફેર છે.
સમજાણુાં કાાંઈ? આ તો સિાતિ સત્ય વીતરાગમાગણ અિારદથી ચાપયો આવે છે, એિી રીત અિે
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એિા પરમાત્મા આવા હોય એમ કહે છે. સમજાણુાં? પેલા કહેિે ભાઈ! મહાવીર તો િેિા એક છે
િે! એમ કહે છે. એકે એક વાતમાાં િિો ફેર છે. વીતરાગિુાં પરમાત્માિુાં, અરરહાંતિુાં સ્વરૂપ સાંતોએ
કહ્ુાં અિે જે અિારદ છે એિાથી િીજા સાંપ્રદાયમાાં ફેર છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શ્વેતાાંિરમાાં અિે
સ્થાિકવાસીમાાં િન્નેમાાં ઉંિુાં છે. દેવિા સ્વરૂપિી વાત જ ઊંિી છે. એય.. ‘ચીમિભાઈ’!
આહાહા..!
હવે કૌંસમાાં લખ્યુાં છે. ‘[વીતરાગ સવણજ્ઞિે િવ્ય-ભાવ ઘાનતકમોિો અભાવ હોવાથી..]’
િવ્ય એટલે જડકમણ અિે ભાવ એટલે નવકાર આરદ. ‘તેમિે ભય, રોષ, રાગ, મોહ, શુભાશુભ
નચાંતા,...’ આ શુભાશુભ નચાંતા. ‘ખેદ, મદ, રનત, નવસ્મય, નિાંિા તથા ઉદ્વેગ...’ અનગયાર િોલ
થયા. એ અનગયાર િોલ છે. અઢારમાાંથી અનગયાર િોલ. પહેલુાં એટલુાં આવ્યુાં, ઘાનતકમણિો િવ્યભાવિો અભાવ હોવાથી. આ િ હોય એમ. નસદ્ધાાંત નસદ્ધ કયો.
‘વળી તેમિે સમુિ જેટલા શાતાવેદિીયકમોદય મધ્યે...’ સમુિ જેવો ભગવાિિે તો
શાતાવેદિીયિો ઉદય છે. ‘બિાંદુ જેટલો અશાતાવેદિીયકમોદય વતે છે, તે મોહિીયકમણિા તદિ
અભાવમાાં, લેશમાિ પણ ક્ષુિા કે તૃષાિુાં નિનમત્ત ક્યાાંથી થાય?’ ભગવાિિે ક્ષુિા-તૃષા હોતી
િથી. ‘િ જ થાય; કારણ કે ગમે એટલુાં અશાતાવેદિીય કમણ હોય તો પણ મોહિીયકમણિા
અભાવમાાં દુુઃખિી લાગણી હોઈ શકે િનહ. તો પછી અહીં તો જયાાં અિાંતગુણા શાતાવેદિીયકમણ
મધ્યે અપપમાિ (–અનવદ્યમાિ જેવુાં) અશાતાવેદિીયકમણ વતે છે ત્યાાં ક્ષુિાતૃષાિી લાગણી ક્યાાંથી
હોય?’ એ િે િોલિે નસદ્ધ કયાણ. પહેલા અનગયારિે (નસદ્ધ કયાણ હતા). અનગયાર કેમ િથી એમ
નસદ્ધ કયુું. આ િે કેમ િથી એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ક્ષુિાતૃષાિા સદભાવમાાં અિાંત સુખ, અિાંતવીયણ વગેરે ક્યાાંથી સાંભવે?’ ક્ષુિાતૃષા હોય
તો અિાંતઆિાંદ અિે અિાંતવીયણ ક્યાાંથી હોય? ‘આમ વીતરાગ સવણજ્ઞિે ક્ષુિા (તથા તૃષા) િનહ
હોવાથી તેમિે કવલાહાર પણ હોતો િથી.’ એ કોનળયા લે અિે આહાર કરે એમ હોતુાં િથી. દવા
લે અિે ઔષિ ખાય એવુાં હોતુાં િથી. ‘કવલાહાર નવિા પણ તેમિે (અન્ય મિુષ્યોિે અસાંભનવત
એવાાં,)...’ સાિારણિે અસાંભનવત. ‘સુગાંિીત, સુરસવાળાાં, સિિાતુરનહત પરમૌદારરક શરીરરૂપ
િોકમાણહારિે યોગ્દય, સૂક્ષ્મ પુદગલો પ્રનતક્ષણ (ભગવાિિા શરીરમાાં) આવે છે.’ પુણ્યિા કારણે
એિા શરીરમાાં એટલા િિા સારા રજકણો આવે છે. ‘તેથી શરીરનસ્થનત રહે છે.’ તેર િોલ થયા.
‘વળી પનવિતાિે અિે પુણ્યિે એવો સાંિાંિ હોય છે અથાણત ઘાનતકમોિા અભાવિે અિે
િાકી રહેલા અઘાનતકમોિે એવો સહજ સાંિાંિ હોય છે કે વીતરાગ સવણજ્ઞિે તે િાકી રહેલાાં
અઘાનતકમોિા ફળરૂપ પરમૌદારરક શરીરમાાં જરા, રોગ અિે પરસેવો હોતા િથી.’ એમ. એ
િણિે નસદ્ધ કયાણ. પહેલા અનગયારિે, પછી િે િે, પછી િણિે નસદ્ધ કયાું કે કેમ િથી. એમ.
ભગવાિિે શરીર હોવા છતાાં જરા િ હોય, રોગ િ હોય, એિે પરસેવો િ હોય. ‘વળી કેવળી
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ભગવાિિે ભવાાંતરમાાં ઉત્પનત્તિા નિનમત્તભૂત શુભાશુભ ભાવો િનહ હોવાથી તેમિે જન્મ હોતો
િથી; અિે જે દેહનવયોગ પછી ભવાાંતરપ્રાનિરૂપ જન્મ થતો િથી તે દેહનવયોગિે મરણ કહેવાતુાં
િથી.’ અનગયાર. અનગયારિે િે, તેરિે િે પાંદર િે િે સત્તર. અઢાર થયા િે? જરા, રોગ અિે
પરસેવો િણ આવ્યા, જુઓિે! અનગયાર િે િે તેર, અિે િણ સોળ, અિે િે અઢાર. જન્મ અિે
મરણ. પાંરડતજીએ અઢારિી નસનદ્ધ કરી.
‘આ રીતે વીતરાગ સવણજ્ઞ અઢાર દોષ રનહત છે.] એ જ રીતે (અન્ય શાસ્ત્રોમાાં ગાથા દ્વારા)
કહ્ુાં છે :–’ જુઓ!
सो धम्मो जत्थ दया सो वि तिो विसयविग्गहो जत्थ।
दसअडदोसरवहओ सो देिो िवि संदहे ो ।।

કહો ‘જેઠાભાઈ’!
‘તે િમણ છે જયાાં દયા છે,...’ રાગરનહત અનહાંસા સ્વભાવ પ્રગટે તેિે અહીં દયા કહે છે.
િમણ તે અનહાંસા છે. અનહાંસા તે રાગિી અિઉત્પનત્ત છે. આત્મામાાં વીતરાગપણાિી ઉત્પનત્ત અિે
રાગિી અિુત્પનત્ત, એિે અહીંયા અનહાંસા અિે દયા-િમણ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘તે
તપ છે જયાાં નવષયોિો નિગ્રહ છે,...’ મુનિપણુાં એિે કહીએ કે જે પાાંચેય ઇનન્િયિા નવષયિો નિગ્રહ
થઈ, અનિનન્િય આિાંદિુાં ઉગ્ર વેદિ છે એિે મુનિપણુાં અિે તપ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
જેમાાં પાાંચ ઇનન્િયિા નવષયોિો નિગ્રહ થતો િથી, અનિનન્િય દશા પ્રગટ થતી િથી એિે તપ કહેતા
િથી. એિે લાાંિણુાં કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આ વષીતપ કરે છે િે?
મુમુક્ષુ :– એમાાં પણ અમુક અાંશે નવષયિો નિગ્રહ તો થાય છે.
ઉત્તર :– િૂળ પણ થતો િથી. અનિનન્િયિી દૃનિ નવિા ઇનન્િયિો નિગ્રહ થાય ક્યાાંથી?
અનિનન્િય ભગવાિઆત્મા છે એિી જયાાં દૃનિિુાં ભાિ િથી. ઇનન્િયિો નિગ્રહ તો એિે કહે છે.
જડઇનન્િય, ભાવઇનન્િય અિે ઇનન્િયિાનવષયો, એ િણેિો આશ્રય છોડીિે અતીનન્િયિો આશ્રય
લે, ત્યારે ઇનન્િયિે જીતી કહેવામાાં આવે છે. ‘સમયસાર’િી ૩૧ મી ગાથા. ‘जो इंवदये वजवित्ता’
મુમુક્ષુ :– અથણ િિા જુદા.
ઉત્તર :– અથણ િિા જુદા છે. કેટલાક અથણ ફેરવશો? એક જણો વળી એમ કહેતો હતો. શુાં
કરે? ભાઈ! તિે ખિર િથી.
ભગવાિઆત્મા...! મુનિપણુાં અિે તપ તો એિે કહીએ કે જેમાાં ખાંડઇનન્િય, ભાવ ઇનન્િય,
જડઇનન્િય અિે એિા નવષયો એટલે વાણી આરદ એ િિાિુાં લક્ષ છોડીિે, અતીનન્િય એવા
ભગવાિઆત્માિો આશ્રય કરીિે રહે, એિે અહીંયાાં ઇનન્િયિો જીતિારો કહેવામાાં આવે છે.
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આહાહા..! ભારે! સમજાણુાં કાાંઈ? ‘તે દેવ છે જે અઢાર દોષ રનહત છે;...’ િણ િોલ મુક્યા છે િે?
દેવ તો એિે કહીએ જેમાાં અઢાર દોષ હોય િનહ. ‘આ િાિતમાાં સાંશય િથી.’ પયો.
‘વળી શ્રી નવદ્યાિાંદસ્વામીએ (શ્લોક દ્વારા) કહ્ુાં છે કે :–’
ु
ु
अविमतफलवसद्धेरभ्यपायः
सबोधः

ु
स च ििवत सशास्रात्तस्यचोत्पवत्तराप्तात
।
ु ः
इवत ििवत स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्पबद्धे

ु
न वह कृ तमपकारं
साधिो विस्मरवि ।।

સવણજ્ઞ પરમેશ્વર, પરમાત્મા અઢાર દોષરનહત, એવા અરરહાંતિે ઓળખાવ્યા. હવે કહે છે
કે એ અરરહાંતિી કૃપાિુાં ફળ મુબક્ત છે. એય.. ‘ચાંદુભાઈ’! પાછી કૃપા થઈ ગઈ!
મુમુક્ષુ :– વીતરાગતામાાંથી કૃપા ક્યાાંથી આવી?
ઉત્તર :– કૃપાિો અથણ એ કે પરમાત્મા પૂણણ સ્વરૂપ, સવણજ્ઞ, એિા જ્ઞાિમાાં આ આત્માિુાં
જ્ઞાિ ભાસ્યુાં કે આ ક્ષણે આમિે આ થયુાં. એ ભગવાિિી કરુણા-કૃપા છે. ‘કરુણા હમપાવત હૈ
તુમકી, િાત રહી સુગુરુગમકી.’ કરુણા ભગવાિિી એટલે? સવણજ્ઞ પરમેશ્વરે એક સમયમાાં
િણકાળ જોયા, એમાાં જે સમયે િમીિે આત્મજ્ઞાિ, દશણિ અિે અિુભવ થાય તે સમયે તેિા
જ્ઞાિમાાં એમ વતણતુાં હતુાં કે આિે આ સમયે થયુાં, એ એિી કરુણા (છે). સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ઇિ ફળિી નસનદ્ધિો ઉપાય સુિોિ છે.’ શુાં કહે છે? સમ્યકજ્ઞાિથી વાત ઉપાડી.
સમ્યકજ્ઞાિથી આત્માિે સુિોિ થાય. ‘ઇિફળિી નસનદ્ધિો ઉપાય સુિોિ છે. (અથાણત મુબક્તિી
પ્રાનિિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે),...’ ત્યાાંથી ઉપાડ્યુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ઇિફળ એટલે મુબક્ત. એ
ફળિી પ્રાનિિો ઉપાય સુિોિ છે. ‘(અથાણત મુબક્તિી પ્રાનિિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે.),...’
પૂણાણિાંદિી એવી મુબક્ત, એિો ઉપાય તો સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ નવિા મુબક્ત મળે િનહ. કહો,
સમજાય છે કાાંઈ?
‘સુિોિ સુશાસ્ત્રથી થાય છે,...’ કહો. એક િાજુ કહેવુાં શાસ્ત્રથી જ્ઞાિ થાય િનહ. કઈ
અપેક્ષા છે? ભગવાિિી વાણી સમ્યગ્દજ્ઞાિ થિારિે, એ વીતરાગિી વાણી જ નિનમત્ત હોય છે એ
અહીં નસદ્ધ કરવુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જેિે આત્મજ્ઞાિ વસ્તુ થાય, ભગવાિિી વાણીમાાં એમ આવ્યુાં
હતુાં કે તારુાં સ્વરૂપ સબચચદાિાંદ પૂણણ છો. એિા ઉપર ધ્યાિ લગાવ, તો તિે જ્ઞાિ થાય જ. એ
જ્ઞાિ થયુાં ત્યારે વીતરાગિી વાણીથી થયુાં એમ વ્યવહારથી કહેવામાાં આવેછે.
મુમુક્ષુ :– વાણી તો પુદગલ છે.
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ઉત્તર :– પુદગલ એટલે નિનમત્ત થઈ િે? નિનમત્ત. સમ્યગ્દજ્ઞાિ આમ કહ્ુાં એમણે, તે
તરફિા લક્ષવાળુ જ્ઞાિ થયુાં. પછી એિે છોડીિે સ્વિુાં થયુાં ત્યારે એિે નિનમત્ત કહેવામાાં આવ્યુાં.
સમજાણુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– એક િાજુ કહેવુાં થાય િનહ, એક િાજુ કહેવુાં થાય..
ઉત્તર :– એ કઈ અપેક્ષાએ એ સમજવુાં જોઈએ િે. આહાહા..!
સવણજ્ઞપદ–એક સેકન્ડિા અસાંખ્ય ભાગમાાં જેિે િણકાળ, િણલોક જણાય, એવી જ્ઞાિિી
દશા, તેિુાં હોવાપણુાં, જેિે અાંતરમાાં વાણી આવીિે સ્વીકાયુું, એિે અાંદર સમ્યગ્દદશણિ અિે
સમ્યગ્દજ્ઞાિ થાય, એમાાં એ બજિવાણી નિનમત્ત કહેવામાાં આવે, માટે વાણીથી થયુાં એમ કહેવામાાં
આવે છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! અજ્ઞાિીઓિી વાણી નિનમત્ત િ હોય એમ નસદ્ધ કરવુાં
છે. વ્યવહારથી તો એમ જ લેવાય િે.
‘(મુબક્તિી પ્રાનિિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે),...’ એમ કહે છે અહીં, જુઓ! સમ્યગ્દદશણિ,
જ્ઞાિ, ચારરિ િણ લેતા સમ્યગ્દજ્ઞાિથી ઉપાડ્યુાં છે. ‘(મુબક્તિી પ્રાનિિો ઉપાય સમ્યગ્દજ્ઞાિ છે),...’
ત્યાાંથી ઉપાડ્યુાં છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ ‘સુિોિ સુશાસ્ત્રથી થાય છે,...’ શબ્દ વાપયો છે જુઓ! સુિોિિે
‘સુ’ છે અિે શાસ્ત્રિે ‘સુ’ છે. સુિોિ એિે કહીએ કે જે આત્મા સબચચદાિાંદ પ્રભુ પૂણણ સ્વરૂપ
જેિા અાંતર જ્ઞાિમાાં આવે એવા જ્ઞાિિે સુિોિ કહેવામાાં આવે છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? અિે એ
‘સુિોિ સુશાસ્ત્રથી થાય છે.’ સુશાસ્ત્ર. કુશાસ્ત્ર િનહ. ભગવાિિી વાણીિા શાસ્ત્રો. આહાહા..! એિે
પરખવા પડશે કે િનહ? કે આ વીતરાગિા શાસ્ત્ર જ્ઞાિીિા છે અિે આ કબપપત છે એવો આાંતરો
પાડ્યા નવિા સુશાસ્ત્રિી પરીક્ષા ક્યાાંથી થશે એિે? સમજાણુાં કાાંઈ?
‘સુિોિ સુશાસ્ત્રથી થાય છે, સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત આિથી થાય છે;...’ એ સુશાસ્ત્રિી
ઉત્પનત્ત નિલોકિાથ તીથુંકરિી ધ્વનિથી થાય છે. સવણજ્ઞ પરમાત્મા પૂણણપદિે પ્રાિ (થયા છે).
શરીર િાકી છે, હજી વાણી િાકી છે. એ ધ્વનિ ઊઠે છે એ શાસ્ત્ર. એ સુશાસ્ત્રથી િોિ થાય અિે
િોિ તે મુબક્તિો ઉપાય છે. અિે એ સુશાસ્ત્ર વીતરાગથી ઉત્પન્ન થાય. સવણજ્ઞ પરમેશ્વરિી વાણી
નસવાય સુશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન હોઈ શકે િનહ. જેણે િણકાળ, િણલોક જોયા અિે જાણ્યા િથી એિી
વાણીમાાં સુશાસ્ત્રપણુાં ક્યાાંથી આવે? િમણિુાં મૂળ સવણજ્ઞ છે, આવે છે િે? સમજાણુાં કાાંઈ? જેણે આ
િણકાળ, િણલોક જાણ્યા, એવી પોતાિી શબક્ત આત્માિી હતી. એવી જેણે પ્રગટ કરી છે, એિાથી
સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત છે. આહો..! નિનમત્તથી કથિ છે િે? શાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત તો વાણી છે. વાણી તો
વાણીથી થાય છે. પણ એમાાં નિનમત્તપણુાં સવણજ્ઞપણાિુાં હતુાં િે? સમજાણુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– આજ તો માાંડ માાંડ લાઈિમાાં વારો આવ્યો િે.
ઉત્તર :– કોઈ વારો આવતો િથી કોઈિો, અહીં તો જેિો છે એિો છે……….
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આહાહા..! આત્માિી પૂણાણિાંદ દશા, એવી જે મુબક્ત એિુાં કારણ સમ્યગ્દજ્ઞાિ, સુિોિિુાં
કારણ સુશાસ્ત્ર, સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત સવણજ્ઞિા મુખારનવાંદથી આવે તે. આહાહા..! કહો, સમજાણુાં
આમાાં? િીજા સવણજ્ઞથી આવેલ શાસ્ત્ર િથી તો એ શાસ્ત્ર િથી. વીતરાગિા મુખમાાંથી િીકળ્ા એ
શાસ્ત્ર કહેવાય. એ સુશાસ્ત્ર છે. એય..! ‘ચેતિજી’! શુાં કહેવુાં છે? આ તો િિા વાાંિા ઉઠશે. િન્ને
સાંપ્રદાયિા ભગવાિ એક છે. એ.. ‘હરરભાઈ’! િા પાડે છે. ભગવાિ એક છે િનહ. સાચા ભગવાિ
તો જેિે એક સમયમાાં નિકાળજ્ઞાિ (પ્રગટ્ુાં છે). શરીરમાાં રોગ િનહ, ક્ષુિા િનહ, તૃષા િનહ, એવા
જે પરમાત્મા તેિા મુખમાાંથી િીકળેલા શાસ્ત્ર, એિે સુશાસ્ત્ર કહેવામાાં આવે છે. એિા નસવાયિા
કપપેલા શાસ્ત્રિે કુશાસ્ત્ર કહે છે. કુશાસ્ત્રથી િોિ થાય િનહ અિે િોિ નવિા મુબક્ત થાય િનહ, એમ
કહે છે. આહાહા..! એિે પરીક્ષા કરવી પડશે કે િનહ? ક્યાાં ગયા તમારા ‘ચીમિભાઈ’ િથી
આવ્યા? તાવ આવે છે? કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? અરે..રે..! ભૂપયા, મૂળમાાં ભૂપયા. ભગવાિમાાં ભૂપયા
એિે િિી ભૂલ પડી. સમજાણુાં કાાંઈ? કહો, ‘દેવજીભાઈ’! ક્યાાં કણિી! કહો. ઓહોહો..!
‘સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત આિથી થાય છે;...’ પૂણાણિાંદ અિે સવણજ્ઞપદ પ્રાિ છે, એિા મુખથી
વાણી િીકળે એિે સુશાસ્ત્ર કહીએ. એિા નસવાયિા પોતે પોતાિી કપપિાથી કરીિે િાાંધ્યા હોય
એિે શાસ્ત્ર કહેવામાાં આવે િનહ. ભારે ભાઈ આ તો કામ આકરુાં. માણસ સાથે રહેવુાં અિે અતડા
રહેવુાં. ‘જેઠાભાઈ’! ‘જેઠાભાઈ’ પહેલા અહીંયાાં સાાંભળવા આવ્યા હતા તો પણ ભડકતા હતા.
‘અમરેલી’ િનહ? કપોળિી િમણશાળામાાં. ‘અમરેલી’. આ જુઓ! અમારા મોટા-મોટા દાખલા આપે
કે ચક્રવતી સમરકતી હોય એિે આમ હોય. છ ખાંડિુાં રાજ હોય તો પણ સમરકત હોય. રાજિાજિો સ્વામી છે િનહ. સમરકતીિે આ િ હોય. અજ્ઞાિી રાગિો સ્વામી માિે. એ ત્યાગી હોય
તો પણ રાગિો સ્વામી માિે તો એ નમથ્યાત્વ છે. અિે ત્યાગી િથી અિે રાગિો સ્વામી િથી
માિતો અિે આત્માિો અિુભવ હોય એ સમરકતી. આ તો મોટી મોટી વાતુાં કરે છે. પહેલા
‘અમરેલી’ એવુાં થયુાં હતુાં. (સાંવત) ૨૦૦૬િી સાલ. ઘણા વષણ થઈ ગયા, હોં! ૨૧ વષણ થઈ ગયા.
મુમુક્ષુ :– તે પહેલા રાજકોટમાાં જ આવતા.
ઉત્તર :– આ તો પહેલા આટલુાં સાાંભળ્ુાં ત્યારે એ ભડકતા હતા.
મુમુક્ષુ :– ત્યારે ખિર પડી.
ઉત્તર :– ત્યારે ખિર પડી. કોઈકે કહ્ુાં ... કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? છે વાત એવી, હોં!
‘ગુલાિચાંદભાઈ’! આ ત્યાાં ક્યાાં સાંભળવા મળે એવુાં છે? ત્યાાં ‘કલકત્તા’માાં છે આ?
મુમુક્ષુ :– કલકત્તામાાં દુનિયા ..
ઉત્તર :– ત્યાાં આપણા ‘વીરચાંદભાઈ’ િે એ વાાંચે છે. િીજા કોઈ વાાંચે છે?
મુમુક્ષુ :– વજુભાઈ..
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ઉત્તર :– હા, ‘વજુભાઈ ખારા’. આવો માગણ છે, િાપુ! એણે પરીક્ષા કરવી પડશે. અિે
િરાિર ઓળખાણ કરવી પડશે. જેિે માિવા છે એિી પરીક્ષા કયાણ નવિા માિે? પરમાત્મા
અરરહાંત કેવા હોય?
મુમુક્ષુ :– આત્માિે માન્યા પછી નિનમત્તિુાં શુાં કામ છે?
ઉત્તર :– પણ એ આત્માિે માિે ક્યારે? અહીં તો એમ કહે છે. એ વાણી મળે અિે વાણીિુાં
જ્ઞાિ થાય, ત્યારે આત્માિુાં જ્ઞાિ થાય એ રીતે અહીં વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત
ભગવાિથી અિે સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્તથી સુિોિ (થાય). સુશાસ્ત્ર એિે કહે કે જુઓ! આ આત્મા.
ભલે પરલક્ષી જ્ઞાિ છે, પણ એવુાં આવે છે એ અહીં તો નસદ્ધ કરવુાંછે.
મુમુક્ષુ :– પરલક્ષી જ્ઞાિિી રકાંમત શુાં?
ઉત્તર :– રકાંમત િનહ, આ તો હોય છે એટલી વાત છે. હોય છે એટલી વાત છે.િસ.
મુમુક્ષુ :– રકાંમત વગરિી વસ્તુ હોય એિુાં કામ શુાં?
ઉત્તર :– પણ એ આવ્યા નવિા રહે િનહ. સીિુાં સાાંભળે િનહ અિે સમ્યગ્દદશણિ થઈ જાય
એમ કોઈ રદ’ હોઈ શકે િનહ. એય..! અિુભવ થઈ ગયો, પછી ગમે તે એિે નિનમત્તથી વાત કરો.
સમજાણુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– અિુભવ પહેલા માટેિી વાત છે.
ઉત્તર :– એ અિુભવ માટે તો કહે છે કે અિુભવ કોિે થાય? સમ્યગ્દજ્ઞાિ કોિે થાય? કે
સુશાસ્ત્રથી થાય. નિનમત્તપણાિી વાત છે િે અહીંયાાં? ઉપાદાિ છે પોતાિુાં. એિે સુશાસ્ત્ર નિનમત્ત
હોય. કુશાસ્ત્ર નિનમત્ત હોય િનહ. સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત પરમાત્માથી થાય. સશરીરી ભગવાિ
પરમાત્મા નિલોકિાથ તીથુંકર. આહાહા..! ૐ ધ્વનિ ઊઠે.
મુમુક્ષુ :– સ્વયાંિોિ થઈ ગયો.
પૂજયગુરુદેવશ્રી :– સ્વયાંિોિ જ છે પણ એ પોતે પહેલા તો િીજા પાસે સમજયો પછી
સ્વયાંિોિ થાય છે. એકવાર જ્ઞાિીિી વાણી કાિે પડી િ હોય અિે એિી મેળે સમજી જાય એમ
િિી શકે િનહ. એવી વસ્તુિી મયાણદા છે. છતાાં એિાથી સમજતો િથી એ નિશ્ચય છે. અરે..! ભારે
વાતુાં, ભાઈ! એય..! અટપટી વાતુાં છે.
મુમુક્ષુ :– એક તરફથી કહે, નિનમત્ત અરકાંનચત્કર છે અિે અહીં કહે છે, આ જ નિનમત્ત
હોય.
ઉત્તર :– એ હોય છે એિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે, એિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે. સ્વપરપ્રકાશક છે.
સ્વપરપ્રકાશકમાાં ભગવાિિી વાણી જ નિનમત્ત હોય. એમ આ સવણજ્ઞ પરમેશ્વર. એિે રોગ છે,
ક્ષુિા છે, તૃષા છે, અપપજ્ઞ છે, એ વાણી શાસ્ત્ર િથી.
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મુમુક્ષુ :– એ તો િિી િાહ્ વાતો છે, એિુાં શુાં કામ છે?
ઉત્તર :– િાહ્ વાત પણ પરીક્ષા િક્કી કયાણ નવિા, િાહ્િુાં િક્કી કયાણ નવિા અાંતરમાાં જઈ
શી રીતે શકશે? એિા ખ્યાલમાાં એ વાત આવ્યા નવિા. એ ખ્યાલિે પછી છોડવો છે િે? પણ
ખ્યાલમાાં પહેલી વાત શુાં છે એ તો આવવી જોઈએ. સાંક્ષેપમાાં ભલે. કાાંઈ લાાંિી વાત િથી. દેવ
પરમાત્મા પૂણણ પુરુષ હોય. સમજાણુાં કાાંઈ?
(સાંવત) ૧૯૭૨િી સાલમાાં જયારે વાાંિા ઊઠ્યા હતા ત્યારે પહેલુાં આ આવ્યુાં હતુાં િે
અમારે? ભગવાિે દીઠુાં એમ થાય. (મેં કીિુાં), ભગવાિે દીઠુાં, ભગવાિ જેિે િેઠા એિા ભગવાિે
ભવ ભાળ્ા જ િથી. આ વાણી કેવી આવી? આ શુાં આવ્યુાં? ૧૯૭૨િી સાલ, હોં! ૫૫ વષણ થયા.
આ ભગવાિિે દીઠા નવિા એક ભવ ઘટે િનહ. કોિી વાણી છે આ? કોિી વાણી છે આ? કોણ
િોલે છે આ? અમારા ગુરુ હતા, બિચારા િરમ માણસ હતા. ઇ કહે, કાિજી કહે છે એ વાત
સાચી છે. િનહતર એમિી તો ૪૪ વષણિી દીક્ષા. ‘મૂળચાંદજી’ હતા તીખા. એિી સામે આ િિુાં
હતુાં. ‘સરવા’ (ગામ). ‘સરવા’િો જસદણ દરિારિો ઉતારો છે. ત્યાાં હતુાં, પયો! (સાંવત) ૧૯૭૨
િો ફાગણિો મનહિો. આ પણ ફાગણ (ચાલે) છે. આજે શુાં છે? િારશ. એ પણ તેરશ હતી, પયો.
વીતરાગિી આ વાણી િનહ, સાંતોિી વાણી આવી હોય િનહ, કીિુાં.
આગમિી વાણી એવી હોય કે એિે અાંદર ફડાક દઈિે તોડી િાખે. રાગ િનહ, તુાં િનહ,
અાંદર જો. સમજાણુાં કાાંઈ? કરી શકીશ િનહ એમ વાણી હોય એિી? કરી શકીશ એવી એિી વાણી
હોય. ‘ગજસુકુમાલ’ જુઓ. ભગવાિ પાસે સાાંભળ્ુાં, હજી રસ્તામાાં તો સોિીિી કન્યા િહુ રૂપાળી
હતી તો ઘરે મોકલી હતી. એિે ખિર છે. રાજકન્યા, ગજસકુમાલિે પરણવા માટે લઈ આવો. િહુ
રૂપાળી, િહુ સુાંદર હતી. હવે એ મોકલે છે િે અહીં એ જાય છે ભગવાિ પાસે. સાાંભળીિે પ્યાલા
ફાટી ગયા અાંદર.
પ્રભુ! આપિી આજ્ઞા હોય તો હુાં મુનિપણુાં લેવા માગુ છુાં. ... જેમ સુખ ઉપજે એમ કરો.
પ્રનતિાંિ િથી. એવી ભાષા આવે છે. વાણી તો ક્યાાં છે. માતા પાસે રજા લે છે. માતા! રજા દ્યો,
મા! મિે ક્યાાંય વાત રુચતી િથી. મિે ક્યાાંય ગમતુાં િથી. રાજકુમાર ‘શ્રીકૃષ્ણ’િા ભાઈ.
વાસુદેવિા ભાઈ. અિણ ખાંડ. છ ખાંડમાાં િણ ખાંડ છે િે? મહાસુાંદર અિે પાળીપોષીિે મોટુાં માિ..
માિ... માિ... હાથીિુાં જેવુાં તાળવુાં હોય િે! ગજસુકુમાલ. એવુાં તો જેિુાં લાલઘુમ સુાંદર કોમળ
શરીર. આજે હુાં પ્રભુિી વાણીમાાં સાાંભળી આવ્યો. મિે રજા દે, હોં! હુાં હવે મુબક્તમાગે જઈશ. મિે
ક્યાાંય ચેિ પડતુાં િથી. મારો આિાંદ, મારો આિાંદ. કીિુાં, ભગવાિ પાસે શુાં સાાંભળ્ુાં હશે એ
વખતે? એ (દાખલો) આપ્યો હતો. તેં શુાં સાાંભળ્ુાં છે? એમ િનહ ચાલે, અહીં અમારે એમ િ
ચાલે. તે રદ’ તો આ વાત ક્યાાં હતી. ફાટ.. ફાટ પ્યાલા! રજા લઈિે આવ્યા અિે ભગવાિ પાસે
પણ માગી એવી માગણી. .. આપિી આજ્ઞા હોય તો હુાં દ્વારકાિા સ્મશાિમાાં જાઉં. રાજકુમાર સુાંદર
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શરીર, માખણ જેવા શરીર. હજી તો આમ લગ્નિી તૈયારી કરેલી. પ્રભુ! દીનક્ષત થઈિે કહે છે. ...
પ્રભુ! આપિી આજ્ઞા હોય (તો) મહાકાળ સ્મશાિમાાં જાઉં એકલો. આહાહા..! પ્યાલા પાવર ફાટી
ગયા, જુઓ તો ખરા! એવી વાણી હોય કીિુાં. આવી વાણી (હોય) રોતનલયા જેવી? આપણિે વાત
િેસતી િથી. આપણે આ સાંપ્રદાય િ જોઈએ, વાડો િ જોઈએ, શાસ્ત્રિી આ વાણી િ જોઈએ, આ
ગુરુ િ જોઈએ. એય..! ‘વજુભાઈ’! આહાહા..! (સાંવત) ૧૯૭૨િી ફાગણિી વાત છે.
અહીં જુઓિે! આચાયણ (કહે છે), આહાહા..! અરે..! સુશાસ્ત્રિી ઉત્પનત્ત ગુરુ તીથુંકરથી
થાય, સવણજ્ઞથી થાય. ‘તેમિા પ્રસાદિે લીિે આિ પુરુષ િુિજિો વડે પૂજવાયોગ્દય છે...’ ભાષા
જુઓ! તેમિા પ્રસાદ વડે. આહાહા..! અરે...! સવણજ્ઞપદ જેિે િેઠુાં! અિે સવણજ્ઞપદ જેિે મળ્ા, એિે
જન્મ-મરણ હોય િનહ. એ આગળ વિીિે એકાવતારી આરદ થઈિે મુબક્ત પામશે. સમજાણુાં?
આહાહા..! જેિે સવણજ્ઞ પરમેશ્વરિા ભેટા થયા, એિી વાણીિા ભેટા થયા. એમિા પ્રસાદિે લીિે.
જુઓ! કોિો પ્રસાદ? ભગવાિિા પ્રસાદિે લીિે.
‘કુાંદકુાંદાચાયણ’એ એમ કહ્ુાં છે િે, ભાઈ! અમારા ગુરુએ અમારા ઉપર અિુકાંપા કરી,
અિુગ્રહ કરીિે પ્રસાદી અમિે આપી. પાાંચમી ગાથા. શુદ્ધાત્મ પ્રભુ! તુાં પનવિ આિાંદઘિ પ્રભુ છો.
તે આત્મા કહીએ. એટલો અમિે ઉપદેશ આપ્યો. અમે અમારામાાં સમાઈ ગયા, અિે આવુાં નિજપદ
છે એિે અમે યાદ કરીએ છીએ. આહાહા..! િીજુાં િિુાં ભૂલી ગયા. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? આ તો
અજર પ્યાલાિી અગમિી વાતુાં છે, ભાઈ! એ િમણ કાાંઈ લાલાપેઠા જેવી વાત િથી. વીરોિી વાતુાં
છે. જે રસ્તે વીર ચડ્યા તે રસ્તે પાછા િ ફરે તેિે વીર કહીએ. એવો ભગવાિિો માગણ (છે).
એ તો કહે છે કે ‘પ્રસાદિે લીિે આિ પુરુષ િુિજિો વડે પૂજવાયોગ્દય છે.’ એિી વ્યાખ્યા
આ કરી. ‘(મુબક્ત સવણજ્ઞદેવિી કૃપાિુાં ફળ હોવાથી...)’ આહાહા..! કૌંસમાાં અથણ કયો, સીિો અથણ
િ સમજે િે (એટલે). ‘તેમિા પ્રસાદિે લીિે...’ એમ છે િે? ‘આિ પુરુષ િુિજિો વડે
પૂજવાયોગ્દય છે.’ એિી વ્યાખ્યા શુાં? આ મૂળ ભાષા તો અટપટી છે. ‘તેમિા પ્રસાદિે લીિે...’
એટલે અથણ કરવો પડ્યો. ‘(મુબક્ત સવણજ્ઞદેવિી કૃપાિુાં ફળ હોવાથી...)’ આહાહા..! ‘(સવણજ્ઞદેવ
જ્ઞાિીઓ વડે પૂજિીય છે),...’ એવો અથણ થયો. શેિો અથણ થયો ઇ? ‘તેમિા પ્રસાદિે લીિે...’
ભગવાિિા પ્રસાદિે લીિે. એ ભગવાિ ‘પુરુષ િુિજિો વડે પૂજવાયોગ્દય છે...’ એમ. શબ્દ તો
એ છે િે? જુઓ! િીજુાં પદ છે િે? ‘स पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबद्धेः’ એ િીજા પદિી વ્યાખ્યા છે. ‘स
पूज्यस्तत्प्रसादात्प्रबद्धेः’ ભગવાિિી કૃપાથી. એમિી વાણી મળી અિે ભાિ થયુાં એ ભગવાિિી
કૃપા અમે માિીએ છીએ, કહે છે. કહો ‘ભીખાભાઈ’!
ભગવાંત પ્રસન્ન થયા. બ્રાહ્મણ િથી આવતા? લક્ષ્મી પ્રસન્ન. લોટ માગવા આવે ત્યારે
િોલે િે. અહીં ભગવાિ પ્રસન્ન. જેિા નિનમત્તે પોતાિો ભગવાિ જાગ્દયો, તે ભગવાિિી પ્રસાદી
અમિે મળી એમ કહે છે અહીં. એ ભગવાિિી કૃપાિુાં ફળ અમિે મળ્ુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઘણા
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અિાંતા જન્મ-મરણિા િખેડા ગયા અિે પૂણણ મુબક્ત પ્રાિ થાય એ તો પરમાત્માિી કૃપાિુાં ફળ
છે. ‘દેવજીભાઈ’! જુઓિે ભાષા! નવિયવાંતિા વાક્યો એવા હોય છે. આહાહા..! ‘શ્રીમદ’માાં
આવ્યુાં છે િે. ‘તે તો પ્રભુએ આપ્યો’ એવુાં આવે છે િે? ‘વતુું ચરણાનિિ.’ હે પ્રભુ! આપે આત્મા
અમિે આપ્યો. એટલે આત્મા અપાતો હશે કોઈિો? એિે જણાવ્યો કે આ આત્મા. તુાં જે રાગિે િે
પુણ્યિે માિી રહ્ો છો, એ આત્મા િનહ. એમ િતાવ્યુાં તેણે આપ્યુાં એમ કહેવામાાં આવે છે. વ્યવહાર
શૈલી એવી છે.
‘(મુબક્ત સવણજ્ઞદેવિી કૃપાિુાં ફળ હોવાથી સવણજ્ઞદેવ જ્ઞાિીઓ વડે પૂજિીય છે ),...’
િમાણત્મા વડે સવણજ્ઞદેવ પૂજિીય છે એમ કહે છે. આહાહા..! જેિે આત્માિા ભાિ થયા એ દ્વારા
ભગવાિ પૂજય છે. અજ્ઞાિીઓિે પૂજય છે િનહ. આહાહા..! ‘સમાંતભિાચાયણ’ કહે છે િે
ભગવાિિે સ્તુનતમાાં આવ્યુાં છે. હે પ્રભુ! અભનવ આપિે િનહ િમે. કારણ કે જે રાગિે પોતાિા
સ્વરૂપિે માિિારો એ વીતરાગિે કેમ િમશે? િાહ્થી િમે છે એ િમ્યો જ િથી. જે રાગરનહત
ભગવાિઆત્માિો સ્વભાવ, એિે અાંતરમાાં િમ્યો િથી, પરરણમિ િથી, શ્રદ્ધાિુાં ભાિ િથી, એ
પ્રભુ! આપિે કેમ િમશે? કારણ કે એિી દૃનિ તો રાગ ઉપર અિે નવકપપ ઉપર છે. એ રાગિે
િમેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ભારે વાતુાં, ભાઈ!
‘(સવણજ્ઞદેવ જ્ઞાિીઓ વડે પૂજિીય છે),...’ એ છેપલી િીજી લીટીિો અથણ કયો. અટપટો
હતો એટલે અથણ કરવો પડ્યો. ‘કેમ કે કરેલા ઉપકારિે સાિુ પુરુષો ભૂલતા િથી.’ સમજાણુાં કાાંઈ?
પોતાિે અિુભવવામાાં, સમજવામાાં જે નિનમત્ત પડ્યુાં એિો ઉપકાર જ્ઞાિી ભૂલતા િથી. સમજાણુાં
કાાંઈ? જુઓ! આ ‘નવદ્યાિાંદસ્વામી’િો શ્લોક છે. ‘નવદ્યાિાંદસ્વામી’ બ્રાહ્મણ હતા. મુનિ થયા હતા.
‘કરેલા ઉપકારિે સાિુ પુરુષો (સજ્જિો) ભૂલતા િથી.’ જેિો ઉપકાર થયો એિે ભૂલતા િથી.
વળી કહે, ઉપકાર કોઈથી થાય િનહ. એ તો નિશ્ચયથી છે પણ વ્યવહારમાાં જેિુાં નિનમત્ત થયુાં,
એિાથી જણાણુાં, એિો ઉપકાર જ્ઞાિી ભૂલતા િથી. આહાહા..! પોતાિો ભાવ ભૂલતા િથી તો
ઉપકારીિો ઉપકાર ભૂલતા િથી.
‘વળી (છઠ્ઠી ગાથાિી ટીકા પૂણણ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિારરદેવ શ્લોક
દ્વારા સવણજ્ઞ ભગવાિ શ્રી િેનમિાથિી સ્તુનત કરે છે) :–’
शतमखशतपूज्यः प्राज्यसद्धोधराज्यः
ु
स्मरवतरसरनाथः
प्रास्तदुष्टाधयूथः
ु
पदनतिनमाली िव्यपद्ंशमाली

वदशत ु शमवनशं नो नेवमरानन्दिूवमः ।।१३।।

‘િેનમિાથ’ ભગવાિિી સ્તુનત કરે છે. મુનિ પોતે બ્રહ્મચારી છે િે? ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’
બ્રહ્મચારી (છે), તીથુંકરિે યાદ કરીિે િમિ કરે છે. સમજાય છે કાાંઈ?
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‘જે સો ઇંિોથી પૂજય છે,...’ સો ઇન્િોથી પૂજય છે. ‘शतमखशतपूज्यः’ સો ઇન્િો. જુઓ!
સો ઇન્િો આમાાં જ આવે છે. િીજામાાં–શ્વેતાાંિરમાાં ૬૪ આવે છે. સૌ ઈન્િો પૂણણ એવાથી િેનમિાથ
ભગવાિ પૂજય છે. ‘જેમિુાં સદિોિરૂપી (સમ્યગ્દજ્ઞાિરૂપી) રાજય નવશાળ છે,..’ જેિુાં જ્ઞાિ... પહેલુાં
પૂજય લીિુાં પરથી. પછી સ્વિુાં લીિુાં. ‘જેમિુાં (સમ્યગ્દજ્ઞાિરૂપી) રાજય નવશાળ છે,..’ િણકાળ,
િણલોક જાણી જાય એવુાં નવશાળ રાજય જેિુાં અાંતરમાાં છે. સમ્યગ્દજ્ઞાિ એ રાજય છે જેિુાં. િણકાળ,
િણલોકિે જેણે જાણી લીિા, એવુાં જે સમ્યગ્દજ્ઞાિ, કેવળજ્ઞાિ જેિુાં રાજય છે.
‘કામનવજયી દેવોિા જે િાથ છે,...’ બ્રહ્મચારી છે િે એટલે એ અથણ કયાણ. લોકાાંનતક દેવો
છે િે? એ બ્રહ્મચારી હોય છે. એિે ઇંિાણી દેવી હોતી િથી. એિુાં આઠ સાગરિુાં આયુષ્ય છે.
પાાંચમા દેવલોકમાાં. આઠ સાગરોપમ. આઠ જ છે. એવા લોકાાંનતક દેવો કામનવજયી છે. એ દેવો
કામિા નવજયિારા છે. એિે દેવી-સ્ત્રી િે ભોગ હોતા િથી. ‘આહાહા..! દેવો છતાાં... આહાહા..! એ
િિા એકાવતારી છે. પાાંચમા દેવલોકિા લોકાાંનતક દેવો એકભવતારી છે. એક છેપલો મિુષ્યદેહ
કરીિે મુબક્તમાાં જવાિા છે. એવા કામનવજયી દેવોિા જે ‘િેનમિાથ’ ભગવાિ િાથ છે.
‘દુિ પાપોિા સમૂહિો જેમણે િાશ કયો છે,...’ િેનમિાથ ભગવાિ. ‘શ્રીકૃષ્ણ જેમિાાં
ચરણોમાાં િમ્યા છે,...’ પદિત વિમાળી, વિમાળી કરશે. ‘જેમિાાં ચરણોમાાં િમ્યાાં છે,...’ ‘કૃષ્ણ’
િે વાસુદેવ, િળદેવ, િેનમિાથ ભગવાિ ‘ભવ્યકમળિા જે સૂયણ છે (અથાણત ભવ્યોરૂપી કમળોિે
નવકસાવવામાાં જે સૂયણ...’ િેનમિાથ. નિનમત્ત લેવુાં છે િે ઓલુાં માથે કીિુાં હતુાં એ પ્રમાણે. ‘(ભવ્યોરૂપી
કમળોિે નવકસાવવામાાં જે સૂયણ સમાિ છે), તે આ િાંદભૂનમ િેનમિાથ (–આિાંદિા સ્થાિરૂપ
િેનમિાથ ભગવાિ) અમિે શાશ્વત સુખ આપો.’ પયો. નિનમત્તથી વાત લેવી છે. એિાથી થયુાં માટે
નિનમત્ત છે િે? ‘અમિે શાશ્વત સુખ આપો.’ એમ કરીિે માંગનળક કયુું છે અિે સ્તુનત કરી છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!)
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ફાગણ સુદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૯-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૭, પ્રવચન નં. ૧૦

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ૭મી ગાથા.

ु
णिस्सेसदोसरणिओ । के वलिािाइपरमणवभवजदो।
सो परमप्पा उच्चइ तणिवरीओ ि परमप्पा ।।७ ।।

સૌ દોષ રનિત, અિંતજ્ઞાિદ્દગાદદ વૈભવયુક્ત જે,
પરમાત્મ તે કિેવાય, તદ્દનવપરીત િનિ પરમાત્મ છે. ૭.
પરમાત્મા શરીરસનિત તીથંકરિી વ્યાખ્યા છે. શરીરસનિત પરમાત્મા કેવા િોય? ‘આ,
તીથંકર પરમદેવિા સ્વરૂપિું કથિ છે. આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ લ્યો, ભાષા તો આમ
છે. ભાષાિો અથથ કરે, સમજે તો.. આ તો નિનમત્તથી કથિ છે. ‘આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’
એટલે પોતે આત્માિો ભાવઘાનતકમથથી ઘાત કરે, ત્યારે નિનમત્ત ઘાનતકમથ િોય એિે અિીંયાં ઘાત
કરિારા કિેવામાં આવે છે. આ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે કિે છે,લ્યો.
મુમુક્ષુ :– કઈ િયિું કથિ છે એ સમજવું જોઈએ િે.
ઉત્તર :– િય-બય કેવું? ભગવાિિું કિેલું છે કે િનિ? એય..!
મુમુક્ષુ :– ભગવાિ બે િય દ્વારા કિે છે.
ઉત્તર :– તમે કાલે કિેતા િે? ભગવાિિું કિેલું છે કે િનિ, બસ.
મુમુક્ષુ :– આવ્યુ િે, આમાં શરૂઆતમાં કે ભગવાિિું કથિ બે િય દ્વારા સવથ સત્યવાદી
છે.
ઉત્તર :– બે િય બરાબર છે. આ એક િય છે િે પણ.
‘આત્મગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ ભગવાિઆત્મા અિંતજ્ઞાિ, અિંતદશથિ, અિંતઆિંદ,
અિંતવીયથ, એવો એિો સ્વભાવ છે. એિી પયાથયમાં પોતે પોતાિા સ્વભાવ ભાવમાંથી ખસીિે
િીણી દશારૂપે જીવ પોતાિે કારણે જ્ઞાિ-દશથિ અિે વીયથ િે મોિમાં પદરણમે છે, ત્યારે આ ઘાનતકમથ
નિનમત્ત કિેવામાં આવે છે. આત્માિા જ્ઞાિ, દશથિ, આિંદ અિે વીયથ, એવી જે આત્માિી પૂણથ
શક્ક્ત, એિી વતથમાિ દશામાં, પોતે જ આત્મા િીણી દશારૂપે પદરણમે છે. જ્ઞાિ-દશથિ અિે વીયથ
અિે નવપરીતપણે મોિપણે પદરણમે છે, એમાં નિનમત્તપણું ઘાનતકમથિું િોય છે. એથી ઘાનતકમે
ગુણ ઘાત્યા એમ કિેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? બે પ્રકાર કિેશે. પૂવથિા અઢાર દોષ રનિત
અિે આ દોષ રનિત, બે. ‘આત્માિા ગુણોિો...’ એમ શબ્દ આવ્યો િે?
મુમુક્ષુ :– એમ તો ગુણોિે ક્યાં ઘાતે છે? પયાથયમાં છે.
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ઉત્તર :– ગુણો તો નિકાળ છે. એિી વતથમાિ દશામાં ભાવઘાનતપણે પોતે પદરણમે છે. આ
વાંિા તમારે, એય..! ‘જેઠાભાઈ’! કમથિે લઈિે રખડે, કમથિે લઈિે ઘાનત કરે, મોટો પ્રશ્ન (સંવત)
૨૦૦૬િી સાલમાં ‘રામનવજય’િો ‘પાનલતાણા’માં િતો. કમથિે લઈિે રખડે, કમથિે લઈિે ઘાત
થાય. જાવ તીથંકર ભગવાિ એમ કિે છે, તમે માિતા િથી.
અિીંયાં એ જ છે. ‘આત્માિા ગુણોિો ઘાત કરિારાં...’ અથાથત્ આત્માિી વતથમાિ દશાિી
નિણી દશામાં નિનમત્ત થિારાં ઘાનતકમો. ‘જ્ઞાિાવરણીયકમથ, દશથિાવરણીયકમથ, અંતરાયકમથ અિે
મોિિીયકમથ–એ ચાર છે; તેમિો નિરવશેષપણે પ્રધ્વંસ કયો િોવાથી...’ પિેલા નિદોષિી વ્યાખ્યા
આમ કરે છે, પછી બીજી લીશે. ‘તેમિો નિરવશેષ...’ ‘(-કાંઈ બાકી રાખ્યા નવિા...’ ‘પ્રધ્વંસ
કયો...’ પ્ર–નવશેષે ધ્વંસ કયો િોવાથી ‘(–કાંઈ બાકી રાખ્યા નવિા િાશ કયો િોવાથી) જે
‘નિિઃશેષદોષરનિત’ છે.’ નિિઃશેષદોષરનિત. પિેલું પદ, ગાથાિું પિેલું પદ—‘णिस्सेसदोसरणिओ’.
િાક્સ્તથી વાત કરી.
‘અથવા પૂવથ સૂિમાં (છઠ્ઠી ગાથામાં) કિેલા અઢાર મિાદોષોિે નિમૂથળ કયાથ િોવાથી...’
જોયું! દોષિે નિમૂથળ કયાથ. ઘાનતકમથિો િાશ કયો એમ પિેલું કહ્ું. િવે દોષોિો િાશ કયો એમ
(કહ્ું) પાછું. સમજાણું કાંઈ? ‘અઢાર મિાદોષોિે નિમૂથળ કયાથ િોવાથી જે ‘નિિઃશેષદોષરનિત’
કિેવામાં આવ્યા છે...’ સવથથા દોષરનિત છે.
મુમુક્ષુ :– કમથથી આવ્યા એ પોતાિા ભાવથી.
ઉત્તર :– પોતાિી પયાથય છે. અઢાર દોષ એિી દશામાં િતા એ આત્માએ ટાળ્યા. પછી
કારણ છે એ બિું આપશે.
‘અિે જે સકળનવમળ...’ એિો (–દોષોિો) િાશ કયો અિે પ્રગટ શું થયું? ‘(–સવથથા
નિમથળ) કેવળજ્ઞાિ...’ કેવળજ્ઞાિ પ્રગટ થયું. જુઓ! આ અદરિંતિી વ્યાખ્યા. ણમો અદરિંતાણં,
ણમો અદરિંતાણં કરે છે. અિીં તીથંકરદેવિી મુખ્ય વ્યાખ્યા છે. કિે છે ‘સકળનવમળ
(સવથથા નિમથળ) કેવળજ્ઞાિ-કેવળદશથિ,...’ ટીકામાં કેવળદૃનિ શબ્દ છે. છતાં અથથ તો કેવળદશથિિો
જ અિીંયાં િોઈ શકે છે. સંસ્કૃતમાં એ છે. કેવળબોિ, કેવળદૃનિ. જેિે ‘સકળનવમળ કેવળજ્ઞાિકેવળદશથિ,...’ પ્રગટ થયું છે. એિે પરમાત્મા કિીએ.
‘પરમવીતરાગાત્મક આિંદ...’ આિાિા..! લ્યો. પરમવીતરાગસ્વરૂપ આિંદ જેિે પ્રગટ્યો
છે. આ જગતિા સુખિી કલ્પિાઓ એ બિું દોષરૂપ, દુિઃખરૂપ, ઝેર છે. આ તો પરમવીતરાગસ્વરૂપ
આત્મા... પરમવીતરાગસ્વરૂપ આત્મા... એિાથી પ્રગટેલો આિંદ. વીતરાગી આિંદ જેિે પ્રગટ્યો
છે. આિાિા..! ‘ઇત્યાદદ...’ પછી એિે જેટલા ગુણ પ્રગટ્યા છે એ બિા. ‘અિેક વૈભવથી સમૃદ્ધ
છે.’ આ વૈભવ, લ્યો. પરમાત્માિો આ વૈભવ છે. અજ્ઞાિીિો આ બિો શરીર અિે બિારિા વૈભવ,
બાગ અિે બગીચા, અજ્ઞાિીએ િૂળમાં વૈભવ માન્યાછે.
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િમી–પરમાત્મા એિું અિંત-અિંત બેિદ કેવળજ્ઞાિ, કેવળદૃનિ એટલે દશથિ અિે કેવળ
એકલા વીતરાગ સ્વરૂપે આિંદ, અતીનન્િય વીતરાગ સ્વરૂપે આિંદ, અતીનન્િય વીતરાગસ્વભાવે
ु
આિંદ અિે અિંતવીયથ ‘ઇત્યાદદ અિેક વૈભવથી સમૃદ્ધ છે,...’ પાઠમાં છે િે. ‘परमणवभवजदो’
આ પરમાત્માિે વૈભવ િોય. સમજાણું કાંઈ? શરીર ઔદાદરક કે રોગરનિત એ વાતિે અિીં ગણી
િથી. એ તો બાહ્માં ગયું છે. આવો જેિે વૈભવ પ્રગટ્યો છે. એવા પરમાત્માિે જે ઓળખે, માિે
એિે પોતાિા સ્વાભાવ ઉપર દૃનિ જાય. કારણ કે પરમાત્મા સ્વભાવમાંથી થયા, િમણા આવશે.
‘અિેક વૈભવથી સમૃદ્ધ છે, એવા જે પરમાત્મા...’ વતથમાિમાં પરમેશ્વર દશા, શરીરમાં રહ્ા છતાં,
શરીરસનિત દેખાવા છતાં, અંતરમાં આવી ઋનદ્ધ, વીતરાગસ્વરૂપી આિંદ. કેવળજ્ઞાિ, દશથિ અિે
વીયથ આદદ પ્રગટ્યા.
‘એટલે કે નિકાળનિરાવરણ,...’ િવે આવા પરમાત્મા કેમ થયા? એ ભેગી વ્યાખ્યા કરે છે.
તીથંકરદેવ પરમાત્મા આવી દશાિે કેમ પામ્યા? નિકાળનિરાવરણ ભગવાિઆત્માિું સ્વરૂપ. ધ્રુવ
ધ્રુવ કારણપરમાત્મા. નિકાળ જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યભાવ, સદૃશ્ય એકરૂપ નિકાળી ભાવ એ
નિકાળનિરાવરણ છે. એિે આવરણ િતું અિે આવરણ ટળે એવું એમાં છે િનિ. આિાિા..!
‘નિકાળનિરાવરણ, નિત્યાિંદ-એકસ્વરૂપ...’ નિત્ય જેિો આિંદ એવું સ્વરૂપ
ભગવાિઆત્માિું છે. ‘નિત્યાિંદ-એકસ્વરૂપ...’ એકસ્વરૂપ આિંદ. ઓછો-વત્તો કે ભેદવાળો
આિંદ િનિ. એવો દરેક આત્માિો નિકાળી નિત્યાિંદ એકસ્વરૂપ સ્વભાવ છે. િીચે ખુલાસો છે,
જુઓ! ‘નિત્યાિંદએકસ્વરૂપ = નિત્ય આિંદ જ જેિું એક સ્વરૂપ છે એવા. [કારણપરમાત્મા િણે
કાળે આવરણરનિત છે]’ કોણ કારણપરમાત્મા? આ આત્માિે ઊપજાવિારો કારણ પરમાત્મા.
એમ િે? કાયથપરમાત્માિે ઊપજાવિારો આત્મા. શું કહ્ું? િ સમજ્યા. કાયથપરમાત્મા જે પયાથયમાં
થયો, તેિે ઊપજાવિારો કારણપરમાત્મા પોતાિો નિકાળ (સ્વભાવ). િવ્ય કારણ છે, કાયથ પયાથય
છે.
‘નિત્ય આિંદ જેિું એક સ્વરૂપ છે...’ ભગવાિઆત્માિો ધ્રુવ સ્વભાવ, નિત્ય સ્વભાવ,
નિત્ય આિંદ એિું એકરૂપ સ્વરૂપ છે. જુઓ! આિંદથી અિીં માંડી, જોયું! આિાિા..! ‘દરેક આત્મા
શક્ક્ત અપેક્ષાએ નિરાવરણ...’ િીચે િોટમાં છે. દરેક આત્મા અંતર શક્ક્ત, આત્મા સત્િું સત્વ,
તત્િું તત્ત્વ એવો જે શક્ક્તરૂપ ભાવ, એ નિકાળ નિરાવરણ છે. ‘અિે આિંદમય જ છે...’ શક્ક્તિે
આવરણ િથી, સ્વભાવિે, ગુણિે, ધ્રુવિે આવરણ િથી અિે નિત્ય આિંદસ્વરૂપ છે. ‘તેથી દરેક
આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ તેથી દરેક આત્મા શક્ક્ત અપેક્ષાએ, ધ્રુવ અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે
આિંદ િોવાથી કારણપરમાત્મા છે. આિાિા..! સમજાય છે કાંઈ? આત્મા, એિો ઉત્પાદ-વ્યયિો
પયાથય જે છે એિે છોડીિે, નિકાળ ધ્રુવ નિત્ય અિાદદઅિંત અનવિાશી વસ્તુ, એ પોતાિી શક્ક્ત
અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે નિત્ય આિંદ એકરૂપ છે. આિાિા..!
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‘તેથી દરેક આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ દરેક આત્મા, અભનવિો આત્મા પણ
કારણપરમાત્મા છે. આિાિા..! ‘પંદડતજી’! ‘સવથ જીવ છે નસદ્ધસમ’. અંતર શક્ક્તમાં તો બિા
આત્માઓ નસદ્ધ સમાિ છે. આિાિા..! પૂણાથિંદિું સ્વરૂપ જેિું અિે એકરૂપ જેિી શક્ક્ત, એવો
આત્મા ધ્રુવ, એ દરેક આત્મા એ ધ્રુવિી અપેક્ષાએ તો કારણપરમાત્મા છે. સમજાણું કાંઈ? એિે
ઊપજાવિારો બીજો કોઈ છે િનિ. આિાિા..!
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– ઇ કારણપરમાત્મા છે િે. પ્રગટ કરી શકતો િથી. છે તો બિા આત્મા એવા જ
છે. શક્ક્ત તો બિાિી એકસરખી છે. અિીંયાં કહ્ું િે? બિા આત્મા, એમ કહ્ું જુઓિે! ‘દરેક
આત્મા કારણપરમાત્મા છે;...’ એમ છે િે? ‘જે કારણ પરમાત્માિે ભાવે છે–તેિો જ આશ્રય કરે
છે,...’ જુઓ! અંદરમાં આ છે, નિજ કારણ પરમાત્માિી ભાવિાથી ઉત્પન્ન. જુઓ! આ વાંિા છે
િે ભાવિાિા. િમણા આવ્યું િિોતું? કે તમે ઊંિો અથથ કરો છો. ભાવિાિો અથથ તો નચંતવિા
અિે એવું િોય છે.
મુમુક્ષુ :– ભાવિા ભવિાશિી.
ઉત્તર :– આ ભાવિા એટલે સ્વરૂપિી એકાગ્રતા. ભાવિા એટલે આ નવકલ્પ કરવું,
નચંતવિ કરવું એમ િનિ. જુઓ! મૂળ પાઠમાં છે િે? ‘નિજ કારણ પરમાત્માિી ભાવિાથી
ઉત્પન્ન...’ આત્મા કાયથપરમાત્મા છે. અદરિંત તીથંકરદેવે પરમેશ્વરપણું કેમ પ્રગટ કયું? એમિે
પરમાત્મપણું કાયથરૂપે કેમ પ્રગટ કયું? કે આત્મા નિકાળી વીતરાગી આિંદિો કંદ ધ્રુવ, શક્ક્તરૂપે
કારણપરમાત્મા (છે), એિી એકાગ્રતા, ભાવિા એટલે એકાગ્રતા, ભાવિી ભાવિા–ભાવ જે
નિકાળી, એિી ભાવિા એટલે નિમથળ પયાથય. એ દ્વારા એિે પરમાત્મપણું પ્રગટ થાય છે.
મુમુક્ષુ :– પુરુષાથથિી નવનિ બતાવો.
ઉત્તર :– પુરુષાથથિી આ નવનિ છે.
ભાવિાથી ઉત્પન્ન કયું છે. સંકલ્પ-નવકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય? કેટલાક ભાવિાિો એ અથથ
કરે છે. િમણાં નવરોિિું આવ્યું િતું. બ્રહ્મનિષ્ઠ છું િે તમે બીજા સાિારણ માણસિે આમ સમજાવો
છો. ‘રતલામ’િો કોઈક ઉપર પિ િતો. આિાિા..! ભાઈ! ... ‘પ્રવચિસાર’માં આવે છે િે
શ્રાવકિું. સામાનયકિા કાળમાં પણ જેિે શુદ્ધોપયોગિી ભાવિા િોય છે. ત્યારે એ શુદ્ધોપયોગિી
ભાવિાિો અથથ એમ કે નચંતવિ (કરે) આવો શુદ્ધ (છે), એમ. એમ િનિ. સામાનયક સમ્યગ્દદૃનિિી
સાચી િોય, એિે અંદર શુદ્ધોપયોગ થાય છે. એિે ભાવિા કિેછે.
મુમુક્ષુ :– નિજ સ્વરૂપભાવિો ઉપયોગ.
ઉત્તર :– નિજસ્વરૂપ ઉપયોગ. સમજાણું કાંઈ? સાચી સામાનયક એિે કિીએ કે જેિે પિેલો
આત્મા, કારણપરમાત્મા નિકાળ છું એવો જેિે પ્રથમ અિુભવ થાય અિે પછી સ્વરૂપમાં નસ્થર
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થતાં એિે સામાનયકમાં શુદ્ધઉપયોગ થાય. એિે અિીંયાં શુદ્ધઉપયોગરૂપી ભાવિા કિેવામાં આવે
છે. નચંતવિા.. નચંતવિા િનિ, એવો નવકલ્પ િનિ. સમજાણું કાંઈ? ‘પોપટભાઈ’! આ સામાનયક.
મુમુક્ષુ :– નચંતવિા?
ઉત્તર :– નચંતવિા નવકલ્પમાં જાય છે. એ િનિ. છતાં આિે નચંતવિા શબ્દ કિેવાય. પણ
એ નચંતવિા સ્વરૂપમાં એકાગ્રતારૂપી ભાવિાિે અિીંયા નચંતવિા કિી છે. કિો, ‘જેઠાભાઈ’!
આવી સામાનયક કોઈ દદ’ કરી િતી? ખબર િથી.
અિીંયા તો ભાવિા શબ્દમાં, શુદ્ધતા અંદર નિમથળતા. કારણપરમાત્મા પોતે ધ્રુવ છે, નિત્ય
છે, નિત્યાિંદ વીતરાગ આિંદસ્વરૂપ છે. એિે અંતરમાં ધ્યેય બિાવીિે, એિે ધ્યેય બિાવીિે,
જ્ઞાિિી વતથમાિ દશામાં એિે જ્ઞેય બિાવીિે એકાગ્ર થવું એિું િામ અિીંયા ભાવિા કિેવામાં
આવે છે. એ ભાવિાથી આત્મા કાયથપરમાત્મપણું પામે છે. ભારે કામ આકરું. આિાિા..! સમજાણું
કાંઈ? જુઓ! અિીંયા આપણે અિીંયા છે િે?
‘કારણ પરમાત્માિે ભાવે છે–...’ એટલે અિીંયાં ભાવિાથી ઉત્પન્ન થાય એમ આવ્યુંિે?
વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ, અિંતઆિંદિો વીતરાગી સ્વભાવિો નપંડ પ્રભુ, એકરૂપ આિંદ જેિી
ધ્રુવતા, નિત્યતા, એક્તા જેિી નિકાળ છે. એિી ભાવિા, એિા સન્મુખિી એકાગ્રતા એ
કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી આત્મા તીથંકરો કાયથપરમાત્માિે એટલે કેવળજ્ઞાિ આદદિે પામ્યા
છે. આિાિા..! કિો, સમજાણું કાંઈ? જુઓ!
‘તે કારણપરમાત્માિે ભાવે છે–તેિો જ આશ્રય કરે છે,...’ જુઓ! એિો ખુલાસો કયો. એ
ભાવિાિો અથથ એ છે. આિાિા..! અિાદદથી પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પિો આશ્રય કયો છે અથવા
એક સમયિી અંશ દશાિો અવલંબિ અિે આશ્રય કયો છે એ નમથ્યાદૃનિપણું છે. એણે આશ્રય
અિે નિકાળી જ્ઞાયકિી એકાગ્રતાિી ભાવિા (કરવી જોઈએ). એિાથી એિે આત્માિે કેવળજ્ઞાિ
અિે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થાય છે. જુઓ! એિું કારણ પણ બતાવ્યું આ. આિાિા..! બિું ટૂંકુ અિે
ઘણું ઊંચું. વચ્ચે વ્યવિાર રત્િિયથી કાયથપરમાત્મા થાય એિો અિીંયા નિષેિ આવ્યો. અિીં
અક્સ્તથી વાત કરી. ‘પંદડતજી’! વ્યવિારરત્િિય, સમ્યગ્દદશથિ વ્યવિાર. વ્યવિાર કારણ િે
નિશ્ચય કાયથ... જુઓ કાલે જ આવ્યું િતું. અરે..! ભગવાિ! આિાિા..! તું એવો િથી કે જે રાગિો
આશ્રય લે અિે આગળ જઈ શકાય એવો તું િથી. તારો આશ્રય લઈિે આગળ જઈ શકાય એવો
તું છો. સમજાણું કાંઈ? વાત િજી સાંભળવામાં આવી િોય િનિ. એ સમજે કે દદ’? ક્યારે સમ્યક્
પામે? અિે ક્યારે ચાદરિ પામે. આિાિા..!
કિે છે કે એ આશ્રય કરે છે. કોિો? એ નિત્યાિંદ પ્રભુ, વસ્તુ અક્સ્ત સત્તા શક્ક્તરૂપે
મિાપ્રભુ આત્મા છે, એિો જે આશ્રય કરે, એિી ભાવિા કરે, તે વ્યક્ક્ત અપેક્ષાએ નિરાવરણ, તે
પ્રગટ અપેક્ષાએ નિરાવરણ થાય અિે આિંદમય થાય. એટલે શું કહ્ું? શક્ક્ત નિકાળ-નિરાવરણ

114

નનયમનો સાર ભાગ-૧

અિે આિંદમય છે. ભગવાિઆત્માિો નિકાળી સ્વભાવ–શક્ક્ત આિંદમય અિે નિરાવરણ છે.
એવી શક્ક્તિી એકાગ્રતાથી વ્યક્ક્તમાં નિરાવરણ અિે અતીનન્િય આિંદિે પામે છે . આિાિા..!
સમજાણું કાંઈ? શું કહ્ું? ભગવાિઆત્મા, અંતરિો એિો સ્વભાવ, નિત્યસ્વરૂપદળ, વીતરાગ
આિંદમય નિરાવરણ, એવું એિું નિકાળી ધ્રુવ સ્વરૂપ તે કારણપરમાત્મા છે. એ કારણપરમાત્માિી
ભાવિાથી એટલે કે આવો જે ભાવ, તેિી ભાવિા એટલે એકાગ્રતાથી, શક્ક્તરૂપે નિરાવરણ અિે
નિત્ય આિંદ, વીતરાગ આિંદ છે, એ એિી ભાવિાથી વ્યક્તરૂપે નિરાવરણ અિે પરમાિંદરૂપમય
થઈ જાય છે.
મુમુક્ષુ :– પોતે જ પરમાત્મા બિી જાય છે.
ઉત્તર :– પોતે બિી જાય છે. છે પોતે, કારણરૂપે તો છે જ. આિાિા..! કિો, ‘દેવજીભાઈ’!
આવો પરમાત્મા છે. જ્યાં છે ત્યાંથી મળશે. કારણપરમાત્મા બિારમાં છે? આિાિા..!
‘વ્યક્ક્ત-અપેક્ષાએ નિરાવરણ અિે આિંદમય થાય છે અથાથત્ કાયથપરમાત્મા થાય છે.
શક્ક્તમાંથી વ્યક્ક્ત થાય છે,...’ એટલે કે જે શક્ક્તરૂપ તત્ત્વ િતું એમાંથી પ્રગટ થાય છે. કારણ તો
નિકાળી ભગવાિસ્વરૂપ જ આત્મા છે. એ શક્ક્તરૂપ છે. એિી એકાગ્રતાથી વ્યક્ક્તરૂપ આત્મા,
પરમાત્માિે નિરાવરણ થાય છે. ‘માટે શક્ક્ત કારણ છે અિે વ્યક્ક્ત કાયથ છે.’ એ આત્માિી નિકાળી
ધ્રુવ શક્ક્ત તે કારણ છે અિે વતથમાિ પરમાત્મા અદરિંત થાય તે કાયથ છે. આિાિા..! અદરિંત
આમ થયા એમ નવનિ બતાવી. બીજી રીતે અદરિંત થયા છે િનિ. અિે જેિે પરમાત્મા થવું િોય
એિી નવનિ પણ આ જ છે, બીજી નવનિ છે િનિ. આિાિા..! ત્યારે આ બિું શું? આ મંદદર,
અિાનન્િકાિી પૂજા, િમાલ, મોટા મંદદરો (બિાવવા).. ભાઈ! એ તો એ કાળે એિે કારણે બન્યા
િોય છે. ત્યારે સ્વરૂપમાં નસ્થરતા િ િોય અિે દૃનિ િોવા છતાં એિું લક્ષ શુભભાવ આવે એટલે
પર ઉપર જાય છે. એટલો શુભભાવ પુણ્યબંિિું કારણ છે. બંિથી છૂટવાિું કારણ એ િથી.
સમજાણું કાંઈ? આિાિા..! દેવ-ગુરુ અિે શાસ્ત્રિી ભક્ક્ત અિે શ્રદ્ધા પણ બંિિથી છૂટવાિું કારણ
િથી. આિાિા..!
ચૈતન્ય આિંદ-સરોવર, નિકાળ વીતરાગ આિંદિો કંદ પ્રભુ! એ શક્ક્તરૂપ નિરાવરણ
અિે આિંદ છે. એ જ શક્ક્તિી વારંવાર સંભાળ અિે એકાગ્રતા થતાં, વ્યક્તરૂપે નિરાવરણ અિે
વીતરાગી આિંદ પ્રગટ થાય છે. એિે કાયથઆત્મા, કાયથપરમાત્મા કિેવામાં આવે છે. આિાિા..!
સમજાણું કાંઈ? ‘આમ િોવાથી શક્ક્તરૂપ પરમાત્માિે કારણપરમાત્મા કિેવાય છે...’
ભગવાિઆત્મા શક્ક્તરૂપ તત્ત્વ છે, એિે કારણપરમાત્મા કિેવાય છે અિે વ્યક્ત પરમાત્માિે
કાયથપરમાત્મા કિેવાય છે. ‘પંદડતજી’એ સરસ ખુલાસો કયો છે. સમજાણું કાંઈ? એિે નિકાળી
સ્વરૂપિું અંતરમાં મિાત્મ્ય આવતું િથી અિે એક સમયિી અવસ્થા અિે રાગિું મિાત્મ્ય ટળતું
િથી એથી એ પદરભ્રમણ કરે છે. બિુ જ ટૂંકામાં આ વાત છે. સમજાય છે કાંઈ?
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સવથજ્ઞ પરમેશ્વરે જે પ્રગટ દશા કરી, એ જ શક્ક્તરૂપ તો અંદર િતી. એવો આત્મા. સવથજ્ઞએ
કિેલો આત્મા, પ્રગટ કરેલો આત્મા, સવથજ્ઞ પરમેશ્વર, તીથંકરદેવ, દેવાનિદેવ. બીજા કલ્પિાએ
આત્માિી વાતું કરે, આત્મા આવો, આમ છે, તેમ છે, સવથવ્યાપક છે, મિુષ્ય પ્રમાણ છે એમ િનિ.
છે તો શરીર પ્રમાણે શરીરથી ક્ભન્ન અસંખ્યપ્રદેશી અિંતગુણિું િામ, એવો જે ધ્રુવ સ્વરૂપ
ભગવાિ, એિે અિીંયા કારણપરમાત્મા કહ્ો છે. કે જે દરેક આત્મા એવો છે જ. આિાિા..! એિી
‘ભાવિાથી ઉત્પન્ન...’ કારણ કે કાયથપરમાત્મા એ ઉત્પન્ન શબ્દ છે. કારણપરમાત્મા એ ઉત્પન્ન
િિોતો. કારણપરમાત્મા તો નિકાળ ધ્રુવ છે જ. સમજાણું કાંઈ?
આિાિા..! આ દુગંિ, ગંિ, સુંવાળું શરીર, ગંિિી મૂનતથ, ભગવાિ આિંદઘિિી મૂનતથ છે.
એવો અિીંયા તો વીતરાગસ્વરૂપ નિકાળ આિંદ એિામાં છે, એ શક્ક્તરૂપે વીતરાગસ્વરૂપ આિંદ
છે. એ દરેક આત્મામાં છે. આિાિા..! ક્યાંય બિારથી લવાય એવું છે િનિ. અંદર ભગવાિ પૂણથ
સ્વરૂપ છે એિી ઉપર એકાગ્ર થતાં, એિે કારણપણે ગ્રિીિે, જે દશામાં સ્વભાવ તરફ એકાગ્ર થાય,
એિાથી કાયથપરમાત્મા, અદરિંતપદ, નસદ્ધપદ આદદ એિાથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેવી વાત કરી!
વ્યવિારથી થાય એ તો આમાંથી કાઢી િાખ્યું.
મુમુક્ષુ :– બીજા શાસ્ત્રમાં...
ઉત્તર :– બીજે શાસ્ત્રમાં એટલે કથિ એ તો િોય, વ્યવિાર િોય, કેવો િોય એ જણાવવા.
બાકી કાંઈ એિાથી થાતું િથી.
મુમુક્ષુ :– જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય.
ઉત્તર :– જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય એવી વાત છે. રાિે કહ્ું િતું િે, િણ કલાક બેસી
રિે. પિેલા ચોવીસ કલાકે પણ િિોતા બેસાડતા. જલ્દી મોનતયો ઉતરી જાય એવી કળા આવી
છે. આિાિા..!
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– આ જ છે. આિાિા..!
તારી દૃનિ રાગ અિે એક સમયિી પયાથય ઉપર છે એિે કારણપરમાત્મા ઉપર દૃનિ િાખ.
છૂટ્યો, છૂટ્યો. એિે કાયથપરમાત્માિા સાિિ અંદરથી, કારણ પરમાત્માિી એકાગ્રતાથી પ્રગટ્યા.
આિાિા..! કિો, સમજાણું કાંઈ? પછી ભણતર ઓછું િોય, વિારે િોય એ એિા ઘરે રહ્ું.
‘ભીખાભાઈ’! મતલબ તો આ છે. આિાિા..! ‘ઢીંગ િણી માથે દકયો..’ ધ્રુવિે ઢીંગ િણી િાયો
અંદરમાં. એ અંદર ઢીંગ િણી િાયો. ‘કોણ ગંજે િર ખેત.’ એિે િવે કોણ િડતર કરી શકે? જ્યાં
પરમાત્મા પોતે નિકાળી ભગવાિ, એિા શરણ લીિા, કિે છે કે એિો જ્યાં આશ્રય લીિો, એિી
ભાવિા કરી (એિે કોણ િડતર િોય?). આ ભાવિાિા અથથ માટે વિારે (સ્પિીકરણ) થાય છે.
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િોં! ઓલા ભાવિા-ભાવિામાં કલ્પિા અિે નચંતવિા કરે છે. એમ કિે છે કે સામાનયકમાં
સમદકતીિે અિે શ્રાવકિે શુદ્ધભાવિી ભાવિા િોય છે, શુદ્ધભાવ િોતો િથી, એમ ઠરાવે છે.
મુમુક્ષુ :– આતમ ભાવિા ભાવતા..
ઉત્તર :– એ ભાવિા ભાવતા એ ‘શ્રીમદ્’માં છે, આ બીજા (કિે છે). ‘આતમ ભાવિા
ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ’ એ પાછા એિા ભક્તો એમ કિે છે ભગવાિિી ભક્ક્ત કરતા-કરતા
આપણિે નિજથરા થાય. ઉંિી વાત છે. સમજાણું કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– િવે સાર કિી દ્યો.
ઉત્તર :– આ સાર કહ્ો િે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ’ એવો શબ્દ
છે. પછી આમ ગોખ્યા કરે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ...’ શું પણ? આતમ
ભાવિા શું? ભાવિા શું?
મુમુક્ષુ :– ભાવવું.
ઉત્તર :– િા. એ આત્મા એટલે આ કારણપરમાત્મા તે. એિી ભાવિા એટલે અંદરમાં
એકાગ્રતા, શુદ્ધતાિી એકાગ્રતા તે. એિાથી કેવળજ્ઞાિ પામી શકે છે. કિો, ‘પ્રેમચંદભાઈ’! આતમ
ભાવિા ભાવતા અંદરમાં ગોખ્યા કરે. ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લિે કેવળજ્ઞાિ.’ પોપટ બોલે
એમ. આિાિા..! ‘પોપટભાઈ’! પોપટ બોલે એમ. તે દદ’ સામાનયકિા ઘદડયા બોલ્યા િશોિે?
આિાિા..! બિુ સરસ વાત લીિી.
‘ઉત્પન્ન કાયથપરમાત્મા,...’ કારણ પરમાત્મા ઉત્પન્ન થતો િથી, વ્યય થતો િથી. એ તો
ધ્રુવરૂપ નિકાળ છે. અિે કાયથપરમાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. કારણ કે ઇ પયાથય છે. સમજાણું કાંઈ?
એક જણો પછી કિે કે લ્યો, આ અમારી સામાનયક િનિ? સામાનયક. સામાનયક કયાથ નવિા િમથ
થતા િશે? ભાઈ! સામાનયક કોિે કિેવી તિે ખબર નવિા. આિાિા..! સામાનયક િતી કે દદ’?
િજી કુદેવ, કુગુરુ, કુશાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા િોય છે. સમજાણું કાંઈ? એિે સમદકત કેવું? એ તો નમથ્યાદૃનિ
છે. એ નમથ્યાદૃનિ સામાનયક લઈિે બેસે એ સામાનયક કેવી? નમથ્યા સામાનયક અિે નવષમ
સામાનયક છે. એ તો પાપરૂપી સામાનયક છે. એય..! ‘િદરભાઈ’! ‘િદરભાઈ’ ટાઢા માણસ છે. લ્યો,
આ સામાનયક કિેવાય છે. એિે પિેલું સમજણમાં તો આવવું જોઈએ િે? સમજણ જ્યાં સાચી
િથી એિો પછી પ્રયોગ કોિી તરફ કરવો એિે? બિારથી માંડીિે મરી ગયો અિંતકાળથી. આ
સામાનયક કરી િે પદડકમ્મણા કયાથ િે પોષા કયાથ. એકડા નવિાિા મીંડા છે. સમજાણું કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– કોઈિે એમ કિે કે આ તો પાપ છે?
ઉત્તર :– પાપ જ છે. શેઠીએ પણ પિેલા આ બિા ઢસરડા કયાથ િતા િે.
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અિીં તો પરમાત્મા નિલોકિાથ તીથંકરદેવ સવથજ્ઞપણાિે પામ્યા, વીતરાગપણું પામ્યા, એ
કઈ રીતે પામ્યા? એિી રીત શું? તો એિી રીત એવી બિા આત્માિી રીત એક છે. ભગવાિ
તીથંકરદેવ અિંત તીથંકરો થયા, વતથમાિમાં ક્બરાજે છે. મિાનવદેિમાં ‘સીમંિર’ ભગવાિ આદદ
ક્બરાજે છે. લાખો કેવળીઓ છે. અિંત નસદ્ધ થઈ ગયા. બિા કેમ થયા? કઈ નવનિએ થયા? ક્યા
પ્રકારે થયા? એય..! ‘જાદવજીભાઈ’!
ભગવાિ આત્મા ચૈતન્ય ધ્રુવ, નિત્ય અનવિાશી, નિત્યાિંદ વીતરાગ સ્વરૂપી
ભગવાિઆત્મા પોતે છે. શક્ક્તરૂપે, સત્ત્વરૂપે, ધ્રુવરૂપે, ભાવરૂપે, જ્ઞાયકિા સ્વભાવરૂપે આ આત્મા
નિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયક શક્ક્તરૂપે છે. નિરાવરણ અિે વીતરાગી આિંદિો કંદ પ્રભુ આત્મા છે આ.
એવા ધ્રુવ સ્વભાવિી દૃનિ કરીિે, એિા ધ્રુવ સ્વભાવમાં લીિતા કરીિે. એ ભાવિા. એ ભાવિાથી
(કાયથપરમાત્મા થયા). એ ભાવિા એ ઉત્પન્ન છે. ધ્રુવમાં ભાવિા પણ સમ્યગ્દદશથ-જ્ઞાિ-ચાદરિ એ
ઉત્પન્ન છે. પણ એ ભાવિાથી કાયથ પરમાત્મા અદરિંત સવથજ્ઞદેવ, અિંતા આ ભાવિાથી થયા
છે. સમજાણું કાંઈ? આિાિા..! કાિે સાંભળ્યું િ િોય. એમ િશે? ‘રમણીકભાઈ’! રળવામાં..
રળવામાં.. વખત જાય. એમ કરતા િવરો થાય તો સાંભળવાિું ઉંિુ મળે. સાચું શું છે એ સાંભળવા
મળે િનિ. િવે એિો કે દદ’ નિસ્તાર થાય. સમજાણું કાંઈ?
કિે છે, ભગવાિ! પ્રભુ! એકવાર બીજું ભૂલી જા. જેિે યાદ કરીિે મારા માન્યા, એિે ભૂલી
જા અિે જેિે યાદ કયો િથી અિે મારા માન્યા િથી એિે યાદ કર. આિાિા..! ભગવાિ! આ
શરીર, વાણી, મિ તો માટી-િૂળ છે. આ તો માંસિા લોચા છે. સડેલાં-સડેલા ગિેડાિા ચામડા
જેવા િોય એવું બિું છે આમાં, બાપા! આિાિા..! આ તો અજીવતત્ત્વ છે. એમાં પુણ્ય-પાપિા
નવકલ્પો દયા, દાિ, વ્રત, ભક્ક્તિા આવે એ પણ નવકાર િે રાગ િે દોષ છે. એિે જાણિારી વતથમાિ
જ્ઞાિિી અવસ્થા, એ પણ ક્ષનણક અિે એક ક્ષણિી દશાિી પયાથય છે. એટલો પણ તું િનિ. રાગદ્વેષમાં િનિ, રાગિે જાણિારી એક સમયિી વ્યક્ત અવસ્થા એટલામાં એમાં પણ તું િનિ. તુ જે
છો નિકાળ... આિાિા..! નિત્યાિંદ, સિજાિંદિી મૂનતથ, પરમાત્મા સવથજ્ઞદેવે જોઈ તેટલી, તેવી.
આિાિા..! િવે શું ક્યાં જવું? સમજાણું કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– ઘુંટી ઘુંટીિે પીવડાવો.
ઉત્તર :– ચોસઠ પિોરી તો ઘૂંટાય છે આ.
અિીં તો કિે છે. અિીં તો આવ્યું છે શું? જુઓિે! ‘નિજ કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી...’
એમ શબ્દ છે િે? ભગવાિ િણલોકિા િાથ તીથંકર િો, એ એિા ભગવાિ. અિંતા નસદ્ધ થયા
એિું ધ્યાિ કરે તો એ નવકલ્પ છે. આ પોતાિી એક સમયિી પયાથયિું ધ્યાિ કરવા જાય તો એ
રાગ છે. અિીં તો ‘નિજ કારણપરમાત્માિી ભાવિા...’ આટલામાં બિું ભયું છે. આખો વીતરાગિો
માગથ પરમેશ્વરિો, કેવળીઓિો (આમાં છે). કેવળી પણ્ણત્તો િમ્મો શરણં. બોલે છે િે? ઘદડયા

118

નનયમનો સાર ભાગ-૧

સવારમાં િાંકે જાય. ણમો અદરિંતાણં, ણમો નસદ્ધાણં, ચત્તારી મંગલ, અદરિંતા મંગલં, નસદ્ધા
મંગલં.. િાંકે રાખે, એકેય અથથિી ખબર િ િોય. ‘િદરભાઈ’! આિાિા..!
કિે છે, ‘નિજ કારણપરમાત્મા...’ કેવા છે? કે એક તો જાણે નિકાળ નિરાવરણ
ભગવાિઆત્માિું સ્વરૂપ છે. અંતર સ્વરૂપ ધ્રુવ નિત્ય ભાવ એ નિકાળ નિરાવરણ (છે). એક વાત.
નિત્યાિંદ, જેમાં અતીનન્િય આિંદ નિત્ય–કાયમ પડ્યો છે. કેમ બેસે? જેિા અંતર આત્માિા,
અંતર ધ્રુવ સ્વરૂપમાં બિા આત્માિે, નિત્યાિંદ સ્વરૂપ ભગવાિ, અતીનન્િય આિંદિો કંદ પોતે
છે. એિે અિીંયા ધ્રુવ આત્મા કિેવામાં આવે છે. એિે અિીંયા કારણપરમાત્મા કિેવામાં આવે છે.
એ ક્યો? કે નિજ કારણપરમાત્મા. પાછી ભાષા નિજ–પોતાિો કારણપરમાત્મા.
મુમુક્ષુ :– પોતાિો જ કામ આવે િે, બીજાિો શું કામ આવે.
ઉત્તર :– ભગવાિિો ભગવાિ પાસે રહ્ો. આિાિા..! ણમો અદરિંતાણં, ણમો નસદ્ધાણં,
ણમો આઇદરયાણં કરીિે મુક્ક્ત થાય. િણકાળમાં િ થાય, કિે છે. એ તો નવકલ્પ–રાગછે.
મુમુક્ષુ :– માટે નિજ કારણ કહ્ું છે.
ઉત્તર :– માટે નિજ કારણપરમાત્મા કહ્ું છે. સમજાણું કાંઈ?
‘નિજ કારણપરમાત્માિી...’ ઓલા ચોપડા બિુ ફેરવો ત્યાં ‘ગુલાબચંદભાઈ’! આવું એમાં
િ મળે. ત્યાં એમાં છે કાંઈ? િનિ. બિા ભાઈઓ ભેગા થતા િો ત્યારે પણ આવું િનિ િોય. િણ
તો ગયા, િવે િણ રહ્ા. આ વાતું જ બીજી જાતિી છે. સંપ્રદાયમાં એ વાત િથી. સમજાય છે
કાંઈ? આ તો વીતરાગ સવથજ્ઞ પરમેશ્વરિો અિાદદ માગથ જે છે, ત્યાં કિે છે કે આ નિજ
કારણપરમાત્મા જે અિંતઆિંદિા જળથી ભરેલો ભગવાિ અિાદદઅિંત આત્મા છે. એવા નિજ
કારણ(પરમાત્માિી ભાવિા). એક તો નિજ શબ્દ વાપયો. બે શબ્દ. એક તો નિકાળ નિરાવરણ,
નિત્ય આિંદ. બે. એકસ્વરૂપ, એ નિકાળ એકસ્વરૂપ છે. અિે નિજ કારણપરમાત્મા. અભેદ
બતાવવું છે િે? નિજ કારણપરમાત્મા ભગવાિ ધ્રુવ સ્વરૂપ, એિી ભાવિાથી. એવો નચદાિંદ
ભગવાિઆત્મા ધ્રુવ, નિત્ય, એિી એકાગ્રતાથી નિનવિકલ્પ શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ અિે શાંનત એ ભાવિા છે.
સમ્યગ્દદશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ જે આત્માિી વીતરાગી દશા, એ પરમાત્માિી ભાવિા. સમજાય છે
કાંઈ? એિાથી ઉત્પન્ન. કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશથિ, અિંતઆિંદ પરમાત્મા અદરિંત પામ્યા, એ તો
ઉત્પન્ન પયાથય થઈ છે. એ કાંઈ પયાથયમાં આખો આત્મા િિોતો. આખો તો ધ્રુવ છે. આ તો િવી
દશા પ્રગટી. નસદ્ધપણું પણ આત્મામાં કારણપરમાત્મ દશા િવી પ્રગટે છે. આિાિા..! સમજાણું
કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– એકરૂપ શું?
ઉત્તર :– એકસ્વરૂપ અભેદ. નિત્યાિંદ એકરૂપ સ્વરૂપ છે. એમાં ભેદ િથી. ગુણ-ગુણીિો
ભેદ િનિ, પયાથયિા અંશિો ભેદ િનિ. અરે..! આિાિા..! આવો નિજ નિિાિ ભગવાિઆત્મા છે.
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કિો, સમજાણું કાંઈ? અરે..! એિે શરણે જા, તારા દુિઃખ રિે િનિ, એમ કિે છે. આિાિા..! જુઓિે!
આમ દુિઃખી દુિઃખી છે, આમ દયા આવી જાય. ‘દશથિનવજય’ િે? ક્બચારા.
મુમુક્ષુ :– ડોળીમાં િતા?
ઉત્તર :– ડોળીમાં િતા. બે સાિુ મોઢાઆગળ, પાછળ કાંડા. કંઈ ભાિ િનિ. રાડે રાડ
પાડતા િતા. શું બોલે છે એિી કાંઈ ખબર િનિ. િું ઊભો રહ્ો એટલે મારી આંગળી ઝાલી. કાંઈ
ભાિ િનિ, કાંઈ ખબર િનિ. આિાિા..! જુઓિે દશા! ભગવાિ ભૂલીિે ક્યાં ભમે છે?
મોઢાઆગળ બેસીિે જાતા િતા ક્બચારા. મારી સામે િાથ કયો. ઉભો રહ્ો. કોણ છો?
‘દશથિનવજય’. નિપુટી માહ્લા ‘દશથિનવજય’. ઠીક. એ તો આપણે અિીંયા (સંવત) ૧૯૯૯માં
આવ્યા િતા િે. અિીં બેઠા િતા. ૧૯૯૯ માં ચચાથ થઈ િતી. કેટલા વષથ થયા? ૨૯ વષથ થઈ ગયા.
એ કિે કે આ ગુરુિી વાણી છે. દેવિી વાણી બીજી અમારી. તમારું િામ શું? ‘દશથિનવજય’. સારું.
ભનવ-અભનવિું િક્કી કયું છે? તમે ભનવ છો કે અભનવ? કિે, એ િક્કી િ થાય. ત્યારે તમે ભનવઅભનવ િક્કી િથી અિે તમે વીતરાગિી વાણીિી પરીક્ષા કરવા િીકળ્યા! દાણો દાબ્યો એ વખતે.
કાંઈ મોઢું પણ િનિ. કાળુંમશ મોઢું. રાડે રાડ પાડે. શું બોલું છું એિી ખબર િનિ. આિાિા..! ખબર
િનિ કાંઈ. બિુ બોલી શકે િનિ. એ નમથ્યાત્વિા ચાળા એવા છે. ખબર િથી, િનિ? ખબર જેવું
કાંઈ લાગ્દયું િનિ.
કિે છે, તીથંકરદેવિા કેવળજ્ઞાિીિો નસદ્ધાંતમાં ફેર છે આ. ભાઈ! તારે કેવળજ્ઞાિરૂપી
પરમાત્મદશા પ્રગટ કરવી િોય, તો એિે માટે કારણ તો તું અંદર પડ્યો એ છે. બીજું કોઈ નિનમત્ત
કારણ અિે મજબુત સંઘયણ િે િાડકાં િે આ મિુષ્યદેિ િોય તો થાય, વ્યવિાર સમદકત-ફમદકત
િોય તો થાય, એ વાત અિીં છે િનિ.
મુમુક્ષુ :– મિુષ્યપણું પણ િિી.
ઉત્તર :– મિુષ્ય-ફિુષ્ય નવિાિો મોક્ષ થાય છે.
મુમુક્ષુ :– એ વાત સમજાવો.
ઉત્તર :– આ તો જડ છે, એમાં શું છે? જડિા અક્સ્તત્વમાં તો આત્મા છે િનિ. આત્માિા
અક્સ્તત્વમાં જડ છે િનિ. જડ તો જડ થઈિે રહ્ું છે. શરીર તો જડ થયું અિે રહ્ું છે. આત્માિું
થઈિે રહ્ું છે આ? આ તો માટી છે. સમજાણું કાંઈ? અંદર પુણ્ય અિે પાપ, દયા, દાિિા ભાવ
એ નવકાર થઈિે રહ્ા છે. એ આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી. સમજાણું કાંઈ? એિી પયાથયમાં પણ
આત્માિા થઈિે રહ્ા િથી ખરેખર. માન્યું છે એણે. આ આત્મા તો એક સમયિો પયાથય થઈિે
રહ્ો િથી, એમ કિે છે અિીં તો. ભાઈ! આિાિા..! ભગવાિઆત્મા પર થઈિે તો રહ્ો િથી,
પુણ્ય-પાપિા ભાવ થઈિે રહ્ો િથી, એક સમયિી અવસ્થા થઈિે રહ્ો િથી. એ તો નિકાળ
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નિરાવરણ ભગવાિ સક્ચ્ચદાિંદ પ્રભુ, નસદ્ધસ્વરૂપી પ્રભુ, નિત્યાિંદ, નિરાવરણ વીતરાગ
આિંદમય એકસ્વરૂપે કારણપરમાત્મા છે. એ રીતે રહ્ો છે. આિાિા..! સમજાણું કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– જાનત અપેક્ષાએ ધ્રુવ બદલાતું િથી.
ઉત્તર :– ધ્રુવ શું બદલાય? ધ્રુવ તો ધ્રુવ છે. ધ્રુવ તો એકરૂપ નિકાળ છે. માટે તો એક શબ્દ
આપ્યો.
મુમુક્ષુ :– જાનત અપેક્ષાએ બદલાતો િથી, કોઈ બીજી અપેક્ષાએ બદલાતો િશે?
ઉત્તર :– ‘રામજીભાઈ’એ ઠીક કીિું. િણકાળમાં કોઈ રીતે બદલાય િનિ. એકરૂપ
નિત્યાિંદ ભગવાિ. નિશ્ચયથી મોક્ષમાગથિી દિયાિો પણ જેમાં અભાવ છે. રાગ-દ્વેષિો તો અભાવ
છે, પુણ્ય-પાપિો પિેલો કહ્ો, પયાથયિો અભાવ છે એમ કીિું એમાં એ આવી ગયું. મોક્ષિો માગથ
જે આ ભાવિા છે, એિાથી કારણપરમાત્મા રનિત છે. પયાથયરનિત કીિું િતું. સમજાણું કાંઈ?
કારણ કે એ તો નિત્યાિંદ કહ્ો િે? નિત્યાિંદ એકસ્વરૂપ ભગવાિઆત્મા. અરે..! ભાઈ! એિી
તિે ખબર િથી. તારી ચીજમાં કેટલું શું પડ્યું છે ધ્રુવમાં (એિી તિે ખબર િથી). બિાર ગોતવા
જાય, અિીંથી મળશે, અિીંથી મળશે, શેિુંજયથી મળશે અિે સમ્મેદનશખરથી મળશે.
મુમુક્ષુ :– ત્યાં બિેથી િ મળે પણ ગુરુ પાસેથી તો મળે.
ઉત્તર :– ગુરુ પાસે ક્યાં િતો એ તો મળે? અિીંયા તો કિે છે, પયાથયમાં િથી આવ્યો
એમાં મળે ક્યાંથી? એય..! એ મારગડા જુદા. વીતરાગિા માગથિો દુનિયા સાથે કાંઈ મેળ ખાય
એવો િથી. મીંઢવણી િ કરશો. િથી ભાઈએ કહ્ું? ‘રમેશભાઈ’એ. ‘કમલ’ એ ઉપમા છે.
ભગવાિિા માગથિી સાથે કોઈ માગથિી મીંઢવણી કરશો િનિ, ભાઈ! એ મીંઢવણીએ મેળ ખાય
એવું િથી.
મુમુક્ષુ :– અનિત્યથી નિત્યિી પ્રાનપ્ત તો થાય છે.
ઉત્તર :– િથી થતી. અનિત્યથી નિત્યિી પ્રાનપ્ત થાય છે એિો અથથ, નિત્યિો ખ્યાલ આવે
છે. અનિત્યમાં નિત્ય આવતું િથી. પણ જે પયાથય અનિત્ય છે એ પણ િવ્યમાં િથી. આિાિા..!
ભારે કામ ભાઈ આ તો! આવો માગથ વીતરાગિો િશે? આપણે જૈિમાં તો એમ િોય, કંદમૂળ
ખાવા િનિ, ચોનવયાર કરવા, સામાનયક કરવી, પોષા કરવા, પદડકમ્મણા કરવા, અપવાસ (કરવા),
શું કિેવાય? છ પરબી પાળવું, આમાં તો આ એકપણ વાત આવી િનિ.
મુમુક્ષુ :– એ તો બિો રાગ છે એમ આવ્યું.
ઉત્તર :– અરે..! ભગવાિ તિે ખબર િથી, ભાઈ! એ તો બિા નવકલ્પિા ચાળાઓ છે.
એ આત્મા િનિ અિે આત્માિું આચરણ િનિ. આિાિા..!
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મુમુક્ષુ :– આત્માિું આચરણ...
ઉત્તર :– નવકલ્પ આદદ છે એ આ આત્માિું આચરણ િનિ. ભગવાિઆત્મા નિત્યાિંદ
પ્રભુ! એિી એકાગ્રતા વીતરાગ પયાથયરૂપી ભાવિા, એવો જે નિશ્ચયમોક્ષમાગથ એિાથી
કાયથપરમાત્મા, કારણપરમાત્માિી ભાવિાથી થાય છે. મોક્ષમાગથિી ભાવિાથી થાય એમ પણ
અિીં તો િથી કહ્ું. કારણપરમાત્મા... આિાિા..! તું નિકાળ છો, અિાદદઅિંત છો, ધ્રુવ છો, નિત્ય
છો, પ્રભુ! તારું એક રૂપ છે અંદર. નવકલ્પિી આડમાં તિે એિી રુનચમાં દેખાતું િથી. દયા, દાિિા
નવકલ્પો રાગ છે, એિી રુનચમાં ભગવાિ દેખાતો િથી.
મુમુક્ષુ :– ... ધ્રુવતા િથી.
ઉત્તર :– ધ્રુવતા ક્યાં છે? ધ્રુવ તો ક્ભન્ન (છે). અિંતવાર દિયાકાંડી જૈિ સાિુ થયો પણ
આ વસ્તુિું ભાિ એણે એક ક્ષણ કયું િથી. પંચમિાવ્રત અિે અઠ્ઠ્યાવીશ મૂળગુણ, શરીરથી
જાવજીવિું બ્રહ્મચયથ, એવા અિંતવાર પાળ્યા. એ તો બિી દિયાઓ રાગ છે. એ આત્મા િનિ અિે
આત્માિું આચરણ િનિ. આત્મા ધ્રુવ અિે એિું આચરણ (એ) એિી ભાવિા. સમજાણું કાંઈ?
‘ઉત્પન્ન કાયથપરમાત્મા, તે જ ભગવાિ અિંત્ પરમેશ્વર છે.’ જુઓ! ‘તે જ ભગવાિ
અિંત્ પરમેશ્વર છે.’ આિાિા..! િજી તો ણમો અદરિંતાણંિી વ્યાખ્યાિી ખબર િ મળે. ગાડા
િાંક્યે જાય. ણમો અદરિંતાણં... ણમો અદરિંતાણં... ણમો અદરિંતાણં... સમજાણું કાંઈ? ‘તે જ
ભગવાિ અિંત્ પરમેશ્વર છે.’ આવા ભગવાિિે અદરિંતિે પરમેશ્વર કિેવામાં આવે છે. બાકી
લોકો માિે કંઈકિું કાંઈક. એ કોઈ ભગવાિ-બગવાિિી એિે ખબર િથી.
‘આ ભગવાિ પરમેશ્વરિા ગુણોથી નવપરીત...’ આ રીતે કારણપરમાત્માિો આશ્રય
લઈિે, જે કાયથદશા અદરિંત પરમાત્મા, કેવળદશથિ, કેવળજ્ઞાિ, આિંદ અિે વીયથ પ્રગટ્યું. એવી
અિંતી દશાઓ પ્રગટી. એિાથી નવરૂદ્ધ ‘નવપરીત ગુણોવાળા બિા...’ દેવ િનિ, અદરિંત િનિ.
‘(દેવાભાસ), (છે) ભલે દેવપણાિા અક્ભમાિથી દગ્દિ િોય...’ અમે દેવ છીએ એમ અજ્ઞાિથી
બળી ગયા િોય, પણ એ દેવ છે િનિ. આિાિા..! જેિી દદવ્ય શક્ક્તઓ બિી પ્રગટ થઈ ગઈ છે.
એવા જે દેવ, એિાથી બીજાઓ એમ માિે કે અમે પણ દેવ છીએ, કિે છે કે અક્ભમાિથી બળી
ગયેલા છે ક્બચારા. આિાિા..! ‘દગ્દિ િોય તો પણ સંસારી છે.–’ ભલે અક્ભમાિ દેવિું િોય.
આવા પરમેશ્વરિું જેિે ભાિ િથી અિે એવું પરમેશ્વરપણું જેિે પ્રગટ્યું િથી અિે એમ માિે કે
અમે દેવ અિે પરમેશ્વર છીએ, એ બિા અક્ભમાિથી બળી ગયેલા સંસારી છે. ‘આમ (આ
ગાથાિો) અથથ છે.’ લ્યો. આ ગાથાિો અથથ આ છે. આિાિા..!
પરમેશ્વર એટલે શું? અિે પરમેશ્વરતા પ્રગટી કેમ? મિાપ્રભુ ધ્રુવ સ્વરૂપવાિ, એિી અંતર
એકાગ્રતાિા અિુભવથી પ્રગટી. એમ. ધ્રુવિે નસદ્ધ કયું, વીતરાગ પયાથયિે નસદ્ધ કરી અિે એિા
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કાયથરૂપે જે પરમાત્મા પ્રગટ્યો અિંત કેવળજ્ઞાિ આદદ સત્તાિું અક્સ્તત્વ નસદ્ધ કયું, આવાિે દેવ
કિેવામાં આવે છે. નવશેષ કિેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!)
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કળશ છે. સાતમી ગાથાનો કળશ. ‘શ્રીકુંદકુંદાચાર્યદેવ’ કહે છે. ‘પ્રવચનસાર’ની ગાથામાું.
‘જર્સેનાચાર્ય’ની ટીકામાું છે.
तेजो दिट्टी णाणं इट्टी सोक्खं तहेव ईसदियं ।

दतहुवणपहाणिइयं माहप्पं जस्स सो अदिहो ।।

અરરહુંત કેવા છે એની વ્ર્ાખ્ર્ા છે. પરમાત્માની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે છે ને? પરમાત્મા કોને
કહેવા? બધા દોષરહહત અને સકળ ગણસહહત, એ બધા દોષોનું વણયન આવ્ર્ું. ચાર ઘાહતકમોનો
નાશ અથવા અઢાર દોષથી રહહત (છે) એવાને પરમાત્મા કહીએ. સમજાણું? ‘તેજ (ભામુંડળ),...’
અરરહુંત ભગવાનને ભામુંડળ છે. શરીરની આસપાસ પ્રકાશ હોર્ છે. પેલું હતું ને અહીંર્ા?
અરરહુંત પરમાત્મા તીથંકરદેવ, એના શરીરમાું પ્રકાશ–ભા એટલે પ્રકાશ હોર્ છે. સાધારણ પ્રાણી
અરરહુંતને–ભગવાનને પરમાત્મા ઠરાવે છે, એમ નથી. જેના શરીરમાું પણ પ્રકાશ–આભા પડતી
હોર્ છે. ભા.
વળી ‘દશયન (કેવળદશયન)...’ ‘दिट्टी’ છે ને? ‘दिट्टी’. એ ગણ છે. જેને કેવળદશયન છે.
ભગવાનને કેવળદશયન હોર્ છે. એક સમર્માું સામાન્ર્ ત્રણકાળ, ત્રણલોકને દેખે. જાણે નહહ,
દેખે. એવી દૃહિ ‘दिट्टी’. કાલે આવ્ર્ું હતું. દૃહિના અથયમાું કેવળદશયન આવ્ર્ું હતું ને? ભગવાનને
કેવળજ્ઞાન હોર્ છે. એક સમર્માું ત્રણકાળ, ત્રણલોક પૂણય જાણે એવું કેવળજ્ઞાન હોર્. બે અને
‘(સમવસરણારદ,...)’ની ઋહિ હોર્ છે. સમવસરણ બાર જાતની સભા આરદની ઋહિ ભગવાનને
હોર્ છે. એને ભગવાનને વ્ર્વહારે એની ઋહિ છે, એને ભગવાન કહેવામાું આવે છે. ‘(અનુંત
અતીહન્િર્ સખ),..’ હોર્ છે. અરરહુંત પરમાત્મા, તીથંકરદેવ સશરીરી હોવા છતાું અનુંતઆનુંદ
હોર્ છે. ‘(ઇંિારદક પણ દાસપણે વતે એવું) ઐશ્વર્ય,...’ છે. છે ને ‘ईसदियं’? ઇંિો પણ જેના દાસ
વતે એવું તો ઈશ્વરપણું છે. એવા ભગવાનને રોગ, ક્ષધા અને તૃષા હોર્ તો એનામાું ઈશ્વરપણું ન
ગણાર્. ઈશ્વર ઇન્િો એના પણ ઈશ્વર છે એ. સમજાણું કાુંઈ? ભગવાનના શરીરમાું રોગ આવે,
એને ક્ષધા લાગે, તૃષા લાગે એ હોઈ શકે નહહ. પરમાત્મા અરરહુંતને અુંતર અમૃતનો અનભવ
હોર્ છે. એ અનભવ આગળ ઇંિો પણ જેની ઐશ્વર્યતા સ્વીકારે છે.
‘(ત્રણ લોકના અહધપહતઓના વલ્લભ હોવારૂપ) હત્રભવનપ્રધાનવલ્લભપણું—’
ત્રણલોકના ઇન્િો આરદથી પણ એ વલ્લભ છે. ‘હત્રભવનપ્રધાનવલ્લભપણું-’ છે. ત્રણલોકના
અહધપહતઓના વલ્લભ છે. સમજાણું કાુંઈ? જઓ! આવા પરમાત્માની વ્ર્ાખ્ર્ા (કરે છે). ણમો
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અરરહુંતાણું એમ કહે પણ એ અરરહુંતનું સ્વરૂપ શું? અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશયન, અનુંત સખ અને
બહારમાું ભા મુંડળ આરદ સમવસરણની ઋહિ. તીથંકરની વાત કરવી છે ને અહીંયા! એ બધું
હોર્ છે. પણ્ર્ પણ અલૌરકક હોર્ છે અને ગણ પણ અલૌરકક હોર્ છે. ‘આવું જેમનું માહાત્્ર્
છે, તે અહંત છે.’ એને અરરહુંત કહેવામાું આવે છે. લ્ર્ો. અહંત શબ્દ છે આમાું. ‘अदिहो’ પૂજ્ર્
છે, ઇન્િોને પણ આ પૂજ્ર્ છે.
‘વળી એ જ રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રીમદ અમૃતચુંિસૂરરએ (આત્મખ્ર્ાહતના ૨૪મા
શ્લોકમાું–કળશમાું) કહ્ું છે...’ એ આપણે ‘સમર્સાર’માું આવ્ર્ું હતું.
कान्त्य ैव स्नपयदि ये िशदिशो धाम्ना दिरुन्धदि ये
ु
धामोद्दाममहदििां जिमिो मष्णदि
रूपेण ये ।

ु श्रवणयोोः साक्षातक्षििोऽमृत ं
दिव्येि ध्वदििा सखं
वन्द्यास्तेऽष्टसहस्त्रलक्षणधिास्तीर्थश्चिाोः सूियोः।।

ભગવાન તીથંકરદેવનું શરીરારદ ‘કાન્ન્તથી દશે રદશાઓને ધએ છે–હનમયળ કરે છે...’ એવું
તો શરીર હોર્. એ ભગવાનને રોગ થાર્ અને દવા લાવે, અને ખાર્ (એ તો કર્ાુંથી હોર્?).
મમક્ષ :– એ તો શરીર છે.
ઉત્તર :– શરીર છે તો શું છે? આ શરીર જદી જાતનું છે. ભગવાનને પરમઔદારરક શરીર
હોર્ છે. એને રોગ, ક્ષધા અને તૃષા હોર્ નહહ. અને ક્ષધા-તૃષા માને છે એ અરરહુંતને ઓળખતા
નથી. અરરહુંતનું જ્ઞાન જ નથી. નથી ઓળખતા?
મમક્ષ :– ના. ના. એમના જેવા કલ્પી લીધા. રોગ થાર્ એવા (કલ્પી લીધા).
‘કાન્ન્તથી દશે રદશાઓને ધએ છે–હનમયળ કરે છે, જેઓ તેજ વડે અત્ર્ુંત તેજસ્વી
સૂર્ાયરદકના તેજને ઢાુંકી દે છે,...’ ચુંિ અને સૂર્યના તેજ પણ જેમાું ઢુંકાઈ જાર્ છે. એવું ભગવાનના
શરીરનું તેજ હોર્ છે. તીથંકર એટલે પણ્ર્ના પરા અને પહવત્રતામાું પરા. એને એવા રોગ, ક્ષધા
આરદ હોઈ શકે નહહ. હવરોધ કરે એના માટે આ સ્પિ થાર્ છે. સમજાણું કાુંઈ? શ્વેતાુંબર
સુંપ્રદાર્માું તો એને રોગ ઠરાવે છે, ક્ષધા ઠરાવે છે, તૃષા ઠરાવે છે, એમ છે નહહ. તદન હવરુિ છે.
‘જેઓ રૂપથી જનોનાું મન હરી લે છે,...’ શરીરની સુંદરતાની તો એટલી નમણાઈ હોર્
છે કે જગતના પ્રાણીઓના મન અુંદર ઠરી જાર્ છે. આહાહા..! અુંતરના સ્વરૂપની તો શું વાત
કરવી?! શરીરની સુંદરતાની પણ નમણાઈ. ઇન્િો કરતા પણ અનુંતગણી જેની નમણાઈ હોર્ છે,
એવા એના પણ્ર્ હોર્ છે. ‘જેઓ રદવ્ર્ધ્વહન વડે (ભવ્ર્ોના) કાનોમાું જાણે કે સાક્ષાત અમૃત
વરસાવતા હોર્...’ કૌંસમાું ‘(ભવ્ર્ો)’ નાખ્ર્ું છે. ‘જેઓ રદવ્ર્ધ્વહન વડે (ભવ્ર્ોના) કાનોમાું...’
આમાું ઉપરથી ભવ્ર્ો શબ્દ નાખ્ર્ો છે. પછી ભહવ શબ્દ આવશે એમાું ભવ્ર્ નહહ આવે. પછીના
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કળશમાું આવશે ને આગળ? ‘दिदखलभदविामेतत्कणाथमतृ ’ं ૧૫ મા કળશમાું. ત્ર્ાું ભહવ ન લેવા.
ત્ર્ાું ભવના ધરનારા એવા જીવો લેવા. અહીં ભહવ શબ્દ છે. ૧૫મો કળશ છે. ‘જે સવય ભવ્ર્ોના
કણોને અમૃત છે,...’ એ આપણે સધાર્ં છે. ‘સવય જીવોના કણોને અમૃત છે,...’ પછીના કળશમાું.
કારણ કે ત્ર્ાું ભહવ શબ્દ છે ને? ભવ્ર્ નથી. ભહવ છે. ભહવ એટલે ભવના ધરનારા. એવા સવય
જીવોને ભગવાનની વાણી અમૃત છે. અહીં તો સાધારણ હોર્ તો... એ શબ્દમાું નથી પણ ભાઈએ
‘જર્ચુંદ પુંરડતે’ નાખ્ર્ો છે. આપણે તો કૌંસમાું નાખ્ર્ો. એણે તો સીધો બહાર નાખ્ર્ો. બહાર
શબ્દ નાખ્ર્ો છે. જે રદવ્ર્ધ્વહન વડે ભગવાન તીથંકરદેવની રદવ્ર્ધ્વહન, ૐ એવો અવાજ ઊઠતા,
સમવસરણમાું ‘(ભવ્ર્ોના) કાનોમાું જાણે કે સાક્ષાત અમૃત વરસાવતા હોર્ એવું સખ ઉત્પન્ન
કરે..’ સખ આ બહારનું, હોં! અતીહન્િર્ આનુંદના સખની વાત નથી.
મમક્ષ :– મુંદ કષાર્.
ઉત્તર :– મુંદ કષાર્ એને લાગે. આહાહા..! નહહતર ભગવાનની વાણી સાુંભળીને
અતીહન્િર્ આનુંદ પ્રગટે તો થઈ રહ્ું. ભગવાનની વાણી સાુંભળનાર બધા મોક્ષે જ જાર્. પણ
અહીંયા તો એને પણ્ર્નું સખ. એને એવું લાગે કે જાણે. આહાહા..! વાણી તો જાણે પીધા જ કરીએ,
સાુંભળ્યા જ કરીએ એમ લાગે. એવું કષાર્ની મુંદતાનું સખ ઉત્પન્ન કરે.
‘જેઓ એક હજાર ને આઠ લક્ષણોને ધારણ કરે છે,...’ ભગવાન તીથંકરના શરીરમાું ધ્વજા
આરદ એક હજાર અને આઠ લક્ષણ હોર્ છે. ‘તે તીથંકરસૂરરઓ વુંદ્ય છે.’ લ્ર્ો. તે તીથંકરસૂરીઓ,
આચાર્ો આરદ વુંદ્ય છે.
‘(સાતમી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકાર મહનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારરદેવ શ્લોક
દ્વારા શ્રી નેહમનાથ તીથંકરની સ્તહત કરે છેેઃ–’ ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ પોતે ‘નેહમનાથદેવ’ને ર્ાદ
કરીને સ્તહત કરે છે.
૧૪મો કળશ છે.
जगदििमजगच्च ज्ञाििीिेरुहाि-

भ्र॑मिविवभादत प्रस्फुटं यस्य दित्यम ।
तमदप दकल यजेऽहं िेदमतीर्थकिेश ं

ु
जलदिदधमदप िोभ्यामत्तिाम्यध्वथ
वीदिम। ।१४।।

‘જેમ કમળની અુંદર ભ્રમર સમાઈ જાર્ છે...’ છે કે નહહ આપણે? ‘જેમ કમળની અુંદર
ભ્રમર સમાઈ જાર્...’ ભમરો. કેટલી જગ્ર્ા બાકી રહે? કમળમાું ભમરો. એમ ‘જ્ઞાનકમળમાું આ
જગત તેમ જ અજગત (–લોક તેમ જ અલોક) સદા સ્પિપણે સમાઈ જાર્ છે–’ આહાહા..!
ભગવાન તીથંકરના જ્ઞાનમાું એક સમર્માું લોકાલોક સ્પિપણે, જેમ કમળમાું ભમરો સમાઈ
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જાર્, એમ લોકાલોક સમાઈ જાર્. લ્ર્ો. કમળ આવડું અને ભમરો નાનો. જ્ઞાન મોટું અને લોકાલોક
નાનો. જેનો સ્વભાવ છે એનો પ્રશ્ન શું? જેનો સ્વભાવ શન્કતરૂપ છે એની તો વાત શું કરવી? પણ
એક સમર્ની દશા પ્રગટરૂપ છે એની શું વાત કરવી, કહે છે. કમળમાું જેમ ભમરો સમાઈ જાર્,
એમ ભગવાનઆત્માની પૂણય જ્ઞાનદશામાું લોકાલોક સમાઈ જાર્ છે. તેથી અનુંતગણો હોર્ તો
પણ જાણવાની તાકાત છે. આહાહા..! જઓ! આ આત્માની ઋહિ!
‘સદા સ્પિપણે સમાઈ જાર્ છે–’ પ્રત્ર્ક્ષ છે એમ કહેવું છે. ‘स्फुटं ’ છે ને?
‘भ्रमिविवभादत प्रस्फुटं ’ પ્રત્ર્ક્ષ છે. લોકાલોક જેના જ્ઞાનમાું, જ્ઞાનની એક સમર્ની દશામાું,
કમળમાું જેમ ભમરો વસે, એમ જ્ઞાનમાું લોકાલોક વસી ગર્ા છે, કહે છે. આહાહા..! સમાઈ ગર્ા
છે, જોર્ું! આ એવડી આત્માની પર્ાયર્ની તાકાત છે. આવા પરમાત્મા છે અને આવા પરમાત્માને
વાસ્તહવક આત્મા તરીકે જે જાણે, એને અુંતરમાું અનભવ અને સ્ર્ગ્દશયન થર્ા હવના રહે નહહ.
આત્મા તરીકે, બહારની ઋહિ (નહહ). સમજાણું કાુંઈ? ઓહોહો..! આવી શન્કત! જેની એક
સમર્ની દશામાું લોકાલોક તો જાણે કમળમાું ભમરો ગર્ો હોર્. ઓહોહો..! એવી જેની જ્ઞાનની
દશા, એવી અનુંતી જ્ઞાનની દશાનો દરરર્ો જ્ઞાનગણ છે. એ ગણનો ધરનાર ભગવાનઆત્મા છે.
એ આત્માની આવી પ્રતીત થતાું, એને આત્મા તરફની દૃહિ થતાું અનભવ અને સ્ર્ગ્દશયન થાર્.
સમજાણું કાુંઈ?
‘તે નેહમનાથ તીથંકરભગવાનને હું ખરેખર પૂજું છું...’ તે ‘નેહમનાથ’ તીથંકર ભગવાનને
(હું પૂજું છું). બ્રહ્મચારી છે ને? પોતે બ્રહ્મચારી મહન છે એટલે બ્રહ્મચારી ભગવાનને ર્ાદ કરીને
નમન કરે છે. હું ખરેખર પૂજું છું એમ કહે છે. વાસ્તહવક વ્ર્વહારમાું પૂજ્ર્તા આવી છે અને
હનશ્ચર્ની પૂજ્ર્તા આત્માની આવી છે, એમ કહે છે. ‘પુંરડતજી’! આહાહા..! એ વ્ર્વહાર છે પણ
વ્ર્વહાર દેખાડે છે પેલા હનશ્ચર્ને, એમ કહ્ું ને? આ વ્ર્વહાર દેખાડે છે પેલા હનશ્ચર્ને કે જે
અખુંડ પરરપૂણય ભગવાનઆત્મા, જેના જ્ઞાનના તેજના માપ શા? એવા અમાપ સ્વભાવનો
અુંતરમાું આશ્રર્ લઈને પ્રતીત થાર્, એ પ્રતીતમાું એવા પરમાત્માની પ્રતીત વ્ર્વહારે આવ્ર્ા હવના
રહે નહહ, એમ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? આ તો બધી સમજણની વાત છે, ભાઈ! સમજણ એ એની
રિર્ા છે.
‘જેથી ઊંચા તરુંગોવાળા સમિને પણ..’ ઓહોહો..! દરરર્ાના છોળ મારતાું ઊંચા તરુંગો
હોર્ એને પણ ‘(–દસ્તર સુંસાર સમિને પણ) બે ભજાઓથી તરી જાઉં.’ આહાહા..! જ્ઞાન અને
ચારરત્ર. સ્ર્ગ્દશયન અને ચારરત્ર. જ્ઞાનમાું સમરકત આવી ગર્ું. બે ભજાઓ વડે સુંસારનો પાર
લઈ જવાનો. કહો, ‘જેઠાભાઈ’! ‘ઊંચા તરુંગોવાળા સમિ..’ મહા દસ્તર સુંસાર-સમિ, આવા
ભગવાનને અમે ઓળખ્ર્ા છે અને એ ભગવાનની પ્રતીહતમાું મારા સ્વરૂપની પ્રતીહત હનશ્ચર્થી
અુંદર આવી ગઈ છે, એમ કહે છે. આ વ્ર્વહાર તો હનશ્ચર્ને બતાવનાર છે. ભેદ કથન હનશ્ચર્ને

ગાથા – ૮, શ્લોક - ૧૪

પ્રવચન નં. ૧૧

127

(બતાવનાર છે). આહાહા..! જેને આવા પરમાત્માની વાસ્તહવક વ્ર્વહાર શ્રિા હોર્ એને આત્માની
હનશ્ચર્ શ્રિા હોર્ જ. સમજાણું કાુંઈ? અખુંડ આત્મા પૂણાયનુંદ સ્વરૂપ ભગવાન, એની અુંતરમાું
અનભવમાું પ્રતીહત (થવી) એનું નામ હનશ્ચર્ સ્ર્ગ્દશયન છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભાઈને
હહન્દી આપર્ું છે? હહન્દી છે ને? હહન્દી આવ્ર્ું છે ને? સારુું. અહીંર્ા ગજરાતી ચાલે છે, તેમાું હહન્દી
છે.
જઓ! ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ ૯૦૦ વષય પહેલા રદગુંબર મહન હતા.
‘કુંદકુંદાચાર્યમહારાજ’ તો ૨૦૦૦ હજાર વષય પહેલા (થર્ા). એમની ટીકા કરનાર પણ આટલા
ઉછળી ગર્ા છે. ઓહો..! આવા ‘નેહમનાથ’ ભગવાન, જેને પૂણય જ્ઞાન, એમાું લોકાલોક તો જાણે
અુંદર ભમરો પેસી ગર્ો હોર્ એટલું લાગે. ઓહોહો..! કેટલો હવકાસ બતાવે છે! કમળ તો મોટું
આવડું હોર્, એમાું ભમરો તો એક ઠેકાણે બેઠો હોર્. એમ ભગવાનઆત્મા, જેની વતયમાન
અવસ્થા, જ્ઞાનની શન્કતનો હવકાસ એટલો હોર્ છે. એવી જ શન્કત જીવની હોર્ છે. જેમાું લોકાલોક
તો ભમરાની જેમ હોર્ છે. આહાહા..! આવા જ્ઞાનની, આવા જ્ઞાનની એક સમર્ની સત્તા, એનો
સ્વીકાર કરનાર, એવી અનુંતી પર્ાયર્ની સત્તા આત્મામાું છે, એનો સ્વીકાર કરે ત્ર્ારે આ પર્ાયર્નો
સ્વીકાર વ્ર્વહારે કર્ો એમ કહેવામાું આવે. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! જે-તે ભગવાનનું નામ
માને છે ને? અમે પરમેશ્વર છીએ, અમે ભગવાન છીએ. બાપા! પરમેશ્વરના પેટ મોટા છે.
સમજાણું?
હું તો ‘બે ભજાઓથી તરી જાઉં.’ એમ કહ્ું, જઓ! સુંસારસમિનો તાગ લઈ લેવાનો છું.
આહાહા..! એમ કહે છે. કેમ? કે એવા પરમાત્માની આવી જ્ઞાનની એક સમર્ની દશા, એની મને
વ્ર્વહારમાું પ્રતીહત છે, હનશ્ચર્માું મારા આત્માના સ્વરૂપની મને પ્રતીહત છે. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– .... એક સમર્ની પર્ાયર્...
ઉત્તર :– એક સમર્ની પર્ાયર્ છે. અને તેની પ્રતીહત–પરની પ્રતીહત તો વ્ર્વહાર છે. પણ
વ્ર્વહાર બતાવે છે કોને? હનશ્ચર્ને. કે આવી અનુંતી-અનુંતી પર્ાયર્નો હપુંડ ભગવાનઆત્મા, એક
ગણ એવા અનુંતગણ, એનું એકરૂપ ભગવાનઆત્મા, એની અુંદર અનભવમાું પ્રતીહત (થાર્), એને
સાચું સમરકત અને શ્રિા કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? આઠમી ગાથા.
ु
આવા જે ભગવાન પરમાત્મા. આવા કર્ા? ‘तस्स महुग्गिवयणं
’ ‘તેમના મખમાુંથી
નીકળેલી વાણી...’ આહાહા..! તીથંકરદેવ હત્રલોકનાથ પરમાત્મા.
ु
ु
तस्स महुग्गिवयणं
पव्वावििोसदविदहयं
सद्धंु ।

आगमदमदि पदिकदहयं तेण दु कदहया हवंदत तच्चत्था ।।८ ।।

જઓ! તત્ત્વાથય કહો, િવ્ર્ કહો, બધું એકાથય છે અહીં.
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પરમાત્મવાણી શિ ને પૂવાયપરે હનદોષ જે,
તે વાણીને આગમ કહી; તેણે કહ્ા તત્ત્વાથયને. ૮.
‘અન્વર્ાથય :– તેમના મખમાુંથી નીકળેલી...’ આવા પરમાત્માની જે વ્ર્ાખ્ર્ા કરી, એના
મખથી નીકળેલી વાણી ‘કે જે પૂવાયપર દોષ રહહત (–આગળ પાછળ હવરોધ રહહત)...’ હોર્.
અજ્ઞાનીની વાણીમાું આગળપાછળ હવરોધ હોર્. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાુંઈ? પહેલા અને
પછી કર્ાુંર્ અુંદર દમેળ હોર્ નહહ. હવરોધરહહત વીતરાગ પરમાત્મા, એની વાણી, એને અહીંયા
આગમ કહેવામાું આવે છે. એ આગમે કહેલા િવ્ર્ો અથવા તત્ત્વાથો, એની શ્રિા એમ કહે છે.
ભગવાને કહેલા આગમમાું તત્ત્વો. સમજાર્ છે કાુંઈ? શ્વેતાુંબરમાું એ છે નહહ. ત્ર્ાું તો વીતરાગની
વાણી જ નથી. સવયજ્ઞ પરમેશ્વરની પરુંપરાની વાણી ત્ર્ાું છે જ નહહ. એ તો નવા કન્લ્પત શાસ્ત્રો
બનાવ્ર્ા. સમજાણું કાુંઈ? શ્વેતાુંબર અને એમાુંથી નીકળ્યા સ્થાનકવાસી, એમાુંથી નીકળ્યા
તેરાપુંથી. ત્રણે કન્લ્પત શાસ્ત્રોમાું માનનારા છે. એ... ‘પોપટભાઈ’! ભગવાનની વાણી એની પાસે
છે નહહ. ભારે આકરુું કામ! એ કહે છે માટે આ સ્થાપર્ું છે. ભગવાનની વાણી, હત્રલોકનાથના
મખમાુંથી (નીકળેલી; પૂવાયપરહવરોધ રહહત (વાણી તેને) ‘આગમ કહેલ છે;...’ એને આગમ કહે
છે. હવરોધરહહત શિ છે. પૂર્ાાપર હવરોધ હોર્ એ શિ વાણી હોઈ શકે નહહ. સમજાણું કાુંઈ? આ
તો એવી વાત છે, ભાઈ! ‘તેણે તત્ત્વાથો કહ્ા છે.’ એ વાણીએ જે તત્ત્વાથો કહ્ા. તત્ત્વાથય કહો કે
િવ્ર્ો કહો, બન્ને શબ્દ અહીં એક જ છે. કોઈ એમ કહે છે ને કે, ભાઈ! િવ્ર્ પણ જદું અને તત્ત્વાથય
જદા. એમ નથી. અહીં તો તત્ત્વાથયને િવ્ર્ કહ્ા છે અને િવ્ર્ને તત્ત્વાથય કહ્ા છે.
ટીકા :– ‘આ, પરમાગમના સ્વરૂપનું કથન છે.’ પરમ આગમ. ભગવાનના મખથી
નીકળેલી વાણી, એનું આ કથન છે. ‘(પૂવોકત) પરમેશ્વરના મખકમળમાુંથી નીકળેલ...’
મખકમળમાુંથી નીકળેલ, એ તો લૌરકકની અપેક્ષાએ કથન કર્ં છે. વાણી મખથી નીકળે ને, એમ.
બાકી તો આખા દેહથી નીકળે. ભગવાનને આખા દેહથી ૐ ધ્વહન આવે. સમજાણું કાુંઈ?
‘પરમેશ્વરના મખકમળમાુંથી નીકળેલ ચતર વચનરચનાને...’ કેવી વચન રચના? ચતર
વચનરચના. ‘હવસ્તાર–’ ‘ચતર વચનરચનાનો હવસ્તાર–કે જે ‘પૂવાયપર દોષ રહહત’ છે...’ પહેલા
કુંઈક કહ્ું અને બીજે કાુંઈક કહ્ું એવું એમાું હોર્ નહહ. ‘અને તે ભગવાનને રાગનો અભાવ
હોવાથી...’ પરમાત્મા વીતરાગસ્વરૂપ, પૂણય સવયજ્ઞ પરમાત્મા હોવાથી રાગનો એને અભાવ છે.
‘પાપસૂત્રની માફક હહુંસારદ પાપરિર્ાશૂન્ર્ હોવાથી...’ એમાું પાપથી અને પણ્ર્થી ધમય થાર્ એ
વાત એમાું હોર્ નહહ. ‘પાપસૂત્રની માફક હહુંસાદી પાપરિર્ાશૂન્ર્ હોવાથી ‘શિ’ છે...’
ભગવાનની વાણી શિ છે. આહાહા..! એ વાણી પરુંપરા રદગુંબરમાું રહી છે. બીજે કર્ાુંર્ છે નહહ.
સમજાણું કાુંઈ? વાડાવાળાને આકરુું ભારે લાગે કે અમારા વાડા ખોટા? લાખ વાર ખોટા. ખોટા
શું? સમજાણું કાુંઈ? વીતરાગ પરમેશ્વરની વાણી પરુંપરા હોર્ તો તે રદગુંબર સુંતોમાું છે, બીજે
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કર્ાુંર્ છે નહહ. ‘મલૂકચુંદભાઈ’! સમજાણું કે નહહ? એર્..! ‘રાર્ચુંદભાઈ’ના. જઓ! આ એમ
કહે છે. સવારે આવ્ર્ા હતા. ‘રાર્ચુંદભાઈ’ના રદકરા આવ્ર્ા હતા. ત્ર્ાું પણ રાખે ને અહીં પણ
રાખે. દૂધ-દહીંમાું રાખે. દૂધ-દહીં સમજ્ર્ા?
અહીં તો ભગવાન એમ કહે છે કે, પરમાત્માના મખથી જે વાણી નીકળી, એ રદગુંબર
સુંતોએ જ રાખી છે. એ વાણી બીજે છે નહહ. શ્વેતાુંબરમાું, મૂળ દેરાવાસી શ્વેતાુંબરમાું પણ નથી,
એમાુંથી નીકળેલા સ્થાનકવાસી એમાું પણ નથી, એમાુંથી નીકળ્યા તેરાપુંથી તલસી, એમાું પણ
આ વાણી છે નહહ. સમજાણું કાુંઈ?
‘પૂવાયપર દોષ રહહત’ છે અને તે ભગવાનને રોગનો અભાવ હોવાથી પાપસૂત્રની માફક
હહુંસારદ પાપરિર્ાશૂન્ર્ હોવાથી ‘શિ’ છે તે–પરમાગમ કહેવામાું આવેલ છે.’ જઓ! એને
પરમાગમ કહીએ. આગળપાછળ એકકોર ભગવાનને રોગ ઠરાવે, એકકોર વળી એની શાતાની
ઉગ્રતા ઠરાવે. એકકોર ઇન્િોમાું રોગ ન હોર્ અને ઇન્િોના પૂજ્ર્ ગરુને, તીથંકરને રોગ હોર્, તો
પૂવાયપર હવરુિ છે એ તો. સમજાણું કાુંઈ? ‘પુંરડતજી’! ભારે વાતું, ભાઈ!
મમક્ષ :– મનઘડુંત જોડી દીધું.
ઉત્તર :– પોતાનો સુંપ્રદાર્ ચલાવવા જોડી દીધું. બધા શાસ્ત્રો કલ્પના છે. ૩૨-૪૫ શાસ્ત્રો
છે, એ બધા કલ્પનાના શાસ્ત્રો છે. ભગવાનની વાણી નથી અને ભગવાનની પરુંપરા પણ એમાું
નથી. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
મમક્ષ :– એમાું આત્માની હહુંસા થાર્.
ઉત્તર :– હહુંસા છે એ. રાગથી ધમય મનાવ્ર્ો છે, દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રની ભન્કતથી ધમય મનાવ્ર્ો
છે, કેવળીનું રૂપ હવરુિ બતાવ્ર્ું છે, સાધનું સ્વરૂપ હવરુિ બતાવ્ર્ું છે. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે એને સાધ
મનાવે છે. એ બધું તત્ત્વથી હવરુિ છે. સમજાર્ છે કાુંઈ? એર્..! ‘ભીખાભાઈ’! આવું છે.
વીતરાગની વાણી પૂવાયપર હવરુિ ન હોર્ એમ કહે છે. એક બાજ કેવળી ઠરાવવા અને વળી કેવળી
છદ્મસ્થનો હવનર્ કરે ઠરાવવું. એ પૂવાયપર હવરોધ છે. એ પરમાગમ નહહ એમ કહે છે. સમજાણું
કાુંઈ? પરમાગમમાું તો પૂવાયપર હવરોધરહહત હોર્. વીતરાગના મખથી નીકળેલો ધોધ-પ્રવાહ
ચાલતો હોર્, ગણધરોએ રચ્ર્ા અને ‘કુંદકુંદાચાર્ય’, ‘અમૃતચુંિાચાર્ય’, જુંગલવાસી રદગુંબર સુંતો,
એમણે રચીને વીતરાગની વાણી ઊભી રાખી છે. કહો, ‘કાુંહતભાઈ’! ભારે, ભાઈ!
‘તે–પરમાગમ કહેવામાું આવેલ છે.’ જઓ! ‘તે પરમાગમે–કે જે (પરમાગમ) ભવ્ર્ોએ
કણયરૂપી અુંજહલથી પીવાર્ોગ્ર્ અમૃત છે,...’ આવી વીતરાગની વાણી તે શ્રોતાઓએ, આત્માથીએ
સાુંભળવા જેવી છે એમ કહે છે, ભાઈ! એણે આ વાણી સાુંભળવા જેવી છે એમ કહે છે. સમજાણું
કાુંઈ? એર્..! ‘ફૂલચુંદભાઈ’!
મમક્ષ :– આ જ વાણી સાચી છે.
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ઉત્તર :– આ જ વાણી સાુંભળવા જેવી છે. કરણ-અમૃત. બાકી બધા ઝેર છે એમ કહે છે.
એર્...! ‘પોપટભાઈ’! આકરી વાત છે, બાપા! વાડા બાુંધીને બેઠા.. આહાહા..! પરમ પરમાત્મા
હત્રલોકનાથ, અરરહુંતદેવની વાણીનો ધોધ. ગણધરથી માુંડીને ‘કુંદકુંદાચાર્ય’ સધી આવ્ર્ો.
‘કુંદકુંદાચાર્ે’ રચના કરી. ‘સમર્સાર’, ‘પ્રવચનસાર’. ‘હનર્મસાર’, ‘પુંચાન્સ્તકાર્’.
મમક્ષ :– અિપાહડ
ઉત્તર :– ‘અિપાહડ’ આવી લ્ર્ો. કહો, સમજાણું કાુંઈ? એ પરમાગમમાું (–પરમાગમ
મુંરદરમાું) કોતરાશે. આહાહા..! ‘વજભાઈ’ બધી મહેનત તો કરે છે પણ હવે બહારનું શું? શું કરે?
‘વજભાઈ’ને આમાું ભીંસ પડી ગઈ છે. એક કોર અક્ષરનું ચાલતું નથી. ચાર લાખ અક્ષરો કરવા.
એ વળી કાલે કાુંઈક લાવ્ર્ા હતા ઇ થોડું ઠીક લાગે છે કાુંઈક. જો સરખું થઈ જાર્ તો.
મમક્ષ :– થઈ જાર્ તો ઘણું ઘણું ... થઈ જાર્.
ઉત્તર :– લાવ્ર્ા હતા કાલે મને બતાવવા. ૧૫ હજારનું હોઈ પણ એમાું કાુંઈ નહહ. એનાથી
જો સરખા અક્ષરો આવી જાર્...
મમક્ષ :– આપણે ડાઈ બનાવવી પડે. આપણે અક્ષરો અુંગ્રેજીમાું ને આમાું ફેર હોર્ને.
ઉત્તર :– ફેર હોર્. પરમાગમ આ બને છે. મકાન-મકાન. આ પરમાગમ, આ વીતરાગની
વાણી. જે કુંદકુંદાચાર્યદેવે પરુંપરાથી કહી છે એ વાણી અને એની ટીકા. ‘અમૃતચુંિાચાર્ય’ની ટીકા.
‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ની આ ટીકા. આ બધી ટીકા ત્ર્ાું કોતરાવાની છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘વજભાઈ’
છે ને! વજ્રના લેખ જેવું બધું ત્ર્ાું કરશે. એને માથે છે ને. આપણે તો સાુંભળીએ.
મમક્ષ :– મને બહ ગમે છે.
ઉત્તર :– ના, ના એવું કાુંઈ નહહ. માથે એને છે ને. એની માથે બધું છે આ. બીજું કોણ કરે
છે?
મમક્ષ :– આટલું ધાર્ં નહોતું કાુંઈ .. તો સાવ સહેલું થઈ જાર્.
ઉત્તર :– આ તો વીતરાગની વાણી, પરુંપરાની, પરમેશ્વરની. રદગુંબર સુંતોએ કહેલી એ
તો કેવળજ્ઞાનીના ટુંકોત્કીણય શબ્દ છે. કર્ાુંર્ એક અક્ષરમાું હવરોધ નહહ. એ વાણીને વાણી કહેવામાું
આવે, બાપા! આહાહા..! જે વાણી શ્રોતાઓએ, જોર્ું!
‘ભવ્ર્ોએ કણયરૂપી અુંજહલથી પીવાર્ોગ્ર્ અમૃત છે,...’ અહીં તો સમચ્ચર્ શબ્દ છે ને?
અહીં ભવ્ર્ નાખી શકાર્. ઓલામાું ભવ્ર્નો અથય બીજો છે. ત્ર્ાું ભહવ શબ્દ છે. ભહવ એટલે ભવને
તરનારા. ભવને તરનારા જીવો. એમ. ‘ભવ્ર્ોએ કણયરૂપી અુંજહલથી (ખોબાથી) પીવાર્ોગ્ર્ અમૃત
ु यिे ’ છે ને? સુંસ્કૃતમાું ભવ્ર્ે શબ્દ પડ્યો છે. ભવ્ર્ે. ભવ્ર્ે શબ્દ
છે.’ લ્ર્ો. ‘भव्य ैोः श्रवणाञ्जदलपटपे
છે. ‘भव्य ैोः’ એ જદું અને ઓલું ભહવ જદું. આ ‘भव्य ैोः’ છે. ‘પુંરડતજી’! સુંસ્કૃત ટીકામાું છે. ‘भव्य ैोः’
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ु यिे
ચોથી લીટી. એ ભહવ ત્ર્ાું લેવાર્. ‘भव्य ैोः’ શબ્દ છે ને? ‘भव्योः श्रवणाञ्जदलपटपे
ु
ु
ु
थणेि’ અહીં તો આપણે ભવ્ર્રૂપી જીવોએ. ભવ્ર્ જીવ અહીં લેવાના છે, અહીં
मक्ततस
न्दिीम
खिप
એ લેવું છે. ‘કણયરૂપી અુંજહલથી...’ કણયરૂપી ખોબો. માણસ પીએ છે ને આમ? આ પાણી બીજા
ઉપરથી નાખે, ઉપરથી પડતું હોર્. ટાઢું. એવું... આહાહા..!
જઓ! ‘ભવ્ર્ોએ કણયરૂપી અુંજહલથી પીવાર્ોગ્ર્ અમૃત છે,...’ એમ અહીંર્ાું ભાઈએ લખ્ર્ું
છે ને? ‘મોક્ષમાગય પ્રકાશક’માું. કેવા સૂત્રો–શાસ્ત્રો વાુંચવા? સાુંભળવા, વાુંચવા, લખવા, કહેવા,
લખાવવા એ બધું એમાું આવી જાર્. ‘મોક્ષમાગય પ્રકાશક’માું ઘણા શબ્દો નાખ્ર્ા છે. આવા શાસ્ત્રો
વાુંચવા. એવા અજ્ઞાનીના કહેલા શાસ્ત્રો એ વાુંચવા નહહ, સાુંભળવા નહહ, હવચારવા નહહ એમ કહે
છે. સમજાણું? છેને. લ્ર્ો. એ જ શબ્દ નીકળ્યો. કોઈવાર તો એવું આવે છે, કર્ાું હશે? ત્ર્ાું સામું
આવ્ર્ું. કેવા શાસ્ત્રો વાુંચવા, સાુંભળવા ર્ોગ્ર્ છે?
જે આગમ મોક્ષમાગયનો પ્રકાશ કરે, તે આગમ વાુંચવા, સાુંભળવા ર્ોગ્ર્ છે. જઓ, છે?
એમ કરતાું અહીં વાુંચવા, સાુંભળવા પ્રમાણે, જોડવા, શીખવા, શીખવાડવા, હવચારવા, લખાવવા
આરદ કાર્ય પણ ઉપલક્ષણથી જાણી લેવા. સમજાણું કાુંઈ? વીતરાગની વાણી, રદગુંબર સુંતોમાું
કહેલી, એ વીતરાગની વાણી (છે), બાકી વાણી બીજે છે નહહ. સમજાણું કાુંઈ? એને સાુંભળવી,
એને વાુંચવી વગેરે આવ્ર્ું ને?
મમક્ષ :– સાુંભળવાનો, વાુંચવાનો હવકલ્પ ન ઊઠે તો શું કરવું?
ઉત્તર :– તો તો અુંદરમાું ઠરી જાર્. આનુંદમાું ઠરી જાર્. આનુંદના અનભવમાું ઠરે તો
એને કાુંઈ છે નહહ. આ તો જેને વાુંચવું, સાુંભળવાનું છે, એને ઓલું ન સાુંભળવું તો આ સાુંભળવું
એમ કહેવું છે અહીં.
મમક્ષ :– ..
ઉત્તર :– આ .. .. આનુંદના અનભવમાું રહી જાર્ તો થઈ રહ્ું. એને કુંઈ અટક નથી. એ
તો છે ને? બાર અુંગનું જ્ઞાન ભણવું એ એને કાુંઈ અટક નથી. આત્માના અતીહન્િર્ આનુંદનું જ્ર્ાું
ભાન થઈને અનભવમાું આવી ગર્ો અને તે તો એમાું હનહમત્ત વાણી વીતરાગની જ હતી. સમજાર્
છે કાુંઈ? એ ન થઈ શકે ત્ર્ારે વાુંચવું અને હવચારવું હોર્ તો આ વાુંચવું અને હવચારવું એમ કહે
છે. વાુંચવું, સાુંભળવું, જોડવું, શીખવું અને શીખવાડવું.
મમક્ષ :– આ હવચારવું?
ઉત્તર :– હા, આ હવચારવું. જઓ! હવચારવા, લખાવવા. આ લખાવવા. પરમાગમ આ
લખાવવા.
મમક્ષ :– આ કોતરાવવા.
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ઉત્તર :– હા, એ કોતરાવવા. એ ‘વજભાઈ’ને માટે વાત છે. જઓ! આ કોતરાવવા. ઓલા
શાસ્ત્રો કોતરાવવા નહહ.
મમક્ષ :– કોતરાવશું એમાું આવી જાર્ છે.
ઉત્તર :– આવી જાર્ છે ને એમાું શું. અહીંર્ાું છે ને? ‘પાલીતાણા’ શ્વેતાુંબરના નીચે પરમ
આગમ નીચે કોતરાર્ેલા છે. આપણે અહીં રદગુંબરના કોતરાવ્ર્ા. બે સામે અહીં પડ્યા છે, ચૌદ
માઈલ છેટે.
મમક્ષ :– ચૌદ માઈલ છેટું હોર્ ને, ગણસ્થાન પણ ચૌદ.
ઉત્તર :– જોર્ું? એ પ્રમાણે સાક્ષાત વા પરુંપરા વડે એક વીતરાગભાવને પોષણ કરે એવા
શાસ્ત્ર અભ્ર્ાસ કરવા ર્ોગ્ર્ છે. ‘મોક્ષમાગય પ્રકાશક’માું કેટલી વાત લીધી છે, ઓહોહો..!
કહે છે, ‘ભવ્ર્ોએ કણયરૂપી અુંજહલથી (ખોબાથી) પીવાર્ોગ્ર્ અમૃત છે,...’ ખોબો આપણી
ગજરાતી ભાષા (છે). તમારે હહન્દીમાું શું કહે છે? અુંજહલ કરકે પીના. ભગવાનની વાણી. ‘જે
મન્કતસુંદરીના મખનું દપયણ છે...’ આહાહા..! ‘(અથાયત જે પરમાગમ મન્કતનું સ્વરૂપ દશાયવે
છે),...’ જઓ! ભાષા તો જઓ! પરમાગમ વીતરાગતાની પૂણય દશા શું એને બતાવે છે. એનું કારણ
પણ વીતરાગતા એ બતાવે છે. સમજાણું કાુંઈ? પરમાગમ એને કહીએ કે જે પૂણય વીતરાગતાને–
પૂણય સવયજ્ઞપદને બતાવે. એનું કારણ વીતરાગતા હોર્ એ પણ બતાવે. એને પરમાગમ કહીએ.
બાકી વચ્ચે લાકડા નાખે કે આ ફલાણું, આ દર્ા, દાન, વ્રત, ભન્કતથી કલ્ર્ાણ થાશે, મન્કત થાશે,
એ બધા વચનો વીતરાગના નહહ. એ અજ્ઞાનીના કહેલા વચનો છે. એમાું પણ વાુંધા ઊઠાડે. આમાું
કહ્ું છે ને? એ કહ્ું છે એ તો હનહમત્તના કથન છે, સાુંભળને. સમજાણું કાુંઈ?
‘મન્કતસુંદરીના મખનું દપયણ છે...’ મોક્ષરૂપી સુંદરીને મખમાું આમ દેખાર્ એવું
પરમાગમ છે. આહાહા..! આ તો પર્ાયર્નું હસિપણું જે છે, પર્ાયર્નું હસિપણું પ્રગટાવવા માટે
આગમ છે. અને હસિપણું કેમ પ્રગટ થાર્ એ આગમમાું કહેલું છે. ચાર ગહત મળે ને એ નહહ. એમ
કહે છે. આહાહા..! ‘મન્કતસુંદરીના મખનું દપયણ છે, જે સુંસારસમિના મહા વમળમાું હનમગ્ન
સમસ્ત ભવ્ર્ જનોને હસ્તાવલુંબન (હાથનો ટેકો) આપે છે,...’ હનહમત્ત. આહાહા..! સુંસારરૂપી
ચોરાશીના દરરર્ામાું મહાવમળમાું, મહાવમળ ભમરી, ભમરમાું ‘હનમગ્ન સમસ્ત ભવ્ર્ જનોને
હસ્તાવલુંબન (હાથનો ટેકો) આપે છે.’ લ્ર્ો. હસ્તાવલુંબ કહ્ું છે ને, હનહમત્ત. ૧૧મી ગાથામાું.
વ્ર્વહાર એ હસ્તાવલુંબ છે એ હનહમત્તથી (કહ્ું). પાછું ત્ર્ાું એનું ફળ સુંસાર કહ્ું છે. અહીં તો
હનહમત્ત પણ બતાવવું છે ને? ‘હસ્તાવલુંબન (હાથનો ટેકો) આપે છે,...’ ઓહોહો..! વીતરાગપણું
જેમાુંથી ઊભું થાર્ અને પૂણય વીતરાગતા જેમાું મળે એવી વાણીને અહીંર્ાું પરમાગમ કહેવામાું
આવે છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– હનહમત્ત હોર્ તો આવું હોર્.
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ઉત્તર :– હો. હોર્ તો આવું જ હોર્ છે. બીજું હનહમત્ત હોતું નથી.
‘જે સહજ વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખરનો હશખામહણ છે,...’ આહાહા..! ‘ટોચ ઉપરનું
રત્ન; ચડામહણ; કલગીનું રત્ન. (પરમાગમ સહજ વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખામહણ સમાન છે,
કારણ કે પરમાગમનું તાત્પર્ય સહજ વૈરાગ્ર્ની ઉત્કૃિતા છે.’ ભાષા જઓ! આગમમાું સ્વરૂપનું
અન્સ્તપણું બતાવીને પરની, બધાની ઉપેક્ષા કરાવે એનું નામ સહજ વૈરાગ્ર્નો હશખામહણ કહેવાર્
છે. હનહમત્તની, રાગની, અલ્પજ્ઞતાની બધાની ઉપેક્ષા કરી અને સ્વભાવની અપેક્ષા કરાવે એને
પરમાગમ કહેવાર્ છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભાષા કેવી છે, જઓને!
‘સહજ વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખરનો હશખામહણ છે,...’ સ્વભાહવક પરથી ઉદાસ.
આહાહા..! પરથી ઉદાસ કરાવીને સ્વ તરફના અન્સ્તત્વમાું જોડી દે છે. એવી વાણીને અહીંર્ાું
પરમાગમ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખામહણ સમાન છે,...’
‘સહજ વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખામહણ સમાન...’ પરમાગમ છે. ‘કારણ કે પરમાગમનું તાત્પર્ય
સહજ વૈરાગ્ર્ની ઉત્કૃિતા છે.’ આમ નાન્સ્તથી વાત લીધી છે અને અન્સ્ત તો પૂણય છે. પણ
અહીંથી ખસેડ્યો છે અને આમાું જોડી દીધો છે. પરથી ન્બલકલ ઉપેક્ષા કરાવી છે. હનહમત્તમાું
હનહમત્તથી, રાગથી અને અલ્પજ્ઞતાથી (ઉપેક્ષા કરાવી છે). આહાહા..! સમજાણુંકાુંઈ?
‘સહજ વૈરાગ્ર્રૂપી મહેલના હશખરનો હશખામણી છે,...’ એ ‘ચૂડામહણ; કલગીનું રત્ન.’
કલગીનું રતન. ‘જે કદી નહહ જોર્ેલા (–અજાણ્ર્ા, અનનભૂત, જેના ઉપર પોતે પૂવે કદી ગર્ેલો
નથી એવા) મોક્ષ-મહેલનું પ્રથમ પગહથર્ું છે...’ મોક્ષના મહેલનું, મકાવાનું મહેલનું.. આહાહા..!
કહે છે, આગમ એને કહીએ કે જે અુંદર સ્વભાવ સન્મખમાું ઢાળી અને પરથી પાછો વાળે, આ
એનું પહેલું પગહથર્ું છે. સમજાણું કાુંઈ? ઓલામાું તો કહે વ્ર્વહારી એ સમરકતી, લ્ર્ો એમ કીધું.
વ્ર્વહાર તો રાગ છે. ‘મોક્ષ-મહેલનું પ્રથમ પગહથર્ું છે...’ આહાહા..! એ પરમાગમાું એ જ ધ્વહન
આપર્ો છે એમ કહે છે. સ્વભાવ તરફ ઢાળતા–વાળતા અને પરથી ઉદાસીન કરીને, અુંતરમાું
ઠરવાની વાત કરી છે એ મોક્ષમહેલનું પહેલું પગહથર્ું છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘અને જે કામભોગથી ઉત્પન્ન થતા અપ્રશસ્ત રાગરૂપ અુંગારાઓ વડે શેકાતા સમસ્ત
દીન જનોના મહાકલેશનો નાશ કરવામાું સમથય સજળ મેઘ છે,...’ આહાહા..! ‘કામભોગથી
ઉત્પન્ન થતાું અપ્રશસ્ત રાગ...’ મેલો રાગ, અશભરાગ, અુંગારા. એ અહગ્નથી શેકાર્ છે. આવે છે
ु
ને કામભોગ. ‘सिपदिदििाण
भु िू ा सव्वस्स दव कामभोगवंधकहा’ એ બધી શૈલી ટીકામાું લીધી છે.
‘કામભોગથી ઉત્પન્ન થતા અપ્રશસ્ત રાગ...’ ભૂુંડો રાગ, પાપ રાગ એનાથી અુંગારા વડે શેકાતા.
આહાહા..! શીતળસ્વરૂપ ભગવાનઆત્મા એમાું કામભોગનો રાગ તો અુંગારા જેવો શેકાર્ છે, કહે
છે. એવા ‘સમસ્ત દીન જનોના...’ દીન પ્રાણી, જેની વાસના હવષર્માું જઈને સખ માને છે.
સળગતા અુંગારાથી એ સળગી ગર્ેલા છે. આહાહા..! ભઠ્ઠો-ભઠ્ઠો મોટો છે. એવા દીન જનો, જેને
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રાગમાું, અપ્રશસ્ત રાગમાું જેને પ્રેમ અને સખ મનાણું છે એ દીન પ્રાણી છે. આત્મામાું આનુંદ છે
એની એને ખબર નથી. દીન-ન્ભખારી છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– અપ્રશસ્તને ભઠ્ઠી કીધી.
ઉત્તર :– ભઠ્ઠી છે ને, ભઠ્ઠી છે ને. એ તો અહીંર્ાું અપ્રશસ્તની વાત છે ને એટલે. અહીં તો
જે વાત ચાલે છે એને લેવી છે ને. ખરેખર તો કામ એટલે પર તરફની ઇચ્છા. અને એનું ભોગવવું.
એ બન્ને કામભોગ કહેવાર્ છે. લો. ખરેખર તો કતાય અને ભોકતા. કોઈપણ હવકલ્પનો કતાય અને
ભોકતા (થવું) એનું નામ કામભોગ છે. ચોથી ગાથામાું એ અથય છે. સમજાણું કાુંઈ? ભગવાનઆત્મા
આનુંદની મૂહતય જ્ઞાર્કસ્વભાવ, એમાુંથી નીકળીને જેને રાગ થાર્ અને એ રાગને અનભવે એ બધી
કામભોગની વાતાય અને કથા છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘મહાકલેશનો નાશ કરવામાું...’ અહગ્નનો છે ને? જઓને! ‘નાશ કરવામાું સમથય સજળ
મેઘ છે,...’ એકલા વાદળા નહહ. વરસતો મેઘ છે. ‘સજળ મેઘ..’ કીધો ને? ધોધ પડે એવા વાદળા
છે. આહાહા..! જ્ર્ારે જે વાત હોર્ એને રૂપ તો એનું દેવું પડે કે નહહ. પાણી ભરેલું વાદળું છે.
અજ્ઞાનીઓના કલેશને, મહાકલેશને નાશ કરવા માટે ભગવાનની વાણી, રદવ્ર્ધ્વહન અને
પરમાગમ સજળ વાદળ છે. જળથી ભરેલું વાદળું. એકલું વાદળું હોર્ અને (વષાય) કરે નહહ, એ
નહહ. આ તો જળથી ભરેલું વાદળું વરસે જ. આહાહા..! જઓને! કેવી ટીકા કરી છે! એને માન્ર્
નથી. આવા ભગવાનની વાણી પરમાગમ ‘તેણે–ખરેખર સાત તત્ત્વો અને નવ પદાથો કહ્ા છે.’
જઓ! તત્ત્વાથય કહ્ા એમ કહ્ું હતું ને? સાત તત્ત્વો કહો, નવ પદાથય કહો, િવ્ર્ો કહો. પછી િવ્ર્
આવશે. નવમી ગાથામાું છ િવ્ર્ આવશે. ‘तच्चत्था इदि भदणिा’ બધા પદગલકાર્ ધમય બધાને
તત્ત્વાથય કહ્ા છે. આહાહા..! એવા ભગવાનના પરમાગમ, એણે સાત તત્ત્વો અને નવ પદાથો કહ્ા
છે.
‘એવી જ રીતે (આચાર્યદેવ) શ્રી સમુંતભિસ્વામીએ (રત્નકરુંડશ્રાવકાચારમાું ૪૨ શ્લોક
દ્વારા) કહ્ું છે...’
अन्यूिमिदतदिक्तं यार्ातथ्यं दविा ि दवपिीतात ।
दिोःसन्देहं वेि -यिाहस्तज्झािमादगमिोः । ।

વેદાર્ એ શબ્દ જરીક એમ કર્ો છે. વેદ અને ર્ વચ્ચે લીટી કરી છે. જદું પાડ્યું છે. ‘જે
ન્ર્ૂનતા હવના,..’ આગમના જ્ઞાનમાું ન્ર્ૂનતા ન હોર્, ઓછું હોર્ એ આગમજ્ઞાન નહહ, આગમ
નહહ. ‘ન્ર્ૂનતા હવના, અહધકતા હવના,...’ અહતરેક ન હોર્. જેમ હોર્ તેમ ભગવાને કહ્ું હોર્,
એને આગમ કહીએ. એનું નામ આગમનું જ્ઞાન. અમસ્તું નથી આવતું આપણે દસ બોલમાું? ઓછું
માને તો હમથ્ર્ાત્વ, અહધક માને તો હમથ્ર્ાત્વ, હવપરીત માને તો હમથ્ર્ાત્વ, ઓછ-અહધક અને
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હવપરીત હમથ્ર્ાત્વ આવે છે ને? દસ પ્રકારના હમથ્ર્ાત્વ. આમ ન્ર્ૂનતા નહહ. જેવું સ્વરૂપ છે તે જ
રીતે વીતરાગવાણી કહે છે. એનાથી અહધકતા નહહ, હવશેષપણું બતાવે એ પણ વાણી નહહ.
‘હવપરીતતા હવના...’ હવપરીતતા નહહ. ‘ર્થાતથ વસ્તસ્વરૂપને હનેઃસુંદેહપણે જાણે છે...’
જેમ છે તેમ ‘વસ્તસ્વરૂપને હનેઃસુંદેહપણે જાણે તેને...’ તેને એમ લેવું ત્ર્ાું. ઓલું કાઢી નાખવું.
‘આગમીઓ જ્ઞાન (સ્ર્ગ્જ્ઞાન) કહે છે.’ તેને આગમીઓ, આગમીઓ. ‘તેને આગમીઓ જ્ઞાન
કહે છે.’ જે જ્ઞાનમાું ઓછાપણું નહહ, અહધકપણું નહહ, હવપરીતપણું નહહ. વીતરાગની વાણીમાું એ
(ઓછું, અહધક કે હવપરીત) હોતું નથી. એવું જેને જ્ઞાન, તે જ્ઞાનને આગમીઓ, શાસ્ત્રના
જાણનારાઓ, તેને જ્ઞાન કહે છે. બીજાને જ્ઞાન કહેતા નથી. કહો, સમજાણું કાુંઈ? સમુંતભિાચાર્ય
(રત્નકરુંડશ્રાવકાચાર) એમાું એમણે કહ્ું કે ઓછું, અહધક અને હવપરીત રહહત જે ર્થાથયજ્ઞાન તેને
આગમીઓ જ્ઞાન કહે છે. કુંઈ પણ ઓછું-વત્ત-ફેરફાર એને આગમીઓ જ્ઞાન કહેતા નથી. એ
આગમનું જ્ઞાન બતાવ્ર્ું, લ્ર્ો.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરુદેવ!)
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તે મોક્ષના કારણનું કારણ છે. સમજાણું કાુંઈ? શ્વેતાુંબરે જે શાસ્ત્રો રચ્યા છે એ વીતરાગની
વાણી નથી. એ તો બધા પોતાની કલ્પનાથી રચેલા છે. સમજાણું કાુંઈ? એ અહીંયા કહે છે. તે તો
નનવાાણના કારણનું કારણ છે. પોતાનું શદ્ધ સ્વરૂપ, આનુંદની પ્રાનિ થવી એ મક્તત, અને તેનું
કારણ સમ્યગ્દશાન, જ્ઞાન, ચારરત્ર. તેનું કારણ દ્રવ્યસ્વભાવ, પોતાનું નચદાનુંદસ્વરૂપ, તેની શ્રદ્ધા,
તેનું જ્ઞાન અને ચારરત્ર, તેનું કારણ દ્રવ્યસ્વભાવ. અને તે કારણથી ઉત્પન્ન થયેલ મોક્ષમાગા એ
મોક્ષનું કારણ. અને મોક્ષમાગાનું કારણ, નનનમત્તકારણ વીતરાગની વાણી. સ્પષ્ટ છે. ક્બલકલ સ્પષ્ટ
થઈ ગયું. આવે છે ને? ભાઈ! સમજાણું કાુંઈ? વાત તો આવી છે.
આ ‘નનયમસાર’ છે. નનયમ એટલે મોક્ષના માગાનો સાર. સારનો અથા? વ્યવહારરત્નત્રય
જે નવકલ્પ છે, તેનાથી રનહત આત્માનો મોક્ષમાગા છે. વ્યવહાર છે એ મોક્ષનો માગા નથી એમ
બતાવે છે. સમજાણું કાુંઈ? વચ્ચે દયા, દાન, વ્રત, ભક્તતનો નવકલ્પ આવે છે પણ એ મોક્ષમાગા
નનહ. મોક્ષનો માગા તો ભગવાનઆત્મા, સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે જેવો દેખ્યો, કહ્યો. એવો આત્માનો અુંતર
અનભવ કરીને સમ્યગ્દશાન-જ્ઞાન-ચારરત્ર પ્રાિ કરવા, એ મોક્ષનો માગા એક જ છે. અને એ
મોક્ષમાગામાું નનનમત્તકારણ તરીકે વીતરાગની વાણી છે. અજ્ઞાનીની વાણી કે અલ્પજ્ઞાનીની વાણી
નનનમત્ત હોતી નથી. સમ્યગ્ૃનષ્ટ કહે છે એ પણ સમ્યગ્દશાન વીતરાગની વાણી કહે છે. સમજાણું
કાુંઈ? પોતાના ઘરની વાત નથી.
‘सर्व भव्योंके कर्णोको अमृत हैं ’ ત્યાું સધાયું નથી. ત્યાું સધારવું જોઈએ. ’સવા જીવોના
કણોને અમૃત છે, ...’ કાલે બતાવ્યું હતું ને? ભનવ... ભનવ. ’સવા જીવોના કમોને અમૃત છે,’ એમ
લેવું. વીતરાગની વાણી વીતરાગતા ઉત્પન્ન કરાવનારી છે અને એ વીતરાગની વાણી ‘સવા જીવોના
કણોને અમૃત છે.' કાનનું અમૃત એ વીતરાગની વાણી છે. સવા ભવ્યોની જગ્યાએ ત્યાું સવા જીવો
લેવું. કાલે બતાવ્યું હતું.
‘જે ભવભવરૂપી અરણ્યના ઉગ્ર દાવાનળને શમાવવામાું જળ છે.. . .’ વીતરાગવાણી,
પૂણાાનુંદ અને વીતરાગની શાુંનત ઉત્પન્ન કરવામાું નનનમત્ત, એવી વાણી ‘ભવભવરૂપી અરણ્ય..’
જુંગલ, ચોરાશીના અવતારના જુંગલ, એમાું ઉગ્ર દાવાનળ, નમથ્યાત્વ અને રાગદ્વેષથી સળગી રહ્યો
છે. આખો સુંસાર સળ્ગી રહ્યો છે. એને શાુંત કરવામાું વીતરાગની વાણી-જળ નનનમત્ત છે. સમજાણું
કાુંઈ? એ વીતરાગની વાણી કે જે રદગુંબર સુંતોએ કહી તે. ‘પુંરિતજી’ સમજાણું કાુંઈ? તે વાણી
પર અહીં જોર દે છે. સવાજ્ઞ નસવાય બીજાએ પોતાની કલ્પનાથી શાસ્ત્ર બનાવ્યા છે એ શાસ્ત્ર મોક્ષનું
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નનનમત્ત પણ નથી. મોક્ષના કારણમાું એ નનનમત્ત પણ નથી. સમજાણું કાુંઈ?
‘અને જે જૈન યોગીઓ વિે સદા વુંદ્ય છે...’ જઓ! સુંતો, વીતરાગી મનનઓ, કુંદકુંદાચાયા,
અમૃતચુંદ્રાચાયા આરદ. એવા જેન યોગીઓને એ વાણી વુંદ્ય છે. સમજાણું કાુંઈ? કેમ (વુંદ્ય) કહ્યું?
કે જેણે રાગથી ક્ભન્ન પોતાના આત્માનું ભાન કયું છે એવા યોગી, એવી એ વીતરાગની વાણી,
વીતરાગને બતાવનારી છે તો તેને વુંદ્ય છે. રાગને પોતાનો માનનારા, રાગથી ધમા મનાવનાર
શાસ્ત્ર, એ શાસ્ત્ર જ નથી. તો એ વીતરાગી મનનઓને વુંદ્ય નથી. વુંદ્ય તો વીતરાગની વાણી છે એ
વુંદ્ય છે. જેમ ભગવાનની પ્રનતમા વ્યવહારથી વુંદ્ય છે. શભભાવ છે ને? એમ ભગવાનની વાણી
પણ વ્યવહારથી વુંદ્ય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘જૈન યોગીઓ વિે...’ એમ ભાષા લીધી છે. કેમ? જેને વીતરાગભાવમાું, વીતરાગવાણીમાું
તો વીતરાગતા બતાવવી છે. તો જેમને પોતાના સ્વભાવની વીતરાગની રુનચ, ૃનષ્ટ થઈ, એવા જૈન
યોગીઓને વીતરાગીવાણી વુંદ્ય છે. સમજાણું કાુંઈ? રાગ અને નવકલ્પથી ધમા માનનારા એ જૈન
નનહ, એ જૈન યોગી નનહ. તેથી ક્જનવાણી તેને વુંદ્ય નથી એમ કહે છે.
મમક્ષ :- ૩ર શાસ્ત્ર કહ્યા એ?
ઉત્તર :- એ ૩૨ શાસ્ત્ર ભગવાનની વાણી નથી, એમ કહે છે. એવી વાત છે. આ વાણી
સુંતો, અમૃતચુંદ્રાચાયા, કુંદકુંદાચાયાથી ચાલી આવી છે એ ક્જનવાણી છે. ૩ર-૪પ તો નવા કક્લ્પત
બનાવ્યા છે. એ ભગવાનની વાણી નથી.
મમક્ષ :- શ્વેતાુંબર?
ઉત્તર :- એ ત્યાું ‘પાનલતાણા' છે ને? નીચે આગમ મુંરદર છે ને? શાસ્ત્રની રચના કરી છે.
એ નનહ.
આ વીતરાગવાણી ‘જૈન યોગીઓ વિે સદા વુંદ્ય છે’. એનો અથા શું? કે વીતરાગની
વાણીમાું વીતરાગતા બતાવવી છે. ‘પુંચાક્સ્તકાય’માું કહ્યું ને? ચાર અનયોગનો સાર વીતરાગતા
છે. તેનો અથા શું? કે નનનમત્ત, રાગ અને અલ્પજ્ઞની ઉપેક્ષા કરાવીને, નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવમાું અપેક્ષા
કરાવે તે ક્જનવાણી છે. સમજાણું કાુંઈ? ક્જનવાણી વીતરાગદેવ પરમાત્મા અને તેમની વાણી અને
રદગુંબર સુંતોએ કહેલી વાણી તે સવા વીતરાગની વાણી છે. સમજાણું કાુંઈ? એ વાણી નવતરાગતાને
બતાવનારી છે. તો જેમને વીતરાગતાની રુનચ છે, પોતાનો આત્મા રાગથી ક્ભન્ન, પણ્યથી ક્ભન્ન
(છે), એવા આત્માની રુનચ, દનષ્ટ થઈ છે, એવા ધમાાત્મા ક્જન યોગીઓની એ વાણી વીતરાગતા
બતાવનારી (હોવાથી) તેમને વુંદ્ય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘આ ક્જનભગવાનનાું સદવચનને….’ જઓ! ભાષા. ‘આ ક્જનભગવાનનાું સદવચનને
(સમ્યફ…)’ વચનો છે. ક્જનાગમ વીતરાગની વાણી. આ ‘સમયસાર', ‘નનયમસાર',
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‘પુંચાક્સ્તકાય' સવા વીતરાગની વાણી છે. અનારદ સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે કહી એ વાણી છે. આટલું
સૂક્ષ્મ છે. અત્યારે ઝઘિા ઊઠે. આહાહા..!
મમક્ષ :- નામ મોટા મોટા ભગવતી ને...
ઉત્તર :- એ ભગવતી અને દશવૈકાનલક (શાસ્ત્ર) બધા કક્લ્પત. વીતરાગની વાણી નનહ.
એમાું પૂવાાપરનવરોધ બહ છે. એ તો એમાું પણ બહ નવચારે તો તેમાું પણ શુંકા પિે છે. પરુંત
નીકળવું કેમ? જાવું તયાું?
મમક્ષ :- સુંપ્રદાયનો વ્યામોહ છે.
ઉત્તર :- વ્યામોહ ઘણા છે. સુંપ્રદાયમાું પડ્યા હોય તો નીકળી ન શકે.
ભગવાનની વાણી કોને કહે? ઓહોહો...! જઓ! ‘ક્જનભગવાનનાું સદવચનને…..’ પાઠ
છે ને? ’जिनसद्वच:’ ’जिनसद्वच:’ વીતરાગની સત્ય વાણી છે. જેમાું આત્માનો સત્સ્વભાવ ઉત્પન્ન
થાય, વીતરાગ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય, રાગભાવનો નાશ થાય, એ વાણીને સદ્વચન ક્જનાગમ
કહે છે. જે વાણી રાગની પોષક છે, એ ક્જનવાણી નથી. વીતરાગભાવની પોષક હોય તેને ક્જનવાણી
કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ?
’ક્જનભગવાનનાું સદ્વચનને (સમ્યફ ક્જનાગમને) હું પ્રનતરદન વુંદું છું.’ આચાયા
‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ મનન’ કહે છે. રદગુંબર મનન ૯૦૦ વષા પહેલા થયા એમણે આ ટીકા બનાવી.
મૂળ શ્લોક ‘કુંદકુંદાચાયાદેવ’ના છે. ‘કુંદકુંદાચાયા’ સુંવત ૪૯ માું થયા. તેમના મૂળ શબ્દો છે અને
તેની ટીકા ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવે’ બનાવી છે. તેઓ કહે છે કે હું તો આવી ક્જનવાણીને વુંદનનમસ્કાર કરુું છું, બીજાને હું વુંદન-નમસ્કાર કરતો નથી. એમ કહે છે. લ્યો, હવે ૯મો શ્લોક. મૂળ
શ્લોક. ભગવાન કુંદકુંદાચાયા.
िीर्ा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं।

ु
ु ।। ९।।
तच्चत्था इजि भजर्णिा र्णार्णागर्णपज्झएजहं
संित्ता

નીચે એનું હરરગીત છે.

ु गल,्जीव,्धर्म,्अधर्म,्कालाकाश्हैं ।
षट््द्रव्य्पद््
ु
ु
ये्ववववध्गणपयाम
यसे्संयक्त्षट्
्तत्त्वार्म्हैं ्।।९ ।।

જીવદ્રવ્ય, પદગલ, કાળ તેમ જ આભ, ધમા, અધમા–એ,
ભાખ્યા ક્જને તત્ત્વાથા, ગણપયાાય નવધનવધ યતત જે. ૯.
અહીં દ્રવ્યને પણ તત્ત્વાથા કહેવામાું આવ્યું છે. ષટદ્રવ્ય કહો કે સત તત્ત્વાથા કહો. બુંને
નામફેર છે પણ વસ્તફેર છે નનહ.

