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પ્રકાશકીય સનવેદન 
 

મુંગલું ભગવાન વીરો, મુંગલું ગૌતમો ગણી, 

મુંગલું    ક ુંદક દાયો,    જૈન િમોસ્ત    મુંગલું. 

 

મહાવીર ભગવાન અને ગૌતમ ગણિર બાદ જેમના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાું આવે છે એવા 
ભરતના િમથત આચાયત, િાક્ષાત્ િદેહે સવદેહ િઈ િીમુંિરભગવાનની દદવ્યધ્વસનન ું પ્રત્યક્ષ રિપાન 

કરનાર શ્રીમદ્ ભગવત્ ક ુંદક ુંદાચાયતદેવ મહાન યોગીશ્વર છે. અનેક મહાન આચાયો તેમના દ્વારા 
રસચત શાસ્ત્રોના આિાર આપે છે. તેનાથી એમ પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અહય આચાયો પણ તેમના વચનોને 
આિારભૂત માને છે. 

તેઓ સનમતળ પસવત્ર પદરણસતના િારક તો હતા િ; પરુંત  પ ણ્યમાું પણ િમથત હતા કે જેથી 
િીમુંિરભગવાનનો િાક્ષાત્ યોગ થયો. મહાસવદેહથી પાછા આવ્યા બાદ પોન્ન ર તીથતિામમાું િાિના 

કરતા–કરતા તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચના કરી. જેમાું શ્રી િમયિાર, પ્રવચનિાર, સનયમિાર, 
પુંચાજસ્તકાય િુંગ્રહ, અષ્ટ્પાહ ડ—આ પાુંચ પરમાગમ તો પ્રસિદ્ધ છે િ, પરુંત  આ સિવાય પણ અનેક 
શાસ્ત્રોની રચના તેમણે કરેલ છે. 

“શ્રી િમયિાર” આ ભરતક્ષેત્રન ું િવોત્કૃષ્ટ્ પરમાગમ છે. તેમાું નવતત્ત્વોન ું શ દ્ધનયની 
દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવન ું શ દ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશય ું છે. “શ્રી પ્રવચનિાર”માું નામ અન િાર 

જિનપ્રવચનનો િાર ઝીલ્યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપન, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપન અને 
ચરણાન યોગિૂચક ચૂસલકા નામના ત્રણ અસિકારોમાું સવભાજિત કય ું છે. “શ્રી સનયમિાર”માું 
મ ખ્યત્વે શ દ્ધનયથી જીવ, અજીવ, શ દ્ધભાવ, પ્રસતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલોચના, પ્રાયસિત, િમાસિ, 

ભજતત, આવશયક, શ દ્ધોપયોગ વગેરેન ું વણતન છે. “શ્રી પુંચાજસ્તકાય િુંગ્રહ”માું કાળ િસહત પાુંચ 
અજસ્તકાયોન ું (અથાતત્ છ દ્રવ્યોન ું) અને નવપદાથતપૂવતક મોક્ષમાગતન ું સનરૂ પણ છે. તથા“શ્રી 



[4] 

અષ્ટ્પાહ ડ” એક દાશતસનક ગ્રુંથ છે, જેમાું િમ્પ્યક્ રત્નત્રય એક િ મોક્ષમાગત છે એની દઢતાપૂવતક 
સ્થાપના કરેલ છે. 

આ સનયમિાર પરમાગમ મ ખ્યત્વે મોક્ષમાગતના સનરુપચાર સનરૂપણનો અન પમ ગ્રુંથ છે. 
“સનયમ” એટ્લે જે અવશય કરવા યોગ્ય હોય તે અથાતત્  રત્નત્રય. “સનયમિાર” એટ્લે સનયમનો 

િાર અથાતત્ શ દ્ધ રત્નત્રય. આ શ દ્ધ રત્નત્રયની પ્રાસિ પરમાત્મતત્ત્વનો આશ્રય કરવાથી િ થાય છે. 
સનગોદથી માુંડીને સિદ્ધ િ િીની િવત અવસ્થાઓમાું—અશ ભ, શ ભ કે શ દ્ધ સવશેષોમાું—રહેલ ું જે સનત્ય-
સનરુંિન ટ્ુંકોત્કીણત શાશ્વત એકરૂપ શ દ્ધદ્રવ્યિામાહ ય  તે પરમાત્મતત્ત્વ છે. તે િ શ દ્ધ અુંત: તત્ત્વ, 

કારણપરમાત્મા, પરમપાદરણાસમક ભાવ વગેરે નામોથી કહેવાય છે. આ પરમાત્મતત્ત્વની ઉપલજધિ 
અનાદદ કાળથી અનુંત અનુંત દ ઃખને અન ભવતા જીવે એક ક્ષણમાત્ર પણ કરી નથી અને તેથી િ ખ 
માટ્ેનાું તેના િવત ઝાવાું (દ્રવ્યસલુંગી મ સનનાું વ્યવહાર-રત્નત્રય િ દ્ધાું) િવતથા વ્યથત ગયા છે. માટ્ે આ  

પરમાગમનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ જીવોને પરમાત્મતત્ત્વની ઉપલજધિ અથવા આશ્રય કરાવવાનો છે.  
આ શાસ્ત્રમાું ભગવાન ક ુંદક ુંદાચાયતદેવની પ્રાકૃત ગાથાઓ પર તાત્પયતવૃસિ નામની િુંસ્કૃત 

ટ્ીકા લખનાર મ સનવર શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદે વ છે. તેઓ શ્રી વીરનુંદદ સિદ્ધાુંતચક્રવતીના સશષ્ય છે 
અને સવક્રમની ૧૩મી શતાધદીમાું થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે ભગવાન શ્રી 
ક ુંદક ુંદાચાયતદેવના હૃદયમાું રહેલા પરમ ગહન આધ્યાજત્મક ભાવોને પોતાના અુંતરવેદન િાથે 

મેળવીને આ ટ્ીકામાું સ્પષ્ટ્ રીતે ખ લ્લા કયાત છે. આ ટ્ીકામાું આવતાું કળશરૂપ કાવ્યો અસતશય મિ ર 
છે અને અધ્યાત્મ મસ્તીથી તથા ભજતતરિથી ભરપૂર છે. ટ્ીકાકાર મ સનરાજે ગદ્ય તેમ િ પદ્યરૂપે પરમ 
પાદરણાસમક ભાવને તો ખૂબ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટ્ીકા જાણે કે પરમ પાદરણાસમક ભાવન ું અને 

તદાજશ્રત મ સનદશાન ું એક મહાકાવ્ય હોય તેમ મ મ ક્ષ  હૃદયોને મ દદત કરે છે. િુંિાર દાવાનળ િમાન 
છે અને સિદ્ધદશા તથા મ સનદશા પરમ િહજાનુંદમય છે--એવા ભાવન ું એકિારુું વાતાવરણ આખી 
ટ્ીકામાું બ્રહ્મસનષ્ઠ મ સનવરે અલૌદકક રીતે િજ્ય ત છે અને સ્પષ્ટ્પણે દશાતવ્ય ું છે કે મ સનઓની વ્રત, 

સનયમ, તપ, બ્રહ્મચયત, ત્યાગ, પદરષહિય ઇત્યાદદરૂપે કોઈ પણ પદરણસત હઠપૂવતક, ખેદય તત, 
કષ્ટ્િનક કે નરકાદદના ભયમૂલક હોતી નથી પણ અુંતરુંગ આજત્મક વેદનથી થતી પરમ પદરતૃસિને 
લીિે િહજાનુંદમય હોય છે. 

શ્રી સનયમિારમાું ભગવાન ક ુંદક ુંદાચાયતદેવે ૧૮૭ ગાથાઓ પ્રાકૃતમાું રચી છે. તેના પર શ્રી 
પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે તાત્પયતવૃસિ નામની િુંસ્કૃત ટ્ીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રિાદજીએ મૂળ 

ગાથાઓનો તથા ટ્ીકાનો સહુંદી અન વાદ કયો છે. શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્ દ્વારા આ 
સનયમિારની મૂળ ગાથાઓ, તેનો ગ િરાતી પદ્યાન વાદ, િુંસ્કૃત ટ્ીકા અને તે ગાથા- ટ્ીકાનો અક્ષરશઃ 
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ગ િરાતી અન વાદ પ્રગટ્ કરવામાું આવેલ છે. આ શાસ્ત્રજીમાું પ્રસતપાદદત સવષયવસ્ત ને નીચે મ િબના 
બાર અસિકારોમાું પ્રસ્ ત ત કરવામાું આવેલ છે.  

(૧) જીવ અસિકાર, (ર) અજીવ અસિકાર, (૩) શ દ્ધભાવ અસિકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર 
અસિકાર, (૫) પરમા થત પ્રસતક્રમણ અસિકાર, (૬) સનિય પ્રત્યાખ્યા ન અસિકાર, (૭) પરમ આલોચના 

અસિકાર, (૮) શ દ્ધસનિય પ્રાયસિત અસિકાર, (૯) પરમ િમાસિ અસિકાર, (૧૦) પરમ ભજતત 
અસિકાર, (૧૧) સનિય પરમ આવશયક અસિકાર, (૧૨) શ દ્ધોપયોગ અસિકાર. 

આ સનયમિાર ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને અત્યુંત સપ્રય હતો. આચાયતદેવે સનિભાવના સનસમિે 
રચના  કરેલ હોવાથી કારણપરમાત્માને ખૂબ િ ઘૂુંટ્યો છે, જે ગ રુદેવશ્રી પોતાના આચાયત ગ રુવરની 
ઉત્કૃષ્ટ્ િાિના યાદ કરાવત ું. તેમણે તેની ઉપર ખૂબ િ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હતો અને જાહેરમાું 

ઘણીવાર તેની ઉપર પ્રવચન પણ કયાત હતા. આ પ્રવચનો માુંથી આપણી પાિે છ વખતના પ્રવચન 
બિા ઉપલધિ છે. અત્રે પ્રસ્ત ત પ્રવચન વી. િું. ૨૪૯૫ના (ઈ. િ. ૧૯૬૯) શ્રાવણ-ભાદરવા માિના 
સનયમિારના શ દ્ધભાવ અસિકારના બાવીિ પ્રવચનો છે. ઉનાળાના માિમાું સનયસમત િોનગઢમાું 

ગ્રીષ્મકાલીન સશક્ષણ સશજબરન ું આયોિન થત ું હત ું. આ સશક્ષણ સશજબરમાું, દૂર  દૂરથી ઘણા મ મ ક્ષ ઓ 
આવતા હતા અને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને સનરુંતર એવી ભાવના રહેતી કે તેઓ નીતરતા િતિમતન ું શ્રવણ 
કરી અને સનિ કલ્યાણના માગતમાું આગળ વિે. આ િ ઉત્કૃષ્ટ્ભાવનાથી આવો ગહન સવષય આ  

સશજબરમાું લેવામાું આવ્યો હતો. આ ગહન બાવીિ પ્રવચનો અત્રે અક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્ત ત કરવામાું 
આવે છે. આ રીતે  આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીની પ્રભાવનાન ું િ ફળ છે. અધ્યાત્મન ું રહસ્ય 
િમજાવીને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કયો છે તેન ું વણતન વાણીથી વ્યતત કરવામાું અમો 

અિમથત છીએ. 

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

(www.vitragvani.com) તથા એપ (app) જેવા િાિનો વડે શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્, 
સવલેપાલાત, મ ુંબઈ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. આ કાયત પાછળ ટ્રસ્ટ્ની એવી ભાવના છે કે વતતમાનના 
આિ સનક િાિનો દ્વારા પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી દ્વારા િમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહોળો લાભ િામાહયિન લે, 

કે જેથી આ વાણી શાશ્વત િળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રુંથારૂઢ થાય 
તેવી ભાવનાના ફળસ્વરૂપે સનયમિાર શાસ્ત્રના શ દ્ધભાવ અસિકાર ઉપર ૧૯૬૯માું થયેલ બાવીિ 
પ્રવચનો અત્રે પ્રકાસશત કરવામાું આવી રહ્યા છે.  

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાને ઓદડયો ટ્ેપમાું ઉતારવાન ું મહાન કાયત શરૂ કરનાર શ્રી 
નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. તેમિ શ્રી દદગુંબર જૈન 

http://www.vitragvani.com/
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સ્વાધ્યાયમુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢે આ ઉમદા કાયતને અસવરતિારાએ ચાલ  રાખ્ય ું અને િાચવી રાખ્ય ું, 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 કરવાન ું 

કાયત પ ૂજા ઇમ્પ્પ્રેશહિ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાિવાન ું કાયત શ્રી અત લભાઈ જૈન અને 
શ્રીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. આ પ્રિુંગે ટ્રસ્ટ્ તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યતત 
કરે છે.  

જિનવાણી પ્રકાશનન ું કાયત ગુંભીર તથા િવાબદારીપૂણત 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-ગ રુ પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ છીએ. િવત 
મ મ ક્ષ ગણને સવનુંતી છે કે અશ સદ્ધઓની નોંિ ટ્રસ્ટ્ને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃસિમાું િ િારી 
શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલધિ છે.  

પ્રસ્ત ત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી તથા તદ્ ભ તત 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 ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપાલાત, મ ુંબઈ 
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કનિકાિસવયજ્ઞ શ્રી ક ુંદક ુંદાચાયતદેવ 

 

 



Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆Íkm bkYkZkbkk@∆–––––bPknlPkbPknlPkbPknlPkbPknlPkbPknlPk

(cl@CkmPk)

bkgbkk@m Æ^kTkkg Xkk^kYk@Okkv Kk]^kk A<Okk A@mä

bkl@Pkk ^kck^km bknSkk PkOkm Uk|Xkn ^km@! Pkx bkgÆ^kTkm;

#kkvakkPkm RvBkm bkl@PkTkv A<OkkXkmTkk ñRZkv A@mä

YknlTkAngR bkgÆ^kTkm bkYkZkUk|kXkpPk PkOkv XkkHTk Xk@må

(¢TknìnUk)

AngRAngR @FZkng #kkïkä bkklQkZkk ¢YkpPkv UkoZkkrä

Ck|gQkklSk@kH! Pkk@kYkkg Xkk^kkv Wk|ôkgMTkk XkZkkrå

(l#kBkl@Okm)

¢ckv! ^kkOkm Pkk@m Uk|#kYk@bk-Xkk^kv TkmPk@Pkmä

YknYkndknTkv UkkPkm ¢YkpPk@bk ¢gHl\k Xk@m Xk@m;

¢TkklRTkm YkoGkr l^kak PkOkm P^k@kQkm ©Pk@Pkmä

l^kXkk^kvQkm QkgXkm b^kæUk XkOkm RkvMv Ukl@OklPkå

(#kkRor\kl^k¿mlMPk)

Pkng Gv lTkékZkCk|gQk XkgCk bkDk]k ^Zk^kck@Tkk XkvR^kkä

Pkng Uk|ekkGmOkm ekkTk Tkv §RZkTkm bkglSk bkcn GvR^kk;

bkkQkm bkkSkATkkvä Pkng XkkTkn HCkTkkvä bkgRv#k Ykck^km@Tkkvä

l^kbkkYkkv Xk^k$\kkgPkTkk ñRZkTkkvä Pkng UkgQk Yknl$Pk PkOkkvå

(^kbkgPklPk\kAk)

bknOZkv PkTkv @bklTkWkgSk l#klQk\k QkkZkä

HkOZkv PkTkv ñRZk ekkTkm PkOkkg HOkkZk;

Pkng @nFkPkkg HCkPkTkm <lFk ¢k]bkv bkkwä

Pkng @mIPkkg bkA\kekkZkARv̂ k @mIvå

(¢TknìnUk)

WkTkk^kng UkÒk AngRTkTkkgä @PTkkvTkk ¢dk@kv \kBkm;

PkQkklUk AngRbkoÒkkvTkkg ¢gAkZkv Yko\Zk Tkk ARmå
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અધ્યાત્મય ગિિતક પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી 



✽  êkm bkR~Ckn<Rv^k-bPknlPk  ✽
(cl@CkmPk)

bkgbkk@bkkCk@ Pkk@^kk lHTk^kkOkm Gv TkkwAk Xk\kmä

ekkTkm bknAkTkm Yk»Zkk l^kTkk ¢v Tkk^k UkOk Pkk@v Tkc{;

¢k Ak]Ykkg #knükPYkekkTkm bknAkTkm Wkcn Wkcn Rkvõk\kkvä

YknH UknOZk@kl#k V»Zkkv ¢ckv^! Ckn< A~ckTk Pkng Tkkl^kA Yk»Zkkvå

(¢TknìnUk)

¢ckv^! Xk$Pk lFkRkPYkkTkkä bkmYkgSk@-^km@-AngRTkk^!
WkkõkkgPk@ l^kXk^kkv Pkk@kä Pkk@v Tkk^k YknYkndknTkkgå

(l#kBkl@Okm)

bkRk Ólì Pkk@m l^kYk] lTkH FkwPkTZk Tkm@Bkvä

¢Tkv eklUPkYkkgcm R@^k-CknOk-UkZkkrZk l^k\kbkv;

lTkHk\kgWkmXkk^kv Ukl@OklPk b^kæUkv H¥ Xk]vä

lTklYkûkkv ^kcv̂ kk@kv lFkRDkTk l^kakv Akg¥ Tk Yk]vå

(#kkRor\kl^k¿mlMPk)

cwZkng &bkPk bkPkä ekkTk ekkTk" SkWkAv Tkv ^kÈ^kkOkm GoKvä

Hv ^kÈv bknYknYkndkn bkû^k I]Av; Uk@Ü^Zk TkkPkkv PkoKv;

—@kCkÿvak <Fkv Tkä HgUk Tk ^k]v Xkk^kxlÜYkkg–¢g#kYkkgä

KgAkvPAmOkr ¢AgUk ekkTk YklcYkk ñRZkv @cv bk^krRkå

(^kbkgPklPk\kAk)

lTkPZkv bknSkkI@Ok FkgÜ^! PkTkv TkYkng cngä

A<Okk ¢Ak@Ok bkYknÜ^! PkTkv TkYkng cng;

cv ekkTkUkkvakA bknYkvDk^! PkTkv TkYkng cngä

¢k RkbkTkk Æ^kTkl#k\Ukm^! PkTkv TkYkng cngå

(ukCSk@k)

ªMm ªMmä ªMvQkm bknBklTklSk bkPkTkk ^kkZkn lTkPZkv ^kcgPkmä

^kkOkm lFkTYkosPk^! Pkk@m §@-¢TknXk^kTkk bkodYk Xkk^kv Xk@v\km;

Xkk^kkv ªMk l^kFkk@mä ¢lXkTk^k YklcYkk lFkûkYkkg \kk^km \kk^kmä

BkkvZkv\kng @PTk UkkYkngä—YkTk@Qk YkTkTkkv; Uko@Hkv #kl$Pk#kk]m^!
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અધ્યાત્મય ગિિતક પૂજ્ય િદગ રુદેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િુંસક્ષિ જીવન પદરચય 
 

ભારતદેશના ગ િરાત રાજ્યમાું ભાવનગર જિલ્લાના “ઉમરાળા ગામમાું સ્થાનકવાિી 
િુંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વસણક પદરવારના શ્રેષ્ઠીવયત શ્રી મોતીચુંદભાઈના ઘેર, માતા ઉિમબાની 
કૂુંખે, સવક્રમ િુંવત ૧૯૪૬ના  વૈશાખ િ દ બીિ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વહેલી િવારે આ બાળ 

મહાત્માનો િહમ થયો. 