ગાથા - ૯, શ્લોક - ૧૫
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‘અન્વયાથા :– જીવો,...’ ભગવાનની વાણીમાું જીવ આવ્યા, જીવ. અનુંતજીવ.
‘પદગલકાયો,..’ પદગલાક્સ્ત. આ પરમાણ, આ જિ, માટી અનુંત પદગલો. ‘ધમા, અધમા,...’ આ
બે પદાથા છે. ‘કાળ,...’ ભગવાનની વાણીમાું આવ્યો. જઓ! કાળ દ્રવ્ય આવ્યું છે, કાળ પદાથા
તત્ત્વાથા આવ્યું છે. સમજાણું કાુંઈ? શ્વેતાુંબરમાું કાળને માનતા નથી. કાળને ઔપચારરક માને છે.
વાસ્તનવક તત્ત્વ નથી માનતા. એ માટે કહ્યું કે કાળદ્રવ્ય ભગવાને કહેલું છે. સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે છ
દ્રવ્યમાું, અસુંખ્ય દ્રવ્ય છે તેમાું કાળને દ્રવ્ય પદાથા કહેવામાું આવ્યું છે. ‘અને આકાશ–એ તત્ત્વાથો
કહ્યા છે,...’ એ તત્ત્વાથા અથાાત છ દ્રવ્ય કહ્યા.
છ દ્રવ્ય કેવા છે? ‘નવનવધ ગણપયાાયોથી સુંયતત છે.’ દરેક આત્મા અને પરમાણ
પોતપોતાના અનેક પ્રકારના ગણ અને પોતાની પયાાયથી સનહત છે. દ્રવ્ય-ગણ-પયાાય ત્રણ લઈ
લીધા. પ્રત્યેક આત્મા અને પ્રત્યેક પરમાણ દ્રવ્ય જે છે એ પોતાના ગણ–શક્તત અને પયાાયથી
સનહત છે. સ્વના ગણ અને પયાાયસનહત છે. પરના ગણ અને પયાાયથી રનહત છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘અહીં (આ ગાથામાું) છ દ્રવ્યોનાું પૃથક પૃથક નામ કહેવામાું આવ્યા છે. જીવ-સ્પશાન,
રસન, ધ્રાણ, ચક્ષ, શ્રોત્ર, મન, વયન, કાય, આય અને શ્વોસોચ્છવાસ....’ એ દસ પ્રાણ છે ને? દશ
પ્રાણ. એ ‘નામના દશ પ્રાણોથી (સુંસારદશામાું) જે જીવે છે,...’ સુંસારદશામાું દસ પ્રાણથી જીવે
છે. ‘જીવશે અને પૂવે જીવતો હતો તે ‘જીવ’ છે.—’ સૂક્ષ્મતાથી વાત પછી લેશે, પહેલા સ્થૂળ લ્યે
છે. ‘–આ સુંગ્રહનય કહ્યો.’ સુંગ્રહનય એટલે બધા જીવ એક સાથે કહ્યા.
જે જીવ ‘દશ પ્રાણોથી (સુંસારદશામાું) જે જીવે છે, જીવશે અને પૂવે જીવતો હતો તેને
સુંસારી જીવ કહેવામાું આવે છે.’ ‘નનશ્ચયથી ભાવપ્રાણ ધારણ કરવાને લીધે ‘જીવ’ છે.’ જઓ!
હવે આવ્યું. ખરેખર તો આ આત્મા તેને કહીએ કે પોતાના જ્ઞાન, દશાન, આનુંદના પ્રાણને ધારણ
કરે તેનું નામ જીવ છે. સૂક્ષ્મ વાત છે. શરીર આરદ નનહ, ઇનન્દ્રય આરદ દસ પ્રાણે જીવે એ જીવ
નનહ. ભગવાને પોતાનો આત્મા જીવદ્રવ્યમાું એમ કહ્યું કે ‘ભાવપ્રાણ ધારણ કરવાને લીધે ‘જીવ’
છે.’ ભગવાનઆત્મા સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે જીવ કેમ કહ્યું? કે પોતાના જ્ઞાન, દશાન, આનુંદ, સત્તાથી
જીવે છે માટે જીવ. કહો, ‘પોપટભાઈ’! આમ જીવને એણે માનવો જોઈએ. પોતાના જ્ઞાન, દશાન,
આનુંદથી આત્મા ટકે છે, જીવે છે. રાગથી, પણ્યથી નનહ. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
‘વ્યવહારથી દ્રવ્યપ્રાણ ધારણ કરવાને લીધે ‘જીવ’ છે.’ આ દશ પ્રાણ જિ છે એ વ્યવહાર
છે. ‘શદ્ધ-સદભૂતવ્યવહારથી...’ હવે જઓ! ‘શદ્ધ-સદભૂતવ્યવહારથી કેવળજ્ઞાનારદ શદ્ધગણોનો
આધાર હોવાને લીધે ‘કાયાશદ્ધજીવ’ છે.’ આ વાત સૂક્ષ્મ કરી છે. કાયાશદ્ધ તેને કહે છે, ભગવાન!
કે જે આત્મામાું પોતાની પયાાયમાું અનુંત કેવળજ્ઞાન, અનુંતઆનુંદ, અનુંતવીયા જે પ્રગટ થયું, એવી
પયાાય શદ્ધ છે પણ સદભૂત પોતામાું છે પણ વ્યવહારે એક સમયની પયાાય છે માટે વ્યવહાર છે.
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ઝીણું છે. ‘શદ્ધ-સદભૂત વ્યવહારનયથી કેવળજ્ઞાનારદ શદ્ધગણો...’ ગણો શબ્દે અહીં પયાાય છે.
‘કેવળજ્ઞાનારદ શદ્ધગણોનો આધાર હોવાને લીધે ‘કાયાશદ્ધજીવ’ છે.’ ભારે ઝીણી વાત છે.
ભગવાનઆત્મા અુંતરમાું જે શદ્ધ આનુંદઘન છે, જ્ઞાયકભાવ છે એ તો કારણજીવ છે અને તેમાુંથી
કેવળજ્ઞાન અને કેવળદશાન આરદ પરમાત્મપદ પ્રગટે તેને કાયાજીવ કહેવામાું આવે છે.
(શ્વેતાુંબરના) ૩૨-૪૫ (સૂત્રમાું) કારણજીવ-કાયાજીવની આવી વાત છે નનહ. તયારેય સાુંભળ્ું છે?
‘પુંરિતજી’!
મમક્ષ :– આવું સુંભળાવનાર જ નથી.
ઉત્તર :– ભગવાન પરમેશ્વર ક્જનવાણીમાું જે છ દ્રવ્ય કહ્યા, તેમાું આ જીવદ્રવ્ય એને કહ્યું,
જીવ.. જીવ... એ જીવના બે પ્રકાર કહ્યા. એક તો ભાવપ્રાણથી જીવે એ જીવ. અને વ્યવહારથી
દ્રવ્યપ્રાણથી જીવે એ વ્યવહાર, એ પહેલા કાઢી નાખ્યું. હવે બીજી ચીજ. આ આત્મા પોતાનું શદ્ધ
ધ્રવ સ્વરૂપ જે જ્ઞાયકભાવ છે, નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ છે તેને ભગવાન કારણજીવ કહે છે. કે જે
કારણજીવમાુંથી કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, અનુંતઆનુંદ એવી કાયાદશા કારણમાુંથી પ્રગટ થાય છે.
આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભારે ઝીણું, ભાઈ! વીતરાગનું તત્ત્વ ઘણું સૂક્ષ્મ છે. સાધારણ પ્રાણી
સાથે, સાધારણ સાથે તેનો મેળ ન થઈ શકે. જીવના બે પ્રકાર. એક ભાવપ્રાણ, દ્રવ્યપ્રાણ લીધા,
એક હવે કારણજીવ અને કાયાજીવ એમ લીધું. કહો, સમજાણું કાુંઈ? શું કહે છે? આ શાુંનતથી
સમજવાની ચીજ છે. જન્મ-મરણ મટાિવાની વાતછે.
કહે છે કે પરમેશ્વર સવાજ્ઞદેવે એમ કહ્યું કે જે આત્મામાુંથી કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન,
અનુંતઆનુંદ અને અનુંતવીયા પ્રગટ થાય છે તે જીવને અહીંયાું કાયાજીવ કહેવામાું આવે છે. જેણે
કાયા કયું. ‘પોપટભાઈ’! લ્યો, આ કાયા કયું. આહાહા..! કોઈ નહન્દી લોકો આવ્યા છે તો સ્વાધ્યાયમાું
... તમારો અિધો કલાક ચાલ્યો ગયો. કહો, સમજાણું કાુંઈ?
કહે છે, ‘શદ્ધ-સદભૂતવ્યવહાર...’ શું કહે છે? આત્મા અનુંતઆનુંદ, જ્ઞાનસ્વરૂપ જે નત્રકાળ
છે, તેને અહીંયા કારણજીવ કહ્યો. કેમ કે કારણજીવમાુંથી કાયાઆત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા..!
આ વાણી અહીં રદગુંબર સુંત નસવાય બીજે તયાુંય નથી. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– રદગુંબર સુંત... આપ સુંત નસવાય તયાુંય નથી.
ઉત્તર :– નનહ, નનહ. આ તો કુંદકુંદાચાયા, અમૃતચુંદ્રાચાયા, પૂજ્યપાદસ્વામી મહાસુંતો
ધમાના થાુંભલા, ધમાના સ્તુંભ જુંગલમાું રહેનારા નગ્ન મનન હતા. અને પોતાના આનુંદસ્વરૂપમાું
ઝલનારા હતા. માત્ર નગ્ન નનહ. એવું નગ્નપણું તો અનુંતવાર લઈ લીધું.
પોતાની ચીજ અુંતર આનુંદ અને અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ અને અનુંતવીયા.
જે કારણ ચતષ્ટય જે કારણજીવમાું પડ્યા છે. કારણજીવ એટલે ધ્રવજીવ. જેમાું અનુંતજ્ઞાન,
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અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ, વીયા પડ્યા છે એ અનુંતચતષ્ટયાત્મક આરદ અનુંતગણનો નપુંિ આત્મા
(છે), એ આત્માને પરમેશ્વર કારણજીવ કહે છે. અને એ કારણજીવમાુંથી અુંતમાખ થઈને જે
અનુંતજ્ઞાન, અનુંતદશાન, અનુંતઆનુંદ પરમાત્મદશા પ્રગટે, એ પરમાત્મદશાને કાયાજીવ કહે છે.
આ વાણી બીજે તયાુંય છે જ નનહ. સમજાણું કાુંઈ? આપણે બપોરે ઓલું ચાલે છે. આ તો
‘નનયમસાર’ છે. કારણપરમાત્માનું ચાલે છે ને? આમાું જ કારણપરમાત્મા ને આ કાયાજીવ ને
કારણજીવ, પેલામાું કારણપરમાત્મા અને કાયાપરમાત્મા. એ રીતે વાત કરી છે. આહાહા..! અહીં
જીવ લેવો છે ને? જીવ છે ને? એટલે વ્યાખ્યા લીધી. આહાહા..!
આ આત્મા એક સેકન્િના અસુંખ્ય ભાગમાું વતામાનમાું ધ્રવ, ધ્રવ જે વસ્ત, એક સમયની
પયાાયથી ક્ભન્ન. રાગથી તો ક્ભન્ન, સુંયોગથી તો ક્ભન્ન, એક સમયની પયાાય–અવસ્થાથી પણ
ક્ભન્ન, જે રસકુંદ, જ્ઞાયકરસકુંદ, સક્ચ્ચદાનુંદ સ્વરૂપ સચેતસ્વભાવ, જ્ઞાયકભાવ, એવો નત્રકાળ
જ્ઞાયકભાવ, તેને અહીંયાું કારણજીવ ભગવાન કહે છે. કે જેના આશ્રયથી પોતાનું કાયા–પરમાત્મા
પ્રગટે તેને કારણજીવ કહે છે. ભારે ઝીણું. કહો, સમજાણું કાુંઈ?
‘શદ્ધ-સદભૂત...’ કારણ કે કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, અનુંતઆનુંદ જે અરરહુંત ભગવાનને
પ્રગટ થયા, તો એ પયાાય શદ્ધ છે અને પોતાની છે માટે સદભૂત છે. પણ નત્રકાળ દ્રવ્યની અપેક્ષાથી
એક અુંશ છે માટે વ્યવહાર છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભગવાનઆત્મા દેહ-મુંરદરમાું
ક્બરાજમાન ચૈતન્યપ્રભ, અતીનન્દ્રય આનુંદનો નાથ આત્મા, નનત્યાનુંદ પ્રભ આત્મા છે. જેમાું
અતીનન્દ્રય આનુંદ નનત્ય ભરેલો છે. આહાહા..! એવા નનત્યાનુંદ પ્રભ આ આત્મા, તેને અહીંયા
કારણજીવ કહેવામાું આવ્યો છે. એ કારણનું કાયા. એ કારણજીવ છે એ તો નનશ્ચય છે. કારણજીવ
જે છે એ નનશ્ચય છે. એકરૂપ છે, નત્રકાળ છે. અને એ કારણજીવના આશ્રયથી પ્રગટેલી મોક્ષદશા
કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, અનુંતઆનુંદ, અનુંતવીયા આરદ અનુંત ગણની વ્યતતતા પ્રગટી, તેને
કાયાપરમાત્મા અથવા કાયાજીવ કહે છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? આમ જીવને જાણવો એમ કહે છે.
એવા પાુંચ ભેદ છે અને જીવના આવા ભેદ છે એમ નનહ. કારણજીવ અને કાયાજીવ આમ છે એમ
યથાથા જ્ઞાન કરો. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
‘શદ્ધ-સદભૂત વ્યવહારથી...’ એ પણ હજી વ્યવહાર છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન અરરહુંતને
ઉત્પન્ન થયા એ પણ વ્યવહાર છે. કેમ કે એક સમયની પયાાય છે. તેમાું દયા-દાનના નવકલ્પને તો
કાઢી નાખ્યા, એ તો છે જ નનહ. આહાહા..! એ તો અસદભૂત છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ ભાવ (છે),
ભાઈ! જૈનતત્ત્વ સમજવું અને ઓળખવું એ અપૂવા પરુષાથા છે. કોઈ સાધારણ રીતે મળી જાય
એવી ચીજ નથી. આહાહા..! કહે છે, સારી વાત આવી ગઈ, લ્યો.
મમક્ષ :– માગણી કરી.
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ઉત્તર :– માગણી કરી છે નહન્દી. નહન્દીની માુંગણી કરી હતી. નનહતર આજે તો સ્વાધ્યાય
ચાલતી હતી, હોં!
જઓ! તેને ભગવાન જીવ કહે છે એમ સમજો એમ કહે છે. જીવના બે પ્રકાર. બીજા...
બીજા.. બીજા... પાુંચ દ્રવ્ય તેમના ઘરમાું રહ્યા. જે આ ભગવાનઆત્મા અુંદર છે, આ તો દેહ, માટી,
ધૂળ છે, આ તો પદગલ છે, એ કાુંઈ જીવ નથી. અને કમા અને અુંદર કામાણ, તેજસ શરીર છે એ
પણ જીવ નથી, એ તો અજીવ છે. અને દયા, દાન, વ્રત, ભક્તતના પરરણામ થાય તે તો રાગ,
આસ્રવ છે. એ આત્મા નથી. સમજાણું કાુંઈ? પણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે ને? દયા, દાન, વ્રત,
ભક્તત, પૂજા તે શભભાવરૂપી રાગ પણ્ય છે અને નહુંસા, જૂઠું, ચોરી, નવષય, ભોગ વાસના પાપ
આસ્રવ છે. એ બન્ને આસ્રવ આત્મા નથી. અહીં તો આત્મા કારણ અને કાયામાું એ વાત લીધી જ
નથી. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
‘શદ્ધ-સદભૂત વ્યવહારથી કેવળજ્ઞાનારદ શદ્ધગણોનો આધાર હોવાને લીધે,...’ આહાહા..!
‘હોવાને લીધે ‘કાયાશદ્ધ જીવ’ છે.’ કાયાપયાાય એનો આધાર છે ને? આહાહા..! ‘કેવળજ્ઞાનારદ
શદ્ધગણોનો આધાર હોવાને લીધે ‘કાયાશદ્ધજીવ’ છે.’ જઓ! નીચે નોટ. પ્રત્યેક જીવ, દરેક આત્મા
દેહમાું ક્બરાજમાન આત્મા છે. તે ‘શક્તત-અપેક્ષાએ શદ્ધ છે. અથાાત સહજજ્ઞાનારદક સનહત છે.’
શું કહે છે? દેહમાું ક્બરાજમાન દરેક આ આત્મા ચૈતન્યપ્રભ છે એ શક્તત અપેક્ષાથી સત જ્ઞાનારદ
સનહત (છે). કોણ? નત્રકાળી. આ કેવળજ્ઞાનારદ એ નનહ. આહા..! આત્મા સહજ જ્ઞાન, દશાન,
આનુંદ એવા સ્વભાવની શક્તતસનહત અનારદ છે. ‘તેથી દરેક જીવ ‘કારણશદ્ધજીવ’ છે.’ એ
કારણથી દરેક જીવને કારણ શદ્ધ, કારણ શદ્ધજીવ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! દસ પ્રાણથી જીવે
છે એ તો જિ-માટી છે. એમાું શું આવ્યું? એ તો જિ છે. અને અશદ્ધ ભાવપ્રાણ, અશદ્ધ ભાવપ્રાણ–
યોગ્યતા એ પણ જીવ નનહ. આહાહા..!
અહીંયા તો ભગવાનઆત્મા શક્તતરૂપ અનારદથી જ્ઞાન, દશાન, આનુંદ આરદ સત્ત્વ, સત
વસ્તનું સત્ત્વ, એ સત્ત્વ સનહત અનારદથી છે. એ કારણથી એને કારણજીવ કહેવામાું આવે છે. કહો,
સમજાણું કાુંઈ? ‘જે કારણશદ્ધ જીવને ભાવે છે–’ નીચે નોટમાું. જે કારણશદ્ધ જીવની ભાવના કરે
છે. આહાહા..! અનુંતઆનુંદ, અનુંતજ્ઞાન, અનુંતવીયા, અનુંતદશાન, સ્વચ્છતા, પ્રભતા. એવી
અનુંતી શક્તતરૂપ જે આત્મા, તેને કારણજીવ કહેવામાું આવે છે. એ કારણજીવની ભાવના ભાવે
છે, એમાું એકાગ્ર થાય છે. જઓ! ‘તેનો જ આશ્રય કરે છે,...’ આહાહા..! વાત બધી ગમ થઈ ગઈ.
બહારની અપેક્ષાએ ઓલી મૂળ વાત રહી ગઈ. આ વ્રત પાળવા, પૂજા કરવી, ભક્તત કરવી, જાત્રા
કરવી એ ધમા. એમ મનાઈ ગયું.
મમક્ષ :– તેમાું જ ઘૂુંચવાઈ ગયા.
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ઉત્તર :– ઘૂુંચવાઈ ગયા.
મમક્ષ :– મૂળ વાત..
ઉત્તર :– રહી ગઈ.
મમક્ષ :– પોતે કોણ છે એનું ભાન નથી.
આહાહા..! કહે છે કે જેને આત્માનું કાયા–મોક્ષનું કાયા કરવું છે, મોક્ષ એટલે અનુંતઆનુંદ,
અનુંતજ્ઞાન, દશાન વ્યતત પ્રગટ થાય, એવું કાયા કરવું છે તો એ કાયાનું કારણ કોણ? કે નત્રકાળી
જ્ઞાયકભાવ આત્મા જે છે, શક્તતરૂપે અનુંતજ્ઞાન, દશાન આરદ કારણજીવ છે, એ કાયાનું કારણ છે.
સમજાણું કાુંઈ? ‘કારણશદ્ધ જીવને ભાવે છે અથાાત તેનો જ આશ્રય કરે છે,...’ ચૈતન્યક્બુંબ પ્રભ!
પૂણા જ્ઞાન-દશાન-આનુંદથી અુંદર આત્મા ભરેલો છે. એવા કારણજીવનો જે આશ્રય કરે છે, ભક્તત
કરે છે એટલે કારણજીવને ભાવે છે, ‘તે વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શદ્ધ થાય છે.’ એ પ્રગટ અપેક્ષાએ
કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, પૂણાાનુંદ (સ્વરૂપ) એ અરરહુંતપદને પ્રાિ કરે છે. આહાહા..! જેટલા
અરરહુંત થયા એ દરેક પોતાનો કારણજીવ, નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ શદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રવ, તેનો આશ્રય
લઈને જે ભાવના પ્રગટ થઈ, તેનાથી કેવળજ્ઞાન થયું, તે કાયાનું કારણ તે કારણઆત્મા છે.
આહાહા..!
મમક્ષ :– નવનધ બતાવી દીધી.
ઉત્તર :– નવનધ આ છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘તેનો જ આશ્રય કરે છે,...’ કોનો? જે કાયમ અનારદઅનુંત ધ્રવ, આત્માની શક્તત જ્ઞાન,
દશાન, આનુંદ આરદ ધ્રવ (છે) એવા કારણનો જે અુંતરમાું આશ્રય કરે છે, એવા આત્માનો આશ્રય
અથવા ભાવના કરે છે, અુંતરમાું એકાગ્ર થાય છે, તે ‘વ્યક્તત અપેક્ષાએ...’ શક્તતમાું અનુંતજ્ઞાન,
દશાન, આનુંદ છે, તેનો આશ્રય કરવાથી પ્રગટ પયાાયમાું પરમાત્મા થાય છે. આહાહા..! વાત
સાુંભળી... કહો, ‘ભીખાભાઈ’! આમાું દેવ-ગરુ-શાસ્ત્ર તો તયાુંય રહી ગયા, નનહ? આ માગા છે.
ભગવાન તો કહે છે કે અમારુું લક્ષ પણ છોિી દે. અને તારુું પરરપૂણા સ્વરૂપ અુંદર પડ્યું છે તેનો
આશ્રય કર.
મમક્ષ :– ત્યારે મક્તત થશે.
ઉત્તર :– ત્યારે મક્તત થશે. એવી વાત છે. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– ... નથી પણ...
ઉત્તર :– પણ એ નત્રકાળ આત્માની, એક સમયની પયાાયનું નનહ. નનનમત્તનો તો નનહ પણ
દયા, દાન, નવકલ્પનો પણ આશ્રય નનહ, પણ તેમને જાણનારી વતામાન પ્રગટ પયાાય છે તેનો પણ
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આશ્રય નનહ. એક સમયની પયાાયનો આશ્રય શું કરે? તેમાુંથી શું નવી પયાાય ઉત્પન્ન થાય છે?
આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! તેથી આ મોંઘ પિે છે ને!
મમક્ષ :– મોઘું તયાું છે? સમજે તો સોંઘ પિી જાય.
ઉત્તર :– ઇ સોંઘ લાગે છે. મોંઘ છે બધું.
મમક્ષ :– ... સાુંભળનારા ભાગ્યશાળી છે.
ઉત્તર :– એમ! વાત તો એવી છે. આ શરીર તો માટી-જિ ધૂળ છે. આ તો પદગલ છે. આ
આત્મા છે? આત્મા નથી. આ તો માટી છે. માટીનો બુંગલો બન્યો છે એ તો જિનો છે. એ આત્મા
નથી. તેનાથી આત્માને કાુંઈ લાભ નથી. અને અુંદરમાું કમા છે, તેજસ શરીર છે. બન્ને શરીર છે
એ તો જિ છે. તે પણ આત્મા નથી. અને પણ્ય-પાપના ભાવ થાય છે, દયા, દાન, વ્રત, ભક્તત,
પૂજા, કામ, ક્રોધ તે બન્ને ભાવ તો આસ્રવ છે.
મમક્ષ :– એને તો જીવમાું લીધા જ નથી.
ઉત્તર :– એને તો અહીં જીવ કહ્યો જ નથી. એ જીવ જ નથી. એ નથી કારણજીવ, નથી
કાયાજીવ. એ જીવ જ નથી. આહાહા..! ‘સેઠી’! ભારે કામ, ભાઈ! આહાહા..!
કહે છે કે જેની શક્તત ભગવાનઆત્માની, અુંતરમાું અનુંતજ્ઞાન-દશાન જે ભયાા છે, તેનો
આશ્રય કરવાથી, તેનું અવલુંબન કરવાથી, તેની સન્મખ થઈ એકાગ્ર થવથી વ્યતત એટલે પ્રગટરૂપે
કેવળજ્ઞાન આરદ પરમાત્મદશા પ્રગટ થાય છે તેને કાયાજીવ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! જીવમાું
પણ કારણજીવ અને કાયાજીવ. વીતરાગી સુંતોનો આનુંદનો મલાવો છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– ન મળ્ું? એવી વાત છે. આ તો સવાજ્ઞ પરમેશ્વર, નત્રલોકનાથ તીથુંકર જેમણે
ત્રણકાળ, ત્રણલોક જોયા એના આગમે આ કહ્યું. એમ કહેવું છે ને? ભાઈ! આ આગમમાું આ
તત્ત્વાથા કહ્યા છે. એમ કહેવું છે ને આમાું? આવા ભગવાનની વાણીના આગમ જે છે એ આગમે
આવા તત્ત્વાથા કહ્યાું છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? શું થાય? પાત્રતા ન હોય અને સાુંભળવાનું
મળે નનહ. અને મળે પછી પણ નનણાય કરવાના ઠેકાણા નનહ. અરે..!
‘અથાાત ‘કાયાશદ્ધ જીવ’ થાય છે.’ આ બાજ નોટ છે ને. કારણજીવમાુંથી કાયાશદ્ધ જીવ
થાય છે. ભાઈ! આ વાત બહ ગુંભીર છે. ગાથા એવી આવી ગઈ છે. અહીં તો ગાથામાું પહેલા
’जीवा’ શબ્દ પડ્યો છે. તો ’जीवा’–જીવની વ્યાખ્યા ચાલે છે. ભગવાનની વાણીમાું જીવ આવ્યો
એ જીવ કેવો છે? તેની વ્યાખ્યા ચાલે છે. આહાહા..! ભગવાનની વાણીમાું આગમમાું એમ આવ્યું.
જઓ! આ આગમ, પરમાગમ, જેમાું કારણજીવ, નત્રકાળી ભગવાનઆત્મા ધ્રવ તેને આગમમાું
કારણ જીવ કહ્યો. એ તો પહેલેથી કહેતા આવે છે કે આ ટીકા કરનાર અમે કોણ? ભાઈ! ગણધર
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આરદથી ટીકા ચાલી આવે છે. અમે મુંદબનદ્ધ તે કોણ કરવાવાળા? આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? એ
કાયા થાય છે.
‘શક્તતમાુંથી વ્યક્તત થાય છે,...’ જેમ પીપર હોય છે ને? પીપર. લીંિીપીપર હોય છે ને?
સમજો છો કે નનહ? લીંિીપીપર. લીંિીપીપર હોય છે ને? તેને ચોસઠ પહોર ઘૂુંટે છે ને? તો ચોસઠ
પહોરી શક્તત અુંદર છે તો પ્રગટ થાય છે. કાુંકરા ઘસવાથી ઉત્પન્ન થાય છે? કાુંકરામાું નથી. તે
પીપરમાું છે. પીપરનો નાનો દાણો હોય છે ને? કદ નાનું છે. તીખું છે. અલ્પ છે. પણ તેની અુંદરમાું
સોળ આના, ચોસઠ પૈસા, રૂનપયો-રૂનપયો, અખુંિ તીખાશ. સ્કુંધની પયાાયમાું છે. તે રદ’ કહ્યું હતું
ને? સ્કુંધની પયાાયમાું તીખાશ છે. પરમાણમાું તો રસ પૂણા છે. પણ આની તીખાશ નજીક આવી
ગઈ છે. એ વાત કહે છે. નજીક આવી ગઈ. સમજાણું કાુંઈ? એ ઘૂુંટે છે તો એમાુંથી ચોસઠ પહોરી
શક્તતમાુંથી વ્યતતતા પ્રગટ થાય છે. ચોસઠપહોરી હોય છે ને? ચોસઠ પહોર ઘૂુંટે છે ને? તો
ચોસઠપહોરી તીખાશ. તીખાશ શું? ચરપરાઈ, તમારે ચરપરાય કહે છે ને? એ ચોસઠ પહોરી
તીખાશ અુંદર ભરી છે. એ શક્તત. પ્રગટ થાય એ વ્યક્તત. એમ ભગવાનઆત્મામાું અનુંતજ્ઞાનદશાન પડ્યા છે એ શક્તત અને તેનો આશ્રય લઈને અુંદર પયાાયમાું અનુંત કેવળજ્ઞાન આરદ પ્રગટે
તે વ્યક્તત. આહાહા..!
મમક્ષ :– શદ્ધતાનું ઘુંટાવું...
ઉત્તર :– અુંદરથી એકાગ્રતા થાય છે. શદ્ધતામાું એકાગ્રતા હોવાથી પૂણા શદ્ધતા પ્રગટ થાય
છે. ભાવે છે એમ આવી ગયું ને? જીવને ભાવે છે એમ ન આવ્યું? ‘કારણશદ્ધ જીવને ભાવે છે–
તેનો જ આશ્રય કરે છે,...’ એ પહેલા એમાું આવી ગયું છે. વાહ રે વાહ! સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– આ મક્તતનો ઉપાય.
ઉત્તર :– અનારદથી આ જ મક્તતનો ઉપાય છે. એ તો નસદ્ધ થઈ ગયું છે. આહાહા..!
પોતાનો આત્મા અુંદર જે છે, કેવળજ્ઞાન, કેવળદશાન, પરમાત્માને પ્રગટ થયા એ તયાુંથી
થયું? કાુંઈ બહારથી ચીજ આવે છે? પીપરમાુંથી ચોસઠ પહોરી તીખાશ જે બહાર આવી, એ
બહારથી આવી છે? અુંદરમાું છે. અુંદરમાું છે તેને શક્તત કહે છે. પ્રગટ થાય એને વ્યતત કહે છે.
એમ આત્મામાું અનુંતજ્ઞાન-દશાન-આનુંદ શક્તતરૂપ પડ્યા છે, તેને કારણજીવ કહે છે. આરે!
કારણજીવ, હવે આ કોઈ રદ’ સાુંભળ્ું ન હોય. એ કારણજીવની એકાગ્રતા કરતાું, એકાગ્ર થવાથી,
કરતાું... કરતાું.. કરતાું કાયાજીવ કેવળજ્ઞાન અને અરરહુંતપદ પ્રાિ થાય છે. તે દયા, દાન અને
વ્રતની રક્રયાથી નથી થતાું એમ કહે છે. આહાહા..! અત્યારે બહારમાું તો એ જ બધું ચાલે છે. આ
વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવો, આમ કરવું ને તેમ કરવું, તેનાથી ધમા થશે. ધૂળમાું પણ ધમા નથી.
સાુંભળ તો ખરો. સારા પણ્ય પણ એમાું નથી. ‘જેઠાભાઈ’! અત્યાર સધી આ બધું તયાું હતું?
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મમક્ષ :– ....
ઉત્તર :– એ તો નવપરીત વાત હતી.
‘શક્તતમાુંથી વ્યક્તત થાય છે, માટે શક્તત કારણ છે અને વ્યક્તત કાયા છે.’ જઓ!
લીંિીપીપરની અુંદર તીખાશ એ કારણ છે અને પ્રગટ થાય છે તે કાયા છે. એમ આત્મામાું શક્તતરૂપ
અનુંતજ્ઞાન-દશાન પડ્યા છે, એ કારણ છે. અને તેનું પયાાયમાું–અવસ્થામાું પ્રગટ થવું એ કાયા છે.
શક્તતમાું હોય તેમાુંથી આવે છે. ન હોય તેમાુંથી તયાુંથી આવે? જે શક્તત અને સત્ત્વ છે, જ્ઞાન,
આનુંદ એ એનો રસ છે. રસ એટલે સ્વભાવ છે એ શક્તત છે. એ શક્તતમાુંથી પરમાત્મપદ
વ્યતતતારૂપ કાયાજીવ થાય છે. આ વ્યવહારરત્નત્રયથી નથી થતું એમ કહે છે. આહાહા..!
વ્યવહારરત્નત્રય તો નવકલ્પ છે, રાગ છે. રાગમાુંથી તયાું વીતરાગતા આવે છે? વીતરાગતા તો
અુંદર આત્મામાું પિી છે. આહાહા..! વીતરાગતાથી ભરેલો આત્મા, એ શક્તતરૂપ વીતરાગતા છે.
તેને કારણજીવ કહે છે અને તેની એકાગ્રતા થઈને, પૂણા કેવળજ્ઞાન આરદ પ્રગટે તેને વ્યતતરૂપ
કાયાજીવ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? કારણજીવ, કાયાજીવ ‘જયપર’માું કોઈ રદ’ સાુંભળ્ું હતું?
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એ અમારા શેઠી છે એ મીઠાલાલ છે.
મમક્ષ :– સેઠીની બોલવાની પદ્ધનતની વાત છે.
ઉત્તર :– એની પદ્ધનત અક્સ્તથી છે. સાુંભળ્ું નથી એમ નનહ કહે. હવે સાુંભળું છું. હવે
સાુંભળું છું ને. પહેલા નહોતું સાુંભળ્ું એમ નનહ કહે.
આહાહા..! ‘આમ હોવાથી...’ જઓ! નીચે નોટ. ‘શક્તતરૂપ શદ્ધતાવાળા જીવને..’
શક્તતરૂપ શદ્ધતાવાળા જીવને ‘કારણશદ્ધ જીવ કહેવાય છે...’ સમજવું હજી તો કઠણ પિે.
આહાહા..! ‘આમ હોવાથી...’ આમ હોવાથીનો અથા? શક્તત કારણ અને વ્યક્તત કાયા. ‘આમ
હોવાથી શક્તતરૂપ શદ્ધતાવાળા જીવને કારણશદ્ધ જીવ કહેવાય છે અને વ્યતત શદ્ધતાવાળા જીવને
કાયાશદ્ધ જીવ કહેવાય છે.’ કાયાશદ્ધ શબ્દ લીધો ને? કાયાજીવ કરતા કાયાશદ્ધ. કારણશદ્ધ આ
કાયાશદ્ધ. સમજાણું કાુંઈ? ભારે ઝીણું આવું. ઊના પાણી પીવા એમાું તયાુંય આવું નહોતું આવ્યું?
મમક્ષ :– રદગુંબરમાું હતું છતાું કોઈ સમજાવનાર નહોતું, અમે એટલું સમજ્યા હતા.
ઉત્તર :– સુંતની વાણી. અહીં તો ક્જનની વાણી આજે ચાલે છે ને? ક્જનવાણી કેવી છે?
આહાહા..! ક્જનવાણીએ કેવા તત્ત્વાથા કહ્યા? ક્જનવાણીએ કેવું જીવદ્રવ્ય કહ્યું? એ વાત ચાલે છે.
આહાહા..! પરમાગમ ભગવાનની વાણી, એમાું જીવને ભાવપ્રાણથી જીવે છે એમ કહ્યું અને
દ્રવ્યપ્રાણથી અસદભૂત વ્યવહારનયથી જીવે છે એમ સુંસાર કહ્યો. સુંસાર એ નનનમત્ત અને
અશદ્ધભાવપ્રાણથી જીવે છે એ અશદ્ધનનશ્ચયનયથી જીવ કહ્યો. અરે..! અને નત્રકાળ કારણ અને
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કાયામાું અશદ્ધતા કુંઈ નથી. નત્રકાળ ભગવાનઆત્મા કારણશદ્ધ જીવ છે, તેનો આશ્રય કરવાથી
કાયાશદ્ધ જીવ પ્રગટ થાય છે. આહાહા..!
અહીંયા તો એમ કહ્યું કે, કારણશદ્ધ જીવ જે છે, નત્રકાળી શક્તત, આનુંદ આરદ, તેમાુંથી
કાયાશદ્ધ થાય છે. તે મોક્ષમાગાથી કાયાશદ્ધ થાય છે અને મોક્ષમાગા જીવથી થાય છે એમ વાત ન
કરતા સીધી વાત આમ કરી. શું કહ્યું? કે ભગવાનઆત્મા જ્ઞાન-દશાન-આનુંદ-અનુંત એવી
શક્તતરૂપ જે આત્મા છે, એ કારણશદ્ધ જીવ છે. એ કારણશદ્ધ ભગવાનના આગમમાું, તત્ત્વાથોમાું
આ તત્ત્વ કહ્યું. સમજાણું કાુંઈ? અને એ કારણશદ્ધ જીવમાુંથી કાયાશદ્ધ જીવ થાય છે. એ
મોક્ષમાગામાુંથી કાયાશદ્ધ જીવ થાય છે એમ નનહ કહેતા સીધું કારણથી કાયામોક્ષ થાય છે (એમ
કહ્યું). સમજાણું કાુંઈ? શું કહ્યું?
મોક્ષમાગા, જે ધ્રવ નત્રકાળી શક્તતરૂપ જ્ઞાયકભાવ છે તે કારણશદ્ધ જીવ. અને તેનો આશ્રય
કરવાથી સમ્યગ્દશાન-જ્ઞાન-ચારરત્ર હોય છે એ મોક્ષમાગા. પણ એ મોક્ષમાગાનું કાયા કેવળજ્ઞાન
આરદ એમ નથી કહ્યું. કેમ કે મોક્ષમાગાની પયાાયનો તો વ્યય થાય છે. અને મોક્ષની પયાાય જો
પ્રગટ થાય છે તે કારણશદ્ધ જીવમાુંથી પ્રગટ થાય છે. મોક્ષમાગાની પયાાય નાશ થાય છે તેમાુંથી
કાયા આવતું નથી. અરે..! ભારે ઝીણું, ભાઈ!
ફરીને. કહે છે... અહીં તો કારણશદ્ધ જીવ એ શક્તતરૂપ, કાયાશદ્ધ જીવ વ્યક્તતરૂપ. એ
કારણશદ્ધ જીવથી કાયાશદ્ધ જીવ થાય છે. એમ સીધી વાત કરી છે. એમ નથી કહ્યું કે કારણશદ્ધ
જીવમાુંથી મોક્ષમાગા પહેલા પ્રગટે અને પછી મોક્ષમાગાથી કાયાશદ્ધ જીવ – કાયાશનદ્ધ હોય.
મોક્ષમાગા પણ કારણશદ્ધજીવનો આશ્રય કરવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને કાયાશદ્ધજીવ પણ જીવના
આશ્રયથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ સીધી વાત છે. ભાઈ! આહાહા..!
મમક્ષ :– ઉપાય આ એક છે.
ઉત્તર :– ઉપાય એક છે એ બીજી વાત કરી. અહીં તો કાયાશદ્ધજીવ જે કહ્યું, એ મોક્ષમાગાની
પયાાય કારણ અને મોક્ષ કાયા, એમ ન કહીને, કેમ કે મોક્ષમાગાની પયાાય જે છે, તેનો અભાવ થાય
છે ત્યારે મોક્ષ થાય છે. તો અભાવમાુંથી ભાવ તયાુંથી આવે? આમ થોિા-થોિા શબ્દમાું ઘણી
ગુંભીરતા છે. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
‘કારણ અપેક્ષાએ શદ્ધ અથાાત શક્તત-અપેક્ષાએ શદ્ધ. કાયાશદ્ધ એટલે કાયા-અપેક્ષાએ શદ્ધ
અથાાત વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શદ્ધ.’ ખલાસો બહ સરસ કયો છે. સમજાણું કાુંઈ? સમજાણું કાુંઈ? એ
તો અમારી ગજરાતી ભાષા છે. સમજમેં આયા? આહાહા..! ઘણી સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ!
વીતરાગમાગા સવાજ્ઞએ કહ્યો તે આગમ અને આગમમાું આવી વાત છે. બીજા આગમમાું આવી
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વાત હોઈ શકે નનહ. સમજાણું કાુંઈ? ‘પુંરિતજી’! આહાહા..! કાયાશદ્ધની એ વ્યાખ્યા કરી.
સમજાણું? પછી.
‘અશદ્ધ-સદભૂત-વ્યવહારથી મનતજ્ઞાનારદ નવભાવગણોનો આધાર હોવાને લીધે ‘અશદ્ધ
જીવ’ છે.’ એની એ પયાાય આધાર હોવાથી એમ લીધું, ભાઈ! ઓલા કાયામાું આધાર લીધો ને?
શદ્ધગણોનો આધાર હોવાથી કારણ, આધાર હોવાથી કારણ કાયાશદ્ધ જીવ છે. ‘આધાર હોવાને
લીધે ‘કાયાશદ્ધ જીવ’ છે.’ પયાાય છે ને આધાર. દ્રવ્ય તો આધાર નત્રકાળ છે. તે તો અનુંત ગણનો–
શક્તતનો આધાર છે. નત્રકાળી શક્તતનો આધાર દ્રવ્ય છે. સમજાણું કાુંઈ? પણ આ તો પયાાય જે
પ્રગટી એનો આધાર આ છે. આહાહા..!
અહીંયા લીધું, જઓને! શદ્ધગણોનો આધાર હોવાથી, સદભૂત-વ્યવહારનયથી એને
કાયાશદ્ધજીવ કહ્યું અને નત્રકાળ કારણ ભગવાન તે તો અનુંતગણનો આધાર દ્રવ્ય છે તે તો નત્રકાળ
છે. તેને કારણજીવ કહે છે. એ કારણજીવને બરાબર સમજવો અને તેનો આશ્રય કરી કાયા પ્રગટ
કરવું એ એનું તાત્પયા અને સાર છે. સમજાણું કાુંઈ? નવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરુદેવ!)
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આ ‘નિયમસાર’ મોક્ષિા માર્ગિો અનિકાર છે. જીવ અનિકાર ચાલે છે. ૯મી ર્ાથા. શું
કહે છે ભર્વાિ સવગજ્ઞ પરમાત્મા? પહેલી વાત આવી ર્ઈ, પોતાિા કેવળજ્ઞાિ આદિ ઋનિથી
સનહત છે. પરમાત્મા સવગજ્ઞિેવ, કેવળજ્ઞાિ, અિુંતઆિુંિ આદિ વૈભવથી સમૃિ (છે), તેમિા
મખમાુંથી િીકળેલી વાણી, તેિે આર્મ કહેવામાું આવે છે. આર્મ તેિે કહે છે. એ આર્મમાું છ
તત્ત્વ અથવા છ દ્રવ્યિી વ્યાખ્યા છે. અહીં તત્ત્વાથગ કહો કે દ્રવ્ય કહો, એ વાત અહીં ચાલી છે. તેમાું
જીવિી વ્યાખ્યા ચાલે છે.
ભર્વાિે જીવ કોિે કહ્યો? સવગજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા, વાણી દિવ્યધ્વનિ દ્વારા જીવિું
સ્વરૂપ કેવું કહ્યું? િયથી થોડો સૂક્ષ્મ નવષય છે. પહેલા આવ્યું કે, ‘િશ પ્રાણોથી (સુંસારિશામાું)
જે જીવે છે, જીવશે અિે પૂવે જીવતો હતો તે ‘જીવ’ છે.’ શરૂઆતિી ૯મી ર્ાથા. સુંગ્રહિયથી
અથવા સુંગ્રહ એટલે સમ્મચય િરેક જીવ ર્ણવામાું આવ્યો. તો જે જીવ અિાદિથી િશ પ્રાણ–
પાુંચ ઇનરદ્રય, શ્વાસ, આયષ્ય, મિ, વચિ અિે કાયા. તે નિનમત્તથી, વ્યવહારથી ‘જીવે છે, જીવશે
અિે પૂવે જીવતો હતો..’ તેિે વ્યવહારથી સુંગ્રહિયથી જીવ કહેવામાું આવે છે. જાણવાિી વાત
એટલી છે.
‘નિશ્ચયથી ભાવપ્રાણ િારણ કરવાિે લીિે ‘જીવ’ છે.’ કારણ જીવ છે. શું કહે છે? ખરેખર
તો આ આત્મા પોતાિા જ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિ અિે સત્તા, એવા નિકાળી ભાવપ્રાણ િારણ કરવાથી,
ભર્વાિે આર્મમાું તેિે જીવ કહ્યો છે. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– આમાું તો કાુંઈક સ્પષ્ટીકરણ આપો.
ઉત્તર :– સ્પષ્ટીકરણ એ કે જે આત્મા છે આત્મા. અહીં જીવ શબ્િ લીિો છે. જીવિી
વ્યાખ્યા છે િે એટલે. એ જીવ. ‘છ ઢાળા’માું જીવિી વ્યાખ્યા હતી. પણ એ બીજી રીતે. કે
અુંતરઆત્મા, બનહઆગત્મા અિે પરમાત્મા એમ જીવિા િણ પ્રકાર છે. ‘છ ઢાળા’માું એમ લીિું
હતું. જીવિા િણ પ્રકાર એમ લીિું. બનહરાત્મા, અુંતરાત્મા, પરમાત્મા એ જીવિા િણ પ્રકાર.
અહીંયાું જીવિા બીજી રીતે પ્રકાર લે છે.
મમક્ષ :– જીવ તો એિો એ જ િે કે બીજો?
ઉત્તર :– જીવ તો એિો એ જ છે. જીવ બીજો છે? ‘તત્ત્વાથગસૂિ’માું જીવિી બીજી વ્યાખ્યા
(કહી છે). જીવ તેિે કહીએ કમગચેતિા, કમગફળચેતિા, શિભાવચેતિા િારણ કરે તે જીવ. ત્યાું
એમ લીિું છે. અહીંયાું એમ લીિું છે.
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મમક્ષ :– ‘દ્રવ્યસુંગ્રહ’માું પણ એમ લીિું.
ઉત્તર :– હા, ‘દ્રવ્યસુંગ્રહ’માું પણ ઇ છે. સમજાણું કાુંઈ? આ તો ‘ઉમાસ્વામી’િું
‘તત્ત્વાથગસૂિ’ મૂળ સૂિ છે િે? એિી ટીકામાું એમ લીિું છે.
આ સમજવાિી ચીજ છે. મોક્ષમાર્ગ છે િે? તો મોક્ષમાર્ગ નિશ્ચયથી કોિા આશ્રયે પ્રર્ટ
થાય છે? એ નસિ કરવા માટે અહીં જીવિી વ્યાખ્યા િયથી સ્પષ્ટ કરી છે. તો કહે છે કે
અિાદિકાળથી આ જડપ્રાણ છે. પાુંચ ઇનરદ્રય આદિ, એ જીવે એ તો અશિપણે જીવે છે. તે તો
વ્યવહાર સુંગ્રહિયે બિા જીવિી વ્યાખ્યા સાિારણ રીતે કરી. બિા સુંસારી જીવો. પણ
ભાવ(પ્રાણ)? આ આત્મા છે, તેમાું જ્ઞાિ છે, આિુંિ છે, િશગિ છે અિે વીયગ છે અિે સત્તા છે. એવા
ભાવ શક્તતરૂપી પ્રાણિે િરવાવાળાિે જીવ કહે છે. તે યથાથગપણે જીવ છે. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– રાર્િે િારણ કરવાવાળો જીવ િનહ?
ઉત્તર :– રાર્-બાર્િે િારણ કરિારો જીવ િથી. તે તો અશિથી વાત કરે ત્યારે વાત કરે.
જીવિું વાસ્તનવક ચૈતરયતત્ત્વ, સમ્યગ્િશગિિો નવષય. જઓ! આ જીવ, આત્મા તે તો જાણિ, િેખિ,
આિુંિ અિે સત્તા, એવા ભાવશક્તતરૂપ પ્રાણથી જીવે છે તેિે જીવ કહેવામાું આવે છે. અથાગત્ જેિા
આત્મામાું જ્ઞાિ-િશગિ-આિુંિ સત્તા છે, એવી દૃનષ્ટ કરીિે, ભાવપ્રાણિે િારણ કરિાર જીવ છે,
એવી દૃનષ્ટ થાય ત્યારે તેિે સમ્યગ્િશગિ થાય છે. ‘સેઠી’!
આત્મામાું, ભર્વાિ આત્મા સવગજ્ઞ પરમેશ્વરે જોયું, કે વસ્ત આત્મા અિે તેિી શક્તત,
ર્ણ, અિુંતઆિુંિ, અિુંતિશગિ, અિુંતવીયગ, અિુંતસખ તે ધ્રવભાવ, ધ્રવશક્તત (છે). એ ધ્રવિે
િારણ કરિાર જીવિે જીવ કહે છે. એવો જીવ માિિાર જીવ, તેિી દૃનષ્ટ, પણ્ય-પાપ, નિનમત્તથી
ખસીિે, અલ્પજ્ઞ પયાગયથી પણ દૃનષ્ટ ખસીિે, પોતાિો અિુંતઆિુંિ, અિુંતવીયગ, સખ આદિ
િરિાર જીવ છે, તેિા ઉપર દૃનષ્ટ પડવાથી, તે જીવ ભાવપ્રાણથી જીવે છે એમ અિભવમાું, પ્રતીતમાું
આવે છે. ભારે ઝીણું! દિર્ુંબર સુંતોિી વ્યાખ્યા જ અલૌદકક વાત છે. અિાદિ તીથંકર સવગજ્ઞિેવ
પરમેશ્વરે કહી એ વાણી છે, જઓ! જીવિા આ ભેિ છે. તમે તયારેય સાુંભળ્યા છે? ‘પિમચુંિજી’!
છે? િનહ? ૩૨ સૂિ, ૪૫ માું કુંઈ િથી.
આ તો ભર્વાિિી સવગજ્ઞિેવ નિલોકિાથ પરમાત્માિી વાણી છે. એ વાણીિે આર્મ કહે
છે. તે આર્મમાું છ દ્રવ્ય અિે છ તત્ત્વો કહેવામાું આવ્યા છે. અહીં દ્રવ્ય અિે તત્ત્વિે એક કહેવામાું
આવ્યા છે. તેમાું જીવતત્ત્વ કે જીવદ્રવ્ય, વાસ્તનવક જીવદ્રવ્ય, તત્ત્વ. ભાવપ્રાણથી જીવે તે જીવ. તેિો
અથગ શું? કે જેિી દૃનષ્ટ પોતાિા નિકાળી ર્ણિા િરિાર આત્મા ઉપર પડે છે, તો ભાવપ્રાણથી
જીવે છે એમ એિી પ્રતીત અિે અિભવમાું આવ્યું. ભાઈ! આમ જીવે છે એમ િનહ. આહાહા..!
મમક્ષ :– અુંતરમાું પદરણમિ થવું જોઈએ.
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ઉત્તર :– અુંિર. સમજાણું કાુંઈ? આત્મા... જીવ કહો કે આત્મા કહો. અત્યારે અહીંયા જીવ
શબ્િ છે. એ તો ‘છ ઢાળા’માું જીવિી વ્યાખ્યા કરતા બનહરાત્મા-અુંતરાત્મા ભેિ પાડ્યા. સમજ્યા
િે? પણ એ જીવિી વ્યાખ્યા કરતા અુંતરાત્મા િે એમ ભેિ પાડ્યા. પણ અહીં જીવ કહો કે આત્મા
કહો. જીવ જડપ્રાણથી જીવે છે એ તો સાિારણ વાત છે, એ તો અિાદિથી છે. પણ અુંતરમાું વસ્ત
ભર્વાિ આત્મા, નિકાળી અનવિાશી (છે) અિે એમાું જ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિ, અનવિાશી શક્તત (છે).
તો એ શક્તતથી ટકે છે, જીવે છે તેિે અહીંયા જીવ કહેવામાું આવે છે. પણ જીવ આમ ટકે છે એવો
અિભવ કોિે થાય છે? િારણાથી લક્ષમાું લેવાથી િનહ, એમ કહે છે અહીંયા. આહાહા..!
ભર્વાિ આત્મા અુંતરમાું જ્ઞાિ-િશગિ-આિુંિ અિુંત બેહિ શક્તત, પ્રાણ (િારી રાખ્યા
છે). એ પ્રાણિે િારણ કરિાર–પ્રાણી–આત્મા. એવો પ્રાણી જે આત્મા, એવા પ્રાણિે િારણ કરિાર
છે, એમ અુંતમગખ દૃનષ્ટ થાય, ત્યારે દૃનષ્ટમાું અિે જ્ઞાિમાું ભાસ થાય છે કે આ જીવ તો િણકાળથી
પોતાિા નિજ ર્ણથી જ ટકેલો છે. સમજાણું કાુંઈ? કહો, ‘જેઠાભાઈ’! આ વાત ત્યાું હતી? તમે
કેટલા વષગ ર્ાળ્યા?
મમક્ષ :– જ્ઞાિ-િશગિ-ચાદરિ એ જીવ, બસ.
ઉત્તર :– એ વળી જિું. આ તો પ્રાણવાિ છે િે? ભાવપ્રાણ, ભાવપ્રાણવાિ આત્મા,
દ્રવ્યપ્રાણવાિ િનહ, અશિ પણ િનહ. આહાહા..! વસ્ત-આત્મા અુંતર જે અપદરનમત જ્ઞાિ, આિુંિ,
િશગિ આદિિે િરિાર (છે). તો આ અિુંતજ્ઞાિ આદિ િારણ કરિાર પ્રાણિે િારણ કરિાર પ્રાણી,
અુંતરમાું દૃનષ્ટમાું આવે ત્યારે એ જીવે છે એવું તેિે ભાિ થાય છે. સમજાણું કાુંઈ? મારો ભર્વાિ
તો અિુંતઆિુંિ આદિ ભાવપ્રાણથી (ટકિાર) તે પ્રાણી છે. કોઈ દ્રવ્યપ્રાણથી પ્રાણી િનહ, રાર્-દ્વેષ
છે એ પ્રાણી આત્મા િનહ. સમજાણું કાુંઈ? ‘મનણકાુંત’ ર્યા?
મમક્ષ :– િા, િા છે.
ઉત્તર :– કેમ િેખાણા િનહ? રાિે યાિ કયાગ હતા. કાુંઈક આવ્યું હતું. પ્રિેશ. પયાગયિો
પ્રિેશ. પયાગયિા પ્રિેશમાું આવ્યું હતું.
મમક્ષ :– નચનદ્વલાસ.
ઉત્તર :– ‘નચનદ્વલાસ’માું. પયાગયિા પ્રિેશ તે પયાગય. એ પયાગયિું કારણ પયાગયિા પ્રિેશ.
દ્રવ્ય-ર્ણિા પ્રિેશ િનહ. બહ સૂક્ષ્મ. આવો સૂક્ષ્મ જીવ, સમજાણું કાુંઈ? દિર્ુંબર સુંતો અિે
દિર્ુંબર માર્ગમાું જ એ માર્ગ છે. બીજે આ માર્ગ િથી. સવગજ્ઞ પરમેશ્વરિી પરુંપરાથી ચાલ્યો
આવતો માર્ગ છે. સમજાણું કાુંઈ?
એવો અુંતરાત્મા,... કહે છે કે એ આત્મા ભાવપ્રાણથી જીવે છે એવો નિણગય કોિે થાય છે?
એ તો જીવે છે, છે એટલું થયું. પણ તે જ્ઞાિ, આિુંિિે િારણ કરિાર, અિુંત બેહિ આિુંિિે િારણ
કરિાર આત્મા, તે પ્રાણથી જીવે છે, ટકે છે, રહે છે. તેિો નિભાવ પોતાિા પ્રાણથી છે. પરથી
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નિભાવ િથી. સમ્યગ્િશગિમાું જ્યારે અુંતમગખ થઈિે જીવ આવો છે એવી અુંતમગખદૃનષ્ટ, મારયતા
થઈ તો એ સમ્યગ્િશગિમાું જ્ઞાિ સાથે છે. જ્ઞાિ જાણે છે કે મારો આત્મા આ અિુંતર્ણથી ટકી
રહ્યો છે. એિે કોઈ રાર્િી કે કોઈ પરિી જરૂર િથી. એવો દૃનષ્ટમાું અિભવ થાય તો તેિે ભર્વાિ
સમ્યગ્િશગિ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ, ભાઈ? આ નહરિી ચાલે છે. તમારી (ભાષા) મરાઠી છે. આ
નહરિી ચાલે છે. પસ્તક તો નહરિી આપયું િે? સમજાણું કાુંઈ? માર્ગ સૂક્ષ્મ છે, ભર્વાિ! આહાહા..!
અહીં તો પેલા કહે કે ભાઈ! િેવ-િેવલાિે માિો, એમ ક્બચારાિે કીિું હશે. ત્યાું જઈિે પદ્માવતીિે
ર્ાળ આપી હશે કે તમારા બાપ બિા નમથ્યાત્વી છે. અરે..! ભર્વાિ! શું થયું જૈિમાું?
નિલોકિાથ ચૈતરયિેવ, પોતાિો પરમેશ્વર વીતરાર્ તો પરિેવ વ્યવહારિેવ છે. બીજા િેવ,
ક્ષેિપાળ, પદ્માવતી, િૂળિાણી એિે માિિાર તો નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. એય..! ‘પુંદડતજી’! કોણ જાણે
એવું થઈ ર્યું છે. અહીં તો િેવાનિિેવ આત્મા, િેવાનિિેવ તીથંકર પોતાિી અપેક્ષાએ તો પરિેવ
છે. તેમિે માિવા એ પણ નવકલ્પ અિે રાર્ છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
ભર્વાિ આત્મા વસ્ત તરીકે અિાદિઅિુંત, તેિું ટકવું, તેિું અિાદિઅિુંત, જ્ઞાિિશગિભાવ-ધ્રવપ્રાણ તેિાથી તે જીવે છે. એમ દૃનષ્ટમાું લેવું, અિે પોતાિા જ્ઞાિિી પયાગયમાું તેિે
જ્ઞેય બિાવીિે, આ ભાવપ્રાણથી ટકે છે એમ અિભવમાું આવવું, તેિું િામ તેણે જીવ મારયો, તેિે
જીવિી શ્રિા થઈ, આ જીવિો અિભવ થયો, જીવ આવો છે એવી પ્રતીત થઈ તો સમ્યગ્િશગિ
થાય છે. આહાહા..! શ્રિાિી આવી વાત છે, ભર્વાિ! ભાઈ? સમજાણું કાુંઈ? ૫૧૩ જીવિા ભેિ
ર્ોખી િાખે. ‘શકિચુંિજી’! એમાું છે િે ૫૬૩ ભેિ? આ તો જડ-માટી છે. એ તો
અશિભાવપ્રાણથી જીવે છે એ પણ યથાથગ જીવ િથી. આહાહા..! પાુંચ ઇનરદ્રય ખુંડ-ખુંડથી જીવે
છે. મિ-વચિ-કાયાિા વીયગ, વીયગ હોં! અુંિર. એિાથી જીવે એ પણ વાસ્તનવક જીવ િથી.
આહાહા..!
વાસ્તનવક ભાવપ્રાણથી જીવે છે. અિુંત અિુંતઆિુંિ આદિ શક્તતથી શક્તતવાિ રહ્યો છે.
એવી શક્તતથી શક્તતવાિ રહ્યો છે. એમ પયાગયમાું ભાિ થાય ત્યારે ભાવપ્રાણથી આત્મા જીવે છે
એમ એિે અિભવમાું ખાિી, પ્રતીનત થાય છે. વાત આખી ર્મ થઈ ર્ઈ બિી બહારિી. આ િયા
પાળો, આ કરો, તે કરો, પણ વસ્ત શું ચીજ છે? તેિો પત્તો લીિા નવિા આત્માિી જ્યાું પ્રતીત
િથી, તો તયાું નસ્થર થવું તેિી તો ખબર િથી. સમજાણું કાુંઈ? ભાવપ્રાણ નસ્થર છે અિે એ નસ્થરથી
ભર્વાિ નિકાળ નસ્થર રહે છે. એવી સમ્યતપયાગયમાું અિભવ થઈ ભાવપ્રાણથી જીવે છે એવી
પ્રતીત સાક્ષાત્ પોતાિી પયાગયમાું આવે છે. ત્યારે તે પ્રાણથી જીવે છે એમ એિી એિે કબલાત છે.
સમજાણું કાુંઈ?
હવે જીવ કોિે કહેવો? અહીં ભાવ યથાથગ જીવ (કોિે કહેવો?). જીવ, જીવ તો બિા કહે
છે. આખી િનિયા કહે છે. િાક્સ્તક િે આ જીવ છે, અજીવ છે. પણ આ સવગજ્ઞ પરમેશ્વરે નિલોકિાથ,
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તીથંકરિેવિે જ્ઞાિમાું, અિુંત આત્માઓ, અિુંત પરમાણઓ જે આવ્યા, એમાું તે આત્મા
ભાવપ્રાણથી જીવે છે એમ જ્ઞાિમાું આવ્યું. આહાહા..! એિા જ્ઞાિમાું આવ્યું, એવું પોતાિા જ્ઞાિમાું
જ્યારે આવે, ત્યારે તેિા સાચા ભાવપ્રાણથી જીવે છે એવો અિભવ થયો. સમજાણું કાુંઈ?
‘નિશ્ચયથી ભાવપ્રાણ િારણ કરવાિે લીિે ‘જીવ’ છે. વ્યવહારથી દ્રવ્યપ્રાણ િારણ કરવાિે
લીિે..’ નિનમત્તમાું િશ પ્રાણ છે, તેિું જ્ઞાિ આત્મા ભાવપ્રાણથી જીવે છે આત્મામાું એવો અિભવ
થયો. તેિે િશપ્રાણ નિનમત્તરૂપે છે, તેિું જ્ઞાિ થાય છે. બસ. ત્યારે તેિું જ્ઞાિ થાય છે. સમજાણું
કાુંઈ? આ તો શાુંનતિો માર્ગ છે, ભાઈ? આહાહા..! હજી તો જીવ કોિે માિવો એિી વાત છે.
‘પદ્મપ્રભમલિારીિેવ’ લર્ભર્ ૯૦૦ વષગ પહેલા દિર્ુંબર મનિ હતા. તેિી આ ટીકા છે.
‘નિયમસાર’ ‘કુંિકુંિાચાયગ’િા શ્લોક છે તેિી આ ટીકા છે. દિર્ુંબર મનિ, જેિા મખમાુંથી આર્મ
ઝરે છે એમ અુંિર લખે છે. આહાહા..! એ વાણી જે કહે છે એ જ આર્મ છે. આ ટીકા જ આર્મ
છે, જાઓ! સમજાણું કાુંઈ? કહ્યું િે, બે-િણ વાર કહ્યું.
આત્મા જીવ છે, તેિે જીવિી પ્રતીનત તયારે થાય છે? કે જીવમાું આિુંિ, જ્ઞાિ, િશગિ આદિ
પ્રાણથી તે આત્મા ટકી રહ્યો છે. તેિે કોઈિી જરૂર િથી. આત્માિા એવા ભાવપ્રાણથી આત્મા જીવે
છે, તેવી પયાગયમાું તે તરફિી દૃનષ્ટ થાય, તેિે જ્ઞેય બિાવીિે જ્ઞાિ થાય, ત્યારે સમ્યતજ્ઞાિમાું
પ્રતીત થઈ, ભાસ થયો કે આ ભાવપ્રાણથી નિકાળ જીવિાર હું જીવ છું. આહાહા..! સમજાણું
કાુંઈ? અરે..! જીવ કોિે કહીએ? એવા પ્રાણીિે ભાવપ્રાણથી જીવે છે એવું સમ્યગ્િશગિ,
સમ્યતજ્ઞાિમાું અિભવમાું આવ્યું, તો એિે નિનમત્તરૂપે દ્રવ્યપ્રાણ છે, તેિું જ્ઞાિ થાય છે. બસ.
અજ્ઞાિીિે તો િશ પ્રાણથી જીવે છે એવું જ્ઞાિ પણ િથી. સમજાણું કાુંઈ? ઓહોહો..!
સુંતોએ તો માર્ગ સરળ કરી િીિો છે. આવી સાિી ભાષામાું... ઓહોહો..! ર્જબ વાત છે.
દિર્ુંબર મનિઓ ભાવનલુંર્ી સુંત હતા. એકલા િગ્ન, લર્ડા છોડે એ કાુંઈ સાિ-બાિ છે જ િનહ.
સમજાણું કાુંઈ? એ તો અદરહુંત ભર્વાિિે માિવા એ પણ કહે છે કે શભભાવ છે અિે પરદ્રવ્યમાું
અમારી બનિ જાય છે એ વ્યક્ભચાર છે એમ કહે છે. આહાહા..! ભાઈ! સુંતો, દિર્ુંબર મનિઓ
એમ કહે છે, કે અમારી બનિ પરદ્રવ્યમાું જાય તો એ બનિ વ્યક્ભચારી છે. આહાહા..! ‘પદ્મિુંિી’માું
આવ્યું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માું પણ છે. ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશનત’માું છે. પદ્મિુંિી આચાયગ દિર્ુંબર
સુંત, આત્મધ્યાિી, જ્ઞાિી, અુંતર અિભવ (સનહત) ચાદરિિશા (હતી). એ કહે છે કે અરે..!
શાસ્ત્રમાું પણ બનિ જાય તે બનિ વ્યક્ભચારી છે. ર્જબ વાત છે. એય..! આહાહા..! ‘પદ્મિુંિી’
િથી? આમાું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માું છે. ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’માું આિાર આપયો છે. શેમાું?
સાતમામાું િે? અહીં છે, વચમાું છે તયાુંક. પાછળ હશે. પદ્મિુંિીમાું એમ કહ્યું છે એમ કરીિે પ્રશ્ન
કયો છે. પછી કીિું ભાઈ! તારી વાત તો સાચી છે. જો બીજે બનિ જાય, એ કરતા ત્યાું જાય... એમ

154

નનયમનો સાર ભાગ-૧

કહે છે. જ્ઞાિર્ોષ્ઠી. મોટો િદરયો હોય એમાુંથી... ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશતીં’ સવાલ પેલાએ પૂછ્યો
હતો. એ વ્યવહારાભાસમાું હશે, હોં! આમ કહ્યું છે િે? શું કહે છે? સમજાણું કાુંઈ?
આત્મા જે છે આ આત્મા, અુંતરમાું આત્માિી શક્તતમાું અિુંતઆિુંિ, અિુંતજ્ઞાિ આદિ
પડ્યા છે. એ અિુંતજ્ઞાિ, િશગિ, આિુંિિા પ્રાણિે િારણ કરિાર એ આત્મા છે. અશિ ભાવપ્રાણ
આ જડિા છે એ િનહ, એ તો અસદ્ભૂત. લ્યો આવ્યું, જઓ! ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશતીં’માું એમ કહ્યું,
જઓ! આમાું સામાવાળાિો પ્રશ્ન હતો. કે બનિ આત્મસ્વરૂપમાુંથી િીકળી બહાર શાસ્ત્રમાું નવચરે
એ તો વ્યક્ભચારીણી છે. શાસ્ત્ર પણ પર છે િે? વીતરાર્ િેવ પણ પર છે. તો એ તરફ બનિ જાય
તો રાર્ થાય છે, વ્યક્ભચાર થાય છે. ‘પદ્મિુંિી પુંચનવુંશતીં’ િો અનિકાર છે.
મમક્ષ :– ... ખબ ઝઘડો થઈ જાય.
ઉત્તર :– ઝઘડો થાય તો શું કરે? આવી વાત છે. માર્ગ તો આવો છે. આ તો શરૂઆતમાું
છે. આ પ્રમત્ત-અપ્રમત પછી તરત. થોડો-ઘણો અભ્યાસ કરવો એમ જ્યાું આવ્યુંિે એમાું ચાલ્યું કે
અભ્યાસ કરવો એ તો શાસ્ત્રમાું બનિ લર્ાડવી તેિે વ્યક્ભચાર કહ્યો છે. ભાઈ! વાત તો છે એવી.
પણ અશભરાર્માું જાય એ કરતાું શાસ્ત્રિો અભ્યાસ કરવો એ શભભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું
કાુંઈ? આ તો તકગમાું આવ્યું. ૨૦૭ માું પાિે છે. પહેલી શરૂઆત પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત પછી તરત.
સમજાણું કાુંઈ?
શાસ્ત્રિે માિવા, સાચા અદરહુંતિેવિે માિવા, એ પણ નવકલ્પ છે, રાર્ છે, પરદ્રવ્ય છે.
આ તો કહે િેવ-ર્રુિે માિવા એ સમદકત છે. એય..! ‘શકિચુંિજી’! સાુંભળ્યું છે કે િનહ? બિું
ખોટું છે. એ વ્યવહાર સમદકત નવકલ્પ છે. કોિે? જેિે પોતાિા ચૈતરય ભાવપ્રાણ િારણ કરિાર
ભર્વાિ પૂણાગિુંિ સ્વરૂપ હું છું, એવો અિભવ થયો, સમ્યક્ નિશ્ચય થયો, તેિે વ્યવહાર સમદકત,
સાચા િેવ આવા હોય, એવી મારયતાિા ભાવિે વ્યવહારસમદકત કહે છે. એ નવકલ્પ છે, રાર્ છે.
આહાહા..!
મમક્ષ :– બીજાિે માટે િનહ.
ઉત્તર :– અજ્ઞાિીિે વ્યવહાર કેવો? સમજાણું કાુંઈ? માર્ગ કાુંઈક બીજો છે, ભાઈ!
અિાદિકાળથી ચોરાશીમાું ચાર ર્નતમાું રખડે છે. એિો િાશ કરવાિા ઉપાય અલૌદકક છે. એ
કાુંઈ સાિારણ ઉપાય િથી. અિુંતવાર અિુંતવાર બીજું કયં પણ આ કિી કયં િનહ.
ભર્વાિ આત્મા અુંિર સક્ચચિાિુંિ સ્વરૂપ છે. અતીનરદ્રય જ્ઞાિ-આિુંિિો િદરયો, સમદ્ર
સ્વભાવ છે. એવા સ્વભાવથી હું સ્વભાવવાિ જીવું છું. આહાહા..! એિે હું જીવ માિું છું. એવી
મારયતા અુંતમગખ થઈિે થાય તેિે દ્રવ્ય, ભાવપ્રાણથી જીવિારો હું એમ પ્રતીત થઈ. પછી િશ
પ્રાણ હજી બાકી છે તેિું જ્ઞાિ કરે છે કે થોડું બાકી છે. બસ, એ છૂટી જશે. એમ વાત છે. ભારે.
હવે બીજી વાત. વ્યવહાર ત્યાું સિી તો પરમ દિવસે આવ્યું હતું.
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હવે ‘શિ-સદ્ભૂત વ્યવહારથી...’ જઓ! આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા અિુંત કેવળજ્ઞાિ
આદિિો તો નપુંડ છે. પણ જ્યારે તે પોતાિા શિ સ્વભાવિા આશ્રયથી, જ્યારે કેવળજ્ઞાિ,
કેવળિશગિ, પરમાત્મપિ પયાગયમાું પ્રાપ્ત થાય છે, તે શું છે એ વાત બતાવે છે. કેવળજ્ઞાિ આદિ
શિ સદ્ભૂત વ્યવહાર એટલે? કેવળજ્ઞાિ થવું, અિુંતઆિુંિ થવો, અદરહુંતપિ થવું એ પયાગય છે,
એ કાયગ છે. એ કાયગ શિ છે. અિે સદ્ભૂત એટલે અક્સ્ત િરાવે છે. વ્યવહાર એટલે નિકાળિી
અપેક્ષાએ તે અુંશ છે. અરે..રે..! કેટલું યાિ રાખવું આમાું?
‘શિ-સદ્ભૂત વ્યવહારથી...’ એ વ્યાખ્યા ચાલે છે. ‘કેવળજ્ઞાિાદિ શિર્ણોિો...’ ર્ણો
એટલે પયાગય. ભર્વાિ અદરહુંત પરમાત્માિે અિુંતકેવળજ્ઞાિ, અિુંતઆિુંિ જે પ્રર્ટ થયા, તેિે
અહીં ર્ણ કહેવામાું આવ્યા છે. તે છે તો પયાગય. તે ‘કેવળજ્ઞાિાદિ શિર્ણોિો આિાર હોવાિે
લીિે...’ કોણ આિાર? ‘‘કાયગશિ જીવ’’ એ સમચચય સામારય જે કાયગ થયું તે ર્ણિી પયાગયિો
તે આિાર છે. શું કહ્યું? એય..! ‘ચેતિજી’! જઓ! આિાર આવ્યો. પયાગયિો આિાર પયાગય.
આહાહા..!
ભર્વાિ આત્મા અુંતરમાું તો અિુંતજ્ઞાિ, અિુંતિશગિ, આિુંિિી શક્તતથી તો ભયો છે,
પણ તેિો આશ્રય કરીિે, અવલુંબિ લઈિે, સરમખ થઈિે, સ્વભાવ સરમખ થઈિે શક્તતમાુંથી
વ્યતતતા પ્રર્ટ િશા થઈ, અિુંતકેવળજ્ઞાિ, અિુંતિશગિ, આિુંિ આદિ (પ્રર્ટ થયા) તેિે અહીં શિ
કહેવામાું આવ્યું. કેમ કે પયાગય નિમગળ છે. સદ્ભૂત કહેવામાું આવ્યું કેમકે એ આત્મામાું છે. અિે
વ્યવહાર કહેવામાું આવ્યું એ નિકાળ દ્રવ્યિી અપેક્ષાથી કેવળજ્ઞાિ આદિ અુંશ છે. અુંશ છે તો
વ્યવહાર કહેવામાું આવ્યું છે. આહાહા..!
‘શિ- સદ્ભૂત વ્યવહારથી કેવળજ્ઞાિાદિ શિર્ણોિો આિાર હોવાિે લીિે ‘કાયગશિ
જીવ’ છે.’ એ કેવળજ્ઞાિ આદિ પરમાત્માિે પ્રર્ટ થયું એિે કાયગશિ જીવ કહે છે. કાયગશિજીવ.
કેવળજ્ઞાિ આદિ એ પયાગય છે. પયાગય એ કાયગ થયું. તો કાયગશિ જીવ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..!
તેિી પ્રતીનત કોિે થાય છે કે આ કાયગશિ જીવ છે. તે કહે છે, જઓ! પછી કહેશે. જે કારણજીવ
આત્મા નિકાળી ધ્રવ દ્રવ્ય છે, એક સમયિી ઉત્પાિ-વ્યયિી પયાગય વર્રિી ચીજ, નિકાળી ધ્રવ
નિત્યાિુંિ પ્રભ, તે નિત્યસ્વરૂપ આત્માિા અુંશિે અહીં કારણજીવ કહે છે. એ કારણજીવિો આશ્રય
લઈિે, અુંતમગખિું અવલુંબિ લઈિે, જેિે સમ્યગ્િશગિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ થયું, તેિે એમ પ્રતીનત થાય
છે કે, આ કારણમાુંથી પૂણગ કાયગ પરમાત્મા થયા છે. એવા કાયગ પરમાત્મા થયા તેિી પ્રતીનત તેિે
થાય છે. આહાહા..! ભારે વાત!
હવે આ સમ્યગ્િશગિ શું? એિો નિણગય કરવો, પ્રતીનત કરવી, નવચાર કરવા, મિિ કરવાિા
તો ઠેકાણા િથી. લઈ લો વ્રત અિે તપ કરો. અિે નસ્થર રહી શકે િનહ માટે વ્રત આિરો. શેિા વ્રત
તારે? અજ્ઞાિીિે વ્રત કેવા? આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? આ આત્મા, આ તો માટી-િૂળ છે, જડ છે
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અિે અુંિરમાું પણ્ય-પાપિા નવકલ્પ ઊઠે છે, એ તો રાર્ છે. રાર્િે જાણિારી પયાગય એ એક અુંશ
છે. પણ અહીં તો પૂણગ અુંશ જેિે પ્રર્ટ થયો, કેવળજ્ઞાિ, કેવળિશગિ, અિુંતઆિુંિ પ્રર્ટ થયા તે
પયાગયિે કાયગજીવ કહે છે. એ અિુંત કેવળજ્ઞાિ આદિ પયાગયિો આિાર એ કાયગજીવ પયાગય છે.
પયાગયિો આિાર પયાગય છે. અહીં તો ભેિિો આિાર અભેિ છે એમ બતાવવું છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘પુંદડતજી’! તયારેય વાુંચયું હતું કે િનહ આ? આહાહા..! અમૃત ભયાગ છે, અમૃત!
કહે છે કે એ ‘‘કાયગશિ જીવ’ છે.’ એ આપણે પરમદિવસે આવી ર્યું છે. િીચે આવી
ર્યું િે? ‘િરેક જીવ શક્તત-અપેક્ષાએ શિ છે.’ િીચે િોટ છે. િરેક જીવ શક્તત, સ્વભાવ, સત્ત્વ,
ર્ણ, ભાવ તે અપેક્ષાથી શિ જ છે. ‘સહજજ્ઞાિાદિક સનહત છે...’ ભર્વાિ આત્મા સ્વભાનવક
જ્ઞાિ, સ્વભાનવક આિુંિ આદિ સનહત અિાદિથી છે. ‘તેથી િરેક જીવ ‘કારણશિ જીવ’ છે;...’
પ્રત્યેક જીવિે કારણશિ જીવ કહેવામાું આવે છે. કેમ? કે આત્મા અિાદિથી પોતાિા અિુંતજ્ઞાિિશગિ શિ શક્તતિે િારણ કરિાર છે, તે કારણે તેિે કારણજીવ કહેવામાું આવે છે. અરે..રે..! આ
િમગ િેશિા કેવી આવી? ઓલો કહે, છકાયિા જીવ પાળવા, ... જીવયા-વહોરનવયા, તસ્સ નમચછાનમ
િક્કડમ્... આહાહા..! એકેનરદ્રયા, બેઇનરદ્રયા, િણઇનરદ્રયા, ચારઇનરદ્રયા ... તયાું છે? તું સાુંભળ તો
ખરો. આ જીવતર આવા જ્ઞાિ-િશગિિો િરિાર ભર્વાિ, તેિે િ માિવો અિે રાર્ અિે પણ્યિે
પોતાિા માિવા તે જીનવયા, વહોરનવયા છે. પોતાિા જીવિો તેિી શ્રિામાું િાશ કયો છે. આ તેિું
નમચછાનમ િક્કડમ તયારે થાય? પોતાિો આત્મા કારણશિજીવ નિકાળ છે તેિો આશ્રય કરીિે
સમ્યગ્િશગિ, જ્ઞાિ થયું તો પહેલા િાશ થતો હતો તો એિે જીવાડ્યો, કે ઓ..હો..! હું તો આવો
જીવ છું. સેઠી! જઓ!
અહીં કહે છે, જઓ! કારણજીવ. ‘જે કારણશિ જીવિે ભાવે છે—’ દ્રવ્ય સ્વભાવ
અિુંતઆિુંિમય પ્રભ આત્મા છે તેિી જે ભાવિા કરે છે. અુંતમગખમાું, અુંતર સ્વભાવમાું સરમખ
થઈિે, અુંતર એકાગ્ર થાય છે, તેિો જ આશ્રય કરે છે. ભર્વાિ આત્મા .... પ્રર્ટ અપેક્ષાથી શિ
કેવળજ્ઞાિાદિ સનહત થાય છે. તેિે કેવળજ્ઞાિ પ્રર્ટ થાય છે. નિકાળી ભર્વાિ આત્માિો આશ્રય
કરે તેિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે. શક્તતપણે છે અિે વ્યતતપણે પ્રર્ટ થાય છે. આહાહા..! એ ‘‘કાયગશિ
જીવ’ થાય છે.’ તેિું િામ કાયગશિ જીવ.
‘શક્તતમાુંથી વ્યક્તત થાય છે,...’ ઇ કહ્યું હતું. લીંડીપીપર હોય છે િે? તેમાું ચોસઠ પહોરી
તીખાશ પડી છે. લીંડીપીપરમાું તીખાશ છે. અમારા કાદઠયાવાડમાું તીખાશ કહે છે. ચોસઠપહોરી
તીખાશ. તીખો રસ. નહરિીમાું ચરપરાય. તો ચોસઠપોહરી ચરપરાય પડી છે તો પ્રર્ટ થાય છે.
પડી છે એ શક્તત એમાુંથી પ્રર્ટ થાય તે વ્યક્તત. એમ ભર્વાિ આત્મામાું અિુંતજ્ઞાિ-િશગિશક્તતરૂપ છે, તે કારણશક્તત જીવ અિે તેિો આશ્રય કરીિે કેવળજ્ઞાિ આદિ થયો તે કાયગશિ
જીવ. કહો, સમજાણું કાુંઈ?
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‘આમ હોવાથી શક્તતરૂપ શિતાવાળા જીવિે...’ શક્તતરૂપ શિતાવાળા અિાદિ જીવિે
‘કારણશિ જીવ કહેવાય છે.’ પુંદડતજીએ ખૂબ સારો ખલાસો કયો છે. ‘અિે વ્યતત શિતાવાળા
જીવિે...’ જઓ! પ્રર્ટ શિતાવાળા જીવિે, કેવળજ્ઞાિ આદિ થયું તેિે, ‘કાયગશિ જીવ કહેવાય છે.
[કારણશિ એટલે કારણ-અપેક્ષાએ શિ અથાગત્ શક્તત-અપેક્ષાએ શિ. કાયગશિ એટલે કાયગઅપેક્ષાએ શિ અથાગત્ વ્યક્તત-અપેક્ષાએ શિ.]’ અરે..! આવું ભારે ભાઈ આ! ઘરમાું હોય િનહ.
િમગિું સાુંભળવા જાય એમાું આ વાત આવે િનહ. એકેનરદ્રયા, બેઈનરદ્રયા કરો. નમચછાનમ િક્કડમ
... જાવ. જીનવયા-વહરોનવયા ..... પણ કાયા શું? ઠાણેણું શું? આહાહા..! આત્મા શું? આત્મામાું
ઠરવું, તેમાું સરમખ થવું એ બુંિે ચીજ શું છે? અિે એ ચીજ તયાુંથી પ્રર્ટ થાય છે? િમગધ્યાિ
નિમગળ િશાિું કારણ કોણ? તેિી ખબર િનહ અિે અમિે િમગ થઈ ર્યો. તયાુંથી થયો?
‘પોપટભાઈ’! ઇ જ કયં છે? આહાહા..! અમે પણ ત્યાું ‘પાલેજ’માું એમ કરતા, હોં! િકાિેથી
િવરા થઈિે પયગષણમાું પદડકમ્મણા કરીએ, બિા ભેર્ા થાય, પદડકમ્મણું હું કરાવું. બિા ભેર્ા
થાય. ખબર િ મળે કાુંઈ.
મમક્ષ :– પોષા કરે,
ઉત્તર :– પોષા કરે, અપવાસ કરીએ. આઠ દિવસમાું ચાર અપવાસ. સુંસારમાું,
ર્ૃહસ્થાશ્રમમાું િકાિ ઉપર ચાર અપવાસ કરતા. અિે સાુંજે સૌ ભેર્ા થાય ત્યારે પદડક્કમણ
કરીએ. પછી જમણ કરીએ. સ્થાિકવાસીિા ૧૨-૧૩ ઘર હતા. તો બિા એક-એકવાર સૌિે જમાડે.
સુંઘ કયો કહેવાય. ‘પાલેજ’માું ૧૨-૧૩ ઘર હતા.
મમક્ષ :– સ્વામી વાત્સલ્ય.
ઉત્તર :– સ્વામી વાત્સલ્ય. થઈ ર્યો િમગ, લ્યો. િૂળમાું પણ િમગ િથી. આહાહા..!
કહે છે કે શક્તત અપેક્ષાએ જે શિ આત્મા નિકાળ છે, તેિે કારણશિ જીવ કહેવામાું આવે
છે. અિે તેિો આશ્રય લઈિે ધ્યાિ કરીિે, શક્તતમાુંથી વ્યતતતા પ્રર્ટ થઈ, તે વ્યતત શિતાવાળા
જીવિે કાયગશિ જીવ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! તેિી પ્રતીનત તયારે થાય છે? કે કારણજીવ
ભર્વાિ શક્તત આિુંિકુંિ છે તેિું અવલુંબિ લેવાથી સમ્યગ્િશગિ થાય છે. ત્યારે કારણજીવિી
પ્રતીનત અિે તેિું પૂણગ કાયગ કેવળજ્ઞાિ આવું છે તેિી પ્રતીનત તેિે થાય છે. ‘પુંદડતજી’! ભારે વાત,
ભાઈ! પછી કહે િે આ ‘સોિર્ઢ’વાળાએ િવો પુંથ કાઢ્યો. િવો પુંથ કે અહીં જે છે એ છે. િવો
પુંથ કાઢ્યો છે. કોઈિી સાથે મેળ િનહ. આમ તો અિાદિથી એ જ છે.
મમક્ષ :– એિે ખબર િ હોય એટલે એિે િવું લાર્ે.
ઉત્તર :– ખબર િથી, ક્બચારાિે. િવું લાર્ે. આહાહા..!
હવે અહીં સિી આપણે આવ્યા, કાયગશિ જીવ છે. ‘અશિ-સદ્ભૂતવ્યવહારથી
મનતજ્ઞાિાદિ નવભાવર્ણોિો આિાર હોવાિે લીિે ‘અશિ જીવ’ છે.’ અશિજીવ પયાગયમાું. એ
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પયાગય અશિજીવ જે છે, તેિો અશિ. અશિ છે િે? મનતજ્ઞાિ આદિ અશિ છે. કેવળજ્ઞાિ િથી,
અપૂણગ છે અિે જેમાું હજી કમગિા નિનમત્તિી અપેક્ષા રહી છે. મનતજ્ઞાિ, શ્રતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ,
મિઃપયગયજ્ઞાિ, સમ્યતજ્ઞાિ તે પણ અશિ છે. સમ્યતજ્ઞાિ છે પણ ચાર નવભાવ છે. અપૂણગ છે િે?
આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? અશિ છે. શું કહે છે? જઓ!
સમ્યતજ્ઞાિમાું મનત-શ્રતજ્ઞાિ દ્રવ્યિા આશ્રયથી થયું. સમ્યતજ્ઞાિ શાસ્ત્રથી પણ િથી થયું.
પોતાિું મનત-શ્રતજ્ઞાિ પોતાિા નિકાળી જ્ઞાયકભાવિા આશ્રયથી થયું. પણ તે અલ્પજ્ઞાિ છે. તે
અપેક્ષાએ, કમગિી અપેક્ષાિું નિનમત્ત ક્ષયોપશમ છે તો તેિે અશિ કહે છે. મનતિે, શ્રતિે, અવનિિે,
મિઃપયગયિે. એ મનતજ્ઞાિ આદિ અશિ સદ્ભૂત. પણ છે પોતાિી પયાગયમાું હયાતી. ચાર જ્ઞાિ પણ
છે તો સદ્ભૂત અિે વ્યવહાર અુંશ છે તો વ્યવહાર (કહ્યું). ચાર જ્ઞાિ પણ અુંશ છે તો વ્યવહાર.
કેવળજ્ઞાિ પણ અુંશ છે તો વ્યવહાર. પછી આ ચાર જ્ઞાિ તો અુંશ છે. આહાહા..! આ તો હજી
િયા, િાિિા નવકલ્પિે વ્યવહાર (કહે) અિે એ વ્યવહાર નિશ્ચયિું કારણ.. ભારે ર્પપેર્પ મારે છે.
‘જેઠાભાઈ’!
મમક્ષ :– ઊંિે રસ્તે.
ઉત્તર :– ઉંિે રસ્તે. શું કરે? એ વાત જ ખ્યાલમાું આવી િથી. એિે ક્બચારાિે કાુંઈ િઃખી
તો થાવું િથી. પણ એ વસ્તિો માર્ગ જ ખ્યાલમાું િથી. ખ્યાલમાું િથી. કોઈિે િઃખી થઈિે
રખડવાિો ભાવ તો કાુંઈ હોય? પણ ભાિ િથી એટલે િઃખી થઈિે રખડે છે. િઃખી થઈિે રખડે
છે. આહાહા..!
એક ટીકા જોઈ હમણા. આ ષટ્પાહડિી છે િે? એિી બીજી ર્ાથામાું. ‘શાસિિેવ િ
પૂજ્યતે િ માિિા’ એ બિા નમથ્યાત્વી એમ ટીકામાું લખ્યું. શ્રતસાર્ર. શાસિિેવિે િ માિે એ
નમથ્યાદૃનષ્ટ છે.
મમક્ષ :– શ્રતસાર્રે પોતે લખ્યું છે?
ઉત્તર :– પોતે લખ્યું છે. એ પોતે ઠેકાણા નવિાિા. શું થાય? આવી ટીકા કરિારા. માિે
કોણ?
અહીં તો સવગજ્ઞિેવ નિલોકિાથ પરમાત્મા પરદ્રવ્ય છે. તેિી મારયતા પણ નવકલ્પ છે. પણ
જ્યાું સિી વીતરાર્તા પૂણગ આત્માિે િ થાય, ત્યારે પોતાિા દ્રવ્યિા આશ્રયથી નિશ્ચય
સમ્યગ્િશગિ-જ્ઞાિ થાય, ત્યારે આવા નવકલ્પ આવ્યા વર્ર રહે િનહ. પણ છે એ પણ્યબુંિિું કારણ.
ભર્વાિિી શ્રિા પણ પણ્યબુંિિું કારણ છે. અબુંિિું કારણ િથી. આહાહા..!
ભર્વાિ આત્મા... કાલે બપોરે આવ્યું હતું િે? કે આ આત્મા, જે આસ્રવ અિે બુંિભાવ
છે. આસ્રવ એટલે પણ્ય-પાપિા નવકલ્પ. બુંિ એટલે ત્યાું એટલો અટતયો છે િે? તો એ આસ્રવ
અિે બુંિભાવથી ભર્વાિ આત્મા રનહત છે. કેમ કે આસ્રવ અિે બુંિતત્ત્વ બે ક્ભન્ન તત્ત્વ છે
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અિે આત્મા ક્ભન્ન તત્ત્વ છે. અિે અજીવ કમગિો ઉિય પણ અજીવતત્ત્વ ક્ભન્ન છે. તો અજીવતત્ત્વ
કમગિો ઉિય એ ક્ભન્ન તત્ત્વ છે અિે પણ્ય-પાપિા નવકલ્પ થવા અિે અટકવું એ ભાવબુંિ અિે
આસ્રવ ક્ભન્ન તત્ત્વ છે. અિે એિાથી રનહત જ્ઞાયકતત્ત્વ ક્ભન્ન તત્ત્વ છે. એવા જ્ઞાયકતત્ત્વિું
જ્યારે ભાિ થયું તો એ જ્ઞાયકતત્ત્વ તો આસ્રવ, બુંિથી રનહત છે. સમજાણું કાુંઈ? આસ્રવ, બુંિથી
રનહત છે અથાગત્ અબુંિસ્વરૂપ છે. એવા અબુંિસ્વરૂપિી દૃનષ્ટ થાય ત્યારે સમ્યગ્િશગિ થાય છે.
આહાહા..! ત્યારે બુંિ અિે આસ્રવિું એિે જ્ઞાિ થાય છે કે થોડો રાર્ છે. પરમ સત્ય પરમેશ્વર...
આહાહા..!
ઇ કહ્યું િે? કે અહીંયાું તો એ કહે છે કે અજીવ, આસ્રવ, બુંિ અિે જીવ. બસ, પહેલા ચાર
લો. કારણ કે સુંવર-નિજગરા અિે મોક્ષ તો નિમગળ પયાગય છે. હવે અહીં ચાર બોલ લીિા કે કમગ
આદિ અજીવ છે. ખલાસ, તો અજીવ-અજીવમાું રહ્યું, બસ. અિે પોતામાું પણ્ય-પાપિો નવકલ્પ
થયો તો તે આસ્રવ છે. િવો આવ્યો. અુંિર છે િનહ. અિે આસ્રવમાું થોડી ક્ષણ રોકાયો. તે સમયે
એટલો રોકાણો િે? એિું િામ ભાવબુંિ છે. તો દ્રવ્યબુંિ કમગિો, ભાવબુંિ આ અિે આસ્રવ, એ
િણેથી જ્ઞાયકતત્ત્વ તો રનહત છે. એવા આત્માિી પ્રતીનત થાય ત્યારે સમ્યગ્િશગિ થાય છે.
આહાહા..! ત્યારે...
બીજું કહેવું હતું કે ભાવબુંિ અિે દ્રવ્યબુંિ. ભાવબુંિ મનલિ પયાગય, દ્રવ્યબુંિ જડિી
પયાગય, તેિાથી રનહત આત્મા છે. સનહત હોય તો તો બિું એક થઈ જાય. આહાહા..! સમજાણું
કાુંઈ? તેિાથી રનહત છે, તો જ્યાું રનહત છે એમ ભાિ થયું, તો એિો અથગ એ થયો કે આત્મા
અબુંિસ્વરૂપ છે. તેિો અથગ એ થયો કે આત્મા બુંિ સનહત િથી, એ તો મતત છે. આહાહા..!
‘ભીખાભાઈ’! એય..! ‘િેવાિનપ્રયા’! આહાહા..! આવો માર્ગ છે લ્યો. લોજીકથી બેસે એવો છે.
આહાહા..! આમાું પક્ષ િે વાિનવવાિિે સ્થાિ તયાું છે? આહાહા..!
ભર્વાિ! િવતત્ત્વ છે કે િથી? તો િવતત્ત્વમાું તું જ્ઞાયકતત્ત્વ આઠમાું ભળી ર્યો છો?
ભળી ર્યો હોય તો િવતત્ત્વ રહે તયાુંથી? સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ એક બાજ રાખો અિે પણ્ય-પાપ,
આસ્રવ, બુંિ અિે અજીવ તે તત્ત્વ છે. તેિાથી આ જ્ઞાયકતત્ત્વ તો ક્ભન્ન છે. ક્ભન્ન છે એિો અથગ
કે આત્મા અબુંિતત્ત્વ છે. અિાસ્રવી તત્ત્વ છે. તેમાું આસ્રવ છે િનહ. એ તો અબુંિતત્ત્વ અિે
અિાસ્રવી તત્ત્વ છે. આહાહા..! એવી દૃનષ્ટ હોય તો સુંવર-નિજગરા થાય છે. અિે એવી પૂણગ નિમગળતા
હોય તો મોક્ષ થાય છે. આ િવતત્ત્વિી વ્યાખ્યા. આહાહા..! ‘કાુંનતભાઈ’! આહાહા..!
મમક્ષ :– જલ્િી જલ્િી મોક્ષ જવું છે િે તો જલ્િી જલ્િી ફરમાવે િે.
ઉત્તર :– એમ કહ્યું. િવતત્ત્વ છે કે િનહ? તો પહેલા સુંવર, નિજગરા, મોક્ષ તો અિાદિથી
છે િનહ. હવે છે તો બીજા ચારતત્ત્વો રહ્યા. હવે અજીવ એ તો કમગ છે. અજીવ છે એ પોતામાું
આવતા િથી. એ અજીવરૂપ આત્મા છે િનહ. એક વાત. પણ્ય-પાપિા નવકલ્પ ઊઠે છે એ તો
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આસ્રવ છે. આસ્રવ આત્મામાું આવતો િથી. આસ્રવરૂપ આત્મા થતો િથી. કેમકે એ તો જ્ઞાયકતત્ત્વ
છે. ભાવબુંિ (અથાગત્) અટકવું, થોડો રોકાણો. એ રોકાણો એ ભાવબુંિ છે. ભાવબુંિથી તો રનહત
આત્મા છે. રોકાવું એ સ્વભાવમાું છે િનહ.
આસ્રવ, ભાવબુંિ અિે દ્રવ્યબુંિ. દ્રવ્યબુંિ અજીવ. ભાવબુંિ જીવિી નવકારી પયાગયમાું
રોકાવું, આસ્રવ જીવિી પયાગય િહોતી અિે ઉત્પન્ન થઈ, એિાથી તો ભર્વાિ રનહત છે. િનહતર
જ્ઞાયકતત્ત્વ નસિ કેમ થાય? આહાહા..! રનહત છે તો તેિો અથગ એ થયો કે આત્મા અિાસ્રવી અિે
અબુંિસ્વરૂપી છે. આવા અિાસ્રવી અિે અબુંિસ્વરૂપિી દૃનષ્ટ થવી, તેિું િામ સમ્યગ્િશગિ છે.
આ તો ‘जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपट्टंु ’ આવ્યું િે? ‘जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपट्टंु ’ આહાહા..!
આચાયોિી કથિી, દિર્ુંબર સુંતોિી કથિી અલૌદકક શૈલી.. અલૌદકક શૈલી!! ઓહોહો..!
કેવળજ્ઞાિિા કેડાયતો. કેડો કરી રાખ્યો છે કેવળજ્ઞાિ થવાિો. આ રસ્તે જા, તિે કેવળજ્ઞાિ થશે.
તયાું? કે ભર્વાિ પૂણાગિુંિ પ્રભ છે ત્યાું.
‘અશિ-સદ્ભૂતવ્યવહારથી મનતજ્ઞાિાદિ નવભાવર્ણોિો આિાર હોવાિે લીિે ‘અશિ
જીવ’ છે.’ એ શું કહે છે? કે જેિે કારણશિ જીવ નિકાળી દ્રવ્ય છે, તેિું ભાિ થયું. તો એિે કાયગ
આવું થયું એિું ભાિ થયું અિે અશિતા બાકી છે, તેિું પણ શ્રતજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘શિનિશ્ચયથી સહજજ્ઞાિાદિ પરમસ્વભાવર્ણોિો આિાર હોવાિે લીિે ‘કારણશિ જીવ’ છે.’
હવે જીવ આવ્યો. નિકાળી ભર્વાિ આત્મા ધ્રવ. ઉત્પાિ-વ્યય-ધ્રવયતતું સત્. ઉત્પાિ-વ્યય કાઢીિે
એકલો ધ્રવ. ધ્રવ કેવો છે? એ તો શિનિશ્ચય થયો. નિકાળી કાયમ રહેિાર છે માટે શિ, પનવિ
છે માટે શિ અિે નિકાળી એમ િે એમ રહે છે માટે નિશ્ચય. સહજજ્ઞાિાદિઅિુંત સ્વભાવ જ્ઞાિિશગિ-આિુંિ. પરમસ્વભાવ ર્ણ નિકાળી. પોતાિા ‘પરમસ્વભાવર્ણોિો આિાર હોવાિે લીિે
‘કારણશિ જીવ’ છે.’ એ દ્રવ્યિે કારણશિ જીવ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
આવી િમગિેશિા કેવી? લીલોતરી િ ખાવી, કુંિમૂળ િ ખાવા, ચોનવયાર કરવો, આમ ત્યાર્ કરવો
એ તો એક કલાકમાું આમાું તયાુંય આવ્યું િનહ! આમાું તો બિું આવ્યું. રાર્ પણ તારો િનહ. તારી
દૃનષ્ટમાું રાર્ છોડી િે એમ કહેવું છે. પરિો ગ્રહણ-ત્યાર્ તો તારામાું છે િનહ. એ તો અજીવતત્ત્વ
ક્ભન્ન છે. એિે છોડવું-ગ્રહણ કરવું તો તારામાું છે િનહ. અિે તેિે છોડવું, ગ્રહણ કરવો એવો
નવકલ્પ આવે એ પણ તારો િથી. આહાહા..!
મમક્ષ :– પહેલેથી જ છૂટેલું છે.
ઉત્તર :– છૂટા જ છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભારે, ભાઈ! આવો માર્ગ. આ એમાું છે
કે િનહ? એમાું છે તેિો અથગ થાય છે. એમાું ર્ુંિ છે તો સર્ુંિ આવે છે. આહાહા..! પરમાર્મ.
‘નિહાલભાઈ’ કહે છે િે કે પરમાર્મમાું ધ્યાિ રાખીિે વાુંચે તો પિે-પિે અમૃતિાું બુંિ ઝરે છે.
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એક બાજ એમ કહે કે ભાઈ! વ્યક્ભચાર છે અિે એક બાજ (અમૃત કહે). ભાઈ! કઈ અપેક્ષાએ છે
એ સમજવું જોઈએ િે.
મમક્ષ :– સ્વરૂપમાું િ રહી શકે ત્યારે તે જાતિો વ્યવહાર હોય છે.
ઉત્તર :– અિે તે આત્મા ઉપર એિું લક્ષ રાખીિે બિું હોય છે. એટલે એમાું તો એકાગ્રતા
વિે છે એમ કહે છે. િમીિે ચાહે તો વાુંચિ, શ્રવણ, મિિ હોય પણ અુંતર સરમખ તરફિી દૃનષ્ટ
છે ત્યાું એકાગ્રતા શક્તત વિે છે. આહાહા..! લ્યો, એટલી વાત થઈ. કારણશિજીવ નિકાળી દ્રવ્ય
છે, તેિો આશ્રય લે છે, અવલુંબિ લે છે અિે ધ્યાિ કરે છે, તો કાયગશિજીવ થાય છે. એિો બીજો
કોઈ ઉપાય છે િનહ.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ર્રુિેવ!)
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આ ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર ચાલે છે. ૯મી ગાથા. જીવ શું છે એિી વાત ચાલે છે.
અહીં આવ્યા છીએ. ‘શદ્ધનિશ્ચયથી સહજજ્ઞાિાદિ પરમસ્વભાવગણોિો આિાર હોવાિે લીિે
‘કારણશદ્ધ જીવ’ છે.’ ૨૨મું પાિું છે. છેલ્લી લીટી. છેલ્લી લીટી છે િે? જરી સૂક્ષ્મ નવષય છે.
સવવજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા તીથંકરિેવ કે જેમણે ત્રણકાળ, ત્રણલોક જોયા, એમાું આ છ દ્રવ્યિું
જ્ઞાિ ભગવાિિે થયું. જગતમાું છ દ્રવ્ય છે. જાનતએ છ દ્રવ્ય છે. સુંખ્યાએ અિુંત છે.
અિુંતઆત્માઓ, અિુંતપરમાણઓ, અસુંખ્યકાળાણઓ, એકિમાવસ્સ્ત, અિમાવસ્સ્ત અિે આકાશ.
એવા છ દ્રવ્ય ભગવાિ તીથંકર પરમેશ્વરે જોયા. એમાું જીવતત્ત્વ કેવું છે એ વાત ચાલે છે.
આ આત્મા જે છે. આત્મા કહો કે જીવ કહો. કારણજીવ તેિે કહે છે કે, જેમાું અિુંતજ્ઞાિ,
અિુંતઆિુંિ, અિુંતશાુંનત–વીતરાગતા, એવા સ્વભાવિો આિાર, એવા નત્રકાળી ગણોિો આિાર
જે જીવતત્ત્વ છે તેિે અહીંયા કારણજીવ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું કાુંઈ?
સમ્યગ્િશવિ િમવિી પહેલી સીડી મોક્ષમાગવ છે િે? તો સમ્યગ્િશવિિી પહેલી ઉત્પનિ થવી
જોઈએ. એ સમ્યગ્િશવિ કોિાથી થાય છે? કે નત્રકાળી જ્ઞાયક ચૈતન્ય કારણજીવ, ધ્રવ સ્વભાવ,
નિત્ય સ્વભાવ, તેિી સન્મખ થઈિે અુંતરમાું એકાગ્રતા કરીિે, અિભવ કરીિે પ્રતીત થાય છે તેિું
િામ સમ્યગ્િશવિ છે. સમ્યગ્િશવિ વગર કોઈપણ દિયા થાય તે બિી નિરથવક છે. સમજાણું કાુંઈ?
િયા, િાિ, વ્રત, ભસ્તત, પૂજા એ બિા પણ્યભાવ, શભભાવ છે, એ િમવ િથી.
મમક્ષ :– પણ્યભાવ છે ત્યાું સિી તો ઠીક પણ િમવ િથી...
ઉિર :– િમવ િથી એિો અથવ શું? પણ્યભાવ છે તો િમવ િથી. ‘પુંદડતજી’! એમાું શું?
એ તો અસ્સ્ત-િાસ્સ્તથી વાત થઈ. ભગવાિ સવવજ્ઞ પરમેશ્વર તીથંકરિેવ, જેમણે એક સેકન્ડિા
અસુંખ્ય ભાગમાું ત્રણકાળ, ત્રણલોક જોયા, તે ભગવાિિી વાણી આવી તે વાણીિે આગમ કહે
છે. એ આગમમાું જીવિું આવું સ્વરૂપ વણવિ કરેલું છે.
ભગવાિ આત્મા શરીર, કમવ, આ દિયાથી તો સ્ભન્ન છે અિે અુંિર પણ્ય-પાપ, િયા, િાિ,
વ્રત, ભસ્તતિા ભાવ થાય છે, તેિાથી પણ એ ભગવાિ આત્મા તો સ્ભન્ન છે. એટલું તો િનહ પણ
તેિી એક સમયિી પયાવય-અવસ્થા છે તેિાથી પણ જિો ચૈતન્ય કારણજીવ છે. સમજાણું કાુંઈ?
એક સમયિી અવસ્થા એ તો વ્યવહાર આત્મા છે. ‘પુંદડતજી’! વ્યવહાર આત્મા તયાુંથી આવ્યો?
એક સમયિી અવસ્થા એ વ્યવહાર આત્મા, અભૂતાથવ આત્મા છે, સત્યાથવ િનહ. આહાહા..! નત્રકાળ
જ્ઞાયક ચૈતન્યમૂનતવ ભગવાિ, જેમાું શદ્ધ નિશ્ચયથી–સ્વભાવ શદ્ધ છે અિે નિશ્ચય સત્ય નત્રકાળ છે.
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સહજ જ્ઞાિ, સ્વભાનવક અુંતરજ્ઞાિ, ધ્રવજ્ઞાિ, સ્વભાનવકઆિુંિ, સ્વભાનવકિશવિ, સ્વભાનવકવીયવ
આદિ ‘પરમસ્વભાવગણોિો આિાર...’ એવા પરમગણ, શસ્તતઓ કહો કે ગણ કહો. એવી ધ્રવ
શસ્તતઓિો ‘આિાર હોવાિે લીિે...’ ‘આિાર હોવાિે લીિે ‘કારણશદ્ધ જીવ’ છે.’ કહો, સેઠી!
કારણશદ્ધજીવ શું કહ્ું? જીવમાું કારણશદ્ધજીવ અિે કાયવશદ્ધજીવ. આહાહા..!
ભગવાિ આત્મા એક જ આ આત્મા, એક સેકન્ડિા અસુંખ્યમાું ભાગમાું અિુંતજ્ઞાિ,
બેહિશસ્તતઓ જે અિુંતગણ છે, એ આિેય છે અિે આત્મા આિાર છે. તે આિાર, આિેયિો
ભેિ છોડીિે નત્રકાળી કારણસ્વભાવ જે આત્મા છે તેિે કારણજીવ કહેવામાું આવે છે. એ
કારણજીવિા આશ્રયથી, અવલુંબિથી, સમ્યગ્િશવિ આદિ િમવિી પયાવય થાય છે. સમજાણું કાુંઈ?
ભારે ઝીણું, ભાઈ! અત્યારે તો આ બહારથી આમ કરો િે તેમ કરો, પુંદડતજી! આહાહા..!
મમક્ષ :– બિી ગોળ ગોળ વાત થઈ.
ઉિર :– ગોળ-ગોળ વાત શું થઈ? હજી સ્પષ્ટ િથી થયું એમ કહે છે. એમ તો સ્પષ્ટ વાત
આવી, કે જેિે પોતાિા િમવિી િશા પ્રગટ કરવી હોય, િમવ એક િશા છે, અવસ્થા છે, િમવ કોઈ
નત્રકાળી ગણ િથી. સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર... અહીં મોક્ષમાગવ અનિકાર છે િે? તો સમ્યગ્િશવિ
અુંતરમાું વીતરાગી પયાવય શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે ચાદરત્ર એ ત્રણે વીતરાગી પયાવય છે તે મોક્ષિો માગવ
છે. એ વીતરાગી પયાવય ઉત્પન્ન તયાુંથી થાય છે? કે વ્યવહાર, િયા, િાિ, વ્રત, ભસ્તત કરવાથી
એ પયાવય ઉત્પન્ન થાય છે?
મમક્ષ :– કેમ િથી થતી?
ઉિર :– િથી થતી. એ તો રાગ છે. સમ્યગ્િશવિ પયાવય ઉત્પન્ન કરવાિી તાકાત રાગમાું
િથી. ‘શકિચુંિજી’! ભારે ઝીણું આવું.
મમક્ષ :– ...
ઉિર :– એ આ અનહુંસા. તેિું િામ અનહુંસા. પોતાિો સ્વભાવ નત્રકાળી શદ્ધકારણ જીવ
છે, તેિો આશ્રય લઈિે વીતરાગી પયાવય પ્રગટે તેિે અનહુંસા કહેવામાું આવે છે.
મમક્ષ :– િયા, િાિિે નહુંસા કહેવામાું આવે છે?
ઉિર :– િયા, િાિિા નવકલ્પ તો રાગ છે.
મમક્ષ :– તેિે નહુંસા કહેવામાું આવતી હશે?
ઉિર :– રાગ કહો કે નહુંસા કહો એક જ વાત છે. માગવ તો વીતરાગિો માગવ છે આ. કોઈ
કલ્પિાથી કહે કે આમ સિારો કરો, આમ કરો, તેમ કરો, એ માગવ વીતરાગિો િનહ.
ભગવાિપરમાત્મા નત્રલોકિાથ તીથંકરિેવ, તેમિી દિવ્યધ્વનિમાું જે આગમ આવ્યા, તે આગમમાું
છ દ્રવ્ય કહ્ા. તે આગમમાું જીવિે નત્રકાળી શસ્તતવુંત જીવિે કારણજીવ કહ્ો. સમજાણું કાુંઈ? કેમ
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કારણજીવ કહ્ો? કે તેિા આશ્રયથી અુંતર દૃનષ્ટ કરવાથી સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર ત્રણે અુંતર
વસ્ત જે નત્રકાળી આત્મા છે, તેિા આશ્રયથી મોક્ષમાગવિી ઉત્પનિ થાય છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– અનહુંસાિી વાત તો થઈ ગઈ.
ઉિર :– સુંયમ એ. અનહુંસાિો અથવ શું? રાગરનહત પોતાિી િશા પ્રગટ કરવી તે અનહુંસા.
સુંયમિો અથવ એ. નવકલ્પિો ત્યાગ કરીિે નિનવવકલ્પ આિુંિિી ઉગ્ર િશા પ્રગટ કરવી તેિું િામ
સુંયમ છે.
મમક્ષ :– તપ?
ઉિર :– તપ એટલે ઇચ્છાિો િાશ કરીિે અતીનન્દ્રય આિુંિિો ઉગ્ર ઓપ થવો તેિું િામ
તપ છે.
મમક્ષ :– આપિી બિી વ્યાખ્યા જિી છે.
ઉિર :– ભગવાિિી વ્યાખ્યા જ જિી છે. આ તો સવવજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ તીથંકરિી
વ્યાખ્યા છે. આ કોઈિા ઘરિી વ્યાખ્યા િથી. સમજાણું કાુંઈ? તપુંનત ઇતી તપઃ. જેમ સોિાિે ગેરુ
લગાવે છે િે? ગેરુ કહે છે િે? લાલ ગેરુ હોય છે િે? એ ગેરુ લગાવે તો સોિાિો ઓપ થાય છે.
ઓનપત–શોસ્ભત. એમ ભગવાિ આત્મા અિુંતઆિુંિ, જ્ઞાિ, િશવિિો પીંડ પ્રભ આત્મા છે. તેિા
આશ્રયથી વીતરાગિી નિમવળ નિિોષ અમૃત િશા ઉત્પન્ન થવી, તેિું િામ પરમેશ્વર સાચું તપ
કહે છે. એ િમ્મો મુંગલું..... આહાહા..! એવો એિો અથવ છે, ભાઈ! દિગુંબરમાું એવું આવે છે. એ
તો શ્વેતાુંબરિા િશવૈકાનલકિી ગાથા છે. પણ દિગુંબરમાું એ ગાથા છે. કોઈિા ઘરિી િનહ.
દિગુંબરમાું તે છે. સિાતિ ગાથા અિાદિિી છે.
મમક્ષ :– દિગુંબરમાુંથી શ્વેતાુંબરે લીિી.
ઉિર :– દિગુંબરમાુંથી શ્વેતાુંબરે લઈ લીિી છે.
મમક્ષ :– ચોરીિો માલ.
ઉિર :– વાત તો એવી છે. સિાતિ જૈિિશવિ દિગુંબર સિાતિ િશવિ હતું. સમજાણું
કાુંઈ? િકાળ પડ્યો તેમાુંથી શ્વેતાુંબર પુંથ િીકળ્યો. એ સિાતિ પુંથ િથી. અવાવચીિ છે, પ્રાચીિ
િથી. ‘પુંદડતજી’! વાત તો એવી છે. અવાવનચિ, પ્રાચીિ તો સવવજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્ું. એવા અુંતરિા
િમો મુંગલું ... િમવ એ ઉત્કૃષ્ટ માુંગનળક છે. તેિી વ્યાખ્યા? અનહુંસા ...
ભગવાિ આત્મા અિુંતજ્ઞાિિો આિાર કારણજીવ છે. શદ્ધ, શદ્ધ ધ્રવ. તેમાું એકાગ્ર થઈિે
વીતરાગી નિિોષ સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ-શાુંનતિી ઉત્પનિ થાય તેિું િામ અનહુંસા. રાગિી ઉત્પનિ થાય
તેિું િામ નહુંસા. બહ સૂક્ષ્મ વાત. માણસિે વીતરાગિો મૂળ પુંથ, સવવજ્ઞિો મૂળ માગવ હાથમાું
આવવો ભારે મશ્કેલ છે. સમજાણું કાુંઈ? સિાતિ અિાદિ માગવ વીતરાગિો છે. અુંતરમાુંથી
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સિાતિ ભગવાિ આત્મા, કારણશદ્ધ જીવ અહીં કહ્ોિે? કારણશદ્ધ જીવ ધ્રવ, નિત્યાિુંિ પ્રભ,
‘નસદ્ધ સમાિ સિા પિ મેરો’ એ ‘બિારસીિાસ’માું આવે છે. ‘બિારસીિાસ’. આ
‘સમયસારિાટક’ બપોરે ચાલે છે િે?
चेतनरूप अनूप अमूरतत, तिद्धिमान िदा पर मेरौ।

मोह महातम आतम अंग, तियौ परिंग महा तम घेरौ ।।
ग्यानिला उपजी अव मोतह, िहो गनु नाटि आगमिे रौ।
जाि ु प्रिाद िधे तिवमारग, वेतग तमटै भववाि विेरो ।।

આ ‘બિારસીિાસજી’િા ‘સમયસાર િાટક’િી કડી છે. ‘સમયસાર’િી, હોં! બિું
‘સમયસાર’માુંથી લીિું છે. ‘चेतनरूप’ હું તો ચૈતન્ય જ્ઞાિિું રૂપ–સ્વરૂપ છું. ‘चेतनरूप अनूप’
મારા અુંતર આિુંિ જ્ઞાિસ્વરૂપિે કોઈ ઊપમા િથી. જેિે કોઈ ઊપમા લાગ પડતી િથી. ‘चेतनरूप
अनूप अमूरतत’ તેમાું કોઈ રુંગ, ગુંિ, રસ, સ્પશવ છે િનહ. એવો હું આત્મા, ‘तिद्धिमान िदा पर
मेरौ।’ જેવા નસદ્ધ ભગવાિ ણમો નસદ્ધાણું–નસદ્ધ ભગવાિ છે એવું સમજાણું કાુંઈ? નસદ્ધ
ભગવાિમાું પણ્ય, પાપ, નવકલ્પ, રાગ આદિ િથી જ મારુું સ્વરૂપ છે.. સમજાણું કાુંઈ? એવો હું
નસદ્ધ સમાિ, જ્ઞાયકભાવ, શદ્ધ સત્ શાશ્વત આિુંિ આદિ ગણોિા આિારરૂપ આત્મા (છું). તેિો
આશ્રય લઈિે, સુંયોગી ચીજ, રાગ અિે અલ્પજ્ઞ પયાવયિી ઉપેક્ષા કરીિે, નત્રકાળી કારણજીવિી
અપેક્ષા આશ્રયમાું લઈ, અુંતરમાું જે નિિોષ વીતરાગીિશા ઉત્પન્ન થાય તેિે અનહુંસા, સુંયમ, તપ
એ ત્રણેિે કહે છે. પરિી િયાિો ભાવ એ તો નવકલ્પ રાગ છે. ઇનન્દ્રયોિું િમિ કરવું એ પણ એક
નવકલ્પ છે. સમજાણું કાુંઈ? છકાયિી િયા પાળવાિો ભાવ એ પણ એક નવકલ્પ છે, રાગ છે.
આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ એમ ફરમાવે છે, માથે આવ્યું છે. ભગવાિિી મખ્ય વાણીમાું એમ
આવ્યું, પ્રભ તારી ચીજ તો અુંિરમાું કારણશદ્ધ જીવ નત્રકાળી ધ્રવ પડી છે. આત્માિો નત્રકાળી
સ્વભાવ, વીતરાગ નિિોષ આિુંિકુંિ છે. ધ્રવ, ધ્રવિે ધ્યેય બિાવીિે, વતવમાિ િશામાું જે ધ્રવમાુંથી
વીતરાગી િશા પ્રગટ થાય, જેમાું રાગિા અુંશિો સાથ િથી, મિિ િથી, એવું સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિચાદરત્ર પોતાિા સ્વભાવિા આશ્રયે પ્રગટ થાય, તેિે અનહુંસા કહે છે, તેિે સુંયમ કહે છે, તેિે તપ
કહે છે. વ્યાખ્યા એવી છે, ભાઈ! કઠણ છે. જગતિે શું કહે? અપૂવવ વાત અિુંતકાળમાું એણે
સાુંભળી િથી. કહે છે, કારણશદ્ધ જીવ છે, તેમાુંથી કાયવશદ્ધ જીવ પ્રગટ થાય છે.
મમક્ષ :– ... તો કઠણ તયાું રહી.
ઉિર :– કઠણ છે જ િનહ. કિી સાુંભળ્યું જ િથી માટે કઠણ છે. ‘જયપર’માું શું સાુંભળ્યું
હતું?
મમક્ષ :– િનહ બોલે.
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ઉિર :– એ િનહ બોલે. સાુંભળતા િથી, એમ કહેશે.
મમક્ષ :– સાુંભળ્યું હોય પણ બોલે િનહ...
ઉિર :– તો એ વાત કઠણ કેમ છે? અિુંતકાળથી િલવભ સમ્યગ્િશવિ શું છે એિી એિે
ખબર િથી. બાર ભાવિામાું આવે છે કે િનહ? બોનિિલવભ ભાવિા. બોનિિલવભભાવિા. તો
બોનિ એટલે સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્રિે બોનિ કહે છે. એ બોનિ અિુંતકાળમાું તયારેય પણ એક
સેકેન્ડ પણ ઉત્પન્ન કરી િથી. િવમી ગ્રૈવેયક જૈિ સાિ દિગુંબર અટ્ઠ્યાવીસ મૂળગણ પાળીિે
િગ્ન થઈિે અિુંતવાર ગયો. તે િમવ િથી. સમજાણું કાુંઈ? પણ્યદિયાથી તે સ્વગવમાું ગયો. ‘દ્રવ્ય
સુંયમસે ગ્રૈવેયક પાળ્યો ફેર પીછો પટતયો.’ ‘શકિચુંિજી’! એમ આવે છે.
િકાિ ઉપર હતા ત્યારે મેં વાુંચ્યું હતું. (સુંવત) ૧૯૭૦િી સાલ પહેલા િકાિ ઉપર. તે
પસ્તક અહીં છે. ચાર સજ્જાયમાળા છે. શ્વેતાુંબરિી ચાર સજ્જાયમાળા છે. એક-એક
સજ્જાયમાળામાું ૨૦૦-૩૦૦-૪૦૦ સજ્જાય છે. એવા ચાર ભાગ છે. અહીં છે. એક ભાગ િથી
આવ્યો. મેં તો િકાિ ઉપર ચારે ભાગ જોયા હતા. ‘પાલેજ’માું અમારા નપતાજીિી ઘરિી િકાિ
હતી. મેં તો ચારે ભાગ જોયા હતા. તેમાું આ આવ્યું હતું તે વખતે. ખબર છે. ‘દ્રવ્ય સુંયમ સે
ગ્રૈવેયક પાયો, ફેર પીછો પટતયો.’ ‘જેઠાભાઈ’! દ્રવ્ય-સુંયમ એટલે? આત્મા શું ચીજ છે એિી
અિભવ દૃનષ્ટ સમ્યગ્િશવિ નવિા, આવી પુંચમહાવ્રત આદિિી દિયા અિુંતવાર થઈ, એ દ્રવ્ય
સુંયમ છે, ભાવસુંયમ િથી. ‘જયુંતીભાઈ’!
મમક્ષ :– સુંયમિા પણ બે ભાગ?
ઉિર :– હા, સુંયમિા પણ બે ભાગ. દ્રવ્યસુંયમ, ભાવસુંયમ. સમદકતિા બે ભાગ,
વ્યવહાર સમદકત, નિશ્ચય સમદકત. ચાદરત્રિા બે ભાગ, દ્રવ્યચાદરત્ર, ભાવચાદરત્ર, વ્યવહાર
ચાદરત્ર, નિશ્ચય ચાદરત્ર. િરેકિા બે-બે ભાગ. તપમાું વ્યવહાર તપ અિે નિશ્ચય તપ. િરેકમાું દ્રવ્ય
અિે ભાવ. વ્યવહાર નિશ્ચય.. વ્યવહાર નિશ્ચય છે. ભગવાિિો માગવ ગુંભીર છે, પ્રભ! એમ મળી
જતું હોત તો અિુંતકાળમાું કેમ િ મળ્યું? આહાહા..! પુંચમહાવ્રતિું આચરણ પણ અિુંતવાર
કયં. સાુંભળ્યું છે િે, જઓ! ‘છ ઢાળા’માું આવે છે. ‘મનિવ્રત િાર અિુંત બૈર ગ્રૈવેયક ઉપજાયો,
પણ આતમજ્ઞાિ સ્બિ લેશ સખ િ પાયો.’ એિો અથવ ભાઈ ઇ કરે છે, એ અભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટ
હતા, એમ અથવ કરે છે. આ તે ગજબ કરે છે િે! હમણા જ ‘જૈિ ગેઝેટ’માું આવ્યું છે. એ તો
અભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટિી વાત છે. અરે..! ભનવ નમથ્યાદૃનષ્ટ અિુંતવાર (ગયો). સાુંભળ તો ખરો. િવમી
ગ્રૈવેયક ૩૧ સાગરિી નસ્થનતમાું અિુંતવાર ભનવ-અભનવ ઉપજ્યા છે. િવમી ગ્રૈવેયક.
ગ્રીવાિા સ્થાિમાું ચૌિ રાજલોક ઉભા પરુષિા આકારમાું છે. એિી ગ્રેવાિા સ્થાિમાું િવ
પાસડા છે. િવમી ગ્રૈવેયકિી છેલ્લી ગ્રૈવેયકમાું ૩૧ સાગરોપમિી નસ્થનત છે. ત્યાું પણ અિુંતવાર,
ભવી જીવ પણ અિુંતવાર ગયો. અભવી તો બહ ઓછા છે. સમજાણું કાુંઈ? અિુંતા-અિુંતા
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સાગરોપમ એવા પદ્ગલ પરાવતવિ કયાવ છે. િવમી ગ્રૈવેયક અિુંતવાર ગયો. સાિ, દિગુંબર, મનિ
(થઈ) પુંચમહાવ્રત (પાળ્યા). (પરુંત) અુંતર આત્મા શું? અિભવ શું? સમ્યગ્િશવિ (શું)? (તેિી
ખબર નવિા) તે રાગથી િમવ માિતો હતો. દિયાકાુંડ તે િમવ છે, તેિાથી મિે િમવ થશે. નમથ્યાદૃનષ્ટ
થઈિે પણ્યિા કારણે સ્વગવમાું ગયો. પછી પાછો પટકાયો. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
મમક્ષ :– ...
ઉિર :– નમથ્યાદૃનષ્ટ. ઊલ્ટાિો તેમાું િમવ માન્યો. પણ્યિી દિયા છે એ તો રાગિી (દિયા
છે).
મમક્ષ :– શાસ્ત્રોિો અથવ ઊલ્ટો...
ઉિર :– સમજે િનહ તો શું કરે? અુંતરિી દૃનષ્ટ વગર તે વાતિો અથવ એ (સમજી શકે
િનહ).
મમક્ષ :– એિા મગજમાું શ્વેતાુંબર શાસ્ત્ર છે.
ઉિર :– હા, એ શ્વેતાુંબરિું કહે છે. શ્વેતાુંબર પણ એિા ખરા અથવિે સમજતા િથી.
મમક્ષ :– અનહુંસા, સુંયમ અિે તપિો અથવ આપે બતાવ્યો.
ઉિર :– એમ જ છે એમાું. પરુંત એમાું િથી, લખાણમાું િથી, ખબર છે. તેિો એવો અથવ
કરતા િથી. અમારા ગરુ હતા તે પણ એવો અથવ કરતા હતા. પરિી િયા પાળવી તે અનહુંસા.
ઇનન્દ્રયોિે રોકવી તે સુંયમ. અપવાસ કરવા તે તપ. અમારા ગરુ હતા ‘નહરાજી મહારાજ’ બહ
શાુંત હતા. કષાય ઘણો મુંિ હતો. દૃનષ્ટિી, તત્ત્વિી ખબર િહોતી. બહ જ મુંિ કષાય હતો. તેિા
માટે ચોકો કરીિે આહાર-પાણી બિાવ્યો હોય તો પ્રાણ જાય તો પણ િ લે. ચોકા તો તયાુંથી પણ
ખબર પડે કે અમારી માટે ગરમ પાણી બિાવ્યું છે. સાિ માટે ઉિા જગમાું (પાણી રાખ્યું હોય તો)
લે િનહ. ઊિું પાણી બિાવ્યું હોય એ િ લે. (કેમકે) અમારી માટે બિાવ્યું છે. એક ટીપામાું અસુંખ્ય
જીવ છે. પાણીિા એક ટીપામાું અસુંખ્ય જીવ છે. પ્રાણી નહુંસા. એય..! ‘િીરુભાઈ’! તમારા ગામિે
િપાણીયું કયં હતું. ત્યાું પાણી બિાવે િનહ. ‘િાગ્નેશવાળા’. પછી ઓલા મનિ આવ્યા હતા કે આ
િપાણીયું ગામ છે. ‘નહરાજી મહારાજ’ જ્યાું જાય ત્યાું તેિા માટે પાણી બિાવ્યું હોય તો લે િનહ.
એવી દિયા હતી. પણ એ નમથ્યાદૃનષ્ટ. દૃનષ્ટ જ નમથ્યાત્વ હતી. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
અહીં તો કહે છે, િમ્મો મુંગલિી વ્યાખ્યા જ એ છે. ..... જેિે આત્મા આિુંિ અિે
જ્ઞાિસ્વરૂપમાું િમવબનદ્ધ છે, એિે તો િેવ પણ િમે છે. મિષ્યિી તો વાત શું? એમ કહે છે. ... િમવ
શું ચીજ છે? િમવ તો અલૌદકક આત્માિી શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ શાુંનત, વીતરાગિશા ઉત્પન્ન થાય, વીતરાગી
સ્વભાવિા કારણમાુંથી (તે િમવ છે). ભગવાિ આત્મા વીતરાગી સ્વરૂપી નત્રકાળ છે. એ
કારણજીવિો આશ્રય કરવાથી વીતરાગી સમ્યગ્િશવિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર (પ્રગટે) એ જ સુંયમ, તપ અિે
અનહુંસા છે. સમજાણું કાુંઈ?
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‘કારણશદ્ધ જીવ.’ લ્યો. કેટલું કારણશદ્ધજીવમાું પડ્યું છે! ઓહોહો..! હવે કહે છે કે ‘આ
(જીવ) ચેતિ છે;...’ આત્મા ચેતિ છે. તો ‘આિા (–જીવિા) ચેતિ ગણો છે.’ જ્ઞાિ, િશવિ, આિુંિ
તે ચેતિગણ છે. ચેતિિા ચેતિ ગણ છે. ‘આ અમૂતવ છે;...’ ભગવાિ આત્મા અમૂતવ છે. બીજા
(દ્રવ્યો) પણ અમૂતવ છે. ‘આ અમૂતવ છે; આિા અમૂતવ ગણો છે.’ આત્મા અરૂપી છે, અમૂતવ છે. તો
જ્ઞાિ-િશવિ-આિુંિ તે પણ અમૂતવ છે. ગણી અમૂતવ છે, તો ગણ પણ અમૂતવ છે. આહાહા..! ‘આ
શદ્ધ છે;...’ તેિા શદ્ધ ગણ છે. જે આત્મા પનવત્ર શદ્ધ આિુંિકુંિ પ્રભ છે, તો તેિા ગણ પણ શદ્ધ
છે.
‘આ અશદ્ધ છે; આિા અશદ્ધ ગણો છે.’ જેિી દૃનષ્ટમાું આત્માિું ભાિ િથી થયું અિે
પણ્ય-પાપિા નવકલ્પમાું િમવ માિે છે તે જીવ અશદ્ધ છે. તેિો ગણ પણ અશદ્ધ છે. અહીંયાું ગણ
શબ્િે પયાવય. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? આિા અશદ્ધ ગણો છે. ‘પયાવય પણ એ પ્રમાણે છે.’ શું
કહે છે? ભગવાિિા આગમમાું એમ આવ્યું કે ભગવાિ આત્મા વસ્ત તરીકે શદ્ધ છે, તેિા ગણ
પણ શદ્ધ છે અિે તેિા આશ્રયે નિમવળ વીતરાગી પયાવય થાય તે પણ શદ્ધ છે. સમજાણું કાુંઈ?
સામાનયક કોિે કહે તેિી ખબર િનહ. કે આ સામાનયકિા બેસણામાું બેસી જાય અિે બે
ઘડી ણમો અદરહુંતાણું.. ણમો અદરહુંતાણું (કરે), લ્યો. અરે..! ભાઈ! સામાનયક તો, એક સેકન્ડિી
સામાનયક જન્મ-મરણિો િાશ કરી િાખે. તેિું િામ સામાનયક છે. પહેલા સમ્યગ્િશવિિી સામાનયક
વગર સમ્યતજ્ઞાિિી સામાનયક થતી િથી અિે સ્વરૂપિી નસ્થરતાિી સામાનયક થતી િથી.
આહાહા..! એ કહે છે, જઓ!
શદ્ધ પયાવય. ભગવાિ આત્મા શદ્ધ ગણ છે, દ્રવ્ય શદ્ધ છે, નત્રકાળી દ્રવ્ય શદ્ધ છે, ગણ શદ્ધ
છે તો તેિી પયાવય પણ શદ્ધ છે. નિમવળ િશા, નિિોષ િશા એ પનવત્ર શદ્ધ છે. સમજાણું કાુંઈ?
સામાનયક વગેરે ભાવ છે એ આત્માિા આશ્રયે ઉત્પન્ન થયા હોય તે સામાનયક અિે તે પયાવય
શદ્ધ છે. સમજાણું કાુંઈ? એ જીવિી વ્યાખ્યા થઈ.
મમક્ષ :– દ્રવ્યિે શદ્ધ કીિું િે ગણિે અશદ્ધ કીિા તે કેવી રીતે ?
ઉિર :– એ પયાવય કીિી. ગણ તો અશદ્ધ તયાું છે? પયાવયિી અપેક્ષાએ અશદ્ધ કહેવામાું
આવે છે.
એવા જીવિું જ્ઞાિ ભગવાિે કહ્ું એમ એણે જાણવું જોઈએ. પરમેશ્વરે કહ્ો એવો
કારણજીવ, ગણ અિે નિમવળ પયાવય, જે તેિા આશ્રયે ઉત્પન્ન થાય, એ ત્રણિે શદ્ધ કહે છે એમ
જાણવું જોઈએ. પણ એ પયાવય કારણજીવથી ઉત્પન્ન થાય છે. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! અપૂવવ
માગવ છે, ભગવાિ! સાિારણ માગવ હોય તો િવમી ગ્રેવેયક અિુંતવાર ગયો છે. ઓહોહો..! ચામડા
ઉતારીિે ખાર છાુંટે તો પણ િોિ િ કયો એવી દિયા અિુંતવાર કરી. એ કોઈ િમવ િથી. એ તો
પણ્યિો, ક્ષમાિો નવકલ્પ છે. િમવ તો ભગવાિ શદ્ધ ચૈતન્ય કારણપરમાત્મા તો પોતાિો સ્વભાવ

ગાથા – ૯

પ્રવચિ િં. ૧૪

169

પૂણવ બ્રહ્મ આિુંિસ્વરૂપ (છે), તેિા અવલુંબિથી જે નિમવળતા પ્રગટ થાય તેિે ભગવાિ િમવ અિે
મોક્ષિો માગવ કહે છે. એ બહારિી આખી પ્રથા જ અત્યારે ગમ થઈ ગઈ. સમજાણું કાુંઈ? પેલાએ
લખ્યું, કાલે કહ્ું િે? ‘અગરચુંિ િહાટા’ છે િે કો’ક? િગ્નપણાિો આગ્રહ કયો તો અમારા આગમ
માન્યા િનહ. એમ લખ્યું છે. તે બિું ખોટું છે. સમ્યગ્િશવિ, સમ્યતજ્ઞાિ અિે સ્વરૂપાચરણ જેિે
પ્રગટ આિુંિ થયો હોય એવા મનિિે િગ્ન િશા સહજમાું થઈ જાય છે. સમજાણું કાુંઈ? એ તો
અિાદિ વીતરાગિો માગવ છે. કપડા રાખે અિે અુંિરમાું મનિપણું થઈ જાય, એમ ત્રણકાળમાું િ
બિે. સમજાણું કાુંઈ? એવી વાત છે, ભાઈ! પક્ષપાતિી વાત લખો તો એ િનહ ચાલે. ભાઈએ
એમાું લખ્યું છે, જઓ?
ભગવાિ! ૩૨-૪૫ આગમમાું તો એટલી નવરુદ્ધતા છે કે એિા વાુંચિારે પણ એમાુંથી
નવરુદ્ધતા કાઢી છે. સમજાણું કાુંઈ? ભગવાિિા માગવમાું તો અિાદિથી (આ ચાલે છે). અુંતર
આત્માિા આિુંિિો અિભવ કરીિે, જે ચાદરત્રિું પ્રગટ પ્રચર સ્વસુંવેિિ થયું, તેિે વસ્ત્ર અિે પાત્ર
રાખવાિી વૃનિ હોતી િથી. સમજાણું કાુંઈ? જે આગમમાું વસ્ત્ર-પાત્ર રાખીિે સાિ માિે છે એ
આગમ જ િથી. એ ભગવાિિા આગમ િથી. અહીં તો આ વાત છે.
મમક્ષ :– પદરગ્રહ રાખે તે સાિ િનહ.
ઉિર :– પદરગ્રહ છે એ તો. વસ્ત્ર-પાત્ર તો પદરગ્રહ છે. વસ્ત્રિો એક ટકડો રાખે અિે મનિ
માિે, મનિ મિાવે એ નિગોિમાું જશે એમ ‘કુંિકુંિાચાયવ’એ ‘અષ્ટપાહડ’માું લખ્યું છે. આહાહા..!
માગવ તો અિાદિથી એવો છે. કોઈિો કસ્લ્પત િથી. પણ એ માત્ર બહારિી ચીજ િથી, અિભવ
અુંતરમાું થવો જોઈએ. અુંિરિા આિુંિિી િશા નવિા બહારિી િગ્ન િશાિે નિનમિ પણ કહેવામાું
આવતું િથી. અુંતરિા આિુંિિી િશા પ્રગટ થઈિે, જ્યાું અુંિરમાુંથી વીતરાગતાિું પૂર આવ્યું,
તેિે વસ્ત્ર-પાત્ર લેવાિો નવકલ્પ જ િથી હોતો. એવી પાક્કી શ્રદ્ધા કરો. સમજાણું કાુંઈ? તેિું િામ
અુંિર મનિપણું–ભાવનલુંગ પ્રગટ્ું હોય તેિું દ્રવ્યનલુંગ િગ્ન જ હોય છે. વસ્ત્ર-પાત્ર રાખે અિે મનિ
માિે એ જૈિમાગવમાું િથી. વીતરાગ માગવમાું એ િથી. ‘પુંદડતજી’! કોઈ વ્યસ્તત પ્રત્યે દ્વેષ િ કરવો,
આત્મા છે. કોઈ વ્યસ્તત હોય, માિે ઉંિું પણ એિો દ્વેષ િ કરવો. સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– ...પદરષહ સહિ કરે છે...
ઉિર :– પણ સહિ કરવાિું જ િથી. એ તો જ્ઞાતાદૃષ્ટા થઈ ગયો છે. પદરષહ આવે છે
એિે જાણે છે. આિુંિમાું રહીિે જાણે છે. એવી ચીજ છે, ભાઈ! સાિપિ તો કોઈ અલૌનલક ચીજ
છે. જેિે ગણિર િમસ્કાર કરે, એ સાિપિ લોકોિે ખ્યાલમાું જ આવ્યું િથી, બાપા! આહાહા..!
અહીં તો પહેલા યથાથવ સમ્યગ્િશવિ કરો. સમ્યગ્િશવ નવિા સાિપણું કે કોઈ વ્રત, નિયમ હોતા
િથી. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! એ જીવિી વાત કરી.
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હવે પદ્ગલિી વાત કરે છે. ભગવાિે પદ્ગલ જોયા. આ જડ પદ્ગલ છે. આ શરીર-વાણી
આ બિું, પૈસા-લક્ષ્મી, મકાિ પદ્ગલ છે, જડ છે, અજીવ છે. આ શરીર અજીવ થઈિે રહ્ું છે કે
જીવ થઈિે રહ્ું છે? આ તો માટી છે. વાણી િીકળે છે એ પણ અજીવ છે. આત્મામાુંથી િથી
િીકળતી. વાણી આત્મામાુંથી િથી િીકળતી. આત્મામાું તયાું છે વાણી? વાણી તો પદ્ગલ છે.
આહાહા..! હું બોલું છું, હું આમ કરુું છું, એ પદ્ગલિો સ્વામી થાય તે નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. અજીવિે
જીવ માિે એમ ભાષા બોલે. આવે છે કે િનહ? અજીવિે જીવ માિે. પચીસ (પ્રકારિા) નમથ્યાત્વ.
કસાિિે સાિ માિે તો નમથ્યાત્વ, સાિિે કસાિ માિે તો નમથ્યાત્વ, માગવિે કમાગવ માિે તો
નમથ્યાત્વ, કમાગવિે માગવ માિે તો નમથ્યાત્વ એમ બોલે. (કમાગવિે) મોક્ષમાગવ માિે તો નમથ્યાત્વ,
એ બોલે.
મમક્ષ :– ...
ઉિર :– માિે છે તો એ જ માિે છે. આહાહા..! શ્વેતાુંબરિા પુંચમ શ્રમણસૂત્રમાું તો એમ
આવે છે. પુંચમ શ્રમણસત્ર છે. આપણે દિગુંબરમાું પણ આવે છે. પણ એ ... પ્રનતિમણિું સૂત્ર છે.
અહીં તો બિા પસ્તકો છે િે? હજારો. શ્વેતાુંબર-દિગુંબરિા પસ્તકો છે. દિગુંબરમાું પણ પ્રનતિમણ
સામાનયક છે પણ બહારમાું બહ પ્રચનલત િથી. એમાું પાુંચમાું શ્રમણસૂત્રમાું તો એમ આવ્યું છે
નવચતું પદરણામી સાુંજ-સવાર બોલે. પાુંચમું શ્રમણસૂત્ર છે. નમથ્યાત્વિે ત્યાગ કરુું છું, સમદકતિે
(ગ્રહણ કરુું છું) પણ નમથ્યાત્વ અિે સમદકત શું એિી ખબર િ મળે.
મમક્ષ :– ભગવાિિે માિવા એ સમદકત.
ઉિર :– ભગવાિિે માિવા, િવતત્ત્વિે માિવા એ સમદકત. અરે..! હાલ.. હાલ. એવી
માન્યતા તો અભનવ પણ કરે છે. એ માન્યતા િનહ. અભનવિો બાપ છે. ભગવાિ ‘કુંિકુંિાચાયવ’
તો એમ કહે છે કે, જેિી યથાથવ શ્રદ્ધા િથી. ભગવાિિે આહાર માિે છે, ભગવાિિે કવલાહાર
માિે છે એ અભનવ છે, એમ કહ્ું છે. ‘કુંિકુંિાચાયવ’ િગ્ન મનિ દિગુંબર જુંગલવાસી હતા. સુંવત્
૪૯માું ભગવાિ પાસે ગયા હતા. વતવમાિ ‘સીમુંિર’ પરમાત્મા નત્રલોકિાથ મહાનવિેહમાું
સ્બરાજમાિ છે. ત્યાું ગયા હતા અિે ત્યાુંથી આવીિે આ બિા શાસ્ત્રો બિાવ્યા છે. એવી વાત
એમાું લખી છે. સમજાણું કાુંઈ? પદ્ગલ ભાષા આત્માિી િનહ, શરીર આત્માિું િનહ, શરીરિી
ગનત થાય છે એ જડિી ગનત છે, આત્માિી ગનત િથી.
મમક્ષ :– એ તો મરી જાય ત્યારે િે?
ઉિર :– અરે..! અહીં જીવતા જીવમાું એ તયાું છે? ભાષા તો જડ છે.
મમક્ષ :– અત્યારે આ શરીર...
ઉિર :– અત્યારે આ મૃતક તલેવર છે. મડિું-મડિું (છે). અજીવ થઈિે રહ્ું છે કે જીવ
થઈિે? અજીવ તો મડિું છે. આહાહા..!
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મમક્ષ :– વ્યવહારે જીવ છે િે.
ઉિર :– વ્યવહારે પણ જીવ તયાું? િૂળમાું છે. કહો, ‘ભીખાભાઈ’! આહાહા..! જડ અિે
પદ્ગલ અિે આત્મા સ્ભન્ન શું છે એિી ખબર િથી. જ્યાું ત્યાું અસ્ભમાિ (કયાવ). આવા પદ્ગલ,
આવા પિાથવ. હમણા ‘અમરચુંિજી’ આવ્યા હતા. કનવ છે િે? એિું લખાણ એમ આવ્યું છે કે,
પદ્ગલ વગર આત્મા નવચાર કરી શકે િનહ. પદ્ગલિા આિાર નવિા સુંસારી કામ કરી શકાતા
િથી. આહાહા..! આ કુંઈ કહેતો િે કે અમારા ‘હરજીવિભાઈ’ હતા િે, એણે કહ્ું.
મમક્ષ :– પોતપોતાિી ગાય છે.
ઉિર :– પોતપોતાિી ગાય છે. એ ‘સમદઢયા’વાળા ‘હરજીવિભાઈ’એ (સુંવત)
૨૦૦૨િી સાલમાું પ્રશ્ન કયો. મહારાજ! પૈસા નવિા અમારે ચાલે? પૈસા નવિા તો અિાદિથી ચાલી
રહ્ું છે. પૈસા જો તમારામાું ઘૂસી જાય તો તમે જડ થઈ જાઓ. પૈસાિો તારામાું અભાવ છે અિે
તારા ભાવમાું તારો ભાવછે.
મમક્ષ :– કોિા નવિા િથી ચલાવ્યું?
ઉિર :– અિુંતવાર નમથ્યાત્વ નવિા ચલાવ્યું િથી.
મમક્ષ :– અિાદિકાળથી...
ઉિર :– અિાદિ. એ (સુંવત) ૨૦૧૦મી સાલમાું કહ્ું હતું. ‘બોટાિ’ મ્યનિનસપાલીટીમાું
વ્યાખ્યાિ હતું. એય..! ‘શીવલાલભાઈ’! ખબર છે કે િનહ? એિા બાપે તે દિ’ કહ્ું હતું. િેવગરુ-શાસ્ત્ર શદ્ધ. શદ્ધ એ પર? એ પૂછયું હતું તે દિ’. ખબર િ હોય. પછી પાછળથી કાુંઈક િરમ
પડી ગયા હતા. ભાઈ! આ વસ્ત એવી છે. અબોલ વસ્ત... અમોલ વસ્ત... ઓહોહો..! ભગવાિ
આત્મા શરીર અિે વાણી અિે પૈસા વગર જ એિે િભાવ્યો છે. કેમ કે તેમાું છે િનહ. પોતામાું
આત્મા છે અિે પરિું પોતામાું છે િનહ. તો પર નવિા જ િભાવ્યુંછે.
મમક્ષ :– મયાવદિત મિષ્ય ...
ઉિર :– એ તો બિા એિા નવિા પરદ્રવ્યિી િાસ્સ્ત (છે). એમાું એમ કહ્ું હતું. એિા નવિા
િભાવ્યું છે. શું છે? આહાહા..! એણે એમ લખ્યું છે, લ્યો. એક ‘અમર ભારતી’ આવે છે િે?
માનસક પનત્રકા આવે છે. એમાું એમ આવ્યું છે. તત્ત્વથી ખૂબ જ નવરુદ્ધ (લખ્યું છે) અિે માિે કે
અમે ઘણું જાણીએ છીએ. એક ઠેકાણે બોલેલા, હોં! ‘અનલગઢ’માું કે તયાુંક બોલેલા. કે દિગુંબર...
શું કહ્ું હતું? ભાઈએ કહ્ું િહોતું? પેલા પુંદડતજી આવ્યા હતાિે?
મમક્ષ :– સહાલાલજી
ઉિર :– હા, ‘સહાલાલજી’ પુંદડત. એણે કહ્ું હતું, ભાઈ! શ્વેતાુંબર એ, પછી દિગુંબર એ
મૂળમાગવ છે. મૂળ િનહ પણ ઉગ્ર માગવ છે એમ કાુંઈક હતું, એવી ભાષા હતી કાુંઈક. દિગુંબરિું
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સવોત્કૃષ્ટપણું કહ્ું હતું. પેલા લોકો સામે બેઠા હોય. અહીંયા પદ્ગલિા ચાળા નવિા. અહીં
પરમાત્મા તો કહે છે કે મિ, વાણી અિે િેહ તો પદ્ગલ છે. તેિા વગર જ આત્મા અહીં છે. આત્મા
મિિું, વાણીિું, િેહિું કાુંઈ કરી શકતો િથી. ભારે વાત આકરી.
મમક્ષ :– પણ સાહેબ પૈસા નવિા શાક આવતું િથી.
ઉિર :– િૂળમાું... શાક તો પૈસા નવિા આવે છે. જગતથી ઊંિ છે, ભાઈ! પરમેશ્વર
નત્રલોકિાથ પરમાત્મા જેમિે સો-સો ઇન્દ્રો પૂજતા હતા, એમિી વાણીમાું આમ આવ્યું છે. માિે,
િ માિે સ્વતુંત્ર પ્રાણી છે. અિુંતકાળથી ઉંિ તો માન્યું છે. કહે છે કે પદ્ગલિા આિાર નવિા
આત્મા સુંસારીક કુંઈ કરી શકતા િથી. ભગવાિ કહે છે કે પદ્ગલિા આિાર નવિા જ આત્મા
બિું કરી શકે છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ?
પદ્ગલ કેવું છે? ‘ગલિ-પૂરણસ્વભાવ સનહત છે...’ જઓ! ‘(અથાવત્ છૂટા પડવાિા અિે
ભેગા થવાિા સ્વભાવવાળું છે)’ રજકણ ભેગા થાય, છૂટા પડે. તેિો સ્વભાવ છે. વાણી આવે છે
અિે છૂટી જાય છે એ પદ્ગલિો સ્વભાવ છે. આત્માિો (સ્વભાવ) િથી. આત્મા તો જાણિારિેખિાર છે. આત્મા બોલી શકતો િથી, આત્મા કરી શકતો િથી. આહાહા..! પૂરણ એટલે પૃથક્
છે િે? ગલિ. ગલિ એટલે છૂટા પડવું, પૂરણ એટલે ભેગા થવું. એ પદ્ગલ છે. પદ્ગલિો સ્વભાવ
જડિો છે. લાડવા બિવા, રોટલી બિવી, પાણી ગરમ થવું, શાકભાજી બિવા એ બિા પદ્ગલિા
સ્વભાવ છે. પદ્ગલથી બિે છે. કોઈ આત્મા એિે કરે છે એમ િથી.
મમક્ષ :– કાુંઈ અનગ્ન નવિા શાક ચડે?
ઉિર :– અનગ્ન નવિા શાક ચડે છે પોતાથી. શાક સમજ્યા િે? તરકારી, તેિે અનગ્ન અડતી
પણ િથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યિે તયારેય અડતા િથી. અભાવ છે. શાક પણ પોતાિી પયાવયથી
ચડે છે. પદ્ગલ છે િે? પદ્ગલ કહ્ું િે?
મમક્ષ :– ગલિ, ગલિ સ્વભાવી.
ઉિર :– ગળે છે, એમાું શું? એ તો એિો સ્વભાવ છે. શું અનગ્ન કરી શકે છે? એિું આત્મા
કરી શકે છે? નમથ્યાશ્રદ્ધા છે. જડિું હું કાુંઈક કામ કરી શકું. એ માન્યતા મૂુંઢ નમથ્યાદૃનષ્ટ જીવિી
છે, એ જૈિ િથી. તેિે વીતરાગ જૈિિી શ્રદ્ધા િથી. વાત તો આવીછે.
‘તે પદ્ગલ છે. આ (પદ્ગલ) શ્વેતાદિ વણોિા આિારભત મૂતવ છે;...’ જઓ! આ તો
શ્વેતાદિ તો પયાવય છે. પણ અહીં લોકોિે સમજાવવા ગણ લીિા છે. પદ્ગલમાું િોળ, સફેિ, લીલી
અવસ્થા થાય છે. તેિા ‘આિારભૂત મૂતવ છે;...’ પદ્ગલ તો મૂતવ છે, જડ છે. આ વાણી, પૈસા, િાળ,
ભાત, શાક, મકાિ, ઝવેરાત, આબરૂ બિું પદ્ગલ છે. જડ છે. આહાહા..! ‘શ્વેતાદિ વણોિા
આિારભૂત મૂતવ છે; આિા મૂતવ ગણો છે.’ ગણ મૂતવ છે. પયાવય લીિી િે? આ પરમાણિા ગણ
છે. ‘આ અચેતિ છે;...’ તેિા અચેતિગણ છે. આ તો અચેતિ છે તો એિા ગણો પણ અચેતિ
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છે, પયાવય પણ અચેતિ છે. ચેતિિી પયાવય ચેતિમાું અિે અચેતિિી પયાવય અચેતિમાું. કહો,
આ પદ્ગલિી વ્યાખ્યા કરી.
મમક્ષ :– સોિગઢિો માગવ જ જિો છે.
ઉિર :– માગવ જિો છે. જડ અિે ચૈતન્ય બે સ્ભન્ન છે. જીવ અિે અજીવ બે સ્ભન્ન છે.
તો પદ્ગલિી દિયા પદ્ગલથી થાય છે, આત્માિી દિયા આત્માથી થાય છે. આત્મા પદ્ગલિી દિયા
કરે એમ માિે, એ જડિો અસ્ભમાિી છે, નમથ્યાદૃનષ્ટ છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ?
મમક્ષ :– આપ બોલો તો છો.
ઉિર :– કોણ બોલે છે? ભાષા બોલે છે. આત્મા ભાષામાું આવી ગયો? ભાષા તો જડ
છે. ‘પુંદડતજી’! આહાહા..! આ તો અરૂપી છે. તેમાું તો વણવ, ગુંિ, રસ, સ્પશવ છે જ િનહ.
મમક્ષ :– ભાષાિે શું ખબર પડે છે કે આ પુંદડતજી છે.
ઉિર :– એિે તયાું ખબર છે? એ તો જ્ઞાિિે ખબર છે. ભાષા તો એવી િીકળે છે. સ્વપર
જાણવાિી શસ્તત આત્મામાું છે. સ્વપર કથા કરવાિી શસ્તત જડમાું છે. સ્વપર જાણવાિી શસ્તત
આત્મામાું છે અિે સ્વપર કથા કરવાિી શસ્તત જડમાું છે.
મમક્ષ :– જીવમાું િનહ?
ઉિર :– જીવમાું િનહ. આહાહા..! અત્યારે સિરવાિે િામે સિરેલ આમ થયું િે એવા
ભાષણ મોટા-મોટા કરે, અિે લોકો રુંજિ થાય. માણસ એકઠા થાય, હોય બિી વાત નમથ્યાત્વિી.
ઓહોહો..! નમથ્યાત્વ દૃઢ થાય અિે માિે કે િમવકથા અમે કરીએ છીએ. પરિું કુંઈ કરી શકે એવી
કથા કરે એ તો િુંસણભેિિી કથા છે. સમદકતિો િાશ કરિારી કથા છે. સમજાણું કાુંઈ? સેવા
કરો, પરિી સેવા કરો. કોણ કરે? સાુંભળ તો ખરો. પરિી સેવાિી વ્યાખ્યા શું? પર આત્મા અિે
જડ તેિી પયાવય તો તેિાથી થાય છે. પરિું તું શું કરી શકેછે?
મમક્ષ :– તો શું કરવું? હાથ જોડીિે બેઠા રહેવું?
ઉિર :– હાથ તયાું એિા બાપિા છે? હાથ તો જડિો છે. હાથિું હલિ-ચલિ તો જડથી
થાય છે, આત્માથી િનહ. કહો, સમજાણું કાુંઈ? અહીં તો પૂરણ ગલિ સ્વભાવ બિો પરમાણ
પદ્ગલિો છે. ગરમ પાણી છે. ઠુંડ પાણી ગરમ થાય છે તે તો એિી પયાવયિો સ્વભાવ છે. એ
ઠુંડાિું ગરમ આત્મા કરી શકે છે એમ છે િનહ. આત્મા ખાઈ શકે છે? િાુંતિી ભીંસ િઈિે રોટલીિું
બટકું કરી શકે છે આત્મા? બટકું તો ગલિ થયું, પદ્ગલિું ગલિ થયું.
મમક્ષ :– પેટમાું િાુંત હોય?
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ઉિર :– એ તો બિી અુંગ્રેજીિી ભાષાઓ બિી. અહીં બરાબર કરવું (એમ કહે). કોણ
કરે પણ? એ તો જડિી દિયા છે. પૂરણગલિ સ્વભાવ તેિો છે. રોટલી બિી એ તો પૂરણ થયું,
બટકું થયું એ તો ગલિ થયું. કોિું થયું? શું આત્મા કરી શકે છે?
મમક્ષ :– આ િનિયામાું રહેવાય એવું િથી.
ઉિર :– િનિયામાુંથી િીકળવાિી વાત છે આ તો. શું કહે છે? પૂરણગલિ કહ્ું િે? કમવ
પણ આવે છે અિે જાય છે એ પણ એિા કારણથી. આત્મા કમવિું કાુંઈ કરી િથી શકતો, એમ કહે
છે. શરીરમાું પણ આમ રોટલી ખાવી, પથ્ય રાખવું, પથ્યથી આ શરીર ઠીક રાખવું એ સ્બલકલ
નમથ્યા છે. એ તો પદ્ગલિી જડિી દિયા છે. આહાહા..! જડિી દિયા મારાથી થાય છે એમ માિવું
એ તો જડિે પોતાિું માિવું છે. ભારે ઝીણી વાત, ભાઈ! આ િનિયામાું આ બિું શી રીતે ચાલશે?
પેલા એમ કહે છે. મોટી મોટી વાતું કરે અિે આવા ગપ્પા મારે. ભગવાિિે પણ વસ્ત્ર હતું. િીક્ષા
લીિી િે? એક વસ્ત્ર રાખ્યું હતું, અડિું વસ્ત્ર પછી એિા નમત્રિું હતું તે આપી િીિું. એવી જૈિિી
િયા! અરે..! હાલ.. હાલ. ભગવાિિે વસ્ત્ર હોય જ િનહ. ઇન્દ્ર વસ્ત્ર િેતા જ િથી. એ બિી કસ્લ્પત
વાત કરી છે. ભગવાિ િીક્ષા લે છે તો ઇન્દ્ર એક વસ્ત્ર િે છે તો ખુંભે રાખે છે.
મમક્ષ :– ...િી સુંમનત થઈ ગઈિે?
ઉિર :– બિાિી વાત. બિી કસ્લ્પત. ભગવાિ તો િગ્ન મનિ તદ્િ દિગુંબર. એિે તો
મોરપીછી અિે કમુંડળ પણ િથી હોતું. કલ્પાનતત પરુષ છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– મિી બન્યા પછી વસ્ત્ર િે છે.
ઉિર :– િે છે, એવું આવે છે. શ્વેતાુંબરમાું એમ આવે છે. એ કારણથી આપે છે. બાર
માસ, સવા વષવ રહે પછી છૂટી જાય છે. મૂળ પાઠ એમ છે. અિે ‘કલ્પસત્ર’માું એમ છે કે અડિું
વસ્ત્ર તેિા મામાિા નમત્ર હતા તેમિે આપી િીિું. અડિો ટકડો રાખ્યો. એ ‘અમરચુંદ્રજી’એ લખ્યું
છે કે, જૈિિી કેટલી િયા–ગુંભીરતા છે! આવું! અર..ર..! લોકોિે મારીિે... વસ્તિો એવો સ્વભાવ
જ િથી. મનિ વસ્ત્ર રાખતા િથી અિે મનિિે કોઈ િેતા િથી. આહાહા..! જાવું-આવવું એ પદ્ગલિો
સ્વભાવ છે. પોતાિો સ્વભાવ િથી.
હવે િમાવસ્સ્તિી વાત ચાલે છે. િમાવસ્સ્ત એક પિાથવ છે. ભગવાિે કેવળજ્ઞાિીએ ચૌિ
રાજલોકમાું એક િમાવસ્સ્ત િામિો (પિાથવ જોયો છે). ‘સ્વભાવગનતદિયારૂપે અિે
નવભાવગનતદિયારૂપે પદરણત...’ ભાષા જઓ! આત્માિા સ્વભાવરૂપે ઊધ્વવ ગનત થાય કાું
નવભાવરૂપે ચાર ગનતમાું જવાિી ગનત હોય, પણ જીવ પોતે પદરણત હોય તો ‘જીવ-પદ્ગલિોિે
સ્વભાવગનતિું અિે નવભાવગનતિું નિનમિ તે િમવ છે.’ લ્યો. પરનણત જીવ અિે પદ્ગલ બુંિે. કહો,
સમજાણું કાુંઈ?

ગાથા – ૯

પ્રવચિ િં. ૧૪

175

િમાવસ્સ્તકાય બીજાિે ગનત કરાવતું િથી, પણ જીવ અિે પદ્ગલ સ્વભાનવક ગનત હોય કે
નવભાનવક ગનત હોય, તો િમાવસ્સ્તકાયિે નિનમિ કહેવામાું આવે છે. એ િમાવસ્સ્ત પિાથવ છે. સવવજ્ઞ
પરમેશ્વરમાું જ આ વાત છે. એ નસવાય કોઈ િમવમાું, કોઈ મતમાું િમાવસ્સ્ત-અિમાવસ્સ્ત બે દ્રવ્ય છે
જ િનહ. અિે બે દ્રવ્ય િ હોય તો લોક–અલોકિા ભાગ થાત જ િનહ. લોક અિે અલોકિા બે
ભાગ પડ્યા છે એ િમાવસ્સ્ત-અિમાવસ્સ્તિા કારણે છે. સમજાણું કાુંઈ? એમ ભગવાિે િમાવસ્સ્તકાય
િામિું એક તત્ત્વ કહ્ું. િીચે ખલાસો છે. જઓ! એકડો છેિે?
‘ચૌિમા ગણસ્થાિિા અુંતે જીવ ઊધ્વવગમિસ્વભાવથી...’ ચૌિમું ગણસ્થાિ. કેવળજ્ઞાિિું
તેરમું ગણસ્થાિ અિે મસ્તત થવાિી તૈયારી હોય તે ચૌિમે થાય છે. ‘ઊધ્વવગમિસ્વભાવથી
લોકાુંતે જાય તે જીવિી સ્વભાવગનતદિયા છે...’ તો એમાું િમાવસ્સ્ત નિનમિ છે. બસ. પદરણત ગનત
કરે તો. ‘અિે સુંસારાવસ્થામાું કમવિા નિનમિે ગમિ કરે તે જીવિી નવભાવગનતદિયા છે.’ એક
ગનતમાુંથી બીજી ગનતમાું જાય છે, તે પોતાિા કારણે જાય છે. કમવ લઈ જાય છે એમ િનહ, એમ
કહે છે. કમવ તો જડ પદ્ગલ પરદ્રવ્ય છે. એક ગનતમાુંથી બીજી ગનતમાું જવું એ જીવિી નવભાનવક
દિયા છે. િમાવસ્સ્તકાય તેમાું નિનમિ છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? કેવું લખ્યું છે, જઓ! પદરણત
લખ્યું છે િે? ‘નવભાવગનતદિયારૂપે પદરણત જીવ-પદ્ગલોિે...’ એવું િથી કે કમવ લઈ જાય છે.
બીજી ગનતમાું કમવ લઈ જાય છે એમાું િમાવસ્સ્ત નિનમિ છે, એમ છે? આત્મા જ પોતાિી યોગ્યતાથી
એક ગનતમાુંથી બીજી ગનતમાું જાય છે ત્યારે િમાવસ્સ્તકાયિે નિનમિ કહે છે. સમજાણું કાુંઈ? કોઈ
કહે છે કે, ભાઈ! ‘શ્રેનણક’ રાજા િરકમાું ગયા. એ તો સમદકતી હતા, ક્ષાનયકસમદકતી હતા તો
કમવિા કારણથી િરક ગનતમાું ગયા.
મમક્ષ :– ત્યાું જવાિી કોઈિી ઇચ્છા હોય?
ઉિર :– સ્બલકલ ખોટી વાત છે. પોતાિી યોગ્યતાથી ગનતમાું ગયા છે. આમાું ઇ કહે છે,
જઓ! ‘નવભાવગનતદિયારૂપે પદરણત જીવ..’ છે. નવભાવ પદરણતરૂપ જીવ એ પોતાિે કારણે
પદરણમ્યો છે. કમવિા કારણથી જાય છે એમ િથી. કમવ તો બીજી ચીજ છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– તો શ્રેનણકરાજાિો ઊંિા પરુષાથવ પહેલા કયો હતો.
ઉિર :– વતવમાિ ગનતિું નવભાવ પદરણમિ છે.
મમક્ષ :– આ િરકમાું ગયા છે.
ઉિર :– તે પોતાિી પયાવયથી ગયા, પૂવવિી િનહ. સૂક્ષ્મ વાત છે, પુંદડતજી! ઇ કહ્ું િે?
જઓિે! જીવ પદરણત ‘નવભાવગનતદિયારૂપે પદરણત જીવ–’ તો જીવ ગનતમાું નવભાવરૂપ પદરણત
થાય છે તે પોતાથી છે. પૂવે ઘણા પાપ કયાવ હતા માટે ગનતમાું (જાય છે) એમ િથી. વતવમાિમાું
નવભાવગનતિી યોગ્યતાથી ગનત કરે છે.
મમક્ષ :– ...
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ઉિર :– .... પણ િનહ. એ તો કમવિી વાત થઈ. વતવમાિ. એવી વાત છે.
મમક્ષ :– જૈિમાું કમવિો મોટો....
ઉિર :– ભાઈ! ‘સોગિચુંિજી’ કહેતા હતા િે કે કમવથી કાુંઈ િથી થતું. એ ‘સોિગઢ’િા
સુંતિી આવી વાણી છે. કમવથી આત્મામાું કુંઈ થતું િથી. આત્મામાું તો પોતાથી નવકાર થાય છે.
કમવ તો જડ છે.
મમક્ષ :– જીવ પોતે પોતાથી કઈ રીતે ગનતમાું જાય છે?
ઉિર :– પોતે પોતાથી ગનતમાું જાય છે એ પયાવયિો િમવ છે. એવી વાત છે. પયાવય એિી
છે કે જડિી છે? સવાવથવનસદ્ધિી ગનતપયાવય પોતાિા નવભાવથી પદરણત કરે છે. એક સમયિી
પયાવય એ પોતાિા કારણે પયાવય છે.
મમક્ષ :– એ વખતિી એવી જ યોગ્યતા છે.
ઉિર :– એ જ છે. વાત એવી છે.
મમક્ષ :– શાસ્ત્રમાું તો એમ આવે છે કે કોઈ ગનતમાું લઈ જાય છે. ....
ઉિર :– લઈ જાય છે એ તો નિનમિિું કથિ છે. આિપૂવી.. આિપૂવી.
મમક્ષ :– પણ શાસ્ત્રમાું લખ્યું છે.
ઉિર :– લખ્યું તે કઈ અપેક્ષાથી લખ્યું છે? પોતાિા કારણે ગનત કરે છે ત્યાું આિપૂવી
ગનત િામકમવિું નિનમિ કહેવામાું આવે છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? આ ઉપાિાિ-નિનમિિા ગોટા.
જડ અિે ચેતિ.
મમક્ષ :– મોહિીય કમવ વગેરે સ્બલકલ કુંઈ િનહ?
ઉિર :– સ્બલકલ િનહ. કમવ પદ્ગલ છે એ તો જડ છે. જડમાું શું આત્મા આવ્યો? જડિું
આત્મા કુંઈ કરી શકે છે? જડ આત્માિું કરી શકે છે? આત્મા અરૂપી છે.
મમક્ષ :– જૈિ ઉપર કમવિું જોર બહ છે.
ઉિર :– િનહ. સ્બલકલ જોર િથી. એ વાત ખોટી છે. એ તો અમારે (સુંવત) ૧૯૭૮ થી
સાલથી ચાલે છે. ૧૯૭૧. ૫૬ વષવ થયા. કમવથી આત્મામાું કાુંઈ થાય છે એ સ્બલકલ િનહ. સુંવત
૧૯૭૧. ૭૦ અિે ૧. નવકારી પયાવય પોતાથી થાય છે તો બીજી ચીજિે નિનમિ કહો. બીજી વસ્તથી
પોતામાું થાય, તો જીવિો કોઈ જડ સ્વામી છે કે પરાણે નવકાર કરાવે? એમ છે િનહ. સમજાણું
કાુંઈ?
મમક્ષ :– આપિી વાત તો અચુંબો ઉત્પન્ન કરે છે.
ઉિર :– વસ્ત એવી છે શું કરે? છે િે? નિનમિથી ગમિ કરે છે. એવો અથવ છે, જઓ!
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‘એક છૂટો પરમાણ ગનત કરે તે પદ્ગલિી સ્વભાવગનતદિયા છે અિે પદ્ગલસ્કુંિ ગમિ
કરે તે પદ્ગલિી નવભાવગનતદિયા છે.’ પણ પ્રત્યેક પરમાણ નવભાવરૂપે પદરણમ્યા છે, એમ પાછળ
ખલાસો લીિો છે. જઓ! આ લાકડી ચાલે છે તો તેિા નવભાવપદરણામથી ચાલે છે. એમાું એક
પરમાણ પણ પોતાિા નવભાવપદરણામથી ગનત કરે છે અિે એક પરમાણમાું પણ નવભાવરૂપ
પદરણમિ છે. આખા સ્કુંિમાું એમ િનહ, જઓ! છે? ‘(સ્કુંિમાુંિા િરેક પરમાણિી)
નવભાવગનતદિયા છે.’ આમ ચાલે છે. આુંગળી આમ ચાલે છે. પ્રત્યેક પરમાણમાું નવભાવગનતિી
દિયા પદરણમિ છે તો ગનત થાય છે. પરમાણમાું એક નવભાવગનત પદરણમિ થયું. એક
પરમાણમાું. સ્ભન્ન પરમાણ હોય તો સ્વભાવગનત છે. પણ સ્કુંિમાું છે તો સ્કુંિમાું સ્ભન્ન છે. પણ
નવભાવરૂપ પદરણમિ છે તો એક પરમાણ આમ ગનત કરે છે. હાથ આમ ગનત કરે છે. એવો
પદ્ગલિો, અજીવિો સ્વભાવ છે.
‘આ સ્વભાનવક તેમ જ વૈભાનવક ગનતદિયામાું િમવદ્રવ્ય નિનમિમાત્ર છે.’ િમવદ્રવ્ય તો
નિનમિમાત્ર છે. કોઈ એિે કરાવે છે એમ િનહ. એવો જ જીવ અિે પદ્ગલિો નવભાવરૂપ
પદરણમિિો સ્વભાવ પયાવયિો છે, એમ બરાબર જાણવું જોઈએ. એ વાત અહીં કહે છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગરુિેવ!)
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ગુજરાતી ચાલે છે. આ ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ૯મી ગાથા. એમાાં િમાાસ્તતકાયિુાં
વર્ાિ આવી ગયુાં. જીવિુાં, પુદગલિુાં, િમાાસ્તતકાયિુાં (વર્ાિ) આવી ગયુાં અિે અિમાાસ્તતકાયિુાં
(વર્ાિ) હવે ચાલે છે.
‘તવભાવનતથનતક્રિયારૂપે અિે નવભાવનતથનતક્રિયારૂપે પક્રરર્ત જીવ-પુદગલોિે નતથનતિુાં
(-તવભાવનતથનતિુાં અિે નવભાવનતથનતિુાં) નિનમત્ત તે અિમા છે.’ પરમાર્ુ હો કે જીવ હો, પોતાિી
તવભાવનતથનત કરે, જેમ જીવ નસદ્ધમાાં ઊર્ધવાગનત કરે તોપર્ એ તવભાવગનત કહેવાય, એિે
િમાાસ્તત નિનમત્ત છે અિે નતથર થાય એિે અિમાિુાં નિનમત્ત છે.
એમ પરમાર્ુઓ તવભાવરૂપે એકલો ગનત કરે તો એ તવભાવગનત. પરમાર્ુ એક તથાિમાાં
ઠરે એ તો તવભાવનતથનત ક્રિયા, અિે પુદગલો તકાંિ જે આમ ગનત કરે તો એ દરેક પરમાર્ુ
નવભાવગનતિી પક્રરર્નતએ ક્રિયા કરે. એક એક પરમાર્ુ તવતાંત્ર (છે). નવભાવપર્ે પક્રરર્મતો એકએક પરમાર્ુ ગનત કરે એમાાં િમાાસ્તત નિનમત્ત અિે નવભાવરૂપે પક્રરર્મિ કરીિે પરમાર્ુ તયાાં
નતથર થાય તે તકાંિ, એ તકાંિ માહ્યલા પરમાર્ુિી વાત છે િે? એિે અિમાાસ્તતિુાં નિનમત્ત છે.
જુઓ! સમય-સમયિો પરમાર્ુાં તકાંિમાાં હોવા છતાાં, નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છતાાં એ તવતાંત્ર છે.
સમજાર્ુાં કાાંઈ? તકાંિમાાં પરમાર્ુ હોવા છતાાં અિે એ નવભાવરૂપ પક્રરર્મિછે એિુાં. એ પરિે
લઈિે િનહ, એિી પોતાિી યોગ્યતાિે લઈિે નવભાવરૂપ પક્રરર્મિ છે. એમ જીવિુાં પર્ ગનત
આક્રદમાાં સાંસાર દશામાાં નવભાવરૂપે ગનતિુાં પક્રરર્મિ તવતાંત્ર છે. નવભાનવક હોવા છતાાં એિે પરિે
કારર્ે એ પક્રરર્મિ નવભાવ છે એમ િથી. એવી તવતાંત્ર નતથનત છે.
‘નિનમત્ત તે અિમા છે.’ િીચે ખુલાસો કયો છે. ‘નસદ્ધદશામાાં જીવ નતથર રહે તે જીવિી
તવાભાનવક નતથનતક્રિયા છે. અિે સાંસારદશામાાં નતથર રહે તે જીવિી વૈભાનવક નતથનતક્રિયા છે.’
આતમા એક ઠેકાર્ે રહે તો એ એિી વૈભાનવક ક્રિયા છે. ‘એકલો પરમાર્ુ નતથર રહે તે પુદગલિી
તવાભાનવક નતથનતક્રિયા છે અિે તકાંિ નતથર રહે તે પુદગલિી (-તકાંિમાિા દરેક પરમાર્ુિી)
વૈભાનવક નતથનતક્રિયા છે.’ પોતાિે કારર્ે નતથર રહ્યો, પોતાિે કારર્ે વૈભાનવક હોવા છતાાં પોતાિે
કારર્ે નતથર (થાય) એમાાં િમાાસ્તતિુાં નિનમત્ત (છે). ‘આ જીવ-પુદગલિી તવાભાનવક તેમ જ
વૈભાનવક નતથનતક્રિયામાાં અિમાદ્રવ્ય નિનમત્તમાત્ર છે.’ હવે આકાશ અિે કાળ બે રહ્યા.
‘(બાકીિાાં) પાાંચ દ્રવ્યોિે અવકાશદાિ (-અવકાશ દેવો તે રહેવાિુાં તથાિ) જેિુાં લક્ષર્ છે
તે આકાશ છે.’ તે પર્ ભગવાિે છ દ્રવ્યમાાં આકાશ દ્રવ્ય તવતાંત્ર છે એમ જોયુાં. ‘(બાકીિાાં) પાાંચ
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દ્રવ્યોિે વતાિાિુાં નિનમત્ત તે કાળ છે.’ કાળ નસવાયિા પાાંચ દ્રવ્યો છે, એિા પક્રરર્મિમાાં
નિનમત્તકારર્ કાળ છે. ‘(જીવ નસવાયિાાં) ચાર અમૂતા દ્રવ્યોિા શુદ્ધ ગુર્ો છે;...’ જીવ નસવાયિા
ચાર અમૂતા. પુદગલ નસવાય, િમાાસ્તત-અિમાાસ્તત, આકાશ, કાળિા શુદ્ધ ગુર્ો છે. ‘તેમિા પયાાયો
પર્ તેવા (શુદ્ધ જ) છે.’ ચાર દ્રવ્યોમાાં કોઈ ક્રદ’ અશુદ્ધતા હોતી િથી. પરમાર્ુ અિે જીવ નસવાય
ચાર દ્રવ્ય છે એમાાં અશુદ્ધતા કોઈ ક્રદ’ (થતી) િથી.
‘[હવે િવમી ગાથાિી ટીકા પૂર્ા કરતા ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક દ્વારા છ દ્રવ્યિી શ્રદ્ધાિુાં
ફળ વર્ાવે છે :]’
इति तिनपतिमार्ााम्भोतिमध्यस्थरत्नं

ु
द्यतिपटलिटालनं
िति षड्द्रव्यिािम।
ु
ा
हृति सतनतििव
तु िर्भषणार्थं
तवित्ते

स र्वति पतमश्रीकातमनीकामरूपः ।।१६।।

‘એ રીતે તે ષટદ્રવ્યસમૂહરૂપી રતિ...’ છ દ્રવ્યિી વ્યાખ્યા કરી. ‘ષટદ્રવ્યસમૂહરૂપી
રતિિે–કે જે (રતિ) તેજિા અાંબારિે લીિે ક્રકરર્ોવાળુાં છે...’ એટલે કે દરેક દ્રવ્ય પોતાિી શસ્તતથી
િભેલુાં છે. ‘તેજિા અાંબારિે લીિે ક્રકરર્ોવાળુાં છે....’ પોતાિી શસ્તતિા ભાવથી જ એ પોતે
પક્રરર્મી રહ્યુાં છે. ષટદ્રવ્ય ભગવાિિા શાસ્ત્રમાાં છે એ બીજે તયાાંય હોતા િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
અિે ષટદ્રવ્યિી પયાાય તવાભાનવક કે નવભાનવક, એમાાં ચાર નસવાય, જીવ અિે પુદગલિી બાંિે
તવતાંત્ર તે તે સમયિી છે.
‘અિે જે સ્જિપનતિા માગારૂપી સમુદ્રિા મર્ધયમાાં...’ વીતરાગિા માગાિા છ દ્રવ્ય છે એમ
કહે છે. સવાજ્ઞ નસવાય એ બીજે તયાાંય હોય િનહ. િમાાસ્તત અિે અિમાાસ્તત બીજે િથી. િમાાસ્તત,
અિમાાસ્તત િ હોય તો લોક-અલોકિા બે ભાગ જ િ હોઈ શકે. લોક અિે અલોકિા બે ભાગ છે
તેથી બન્ને દ્રવ્યો અિાક્રદઅિાંત નતથર છે. ચૌદ બ્રહ્ાાંડમાાં નતથર છે. એ સ્જિપનતિા માગા,
વીતરાગિા માગાિી અાંદર ‘સમુદ્રિા મર્ધયમાાં રહેલુાં છે તેિે–જે તીક્ષ્ર્ બુનદ્ધવાળો પુરુષ હૃદયમાાં
ભૂષર્ાથે...’ છએ દ્રવ્યિે નસદ્ધ કરીિે, િમીજીવ પોતાિા અિુભવિી દૃનિ સનહત, છ દ્રવ્યિી શ્રદ્ધા
પોતાિી શોભા અથે િારે છે, એમ કહે છે. ‘િારર્ કરે છે, તે પુરુષ...’ આતમામાાં અાંતર એક
દ્રવ્યિી આશ્રય દૃનિ થતાાં, અિુભવ થઈિે જે સમ્યક થાય, એિે ષટદ્રવ્યિુાં વ્યવહારે જ્ઞાિ સાચુાં
હોય છે એમ કહે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? તવદ્રવ્યિા ચૈતન્યિા અવલાંબિે જેિે આતમદ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ
યથાથા હોય, એિે આવા ષટદ્રવ્યિુાં વ્યવહારુાં જ્ઞાિ પર્ સાચુાં હોય, એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાર્ુાં
કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– એકલો હોય, છ દ્રવ્ય િ હોય...
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ઉત્તર :– એ િ હોય તો એવી વતતુ જ િથી. ષટદ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ તો એક સમયિી પયાાયમાાં
સમાઈ જાય છે. એક સમયિી પયાાય જ એિે સમાડિારુાં છે. આ તો અિાંતી પયાાયિો નપાંડ. શુાં
કહ્યુાં એ? એક સમયિી જ્ઞાિિી અવતથા છ દ્રવ્યિે જાર્ે એવી એિી તાકાત છે. એટલી જાર્ે તો
એ એક સમયિી પયાાય જાર્ે. પર્ એ પયાાયિુાં જ્ઞાિ પર્ દ્રવ્યિા જ્ઞાિ નવિા પયાાયિુાં જ્ઞાિ સાચુાં
હોઈ શકે િનહ. એમ કહે છે.
મુમુક્ષુ :— બિા જ્ઞાિ ઉપર ચોકડી મારો છો.
ઉત્તર :– કારર્ કે એક જ સમયિી જ્ઞાિિી દશામાાં છ દ્રવ્ય જાર્વાિી તાકાત છે. એવી
એક સમયિી જ્ઞાિિી પયાાય સામથ્યયાવાળી છે. જેર્ે છ દ્રવ્યિે જાણ્યા, કબૂલ્યા, તે એક સમયિી
પયાાય કબુલી. પર્ એક સમયિી પયાાયિી કબૂલાત તયારે યથાથા કહેવાય? વતતુિી દૃનિ થઈ
એ જ્ઞાયકમૂનતા શુદ્ધ ચૈતન્ય િાતુ. છ દ્રવ્યમાાં તો અિાંતા નસદ્ધો આવી ગયા. આવી ગયા કે િનહ?
એ બિાિી શ્રદ્ધાિુાં નવકલ્પિુાં જે જ્ઞાિ, એિે સાચુાં હોય કે જેિે આતમા અખાંડ આિાંદમૂનતા, અભેદ
શુદ્ધ ચૈતન્યિાતુ એિો અિુભવ થઈિે સમ્યગ્દશાિ હોય, એિે આ છ દ્રવ્યિુાં વ્યવહારિુાં જ્ઞાિ
સાચુાં હોય. ભારે! સમજાય છે કાાંઈ?
કાલે બપોરે આપર્ે િહોતુાં આવ્યુાં? બપોરે આવ્યુાં હતુાં િે? તવદ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ જેિે હોય, એ
પાર્ીિી શીતળતાિો અિે ઉષ્ર્તાિો ભેદ જાર્ે. એિુાં વ્યવહારુાં જ્ઞાિ સાચુાં હોય. તવદ્રવ્યિુાં જેિે
જ્ઞાિ હોય એ શાક અિે લવર્િી ખારાશિી જુદાઈિે એ વાતતનવક જાર્ે. આહાહા..! સમજાર્ુાં
કાાંઈ?
(અહીંયા) કહે છે કે આવુાં જેિે છ દ્રવ્યિુાં વાતતનવક (જ્ઞાિ થાય), એમાાં તો કારર્ પરમાતમા,
કાયા પરમાતમા બિુાં આવી ગયુાં િે? કારર્જીવ,કાયાજીવ એમાાં આવી ગયુાં. સમજાર્ુાં કાાંઈ? નત્રકાળી
ભગવાિઆતમા, મહાપ્રભુ, એિી જેિે અાંતરમાાં દૃનિ અિે ભાિ છે તેિે છ દ્રવ્યિુાં જ્ઞાિ હોય છે,
તે મોક્ષિો કામી, મોક્ષમાાં અલ્પકાળમાાં જાયછે, એમ કહે છે.
‘તે પુરુષ પરમશ્રીરૂપી કાનમિીિો વલ્લભ થાય છે...’ લ્યો? ‘(અથાાત જે પુરુષ અાંતરાંગમાાં
છ દ્રવ્યિી યથાથા શ્રદ્ધા કરે છે, તે મુસ્તતલક્ષ્મીિે વરે છે).’ સમજાર્ુાં? એિે કેવળજ્ઞાિ થઈિે
મુસ્તતિે પામી જાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– છ દ્રવ્ય તો બિા ક્રદગાંબર-શ્વેતાાંબર સૌિે માન્ય છે.
ઉત્તર :– કોર્ માિે છે છ દ્રવ્ય? વાતતનવક છ દ્રવ્ય માિે છે એ કોિે કહેવુાં? નત્રકાળી
કારર્દ્રવ્ય જીવ છે, તેિો આશ્રય લે તો સમક્રકત થાય, એવુાં તો એ કારર્જીવિુાં તવરૂપ છે. હવે
એ કારર્જીવિે માિતા િથી અિે રાગથી થાય, નિનમત્ત થાય એ એકપર્ તત્ત્વિે યથાથા રીતે
માિતા િથી. ‘પાંક્રડતજી’! આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? છ દ્રવ્યમાાં તો એ આવ્યુાં િનહ? જીવિુાં
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વૈભાનવક પક્રરર્મિ પર્ ગનત જ્યારે, ક્ષાનયક સમક્રકતી હોય, પર્ િરકમાાં ગનત કરતા હોય, એ
પોતાિા નવભાવ પક્રરર્મિિે લઈિે ગનત કરે છે. કમાિે લઈિે િનહ.
મુમુક્ષુ :– એ તો આમાાં િથી લખ્યુાં, કમાશાસ્ત્રમાાં છે.
ઉત્તર :– એ કમાશાસ્ત્રમાાં શુાં લખે? નિનમત્ત કોર્ એ જ્ઞાિ કરાવ્યુાં. અહીં તો સમય-સમયિો
ક્ષાનયકસમક્રકતી જીવિો નવભાવ પક્રરર્ામ િરકમાાં જાય, તો પર્ એ પોતાિી ગનતિી વૈભાનવક
પક્રરર્મિિી યોગ્યતાથી તયાાં જાય છે. કમા એિે લઈ જાય છે એમ છે િનહ. એવુાં દ્રવ્યિુાં તવરૂપ જ
િથી એમ અહીં નસદ્ધ કરવુાં છે. છ દ્રવ્યમાાં એિી વૈભાનવક પક્રરર્નતથી ગનત કરો કે તવભાનવક
પક્રરર્નતથી ગનત કરો, એ પોતાિી પયાાયિી લાયકાત છે એમાાં પરિી કોઈ અપેક્ષા છે િનહ.
સમજાર્ુાં કાાંઈ?
ઘર્ા વખત પહેલા એક પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો િે? કે ભાઈ! આ તકાંિમાાં જે પરમાર્ુ છે એ
પરમાર્ુાં તો તકાંિિે લઈિે નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છે. ‘પાંક્રડતજી’! તો એકલો પરમાર્ુ હતો તયારે
નવભાવ િહોતો. આમાાં ભેગો ભળ્યો તયારે નવભાવ થયો. એ પ્રશ્ન થયો હતો. ‘કલ્યાર્જીભાઈ’!
આ તો વીતરાગમાગા છે બાપુ! એક પરમાર્ુ છૂટો હતો એમાાં નવભાવ િહોતો. અહીં તકાંિમાાં
આવ્યો તો નવભાવ થયો. પ્રતયક્ષ દેખાય છે કે પરસાંયોગ થયો તો નવભાવ થયો.
મુમુક્ષુ :– આપ િા પાડો છો કેમ તયારે?
ઉત્તર :– એમ છે િનહ. એ સમયે પરમાર્ુ અાંદર નવભાવરૂપે પક્રરર્મેલો છે, તવભાવરૂપે
િથી. છૂટો તવભાવરૂપે હતો. અહીં નવભાવરૂપે (થયો). નવભાવરૂપે પક્રરર્મિ એિી પોતાિી
પયાાયિી લાયકાતથી થયેલુાં છે. પેલા તકાંિિા રજકર્ો તો નિનમત્ત છે, ઉપાદાિ તો એિુાં પોતાિુાં
છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? એ પ્રશ્ન તયાાંથી એિી કોરથી ઇસરીથી આવે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? કેમ આ
તકાંિમાાં પરમાર્ુ નવભાવરૂપે થયો છે? કે િક્કી તકાંિિી કાાંઈક અાંદર અસર છે. તકાંિિા સાંબાંિે
પરમાર્ુ નવભાવરૂપે પક્રરર્મ્યો છે. એકલો પરમાર્ુ છે એવો અહીં કેમ િ રહ્યો? ‘પાંક્રડતજી’!
સમજાર્ુાં કાાંઈ? એકલો પરમાર્ુ છે એવો અહીં કેમ િ રહ્યો? માટે નવભાવરૂપ તકાંિિે કારર્ે થયો.
એમ છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– સૂક્ષ્મ હતો તે તથૂળ થયો.
ઉત્તર :– તથૂળ થયો પર્ તથૂળ કેમ થયો? પોતાિે કારર્ે થયો.
મુમુક્ષુ :– તથૂળમાાં આવ્યો માટે િનહ?
ઉત્તર :– િનહ. ‘કાાંનતભાઈ દેસાઈ’એ એ પ્રશ્ન ઘર્ા વષા પહેલા કયો હતો. આમ કહે છે
કે જુઓ! એકલો પરમાર્ુ સૂક્ષ્મ હોય એવો જ અહીં સૂક્ષ્મ રહ્યો છે? અહીં આવ્યો એટલે તથૂળ
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થયો છે. અહીં તથૂળ િથી થયો તો એક પરમાર્ુ તથૂળ િથી તો બિુાં તથૂળ િથી. માટે તથૂળ થયો
તે તથૂળિા સાંગે તથૂળ થયો. એમ િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
એમ જીવ પર્ કમાિા સાંગે છે માટે કમાિા સાંગિે લઈિે નવભાવરૂપી ગનત કરે કે નવભાવરૂપ
પક્રરર્મે એમ િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? વાત તો તવતાંત્ર બિી આવી ગઈ. જ્ઞાિાવરર્ીય કમાિા
સાંબાંિમાાં છે માટે જ્ઞાિ હીર્ુ પક્રરર્મે છે એમ િથી. પોતાિી હીર્ા પક્રરર્મવાિી તે સમયિી
પયાાયિી યોગ્યતાથી પક્રરર્મે છે. કમાિુાં, જડિુાં, દશાિમોહિુાં નિનમત્ત છે માટે અહીં રાગ-દ્વેષ
નમથ્યયાતવ થાય છે, એમ િથી. અહીં પર દ્રવ્યિી તવતાંત્ર વાતિુાં વર્ાિ કયુું િે? નમથ્યયાતવ અિે
રાગ-દ્વેષપર્ે પર્ નવભાવપર્ે પર્ જીવ તે તે સમયિી તે તે યોગ્યતાથી તવતાંત્ર (પક્રરર્મે) છે.
નિનમત્ત ભલે હો. પર્ નિનમત્ત હો માટે આ પક્રરર્મિ છે એમ િથી. એ નિનમત્તિી હયાતી છે માટે
નવભાવિી હયાતી છે એમ િથી. એિી પોતાિી પયાાયિી ... પક્રરર્મિી હયાતી (છે) માટે
નવભાવિી હયાતી છે. આહાહા..! મોટા વાાંિા તમારે તયાાં. કમાથી આમ થાય.
જુઓિે! કેટલો ખુલાસો કયો છે! અહીં પરમાર્ુ તકાંિમાાં છે. દરેક પરમાર્ુ ગનતમાાં
નવભાવગનતરૂપે પક્રરર્મેલો છે. તો કેમ? કે આ ઝાઝા ભેગા છે માટે? િા. પોતે તવતાંત્ર તે સમયિી
પયાાયે, નવભાવરૂપે થયો છે અિે નતથર થયો છે એ પર્ નવભાવરૂપે પોતે નવભાવરૂપે હોવાથી
(પક્રરર્મ્યો છે). પરિે કારર્િે િનહ, એ વખતે નતથર છે. આ નતથર થઈ ગયો છે આમ. સમય
સમયિો પરમાર્ુ અિે જીવિો નવભાવપયાાય પર્ સ્ભન્ન-સ્ભન્ન સમયિો તવતાંત્ર છે. આહાહા..!
કહો, ‘ભીખાભાઈ’! એ કહ્યુાં િે? સ્જિપનતિા માગામાાં આ હોય છે. વીતરાગ પરમેશ્વર નત્રલોકિાથ
તીથુંકરદેવ, એિા માગામાાં આ વર્ાિ હોય છે, બીજે હોતુાં િથી. એ ૧૬મો કળશ થઈ ગયો. ૯મી
ગાથા થઈ. દસમી.
िीवो उवओर्मओ उवओर्ो णाणिनंसणो होइ ।

ु
णाणवओर्ो
दुतवहो सहावणाणनं तवहावणाणनं ति ।।१०।।

ઉપયોગમય છે જીવ િે ઉપયોગ દશાિ-જ્ઞાિ છે;
જ્ઞાિોપયોગ તવભાવ તેમ નવભાવરૂપ નદ્વનવિ છે. ૧૦.
જુઓ! વર્ાિ કયુું છે. ‘અહીં (આ ગાથામાાં) ઉપયોગિુાં લક્ષર્ કહ્યુાં છે. આતમાિો ચૈતન્યઅિુવતી પક્રરર્ામ તે ઉપયોગ છે.’ જુઓ! વ્યાખ્યા. ભગવાિઆતમા ચૈતન્ય, એિો અિુવતી, એિે
અિુસરીિે થિારા પક્રરર્ામ, એ ઉપયોગ (છે). ભાષા જુઓ! જીવમાાં કેવળજ્ઞાિરૂપી પક્રરર્મિ
થાય, મનતજ્ઞાિરૂપ થાય, શ્રુતજ્ઞાિરૂપ થાય, અવનિરૂપ થાય, મિઃપયાયરૂપ થાય, કે અવગ્રહ,
ઇહા, અવાય, િારર્ારૂપ થાય, એ પોતે ચૈતન્યિે અિુસરીિે થિારા પક્રરર્ામ છે. કમાિે અિુસરીિે
થિારા પક્રરર્ામ એ છે િનહ. શુાં છે? ‘સેઠી’!

ગાથા – ૯ થી ૧૦, શ્લોક-૧૬

પ્રવચિ િં. ૧૫

183

‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે...)’ જે કાંઈ અવગ્રહ થાય. મનતિા ચાર
ભેદ છે િે? અવગ્રહ, ઇહા, અવાય, િારર્ા. એ પયાાય પર્ ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે.
સાાંભળવાિે કારર્ે કે કમાિા અભાવિે કારર્ે આમ થાય છે એમ િથી. ‘પાંક્રડતજી’! શુાં અવગ્રહ
થાય છે તો નવભાવજ્ઞાિ છે? એ કહેશે. નવભાવજ્ઞાિ છે એ ચાર જ્ઞાિિે નવભાવજ્ઞાિ કહેશે.
કેવળજ્ઞાિિે તવભાવજ્ઞાિ કહેશે. છતાાં ચાર જ્ઞાિિા બિા પેટા ભેદો, અવગ્રહ, ઇહા, અવાય,
િારર્ા શ્રુતિા પર્, થોડુાં શ્રુત, નવશેષ શ્રુત બિુાં, એવુાં જે પક્રરર્ામ એ ચૈતન્યિે અિુસરીિે (થાય
છે). આતમા દ્રવ્ય, એિો ચૈતન્ય ગુર્ એિે અિુસરીિે પક્રરર્ામ થાય છે. આ દ્રવ્ય-ગુર્ િે પયાાયિી
તવતાંત્રતા. સાાંભળવાિે અિુસરીિે પક્રરર્ામ થતા િથી એમ કહે છે. શુાં છે? ‘સેઠી’! શુાં કહે છે?
હજી થોડુાં ખોલો એમ કહે છે.
‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે વતાિારો) પક્રરર્ામ...’ પક્રરર્ામમાાં
મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ, મિઃપયાયજ્ઞાિ, કેવલજ્ઞાિ. અિે મનતિા ભેદો અિે શ્રુતિા
ભેદો જેટલા અાંદર પયાાયમાાં દેખાય, એ બિા પયાાય પક્રરર્ામ ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયા છે.
પાંક્રડતજી! આ જુઓ તો ખરા! શુાં છે? કમાિા ક્ષયોપશમિા કારર્ે થયા એમ િનહ, એમ કહે છે.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– એમ છે. વતતુિી નતથનત એવી છે.
‘(ચૈતન્યિે અિુસરીિે વતાિારો) પક્રરર્ામ તે ઉપયોગ છે.’ જુઓ ભાષા! આહાહા..! એક
જ શબ્દમાાં... જે અાંતર જ્ઞાિિા, મનતિા, શ્રુતિા પક્રરર્ામ થાય છે, એ એિા દ્રવ્યિા ગુર્િે
અિુસરીિે થાય છે. સાાંભળવાિે અિુસરીિે થાય છે, વાાંચવાિે અિુસરીિે થાય છે શબ્દોમાાંથી
અહીં, એમ િથી. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આવો માગા! કહો, આ કહે છે કે િનહ? આ ચશ્મા હોય તો
અાંદર જાર્વાિો ઉપયોગ થાય. સ્બલકુલ જૂઠ વાત છે. તે સમયિા જ્ઞાિિા ઉપયોગિા પક્રરર્ામ
તે દ્રવ્યિે અિે ગુર્િે અિુસરીિે થયા છે. ચશ્માિે અિુસરીિે થયા િથી. જુઓ! આમાાં છે કે િનહ
પર્?
મુમુક્ષુ :– સાાંભળીએ છીએ તો નવચાર બદલાય છે કે િનહ?
ઉત્તર :– નવચાર બદલાય છે, આતમદ્રવ્યિે અિુસારે બદલાય છે. આ તત્ત્વિી
નવપરીતતાિી નિકાલવતી ચીજ બતાવે છે.
આતમા પોતાિો તવભાવ જે જ્ઞાિ-દશાિ. અહીં ઉપયોગ તો હજી બે છે િે? જ્ઞાિ અિે
દશાિ બે. ચૈતન્ય આતમા અિે એિો જ્ઞાિ-દશાિ ગુર્. એિામાાં જેટલી જ્ઞાિ, દશાિિી પયાાય
પક્રરર્ામ થાય, એ બિા આતમાિે અિુસરીિે છે. નિનમત્તિે અિુસરીિે, વાર્ીિે અિુસરીિે,
સાાંભળવાિે અિુસરીિે, પાિાિે અિુસરીિે કે કમાિા ક્ષયોપશમિે અિુસરીિે તે પક્રરર્ામ (થાય)
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છે એમ છે િનહ. આહાહા..! ‘કલ્યાર્જીભાઈ’! આવુાં વીતરાગિુાં તત્ત્વ છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં
કાાંઈ? સાિારર્ વાત હોય પર્ એમાાં તવતાંત્રતાિો ઢાંઢેરો છે. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– જીવિી પયાાય...
ઉત્તર :– જીવિી પયાાય જીવિે અિુસરીિે થાય છે.
મુમુક્ષુ :– ચાહે તો તવભાવ પયાાય હો કે...
ઉત્તર :– કે નવભાવપયાાય હો. ઓલા કહે છે િે? િો કીિુાં? સાંસારી પ્રાર્ીિે તો પુદગલિા
સહારાથી જ બિુાં કામ ચાલે છે. એમ આવ્યુાં હતુાં. અરે..! ભગવાિ! શુાં કરે છે તુાં આ? એક એક
સમયિી જ્ઞાિિી પયાાય. મનતિી, અવગ્રહિી, ઇહાિી, અવાયિી, િારર્ાિી, એ એક એક સમયિી
પયાાય ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયેલી છે. નિનમત્તિે અિુસરીિે, સાાંભળવાિે અિુસરીિે િનહ. એિુાં
િામ અિેકાાંત છે. એમ િનહ કે એિે અિુસરીિે થઈ અિે સાાંભળવાિે અિુસરીિે પર્ થઈ, એમ
બે કહો તો અિેકાાંત થાય. એમ િથી. ‘પાંક્રડતજી’! આ બિા પાંક્રડતાઈિા ઝઘડા.
મુમુક્ષુ :– ... નસદ્ધ િથી થતુાં.
ઉત્તર :– નસદ્ધ િથી થતુાં. પોતાિા જ્ઞાિિી પયાાયિો એ સમયિો અાંશ પોતાથી છે, એમ
પરિા કારર્ે છે એમ નસદ્ધ િથી થતુાં. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? એય..! ‘ભીખાભાઈ’!
જુઓ! ‘(આ ગાથામાાં) ઉપયોગિુાં લક્ષર્ કહ્યુાં છે. આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે
અિુસરીિે વતાિારો)...’ થિારો, પક્રરર્મિારો ‘પક્રરર્ામ તે ઉપયોગ છે.’ જ્ઞાિાવરર્ીયિો
ક્ષયોપશમ છે માટે મનતિા પક્રરર્ામ થાય છે એમ િથી, એમ કહે છે. ભાઈ! આ લખાર્ આખા
‘ગોમ્મટસાર’માાં તો એ આવે, લ્યો! એ તો નિનમત્ત શુાં છે તેિુાં જ્ઞાિ કરાવ્યુાં છે.
મુમુક્ષુ :– હોય જ.
ઉત્તર :– હોય છે. કે ક્રદ’ િથી? એિો પ્રશ્ન જ તયાાં છે? અહીં પોતાિા પક્રરર્ામ મનતિા
જેટલા ભેદ છે, તે માાંયલો કોઈપર્ ભેદ પોતામાાં થાય એ પોતાિે અિુસરીિે થયેલો છે. કહો,
‘ભીખાભાઈ’! આ સાાંભળવાિે અિુસારે િનહ એમ કહે છે. વાાંચીિે અિુસરીિે િનહ. જુઓ તો
ખરા!
મુમુક્ષુ :– તે નિનમત્ત તો રહે છે.
ઉત્તર :– તયારે નિનમત્ત છે તો નિનમત્તિુાં જ્ઞાિ કરાવવા માટે તયારે રહે છે.
મુમુક્ષુ :– નિનમત્તિી વાત િ કરો તયાાં સુિી મજા પડે િનહ.
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ઉત્તર :– નિનમત્ત પર્ પરદ્રવ્ય છે. એવી પોતાિી પયાાયિા કાળે તે પયાાય પક્રરર્મે છે,
તયારે એિુાં તવતાંત્રપર્ુાં છે. આિે કારર્ે નિનમત્તપર્ે પક્રરર્મે છે એમ છે? એિે કારર્ે િનહ, આિે
કારર્ે િનહ. આહાહા..! જૈિદશાિિુાં કોઈપર્ તત્ત્વ એક બોલમાાં એટલુાં તવતાંત્ર ઉભુાં થાય છે.
મુમુક્ષુ :– મોક્ષિી નસનદ્ધ તવતાંત્રતાથી થાય છે.
ઉત્તર :– તવતાંત્રતાથી નસનદ્ધ થાય છે. આહાહા..!
અહીં તો કહે છે કે ‘આતમાિો ચૈતન્ય-અિુવતી (ચૈતન્યિે અિુસરીિે...)’ આતમા દ્રવ્ય,
ચૈતન્ય ગુર્ એિે અિુસરીિે થિારો પક્રરર્ામ તે પયાાય. ભાષા તો જુઓ! દ્રવ્ય-ગુર્ અિે પયાાય.
દ્રવ્ય એટલે આતમા, ચૈતન્ય ગુર્, એિી જેટલી ઉપયોગિી જાર્વા-દેખવાિી પયાાય (થાય) એ
ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. જુઓ! આ બિા ચશ્માથી થાય, ફલાર્ાથી થાય, મોટી તકરારો કરે
છે િે?
મુમુક્ષુ :– હા પર્ ચશ્મા તો ચડાવવા પડ્યા.
ઉત્તર :– કોર્ ચડાવે? ચડાવે કોર્ િે ઉતારે કોર્? એ તો એિી જડિી ક્રિયા છે. એ તો
આવી ગયુાં િનહ? આ પરમાર્ુ નવભાવરૂપે પક્રરર્નમત છે. નવભાવરૂપે પક્રરર્મીિે નતથર રહે છે એ
તો એિે કારર્ે. શુાં આાંગળીિે કારર્ે, િાકિે કારર્ે અાંદર નતથર રહ્યુાંછે?
મુમુક્ષુ :– દેખાય તો છે.
ઉત્તર :– શેિુાં દેખાય છે? દેખાય તો આ આમાાં છે એમ દેખાય અિે આ આમાાં છે એમ
દેખાય. આ આિે લઈિે છે એમ કોર્ દેખે છે? ‘ભીખાભાઈ’! વીતરાગ સવાજ્ઞિુાં તત્ત્વ, છ દ્રવ્યિી
આ વ્યાખ્યા ચાલે છે. એમાાંથી ઉપયોગિી વ્યાખ્યા લીિી. ચૈતન્યિો પહેલો ઉપયોગ લક્ષર્ છે િે?
આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય-ગુર્-પયાાયથી તાદાતમ્ય કહ્યુાં હતુાં.
ઉત્તર :– એિી પોતાથી છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..! આવે છે એિે અિુસરીિે, પર્
માિે છે કે આિે લઈિે થયુાં. નમથ્યયાભ્રમ અજ્ઞાિ છે ઇ. પહેલા નવચાર એવા િહોતા અિે અતયારે
આવા િવા વિારાિા થયા. માટે તો કાાંઈ ફેર પડ્યો કે િનહ આ સાાંભળવાિે અિુસારે? િા. એમ
કહે છે. તે કાળે પર્ તે પક્રરર્ામ તેિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયેલા છે. કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ?
આહાહા..! એમ કહે છે, કે ભગવાિઆતમા વતતુ અિે એમાાં ચૈતન્ય ગુર્ નત્રકાળ છે. હવે
ગુર્િી પયાાયમાાં અહીં ઉપયોગ ગુર્ લેવો છે િે? ઉપયોગિી જે પયાાય થાય છે, તે પયાાય ગુર્િે
અિુસારે જ થાય છે. એિી લાયકાત તે સમયિી પયાાય (થવાિી છે) એ ગુર્િા અિુસારે થાય
છે. પરિે અિુસારે થાય છે એમ િથી. ઉપયોગિી વતામાિ પયાાય પોતાથી પોતાિે અિુસરીિે
થાય એમ માિે તેિે વાતતનવક ચૈતન્યિા ઉપયોગિે વતામાિ તવતાંત્ર માન્યો. પર્ જે એમ માિે

186

નિયમિો સાર ભાગ-૧

કે પરિે લઈિે થાય તેર્ે આતમાિા ઉપયોગિે માન્યો િથી. એ તો પરિે લઈિે થયો એમ માન્યુાં
અિે પર હતુાં તો થયો (એમ માિે છે). કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ?
‘લીંબડી’માાં અમારે ‘ચાંદ્રશેખર’ સાથે થયુાં હતુાં િે? તમારી સાથે કરીએ. નવચાર ... આમ
વાદનવવાદ કરવો િનહ પર્ આપર્ે નવચાર કરીએ. એ તો સમજવુાં હોય એ બિુાં સમજે. અમે કોઈ
એિી સાથે નવવાદ કરતા િથી, નવચાર કરતા િથી. અમારી વાત સૂક્ષ્મ છે. કીિુાં ભાઈ. આ તમારા
માર્સ સમજે અિે અમે િ સમજીએ? અરે ભગવાિ! સમજવા માટે તયાાં આવ્યા? તમે તો વાદ
કરવા આવ્યા છો. પછી થોડી વાત થઈ તયાાં બોલો આ બિાિે પૂછો કે જુઓ! આ ચશ્માથી જ્ઞાિ
થાય છે કે િથી થતુાં? ચશ્મા િ હોય તો થાય? બોલો. તમારો પ્રશ્ન આવી ગયો, કીિુાં, ચચાા થઈ
ગઈ. આકરુાં કામ, બહુ આકરુાં કામ. એય..! ‘ચાંદ્રશેખર’ છે િે? ‘જીવાપ્રતાપ’િો ભત્રીજો હમર્ા
િથી દેખાતા. દમિો રોગ છે. ભાઈિે ખબર છે. હમર્ા ‘ભાવિગર’ આવ્યા હતા. એ આતમા છે,
હોં!
મુમુક્ષુ :– એિે એવુાં ભાતયુાં તો શુાં કરે?
ઉત્તર :– એ શુાં કરે? વાત એવી છે કે આ વતતુિુાં તવરૂપ જ એવુાં છે કે એિો જે સમયિો
જે પયાાય, જ્ઞાિ અિે દશાિિો, ચક્ષુિો, અચક્ષુિો, અવનિિો, કેવળજ્ઞાિિો, કીિુાં િે? કેવળજ્ઞાિિા
પક્રરર્ામ થયા એ જીવિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે થયા છે. એ સાંઘેયર્ મજબુત છે િે જ્ઞાિાવરર્ીિો
ક્ષય થયો માટે કેવળજ્ઞાિ થયુાં. એમ િથી. આહાહા..! જૈિમાાં તો એ લાકડુાં (ગરી ગયુાં છે),
જ્ઞાિાવરર્ીયથી (જ્ઞાિ હીર્ુાં થાય).
આ વતતુ તવતાંત્ર સતય એવી છે. આહાહા..! ભગવાિ! જેમ દ્રવ્ય તવતાંત્ર છે. જેમ કોઈિી
અપેક્ષા છે િનહ. એિો ગુર્ પર્ તવતાંત્ર છે, કોઈિી અપેક્ષા િથી, એમ એક સમયિી પયાાય પર્
ખરેખર તવતાંત્ર છે. અહીં તો હજી ચૈતન્યિે અિુસરીિે કહ્યુાં. કેમ કે ઉપયોગ છે નત્રકાળીમાાંથી
અિુસરીિે એમ કહ્યુાં. િનહતર તો તે સમયિો પયાાય તે ગુર્ નવિા તવતાંત્ર છે. એ તો
‘નચદનવલાસ’માાંથી બતાવ્યુાં હતુાં. ‘નચદનવલાસ’. ગુર્ નવિા પયાાય, પયાાયિુાં કારર્ છે. અહીં તો
હજી ગુર્િે અિુસરીિે લેવુાં છે.
મુમુક્ષુ :– પયાાયિે પર્ તવતાંત્ર બતાવી છે.
ઉત્તર :– તવતાંત્ર છે. આહાહા..! એમ છે. આહાહા..! કાંઈ ખબર િનહ િે ઝઘડા અિે
વાદનવવાદ (કરે). ‘વાદનવવાદ કરે સો અાંિા. સદગુરુ કહે સહજ કા િાંિા.’ આ તો સહજિો િાંિો
છે. આ જ્ઞાિાવરર્ીયથી જ્ઞાિ રોકાયુાં, જ્ઞાિાવરર્ીયમાાં ક્ષયોપશમ િ હોય તો જ્ઞાિ (ઉઘડે િનહ).
આ ‘રતિચાંદજી’ તો બહુ લખે છે. જરા કાંઈક પ્રશ્ન આવ્યો અિે કમાિે લઈિે આમ થયુાં, કમાિે
લઈિે આમ થયુાં. ‘રતિચાંદ’ છે િે? ‘મુખતયાર’.
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મુમુક્ષુ :– િવલમાાં એમ લખ્યુાં છે.
ઉત્તર :– ભલે લખ્યુાં પર્ કઈ િયિુાં લખાર્ છે એ સમજ્યા નવિા? આ યથાથા િયિુાં
કથિ છે. એ વ્યવહારિયિુાં કથિ છે. નિનમત્તિુાં. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ?
‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે.’ બાર પ્રકારિો ઉપયોગ, એિો પયાાય એ િમા છે. િમા
એટલે એર્ે િારી રાખેલો િમા. િમા એટલે આ મોક્ષમાગા અતયારે િનહ. ઉપયોગ જીવે િારી રાખ્યો
માટે િમા અિે આતમા િમી. સમજાય છે કાાંઈ? ‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે.’ આહાહા..!
આવા કથિો સાંતોએ, ક્રદગાંબર મુનિઓએ એટલા ટૂાંકા શબ્દોમાાં એકદમ છ દ્રવ્યિો ઢાંઢેરો પી્ો.
દરેક સમયિી તે તે વૈભાનવક કે તવભાનવક પયાાય, તેિો કતાા તે દ્રવ્ય છે. બીજો િનહ, િનહ િે
િનહ. છએ દ્રવ્યિી વહેંચર્ી થઈ ગઈ અહીં તો. ચાર તો શુદ્ધ જ છે. બે અશુદ્ધ (થાય છે), જીવ
અિે પુદગલ. તો પર્ કહે છે કે અહીં ચાર જ્ઞાિ અિે ચાર દશાિ નવભાવ કહેશે અિે કેવળજ્ઞાિ,
કેવળદશાિિે તવભાવ કહેશે. છતાાં એ બિો તવભાવ કહો, નવભાવ કહો પર્ એ પોતાિે અિુસરીિે
થયેલ છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..! ગજબ વાત છે િે! તવતાંત્રતાિા ઢાંઢેરા... આહાહા..! એ
તવતાંત્ર છે. ઢાંઢેરો એટલે? એમ છે. એમ પ્રનસદ્ધ કરે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
આ આાંખો િ હોય તો કાાંઈ ઉપયોગ કામ કરે? કહો, ઠીક. કાિ ફૂટી જાય તો સાાંભળવાિો
ઉપયોગ કામ કરે? એય..! ‘દેવાિુનપ્રયા’! ભગવાિ! દરેક સમયિી પયાાય હીર્ી હો, અનિક હો
કે નવપરીત હો, એ પોતાિે અિુસરીિે થઈ રહી છે. પરિી કોઈ અપેક્ષા છે િનહ. નિશ્ચયિુાં તવતાંત્રિુાં
તવરૂપ જ એવુાં છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? જ્ઞાિિો પયાાય આવે છે અાંદરથી, છતાાં અજ્ઞાિીિે ભાસ થાય
છે કે આ, આ એમાાંથી થયો. એ ભ્રમ થઈ જાય છે એિે. ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! એવી તપિતા...
મુનિઓ સાંતો ક્રદગાંબરોએ સવાજ્ઞિે અિુસરીિે પાંથ થાંભાવી રાખ્યો છે. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ?
એ તો (સાંવત) ૧૯૭૧માાંથી આ કહ્યુાં. ‘લાઠી’િા ચોમાસામાાં. ૧૯૭૧. ૫૬ વષા થયા.
જ્ઞાિ, દશાિ અિે નવકાર કમાિે લઈિે સ્બલકુલ િનહ. જરીયે િનહ. પોતાિે કારર્ે છે. ખળભળાટ
થઈ ગયો હતો, ખળભળાટ થઈ ગયો. ‘દામોદરશેઠ’ બહુ કમાિા માિિારા હતા. કમાપક્ષી બહુ
કમાપક્ષી. તમારે વાતચીત થઈ હતી. એ આિે ગર્ે પર્ િનહ. એવા સત્તાનપ્રય. ચચાા તમારે બહુ
થઈ હતી. અરે..! આહાહા..! કમાિે લઈિે થાય, કમા નવિા િ થાય, આવુાં કોર્ે શીખવ્યુાં? અમારા
ગુરુએ તો શીખવ્યુાં િહોતુાં. એમ કહેતા. ‘નહરાજી મહારાજે’ તો કહ્યુાં િહોતુાં. તો આ તયાાંથી લાવ્યા?
મુમુક્ષુ :– અાંદરિા ગુરુ પાસેથી.
ઉત્તર :– આ પડાઈ ઊડીિે તયાાં જશે?
મુમુક્ષુ :– ‘સોિગઢ’.
ઉત્તર :– એમ કહેતા.
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મુમુક્ષુ :– એ સમયે ‘સોિગઢ’ હતુાં જ િનહ.
ઉત્તર :– ‘સોિગઢ’ હતુાં િનહ. પક્રરવતાિ પર્ કાાંઈ હતુાં િનહ. ૫૬ વષા પહેલા. ૧૯૭૧ િી
સાલ. સાંવત ૧૯૭૧. ૧૯૭૦માાં દીક્ષા લીિી. આ ૧૯૭૧િી વાત છે. બપોરે વ્યાખ્યાિ ચાલતુાં
હતુાં. આઠમ અિે ચૌદશ િે પાખી. એ લોકો પાખી કરે છે િે? તયારે એક કલાક મિે કહેતા હતા,
તમે વાાંચો. પછી એમાાં આવતુાં હતુાં. બિા સાાંભળે. એમ કહે કે આ તો કાાંઈક િવુાં કહે છે. આ
ગુરુએ કહ્યુાં િથી. એ ‘નહરાજી મહારાજ’ પાછળ બેઠા, એ સાાંભળે. કાંઈક દાખલો આપ્યો.
ભગવતીમાાં પહેલા શતકિા ત્રીજા ઉપદેશમાાં આમ કહ્યુાં છે, કે પોતાિા ઉઠાાંતરિા બળે વીયા
પુરુષાથાથી જ્ઞાિિી, દશાિિી, આિાંદિી વગેરે નવકારી આક્રદ પયાાય પોતાથી થાય છે. પરથી થાતી
િથી.
મુમુક્ષુ :– ભગવતીિુાં િામ આવે એટલે બોલી િ શકે.
ઉત્તર :– બોલી િ શકે. પર્ તે ક્રદ’ તો આ હતુાં જ તયાાં? આ વાાંચયુાં જ હતુાં તયા? ક્રદગાંબર
શાસ્ત્રો વાાંચયા િહોતા.
મુમુક્ષુ :– બહુ જલ્દી હકીકતિે પકડી.
ઉત્તર :– માગા તો આ છે. કમાિે લઈિે થાય છે એ વાત સ્બલકુલ આ જૈિશાસિમાાં છે
િનહ. ‘કલ્યાર્જીભાઈ’! આ જુઓ! િીકળ્યુાં આ. છે કે િનહ અાંદર?
મુમુક્ષુ :– ભગવતીસુત્રમાાં આ લખ્યુાં હતુાં?
ઉત્તર :– હા. એ કાઢ્ુાં હતુાં. પર્ એ થોડી અટપટી ભાષા છે. થોડી કક્રઠિ ભાષા છે.
કાાંક્ષામોહિીિી ભાષા છે તયાાં. કાાંક્ષામોહિી જે નમથ્યયાતવ કરે છે એ પોતાિા પુરુષાથાથી કરે છે
એવો પાઠ અાંદર છે. એમાાંથી આ બિા નસદ્ધાાંત કાઢ્ા. કાાંક્ષામોહિી એટલે નમથ્યયાતવ. ... નમથ્યયાતવ
એ કાાંક્ષામોહિી પોતાિા પુરુષાથાથી કરે છે. પુરુષાથાથી, વીયાથી એમ પાઠ છે. એટલે એમાાંથી કોઈ
એકદમ કાઢી િ શકે. ભગવતી વાાંચયુાં. પહેલુાંવહેલુાં જ વાાંચયુાં (સાંવત) ૧૯૭૧ માાં. વાાંચયુાં અિે કીિુાં
આ તો આમ છે. શ્વેતાાંબર શાસ્ત્રમાાંથી કાઢ્ુાં હતુાં. તે ક્રદ’ તો આ તયાાં વાાંચયુાં હતુાં? આ તો ૧૯૭૮માાં
બિુાં હાથમાાં આવ્યુાં. ૧૯૭૮. આવો માગા છે ભગવાિિો કીિુાં, ભાઈ! કમાિે, કમાિે લઈિે કહો એ
આપર્િે બેસતુાં િથી. અમિે એ વાત બેસતી િથી. કહો, ‘હક્રરભાઈ’! સમજાય છે આમાાં? આ
બિુાં આવુાં ઝીર્ુાં છે. અહો..! ભગવાિઆતમા. અિે ઉપશમ કરે તો પર્ પુરુષાથાથી કરે એવો તયાાં
પાઠ છે. કમા ઉપશમ થઈ જાય એિી મેળે અિે અહીં થઈ જાય એમ િનહ. પોતાિા પુરુષાથાથી
પોતાિો ભાવ ઉપશમ કરે. કમાિો ઉપશમ કમાિે કારર્ે. આતમા પોતાિા પુરુષાથાથી કરે છે.
અહીં તો જુઓ શુાં કહ્યુાં? એક જ શબ્દમાાં ગજબ કયો છે! ઓ..હો..! આતમા વતતુ, એમાાં
જ્ઞાિ અિે દશાિ શસ્તત ચૈતન્ય ગુર્, એિી સમયે સમયે જે કાળે જે પયાાય ઉપયોગિી થાય, તે
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કાળે તે પયાાય તેિા ગુર્િે અિુસરીિે થાય. એક જ નસદ્ધાાંત. કહો, સમજાર્ુાં કાાંઈ? જ્ઞાિી પાસેથી
જ્ઞાિ મળવુાં જોઈએ એવા શબ્દો ‘શ્રીમદ’માાં આવે. એ બિી વ્યવહારિી વાતુાં છે. કારર્ કે
જ્ઞાિીઓિા શબ્દો એિે કાિે પડે છે. પર્ પડતાાં એિુાં લક્ષ દ્રવ્ય ઉપર જાય તયારે જ્ઞાિ એિે થાય
છે. આમ િ જાય તો પર્ અજ્ઞાિીિે જે કાાંઈ જ્ઞાિ થાય છે એ દ્રવ્યિે અિુસરીિે થાય છે. અહીં
તો બહાર ઉપયોગ છે િે? મનત, શ્રુત અિે નવભાંગ અજ્ઞાિ, એ પર્ પોતાિા ચૈતન્યિે અિુસરીિે
થાય છે. અહીંયા બહાર ઉપયોગ છે િે? સમજાર્ુાં કાાંઈ? એવો માગા વીતરાગિો છે, ભાઈ!
આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– તે પયાાય પર્ તવતાંત્ર.
ઉત્તર :– તવતાંત્ર. અહીં તો હજી ગુર્િે અિુસરીિે કહ્યુાં છે. તયાાં ‘પ્રવચિસાર’િી ૧૦૧
ગાથામાાં કહ્યુાં છે કે, જે કાાંઈ કેવળજ્ઞાિ કે મનત આક્રદિો પયાાય ઉતપન્ન થાય એ ઉતપાદ, ઉતપાદિે
આશ્રયે છે. ધ્રુવિે આશ્રયે િનહ, વ્યયિે આશ્રયે િનહ. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– િમબદ્ધ થઈ જાય.
ઉત્તર :– િમબદ્ધ જ છે. પર્ િમબદ્ધ એમ માિવુાં એમ િનહ. વતતુમાાંથી પયાાય આવે છે
એ વતતુ કેવી છે? એિુાં ભાિ થયે એિે િમબદ્ધિુાં જ્ઞાિ સાચુાં કહેવામાાં આવે છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
જૈિ વીતરાગ માગા, બાપા! ગાંભીર માગા છે. જેિે ગર્િરો–ચાર જ્ઞાિિા િર્ી જેિી રચિા કરે,
છતાાં એ ભગવાિિે સાાંભળે. આહાહા..! ઇન્દ્રો, ત્રર્ જ્ઞાિિા િર્ી શિેન્દ્ર અિે એિી પતિી
એકાવતારી, એક ભવે મોક્ષ જિારા. આહાહા..! અરે..! આતથા તો લાવ, આતથા તો લાવ. એવા
જીવો છે, એ જીવો પર્ ભગવાિ પાસે સાાંભળે, છતાાં એ એમ માિે છે કે આ મારો પયાાય મારે
અિુસરીિે થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– ચૈતન્ય અિુસારી
ઉત્તર :– પોતાિે અિુસરીિે. બહારથી તો એમ બોલે, હે િાથ! ‘ભરત ચિવતી’એ કહ્યુાં
િે? ‘ઋષભદેવ’ ભગવાિ જ્યારે મોક્ષ પિાયાા. શુાં કહેવાય? અિાપદ. ‘ભરતચિવતી’િે ખબર
પડી કે ભગવાિ મોક્ષ પિાયાા. આવ્યા. આમ જોતાાં આાંસુિી િારા ચાલી જાય છે. ઇન્દ્ર, શિેન્દ્ર
પર્ આવ્યા છે. એ તો ઘર્ા ઇન્દ્રો બદલાઈ ગયા, હોં! અતયારે બીજા ઇન્દ્ર છે, એ વખતે બીજા
(હતા). ‘ઋષભદેવ’ ભગવાિિા વખતમાાં િનહ. એ તો બીજા ઇન્દ્ર હતા. અતયારે બીજા ઇન્દ્ર છે.
એ ઇન્દ્ર આવ્યા. કેમ ‘ભરત’! અરે..! આ સૂયા ભરતિો આજે અતત થાય છે. અરે..! અમારા
સમાિાિ કરવાિો સૂયા જાય છે. એ તો એમ બોલ્યા. અહીં તો કહે છે કે સમાિાિિી પયાાય તો
અાંદરથી આવે છે. પર્ વ્યવહારિી રીત જ એવી હોય છે. ભાષા અિે વ્યવહારિા કથિ એવી

190

નિયમિો સાર ભાગ-૧

જાતિા હોય. નવિય છે, બહુમાિ છે. ક્ષાનયકસમક્રકતી છે. ત્રર્ જ્ઞાિ છે એ વખતે. મનત, શ્રુત,
અવનિ. ‘ભરત’િે.
મુમુક્ષુ :– તદભવ મોક્ષગામી છે.
ઉત્તર :– એ ભવે મોક્ષ. ઇન્દ્રે કહ્યુાં. ‘ભરત’! તમારે તો આ ભવે મોક્ષ છે િે. અમારે તો
હજી એક દેહ િારર્ કરવાિો છે. ઇન્દ્ર છીએ અમે, મિુષ્ય થઈિે અમે મોક્ષ જઈશુાં. તમે તો આ
ભવે (મોક્ષ જશો). (ભરતજી કહે છે), ઇન્દ્ર! ખબર છે બિી. પર્ આ નવકલ્પ એવો આવ્યા નવિા
રહેતો િથી. એ કારર્ે, એ યોગ્યતાિે લઈિે એ નવકલ્પ આવે છે. છતાાં એ માિે છે કે મારી જ્ઞાિિી
દશાિા સમાિાિ મારે અિુસરીિે થતા હતા. ભારે વાતુાં, ભાઈ! સમજાર્ુાં કાાંઈ?
‘ઉપયોગ િમા છે, જીવ િમી છે. દીપક અિે પ્રકાશિા જેવો એમિો સાંબાંિ છે.’ દીપક તે
િમી છે, પ્રકાશ તે િમા છે. એમિો સાંબાંિ છે. કહો, સમજાર્ુાં? પાછળ આવશે, ઉપયોગિી
વ્યાખ્યામાાં તયાાંક. ૩૧૯ લખ્યુાં છે. પાિુાં ૩૧૯ છે િે? (શુદ્ધોપયોગ અનિકારમાાં છે) ૩૧૯ માાં છે.
આ જ્ઞાિિો િમા તો દીવાિી માફક તવપરપ્રકાશકપર્ુાં છે. દીવાિી ઊપમા છે. ૩૧૯ પાિુાં છે. આ
જ્ઞાિિો િમા તો દીવાિી માફક તવપરપ્રકાશકપર્ુાં છે. એવી વચમાાં લીટી છે. આ તો વાાંચયુાં હોયિે
એટલે લખ્યુાં હોય. વાર લાગે, ભાઈ! પાિુાં પાછુાં છૂટુાં પડવુાં જોઈએિે. આ જ્ઞાિિો િમા તો દીવાિી
માફક તવપરપ્રકાશકપર્ુાં છે. છે કે િનહ? ઓહોહો..! હજી તો જ્ઞાિ કે દશાિિી એક સમયિી
પયાાય એિી તવતાંત્રતાથી થાય એવી પર્ હજી ખબર િથી અિે આિે લઈિે થાય એ તો મોટી
ભ્રમર્ામાાં પડ્યા છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? આહાહા..!
‘દીપક અિે પ્રકાશિા જેવો એમિો સાંબાંિ છે. જ્ઞાિ અિે દશાિિા ભેદથી આ ઉપયોગ
બે પ્રકારિો છે...’ જ્ઞાિ-દશાિિા ભેદથી ઉપયોગિા બે પ્રકાર છે. ‘(અથાાત ઉપયોગિા બે પ્રકાર
છે : જ્ઞાિોપયોગ અિે દશાિોપયોગ). આમાાં જ્ઞાિોપયોગ પર્ તવભાવ અિે નવભાવિા ભેદિે
લીિે બે પ્રકારિો છે...’ જુઓ! પાછા જ્ઞાિ ઉપયોગિા બે પ્રકાર. પહેલો ઉપયોગ સાિારર્ કહ્યો.
એ ઉપયોગિા બે પ્રકાર : જ્ઞાિ અિે દશાિ. હવે જ્ઞાિઉપયોગિા પર્ બે પ્રકાર. એક તવભાવ અિે
નવભાવ. દરેક સમયિી પયાાય તવતાંત્ર છે. નવભાવ હો કે તવભાવ હો. આહાહા..!
‘(અથાાત જ્ઞાિોપયોગિા પર્ બે પ્રકાર છે : તવભાવજ્ઞાિોપયોગ અિે
નવભાવજ્ઞાિોપયોગ)...’ તવભાવજ્ઞાિ તો કેવુાં છે? ‘અમૂતા, અવ્યાબાિ, અતીનન્દ્રય અિે અનવિાશી
છે;....’ આહાહા..! તવભાવજ્ઞાિ, એિા બે પ્રકાર કહેશે પાછા. ‘તવભાવજ્ઞાિ અમૂતા, અવ્યાબાિ,..’
છે. બાિા-પીડા રનહત છે. નિનમત્તિી કોઈ બાિા િથી. તવભાવજ્ઞાિ પર્ કારર્ અિે કાયા બે
પ્રકારિુાં છે. ‘(અથાાત તવભાવજ્ઞાિિા પર્ બે પ્રકાર છે : કાયાતવભાવજ્ઞાિ અિે
કારર્તવભાવજ્ઞાિ). કાયા તો સકળનવમળ (સવાથા નિમાળ) કેવળજ્ઞાિ છે...’ એ તવભાવજ્ઞાિ છે.
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ઉપયોગ છે એિા બે ભેદ. જ્ઞાિ અિે દશાિ. જ્ઞાિિા બે ભેદ, તવભાવ અિે નવભાવ.
તવભાવજ્ઞાિિા બે ભેદ, કારર્તવભાવ અિે કાયાતવભાવ. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
‘(કાયાતવભાવજ્ઞાિ અિે કારર્તવભાવજ્ઞાિ). કાયા તો સકળનવમળ (સવાથા નિમાળ)
કેવળજ્ઞાિ છે.’ લ્યો. એ શુાં કહ્યુાં? કેવળજ્ઞાિ પર્ ચૈતન્યિે અિુસરીિે હોવાવાળુાં કેવળજ્ઞાિ છે.
એમ પહેલો શબ્દ છે એ તયાાં લઈ લેવો. કેવળજ્ઞાિ, કેવળજ્ઞાિાવરર્ીયિો િાશ થાય તો કેવળજ્ઞાિ
થાય એમ કહે છે. ‘સોિગઢ’વાળા કહે છે કેવળજ્ઞાિ પયાાય પોતાથી થાય, તયારે
કેવળજ્ઞાિાવરર્ીય એિે કારર્ે િાશ થાય. એમ િનહ, કેવળજ્ઞાિાવરર્ીય િાશ થાય તો કેવળજ્ઞાિ
થાય એમ લ્યો. એય..! એ શુાં? ‘રતિચાંદજી’ એમ લખે છે. બહુ લખે છે... બહુ લખે છે. સ્બચારા
લોકોિે ભાિ િ મળે. વાનર્યાિે વખત િ મળે. કેટલાક તો ચોવીસ કલાકમાાં કલાક, બે કલાક
આવે. એમાાં ઓલા માથે બેસે એ વાતુાં કરે. સાાંભળીિે જવુાં. ભાિ િ મળે કાાંઈ. દસ બોઘા, દસ
બોઘરી, દસ બોઘા કા બચચા, માથે કહે ગપ્પા, પેલો કહે, સચચા. ભાિ િ મળે. ‘પાંક્રડતજી’!
આહાહા..!
આ તયાાં લઈ ગયા, જુઓ! ઉપયોગિી વ્યાખ્યા ચૈતન્યિે અિુસરીિે હોવાવાળા પક્રરર્ામ.
એ પક્રરર્ામ ચૈતન્યિા સામાન્ય બે. હવે એિા પર્ બે ભેદ : જ્ઞાિ અિે દશાિ. એ જ્ઞાિિા પર્
બે ભેદ : તવભાવઉપયોગ અિે નવભાવઉપયોગ. તવભાવઉપયોગિા પર્ બે ભેદ : કારર્તવભાવ
ઉપયોગ અિે કાયાતવભાવ ઉપયોગ. એમાાં કાયાતવભાવ ઉપયોગિી આ વ્યાખ્યા ચાલી. સવાથા
નિમાળ કેવળજ્ઞાિ. એ કેવળજ્ઞાિિી પયાાય પર્ ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. જુઓ! પૂવાિા ચાર
જ્ઞાિ હતા માટે કેવળજ્ઞાિ થાય છે એમ પર્ િનહ, એમ અહીં તોકહે છે, ભાઈ! શુાં કહ્યુાં? જીવમાાં
કેવળજ્ઞાિ થાય છે, તો કેવળજ્ઞાિાવરર્ીિો િાશ થાય, માટે થાય એમ િનહ. પૂવે ચાર જ્ઞાિ હતા,
એિો િાશ થઈિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે એમ પર્ િનહ. ચૈતન્યિે અિુસરીિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે.
‘પાંક્રડતજી’! એમાાં એવુાં છે? પહેલા એવુાં વાાંચયુાં હતુાં?
મુમુક્ષુ :– ... ચૈતન્ય અિુનવિાયી પક્રરર્ામ એ ઉપયોગ, એ તો વાાંચી લીિુાં.
ઉત્તર :– સાચી વાત. વાત તો એવી છે. તપિીકરર્ સમજ્યા નવિા... આહાહા..! સમજાર્ુાં
કાાંઈ? આ તત્ત્વિી નતથનત છે તેમ તેર્ે માિવુાં જોઈએ. જે રીતે નતથનતથી નવપરીત માિે તો તે
નમથ્યયાદૃનિ અજ્ઞાિી છે.
કેવળજ્ઞાિ સકળ-નવમળ. પયાાય છે િે? માટે કાયા. પયાાય છે િે? માટે કાયા. ‘સકળનવમળ
(સવાથા નિમાળ) કેવળજ્ઞાિ છે.’ એક સમયમાાં ત્રર્કાળ, ત્રર્લોક જાર્વાિી પયાાય છે. એ પર્
પયાાય તે સમયે જે થઈ તે ચૈતન્યિે અિુસરીિે થઈ છે. નિનમત્તિા અભાવિે અિુસરીિે કે પૂવાિા
ચાર જ્ઞાિ હતા એિે અિુસરીિે (થઈ છે), એમ િથી. આહાહા..! અથવા એ કેવળજ્ઞાિિો પયાાય
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ચૈતન્યિે અિુસરીિે (થયો છે). અાંદર બીજા ગુર્િે અિુસરીિે થયો એમ પર્ િથી. સમજાર્ુાં
કાાંઈ? અાંદર તો નત્રકાળ શ્રદ્ધાગુર્ છે, આિાંદગુર્ છે, એિે અિુસરીિે થયો એમ િનહ. સમજાર્ુાં
કાાંઈ? એ કેવળજ્ઞાિિો પયાાય કાયાતવભાવ નિમાળજ્ઞાિ, પક્રરપૂર્ા દશા એ પર્ ચૈતન્યિા ગુર્િે
અિુસરીિે થયેલો છે. એ ગુર્માાં એ શસ્તતિી તાકાત હતી એ તે સમયે બહાર આવી છે.
મુમુક્ષુ :– બીજા ગુર્િે...
ઉત્તર :– બીજા ગુર્િી આ પયાાય િથી. આ તો ચૈતન્યગુર્િી પયાાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ?
બીજા ગુર્િો આશ્રય એમાાં છે િથી. ભલે અભેદમાાં આવી જાય પર્ જ્ઞાિ ઉપયોગ ચૈતન્યિે
અિુસરીિે થયો છે. સમજાય છે કાાંઈ?
‘નિયમસાર’ મોક્ષિો માગા. અિે મોક્ષિી વાત કરશુાં, કહે છે. ‘मग्र्ो मग्र्फलनं’
‘मग्र्फल’ એ કેવળજ્ઞાિ. એ કેવળજ્ઞાિ કેમ થયુાં? ચૈતન્યિે અિુસરીિે થાય છે. મોક્ષમાગા થયો
માટે થયુાં એમ પર્ િનહ. જુઓિે! એ તવતાંત્ર...
મુમુક્ષુ :– ‘નિયમસાર’ એટલે નિયમ બતાવ્યો.
ઉત્તર :– નિયમ બતાવ્યો કે તેિો નિશ્ચય નિયમ શુાં છે? વાતતનવક તેિી નતથનત શુાં છે એ
બતાવે છે. નવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ગુરુદેવ!)
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આ ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર ચાલે છે. ૧૦મી ગાથા. છેલ્લે આવયયું છેલ્લે. જયઓ! છે
પાછળ. જ્ઞાિિા પ્રકારિી વાત ચાલે છે. આત્મા જ્ઞાિસ્વભાવ છે તેમાું સ્વભાવજ્ઞાિ, છે અુંદર
જયઓ. આત્મામાું જ્ઞાિ છે અિે જ્ઞાિિા બે પ્રકાર છે. એક સ્વભાવજ્ઞાિ અિે એક નવભાવજ્ઞાિ.
નવભાવજ્ઞાિિી વયાખ્યા જરી આવી ગઈ થોડી. તેમાું સ્વભાવજ્ઞાિ બે પ્રકારિા છે. તે સ્વભાવજ્ઞાિ
અમૂતત, અવયાબાિ, અતીનરિય અિે અનવિાશી છે. તે પણ કાયત અિે કારણરૂપે બે પ્રકારિયું છે.
અથાતત સ્વભાવજ્ઞાિિા પણ બે પ્રકાર છે. કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ અિે કારણસ્વભાવજ્ઞાિ. કાયત તો
સકળનવમળ (સવતથા નિમતળ) કેવળજ્ઞાિ છે. શયું કહે છે જયઓ! આત્મામાું નિકાળીજ્ઞાિ ગયણસ્વભાવ
છે તેિે તો અહીં કારણસ્વભાવજ્ઞાિ કહ્યું છે. અિે તેમાુંથી પ્રગટ થાય છે કેવળજ્ઞાિપયાતય તેિે
કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ કહે છે.
એ કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ કેવળજ્ઞાિ આત્મામાું થાય તે અમૂતત, અવયાબાિ, અતીનરિય અિે
અનવિાશી છે. કેવળજ્ઞાિ જે આત્મામાું થાય છે. કેવી રીતે થાય છે તે પાઠમાું છે. હમણા ટીકામાું
આવશે. કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ, જ્ઞાિિી પયાતયમાું પૂણતતા પ્રગટ હોય તો કાયતસ્વભાવજ્ઞાિિે કેવળજ્ઞાિ
કહે છે. એ કેવળજ્ઞાિ અમૂતત, અવયાબાિ, અતીનરિય અિે અનવિાશી છે. કાયત તો સકળનવમળ
કેવળજ્ઞાિ છે. એક સમયિી પયાતય, સવતજ્ઞિી પયાતય–કેવળજ્ઞાિ તે તો સકળ-નવમળ સવતથા
નિમતળ કેવળજ્ઞાિ. તેિે કાયતસ્વભાવ કહેવામાું આવે છે. એ કાયત કેવી રીતે થાય છે? કેવળજ્ઞાિિી
પયાતય આત્મામાું થાય તો તે કેવી રીતે થાય છે તે કહે છે. કેવળજ્ઞાિ છે તેિયું કારણ
પરમપારરણાનમકભાવમાું નસ્થત. જયઓિે.
છેલ્લી લીટી છે િે એ. ‘ચૈતરયચમત્કારમાિ તત્ત્વમાું પેસી જાય છે – ઊંડો ઊતરી જાય
છે,...’ ૨૬ પાિે છે. સૂક્ષ્મ વાત છે, ભાઈ! જૈિદશતિિયું વાસ્તનવક તત્ત્વ શયું છે એમાું અત્યારે ગડબડ
થઈ ગઈ. આહાહા..! સવતજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગદેવ નિલોકિાથ, જેિે એક સમયમાું નિકાળ જ્ઞાિ
થયયું. તો કહે છે કે, તેિે નિકાળ જ્ઞાિ કેમ થયયું? અિે જેિે કેવળજ્ઞાિ થાય છે તેિે કેવળજ્ઞાિ
કોિાથી થાય છે? ભગવાિ આત્મામાું જ્ઞાિસ્વભાવ, અતીનરિય અવયાબાિ અમૂતત, અનવિાશી
એવો જે સ્વભાવ છે, એમાું અુંતમયતખ થઈિે પ્રવેશ કરી, અુંદર ઊંડો ઊતરીિે, કેવળજ્ઞાિિી
કારણરૂપ શક્તતરૂપ જ્ઞાિ છે, તે જ્ઞાિિા પાતાળિે પકડવાથી.. ‘સેઠી’! આહાહા..! કેવળજ્ઞાિ થાય
છે. એિો અથત કે કોઈ દેહિી રિયા, પુંચમહાવ્રતિી રિયા એ તો રાગ છે. તેિાથી પણ કેવળજ્ઞાિ
થતયું િથી. અિે પૂવતમાું ચાર જ્ઞાિિી મનતિી પયાતય હોય કે બાર અુંગિયું શ્રયતજ્ઞાિ (હોય). સમજાણયું
કાુંઈ? પયાતયમાું કેવળજ્ઞાિ થયા પહેલા ચૌદ પૂવતિા જ્ઞાિિી પયાતય (હોય), મનતમાું જાનતસ્મરણ
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વગેરે અિેક હજારો ભવિયું જ્ઞાિ આરદ એિી શક્તત પ્રમાણે હોય, તે જ્ઞાિથી પણ કેવળજ્ઞાિ િથી
થતયું. જયઓ! અત્યારે ભારે ગડબડ (ચાલે છે). આ કરે તો કેવળ થશે, આ કરે તો મોક્ષ થશે. શયું
મોક્ષ થાશે? મોક્ષ કોિે કહે છે એિી તિે ખબર િથી. સમજાણયું કાુંઈ? ‘પોપટભાઈ’!
આ શાસ્ત્રિા ભણતર અિે બહારિા ઊઘાડ હોય તો કેવળજ્ઞાિ એિે કારણે િ થાય એમ
કહે છે. આહાહા..! સમ્યગ્દશતિ ક્ષાનયક સમરકતપૂવતક ચાર જ્ઞાિિી પયાતય હોય તો પણ ક્ષાનયક
સમરકતિી પયાતય જે સમરકત છે, તેિાથી પણ કેવળજ્ઞાિ િથી થતયું. આહાહા..! કેવળજ્ઞાિિયું
કારણ પરમ પારરણાનમકભાવે નસ્થત... અ..હો..! આત્મા અિે તેમાું જ્ઞાિસ્વભાવ, મૂળ સ્વભાવ,
ધ્રયવ સ્વભાવ, અનવિાશી સ્વભાવ (છે) તેમાું એકાગ્ર થવાથી, તે ગયણમાું એકાગ્ર થવાથી
કેવળજ્ઞાિિી પયાતય ઉત્પન્ન થાય છે. સમજાણયું કાુંઈ? એકરૂપ જ્ઞાિસ્વભાવ, જ્ઞાયકભાવ ત્યાું કહ્યું.
અહીં જ્ઞાિસ્વભાવ ગયણ કહ્યું છે. પયાતય વણતવવી છે િે એકલી. આહાહા..!
મયમયક્ષય :– આ એકડો છે.
ઉત્તર :– આ એકડો.
ભગવાિ આત્મા સત્તા–અક્સ્તત્વ છે િે? અનવિાશી અક્સ્તત્વ છે. તો તેમાું જ્ઞાિગયણ છે
એવા અિુંતગયણ અનવિાશી છે. પણ અત્યારે તો કેવળજ્ઞાિિી પયાતયિયું કારણ બતાવવયું છે.
અુંદરમાું બીજા શ્રદ્ધાગયણ, ચારરિગયણ, આિુંદગયણ છે, તે પણ કેવળજ્ઞાિિી પયાતયિયું કારણ િથી.
સમજાણયું કાુંઈ? આત્મામાું કેવળજ્ઞાિ ઉત્પનત્તિયું કારણ, કહે છે કે દેહિી રિયા તો િનહ, (કેમકે) એ
તો જડિી છે. અુંદરમાું પુંચમહાવ્રતિો નવકલ્પ ઊઠે તે રાગ છે તેિાથી પણ કેવળજ્ઞાિિી ઉત્પનત્ત
િથી થતી અિે કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન થયા પહેલા રાગ પાછળ અુંદર ચાર જ્ઞાિિી પયાતય હોય તોપણ
એ ચાર જ્ઞાિિી પયાતયથી પણ કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન િથી થતયું. અિે અુંતરમાું શ્રદ્ધા, શાુંનત, આિુંદ
વગેરે અિુંતગયણ છે એ ગયણિા કારણે પણ કેવળજ્ઞાિ િથી થતયું. આ ‘આતમ ભાવિા ભાવતા...’
‘શ્રીમદ’માું આવે છે િે? ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લહે કેવળજ્ઞાિ રે,’ પણ આતમ શયું,
ભાવિા શયું અિે કેવળ શયું? કાુંઈ ખબર િથી. કેમ, ‘પ્રેમચુંદભાઈ’! કયયું હતયું િે કેટલીવાર? ઘણયું
કયયું હતયું.
મયમયક્ષય :– ...
ઉત્તર :– આત્મા અથાતત અિુંત અિુંતજ્ઞાિ-દશતિ આરદ શક્તતિો નપુંડ. હવે તેિી ભાવિા,
અહીં કેવળજ્ઞાિ લેવયું છે. તો ભાવિાિો અથત જ્ઞાિગયણ જે નિકાળ છે, એમાું એકાગ્ર થવયું તે ભાવિા
છે. તેિાથી ‘આતમ ભાવિા ભાવતા જીવ લહે કેવળજ્ઞાિ રે...’ ‘શ્રીમદ’માું આવે છે. એય..!
‘ચેતિજી’! એિે બહય ગોખાવયયું હશે તે રદ’. ‘શ્રીમદ’માું એણે દીક્ષા લીિી હતી.
મયમયક્ષય :– જાપ કરાવે.
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ઉત્તર :– જાપ કરવા એ તો નવકલ્પ છે. આહાહા..! ભાઈ! માગત કાુંઈ (જયદો છે).
અિુંતકાળમાું તેણે યથાથતપણે આ વાત સાુંભળી િથી. બહારિી પ્રવૃનત્ત આમ કરવયું, તેમ કરવયું,
જાઓ, એ િમત છે અિે મોક્ષ થશે. િૂળમાું પણ મોક્ષ િનહ થાય, સારા પયણ્ય પણ િનહ બુંિાય.
સમજાણયું કાુંઈ? આહાહા..! સારા પયણ્ય િનહ બુંિાય, એમ કહ્યું.
મયમયક્ષય :– આતમ ભાવિા ભાવતા.
ઉત્તર :– હા. એ જ્ઞાિાિુંદ સ્વભાવ આત્મામાું જ્ઞાિ. પરમ સ્વભાવભાવ આત્મામાું જ્ઞાિ
ધ્રયવ પડ્યું છે, એ જ્ઞાિિી ભાવિા, જ્ઞાિમાું અુંતમયતખ એકાગ્ર થવયું. અુંતરમાું પ્રવેશ કરવો, અુંદર
ઊંડા ઊતરી જવયું. એ આ કળશમાું આવશે. સમજાણયું કાુંઈ? કેટલયું સ્પષ્ટ કયયું છે!
મયમયક્ષય :– જાપમાું પણ બાહ્...
ઉત્તર :– જાપ તો તયાુંય રહી ગયા નવકલ્પ. એ તો રાગ છે. પણ જાપ કયાત પછી કદાનચત
સમ્યગ્દશતિ, જ્ઞાિ ઉત્પન્ન થયયું, તો તે પયાતય પણ કેવળજ્ઞાિિયું કારણ િથી. આહાહા..! સમજાણયું
કાુંઈ? આટલા થોડા શબ્દોમાું (કેટલયું ભયયું છે)! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ જુંગલવાસી રદગુંબર મયનિ
હતા. આત્મધ્યાિ(માું લીિ હતા). આિુંદકુંદ પ્રભય! સક્ચચદાિુંદ આત્મા પૂણાતિુંદિો િાથ, તેમાું
જ્ઞાિસ્વભાવ નિકાળી અવયાબાિ પડ્ો છે. અતીનરિય અવયાબાિ (છે) તેમાું અુંતમયતખ થવાથી,
તેિે કારણ બિાવી, અુંતરમાુંથી કાયત–કેવળજ્ઞાિિી પ્રાનિ થાય છે. સમજાણયું કાુંઈ? કારણ કે
કેવળજ્ઞાિિી પયાતય એવી અિુંતી (પયાતય) જ્ઞાિગયણ સ્વભાવભાવમાું શક્તતરૂપ પડી છે. સમજાણયું
કાુંઈ? જયઓ! અહીં તો સમરકતિે કારણે કે શ્રદ્ધાગયણ અુંદર નિકાળી છે એિે કારણે પણ કેવળજ્ઞાિ
િનહ. સમજાણયું કાુંઈ? એક ગયણિયું કાયત બીજા ગયણથી થતયું િથી. ગજબ વાત છે. ઓહોહો..! સુંતોિી
વાત! આહાહા..! અુંદર ઠરી જાય, ઠરી. ઠરી જા બાપય! અુંદરમાું જા. આહાહા..!
મયમયક્ષય :– એક ગયણિયું કાયત બીજા ગયણથી િથી થતયું તો એક િવયિયું કાયત બીજા િવયથી
કઈ રીતે થાય?
ઉત્તર :– ભગવાિથી તો થાય કે િનહ? દેવ-ગયરુિયું ભજિ કરે. દેવ-ગયરુ... દેવ-ગયરુ... દેવગયરુ... શયદ્ધ છે ઇ. શયદ્ધ છે માટે એિાથી થાય કે િનહ? ‘નશવલાલભાઈ’ િથી. એ ગયા. એિા બાપ
કહેતા હતા. (સુંવત) ૨૦૧૦િી સાલમાું. દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્ર તો શયદ્ધ છે. તો શયદ્ધિે લઈિે થાય, શયદ્ધિે
લઈિે શયદ્ધતા થાય. એ તયાું અશયદ્ધ છે? અરે..! એ શયદ્ધ છે પણ એિો આશ્રય કરવા જાય ત્યાું
અશયદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્ર પર છે. તેિો આશ્રય– અવલુંબિ કરવા જાય તો નવકલ્પ,
રાગ ઊઠે છે. સમજાણયું કાુંઈ? તેિાથી કાુંઈ સમ્યગ્દશતિ થતયું િથી. અહીં તો કેવળજ્ઞાિિી વાત છે.
પણ સમ્યગ્દશતિિી પયાતય, ખરેખર અુંદર શ્રદ્ધા-ગયણ જે પરમપારરણાનમક સ્વભાવમાું પડ્ો છે,
પરમ પારરણાનમકસ્વભાવભાવ ધ્રયવમાું શ્રદ્ધાગયણ શક્તતરૂપ નિકાળ છે. તેિા કારણથી શ્રદ્ધાગયણિી
પયાતય ખરેખર ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાુંઈ? સમજાય છે કાુંઈ? મારી
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ગયજરાતી થોડી આવેિે આ તો. પછી આવયા. પહેલા જોયયું હતયું. િ દેખાયા તો સવારે ગયજરાતીમાું
ચલાવયયું. પછી આવયા હતા. સમજાણયું કાુંઈ? આહા..! અરે..! વાસ્તનવક ભગવાિ તીથુંકરોએ શયું
માગત કહ્ો છે (એિી) ખબર િનહ. બહારિી પ્રવૃનત્ત આમ કરો, તેમ કરો. કરી-કરીિે મરી ગયો.
અહીં તો કહે છે કે એક ગયણિી પયાતય બીજા ગયણિા કારણે થતી િથી. ભાઈ! આહાહા..!
જયઓિે! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ ટીકા બિાવી છે િે! હવે આ ટીકા મારય િથી, કહો. અરે..!
મયમયક્ષય :– ગાથા ચોખ્ખી હતી આ મેલયું કરી િાખ્યયું.
ઉત્તર :– ચોખ્ખયું કરી િાખ્યયું. કેટલયું ચોખ્ખયું કયયું છે. આહાહા..! યથાથત યથાથત વસ્તય.
ભગવાિ આત્મા. જ્ઞાિસ્વભાવથી તો શક્તતરૂપે, કારણજ્ઞાિરૂપ તો નિકાળ અુંદરમાું પડ્ો
છે. આહાહા..! ધ્રયવ, એ ધ્રયવ જ્ઞાિ જે નિકાળી અનવિાશી છે, તેિો અુંતરમાું આશ્રય કરવો, તેમાું
એકાગ્ર થવયું, અુંદરમાું જે ગયણ છે ત્યાું વતતમાિ પયાતયિે લઈ જાવી. આહાહા..! ઊંડા ઊતરી જવયું,
ઊંડે. દરરયામાું–સમયિમાું િીચે જેમ મોતી હોય તો ઊંડો ઊતરે તો મોતી હાથમાું આવે છે. સમજાણયું
કાુંઈ? દરરયામાું ઉપર ઉપર જાય તો મળે? અુંદર મોતી હોય એ ઉપરથી મળે? એમ ભગવાિ
આત્મા જ્ઞાિ દરરયો છે અુંદર.. આહાહા..! એ જ્ઞાિસ્વભાવરૂપી નિજસ્વભાવજ્ઞાિ દરરયો, એમાું
પ્રવેશ કરે. પયાતયમાું િનહ, રાગમાું િનહ, ગયણમાું પ્રવેશ કરે એમ કહે છે. આહાહા..! પ્રવેશિો અથત?
એમાું એકાગ્ર થવયું. જયઓ! આ રીત. કેવળજ્ઞાિ અથવા મોક્ષ પામવાિી રીત. કેટલાકે તો ક્જુંદગીમાું
સાુંભળ્યું પણ િનહ હોય. કહે મોક્ષ થાય.. મોક્ષ થાય... િમત કરીએ તો. પણ િમત શયું? મોક્ષ શયું?
તિે ખબર જ િથી.
મયમયક્ષય :– કમતિો ક્ષય થાય ત્યારે થાય િે.
ઉત્તર :– કમત તો એિે ઘરે રહ્ા. કમતિો ક્ષય થાય તો કેવળજ્ઞાિ થાય એ વાત અહીંયા છે
જ િનહ. અહીંયા તો ક્ષાનયકસમરકત થયયું છે તો તેિાથી કેવળજ્ઞાિ થાય એ પણ િનહ. અહીંયા તો
ચાર જ્ઞાિિી સમ્યક પયાતય ઉત્પન્ન થાય, તો તેિાથી કેવળજ્ઞાિ થાય એમ પણ િનહ. અિે અુંતર
આત્મામાું અિુંતઆિુંદ પડ્ો છે, તો આિુંદિા આશ્રયથી કેવળજ્ઞાિ થાય એમ પણ િનહ.
સમજાણયું કાુંઈ? જયઓ! ટીકા, જયઓ! આ શાસ્ત્ર. વતતમાિમાું તો બિયું િૂળિમાહા... આમ કરુું, તેમ
કરુું, સયિારા કરુું, શેિા સયિારા? તત્ત્વમાું સયિારા થયા વગર સયિારો કહેવો કોિે? સમજાણયું કાુંઈ?
જેિે કલ્યાણ કરવયું છે તો વાત છે. સમજાણયું કાુંઈ? બહારમાું દેખાવ કરવો હોય કે અમે િમત કરીએ
છીએ. આમ છે, તેમ છે. હો, દયનિયામાું બહાર પડો એટલે સુંસારમાું પડો. આહાહા..! સમજાણયું
કાુંઈ?
કહે છે, ‘કાયત તો સકળનવમળ...’ બસ, કાયતમાું આટલો શબ્દ વાપયો. ‘કેવળજ્ઞાિ છે. અિે
તેિયું કારણ પરમ પારરણાનમકભાવે રહેલયું નિકાળનિરૂપાનિરૂપ...’ કેવળજ્ઞાિ તો િવયું ઉત્પન્ન થાય
છે. આ જ્ઞાિ તો નિકાળ નિરૂપાનિ અુંદર છે. ઉપાનિ તો કોઈ છે જ િનહ. કમતિા અભાવિી અપેક્ષા
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પણ િથી. કમતિા નિનમત્તિી તો િનહ પણ કમતિા અભાવિી પણ અપેક્ષા િથી. તે તો નિકાળ
નિરૂપાનિક તત્ત્વ છે. કહો, આ સેઠી ‘જયપયર’િા રહેિાર છે. ‘જયપયર’તો જૈિિયું મોટયું ગામ કહેવાય.
‘જૈિપયરી’ લ્યો. આહાહા..! ભાઈ! તારો વાસ્તનવક સ્વભાવ શયું છે તે કદી સાુંભળ્ો જ િથી.
આહાહા..!
મયમયક્ષય :– આ વાત આખા નહરદયસ્તાિમાું િથી તો જયપયરમાું તયાુંથી આવે?
ઉત્તર :– આત્મામાું તો છે. બિયું આત્મામાું છે. આહાહા..!
કેવળજ્ઞાિિયું કારણ, એક એક ગયણિી પયાતયિયું કારણ, કેવળજ્ઞાિ પયાતય છે િે? કેવળજ્ઞાિ
કાયત કહો, કેવળજ્ઞાિ પયાતય કહો, કે દશા કહો, કે અવસ્થા કહો, એ સ્વભાનવક કેવળજ્ઞાિિી પયાતય
સકળનવમળ છે. અિે એ કાયતિયું કારણ નિકાળ નિરુપાનિ જ્ઞાિગયણ ધ્રયવ છે. આહાહા..! સમજાણયું
કાુંઈ? અહીં તો હજી વાુંિા ઉઠાવવા છે, ભાઈ! એ વયવહારથી થાય, આવો વયવહાર કરે તો નિશ્ચય
થાય. હવે આટલા વાુંિા. અરે..! ભગવાિ સાુંભળ તો ખરો, ભાઈ! અહીં તો (કહે છે), વયવહારથી
તો િનહ, પણ નિશ્ચયથી પણ જે પોતાિા સ્વભાવિા આશ્રયથી મોક્ષમાગતિી પયાતય ઉત્પન્ન થઈ,
તેિાથી પણ કેવળજ્ઞાિ િનહ એમ કહે છે. કહો, ‘રનતભાઈ’! તમારે શ્વેતાુંબરમાું હતયું કાુંઈ? તમે
સ્થાિકવાસી હતા િે? આ સ્થાિકવાસી, તમે દેરાવાસી. તમારી તો ખબર છે િે. આ ‘ચયિીભાઈ’!
સ્થાિકવાસી છે. આહાહા..! વાસીમાું વાસી રહીગયયું.
ભગવાિ આત્મા..આ..હા..! કેવી વાત કરી છે! ગજબ વાત કરી છે! ઓહોહો..! તીથુંકરિા
પેટ ખોલીિે મૂતયા છે. ભાઈ! તારે કેવળજ્ઞાિ જોઈએ, કેવળજ્ઞાિિી અનવિાશી કાયતદશા થાય,
કાયમ રહે એમ લીિયું િે અહીં તો? છે તો એક સમયિી પયાતય. પણ તે ઉત્પન્ન થયયું તો એવયું િે
એવયું કેવળજ્ઞાિ સારદઅિુંત રહેશે. એ કેવળજ્ઞાિિયું કારણ અુંદર જ્ઞાિગયણ સ્વભાવ છે, તેિે દૃનષ્ટમાું
લઈિે, જ્ઞાિિી પયાતયમાું તેિે જ્ઞાિમાું ધ્યેય બિાવીિે, એકાગ્ર થવાથી કેવળજ્ઞાિ થશે. ભાઈ!
મયમયક્ષય :– ...
ઉત્તર :– અુંદરમાું છે. બહારથી તયાુંથી આવશે? અુંદરમાું પણ એક એક ગયણિી પયાતય
તે ગયણિા કારણે આવશે, એમ કહે છે. કેટલી સ્વતુંિતા અિે સ્પષ્ટતા!
‘કેવળ નવભાવરૂપ જ્ઞાિો િણ છે :...’ લ્યો. સ્વભાવજ્ઞાિિા બે ભાગ આવી ગયા. ‘કેવળ
નવભાવરૂપ જ્ઞાિ િણ છે : કયમનત, કયશ્રયત અિે નવભુંગ.’ એ પણ મનત-શ્રયત અિે નવભુંગ અજ્ઞાિ
એ પણ પોતાિા ચૈતરયિે અિયસરીિે થાય છે. એમ નસદ્ધ કરવયું છે િે? કમતિો િાશ થઈિે થયયું છે
એમ િથી. સમજાણયું કાુંઈ?
‘આ ઉપયોગિા ભેદરૂપ જ્ઞાિિા ભેદો, હવે કહેવામાું આવતા બે સૂિો દ્વારા (૧૧િે ૧૨મી
ગાથા દ્વારા) જાણવા.’ આગળ કહેશે.
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‘ભાવાથત :–..’ ભાવાથત છે િે એ? ‘ચૈતરયાિયનવિાયી પરરણામ તે ઉપયોગ છે.’ કાલે
આવયયું હતયું. પણ કાલે ગયજરાતીમાું આવયયું હતયું, ભાઈ! આજે પાછયું નહરદીમાું આવી ગયયું. આહાહા..!
ભગવાિ તારો માગત કુંઈક જયદો છે. સવતજ્ઞ પરમેશ્વર નિલોકિાથ તીથુંકરદેવિા મયખથી િીકળેલી
વાત આગમમાું... એમ કહ્યું િે? આગમે આમ કહ્યું છે, એમ આવયયું હતયું િે? આગમે આવા તત્ત્વ
કહ્ા છે. શયું કહ્યું? સવતજ્ઞ ભગવાિ, તેમિી વાણી, તેમાું છ િવય કહ્ા. તે વાત ચાલે છે. તેમાું પણ
આત્મિવયમાું કેવળજ્ઞાિ કેમ ઉત્પન્ન થાય, આગમમાું શયું કહ્યું છે? શાસ્ત્રમાું શયું કહ્યું છે? તે વાત
ચાલે છે.
ભગવાિિા આગમમાું એમ કહ્યું, કે કેવળજ્ઞાિિયું કાયત જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે એ અુંતર
જ્ઞાિગયણિા કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમ આગમે કહ્યું છે. ભગવાિે એમ કહ્યું, તો વાણીમાું
એમ આવયયું. આહાહા..! સમજાણયું કાુંઈ? આ વાણી જયઓ! ‘પરમાગમ’ શાસ્ત્ર. એ શ્વેતાુંબરિી
વાણીમાું એ વાત છે જ િનહ. આ તો એક સમજવા માટે (વાત છે), હોં! કોઈ સાથેિા નવરોિિી
વાત િથી. તે પણ આત્મા છે. કોઈ પ્રત્યે નવરોિ કરવો, દ્વેષ કરવો એ વાત છે િનહ. બિા આત્મા
છે. પણ વસ્તયિયું સ્વરૂપ આ છે. સમજાણયું કાુંઈ? આહાહા..!
અહીં તો શયું આવયયું અત્યારે ? કે ભગવાિિી વાણી પરમાગમ અિે પરમાગમમાું આમ
કહ્યું છે. તેમિા (શ્વેતાુંબરિા) ૩૨-૪૫ સૂિ છે તો એમાું આ વાત છે જ િનહ. અમેં તો બિયું જોયયું
છે િે. સમજાણયું કાુંઈ? ૪૫-૩૨માું કરોડો શ્લોકો. ટીકામાું તયાુંક થોડયું લઈિે િાખ્યયું હોય, પણ
વસ્તયમાું િથી. આહાહા..! પણ તમે કેટલા વષત ત્યાું મૂુંડાવયયું છે િે? કેટલા વષત થયા?
મયમયક્ષય :– ૫૫ વષત.
ઉત્તર :– ૫૫ વષત. શ્વેતાુંબરમાું ખૂબ રિયાકાુંડ કરતા કરતા...
‘ચૈત્યાિયનવિાયી પરરણામ તે ઉપયોગ છે.’ આ વયાખ્યા. ભગવાિ આત્મા તેિો
ચૈતરયગયણ, તેિે અિયસરીિે દશા થાય તેિે ઉપયોગ કહે છે. ચૈતરય એક આત્માિો ચૈતરયગયણ.
આત્મા િવય–વસ્તય, તેિો ચૈતરયગયણ. તેિયું અિયસરણ કરીિે પરરણામ, જે અવસ્થા થાય તેિે
ઉપયોગ કહે છે. તે ‘ઉપયોગ બે પ્રકારિો છે : (૧) જ્ઞાિોપયોગ અિે (૨) દશતિોપયોગ.
જ્ઞાિોપયોગિા પણ બે પ્રકાર છે : (૧) સ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ અિે (૨) નવભાવજ્ઞાિોપયોગ.
સ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ પણ બે પ્રકારિો છે : (૧) કાયતસ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ (અથાતત
કેવળજ્ઞાિોપયોગ) અિે (૨) કારણસ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ (અથાતત સહજજ્ઞાિોપયોગ).’
િીચે િોટ. ‘સહજજ્ઞાિોપયોગ પરમ પારરણાનમકભાવે નસ્થત છે.’ હમણા આવી ગયયું એ.
આહાહા..! વસ્તય-વસ્તય ભગવાિ આત્મા, તેમાું જ્ઞાિગયણ, ચૈતરયિા િૂર-પૂર અુંદર પડ્ા છે.
આહાહા..! એ ‘પરમ પારરણાનમકભાવે નસ્થત છે તેમ જ િણે કાળે ઉપાનિ રનહત છે;...’ આત્માિો
જ્ઞાિસ્વભાવ નિકાળી નિરૂપાનિ, (ઉપાનિ) રનહત છે. ‘તેમાુંથી (સવતિે જાણિારો) કેવળજ્ઞાિોપયોગ

ગાથા – ૧૦ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૭
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પ્રગટે છે.’ તેમાુંથી કેવળજ્ઞાિિી દશા પ્રગટે છે. ‘માટે સહજજ્ઞાિોપયોગ કારણ છે અિે કેવળજ્ઞાિ
ઉપયોગ કાયત છે.’ છે િીચે? ભગવાિ આત્મામાું સહજજ્ઞાિોપયોગ નિકાળ, નિકાળજ્ઞાિોપયોગ
જે પડ્ો છે તે કારણ છે અિે કેવળજ્ઞાિોપયોગ કાયત છે. આહાહા..! આવયું કારણ અિે કાયત, જયઓ
તો ખરા! કારણ-કાયત જાણ્યા એ બિયું જાણ્યા. એ ‘નચદનવલાસ’માું આવે છે િે? ભાઈ! જૈિદશતિિયું
યથાથત કારણ-કાયત જાણે તો બિયું જાણે. આહાહા..! કારણ-કાયત આ.
‘આમ હોવાથી સહજજ્ઞાિોપયોગિે કારણસ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ કહેવાય છે અિે
કેવળજ્ઞાિોપયોગિે કાયતસ્વભાવજ્ઞાિોપયોગ કહેવાય છે.’ લ્યો. આવી વયાખ્યા! આ કુંદમૂળ િ
ખાવા, આ વ્રત પાળવા, આ સમ્મેદનશખરિી જાિા કરવી એમાું તો ઠીક પડે. ભાઈ! તેમાું તો
રાગિી મુંદતા હોય તો પયણ્ય છે. િમત-બમત છે િનહ. શાુંનતથી જેમણે આત્માિયું જે વાસ્તનવક તત્ત્વ
છે તેિી સમજ કરવી હોય તો આ છે. બાકી તો બિે હો...હા.. હો..હા.. ચાલે છે, ચાલો, સુંસાર
અિારદિો છે તો ચાલે છે. અુંદર સહજજ્ઞાિ થઈ ગયયું િે?
હવે ‘નવભાવજ્ઞાિોપયોગ પણ બે પ્રકારિો છે :...’ એ આગળ આવશે. ‘(૧) સમ્યક
નવભાવજ્ઞાિોપયોગ અિે (૨) નમથ્યા નવભાવજ્ઞાિોપયોગ (અથાતત કેવળ નવભાવજ્ઞાિોપયોગ).
સમ્યક નવભાવજ્ઞાિોપયોગિા ચાર ભેદો (સયમનત જ્ઞાિોપયોગ, સયશ્રયતજ્ઞાિોપયોગ,
સયઅવનિજ્ઞાિોપયોગ અિે મિઃપયતયજ્ઞાિોપયોગ)’ એ નવભાવ કહેવામાું આવે છે. છે સમ્યકજ્ઞાિ
પણ હજી અપૂણત છે એ અપેક્ષાથી તેિે નવભાવ કહેવામાું આવે છે. વાસ્તનવક પૂણતતા િથી માટે
નવભાવ કહેવામાું આવે છે. સમજાણયું કાુંઈ? ઇનરિય પૂણત િ હોય તો નવકલેનરિય કહે છે િે? એમ
જ્ઞાિ પૂણત િથી તો તેિે નવભાવજ્ઞાિ કહ્યું. આહાહા..!
‘હવેિી બે ગાથાઓમાું કહેશે. નમથ્યા નવભાવજ્ઞાિોપયોગિા અથાતત કેવળ
નવભાવજ્ઞાિોપયોગિા િણ ભેદો છે : (૧) કયમનતજ્ઞાિોપયોગ, (૨) કયશ્રયતજ્ઞાિોપયોગ અિે (૩)
નવભુંગજ્ઞાિોપયોગ અથાતત કયઅવનિજ્ઞાિોપયોગ. (હવે દસમી ગાથાિી ટીકા પૂણત કરતાું ટીકાકાર
મયનિરાજ શ્લોક કહે છે :)’
‘विशवि’ િો અથત કયો, િનહ? ‘विशवि’ એવો શબ્દ હશે. નવશદ. ૧૭મો કળશ. પાિયું ૨૬.
અમિે નહરદી િથી આવડતી, થોડી થોડી (આવડે છે). અમારે સત્તર કહે છે, એક અિે સાતિે
સત્તર કહે છે અિે સાત અિે શૂરયિે સીત્તેર કહે છે.
ु
अथ सकलविनोक्तज्ञानभेदं प्रबद्धाि

पविहिपिभािः स्वस्वरूपे वििो यः।
सपवद विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्रं

स भिवि पिमश्रीकावमनीकामरूपः ।।१७।।
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બે શબ્દ આકરા-ભારે. ‘सपवद विशवि’ શીઘ્રપણે અુંદર પ્રવેશ કર. આહાહા..! ત્વરાથી.
‘શ્રીમદ’માું આવયયું િે એ? ત્વરાથી થાવ. ત્વરાથી તજો. એમ આ ‘सपवद’ િો અથત ત્વરા છે. અિે
‘विशवि’ અુંદર પ્રવેશ કર. િીચે તેિો અથત.
શ્લોકાથત :– ‘ક્જિેરિકનથત...’ ક્જિેરિકનથત–વીતરાગ પરમેશ્વરે કહેલો. આવયયું િે?
ક્જિેરિ અિે આગમ કહ્યું હતયું િે? આગમમાું એમ કહ્યું. તો ‘ક્જિેંિકનથત...’ વીતરાગ પરમેશ્વર
પૂણત પરમાત્મા. જેિી દશા પૂણત વીતરાગ થઈ ગઈ છે. અુંતર સ્વભાવમાું એકાકાર થઈિે, વીતરાગ
સ્વભાવ છે, ચારરિ સ્વભાવ છે તેિો આશ્રય કરવાથી ભગવાિિે વીતરાગભાવ ઉત્પન્ન થયો.
એવા ‘ક્જિેંિકનથત સમસ્ત જ્ઞાિિા ભેદોિે જાણીિે...’ બિા જ્ઞાિિા ભેદોિે જાણીિે કરવયું શયું?
‘જે પયરુષ પરભાવોિે પરરહરી...’ નવકલ્પારદ પરભાવિયું લક્ષ છોડીિે ‘નિજ સ્વરૂપમાું
નસ્થત રહ્ો થકો...’ પોતાિો જ્ઞાિસ્વભાવ ભગવાિ, નિજ સ્વરૂપમાું નસ્થત રહ્ો થકો, અુંદરમાું
રહ્ો થકો. રાગિે છોડીિે અિે એક સમયિી પયાતય તરફિયું પણ લક્ષ છોડીિે. ‘નિજ સ્વરૂપમાું
નસ્થત રહ્ો...’ પોતાિયું કાયમી ધ્રયવ સ્વરૂપ, તેમાું રહ્ો થકો ‘શીઘ્ર...’ એ ‘सपवद’ િો અથત છે.
‘सपवद’ એટલે શીઘ્ર. અિે પછી ‘विशवि’ ‘ચૈતરયચમત્કારમાિ તત્ત્વમાું પેસી જાય છે...’
આહાહા..! છે િે? ‘विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्रं’ આ ચૈતરયચમત્કાર સૃનષ્ટિા લક્ષમાું િથી.
અુંતરમાું ભગવાિ ચૈતરયચમત્કાર એવો પોતાિો નિજ સ્વભાવ, તેમાું શીઘ્રપણે જે આત્મા
અુંતરમાું ‘ઊંડો ઊતરી જાય છે,...’ પ્રવેશ કરે છે. તેિે કેવળજ્ઞાિ થઈ જાય છે. આહાહા..! લ્યો.
‘પોપટભાઈ’!
સમ્યગ્દશતિ-જ્ઞાિિી શરૂઆતમાું િમતિી પહેલી દશા અુંતમયતખ થઈિે થાય છે. પણ અહીં
તો પૂણતિી વાત કરવી છે િે? સમ્યગ્દશતિ જે િમતિી પહેલી સીઢી, તે સમ્યગ્દશતિિયું પણ કારણ
તે આત્મિવય છે. નિકાળી ધ્રયવ. આખયું િવય લ્યો તો. િનહતર અુંદર શ્રદ્ધાગયણ છે. નિકાળી શ્રદ્ધાગયણ
પરમપારરણાનમક સ્વભાવમાું નસ્થત છે. એવા િવય સ્વભાવિો અુંતમયતખ આશ્રય કરીિે સમ્યગ્દશતિ
થાય છે. કહો, સમજાણયું કાુંઈ? દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રિા આશ્રયથી સમ્યગ્દશતિ િથી થતયું. દેવ-ગયરુશાસ્ત્રિી ભક્તતિો નવકલ્પ ઊઠે તેિા આશ્રયથી સમ્યગ્દશતિ િથી થતયું. એમ એક સમયિી વયતત
પયાતયિા આશ્રયથી સમ્યગ્દશતિ િથી થતયું. અહીંિી અપેક્ષાથી સમ્યગ્દશતિ નિકાળ શ્રદ્ધાગયણ જે
પરમસ્વભાવમાું પડ્ો છે, તેિા આશ્રયથી સમ્યગ્દશતિ થાય છે. ‘શાુંનતભાઈ’! ભારે, ભાઈ! અહીં
તો િવતત્ત્વિી શ્રદ્ધા કરો, દેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા એ સમ્યગ્દશતિ. હેરાિ-હેરાિ કરી િાખ્યા છે.
મયમયક્ષય :– કરતા કરતા આગળ વિાશે.
ઉત્તર :– ઝેર પીતા-પીતા અમૃતિો ઓડકાર આવશે. એમ તયારેય બિતયું િથી. લસણ
ખાતા ખાતા કસ્તયરીિો ઓડકાર આવે છે? રાગ ઝેર છે.
મયમયક્ષય :–

ગાથા – ૧૦ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૭
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ઉત્તર :– કોણ છોડે? છોડે કોણ અિે મૂકે કોણ? સમજાણયું કાુંઈ? જ્ઞાિીિે પણ આવે છે.
આવે છે તો આવો, જાણવા લાયક છે, આદરવા લાયક િથી. તેિા કારણથી થાય છે. ભારે આકરુું.
તમારા ગામિા કોઈક કબીરિયું હતયું. ‘ભયરાભાઈ’િી સાથે કોઈક આવયા હતા. કબીરિા કો’ક
કણબી (હતા). મોટી અધ્યાત્મિી વાત બોલતા હતા. ઘણા વષત પહેલાિી વાત છે. બજારમાું ઓરડો
છે ત્યાું ઊતયાત હતા. ત્યાું બજારમાું મોટો ઓરડો છે િે ત્યાું. પછી રાિે ‘ભયરાભાઈ’ અિે ...
‘કલ્પવેરદક’ િામિી કોઈ મોટી સજ્જાય છે એિી. વસ્તયમાું કાુંઈ િનહ પણ આમ અધ્યાક્ત્મક વાત
કરે. કણબી હતા. ‘ભયરાભાઈ’િો એિે સુંગ હતો. આ તો ક્જિેરિકનથત વાત તો બીજે તયાુંય છે
િનહ. આહાહા..! ભલે અધ્યાત્મિી વાત કરી.
વસ્તય જ્યાું અુંતમયતખ ભગવાિ શક્તતિો નપુંડ છે. એ શક્તતિો સ્પશત પણ કયો િનહ ત્યાું
તો, િણ બોલ થઈ ગયા. િવય વસ્તય, શક્તતવાિ, શક્તતવાિ એક, શક્તત અિુંત અિે અિુંત
શક્તતિા આશ્રયથી ઉત્પન્ન થિારી પયાતય પણ અિુંત. એ વાત સવતજ્ઞ નસવાય, ક્જિેરિ નસવાય
તયાુંય છે િનહ. સમજાણયું કાુંઈ?
‘શીઘ્ર ચૈતરયચમત્કારમાિ તત્ત્વ...’ જયઓ! આ તત્ત્વ. ‘શ્રીમદે’ કહ્યું છે િે? ગયિ
ચૈતરયચમત્કાર સૃનષ્ટિા લક્ષમાું િથી. એવો શબ્દ છે. ગયિ ચૈતરયચમત્કાર સૃનષ્ટિા લક્ષમાું િથી.
ભગવાિ આત્મામાું અુંદર ગયિ ચમત્કાર પડ્ો છે. અુંદર શક્તતરૂપ નિિાિ પડ્યું છે એ ગયિ
ચમત્કાર છે. સમજાણયું કાુંઈ? રાગિયું મહાત્મ્ય, નિનમત્તિયું મહાત્મ્ય, એક સમયિી વતતમાિ
અવસ્થાિયું મહાત્મ્ય પણ ગયિ ચમત્કાર આિે કહે છે. ચૈતરયચમત્કાર! અુંતરમાું ચૈતરયચમત્કાર
સ્વભાવરૂપ ભગવાિ, તેમાું શીઘ્ર પ્રવેશ કરે છે, સ્પશે છે. પયાતયમાુંથી િીકળીિે ઊંડે ઊંડે ધ્રયવમાું
જાય છે. સમજાણયું કાુંઈ?
મયમયક્ષય :– શીઘ્રતાિી પ્રેરણા આપી છે.
ઉત્તર :– શીઘ્રતા. પહેલા વયવહાર કરવો િનહ, એમ કહે છે. પહેલા વયવહાર કરો તો આમ
થાય જ િનહ. વસ્તયિા સ્વભાવિયું ભાિ થવામાું વયવહારિી અપેક્ષા િથી. ‘પુંરડતજી’!
મયમયક્ષય :– ..
ઉત્તર :– તે તરફિી દૃનષ્ટ છોડી દે. રાગારદ નવકલ્પ એ તો નવકાર છે. નવકારિયું લક્ષ છોડી
દે. સ્વભાવિયું લક્ષ કર, ચૈતરયચમત્કારમાું ઘૂસી જા. ‘ઊંડો ઊતરી જાય છે,...’ જયઓ! ઊંડો ઊતરી
જાય છે. ઊંડે... ઊંડે.. ઊંડે... પાતાળિો પત્તો લેવા અુંદર જાય છે એમ કહે છે. આહાહા..! વાત
પણ સાુંભળી િ હોય. એય..! ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! સવતજ્ઞ ક્જિેરિ પરમેશ્વરે કહેલો માગત
આવો છે.
‘શીઘ્ર ચૈતરયચમત્કારમાિ...’ પ્રભય ભગવાિ આત્મા! કેવળજ્ઞાિિી પયાતયિી વાત છે િે.
ચૈતરયચમત્કારમાિ ભગવાિ આત્મા ધ્રયવ. ધ્રયવ સ્વભાવ, જ્ઞાયકભાવ, એકરૂપ ભાવ, સદૃશભાવ,
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નિત્યભાવ, અચળભાવ, અભેદભાવ, એમાું ઊંડો ઊતરી જા. અુંદરમાું જા. ઊંડો ઊતરી જા, તિે
કેવળજ્ઞાિ પ્રાિ થશે. ‘તે પયરુષ પરમશ્રીરૂપી કાનમિીિો વલ્લભ થાય છે. (અથાતત મયક્તતસયુંદરીિો
પનત થાય છે).’ એિે મયક્તતરૂપી દશા પ્રગટ થાય છે. આહાહા..! આ માગત છે. ‘જયપયર’માું આવે
છે. આવી વાત લોકોિે મયશ્કેલ પડે. ઝઘડા, વાદનવવાદ ઉત્પન્ન થાય. એય..! ‘પુંરડતજી’! તમે તો
બે જણા ‘જયપયર’િા છો, તમે શેિા બોલો? ‘જયપયર’િી હા પાડી છે િે. એ કાુંઈ શેરઠયા િા પાડે.
આ ‘પુંરડતજી’ જયપયરિા છે. મેં એમ કહ્યું, ‘જયપયર’માું આ કેમ ચાલે, કેમ માિે? લોકોિે નવરોિ
કરે.
મયમયક્ષય :– ... માિવાવાળા ઘણા છે.
ઉત્તર :– શેરઠયા અક્સ્ત બોલિારા છે િે. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! માગત તો પ્રભય તારો
િણકાળ, િણલોકમાું આવો છે, હોં! સવતજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલો માગત. આહાહા..! જયઓિે! એક શબ્દ
ગોઠવયો છે િે.
‘सपवद विशवि यत्तविच्चमत्कािमात्रं’ ભગવાિ આત્મા પોતાિો નચતચમત્કાર, એમાુંથી
અિુંતી... અિુંતી... અિુંતી... કેવળજ્ઞાિ પયાતય ઉત્પન્ન થાય, એવો નચતચમત્કાર ભગવાિ અુંદર
પડ્ો છે. તેિે શીઘ્ર અનવલુંબ–નવલુંબ છોડીિે. ‘ભીખાભાઈ’! પહેલા આ કરુું અિે પહેલા આ
કરુું, પછી આ એમ િનહ, એમ કહે છે. ભારે! ગજબ કયયું છે. થોડયું સાુંભળી તો લઉં, સમજી તો
લઉં, પહેલા સમજી તો લઉં, એિી પણ અહીં િા પાડે છે. એય..! ‘રામજીભાઈ’! આહાહા..!
‘सपवद’માું એમ આવે છે કે િનહ? આમાું ઉગ્ર-એકદમ. પહેલયું આ કરી લઉં, આ કરી લઉં, આ
કરીિે પછી આ કરીશ, આ કરીિે પછી આ કરીશ એમ િનહ. આહાહા..! એ.. ‘કાુંનતભાઈ’! થતાુંથતાું થશે. પહેલા વયવહાર સયિારો પછી (થશે). આહાહા..! વીતરાગમાગત... સવતજ્ઞ પરમેશ્વર
વીતરાગતા બતાવે છે. પરિી અપેક્ષા રાખે એ તો રાગ છે. આહાહા..! સમજાણયું કાુંઈ? વીતરાગિમત
છે. વીતરાગ િમત એટલે નિદોષ િમત. વીત એટલે િનહ. રાગ િનહ, દ્વેષ પણ િનહ. કુંઈ િનહ. એવો
માગત છે આ.
કહે છે, ભગવાિ તારી દૃનષ્ટ પહેલા નચત્ચમત્કારમાું જવી જોઈએ. ચારે તરફથી દૃનષ્ટ
હટાવીિે એક ધ્રયવ ચૈતરય ભગવાિ ઉપર તારી દૃનષ્ટિયું ધ્યેય, ઝુકાવ, વલણ હોવયું જોઈએ. આહાહા..!
સમજાણયું કાુંઈ? ‘તે પયરુષ...’ જે કોઈ આત્મા આમ કરશે એ પયરુષ મયક્તતસયુંદરીિો પનત થશે.
મયક્તતિી નિમતળ પયાતય પ્રાિ થશે. આ વાત છે, ભાઈ!
મયમયક્ષય :– ...
ઉત્તર :– અમિે કેવળજ્ઞાિ આમ થયયું છે, આ નવનિથી થયયું છે તો તમિે વાણી દ્વારા કહીએ
છીએ, આગમમાું એમ કથિ છે. એથી નવરુદ્ધ કથિ હોય એ આગમ િનહ. આહાહા..! ભારે વાત,
ભાઈ! તયાુંક વયવહારથી કહ્યું છે િે. પણ એ વયવહારથી જ્ઞાિ કરાવયયું છે. વયવહારથી થાય છે એવી
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ચીજ િથી. ઓહો..! જેિે એક આત્મા ચૈતરયચમત્કારિી જ્યાું અપેક્ષા છે, બીજી કોઈ અપેક્ષા છે
િનહ, એવો માગત વીતરાગિો છે. એ દસ ગાથા થઈ.
મયમયક્ષય :– િિ લૂુંટાય છે. લેવયું હોય તે લે.
ઉત્તર :– ૧૧-૧૨ ગાથા. ૧૦ ગાથા થઈ.
મયમયક્ષય :– નિજિી સુંપનત્ત મળી ગઈ છે.
ઉત્તર :– હા. તારી સુંપનત્ત તારી પાસે પરરપૂણત છે. તયાુંય જવા-આવવાિયું છે િનહ.
આહાહા..! હવે ૧૧-૧૨.
के िलवमंवदयिवहयं असहायं िं सहािणाणं वि।

सण्णावणदिवियप्पे विहािणाणं हिे दुविहं ।।११।।
सण्णाणं चउभेय ं मवदसदओही िहेि मणपज्जं ।

अण्णाणं विवियप्पं मवदयाई भेददो चेि ।।१२।।

િીચે હરરગીત.
અસહાય, ઇંનિનવહીિ, કેવળ, તે સ્વભાનવક જ્ઞાિ છે;
સયજ્ઞાિ િે અજ્ઞાિ–એમ નવભાવજ્ઞાિ નદ્વનવિ છે. ૧૧.
મનત, શ્રયત, અવનિ, મિઃપયતય–ભેદ છે સયજ્ઞાિિા;
કયમનત, કયઅવનિ, કયશ્રયત–એ િણ ભેદ છે અજ્ઞાિિા. ૧૨.
‘(આ ગાથાઓમાું) જ્ઞાિિા ભેદ કહ્ા છે.’ િીચે ટીકા છે િે?
ટીકા :– ‘જે ઉપાનિ નવિાિા સ્વરૂપવાળયું હોવાથી કેવળ છે,...’ કેવળજ્ઞાિ. આ નિકાળિી
વાત િથી. કેવળજ્ઞાિ, સકળનવમળ પયાતય જે પ્રગટ થઈ. ઉપાનિરનહત–એિે ઉપાનિ િથી માટે
સ્વભાવજ્ઞાિ કહ્યું. ‘સ્વરૂપવાળયું હોવાથી કેવળ છે, આવરણ નવિાિા સ્વરૂપવાળયું...’ એકલો, શયદ્ધ,
નિભેળ. ‘આવરણ નવિાિા સ્વરૂપવાળયું હોવાથી િમ,..’ રનહત છે. કેવળજ્ઞાિમાું િમ િથી. એક
પછી એક જાણવયું એમ છે િનહ. ‘ઇનરિય...’ િી મદદ િથી. ‘અિે (દેશ-કાળારદ) વયવિાિ રનહત
છે,...’ આડ િનહ, પડદા િનહ. અુંતર િનહ, આુંતર િનહ, દૂરી િનહ, નવઘ્િ િનહ. કેવળજ્ઞાિમાું કોઈ
અુંતર પડદો પડતો િથી. આહાહા..! એવયું હોય છે. જયઓ! િમ િનહ, ઇનરિયિી સહાય િથી. એટલે
ઇનરિય રનહત છે. ‘દેશ-કાળારદ વયવિાિ રનહત છે,...’ એટલા ક્ષેિિે જાણવયું અિે એટલા ક્ષેિિે
િ જાણવયું એવયું કાુંઈ તેમાું છે િનહ. િણકાળ, િણલોક, અિુંત લોકાલોક જ્ઞાિિી પયાતયમાું
કેવળજ્ઞાિમાું જણાય છે. આહાહા..!
‘એક એક વસ્તયમાું િનહ વયાપતયું હોવાથી અસહાય છે,...’ પહેલા એક વસ્તય જાણે પછી
બીજી વસ્તય જાણે એમ િથી. કેવળજ્ઞાિમાું એક સમયમાું િણકાળ, િણલોકિે જાણે છે. કહો,
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સમજાણયું કાુંઈ? ‘(–સમસ્ત વસ્તયઓમાું વયાપતયું હોવાથી) અસહાય છે,...’ કેવળજ્ઞાિમાું કોઈ ચીજ
બાકી િથી. િણકાળ, િણલોકિી પયાતય જ્યાું થાય છે, જ્યાું-ત્યાું નિનમત્ત કેવયું છે એ બિયું એક
સમયમાું જણાય છે.
મયમયક્ષય :– નિનમત્તિી વાત ...
ઉત્તર :– કીિયું િે. નિનમત્ત થાય છે એ જાણ્યયું. જે સમયે જે પયાતય થાય છે એિે જાણ્યયું. તે
સમયે નિનમત્ત કોણ હતયું તે જાણ્યયું. ભગવાિિા જ્ઞાિમાું બિયું આવી ગયયું છે. કાુંઈ બાકી િથી.
આહાહા..! ણમો અરરહુંતાણું કહે પણ કેવળજ્ઞાિ કોિે કહે છે એિી ખબર િનહ. ‘તે
કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ છે.’ જયઓ! એિયું િામ કાયતસ્વભાવજ્ઞાિ. કેવળજ્ઞાિ છે િે?
‘કારણજ્ઞાિ પણ તેવયું જ છે.’ જયઓ! હવે અુંદર જ્ઞાિસ્વભાવ નિકાળ, એ પણ તેવયું જ છે.
‘શાથી? નિજ પરમાત્મામાું રહેલા સહજદશતિ,...’ શયું કહે છે? જયઓ હવે. અુંતરમાું જ્ઞાિ સ્વભાવ–
ગયણ જે ધ્રયવ પડ્ો છે. એ અુંતરમાું નવદ્યમાિ સહજ દશતિ, એ નિકાળી દશતિ, નિકાળી ચારરિ,
અુંદર નિકાળી વીતરાગતા, સહજ આિુંદ, નિકાળી આિુંદ. સહજ શબ્દ પડેલો છે િે? પયાતય
નવિાિો બતાવવો છે. સ્વભાનવકદશતિ, સ્વભાનવકચારરિ, સ્વભાનવક આિુંદ અિે સ્વભાનવક
પરમનચત્શક્તતરૂપ વીયત. ‘પરમનચત્શક્તતરૂપ નિજકારણસમયસારિાું...’ પોતાિા નિજકારણ
સમયસારિા ‘સ્વરૂપોિે યયગપદ જાણવાિે સમથત...’ અુંતરિયું જ્ઞાિ, પોતાિો ગયણ બિાિે જાણવાિે
સમથત છે. જ્ઞાિસ્વભાવ પોતાિી અિુંત શક્તતઓ છે તે દરેકિે જાણવાિે સમથત છે. ચાર (ગયણો)
તો મયખ્ય લીિા. ‘સહજપરમનચત્શક્તતરૂપ...’ ત્યાું જ્ઞાિ લીિયું. એિે જાણે છે. જ્ઞાિ પોતાિી
નચત્શક્તતિે, સયખિે, ચારરિ અિે દશતિિે જાણે છે. એ ‘એ નિજકારણ સમયસારિાું...’ જયઓ!
નિજકારણ સમયસાર. ધ્રયવસ્વભાવ તે નિજકારણસમયસાર. આહાહા..!
ટીકા જયઓિે ‘નિયમસાર’િી! ભાગવત શાસ્ત્ર છે. આ જૈિિયું ભાગવત શાસ્ત્ર છે.
આહાહા..! એ ભાગવત શાસ્ત્ર કહે છે િે? આગળ કહેશે. આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. ભગવાિે કહેલયું,
ભગવાિ થવાિી શક્તતવાળયું, બતાવિારુું આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે.
‘આમ શયદ્ધ જ્ઞાિિયું સ્વરૂપ કહ્યું.’ જયઓ! શયદ્ધજ્ઞાિિયું કાયત અિે કારણ બુંિેિી વયાખ્યા કરી.
નવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગયરુદેવ!)
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ફાગણ વદ ૫, બુધવાર, તા. ૧૭-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, પ્રવચન નં. ૧૭

૨૮માાં પાને છે. પહેલા કારણજ્ઞાન અને કાર્યજ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા થઈ. કારણજ્ઞાન એને કહીએ
કે જે ત્રિકાળી જ્ઞાર્કભાવ, જ્ઞાનસ્વભાવ (છે તે). અને એમાાંથી કાર્ય–કેવળજ્ઞાન આદિને કાર્યજ્ઞાન
કહીએ. સમજાણાં? એ પહેલાં આવી ગર્ાં. ૨૮ પાને પહેલો પેરેગ્રાફ થઈ ગર્ો. બીજો પેરેગ્રાફ છે.
૨૮માાં પાને. માથે બે ભાગ આવી ગર્ા. એક કારણ સ્વભાવજ્ઞાન અને કાર્ય સ્વભાવજ્ઞાન. કારણ
સ્વભાવજ્ઞાનનો ખલાસો અહીં કરશે. જેને ધમય કરવો છે એને તો ત્રિકાળી જ્ઞાર્કસ્વભાવ જે
જ્ઞાનભાવ (છે) એનો આશ્રર્ કરવાથી એને ધમય થાર્. પછી બીજા ભેિો છે એ જાણવા જેવા છે.
મમક્ષ :– એનાથી લાભ ન થાર્ તો પણ જાણવા?
ઉત્તર :– જાણવાની હર્ાતી જેટલા પ્રકાર છે એ વ્ર્વહારનાં જ્ઞાન તો કરવાં ને? જ્ઞાન કરવા
માટે બધા વ્ર્વહારભેિ છે. ભેિો છે ને? નથી? આશ્રર્ કરવા લાર્ક તો એક જ ત્રિકાળ ઉપાિેર્
આત્મા. જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન.. ધ્રવ સ્વભાવ. કારણભાવ ત્રિકાળ. ધમીને એ જ
આશ્રર્ કરવાલાર્ક અને ઉપાિેર્ છે. શાં છે?
મમક્ષ :– વ્ર્વહાર જ્ઞાન કરવા લાર્ક છે?
ઉત્તર :– જ્ઞાન કરવાનો ભેિ છે, જ્ઞાન ન કરે?
મમક્ષ :– જ્ઞાન કરવાનો અથય શાં?
ઉત્તર :– જાણવાં. અથય શાં છે એમ જાણવાં.
મમક્ષ :– જાણવા જાવાં શાં?
ઉત્તર :– જાણવાં. વ્ર્વહાર જેવો છે તેવો જાણવો. સ્વભાવનો આશ્રર્ કરીને પોતાના
જ્ઞાનનાં ભાન થર્ાં, (આ વ્ર્વહાર છે) એમ જાણીને લક્ષને છોડવાં. પણ જાણ્ર્ા ત્રવના કોનાં લક્ષ
છોડે? સમજાણાં કાાંઈ?
કહે છે કે મત્રતજ્ઞાનના એટલા ભેિ. મત્રતજ્ઞાન, જે પહેલા સમ્ર્ક્જ્જ્ઞાન થાર્ છે. પહેલાં
મત્રતજ્ઞાન. એના આટલા ભેિ : ઉપલબ્ધધ, ભાવના અને ઉપર્ોગ. િણ (ભેિ). અને પછી અવગ્રહ
આદિથી ચાર. અથવા બહ બહ ત્રવધઆદિથી બાર. એ બધા ભેિવાળી જ્ઞાનની પર્ાયર્ છે એમ
એને જાણવાં જોઈએ. હવે?
‘લબ્ધધ અને ભાવનાના ભેિથી શ્રતજ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે.’ કહો, સમજાણાં? નીચે થોડો
ખલાસો કર્ો છે, જઓ! ઉપલબ્ધધ છે ને? નીચે ૨. ‘મત્રતજ્ઞાન િણ પ્રકારનાં છે :...’ આત્મા જ્ઞાર્ક
જ્ઞાનસ્વભાવ (છે) એવાં અાંતરમાાં લક્ષ કરીને જે મત્રતજ્ઞાન જ્ઞાન, એ તો પહેલો ખલાસો આવી ગર્ો
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છે, કે ચૈતન્ર્ અનત્રવધાર્ી પદરણામ ઉપર્ોગ. તો મત્રતજ્ઞાન જે છે, એ ચૈતન્ર્ગણ જે છે, એને
અનસરીને થર્ેલી મત્રતજ્ઞાનની પર્ાયર્ છે. આહાહા..! કહો, સમજાણાં કાાંઈ? આ િેહાદિક તો પર
છે, જડ છે. એની અહીં વાત નથી. અહીંયા તો એના જ્ઞાનસ્વભાવનાં એકપણાં અને અનેકપણાં એની
વ્ર્ાખ્ર્ા છે. સમજાણાં કાાંઈ? એમાાં પણ્ર્-પાપના ભાવ થાર્ એનાં પણ અત્ર્ારે કાાંઈ કામ નથી.
અહીં તો જ્ઞાનના પ્રકારની વાત છે.
કહે છે, કે જે િણ ઉપલબ્ધધ, ભાવના, ઉપર્ોગ નીચે નોટમાાં. ‘મત્રતજ્ઞાનાવરણનો
ક્ષર્ોપશમ જેમાાં ત્રનત્રમત્ત છે એવી અથયગ્રહણશબ્ક્જ્ત (–પિાથયને જાણવાની શબ્ક્જ્ત)...’ અથયગ્રહણ
એટલે જાણવાં. પિાથયને જાણવાની શબ્ક્જ્ત ‘તેને ઉપલબ્ધધ કહે છે;...’ એ ઉપલબ્ધધ એ મત્રતજ્ઞાનનાં
એક પદરણામ છે. અને તે મત્રતજ્ઞાનના પદરણામ, ત્રિકાળ જ્ઞાર્કભાવ અથવા જ્ઞાનભાવને ચૈતન્ર્ને
અનસરીને થાર્ છે. સમજાર્ છે કાાંઈ? ‘તે ઉપલબ્ધધ છે;...’
‘જાણેલા પિાથય પ્રત્ર્ે ફરી ફરીને ત્રચાંતન તે ભાવના છે;...’ જાણેલી વાત હોર્ એને વારાંવાર
ત્રવચારવી, ફેરવવી એ ભાવના. પછી ઉપર્ોગ ‘‘આ કાળાં છે,’ ‘આ પીળાં છે’ ઇત્ર્ાદિ...’ ભેિ
પાડીને ‘ઇત્ર્ાદિ અથયગ્રહણ વ્ર્ાપાર...’ પહેલા અથયગ્રહણ શબ્ક્જ્ત હતી. ઉપલબ્ધધમાાં પિાથયને
જાણવાની શબ્ક્જ્ત (હતી), અને આ એનો વ્ર્ાપાર. જઓ! આ સવયજ્ઞના માગયમાાં જ આવાં હોર્ છે
એવાં અબ્સ્તત્વ એણે બરાબર નક્કી કરવાં એમ કહે છે.
વસ્ત આત્મા, એમાાં જ્ઞાનગણ તો એકરૂપ છે. એના પછી જ્ર્ારે પર્ાયર્માાં પ્રકાર પડે, ત્ર્ારે
પાાંચ (પ્રકાર પડે છે). મત્રત, શ્રત, અવત્રધ, મનઃપર્યર્, કેવળ. કેવળ એ તો પૂણય કાર્યજ્ઞાનમાાં નાખ્ર્ાં.
હવે આ ચાર જ્ઞાન છે એ ત્રવભાવજ્ઞાન છે. એમાાં પણ મત્રતજ્ઞાનના આટલા પ્રકાર છે પાછા. સમજાર્
છે કાાંઈ? ‘તે ઉપર્ોગ છે.’ ‘(–પિાથયને જાણવાનો વ્ર્ાપાર) તે ઉપર્ોગ છે.’ એ ઉપલબ્ધધ, ભાવના
અને ઉપર્ોગ િણ આવી ગર્ા.
હવે અવગ્રહાદિભેિ. ૩. ‘મત્રતજ્ઞાન ચારભેિવાળાં છે :...’ મત્રતજ્ઞાનમાાં પહેલાં અવગ્રહ થાર્.
અવ-ત્રનશ્ચર્ કાંઈક થોડાં જણાર્. પછી એની ‘ઇહા (–ત્રવચારણા), અવાર્ (–ત્રનણયર્) અને ધારણા,...’
એ ચાર પ્રકાર મત્રતજ્ઞાનના ભેિ છે. એ પણ ચાર ચૈતન્ર્ અનત્રવધાર્ી પદરણામ છે. ત્રનત્રમત્તનાં લક્ષ
થર્ાં એટલે ત્રનત્રમત્ત તો આમ છે એમ નત્રહ એમ કહે છે. સમજાણાં કાાંઈ? ભગવાન જાણવામાાં
આવ્ર્ા, વીતરાગ-વાણી અવગ્રહમાાં (આવી)... સમજાણાં? પણ એ અવગ્રહનો પર્ાયર્ ચૈતન્ર્ને
અનસરીને થર્ો છે. ભગવાનને િેખીને થર્ો નથી. સમજાણાં કાાંઈ? ઝીણો માગય છે, ભાઈ! વીતરાગ
સવયજ્ઞનો માગય લોકોએ બહારમાાં સ્થૂળ કરી નાખ્ર્ો છે. સ્થૂળનો અથય ત્રવપરીત કરી નાખ્ર્ો. આ
તો માગય જ સૂક્ષ્મ છે.
પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીથંકરિેવ એમ ફરમાવે છે, કે ભાઈ! તારો આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવી
વસ્ત છે. એ જ્ઞાન છે એ ત્રિકાળ છે અને ત્રિકાળ જ્ઞાનનો આશ્રર્ કરીને, જે આ કાંઈ મત્રત, શ્રત,

ગાથા – ૧૧ થી ૧૨

પ્રવચન નં. ૧૭

207

અવત્રધ આદિ પ્રગટ થાર્, એ બધા ભેિો જ્ઞાનની પર્ાયર્ના છે. એમ એણે જાણવાં જોઈએ. એ ભેિ
પરને લઈને પડે છે એમ નત્રહ. એ જ્ઞાનના ભેિના પ્રકારો પણ ચૈતન્ર્ને અનસરીને જ થર્ેલા એ
ભાવ છે. સમજાણાં કાાંઈ?
ચાર ભેિ ‘અવગ્રહ, ઇહા (-ત્રવચારણા), અવાર્ (–ત્રનણયર્) અને ધારણા. [ત્રવશેષ માટે
મોક્ષશાસ્ત્ર (ટીકા સત્રહત) જઓ.]’ પછી ચોથો ભેિ છે ને? બહ. ‘મત્રતજ્ઞાન બાર ભેિવાળાં છે :
બહ, એક, બહત્રવધ, એકત્રવધ, ત્રક્ષપ્ર, અત્રક્ષપ્ર, અત્રનસૃત, ત્રનઃસૃત, અનક્જ્ત, ઉક્જ્ત, ધ્રવ અને અધ્રવ.’
છે તો આ બધી પર્ાયર્ના ભેિ, હોં! ધ્રવ ને અધ્રવ બધા. ‘[ત્રવશેષ માટે મોક્ષશાસ્ત્ર (ટીકા સત્રહત)
જઓ.]’ એ મત્રતના ભેિ કહ્યા. સમજાણાં.
‘લબ્ધધ અને ભાવનાના ભેિથી શ્રતજ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે.’ હવે શ્રતજ્ઞાનના બે પ્રકાર.
ભાવશ્રતજ્ઞાન, હોં! આત્મામાાં થતાં ભાવશ્રત. એ થાર્ છે ચૈતન્ર્ને અનસરીને, પણ એના
અનસરવાના થોડા ભેિો પડે, થોડાં અનસરણ, ત્રવશેષ અનસરણ એવા જ્ઞાનની પર્ાયર્ના ભેિ પડે
એને એણે જાણવા જોઈએ. આિરવા જેવા નથી પણ જાણવા જેવા છે, એમ કહે છે. બે પ્રકારનાં છે.
લબ્ધધ અને ભાવના. ઉઘાડ અને વેપાર.
‘િેશ, સવય અને પરમના ભેિથી અવત્રધ િણ પ્રકારનાં છે.’ અવત્રધજ્ઞાન ‘(--અથાયત્
િેશાવત્રધ, સવાયવત્રધ અને પરમાવત્રધ એવા િણ ભેિો..’ એ પણ જાણવાં જોઈએ. ‘ઋજમત્રત અને
ત્રવપલમત્રતના ભેિને લીધે મનઃપર્યર્જ્ઞાન બે પ્રકારનાં છે.’ મનઃપર્યર્. મત્રનને આત્મજ્ઞાન સત્રહતની
ચાદરિની િશા હોર્, એને મનઃપર્યર્જ્ઞાન પ્રગટ થાર્ છે. કે જે સામાના મનને જાણે, એવી જ્ઞાનની
પર્ાયર્. પણ એ જ્ઞાનની પર્ાયર્ છે તો ચૈતન્ર્ને અનસરીને થર્ેલી. સમજાણાં કાાંઈ? એવા ઋજસૂિ
અને ત્રવપલમત્રત. ઋજસિની શબ્ક્જ્ત થોડી છે, ત્રવપલની ત્રવશેષછે.
‘પરમભાવમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ગ્દૃત્રિને...’ હવે જઓ! ‘પરમભાવમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ગ્દૃત્રિને આ
ચાર સમ્ર્ગ્દજ્ઞાનો હોર્ છે.’ શાં કહે છે? ભગવાનઆત્મા, પરમભાવ, સ્વભાવભાવ, ધ્રવભાવ,
આત્માનો ત્રનત્ર્ભાવ, ત્રનત્ર્-કાર્મી, એમાાં ત્રસ્થત. ધમી એમાાં ત્રસ્થત ૃત્રિ છે. સમજાર્ છે કાાંઈ?
‘પરમભાવમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ગ્દૃત્રિને આ ચાર સમ્ર્ગ્દજ્ઞાનો હોર્ છે.’ આ ચાર : મત્રત, શ્રત, અવત્રધ,
મનઃપર્યર્. મત્રતના ભેિો, શ્રતના ભેિ, અવત્રધના ભેિ અને મનઃપર્યર્ના ભેિ. શાં કીધાં સમજાણાં?
ધમીજીવ સમ્ર્ગ્દૃત્રિ એને કહીએ કે જે પરમભાવ ત્રિકાળી જ્ઞાર્ક ચૈતન્ર્ભાવ, એમાાં
એની ૃત્રિ છે, એમા એનાં ધ્ર્ેર્ છે અને એમાાં એની એકાગ્રતા છે. સમજાણાં કાાંઈ? ભગવાનઆત્મા,
એનો જ્ઞાનગણ, એકરૂપ સૃશ ધ્રવ, એમાાં જેની ૃત્રિ છે એને સમ્ર્ગ્દૃત્રિ કહીએ. બીજા બધા ભેિો
છે એને જાણે ભલે. પણ ૃત્રિ જ્ઞાનભાવ ત્રિકાળ ધ્રવમાાં છે. આવી બધી ઝીણી વાતાં છે.
મમક્ષ :– ‘જર્પર’માાં...
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ઉત્તર :– એ તો મીઠા માણસ છે તો .. એ તો બધા સાાંભળશે. ફલાણાં થશે એમ બોલે છે.
જઓ! સાર જઓ, સાર.
પરમભાવ ભગવાનઆત્મા...! શરીર, વાણી, મન તો જડ છે. પણ્ર્ અને પાપના ભાવ
થાર્ એ તો ત્રવકાર છે. એક સમર્ની પર્ાયર્નો અાંશ તો વ્ર્વહાર છે. ત્રિકાળી જ્ઞાર્કભાવમાાં
ચૈતન્ર્ભાવ જે છે, એમાાં જેની ૃત્રિ થાંભી છે એને સમ્ર્ગ્દૃત્રિ કહીએ. એને આ ચાર જ્ઞાન ઉત્પન્ન
થાર્ છે. સમજાણાં કાાંઈ? વસ્તને જાણવાની લબ્ધધરૂપ શબ્ક્જ્ત એ પણ પરમભાવમાાં ત્રસ્થતને તે
પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ છે. એમ કહે છે. બહ વાાંચન કરે, બહારમાાં આ કરે એને એ જ્ઞાન થાર્ છે એમ
નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
ભગવાનઆત્મા પરમસ્વભાવ, જ્ઞાનભાવ એમાાં ત્રસ્થત છે. વ્ર્ાખ્ર્ા જ એવી કરી.
પરમભાવમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ગ્દૃત્રિની વ્ર્ાખ્ર્ા કરી. આહાહા..! ધમી પહેલા નાના િરજ્જાનો,
સમ્ર્ગ્દૃત્રિ, ધમયની શરૂઆતની પહેલી િશા એ સમ્ર્ગ્દૃત્રિની ૃત્રિ પરમભાવમાાં પડી છે.
પરમભાવમાાં ૃત્રિ (પડી છે). કહો, ‘પાંદડતજી’! ભારે! સમજાણાં કાાંઈ? શાસ્ત્રના પાનામાાં અને
વાણીમાાં એની ૃત્રિ નથી એમ કહે છે. ‘પરમભાવમાાં ત્રસ્થત સમ્ર્ગ્દૃત્રિ...’ વ્ર્ાખ્ર્ા આવી.
આહાહા..! ત્રિકાળ જ્ઞાનભાવ, જે એકરૂપ ત્રિકાળ જ્ઞાનભાવ સૃશભાવ, એમાાં જેની ૃત્રિ છે, એવા
સમ્ર્ગ્દૃત્રિને આ ચાર સમ્ર્ગ્દજ્ઞાન પ્રગટ થાર્ છે. કહો, સમજાણાં કાાંઈ? એકડો છે ને?
‘સમત્રતજ્ઞાન ને સશ્રતજ્ઞાન સવય સમ્ર્ગ્દૃત્રિ જીવોને હોર્ છે.’ નીચે. ‘સમત્રતજ્ઞાન ને
સશ્રતજ્ઞાન સવય સમ્ર્ગ્દૃત્રિને જીવોને હોર્ છે. સઅવત્રધજ્ઞાન કોઈ કોઈ સમ્ર્ગ્દૃત્રિ જીવોને હોર્
છે. મનઃપર્યર્જ્ઞાન કોઈ કોઈ મત્રનવરોને–ત્રવત્રશિસાંર્મધરોને–હોર્ છે.’ ચાદરિ અાંતર પ્રગટ્ાં
હોર્ છે, એમાાં પણ ત્રવત્રશિ–ખાસ ચાદરિના ધરનારા, એને એ ચોથાં જ્ઞાન (હોર્ છે). પણ એ
પરમભાવમાાં ત્રસ્થત છે માટે થાર્ છે. એમ કહે છે. કહો, સમજાણાં કાાંઈ? ચાદરિ થર્ાં માટે
મનઃપર્યર્જ્ઞાન થાર્ છે એમ પણ નથી એમ કહ્યાં અહીં તો. ચાદરિથી થાર્ તો બધાને
મનઃપર્યર્જ્ઞાન થવાં જોઈએ. પણ જેને એ પરમભાવમાાં ત્રસ્થત જેટલા પ્રકારે છે, એ પ્રકારે એની
પ્રગટ પર્ાયર્ થાર્ છે. બહ ઝીણાં. આના કરતા િર્ા પાળવી, વ્રત પાળવા સહેલાંસટ (હતાં).
‘પોપટભાઈ’! એ રખડવાના રસ્તા. કાાંઈ ભાન ન મળે શાં ચીજ છે. એ તો રાગ છે, ત્રવકલ્પ છે.
વસ્તની ત્રસ્થત્રત, ભગવાન સવયજ્ઞ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ તીથંકરિેવે, જે આત્મા વસ્ત કીધી
અને એમાાં એકરૂપ સૃશ્ર્ ધ્રવ જ્ઞાનગણ, એમાાં એકાકાર થઈને પ્રગટ થર્ેલી પર્ાયર્, એવી
સમ્ર્ગ્દૃત્રિ, એ પણ પર્ાયર્ છે, એવા સમ્ર્ગ્દૃત્રિને જીવને, પરમભાવમાાં ત્રસ્થત છે, તેથી તેને આ
ચાર જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાર્ છે. આહાહા..! લ્ર્ો, આમાાં તો એમ કહ્યાં. એર્..! બહ ભણે છે, વાાંચે છે
માટે મત્રત-શ્રત થાર્ છે એમ ન કહ્યાં.
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આત્મામાાં િદરર્ો પડ્યો છે. જ્ઞાનનો િદરર્ો આત્મા છે. અપદરત્રમત–બેહિ જ્ઞાનસ્વભાવ
જેનો સ્વભાવ.. સ્વભાવ... સ્વભાવ... અહીં ગણની અપેક્ષાની વાત કરી છે ને? બ્ભન્ન પાડીને.
જ્ઞાનમાાં ત્રસ્થત છે એને આ પ્રગટ થાર્ છે. આમ જ્ઞાર્કભાવ કીધો. એ તો આખી વસ્ત, બધા
ગણોનો આખો ત્રપાંડ, એવો જે જ્ઞાર્કભાવ, ત્રિકાળ એકરૂપ ભાવ, એને આશ્રર્ે સમ્ર્ગ્દૃત્રિ થાર્
છે. અહીં તો કહે છે કે પરમભાવ જે જ્ઞાનભાવ, એમાાં જે ત્રસ્થત છે એને આ ચાર જ્ઞાન ઉત્પન્ન
થાર્ છે. પછી જ્ઞાર્કભાવમાાં ત્રસ્થત છે કહો, જ્ઞાનગણમાાં ત્રસ્થત છે કહો. એ જ્ઞાનગણ પરમભાવ
છે. કહો, સમજાણાં કાાંઈ?
‘ત્રમથ્ર્ાિશયન હોર્ ત્ર્ાાં મત્રતજ્ઞાન, શ્રતજ્ઞાન અને અવત્રધજ્ઞાન ‘કમત્રતજ્ઞાન’, ‘કશ્રતજ્ઞાન’
અને ‘ત્રવભાંગજ્ઞાન’–એવાાં નામાાંતરોને (અન્ર્ નામોને) પામે છે.’ લ્ર્ો. શ્રદ્ધા જેની ત્રમથ્ર્ાત્વ છે, જે
ત્રનત્રમત્તને માને છે, રાગને જ માને છે અને અલ્પજ્ઞ પર્ાયર્ને જ માને અથવા પણ્ર્ પદરણામ તે
ધમય છે એમ માને છે, એવા ત્રમથ્ર્ાૃત્રિને મત્રત-શ્રત અને અવત્રધ. એટલે ‘‘કમત્રતજ્ઞાન’,
‘કશ્રતજ્ઞાન’ અને ‘ત્રવભાંગજ્ઞાન’’ એવા િણ પ્રકાર થાર્ છે. પણ એને એ ચૈતન્ર્ને અનસરીને
થાર્ છે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
‘અહીં (ઉપર કહેલા જ્ઞાનોને ત્રવષે) સહજજ્ઞાન,...’ લ્ર્ો, હવે કહે છે. અાંતરનાં સ્વભાત્રવક
જ્ઞાન. આત્મા વસ્ત, એનાં જે સ્વરૂપ જ્ઞાન, સ્વભાત્રવક જ્ઞાન, ‘સહજજ્ઞાન, શદ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ
પરમતત્ત્વમાાં વ્ર્ાપક હોવાથી,...’ શાં કહે છે? સ્વભાત્રવક જ્ઞાન, ધ્રવ જ્ઞાન, એ ‘શદ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ
પરમતત્ત્વ...’ આત્મા, એમાાં એ જ્ઞાન વ્ર્ાપક છે–પ્રસરી ગર્ેલાં છે. હજી તો શધિોના અથય સમજવા
કઠણ પડે. ‘ભીખાભાઈ’! સ્વભાત્રવક જ્ઞાન જે ત્રિકાળ. આત્મા અને અત્રવનાશી તેમ એનાં જ્ઞાન
ધ્રવ, એ અાંતઃતત્ત્વ એવો જે આત્મા એમાાં એ સહજજ્ઞાન વ્ર્ાપક છે, પ્રસરેલાં છે, ત્રવસ્તરેલાં છે.
આહાહા..!
‘શદ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વ...’ જઓ! એમાાં ‘વ્ર્ાપક હોવાથી, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે.’ એ
જ્ઞાન ત્રિકાળ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. નીચે ખલાસો કર્ો છે. ‘સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ = સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ; સ્વરૂપઅપેક્ષાએ પ્રત્ર્ક્ષ; સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ.’ સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન ત્રિકાળ છે. આહાહા..! આ કેવળજ્ઞાનની
અપેક્ષા નત્રહ. ત્રિકાળ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ જ છે. પ્રત્ર્ક્ષ છે એમ કહે છે. વસ્ત છે એ પ્રત્ર્ક્ષ જ છે.
આહાહા..! જઓ! આ શધિ બીજે ક્જ્ર્ાાંર્ નથી. અહીંર્ા જ એમણે (કહ્યાં છે). સમજાણાં? બીજા
શાસ્ત્રોમાાં, દિગાંબરોમાાં પણ નથી તો બીજામાાં તો છે નત્રહ. જઓ! છે? સ્વભાત્રવક જ્ઞાન. જે આત્મા
વસ્ત છે, અનાદિ-અનાંત-અત્રવનાશી, તેવો એમાાં જ્ઞાનસ્વભાવ, અાંતઃતત્ત્વ જે પરમસ્વરૂપ એમાાં એ
વ્ર્ાપી રહેલો છે. એ ગણ (–જ્ઞાન) અાંતઃતત્ત્વમાાં પ્રસરેલાં છે, ત્રવસ્તરેલાં છે એને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ
કહેવાર્ છે.
મમક્ષ :– આ તો પ્રત્ર્ેક અવસ્થામાાં રહે છે.
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ઉત્તર :– ત્રિકાળ. અવસ્થામાાં નત્રહ, ત્રિકાળ ગણમાાં. હાલત તો પર્ાયર્ છે. ત્રિકાળ ધ્રવરૂપ
રહે એને અહીંર્ા પ્રત્ર્ક્ષ, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન કહ્યાં છે. ‘પાંદડતજી’! સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કિી સાાંભળ્ાં
હતાં? સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ. એ ‘પદ્મપ્રભમલધારીિેવ’ એ તો કહે છે કે ગણધરોએ આ બધી ટીકા કરી
છે. અમે શાં કરીએ? ગણધર આદિથી આ ટીકા ચાલી આવે છે. સમજાણાં કાાંઈ?
વસ્ત આમ, વસ્ત તો વસ્ત પ્રત્ર્ક્ષ પડી છે એમ કહે છે. તો એનાં જ્ઞાન પણ અહીંર્ા પ્રત્ર્ક્ષ
ધ્રવપણે અાંિર પડ્યાં જ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આહાહા..! વસ્ત ભગવાનઆત્મા, એવાં જે અાંતઃતત્ત્વરૂપ
પરમતત્ત્વ આત્મા, એમાાં એ સહજ સ્વભાત્રવક જ્ઞાન સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષરૂપ છે. એમ ને એમ અનાદિ
અનાંત પડ્યાં છે. આ ધ્રવની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે છે, હોં! સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ એટલે પર્ાયર્ નત્રહ. સમજાણાં કાાંઈ?
આવો ધમય પણ કઈ જાતનો?
મમક્ષ :– વીતરાગ ભગવાનનો.
ઉત્તર :– વીતરાગ ભગવાનનો. ઓલા તો કહે, કાંિમૂળ ન ખાવા, ચોત્રવર્ાર કરવો,
પદડક્કમણા, ત્રમચ્છાત્રમ િક્કડમ િેવાં, એવી બધી વાતો આમાાં તો ક્જ્ર્ાાંર્ આવી નત્રહ. ‘પોપટભાઈ’!
એ તો બધી ત્રવકલ્પની, રાગની વાતાં છે. આત્મા તો એનાથી પાર બ્ભન્ન છે. એના જ્ઞાનસ્વભાવની
અહીં તો વાત છે. આહાહા..! રાગ આવે એને એ જાણે, એની–પોતાની હર્ાતીનો આશ્રર્ લઈને.
એવા આત્માની અહીં વાત કરી છે.
એ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ ભગવાનઆત્મા.. આહાહા..! અરે..! એનાં અબ્સ્તત્વ, એની સત્તાની
મોજૂિગીની હર્ાતી, એ આત્મા અને એનાં આ સહજજ્ઞાન, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ, ત્રિકાળ સ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ
છે. એ આત્માના ગણની અને આત્માની હર્ાતી ધ્રવપણે (રહી છે). પર્ાયર્ૃત્રિમાાં એને આ
દ્રવ્ર્ૃત્રિની ખબર પડતી નથી. આ વ્ર્ાપક ભગવાનઆત્મા, આખા તત્ત્વની અાંિર જ્ઞાન ધ્રવપણે
વ્ર્ાપેલાં છે, એ ધ્રવમાાં ૃત્રિ જાર્ તો એને એની ખબર પડે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘કેવળજ્ઞાન સકલપ્રત્ર્ક્ષ (સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ પ્રત્ર્ક્ષના બે ભેિ પાડ્યા. અાંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ
ભગવાનઆત્મા, જ્ઞાન ધ્રવપણે રહે, એને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહીએ. અને એનો આશ્રર્ થઈને
કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાર્ એ સકળપ્રત્ર્ક્ષ છે, સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ છે. પેલાં સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ, આ સકળપ્રત્ર્ક્ષ
(છે).
મમક્ષ :– ત્રવસ્તારથી જરા...
ઉત્તર :– આ વ્ર્ાખ્ર્ા તો થાર્ છે. અહીં ચાર જ્ઞાનની વાત આમાાં નથી લેવી.
અહીં તો પૂણયપ્રત્ર્ક્ષ અને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ–બે ભાગ. એટલે કે વસ્ત ભગવાનઆત્મા,
અત્રવનાશી પ્રભ! એવાં જે અાંતઃતત્ત્વ, એવાં પરમતત્ત્વ. કેવળજ્ઞાનની પર્ાયર્ આવી એ પરમતત્ત્વ
નત્રહ એમ કહે છે. અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વ, ભગવાન અનાંતગણનો ત્રપાંડ એક અાંતઃતત્ત્વરૂપ
પરમતત્ત્વ, એમાાં વ્ર્ાપેલાં, રહેલાં જ્ઞાન, તેને સહજજ્ઞાન કહીને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવ્ર્ાં છે.
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અને એ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાનનો આશ્રર્ લઈને, રાિે કહ્યાં હતાં ને? પરમભાવમાાં ત્રસ્થત થઈને. એ
પરમ ધ્રવભાવ, ત્રનત્ર્ભાવ, પરમભાવ, અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમસ્વભાવ, એમાાં રહેલાં જે જ્ઞાન, એ
સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ. એ સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ છે. એ જ્ઞાન પર્ાયર્માાં
આવતાં નથી. એ ધ્રવરૂપે રહે છે. ‘પાંદડતજી’!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– પર્ાયર્માાં સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ ધ્રવ નથી આવતાં. પર્ાયર્માાં પદરણમન પર્ાયર્નાં થાર્
છે. ધ્રવ તો સૃશ્ર્ રહે છે.
મમક્ષ :– ધ્રવરૂપ પ્રત્ર્ક્ષ...
ઉત્તર :– હા, ધ્રવ એ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ. પેલાં કેવળજ્ઞાન પ્રત્ર્ક્ષ. આહાહા..!
મમક્ષ :– ઉપર કહેલા ચાર જ્ઞાનોને ત્રવષે સહજજ્ઞાન, શદ્ધ અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વમાાં...
ઉત્તર :– ના, ના ઉપર કહેલા ચાર નત્રહ. ‘(ઉપર કહેલાાં જ્ઞાનોને ત્રવષે)’ એમ કહ્યાં છે.
ચારની વાત નથી કરી. બધા જ્ઞાનના પ્રકાર વણયવ્ર્ા હતા ને?. ચાર નત્રહ એ ત્રસવાર્ જ્ઞાન પણ
વણયવ્ર્ા હતા. તે કારણજ્ઞાન, કાર્યજ્ઞાન બધાં વણયવાઈ ગર્ાં છે. કારણજ્ઞાન, કાર્યજ્ઞાન, ચાર જ્ઞાન એ
બધા જ્ઞાનના ભેિમાાં એમ કહે છે. ઓલા એકલા ચાર નત્રહ. પહેલા આવી ગર્ા છે ને? પહેલા
પેરેગ્રાફમાાં જઓને. કેવળજ્ઞાન અસહાર્ છે. કારણજ્ઞાન પણ તેવાં જ છે. કાર્યસ્વભાવજ્ઞાન
કેવળજ્ઞાન છે. ત્રનજ પરમાત્મામાાં રહેલા સહજિશયન આદિને જાણનારાં સહજજ્ઞાન ત્રિકાળ છે. એ
બધાં જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન, ચાર જ્ઞાન એ બધા જ્ઞાનોને ત્રવષે. ‘સહજજ્ઞાન,..’ જે ત્રિકાળી સ્વભાત્રવક
જ્ઞાન છે, જે પહેલાં કહી ગર્ા હતા. કારણજ્ઞાન પણ તેવાં છે, ઇ. ત્રનજ કારણસમર્સારનાં સ્વરૂપ
ર્ગપિ્ જાણવાને સમથય તેવાં જ છે, ઇ. એ સહજજ્ઞાન, ત્રિકાળી જ્ઞાન, સ્વભાત્રવક ભાવ, જેને કોઈ
કમયના ત્રનત્રમત્તની હર્ાતી અને અભાવની અપેક્ષા નથી. એવાં જે ત્રિકાળીજ્ઞાન, ચૈતન્ર્પ્રકાશનાં
સત્ત્વ, ચૈતન્ર્રસ, ચૈતન્ર્રસ, પ્રકાશનો ત્રિકાળીભાવ ચૈતન્ર્નો એ ‘સહજજ્ઞાન, શદ્ધ
અાંતઃતત્ત્વરૂપ પરમતત્ત્વમાાં વ્ર્ાપક હોવાથી સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે. કેવળજ્ઞાન સકલપ્રત્ર્ક્ષ
(સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ એમાાંથી થર્ેલાં કેવળજ્ઞાન, એને સકળપ્રત્ર્ક્ષ (કહે છે). પેલાં સ્વરૂપેપ્રત્ર્ક્ષ,
સ્વભાવેપ્રત્ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ક્ષ, આ સકળપ્રત્ર્ક્ષ.
કેવળજ્ઞાનની પર્ાયર્ પ્રગટી, એ ધ્રવના આશ્રર્થી પ્રગટી. એ તો વાત આવી ગઈ છે.
કેવળજ્ઞાન ઉપર્ોગ, ચૈતન્ર્ અનત્રવધાર્ી પદરણામ ઉપર્ોગઃ. તો કેવળજ્ઞાન પણ ઉપર્ોગ છે, એ
ચૈતન્ર્ને અનસરીને થર્ેલો ઉપર્ોગ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આહાહા..! કેટલાં આમાાં ર્ાિ રહે? ઓલાં
તો એક ભગવાનની ભબ્ક્જ્ત કરવી, જાવ ગરની ભબ્ક્જ્ત કરવી, જાવ હવે થઈ ગર્ાં. કલ્ર્ાણ થઈ
જશે. એમ થશે નત્રહ, એમ કહે છે. આહાહા..! આ ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી ત્રિકાળ છે, એની
ભબ્ક્જ્ત કર્ે, ભબ્ક્જ્ત એટલે એકાગ્ર થર્ે કલ્ર્ાણ થાર્. કહો, સમજાણાં કાાંઈ?
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‘સકલપ્રત્ર્ક્ષ (સાંપૂણયપ્રત્ર્ક્ષ) છે.’ કેવળજ્ઞાન થર્ાં કેમ? કે ચૈતન્ર્ અનત્રવધાર્ી પદરણામ
ઉપર્ોગઃ. સમજાણાં કાાંઈ? લ્ર્ો. સમ્ર્ગ્દિશયન શ્રદ્ધા ગણ, ત્રિકાળ છે અને સમ્ર્ગ્દિશયન વતયમાનમાાં
છે. માટે કેવળજ્ઞાન એને અનસરીને થર્ાં એમ નત્રહ. આહાહા..! કેટલો ત્રવસ્તાર કરે છે! સમજાણાં
કાાંઈ? એક સેકન્ડના અસાંખ્ર્ ભાગમાાં, એક સમર્માાં િણકાળ, િણલોક જાણવાનાં કાર્ય થાર્,
એને કેવળજ્ઞાન કહેવાર્. એ કાર્યજ્ઞાનને સકળપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવે છે. સ્વરૂપે પ્રત્ર્ક્ષ તો ત્રિકાળ
છે. આ તો પર્ાયર્નાં પ્રત્ર્ક્ષ એટલે સકળપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણાં કાાંઈ? કહો, સમજાણાં
કાાંઈ?
કેવળજ્ઞાન કે મનઃપર્યર્જ્ઞાન એ બધાં ચૈતન્ર્ને અનસરીને થતાં જ્ઞાન છે. સમજાણાં કાાંઈ?
અને ચાદરિ પ્રગટ્ાં હોર્ છે એ પણ અાંિર ચાદરિગણને અનસરીને જ ચાદરિ પ્રગટે છે. અને
સમદકત પ્રગટે છે એ પણ ખરેખર તો એ શ્રદ્ધાગણને અનસરીને પ્રગટે છે. અને જ્ઞાન પ્રગટે છે એ
ચૈતન્ર્ના ગણને અનસરીને પ્રગટે છે. સમજાણાં કાાંઈ?
મમક્ષ :– સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ એટલે?
ઉત્તર :– ત્રિકાળ. ત્રિકાળ સ્વરૂપ. સ્વરૂપનો અથય એનાં સ્વરૂપ–સ્વભાવ જ એ છે. સ્વભાવ
જ છે ઇ. એનો જ્ઞાન એ સ્વભાવ. સ્વભાવ છે માટે પ્રત્ર્ક્ષ. સ્વભાવેપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વરૂપેપ્રત્ર્ક્ષ,
સહજપ્રત્ર્ક્ષ, સહજજ્ઞાન. આહાહા..! આવો શધિ નહોતો આવ્ર્ો. ક્જ્ર્ાાંર્ આવ્ર્ો હતો? આહાહા..!
દિગાંબર સાંતોએ તો કેવળજ્ઞાનના કાળજા ખોલી નાખ્ર્ા છે. આહાહા..!
એને હજી ખ્ર્ાલમાાં તો લે. ખ્ર્ાલમાાં લેનારી પર્ાયર્ છે. પણ ખ્ર્ાલ કરવો છે કોનો?
ત્રિકાળનો. ત્રિકાળ જ્ઞાનભાવ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ છે, એનો આશ્રર્ કરે એને મત્રતશ્રત, અવત્રધ,
મનઃપર્યર્, કેવળ અવગ્રહ, ઇહા, અવાર્ બધાં થાર્ છે. લબ્ધધ કહો એ બધાં એને અનસરીને થાર્
છે. સમજાણાં કાાંઈ? આમ બહારનાં બહ જાણવામાાં આવ્ર્ાં માટે બહારને કારણે બહ જાણવાના
ભાવ થાર્ છે એમ નત્રહ. એ જાણવાનો સમ્ર્ક્ ભાવ અાંતર ત્રિકાળ સહજ સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષને આશ્રર્ે
થાર્ છે. એ ચૈતન્ર્ અનત્રવધાર્ી પદરણામ કહો. ઓહોહો..!
બે વાત કરી. એક કારણસ્વરૂપ પ્રત્ર્ક્ષજ્ઞાન, એક કાર્ય–સકલપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન. ત્રિકાળી
કારણજ્ઞાનને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્યાં અને કેવલજ્ઞાન થર્ાં એને સકલપ્રત્ર્ક્ષ કહ્યાં. સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ પણ
નત્રહ. કારણ કે સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ તો સ્વભાવ ત્રિકાળ છે તેને કહીએ. આ ત્રિકાળ નથી. આ તો પ્રગટેલાં
કાર્ય છે. સમજાર્ છે કાાંઈ? કેવળજ્ઞાન પણ સકળપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ પૂરાં નત્રહ. એવા એવા
કેવળજ્ઞાનના પર્ાયર્ો અનાંતા... અનાંતા... અનાંતા... અનાંતા જ્ઞાનગણમાાં પડ્યા છે. એ સ્વરૂપ
પ્રત્ર્ક્ષજ્ઞાનના આશ્રર્થી આ કેવળજ્ઞાન થાર્ છે. આહાહા..! કેટલા અપવાસ કરવાથી કેવળજ્ઞાન
થાર્? તૂટી મરે તો ન થાર્? આ બ્બચારા કરે છે ને વષીતપ ને એ બધા. તમારે ઘરે કોઈ દિ’ કર્ં
નહોતાં ને? કહો, સમજાણાં કાાંઈ? આહાહા..!
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કહે છે, કે અાંિર ભગવાનઆત્મા એટલે ભગ એટલે અનાંતજ્ઞાન અને અનાંતઆનાંિ આદિ
લક્ષ્મીનાં રૂપ એનાં છે. એ અનાંતજ્ઞાન અને અનાંતઆનાંિ જે ત્રિકાળ છે એમાાં આ ત્રિકાળ જ્ઞાનને
સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભાત્રવકપ્રત્ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણાં કાાંઈ? આહાહા..!
આવી વાત પણ...
`रूपष्बवधेः' ‘ (અવત્રધજ્ઞાનનો ત્રવષર્–સાંબાંધ રૂપી દ્રવ્ર્ોમાાં છે)’ રૂપી દ્રવ્ર્ને જાણે છે
ને? અવત્રધજ્ઞાન પર્ાયર્ છે પોતાને અનસરીને થર્ેલી પણ એમાાં જાણવાની તાકાત રૂપીની છે.
અવત્રધજ્ઞાન. ‘એવાં (આગમનાં) વચન હોવાથી અવત્રધજ્ઞાન ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ છે.’ એક સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ,
એક સકળપ્રત્ર્ક્ષ, એક ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ. ત્રવકલઇત્રન્દ્રર્ જે છે ને! એકિેશપ્રત્ર્ક્ષ. આહાહા..! મત્રનઓએ
પણ જાંગલમાાં રહીને...
‘તેના અનાંતમાાં ભાગે વસ્તના અાંશનાં ગ્રાહક (–જાણનારાં) હોવાથી...’ કોણ? અવત્રધજ્ઞાન
એ જાણે, એનાથી અનાંતમા ભાગે પણ સૂક્ષ્મને મનઃપર્યર્જ્ઞાન જાણે. મનઃપર્યર્જ્ઞાન પણ
ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ છે. પણ છે ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ. કહો, સમજાણાં? પ્રત્ર્ક્ષના આટલા ભેિ પાડ્યા. એક ત્રિકાળ
સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભાવપ્રત્ર્ક્ષ એક બોલ. કેવળજ્ઞાન એ સકળપ્રત્ર્ક્ષ, બીજો બોલ. અવત્રધજ્ઞાન એ
ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ અને મનઃપર્યર્જ્ઞાન ત્રવશેષ જાણવાની તાકાત અવત્રધથી અનાંતમાાં ભાગમાાં સૂક્ષ્મને
જાણે, પણ છે ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ. એ સકળપ્રત્ર્ક્ષ નત્રહ.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એકવાર ફરીને કહો, એમ કહે છે. કહે છે કે આ આત્મા છે ને આ શરીર, વાણી,
મન જડ એ બધા એને કારણે રહેલા છે. આ કાાંઈ આત્મા થઈને રહ્યા નથી. આ તો માટી થઈને
રહેલ છે. અહીં તો આત્મા થઈને જે ત્રિકાળ જ્ઞાનગણ રહેલો છે, આત્માનો વ્ર્ાપક થઈને રહેલો
છે, એવાં ત્રિકાળજ્ઞાન, એને સ્વભાત્રવકજ્ઞાન કે સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવે છે. અને એને આશ્રર્ે
કેવળજ્ઞાન થર્ાં તેને સકળપ્રત્ર્ક્ષ કહેવામાાં આવે છે. એ પર્ાયર્ છે. ઓલો ગણ હતો. આ પર્ાયર્
છે. સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ એ ગણ હતો. કેવળજ્ઞાન એ સકલપ્રત્ર્ક્ષ પર્ાયર્ છે. અવત્રધ પણ ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ
છે. કારણ કે થોડાં જ િેખે છે. અને મનઃપર્યર્જ્ઞાન પણ અવત્રધથી સૂક્ષ્મ છે, છતાાં એ ત્રવકલપ્રત્ર્ક્ષ
છે, સકલપ્રત્ર્ક્ષ નથી. કહો, સમજાણાં કાાંઈ?
‘મત્રતજ્ઞાન ને શ્રતજ્ઞાન બન્ને પરમાથયથી પરોક્ષ છે.’ લ્ર્ો. મત્રતજ્ઞાન અને શ્રતજ્ઞાન બન્ને
પરમાથયથી પરોક્ષ છે. એ વાત અાંતરની અપેક્ષાએ અહીં લીધી નથી. નત્રહતર મત્રત શ્રતજ્ઞાન સ્વની
અપેક્ષાએ તો પ્રત્ર્ક્ષ છે. પણ સ્થૂળપણાં એવાં આવે છે, ‘ઉમાસ્વામી’નાં.... ‘અને વ્ર્વહારથી પ્રત્ર્ક્ષ
છે.’ મત્રતશ્રત વ્ર્વહારથી પ્રત્ર્ક્ષ છે. આ મેં જાણ્ર્ાં પ્રત્ર્ક્ષ એમ કહે છે ને? જઓ! આ મેં જાણ્ર્ાં.
એ અપેક્ષાએ વ્ર્વહાર પ્રત્ર્ક્ષ છે. કહો, આટલા ભેિ કહ્યા. એ ૫૬૩ ભેિ જીવના, એ નથી ગોખતા?
જીવના, જડના પરમાણના ને બધા. આ તારા જ્ઞાનગણનો, ત્રિકાળ અને એના પર્ાયર્ અને ભેિ

214

નનયમનો સાર ભાગ-૧

એને તો જાણ. સમજાણાં કાાંઈ? કે જે તારા અબ્સ્તમાાં છે, તારી સત્તામાાં છે. સહજજ્ઞાન ત્રિકાળ
સત્તામાાં છે. સકળપ્રત્ર્ક્ષ, ત્રવકળપ્રત્ર્ક્ષ તારી પર્ાયર્ની સત્તામાાં હોર્ છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘વળી ત્રવશેષ એ કે–ઉક્જ્ત (ઉપર કહેલાાં) જ્ઞાનોમાાં સાક્ષાત્ મોક્ષનાં મૂળ...’ લ્ર્ો. આ બધા
જ્ઞાનોના પ્રકાર કહ્યાાં, એમાાં ‘સાક્ષાત્ મોક્ષનાં મૂળ ત્રનજપરમતત્ત્વમાાં ત્રસ્થત એવાં એક સહજજ્ઞાન
જ છે;...’ સહજજ્ઞાન જ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આત્માની મક્જ્તિશા, ત્રસદ્ધિશા થવામાાં આત્માનો
ત્રિકાળી સહજજ્ઞાન, મોક્ષનાં મૂળ, ત્રનજપરમતત્ત્વમાાં ત્રસ્થત, ત્રનજપરમતત્ત્વ એવો જે આત્મા, એમાાં
રહેલાં સ્વભાત્રવક જ્ઞાન જ જે સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ જ્ઞાન છે તે જ મોક્ષનાં કારણ છે. લ્ર્ો, ઠીક. જ્ઞાનની વાત
લેવી છે ને?
આખી મોક્ષની િશાનાં કારણ દ્રવ્ર્ છે. પણ કેવળજ્ઞાનરૂપી મોક્ષનાં કારણ એ સહજજ્ઞાન
ત્રિકાળ છે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ? શાં કહ્યાં? કે મોક્ષ જે પૂણય મોક્ષિશા છે એનાં કારણ તો આખાં
દ્રવ્ર્ છે. પણ કેવળજ્ઞાનરૂપી મક્જ્તિશાનાં કારણ તો અાંિર સહજસ્વરૂપ જ્ઞાન છે. સમજાણાં કાાંઈ?
વ્ર્વહાર, િર્ા, િાન, ભબ્ક્જ્ત અને પૂજા એ કાાંઈ મોક્ષનાં કારણ નથી. અરે..! ત્રનશ્ચર્
મોક્ષમાગયની પર્ાયર્ પણ મોક્ષનાં કારણ નથી એમ અહીં તો ત્રસદ્ધ કરવાં છે. આહાહા..! સમજાણાં
કાાંઈ? ઓલા ચાર જ્ઞાન કહ્યા હતા ને? પેટાભેિો. ત્રવકળપ્રત્ર્ક્ષ, સકલપ્રત્ર્ક્ષ, અને મત્રત-શ્રત અને
અવત્રધ એ બધા ભેિો કેવળજ્ઞાનનાં કારણ નથી. આહાહા..! અાંતરમાાં ભગવાનઆત્મામાાં વ્ર્ાપેલાં,
કાર્મ રહેલાં, પ્રસરેલાં એવાં પ્રત્ર્ક્ષ સહજજ્ઞાન, તે મોક્ષનાં મૂળ કારણ છે. એ મોક્ષનાં કારણ છે.
આહાહા..!
‘તેમ જ સહજજ્ઞાન (તેના) પાદરણાત્રમકભાવરૂપ સ્વભાવને લીધે...’ હવે કહે છે કે પણ એ
ચીજ શાં છે? તેમ જ સહજ સ્વભાત્રવકજ્ઞાન, સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષજ્ઞાન જે કહ્યાં હતાં તે. પાદરણાત્રમકભાવ
સ્વભાવને લીધે. એ તો પોતાનાં પાદરણાત્રમક સહજસ્વરૂપનાં સ્વરૂપ જ એ છે. એ ‘ભવ્ર્નો
પરમસ્વભાવ હોવાથી,...’ ભવ્ર્જીવનો એ પરમ સ્વભાવ છે. આહાહા..! સ્વભાત્રવકજ્ઞાન
સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્યાં, સમજાણાં? કારણપ્રત્ર્ક્ષ સ્વભાવે પ્રત્ર્ક્ષ કહ્યાં, એને અહીંર્ા પરમસ્વભાવ,
‘ભવ્ર્નો પરમ સ્વભાવ હોવાથી...’ આહાહા..! મોક્ષની પર્ાયર્ પ્રગટ થવી છે, એવા ભવ્ર્જીવોનો
આ પરમસ્વભાવ જ કારણ છે. પરમસ્વભાવ જ એનો સ્વભાવ છે. આહાહા..! આવી ધમયની
વ્ર્ાખ્ર્ા કેવી! બધી અજાણી આવે, લ્ર્ો. ઓલામાાં છકાર્ની િર્ા પાળવી, ... ત્રમચ્છાત્રમ િક્કડમ,
તસ્સૂતરી કરણેન.... ભગવાનની સ્તત્રત, ત્રસદ્ધાત્રસત્રદ્ધ મમ્ દિસાંત.... એવાં તો કાાંઈ આમાાં આવ્ર્ાં
નત્રહ. એ તો બધી ત્રવકલ્પની વાતાં છે. વસ્ત એ છે નત્રહ. આહાહા..! પછી આકરાં પડે. સાધ (હોર્
તો એમ કહે), નત્રહ, નત્રહ. એ તો એકલો ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્ (કરે છે). પણ ત્રનશ્ચર્
એટલે એકલાં સાચાં... સાચાં... સાચાં. ત્રનશ્ચર્... ત્રનશ્ચર્ કરીને (કાઢી નાખવાં છે). પણ ત્રનશ્ચર્ એટલે
સાચાં... સાચાં... સાચાં... એમ. વ્ર્વહાર એટલે (ખોટાં, ખોટાં, ખોટાં).
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મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– સાચી વાત છે.
મમક્ષ :– આ પરમભાવમાાં ત્રસ્થત ન રહે તો શભભાવ કરવો ને.
ઉત્તર :– એમ એ લોકો કહે છે. એ તો ઓલો સાધ આવ્ર્ો હતો એ કહેતો હતો.
કાંિકાંિત્રવજર્ નહોતો આવ્ર્ો? કાંિકાંિત્રવજર્, રામત્રવજર્નો ત્રશષ્ર્. એ અહીં રહ્યા હતા. પછી (કહે),
વાત તો સાચી લાગે છે. પણ આ ભવમાાં નથી. કાંિકાંિત્રવજર્ હતા. અત્ર્ારે છે. આ
સલોચનત્રવજર્ની સાથે. સલોચનત્રવજર્ ગજરી ગર્ા. ‘રામત્રવજર્’ પાસે ‘કલકત્તા’માાં િીક્ષા લીધી
હતી ને? એ તો પછી છોડી િીધાં. આવાં સાાંભળ્ાં એટલે એને એમ થર્ાં કે માગય કાાંઈક બીજો છે.
પણ એ અગરપાંથ ...પાંથમાાં રહી ગર્ા. એર્..! ‘શાાંત્રતભાઈ’! આ ‘કાાંત્રતભાઈ’ના મોટા ભાઈ. િીક્ષા
લીધી હતી. એમના મોટા ભાઈ ‘શાાંત્રતભાઈ’ એ અહીં રહે. અને વચમાાં હતા ‘સલોચનજી’. અહીં
આવ્ર્ા હતા. પણ બધાં ગડબડ થઈ ગઈ. ન બેઠાં આ, ન ઓલાં બેઠાં. આહાહા..! એ કહે છે, ઓલા
‘કાંિકાંિત્રવજર્’ વાત તો સાચી લાગે છે. ‘સલોચનત્રવજર્’ને તો સાાંભળીને એમ થર્ાં, માગય આ છે.
હવે અમે આ બીજી પ્રરૂપણા નત્રહ કરીએ, આ કરશાં એમ કરીને એણે છોડી િીધાં. ‘કાંિકાંિત્રવજર્’
બોલ્ર્ા માગય તો આ લાગે છે. પણ આ ભવમાાં થઈ શકે એવાં નથી લાગતાં. આ કરો છો એ તો
અનાંતભવમાાં તો બધાં કર્ં છે. આહાહા..! વળી કાલે કોઈક કહેતાં નહોતાં? કે આમાાં સમદકત થાર્
નત્રહ. ભાઈ કહેતા હતા ને? એમ કેટલાક બોલે છે. આ ભવમાાં સમદકત હોર્ નત્રહ. ત્ર્ારે તમે
સાધ થઈને શેના બેઠા? ત્રમથ્ર્ાૃત્રિ થઈને તમે સાધ થર્ા? ભાન ન મળે કાાંઈ? ગાાંડા ગિોડે.
આહાહા..!
એ તો ‘ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ હોવાથી, સહજજ્ઞાન ત્રસવાર્ બીજાં કાાંઈ ઉપાિેર્ નથી.’
જઓ! કહો, સમજાર્ છે કાાંઈ? ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ ચૈતન્ર્, અભવ્ર્નો પણ એ સ્વભાવ છે
પણ એને પ્રગટ થતો નથી એટલે કે ન કીધાં જા. પ્રગટ થાર્ એને પરમસ્વભાવ છે. ભાનમાાં આવે
એને પરમસ્વભાવ, ઓલાને નથી. છે તો ખરો પણ ભાનમાાં નથી આવતો તો એનાં ન કીધાં, જાવ.
ભાનમાાં ન આવે એને શાં પરમસ્વભાવ? એમ કહે છે. સમજાણાં કાાંઈ?
આહાહા..! િરબારના બારણા ખોલી નાખ્ર્ા છે. ખજાના ખોલી નાખ્ર્ા છે. વીતરાગ
પરમેશ્વર તીથંકરિેવ ત્રિલોકનાથ ઇન્દ્રો અને ગણધરોની સમક્ષમાાં આ વાત કહેતા હતા. સભામાાં
આ વાત હતી. એ કાાંઈ ગોપવી નહોતી રાખી. એની પહેલી શ્રદ્ધામાાં નક્કી તો કરે. સમજાણાં કાાંઈ?
માગય આ છે, બીજો કોઈ માગય છે નત્રહ. આહાહા..!
સહજજ્ઞાન, જઓ! જેને સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ કહ્યાં હતાં, જેને ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ કહ્યો હતો.
સમજાર્ છે? કે જેને એ જ્ઞાન અાંતરના અનાંતઆનાંિ આદિને જાણનારાં કહ્યાં હતાં. અનાંત શબ્ક્જ્તઓ
છે ને? જ્ઞાન-િશયન-આનાંિ બધાને જાણનારાં એ ત્રિકાળી જ્ઞાન છે. ઉપર કહ્યાં હતાં. એવાં જે ભગવાન
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પરમસ્વભાવ જ્ઞાન એ ત્રસવાર્ બીજાં કાાંઈ ઉપાિેર્ નથી. એ ત્રસવાર્ કોઈ આિરણીર્ ધમીને છે
નત્રહ. આહાહા..! કહો, સમજાણાં?
‘સહજજ્ઞાન ત્રસવાર્ બીજાં કાાંઈ ઉપાિેર્ નથી.’ ત્રિકાળી ભગવાનઆત્મામાાં ભરેલાં જ્ઞાન
ધ્રવ... ધ્રવ... ધ્રવ... ધ્રવ... ધ્રવ... સ્વરૂપપ્રત્ર્ક્ષ, સ્વભાવપ્રત્ર્ક્ષ, સહજપ્રત્ર્ક્ષ, સહજસ્વભાવ,
પરમભાવ, કારણજ્ઞાન એ ત્રસવાર્ ભવ્ર્જીવને બીજાં કોઈ ઉપાિેર્ આિરણીર્ છે નત્રહ. કઈ
પર્ાયર્ને આિરણીર્ રાખી આમાાં? આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ? િેવ-ગર-શાસ્ત્ર તો ઉપાિેર્ ખરા
કે નત્રહ?
મમક્ષ :– પ્રભ! એ વાત તો અત્ર્ારે ડીપોઝીટ રાખજો.
ઉત્તર :– હમણાાં નત્રહ કહેશો, કહે છે. પણ કહે છે કે પમાર્ ક્જ્ર્ાાંથી?
મમક્ષ :– સમજાવનાર કોણ?
ઉત્તર :– એ સમજ્ર્ો પોતે પોતાથી છે, પરથી નત્રહ. એ બધી વાત સાચી છે પણ રાખો.
હમણા ઘરેણે રાખો. આહાહા..! સ્વભાત્રવકજ્ઞાન ત્રસવાર્... આહાહા..! િાાંડી પીટીને કહ્યાં છે, કાાંઈ
ગપત રાખ્ર્ાં છે? ધમી સમ્ર્ગ્દૃત્રિ થવાને, થનારને અને થર્ેલાને બધાને એક આ સ્વભાત્રવક
ત્રિકાળી જ્ઞાન જ એક આિરણીર્ છે. આહાહા..! કહો, ‘જેઠાભાઈ’! પસ્તક છે કે નત્રહ? નાનાભાઈને
આપર્ાં હશે ને? એમાાં જઓ! કેવી વાત છે! ભગવાનનો આવો માગય છે. આહાહા..!
‘ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ હોવાથી,...’ તે પાદરણાત્રમક ભાવરૂપ સ્વભાવને લીધે. એમ.
સહજભાવપાદરણાત્રમક એટલે સહજ-સહજ સ્વરૂપ સહજસ્વરૂપ. એ જ્ઞાનનાં રસનાં સત્ત્વ તત્ત્વ
ત્રિકાળી ધ્રવરસ. આહાહા..! એ ‘ભવ્ર્નો પરમસ્વભાવ હોવાથી, સહજજ્ઞાન ત્રસવાર્ બીજાં...’
અબ્સ્ત-નાબ્સ્ત કરી. પહેલા એમ કહ્યાં હતાં ને, કે મોક્ષનાં મૂળ એ તત્ત્વમાાં રહેલાં જ્ઞાન છે, એ અબ્સ્ત
કરી હતી. હવે અહીં કહે છે એના ત્રસવાર્ બીજાં નત્રહ, એ નાબ્સ્ત કરી. આ અનેકાાંત છે. સમજાણાં
કાાંઈ? અનેકાાંત એમ નથી કે આ પણ આિરણીર્ અને આ પણ આિરણીર્ છે. આહાહા..!
ભગવાન રાગ ત્રવનાની ત્રનત્રષ્િર્ ચીજ અને એકલો જ્ઞાન ભાવ... ભાવ... ભાવ... અહીં
જ્ઞાનની વ્ર્ાખ્ર્ા ચાલે છે ને! ઉપર્ોગની ચાલે છે. એવો જે સહજસ્વભાવ, ત્રનત્ર્ભાવ, સહજભાવ,
પરમભાવ, પાદરણાત્રમકભાવ, પાદરણાત્રમકભાવ સ્વરૂપે રહેલાં જ્ઞાન, અાંતઃતત્ત્વ ભગવાનમાાં વ્ર્ાપેલાં
જ્ઞાન, ધ્રવરૂપે રહેલાં જ્ઞાન, સહજાનાંિ પ્રભ આત્મા એનાં જે જ્ઞાન એ જ ઉપાિેર્ છે, એ ત્રસવાર્ કાાંઈ
ઉપાિેર્ નથી. એ ત્રસવાર્ ‘બીજાં કાાંઈ’ શધિ છે કે નત્રહ?
મમક્ષ :– .. સમજવામાાં વાાંધો શાં?
ઉત્તર :– સમજાવવામાાં વાાંધો નથી.
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‘કાાંઈ ઉપાિેર્ નથી.’ આહાહા..! જ્ઞાનની પર્ાયર્ આવે ક્જ્ર્ાાંથી? બહારમાાંથી આવે?
બહારમાાંથી લાભ માને તો એને ભ્રમણા છે. સત્પરષ મળે તો મળે એમ કહ્યાં છે ને આમાાં? ભાઈ
‘સોગાની’એ. ‘સોગાની’ને કોઈ પૂછર્ાં હતાં કે ભાઈ! સત્ મળે તો (મળે). એ સત્ છે તો તાં સત્
નથી? તાં સત્ છો કે નત્રહ? કે તાં અસત્ છો? છે કે નત્રહ અબ્સ્તરૂપે વસ્ત આખી? સત્થી જ્ઞાની
મળે અને સત્સમાગમ હોર્ તો એનાથી થાર્. એ સત્થી થાર્ તો તાં સત્ છો કે નત્રહ? કે તાં અસત્
છો? નથી? એવાં છે. પછી ત્રવશેષ વાત લેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરિેવ!)
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ફાગણ વદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧૮-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, શ્લોક- ૧૮, પ્રવચિ િં. ૧૮

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર. કેવો જીવ સ્વભાવ છે? અિે એ સ્વભાવિું ધ્યાિ કરવાથી
મક્તિિી પ્રાનિ થાય છે. એટલે જીવ અનિકારમાું એ લીિું છે. કેવા જીવિું ધ્યાિ કરવાથી, કેવા
જીવિું જ્ઞાિ કરવાથી કે કેવા જીવમાું રમણિા કરવાથી આત્માિે િમમ થાય અિે મક્તિ થાય?
છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. ૨૯ પાિું. છેલ્લો છે િે?
આ આત્મા, અુંદર આત્મા છે એ કેવો છે? કે ‘સહજ નિદનવલાસરૂપે.’ આત્મા સ્વભાનવક
જ્ઞાિિો નવલાસ છે. આહાહા..! નિકાળ આત્મા વસ્િ, એ સ્વભાનવક જ્ઞાિિા નવલાસરૂપે અિુંિ
િિષ્ટય સનહિ એવો આત્મા (છે), એિે ભાવવો–અિભવવો એમ કહે છે. સ્વભાનવક
જ્ઞાિનવલાસરૂપ આત્મા, એ િો જ્ઞાિિા નવલાસરૂપ આત્મા છે. એમાું કાુંઈ શરીર, વાણી, મિ કે
પણ્ય-પાપ, દયા-દાિ, વ્રિ-નવકલ્પો એમાું છે િનહ. સમજાણું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિઆત્મા
સ્વભાનવક જ્ઞાિિા નવલાસરૂપ (છે).
હવે એમાું િાર બોલ વણમવે છે. સ્વભાનવકજ્ઞાિ નવલાસરૂપ આત્મા, ધ્રવ એ ‘સદા સહજ
પરમ વીિરાગ સખામૃિ,...’ રૂપ છે. કેવો છે ભગવાિઆત્મા? સદા–નિકાળ, સ્વભાનવક પરમ
વીિરાગ સખિો અમૃિરૂપ છે એ. સદા–િણેકાળ. શ્રદ્ધામાું ત્યાું નિકાળ લીિો છે. આમાું સદા
લીિું છે. ટીકામાું એટલો શબ્દ ફેર પડ્યો છે.
શું કહે છે? મૂળ વાિ છે. સવમજ્ઞ પરમેશ્વર િીથંકરદેવ, વીિરાગ પરમાત્માએ એ મોક્ષિો
માગમ કેમ થાય? એ જાણ્યું એવું એમણે કહ્ું. પાિું ૨૯. છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે. છે, ત્યાું બીજા ઘણા
પસ્િક છે. માખણિી વાિ છે આખી. જેિે િમમ થાય અિે મક્તિ થાય, એ કેમ થાય? એ વાિ કરે
છે. અુંદર ભગવાિઆત્મા ધ્રવ, નિત્ય, સહજ જ્ઞાિનવલાસરૂપી પ્રભ નિત્ય (છે). ‘સદા સહજ પરમ
વીિરાગ સખામૃિ,...’ રૂપ. અુંિર વસ્િિો સ્વભાવ, અિુંિ િિષ્ટય માહ્લો,એક સ્વભાનવક પરમ
વીિરાગ સખામૃિ, વીિરાગી આિુંદિા અમૃિસ્વરૂપ આત્મા છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– આિુંદ એટલે?
ઉત્તર :– અમૃિ આિુંદ–સખ. આિુંદ કહો કે સખ કહો.
મમક્ષ :– વીિરાગી...
ઉત્તર :– વીિરાગી–રાગ નવિા. આ િમારું બહારિું િૂળિું માિેલું. પૈસામાું સખ છે અિે
િૂળમાું સખ છે, બાયડીમાું સખ છે એ િો રાગિું, ઝેરિું સખ છે. એ માટે વીિરાગી કીિું. સમજાણું
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કાુંઈ? એ રાગવાળું માિેલું છે અજ્ઞાિીએ મૂુંઢ. પૈસામાું, આબરૂમાું, કીનિમમાું, િૂળમાું, િમાહામાું,
પાુંિ-પિાસ લાખ થયા અિે સખી છીએ. મૂુંઢ છો.
મમક્ષ :– એમાું એિે મૂઢ િ કહેવાય.
ઉત્તર :– મૂુંઢ િનહ. એ િો મહા ઝેરિો પ્યાલો પીવે છે. એય..! આહાહા..! કહે છે કે પૈસા,
સ્ત્રીિું શરીર, આબરૂ, પિીસ લાખ રૂનપયાિા મોટા મકાિ, એિા ઉપર લક્ષ જાય છે એ દુઃખિું,
આકળિાિું ઝેર છે. આહાહા..! એ ઝેરિો, રાગિો અિભવ છે. માટે કહે છે કે આત્મામાું િણેકાળ
સ્વભાનવક પરમ વીિરાગ સખિો, અમૃિિો નપુંડ એ પ્રભ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?
આ શરીર માટી છે એ િો માટીરૂપે રહેલ છે. અુંદરમાું કમમ છે એ કમમરૂપે, અજીવરૂપે રહેલ
છે. અુંદર પણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો–ભાવ છે એ નવકારરૂપે રહેલ છે. એક સમયિી અવસ્થા િે
સમયરૂપે રહેલી છે. એક સમયરૂપે રહેલી છે. નિકાળ જે આત્મા સવમજ્ઞ વીિરાગ પરમેશ્વર િીથંકરે
જોયો, એ આત્મા સહજ જ્ઞાિનવલાસરૂપી પ્રભ અુંદર છે. આહાહા..! ‘સદા સહજ પરમ વીિરાગ
સખામૃિ,...’ સ્વરૂપ છે. શક્તિ એિી સખામૃિ (છે). વીિરાગ અમૃિસ્વરૂપ એ આત્મા છે.
આહાહા..!
‘(૨) અપ્રનિહિ નિરાવરણ પરમ નિત્શક્તિિું રૂપ,...’ છે એ િો. નિદ–જ્ઞાિનવલાસરૂપે િો
કહ્ું. પણ એ પાછું એ કહે છે, એ પોિાિું અુંદર સ્વરૂપ અપ્રનિહિ–કોઈ દદ’ િાશ િ થાય, આવરણ
િથી, એવું જ્ઞાિસ્વરૂપ છે. એવો નિત્શક્તિરૂપ, જ્ઞાિશક્તિરૂપ આત્મા છે. હજી આત્મા કોિે કહેવો
એિી ખબર િ મળે અિે િમમ થાય એિે.
મમક્ષ :– કેવી રીિે?
ઉત્તર :– આ કરે એટલે થઈ જાય. વ્રિ પાળે, ભક્તિ કરે, પૂજા કરે, અપવાસ કરે. િૂળમાું
પણ િમમ િથી સાુંભળિે. હજી િમમ કેમ થાય? તયાુંથી થાય? કરિારો કોણ છે? એિી ખબરું
નવિા િમમ તયાુંથી આવશે? સમજાણું કાુંઈ?
કહે છે કે ‘અપ્રનિહિ નિરાવરણ પરમ નિત્શક્તિિું રૂપ,...’ ભાષા જઓિે! ઓછી પડે છે
એમિે. ઓલામાું ‘સહજ પરમ વીિરાગ સખામૃિ,...’ (કહ્ું). અપ્રનિહિ–આત્મામાું હણાય િનહ
એવું, પાછું પડે િનહ એવું સ્વભાનવક આવરણ નવિાિું. પરમ જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્મા અુંદર છે. અિુંિ
િિષ્ટય માહ્લો આ બીજો બોલ (િાલે છે). પહેલો બોલ વીિરાગ સ્વભાનવક પરમ સખામૃિ એ
પહેલું. અિુંિ િિષ્ટય આત્મામાું નિકાળ છે, એમાું એ પહેલો બોલ. બીજો બોલ આ
પરમનિત્શક્તિરૂપ. આહાહા..!
િીજો બોલ. ‘સદા અુંિમમખ એવું સ્વસ્વરૂપમાું અનવિળ નસ્થનિરૂપ સહજ પરમ
િાદરિ,...’ આત્મામાું અિાદદઅિુંિ. એમાું પણ સદા શબ્દ વાપયો છે િે, જઓ! ‘અુંિમમખ એવું...’
અુંદર અુંિમમખ સ્વરૂપ છે. પયામયિી અહીં વાિ િથી, અવસ્થાિી વાિ િથી. નિકાળ આત્મામાું.
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‘અુંિમમખ એવું સ્વસ્વરૂપમાું અનવિળ...’ સ્વસ્વરૂપ જ્ઞાિાિુંદમાું અનવિળ–િળે િનહ એવું.
‘નસ્થનિરૂપ...’ નસ્થરરૂપ. ‘સહજ પરમ િાદરિ,...’ એ આત્મામાું અિાદદઅિુંિ પડ્યું છે. આ િાદરિ
અુંદરિી વ્યાખ્યા થઈ. પ્રગટ િાદરિ પયામયિી પછી. આ િો અુંિરસ્વરૂપમાું આ આત્મ પદાથમ જે
વસ્િ છે એ જ્ઞાિનવલાસરૂપી પ્રભ (છે) એમાું અિુંિિિષ્ટય માહ્લા િાર બોલ છે. એમાું પહેલો
િો ‘વીિરાગી સખામૃિ,...’ ‘અપ્રનિહિ નિરાવરણ પરમ નિત્શક્તિરૂપ,...’ અિે ‘અુંિમમખ એવું
સ્વસ્વરૂપમાું અનવિળ નસ્થનિરૂપ સહજ પરમ િાદરિ,...’ શાુંનિ, વીિરાગિા આત્મામાું નિકાળ
પડી છે. એિે અહીંયા િાદરિ કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! ભારે વાિ, ભાઈ! ‘પરમ િાદરિ,..’
છે િે? હવે િોથો બોલ. પહેલા બેમાું સદા સદા શબ્દ વાપયો હિો. એકમાું સદાિો અથમ અપ્રનિહિ
વાપયો હિો. પાછો પડે િનહ એટલે એ જ એમ િે એમ છે સદા. અહીંયા હવે શ્રદ્ધાિે વણમવે છે.
નિકાળી શ્રદ્ધા, હોં! પ્રગટ સમદકિ પયામયિી વાિ િનહ.
‘(૪) િણે કાળે અનવક્છછન્ન (અિૂટક)...’ એવો ભગવાિઆત્મામાું િણેકાળે િૂટે િનહ,
છેદાય િનહ, એકરૂપ રહે એવો ‘હોવાથી સદા નિકટ એવી પરમ િૈિન્યરૂપિી શ્રદ્ધા...’ સદા નિકટ.
એ શ્રદ્ધા આત્મામાું અિાદદઅિુંિ પડી છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? આત્મા કેવો એણે
સાુંભળ્યો િનહ અિે એમ િે એમ િમમ થઈ જાય. આ ખબરું નવિા બિા પોષા કયામ, પદડક્કમણા
કયામ. શું હશે? ‘પોપટભાઈ’! એ જ કયં હિું? િૂળમાું પણ િમમ િથી. િિે હજી આત્મા કોણ છે?
સવમજ્ઞ પરમેશ્વર નિલોકિાથ પરમાત્માએ કેવળજ્ઞાિમાું દરેકિો આવો આત્મા જોયો. સમજાણું
કાુંઈ?
એવો જે ‘(અિૂટક) હોવાથી સદા નિકટ એવી પરમ િૈિન્યરૂપિી શ્રદ્ધા–’ પ્રગટ શ્રદ્ધા થવી
એ િનહ. અુંદરમાું નિદનવલાસરૂપી પ્રભ! ગણ ધ્રવ, એમાું આ સખ, એમાું એ જ્ઞાિ, એમાું એ
િાદરિ, એમાું એ શ્રદ્ધા, એ નિકાળ અિુંિ િિષ્ટય શક્તિરૂપ, સ્વભાવરૂપ, ગણરૂપ પડ્યા છે.
સમજાણું કાુંઈ? એિા ખજાિામાું આ િીજ પડી છે. આહાહા..! ‘પુંદડિજી’! ભારે વાિ, ભાઈ!
‘એવી પરમ િૈિન્યરૂપિી...’ જઓ! પરમ શબ્દ િો બિાિે વાપયો છે. ‘પરમ િૈિન્યરૂપિી...’
શ્રદ્ધા પાદરણાનમકભાવે. આત્મવસ્િમાું સ્વભાવભાવે રહેલી શ્રદ્ધા. અિૂટક, નિકટ. ‘જેઠાભાઈ’!
આવું બિું તયાુંય સાુંભળ્યું હિું?
મમક્ષ :– આવું તયાું સાુંભળે?
ઉત્તર :– િનહ? મહેિિ િો બહ કરી હિી. ઊિા પાણી પીવા િે, અરે..! શું કહેવાય એ?
.. રાખવી. ઉપર શેિુંજય િડવું. કોથળીમાું ફૂલ લઈિે જાય, આમ પડવા િ દે. એ બિી દિયાઓ
િો પર છે. એમાું કદાિ રાગિી મુંદિાિો ભાવ હોય િો એ પણ્ય ઘોર સુંસારિું કારણ છે. એમ
કહેશે હમણા, હોં! ભાઈ! આરે..! ભારે વાિ, ભાઈ! આકરો વીિરાગમાગમ જગિિે સાુંભળવો
મશ્કેલ પડે. ‘સેઠી’! આ પ્રભ અુંદર ક્બરાજે છે એમ કહે છે. િારા અુંિર ખજાિામાું

ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૮

પ્રવચિ િં. ૧૮

221

જ્ઞાિનવલાસરૂપી પ્રભ િું, િેમાું અમૃિસખ, જ્ઞાિ, િાદરિ અિે શ્રદ્ધા. એિા પછી નવશેષણો આપ્યા
બિા. એ અિુંિિિષ્ટય સ્વભાવ ધ્રવ, આત્માિા નિત્ય સ્વભાવમાું એ ધ્રવપણે પડ્યા છે.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– આ સુંપનત્ત આત્માિી છે. િૂળમાું પણ િથી. આ મારા પૈસા અિે આ.
‘પોપટભાઈ’! િમારા પૈસાવાળાિે બહારમાું મોઢાઆગળ ખરશી મળે.
મમક્ષ :– અહીંયા પણ મળે છે.
ઉત્તર :– અહીંયા મળે પણ... અહીં જમીિ લીિી, જઓિે! ૩૬ હજારિી લીિી. હવે પછી
એમાું બુંગલા િાખશે િે. જમીિ એકલી ૩૬ હજારિી લીિી. એય..! ‘િીમિભાઈ’! િમારા વેવાઈ
થાય છે િે? આ િૂળમાું બહારમાું ૨૫-૫૦ લાખ થાય, કરોડ-બે કરોડ થાય ત્યાું િો જાણે...
આહાહા..!
મમક્ષ :– એમિે પછી તયાું િાખવા એિી નિુંિા ઊભી થાય.
ઉત્તર :– નિુંિા, આકળિા દાહ છે. આહાહા..! એ પહેલા કરવાિો ભાવ એ દાહ-અનિ.
રાખવાિો ભાવ એ અનિ, જાળવવાિો ભાવ અનિ, આ વાપરવાિો ભાવ એ અનિ છે. આ િમમિે
િામે વાપરે િો પણ એ કષાયિો શભભાવ અનિ છે. રાગ છે િે. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ!
વીિરાગ માગમ છે આ િો. પરમેશ્વર નિલોકિાથ, િીથંકરિો. એ કાુંઈ આલી-દઆલી, પામર માિે
એ માગમ િથી. સમજાણું કાુંઈ? ‘પ્રકાશદાસજી’! આહાહા..! ‘પ્રકાશદાસ’ પ્રકાશિા સ્વામી થાશે.
પ્રકાશિા સ્વામી થવું એમ કહે છે અહીં િો. આહાહા..!
િૈિન્યનવલાસ ભગવાિ. ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’િી ભાષા જઓિે! કેટલી ટૂુંકી પડે છે
એમિે. સહજ નિદનવલાસરૂપે. સ્વભાનવક જ્ઞાિિા નવલાસસ્વરૂપ પ્રભ િું છો એમ કહે છે. િારો
નવલાસ િો િારા સ્વભાવમાું છે. આહાહા..! આ િૂળમાું બાયડી-છોકરા અિે પૈસા, હજીરામાું િારો
નવલાસ િનહ, ભગવાિ! એ િો બિા ઝેરિા પ્યાલા પીવાય છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? કહો,
‘કાુંનિભાઈ’!
ઓ..હો..! ‘એ સ્વભાવ અિુંિિિષ્ટયથી...’ એ સ્વભાવ અિુંિિિષ્ટય િાર થયા િે?
પહેલો બોલ િો સ્વભાનવક જ્ઞાિસ્વરૂપી એવો મખ્ય લીિો. કારણ કે જ્ઞાયક િરીકે લેવો છે િે?
જ્ઞાયકભાવ ભગવાિઆત્મા. જ્ઞાિનવલાસરૂપે પ્રભ! અિુંિ િિષ્ટયથી સનહિ ક્બરાજમાિ પ્રભ
ધ્રવ છે. કહો, સમજાય છે કે િનહ આમાું?
મમક્ષ :– િ સમજાય િો હજી સમજાવી દ્યો.
ઉત્તર :– ‘શેઠી’ ઠીક રાખે છે. કોણ સમજાવી દે?
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અહીં કહે છે ‘એ સ્વભાવ અિુંિિિષ્ટયથી જે સિાથ (સનહિ) છે...’ ભગવાિઆત્મા
સિાથ છે. શેિાથી? નિદનવલાસરૂપે અિુંિિિષ્ટય સનહિ હોવાથી િે આત્મા સિાથ છે. અિાથ
િથી, સિાથ છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– આ છે માટે સિાથ છે.
ઉત્તર :– હા, સિાથ છે. આહાહા..! ભગવાિઆત્મા, નિત્ય, ધ્રવ. એક સમયિી પયામયિી
વાિ િથી, પણ્ય-પાપિી િો વાિ પણ અહીંયા િથી. એ િો બિો સુંસાર છે. જેિે િમમ કરવો છે
એણે આવા આત્માિે અુંિરમાું રહીિે ભાવવો એિું િામ િમમ છે. હજી આવે છે, હોં! હળવે-હળવે.
એવો જે સિાથ આત્મા, ‘એવા આત્માિે–’ આવા આત્માિે, એવા આત્માિે ‘અિાથ
મક્તિસુંદરીિા િાથિે–’ મક્તિસુંદરી અિાથ છે એિો આ આત્મા િાથ છે. સમજાણું કાુંઈ?
આહાહા..! ‘ભાવવો...’ જેિે મક્તિ જોઈિી હોય એણે આવા આત્માિી એકાગ્રિા કરવી, આવા
આત્માિો અિભવ કરવો િો એિે મોક્ષ મળે, િનહિર મોક્ષ મળશે િનહ. જઓ િો ખરા. સમજાય
છે કાુંઈ? આહાહા..!
જેિા ધ્યેયમાું િમીિી દશાિી પયામયિું ધ્યેય, એ આખો આત્મા આવો નિદનવલાસરૂપ
અિે અિુંિ િિષ્ટય શક્તિ–સ્વભાવસ્વરૂપ (છે), એિી સન્મખ થઈિે, સુંયોગી િીજો, એિાથી
નવમખ થઈ, દયા-દાિિા નવકલ્પથી પણ નવમખ થઈ, એક સમયિી અવસ્થામાું અિાદદથી
રોકાયેલો, એિાથી નવમખ થઈ (સ્વભાવ સન્મખ થવું). સમજાણું કાુંઈ? અરે..! ભારે વાિું ભાઈ!
આવી.
મમક્ષ :– એક સમયિી પયામયથી નવમખ થઈ એટલે?
ઉત્તર :– એક સમયિી પયામય િો અિાદદ માિેલી છે. હું નિકાળ ધ્રવ છું એમ એણે કોઈ
દદ’ માન્યું િથી. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? હવે આવો આકરો આત્મા પડે. એય..! ‘પારસમલજી’!
હવે આમાું શું સુંઘરવું? લઈ જવું શું આમાું? પેલા પૈસા હોય િો ખબર પડે કે લ્યો આ ૨૦ લાખ,
૨૫ લાખ પૈસા થયા. લાવો મારવાડમાું લઈ લઈએ. આમાું (શું લઈ જાય)? કહે છે કે આ વાિ
અુંદર લઈ જવા જેવી છે. આહાહા..! પરમાત્મા નિલોકિાથ સવમજ્ઞદેવ ઇન્રો અિે ગણિરોિી
સમક્ષમાું દદવ્યધ્વનિ દ્વારા કહેલી વાિ સુંિો કહે છે. આ ટીકા ગણિરોએ કરેલી છે. ભગવાિ પાસે
સાુંભળેલું. એ ગણિરોએ કરેલી ટીકા આ ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ કરે છે. આહાહા..! સમજાય છે
કાુંઈ?
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એ જ છે. બીજી કોઈ િીજ જ િથી. ‘મહેન્રભાઈ’િે ત્યાું પૈસા-બૈસા જરીયે સાથે
આવવાિા િથી. એ એિા િથી કે સાથે આવે. એક પયામય પણ એિી સાથે િનહ રહે, એમ કહે છે.
એક સમય રહેશે. આ િો નિકાળ સાથમાું રહેશે. જઓિે! સિાથ છે માટે. સમજાણું કાુંઈ?
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આહાહા..! ભારે વાિું, ભાઈ! અરે...! આવો મિષ્યદેહ મળ્યો એમાું વાસ્િનવક િત્ત્વિી દૃનષ્ટિે િનહ
સમજે (િો) એળે અવિાર છે બિાિા. િાહે િો સાિ થઈિે દિયાકાુંડ કરીિે મરી જાય. સમજાય
છે કાુંઈ? પણ આ આત્મા અિુંિ નિદનવલાસરૂપી પ્રભ! અિુંિિિષ્ટયિા સ્વભાવિો િાથ સિાથ
પ્રભ! એિે દૃનષ્ટમાું લઈિે એિો અિભવ કરવો, બસ, એ જ િમમ છે. બાકી બિી વાિું છે. કહો,
સમજાણું આમાું?
‘ભાવવો...’ અથામિ ખલાસો કયો છે. પહેલો શબ્દ નિદનવલાસ છે િે? શરૂઆિમાું પહેલો
શબ્દ છે. સ્વભાનવક જ્ઞાિનવલાસ. ત્યાું નિિ શબ્દ છે, અહીં જ્ઞાિ (શબ્દ) વાપયો છે. િિષ્ટય સાથે
બેિો મેળ કયો. ‘સહજજ્ઞાિનવલાસરૂપે સ્વભાવઅિુંિિિષ્ટયયતિ...’ સ્વભાનવક જ્ઞાિનવલાસરૂપે
ભગવાિઆત્મા ‘સ્વભાવઅિુંિિિષ્ટયયતિ આત્માિે ભાવવો–’ આવા આત્માિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ
અિે નસ્થરિા કરવી. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? એવો જે ભગવાિઆત્મા એિે અુંિરમાું (ભાવવો).
જઓ! આ ભાવવાિી વ્યાખ્યા. ઓલા નવરોિ કરે છે. હમણા આવ્યું હિું કે ભાવવું એટલે આમ
થાય. નિુંિવિા, ઢીંકણું, ફીકણું. અરે..! ભગવાિ શું કરે છે? પ્રભ! િારું િિે મહાત્્ય િ આવે.
મમક્ષ :– નવનિ...
ઉત્તર :– નવનિ આ છે. આ િો બીજી ભાષા છે. ભાવવું એમાું વાુંિા ઊઠ્યા છે. ભાવવું
એટલે કલ્પિાથી નિુંિવવું. એમ િનહ. પાઠ છે જઓિે!
ु
‘अनाथमक्क्ु तिसन्दरीनाथम
् आत्मानं् भावयेत।’
् એવો ભગવાિઆત્મા, એમાું એકાગ્ર
થવું. એિું િામ સ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ-િાદરિ અિે િમમ. એ િમમ. એ િમી એવો અિુંિિિષ્ટયયતિ
પ્રભ આત્મા, એિી સન્મખ થઈિે, એકાગ્રિાથી એમાુંથી પ્રગટ દશા થાય એિે િમમ કહીએ. િેિે
વીિરાગમાગમિો િમમ કહીએ. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! પસ્િક છે કે િનહ? ભાઈ! િમારું િામ
શું છે? ‘સોહિલાલજી’? આ િો ‘સોહિલાલ’ આત્મા છે અહીં િો કહે છે. આહાહા..!
કહે છે, (આ િો) પરમાત્માિો હકમ છે. સુંિો વિમાું આડનિયા થઈિે જગિિે સમજાવે
છે. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! ભાઈ! િારે માલ જોઈએ છે? િમમરૂપી માલ જોઈએ છે? એ માલ
આત્માિા સ્વભાવમાું પડ્યો છે ન્યાુંથી માલ આવશે. બીજેથી તયાુંય માલ આવે એવો િથી.
આહાહા..!
‘આમ સુંસારરૂપી લિાિું મૂળ...’ સુંસારરૂપી લિા-વેલડી. આકળિા અિે દુઃખિી મોટી
અિાદદિી વેલડી. એિે ‘મૂળ છેદવાિે દાિરડારૂપ આ ઉપન્યાસથી બ્રહ્મોપદેશ કયો.’ (ઉપન્યાસ
એટલે) ‘કથિ; સૂિિ; લખાણ; પ્રારુંક્ભક કથિ; પ્રસ્િાવિા.’ આ પ્રસ્િાવિાથી બ્રહ્મોપદેશ (કહ્ો).
ભગવાિ બ્રહ્માિુંદ પ્રભ! બ્રહ્મ આિુંદ. બ્રહ્મ એટલે આિુંદિું સ્વરૂપ ભગવાિઆત્માિું છે.
અિીનન્રય આિુંદિો રસકુંદ છે. એિું આ પ્રસ્િાવિાિું કથિ શરૂઆિમાું કયં. આહાહા..! સમજાય
છે કાુંઈ?
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‘[હવે આ બે ગાથાઓિી ટીકા પૂણમ કરિાું ટીકાકાર મનિરાજ પાુંિ શ્લોકો કહે
છે :]’ પાુંિ શ્લોકો. બે ગાથાિા પાુંિ શ્લોકો. અઢારમો છે િે? માથે અઢારમો શ્લોક છે.
इक्क्त्क्क्नगक्क्िभेिज्ञानसाध्य्भव्यः्

पक्क्रहरत्ु समस्तं्घोरसंसारमूलम।्

આ લોકોિે આ િ ગોઠે, હોં ભાઈ! શભભાવ ઘોર સુંસારિું મૂળ.. અર..ર! એય..!
ઘોરસુંસાર. ભાઈ! એ શભભાવ છે િે, પણ્યભાવ, ભગવાિિી ભક્તિ, િામસ્મરણ, દયા, દાિ,
વ્રિ, િપ એવો જે શભભાવ, કહે છે કે એ ઘોર સુંસારમૂળ છે.
इक्क्त्क्क्नगक्क्िभेिज्ञानमासाद्य्भव्यः

पक्क्रहरत्ु समस्तं्घोरसंसारमूलम।्

ु ै:्सखं
ु ्वा्
सकृु तमसकृु तं्वा्दःखमच्च

तत्उपक्क्र्समग्रं्शाश्वतं्शं्प्रयाक्क्त ।।१८।।

‘એ રીિે કહેવામાું આવેલા...’ અથમ છે િે િીિે? િીિે અથમ છે. ‘ભેદોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’
જઓ! શું કહ્ું? ‘આ રીિે કહેવામાું આવેલા ભેદોિા જ્ઞાિિા પામીિે...’ એટલે કે રવ્યસ્વભાવ
આવો છે અિે પયામયથી પણ એ ક્ભન્ન છે, રાગથી ક્ભન્ન છે, એમ આ રીિે ભેદજ્ઞાિિે પામીિે,
એમ કહે છે. આહાહા..! ‘આ રીિે કહેવામાું આવેલા ભેદોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’ ભગવાિઆત્મા
આિુંદસ્વરૂપે નિદનવલાસરૂપે િાદરિિી અનવિળ નસ્થનિરૂપે અિે અિાદદ અિૂટક શ્રદ્ધારૂપે અિે
જ્ઞાિરૂપે જે પડ્યો છે, પરથી િેિો ભેદ ભાવવો. આહાહા..! પરથી િેિે જદો પાડીિે ‘ભેદોિા
જ્ઞાિિે પામીિે ભવ્ય જીવ...’ ભવ્યજીવ. એ િારું િારું–િરવાિા અક્ભલાષી જીવ–િારું જીવ આ
રીિે િરી જાય છે, એમ કહે છે. આ ઝીણું િો આવ્યું, ‘િવલિુંદભાઈ’! ભાઈિે હજી પહેલુંવહેલું
છે િે એટલે. પણ હવે સાુંભળે િો ખરા અહીંયા ‘કલકત્તા’થી આવીિે. માગમ આવો છે, બાપા!
એવો માગમ ઝીણો. બહારમાું તયાુંય છે િનહ. િે દદ’ એવું લાગે કે આ શું હશે? આહાહા..!
વીિરાગ પરમેશ્વર નિલોકિાથ એમ હકમ ફરમાવે છે, ભાઈ! િારું નિદનવલાસ સ્વરૂપ
ભગવાિ, અિુંિ-અિુંિ સખામૃિ સ્વરૂપ, અિુંિ-અિુંિ નિદસ્વરૂપ, અિુંિ-અિુંિ
અનવિળિાદરિ સ્વરૂપ નિકાળ અિે અિુંિ બેહદ અિૃટ અિાદદઅિુંિ એવી નિકટસ્વભાવમાું
રહેલી શ્રદ્ધા. એવા આત્માિે, પરથી ભેદ પાડીિે ‘ભવ્યજીવ ઘોર સુંસારિા મૂળરૂપ સમસ્િ સકૃિ
કે દષ્કૃિિે,..’ જઓ! છે? િીિે છે ‘સકૃિ કે દષ્કૃિ = શભ કે અશભ.’ ભાવ. શભ અિે
અશભભાવ એ નવકાર છે. આત્મા સ્વભાવસ્વરૂપ છે અિે આ પણ્ય-પાપિા ભાવ નવભાવ દુઃખરૂપ
છે. આત્માિા અમૃિસ્વરૂપથી નવરૂદ્ધ ભાવ છે. જ્યારે ભગવાિઆત્મા સુંસારિા અભાવ સ્વભાવ
કરવાવાળો છે, ત્યારે પણ્ય-પાપ સુંસાર કરવાવાળો છે, એમ કહે છે. આહાહા..! આકરી વાિ છે.
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જગિિે આ બેસવું કઠણ (પડે). એમ કહે છે કે આ ‘સોિગઢ’િું છે. પણ આ શાસ્ત્ર કહે છે કે શું
કહે છે આ? ‘સોિગઢ’િું તયાું આવ્યું? ‘સોિગઢ’િું પસ્િક છે આ?
મમક્ષ :– બિાિે િકલીફ પડિી હોયિે.
ઉત્તર :– એ રીિે કહે છે એ િો બીજી રીિે કહે છે. અહીંિો નવરોિ કરવા માટે કહે છે.
આત્મા છે, ભાઈ!
મમક્ષ :– આ ‘સોિગઢ’ સોિાિી છે.
ઉત્તર :– હમણા ‘રાજકોટ’વાળા આવ્યા હિા િે ભાઈ. ગયા? ‘કલકિા’. ગયા. એ
ક્બિારા કહેિા હિા. ‘સોિગઢ’ એટલે કે હુંબક. હુંબક.. હુંબક. અરે..! ભગવાિ! બાપ! આ શું
શાસ્ત્ર કહે છે? કોિા ઘરિું શાસ્ત્ર છે આ?
મમક્ષ :– ભગવાિિા ઘરિું.
ઉત્તર :– આ શ્લોક કોિો છે? ૯૦૦ વષમ પહેલાિો શ્લોક છે. ૨૦૦૦ વષમ પહેલાિો મૂળ
શ્લોક છે. ‘પ્રકાશદાસજી’! આહાહા..!
મમક્ષ :– ઘોર સુંસારિું...
ઉત્તર :– સાિ-આઠ જગ્યાએ છે. જૂિી પ્રિમાું લખ્યું છે. ... જૂિી પ્રિમાું લખ્યું છે. આ િો
િવું આવ્યું છે. પાિું ૩૦ માું ઘોર સુંસાર આવ્યું. પાિું ૯૦ માું છે દષ્ટ પાપમૂળ. પાિું. ૯૦. પાિું
૧૭૬ ત્યાું દષ્પાપમૂળ છે. પાિું ૨૩૬ અઘ–પાપ િેમ જ પણ્ય બે અઘ છે. અઘ. ૨૩૬. અઘ–પાપ
િેમજ પણ્ય. પાિું ૨૩૬. પાિું ૨૫૭ - અઘ–પાપ. પાિ ૨૮૬- દદરિ. પાપ િેમજ પણ્ય દદરિ છે.
અિે પાિું ૨૯૩ - દરઘ દ અઘ–મહાપાપ, પણ્ય અિે પાપ બુંિે. પાિું ૨૯૯ - અુંિકૂપ. અિે
૨૧૧ ઘોરસુંસારિું મૂળ પાપ છે. આ પહેલા હિા િે એમાુંથી લખ્યું છે. એિું કાુંઈ િનહ, આપણે
આ એક ઠેકાણે હોય ત્યાું બિું સરખું (છે). સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
મમક્ષ :– સમયસારમાું છે?
ઉત્તર :– િા િા ‘નિયમસાર’. આ ‘નિયમસાર’માું આ િો િવું પસ્િક છે િે. પહેલું
વાુંિિા હિા એમાું લખી લીિું હિું. પહેલું આ વાુંિિા હિા. હમણા આ વળી સારું પઠું-બઠું સારું
હોય એટલે લોકોિે સારું લાગે. એવું મૂકે. આ બિું સાિારણ લાગે છે. સમજાણું કાુંઈ? આમાું કાુંઈ
બિામાું કેટલું લખવા િવરા હોય. ‘િુંદભાઈ’ થોડું સિારીિે લખે. આહાહા..!
કહે છે,... ઓહોહો..! સુંિોિી વાણી િો જઓ! પુંિમહાવ્રિ િરિારા એમ નવકલ્પથી
વ્યવહારથી છે. વસ્િિી નિમમળિારાિે િરિારા. એ મહાવ્રિ છે. સ્વરૂપમાું વીંટાઈ ગયેલા,
આિુંદઘિમાું વીંટાઈ ગયેલા, એવા સુંિો જુંગલમાું વસે. એિે વસ્ત્ર-પાિ હોય િનહ. એિે વીિરાગ
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શાસિમાું સુંિ-મનિ કહેવામાું આવે છે. એ મનિિા આ વાતય છે. એટલું નસદ્ધ કરવું છે અહીં.
સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
કહે છે, ‘ભેદોિા જ્ઞાિિે પામીિે ભવ્ય જીવ ઘોરસુંસારિા મૂળરૂપ...’ ભાષા પાછી ઘોર
સુંસારિું મૂળ (લીિી છે). એય..! ઓલાિે ભઠ્ઠી-બટ્ઠી આકરી લાગે, િો અહીં િો ઘોર સુંસારિું
મૂળ કહ્ું છે, લ્યો. ભાઈ! ઓલી ભઠ્ઠી કીિી છે િે શભમાું? ભયુંકર ભઠ્ઠી? હા, ભયુંકર ભઠ્ઠી.
ભાઈમાું આવે છે. ‘સોગાિી’માું. ૩૧૨ પ્રશ્ન. ૬૪૫માુંથી ૩૧૨મો પ્રશ્ન છે એમાું આવે છે. શભભાવ
શું કીિો? શભભાવ ભયુંકર. આહાહા..! ભયુંકરિો અથમ ભયિે કરિારો, દુઃખિે કરિારો. એમાું
િિે વાુંિો શું છે? એય..! એ બિા આવી ગયા છે. બે જણા (આવ્યા હિા). િમે િહોિા.
‘લાલિુંદજી’ અિે ‘સમેર’ ‘શેદઠયા’ િરફથી. અમારી િજરે બે ભેગા થાય િો આ વાિ નસદ્ધ
થાય એવી છે. એ નવિા આ વાિ સમજાય િનહ. કાું ત્યાું ‘જયપર’ આવે. અિે કાું ‘જયપર’થી હું
ત્યાું આવું. પણ બે કલાક ભેગા થયા નવિા આ સમજાય એવું િથી. વાિ િો એવી છે બિી. અહીં
કાુંઈ કોઈિા પક્ષિી વાિ િથી.
ઘોર સુંસારિું મૂળ લીિું છે, લ્યો. પણ્ય અિે પાપિા ભાવ, દયા, દાિિો, વ્રિિો, ભક્તિ,
િપસ્યાિો ભાવ અિે નહુંસા, જૂઠું, િોરી, નવષય, ભોગ, વાસિાિો ભાવ, બન્ને ભાવ ઘોર સુંસારિું
મૂળ છે. એય..! ‘પ્રકાશદાસજી’! છે? એમાું લખ્યું છે? આહાહા..! રાગ છે િે. રાગ છે એ ઝેર છે
અિે ઝેરિા ફળ સુંસાર છે. આત્માિો સ્વભાવ અમૃિસ્વરૂપ છે. અહીં િો એ પહેલું કહ્ું. અમૃિ
આિુંદ શાુંનિ અનવિળ નસ્થરિા એવો આત્માિો સ્વભાવ (છે). એિાથી આ પણ્ય અિે પાપ નવરદ્ધ
ભાવ (છે). સ્વભાવ જ્યારે મોક્ષિું કારણ છે ત્યારે પણ્ય-પાપ એ સુંસારિું કારણ છે.
મમક્ષ :– પણ એમાું પણ્યિે ઘોર શું કરવા કહ્ું?
ઉત્તર :– બન્ને ઘોર જ છે. આત્માિી શાુંનિ િાશ થઈિે ઉત્પન્ન થાય છે. શાુંિ... શાુંિ...
શાુંિ... આહાહા..! એ શીિળિાિું સરોવર. સમજાણું? આ ઓલા કુંડ િથી કહેિા? શું કહેવાય
ઊિા પાણીિા? કુંડ-કુંડ. ઊિા પાણીિા કુંડ િથી (હોિા)? રાજગૃહી િે બિે છે. આ આત્મા શીિળ
િૈિન્ય આિુંદિો કુંડ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? શીિળ... શીિળ... શીિળ... શીિળ...
ભગવાિઆત્માિો સ્વભાવ િદિ શીિળ–શાુંિ અકષાય સ્વભાવ. એિાથી પણ્ય અિે પાપ નવરદ્ધ
કષાય સ્વભાવ. માટે અકષાય સ્વભાવ મક્તિિું કારણ, કષાયસ્વભાવ સુંસારિું કારણ. સીિી
વાિ છે.
મમક્ષ :– પણ્ય-પાપમાું ભેદ પાડે એ ઘોર સુંસારિું કારણ છે.
ઉત્તર :– ઘોર સુંસાર આવ્યું િે પણ જઓ! પણ્ય-પાપમાું ફેર માિે એ ઘોર નમથ્યાદૃનષ્ટ છે.
સુંસાર(માું) રખડશે. કીિું િે ‘પ્રવિિસાર’માું. શું થાય? માણસિે મીઠાશ (છૂટિી િથી). હજી
પાપમાું િો ઠીક પણ ઓલું પણ્ય આવે ત્યાું એિે આહાહા..! ગળે વળગે.

ગાથા – ૧૧ થી ૧૨, શ્લોક – ૧૮

પ્રવચિ િં. ૧૮

227

મમક્ષ :– પણ્ય પોિે જ પાપ છે.
ઉત્તર :– અહીં િો પાપ જ કહ્ું. અઘમ કહીિે. બેિે અઘમ કરીિે કીિું.
મમક્ષ :– ....
ઉત્તર :– પાપ જ કહ્ું. અિભવીજિ... ‘યોગસાર’. ‘પાપ કો િો પાપ સહ કહે પણ
અિભવીજિ પણ્ય કો પાપ કહે.’ આહાહા..! કેમકે આત્મા િો અમૃિિો કુંડ પ્રભ છે. અનવકારી
વીિરાગ અમૃિિો સાગર છે. એિાથી નવરદ્ધ ભાવ ઉત્પન્ન થાય, િાહે િો શભ કે અશભ (એ
ઝેર છે). િાર બોલ લેશે, ખૂબી છે આમાું. કિામ અિે ભોતિા બેિે િારીિે િાખ્યા. શભ-અશભ
પદરણામ એ ઘોર સુંસાર અિે એમાું સખ-દુઃખિી કલ્પિા થવી, સખ-દુઃખિી કલ્પિા થવી એ
બિું ઘોર સુંસારિું મૂળ છે. શાુંનિથી એિે નવિારવું જોશે. જો એિે સત્ય જોઈિું હોય િો. આહાહા..!
ભાઈ! પસ્િકમાું છે કે િનહ?
મમક્ષ :– પસ્િકમાું લખ્યું છે.
ઉત્તર :– િેિો િો અથમ થાય છે. આ કાુંઈ ઘરિા અથમ િથી થિા. આહાહા..!
મમક્ષ :– અમારી બાજ બે િીજ જ મળે છે, પણ્ય અિે પાપ.
ઉત્તર :– પણ્ય અિે પાપ બાપા બે તયાું, એ િો સુંસાર છે. આહાહા..! જેિે એિા ફળમાું
મીઠાશ છે િે, એિે પણ્ય-પાપિી મીઠાશ ખસિી િથી. પૈસા, આબરૂ, િૂળ અિે બિું. આહાહા..!
મમક્ષ : પણ પણ્ય હોય િો બિું મળે, િનહિર...
ઉત્તર :– િૂળમાું પણ િથી મળિું. િૂળેય િથી. એય..! ‘શાુંનિભાઈ’! આ બિા પણ્યશાળી
કહેવાય, બિા પૈસાવાળા. ‘કલકત્તા’િા. કહો, સમજાણું કાુંઈ? ‘જયુંિીભાઈ’િો છોકરો છે એ
ખરો. ‘દદલીપ’. એ મારો િડાકા લે. બાર વષમિો છે, બાર વષમિો. વસ્િ એવી છે. લોકોિે કેમ િથી
બેસિું? એમ બોલે છે. ‘િવલિુંદભાઈ’! ‘જાદવજીભાઈ’િો પૌિ, ‘જયુંિીભાઈ’િો દીકરો. ત્યાું
‘કલકત્તા’માું બિું કરે છે િે? ભાઈ ઓળખિા હશે ‘જમિાદાસભાઈ’ િે િામ? શું?
‘લાલિુંદભાઈ’. એિે ઓળખિા હશે. એમિા દીકરાિા દીકરા છે ત્યાું. િાિો બાર વષમિો
‘દદલીપ’. જ્યારે અહીં પસ્િક લઈિે બેસે ત્યારે િડાકા લે, િમારા વૃદ્ધો-બદ્ધોિું પાણી ઉિારી િાખે
એવો છે. ‘શાુંનિભાઈ’! બોલે વીયમથી, હોં! શરીર થડાદાર છે જરી. બાર વષમ પૂરા થયા, િેરમું િાલે
છે. આ કેમ બેસિું િથી? આવી વસ્િ કેમ બેસિી િથી લોકોિે? ‘િવલિુંદભાઈ’! આ એિા
શબ્દ છે, હોં! સાુંભળીિે પણ એિે... આવી વાિ સાુંભળવા મળે એ ભાગ્યશાળી છે, એમ બોલિો
હિો. એમ બોલિો. આવે ત્યારે અહીં બેસે. હમણા વળી એિે ભણવા લઈ ગયા છે િે? ભણવા
લઈ ગયા ... એિા બાપિે ‘જયુંિીભાઈ’િે. બેટા! િાલ.. િાલ.. ભણવા. હવે ભણ્યા, કહે. આવા
ભણિર િો અિુંિવાર ભણ્યો. .... એિા બાપિે એવો જવાબ આપ્યો હિો. ‘જયુંિીભાઈ’ કહે કે
િાલ ભાઈ હવે િું. આપણે અહીં રજા પૂરી થઈ ગઈ. વેકેશિ હોય િે. અરે..! ભણ્યા. આ ભણિર
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એિે કહેવાય કે જે ભણિર અિુંિવાર કરીિે ભૂલી ગયો એ કયં એ ભણિર િનહ. ભણિર િો
આ. કાયમ રહે, નિત્ય રહે એિું િામ ભણિર. ‘પુંદડિજી’! એવો એક છોકરો આવ્યો છે. એિો
પૌિ છે. આહાહા..! એમાું આત્મા છે િે? ત્યાું તયાું િાિા-મોટા શરીર છે. આ િો જડ છે, આ િો
માટી છે. િાિી-મોટી ઉંમર િો શરીરિે છે, આત્માિે તયાું ઉંમર હિી.
કહે છે, અહો..! ભવ્ય જીવ! આહાહા..! એમ કરીિે કેટલું સુંબોિિ કરે છે, હોં! હે ભવ્ય
જીવ! ભેદજ્ઞાિિી આવી દશાિે પામીિે... આહાહા..! જેિાથી જદો પડ્યો છો એ િીજ શું છે? એ
િો સુંસારિું મૂળ સ્વરૂપ દુઃખ છે. અિે સખ-દુઃખ. બે લીિા. કરવાિું અિે ભોગવવાિું. શભઅશભ પદરણામ કરવા અિે શભ-અશભ પદરણામમાું હરખ-શોકિું ભોગવવું ઘોર સુંસારિું મૂળ
છે. આ પૈસા-બૈસા મળે અિે ખાવા-પીવામાું મજા પડે, એ રાગ ઘોર સુંસારિું મૂળ છે, એમ કહે
છે.
મમક્ષ :– હવે કરવું શું એ િો વાિ કરો.
ઉત્તર :– આ કરવાિી વાિ િો િાલે છે. આત્મા અુંદર આવો છે એિી અુંદર એકાગ્ર થાવું
એ કરવાિું છે. બાકી બિા ઝેરિા પ્યાલા પીવે છે, એમ કહે છે. આહાહા..!
મમક્ષ :– અમૃિ જેવા લાગે છે.
ઉત્તર :– િૂળેય અમૃિ િથી. આ િો આપણે આવી ગયું, િનહ? દારૂ પીવે એિે શીખુંડિો
સ્વાદ લાગે િનહ. એિે શીખુંડિો સ્વાદ દૂિ જેવો લાગે. દારૂિા ઘેિમાું સારો શીખુંડ આપો િો એિે
સ્વાદ િ લાગે એિે કેફ છે એટલે. જાણે દૂિ પીઉં છું એમ લાગે. એમ આ અમૃિ જેવું લાગે,
નમથ્યાત્વિું ઘેિ છે એટલે.
મમક્ષ :– ... પણ્યિી વાિ આવે ત્યારે લાકડીઓ લઈિે બેઠા છો.
ઉત્તર :– ... આ શું કહે છે? આ મનિ શું કહે છે? ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ દદગુંબર મનિ
સુંિ છે. આત્મધ્યાિી, જ્ઞાિી, જેિા મખમાુંથી આગમ ઝરે છે. એમ આગળ લખ્યુંછે.
મમક્ષ :– આ મૂળ ભૂલ કાઢવાિી વાિ છે.
ઉત્તર :– મૂળ ભૂલ કાઢવાિી વાિ છે. હજી સમજણમાું ઠેકાણા િથી િારા, શ્રદ્ધામાું હજી
ઠેકાણા િથી અિે િિે િમમ થઈ જાય! સમજાય છે કાુંઈ?
મમક્ષ :– આત્મામાું ઉિયામ િો પછી જીવવાિી વ્યવસ્થા શું?
ઉત્તર :– કોણ જીવે? એ િો એિે કારણે જીવશે.
મમક્ષ :– રોટલા નવિા શી રીિે જીવશે?
ઉત્તર :– એ રોટલા એિે કારણે મળશે.
મમક્ષ :– આજે તયાું મળિા હિા.
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ઉત્તર :– એિા કારણે આવશે. આવવાિું હશે િો આવશે, િનહ આવવાિું હોય િો િનહ
આવે. આપણે કાદઠયાવાડમાું િથી કહેવાિું? ખાિારિું િામ દાણે દાણે છે. િમારે શું કહે છે? દાણે
દાણે મહોર મારી છે. એિો અથમ કે જે દાણા આવવાિા િે આવવાિા, િનહ આવવાિા િે િનહ
આવવાિા. િારે કારણે િનહ. કોણ િભે? અિે કોિે િભાવવું છે? આહાહા..! ભગવાિ િો પોિાિા
સ્વરૂપથી િભે. કીિું િનહ? નિકાળ અિૂટ શ્રદ્ધાિા સ્વભાવથી નિકાળ એ ટકી રહ્ો છે. આહાહા..!
કાયરિા કાળજા કુંપે એવું છે.
કહે છે, ‘સકૃિ કે દષ્કૃિિે, સખ કે દુઃખિે...’ સખિી કલ્પિા થાય. આ પૈસા, બાયડી,
છોકરાિા છોકરા સારા, એમાું એય..! ‘પોપટભાઈ’! િમારે છ છોકરા. આમ બેઠા હોય. છ વહરું.
અિે પોિે, ઘરિા િે આ ખરશી િાખીિે બાગમાું બેઠા હોય. જોઈ લો એ િો િમારે આહાહા..!
મમક્ષ :– એમ કાુંઈ છોકરાવ સાથે રોજ બેસે િનહ.
ઉત્તર :– કો’ક દદ’ િવરા થાય ત્યારે િો બેસે િે. કોઈક દદવસ. હવે અહીં મકાિ કરાવ્યા
છે િો એિો બાપ અહીં રહેશે ત્યારે િણ-િણ કોઈક વખિે થશે િો ભેગા બેસસે કે િનહ?
મમક્ષ :– એ િો વારાફરિી આવે.
ઉત્તર :– ભલે વારાફરતી પણ િણ-િણિે .. એમ કહે છે. એિી વાિ તયાું (છે), આ િો
બિાિી વાિ છે િે? એય..! ‘િીમિભાઈ’! આ િો એક મોઢાઆગળ માણસિી વાિ થાય.
આહાહા..! શું થાય?
જગિ લુંટાણું છે િે? અિે લુંટાઈિે ખશી થાય છે પાછા. ભાર ઓછો થયો. િોર આવીિે
લઈ ગયો, ભાર ઓછો થયો. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! િારો માલ અુંદર અમૃિ અિે શાુંનિિો
સાગર ભયો છે, ભાઈ! િિે િારી દકુંમિ િથી, િિે િારી ખબર િથી, િિે િારું ભાિ િથી. અિે
બીજાિા ભાિ કરીિે બેઠો. આમ છે િે િેમ છે. દેવિો દીકરો ઉિયો જાણે સુંસારિી વાિું કરવા
બેઠો. અહીં મૂખમ. ‘િવલિુંદભાઈ’! ભાઈ! અહીં િો આ છે. અહીં કાુંઈ અમારી પાસે માખણબાખણ િથી.
મમક્ષ :– કાુંઈ ખબર િથી.
ઉત્તર :– કાુંઈ ખબર િથી. આહાહા..! ભાષા િો જઓ! આટલું અુંદર િાખ્યું, હોં!
બ્રહ્મોપદેશ કહ્ો છે િે એટલે.
‘આ રીિે કહેવામાું આવેલા ભેદોિા જ્ઞાિિે પામીિે...’ આહાહા..! અિુંિ િિષ્ટયિો િાથ
એવો ભગવાિ છે. એ રાગથી, પરથી અિે પયામયથી ક્ભન્ન છે. એવા ‘ભેદોિા જ્ઞાિિે પામીિે
ભવ્ય જીવ...’ જેિે મોક્ષ અલ્પકાળમાું િજીક છે હવે, એવા ભવ્ય જીવો, સકૃિ-દષ્કૃિિા ભાવ એ
સુંસારિું મૂનળયું છે અિે સખ-દુઃખિો ભાવ એ ઘોર સુંસારિું મૂળ છે. ‘અત્યુંિ પદરહરો,...’ ભાષા
છે. ‘અત્યુંિ પદરહરો,...’ એકલો પદરહરો એમ િનહ. કહો, ‘ભીખાભાઈ’! શું કરવું આમાું?
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મમક્ષ :– આપિી વાિ મારે ગ્રહણ કરવાિી છે.
ઉત્તર :– ગ્રહણ કરવાિી છે. એિે જવાબ દેિા આવડે છે. આ િળેટી છે િે? શું કહેવાય?
િલાટી. િળેટી કીિું અહીં. આહાહા..!
‘અત્યુંિ પદરહરો,...’ અહીંયા િમી જીવિે, ભવ્ય જીવિે કહે છે, િારે જો સખી થવું હોય,
િમમ કરવો હોય, મક્તિિું કારણ સેવવું હોય િો ભગવાિઆત્મામાું એકાકાર થા અિે સખ-દુઃખિે,
શભ-અશભ પદરણામિે છોડો. દૃનષ્ટમાુંથી છોડી દે. એ મારું સ્વરૂપ જ િથી. આહાહા..! આ બિા
િો અજરઅમર થવાિા પ્યાલા છે. િોરાશીમાું મરી ગયો, અબજોપનિ અિુંિવાર થયો. અબજોપનિ
અિુંિવાર અિે સો વાર માગે અિે કોનળયો મળે એવો ક્ભખારી (અિુંિ વાર થયો), એમાું િવી
શું િીજ છે? એ બિા રાુંકા-ક્ભખારા દુઃખી છે. આત્માિી બાદશાહીિી જેિે ખબર િથી એ બિા
ક્ભખારી-રાુંકા છે. એય..! તયાું ગયા? એ.. ‘મલૂપિુંદભાઈ’! શું િમારો હજી આવ્યો િથી? કોઈક
કહેિું હિું, થોડા દદવસમાું આવવાિો છે. હેરાિ હેરાિ થાય જ્યાું ત્યાું, દીકરીિે પરણાવા માટે
ગોિા-ગોિ કરે છે. બે કરોડ રૂનપયા છે. છોડી એક છે. હવે િાખવી તયાું? િો ગોિવા ફરે છે એિો
દીકરો.
મમક્ષ :– બાપ છે િો ફરવું જ પડે િે.
ઉત્તર :– હેરાિ (થાય છે). દુઃખ બિા દુઃખિા (પુંથ છે). આહાહા..! ‘કુંવરજીભાઈ’િું કહ્ું
હિું, દાખલો િહોિો આપ્યો? ‘કુંવરજીભાઈ’ કુંદોઈિો. ‘િડાવાળા’ દાખલો આવ્યો.. ભજીયા કે
ગાુંદઠયા કરિા હિા. આપણા જૈિ હિા. કુંદોઈ ‘િડા’માું ‘કુંવરજીભાઈ’ કરીિે (હિા). આમ કરિા
હિા એમાું ઉપરથી સપમ િીકળ્યો. કડાઈમાું પડ્યો. અડિો પડ્યો કડાઈમાું અિે અડિો રહ્ો બહાર.
િેલમાુંથી િાવીથે કરીિે આમ કાઢ્યો. િલામાું ઘૂસી ગયો. અડિો બળ્યો. ભજીયા કરિા હશે અિે
ઓલો ઉપરથી સપમ િીકળ્યો હશે આમ. વરાળ ઊિી લાગી િો અડિો કડાઈમાું પડ્યો.
‘કુંવરજીભાઈ’ જૈિ, હોં! ક્બિારા. િાસ િાસ. આમ કરીિે બહાર કાઢ્યો. અડિો અુંદર અિે
અડિો બહાર. બહાર કાઢ્યો એવો ભાિ િ મળે એટલે એિે એમ કે બિવા જાવ િો િલામાું ગયો.
સળગિી િૂલમાું બળ્યો અિે ભડથું. આ બળેલો બિાવ કરવા ગયો ત્યાું બળવામાું ઘૂસી ગયો.
એમ અજ્ઞાિી પોિાિા સખિે માટે કરવા જાય છે ત્યાું અનિિે, નમથ્યાત્વિે, રાગિે શેકે છે. ઊંડોઊંડો ગરી જાય આઘો. સમજાણું કાુંઈ? આ િો બિેલું છે, હોં! એમિા છોકરા બે દદવસ પહેલા
આવ્યા હિા.
મમક્ષ :– એ િો કુંવરજી પોિે પણ અહીં આવિા િે.
ઉત્તર :– હા, અહીં આવિા િે. પૈસા કાઢીિે અહીં મૂતયા હિા. શભ ખાિામાું. અહીં આપી
ગયા હિા. આહાહા..! એ વખિે કાુંઈ િાસ હિો. આ અડિો બળ્યો પડ્યો અિે જ્યાું કાઢ્યો ત્યાું
હળહળિી અનિમાું ઘૂસી ગયો. એમ અિાદદિો અજ્ઞાિી નમથ્યાત્વથી, ઊંિી શ્રદ્ધાથી બળીઝળી
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રહ્ો છે. સમજાય છે કાુંઈ? એિે જ્યાું કોઈક કહે કે ભાઈ! આમાુંથી િીકળ. ઊંડો-ઊંડો પેસે.
ઊંડાઈ. આત્મામાું ઊંડું જાવું છે એિા બદલે રાગ અિે નમથ્યાત્વમાું ઊંડો જાય છે. આહાહા..! રાગ
િે મારી િીજ છે િે રાગ મારું સ્વરૂપ છે, રાગથી મિે લાભ થશે. નમથ્યાત્વમાું, ઘોર સુંસારમાું
ઊંડો-ઊંડો ગરે છે. સમજાણું કાુંઈ? આવી વાિ છે.
મમક્ષ :– .. પણ પૈસા નવિા િાલિું િથી.
ઉત્તર :– પૈસા નવિા જ િાલે છે. અિાદદથી મરી ગયો. પર નવિાિો િો રહ્ો છે. દરેક
િત્ત્વ સ્વથી રહ્ું અિે પરથી િથી. પરથી િથી ત્યારે િો રહ્ો છે. તયાુંય ન્યાયિે સમજે િનહ િો
શું કરે? આ આુંગળી છે. લ્યો. એ આુંગળી, આુંગળીથી રહી છે. આ આુંગળીથી રહી છે? આ
આુંગળીિો િો એમાું અભાવ છે. અભાવિે લઈિે રહી છે. એમ આત્મા, આત્માથી રહ્ો છે, પર
વસ્િિા અભાવથી રહ્ો છે. આહાહા..! પણ નમથ્યાત્વિી માન્યિા કે મારે પર નવિા િાલે િનહ. એ
માન્યિા નવિા એણે િલાવ્યું િથી. સમજાણું કાુંઈ?
‘અત્યુંિ પદરહરો,..’ ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’િી ભાષા આકરી લાગે, હોં! એટલે ઓલો
‘રિિિુંદજી’ એમ જ કહે... આહાહા..! ‘િેિાથી ઉપર (અથામિ િેિે ઓળુંગી જિાું),...’ જઓ! એ
શભ-અશભભાવ અિે સખ-દુઃખિી કલ્પિા, એિે ઓળુંગી જાવ અિે અુંદર જાવ. એમ કહે છે.
‘જીવ સમગ્ર (પદરપૂણમ) શાશ્વિ સખિે પામે છે.’ એ પણ્ય-પાપિા નવકલ્પો અિે સખ-દુઃખિી
કલ્પિા, એિે પદરહદર–છોડી, અુંિર ભગવાિઆત્માિા અુંિરમાું એકાગ્ર થાય છે એ શાશ્વિ
પરમસખિે પામે છે–એ મક્તિિે પામે છે. આ િમમ છે. ભારે વાિ પણ, ભાઈ! કાયરિા િો કાળજા
કુંપી ઊઠે. હાય..હાય..! આ િો અમે કહેિા સાુંભળ્યું હિું કે ‘સોિગઢ’વાળા આમ કહે છે. જે
સાુંભળ્યું એ પ્રત્યક્ષ આવ્યું. આહાહા..! શાસ્ત્ર કહે છે કે ‘સોિગઢ’વાળા કહે છે આ? ‘શાશ્વિ
સખિે પામે છે.’ આહાહા..!
‘સમગ્ર’ િામ ‘(પદરપૂણમ)’ ‘શાશ્વિ...’ એટલે અિુંિઆિુંદ. જે કોઈ પણ્ય-પાપ અિે સખદુઃખિી કલ્પિા છોડી અિે અુંિર સ્વભાવ ભગવાિઆત્માિો આશ્રય લઈ, અિે અિભવે છે િે
‘શાશ્વિ સખિે પામે છે.’ એિે મોક્ષિો માગમ પણ કહ્ો અિે એિાથી મોક્ષ મળે એમ બન્ને વાિ
કરી. સમજાણું કાુંઈ? પહેલા હજી શ્રદ્ધા–રનિમાું પણ ઠેકાણા િ મળે, એિે અુંદર િાદરિ તયાુંથી
આવે અિે વીિરાગિા તયાુંથી આવે અિે મોક્ષ કયાુંથી થાય? આહાહા..! નવશેષ કહેશે...
(શ્રોિા :– પ્રમાણ વિિ ગરદેવ !)
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૧૯મો કળશ છે. અઢાર થઈ ગયા, અઢાર. ૧૯મો.

ु कृ त्वोपेक्ां च रिग्रहे ।
परिग्रहाग्रहं मक्त्वा

ु ।।१९।।
रिर्व्यग्रप्रायरचन्मात्ररिग्रहं भाियेद बधः

કહે છે, કે આ ભગવાન આત્મા આનંદ અને શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એની ભાવના કરનારે શું
કરવું? ભાવના એટલે આત્મા પવવત્ર અનંતગુણના સ્વભાવરૂપ પવવત્ર ધામ છે. એની સન્મુખની
એકાગ્રતા કરતાં મોક્ષમાગગ–ધમગ–પ્રગટ થાય છે અને એના ફળ તરીકે મોક્ષ થાય છે. તો એણે એ
એકાગ્રતા શી રીતે કરવી? એમ કહે છે.
‘પરરગ્રહનું ગ્રહણ છોડીને...’ જગતની ચીજો વવકલ્પથી માંડીને બધું જ છોડી દઈને. છોડી
એટલે એનું લક્ષ છોડીને. અહીં તો કહેવું છે કે મુવનને જે બાહ્ય પરરગ્રહ છે એ બધું છોડી દઈને.
છેલ્લે એક શરીર રહ્યું. તો ‘શરીર પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરીને...’ મોક્ષનો માગગ છે ને? કેમ પ્રગટ થાય?
‘શરીર પ્રત્યે ઉપેક્ષા...’ અને સવગ જગતના પરરગ્રહનો, એના પ્રત્યેના વવકલ્પની મમતાનો ત્યાગ
એ પરનો ત્યાગ કહેવાય.
‘બુધ પુરુષે...’ જ્ઞાની પુરુષે, ધમી પુરુષે, જેને આત્માનું વહત કરવું છે એણે ‘અવ્યગ્રતાથી
(વનરાકુળતાથી) ભરેલું ચૈતન્ય માત્ર...’ ભગવાન આત્મા અસ્સ્તરૂપે (આવું છે, એમ કહ્યું). પેલી તો
નાસ્સ્ત કહી. પરરગ્રહનો ત્યાગ, શરીરની ઉપેક્ષા, પણ એ આત્મા ચીજ છે શું? ‘(વનરાકુળતાથી)
ભરેલું ચૈતન્ય માત્ર જેનું શરીર છે...’ લ્યો. શરીર આવ્યું. `कृ त्वोपेक्ां च रिग्रहे।
रिर्व्यग्रप्रायरचन्मात्ररिग्रहं' સામે સામે લીધું. આ શરીર તો માટી જડ છે. તેની ઉપેક્ષા કરવી. એ
કંઈ પોતાની ચીજ નથી. ઉપેક્ષા એટલે એનો આદર કરવો નવહ. અને ‘(વનરાકુળતાથી) ભરેલું
ચૈતન્ય માત્ર જેનું શરીર...’ ચૈતન્યમાત્ર શરીર એમ કહે છે. આત્મામાં અનાકુળ આનંદથી ભરેલો
ચૈતન્ય છે. આહાહા..!
‘(વનરાકુળતાથી) ભરેલું ચૈતન્ય માત્ર જેનું શરીર...’ ચૈતન્યમાત્ર જેનું શરીર.
‘(વનરાકુળથાથી) ભરેલું ચૈતન્ય માત્ર જેનું શરીર...’ આનંદ અને જ્ઞાન બે અથગ લીધા. ભગવાન
આત્મા એને કહીએ કે અનાકુળતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ, ભરેલું, આનંદ અને ચૈતન્ય સ્વભાવથી ભરેલો
આત્મા. આહાહા..! ‘તે (–આત્માને) ભાવવો.’ ધમીજીવે તેને અનુભવવો. ભગવાન આત્મા શરીર
આરદ પરરગ્રહથી રવહત, બાહ્ય પરરગ્રહ સ્ત્રી, કુટુંબ, પરરવાર, લક્ષ્મી આરદથી તો રવહત છે. પણ
વનરાકુળતાના આનંદના સ્વરૂપથી ભરેલું ચૈતન્ય તત્ત્વ છે એ. આહાહા..! જેમાં અતીવન્િય આનંદ
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છે અને એકલો ચૈતન્યભાવ છે. એ જેનું શરીર એટલે સ્વરૂપ છે. તે આત્માને, આવા આત્માને, તે
આત્મા એટલે આવો આત્મા. છે ને? ‘તેને (–આત્માને) ભાવવો.’ આવા આત્માને ભાવવો.
આહાહા..! બહું ટંકામાં ઘણી વાતો. ઝીણી વાતું. જગતને અભ્યાસ ન મળે.
ભગવાન પરમેશ્વર કહે છે, કે ભાઈ! તારે જો આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય એટલે કે ધમગ
કરવો હોય, તો કેમ કરવો અને કેમ થાય? કે આત્મા વસવાયની બીજી ચીજો આ શરીર, વાણી,
મન, આ બાયડી, છોકરા, કુટુંબ એના ઉપરથી લક્ષ છોડી દે. એ કાંઈ તારી અસ્સ્તમાં નથી. તારી
સત્તામાં એ ચીજો નથી. તેથી તારા હોવાપણામાં એ નથી તેનું લક્ષ છોડી દે. અને તારા હોવાપણામાં
અનાકુળ અને જ્ઞાનથી ભરેલી ચૈતન્યવસ્તુ છે એમાં દૃવિ દે, એમાં એકાગ્ર થા, એનો અનુભવ કર.
લ્યો. ‘પોપટભાઈ’ આ ધમગ. ભારે ધમગ, ભાઈ! આમાં ચોવવહાર કરવો, કંદમળ ન ખાવા, આ કરવું
એ તો વાત આવતી નથી. ‘પંરડતજી’!
મુમુક્ષુ :– બધું જ કાઢી નાખયું.
ઉત્તર :– પણ એ તો પરચીજ છે. ખાય શકે કયાંથી ત્યાં? એ તો પર ચીજ છે એ તો કીધુ.ંં
પરથી લક્ષ છોડી દે, એનો આગ્રહ છોડી દે એમ કીધું ને? ‘પરરગ્રહનું ગ્રહણ છોડીને...’ આગ્રહ
એટલે ગ્રહણ. ભારે વાત. વેપાર, ધંધો, કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્ર એ બધી ચીજો તો પર છે. એ કાંઈ તારી
નથી, તારામાં નથી, તું એમાં નથી. હવે તું જયાં છો ત્યાં તો અનાકુળ આનંદ અને ચૈતન્યરસથી
ભરેલો આત્મા છે. આહાહા..! ‘તેને (-આત્માને) ભાવવો.’ છે ને પાઠમાં? ભાવ એક લીધો.
આહાહા..! બહું ટંકું. એ ભાવના એટલે મોક્ષમાગગની એકાગ્રતા. સ્વભાવ સન્મુખ, ચૈતન્ય
આનંદસ્વરૂપ એના સન્મુખની એકાગ્રતા, એનું નામ ભાવના. એનું નામ ચૈતન્યના મોક્ષમાગગની
દશા, એનું નામ ધમગ.
મુમુક્ષુ :– અત્યારે કયાં દેખાય છે?
ઉત્તર :– નથી દેખાતું એ કોણે વનણગય કયો? નથી દેખાતો એ કોની સત્તામાં વનણગય થયો?
એ જ આત્મા. જેમ કે હું દેખાતો નથી. એનો અથગ જ હું આ છું. એમ અથગ થઈ ગયો. કોઈ રદ’
વવચાર કયો નથી ને. દેખાય છે શું? જ્ઞાન જ દેખાય છે જયાં હોય ત્યાં. આ ચીજ દેખાતી નથી.
ચીજ તો જડ છે, પર છે. એને જાણવાવાળું જ્ઞાન જ જયાં હોય ત્યાં જાણે છે. એ જાણનારું જ્ઞાન એ
આત્મા છે. એ તો અહીં કહે છે. મળ એ જાતનો અભ્યાસ નથી. આ બધા રળવાના અને ખાવાપીવાના ને હેરાન રસ્તા કરવામાં આખી જીંદગી ગાળે.
મુમુક્ષુ :– ખાવા પીવામાં ઓછું. સાહેબ! રળવામાં જ વધારે. આવી અલૌરકક વાત આવી
રીતે સમજાય નવહ.
ઉત્તર :– સમજાય નવહ. ઠીક કહે છે. હવે એ તો નવરા થયા છે. બધા છોકરા કરે છે અને
પૈસા ઘણા છે. એટલે હવે તો વનવૃવત્ત લઈને આ કરવું.
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મુમુક્ષુ :– દરેક સમયે પ્રભુ જ્ઞાનનો જ અનુભવ કરે છે.
ઉત્તર :– એ જ કરે છે. આ શરીર છે, આ આ છે. એમ કોની સત્તામાં જણાણું? કોની
હયાતીમાં જણાણું કે આ શરીર છે, આ બાયડી છે, આ કુટુંબ છે, આ ધંધો છે. એ છે ભલે, પણ
એ કોની સત્તામાં જણાણું? ચૈતન્યની સત્તામાં જણાણું. એ ચૈતન્યની સત્તામાં એ ચીજ નથી. એના
સંબંધીનું પોતાનું જે જ્ઞાન જાણે છે, એ જ્ઞાન એની સત્તામાં છે. પણ માણસ અંતરના આત્માના
વવચાર ઉપર (આવતા નથી). એકલી મજુરી જગતની (કયાગ કરે છે). મજુરી છે આ બધી? એય..!
મજુરી છે? ‘મલપચંદભાઈ’! કેમ હશે? પણ તમારે કયાં પૈસા ભેગા થયા છે કે તમે ...
મુમુક્ષુ :– થોડા તો થોડા, પણ મજુરી તો અમે કરી છે ને.
ઉત્તર :– ‘પનમભાઈ’ કહેતા હતા એક ફેરી. ખબર છે? એકવાર ‘અમદાવાદ’ ગયા હતા.
એમને કયાં પૈસાની... શું ભાષા કાંઈક હતી. એવું કાંઈક હતું. એમને કયાં પૈસા .. અને સ્વાદ
લીધો? એવી કાંઈક ભાષા હતી. ‘મલપચંદભાઈ’ને યાદ નથી. કીધું હતું. મને ખયાલ છે. બેઠા
હતા ને કહ્યું હતું. એમ કહે કે પૈસા કયાં એણે મેળવ્યા છે કે એના રસની ને એની શું ચીજ છે એની
ખબર પડે. એવું એક હતું. એના બાપને ઉડાડ્યા તે રદ’.
મુમુક્ષુ :– એ તો અનારદના ઉડાડેલા છે. બાપ હતા જ કે રદ’.
ઉત્તર :– એવી ભાષા હતી પણ બરાબર યાદ નથી. ‘અમદાવાદ’માં કહ્યું હતું. એમ કહે
કે પૈસા એને ઝાઝા હોય તો ખબર પડે ને કે આમાં કેમ મેળવાય છે ને કેમ થાય છે? એ જાતનો
રસ જ એણે ઊભો કયો નથી. ત્યાં હતો જ નવહ.
મુમુક્ષુ :– ‘ગોપાલભાઈ’ના મકાનમાં.
ઉત્તર :– ‘ગોપાલભાઈ’ના બંગલે.
મુમુક્ષુ :– હતું એવું આવી ગયું.
ઉત્તર :– એ તો હોય એ આવે, બીજું શું આવે એમાં? એમ એણે કહ્યું હતું. એમ કે બાપાએ
કયાં ન્યાં એટલા બધા પૈસા, કરોડ-બેકરોડ લ્યોને. એમ કહે શું લાખ, બેલાખ, ચાર-પાંચ લાખ.
એના બાપ પાસે એટલા પણ કયાં હતા. એની પાસે ૩૫-૪૦ હજાર હતા. આ ‘છોટાભાઈ’ પાસે.
આ વળી લાખોપવત, ઓલો વળી કરોડપવત. ધળમાં પણ નથી કાંઈ. એમ કે એમણે કયાં એ પૈસાનો
રસ ... બરાબર શબ્દ ગોઠવેલો. એમણે કયાં પૈસા ભાળ્યા છે કે એનો રસ હોય. એ.. ‘ભીખાભાઈ’!
ભારે ભાઈ! સંસાર તો કાળો કેર છે ને.
અહીં કહે છે... આહાહા..! આ છે... આ છે.. આ છે... એ કઈ ભવમકામાં જણાય છે? જે
ભવમકા જ્ઞાનની (છે) એમાં એ જણાય છે. આ શરીર છે, આ ધંધા ચાલે છે, આ પૈસા આવ્યા-ગયા.
એનામાં આવ્યા-ગયા નથી. એ જાણે છે. એ જાણનાર જો મુખય ન હોય તો આ ચીજ છે, આ રાગ
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થયો, આ દ્વેષ થયો, આ થયું એ કોણે જાણયું? એ જાણનારની ભવમકામાં જે જણાય છે એ જ્ઞાન
જણાય છે. એ ચીજ નવહ. સમજાણું કાંઈ? એ જ્ઞાનનો ધરનાર એ ભગવાન આત્મા છે. કહો, શું
છે? એ.. ‘લાલચંદભાઈ’! આ ભાઈએ શું પછયું?
મુમુક્ષુ :– દેખાતું નથી એમ કીધું.
ઉત્તર :– આ પછવામાં તો એમ આવે. એક છોકરો નહોતો? આપણે ‘જામનગર’માં
‘પરેશ’ છે. અત્યારે તો હવે ૧૫-૧૬ વષગ થઈ ગયા. પણ તે રદ’ ૭ વષગનો હતો. ૯ વષગ પહેલાની
વાત છે. એના ઘરમાં આ ચચાગ બહુ ચાલે. ‘ત્રંબકભાઈ’ એના બાપ થાય? કાકા થાય.પણ એ
બધાના ઘરમાં ચચાગ બહુ ચાલે. ‘જયસુખભાઈ’ તો હમણા આવ્યા. એ તો સામું જોતા નહોતા.
એકવાર સાંભળ્યું, પછી સમજતા. ઓય માડી! આ વાત તો બીજી ચાલે. અમારા ઘરમાં ચાલે પણ
કોઈ રદ’ ધ્યાન જ ન આપયું. ‘જયસુખ’ વકીલ છે મોટા. અહીં ઘણીવાર આવે છે.
એ છોકરો એકવાર ચચાગ કરતા-કરતા ચચાગમાં ઊભો થઈ ગયો. ‘લાલચંદભાઈ’! એનો
પ્રશ્ન સાંભળજો. મહારાજ! તમે આત્મા દેખો-દેખો કરો છો. આમ પ્રશ્ન કયો, હોં! કયાં દેખવો
અમારે? આમ તો આ દેખાય. આંખો મીચીએ તો અંધારું દેખાય. આમ છોકરો બોલ્યો, ૭ વષગની
ઉંમર, હોં! અત્યારે તો ૧૫-૧૬ વષગ થઈ ગયા. અમારા આત્માને કયાં દેખવો? આ બધું દેખાય.
ઉભો થઈને (બોલ્યો), હોં! રાત્રે ચચાગ વખતે. આ દેખાય છે. આંખો મીચીએ તો અંધારું દેખાય
છે. ભાઈ! બાપુ! એ અંધારું શેમાં દેખાય છે? અંધારું અંધારામાં દેખાય? અંધારું જેની સત્તામાં
દેખાય છે એ ચૈતન્યમવતગ આત્મા છે. ‘લાલચંદભાઈ’! ૭ વષગનો બાળક, હોં! બહુ હોવશયાર છે.
અત્યારે તો બહુ ઝીણા પ્રશ્ન કરે છે.
અંધારું કોનામાં જણાય છે? ભાઈ! આ અંધારું છે. એ અંધારાનું હોવાપણું અંધારામાં
જણાય? એ અંધારાનો જાણનાર ચૈતન્ય જ્ઞાયકમવતગ એ એમ કહે કે આ અંધારું છે. હું અંધારું
નવહ. હું તો અંધારાનો જાણનાર છું. આ તો સમજાય એવું છે, હોં! સાદી ભાષા છે બહુ અઘરી
નથી. પણ કોઈ રદ’ આની સામું જોયું ન હોય. કબુલી લીધું ન હોય, લ્યો. કોટે નવો માણસ ચડે.
કોને કેટલા પૈસા દેવાતા હશે, કોને પાન-બાન ખવડાવવું શું દેવું? રીપોટગ કરે કે શું લખે? રરપોટગ
લખાવે ત્યારે ધ્રુજે. અરજી કોની પાસે લખાવવી. મોઢા આગળ બેઠો હશે કે અંદર બેઠો હશે?
મુંઝાય. કણબી નવો પહેલો વહેલો ચડ્યો હોય. પણ જેણે ઘણીવાર પગવથયા તોડ્યા હોય એને
ખબર હોય કે મોઢા આગળ કારકુન બેઠો હોય એની પાસે લખાવાય. આઠ આના આપશું એને.
લખી દે. એમ આ નવા વનશાળીયાએ કાંઈ સાંભળ્યું ન હોય અને ચડ્યો હોય એને એવું લાગે કે
આ શું કહે છે? એય..! ‘પોપટભાઈ’! ભાઈ! આહાહા..! આ બધી રમતું જગતની રમાય અને થાય
છે. એને કોનામાં જણાય છે? એ ચૈતન્યમાં જણાય છે. કીધું ને?
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‘ચૈતન્યમાત્ર જેનું શરીર છે.’ એ તો જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાન છે. જ્ઞાનના તેજ-નર, જ્ઞાનના
નરના પ્રકાશનું પર છે. ખબર નવહ, કોઈ રદ’ વવચાર કયો નથી. વનજ ઘરમાં કોણ છે? પરઘરની
બધી માંડી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! ‘ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે, પાડોશીને આટો.’ આપણે
લોકોમાં નથી કહેવાતું? બાયડી કહે કે, પણ આ ઘરમાં લોટ પણ નથી અને તમે પારકીની માંડી.
આને લોટ દેવો, પણ અહીં ઘરમાં નથી એનું શું કરવું? એમ બધી પરની માંડી પણ તું કોણ છો
એની એને ખબર નથી. આહાહા..! ભગવાન! તું તો પ્રત્યક્ષ છો. એમ કહે છે અહીં તો. કેમ? કે,
પ્રત્યક્ષ નામ જાણવાની ભવમકામાં તારું સ્વરૂપ અને પર શું છે? એ જાણનારો તું પ્રત્યક્ષ છો આ
જગતમાં. આ તો બધી ચીજો બાહ્ય-પર છે. બાહ્ય પર છે. સમજાણું કાંઈ?
કહે છે કે ‘(વનરાકુળતાથી) ભરેલું ચૈતન્યમાત્ર જેનું શરીર છે.’ આહાહા..! તેવો ભગવાન
આત્મા ચૈતન્ય સ્વભાવ અને અનાકુળ સ્વભાવ. સ્વભાવમાં આકુળતા ન હોય. આકુળતા તો
વવકલ્પ અને દુુઃખરૂપ છે. એ બીજી સ્ભન્ન ચીજ છે. વનરાકુળ ભગવાન જ્ઞાનસ્વરૂપ. વનરાકુળ,
જાણનાર-જાણનાર એમાં આકુળતા કયાંથી આવી? એવો જાણનાર અને વનરાકુળ સ્વરૂપ, એવો
આત્મા. એ આત્મા, એ આત્માને જોવો, એ આત્મા ઉપર નજર કરવી અને એ આત્મામાં એકાગ્ર
થવું. એનું નામ ધમગ છે. સમજાણું કાંઈ? એ ૧૯મો કળશ કહ્યો.
૨૦મો કળશ.
य िाद
शस्ताशस्तसमस्तिागरिलयान्मोहस्य रिममल
देषाम्भःपरिपमर्मय ािसघटयप्रध्वंसिात्पाििम।

ु रिरुपरध प्रर्व्रि रित्योरदिं
ज्ञािज्योरििित्तमं

भेदज्ञािमहीजसत्फलरमदं िन्द्यं जगन्मंगलम ।।२०।।

ભાષા જુઓ! કવવ છે ને પાછા એટલે. ૧૮૭ ગાથા અને ૩૧૧ કળશ. કળશ ઝાઝા.
‘સમયસાર’માં ૪૧૫ ગાથા અને ૨૭૮ કળશ. આમાં ૩૧૧ કળશ છે. ૨૦માં કળશનો શ્લોકાથગ
નીચે.
શ્લોકાથગ :– ‘મોહને વનમગળ કરવાથી,...’ એટલે શું કહ્યું? કે પુણય અને પાપના વવકલ્પો
જેમાં જણાય એના એ નવહ. જાણનારના એ પુણય-પાપના વવકલ્પ અને શરીર-વાણી એ નવહ. એ
મારા છે એમ માન્યું હતું. એ મારા નવહ એમ વમથ્યાત્વનો નાશ કરીને, ‘મોહને વનમગળ કરવાથી,...’
સમજાણું કાંઈ? પહેલા વમથ્યાત્વની વાત લીધી. ભગવાન આત્મા, એનામાં તો જ્ઞાન અને આનંદ
છે, એને મકીને જે કંઈ એનામાં નહોતું પુણય, પાપ, વવકલ્પ, દયા, દાન, વ્રત આરદ, રાગ આરદ,
શરીર આરદ, એને પોતાના માન્યા હતા. એ મોહને નાશ કરીને, વનમોહ કરીને. મારામાં એ રાગ
અને વવકલ્પ અને શરીર નથી. મારામાં તો આનંદ અને જ્ઞાન છે. એને જાણનારું જ્ઞાન તે મારું છે.
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એ વસ્તુ તે મારી નથી. એમ વમથ્યાત્વનો નાશ કરીને, સમજાણું કાંઈ? લ્યો, આ વમથ્યાત્વના
નાશનો ઉપાય.
પોતાના–સ્વરૂપનું રૂપ આનંદ અને જ્ઞાન (છે). એમાં પરવસ્તુ મારી, વવકલ્પ આરદ માન્યા
હતા એ વમથ્યાત્વભાવ હતો. મારામાં એ નથી, હું તો જ્ઞાન અને આનંદ છું. એમ ભાન દ્વારા મોહને
વનમગળ કરીને, મોહનું મળીયું કાઢી નાખીને. વમથ્યાત્વનો એક અંશ પણ છોડી દઈને, એમ કહે છે.
ભાઈ! ભારે વાત! ‘પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત રાગનો વવલય કરવાથી...’ હવે રાગ-દ્વેષના નાશની
વાત કરે છે. પછી શુભ-અશુભ જે વવકલ્પ ઊઠે. પ્રશસ્ત એટલે શુભ, અપ્રશસ્ત એટલે અશુભ.
‘સમસ્ત રાગનો વવલય...’ (એટલે) નાશ. મારામાં એ રાગ નથી. એવો તો પહેલો વનણગય કયો
હતો. પછી અવસ્થરતાનો રાગ રહે છે એનો પણ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈને નાશ કરવાથી. સમજાણું
કાંઈ?
‘દ્વેષરૂપી જળથી ભરેલા મનરૂપી ઘડાનો નાશ કરવાથી,...’ રાગ અને દ્વેષ બેનો નાશ કહે
છે ને? પહેલા સમસ્ત રાગનો નાશ કયો. વવકલ્પમાત્ર એ હું નવહ. એવો અનુભવ વનણગય કરેલો.
પણ પછી સ્વરૂપમાં રમવા આ ચારરત્ર છે. ચારરત્ર આનું નામ છે. ચારરત્ર આ લુગડા ફેરવ્યા,
બાયડી-છોકરી છોડીને ઘરમાં લુગડા ફેરવે માટે ચારરત્ર, એમ ચારરત્ર નવહ. પહેલું સ્વરૂપ જ્ઞાન
અને આનંદથી ભરેલો હું, પુણય-પાપના રાગથી ખાલી. શરીર-વાણી-મનથી ખાલી, એના સંબંધીનું
જ્ઞાન અને મારું જ્ઞાન, એનાથી ભરેલો હું છું. એવી આત્માની અનુભવની દૃવિ થાય ત્યારે તેણે
વમથ્યાત્વનો નાશ કયો કહેવાય. એના પછી ચારરત્ર આવે. એ ચારરત્ર એટલે શું? રાગનો નાશ
કરવો, દ્વેષને ફોડી નાખવો, તોડી નાખવો અને સ્વરૂપમાં ઠરવું, એનું નામ ચારરત્ર. સમજાય છે
કાંઈ? લ્યો, ‘પ્રકાશદાસજી’! આ ચારરત્ર. કઈ જાતનું ચારરત્ર? આહાહા..!
સમ્યગ્દશગન અને ચારરત્ર બન્નેની વ્યાખયા કરી. વમથ્યાત્વ અને અચારરત્રનો નાશ અને
સમરકત અને ચારરત્રની ઉત્પવત્ત. સમજાણું કાંઈ? જીવ અવધકાર છે ને? માથે શું અવધકાર છે?
જીવ. તો જીવનો અવધકાર જીવના સ્વભાવમાં છે. એનો અવધકાર પુણય-પાપ, રાગ આરદ શરીરમાં
એનો અવધકાર નથી. છે? આહાહા..! કહે છે કે પોતાનો સ્વભાવ,.. એ માથે તો વાત કરી ગયા,
વનરાકુળ જ્ઞાનમાત્રથી ભરેલો પદાથગ, જેના આનંદને માટે બહાર શોધવું પડે નવહ. એવા આનંદથી
ભરેલો છે. એની દૃવિ કરીને, એમાં સાવધાન થઈને, પરમાં સાવધાનીનો જે વમથ્યાત્વભાવ હતો,
એનો નાશ કરે. આહાહા..! કહો, સમજાણું આ? એ કોઈ બાહ્યરિયાથી નાશ થાય એવું કાંઈ નથી.
આહાહા..!
‘પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત રાગનો વવલય કરવાથી...’ જે દયા, દાન, વ્રત, ભસ્કત આરદના
વવકલ્પ વૃવત્ત ઊઠે છે એ પણ રાગ છે. એનાથી ખસીને અંદર સ્વરૂપમાં ઠરતા, આનંદમાં રમતા
રાગનો નાશ થાય તેને ચારરત્ર કહે છે. ભાઈ! ભારે. સાંભળ્યું ન હોય. આ તો બાયડી-છોકરા
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છોડ્યા, ધંધો છોડ્યો અને બેઠા. લોંચ કરે, ઊના પાણી પીવે, આ છોડ્યું. ધળેય છોડ્યું નથી,
સાંભળને! છોડ્યો છે ધમગ.
કહે છે કે આમ આત્મા સ્વભાવનો ભરેલો ભગવાન. સામે લીધુંને? ‘દ્વેષરૂપી જળથી
ભરેલો મનરૂપી ઘડો...’ મનનો સ્કંધ છે ત્યાં આગળ દ્વેષ થાય છે. પ્રવતકૂળ ચીજ દેખીને દ્વેષ,
અનુકળ થઈને રાગ, મનનો ઘડો ફોડ! આહાહા..! અને આત્મા ચૈતન્યમવતગ છે એને જાગૃત કર,
એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે, ભાઈ! વાત. સમજાણું કાંઈ? પવવત્ર ભગવાન આત્મા... પણ એ
આત્મા આવો છે એ સાંભળ્યો ન હોય. સાંભળ્યા વવના એને બેસે શી રીતે?
ભગવાન આત્મા જયાં રાગ-દ્વેષ રવહત છે એવો અનુભવ થયો. પછી રાગ-દ્વેષનો અભાવ
કરવા, સ્વરૂપમાં વસ્થરતા કરી, ત્યારે રાગ-દ્વેષનો અભાવ થયો. ત્યારે તે સ્વરૂપમાં આનંદની લહેર
જાગે એને ચારરત્ર કહેવામાં આવે છે. અતીવન્િય આનંદની લહેર, ઉભરો આવે. આહાહા..!
સમજાણું કાંઈ?
એવો પવવત્ર ભગવાન આત્મા. ‘વનરુપવધ...’ જેમાં ઉપવધ નથી. ‘પરરગ્રહ રવહત; બાહ્ય
સામગ્રી રવહત; ઉપાવધ રવહત; છળકપટ રવહત–સરળ.’ ‘વનત્ય-ઉરદત (સદા પ્રકાશમાન) એવી
જ્ઞાનજયોવત...’ વનત્ય, સદા જ્ઞાનજયોવત ઉરદત અંદર પ્રગટ જ છે. એની અંતરમાં દૃવિ આપતા
અને વસ્થર થતાં વનત્ય જ્ઞાનજયોવત પ્રગટ થાય છે. એ પયાગયમાં પ્રગટ થાય છે. આહાહા..! એકરૂપ
સામાન્ય જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવભાવ, સ્વભાવભાવ, વનત્યભાવ છે, એમાં એકાગ્ર થવાથી વવશેષભાવ,
ચારરત્રભાવ, સમ્યગ્દશગનભાવ, એવો વનત્ય-ઉરદત જ્ઞાનમાં આવે છે, પયાગયમાં આવે છે એમ કહે
છે. જેવો વનત્ય ભગવાન અંદર છે, ‘(સદા પ્રકાશમાન) એવી જ્ઞાનજયોવત પ્રગટ થાય છે.’ પાછી
પયાગયમાં વનત્ય-ઉરદત રહે છે એમ કહે છે. જ્ઞાનનો ભાવ પ્રગટ્યો. એ પ્રગટ્યો એ પ્રગટ્યો.
અ..હો..! ‘ભેદજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનું આ સત્ફળ વંદ્ય છે,...’ જુઓ! એ વનમગળ વીતરાગી પયાગય.
‘ભેદજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનું આ સત્ફળ વંદ્ય છે,...’ ‘સુંદર ફળ; સારું ફળ; ઉત્તમ ફળ; સાચું ફળ.’ એ શું
કહ્યું? ‘ભેદજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષનું આ સત્ફળ...’ સંયોગથી જુદો, રાગથી જુદો, વવકલ્પથી જુદો, પયાગયના
એક અંશ જેટલો નવહ એવો વત્રકાળ. એવો પરથી જુદો પાડીને પોતાના સ્વભાવમાં ભેદજ્ઞાન કરીને
ઠરે છે, એનું ફળ–સત્ફળ વંદ્ય છે. સુંદર ફળ વંદવાને લાયક છે. લ્યો. સમ્યગ્દશગન, જ્ઞાન, ચારરત્રની
વનવવગકારી દશા, એ વંદ્ય છે. એ વંદનીય છે, આદરણીય છે, વેદન કરવા લાયક એ છે. આહાહા..!
સમજાણું કાંઈ?
‘જગતને મંગળરૂપ છે.’ આહાહા..! લ્યો. આ જીવે મંગળીક કયુું. આત્મા વનત્યાનંદ પ્રભુ!
એના સન્મુખની એકાગ્રતાથી અને પરથી સ્ભન્ન પડીને જેણે વીતરાગી સમરકત, વીતરાગી જ્ઞાન,
વીતરાગી ચારરત્ર–વસ્થરતા પ્રગટ કરી, એ જગતમાં માંગવલક છે. મંગળીક થયું એને ઘરે હવે.
આહાહા..! મંગળના વાજા વાગ્યા. સમજાણું કાંઈ? પાંચ-પચ્ચીસ હજાર, લાખ-બે લાખ મળે તો
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(કહે), આજ લાપસી કરજો. આજે બપોરે શેરબજારમાં જઈને બે કલાકમાં એક લાખ પેદા કયાગ છે.
એય..! મરી ગયો તરત એક જણો. ‘પોરબંદર’વાળા ‘કલ્યાણજીભાઈ’ હતા ને? ‘કલ્યાણજી
ગોવવંદજી’ અહીં તો અમારી પાસે ઘણા દાખલા હોય ને. ચોમાસામાં અમે ત્યાં હતા. ‘પોરબંદર’.
એક વાગે ગયા. પહેલા ૨૦ લાખ હતા. એમાં ૧૦ લાખ ગયા હતા. ધંધો માંડ્યો. એક રદવસના
એક લાખ. લાખ જયાં પેદા કયાગ... થઈ રહ્યું.... ‘લક્ષ્મીચંદ વપતાંબર’ હતા. બધા ભાઈબંધો. એય..!
ક્લ્યુ (clue). બસ, ક્લ્યુ (clue) કીધું ત્યાં તો ઊડી ગયો અંદરથી. કાંઈ ન મળે. એક લાખ પેદા
કયાગ હતા.
મુમુક્ષુ :– શેના માટે?
ઉત્તર :– મમતા માટે. દસ લાખ તો હતા. પહેલા વીસ લાખ હતા. દસ લાખ ગયેલા હશે
એ પ્રમાણે ધંધો કરીને પાછા ભેગા કયાગ. પયુગષણ સુધી રહેલા ને પાછા ‘મુંબઈ’ ગયેલા. આહાહા..!
ઉડી ગયા. આહાહા..! પંખી ઊંડીને કયાંક ગયું. આ મેળા હતા ભેળા, છટી ગયા. પણ હતો કે રદ’
એની સાથે? એ તો બધી ચીજ પર છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જગતને આ મંગવળક છે. પેલા
તો પૈસા ભેગા થાય તો મંગવળક કરો, આમ કરો, તેમ કરો, એમ કરે લ્યો. પાંચ લાખ પેદા થયા
છે. ૫૦ લાખમાં ૨ લાખનો ખચગ અને ૫ લાખ આ અને ૭ લાખનું.. ૯૫ લાખ ભેગા થયા. આંકડો
ગણીને અંદરથી ખુશી-ખુશી થઈ જાય. અમંગવળક છે બધું. પાપના પોટલા ફોડ્યા છે કહે છે.
મુમુક્ષુ :– ભલે આ તો અમંગવળક, પણ ચિવતી કરતા તો ઓછા પૈસા છે ને?
ઉત્તર :– મમતામાં ઓછા કયાં છે એને? મમતામાં તો એને બધું જોઈએ છે. આહાહા..!
એક ફેરી નહોતું કહ્યું? અન્યાયથી જેને એક પૈસો પણ લેવાનો ભાવ છે, એને પુણયને કારણે આખું
જગત મળે તો એને ગળી જવાનો ભાવ છે. આડી રીતે અન્યાયથી.. સમજાણું કાંઈ? એક પૈસો
પણ લેવાની જેની અનીવતનો ભાવ છે, એને બાહ્યથી જો પુણયને કારણે આખું જગત મળી જાય,
એટલી મમતા એની અંદર છે. એય..! ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! તૃષ્ણાના મોટા ખાડા. ભગવાનમાં
આનંદની ખાણ ભગવાન. આહાહા..! એ આનંદની સામું જોયા વવના,એની આસ્થા અને શ્રદ્ધા
વવના જગતના પદાથો મળે તો ઠીક, એ તૃષ્ણાના બીજડા વાવી, ફાલ્યાફળ, કહે છે. આ પણ ફળ
ફાળ્યું. મંગવળક ફળ આ ફાળ્યું. ઓલાને અમંગવળક ફળ ફાલ્યું. આહાહા..!
‘જગતને મંગળરૂપ છે.’ આહાહા..! વાહ! જગત મંગલમ બન્યું છે. મંગ એટલે
પવવત્રતાની, લ એટલે પ્રાવિ. અથવા મં એટલે પાપનો ગળ એટલે ગાળવું. મંમગળ–મંગ એટલે
વમથ્યાત્વરૂપી પાપ. વવકલ્પથી માંડીને બીજી ચીજ મારી એવો વમથ્યાત્વ, એને મં–પાપ કહેવાય,
એને ગ એટલે ગાળે–નાશ કરે એને મંગવળક કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? આ તમારી
દુકાનમાં શબ્દો સાંભળ્યા પણ નવહ હોય. બધા ભાઈઓ ભેગા થઈને આ વાત કરો તો આ વાત
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બેસે? ઓલો તમારો એક જાગ્યો છે થોડો. નાનો છે એટલે એનું બહુ સાંભળે નવહ. ત્યાં દુકાનમાં
.. ‘નવલચંદભાઈ’! નવહ? આહાહા..!
કહે છે કે આહાહા..! શું વાત કરી? જુઓ! શું કહે છે? કે જેણે રાગારદથી ભેદ પાડીને
સ્વભાવના ભાનમાં આવ્યો, એ વૃક્ષના ફળ વંદ્ય છે, મંગવળક છે. અને જેણે ભગવાન આત્માના
આનંદથી ખસીને, બીજી ચીજ મારી એમ માનવાના જે વૃક્ષ રોપયા, આ એના ફળ અમંગવળક મોટી
પાપની દુગગવત થશે. ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! રૂવપયા પણ સાથે નવહ આવે, હોં! આવશે?
મુમુક્ષુ :– જે મળે એ ભોગવવું તો જોઈએ ને?
ઉત્તર :– કોણે ભોગવવું કીધું? ભોગવવાનું એ પાપ છે. પૈસા ભોગવાય છે? એ પ્રશ્ન
અમારે અહીંયા (સંવત) ૧૯૮૩ની સાલમાં થયો હતો. આ ચારરત્રવવજય છે ને? નથી ઓલું?
આશ્રમ છે ને બીજું. અહીંથી ૧૯૮૩ની સાલમાં અહીંયા વળાનો આપણો ઊતારો છે ને? ‘લાઠી’.
વળાનો ઉતારો. પેલું ઝાડ છે ત્યાં. ત્યાં અમે ઉતયાગ હતા. ભાવનગર જાવું હતું. ૧૯૮૩ની સાલની
વાત છે. ૧૭ અને ૨૭, ૪૪ વષગ થયા. પછી અમે ભાવનગર ગયા અહીં ‘ચારરત્રવવજય’ હતા ને?
એ કહે, અરે..! ‘કાનજીસ્વામી’ અહીં નીકળ્યા અને મારી પાસે ન આવ્યા. અમે વૃદ્ધ થયા એટલે
વળતા એણે કહેવરાવ્યું તો લાવ ત્યાં જઈએ. ગયા હતા. પછી એણે આ પ્રશ્ન મકયો હતો. એને
એમ કે આ તો મહારાજ છે અને .. બધા ભોગવીએ છીએ એટલે આ અમને પાપી ઠરાવશે.
મહારાજ! આ પુણયના ફળ તો કોને કહેવા? કીધું. પુણયના ફળ એને કહેવા કે વસ્તુની સામગ્રી
મળે એટલું. તો ભોગવે એ? ભોગવે એ નવા પાપ. સંવત ૧૯૮૩ની વાત છે. ૧૯૮૩ની વાત છે.
અહીં ‘સોનગઢ’માં ‘ચારરત્રવવજય’ (હતા).
મુમુક્ષુ :– વકતા હતા.
ઉત્તર :– વકતા કરતા ગમે તે હતા. આ અત્યારે બીજો વવષય ચાલે છે. વવષય બીજો ચાલે
એમાં વકતા નાખયું. કહો, સમજાણું કાંઈ? એને એમ કહ્યું હતું, અને કહેવું હતું એ કે આ બધા
હજી પવગના પુણય છે ને એ બધા ખાઈએ છીએ. જુઓ! સાધુ થઈને પણ આવું કરીને બેઠા. તમને
એમ લાગે કે આ પવગના પુણય ખાઈએ છીએ અમે. મેં કીધું, પુણયની વ્યાખયા શું? પવગના પુણય
ફળ્યા એની વ્યાખયા એટલી કે સામગ્રી મળે એટલી. પણ એને ભોગવવાનો ભાવ એ નવું પાપ છે.
મુમુક્ષુ :– નકામું ગયું.
ઉત્તર :– નકામું શું? એ હતું કે રદ’ ત્યાં? ૪૪ વષગ પહેલા આ મોટો પ્રશ્ન થયો હતો, ભાઈ!
‘નવલચંદભાઈ’! ૪૪ વષગ પહેલાં. આ ‘સોનગઢ’માં જ તે. તે રદ’ તો આ હતા જ કયાં? તે રદ’
તો અહીં રહેવું છે એવું કયાં હતું? ૧૯૮૩ની વાત છે. સમજાણું કાંઈ? પવગના પુણયની વ્યાખયા
એટલી કે પવગના સત્તામાં પડેલા હોય, કોઈ શુભભાવ કયો હોય. એકેવન્િયમાં શુભભાવ થાય. આ
લીલોતરીમાં ભગવાન તો આ વનસ્પવતમાં છે ને. (એને) શુભભાવ થાય છે. ત્યાંથી નીકળીને મોટો
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કરોડોપવત રાજા થાય. પણ એ શુભભાવનું ફળ સામગ્રી. એ સામગ્રીને ભોગવવાની વૃવત્ત થાય,
એ પાપ. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– પુણય-પાપ..
ઉત્તર :– પુણય-પાપનો ફેર નથી, બાપુ! ના. એ તો સામગ્રી મળી એટલી જ વાત, બસ.
હવે નવા શુભભાવ કરે તો પુણય અને ભોગવવાનો ભાવ એ પાપ. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!
૪૪ વષગ થયા. ૧૯૮૩. લ્યો, આ ભોગવવું કે નવહ? એને એમ નહોતું કહ્યું. એને એમ કે આ
મહારાજ છે. આમ તો બહુ ઓલા હતા. હું ગયો તો ઊભા થઈ ગયા. આવો.. આવો... મહારાજ.
ઊભા થઈ ગયા. બહારમાં બહુ ઓલા હતા. સત રાજકીય. પછી આમ પ્રશ્ન કરતા કરતા આ
મકયો. સમરકતીને પણ પુણય કહ્યું છે. શાતા વેદનીયને, રવતને પુણય કહ્યું છે. પુણયનો અથગ શું?
એ પુણય નથી. એ વાત ૪૪ વષગ પહેલા થઈ ગઈ. શ્વેતાંબરના ‘તત્ત્વાથગસત્ર’માં એ હાસ્ય, રવત,
સમરકત મોહનીયને પુણયમાં નાખયું છે. ‘તત્ત્વાથગસત્ર’માં ફેરવી નાખયું. તે રદ’ ૧૯૮૩માં આ વાત
થઈ કે આમાં પુણય કીધું છે ને? સ્બલકુલ નવહ. એ.. ‘ચેતનજી’! સ્બલકુલ નવહ. સમરકત
મોહનીયને શ્વેતાંબરોએ ફેરવી નાખયું. પાપ છે એને પુણયમાં નાખયું છે. સ્બલકુલ નથી. તે રદ’ ૪૪
વષગ પહેલા આ વાત થઈ હતી. આ નવહ, કીધું. અને પુણયની મયાગદા એટલી કે પવે શુભભાવ થયો
હોય તો પુણય બંધાય. અને બંધાવાનું ફળ સંયોગો આવે એટલું. હવે એ સંયોગો ઉપર જો લક્ષ
જાય, રળવાનો ભાવ થાય એ નવું પાપ. પુણયની લોન બળી ગઈ અને નવા પાપની લોન (ઉભી
કરી). આવી (વાત) છે, બાપા! ભગવાનના ઘરની વાત તો આમ છે. આહાહા..! કહો, સમજાણું?
અહીં તો ઓલું વૃક્ષ આવ્યું ને? ભાઈ! જે જાતના વૃક્ષ રોપયા હશે એ ફળ આવશે. દાડમના
રોપયા હશે તો દાડમના ફળ આવશે અને જમરૂખના ફળ રોપયા હોય તો જમરૂખના ફળ આવશે.
એમ જેણે તૃષ્ણાના ફળ રોપયા હશે, એને મરતા તૃષ્ણાના ફળ આવશે. આ કરો... આ કરો... લાવો
આ.. આ કરો.. જાય મરીને હેઠે.
જેણે આત્માના આનંદના ફળ રોપયા છે, ઝાડ રોપયા, ઝાડ.. આહાહા..! ‘ભેદજ્ઞાનરૂપી વૃક્ષ’
એમ કીધું જોયું? ભેદ પાડતા... પાડતા.. પાડતા.. એકાગ્ર આવ્યું છે. એનું ફળ તો વંદ્ય છે, મંગવળક
છે. આહાહા..! એના સરવાળા તો શાંવતના અને આનંદના છે, એમ કહેછે. અને આ તૃષ્ણાની
આખો રદ’ હોળી સળગી હોય એના ફળ તો મરતા ગાંડો થઈ જશેએવા એના ફળ છે. ‘પોપટભાઈ’!
પાગલ-પાગલ. કહો સમજાણું? લ્યો. એ ૨૦મો કળશ કીધો.
मोक्े मोक्े जयरि सहजज्ञािमािन्दिािं

यु ं च।
रिर्व्ायिाधं स्फुरटिसहजािस्थमन्तमख
लीिं स्वरिन्सहजरिलसरिच्चचत्कािमात्रे

स्वस्य ज्योरिः प्ररिहििमोिृरत्त रित्यारभिामम ।।२१।।
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‘आिन्दिािं’ એટલે? આનંદવાળુ? વવસ્તાર. ‘આનંદમાં જેનો ફેલાવ છે,...’
‘आिन्दिािं’. ફેલાવ, વવસ્તાર.

શ્લોકાથગ :– ‘આનંદમાં જેનો ફેલાવ છે,...’ એવો આત્મા. એ આત્મા કેવો છે ભગવાન?
કે જેણે રાગ અને પરથી સ્ભન્ન પાડીને આત્માની એકાગ્રતા સેવી છે. એ ‘આનંદમાં જેનો ફેલાવ
છે, અવ્યાબાધ (બાધા રવહત) છે,...’ જેની દશા, આનંદની દશા, સ્વભાવમાં સન્મુખ થઈને ધમગ જે
થયો, એ કેવી દશા છે? આનંદનો ફેલાવ છે, બાધારવહત છે. પહેલું અસ્સ્ત કયુું. એને વવઘન કોઈ
જાતનું નથી. ‘જેની સહજ અવસ્થા ખીલી નીકળી છે,...’ દશા જેની અંદર શસ્કતમાં હતી. કળી
જેમ ખીલે એમ આનંદનો નાથ અંદર હતો એ ખીલી નીકળ્યો છે. જેની દશામાં ખીલી ગયો છે.
‘જે અંતમુગખ છે,...’ એ પયાગય વનમગળ છે એ અંતમુગખ છે. ધ્રુવના અંતમુગખ છે. ‘જે
પોતામાં–સહજ વવલસતા (ખેલતા, પરરણમતા) વચત્ચમત્કારમાત્રમાં–લીન છે,...’ આહાહા..!
ધમાગત્માનું આનંદનું ફળ અથવા ધમગદશા, એ આત્મામાં લીનતા છે એ ધમગદશા છે.
‘વચત્ચમત્કારમાત્રમાં લીન છે,...’ રાગ નવહ, પુણય નવહ, કાંઈ હો, હો, એને ઘરે. મારા ઘરમાં તો
આનંદ અને જ્ઞાન છે. એમાં જે લીન છે. ‘જેણે વનજ જયોવતથી તમોવૃવત્તને (–અંધકારદશાને,
અજ્ઞાનપરરણવતને) નિ કરી છે...’ ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપી પ્રભુ! એને અંતર અનુભવીને,
જેણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કયો છે. સયગ હોય ત્યાં અંધકાર રહેતો નથી. એમ ભગવાન
આત્માના આનંદનું ભાન થઈને, સ્વરૂપના અનુભવની દશા થઈને, જેણે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને
તો નિ કરી દીધો છે. ભારે વાત, ભાઈ! સમજાણું કાંઈ?
‘અને જે વનત્ય અસ્ભરામ (સદા સુંદર) છે,...’ પ્રગટેલું જ્ઞાન, હોં! ‘એવું સહજજ્ઞાન સંપણગ
મોક્ષમાં જયવંત વતે છે.’ આહાહા..! જેણે આત્માના સ્વભાવને પરથી સ્ભન્ન પડીને ભેદજ્ઞાન
કરીને ઠયો છે, અંતમુગખ દશા જેની થઈ છે, એને એવી સહજજ્ઞાન દશા સંપણગ મોક્ષમાં જયવંત
વતે છે. એ અંતમુગખથી થયેલું અંતમુગખ પયાગયનું અંતમુગખપણું છે. કેવળજ્ઞાન બવહમુગખપણું નથી.
આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ!
મુમુક્ષુ :– ... સુખી થાય.
ઉત્તર :– આ સારી ગાડી, લાડી, ઘોડી, વાડી હોય તો સુખી થાય. એ તો બધી હોળી છે.
આ તો અંદર આત્મામાં આનંદ છે. ચૈતન્યનો લાલ આનંદનો છે. આહાહા..! જેમ ચોસઠ પહોરી
પીપરમાં ચોસઠ પહોરી તીખાશ ભરી છે એ બહાર આવે છે. એમ આત્મામાં આનંદ પડ્યો છે.
એની એકાગ્રતાથી એને આનંદ બહાર આવે છે. એ એનો આનંદ છે. ધળનો આનંદ કે રદ’ હતો?
મંઢે બહારથી માન્યો છે. આ પૈસા, બાયડી, આબરૂ, કીવતગ, મકાન... ચારે કોર બધી હોળી સળગે
છે. આહાહા..!
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આનંદ તો આત્માનું સ્વરૂપ છે. વસ્તુ જે હોય એ દુુઃખરૂપ ન હોઈ શકે. સ્વભાવ એનો
દુુઃખરૂપ ન હોય. એના સંયોગમાં એ ચીજ ન હોય. એ પોતાના સ્વભાવમાં હોય. પોતે ભગવાન
આત્મા આનંદ અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે. એમાંથી આનંદ આવે છે. વસદ્ધ ભગવાન આનંદને ભોગવે
છે. આનંદને ભોગવે છે. ‘વજુભાઈ’! એમનો ૧૨ વષગનો દીકરો ‘રદલીપ’ છે ને? ‘જયંતીભાઈ’નો.
એના બાપે ‘જયંવત’એ પછયું હતું એને. ‘રદલીપ’! આ મહારાજ કહે છે કે સાધુ જંગલમાં રહે.
‘લાલચંદભાઈ’! ઓળખો છો ને આ ‘જાદવજીભાઈ’? તમારે ‘કલકત્તા’. ‘જંયવતભાઈ’ છે ને
મોટા? છોકરો એવો પાકયો છે. ઘરે જઈને એનો બાપ પછે, એલા ‘રદલીપ’! આ મહારાજ કહે છે
કે સાધુ એવા હોય કે જંગલમાં રહે. એને સાધુ કહે. જંગલમાં એને કેમ ગોઠતું હશે? એય..!
‘પપપા’! એમ કરીને કહ્યું, હોં! એ તો અતીવન્િય આનંદમાં લહેર કરતા હોય છે. કેમ ગોઠતું હશે
એ શું કહો છો તમે? ‘જયંવતભાઈ’ને એવો જવાબ આપયો હતો. અતીવન્િય આનંદમાં. એકલા કેમ
ગોઠતું હશે? એ આનંદમાં રહે છે, અતીવન્િય આનંદમાં. પછી બીજો જવાબ આપયો, એ ઉપરાંત
દલીલ આપી. પપપા! વસદ્ધ એકલા રહે છે કે નવહ? વસદ્ધ-વસદ્ધ. ણમો વસદ્ધાણં. એને એકલા નવહ
ગોઠતું હોય એમને? પપપા! અતીવન્િય આનંદમાં લહેર કરે છે. તમારે આ... શું કહેવાય? આ
તમને ઘોંઘાટ ગમે છે. તમને વનવૃવત્ત જોઈતી નથી. બોલે તો એના બાપની સામે ધડાકા લે. ઠીક
બેટા. તમને ઘોંઘાટ ગોઠે છે. આ કરવું, તે કરવું. એટલે ઘોંઘાટ વવનાની ચીજ, તમારે વનવૃવત્ત જોઈતી
નથી. વસદ્ધ વનવૃવત્ત લઈને બેઠા છે અને એકલા આનંદમાં છે. તમને ઘોંઘાટમાં દેખાય છે અને
ઘોંઘાટ વવનાની ચીજ આનંદવાળી કેમ હોય? એય..! ‘લાલચંદભાઈ’! હજી બાર વષગ થયા છે, હોં!
તેરમું વષગ ચાલે છે. ‘કલકત્તા’માં છે. રજા પડે ને? શું કહેવાય? વેકેશન પડે ત્યારે અહીંયા આવે.
બાપને જવાબ આપયો. એ નવહ ગોઠતું હોય વસદ્ધને એમને? વસદ્ધ છે કે નવહ? એકલા ત્યાં નવહ
ગમતું હોય. ઇ અતીવન્િય આનંદમાં મજા કરે છે. તમને ઘોંઘાટ જોવે છે. આ કરવું ને તે કરવું, એ
વવના તમને સખ આવતું નથી. ઠીક ભાઈ. સાચું હોય તો છોકરો કહે તો પણ વાંધો નવહ. એમાં
શું છે? કેમ ‘શાંવતભાઈ’! એ તો છોકરો છે, અમને સમજાવે તો અમે એની પાસે સમજીએ.
આહાહા..!
‘અને જે વનત્ય અસ્ભરામ (સદા સુંદર) છે, એવું સહજજ્ઞાન...’ જેવું શસ્કતમાં આનંદ અને
જ્ઞાન હતું. જેમ પીપરમાં ચોસઠ પહોરો તીખો રસ અને લીલો રંગ હતો એ બહાર આવ્યો છે. એમ
આત્મામાં અતીવન્િય આનંદ અને જ્ઞાનનું સંપણગ... સંપણગ... સંપણગ... સત્ત્વ, તત્ત્વ હતું એ એકાગ્રતા
દ્વારા બહાર આવ્યું છે. આહાહા..! અરે..! વવશ્વાસ તો લાવે એને ખબર ન મળે. આવો ભગવાન
વચદાનંદ પ્રભુ છે. આહાહા..! કહો, સમજાણું કાંઈ? આ તો ધમગ બહારથી માનીને બેઠા હોય. આ
કયાગ અને તે કયાગ, સામાવયક, પોષા, પરડક્કમણા (કરે). ભાન વવનાના સામાવયક કેવા તને? પોષા-
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પરડક્કમણા એ તો બધા એકડા વવનાના મીંડા છે. રણમાં પોક મકવા જેવું છે. પોક કોઈ સાંભળે
એવું નથી. સમજાણું કાંઈ?
પરમાત્મા સવગજ્ઞદેવ વત્રલોકનાથ તીથુંકરદેવ કહે છે, અહો..! આવો ભગવાન! આ સહજ
જ્ઞાનની પયાગયની વ્યાખયા થાય છે. ‘સંપણગ મોક્ષમાં જયવંત વતે છે.’ વસ્તુના સ્વભાવમાં જયવંત
સહજજ્ઞાન–સ્વભાવવક જ્ઞાન તો છે પણ એનો અનુભવ થતાં પયાગય પ્રગટ થઈ એ પણ સહજજ્ઞાન
મોક્ષમાં વતે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?
૨૨ નાનો શ્લોક છે.
ु
सहजज्ञािसाम्राज्यसियस्व ं शद्धरचन्मयम
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આહાહા..! ‘સહજજ્ઞાનરૂપી સામ્રાજય જેનું સવગસ્વ છે...’ એ વત્રકાળની સ્વભાવવક વાત
છે. સ્વભાવવકજ્ઞાનરૂપી ‘સામ્રાજય જેનું સવગસ્વ છે...’ આત્માનું રાજય આત્મામાં છે. જુઓ!
સામ્રાજય. સમજાણું કાંઈ? આ સામ્રાજય. કીધું હતું ને? આ ‘જામનગર’ના દરબાર પાસે ગયા
હતા ને એક વખત. (સંવત) ૨૦૧૦ની સાલમાં. આ શું કહેવાય? હમણા ગુજરી ગયોને.
‘રદગ્વીજય’ તેણે કહ્યું, મહારાજ! મારે દશગન કરવા છે. મને ઠીક નથી. ‘રદગ્વીજય’ એક કરોડની
ઉપજ છે. એ હમણા ગુજરી ગયા. એનો છોકરો. ૨૦૧૦ની સાલમાં ગયેલા. આહાહા..! નોખાનોખા... એને આંખનું ઓપરેશન કરવાનું હતું. મારે દશગન કરવા છે. હું એના બંગલા પાસે રદશાએ
જાતો. પાંચ વમવનટના રસ્તે. એટલે એને ખબર પડી કે મહારાજ અહીં આવે છે. એનો મળ માણસ
આપણો સ્થાનકવાસી જૈન હતો. મહારાજ અહીંયા આવે છે, એટલા માટે તમારે દશગન કરવા હોય
તો, મહારાજને વવનંતી કરો. પછી ગયા હતા. પા કલાક બેઠા. ‘ગુલાબરાણી’ એની વહુ હતી.
તમારું એક કરોડની ઉપજનું આ સામ્રાજય નવહ, કીધું. આ તો ધળનું રાજ છે. સામ્રાજય તો
આત્મામાં જ્ઞાન અને આનંદનું અનંતગુણનું રાજ એ સામ્રાજય છે. પછી રાણી બોલી. હા, મહારાજ!
એ વાત સાચી છે. હોવશયાર છે. પા કલાક ગયા. સવારે રદશાએ ગયા હતા, વખત નહોતો વળતા
પા કલાક (ગયા હતા). એક હજાર રૂવપયા મકયા. એક હજાર મુકીએ છીએ. પા કલાક થઈ એના
બંગલે. રદશાએ જઈને સવારે વહેલા. એક હજાર ગણયા હતા. આપણે ‘મોક્ષશાસ્ત્ર’માં નાખયા હતા.
આ નવહ... આ નવહ... ભાઈ! આ ધળના ઢગલા એ રાજ નવહ.
આત્માનું ‘સહજજ્ઞાનરૂપી સામ્રાજય...’ જુઓ! આહાહા..! અનંત અનંત બેહદ જેનો
જ્ઞાનસ્વભાવ સ્વભાવવક, એવા-એવા અનંતગુણનું રાજ. એ સવગસ્વ આત્માનું સ્વરૂપ–રાજ છે.
એનાથી તે શોભે છે. ‘એવો શુદ્ધચૈતન્યમય મારા આત્માને જાણીને,...’ જુઓ! ‘એવો
શુદ્ધચૈતન્યમય મારા આત્માને જાણીને,...’ આવો આત્મા છું એમ જાણીને. જ્ઞાનથી આમ ભરચક્ક
છલોછલો ભરેલો. દરરયો જેમ ઊછળે એમ આત્મા જ્ઞાન અને આનંદથી છલોછલ ભરેલો છે.

શ્લોક - ૧૯ થી ૨૨
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નજરું નાખયા વવના એ નજરે પડે એવો નથી. સમજાણું કાંઈ? કાંઈ ખબરું ન મળે. આંધળાની
જેમ અનારદથી ચાલ્યો જાય. ‘પોપટભાઈ’! ઘરે ભગવાન સ્બરાજે એની સામું ન જોવું અને પારકા
સામું જોવું, લ્યો.
ભયે ભાણે ઘરે ખાતો નથી અને એંઠા ચાટવા જાય છે, એમ નથી કહેતા? એમ ભગવાન
કહે છે કે ત્રણલોકનો નાથ, આનંદનો ધામ તું અહીં અંદર છો ને! કાંઈકના ચાટવા જાય છે, ભોગના,
વવષયના, આબરૂ અને કીવતગના, વવકલ્પના એઠાં ચાટે છે તું. તને શરમ નથી આવતી? બાપ એમ
કહે ને કે કાંઈક બહારચલ્લો હોય તો. ઘરે બાઈ ખાનદાનની દીકરી છે, અને તું આ વાઘરણને
લઈને બેઠો. તને શરમ નથી આવતી? બાઈ ખાનદાનની, બહાર નીકળે મોઢું ઊંચુ કરે નવહ એવી
એને મુકીને ભયે ભાણે આ બીજે જયાં-ત્યાં ભટકે છે, એમ બાપ એને કહે.
એમ ભગવાન કહે છે કે તારું સામ્રાજય અંદર છે ને, ભગવાન! આ બીજાનું રાજ કરવા
કયાં ચાલ્યો તું? પુણય તારા, શરીર મારું, વાણી મારી, રાજ મારું, ધળ મારા. એઠા ચાટવા જાય
છે? સમજાણું કાંઈ? વનંભર થઈ ગયો છે ને એને ચાબખા વાગતા નથી. ‘જેઠાભાઈ’! આહાહા..!
કહે છે, અરે..! અમારું સવગસ્વ રાજ તો ચૈતન્ય આનંદ છે. ‘એવો શુદ્ધચૈતન્યમય મારા
આત્માને...’ જુઓ! આવો ચૈતન્ય. એમ. રાગવાળો, કમગવાળો, શરીરવાળો નવહ. ‘એવો
શુદ્ધચૈતન્યમય મારા આત્માને જાણીને,...’ પહેલું જાણીને એમ કહ્યું છે ને? ‘હું આ વનવવગકલ્પ
થાઉં.’ આ વસ્તુ જ્ઞાનમય છે, આનંદમય છે, એમ એનું જ્ઞાન કરીને, હું હવે ઠરું છું. વવકલ્પ રવહત
થઈને વનવવગકલ્પ થાઉં છું. આનું નામ ધમગ છે. કહો, સમજાણું કાંઈ? વાત તો મોટી લાગે એય...!
‘ભીખાભાઈ’! એ વાત તો તારા ઘરની મોટામાં મોટી છે. આહાહા..! શું કરે? રાંકો થઈને ચાર
ગવતમાં રખડે છે. એ કળશ કીધો, લ્યો. ૨૨ થયા ને? હવે ગાથા. ૧૧-૧૨ ગાથાના કળશો.
એ જ્ઞાનઉપયોગની વ્યાખયામાં આ બધું આવ્યું. આહાહા..! જ્ઞાનના ઘણા ભેદ આવ્યા હતા
ને? હવે આ દશગનના ભેદ લે છે. અંતર સહજાનંદ, સહજજ્ઞાન વત્રકાળ એને કારણજ્ઞાન કહ્યું હતું.
કેવળજ્ઞાનને કાયગસ્વભાવજ્ઞાન કહ્યું હતું. ચાર જ્ઞાનને વવભાવજ્ઞાન કહ્યું હતું. કેવળજ્ઞાનના તો પ્રકાર
પાડશે. કેવળજ્ઞાન મોક્ષદશામાં જે વતે છેલ્લું કીધું એ. એ કેવળજ્ઞાન સ્વભાવવક જ્ઞાન છે એમ કહ્યું.
આમાં ભાવમાં એને વવભાવભાવવાળું કહેશે.
મુમુક્ષુ :– અધુરું જ્ઞાન છે માટે?
ઉત્તર :– નવહ.. નવહ... અધુરું કયાં છે. પયાગય છે માટે. કેવળજ્ઞાન એ કાયગસ્વભાવજ્ઞાન છે.
અરે..! ભાષા કઈ જાતની આ! અને વત્રકાળી જ્ઞાન એ કારણસ્વભાવજ્ઞાન છે. હવે
કાયગસ્વભાવજ્ઞાનને ત્રણ રીતે ઓળખાવશે. એને વવભાવ કહેશે. કેવળજ્ઞાનને વવભાવજ્ઞાન કહેશે.
વત્રકાળી પરમસ્વભાવજ્ઞાનની અપેક્ષાએ. અને એને કાયગપયાગયજ્ઞાન કહેશે. ભાઈ! કાયગપયાગયજ્ઞાન.
સ્વભાવકાયગપયાગયજ્ઞાન. પયાગય ને? સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! કેટલું યાદ રાખવું આમાં? એમાં
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ના ન પાડવી. એ કેવળજ્ઞાનની વ્યાખયા આ રીતે કહી. અથવા જ્ઞાનભાવની. હવે દશગનભાવની
વ્યાખયા ઉપયોગની કરશે.
(શ્રોતા : – પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ !)

ગાથા – ૧૩
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ફાગણ વદ ૯, રવવવાર, તા. ૨૧-૩-૧૯૭૧
ગાથા – ૧૩, પ્રવચન નં. ૨૦

‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર, ૧૩મી ગાથા.

तह दंसणउवओगो ससहावेदरववयप्पदो दुववहो ।

के वलविंवदयरवहयं असहायं तं सहावविवद भवणदं ।।१३।।

ઉપયોગ દર્શિિો સ્વભાવ-નવભાવરૂપ નિનવિ છે;
અસહાય, ઇંનિનવહીિ, કેવળ, તે સ્વભાવ કહેલ છે. ૧૩.
ર્ું અનિકાર ચાલે છે? ઉપયોગ. આ આત્મા જે વસ્ત છે એિો જ્ઞાિ અિે દર્શિ ઉપયોગ
નિકાળી સ્વભાવ અિે વતશમાિ એિી દર્ા, એિું સ્વરૂપ ચાલે છે. જ્ઞાિિી વ્યાખ્યા આવી ગઈ, હવે
દર્શિિી.
‘ટીકા :-- આ, દર્શિોપયોગિા સ્વરૂપિું કથિ છે.’ સામાન્યપણે વસ્તિે દેખે એવા ભાવિે
દર્શિઉપયોગ કહે છે. ઝીણું છે. ‘જેમ જ્ઞાિોપયોગ બહનવિ ભેદોવાળો છે,...’ જ્ઞાિિા પણ ઘણા
ભેદ પાડ્યા હતા. એક કારણસ્વરૂપજ્ઞાિ નિકાળ, એક કાયશસ્વરૂપજ્ઞાિ સ્વભાવજ્ઞાિ વતશમાિ, અિે
તેમાું પણ મનત-શ્રતાદદિા ઘણા ભેદ (કહ્યા હતા). ચાર જ્ઞાિ નવભાવ, કેવળજ્ઞાિ સ્વભાવ. એવા
ઘણા ભેદ પાડ્યા. એમ આ દર્શિઉપયોગ પણ તેવા ઘણા ભેદવાળો છે. એટલા બિા િનહ પણ
ભેદવાળો છે.
‘સ્વભાવદર્શિ ઉપયોગ, નવભાવદર્શિ ઉપયોગ. સ્વભાવદર્શિોપયોગ પણ બે પ્રકારિો
છે : કારણસ્વભાવ દર્શિઉપયોગ અિે એક કાયશસ્વભાવ દર્શિ ઉપયોગ.’ ર્ું કહે છે? આત્મામાું
એક દર્શિ િામિો સ્વભાવ ઉપયોગ નિકાળ છે. આત્મા વસ્ત છે, એમાું દર્શિ િામિો ઉપયોગ
નિકાળ છે એિે અહીંયા કારણસ્વભાવ દર્શિ ઉપયોગ કહે છે. અિે વતશમાિ એિી કાયશ દર્ા આવે
સ્વભાવદર્શિ, કારણ નિકાળ ઉપયોગ, એમાું એકાગ્ર થઈિે, જે કાયશદર્શિ ઉપયોગ સ્વભાવ,
કેવળદર્શિ, એિે અહીંયા કાયશસ્વભાવ ઉપયોગ કહેવામાું આવે છે. આ બિો ઝીણો નવષય છે.
જેિે અભ્યાસ િ હોય એિે આ બિું ઝીણું લાગે.
હવે કારણસ્વભાવ દર્શિઉપયોગ એિે અહીંયા કારણદૃનિ તરીકે વણશવે છે. આત્મા એક
વસ્ત છે, પદાથશ. એમાું નિકાળી સામાન્ય દર્શિ ઉપયોગ એિે અહીંયા કારણદૃનિ પણ કહે છે.
કારણદર્શિ ઉપયોગ પણ કહે છે અિે એિે કારણદૃનિ પણ કહે છે. એ ‘કારણદૃનિ’. દૃનિ િીચે
છે. ‘દર્શિ. [દર્શિ અથવા દૃનિિા બે અથશ છે : (૧) સામાન્ય પ્રનતભાસ,...]’ એ દર્શિ ઉપયોગ.
સામાન્ય, આત્મામાું સામાન્યપણે એટલે ભેદ પાડ્યા નવિા દેખવાિો એક ઉપયોગ આત્માિો
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નિકાળ, એિે સામાન્ય દર્શિ ઉપયોગ કહે છે. એિે િે એિે શ્રદ્ધાિી અપેક્ષાએ દૃનિ પણ કહીએ.
કારણદૃનિ, કારણદર્શિોપયોગ, કારણશ્રદ્ધા. એટલા ર્બ્દો એમાું વાપયાશ છે. ‘(૨) શ્રદ્ધા. જયાું જે
અથશ ઘટતો હોય ત્યાું તે અથશ સમજવો. બન્ને અથો ગર્ભશત હોય ત્યાું બન્ને સમજવા.]’ આમાું
બન્ને છે. કારણદૃનિ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ કહેર્ે. અથવા નિકાળ કારણદર્શિ ઉપયોગ ધ્રવરૂપે.
આત્મા... આ બિી ઝીણી વાત છે. આ ઓલા ખજર જેવી િથી કે ઝટ દઈિે સમજાય જાય.
‘મિભાઈ’!
આત્મા, આ વસ્ત છે આત્મા, એમાું એિો નિકાળી દર્શિ ઉપયોગ સ્વભાવ છે. એિે
કારણદૃનિ પણ કહીએ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ પણ કહીએ. નિકાળી, હોં! એિે કારણદર્શિ ઉપયોગ પણ
કહીએ. બન્ને રીતે કહેવાય. તે ‘સદા પાવિરૂપ અિે ઔદનયકાદદ ચાર નવભાવસ્વભાવ પરભાવોિે
અગોચર...’ છે. ઝીણી વાત છે. ભગવાિઆત્મા, એમાું નિકાળ કારણદૃનિ અથવા કારણ સામાન્ય
ઉપયોગદર્શિ અથવા સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ. વસ્ત નિકાળ છે એિા સ્વરૂપિી શ્રદ્ધા નિકાળ. પયાશય િનહ.
કહે છે કે એ કારણદૃનિ, કારણદર્શિ ઉપયોગ અથવા એ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિસ્વરૂપ વસ્ત. એ ચાર
નવભાવસ્વભાવ પરભાવિે અગમ્ય છે.
વસ્ત જે આત્મા છે, ભગવાિઆત્મા એમાું જે દર્શિ ઉપયોગ અથવા કારણદૃનિ નિકાળ
(છે), એ ઉદય–દયા, દાિ, વ્રત, ભર્તતિો નવકલ્પ છે એ ઉદયભાવ છે, એિે પણ એ દર્શિ ઉપયોગ
કાયમી અથવા કારણદૃનિ નિકાળ એિાથી અગમ્ય છે. એિાથી જણાય એવો િથી. સમજાણું કાુંઈ?
એમ ઉપર્મ. દર્શિમોહ, ચાદરિ આદદિો ઉપર્મ થાય છે િે? એ ઉપર્મભાવથી પણ એિો
આશ્રય કરવાથી અગમ્ય છે એમ કહેવું છે મૂળ તો. ઉપર્મભાવથી અગમ્ય છે એિો અથશ? કે
ઉપર્મભાવિો આશ્રય કરવાથી આ ભાવ પ્રગટે એમ છે િનહ. આ ભાવ સમજાય એમ િથી.
એમ કહે છે. ઝીણું છે, ‘પોપટભાઈ’! બહારમાું તો બિું એમ િે એમ જાડ ચાલ્યું હોય. પણ્ય હોય
એિે લઈિે પૈસા, બૈસા, ઢગલા િિ થાય એિે જગતમાું ડાહ્યા કહેવાય. જગતમાું, હોં! આ વસ્ત
જદી છે. આત્માિે ઓળખવો અિે આત્મજ્ઞાિ એ જ મોક્ષિો માગશ છે. એ જ િમશ અિે સખિે પુંથે
પડવાિો રસ્તો છે. આહાહા..!
એ કહે છે કે આત્મા કારણદૃનિ અથવા કારણદર્શિઉપયોગ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિસ્વરૂપ બિું
આમાું ભેગું લીિું. એ ઉદય એટલે રાગાદદિા નવકલ્પથી અગમ્ય છે. ઉપર્મિા આશ્રયે પણ અગમ્ય
છે. ચાર જ્ઞાિ આદદિો ક્ષયોપર્મ જે છે એિાથી પણ અગમ્ય છે. એિો આશ્રય કરવાથી પણ
સમજાય િનહ. એમ ક્ષાનયકભાવ. એ ચારિે નવભાવસ્વભાવ કહ્યા છે. કેમકે જેમાું નવ… નવર્ેષે
નવર્ેષપણું આવે છે અિે જેમાું પરિી કોઈ અભાવ આદદિી અપેક્ષા આવે છે, એથી ઉદય-ઉપર્મક્ષયોપર્મ-ક્ષાનયક ચારિે નવભાવસ્વભાવ-પરભાવ કહ્યા છે. છે િે? નવભાવસ્વભાવ-પરભાવ.
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આજિો નવષય ઝીણો છે. રનવવાર છે િે આજ! રનવવાર આવે છે એટલે આ ‘ભાવિગર’વાળા
આવે છે ત્યારે ઝીણું આવે છે.
આત્મા સત્ વસ્ત સત્ છે, છે. એમાું એિો ઉપયોગ એટલે ગણ, દર્શિ ઉપયોગ,
સામાન્યપણે જે દેખવાિી ર્ર્તત અથવા કારણદૃનિ એ સમ્યગ્દર્શિ એ કારણદૃનિ અુંદર વસ્ત
નિકાળ, હોં! કાું એ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ. નિકાળી વસ્ત છે એિા સ્વરૂપિી શ્રદ્ધામાિ ધ્રવ. ઘરે જાણે
વાુંચવાિો વખત મળે િનહ. ‘પોપટભાઈ’! કો’ક દદ’ આવું સાુંભળવા મળે, એમાું (આવી ઝીણી
વાત આવે). કહો, સમજાણું કાુંઈ?
જેિે આત્માિું નહત કરવું છે, સખી થવું હોય, એિે ર્ી રીતે સખી થવાય અિે નહત થાય?
કે જે આત્મા વસ્ત છે એમાું નિકાળી દર્શિ ઉપયોગ છે કે નિકાળી સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ કે કારણદૃનિ જે
નિકાળી છે, એિો આશ્રય કરે તો તેિે કલ્યાણ અિે સખ થાય, તો એિે લાભ થાય. ર્ું કીિું
સમજાણું કાુંઈ?
ચાર ભાવ વતશમાિ પ્રગટ (છે). પણ્ય-પાપિો નવકાર, ઉપર્મ સમદકત કે ઉપર્મ ચાદરિ,
કે ક્ષયોપર્મ જ્ઞાિ કે ક્ષયોપર્મ ચાદરિ, ક્ષાનયક જ્ઞાિ કે ક્ષાનયક ચાદરિ. એ બિા ઉદય, ઉપર્મ,
ક્ષયોપર્મ, ક્ષાનયક ચાર ભાવ (છે), એ ચાર ભાવિો આશ્રય કરવાથી સ્વરૂપિો લાભ થાય િનહ,
િમશિો લાભ થાય િનહ. આહાહા..! કહો, ‘ભીખાભાઈ’! પણ તયાું ગયા? આમાું દેવ-ગરુ તો
તયાુંય રહી ગયા.
મમક્ષ :– બાજએ રાખી દીિા...
ઉત્તર :– ર્ું કીિું એ? બાજએ રાખી દીિા. આહાહા..! તારામાું ખાણ એવી છે કહે છે.
સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ િામિો અુંદર નિકાળ એક ગણ છે. શ્રદ્ધાિ િામિો ગણ છે નિકાળ અથવા કારણદૃનિ
િામિો ગણ છે અથવા દર્શિોપયોગ કારણરૂપ તે નિકાળ ગણ છે. આહાહા..! એિો લાભ એ
જીવિો પરમસ્વભાવભાવ છે. આત્મા વસ્ત છે એિો પરમસ્વભાવભાવ, કારણદૃનિ, કારણ
ઉપયોગ, સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ એ એિો કાયમી ધ્રવ સ્વભાવ છે. એિો આશ્રય કરે તો એિે સમ્યગ્દર્શિ
અિે આિુંદિી પ્રાનિ થાય. સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..! કેમકે, ચાર તો નવર્ેષે અપેનક્ષત ભાવ છે.
િીચે કહ્યું, જઓ!
‘નવર્ેષ ભાવ; અપેનક્ષત ભાવ. [ઔદનયક, ઔપર્નમક, ક્ષાયોપર્નમક અિે ક્ષાનયક એ
ચાર ભાવો અપેનક્ષત ભાવો હોવાથી તેમિે નવભાવસ્વભાવ પરભાવો કહ્યા છે .]’ એિે
નવભાવસ્વભાવ અહીં કહ્યા, એિે જ પહેલા કેવળજ્ઞાિિે સ્વભાવભાવ પણ કહ્યો હતો. કેવળજ્ઞાિ
જે પ્રગટ થાય એિે સ્વભાવઉપયોગ કહ્યો હતો. કેવળદર્શિિે પણ સ્વભાવઉપયોગ આમાું કહ્યો
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છે. છતાું અહીંયા નવર્ેષ ભાવ છે એ અપેક્ષાએ એિે નવભાવસ્વભાવ કહેવામાું આવે છે. સમજાણું
કાુંઈ? િથી સમજાણું. કહ્યું િે?
આત્મામાું જે નિકાળ જ્ઞાિસ્વભાવ છે એિે તો કારણજ્ઞાિ ઉપયોગ કહીએ. હવે એિે
આશ્રયે થયેલો કેવળજ્ઞાિ કાયશસ્વભાવ ઉપયોગ, કેવળજ્ઞાિ, એિે ત્યાું સ્વભાવ ઉપયોગ કહ્યો
હતો, એિે અહીંયા નવભાવસ્વભાવ કહ્યો છે અિે પરભાવ કહ્યો છે. નિકાળી પરમસ્વભાવિી
અપેક્ષાએ નવર્ેષભાવ, અપેનક્ષતભાવ અથવા પરભાવ (કહ્યો). ‘ર્ેઠી’ આ વાુંચયું છે કે િનહ?
તમારે ઘરે તો કયું છે આ. નહન્દી કરાવ્યું છે. આહાહા..!
ફરીિે. આ આત્મા વસ્ત છે. ર્રીર, વાણી આ તો માટી જડ છે. એ કાુંઈ આત્મામાું િથી
અિે આત્માિા િથી. બરાબર છે? આ આત્માિા િનહ? ખજૂરિા વાડીયા (આત્માિા િનહ)? હવે
કહે છે કે જે આ અુંદર કમશ છે, એ આત્મામાું િથી, આત્માિા િથી. બરાબર છે? હવે કહે છે એિી
પયાશયમાું, અવસ્થામાું, હાલતમાું ચાર ભાવ છે. અિાદદથી એક ઉદયભાવ છે, અિાદદથી
ક્ષયોપર્મભાવ પણ છે. િમશ પામે ત્યારે ઉપર્મ, ક્ષયોપર્મ િે ક્ષાનયકભાવ થાય છે. એવા ચાર
પ્રકાર એિી દર્ામાું છે. એ દર્ામાું છે એમાું જે કેવળજ્ઞાિિો ઉપયોગ છે, એિે સ્વભાવ ઉપયોગ
કહ્યો હતો. અહીં એિે નવભાવ ઉપયોગ કહીિે પરભાવ કહ્યો છે. નિકાળ જ્ઞાયકસ્વભાવ, જ્ઞાિ
ઉપયોગ નિકાળ. એિી અપેક્ષાએ, વતશમાિ પ્રગટેલી કેવળજ્ઞાિિી દર્ારૂપી ભાવ એિે અપેનક્ષત
ભાવ ગણી, નવર્ેષ ગણી, નવભાવ ગણીિે પરભાવ કહ્યો છે.
દર્શિ ઉપયોગિે પણ એમ કહ્યું છે. આ જ ગાથામાું દર્શિસ્વભાવ ઉપયોગ કહ્યો છે.
નિકાળી એક દર્શિસ્વભાવ ઉપયોગ, નિકાળી. અિે એક એમાુંથી પ્રગટેલો કેવળદર્શિ ઉપયોગ
કાયશ. એ કાયશઉપયોગ જે છે એિે સ્વભાવ ઉપયોગ કહ્યો છે. છતાું અહીં એિે નવભાવ અપેક્ષા
લઈિે, અપેનક્ષતભાવ ગણીિે, નવર્ેષભાવ ગણીિે એિે નવભાવસ્વભાવ પરભાવ કહેવામાું આવે
છે. સમજાણું કાુંઈ? આ ‘નિયમસાર’ છે. ઘરે છે િે ‘નહુંમતભાઈ’? વાુંચયું છે? ... એમાું િનહ. ...
ઘરે પસ્તક છે કે િનહ? ઘરમાું પૈસા છે એ વાપરે છે કે િનહ? પસ્તક છે એિે વાપરે છે કે િનહ?
એમ કીિું. જઓ! આ લેખ. આહાહા..!
તારી મૂડીમાું, પુંજીમાું ર્ું છે? અિે પુંજીમાુંથી પ્રગટ ર્ું થાય છે? એ વાત છે. તારી પુંજીમાું
અુંદરમાું કારણજ્ઞાિ ઉપયોગ નિકાળ પડ્યો છે અિે તારી પુંજીમાું કારણદર્શિ ઉપયોગ નિકાળ
પડ્યો છે. તારી પુંજીમાું કારણદૃનિ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ ભાવ નિકાળ પડ્યો છે. હવે એમાુંથી પ્રગટ
થવા માટે... એ તો ર્ર્તતરૂપ છે, ધ્રવરૂપ છે, હવે પ્રગટ િમશ થવા માટે કહેછે કે એ પયાશયમાું જે
ચાર ભાવ છે એિો આશ્રય કરવાથી િમશિી પયાશય પ્રગટ થતી િથી.િમશ જે પ્રગટેલો હોય, એિે
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આશ્રયે પણ પરમપાદરણાનમકસ્વભાવ જાણવામાું આવતો િથી એિે આશ્રયે, હોં! એિાથી થાય
છે એ જદી વાત છે. આ તો બિું નગ્રક લેદટિ જેવું છે. આહાહા..!
કહે છે, ભાઈ! તારી ઋનદ્ધ, સમૃનદ્ધ, ચૈતન્યિી સમૃનદ્ધ, એમાું અુંતરિા દર્શિ ઉપયોગ અિે
જ્ઞાિઉપયોગ આત્માિા, ર્ર્તતમાું, ધ્રવમાું સામાન્યપણે (રહેલા છે). જ્ઞાિસામાન્ય અિે
દર્શિસામાન્ય એટલે પયાશય નવિાિું એમ. એવો નિકાળભાવ પડ્યો છે, એમ કારણદૃનિ પણ
આત્મામાું ધ્રવરૂપે નિકાળ પડી છે. અિે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, આખા સ્વરૂપિા શ્રદ્ધાિરૂપ અભેદ એવી
શ્રદ્ધા પણ નિકાળ પડી છે. સમજાણું કાુંઈ? એિે પરમપાદરણાનમક સ્વભાવભાવ કહેવામાું આવે
છે. અિે પ્રગટેલા ચાર ભાવિે નવભાવસ્વભાવ પરભાવ કહેવામાું આવે છે. ‘પુંદડતજી’!
નિકાળી જ્ઞાયકભાવ, નિકાળી દર્શિભાવ, નિકાળી સ્વરૂપશ્રદ્ધાિભાવ, નિકાળી
કારણદૃનિભાવ, એ સ્વપરમસ્વભાવિી અપેક્ષાએ પયાશયમાું પ્રગટેલા ઉદય, ઉપર્મ, ક્ષયોપર્મ,
ક્ષાનયકિે પરભાવ, પરસ્વભાવ નવભાવભાવ કહેવામાું આવ્યા છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? એ
ચાર નવભાવસ્વભાવ પરભાવોિે અગમ્ય છે. એટલે કે, જઓ! િીચે લખ્યું છે િે. ‘ચાર
નવભાવભાવોિો આશ્રય કરવાથી પરમપાદરણાનમકભાવિો આશ્રય થતો િથી.’ િોટમાું.
‘પરમપાદરણાનમકભાવિો આશ્રય કરવાથી જ સમ્યતત્વથી માુંડીંિે મોક્ષદર્ા સિીિી દર્ાઓ
પ્રાિ થાય છે.’ આહાહા..! ભગવાિઆત્મા અુંતમશખિી ર્ર્તતમાું, જ્ઞાિ-દર્શિ-શ્રદ્ધા વગેરે
કારણદૃનિ, એ ર્ર્તતરૂપ જે ધ્રવ છે એ પરમસ્વભાવભાવ છે. એિો આશ્રય કરવાથી િમશ થાય
છે.
સમદકતથી માુંડીિે કેવળજ્ઞાિ આદદિી પયાશય ઉત્પન્ન થાય. એ નિકાળી સ્વરૂપશ્રદ્ધા,
કારણદૃનિ, દર્શિ ઉપયોગ અિે જ્ઞાિઉપયોગ, એિા આશ્રયે અુંતરમાું ધ્રવિે અવલુંબતા, નિકાળી
ર્ર્તતવાળું તત્ત્વ એિી આ ર્ર્તતિું વણશિ છે. તે નિકાળી ર્ર્તતિું અવલુંબિ કરતા, પછી કાુંઈ
ર્ર્તત અિે ર્ર્તતવાિ એમ ત્યાું ભેદ પડતો િથી. નિકાળી ર્ર્તતવાિ અિે ર્ર્તત, એિો અુંતર
આશ્રય કરતાું, સમ્યગ્દર્શિ–િમશિી પહેલી ભૂનમકા–પ્રગટ થાય છે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? ત્યાુંથી
માુંડીિે મોક્ષદર્ા, કૈવલ્યદર્ા, એ બિી દર્ાઓ–હાલતો–પયાશયો–નિકાળી વસ્તિી ર્ર્તતઓમાું
આશ્રય કરતા પ્રગટ થાય છે. નિનમત્તિો કે રાગિો કે નિમશળ પયાશય ક્ષયોપર્માદદિો આશ્રય
કરવાથી સમ્યગ્દર્શિથી માુંડીિે કેવળજ્ઞાિ ઉત્પન્ન થતું િથી.
આ તો આ બિું રાિે પૂછે તો આવડર્ે કે િનહ? આમાું બિું આવડે? હા પાડી. બહ ઓલી
હા િથી પાડતા. ‘મિસખભાઈ’! ઘરે રૂનપયા કેટલા છે એિી એિે ખબર િ હોય? એ ચોક્કસ
હોય. આહાહા..! એિે પછી ગોખવું પડતું હર્ે? ફટ કહે. ભાઈ! મારે માટે બીજા ભલે આટલા િારે
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પણ મારી પાસે આટલા તો છે. આહાહા..! એમ અહીં કહે છે કે આત્મામાું તારા માટે બીજા ગમે
તેમ િારે પણ અુંદરમાું ર્ું છે એિી તિે ખબર છે? એમ કહે છે.
અુંદરમાું નિકાળી આિુંદકુંદ ભગવાિઆત્મામાું એ કારણજ્ઞાિ, કારણદર્શિ,
કારણસ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, કારણદૃનિ એવો ધ્રવસ્વભાવ તારામાું–ખાણમાું–પડ્યો છે. એવી ખાણિો
આશ્રય અુંતમશખ (થઈિે) લે તો તિે િમશિી પયાશય, ચાદરિિી પયાશય, કેવળજ્ઞાિિી પયાશય,
મોક્ષિી પયાશય પ્રગટ થાય. વ્યવહારથી વ્યવહારિે લઈિે આશ્રય િ થાય, એમ િા પાડી છે.
ક્ષયોપર્મ જ્ઞાિ થયું હોય, ક્ષાનયકસમદકત થયું હોય તો એિે આશ્રયે િવી પયાશય િ થાય એમ
કહે છે અહીંયા. એિે ઠેકાણે વ્યવહાર, દયા, દાિ, વ્રત િે કષાયિી મુંદતાથી નિશ્ચયપ્રગટ થાય એ
તો તયાુંય રહી ગયું. આહાહા..! હજી રીતિી ખબર િ મળે. માગશિી નવનિ ર્ું છે? સખી થવાિો
પુંથ, એિી ર્ું રીત છે? આ ઝીણું છે, હોં ‘મિીષ’! બહ ધ્યાિ રાખે તો સમજાય એવું છે. લખવા
માગે છે િે આજ ઝીણું છે, ઝીણું આજે. કહો, સમજાણું કાુંઈ? આહાહા..!
‘પરભાવોિે અગોચર...’ એમ પાછો અગમ્ય છે. એિો અથશ એ કે પરભાવિે આશ્રયે તે
થતું િથી. એમ એિો અથશ છે. અગમ્ય તો ઉપર્મભાવિે ગમ્ય છે. ક્ષયોપર્મભાવ અિે
ક્ષાનયકભાવિે પાદરણાનમકભાવ ગમ્ય છે. નિકાળ ભાવ ઉપર્મ, ક્ષયોપર્મ, ક્ષાનયકિે ગમ્ય છે.
પણ અહીંયા અગમ્ય છે એમ કહેવાિો આર્ય, એિે આશ્રયે તે જણાતો િથી. સમજાણું કાુંઈ?
આવું ઝીણું કોણે કયું હર્ે? વસ્તિું સ્વરૂપ જ એવું છે. એમાું કયું કોણે? સત્ જ એ છે.
વસ્ત સત્ છે. આત્મા નિકાળ સત્ છે. તો એિા કારણ ઉપયોગ અિે કારણદૃનિ એ પણ
નિકાળ સત્ છે. એમાુંથી િમશ પ્રગટવા માટે એટલે કે જ્ઞાિિો સમ્યક્ ઉપયોગ પ્રગટવા માટે કે
દર્શિિો ઉપયોગ પ્રગટવા માટે સમદકતિે પ્રગટ કરવા માટે, નિકાળી ચાર ભાવથી રનહત ‘એવો
સહજ-પરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો સ્વભાવ છે,...’ એ જે કારણઉપયોગ કહો, કારણદૃનિ કહો,
સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ કહો, એ ‘કારણસમયસારસ્વરૂપ છે.’
‘સહજ પરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો સ્વભાવ છે,...’ નિકાળી સ્વભાવભાવ સહજ વસ્ત
છે તેમ એિી ર્ર્તતઓ એટલે ગણો પણ એમ િે એમ છે. સમજાણું કાુંઈ? ‘એવો સહજ
પરમપાદરણાનમકભાવરૂપ...’ આ પરમપાદરણાનમક તયો? ઓલા કારણદૃનિ, કારણ ઉપયોગ,
કારણજ્ઞાિ વગેરે. અહીં દર્શિિી વાત છે. નિકાળ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ એ બિો ‘સહજપરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો સ્વભાવ છે,...’ ભારે ઝીણું! આ બે ભાઈઓ કો’ક દદ’ આવે છે
એમાું આવું ઝીણું આવ્યું. સમજાય છે? ‘મિભાઈ’ એમાું બનદ્ધવાળા ગણાય. લૌદકકમાું ગણાય છે
એમ કીિું. કહો, સમજાણું આમાું? ભાઈ! આવો િમશ ભારે. ઓલું તો કહે વ્રત કરવા, તપ કરવા,
રોટલા િ ખાવા, અપવાસ કરવા, જાવ (થઈ ગયો િમશ). િૂળમાું પણ િમશ િથી સાુંભળિે હવે.
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સમક આ મેં ત્યાગ કયું, આ મેં ગ્રહણ કયું એ નમથ્યાત્વભાવિું પોષણ છે. પયાશયમાું આિે ગ્રહણ
કરુું, આિે છોડું, આ લઉં િે આ મૂકું... આહાહા..! અરે..! એ તો નવકલ્પિો ભાવ અિે માિે કે
આિાથી મિે લાભ. નમથ્યાત્વિે પોષે છે. સમજાણું કાુંઈ?
અહીં તો ભગવાિઆત્મામાું જેમ પ્રભ પોતે અનવિાર્ી અિાદદ છે એમ એમાું અનવિાર્ી
કારણદર્શિ ઉપયોગ, અનવિાર્ી સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, અનવિાર્ી કારણદૃનિ એ આત્મામાું નિકાળ પડી
છે. એ ‘પરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો સ્વભાવ છે,...’ પેલા ચારભાવ છે એ તો પયાશયિી વાત
છે. આ ચાર નિકાળ સ્વભાવિી વાત છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? અુંતર દરબાર ભગવાિિો
અલૌદકક છે એમ કહે છે. પણ કોઈ દદ’ સાુંભળ્યો િથી. આહાહા..! તારા અુંતર દરબારમાું
કારણદૃનિ, કારણદર્શિ ઉપયોગ કે સ્વરૂપ શ્રદ્ધા પરમ સહજસ્વભાવભાવરૂપ પડ્યા છે.
‘જે કારણસમયસારસ્વરૂપ છે,...’ લ્યો. કારણ આત્મસ્વરૂપ છે. ‘કારણસમયસારસ્વરૂપ
છે,...’ એ દર્શિઉપયોગ નિકાળ, કે કારણદૃનિ નિકાળ કે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, એ હતી ર્ર્તત અિે ગણિું
વણશિ. પણ કહે છે કે એ ‘કારણસમયસારસ્વરૂપ છે,...’ અભેદ વણશવ્યું. એ િણે િવ્યસ્વરૂપ જ છે,
એ િવ્યસ્વરૂપ જ છે. સમજાણું કાુંઈ? ર્ું કીિું ઇ? ‘એવો સહજ-પરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો
સ્વભાવ છે, જે કારણસમયસારસ્વરૂપ છે,...’ વસ્ત ભગવાિઆત્મા એ ગણિા ભેદથી જણાવે છે,
છતાું એ ગણો બિા કારણસ્વરૂપ પરમાત્મા આત્માિા સ્વરૂપ જ છે એ બિા, ભેદ છે િનહ.
સમજાણું કાુંઈ?
‘કારણસમયસારસ્વરૂપ છે,...’ આહાહા..! કોણ? કે આ આત્મા જેમ અનવિાર્ી સત્ છે...
છે... છે... છે... છે.... છે... એમ એમાું દર્શિ, કારણદૃનિ અથવા સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, એ પણ
પરમસ્વભાવભાવે છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... અિે એ બિાિે કારણસમયસારસ્વરૂપ પણ
કહીએ છીએ. સમજાણું કાુંઈ? ‘નિરાવરણ જેિો સ્વભાવ છે,...’ ભગવાિઆત્મા જેમ વસ્ત છે.
એિો જેમ આવરણ નવિાિો નિરાવરણ સ્વભાવ છે, એમ એિો નિકાળ દર્શિઉપયોગ, કે કારણદૃનિ
કે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ નિરાવરણીય વસ્ત નિકાળ પડી છે. સમજાય છે કાુંઈ? પયાશયિી અપેક્ષાએ વાત
િથી. આ ગણ જે કારણસમયસાર સ્વરૂપ છે એ નિકાળ નિરાવરણ જેિો સ્વભાવ છે. આહાહા..!
‘જે નિજ સ્વભાવસત્તામાિ છે,...’ જે નિજ સ્વભાવસત્તામાિ છે. કારણદર્શિ ઉપયોગ,
કારણદૃનિ અથવા શ્રદ્ધાિ, એ નિજ સ્વભાવસત્તા–પોતાિા સ્વભાવિું હોવાપણારૂપે છે. આત્મામાું
નિજ સ્વભાવસત્તા હોવાપણારૂપે છે. પહેલા આવું તયાુંય આવ્યું હતું? સુંપ્રદાય છે િે? આ
‘ચેતિજી’એ કારણપયાશયિું પૂછયું હતું િે? આ ત્યાું તયાુંય હતું? ર્ું થાય? માણસિે પોતાિો
પક્ષ છોડવો િથી. આહાહા..! આ બિો કદરયાવર બતાવે છે. તારા ઘરમાું ર્ું છે? સમજાણું કાુંઈ?
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કહે છે કે એ તો નિકાળ નિરાવરણ સ્વભાવ છે. વસ્ત જેમ નિરાવરણ છે એમ એિો ર્ર્તત
સ્વભાવ નિરાવરણ છે. નિજ સ્વભાવસત્તામાિ છે. ભગવાિઆત્મા જેમ છે, એમ આ ર્ર્તતરૂપ
નિજ સ્વભાવસત્તા નિકાળ છે. પયાશયિી આ વાત િથી, અવસ્થાિી વાત િથી. આહાહા..! ‘જે
પરમચૈતન્યસામાન્યસ્વરૂપ છે,...’ જે પરમચૈતન્યસામાન્ય, અત્યારે દર્શિિી વ્યાખ્યા છે િે? એમ.
એ દર્શિ સાથે કારણદૃનિ આવે અિે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ બિું એમાું આવે. ‘પરમચૈતન્યસામાન્યસ્વરૂપ
છે,...’ પરમચૈતન્યસામાન્યસ્વરૂપ અુંદર છે. આહા..! ભાષા જ પકડવી કઠણ પડે. સમજાણું કાુંઈ?
‘જે અકૃનિમ પરમ સ્વ-સ્વરૂપમાું અનવચળનસ્થનતમય ર્દ્ધચાદરિસ્વરૂપ છે,...’ નિકાળ. અકૃનિમ–
િનહ િવું કરેલું એવું પરમસ્વસ્વરૂપમાું પરમસ્વસ્વરૂપ અુંદરિું. િ ચળે એવી નસ્થનતમય
ર્દ્ધચાદરિસ્વરૂપ છે એ બિું. નિકાળ, હોં! ભારે ગાથા છે!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– બિું સાથે જ છે િે. ભેગા જ છે િે. જદા તયાું છે. અભેદ વણશવવું છેિે.
‘જે અકૃનિમ પરમ સ્વ-સ્વરૂપમાું અનવચળ...’ કોઈ દદ’ િ ચળે એવું એિું ચાદરિ સચાદરિ
ધ્રવસ્વભાવ છે. એ સત્તા-નિજસત્તામાિ કારણદૃનિમાું, કારણઉપયોગમાું આ બિું પડ્યું છે.
આહાહા..! ભારે ભાઈ! િમશિી આવી વ્યાખ્યા હર્ે! જે અકૃનિમ િનહ, પયાશયરૂપે કરાવવું એવું
પરમસ્વસ્વરૂપમાું, પરમસ્વસ્વરૂપમાું, નિકાળી ધ્રવસ્વરૂપમાું, અનવચળ ચળે િનહ એવી નસ્થરતારૂપ,
નસ્થનતરૂપ પરમ ર્દ્ધચાદરિસ્વરૂપ છે.
‘જે નિત્ય-ર્દ્ધ-નિરુંજિજ્ઞાિસ્વરૂપ છે...’ ભગવાિઆત્મા, જેમ આ કારણઉપયોગ કહીએ,
કારણદૃનિ કહીએ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ કહીએ, પરમસ્વભાવભાવમાું અિે એ સમયસારસ્વરૂપ. એમાું
‘નિત્ય-ર્દ્ધ-નિરુંજિજ્ઞાિસ્વરૂપ છે...’ એ તો કાયમ નિમશળ એવો અુંજિ નવિાિો જ્ઞાિસ્વરૂપપણે
પોતે એવો છે. જઓ! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવે’ આવી ટીકા કરી. પેલો કહે, ર્તલિ કરી. કેટલી સ્પિ
છે!
મમક્ષ :– ઘણી સ્પિ વાત કરી છે.
ઉત્તર :— ... વાત કરે છે. એ કહે છે કે આ ટીકાિા કરિારા અમે તે કોણ? ગણિરથી
માુંડીિે એ ટીકાઓ ચાલી આવે છે. અમે મુંદબનદ્ધ તે કોણ? આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? ભગવાિ
પરમાત્મસ્વરૂપ મહારાજા, એિી અુંદરિી ઋનદ્ધિું આ વણશિ ચાલે છે.
‘નિત્ય-ર્દ્ધ-નિરુંજિજ્ઞાિસ્વરૂપ છે અિે જે સમસ્ત દિ પાપોરૂપ વીર દશ્મિોિી સેિાિી
િજાિા િાર્િું કારણ છે...’ સમસ્ત દિ પાપરૂપી વીર દશ્મિો. બિા, હોં! પણ્ય-પાપ બિું ભેગું.
દશ્મિોિી સેિાિી િજાિે લુંટિાર છે. લુંટિારો એટલે એિા સ્વભાવમાું એ છે િનહ. એ સ્વભાવિો
આશ્રય લે એિા આ પાપિો િાર્ થયા નવિા રહે િનહ. આહાહા..! ‘સમસ્ત દિ પાપોરૂપ વીર...’
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પાપરૂપી વીરો, એિા દશ્મિોિી સેિા, એિી િજાિા િાર્િું કારણ. ‘એવા આત્માિા ખરેખર...’
એવો જે આત્મા, આ બિા થઈિે કીિા એ. એિું ‘ખરેખર સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે...’ આવા
આત્માિી સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ નિકાળ છે. પ્રગટિી વાત િથી. નિકાળ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ. ‘એવા આત્માિા
ખરેખર સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે...’ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે. લ્યો સમજાણું? ‘(અથાશત્ કારણદૃનિ
તો ખરેખર ર્દ્ધાત્માિી સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે).’ માથેથી પહેલું આવ્યું હતું િે? કારણદૃનિ ત્યાુંથી
ર્રૂ કયું. પેરેગ્રાફથી. એ કારણદૃનિ ખરેખર ર્દ્ધાત્માિા, નિકાળી ર્દ્ધસ્વરૂપિા શ્રદ્ધાસ્વરૂપ,
શ્રદ્ધામાિ નિકાળ એવી શ્રદ્ધા અુંદર પડી છે. િીચે િોટ એકડો.
‘સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ = સ્વરૂપ-અપેક્ષાએ શ્રદ્ધાિ.’ પોતાિું જે નિકાળી ધ્રવ સ્વરૂપ એિી શ્રદ્ધા
અુંદરમાું, હોં! કેમ કે પ્રગટ સમ્યગ્દર્શિ થાય તેિું કારણ પણ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ નિકાળ છે. સમદકતિી–
િમશિી દર્ા પ્રગટ થાય, તેિું કારણરૂપ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ નિકાળ છે. એિા આશ્રયે સમ્યગ્દર્શિ થાય
છે.
‘[જેમ કારણસ્વભાવજ્ઞાિ (નિકાળ) અથાશત્ સહજજ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ છે,...’ પહેલા સ્વરૂપ
પ્રત્યક્ષ કહ્યું હતું િે? જેમ જ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ છે, નિકાળ, હોં! જેમ નિકાળજ્ઞાિ અુંદર સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ
જ છે. ‘તેમ કારણસ્વભાવદૃનિ અથાશત્ સહજદર્શિ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે.]’ સહજદર્શિ કહો કે
સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ એમ બે ભેગા િાખ્યાિે. કહો, સમજાણું આમાું? પહેલા સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ કહી ગયા
હતા. જ્ઞાિસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ છે એમ કહી ગયા હતા. એટલે ર્ું? કે નિકાળ આત્મા જે છે, એિું જે
જ્ઞાિ અુંદર એ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ જ છે. પોતાિું પોતાિે આશ્રયે પ્રત્યક્ષ છે. એિે કોઈિી અપેક્ષા છે
િનહ. જેમ એ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ જ્ઞાિ પણ નિકાળ છે, એમ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ પણ નિકાળ છે. જેમ
સ્વરૂપ જ્ઞાિિી અપેક્ષાએ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ કીિું. તો અહીંયા દર્શિિી અપેક્ષાએ અથવા શ્રદ્ધાિી
અપેક્ષાએ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ કહ્યું. બસ.
અરે..! ચીજ કેટલી પડી છે! લોકો સ્વાધ્યાય કરે િનહ, વાુંચે િનહ, મિિ કરે િનહ. એમ િે
એમ બહારિું એકલું આ પાળો, આ પાળો અિે આ પાળો. પાળા િાખીિે અુંદર પડ્યા છે. પાળાપાળા આ િૂળિા પાળા ખેતરમાું િથી િાખતા? પાણી ભરાઈ રહે. એમ પાળા િાખ્યા. સાચું
સમજવાિું એક કોર મકી દીિું. આહાહા..! કહો, સમજાણું?
‘[જેમ કારણસ્વભાવજ્ઞાિ અથાશત્ સહજજ્ઞાિ સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ છે, તેમ કારણસ્વભાવદૃનિ
(નિકાળ) અથાશત્ સહજદર્શિ સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાિ જ છે.]’ કહો, સમજાણું કાુંઈ? આ નિકાળ
કારણદૃનિ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ નિકાળદર્શિ ઉપયોગ, એ તયા ભાવે અહીંયા કહ્યું?
પરમપાદરણાનમકભાવે કહ્યું. તમિે િ પૂછયું. નિકાળ પરમપાદરણાનમકભાવે કહ્યું. કારણદર્શિ
ઉપયોગ નિકાળ, કારણસ્વરૂપ દૃનિ કે કારણદૃનિ કે કારણસ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ એ બિું
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પરમપાદરણાનમકભાવે છે. સહજ કહ્યું હતું િે. માથે આવી ગયું. ‘એવો
સહજપરમપાદરણાનમકભાવરૂપ જેિો સ્વભાવ છે,...’ પહેલી લીટી. ઘણું ભરી દીિું છે. એિો અુંતર
સ્વભાવ આવો છે, એિો આશ્રય કરે તો િમશ થાય. બાકી કોઈ દેહિી દિયા કે દયા, દાિ, વ્રતિી
દિયાથી િમશ-બમશ છે િનહ. એમ નસદ્ધ કરવું છે. આહાહા..! સમજાણું કાુંઈ? એ કારણિી વ્યાખ્યા
કરી.
જેમ જ્ઞાિમાું કારણસ્વરૂપમાું સ્વરૂપપ્રત્યક્ષ કહ્યું હતું, એમ અહીંયા કારણદર્શિઉપયોગમાું
સ્વરૂપ શ્રદ્ધાિ અિે સ્વરૂપ કારણદૃનિ નસદ્ધ કરી. હવે કાયશ. પહેલા કારણદૃનિ હતી િે એિી સામે
કાયશદૃનિ. જઓ! અહીં દૃનિ દર્શિઉપયોગિે પણ દૃનિ કહેવામાું આવે છે. અિે ક્ષાનયકસમદકતિે
પણ દૃનિ કહેવામાું આવે છે અિે સ્વરૂપશ્રદ્ધાિમાુંથી પ્રગટેલી સમદકત દર્ા એિે પણ કાયશદૃનિ
કહેવામાું આવે છે. પણ આ કાયશદૃનિ પૂણશ દર્શિિી વ્યાખ્યા છે અત્યારે.
‘દર્શિાવરણીય-જ્ઞાિાવરણીયાદદ ઘાનતકમોિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ કાયશદૃનિ કેમ
થાય છે? આત્મામાું કેવળદર્શિ અિે કેવળજ્ઞાિ અિે સ્વરૂપદૃનિ પૂરી પ્રગટ બહારમાું, હોં! એ કેમ
થાય છે? એ ‘દર્શિાવરણીય-જ્ઞાિાવરણીયાદદ ઘાનતકમોિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ એ ચાર
કમશિો િાર્ થવાથી આ કાયશદૃનિ પ્રગટે છે. દર્શિ ઉપયોગ, કાયશ ઉપયોગ ત્યારે પ્રગટે છે એમ કહે
છે. જ્ઞાિાવરણીય ભેગું લઈ લીિું છે. કારણ કે એ સાથે જ છે િે. સામે પસ્તક છે. તયા ર્બ્દિો
અથશ થાય છે એિું જરી ખ્યાલ આવે એવું છે.
કાયશદૃનિ એટલે કે કેવળદૃનિ, કેવળજ્ઞાિ સાથે રહેલું પ્રગટ કેવળદર્શિ ઉપયોગ, એ ચાર
ઘાનતકમશિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. લ્યો, ઠીક. િનહતર તો કાયશદૃનિ તો દર્શિ ઉપયોગિા આશ્રયે
પ્રગટ થાય છે. દર્શિાવરણીય કમશિા િાર્થી પ્રગટ થાય છે. પણ બિું સાથે લેવું છે િે? સમજાણું?
ઓલામાું આવ્યું હતું િે? ‘ચૈતન્ય અિનવિાયી પદરણામ ઉપયોગઃ’ આત્મા વસ્ત, એમાું
ચૈતન્યગણ, એિે અિસરીિે થતો ઉપયોગ. એ ચૈતન્ય સામાન્ય િે નવર્ેષગણ બન્નેવાળા, સનહત.
ચૈતન્યિવ્ય, એિું સામાન્ય નવર્ેષવાળું ચૈતન્ય. એિે અિસરીિે થતો જ્ઞાિ અિે દર્શિિો ઉપયોગ.
ત્યાું એટલું લીિું હતું. એકલો ઉપયોગ ઓલાિા આશ્રયે. સમજાણું કાુંઈ? અહીં કહે છે કે આવી
કાયશદૃનિ, ચાર કમશિા િાર્થી (ઉત્પન્ન થાય છે). કારણ કે કાયશદૃનિમાું દર્શિઉપયોગ સાથે આ
બિું થાય છે. ‘પુંદડતજી’! ઘણું સૂક્ષ્મ.
પહેલું એમ આવ્યું હતું. ચૈતન્ય અિનવિાયી પદરણામ ઉપયોગઃ. અહીં કાયશદૃનિિે નસદ્ધ
કરતા, ચાર ઘાનતિો િાર્ થઈિે, જ્ઞાિોપયોગ, દર્શિોપયોગ, સ્વરૂપશ્રદ્ધાિ, પૂણશ ક્ષાનયક દૃનિ
વગેરે ચાર ઘાનતિા િાર્થી ઉત્પન્ન થાય, એકસાથે ઉત્પન્ન થાય એમ નસદ્ધ કરે છે. સમજાણું
કાુંઈ? િનહતર ત્યાું તો એવું કહ્યું કે ચૈતન્યિા ઉપયોગિે આશ્રયે અિસરીિે બાર ઉપયોગ થાય.
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તો શ્રદ્ધાિે આશ્રયે સમ્યક્, ચાદરિિા આશ્રયે ચાદરિ વગેરે. પણ એ ગણભેદ િ લેતા. અહીં તો
કાયશદૃનિ પ્રગટી. દર્શિાવરણીય જ્ઞાિાવરણીય આદદિો ક્ષય થઈ, એિી સાથે કાયશદૃનિ,
કાયશકેવળજ્ઞાિ વગેરે સાથે પ્રગટ્યા છે. પૂણશ વીયશ, પૂણશ આિુંદ. કહો સમજાણું કાુંઈ? ‘મિભાઈ’!
આવું ઝીણું છે આ. ઘરમાું પસ્તક રાખીિે થોડુંક વાુંચવું જોઈએ કો’ક કો’ક દદ’. કો’ક કો’ક દદ’,
હોં. આહાહા..! કેટલી ઋનદ્ધ મોટી છે! આહાહા..!
‘બીજી કાયશદૃનિ...’ એમ કીિું િે? પહેલી કારણદૃનિ કહી હતી. હવે આ બીજી કાયશદૃનિ.
‘દર્શિાવરણીય-જ્ઞાિાવરણીયાદદ ઘાનતકમોિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે.’ એ તો એક નિનમત્તિી
વાત કરી. પણ કાયશદૃનિ પ્રગટે છે તો આખા િવ્યિો આશ્રય કરીિે કેવળજ્ઞાિ, કેવળદર્શિ,
અિુંતવીયશ, અિુંતઆિુંદ પ્રગટ થાય છે એટલે ચાર ઘાનતિો િાર્ થઈ જાય છે. સમજાણું કાુંઈ?
‘આ ક્ષાનયક જીવિે—’ જઓ! એ જીવિે જ પયાશયવાળો ક્ષાનયકજીવ કહ્યો. પરમપાદરણાનમક
નિકાળ સ્વભાવ એિે આશ્રયે જે ક્ષાનયકજ્ઞાિ પ્રગટ્યું, એિે અહીં ક્ષાનયકજીવ કહ્યો. સમજાણું કાુંઈ?
‘આ ક્ષાનયક જીવિે–જેણે સકળનવમળ (સવશથા નિમશળ) કેવળજ્ઞાિ વડે િણ ભવિિે જાણ્યા છે,...’
આહાહા..! છેવટે કહેર્ે કે ક્ષાનયક જીવિે ‘કેવળજ્ઞાિિી માફક આ (કાયશદૃનિ) પણ યગપદ્
લોકાલોકમાું વ્યાપિારી છે.’ િીમે િીમેથી તો આ ચાલે છે,ભાઈ!
આત્મા પરમસ્વભાવભાવથી ભરેલું નિકાળી તત્ત્વ (છે). એિો આશ્રય કરવાથી કાયશદૃનિ
અથવા દર્શિઉપયોગ પૂણશ પ્રગટ થાય છે. કહે છે કે એ જીવિે કાયશદૃનિ જે પ્રગટી અથવા
કાયશઉપયોગ પ્રગટ્યો એ ક્ષાનયકભાવ છે. માટે ‘ક્ષાનયક જીવિે–’ એમ (કહ્યું). એ ક્ષાનયક દર્ા
પ્રગટી એવા જીવિે ‘(કાયશદૃનિ) પણ યગપદ્ લોકાલોકમાું વ્યાપિારી છે.’ તીથુંકરિો આિાર
આપર્ે. આહાહા..! ‘જેણે સકળનવમળ (સવશથા નિમશળ) કેવળજ્ઞાિ વડે િણ ભવિિે જાણ્યા છે,...’
િણ ભવિ ર્બ્દ એટલે લોકિા િણ ભાગ જાણ્યા એમ િનહ, બિું જાણ્યું.
‘નિજ આત્માથી ઉત્પન્ન થતાું પરમ વીતરાગ સખામૃતિો જે સમિ છે,...’ કહે છે કે
ક્ષાનયકજીવિે ર્ું ર્ું છે અિે તેથી તેિે કાયશદૃનિિું ર્ું કાયશ છે? એ વાત કરે છે. ‘નિજ આત્માથી
ઉત્પન્ન થતાું પરમ વીતરાગ સખામૃતિો જે સમિ છે,...’ આહાહા..! પહેલું જ્ઞાિ લીિું, (હવે)
આિુંદ લીિો. ભગવાિઆત્મા અતીનન્િય આિુંદિો સાગર છે એમાુંથી પ્રગટ થતું. એમ. નિકાળ
આિુંદમાુંથી, ‘નિજ આત્માથી ઉત્પન્ન થતા...’ એ પણ આત્મા આખો લીિો. અિુંત ગણિો,
અિુંતસ્વભાવિો એક સાગર, એવા આત્માથી ઉત્પન્ન થતું. એ પયાશય છે. આ કેવળજ્ઞાિ કે આિુંદ
એ પયાશયિી વાત છે.
‘પરમ વીતરાગ સખામૃત...’ ઓહો..! દનિયાિા રાગિા સખ ઝેર જેવા (લાગે). એ છૂટીિે
જેને પરમ વીતરાગ સખામૃતિો સમિ ઉછળ્યો છે. આહાહા..! અહીં જરી પાુંચ-પચાસ લાખ કે
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બે કરોડ-પાુંચ કરોડ થઈ જાય તો એમ કહે આહાહા..! આપણે તો સરવાણી એટલી પૈસાિી આવે
છે. વીરડામાુંથી જેમ પાણી આવ્યા કરે. વીરડાિું પાણી દેખાય બે છાલીયા ર્ું કહેવાય? છાનલયા.
વીરડામાું બે છાનલયા પાણી દેખાય. વીરડો સમજો છો? અમારે તો બિું ત્યાું ‘ઉમરાળા’માું હોય
છે િે એટલે જોયેલું છે. તરસ લાગે ત્યાું જઈએ. બાયું પાણી ભરતી હોય તો લાવો પીવાિું. ચોખ્ખું
પાણી મળેિે તાજું. વીરડામાું બે છાનલયા હોય. પણ કાઢે તો હજારો છાનલયા િીકળ્યા જ કરે.
એમાુંથી સરવાણી આવ્યા જ કરે. એમ આ પૈસા પેદા થાય એમાું સરવાણી આવ્યા જ કરે. એ
િૂળિી, હોં! અહીં આત્મામાુંથી સરવાણી આવ્યા જ કરે, એમ કહે છે. એવો દદરયો છે એ.
સખામૃતિો સાગર. આહાહા..!
એિે ‘આ (કાયશદૃનિ) પણ યગપદ લોકાલોકમાું વ્યાપિારી છે.’ એમ નસદ્ધ કરવું છે િે?
‘જે યથાખ્યાત િામિા કાયશર્દ્ધચાદરિસ્વરૂપ છે,...’ કાયશજીવ કેવા છે? ક્ષાનયકજીવ અહીંયા કીિું.
કાયશજીવ ઓલામાું લીિું. જીવિે કારણજીવ અિે કાયશજીવ. કાયશજીવિે અહીં ક્ષાનયકજીવ કીિો.
સમજાણું કાુંઈ? કેટલું યાદ રહે આમાું? ઓલું તો છકાયિી દયા પાળવી, છકાયિા પીયર... લખેિે
ઓલા કાગળમાું? છકાયિા ગોવાળ, છકાયિા પીયર, છકાયિા રક્ષક. કોઈ રક્ષક િથી. કોિે પાળે?
આત્મા કાુંઈ પરિે પાળી ર્કતો હર્ે? વ્યવહારિા લખાણ એવા સારા લાગે. છકાયિા ગોવાળ,
છકાયિા ગોવાળ. જેમ ગાયોિે રાખેિે એિો ગોવાળ. છકાયિા જીવિે રાખે. રાખી ર્કે? પછી
દયા પાળવી કે િનહ િ રાખી ર્કે તો? નવકલ્પ આવે કે આ જીવિે હું િ મારુું. પણ એથી કરીિે
આ નવકલ્પિે કારણે એ બચી જાય કે દયા પળી જાય એિી એમ છે િનહ. અિે નવકલ્પ આવ્યો એ
પણ દયા િથી. પોતાિા આત્માિી ત્યાું નહુંસા થઈ એટલી.
અહીં તો ‘યથાખ્યાત િામિા કાયશર્દ્ધચાદરિ...’ આહાહા..! જઓ! પ્રગટિી વાત છે, હોં!
‘યથાખ્યાત િામિા કાયશર્દ્ધચાદરિસ્વરૂપ છે,...’ એ ક્ષાનયકજીવ. એિે આવી કાયશદૃનિ હોય છે.
સમજાણું કાુંઈ? આવા વખાણ પણ કોઈ દદ’ સાુંભળ્યા િ હોય, લ્યો. આવો આત્મા છે અિે આિો
આવો કદરયાવર અુંદર ભયો છે. આત્મા છે બસ એક લ્યો. પણ ર્ું આત્મા છે? આહાહા..!
‘જે સાદદ-અિુંત અમૂતશ અતીંનિયસ્વભાવવાળા ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિયાત્મક છે,..’ કહે છે,
લ્યો. િય સ્વરૂપ છે. જઓ! ‘જે સાદદ-’ કેવળદર્શિ આદદ સાદદ થયું િે? િવી. અિુંતકાળ રહેવાિું
એ. અમૂતશ છે એ. ક્ષાનયકજીવ અતીનન્િય સ્વભાવવાળો છે. ‘ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિયાત્મક છે,...’
ર્દ્ધ સદ્ભૂત વ્યવહારસ્વરૂપ જ છે કહે છે લ્યો. ભારે ભાઈ ટીકા! એ ‘ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિયાત્મક...’
િીચે બગડો છે િે.‘તીથુંકરપરમદેવ ર્દ્ધસદ્ભૂત વ્યવહારિયસ્વરૂપ છે,..’ કાયશ છે િે એ. એ તો
વ્યવહારિયસ્વરૂપ છે. આહાહા..! પયાશય છે એ વ્યવહાર છે. એિો છે માટે સદ્ભૂત છે. અુંર્ છે માટે
વ્યવહાર છે. ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિયસ્વરૂપ ભગવાિ છે. તીથુંકર કેવળજ્ઞાિી, કેવળદર્શિ એ
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ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિયસ્વરૂપ છે. લ્યો. ‘કે જે ર્દ્ધસદ્ભૂતવ્યવહારિય સાદદ-અિુંત...’ જયારથી દર્ા
પ્રગટી ત્યારથી સાદદ ‘અમૂનતશક અિે અતીનન્િયસ્વભાવવાળો છે.’ એ િય આવો છે એમ કહે છે.
સમજાણું આમાું?
‘અિે જે નિલોકિા ભવ્ય જિોિે પ્રત્યક્ષ વુંદિાયોગ્ય છે,...’ નસદ્ધ ભગવાિ તો પરોક્ષ થઈ
ગયા. એ પ્રત્યક્ષ વુંદિ યોગ્ય િથી. આ તો તીથુંકર સમવસરણમાું ર્બરાજતા હોય, કાયશદૃનિવાળા,
િણલોકિા ભવ્યજિોિે. જઓ! અહીં તો બિાિે પૂજિીય કહે છે. કેટલાય નવરોિ કરિારા હોય
િે? એ એિી ગણતરી અહીં િનહ. ‘નિલોકિા ભવ્યજિોિે પ્રત્યક્ષ વુંદિાયોગ્ય છે, એવા
તીથુંકરપરમદેવિે–કેવળજ્ઞાિિી માફક આ (કાયશદૃનિ) પણ યગપદ્ લોકાલોકમાું વ્યાપિારી છે.’
એટલે સાથે લોકાલોકિે દેખિારી છે. એક સમયમાું લોકાલોકિે દેખે એવી એિે કાયશદૃનિ પ્રગટ
થાય છે. એ નિકાળી જ્ઞાયકભાવ, સ્વભાવભાવ, ધ્રવભાવ, પાદરણાનમકભાવ એિો આશ્રય કરવાથી
િમશિી ર્રૂઆતથી પૂણશતા એિે આશ્રયે પ્રગટ થાય, એ અહીં નસદ્ધ કરવું છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગરુદેવ !)
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તેરમી ગાથામાાં ૩૪માાં પાને છે ને હિન્દી. છે? ૩૪. બન્નેમાાં સરખાં. ૩૪માાં પાને. પિેલી
લીટી.
‘આ રીતે કાર્યરૂપે અને કારણરૂપે સ્વભાવદર્યનોપર્ોગ કહ્યો.’ આવર્ાં ‘ર્ેઠી’? ર્ાં કહ્યાં?
આ આત્મા જે વસ્ત છે, તેમાાં દર્યનઉપર્ોગ અાંદરમાાં હિકાળ છે. તેને અિીંર્ા કારણરૂપે કહ્યો.
કારણરૂપ દર્યનઉપર્ોગ. આત્મા વસ્ત છે વસ્ત, એમાાં હિકાળ દર્યનોપર્ોગ છે, તેને
કારણદર્યનોપર્ોગ કહ્યો અને તેમાાંથી કેવળદર્યનઉપર્ોગ પ્રગટ્યો તે કાર્યદર્યનઉપર્ોગ થર્ો.
સમજાણાં કાાંઈ? ‘ર્ેઠી’! ર્ાં? બે વાત થઈ.
જેને કેવળજ્ઞાનરૂપી અથવા કેવળદર્યન કાર્ોપર્ોગ પ્રગટ કરવો િોર્, તો તેને
કારણઉપર્ોગ જે હિકાળી આત્મામાાં છે તેનો આશ્રર્ કરવો જોઈએ, એમ કિે છે. સમજાણાં કાાંઈ?
પોતાનાં સ્વરૂપ ચૈતન્ર્માાં હિકાળ દર્યનઉપર્ોગ ધ્રવરૂપ પડ્યો છે તેને કારણસ્વભાવ ઉપર્ોગ
કિેવામાાં આવર્ો છે અને તેમાાંથી કેવળદર્યનઉપર્ોગ પ્રગટ્યો તેને કાર્યસ્વભાવ ઉપર્ોગ કિેવામાાં
આવર્ો છે. તેનો અથય કે કેવળદર્યનઉપર્ોગનાં કારણ હિકાળ દર્યનઉપર્ોગ છે. તેનાથી એ ઉત્પન્ન
થાર્ છે. સમજાણાં કાાંઈ? પિેલી વાત કાલે ઘણી ચાલી ગઈ. નોંધ િતી ને? કારણદૃહિનાં ઘણાં કહ્યાં
િતાં.
હિકાળ આત્મા, જેમ અહવનાર્ી હિકાળ વસ્ત આત્મા છે, એમ તેમાાં દર્યનઉપર્ોગ અથવા
દૃહિ અથવા સ્વરૂપશ્રદ્ધાન એ અાંદરમાાં હિકાળ પડેલો છે. તેને અિીંર્ા કારણદૃહિ કિે છે,
કારણદર્યનોપર્ોગ કિે છે અને સ્વરૂપશ્રદ્ધાનમાિ શ્રદ્ધાનની અપેક્ષાએ કિે છે. ભારે ભાઈ! અને
તેનાથી પ્રગટે એ કાર્યદૃહિ, કાર્યદર્યનઉપર્ોગ વગેરે કિેવામાાં આવે છે.
‘હવભાવદર્યનોપર્ોગ િવે પછીના સૂિમાાં (૧૪મી ગાથામાાં) િોવાથી ત્ર્ાાં જ દર્ાયવવામાાં
આવર્ે.’ આ તો સ્વભાવદર્યનઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ. હવભાવદર્યન ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા ૧૪મી
ગાથામાાં આવર્ે.
‘[િવે ૧૩મી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાાં ટીકાકાર મહનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલધારીદેવ શ્લોક
કિે છે :]’ જાંગલમાાં વસનારા દદગાંબર મહન સાંત િતા. આત્મધ્ર્ાની, જ્ઞાની, અમૃતના–અમૃતના
ઓઘમાાં અનભવ કરતા િતા. એવા મહન શ્લોક કિે છે, જઓ! ૨૩. ઉપર ૨૩મો શ્લોક છે.
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ग्ज्ञप्तिवृत्यात्मकमेकमेव