જે િમયે આ બાળ મહાત્મા િરતી પર પિાયાત, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ અુંિશ્રદ્ધા, 
પાખુંડ અને શ ષ્ક દક્રયાકાુંડમાું રુુંિાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાજત્મક સચુંતન ચાલત ું હત ું, પણ 
તેમાું અધ્યાત્મ નહોત ું. એવા એ અુંિકારમય કસળકાળમાું આ તેિસ્વી કહાનિૂયતનો ઉદય થયો. 

િાત વષતની ઉંમરે સનશાળમાું લૌદકક સશક્ષા લેવાન ું શરૂ કય ું. દરે ક વસ્ત ના હાદત િ િી 
પહોંચવાની તેિસ્વી બ સદ્ધપ્રસતભા, મિ રભાષીપણ ું, શાુંતસ્વભાવ, ગુંભીર મ ખમ દ્રા તથા િત ું કરવાનો  
સ્વભાવ હોવાથી બાળ ‘કાનજી’ સશક્ષકોમાું તથા સવદ્યાથી ઓમાું સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળમાું તથા જૈન 
પાઠશાળાના અભ્યાિમાું પ્રાયઃ પ્રથમ નુંબર આવતો, પરુંત  સનશાળના લૌદકક અભ્યાિથી તેમને 
િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગત ું કે હ ું જેની શોિમાું છ ું તે આ નથી. 

તેર વષતની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાનથી સપતાજી િાથે પાલેિ િવાન ું થાય છે. ચાર વષત બાદ 
સપતાજીનો સ્વગતવાિ થતાું િિર વષતની ઉંમરે ભાગીદાર િાથે વેપારમાું જોડાય છે. વ્યાપારની પ્રવૃસિ 
વખતે પણ તેઓ િરા પણ અપ્રમાસણકતા ચલાવી લેતા નસહ. િત્યસનષ્ઠા, નીસતમિા, સનખાલિતા 
અને સનદોષતાથી તેમન ું વ્યવહાદરક જીવન િ ગુંસિત હત ું. િાથે તેમનો આુંતદરક વ્યાપાર અને ઝ કાવ 
તો િતત િત્યની શોિ તરફ િ હતો. દ કાનમાું પણ િાસમતક પ સ્તકો વાુંચતા. વૈરાગી સચિવાળા 
કહાનક ુંવર રાસત્રના રામલીલા કે નાટ્ક જોવા િતાું ત્યારે તેમાુંથી વૈરાગ્યરિન ું ઘોલન કરતાું. જેના 
ફળસ્વરૂપે િિર વષતની ઉંમરે ઉજ્જવળ  ભસવષ્યની આગાહી કરતા બાર લીટ્ી ના કાવ્યની રચના કરે 
છે : “સશવરમણી રમનાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણીિ વષતની ઉંમરથી તો રાસત્રના આહાર, પાણી તથા અથાણાુંનો ત્યાગ કરે છે. િત્યની 
શોિ માટ્ે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષતની ય વા વયે દ કાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને ગ રુ પાિે 
આજીવન-બ્રહ્મચયત વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) િહમનગરી 
ઉમરાળામાું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાિમીઓના સવશાળ િનિમ દાયની હાિરીમાું સ્થાનકવાિી િુંપ્રદાયની 
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દીક્ષા અુંગીકાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથી પર બેિવા િતાું િોસતય ું ફાટ્ે છે. તીક્ષ્ણ બ સદ્ધના િારક 
ગ રુવરને શુંકા પડી જાય છે કે કું ઈક ખોટ્ ું થાય છે. 

દીક્ષા લીિાું બાદ િત્યના શોિક આ મહાત્માએ સ્થાનકવાિી તથા શ્વેતાુંબર િુંપ્રદાયના 
િમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષતમાું િ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મોટ્ી ચચાતઓ ચાલી. 
કમત છે તો સવકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને હજી દદગુંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા નહોતાું, છતાું 
પૂવતના િુંસ્કારના બળે તેઓ દઢતાપૂવતક સિુંહગિતના કરે છે ‘ જીવ પોતાથી સ્વતુંત્રપણે સવકાર કરે છે; 
કમતથી કે પરથી નસહ, જીવ પોતાના ઊંિા પ રુષાથતથી સવકાર કરે છે અને િવળા પ રુષાથતથી નાશ કરે 
છે.' 

સવ. િું. ૧૯૭૮માું મહાવીરપ્રભ ના જિનશાિન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મ મ ક્ષ ઓના મહા ન 
પ ણ્યોદય િૂચક એક મુંગળકારી પસવત્ર પ્રિુંગ બને છે. 

૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસિની કોઈ િહય પળે શ્રીમદ્ ભગવત્ ક ુંદક ુંદાચાયતદેવ સવરસચત િમયિાર 
નામન ું મહાન પરમાગમ દામનગરમાું દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના હસ્તકમળમાું આવે છે 
અને આ પસવત્ર પ રુષના અુંતરમાુંથી િહિ િ ઉદ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થવાન ું 
શાસ્ત્ર છે.” એન ું અધ્યયન અને સચુંતન કરતાું અુંતરમાું આનુંદ અને ઉલ્લાિ ઉભરાય છે. આ 
મહાપ રુષના અુંતરુંગ જીવનમાું પણ પરમ પસવત્ર પદરવતતન થય ું. ભૂલી પડેલી પદરણસત સનિ ઘર દેખે 
છે. ત્યારબાદ સવ.િું. ૧૯૮૨ના ચાત માતિ પહેલા રાિકોટ્માું શ્રી દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાગત 
પ્રકાશક’ ગ્રુંથ પૂ. ગ રુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાુંચતા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતોન ું િમથતન આ 
ગ્રુંથમાુંથી મળી આવતાું તેઓ તેના વાુંચનમાું એવા ઓતપ્રોત થઈ િતાું કે તે વખતે તેમને ખાવ ું-પીવ ું 
કે િૂવ ું ગમત ું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પાહ ડ, દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્પ્યગ્જ્ઞાન દીસપકા, વગેરે 
દદગુંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાિથી ૧૩ વષત િ િી ખૂબ િ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને સનઃશુંક સનણતય 
થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈનિમત િ મૂળ માગત છે અને તે િ િત્ િમત છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈક 
અને બહારમાું વેશ કુંઈક એવી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખૂબ િ મનોમુંથન 
બાદ િુંપ્રદાય છોડવાનો સનણતય કરે છે. 

પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપાિ કરતાું કરતાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇજહડયા” 
નામના એકાુંત મકાનમાું મહાવીર િહમકલ્યાણકના દદવિે (સવ. િું. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િ દ ૧૩) બપોરે 
િવા વાગે િુંપ્રદાયના સચહ્ન મ હપિીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : ‘હવે હ ું સ્થાનકવાિી િાિ  
નથી, હ ું િનાતન દદગુંબર જૈન િમતનો શ્રાવક છ ું.' સિુંહ િમાન વૃસિના િારક આ મહાપ રષે, ૪૫ 
વષતની ઉંમરે અુંતરમાું મહાવીયત ઉછાળીને આ અદ્ ભ ત પરાક્રમી કાયત કય ું. 
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“સ્ટ્ાર ઓફ ઇજહડયા”માું ત્રણ વષત દરમ્પ્યાન જિજ્ઞાિ  ભતતિનોનો પ્રવાહ દદન-પ્રસતદદન 
વિતો િ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખ બ િ નાન ું પડવા લાગ્ય ું. તેથી ભતતોએ આ પરમપ્રતાપી 
િત્પ રુષ માટ્ે સનવાિ અને પ્રવચનન ું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર”ન ું સનમાતણ કરાવ્ય ું. 
ગ રુદેવશ્રીએ સવ. િું. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોિ આ સનવાિસ્થાનમાું મુંગળ પદાપતણ કય ું. આ 
“સ્વાધ્યાય મુંદદર” જીવન-પયતહત આ મહાપ રુષની આત્મ-િાિના અને વીરશાિનની પ્રભાવનાન ું 
કેહદ્ર બની રહ્ય ું. 

અહીં દદગુંબર િમતના ચારે અન યોગના 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, અષ્ટ્પાહ ડ, પરમા ત્મ પ્રકાશ, સનયમિાર, પુંચાજસ્તકાય િુંગ્રહ, િમયિાર કળશ-
ટ્ીકા વગેરે ગ્રુંથો પર પણ અનેકવાર પ્રવચનો કયાત છે. 

દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર તેમિ ક ુંદક ુંદાદદ આચાયોના ગહન શાસ્ત્રોન ું રહસ્યોદ્ઘાટ્ન 
કરનાર આ મહાપ રુષની ભવતાપસવનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીઘતદ્રસષ્ટ્ને 
કારણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ િ િી સનયસમત 
રીતે ટ્ેપમાું ઉતા રી લેવામાું આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે ૯૦૦૦ થી વિ  પ્રવચનો 
િ રસક્ષતપણે ઉપલધિ છે. આ મુંગલવાણી દેશ-સવદેશના તમામ મ મ ક્ષ મુંડળોમાું તેમિ લાખો જિજ્ઞાિ   
મ મ ક્ષ ઓના ઘેર-ઘેર ગ ુંિતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પુંચમ 
કાળના અુંત િ િી આ દદવ્યવાણી િ ભવના અભાવમાું પ્રબળ સનસમિ થશે. 

આ મહાપ રુષનો િમતિુંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મ મ ક્ષ ઓને સનયસમત મળતો રહે તે હેત થી  
સવ. િું. ૨૦૦૦ના માગશર (દડિેમ્પ્બર ૧૯૪૩) માિથી “આત્મિમત” નામની માસિક આધ્યાજત્મક-
પસત્ર કાન ું પ્રકાશન િોનગઢથી મ રધબી શ્રી રામજીભા ઈ માણેકચુંદ દોશીના િુંપાદન હેઠળ શરૂ થય ું. 
આજે પણ “આત્મિમત” ગ િરાતી તેમિ સહહદી ભાષામાું સનયસમત રી તે પ્રકાસશત થઈ રહ્ય ું છે. પૂજ્ય 
ગ રુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરત ું “શ્રી િદ્ગ રુ પ્રવચન પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્પ્બર ૧૯૫૦ થી 
નવેમ્પ્બર ૧૯૫૬ િ િી પ્રકાસશત થય ું. સ્વાન ભૂસતસવભૂસષત આ ચૈતહયસવહારી મહાપ રુષની મુંગળવાણી 
વાુંચીને તેમિ િાુંભળીને હજારો સ્થાનકવાિી, શ્વેતાુંબર  તથા અહય કોમના ભવ્યજીવો પણ તત્ત્વની  
િમિણપૂવતક િાચા દદગુંબર જૈનિમતના અન યાયી થયા. અરે..! મૂળ દદગુંબર જૈનો પણ િાચા અથતમાું 
દદગુંબર જૈન બહયા. 

શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા દદગુંબર આચાયો-મ સનવરોના તેમિ 
આત્માન ભવી પુંદડતવયોના ગ્રુંથો અને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના તે ગ્રુંથો પરના પ્રવચનોને પ સ્તકરૂપે  
છપાવવાન ું કાયત સવ. િું. ૧૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થય ું. આ િત્-િાસહત્ય દ્વારા વીતરાગી 
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તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવદેશમાું અપૂ વત પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અસવરતપણે ચાલી રહી છે. 
પરમાગમોન ું ઊંડ ું રહસ્ય િમજાવીને કૃપાળ  કહાન ગ રુદેવે આપણા િહ  ઉપર કરુણા વરિાવી છે. 
તત્ત્વજિજ્ઞાિ  જીવો માટ્ે આ એક મહાન આિાર છે અને દદગુંબર જૈન િાસહત્યની આ એક અમૂલ્ય 
િુંપસિ છે. 

દિલક્ષણ પય તષણ પવત દરમ્પ્યાન ભારતભરમાું અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા 
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટ્ે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃસિથી ભારતભરના િમસ્ત દદગુંબર  
િમાિમાું જાગૃસત આવી છે. આજે પણ દેશ-સવદેશમાું પય તષણ પવતમાું િેંકડો પ્રવચનકાર સવદ્વાનો આ 
વીતરાગી વાણીનો ડુંકો વગાડે છે. 

બાળકોમાું તત્ત્વજ્ઞાનના િુંસ્કારોન ું સિુંચન થાય તે હેત થી િો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 બીિના રોિ નૂતન દદગુંબર જિનમુંદદરમાું 
કહાનગ રુના મુંગળ હસ્તે શ્રી િીમુંિરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણક સવસિપૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે િમયે 
િૌરાષ્ટ્રમાું માુંડ ચાર-પાું ચ દદગુંબર જિનમુંદદરો હતા અને દદગુંબર જૈનો તો ભાગ્યે િ જોવા મળતા 
હતાું. આવા ક્ષેત્રે ગ રુદેવશ્રી ની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ જિનમુંદદર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ 
જિનમુંદદરમાું અડિો કલાક ભજતત થાય છે, જેમાું જિનવરભતત ગ રુરાિ હુંમેશા  હાિર રહે છે. 
ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભાવવાહી ભજતતપાન કરાવતાું. આમ, ગ રુદેવશ્રીન ું જીવન સનિય-વ્યવહારની 
અપૂવત િુંસિપૂવતકન ું હત ું. 

ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧૯૮૦ દરમ્પ્યાન િૌરાષ્ટ્ર (ગ િરાત) ઉપરાું ત ભારત દેશના અનેક 
શહેરોમાું તથા સવદેશમાું (નાઈરોબીમાું) એમ ક લ ૬૬ દદગુંબર જિનમુંદદરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ 
વીતરાગમાગત પ્રવતતક િત્પ રુષના પસવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ. 

િહમમરણથી રસહત થવાના િુંદેશા સનરુંતર િુંભળાવનાર આ  ચૈતહયસવહારી પ રુષની 
મુંગળકારી િહમિયુંતી ઉિવવાની શરૂઆત ૫૯મા વષતથી થઈ. ૭૫મા સહરકિયુંતી પ્રિુંગે િમગ્ર 
ભારતના જૈન િમાિ દ્વારા ચાુંદી િદડત એક આઠિો પાનાનો દળદાર “અજભનુંદન ગ્રુંથ” આ ભાસવ 
તીથાતસિનાથને ભારત િરકારના તત્કાલીન ગૃહમુંત્રી શ્રી લાલબહાદ ર શાસ્ત્રી દ્વારા મ ુંબઈમાું દેશભરના 
હજારો ભતતોની હાિરીમાું અપતણ થયો. 

શ્રી િમ્પ્મેદશીખરજીની યાત્રા સનસમિે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માું એમ બે વખત 
િમગ્ર ઉિર અને પૂવત ભારતમાું મુંગળ સવહાર કયો. તે િ રીતે ઇ. િ. ૧૯૫૯ અને ઇ. િ. ૧૯૬૪માું 
એમ બે વખત દસક્ષણ અને મધ્ય ભારતમાું મુંગળ સવહાર  કયો. આ મુંગળ તીથતયાત્રાના સવહાર 
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દરમ્પ્યાન લાખો જિજ્ઞાિ  જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાિક િુંતના દશતન કયાત અને તેઓશ્રીની  
ભવાુંતકારી અમૃતમય વાણી િાુંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દદશા આત્મ-િહમ ખ  થઈ 
ગઈ. આ િત્પ રુષને અનેક સ્થાનોથી લગભગ ૮૦ જેટ્લા અજભનુંદન પત્ર અપતણ થયા. 

શ્રી વીરપ્રભ ના સનવાતણ બાદ, આ િળુંગ ૪૫ વષતનો િમય (વીર િુંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ 
અથાતત્ ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાગતની પ્રભાવનાનો િ વણતકાળ હતો. જે કોઈ મ મ ક્ષ  
અધ્યાત્મ તીથતિામ િ વણતપ રી િતા, તેમને તો ત્યાું ચત થત કાળનો િ અન ભવ થતો. 

સવ. િું. ૨૦૩૭ના કારતક વદ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શ ક્રવારના રોિ, આ પ્રબળ 
પ રુષાથી આત્મજ્ઞ િુંતપ રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અુંતરધ્યાનમાું એકાગ્ર 
થયા, અતીસહદ્રય આનુંદકુંદ સનિ પરમાત્મતત્ત્વમાું લીન થયા. િાુંજે આકાશનો િૂયત અસ્ત થયો, ત્યારે 
િવતજ્ઞપદના િાિક િુંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વગતપ રી તરફ પ્રયાણ કય ું. તેઓશ્રી વીરશાિનને પ્રાણવુંત ું કરી 
અધ્યાત્મય ગન ું િિતન કરતાું ગયાું. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ ય ગના એક મહાન અને અિાિારણ વ્યજતત હતા. તેમના 
બહ મ ખી વ્યજતતત્વની િૌથી મોટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખ બ િ દૂર િહમ લઈને 
સ્વયુંબ દ્ધની જેમ િત્યન ું અન િુંિાન કય ું અને પોતાના પ્રચુંડ પ રુષાથતથી આત્મિાત પણ કય ું. 

આ સવદેહ દશાવુંત મહાપ રુષન ું અુંતર જેટ્લ ું ઉજ્જવળ હત ું તેટ્લ ું બાહ્યજીવન પણ પસવત્ર છે; 
પસવત્રતા અને પ ણ્યનો િહિ યોગ આ કસળકાળમાું ભાગ્યે િ જોવા મળે છે. તેમની અત્યુંત સનયસમત 
દદનચયાત, િાજત્વક અને પદરસમત આહાર, આગમ િુંમત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કોમળ હૃદય, તેમના 
સવરલ વ્યજતતત્વના અજભન્ન અવયવો હતા. શ દ્ધાત્મ તત્ત્વન ું સનરુંતર સચુંતન અને સ્વાધ્યાય એ િ 
તેમન ું જીવન હત ું. જૈન શ્રાવકના પસવત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્રી હુંમેશા િતકત અને િાવિાન હતા. 
તેઓ િગતની પ્રશુંિા કે સનુંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાિનામાું િ તત્પર રહેતા. ભાવસલુંગી 
મ સનઓના તેઓ દાિાન દાિ હતા. 

આચાયત ભગવુંતોએ જે મ જતતનો માગત પ્રકાશયો  છે તેને આ અન ભૂસત સવભૂસષત િુંતપ રુષે 
પોતાના શ દ્ધાત્મતત્ત્વની અન ભૂસતના આિારે, િાસતશય જ્ઞાન અને વા ણી દ્વારા, ય જતત ને હયાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્રતા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમિ, સનિય-વ્યવહાર, 
ક્રમબદ્ધપયાતય, કારણશ દ્ધપયાતય, આત્માન ું શ દ્ધ સ્વરુપ, િમ્પ્યગ્દશતન અને તેનો સવષય, િમ્પ્યગ્જ્ઞાન  
અને જ્ઞાનન ું સ્વ-પરપ્રકાશકપણ ું ઇત્યાદદ િમસ્ત તે ઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે િત્યરૂપે બહાર 
આવ્યા છે. આજે દેશ-સવદેશમાું લાખો જીવો મોક્ષના માગતને િમિવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે 
તેઓશ્રીનો િ પરમ પ્રતાપ છે. 
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િમગ્ર જીવન દરમ્પ્યાન આ ગ ણવુંતા જ્ઞાનીપ રુષે બહ  િ અલ્પ લખ્ય ું છે, કેમકે તેઓશ્રીને તો 
તીથતકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મુંગળવાણીનો પ્રભાવ િ એવો હતો કે િાુંભળનાર 
તેન ું રિપાન કરતાું થાકતા િ નસહ. દદવ્યભાવશ્ર ત જ્ઞાનિારી આ પ રાણપ રુષે પોતે િ પરમાગમના 
આ િારભૂત સિદ્ધાુંતો લખાવ્યા છે: 

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

૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પયાતય ક્રમબદ્ધ િ થાય છે. 

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

૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પદરણમનથી થાય છે. 

પ. પયાતયના અને ધ્ર વના પ્રદેશ જભન્ન છે. 

૬. ભાવશજતતના કારણે પયાતય હોય િ છે, કરવી પડતી નથી. 

૭. ભૂતાથતના આશ્રયે િમ્પ્યગ્દશતન થાય છે. 

૮. ચારે અન યોગન ું તાત્પયત વીતરાગતા છે. 

૯. સ્વદ્રવ્યમાું પણ દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાતયના ભેદ પાડવા તે અહયવશપણ ું છે. 

૧૦. ધ્ર વન ું આલુંબન, પણ વેદન નસહ, અને પયાતયન ું વેદન, પણ આલુંબન નસહ. 

આ અધ્યાત્મય ગિિતક મહાપ રુષે પ્રકાશેલ સ્વાન ભૂસતનો પાવન પુંથ િગતમાું િદા િયવુંત 
વતો! 

તીથતકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર શાિનસ્તુંભ શ્રી કહાન 
ગ રુદેવ સત્રકાળ િયવુંત વતો! 

િત્પ રુષનો પ્રભાવના ઉદય િયવુંત વતો. 
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અન ક્રમસણકા 
 

પ્ર. ક્રમાુંક તારીખ સતસથ વાર    ગાથા શ્લોક પૃષ્ઠ નુંબર 
૧ ૦ ૯ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ શ્રા વ ણ  વ દ  ૧ ૩ મું ગ ળ વા ર ૩ ૮ - ૦ ૧-૧ ૨ 
૨ ૧ ૦ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ શ્રા વ ણ  વ દ  ૧ ૪ બ િ વા ર ૩ ૮ ૫ ૪ ૧ ૩-૨ ૫ 

૩ ૧ ૧ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ 
શ્રા વ ણ  વ દ  

અ મા િ 
ગ રુ વા ર ૩ ૯ ૫ ૫ ૨ ૬-૩ ૮ 

૪ ૧ ૨ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ શ ક્ર વા ર ૪ ૦ ૫ ૫ ૩ ૯-૫ ૦ 
૫ ૧ ૩ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૨ શ સન વા ર ૪ ૧ ૫ ૬-૫ ૭ ૫ ૧-૬ ૩ 

૬ ૧ ૪ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૩ ર સવ વા ર ૪ ૧ - ૬ ૪-૭ ૭ 
૭ ૧ ૫ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૪ િો મ વા ર ૪ ૧ - ૭ ૮-૯ ૧ 
૮ ૧ ૭ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૬ મું ગ ળ વા ર ૪ ૧ ૫ ૮-૫ ૯ ૯ ૨-૧ ૦ ૬ 
૯ ૧ ૮ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૭ ગ રુ વા ર ૪ ૨ - ૧ ૦ ૭-૧ ૧ ૯ 

૧ ૦ ૧ ૯ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૮ શ ક્ર વા ર ૪ ૩ ૬ ૦-૬ ૧ ૧ ૨ ૦-૧ ૩ ૨ 
૧ ૧ ૨ ૦ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૯ શ સન વા ર ૪ ૩ ૬ ૨-૬ ૩ ૧ ૩ ૩-૧ ૪ ૪ 
૧ ૨ ૨ ૧ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ ૦ ર સવ વા ર - ૬ ૩-૬ ૭ ૧ ૪ ૫-૧ ૫ ૭ 
૧ ૩ ૨ ૨ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ ૧ િો મ વા ર ૪ ૪ ૬ ૮ ૧ ૫ ૮-૧ ૭ ૦ 
૧ ૪ ૨ ૩ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ ૩ મું ગ ળ વા ર ૪ ૪ - ૪ ૬ ૬ ૯ ૧ ૭ ૧-૧૮ ૪ 
૧ ૫ ૨ ૪ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ ૪ બ િ વા ર ૪ ૭ ૭ ૦-૭ ૧ ૧ ૮ ૫-૧ ૯ ૮ 

૧ ૬ ૨ ૫ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  િ દ  ૧ ૫ ગ રુ વા ર ૪ ૮ - ૪ ૯ ૭ ૨ ૧ ૯ ૯-૨ ૧ ૩ 
૧ ૭ ૨ ૬ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૧ શ ક્ર વા ર ૪ ૯ ૭ ૩ ૨ ૧ ૪-૨ ૨ ૮ 
૧ ૮ ૨ ૭ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૨ શ સન વા ર ૫ ૦ - ૨ ૨ ૯-૨ ૪ ૨ 
૧ ૯ ૨ ૮ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૩ ર સવ વા ર ૫ ૦ - ૨ ૪ ૩-૨ ૫ ૫ 
૨ ૦ ૨ ૯ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૪ િો મ વા ર ૫ ૧ - ૫ ૫ ૭ ૪ ૨ ૫ ૬-૨ ૬ ૯ 
૨ ૧ ૩ ૦ - ૦ ૯ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૫ મું ગ ળ વા ર ૫ ૧ - ૫ ૫ - ૨ ૭ ૦-૨ ૮ ૪ 
૨ ૨ ૦ ૧ - ૧ ૦ - ૧ ૯ ૬ ૯ ભા દ ર વા  વ દ  ૬ બ િ વા ર ૫ ૧ - ૫ ૫ ૭ ૫ ૨ ૮ ૫-૨ ૯ ૯ 
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આ એક નિયમસાર શાસ્ત્ર છે. એિો ત્રીજો અનિકાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર. નિયમસાર એટલે શુું? 

સમ્યગ્દશશિ, જ્ઞાિ િે સાચા સ્વભાવરત્િત્રય એિે નિયમ કહીએ અિે સાર એટલે એમાું નવકલ્પ અિે 
વ્યવહારિો અભાવ એિે નિયમસાર કહેવામાું આવે છે. શુું કીિુું સમજાણુું? 'णियमिे य ज ं कज्ज'ं 
નિયમથી જે કરવાલાયક છે, જે નિશ્ચયથી કરવાલાયક કાયશ છે, જીવિા નહતિે માટે મોક્ષિે માટે જે અિુંત 

કાળથી કયુું િથી એ જે કરવાલાયક છે, 'णियमिे य ज ंकज्ज'ं નિશ્ચયથી જે કરવાલાયક છે તે નિયમ છે. 
નિયમ એટલે સમ્યગ્દશશિ, જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર. ત્યાું સ્વભાવ સમ્યગ્દશશિ(િી વાત છે), વ્યવહાર 

સમ્યગ્દશશિ િનહ. સમજાય છે?  

સ્વભાવ એટલે નિમશળ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય, એિી અુંતરમાું અિુભૂનતમાું પ્રતીનત, એિુું જ્ઞાિ અિે 
એિી લીિતા એ સ્વભાવભાવરૂપ, નિનવશકારી પયાશયરૂપ નિયમ એિે મોક્ષિો માર્શ કહેવામાું આવે છે. 
અિે સાર એટલે વ્યવહાર નવકલ્પ આરદ, ભેદ આરદ એમાું િનહ. સમજાણુું કાુંઈ? એિે નિયમસાર, 
આત્માિી સાચી ભક્તત એિે કહેવામાું આવે છે. આ વખતે ભક્તતિુું વુંચાય છેિે બપોરિા? આ ભક્તત 

અત્યારે પરમાથશભક્તતિી વ્યાખ્યા ચાલે છે. એિો આ ત્રીજો અનિકાર શુદ્ધભાવ. શુદ્ધભાવ એટલે 
નત્રકાળી પરમપારરણાનમક ધ્રુવસ્વભાવ. શુદ્ધભાવ એટલે આ પયાશય એમ િનહ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ તો કહ્ુું િે. શુદ્ધભાવ અનિકાર એટલે? નત્રકાળી પરમસ્વભાવભાવ કે જે 

રાર્ નવિાિો અિે એક સમયિી પયાશય નવિાિો એવો જે નત્રકાળી ધ્રુવ પરમસ્વભાવ, 
પરમપરરણાનમક(ભાવ), સત્િુું સત્વ એિે અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાું આવે છે. પેલા શુભ, અશુભ અિે 
શુદ્ધ જે પયાશયિા (ભેદ), એ અહીં િથી. મોક્ષમાર્શ જે છે એ શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ રત્િત્રય છે, પણ આ 

અનિકાર છે એ શુદ્ધભાવ નત્રકાળીિો અનિકાર છે. સમજાય છે કાુંઈ? નત્રકાળી જે દ્રવ્ય–વસ્તુ એક 

સમયિી પયાશય–અવસ્થા નવિાિુું તત્ત્વ, મૂળ તત્ત્વ, પરમેશ્વર તત્ત્વ, પરમતત્ત્વ એિે અહીંયા શુદ્ધભાવ 

કહેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? એિો અનિકાર છે.  

‘હવે શુદ્ધભાવ અનિકાર કહેવામાું આવે છે.’ ર્ાથા-૩૮. 

जीवाणिबणित्तच्च ं ियेमवुाियेमप्पिो  अप्पा। 
कम्मोपाणिसमबु्भवगिुपज्जाएणिं वणिणितो ॥ ३८॥ 

છે બાહ્ તત્ત્વ જીવારદ સવે હેય, આત્મા ગ્રાહ્ છે, 

જે કમશથી ઉત્પન્ન  ર્ુણપયાશયથી  વ્યનતરરતત  છે. ૩૮. 

શ્રાવણ વદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૦૯-૦૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૩૮, પ્રવચન-૧ 
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એિી ટીકા :- ‘આ, હેય અિે ઉપાદેય તત્ત્વિા સ્વરૂપિુું કથિ છે.’ છાુંડવા લાયક કોણ છે અિે 
ગ્રહવા લાયક કોણ છે—એિુું કથિ છે. ‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાિે લીિે ખરેખર 

ઉપાદેય િથી.’ શુું કહે છે? એક સમયિો જીવિો જે પયાશય.. એક સમયિો જીવિો પયાશય તેિે 
વ્યવહારજીવ કહેવામાું આવે છે. સમજાણુું કાુંઈ? એક સમયિી.. જીવ જે ધ્રુવ ચૈતન્ય નત્રકાળી 
સ્વભાવભાવ એિી એક સમયિી જે અવસ્થા જીવિી-આત્માિી, અહીં જીવ એિે કહે છે અિે આત્મા 
પછી નત્રકાળીિે કહેશે. સમજાણુું કાુંઈ? એક સમયિી પયાશય, અિુંત ર્ુણિી એક સમયિી જે અવસ્થા 
એિે અહીંયા વ્યવહારજીવ કહ્ો છે. એ વ્યવહારજીવ હેય છે. એય..! વીરચુંદભાઈ! આ િવી વાત છે 
થોડી. સમજાય છે કાુંઈ? તયા શુકિચુંદજી! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, ... રાર્ તો હેય છે, વ્યવહારરત્િત્રયિો નવકલ્પ તો હેય છે. એ આવશે. 
પણ એક સમયિી પયાશય છે.... વસ્તુ જે નત્રકાળી નચદાિુંદ ધ્રુવ અિુંત અિુંત શક્તતિુું સત્વિુું િામ, 
મહાિામ ભર્વાિ, એમાું એક સમયિી જે પયાશય છે–અવસ્થા છે–હાલત છે–દશા છે એિે 
વ્યવહારજીવ ર્ણી એિે હેય કહેવામાું આવ્યો છે. સમજાણુું કાુંઈ? અજીવ તો હેય છે જ. સમજાય છે 
કાુંઈ? અિે આ જીવ નસવાયિા બીજા જીવો પણ હેય છે જ. એ આ જીવ િથી એટલે બીજા જીવો એ પણ 

એક ન્યાયે ‘આ જીવ િનહ’ (તેથી) તે બિા અજીવમાું જાય છે, એ હેય છે. આ ભર્વાિ આત્મા જીવ છે 
તે એ જીવ િથી. આ જીવભાવ છે તે એ જીવભાવ િથી.  

જુઓ! આ તો અમૃતસાર્રિી વાત ચાલે છે. અિુભવ કરવાલાયક શુું ચીજ છે? અિે કોિો 
અિુભવ કરવો? અિે કોિે હેય જાણવો? એ મુખ્ય વાત છે. સમજાય છે કાુંઈ? ભર્વાિ આત્મા એિી 
એક સમયિી પયાશયિે વ્યવહારજીવ કહી અિે એ નસવાયિા બીજા જીવો પણ આ જીવ િનહ, માટે એિે 
પણ બીજામાું–અજીવમાું િાખી અિે બીજા અજીવો જે છે આરદ એ પણ હેયમાું િાખી અિે એમાું દયા, 
દાિ, પુણ્ય-પાપિો ભાવ થાય એ આસ્રવતત્ત્વ છે એ પણ હેયમાું િાખ્યા, એ છોડવાલાયક છે. 
િવિીતભાઈ! એમાું જે સુંવર, નિજશરા અિે મોક્ષિી પયાશય થાય એ પણ હેય છે. અુંર્ીકાર કરવા જેમ 

(લાયક) ઉપાદેય–આદરણીય િથી. જાણવાલાયક છે, પણ હેય તરીકે જાણવાલાયક છે. સમજાય છે 
કાુંઈ?  