च ैतन्यसामान्यप्तिजात्मतत्त्वम।्
्
मप्तु िस्पृहाणामयिं तदुच्च ै-

रेतिे मार्गेण प्तविा ि मोक्षः ।।२३।।

આિાિા..! નીચે ઉસકા અથય િૈ.
શ્લોકાથય :– ‘દૃહર્-’ દૃહર્ એટલે દર્યન. સમ્ર્ગ્દર્યન. પોતાનાં ર્દ્ધ ધ્રવ ચૈતન્ર્ની પ્રતીહત
અનભવમાાં થવી એવાં સમ્ર્ગ્દર્યન. હિકાળ ધ્રવ જ્ઞાર્ક કારણપ્રભ, પોતાનો હનજ હિકાળ સ્વભાવ,
તેની પ્રતીહત કરવી, અનભવ કરીને આ આત્મા ર્દ્ધ આનાંદ છે એવો અનભવ કરીને પ્રતીહત
કરવી, તેનાં નામ સમ્ર્ગ્દર્યન, મોક્ષનો માગય છે. કિો, ‘પાંદડતજી’! ભારે વાત!
‘જ્ઞહિ-’ બીજો બોલ છે ને? જ્ઞહિ. પોતાનાં હનજ ર્દ્ધ ધ્રવ સ્વરૂપ, પરમાત્મા હનજ
સ્વભાવ, તેનાં જ્ઞાન કરવાં. સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા હિકાળી આનાંદ આદદ જ્ઞાર્કભાવને ધરનારો,
એવા ધ્રવ સ્વભાવનાં જ્ઞાન કરવાં તે જ્ઞાન છે. તે મોક્ષનો માગય છે. ભારે ઝીણાં! અને િીજાં.
‘વૃહિસ્વરૂપ...’ ચાદરિસ્વરૂપ. ભગવાન આત્મા હનત્ર્ાનાંદ પ્રભ! તેમાાં લીન થવાં,
અતીહન્િર્ આનાંદ ધ્રવમાાં લીન થવાં, રમવાં, જમવાં, અતીહન્િર્ આનાંદનો હવર્ેષ ઉપભોગ કરવો,
તેનાં નામ ચાદરિ છે. સમજાણાં કાાંઈ? દેિની દિર્ા ચાદરિ નથી, નગ્નપણાં એ પણ ચાદરિ નથી.
પાંચમિાવ્રતનો હવકલ્પ રાગ ઉઠે તે પણ ચાદરિ નથી. સમજાણાં કાાંઈ? ભગવાન આત્મા હનત્ર્ાનાંદ
સિજાનાંદની મૂહતય આત્મા છે, તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનપૂવયક સ્વરૂપ ર્દ્ધમાાં લીન (થવાં), રમવાં, જમવાં,
ચરવાં, આનાંદના અનભવમાાં ચરવાં તેનાં નામ ભગવાન ચાદરિ કિેછે.
એ ‘(દર્યનજ્ઞાનચાદરિરૂપે પદરણમતાં)...’ એવા સમ્ર્ગ્દર્યનજ્ઞાનચાદરિથી પદરણહમત–
અવસ્થામાાં તેની દર્ા થવી. ‘એવાં જે એક જ ચૈતન્ર્સામાન્ર્સ્વરૂપ હનજ આત્મતત્ત્વ,...’ આિાિા..!
એવાં જે એક ચૈતન્ર્ સ્વભાવ સામાન્ર્સ્વરૂપ–ભેદ પડ્યા હવના. માિ ચૈતન્ર્... ચૈતન્ર્... ચૈતન્ર્...
ચૈતન્ર્... સદૃર્ સ્વભાવરૂપ એવાં આત્મતત્ત્વ. ભારે ભાઈ! સાંતોની વાણી જઓ! ભગવાન આત્મા
આ ર્રીર, વાણી તો નહિ, કમય નહિ, પણ્ર્-પાપ નહિ, એક સમર્ની હવકાસની દર્ા છે તે પણ
નહિ અને ગણભેદ પણ નહિ. એકરૂપ હિકાળ. ‘એક જ ચૈતન્ર્સામાન્ર્રૂપ હનજ આત્મતત્ત્વ,...’
સામાન્ર્ ચૈતન્ર્ સ્વભાવ ધ્રવ, એકરૂપ એવાં સામાન્ર્ ચૈતન્ર્સ્વભાવ. સામાન્ર્ એટલે ભેદ પડ્યા
હવના એકરૂપ ચૈતન્ર્ સામાન્ર્તત્ત્વ, એવાં જે આત્મતત્ત્વ, તે ‘હનજ આત્મતત્ત્વ,...’ ભગવાનનાં તત્ત્વ
પણ નહિ. આિાિા..! તીથંકર પરમેશ્વર જે થર્ા, ધમયના ર્રણમાાં તે ચીજ પણ નહિ. આિાિા..!
એમાાં તો હનજ આત્માનાં ર્રણ છે. આિાિા..! ‘પાંદડતજી’! માગય ભારે, ભાઈ!
‘એક જ ચૈતન્ર્સામાન્ર્રૂપ...’ ધ્રવ, હનત્ર્ાનાંદ ચૈતન્ર્સ્વભાવ સ્વરૂપ, એવાં જે આત્મતત્ત્વ,
ભાવ, સ્વભાવવાન તે હનજાત્મતત્ત્વ. એ પોતાનો આત્મસ્વભાવ, આત્મતત્ત્વ, તેનો આશ્રર્
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કરવાથી ‘મોક્ષેચ્છઓને (મોક્ષનો)...’ ઇચ્છક–ઇચ્છા કરનારને મોક્ષનો માગય ત્ર્ાાંથી ર્રૂ થાર્ છે.
આિાિા..! ‘હનજ આત્મતત્ત્વ, તે મોક્ષેચ્છઓને (મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ જઓ! ર્ાં કિે છે?
ઘણી માહમયક વાત છે. અનાંતકાળમાાં તેણે હનજ આત્મતત્ત્વનાં ર્રણ લીધાં જ નથી. આમ તો
માંગહળકમાાં કિે છે ને! ‘અદરિાંતાર્રણમ, હસદ્ધાર્રણમ, સાિૂર્રણમ કેવળી પણ્ણિો ધમ્મો ર્ર
ણમ’ માંગહળકમાાં એવાં આવે છે કે નહિ? એ તો વર્વિારની વાત છે, ભગવાન! હનશ્ચર્થી તો
પોતાનો ધ્રવ ચૈતન્ર્મૂહતય ભગવાન એ હનજ ર્રણ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આિાિા..!
‘હનજ આત્મત્ત્વ....’ પોતાનાં હનજ સ્વરૂપ. હિકાળ અસ્સ્ત સિામાિ ર્દ્ધ સ્વભાવનો ભાંડાર
ભગવાન, એવાં આત્મતત્ત્વ. ‘તે મોક્ષેચ્છઓને (મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ એ આત્મતત્ત્વ એ જ
મોક્ષનો પ્રહસદ્ધ માગય છે. અથાયત એના આશ્રર્થી ઉત્પન્ન થાર્ છે તે મોક્ષમાગય. ભારે ઝીણી વાત,
ભાઈ! ર્ાં કહ્યાં સમજાણાં કાાંઈ? અાંદર આત્મા જે વસ્ત છે વસ્ત, અનાદદઅનાંત–આદદ અને અાંત
વગર–અને તેનો સ્વભાવ, જ્ઞાન આદદ. સામાન્ર્ ચૈતન્ર્, સામાન્ર્ એટલે એકરૂપસ્વરૂપ. એવા
સામાન્ર્ સ્વભાવરૂપ જે આત્મતત્ત્વ છે, તે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા જીવને તે જ આત્મતત્ત્વનાં ર્રણ
થર્ાં તે જ મોક્ષમાગય છે. લ્ર્ો. અિીં બે મોક્ષમાગય છે એની ના કિે છે. હનશ્ચર્ પણ મોક્ષમાગય છે
અને વર્વિાર પણ મોક્ષમાગય છે એની આચાર્ય ના પાડે છે. ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ સાંત
જાંગલવાસી િતા. મહન તો પિેલા જાંગલમાાં જ રિેતા િતા. સમજાણાં કાાંઈ? મિાઆનાંદસ્વરૂપમાાં
મસ્ત, બિારમાાં નગ્નદર્ા, વસ્ત્રનો એક ટૂકડો પણ નહિ. એવી દર્ા સાંતોની િતી. એ જાંગલમાાં
રિેતા િતા. વીતરાગમાગયમાાં, િોં! બીજા માગયમાાં નગ્ન રિે તે માગય નહિ. સમજાણાં કાાંઈ? આિાિા..!
ભગવાન આત્મા અાંતરમાાં સામાન્ર્ એટલે એકરૂપ. આનાંદજ્ઞાન ચૈતન્ર્સામાન્ર્ આદદ
સદૃર્ ર્સ્તતઓ પડી છે. એવી સદૃર્-ર્સ્તતનાં તત્ત્વ જે ભગવાન આત્મા તે જ એક મોક્ષમાગય છે.
અથાયત તેનો આશ્રર્ કરવાથી મોક્ષમાગય ઉત્પન્ન થાર્ છે. ભારે વાત. છે? શ્લોક છે. જઓ! અાંદર
શ્લોક છે. પસ્તક રાખ્ર્ાં છે કે નહિ?
‘હનજ આત્મતત્ત્વ,...’ કેવાં હનજ આત્મતત્ત્વ? કે એક ચૈતન્ર્સામાન્ર્રૂપ, સદૃર્ સ્વભાવનો
હપાંડ ભગવાન આત્મા, ‘તે મોક્ષેચ્છઓને (મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ અનાદદથી પ્રહસદ્ધ છે એમ
કિે છે. વીતરાગ સવયજ્ઞ પરમેશ્વરના માગયમાાં એ તો પ્રહસદ્ધ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આત્મતત્ત્વ
ભગવાન, હનત્ર્ાનાંદ પ્રભ, ધ્રવ સ્વભાવી, એક સ્વભાવી, સામાન્ર્ સ્વભાવી સદૃર્ જ્ઞાન આનાંદ
આદદ અનાંત સ્વભાવી વસ્ત, એ આત્મતત્ત્વ જ મોક્ષમાગય છે. અથાયત એ આત્મતત્ત્વના આશ્રર્થી
ઉત્પન્ન થર્ો તે જ મોક્ષમાગય છે. પરના આશ્રર્થી, દેવ-ગરુ-ર્ાસ્ત્રની શ્રદ્ધા આદદ હવકલ્પ છે એ
મોક્ષમાગય નથી, એમ કિે છે. આિાિા..! કિો, ‘પાંદડતજી’! એમાાં એવો અથય છે? એ ‘જર્પર’માાં
સાંસ્કૃતના પ્રોફેસર છે. આ અમારા ‘જર્પર’ના વૃદ્ધ છે. સમજાણાં કાાંઈ? ‘જર્પર’ જવાનાં છે ને?
પાંદર દદવસ તો કહ્યા છે.
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મમક્ષ :– એકવીસ દદવસ.
ઉિર :– કેટલા?
મમક્ષ :– એકવીસ.
ઉિર :– ના મેં કહ્યાં જ નથી. તમારી મેળાએ કહ્યાં છે. એ તો પાંદર દદવસ કહ્યાં છે. કદાહચત
ર્રીર અનકૂળ િોર્ તો વીસ દદવસ. બસ. એકવીસ દદવસ નહિ. વળી આ તર્ાાંથી કાઢ્ાં? તમે
લોભી થઈ ગર્ા. સમજાણાં કાાંઈ?
કિે છે, આિાિા..! પ્રભ! તારી પાસે તો ભાંડાર ભર્ો છે. તારા સ્વભાવમાાં તો મિાભાંડારખજાનો છે. અનાંતઆનાંદ, અનાંતજ્ઞાન, અનાંતર્ાાંહત, અનાંતસ્વચ્છતા, સામાન્ર્ અનાંત સ્વભાવ
પડ્યો છે. એવાં આત્મતત્ત્વ ભગવાન (ઉપર) અાંતમયખ દૃહિ કરીને, હવકલ્પ અને હનહમિનાં લક્ષ
છોડીને, ભગવાન આત્મા હનજ આત્મતત્ત્વનાં જે અવલાંબન લે છે તે જ મોક્ષનો માગય પ્રહસદ્ધ છે.
વીતરાગ સ્જનવર તીથંકરદેવના માગયમાાં આ માગય અનાદદથી પ્રહસદ્ધ છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ લ્ર્ો. અસ્સ્ત-નાસ્સ્ત કરી, આ અનેકાાંત કર્ં. કેટલાં સ્પિ કર્ં
છે! પોતાના ભગવાન અનાંત અનાંત સામાન્ર્ ર્સ્તત સ્વભાવ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મતત્ત્વ, તેના
આશ્રર્થી, તેના અવલાંબનથી, તેના સન્મખથી, જે દૃહિ, જ્ઞાન અને લીનતા થાર્ છે, તે એક જ
મોક્ષમાગય જૈનદર્યનમાાં પ્રહસદ્ધ છે. ‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ વર્વિાર વચ્ચે ઉત્પન્ન થાર્ છે.
જર્ાાં સધી વીતરાગ ન િોર્ ત્ર્ાાં સધી વર્વિાર વચ્ચે આવે છે. પણ એ મોક્ષમાગય નથી.
મમક્ષ :– માગય પર્ાયર્માાં થાર્ છે.
ઉિર :– મોક્ષમાગયનો અથય જ્ઞાન, ઉપચાર, કથન.
‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ િણકાળ, િણલોકમાાં. સમજાણાં કાાંઈ? કિો, ‘ભીખાભાઈ’!
ભારે ઝીણાં, િોં. સાચી વાત છે. ‘(મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ આમ તો ર્બ્દ કહ્યો છે. આિાિા..!
બાપ! અનાંતકાળથી પ્રભ! આવો પ્રહસદ્ધ માગય ઇન્િો, ગણધરોની વચ્ચે ભગવાન ફરમાવતા િતા.
આિાિા..! સમજાણાં કાાંઈ? અધય લોકના દહક્ષણના સ્વામી ર્િેન્િ, ઉિરના અધયલોકના સ્વામી
ઇર્ાન ઇન્િ એવા સો-સો ઇન્િોની વચ્ચે, ગણધરો, સાંતોના અગ્રેસર એવા સાંત ગણધર, એમની
વચ્ચે ભગવાન આમ કિેતા િતા. સમજાણાં કાાંઈ? એ વાત‘કાંદકાંદાચાર્યદેવ’ કિે છે, એ જ વાત
‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ કિે છે. અમે તો કાાંઈ કિેતા નથી. આ તો પરાંપરા ગણધરોથી ચાલી આવી
છે એ વાત અમે કિીએ છીએ. સમજાણાં કાાંઈ? ભારે માગય, ભાઈ!
‘આ માગય હવના મોક્ષ નથી.’ છે અાંદર? જઓ! ‘रेतिे मार्गेण प्तविा ि मोक्षः’ સાંસ્કૃતમાાં
છે. વર્વિારથી મોક્ષમાગય નહિ. આિાિા..! હનહમિના અવલાંબનથી હવકલ્પ ઉત્પન્ન થાર્ છે
તેનાથી મોક્ષમાગય નહિ. પોતાના હનજ સ્વભાવના અવલાંબનથી હનહવયકલ્પ વીતરાગી પર્ાયર્
ઉત્પન્ન થાર્ તે મોક્ષમાગય એક જ છે. આિાિા..! સમજાણાં કાાંઈ? એ ૧૩ ગાથા. મૂળ તો એમાાં
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કારણ કિેવાં િતાં ને. એ કારણને અિીંર્ા ચૈતન્ર્ સામાન્ર્ કહ્યાં. કારણદૃહિ, કારણદર્યન ઉપર્ોગ.
એ ૧૩મી ગાથામાાં છે ને?
મમક્ષ :– હિકાળી િવર્ને જ મોક્ષમાગય કિી દીધો.
ઉિર :– એ માગય જ એ છે. એનો આશ્રર્ કરવાનો અથય કે એ જ મોક્ષમાગય છે. આિાિા..!
જગતને સત્ર્ વાત સાાંભળવી મશ્કેલ પડી ગઈ છે, દલયભ થઈ ગઈ. અને સમજવી અને અાંતરમાાં
રુહચ કરવી, પદરણમન (થવાં) એ તો અલૌદકક વાત થઈ ગઈ.
વીતરાગ સવયજ્ઞ પરમેશ્વર હિલોકનાથ એમ કિે છે, ભગવાન! જઓ! આત્માને ભગવાન
તરીકે જ સાંબોધે છે. તારો સામાન્ર્ હિકાળી સ્વભાવ, પર્ાયર્–હવર્ેષ અવસ્થા હવનાનો, વતયમાન
અવસ્થા જે દર્ા હવર્ેષ છે એ હવનાનાં. હિકાળ જ્ઞાર્ક ધ્રવ સ્વભાવભાવ ચૈતન્ર્ સામાન્ર્
દર્યનઉપર્ોગ વગેરે વગેરે એવા સામાન્ર્ સ્વભાવરૂપ આત્મતત્ત્વ, એ જ એક મોક્ષનો માગય છે.
િણ વાત લીધી. હિકાળ સામાન્ર્ સ્વભાવ એ ર્સ્તત, એવાં આત્મતત્ત્વ ર્સ્તતવાન અને એના
આશ્રર્થી મોક્ષમાગય પ્રગટ થર્ો એ પર્ાયર્ છે. િવર્-ગણ અને પર્ાયર્ િણે આવી ગર્ા. ઇ વળી
ર્ાં કહ્યાં?
ફરીને. જઓ! ‘એક જ ચૈતન્ર્સામાન્ર્રૂપ...’ એક જ હનજ આત્મતત્ત્વ. એમ. કેવાં છે? કે
ચૈતન્ર્સામાન્ર્રૂપ. આ તો અધ્ર્ાત્મની વાત છે, ગાંભીર વાત છે. ભગવાન આત્મા એ તો વસ્ત
િવર્ તત્ત્વ થર્ાં, પણ એનો સામાન્ર્ દર્યનઉપર્ોગ હિકાળી કારણઉપર્ોગ, હિકાળી સ્વભાવ
સામાન્ર્ ઉપર્ોગ એ ગણ થર્ો અને એ ગણને ધરનારુાં તત્ત્વ તે જ મોક્ષમાગય. એનો અથય એ કે
એ તત્ત્વની અાંતમયખ થઈને, જે સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિની વીતરાગી પર્ાયર્ ઉત્પન્ન થાર્ તે
મોક્ષમાગય. તો િવર્-ગણ-પર્ાયર્ િણે આવી ગર્ા. ‘ર્ેઠી’! સમજાણાં કાાંઈ? િવર્-ગણ-પર્ાયર્ ર્ાં
છે? ભગવાન જાણે. થઈ રહ્યાં. આપણે તો કરો ને ધમય. પણ તર્ાાંથી? ધૂળમાાં ધમય થર્ે? ચીજ ર્ાં
છે એ સમજર્ા હવના ધમય તર્ાાંથી ઉત્પન્ન થાર્ છે અને ઉત્પન્ન થનારી ર્સ્તત કેટલી સામર્થર્યવાળી
છે, એની ખબર હવના ધમય તર્ાાંથી થર્ે? ભગવાન આત્મા આિાિા..! ભારે પણ. આવી તો ટીકા
કરી છે ને કિે છે કે અમને માન્ર્ નથી. એને ઉડાડે. દર્યનઉપર્ોગની વાત િતી ને આમાાં? ભાઈ!
કારણદર્યનઉપર્ોગ. આિાિા..!
મમક્ષ :– એમાાંથી સ્વરૂપશ્રદ્ધા કાઢી, એમાાંથી મોક્ષમાગય કાઢ્ો.
ઉિર :– એ બધાં. કારણદર્યનઉપર્ોગ હિકાળી, કારણ હિકાળી શ્રદ્ધા, સ્વરૂપશ્રદ્ધા હિકાળી,
એ બધાં સામાન્ર્. એ ચૈતન્ર્ સામાન્ર્, એકરૂપ સામાન્ર્ એવાં જ આત્મતત્ત્વ. એ આત્મતત્ત્વ તે
જ મોક્ષમાગય. એટલે? એ મોક્ષમાગયની, સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિની પર્ાયર્નો આધાર આત્મા છે,
પર છે નહિ. વર્વિાર મોક્ષમાગય જે કિેવામાાં આવર્ાં એ તો હનહમિનાં જ્ઞાન કરાવવા માટે કહ્યાં. વસ્ત
એ નથી. વસ્ત આ એક જ મોક્ષમાગય છે.
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‘તે (મોક્ષનો) પ્રહસદ્ધ માગય છે;...’ એમ કહ્યાં ને? ‘मप्तु िस्पृहाणामयिं तदुच्य ै’ મોક્ષનો
માગય. ‘णामयिं’ એટલે માગય કહ્યો. ‘तदुच्य ै’ એટલે પ્રહસદ્ધ છે. જૈનમાગયની અાંદર, વીતરાગમાગયની
અાંદર અનાદદથી કેવળી ચાલ્ર્ા આવર્ા છે. સાંસાર-જગત અનાદદ છે. કેવળી પણ અનાદદથી સાથે
જ છે. આ જગતમાાં તર્ારે પણ કેવળી નિોતા, એમ કદી બનતાં નથી. અનાદદથી કેવળી છે,
અનાદદથી હસદ્ધ છે, અનાદદથી મોક્ષમાગય છે, અનાદદથી હમર્થર્ામાગય પણ છે. સમજાણાં કાાંઈ?
અનાદદથી કેવળી ભગવાન આમ કિેતા આવે છે. પ્રહસદ્ધ માગય છે, એમ કિે છે. ઓિોિો..! અાંદર
ભગવાન અાંતર સ્વભાવનો માલ લઈને પડ્યો છે. એવા સામાન્ર્ સ્વભાવરૂપ આત્મતત્ત્વ, એ જ
મોક્ષમાગય. એટલે? એ તત્ત્વની અાંતમયખ થઈને ર્સ્તતમાાંથી જે વર્તતતા સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિ,
વીતરાગી હનદોષ આનાંદરૂપી દર્ા પ્રગટ થઈ, તે જ એક મોક્ષમાગય છે, અન્ર્ કોઈ મોક્ષમાગય નથી.
કિો, સમજાણાં કાાંઈ? એ ૧૩મી ગાથા થઈ. ૧૪મી.
चक्ख ु अचक्खू ओही प्ततप्तणण प्तव भप्तणदं प्तवहारप्तदप्ति प्ति।्
पज्जाओ दुप्तवयप्पो सपरावेक्खो य प्तणरवेक्खो्।।१४।।

નીચે િદરગીત :ચક્ષ, અચક્ષ, અવહધ—િણ દર્યન હવભાહવક છે કહ્યાાં;
હનરપેક્ષ, સ્વપરાપેક્ષ–એ બે ભેદ છે પર્ાયર્ના. ૧૪.
આ ૧૩મી ગાથામાાં કારણદર્યનઉપર્ોગ અને કાર્યદર્યનઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ.
કારણસ્વભાવદર્યનઉપર્ોગ અને કાર્યસ્વભાવદર્યનઉપર્ોગ. ‘ર્ાાંહતભાઈ’! ૧૩મી ગાથામાાં
ભગવાન આત્મામાાં હિકાળી દર્યન ઉપર્ોગરૂપી ર્સ્તત છે. એ કારણદર્યન ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા
થઈ, જે હિકાળ છે. અને તેમાાંથી વર્તત કાર્ય કેવળદર્યન પ્રગટ થાર્ છે, તે કાર્યસ્વભાવદર્યન
ઉપર્ોગ, સ્વભાવદર્યનઉપર્ોગ કિેવામાાં આવર્ાં છે. િવે હવભાવદર્યન ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા કરેછે.
‘આ, અર્દ્ધ દર્યનની...’ અર્દ્ધ દર્યન, જઓ! હવભાવ કિો કે અર્દ્ધ (કિો). ‘તથા ર્દ્ધ
ને અર્દ્ધ પર્ાયર્ની...’ ભાષા એમ લીધી. અર્દ્ધ દર્યન કિો કે હવભાવદર્યન. હવભાવદર્યન કહ્યાં
િતાં ને? એને અિીં અર્દ્ધ દર્યનની વર્ાખ્ર્ા કરી છે. અને ‘ર્દ્ધ ને અર્દ્ધ પર્ાયર્ની સૂચના છે.’
અવસ્થા. ર્દ્ધદર્ા અને અર્દ્ધદર્ા. દર્ા એટલે પર્ાયર્.
‘જેમ મહતજ્ઞાનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) મૂતય વસ્તને જાણે છે,...’ પોતાના
પરુષાથયના કારણે મહતજ્ઞાનાવરણીર્માાં કમયનો ક્ષર્ોપર્મ થર્ાં, તો પોતાના જ્ઞાનની પર્ાયર્માાં
હવકાસ–ક્ષર્ોપર્મરૂપ જ્ઞાનની દર્ા ઉત્પન્ન થઈ. એ દર્ાથી મૂતય વસ્તને આત્મા જાણે છે.
મહતજ્ઞાનનો ન્ર્ાર્ આપ્ર્ો.
‘તેમ ચક્ષદર્યનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી...’ ચક્ષ તો હનહમિ છે. તેનાથી કોઈ જાણતાં
કે દેખતાં નથી, પણ જાણવા પિેલા દેખવાનો ઉપર્ોગ અાંદરમાાં થાર્ છે એ ‘ચક્ષદર્યનાવરણીર્
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કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) મૂતય વસ્તને દેખે છે.’ દેખવાનો અથય કે ‘સામાન્ર્પણે અવલોકવાં;...’
નીચે નોટ છે. ‘સામાન્ર્ પ્રહતભાસ થવો.’ એ સૂક્ષ્મ વાત છે. જાણવાનો વેપાર થર્ા પિેલા એક
અાંતમયખ અાંતરનો વેપાર થવો, તેનાં નામ સામાન્ર્દર્યનઉપર્ોગ કિે છે, દેખવાં કિે છે. ભારે ભાઈ!
જેમ મહતજ્ઞાનાવરણીર્ના ક્ષર્ોપર્મથી હવકાસથી મૂતય વસ્તને જાણે છે, એમ ‘ચક્ષદર્યનાવરણીર્
કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) મૂતય વસ્તને દેખે છે.’ એમ કિે છે. જાણે છે એ પિેલા દેખે છે.
છદ્મસ્થની વાત છે ને આ તો પિેલી.
‘જેમ શ્રતજ્ઞાનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) શ્રત દ્વારા િવર્શ્રતે કિેલા...’ કેવાં
આવર્ાં જોર્ાં? ઓલામાાં એટલાં ન કહ્યાં. ફતત ક્ષર્ોપર્મથી મૂતય વસ્તને જાણે છે. આમાાં આત્મામાાં
સ્વભાવના આશ્રર્થી જે ભાવશ્રતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાર્ છે, તે ‘શ્રત દ્વારા િવર્શ્રતે કિેલા...’ ર્ાસ્ત્રના
ર્બ્દોમાાં, િવર્શ્રતમાાં ભગવાને જે કિેલાં, ‘મૂતય-અમૂતય સમસ્ત વસ્તસમૂિને પરોક્ષ રીતે જાણે
છે,...’ શ્રતજ્ઞાનથી જાણે છે એમ કિે છે. પરને જાણવાની વાત અિીં છે. સ્વને જાણવાની વાત
નથી. ‘શ્રત દ્વારા િવર્શ્રતે કિેલા મૂતય-અમૂતય સમસ્ત વસ્તસમૂિને પરોક્ષ રીતે જાણે છે,...’ જઓ!
શ્રતજ્ઞાનમાાં, પોતાની પર્ાયર્માાં ભગવાને િવર્શ્રતમાાં સમસ્ત વસ્ત કિી, તેને પરોક્ષ રીતે જાણે
છે. પરોક્ષ કહ્યાં. િવર્શ્રત દ્વારા કિેલાં, સમસ્ત વસ્તને મૂતય-અમૂતયને ભાવશ્રતજ્ઞાન પોતાની
પર્ાયર્માાં જાણે છે. તેને ભાવશ્રત કિેવામાાં આવે છે.
‘તેમ અચક્ષદર્યનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) સ્પર્યન, રસન, ધ્રાણ અને શ્રોિ
દ્વારા તેને ર્ોગ્ર્ હવષર્ોને દેખે છે.’ દેખતાનો અથય સામાન્ર્પણે અવલોકવાં. ‘જેમ
અવહધજ્ઞાનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) ર્દ્ધપદગલપર્ંત (–પરમાણ સધીના) મૂતયિવર્ને
જાણે છે, તેમ અવહધદર્યનાવરણીર્ કમયના ક્ષર્ોપર્મથી (જીવ) સમસ્ત મૂતય પદાથયને દેખે છે.’
લ્ર્ો. જાણવાં-દેખવાં બન્ને સાથે લેવાં છે.
‘(ઉપર પ્રમાણે) ઉપર્ોગનાં વર્ાખ્ર્ાન કર્ાય પછી અિીં પર્ાયર્નાં સ્વરૂપ કિેવામાાં આવે
છે:’ વર્ાખ્ર્ા ઘણી લાાંબી. પિેલા તો એમ કહ્યાં કે આત્માનો જ્ઞાનઉપર્ોગ બે પ્રકારના. એક હિકાળ
જ્ઞાનઉપર્ોગ અને વતયમાન કાર્ય જ્ઞાનસ્વભાવ ઉપર્ોગ. જ્ઞાનઉપર્ોગના બે પ્રકારઃ એક કારણ
સ્વભાવ ઉપર્ોગ. સમજાણાં કાાંઈ? અને એક જ્ઞાનઉપર્ોગના સ્વભાવની વાત થઈ. હવભાવમાાં
ચાર જ્ઞાન. ચાર જ્ઞાન હવભાવ છે ને! પણ થાર્ છે ચૈતન્ર્ અનહવધાર્થી, પોતાથી. જઓ! અિીં
નાખ્ર્ાં છે કમયના ક્ષર્ોપર્મમાાં, િોં! પણ પિેલા ખલાસો આપી દીધો છે. સમજાણાં કાાંઈ? એમ
દર્યન ઉપર્ોગના બે ભેદ : કારણદર્યન ઉપર્ોગ હિકાળી અને કાર્યદર્યન ઉપર્ોગ. અને
હવભાવદર્યન ઉપર્ોગના િણ પ્રકાર. પેલા હવભાવજ્ઞાનના ચાર પ્રકાર િતા. મહત, શ્રત, અવહધ,
મનઃપર્યર્. દર્યનમાાં િણ છે ચક્ષ, અચક્ષ અને અવહધ. તેની વર્ાખ્ર્ા થઈ. િવે પર્ાયર્ની વર્ાખ્ર્ા
કરે છે. ઉપર્ોગની વર્ાખ્ર્ા થઈ. છે તો ઉપર્ોગ, કાર્ય ઉપર્ોગ તે પણ પર્ાયર્. પણ અિીં સ્ભન્ન
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પર્ાયર્ની વાત િવે કરવાની છે. ર્ાં કહ્યાં? નહિતર તો આત્મા વસ્ત હિકાળી છે, જ્ઞાન દર્યન કારણ
જ્ઞાન એ તો ધ્રવ છે, પણ સ્વભાવકાર્ય જ્ઞાન, સ્વભાવકાર્ય દર્યન, હવભાવ ચાર જ્ઞાન, અને હવભાવ
િણ દર્યન છે તો પર્ાયર્. પણ આ તો બીજી જાતની પર્ાયર્ િવે કિેવી છે. ‘વજભાઈ’! આ
કાર્યપર્ાયર્ પર્ાયર્ નથી?
મમક્ષ :– અર્દ્ધદર્યન પોતે જ પર્ાયર્ છે.
ઉિર :– પર્ાયર્ છે, પણ આ બીજી જાતની પર્ાયર્ વણયવવી છે. પર્ાયર્નો ભેદ િવે કિેવામાાં
આવર્ે. આિાિા..!
‘અિીં પર્ાયર્નાં સ્વરૂપ કિેવામાાં આવે છે : ‘पप्तर समन्तात्भेदमेप्तत र्गच्छतीप्तत पयाायः’
અથાયત જે સવય તરફથી ભેદને પામે તે પર્ાયર્ છે.’ વસ્ત, આત્મા અને તેની ર્સ્તતઓ, તેમાાં પર્ાયર્
અાંર્રૂપે ભેદ પડે તેને પર્ાયર્ કિેવામાાં આવે છે. સમજાણાં કાાંઈ? વસ્ત આત્મા, તેના જ્ઞાન, દર્યન
આદદ હિકાળી ગણ, તેની એક સમર્ની અવસ્થા ભેદરૂપ પર્ાયર્. ગણ અને િવર્ હિકાળી એ તો
અભેદ થર્ા, તેની એક સમર્ની પર્ાયર્ અવસ્થા ભેદરૂપ તેને પર્ાયર્ કિેવામાાં આવે છે.
‘તેમાાં, સ્વભાવપર્ાયર્ છ િવર્ને સાધારણ છે,...’ સ્વભાવપર્ાયર્. છ િવર્ છે ને? ભગવાને
જોર્ા. ભગવાને કેવળજ્ઞાનમાાં જાહતએ છ િવર્ જોર્ા છે. સાંખ્ર્ા અનાંત. અનાંત આત્માઓ, અનાંત
પરમાણઓ, કાળાણઓ અસાંખ્ર્, ધમાયસ્સ્ત, અધમાયસ્સ્ત, આકાર્ એવા છ િવર્ કેવળી ભગવાને
જોર્ા. તીથંકર ભગવાને છ િવર્ જોર્ા છે. સાંપ્રદાર્માાં વાત કેવી ઘટી ગઈ. દિર્ાકાાંડમાાં ઘૂસી ગર્ા.
તત્ત્વની દૃહિ આઘી પડી રિી. તત્ત્વની સમજણ કરવી કે ચીજ ર્ાં છે? (એ રહ્યાં નહિ). ‘ર્ેઠી’! લ્ર્ો
આમાાં ર્ાં સમજવાં? બોઘા જેવાં લાગે છે. ર્ાં કિે છે આ?
‘સ્વભાવપર્ાયર્ છ િવર્ને સાધારણ છે,...’ ભગવાને છ િવર્ કહ્યા, એમાાં સ્વભાવપર્ાયર્
છએ િવર્ને (સાધારણ છે). એ સ્વભાવપર્ાયર્ ‘અથયપર્ાયર્ છે,...’ આ સ્વભાવપર્ાયર્ અથયપર્ાયર્
છે. નહિતર તો કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્યન એ સ્વભાવપર્ાયર્ છે. કાર્ય નહિ, કાર્ય તરીકે જ લીધાં અિીં
પર્ાયર્ તરીકે બીજી વાત લીધી. ‘વાણી અને મનને અગોચર છે,...’ આ સ્વભાવપર્ાયર્ અથયપર્ાયર્,
વાણી અને મનથી અગમ્ર્ છે. ‘અહતસૂક્ષ્મ છે, આગમપ્રમાણથી સ્વીકારવાર્ોગ્ર્...’ છે.
ભગવાનની વાણીથી સ્વીકાર કરવા ર્ોગ્ર્ છે.
‘છ િાહન-વૃહદ્ધના ભેદો સહિત છે અથાયત અનાંતભાગ વૃહદ્ધ...’ થોડી સૂક્ષ્મ વાત છે.
‘અસાંખ્ર્ાતભાગ વૃહદ્ધ, સાંખ્ર્ાત ભાગ વૃહદ્ધ, સાંખ્ર્ાતગણ વૃહદ્ધ, અસાંખ્ર્ાતગણ વૃહદ્ધ અને
અનાંતગણ વૃહદ્ધ સહિત િોર્ છે અને એવી રીતે (વૃહદ્ધની જેમ) િાહન પણ ઉતારાર્ છે.’એક
સમર્માાં અનાંતગણી વૃહદ્ધ થાર્ છે. અસાંખ્ર્ગણી અને સાંખ્ર્ગણી. એક સમર્માાં અનાંતગણ િાહન,
અસાંખ્ર્ગણ િાહન અને સાંખ્ર્ગણ િાહન થાર્ છે. એવા છ િવર્માાં એક સમર્માાં અનાંત
ષટપ્રકારપણે પદરણમવાં એવી કોઈ સ્વભાવપર્ાયર્ ભગવાને જોઈ છે. સમજાણાં કાાંઈ?
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‘અર્દ્ધપર્ાયર્ નર-નારકાદદ વર્ાંજનપર્ાયર્ છે.’ લ્ર્ો. આ એક ર્દ્ધ પર્ાયર્માાં અિીં નાખ્ર્ાં
આ. ૧૫માાં ર્દ્ધપર્ાયર્ બીજી રીતે છે. અર્દ્ધપર્ાયર્ ચાર ગહત છે : મનષ્ર્, નારકી, દેવ, પર્ એની
અાંદર વર્ાંજનપર્ાયર્, િોં! હવભાવ. ર્રીર નહિ. ‘[િવે ૧૪ મી ગાથાની ટીકા પૂણય કરતાાં ટીકાકાર
મહનરાજ િણ શ્લોકો કિે છે : ]’
૨૪.
ु
अथ सप्तत परभावे शद्धमात्मािमे
कं
ु
सहजर्गणमणीिामाकरं
पूण ावोधम।्

ु ्शद्धदृप्त
ु टः
भजप्तत प्तिप्तशतवप्तु द्धयाः पमाि

स भवप्तत परमश्रीकाप्तमिीकामरूपः ।।२४।।

ભગવાન ‘પદ્મપ્રભમલધારીદેવ’ મહન છે. પરમેષ્ઠી છે ને. ‘પરભાવ િોવા છતાાં,...’ ર્ાં કિે
છે? અરે..! આત્માની વતયમાન દર્ામાાં ‘પરભાવ િોવા છતાાં,...’ પરભાવ એટલે હવભાવપર્ાયર્.
રાગાદદની તો અિીં વાત નથી, અિીં તો જ્ઞાનદર્યનની અપેક્ષાએ તો પરભાવ. એ ચાર જ્ઞાન, િણ
દર્યન એ બધા પરભાવ–હવભાવભાવ છે. જોકે અિીં તો કેવળજ્ઞાનને પરભાવ કિી દીધાં છે. પણ
અિીં સાધકને તો એ છે નહિ. એટલે એ વાત નહિ. ર્ાં કિે છે? આત્મા, તેની વતયમાન દર્ામાાં
ચાર જ્ઞાન હવભાવ અને િણ દર્યન હવભાવ િોવા છતાાં, રાગ-દ્વેષ િોવા એ તો ઠીક કારણ કે એ
તો હવકલ્પ છે.
એમ િોવા છતાાં પણ ભગવાન આત્મા અાંદર કેવો છે? ‘સિજગણમહણની ખાણરૂપ...’
છે. સ્વભાહવક સિજગણમહણની ખાણ. આિાિા..! ‘સિજગણમહણની ખાણરૂપ..’ આત્મા છે.
અનાંત અનાંતજ્ઞાન, આનાંદ એમાાંથી કાઢો તો પણ તેમાાંથી ખૂટે નહિ, એવી ભગવાન આત્મામાાં
ર્સ્તત પડી છે. એવા આત્માનાં મિાત્મ્ર્ એને આવતાં નથી અને બિારનાં આવે છે. હવકલ્પનાં,
હનહમિનાં અને એક સમર્ની પર્ાયર્નાં મિાત્મ્ર્ આવે છે. કિે છે કે એમ િોવા છતાાં પણ અમે તો
સિજગણમહણ. ભગવાન આત્મામાાં સ્વભાહવક ગણની મહણ પડી છે. આિાિા..! અનાંતજ્ઞાન
સ્વભાહવક ગણમહણ રત્નની ખાણ (ભરી છે).
‘અને પૂણયજ્ઞાનવાળા ર્દ્ધ આત્માને..’ પૂણયજ્ઞાનવાળા ર્દ્ધ આત્માને. અાંતર જ્ઞાન
સ્વભાવ... સ્વભાવ... વસ્તમાાં જ્ઞાનસ્વભાવ પૂણય ભર્ો છે, િવર્સ્વભાવ પૂણય છે. એવા
‘પૂણયજ્ઞાનવાળા ર્દ્ધ આત્માને એકને જે તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે,..’ એવા
ર્દ્ધાત્માને એકને જ. એકને તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળા, જેની જ્ઞાનબહદ્ધ ઉગ્ર થઈને, િવર્સ્વભાવમાાં ઘૂસી
છે. આિાિા..! હિકાળ જ્ઞાર્કભાવ, ધ્રવભાવ, સ્વભાવભાવ, ગણમણીની ખાણ, એવા એકને જે
તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળા (ભજે છે). લ્ર્ો, આને એકને તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળા કહ્યા. જેના જ્ઞાનની વતયમાન દર્ા
‘એકને જે તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે,...’ આિાિા..! જઓ! ‘તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો
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ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે,...’ આત્માનાં ભજન. અનાંતજ્ઞાનમહણની ખાણ ભગવાન અને જ્ઞાનથી
પદરપૂણય પ્રભ, દૃહિને તીક્ષ્ણ કરી, પકડીને, એવા િવર્સ્વભાવને પકડીને તેનાં ભજન કરે છે એટલે
એમાાં એકાગ્રતા થાર્ છે તેને ર્દ્ધદૃહિ તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો પરુષ કિેવામાાં આવે છે. બીજાં ક્ષર્ોપર્મ
જ્ઞાન ઓછાં િોર્ તો એની સાથે સાંબાંધ નથી, એમ કિે છે. સિજગણમહણ ખાણ પ્રભ! તેને જે
બહદ્ધએ પકડી લીધો, બસ! એ મોક્ષનો માગય. આિાિા..! ર્ાં કિે છે આ? અજાણ્ર્ા માણસને તો
ગ્રીક-લેદટન જેવાં લાગે છે. માગય એવો છે, ભગવાન! તને ખબર નથી. સવયજ્ઞ સ્વભાવી પ્રભ! સવયજ્ઞ
એટલે પૂણયજ્ઞાન કહ્યાં ને અિીંર્ા? પૂણય જ્ઞાનસ્વભાવ એવો ર્દ્ધ, ર્દ્ધ આત્મા એક જ, સામાન્ર્
હવર્ેષ લઈ લીધા. સામાન્ર્ને ધરનાર. ર્દ્ધાત્મા એકને જ બીજાને નહિ, પર્ાયર્ને નહિ, વર્વિારને
નહિ, હનહમિને નહિ.
‘તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ...’ તીક્ષ્ણબહદ્ધ અને ર્દ્ધદૃહિ. તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો, અાંદર જ્ઞાનની
વતયમાન જ્ઞાનકળાને અાંતરમાાં વાળીને ર્દ્ધ દૃહિવાંત પરુષ ભજે છે. ધ્રવ સ્વભાવની એકાગ્રતા કરે
છે એમ કિે છે. આિાિા..! એ ર્દ્ધગણમહણની ખાણ. એ ગણની ખાણ આત્મા થર્ો ને. અને પૂણય
જ્ઞાનવાળો ર્દ્ધાત્મા, ગણવાળો આત્મા. ‘એકને જે તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે,...’
તેને ર્દ્ધદૃહિ કિે છે. િવર્ સ્વભાવમાાં એકાગ્ર થાર્ તે ર્દ્ધદૃહિ. ‘પાંદડતજી’! આ ‘હનર્મસાર’
તર્ારેર્ જોર્ાં છે કે નહિ?
મમક્ષ :– આવાં નહિ.
ઉિર :– તમે તો સાંસ્કૃતના પ્રોફેસર (છો). ‘જર્પર’માાં સાંસ્કૃતના પ્રોફેસર (છે). સાંસ્કૃતના
પ્રોફેસર આમાાં ર્ાં કામ કરે? આિાિા..! જઓ તો ખરા મહનએ શ્લોક કેવો મતર્ો છે!
આવો જે ભગવાન અાંતરમાાં, જેમાાંથી અનાંત કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્યન, આનાંદ દર્ારૂપી
પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ છે, એવી અનાંતી અનાંતી પર્ાયર્ પ્રગટ થાર્ તો પણ ખૂટે નહિ એવી ખાણ
આત્મા છે. આિાિા..! એવા ભગવાન આત્માને એકને જ, બીજાને નહિ. ભગવાનને પણ નહિ,
એમ કિે છે. ભગવાન... ભગવાન.. ભગવાન... ભગવાન... એ નહિ. તારો ભગવાન આ.
‘એકને જ તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે,...’ તે મોક્ષનો માગય. ર્દ્ધ ધ્રવ સ્વભાવ,
જ્ઞાનસ્વભાવ, સિજમણીરત્નની ખાણ એવાં તત્ત્વ, તેની સન્મખ થઈને એકાગ્ર થાર્ તે
સમ્ર્ગ્દર્યન-જ્ઞાન-ચાદરિ. ‘તે પરુષ પરમશ્રીરૂપી કાહમનીનો (મતતસાંદરીનો) વલ્લભ બને છે.’
એને મસ્તત પ્રાિ થાર્ છે. આિાિા..! ‘પરમશ્રીરૂપી કાહમની...’ એટલે મસ્તત. આિાિા..!
મતતદર્ા, હસદ્ધદર્ા. માગય અને માગયનાં ફળ બાંનેનાં વણયન કરી નાખ્ર્ાં. આિાિા..! બિ વાત થોડી
છે, પણ છે મોટી ગાંભીર.
ભગવાન આત્મા સવયજ્ઞ પરમેશ્વરે જોર્ો પદરપૂણય ગણવાંત, પદરપૂણય ગણવાંત.
સિજમહણની ખાણ કહ્યાં ને. અને પૂણય જ્ઞાનવાંત સવયજ્ઞસ્વભાવી તેને એકને જ ભજે છે. બસ, એકને
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જ ભજે છે. એવા સ્વભાવને, િવર્સ્વભાવને એકને જ ભજે છે. તેમાાં જ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને લીનતા
કરે છે. એ અલ્પકાળમાાં પૂણય લક્ષ્મી એવી જે મસ્તતસાંદરી તેનો વલ્લભ એટલે હપ્રર્ થાર્ છે. એટલે
કે તે પર્ાયર્ પ્રાિ થાર્ છે. આિાિા..!
‘તે પરુષ પરમશ્રીરૂપી કાહમનીનો...’ જેની પાસે હસદ્ધપદમાાં અનાંતઆનાંદ આદદ પડ્યા છે.
મસ્તતમાાં અનાંતઆનાંદ, અનાંત પૂણય કાર્યદર્ા, તેનો વલ્લભ બને છે એટલે એ પર્ાયર્ તેને છોડતી
નથી. તે પર્ાયર્ને પ્રાિ કરે છે. જઓ! મોક્ષનો માગય અને મોક્ષ બેનાં વણયન એક શ્લોકમાાં કિી
દીધાં. ગાગરમાાં સાગર ભરી દીધો છે, લ્ર્ો. એ ૨૪મો કળર્ થર્ો.
મમક્ષ :– માગયની વાત કરી.
ઉિર :– આ માગય કહ્યો ને. જે આત્મા પોતાના સ્વભાહવક ગણમણી, સ્વભાહવક એટલે
પરમસ્વભાવપણે પડેલા જ્ઞાન-દર્યન-આનાંદ આદદ-અનાંત ગણમણી અને તેમાાં એક સવયજ્ઞપણાં
હવર્ેષ લીધાં. અને પૂણય જ્ઞાનમર્ ભગવાન આત્મા ધ્રવ, તે એકને જ ભજે છે. બસ, બીજા કોઈનાં
કામ નથી. પરમેશ્વર તો ભગવાન પરમેશ્વરનાં પરમેશ્વરપણાં તેમની પાસે રહ્યાં. ભગવાન પરમેશ્વરને
ભજવા જર્ે તો રાગ ઉત્પન્ન થર્ે. કિો, સમજાણાં કાાંઈ? ણમો અદરિાંતાણાં... ણમો.. એર્..!
પાંદડતજી! પરમેશ્વરને ભજવા જર્ે તો હવકલ્પ ઉત્પન્ન થર્ે.
મમક્ષ :— ...
ઉિર :– બસ, વાત એ જ છે. વીતરાગનાં સ્વરૂપ જ એ માગય છે. હનજ પરમાત્મા.
આિાિા..! પોતાનો હનજ સ્વભાવરૂપ પરમાત્મા. પોતાનાં હનજ સ્વરૂપ. પૂણય જ્ઞાન અને પૂણય આનાંદ
આદદ ર્સ્તતથી ભરેલો છે. ગણમણી, મણી લખ્ર્ાં છે, જઓને! ગણમહણ. જેમ સ્વર્ાંભૂરમણ સમિ
એકલા મહણરત્નની રેતીથી ભરેલો છે. એમ ભગવાન આત્મા મિા સ્વર્ાંભૂ. સ્વર્ાંભૂ આવર્ાં વળી.
ઓલાં ઉત્પન્નનાં આવર્ાં. ‘प्तिजोर्गम’ આત્મા પોતાથી છે. બીજા કોઈથી તર્ારેર્ ઉત્પન્ન થર્ો નથી.
અનાદદ છે. એનો કોઈ કતાય-િતાય છે નહિ. સ્વર્ાંહસદ્ધ ભગવાન આત્મા, પોતાની તીક્ષ્ણબહદ્ધથી
ર્દ્ધદૃહિ પરુષ ભજે છે. આિાિા..! હનત્ર્ાનાંદ સ્વભાવ ઉપર દૃહિ રાખીને એકાગ્ર થાર્ છે તે
મસ્તતસાંદરીનો વલ્લભ થાર્ છે. આિાિા..! સ્વર્ાંવર. તેને મસ્તતકન્ર્ા મળે છે. હર્વરમણી. આ
માગય અને માગયનાં ફળ બે બતાવર્ાં છે. પણ આ તો હનશ્ચર્.. હનશ્ચર્... હનશ્ચર્... પણ વચ્ચે વર્વિાર
(આવે એનાં ર્ાં)? ભાઈ! વર્વિાર િો તો હવકલ્પ છે, એ કોઈ મોક્ષનો માગય નથી. તેથી તો અિીં
જોર દીધાં છે.
એવા ર્દ્ધાત્મા ‘એકને જ તીક્ષ્ણબહદ્ધવાળો ર્દ્ધદૃહિ પરુષ (એકાગ્ર થઈને) ભજે છે,...’
તેને મસ્તત મળે છે. આિાિા..! જે ભાવથી તીથંકરગોિ બાંધાર્ એ ભાવનાં પણ ભજન નથી
કરવાનાં એમ કિે છે. એ તો રાગ છે.
મમક્ષ :— તીથંકર ભગવાનના તો બિ વખાણ ને પૂજા (આવે છે).
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ઉિર :— એ ભાવ િોર્ ત્ર્ારે એવી વાત આવે ને. હવકલ્પ આવે છે ત્ર્ારે ભગવાન આવા
છે. પણ એ બધા હવકલ્પનાં કારણ છે. ર્ભભાવમાાં હનહમિ છે. ભગવાનના દર્યન વગેરે ર્ભભાવનાં
હનહમિ છે. ર્દ્ધનાં નહિ. આિાિા..! વીતરાગમાગયમાાં આમ કિે. બીજા તો કિે અમને આપો,
આિાર-પાણી દ્યો. અમારી સેવા કરો, તમારુાં કલ્ર્ાણ થઈ જર્ે. અિીં કિે છે કે અમારી સેવા
કરવાથી તને હવકલ્પ ઉઠર્ે.
મમક્ષ :– તારુાં કલ્ર્ાણ રોકાઈ જર્ે.
ઉિર :– તારા હનજાનાંદ ભગવાનને ભજ, તારી મસ્તત થઈ જર્ે. એ કિેનારા એક
વીતરાગી સાંત જ છે. આિાિા..! તારામાાં ર્ાં ખામી છે કે તાં પરને ભજવા જાર્ છે. તારામાાં ર્ાં
અપૂણયતા છે કે પૂણય થવા પરનો આશ્રર્ લેવા જાર્ છે? એમ કિે છે. આિાિા..! ‘પ્રકાર્દાસજી’!
આ ભગવાન સાક્ષાત પરમાત્માને ભજે તો હવકલ્પ થાર્ છે એમ કિે છે.
મમક્ષ :– આિાર આપે મહનને તો સાંવર-હનજયરા થાર્.
ઉિર :– ધૂળેર્ સાંવર-હનજયરા થાર્ નહિ. તીથંકર જેવા છદ્મસ્થને આિાર-પાણી આપે તો
એ પણ્ર્બાંધ છે. કેવળીને તો આિાર-પાણી િોતા જ નથી. તીથંકર જર્ારે છદ્મસ્થ િોર્ છે ત્ર્ારે
આિાર લેવા જાર્ છે. એમને હનિાર નથી, પણ આિાર છે. આિાર છે તો આિાર દેનારાને તો
પણ્ર્ભાવ થાર્ છે, સાંવર-હનજયરા સ્બલકલ નહિ. કિો, સમજાણાં કાાંઈ? આમ વાત છે, ભાઈ!
સાંવર-હનજયરા નામ ધમય તો સ્વિવર્ના આશ્રર્થી જ થાર્ છે. એવો અનાદદ પ્રહસદ્ધ માગય
વીતરાગમાાં છે, બીજામાાં તો એ માગય છે જ નહિ. બીજે તર્ાાંર્ એ માગય છે જ નહિ. આિાિા..!
સત્ર્ વાત સમજવી, સાાંભળવા મળવી મિાકઠણ છે. બાકી તો ગપ્પેગપ ચાલે છે. આિાિા..!
સાચી વાતને ખોટી ગણાવે. એકાાંત છે, એકાાંત છે. એકાાંત જ કિે છે, જઓ! ‘એકને જ...’ એમાાં
બીજો નહિ. અિીંર્ા તો એકાાંત કિે છે.
મમક્ષ :– અનેકાાંત નથી કહ્યાં ને.
ઉિર :– તેથી કહ્યાં ને. માથે કહ્યાં. આિાિા..! કળર્ ૨૫.
ु
इप्तत परर्गणपयाा
यषे ु सत्सूिमािां

हृदयसरप्तसजाते राजते कारणात्मा।्
सपप्तद समयसारं तं परं ब्रह्मरूपं

भज भजप्तस प्तिजोत्थं भव्यशार्दाल स त्वम्।।२५।।

‘स त्वम’् ‘सत्वम’् આખાં નહિ. ‘स’ તેને ‘त्वम’् તાં ભજ. તેને ભજ. એ ભગવાન આત્મા

અખાંડાનાંદ પ્રભ છે તેને ભજ. ભાઈ! ભસ્તત-બસ્તત તો ભગવાનની થાર્. તાં ભગવાન નથી? સત
સમાગમથી બધાં મળે છે. તો તાં સત નથી? ‘સોગાની’એ એક જગ્ર્ાએ એમ કહ્યાં છે, ભાઈ!
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અમારે સતસમાગમ િોર્ તો સતનો લાભ થાર્. બરાબર છે. તાં સત છો કે નહિ? કે તાં અસત
છો? ભગવાન! તાં સત છો કે નહિ? અને સત્ર્ છે કે નહિ? સત્ર્સાિેબ હિકાળી આનાંદકાંદ પ્રભ!
સતસાિેબ તાં છે. તારી અપેક્ષાએ આખી દહનર્ા અસત છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘એ રીતે પર ગણપર્ાયર્ો િોવા છતાાં,...’ જઓ! નીચે અથય છે ને? ‘એ રીતે પર
ગણપર્ાયર્ો...’ એટલે? ચાર જ્ઞાન, હવભાવ રાગાદદ ‘િોવા છતાાં, ઉિમ પરુષોના હૃદર્કમળમાાં
કારણ-આત્મા હવરાજે છે.’ આિાિા..! અાંતરમાાં આનાંદસ્વરૂપ ભગવાન કારણપરમાત્મા, કાર્યનાં
કારણ અાંદર હિકાળ સ્બરાજમાન છે. આિાિા..!
મમક્ષ :– ઉિમ પરુષને ને?
ઉિર :– ઉિમ પરુષના હૃદર્માાં. ભાન નથી એને ર્ાં? એમ કિે છે.
મમક્ષ :– બધા જીવોને...
ઉિર :– ના, ના ભાન િોર્ એને સ્બરાજે છે. ભાન નથી એને ર્ાં છે? એ તો પામર થઈને
પડ્યો છે. સમજાણાં કાાંઈ? આિાિા..! આવી વાત દદગાંબર સાંતો હસવાર્ તર્ાાંર્ છે નહિ. કોઈ
જગ્ર્ાએ ગાંધ નથી.
મમક્ષ :– કેમ નથી?
ઉિર :– િોર્ તર્ાાંથી? હવપરીત દૃહિ કરીને તો ઊભા થર્ા છે બધા. આ તો સનાતન
સવયજ્ઞ પરમેશ્વર, હિલોકનાથનો પ્રવાિ છે સાંતો પાસે તો. દદગાંબર મહનઓ તો પૂવયના પ્રવાિમાાં
જોડાઈ ગર્ા છે એ તો. સમજાણાં કાાંઈ? વાત જઓને! આવો એક શ્લોક જઓ, તત્ત્વ જઓ.
મધ્ર્સ્થથી. એર્..!
‘ઉિમ પરુષોના હૃદર્કમળમાાં અાંતરઆત્મામેં કારણ-આત્મા હવરાજે છે.’ જેમાાંથી કાર્ય
થાર્ છે એવો કારણસ્વરૂપ ભગવાન તો તારી ચીજ તાં છો. આિાિા..! ‘પોતાથી ઉત્પન્ન એવા તે
પરમબ્રહ્મરૂપ સમર્સારને–’ એ આત્મા તો પોતાથી જ છે. પોતાથી જ છે. ‘એવા તે પરમબ્રહ્મરૂપ
સમર્સારને—કે જેને તાં ભજી રહ્યો છે...’ જઓ! તાં જેને અાંદરમાાં ભજી રહ્યો છે, તેને ભજ. ‘િે
ભવર્ર્ાદૂયલ (ભવર્ોિમ), તાં ર્ીઘ્ર ભજ; તાં તે છે.’ આિાિા..! તે તાં છો. ભગવાન જ્ઞાર્કભાવ ધ્રવ
હનત્ર્ાનાંદ પ્રભ તેને ભજે છે તો ભજ. તે તાં છો. બીજી કોઈ ચીજ તારી છે નહિ. એમ કિીને એને
સ્વરૂપ હિકાળનાં ર્રણ લેવા માટે પોકાર કર્ો છે. તે જ ઉિમ છે, તે ર્રણ છે, તે માંગહળક આત્મા
હિકાળ છે. િવર્દૃહિમાાં િવર્નો આશ્રર્ લઈને એકાગ્ર થવાં, એ જ આત્માનાં ભજન કિેવામાાં આવે
છે. તે જ મોક્ષનો માગય છે. તેનાથી જ મોક્ષ થાર્ છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરુદેવ!)
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ફાગણ વદ ૧૧, મંગળવાર, તા. ૨૩-૩-૧૯૭૧
ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૬, પ્રવચન નં. ૨૨

‘નિયમસાર’ જીવ-અનિકાર. ૧૪મી ગાથાિો છેલ્લો કળશ. ૨૬.
ु
ु
कचिल्लसचि सद्गणु ैः कचिदशद्धरूपे
र्चणैः

ु
कचित्सहजपर्ुर्ैः कचिदशद्धपर्यु
र्के ैः ।
सनयथमचप जीिित्वमनयथं समस्तचिदं

नमयचम पचिभयिर्यचम सक्लयथ ुचसद्धर्े सदय ।।२६।।

િીચે શ્લોકાથથ. જીવપદાથથ છે િે? જીવપદાથથ.
શ્લોકાથથ :– ‘જીવતત્ત્વ ક્વનચત્ સદ્ગુણો સનિત નવલસે છે–’ નિમથળ ગુણિી પયાથય
સનિત કદાનચત્ ‘દેખાય છે,...’ ગુણ તો નિકાળ છે પણ સદ્ગુણો એટલે પયાથય. એવા ગુણથી તે
નવલસે છે, આનવર્ાથવ થાય છે. જે શક્ક્તરૂપે ગુણ છે એ આનવર્ાથવરૂપે નવલસે છે, દેખાય છે.
‘દેખાવ દેવો, ઝળકવુું,...’ ‘ક્વનચત્ અશુદ્ધરૂપ ગુણો સનિત નવલસે છે–’ વ્યુંજિપયાથય નવિાિા
ગુણોિી અશુદ્ધ પયાથય થાય, એિે અિીંયા અશુદ્ધરૂપ ગુણ કિેવામાું આવ્યા છે. શુું કહ્ુું ઇ?
મુમુક્ષુ :– વ્યુંજિ પયાથય નસવાયિી અથથપયાથયો થાય...
ઉત્તર :– અથથપયાથય કીિી િથી. વ્યુંજિપયાથય નસવાયિા ગુણો, એિી જે પયાથય અશુદ્ધ
છે એિી આ વાત છે. બિુ સ્પષ્ટ થાય એવુું િથી. આ િીમે િીમે સમજાય એવુું છે. ‘શેઠી’! ૧૫
મી ગાથાિો નવષય બિુ ઝીણો આવશે. આ અનિકાર વખતે કોઈ વખતે તમે િશો કે િનિ એ
ખબર િથી. ‘નિયમસાર’િી શુદ્ધ કારણપયાથય વખતે કોઈવાર િતા અિીંયા?
‘ક્વનચત્ સિજ પયાથયો સનિત નવલસે છે’ એ ગુણિી નિમથળ અવસ્થા–શુદ્ધપયાથયો.
‘ક્વનચત્ અશુદ્ધ પયાથયો,...’ એ વ્યુંજિપયાથયો. ‘આ બિાથી સનિત િોવા છતાું...’ જીવતત્ત્વ
પયાથયમાું આ પ્રકારે ‘િોવા છતાું પણ જે એ બિાથી રનિત છે...’ વસ્તુ જે જીવતત્ત્વ ધ્રુવ છે, તે
આવા બિા ર્ેદોથી રનિત છે. સમજાય છે કાુંઈ? કોઈ વખતે નિમથળ શુદ્ધ ્ાિગુણ આિદિી પ્રગટ
અવસ્થાથી શોર્ે, કોઈ વખતે અશુદ્ધ ગુણ એટલે કે નવકારી પયાથય આિદથી શોર્ે. વ્યુંજિપયાથય
નસવાયિી. કોઈ વખતે સિજ પયાથયો કેવળ્ાિાિદ, એિાથી શોર્ે. કોઈ વખતે અશુદ્ધ
વ્યુંજિપયાથયથી નવલસે. દેખાવ દે, દેખાવ દે, આમ દેખાવ દે, એમ કિે છે. ‘આ બિાથી સનિત
િોવા છતાું પણ...’ પાઠ છે િે? ‘सनयथमचप जीििित्वमनयथं’ એિી વ્યાખ્યા કરી. સ્વર્ાનવક. આ
બિા ર્ાવો પયાથયમાું િોવા છતાું, પણ એ પયાથયરનિત.
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‘એ બિાથી રનિત છે એવા આ જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી નસનદ્ધિે માટે સદા િમુું છુું,...’
ધ્રુવ તત્ત્વ, જેમાું અિુંત અિુંત શાુંનત-સામગ્રી આિદ અિુંત પડી છે. ધ્રુવરૂપ સામાન્ય સ્વર્ાવ. આ
બિા પયાથયો િોવા છતાું પયાથયિો આશ્રય-લક્ષ કરવા જેવુું િથી. આશ્રય કરવા જેવો િથી એમ
કિે છે. જાણવા જેવુું ર્લે િોય, પણ ર્ગવાિ આત્મા એ પયાથયોિી નિમથળતા, સિજતા વગેરે
દશામાું િોવા છતાું, વસ્તુ તો ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્ય (રિી છે). એવા ‘જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી
નસનદ્ધિે માટે...’ મારા શાુંનત અિે આિુંદિી પૂણથ પ્રયોજિદશા–મુક્ક્ત, એિે માટે ‘સદા િમુું છુું,...’
મારું વલણ જ ધ્રુવ ઉપર સદાય છે, એમ કિે છે. એિે િુું ધ્રુવિે ર્ાવુું છુું. ધ્રુવિે િમુું છુું અિે એિે
‘ર્ાવુું છુું.’ છે િે બે? ‘पचिभयिर्यचम’ અિે ‘नमयचम’ બે છે. ર્ગવાિ આત્મા જીવતત્ત્વ, આવી
પયાથયોવાળુું િોવા છતાું િુું તો જીવતત્ત્વ જે અખુંડ અર્ેદ ધ્રુવ છે, એ પયાથયો રનિત તત્ત્વ છે.
સમજાણુું કાુંઈ?
‘એવા આ જીવતત્ત્વિે િુું સકળ અથથિી નસનદ્ધિે માટે...’ મારા કેવળ્ાિ અિે
પરમઆિુંદિી પ્રાનિ માટે િુું તે ધ્રુવિે ‘સદા િમુું છુું,...’ મારું વલણ તેમાું છે અિે ધ્રુવિી ર્ાવિા
િુું કરું છુું. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? આવો માગથ કેવો િશે આ! પયાથયો આવી છતાું વસ્તુ પયાથયરનિત.
અિે પયાથયરનિત એિે િુું ર્ાવુું. ર્ાવુું એ પયાથય. પણ ર્ાવવુું ધ્રુવ. ‘િમુું છુું,...’ એ પયાથય છે.
‘ર્ાવુું છુું.’ એ પયાથય છે. પણ ર્ાવે છે કોિે? અિે િમે છે કોિે? ધ્રુવિે. સમજાણુું કાુંઈ?
આવો જીવ ર્ગવાિ સવથ્ પરમે્વરરે ોયયો. એિી પયાથયોમાું આવા પ્રકારો િોવા છતાું,
અવસ્થામાું આ બિી દશાઓ િોવા છતાું વસ્તુ તો એ અવસ્થારનિત છે. એ અવસ્થારનિત વસ્તુ
છે તેિે િુું િમુું છુું. મારો અુંતરિી દૃનષ્ટિો ઝુકાવ ત્યાું ગયો છે, એમ કિે છે. સમજાણુું કાુંઈ? તેિે
િુું ‘સદા િમુું છુું,...’ પાછુું એમ લીિુું છે િે? ‘सदय नमयचम पचिभयिर्यचम’ નિરુંતર. ર્ગવાિ આત્મા
પયાથયિા ર્ેદ નવિાિો, એવા દ્રવ્ય સ્વર્ાવિા િમિમાું, આદરમાું, નિરુંતર મારો આદર છે. કિો,
સમજાણુું કાુંઈ? નિનમત્તિો આદર િનિ, નવકલ્પિો િનિ, આવા પયાથયિા ર્ેદિો પણ આદર િનિ.
એ ૧૪ ગાથા થઈ. િવે આ ૧૫મી ગાથા. લ્યો આ ‘શશીર્ાઈ’, ‘પ્રનવણર્ાઈ’ એિી માટે આવ્યા
છે િે. ‘પ્રનવણર્ાઈ’! ખબર િતી? ઠીક. ર્ાઈ આવ્યો િથી? મનિષ. ર્ણવામાું િશે.
ગાથા ૧૫.
ु पज्जयर्य िे चिहयिचमचद भचणदय ।
णिणयिर्चिचिर्सिय

कम्मोपयचिचििचज्जर्पज्जयर्य िे सहयिचमचद भचणदय ।।१५।।

િીચે િિરગીત. :નતયંચ-િારક-દેવ-િર પયાથય વૈર્ાનવક કહ્ા;
પયાથય કમોપાનિવક્જથત તે સ્વર્ાનવક ર્ાક્ખયા. ૧૫.

ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૬
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ર્ગવાિે એમ ર્ાક્ખયા એમ કિે છે. ‘भचणदय’ છે િે? ‘भचणदय’. ર્ગવાિ સવથ્
પરમે્વરર, એમણે આ સ્વર્ાવ-નવર્ાવ પયાથયિુું વણથિ કયું છે. સમજાણુું કાુંઈ? એિી ટીકા.
ટીકા :– ‘આ, સ્વર્ાવપયાથયો અિે નવર્ાવપયાથયોિુું સુંક્ષેપકથિ છે. ત્યાું, સ્વર્ાવપયાથયો
અિે નવર્ાવપયાથયો મધ્યે પ્રથમ સ્વર્ાવપયાથય બે પ્રકારે કિેવામાું આવે છે : કારણશુદ્ધપયાથય
અિે કાયથશુદ્ધપયાથય.’ આ બિી ઝીણી, સૂક્ષ્મ વાત છે આજે. આત્મામાું સ્વર્ાવપયાથય અિે
નવર્ાવપયાથયિુું અક્સ્તત્વ છે. એ બે પ્રકારમાું સ્વર્ાવપયાથય જે છે એિા બે પ્રકાર છે. જીવદ્રવ્ય
છે િે? જીવદ્રવ્ય એટલે વસ્તુ, એિા અક્સ્તત્વમાું સ્વર્ાવપયાથય અિે નવર્ાવપયાથય એવા બે પ્રકાર
એિા અક્સ્તત્વમાું છે. પરિે લઈિે િનિ, પરમાું િનિ. એવા સ્વર્ાવ-નવર્ાવ દશાઓમાું અિીંયા
સ્વર્ાવપયાથય બે પ્રકારે કિેવામાું આવે છે.
એક કારણશુદ્ધપયાથય એિા અક્સ્તત્વમાું છે અિે એક કાયથશુદ્ધપયાથય જીવતત્ત્વિા
અક્સ્તત્વમાું છે. િવે કારણશુદ્ધપયાથય. આ આત્મા છે. એકદમ ઝીણો નવષય છે. આ નવષય આખા
નિન્દુસ્તાિમાું ક્યાુંય ચાલ્યો િથી અિે ચાલતો િથી. કિો, સમજાણુું કાુંઈ? અિીંથી શરૂઆત
(સુંવત) ૨૦૦૦માું એિો નવસ્તાર થયો િતો. ર્ગવાિે આ કહ્ુું છે એમ કહ્ુું િે? સ્વર્ાવપયાથય
અિે નવર્ાવપયાથય એ ર્ગવાિે કિી છે. એ સ્વર્ાવપયાથયિા બે પ્રકાર પાડે છે : એક
કારણશુદ્ધપયાથય અિે એક કાયથશુદ્ધપયાથય. િવે કારણશુદ્ધપયાથય ઘણી સૂક્ષ્મ છે. એિુું પિેલુું વણથિ
કરે છે. કારણ કે એ અિાિદિી વસ્તુ છે. કાયથશુદ્ધપયાથય તો પછી સાિદ થાય છે. સમજાણુું કાુંઈ?
કેવળ્ાિ આિદ કાયથશુદ્ધપયાથયિી સાિદ–આિદ છે. અિે આ કારણશુદ્ધપયાથયિી આિદ િથી. તેથી
એિે પિેલી વણથવવામાું આવે છે. ‘રનતર્ાઈ’! આ ઝીણુું છે. સમજાય એટલુું પકડવુું. સમજાય છે,
લ્યો. વાિ!
આ તો સવથ્ પરમે્વરર વીતરાગ કેવળ્ાિી પરમે્વરરે સ્વર્ાવપયાથય અિે
નવર્ાવપયાથયિા પ્રકાર કહ્ા. િવે એમાું સ્વર્ાવપયાથય. પાઠમાું પિેલી વ્યુંજિપયાથય છે, ર્ાઈ!
તો એિુું વણથિ પછી કરશે. મૂળ ગાથા. પિેલુું આ સમજે તો એિી વ્યુંજિપયાથય યથાથથ સમજાય.
એમ. કિે છે કે આત્મામાું,... આ તો અગમનિગમિી વાતુું છે. સવથ્ પરમે્વરરિા પેટમાુંથી–અુંદર
્ાિમાુંથી આવેલી વાત છે.
કિે છે કે કારણશુદ્ધપયાથય કોિે કિેવી?
જે ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી આત્મામાું છે. ર્ેદવાળી,
વ્યવિારવાળી, કાયથવાળી િનિ. નિકાળ સિજ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી. આ પિેલો િય લીિો છે.
આમાું િય પિેલો લીિો છે, ર્ાઈ! અિે કાયથમાું િય પછી લેશે. સમજાણુું કાુંઈ? ત્યારપછી
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા શુદ્ધસદ્ર્ૂત વ્યવિારથી એમ લેશે. અિીં પિેલી શુદ્ધ નિશ્ચય લીિી. શુું
કીિુું વળી એ? એક બોલે તો સમજાય િનિ પિેલીવારે, િનિ?
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આ અિાિદઅિુંત આત્મામાું કારણશુદ્ધ ધ્રુવપયાથય છે, એ સ્વર્ાનવક શુદ્ધનિશ્ચયથી
અિાિદ છે. એટલે એિે પિેલુું િય, સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય પિેલો લીિો. સમજાણુું કાુંઈ? એ
અિાિદઅિુંત છે.
મુમુક્ષુ :– પયાથય અિાિદઅિુંત?
ઉત્તર :– અિાિદઅિુંત પયાથય છે. બિુ ઝીણી વાત. દ્રવ્ય-ગુણ અિાિદ, તેિી સાથે પયાથય
પણ અિાિદઅિુંત છે. ર્ાઈ! આ વાત નિન્દુસ્તાિમાું ક્યાુંય ચાલી િથી. આ વાત જ્યારે િીકળી
િતી ત્યારે એકાદ-બે પુંિડતિે પૂછયુું તો ગોટાળા વાળવા માુંડ્યા કે આ બિાર ક્યાું કાઢી? િનિતર
તો િક્શો િાખવો િતો. છે િે િક્શો? એ િકશો છે. ૧ થી ૧૯ ગાથા(િા પુસ્તકમાું)
‘નિયમસાર’માું િક્શો િાખવો િતો. પેલી બારી પાસે ઉપર. એમાું દિરયાિુું દૃષ્ટાુંત આપયુું છે.
દિરયો દિરયો. જે સમુદ્ર િોય છે િે? સમુદ્ર, એ સમુદ્રિી અુંદર જે આખુું સમુદ્રિુું દળ છે, એ
અુંદરિુું સામાન્ય ધ્રુવ (છે) અિે એિી ઉપર સરખી સપાટી, આમ વળ નવિાિી ઉપરિી સરખી
સપાટી (છે), એિે અિીંયા કારણશુદ્ધપયાથયમાું ગણવામાું આવી છે. એિુું દળ જે ધ્રુવદળ છે
સામાન્ય, દિરયો િોય છે િે આ દિરયો આખો? એિુું સામાન્ય દળ છે અિે ઉપર સરખી સપાટી
(િોય). એિા ઉપર ચાર ર્ાવ.
મુમુક્ષુ :– લિેર નવિાિી.
ઉત્તર :– લિેર નવિાિી. અિે ઉપરમાું ચાર લિેર આવે એ ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ,
ક્ષાનયક ચાર ર્ાવિી ઉપરિી લિેર છે. એમાું િીચે િાખ્યુું છે. સમજાણુું કાુંઈ? િક્શો ોયયો છે કે
િનિ કોઈ િદ’? ‘જેઠાર્ાઈ’! બસ, ોયયો િથી. ઓલો રહ્ો, જુઓ ઉપર. આ પિેલો તખ્તો ઉપર.
દ્રવ્યદૃનષ્ટિી િીચે. એ તખ્તાિી ઉપર છે, જુઓ! િાિો તખ્તો છે. ‘પ્રકાશદાસજી’ લખતા િતા.
એમાું કાુંઈ સમજાય એવુું િિોતુું.
કિે છે, આ ર્ગવાિ આત્મા એિી અુંદર ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ એટલે સ્વર્ાનવક
શુદ્ધ નિશ્ચયથી. એમ. ‘અિાિદ-અિુંત...’ છે. અિુંત ચતુષ્ટય અુંદર અિાિદ-અિુંત છે. એિી સાથે
આ કારણપયાથય પણ અિાિદ-અિુંત છે. અિુંત ચતુષ્ટયયુક્ત આ કારણપયાથય અિાિદ-અિુંત છે.
‘અમૂતથ,...’ છે. એ અુંદર અમૂતથ છે, મૂતથપણુું િથી. ‘અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું...’એ બિો શબ્દાથથ તો
કાયથમાું પણ આવશે. ‘અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું...’ શુું? ‘શુદ્ધ એવાું સિજ્ાિ...’ નિકાળી,
સ્વર્ાનવક ્ાિ નિકાળી. ધ્રુવ ્ાિ સિજ નિકાળી, ‘સિજદશથિ,...’ નિકાળી. સ્વર્ાનવકદશથિ,
ધ્રુવદશથિ નિકાળી. ‘સિજચાિરિ-’ સ્વર્ાવચાિરિ નિકાળી, ધ્રુવચાિરિ નિકાળી અિે
‘સિજપરમવીતરાગસુખાત્મક...’ સ્વર્ાનવક પરમ વીતરાગ આિુંદસ્વરૂપ નિકાળી.આિાિા..!
‘સિજપરમવીતરાગસુખાત્મક...’ એ ચાર બોલ લીિા. ‘શુદ્ધ-અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ...’ એ શુદ્ધ
અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ છે. આિાિા..! અરૂપી ર્ગવાિ આત્માિુું આ અુંતરદળ છે, અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ
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(છે). ‘જે સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ..’ સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. અિીં સ્વરૂપ
શબ્દિી એક નવશેષતા છે. કાયથમાું ફળિી નવશેષતા છે. સમજાણુું કાુંઈ? શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વિુું સ્વરૂપ,
‘સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ...’ ત્યાું સુિી તો એિા સામાન્ય દશથિ-્ાિ આિદિા ર્ાવોસ્વર્ાવ વણથવ્યા. ધ્રુવ.. ધ્રુવ... ધ્રુવ.
‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ એ અિુંત ચતુષ્ટયયુક્ત સ્વર્ાવિી સાથે
તન્મયપણે રિેલી ‘પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ જેમ િમાથક્સ્ત, અિમાથક્સ્ત, આકાશ અિે કાળ,
એ ચાર પદાથથિી ઉત્પાદ-વ્યયવાળી પયાથય સદૃશ એકરૂપ નિકાળ શુદ્ધ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
િમાથક્સ્ત, અિમાથક્સ્ત, આકાશ, કાળ, એિા ઉત્પાદ-વ્યયમાું અશુદ્ધતા કે ર્ેદ ક્યાુંય છે િનિ.
એકસરખી ઉત્પાદ-વ્યય.. ઉત્પાદ-વ્યય પિરણનતર્ાવ અિાિદ-અિુંત છે. એવી એક આત્મામાું
વતથમાિ પયાથય જે પ્રગટ છે એ નસવાયિી, એ ચારમાું પ્રગટરૂપ પયાથય એકરૂપ છે, તો આત્મામાું
પ્રગટરૂપ પયાથય એકરૂપ િથી. કેમ કે, અિાિદ અશુદ્ધ પયાથય છે. મોક્ષમાગથ ઉત્પાદ-વ્યયવાળી
(પયાથય છે). સમ્યગ્જ્્ાિ–ર્ાિ થતાું સાિકમાું કાુંઈક શુદ્ધ અિે અશુદ્ધ છે. પૂણથ થતાું એકલી શુદ્ધ
છે. એટલા ર્ેદ પડી જાય છે. એકરૂપ દશા જેમ ચાર દ્રવ્યમાું છે એમ એિી ઉત્પાદ-વ્યયિી દશામાું
એવી એકરૂપ દશા િથી. તેથી તેિી એકરૂપ દશા કારણપયાથયિે ધ્રુવ ગણવામાું આવી છે. આમાું
બિુ વન્સ મોર થાય એવુું િથી. આમાું તો માુંડ માુંડ પકડાય એવુું છે. ‘પુંિડતજી’!
મુમુક્ષુ :– એ પયાથય સદ્દશ છે?
ઉત્તર :– સદૃશ. કોઈ વખતે િશો િનિ આમાું. આ ‘નિયમસાર’િી ૧૫ મી ગાથામાું
કોઈવાર િતા? યાદ િનિ િોય. પિેલા મેં પૂછયુું િતુું.
ર્ગવાિ જીવતત્ત્વ, એ જેમ શુદ્ધ સિજ નિશ્ચયથી નિકાળ છે. એમ એ સિજ શુદ્ધ
નિશ્ચયથી એિા ચતુષ્ટય નિકાળ છે. ્ાિ, દશથિ, ચાિરિ અિે આિુંદ. જુઓ! આમાું આિુંદ પણ
લીિો છે. સમિકત લીિુું િથી. પણ એ શ્રદ્ધા નિકાળ એ બિુું આમાું આવી જાય છે. સિજ દશથિમાું
િાખવુું િોય તો પણ આ પ્રમાણે કારણદૃનષ્ટ આવી છે એમાું આવી જાય છે. અિે િનિતર આ
પરમવીતરાગ અમૃત એમાું પણ સમ્યગ્જ્દશથિ (આવી જાય છે). ોયકે આમાું ચાિરિ જુદુું પાડ્યુું છે.
એવુું જે શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ, ચાર ર્ાવ-સ્વર્ાવરૂપી અુંતઃતત્ત્વ ધ્રુવસ્વરૂપ, જે સ્વર્ાવ
અિુંત ચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. કાયથમાું ફળ કિેશે. આ તો એિુું સ્વરૂપ છે. અિુંતચતુષ્ટય નિકાળ સ્વરૂપ
છે. ‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત...’ આમાું ‘તેિી સાથેિી જે પૂક્જત...’ શબ્દ નવશેષ વાપયો છે. અિે
કાયથમાું એિી સાથેિી પરમઉત્કૃષ્ટ શબ્દ વાપરશે. બેમાું ફેર છે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘અિુંતચતુષ્ટયિુું
સ્વરૂપ તેિી સાથેિી જે પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ પૂજવા યોગ્જ્ય, આદરવા યોગ્જ્ય, સત્કાર
કરવા યોગ્જ્ય, ઉપાદેય કરવા યોગ્જ્ય. નિકાળ જે ચતુષ્ટયયુક્ત સ્વર્ાવ છે તેિી સાથે રિેલી આ
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પુંચમર્ાવપિરણનત, પાિરણાનમકર્ાવિી પિરણનત, િોં! છે િે? એ પુંચમર્ાવપિરણનત છે. એ
ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અિે ક્ષાનયકિા ઉત્પાદ-વ્યયિી િથી. સમજાણુું કાુંઈ?
એવી પુંચમર્ાવ. એ નિકાળી ચાર ર્ાવિી સાથે જે પૂજવા યોગ્જ્ય, કે જેમાુંથી કાયથપયાથય
પ્રગટ થાય. એવી ‘પૂક્જત’ એટલે આદરવા લાયક. ‘પુંચમર્ાવપિરણનત...’ આત્મામાું. જેમ ચાર
દ્રવ્યમાું એકરૂપ ઉત્પાદ-વ્યય પાિરણાનમકર્ાવે સરખો છે, એવો આિા ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકસરખો
ર્ાવ િથી. એથી એિામાું આ એક ઉત્પાદ-વ્યયિો પાિરણાનમકર્ાવિો પયાથય નિકાળ સરખો છે,
ત્યારે એિુું સામાન્યરૂપ એકસરખુું થાય છે. ઉત્પાદ-વ્યય તે નવશેષ છે. મોક્ષ-મોક્ષિો માગથ એ
બિો ઉત્પાદ-વ્યય પયાથયિા છે. પ્રગટ આનવર્ાથવિા છે. આ શક્ક્તરૂપ પયાથયિી વાત ચાલે છે.
આિાિા..!
‘(–તેિી સાથે તન્મયપણે રિેલી...)’ કોિી સાથે? અિુંત ચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ. અિુંત
ચતુષ્ટય એિુું સ્વરૂપ, સ્વ-રૂપ. ‘(--તેિી સાથે તન્મયપણે રિેલી જે પૂજ્ય એવી પાિરણાનમકર્ાવિી
પિરણનત)’ પિરણનત કીિી, પણ છે એ પુંચમર્ાવિી પિરણનત. એ કોઈ ક્ષાનયક પિરણનત કે ઉદય
અવસ્થા, એ અવસ્થા િથી. ‘તે જ કારણશુદ્ધપયાથય છે, એવો અથથ છે.’ ‘પુંિડતજી’! આવુું કોઈ િદ’
વાુંચયુું િતુું? (િથી વાુંચયુું.) આ કારણશુદ્ધપયાથયિી તો વાત જ િથી.
મુમુક્ષુ :– આ ‘સમયસાર’િી ગાથામાું પણ છે.
ઉત્તર :– િનિ.. િનિ... થોડીઘણી વાત િીકળી િતી. એકાદ-બે પુંિડતિે પૂછયુું િતુું. આ
શુું? (તો) ગોટા વાળ્યા. અરે..! કીિુું શુું આ? બિાર મુકવુું કઠણ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– આ ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ િથી.
ઉત્તર :— િનિ. પયાથય નિકાળી ધ્રુવરૂપ.
મુમુક્ષુ :– જેમ દ્રવ્ય ધ્રુવ, ગુણ ધ્રુવ..
ઉત્તર :– એમ આ પયાથય ધ્રુવ. બસ.
‘એ જ કારણશુદ્ધપયાથય છે,’ (એમ પાછો) ‘એવો અથથ છે.’ કારણશુદ્ધસ્વર્ાવપયાથય...
કારણશુદ્ધસ્વર્ાવપયાથય. આ સ્વર્ાવપયાથય છે િે? સ્વર્ાવપયાથયિો ર્ેદ છે િે? એટલે
સ્વર્ાવપયાથયિો ર્ેદ કારણશુદ્ધપયાથય. સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદમાું એક સ્વર્ાવપયાથય
કારણશુદ્ધપયાથય અિે એક સ્વર્ાવપયાથય કાયથશુદ્ધપયાથય. સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– સ્થાયી છે? મિારાજ!
ઉત્તર :– સ્થાયી છે આ. નિકાળ. તેથી પિેલુું કહ્ુું િે, જુઓ! ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય,...’ ત્યાુંથી
જ ઉપાડ્યુું. સ્વર્ાનવક નિશ્ચય સત્ય, નિકાળ નિશ્ચય સત્ય. ‘અિાિદ-અિુંત, અમૂતથ
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા...’ ઓલામાું નવશેષણ ફરશે. શુદ્ધ નિશ્ચય િનિ, અિાિદ િનિ. બાકી આ
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બિા નવશેષણો એમાું આવશે. આમાું શુદ્ધ એવા નિકાળી ્ાિ-દશથિ-આિુંદ અિે ચાિરિ, એવુું
શુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ. આત્માિુું અુંતઃસ્વર્ાવસ્વરૂપ. આિાિા..! આત્મા કેવો છે એિા ર્ાિ નવિા,
એિા આદર નવિા જે કાુંઈ કરવામાું આવે એ બિુું થોથે-થોથાું છે. એ મુનિવ્રત પાળે કે વ્રત કરે, છછ મનિિાિી તપસ્યાઓ કરે એ બિા ચાર ગનતમાું રખડવા માટે છે.
આવો જે ર્ગવાિ આત્મા, જેિી એક સમયિી પ્રગટ પયાથયમાું અિુંતદ્રવ્ય, અિુંતક્ષેિ,
અિુંતકાળ, ર્ાવ, બેિદ દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ર્ાવ, જેિા ્ાિિી પ્રગટ ઉત્પાદ એક સમયિી પયાથયમાું,
ર્લે એિે અસુંખ્ય સમય લાગે પણ અસુંખ્ય સમયમાું આટલુું અિુંતુ જેિા એક સમયિી પયાથયમાું
ખ્યાલ આવે છે. એ તો ખ્યાલ તો એક સમયમાું જ આવે છે, પણ અસુંખ્ય સમય થાય ત્યારે એિો
ઉપયોગ કામ કરે છે. એટલે પ્રગટ એિી પયાથયમાું બેિદ ક્ષેિ, બેિદ કાળ, બેિદ ર્ાવ અિે બેિદ
દ્રવ્ય-ક્ષેિ-કાળ, નિકાળ. એિો ખ્યાલ જે એિી ્ાિિી વતથમાિ ઉત્પાદ પ્રગટ પયાથયમાું આવે છે.
એવી એવી અિુંતી પયાથયો, જેિા અુંતરિા ધ્રુવ સ્વર્ાવમાું પડી છે, એિી કારણ પયાથયમાું પણ
એટલી અિુંતી શક્ક્ત પડી છે. સમજાણુું કાુંઈ?
જેિા એક ક્ષણિા ર્ાવમાું િદ નવિાિુું ક્ષેિ, િદ નવિાિો કાળ, િદ નવિાિી અપિરનમત
શક્ક્તઓિી સુંખ્યા અિે અપિરનમત દ્રવ્યિી સુંખ્યા. જેિે પ્રગટ એક સમયિી પયાથયમાું આટલો
ખ્યાલ આવે છે. એવો જેિો એક પયાથયિા સ્વર્ાવિો સામર્થયથ ર્ાવ છે. એ નસવાયિી શુદ્ધકારણ
પયાથયમાું એિાથી અિુંતગણુું સામર્થયથ સ્વર્ાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ? આ તો અગમ-નિગમિી વાતુું
છે. ‘પુંિડતજી’! આિાિા..! વાદ-નવવાદે આ કાુંઈ પાર પડે એવુું િથી. વસ્તુિો સ્વર્ાવ જ કોઈ
અનચુંત્ય છે. આિાિા..!
એવી એવી શક્ક્તઓ, જેિો સ્વર્ાવ કીિો િે અિીં તો? શુદ્ધકારણ સ્વર્ાવ કીિો અિીં.
એમ કીિુું િે? શુદ્ધકારણપયાથયસ્વર્ાવ, શુદ્ધકારણપયાથયસ્વર્ાવ. સ્વર્ાવ તો પિેલો લીિો િતો
એટલે છેલ્લે કીિુું કે એ કારણશુદ્ધપયાથય છે. સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદ છે િે? ... સ્વર્ાવપયાથયિા
ર્ેદ છે. સમજાણુું કાુંઈ? સ્વર્ાવિી દશાિા પયાથયિા પ્રકાર છે આ. છેવટે પણ કિેશે. શુદ્ધપયાથયિા
ર્ેદ સુંક્ષેપથી કહ્ા. એમ આવે છે િે? ર્ાઈ! છેલ્લે આવે છે િે? ‘उक्तैः समयसिैः
ु
ु
शद्धपर्यु
र्चिकल्पैः’ ‘शद्धपर्यु
र्चिकल्पैः’ સુંસ્કૃત છે. આ બિા શુદ્ધ પયાથયિા ર્ેદોિુું આ વણથિ
કયું. એિી એક પયાથયિુું આ વણથિ કયું. આિાિા..!
પિેલો શુદ્ધ નિશ્ચય. સ્વર્ાનવક એકલો િનિ પણ શુદ્ધ નિશ્ચય પાછો લીિો. નિકાળ-નિકાળ
શુદ્ધનિશ્ચયર્ાવ. પછી ર્લે િય િ િાખી. સમજાણુું? પણ એ સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય ર્ાવ ‘અિાિદઅિુંત, અમૂતથ, અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળાું..’ એક વાત. ‘અિે શુદ્ધ એવા સિજ્ાિ-સિજદશથિસિજચાિરિ-’ સિજ. ઉત્પાદ-વ્યયરૂપે, પ્રગટરૂપે િનિ. સમજાણુું કાુંઈ? આિાિા..! આ
પરમાત્માિા દરબારમાું અુંદર આવુું ર્યું છે, એમ કિે છે. તુું પોતે પરમાત્મા, િોં! આિાિા..!
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મુમુક્ષુ :– ...ઉત્પાદ-વ્યય તો રહ્ો િનિ.
ઉત્તર :– િા અિીં ઉત્પાદ-વ્યય છે િનિ. ઉત્પાદ-વ્યયિી પયાથય તો પછી
કાયથસ્વર્ાવપયાથયમાું લેશે. સમજાય છે કાુંઈ? પકડાય એટલુું પકડવુું. પણ કાુંઈક ગુંર્ીર ઊંડી
વાત છે એટલુું તો લક્ષમાું રિે િે. આિાિા..!
ु
‘તે જ કારણશુદ્ધપયાથય છે, એવો અથથ છે.’ ‘कयिणशद्धपर्यु
र् इत्यथ ुैः’ સુંસ્કૃત કયું છે.
ઓિોિો..! એ તો પિેલી વાત કિી ગયા છે. આિી ટીકા ગણિરથી પરુંપરાએ કરાયેલી છે. મારા
જેવા મુંદબુનદ્ધિુું શુું કામ છે? આિાિા..! ર્ાઈ! પિેલી વાત આવી ગઈ છે િે? ગણિરોથી
પરુંપરાએ જેિો અથથ ચાલ્યો આવે છે. આિાિા..! અરે..! મિાવ્રતિારી છે, બાપા! સુંત છે, મુનિ
છે, િદગુંબર છે. એકલા િગ્ન એમ િનિ. એવા િગ્નપણા તો અિુંતવાર લીિા અિે પુંચમિાવ્રતિી
િિયાઓ પણ અિુંતવાર કરી. એ વસ્તુ િથી. એ કાુંઈ િમથ િથી. સમજાય છે? એ તો રાગિો
પયાથય પણ પુદ્ગલિો પયાથય છે ખરેખર. આકરું પડે એિે. આિાિા..!
ર્ગવાિ આત્મા ચૈતન્યિો નપુંડ પ્રર્ુ! ક્ષેિ ર્લે અસુંખ્ય પ્રદેશ િો, પણ એિા ર્ાવ તો
અિુંત... અિુંત... અિુંત... અિુંત... સ્વર્ાવર્ાવથી ર્રેલા છે. જેિો સ્વર્ાવ છે એિે િદ શી?
જેિો સ્વર્ાવ છે એિા સામર્થયથિી મયાથદા, પિરનમતતા શી એિી? એવો ર્ગવાિ આત્મા અિાિદઅિુંત, જેિા સ્વર્ાનવક ગુણો આિદથી ર્રેલો, અિે એ ગુણ સનિતિો અિે પૂક્જત
પુંચમર્ાવપિરણનત પણ સાથે રિેલી. આિાિા..! એિે અિીં કારણશુદ્ધપયાથય કિેવામાું આવે છે.
એ કારણશુદ્ધપયાથય પૂજનિક છે, કિે છે. આિાિા..!
મુમુક્ષુ :– ...બિા ગુણો...
ઉત્તર :– બિા-બિા ર્ેગા. અિીં કાુંઈ એક પયાથયિી .. ઉપરમાુંથી .. વાત કરે છે. આખુું
દળ તો છે જ પણ ઉપરિી વાત કરતા બિુું ર્ેગુું અર્ેદ છે. આ તો ઉપરમાુંથી આટલુું આવે તો
બિા દળિી શુું વાત કરવી? એવો અર્ેદ છે. આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ? આ તો વીતરાગિા
નવ્ાિિા નવ્ાિ છે. એિે સ્વર્ાવ શબ્દ વાપયો િતો અિે એિે અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ શબ્દ
વાપયો િતો. સ્વરૂપ છે િે એિુું? એમ કિે છે. પોતાિુું રૂપ જ એવુું છે. એમ એિી સાથે રિેલી
આ.. અિો..! જેિે ઉપાદેય તરીકે આદરણીય િોય તો એ શુદ્ધ કારણપયાથય છે. કિો, સમજાણુું
કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય, ગુણ, પયાથય િણે...
ઉત્તર :– િણે એકરૂપ પાિરણાનમકર્ાવે છે. બસ. િમાથક્સ્ત આિદમાું પાિરણાનમકર્ાવે
દ્રવ્ય-ગુણ-પયાથય િણે છે. ઉત્પાદ-વ્યય પણ એિા પાિરણાનમકર્ાવે છે. િમાથક્સ્ત-અિમાથક્સ્તમાું
ઉત્પાદ-વ્યય પાિરણાનમકર્ાવે છે. આમાું પાિરણાનમકર્ાવે ઉત્પાદ-વ્યય િથી. એથી એિે આ
પાિરણાનમકર્ાવે કારણશુદ્ધપયાથય નિકાળ છે. એમ અિીં નસદ્ધ કયું છે. સમજાણુું કાુંઈ?
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‘શ્રીમદ્’માું એવો ટુકડો મૂક્યો િતો એક ફેરી. મોટા શબ્દ િતા પણ અથથ િથી ત્યાું.
‘શ્રીમદ્’માું એક શબ્દ છે. આમાું જુિામાું મોટો અક્ષર છે. િવે ઓલાએ કાઢી િાખ્યો િતો. બીજાએ
મોટો અક્ષર કાઢી િાખ્યો િતો. એિે કાુંઈ િનિ લાગ્જ્યુું િોય. છે િે ઓલો જૈિ? જૈિિમથમાું િથી.
છે? ૫૦૦? એ પાિુું ફાટી ગયેલુું છે. આ છે, લ્યો. ૩૬મો બોલ છે. ૩૫માું એ છે કે નસદ્ધત્વપયાથય
સાિદઅિુંત અિે મોક્ષ અિાિદઅિુંત. આ જૈિદશથિ માગથિુું સ્વરૂપ છે એમ કિે છે. ત્યારે
પાિરણાનમક પદાથથ નિરુંતર સાકાર પિરણામી િોય, તો પણ અવનસ્થત...ફાટી ગયુું છે, િોં! સ્વાકાર
પિરણામી િોય તો પણ અવનસ્થત પિરણામી. એટલે શુું? મોટો અક્ષર મૂક્યો છે િોં. પણ પછી
પાછો કાઢી િાખ્યો છે. પણ એિો અથથ...
મુમુક્ષુ :– સમજ્યા િ િોય એટલે કાઢી િાખ્યો િોય.
ઉત્તર :– પણ સ્વાકાર શબ્દ મોટો પડ્યો છે. પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી
િોય ખરેખર તો. ર્ેદ િોય િનિ. છતાું એમાું અવ્યવનસ્થતપણુું એ પણ એક જૈિમાગથિી નસ્થનત
છે. આ તે િદ’ (સુંવત) ૨૦૦૦માું ોયયુું િતુું. જુઓ! ઓલુું િવુું છે િે? બીજુું ‘સમયસાર’ છે િવુું.
આ છે િે આપણે. સ્વઆકારપિરણામી. એમ કિેતા, જેવો પોતાિો સ્વર્ાવ છે તે આકારે જ
પિરણામી િોવુું ોયઈએ. છતાું પયાથયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું પાછુું. ઉત્પાદ-વ્યયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું.
આિાિા..! સ્વઆકારપિરણામમાું વ્યવનસ્થતપણુું. છતાું ઉત્પાદ-વ્યયમાું અવ્યવનસ્થતપણુું. આ તે
િદ’ આ કાઢ્ુું િતુું. જૈિમાગથ આ છે. મગજ એિુું ઘણુું. ‘શ્રીમદ્’િો ક્ષયોપશમ ઘણો. એવો
ક્ષયોપશમ પુરષ નિન્દુસ્તાિમાું એ વખતે કોઈ િિોતો. એટલુું કામ કરેલુું. પણ અમુક નસ્થનત
બિાર િ આવી, ઉંમર િાિી અિે કામ કરી ગયા. જુઓ, આ. આ ચોખ્ખા શબ્દો છે, પેલામાું ફાટી
ગયુું.
પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી. સ્વઆકાર આવડા મોટા અક્ષરમાું છે. તો
પણ અવ્યવનસ્થત પિરણામીપણુું. અિાિદ િોય તે કેવળ્ાિ નવષે ર્ાસ્યમાિ.... આ બિા વાુંિા
ઉઠાવે છે િે? અિુંત િોય તે શી રીતે જણાય? અિાિદ િોય તે શી રીતે જણાય? પણ અિાિદ,
અિાિદ જણાય છે. જાણિાર જેમ જાણે છે એમ છે. છે એમ જાણે છે. સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– કીિુું િે પિરણામી પદાથથ નિરુંતર સ્વઆકાર પિરણામી િોય. અવ્યવનસ્થત
પિરણામી પયાથયમાું, છતાું એિો સ્વઆકાર પિરણામી િોય. ‘શ્રીમદ્ રાજચુંદ્ર’. ‘સમયસાર’માું
િથી. જૈિમાગથિી વ્યાખ્યા છે આમાું. જૈિમાગથ આવી રીતે િોય છે. લોકસુંસ્થાિ, િમથ, અિમથ,
આકાશ દ્રવ્ય જૈિમાગથમાું આવુું સ્વરૂપ છે. જૈિમાું છે. અરૂપીપણુું સૂક્ષ્મ વગેરે.. વગેરેિી વાત છે.
નવર્ાનવક દશા પાિરણાનમકર્ાવે. નવર્ાવિુું ઉપાદાિ કારણ વીયથ આિદિુું આત્મગુણિુું ચેતિપણુું.
જૈિમાગથિી અુંદર આવી વ્યાખ્યા છે. સમજાણુું કાુંઈ?
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મુમુક્ષુ :– પયાથયમાું પણ સ્વઆકાર પિરણામી.
ઉત્તર :– પયાથયમાું પણ સ્વઆકાર પિરણામી િોય. એકરૂપ. એમ. અિે છતાું પયાથયમાું
ઉત્પાદ-વ્યવમાું અવ્યવનસ્થતપણુું પાછુું. સ્વઆકાર પયાથય પિરણામ િોય છતાું ઉત્પાદ-વ્યયમાું
અવ્યવનસ્થતપણુું. આ એક જૈિમાગથિો સ્વર્ાવ છે કે જે વીતરાગે ોયયેલો અિે એવુું સ્વરૂપછે.
મુમુક્ષુ :– ઉત્પાદ-વ્યય છે માટે અવ્યવનસ્થત...
ઉત્તર :– અવ્યનસ્થત છે િે? ઉત્પાદ-વ્યય અવ્યવનસ્થત છે. એમાું એકપણુું ક્યાું છે?
ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકપણુું િથી. સુંસાર છે ત્યાું નમર્થયાત્વિો ઉત્પાદ છે, મોક્ષમાગથમાું નિમથળ પયાથય
િે મનલિિો થોડો ઉત્પાદ િોય છે, નસદ્ધમાું પૂણથ નસદ્ધપયાથય િોય. એટલે ઉત્પાદ-વ્યયમાું એકસરખો
સ્વઆકાર પિરણામ િ રહ્ો. ચાર દ્રવ્યમાું તો એક આકાર ઉત્પાદ-વ્યયરૂપે છે. એવો એક આત્મામાું
કારણપયાથયરૂપ સ્વઆકાર પિરણામી પયાથય નિકાળી અિાિદ-અિુંત છે. સમજાણુું કાુંઈ? બહુ
ઝીણુું છે, ‘જાદવજીર્ાઈ’!
મુમુક્ષુ :– પૂણથ દ્રવ્ય. દ્રવ્ય, ગુણ િે પયાથયથી.
ઉત્તર :– એ િણ અર્ેદ એકરૂપ છે. ઉત્પાદ નવિાિી ચીજ. ઉત્પાદ-વ્યય વ્યવિાર છે. આ
િણે થઈિે નિશ્ચય છે. સમજાણુું કાુંઈ? ઉત્પાદ-વ્યય એ પયાથય વ્યવિાર છે. નસદ્ધપયાથય પણ
વ્યવિાર છે. આિાિા..! એ અર્ૂતાથથ છે. આ િણ થઈિે ર્ૂતાથથ છે. આિાિા..! પકડાય એટલુું
પકડવુું. એમાું કાુંઈ... લ્યો, એ કારણશુદ્ધપયાથયિી વ્યાખ્યા થઈ. િવે કાયથશુદ્ધપયાથય. આ ઉત્પાદવ્યયવાળી.
મુમુક્ષુ :– તેમાું પણ સ્વર્ાવ લીિો છે.
ઉત્તર :– સ્વર્ાવ લીિો છે. કાયથ પણ સ્વર્ાવ છે. પયાથયસ્વર્ાવ. એક અપેક્ષાથી
પયાથયસ્વર્ાવ લીિુું છે, એક અપેક્ષાએ ર્ાવિી અપેક્ષાએ નવર્ાવર્ાવ લીિુું છે, એક અપેક્ષાથી
કમથરનિત લીિુું છે અિીં, એક અપેક્ષાએ પુંચાક્સ્તકાયમાું કાયથર્ાવ િે કમથ નવિા કાયથ િિીં, એમ
લીિુું છે. અપેક્ષા સમજવી ોયઈએ િે, ર્ાઈ!
ફરીિે. કેવળ્ાિિી પયાથયિે સ્વર્ાવ કેમ લીિો? અિીં સ્વર્ાવપયાથયિા બે ર્ેદ ચાલે
છે. એક કારણસ્વર્ાવપયાથય, કાયથસ્વર્ાવપયાથય. કેવળ્ાિ તો અિીં ર્ાવિી અપેક્ષાએ તો
ક્ષાનયકર્ાવિે નવર્ાવર્ાવ કહ્ો િતો પિેલો. અિે પુંચાક્સ્તકાયમાું કહ્ુું, કમથ નવિા ચાર ર્ાવ
િોય િનિ. અપેક્ષા રિી િે, કમથિા અર્ાવિી તો અપેક્ષા રિીિે. ક્ષાનયકર્ાવ, એટલી અપેક્ષા. એ
અપેક્ષા અિીં ગણી િથી.
અિીં તો ચાર ્ાિમાું કમથિા વતથમાિ નિનમત્તિી નવદ્યમાિતા છે તેથી તેિે નવર્ાવ ગણ્યો.
અિે નવદ્યમાિતા િથી માટે તેિે સ્વર્ાવ કિીિે કાયથ કેવળ્ાિસ્વર્ાવ કિેવામાું આવ્યો. કેટલા
પ્રકાર? એય..! ‘વજુર્ાઈ’! પિેલા કહ્ુું િતુું કે કેવળ્ાિ સ્વર્ાવ છે. ચાર ્ાિ નવર્ાવ છે. એમ
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કહ્ુું િતુું િે? ર્ાઈ! ચાર ્ાિ નવર્ાવ છે, કેવળ્ાિ સ્વર્ાવ છે. એક વાત. વળી કહ્ુું કે
કેવળ્ાિ નવર્ાવર્ાવ છે. ચાર ર્ાવમાું એિે ગણવામાું આવ્યો એટલે નવર્ાવર્ાવ છે, એ
પરર્ાવ છે. પરમપાિરણાનમકર્ાવિી અપેક્ષાએ નવર્ાવ એટલે નવશેષ ર્ાવ છે, અપેનક્ષત છે,
પરિા નિનમત્તમાું અર્ાવિી અપેક્ષા એમાું છે તેથી એિે નવર્ાવર્ાવ કિેવામાું આવ્યો છે. અિીં
વતથમાિ એિે નિનમત્તપણાિી કમથિી અક્સ્ત િથી તેથી તેિે સ્વર્ાવકાયથપયાથય કિેવામાું આવી
છે. સમજાણુું કાુંઈ? કિો, ‘પ્રનવણર્ાઈ’! એ માટે બિા ‘ર્ાવિગર’થી આવ્યા છે. આ તો
ખજાિાિી વાતુું છે અુંદરિી. ખજાિામાું શુું શુું ર્યું છે. આિાિા..! સમજાણુું કાુંઈ?
પિેલા ચાર ્ાિમાું એિે નવર્ાવ ગણી અિે કેવળ્ાિિે સ્વર્ાવ કીિો. પાછુું
પાિરણાનમકર્ાવિી અપેક્ષાએ ચાર ર્ાવમાું ક્ષાનયકર્ાવિે નવશેષપયાથયિી અપેક્ષાએ
નવર્ાવર્ાવ કહ્ો િતો. અિીંયા એિે કેવળ્ાિિે સ્વર્ાવકાયથપયાથય કિે છે. વતથમાિ નિનમત્તિો
અર્ાવ છે એથી એિે સ્વર્ાવ કિેવામાું આવે છે. ર્ારે, ર્ાઈ! આ વાત િદગુંબર શાસ્ત્રો નસવાય
બીજે ક્યાુંય િથી. િોય જ િનિ. આ તો પરુંપરા સત્ય છે. કેવળ્ાિી પરમાત્માિુું પરુંપરાએ કિેલુું
સત્ય છે. એથી કહ્ુું િે કે ગણિરોથી રચાયેલી આ ટીકા છે. િુું તે કોણ કરિાર? આિાિા..!
મુમુક્ષુ :– માગથ શાસ્ત્રમાું તો છે િિીં. તેિા સ્પષ્ટીકરણિી શરૂઆત તો અિીંથી થઈ છે.
ઉત્તર :– િદગુંબર સુંતોએ માગથ સિેલો કરી દીિો છે. મુનિઓએ.. આિાિા..! સિાતિ
સત્ િોિ ઉત્સગથમાગથ ર્ગવાિિો એમાું જન્મ્યા, એમાું સુંતો થયા એિે તો કેવળ્ાિિે આમ
િથેળીમાું બતાવી દીિુું છે. અિે એિા કારણરૂપ વસ્તુ કેવી? એિી સ્પષ્ટતા બીજે ક્યાુંય છે િનિ.
પણ વાડામાું ઊપજ્યા માટે એિે સમજાઇ જાય એમ િથી.
િવે કાયથસ્વર્ાવપયાથયિી વ્યાખ્યામાું પિેલો િય િ લેતાું, પિેલા સાિદ-અિુંત લીિુું છે.
ઓલામાું પિેલો ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચય’ િતો. અિીં સાિદ-અિુંત લીિો છે. િય પછી લેશે. સમજાણુું
કાુંઈ? ‘સાિદ-અિુંત,...’ ઓલુું ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી, અિાિદ-અિુંત,...’ એમ િતુું. અિીં તો િવી
પયાથય પ્રગટેલી છે. એથી પ્રગટેલી પયાથયિુું વણથિ સાિદ-અિુંત કિીિે, પછી શુું છે? સદ્ર્ૂત
વ્યવિારિય છે એમ કિેશે. ઓલી તો પ્રગટેલી િથી, એ તો અિાિદ એમ િે એમ છે, છે િે છે.
સમજાણુું કાુંઈ? ઠીક આ િવે ગુજરાતીમાું બિુું આવ્યુું, િોં! નિન્દીમાું આવુું િ આવી શકે.
‘સાિદ-અિુંત,...’ કેવળ્ાિ એ સાિદ-અિુંત છે. કેવળ્ાિ અિાિદ-અિુંત િથી.
પિરણાનમકર્ાવે િથી. કારણપયાથય પિરણાનમકર્ાવે અિાિદ-અિુંત છે. આ ક્ષાનયકર્ાવ છે માટે
સાિદ-અિુંત. િવી પ્રગટે છે. કેવળ્ાિદશા િવી પ્રગટે છે.
મુમુક્ષુ :– તે અિાિદઅિુંત અિે આ સાિદ અિુંત.
ઉત્તર :– સાિદ-અિુંત. એ અમૂતથ, આ પણ અમૂતથ. એ અતીંનદ્રયસ્વર્ાવવાળા, આ પણ
અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળુું. િવે અિીં ફેર પડ્યો.
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‘શુદ્ધસદ્ર્ૂતવ્યવિારથી,...’ ત્યાું ‘સિજ શુદ્ધ નિશ્ચયથી,...’ પિેલુું િાખ્યુું િતુું. કિે છે કે
કેવળ્ાિ શુદ્ધ છે, સદ્ર્ૂત છે અિે વ્યવિાર છે. એક સમયિી પયાથય માટે વ્યવિાર છે. આિાિા..!
સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– શુદ્ધ છે, સદ્ર્ૂત છે, િયાતી છે. એક સમયિી પયાથય પણ િયાતી છે. પણ એક
અુંશ છે માટે વ્યવિાર છે. સમજાણુું કાુંઈ? બિુું ઝીણુું તો છે પણ િવે. આ ‘િીરાર્ાઈ’ સાથે
આવ્યા છે િે. િણ જણા આવ્યા છે? િણ. ઠીક. આિાિા..! કેવળજ્ઞાન….
િવે ઓલુું કાયથ લેવુું છે િે? તે કોિી સાથે રિેલુું છે એમ નસદ્ધ કરવુું છે. ઓલુું નિકાળ સાથે
રિેલુું કહ્ુું િતુું િે? અિુંત્ાિ, દશથિ, સુખ અિે આિુંદ, ચાિરિ અિે આિુંદ, એિા સનિત
કારણપયાથય િતી. આ કાયથપયાથય કોિી સનિત, કોિી સાથે છે? આિાિા..! ‘કેવળ્ાિકેવળદશથિ-કેવળસુખ-કેવળશક્ક્તયુક્ત...’ ઠીક. એ વીયથ ત્યાું લીિુું. પણ ત્યાું અિુંતચતુષ્ટયિુું
સ્વરૂપ લીિુું િતુું, અિીં લીિુું ‘કેવળશક્ક્તયુક્ત ફળરૂપ...’ આ ફળરૂપ એટલો ફેર પાડ્યો. ઓલુું
તો નિકાળી સ્વરૂપ િતુું. એ કાુંઈ ફળરૂપ િિોતુું. આ તો ફળ આવ્યુું છે. અિુંતચતુષ્ટય નિકાળ અિે
કારણપયાથય, એિો આશ્રય કરીિે ફળરૂપ પયાથય કાયથશુદ્ધપયાથય પ્રગટ થઈ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
ઓલામાું સ્વર્ાવ અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ િતુું. નિકાળ છે માટે. આ તો ફળરૂપ દશા છે. ફળ પાક્યુું
આ.
‘ફળરૂપ અિુંતચતુષ્ટયિી સાથેિી...’ છે િે? ઓલા ચાર પિેલા કહ્ાું િતા િે? ઓલામાું
પણ પિેલા ચાર કહ્ા િતા અિે પછી અિુંતચતુષ્ટય કહ્ુું િતુું. શુદ્ધઅુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ ત્યાું કહ્ુું િતુું.
સમજાણુું? આ તો પયાથય પ્રગટ છે એટલે અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ િનિ. ઓલામાું ‘શુદ્ધ-અુંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ
જે સ્વર્ાવ-અિુંતચતુષ્ટયિુું સ્વરૂપ..’ એમ. આ તો ‘અતીનન્દ્રયસ્વર્ાવવાળા
શુદ્ધસદ્ર્ૂતવ્યવિારથી,
કેવળ્ાિ-કેવળદશથિ-કેવળસુખ-કેવળશક્ક્તયુક્ત
ફળરૂપ
અિુંતચતુષ્યિી સાથેિી...’ એમ. ઓલુું અુંતઃતત્ત્વરૂપવાળુું આ િનિ. અુંતઃતત્ત્વ તો
પાિરણાનમકર્ાવે નિકાળછે.
‘ફળરૂપ અિુંતચતુષ્ટયિી સાથેિી (-અિુંત-ચતુષ્ટયિી સાથે તન્મયપણે રિેલી)...’ ત્યાું
કહ્ુું િતુું કે ‘તેિી સાથેિી પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ જ્યારે આ એિી સાથે પરમઉત્કૃષ્ટ ક્ષાનયક
એટલો ફેર પાડી દીિો. એ ‘સાથેિી પૂક્જત પુંચમર્ાવપિરણનત...’ ત્યારે આ ‘પરમોત્કૃષ્ટ
ક્ષાનયકર્ાવિી શુદ્ધપિરણનત...’ પૂક્જત-પૂક્જત શબ્દ અિીં િનિ. આિાિા..! જુઓિે!
મુમુક્ષુ :– પૂક્જત આદરણીય..
ઉત્તર :– આદરણીય ઓલુું નિકાળ. એિા આદરવામાુંથી ફળરૂપ આ આવે. સમજાણુું
કાુંઈ? અિીં ‘પરમોત્કૃષ્ટ..’ શબ્દ વાપયો છે. ચાર ર્ાવ છે િે? ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક, ...

ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૬

પ્રવચન નં. ૨૨
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એિાથી પણ આ શુદ્ધ પિરણનત. ‘તે જ કાયથશુદ્ધપયાથય છે.’ લ્યો. ઓલામાું િતુું િે ‘તે જ
કારણશુદ્ધપયાથય છે,...’ અિીં કિે છે, ‘તે જ કાયથશુદ્ધપયાથય છે.’
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરદેવ!)
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ફાગણ વદ ૧૨, બુધવાર, તા. ૨૪-૩-૧૯૭૧
ગાથા - ૧૫, શ્લોક - ૨૭, પ્રવચિ િં. ૨૩

‘નિયમસાર’ જીવ-અનિકાર. ૧૫ મી ગાથા. છેલ્લો ભાગ રહી ગયો હતો.
આ ૧૫મી ગાથામાાં અનિકાર સ્વભાવરયાયય અિે નવભાવરયાયય(િો ચાલે છે). એટલે કે
આત્મા તો દ્રવ્ય અિે ગુણે તો ધ્રુવ છે. એમાાં સ્વભાવરયાયય રણ એક ધ્રુવ છે એમ અહીં નસદ્ધ
કરવુાં છે. વસ્તુ રોતે આત્મા, સત્ ધ્રુવ તરીકે, દ્રવ્ય તરીકે અિાદિઅિાંત છે. અિાંતગુણ રણ
અિાદિઅિાંત છે. એમાાં એિી એક રયાયય, સ્વભાનવક રયાયય, ધ્રુવ રયાયય એ રણ અિાદિ-અિાંત
છે. એિો આશ્રય કરવાથી િમય થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વસ્તુ શુદ્ધ ચૈતન્યરિાથય, એિી શક્તત
ધ્રુવ, ગુણ અિે એિી કારણરયાયય એ રણ ધ્રુવ છે. એિો આશ્રય કરવાથી, એિી દૃનિ કરવાથી,
િમય એટલે આત્માિે શાાંનત મળે. એિાથી એિે જન્મ-મરણ ટળે. બીજી કોઈ રીત છે િનહ. સમજાણુાં
કાાંઈ?
સ્વભાવરયાયયિા બે પ્રકાર લીિાિે? કારણસ્વભાવરયાયય નિકાળ, એક
કાયયસ્વભાવરયાયય એ કેવળજ્ઞાિ આદિ. કેવળજ્ઞાિ, કેવળિશયિ એ બિા કાયયસ્વભાવરયાયય છે.
એ એિુાં ફળ છે. ફળ આવ્યુાં હતુાં િે? ફળ આવ્યુાં હતુાં તયાાંય? રણ ફળ આવ્યુાં હતુાં તયાાં? બરોબર
એમ િનહ. ફળરૂર, બસ ઇ. તમે ચોરડા વાાંચિારા કહેવાઓિે એટલે.
આત્મા, જેિે િમય કરવો છે એટલે કે જેિી િશામાાં અિાદિ અિમય છે, એિે િમય કરવો હોય
તો તે િમય સ્વભાવ વસ્તુમાાં રડેલો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? જે િમય કરવો છે એવી જે નિમયળ રયાયય
એ બિા સ્વભાવો, અિાંત રયાયયિો નરાંડ એ તો વસ્તુમાાં રડી છે. વસ્તુ રોતે અિાદિ-અિાંત સત્
રિાથય છે. એવા એિા ગુણો અિાદિ-અિાંત સત્ (છે), એમ એિી રયાયય રણ કારણરયાયય અિાદિઅિાંત શુદ્ધ નિશ્ચયથી સત્ (છે). ભારે ઝીણુાં, ભાઈ!
મુમુક્ષુ :– કારણરયાયયિો આશ્રય લેવો કે રરમરાદરણાનમકભાવિો.
ઉત્તર :– એ તો બિુાં એક જ થઈ ગયુાં. એિો આવ્યો એટલે બિાિો આવી ગયોિે. િણે
ભેગા છે, જુિાાં તયાાં છે? સમજાણુાં કાાંઈ? એવી રૂજનિક રદરણનત નિકાળ, એિા સન્મુખિુાં અાંતમુયખ
મિિ, ધ્યાિ અિે ધ્યેયિે રકડીિે લીિતા એિુાં િામ િમય. વીતરાગિમય એિે કહે છે. બાકી વચ્ચે
આ િયા, િાિ, વ્રત અિે ભક્તત આદિિા રદરણામ થાય એ િમય િથી, એ િમય િથી.
એ અિાંત કારણરયાયયિુાં ફળ, અિાંત અાંતમુયખ થવાથી ‘અિાંતચતુિયિી સાથેિી
(–અિાંત ચતુિયિી સાથે તન્મયરણે રહેલી) જે રરમોત્કૃિ ક્ષાનયકભાવિી શુદ્ધરદરણનત...’ એિુાં
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વેિિ, અિુભવ એિે મોક્ષરયાયય અથવા કાયયશુદ્ધરયાયય કહે છે. અરે..! બસ, એ તો આવી ગયુાં
છે. રહેલી વાત આવી ગઈ છે. એિે અહીંયા કહે છે. ‘અથવા’ સ્વભાવરયાયય આિે રણ કહેવાય
છે. ષટ્ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધ રહેલી આવી ગઈ. ૧૪મી ગાથામાાં. ‘અથવા, રૂવય સૂિમાાં કહેલા સૂક્ષ્મ
ઋજુસૂિિયિા અક્ભપ્રાયથી,...’ ઝીણી વાત છે, ભગવાિ! એિી રયાયયમાાં સૂક્ષ્મ એક સમયિા
ષટ્ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધવાળા રયાયય થાય છે. જો કે એ રણ રયાયય છે. દ્રવ્યમાાં એ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ?
સૂક્ષ્મ ઋજુ–વતયમાિ આત્મદ્રવ્યિી વતયમાિિશામાાં સૂક્ષ્મ ઋજુ એટલે એક સમયિા રદરણામિે
સીિા જોવા, એવા ‘અક્ભપ્રાયથી છ દ્રવ્યોિે સાિારણ...’ એ રયાયય છે. અથયરયાયય છ દ્રવ્યોમાાં
(સાિારણ છે). ભગવાિ તીથંકરે છ દ્રવ્યો જોયા. એ િરેક દ્રવ્યમાાં આ ષટ્ગુણ-હાનિ-વૃનદ્ધવાળી
રયાયય અવસ્થામાાં છે. ‘છ દ્રવ્યોિે સાિારણ...’ છે એટલે બિામાાં છે.
‘સૂક્ષ્મ એવા તે અથયરયાયયો શુદ્ધ જાણવા...’ એિે શુદ્ધરયાયયો જાણવી. ઓલા
કારણશુદ્ધરયાયય છે એ તો વાત કરી, રણ આિે રણ શુદ્ધરયાયય જાણવી. આ શુદ્ધરયાયય જે છે એ
વ્યવહારિયિો નવષય છે અિે કારણશુદ્ધરયાયય છે એ નિશ્ચય દૃનિ દ્રવ્યાનથયકિો નવષય છે.
મુમુક્ષુ :– હાનિ-વૃનદ્ધવાળી...
ઉત્તર :– હાનિ-વૃનદ્ધવાળી વ્યવહારિો નવષય. રયાયય છે િે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
‘(એ રીતે) શુદ્ધરયાયયિા ભેિ સાંક્ષેરથી કહ્યા.’ લ્યો.
મુમુક્ષુ :– બિી બાજુએ શુદ્ધ..
ઉત્તર :– શુદ્ધરયાયય–અથયરયાયય છએ દ્રવ્યમાાં. નસદ્ધમાાં રણ છે. જાણવાલાયક છે.
આિરવાલાયક તો નિકાળી દ્રવ્યસ્વભાવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘હવે વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે :...’ ઓલી અથયરયાયય કહી અથવા કારણરયાયય
કહી અથવા કાયયરયાયય કહી, ‘હવે વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે : જેિાથી વ્યતત થાય–પ્રગટ
થાય તે વ્યાંજિરયાયય છે. શા કારણે?’ વસ્ત્રાદિ આમ બહારમાાં િેખાય િે આમ આકાર વસ્ત્રિો,
રાિિો, કોઈ ચીજિો આમ આકાર િેખાય. જુઓ! બહારમાાં આ આકાર િેખાય િે. એ આકારિે
વ્યાંજિરયાયય કહેવામાાં આવે છે. એ ‘ચક્ષુગોચર હોવાથી,...’ એ આકાર ચક્ષુિે ગમ્ય છે. ‘(પ્રગટ
થાય છે);...’ એ અવસ્થાઓ સમય-સમયમાાં વ્યાંજિ આકૃનતિી રયાયય છ દ્રવ્યમાાં પ્રગટ થાય છે.
‘અથવા, સાદિ-સાાંત મૂતય નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી,...’ હવે એ
વ્યાંજિરયાયય, આ આત્માિી નવકારી વ્યાંજિરયાયય. આ મિુષ્યગનત, િેવગનત આદિ છે િે? એ
સાદિ-સાાંત છે. એ આકૃનત–ચાર ગનતિી રયાયય ઉત્રન્ન  થાય છે અિે િાશ થાય છે. એ ‘સાદિસાાંત મૂતય નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી, િેખાઈિે િાશ રામવાિા સ્વરૂરવાળો હોવાથી
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(પ્રગટ થાય છે).’ શરીરિો આકાર લીિો. ભાઈ! શરીરિો આકાર મૂતય છે િે મૂતય? નવજાતીય છે
િે. ચૈતન્યિથી ક્ભન્ન . એિે જીવિી આકૃનત છે. ... રણ એિા શરીરિી આકૃનત આ થાય િે? આ
શરીર, માટીિી, આ મૂતય છે, જડ છે, ચૈતન્યથી નવજાતીય છે. આ જડિો આકાર ચૈતન્ય અરૂરી
ભગવાિથી નવજાત છે. એ ‘નવજાતીયનવભાવસ્વભાવવાળો હોવાથી, િેખાઈિે િાશ રામવાિા
સ્વરૂરવાળો હોવાથી (પ્રગટ થાય છે).’ સમયે સમયે શરીરિી ક્ભન્ન -ક્ભન્ન  આકૃનતઓ જડમાાં,
જડિી થાય છે. કાલે િીચે િોટ રહી ગઈ હતી. પ્રશ્ન થયો હતો, િનહ? મિહર કે કોઈ કહેતુાં હતુાં.
િીચે િોટ છે.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– જડિી આકૃનત આ....
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– ... લઈ લેવી. િીચે છે િોટ.
‘સહજજ્ઞાિાદિ સ્વભાવ-અિાંતચતુિયયુતત...’ છે િીચે? ભગવાિઆત્મા વસ્તુ છે. એમાાં
સ્વભાનવક જ્ઞાિ આદિ-અિાંત ચતુિયસનહત કારણશુદ્ધરયાયયમાાંથી, ઓલા સનહત આવ્યુાં હતુાં િે
રાઠમાાં? અિાંત ચતુિયિુાં સ્વરૂર તેિી સાથેિી, એમ હતુાં િે? એટલે અહીંયા અિાંત ચતુિયયુતત
સનહત (કહ્યુાં છે). ભગવાિઆત્મા વસ્તુ છે, એમાાં અિાંતજ્ઞાિ, અિાંતઆિાંિ, અિાંતિશયિ,
અિાંતવીયય અથવા સુખ, એ અિાંતચતુિય શુદ્ધ ધ્રુવરૂરે આત્મામાાં અિાદિ રડ્યા છે. એિી ખાણમાાં
અિાંતઆિાંિ, અિાંતજ્ઞાિ, અિાંતબળ, અિાંતવીયય આદિ એ સામાન્યધ્રુવ તરીકે આત્માિા
સ્વભાવમાાં રડ્યા છે. આહાહા..!
એ ‘અિાંતચતુિયયુતત કારણશુદ્ધરયાયય...’ કારણશુદ્ધરયાયય જે નિકાળી અિાદિ-અિાંત
નિમયળ ધ્રુવ, એમાાંથી ‘કેવળજ્ઞાિાદિ અિાંતચતુિયયુતત કાયયશુદ્ધરયાયય પ્રગટે છે.’ લ્યો. સમજાણુાં
કાાંઈ? કેવળજ્ઞાિ, કેવળિશયિ અદરહાંત ભગવાિિે રરમેશ્વરિે પ્રગટ થાય છે. અિાંતજ્ઞાિ,
અિાંતઆિાંિ, અિાંતશાાંનત, અિાંતસ્વચ્છતા, નવભુતા સવયવ્યારક રયાયય અાંિરમાાં–અિાંતમાાં, એવી
જે અિાંત રયાયયો પ્રગટ થાય છે, એ બિી સ્વભાવિા અાંતરિી એકાગ્રતાથી પ્રગટ થાય છે.
અાંતરમાાંથી પ્રગટ થાય છે. છે િે? રયાયયમાાંથી પ્રગટ થાય છે.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– એ તો આ. આ તો નિકાળી રયાયય કીિી િે. એ તયાાં વતયમાિ રયાયયમાાંથી રયાયય
આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? વતયમાિ રયાયય જે પ્રગટ છે એમાાંથી િવી રયાયય િ થાય. આ તમારો
પ્રશ્ન કયો. ‘રાનલતાણા’ કહ્યુાં હતુાં. પ્રશ્ન રૂછયો હતો િે કે રયાયયમાાંથી રયાયય થાય? તો કહે હા.
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કેમ? કે િસ રરમાણુમાાંથી રાંચ રરમાણુિો સ્કાંિ થાય એ રયાયયમાાંથી રયાયય થઈ. એમ જવાબ
આપ્યો હતો. કાાંઈ ખબર િ મળે. મોટા આચાયય (કહેવાય). સમજાણુાં? િસ રરમાણુ છે િે? આ
િસ રજકણો છે. આ તો સ્થુળ છે. રણ એિો રોઈન્ટ, છેલ્લો રજકણ, છેલ્લો ટુકડો, છેલ્લો. એક, બે,
િણ એમ િસ રરમાણુાંિો નરાંડ હોય, એ નવભાનવક રયાયય છે. અિે રછી રાાંચ રરમાણુ ભેગા થાય
તો રાંિર રરમાણુિો સ્કાંિ થાય. જુઓ રયાયયમાાંથી રયાયય થઈ કે િનહ? તયાાં થઈ રયાયયમાાંથી
રયાયય? િલીલ તો શુાં કરીએ હવે. એ તો િસ રરમાણુિી રયાયયિો સ્કાંિ હતો, એિો વ્યય થઈિે
રાાંચ ભેગા થઈિે ઉત્રાિરૂરે રાંિર રરમાણુિા સ્કાંિિી રયાયય ઉત્રન્ન  થઈ. િવી થઈ. રયાયયમાાંથી
રયાયય તયાાંથી આવી? અરે..! મૂળ તત્ત્વિી વાતિી ખબર િ મળે. અિે આ િમય-િમય-િમય જગતમાાં
ચાલે. િૂળમાાં રણ િમય િથી તયાાંય. શેિુાંજયમાાં િથી અિે સમ્મેિનશખરમાાં રણ િથી.
મુમુક્ષુ :– રરમાાં તયાાં છે...
ઉત્તર :– અરાસરામાાં રણ િથી અિે િેરાસરમાાં રણ િથી.
મુમુક્ષુ :– અહીં તો છે.
ઉત્તર :– આત્મામાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આત્મા અિાંતઆિાંિ આદિ સ્વભાવ, એિી જે
કારણરયાયય, એમાાંથી આ રયાયય પ્રગટ થાય છે, ધ્રુવમાાંથી આ રયાયય ઉત્રાિ થાયછે.
મુમુક્ષુ :– આ રયાયય તો અમૂતય અિે રેલી મૂતય...
ઉત્તર :– બન્ન ે અમૂતય છે. બન્ન ે અમૂતય છે. કેવળજ્ઞાિરયાયય અમૂતય છે. એ તો આવી ગયુાં
િે. અહીંયા શુદ્ધ ચાલે છે. તે અાંિર આવી ગયુાં િે? સાદિ-અિાંત અમૂતય અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાળી
શુદ્ધસિ્ભૂત વ્યવહારિય. વ્યાંજિરયાયય બીજી. તે વાત અહીંયા િથી. િીચે તો અાંિર અથયરયાયય
જે નિકાળ. આહાહા..!
‘કાયયશુદ્ધરયાયય પ્રગટે છે.’ ‘કાાંનતભાઈ’એ કાલે પ્રશ્ન કયો હતો િે. મિિ કરવાથી. કાલે
રૂછયુાં હતુાં િે. એ આમાાં મિિ કરવાથી િથી. એ ‘નિયમસાર’માાં મિિ કરવાથી શબ્િ રડ્યો છે.
ભાઈમાાં ‘શીતળપ્રસાિ’માાં. ‘શીતળપ્રસાિ’ માાં છે, ખબર છે. એમાાં છે.કારણશુદ્ધરયાયયિુાં મિિ
કરવાથી. એમ શબ્િ ત્યાાં ‘શીતળપ્રસાિ’માાં રડ્યો છે. તે દિ’ વાાંચ્યુ હતુાં. જૂિી બુકમાાં. અહીં િથી
મુતયુાં? કાલે મુતયુાં હતુાં. મિિિો અથય કે અાંતર એકાગ્રતા. રાછો કોઈ મિિિો અથય એવો કરી
િાખે કે નવકલ્રથી આમ નચાંતવે. એમ િનહ. અાંતર આિાંિમૂનતય ભગવાિ, શુદ્ધ આિાંિિુાં િામ
આત્મા, એમાાં અાંિર નસ્થર થઈ જવુાં. એિાથી એિે કેવળજ્ઞાિ આદિ પ્રગટે છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?
‘રૂજિીય રરમરાદરણાનમકભાવરદરણનત તે કારણશુદ્ધરયાયય છે અિે શુદ્ધ
ક્ષાનયકભાવરદરણનત તે કાયયશુદ્ધરયાયય છે.’ એ.. ‘પ્રકાશિાસજી’! તયારેય સાાંભળ્ુાં રણ િથી
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એટલે સમજવામાાં કઠણ રડે એવી વાત છે. આ આત્મા વસ્તુ છે િે? વસ્તુ. અક્સ્ત છે િે?
સત્તાવાળો રિાથય છે. આ શરીર એ તો માટી-જડ છે. આિી સત્તા તો જડ છે. એિી સત્તાિુાં હોવારણુાં
ચૈતન્યમાાં િથી અિે ચૈતન્યિી સત્તાિે લઈિે આ બિી સત્તાવાળી ચીજો છે, એમ િથી. આ તો
ક્ભન્ન -ક્ભન્ન  ચીજ છે. જડ માટી છે, િૂળ છે. આત્મા એક સત્તાવાળી, હોવાવાળી ચીજ ભગવાિ
અાંિર છે. એમાાં અિાંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિાંિ આદિ અિાંત ચતુિય શક્તતરૂરે, ધ્રુવરૂરે રડ્યા છે.
એવા અિાંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિાંિિા ચતુિય ચાર સ્વરૂરસનહત, અિાદિ-અિાંત િદરયાિી સરાટીિી
રેઠે કારણશુદ્ધરયાયય જે ધ્રુવ છે. એમાાં એકાગ્ર થવાથી રદરણામિે રદરણામીમાાં એકાકાર કરવાથી
એિે િમયિી રયાયય પ્રગટ થઈ અિે રૂણય રયાયય કેવળજ્ઞાિ આદિ પ્રગટ થાય છે. આવી વાત છે.
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
હવે આ બાજુાં આવ્યુાં. ૩૯ રાિે. ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા...’ શુાં કહે છે? રયાયયી
એટલે રયાયયિો િરિાર એમ વ્યવહારે તો અહીં કહેવુાં છે િે. એવો દ્રવ્યસ્વભાવ ભગવાિઆત્મા.
રયાયયી આત્મા એટલે રયાયયવાળો દ્રવ્ય આત્મા, એમ. ભગવાિઆત્મા ‘રયાયયી..’ એટલે
દ્રવ્યસ્વભાવવાળો આત્મા, એિા ‘જ્ઞાિ નવિા...’ વસ્તુ ભગવાિ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય ધ્રુવ, નિત્યાિાંિ,
સહજાિાંિિી મૂનતય પ્રભુ આત્મા છે. કેવળજ્ઞાિી તીથંકરિે એ પ્રગટ્યો છે એ અવસ્થા અાંિરમાાં હતી
એમાાંથી પ્રગટેલી છે. એ કાાંઈ બહારથી આવતી િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો જે ભગવાિઆત્મા,
‘રયાયયી આત્મા...’ એમ. રયાયયી એટલે દ્રવ્યઆત્મા એમ. રયાયય આત્મા િનહ રણ ‘રયાયયી
આત્મા...’ એટલે દ્રવ્યઆત્મા. રયાયયિો િારણ કરિારો આત્મા, એ જરી કઠણ રડે એટલે આમ
કરી િાખયુાં. જેમ રયાયયિે િારણ કરિારો રછી દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરે છે. પ્રમાણિી અરેક્ષાએ
એ બરાબર છે. પ્રમાણિી અરેક્ષાએ દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરે છે, એ અરેક્ષાએ બરાબર છે. રણ
નિશ્ચયિી અરેક્ષાએ દ્રવ્ય રયાયયિે િારણ કરતુાં િથી. બહુ ઝીણુાં, બહુ. વીતરાગ માગય બહુ ઝીણો
છે. અત્યારે તો બિુાં ગરેગર ચાલે છે ચારે કોર. સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળ માગય મૂકીિે બીજે (ચાલવા
માાંડ્યા). આહાહા..! ‘રયાયયી..’ એટલે કે દ્રવ્ય. રયાયયવાળો. એમ રાછુાં કીિુાં. દ્રવ્ય.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– િા િા. રયાયયવાળો એમ કહેવુાં એ વ્યવહાર છે, એમ. રણ ખરેખર એ
રયાયયવાળો એટલે? રયાયય જેિી અવસ્થામાાં છે એવુાં જે દ્રવ્ય. આત્મામાાં આિાંિ છે એ આિાંિ
નિકાળી છે. આત્મામાાં અતીનન્દ્રય આિાંિિો રસ છલોછલ ભયો છે. આહાહા..! એ રયાયયીઆત્મા.
સમજાણુાં કાાંઈ? એિી િશામાાં હાલતમાાં પ્રગટ થાય, એ તો રયાયય છે, એ અવસ્થા છે.
જેમ ચોસઠ રહોરી રીરરમાાં નતખાશ ભરી છે. એ ચોસઠ રહોરી રૂરેરૂરી ભરી છે. એમાાંથી
પ્રગટે છે. એમાાંથી પ્રગટે છે તે રયાયય છે. ચોસઠ રહોરી બહાર પ્રગટે િે? એમ આ આત્મા, ચોસઠ
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એટલે રૂનરયે-રૂનરયો રૂણય આિાંિિુાં િામ આત્મા છે. એમાાં અિાંતઆિાંિ છે. જેિો સ્વભાવ છે તેિી
મયાયિા શુાં હોય? એિા ક્ષેિિુાં િાિારણુાં િેખીિે એિા ભાવિુાં િાિારણુાં જાણવુાં એ ભ્રમ છે.
સમજાણુાં કાાંઈ? એિુાં ક્ષેિ શરીર પ્રમાણે ક્ભન્ન  છે. આટલુાં ક્ષેિ છે માટે તેિો ભાવ અરદરનમત
િથી અિે રદરનમત છે, એમ િથી. ‘રાંદડતજી’! આહાહા..!
ભગવાિઆત્મા રોતાિા સ્વક્ષેિમાાં છે. આ શરીરિા રજકણમાાં એ િથી. એ તો અાંિર
જુિી ચીજ છે. આ તો માટી છે. અજીવ, િૂળ, માટી રરમાણુ રુિ્ગલ છે. એમાાં આત્મા િથી અિે
આત્મામાાં આ િથી. આત્મામાાં તો અિાંતજ્ઞાિ આિાંિ આદિ િામ સ્વરૂર ભગવાિ રદરરૂણય
છલોછલ ભરેલુાં છે. રણ રાગ િે નિનમત્ત િે એક સમયિી રયાયયિી રમતમાાં તેિે ભગવાિઆત્મા
િેખાતો િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? અિાદિથી િમયિે િામે જૈિિો સાિુ થયો, દિગાંબર થયો, મુનિ થયો,
જાંગલમાાં રહ્યો, રાંચમહાવ્રત રાળ્ા રણ એ બિી એક સમયિી રયાયયિી રમતમાાં રમતો હતો.
એ રયાયય નવિાિુાં આખુાં દ્રવ્ય છે એમ એિી ઉરર એિી દૃનિ કરી િથી. આહાહા..!
‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા...’ ભગવાિઆત્મા શુદ્ધ આિાંિિામ, જેિા આિાંિિે લેવા
માટે તયાાંય બહારમાાં જરૂર િથી. આહાહા..! જેિે િમય કરવા માટે બહારિા કોઈ આશ્રય અિે
આલાંબિિી જરૂર િથી. એિે િમય કરવા માટે દ્રવ્યિા આલાંબિિી જરૂર છે, એમ કહે છે. એ વાતુાં
જરા સમજવા જેવી છે. બાકી રયાયય રોતે છે એ કહે છે કે હુાં તારાં આલાંબિ લેતી િથી. હુાં એક
સત્ છુાં. આ તો રરાશ્રયમાાંથી કાઢવા અહીં આલાંબિ લે છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– વલણ ત્યાાં છે.
ઉત્તર :– વલણ થાય છે િે. એ અરેક્ષાએ ત્યાાં દ્રવ્યિુાં આલાંબિ લીિુાં (એમ કહેવાય છે).
બાકી રયાયય તે સત્ છે કે િનહ? આ પ્રભુ મહાસત્ છે તો આ રણ ક્ષનણક સત્ છે. ક્ષનણક સત્
રણ દ્રવ્ય સત્િુાં આલાંબિ લેતી િથી. આહાહા..! આલાંબિ એટલે? એિો આિાર લઈ લે તો બે
એક થઈ જાય. જુિી રહીિે, દ્રવ્ય ઉરર ધ્યેય કરીિે રયાયય પ્રગટ થાય છે. આ કઈ જાતિો િમય?
મુમુક્ષુ :– અરે..! પ્રભુ! વીતરાગિો આરે િશાયવ્યો, બારુ!
ઉત્તર :– કોઈ કહે, આવો જૈિ િમય હોય? ભાઈ! જૈિિમય તો આ લીલોતરી િ ખાવી,
કાંિમુળ િ ખાવા, ચોનવયાર કરવા, ફલાણુાં.. અત્યાર સુિી તો આવુાં સાાંભળ્ુાં. આઠમ, ચૌિશ,
રાખીિા અરવાસ કરવા, સામાનયક કરવી, રોષા કરવા, રદડક્કમણા કરવા, આવુાં સાાંભળીએ.
બારા! એ વાતુાં બીજી અિે િમય બીજી ચીજ છે, ભાઈ! વીતરાગિો િમય કોઈ બીજી ચીજ છે. એ
તો બિા નવકલ્રિી દિયાિા, રાગિી દિયાિી વાતુાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! એ..
‘પ્રકાશિાસજી’! બહુ ઝીણુાં છે, હોં! આહાહા..!
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પ્રભુ કેટલો ઝીણો! કે જેિી એક સમયિી રયાયયમાાં શ્રુતજ્ઞાિિી પ્રગટ રયાયયમાાં લોકાલોક
સમાઇ જાય તો રણ એ રયાયય ઘણુાં જાણવાિે બાકી રહી ગઈ છે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
એવી એિી એક સમયિી પ્રગટ રયાયયિી આટલી તાકાત! લોકાલોકિે જાણે છતાાં જાણવાિુાં હોય
એ રૂરાં જાણે એવી એિી તાકાત છે. એક સમયિી પ્રગટ િશામાાં. તો આખો ભગવાિ રદરરૂણય
છે. ‘રયાયયી આત્મા...’ એ.. ‘પ્રેમચાંિભાઈ’! ભારે વાતુાં આ. િમય િનહ રણ િમયિા િામે અત્યાર
સુિી બિા ઢસરડા કયાય છે.
આ વીતરાગ સવયજ્ઞિેવ નિલોકિાથ તીથંકર રરમેશ્વર ઇન્દ્રો અિે ગણિરોિી સમક્ષમાાં
િમયિુાં આવુાં સ્વરૂર કહેતા હતા. સમજાણુાં કાાંઈ? ભગવાિઆત્મા અાંતમુયખ સ્વભાવથી ભરેલો
પ્રભુ! એિે અહીં રયાયયઆત્મા કહેવામાાં આવે છે. આહા..! એિા ‘જ્ઞાિ નવિા...’ એિા જ્ઞાિ નવિા
‘આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે;...’ એ આત્મા તો એક સમયિી િશાવાળો છુાં, એમ એ માિે
છે. આહાહા..! રાગવાળો માિે, રુણ્યવાળો માિે, કમયિા સાંબાંિવાળો માિે એ તો નમથ્યાદૃનિ છે.
રણ એક સમયિી રયાયયસ્વભાવવાળો હુાં છુાં, એ માન્યતા રણ નમથ્યાદૃનિિી છે. આ બિી આકરી
વાતુાં છે, ‘શેઠી’!
મુમુક્ષુ :– એક સમયિી રયાયયવાળો માન્યો.
ઉત્તર :– એક સમયિી રયાયય જેવડો માિવો એ તો નમથ્યાદૃનિ છે. નિકાળ જ્ઞાયકભાવ
ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂર, એિા જ્ઞાિ નવિા રયાયયસ્વભાવવાળો ચાર ગનતમાાં રખડે છે એમ નસદ્ધ કરવુાં
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!
‘રયાયયી આત્માિા...’ વસ્તુ... વસ્તુ... વસ્તુ... ભગવાિ અાંતર વસ્તુ, એમાાં અિાંતાગુણોિો
વાસ વસેલો છે. એવી જે વસ્તુ, એિા જ્ઞાિ નવિા. અહીં એમ િથી કહ્યુાં કે એણે આ િયા, િાિ, િે
વ્રત િહોતા રાળ્ા માટે આ રખડે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એવુાં તો અિાંતવાર રાળ્ુાં છે એણે. એ તો
રખડવાિા લક્ષણ છે એ અહીં નસદ્ધ કરે છે. એય..! આહાહા..! ફતત રખડવાિુાં કારણ, કે રોતે
વસ્તુ ભગવાિ દ્રવ્યસ્વભાવ ચૈતન્ય ધ્રુવ, જેમાાં રદરણામિો એક અાંશિો રણ જેિી અાંિર પ્રવેશ
િથી, એ રદરણામથી તો એ વસ્તુ ભગવાિ ખાલી શૂન્ય છે. અિે તેિા નિકાળી સ્વભાવભાવથી
તે લવ-લવ ભરેલો, ભરેલો લવા-લવ છે. એમાાં તો અિાંતી કેવળજ્ઞાિ અિે અિાંતા આિાંિિી
રયાયયિુાં સત્ત્વરૂર શક્તત તો આખી ભરી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળ આત્માિી ખબર િનહ. અિે
આ આત્મા સવયજ્ઞ નસવાય બીજે તયાાંય હોઈ શકે િનહ. બીજા બિા વાતુાં કરે કે આત્મા આમ છે,
અદ્વૈત છે, વ્યારક છે, ઢીકણુાં છે તેિુાં ધ્યાિ કરો. શેિા ધ્યાિ? વસ્તુિુાં ભાિ િ હોય એિે ધ્યાિ
તયાાંથી આવ્યુાં? સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! િેવ-ગુર-શાસ્ત્રિા જ્ઞાિ નવિા એમ િથી કહ્યુાં આમાાં.
િવતત્ત્વિા જ્ઞાિ નવિા રખડે છે, એમ રણ િથી કીિુાં.
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મુમુક્ષુ :– પ્રભુ! ... ભૂનમકા એ રહેલા એિુાં...
ઉત્તર :– એ રહેલા અિે રછી કાાંઈ છે િનહ. એ રછી કરશે એિુાં રછી રહી જશે. એય..!
મુમુક્ષુ :– આ વસ્તુ સમજાવિાર િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર...
ઉત્તર :– એ િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર-બાસ્ત્ર એમાાં તયાાંય છે િનહ. અહીં તો કહે છે કે િેવ-ગુર-શાસ્ત્ર
જે રયાયયે જાણ્યા એ રયાયય એમાાં િથી. કેવળજ્ઞાિિી એક સમયિી રયાયય છે એ દ્રવ્યમાાં િથી.
એ.. ‘લાલજીભાઈ’! આ તો બિી રમતુાં જુિી જાતિી છે. આહાહા..! વીતરાગ માગય સવયજ્ઞ
રરમેશ્વર, નિલોકિાથ તીથંકરિેવિા માગયિી રીત કોઈ જુિી છે. જગત તયાાંક ચાલે છે અિે માિે
છે કે અમે ભગવાિિો િમય કરીએ છીએ. સમજાણુાં કાાંઈ?
અહીં તો બે વાત લીિી કે ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા આત્મા (રોતે)
રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે;...’ દ્રવ્યસ્વભાવવાળો માન્યો િથી માટે રયાયયસ્વભાવવાળો માન્યો
છે એમ કહે છે. ભારે ટીકા ઓહોહો..! ટીકા તે કાાંઈ ટીકા! આ એક લીટીમાાં આટલુાં ભયું છે. ગજબ
વાત છે. આહાહા..! ‘રયાયયી આત્માિા જ્ઞાિ નવિા આત્મા...’ રોતે રોતાિા નિકાળી દ્રવ્યિા જ્ઞાિ
નવિા. એ આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો હોય છે. એક સમયિી અવસ્થાવાળો એ માિે છે. બસ,
માટે તે નમથ્યાત્વ છે અિે એિે લઈિે ચાર ગનતિા કારણ સેવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઝીણુાં રડે, મોંઘુ
લાગે એટલે ક્બચારા એ રસ્તેથી િીકળી ગયા. અિે સોંઘુ રડે એમાાં ઘૂસી ગયા. સોંઘુ િથી રણ
મોંઘુ રડશે. રખડવાિો રસ્તો છે, સાાંભળિે. સમજાય છે કાાંઈ? માણસિે એમ લાગે કે આ તો
સમજાય. રોષા કરવા, રદડક્કમણા કરો, અરવાસ કરો, અરવાસ આઠ દિ’એ ચોનવયારા કરી
િાખો, લ્યો. રયુયષણિા આઠ દિવસિા ચોનવયાર. લાાંઘણુ છે તારી, સાાંભળિે હવે. એ.. લાાંઘણ છે.
કેમકે આત્મા શુાં ચીજ છે એ જ્ઞાિ નવિા એ બિુાં થોથા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શુાં કરે છે ઇ? મહાજિ
રાસે જાય અિે શુાં કરે છે. લાાંઘણ કરે. શુાં કહે એ? િાગા-િાગા. એ િાગા કરે છે ઇ. આત્મા
અાંતરમાાં ભગવાિ રરમેશ્વરે નિલોકિાથે કહ્યો, એવુાં જે આત્માિુાં અાંતર અિાંતઆિાંિિુાં મહાસ્વરૂર,
એિા ભાિ નવિા એ બિા િાગા કરે છે. િાગા િનહ રણ કાાંઈક બીજુાં. રૈસા માગવા માટે બાવા
આવે છે િે? રછી રૈસો આરતા જરી વાર લાગે તો અહીં છરી મારે. અમિે તો નહન્િી ભાષા બહુ
આવડતી િથી. અહીં તો અમારી કાદઠયાવાડી ભાષા છે િે. બાવા આવે છે િે? બાવા. રૈસા િેવામાાં
થોડીવાર લાગે તો આમ છરી લગાડે. વળી બહુ આકરાં થઈ જાય એટલે એ રૈસો આરે તો રાછુાં
એિે અડાડીિે વળી એિા ખોરડામાાં િાખી િે. રૈસા લઈ લે ખરો રાછો. રાછુાં ઓલુાં લોહી િીકળ્ુાં
હોય િે એિે અડાડીિે અાંિર ખોરડામાાં િાખી િે. અમે જોયુાં છે. અમારી િુકાિે આવતા. અમે તો
ઘણુાં જોયુાં છે િે. એમાાં ભાઈ એકવાર તરી ગયા હતા. િહોતુાં આપ્યુાં તો એવુાં કયું હતુાં. એવુાં બિુાં
ચાલે છે.
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અહીં શુાં કહેવુાં છે? આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! તારો અાંતર ભગવાિ રયાયય આત્મા
વસ્તુસ્વરૂર, એિા જ્ઞાિ નવિા જે કાાંઈ તારા એક અાંશિે રણ માિીિે જે કાાંઈ દિયાકાાંડ, િયા, િાિ,
વ્રત, તર એ બિા િાગા છે. લોહી િીકળે અિે ખૂિ છે. ચાર ગનતમાાં રખડવાિા એ ભાવ છે. એમ
કહે છે. એય..! ‘મલુરચાંિભાઈ’! ... રાિે ઊંઘ િનહ આવતી હોય? કહો, સમજાણુાં આમાાં?
આહાહા..!
કહે છે કે છે તો સ્વભાવભાવવાળો આત્મા. નિકાળ આિાંિ આદિ વસ્તુ સ્વભાવ અાંિર,
એવી નિકાળી શક્તતિા સ્વભાવવાળુાં તત્ત્વ (છે). એિા ભાિ નવિા, એિા જ્ઞાિ નવિા, એિી શ્રદ્ધા
નવિા, એવો આત્મા રયાયયસ્વભાવવાળો, એક સમયિી અવસ્થાિા ભાવિે માિિારો, જાણિારો
નમથ્યાદૃનિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? રહેલુાંવહેલુાં છે િે આજ તો હજી. સવા આઠથી સવા િવ. િનહતર
રાછુાં સવા િવિુાં ધ્યાિ રાખવુાં. કારણ કે રહેલો દિવસ છે િે. કહો, સમજાણુાં આમાાં? આહાહા..!
ગજબ વાત કરી છે, હોં!
કહે છે, જેિે ભગવાિ એક સમયિો પ્રભુ! રૂણયનમિાં આખો આત્મા, અિાંતા અિાંતા
આિાંિિી િશા પ્રગટ રરમાત્માિે થાય, એવી અિાંતી િશાઓિે અાંિર સાંઘરીિે રડ્યો છે, એવો
નરાંડ પ્રભુ! એવા આત્માિુાં જેિે સ્વસન્મુખિુાં જ્ઞાિ િથી, એ એક સમયિી રયાયયવાળો, બનહમુયખ
દૃનિવાળો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? બહુ ઝીણુાં, ભાઈ! અિે વાનણયા ક્બચારા સાિારણ વેરારી હોય હવે
એિે સામાનયક કરવી હોય તો એક કલાક, બે કલાક મળે. કરી આવે. એિે આવુાં સમજવુાં ભારે
રડે. એ કરતા આઠમિો એક અરવાસ કરી િાખવો. િૂળેય િથી. િાગા છે તારા, સાાંભળિે. અિમય
છે ત્યાાં િમય િથી. એય...! ‘ચુિીભાઈ’! ભારે કામ આકરાં, ભાઈ!
‘તેથી શુભાશુભરૂર નમશ્ર રદરણામથી આત્મા વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે,...’ ભાષા જુઓ!
આહાહા..! રુસ્તક છે િે ‘વજુભાઈ’? જુઓ! આ કાાંઈક અલૌદકક વાતુાં છે. ત્યાાં ‘જલગામ’માાં
તયાાંય િ મળે. વીતરાગ રરમાત્મા તીથંકરિેવિુાં સ્વરૂર છે આ. લોકો કહે, અમે િમય કરીએ. ...
જાવ ભગવાિ કહે એ સાચુાં. રણ શુાં? હજી સમજ્યા નવિા? સાચો શેિો તુાં? આરણે ભગવાિ
કહે એ સાચુાં. શુાં ભગવાિ કહે એ સાચુાં? રણ તિે ભાિ તો કાાંઈ િથી. ભગવાિ આમ કહે છે, કે
તારો સ્વભાવ એટલે નિકાળી સ્વભાવ વસ્તુ, એિા જ્ઞાિ નવિાિો તુાં ખાલી, અિે એક સમયિી
રયાયયમાાં રહેલો, રમતમાાં રમતો, નમથ્યાદૃનિ છો. તેથી આવો જીવ ‘શુભાશુભરૂર નમશ્ર
રદરણામથી આત્મા વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે,...’ વસ્તુમાાં િથી રણ રયાયયિી દૃનિવાળો છે તેથી
તે રયાયયમાાં શુભાશુભ રદરણામ કરી અિે મિુષ્ય થાય છે. રયાયય જ્ઞાિવાળો આત્મા તે મિુષ્ય
થતો જ િથી. એિે શુભાશુભ રદરણામ હોતા જ િથી. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– એિે તયાાં ચારમાાં ગનતમાાં તયાાંય િથી.
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ઉત્તર :– રણ રદરણામ જ િથી. નવકલ્ર તયાાં છે એિે? એ તો ક્ભન્ન  છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
કહે છે, ‘તેથી શુભાશુભરૂર નમશ્ર રદરણામ..’ મિુષ્ય છે િે? મિુષ્ય. વ્યવહારે મિુષ્ય
થાય. નિશ્ચયથી કાાંઈ આત્મા મિુષ્ય થઈ જતો િથી, એમ કહે છે. રયાયયદૃનિવાળો એટલે
વ્યવહારદૃનિવાળો વ્યવહારે મિુષ્ય થાય છે, એમ કહે છે. ભારે ભાઈ! માણસ રાસે િમય એવો
નરરસાણો છે િે કે જેમાાં િમયિી ગાંિ િથી. એવુાં નરરસાણુાં છે. અિે થાળી ભરીિે ખાવા બેસી ગયો.
રથરા નરરસ્યા, રથરા. ‘રાંદડતજી’!
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– એ વળી જુિી વાત છે. અત્યારે એ વાત તયાાં છે. તયાાંકિુાં તયાાંક લગાવે. કહો,
સમજાણુાં કાાંઈ?
અહીં તો કહે છે કે, આ આત્મા વસ્તુ ભગવાિઆત્મા, નસદ્ધ સમાિ રોતાિુાં સ્વરૂર. અરે..!
નસદ્ધિી રયાયયિુાં સદૃશરણુાં રણ જેિા દ્રવ્યિે લાગુ રડતુાં િથી. એવી નસદ્ધિી અિાંતી રયાયય જેિા
અાંતરમાાં આત્મામાાં છે, એવો આ ભગવાિઆત્મા િેહિા રરમાણુિા માંદિરમાાં અાંિર ક્બરાજમાિ
છે. જે તીથંકરો, સવયજ્ઞો થયા, એ બિા એ િશાઓ તયાાંથી આવી? એ અાંતર વસ્તુિા સ્વભાવમાાં
હતી એમાાંથી આવી છે. એવા આત્માિા જ્ઞાિ નવિાિા પ્રાણીઓ, અિાદિકાળથી શુભ અિે અશુભ
નમશ્રભાવ કરે (અિે) મિુષ્ય થાય. ચાર ગનતમાાં રખડે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
ભગવાિ આ િેહમાાં ચૈતન્યમૂનતય પ્રભુ (ક્બરાજે છે). આ રજકણ તો માટીિા હાડકા છે આ
તો. એિાથી (ક્ભન્ન ) અમૃતિો સાગર અાંિર પ્રભુ (ક્બરાજે છે). એિા ભાિ નવિા, એિા જ્ઞાિ
નવિા, એિો આશ્રય લીિા નવિા, અિાદિથી અજ્ઞાિી એક સમયિી િશાિી રમતમાાં રમતો, એિે
શુભાશુભ રદરણામ થાય ત્યારે મિુષ્ય થાય. વ્યવહારે મિુષ્ય થાય. નિશ્ચયથી કાાંઈ આત્મા મિુષ્ય
થતો િથી. આહાહા..!
‘તેિો મિુષ્યાકાર તે મિુષ્યરયાયય છે;...’ લ્યો ઠીક. ‘તેિો મિુષ્યાકાર તે મિુષ્યરયાયય
છે;...’ આહાહા..! જુિી જાતિી ટીકા જ ભારે કરી છે. આહાહા..! ‘કેવળ અશુભ કમયથી વ્યવહારે
આત્મા િારક થાય છે,...’ િારકીમાાં અિાંતવાર ગયો. કેમ? કે, રયાયયદૃનિવાળો, એક સમયિી
અવસ્થાિી રમતમાાં રમતો, વસ્તુિા સ્વભાવિી સન્મુખતાિે છોડતો, એક સમયિી િશામાાં રમતો
એણે િરકિા એવા અશુભ રદરણામ કયાં (કે એ) મરીિે િરકમાાં ગયો. રયાયયદૃનિવાળો આવા
ભાવ કરે એ િરકમાાં જાય, એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? બીજી રીતે કહીએ તો નમથ્યાદૃનિિી જ
આ વ્યાખયા છે. રયાયયસ્વભાવવાળો એટલે જ નમથ્યાદૃનિ. આહાહા..! હમણા તો આ ‘નિયમસાર’
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ચાલે છે. બરોરે વળી ‘સમયસાર િાટક’ ચાલે છે. બન્ન ે વાર આ ઠીક ચાલે છે, લ્યો. આ તો
સમજવાિી ચીજ છે. વાિનવવાિે કાાંઈ રાર રડે એવુાં િથી. આહાહા..!
વસ્તુ ભગવાિઆત્મા, કહે છે કે રોતાિી જાત, નિત્યાિાંિિી જાત છે એ તો. રૂણય શાાંનત
અિે રૂણય જ્ઞાિિી જાતવાળુાં તત્ત્વ આત્મા છે. એવા રૂણય આત્માિે કૃત્યકૃત્ય છે, રદરરૂણય છે, અચળ
છે, અનવિાશી છે, ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, અભેિ છે. એવા આત્માિા જ્ઞાિ નવિા, એિા ભાિ નવિા
એિે આવુાં અિાંતવાર નમશ્ર રદરણામ રણ કયાય. તેથી એિે મિુષ્યરણુાં મળ્ુાં. અશુભભાવ કયાય
(તો) િરક ગયો, િારકી થયો. સમ્યગ્દદૃનિ િારકી અિે મિુષ્ય થતો િથી, એમ કહે છે. સમજાય
છે કાાંઈ?
સમ્યગ્દદૃનિ તો આત્માિા દ્રવ્યસ્વભાવિા ભાિવાળો, એિી ભાિિી િશામાાં તો
વીતરાગતા જ ઉત્રન્ન  હોય છે. એથી એિે ચાર ગનત અિે ચાર ગનતિા કારણો, સમ્યગ્દદૃનિ
એિાથી િૂર થઈ ગયો છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘જેઠાભાઈ’! િૂર થઈ ગયો. આહાહા..!
અશુભભાવ કરવાથી. ઓલામાાં નમશ્ર રદરણામથી કહ્યુાં હતુાં. અહીં વળી ‘અશુભ કમયથી
વ્યવહારે આત્મા િારક થાય છે,...’ એમ કહ્યુાં છે. ઓલામાાં રદરણામ કહ્યા હતા. રણ અહીં સમજી
લેવુાં. કેવળ અશુભભાવથી અિે એિુાં અશુભ કમય બાંિાવાથી ‘વ્યવહારે આત્મા િારક થાય છે,...’
તે આત્મા અાંતર સ્વરૂરિા સમ્યક્ ભાિ નવિા. રાંચમહાવ્રત રાળિારો જૈિિો સાિુ રણ અિાંતવાર
થયો. હજારો રાણીિે છોડી જાંગલમાાં રહેિારો, રણ રયાયયસ્વભાવવાળો, દ્રવ્યસ્વભાવવાળો િનહ.
સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ‘તેિો િારક-આકાર તે િારકરયાયય છે;...’
‘દકાંનચત્શુભનમક્શ્રત માયારદરણામથી આત્મા વ્યવહારે નતયંચકાયમાાં જન્મે છે,...’ કાાંઈક
શુભનમક્શ્રત લીિુાં. માયા, કરટ, કુદટલતા. આત્માિુાં િશયિ િથી, આત્માિુાં જ્ઞાિ િથી, આત્મા કોણ
છે એિુાં ભાિ િથી. એ ભાિ નવિાિો, એક સમયિી રયાયયમાાં જ ઊભો રહેલો, એિે આવા
માયાિા, કરટિા રદરણામ થયા (એ) મરીિે ઢોર થાય. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? રશુ-રશુ. દકાંનચત્
શુભ થોડુાં ભેગુાં. ‘આત્મા વ્યવહારે નતયંચકાયમાાં જન્મે છે, તેિો આકાર તે નતયંચરયાયય છે;...’
‘અિે કેવળ શુભકમયથી વ્યવહારે આત્મા િેવ થાય છે,...’ િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, રૂજા,
કરણા, કોમળતા, એવા રદરણામ રયાયયદૃનિવાળાિે હોય છે. શુાં કીિુાં સમજાણુાં? નમથ્યાદૃનિિે
હોય છે. સમ્યગ્દદૃનિિે એ રદરણામ હોતા િથી, એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ‘કેવળ
શુભ...’ એકલા રુણ્ય રદરણામ કયાય. િેવ થાય. આત્મા અાંતર આિાંિિી મૂનતય ભગવાિ સવયજ્ઞ
રરમેશ્વરે કહ્યો, એવા વસ્તુિા સ્વભાવિુાં જ્ઞાિ િનહ, વસ્તુિા સ્વભાવિી દૃનિ સમ્યક્ િનહ. એક
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સમયિી રયાયયિી રમતમાાં નમથ્યાજ્ઞાિ અિે નમથ્યાદૃનિ આવા િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, રૂજા
અિાંતવાર કયાય અિે એિે લઈિે િેવ થયો. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘શુભ કમયથી...’ કહ્યુાં છે િે? ઓલામાાં માયારદરણામ લીિા. ઓલામાાં સમુચ્ચય રદરણામ
રહેલા, બીજામાાં અશુભ કમય લીિુાં, િીજામાાં રાછા માયારદરણામ લીિા, ચોથામાાં રાછુ કેવળ
શુભકમય લીિુાં. એ તો બિુાં એક જાત બતાવે છે. રદરણામ અિે કમય... રદરણામ અિે કમય...
સમજાણુાં કાાંઈ? કેવળ શુભભાવથી એકલા શુભ િયા, િાિ, વ્રત, ભક્તત, તરસ્યા, આમ મનહિા
મનહિાિા વષીતરિા રારણા આદિિા ભાવ છે િે એ શુભરાગ છે, રણ છે નમથ્યાદૃનિ. કેમકે, એિે
સ્વભાવિી દૃનિ અિે વસ્તુિી દૃનિિી ખબર િથી. એવા રયાયયિા એક સમયિા અાંશિે માિિારા
નમથ્યાદૃનિ આવા રદરણામ કરે તો િેવ થાય. ‘તેિો આકાર તે િેવરયાયય છે.’ લ્યો, આકાર, હોં!
‘આ વ્યાંજિરયાયય છે.’ આ વ્યાંજિરયાયય નમથ્યાદૃનિિે મળે એમ કહે છે. સમ્યગ્દદૃનિિે િનહ. કારણ
કે એ તો ચાર ગનત અિે ચાર ગનતિા ભાવથી ક્ભન્ન  છે. સ્વભાવથી અભેિ છે અિે રરથી ક્ભન્ન 
છે. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– વ્યવહારથી મુતત?
ઉત્તર :– મુતત જ છે. વ્યવહારથી મુતત જ છે. આ તો રયાયયદૃનિવાળો તો વ્યવહાર સનહત
જ છે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આવો િમય તયાાંથી કાઢ્યો હશે આ? કોઈ કહે, ‘સમયસાર’
આ િવુાં કાઢ્યુાં લાગે છે. તયાાંથી શુાં, અિાદિિો માગય ભગવાિિો છે આ. કોઈિો કાઢેલો છે? અિાદિ
તીથંકર કેવળીઓ રરમાત્મા એમ કહેતા આવ્યા છે. અત્યારે મહાનવિેહમાાં ભગવાિ ક્બરાજે છે.
એ ક્બરાજે છે એ કહે છે, અિાંતા થશે એ એમ જ કહેશે અિે એમ જ એિી રીત છે. આહાહા..!
સત્ય હોય એમ સત્ય કહે.
‘આ વ્યાંજિરયાયય છે. આ રયાયયિો નવસ્તાર અન્ય આગમમાાં જોઈ લેવો.’ અહીં કેવુાં છે
શુાં? કે આવી વ્યાંજિરયાયય ચાર ગનતિી નમથ્યાદૃનિિે મળે છે. જેિે આત્માિા સ્વભાવિી દૃનિિુાં
ભાિ િથી એિે અાંશ ઉરર જેિી રમતુાં છે, એ રદરણામમાાં રમિારો છે. રદરણામ રદરણામી સાથે
જેણે જોડ્યા િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલા ચોરડા વાાંચ્યા કરે તો એમાાંથી કાાંઈ આવુાં િીકળે િનહ.
આહાહા..! આ તો ભગવાિિા િરબારિી વાત છે, ભાઈ! રરમેશ્વર નિલોકિાથ. આહાહા..! એવી
વાત બીજે તયાાંય છે િનહ.
‘[હવે ૧૫ મી ગાથાિી ટીકા રૂણય કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે :]’ લ્યો. ૨૭.
ु
अपि च बहुपिभािे सत्ययं शद्धदृपटिः

सहजिरमतत्त्वाभ्यासपिष्णातिपु द्धिः।
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स भिपत िरमश्रीकापमिीकामरूििः ।।२७।।

આહાહા..! જુઓ! હવે શુાં કહે છે? કહે છે કે અજ્ઞાિીિા તો નવભાવભાવ જે છે એ
રયાયયબુનદ્ધવાળો છે માટે ચાર ગનતિુાં કારણ (છે). હવે િમીિે? જેિે આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્યિી
દૃનિ થઈ, દ્રવ્યસ્વભાવિુાં ભાિ થયુાં. એિે ‘નવભાવ હોવા છતાાં રણ,...’ એિી રયાયયમાાં નવભાવો
‘હોવા છતાાં રણ, સહજ રરમ તત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ છે...’ આહાહા..! સમજાય
છે? એ તો આત્મા ભગવાિ, સહજ રરમ તત્ત્વ, સ્વભાનવક રરમસ્વરૂર ભગવાિઆત્મા, એિા
‘અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ છે...’ કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલો રયાયયસ્વભાવવાળો લીિો. હવે
દ્રવ્યસ્વભાવવાળાિે શુાં થાય એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘બહુ નવભાવ હોવા છતાાં રણ,...’ િમીજીવિે, સમ્યગ્દદૃનિિે વસ્તુ જે નિકાળ દ્રવ્યસ્વભાવ,
એિો એમાાં અભ્યાસ હોવાથી આ નવભાવિો અભ્યાસ એિે િથી, એમ કહે છે. નવભાવ હોવા
છતાાં નવભાવિો અભ્યાસ જ્ઞાિીિે િથી. ‘સહજ રરમ તત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રવીણ
છે...’ નિરુણ છે િે. આવ્યુાં હતુાં િે? નિષ્ણાાંત છે. આ માણસ િથી કહેતા? આ બાબતમાાં આ
માણસ નિષ્ણાાંત છે. ભગવાિ કહે છે કે જેિી બુનદ્ધ આત્મા માટે નિષ્ણાાંત છે. ‘સહજ રરમ તત્ત્વિા
(અાંતરમાાં) અભ્યાસ...’ કરવામાાં, અાંતમુયખ જવામાાં જેિી બુનદ્ધ નિષ્ણાાંત છે. આહાહા..!
‘એવો આ શુદ્ધદૃનિવાળો રુરષ,...’ અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ પ્રનવણ છે એમ લીિુાં. જ્ઞાિ
લીિુાં. ‘એવો આ શુદ્ધદૃનિવાળો રુરષ, ‘સમયસારથી અન્ય કાાંઈ િથી’...’ આવો જે
ભગવાિઆત્મા રૂણાયિાંિ પ્રભુ! એ નસવાય કાાંઈ બીજી ચીજ િથી. ‘એમ માિીિે, શીઘ્ર
રરમશ્રીરૂરી સુાંિરીિો વલ્લભ થાય છે.’ ઓલો ચાર ગનતમાાં રખડે છે. આત્માિા વસ્તુ રયાયય
આત્માિા ભાિ અિે શ્રદ્ધા અિુભવ નવિા, એક સમયિી રયાયયિી રમતવાળો ચાર ગનતમાાં રખડે
છે. વસ્તુ સ્વભાવ હોવા છતાાં તેિુાં જ્ઞાિ િથી એટલે આમાાં રખડે છે. આિે નવભાવ હોવા છતાાં,
સ્વભાનવક રરમતત્ત્વિા અભ્યાસમાાં જેિી બુનદ્ધ નિષ્ણાાંત થઈ ગઈ છે.
અ..હો..! હુાં તો એ રુણ્ય-રારિી દિયાિા નવકલ્રથી રણ ક્ભન્ન  છુાં. એ િયા, િાિ, વ્રતિા
નવકલ્ર રણ નવભાવ અિે આસ્રવ છે. એવો જેિે આત્મતત્ત્વિો અાંતરમાાં અભ્યાસ થયો છે, એિે
‘સમયસાર’થી અનિક કાાંઈ િથી. એ ભગવાિઆત્માથી ઊંચી ચીજ કોઈ િથી. એવી અાંતરદૃનિ
અિે જ્ઞાિિી રમણતા હોવાથી. જુઓિે! છે િે? રહેલુાં જ્ઞાિ લીિુાં અિે રછી દૃનિ લીિી.
‘સમયસાર’ જેવુાં બીજુાં કાાંઈ િથી. એમાાં રમે છે. ‘શીઘ્ર રરમશ્રીરૂરી...’ એ અલ્રકાળમાાં મુક્તતરૂરી
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સુાંિરીિો વલ્લભ એટલે મુક્તતરણાિી રયાયયિે રામે છે. ઓલો નમથ્યાદૃનિ ચાર ગનતિે રામે,
સમ્યગ્દદૃનિ મુક્તતિે રામે, એમ બે વાત લીિી. નવશેષ લેશુાં...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ !)
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ફાગણ વદ ૧૪, ગુરુવાર, તા. ૨૫-૩-૧૯૭૧
ગાથા ૧૬-૧૮, શ્લોક ૨૮-૨૯, પ્રવચિ િં. ૨૪

૧૬મી ગાથા. ૧૫ ગાથા થઈ. ‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર.