આત્મા ‘જીવારદ સાત તત્ત્વો...’ (એટલે) જીવ એિી પયાશય, એિો રાર્, એિી સુંવર-નિજશરાિી 
શુદ્ધ પયાશય અિે મોક્ષિી પયાશય. એ મોક્ષ પણ એક સમયિી દશા છે. એ ‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો 
સમૂહ...’ જીવ, અજીવ, આસ્રવ, અટકેલો રાર્–ત્યાું અટકે એ બુંિ અિે સુંવર, નિજશરા અિે મોક્ષ—એ 

સાતેય તત્ત્વોિો સમૂહ પરદ્રવ્ય છે. પુંરડતજી! આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? ‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો 
સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાિે લીિે...’ એય..! પ્રાણભાઈ! એ શેરિયા માણસ છે. કોઈ રદ’ ત્યાું સાુંભળુ્ું િ હોય, 
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કોઈિે ખબર િ હોય કે આ શુું કહે છે? આહાહા..! ભર્વાિ! અિુભવ કરવાલાયક હોય તો નત્રકાળીદ્રવ્ય 

ધ્રુવ સ્વદ્રવ્ય છે તે અિુભવ કરવાલાયક છે.  

શ્રોતા:- .. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ એમાું એ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 'वविािोऽभिूत्थो' જે કહ્ુું છે એમાું આ 

િક્કી થાય છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

ભર્વાિ આત્મા એિે 'अप्पिो अप्पा' એમ શબ્દ વાપયો છે. 'अप्पिो अप्पा मवुािये' અિે 
'जीवाणिबणित्तच्च ंिये' એમ શબ્દ વાપયો છે. આહાહા..! અલૌરકક વાત છે.  

શ્રોતા :- કુુંદકુુંદાચાયે હેય... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, કુુંદકુુંદાચાયે પાિમાું (શબ્દ) વાપયો છે. પાિમાું વાપયો એિો અથશ કરે 
છે આ. આહાહા..! એટલે? કે ભર્વાિ આત્મા અિુંત ર્ુણિુું એકરૂપ પરમસ્વભાવભાવ, ધ્રુવ, નિત્ય, 
પયાશયિી રિયા–પરરણમિિી રિયા નવિાિો. સમજાય છે કાુંઈ? એિે અહીંયા 'अप्पिो अप्पा' એટલે 
પોતાિો આત્મા એમ કહેવામાું આવ્યુું છે અિે સાત તત્ત્વ પોતાિો આત્મા િનહ, એ પરદ્રવ્ય છે એમ 

કહેવામાું આવ્યુું છે. આહાહા..! એ મોક્ષમાર્શ,... આ નિયમસાર છે િે? એ મોક્ષમાર્શિી પયાશયિે પણ 

અહીંયા તો પરદ્રવ્ય કીિી છે. સમજાણુું કાુંઈ? એય..! મિસુખભાઈ! સમજાણુું કે િનહ આ?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પાછળ બેિા કેમ? અહીંયા જગ્યા ઘણી છે. શુું કરવા આવ્યા? પહેલા આવવુું 
જોઈએ િે? રેલ વખતે પહેલા જાય. એક-બે નમનિટ કેમ? રેલ ઉપર જાય તો વહેલા જતા હશે કે િનહ? 

પા કલાક. 

શ્રોતા :- ..અહીંયા તો બીજે રદ’ 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અહીં બીજે રદ’ પણ બીજુું હોય, આ િ હોય. આહાહા..!  

જુઓ ભાઈ! આ મિુષ્યદેહ મળ્ો એમાું તયુું તત્ત્વ આદરણીય છે અિે કયુું હેય છે—તેિો 
અહીંયા નવવેક બતાવે છે. ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... નિત્ય... નિત્ય... નિત્ય... એકરૂપ સામાન્ય 

જ્ઞાયકભાવ નત્રકાળ એ જ 'अप्पिो अप्पा' એ પોતાિો આત્મા એિે કહીએ અિે તે અુંર્ીકાર કરવા અિે 
તેિો અિુભવ કરવા જેવો છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાિે લીિે...’ આહાહા..! રાડ િાખેિે બીજા તો. આ 

તો વેદાુંત જેવુું થઈ ર્યુું હશે? પણ સ્વદ્રવ્ય અિે પરદ્રવ્ય એવા ભાર્લા જ તયાું છે ત્યાું? પયાશય અિે 
દ્રવ્ય... અનલુંર્ગ્રહણિી જ્યાું વાત થઈ તો એક જણ કહે, આ તો બિુું—આ જૈિમાું માિેલી રિયાઓ આ 

વ્રત િે આ િે તે આ, એિી તો આમાું રકુંમત આવી િનહ. આહાહા..! ભાઈ! ભર્વાિ આત્મા નિત્યાિુંદ 

પ્રભુ એકલો આિુંદિો કુંદ, આિુંદિો દરરયો સ્વભાવથી ભરેલો એવો જે ધ્રુવ ભર્વાિ આત્મા તે જ 
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જીવિે સમ્યગ્દશશિમાું આદરવાલાયક છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? ઓલા હરવખતે પયુશષણમાું 
બીજુું વાુંચતા હતા જે પોરથી ચાલતુું (હોય). આજે તો નિયમસાર આવ્યુું. પ્રવચિસાર પૂરુું થઈ ર્યુું િે. 
કહો, સમજાણુું કાુંઈ?  

આ આત્મા એિી જે એક સમયિી અવસ્થા–પયાશય, એ પયાશયિે અહીંયા વ્યવહારજીવ કહ્ો 
છે. વ્યવહારજીવ એટલે? આદરવાલાયક િનહ. સમજાય છે કાુંઈ? અિે અજીવ અિે બીજા તત્ત્વો તો 
આદરણીય છે િનહ. નસદ્ધ ભર્વાિ સાક્ષાત્ હોય અિે અરરુંહત નત્રલોકિાથ પરમાત્મા (હોય, પણ) 
આત્માિે આદરણીય એ છે િનહ. આહાહા..! કેમકે જેમાુંથી િવી આિુંદિી અિે શાુંનતિી પયાશય પ્રર્ટ 

થાય એવુું જે નત્રકાળી દ્રવ્ય, એિો અિુભવ કરવાથી દશામાું આિુંદ આવે એ ઉપાદેયતત્ત્વ ધ્રુવ છે. 
સમજાય છે કાુંઈ? આ તો મૂળ મુદ્દાિી રકમિી વાત છે. બાકી ઉપરિી બિી વાતુું અિેક પ્રકારિી ચાલે. 
ચરણાિુયોર્માું આમ કરવુું, આ કયુું િે તે કયુું બિુું. એ તો જ્ઞાિ કરવા માટે એવી ચીજોિુું વણશિ હોય. 
પણ આદરણીય માટે તો એક આ દ્રવ્ય નત્રકાળી છે.  

‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાિે લીિે...’ કારણ કે પહેલો શબ્દ એ પડ્યો છેિે 
એટલે એમ લીિુું છે. પરદ્રવ્ય છે. આહાહા..! જેમ શરીર અિે જડ એ આત્માિે િવી આિુંદિી, શાુંનતિી 
દશા પ્રર્ટવાિુું એ સ્થાિ િથી, એમ જીવિી એક સમયિી પયાશય રાર્વાળી કે રાર્ નવિાિી સુંવર, 
નિજશરાવાળી કે આસ્રવવાળી, એ બિી પયાશયોમાુંથી િવી િમશદશા–પયાશય એમાુંથી પ્રર્ટ થતી િથી. 
માટે તેિે પરદ્રવ્ય કહીિે હેય કહ્ુું છે. આહાહા..! કહો, દેવીલાલજી! ભારે કામ ભાઈ! અહીં તો હજી દેવ-
ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધાિો રાર્ એિે હેય કહે ત્યાું તો પરસેવો ઉતરી જાય. અરર..! આવુું હોય? આ તો 
વ્યવહારિો લોપ થઈ જાય છે. સાુંભળિે હવે! વ્યવહારિો લોપ તયારે થાય? નિશ્ચયિો આદર કરે ત્યારે 
વ્યવહારિો લોપ થાય િે? અિે વ્યવહારિો લોપ કરે તો નિશ્ચયિો આદર થાય. સમજાણુું કાુંઈ? 

આહાહા..!  

કહે છે, ‘ખરેખર ઉપાદેય િથી.’ એમ પાછુું. ભાષા છેિે? ખરેખર આદરણીય િથી. જીવિી 
એક સમયિી અવસ્થા, સુંવર, નિજશરાિી અવસ્થા, મોક્ષિી દશા–અવસ્થા–હાલત, દયા-દાિિા 
નવકલ્પિી હાલત અિે એ ભાવબુંિરૂપ પયાશય અિે અજીવ—કોઈ જીવિે-આત્માિે ઉપાદેય, આદરણીય, 
દૃનિ કરીિે અિુભવવા લાયક એ સાત તત્ત્વો િથી. િન્નાલાલજી! આવી વાત છે, ભાઈ! આહાહા..! 
કહો, ભીખાભાઈ! આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ િીક છે. .. કરી િાખી પણ એણે.  

ભાઈ! તારા ઘરમાું અિુંતા પરમાત્મા પડ્યા છે ભાઈ! આહાહા..! એ તારા ધ્રુવસ્વભાવમાું 
અિુંતા પરમાત્મા છે. બરાબર હશે? નસદ્ધિી દશા જે અિુંતી પ્રર્ટ્યા કરે, નસદ્ધ ભર્વાિિી જે દશા થઈ 

મોક્ષિી, એ પયાશય તો અવસ્થા છે, એ અવસ્થાિો વ્યય થઈ અિે િવી અવસ્થા થાય છે. એવી એવી 
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આત્મામાું મોક્ષદશા થતાું અિુંતી મોક્ષિી અવસ્થાઓ થાય છે. એ બિી નસદ્ધિી મોક્ષદશા આત્માિી 
શક્તતમાું પડી છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? અરે..! જ્યાું િજર િાખવાિી છે તે નિિાિ મહા 
પરમસ્વભાવથી ભરેલો સાર્ર છે. સમજાય છે કાુંઈ? જ્યાું િજર િાખવાિી છે તે નિિાિ... કહે છે કે 
એ િજર છે એ પયાશય છે, પણ એ પયાશય આદરણીય િથી. કારણ કે પયાશયિુું લક્ષ છોડી અિે એણે લક્ષ 

દ્રવ્ય ઉપર કરવાિુું છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? 

‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો સમૂહ પરદ્રવ્ય...’ છે. ઓહો..! શરીર પરદ્રવ્ય, કમશ પરદ્રવ્ય, અરરહુંત 

પરદ્રવ્ય, નસદ્ધ પરદ્રવ્ય, શાસ્ત્ર તો પરદ્રવ્ય છે, પણ જીવમાું થતી મોક્ષિી અવસ્થા તે પરદ્રવ્ય! 
અમરચુંદભાઈ! જીવમાું થતો મોક્ષિો માર્શ, નિશ્ચય હોં! વ્યવહાર એ મોક્ષમાર્શ છે જ િનહ. ભર્વાિ 

આત્મા પૂણાશિુંદિો િાથ એિે અવલુંબતા, એિા ધ્યેયિે નવષય કરતાું, જે પયાશય નિમશળ સમ્યગ્દશશિ, 
જ્ઞાિ, ચારરત્રિી પ્રર્ટે, કહે છે કે એ પણ પરદ્રવ્ય છે. કેમકે િવી (પયાશય) પ્રર્ટ થાય તે કાુંઈ એમાુંથી 
િથી આવતી. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘જીવારદ સાત તત્ત્વોિો સમૂહ...’ કહો, બીજે સાત તત્ત્વો હશે વીતરાર્ નસવાય? સાત પ્રકારિી 
પયાશયો? સમજાય છે? અવસ્થા. અવસ્થા િામ હાલત-દશા. સાત પ્રકારિી દશા—જીવિી પયાશય, 
આસ્રવપયાશય, પુણ્ય-પાપિી કે એ બુંિિી કે સુંવર-નિજશરા-મોક્ષિી પયાશયો. એિે જ અહીંયા પરદ્રવ્ય 

કહીિે હેય કીિા છે. કહો, સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા..! હજી તો વ્યવહારરત્િત્રય... ચરણાિુયોર્િો જે 

વ્યવહાર રત્િત્રય છે, એ થાય તો પછી આત્માિુું સમરકત થાય. એ તો તયાુંય.. તયાુંય તયાુંય એિી બુનદ્ધ 

રખડે છે કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! અહીં તો હેય–છોડવાલાયક હોય એવા સાતેય તત્ત્વોિી 
દશા એ લક્ષ કરવા જેવી િથી એટલે છોડવા જેવી છે, એમ. ઉપાદેય િથી. ‘ખરેખર ઉપાદેય િથી.’  

‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી...’ મુનિ પોતાિી વાત કરે છે જરીક. છે તો આ બિાિે માટે હોં! છેલ્લે લેશે. 
‘અનતઆસન્નભવ્ય જીવોિે એવા નિજ પરમાત્મા નસવાય (બીજુું) કાુંઈ ઉપાદેય િથી.’ મુનિ પોતાિી 
વાત કરીિે વાત લે છે. મારે તો આ છે અિે બિાિે માટે આ (છે), એમ પછી છેલ્લે એ લેશે. સમજાણુું 
કાુંઈ? મુનિ એિે કહીએ કે જે ‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલિા નશખરિો જે નશખામણી છે,...’ ‘ટોચ ઉપરિુું 
રત્િ; ચૂડામણી; કલર્ીિુું રત્િ.’ કલર્ી િાખે છેિે આમ કલર્ી? એમાું રત્િ ઉપર હોય છે. ઓહો..! 
મુનિિે તો પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પથી પણ મહાવૈરાર્ જેિે છે. સમજાય છે કાુંઈ? વ્રત, અવ્રતિા રાર્થી 
પણ જેિે અુંતરમાું ઉદાસભાવ છે.  

‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલ...’ મકાિ મોટુું, બુંર્લો, એિુું નશખર, એિો નશખામણી. એવા મુનિ 

એિે કહે છે (કે જે) નવકલ્પથી ઉદાસ છે. આ એક સમયિી પયાશયથી પણ જે ઉદાસ છે. સમજાણુું કાુંઈ? 

નિનમત્તથી તો ઉદાસ છે, શુભ-અશુભ રાર્થી તો ઉદાસ છે. પણ એક સમયિી પયાશયથી સહજ 

વૈરાગ્યરૂપી મહેલ... મહેલ સમજાય છે? આ મહેલ િથી થતા? રાજાિો મહેલ મોટો. સાડા ત્રણ કરોડિુું 
િથી થયુું આ મૈસુરમાું? અહીંયા આ લોકોિે હશેિે બિા રખડિારા જ્યોજશિે છેિે મોટા મોટા ઘર? ત્રણ 
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ત્રણ કરોડિા ઘરો. મરી ર્યો રાતે એું.. એું.. જોયુું તો મડદુું હતુું. ભાિ િહોતુું ભાિ. મરી ર્યો તયારે 
ખબર િનહ, લ્યો. મરી ર્યો કોણ? જ્યોજશ. મોટો ત્રણ કરોડિો બુંર્લો. એ બુંર્લો કે રદ’ તારો હતો? 

સાુંભળિે હવે! એ તો િૂળિો ઢર્લો. આહાહા..! 

અહીં તો કહે છે કે જેમ એ મોટો મહેલ હોય એમ મુનિ તો સ્વભાનવક વૈરાગ્યરૂપી મહેલિા 
નશખરિા નશખામણી છે. આહાહા..! જુઓ તો એ. સમજાણુું કાુંઈ? ઉદાસ... ઉદાસ... ઉદાસ.. ૨૦ વષશિો 
જુવાિ છોકરો મરતો હોય અિે બિુું કહળ્ુું કુટુુંબ ભેર્ુું થયુું હોય અિે ઓલી બે વષશિી પરણેતરવાળી 
(ઊભી હોય), ઓલો અસાધ્ય થઈ ર્યો હોય અિે મરવાિી તૈયારી હોય. ઓલી મૂકે પોક. હાય રે! 
કૂવામાું વચ્ચે ઉતારીિે દોરડા શઢ કાપ્યા, એમ રોવે છેિે? એય..! િવિીતભાઈ!  

આ અમારે ઘરે થયુું હતુુંિે. અમારા મોટા ભાઈ મરી ર્યા હતા. િાિી ઉંમરમાું. િાિો તો મારી 
દીક્ષા પછી (ર્ુજરી ર્યો). અમારા સૌથી મોટા ભાઈ હતા િે. એ વખતે મારી ઉંમર, (સુંવત) ૧૯૫૭માું 
ર્ુજરી ર્યા, ૧૧ વષશિી ઉંમર. એ જ્યાું મરવાિી તૈયારી થઈ ત્યાું ઓલી રોવા મુંડી બાઈ. અમે તો િાિી 
ઉંમરિા. કહે કે બહાર િીકળો. છોકરાિે કહે, બહાર િીકળો. ૫૭િી વાત છે. ૧૯૫૭. આિ વષશિુું 
પરણેતર. એક વષશિો છોકરો થયેલો. આમ જ્યાું આુંખ ઓલી થવા માુંડી, ખલાસ થવાિુું ટાણુું આવ્યુું. 
બહાર િીકળો છોકરાઓ. ઓલી રોવા માુંડી. ૧૧ વષશિી ઉંમરે આ બિુું જોયુું હતુું હોં! સમજાય છે? 

આહાહા..! શોક... શોક... શોક... શોક ફેલાઈ ર્યો હતો. 

એમ િમીિે બહારથી ઉદાસીિતા છવાઈ ર્યેલી હોય છે એમ કહે છે. બાહ્ ચીજથી ઉદાસ.. 
ઉદાસ.. તયાુંય હોંશ િથી, તયાુંય ઉત્સાહ િથી. નવકલ્પથી, નિનમત્તથી, આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? 

સહજ વૈરાગ્ય. પરથી ખસીિે... પુણ્ય-પાપિા અનિકારમાું કહ્ુું છેિે? વૈરાગ્ય કોિે કહીએ? કે જે પુણ્ય-
પાપિા નવકલ્પો છે તેિાથી ખસી ર્યો છે. ‘ખસી ર્યો' સમજાય છે? હિી ર્યો છે. પીછે હિે હૈં. વ્યવહાર 

રત્િત્રયિા નવકલ્પથી પણ પીછે હિે હૈં એવો વૈરાગ્ય, કહે છે કે સમરકતીિે હોય છે અિે આ તો મુનિ છે. 
આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

‘સહજ વૈરાગ્યરૂપી મહેલ...’ એિો નશખર, એિો નશખામણી છે મુનિ. એ ‘પરદ્રવ્યથી જે 

પરાઙ્મુખ છે,...’ દેખો આ. પરદ્રવ્ય જે કીિા એિાથી પરાઙ્મુખ છે. એક સમયિી પયાશય સુંવર, નિજશરા, 
મોક્ષ આરદ એિાથી પરાઙ્મુખ છે. સમજાય છે કાુંઈ? બિાિે માટે આ વાત છે. એ પોતે લખિાર છે 
એટલે કહે છે. પણ પાછળ કીિુું કે આવો આત્મા ‘અનત-આસન્ન ભવ્યજીવોિે એવા નિજ પરમાત્મા 
નસવાય (બીજુું) કાુંઈ ઉપાદેય િથી.’ સમ્યગ્દૃનિ જીવિે અનત અલ્પ કાળમાું જેિો સુંસારમાું પાર 

આવવાિો છે અિે મુક્તતિો રકિારો જેિે દેખાય છે, અલ્પ કાળમાું મુક્તત છે—એવા ભવ્યજીવિે એ 

સાત તત્ત્વ તે આદરણીય િથી. એય..! મિહરભાઈ! ભારે વાત! ચૈતન્યરત્િ ભર્વાિ એિા આશ્રય 

અિે ઉપાદેયતાિે લઈિે િમાશત્માિે પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખતા વતે છે. આહાહા..! પરદ્રવ્યથી નવમુખતા 
વતે છે. સ્વદ્રવ્યમાું સમુખતા, સ્વ તરફિી મુખ્યતા, પરદ્રવ્યિી નવમુખતા. સ્વદ્રવ્યિી સન્મુખતા. આહા..!  
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શ્રોતા :- નિનમત્ત આવ્યુું કે િ આવ્યુું? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અહીં નિનમત્ત આવ્યુુંિે. નિનમત્તથી નવમુખતા. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મુખ છે,...’ પરદ્રવ્યથી જે નવમુખ છે. આહાહા..! જુઓ સમ્યગ્દૃનિિી દશા! 
સમ્યગ્દૃનિ એવો િમી એ પરદ્રવ્યથી તો નવમુખ છે. સમજાય છે કાુંઈ? હવે પછી મુનિ પોતાિી વાત કરે 
છે. ‘પાુંચ ઇનન્દ્રયોિા ફેલાવરનહત દેહમાત્ર જેિે પરરગ્રહ છે,...’ પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખતા તો સમ્યગ્દૃનિિે 
પણ હોય છે. પણ એ ઉપરાુંત પોતે પોતાિી દશાિુું વણશિ કરતાું કહે છે, પરદેહમાત્ર પાુંચ ઇનન્દ્રયિો 
નવસ્તાર જ જ્યાું િથી. અણીનન્દ્રય સ્વરૂપિે પકડી છે આત્માિી ચીજિે. પાુંચ ઇનન્દ્રયિો જ્યાું નવસ્તાર જ 

િથી. સમજાય છે?  ‘પાુંચ ઇનન્દ્રયિા ફેલાવ રનહત...’ આહાહા..! ‘દેહમાત્ર જેિે પરરગ્રહ છે,...’ એવા 
મુનિિે વસ્ત્રિો પણ તાણો હોતો િથી. સમજાય છે કાુંઈ? દેહમાત્ર. શ્રીમદ્ માું પણ આવે છે કે િનહ? 

સુંયમિા હેતુથી.. ‘માત્ર દેહ તે સુંયમ હેતુ..’ ‘માત્ર દેહ તે સુંયમ હેતુ..’ સમજાય છે કાુંઈ? ‘દેહમાત્ર 

જેિે પરરગ્રહ છે,...’ એટલે એ રહ્ો છે. (દેહમાું) રહ્ો છે, પણ છૂટેલો છે દૃનિમાુંથી. એ (દેહ) છોડ્યો જાય 

િનહ, એમ નવકલ્પ છે એ છોડ્યો જાતો િથી. ભલે હો, પણ એિો પક્કડ છે િનહ. આહાહા..! સમજાણુું 
કાુંઈ? ‘દેહમાત્ર જેિે પરરગ્રહ છે,...’  

આમ તો નસદ્ધિે પણ, ભાઈ! સુંયમી કહ્ા છે હોં! સુંયમિી વ્યાખ્યા કરતાું. નસદ્ધિા એક હજાર  

આિ િામ છેિે? સુંયમી—સુંયમિા િારિાર. કારણ કે વમિ થઈ ર્યુું છે િે. બાકી કાુંઈ િથી માટે એિે 
એવો શબ્દ વાપયો છે. એક હજાર િે આિ િામ છેિે નસદ્ધ ભર્વાિિા? સુંયમી છે એ. ત્યારે કાુંઈ બાર 

વ્રત (કરવા) કે ઓલા અવ્રત ટાળવા છે—એવુું િથી, પણ એ સુંયમી જ છે એમ. સુંયમિા િરિાર છે 
નસદ્ધ ભર્વાિ, એમ એ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? પણ અહીં તો કહે છે કે એ પયાશયિો પણ જ્યાું આદર 

િથી. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? 

આ તો આવ્યુુંિે? પરમ ક્જિયોર્ીશ્વર. ‘પાુંચ ઇનન્દ્રયોિા ફેલાવ રનહત દેહમાત્ર જેિે પરરગ્રહ 

છે, જે પરમ ક્જિયોર્ીશ્વર છે,...’ મહા ક્જિયોર્ીશ્વર, વીતરાર્ી યોર્ીશ્વર છે. રાર્રનહત વીતરાર્મૂનતશ 
આત્મા, એમાું જેિુું જોડાણ છે એટલે તેિે ક્જિ, પરમ ક્જિયોર્ીશ્વર કહ્ો છે. આટલા ચાર શબ્દો વાપયાશ. 
પરમ, ક્જિ, યોર્ અિે ઈશ્વર. કેવા મુનિ છે? મુખ્ય તો મુનિપણાથી વાત છે. પોતે મુનિ છે િે? 

પદ્મપ્રભમલિારરદેવ આ ટીકા કરિાર. એથી મુનિપણાથી વાત કરી છે, પણ સમ્યગ્દૃનિિે માટે જ આ 

વાત છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

િમીિે પરિી ક્બલકુલ ઉપેક્ષા વતે છે અિે આત્મા ધ્રુવિી જ અપેક્ષા દૃનિમાું વતે છે. આહાહા..! 
આ મુદ્દાિા માલિી વાત છે એટલે જરી ઝીણુું પડે, તોપણ એણે સમજવુું તો પડશે કે િનહ? કારણ કે કરવુું 
છે આ. એ નવિા બિુું સમજવા જેવુું છે. જેિી સમજણમાું એ યથાથશતા િથી, એિો પ્રયોર્ અુંતમુશખમાું 
કેમ થાય? સમજાણુું કાુંઈ?  

શ્રોતા :- ... 



8    નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૧ 
 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધપયાશય પરદ્રવ્ય, નસદ્ધિી પયાશય પરદ્રવ્ય, મોક્ષપયાશય પરદ્રવ્ય. શેિી! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, સ્વદ્રવ્યિી અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય. આહાહા..! 

‘પરદ્રવ્યથી જે પરાઙ્મુખ છે, પાુંચ ઇનન્દ્રયોિા ફેલાવ રનહત દેહમાત્ર જેિે પરરગ્રહ છે, જે પરમ 

ક્જિયોર્ીશ્વર છે,...’ મહા પરમ ઉત્કૃિ વીતરાર્તાિા ભાવમાું જોડાણવાળો એવો ઈશ્વર. અુંતરમાું 
નસ્થરતાિી રમણતાિી ઉગ્રતા છે. વીતરાર્ક્બુંબિે પકડીિે આખુું ક્બુંબ ચૈતન્યક્બુંબ છે ધ્રુવ, એિે 
પકડીિે ઉત્કૃિ વીતરાર્તાિા ભાવિે જેણે પ્રર્ટ કયો છે એવો પરમયોર્ીશ્વર છે. વ્યવહારિે સાિે છે 
અિે પુંચ મહાવ્રતિે પાળે છે—એમ અહીં કાુંઈ વાત લીિી િથી. એ તો રાર્ છે. આહાહા..! હજી તો  
સાચી વાતિી સમજણિા િેકાણા િ મળે. સમજાણુું કાુંઈ? જે વાત સાુંભળવા મળે િનહ એ સમજે કે 
રદ’? નવચારે કે રદ’? અિે પ્રયોર્માું લાવે કે રદ’? આ તો ચોયાશશીિા જન્મ-મરણિા દુુઃખો એિો વ્યય 

કરવાિો  માર્શ છે. સમજાણુું કાુંઈ? જેિામાું જન્મ-મરણિી પયાશય તો િથી, પણ સુંવર, નિજશરાિી, 
મોક્ષિી પયાશય જેમાું િથી એવુું દ્રવ્ય, એ એમ કહે છે. એવો આત્મા એમ કહે છે.  

‘સ્વદ્રવ્યમાું જેિી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ છે-’ ભર્વાિ ધ્રુવ અુંતમશુખ પ્રવેશીિે... અુંતમુશખમાું પ્રવેશીિે... 
સ્વવસ્તુ જે ધ્રુવ છે તે સ્વદ્રવ્ય છે એ સ્વદ્રવ્યમાું જેિી તીક્ષ્ણબુનદ્ધ છે. આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? ‘એવા 
આત્માિે...’ હજી તો એટલુું. એ આત્મા કેવો એ પછી વણશવશે. 'अप्पणो अप्पा' અહીં તો આવો 
આત્મા છે, પણ જેિી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ અુંદર છે એવા આત્માિે ‘આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે.’ એ આત્મા 
કેવો? એ પછી લેશે. સમજાય છે કાુંઈ?  

જેિી સ્વદ્રવ્યમાું તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ છે, પરદ્રવ્યથી પરાઙ્મુખ છે. પયાશયબુનદ્ધથી પરાઙ્મુખ છે એમ 

કહેવુું છે. દ્રવ્યબુનદ્ધમાું દૃનિ જ્યાું પડી છે... આહાહા..! એવા આત્માિે.. એવો જે આત્મા એિે ‘આત્મા 
ખરેખર ઉપાદેય છે.’ એ વ્યાખ્યા પાિિી કરી. 'उपादयेम् अप्पणो अप्पा' આવો આત્મા તેિે.., 
એવા આત્માિે, તે આત્મા ઉપાદેય–અુંર્ીકાર કરવાલાયક છે. ત્યાું દૃનિ મૂકીિે તે આદરણીય છે. બાકી 
જ્ઞાિીિે બીજુું કોઈ આદરણીય છે િનહ. આહાહા..!  સમજાણુું કાુંઈ?  

ઓલામાું આવ્યુું હતુુંિે? ખરેખર ઉપાદેય િથી એમ કહ્ુું હતુું ત્યાું. અહીંયા ઉપાદેય છે. ઓલામાું 
‘હેય છે' એમ િ કહેતા ‘ઉપાદેય િથી' એમ કહ્ુું હતુું. પાિમાું હેય મૂતયુું છે, એિે િેકાણે િકારથી વાત 

કરી. જીવારદ સાત તત્ત્વોિો પરદ્રવ્ય સમુહ તે ઉપાદેય િથી, લક્ષ કરવા જેવુું િથી, આશ્રય કરવા જેવુું 
િથી. ત્યારે? આવો આત્મા, અુંતરમાું તીક્ષ્ણ દૃનિ મૂકી છે જેણે એવા આત્માિે આત્મા ખરેખર ઉપાદેય 

છે. અુંતર વસ્તુ ધ્રુવ એ જ આદરણીય, અુંર્ીકાર કરવાલાયક, આશ્રય કરવાલાયક છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

હવે એ આત્માિુું વણશિ કરે છે. સમજાણુું? ‘ઔદનયક આરદ ચાર ભાવાુંતરોિે અર્ોચર 

હોવાથી...’ ભર્વાિ આત્મા કારણ પરમાત્મા, એ નત્રકાળી ધ્રુવ સત્િુું મોટુું મહાસ્વરૂપ એવો જે કારણ 

પરમાત્મા એક સમયિી પયાશય નવિાિો. ‘ઔદનયક આરદ ચાર ભાવાુંતરોિે અર્ોચર...’ એટલે? એ 
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ઉદય િામ પુણ્ય-પાપ ઉદયિા ભાવ.. આવે છેિે? આવશે, આર્ળ આવશે. ર્નત, રાર્, દ્વેષ, પુણ્ય, પાપ 

નવકલ્પો. જે ભાવે તીથુંકરર્ોત્ર બુંિાય એ ભાવ પણ ઉદયભાવ છે એિાથી એ ર્મ્ય િથી. અહીં તો 
ક્ષાનયકભાવથી ર્મ્ય િથી એિો અથશ કે એ આશ્રય કરવાલાયક િથી, એમ. જણાય છે ક્ષાનયકભાવ, 
ઉપશમભાવથી, પણ એિે આશ્રય થઈિે જણાય એવો િથી એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે!  

કહે છે કે ઉદયભાવ—પુણ્ય, પાપિા નવકલ્પ આરદ, ર્નત આરદ ભાવ, એિાથી આત્મા અર્મ્ય 

છે અથવા એિે આશ્રયે આત્માિી પ્રાનિ થતી િથી. ઉપશમભાવ, સમરકત, ચારરત્ર આરદિો 
ઉપશમભાવ એિે આશ્રયે પણ આત્માિી ઉપાદેયતા થતી િથી. ક્ષાનયકભાવ.. ક્ષાનયકભાવ એિે 
આશ્રયે પણ આત્મા ઉપાદેય થઈ શકતો િથી. તેમ ક્ષયોપશમભાવ એિે આશ્રયે પણ આત્મા અુંર્ીકાર 

થઈ શકતો િથી. ભાવાુંતરોિે અર્મ્ય છે એિો અથશ આ. ર્મ્ય તો ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અિે ક્ષાનયકથી 
ર્મ્ય છે, પણ એિે આશ્રયે ર્મ્ય િથી માટે એિાથી ર્મ્ય િથી એમ કહેવામાું આવ્યુું છે. આહાહા..! 

કહે છે, ઉદય–પુણ્ય-પાપિો નવકલ્પ આરદ, ઉપશમ-સમરકત, ચારરત્ર આરદ, ક્ષયોપશમ-જ્ઞાિ, 
દશશિ વીયશિો ઉઘાડ આરદ. ક્ષાનયક-સમરકત ચારરત્રિી પયાશય ક્ષાનયક—એ પયાશયોથી અર્મ્ય છે. 
અર્મ્ય છે એટલે? તે પયાશયિે આશ્રયે આત્મા જણાય એવો િથી. સમજાણુું કાુંઈ? ચાર ભાવિે આશ્રયે 
આત્મા ર્મ્ય િથી એટલે ચાર ભાવથી તે જણાય એવો િથી એટલે ચાર ભાવિુું લક્ષ કરે એિે આત્મા 
લક્ષ થાય એવો આત્મા િથી એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! એક કોર સમરકત આરદિે 
પરદ્રવ્ય કહેવુું અિે એ પરદ્રવ્યથી દ્રવ્ય જણાય. એવી વાત છે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમ િથી. ચાર ભાવિા લક્ષે લનક્ષત થાય એવો િથી, એમ કહે છે. બાકી 
તો ક્ષાનયકભાવથી ર્મ્ય છે, પણ અહીં... પાછા એમાું એ લોકોિે તકશ આવે છે કે જ્યારે ક્ષાનયક આરદ 

પયાશયોિે પરદ્રવ્ય કીિી, તો પરદ્રવ્યિે ર્મ્ય આત્મા છે? ભાઈ! એ બીજી વાત છે સાુંભળિે! એ પરદ્રવ્યિે 
આશ્રયે ર્મ્ય િથી, માટે દ્રવ્યિે આશ્રયે ર્મ્ય છે એમ કહેવુું છે. આહાહા..! એવી વાત છે ભાઈ! 
અિુભવિી દશા એમાું એકલો આત્મા જ આદરણીય રહે છે એમ કહે છે. એ છે અિુભવિી પયાશય-
અવસ્થા, પણ એિે પરદ્રવ્ય ર્ણી, કેમકે તેિુું લક્ષ કરવા જેવુું િથી. (કેમકે) એિા લક્ષે આત્માિો અિુભવ 

થતો િથી. આહાહા..! ભારે વાત!  