ु ा दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूवमसंजादा।
माणस्स

ु
सत्तविहा णेरइया णादव्वा पढविभे
एण ।।१६।।

૧૭ (સાથે)

ु
चउदहभेदा भवणदा तेवरच्छा सरगणा
चड्भेदा।

एदेवसं वित्थारं लोयविभागेस ु णादव्वं ।।१७।।

છે કમમભૂનમજ ભોગભૂનમજ—ભેદ બે મિુજો તણા,
િે પૃથ્વીભેદે સપ્ત ભેદો જાણવા િારક તણા. ૧૬.
નતયંચિા છે ચૌદ ભેદો, ચાર ભેદો દેવિા;
આ સવમિો નવસ્તાર છે નિર્દમષ્ટ લોકનવભાગમાાં. ૧૭.
એિી ટીકા. ૧૬, ૧૭ િી ટીકા :– ‘આ, ચાર ગનતિા સ્વરૂપનિરૂપણરૂપ કથિ છે.’ ચાર
ગનતિા સ્વરૂપિા (નિરૂપણરૂપ) કથિ (છે). નિરૂપણ એટલે કહેવારૂપ. ‘મિુિાાં સાંતાિ તે મિુષ્યો
છે.’ મિુ છે િે? મિુ–કુલકર. અન્યમનતમાાં આવે છે મિુુઃસ્મૃનત ગ્રાંથ. આ કુલકરો જે છે િે? િીચે
છે, જુઓ! ‘ભોગભૂનમિા અાંતમાાં...’ આ ભોગભૂનમ હોય છે િે? જુગનલયા. એિા અાંતમાાં જુગનલયા
પૂરા થાય ત્યારે એમ મિુષ્ય ભૂનમમાાં. ‘કમમભૂનમિા આર્દમાાં...’ જેમ ઋષભદેવ ભગવાિ પહેલા
પછી ભોગભૂનમિો અાંત આવી ગયો અિે ત્યાાંથી કમમભૂનમિી શરૂઆત થઈ ગઈ. ઋષભદેવ
ભગવાિથી. ‘થતા કુલકરો...’ એમાાં થતાાં કુલકર. જો કે ઋષભદેવ ભગવાિ પહેલા પણ કુલકર
હોય છે. ‘મિુષ્યોિે આજીનવકાિાાં સાિિ શીખવીિે...’ એ વખતે આજીનવકાિા સાિિ, કલ્પવૃક્ષ
સુકાઈ ગયા, કલ્પવૃક્ષ િહોતા એટલે કુલકરો આજીનવકાિા સાિિ શીખવે. ઋષભદેવ ભગવાિ
પણ છેલ્લા કુલકર હતા.
‘લાનલત-પાનલત કરે...’ વ્યવહારિી વાત છે. રાજા પોતે એ વખતે કુલકર બુનિવાળા એ
હોય. સાિારણ પ્રાણી લાખો-કરોડો, એિે બીજુાં સાિિ િ મળે. જુગનલયા હતા. કલ્પવૃક્ષથી જીવતા.
કલ્પવૃક્ષ તો ખલાસ થઈ ગયા. એ વખતે આ મિુષ્ય–કુલકરો ‘લાનલત-પાનલત કરે છે તેથી તેઓ
મિુષ્યિા નપતા સમાિ છે. કુલકરિે મિુ કહેવામાાં આવે છે.’ લ્યો. આ મિુ શબ્દ પડ્યો છે ખરો
િે. એ બિા કુલકરો છે. શાસ્ત્રમાાં તો એવો લેખ છે, કુલકરો છે એ બિા ક્ષાનયક સમર્કતી.
ઋષભદેવ ભગવાિ પણ છેલ્લા કુલકર છે. ક્ષાનયકસમર્કતી. છતાાં બિાિે શીખવવાિો નવકલ્પ
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હોય છે. એ લોકો અજાણ્યા છે. કેમ રાાંિવુાં, ઠામ-ઠીકરા કાાંઈ િ મળે. બિા અજાણ્યા માણસો હતા.
એિે આ શીખવતા કે આમ કરવુાં... આમ કરવુાં... તેથી તેિે ‘મિુિાાં સાંતાિ...’ એિાથી પ્રવૃનિ
ચાલી માટે તેિે મિુષ્યો કહેવામાાં આવેછે.
‘તેઓ બે પ્રકારિા છે : કમમભૂનમજ અિે ભોગભૂનમજ. તેમાાં કમમભૂનમજ મિુષ્યો પણ બે
પ્રકારિા છે : આયમ અિે મ્લેચ્છ.’ આ કમમભૂનમ છે િે. ‘પુણ્યક્ષેત્રમાાં રહેિારા તે આયમ છે...’ આ
પુણ્યક્ષેત્ર છે, એમાાં રહેિારા તે આયમ છે. ‘પાપક્ષેત્રમાાં રહેિારા તે મ્લેચ્છ છે.’ આયમક્ષેત્ર નસવાય
બીજા બિા પાપક્ષેત્ર છે. પાાંચ ખાંડ છે િે? છેલ્લા મ્લેચ્છ છે. ‘ભોગભૂનમજ મિુષ્યો આયમ િામિે
િારણ કરે છે,...’ બિી ભોગભૂનમ જે હોય છે િે? કલ્પવૃક્ષથી જીવે, એ પણ આયમ છે, એ મ્લેચ્છ
િથી.
એમાાં ‘જઘન્ય, મધ્યમ અથવા ઉિમ ક્ષેત્રમાાં રહેિારા છે...’ એમાાં ત્રણ પ્રકાર. ‘એક
પલ્યોપમ, બે પલ્યોપમ અથવા ત્રણ પલ્યોપમિા આયુષવાળા છે.’ જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ
પલ્ય આયુષ્યવાળા હોય છે લ્યો. દેવકુરુ, ઉિરકુરુ આવે છે િે? એ મિુષ્યિી વાત કરી.
ભોગભૂનમજ અિે કમમભૂનમજ. હવે િારકીિી વાત કરે છે. જીવ-અનિકાર છે ખરો િે. જીવિુાં નત્રકાળ
સ્વરૂપ બતાવ્યુાં અિે એિી વતમમાિ પયામયમાાં કેટલા પ્રકાર હોય છે તે પણ બતાવે છે. િીચે િારકી
છે.
‘રત્િપ્રભા,...’ િારકીિુાં િામ રત્િપ્રભા છે. ‘શકમરાપ્રભા,..’ કાાંકરા, ‘વાલુકાપ્રભા,..’ વેળુ.
‘પાંકપ્રભા,..’ કાદવ, ‘િૂમપ્રભા,..’ િુમાડો, ‘તમુઃપ્રભા અિે મહાતમુઃપ્રભા...’ સાત પૃથ્વીિા િામ
છે. ભગવાિે સાત િારકી િીચે જોયા. એ ‘પૃથ્વીિા ભેદિે લીિે િારક જીવો સાત પ્રકારે છે. પહેલી
િરકિા િારકો એક સાગરોપમિા આયુષવાળા છે,..’ પહેલી િરક છે ત્યાાં એક સાગરોપમિુાં
આયુષ્ય છે. ‘બીજી િરકિા િારકો ત્રણ સાગરોપમિા આયુષવાળા છે, ત્રીજી િરકિા િારકો સાત
સાગરોપમિા આયુષવાળા છે, ચોથી િરકિા િારકો દસ સાગરોપમ, પાાંચમી િરકિા સિર
સાગરોપમ, છઠ્ઠી િરકિા બાવીશ સાગરોપમ અિે સાતમી િરકિા િારકો તેત્રીશ સાગરોપમિા
આયુષવાળા છે.’ આ જીવિો અનિકાર છે િે. પહેલા તો સ્વરૂપે તો કારણસ્વરૂપે ભગવાિઆત્મા
છે એમ વણમવ્યુાં. નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવ સ્વભાવ એ કારણપ્રભુ, એિો આશ્રય કરવાથી િમમ
થાય એમ પહેલુાં કહ્ુાં. એમાાંથી કાયમપરમાત્મા પ્રગટ થાય. એ પૂણમ એિા ફળરૂપે, આિાંદિી દશા
પૂણમિે અિુભવે. એમ વણમિ કરીિે પછી આ જીવિા અનિકારો લીિા.
‘હવે નવસ્તારિા ભયિે લીિે સાંક્ષેપથી કહેવામાાં આવે છે :– નતયંચોિા ચૌદ ભેદ છે...’
પશુ. એકેનન્િથી માાંડીિે. ‘(૧-૨) સૂક્ષ્મ એકેંનિય પયામપ્ત અિે અપયામપ્ત, (૩-૪) બાદર એકેંનિય
પયામપ્ત અિે અપયામપ્ત, (૫-૬) દ્વીંનિય પયામપ્ત અિે અપયામપ્ત, (૭-૮) ત્રીંનિય પયામપ્ત અિે

નિયમિો સાર ભાગ-૧

302

અપયામપ્ત, (૯-૧૦) ચતુર્રાંનિય પયામપ્ત અિે અપયામપ્ત, (૧૧-૧૨) અસાંજ્ઞી પાંચેંનિય પયામપ્ત અિે
અપયામપ્ત, (૧૩-૧૪) સાંજ્ઞી પાંચેંનિય પયામપ્ત અિે અપયામપ્ત.’ ચૌદ ભેદ છે, લ્યો.
‘દેવોિા ચાર નિકાય (સમૂહ) છે : (૧) ભવિવાસી,...’ િીચે છે. ‘(૨) વ્યાંતર, (૩)
જ્યોનતષ્ક અિે (૪) કલ્પવાસી.’ છે. જુઓ! આ જ્યોનતષિા દેવો છે એમ કહ્ા છે.
‘આ ચાર ગનતિા જીવોિા ભેદોિા ભેદ લોકનવભાગ િામિા પરમાગમમાાં જોઈ લેવા.’
લોકનવભાગ િામિુાં શાસ્ત્ર છે તેમાાંથી જોવુાં. ‘અહીં (આ પરમાગમમાાં) આત્મસ્વરૂપિા નિરૂપણમાાં
અાંતરાયિો હેતુ થાય...’ અહીં તો આત્મસ્વરૂપિી વ્યાખ્યા છે. એટલે નવસ્તાર કરવા જાય ત્યાાં
અાંતરાય થાય. ‘તેથી સૂત્રકતામ પૂવામચાયમ મહારાજે (તે નવશેષ ભેદો) કહ્ા િથી.’ એિો બહુ નવસ્તાર
કયો િથી.
‘[હવે આ બે ગાથાઓિી ટીકા પૂણમ કરતાાં ટીકાકાર મુનિરાજ બે શ્લોકો કહે છે :]’
ु िने
ु खेचरेन्द्रस्य दैिास्वगे िाडविन्मनजभ
ज्ज्योवतलोके फणपवतपरेु नारकाणां वनिासे।

अन्यविन िा वजनपवतभिने कममणां नोऽस्त ु सूवतिः
भूयो भूयो भित ु भितिः पादपङ्कजभवतिः ।।२८।।

‘(હે જજિેંિ!) દૈવયોગે હુાં સ્વગમમાાં હોઉં,...’ આહાહા..! પુણ્યિે કારણે હુાં સ્વગમમાાં હોઉં.
મુનિ છે તે સ્વગમમાાં જ જશે. એટલે પહેલા સ્વગમિી વાત લીિી. પાંચમઆરાિા સાચા સાંત-મુનિ,
એિે કેવળજ્ઞાિ થઈ શકે િનહ. એથી એ સ્વગમમાાં જ જાય. સાચા, હોં! ખોટા તો ગમે તે વ્યાંતર
આર્દમાાં (જાય). સાચા આત્મજ્ઞાિી, ધ્યાિી, જેિે ક્ષણે અિે પળે છઠ્ઠુ-સાતમુાં ગુણસ્થાિ આવતુાં
હોય, જેિી નિાંિા પોણી સેકન્ડિી અાંદર જ હોય, એવા મુનિઓ દૈવયોગે એવા પુણ્યિા કારણે, હે
િાથ! ‘હુાં સ્વગમમાાં હોઉં, આ મિુષ્યલોકમાાં હોઉં,...’ ત્યાાંથી મિુષ્યપણે પણ આવુાં. કારણ કે બીજો
કોઈ ઉપાય િથી. પણ ‘નવદ્યાિરિા સ્થાિમાાં હોઉં,...’ નવદ્યાિરિી ભૂનમકાઓ છે ત્યાાં કદાનચત
જન્મ હો. ‘જ્યોનતષ્ક દેવોિા લોકમાાં હોઉં,...’ કદાચ જ્યોનતષ્કમાાં હોઉં. બિી સાિારણ વાત કરી.
‘િાગેન્િિા િગરમાાં હોઉં,...’ ‘પ્રવચિસાર’માાં નવભાવ લીિો છે િે. મુનિ કોઈ ભવિપનત આર્દમાાં
પણ ઊપજે. નવરાિક થઈ જાય તો થઈ જાય.
‘િાગેન્િિા િગરમાાં હોઉં, િારકોિાાં નિવાસમાાં હોઉં,...’ કદાનચત કોઈ ભવ સમ્યગ્દશમિિો
થયો અિે આયુષ્ય બાંિાયુાં હોય. જેમ શ્રેનણક રાજા. આત્મભાિ હતુાં. િરકિુાં આયુષ્ય પહેલુાં બાંિાઈ
ગયુાં. િારકીમાાં ગયા. પહેલી િરકમાાં. ‘જજિપનતિા ભવિમાાં હોઉં,...’ લ્યો. શાશ્વત માંર્દરો છે િે!
એમાાં કદાનચત હુાં હોઉં. ‘કે અન્ય ગમે તે સ્થળે હોઉં, (પરાંતુ) મિે કમમિો ઉદભવ િ હોય,...’ બસ
આ એક વાત. હુાં તો આત્માિા ધ્યાિમાાં રહુાં અિે કમમિી ઉત્પનિ િ થાય, એ મારી ભાવિા છે.
કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? એિો અથમ એ કે સમ્યગ્દશમિમાાં હુાં રહુાં. રાગ િે શરીર િે કમમથી રનહત મારો
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ભગવાિ પરમાત્મસ્વરૂપ એવો શુિ ચૈતન્ય, એિા આિાંદમાાં રહુાં. સમજાણુાં? એથી કમમિો ઉદય
હોય િનહ. કમમિો ઉદભવ જ િ હોય, બાંિિ જ િથી. અબાંિ પર્રણામી આત્માિા ભાિિા કાળમાાં
એિે બાંિિ છે િનહ. એમ નસિ કરે છે. ગમે ત્યાાં હોઉં પણ હુાં તો મારા આત્માિા ભાિમાાં હોઉં.
એથી મિે કમમબાંિિ હોય િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ફરી ફરીિે આપિા પાદપકાંજિી ભજતત હો.’ આહાહા..! જેિે કમમિો ઉદભવ િ હોય,
એવો સમ્યગ્ૃનષ્ટ જીવ, એમ કહેવુાં છે. એિે તો ‘આપિા પાદપાંકજિી ભજતત હો.’ જજિેન્િદેવ
નત્રલોકિાથ પરમાત્મા, નવકલ્પ ઊઠે તો એિી ભજતત હોય, એમ કહે છે. બે વાત સ્થાપી. પ્રભુ! હુાં
ગમે ત્યાાં હોઉં, પણ હુાં મારા સ્વભાવમાાં હોઉં. ક્ષેત્રે ગમે ત્યાાં હોઉં, પણ મારો આિાંદ, જ્ઞાિ સ્વભાવ
એવો ચૈતન્યપ્રભુ એવા ભાવમાાં હુાં હોઉં, કે જેથી મિે રાગ-દ્વેષિી ઉત્પનિ જ િ હોય િે. હોય તો
પણ એ પૃથક છે, મારા સ્વભાવમાાં છે િનહ. અિે સ્વભાવમાાં િ રહી શકુાં તે કાળે, તો એ વખતે
ભગવાિ આપિા ચરણકમળિી ભજતત હો. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– ભગવાિિી ભજતત કરવી એ તો દોષ છે.
ઉિર :– દોષ પણ આવે છે િે. દોષ તો છે. દોષ શેિો? આવ્યા નવિા રહેતી િથી. આવે
છે િે વચ્ચે. બીજાિો રાગ િ આવતા આવો રાગ એિી ભૂનમકામાાં હોય છે એમ જણાવે છે. દોષ
પણ આવે, આવ્યા નવિા રહે િનહ, (િ આવે) તો વીતરાગ થઈ જાય. શુભભાવ તો આકુળતા છે,
અનિ છે, ભઠ્ઠી છે, દુુઃખ છે, ઝેર છે. પણ છે. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– કોઈિે િ પણ આવે.
ઉિર :– િ આવે એમ રહે િનહ. થોડો કાળ જ િ આવે. એકદમ િ આવે તો થઈ રહ્ુાં.
નમથ્યાૃનષ્ટ થઈ જાય. થોડો કાળ ... એકદમ .. તો એિે. પહેલો તો નવકલ્પભાવ હોય િે. ભગવાિ
આવા છે, સવમજ્ઞદેવ આવા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? અહીં તો લાાંબા કાળિી વાત છે િે. હુાં આમાાં હોઉં...
આમાાં હોઉં... આમાાં હોઉં... બહારિા સાંયોગ ક્ષેત્રમાાં હોઉં, સ્વભાવિા ક્ષેત્રથી ખસુાં િનહ, એમ કહે
છે. મારા સ્વભાવિી ભાવિાથી ખસુાં િનહ એટલે મિે કમમબાંિિ ઉત્પન્ન હો િનહ. અિે હો તો
નવકલ્પ આવો હોય. આવો હોય.
મુમુક્ષુ :– હો, એમ િનહ?
ઉિર :– હોય. ‘આપિા પાદપાંકજિી ભજતત હો.’ એિો અથમ જ એ. આવો ભાવ હોય.
જ્યાાં સુિી વીતરાગતા િ હોય તો આપ નત્રલોકિાથ તીથંકરદેવ જજિપનત વીતરાગિા પનત,
વીતરાગ સ્વભાવિા સ્વામી, જેણે અાંતરમાાં ઠરીિે બિુાં સમાડી દીિુાં છે. રાગિે ઉડાડી દીિો છે.
એવા વીતરાગપનત, જજિપનત એ મારા પનત તરીકે, િણી તરીકે હો તો નવકલ્પમાાં આિી ભજતત
હો, એમ કહે છે. એ તો વ્યવહારે એ બિુાં કહેવાય. સમજાણુાં કાાંઈ?
મુમુક્ષુ :– આવે ખરો.
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ઉિર :– આવે ખરો. આવે ખરો. કહે એમ. વ્યવહારિયથી એમ પણ કહે કે ભજતત કર
એમેય કહે. પણ ખરેખર તો આવે છે તેિે જાણિારો છે. પણ એ કાળે મારુાં જ્ઞાિ જ આવુાં હોય
એમ કહે છે. કે સ્વભાવિી ઉત્પનિ હોય અિે નવભાવિી ઉત્પનિ હોવા છતાાં તેિે જ્ઞાિમાાં હુાં જાણુાં.
એવી જ્ઞાિિી મારી દશા હોય એ કાળે એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? કેવી જૈિદશમિિી રીત છે!
િય િયિી જાળ એવી છે. ઇંિજાળ કીિુાં છે િે? આહાહા..! એમાાં ખૂાંચી જાય એમ િનહ? એવી
અટપટી વાત છે કે એિે સમજવા માટે ઊંડી ૃનષ્ટ જોઈએ એમ કહે છે. ગુાંચાવાિી વાત િથી આમાાં.
કોઈ કહે કે શુભભાવ ઝેર છે. અમિે હો તો તો એિી ભાવિા થઈ ગઈ. પણ હોય છે, આવે છે,
થઈ જાય છે, તો એિે કીિુાં કે પ્રભુ! હો તો મારે આપિી ભજતત હો. આપિા પાદપાંકજ. પાદ િામ
ચરણ. પાંકજ એટલે કમળ. ચરણકમળિી ભજતત હો. અાંતરમાાં વીતરાગસ્વભાવિી ભજતત,
બહારમાાં આપ વીતરાગિા સ્વભાવિો નવકલ્પ, બસ.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉિર :– બે લેવા. એ જયનવરાજમાાં કાાંઈ િ મળે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? શ્વેતાાંબરમાાં આવે
છે િે એ? મૂળિા ઠેકાણા િ મળે િે ... આખી વાત જ ફેર છે. શુાં કરવુાં? મૂળમાગમિો ફેર છે. એિી
કથિી બિી તત્ત્વથી નવરુિ છે. એવી વાત છે. આ તો અહીંયા જે કથિિો મેળ છે એિે મેળ કરાવે
છે. એ જયનવરાજમાાં ખોટુાં છે બિુાં. એિી તો કથિી એકલી વ્યવહારિી છે. અહીં તો ભાિસનહતિી
વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! ઝીણી વાત છે, ભાઈ!
કારણ કે હજી હુાં પાંચમઆરાિો મુનિ છુાં એટલે કાંઈક ભવ તો છે, એમ કહે છે. એટલે તયાાંક
હોઈશ તો ખરો એમ કહે છે. તો એ જજિપનતિા ભવિમાાં પણ હોઉં, એમ કહે છે. િબળાઈ છે.
મારી જાત િથી પણ અાંદર આવ્યા નવિા રહેતુાં િથી. ‘ફરી ફરીિે આપિા પાદપાંકજિી ભજતત
હો.’ પાદ એટલે ચરણ, પાંકજ એટલે કમળ. ચરણકમળિી જ ‘ભજતત હો.’ નિશ્ચયમાાં
વીતરાગસ્વરૂપ કારણપરમાત્માિી ભજતત અિે વ્યવહારમાાં વીતરાગ પરમાત્માિી ભજતત. આ બે
વાત કરે છે.
મુમુક્ષુ :– બે એક સાથે હોય?
ઉિર :– બે એક સાથે હોય. આહાહા..! કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?
બીજો શ્લોક. ૨૯.
नानानूननराविनाथविभिानाकर्णयम चालोक्य च

ु वकं जडमते पर्णयावजमतास्ते
ु
त्वं विश्नावस मिात्र
नन।ु
तच्छवततवजमननाथपादक मलद्वन्द्वाचमनायावमयं

भवतस्ते यवद विद्यते बहुवििा भोगािः स्यरेु त े त्ववय ।।२९।।
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‘િરાનિપનતઓિા અિેકનવિ મહા વૈભવોિે સાાંભળીિે તથા દેખીિે, હે જડમનત,’ મોટા રાજાઓ,
અબજોપનતઓ, ચક્રવતીઓ, વાસુદેવ, બળદેવ એિી વૃનિ દેખીિે, ઠાઠમાઠ જાણે હોય. અરે..! એ
શુાં છે કહે છે. ‘િરાનિપનતઓિા અિેકનવિ મહા વૈભવોિે સાાંભળીિે...’ એિા મોટા વૈભવો
સાાંભળીિે. ‘તથા દેખીિે,...’ કદાનચત િજરે દેખવામાાં આવ્યા. મોટા આહાહા..! ચક્રવતી, બળદેવ,
વાસુદેવ. શુાં છે પણ ભાઈ?
‘હે જડમનત, તુાં અહીં ફોગટ તલેશ કેમ પામે છે!’ એિે દેખીિે તિે પ્રમોદ કેમ આવે છે?
કહે છે. આહાહા..! આ વૈભવ! શુાં છે એ? િૂળ છે કહે છે એ તો. આહાહા..! એ તો તિે તારા
આત્માિા સ્વરૂપિા ધ્યાિમાાં કચાશિો નવકલ્પ આવશે તો એિા ફળ તરીકે તો આવી જશે એમ
કહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– આશ્વાસિ આપે છે.
ઉિર :– આશ્વાસિ િનહ. એિુાં આવુાં સ્વરૂપ ફળ તરીકે હોય છે. તુાં આમ દેખીિે એમ
કેમ ઇચ્છા કરે છે?
‘ફોગટ તલેશ કેમ પામે છે! તે વૈભવો ખરેખર પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે.’ જુઓ! લ્યો.
અત્યારિા વૈભવો તો બિા િૂળ જેવા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓલા તો મહાપુણ્યિા વૈભવો. વાસુદેવ,
બળદેવ, તીથંકરો. ઓહોહો..! ઇન્િો જેિે આમ ખમા ખમા કરે. છતાાં એ તો ઉદાસ છે. આ મારુાં
િથી. હુાં છુાં ત્યાાં આ િથી. સમજાણુાં? અહીં તો સામગ્રી હોય, એિે દેખીિે કે સાાંભળીિે શુાં કરવા
નવકલ્પ ઉઠાવે છે? શુાં છે આ? એ ચીજ તો તિે પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે.
‘તે (પુણ્યોપાજમિિી) શજતત જજિિાથિા પાદપદ્મયુગલિી પૂજામાાં છે;...’ ભાષા કેવી છે
જુઓ! ઓહોહો..! ભગવાિઆત્મા, વીતરાગમૂનતમ સ્વરૂપ નત્રકાળ ધ્રુવસ્વરૂપ, વીતરાગ સ્વરૂપ,
એિી જ્યાાં ૃનષ્ટ છે, એિે ‘જજિિાથિા પાદપદ્મયુગલિી પૂજા..’ ભગવાિિા ચરણકમલયુગલ,
એિી પૂજામાાં એ શજતત છે. કહે છે કે તિે ભગવાિિી પૂજાિો નવકલ્પ આવે, તેિા ફળ તરીકે તો
તીથંકરપણુાં, બળદેવ, વાસુદેવ તો ઠીક. સમજાણુાં કાાંઈ? ચક્રવતીપણુાં તો સહેજે આવશે. સમજાણુાં
કાાંઈ? અમૃતિા કણહલા પાકે ત્યાાં તો ભેગુ થોડુાં ખડ હોય. ખડિી આશા શુાં કરવા કરે છે? એમ
કહે છે. આશા શુાં કરવા કરે છે? ભાઈ! હશે. હો. એ તો જ્ઞાિિુાં જ્ઞેય છે. આમ... ખમા... ખમા..
ખમા... હાથીઓિો ઠાઠ ચોરાશી લાખ, હણહણતા ઘોડા, માથે નહરામાણેકિા.. શુાં કહેવાય આિે?
એિા શણગાર. હાથીિા અિે ઘોડાિા. એક ચક્રવતી, બળદેવ. તીથંકરિે તો શાાંનતિાથ, કુાંથુિાથ,
અરિાથ. છ ખાંડિા રાજ (હતા). એ બિા પુણ્યિા ફળ છે. એ પુણ્યિુાં ફળ તો તિે
વીતરાગભજતતિા ચરણકમળિી યુગલિી સેવા કરવાથી સહેજે પ્રાપ્ત થાય, થાશે. એમાાં કાાંઈ
આદરવા જેવુાં છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
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‘જજિિાથિા પાદપદ્મયુગલિી...’ પાદ, પદ્મ એટલે કમળ અિે યુગલ એટલે બે.
ભગવાિિા બે પાદકમળ એિી સેવા. આહાહા..! એટલે કે પરમાત્મા પ્રત્યેિો ભજતતિો (ભાવ).
પરમાત્મા તો પોતે જ છે. જેિે સમ્યગ્દશમિ, જ્ઞાિ (થયા છે) તેિે સાચી ભજતત (છે), એિે આવા
પાદકમળ ભગવાિિી ભજતતિો નવકલ્પ (આવે છે). એિે તો સહેજે એ વસ્તુ તો આવશે. કાાંઈ
માગવા જેવુાં િથી. જેિે નવસ્મયતા, એિા વૈભવિી અનિકતા છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
ઘણા મોટા િામિૂમથી લિ થતા હોય િે, ઘોડા, હાથી, કાચિા ઓલા શુાં કહેવાય? મોટા
કાચ રાખે છે િે? બિીઓ. ફૂલવાડી, કાચિી ફૂલવાડી રાખે છે િે? દીવાબિીઓ અિે ઝગમગ
િીકળતો હોય આમ હજારો લાખો માણસો, ઘોડા હણહણતા હોય, હાથી આવે. આહાહા..! એમાાં
એ વર ઘોડે િીકળ્યો હોય અિે ઓલા માણસો ... આહાહા..! શુાં છે પણ? સાાંભળિે. એ બિા
પુણ્યિા ઠાઠ છે, િૂળિા. તારે તો જજિપનતિી ભજતત છે તો એવા પુણ્ય સહેજે બિી જશે એમ કહે
છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
મુનિ છે િે! ઇ સ્વગમમાાં જશે. મોટી ઋનિ (પ્રાપ્ત થવાિી છે). આરાિક (છે), એિી ઋનિિુાં
શુાં કહેવુાં? ત્યાાંથી િીકળીિે મોટા વૈભવી રાજા થશે. સમજાય છે? પછી છોડી મુનિ થઈિે મોક્ષ
જશે. એમ કહે છે. વચમાાં આવુાં આવશે, કહે છે. હો. આહા..! એ પુણ્ય ઉપાજમિિી શજતત તો.
આવા પુણ્ય, હોં! ઓલા પુણ્ય તો ઠોઠનિશાનળયા જેવા. આ તો તીથંકરોિા પુણ્ય જુઓ, બળદેવિા
પુણ્ય જુઓ, ચક્રવતીિા, જેિા પુણ્ય સામે િનહ એવુાં દેખાય. એ તો કહે છે કે વીતરાગ પરમાત્મા
પોતે નિજાિાંદ પ્રભુ, એિી જેિે ભજતત એટલે ભજિ, એિુાં ભજિ જાગ્યુાં છે, એિે બાકી રહેલી
દશામાાં નત્રલોકિાથિી ભજતતિો નવકલ્પ આવે. એિા ફળમાાં એ આવશે. એમાાં તારે કાાંઈ ઇચ્છા
કરવા જેવુાં િથી. જાણવા જેવુાં છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
‘જો તિે એ જજિપાદપદ્મિી ભજતત હોય,..’ જોયુાં! વીતરાગ નત્રલોકિાથ, ચૈતન્યપ્રભુ
પરમાત્મા, જજિેન્િદેવ, એિા અાંતરિી ભજતત તો તિે છે. હવે આવી ભજતતિો જો નવકલ્પ હોય.
એમ કહે છે. ‘તો તે બહુનવિ ભોગો તિે (આપોઆપ) હશે.’ એિી મેળે આવશે. તારે જલસા િનહ
કરવા પડે એમ કહે છે.
મુમુક્ષુ :– બિાવટી જલસા.
ઉિર :– આ જલસા કરે છે િે? પાાંચ વષમ િોકરીિે જાતો હોય પછી જલસા કરે. કોઈક
મોટાઓિે કહે, તમે આવુાં કરજો એિી શોભા કહેવાય. પાાંચ વષમ અહીંયા રહ્ો છુાં. ‘પોપટભાઈ’!
એ બિા પાપાિુબાંિી પુણ્યવાળા. આ તો પુણ્યાિુબાંિીપુણ્ય. આત્માિા આિાંદિા ભાિમાાં, જ્યાાં
રાગિો આદર િથી.. આહાહા..! એવા રાગમાાં જે પુણ્ય બાંિાઈ જાય એ સહેજે આપોઆપ બાહ્
સામગ્રી આવી જશે. એ જાણવા માટેિી વાત છે, હોં! સામગ્રી આવે તો ઠીક એમ અહીં પ્રશ્ન િથી.
આહાહા..! ઠીક તો આ આત્મા ભગવાિ, કારણપ્રભુ ચૈતન્ય પરમાત્મા, એિો આદર છે અિે એ
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જોઈિે એ પ્રગટ પયામય થાય. િમીિે એ ભાવિા હોય. પણ વચ્ચે આવો રાગ હોય તો એિા ફળ
તરીકે આવુાં આવે. એિે જ્ઞેય તરીકે જાણવાિુાં જ્ઞાિ જ એ જાતિુાં ઊભુાં થશે. એ જાતિા એિે જ્ઞેયો
હોય એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણુાં?
૧૮મી ગાથા.
कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होवद ििहारो ।

कम्मजभािेणादा कत्ता भोत्ता दु वणच्छयदो ।।१८।।

આત્મા કરે, વળી ભોગવે પુદગલકરમ વ્યવહારથી,
િે કમમજનિત નવભાવિો કતામર્દ છે નિશ્ચય થકી. ૧૮.
‘આ, કતૃમત્વ-ભોતતૃત્વિા પ્રકારિુાં કથિ છે. આત્મા નિકટવતી અિુપચર્રત અસદભૂત
વ્યવહારિયથી િવ્યકમમિો કતામ અિે તેિા ફળરૂપ સુખદુુઃખિો ભોતતા છે,...’ જુઓ! િય િાખી
હવે. કહે છે કે આત્મા નિકટ એટલે િજીકિો. ઓલા કમમ િજીકમાાં છે િે? સ્વક્ષેત્રે છે િે. પોતાિા
ક્ષેત્રમાાં છે ત્યાાં કમમ છે. એટલે નિકટવતી છે. અિુપચર્રત છે. દૂર િથી, અહીં િજીક છે. અિુપચર્રત
એટલે ઉપચાર િથી. આ તો અિુપચાર અહીં િજીક સાંબાંિ છે, પણ અસદભૂત છે. એ આત્માિી
પયામયમાાં િથી.
‘અસદભૂત વ્યવહારિય...’ નિનમિ છે. ‘વ્યવહારિયથી િવ્યકમમિો કતામ...’ એમ
કહેવામાાં આવે છે. ખરેખર એિો કતામ િથી. પણ િજીકમાાં પરમાણુિુાં પર્રણમિ છે. એમાાં
નિનમિરૂપે અજ્ઞાિીિા રાગ-દ્વેષ છે. તેથી તેિે વ્યવહારથી િવ્યકમમિો કતામ કહેવામાાં આવે છે.
મુમુક્ષુ :– અિુપચર્રત.
ઉિર :– અિુપચર્રત. િજીક એિે ઘર-મકાિ આર્દ ઉપચર્રત. અહીં િજીક છે તો
અિુપચર્રત. નિકટ ઉપચર્રત–િજીકમાાં ઉપચાર િથી, પણ ઉપચાર સાંબાંિ છે િજીકમાાં. એવા
અસદભૂત વ્યવહારિયથી–જૂઠી ૃનષ્ટથી–જડકમમિો કતામ ‘અિે તેિા ફળરૂપ સુખદુુઃખ...’ એટલે
સાંયોગો. કમમિુાં ફળ સાંયોગ છે. આ રાજપાટ, કુટુાંબ, નિિમિતા, દર્રિતા એ એિુાં ફળ. એિે ભોગવે
એ પણ એ પ્રમાણે છે. ભોગવતો િથી. પણ િજીકમાાં દર્રિતા, નિિમિતા આર્દ હોય છે, સિિતા
અિે િિાઢ્યપણુાં એવુાં િજીકમાાં હોય છે, એથી તેિુાં ફળ ભોગવે છે એમ કહેવુાં એ અસદભૂત
વ્યવહારિયથી–જૂઠીિયથી કહેવામાાં આવે છે. કારણ કે એિે એ ભોગવી શકતો િથી. ફતત
પોતાિા રાગ-દ્વેષિા અિુભવિા કાળમાાં એ ચીજો નિનમિરૂપે છે તેથી તેિે ભોગવે છે એમ
વ્યવહાર અસદભૂત–જૂઠી ૃનષ્ટએ કહેવાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આ શરીરિે ભોગવે દાળ-ભાત
વગેરે (ભોગવે છે) એ કહેવુાં એ કાળે પોતાિે રાગિો જે અિુભવ છે, એ રાગિા અિુભવમાાં એ
ચીજોમાાં નિનમિપણુાં છે, એથી એિે ભોગવે છે એવો જૂઠી િયે વ્યવહારથી કહેવામાાં આવે છે. કહો,
સમજાણુાં કાાંઈ?
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એકવાર કહ્ુાં હતુાં િે? ઘણા વષમ પહેલાિી વાત છે. ચાર્રત્ર આશ્રમ. એમ કે પુણ્ય કોિે
કહેવાય? એમ પ્રશ્ન કયો હતો. કીિુાં પુણ્ય એિે કહેવાય કે જે સાંયોગો વાપરે એટલુાં. ભોગવે એ?
ભોગવે એ પુણ્ય િનહ, એ તો િવુાં પાપ છે. એિે ભોગવે િનહ પણ એ તરફિુાં વલણ થઈિે રાગ
આર્દિે ભોગવે છે િે? એ પ્રશ્ન થયો હતો. (સાંવત) ૧૯૮૩િી સાલમાાં. ૧૭ અિે ૨૭. ૪૪ વષમ
પહેલાિી વાત છે. અહીં ‘સોિગઢ’માાં. ચાર્રત્ર આશ્રમ. ‘ચાર્રત્રનવજય’ હતા િે? એણે પ્રશ્ન કયો
હતો. હમણા થોડા ર્દવસ પહેલા કહ્ુાં હતુાં. એમ કે સાિુિે આ બિુાં શુાં? એ તો પુણ્ય હોય એિે
ભોગવે. પુણ્યિે શુાં ભોગવે? રાગિે ભોગવે, દુુઃખિા ભાવિે. ત્યારે એ પુણ્યિે ભોગવે છે એમ
જૂઠી િયે કહેવામાાં આવે છે. એિા અજસ્તત્વમાાં એિો ભોગવટો આવતો િથી. એ જડિો ભોગવટો
એ આત્માિી પયામયિા અજસ્તત્વમાાં િથી આવતો. એ તો બહાર દૂર રહે છે. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– એવુાં માિી બેઠો છે.
ઉિર :– એ તો માિે છે. ગાાંડો તો ગમે તે માિે. આત્માિી વતમમાિ પયામયિી હયાતીમાાં,
એ શરીર, વાણી, મિ, સ્ત્રી, કુટુાંબ, પર્રવાર, વૈભવિો અિુભવ એિી પયામયમાાં આવતો િથી.
સમજાણુાં કાાંઈ? િવ્ય-ગુણ તો નત્રકાળ છે. વસ્તુ નત્રકાળ િવ્ય-ગુણમાાં તો કાાંઈ છે િનહ. પણ વતમમાિ
પયામય–અવસ્થા છે એમાાં જડિો અિુભવ આવતો િથી. અિુભવ તો એિે રાગ-દ્વેષિો, હરખ
અિે શોકિો હોય છે. પણ એ હરખ-શોકિા અિુભવમાાં એ ચીજ નિનમિ પડી. નિનમિ એટલે
વ્યવહાર અિે આમાાં િથી માટે અસદભૂત. અસદભૂત વ્યવહારિયે ભોગવે છે એમ કહેવામાાં
આવે છે. કહો, ‘પોપટભાઈ’! આહાહા..! છ છોકરા બેઠા (હોય). પૂજ્ય નપતાશ્રી અિે પૂજ્ય
માતાશ્રી. કાલે કાગળ આવ્યો હતો િે? બેિા િામ હતા. તમે બેઠા હતા કે િનહ? બિુાં સાાંભળ્યુાં
હતુાં એિે, લાગે કે… આહાહા..! પણ એ એિો ભોગવટો િથી. એિા શબ્દો છે એ તો જડ છે. જડ
અહીંયા અડતા િથી. આત્માિી દશામાાં વતમમાિ પયામયમાાં એ જડિુાં આવવુાં છે જ િનહ. જડ અડતુાં
િથી. અડ્યા નવિા એિે શી રીતે ભોગવવુાં?
મુમુક્ષુ :– ...અસર કરે િે.
ઉિર :– િૂળ. અસર શુાં કરે? જડ, જડમાાં અજસ્તત્વિી હયાતી, આત્માિી પયામયમાાં,
પયામયિા અજસ્તત્વિી હયાતી. આિી પયામયમાાં એિા અજસ્તત્વિી િાજસ્ત. શુાં કહ્ુાં? રાગ અિે
દ્વેષિો અિુભવ, એિી પયામયમાાં અજસ્ત. અિે જડિી પયામયિો અિુભવ એિામાાં િાજસ્ત. એિો
અિુભવ તયાાં છે? એ વસ્તુ તો અહીં છે જ િનહ. ફતત અિુભવમાાં નિનમિપણુાં પડ્યુાં. પૃથક વસ્તુ
છે. એથી અસદભૂત વ્યવહારિયે ભોગવે એમ કહેવામાાં આવે છે. આવી વાત છે. આહાહા..!
સમજાણુાં કાાંઈ? એ જડિી વાત કરી. હવે એિા નવકારિી વાત કરેછે.
જડિે ભોગવે ભોગવ્યુાં છે પણ જૂઠી િયે, નિનમિ દેખીિે, આવા કથિો એિે જ્ઞાિ કરવા
માટે આવે છે. આહાહા..! કોિે ભોગવે? ભગવાિ પોતે અરૂપી. હમણાાં છોકરા પૂછતા હતા, આત્મા
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અરૂપી કેમ હોય? એિે રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ તયાાં છે એમાાં? એ તો રાંગ, ગાંિ, સ્પશમિો તો પૃથક રહીિે
જાણિારો છે. રાંગ, ગાંિ, સ્પશમિે અડીિે જાણિારો છે?
મુમુક્ષુ :– એ બિો કોણ નવચાર કરે?
ઉિર :– છોકરા સાડા સાતે જાય છે િે એ લોકો? વહેલા આવ્યા હતા. એક જણાએ પૂછયુાં
કે આ અરૂપી આત્મા કેમ કહ્ુાં?
અરૂપી (કહ્ુાં કેમકે) એિે રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ તયા છે? એિામાાં રાંગ, ગાંિ, સ્પશમ છે? રાંગ,
ગાંિ, સ્પશમિુાં અજસ્તત્વ તો જડમાાં છે. આિા અજસ્તત્વમાાં તે િથી. માટે તે અરૂપી છે. સમજાણુાં
કાાંઈ? વાત સાાંભળતા માણસિે પ્રશ્ન તો ઊઠેિે.
આત્માિા અજસ્તત્વમાાં ત્રણ પ્રકાર : એક િવ્યિુાં હોવાપણુાં, ગુણિુાં હોવાપણુાં, પયામયિુાં
હોવાપણુાં. હવે પયામયમાાં પણ એક શુિ અિે અશુિ બેિુાં હોવાપણુાં, બસ. આ નસવાયિુાં એિામાાં
હોવાપણુાં બીજુાં િથી. બરાબર છે? એિા હોવામાાં, એિા ક્ષેત્રમાાં, એિા ભાવમાાં, એ િવ્ય એટલે
વસ્તુ, ગુણ એટલે શજતતઓ અિે વતમમાિ દશા (છે). એ દશાિા બે પ્રકાર. એક શુિ અિે એક
અશુિ. એટલુાં અજસ્તત્વ એિામાાં છે. બસ. આટલુાં અજસ્તત્વ એિામાાં છે. હવે એિામાાં આ દાળ,
ભાત, રોટલા, બાયડી, કુટુાંબ, શરીર એિા અજસ્તત્વમાાં એ છે જ િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? એિી
સિામાાં ઇ સિા છે િનહ. છતાાં એ સિાિો અિુભવ કરે એમ કહેવુાં એ અસદભૂત વ્યવહારિયિા
કથિ છે. જૂઠી િયિા (કથિ છે). જ્ઞાિ કરાવવા (કહ્ુાં) કે આ નિનમિ આવુાં છે. આહાહા..! સમજાણુાં
કાાંઈ?
ભૂખ ખરી લાગી હોય આમ. ભૂખ એ તો જડિે હોય. જઠરાનિ જડિી દશા છે. એ આત્માિે
અડે છે? એમાાં વળી શરીર નિરોગી હોય અિે રસરસતા ઘીિો ઊિો શીરો આવ્યો હોય. િોળા
ઘઉંિો. િોનળયા ઘઉંિો. કાાંઈ જરૂર િ હોય. ફટ ફટ ઊઠે અાંદર. જાણે હુાં કાાંઈક ખાઉં છુાં. પણ શુાં
ખાય છે તુાં? સાાંભળિે. આહાહા..! તિે તો એ દેખાય છે કે આ છે. એ મારામાાં છે એમ િનહ અિે
એિામાાં હુાં છુાં એમ પણ િનહ. આ છે એમ દેખાય છે, એટલુાં. અિે એ ર્ક્રયા થાય છે એ દેખાય છે.
પણ એ ર્ક્રયા શેમાાં? પરમાાં થાય છે. તારામાાં છે િનહ. એથી એિે જડિો ભોગવટો કહેવો, સ્ત્રીિા
શરીરિો ભોગવટો કહેવો. આ બિા દાળ, ભાત અિે મોસાંબીિા પીણા પીવે છે, એિો ઠાંડો અિુભવ
થાય છે એમ કહેવુાં. એ બિુાં અસદભૂત જૂઠી િયિુાં કથિ છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?
ભગવાિ જડિે કેમ અડે? અિે ભગવાિ જડમાાં કેમ આવે? જ્યાાં રહ્ો છે એ પરમાાં કેમ
જાય? અિે પર જ્યાાં રહ્ા છે એ આત્મામાાં કેમ આવે? સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! તેથી જડિો
ભોગવટો એમ અિુપચાર િજીકમાાં પરમાણુઓ છે. એથી એિે અસદભૂત અિુપચર્રત ગણી અિે
વ્યવહારિયથી કહ્ુાં. કતામ અિે ભોતતા બન્ને.
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‘અશુિ નિશ્ચયિયથી સમસ્ત મોહરાગદ્વેષાર્દ ભાવકમમિો કતામ...’ લ્યો. ‘અશુિ
નિશ્ચયિયથી...’ એિી પયામયમાાં નમથ્યા રાગ-દ્વેષ આર્દિો ભાવકમમિો કતામ. આ અજ્ઞાિભાવિી
વાત છે. સમજાણુાં કાાંઈ? કમમ એિે નમથ્યાત્વ કરાવે એમ િા પાડે છે, જુઓ! કમમિે લઈિે નમથ્યાત્વ
અિે રાગ-દ્વેષ જીવ કરે છે એમ િનહ. અશુિ નિશ્ચયિયથી. શુિ નિશ્ચયિી ૃનષ્ટમાાં તો કમમિુાં
કરવુાં, ભોગવવુાં છે િનહ. શુિ નિશ્ચયૃનષ્ટમાાં તો રાગિુાં કરવુાં, ભોગવવુાં છે જ િનહ. અશુિ નિશ્ચયિી
ૃનષ્ટવાળો એટલે નમથ્યાૃનષ્ટ... આહાહા..! ‘સમસ્ત મોહરાગદ્વેષાર્દ ભાવકમમ....’ નમથ્યાત્વ અિે
પુણ્યિા, પાપિા ભાવ, રાગ-દ્વેષિુાં પર્રણમિ કરે. કતામ થાય. ઓલા જડપણે તો એ પર્રણમતો
િથી માટે કતામ િથી, પણ આ તો પર્રણમે છે માટે કતામ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? શુાં કહ્ુાં એ? જડ
કમમપણે આત્મા પર્રણમતો િથી અિે જડિા ફળપણે પણ આત્મા પર્રણમતો િથી. તેથી તેિે
વ્યવહાર અસદભૂત જૂઠી િયથી કતામ અિે ભોતતા કીિો. આ તો પર્રણમે છે. ‘અશુિ
નિશ્ચયિયથી સમસ્ત મોહરાગદ્વેષાર્દ ભાવકમમિો કતામ...’ પર્રણમે છે. પર્રણમે માટે કતામ કહેવામાાં
આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!
‘અશુિ નિશ્ચયિયથી સમસ્ત મોહરાગદ્વેષાર્દ ભાવકમમિો કતામ અિે ભોતતા છે,...’ બન્ને
લેવુાં છે િે? કારણ કે જીવ રાગ-દ્વેષિે ભોગવવારૂપે પર્રણમે છે. કાાંઈ સ્ત્રી અિે દાળ, ભાત, શાક
ભોગવવાપણે પર્રણમતો િથી. પર્રણમતો િથી માટે જૂઠી િય છે. આ રૂપે તો પર્રણમે છે.
આહાહા..! રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય અિે પાપ આર્દ ભાવ, નવકલ્પિી લાગણીિો ભાવ, એ રૂપે પર્રણમે છે
એટલે અવસ્થામાાં થાય છે, એિા અજસ્તત્વમાાં હોય છે, માટે અશુિ નિશ્ચયિયે એિા પર્રણમિિો
કતામ કહેવો અિે એિા પર્રણમિમાાં હરખ-શોક થાય છે, હરખ-શોકે પર્રણમે છે, હરખ-શોકિે
અિુભવે છે. એિા અજસ્તત્વમાાં અિુભવે છે. પયામયિા અજસ્તત્વમાાં અિુભવે છે. પરિા અિુભવિા
અજસ્તત્વમાાં આ કાાંઈ આવતો િથી. સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ભોતતા છે,...’ લ્યો. અહીંયા સમુચ્ચય વાત કરવી છે. જ્ઞાિી ભોગવે છે કેમ એ પ્રશ્ન અહીં
િથી. આમ જીવ આત્માિા ભાિ નવિા, જડ કમમિા પર્રણમવાિા કાળમાાં પોતાિા અશુિભાવિુાં
પર્રણમિ છે માટે એિો કતામ એિે કહેવામાાં આવે છે. અિે તેમાાં આ પર્રણામ નિનમિ થઈિે બાંિ
પડ્યો, એિે નિનમિ થયા. સમજાણુાં કાાંઈ? એથી જડિો કતામ વ્યવહારે કહેવામાાં આવ્યો. પાઠમાાં
એવુાં છે. ‘कममजभािेन’ એમ છે િે? કમમજનિત ભાવ. એિો અથમ એ કે આત્મ સ્વભાવભાવ એ
િનહ. પણ ત્યાાંથી કોઈ એમ લઈ લે કે એ તો કમમિે કારણે થયેલા ભાવ છે, એમ િથી. કમમ જેમાાં
નિનમિ છે અિે ઉપાદાિથી પોતામાાં થયેલુાં છે. પાઠ છે િે? મૂળ પાઠ છે. ‘कममजभािेन’ કમમથી
ઉત્પન્ન થયેલા ભાવિો. આિાંદ અિે સમ્યગ્દશમિ એ કાાંઈ કમમથી િથી (થયેલા), એ તો આત્માથી
ઉત્પન્ન થયેલા છે. એિો અિુભવ કરિારો િમી શુિ નિશ્ચયમાાં છે. સમજાણુાં કાાંઈ?

ગાથા ૧૬-૧૮, શ્લોક ૨૮-૨૯

પ્રવચિ િં. ૨૪

311

િમમિી પયામયિો કરિાર િમમરૂપે પર્રણમે છે, નિશ્ચયથી પોતાિા પર્રણમિિો નિમમળિો
કતામ છે અિે નિમમળિો ભોતતા છે. એ તો એિા અજસ્તત્વમાાં છે. આ અશુિપણે પર્રણમે છે.
ભગવાિ પોતે પોતાિો શુિ ભાવ, આિાંદ સ્વભાવ ભૂલી અિે પરિા નિનમિિુાં લક્ષ કરી અિે
નમથ્યાભ્ાાંનત ઊભી કરે કે આ મિે ઠીક પડે છે. અિે રાગ-દ્વેષ ઊભા કરે, એ અશુિનિશ્ચયથી
કમમજનિત ભાવ કહેવાય છે. આત્મજનિત િનહ. એિો અશુિનિશ્ચયથી અજ્ઞાિી કતામ છે. સમજાણુાં
કાાંઈ? અશુિનિશ્ચયથી ભોતતા છે.
હવે ‘નિકટવતી અિુપચર્રત અસદભૂત...’ લીિો હતો, એિી સાથે હવે ‘અિુપચર્રત
અસદભૂત વ્યવહારથી...’ શરીર લીિુાં આ. આ નિકટવતી િ લીિુાં. કારણ કે કમમ તો એમિે એમ
સદા સાથે િે સાથે જ છે. શરીર તો જાય અિે આવે... જાય અિે આવે. એટલે એિે નિકટવતી િ
ગણતા ‘અિુપનચરત અસદભૂત...’ િજીક છે માટે અિુપચર્રત. નિકટવતી િનહ. કાયમ સાથે રહ્ુાં
િથી. ‘અિુપચર્રત અસદભૂત વ્યવહારથી...’ આહાહા..! કેટલુાં યાદ રાખવુાં આમાાં? આ તો
ન્યાયિો પ્રશ્ન છે. એ કાાંઈ યાદ રાખવાિી વસ્તુ િથી. જે કમમિા રજકણો છે એ તદિ નિકટવતી
કાયમ રહેલા છે. માટે તેિે નિકટવતી અિુપચરીત ઉપચાર નવિાિી જૂઠી િયથી વાત કરી. આ
પણ ઉપચાર નવિા અસદભૂત શરીર, નિકટવતી િનહ પણ વારાંવાર િવુાં િવુાં આવ્યા કરે છે. એવા
‘અિુપચર્રત અસદભૂત વ્યવહારથી (દેહાર્દ) િોકમમિો કતામ છે,...’ લ્યો. છે િનહ, હોં! પણ કતામ
શુાં કરવા કહ્ો? કે આત્મા પોતે નવકારી ભાવિો કતામ થાય, એમાાં એ નવકારી પર્રણામ દેહાર્દિે
નિનમિ થાય છે. તેથી એિે વ્યવહારે કતામ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! ભારે!
દેહાર્દ એટલે વાણી, મિ, શરીર, િોકમમ એ બિાિો–િજીકિાિો કતામ કહેવો એ અિુપચાર
અસદભૂત વ્યવહારથી (કથિ છે). ઓલા અિુપચાર અિે નિશ્ચય બે એક ગણ્યા છે એક ઠેકાણે.
આવ્યુાં હતુાં િે? જૈિતત્ત્વ નમમાાંસામાાં. અિુપચાર અભેદિયથી. એ જુદુાં અિુપચાર. ભાઈ! આવ્યુાં
હતુાં ઓલામાાં. અિુપચાર એટલે અભેદ િનહ એમ આવ્યુાં હતુાં. ઉપચાર િનહ, એમ. ઉપચાર તો
ભેદિય વ્યવહારે. એ અહીંયા િથી. અહીં તો િજીકમાાં કાયમ રહેિારા એ કમમ. િજીકમાાં િનહ
પણ વારાંવાર રહેિારા ખરા, એ શરીર. એમ. એથી એિે અિુપચાર કહેવામાાં આવે છે. એ
અિુપચાર એટલે અિુપચાર અભેદ નિશ્ચય એ આ િથી. ‘જૈિતત્ત્વ મીમાાંસા’માાં આવ્યુાં હતુાં.
સમજાણુાં કાાંઈ? જુઓ! આ કતામ છે કહ્ુાં છે. કહે છે. લ્યો. ‘कत्ता भोत्ता आदा पोग्गलकम्मस्स होवद
ििहारा’ વ્યવહારથી કતામ છે. વ્યવહારથી કતામ એટલે શુાં પણ?.
મુમુક્ષુ :– એ વ્યવહાર હોય ત્યારે જ ભગવાિે કીિુાં હોય િે.
ઉિર :– હા, વ્યવહાર એટલે? કે આત્મા નવકાર કરે તેમાાં તે ચીજિુાં નિનમિપણુાં દેખીિે
અથવા તે ચીજમાાં આ પર્રણામિુાં નિનમિ દેખીિે વ્યવહારે કતામ એમ કથિ કરવામાાં આવે છે. છે
િનહ અિે કહેવુાં એ વ્યવહાર છે.
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મુમુક્ષુ :– કતામિો અથમ સમજાવવા ઘણી લાાંબી વાત કરી.
ઉિર :– કહો, ‘ભીખાભાઈ’! પોતે પોતાિા નવકારીભાવિે કરે અિે ભોગવે પર્રણમીિે,
તે પર્રણામ એિે નિનમિ કહેવામાાં આવે. નિશ્ચય પોતાિા, ઓલાિે નિનમિ. એથી તે અસદભૂત
વ્યવહારિયે છે િનહ કતામ, િથી ભોતતા, પોતાિા અજસ્તત્વમાાં છતાાં કહેવુાં એિુાં િામ વ્યવહાર છે.
આહાહા..! ઝઘડા... ઝઘડા... ઝઘડા. ઝઘડા ટાળવાિા રસ્તામાાં ઝઘડા ઊભા કયામ.
‘ઉપચર્રત અસદભૂત વ્યવહારથી ઘટ-પટ-શકટાર્દિો (ઘડો, વસ્ત્ર, ગાડુાં ઇત્યાર્દિો)
કતામ...’ ઉપચારથી જૂઠી િયે ઘડાિે કરે, પટિે કરે, શકટ (ગાડા)િે કરે. એ તો ચલાવે છે તો રાગ.
એટલે પોતે રાગિે ચલાવે છે. પણ રાગ એિે નિનમિ થાય છે. એથી એિો એ કતામ એમ વ્યવહારે
કહેવામાાં આવે છે. ખરેખર જબલકુલ કતામ-ભોતતા િથી. ત્યારે તો વ્યવહાર કહ્ો. એ રૂપે પર્રણમે
છે? કતામ િથી માટે એિે ઉપચાર લાગુ પડે છે. પર્રણમે છે એ રૂપે? ઘડારૂપે પર્રણમે છે? બસ,
પર્રણમતો િથી માટે એિી પર્રણમવાિી પયામયિે નિનમિ થાય છે, માટે કતામ વ્યવહારે કહેવામાાં
આવે છે. બસ.
મુમુક્ષુ :– પર્રણમે તો ઘડારૂપ થઈ જાય.
ઉિર :– જડ થઈ જાય. ઘડાપણાિુાં આવ્યુાં છે, આપણે ૧૦૦મી ગાથામાાં િથી આવ્યુાં?
અજ્ઞાિીિા યોગ અિે ઉપયોગ, એિી પયામય ઘટ-પટિા પર્રણમિિા કાયમકાળમાાં અજ્ઞાિીિા યોગ,
ઉપયોગ નિનમિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘સમયસાર’િી ૧૦૦ મી ગાથામાાં આવ્યુાં છે. ઘટ, પટ, ગાડુાં,
શાક, દાળ, ભાત, મકાિ આર્દ, એિા કાયમકાળ થવા વખતે. છે તો એિો કાયમકાળ. સમજાણુાં કાાંઈ?
એ વખતે નિનમિ કોિે કહેવુાં? કે યોગ અિે રાગિી કતામબુનિ જેિી પયામબુનિ છે, એિી પયામય
એિી સાથે નિનમિપણે કહેવામાાં આવે છે. પયામયિે અિે એિે નિનમિ-નિનમિ સાંબાંિ છે. િવ્યગુણિે સાંબાંિ િથી. પણ કઈ પયામયિે? નવકારી પયામયિો કતામ થાય છે, જે જુદો પડ્યો િથી, એવી
નવકારી પયામયિો કતામ નવકારથી જુદો પડ્યો િથી, એવો નવકારી પયામયિો કતામ જીવ એ કાયમકાળમાાં
એિુાં નવકારીપણુાં નિનમિ થાય છે. કહો, ‘પાંર્ડતજી’! આ તયાાં યાદ રાખવુાં? ભાઈ! ઉંિા લાકડા
ઘણા ઘૂસી ગયા છે તેિે તેટલા પ્રમાણમાાં પાછા સવળા સમજવા પડશે કે િનહ? સમજાણુાં કાાંઈ?
ઉપચર્રત જૂઠી િયથી. ઉપચાર છે િે. .... અહીં તો કહે છે. ઘટ-પટ-ગાડુાં-મકાિ, એિો
કતામ કહેવો એ તો ઉપચાર, આરોનપત જૂઠા િયથી કથિ છે. એવી િય ઉતારી આમાાં! ‘પાંર્ડતજી’!
આહાહા..! ઇત્યાર્દિો કતામ છે.
‘આમ અશુિ જીવિુાં સ્વરૂપ કહ્ુાં.’ જુઓ લ્યો. આ તો અશુિ જીવસ્વરૂપિુાં કથિ છે.
અશુિપણે પર્રણમે છે. જે એિો સ્વભાવ િથી એવા અશુિપણે પર્રણમે છે. એિે માટે આ બે
બોલ લાગુ પડે છે. નિશ્ચયથી નવકારિો કતામ અિે ભોતતા, નિકટવતી અિુપચર્રત કમમિો કતામ
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અિે ભોતતા, અિુપચારે દેહાર્દિો કતામ, ઉપચારે ઘટ-પટ આર્દિો કતામ. એવા નિનમિપણાિા
આટલા ફેરે આમ કહેવામાાં આવે છે. એ અશુિજીવિુાં સ્વરૂપ કહ્ુાં, લ્યો. પછી એિો શ્લોક કહેશે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ !)
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ચૈત્ર સુદ ૧, શનિવાર, તા. ૨૭-૩-૧૯૭૧
શ્લોક - ૩૦ થી ૩૪, પ્રવચિ િં. ૨૫

જીવ અધિકાર. ૩૦ મો કળશ છે. ૩૦ છે ને? ૩૦ કળશ. ‘શેઠી’! ક્ાાં છે? પાનાં ૪૩ છે
ને. ૩૦ મો કળશ. ‘કાંદકાંદાચા્ય’મહારાજે કહેલા આ ‘ધન્મસાર’નો મોક્ષમાર્ય અધિકાર છે.
િમયનો અધિકાર શાં છે અને મોક્ષ કેવી રીતે થા્, એની વ્્ાખ્્ા છે. ૩૦ મો કળશછે.
अपि च सकलरागद्वेषमोहात्मको यः
ु
िरमगरुिदाव्जदन्दसे
वाप्रसादात।्
्

ु
सहजसमयसारं पिपविकल्पं पह बद्धाव

स भवपत िरमश्रीकापमिीकान्तकान्तः ।।३०।।्

તેનો અથય બીજી બાજ ૪૪ પાને છે. શાં કહે છે? જઓ! થોડો સૂક્ષ્મ અધ્્ાત્મ ધવષ્ છે.
અનાંતકાળમાાં ક્ારે્ સાાંભળ્યો નથી અને ક્ારે્ ક્ો નથી. કહે છે કે ‘સકળ મોહરાર્દ્વેષવાળો
જે કોઈ પરુષ..’ આ આત્મા છે એ અનાદદથી પ્ાય્–અવસ્થામાાં ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષસ્વરૂપ
પ્ાય્માાં છે. વસ્ત જે આત્મા છે એ તો શદ્ધ આનાંદકાંદ છે. પણ એની દશામાાં અનાદદથી મોહ
એટલે ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષવાળો છે. પ્ાય્માાં–વતયમાન હાલત–દશામાાં, એવ, પરુષ પણ એમ
કહે છે.
‘કોઈ પરુષ પરમ ર્રુના ચરણકમળ્ર્લની સેવાના પ્રસાદથી...’ સાંત, મધન, વીતરાર્ી.
જેને વીતરાર્ભાવ આત્માનો અનભવ થ્ો હો્. આત્મા તો પણ્્-પાપની દિ્ાકાાંડના રાર્થી
ભભન્ન છે. એવાં જેને અાંતરમાાં ભાન (થ્ાં હો્) અને ધનર્ગ્રંથ સાંત મધન થ્ા હો્. કહે છે કે જીવને
એનો ઉપદેશ મળે છે. પહેલા તો ઉપદેશ દેશનાલભધિ (મળે છે). કેવી? ‘પરમ ર્રુના
ચરણકમળ્ર્લની સેવાના પ્રસાદથી...’ સેવાનો અથય, એણે જે સાાંભળ્યાં એનો ધવન્ કરીને, કે
આ મહારાજ સાંત આત્માના િમયની વાત કરે છે. ‘પાંદડતજી’! શાં (કહ્ાં)?
‘ધનધવયકલ્પ સહજ સમ્સારને જાણે છે,...’ એમ એમણે કહ્ાં. ર્રુએ એમ કહ્ાં. ભર્વાન!
તારુાં સ્વરૂપ જે અાંદર છે, એ પ્ાય્ અવસ્થામાાં મોહ, રાર્-દ્વેષ હોવા છતાાં તારી ચીજમાાં એ નથી.
અવસ્થામાાં, પ્ાય્માાં મોહ, રાર્-દ્વેષ હોવા છતાાં પણ ‘ધનધવયકલ્પ સહજ સમ્સાર...’ શદ્ધ
આનાંદકાંદ ભર્વાન આત્મા, જેમાાં પણ્્ અને પાપ, શભ-અશભરાર્ના ધવકલ્પથી રધહત એવી
ધનધવયકલ્પ ચૈતન્્ સત્તા, વીતરાર્ સ્વભાવભાવ સ્વરૂપ આત્મા છે એે ધનધવયકલ્પ છે. સહજ, અનાદદ
સહજ છે. એ કોઈથી બનેલો છે એમ નથી. અનાદદથી છે. ‘સહજ સમ્સાર...’ સમ્સાર એટલે
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આત્મા. શભ-અશભ પદરણામથી ભભન્ન, ધનધવયકલ્પ આત્મા, સહજ સમ્સાર–આત્માને જાણે છે,
તેને િમય થા્ છે. સમજાણાં કાાંઈ? ‘પાંદડતજી’ છે?
પ્ાય્માાં, અવસ્થામાાં, હાલતમાાં સકળ મોહ, રાર્-દ્વેષ હોવા છતાાં. પ્ાય્માાં તો
અનાદદથી છે. પણ જ્્ારે િમાયત્મા, જ્ઞાની તેને મળે છે, ત્્ારે તેને કહે છે કે તારો આત્મા સહજાનાંદ
સ્વરૂપ, પૂણાયનાંદના સ્વભાવથી ભરપૂર, એવો ધનધવયકલ્પ અભેદ, સમ્સાર એટલે દ્રવ્્કમય,
ભાવકમય, નોકમયરધહત. દ્રવ્્કમય જડ આઠ, નોકમય શરીર, ભાવકમય–પણ્્-પાપનો ધવકલ્પ રાર્,
એથી ભભન્ન તારી ચીજ છે. તેને જાણ. ‘વસાંતીલાલજી’! ભારે વાત ભાઈ આ તો! પાિરો િમય
આવો?
વીતરાર્ સવયજ્ઞદેવ પરમેશ્વર, ધિલોકનાથ તીથંકર પરમાત્માએ જે ફરમાવ્્ાં તે જ
‘કાંદકાંદાચા્યદેવે’ અહીં કહ્ાં અને એ જ વાત અહીં ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ આ ટીકાના કળશ કરીને
કહે છે. જાંર્લવાસી દદર્ાંબર મધન હતા. ‘કાંદકાંદાચા્યદેવ’ તો બે હજાર વષય પહેલા સાંવત ૪૯ માાં
અહીં્ા થ્ા. ‘કાંદકાંદાચા્ય’ ભર્વાન પાસે ર્્ા હતા. વતયમાનમાાં સીમાંિર પરમાત્મા
મહાધવદેહમાાં ભબરાજમાન છે. ર્્ા હતા અને આઠ દદવસ રહ્ા હતા. ત્્ાાંથી આવીને આ બનાવ્્ાં.
અને તેના ટીકાકાર ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ જાંર્લવાસી દદર્ાંબર સાંત મધન આત્મધ્્ાનમાાં મસ્ત
(છે).
એ કહે છે કે અનાદદનો કોઈપણ પ્રાણી, મોહ-ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષની દશા તો તેનામાાં
છે. ધનર્ોદથી માાંડીને તેનામાાં છે. સમજાણાં કાાંઈ? એમ હોવા છતાાં પણ ર્રુના જ્ઞાનનો તેમને
ઉપદેશ મળ્યો. ક્ો ઉપદેશ? સવયજ્ઞપાંથમાાં સતનો શાં ઉપદેશ છે? સાંતોનો શાં ઉપદેશ છે?
જ્ઞાનીઓનો શાં ઉપદેશ છે? કે ધનધવયકલ્પ સહજ સમ્સારને જાણ. આ ઉપદેશ છે. એમ ઉપદેશ
હતો એમ જાણ્્ાં. અહો..! હાં શરીરથી તો ભભન્ન, પણ્્-પાપના ધવકલ્પથી ભભન્ન, એક સમ્ની
અવસ્થાથી પણ મારી ચીજ તો અભેદ ભભન્ન છે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ વાત છે. સમ્્ગ્દશયન શાં છે એ
કદી એણે જાણ્્ાં જ નથી. એ ધવના અનાંતવાર (રખડ્યો). સમજાણાં કાાંઈ?
‘મધનવ્રત િાર અનાંત બૈર ર્ગ્રેવે્ક ઉપજા્ો.’ એ ‘છ ઢાળા’માાં આવે છે. ‘છ ઢાળા’માાં
આવે છે? ‘દૌલતરામ’. ‘મધનવ્રત િાર અનાંત બૈર ર્ગ્રેવે્ક ઉપજા્ો.’ પાંચમહાવ્રત લીિા, નગ્નપણાં
િારણ ક્ં. એવી દિ્ા અનાંતવાર કરી અને નવમી ર્ગ્રેવે્કમાાં ચાલ્્ો ર્્ો. પણ આત્મજ્ઞાન,
આત્મા શાં ચીજ છે એના સ્વભાવનો સ્પશય ક્ાય વર્ર એના જન્મ-મરણ ટળ્યા નધહ. સ્પશય એટલે
અનભવ. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
કહે છે કે, ભર્વાન આત્મા, ર્રુએ આમ કહ્ાં એમ જાણ્્ાં. ર્રુએ એમ કહ્ાં હતાં.
ભર્વાન! તારી ચીજ તો અાંદર ધનધવયકલ્પ એટલે ભેદ ધવનાની અભેદ વસ્ત છે અને સ્વભાધવક
સમ્સાર શદ્ધ ભર્વાન આત્મા તારુાં સ્વરૂપ છે. તારી દૃધિ ત્્ાાં લર્ાવ. તો તને સમ્્ગ્જ્ઞાન અને
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સમ્્ગ્દશયન થશે, નધહતર િમયની શરૂઆત થશે નધહ. સમજાણાં કાાંઈ? છે? એમાાં છે ને ‘પાંદડતજી’?
આહાહા..!
ર્રુની સેવાના પ્રસાદનો અથય એ કે એમણે એ કહ્ાં હતાં. સમજાણાં કાાંઈ? આ
વીતરાર્માર્યનો સ્વભાવભાવ ર્રુએ કહ્ો. ભર્વાન! તારી ચીજ તો અાંદર અભેદ ધનધવયકલ્પ
અખાંડ આનાંદ, જ્ઞાન આદદ ર્ણનો રસકાંદ ધપાંડ આત્મા છે. એવા સમ્સારનાં જ્ઞાન કર. અાંતમયખ
થઈને તેનો અનભવ કર. અાંતમયખ થઈને સમ્્ગ્દશયન પ્રર્ટ કર તો તારુાં કલ્્ાણ થશે. સમજાણાં
કાાંઈ? છે એમાાં? આહાહા..! દધન્ાને પરમસત્્ શાં છે એ સમજા્ાં નથી. સાાંભળવામાાં આવ્્ાં
નથી કે આ ચીજ શાં છે?
અખાંડાનાંદ પ્રભ! પૂણય શાાંતરસ, પૂણય જ્ઞાન અને આનાંદરસ, એવો એકરૂપ સદૃશ સામાન્્
ધ્રવ સ્વભાવ પડ્યો છે એને જાણ, એમ કહે છે. શાસ્ત્રને જાણવા કે બીજાને જાણવાં, પણ્્-પાપને
જાણવાં કે એક સમ્ની પ્ાય્ને જાણવી એ વાત નથી કરી. આહાહા..! બાપ! એ વાત તેં ભર્વાન
અનાંતકાળમાાં ક્ારે્ સાાંભળી નથી. એ વાત તેં સાાંભળી નથી. આમ દિ્ાકાાંડ આમ કરવાં... આમ
કરવાં... આ વ્રત, ભભકત, પૂજા એ તો બિાં ધવકલ્પનો ભાવ રાર્ છે. તારી ચીજ તો રાર્થી ભભન્ન
છે. આહાહા..! એવાં પરમ સહજ સમ્સાર જાણે છે. જાણે છે એટલે એનો અનભવ કરે છે.
સમજાણાં કાાંઈ?
અનાદદથી પ્ાય્માાં–હાલત દશામાાં ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષનો જે અનભવ કરતો હતો
એને છોડીને, જેમણે અખાંડાનાંદ મૂધતય ભર્વાન આત્મા, તેનો અનભવ ક્ો, તે તરફની દૃધિ કરીને
અભેદનો અનભવ થ્ો તો તેણે આત્માને જાણ્્ો એમ કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! ભારે ઝીણાં,
ભાઈ! સમજાણાં કાાંઈ? આવી ચીજ ક્ારે્ એણે ્થાથયપણે સાાંભળી નથી. બહારની આ દિ્ાકાાંડ,
આમ કરો ને તેમ કરો, વ્રત કરો, તપ કરો, અપવાસ કરો, જાિા કરો... એ બિાં છે, એ શભરાર્
છે. શભ પણ્્ રાર્ છે, તે િમય નથી. આહાહા..! ભારે કામ આકરુાં!
વીતરાર્ પરમાત્મા ધિલોકનાથ તીથંકરદેવ સમવસરણમાાં ઇન્દ્રો અને સાંતોની વચ્ચે આમ
કહેતા હતા. ભાઈ! પ્રભ! આચા્ય ‘અમૃતચાંદ્રાચા્ય’ ભર્વાન તરીકે જ બોલાવે છે. તારી ચીજ
અાંદર ધનલેપ, કમય અને રાર્ના લેપરધહતની ચીજ અાંદર છે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ? આવો
રાર્નો લેપ એ તો ભાવબાંિ છે. એ તો આસ્રવતત્ત્વ છે. અને કમયનાં બાંિન એ તો અજીવતત્ત્વ છે.
તારી ચીજમાાં એ અજીવનો બાંિ અને રાર્ના બાંિ રધહતની તારી ચીજ છે. આહાહા..! એ તો કહ્ાં
ને રાર્-દ્વેષ-મોહ તો પ્ાય્માાં છે. ભાવબાંિ છે. પ્ાય્દૃધિમાાં એ તો અનાદદથી આવાં સેવ્્ાં.
ધમથ્્ાત્વ અને રાર્-દ્વેષનો અનભવ ક્ો. એ તો અિમય છે. એનાથી તો નરક અને ધનર્ોદમાાં
અનાંતવાર ર્્ો.
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તારો ભર્વાન આત્મા અાંદર છે તેનો અનભવ કર. જાણે છે એટલે અનભવ કરે છે. તે
પરુષ અનભવ કરે છે એ મોક્ષનો માર્ય. એ િમય. વીતરાર્ પરમેશ્વર ધિલોકનાથ તીથંકરે કહેલો
માર્ય. આહાહા..! છે ને? સામે પાાંચ શ્લોક છે. જઓ! અાંદર છે. ‘સમ્સારને જાણે છે,...’ એમ
લખ્્ાં છે. બીજાને જાણે છે, ફલાણાને જાણે છે, વ્્વહારને જાણે છે, ધનધમત્તને જાણે છે. આહાહા..!
પહેલા કરવાની ચીજ તો આ છે. એ ક્ારે્ ક્ં નથી એટલે એના જન્મ-મરણ ક્ારે્ ટળ્યા નધહ.
આહાહા..!
છે તો ધસદ્ધ ક્ં. રાર્-દ્વેષ-મોહ તો છે અને કમય પણ છે. વસ્ત છે. છે તો એમાાં શાં થ્ાં?
મારી સત્તામાાં એ નથી. પૂણાયનાંદ પ્રભ સ્વભાધવક વીતરાર્ સમ્સાર. સમ-સાર એવો આત્મા
રાર્, કમય, નોકમયથી રધહત એવા આત્માનો તાં અનભવ કર, એ મોક્ષનો માર્ય છે, એ િમય છે. આ
વીતરાર્નો િમય છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘તે પરુષ પરમશ્રીરૂપી સાંદરીનો ધપ્ર્ કાન્ત થા્ છે.’ મોક્ષ થશે. એવા આત્માના
સમ્્ગ્દશયન-જ્ઞાન-ચાદરિ અને આત્માનો અનભવ કરશે તો તે મભકતસાંદરીનો ધપ્ર્ થશે. અથાયત
તેને મભકત મળશે. એ ધસવા્ કોઈ દિ્ાકાાંડથી મભકત-બભકત મળતી નથી. આહાહા..! સમજાણાં
કાાંઈ?
મમક્ષ :– દિડાકાાંડથી નધહ મળે એવાં ક્ાાં લખ્્ાં છે?
ઉત્તર :– આમાાં શાં કહ્ાં? એટલી વાત છે. આ જ છે. બીજાં મોહ-રાર્ પહેલા કહ્ાં હતાં કે
મોહ-રાર્-દ્વેષ છે, તેનાથી તો સાંસાર છે.
મમક્ષ :– અનેકાાંત...
ઉત્તર :– અનેકાાંત છે. આત્માથી થા્ છે અને તેનાથી થતાં નથી તે અનેકાાંત છે. સમજાણાં
કાાંઈ? એ તો પહેલા કહ્ાં ને, મોહ, રાર્-દ્વેષ છે, વ્્વહાર આદદ, ધવકલ્પ આદદ છે તો છે, એમાાં
શાં? આહાહા..! કઠણ છે. અાંતર ભર્વાન ધચદઘન અતીધન્દ્ર્ આનાંદ રસકાંદ પ્રભ ધનત્્ાનાંદ સ્વરૂપ
આત્મા. એ ધનત્્ાનાંદનો અનભવ કરવાથી આનાંદનો સ્વાદ આવે છે, તેને િમય કહે છે.
વીતરાર્માર્યમાાં તો આ છે. અન્્માાં તો આ કાાંઈ છે જ નધહ. સમજાણાં કાાંઈ? લ્્ો. એ એક શ્લોક
થ્ો.
બીજો શ્લોક ૩૧. ઉપર.
भावकमिपिरोधेि द्रव्यकमिपिरोधिम।्
्

द्रव्यकमिपिरोधेि संसारस्य पिरोधिम्।।३१।।

... બોલ સાંવરમાાં આવે છે. એ અહીં બિી રીતે લીિાં.
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શ્લોકાથય :– ‘ભાવકમયના ધનરોિથી...’ શાં કહે છે અહીં? કે શભ અને અશભ જે ધવકલ્પ
ઉઠે છે એ ભાવકમય છે. દ્ા, દાન, વ્રત, ભભકત, પૂજાનો, ્ાિાનો શભરાર્ અને ધહાંસા, જૂઠાં, ચોરી,
ધવષ્ ભોર્ વાસના, પાપ-રાર્, એ બન્ને રાર્ને અહીં ભાવકમય કહેવામાાં આવ્્ો છે.
‘भावकमिपिरोधेि’ ભાવકમયને રોકવાથી. ભાષા તો ઉપદેશના વાક્ો છે. ભાવકમયની ઉત્પધત્ત નધહ
થવાથી ‘દ્રવ્્કમયનો ધનરોિ થા્ છે; દ્રવ્્કમયના ધનરોિથી સાંસારનો ધનરોિ થા્ છે.’ આહાહા..!
શાં કહે છે?
ભર્વાન આત્મા પરમ આનાંદસ્વરૂપ, ધ્રવ, ધનત્્ાનાંદ, એને સ્પશય કરવાથી, એના
અનભવથી ભાવકમય રોકાઈ જા્ છે. પણ્્-પાપના ધવકલ્પની ઉત્પધત્ત નથી થતી. અને તેના કારણે
દ્રવ્્કમય પણ નવા આવતા નથી. આત્મામાાં શાાંધત, સ્વચ્છતા, સ્વભાવમાાં, અાંતરમાાં, શભકતમાાં,
સત્ત્વમાાં, તત્ત્વના સત્ત્વમાાં જ્ઞાન અને આનાંદ જે ભરેલા છે, તેનો અનભવ કરવાથી તેને િમય થા્
છે. તેની મભકત થા્ છે.
મમક્ષ :– વ્્વહાર મોક્ષમાર્ય ક્ાાં જશે?
ઉત્તર :– વ્્વહાર-ફ્્વહાર મોક્ષમાર્ય છે જ નધહ. મોક્ષમાર્ય એક જ છે–ધનશ્ચ્. સમજાણાં
કાાંઈ? હજી તો આર્ળ કહેશે છેલ્લે. ધસદ્ધ અને સાંસાર આત્મામાાં છે જ નધહ. એ તો પ્ાય્માાં છે.
આત્મા તો આત્મા છે. આત્મામાાં સાંસાર અને વ્્વહાર ક્ાાં છે? છઠ્ઠા શ્લોકમાાં કહેશે. સમજાણાં
કાાંઈ?
ભર્વાન સવયજ્ઞ વીતરાર્ પરમેશ્વર ધિલોકનાથે કહેલો માર્ય અલૌદકક છે, ભાઈ!
આહાહા..! લોકોને સાાંભળવા ન મળે એટલે માની લે કે આ શાં? આ શાં? આ શાં નધહ આ છે.
‘પાંદડતજી’! આહાહા..! પરમેશ્વર ધિલોકનાથ તીથંકરનો આ સાંદેશ છે. ‘કાંદકાંદાચા્ય’ એ સાંદેશ
લઈને આવ્્ા. આઠ દદવસ ભર્વાન પાસે ર્્ા હતા. સાંવત ૪૯. દદર્ાંબર સાંત એ સમાચાર–
સાંદેશ લાવ્્ા કે ભર્વાન તો આમ કહે છે, ભાઈ!
ધિલોકનાથ વીતરાર્ પરમાત્મા કહે છે કે ભાવકમયની ઉત્પધત્ત ન થા્, તેનો અથય કે તારા
આનાંદસ્વભાવની ઉત્પધત્ત થા્, શદ્ધોપ્ોર્ની ઉત્પધત્ત થા્, સ્વભાવના આશ્ર્થી શદ્ધભાવની
ઉત્પધત્ત થા્ તો અશદ્ધભાવની ઉત્પધત્ત ન થા્. અશદ્ધની ઉત્પધત્ત ન થા્ તો કમય એને આવતા
નથી, કમય રોકાઈ જા્ છે. તો તેને ભાવિમય થ્ો અને તેનાથી ભાવમભકત થા્ છે. સમજાણાં
કાાંઈ? ભારે કામ ભાઈ આવાં.
મમક્ષ :– ભાવિમય કોને કહેવો?
ઉત્તર :– એ કીિાં ને? ભાવકમય રધહત એ ભાવિમય. પણ્્-પાપનો ધવકલ્પ એ ભાવકમય
એટલે અિમય. તેને રોકવાનો અથય સ્વભાવ સન્મખ થવાં. સ્વભાવ સન્મખ થઈને જે ધનમયળ શ્રદ્ધા-
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જ્ઞાન-શાાંધતની ઉત્પધત્ત થા્ તેનાં નામ ભાવિમય. તે ભાવિમયથી ભાવકમયની ઉત્પધત્ત નથી થતી
અને કમયનાં આવવાં રોકાઈ જા્ છે અને મભકત થા્ છે. આહાહા..!
૩૨. એક એક કળશમાાં ઘણાં ભ્ં છે! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ જાંર્લવાસી દદર્ાંબર સાંત
મધન હતા. આત્મધ્્ાનમાાં, અતીધન્દ્ર્ આનાંદમાાં મસ્ત. થોડો ધવકલ્પ આવ્્ો અને શાસ્ત્ર બની ર્્ાં,
ટીકા બની ર્ઈ. સમજાણાં કાાંઈ? ૩૨ મો. કહતે હૈ…
ु
ु
संज्ञािभाविपरमक्तपवम
ग्धजीवः

ु भमिेकपवधं
ु
कुविि्शभाश
स कमि।

पिमपिु क्तमागिमणमु प्यपभवापछित ं ु िो

जािापत तस्य शरणं ि समपि लोके ्।।३२।।

શ્લોકાથય :– ‘જે જીવ સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત...’ જઓ! શાં કહે છે? અહીં જીવથી ઉપાડ્યાં.
જે ભર્વાન આત્મા પૂણાયનાંદસ્વરૂપ, તેના જ્ઞાનથી રધહત છે, તેનાં જ્ઞાન નથી.
‘સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત ધવમગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે, તે જીવ શભાશભ અનેકધવિ કમયને કરતો
થકો....’ શાં કહે છે? જઓ! આહાહા..! જેને ભર્વાન આત્મા જ્ઞાનાનાંદ અને આનાંદસ્વરૂપ (છે),
એનો જેને અનભવ નથી, જ્ઞાન નથી, એવા જ્ઞાનથી રધહત જીવ અનાદદથી શભાશભ અનેક કમય
કરે છે. શભાશભ પદરણામને કરે છે, જે ધવકાર છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત ધવમગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે, તે જીવ શભાશભ અનેદકવિ કમયને
કરતો થકો...’ પણ્્ અને પાપના ધવકલ્પોના ભાવ કરતા થકા, શભ ઉપ્ોર્ અને અશભ ઉપ્ોર્,
એ સમ્્ગ્જ્ઞાનરધહત પરુષ એને કરે છે એમ કહે છે. િમી, સમ્્ગ્દૃધિ જીવ શભાશભ પદરણામને
કરતો નથી એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાતાં, ભાઈ! ચૈતન્્સ્વરૂપ ભર્વાન, ચૈત્્નનાં નૂર, એવાં
પ્રકાશનાં પૂર, એનાં જેને જ્ઞાન નથી, અનભવ નથી એ ધમથ્્ાદૃધિ તો પણ્્-પાપના ભાવ કરે છે,
એમ ધસદ્ધ કરે છે. સમજાણાં કાાંઈ?
‘જે જીવ સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત ધવમગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે,...’ એ ભ્રાાંધત ધમથ્્ાદૃધિ
શભાશભ પદરણામને કરે છે. આહાહા..! કારણ કે વસ્ત શદ્ધ ધચદાનાંદ સ્વરૂપનાં તો ભાન નથી
અને અજ્ઞાન ભૂધમકામાાં વસ્તના સ્વરૂપનાં અજ્ઞાન છે તો અજ્ઞાનભૂધમકામાાં અજ્ઞાનભાવરૂપ પણ્્પાપભાવનો કતાય થા્ છે એમ કહે છે. આહાહા..! કહો, સમજા્ છે કાાંઈ? તમારી ભાષામાાં,
સમજમેં આતા હૈ? સમજા્ છે કાાંઈ? અમારી ર્જરાતી ભાષા છે. આહાહા..!
ભર્વાન તીથંકરદેવ, પાછળ નામ પણ આવ્્ાં ને? માંર્લમ ભર્વાન વીરો, માંર્લમ
ર્ૌતમોર્ણી, પછી માંર્લમ કાંદકાંદા્ો. િીજા નાંબરે ‘કાંદકાંદાચા્ય’ આવ્્ા. એ ‘કાંદકાંદાચા્ય’
ફરમાવે છે તેનો અથય ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ કહે છે. આહાહા..!
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અહીં તો શાં કહે છે? કે જેને આત્મા આનાંદ અને પદરપૂણય ધ્રવસ્વરૂપ છે, તેનાં જ્ઞાન નથી
એ તો ભ્રાાંધતમાાં પડ્યા છે. કેમકે હાં રાર્ છાં, હાં એક સમ્ની પ્ાય્ છાં એવી ભ્રાાંધતમાાં પડ્યા છે.
તો ભ્રાાંધતવાળો શાં કરશે? શભ અને અશભ પદરણામ કરશે. એને શદ્ધતાનાં તો ભાન નથી.
આહાહા..!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– િૂળમાાં ખાતા ખાતા થા્? એ તો કાલે આવ્્ાં હતાં કે નધહ? ઝેર ખાતા ખાતા
અમૃતનો ઓડકાર આવે? અમૃતનો ઓડકાર ન આવે? ઝેર-ઝેર પીવે છે. એ્..! લસણ ખાતા
ખાતા કસ્તરીનો ઓડકાર આવશે? એમ રાર્ કરતા કરતા િમય થશે? આ તો વીતરાર્િમય છે.
રાર્ કરતા કરતા તો અજ્ઞાનભાવ થશે, એમ કહે છે. જઓ! અજ્ઞાનભાવમાાં રાર્નો કતાય થા્ છે
એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત છે એ શભાશભનો કતાય થા્ છે, એમ કહે છે. િમીજીવ છે એને
તો શદ્ધ આત્માનાં ભાન છે. તો શભ-અશભ પદરણામનો કતાય જ્ઞાની થતો નથી. થા્ છે તેને
જાણનાર રહે છે. ભારે કામ! ‘પ્રકાશદાસજી’! જઓ! કળશ જઓ! કેવાં ભ્ં છે કળશમાાં! કળશમાાં
અમૃત ભ્ં છે. કળશમાાં પાણી ભ્ાય હો્ ને? એમ આ કળશ કહે છે. મધનઓ, સાંતો, જાંર્લમાાં
આનાંદમાાં રહેનારા દદર્ાંબર, િમયનાં આવાં સ્વરૂપ પ્રધસદ્ધ કરે છે કે િમય આ છે. આવી વાત વીતરાર્
પરમેશ્વર ધસવા્, દદર્ાંબર સાંતો ધસવા્ ક્ાાં્ છે જ નધહ. આવાં કોઈ કહી શકે નધહ. સમજાણાં
કાાંઈ? આહાહા..! એમાાં છે ને? એમાાં જઓને!
‘જે જીવ.’ એક વાત. જીવ તો દ્રવ્્ થ્ાં. ‘સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત...’ એટલે કે પોતાના
દ્રવ્્સ્વભાવનાં ભાન નથી. તો એ સમ્્ગ્જ્ઞાનરધહત ધમથ્્ાદૃધિ છે. જઓ! અહીં
સમ્્ગ્જ્ઞાનભાવરધહત કહ્ાં અને તેને ધમથ્્ાત્વી કહ્ો. ‘તે જીવ શભાશભ અનેકધવિ કમયને...’
શભભાવ અને અશભભાવ અસાંખ્્ પ્રકારના છે. તો શભ-અશભભાવને કરે છે. રાર્થી ભભન્ન
આત્મા શાં ચીજ છે એની તો એને ખબર નથી. દિ્ાકાાંડમાાં જો શભભાવ છે એ તો આસ્રવતત્ત્વ
છે. આસ્રવતત્ત્વને કરે છે. કેમ કે આસ્રવથી રધહત ભર્વાન આત્મા ભભન્ન છે એનાં તો ભાન નથી.
તો ભાન ધવનાના પ્રાણી પણ્્-પાપના ભાવને કરે. આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
‘મોક્ષમાર્યને લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’ છે? શભાશભભાવને કરનારો
સમ્્ગ્જ્ઞાનરધહત જીવ, ‘મોક્ષમાર્યને લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’ મોક્ષમાર્ય, જે
પધવિ આનાંદ સ્વરૂપ આત્મા, ધનધવયકલ્પ આનાંદઘન આત્મા, તે તરફનો શદ્ધ ઉપ્ોર્ એ મોક્ષનો
માર્ય છે. તો શદ્ધ ઉપ્ોર્ની વાાંછા, ‘લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’ એમ કહે છે, જઓ!
મમક્ષ :– એટલે શદ્ધ ઉપ્ોર્ થઈ શકે છે.
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ઉત્તર :– એનો અથય કે એનાથી વાાંછા કરતો નથી. એ ત્્ાાં જ ક્ાય કરે છે. આ કરુાં... આ
કરુાં.. આ કરુાં... આ કરુાં... એનાથી શદ્ધ ઉપ્ોર્ થા્? શભાશભભાવ કરતા કરતા શદ્ધ થા્?
એમ કહે છે. જઓ! એમ કરતો થકો, એમ છે ને? કરે છે ને? રાર્... રાર્.. રાર્... રાર્... શભરાર્...
શભરાર્... શભરાર્.
‘કરતો થકો મોક્ષમાર્યને લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’ અહીં ક્ાાં હો્? એમ
કહે છે. આહાહા..! મોક્ષમાર્યને લેશમાિ નથી વાાંછતો, એમ કહે છે. એનો અથય કે શભાશભભાવ
કરે છે તો શદ્ધ સ્વભાવ ઉપર દૃધિ નથી તો ધનમયળ ઉપ્ોર્ જે શદ્ધ થા્, તેને તે વાાંછતો નથી.
વાાંછે છે પણ્્કમય આમ કરુાં.... આમ કરુાં.. આમ કરુાં.. ‘શેઠી’!
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– ન ચાલે કેમ? શેઠ મોઢા આર્ળ બેસાડશે. ચાલશે એ તો. એ તો અભસ્તમાાં છે,
નાભસ્તમાાં નથી. ‘જ્પર’માાં આર્ળ બેસશે. કહો, સમજા્ છે કાાંઈ? ‘જ્પર’ જાવાં છે ને?
‘જ્પર’. ત્્ાાં ધશક્ષણ ધશભબર ચાલશે. વીસ દદવસ ચાલશે. જેઠ વદ ૫. તમારી. ‘જ્પર’ વીસ
દદવસની છે. બહારથી ઘણા માણસો આવશે. વીસ દદવસની ધશક્ષણ ધશભબર છે. ભોજન મફત
વીસ દદવસ. ત્્ાાં ‘જ્પર’માાં. અમે ત્્ાાં જવાના છીએ. સમજાણાં કાાંઈ? આ ‘જ્પર’ના શેઠ છે.
આહાહા..! ‘જ્પર’ તો આ ભર્વાન આત્મા જ્નાં પર છે. જેમાાં રાર્-દ્વેષને જીતીને, આત્માની
વીતરાર્તા પ્રર્ટ કરે એ જ્પર તો ભર્વાન આત્મા છે. ‘શેઠી’! તમારા ર્ામમાાં આ થા્ છે.
બાકી તો હારપર છે. પણ્્ અને પાપ કરનારા હારપર છે. પોતાના રાજ્્ની તે હાધન કરે છે.
આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ? શાં કહે છે?
‘લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’ શભભાવ કરતા-કરતા કાાંઈક તો થાશે કે નધહ?
તો કહે છે તેને શદ્ધની લેશમાિ વાાંછા નથી. આહાહા..! શભભાવ કરતા-કરતા અાંદર કાંઈક થશે
કે નધહ? અાંશ છે કે નધહ? ભબલકલ નધહ.
મમક્ષ :– થોડો શદ્ધનો અાંશ છે.
ઉત્તર :– િૂળમાાં પણ નથી. આહાહા..! જઓ!
મમક્ષ :– વીતરાર્ભાવની વ્્ાખ્્ા શાં?
ઉત્તર :– વીતરાર્ભાવ એટલે રાર્ની અનત્પધત્ત થવી અને સ્વભાવના આશ્ર્થી ધનદોષ
દશા ઉત્પન્ન થવી તે વીતરાર્ભાવ છે. તે િમય છે. પહેલો ધવકલ્પ સધહત ધનણય્ તો કરે કે આવી
ચીજ છે. અને એ ધનણય્માાં હજી ્થાથય આનાંદ આવ્્ો નથી, ્થાથય ધનણય્ તો અનભવ કરે ત્્ારે
્થાથય ધનણય્ થા્ ત્્ારે આનાંદ સાથે આવે છે. તો ્થાથય ધનણય્ કહેવામાાં આવે છે. સમજાણાં
કાાંઈ? આહાહા..!
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અનેકધવિ શભાશભ કરે છે. ‘મોક્ષમાર્યને લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી;...’
વાાંછવાનાં જાણતો નથી, એમ કહે છે. જાણતો પણ નથી કે મોક્ષમાર્યની વાાંછા શી રીતે હો્. એ
તો પણ્્... પણ્્... પણ્્... પણ્્... દ્ા, દાન, વ્રત, ભભકત... ભભકત... કરતા... કરતા... કરતા...
થશે. એને મોક્ષમાર્યની વાાંછાનાં જાણપણાં પણ નથી, એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે જર્તના
પ્રવાહમાાં આ વાત એવી અથડા્. સમજાણાં કાાંઈ? ‘લેશમાિ પણ વાાંછવાનાં જાણતો નથી; તેને
લોકમાાં (કોઈ) શરણ નથી.’ જઓ! શભાશભ પદરણામ અજ્ઞાની કરે છે એને કોઈ શરણ નથી.
શરણ તો શભાશભભાવથી રધહત પોતાનો આનાંદસ્વરૂપ ભર્વાન, એનો તો સ્પશય ક્ો નથી,
અનભવ ક્ો નથી, મહાસત્તાનો, ચૈતન્્ મહાપ્રભનો, આનાંદસધહત ધનણય્ તો ક્ો નથી તેને
કોઈ શરણ નથી. સમજાણાં કાાંઈ? એ ૩૨ મો કળશ થ્ો. ૩૩. ઉપર કળશ છે.
यः कमिशमिपिकरं िपरहृत्य सवि

पिष्कमिशमिपिकरामृतवापरिूरे।्

मज्जन्तमत्यपधकपचन्मयमेकरूिं

स्वं भावमद्दयमम ं ु समिु ैपत भव्यः ।।३३।।

‘જે સમસ્ત કમયજધનત સખસમૂહને પદરહરે છે,...’ કતાય પદરહર છે. શાં કહે છે? આત્મામાાં
જે પણ્્-પાપભાવ ઉત્પન્ન થા્ છે એમાાં એ કમયજધનત સખ માને છે. એમ કહે છે કે જે
શભાશભભાવમાાં ઠીકપણાં માને છે, એમાાં સખ માને છે, ‘એ સખસમૂહને પદરહરે છે,...’ એ નધહ.
શભ-અશભભાવમાાં સખ નથી. સમજાણાં કાાંઈ? સખ તો મારી ચીજ આત્મા આનાંદમાાં સખ છે.
આહાહા..! કદી દદશા જોઈ નથી. કેમ જાવાં અને ક્ાાંથી નીકળવાં એ ક્ારે્ સાાંભળ્યાં નથી. આમ
ને આમ અનાદદથી આાંિળે આાંિળો ચાલ્્ો આવે છે. આહાહા..!
કહે છે કે ‘સમસ્ત કમયજધનત સખસમૂહને...’ સખસમૂહ એટલે આ કલ્પના કરી હતી કે
આ પણ્્માાં ઠીક છે, શભભાવમાાં મને શાાંધત મળે છે. સમજાણાં કાાંઈ? આ પૈસામાાં સખ છે, િૂળમાાં
સખ છે એમ માનનાર તો મહામૂઢ છે. સમજાણાં કાાંઈ? આ કરોડપધત છે તે સખી છે. મૂઢ છે.
િૂળમાાં ક્ાાં સખ આવ્્ાં?
મમક્ષ :– ઉદ્યોર્પધત તો છે.
ઉત્તર :– ઉદ્યોર્પધત ને? એ તો પાપનો ઉદ્યોર્પધત છે. ‘શેઠી’! ઉદ્યોર્પધત સખી છે. મૂાંઢ
છે. એ તો રાર્ છે અને રાર્ તો દુઃખ છે. આહાહા..! પૈસામાાં, સ્ત્રીમાાં, કટાંબમાાં અનકૂળતામાાં અમે
સખી છીએ. ક્ાાંથી સખ આવ્્ાં? પરમાાં સખ ક્ાાં હતાં તે સખી છે. એ્..! બે-પાાંચ-પચ્ચીસ
લાખ મળે, કરોડ-બે કરોડ મળે તો સખી છે. મૂાંઢ છે. તને કોણ સખી કહે છે? મૂખય સખી કહે તને.
તાં માને મૂખય. અહીં વીતરાર્માર્યમાાં તો આવી વાત છે. સમજાણાં કાાંઈ?
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એ કહે છે, જઓ! ‘કમયજધનત સખસમૂહ...’ આમ કટાંબ, પદરવાર, પૈસા, આબરુ, શરીર
રૂપાળા સાંદર. િૂળમાાં પણ નથી, એ તો પર છે. સમજ્્ા ને? કમયસમૂહ લીિો છે ને? બિો. શરીર
સાંદર, વાણી મીઠી, બા્ડી, છોકરા, કટાંબ, માન, મકાન અને બે-પાાંચ-પચ્ચીસ લાખની કમાણી,
સખી છે. િૂળમાાં પણ સખ નથી. મૂાંઢ છે, ધમથ્્ાદૃધિ છે. પરમાાં સખ માને તે ધમથ્્ાદૃધિ મૂાંઢ જૈન
નધહ. કહો, સમજાણાં કાાંઈ? એમ છે? ‘વસાંતીલાલજી’? તમે પૈસાવાળાને સખી કહો છો.
મમક્ષ :– પૈસાના કારણે આકળતા હશે?
ઉત્તર :– આકળતા કરે છે માટે થા્ છે. પૈસા ઉપર લક્ષ જા્ એ આકળતા છે. ત્્ાાં િૂળમાાં
ક્ાાં સખ છે?
‘કમયજધનત સખસમૂહ...’ આહાહા..! એ શભ ધવકલ્પ ઉઠે છે એમાાં પણ ઠીક છે એમ માને
છે એ મૂાંઢ જીવ છે. (તેને) ‘પદરહરે છે, તે ભવ્્ પરુષ...’ લ્્ો. ધવકલ્પને છોડી, શભ ધવકલ્પમાાં
પણ સખ નથી. સખ તો મારી ચીજમાાં અતીધન્દ્ર્ આનાંદ આત્મામાાં છે. હાં અતીધન્દ્ર્ આનાંદનો
ધપાંડ આત્મા છાં. ધનત્્ાનાંદ પ્રભ મારુાં અતીધન્દ્ર્ આનાંદ–સખ મારામાાં છે. એ પણ્્-પાપના ભાવમાાં
તો નથી તો બહારમાાં તો છે જ નધહ.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એ જ અહીં્ા કહે છે. ‘તે ભવ્્ પરુષ ધનષ્કમય સખસમૂહરૂપી...’ હજી તો એના
ધવશેષણ આવશે. આહાહા..! એમ કહે છે કે શભ-અશભરાર્માાં જે મીઠાશ-રુધચ છે એને ઉઠાવી
લે, એમ કહે છે. કાંઈ પણ શભભાવમાાં અાંદર મીઠાશ લાર્ે તે ધમથ્્ાત્વભાવ છે. એમાાંથી દૃધિ
ઉઠાવી ‘જે ભવ્્ પરુષ ધનષ્કમય સખસમૂહરૂપી..’ જઓ! ત્્ાાં પણ કમયજધનત સખસમૂહ હતાં. અહીં
પણ ‘ધનષ્કમય સખસમૂહ...’ ભર્વાન આત્મામાાં રાર્ અને ધવકલ્પ ધવનાનો આનાંદ પડ્યો છે.
સખસમૂહ આનાંદનો સમદ્ર છે. આહાહા..!
જેમ સમદ્ર જળથી લવાલવ ભરેલો છે, એમ આત્મા અતીધન્દ્ર્ આનાંદથી લવાલવ ભરેલો
છે. ક્ાાં હશે ખબર નથી. સમદ્રમાાં જેમ પાણી લવાલવ ભરેલાં છે, તેમ ભર્વાન આત્મા દેહથી
ભભન્ન, રાર્થી ભભન્ન, પણ્્થી ભભન્ન, અાંતર સ્વભાવથી અભભન્ન, અતીધન્દ્ર્ આનાંદથી લવાલવ
ભરેલો છે. એવા ‘અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન થતા...’ ચૈતન્્મ્ સ્વરૂપ કેવાં છે? આ તો અનાદદની
વાત ચાલે છે. એ તો ‘અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન થતાાં એવા આ અધતશ્ચૈતન્્મ્,...’ એવો
ભર્વાન આત્મા. કહે છે કે ચૈતન્્મ્સ્વરૂપ અાંતર અમૃતસ્વરૂપ એવા આનાંદમાાં અનાદદથી મગ્ન
જ છે. સમજાણાં કાાંઈ? અરે..! આવાં કદી સાાંભળ્યાં નથી.
શાં કહે છે? ‘ભવ્્ પરુષ ધનષ્કમય સખસમૂહરૂપી...’ કમય ધવનાનો આનાંદ આત્મામાાં છે,
રાર્ના કા્ય ધવનાનો અાંતરમાાં આનાંદ છે. એવા ‘સખસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં...’ અમૃતના
સરોવરમાાં ભર્વાન અાંદર ભબરાજમાન આત્મા છે. આહાહા..! આ આત્મા અતીધન્દ્ર્ ‘અમૃતના
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સરોવરમાાં મગ્ન થતાાં એવા આ અધતશ્ ચૈતન્્મ્,..’ જેની મહા ધવશેષ ચૈતન્્દશા, જેનો
જ્ઞા્કભાવ, પદરપૂણય ભર્વાન અનાદદઅનાંત એવો આત્મા ‘એકરૂપ,...’ જઓ! ‘અધદ્વતી્ ધનજ
ભાવને પામે છે.’ એવો ધનજભાવ જે દ્રવ્્સ્વભાવ, તેને પ્રાપ્ત થા્ છે, એ પ્ાય્ છે. ફરી. માર્ય
ભારે ઝીણો છે. લોકો બહારમાાં કલ્પીને બેઠા છે. માર્ય નીકળ્યો બીજો.
કહે છે, ભર્વાન તારો આત્મા ધનષ્કમય સખ આનાંદસમૂહ અમૃત સરોવરમાાં આત્મા અાંદર
મગ્ન છે. ધ્રવ-આનાંદ ‘એવા આ અધતશ્ ચૈતન્્મ્,...’ વસ્ત અભેદ એકરૂપ અધદ્વતી્– એની
સાથે બીજા કોઈની જોડ નથી. એવો ધનજ ભાવ આત્મા. ધિકાળી ધનજ ભાવ આત્મા, તેને પ્રાપ્ત
થા્ છે. ધનજ સ્વભાવભાવ આત્મા એને જે પ્રાપ્ત થા્ છે, એ મભકતનો માર્ય છે.
મમક્ષ :– આમાાં છોડવાનાં શાં?
ઉત્તર :– છોડવા-ફોડવાનાં કાાંઈ નથી. અાંદરમાાં એકાકાર થવાનાં. એ તો પહેલા છોડવાની
વાત કરી. ભાઈ! તારો માર્ય તો બીજો છે, ભાઈ! શાં થા્?
કહે છે કે ધવકલ્પમાિ છે એ દુઃખરૂપ છે. અજ્ઞાની એને સખનો સમૂહ માને છે. એને
છોડીને. એનો અથય તેનાં લક્ષ છોડીને. ભર્વાન આત્મા પૂણાયનાંદ સ્વરૂપ પોતાના આનાંદમાાં મગ્ન
છે. આત્મા અનાંતઆનાંદસ્વરૂપ અમૃત સરોવરમાાં અધતશ્ ચૈતન્્મ્ આત્મા, એમાાં અનાદદથી
લીન છે. એવા આત્માને જે દૃધિમાાં પ્રાપ્ત કરે છે, સ્વસન્મખ થઈને જે અનભવમાાં પ્રાપ્ત કરે છે
તેને મભકતનાં કારણ પ્રાપ્ત થ્ાં. હજી તો ભાષા સમજવી કઠણ. િમય તો ક્ાાં્ રહ્ો. આહાહા..!
જઓને! આચા્ય શાં કહે છે? સાિારણ માણસને તો આમ એવાં લાર્ે. અત્્ાર સિી માન્્ાં હો્
એમાાંથી આ બીજો ઘા પડે કે આ નધહ, આ નધહ.
મમક્ષ :– આ તો શૂરવીર બનાવી દે એવી વાત છે..
ઉત્તર :– વીર, વીર. વીરના રસ્તે ચડે તે વીર. એ વીરતા. બહારમાાં રૂવાાંટા ઊભા થઈ
જા્. આહાહા..! આવો ! આવે છે ને ઓલામાાં... રૂાંવાટા અનભવમાાં? સધવકલ્પી અનભવ કરે
ત્્ારે રૂાંવાટા... એવાં આવે છે ને? રોમાાંચ ઊભો થા્ છે. આહાહા..!
‘એવા આ અધતશ્ચૈતન્્મ્, એકરૂપ, અધદ્વતી્ ધનજ ભાવ...’ એવા ધિકાળી
જ્ઞા્કભાવને પામે છે. આને છોડે એ આને પ્રાપ્ત થા્ એમ કહે છે. રાર્ાદદને છોડે છે એ સ્વભાવને
પ્રાપ્ત કરે છે. કહો, પાંદડતજી! આવો માર્ય છે. બિાં છૂટી ર્્ાં. પોતાનાં ધનજ સ્વરૂપ ભર્વાન
અમૃતમાાં મગ્ન સરોવર એવો ચૈતન્્. આનાંદ અને ચૈતન્્ બે ભાર્ લીિા. એવા આત્માને અથાયત
એવા ધનજ સ્વભાવને, પરભાવને છોડીને ધનજ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે તે િમી છે. કહો, સમજાણાં
કાાંઈ? હજી તો ખ્્ાલ પણ નથી કે માર્ય શાં છે. અને િમય થઈ ર્્ો. િમય... િમય. બાપા! િમયના
(ફળ) ઘણા ઊંચા છે. જેનાં ફળ મભકત છે. સમજાણાં કાાંઈ? પાાંચમો શ્લોક. ૩૪ મો.
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असपत सपत पवभावे तस्य पचन्तापि िो िः
ु
ु
सततमिभवामः
शद्धमात्मािमे
कम।्
ु ं
हृदयकमलसंस्थ ं सविकमिप्रमक्त

ु
ि खलु ि खलु मपक्तिाि
न्यथास्त्यपि तस्मात्।। ३४।।

શ્લોકાથય :– આહાહા..! ‘(અમારા આત્મસ્વભાવમાાં) ધવભાવ અસત હોવાથી...’ જઓ! શાં
કહે છે? મધન પોતાની વાત કરે છે અને જર્તને ઉપદેશ દે છે. પોતાની પ્ાય્માાં ધવકાર અસત
છે. અમારા સ્વભાવમાાં એ ધવકાર છે જ નધહ. આહાહા..! પણ્્ અને પાપના ધવકલ્પ, ‘ધવભાવ
અસત હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ અમારામાાં નથી એને છોડવાની અમને ધચાંતા નથી,
એમ કહે છે. આહાહા..! પણ્્ અને પાપનો ભાવ ધવભાવ અસત છે. ધિકાળી સતમાાં છે નધહ.
દ્રવ્્સ્વભાવ સત છે તો ધવભાવસ્વભાવ અસત છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ એ વસ્ત અસત છે.
એમ કહે છે.
‘(અમારા આત્મસ્વભાવમાાં) ધવભાવ અસત હોવાથી...’ આત્મસ્વભાવી છે ને? ભર્વાન
આત્માનો તો ધનદોષ વીતરાર્ી સ્વભાવ છે. અધવકારી ધનદોષ સ્વભાવની અપેક્ષાએ ધવકાર તો
અસત છે. જેમ પોતાના દ્રવ્્ની અપેક્ષાએ બીજા દ્રવ્્ અદ્રવ્્ છે. પોતાની વસ્તની અપેક્ષાએ
બીજી ચીજ અદ્રવ્્ છે, અવસ્ત છે. એમ પોતાના સ્વભાવની અપેક્ષાએ રાર્ ધવભાવ અસત છે.
આહાહા..! ભારે વાતાં, ભાઈ! આવો િમય હશે? ભાઈ!
‘ધવભાવ અસત હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ કેમ કે અમારામાાં નથી તેને અમારે
છોડવાં શાં અને મકવાં શાં? એમ કહે છે. અમે તો શદ્ધ આનાંદઘન છીએ. એના સ્વભાવમાાં પોતાનો
ધનજ સ્વભાવ, ધિકાળી આનાંદ આદદ સ્વભાવમાાં ધવભાવનો અભાવ છે. સમજાણાં કાાંઈ? જઓને!
કેવો કળશ મક્ો છે! જાંર્લમાાં મધન હતા જાંર્લમાાં, હોં! ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ સાંત જાંર્લમાાં
વસતા હતા. મધનઓ તો પહેલા જાંર્લમાાં જ રહેતા હતા ને. આત્મધ્્ાની, જ્ઞાની મધન એને કહે
છે. અાંતરમાાં તો હજારો વાર છઠ્ઠાં-સાતમાં ર્ણસ્થાન હજારો વાર આવતાં હતાં. આનાંદમાાં-આનાંદમાાં
મસ્ત. ઉપદેશનો ધવકલ્પ ઉઠતો હતો એ પણ દુઃખરૂપ લાર્તો હતો. આહાહા..! પાંચમહાવ્રતનો
ધવકલ્પ આવતો હતો એ પણ દુઃખરૂપ લાર્તો હતો. આહાહા..! કેમ કે એ અમારામાાં નથી, એમ
કહે છે. ઓહોહો..!
‘ધવભાવ અસત હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી; અમે તો હૃદ્કમળમાાં ધસ્થત, સવય
કમયથી ધવમકત,...’ અાંદરમાાં ભર્વાન દ્રવ્્સ્વભાવ હૃદ્કમળમાાં અાંદર ભભન્ન ભબરાજે છે. ‘અમે
તો હૃદ્કમળમાાં ધસ્થત, સવય કમયથી ધવમકત,...’ હાં તો છાં. સમજવા માટે એમ કહ્ાં. ‘સવય કમયથી
ધવમકત, શદ્ધ આત્માને એકને સતત અનભવીએ છીએ,...’ આહાહા..! અમે તો કમયથી ધવમકત
નાભસ્ત અને ‘શદ્ધ આત્માને એકને સતત અનભવીએ છીએ,...’ (એ અભસ્ત). શદ્ધ ધ્રવ ચૈતન્્
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ભર્વાન અભેદ, તેને એકને જ ધનરાંતર અનભવીએ છીએ. લ્્ો, એનાં નામ મોક્ષમાર્ય છે.
આહાહા..! કા્રના તો કાળજા કાંપી ઊઠે એવાં છે. અરે...! આવો માર્ય હો્! વ્્વહાર-ફહેવાર કાાંઈ
છે જ નધહ? હો, દુઃખરૂપ છે. આ શાં કહે છે? અસત છે. એના ઘરમાાં છે, સ્વભાવમાાં નથી.
‘અમે તો હૃદ્કમળમાાં ધસ્થત, સવય કમયથી ધવમકત, શદ્ધ આત્માને એકને...’ જઓ! શદ્ધ
આત્માને એકને. એકરૂપ સ્વરૂપ છે તેને જ ‘સતત અનભવીએ છીએ,...’ એ પ્ાય્ થઈ. ‘શદ્ધ
આત્માને એકને...’ તે દ્રવ્્ સ્વભાવ થ્ો. ‘સતત અનભવીએ છીએ,..’ એ પ્ાય્ થઈ. કરવાનાં
આ કા્ય છે. ‘કારણ કે અન્્ કોઈ પ્રકારે મભકત નથી, નથી, નથી જ.’ આવે છે ને આપણે અહીં્ા?
‘ि खलु यस्मात अन्यथा साध्यपसपद्ध’ ૧૭-૧૮ ર્ાથામાાં. એ બિી.. ‘શદ્ધ આત્માને એકને સતત
અનભવીએ છીએ, કારણ કે અન્્ કોઈ પ્રકારે...’ ભાષા જઓ! અન્્ કોઈ પ્રકારથી. કે ભાઈ!
શભભાવથી આમ થા્, થોડાં આમ થા્, ઢીકણાં થા્... ‘કોઈ પ્રકારે મભકત નથી, નથી, નથી જ.’
છે કે નધહ આમાાં?
મમક્ષ :– ‘ि खलु ि खलु’
ઉત્તર :– ‘ि खलु ि खलु’ નથી, નથી. શભભાવથી િમય નથી, મભકત નથી. પોતાના
દ્રવ્્સ્વભાવના આશ્ર્ે શદ્ધોપ્ોર્ ઉત્પન્ન થા્ છે. તે જ એક મભકતનો ઉપા્ છે, બીજો કોઈ
ઉપા્ નથી. કહો, આહાહા..! સમજાણાં કાાંઈ?
‘શદ્ધ આત્માને એકને સતત...’ જઓ! ભાષા. પ્ાય્ કીિી, અશદ્ધ છે. પણ એ અમારામાાં
ક્ાાં છે? અમારામાાં તો છે જ નધહ. લે વળી તો તમે કોણ છો? અમે તો શદ્ધાત્મા છીએ. વળી
આર્ળ ૬ શ્લોકમાાં તો ખૂબ લઈ જશે. ધસદ્ધ અને સાંસાર બેમાાંથી એક્કે અમારામાાં નથી. અમે તો
એક જ ધ્રવ છીએ. સમજાણાં કાાંઈ? ‘અન્્ કોઈ પ્રકારે મભકત નથી,...’ એ છઠ્ઠા શ્લોકમાાં કહેશે...
વખત થઈ ર્્ો.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ર્રુદેવ !)

શ્લોક - ૩૦ થી ૩૫

પ્રવચન નં. ૨૬
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જીવ અધિકાર ચાલે છે. કેવો જીવનો સ્વભાવ દૃધિમાાં આવતા સમકકત થાય છે?
મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે. મોક્ષમાર્ગ તો સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન-ચાકરત્ર છે. કેમકે સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન
કેવા જીવની પ્રતીત કરવાથી, અનુભવ કરવાથી સમ્યગ્દર્ગન થાય છે એ વાત ચાલે છે. ૩૫ મો
કળર્ છે. ૩૫ મો કળર્ છે ને ઉપર? પાનુાં ૪૫ છે.
ु ाः स्ाःु विविजीिेऽवि वित्यं
भविवि भिगण
ु ाः स्ाःु विविविि ाः िमस् ाः।
विजिरमगण
व्यिहरणियोऽयं विश्चय न्न ैि विवि-

ि न च भिवि भिो ि विणनयोऽयं बधु ि म्।।३५।।

જરી સૂક્ષ્મ ધવષય છે. ર્ુાં કહે છે? આ જીવનો અધિકાર છે ને? તો આ જીવ જે આત્મા છે,
એ સાંસાર દર્ામાાં અનાકદથી એમાાં સાંસારી ર્ુણ હોય છે. ર્ુાં કહે છે? ર્ુણ ર્બ્દે પયાગય. આત્મા
તેની પયાગયમાાં, સાંસાર દર્ામાાં સાંસારી, ધવકારી પયાગય હોય છે. એ એક સમયની પયાગય છે. છે?
શ્લોકાથગ :– ‘સાંસારીમાાં સાાંસાકરક ર્ુણો...’ અહીંયા ર્ુણ ર્બ્દે પયાગય. ભર્વાનઆત્મા
જે ધ્રુવ ચૈતન્યમૂધતગ આત્મા, તેની વતગમાન પયાગય સાંસાર દર્ામાાં, સાાંસાકરક ર્ુણો એટલે સાંસારી
ધમથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, રાર્-દ્વેષ આકદ ધવકારી અવસ્થા હોય છે. એક વાત.
‘અને ધસદ્ધ જીવમાાં સદા સમસ્ત ધસધદ્ધધસદ્ધ...’ અને ધસદ્ધ ભર્વાનમાાં ધસદ્ધજીવમાાં, એ
જીવ છે ને એ? ‘સદા સમસ્ત ધસધદ્ધધસદ્ધ (મોક્ષથી ધસદ્ધ અથાગત્ પકરપૂણગ થયેલા)...’ મોક્ષને યોગ્ય
જે પકરપૂણગ દર્ા, અનાંતજ્ઞાન, અનાંતદર્ગન, અનાંતઆનાંદ આકદ અવસ્થા, અહીંયા ર્ુણ કહ્ુાં પણ
અવસ્થા, એવા પકરપૂણગ ‘ધનજ પરમર્ુણો હોય છે–’ ધસદ્ધમાાં પરમ ધનજ પરમર્ુણનો અથગ, ધનજ
પરમ ધનમગળદર્ા હોય છે. સમજાય છે? જીવ વસ્તુ આત્મા. જીવ કહો કે આત્મા કહો બે એક છે.
તેની પયાગયમાાં, અવસ્થામાાં, સાંસારી દર્ામાાં ધવકારી અવસ્થા હોય છે અને મોક્ષ દર્ામાાં ધનધવગકારી
પકરપૂણગ ર્ુદ્ધ અવસ્થા હોય છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
કહે છે ‘આ પ્રમાણે વ્યવહારનય છે.’ આહાહા..! એક સમય, સેકન્ડના અસાંખ્યમાાં
ભાર્માાં, આત્મામાાં એક સમયની ધવકારી સાંસારદર્ા, અને જ્યારે મોક્ષદર્ા હોય છે ત્યારે એક
સમયની ધનધવગકારી (અવસ્થા હોય છે). ધનધવગકારી અવસ્થામાાં ધવકારી અવસ્થા નથી, ધવકારી
અવસ્થામાાં ધનધવગકારી અવસ્થા નથી. પણ એ ધનધવગકારી, ધનદોષ, પરમાત્મ ધસદ્ધ દર્ા અને સાંસાર
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દર્ા બાંને વ્યવહારનયનો ધવષય છે. આહાહા..! વતગમાન જે અવસ્થાનુાં લક્ષ કરે, એવા
વ્યવહારનયનો એ ધવષય છે. સૂક્ષ્મ છે. એ ધનશ્ચય વસ્તુ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ?
જીવના બે ભાર્. જીવ–આત્મા વસ્તુ દ્રવ્ય છે ને? એમાાં એક સાંસાર અવસ્થા (હોય ત્યારે)
મોક્ષ અવસ્થા ન હોય. જ્યારે પકરપૂણગ ધનજ ર્ુણની મોક્ષ દર્ા (હોય), ત્યારે સાંસારદર્ા નથી.
પણ કહે છે કે જીવની એ અવસ્થા વતગમાન નયનો ધવષય, વ્યવહારનયનો ધવષય છે. સમજાય છે
કાાંઈ? એ આશ્રય કરવા લાયક નથી, આદર કરવા લાયક નથી એમ કહે છે. આહાહા..! સાંસારદર્ા
હોય તો તો એ ધવકાર છે, આત્મામાાં એ એક સમયની દર્ા છે. અને ધસદ્ધદર્ા હોય છે તે પણ
એક સમયની ધસદ્ધદર્ા છે. ધસદ્ધદર્ા બે સમય નથી રહેતી. એક સમયમાાં જે દર્ા થઈ, એ બીજા
સમયમાાં બીજી થઈને એક સમય જ રહે છે. કહે છે કે બન્ને અવસ્થા વતગમાન ભેદ પાડીને જોવુાં,
એવો જે વ્યવહારનય, તેનો ધવષય છે. આહાહા..! ‘પાંકડતજી’!
‘ધનજ પરમર્ુણો...’ લખ્યુાં છે, જુઓ! ધસદ્ધમાાં ધનજ પરમપયાગય. ભર્વાનઆત્મા મુક્તદર્ા
હોય ત્યારે ધનજ સ્વભાવ ર્ુદ્ધ છે, તેની પયાગયમાાં ર્ુદ્ધતા, પકરપૂણગ પકરપૂણગ ર્ુદ્ધતા (હોય), તે ધસદ્ધ.
એ પણ એક સમયની અવસ્થા છે, પયાગય છે, વ્યવહાર છે, હેય છે, આદરણીય નથી. આહાહા..!
સૂક્ષ્મ ધવષય છે, ભાઈ! સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી જ અને સાંસાર પણ નથી જ.’ આહાહા..! ભર્વાનઆત્મા,
અહીં ધનશ્ચયમાાં નય નથી નાખી. વ્યવહારમાાં નય ર્બ્દ પડ્યો છે. પણ (ધનશ્ચય) નય લેવી.
ધનશ્ચયનયથી તો ભર્વાનઆત્મા ધ્રુવ, ધનત્યાનાંદ ‘અપ્પા સો પરમઅપ્પા’ આત્મા પોતે ધનજ
સ્વરૂપ, પોતાનુાં પરમાત્મ સ્વરૂપ ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, એ ધનશ્ચય, જીવનુાં વાસ્તધવક એ સ્વરૂપ છે, તેને જ
યથાથગમાાં જીવ કહે છે. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? સૂક્ષ્મ ધવષય છે, ભાઈ!
આત્મામાાં અનાકદથી કમગ, ર્રીર આકદ તો નથી. એક સમયની ધવકારી દર્ા છે, અને
ધવકાર નાર્ હોવાથી ધસદ્ધદર્ા ઉત્પન્ન હોય તો એક સમયની પૂણગ ર્ુદ્ધદર્ા એક સમયની છે. તે
બે સમય નથી રહેતી. કેમ કે ધસદ્ધદર્ા છે એ પયાગય છે, દર્ા છે, હાલત છે, અવસ્થા છે. એ
અવસ્થા એક સમયમાાં રહેનારી, વ્યવહારનય છે. પયાગય એ જ વ્યવહાર છે. આહાહા..! અહીં તો
દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત અને પકરણામ એ વ્યવહાર, અને એનાથી ધનશ્ચય થાય એવુાં કાાંઈ નથી.
સમજાણુાં કાાંઈ? પાંકડતજી!
ભર્વાનઆત્મા, સક્ચચદાનાંદ સ્વરૂપ, ધસદ્ધ સ્વરૂપ, ધત્રકાળ તેનુાં ધસદ્ધ સ્વરૂપ
પરમાત્મસ્વરૂપ જ છે. ધ્રુવ, ધનત્ય, પકરણામની કિયાથી પણ રધહત, ધસદ્ધની પયાગયથી રધહત,
સાંસારની પયાગયથી રધહત. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો ભર્વાન આ આત્મા, ધનશ્ચયથી જુઓ તો
અાંતમુગખ દૃધિ કરીને, જ્ઞાન ધનશ્ચયથી તેને જુઓ તો, સમ્યગ્દર્ગનનો ધવષય જે ધ્રુવ છે, જેના આશ્રયે
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સમ્યગ્દર્ગન થાય છે, એવી ધ્રુવ ચીજ છે, તેમાાં તો ધસધદ્ધ પણ નથી. મોક્ષદર્ા તેમાાં નથી. મોક્ષદર્ા
તો એક સમયની પયાગય છે. આહાહા..!
સાકદઅનાંત મોક્ષદર્ા ઉત્પન્ન થઈને રહે છે ને? જ્યારથી ઉત્પન્ન થાય ત્યારથી
અનાંતકાળ રહે છે. નધહ, નધહ. એક સમયની અવસ્થા બીજી થઈ જાય છે. એની એ અવસ્થા નથી
રહેતી. ધસદ્ધમાાં પણ કેવળજ્ઞાનની પયાગય એક સમયની હોય છે. બીજા સમયે એ પયાગય નથી,
એવી હોય પણ એ ન હોય. આહાહા..! કહે છે કે ધસદ્ધ–મુક્તદર્ા પણ વ્યવહારનયનો ધવષય છે.
જીવ એકરૂપમાાં બે ભેદ પડી ર્યા એ વ્યવહાર છે. આહાહા..! એ વ્યવહાર પણ અભૂતાથગ છે.
ધત્રકાળ ભર્વાનઆત્મા જ્ઞાયકમૂધતગ ધ્રુવ, એકરૂપ જે ધનશ્ચય સ્વભાવ, પરમ સ્વભાવભાવ
ધ્રુવ ધનત્ય અનાકુળ આનાંદનો રસકાંદ એકરૂપ સદૃર્ સ્વભાવ, ધનશ્ચયથી તે ચીજ આત્માની છે, તે
આત્મા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? તે આત્મામાાં ધસદ્ધર્ધતની પયાગય, સાંસારની પયાગયની નાક્સ્ત છે. સૂક્ષ્મ
ધવષય છે, ભાઈ! સમજાય છે? સૂક્ષ્મ ધવષય છે.
ભર્વાનઆત્મા.. ‘તારણસ્વામી’ તો વારાંવાર કહે છે કે ‘અપ્પા સો પરમઅપ્પા’. એમાાં
આવે છે. એ ર્ુાં? આત્મા એક સમયમાાં પકરપૂણગ ચૈતન્ય ધ્રુવ એ અપ્પા એ પરમાત્મા. ધસદ્ધની
પયાગય અને સાંસારી પયાગય એ પરમાત્મા નધહ. આહાહા..! ર્જબ વાત છે! સમજાણુાં કાાંઈ? કહે
છે કે ધનશ્ચયનયથી જુઓ તો, જુઓ! અહીં નય લીિી. પેલુાં જ્ઞાન. ભાઈ! એકલી દૃધિ-દૃધિ કરે છે
ને! દૃધિ પણ સાથે જ્ઞાન છે. જ્ઞાન સાથે છે. આ વસ્તુનુાં લક્ષ કરવુાં એ તો નયથી લક્ષ થાય છે.
સમજાય છે કાાંઈ? સમજાય છે ઇ અમારી ર્ુજરાતી ભાષા છે.
અાંતરમાાં ભર્વાનઆત્મા, એક સેકન્ડના અસાંખ્ય ભાર્માાં, પૂણગ ધ્રુવ ધનધરિય, ધસદ્ધ અને
કેવળજ્ઞાનની પયાગયથી પણ રધહત અને સાંસારના ધમથ્યાત્વ, રાર્-દ્વેષ, અજ્ઞાન એ પયાગયથી પણ
રધહત છે. જેને એકરૂપ સ્વભાવ કહો, ધ્રુવ કહો, અભેદ કહો, સામાન્ય કહો, એક જ્ઞાયકભાવ
ચૈતન્યધ્રુવ જે ર્ુદ્ધ ધનશ્ચયનયનો ધવષય છે, એ ધનશ્ચય આત્મા છે. પેલો વ્યવહાર આત્મા.
આહાહા..! જીવ અધિકાર છે ને? ધસદ્ધની પયાગય અને ધસદ્ધનો આત્મા એ વ્યવહારઆત્મા કહે છે.
આહાહા..! એય..! એક સમયની અવસ્થા છે, બે સમય નથી. ભર્વાન તો ધત્રકાળ ધ્રુવ... ધ્રુવ...
કાંદ ધચદાનાંદ અભેદ, એકરૂપ સ્વભાવથી આત્મા પૂણગ પડ્યો છે. એ ધનશ્ચયનયના ધવષયમાાં ધસદ્ધની
પયાગય અને સાંસારની પયાગય અને મોક્ષમાર્ગની પયાગય એની અાંદર છે જ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ?
પોતાનો ચૈતન્ય ભર્વાન પૂણગ સત્તા–અક્સ્તત્વ, ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, તેની દૃધિ કરવાથી, ધસદ્ધ આકદ
પયાગયની એમાાં નાક્સ્ત છે. પયાગય, પયાગયમાાં છે. ધસદ્ધપયાગય, કેવળજ્ઞાન એ તો પયાગય છે.
કેવળજ્ઞાન ર્ુણ નથી. અહીં ર્બ્દ એવો લીિો છે કે ધનજ પરમર્ુણ. ર્ુણનો અથગ પયાગય. ધમથ્યાત્વ
અને રાર્-દ્વેષ જે અવર્ુણ છે એ પયાગય છે. એ અવર્ુણનો વ્યય થઈને, જે ધનજર્ુણની
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ધનમગળપયાગય થઈ તેને ર્ુણ કહેવામાાં આવે છે. પણ એ ઉત્પાદ અને વ્યય, બન્ને વ્યવહારનયનો
ધવષય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!
હજી તો ઓલાના ઝઘડા. આ વ્યવહાર, દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત, પૂજા, એના ભાવથી િમગ
થાય. અરે ભર્વાન! ક્યાાં છે બાપુ તુાં? ખબર નથી તને. સમજાણુાં કાાંઈ? દયા પાળો, વ્રત પાળો,
અપવાસ કરો, ભર્વાનની પૂજા કરો, ભક્ક્ત કરો, જાત્રા કરો. ભાઈ! એ તો એક ધવકલ્પ રાર્ છે.
એ રાર્ તે િમગ નથી. રાર્થી પૃથક થઈને જ્ઞાયકભાવ ર્ુદ્ધ ચૈતન્ય ભર્વાન છે તેની દૃધિ કરવાથી
ધનધવગકલ્પ સમ્યગ્દર્ગન-જ્ઞાન અને ર્ાાંધત થાય તેનુાં નામ િમગ. એનુાં નામ િમગ. એ િમગ મુક્ક્તનો
ઉપાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘નવરાંર્ભાઈ’! આ છઠ્ઠા શ્લોકનુાં ‘લાલુભાઈ’ કહેતા હતા. એ જ
બરાબર અહીં આવ્યુાં. કાલે બહુાં સારાં હતુાં, હોં! છએ શ્લોક સારા હતા. કાલે ખૂબ ચાલ્યુાં હતુાં.
મુમુક્ષુ :– ફરીને લ્યો તો કાાંઈ વાાંિો નથી.
ઉત્તર :– એ કાાંઈ પાર ન આવે પાછુાં. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ?
પકરપૂણગ આત્માની કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્ગન, અનાંતઆનાંદ, અનાંતવીયગ, પૂણગ સ્વચછતા, એવી
દર્ા પ્રર્ટ થાય તે ઉત્પાદ છે, નવી અવસ્થા છે. ધસદ્ધ પણ જૂની ર્ક્ક્ત નથી. ધસદ્ધ પણ નવી
અવસ્થા છે. અને સાંસારી પણ નવી અવસ્થા ધવકારી છે, જૂની વસ્તુ નથી. ‘રધતભાઈ’! પુરાણુ
તત્ત્વ તો એ એક સમયની પયાગય ધસવાયનુાં. ધસવાય કહે છે ને? અલાવા. અમને ધહન્દી નથી
આવડતી, હોં! અમે તો કાકિયાવાડી ર્ુજરાતી છીએ ને. થોડી થોડી ધહન્દી આવડે. એક સમયની
ધસદ્ધની દર્ા–અવસ્થા છે, એનાથી રધહત ભર્વાનઆત્મા, પૂણાગનાંદ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભર્વાન તે જ
ધનશ્ચયનયનો ધવષય કહો અથવા એ જ ધનશ્ચય છે. અથવા એ જ તત્ત્વ છે, બસ. એ જ સત્ત્વ છે
અને એ જ પરમાત્મા છે. આહાહા..! ‘વસાંતીલાલજી’! લોકો ક્યાાંયને ક્યાાંય ભટક્યા ભટક કરે.
િમગ અહીંથી થર્ે અને અહીંથી થર્ે. આહાહા..! એય..! ‘પ્રકાર્દાસજી’! જાણે સમ્મેદધર્ખર જઈએ
ત્યાાંથી મુક્ક્ત થર્ે, ર્ેત્રુાંજય જઈએ ત્યાાંથી મુક્ક્ત થર્ે. આ તો મુક્ક્ત થાય તારા દ્રવ્યથી. એ પયાગય
પણ તારા દ્રવ્યમાાં નથી. પરને લઈને મુક્ક્ત-બુક્ક્ત થતી નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાનની એવી
વાત છે.
સવગજ્ઞ ધત્રલોકનાથ પરમેશ્વર પરમાત્મા, સવગજ્ઞ જ્ઞાનથી બિુાં જોયુાં, વાણી દ્વારા એવુાં કથન
આવ્યુાં તેને આર્મ કહેવામાાં આવ્યુાં. એ પરમાર્મમાાં આવુાં ફરમાન છે. ભર્વાન તુાં આત્મા છો?
હા. તો આત્મામાાં બે પ્રકાર : એક પયાગય અને એક ધ્રુવ. ધસદ્ધની અને સાંસારીની એ બન્ને પયાગય
વ્યવહાર છે. ધત્રકાળ સ્વરૂપમાાં નથી એ અપેક્ષાએ તો અસત્યાથગ છે, અભૂતાથગ છે. અરે..રે..!
પયાગયની અપેક્ષાએ પયાગય છે. વસ્તુની અપેક્ષાથી એ છે જ નધહ. અસત્ છે. જેમ સ્વદ્રવ્યની
અપેક્ષાથી પરદ્રવ્ય અસત્ છે, અદ્રવ્ય છે. એમ ભર્વાન ધનશ્ચયની અપેક્ષાએ પયાગય અસત્ છે.
અસત્ છે એનો અથગ નથી એમ નથી. એનાથી તો સત્ છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે.
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આહાહા..! ધત્રકાળ જ્ઞાયકભાવની અપેક્ષાએ ધસદ્ધપયાગય અસત્ છે. વસ્તુનુાં સ્વરૂપ જ એવુાં છે.
જીવદ્રવ્યનો અધિકાર છે ને? જીવ અધિકાર. વાસ્તધવક જીવ, યથાથગ જીવ, ભૂતાથગ, સત્યાથગ, સાચો
પ્રયોજનભૂત જીવ એ તો ધનશ્ચય ધ્રુવ છે, જેમાાં બાંિની કિયા પણ નથી અને મોક્ષની કિયા પણ
નથી અને મોક્ષના માર્ગની કિયા પણ એમાાં નથી. આહાહા..!
‘આ પ્રમાણે વ્યવહારનય છે.’ આહાહા..! ર્જબ વાત છે. ધસદ્ધ, કેવળજ્ઞાન વ્યવહારનય
છે. કેવળજ્ઞાન પયાગય છે. ર્ુણ નથી. ર્ુણ તો ધત્રકાળ છે. જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન... જ્ઞાન.. જ્ઞાન...
જ્ઞાન.... જ્ઞાયક... જ્ઞાયક... સદૃર્ ધ્રુવ... સદૃર્ ધ્રુવ... અભેદ ધ્રુવ, પરમાથે આત્મા એને કહેવામાાં
આવે છે. અને એ આત્માની દૃધિ કરવી, તેને સમ્યગ્દર્ગનમાાં આવો આત્મા પ્રતીતમાાં આવે છે.
આવો આત્મા પ્રતીતમાાં આવે તેને સમ્યગ્દર્ગન કહેવામાાં આવે છે. હજી સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચાકરત્ર
તો પછી છે. સમજાણુાં કાાંઈ? સાથે અાંર્ે જ્ઞાન, અાંર્ે ચાકરત્ર છે. પણ આવી દૃધિ દ્રવ્ય સ્વભાવ
ઉપર ર્યા ધવના, વાસ્તધવક સતની શ્રદ્ધા તેને થતી નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? વાસ્તધવક સત્
ભર્વાનઆત્મા, ધચદાનાંદ જ્ઞાયક ધ્રુવ, અનાકદઅનાંત, એકરૂપ, સદૃર્ તે વાસ્તધવક આત્મા,
યથાથગપણે આત્મા, સત્યપણે, ધનશ્ચયથી આત્મા (છે), તેની દૃધિ કરે તો એ આત્મા એવો છે એવી
પ્રતીત થાય તો એ દર્ગનને સમ્યગ્દર્ગન કહે છે. કેમ કે એના ધવષયમાાં આખો આત્મા દૃધિમાાં
આવી ર્યો છે. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ! િમગ કેવો છે એ સમજવુાં કિણ પડે.
એ ‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી...’ ભર્વાન જેને યથાથગ, ભૂતાથગ (દૃધિમાાં આવ્યો)...
એ તો છઠ્ઠી ર્ાથામાાં કહ્ુાં અને અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં એ જ વાત છે. આહાહા..! જ્ઞાયક ધ્રુવ
સ્વભાવ ભર્વાનઆત્મા. ત્યાાં એમ કહ્ુાં કે પ્રમત-અપ્રમત અવસ્થાની નાક્સ્ત. અહીં ધસદ્ધની પયાગય
અને સાંસારની નાક્સ્ત એટલુાં લાંબાવ્યુાં, ભાઈ!
મુમુક્ષુ :– અહીંયા બિી પયાગયો લીિી.
ઉત્તર :– અહીંયા બિી પયાગયો લઈ લીિી. ત્યાાં જરી ર્રૂઆત છે એટલે એની સાંસાર
અવસ્થાની પહેલેથી ચૌદમા સુિીની અવસ્થા. એક જ્ઞાયકભાવ. ‘ण वि होवि अिमत्तो ण िमत्तो
ज णगो दु जो भ िो’ એ જ્ઞાયકભાવ જે જ્ઞાયકભાવ છે, એમાાં એ પ્રમત-અપ્રમતની પયાગયનો
અભાવ છે, નાક્સ્ત છે. એમાાં હો, પયાગય તરીકે પયાગય હો. વસ્તુમાાં તેનો અભાવ છે. એવુાં
ु
ु
અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં. ‘भित्थमवििो
खलु’ અથવા ‘भूित्थो िेवििो दु ििणओ’
ભૂતાથગ
ધત્રકાળ એક સમયની પયાગય ધસવાયનો આખો આત્મા એ જ સત્ય છે અને એ જ ર્ુદ્ધનય છે અને
એ જ ધનશ્ચય વસ્તુ છે. તેનો આશ્રય કરવાથી, તેનુાં લક્ષ કરવાથી, તેમાાં દૃધિ દેવાથી, જે ધનમગળ
અનુભવ થાય, તેની પ્રતીત થાય તેનુાં નામ સમ્યગ્દર્ગન છે. સમજાણુાં કાાંઈ? દેવ-ર્ુર-િમગની શ્રદ્ધા
કરો, સમકકત છે. નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરો (એ સમકકત છે), એમ છે નધહ. નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરો એ
સમ્યગ્દર્ગન છે. એમ છે નધહ. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
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કહે છે, ખરેખર ધનશ્ચયથી ભર્વાનઆત્માને અાંદરમાાં તપાસે તો એવો ધનત્યાનાંદ ભર્વાન
ધનત્ય.. ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... ધનત્ય... એમાાં મુક્ક્ત પણ નથી. ‘સાંસાર પણ નથી જ. આ
બુિ પુરષોનો ધનણગય છે.’ આહાહા..! ‘विणनयोऽयं बधु ि म’् જ્ઞાનીઓનો આ ધનણગય છે. સમજાણુાં
કાાંઈ? જ્ઞાનીઓનો આ ધનણગય છે. અનાંતજ્ઞાની, તીથંકરો, સવગજ્ઞો, મુધનઓ. સાચાની વાત છે, હોં!
લુર્ડા ફેરવીને નગ્ન થઈને બેસે એ કાાંઈ સાિુ છે એમ નથી. હજી આત્મા ર્ુાં ચીજ છે? અને એમાાં
ર્ુાં રાર્ આકદ નથી? અને એમાાં ધસદ્ધની પયાગય અને સાંસારની પયાગય નથી. એવા આત્માના
અનુભવ ધવના સમ્યગ્દર્ગન નધહ અને સમ્યગ્દર્ગન ધવના ચાકરત્ર-ફાકરત્ર હોતુાં નથી. એકડા ધવનાના
મીંડા છે. ર્ુાં કહે છે? ર્ૂન્ય.
‘ધનશ્ચયથી તો ધસધદ્ધ પણ નથી જ અને સાંસાર પણ નથી જ.’ લ્યો. આ જ્ઞાનીપુરષોનો
ધનણગય. આ ધનણગયમાાં આનાંદ સાથે આવે છે એ ધનણગય. એવો ધવકલ્પથી ધનણગય કરવો... સમજાણુાં
કાાંઈ? એમાાં આનાંદ આવ્યો નધહ તો આખુાં દ્રવ્ય દૃધિમાાં નથી આવ્યુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ધવકલ્પથી,
મનથી ધનણગય કરે તો એ ધનણગયમાાં તો દુુઃખદર્ા ઊભી છે. તેમાાં અનાંત-અનાંત ર્ુણનો રાધર્ પ્રભુ
ચૈતન્ય, એવી દ્રવ્ય–વસ્તુ, તેનો ધનણગય થાય તો તેમાાં જેટલા ર્ુણ છે, તે બિા પયાગયમાાં, વેદનમાાં,
અનુભવમાાં આવ્યા ધવના રહે નધહ. તેને અહીંયા બુિ પુરષોનો ધનણગય કહે છે. આહાહા..! આમ
ધનણગય ધનણગય કરે છે ને? ધનણગયમાાં આમ મોટો ફેર છે. ‘ર્ેિી’! આહાહા..!
અરે..! તારો માર્ગ તો જો. ભર્વાન! તારાં સ્વરૂપ તો એક સમયના કેવળજ્ઞાનમાાં પણ
આવતુાં નથી. ધસદ્ધની એક સમયની કેવળજ્ઞાનની પયાગય છે એમાાં દ્રવ્ય આવતુાં નથી. વસ્તુ
(પયાગયમાાં) આવી જાય તો બીજા સમયમાાં નાર્ થઈ જાય. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! એ તો જે
છે એ છે. એમાાં કાાંઈ હલનચલન, ફેરફાર, ધહનાધિકતા કાંઈ નથી. આહાહા..! ‘જેિાભાઈ’! આવો
આત્મા! ભારે ભાઈ! આ તો પાાંચસો ને ચોસિ ભેદ જીવના ર્ીખી ર્યા. ફલાણા ભેદ.. એ પણ
બિા ધવકારના. એ ક્યાાં મૂળ જીવ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો બિા ભેદ છે.
અહીં તો પ્રભુ પોતે. પયાગય બે પ્રકારની–સાંસાર અને મુક્ક્તની. એ પયાગય પણ
વ્યવહારઆત્મા છે. એ સત્ય આત્મા, ધનશ્ચય આત્મા, ભૂતાથગ આત્મા નધહ. પાંકડતજી! ભારે ભાઈ
આવો માર્ગ! સવગજ્ઞ વીતરાર્ ધત્રલોકનાથ પરમેશ્વર એમ ફરમાવે છે. ઇન્દ્રો અને ર્ણિરોની વચચે
કદવ્યધ્વધન દ્વારા એમ આવ્યુાં અને ‘કુાંદકુાંદાચાયગદેવે’ જાણી લીિુાં, અનુભવ થયો, ચાકરત્ર થયુાં, તે
એમ કહે છે કે ભાઈ! માર્ગ આ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ઓહોહો..! ભારે શ્લોક, ભાઈ! લ્યો, એ..
‘રધતભાઈ’! તમે બરાબર આવ્યા અને આ શ્લોક બાકી રહી ર્યેલો. કાલે ધવચાર હતો, કીિુાં બે
ધમધનટ રહી ર્ઈ હતી. આ ક્યાાં અત્યારે ચાલર્ે. પાાંચ શ્લોક તો ચાલ્યા.
મુમુક્ષુ :– આજ પાાંચમો રહી ર્યો.
ઉત્તર :– પાાંચમો થયો.
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મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– એ તો આવ્યુાં ને.
મુમુક્ષુ :– ધવભાવ અસત્ હોવાથી...
ઉત્તર :– હા. હા. કહ્ુાં ને એ. પાાંચમો ફરીને લ્યો એમ કહે છે. એ ૩૪. આ ૩૫ છે ને એની
ઉપર ૩૪ છે. એ બિા શ્લોક એવા છે. છએ શ્લોક એવા છે.
પહેલા શ્લોકથી જુઓ. પહેલો ૩૦મો કળર્.
‘સકળ મોહરાર્દ્વેષવાળો જે કોઈ પુરષ...’ અહીં તો કહે છે કે સકળ મોહરાર્દ્વેષની પયાગય
પયાગયમાાં હોય, છતાાં ‘જે કોઈ પુરષ પરમ ર્ુરના ચરણકમળયુર્લની સેવાના પ્રસાદથી ધનધવગકલ્પ
સહજ સમયસારને જાણે છે,...’ એટલુાં કહે છે. એક સમયમાાં સકળ મોહરાર્દ્વેષ હો. પયાગયમાાં હો,
વસ્તુમાાં નથી. ર્ુરની સેવા કરવાથી અથાગત્ ર્ુર કહે છે કે તારો દ્રવ્ય સ્વભાવ સાંપૂણગ ધનધવગકલ્પ
સહજ સમયસારને જાણો. ર્ુરએ એમ કહ્ુાં. ર્ુરનો ઉપદેર્ એ છે. બીજી જાતનો ઉપદેર્ હો કે
રાર્થી (થાય), એ ર્ુરનો ઉપદેર્ નથી.
જુઓ! ‘પરમ ર્ુરના ચરણકમળયુર્ની સેવાના પ્રસાદથી...’ ૩૦ માાં છે, ભાઈ! ૩૦ મો
કળર્. ધનર્ગ્રંથ મુધન, રાર્માાંથી નીકળીને સ્વભાવનુાં ભાન થયુાં, તેમનો ઉપદેર્ એ થયો. એમનો
મુખ્ય ઉપદેર્ એ છે કે ધનધવગકલ્પ ભર્વાન તારી ચીજ તો ધવકલ્પના ભેદથી રધહત ધનભેદ છે .
પયાગયનો ભેદ પણ તેમાાં નથી. અને તુાં સહજ સમયસાર છે. સ્વભાધવક આત્મા જે ધ્રુવ સ્વરૂપ છે
તેને જાણો એમ ર્ુરએ કહ્ુાં હતુાં. તેને જાણ્યો. જાણે છે તેનો અથગ કે અનુભવ કયો. ‘સમયસારને
જાણે (અનુભવે) છે, તે પુરષ પરમશ્રીરૂપી સુાંદરી...’ તેને મુક્ક્તરૂપી પયાગય પ્રાપ્ત થાય છે. ધસદ્ધની
પયાગય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..! જુઓ તો ખરા! શ્લોક નાખ્યા છે ને. થોડુાં
થોડુાં લઈ લીિુાં. ૩૧ મો શ્લોક. ‘લાલભાઈ’ કહે, થોડુાં થોડુાં લ્યો. ૩૧.
‘ભાવકમગના ધનરોિથી દ્રવ્યકમગનો ધનરોિ થાય છે; દ્રવ્યકમગના ધનરોિથી સાંસારનો ધનરોિ
થાય છે.’ પુણ્ય અને પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભક્ક્ત આકદ રાર્ ભાવકમગ છે. તેની અનુત્પધત્ત થવી.
ધનરોિનો અથગ તેની અનુત્પધત્ત થવી. એ કારણે દ્રવ્યકમગની પણ ઉત્પધત્ત ન થવી. ‘દ્રવ્યકમગના
ધનરોિથી સાંસારનો ધનરોિ થાય છે.’ વતગમાન ધવકારી પયાગયની ઉત્પધત્ત ન થવી, તો કમગ પણ
આવતા નથી, તો દ્રવ્ય સ્વભાવના આશ્રયે ધવકારી પયાગય ઉત્પન્ન થતી નથી, તો કમગ પણ આવતા
નથી, તો વસ્તુના સ્વભાવના આશ્રયે મુક્ક્ત થાય છે. કોઈ વ્યવહાર-રત્નત્રય, દયા, દાન ને એનાથી
મુક્ક્ત થાય છે એમ છે નધહ. કેમકે ભાવકમગના ધનરોિથી. તો વ્યવહારરત્નત્રય, ર્ુભરાર્ ભાવકમગ
છે. તેને રોકવાથી. ધનરોિનો અથગ રોકવાથી. રોકવાનો અથગ તો ઉપદેર્ની કથન ર્ૈલી છે ને. જેમાાં
રાર્ નથી એવો ચૈતન્ય ભર્વાનઆત્મા, તેનો અાંતર આશ્રય કરવાથી, પરમાનાંદની દર્ારૂપ મુક્ક્ત
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થાય છે તો ભાવકમગ અને દ્રવ્યકમગ ખરી થઈ જાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે વાત, ભાઈ! ૩૨ મો
શ્લોક.
‘જે જીવ સમ્યગ્જ્ઞાનભાવરધહત ધવમુગ્િ (મોહી, ભ્રાન્ત) છે,...’ જેને આત્મા જ્ઞાયકભાવ
ધચદાનાંદ ર્ુદ્ધ ધ્રુવ, તેને જ્ઞેય બનાવીને જેણે જ્ઞાન કયું નથી, એવી ચીજનુાં જેણે જ્ઞાન કયું નથી,
આવી વસ્તુનુાં જેણે જ્ઞાન કયું નથી, એ ભ્રાાંધતરૂપ પ્રાણી છે. આખી પયાગયમાાં એની રમત છે, એમ
કહે છે. ‘જે જીવ સમ્યગ્જ્ઞાનભાવરધહત...’ છે. પોતાનો ધનજ સ્વભાવ ધ્રુવ સ્વરૂપ પ્રભુ! તેના
જ્ઞાનરધહત છે. તે દ્રવ્ય સ્વભાવના જ્ઞાનરધહત છે. પયાગયના ભાનમાાં રમે છે તો ધમથ્યા ભ્રાાંધત છે.
‘તે જીવ ર્ુભાર્ુભ અનેકધવિ કમગને કરતો થકો...’ અજ્ઞાની છે ને? એ અજ્ઞાની પુણ્યપાપના ભાવનો કતાગ થાય છે. જ્ઞાની પુણ્ય-પાપનો કતાગ નથી. આહાહા..! સમ્યગ્દૃધિ પોતાના વસ્તુ
સ્વભાવનુાં ભાન થવાથી, તેમાાં ધવકાર નથી તો એ ધવકારનો કતાગ નથી. જ્યાાં સુિી ધવકાર અને
સ્વભાવ વચચે એક્તા માનતો હતો, જેને એક માને છે તેનો કતાગ થાય છે. ઇ કહે છે, જુઓ! ‘તે
ર્ુભાર્ુભ અનેકધવિ કમગને કરતો થકો...’ અજ્ઞાની. કેમ? કે એ ર્ુભ અને દયા, દાન, ધવકલ્પ એ
મારી ચીજ છે, જેમાાં એક્તા માની છે તેનો એ કતાગ થાય છે. અજ્ઞાની કતાગ થાય છે, જ્ઞાની કતાગ
નથી. કેમ કે જ્ઞાનીએ સ્વભાવમાાં એક્તા માની છે. રાર્થી અનેકતા–ક્ભન્ન કરી દીિો છે.
આહાહા..! ભારે વાતુાં ભાઈ! ધવકલ્પ જે થાય છે એનાથી એકત્વ તોડી નાખ્યુાં છે તો દ્રવ્યસ્વભાવમાાં
એક્તા થઈ છે. તે પુણ્ય-પાપનો કતાગ નથી. સમજાણુાં કાાંઈ? કાલે હતા? ‘પ્રધવણભાઈ’ કાલે નહોતા.
પરમ કદવસે હતા. આ તો કાલનુાં થોડુાં ફરીને (લઈએ છીએ). રધવવાર છે એટલે.
‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ આહાહા..! જે ર્ુભ અને અર્ુભ
ધવકલ્પ રાર્ભાવ અને ર્ુભ-અર્ુભ ઉપયોર્ છે, એમાાં અજ્ઞાનીની અક્સ્તત્વબુધદ્ધ છે. અહીંયા
અક્સ્તત્વ જે મહાપ્રભુ પડ્યો છે તેના જ્ઞાનથી રધહત છે. મહા ચૈતન્યપ્રભુની સત્તાના જ્ઞાનથી રધહત
છે. તેથી એ ર્ુભાર્ુભ પકરણામમાાં રોકાણો છે. અજ્ઞાની એનો કતાગ થાય છે માટે લેર્માત્ર પણ
મોક્ષની વાાંછાની તેને ખબર નથી. ‘વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ જાણતો નથી. પુણ્ય અને પાપ,
દયા, દાન, વ્રતના ધવકલ્પનો કતાગ થાય છે એ ‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો
નથી;...’ આહા..! એ રાર્ની કિયા કરે છે અને તેનાથી મને લાભ થર્ે એવો ધમથ્યાદૃધિ
‘મોક્ષમાર્ગને લેર્માત્ર પણ વાાંછવાનુાં જાણતો નથી;...’ આહાહા..! ભારે કામ, ભાઈ! સમજાણુાં
કાાંઈ?
ભર્વાનની ભક્ક્ત, પૂજા, દયા, વ્રત અને તપ એ બિા ર્ુભ ધવકલ્પ છે અને ધવકલ્પનો
કરનારો કતાગરધહત જ્ઞાતા છે, તેનો મોક્ષમાર્ગ સ્વભાવથી ર્રૂ થાય છે તેને ક્બલકુલ વાાંછતો નથી,
જાણતો નથી. એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? કહે છે ને કે વ્યવહાર કરતા કરતા થર્ે. અહીં તો કહે
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છે કે વ્યવહારના કતાગ થાય છે તેને લેર્માત્ર પણ મોક્ષમાર્ગની ઇચછા નથી. મોક્ષમાર્ગ કેમ ઉત્પન્ન
થાય છે તેને જાણતો નથી.
મુમુક્ષુ :– પરમ સત્ય છે.
ઉત્તર :– પરમ સત્ય છે. એ તો પરમ ધત્રકાળ સત્ય છે. દુધનયા માને, ન માને એનાથી
કાાંઈ સત્ય અસત્ય થઈ જાય છે? આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?
૩૩ મો શ્લોક. ‘જે સમસ્ત કમગજધનત સુખસમૂહને પકરહરે છે,...’ ર્ુાં કહે છે? જેને ર્ુભ
ધવકલ્પમાાં પણ સારાં લાર્ે છે તેને કમગ સમૂહના સુખમાાં સારાં લાર્ે છે કે આ િીક છે.. િીક છે.
આત્માના આનાંદસમૂહને એ આદરતો નથી. ‘સમસ્ત કમગજધનત સુખસમૂહ...’ જુઓ! ર્ુભભાવમાાં
સુખ માને છે, િીક માને છે. ધહત માને છે. તેને પકરહરણ કતાગ છે. તેને છોડે છે. ર્ુભભાવમાાં પણ
સુખ નધહ, ધહત નધહ, મદદર્ાર નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ર્ેમાાં? આત્માના સમ્યગ્દર્ગનમાાં આ
ર્ુભભાવ કકાંધચત મદદર્ાર નથી. ભારે વાત, ભાઈ!
મુમુક્ષુ :– ‘સમયસાર’માાં હસ્તાવલાંબ કહ્ુાં છે.
ઉત્તર :– ધનધમત્તનુાં જ્ઞાન કરાવ્યુાં છે. ફળ સાંસાર બતાવ્યુાં છે. હસ્તાવલાંબ કહ્ુાં પણ ફળ
સાંસાર બતાવ્યુાં છે. આવે છે? ‘જેિાભાઈ’! ક્યાાં આવે છે?
મુમુક્ષુ :– ‘સમયસાર’...
ઉત્તર :– ૧૧મી ર્ાથા. આહાહા..! એ હસ્તાવલાંબનો અથગ? રાર્ની માંદતા, ત્યાાં એવુાં હોય
છે. બસ. પણ એનુાં ફળ તો બાંિન, સાંસાર છે. આત્માનો િમગ એના કારણે ફળે, પ્રર્ટે એમ નથી.
એમ છે નધહ. અર્મ્ય વાતુાં છે, ભાઈ! ધચદાનાંદ ભર્વાન ધનધવગકલ્પ સહજાનાંદની મૂધતગ આત્મા છે.
તેમાાં એ રાર્... આહાહા..! એ તો સુખસમૂહની કલ્પના અજ્ઞાનીની છે. (તેને) છોડે છે. એનો અથગ
એમ કે, આનાથી કાાંઈ પ્રાપ્ત થર્ે, ર્ુભરાર્માાં િીક છે, સુખ છે, મદદ મળર્ે એવી દૃધિ છોડે છે.
‘તે ભવ્ય પુરષ-ધનરકમગ સુખસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન થતાાં...’ કાલે જરી સૂક્ષ્મ
વાત આવી ર્ઈ છે. જેણે ધવકલ્પનો ભાવ િીક છે એવી દૃધિ છોડી દીિી છે, તે ‘ધનરકમગ
સુખસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં મગ્ન...’ કોણ? અધતર્ય ચૈતન્યમય દ્રવ્ય. પોતાનુાં દ્રવ્ય,
ધનરકમગ સુખ, આનાંદસમૂહરૂપી અમૃતના સરોવરમાાં જ્ઞાનમય ચૈતન્ય મગ્ન છે. અનાકદથી મગ્ન છે.
સમજાણુાં કાાંઈ? કાલે તમે હતા. ‘વસાંતીલાલજી’! કાલે સવારે હતા કે નધહ?
‘તે ભવ્ય પુરષ-’ બસ, આ રાર્થી િીક છે એને છોડે છે. ર્ુભભાવ પુણ્ય તે િીક છે,
એવી દૃધિ છોડે છે એ ર્ેમાાં લીન થાય છે? આ ભાવને છોડે છે તો કેવા ભાવની પ્રાધપ્ત થાય છે?
કે અનાકદ ધનરકમગ, કમગ ધવનાની ચીજ, સુખસમૂહ આનાંદનો ધપાંડ પ્રભુ, આત્માના અમૃત સરોવરમાાં
તે મગ્ન છે. કોણ? આવી અધતર્ય ચૈતન્યમય વસ્તુ. આનાંદ અને જ્ઞાન બે લીિા. ચૈતન્યમય
સ્વભાવ અતીધન્દ્રય આનાંદમાાં લીન છે. એકરૂપ. એ વસ્તુ ધત્રકાળ એકરૂપ છે. અનાંતઆનાંદ
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અતીધન્દ્રયમાાં મસ્ત, અધતર્ય ચૈતન્યમય મગ્ન છે. એવો ભર્વાન એકરૂપ, એકરૂપ છે. પયાગય
આકદ તો બે રૂપ થઈ ર્યુાં.
‘અધદ્વતીય ધનજ ભાવને પામે છે.’ લ્યો. એ અજોડ ધનજભાવને પામે છે. એ ધનજ સ્વભાવને
પામે છે તો પયાગયમાાં આનાંદની પ્રાધપ્ત થાય છે. આહાહા..! ભારે વાતુાં, ભાઈ! માણસને એવુાં લાર્ે
કે આવો કાાંઈ િમગ હર્ે! વીતરાર્નો િમગ આવો હોય? વીતરાર્માાં તો કાંદમૂળ નધહ ખાવા,
વનસ્પધત ન ખાવી, ચોધવયાર (કરવા), રાત્રે આહાર ન કરવો. છ પરબી ખાવુાં નધહ, બ્રહ્મચયગ
પાળવુાં, વ્રત કરવા, અપવાસ કરવા, પૂજા કરવી એવુાં હોય. એય..! ‘પાંકડતજી’! એ તો રાર્ની
માંદતાની કિયા ર્ુાં છે એને જણાવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એ કોઈ િમગ નથી. આહાહા..!
િમગ તો અધદ્વતીય ચૈતન્ય ધનજ ભાવ જે અનાકદઅનાંત, તેને પ્રાપ્ત થાય છે. આહાહા..!
અહીં રાર્ની સુખબુધદ્ધ છોડીને, સુખસમુદ્રમાાં મગ્ન ચૈતન્યમય એક અધદ્વતીય આત્મા, તેને પામે
છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એક કોર છોડે છે અને એક કોર પ્રાપ્ત થાય છે. એક તરફ વ્યય થાય છે અને
એક તરફ ઉત્પન્ન થાય છે. ધત્રકાળીમાાં દૃધિ કરી તો ધનજભાવની પ્રાધપ્ત થાય છે. આત્મા, આત્મા
છે એ ભાવ તો કાાંઈ બહાર નથી આવતો. પણ ધનજભાવ આ છે તેની પયાગયમાાં પ્રાધપ્ત (થાય છે
તેને) પયાગયમાાં જ્ઞાયકભાવ આવી ર્યો એમ કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?
અધર્યારમી ર્ાથામાાં કહ્ુાં નધહ? જ્ઞાયકભાવ ધતરોભાવ હતો તે આધવભાગવ થઈ ર્યો.
જ્ઞાયકભાવ ધતરોભાવ હતો? જ્ઞાયકભાવનુાં જે ભાન નહોતુાં, તે ભાન થયુાં તો જ્ઞાયકભાવનો
આધવભાગવ થયો, જ્ઞાયકભાવ પ્રર્ટ થયો (એમ કહ્ુાં). એમ આ ધનજભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. સમજાણુાં
કાાંઈ? વ્યવહારના ધવકલ્પને છોડીને, ઉપદેર્ની પદ્ધધતમાાં નાક્સ્તથી તો એમ આવે. છૂટે ક્યારે?
ધનત્યાનાંદ ભર્વાન ચૈતન્યમય સ્વરૂપ છે, તેની દૃધિ કરવાથી, તેનો આશ્રય કરવાથી, તે છે એની
સત્તાનો સ્વીકાર અનુભવમાાં થયો તો વ્યવહારનો નાર્ થયો. ધનશ્ચયના આશ્રયે ર્ાાંધતની પ્રાધપ્ત
થઈ, જે પ્રાધપ્ત થઈ એ િમગ છે. આહાહા..! કહો, ‘કાક્ન્તભાઈ’! આવો િમગ. બહુ મોંઘો િમગ, ભાઈ!
દુલગભ િમગ આ તો કહે. દુધનયાએ તો બહારમાાં જરી કરી લીિુાં. જાવ એક દયા પાળો, એક ભક્ક્ત
કરો, એક ભર્વાનની જાત્રા કરી લ્યો, જાવ થઈ ર્યો િમગ.
મુમુક્ષુ :– સમજ પીછે સબ સરલ હૈ.
ઉત્તર :– ... એવુાં ‘શ્રીમદ્’નુાં વાક્ય છે. બરાબર.
એવા ‘અધદ્વતીય ધનજ ભાવને પામે છે.’ અજોડ ધનજભાવ જ્ઞાયક ધત્રકાળ, તેનો ભેટો
જ્ઞાનીને થાય છે, એમ કહે છે. આહાહા..! હવે ૩૪મો શ્લોક.
‘(અમારા આત્મસ્વભાવમાાં) ધવભાવ અસત્ હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ અમે તો
આત્મા ર્ુદ્ધ આનાંદકાંદ છીએ. એમાાં તો સાંસાર, ધવભાવ છે જ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ત્યાાં
સાંસારમાર્ગ નથી. પછી કહે સાંસાર, ધસધદ્ધ અમારામાાં નથી. એ પછીના શ્લોકમાાં નાખ્યુાં.
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ચૈતન્યભર્વાન અભેદ એકરૂપ સદૃર્ ધત્રકાળી વસ્તુ એમાાં, અમારા સ્વભાવમાાં, ધત્રકાળી
સ્વભાવમાાં, ધવભાવ તો અસત્ છે. જૂિો છે. એની અમને ધચાંતા નથી. અમારામાાં છે જ નધહ એને
કાઢવાની કે છોડવાની ધચાંતા ર્ુાં? એમ કહે છે. અમારામાાં એ ધવભાવ છે જ નધહ પછી એને
છોડવાની ધચાંતા અમને ક્યાાં છે. અમારો સ્વભાવ છે એને પકડી લીિો તો અસત્ભાવ ઉત્પન્ન થતો
નથી. છૂટી જાય છે. છોડવા-ફોડવાનુાં અમારે છે નધહ, એમ કહે છે. એવી ધચાંતા જ નથી. આહાહા..!
સમજાણુાં કાાંઈ?
‘ધવભાવ અસત્ હોવાથી તેની અમને ધચાંતા નથી;...’ તેનો અથગ? ધવભાવ છોડુાં, વ્યવહાર
ત્યાર્ુાં, પરવસ્તુ ત્યાર્ુાં એ તો અાંતરમાાં છે જ નધહ. અહીં તો હજી પરનો ત્યાર્ કયો અને િમગ થઈ
ર્યો. િૂળમાાં પણ િમગ નથી. સાાંભળ તો ખરો. પરનો ત્યાર્ જ છે, તારા આત્મામાાં કે કદ’ ઘૂસી
ર્યા છે? ર્રીર, વાણી, કમગ, બાયડી, છોકરા, કુટુાંબ એ કોઈ આત્મામાાં ઘૂસી ર્યા છે? આત્મામાાં
પયાગય જ નથી તો આ ચીજ ક્યાાંથી આવી? એમ કહે છે. ‘પાંકડતજી’! પણ માણસને આવુાં લાર્ે
કે આ ‘સોનર્ઢ’ની વાત એકાાંત છે.. એકાાંત છે એમ પોકાર કરે. વાત સાચી છે એની. સમ્યક્
એકાાંત છે, સાચુાં એકાાંત છે. આહાહા..! આવુાં એકાાંત થાય ત્યારે એને પયાગયનુાં જ્ઞાન થાય, એ પછી
૧૯ ર્ાથામાાં લેર્ે. આવુાં સમ્યક્ એકાાંતનુાં ભાન થાય, તેને પયાગયનુાં જ્ઞાન થાય છે કે પયાગય છે.
બસ. સમજાણુાં કાાંઈ?
અહો..! ‘અમે તો હૃદયકમળમાાં ધસ્થત, સવગ કમગથી ધવમુક્ત,...’ ભર્વાનઆત્મા
હૃદયકમળ એટલે અાંતર જ્ઞાનસ્વરૂપ પ્રભુ! એમાાં સવગ કમગથી એ ધવમુક્ત છે. રાર્ાકદ, ધવકલ્પાકદ,
કમગથી રધહત એ તત્ત્વ એ દ્રવ્યસ્વભાવ વસ્તુ છે. ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત અનુભવીએ
છીએ,...’ આહાહા..! જુઓ! કદર્ાંબર મુધન છે. સાંત ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ જાંર્લમાાં વસતા હતા,
વનવાસમાાં હતા. સમજાણુાં કાાંઈ? (એ કહે છે), અમે તો ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત અનુભવીએ
છીએ,...’ એય..! ‘જાદવજીભાઈ’! લ્યો. એ તમારા પૌત્રએ પૂછયુાં હતુાં ને? તમારા કદકરાએ તમારા
પૌત્રને પૂછયુાં હતુાં. એના છોકરાનો છોકરો ‘કદલીપ’ ૧૨ વષગનો છે. ઘણો હોધર્યાર છે. બાર
વષગનો, હોં! એ બાર વષગનો. એના ધપતાજીએ પૂછયુાં, અરે..! ‘કદલીપ’! અત્યારે તો ‘કલકત્તા’ છે
ને? ‘કદલીપ’! મહારાજ કહે છે કે જાંર્લમાાં મુધન રહે છે તો એને કેમ ર્મતુાં હર્ે? ર્ોિે કહે છે?
ધહન્દીમાાં ર્ુાં કહે છે? ક્યુાં અચછા લર્તા હોર્ા? એ કાકિયાવાડી ભાષા બોલે. એના પુત્ર અને
એનો પુત્ર. એને પુછયુાં હતુાં, અરે..! ‘કદલીપ’! મહારાજ કહે છે કે મુધનઓ તો જાંર્લમાાં વસે છે.
એને કેમ ર્મતુાં હર્ે? અરે...! પપ્પા! એમ કહ્ુાં, ૧૨ વષગનો છોકરો છે. હમણા ત્યાાં કલકત્તા છે.
પપ્પા! એ મુધનઓ તો આનાંદમાાં લહેર કરે છે. ‘કદલીપ’ને ક્યારેય જોયો છે? ‘કલકત્તા’માાં.
‘જયાંતીભાઈ’નો છોકરો. એ મુધનઓ તો આનાંદમાાં લહેર કરે છે. પપ્પા! તમને કહુાં? ધસદ્ધ ભર્વાન
એકલા કેમ રહે છે? એમ કહ્ુાં. એમ પાછી દલીલ આપી. ૧૨ વષગનો છોકરો છો. ધસદ્ધભર્વાન
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એકલા રહે છે કે નધહ? તેને દુુઃખ હર્ે? એકલા રહે છે. અનાંતઆનાંદમાાં ધસદ્ધ ક્બરાજે છે. પપ્પા!
તમારે ઘોંઘાટ જોઈએ છે, તમારે ધનવૃધત્ત નથી જોઈતી. એવો છોકરો છે. ઘોંઘાટ. આમ કરવુાં અને
આમ કરવુાં, વ્યાજવટાવનો િાંિો છે ને? ર્ૃહસ્થ માણસ છે. ‘કલકત્તા’માાં હૂાંડી અને વ્યાજ વટાવનો
િાંિો છે. તો કહ્ુાં કે તમારે ઘોંઘાટ જોઈએ છે. ઘોંઘાટ સમજો છો? અમારી કાકિયાવાડી ભાષા છે.
કોલાહલ. પપ્પા! તમારે કોલાહલ જોઈએ છે. આમ જોઈએ અને આમ જોઈએ. તમને ધનવૃધત્ત નથી
ર્ોિતી.
જુઓ! ‘અમે તો હૃદયકમળમાાં ધસ્થત, સવગ કમગથી ધવમુક્ત, ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત
અનુભવીએ છીએ,...’ અમે તો આનાંદમાાં છીએ એમ કહે છે. આહાહા..! નગ્ન મુધન માત્ર વસ્ત્ર
છોડ્યા એટલુાં નધહ. એવુાં નગ્નપણુાં તો અનાંતવાર થયુાં. પાંચમહાવ્રતના ધવકલ્પ અને અઠ્યાવીસ
મુલર્ુણ અનાંતવાર પાળ્યા. એ ચીજ નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? હુાં તો સવગ કમગથી મુક્ત. ‘ર્ુદ્ધ આત્માને
એકને...’ ભાષા જુઓ! ‘એકને...’ સાથે બીજો ધવકલ્પ નધહ. આહાહા..! આ મુધનપણુાં. આહાહા..!
લોકોએ હજી મુધનપણુાં સાાંભળ્યુાં જ નથી અને થઈ ર્યા મુધન. આહાહા..!
કહે છે કે ‘ર્ુદ્ધ આત્માને એકને સતત...’ ધનરાંતર અમારા આનાંદનો અનુભવ અમને છે.
અાંદર રાર્ અને ધવકલ્પનો ધમક્શ્રતભાવ નથી. તેનુાં નામ મુધનપણુાં અને મોક્ષમાર્ગ છે. આહાહા..!
‘કારણ કે અન્ય કોઈ પ્રકારે મુક્ક્ત નથી, નથી, નથી જ.’ ‘ि खलु ि खलु’ આહાહા..! પોતાનો
ધનજાનાંદ ભર્વાન, તેમાાં પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પથી રધહત અાંતરનો અનુભવ કરવાથી મુક્ક્ત થાય
છે. એ ધસવાય કોઈ કિયાકાાંડથી મુક્ક્ત-ફુક્ક્ત થતી નથી. આહાહા..! લ્યો, ‘નથી, નથી નથી જ.’
પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાાં કહે છે, સાંસારી અને ધસદ્ધ બન્ને પયાગય અમારામાાં નથી. પહેલા તો કહ્ુાં હતુાં
કે ધવભાવ અમારામાાં નથી. પછી કહે છે કે સાંસારની ધવકારી પયાગય અને મુક્ક્તની અનાંતઆનાંદ
પયાગય એ વ્યવહાર છે, વ્યવહાર છે. એક સમય... એક સમય.. અનાંત.. અનાંત... અનાંત... અનાંત...
અનાંત... અનાંત... આકદ અાંત ધવનાની ચીજ, તેની પાસે એક સમયની અવસ્થા વ્યવહાર છે. તેને
છોડીને અમે તો ધત્રકાળી આનાંદકાંદમાાં રમીએ છીએ. તેનુાં નામ િમગ છે. એ કહે છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ર્ુરદેવ !)