‘ઔદનયક આરદ ચાર ભાવાુંતરોિે...’ ભાવાુંતર કેમ (કહ્ુું)? ‘અન્ય ભાવો (ઔદનયક, 
ઔપશનમક, ક્ષયોપશનમક અિે ક્ષાનયક—એ ચાર ભાવો) પરમપારરણાનમકભાવથી અન્ય હોવાિે 
લીિે...’ પરમપરરણાનમક એટલે નત્રકાળ પરમસ્વભાવભાવ, ધ્રુવસ્વભાવભાવ એવો જે પરમસ્વભાવ, 
ધ્રુવસ્વભાવ એકરૂપ ભાવ એિાથી ચાર ભાવ અિેરા છે, માટે તેિે ભાવાુંતર કહેવામાું આવે છે. 
ભાવાુંતર–અિેરા ભાવ. ભાવ જે નત્રકાળી પરમસ્વભાવ, નત્રકાળી પરમભાવ એવા ભાવિી અપેક્ષાએ 

ચાર ભાવ અિેરા ભાવ છે. ભાવાુંતર શબ્દ છેિે? ‘ચાર ભાવાુંતરો...’ એટલે પરમસ્વભાવભાવ 
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ભર્વાિ, આહાહા..! કારણ પરમાત્મા નત્રકાળી ચૈતન્યિો ધ્રુવસ્વભાવ, એ ભાવિી અપેક્ષાએ ઉદય, 
ઉપશમ, ક્ષાનયકભાવ તે ભાવાુંતર છે–અિેરા ભાવ છે. (એિા) ભાવિી અપેક્ષાએ અિેરા ભાવ છે 
(કેમકે) એિા આશ્રયે આ ભાવ ખ્યાલમાું આવતો િથી. અમરચુંદભાઈ! આહાહા..! સૂક્ષ્મ વાત છે શેિી! 
આ પયુશષણમાું વળી આ આવ્યુું. સાુંભળે તો ખરા. સમજાય છે?  

ઓહો..! ભર્વાિ આત્મા, એક સેકન્ડિા અસુંખ્ય ભાર્માું મહા તત્ત્વિુું સત્વ પ્રભુ, 
પરમસ્વભાવભાવ, પરમપારરણાનમકભાવ છે. એટલે? જેમાું નિનમત્તિી અિે નિનમત્તિા અભાવિી 
અપેક્ષા િથી. કારણ કે ઉદયભાવમાું તો કમશિા ઉદયિી અપેક્ષા આવી, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકમાું 
નિનમત્તિા અભાવિી અપેક્ષા આવી. આ તો અભાવ અિે સદ્ભાવિી અપેક્ષા નવિાિુું જે તત્ત્વ એવો જે 

પરમસ્વભાવભાવ, એિે ભાવ ર્ણીિે આ ચાર ભાવિે ભાવાુંતર કહ્ા છે, એ ભાવથી અિેરા ભાવ કહ્ા 
છે. સમજાય છે કાુંઈ? આહાહા..! 

‘આરદ ચાર ભાવાુંતરોિે...’ ઓહોહો..! ક્ષાનયકભાવથી આત્મા (ક્ભન્ન, કેમકે) ક્ષાનયકભાવિે 
લક્ષે આત્મા લક્ષ્ય થાય િનહ, ક્ષાનયકભાવિે આશ્રયે આત્માિો આશ્રય થઈ શકે િનહ. આહાહા..! એમ 

કહે છે. ત્યાું વળી વ્યવહારરત્િત્રય રાર્ ઉદયભાવ એિે આશ્રયે આત્માિે (લાભ થાય). એમ કે વ્યવહાર 

પહેલો હોય તો પછી નિશ્ચય લક્ષમાું આવે. અરે..! ભાઈ! એ તારી જાત એવી િથી, ભાઈ! સમજાણુું 
કાુંઈ? શોભાલાલજી! આ તો અલૌરકક અમૃતિી વાતુું છે. િૂળિી પુુંજીમાું મોહી ર્યો છે. અરે..! એક 

સમયિી પયાશયમાું મૂુંઝાણો તે દ્રવ્યદૃનિિે ચૂકી જાય છે એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ?  

ભાવાુંતર.. ચાર ભાવાુંતર.. ભાવાુંતર એટલે? પરમભાવ એવો નત્રકાળી ધ્રુવ, એિાથી ઉદય, 
ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક તે ભાવાુંતર–અિેરો ભાવ, એિે અર્ોચર છે. અર્ોચર એટલે એિે લક્ષે 
આત્મા લક્ષ્ય થઈ શકતો િથી, એમ લેવુું. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! જુઓ! કહ્ુું છે અહીં. ‘પરમ-
પારરણાનમકભાવ જેિો સ્વભાવ છે---એવો કારણપરમાત્મા...’ આ ચાર ભાવાુંતરોિે અર્ોચર છે. એટલે 
ચાર ભાવિે આશ્રયે તે લક્ષમાું આવતો િથી. ચાર ભાવિા લક્ષે તેિુું–આત્માિુું ધ્યેય પકડાતુું િથી. 
આહાહા..! આ તો અર્મનિર્મિી વાતુું છે, ભીખાભાઈ! સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! 

ભાઈ! ક્ષીરસાર્ર–દરરયાિા પાણી લાવે છેિે ભર્વાિિે સ્િાિ કરવા? આ તો કહે છે, 
અમૃતિા સાર્ર ઉછળે છેિે અુંદર, ભાઈ! આહાહા..! સમજાણુું કાુંઈ? અિુંત અપરરનમત આિુંદ અિે 
જ્ઞાિિુું ધ્રુવસ્વરૂપ જેમાું સત્વિુું–શક્તતિુું પરરનમતપણુું િથી, અપરરનમત સ્વભાવ છે–મયાશદાવાળો 
સ્વભાવ િથી. અિુંત... અિુંત... અિુંત... અિુંત... અિુંત... એવી એકરૂપ શક્તતિુું તત્ત્વ એવો જે 

પરમસ્વભાવ, તેિો આશ્રય કરતાું સમ્યગ્દશશિ-જ્ઞાિ થાય છે. અિે સમ્યગ્દશશિ અિે જ્ઞાિિો આશ્રય 

કરતાું ચારરત્ર થતુું િથી. સમ્યગ્દશશિ-જ્ઞાિ થયા પછી ચારરત્ર થાય છે એ કાુંઈ સમ્યગ્દશશિ અિે જ્ઞાિિા 
આશ્રયથી ચારરત્ર થતુું િથી. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! જેિે દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી ભક્તતિો ભાવ આકરો 
પડે િે આકરો. .. ભક્તતવાળા ખરાિે એ? કલકત્તાવાળા. શેરિયાિો પત્ર આવ્યો હતો. સુમેરુચુંદજી. 
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ભક્તત, કલ્યાણિા... વેદાુંતી હતા, પછી અહીં દીપચુંદજી શેિીયાિી સાથે... આ માળુું... ઓલામાું આવ્યુું 
નિહાલચુંદજીભાઈિા દ્રવ્યદૃનિ પ્રકાશમાું. ભર્વાિિી ભક્તતિો ભાવ એ ભઠ્ઠી છે. રાડ િાખી ર્યા. 
હાય.. હાય..! આહાહા..! કાર્ળ આવ્યા એક, બે, ત્રણ રામજીભાઈ ઉપર આવ્યા હતા. કે આ કેમ? ભાઈ! 
એ નવકલ્પ ઉિે છે તે ઉદયભાવ છે (અિે) ઉદયભાવ છે તે કષાય છે. દેખો! આ ઉદયભાવ હોં પાછો. ... 
છે. આહાહા..! ત્યારે શુું અમારે ભર્વાિિી ભક્તત િ કરવી? વળી એમ કહે. હવે સાુંભળ તો ખરો! આ 

તો કર િક્કી. ..ચુંદભાઈ! શુભભાવ હોય છે એ જાણવાલાયક છે, આદરવાલાયક િથી. આહાહા..! એિુું 
જ્ઞાિ થાય પયાશયમાું, એ આદરવા લાયક િથી (એમ) અહીં તો કહે છે. રાર્ તે આદરવાલાયક િથી, પણ 

તે કાળે સ્વિા લક્ષે સ્વ-પરપ્રકાશક જ્ઞાિિી પયાશયમાું રાર્િુું–પરિુું જાણવુું થાય, એ પયાશય પણ 

આદરણીય િથી. દેવીલાલજી! આ તો અર્મનિર્મિી વાતુું છે. આહાહા..! જેિે માર્શ જોતો હોય અિે 
સુંસારિા જન્મ-મરણિા દુુઃખ(રૂપ) ભવસાર્રમાું ડૂબેલો પ્રાણી એિે તારવો હોય તો આ એક ઉપાય છે. 
સમજાણુું કાુંઈ? અરે..! એિે ડૂબ્યાિા દુુઃખ લાર્તા િથી. ચોયાશસીિા અવતાર—સ્વર્શિા, શેરિયાિા 
અવતાર, એ બિા દુુઃખ ભરેલા, અનિથી સળર્ેલા અુંર્ારા છે. પ્રાણભાઈ! શુું આ? દુુઃખિા દાળીયામાું 
સળર્તા છે. શેકાય છે અનિથી. ભાઈ! તિે ખબર િથી.  

ભર્વાિ! શીતળસાર્ર ભર્વાિ પડ્યો છે ભાઈ! એમાું નવકલ્પિુું ઉિવુું.., અશુભિુું ઉિવુું એ 

તો અનિ છે, (પણ) શુભિુું ઉિવુું એિે લક્ષે આત્મા લક્ષ્ય થાય એમ છે િનહ. કેમકે એ તો કષાય છે અિે 
ભર્વાિ તો પૂણાશિુંદ અકષાયિો રસ છે. પણ અહીં તો કહે છે... ‘જાણેલો પ્રયોજિવાિ' જે કીિુું. 
ઓહોહો..! એ પયાશય જે જાણી રાર્િી, એ પયાશય ઉપર લક્ષ કરવાથી આત્માિુું લક્ષ થતુું િથી. આહાહા..! 
વીતરાર્માર્શિા પુંથિી રીત તો જુઓ! સમજાણુું કાુંઈ? કહે છે, એવો જે ભર્વાિ ચાર ભાવાુંતરથી 
અર્મ્ય છે એટલે કે ચાર ભાવિે લક્ષે તેિુું લક્ષ થાય િનહ એવો છે. … 

‘જે (કારણપરમાત્મા)...’ કારણપરમાત્મા એટલે પોતાિો નત્રકાળી સ્વભાવ તે કારણપરમાત્મા. 
જેમાુંથી નસદ્ધરૂપી કાયશદશા થાય, જેિી ખાણમાું અિુંતી નસદ્ધ(રૂપ) કાયશદશા પડી છે. આહાહા..! એવો જે 

ભર્વાિ આત્મા અિુંતી મુતત દશાિો િાથ, નસદ્ધિો પણ િાથ. એવી તો અિુંતી દશા જેિા એક-એક 

ર્ુણમાું પડી છે. એક કેવળજ્ઞાિિી પયાશય એવુું જ્ઞાિ અિુંતુું, દશશિિો પયાશય અિુંતો આમાું પડ્યો છે, 
અિુંતુું આિુંદ એ આિુંદમાું પડ્યો. એવો જે ધ્રુવ ભર્વાિ સ્વભાવિે મયાશદા અિે હદ હોઈ શકે િનહ. 
એવો ભર્વાિ ધ્રુવસ્વરૂપ તે ચાર ભાવથી જણાય એવો િથી. તો આ તો કહે કે વ્યવહારથી જણાય, 
વ્યવહાર હોય તો જણાય, રાર્ આવો મુંદ પડે, કષાયિી મુંદતા હોય. વયા ર્યા ભાઈ વળી. એ તો 
ક્બચારા.... લાકડા ર્રી ર્યા છેિે ઘણાું. ત્યાર્ીિા િામવાળાિે એટલુું આકરુું લાર્ે આ. અિે પુંરડતો 
ભણ્યા હોય બીજુું એિે માથે ઘા પડે કે આ તારુું જ્ઞાિ ખોટુું છે. આહાહા..! 

ભર્વાિ! તારા પરમાત્માિા ભેટા થવામાું, કોઈ પયાશય અિે રાર્િો આશ્રય કરવાથી 
ભર્વાિિો ભેટો થાય એવો આત્મા િથી.. એવો આત્મા િથી, એવો લુંર્ડો આત્મા છે િનહ. આહાહા..! 
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િવિીતભાઈ! નિયમસાર વખતે કોઈ વખતે હો િ હો... ભાગ્યશાળી છે ભાઈ. આહાહા..! આવી વાતુું 
સાુંભળવા મળવી મહાભાગ્ય છે! આહાહા..! એિા નવકલ્પમાું જે પુણ્ય બુંિાય એ પણ બીજી જાતિુું હોય 

છે. સમજાય છે કાુંઈ?  

(શ્રોતા :- ...) પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બુંિાય એ જુદી જાતિુું જણાવ્યુું. એમાું આદરણીય-
ફાદરણીયિી તયાું વાત કરી? સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..!  

એવો કારણપરમાત્મા કેવો છે? કે જે આદરણીય અિે ઉપાદેય કહ્ો પાિમાું. એિી વ્યાખ્યા કરશે 
નવશેષ. 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

* * * * *   
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મોક્ષમાર્ગનો અધિકાર છે, એમાાં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. શુદ્ધભાવ એટલે ધિકાળી પરમસ્વભાવ 

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

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

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

કહ્યાને? િાત તત્ત્વ એ બધહતગત્ત્વ છે, એ આત્મા નધહ. ઝીણી વાત છે. જીવનો એક િમયનો પયાગય એ 

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

પરવસ્તુ છે, એ આત્માના નધહ, એ આત્મા નધહ. 
શ્રોતા :- ... 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ છ રવ્યમાાં આ ધિકાળી રવ્યની અપેક્ષાએ એક િમયની પયાગયને પરરવ્ય 

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

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

શ્રોતા :- ઝીણુાં બહુ. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત જ આ ચાલતી નથી અત્યારે. અત્યારે તો આ કરો, આ પાળો, વ્રત કરો, 

અપવાિ કરો, દયા કરો ને દાન કરો. બિુાં અજ્ઞાન અને ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ છે. 
શ્રોતા :- ... ધમથ્યાત્વનુાં પોષણ હોય? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ધમથ્યાત્વના બાપ એટલે ર્ૃહીત ધમથ્યાત્વ, એમ. આકરુાં કામ. ભાઈ! િમગની 

રધિમાાં... જુઓ! તો ખરા આ વસ્તુ. એક િમયનો ધ્રુવ ધનત્યાનાંદ પ્રભુ એ જ આદરણીય, એ ધિવાય 

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

આત્મા ખરેખર ઉપાદેય છે, એમ આવ્યુાં છેને? અને ચાર ભાવોથી તો અર્ોચર આત્મા છે. 
આહાહા..! ભર્વાન ધ્રુવબબાંબ ધચદ્ઘન, ધ્રુવ ધનત્ય વસ્તુ એની વતગમાન પયાગય જે ક્ષાધયક હોય કે રાર્, 
ધવકલ્પ, દયા, દાન, હોય, એનાથી તે જાણી શકાય નધહ એટલે કે તેને આશ્રયે જાણી શકાય નધહ. િમજાણાું 
કાાંઈ?  

શ્રાવણ વદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૧૦-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૩૮, શ્લોક-૫૪, પ્રવચન-૨ 
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તો કહે છે કે એવો આત્મા ઉપાદેય છે કે જે ‘ઔદધયક આદદ ચાર ભાવાાંતરોને અર્ોચર...’ છે. 
એવો કારણપરમાત્મા જેમાાં અાંનતી મુક્તદશા, ધિદ્ધદશા રહેલી છે એવુાં કારણતત્ત્વ અથવા કારણજીવ. 
લ્યો, કારણજીવ. ધિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય પૂણગ િહજાનાંદમૂધતગ તેને ભર્વાન કારણજીવ કહે છે, એને 
કારણઆત્મા કહે છે, એને કારણપરમાત્મા કહે છે અને એને ખરેખર આત્મા કહે છે. િમજાય છે કાાંઈ? 

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

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

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

કરતાાં બિી ચીજો રધિમાાંથી ઉપેધક્ષત વતે છે. એવી રધિ િમ્યક્ તેને િમ્યગ્દ્દશગન કહે છે. આહાહા..!  
એ આત્મા કેવો છે? ત્યાાં િમુચ્ચય વાત કરી હતી કે ખરેખર આત્માને આત્મા ઉપાદેય છે. પણ 

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

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

છે.  
શ્રોતા :- કે દદ’? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અત્યારે. કે દદ’ શુાં? અત્યારે. અત્યારે િમજો છો? અભી. આહાહા..!  
ભર્વાન ચૈતન્ય િહજાનાંદ મૂધતગ, પ્રત્યેકનો આત્મા આવો જે ધ્રુવ, ધનત્યાનાંદ િહજ િુખથી 

બનેલો ભર્વાન એવો જે આત્મા, એ જડકમગથી રધહત છે. એક વાત. ‘ભાવકમગ,...’ એમાાં દયા, દાન, 
વ્રત, ભબક્ત, પૂજા એવો જે ધવકારભાવ છે, એ તો ધવકાર છે. શુભભાવ–ભાવકમગ ધવકાર છે, એનાથી પણ 

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

પદરણામ એ પણ ઉપાધિ, એથી ભર્વાન આત્મા અાંદર બભન્ન-જુદો છે. આહાહા..! પ્રાણભાઈ!  
અને ‘નોકમગ,...’ આ શરીર આદદ એની ઉપાધિથી.. ‘ઉપાધિથી જધનત ધવભાવર્ુણપયાગયો 

ધવનાનો છે,...’ આહાહા..! શુાં કહે છે? એમાાં પુણ્ય-પાપના ધવકલ્પો એ તો ધવભાવ, રવ્યકમગ ધવભાવ બિુાં, 
પણ એનાથી ઉત્પન્ન થયેલો કમગના અભાવરૂપ ક્ષાધયક આદદ, પુણ્ય આદદ ભાવ, ક્ષાધયક આદદ ભાવ 

એ બિા ધવભાવર્ુણપયાગયો ધવનાનો આત્મા છે. 
શ્રોતા :- ક્ષાધયકભાવને ધવભાવ કીિો? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ધવભાવભાવ છે. બિી વાત લીિી. 
શ્રોતા :- એનાથી ધવરુદ્ધનો ભાવ છે ને? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. આહાહા..! િમજાય છે કાાંઈ? 
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પરમસ્વભાવભાવ ભર્વાન ધ્રુવ ચૈતન્ય મહા અનાંત અનાંત જ્ઞાન આનાંદની ખાણ એવુાં ધનિાન, 
એ ચીજ એવી છે કે જેમાાં ઉદય, ઉપશમ આદદ બિા ધવભાવભાવ કહેવામાાં આવે છે. ધવભાવભાવ–
ધવશેષભાવ–ધવકૃતભાવ અથવા એક િમયનો ધવભાવભાવ એના ધવનાનો આત્મા છે. આહાહા..! 
િમજાય છે કાાંઈ?  

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

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

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

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

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

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

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

શ્રોતા – ઘણુાં િૂક્ષ્મ આવે છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િૂક્ષ્મ આવે છે. હવે અહીં તો આવુાં આ તત્ત્વ ન િમજે તો અવતાર એળે જશે. 

એની રીત પણ ખ્યાલમાાં ન આવે અને એ ચીજ શુાં છે કે જ્યાાં રધિ મૂકવા જેવી છે અને જેમાાંથી રધિ 

ઉપાડવા જેવી છે? આહાહા..!  
અહીં તો કહે છે, એના ધવનાનો છે એટલે શુાં? કે પુણ્ય, દયા, દાન, વ્રત, ભબક્તના પદરણામ ઉપર 

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

કરતાાં કરતાાં િમગ થાશે. દયા પાળીએ ને વ્રત કરીએ ને તપ કરીએ ધવકલ્પ.  
શ્રોતા :- એ વ્યવહાર િાિન તો છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િૂળેય િાિન નથી. િમજાણાું કાાંઈ? આકરી વાત છે બાપુ! વીતરાર્માર્ગની. 

દુધનયાને િાિરણ બુધદ્ધવાળાને બબચારાને કાાંઈ મળ્ુાં નધહ અને િાિારણ વાતુાં કરે એટલે ઠીક લાર્ે. 
શ્રોતા :- એને જોઈતુાં હોય એવુાં મળે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એને રુધચ હોય એવી વાત મળે. દયા પાળો, વ્રત કરો, અપવાિ કરો, આ 

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

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

શ્રોતા :- કોણે કેટલા કયાગ? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, કેટલા કયાગ. આાંકડા ફરે આઠ, પચાિ, િો. આઠ થયા અને પાંદરના દશ 

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

િમજે કે દદ’ અને રુધચ કરે અને મળે કે દદ’ અાંતરમાાં? િમજાણાું કાાંઈ?  
કહે છે, કેટલો ત્યાર્ રધિમાાં આવે છે અને કેટલો ગ્રહણ મહાપ્રભુનો આવે છે એની એને ખબર 

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

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

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

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

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

એવી છે. 
ભર્વાન િવગજ્ઞ પરમેશ્વર તીથુંકરદેવ ધિલોકનાથ પરમાત્માએ જે આ આત્મા અાંદર છે એ જોયો 

અને પ્રર્ટ કયો પ્રભુએ. એ પ્રર્ટ કરવાની રીત—પ્રભુએ આ રીતે કયો એ રીત—કહે છે. એ ધવભાવ, 
મોહ, પયાગય ધવનાનો છે. ત્યારે છે શુાં હવે? એ તો નકારથી આવ્યુાં.  

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

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

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

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

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

પરમ પાદરણાધમકભાવ જેનો સ્વભાવ છે. પરમસ્વભાવભાવ પાદરણાધમકભાવ. પાદરણાધમકભાવ 

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

ભર્વાન આત્મા... આહાહા..! િમજાણુાં કાાંઈ? આ ભાષા પણ િમજવી કઠણ પડે. એય..! જેઠાભાઈ! 
અરે..! આવો હશે? આવો શુાં પણ આ કહે છે? અરે..! તને ખબર નથી. િાાંભળ્ો નથી. ભાઈ! 
પરમપાદરણાધમક. પાદરણાધમક એટલે? િહજસ્વભાવ. જેને કોઈ ધનધમત્તના િદ્્ભાવ કે ધનધમત્તનો 
અભાવ એવી કોઈ અપેક્ષા જ નથી. આહાહા..! કોઈ અપેક્ષા જ નથી. એવો પરમપાદરણાધમકભાવ. 
પયાગયને પણ પાદરણાધમકભાવ કહેવામાાં આવે. ઉદયભાવને પાદરણાધમકભાવની પયાગય કહેવાય. તેમ 

ચારેય ભાવને પાદરણાધમકભાવની પયાગય કહેવાય, પણ એ તો પાદરણાધમકભાવની પયાગય એ પરમ 

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

પાદરણાધમકભાવ જેનો એટલે આત્માનો સ્વભાવ છે.  
‘એવો કારણ પરમાત્મા...’ એવુાં એનુાં જે ધનત્ય સ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ, કારણપ્રભુ, કારણજીવ એકરૂપ 

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

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

શ્રોતા :- આ પહેલી વાર આવ્યુાં. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પહેલીવાર. આ બિા આ ફેરી િાાંભળે તો ખરા. પ્રવચનિાર પૂરુાં થઈ ર્યુાં. 

નયનો અધિકાર બાકી છે પણ એ કાાંઈ િમજે નધહ અત્યારે. એ અમુક જાતનો... આ તો િમજાય એવી 
શૈલી અને િાદી છે આ. વસ્તુ ભલે ઊંચી, પણ એમાાં ભાવ િમજવાને િાદાપણુાં છે. િમજાણાું કાાંઈ?  

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

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

વ્યવહાર આત્મા. ભારે વાત ભાઈ! િમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..!  
ભર્વાન આને ખરેખર આત્મા (કહે) છે. એ પરમાત્મા પોતે કારણપ્રભુ એ જ િાચો આત્મા– 

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

શ્રોતા :- પણ જીવ પૈિાવાળો.. અહીં તો પયાગય પણ નથી પછી પૈિાવાળો કયાાં? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ભઈ કેટલાક એમ કહે છે કે પૈિાવાળા હોય તો િમગની શોભા થાય, િમગની 

પ્રભાવના થાય. લ્યો, આ પૈિાવાળા ધવના થાય? 
શ્રોતા :- િમગની પ્રભાવના આત્માના આશ્રયે થાય કે પૈિાના આશ્રયે થાય? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એય..! આ બિા પૈિા કેટલા ખચે? એ પૈિાવાળા ખચે. ર્રીબ માણિ ખચી 

શકે? ચાર લાખનુાં તમારે પરમાર્મ (માંદદર) બનાવવુાં છે. ક્યાાં ર્યા? આ રહ્યા. એ િણ લાખનુાં હતુાં, 
હવે ચાર લાખ આવ્યુાં છે. હવે થતાાં થતાાં શુાં આવે છે? જો પૈિાવાળા હોય તો પૈિાથી આ થાય અને તો 
િમગની શોભા થાય—એમ નધહ? અહીં તો કહે છે કે પૈિાવાળો આત્મા છે નધહને. પૈિા એના છે જ 

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

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

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

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

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

શ્રોતા :-- .. પયાગય પણ મારી નધહ. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પયાગય નધહ. કારણ કે એક િમયની પયાગય તો અાંશ રહ્યો. એ તો વ્યવહારમાાં 

ર્યો, વ્યવહાર આત્મા થયો. ધનશ્ચય આત્મા તો આખી વસ્તુ તે ધનશ્ચય આત્મા, તે િમ્યગ્દ્દશગનનો ધવષય 

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

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

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

શ્રોતા :- ... 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ઠીક કહે છે એ. એમ કે એ લોકો એમ કહે છે, એમ ભાઈ કહે છે. એમ કે 

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

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

લ્યો. અરે..! ભર્વાન! િાાંભળને ભાઈ! હવે તારા મહાવ્રતના પદરણામ તો અનાંત વાર લીિા 
અજ્ઞાનભાવે. િમજાય છે? નવમી ગ્રૈવેયક ર્યો ત્યાાં એમાાં કાાંઈ તારુાં િયુું નધહ. આહાહા..! િમજાણુાં 
કાાંઈ? મધહના-મધહનાના, બબ્બે મધહનાના અપવાિ, અપવાિ, છ-છ મધહનાના અપવાિ, બે-બે 
મધહનાના િાંથારા. િાંથારા એટલે આમ ઝાડની ડાળ ન હલે, પણ એનુાં લક્ષ ત્યાાં છે કે આ દક્રયા કરુાં છુાં 
અને આ રાર્ મારો અને આ રાર્ને હુાં કરુાં છુાં અને આ રાર્ મેં છોડ્ો છે, એ રધિ ત્યાાં છે એ ધમથ્યારધિ 

આત્માના શાાંધતને ખૂન કરનારી છે. િમજાણુાં કાાંઈ? ભારે કામ! 
અહીંયા િમ્યગ્દ્રધિ એને કહીએ કે જેને એક િમયનો પયાગય પણ અભૂતાથગપણે, વ્યવહારપણે 

લક્ષમાાં આવે છે. આહાહા..! કેવી શૈલીથી વાત કરી છે! મૂળ તો (િમયિાર) ૧૧મી ર્ાથાની શૈલીએ 

વાત છે. ‘ववहारोऽभदूत्थो भदूत्थो दसेिदो दु िदु्धणओ’ ‘भदूत्थमसिदो खलु िम्मासदट्ठी हवसद जीवो’ 
વ્યવહાર તે અભૂતાથગ છે. એક િમયની પયાગય અધનત્ય અને ક્ષધણક છે (એથી) એ આશ્રય કરવાલાયક 

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

આવી ટીકા ન િમજાયને પછી ... છે એમ કરીને જેવા અથગ એમાાં ભરવા જોઈએ એ ભયાગ નથી, ટીકામાાં 



20    નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૧ 
 
 

 

તો ર્ૂાંચવણ કરી નાખી એમ કહે છે. આ ટીકા વાાંચીને. પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે તો િમુકી ટીકામાાં ઘણી 
ર્ૂાંચવણ કરી નાખી, ક્લેશ કરી નાખ્યો.  

શ્રોતા :- ર્ાથા તો િહેલી હતી, પણ ટીકાકારે બક્લિ કરી નાખી. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બક્લિ કરી નાખી એમ કહે છે. અરે..! ર્ાથામાાંથી િરળપણે એનુાં સ્પિ કરી 

નાખ્યુાં છે. િાાંભળને. આહાહા..! 
શ્રોતા :- બિો ધનચોડ કાઢીને રજુ કયો છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમ કહે છે. ચાર ભાવને અર્મ્ય (કહીને) બક્લિ કરી નાખી ટીકા. 

જુર્લદકશોર અને આ રતનચાંદજી ને એ બિા એમ કહેનારા. આહાહા..! એ મુખત્યાર છેને?  
કહે છે, ભાઈ! આ તો સ્પિ કયુું છે. પાઠ પણ છે કે નધહ અહીંયા? પાઠ શુાં છે? ‘जीवासदबसहत्तच्च ं

हयेमवुादयेमप्पणो अप्पा’ એ પાઠ છે એનુાં તો આ સ્પિીકરણ ચાલે છે આ. 
શ્રોતા :- ... 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ શુાં કીિુાં? પણ એનો અથગ જ એ થયો. એ રવ્ય જ પરરવ્ય છે. આહાહા..! 

‘जीवासदबसहत्तच्च’ं બાહ્ય તત્ત્વ, બાહ્ય ભાવ, બાહ્ય રવ્ય, પરરવ્ય—એ બિુાં એક જ છે. િમજાણુાં કાાંઈ? 

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

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

શ્રોતા :- ધવદ્વાનને ન આવડે એવુાં બને? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હવે ધવદ્વાન કહેવા કોને? એ તો આવી ર્યુાં હતુાં, નધહ? ધવદ્વાન ધનશ્ચય ત્યજીને 

વ્યવહારમાાં વતે, પણ મુબક્ત તો ધનશ્ચયને આશ્રયે છે. પુણ્ય-પાપમાાં આવી ર્યુાંને. ધવદ્વાનો ભણી ભણીને 
વ્યવહાર કાઢે અને વ્યવહારથી કલ્યાણ થાય એમ માને અને વ્યવહારમાાં વતે એને તો મૂઢ ધમથ્યારધિ 

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

વ્યવહારમાાં વતગન કરે. ધનત્યા... આહાહા..! 
જયિેનાચાયે તો એ કહ્યુાં, ધવદ્વાન હોય તે વ્યવહારમાાં પ્રવતે નધહ. એમ અથગ કયો છે. આહાહા..! 

બે અથગ છે. ધવદ્વાન—જેને વાસ્તધવક તત્ત્વ અને પયાગયનુાં જ્ઞાન છે, એ વ્યવહારમાાં વતે નધહ, એ ધનશ્ચય 

જ્ઞાનાનાંદ સ્વરૂપમાાં વતે. એને ધનશ્ચયનો જાણનાર ધવદ્વાન કહેવામાાં આવે છે. બાકી બિા મૂખાગ કહેવામાાં 
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આવે છે એમ કહે છે. િમજાણુાં કાાંઈ? હજારો માણિને િમજાવતા આવડ્ુાં, આ કહેતા આવડ્ુાં. પણ 

તત્ત્વ અાંદર વસ્તુ છે ધ્રુવ એનો આશ્રય કરવો તે શરણ છે, પયાગયનો આશ્રય કરવા જેવો નથી—એવુાં 
શીખ્યો નથી તો એ ધવદ્વાન નથી, પણ મોટો મૂરખ છે. બીજુાં છે લ્યોને એમ લ્યો.  

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

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

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

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

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

શ્રોતા :- નય તો બે પ્રકારે છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નય છેને. િમજાણાું કાાંઈ? આહાહા..! 
હવે કહે છે... પહેલુાં તો પોતાની વાત કરી હતીને મુધનની? આ તો અધત-આિન્ન ભવ્ય જીવોને... 

અધત આિન્નભવ્ય જીવો (અથાગત્) નજીકમાાં જેનુાં–ભવ્યનુાં મોક્ષ થવાનુાં પાિપણુાં છે એવા ‘અધત-
આિન્ન ભવ્યજીવોને…’ જેને મોક્ષ અધત આિન્ન નામ ધનકટ વતે છે. આહાહા..! જેને અલ્પ કાળમાાં 
ધનકટપણે–નજીકપણે મોક્ષ વતે છે એવા ‘અધત-આિન્ન ભવ્યજીવોને એવા ધનજ પરમાત્મા ધિવાય 

(બીજુાં) કાાંઈ ઉપાદેય નથી.’ િમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! બહુ િરિ વાત! બહુ િરિ! 
કેટલો ત્યાર્ વત્યો રધિમાાં એની તો ખબર ન મળે. િમજાય છે? એની દકાંમત નધહ અને દકાંમત 

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

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

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

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

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

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

નથી, પણ ધનજ (શુદ્ધ)પયાગય છે તે પણ આદરણીય નથી. આહાહા..! િમજાણાું કાાંઈ?  
‘અધત-આિન્ન ભવ્યજીવોને એવા ધનજ પરમાત્મા ધિવાય...’ િહજાનાંદ ધનત્ય પ્રભુ, એ ધિવાય 

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

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

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

આદરવા જેવુાં છે એમ કહે છે. આહાહા..! િમજાણાું કાાંઈ?  
‘હવે ૩૮મી ર્ાથાની ટીકા પૂણગ કરતાાં ટીકાકાર મુધનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિાદરદેવ શ્લોક કહે છે:’ 

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

આહાહા..! ‘િવગ તત્ત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ જુઓ! િાંવરતત્ત્વ, ધનજગરાતત્ત્વ, મોક્ષતત્ત્વ, 
આસ્રવતત્ત્વ, બાંિતત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ—એમાાં તો એક િાર, ધિકાળી રવ્ય તે એક િાર છે. આહાહા..! 
િમજાણાું કાાંઈ? ‘િવગ તત્ત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ એટલે કે અજીવતત્ત્વ, િાંવર-ધનજગરા-મોક્ષતત્ત્વ એ 

તત્ત્વ અને એક િમયની પયાગય... િાંવર-ધનજગરા-મોક્ષ થઈ ર્યાને પયાગય? એ તત્ત્વમાાં પણ ધિકાળી 
તત્ત્વ તે એક િાર છે. બાકી એ ધિવાય બિા અિાર છે એમ એનો અથગ છે. આહાહા..! િાિારણ 

માણિને નવા િાાંભળે એને એવુાં લાર્ે આ શુાં કહે છે િમગનુાં રૂપ આવુાં? આવો િમગ હોય? ફડાક-ફડાક 
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આમ થાતુાં હોય, આમ થાય. શાસ્ત્રના જાણપણાની વાતુાં કરે, વ્રત, તપની વાતુાં કરે, તો લોકોને એમ થાય 

કે આહા..! બહુ િારી િમગની વાત કરે છે. િૂળેય િમગની વાત નથી, િાાંભળને! તને ખબર નથી. 
શોભાલાલજી! 