ગાથા - ૧૯, શ્લોક - ૩૬
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‘નિયમસાર’ જીવ અનિકાર. ૧૮ ગાથા પૂરી થઈ. ૧૯મી ગાથા.
ु णदपज्जाया।
दव्वत्थिएण जीवा वत्थदत्थित्ता पव्वभत्थ

ु होंत्थि दुत्थवहेत्थहं ।। १९।।
पज्जयणयेण जीवा संजत्ता

પૂવોક્ત પયાાયોથી છે વ્યનતરરક્ત જીવ દ્રવ્યાનથાકે;
િે ઉક્ત પયાાયોથી છે સંયુક્ત પયાાયાનથાકે. ૧૯.
ટીકા :– ‘અહીં બન્ને િયોિું સફળપણું કહ્ું છે.’ એટલે કે આત્મા શુદ્ધ નિકાળ દ્રવ્ય હોવા
છતાં એિી પયાાય–અવસ્થામાં–સંસાર અિે નસદ્ધદશા થાય છે. વસ્તુ છે એ તો નિકાળ ધ્રુવ શુદ્ધ
પરમ સ્વભાવભાવરૂપ છે. પણ એિી સાથે પયાાય િથી એમ કહ્ું હતું. પણ પયાાય, પયાાયમાં છે.
અહીં તો જોકે વ્યંજિપયાાય લેશે. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ પોતે શુદ્ધ નિદાિંદ આિંદ, જ્ઞાયકભાવ,
એ જ વસ્તુ નિશ્ચયિયિો નવષય છે. પણ એિી સાથે પયાાય િથી. એમાં િથી પણ પયાાયમાં
પયાાય િથી એમ િનહ. પયાાય છે. વ્યવહારિયિો નવષય છે. પણ અહીંયા તો વ્યંજિપયાાયિે
પયાાય કહીિે ટીકાકાર નિષેિ કરશે.
જુઓ! ‘ભગવાિ અહંત પરમેશ્વરે...’ સવાજ્ઞદેવ પરમેશ્વર વીતરાગ પરમાત્માએ ‘બે િયો
કહ્ા છે : દ્રવ્યાનથાક અિે પયાાયાનથાક.’ જુઓ! આ તત્ત્વ આ રીતે છે એ રીતે િ સમજે તો એિે
એકાંત અજ્ઞાિ થાય છે એમ સમજાવે છે. એકલું દ્રવ્ય જ છે અિે પયાાય િથી, તો એ નમથ્યાદૃનિ
થઈ જાય છે. પયાાય છે અિે દ્રવ્ય િથી, વસ્તુ િથી તો પણ નમથ્યાત્વ એકાંત થઈ જાય. સમજાણું
કાંઈ? પરમ સ્વભાવિું વણાિ ખૂબ આવ્યું કે જેમાં નસદ્ધ અિે સંસાર બે દશા જ િથી. એ વાત
નિશ્ચયિી દ્રવ્યાનથાક વસ્તુદૃનિએ બરાબર છે. પણ એમાં પયાાય િથી એમ િથી. પયાાય–અવસ્થા
છે, હાલત છે. સમજાણું કાંઈ? એ અવસ્થાિે િ માિે એ તો એકાંત અજ્ઞાિ છે.
સંસાર અવસ્થા છે. િાર ગનતિી અવસ્થાઓ વ્યંજિપયાાયિી દશા છે. મોક્ષ પણ એક
નિમાળદશા છે. એવો અરરહંત ભગવાિિો ઉપદેશ બે િયથી છે. નિશ્ચયથી અિે પયાાયથી.
નિશ્ચયિે અહીંયા દ્રવ્યાનથાકિય કહ્ો છે. જુઓ આવે છે. દ્રવ્યાનથાક–પયાાયાનથાક. હવે દ્રવ્યાનથાક
કોિે કહેવું? કે ‘દ્રવ્ય જ જેિો અથા એટલે પ્રયોજિ છે....’ વસ્તુ દ્રવ્ય એટલે નિકાળી જ્ઞાયક
આિંદસ્વરૂપ, એ જે િયિું પ્રયોજિ દ્રવ્ય છે, વસ્તુ છે, તે િયિે દ્રવ્યાનથાક કહેવામાં આવેછે.
ફરીિે. િય એટલે જ્ઞાિિો એક અંશ છે. જ્ઞાિિો એક ભાગ. શ્રુતજ્ઞાિપ્રમાણિો એક ભાગ.
શ્રુતજ્ઞાિ પ્રમાણ એ પણ એક પયાાય છે. હવે શ્રુતજ્ઞાિ પ્રમાણિા બે પ્રકાર. એક દ્રવ્યાનથાકિય
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અિે એક પયાાયાનથાકિય. વસ્તુ આ રીતે સમજ્યા નવિા અિારદથી ગોટો ઊઠ્યો છે. ઘણા આત્મા
એમ કહે કે શુદ્ધાત્મા... શુદ્ધાત્મા.. પણ શુદ્ધ શું છે? તેિી પયાાયમાં શું છે? તેિા જ્ઞાિ નવિા શુદ્ધપણું
એકાંતે માિે તો એિે પયાાયિું જ્ઞાિ િથી, એ નમથ્યાદૃનિ છે. સમજાણું કાંઈ? કહે છે, જેિું પ્રયોજિ
દ્રવ્ય-અથા. જે જ્ઞાિિો અંશ છે, એિું પ્રયોજિ દ્રવ્ય છે. વસ્તુ-વસ્તુ એ િયિે દ્રવ્યાનથાકિય કહેવામાં
આવે છે. આ બિું સમજવાિે માટે છે.
‘અિે પયાાય જ જેિો અથા એટલે કે પ્રયોજિ છે...’ હાલત. આત્માિી પયાાય, અવસ્થા,
દશા. િમા એક દશા છે, મોક્ષમાગા પણ એક દશા છે, કાંઈ નિકાળી વસ્તુ િથી. નિકાળી તો ધ્રુવ
નિદાિંદ શુદ્ધ છે. સમજાણું કાંઈ? તો કહે છે કે જે જ્ઞાિિું પ્રયોજિ વતામાિ અવસ્થા હાલત, દશા
છે, એિે અહીં પયાાયાનથાકિય કહેવામાં આવે છે. છે િે? પયાાયાનથાક–અથા. પયાાય જેિું પ્રયોજિ
છે એિે પયાાયિય કહેવામાં આવે છે. ‘એક િયિે અવલંબતો ઉપદેશ ગ્રહવાયોગ્ય િથી...’
આહાહા..! એકલો નિશ્ચયિયિો જ ઉપદેશ અિે પયાાય િથી, એવો ઉપદેશ ગ્રહવાયોગ્ય િથી.
મુમુક્ષુ :– ગ્રહવાયોગ્ય િથી એટલે શું?
ઉત્તર :– જાણવાયોગ્ય અિે આદરવાયોગ્ય િથી. એ ઉપદેશ આદરવાલાયક િથી. એ
વસ્તુિું સ્વરૂપ એમ િથી. સમજાણું કાંઈ?
‘એક િયિે અવલંબતો...’ નિશ્ચયિે જ અવલંબે અિે પયાાયિે જ અવલંબે, બેમાંથી
એકિે (અવલંબે), એ વસ્તુ અજ્ઞાિ છે, ખોટી છે. સમજાણું કાંઈ? ‘એક િયિે...’ એટલે જ્ઞાિિા
એક અંશિે, નવષય કરતો, ‘અવલંબતો ઉપદેશ...’ જાણવાયોગ્ય િથી, આદરવાયોગ્ય િથી. ‘પણ
તે બન્ને િયોિે અવલંબતો ઉપદેશ ગ્રહવાયોગ્ય છે.’ જ્ઞાિ તો બન્ને િયોિું કરવાલાયક છે. ઝીણું
તત્ત્વ છે. આમ તો બિા શુદ્ધ.. શુદ્ધ તો ઘણા કરે છે. અભેદ છે િે શુદ્ધ છે. પણ અભેદ છે, શુદ્ધ છે
એ શું? અિે તારી દશામાં શું? સંસારીદશા પણ જો શુદ્ધ હોય તો તો એિે શુદ્ધતાિો આિંદ હોવો
જોઈએ. એિી દશામાં ભૂલ છે અિે ભૂલ ટળીિે દશા નિમાળ થાય એ પણ એક દશા છે, એ કાંઈ
નિકાળી િીજ િથી. સમજાણું કાંઈ? કહો, ‘વસંતીલાલજી’! આવું છે.
‘બન્ને િયોિે અવલંબતો...’ નિકાળી વસ્તુ સમજાવે એ િય અિે વતામાિ અવસ્થા
નવકારી, અનવકારી મુક્ક્ત આરદ એ દશાિે જણાવે, એ િયિો ઉપદેશ જાણવાયોગ્ય અિે આદરવા
યોગ્ય છે. સમજાણું કાંઈ? એકલો આત્મા કુટસ્થ છે, ધ્રુવ જ છે. તો તો પછી કુટસ્થ હોય એિે
સમજવાિું કાંઈ રહેતું િથી. એિે કાંઈ આિંદ પ્રગટ કરવો અિે આિંદિો અિુભવ કરવો એ તો
રહેતું િથી. ‘પંરિતજી’! એવી વાત છે. ઝીણી વાત છે, ભાઈ!
‘સત્તાગ્રાહક (–દ્રવ્યિી સત્તાિે જ ગ્રહણ કરિારા) શુદ્ધ દ્રવ્યાનથાક િયિા બળે...’ હવે શું
કહે છે? બે િયિો ઉપદેશ ગ્રહવાલાયક, જાણવાલાયક બરાબર છે. હવે જે આત્માિી નિકાળ
સત્તા એકરૂપ, ધ્રુવ સત્તા (છે) એ ‘સત્તાગ્રાહક (–દ્રવ્યિી સત્તાિે જ ગ્રહણ કરિારા) શુદ્ધ દ્રવ્યાનથાક
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િયિા બળે...’ શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવિા જ્ઞાિિા બળે ‘પૂવોક્ત વ્યંજિપયાાયોથી મુક્ત તેમ જ અમુક્ત
(–નસદ્ધ તેમ જ સંસારી) સમસ્ત જીવરાનશ સવાથા વ્યનતરરક્ત જ છે.’ શું કહે છે? ભગવાિઆત્મા
મહાસત્તા નિકાળી ધ્રુવ, એ દૃનિિા બળે, તે સંસારી જીવ હોય કે મુક્ત નસદ્ધ હોય, બન્ને
‘વ્યંજિપયાાયોથી મુક્ત તેમ જ અમુક્ત (નસદ્ધ તેમજ સંસારી)..’ એ વ્યંજિપયાાયથી સવાથા
વ્યનતરરક્ત જ છે. વસ્તુિી દૃનિએ નિકાળ વસ્તુ છે, એમાં એ િાર ગનતિી આકૃનત વ્યંજિ આરદ
પયાાય એમાં છે િનહ.
‘પૂવોક્ત વ્યંજિપયાાયોથી મુક્ત...’ એટલે નસદ્ધ અિે સંસારી બન્ને ‘સમસ્ત જીવરાનશ
સવાથા વ્યનતરરક્ત જ છે.’ જોયુંિે! વસ્તુ જે સત્તા િૈતન્ય ભગવાિ પૂણાાિંદ પ્રભુ ધ્રુવ, એ અપેક્ષાએ
તો એિી આ િાર ગનતિી આકૃનતિો વ્યંજિપયાાય, એમાં છે િનહ. નસદ્ધિે પણ િથી અિે સંસારીિે
પણ િથી. સમજાણું કાંઈ? આ બિું સમજવું પિશે. ઉપર ઉપરથી આ લઈ લીિું કે આ આત્મા
છે, ફલાણું છે, ઢીકણું છે. પણ પાછી એિી પયાાયો શું? એિે પયાાયથી મુક્ત કેમ કહ્ો? પહેલું તો
કીિું કે બે િયિો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો. વળી પાછું અહીંયા કહ્ું કે એ તો દ્રવ્યાનથાકિયથી દ્રવ્ય
જોઈએ તો વ્યંજિપયાાયોિો એમાં અભાવ છે. પણ પયાાયમાં પયાાય છે. સમજાણું કાંઈ?
‘સમસ્ત જીવરાનશ...’ સમસ્ત જીવરાનશમાં સંસારી અિે મુક્ત બિા. વ્યંજિપયાાય એટલે
આકૃનત િાર ગનતિી પયાાય વસ્તુમાં છે જ િનહ. વસ્તુમાં, હોં! સત્તાગ્રાહક દ્રવ્યાનથાકિયમાં. ‘કેમ?
ु हु सद्धण्या’
ु
‘सव्वे सद्धा
’ કારણ કે શાસ્ત્રમાં કહ્ું છે કે શુદ્ધિયે બિા આત્માઓ શુદ્ધ જ છે.
શુદ્ધદૃનિએ બિા ભગવાિ પૂણાાિંદ પ્રભુ નિમાળ શુદ્ધ જ છે. એમાં અશુદ્ધ છે એમ આવતું િથી.
શુદ્ધિયિી સત્તાગ્રાહક દૃનિમાં એિી વાસ્તનવક કાયમસત્તા જે વસ્તુિી છે, એિે જાણિારિા બળિી
ु हु सद्धण्या’
ु
દૃનિએ વ્યંજિપયાાયથી તો બંિે મુક્ત જ છે. કેમ કે ‘सव्वे सद्धा
. શુદ્ધિયે બિા શુદ્ધ
છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્ું છે. સમજાણું કાંઈ? ભારે ભાઈ આ તો બિું! કેટલુંક જાણવું આમાં!
મુમુક્ષુ :– િમા કરવો એમાં િયિું શું કામ છે?
ઉત્તર :– પણ િમા િથી એિી દશામાં ત્યારે એિે િમા કરવો છે. જો િમા હોય તો િમા
કરવો એમ ક્યાંથી આવ્યું? તો િમા િથી ત્યારે શું છે? કે અિમા છે.
મુમુક્ષુ :– દ્રવ્યમાં પૂરેપૂરો ભયો છે િે?
ઉત્તર :– ત્યાં ભલે ભયો હોય પણ અહીં અિમા છે એિું જ્ઞાિ કયાા નવિા િમાિી દૃનિ
થશે શી રીતે? અિમાદશા છે.
મુમુક્ષુ :– એવો બોજો લઈિે શું કરવા િાલે?
ઉત્તર :– એય...! દશામાં અંદર અશુદ્ધતા છે. વસ્તુ શુદ્ધ છે. જો અશુદ્ધતા િ હોય તો િમા
કરવો એ તો રહેતું િથી. એ તો છે, બસ. થઈ રહ્ું, તો તો દશા જ શુદ્ધ છે. એમ િથી. સમજાણું
કાંઈ?
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‘એવું (શાસ્ત્રિું) વિિ હોવાથી.’ પાછો ખુલાસો કરે છે. ‘નવભાવવ્યંજિપયાાયાનથાક િયિા
બળે...’ હવે આ નિકાળી દ્રવ્યાનથાક મહાસત્તાિે જોવે તો એમાં પયાાય છે જ િનહ. નસદ્ધિે અિે
સંસારીિે વ્યંજિપયાાય છે જ િનહ. એ તો બિા આવી ગયા. કહો, સમજાણું કાંઈ? આ બિું રાતે
પૂછે તો આકરં પિે એવું છે. ‘પોપટભાઈ’! જવાબ દેશે. ઠીક.
અહીંયા તો કહે છે, વસ્તુિી નસ્થત વણાવે છે. વસ્તુ આવી છે કે દ્રવ્યાનથાક મહાસત્તા
નિકાળથી જોઈએ તો, એ દૃનિએ તો એમાં વ્યંજિપયાાય કે પયાાય એકપણ િથી. પણ
વ્યંજિનવભાનવક-નવકારીપયાાય એમ લેવી છે અહીં તો અત્યારે. ‘નવભાવવ્યંજિપયાાયાનથાક િયિા
બળે તે સવા જીવો (પૂવોક્ત વ્યંજિપયાાયોથી) સંયુક્ત છે.’ આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? ખુબી આમાં
(એ કહી કે) નસદ્ધ પણ નવકારી પયાાયસનહત છે એમ કહે છે. એય..! ધ્યાિ રાખવા જેવી વાત છે.
‘નવભાવવ્યંજિપયાાયાનથાક િયિા બળે...’ પહેલામાં એમ લીિું હતું કે સત્તાગ્રાહકિયિા બળે.
અહીંયા નવભાવવ્યંજિપયાાયિા બળે. એમ લીિી. એકલી પયાાય િથી લીિી. બિી અથાપયાાય.
નવભાનવકવ્યંજિ આકૃનત આ મિુષ્યપ્રમાણે અંદર જીવિે આકાર થાય છે. આ શરીર િનહ, જિ
િનહ. મિુષ્યિો આકાર થાય, દેવિો, જે જે અવતાર. એ વ્યંજિપયાાય નવભાનવક, એિાથી ‘િયિા
બળે તે સવા જીવો (પૂવોક્ત વ્યંજિપયાાયોથી) સંયુક્ત છે.’ શુદ્ધ દ્રવ્યાનથાકિયથી સંયુક્ત િથી.
પયાાયાનથાકિયથી સવા જીવ સંયુક્ત છે. બે વાત થઈ.
નસદ્ધ હો કે સંસારી હો, અંતર ધ્રુવ સ્વભાવ મહાસત્તાિી દૃનિએ જોઈએ તો એ બન્ને
વ્યંજિપયાાયથી રનહત છે. પણ નવભાવવ્યંજિપયાાયિી વતામાિિી દૃનિએ જોઈએ,
નવભાવવ્યંજિપયાાય એિા બળે જોઈએ તો બિા જીવો નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત જ છે. નસદ્ધ
સનહત. હમણા પ્રશ્ન કહેશે. નસદ્ધિે કેમ? કે પૂવે હતું એિી અપેક્ષાએ. નસદ્ધિે પૂવે હતીિે? એ
િૈગમિયે વતામાિમાં છે એમ કહેવામાં આવે. ભારે ભાઈ!
મુમુક્ષુ :– વતામાિમાં?
ઉત્તર :– વતામાિમાં કહેશે. હમણા કહેશે. પૂવાિૈગમિયિી અપેક્ષાએ.
મુમુક્ષુ :– વતામાિમાં એમ કહેશે?
ઉત્તર :– િૈગમિયિી અપેક્ષાથી વતામાિમાં છે.
મુમુક્ષુ :– વતામાિમાં િથી...
ઉત્તર :– િથી તો િથી એ તો બરાબર છે. પણ િૈગમિયે સવા જીવો કહ્ા િે? ‘તે સવા
જીવો સંયુક્ત છે.’ એમાં કોઈ જીવ બાકી િથી રાખ્યા. અશરીરી પરમાત્મા નસદ્ધ થઈ ગયા. તે પણ
અત્યારે નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત છે. કઈ રીતે? એ કહેશે.
‘નવશેષ એટલું કે–નસદ્ધ જીવોિે અથાપયાાયો સનહત પરરણનત છે,...’ જુઓ! ઓલી કાઢી
િાખી. વ્યંજિ જુદી નવકારીિે કાઢી િાખી. ફક્ત ગુણિી પરરણનત જ અથા છે. આિંદ, જ્ઞાિ, શાંનત
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એવા સ્વભાવિી દશા નસદ્ધ ભગવાિિે, પરમાત્માિે છે. ‘પરંતુ વ્યંજિપયાાયો સનહત પરરણનત
િથી.’ નસદ્ધિે નવભાવવ્યંજિ પયાાય િથી. ધ્યાિ રાખજો. એમાંથી પ્રશ્ન ઊઠશે. ‘કેમ? નસદ્ધ જીવો
સદા નિરંજિ હોવાથી.’ નસદ્ધ પરમાત્મા અશરીરી થયા એ તો નિરંજિ શુદ્ધ થઈ ગયા. એિે હવે
અશુદ્ધતા કે વ્યંજિપયાાય હોતી િથી.
‘(પ્રશ્ન :–) જો નસદ્ધ જીવો સદા નિરંજિ છે...’ સદા નિરંજિ છે એમ તમે કહો છો. ‘તો
બિા જીવો દ્રવ્યાનથાક તેમ જ પયાાયાનથાક બન્ને િયોથી સંયુક્ત છે એવો સૂિાથા વ્યથા ઠરે છે.’ શું
કહે છે? જ્યારે તમે એમ કહો છો કે નસદ્ધ ભગવાિ સદા નિરંજિ છે. અશરીરી થઈ ગયા એ.
સંસારિો િાશ કરી, નવકારિો િાશ કરીિે પૂણાાિંદિી પ્રાનિ થઈ એ નસદ્ધ ભગવાિ સદા નિરંજિ
છે એમ કહો છો. વળી એક બાજુ તમે કહ્ું કે બિા જીવો બે િય સનહત છે. જુઓ! અથાાત ‘બિા
જીવો દ્રવ્યાનથાક તેમ જ પયાાયાનથાક બન્ને િયોથી સંયુક્ત છે’ એમ કહ્ું હતું આપે.
મુમુક્ષુ :– સવા જીવ કહ્ું.
ઉત્તર :– સવા જીવ એમ લખ્યું છે.
‘બિા જીવો દ્રવ્યાનથાક તેમ જ પયાાયાનથાક બન્ને િયોથી સંયુક્ત છે (અથાાત બિા જીવોિે
બન્ને િયો લાગુ પિે છે) એવો સૂિાથા (ગાથાિો અથા) વ્યથા ઠરે છે.’ શું કહે છે? જ્યારે નસદ્ધ
ભગવાિ પરમાત્મા જે દેહ રનહત થઈ ગયા, એિે જ્યારે તમે સદા નિરંજિ કહેશો, તો વળી એક
બાજુ કહો છો કે દ્રવ્યાનથાક અિે પયાાયાનથાક બંિે િયે બિા જીવો સનહત છે. તો એમાં
વ્યંજિપયાાયસનહત છે એવું તો પાછું એ િયમાં આવી ગયું. અિે તમે નસદ્ધિે સદા નિરંજિ કહો
છો. તો બેમાં પયાાયાનથાકિયિો ઉપદેશ વ્યથા જાય છે.
આ ઓઘે-ઓઘે આ બિા સામાનયક અિે પોષા કરતા હોય એિે સમજવું કઠણ પિે છે.
શું છે આ જ્ઞાિ? આ કઈ જાતિું જ્ઞાિ? એય..! ‘ભીખાભાઈ’! આ વસ્તુ... ‘પ્રકાશદાસજી’! જુઓ!
આ સમજવાિી િીજ છે. આમ ઓઘે-ઓઘે પકિી લે (એિી િા પાિે છે). પયાાય િ હોય એમ કીિું
હતું હમણાં સવારમાં. પયાાય તો પરિી છે. પયાાય પરિી િથી, જીવિી છે.
મુમુક્ષુ :– પયાાય પર િથી?
ઉત્તર :– એ કઈ અપેક્ષાએ?
મુમુક્ષુ :– દ્રવ્યથી પર િથી તો બન્ને એક થઈ જાય.
ઉત્તર :– દ્રવ્યથી પર છે પણ પયાાયથી પોતામાં પોતાથી છે. પરિે લઈિે પયાાય છે એમ
િથી. પરિે લઈિે પયાાય હોય તો તો દ્રવ્યમાં પયાાય રહી જ િનહ. થઈ રહ્ું. પયાાયાનથાકિયે પણ
દ્રવ્ય મુક્ક્ત અિે સંસારદશા રનહત થઈ ગયો, એમ િથી. આ મોટો ગોટો હજી મૂળમાં. પણ મૂળ
પ્રયોજિ પકિે િનહ એટલે સમજ્યા નવિા બિું તુંબિીમાં કાંકરા લાગે.
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મુમુક્ષુ :– તુંબિીમાં કોઈ રદ’ કાંકરા હોય જ િનહ.
ઉત્તર :– કાંકરા િનહ પણ ઓલા સુકા બી હોય િે? સુકાઈ જાય એટલે ખખિે.
અહીં શું કહે છે? જુઓ! શાંનતથી, િીમેથી સમજો. એક બાજુ એમ કહ્ું કે આત્મામાં બે
િયિો ઉપદેશ ભગવાિિો છે તે બરાબર એણે ગ્રહણ કરવો જોઈએ. બરાબર છે? એક િયિો
ઉપદેશ છે કે આ અવલંબિ કરવા જેવું િથી. એક વાત. હવે બે િયમાં નિકાળ સત્તાગ્રાહક વસ્તુ
છે એ દૃનિએ જોઈએ તો એમાં પયાાય છે જ િનહ. હવે પયાાયાનથાક નવભાવવ્યંજિપયાાયિી દૃનિએ
જોઈએ. નવભાવવ્યંજિ આકૃનત સંસારિા આકાર-નવકાર, એિાથી જોઈએ તો બિા જીવો
નવભાવવ્યંજિપયાાયસનહત છે. િીજું. નસદ્ધ સદા નિરંજિ છે એમ જ્યારે આપ કહો, તો બિા જીવો
પયાાયાનથાકિયે પણ નવભાવવ્યંજિપયાાયવાળા છે એ વાત વ્યથા જાય છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ?
આ બિું વેપારીિે પકિવા જેવું છે, ‘વજુભાઈ’!
મુમુક્ષુ :– આ િયિા જ્ઞાિિી જરૂર શું છે?
ઉત્તર :– િય એટલે? જ્ઞાિિો નવષય કરિાર. જે વસ્તુ છે તેિો નવષય કરિાર તે િય.
વસ્તુ કેવી છે એિે જાણ્યા નવિા િય જાણશે શી રીતે? વસ્તુિે એિા બે પિખા છે, એિે બે પિખાિે
જાણવાિો જે િય એટલે જ્ઞાિ, એ જ્ઞાિિો નવષય તે દ્રવ્ય અિે પયાાય છે. માટે િય જાણવી જોઈએ.
અત્યાર સુિી શુદ્ધ-શુદ્ધ બહુ આવતું એટલે આ વળી જરી ગુંિવાિો આખો ઊભો થશે. પણ જ્ઞાિિા
જ ઠેકાણા િ મળે ત્યાં એમાં... વાત કરી ઇ સમજાય છે કાંઈ?
એક બાજુ આપ એમ કહો છો કે બે િયિો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો. વળી બીજી રીતે એમ
કહો છો કે પયાાયાનથાકિયે નવભાવ-નવકારિી આકૃનતિા પયાાયે બિા જીવો સનહત છે. એક બાજુ
કહો છો કે નસદ્ધ ભગવાિ સદા નિરંજિ છે. તો પયાાયાનથાકિયે નવકારી વ્યંજિપયાાય સનહત છે
એ વાત શાસ્ત્રિો ઉપદેશ વ્યથા જાય છે. આહાહા..! ‘જેઠાભાઈ’! એિી રમતું દ્રવ્ય અિે પયાાય
બેમાં છે. બહારમાં કાંઈ છે િનહ. બહાર બહાર બિું દૂરિું. આહાહા..!
‘ઉત્તર :– વ્યથા િથી ઠરતો...’ જે પયાાય એટલે અવસ્થાદૃનિએ નવકારી આકૃનતિા પયાાયો
બિા જીવો કહ્ા હતા એ વાત ખોટી પિતી િથી. અિે સદા નસદ્ધ નિરંજિ કહ્ા અિે
પયાાયાનથાકિયે બિા નવભાવ-નવકારવાળા કહ્ા, એ વાતમાં નવરોિ આવતો િથી. કેમ? કેમ િથી
આવતો? ‘નિગમ એટલે નવકલ્પ; (ભેદ) તેમાં હોય તે િૈગમ.’ િીિે ખુલાસો છે, જુઓ! િીિે િોટ.
‘જે ભૂતકાળિા પયાાયિે વતામાિવત સંકક્લ્પત કરે...’ ગયા કાળિી દશા થઈ ગયો હોય એ
વતામાિ છે એમ કહે, એ એક િૈગમિય જ્ઞાિિા અંશિો ભાગ છે.
‘ભનવષ્યકાળિા પયાાયિે વતામાિવત સંકક્લ્પત કરે,...’ એ પણ એક િૈગમિય. જ્ઞાિિા
અંશિું પૂવાિું વતામાિ અિે ભનવષ્યિું વતામાિ જણાવવું એ પણ એક િયિો નવષય છે. ‘અથવા
કંઈક નિષ્પન્નયુક્ત અિે કંઈક અનિષ્પન્નયુક્ત વતામાિ પયાાયિે સવાનિષ્પન્નવત સંકક્લ્પત કરે,
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તે જ્ઞાિિે (અથવા વિિિે) િૈગમિય કહે છે.’ નવસ્તાર છે, બાપુ! એ િૈગમિય એટલે ભૂતકાળિી
દશા અત્યારે કહેવી, ભનવષ્યિી દશા અત્યારે કહેવી એિું િામ િૈગમિયિો નવષય છે. એ પણ
એક જ્ઞાિ કરવાલાયક છે. સમજાણું કાંઈ?
‘તે િૈગમિય િણ પ્રકારિો છે : ભૂત િૈગમ, વતામાિ િૈગમ અિે ભાવી િૈગમ. અહીં
ભૂત િૈગમિયિી અપેક્ષાએ ભગવંત નસદ્ધોિે પણ...’ લ્યો. નસદ્ધ ભગવાિ અશરીરી આત્મા થયા,
પણ પૂવે તો સંસારી હતા િે? કે નસદ્ધ જ હતા? અિારદ નસદ્ધ છે એ અપેક્ષાએ અહીં વાત િથી.
એ અશરીરી આત્મા વસ્તુસ્વરૂપ એવું છે એવું દશામાં જેિે પ્રગટ થઈ ગયું, એ દશામાં પહેલા
સંસારીજીવ (હતા), એ સંસારી હતા. એ પણ એકેનન્દ્રય િાર ગનતમાં હતા. નવકારી અંશપણે હતા.
આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?
‘અહીં ભૂત િૈગમિયિી...’ ગયા કાળિા અંશિી ‘અપેક્ષાએ ભગવંત નસદ્ધોિે પણ
વ્યંજિપયાાયવાળાપણું અિે અશુદ્ધપણું સંભવે છે,...’ એ ગયા કાળિી અપેક્ષાએ એિે
વ્યંજિપયાાય અિે અશુદ્ધપણું વતામાિ છે એમ સંભવે છે. ગયા કાળિી અપેક્ષાએ. આહાહા..!
એિી પયાાયમાં અશુદ્ધતા હતી િે? નવકાર દશામાં હતો િે? િ હતો તો નવકાર ટાળીિે નિનવાકાર
થયો શી રીતે? આત્યંનતક દુુઃખથી મુક્ત થાઓ, એમ કહ્ું િે? તો દુુઃખ હતું િે? મુક્ક્ત એટલે
આત્યંનતક દુુઃખથી સવાથા છૂટી જવું. પણ ત્યારે પહેલું દુુઃખ હતું િે? એ દુુઃખથી મુક્ત થયા ત્યારે
દુુઃખ િથી. પણ દુુઃખ તો પહેલી દશામાં હતું. એ પહેલી દશાિો આરોપ કરીિે વતામાિમાં છે એમ
કહેવું એ િૈગમિયિો નવષય છે. આહાહા..! વેપારી માણસિે જરી... એય..! ‘નશવલાલભાઈ’!
ઉપર ઉપરિું નિશ્ચયિું હતું એ ઠીક લાગે. એ દ્રવ્યસ્વભાવમાં સંસાર િથી, ભેદ િથી, એકલો
પયાાય પણ િથી.
મુમુક્ષુ :– એ તો અસત છે, એિું અમારે શું કામ છે. એ અસત છે એમ તો લખ્યુંછે.
ઉત્તર :– શેમાં અસત પણ? દ્રવ્યમાં અસત છે. તેિી અવસ્થામાં સત છે.
મુમુક્ષુ :– એિી અમારે શું નિંતા છે?
ઉત્તર :– નિંતા કઈ અપેક્ષાએ નિંતા િનહ? અમારા સ્વભાવમાં એ નવભાવ િથી. નવભાવ,
નવભાવમાં હો, પણ અમે જ્યાં દૃનિ મૂકી છે એમાં એ િથી. એટલે અમારે ટાળવું કે રાખવું કે છે
એિું અમારે શું કામ છે? એમ કહે છે. પણ પયાાયમાં છે (એમ) રાખીિે (વાત છે). સમજાણું કાંઈ?
(શ્રોતા :– મેળ કરવો કઠણ પિે.) આહાહા..! વીતરાગ કીિું િે પહેલું અરરહંત ભગવાિિા બે
િયિો ઉપદેશ છે.
મુમુક્ષુ :– પહેલેથી જ એમ આવે છે.
પૂજ્ય ગુરદેવશ્રી :– પહેલેથી ઉપાિેલું છે. વસ્તુિો પયાાય અંશ છે કે િનહ? દશા છે કે
િનહ? દશા િ હોય તો કાયા તો બિું દશામાં છે. સંસારદશા, મોક્ષમાગાદશા, મોક્ષદશા એ બિી
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દશા છે. વસ્તુ તો નિકાળી ધ્રુવ નિદાિંદમૂનતા ધ્રુવ છે. િમા એ દશા છે. િમા એ કોઈ ગુણ અિે
નિકાળી વસ્તુ િથી. અજ્ઞાિ અિે નવકાર એ પણ એક દશા છે. સમજાણું કાંઈ? આ બિા વેપારીિે
આ બિું કહેવું. એય...! ‘મલુકિંદભાઈ’! ઓલા આિાઅવળા ગોળા માયાા હોય િે. અિે સ્થૂળ
સ્થૂળ મોઢાઆગળ કલ્પાઈ ગયું હોય, એિે (એમ લાગે) આ શું વળી! મૂળ સમજણિા ઠેકાણા િથી,
કહે છે.
પયાાય આત્મામાં નસદ્ધિે પણ પૂવે હતી એ ગણીિે વતામાિ છે એમ િૈગમિયથી કહેવામાં
આવે છે. એ નસદ્ધ ભગવાિિે પણ ભૂતકાળિી અપેક્ષાએ, રાજા હતો, પણ પછી રાજાથી ઊઠી
ગયો અત્યારે. એક દાખલો. સમજાય છે? તો પણ પૂવાિી અપેક્ષાએ એિે (એમ કહેવાય કે), રાજા
છે, ભાઈ! રાજા. કહેવાય કે િનહ?
મુમુક્ષુ :– રાજા આવે એટલે ..
ઉત્તર :– એમ જ કહે િે. ત્યાં મૂળક્બનદ્રમાં... િનહ? ત્યાં ઉતયાા હતા. રદગંબર રાજા હતા.
રાજા હતા. એિા મકાિ અત્યારે જુઓ તો બિાં ઊંિા થાંભલા િે બિું. હવે તો ક્બિારા ઘસાઈ
ગયા. પણ રાજા. એિે રાજ તરફથી મળે છે કાંઈક. વષાાસિ મળે. પણ શેરઠયા અત્યારે. પણ રાજા
હતા એ લોકો. િામ ભૂલી ગયા. ‘જગદીશ’ એવું િામ હતું. રદગંબર છે. રાજા હતા. અત્યારે રાજા
કહેવાય છે. મકાિો જુઓ તો મોટા ઊંિા થાંભલા. સમજ્યા િે? હવે તો ઘસાઈ ગયા. િવા કરવાિું
કાંઈ ઓલું િથી. પણ એિે રાજ તરફથી આજીનવકા માટે કાંઈક હજારો રૂનપયા મળે છે. તો એમ
કહેવાય કે આ રાજા હતા. રાજા હતા િનહ પણ રાજા છે એમ પણ કહેવાય છે. આ રાજા માણસ
છે એ તો જુદી વાત, હોં! એ તો વળી ભોળાિે રાજા કહેવાય. મૂખા એટલે રાજા માણસ છે. એમ
િથી કહેતા? એટલે મૂખા િ કહેતા મીઠો શબ્દ વાપયો. રાજા માણસ છે, ભાઈ! એટલે શું? મૂખાા
છે એમ. આ તો ગયા કાળિા રાજા હતા એિે વતામાિમાં રાજા તરીકે ઓળખાવવા એવો પણ
એક િયિો નવષય કહેવામાં આવે છે. અિે આ કુંવર થાય તો એમ કહે, જે રાજાિા હોય તો કહે
એ તો રાજા છે. ભનવષ્યમાં રાજા થવાિા. તીથંકર ભનવષ્યમાં થવાિા એિે વતામાિમાં તીથંકર
કહે.
મુમુક્ષુ :– તીથંકરિા ગભાકલ્યાણક...
ઉત્તર :– તીથંકરિા ગભાકલ્યાણક. તીથંકર દીક્ષા લે છે. એ ક્યાં તીથંકર હતા? તીથંકર
તો કેવળી થાય ત્યારે હોય. બોલાય તો એમ જ બોલાયિે. ભગવાિ જન્્યા, તીથંકર જન્્યા એમ
કહે લ્યો. પણ તીથંકર તો તેરમે ગુણસ્થાિે થશે. પણ એ વાત વતામાિમાં કહેવી એવો એક
િૈગમિયિો નવષય છે. જ્ઞાિિે ભૂત-ભનવષ્યિે લંબાવીિે વતામાિમાં કહેવું એવો પણ એક નવષય
છે.
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કેમ કે ‘ભગવંત નસદ્ધોિે પણ વ્યંજિ...’ એટલે આકૃનત નવભાવ વ્યંજિપયાાય પણ છે અિે
અશુદ્ધપણું પણ છે, લ્યો. ‘કેમ કે પૂવા કાળે તે ભગવંતો સંસારીઓ હતા...’ પહેલા એ િાર ગનતમાં
રખિતા હતા. આહાહા..! અિારદ સંસારમાં તીથંકરો પણ પયાાયમાં ભૂતકાળમાં એ િાર ગનત
અિંતવાર કરી. એ નવકારી પયાાય છે. એિા અક્સ્તત્વમાં છે. પયાાયિા અક્સ્તત્વમાં હતી. એિે
વતામાિમાં કહેવી એ િૈગમિયિો નવષય છે. ‘પૂવા કાળે તે ભગવંતો સંસારીઓ હતા એવો
વ્યવહાર છે.’ એવો વ્યવહાર છે એમ કહે છે. પૂવે સંસારી હતા એમ અત્યારે કહેવું એવો એક
વ્યવહાર છે.
‘બહુ કથિથી શું? સવા જીવો બે િયોિા બળે શુદ્ધ તેમ જ અશુદ્ધ છે એવો અથા છે.’ લ્યો.
બિા જીવો નિકાળીિી અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે. વતામાિ નિકાળ શુદ્ધ છે. અિે પયાાયે શુદ્ધ થયેલા કે
અશુદ્ધ રહેલા બેયિે, સવા જીવિે વતામાિમાં અશુદ્ધ કહેવામાં એ પણ એક િયિો નવષય છે.
સમજાણું કાંઈ? જેણે પયાાય માિી િથી એિે આ વાત કોઈ રીતે િ બેસે. એ પયાાય છે, એ અવસ્થા
મિાવવા, વસ્તુિી નસ્થત મિાવવાિી આ શૈલી ઊભી કરી. સમજાણું કાંઈ? પયાાય િહોતી. પયાાય
છે જ િનહ... પયાાય છે જ િનહ. શેમાં િથી? દ્રવ્યમાં િથી–નિકાળી વસ્તુમાં િથી. વતામાિ દશામાં
િથી તો કાયા તો પયાાયમાં થાય છે.
મુમુક્ષુ :– પયાાય તો કાયા કયાા જ કરે છે, આપણે શું કામ છે?
ઉત્તર :– એ પણ ક્યારે? દ્રવ્ય સ્વભાવિો અિુભવ થયો ત્યારે. એકલી પયાાય... પયાાય..
કયાા કરે. કોિા નવિા? શેમાં થશે? પયાાય, પયાાયિું કાયા કરે. શેમાં પણ? કોણ? વસ્તુ જે
જ્ઞાયકભાવ ધ્રુવ નિદાિંદ સ્વરૂપ છે, એવો અિુભવ દૃનિમાં આવ્યો. બસ પયાાય, પયાાયિું કામ
કરશે જ હવે. દ્રવ્ય એ પયાાયિું કામ િનહ કરે. છેલ્લી ગાથાિો આ અટપટો નવષય છે. જીવદ્રવ્યિો
અનિકાર છે િે? તો દ્રવ્યિું પૂરં રૂપ તો દ્રવ્ય અિે પયાાય બે થઈિે થાય છે. ‘પંરિતજી’! જીવ
અનિકાર છે િે? જીવિો અનિકાર દ્રવ્યે એટલે નિકાળ સત્તાગ્રાહક વસ્તુએ પણ છે અિે વતામાિ
અવસ્થાએ પણ છે. એ વતામાિ અવસ્થા વ્યંજિપયાાયવાળી સંસારમાં હતી, એિો િાશ થઈિે
નસદ્ધિે નિમાળ (પયાાય) થઈ. છતાં ભૂતકાળિી અપેક્ષાએ પણ એિે અશુદ્ધતા છે, વ્યંજિપયાાય છે.
બિા જીવોિે છે તો એ પણ ભેગા આવી ગયા. સમજાણું કાંઈ? આરોનપતથી.
મુમુક્ષુ :– વાસ્તનવક િનહ.
ઉત્તર :— વાસ્તનવક વતામાિ િૈગમથી કહેવામાં આવે છે. ભૂતિી અપેક્ષાએ છે. ભૂતિી
અપેક્ષાએ (કહે) પણ વતામાિમાં છે એમ કહેવાય.
મુમુક્ષુ :– વતામાિમાં એવો આરોપ થઈ શકે.
ઉત્તર :– આરોપ થઈ શકે. આ જીવિા અનિકારિી છેલ્લી ગાથા પૂણાતાિી પયાાય સાથે
બતાવવા માટે બે િયિો (નવષય લીિો). આહાહા..! આમાં તો ઘણા પ્રકારો આવ્યા,હોં!
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પહેલું એમ કહ્ું કે ભગવાિ અરરહંત પરમેશ્વરે બે જ્ઞાિિા અંશો કહ્ા. કેમકે એિો નવષય
બે છે માટે. વસ્તુ નિકાળી અિે વતામાિ દશા. બે અંશો–નવષય છે. નવષય છે તો એ નવષયિે
જાણિારા બે િયો કહ્ા. નવષય છે એ ક્ભન્ન િીજ છે. જાણિારં જ્ઞાિ તે ક્ભન્ન છે. એક િયે
નિકાળ છે એ િયિો નવષય છે. એક િયે એિામાં વતામાિ અવસ્થા છે. િાહે તો સંસારી હો,
વ્યંજિવાળી હો, નવકાર સનહત કે નસદ્ધ પણ છે. એવો બે િયિો (નવષય છે). કેમકે દ્રવ્યમાં બે
પ્રકાર છે. દ્રવ્ય અિે પયાાય એિા અક્સ્તત્વમાં બે છે. માટે ભગવાિે બે િયિો ઉપદેશ કહ્ો છે.
એ જાણવાલાયક છે.
પહેલા એમ આવ્યું હતું કે દ્રવ્ય જેિું પ્રયોજિ છે તેિે દ્રવ્યાનથાક કહીએ. પયાાય જેિી
જરૂરરયાત, પ્રયોજિ છે તેિે પયાાયાનથાક કહીએ. સત્તાગ્રાહકિયે વસ્તુ સત.. સત... સત.. ધ્રુવ (છે).
એ ગ્રાહકિયે એમાં પયાાય-ફયાાય છે જ િનહ. સત્તા નિકાળી સત્તાિી ગ્રાહકદૃનિએ, એિા બળે,
એિા જોરે એમાં પયાાય િથી. અિે પયાાયાનથાકિયિા બળે બિા જીવોિે પયાાય છે એમ નસદ્ધ કયું
છે.
ત્યારે વળી ફરીિે લીિું કે આ નસદ્ધ તો સદા નિરંજિ આપ કહો છો િે. એિે તો અશુદ્ધતા
િથી. નિરંજિ શુદ્ધ પરમાત્મા થઈ ગયા િે. સાંભળિે. ઇ કઈ અપેક્ષાએ કહ્ું? એિે પણ ભૂતકાળમાં
એ અવસ્થા અશુદ્ધ હતી. િાર ગનતિી આકૃનત હતી. એિે ટાળીિે થયા. એ ગઈ છે એિે વતામાિમાં
ઓળખાવવી, એવો એક િૈગમિયિો નવષય છે. સમજાણું કાંઈ?
િોખા લેવા જાતા હોય તો કહે શું લેવા જાવ છો? ભાત. ભાત તો હજી થયા પણ િથી.
પણ એિે ઓળખાવવા માટે (એમ કહે). ભાત કરવા છે િે.? (તો કહે), ભાત લેવા જાય છે. ઘરે
રંિાણું. થોિું કાિું છે. ભાત થઈ ગયા. બેસી જાવ ખાવા. થોિું કાિું છે તો પણ એિે પૂણા િથી
છતાં પૂણા છે એમ કહેવાિો િયિો એક અનિકાર છે. બેસી જાવ. પૂરા થઈ ગયા, લ્યો. એમ કહે
છે કે િનહ? શાક થોિું કાિું અિે થોિું પાકી ગયું હોય તો કહે બેસી જાવ. બે નમનિટમાં પાકી જશે.
અનિષ્પન્ન છે એિે નિષ્પન્ન કહેવું. િથી પ્રાનિ એિી વતામાિ પ્રાનિ કહેવી એવો પણ એક (િય
છે). કેમકે એવો એક ભાગ છે. ભનવષ્યિી પયાાય સાથે વતામાિિે સંનિ કરો તો એવો ભાગ એિે
લાગુ પિે છે. સમજાણું?
ત્યારે કહે, તમે એમ કહ્ું વળી! સવા જીવો વ્યંજિપયાાયવાળા બિા જીવો છે. એક બાજુ
કહ્ું નસદ્ધ નિરંજિ છે. તો બિા જીવો નવકાર વ્યંજિ-આકૃનતવાળા છે, એ શાસ્ત્રિો ઉપદેશ વ્યથા
જાય છે. વ્યથા િથી જતો. પૂવાિી અપેક્ષા લઈિે વતામાિમાં કહેવું એ અપેક્ષાએ વ્યથા જતો િથી.
કહો, સમજાણું કાંઈ? કેટલું યાદ રહેશે આમાં? ‘પોપટભાઈ’એ તો કીિું છે કે કહીશું એમ કીિું.
પેલી લાદીમાં કેમ બિું યાદ રહે છે? આઠ હાથ િાખવી, ફલાણી િાખવી, ઢીકણું િાખવી. જેમાં
જેિો રસ, એમાં જ એિો રંગ જામેલો હોય. વાતું કરવા બેસે તો જાણે... આહાહા..!
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અહીં આત્માિી વાત છે. આત્મા અિે દરેક વસ્તુ. દરેક વસ્તુિા બે પિખાં છે. એક દ્રવ્ય
પિખું, એક પયાાય પિખું. બે પિખાં છે િે આ? શરીરિા બે પિખાં છે કે િનહ આ? િાબું અિે
જમણું. એમ દરેક આત્મા, દરેક પરમાણુ છ દ્રવ્ય, કાયમ રહેિારો એક અંશ, િય છે િે એટલે િય
તો અંશિો જ નવષય કરે. આખાિો નવષય કરે તો પ્રમાણજ્ઞાિ થઈ ગયું. સમજાણું કાંઈ? પરમાણુ
દ્રવ્ય છે એ પરમાણુિી વ્યાખ્યા હવે અજીવિે લેશે. આ પછી. એમાં િથી પણ એિું જ્ઞાિ કરીિે
છોિવાલાયક છે એમ બતાવે છે. સમજાણું કાંઈ?
અહીં તો કહે છે કે સવા જીવો પોતાિા ભૂતકાળમાં, વતામાિમાં ભલે પનવિ નસદ્ધ પરમાત્મા
થઈ ગયા, ભૂતકાળમાં દોષવાળા, આકૃનતવાળા હતા. એ અપેક્ષાએ એિે લાગુ પિે છે વતામાિ
કહેવું એમ. એ નવરોિ પામતું િથી.
‘એવી રીતે (આિાયાદેવ) શ્રીમદ અમૃતિંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત
િામિી ટીકામાં િોથા શ્લોક દ્વારા) કહ્ું છે કે :–’ ‘સમયસાર’માં આપણે આવી ગયું છે.
उभयनयत्थविोधध्वंत्थसत्थन स्यात्पदांके

त्थजनवचत्थस िमन्ते ये स्वयं वान्तमोहााः
सपत्थद समयसािं िे पिं ज्योत्थिरूच्च ैु
िनवमनयपक्षाक्षण्णमीक्षन्त
एव ।।

એ િોથો શ્લોક આપણે આવી ગયો છે. ‘બન્ને િયોિા નવરોિિે િિ કરિારા,..’ નિશ્ચયથી
જે કહ્ું તેિે તે રીતે. પયાાયિે વ્યવહારથી કહ્ું, તેિે તે રીતે. બેિો નવરોિ હોવા છતાં ‘સ્યાત્પદથી
અંરકત ક્જિવિિમાં જે પુરષો રમે છે,..’ અપેક્ષાએ તે કહ્ું હતું. વસ્તુિા સ્વરૂપમાં નિકાળી ધ્રુવમાં
એ પયાાય િથી. પયાાય, પયાાયમાં છે, એિા અક્સ્તત્વમાં છે. એમ બેિું જ્ઞાિ કરીિે, વીતરાગે
કહેલો જે નિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવ, એમાં જે પુરષો રમે છે. વિિમાં રમે એટલે વિિમાં કહેલો ભાવ.
કારણ કે વસ્તુ જે નિકાળ છે એ તો ધ્રુવ છે. હવે એમાં રમવું એ તો પયાાય છે, િવી દશા છે.
સમજાણું કાંઈ? તો પયાાય પયાાય તરીકે જાણી, દ્રવ્ય દ્રવ્ય તરીકે જાણી અિે દ્રવ્યસ્વભાવ મુખ્યપણે
ભગવાિિી વાણીમાં આદરવાલાયક કહ્ો છે. સમજાણું કાંઈ?
વસ્તુ.. દ્રવ્ય અિે પયાાયે બેએ વણાવી ખરી. બેિું બરાબર જ્ઞાિ કરીિે, પ્રયોજિભૂત જે
વસ્તુ નિકાળી છે તેિો આશ્રય લેવો, એટલે એમાં રમવું, એ વીતરાગિા કહેલા બે િયિો સાર છે.
વતામાિ અવસ્થાિે અવસ્થા તરીકે મેલવાળી, અશુદ્ધવાળી જેમ હોય એમ જાણે. અિે નિકાળ શુદ્ધ
એકરૂપ છે એિે જાણે. જાણીિે વતામાિ પયાાય ઉપરથી દૃનિ ઉઠાવી (લેવી). જાણવા માટે બરાબર
છે, આદરવા માટે બરાબર િથી. એમાંથી ઊઠાવીિે વસ્તુ જે નિકાળ વીતરાગે કહી તે. વીતરાગે
તો ધ્રુવ સ્વભાવિે આદરવાયોગ્ય કહ્ો. વીતરાગિી વાણીમાં તો વીતરાગભાવ પ્રગટ કરવાિું
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આવે. વીતરાગભાવ પ્રગટ કરવામાં આવે ત્યાં પયાાયિી ઉપેક્ષા કરવામાં આવે અિે દ્રવ્યિી અપેક્ષા
કરવામાં આવે એ વીતરાગિી વાણી કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?
આ સંસારમાં જુઓિે ભણે છે. કેટલા છોકરાઓિે પરીક્ષા િાલે છે. પરીક્ષા આવશે એટલે
રાત અિે રદવસ ભણે-વાંિે. પાપિી પરીક્ષા છે અિે પાપિું ભણતર છે. તો પણ એમાં કેટલી
લગિી છે. તેમ આ આત્મા શું છે? વસ્તુ શું છે? પયાાય શું છે? એિે જાણવાિે માટે કેટલોક કાળ
દેવો પિશે છે કે િનહ?
બે િયિું બરાબર જેમ છે તેમ જ્ઞાિ કરીિે, પોતાિું પ્રયોજિ વીતરાગમાગામાં ધ્રુવિો
આશ્રય કરવો, પરિી ઉપેક્ષા કરવી, એવું જે સારરૂપ ભગવાિે કહ્ું, એમાં જે આત્માિા સ્વભાવમાં
રમે છે, અખંિ આિંદપ્રભુ એમાં રમે છે આવી ગયું. ધ્રુવ નિકાળી છે એમાં રમે છે એ પયાાય થઈ
ગઈ.
‘તેઓ સ્વયમેવ મોહિે વમી િાખીિે,...’ એટલે શું કહે છે? અખંિ ધ્રુવ આિંદિી મૂનતા
પ્રભુ! જે એક સમયિી પયાાયથી વેગળું તત્ત્વ છે. જાણવાલાયક પયાાય છે એમ તો કહ્ું, પણ એ
પયાાયથી ક્ભન્ન દ્રવ્યાનથાકિો નવષય જે આખું તત્ત્વ છે, એમાં જે પુરષો રમે છે એિો મોહ–
નમથ્યાત્વ–સ્વયં વમી જાય છે. એિે નમથ્યાત્વ રહેતું િથી. સ્વભાવ સન્મુખ થતાં નમથ્યાત્વિો િાશ
થયા નવિા રહેતો િથી, એમ કહે છે. પયાાયમાં નમથ્યાત્વ હતું તો ખરં. આહાહા..! વમી િાખે
એમાં આવી ગયું. દ્રવ્ય શુદ્ધ છે એવો આશ્રય કરાવ્યો પણ પયાાયમાં અશુદ્ધતા છે એિું જ્ઞાિ કરાવ્યું
હતું.
તેથી કહે છે કે જે અહીં ભગવાિઆત્મા ધ્રુવ િૈતન્ય છે, એિો આશ્રય લઈિે, અંતરમાં
શ્રદ્ધા-જ્ઞાિથી રમે છે એિો નમથ્યાત્વિો ભાવ. ‘સ્વયમેવ..’ એટલે? િાશ કરં તો િાશ થાય એમ
ત્યાં છે િનહ. નમથ્યાત્વિો િાશ કરં તો િાશ થાય એમ ત્યાં છે િનહ. એ તો આત્માિા સ્વભાવ
સન્મુખ જ્યાં ઢળ્યો, એટલે નમથ્યાત્વિી ઉત્પનત્ત િ થાય એિે નમથ્યાત્વિે વમી િાખ્યું છે. આહાહા..!
ભાષાિી ખૂબી એ છે, વમી િાખ્યું છે. જેમ કૂતરો વમેલું ખાય. માણસ વમેલું ખાય િનહ. એમ
જેણે ભગવાિઆત્માિા સ્વરૂપિું, પયાાયિું જ્ઞાિ કરવા છતાં ધ્રુવિો આશ્રય લીિો છે, એિું
નમથ્યાત્વ વમી જાય છે, િાશ થઈ જાય છે. ફરીિે નમથ્યાત્વ થતું િથી એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?
‘તેઓ સ્વયમેવ...’ જુઓ! સ્વયમેવ, એમાં ઘણા વાંિા ઉઠ્યા િે. કતાાકમા આવે છે િે?
પાંિ ગાથામાં. સ્વયં-સ્વયં. એિા વાંિા. અરે...! ભગવાિ! ક્યારે તારે વાંિા કાઢવાિા. ખોટુ લખાણ
છે, એમાં આમ છે. સ્વયમેવ એટલે એ પરમાણુ, પરમાણુપણે પરરણ્યો એમ સ્વયમેવ લેવું.
પોતાથી જ પરરણમે છે અિે પરથી િનહ, નિનમત્તથી િનહ એ વાત િ લેવી. પોતે પરરણમે છે. સ્વયં
પરરણમવાિો અથા કે પુદગલ પુદગલરૂપે થાય છે. જીવ, જીવરૂપે થાય છે. પોતારૂપ. એમ. પોતાિું
કીિું િે? પુદગલ. પણ એિું અહીં શું કામ છે? ક્રમબદ્ધમાં એમ િાખે છે િે એ. એમ કહે કે આ

ગાથા - ૧૯, શ્લોક - ૩૬
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ક્રમનિયનમત છે િે? તો બરાબર છે. જીવ તે જીવરૂપે બીજી પયાાયે થાય. બીજી પયાાય જિરૂપે િ
થાય, એમ કહ્ું છે ત્યાં. લ્યો. ઠીક. અરે...! આ વાંિા તે વાંિા. અરે..! ભગવાિ! આવા ટાણા, ભાઈ!
ટાણે કામ િનહ કર તો પછી િનહ થઈ શકે.
બે િયિો નવરોિ છે. છતાં કથંનિત દ્રવ્યદૃનિએ ધ્રુવ છે. કથંનિત પયાાયદૃનિએ અશુદ્ધ છે
અથવા પયાાયદૃનિએ પયાાય છે. એમ નવરોિ મટાિી દઈિે, જે પુરષ વીતરાગભાવમાં વસ્તુ પોતે
ધ્રુવ િૈતન્ય, અંતર આિંદિું િામ ભગવાિ ત્યાં વળી ગયો છે, ત્યાં વળી ગયો છે, એમાં રમે છે.
એિું નમથ્યાત્વ સહેજે િાશ થઈ જાય છે.
‘અિૂતિ (–અિારદ) અિે કુિયિા પક્ષથી િનહ ખંરિત...’ લ્યો. અિવમ, અિય. અિવમ
અિે અિય. અિારદ જે કુિયિો પક્ષ છે એિાથી ખંરિત િનહ થાય. એ તો પોતાિા સ્વરૂપિે
પામીિે આિંદિી દશાિે અિુભવશે. અિુભવ કાંઈ દ્રવ્યિો અિે ધ્રુવિો િથી. અિુભવ એિો.
પણ જે પયાાયિો પયાાયલક્ષે અિુભવ હતો, એ દ્રવ્યલક્ષે પયાાયિો અિુભવ થયો એટલે ધ્રુવિો
અિુભવ સાથે કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? વળી કહે કે દ્રવ્યિો અિુભવ હોય િનહ.
પયાાયિો અિુભવ હોય. કઈ અપેક્ષાએ? અિુભવ તો પયાાયિો (છે), પણ જે પયાાય અવસ્થા છે,
અવસ્થા દૃનિમાં રહીિે જે અિુભવ હતો, એ નમથ્યાત્વ અિુભવ હતો. અિે એ નિકાળી ધ્રુવમાં
િજર કરીિે અિુભવ થાય, એ ધ્રુવમાંથી આવતો હોવાથી ધ્રુવિો અિુભવ છે એમ કહેવામાં આવે
છે. ધ્રુવિો અિે પયાાયિો બેયિો અિુભવ છે એમ કહેવામાં આવે. પણ કહેવાયિો અથા આટલો
કે ધ્રુવિા આશ્રયે પ્રગટ થતી દશાિો અિુભવ છે. ધ્રુવ કુટસ્થ વસ્તુ છે એિો અિુભવ હોઈ શકે
િનહ. ખંરિત થતી િથી. કોઈ કુિયથી ન્યાય ખંરિત થાતો િથી એવી િીજ છે, કહે છે. સમજાણું
કાંઈ?
‘એવી ઉત્તમ પરમજ્યોનતિે–સમયસારિે–શીઘ્ર દેખે છે જ.’ અંદર. ભાષા જુઓ! ‘શીઘ્ર
દેખે છે જ.’ જે કોઈ પયાાયિે પયાાય તરીકે જાણતા છતાં તેિો આશ્રય છોિીિે નિકાળી જ્ઞાયકિો
આશ્રય કરે છે એ અલ્પકાળમાં સમયસારિે શીઘ્ર, અલ્પકાળમાં પરમાત્મપદિે પામે છે. આહાહા..!
હવે ‘પદ્મપ્રભમલિારીદેવ’ શ્લોક કહે છે. ૩૬મો.
ु त्थु तं लं घयन्तो न सन्ताः
अथ नययगय
पिमत्थजनपदाब्जद्वन्द्विमत्तत्थद्विेफााः।
ु न्त
सपत्थद समयसािं िे ध्रवंु प्राप्नवत्थ

त्थक्षत्थिष ु पिमोिोते ाः त्थक फलं सज्जनानाम ।।३६ ।।

આહાહા..! જે કોઈ પુરષો ‘જેઓ બે િયોિા સંબંિિે િનહ ઉલ્લંઘતા થકા...’ દ્રવ્ય છે તે
દ્રવ્યિે દ્રવ્ય તરીકે જાણે અિે પયાાયિે પયાાય તરીકે મારામાં છે એમ જાણે. એ પયાાય પરમાં છે
અિે પરિી છે એમ િનહ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ ? ‘પરમક્જિિા પાદપંકજયુગલમાં મત્ત
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થયેલા...’ પરમવીતરાગિા િરણકમળિા યુગલમાં ‘મત્ત થયેલા ભ્રમર સમાિ છે એવા જે
સત્પુરષો તેઓ શીઘ્ર સમયસારિે અવશ્ય પામે છે.’ લ્યો. એ અલ્પકાળમાં આત્મા, એિી બે િયો
કીિી િે ? બેિે િનહ ઉલ્લંઘતા. પયાાય, પયાાય તરીકે છે એમ બરાબર િક્કી કરે. મારામાં પયાાય
છે. પરિી િનહ અિે પરિે લઈિે િનહ. અિે દ્રવ્ય, દ્રવ્ય તરીકે પયાાય નવિાિું નિકાળ છે. સમજાણું
કાંઈ ? એમ જાણીિેજે અંતરમાં વીતરાગ ભગવાિિો આશ્રય જે છે આત્મમય ……… અંતર
વીતરાગભાવનો આશ્રય લે છે, તે સમયસારને જરૂર પામે છે. લ્યો
‘પૃથ્વી ઉપર પર મતિા કથિથી સજ્જિોિે શું ફળ છે...’ સવાજ્ઞ પરમેશ્વરે નિકાળ
જ્ઞાિથી જોયું, એવું કહ્ું, એવું છે. હવે બીજા અક્ભપ્રાયોથી જગતિા પ્રાણીિે શું કામ છે? પરમેશ્વરે
જે આ માગા કહ્ો એ સત પરમ પનવિ, પરમ સત્યિી િારાથી િાલતો એિે બીજા મતોથી શું કામ
છે? લ્યો, એમ કરીિે અહીંયા જીવ, વીતરાગે કહ્ો એવો જીવ, એમ. જીવ અનિકાર છે િે?
સવાજ્ઞ પરમેશ્વર નિલોકિાથ વીતરાગદેવે કહેલો, અિંતગુણિો નપંિ દ્રવ્ય. પયાાય, પયાાય
તરીકે અિારદઅિંત પયાાય છે. પયાાય પણ કોઈ રદ’ પયાાય નવિાિું દ્રવ્ય હોય િનહ. અિે દ્રવ્ય
નવિાિી પયાાય હોય િનહ. એ તો પરિી અપેક્ષાએ જુદું પાિતા. સમજાણું કાંઈ? એવો જે વીતરાગ
માગાિો ઉપદેશ, એિે બરાબર સમજીિે અન્ય અક્ભપ્રાયથી તારે શું કામ? ફલાણા આમ કહે...
ફલાણા આમ કહે. આ માગા જ આવો છે. એવું સમજીિે અંતરમાં આશ્રય કરવો, એ અલ્પકાળમાં
સમયસાર પામે છે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વિિ ગુરદેવ !)

ગાથા ૨૦-૨૫, શ્લોક ૩૭-૩૮
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ચૈત્ર સુદ ૪, મંગળવાર, તા. ૩૦-૩-૧૯૭૧
ગાથા ૨૦-૨૫, શ્લોક ૩૭-૩૮, પ્રવચન નં. ૨૮

આ ‘નિયમસાર’. જીવ અનિકાર પૂર્ણ થયો. બીજો અજીવ અનિકાર. અજીવ અનિકારિી
શરૂઆત થાય છે. ભગવાિે જ્ઞાિમાાં જીવ-અજીવ બે દ્રવ્ય જોયા છે. અિે અજીવિાાં પાાંચ પ્રકાર છે.
જાર્વાં જોઈશે િે? ભગવાિ કેવળી તીથંકરદેવે જ્ઞાિમાાં છ દ્રવ્ય જોયા. એમાાં આત્મા તો અખાંડ
અભેદ શદ્ધ છે એિી વાત કરી ગયા. હવે અજીવિાં સ્વરૂપ વર્ણવે છે. અજીવમાાં પર્ પહેલાં પદગલિાં
સ્વરૂપ વર્ણવે છે.
ु ध
अणख
ं वियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हिेइ दुवियप्पं ।

खंधा हु छप्पयारा परमाणू चेि दुवियप्पो ।।२०।।

િીચે હરરગીત :
પરમાર્ તેમ જ સ્કાંિ એ બે ભેદ પદગલદ્રવ્યિા;
છ નવકલ્પ છે સ્કાંિો તર્ા િે ભેદ બે પરમાર્િા. ૨૦.
અજીવિો અનિકાર. પાાંચ વર્ણ પહેલા વાાંચ્યો િહોતો. મૂકી દીિો હતો આ. ‘રામજીભાઈ’
કહે કે બિાં ક્રમસર છે તે લેવાં.
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એ પહેલા આવ્યાં હતાં. ૭-૮ વર્ણ પહેલા.
ટીકા :– ‘આ, પદગલદ્રવ્યિા ભેદોિાં કથિ છે.’ અજીવ પાાંચ પ્રકારિા, એમાાં પર્ પદગલ
છે એિી આ વ્યાખ્યા છે. ‘પ્રથમ તો પદગલદ્રવ્યિા બે ભેદ છે :’ પદગલ છે િે? જેિે કહીએ
પદગલ, એિા બે ભેદ છે. ‘સ્વભાવપદગલ અિે નવભાવપદગલ.’ આ બિાં જાર્ીિે, એ મારા
આત્માથી જદી ચીજ છે એ માટે આ બતાવવામાાં આવે છે. ‘પરમાર્ તે સ્વભાવપદગલ છે..’ એક
પોઈન્ટ છે, રજકર્ એિે પરિો સાંબાંિ કાાંઈ િથી, એમાાં નવભાવ િથી એથી એિે સ્વભાવપદગલ
કહેવામાાં આવે છે. એક પરમાર્િે સ્વભાવપદગલ કહેવામાાં આવે છે. છતાાં એ આત્માિા સ્વરૂપમાાં
છે િનહ. એિો સ્વભાવ, પદગલિો પરમાર્ વાસ્તનવક એ જ પદગલ છે.
‘અિે સ્કાંિ તે નવભાવપદગલ છે.’ આ બે રજકર્થી માાંડીિે અિાંત પરમાર્ જે એકઠા
દેખાય, એ બિાિે નવભાવપદગલ કહેવામાાં આવે છે. શરીર, વાર્ી, કમણ, મિ, પૈસો, દાળ, ભાત,
શાક, રોટલા વગેરે, એ સ્કાંિ છે. ઘર્ા રજકર્િો બિેલો નપાંડ છે. એ નવભાવપદગલ છે. એકબીજાિા
નિનમત્ત-નિનમત્તમાાં સાંબાંિમાાં આવ્યા િે. એટલે નવકારી પયાણયવાળા એ નવભાવપદગલ છે. એિે
નવકાર હોય છતાાં કાાંઈ એિે દુઃખ િથી. ફક્ત એિાં સ્વરૂપ આવાં છે એમ વર્ણવે છે.
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‘સ્વભાવપદગલ કાયણપરમાર્ અિે કારર્પરમાર્ એમ બે પ્રકારે છે.’ એક પરમાર્ છેલ્લો
જે પોઈન્ટ છે, વસ્ત, અસ્સ્ત, જગતિાં તત્ત્વ, એિા બે ભેદ. પહેલા પદગલિા બે ભેદ કીિા.
સ્વભાવપદગલ અિે નવભાવપદગલ. સ્વભાવપદગલ પરમાર્, નવભાવપદગલ સ્કાંિ.
સ્વભાવપદગલિા બે ભેદ. એક પરમાર્િા (બે ભેદ). કાયણપરમાર્ અિે કારર્પરમાર્ બે પ્રકારે
છે. એિો ખલાસો પછી કરશે.
‘સ્કાંિોિા છ પ્રકાર છે :...’ અિાંત રજકર્િો જે નપાંડ થાય, એિે સ્કાંિ કહેવાય. એિા છ
પ્રકાર : ‘(૧) પૃથ્વી, (૨) જળ, (૩) છાયા, (૪) (ચક્ષ નસવાયિી) ચાર ઇંનદ્રયોિા નવર્યભૂત સ્કાંિો,
(નપાંડો) (૫) કમણયોગ્ય સ્કાંિો અિે (૫) કમણિે અયોગ્ય સ્કાંિો–આવા છ ભેદ છે. સ્કાંિોિા ભેદ હવે
કહેવામાાં આવતાાં સૂત્રોમાાં (હવેિી ચાર ગાથાઓમાાં) નવસ્તારથી કહેવાશે.’ પછીિી ચાર ગાથામાાં
કહેશે.
‘[હવે ૨૦ મી ગાથાિી ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિારીદેવ શ્લોક
કહે છે.]’ ૩૭ મો શ્લોક છે.
ु पूरणात्स्कन्धनामभाक ।
गलनादणवु रत्यक्तः

विनानेन पदार्थे न लोकयात्रा न िर्तर् े ।।३७।।

પરમાર્ જે છે એ ગલિ દ્વારા સ્કાંિમાાંથી છૂટો પડે છે એમ કહે છે. એિે અહીં પરમાર્
કહેવાય છે. આ રજકર્ો–જથ્થો છે, એમાાંથી છેલ્લો છૂટો પરમાર્ પડે એિે અહીં પરમાર્ કહેવામાાં
આવે છે. ‘પૂરર્ દ્વારા ‘સ્કાંિ’ િામિે પામે છે.’ પૂરર્ગલિિી વ્યાખ્યા કરી.
‘(પદગલપદાથણ) ગલિ દ્વારા (અથાણત સ્ભન્ન પડવાથી) ‘પરમાર્’ કહેવાય છે અિે પૂરર્
દ્વારા (અથાણત સાંયક્ત હોવાથી) ‘સ્કાંિ’ િામિે પામે છે.’ એમ કહેવાં છે. આમ તો પરમાર્ પોતે
પદગલ સ્વાભાનવક છે. પર્ સ્થૂળ રીતે પરમાર્િો સ્વભાવ સ્કાંિથી છૂટો પડવો, આમ ગળે, જદો
પડે એિે પરમાર્ કહીએ. અિે ઘર્ા રજકર્િો નપાંડ-જથ્થો થાય એિે પૂરર્ કહીએ. િજીક આવો.
મોઢા આગળવાળાિે છૂટ એટલી હોય છે િે કે પાછળ ખીચોખીચ થઈ જાય છે. છૂટ હોય છે િે.
વહેલા આવે એ પહેલા બેસે િે.
‘આ પદાથણ નવિા લોકયાત્રા હોઈ શકે િનહ.’ આ ગમિ-ફમિ બિાં છે એ જડિી રક્રયા છે.
એ આત્માિી રક્રયા િથી. હાલવાં, ચાલવાં, ઉઠવાં, બેસવાં, રજકર્ો, આ દાળ, ભાતિાં થવાં, મકાિોિાં
થવાં, એ બિી નસ્થનત તો પદગલ પરમાર્િી છે. આત્માિી િનહ. સમજાય છે? ‘આ પદાથણ નવિા
લોકયાત્રા...’ લોકયાત્રા એટલે લોકમાાં ગમિ. આમથી આમ જાવાં, એ પદગલિી રક્રયા છે.
આત્માથી સ્ભન્ન છે. આત્માિી રક્રયા છે િનહ. એ ૨૦મી ગાથાિો કળશ થયો. ચાર ગાથા.

ગાથા ૨૦-૨૫, શ્લોક ૩૭-૩૮
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ु च सहुमर्थू
ु
अइर्थूलर्थूल र्थूलं र्थूलसहुमं
लं च।

ु अडइसहुमं
ु इवद धरावदयं होवद छब्भेय ं ।।२१।।
सहुमं
भूपव्वदमादीया भवणदा अड्र्थूलर्थूलवमवद खंधा।

शूला इवद विण्णेया सप्पीजलर्ेल्लमादीया ।। २२।।
छायार्िमादीया र्थूलेदरखंधवमवद वियाणावह।

ु
सहुमर्थू
लेवद भवणया खंधा चउरक्खविसया य ।। २३।।
ु हिंवर् खंधा पाओग्गा कम्मिग्गणस्स पणो
ु ।
सहुमा
ु इवद परूिेंवर् ।। २४।।
र्वव्विरीया खंधा अइसहुमा

િીચે હરરગીત :અનતસ્થૂલસ્થૂલ, સ્થૂલ, સ્થૂલસૂક્ષમ, સૂક્ષ્મસ્થૂલ, વળી સૂક્ષ્મિે
અનતસૂક્ષ્મ–એમ િરારદ પદગલસ્કાંિિા છ નવકલ્પ છે. ૨૧.
ભૂપવણતારદ સ્કાંિિે અનતસ્થૂલસ્થૂલ સ્જિે કહ્યા,
ઘી-તેલ-જળ ઇત્યારદિે વળી સ્થૂલ સ્કાંિો જાર્વા; ૨૨.
આતપ અિે છાયારદિે સ્થૂલસૂક્ષ્મ સ્કાંિો જાર્જે,
ચતરરાંનદ્રિા જે નવર્ય તેિે સૂક્ષ્મસ્થૂલ કહ્યા સ્જિે; ૨૩.
વળી કમણવગણર્યોગ્ય સ્કાંિો સૂક્ષ્મ સ્કાંિો જાર્વા,
તેિાથી નવપરીત સ્કાંિિે અનતસૂક્ષ્મ સ્કાંિો વર્ણવ્યા. ૨૪.
ટીકા :– ‘આ, નવભાવપદગલિા સ્વરૂપિાં કથિ છે.’ એિી ટીકા. પરમાર્
સ્વભાવપદગલિી સાિારર્ વ્યાખ્યા આવી ગઈ. નવશેર્ આગળ કહેશે. કાયણ અિે કારર્પરમાર્.
ઘર્ા પરમાર્ઓ એકઠા થાય છે અિે છૂટા પડે છે, એિી રક્રયા જડિી છે. એ આત્માિી રક્રયા
સ્બલકલ િથી. એિે જાર્ીિે પરમાર્ આવી જાત છે, એિી નસ્થનત આવી છે, જાર્ીિે તો એિાથી
લક્ષ છોડીિે સ્વરૂપિી દૃનિ કરવી એ માટે આ વાત છે. જેિા ઉપરથી લક્ષ છોડવાં છે, એ પર્ ચીજ
શાં છે? એિે તો એર્ે જાર્વી જોઈશે િે.
‘સમેરુ (પવણત), પૃથ્વી વગેરે (ઘિ પદાથો) ખરેખર અનતસ્થૂલસ્થૂલ પદગલો છે.’
સ્થૂલસ્થૂલ પદગલો છે. સ્થૂલસ્થૂલ. મેરુ પવણતારદ ટકડા થઈિે એિી મેળે ભેગા િ થાય એવી એ
ચીજ છે એટલે એિે સ્થૂળસ્થૂળ કહે છે. ‘ઘી, તેલ, છાશ, દૂિ, જળ વગેરે સમસ્ત (પ્રવાહી) પદાથો
સ્થૂલ પદગલો છે. છાયા, આતપ, અાંિકાર વગેરે સ્થૂલસૂક્ષ્મ પદગલો છે. સ્પશેંનદ્રય, રસિેંનદ્રય,
ધ્રાર્ેંનદ્રય અિે શ્રોત્રેંનદ્રયિા નવર્યો—સ્પશણ, રસ, ગાંિ અિે શબ્દ–સૂક્ષ્મસ્થૂલ પદગલો છે.
શભાશભ પરરર્ામ દ્વારા આવતાાં એવા શભાશભ કમોિે યોગ્ય (સ્કાંિો) તે સૂક્ષ્મ પદગલો છે.
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આમિાથી નવપરીત અથાણત કમોિે અયોગ્ય (સ્કાંિો) તે સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ પદગલો છે.–આમ (આ
ગાથાઓિો) અથણ છે. આ નવભાવપદગલિો ક્રમ છે.’ પાઠમાાં તો આટલાં છે. એિા અથણિાં
સ્પિીકરર્ કરે છે.
પરમાર્િા નપાંડિે અહીં સ્કાંિ કહે છે. પરમાર્િા ઘર્ા ભાગિા એકઠાિે સ્કાંિ-નપાંડ કહે
છે. એ સ્કાંિો છ પ્રકારિા છે. ‘(૧) કાિપાર્ાર્ારદક જે સ્કાંિો છેદવામાાં આવતાાં સ્વયમેવ સાંિાઈ
શકતા િથી તે સ્કાંિો અનતસ્થૂલસ્થૂલ છે.’ કટકા થાય તો એિી મેળે ભેગા િ થાય. ‘(૨) દૂિ, જળ
આરદ જે સ્કાંિો છેદવામાાં આવતાાં ફરીિે સ્વયમેવ જોડાઈ જાય તે સ્કાંિો સ્થૂલ છે.’ તેલ, ઘી આમ
છૂટા પડે વળી એકઠા થઈ જાય એવો એિો સ્વભાવ છે. એ પદગલિો, જડિો સ્વભાવ છે એમ
કહે છે.
‘(૩) તડકો, છાાંયો, ચાાંદિી, અાંિકાર ઇત્યારદ જે સ્કાંિો સ્થૂલ જર્ાતા હોવા છતાાં ભેદી
શકાતા િથી કે હસ્તારદકથી ગ્રહી શકાતા િથી....’ પ્રકાશ, છાાંયાિે પકડાય છે કાાંઈ? પકડી શકાય?
માટે ‘તે સ્કાંિો સ્થૂલસૂક્ષ્મ છે. (૪) આાંખથી િનહ દેખાતા એવા જે ચાર ઇંનદ્રયોિા નવર્યભૂત સ્કાંિો
સૂક્ષ્મ હોવા છતાાં સ્થૂલ જર્ાય છે (–સ્પશેિેંનદ્રયથી સ્પશી શકાયછે, જીભથી આસ્વાદી શકાય
છે,…..’ આ નિનમત્તથી કથિ છે, હોં! આસ્વાદી શકાયિો અથણ, નિનમત્તમાાં એિી જીભ જોડાય છે
એટલી વાત. સમજાર્ાં કાાંઈ? ભાઈ! એક પરમાર્ બીજા પરમાર્િે અડે િનહ. એક દ્રવ્ય બીજા
દ્રવ્યિે અડે િનહ. અહીં વળી આસ્વાદી શકાય. છે િે? સ્પશી શકાય. એ વ્યવહારિયિા કથિોથી
પદગલોિી જાતિે સમજાવે છે.
‘જીભથી આસ્વાદી શકાય, િાકથી સૂાંઘી શકાય છે અથવા કાિથી સાાંભળી શકાય છે) તે
સ્કાંિો સૂક્ષ્મસ્થૂલ છે. (૫) ઇંનદ્રયજ્ઞાિિે અગોચર એવા જે કમણવગણર્ારૂપ સ્કાંિો તે સ્કાંિો સૂક્ષ્મ છે.
(૬) કમણવગણર્ાથી િીચેિા (કમણવગણર્ાતીત) જે અત્યાંતસૂક્ષ્મ નદ્વ-અમકપયંત સ્કાંિો તે સ્કાંિો
સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ છે.’ અહીં પરમાર્ાં િથી લેવાિે. સ્કાંિિા ભેદ છે િે એટલે બે પરમાર્થી માાંડીિે
સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ.
‘એવી જ રીતે (શ્રીમદભગવત્કાંદકાંદાચાયણદેવપ્રર્ીત) શ્રી પાંચાસ્સ્તકાયસમયમાાં (ગાથા
દ્વારા) કહ્યાં છે કે :– જઓ શ્રી પરમશ્રતપ્રભાવકમાંડળ દ્વારા પ્રકાનશત પાંચાસ્સ્તકાય, નદ્વતીય આવૃનત્ત
પાિાં ૧૩૦.’
ु जलं च छाया चउवरवदयविसयकम्मपाओगगा ।
‘पढिी
कम्मार्ीदा एिं छब्भेया पोगगला होँवर् ।।’

પાંચાસ્સ્તકાયમાાં ‘કાંદકાંદાચાયણદેવે’ કહ્યાં છે. અહીં ‘નિયમસાર’માાં કહ્યાં છે. એ પર્
‘કાંદકાંદાચાયણ’િાં છે. ‘પૃથ્વી, જળ, છાયા, ચાર ઇંનદ્રયોિા નવર્યભૂત, કમણિે યોગ્ય અિે કમાણતીત–
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એમ પદગલો (સ્કાંિો) છ પ્રકારિાાં છે.’ આમાાં કાાંઈ લાાંબ સ્પિીકરર્ બહ ચાલે એવાં િથી. ‘શેઠી’!
‘વળી માગણપ્રકાશમાાં (શ્લોક દ્વારા) કહ્યાં છે કે :–’
स्थूलस्थूलास्तर्ः स्थूलाः स्थूलसूक्ष्मास्तर्ः परे ।
ु
सूक्ष्मस्थलास्तर्ः
सूक्ष्माः सूक्ष्मसूक्ष्मास्तर्ः परे ।

એમાાં પર્ છિા િામ છે. ‘સ્થૂલસ્થૂલ, પછી સ્થૂલ, ત્યાર પછી સ્થૂલસૂક્ષ્મ, પછી
સૂક્ષ્મસ્થૂલ, પછી સૂક્ષ્મ અિે ત્યારપછી સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ (–આમ સ્કાંિો છ પ્રકારિા છે). એવી રીતે
(આચાયણદેવ) શ્રીમદ અમૃતચાંદ્રસરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત િામિી ટીકામાાં ૪૪મા
શ્લોક દ્વારા) કહ્યાં છે કે-’ એ ‘સમયસાર’િો કળશ છે.
अविच्ननावदवन महत्यवििेकनाटये

ु एि नान्यः ।
िणातवदमान नवटर् पद्रल
ु
ु
रागावदपद्रलविकारविरुद्धश
द्ध-

ु
च ैर्न्यधार्मयमू
वर्तरयं च जीिः ।।

જઓ! િાખ્યાં. અરે..! ‘આ અિારદ કાળિા મોટા અનવવેકિા િાટકમાાં...’ ભગવાિ તો
જ્ઞાિાિાંદ સહજાિાંદ મૂનતણ આત્મા છે. એમાાં પણ્ય-પાપિા નવકલ્પ અિે શરીર આરદ બિાં પદગલ
છે. એ બિા પદગલિાં િાટક છે આ. ભગવાિઆત્મા તો સસ્ચ્ચદાિાંદ પ્રભ! શદ્ધ આિાંદ અિે
જ્ઞાિિો ઘિ છે. એિે અહીંયા આત્મા કહીએ. એિી દૃનિ થાય તેિે સમ્યગ્દશણિ કહીએ. આ બિા
ભેદથી જે આ વર્ણિ ચાલે છે એ એમ કહે છે. ‘અનવવેકિા િાટકમાાં અથવા િાચમાાં વર્ાણરદમાિ
પદગલ જ િાચે છે,...’ આ િાચે, હલે, ચાલે આ બિા બોલે એ બિા પદગલ જડ છે. આત્મા બોલે
િનહ, આત્મા હલે િનહ, આત્મા શરીરિાં કાાંઈ કરે િનહ.
અહીં તો એમ કહેવાં છે, આત્મા તો નચદાિાંદપ્રભ, ધ્રવસ્વરૂપ, અખાંડ આિાંદકાંદ એ આત્મા
(છે). એ આત્મા કાંઈ રાગમાાં કે શરીરિી રક્રયામાાં આવતો િથી. દયા, દાિ, વ્રતિા નવકલ્પ ઊઠે,
એમાાં કાાંઈ આત્મા આવતો િથી. એ તો અિાત્મા છે. એ અિાત્માિાં બિાં િાટક છે, કહે છે.
આહાહા..! ‘અન્ય કોઈ િનહ;...’ તે વર્ાણરદમાાં પદગલ જ પરરર્મે છે, આત્મા િનહ. આહાહા..!
આત્મા તો એિે કહીએ કે જે આત્મા આિાંદ અિે જ્ઞાિિો કાંદ નપાંડ, એ અભેદસ્વરૂપ જે પ્રભ, એમાાં
રાગિો કે પરિો ભેદ જ િથી. એવા આત્માિી અાંતરદૃનિ થવી, એિાં િામ પ્રથમ િમણ અિે
સમ્યગ્દશણિ કહેવાય છે. અહીં તો કહે છે કે દયા, દાિ, વ્રત, ભસ્ક્ત, પૂજાિા ભાવ એ બિા
પદગલિાં િાટક છે એમ કહે છે. એય..! ‘પાંરડતજી’! આહાહા..! ભારે આકરુાં! એ બિા અજીવિાં
િાટક છે. ભગવાિ એમાાં આવતો િથી. આહાહા..!
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‘(અભેદ જ્ઞાિમાાં પદગલ જ અિેક પ્રકારિાં દેખાય છે, જીવ તો અિેક પ્રકારિો છે િનહ;)
અિે આ જીવ તો રાગારદક પદગલનવકારોથી નવલક્ષર્,... ’ જઓ! ભગવાિઆત્મા શરીર, વાર્ી,
સ્કાંિો અિે પરમાર્થી તો જદો (છે), પર્ દયા, દાિ, વ્રત આરદિા પરરર્ામથી પર્ જદો-નવલક્ષર્
(છે). સમજાર્ાં કાાંઈ? આહાહા..! આવો આત્મા અાંદર જ્ઞાિાિાંદ રાગથી, નવકલ્પથી સ્ભન્ન, એવા
આત્માિાં અાંદર ભાિ અિે શ્રદ્ધા થાય, એિે િમણિી પહેલી દશા કહે છે. બાકી િમણ-બમણ િથી એમ
કહે છે. આહાહા..! સમજાર્ાં કાાંઈ?
‘આ જીવ તો રાગારદક પદગલનવકારોથી...’ ભાર્ા એમ લીિી છે. આ સ્કાંિોિાં તો વર્ણિ
કયં, પરમાર્િાં કયં. પર્ અહીં તો કહે છે કે આત્મામાાં થતાાં શભ અિે અશભ, દયા, દાિ, વ્રત,
ભસ્ક્ત, પૂજા, િામસ્મરર્, યાત્રા આરદ એ બિો નવકલ્પ પદગલિો નવકાર છે. છે? આહાહા..! એ
બિા પદગલિા ફહફહાટ છે. ભગવાિઆત્મા એ તો નચદાિાંદ, જ્ઞાિાિાંદ સ્વરૂપ છે. આહાહા..!
એિી પયાણયમાાં પદગલિા નિનમત્તે થતાાં (ભાવો), તે બિા તેિા છે, આત્માિા િનહ. સમજાર્ાં કાાંઈ?
‘રાગારદક પદગલનવકારો...’ એમ કીિાં િે? શાં કીિાં? એ પાંચમહાવ્રતિા પરરર્ામ, નવકલ્પ,
દયા, દાિ, જાત્રાિો રાગ, ભસ્ક્ત-પૂજાિો રાગ એ બિા પદગલિો નવકાર છે. કહો, ‘શેઠી’!
આત્માિી જાતમાાં એ છે િનહ. કમણ પદગલ જડ છે. તેિા સાંગે ફહફહાટ બિો પદગલિો નવકાર છે.
ભગવાિઆત્મા એિાથી સ્ભન્ન છે. આહાહા..! કહો, સમજાર્ાં કાાંઈ? ભાર્ા શાં છે? ‘આ જીવ તો
રાગારદક પદગલનવકારોથી નવલક્ષર્,...’ એમ છે િે? આ ‘સમયસાર’િી ગાથા છે. ‘રાગારદ
પદગલનવકારોથી નવલક્ષર્, શદ્ધ...’ પરમાર્ અિે આ છ પ્રકારિા સ્કાંિ, એિાથી તો આત્મા નવરુદ્ધશદ્ધ છે, પર્ પણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો, દયા, દાિ, વ્રત, ભસ્ક્ત, કામ, ક્રોિ, એવા નવકલ્પ (ઉઠે)
એ પર્ પદગલિો નવકાર છે. એિાથી ભગવાિઆત્મા નવલક્ષર્ છે. એ લક્ષર્ એિાં િથી એમ કહે
છે. આહાહા..! એક શબ્દમાાં કેટલાં િાખ્યાં, જઓ! સમજાર્ાં કાાંઈ?
અિાંતા પરમાર્ઓ કમણિા સ્કાંિ-નપાંડ, એિા લક્ષે થતો નવકાર. એ પણ્ય-પાપિા ભાવ કાાંઈ
આત્માિા લક્ષે થતા િથી. કહે છે કે પદગલ જે કમણ છે એ જડ છે, અિાંત સ્કાંિ છે. સ્કાંિિી વ્યાખ્યા
આવીિે? તો એ સ્કાંિિા લક્ષે, સ્કાંિિા અસ્સ્તત્વ ઉપર લક્ષ જતાાં, જે કાંઈ પણ્ય-પાપ, દયા, દાિ,
વ્રત, ભસ્ક્તિા પરરર્ામ થાય એિે પદગલિા નવકારો કહેવામાાં આવે છે. એિાથી ભગવાિઆત્મા
નવલક્ષર્ છે. નવલક્ષર્ એટલે સ્ભન્ન ચીજ છે. રાગારદિાં લક્ષર્ આત્મામાાં છે િનહ. આહાહા..!
સમજાર્ાં કાાંઈ? સ્કાંિમાાં, પદગલમાાં વળી આ િાખ્યાં. કહો, સમજાર્ાં? બાંગડીઓ તો પદગલ છે,
કમણ પદગલ છે, પર્ એિે લક્ષે થતો નવકલ્પ એ પદગલિો નવકાર છે એમ કહે છે.
મમક્ષ :– કાલે આપ એમ કહેતા હતા કે આ તો સમ્યગ્દૃનિ માટે છે.
ઉત્તર :– એ અજ્ઞાિીિે થાય છે પર્ એ પદગલિો જ નવકાર છે. એ જીવિો સ્વભાવ િથી.
એ તો સ્વભાવિી દૃનિ થતાાં, રાગારદિાં અલ્પપર્ાં રહ્યાં એ પરરર્મિ એિી દશામાાં છે એમ જ્ઞાિ
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જાર્ે છે. પર્ વસ્તિા સ્વભાવિી દૃનિએ જોતા, દૃનિએ સ્વભાવથી જોતાાં, સમજાર્ાં? એ પર છે.
આત્માિો સ્વભાવ િથી. સમજાર્ાં? એક શબ્દ આખો.. ‘સમયસાર િાટક’િો શ્લોક છે. પાઠમાાં
છે િે. ‘अविन्ननावदवन महत्यवििेकनाटये’ એકદમ દ્રવ્યસ્વભાવિે વર્ણવવો છે િે. ‘िणातवदमान
ु एि नान्यः।’
नवटर् पद्रल

એ જગતિા પદગલો િાચે. ભગવાિ તો એકરૂપ અભેદ છે, એ અિેકમાાં કેમ આવે? એમ
કહે છે. શરીર, વાર્ી, મિ, આ બિાં િાટક જડિાં િાટક છે. આત્માિાં િાટક એ છે િનહ. એ ઉપરાાંત
રાગારદ પદગલ નવકાર, પણ્ય અિે પાપિા ભાવો એ બિા પદગલિા નવકૃત ભાવ છે. વસ્તિા
દ્રવ્યસ્વભાવિી દૃનિિી અપેક્ષાએ. પછી જ્ઞાિ કરે ત્યારે જાર્ે કે રાગિો ભાવ જરી પયાણયમાાં છે
એમ જાર્ે. જ્ઞાિિો સ્વ અિે પર બેિે જાર્વાિો સ્વભાવ છે એથી એિે એમ કહ્યાં. દૃનિિે તો
એકલો નિનવણકલ્પ સ્વભાવ છે, અભેદ દેખવાિો સ્વભાવ છે એથી એિે રાગારદિે પદગલિો નવકાર
કહીિે, એિાથી કોઈ નવલક્ષર્ આત્મા છે (એમ કહ્યાં). સમજાર્ાં કાાંઈ?
ु
ु લ્યો. નવરુદ્ધિો અથણ નવલક્ષર્ કયો. શાં કહ્યાં? આ આત્મા
‘रागावदपद्रलविकारविरुद्धश
द्ध-’
જે વસ્ત ભગવાિઆત્મા જે અાંદર છે, એિે આત્મા કહીએ કે જે રાગ, દયા, દાિ, કામ, ક્રોિ,
નવકલ્પો છે એ પદગલિા નવકારથી આત્મા નવરુદ્ધ છે. આત્માિા સ્વભાવથી, પણ્ય-પાપિા ભાવ
નવરુદ્ધ છે અિે એિાથી આત્મા નવરુદ્ધ છે. સમજાર્ાં કાાંઈ? નવરુદ્ધ છે. રાગારદભાવથી આત્મા
નવરુદ્ધ છે. આત્માિા સ્વભાવથી રાગારદ નવરુદ્ધ છે એ તો ઠીક પર્ અહીં તો અજીવિો અનિકાર
છે િે? ત્યાાં પર્ અજીવ અનિકાર જ છેલ્લો આવે છે િે? સમજાર્ાં કાાંઈ?
રાગ, પણ્ય, પાપ આરદ ભાવ, પદગલ નવકાર, એિાથી આત્મા તદિ નવરુદ્ધ સ્વરૂપ છે.
કેમકે આ અજીવસ્વભાવ છે અિે ભગવાિ જીવસ્વભાવ છે. એટલે એ નવરુદ્ધભાવ છે. આહાહા..!
વ્યવહારરત્િત્રયિો નવકલ્પ શભોપયોગ, એ પર્ પદગલિો નવભાવ છે. એિાથી આત્મા નવરુદ્ધ
છે. આહાહા..! એવો આત્મા અાંદર રાગથી રનહત, નવકલ્પથી રનહત, એકલા આિાંદ અિે શાાંનતથી
સનહત, એિો અિભવ કરવો અિે આિાંદિો સ્વાદ આવે, અતીનન્દ્રય સ્વાદિા અિભવમાાં સખ
ભાસે, એિે અહીંયા સમ્યગ્દશણિ અિે સમ્યકજ્ઞાિ કહેવાય. કહો, ‘શેઠી’!
મમક્ષ :– નવકાર થાય છે જીવિા ભાવમાાં.
ઉત્તર :– ભાવમાાં (થાય છે), પર્ એ પયાણયમાાં પરિા લક્ષે થાય છે, એ અપેક્ષાથી પરિો
કહીિે કાઢી િાખ્યો છે. તેિાથી નવરુદ્ધ છે. રાગ બાંિિાં કારર્ છે. સ્વભાવ અબાંિસ્વરૂપ છે. રાગ
નવપરીત છે, સ્વભાવ ચૈતન્ય તેિો અનવપરીત ભાવ છે. એ તો ૭૨મી ગાથામાાં આવ્યાં િે? રાગ
નવપરીત ભાવ છે. ‘वििरीयं’ રાગ આરદ આત્માથી નવપરીત છે એમ ત્યાાં આવ્યાં હતાં. આસ્રવ
અનિકારમાાં આિાથી નવપરીત આ છે એમ આવ્યાં. સમજાર્ાં કાાંઈ?
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ु
શભ અિે અશભભાવ,.. ત્યાાં ૭૨માાં કતાણકમણમાાં આવ્યાં િે. ‘असवचर्ं
वििरीय दुक्खस्स
कारणं’ આહાહા..! શભભાવ દુઃખિાં કારર્ છે. શભભાવ, શભઉપયોગ એ દુઃખિાં કારર્ છે. એ
આત્માથી નવપરીત છે ત્યાાં આસ્રવમાાં કહ્યાં હતાં. કતાણ-કમણ છે િે ત્યાાં આસ્રવ છે િે.
મમક્ષ :– આત્માિો સખસ્વભાવ છે.
ઉત્તર :– આત્માિો સખસ્વભાવ છે તો આ રાગારદથી નવલક્ષર્ સ્વભાવ, દુઃખથી નવપરીત
સ્વભાવ (છે). આહાહા..! ‘દ્રવ્યસાંગ્રહ’માાં આવે છે િે? ‘વસાંતીલાલે’ એ પ્રશ્ન કયો હતો િે? ૫૬
ગાથા. ‘मा वचट्टह मा जंपह मा वचन्तह’ એ આજ પાછ જોયાં. હોં! શ્લોક આખો આવડતો િહોતો
િે. હમર્ા જોયાં. કાલે તમારો પ્રશ્ન હતો િે? ભાઈ! કહે છે કે ‘मा वचट्टह’ કાયાિા વેપારથી જદો
પડ. કાયાિો વેપાર એ તારો િનહ. આમ થવાં... આમ થવાં... આમ થવાં... એ બિો કાયાિો વેપાર
છે. ‘मा जंपह’ બોલીશ િનહ, કાાંઈ બોલીશ િનહ. અાંતજણલ્પ છોડી દે. ‘मा वचन्तह’ મિ લીિાં. કાયા,
મિ અિે વચિ. ‘मा वचन्तह’ ભગવાિઆત્મા... એ કાલે પૂછયાં હતાં િે? રાત્રે નચાંતવ સિી આવ્યાં
હતાં. બીજા શબ્દો ભૂલી ગયા હતા. ...
મમક્ષ :– ...
ઉત્તર :– એ િનહ. ‘मा वचट्टह मा जंपह मा वचन्तह’ નચાંતવિા િ કર. મિિા નવકલ્પ િ
કર એમ કહે છે. ‘वचन्तह वकं वि जेण होइ वर्थरो’ જેિાથી નસ્થર થાય. ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ છે?
આત્મા, આત્મામાાં એટલે આત્મા જ્ઞાિદશણિ આિાંદ સ્વભાવમાાં ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ એમાાં લીિ
થાય એિાં િામ ધ્યાિ, એિાં િામ મોક્ષિો માગણ, એિાં િામ સમ્યગ્દશણિ, જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર, એિાં
િામ શદ્ધોપયોગ. આહાહા..! એમર્ે આ પ્રશ્ન કયો હતો. રાત્રે અહીં સિી આવ્યાં હતાં. ‘मा वचट्टह
मा जंपह मा वचन्तह’ પહેલાં આવી ગયાં હતાં. ‘मा वचन्तह’ દેહ જડ છે, પદગલ છે. વાર્ીિો,
બોલવાિો નવકલ્પ ઉઠે અાંદર, એ જલ્પ છોડ. એ તારુાં સ્વરૂપ િથી. પદગલ સ્વરૂપ છે. મિિો રાગ
છૂટે એ પર્ પદગલસ્વરૂપ છે. આહાહા..! ‘जेण होइ वर्थरो’. વસ્ત નચદસ્બાંબ ઘિ આિાંદઘિ પડી
છે. એક નવકલ્પિી પાછળ અથવા એક સમયિી પયાણયિી પાછળ. સમજાર્ાં કાાંઈ? મિ-વચિિે
કાયાિા ત્રર્ે સાંબાંિિે દૃનિમાાંથી છોડ એમ કહે છે. અિે જેિાથી અાંદર નસ્થર થાય, આત્મા જ્ઞાિદશણિ અિે આિાંદમાાં નસ્થર થાય. ‘अप्पा अप्पवम्म रओ’ આત્મા, આત્માિો જાર્વા, દેખવા અિે
આિાંદિો સ્વભાવ એમાાં નસ્થર થાય, એિાં િામ ભગવાિ મોક્ષિો માગણ–ધ્યાિ કહે છે. એ ધ્યાિ
તે શદ્ધોપયોગ તે મોક્ષિો માગણ છે. આહાહા..! ભારે કઠર્ જગતિે.
એ અહીં કહ્યાં. ‘આ જીવ તો રાગારદક પદગલનવકારોથી નવલક્ષર્,...’ એક શબ્દમાાં તો
કેટલાં િાખી દીિાં! આહાહા..! એ છ સ્કાંિોિાં લક્ષ છોડ. એ તારામાાં િથી, તારા િથી. સ્કાંિોમાાં તો
બિાં આવ્યાં િે? શરીર, વાર્ી, મિ, કમણ, દાળ, ભાત, શાક, પૈસો એ બિાં સ્કાંિમાાં આવી ગયાં કે
િનહ? પૈસો સ્કાંિમાાં આવી ગયો? પૈસો તારો િનહ, એ પદગલિો છે એમ કહે છે. દાળ, ભાત,
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રોટલી, પાર્ી, મોસાંબી એ તારા િનહ, એ તો પદગલિા સ્કાંિ છે. એ તો જડિા સ્કાંિ છે, જડિો
જથ્થો છે. તારે લઈિે એ િનહ અિે તાં એમાાં િનહ અિે એ તારામાાં િનહ. આહાહા..!
તાં કોર્? પણ્ય અિે પાપિા પદગલનવકારથી નવરુદ્ધ તારુાં સ્વરૂપ છે. આહાહા..! છે શાં
ત્યારે? એ તો નવરુદ્ધ કીિાં. િાસ્સ્તથી કહ્યાં. અસ્સ્ત (શાં)? ‘શદ્ધ ચૈતન્યિાતમય મૂનતણ છે.’ એકલો
શદ્ધ જ્ઞાિ, આિાંદ, અતીનન્દ્રય અિાકળ શાાંતરસ, આિાંદરસ, શાાંતરસ એટલે ચારરત્ર, આિાંદરસ,
સખરસ એવા ચૈતન્યિાતમય સ્વરૂપ છે. મૂનતણ એટલે સ્વરૂપ. તારુાં તો શદ્ધ ચૈતન્યિાત–
ચૈતન્યપર્ાં જેર્ે િારી રાખ્યાં છે. એ પણ્ય-પાપિે જીવે િારી રાખ્યા િથી. આહાહા..! આવો આત્મા
કે જેર્ે જ્ઞાિ, દશણિ, આિાંદિે િાયાણ છે, રાખ્યા છે, એિે આત્મા કહીએ. પણ્ય-પાપ, શરીર, વાર્ીિે
રાખ્યા િથી, એિે િાયાણ િથી. એ શ્લોકિે ‘સમયસાર’િો આિાર આપ્યો છે.
‘વળી (આ ગાથાઓિી ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મનિરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિારીદેવ
નવનવિ પ્રકારિાાં પદગલોમાાં રનત િનહ કરતાાં ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર આત્મામાાં રનત કરવાિાં શ્લોક
દ્વારા કહે છે) :–’
ु दश्यमाने
इवर् विविधविकल्पे पद्रले

न च कुरु रवर्भािं भव्यशार्दतल र्विन ।
ु त्वं वचच्यमत्कारमात्रे
कुरु रवर्मर्लां

भिवस वह परमश्रीकावमनीकामरूपः ।।३८ ।।

હે ભવ્યનસાંહ! હે ભવ્યશાદૂણલ! એમ કહે છે. નસાંહ તો હરનર્યાિે ફાડીિે ચીરી િાખે. એમ
હે ભવ્ય! રાગારદિે ચીરી િાખ, એ તો સ્ભન્ન છે. તારી ચીજમાાં છે િનહ. આહાહા..!
‘આ રીતે નવનવિ ભેદોવાળાં પદગલ...’ આત્મા તો કાાંઈ ભેદ છે િનહ એ તો પહેલા કહી
ગયા. ‘આ રીતે નવનવિ ભેદોવાળાં પદગલ જોવામાાં આવતાાં,...’ એમ લખ્યાં છે િે? ‘दश्यमाने’
જોવામાાં આવે છે એ કાાંઈ તારી ચીજ છે િનહ. આહાહા..! શરીર, સ્ત્રી, કટાંબ એ બિા નવનવિ
પદગલો જોવામાાં આવે છે. પદગલિી જાત છે. કાળી હોય, િોળી હોય, સાંવાળી હોય, આકાર ગોળ
હોય, ચપટો હોય એ બિા નવનવિ પ્રકારિા પદગલો જોવામાાં આવે છે. એમાાં તાં િથી અિે એ કાાંઈ
તારામાાં િથી. આહાહા..! ભાર્ા િનહ, એિી વસ્ત અસ્સ્ત સમજવાં જોઈએ. સમજાર્ાં?
‘હે ભવ્યશાદૂણલ! (ભવ્યોત્તમ!)’ ભવ્યમાાં ઉત્તમ પ્રાર્ી! તારો મોક્ષ અલ્પમાાં છે, િજીકમાાં
છે એમ પ્રાર્ીિે સાંબોિે છે. ‘તાં તેમાાં રનતભાવ િ કર.’ એ રાગમાાં રનત િ કર. આહાહા..! જે
તારાથી નવરુદ્ધ અિે એિાથી તાં નવરુદ્ધ એવા નવરુદ્ધભાવમાાં પ્રેમ િ કર, ભાઈ! તિે દુઃખ, નહાંસા
થાય છે. રાગારદમાાં પ્રેમ કરવાથી આત્મા ચૈતન્યચમત્કારપર્ે રહી શકતો િથી, હર્ાઈ જાય છે.
આહાહા..! ચૈતન્યિાતમાાં હવે પ્રેમ કર. જઓ! ‘ચૈતન્યચમત્કારમાત્રમાાં...’ એમ ભાર્ા છે િે?
‘ચૈતન્યચમત્કારમાાં...’ એ તો ચમત્કાર છે. જે પોતાિે જાર્ે, રાગિે જાર્ે, આટલા-આટલા નવનવિ
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પ્રકારિા પદગલો, એિે પોતામાાં રહીિે પોતાિા સામથ્યણથી પોતાિાં જ્ઞાિ કરે. આહાહા..! એવો
ચમત્કારી જીવ છે, કહે છે. એ ચીજ છે માટે જાર્વાિાં કામ કરે, એમ પર્ િથી. સમજાર્ાં કાાંઈ?
શાં કહે છે? એ બિા રાગારદભાવ અિે શરીરારદ આ સ્કાંિો કીિા એ બિા છે, માટે
ચૈતન્યભાવ, એિે જાર્વાિો અસ્સ્તત્વિો ભાવ કરે છે એમ િથી. એ તો ચૈતન્યચમત્કાર વસ્ત છે
કે જેિે પરિી અપેક્ષા િથી અિે સ્વ િે પરિે જાર્વાિાં કાયણ ચૈતન્યચમત્કારથી ઊભાં થાય છે.
સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..!
એક આાંગળી તૂટે, આાંખ ફૂટે તો એિે અાંદર કાાંઈક થઈ જાય. હાય.. હાય.. મારો અવયવ
તૂટ્યો, હોં! એક આાંગળી તૂટી જાય. આ ભીંસમાાં આવી જાયિે. બારર્ા બાંિ કરતા અાંદર ઘૂસી
ગઈ. આ રેલમાાં બહ થઈ જાય. ઓલો બારર્ાં કરતો હોય અિે આાંગળી ચેપાય જાય. હાય..હાય...!
શાં છે પર્? કહે છે. નવનવિ પ્રકારિી દશા એિે, એિી હયાતીિે કારર્ે િનહ પર્ તારી હયાતીમાાં
ચૈતન્યચમત્કાર છે એથી તાં સ્વ િે પરિે જાર્વાિા સ્વભાવિે પ્રગટ કરે છે. આહાહા..! સમજાર્ાં
કાાંઈ? આાંખ ફૂટે ત્યાાં અરે..રે..! એક આાંખ ગઈ. બે આાંખે કામ કરતા એક આાંખ ગઈ. પર્ આાંખ
ગઈ એ તો પદગલ ગઈ. તારામાાંથી શાં ગયાં? પાાંચ-દસ લાખ રૂનપયા હોય એમાાંથી પાાંચ હજાર,
દસ હજાર જાય તો પૈસા ગયા એમ કહે છે. ગયા ક્યાાં? નવનવિ પ્રકારિી દશા છે એ જાર્વા મળી
તિે. પહેલા અહીંયા હતા એમ જાણ્યાં હતાં. પછી ગયા એમ જાણ્યાં. એ તો જાર્વાિાં થયાં.
ચૈતન્યચમત્કાર છે કે જે એિે જાર્વાિાં જ કામ કરે છે. આહાહા..!
‘ચૈતન્યચમત્કારમાત્રમાાં (અથાણત ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર આત્મામાાં) તાં અતલ રનત કર...’
ઓલામાાં રનત િ કર. (આમાાં) ‘અતલ રનત કર...’ જેિી ઊપમા િથી એવો પ્રેમ અાંદર આત્મામાાં
કર. સમજાર્ાં કાાંઈ? અહીંથી રનત, પ્રેમ છોડી દે. જો આત્માિાં નહત કરવાં હોય અિે િમણ કરવો
હોય તો રાગથી માાંડીિે પર ચીજમાાંથી પ્રેમ છોડી દે. આહાહા..! અિે ભગવાિ શદ્ધ ચૈતન્યમાત્ર
ચમત્કારમાત્ર આત્મા. ‘તાં અતલ રનત કર...’ ઠીક.
‘હે ભવ્યશાદૂણલ!’ સાંબોિિ કરીિે કહ્યાં છે, હોં! ‘કે જેથી તાં પરમશ્રીરૂપી કામીિીિો
વલ્લભ થઈશ.’ ભગવાિઆત્મા ચૈતન્યચમત્કાર જ્ઞાિાિાંદ સ્વભાવ, એમાાં જો પ્રેમ કરીશ તો તિે
મસ્ક્ત મળશે. જે મક્તિી દશા તારાથી જદી કોઈ રદ’ પડશે િનહ. એિાં િામ વલ્લભ. સમજાર્ાં
કાાંઈ? છે િે? ‘વલ્લભ થઈશ.’ એટલે શાં? એ પયાણય કોઈ રદ’ જદી પડશે િનહ. આહાહા..!
આત્માિો ચૈતન્યચમત્કાર સ્વભાવ, એમાાં અાંતર પ્રેમ કરવાથી, એ અાંતરિી અભેદ પયાણય પૂર્ણ
થઈ, એ પૂર્ણ પયાણય હવે દૂર િનહ રહે. તારાથી એક સમયમાત્ર પર્ દૂર િનહ રહે. પૂર્ણ પયાણય તિે
વરી જશે. આહાહા..! પર્ આ પ્રેમ અાંદર આિાંદમાાં, અિભવમાાં આિાંદમાાં લઈિે પ્રેમ કર, એમ
કહેછે.
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પરમશ્રી–પરમ લક્ષ્મી, જઓ! મસ્ક્ત છે એ પરમલક્ષ્મીસ્વરૂપ છે. મસ્ક્ત–મોક્ષ છે એ
પરમશ્રીરૂપી કાનમિી છે, એિી પરરર્નત, એિી સ્ત્રી છે, એિો વલ્લભ થઈશ. એ પયાણય તિે કોઈ
રદ’ છોડશે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ાં કાાંઈ? રાગિો પ્રેમ કરીશ તો રાગ તો છૂટી જશે. શરીરિા
પદગલિો પ્રેમ કરીશ તો પદગલ છૂટી જશે. િનહ રહે તારા વલ્લભ કયાણ. ત્યાાં વહાલપિે જોડવાથી
એ વસ્ત િનહ રહે, એમ કહે છે. આહાહા..! એ ચાર ગાથાિી સ્કાંિિી વ્યાખ્યામાાં આ મૂક્યાં.
સમજાર્ાં કાાંઈ? સ્કાંિો તારા િનહ, પરમાર્ તારા િનહ, પર્ કમણરૂપી સ્કાંિિા લક્ષે થયેલો ભાવ,
એ પર્ તારો િનહ. એિાથી નવરુદ્ધ સ્વભાવ તારો છે. હવે સ્વભાવ ઓલા પરમાર્િાં કારર્ અિે
કાયણ આવ્યાં હતાં િે? એિાં વર્ણિ કરે છે.
ु जं हेऊ कारणं वर् र्ं णेयो।
धाउचउक्कस्स पणो

खंधाणं अिसाणं णादव्वो कज्जपरमाण ।।२५।।

જઓ! આ ભાર્ા બીજી પાઠમાાં છે. કાયણપરમાર્ અિે કારર્પરમાર્ પાઠમાાં છે. એટલે
પછી કારર્પરમાત્મા અિે કાયણપરમાત્મા એમાાંથી ઊઠે છે. ત્યારે પરમાર્માાં આમ કહ્યાં, એમાાં
લાગ પડે છે. િવાં એર્ે ઘરિાં િાખ્યાં છે એમ િથી.
મમક્ષ :– ઘરિાં િાખ્યાં હોય તો પર્ જ્ઞાિીિી વાત છે િે.
ઉત્તર :– હા. િાખે પર્ એિે એમ કે આ ક્યાાંથી િાખ્યાં? ફલાર્ાં ક્યાાંથી િાખ્યાં? ઢીંકર્ાં...
હવે સાાંભળિે. બિાં િાખે.
જે હેત િાતચતષ્કિો તે કારર્ાર્ જાર્વો;
સ્કાંિોતર્ા અવસાિિે વળી કાયણપરમાર્ કહ્યો. ૨૫.
‘આ, કારર્પરમાર્દ્રવ્ય અિે કાયણપરમાર્દ્રવ્યિા સ્વરૂપિાં કથિ છે.’ જઓ! ખૂબી શાં
છે? કે પૃથ્વીિા પરમાર્િો સ્કાંિ થાય છે, જળિા પરમાર્િો જે સ્કાંિ છે, વાયિા, તેજિો આ જે
સ્કાંિ છે એ ચાર િાત છે. એમિો હેત તે કારર્પરમાર્ છે. એિો હેત જીવ િનહ. કે આ બિા
લાડવા બિાવ્યા િે આ બિાવ્યાં, ભેગાં થયાં, ફલાર્ાં થયાં... ફલાર્ાં થયાં.. આ પાર્ી થય,ાં પૃથ્વી થઈ,
અનિ થઈ, વાય થયો. એિો હેત તો કારર્ પરમાર્ છે. સમજાર્ાં કાાંઈ? એ પરમાર્ કારર્ થઈિે
બિા સ્કાંિો થયા છે. જીવ કારર્ થઈિે સ્કાંિ થાય છે કે ભાઈ! આ લાડવો વળે, રોટલી વળે, આમ
અક્ષર લખાય (એમ િથી). સમજાર્ાં કાાંઈ? પહેલી કારર્ પરમાર્િી વ્યાખ્યા કરી. ‘તે જ
(પરમાર્), એક ગર્ સ્સ્િગ્િતા...’ જઓ! ભાર્ા તો ગર્ છે. ખરેખર તો સ્સ્િગ્િ પયાણય છે. ભાઈ!
મમક્ષ :– આ પોઈન્ટ બતાવવાિો...
ઉત્તર :– એ તો અગરુલઘમાાં અિાંતાં િહોતાં આવ્યાં? અિાંત અગરુલઘ. ‘પાંચાસ્સ્તકાય’માાં
અિાંત અગરુલઘ પયાણયિી વાત હતી. ભલે ગર્ શબ્દ વાપયો હોય ત્યાાં. શબ્દે પાર િ આવે.
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ભાવ શાં છે એ સમજે તો થાય. સમરકતિે ગર્ કહ્યો છે, તમે શાં વળી પયાણય કહો છો? વળી એ
એમ વાાંિો ઉઠાવે. આહાહા..! ગર્ તો અહીં કીિો. ‘એક ગર્ સ્સ્િગ્િતા...’ નચકાશ. સ્પશણ એ ગર્
છે. આ નચકાશ તો પયાણય છે. પરમાર્ છે રજકર્, એમાાં સ્પશણ િામિો ગર્ છે એ નત્રકાળી છે.
અિે આ સ્સ્િગ્િતા અિે નચકાશતા તો પયાણય છે.
મમક્ષ :– સમરકતિા આઠ ગર્ િથી કહેવાતા?
ઉત્તર :– ભાર્ા તો એમ જ બોલેિે નસદ્ધિા. સમરકતિા નિુઃશાંક આરદ આઠ ગર્
કહેવાયિે? આઠ આચાર કહેવાય, આઠ ગર્ કહેવાય, આઠ લક્ષર્ કહેવાય. ગર્ એટલે પયાણય
છે. કસ્જયાળા છોકરા અાંદરથી કસ્જયા જ કાઢે. કાાંઈક વાાંિો જ કાઢે. આહાહા..!
કહે છે. પરમાર્માાં એક પયાણય નચકાશિી અિે એક પયાણય રૂક્ષિી. ‘સમ કે નવર્મ બાંિિે
અયોગ્ય...’ નવર્મ બાંિિે અયોગ્ય ‘એવો જઘન્ય પરમાર્...’ એ કેમ જઘન્ય કીિો? કે બાંિ થવાિે
લાયક િથી માટે હલકો જઘન્ય કીિો એિે. સમજાર્ાં કાાંઈ? કારર્ કેમ કહ્યો? કે પૃથ્વી, જળ, તેજ,
વાયિાં કારર્ થાય માટે એ કારર્પરમાર્ કહ્યો. એિાં કારર્, એ સ્કાંિિાં કારર્ પરમાર્ાં છે. સ્કાંિિાં
કારર્ આત્મા અિે આત્માિાં જ્ઞાિ કે નવકલ્પ છે િનહ. આહાહા..! આ રૂનપયા આવે છે અિે જાય
છે એિાં કારર્ એિો પરમાર્ છે એમ કહેછે.
મમક્ષ :– ઇ તો જ્યારે થયા ત્યારે આવે ત્યારે તો અમારી પાસે આવે છે િે.
ઉત્તર :– કોિી પાસે આવે? રાગ પર્ આત્મા પાસે આવતો િથી તો વળી પૈસો ક્યાાંથી
આવતો હતો અહીં? એય..! ‘પોપટભાઈ’! ભારે વાતાં, ભાઈ!
રાગથી પર્ નવરુદ્ધ ચૈતન્યિો સ્વભાવ એ રાગ પર્ સ્વભાવિી સમીપમાાં િથી. એ તો
દૂર છે. જેમ અજીવ દૂર છે એમ એ દૂર છે. આહાહા..! તત્ત્વ છે િે બીજાં. એક તત્ત્વથી બીજાં તત્ત્વ
જદાં હોય તો જ બીજાં તત્ત્વ કહી શકાય. િનહતર શી રીતે કહી શકાય?
મમક્ષ :– બેપર્ાં જ્યારે...
ઉત્તર :– બેપર્ાં તો ઠીક પર્ અિેરુ છે, એ તો અિેરુ છે. આહાહા..!
કહે છે એક ગર્ નચકાશ, બે ગર્ નચકાશ, લખાશ. એમ. ‘સમ કે નવર્મ બાંિિે અયોગ્ય...’
સરખા કે અસરખા. સમજ્યા િે? બે હોય કે ચાર હોય, એક હોય ત્રર્ હોય. પર્ ‘બાંિિે અયોગ્ય
એવો જઘન્ય પરમાર્ છે–એમ અથણ છે.’ એિે જઘન્ય કહ્યો. બાંિિે લાયક િનહ તેિે જઘન્ય કહ્યો.
‘એક ગર્ સ્સ્િગ્િતા કે રૂક્ષતાિી ઉપર, બે ગર્વાળાિો અિે ચાર ગર્વાળાિો સાંબાંિ થાય છે.’
લ્યો. દાખલો છે આ તો. ‘સાંબાંિ એટલે બેકી ગર્વાળા પરમાર્ઓિો બાંિ અિે નવર્મબાંિ એટલે
એકી ગર્વાળા પરમાર્ઓિો બાંિ. અહીં (ટીકામાાં) સમબાંિિાં અિે નવર્મબાંિિાં એકેક ઉદાહરર્
આપ્યાં છે તે પ્રમાર્ે બિાય સમબાંિો અિે નવર્મબાંિો સમજી લેવા.’ આટલો જ એમ િ લેવો.
સમજાર્ાં? ત્રર્ અિે પાાંચ પછી પાાંચ અિે સાત, સાત અિે િવ. એમ બિાં લઈ લેવાં. નવર્મમાાં
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આમ લીિાં છે, કહે છે. બે િે ચાર. બે િે ચાર જ એકલા િ લેવા. એ તો દૃિાાંત છે. છ િે આઠ,
આઠ અિે દસ, દસ અિે બાર એમ બિામાાં બે અનિક લઈ લેવા.
‘તથા ત્રર્ ગર્વાળાિો અિે પાાંચ ગર્વાળાિો નવર્મબાંિ થાય છે,–આ ઉત્કૃિ પરમાર્
છે.’ એટલે કે બાંિિે થવાિે લાયક એિે ઉત્કૃિ પરમાર્ કહ્યો. ઉત્કૃિિો અથણ એવો િથી કે અિાંત
પયાણયપર્ે પરરર્મ્યો છે ઉત્કૃિ, એમ અહીં િથી કહેવાં. પરમાર્ અિાંતી નચકાશપર્ે કે લખાશપર્ે
પરરર્મે તો ઉત્કૃિ, એમ અહીં િથી કહેવાં. ઉત્કૃિ પરમાર્ એિે કહીએ કે જે સમ, નવર્મ આરદિા
બાંિિે યોગ્ય થાય, એિે ઉત્કૃિ પરમાર્ કહેવામાાં આવે છે. બાંિ થવાિે અલાયકિે જઘન્ય અિે
બાંિ થવાિે લાયક પછી ભલે ત્રર્ િે પાાંચ, બે િે ચાર, છ િે આઠ, િવ અિે અનગયાર હોય, પર્
એ બિાિે ઉત્કૃિ પરમાર્ કહેવામાાં આવે છે. ‘પાંરડતજી’! આ જાત જ જદી છે. આહાહા..! એટલે
કે એ પરમાર્માાં બીજા સાથે સાંબાંિ થવાિી લાયકાત થઈ એટલે એિે ઉત્કૃિ પરમાર્ કહ્યો.
આહાહા..! ‘નિયમસાર’િી ભાર્ા જ જદી જાતિી. પાઠમાાં છે, જઓિે! કાયણ-કારર્ તો પાઠમાાં છે.
એમાાંથી જઘન્ય ઉત્કૃિ કાઢ્ાં. જઘન્ય ઉત્કૃિ એમાાંથી કાઢ્ાં.
‘ગળતાાં અથાણત છૂટાાં પડતાાં પદગલદ્રવ્યોિા અાંતમાાં-અવસાિમાાં (અાંનતમ દશામાાં) નસ્થત
તે કાયણપરમાર્ છે...’ લ્યો. અાંતમાાં અવસાિ એટલે કાયણપરમાર્. છૂટો થવાિે લાયક થઈ ગયો િે.
છૂટો એ કાયણપરમાર્. સ્કાંિમાાંથી છટો પડ્યો એ કાયણપરમાર્. સ્કાંિિાં કારર્ થાય તે કારર્પરમાર્.
સ્કાંિમાાંથી છટો પડ્યો તે કાયણપરમાર્. જઓ! એ પદગલિી નવનવિતાિાં વર્ણિ. આવાં સવણજ્ઞ
નસવાય ક્યાાંય હોઈ શકે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ાં?
‘(અથાણત સ્કાંિો ખાંરડત થતાાં થતાાં જે િાિામાાં િાિો અનવભાગ ભાગ રહે તે કાયણપરમાર્
છે). (આમ) અર્ઓિા (–પરમાર્ઓિા) ચાર ભેદ છે : કાયણ, કારર્, જઘન્ય િે ઉત્કૃિ. તે
પરમાર્દ્રવ્ય સ્વરૂપમાાં નસ્થત હોવાથી...’ તે પરમાર્દ્રવ્ય સ્વરૂપમાાં નસ્થત ‘તેિો નવભાવિો
અભાવ છે,...’ એિે નવભાવિો અભાવ છે. કોિે? પરમાર્ તો પોતાિા સ્વરૂપમાાં છે. બે પરમાર્માાં
જોડાર્ િથી. તેથી તે નવભાવિો તેમાાં અભાવ છે. ‘માટે (તેિે) પરમ સ્વભાવ છે.’ પરમાર્િે
પરમસ્વભાવ કહેવામાાં આવે છે.
સ્કાંિિાં કારર્ એિે કારર્પરમાર્ કહ્યો હતો. સ્કાંિિા જોડાવાિાં કામ કરે એિે ઉત્કૃિ
પરમાર્ કહ્યો. સ્કાંિિા પરમાર્િાં કારર્ એિે કારર્પરમાર્ કહ્યો અિે એ સ્કાંિિા છૂટો પડવાિો
એિે કાયણપરમાર્ કહ્યો. અથવા ઉત્કૃિ, જઘન્ય હવે. સ્કાંિિે લાયક માટે િથી એ જઘન્ય પરમાર્
અિે સ્કાંિ થવાિે લાયક નચકાશ આરદ છે એ ઉત્કૃિ પરમાર્. આવી વાત શ્વેતાાંબરમાાં છે જ િનહ.
પદગલિી રીતિો પ્રકાર શ્વેતાાંબરમાાં િથી. આ વાત જ આખી સિાતિ જદી છે. ક્યાાંય િ મળે.
પછી ‘પ્રવચિસાર’િો દાખલો આપશે.
(શ્રોતા :– પ્રમાર્ વચિ ગરુદેવ !)
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૨૫ ગાથા થઈ ગઈ. ‘નિયમસાર’ અજીવ અનિકાર. કારણપરમાણુ અિે કાયયપરમાણુ.
જઘન્ય પરમાણુ અિે ઉત્કૃષ્ટ પરમાણુ એમ ચારિુું વણયિ કયુું છે. કારણપરમાણુ એ કે જે સ્કુંિ છે
એિુું કારણ છે માટે એિે કારણપરમાણુ કહ્ુું. એ જ કારણપરમાણુિે બે લાગુ પડે. એમ છે િે
પાઠમાું? ‘તે જ પરમાણુ’ એમ. જે પરમાણુ છે, આ રજકણ, પોઈન્ટ, એવો એક વસ્તુિો સ્વભાવ.
ભલે િાિો છે પણ દ્રવ્ય છે. સ્વભાવિે કોઈ ક્ષેત્રિી મોટપિી જરૂર િથી. એક પરમાણુ આવો
સ્વભાવ કે જે સ્કુંિિુું કારણ થાય, એ જ પરમાણુમાું એક ગુણ આદિ નચકાશ હોય તો બુંિિે
અયોગ્ય છે. એ જ પરમાણુિે જઘન્ય પરમાણુ કહેવામાું આવે છે. એક, બે, ત્રણ આદિ હોય, બેત્રણ, ચાર આદિ, બે િે બે ચાર કે ત્રણ િે બે પાુંચ, એ આદિ હોય તો એ એિે–પરમાણુિે બુંિિે
યોગ્યિે કારણે ઉત્કૃષ્ટ કહેવામાું આવે છે. જુઓ! આ એક વસ્તુિો જડિો સ્વતઃ સ્વભાવ. એિે તો
કાુંઈ ખબર પણ િથી. ખબર તો આત્માિે છે કે આમ આમાું થાય છે. એવો પરમાણુ (છે). સ્કુંિિો
છેલ્લો ટુકડો. ટુકડો કરતા કરતા બાકી રહી જાય એિે કાયયપરમાણુ કહે છે. આ ચાર પ્રકાર થયા.
છે તમારે ત્યાું એમાું?
મુમુક્ષુ :– શ્વેતાુંબરમાું કયાુંથી હોય?
ઉત્તર :– િથી? કેમ કયાુંથી હોય.
હવે ‘પ્રવચિસાર’માું ૧૬૫ મી અિે ૧૬૬ મી ગાથા દ્વારા કુુંિકુુંિાચાયય કહે છે :–
णिद्धा वा लुक्खा वा अिपु णििामा समा व णवसमा वा।
समदो दुिाणिगा जणद वज्डंणि णि आणदपणििीिा ।।
ु चदुगिणिद्धे
ु
णिद्धत्तिेि दुगिो
ि वंिमिभु वणद ।

ु
ु त्तो
ु ।।
लुक्खेि वा णिगणिदो
अि ु वज्छणद पंचगिज

એ બાજુ છે. ૫૬ પાિે. એિો અથય. ‘પરમાણુ-પદરણામો,...’ પરમાણુ જે એક રજકણ-પોઈન્ટ
છે, એિા પદરણામ એટલે પયાયય ‘સ્સ્િગ્િ હો કે રૂક્ષ હો,...’ નચકાશ હોય કે રૂક્ષ હોય, ‘બેકી
અુંશવાળા હો કે એકી અુંશવાળા હો,...’ બે અુંશવાળા, ચારવાળા, છવાળા હો કે ત્રણ, પાુંચ અિે
સાતવાળા હો, ‘જો સમાિ કરતાું બે અનિક અુંશવાળા હોય...’ બે િે બે ચાર, ત્રણ િે બે પાુંચ,
સાત િે બે િવ, આઠ િે બે િસ. એમ બે અનિકવાળા હોય તો ‘બુંિાય છે;...’ એકમાું બુંિાય
િનહ. એક અુંશ પરમાણુ બુંિિે યોગ્ય િનહ.
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એમ આત્મામાું પણ છેલ્લો ગુણ, અવગુણિો જે છેલ્લો અુંશ છે, એ એિા બુંિિુું કારણ
િનહ. સમજાણુું કાુંઈ? ઇ શુું કહ્ુું? મોહિો, રાગિો છેલ્લો અુંશ છે, એ પોતે પોતાિા બુંિિુું કારણ
િનહ. બીજાિા બુંિિુું કારણ થાય. રાગિો અુંશ રાગિે બાુંિે એમ િ બિે. સમજાણુું કાુંઈ?
‘હીરાભાઈ’!
અહીં જેમ પરમાણુમાું એક નચકાશ કે એક લુખાશિી પયાયય છે, તે બુંિિે લાયક છે િનહ,
એમ આત્મામાું પણ જે ક્રોિ, માિ, માયા, િશયિમોહ, િશયિમાું સમદકતમોહિો પણ એિો છેલ્લો
અુંશ છે લ્યો િે, તો સમદકતમોહિો અુંશ પણ િશયિમોહિે િ બાુંિે. છેલ્લો અુંશ છે િે? એમ
રાગાદિિો છેલ્લો અુંશ છે એ એિા રાગાદિિે િ બાુંિે. એ રાગિો અુંશ છ કમયિુું બુંિિ ભલે થાય.
એવો જ વસ્તુિો સ્વતઃ સ્વભાવ છે. આહાહા..! એ ગાથા કીિી. બીજી ગાથા. એ િહીં બીજી ગાથા.
એિી િે એિી બીજી.
‘સ્સ્િગ્િપણે બે અુંશવાળો પરમાણુ ચાર અુંશવાળા સ્સ્િગ્િ (અથવા રૂક્ષ) પરમાણુ સાથે
બુંિ અિુભવે છે;...’ જોયુું અિુભવે શબ્િ છે. એિે અિુભવવુું છે કયાું? પણ થાય. અિુસરીિે
થાય. સમજાણુું? ‘અથવા રૂક્ષપણે ત્રણ અુંશવાળો પરમાણુ...’ એ તો િાખલા આપ્યા છે, હોં! રૂક્ષ
ત્રણવાળો અિે એ તો નચકાશ પણ ત્રણવાળો, પાુંચવાળો હોય તો એ બુંિિે પામે. ‘પરમાણુ પાુંચ
અુંશવાળા સાથે જોડાયો થકો બુંિાય છે.’ શુું કહ્ુું ‘પુંદડતજી’? ત્રણ રૂક્ષવાળો, પાુંચ રૂક્ષવાળા સાથે
બુંિાય તો દૃષ્ટાુંત. પણ ત્રણ નચકાશવાળો, પાુંચ નચકાશવાળા સાથે બુંિાય. બે િે બે ચારવાળો,
ત્રણ િે બે પાુંચવાળો એમ રૂક્ષ કે નચકાશ ગમે તે હો એ પ્રમાણે બુંિાય. એક િ બુંિાય. એકડે
એક, બગડે બે. એક અુંશવાળો બુંિાય િનહ. બે અુંશવાળો બુંિાય. જુઓ! પુિગલિો પણ એવો
સ્વભાવ. એક િ બુંિાય.
‘વળી (૨૫ મી ગાથાિી ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક દ્વારા પુિગલિી ઉપેક્ષા
કરી શુદ્ધ આત્માિી ભાવિા કરે છે) :–’
ु
स्कन्ध ैस्ेेः षट्प्रकािैेः णकं चिणभििि
णु भमिम।

ु भावयाणम महुम
ु हुिु ेः ।।३९।।
आत्मानमक्षयं शद्धं

‘તે છ પ્રકારિા સ્કુંિો કે ચાર પ્રકારિા અણુઓ સાથે મારે શુું છે?’ ચીજ પર છે. હુું તો
એિો જાણિાર (છુું). તે પણ મારામાું રહીિે મારાથી જાણિાર (છુું). આહાહા..! ‘હુું તો અક્ષય શુદ્ધ
આત્માિે ફરી ફરીિે ભાવુું છુું.’ મિે આિુંિિુું પ્રયોજિ છે તો મારો આિુંિ આત્મા સસ્ચચિાિુંિ છે.
એ આિુંિિા અક્ષય સુખ. અક્ષય શુદ્ધ આત્મા, એિે હુું ફરીફરીિે ભાવુું છુું. મારું આિુંિિુું પ્રયોજિ
છે તો આિુંિ તો મારી પાસે છે. એવા અક્ષય, િ ક્ષય થાય એવો શુદ્ધ આત્મા, દ્રવ્ય સ્વભાવ
પદરપૂણય, એિે હુું ભાવુું છુું. ભાવુું છુું એિો અથય શુું થયો? ‘ફરી ફરીિે ભાવુું છુું.’ એવો પાઠ છે,
લ્યો. ‘भावयाणम’ અિે નચુંતયામી. નવકલ્પ છે એ?
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મુમુક્ષુ :– એકાગ્રતા છે.
ઉત્તર :– એકાગ્રતાિી વાત લીિી. િરેક અથયમાું ફેરફાર. શુદ્ધ આત્મા અક્ષય, નત્રકાળ
ધ્રુવસ્વરૂપ એવો ભગવાિઆત્મા, એિી અુંિર એકાગ્રતા હુું કરું છુું. મારે તો એ કામ છે. પરમાણુિા
પ્રકાર ચાર હો તો હો. મારે એિી સાથે પ્રયોજિ િથી. આહાહા..! મારો ભગવાિ અિુંતઆિુંિ
અિે અિુંત સ્વચછતા, શાુંનત, નસ્થરતા વગેરે શસ્કતઓથી અક્ષય શુદ્ધ આત્મા છે. એવા આત્માિે
હુું અુંતમુયખ થઈિે ‘ફરી ફરીિે ભાવુું છુું.’ વારુંવાર એકાગ્રતા એમાું કરું છુું. આ કરવાિુું છે.
આહાહા..!
જુઓ! સરવાળો આ કહ્ો. અજીવ જાણવા યોગ્ય છે. પણ જાણીિે એિા ઉપરથી લક્ષ
છોડીિે સ્વરૂપિુું ધ્યાિ, સ્વરૂપિી ભાવિા કરવાિી છે. સમજાણુું કાુંઈ?
૨૬. પરમાણુિુું નવશેષ કથિ.
अत्ताणद अत्तमज्खं अत्तंि ं िेव इणदयग्गेज्झ ं ।

अणवभागी जं दव्वं पिमािू िं णवयािाणि ।। २६।।

આચાયય કહે છે,
જે આદિ-મધ્યે અુંતમાું પોતે જ છે, અનવભાગી છે,
જે ઇંનદ્રથી િનહ ગ્રાહ્ છે, પરમાણુ જાણો તેહિે. ૨૬.
આહાહા..! એ પરમાણુમાું પણ િાિુું ક્ષેત્ર અિુંતગુણમાું અસુંખ્યમા ભાગિુું છતાું જીવિા
અિુંતગુણિી જેટલી સુંખ્યા છે એટલા ગુણ એમાું છે. આ તે કેમ (બેસે). જેટલા જીવિા ગુણિી
સુંખ્યા એટલા જ ગુણિી સુંખ્યા (પરમાણુમાું છે). ભલે ચૈતન્ય િ હોય એમાું. પણ જડિી પયાયયગુણિી સુંખ્યા એટલી જ અિુંતી છે એમાું. શુું કહ્ુું? લ્યો. બે વાર કહ્ુું તો પણ? ‘હીરા’માું આમ
કહેતા હશે? એક આત્મામાું જેટલા ગુણ છે એટલા જ ગુણ પરમાણુિા જડિા છે. એ િનહ પણ
એટલા. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’! જેટલા એક આત્મામાું અિુંતાગુણિી સુંખ્યા, એટલા જ ગુણો એક
પરમાણુમાું (છે). એવા િનહ પણ એટલા. સુંખ્યાએ એટલા જ છે. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’!
મુમુક્ષુ :– એક આત્મામાું પરમાણુમાું જેટલા ગુણ છે એટલી સુંખ્યા...
ઉત્તર :– એટલી સુંખ્યાએ. એ ગુણ િનહ. આત્મામાું તો જ્ઞાિ, આિુંિ આદિ છે. સમજાય
છે કાુંઈ? આહાહા..! આ તો અસુંખ્ય પ્રિેશી, પેલો એક પ્રિેશી. વસ્તુસ્વભાવ છે, એ વસ્તુસ્વભાવ
છે. એમ મહાત્્ય આવતાું આ તારો સ્વભાવ, તારો સ્વભાવ અસુંખ્યપ્રિેશી ક્ષેત્ર છે. એિા ગુણ
સ્વભાવિી પહોળાઈ અસુંખ્ય પ્રિેશી છે. ઓલા પરમાણુિા ગુણિી તો એક પ્રિેશી પહોળાઈ છે.
તારા ગુણિી અસુંખ્યપ્રિેશી પહોળાઈ છે. એવો અુંતર સ્વભાવ. અિુંતજ્ઞાિ, િશયિ, આિુંિ પડ્યો
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છે એિો આશ્રય કર, એિી ભાવિા કર. બસ, કરવાિુું આ છે. કરી કરીિે, ભણી ભણીિે, બિુું
જાણીિે પણ આ કરવાિુું છે. સુખી થવુું હોય તો.
ટીકા :– ‘આ પરમાણુિુું નવશેષ કથિ છે. જેમ સહજ પરમ પાદરણાનમકભાવિી નવવક્ષાિો
આશ્રય કરિારા...’ શુું કહે છે? જુઓ! આત્માિો નત્રકાળ સહજ સ્વભાનવક પરમપાદરણાનમકભાવ,
એિી નવવક્ષાિો આશ્રય કરિારા, એિા કથિિો અિે એિા ભાવિો આશ્રય કરિારા, ‘સહજ
નિશ્ચયિયિી અપેક્ષાએ...’ ભગવાિઆત્મા સ્વભાનવક પરમપાદરણાનમકભાવિી નવવક્ષા જેમાું
કરવી છે. જેમાું ઉિયિી, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકિી (અપેક્ષા) િનહ. નત્રકાળી જ્ઞાયકભાવ,
પરમસ્વભાવભાવ એ જેમાું કહેવુું છે, એવો સહજ નિશ્ચયિય. સ્વભાનવક નિશ્ચયિય. િેખો! એ
‘નિશ્ચયિયિી અપેક્ષાએ..’ ભગવાિ નિત્ય છે. એ નિત્યથી કોઈ દિ’ ચયુત થયો િથી. પરમ
પાદરણાનમકભાવ સ્વભાવથી કોઈ દિ’ ચયુત થયો જ િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ?
‘અિે અનિત્ય નિગોિથી માુંડીિે નસદ્ધક્ષેત્ર પયુંત રહેલા જીવો...’ નિગોિથી માુંડીિે એ
બિી પયાયય છે િે? તે નસદ્ધ સુિી. ‘જીવોિુું નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું કહેવામાું આવ્યુું,...’ એ
નિગોિથી માુંડી નસદ્ધિી પયાયય સુિીમાું, બિા એિા દ્રવ્યો જે પરમસ્વભાવભાવ છે, એિાથી કોઈ
દિ’ ચયુત થયા િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? ફરીિે. અમારા ‘શેઠી’! ફરી, ફરીિે કહે છે િે!
નફર.
જે આ આત્મા નિત્ય વસ્તુ છે. કેવી? કે સ્વભાનવક પરમ પાદરણાનમકભાવિુું કથિ
કરવાવાળો જે િય, એ િયિી અપેક્ષાએ આત્મા નત્રકાળી નિત્ય.. નિત્ય... નિત્ય... ધ્રુવ છે.
અિુંતઆિુંિ, અિુંતશાુંનત, અિુંતસ્વચછતા, પ્રભુતા એવી શસ્કતઓથી ભરેલુું સહજ તત્ત્વ
પાદરણાનમક સ્વભાવે નિત્ય છે. તે આત્મા, આ અપેક્ષાથી સહજ પાદરણાનમકભાવિી નિશ્ચયિયિી
અપેક્ષાએ નિગોિથી માુંડીિે નસદ્ધ સુિીિી જે પયાયયવાળા છે એ જીવો પણ આવા નિત્ય નત્રકાળ
છે. એ નિત્યથી કોઈ દિ’ ચયુત થયા િથી. આહાહા..! વસ્તુિા સ્વભાવિી કથિ કરવાિી દિગુંબર
સુંતોિી શૈલી (બીજે) કયાુંય છે િનહ.
મુમુક્ષુ :– અલૌદકક.
ઉત્તર :– અલૌદકક વસ્તુ સ્વભાવ વણયવે છે. આહાહા..! એવી વાત સાુંભળવા બીજા
સુંપ્રિાયમાું મળે એવી િથી. એવી આ ચીજ છે. કારણ કે છે િનહ ત્યાું. આ તો હતુું એમાુંથી આવ્યુું
છે. સમજાય છે કાુંઈ? શુું કહે છે?
પરમાણુિી વ્યાખ્યા કરતા, પરમાણુ જેમ પોતે પોતાથી આદિ, મધ્ય અિે અુંત છે, એમ
આત્મા પણ વસ્તુસ્વભાવે પરમસ્વભાવ નિશ્ચયથી, નિશ્ચયિયિી અપેક્ષાએ એ પોતે પોતાથી કોઈ
દિ’ ચયુત થયો િથી. પોતે જ પોતાિી આદિમાું, પોતે જ પોતાિા મધ્યમાું, પોતે જ પોતાિા અુંતમાું
એ વસ્તુ ધ્રુવ છે એ એમ િે એમ છે. સમજાણુું કાુંઈ?
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‘અનિત્ય નિગોિથી માુંડીિે...’ પયાયયિી વાત છે િે? ‘નસદ્ધક્ષેત્ર પયુંત...’ એ નસદ્ધિી
પયાયયમાું પણ, પરમસ્વભાવભાવ જે ધ્રુવ છે, એ પયાયયમાું આવ્યો િથી. એ ધ્રુવપણે ચયુત થયો
િથી. આહાહા..! એ ચૈતન્ય મહા હીરો, એિી દકુંમતુું શુું? જેિા મૂલ્યાુંકિ કરતા પોતાિી બુનદ્ધમાું
મૂલ્યવાળો થઈ જાય છે. અમૂલ્ય રહેતો િથી. એવી ચીજ આ છે. આહાહા..! ભગવાિઆત્મા પરમ
સહજ પરમ પાદરણાનમકભાવ સહજ સ્વભાનવક પરમપાદરણાનમક (ભાવ), જેિે કોઈ પયાયયિી,
ઉિયિી અપેક્ષા િથી, એવો જે સ્વભાવ. એવી સહજ નિશ્ચય પરમ પાદરણાનમકભાવિે કહેવાવાળી
એવી સહજ અિે નિશ્ચય. એમ. એવો જે આત્મા, જેમ પરમાણુિી આદિ, અુંત અિે મધ્યમાું પોતે
જ છે. એમ આત્માિા પરમ પાદરણાનમકભાવમાું નિત્યતામાું પોતે જ કાયમ છે. એમાુંથી કોઈ દિ’
ખસ્યો િથી. આહાહા..! ‘નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું કહેવામાું આવ્યુું,...’ છે. કઈ િયે?
મુમુક્ષુ :– વ્યવહારિયે.
ઉત્તર :– િા, િા. ઇ નિશ્ચય આવ્યુું.
‘સહજ પરમ પાદરણાનમકભાવિી નવવક્ષાિો આશ્રય કરિારા...’ એિે કહેવાિો આશ્રય
કરિારી એવી નિશ્ચયિય. એિી અપેક્ષાએ પોતે નિત્ય છે તે. અિુંત જીવો પયાયયમાું નિગોિ હો કે
પયાયયમાું ત્રસ હો કે પયાયયમાું નસદ્ધ હો, છતાું એ જીવોિુું નિજ સ્વરૂપથી અચયુતપણુું નિશ્ચયથી,
નિત્યથી અચયુત છે એમ કહેવામાું આવ્યુું છે. આહાહા..! જુઓ તો એક ટીકા! સમજાણુું કાુંઈ? કહે
છે કે નિગોિિી પયાયયો સાતમી િરકિા િારકીિી પયાયય હોય, અુંનતમ ગ્રૈવેયકિી નમથ્યાદૃનષ્ટિી
પયાયય હોય કે ક્ષાનયક સમદકતીિી પયાયય હોય કે નસદ્ધિી પયાયય હોય, આહાહા..! જેમાું અિુંતો
આિુંિ અિે અિુંતી શાુંનત પ્રગટી છે એવી પયાયય હોય, છતાું વસ્તુ જે નિત્ય છે એમાુંથી એ કોઈ
દિ’ ચયુત થઈ િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ?
એ રહેલા જીવોિુું. પાછુું ઘણા બિા અિુંત જીવ છે િે? એક જીવ િથી. અિુંત આત્માઓ
છે. નિગોિથી માુંડીિે નસદ્ધ. ત્યાું સુિી લીિા િે? નિગોિિા અિુંત આત્માઓ અિે નસદ્ધિા અિુંત
આત્માઓ અિે વચમાું સાિક અિે બાિક એવા અસુંખ્ય આત્માઓ. સમજાણુું કાુંઈ? અક્ષરિા
અિુંતમાું ભાગિી જ્ઞાિિી પયાયય ઉઘડેલી બાકી છે નિગોિિે અિે કેવળજ્ઞાિિી પયાયય ઉઘડેલી
છે પૂરી. અિે વચમાું સાિકજીવિે મોક્ષમાગયિી પયાયય ઉઘડેલી છે. અિે નમથ્યાદૃનષ્ટ પુંચેનન્દ્રય
આદિમાું બિા આવી ગયા. એિી પયાયયમાું તીવ્ર નમથ્યાત્વ, ગ્રનહત નમથ્યાત્વિો પયાયય પદરણ્યો
છે. કે નસદ્ધ અિુંત કેવળજ્ઞાિપણે થયા છે. આહાહા..! છતાું એ જીવો પોતાિા નિત્ય ધ્રુવ સ્વરૂપથી
કોઈ દિ’ ખસ્યા િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? ‘પુંદડતજી’! વાહ! બે લીટીમાું તો કેટલુું સમાડી
િીિુું!
પરમાણુ જેવો અજીવ પિાથય એિે રહેવાિે કોઈિી જરૂર િથી. એ પોતે જ પોતાથી છે.
પોતે પોતાથી આદિમાું, મધ્યમાું અિે અુંતમાું છે. એમ ભગવાિઆત્મા નિગોિથી માુંડીિે નસદ્ધ
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સુિી બિા આવી ગયા વચમાું? વાઘ અિે વર, માુંસિા ખાિારાિા પયાયય. પયાયય એિી છે. બાકી
માુંસ બીજી સ્ભન્ન (પયાયય છે). એવી પયાયયમાું પણ, નસદ્ધિી પયાયયમાું પણ, તીવ્ર ગ્રનહત
નમથ્યાત્વિી પયાયયમાું પણ... સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! વસ્તુ નિત્ય ધ્રુવ તો પોતાથી કિી ખસી
જ િથી, કિી એ પયાયયમાું આવી િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? કહો, આ વાત હતી? જુઓ!
વાત છે પરમાણુિી, એમાું િાખ્યો આત્મા.
‘તેમ પુંચમભાવિી અપેક્ષાએ...’ જુઓ! ‘પરમાણુદ્રવ્યિો પરમસ્વભાવ હોવાથી...’
પુંચમભાવિી અપેક્ષાએ, હોં! ‘પરમાણુદ્રવ્યિો પરમસ્વભાવ હોવાથી પરમાણુ પોતે જ પોતાિી
પદરણનત...’ પદરણનત શબ્િે અહીંયા પયાયય િ લેવી. કેમકે અહીંયા પુંચમભાવિી નત્રકાળિી અપેક્ષા
છે. સમજાણુું કાુંઈ? પરમાણુિો જે નત્રકાળી પુંચમભાવ એિી અહીં વાત છે. િનહતર એિી પયાયય
એ પાદરણાનમકભાવિી પયાયય છે. પણ અહીંયા એ નસદ્ધ િથી કરવુું. પાઠમાું તો આદિ પોતે વસ્તુ
છે, પરમાણુ સૂક્ષ્મ, એ પોતે પોતાિી આદિ, પોતે પોતાિુું મધ્ય અિે પોતે પોતાિો અુંત. સમય
કહેવા માટે, બીજો કાુંઈ ભેિ છે િનહ.
‘તેમ પુંચમભાવિી અપેક્ષાએ...’ કોિો આ પુંચમભાવ? પરમાણુિો. ‘પરમાણુદ્રવ્યિો
પરમસ્વભાવ હોવાથી...’ જુઓ! પછી એમ લીિુું િે ત્યાું? એિો પરમસ્વભાવ છે એટલે દ્રવ્ય લીિુું.
‘પરમાણુ પોતે જ પોતાિી પદરણનતિો આદિ છે,...’ એટલે કે પરમાણુ પોતે પોતાિા ભાવિી આદિ
છે, એમ. પદરણનત શબ્િે અહીંયા પયાયય િનહ પણ એિો ભાવ. સમજાણુું કાુંઈ? ‘પોતે જ પોતાિી
પદરણનતિુું મધ્ય છે...’ એટલે પોતે જ પોતાિા સ્વભાવિુું પણ પોતે જ મધ્ય છે. વસ્તુ ધ્રુવ... ધ્રુવ...
દ્રવ્ય. આહાહા..! ‘અિે પોતે જ પોતાિો અુંત પણ છે (અથાયત આદિમાું પણ પોતે જ,...)’ એમ
લીિુું છે. જુઓ! સરવાળો. પદરણનતમાું અહીં પુંચમભાવ છે િે અહીંયા તો. અિે પરમસ્વભાવ
લીિો છે િે? પુંચમભાવમાું પરમ સ્વભાવ સાથે િ લેતા પછી લીિો. એટલે ઓલુું દ્રવ્ય જ નસદ્ધ
કરવુું છે ત્યાું તો. વસ્તુ પરમાણુ દ્રવ્ય. આહાહા..! અતીનન્દ્રય વસ્તુ એક પરમાણુ, એક આકાશિા
પ્રિેશમાું એવા અિુંતા પરમાણુિા અિુંતા સ્કુંિ સમાય, એવો એક પરમાણુ આવો છે, કહે છે.
આહાહા..! જેિી આદિ, અુંત અિે મધ્યમાું વસ્તુ પોતે જ છે, બસ. કહો, સમજાણુું? પોતે જ છે.
‘(કયારેય નિજ સ્વરૂપથી ચયુત થતો િથી).’ શુું કીિુું? એ પરમાણુ જે દ્રવ્ય છે એ કોઈ દિ’
નચકાશ-લુખાશિી પયાયયમાું આવતો િથી. એક ચીકાશ ગુણ હો, બે હો, કે ત્રણ હો, બુંિયોગ્ય હો
કે બુંિિે અયોગ્ય હો. વસ્તુ દ્રવ્ય જે છે, વસ્તુ પુંચમભાવવાળુું તત્ત્વ, એ કોઈ દિ’ પયાયયમાું આવતુું
િથી. ઓહોહો..! િનહતર એિી પરમાણુિી જે પયાયય છે એ તો પાદરણાનમકભાવિી જ પયાયય છે.
કારણ કે એિે કાુંઈ ઉિય કે એવુું કાુંઈ છે િનહ. પણ એ વસ્તુ જે નત્રકાળ પુંચમભાવ છે, વસ્તુ
શસ્કત, ભાવ–શસ્કત. અરે..! જુઓ તો ખરા. વસ્તુ િાિી-મોટી એમ િ િેખવી. એિો સ્વભાવ
(જોવો). અરે...! આવા પરમાણુિો આવો સ્વભાવ કે એક ગુણિી નચકાશ હોય, અિુંતગુણિી
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નચકાશ હોય, એક ગુણિી લુખાશ હોય, અિુંતગુણિી લુખાશ હોય. ભારેપણે પદરણ્યો હોય કે
હળવાપણે પદરણ્યો હોય છતાું પરમાણુ તો તેિો તે જ છે. એ ભારે-હળવામાું આવ્યો િથી.
સમજાણુું કાુંઈ? કહો, ‘પ્રકાશિાસજી’! કયારેય આવ્યુું હતુું? ત્રણ વષયમાું કયારેય સાુંભળ્ુું હતુું?
આહાહા..!
‘(કયારેય નિજ સ્વરૂપથી ચયુત િથી).’ એટલે? પુંચમભાવવાળુું અજીવ પરમાણુ તત્ત્વ
કયારેય પોતાિી પયાયયમાું આવ્યુું િથી. િુગુંિ પયાયય હો કે સુગુંિ હો. નચકાશિી હોય કે લુખાશિી
હોય, ઠુંડાિી હોય કે ગરમિી હોય કે ભારેિી હોય કે હળવાિી હોય. પરમાણુમાું ભારે પયાયય
હોય? છે. પરમાણુિી. ભારે અિે હળવી પયાયય થઈ છે. જુઓ ખૂબી! આમાું ભારે-હળવી થઈ છે.
પરમાણુ એકિી, હોં! અિે એમાું જુિો છે. છતાું એ ભારે-હળવાિી પયાયયમાું એ પુંચમભાવિુું દ્રવ્ય
આવ્યુું િથી. આહાહા..! જુઓિે! કેટલુું લોસ્જક છે કે િનહ આ બિુું? કે તમારું વદકલાતિુું લોસ્જક
હશે એકલુું? વસ્તુનવજ્ઞાિ છે. વસ્તુનવજ્ઞાિ છે આ. આહાહા..!
આમાું પરમાણુ ભારે છે કે એવો િે એવો રહ્ો છે? આ જુઓ એટલા સ્કુંિમાું આવતા ઠયો
કે િનહ એટલો? પયાયય સ્કુંિમાું આવ્યો ત્યારે થઈિે. પરિે લઈિે થઈ? એ પણ ખોટી વાત છે.
સ્કુંિમાું આવ્યો માટે પરમાણુ િારેલી પયાયયપણે પદરણ્યો છે એ ખોટી વાત છે અિે ભારેપણે
પયાયય પદરણમે છતાું દ્રવ્ય એમાું પયાયયમાું આવ્યુું છે એમ િથી. સમજાણુું કાુંઈ? ‘વજુભાઈ’!
ભાઈ! આ હજી વાુંચવાિુું થયુું. ઓલી ફેરે િહોતુું વાુંચયુું. પાુંચ વષય પહેલા આ અજીવિુું મૂકી િીિુું
હતુું. અજીવ, વ્યવહાર અિે છેલ્લો ઉપયોગ, એ ત્રણ મુકી િીિા હતા. આ વખતે કહે બિુું સરખુું
વાુંચવુું.
મુમુક્ષુ :– શુું કહ્ુું? મહારાજ!
ઉત્તર :– પહેલા વાુંચિ કયુું હતુું ત્યારે અનિકાર છોડી િીિા હતા. આ વ્યવહાર અનિકાર
છે િે તો છોડી િીિો હતો. વ્યવહારિો અનિકાર, આ અનિકાર અિે છેલ્લો ઉપયોગિો અનિકાર
છે. આ વખતે સળુંગ લીિુું છે. સારું કયુું, લ્યો, અમારે ‘વજુભાઈ’ કહે છે.
મુમુક્ષુ :– વ્યવહાર તો મહારાજ નિશ્ચયિે બતાવે છે.
ઉત્તર :– અુંિર એમ છે. વ્યવહાર નિશ્ચયિે બતાવે છે. સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા..! એમ
િ માિવુું કે આ વળી પરમાણુિી આવી વ્યાખ્યા શુું વળી? એ વ્યાખ્યામાું ભગવાિ સમાય જાય
છે. કહે છે કે આવા પરમાણુઓ એિી ગમે તે પયાયયપણે થયેલ હો, ભારે-હળવો. શુું કહેવાય પછી?
બે, ચાર, નચકાશ-લુખાશ તો છે. ઠુંડો-ઊિો તો ઓલામાું આવ્યુું. કકયશ અિે સુવાળુું. કકયશ અિે
સુવાળી પયાયય, ભારે અિે હળવી પયાયય. એ સ્થૂળમાું હોય છે. પરમાણુમાું હોય છે. એ સમયમાું
પણ એ પરમાણુ એમાું િથી આવ્યો, દ્રવ્ય એમાું િથી આવ્યુું. આહાહા..! પયાયય પયાયયપણે થઈ,
દ્રવ્ય પયાયયપણે આવ્યુું િથી.
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મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય પયાયયપણે આવી જાય તો દ્રવ્યિો િાશ થઈ જાય.
ઉત્તર :– િાશ થઈ જાય. પણ આવે જ િનહ. બે અુંશો સ્ભન્ન છે. આહાહા..! સમજાણુું
કાુંઈ? એમ ભગવાિઆત્મા નિગોિથી માુંડીિે કેટલા જીવો લીિા. એક શરીરમાું અિુંત જીવ, એક
આુંગળિા અસુંખ્ય ભાગમાું, શક્કરકુંિમાું, બટાકામાું અસુંખ્ય શરીર, એક શરીરમાું અિુંત જીવ,
નસદ્ધ કરતા અિુંતગુણા, એ બિાિી પયાયય ભલે અભનવિી પયાયય હોય કહે છે. આહાહા..! ગ્રનહત
નમથ્યાત્વિા તીવ્રપણે કષાયખાિાિા કારખાિા માુંડી (બેઠો હોય), ભાવમાું, હોં! ભાવિી પયાયય
આ તો. ગાયો અિે ભેંસો રાખે છે િે આમ? પડે માથે ફડાક. ઓલી કોર જુિુું અિે આ જુિુું. એવા
નમથ્યાત્વિી જે તીવ્ર કષાયિી અવસ્થા છે, એમાું પણ દ્રવ્ય તો નિત્ય છે. એ દ્રવ્ય એમાું આવ્યુું
િથી. સમજાણુું કાુંઈ? અિે જે નસદ્ધપણે પદરણ્યા... આહાહા..! એ પયાયયપણે પણ દ્રવ્ય તો આવ્યુું
િથી, કહે છે. અહો...! એવુું િે એવુું છે કહે છે. એમાું ભેિ કે ખુંડ કુંઈ છે િનહ. આહાહા..! એવો
ભગવાિઆત્મા, એિી અુંતરમાું એકાગ્રતા કર એ તારા કલ્યાણિો રસ્તો છે. આહાહા..! આ તો
બિી વાતુું કરીિે મરી ગયો, આ વ્રત અિે આ તપ. હેરાિ..હેરાિ (થઈ ગયો). કાયકલેશ.
સમજાણુું?
સહજાિુંિ પ્રભુ! સહજ પરમ પાદરણાનમકભાવિી કહેિારી એવી સહજ નિશ્ચયિયથી, એ
તો એવો િે એવો છે. ‘જે આવો હોવાથી,...’ એ પરમાણુ ‘ઇંનદ્રયજ્ઞાિગોચર િનહ હોવાથી...’
ઇંનદ્રયજ્ઞાિગોચર િથી. ‘અિે પવિ, અનિ ઇત્યાદિ વડે િાશ પામતો િનહ હોવાથી, અનવભાગી
છે તેિે, હે નશષ્ય! તુું પરમાણુ જાણ.’ આિે તુું પરમાણુ જાણ. આહાહા..! ‘યોગસાર’માું તો કહ્ુું
છે કે છ દ્રવ્યિે પ્રયત્િથી જાણ. એવી ગાથા આવે છે. છ દ્રવ્યિુું વ્યવહારું જ્ઞાિ પણ તુું પ્રયત્િથી
જાણ.
‘[હવે ૨૬ મી ગાથાિી ટીકા પૂણય કરતાું ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]’
ु पद्रलस्य
ु
अप्यात्मणन णिणिं बद्धवा
जडात्मनेः ।

णसद्धास्े णक न णिष्ठंणि स्वस्वरूपे णचदात्मणन ।। ४०।।

શ્લોકાથય :– ‘જડાત્મક પુિગલિી નસ્થનત પોતામાું (–પુિગલ જ) જાણીિે...’ જ્યારે પરમાણુ
પણ આવો જડ પોતામાું રહે છે... આહાહા..! એમ કહે છે. જેિે કુંઈ ભાિ િથી, જેમાું જ્ઞાિ િથી,
એવો પરમાણુ પણ પોતે પોતામાું દ્રવ્ય તરીકે કાયમ રહે છે. ‘અથાયત જડસ્વરૂપ પુિગલો પુિગલિા
નિજ સ્વરૂપમાું રહે છે એમ જાણીિે), તે નસદ્ધભગવુંતો પોતાિા ચૈતન્યાત્મક સ્વરૂપમાું કેમ િ
રહે?’ જ્યારે પરમાણુ પણ આવા દ્રવ્યસ્વરૂપમાું નત્રકાળ રહે છે તો નસદ્ધસ્વરૂપ એવો
ભગવાિઆત્મા, નસદ્ધ ભગવુંતોિી વ્યાખ્યા ભાષા લીિી, પણ બિા આત્માિી વાત છે. અરે..! આ
આત્મા પોતાિા દ્વવ્યમાું કેમ િ રહે? દ્રવ્ય તો એવુું િે એવુું છે, ત્યાું કેમ િ જાય? આહાહા..!
સમજાણુું કાુંઈ? ભારે વાત, ભાઈ! દિગુંબર સુંતોિી કથિી, જડિી હોય તો પણ જુિી, ચૈતન્યિી
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જુિી, વાતુું જુિી, ભાઈ! માણસ માિે છે કે આ સુંપ્રિાય છે. વાડો છે એમ િથી ભગવાિ! આ તો
વસ્તુિી નસ્થનતિી મયાયિાિી વાત છે. સમજાણુું કાુંઈ?
મુમુક્ષુ :– ખુલાસો કરીિે બતાવ્યુું આપે, િનહતર અમિે કોણ બતાવત?
ઉત્તર :– આહાહા..! ભગવાિ! પરમાણુ જ્યારે પોતાિી જડિી નસ્થનતમાુંથી ખસતો િથી
તો દ્રવ્ય સ્વભાવ એવો ભગવાિ પોતામાું પોતાથી કેમ ખસે? અિે ત્યાું દૃનષ્ટ માુંડીિે એમાું રહે,
એમ કહે છે. પયાયયમાું પાછો, હોં! આવુું સ્વરૂપ છે તે ખસ્યુું િથી. એવુું જેિે જ્ઞાિ થાય તે એમાું
રહે છે. રહેલો છે જ. િરેકિો રહ્ો છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! કહે છે કે જડસ્વરૂપ પુિગલ
જ્યારે પોતાિી જાતમાું રહે છે, તો આ ભગવાિ પોતે દ્રવ્યસ્વભાવ જેવો છે, એમાું કેમ િ રહે
હવે? પયાયયથી કેમ િ રહે એમ કહે છે, હોં! સમજાણુું કાુંઈ? એિી જ્ઞાિિી પયાયયમાું એમ આવે
કે આ તો આમ િે આમ છે. ત્યારે તેણે આમ િે આમ છે એમ જાણયુું કહેવાય. ‘પોપટભાઈ’!
આહાહા..!
પોપટ છે એ ભૂુંગળીિે પકડીિે આમ (ઉંિો) થઈ ગયો. એિામાું ઉડવાિી શસ્કત તો છે,
પણ આમ થઈ ગયો છે એટલે જાણે હુું ઊંિો છુું (એમ માિે છે). આમ છોડે એટલે ફટ ઊડી જાય.
ભલે આમ હેઠે માથુું હોય. અરે..! આવો તારો સ્વભાવ. પરમાણુએ જ્યારે નિત્યપણુું છોડ્યુું િનહ,
તો તારો નિત્ય આિુંિકુંિ પ્રભુ કેમ પોતાિે છોડે? એવી દૃનષ્ટ કેમ િ કરે? અિે એવી નસ્થરતા કેમ
િ કરે? એમ કહે છે અહીં તો. આહાહા..! એય..! ‘જેઠાલાલભાઈ’!
એ પરમાણુ નિત્ય છે. આવો િે આવો રહ્ો છે. એવુું એિે એિી પયાયયિે ખબર િથી.
પરમાણુિી પયાયયિે ખબર છે? આિી પયાયયિી આિે ખબર છે કે પરમાણુ એવો િે એવો નિત્ય
રહ્ો છે. એ રીતે પરમાણુ જ્યારે આમ એિામાું રહે છે અિે પયાયયમાું આવતો િથી, તો હુું એક
દ્રવ્યસ્વભાવ નત્રકાળી આિુંિકુંિ પ્રભુ! હુું કેમ પયાયયમાું આવુું? એમ માિતા પયાયયિે દ્રવ્યમાું
નસ્થર કરે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ‘વાડીભાઈ’! આવી લહેર છે દિગુંબર સુંતોિી. આહાહા..! આ મુનિ
છે માટે એિી ટીકા માન્ય િથી, એમ કહે છે. અરે..! ભગવાિ શુું કરે છે તુું આ? ભાઈ! તિે ખબર
િથી. આહાહા..! એણે કયાું લઈિે મુકયુું, જુઓ તો ખરા! વાત પરમાણુિી કરે છે િે વાત અહીં
કરી િાખી. ભાઈ! પરમાણુિી આદિ-અુંતમાું પોતે છે. એિે કોઈ અપેક્ષાિી જરૂર િથી. એિે તો
ખબર પણ િથી કે આદિ-અુંતમાું હુું િો હુું છુું કે િનહ. એિા જાણિારિી પયાયયમાું એમ આવ્યુું કે
આ તો એમ િે એમ છે. આ જાણિારિી પયાયય, આ આત્મા એમ િે એમ છે, એમાું કેમ િ ઠરે?
એમ કહે છે. ‘હીરાભાઈ’!
‘(સ્વરૂપમાું જ રહે છે એમ જાણીિે),...’ જાણીિે કહ્ુું છે િે? ‘णविाि’ હતુું િે? ભગવાિ
‘કુુંિકુુંિાચાયય’ કહે ‘णविाि’, એમ હતુું િે? નવશેષે જાણ. પણ એ જાણવાિુું પ્રયોજિ શુું પાછુું? કે
પરમાણુ આવો છે... જેણે જે જ્ઞાિિી િશાએ એક એક પરમાણુ એવા કેટલા? આત્માિી સુંખ્યા
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કરતા અિુંતગુણા. એવા પરમાણુ પણ દ્રવ્યે એમ િે એમ રહે છે. એવી જ વસ્તુિી નસ્થનત છે. એિી
તો એિે ખબર િથી. એિે ખબર કરિારું આ જ્ઞાિ, એિે જેમ દ્રવ્યિે એમ િે એમ છે એમ રહે
છે એમ જાણે છે, તો તુું પણ એમિે એમ સહજ પાદરણાનમકભાવે છો. એમાું કેમ નસ્થર િ થા?
એમાું કેમ િ જાય? આહાહા..! એ... ‘નહરાભાઈ’! ઊંચા કયાય છે આમ.
અરે..! નસદ્ધ ભગવુંત. એ નસદ્ધ ભગવાિ જ આ આત્મા છે. નિશ્ચયથી નસદ્ધ ભગવાિ જ
છે િે. વસ્તુ પોતે નસદ્ધ જ છે. શુદ્ધધ્રુવ. એ ‘પોતાિા ચૈતન્યાત્મક..’ ચૈતન્યરૂપ ‘સ્વરૂપમાું કેમ િ
રહે?’ આહાહા..! જ્યારે જેિા જ્ઞાિમાું એમ આવ્યુું કે પરમાણુ દ્રવ્ય, અિુંતા અિુંતા જડ જેિે કાુંઈ
જ્ઞાિ િથી, જેિી કાુંઈ ખબર િથી, અમે જગતિા તત્ત્વ છીએ કે િનહ એવી પણ જેિે ખબર િથી.
આહાહા..! એવા તત્ત્વોિો, એવુું િે એવુું દ્રવ્ય રહે છે એવો જાણિાર ભગવાિ, એ અિુંતા પરમાણુ
દ્રવ્યપણે તો એમ િે એમ છે. પયાયયમાું આવ્યા િથી. એવુું જાણિારો પયાયય જ્ઞાિિો, એ તારું દ્રવ્ય
પણ એમ િે એમ છે. બહાર આવ્યુું િથી. એવુું સ્વરૂપ તરફ નિણયય કરીિે કેમ િ ઠરે? આહાહા..!
(શ્વેતાુંબરિા) ૩૨-૪૫ (સૂત્રો) વાુંચો તો આ મળે એવુું િથી. આ એક-એક કડીમાું...
આહાહા..! આ દિગુંબર િમય એટલે આત્મિમય. ‘છોટાભાઈ’ કહેતા કે હવે આ દિગુંબર િમય બહાર
આવ્યો. િનહતર સુંતાઈ ગયો હતો. ‘છોટાભાઈ’ ‘કલોલ’ રહે છે િે. દિગુંબર િમય કાુંઈ ગણતરીમાું
િહોતો. બહારમાું શ્વેતાુંબર-શ્વેતાુંબર. ‘અમિાવાિ’માું િે બિે ભાઈ બે-ત્રણ દિવસ પહેલા કહેતા
હતા. ભાઈ કહેતા હતા ‘છોટાભાઈ’. અરે..! દિગુંબર િમય એટલે આવુું આત્માિુું સિાતિ સ્વરૂપ.
એ કોઈ પક્ષ અિે વાડો િથી.
મુમુક્ષુ :– સમજાવિાર િહોતા એટલે કયાુંથી બહાર આવે?
ઉત્તર :– જે વખતે હોય એમ આવે િે. કહો, સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!
કારણપરમાણુ, કાયયપરમાણુ... કાઢીિે પાછુું િાખ્યુું કે એ પરમાણુ પયાયયમાું િથી આવ્યો, હોં! એક
ગુણપણે પદરણમે.. ભાઈ! ગજબ વાત છે. વસ્તુિી નસ્થનતિે પ્રનસદ્ધ કરવાિી રીત અલૌદકક છે.
ઓહોહો..! જ્યારે પરમાણુ જેવા જડ પણ, ગમે તેટલી ભારે-હળવી, નચકાશ-લુખાશપણે દ્રવ્ય થતુું
િથી. ઓહોહો..! તો આવુું દ્રવ્ય, ભગવાિઆત્માિુું દ્રવ્ય એ સુંસારિી પયાયયપણે કેમ આવે અિે
કેમ જાય? કેમ થાય? એટલે એિી દૃનષ્ટ દ્રવ્યમાું જતાું, એ નસદ્ધપણે પદરણમવાિી લાયકાત અુંિર
થઈ જાય, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? લ્યો, એ ૪૦મો શ્લોક થયો. ૨૭મી ગાથા.
ु ।
एयिसरूवगंि ं दोफासं िं िवे सिावगिं
ु
णविावगिणमणद
भणिदं णजिसमये सव्वपयऽत्तं ।।२७।।

ગુણ-ગુણ શબ્િ વાપયો છે હોં. છતાું એ પયાયય છે.
બે સ્પશય, રસ–રૂપ–ગુંિ એક, સ્વભાવગુણમય તેહ છે;
સ્જિસમયમાુંહી નવભાવગુણ સવાયક્ષપ્રગટ કહેલ છે. ૨૭.
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ટીકા :– ‘આ સ્વભાવપુિગલિા સ્વરૂપિુું કથિ છે. તીખો, કડવો, કષાયલો, ખાટો અિે
મીઠો એ પાુંચ રસોમાુંિો એક રસ;...’ પરમાણુમાું હોય છે. સમજાણુું કાુંઈ? કારણ કે પરમાણુિો
ગુણ રસ છે એ તો નત્રકાળ છે. આ તો પયાયયો છે, આ પયાયયો છે. ખાટો-મીઠો એ પયાયય છે, ગુણ
િથી. શુું કહ્ુું? ‘પુંદડતજી’! પયાયય છે એ તો, રસગુણ છે. આ ખાટો-મીઠો રસ એ તો પયાયય છે.
એ રસગુણ પણ પયાયયમાું આવ્યો િથી.
‘િોળો, પીળો, લીલો, રાતો અિે કાળો એ (પાુંચ) વણોમાુંિો એક વણય;...’ છે. વણોમાુંિો.
વણય એટલે ગુણિો િનહ આ. વણયગુણ તો નત્રકાળી છે, તેિી આ પયાયય છે. પયાયયિે અહીં ગુણ
કહેવામાું આવે છે. આહાહા..! છતાું એ કાળી, રાતી આદિ પયાયયમાું દ્રવ્ય િથી આવ્યુું. નિત્ય રસથી
ભરેલુું તત્ત્વ આવી પયાયયપણે આવતુું િથી. આહાહા..! આ વીતરાગિુું નવજ્ઞાિ જ જુિી જાતિુું છે.
આ પહેલા અજીવિુું વાચયુું િહોતુું િે. હવે કહે આ વાુંચો.
‘સુગુંિ અિે િુગુંિમાુંિી એક ગુંિ;...’ સુગુંિ-િુગુંિ તો પયાયય છે. ગુંિ િામિો ગુણ
નત્રકાળ છે. આહાહા..! અરે...! પરમાણુિો ગુણ, ધ્રુવ પણ જ્યાું પયાયયમાું િ આવે, દ્રવ્ય પયાયયમાું
િ આવે એિો અથય કે દ્રવ્યિા અિુંતા ગુણો પયાયયમાું િ આવે. આહાહા..! વીતરાગિા કથિો
વીતરાગભાવિી પ્રનસનદ્ધ કરે છે. આહાહા..! ભગવાિ! ગમે તે પયાયયપણે તારી િશા હો, એિે િ
જો, એમ કહે છે. તારું તત્ત્વ નત્રકાળ પયાયયમાું િથી આવ્યુું એિે જો. આ એમ આવે છે િે? જુઓિે
ચૌિ માગયણામાું, ભાઈ! માગયણા િ જો. માગયણા એ જીવદ્રવ્યમાું િથી. આહાહા..! તુું ભનવ-અભનવ
એમ િ જો. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– દ્રવ્ય તો ..
ઉત્તર :– દ્રવ્યિે જોયુું એટલે એ ખલાસ થઈ ગયુું. આહાહા..! ચૌિ માગયણામાું આવે છે
િે? ગનત-જાનત માગયણા આવે છે િે? એ જીવમાું િથી એમ આવશે. જીવ અનિકારમાું. જીવમાું
િથી. ત્યારે એ જીવ િનહ? કે િા. એ પયાયયજીવ તે વ્યવહારજીવ. આહાહા..! ભારે વાત, ભાઈ!
કેવળજ્ઞાિમાું જીવ આવ્યો િથી. એક અુંશમાું આખો અુંશી િ આવે, એમાું િ સમાય. આહાહા..!
જ્ઞાિ અિે આિુંિ ગુણિુું તત્ત્વ-સત્ત્વ પ્રભુ, એિી પયાયયમાું આવતુું િથી. એમ આ પરમાણુઓ
આવા રસમાું આવતા િથી, પયાયયમાું છે. આહાહા..!
‘કઠોર, કોમળ, ભારે, હળવો,...’ જુઓ! આવ્યુું હવે. ‘હળવો, શીત, ઉષ્ણ, સ્સ્િગ્િ (ચીકણો)
અિે રૂક્ષ (લૂખો) એ આઠ સ્પશોમાુંથી છેલ્લા ચાર સ્પશોમાુંિા અનવરદ્ધ બે સ્પશય;...’ એક
પરમાણુમાું લેવા છે િે. એક પરમાણુમાું બે અનવરદ્ધ બે સ્પશય. ઠુંડો હોય તો ઊિો િ હોય અિે
ઊિો હોય તો ઠુંડો િ હોય. ઊિો, ચીકણો, ટાઢો િનહ. ‘આ સ્જિોિા મતમાું...’ ઓહોહો..! વીતરાગ
ભગવાિિા અસ્ભપ્રાયમાું ‘પરમાણુિા સ્વભાવગુણો છે.’ એ પરમાણુ દ્રવ્યિા સ્વભાવપયાયય છે.
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‘નવભાવપુિગલ નવભાવગુણાત્મક હોય છે.’ બે પરમાણુથી માુંડીિે અિુંતા પરમાણુઓ સ્કુંિ એ
નવભાવગુણ છે. જુઓ! નવભાવગુણ એટલે નવભાવપયાયય.
‘આ નદ્વ-અણુકાદિસ્કુંિરૂપ નવભાવપુિગલિા નવભાવગુણો સકળ ઇંનદ્રયસમૂહ વડે ગ્રાહ્
(જણાવાયોગ્ય) છે.’ ઓલો પરમાણુ ઇંનદ્રયગ્રાહ્ િહોતો કહ્ો. આ પયાયય ઇંનદ્રયગ્રાહ્ છે.
‘નવભાવપુિગલિા નવભાવગુણો સકળ ઇંનદ્રયસમૂહ વડે ગ્રાહ્ (જણાવાયોગ્ય) છે.–આમ (આ
ગાથાિો) અથય છે.’ આહાહા..!
‘એવી રીતે (શ્રીમિભગવત્કુુંિકુુંિાચાયયિેવપ્રણીત) શ્રી પુંચાસ્સ્તકાયસમયમાું (૮૧મી
ગાથા દ્વારા) કહ્ુું છે કે :–’ લ્યો. આ કાલે કહ્ુું હતુું ઇ.
एयिसवण्िगंि ं दोफासं सदकाििमसिं ।
खंििं णिदं दव्वं पिमाि ं ु िं णवयािाणि ।।

લ્યો. એક આ સ્કુંિ છે, આુંગળીિો નપુંડ. એમાું એક એક રજકણ, પોતાિા સ્વ ચતુષ્ટયથી
રહેલો છે. નિત્ય, પયાયયમાું તો આવ્યુું િથી. પણ પયાયય અહીં બીજાિે અડી િથી, એમ કહે છે.
એક રસિી પયાયયવાળો પરમાણુ, એક રુંગિી પયાયયવાળો પરમાણુ, એક ગુંિવાળો પરમાણુ અિે
બે સ્પશયવાળો પરમાણુ ‘તે પરમાણુ શબ્િિુું કારણ છે,...’ પણ પોતે ‘અશબ્િ છે...’ પરમાણુ પોતે
અશબ્િ છે. એક રજકણ આમાું ગમે તે, એમાું શબ્િ િથી, પણ શબ્િિુું કારણ છે. ‘સ્કુંિિી અુંિર
હોય તો પણ...’ આહાહા..! જુઓ તો ખરા! આ રજકણ િેહમાું હોય. આમાું સ્કુંિમાું હોય ‘તો પણ
દ્રવ્ય છે (અથાયત સિાય સવયથી સ્ભન્ન, શુદ્ધ એક દ્રવ્ય છે).’ શુદ્ધિો અથય એકલુું. પાછુું છે તો
નવભાવ ઉપર પદરણમેલુું, ભાઈ! આ શુદ્ધ િાખી િીિુું.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– હા. પણ છતાું તે બુંિપયાયયવાળો કીિો. પયાયયવાળો પણ... એમ છે. પયાયયવાળો
કીિોિે. ‘પરમાણુ શબ્િિુું કારણ છે, અશબ્િ છે અિે સ્કુંિિી અુંિર હોય તોપણ દ્રવ્ય છે.’ આવી
પયાયયવાળો. ‘સવયથી સ્ભન્ન, શુદ્ધ એક દ્રવ્ય છે.’ વસ્તુ તરીકે ગણો તો શુદ્ધ દ્રવ્ય છે. પયાયય તરીકે
ગણો તો પરિા સુંબુંિ નવિાિી સ્ભન્ન ચીજ છે. સમજાણુું કાુંઈ? કહો, આટલામાું એક રહેલો પણ
પોતાિા સ્વચતુષ્ટયમાું છે ઇ. આહાહા..! આવુું જ્ઞાિ સવયજ્ઞ નસવાય અિે તે પણ તેિા જ્ઞાિગ્ય
થઈ શકે એ રીતે. સમજાણુું કાુંઈ? એક એક પરમાણુ એિા સ્કુંિમાું હોવા છતાું. ‘સિાય સવયથી
સ્ભન્ન શુદ્ધ એક દ્રવ્ય છે.’ લ્યો. આહાહા..!
‘વળી માગયપ્રકાશમાું (શ્લોક દ્વારા) કહ્ુું છે કે :–’ જુઓ શબ્િિુું કારણ છે. કોણ? એક
પરમાણુ, હોં! શબ્િિુું કારણ આત્મા છે એમ િનહ. આ હોઠ શબ્િિુું કારણ છે એમ િનહ. શબ્િિુું
કારણ પરમાણુ છે. આહાહા..! આત્મા શબ્િિુું કારણ િથી. શબ્િિી ઉત્પનત્ત આત્મા છે માટે થાય
છે એમ િથી. આહાહા..! ભારે ભાઈ વાત છે.
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મુમુક્ષુ :– હોઠ ચાલે તો થાય.
ઉત્તર :– હોઠ છે એ વગયણા બીજી છે. આહારવગયણા છે. ઓલી શબ્િવગયણા છે.
આહારવગયણા તે શબ્િવગયણાિી ઉત્પનત્ત િથી. આહાહા..! ભારે આકરું કામ જગતિે. હજી તો
બહાર પરદ્રવ્યિુું કતાય િ માિે તો દિગુંબર જૈિ િનહ, એમ કહે. અર..ર...! શુું કયુું ભગવાિ તેં?
અરે..! એકલો વ્યવહારે સ્ભન્ન છે એટલો ખ્યાલમાું લેતા તિે આકરું પડે છે. આત્મા શરીરમાું
હોવા છતાું શરીરથી તિિ જુિો છે. રાગ સાથે િેખાવા છતાું રાગથી તિિ જુિો છે અિે પયાયયવાળો
િેખાવા છતાું દ્રવ્ય પયાયયથી જુિુું છે. એવી દૃનષ્ટ કયાય નવિા એિે સ્યગ્િશયિ થશે િનહ. કહો,
સમજાણુું કાુંઈ? લ્યો. નવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરિેવ !)
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ચૈત્ર સુદ ૬, ગુરુવાર, તા. ૧-૪-૧૯૭૧
ગાથા ૨૮-૨૯, શ્લોક ૪૧-૪૩, પ્રવચન નં. ૩૦

૨૭મી ગાથા થઈ ગઈ. ૨૬માાં કહ્યાં હતયાં કે આ આત્મા, ‘સહજ પરમ પારરણામમકભાવની
મવવક્ષાનો આશ્રય કરનારા સહજ મનશ્ચયનયથી...’ મિકાળ શયદ્ધસ્વભાવથી કોઈ રિ’ ભ્રષ્ટ થયો
નથી. મનત્ય, અમનત્ય મનગોિમાાં લીધયાં, આમ કાલે એમ નાખયયાં. મિકાળ જ્ઞાયકભાવ મનત્ય એ
મનગોિથી માાંડીને પયાાય અમનત્યમાાં આવ્યો નથી એમ વાત કરી. અથા આમ છે. ભાવમાાં કાાંઈ ફેર
નથી. આત્મા સહજ સ્વભાવ, એકરૂપ પરમભાવ એ પોતે પોતાના સ્વભાવથી મનગોિથી માાંડીને
મસદ્ધની પયાાયમાાં કયાાંય આવ્યો નથી, ચ્યયત થયો નથી. એવયાં તે આત્મદ્રવ્ય તે ધ્યાન કરવા લાયક
છે.
મયમયક્ષય :– ધ્યાન કરવા લાયક તો પયાાય થઈ ગઈ.
ઉત્તર :– પયાાય છે પણ પયાાયનો મવષય આ છે ને.
મયમયક્ષય :– પયાાયનો .. ન કરવો.
ઉત્તર :– ધ્યાન કરવયાં છે, મોક્ષમાગા છે એ બધી પયાાય છે.
મયમયક્ષય :– કથન નમહ કરવાનયાં, એક જ કરવાનયાં ધ્રયવ... ધ્રયવ... ધ્રયવ.
ઉત્તર :– પણ ધ્રયવ-ધ્રયવ કોણ નક્કી કરે? ધ્રયવનયાં નક્કી કોણ કરે? પયાાય કરે કે ધ્રયવ કરે?
મયમયક્ષય :– પયાાય સામયાં જોવાનયાં નમહ. ભગવાને ના પાડી છે પયાાય સામયાં જોવાની.
ઉત્તર :– સામયાં જોવાનયાં પણ આ સામયાં જોવે છે એ પયાાય છે એની ના પાડી છે? એય..!
‘કાાંમતભાઈ’! શયાં છે? આ કાાંઈક પ્રશ્ન ઊઠ્યો લાગે છે. અહીં તો કહે છે... આ તો મનત્ય મનગોિ,
અમનત્ય એની સાથે સાંબાંધ હતો એટલે જરીક ફરીને (લીધયાં). વસ્તય તો એક જ્ઞાયકભાવ શયદ્ધ
પરમસ્વભાવ, પરમ પારરણામમકભાવ, જેમાાં પયાાય નથી, એમાાં નથી. પણ મનણાય અને અનયભવ
કરે છે પયાાય.
મયમયક્ષય :– હયાં ધ્રયવ છયાં એમ તમે કહેતા નથી અને તમે એમ કહો છો કે ધ્રયવની સમક્ષ અને
શયદ્ધપણે પરરણમ્યા મવના ધમા થાય નમહ એમ કહો છો.
ઉત્તર :– પણ એ તો એનયાં એ થયયાં ને એમાાં શયાં થયયાં? મિકાળી ધ્રયવના સન્મયખ થઈને િશા
પ્રગટ કયાા મવના િણકાળમાાં ધમા થતો નથી.
મયમયક્ષય :– એમ તમે શયાં કરવા કહો છો? હયાં ધ્રયવ છયાં... હયાં ધ્રયવ છયાં.. ધ્રયવ છયાં... એમ કીધા કરો.
મેં કીધયાં પણ એ કહેવયાં એ પયાાય છે. હયાં ધ્રયવ છયાં એમ કહેવયાં એ પણ પયાાય છે.
ઉત્તર :– શયાં છે? ‘ચેતનજી’! પણ હયાં ધ્રયવ છયાં એ જાણે છે કોણ? એ ધ્રયવ જાણે છે? એય..!
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મયમયક્ષય :– એને કહેનાર કોણ?
ઉત્તર :– પયાાય. અહીંયા તો આત્મા પૂણાાનાંિ પ્રભય એક સમયમાાં..
મયમયક્ષય :– ... આમ કયાા મવના ધમા ન થાય, એમ શયાં કરવા કહો છો? ધ્રયવ કહો.
ઉત્તર :– પણ ધ્રયવ છે એમ જાણનાર કોણ છે?
મયમયક્ષય :– પણ એનયાં શયાં કામ છે? એ તો પયાાય થઈ.
ઉત્તર :– એ.. ‘ભભખાભાઈ’! કેવા? ‘જેઠાભાઈ’! શયાં છે આ? કોની સાથે વાાંધો ઉઠ્યો છે?
મયમયક્ષય :– પોતાની સાથે.
ઉત્તર :– આત્મા... અહીં તો સવાજ્ઞ પરમેશ્વર મિલોકનાથ એમ ફરમાવે છે અને એમ છે
કે આ આત્મા મિકાળ ધ્રયવ સ્વભાવ, પરમ સ્વભાવવાળયાં તત્ત્વ, એ જ આત્મા (છે). એનયાં ધ્યાન કરવયાં
એટલે એની દૃમષ્ટ ને જ્ઞાન કરવયાં એ ધમા છે. આ િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની ભભકત કરવી ને એ બધો ધમા
નથી.
મયમયક્ષય :– આપ તો આટલયાં જ કહો, અધમા શબ્િ ન બોલતા.
ઉત્તર :– એ વાત માટે તો આ વાત છે. એ પણ હજી આમાાં આવશે. સમજાણયાં કાાંઈ? િેવગયરુ-શાસ્ત્ર તો પર છે, એની સામયાં જોઈને જેટલી ભભકત થાય એ બધો રાગ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ.
સમજાણયાં કાાંઈ? િણલોકના નાથ તીથંકર સવાજ્ઞ હો, સમવસરણમાાં ભબરાજતા હો, સો ઇન્દ્રો
પૂજતા હોય એની પણ ભભકત, એની શ્રદ્ધા, એના સન્મયખનયાં જ્ઞાન એ બધયાં પરાધીન અને રાગ છે.
મયમયક્ષય :– શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ?
ઉત્તર :– શાસ્ત્રનો અભ્યાસ એ રાગ અને પરાધીન છે.
મયમયક્ષય :– એ મવના કામ નમહ ચાલે.
ઉત્તર :– એ મવના ચાલવાની વાત અહીં છે. વાત એ છે. િયમનયાને સત્ય હાથ જ આવ્યયાં
નથી. સમજાણયાં કાાંઈ? એય..! ‘વસાંતીલાલજી’! આહાહા..! કેવો માગા છે? માગાને હજી તો
સાાંભળ્યો નથી. એમ જાણે આ ભભકત કરીએ ભગવાનની, ગયરુની અને આત્માનયાં કલ્યાણ થઈ
જશે. ધૂળમાાં પણ નમહ થાય. કલ્યાણ નમહ થાય તો ગમત એક ભવ નમહ મટે. એય..!
મયમયક્ષય :– .. સાધન નથી.
ઉત્તર :– ભવના નાશનો એ ઉપાય જ નથી. સાચો અાંતર ભગવાનઆત્મા પણ.. તેથી
લીધયાં ને? ‘પરમ પારરણામમકભાવની મવવક્ષાનો આશ્રય કરનારા...’ મનશ્ચયનયથી ભગવાન! મનત્ય
અને અમનત્ય મનગોિની પયાાયોથી ભભન્ન છે. એ ૨૬ મી ગાથાનયાં આવી ગયયાં. હવે બીજી વાત. હવે
આપણે ચાલે છે એ. ૫૯. ઓલો પાંચાભસ્તકાયનો શ્લોક આવ્યો ને? એમાાં પણ જરીક લેવાનયાં છે,
જયઓ! પહેલો બારમો કાલે લેવાઈ ગયો છે. પણ એમાાં જરી મવસ્તાર છે.

ગાથા ૨૮-૨૯, શ્લોક ૪૧-૪૩
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આ સ્કાંધ છે ને રજકણો, આ જથ્થા, જડ, માટી, આાંગળી, પૈસો, િાળ, ભાત, શાક, કમા,
વાણી એમાાં એક પરમાણય જે રહેલો છે, એક પોઈન્ટ રજકણ એમાાં છયટો એ ‘એક રસવાળો, એક
વણાવાળો, એક ગાંધવાળો અને બે સ્પશાવાળો તે પરમાણય શબ્િનયાં કારણ છે,...’ આત્મા ભાષાનયાં
કારણ છે નમહ. આત્મા બોલતો નથી અને આત્માથી ભાષા થતી નથી. જગતના સત્ત્વની ખબર
ન મળે અને એમ ને એમ રખડપટ્ટીમાાં રખડતા ધમા થઈ જાય. સમજાણયાં કાાંઈ? એય..!
‘કાભન્તભાઈ’! શબ્િનયાં કારણ પરમાણય છે, આત્મા નમહ. આ અવાજ ઊઠે એ આત્માથી નમહ.
આહાહા..! જડની િશા જડથી ઉત્પન્ન થાય છે.
‘અશબ્િ છે અને સ્કાંધની અાંિર હોય તોપણ દ્રવ્ય છે (અથાાત સિાય સવાથી ભભન્ન, શયદ્ધ
એક દ્રવ્ય છે).’ અહીં તો ઓલો શયદ્ધ શબ્િ આવ્યો એટલે જરા વધારે સ્પષ્ટ કરવયાં છે. કે છે રજકણ
આની અાંિર, પણ છે એ એકલો સ્વતાંિ તેથી એને શયદ્ધ કહીએ છીએ. છે તો એની પયાાય મવભાવીક.
મયમયક્ષય :– બીજાથી જયિો.
ઉત્તર :– બીજાથી જયિો. એટલે શયદ્ધ કહેવામાાં આવે છે. નમહતર પયાાય શયદ્ધ નથી. આમાાં
રહેલો રજકણ, જે છેલ્લો પોઈન્ટ, આ તો ઘણા રજકણનયાં મપાંડ છે. ટયકડો કરતા... કરતા... કરતા...
છેલ્લો પોઈન્ટ (રહે) એ જે એમાાં છે એ શયદ્ધ છે. શયદ્ધનો અથા પરના સાંબાંધ મવનાનો. છે તો મવભાવીક
પયાાય. પરમાણય આમાાં રહેલો છે એ મવભામવક અવસ્થાવાળો છે, મવકારી અવસ્થાવાળો છે. એ
ગયણ અને પયાાય એમાાં મવકારી છે. છતાાં તેને શયદ્ધ દ્રવ્ય કહેવામાાં આવે છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
આહાહા..! આવી વાતને કયાાંય જ્ઞાન ન મળે, સમજણ ન મળે અને એને ધમા થઈ જાય.
અનાંતકાળમાાં ચોરાશીના રખડવાના રસ્તા છે.
મયમયક્ષય :– શયદ્ધ કેમ કહ્યાં?
ઉત્તર :– કહ્યાં ને. આ શયાં કહ્યાં? પરના સાંબાંધ મવના પોતાના ચતયષ્ટયમાાં રહ્ો છે એ
અપેક્ષાએ શયદ્ધ કહ્ો.
મયમયક્ષય :– સારા-ખરાબ શબ્િો જે થાય છે...
ઉત્તર :– શબ્િો જડ છે.
મયમયક્ષય :– સારુાં-ખરાબ...
ઉત્તર :– શબ્િમાાં સારુાં-ખરાબ છે જ નમહ. એ તો વાણી જડ છે, ધૂળ છે.
મયમયક્ષય :– શાસ્ત્ર તો કહે છે કે આ સાાંભળો, પેલયાં સાાંભળો નમહ.
ઉત્તર :– ન સાાંભળો, એનો અથા, કે સાાંભળવામાાં મવકલ્પ આવે છે. તે રાગ છે, ધમા નથી.
મયમયક્ષય :– શાસ્ત્ર વાાંચવયાં-સાાંભળવયાં.
ઉત્તર :– વાાંચવા-સાાંભળવામાાં રાગ છે એમ કહે છે.

382

નનયમનો સાર ભાગ-૧

મયમયક્ષય :– એમ કહે છે, કયશાસ્ત્ર ન વાચવા અને સયશાસ્ત્રો વાાંચવા.
ઉત્તર :– એ વાત વ્યવહારે. શયભ મવકલ્પ છે. શયભરાગ એ અપેક્ષાએ વાત છે. સયશાસ્ત્ર
સાાંભળે અને વાાંચે તો પણ શયભરાગ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ.
મયમયક્ષય :– કયશાસ્ત્ર કાાંઈ સ્વયાં તો નથી થયા ને...
ઉત્તર :– શાસ્ત્ર તો જડ છે. તેનાથી થયા છે. શાસ્ત્ર, શાસ્ત્રથી થઈ ગયા, જડથી. આત્માથી
નમહ.
મયમયક્ષય :– વાણી મનમમત્ત નમહ?
ઉત્તર :– પણ વાણી તો જડ છે.
મયમયક્ષય :– અહીં પયિગલ લખયયાં છે.
ઉત્તર :– આ પણ પયિગલ છે, જડ છે. એ કયાાં આત્મા છે? વાણી ઉઠે છે એ જડ છે. એ
તો અવાજ છે. રજકણનો અવાજ છે, આત્માનો નથી. આત્મા તો તેનાથી ભભન્ન છે. વસ્તયની
મસ્થમતની ખબર ન મળે. ‘પોપટભાઈ’! ભગવાન શયાં કહે છે? આ તો જાણે કોઈ ભગવાન આપી
િેશે અને ગયરુ આપી િેશે. ભભકત કરો, આપણે િાન આપો. કલ્યાણ થઈ જશે. ધૂળમાાં પણ કલ્યાણ
નમહ થાય. એકપણ ભવ નમહ ઘટે. તારા લાખ-કરોડ િાન આપ અને ભભકત કરીને મરી જા સો
સો વષાથી. એમ કહે છે. સમજાણયાં કાાંઈ? એક્કે ભવ નમહ ઘટે. એમ ને એમ અનાંતા ભવ રહેશે.
પરની ભભકત અને પરથી મને લાભ થાય, એ માન્યતામાાં મમથ્યાત્વભાવ છે. એય..! ‘પાંરડતજી’!
અહીં તો આપણે આટલયાં આ શયદ્ધ દ્રવ્યથી કીધયાં હતયાં ને. રાિે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતોને કે શયદ્ધથી
શયાં? એકલો દ્રવ્ય છે માટે શયદ્ધ કહેવયાં? અહીં તો મૂળ તો ગયણ પયાાયવાળયાં દ્રવ્ય લીધયાં છે. શયદ્ધ
પરમાણય. એ નથી ભલે પણ દ્રવ્ય છે ને. સ્વતાંિ દ્રવ્ય મસદ્ધ કરવયાં છે ને? ભલે કૌંસમાાં લખયયાં પણ
એનો અથા આપણે આમ લેવો. એમ.
મયમયક્ષય :– આમાાં છે ને પાંચાભસ્તકાયમાાં.
ઉત્તર :– શયદ્ધ શબ્િ નથી. ના. શયદ્ધ શબ્િ નથી. એ જોયયાં. ૮૧ (ગાથા) છે. ગયણ-પયાાય મારે
તો જોવી છે એમાાં. એ સાંસ્કૃતમાાં છે. ગાથા છે ને, જયઓ! ‘આ પરમાણયદ્રવ્યમાાં ગયણ-પયાાય વતાવાનયાં
(ગયણ અને પયાાય હોવાનયાં) કથન છે.’ એકલા દ્રવ્યની વાત નથી. ભાઈ! અહીંયા. સાંસ્કૃત છે આ.
ગયણપયાાય વતાવાનયાં કથન છે. ‘અને ભસ્નગ્ધ-રૂક્ષત્વના કારણે બાંધ થવાને લીધે અનેક
પરમાણયઓની એકત્વપરરણમતરૂપ સ્કાંધની અાંિર રહ્ો હોય તોપણ સ્વભાવને નમહ છોડતો થકો,
સાંખયાને પ્રાપ્ત હોવાથી (અથાાત પરરપૂણા એક તરીકે જયિો ગણતરીમાાં આવતો હોવાથી) એકલો જ
દ્રવ્ય છે.’ બસ, શયદ્ધ શબ્િ આમાાં નથી. પણ હવે આમાાં શયદ્ધ નાખયો છે એનો અથા સરખો બેસવો
જોઈએ એટલે. સમજાણયાં કાાંઈ? એય..! આહાહા..! હવે કહે છે. ૧૩ મો શ્લોક છે.
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ु
वसधान्त्यचत
ुःु स्पर्शेष ु चचन्त्यं स्पर्शशनद्वयम ।
वर्णो गन्धो रसश्च ैकुः परमार्णोुः न चेतरे ।।

પરમાણય એટલે એક પોઈન્ટ, રજકણ. એ પણ સ્વતાંિ વસ્તય છે. ‘પરમાણયને આઠ પ્રકારના
સ્પશોમાાંથી છેલ્લા ચાર સ્પશોમાાંના બે સ્પશા, એક વણા, એક ગાંધ અને એક રસ સમજવાાં, અન્ય
નમહ.’ પરમાણયનયાં સ્વરૂપ સ્વતાંિ છે. તેનયાં પરરણમન કરાય, ભાષા થાય, વાણી થાય, ચાલવયાં થાય
એ સ્વતાંિ જડથી થાય છે. આત્માથી ભબલકયલ નમહ, એમ મસદ્ધ કરવયાં છે. અજ્ઞાનીને એ રિયા
ચાલવાની, બોલવાની મારી છે એમ માને તે મૂાંઢ મમથ્યાદૃમષ્ટ અજ્ઞાની છે. સમજાય છે કાાંઈ?
મયમયક્ષય :– વ્યવહારથી તો કહેવાય ને.
ઉત્તર :– ભબલકયલ વ્યવહારથી નથી. વ્યવહારથી કેવયાં? વ્યવહાર એટલે મનમમત્તનયાં કથન
છે. જોડે કોણ હતયાં એટલયાં બતાવવા. એનાથી થયયાં નથી. પરમાણયથી થયેલી આ ભાષા છે. પરમાણયથી
થયેલયાં આ શરીર છે. આ ચાલે આમ આમ તો એ પરમાણયથી પોતે ચાલે છે. આત્માને લઈને નમહ.
એ જડ મારાથી ચાલે, માને એ અજીવને જીવ માને છે. મમથ્યાત્વ મહાપાપ. પાખાંડનયાં મમથ્યાત્વનયાં
મહાપાપ. કહો, સમજાણયાં કાાંઈ? વીતરાગમાગા છે, ભાઈ! એણે સાાંભળ્યો નથી અને કરવાની
િરકાર જ કરી નથી. કયાાંક સહેલયાં મળી જાય. િાન મળે, પૂજા, કાાં ભભકતમાાંથી ધમા થઈ જાય એમ
નથી. નજીક આવો. વચ્ચે જગ્યા ઘણી છે. બધા દ્વારકા જવા નીકળ્યા છે?
મયમયક્ષય :– હા. દ્વારકાની બાજયમાાં ...
ઉત્તર :– બરાબર. અહીંનો મવષય જરી ઝીણો બહય છે, સૂક્ષ્મ છે. હવે અહીંયા આપણે
શ્લોક લઈએ. શ્લોક છે ને? ૪૧. ૪૧મો શ્લોક, ભાઈ!
વળી (૨૭ મી ગાથાની ટીકા પૂણા કરતાાં ટીકાકાર મયમનરાજ શ્લોક દ્વારા ભવ્ય જનોને શયદ્ધ
આત્માની ભાવનાનો ઉપિેશ કરે છે) :–
अथ सचत परमार्णोरेकवर्णाशचिभावस्वु
चिजगर्णचनचये
ऽचिन नाचि मे कायशचसचधुः।
ु
इचत चनजहृचि मत्त्वा र्शधमात्मानमे
कम

ु
परमसखपिा
थीं भावयेधव्यलोकुः ।।४१।।

આ જડ છે જડ. આ માટી છે. આાંગળી, વાણી, િાળ, ભાત, શાક, આ મકાન એ બધા જડ
તત્ત્વો છે. શરીર એ જડ તત્ત્વ, માટી તત્ત્વ છે. એ કાાંઈ આત્મા નથી. આત્મા અાંિર જયિયાં તત્ત્વ છે,
આ જયિયાં તત્ત્વ છે. આ તો જડ માટી તત્ત્વ છે. એ માટીમાાં કહે છે કે એનો જે પરમાણય છે, એક
પોઈન્ટ છેલ્લો. આ તો ઘણા રજકણ બનીને આાંગળી થઈ છે. કાાંઈ આ આત્મા નથી. આત્મા તો
અાંિર અરૂપી જ્ઞાનઘન, સભચ્ચિાનાંિ, મનમાળાનાંિ, શયદ્ધ ભભન્ન છે. એ આત્મામાાં, ગયણમાાં હયાં રહયાં
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એમ બતાવવા અહીંયા આ રજકણો એમાાં જે છે, ‘એકવણાારિરૂપ પ્રકાશતા (જણાતા)
મનજગયણસમૂહમાાં છે,...’ એ રજકણો જે આ છે એની શભકતના ગયણસમૂહમાાં રહેલ છે, આત્મામાાં
નમહ. ‘તો તેમાાં મારી કાયામસમદ્ધ નથી.’ એ જડના ગયણોમાાં રહેલયાં જડ, એને લઈને મારી કાયામસમદ્ધ
શયાં? હયાં તો આત્મા છયાં. મારુાં સ્વરૂપ તો આનાંિ અને સભચ્ચિાનાંિ જ્ઞાનઘન છે.
કહે છે કે પરમાણયમાાં આ થાય એમાાં મારુાં શયાં? ‘આમ મનજ હૃિયમાાં માનીને પરમ
સયખપિનો અથી...’ જેને આત્માનો આનાંિ જોવે છે. ‘પરમ સયખપિનો અથી ભવ્યસમૂહ શયદ્ધ
આત્માને એકને ભાવે.’ ભાષામાાં. હજી એમાાં ઘણો અથા છે. એનો અથા હજી લાાંબો થાય છે
‘રમતભાઈ’! એ પાનયાં ફેરવે નમહ ચાલે. હજી એનો અથા થાય છે. શયાં કીધયાં? ઓલી કોર છે. ૫૯
પાને. એ પાનયાં ફેરવ્યયાં એટલે મેં એને ના પાડી.
અહીંયા કહે છે, રજકણો આ એક એક પરમાણય આ માટી છે, એ એના ગયણમાાં, શભકતના
ગયણમાાં રહેલા છે. એ આત્મામાાં નથી. માટે અહીં કહે છે કે જડ એના ગયણમાાં રહ્ાાં તેમ જાણીને
અમે તો અમારા ગયણમાાં રહેશયાં. અમે ભગવાનઆત્મા છીએ, એમાાં આનાંિ અને જ્ઞાન, શાાંમત છે.
તો એ રજકણો જ્યારે એની શભકતમાાં, એની િશામાાં રહ્ા છે તો એને લઈને કાાંઈ અમારી કાયામસમદ્ધ
નથી. અમે અમારા ગયણમાાં રહીએ એ અમારી કાયામસમદ્ધ છે. ‘પોપટભાઈ’! ઝીણી વાત છે, ભાઈ!
તત્ત્વની વાતયાં નથી સાાંભળી એણે.
‘સયખપિનો અથી...’ આત્મા આનાંિસ્વરૂપ છે, સભચ્ચિાનાંિ છે. સત એટલે શાશ્વત જ્ઞાન
અને આનાંિનયાં રૂપ એનયાં છે. એવા આનાંિનો જે અથી, ‘ભવ્યસમૂહ શયદ્ધ આત્માને એકને ભાવે.’
ભાષા જયઓ! આ િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રને ભાવે એ નમહ. એમ કહે છે. કારણ કે િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની ભાવના
કરે અને એની ભભકત આરિ એ બધયાં રાગ અને શયભ છે, પયણ્ય છે, ધમા નમહ. અને એ પયણ્ય કરતાાં
કરતાાં ધમા થાય એમ પણ નમહ. ઝીણી વાત છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
‘સયખપિનો અથી...’ ભગવાનઆત્મા આનાંિ ગયણવાળો છે. જેમ પરમાણય તિન સ્પશાના
ગયણવાળો છે, તો હયાં પણ એક આનાંિના ગયણવાળો છયાં. પરમાણય જેમ એના જડના ગયણમાાં રહ્ા છે,
તો હયાં મારા આનાંિગયણમાાં રહયાં. એમાાં મારી કાયામસમદ્ધ છે. અરે..! વાતયાં ભારે આવી.
કહે છે સયખપિનો અથી, ‘પરમ સયખપિનો અથી...’ અતીમન્દ્રય આનાંિ ભગવાન મયભકત
આત્માનયાં સ્વરૂપ. એ અતીમન્દ્રય આનાંિ અાંિર આત્મામાાં છે. એ આનાંિમય આત્મા છે. એવો ભવ્ય
જીવ, ‘સયખપિનો અથી ભવ્યસમૂહ...’ ભવ્યસમૂહ, જયઓ! ઘણા જીવોનયાં ટોળયાં, ભવ્યનયાં. એ આમ
કરે, કહે છે. ભવ્યસમૂહ. લાયકના જીવો જે જીવો છે તે શયદ્ધ આત્માને પરમાનાંિ પ્રભય ધ્રયવ ચૈતન્ય
આનાંિ છયાં, એને એકને ભજે. એની એકની સેવા કરે. પરની નમહ, િેવ-ગયરુ-શાસ્ત્રની ભભકતથી કાાંઈ
કલ્યાણ નથી. આ રાગ થાય, િયા, િાન, વ્રત, ભભકતનો એનાથી કલ્યાણ નથી. આ એક સમયની
વતામાન િશાને ભજવાથી પણ કલ્યાણ નથી એમ કહે છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
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અહીં તો આત્માની વાત છે, ભાઈ! આ આત્મા અાંિર પ્રભય છે. સભચ્ચિાનાંિમૂમતા છે. એમાાં
અનાંત અનાંત શભકત છે. એમાાં અનાંત અતીમન્દ્રય આનાંિથી લવાલવ ભરેલો છે. એવા ‘ભવ્યસમૂહ
શયદ્ધ આત્માને એકને ભાવે.’ લ્યો. શયાં કીધયાં સમજાણયાં? જયઓ! પાછા ‘શયદ્ધ આત્માને એકને ભાવે.’
હયાં અખાંડ આનાંિ અને શયદ્ધ ચૈતન્યધાતય, ચૈતન્યસ્વરૂપ છયાં. એવા સ્વરૂપ સન્મયખ થઈને તેનયાં એકાગ્ર
થવયાં, એની ભાવના ધ્યાનમાાં કરવી. વતામાન જ્ઞાનની િશાને ધ્રયવનો ધ્યેય, મવષય બનાવવો, એને
ભાવના કહેવામાાં આવે છે. એનયાં નામ ધમા છે. આહાહા..! સમજાણયાં કાાંઈ? શયદ્ધ આત્માને ભવ્યનયાં
ટોળયાં, ઘણા ભવ્યજીવો, લાયક જીવોએ કરવયાં શયાં? કલ્યાણ કરવયાં હોય તો શયાં કરવયાં? એને ધમા કરવો
હોય તો શયાં કરવયાં? કે આનાંિમૂમતા પ્રભય આત્મા છે, એનયાં ભજન કરવયાં એટલે એમાાં એકાગ્રતા કરવી.
આહાહા..!
મયમયક્ષય :– શયદ્ધ આત્મા એક કેવો છે એ પહેલા જાણવો પડે.
ઉત્તર :– શયદ્ધાત્મા શયાં છે? એક શયાં છે? પયાાય શયાં છે? રાગ શયાં? સાંયોગ શયાં? એ તો જાણવયાં
પડે ને. નવ તત્ત્વની ભભન્નતા જાણ્યા મવના એક તત્ત્વમાાં આવશે કયાાંથી? સમજાણયાં કાાંઈ? ઝીણયાં
બહય, ભાઈ! અનારિથી એવયાં તો (જાણ્યયાં નથી).
આત્મા પોતાનો સ્વભાવ સભચ્ચિાનાંિ છે. એનયાં ધ્યાન છોડી, એણે બીજા ધ્યાન અનાંતવાર
કયાા. એમાાં કાાંઈ વળ્યયાં નમહ. એ ચોરાશીના જન્મ-મરણ એમ ને એમ ઊભા છે. ‘પરમાત્મપ્રકાશ’માાં
તો એમ પણ કહ્યાં છે, ભવો, ભવો ભજનવર પૂજા. આવે છે ને? ભવે ભવે ભજનવર તીથંકરની પૂજા
અનાંતવાર કરી. થોથા ગઈ. રાગ છે ને એ કયાાં ધમા હતો? એય..! ‘પ્રકાશિાસજી’! આહાહા..! એ
તો ‘સમ્યગ્જ્ઞાન િીમપકા’માાં આવે છે. તીથંકરિેવ આમ ભગવાન ભબરાજતા હતા. મમણરત્નના
રિવા, મહરાનો થાળ, કલ્પવૃક્ષના ફૂલ (લઈને) એવી ભગવાનની પૂજા સમવસરણમાાં અનાંતવાર
કરી પણ કાાંઈ આત્માનયાં વળ્યયાં નમહ. એ તો શયભરાગ છે, મવકલ્પ છે, એ તો પયણ્ય છે, ધમા નમહ.
આહાહા..!
મયમયક્ષય :– આત્મા ન મળ્યો પણ એવા સાંયોગ તો મળ્યા ને.
ઉત્તર :– એ મળ્યા નથી. સમજાણયાં કાાંઈ? ઝીણી વાત છે, ભાઈ! સાંપ્રિાયમાાં અત્યારે તો
એવો ગોટો ઉઠ્યો છે કે બહારના માગામાાં પડ્યા અને કહે આમાાંથી ધમા થાય. કેટલાક િયા, િાન,
વ્રત અને તપ કરીને ધમા માને. કેટલાક ભગવાનની ભભકત અને ગયરુની ભભકતથી ધમા માને. બધા
મમથ્યાદૃમષ્ટ ઊંધે રસ્તે છે. સમજાણયાં કાાંઈ? એ અનારિનો રખડવાનો રસ્તો છે એના એ રસ્તે છે એ.
મયમયક્ષય :– સમ્યગ્દૃમષ્ટ ભગવાનની ભભકત તો કરે છે.
ઉત્તર :– એ તો મવકલ્પ આવે છે અને જાણે કે આ હેય છે. હેય છે પણ વસ્તયમાાં ઠરી શકતો
નથી એટલે અશયભથી બચવા એવયાં આવે છે પણ હેય છે, આિરણીય નથી. સ્વભાવ આિરણીય
છે. ભાષા જયઓને! ‘જેઠાભાઈ’! ‘જેઠાભાઈ’એ બહય ભભકત કરી છે અને બહય અપવાસ કયાા હતા.
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ઉપધાન કરીને સયકાઈ ગયા હતા. ધૂળેય વળ્યયાં નમહ કાાંઈ એમાાં. ઉપધાનમાાં તો બહય ભગવાનને...
શયાં કહેવાય? ખમાસણા. ઓ..હો..! ખમાસણા. મોટી મજયરી છે. આહાહા..!
કહે છે, ભગવાન મિલોકનાથ સવાજ્ઞ પરમેશ્વર કહે છે કે જે ભવ્યસમૂહ જીવ છે તે તો
‘શયદ્ધ આત્માને એકને ભાવે.’ આહાહા..! જેમાાં શભકત અનાંત પડી છે, બેહિ ગયણ આનાંિ શાાંમત
પડ્યા છે. એવો જે ભગવાનઆત્મા એની અાંિરમાાં એકાગ્ર થઈને આત્માની ભાવના કરે, એનયાં નામ
ભગવાન ધમા અને મયભકતનો ઉપાય કહે છે. આહાહા..! અનાંતકાળ એણે રખડવામાાં ગાળ્યો.
ચારગમત. ધમાને નામે પણ અધમા સેવ્યા અને માન્યા ધમા. સાાંભળવા મળે નમહ. ન્યાાં તો બીજયાં
સાાંભળે, કરો ભભકત. ધૂન લગાવો. ભગવાનની ભભકત કરો. ધૂન લગાવો એ રાગની ધૂન છે.
સમજાણયાં કાાંઈ?
એક આત્મા અાંિર સભચ્ચિાનાંિ પ્રભય! અાંિર પૂણા સ્વરૂપ આત્મા છે. શાાંમતથી ભરેલયાં તત્ત્વ
છે. આહાહા..! અતીમન્દ્રય આનાંિનો એ ધામ પ્રભય આત્મા છે. એની અાંિર દૃમષ્ટ લગાવીને, એની
એકાગ્રતાની ભાવના કરવી એનયાં નામ મયભકતનો ઉપાય છે. કહો, ‘રમતભાઈ’! શબ્િો તો યાિ રહે
કે નમહ? ‘રમતભાઈ’! અમારે આવ્યા છે ને, ભાઈ! રાજભા! ‘રમતભાઈ’ ‘ચાંપકભાઈ’ના ભાઈ.
‘પોપટભાઈ’! ઓળખો છો કે નમહ? ... એના રિકરા છે ‘રમતભાઈ’. ‘ચાંપકભાઈ’ના ભાઈ. બહય
પ્રેમ છે એને. પણ આ થોડો અભ્યાસ હોય તો વધારે ઠીક પડે. નમહતર આપણે. સમજાણયાં કાાંઈ?
આહાહા..! લોકોને ભબચારાને કયાાંના કયાાં.. હેરાન-હેરાન થઈને મરી જાય બહારમાાંથી. શેિયાંજયની
જાિા કરી, સમ્મેિમશખરની જાિા કરી, ત્યાાંથી કલ્યાણ થશે. ધૂળમાાં પણ નથી, સાાંભળને.
મયમયક્ષય :– આપણે પણ જાિામાાં તો ગયા હતા.
ઉત્તર :– એ તો શયભભાવ હોય તો હોય છતાાં એ આિરણીય નથી. છતાાં એ આિરણીય
નથી. અશયભથી બચવા માટેનો ભાવ છે. ધમા નમહ, ધમા નમહ, ધમા નમહ. એમાાં ધમા માને એ શ્રદ્ધા
ખોટી, એનયાં જ્ઞાન કરે એ જ્ઞાન પણ ખોટયાં અને રાગ છે માટે આચરણ પણ ખોટયાં. એવી વાત છે.
જગતને કઠણ પડે એવી છે. સમજાણયાં કાાંઈ? એ.. ‘મોહનભાઈ’! આવયાં કઠણ છે. અત્યારે શયાં કરવયાં
આમાાં? ભજન કરી કરીને મરી ગયા.
મયમયક્ષય :– ..
ઉત્તર :– હો. એ તો બોલવામાાં કયાાં ન્યાાં વાાંધો છે?
ु
આહાહા..! જયઓને! મયમનએ કેવયાં નાખયયાં છે! ‘परमसखपिा
थी भावयेधव्यलोकुः।’
આહાહા..! એટલામાાં તો કેટલયાં નાખયયાં! જે કોઈ સાચા સયખનો અથી હોય. સાચા સયખનો. આ બધા
પૈસા-બૈસા અને ધૂળમાાં સયખ માન્યા એ તો મૂાંઢ છે. સમજાય છે કાાંઈ? ધૂળમાાં કયાાં સયખ હતયાં?
પૈસામાાં સયખ છે? બાયડીમાાં સયખ છે? આબરૂમાાં છે? એ તો બધા જડ છે. કલ્પના કરી કે મને
સયખ છે, એ તો મૂાંઢ છે. સયખ તો ભગવાનઆત્મામાાં અાંતર મિકાળ પડ્યયાં છે. આહાહા..! અતીમન્દ્રય
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આનાંિના સયખનો અથી ‘ભવ્યસમૂહ...’ પાછો એકલો ભવ્ય નમહ. ઘણા ભવ્યજીવો ‘શયદ્ધ આત્માને
એકને ભાવે.’ છે. એકલો ભગવાનઆત્મા મનત્યાનાંિ એની ઓળખાણ કરી, રાગ થાય મવકલ્પ એ
પણ પર છે. શરીરની રિયા તો જડ છે, વાણીની રિયા જડ છે, મારા રાગમાાં પણ હયાં નથી. અને એ
રાગને જાણનારો એક સમયનો પયાાય એટલો એમાાં પણ હયાં નથી. આહાહા..! પયાાયનયાં ભજન નમહ,
રાગનયાં નમહ અને મનમમત્તનયાં નમહ.
અહીં તો એક શયદ્ધ આત્મા મિકાળ આનાંિકાંિ ધ્રયવ એકને ભાવે. એની ભાવના કરે એટલે
એકાગ્ર થાય. ભાવે એટલે કલ્પના હશે? કહો, ‘ભીખાભાઈ’! આવો છે ભાઈ માગા તો. આહાહા..!
અહીં તો કહે કે અમારી ભભકત કરો, તમારુાં કલ્યાણ થશે. અમને માનો તો કલ્યાણ થશે. વીતરાગ
અહીં ના પાડે છે. વીતરાગ તો કહે છે કે અમને માનો તો પણ તમને રાગ છે. તમે તમારા ચૈતન્યના
સ્વભાવ સામયાં જોઈને એકાગ્ર થાવ. એનયાં નામ ધમા અને મયભકતનો ઉપાય છે. કહો, ‘વસાંતીલાલજી’!
ભારે વાત! એ ગાથા થઈ લ્યો. ૨૭ થઈને? હવે ૨૮મી ગાથા. આ તો જરી આત્માનયાં આવ્યયાં એટલે
થોડયાં સ્પષ્ટ કયયં છે. છે તો આમાાં પયિગલની વ્યાખયામાાં. ૨૮મી ગાથા.
अण्र्णचर्णरावेक्खो जो पचरर्णामो सो सहावपज्जाओ ।

ु पचरर्णामो सो चवहावपज्जाओ ।।२८ ।।
खंधसरूवेर्ण पर्णो

નીચે શ્લોક.
પરરણામ પરમનરપેક્ષ તેહ સ્વભાવપયાય જાણવો;
પરરણામ સ્કાંધસ્વરૂપ તેહ મવભાવપયાય જાણવો. ૨૮.
આ પરમાણયની વ્યાખયા છે. જડ જડનયાં સ્વતાંિપણયાં બતાવે છે. તારે લઈને એ પરમાણય નમહ.
પરમાણય, પરમાણયના ગયણ-પયાાયને લઈને છે. આહાહા..! તો તયાં પણ એને લઈને નમહ. તયાં તારા ગયણ
અને પયાાયને લઈને તયાં રહે, એમ કહે છે. ‘વાડીભાઈ’!
‘આ પયિગલપયાાયના સ્વરૂપનયાં કથન છે.’ ટીકા છે ને. પયિગલની પયાાય, હોં! પરમાણયની
અવસ્થા. બે પ્રકારની. ‘પરમાણયપયાાય પયિગલનો શયદ્ધપયાાય છે.–’ શયાં કહે છે? એક પરમાણય છે
ને? રજકણ છૂટો છૂટો. એક આ પોઈન્ટ આમાાં ભેગો છે એ છૂટો હોય, તો એ ‘પરમાણયપયાાય
પયિગલનો શયદ્ધપયાાય છે–કે જે...’ હવે આવ્યયાં, જયઓ! ‘પરમપારરણામમકભાવસ્વરૂપ છે,...’
પરમાણયમાાં વળી પરમપારરણામમકભાવ શયાં કરવા લીધો?
મયમયક્ષય :– પરમાણયની પયાાય લીધી.
ઉત્તર :– પયાાયને પણ પરમપારરણામમક કીધો. ઓલામાાં તો પાંચમભાવ આવ્યો હતો ને?
એમ કહે છે. ચાર ભાવ એને કયાાં છે કે પાંચમભાવ એને લેવો. આત્મામાાં તો હજી છે. એમ કહે
છે. પણ એ પાંચમભાવનો અથા, જગતમાાં પાાંચ ભાવ છે જીવમાાં, એમ આ પાંચમભાવ પરમાણયમાાં
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છે. આત્માના મિકાળી ભાવમાાં પાંચમભાવ છે. અહીં તો પયાાયને જ પરમપારરણામમકભાવસ્વરૂપ
કહ્યાં છે.
મયમયક્ષય :– દ્રવ્યસાંગ્રહમાાં કહ્યાં છે...
ઉત્તર :– હા છે ને છે. અનયભવે છે. આહાહા..! હજી તો પોતાની તો ખબર ન પડે. પરમાણય
જડ, જયિા કેમ વતી રહ્ા છે એની ખબર ન મળે.
કહે છે, ‘પરમપારરણામમકભાવસ્વરૂપ...’ એક પરમાણય એકલો છૂટો, પયાાયવાળો એ
પરમાણય પરમપારરણામમક છે. ‘વસ્તયમાાં થતી છ પ્રકારની હામનવૃમદ્ધરૂપ છે, અમતસૂક્ષ્મ છે,
અથાપયાાયાત્મક છે...’ તે પરમાણયમાાં છે, એમ કહે છે. ‘અને સારિ-સાન્ત હોવા છતાાં...’ પરમાણયની
અવસ્થા એક સમયે ઉત્પન્ન થાય અને બીજે સમયે નાશ થાય એવયાં ‘હોવા છતાાં પરદ્રવ્યથી
મનરપેક્ષ હોવાને લીધે...’ પરમાણયમાાં એ પયાાય ઉત્પન્ન વ્યય હોવા છતાાં, પરની અપેક્ષા મવના
ઉત્પન્ન-વ્યય થાય છે. જયઓ!
‘શયદ્ધસિભૂતવ્યવહારનયાત્મક છે....’ એ શયદ્ધનયસ્વરૂપ છે ને. એક પરમાણય, એની એકલી
પયાાય એ શયદ્ધ છે. સિભૂત એટલે હયાતી ધરાવે છે. એક સમયની પયાાય છે માટે વ્યવહારસ્વરૂપ
છે. સમજાણયાં કાાંઈ? જેમ આત્મામાાં આત્માના અાંતરમાાંથી કેવળજ્ઞાનપયાાય થાય એ પયાાય એક
સમયની છે. સારિ-સાન્ત છે. પણ શયદ્ધ છે, સિભૂત છે, વ્યવહારનય સ્વરૂપ છે. આવા બધા કેટલા
પલાખા શીખવા? ‘પાંરડતજી’!
આ એક પરમાણય આનો. આ તો ઘણા રજકણનો મપાંડ છે. આ કાાંઈ આત્મા નથી, તેમ આ
કાાંઈ એક ચીજ નથી. આ તો ઘણા રજકણો ભેગા થઈને આવયાં થયયાં છે. એનો માયલો એક રજકણ
છૂટો એ શયદ્ધ પરમાણયની પયાાય છે. પયાાય એટલે અવસ્થા. એમાાં ષટગયણહામનવૃમદ્ધની પયાાય હોવા
છતાાં એક સમયની પયાાય સારિ-સાન્ત છે. પયાાય ઉત્પન્ન થાય અને વ્યય થાય, ઉત્પન્ન થાય
અને વ્યય થાય, છતાાં પરદ્રવ્યથી મનરપેક્ષ હોવાથી પરદ્રવ્યનો એને સાંબાંધ નથી માટે શયદ્ધ કહેવાય.
પરનો સાંબાંધ નથી માટે શયદ્ધ. પોતાની છે માટે સિભૂત, એક અાંશ છે માટે વ્યવહાર. અરે..! આમાાં...
મયમયક્ષય :– આમાાં નયનયાં શયાં કામ છે?
ઉત્તર :– નયનયાં જ્ઞાન એનો પયાાય કેવો મવષય છે? દ્રવ્ય કેટલો મવષય છે એને જાણવયાં
જોઈએ કે નમહ? પરમાણય મિકાળી છે કે પાંચમપરરણામમક એ તો મનશ્ચયનયનો મવષય છે. પરમાણય
મિકાળ છે એ મનશ્ચયનયનો મવષય છે. પયાાય છે એ વ્યવહારનયનો મવષય છે.
મયમયક્ષય :– ...
ઉત્તર :– એ પયાાય છે કે નમહ એની? એની પયાાય છે ને? એ પરરણામમકભાવની પયાાય
છે. પયાાય છે માટે સિભૂત થઈ ગયો, વ્યવહાર થઈ ગયો, વ્યવહાર થઈ ગયો. પણ છે તો
પારરણામમકભાવની પયાાય. ત્યાાં એને કયાાં ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષામયક છે. ઝીણી વાત
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છે. જૈનિશાનને વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલા માગાને સમજવો ભારે કરઠન છે. ઝીણી વાત છે. અને
એ સમજ્યા મવના ચાર ગમતના થોથા બિલવાના નથી. બહારની રિયા કરીને મરી જાય. સમજાણયાં
કાાંઈ?
‘એક સમયમાાં પણ ઉત્પાિવ્યયધ્રૌવ્યાત્મક હોવાથી સૂક્ષ્મઋજયસૂિનયાત્મક છે.’ એને
અને એને. એક સમયની પયાાય હોવાથી સારિ-સાન્ત, પરદ્રવ્યથી મનરપેક્ષ હોવાથી
શયદ્ધસિભૂતવ્યવહારસ્વરૂપ, પણ એક સમયમાાં િણ ભેગા હોવાથી સૂક્ષ્મઋજયસૂિનયસ્વરૂપ પણ
કહેવામાાં આવે છે. ‘સ્કાંધપયાાય સ્વજાતીય બાંધરૂપ લક્ષણથી લમક્ષત હોવાને લીધે અશયદ્ધછે.’ બે
ु
ભાગ છે ને. પયિગલ પયાાયનયાં સ્વરૂપ િેખાડવયાં છે. પાઠમાાં મવભાવપયાાય છે ને. ‘खंधसरूवेर्ण पर्णो
पचरर्णामो सो चवहावपज्जाओ’. આ સ્કાંધ છે, આ બધયાં ભેગયાં છે. આ બધયાં મપાંડ છે.
એ ‘સ્વજાતીય બાંધરૂપ...’ પરમાણય એ પરમાણયને એકરૂપ રહેવાનયાં. ‘લક્ષણથી લક્ષ્ય
હોવાને લીધે અશયદ્ધ છે.’ લ્યો. મવભાવ છે એમ કહે છે. ત્યાાં પાઠમાાં મવભાવ શબ્િ નાખયો છે. આમાાં
અશયદ્ધ નાખયો છે. આહાહા..! પરમાણયમાાં પણ શયદ્ધ અને સ્કાંધમાાં જાય તો અશયદ્ધ એમ બે પ્રકાર
છે. એમ ભગવાનઆત્મા રાગારિમાાં જાય તો પણ અશયદ્ધ છે અને સ્વભાવમાાં આવે તો તે
શયદ્ધપયાાય છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
‘[હવે ટીકાકાર મયમનરાજ ૨૮ મી ગાથાની ટીકા પૂણા કરતાાં શ્લોક કહે છે :]’ ૪૨.
ु
परपचरर्णचतदूरे र्शधपयाश
यरूपे

सचत नच परमार्णोुः स्कन्धपयाशयर्शब्दुः ।
भगवचत चजननाथे पंचवार्णस्य वाताश

न च भवचत यथेय ं सोऽचप चनत्यं तथ ैव ।।४२।।

નીચે અથા છે. ‘(પરમાણય) પરપરરણમતથી િૂર...’ એક રજકણ છે, એમાાં પયાાય થાય, એ
પરપરરણમતથી િૂર છે. તેથી ‘શયદ્ધપયાાયરૂપ હોવાથી પરમાણયને સ્કાંધપયાાયરૂપ શબ્િ હોતો નથી;...’
પરમાણયમાાં શબ્િરૂપ સ્કાંધ હોતો નથી. ઘણા પરમાણય ભેગા થાય ત્યારે આ વાણી નીકળે છે. એક
પરમાણયમાાં શબ્િ નથી. ‘જેમ ભગવાન ભજનનાથમાાં કામિેવની વાતાા હોતી નથી,...’ િાખલો
આપ્યો. વીતરાગ પરમાત્મા, એને પાાંચ ઇંમદ્રયના ભોગોની–કામની વાસના હોતી નથી. ‘વાતાા
હોતી નથી,...’ વીતરાગ પૂણાાનાંિ સ્વરૂપ ‘તેમ પરમાણય પણ સિા અશબ્િ જ હોય છે (અથાાત
પરમાણયને પણ કિી શબ્િ હોતો નથી).’ કહો, સમજાણયાં કાાંઈ?
૨૯.
पोग्गलिव्वं उच्चइ परमार्णू चर्णच्छएर्ण इिरेर्ण।

ु वविेसो होचि खंधस्स ।।२९।।
पोग्गलिव्वो चि पर्णो
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પરમાણયને ‘પયિગલિરવ’ વ્યપિેશ છે મનશ્ચય થકી;
ને સ્કાંધને ‘પયિગલિરવ’ વ્યપિેશ છે વ્યવહારથી. ૨૯.
‘આ, પયિગલદ્રવ્યના કથનનો ઉપસાંહાર છે.’ અહીંયા પૂરુાં થાય છે હવે. ‘શયદ્ધમનશ્ચયનયથી
સ્વભાવશયદ્ધપયાાયાત્મક પરમાણયને જ...’ જયઓ! ‘શયદ્ધમનશ્ચયનયથી સ્વભાવશયદ્ધપયાાયાત્મક
પરમાણય..’ પરથી ભભન્ન, એવી મનમાળ પયાાયવાળાને પયિગલદ્રવ્ય કહેવામાાં આવ્યયાં છે. આ સ્કાંધને
પયિગલ કહેવયાં એ તો ઉપચારરક છે. આ તો બધા જડ ભેગા થયેલા છે. એકલો પરમાણય (હોય) તેને
સ્વભાવ શયદ્ધપયાાય તેને ખરેખર પયિગલદ્રવ્ય કહ્યાં છે. આહાહા..! જેમ આત્માને પયણ્ય-પાપના રાગ
રમહત જ મનમાળ પયાાયસમહત આત્માને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..!
જેમ પરમાણયને... કહે છે કે શયદ્ધ મનશ્ચય પોતાની સત્તાનયાં હોવાપણયાં. સ્વભાવ
શયદ્ધપયાાયસ્વરૂપ હોવાથી પરમાણયને પયિગલદ્રવ્ય કહીએ. એમ ભગવાનઆત્માને કેમ કહેવો
આત્માને? કે રાગ અને પયણ્ય રમહત સ્વભાવ શયદ્ધ છે એનયાં ભાન થયયાં, એવી પયાાયસમહતનો જે
આત્મા તેને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. િયા, િાન, ભભકતનો મવકલ્પ તે આત્મા નમહ. એ અનાત્મા
છે. સમજાણયાં કાાંઈ? ૨૩ કલાકના પાપ કરે અને પછી એક કલાક રહે. થોડયાંક વાાંચે અને કાાં અડધો
કલાક, કલાક ભભકત કરી લે. થઈ જશે કલ્યાણ. આહાહા..! આવા ને આવા અવતાર અનાંત કયાા.
એળે ગયા. એક તો બહારમાાં જાણે ધૂળના પૈસા અને આબરુમાાં સયખ માનીને મમથ્યાત્વ સેવ્યા.
મૂાંઢતા. એમાાં વળી અહીં ભભકતમાાં ભાવ કરીને ધમા માન્યો. એ મમથ્યાત્વનયાં પોષણ છે. ‘પાંરડતજી’!
મયમયક્ષય :– ... ભભકત કરે એને ઓછી મૂાંઢતા હશે.
ઉત્તર :– ના, ના પૂરી મૂાંઢતા છે. રાગને ધમા માનનારો પૂરી મૂાંઢતા મમથ્યાદૃમષ્ટ છે.
મયમયક્ષય :– વ્યવહારે તો ઓછી છે ને.
ઉત્તર :– મમથ્યાત્વ ઓછા-વત્તાનો પ્રશ્ન અહીં નથી.
મયમયક્ષય :– માંિ હો કે તીવ્ર બે એક જાત છે ને?
ઉત્તર :– એક જાત છે. ઝીણી વાત છે, ભાઈ!
‘એવયાં નામ હોય છે.’ જયઓ! શયદ્ધ મનશ્ચયથી અાંતર વસ્તયથી જોઈએ તો
‘સ્વભાવશયદ્ધપયાાયાત્મક પરમાણયને જ ‘પયિગલદ્રવ્ય’...’ કહીએ. આ પૈસાને, બાયડી-છોકરાના
શરીરને, િાળ-ભાતને પયિગલ કહેવા એ તો વ્યવહાર છે, કહે છે. કારણ કે ભેગા થયેલાને પયિગલ
કહે. એકલો પરમાણય એને ખરો પયિગલ કહીએ. આહાહા..! સમજાણયાં કાાંઈ?
મયમયક્ષય :– જેમ શયદ્ધ પરમાણયને દ્રવ્ય કહ્યાં, એમ આત્માને...?
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ઉત્તર :– કહ્યાં ને, આત્માની વાત થઈ ને. રાગથી, પયણ્યથી, મવકલ્પથી ભભન્ન. પોતાની
પયાાયથી આત્માનયાં ભાન થયયાં, તો એવો શયદ્ધ આત્મા છે એને શયદ્ધ કહ્યાં. પયાાય તો અનયભવ છે એ
સમહતને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
મયમયક્ષય :– શયદ્ધ પરરણમે ત્યારે મિકાળ શયદ્ધ...
ઉત્તર :– શયદ્ધ પરરણમે ત્યારે મિકાળ શયદ્ધનયાં ભાન થયયાં કહેવાય ને. એ મવના કયાાંથી થયયાં?
મયમયક્ષય :– એ પયાાયસમહત?
ઉત્તર :– પયાાયસમહત મિકાળી શયદ્ધતા. આત્મા એને કહીએ. કારણ કે શયદ્ધતાનો પયાાય
એનો પોતાનો સ્વભાવ છે. મિકાળી સ્વભાવ અને એક સમયની પયાાયસ્વભાવ શયદ્ધ, એને આત્મા
કહેવામાાં આવે છે. એ આવ્યયાં ને? અનયભૂમતથી ભભન્ન. ન કહ્યાં? રાગ આરિથી ભભન્ન, અનયભૂમતથી
ભભન્ન, તો અનયભૂમતની પયાાયવાળો જે આત્મા, એને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. કેટલામો બોલ
છે? ૨૯. ભારે વાતયાં, ભાઈ! આહાહા..!
ભગવાનઆત્મા એને કહીએ, કે જેને શરીર, વાણી, મન, િયા, િાન, વ્રતના મવકલ્પથી
ભભન્ન અનયભૂમતમાાં એ મવકલ્પ આવતો નથી. અનયભવમાાં તો એ આત્મા આવે છે. એવી
અનયભૂમતથી ભભન્ન હોવાને લઈને બીજા બધાને પયિગલ કહેવામાાં આવે છે. અનયભૂમત સમહત
આત્માને આત્મા કહેવામાાં આવે છે. શયાં થાય? જગત લૂાંટાણયાં છે. એક તો સાંસારના પાપને નામે
આખી ભજાંિગી લયાંટાણયાં છે. એમાાં ધમાને નામે બીજી રીતે લયાંટાણા. આહાહા..! અરે..રે..! આત્માનયાં શયાં
થશે? અહીંથી નીકળીને કયાાં જઈશ? અને એના સાચા ભાવ કે ખોટા શયાં છે તેની ખબર ન મળે.
મનધાન, અનાથ, અરક્ષક, િયુઃખી છે. સમજાણયાં કાાંઈ?
મયમયક્ષય :– માટે જ કીધયાં છે, આત્માને ત્વરાથી...
ઉત્તર :– પરાધીન છે પરાધીન.
‘પયિગલદ્રવ્ય એવયાં નામ હોય છે. અન્ય એવા વ્યવહારનયથી મવભાવપયાાયાત્મક
સ્કાંધપયિગલોને પયિગલપણયાં ઉપચાર દ્વારા મસદ્ધ થાય છે.’ લ્યો. સમજાણયાં?
‘[હવે ૨૯ મી ગાથાની ટીકા પૂણા કરતાાં ટીકાકાર મયમનરાજ િણ શ્લોક કહે છે :]’
ु
इचत चजनपचतमागाशि बधतत्त्वाथश
जातुः
त्यजत ु परमर्शेष ं चेतनाचेतनं च।

भजत ु परमतत्त्वं चचच्चमत्कारमात्रं

परचवरचहतमन्तचन शचवशकल्पे समाधौ ।।४३ ।।

૪૩. એનો નીચે અથા. છે એ બાજય? ૬૨ પાને.
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‘એ રીતે ભજનપમતના માગા દ્વારા...’ વીતરાગ ભગવાનનો આ માગા છે, કહે છે. ભજનપમત,
ભજનેશ્વરિેવ વીતરાગ મિલોકનાથ તીથંકર પરમાત્મા, એના ‘માગા દ્વારા તત્ત્વાથાસમૂહને જાણીને...’
એ ભગવાને કહેલા એવા તત્ત્વને જાણીને. અજ્ઞાનીઓએ કહેલા એ નમહ. તત્ત્વાથાસમૂહ છે ને?
જીવ, અજીવ, પયણ્ય-પાપ, આસ્રવ, સાંવર, મનજારા, બાંધ અને મોક્ષ. ‘ભજનપમતના માગા દ્વારા..’
વીતરાગે કહેલી, સવાજ્ઞજ્ઞાનમાાં આવેલી વાત. એમના કહેલા ‘તત્ત્વાથાસમૂહને જાણીને...’ જયઓ!
પહેલયાં જાણે તો ખરુાં કે આત્મા શયદ્ધ છે, રાગારિ અશયદ્ધ છે, કમા એ જડ છે, વાણી, શરીર અજીવ
છે, એને અને મારે કાાંઈ સાંબાંધ નથી. આ પૈસા અને બાયડી, છોકરાને મારે કાાંઈ સાંબાંધ નથી. એ
તો અજીવ છે, જગતની ચીજ જડ છે. એ દ્રવ્યો પોતાનાપણે થઈને રહ્ા છે. શરીર, શરીરની
અવસ્થાપણે જડ થઈને રહેલ છે. એ કાાંઈ આત્માની પયાાય થઈને શરીર રહેલયાં નથી આ. પૈસા
અજીવ થઈને રહેલ છે. એ આત્માની િશા થઈને રહેલ નથી, આત્માના થઈને રહ્ા નથી. સમજાણયાં
કાાંઈ? આહાહા..! જેમ જે થઈને રહ્ા છે, તેમ તેને બરાબર જાણવા એમ કહે છે.
આ શરીર તો અજીવ થઈને રહેલયાં છે. આત્માનયાં થઈને રહ્યાં છે? આત્મા અરૂપી છે તો આ
અરૂપી થઈ જાય. આ તો રૂપી થઈને રહેલયાં, જડ થઈને રહેલયાં છે. લક્ષ્મી જડ થઈને રહેલી છે, વાણી
જડ થઈને રહેલી છે. એમ જડના તત્ત્વને તે રીતે રહેલા જાણીને આત્મા આત્માનો થઈને રહેલ છે.
એમ આ પયણ્ય અને પાપના ભાવ થઈને રહ્ા છે તે આસ્રવ, બાંધ, રાગ અને િયુઃખ છે. એના રમહત
ભગવાનઆત્મા રાગરમહત થઈને રહ્ો તે આત્મા છે.
‘ભજનપમતના માગા દ્વારા...’ વીતરાગ પરમેશ્વર મિલોકનાથ તીથંકર, એમણે જે માગા કહ્ો
એ ‘દ્વારા તત્ત્વાથાસમૂહને જાણીને...’ અન્યમતમાાં જૈન મસવાય આવા તત્ત્વો હોતા નથી.
વીતરાગમાગા મસવાય કયાાંય આ વાત હોતી નથી. સમજાણયાં કાાંઈ? ‘પર એવાાં સમસ્ત ચેતન અને
અચેતનને ત્યાગો;...’ જયઓ! પર ચેતન િેવ-ગયરુનો આત્મા ચેતન, બાયડી-છોકરાનો આત્મા ચેતન
તેને દૃમષ્ટમાાંથી ત્યાગો. એ મારામાાં નથી. ‘પર એવાાં સમસ્ત ચેતન..’ પર છે ને ચેતન? મસદ્ધ
ભગવાનઆત્માથી પર છે, અરરહાંત ભગવાન આ આત્માથી પર છે. આહાહા..! પાાંચેપરમેષ્ઠી પર
આત્મા છે. આના કયાાં છે?
‘એવાાં સમસ્ત ચેતન અને અચેતનને...’ રાગ આરિ પયિગલોને દૃમષ્ટમાાંથી ત્યાગો.
આહાહા..! જે તારામાાં નથી તેની દૃમષ્ટ છોડ એમ કહે છે. તારામાાં છે ત્યાાં દૃમષ્ટને સ્થાપ. એ
અભસ્તત્વમાાં તારુાં હોવાપણયાં છે. આહાહા..! હજી તો એટલી ત્યાગની વ્યાખયા કરી. આ ત્યાગ છે.
બહારનો ત્યાગ બાયડી-છોકરા છોડીને બેઠા અને ત્યાગી થઈ ગયા. ધૂળમાાં પણ એ ત્યાગ નથી.
અાંતરમાાં આ આત્મા મસવાયના બધા આત્માઓ મનગોિથી માાંડીને મસદ્ધ પરમાત્મા, અરરહાંત,
પાંચપરમેષ્ઠી આરિ એ મારા નથી, એ મારાથી રહેલા નથી. તે રહ્ા છે તેથી મને કાાંઈ લાભ છે
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નમહ. સમજાણયાં કાાંઈ? આમાાં કોને બાકી રાખયા? ‘સમસ્ત ચેતન અને અચેતનને ત્યાગો;...’ એમાાં
કોને બાકી રાખયા?
મયમયક્ષય :– બધા આવી ગયા.
ઉત્તર :– આવી ગયા? ગીરનાર પવાત, સમ્મેિશીખર બધયાં આવી ગયયાં? ભગવાનનયાં
સમવસરણ અને ભગવાન પોતે. ભગવાને કહેલા તત્ત્વાથાના સમૂહને જાણી, પર ‘એવાાં સમસ્ત
ચેતન અને અચેતનને ત્યાગો;...’ એટલે એના ઉપરથી લક્ષ છોડી િે. એ કાાંઈ તારા નથી, તારામાાં
નથી, તયાં ત્યાાં નથી. આહાહા..! ભારે કામ.
હવે કોણ છે તયાં? ‘અાંતરાંગમાાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે પરમવરમહત (પરથી રમહત)
મચત્ચમત્કારમાિ પરમતત્ત્વને ભજો.’ અાંતરાંગમાાં. અાંતર અાંગમાાં–વસ્તયમાાં. મનમવાકલ્પ ભેિ મવનાની
અભેિવસ્તય ભગવાનઆત્મા. મનમવાકલ્પ સમામધ શાાંમતને ‘મવષે પરમવરમહત...’ શાાંમતના સમયમાાં
એમ કહે છે. ‘અાંતરાંગમાાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે પરમવરમહત (પરથી રમહત)...’ મવકલ્પથી રમહત
‘મચત્ચમત્કારમાિ પરમતત્ત્વને...’ ‘અાંતરાંગમાાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે પરમમવરમહત (પરથી
રમહત) મચત્ચમત્કારમાિ પરમતત્ત્વને ભજો.’ ભારે વાત, ભાઈ! શયાં કીધયાં? હજી તો અથા સમજવાને
મયશ્કેલ પડે.
‘ભજનપમતના માગા દ્વારા...’ વીતરાગ પરમેશ્વર સવાજ્ઞએ કહેલો માગા, એના
‘તત્ત્વાથાસમૂહને જાણીને પર એવાાં સમસ્ત ચેતન અને સમસ્ત અચેતનને...’ એક રજકણ અને
રાગ બધા અચેતનને છોડો. શયાં કરવયાં હવે? ‘અાંતરાંગમાાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે...’ રાગને મવષે
તો પર છે એમ દૃમષ્ટ હતી. હવે સમામધને મવષે રાગરમહત અાંતમયાખ થઈને, અભેિ સમામધને મવષે
પરમવરમહત. રાગ અને મવકલ્પથી રમહત એવો મચત્ચમત્કારમાિ તત્ત્વ ભગવાનઆત્મા, એને ભજો.
એની અાંિર એકાગ્ર થાવ. એ મયભકતનો માગા–ધમા છે. ‘ભીખાભાઈ’! ભારે વાત, ભાઈ! આ તો
આત્માને ભજો એમ કહે છે.
મયમયક્ષય :– જી જી પ્રભય! બરોબર સત્ય છે. ભગવાન! આપ બોલો તે તો...
ઉત્તર :– પણ આ અાંિર છે કે નમહ? આ પાઠ કયાાં અહીંનો છે? આ તો કયાંિકયાંિાચાયાનો
છે. બે હજાર વષા પહેલાના કયાંિકયાંિાચાયા (કહે છે) અને અનાંતકાળથી એમ મયનીઓ કહેતા આવે
છે. આ તો ‘મનયમસાર’ શાસ્ત્ર છે. કયાંિકયાંિાચાયા મનમમત્ત હતા. આહાહા..!
મયમયક્ષય :– એ તો એમ કહે છે, અમે તો આપને ઓળખીએ છીએ...
ઉત્તર :– આ તો આમાાં છે એ કોનો છે એમ કહેવયાં છે. આહાહા..!
બે વાત કહી. હવે પાછી બેની ઉડાવે છે. ભગવાન! તારે કલ્યાણ કરવયાં હોય, મહત કરવયાં
હોય, ધમા કરવો હોય તો રાગારિ પરરણામ બધા અચેતન છે. ભગવાનની ભભકતનો ભાવ, રાગ
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એ અચેતન છે. એનયાં પણ લક્ષ છોડ. મારા શરીરના પરમાણય સારા રહે તો ધમા થાય એ લક્ષ છોડી
િે.
‘અાંતરાંગમાાં મનમવાકલ્પ સમામધને મવષે...’ એટલે અાંતરમાાં રાગરમહત શાાંમત અને શ્રદ્ધાની
િશામાાં. ‘પરમવરમહત...’ રાગ રમહત પોતાનયાં ચૈતન્ય ચમત્કાર તત્ત્વ, એવા ‘પરમતત્ત્વને ભજો.’
ચૈતન્ય મચત્ચમત્કારમાિ. એ ભગવાનઆત્મામાાં તો એકલો જ્ઞાનમાિ ચમત્કાર સ્વભાવ છે. બાકી
કોઈ િયા, િાન, વ્રત, મવકલ્પ એ વસ્તયમાાં છે નમહ. સમજાણયાં કાાંઈ? ભારે પણ કામ, ભાઈ! પાધરુાં
આ? પહેલો ઉપાય શયાં હશે? આ ઉપાય છે. આ પહેલા, પહેલા કાાંઈ કરવયાં કે નમહ? પાધરુાં આ?
આ જ છે.
મયમયક્ષય :– ... તત્ત્વાથાને જાણવયાં.
ઉત્તર :– જાણવયાં. આહાહા..!
રાગનયાં શયાં સ્વરૂપ છે? વસ્તયનો શયાં સ્વભાવ છે? ધમાની િશા થાય તો એનયાં સ્વરૂપ શયાં છે?
મનમમત્તપણે મવકારમાાં કોણ ચીજ છે? પરવસ્તય શયાં છે? સ્વવસ્તય શયાં છે? એને બરાબર ભગવાને
કહેલા માગાથી જાણવા જોઈએ. જાણીને અચેતનનો ત્યાગ અને ચેતનનયાં ગ્રહણ (કરવયાં) એમ કહે
છે. ચૈતન્ય ભગવાન આનાંિ સ્વરૂપ, એનયાં ભજન કર. એટલે એમાાં એકાકાર થા અને પરનયાં લક્ષ
છોડી િે. ત્યારે ધમાની શરૂઆત થશે. લ્યો. અહીં સયધી આવ્યયાં. પછી તો કહે ચેતન અને અચેતનના
બેના મવકલ્પ પણ મયમનને–ધમીને ન હોય. આ ચેતન એ તો શરૂઆતમાાં મવચાર આવે કે હયાં આ
ચેતન છયાં અને રાગારિ અચેતન છે. પછી તો બેના મવકલ્પો પણ અભ્યાસથી–અાંતરના ધમાના
ધ્યાનના અભ્યાસથી એ બે મવકલ્પ હોતા નથી. એ મવશેષ કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગયરુિેવ !)

ગાથા ૩૦-૩૪, શ્લોક ૪૪-૫૧

પ્રવચન નં. ૩૧
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ચૈત્ર સુદ ૭, શુક્રવાર, તા. ૨-૪-૧૯૭૧
ગાથા ૩૦-૩૪, શ્લોક ૪૪-૫૧, પ્રવચન નં. ૩૧

‘નિયમસાર’ અજીવ અનિકાર.

ु
पद्गलोऽचे
तनो जीवश्चेतनश्चेतत कल्पना ।

साऽतप प्राथतिकानाां स्यान्न स्यातन्नष्पन्नयोतिनाि ।। ४४ ।।

પુદગલિી વ્યાખ્યા આવી િે? છ પ્રકારિા સ્કંિ અિે પરમાણુ સ્વભાવપયાાય. સ્વભાવ
અિે નવભાવ પયાાય નવગેરે ઘણું આવ્યું. કહે છે કે હો જગતમાં પુદગલ. ‘પુદગલ’ અિે રાગાદદ
‘અચેતિ છે અિે જીવ ચેતિ છે...’ જાણિાર-દેખિાર જીવ ભગવાિઆત્મા છે. રાગથી માંડીિે
પરમાણુ આદદ બિા અચેતિ છે. ‘એવી જે કલ્પિા તે પણ પ્રાથનમકોિે (પ્રથમ ભૂનમકાવાળાઓિે)
હોય છે,...’ શરૂઆતમાં જેમિે ભેદ પાડવો છે અથવા ભેદ પાડીિે ધ્યાિ કરવું છે, એિે એ હોય
કે આ રાગાદદ પર અચેતિ છે, આત્મા ચેતિ છે. શરૂઆતમાં નવચાર જીવિે એ હોય છે.
‘નિષ્પન્ન યોગીઓિે હોતી િથી...’ એટલે? અંતરમાં રમણતા જયાં ઉગ્રપણે પ્રગટ થઈ
છે. સ્વભાવ સન્મુખિી, વીતરાગભાવપણાિી નસ્થરતા પ્રગટ થઈ છે એિે એ કલ્પિા હોતી િથી
કે આ અચેતિ રાગ છે અિે ચેતિ હું છું. એ તો જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણે પદરણમે છે. એવો જીવિો સ્વભાવ
છે કે જાણવું, દેખવું. જેમ નસદ્ધ ભગવાિ જાણે, દેખે છે. એમ આ પણ જીવ જાણવા-દેખવાિા
સ્વભાવ સ્વરૂપ છે. એમાં જે નસ્થરરૂપે બહુ જામ્યો િથી, એિે આ અચેતિ અિે ચેતિ એવા બે
ભાગિા નવકલ્પો, કલ્પિા હોય છે. જ્ઞાિ અિે આિંદ સ્વભાવમાં, જયાં લીિતા જામી, યોગ એટલે
અંતરિી એકાગ્રતાિી પ્રાનિ થઈ, એવા સંતોિે એ કલ્પિા હોતી િથી. આહાહા..! કહો, સમજાણું?
સાર કાઢ્યો આ. પુદગલો છે, છ પ્રકારિા સ્કંિ છે. સ્વભાનવક કારણપરમાણુ છે,
કાયાપરમાણુ છે, જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ પરમાણુ છે. હો. એિી સાથે મારે કાંઈ સંબંિ િથી. ફક્ત નવચારમાં
પહેલું એ આવે કે આ રાગ આદદ કલ્પિા છે એ અચેતિ, તેિે જાણવા પ્રકારિો, અિે હું એક ચેતિ
છું તો મારા ચેતિમાં મારે નસ્થર થવું જોઈએ. આ વસ્તુિું સ્વરૂપ છે. એ રીતે પહેલી કલ્પિા, યોગ
એટલે સ્વરૂપિી જમવટ જયાં અંદર થઈ િથી, એિે એવી કલ્પિા પહેલી હોય છે.
‘નિષ્પન્ન યોગીઓિે...’ જેમિે આત્મા અિે રાગિી ભભન્નતા ઉગ્રપણે થઈિે, પાકો યોગ
એટલે એકાગ્રતા થઈ ગઈ છે. સ્વભાવમાં જયાં એકાગ્રતા ઉગ્ર થઈ છે. એિે આ કલ્પિા હોતી િથી
કે આ પુદગલ અચેતિ છે અિે હું ચેતિ છું. આિું િામ સ્વભાવ સન્મુખિી લીિતા, એિું િામ
મોક્ષિો માગા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? એ ૪૪ મા શ્લોકમાં કહ્ું.
મુમુક્ષુ :– પ્રાથનમક એટલે નમથ્યાદૃનષ્ટ?
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ઉત્તર :– સમ્યગ્દદૃનષ્ટ. સમ્યગ્દદૃનષ્ટ છે પણ હજી આ અચેતિ છે અિે આ ચેતિ છે એવી
જયાં નવચારિી િારા ચાલે છે ત્યાં સુિી એિે નિષ્પન્ન–નસ્થરતા થઈ િથી. છે સમદકતી. સમજાણું
કાંઈ?
મુમુક્ષુ :– સમદકતીિે પ્રાથનમક કહેવાય?
ઉત્તર :– હા, નવકલ્પ છે િે હજી.
મુમુક્ષુ :– પ્રાથનમકિે અપ્રાિ કહ્ો.
ઉત્તર :– પ્રાથનમકિે પ્રાિ જ છે પણ નવકલ્પ છે એવા સ્થાિમાં આ અચેતિ છે, હું ચેતિ
છું એવો ભાવ આવે છે.
મુમુક્ષુ :– ... પ્રાથનમકમાં આવી ગયા.
ઉત્તર :– એ પ્રાથનમકમાં િથી. એ જામી ગયેલા છે. એ નવકલ્પ, નવકલ્પિે ઠેકાણે છે.
અંતરિી દૃનષ્ટમાં મિે કાંઈ છે િનહ, એમ જામી ગયેલા છે. વીતરાગતા જામી છે. ઓહોહો..! ભજિેન્ર
સ્વરૂપરૂપ એવો આત્મા, (એમાં) જામી ગયા છે. અહીં તો એક વાત (કરે છે કે) પહેલી કલ્પિા
એવી હોય છે. સ્વરૂપમાં ઠરતા એ હોતી િથી. એટલી વાત નસદ્ધ કરી. સમદકતી અિે મુનિઓ
બિાિી.
૪૫ (મો શ્લોક).
ु
अचेतने पद्गलकायके
ऽतिन
सचेतने वा परिात्मतत्त्वे |
न रोषभावो नच रािभावो

ु
भवेतियां शद्धिशा
यतीनाि ।।४५।।

આહાહા..! ‘(શુદ્ધ દશાવાળા યનતઓિે) આ અચેતિ પુદગલકાયમાં દ્વેષભાવ હોતો
િથી...’ આ િનહ... આ િનહ... એમ. સમજાય છે? એવો ભાવ હોતો િથી. દ્વેષ િથી. એ તો
જ્ઞાતાદૃષ્ટા છે. આહાહા..! શુદ્ધ દશા સાચા સંતિે, સાચા મુનિિે ‘આ અચેતિ પુદગલકાયમાં
દ્વેષભાવ હોતો િથી...’ એટલે કે આ હું િનહ, એવો પણ જેિે દ્વેષ હોતો િથી. ‘સચેતિ
પરમાત્મતત્ત્વમાં રાગભાવ હોતો િથી;—’ પરમેશ્વર નિલોકિાથ તીથંકર સચેતિ છે. એમાં પણ
રાગભાવ હોતો િથી. વીતરાગભાવમાં થંભી ગયા છે, એમ કહે છે.
‘આવી શુદ્ધ દશા યનતઓિી હોય છે.’ જુઓ! આ યનત. આ જનત કહેવાતા હશે એ? આ
તો યનત કહ્ા છે. જેિે આિંદસ્વરૂપ જ્ઞાિભાવ અિુભવમાં આવ્યો છે અિે એમાં યત્િામાં, એિી
યત્િામાં વતે છે. તદિ જેિે આત્મસ્વભાવ, સમભાવ પ્રગટ્યો છે, એવો એિે પરમાત્મ પ્રત્યે રાગ
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િથી, િણલોકિા િાથ તીથંકર પ્રત્યે પણ રાગ િથી અિે પુદગલ પ્રત્યે દ્વેષ િથી. આહાહા..! કહો,
સમજાણું કાંઈ?
‘અચેતિ પુદગલકાયમાં દ્વેષભાવ હોતો િથી કે સચેતિ પરમાત્મતત્ત્વમાં રાગભાવ હોતો
િથી;–’ આ મારા પરમેશ્વર છે, પરમાત્મા છે એવો રાગ હોતો િથી. આહાહા..! પહેલા હોય પણ
એ આદરણીય િથી. આ તો િ હોય ત્યાં આગળ એકલો સમભાવ વતે છે, એમ કહે છે. સમજાણું
કાંઈ? ‘આવી શુદ્ધદશા યનતઓિી...’ મુનિઓિી (હોય છે). આત્મધ્યાિમાં મસ્ત છે. આહાહા..!
સમભાવ. દુનિયા આખી ડોલે તોપણ ત્યાં નવષમભાવ, નવકલ્પ ઊઠતો િથી. આહાહા..! અિુકૂળતા
ઇન્રોિી આવી હોય તો પણ કહે છે કે રાગ િથી. પ્રનતકૂળતા, નિંદાિી ઝડી વરસતી હોય તો દ્વેષ
િથી. એ પુદગલ છે. સમજાણું કાંઈ? અિે જેિા સમીપે પરમાત્માિી હાજરી હોય, રાગ િથી.
એવો આત્મા રાગરનહત સ્વભાવમાં સમનસ્થનતપણાિે પ્રાિ છે તે યનતઓિી દશા છે.
િીચે ભલે રાગ હોય, પણ દૃનષ્ટમાં એ આદરણીય હોતો િથી. અહીં તો એ રાગ જ િથી
હવે એમ કહે છે. અનસ્થરતા જ જયાં ગઈ છે. િીચે ગુણસ્થાિમાં પરમાત્મા પ્રત્યેિો નવકલ્પ અિે
આ િનહ, આ િ હોય એવો દ્વેષિો અંશ પણ આવે છે. એ અનસ્થરતાિા દ્વેષ અિે અનસ્થરતાિા
ભાવ જયાં છુટી ગયા છે, ત્યાં આગળ તો સમભાવ... સમભાવ... વીતરાગી ભબંબ થઈિે પડ્યા છે,
કહે છે. આહાહા..! નિંદાિી ઝડીમાં દ્વેષ િથી અિે સાક્ષાત પરમાત્મા હોય તો એિે સાંભળવાિો
પણ નવકલ્પ િે રાગ િથી. સમજાણું કાંઈ? એવી આત્મા પ્રત્યે સમનસ્થનત (છે). એિું સ્વરૂપ જ
સમભાવી છે. એવી દશામાં સમભાવ પ્રગટ થયો, એિે બેયમાં સમતોલ જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે. પુદગલ
હોય કે પરમાત્મા હોય એમ કહે છે.
મુમુક્ષુ :– આવા પુરુષ દેખાતા િથી.
ઉત્તર :– આહાહા..! સાિુિી દશા... સમજાણું કાંઈ?
આવી ‘શુદ્ધ દશાવાળા યનતઓિી હોય છે.’ હજી તો સમ્યગ્દદશાિ શું છે? શ્રદ્ધામાં પણ એ
પરમાત્માિો રાગ અિે અચેતિ પ્રત્યે દ્વેષ કરવા જેવો િથી. એમ શ્રદ્ધામાં થઈ જાય છે. અનસ્થરતા
હોય છે. આ સમભાવી સંતોિે એ અનસ્થરતા પણ હોતી િથી. આમ વાત છે. સમજાણું કાંઈ? હવે
૩૦મી ગાથા. પુદગલિી વ્યાખ્યા કરી. હવે િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત અિે આકાશ. છ રવ્યિી વ્યાખ્યા
છે િે?
ििणतणतित्तां धम्मिधम्मां तिति जीवपोग्िलाणां च ।
अविहणां आयासां जीवािीसव्विव्वाणां ।।३०।।

જીવ-પુદગલોિે ગમિ-સ્થાિનિનમત્ત િમા-અિમા છે;
જીવાદદ સવા પદાથાિે અવગાહહેતુ આભ છે. ૩૦.

398

નનયમનો સાર ભાગ-૧

ટીકા :– ‘આ િમા-અિમા–આકાશિું સંનક્ષિ કથિ છે.’ િણ રવ્ય છે. જગતમાં િણ
પદાથા છે. િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત, આકાશ. ‘આ િમાાભસ્તકાય...’ એમાં પહેલું વણાિ િમાાભસ્તિું
(કરે છે). ‘વાવિા પાણીિી માફક,...’ વાવિું પાણી હલતું િથી. િદીિું પાણી તો હજી હલે, ગનત
કરે. આ નસ્થર છે. એમ િમાાભસ્તકાય અરૂપી પદાથા છે. ‘વાવિા પાણીિી માફક, પોતે
ગનતદિયારનહત છે.’ એમાં ગનત છે િનહ. ‘માિ (અ, ઇ, ઉ, ઋ, લુ–એવા) પાંચ હરસ્વ અક્ષરિા
ઉચ્ચારણ જેટલી જેમિી નસ્થનત છે,...’ અયોગી ગુણસ્થાિિી વાત કરે છે. અિે અયોગી ગુણસ્થાિિે
અંતે નસદ્ધ થવાિી દિયામાં િમાાભસ્ત નિનમત્ત છે એમ નસદ્ધ કરેછે.
‘જેઓ ‘નસદ્ધ’ િામિે યોગ્દય છે, જેઓ છ અપિમથી નવમુક્ત છે,..’ ઓલામાં લખ્યું િે
એમાંથી. ‘નિયમસાર’િી ટીકામાં જ ભૂલ છે. છકાયથી નવમુક્ત છે એમ લખ્યું છે. નિયમસારિી
ટીકામાં. પછી અથા એવો કયો છ કાયથી નવમુક્ત છે. પણ છ અપિમ. અપિમ એટલે છ દદશાઓમાં
જાવું. સંસારી જીવ દેહ છૂટે ત્યારે છ દદશા : પૂવા, ઊત્તર અિે ચાર ખૂણા એમાં જાય છે. આ નસદ્ધ
થાય િે અહીંથી નસદ્ધ થતા જાય એિે છ દદશા હોતી િથી.
‘જેઓ મુભક્તરૂપી સુલોચિાિાં લોચિિો નવષય છે. (અથાાત જેમિે મુભક્તરૂપી સુંદરી
પ્રેમથી નિહાળે છે),...’ એટલે પૂણાદશા જેિે પ્રાિ થઈ ગઈ છે. અયોગી ગુણસ્થાિ હોય છે. છૂટ્યા
એટલે અહીં નસદ્ધ થયા છે. એ ગનત કરીિે જાય છે. એવી વ્યાખ્યા કરી. ‘જેઓ નિલોકરૂપી
નશખરીિા નશખર છે,...’ િણલોકરૂપી ડુંગર, િણલોકરૂપી પવાત એિા નશખર છે. નસદ્ધ ભગવાિ
આવા છે. ‘જેમણે સમસ્ત ક્લેશિા ઘરરૂપ પંચનવિ સંસારિે (રવ્ય, ક્ષેિ, કાળ, ભાવ અિે ભાવિા
પરાવતાિરૂપી પાંચ પ્રકારિા સંસારિે) દૂર કયો છે...’ રવ્ય, ક્ષેિ, કાળ, ભાવ અિે ભવિા
પરાવતાિ–બદલવું એ જેિું બંિ થઈ ગયું છે.
‘જેઓ પંચમગનતિા સીમાડે છે—’ પંચમગનતિે િજીક છે ‘એવા અયોગી ભગવાિિે
સ્વભાવગનત દિયારૂપે પદરણમતાં...’ અયોગીથી િીકળીિે. એ અયોગી જ છે િે.
‘સ્વભાવગનતદિયાિો હેતુ િમા છે.’ િમાાભસ્ત તેિે ગનતમાં નિનમત્ત છે. અહીંથી આમ નસદ્ધ થાય.
‘વળી છ અપિમથી યુક્ત એવા સંસારીઓિે...’ ઓલા મુક્ત હતા. આ યુક્ત (છે).
‘નવભાવગનતદિયાિો હેતુ છે.’ સંસારીિે ચાર ખૂણે ઉપર-િીચે જાવું. એ નવભાવગનતિો હેતુ
િમાાભસ્તકાય છે. ‘જેમ પાણી માછલાંિે ગમિિું કારણ છે, તેમ તે િમા તે જીવ-પુદગલોિે ગમિિું
કારણ (નિનમત્ત) છે. તે િમા અમૂતા, આઠ સ્પશા રનહત, તેમ જ પાંચ વણા, પાંચ રસ અિે બે ગંિ
નવિાિો, અગુરુલઘુત્વાદદ ગુણોિા આિારભૂત, લોકમાિ આકારવાળો
(–લોકપ્રમાણ
આકારવાળો) અખંડ એક પદાથા છે.’ િમાાભસ્ત. ચૌદ બ્રહ્ાંડમાં (વ્યાપેલો છે). ‘સહભાવી ગુણો છે
અિે િમવતી પયાાયો છે’ સાથે રહેિારા ગુણો છે અિે િમે થિારા પયાાયો છે. એ િમાાભસ્તકાયિે
પણ હોય છે, એમ કહે છે.
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‘એવું (શાસ્ત્રિું) વચિ હોવાથી ગનતિા હેતુભૂત આ િમા રવ્યિે શુદ્ધ ગુણો અિે શુદ્ધ
પયાાયો હોય છે.’ િમાાભસ્તમાં પણ અિંતા શુદ્ધ ગુણો અિે અિંતી શુદ્ધ પયાાયો હોય છે.
‘અિમારવ્યિો નવશેષગુણ નસ્થનતહેતુત્વ છે. આ અિમારવ્યિા (બાકીિા) ગુણ-પયાાયો જેવા તે
િમાાભસ્તકાય (બાકીિા) સવા ગુણ-પયાાયો હોય છે.’ લ્યો. િમાાભસ્ત જેવા અિમાાભસ્તિા ગુણો હોય
છે. ‘આકાશિો, અવકાશદાિરૂપ લક્ષણ જ નવશેષગુણ છે. િમા અિે અિમાિા બાકીિા ગુણો...’
ભાષા એમ ફેરવી છે. ‘બાકીિા ગુણો આકાશિા બાકીિા ગુણો જેવા પણ છે.’ િનહતર તો
આકાશિા ગુણો િમાાભસ્ત-અિમાાભસ્તિા હતા એવા હોય છે એમ હોવું જોઈએ, એિે ઠેકાણે આમ
લીિું. શું કીિું સમજાણું? િમાાભસ્ત-અિમાાભસ્તિા ગુણો જેવા આકાશિા ગુણો છે એમ લેવું જોઈએ.
પણ આ આમ લીિું. આકાશિા જેવા ગુણો છે, એવા િમાાભસ્ત-અિમાાભસ્તિા ગુણો છે.
‘–આ પ્રમાણે (આ ગાથાિો) અથા છે.’ લ્યો. ‘(અહીં એમ ખ્યાલમાં રાખવું કે) લોકાકાશ,
િમા અિે અિમા સરખા પ્રમાણવાળાં હોવાથી કાંઈ અલોકાકાશિે ટૂંકાપણું–િાિાપણું િથી.’ આ
િણ આવા છે માટે અલોક ટૂંકો થઈ ગયો છે એમ છે િનહ. અલોક તો અિંત... અિંત... અિંત...
અિંત... અિંત... અિંત... અિંત... અિંત... ચારે બાજુ અિંત છે.
‘[હવે ૩૦ મી ગાથાિી ટીકા પૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]’
૪૬.
इह ििनतनतित्तां यतितेेः कारणां वा
यिपरितिलानाां स्थानिानप्रवीणि।

तितिलिवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्यक

प्रतवशत ु तनजतत्त्वां सवविा भव्यलोकेः ।।४६ ।।

જે િમાાભસ્ત ગમિિું નિનમત્ત છે. અિમાાભસ્ત નસ્થનતિું નિનમત્ત છે. ત્યાં કારણ કહ્ું. એકિે
નિનમત્ત કહ્ું, બીજાિે કારણ કહ્ું. વસ્તુ તો ઇિી ઇ છે. સમજાણું? નિનમત્ત કહો, કારણ કહો,
કારણિે નિનમત્તિે પણ કહેવાય અિે નિનમત્તિે કારણ પણ કહેવાય. એ વ્યવહારકારણથી .... ‘વળી
બીજું જે (રવ્ય) સવાિે સ્થાિ દેવામાં પ્રવીણ છે,...’ ઠીક. પ્રવીણ છે. આકાશ પ્રવીણ છે. એટલે બિા
રવ્યો તેમાં આવી ગયા. ‘તે બિાંિે સમ્યક રવ્યરૂપે અવલોકીિે...’ એ બિા સ્વતંિ પદાથો છે
એમ જાણીિે, એમ કહે છે. િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત અિે આકાશ. જગતિા સ્વતંિ પદાથો છે.
અિાદદઅિંત ભગવાિે જોયા છે. ‘(–યથાથાપણે સ્વતંિ રવ્યો તરીકે સમજીિે)...’ સમ્યક રવ્યરૂપે
કહ્ું છે િે? સમ્યકપણે જોવું એટલે સ્વતંિ બિા રવ્યો છે. કોઈ, કોઈિે કાંઈ સંબંિ છે િનહ. સ્વતંિ
છે. કોઈિે કારણે કોઈ રવ્ય િથી એમ કહે છે. ‘ભવ્યસમૂહ સવાદા નિજ તત્ત્વમાં પ્રવેશો.’ હે ભવ્ય!
સવાદા ભગવાિઆત્મા આિંદ અિે જ્ઞાિસ્વરૂપ છે.
મુમુક્ષુ :– બિા જીવોિે આવો ઉપદેશ દેવો.
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ઉત્તર :– ભવ્યસમૂહ કીિુંિે આમાં. ભવ્યસમૂહ. ભવ્યિો સમૂહ લાયક છે. ‘સવાદા નિજ
તત્ત્વમાં પ્રવેશો.’ આ કરવા જેવું છે.
મુમુક્ષુ :– અભવ્ય િનહ?
ઉત્તર :– અભવીિી અહીં ક્યાં વાત છે? આ તો ભવ્યસમૂહિે કહેવાિું છે આવું? બીજું
કાંઈ કહેવું કે િનહ? પ્રથમાિુયોગિું, ફલાણુ કે કષાય મંદ કરવાિું.
મુમુક્ષુ :– ભવ્યજીવોિે એકલાિે?
ઉત્તર :– આખો સમૂહ કીિો. કાલે સમૂહ આવ્યો હતો. િનહ? આવ્યો હતો કે િનહ આમાં?
ક્યાંક આવ્યું હતું ખરું. ભવ્યસમૂહ. જુઓ! એમાં પણ આવ્યું. ‘પરમ સુખપદિો અથી ભવ્યસમૂહ
શુદ્ધ આત્માિે એકિે ભાવે.’ છે? ૪૧ મો કળશ. ૫૯ પાિું. િીચે. ‘પરમ સુખપદિો અથી
ભવ્યસમૂહ...’ ત્યાં એ ભવ્યસમૂહ (આવ્યું છે). ‘શુદ્ધ આત્માિે એકિે ભાવે.’
મુમુક્ષુ :– ...વ્યવહારિે તો સ્થાપો.
ઉત્તર :– આ જ વસ્તુ કરવાિી છે. કરવાિું શું બિું? બિું સમજી-સમજીિે સમજાવીિે તો
આ ચીજ છે એિી. ભગવાિ જ્ઞાિાિંદસ્વરૂપ, એમાં પ્રવેશ કરો, રાગ અિે એિું અવલંબિ છોડો.
એ માટે આ બિો ઉપદેશ છે. અહીં આવ્યું જુઓ!
‘ભવ્યસમૂહ સવાદા...’ સવાદા પાછી ભાષા એમ છે. ઘણા જીવોિો સમૂહ અિે સવાદા.
પહેલું આમ, પછી આમ ‘સવાદા નિજ તત્ત્વમાં પ્રવેશો.’ છે િે? આહાહા..! અરે..! આવું પહેલાપછીિો પ્રશ્ન ક્યાં છે? એ વસ્તુિા સ્વભાવિે વ્યવહાર હોય તો, આવો હોય તો એવું કાંઈ વસ્તુિા
સ્વભાવમાં િથી. આહાહા..! ભગવાિઆત્મા જ્ઞાયક સ્વભાવ ધ્રુવ, એમાં ઊંડે ઊંડે પ્રવેશ કરો,
જાવ અંદર એમ કીિું. ત્યાં દૃનષ્ટ લગાવ અિે ત્યાં આગળ પ્રવેશ કરો. આહાહા..!
મુમુક્ષુ :– શાસ્ત્રમાં આવે છે કે શ્રોતાિે દેખીિે ઉપદેશ આપે છે.
ઉત્તર :– એ આવે. આવે. વ્યવહારિું કથિ. એ દેખીિે શું આવ્યું. આવે. અંદર નવકલ્પ
એવો હોય તો આવે. ‘મોક્ષમાગા પ્રકાશક’માં આવે છે. મુખ્ય આ અધ્યાત્મિો ઉપદેશ છે. સભામાં
કરવાિું. િથી આવ્યું? ‘ટોડરમલ્લજી’ (કહે છે). મોક્ષમાગા ક્યાં છે? બીજે આ મોક્ષમાગા િથી.
જાણવાિી વાતું છે. લ્યો. એ ૩૦ મી ગાથા થઈ. ૩૧ મી. કાળિી વ્યાખ્યા છે હવે હોં!
े दु दुतवयप्पां अहव होड तततवयप्पां ।
सियावतलभेिण
े ावतलहिसांिाणप्पिाणां त ु ।।३१।।
तीिो सांिज्ज

આ ‘ગોમ્મટસાર’િી ગાથા છે. ૫૭૭. જીવકાંડિી ૫૭૭ ગાથા છે. એમાં જરી ગણતરીમાં
ફેર હશે. એમાં કાંઈ િનહ. અરે..! પ્રયોજિભૂત છે એિી સામું જોિે. પેલા ‘રતિચંદજી’ આમાં દોષ
કાઢે છે.

ગાથા ૩૦-૩૪, શ્લોક ૪૪-૫૧
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આવનલ-સમયિા ભેદથી બે ભેદ વા િણ ભેદ છે;
સંસ્થાિથી સંખ્યાતગુણ આવનલપ્રમાણ અતીત છે. ૩૧.
‘આ, વ્યવહારકાળિા સ્વરૂપિું અિે તેિા નવનવિ ભેદોિું કથિ છે. એક આકાશપ્રદેશે જે
પરમાણુ રહેલો હોય...’ આ આકાશ પ્રદેશમાં. ‘તેિે બીજો પરમાણુ મંદ ગનતથી ઓળંગે...’
આકાશપ્રદેશમાં જે પરમાણુ રહ્ો હોય, એિે બીજો પરમાણુ મંદગનતથી ઓળંગે, એમ ભાષા છે.
િનહતર તો એક પ્રદેશમાં પરમાણુ છે, એ બીજા પ્રદેશે જાય. પરમાણુ, પરમાણુિે ઓળંગે. એક
પરમાણુ એક પ્રદેશમાં છે અિે બીજો પરમાણુ એક પ્રદેશિે ઓળંગીિે બીજે જાય. ‘તેટલો કાળ તે
સમયરૂપ વ્યવહારકાળ છે.’ એિે એક સમય એટલે વ્યવહાર િાિો કાળ કહેવાય છે.
‘એવા અસંખ્ય સમયોિો નિમેષ...’ એ બિું એિું માપ છે. ‘આંખ નવચાંય તેટલો કાળ તે
નિમેષ છે. આઠ નિમેષિી કાષ્ઠા થાય છે. સોળ કાષ્ઠાિી કળા, બિીશ કળાિી ઘડી, સાઠ ઘડીિું
અહોરાિ, િીશ અહોરાિિો માસ, બે માસિી ઋતુ, િણ ઋતુિું અયિ અિે બે અયિિું વષા
થાય છે. આમ આવનલ આદદ વ્યવહારકાળિો િમ છે.’ ભેદ થયો િે બિો વ્યવહાર. ‘આ પ્રમાણે
વ્યવહારકાળ સમય અિે આવનલિા ભેદથી બે પ્રકારે છે...’ એક સમયિો, એક સમય અિે
આવનલ આદદ બિા પ્રકાર. ‘અથવા અતીત, અિાગત અિે વતામાિિા ભેદથી િણ પ્રકારે છે.’
े दु दुतवयप्पां अहव होइ तततवयप्पां ॥’
પાઠમાં છે. ‘सियावतलभेिण
‘આ (િીચે પ્રમાણે), અતીત કાળિો નવસ્તાર કહેવામાં છે : અતીત નસદ્ધોિે નસદ્ધપયાાયિા
પ્રાદુભાાવસમયથી પહેલાં વીતેલો જે આવનલ આદદ વ્યવહારકાળ તે, તેમિે સંસાર-અવસ્થામાં
જેટલા સંસ્થાિો વીતી ગયાં તેમિા જેટલો હોવાથી અિંત છે.’
મુમુક્ષુ :– .. િહોતો જોયો.
ઉત્તર :– અિંત જ છે. બગડો છે િીચે જુઓ.
‘નસદ્ધભગવાિિે અિંત શરીરો વીતી ગયાં; તે શરીરો કરતાં સંખ્યાતગુણી આવનલઓ
વીતી ગઈ. માટી અતીત શરીરો પણ અિંત છે અિે અતીત કાળ પણ અિંત છે. અતીત શરીરો
કરતાં અતીત આવનલઓ સંખ્યાતગુણી હોવા છતાં બન્ને અિંત હોવાથી બન્નેિે અિંતપણાિી
અપેક્ષાએ સરખા કહ્ા છે.’ આ અપેક્ષાએ સરખા કહ્ા છે. એમાં વાંિો કાઢે. ભાઈ! વાંિો િથી.
આહાહા..! મુનિઓિું વાક્ય પણ એિે ઠીક પડતું િથી. કારણ કે નિશ્ચયિી વ્યાખ્યા એવી આવે.
નિરપેક્ષ સમ્યગ્દદશાિ-જ્ઞાિ-ચાદરિથી થાય. વ્યવહારિી એિે જરૂર િથી. હાય..હાય..! એટલે આવી
ભૂલ કાઢી ઓલું િનહ. જાવ. આહાહા..!
ચૈતન્ય ભગવાિ પૂણાાિંદિો િાથ સ્વભાવથી ભરેલો, તેિા સ્વભાવિો આશ્રય કરવામાં
પરિી કોઈ અપેક્ષા છે િનહ. એિું સમ્યગ્દદશાિ, જ્ઞાિ થવામાં કે ચાદરિ થવામાં પરિી અપેક્ષા
નવિા, સ્વરવ્યિી અપેક્ષાિા કારણે જે દૃનષ્ટ, જ્ઞાિ પ્રગટે તે નિરપેક્ષ તત્ત્વ છે. નિશ્ચયમોક્ષમાગા તે
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મોક્ષમાગા છે. એિે એ વાંિો આવે છે. િનહ, વ્યવહાર હોય તો થાય. વ્યવહારિી અપેક્ષા જોઈએ.
એ બિા વાંિા માટે આ બિી વાતો કાઢી... જીવોિે ક્યાં... અિાદદથી આવું કયું છે. આહાહા..!
‘અિાગત કાળ પણ અિાગત નસદ્ધોિા જે મુભક્તપયંત અિાગત શરીરો તેમિા જેટલો છે.’ લ્યો.
પછી શ્લોક કહ્ો છે.
सिओ तणतिसो कडा कला य णाली तिो तिवारत्ती।
िासोदुअयणसांवच्छरो

तत्त कालो

परायत्तो ।।

‘પંચાભસ્તકાય’િો છે. ‘સમય, નિમેષ, કાષ્ઠા, કળા, ઘડી, દદિરાત, માસ, ઋતુ, અયિ
અિે વષા–એ પરાભશ્રત કાળ (–જેમાં પરિી અપેક્ષાએ આવે છે એવો વ્યવહારકાળ) છે.’ તે નસદ્ધ
કરવામાં આવે છે. આવી ગયું છે. હવે પોતે મુનિરાજ શ્લોક કહે છે.
વળી (૩૧ મી ગાથાની ટીકા પૂર્ણ કરતાાં ટીકાકાર મુનનરાજ શ્લોક કહે છે) :सियतनतिषकाष्ठा सत्कलानातडकाद्याि

तिवसरजतनभेिाज्जायते काल एषेः ।
न च भवतत फलां िे तेन कालेन तकां तचि

ु कां तवहाय ।।४७।।
तनजतनरुपिततत्वां शद्धिे

આહાહા..! એ બિા સમય આદદ કહ્ાં એ ભેદોથી વ્યવહારકાળ થાય છે. ‘પરંતુ શુદ્ધ એક
નિજ નિરુપમ તત્ત્વિે છોડીિે,...’ કાળથી મિે કાંઈ ફળ િથી. શુદ્ધ એક નિજ નિરુપમ, અભેદ
નચદાિંદ અિંત સ્વભાવસ્વરૂપ, નિમાળ એક અિે નિરુપમ. જેિી કોઈ ઉપમા િથી એવું તત્ત્વ
ભગવાિઆત્મા, એમાં ‘તત્ત્વિે છોડીિે,...’ એવા ભગવાિઆત્માિા અભેદ રત્િિયિો આશ્રય
એવું જે રવ્ય, એવા રવ્યિે છોડીિે ‘તે કાળથી મિે કાંઈ ફળ િથી.’ પરકાળિું જ્ઞાિ કરવામાં
પરાિીિ જ્ઞાિ થાય છે અિે નવકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહે છે. આત્માિો આશ્રય કરતાં
નિનવાકલ્પી આિંદ આવે છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?
કાળ વસ્તુ છે. એ કહેશે વિારે. જુઓ! ૩૨ મી ગાથા.
ु चातव सांपिा सिया ।
जीवादु पोग्िलािो णतिणा

लोयायासे सांतत य परिट्टो सो हवे कालो ।।३२।।

જુઓ! કાળરવ્યિે નસદ્ધ કરે છે, હોં!
જીવોથી િે પુદગલોથી પણ સમયો અિંતગુણા કહ્ા;
તે કાળ છે પરમાથા, જે છે નસ્થનત લોકાકાશમાં. ૩૨.
જુઓ! કાળ કોઈ માિતા િથી િે. શ્વેતાંબર કાળરવ્યિે માિતા િથી. તો કાળરવ્ય નસદ્ધ
કરે છે. અિાદદ સિાતિ માગામાં છ રવ્યમાં કાળરવ્ય છે.
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‘આ, મુખ્ય કાળિા સ્વરૂપિું કથિ છે.’ જુઓ! ‘જીવરાનશથી અિે પુદગલરાનશથી
અિંતગુણા છે. કોણ? સમયો.’ સમય, સમય, હોં! કાળરવ્ય િનહ. ‘કાલાણુઓ લોકાકાશિા
પ્રદેશોમાં પૃથક પૃથક રહેલા છે, તે કાળ પરમાથા છે.’ સમય આદદિે વ્યવહારકાળ કહ્ો. એ સમયો
અિંતગુણા કહ્ા પણ કાળાણુ જે છે ‘લોકાકાશિા પ્રદેશોમાં પૃથક પૃથક રહેલા છે,...’ અસંખ્ય. એ
મૂળ પદાથા છે. એ અરૂપી કાળ િામિો પદાથા છે.
છ રવ્ય એટલા છે એટલું િ માિે તો એક સમયિા પયાાયિા સામથ્યાિી પણ પ્રતીત િ
હોય. જ્ઞાિિી એક સમયિી પયાાયમાં છ રવ્યિે જાણવાિી તાકાતવાળી પયાાય છે. તો છ રવ્યમાં
કોઈપણ એક રવ્ય િ માિે, તો એિી પયાાયિી એવડી તાકાત છે એવી એણે માિી િથી. સમજાણું
કાંઈ?
‘પ્રવચિસાર’માં કહ્ું છે, લ્યો.
सिओ दु अप्पिेसो पिेसिेत्तस्स िव्वजािस्स ।

वतिवििो सो वट्टति पिेसिािासिव्वस्स ।।

‘કાળ તો અપ્રદેશી છે.’ કાળિે પ્રદેશ િથી. બે અણુઓ ભેગા થતા િથી. આ પરમાણુ તો
ભેગા થઈિે આમાં દેખાય. એકઠા રજકણ. કાળાણુઓ બે ભેગા થતા િથી. ‘પ્રદેશમાિ પુદગલપરમાણુ આકાશરવ્યિા પ્રદેશિે મંદ ગનતથી ઓળંગતો હોય...’ પ્રદેશમાિ પુદગલ-પરમાણુ
આકાશરવ્યિા પ્રદેશિે મંદ (ગનતથી ઓળંગતો હોય). પાછું આવ્યું. આ ‘પ્રવચિસાર’િી શૈલીમાં
આવ્યું. ઓલામાં આકાશિા પ્રદેશમાં પરમાણુ હતો, એિે પરમાણુ ઓળંગે. સમજાણું?
‘પ્રદેશમાિ પુદગલ-પરમાણુ આકાશરવ્યિા પ્રદેશિે મંદ ગનતથી ઓળંગતો હોય ત્યારે તે
વતે છે અથાાત નિનમત્તભૂતપણે પદરણમે છે.’ ‘સમય’ શબ્દથી મુખ્યકાલાણુિું સ્વરૂપ કહ્ું.’ લ્યો.
સમય શબ્દથી મુખ્ય કાલાણું કહ્ો.
‘વળી અન્યિ (આચાયાવર શ્રીિેનમચંરનસદ્ધાંનતદેવ નવરનચત બૃહદરવ્યસંગ્રહમાં ૨૨ મી
ગાથા દ્વારા) કહ્ું છે કે :–’
लोयायासपिेस े एक्केक्के जे तट्टया हु एक्केक्का ।

रयणाणां रासी इव ते कालाण असांििव्वातण ।।

‘લોકાકાશિા એક એક પ્રદેશે જે એક એક કાલાણુ રત્િોિા રાનશિી માફક ખરેખર નસ્થત
છે, તે કાલાણુઓ અસંખ્ય રવ્યો છે.’ આ વસ્તુ છે.
‘વળી માગાપ્રકાશમાં પણ (શ્લોક દ્વારા) કહ્ું છે કે :–’
कालाभावे न भावानाां पतरणािस्तिांतरात ।

न द्रव्यां नातप पयावयेः सवावभावेः प्रसज्यते ।।
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‘કાળિા અભાવમાં, પદાથોિું પદરણમિ િ હોય;...’ કાળ નસદ્ધ કરવો છે િે. નિનમત્ત નસદ્ધ
કરવું છે. પણ કાળિા અભાવમાં પદરણમિ એિું છે ઇ પદરણમિ િ હોય એમ છે? આવો દાખલો
લે. જુઓ! કાળ િ હોય તો પદરણમિ િ હોય. માટે કાળિે લઈિે પદરણમિ છે. શું કરે?
મુમુક્ષુ :– ચોખ્ખી વાત તો કરે છે.
ઉત્તર :– કાળરવ્યિું પદરણમિ વયું જાય કાંઈ? કોઈ પયાાય નવિાિું રવ્ય હોય?
મુમુક્ષુ :– નિનમત્ત િ હોય તો િ થાય.
ઉત્તર :– અહીં તો નિનમત્ત (કહ્ું છે) પણ એિી નસનદ્ધ કરવી છે. દરેક રવ્યિા પદરણમિમાં
એ કાળ િામિો રવ્ય નિનમત્ત છે. બસ. શું થાય? કઈ િયિા કથિ છે અિે શું કરે છે? વાંિા જ
આ ઊઠ્યા છે િે? શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું એ બિું સાચું, જાવ. પણ કઈ િયે?
મુમુક્ષુ :– ખ્યાલ િથી આવતું એમિે.
ઉત્તર :– િથી આવડતું. એટલે ગોટો ઊઠે છે.
‘કાળિા અભાવમાં, પદાથોિું પદરણમિ િ હોય;...’ લ્યો. પદાથાિું પદરણમિ િ હોય.
‘અિે પદરણમિ િ હોય તો રવ્ય પણ િ હોય તથા પયાાય પણ િ હોય; એ રીતે સવાિા અભાવિો
(શૂન્યિો) પ્રસંગ આવે.’ એ તો કાળિે નસદ્ધ કરે છે. કાળ િામિો પદાથા છે. સમજાણું કાંઈ? કાળ
િામિો પદાથા જેણે ઉડાવ્યો, એિે સ્વકાળિો અિુભવ િથી. એમ એકવાર ઘણા વષા પહેલા એ
પ્રશ્ન ઊઠ્યો હતો. અમારા ‘િારણભાઈ’ સાથે જયારે અંદર ચચાા ચાલતી. ઘણા વષાિી વાત છે.
(સંવત) ૧૯૮૯ કે ૧૯૮૮. કાલાણુ િ માન્યો, આ કાળરવ્ય િથી માન્યો એટલે એિો કાળ ફયો
િથી. સ્વકાળ અિુભવિો થયો જ િથી. થાય તો એિે કાળ નિનમત્ત છે એવું રવ્ય પણ એિી
પ્રતીતમાં આવે. સમજાણું કાંઈ? ‘એ રીતે સવાિા અભાવિો પ્રસંગ આવે.’
હવે બે શ્લોક પોતે કહે છે.
વળી (૩૨ મી ગાથાિી ટીકા પૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ બે શ્લોક કહે છે) :
वतवनाहेतरेु षेः स्यात कुम्भकृ च्चक्रिेव तत ।

पांचानाितस्तकायानाां नान्यथा वतवना भवेत ।।४८ ।।

‘કુંભારિા ચિિી માફક (અથાાત જેમ ઘડો થવામાં કુંભારિો ચાકડો નિનમત્ત છે તેમ), આ
પરમાથાકાળ (પાંચ અભસ્તકાયોિી) વતાિાિું નિનમત્ત છે.’ ખરેખર પાંચ રવ્યમાં આ રવ્ય એવું છે
લોકાકાશ પ્રમાણે કે બિામાં પદરણમિમાં એ નિનમત્ત છે. ‘પરમાથાકાળ વતાિાિું નિનમત્ત છે. એિા
નવિા, પાંચ અભસ્તકાયોિે વતાિા (-પદરણમિ) હોઈ શકે િનહ.’ એ તો કાળ નસદ્ધ કરવો છે િે. આ
બિા વાંિા કાઢે, લ્યો. આ હોય તો પદરણમે. એ િ હોય તો િ પદરણમે. એિો અથા એ છે કે અહીં
પદરણમે ત્યારે એ હોય છે. નિશ્ચયથી રવ્યિું પદરણમિ સ્વકાળે પોતાિા કારણે, પરિી અપેક્ષા
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નવિા પદરણમે છે. ત્યાં એક બીજું નિનમત્તરૂપે રવ્ય સાપેક્ષ વ્યવહારે ગણવામાં આવ્યું છે. આિી
અપેક્ષાએ વ્યવહાર. એિી અપેક્ષાએ નિશ્ચય છે. ઝગડા, ઝગડા, ઝગડા. શાસ્ત્રે વાદ ભયં.
‘(પદરણમિ) હોઈ શકે િનહ.’ ૪૮ કીિું િે?
૪૯.
प्रतीततिोचराेः सवे जीवपद्ु िलराशयेः।

धिावधिवनभेःकालाेः तसद्धाेः तसद्धान्तपद्धतेेः ।।४९।।

‘નસદ્ધાંતપદ્ધનતથી (શાસ્ત્રપરંપરાથી) નસદ્ધ એવા જીવરાનશ, પુદગલરાનશ, િમા, અિમા,
આકાશ િે કાળ...’ જુઓ! નસદ્ધાંતપદ્ધનત અિાદદિી આ છે એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ?
ભગવાિિા નસદ્ધાંતપદ્ધનતિી પરંપરાિી રાનશ આ પ્રમાણે છે. જીવરાનશ અિંત, પુદગલ અિંત,
િમા, અિમા એક, આકાશ અિે કાળ અસંખ્ય. ‘પ્રતીનતગોચર છે. (અથાાત છ યે રવ્યોિી પ્રતીનત
થઈ શકે છે.)’ એમ કહે છે, લ્યો .સમજાણું કાંઈ? વાડામાં ઝઘડા, જુદા પડ્યામાં ઝઘડા, ભેગા રહ્ા
એમાં અથા કરવાિા ઝઘડા. આહાહા..! બીજી રીતે શાંનતથી જુઓ કે આ શું કહેવા માગે છે? કઈ
વસ્તુ છે? સમજાણું કાંઈ?
અિાદદ નસદ્ધાંતપરંપરાથી નસદ્ધ છે કે.. એમ કહ્ું િે? જીવરાનશ આદદ કાળ બિા
પ્રતીનતગોચર છે. એ કાળ વસ્તુ છે. અસંખ્ય કાલાણુ પદાથા છે. શ્વેતાંબર જીવ-અજીવિી પયાાયિે
કાળ ગણીિે એ કાલાણુરવ્ય િથી એમ કહ્ું. લ્યો, એ ૩૨મી ગાથા થઈ.
મુમુક્ષુ :– કાળરવ્યિે જીવ-અજીવિી પયાાયમાં...
ઉત્તર :– એ પયાાય એ કાળ છે એમ શ્વેતાંબર માિે છે. જીવ-અજીવિી પયાાય છે િે? કાળ
તેિો સ્વકાળ તે જ કાળ.
મુમુક્ષુ :– કાળરવ્ય જુદું િથી ગણયું.
ઉત્તર :– જુદું િથી. િમા-અિમા, આકાશ-કાળ, આકાશ-પુદગલ. કાળ િનહ. દરેક કાળિી
પયાાય છે િે સ્વિી, એિે જ કાળ માિી લે છે. એિો સ્વકાળ છે ખરો. રવ્યિો પયાાયિો સ્વકાળ
એક સમયિો એિે કાળ માિી લીિો. એવું છે, ભાઈ! આહાહા..! આ પાછા દદગંબર સંપ્રદાયમાં
પણ અંદરમાં ઝઘડા. ઓલો કહે કાળ હોય તો પદરણમે, િ હોય તો િ પદરણમે. વળી એ ઝઘડા.
નિનમત્ત કે દદ’ િથી? તો કહે, િનહ. નિનમત્ત આવે તો પદરણમે, િ આવે તો િ પદરણમે.
મુમુક્ષુ :– એિો ઉત્પાદ-વ્યય રોકાઇ જાય.
ઉત્તર :– ઉત્પાદ-વ્યય રોકાઇ જાય. િારાવાહી પદરણમિ છે એિું. આહાહા..!
जीवािीिव्वाणां पतिट्टणकारणां हवे कालो ।
ु
धम्मातिचण्हां णां सहाविणपज्जया
होंतत ।। ३३ ।।

નનયમનો સાર ભાગ-૧

406

જીવપુદગલાદદ પદાથાિે પદરણમિકારણ કાળ છે;
િમાાદદ ચાર સ્વભાવગુણપયાાયવંત પદાથા છે. ૩૩.
એમાં એમ નસદ્ધ કયું એ લોકોએ કે ભાઈ! િમાાભસ્તકાય આગળ િથી માટે નસદ્ધ આગળ
જતા િથી. આિે કારણે આ. કાળ િ હોય તો પદરણમિ િ થાય. એમ િમાાભસ્ત િ હોય તો ઉપર
જાતા િથી. અરે..રે..!
મુમુક્ષુ :– નસદ્ધોિે પરતંિ માન્યા.
ઉત્તર :– હા. એ અિેકાંત િ થાય િે. અિેકાંત ક્યારે કહેવાય? કે કથંનચત સ્વતંિ,
કથંનચત પરતંિ (કહો) ત્યારે એ સ્વતંિ, ત્યારે એ અિેકાંત. અહીં તો કહે છે, સવાથા સ્વતંિ,
પરતંિ જરીયે િનહ. એિું િામ અિેકાંત છે. શું થાય? અરે..રે..! ૩૩ ગાથા.
‘આ, કાળાદદ શુદ્ધ અમૂતા અચેતિ રવ્યોિા નિજસ્વભાવગુણપયાાયોિું કથિ છે.’ નિજ
સ્વભાવ ગુણો છે િે. એિે તો બિા સ્વભાવગુણો જ છે અિે સ્વભાવપયાાય છે. ‘મુખ્યકાળરવ્ય
જીવ, પુદગલ, િમા, અિમા અિે આકાશિી (-પાંચ અભસ્તકાયોિી) પયાાયપદરણનતિો હેતુ
હોવાથી...’ પાંચે અભસ્તિા પયાાય પદરણનતિો હેતુ હોવાથી ‘તેિું નલંગ પદરવતાિ છે (અથાાત
કાળરવ્યિું લક્ષણ વતાિાહેતુત્વ છે)...’ વતે છે તેિે નિનમત્ત થવું એિું િામ વતાિાહેતુ.
પયાાયપદરણનતિો હેતુ એમ ભાષા છે િે? પયાાયપદરણનતિો હેતુ. જીવિે, પુદગલિે, િમાિે,
અિમાિે, આકાશિે એિી અવસ્થાિી પયાાય પદરણમે એિો હેતુ છે. ‘તેિું નલંગ પદરવતાિ છે
(અથાાત કાળરવ્યિું લક્ષણ વતાિાહેતુત્વ છે)...’
‘હવે (બીજી વાત એ કે), િમા, અિમા, આકાશ અિે કાળિે સ્વજાતીય કે નવજાતીય બંિિો
સંબંિ િનહ હોવાથી...’ કહો, િમા, અિમા સ્વજાતીયમાં પણ સંબંિ િથી અિે પરિી સાથે પણ
કાંઈ સંબંિ િથી. પરમાણુ સાથે પણ સંબંિ િથી, એમ કહે છે. ‘તેમિે નવભાવગુણપયાાયો હોતા
િથી,...’ િમાાભસ્ત, આકાશ, કાળિે નવભાવ ગુણપયાાય હોતા િથી. ‘પરંતુ સ્વભાવગુણપયાાયો
હોય છે–’ એિે તો ગુણ અિે પયાાય બિા અિાદદ સ્વભાનવક શુદ્ધ હોય છે. ‘એમ અથા છે.’ ‘તે
સ્વભાવગુણપયાાયોિું પૂવે પ્રનતપાદિ કરવામાં આવ્યું છે તેથી જ અહીં સંક્ષેપથી સૂચિ કરવામાં
આવ્યું છે.’
‘[હવે ૩૩ મી ગાથાિી ટીકા પૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]’
ु ैद्रवव्यषट्कस्य भािि
इतत तवरतचतिच्च

तववरणिततरम्यां भव्यकणावित
ृ ां यत ।
ु
ततिह तजनिनीनाां
ित्ततचतप्रिोिां

ु ै सवविा भव्यजन्तोेः ।। ५०।।
भवत ु भवतविक्त्य

ગાથા ૩૦-૩૪, શ્લોક ૪૪-૫૧

પ્રવચન નં. ૩૧

407

‘એ રીતે ભવ્યોિાં કણોિે અમૃત એવું..’ લાયક પ્રાણીિે આ છ રવ્યિી પ્રતીત આવે છે
કહે છે. એિા કાિમાં ભવ્યજીવોિે આવા છ રવ્યો છે એવું કાિમાં શ્રવણ આવે છે. એમ કહે છે.
‘કણોિે અમૃત એવું જે છ રવ્યોિું અનતરમ્ય દેદીપ્યમાિ (-સ્પષ્ટ) નવવરણ નવસ્તારથી કરવામાં
આવ્યું,...’ લ્યો, સમજાણું? ‘તે ભજિમુનિઓિા નચત્તિે પ્રમોદ દેિારું...’ વીતરાગી દૃનષ્ટવંત અિે
વીતરાગી ચાદરિવંત મુનિઓિા નચત્તિે પ્રમોદ દેિારું. એ જાતિો નવકલ્પ છે િે? આહાહા..! છ
રવ્યો ભગવાિે કહ્ા છે.
‘ષટરવ્યનવવરણ ભવ્ય જીવિે સવાદા...’ લ્યો. એ ‘ભવ્ય જીવિે સવાદા ભવનવમુભક્તિું
કારણ હો.’ એિું વાસ્તનવક જ્ઞાિ થઈિે સ્વભાવ તરફ ઢળે, એિે ભવિી મુભક્તિું કારણ થાય.
વસ્તુ છે િે! એમાંથી એકપણ રવ્ય ઓછું માિે તો એિા સામથ્યાિી પયાાયિે જ માિી િથી.
પયાાયિે માિી િથી તો પયાાયિે આવું સામથ્યા માિે, એ રવ્યિો આશ્રય કરે તો એિે િમા થાય.
સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાતું. એ કરતાં એકેનન્રય, બે ઇનન્રય, દયા પાળવી કે આ કરવું એ
બિું સહેલું (હતું). ‘દયા તે સુખિી વેલડી, દયા તે સુખિી ખાણ.’ સમજાય પણ ખરું માણસિે.
‘અિંત જીવ મુભક્તએ ગયા દયા તણા પ્રમાણ’.
મુમુક્ષુ :– સ્વદયા કે પરદયા?
ઉત્તર :– એ પરદયાિી જ વાત છે. ‘ગઢડા’માં છે ઓલા. ડેલો છે િે? એિી ઉપર
ઘદડયાળિી પાસે ‘લાઠી’વાળાએ એક પાટીયું મૂક્યું છે. ‘દયા તે સુખિી વેલડી,..’ વાંિા જ આ.
શાસ્ત્રમાં જયાં જયાં દયા આવે ત્યાં દયા એટલે પરદયા, પરદયા એટલે િમા. બસ, એવું આ.
‘રતિચંદજી’ એમ ઠરાવે છે. આ કહે છે કે દયાિા બે પ્રકાર છે.
મુમુક્ષુ :– બેિું શું કામ છે પણ.
ઉત્તર :– પણ આવે છે એમાં.
મુમુક્ષુ :– પણ બે પ્રકાર કરો છો શું કરવા? દયા જ કહો.
ઉત્તર :– દયા એટલે પણ કોઈ નિશ્ચયિયિી દયા અિે કોઈ વ્યવહારિી દયા એવા બે
પ્રકાર છે.
મુમુક્ષુ :– ઇ િા પાડે છે, દયા બે કરો છો શું કરવા?
ઉત્તર :– િય છે માટે કરે છે. નિશ્ચયદયા તો ભગવાિઆત્મા રાગ અિે નવકલ્પ નવિાિો
પ્રભુ, એિી શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ અિે રમણતા કરવી, એ જ જીવિી સાચી દયા છે. કે જેિે સંસારથી મુક્ત
થઈિે મુભક્ત થાય. એ દયા છે. પરિી દયાિો તો નવકલ્પ છે, રાગ છે. ખરેખર તો પોતાિી નહંસા
છે એમાં. આહાહા..! એ છ રવ્યિું સ્વરૂપ (કહ્ું).
‘ભવ્ય જીવિે સવાદા ભવનવમુભક્તિું કારણ હો.’ લ્યો. ૩૪ મી ગાથા.
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નનયમનો સાર ભાગ-૧
एिे छद्ववातण य कालां बोत्तण अतिकाय तत्त ।

तणतिट्टा तजणसिये काया हु वहुप्पिेसत्तां ।।३४।।

આમાં છ રવ્યો છે. વીતરાગ શાસ્ત્રમાં તો આમ છે એમ કહે છે.
ભજિસમયમાંહી કાળ છોડી શેષ પાંચ પદાથા જે;
તે અભસ્તકાય કહ્ા; અિેકપ્રદેશયુત તે કાય છે. ૩૪.
‘આ ગાથામાં કાળરવ્ય નસવાય પૂવોક્ત રવ્યો જ પંચાભસ્તકાય છે એમ કહ્ું છે.’ કાળમાં
અભસ્તકાય િથી િે. કાળ અભસ્ત છે. પ્રદેશો–કાયસમૂહ િથી. એથી પાંચ અભસ્તકાયથી એ ભભન્ન
પડે છે. એમ. અભસ્તકાય િથી. ભભન્ન પડે છે માટે અભસ્ત િથી એમ િથી.
‘(આ નવશ્વમાં) કાળ નદ્વતીયાદી પ્રદેશ રનહત...’ કાળિે બે પ્રદેશ હોતા િથી. ‘એક કરતાં
વિારે પ્રદેશો (નવિાિો) છે, કારણ કે समओ अप्पदेसो (કાળ અપ્રદેશી છે) એવું શાસ્ત્રિું વચિ છે.
આિે રવ્યપણું જ છે,...’ વસ્તુ જ છે. ‘બાકીિાં પાંચિે કાયપણું (પણ) છે જ.’ રવ્યપણું પણ છે
અિે કાયપણું પણ છે. કાળિે એકલું રવ્યપણું છે અિે કાયપણું િથી. કહો, સમજાણું કાંઈ?
‘બહુ પ્રદેશોિા સમૂહવાળું હોય તે ‘કાય’ છે.’ કાયિી વ્યાખ્યા કરી. જેિા ઘણા પ્રદેશ
હોય, બેથી માંડીિે અિંત, એિે કાય કહે છે. ‘‘કાય’ કાય જેવા (-શરીર જેવા અથાાત
બહુપ્રદેશોવાળાં) હોય છે. અભસ્તકાયો પાંચ છે.’ કહો. એિે કાય છે. ઘણા પ્રદેશિો સમૂહ છે િે?
િમાાભસ્ત, અિમાાભસ્ત, આકાશ અિે પુદગલ.
‘અભસ્તત્વ એટલે સત્તા.’ હોવાપણું તે સત્તા. ‘તે કેવી છે? મહાસત્તા અિે અવાંતરસત્તા–
એમ સપ્રનતપક્ષ છે.’ સપ્રનતપક્ષ–નવરોિ સનહત. મહાસત્તા, અવાંતરસત્તા પરસ્પર નવરોિી છે.
‘ત્યાં, સમસ્ત વસ્તુનવસ્તારમાં વ્યાપિારી તે મહાસત્તા છે,..’ ભાષા જુઓ! બિું છે એમ કહેિારી,
જાણિારી તે મહાસત્તા. એક જ સત્તા બિામાં વ્યાપે છે એમ િનહ. (ફક્ત) છે. ‘સમસ્ત
વસ્તુનવસ્તારમાં વ્યાપિારી તે મહાસત્તા છે,...’ એમ ભાષા છે. બિી ચીજમાં એક જ સત્તા વ્યાપેલી
છે એમ િથી. પણ બિા રવ્યોમાં છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... સત્તા તરીકે, એવી
રીતે મહાસત્તા કહેવામાં આવે છે.
‘પ્રનતનિયત વસ્તુમાં વ્યાપિારી તે અવાંતરસત્તા છે;...’ જુઓ! નિયત, નિનશ્ચત અમુક જ
પદાથા. એક-એકમાં. એક પરમાણુ, એક આત્મા, એક િમાાભસ્ત વગેરે. એમાં રહેિારી, વ્યાપિારી
તે અવાંતર પેટા ભેદ છે. ‘પ્રવચિસાર’માં ઘણો નવસ્તાર આવે છે. ‘સમસ્ત વ્યાપક રૂપમાં
વ્યાપિારી તે મહાસત્તા છે, પ્રનતનિયત એક રૂપમાં વ્યાપિારી તે અવાંતરસત્તા છે;...’ લ્યો. એકએક (સત્તા). અિંત પયાાયમાં વ્યાપિારી તે મહાસત્તા છે. એટલે? બિી પયાાયો છે, અિંત છે,
પયાાયો અિંતી છે. ‘પ્રનતનિયત એક રૂપમાં વ્યાપિારી તે અવાતંર સત્તા છે;...’ પયાાયિા
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અિંતપણાિું એકરૂપ ગણતા મહાસત્તા છે. એક એકિી પયાાય ભભન્ન ગણતા તે અવાંતર સત્તા
છે. ‘પદાથાિો अस्ति એવો ભાવ તે અભસ્તત્વ છે.’ લ્યો. અભસ્તત્વ હોવાપણું.
મુમુક્ષુ :– પરમાણુ પણ એક પ્રદેશી છે.
ઉત્તર :– હો. પરમાણુિી પયાાય.
મુમુક્ષુ :– પરમાણુ ભળતો િથી તો પછી આ અભસ્તકાય કેમ કહ્ું?
ઉત્તર :– ભળતો િથી. એિી યોગ્દયતા છે િે. થવાિી યોગ્દયતા છે માટે ગણી છે. કાળમાં
છે એવી? એટલે. પરમાણુમાં ઘણા પરમાણુિે સ્કંિ થવાિી યોગ્દયતા છે એટલે એિે અભસ્તકાય
કહ્ું.
મુમુક્ષુ :– ઉપચારથી કહ્ું.
ઉત્તર :– ઉપચારથી કહ્ું છે. એક પરમાણુ પુદગલ છે. એમ આવ્યું હતું િે કાલે?
મુમુક્ષુ :– બહુ પ્રદેશી તો પરમાણુ તે ઉપચારથી કહ્ું છે, સ્કંિ થવાિી યોગ્દયતાિે કારણે.
ઉત્તર :– હા, એ તો સ્કંિ કીિું િે. સ્કંિિી યોગ્દયતાિે કારણે.
મુમુક્ષુ :– ...
ઉત્તર :– આ કહ્ું િે. આ શું કહ્ું? પરમાણુ તે નિશ્ચયપુદગલ છે. સ્કંિ તે વ્યવહારપુદગલ
છે.
‘આ અભસ્તત્વથી અિે કાયત્વથી સનહત પાંચ અભસ્તકાયો છે.’ હોવાપણે અિે સમૂહપણે
પ્રદેશોવાળા પાંચ અભસ્તકાયો છે. ‘કાળરવ્યિે અભસ્તત્વ જ છે, કાયત્વ િથી, કારણ કે કાયિી
માફક તેિે બહુ પ્રદેશોિો અભાવ છે.’ ઘણા પ્રદેશોિો જે કાય શરીર છે એવો એમાં અભાવ છે.
માટે એિે અભસ્તકાય કહીએ. અભસ્ત કહીએ પણ કાય કહેવામાં િ આવે.
[હવે ૩૪ મી ગાથાિી ટીકા પૂણા કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે : ]
इतत तजनिािावम्भोधेरुद्धता पववसतरतभेः प्रीत्या ।

षड्द्द्रव्यरत्निाला कां िाभरणाय भव्यानाि ।।५१।।

‘એ રીતે ભજિમાગારૂપી રત્િાકરમાંથી..’ જુઓ! વીતરાગ સવાજ્ઞિો ભજિમાગારૂપી
વીતરાગમાગા રત્િાકરમાંથી મોટો દદરયો છે. જૈિમાગારૂપી રત્િાકર મોટો દદરયો છે. આહાહા..!
‘પૂવાાચાયોએ પ્રીનતપૂવાક..’ પાછું એમ. આ બિા પૂવે આચાયો થઈ ગયા, કુંદકુંદ આદદ એ. ‘એિે
ષટરવ્યરૂપી રત્િોિી માળા...’ આવું તો સ્પષ્ટ કયું છે. ‘શ્રીમદ’િે ‘નિયમસાર’ હાથ િહોતું આવ્યું.
‘રત્િાકરમાંથી પૂવાાચાયોએ પ્રીનતપૂવાક ષટરવ્યરૂપી રત્િોિી માળા ભવ્યોિા કંઠિા આભરણિે
અથે બહાર કાઢી છે.’ રત્િોિી માળા ભવ્યોિા કંઠિા આભરણિે અથે. જ્ઞાિરૂપી ભાવ એિી શોભા
છે. ષટરવ્યિું જ્ઞાિ તે શોભા છે. યથાથા જ્ઞાિ ષટરવ્યિું, એ જ્ઞાિિી પયાાયિી શોભા છે. માટે એ
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છ રવ્યિું જ્ઞાિ થવું એ ભવ્યજીવિા કંઠિું આભરણ છે, શોભા છે. એિે માટે આ કહ્ું છે. ૩૫-૩૬
પછી કહેશે...
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ !)
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ચૈત્ર સુદ ૯, રવવવાર, તા. ૪-૪-૧૯૭૧
ગાથા – ૩૫ થી ૩८, શ્લોક ૫૨-૫૩, પ્રવચન નં. ૩૨

૩૫ અને ૩૬ ગાથા થોડી જાણવાની છે. ત્રણ ગાથા છે.

ु
े संखज्ज
े ाणंतपदेसा हवंतत मत्तस्स
संखज्ज
।

ु जीवस्स असंखदेसा हु ।।३५।।
धम्माधम्मस्स पणो
लोयायासे तावं इदरस्स अणंतयं हवे देसा ।

कालस्स ण कायत्तं एयपदेसो हवे जम्हा ।।३६।।

અણસંખ્ય, સંખ્ય, અનંત હોય પ્રદેશ મૂર્તિક દ્રવ્યને,
અણસંખ્ય જાણ પ્રદેશ ધમિ, અધમિ તેમજ જીવને; ૩૫
અણસંખ્ય લોકાકાશમાંહી, અનંત જાણ અલોકને,
છે કાળ એકપ્રદેશી, તેથી ન કાળને કાયત્વ છે. ૩૬.
એની ટીકા. આમાં છ દ્રવ્યો ભગવાને જોયેલા છે એના પ્રદેશનં લક્ષણ કહેવામાં આવ્યં
છે અને તેના સંભવ... એ હોઈ શકે કે નહીં? એના પ્રકાર કહેવામાં બે પ્રકાર કહ્યા—એનં લક્ષણ
અને સંભવ. ઓલી કોર અથિ છે.
‘શદ્ધ પદ્ગલપરમાણ વડે રોકાયેલં આકાશસ્થળ જ પ્રદેશ છે. (અથાિત્ શદ્ધ પદ્ગલરૂપ
પરમાણ આકાશના જેટલા ભાગને રોકે, તેટલો ભાગ તે આકાશનો પ્રદેશ છે’. એ પ્રદેશની
વ્યાખ્યા કરી આકાશની અપેક્ષાએ. બાકી તો નીચે છે. ‘કાશના પ્રદેશની માફક કોઈ પણ દ્રવ્યનો
એક પરમાણ વડે વ્યપાવાયોગ્ય જે અંશ તેને તે દ્રવ્યનો પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે’. ઓલો
આકાશની અપેક્ષાએ કહ્યં હતં, આ છૂટં બીજી વાર કહ્યં. દ્રવ્યે પદ્ગલ એકપ્રદેશી હોવા છતાં
પયાિયે સ્કંધપણાની અપેક્ષાએ પદ્ગલને બે પ્રદેશોથી માંડીને અનંત પ્રદેશો પણ સંભવે’. છે.
‘પદ્ગલદ્રવ્યને એવા પ્રદેશો સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત હોય છે. લોકાકાશને,
ધમિને, અધમિને તથા એક જીવને અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. બાકીનં જે અલોકાકાશ તેને અનંત
પ્રદેશો છે. કાળને એક પ્રદેશ છે, તે કારણથી તેને કાયપણં નથી પરંત દ્રવ્યપણં છે જ’.
શ્લોક.
‘[હવે આ બે ગાથાઓની ટીકા પૂણિ કરતાં ટીકાકાર મર્નરાજ શ્લોક કહે છે : ]’
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ु
पदार्थरत्नाभरणं ममु क्ोोः

कृ तं मया कं ठतवभूषणारर्थम।्
्
अनेन धीमान व्यवहारमार्गं

् ५२।।
ु पनबोधतत
ु
ु
बद्धवा
शद्धमार्गथ
म।।

શ્લોકાથિ : ‘પદાથોરૂપી (–છ દ્રવ્યોરૂપી) રત્નોનં આભરણ’... મર્ન કહે છે. છ દ્રવ્ય
ભગવાને જોયા એની વ્યાખ્યા કરી. ‘એ રત્નોનં આભરણ મેં મમક્ષની કંઠની શોભા અથે
બનાવ્યં છે... વ્યવહાર છે ને? ‘એના વડે ધીમાન પરુષ’–બર્દ્ધવાન પરુષ વ્યવહારમાગિને
જાણીને... છ દ્રવ્ય, એના પ્રદેશો–એના કાય ર્વગેરે ‘શદ્ધમાગિને પણ જાણે છે’. શદ્ધમાગિને પણ
જાણે છે, એમ. વ્યવહારમાગિ—છ દ્રવ્યો, એના પ્રદેશો બધં છે, જેવં છે તેમ પહેલં જાણે. જાણીને
શદ્ધ માગિ–આત્મા અનંત સ્વરૂપના પર્વત્ર માગિને પણ જાણે. જાણીને આ જાણવં છે એમ કહે
છે.
‘શદ્ધમાગિને પણ જાણે છે.’ એમ કહ્યંને? ઓલો વ્યવહારમાગિ કહ્યો ખરોને? શદ્ધ
આત્માને જાણે છે એમ ન કહ્યં. વ્યવહારમાગિને જાણે અને શદ્ધમાગિને પણ જાણે. ક્યા કહા?
શ્રોતા : વ્યવહારકો જાને.
પૂજ્ય ગરૂદેવશ્રી: અને પછી આ શદ્ધકો જાને. શદ્ધમાગિકો જાને એમ કહા. દ્રવ્યકો ઐસે
નહીં કહા, એમ. ૩૭મી છેલ્લી ગાથા.
ु
पोग्र्गलदव्वं मतत्ततवरतहया
हवंतत सेसातण ।
ु
चेदणभावो जीवो चेदणर्गणवतज्जया
सेसा ।।३७।।

છે મૂતિ પદ્ગલદ્રવ્ય, શેષ પદાથિ મૂર્તિર્વહીન છે;
ચૈતન્યયત છે જીવ ને ચૈતન્યવર્જિત શેષ છે. ૩૭.
ટીકા : ‘આ, અજીવદ્રવ્ય સંબંધી કથનનો ઉપસંહાર છે’. ટીકા એની. ‘તે (પૂવોક્ત) મૂળ
પદાથોમાં, પદ્ગલ મૂતિ (જડ) છે, બાકીના (પાંચ) અમૂતિ છે; જીવ ચેતન છે, બાકીના અચેતન છે;
સ્વજાતીય અને ર્વજાતીય બંધની અપેક્ષાએ’... પરમાણનો પરમાણની સાથે સંબંધ એ સજાતીય
અને પરમાણ જીવની સાથે બંધાય એ ર્વજાતીય. ‘જીવ તથા પદ્ગલને (બંધ-અવસ્થામાં)
અશદ્ધપણં હોય છે, ધમાિદદ ચાર પદાથોને ર્વશેષગણની અપેક્ષાથી (સદા) શદ્ધપણં જ છે. એના
તો ગણ ને પયાિય બધા શદ્ધ જ છે. કળશ.
(હવે આ અજીવ અર્ધકારની ગાથાઓની ટીકા પૂણિ કરતાં ટીકાકાર મર્નરાજ શ્રી
પદ્મપ્રભમલધારીદેવ શ્લોક કહે છે :)
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इतत लतलतपदानामावतरभाथतत तनत्यं

वदनसरतसजाते यस्य भव्योत्तमस्य ।
ु
सपतद समयसारस्तस्य हृत्पण्डरीके

्
ु ोः तकं पनतित्रमे
ु
लसतत तनतशतबद्धे
तत ।।५३।।

શ્લોકાથિ : ‘એ રીતે લર્લત પદોની પંર્ક્ત’... છ દ્રવ્યોનં ફળ બતાવ્યંને? ‘જે
ભવ્યોત્તમના વદનારર્વંદમાં સદા શોભે છે’... ઉત્તમ ભવ્યના મખમાં એ શોભે છે. છ દ્રવ્ય
જગતમાં છે એના ગણો, પયાિયો.. વ્યવહાર ...ર્સદ્ધ કરે છે. એ વાત બરાબર છે (એમ) કહે છે,
સ્થાપે છે, જાણે છે—એમ કહે છે. ‘તે તીક્ષ્ણ બર્દ્ધવાળા પરુષના હૃદયકમળમાં શીઘ્ર સમયસાર
(-શદ્ધ આત્મા) પ્રકાશે છે’... છ દ્રવ્યનં જ્ઞાન એક સમયની પયાિયમાં આવે છે એવં જાણીને તીક્ષ્ણ
બર્દ્ધવંત પરુષના ’હૃદયકમળમાં શીઘ્ર–સમયાંતરમાં (-શદ્ધ આત્મા) પ્રકાશે છે’. અંતમિખ થતા
ચૈતન્યદ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ આનંદરૂપે પ્રકાશે છે, એનં નામ ધમિ ને આત્માનં જ્ઞાન કહેવામાં આવે
છે. ‘અને એમાં શં આશ્ચયિ છે?’ આવો વ્યવહારમાગિ બરાબર જેણે જાણ્યો, એ પછી ત્યાંથી
નીકળીને અંતમિખમાં... ઓલં ‘વદનારર્વંદમાં’ કહ્યં (એટલે) મખમાં શોભે છે, એમ. પ્રરૂપણા છ
દ્રવ્ય... વ્યવહારની... અને આ તો અંતબિર્દ્ધ કરીને ‘તીક્ષ્ણ બર્દ્ધવાળા પરુષના હૃદયકમળમાં
શીઘ્ર સમયસાર’... આનંદનો કંદ પ્રભ જ્ઞાયકભાવ, જે વસ્ત તરીકે અનાદદ ખરેખર આત્મા એ
અંતરમાં પ્રકાશે છે. ‘અને એમાં શં આશ્ચયિ છે?’ એમાં આશ્ચયિ શં છે? આત્મા એવો જણાય
અને અનભવાય એ તો એનં સ્વરૂપ છે, એમાં આશ્ચયિ શં છે? એ અર્ધકાર અજીવનો પૂરો થયો,
લ્યો.
‘આ રીતે, સકર્વજનરૂપી કમળોને માટે જેઓ સૂયિ સમાન છે અને પાંચ ઇર્ન્દ્રયોના
ફેલાવ રર્હત દેહમાત્ર જેમનો પદરગ્રહ હતો’. નગ્ન મર્ન હતાને દદગંબર? ‘એવા શ્રી
પદ્મપ્રભમલધાદરદેવ વડે રચાયેલી ર્નયમસારની તાત્પયિવૃર્ત્ત નામની ટીકામાં (અથાિત્
શ્રીમદ્ભગવત્કંદકંદાચાયિદેવપ્રણીત શ્રી ર્નયમસાર પરમાગમની ર્નગ્રંથ મર્નરાજ શ્રી
પદ્મપ્રભમલધાદરદેવર્વરર્ચત તાત્પયિવૃર્ત્ત નામની ટીકામાં) અજીવ અર્ધકાર નામનો બીજો
શ્રતસ્કંધ સમાપ્ત થયો.
હવે ત્રીજો. માખણ છે આ હવે ત્રીજો (અર્ધકાર). આ ત્રણ ગાથા પૂરી કરી દસ
ર્મર્નટમાં. હવે આ ગાથા નહીં ઝટ પૂરી થાય એવી છે. શદ્ધભાવ અર્ધકાર.
ु यमप्पणो अप्पा ।
जीवातदबतहत्तच्चं हेयमवादे
ु
ु
कम्मोपातधसमब्भवर्ग
णपज्जाएतहं
वतदतरत्तो ।।३८।।

નીચે એનં હદરગીત :-
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છે બાહ્યતત્ત્વ જીવાદદ સવે હેય, આત્મા ગ્રાહ્ય છે,
–જે કમિથી ઉત્પન્ન ગણપયાિયથી વ્યર્તદરક્ત છે. ૩૮.
કમિથી ઉત્પન્નમાં તો ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ને ક્ષાર્યક—ચારેય નાખ્યા, ભાઈ!
સમજાણં? પાઠમાં છેને અત્યારે? ક્ષાર્યકભાવ પણ કમિના અભાવની અપેક્ષા રાખે છે ને?
‘કમિથી ઉત્પન્ન’ શબ્દ છે. આ ચારેય ભાવ. એમાંથી કાઢ્ં કે ચાર ભાવ અગોચર છે. આમાંથી
કાઢ્ં છે.
ટીકા : આ, ‘હેય અને ઉપાદેય તત્ત્વના સ્વરૂપનં કથન છે.’ છાંડવાયોગ્ય અને
આદરવાયોગ્ય એવા તત્ત્વોનં આ કથન છે.
‘જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપાદેય નથી.’ વ્યવહારુ
પયાિયનો જીવ–એક સમયની પયાિયનો જીવ, એ વ્યવહારજીવ છે. એક સમયની પયાિય, એમ
અજીવ, એમ પણ્ય, આસ્રવ, સંવર, ર્નજિરા, બંધ ને મોક્ષ—સાતેય તત્ત્વો પયાિયવાળા, પયાિય
સમયના છે માટે પરદ્રવ્યો છે. એક સમયની જીવની પયાિય પણ પરદ્રવ્ય છે. સંવર, ર્નજિરા ને
મોક્ષ પણ પરદ્રવ્ય છે. સમજાણં કાંઈ? ક્યા હૈ?
શ્રોતા : હેય-ઉપાદેય...
પૂજ્ય ગરૂદેવશ્રી : હેય-ઉપાદેયકી બાત ચલતી હૈ. જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય
છે. જીવ લીધો ભેગો. ક્યો જીવ? એક સમયની પયાિયવાળો. એક સમયની પયાિય, ચાહે તો
ક્ષાર્યકની હોય, ચાહે તો ઉપશમની હોય કે ઉદયની હોય—એ એક સમયની પયાિય પરદ્રવ્ય છે,
ર્ત્રકાળી સ્વદ્રવ્ય નહીં. પંદડતજી! ભારે આકરું. આસ્રવ, બંધ તો ઠીક, પણ સંવર, ર્નજિરા અને
મોક્ષ પણ એક સમયની પયાિય છે. માટે ર્ત્રકાળી દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ અંતમિખના ર્વષયની
અપેક્ષાએ પયાિયતત્ત્વને બર્હદ્રિવ્ય કહેવામાં આવ્યા છે.
અહીં તો, દેવ-ગરુ-ધમિ એ પરદ્રવ્ય કહેવાય? એવા પ્રશ્નો આવતા. એય! અમરચંદભાઈ!
તમારે કાકો. દસની સાલમાં વીરચંદભાઈ હતા ગઢડે. આ દેવ-ગરુ એ તો શદ્ધ છે, એ પર કહ્યા?
એ પરદ્રવ્ય કહેવાય? હા….. અહીં તો પોતાની પયાિયનો અંશ જે એક સમયનો છે એને
ર્ત્રકાળીની અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય કહ્યં છે. સમજાણં કાંઈ? જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ (કહ્યો), તો
જીવ આવ્યોને ભેગો? ક્યો જીવ? એક સમયની પયાિયવાળં તત્ત્વ. સમજાય છે કાંઈ?
શ્રોતા : એક સમયની પયાિય લેવી કે એક પયાિય સર્હતનો જીવ લેવો?
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : નહીં, જીવ નહીં, એકલો પયાિય. જીવદ્રવ્ય ર્ત્રકાળી છે એ ર્ભન્ન છે.
જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ તે પરદ્રવ્ય છે. બીજા જીવો ભલે હો, આ તો પોતાના જીવ માટે
છેને ભેગં? જીવાદદ સાત તત્ત્વો, નવ તત્ત્વો પયાિયના તત્ત્વો, વ્યવહારતત્ત્વો કહ્યા છે. એ પરદ્રવ્ય
છે. પંદડતજી! કભી ભી સના નહીં ઐસી (બાત). સંસ્કૃતકા પ્રોફેસર હૈ ન? ઐસી બાત હૈ. અહીં
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તો સાત તત્ત્વ કહ્યાને? સાત તત્ત્વો પયાિયવાળા, એ પયાિય છે બધી, એને અહીંયા ખરેખર
પરદ્રવ્ય (કહ્યા) છે. પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ઉપાદેય નથી, એમ પાછં ર્સદ્ધ કયં. ખરેખર ઉપાદેય
નથી. કહો, સમજાણં કાંઈ? ’મોક્ષમાગિપ્રકાશ’માં તો એમેય આવે કે સંવર, ર્નજિરા, મોક્ષ
ઉપાદેય છે, ર્હતકર છે, જઓ!
શ્રોતા : એ તો પરમર્હતરૂપ છે.
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : પરમર્હતરૂપ છે. ર્નજિરા તો પરમર્હત(કર) છે, ઉપાદેય છે, સંવર
ઉપાદેય છે, ર્નજિરા ર્હતકર છે. મોક્ષ પરમર્હતકર છે. એ તો પ્રગટ કરવાની અપેક્ષાએ (કહ્યં).
બાકી વસ્તર્સ્થર્તએ એક સમયનો ભગવાન ર્ત્રકાળી ધ્રવ દ્રવ્ય એ ર્સવાયના બધા પયાિયોનો
ભેદ તે બધં પરદ્રવ્ય છે. ત્યાં અજીવની વાત કરી કે આવા ધમાિર્સ્ત ..... છે. કાઢી નાખી, એ નહીં
ને એની પયાિય પણ નહીં. કહો, સમજાણં કાંઈ?
આમ તો પહેલા આવી ગયં આપણે પાંચમી ગાથામાં. બર્હ:તત્ત્વ અને અંત:તત્ત્વની
શ્રદ્ધા પણ વ્યવહાર સમદકત છે. પાંચમી ગાથામાં આવી ગયં. બર્હ:તત્ત્વ સાત આ અને
અંત:તત્ત્વ પરમાત્મા—એ બેની શ્રદ્ધા.. બે થયંને બે? માટે વ્યવહાર સમદકત છે. પાંચમી
ગાથામાં આવી ગયં આમાં. ક્યા કહા? બર્હ:તત્ત્વ સાત ઔર અંત:તત્ત્વ પરમાત્મા... છે, લ્યો
જઓને પાંચમી જઓને? અહીં પડ્ં છેને સામે પસ્તક છે. પાંચમી ગાથા. જઓ! ૧૨મે પાને છે.
‘તત્ત્વો બર્હિઃતત્ત્વ અને અંતિઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ’, દેખો! ‘એવા બે ભેદોવાળા છે. અથવા
જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સંવર, ર્નજિરા, બંધ અને મોક્ષ એવા ભેદો... તત્ત્વોની શ્રદ્ધા તે
વ્યવહારસમ્યક્ત્વ છે’. ર્નશ્ચય નહીં. બર્હિઃતત્ત્વ પયાિયવાળા બધા અને અંતિઃતત્ત્વસ્વરૂપ
પરમાત્મા પોતે ધ્રવ ર્ત્રકાળી—એ બેની શ્રદ્ધા.. ભેદ પડ્ાને બે? બેની શ્રદ્ધા એ વ્યવહાર
સમદકત છે. અંતિઃતત્ત્વ ર્ત્રકાળી પરમાત્મતત્ત્વ એકલં, એની શ્રદ્ધા તે ર્નશ્ચય સમદકત છે.
સમજાણં કાંઈ? ભારે ઝીણં. એકદમ અજીવ અર્ધકાર મૂકીને એકદમ આ પૂરો ઝીણો અર્ધકાર...
વ્યવહાર સમદકતની વ્યાખ્યા કરી છે ન્યાં. બીજે વળી, સાચં છે સમદકત એમ ઓલા અથિ કરે છે.
વ્યવહાર સમદકત એ સમદકત છે ને? વ્યવહાર પણ છે ને? પણ વ્યહાર કોને કહેવો? એ તો
ર્વકલ્પવાળી શ્રદ્ધા છે, ભેદવાળી શ્રદ્ધા છે.
શ્રોતા : જ્ઞાન કરનેકી બાત...
પૂજ્ય ગરૂદેવશ્રી : ક્યા? જ્ઞાન કરના... કછ યહાં પ્રશ્ન હી નહીં. યહાં તો, યે તો ભેદકી
શ્રદ્ધા હૈ માટે વ્યવહાર છે. આ તો વ્યવહારને ર્નશ્ચય કહે છે એ લોકો. એમ નથી. આહાહા!
ન્યાંય કહ્યંને? ત્યાં સાત તત્ત્વ લીધા છે. જઓ! જીવ-અજીવ (આદદ). પાંચમી ગાથામાં.
એ જ અહીંયા સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે... એ પરવસ્ત છે. કમિ, રાગ-દ્વેષ આદદ
પરવસ્ત, પણ એનો એક સમયનો પયાિય–એક અંશ એ પણ પરવસ્ત છે. કેમકે જેમ
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પરદ્રવ્યમાંથી નવી પયાિય થતી નથી, એમ પયાિયમાંથી નવી પયાિય થતી નથી. માટે એ પરદ્રવ્ય
છે. દ્રવ્ય તો ઓલં અખંડાનંડ પ્રભ અંતિઃતત્ત્વરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ, ધ્રવતત્ત્વ છે. એકરૂપ
પરમાત્મતત્ત્વ ર્ત્રકાળી એ અપેક્ષાએ આ બધં પરદ્રવ્યને લઈને ખરેખર ઉપાદેય નથી. મોક્ષની
પયાિય, સંવર-ર્નજિરાની પયાિય પણ ખરેખર આદરણીય નથી. આહાહા! ભારે. હૈ, ઉસમેં હૈ દક
નહીં?
‘જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ... ભેદનો પ્રકાર પડ્ોને બધો? ‘પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે
ખરેખર ઉપાદેય નથી.’ આહાહા! હજી તો અહીંયા વ્યવહારરત્નત્રય ઉપાદેય નથી એમ કહેતા
પાણી ઉતરે છે એને. દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, પંચ મહાવ્રતના પદરણામ, શાસ્ત્રનં જ્ઞાન એ હેય છે.
એટલં હેય કહેતાં કઠણ પડે છે એને. એમાં પાછં આ. આહીં તો કહે કે સંવર, ર્નજિરા, મોક્ષની
પયાિય પણ હેય છે. એ પ્રકાશદાસજી! તમે કોઈએ સાંભળ્ં નહીં હોય આટલા વષિમાં. આહાહા!
પરદ્રવ્ય તો હેય છે, રાગાદદ વ્યવહારરત્નત્રયનો ર્વકલ્પ હેય છે, આશ્રય કરવાલાયક નથી અને
સંવર-ર્નજિરાનો પયાિય હેય છે, આશ્રય કરવાલાયક નથી. ધમિની પયાિય પ્રગટી, એ ધમિની
પયાિય આશ્રય કરવાલાયક નથી. એ ધમિની પયાિય, કહે છે કે બર્હિઃતત્ત્વ છે. અંતિઃતત્ત્વ વસ્ત જે
છે એ નહીં. આહાહા!
શ્રોતા : પયાિયમાત્ર સબ હેય હૈ.
પૂજ્ય ગરૂદેવશ્રી : હા…કારણ કે બાહ્ય છે તો બહાર આવ્યંને? ઓલી તો અંતિઃવસ્ત છે
ર્ત્રકાળી ધ્રવ. આહાહા! પયાિય પ્રગટ થઈને? પ્રગટ, સંવર-ર્નજિરા-મોક્ષાદદ પ્રગટ છે એ બધં,
પ્રગટ છે માટે બર્હિઃતત્ત્વ છે. ઓલં અપ્રગટ, આ પયાિયની અપેક્ષાએ અપ્રગટ હોં, વસ્ત તો પ્રગટ
જ છે. સમજાણં કાંઈ? ‘પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે’... એવં ઘણે ઠેકાણે આવે છે આ. પાનં લખ્યં છે.
પાના ૧૦૩ છે. ૧૯૯માં છે, ૧૭૨માં છે. આ બધા શબ્દો છે. એમાં ૧૦૩માં પણ છે, જઓ!
ત્યાંય છે જઓ! ‘કારણ તેઓ પરસ્વભાવો છે’... પરદ્રવ્ય છે. જઓ! ‘કારણ કે તેઓ
પરસ્વભાવો છે અને તેથી જ પરદ્રવ્ય છે. સવિ ર્વભાવગણપયાિયોથી રર્હત શદ્ધ-અંતિઃતત્ત્વસ્વરૂપ
સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે.’ ૧૦૩માં પણ છે. ૫૦મી ગાથા. ૧૦૩ પાને
‘શદ્ધ અંતિઃતત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય એક જ છે’... સ્વદ્રવ્ય એ જ છે. ૧૭૨ પેજ છે. (ગાથા
૯૨). (૫ મી આવૃર્ત ઇ. સ. ૨૦૦૧) ‘નવ પદાથિમાં ઉત્તમ અથિ આત્મા છે. સર્ચચદાનંદમય
કારણસમયસારસ્વરૂપ એવા તે આત્મામાં જે તપોધનો ર્સ્થત રહે છે...’ નવ પદાથિમાં ઉત્તમ
અથિ તો આત્મા જ છે. એ સ્વદ્રવ્ય છે, એમ. નવમાંથી કાઢ્ં, અહીં સાતમાં કહ્યં છે. પછી ૧૯૬
છે. (ગાથા ૧૦૩). પાનં ૧૯૬. ‘નવ પદાથિરૂપ પરદ્રવ્યનાં શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણસ્વરૂપ રત્નત્રય
સાકાર (-સર્વકલ્પ) છે’. ભારે સ્પષ્ટ કયં છે. નવ પદાથિના... છે ને? નવ પદાથિ પરદ્રવ્ય છે. એનં
શ્રદ્ધાન-આચરણ એ રત્નત્રય વ્યવહાર છે, ર્વકલ્પ છે. આહાહા! ૧૯૬ પાનં. શં કહ્યં સમજાણં
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આમાં? આ ઓલી ત્રણ ગાથા ચાલી ગઈ એમ આ (ગાથા) ન ચાલે. ‘જીવાદદ સાત તત્ત્વોનો
સમૂહ...’ આ ત્રણ ઠેકાણે લખ્યં છે બધં. પરદ્રવ્ય એટલે કે ખરેખર શદ્ધ ધ્રવતત્ત્વમાં એ સાત
તત્ત્વો છે જ નહીં. લ્યો! હીરાભાઈ! સમજાણં કાંઈ? એક અર્સ્ત મહાપ્રભ ધ્રવ જ્ઞાયકભાવ
અભેદવસ્ત, એમાં આ સાત તત્ત્વોરૂપ પયાિયની નાર્સ્ત છે. ભારે આકરું કામ. ‘ખરેખર ઉપાદેય
નથી.’
ત્યારે હવે, ‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલના ર્શખરનો જે ર્શખામર્ણ...’ પોતાની વાત કરે છે.
મર્ન છે ને પોતે? સ્વભાર્વક વૈરાગ્યરૂપી મહેલના ર્શખર... આહાહા! પરથી ઉદાસ.. ઉદાસ..
ઉદાસ.. ‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી...’ પરથી ઉદાસ સ્વભાવથી... એવો મહેલ મોટો... વૈરાગ્યનો મહેલ
એ સ્વભાવ. એનો મહેલ.. મહેલ એટલે બંગલો. મહેલ એટલે આ મેલ નહીં. બંગલાનં ર્શખર
એનં ર્શખામર્ણ = ટોચ ઉપરનં રત્ન, ચૂડામર્ણ, કલગીનં રત્ન.
‘પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મખ છે...’ આહાહા! દેખો! એ પયાિયો સાત છે એનાથી પરાઙ્મખ છં
હં તો, એમ કહે છે જઓ! આહાહા! આ મર્નની વ્યાખ્યા કરે છે. ‘પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મખ છે.’ દેવગરુ-શાસ્ત્રથી તો પરાઙ્મખ છે. દેવ-ગરુ-શાસ્ત્રને અનાયતન કહ્યા છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ તો
અનાયતન છે ને? સ્વભાવ પોતાનો એ આયતન છે, સ્વભાવ એ ર્નજઘર છે. પરદ્રવ્ય તો
અનાયતન છે, આત્માનં ઘર એ નથી. પણ વ્યવહાર આયતન કહે તો ભડકે. હાય હાય! દેવગરુ-શાસ્ત્ર એ અનાયતન? ‘આયતન નથી’ એને (આયતન) કહેવં એ વ્યવહાર (આયતન).
ખરેખર આયતન, ભગવાન અનંત આનંદનં ધામ ઘર–ર્નજઘર આયતન તો શદ્ધ ધ્રવ છે.
આહાહા! સમજાણં કાંઈ?
‘પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મખ છે...’ કોણ? પોતે મર્ન. આહાહા! ર્વકલ્પથી પરાઙ્મખ છે,
ર્નર્મત્તથી પરાઙ્મખ છે ને પયાિયથી પરાઙ્મખ છે. ‘પાંચ ઇર્ન્દ્રયોના ફેલાવ રર્હત દેહમાત્ર જેને
પદરગ્રહ છે...’ પાંચ ઇર્ન્દ્રયનો ર્વસ્તાર જ જેને નથી, એકલો દેહ જ આમ રહી ગયો છે. આહાહા!
અતીર્ન્દ્રય આનંદમાં મશગલ છે, એને મર્ન કહીએ. અહીં તો હજી પંચમહાવ્રતના પદરણામ જે
સમદકત ર્વનાના, એનાય ઠેકાણા ન હોય. એમાં મોટા ગાબડા. બાપ! માગિ ભાઈ! તારો માગિ
અલૌદકક છે ભાઈ! એ બીજે રસ્તે મનાવીશ, માનીશ મા. છેતરાઈ જાઈશ. તને લાભ નહીં થાય
ત્યાં હોં. દર્નયા (તને) માનશે, પણ લાભ તને નહીં થાય. આખો ભગવાન આત્મા ... એની
અપેક્ષાએ પયાિય પણ જ્યાં... મહાવ્રતથી તો પરાઙ્મખ મર્ન છે જ, પણ તે કાળે પંચમહાવ્રતને
જાણવાનો જ્ઞાનનો વ્યક્ત પયાિય એનાથી ર્વમખ છે. ર્વ-મખ છે, જેનં મોઢં એનાથી ર્વમખ છે.
આહાહા! જઓ તો એક વીતરાગ માગિ! સમજાણં કાંઈ?
‘જે પરમ ર્જનયોગીશ્વર છે...’ દેહમાત્ર જેને પદરગ્રહ.. એટલે શં? દેહ કંઈ છૂટી ગયો
નથી, એ તો પડ્ો છે. ‘જે પરમ ર્જનયોગીશ્વર છે...’ પરમ વીતરાગ યોગીશ્વર છે. ઓહો! પરમ
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વીતરાગસ્વભાવ જે ધ્રવ એના જોડાણમાં પરમ ર્જન–પરમ વીતરાગયોગનો ઈશ્વર છે. પરમ
વીતરાગી યોગનો ઈશ્વર છે, યોગનો ઈશ્વર છે. આહાહા! ભગવાન પરમ ધ્રવ અચળર્બંબ
ર્નત્યાનંદ એમાં જેણે જોડાણ કયં છે... પરમ જોડાણ કયં છે, એમ પાછં. સમદકતીએ જોડાણ કયં
છે, પણ આણે તો પરમ જોડાણ કયં છે. આહાહા! સમજાણં કાંઈ? અભેદ ધ્રવ જ્ઞાયક પરમ
સ્વભાવભાવ એમાં જેણે જોડાણ કરીને રાગને જીતી લીધો છે. એવો પરમ, ર્જન, યોગ ને
ઈશ્વર—ચાર શબ્દ વાપયાિ છે. આહાહા! પરમ, ર્જન, યોગ અને ઈશ્વર. એવો છે એમ કહે છે.
મર્ન એવા છે કહે છે અને પોતે કહે છે કે હં આવો છં. આહાહા! હં પંચમહાવ્રતધારીવાળો છં, હં
નગ્ન છં, દદગંબર છં—એમ હં નથી. હં તો પરમસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા, વીતરાગમૂર્તિ સ્વતત્ત્વ..
જીવનં સત્નં સત્ત્વ વીતરાગભાવનો રસકંદ એના સન્મખમાં ઉગ્રપણે મારું જોડાણ છે અને
એવા યોગમાં પણ હં ઈશ્વર છં. આહાહા! જઓ! આ એક મર્નપણાની દશા. આહાહા! સાંભળ્ં
ન હોય અને મર્નપણં આવં ને તેવં માનીને... બાપ!
‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે...’ ઠીક! જે જ્ઞાનની ધારા–વતિમાન જ્ઞાનની ધારા જેણે
સહજ–આસાનીથી દ્રવ્ય સન્મખ કરી દીધી છે, સમજાણં કાંઈ? આ માખણ છે અત્યારે આજ
તો. આ રર્વવાર છે ને? એટલે તો ઓલં ઝટ પરું કરી દીધં. આહાહા! કહે છે, સ્વદ્રવ્ય...
પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મખ કીધં. કીધંને પહેલં? અને ‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે.’ નાર્સ્ત કરીને
અર્સ્ત કરી. આહાહા! સમજાવા માટે એક પછી એક સમજાવે છે ને? આ છે તો બધં એક સાથે.
પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મખ, સ્વદ્રવ્યમાં તીક્ષ્ણબર્દ્ધ—છે તો એક સાથે, પણ સમજાવે શી રીતે?
‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે—એવા આત્માને...’ વસ્ત અભેદ એક ધ્રવ જ્ઞાયકભાવ
છે એમાં જેની બર્દ્ધ તીક્ષ્ણ છે... દેખો! વતિમાન પયાિય કીધી એ. ઓલં સ્વદ્રવ્ય એ ર્ત્રકાળી અને
પરમ તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે એ વતિમાન (પયાિય). જેની જ્ઞાનની દશા એવી તીખી–ઝીણી છે કે જે
સ્વદ્રવ્યમાં ગઈ છે, સ્વદ્રવ્યને–સૂક્ષ્મને પકડ્ં છે. આહા! આ બધં બહારને પકડે છે ને? એ છે
નહીં, (પણ) આ પયાિયને પકડે એ પણ બર્દ્ધ તીક્ષ્ણ નથી કહે છે. આહાહા! જે હેય છે એને જાણે
એ બર્દ્ધ તીક્ષ્ણ નહીં, એમ કહે છે. આહાહા! સંવર, ર્નજિરા, મોક્ષને જાણે એ બર્દ્ધ તીક્ષ્ણ નહીં.
ભાઈ! દોષને જાણે... આહાહા! સમજાણં કાંઈ? ઓહોહો! મર્નએ ગજબ કામ કયાિ છે ને પણ!
દદગંબર સંતો એ ધમિના થાંભલા, ઓહો! ધમિને થંભાવી રાખ્યો છે. આ વસ્ત.. આ વસ્ત.. આ
વસ્ત.
ધ્રવ ભગવાન આત્મા એક સમયની પયાિય ર્વનાનો... કારણ કે એક સમયની પયાિય
પણ જેમાં નથી એવં સ્વદ્રવ્ય એમાં જેની તીક્ષ્ણ.. બહ ઝીણી બર્દ્ધ છે એને અહીં તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ
કીધી છે. સ્વદ્રવ્યને પકડવામાં જેનં જ્ઞાન સૂક્ષ્મ થઈ ગયં છે. સમજાણં કાંઈ? અરે! આવી વાતં!
અમૃતના સાગર ભયાિ છે ને. દેખ્યા નહીં. જ્ઞાનનો અવતાર ને સખના સાગરનો પૂર છે એ તો.
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અતીર્ન્દ્રય આનંદનો નાથ પૂર પ્રભ છે. જ્ઞાનનો તો અવતાર છે એટલે કે જ્ઞાનસ્વરૂપ જ એ છે,
એમ કહે છે. એવો આત્મા એમાં જેની તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે. કહો, સમજાય છે કાંઈ? આ બધી
બર્દ્ધઓ આ તમારે વપરાય છેને વકીલાતમાં? શં કહેવાય આ તમારા લાદીમાં ને પથરામાં ને
લોઢામાં? એય અતલભાઈ! અતલભાઈને ગોઠવી દીધા એ બધા પથરામાં. પથરા શં? એ
લોઢામાં. લોઢામાં ને પથરામાં.... એ બર્દ્ધ, કહે છે કે... એય! આ તો ભણે તો બર્દ્ધ કામ આવે તો
ઇજનેરનં થાય, શં કહેવાય? આ મોટા મોટા મકાનો ને જે કંઈ બનાવે ને. બદ્ધા તારા જોયા,
સાંભળને! એય! અમરચંદભાઈ! બર્દ્ધ તો એને ઝીણી ને તીક્ષ્ણ કહીએ, આહાહા! કે જે પયાિયને
પકડવં છોડીને દ્રવ્યને પક઼ડે. શશીભાઈ! આહાહા! ટીકા તે ટીકા છેને પણ! ... કથન પણ ઓલાનં
હોં. ઓલાનં આ..... વ્યવહાર આત્મા નથી, પયાિય આદરણીય નથી. આ તે શં....?
શ્રોતા : વ્યવહાર આદરણીય હોય? પયાિય પોતે વ્યવહાર...
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : ભગવાન વ્યવહાર જાણવાયોગ્ય છે એ તો કહ્યં. છે, પણ છતાં
ર્નશ્ચયમાં એ છે નહીં. પયાિય છે જ નહીં. આહાહા!
એવં ભગવાનનં સ્વરૂપ છે પ્રભ! તારું એવં સ્વરૂપ છે ભાઈ! તં ભગવાન પૂરો પૂણિ
પડ્ો છો ભાઈ! વાત તને બેસતી નથી. તં તો અનંત આનંદના પૂર.. પૂરના પ્રવાહ જેમ હાલતા
હોય, એમ તારામાંથી તો અનંત આનંદનો પૂર વહેવં જોઈએ. આહાહા! એવો અતીર્ન્દ્રય..
અતીર્ન્દ્રય આનંદનો નાથ ભગવાન, એ ભગવાનને પદરપૂણિ તં જાણ. ઓછો ન જાણ, ર્વપરીત
ન જાણ. આહાહા! અર્ધકો છે ને..... કહો, ભીખાભાઈ! આહાહા! આવી વાત. કહે છે, બાપ! આ
શરીર, વાણી, મન એ તો ક્યાંય રહી ગયા, એ પાપના પદરણામ ક્યાંક રહી ગયા, દયા-દાન, વ્રત
ને વ્યવહારશ્રદ્ધાના ર્વકલ્પ પણ ક્યાંય રહી ગયા, પણ સંવર, ર્નજિરા, મોક્ષની પયાિય પણ જેમાં
નથી અને જેને વ્યવહાર તરીકે કહીને હેય કહ્યા છે. આહાહા! હૈ દક નહીં પ્રકાશદાસજી? પસ્તક
રખા હૈ? ઉસમેંસે ર્નકલતા હૈ વહ બાત કહતે હૈં, ઉપરસે નહીં કહતે. ‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ
બર્દ્ધ છે એવા આત્માને,’ એમ પાછં. આવા આત્માને આ ‘‘આત્મા’ ઉપાદેય છે.’ ભાષા તો
જઓ! આમ ઉપાદેય.. ઉપાદેય.. એમ નહીં.
શ્રોતા : આમ ઉપાદેય.. ઉપાદેય નહીં એટલે શં?
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : એટલે શં? જાણપણામાં ર્વચારે કે આ ઉપાદેય છે ને આ ઉપાદેય છે
ને આ ઉપાદેય નથી—એમ નહીં.
શ્રોતા : પદરણમેલ હોવો જોઈએ ને? શદ્ધરૂપે પદરણમેલ હોવો જોઈએ ને?
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : એમ કહે છે. જઓ! શં કહે છે? આવા આત્માને... એમ ભાષા વાપરી
છે ને? આહાહા! ગજબ ટીકા છે હોં. વસ્તની ર્સ્થર્ત મયાિદા બતાવવાની ભાષા.. ઓહોહો!
દદગંબર મર્નઓ–સંતોએ પોતાના કામ કયાિ અને જગતને સત્ય ધમિ કેમ પ્રગટે, ક્યાંથી
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પ્રગટે...? ભગવાન મોટો ર્બરાજે છે ત્યાં બર્દ્ધને ગોઠવ–ત્યાં બર્દ્ધને મૂક. ત્યારે એ આત્માને આ
આત્મા ઉપાદેય છે એમ થયં. સમજાણં કાંઈ? કહો, ચેતનજી! કહો, આ છે ક્યાંય? આહાહા!
અમૃત રેડ્ા છે મર્નઓએ તો જગત પાસે. બાપ! માગિ તો આ છે ભાઈ! કોઈ બીજા બીજી રીતે
કહે અને આનો ર્વરોધ કરે, ર્નંદા કરે. માગિ તં ભૂલીશ નહીં ભાઈ! દર્નયા.. દર્નયાને ખ્યાલ ન
આવે, તેથી મૂંઝાય છે, આ એકાંત છે.... એક જ ઉપાદેય છે. એકાંત કીધં. એકાંત છે. બાપ!
એકાંત જ છે ભાઈ! અંતર આનંદનો નાથ ભગવાન જે અતીર્ન્દ્રય આનંદ પરમાત્માને પ્રગટ્યો
એ અતીર્ન્દ્રય આનંદની પયાિય પણ આદરણીય નહીં. આહાહા! તને તો નથી, પણ છે એના
ઉપર લક્ષ જશે તો ર્વકલ્પ આવશે તને. સમજાણં કાંઈ?
ર્જનયોગીશ્વર આવો... કોણ? કે પરથી તો મહાવૈરાગ્યનો ર્શખામર્ણ છે, પરદ્રવ્યથી
પરાઙ્મખ છે, એવા વૈરાગ્યને કારણે પરથી પરાઙ્મખ છે, એ પાંચ ઇર્ન્દ્રયનો ફેલાવ જ જ્યાં નથી,
અતીર્ન્દ્રય આનંદમાં જ્યાં મશગલ છે અને શરીર રહ્યં છે.... તેથી પદરગ્રહ કહ્યો છે ને? છે ખરૂં.
પરમ ર્જનયોગીશ્વર છે. મહા…… રાગને જીતી, પયાિય ઉપરથી લક્ષ છોડીને જેણે મહા સ્વરૂપમાં
ઈશ્વરપણં યોગમાં પ્રગટ કયં છે. એવા મર્નને ‘સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે એવા
આત્માને...’ આવા આત્માને ‘આ ‘આત્મા’ ખરેખર ઉપાદેય છે’. એવા આત્માને ‘આ આત્મા’
ખરેખર ઉપાદેય છે. આવી દશાવંતને સ્વદ્રવ્ય એવો આત્મા... આવા આત્માને ‘આ આત્મા’
ઉપાદેય છે. કહો, સમજાણં કાંઈ?
શ્રોતા : ઉપાદેય છે એટલે શં?
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : ત્યાં નજર નાખીને ઠરવા જેવં છે. ઉપાદેયની વ્યાખ્યા—આ ઉપાદેય
ને હેય છે એમ છે? આવે નહીં... આવે તો ભાષાની પદ્ધર્ત જેમ હોય એમ આવેને શાસ્ત્રમાં?
શાસ્ત્ર શાસ્ત્રની રીતે વાત કરે. ભાષામાં આવે કેટલં? ત્યાં દૃર્ષ્ટ મૂકીને એકાકાર થવા જેવં છે,
બસ એમ કહ્યં છે. સમજાણં કાંઈ?
તીક્ષ્ણ બર્દ્ધ છે એવા આત્માને... આવા આત્મા (માટે) માથે ર્વશેષણ કયાિ. આહાહા!
‘ખરેખર ઉપાદેય છે.’ ‘ખરેખર’ ઓલામાં આવ્યં હતંને? ખરેખર હેય છે, એમ આવ્યં હતં.
ઉપાદેય નથી એમ આવ્યં હતં. એ હેય છે એમ ન કહ્યં, પણ ઉપાદેય નથી એમ કહ્યં. એમ નકાર
् यम..’्
કયો છે. હેય છે એમ નહોતં કહ્યં. પાઠમાં હેય ને ઉપાદેય શબ્દ છે. ‘हेयमउपादे
મથાળામાંય એમ છે. ‘ઉપાદેય નથી’ એમ કરીને અથિ કયો છે હેયનો. આ ખરેખર ઉપાદેય છે.
સ્વ-ચૈતન્ય ભગવાન પૂણાિનંદ ધ્રવ જેમાં કમિ નથી, શરીર નથી, રાગ નથી ને પયાિય નથી. એવો
ભગવાન આત્મા, અંતમિખ વળેલા જોગીને આવો આત્મા ઉપાદેયપણે છે, એમ. ભાષા તો એમ
જ કહેને? ઉપાદેય છે એટલે એ ઉપાદેયપણે આ છે, એમ. સમજાણં કાંઈ?
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વીતરાગની વાતં છે બાપ! આ સવિજ્ઞની હાજરીમાં... સવિજ્ઞ પરમેશ્વર કહેતા હોય
માગિને અને સાંભળતા હોય ઇન્દ્રો આદદ, એ માગિ કેવો હોય! સમજાય છે? અને કેવા એ
ર્વનયથી.. કેવા ર્વનયથી એને સાંભળે! આહાહા! એ તો વીતરાગ કેવળજ્ઞાનીની સભા છે.
સાધારણ રાજસભામાં જાય તોય અમક જાતની અવ્યવસ્થા ન કરે, ર્વવેકથી જાય છે. આહા!
પરમાત્મા જાણે કહે છે, સવિજ્ઞદેવ પરમેશ્વર જાણે કહે છે અને સાંભળનાર જાણે સમવસરણમાં
બેઠો હોય અને સાંભળે છે. આહાહા! ઓલામાં આવ્યં છે, નહીં? કાલ કાગર્ળયં... કાલ વાંચતો
હતો. શં આમ પૈસા ઉઘરાવવા આવ્યો હશે. અહીં તો આત્મામાં પેસવાનં કામ છે.
પરમેશ્વરની વાણી–દદવ્યધ્વર્ન છૂટે છે, સાંભળનારા સાંભળે છે. દદવ્યધ્વર્નમાં એમ
આવે છે કે ભાઈ! જે પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મખ થઈ ગયો છે, અમે પણ આત્મા છીએ છતાં અમારાથી
પરાઙ્મખ થયો છે. આહાહા! ક્યા વસંતલાલજી? તીથંકરની વાણીમાં એમ આવે છે કે જે મર્ન
અમારાથી પરાઙ્મખ થયો છે. પરાઙ્મખનો અથિ કે અમારી સામે જોતો નથી. આહાહા! એવા
આત્મા, જેને અંતમિખ તીક્ષ્ણ બર્દ્ધથી જોવાની જાગૃર્ત થઈ છે, આવો વૈરાગ્યનો ર્શખામર્ણ મોટો
છે—એવાને એનો આત્મા ઉપાદેય છે. આહાહા! એમ ભગવાન વાણીમાં ફરમાવતા હતા.
આહાહા! સમજાણં કાંઈ? આવા આત્માને એનો ‘આ આત્મા’ એની પયાિયમાં આવી ઉગ્રતા
પ્રગટી છે કે જેણે દ્રવ્યમાં પકડ થઈને ર્સ્થર થયો છે, એને એ ઉપાદેયરૂપે પદરણમી રહ્યો છે એ
કહે છે.
શ્રોતા : ખરેખર ઉપાદેય છે.
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : ખરેખર ઉપાદેય, એ કહ્યંને? અંદરમાં લીન થયો છે. આહાહા! આમ
ધારણામાં કરે કે આ ઉપાદેય નથી, આ ઉપાદેય છે ને આ ઉપાદેય નથી—એ ખરેખર ઉપાદેય ન
થયં. ઉપાદેય તો વસ્ત પકડી હોય ત્યારે ઉપાદેય કહેવાય. અને વસ્ત લક્ષમાંથી છૂટી ગઈ તો એ
ઉપાદેય નથી એમ કહેવાય. સમજાણં કાંઈ? એ બધી શૈલી ભાષા.... આમ ફયો ને વળીને
પદરણમન કરે ત્યારે એને આ ઉપાદેય છે, લે! આ ઉપાદેય છે, વળી પયાિય એને ઉપાદેય કરે છે
એવો પણ ભેદ છે નહીં.
આ રામ નવમી છે આજ. રામચંદ્રજી પરુષોત્તમ પરુષ હતા એનો આ જન્મદદન છે.
લ્યો, મોક્ષે પરમાત્મા પધાયાિ છે, ર્સદ્ધ ભગવાન થઈ ગયા છે. સમજાણં કાંઈ? આ બીજી રીતે
ચીતયાિ કે કતાિ, એ નહોતા. એ આ આત્મામાં પરુષોત્તમ પરુષ હતા. આહાહા? રાજમાં હતા,
પણ તેના આત્મામાં ધ્યાન (હતં) અને નીર્તની અલૌદકકતા હતી. રામરાજ્ય કહેવાય છે ને?
ઉપમા દી જાતી હૈ. ઓહોહો! રામ એટલે શં? જેનો આત્મા રંગાઈ ગયેલો આત્મામાં.. ર્વકલ્પ
હતો ત્યાં સધી રાજમાં દેખાતા, ર્વકલ્પ છૂટીને ઠયાિ, જાઓ. ‘સાદદ-અનંત અનંત સમાર્ધ
સખમાં..’ જેના જન્મ સફળ છે. જેણે જન્મીને મરણ કયાિ નથી, મરણ કયાિ એને કહીએ કે ફરીને
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ભવ ધારણ કરે. મરણ એને કહીએ કે જે ફરીને ભવ ધારણ કરે, એમ. અને જન્મ્યા પછી મરણ
શં, મર્ક્ત થઈ ગઈ. હા, મર્ક્ત મરણની. આહાહા!
ु यमप्पणो अप्पा... એમ
કહે છે, અરે! આવા આત્માને... પાઠ છે ને જઓને? हेयमवादे
શબ્દ છે. બીજં પદ છે. उवादेयमप्पणो.. પોતાનો આત્મા, એમ શબ્દ છે. ચોથા.... પોતાનો
આત્મા આવો ઉપાદેય છે એટલે અંતે એકાકાર થઈ ગયો છે. આહાહા! આ તો મર્નની વ્યાખ્યા
કરી, પોતે મર્ન છે એટલે. નહીંતર સમ્યગ્દશિનમાં પણ એ જ વાત છે. પણ મર્ન તો ઉત્કૃષ્ટ,
વૈરાગ્ય પણ ઉત્કૃષ્ટ છે ને, લીનતા ઉત્કૃષ્ટ છે, અલૌદકક દશા છે. એકલી નગ્નદશા–દદગંબર દશા,
અંતર ને બાહ્ય બેય. અંતરમાં મશગલ... વસ્ત પરમ આત્મતત્ત્વને એકને જ પકડીને અનભવ
કરી રહ્યો છે ઉગ્રપણે. સમજાણં કાંઈ?
હવે કહે છે... ઓલામાં આવ્યંને ત્રીજં પદ? આ બીજા પદની વ્યાખ્યા થઈ.
ु
ु यमप्पणो अप्पा.. હવે, कम्मोपातधसमब्भवर्ग
ु
जीवातदबतहत्तच्चं हेयमवादे
णपज्जाएतहं
वतदतरत्तो..
એની વ્યાખ્યા ચાલે છે. જઓને! ટીકા તે ટીકા પણ કેવી છે! હવે, ઉદયાદદ ચાર ભાવાંતરોને
અગોચર હોવાથી... એ કમિની ઉપાર્ધના ર્નર્મત્તના ચાર ભાવ છે. એમાંથી કાઢ્ં એ. ઉપર છે
ु
ु
ને? कम्मोपातधसमब्भवर्ग
णपज्जाएतहं
... કમિના ર્નર્મત્ત ને ર્નર્મત્તના અભાવથી ઉત્પન્ન થયેલી
પયાિય, એનાથી વ્યર્તરેક છે આહાહા! સમજાણં કાંઈ? શં કહ્યં એ? આત્મામાં કમિનં ર્નર્મત્ત ને
રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, ર્નર્મત્તનો અભાવ—ઉપશમ ને ક્ષયોપશમ ને ક્ષાર્યકભાવ થાય—એ
બધા કમિની ઉપાર્ધની કે અભાવની ર્નર્મત્તની અપેક્ષા છે એવી જે ગણપયાિય, એનાથી ર્ત્રકાળી
દ્રવ્ય વ્યર્તરેક છે–જદો છે. સમજાણં કાંઈ? એય! સેઠી બોલતા નથી. ક્યા કહા? પાઠ છે ને?
કમિ ઉપાર્ધથી ઉત્પન્ન થયેલા ગણપયાિય...
શ્રોતા : .... વાત હતી ને ચાર ક્યાંથી આવી ગયા?
પૂજ્ય ગરુદેવશ્રી : ચારેય આવી ગયા એમાં. અપેક્ષા, જેને ક્ષાર્યકમાં પણ કમિના ક્ષયની
અપેક્ષા રહી. એવી અપેક્ષા જેમાં નથી એવો પરમ સ્વભાવભાવ એ ચાર ભાવની અપેક્ષા
ર્વનાનો છે. આહાહા! કેવળજ્ઞાન ક્ષાર્યક પયાિય એ પણ જેનામાં નથી... એનાથી વ્યર્તરેક
કીધંને? સમજાણં કાંઈ?
આત્મા તો મહા ભગવાન છે, પૂરો ભગવાન છે, ઉત્કૃષ્ટ છે, જેને પયાિયમાં આવવંય
નથી. આહાહા! એવો જે ધ્રવ ભગવાન સ્વદ્રવ્ય એ ચારે ઉદય ભાવ આદદ છે... ઉદય એટલે આ
ગર્ત આદદ. આવે છે ને તત્ત્વાથિસૂત્રમાં? ઉદયભાવના બોલો આવે છે, ક્ષયોપશમના ૧૮,
ઉદયના ૨૧—એમ કાંઈક આવે છે. ઉપશમના બે, ક્ષાર્યકના નવ. એ બધા ભાવાંતરો...
ભાવાંતરો એટલે અનેરાભાવ. ભાવાંતરો=(ભાવ)+અંતર એટલે અનેરા ભાવ. પરમ
સ્વભાવભાવ સ્વદ્રવ્ય એની અપેક્ષાએ ચાર ભાવ અનેરાભાવ છે. નીચે છે નોટ. ‘ભાવાંતરો =
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અન્યભાવો.’ અંતર એટલે અનેરા. ‘(ઔદર્યક, ઔપશર્મક, ક્ષાયોપશર્મક અને ક્ષાર્યક—એ
ચાર ભાવો પરમપાદરણાર્મકભાવથી અન્ય હોવાને લીધે...’ ધ્રૌવ્યસ્વરૂપ ભગવાન આત્મા પરમ
સહજ સ્વભાવ એવા ભાવની અપેક્ષાએ આ ચાર ભાવ અન્ય છે તેથી ‘ભાવાંતરો કહ્યા છે.’
પરમ સ્વભાવ ધ્રવસ્વભાવ ર્નત્યાંનંદ, પયાિય ર્વનાનો એવા સ્વભાવભાવની અપેક્ષાએ ચાર
ભાવ અનેરા ભાવ છે, આ ભાવની અપેક્ષાએ અનેરા ભાવ કહ્યા છે. આહાહા! ઘણં ઝીણં. ક્યાં
ઓલં જાડં ગયં ને પાછં આ ઝીણં આવી ગયં. આહા! સમજાય છે કાંઈ?
કહે છે કે જે વસ્ત ભગવાન આત્મા સહજભાવ, ધ્રવભાવ સહજભાવ છે, એમને એમ
છે—એવો જે ર્ત્રકાળી પરમસ્વભાવભાવ એની અપેક્ષાએ પયાિયના ચાર બોલ એ અનેરો ભાવ
છે. આનાથી અનેરો ભાવ છે. ક્ષાર્યકભાવ પણ પરમસ્વભાવભાવથી અનેરો ભાવ છે–ભાવાંતર
છે. આહાહા! એક કોર કહે કે કેવળજ્ઞાનની પયાિય અભેદ થઈ ગઈ હવે. ધ્યેય ર્નશ્ચય શં?
સમજાણં કાંઈ? ભગવાન સ્વભાવભાવ પરમભાવ પરમપાદરણાર્મકસ્વભાર્વકભાવ જેનં છે
પણં.. છે પણં.. છે પણં જ છે, બસ. એમાં આ હતં ને નાશ થયં ને ઉત્પન્ન થયં છે—એવં કાંઈ છે
નહીં. એવા પરમસ્વભાવભાવ એની અપેક્ષાએ ચાર ભાવ—કેવળજ્ઞાનભાવ, કેવળદશિનભાવ,
ક્ષાયોપશર્મક સમદકતભાવ (આદદ) એ બધો ભાવ અનેરો ભાવ છે. ઓહોહો! પણ્ય-પાપને
પરભાવ કહેવા, અહીં તો ક્ષાર્યકસમદકતને અનેરો ભાવ કહેવો. એ પરભાવ છે. પરભાવની
વ્યાખ્યા? જ્ઞાયક ર્ત્રકાળી સ્વભાવભાવની અપેક્ષાએ એ સ્વભાવ નહીં, પરભાવ છે. સમજાણં
કાંઈ?
‘પરમપાદરણાર્મકભાવ જેનો સ્વભાવ છે એવો કારણપરમાત્મા’ ચાર ભાવાંતરોને
અગમ્ય છે. અગમ્ય એટલે ચાર ભાવની પયાિય એમાં આવતી નથી. સમજાણં કાંઈ? એ ચાર
ભાવની પયાિય એમાં જતી નથી અથવા ચાર ભાવનો આશ્રય લેતા લાભ થતો નથી.
પરમસ્વભાવભાવનો આશ્રય લે તો લાભ થાય. લાભ સવાયા ત્યાં છે. આ બધા ધૂળના લાભ
માટે ફરે છે ને? નહીં? કલકત્તા, મંબઈ ચારે કોર રખડે છે. લાભ માટે રખડતા હશે કે નહીં?
લાભ માને છે. અહીં તો કહે છે કે આ રાગ થયો એ પણ લાભ નથી, લે! તીથંકરગોત્રનો લાભ
થયો એ લાભ નહીં હોં. આહાહા! ભારે વાત ભાઈ! પોતાનો સનાથ ભગવાન આત્મા ધ્રવ એની
અપેક્ષાએ ચાર ભાવ અનેરા ભાવ છે, એને અહીં કારણપરમાત્મા કહે છે. ઓલા ચાર ભાવથી
અનેરો આ અને આનાથી અનેરા ચાર. અનેરો કારણપરમાત્મા એ જ આદરણીય છે. ર્વશેષ
આવશે.
(શ્રોતા :– પ્રમાણ વચન ગરુદેવ !)