શ્રોતા :- વાત ક્યાાં છે અને વાત ક્યાાંની કરે? 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ક્યાાંની વાત કરે. કાાંઈ ખબર નથી. િમજાય છે? અાંિો અાંિ પલાય. આાંિળો 

દેખાડનાર અને આાંિળો તારનાર. 'અાંિો અાંિ પલાય' શબ્દ છે.  
અહો..! ‘િવગ તત્ત્વોમાાં જે એક િાર છે,...’ નવ તત્ત્વમાાં એક કારણપરમાત્મા તે િાર તત્ત્વ છે. ‘જે 

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

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

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

છેને? ધ્રુવ તો ધિકાળી છે. આહાહા..! કહો, િમજાય છે કાાંઈ? 
‘જે િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવો...’ િમસ્ત નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવ.. ભાવ શબ્દે નાશ 

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

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

આવી ર્યુાં એમાાં. એ લેવાનુાં નહોતુાં. એ લીિુાં.  
અહો..! ભર્વાન આત્મા જે કાાંઈ બિા નાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવ... આ શરીર, વાણી, મન એ તો 

એક કોર રહી ર્યુાં હોં! અને દયા, દાનના ધવકલ્પ વ્રત, તપના રાર્ એ તો ધવકલ્પ છે એ પણ નાશ 

પામવાયોગ્દ્ય છે. એ આસ્રવતત્ત્વ, એ ભાવબાંિ તત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ છે. પણ અાંદરમાાં નાશ પામવાયોગ્દ્ય 

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

શ્રોતા :- આ કાળે િાાંભળુ્ાં જાય. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ તો િાંપ્રદાયની (વાત છે). એય..! કાનજીસ્વામીએ તો બિુાં આમ ઉડાડ્ુાં. 

ભાઈ! િાાંભળને, તને ખબર નથી. વાડામાાં િમગ ક્યાાંય નથી. એ વાડા બાાંિીને બેઠા એમાાં ક્યાાંય િમગ 
નથી. ‘વાડા બાાંિીને બેઠા રે પોતાનો પાંથ કરવાને.’ પોતાનો પાંથ–વાડો રાખવા બેઠા છે બબચારા. તત્ત્વ 

શુાં છે એની ખબર નથી. િમજાય છે કાાંઈ?  
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શ્રોતા :- િમજવા જેવી છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત તો આવી છે ભાઈ! પોતાની વાડાની રીત અને પરાંપરાની રીત કેમ ટકી 

રહે એ માટે મથે છે.  
શ્રોતા :- મોટા બોર્દા પડી ર્યા. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એક શૈલી જુઓને પદ્મમલિારીદેવની! એક તો એ કહ્યુાં કે િવગ તત્ત્વમાાં એક 

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

શ્રોતા :- ... 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. 
‘જેણે દુવાગર કામને નિ કયો છે,...’ એટલે? કે જેમાાં કામ છે નધહ એમ એનો અથગ. નિ કયો છે 

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

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

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

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

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

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

કરવાથી પાપ અને પુણ્યનો નાશ થઈ જાય છે. િમજાણાું કાાંઈ?  
‘તે શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે,...’ એ તો શુદ્ધ જ્ઞાનનો જન્મ લીિો છે એણે–આત્માએ. એકલાું શુદ્ધ 

જ્ઞાન જ અવતયુું છે. છે ધિકાળી, એમ. પયાગયની વાત નથી હોં આ. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જેનો જન્મ છે એટલે 
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'છે'. શુદ્ધ જ્ઞાનનો જ જેનો અવતાર છે. એકલુાં શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય એ જ્ઞાનનુાં જ એનુાં રૂપ છે, એ જ એનો 
અવતાર છે. િમજાણાું કાાંઈ? ઓલા મૂાંઝાય કે આવા અથગ કયાગ? ચાર ભાવ અર્ોચર છે, અર્મ્ય છે. 
માણિ કહે, આવો (અથગ)? પણ િાાંભળને! કઈ અપેક્ષાએ કહે છે એ િમજ તો ખરો! ચાર ભાવ એનામાાં 
નથી, એથી તેના આશ્રયે જ્ઞાન થતુાં નથી એમ કહે છે. 

શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે... ભર્વાન આત્મા વસ્તુ, એક િમયની પયાગય ધિવાયનો શુદ્ધ જ્ઞાનનો 
અવતાર છે. કેવળજ્ઞાનની અહીં વાત નથી. કેવળજ્ઞાન તો એક િમયની પયાગય છે, એ પયાગય ધ્રુવમાાં 
નથી. એવો શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે ધ્રુવ. િમજાય એવુાં છે હોં! આમાાં છે ઊંચુાં અને િારુાં, પણ ન 

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

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

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

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

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

‘જે િુખિાર્રનાું પૂર છે,...’ આહાહા..! એ િુખિાર્રનો દદરયો છે. પૂર વહે છે અાંદર.  
શ્રોતા :- જ્ઞાન અને િુખ બે લીિા છે. 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બે લીિા છે. જ્ઞાન અને િુખ બે જ વસ્તુ છેને. િમજાણુાં? પછી નાબસ્તથી લેશે 

િીજુાં. અબસ્તથી આ લીિુાં.  
ભર્વાન આત્મા િુખિાર્રનુાં પૂર છે, ધ્રુવ. ‘અને જે ક્લેશાદધિનો દકનારો છે,...’ ક્લેશનો દદરયો 

એનો એમાાં અભાવ છે, દકનારો છે એટલે. ક્લેશનો દદરયો આખો, ધવકલ્પની આકુળતા, એમાાં છે જ નધહ. 
ક્લેશાદધિનો દકનારો છે એટલે એમાાં છે જ નધહ એમ. અહીં નથી. બહાર ર્યુાં બહાર. ‘તે િમયિાર 

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

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચન ર્ુરુદેવ!) 
* * * * * 
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આ નિયમસાર. મોક્ષિો માર્ગ એિો અનિકાર છે. એમાાં આ શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ 

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

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

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ એટલે સાચુાં દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ, નિકાળી ધ્રુવ અખાંડ અભેદ નિનવગકલ્પતત્ત્વ 

એિે અવલાંબતા, એિો આશ્રય કરતાાં એ દશા પ્રર્ટ થાય છે. એ વાત ૩૮માાં થોડી કહી, નવશેષ ૩૯મા ાં 
કહે છે. 

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

જીવિે  િ સ્થાિો હષગિાાં, સ્થાિો  અહષગ  તર્ાાં િહીં. ૩૯. 

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

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

શ્રોતા :- કોઈ પયાગય િથી? 

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

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

થાય છે. એ તો જે કરર્ પરરર્ામ છે એિુાં પર્ લક્ષ છૂટી જઈિે.. એિે ખબર ક્યાાં છે કે આ કરર્ પરરર્ામ 

છે? એ વાત...  

શ્રાવણ વદ  અમાસ, ગુરુવાર, તા. ૧૧-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૩૯, શ્લોક-૫૫, પ્રવચિ-૩ 
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ભર્વાિ નિનવગકલ્પ અભેદ નિનરિય, પરરર્ામિી પયાગયથી રનહત... પરરર્ામરૂપી પયાગય છે 
એિાથી રનહત. એવા તત્ત્વિે જે પયાગય અવલાંબે, એિે અાંદર પ્રસરે એવી પયાગયમાાં દ્રવ્યિો આિાર– 

ધ્રુવિો આિાર છે. અિે ધ્રુવિા આિાર નવિા સમ્યગ્દશગિિો અાંશ કે સમ્યગ્જ્ઞાિિો અાંશ કે ચારરિ પ્રર્ટે 
િનહ. સમજાય છે કાાંઈ? તો કહે છે કે ‘આ, નિનવગકલ્પ તત્ત્વિા સ્વરૂપિુાં કથિ છે.’ ભર્વાિ! ટીકા છે િ ે 
એમાાં? ‘रिरव िकल्पतत्त्वस्वरूपाख्यािमतेत।्’ નિનવગકલ્પ કહો કે અભેદ કહો કે શુદ્ધભાવ ધ્રુવ કહો. 
આહાહા..! મહાધ્રુવ સાર્ર ચૈતન્ય ધ્રુવ નિત્યાિાંદ નિત્ય એવો જે ભર્વાિ જીવાબ્સ્તકાય... એમ શધદ 

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

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

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

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

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

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

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

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

સ્વભાવ, એમ. નવભાવરૂપ સ્વભાવ. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એિી પયાગયમાાં છેિે? પર્ એ નવભાવરૂપ સ્વભાવ છે. સ્વભાવરૂપ 

સ્વભાવમાાં એ િથી. સમજાય છે કાાંઈ? માટે જેિે િમગ પ્રર્ટ કરવો હોય એર્ે એ નવભાવસ્વભાવ ઉપર 

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

શ્રોતા :- જીવાબ્સ્તકાયમેં તો પ્રદેશ... 



28    નિયમસાર પ્રવચિ ભાગ ૧ 

 

 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પ્રદેશ લેવા. અબ્સ્તકાય છેિે? અબ્સ્ત–છે, કાય–સમૂહ. ર્ુર્િો સમૂહ થયો 
િે. અહીંયા એ કામ િથી. અબ્સ્ત લેવી છે. અહીં તો અબ્સ્ત અિે કાય લેવી. અહીં કાય (એટલે) અસાંખ્ય 

પ્રદેશિો સમૂહ એ કાય લેવી. તો અસાંખ્ય પ્રદેશમાાં અિાંત ર્ુર્ છે (એિુાં) એકરૂપ દ્રવ્ય છે. આહાહા..! 
સમજાય છે કાાંઈ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

છે કાાંઈ?  

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

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

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

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

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

જીવદયા એ તો જીવિો સ્વભાવ છે.  
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શ્રોતા :- િમગ છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- લ્યો, એ વળી િમગ છે, િમગ છે માટે સ્વભાવ છે. અરે..! ભાઈ! એ જીવદયા 
કઈ? રાર્િા અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ અાંતરમાાં રાર્િી–નવકલ્પિી ઉત્પનિ િ થવી, એવો જે નિનવગકલ્પ 

તત્ત્વ ભર્વાિ છે એિે આશ્રયે વીતરાર્ી પરરર્નત ઊભી થાય તેિે દયા અિે આત્માિી અનહાંસા 
કહેવામાાં આવે છે. કેમકે એમાાં િથી એ ક્યાાંથી આવશે? શુભપરરર્નત વસ્તુમાાં િથી. વસ્તુ તો શુદ્ધ 

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

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

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

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

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

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

જ િથી. 

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

શ્રોતા :- .. ખોટુાં છે એ બતાવે. 

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

શ્રોતા :- દવા આપવી પડે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- શોક કરે. આ બિા શેરઠયા બિા પૈસાિા મોટા પથરાિા સ્વામી. કહે છે કે 
એમાાં હરખ થાય છે, એ હરખ સ્વરૂપમાાં િથી િે તુાં ક્યાાંથી લાવ્યો આ? એમ કહે છે. આહાહા..! ઓહો..! 
સમજાર્ાું? 
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ભબ્ક્ત કરતાાં કરતાાં પર્ હરખ થઈ જાયિે હરખ? એ હરખસ્થાિ પર્ તારામાાં િથી ભાઈ! એ 

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

આત્મા બ્બરાજમાિ ચૈતન્ય સબ્ચચદાિાંદ પ્રભુ, એમાાં અિુકૂળતાિા પ્રસાંર્માાં હરખિુાં ઉદ ્ભવવુાં એ 

વસ્તુમાાં િથી. આહાહા..! સમજાર્ુાં કાાંઈ? કહો, શુાં છે ભીખાભાઈ! સારો છોકરો હોય હીરાભાઈ જેવો...  

શ્રોતા :- મારો ક્યાાં છે? 

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

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

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

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

શ્રોતા :- .. 

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

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

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

હોં! બાજીરાવ! એ સુખ િનહ ભાઈ! આ તો એિી અપેક્ષાએ... 
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શાસ્ત્રિી ઝીર્વટિા ઉકેલ થાય, શાસ્ત્રિી યુબ્ક્તમાાં એટલા ન્યાય ર્ાંભીર ઊંડા ભયાગ હોય એ 

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

કરતા હોય કે આિો કેમ અથગ બેસવો જોઈએ? એવો અથગ જ્યાાં યથાથગ બેસે આર્ળ-પાછળિા ન્યાયથી 
નવરુદ્ધ િનહ એવો, એ વખતે અમિે જે સુખીપર્ુાં દેખાય છે એ તારા સુખમાાં િૂળેય િથી. કામ િથી.  

અહીં તો કહે છે કે એ વખતે પર્ કલ્પિા થાય છે એ પર્ આત્માિુાં સુખ િથી. આહાહા..! કહો, 
સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! નવષયિા સુખિી તો શુાં વાત કરવી? પર્ શાસ્ત્રિા આલાંબિિા પ્રસાંર્માાં 
કોઈવાર હરખ આવી જાય, કહે છે કે એ પર્ તારી વસ્તુમાાં િથી ભર્વાિ! આહાહા..! એવો નચદાિાંદ 

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

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

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

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

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

છે કાાંઈ? 

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

સ્વરૂપમાાં િથી. આહાહા..! પયાગયબુનદ્ધએ ઊભી કરે તે દ્રવ્યસ્વભાવમાાં િથી એમ કહે છે. વસ્તુમાાં િથી. 
એવો નિનરિય ભર્વાિ નચદાિાંદ પરમપારરર્ાનમકસ્વભાવ જેિે અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો, એિી િજરુ ાં 
કરતાાં, એિી દ્રનિ કરતાાં ન્યાલ થાય એવી દશા પ્રર્ટ થાય છે. સમજાર્ુાં કાાંઈ? કહો, મૂલચાંદભાઈ! ભારે 
વાતુાં આવી.  
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‘અશુભ પરરર્નતિો અભાવ હોવાથી અશુભ કમગ િથી,...’ અશુભભાવ િથી તો પછી કમગ િથી 
એમ કહે છે. અિે કમગ િથી તો કમગિો અભાવ હોવાથી એિે દુુઃખ િથી. જેમ સાંસારસુખ િથી, તેમ 

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

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

ઠરાવ્યો બીજાિા. 

શ્રોતા :- ... 

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

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

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

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

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

(शार्द िलरवक्रीरित) 
प्रीत्यप्रीरतरवमकु्तशाश्वतपद ेरििःशषेतोऽन्तम ुिख-    
रिभदेोरदतशमिरिरम ितरवयरिम्बाकृतावात्मरि। 
चतैन्यामतृपिूपणू िवपषु े  प्रके्षावता ं  गोचि े
बरुध ंरकं ि किोरष वाञ्छरस सखु ंत्व ंससंतृरे्द िषृ्कतिेः ॥५५॥ 

 

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

નવિાિો છે. હરખ-શોકિે પ્રીનત-અપ્રીનતમાાં િાખી દીિા. સમજાર્ુાં? અિે માિ-અપમાિ પર્ એમાાં 
આવી જાય છે. અરે..! માિ કેિા અિે અપમાિ શેિા? ભર્વાિ (આત્મા)માાં અાંદર માિ મળે અિ ે 
અપમાિ મળે એવુાં ક્યાાં છે ભાઈ! સમજાર્ુાં કાાંઈ? એકલા અમૃતસાર્રિી અાંદર, અમૃત જ્યાાં છલોછલ 
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(ભયાગ છે) ભર્વાિ આત્મામાાં, અમૃતસ્વરૂપ ભર્વાિ આખો પડ્યો છે એમાાં ‘પ્રીનત-અપ્રીનત રનહત 

શાશ્વત પદ છે,...’ લ્યો, અહીં શાશ્વત લીિુાં. જેિે અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્યો તેિે ધ્રુવભાવ કહ્યો, એિે નિત્ય 

કહ્યો, એિે અહીંયા શાશ્વત કહ્યો. સમજાર્ુાં કાાંઈ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

શુાં છે પર્ તિે આ? 

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

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

પયાગય છેિે. િમગિી પયાગય હોં! વીતરાર્ી પયાગય. કહે છે, અાંતમુગખમાાં એ િથી. આહાહા..! 
અાંતમુગખ સ્વરૂપ જ એકલાું ધ્રુવ સત  શાશ્વત એવો પ્રર્ટ પ્રકાશમાિ છે. પાછી વસ્તુ પ્રર્ટ છે. પયાગયિી 
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અપેક્ષાએ એિે અવ્યક્ત કહ્યો, પયાગય-અવસ્થા વ્યક્ત છે પ્રર્ટ. પર્ આ વસ્તુ તરીકે પ્રર્ટ જ છે. ઢાાંકેલો 
છે એ કાાંઈ? આવરર્માાં છે? વસ્તુ છે. આહાહા..! જ્ઞાિિી જ્યોત ઝળહળ જ્યોનત અરૂપી ભર્વાિ પ્રર્ટ 

પ્રકાશમાિ છે. કહો, રમર્ીકભાઈ! દુનિયામાાં તો આવી વાત સાાંભળવી મુશ્કેલ પડે. આવડો મોટો શુાં? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

તો રાંર્ છે, એ આકાશ િથી. આકાશ માંડળ એટલે આખુાં–સવગવ્યાપક ચૌદ બ્રહ્માાંડ અિે અલોક. એિે 
કોર્ કરે? ભર્વાિ િભમાંડળ સમાિ કોઈથી િનહ કરાયેલો. જેમ આકાશિે કોઈએ બિાવ્યુાં િથી. કોર્ 
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બિાવે? આકાશ પદાથગ સવગવ્યાપક છે. લોક અિે અલોકમાાં વ્યાપક છે. એિે કોર્ બિાવે? છે, બસ! 
સ્વયાંનસદ્ધ આકાશ છે. એમ ‘િભમાંડલ સમાિ...’ અપકૃત છે–કોઈથી કરાયેલો િથી, તેમ આત્માિે 
કોઈએ બિાવ્યો િથી. આત્મા અાંતમુગખ પ્રર્ટ અતીનન્દ્રય સુખિો નપાંડ છે. ઓલો ખુલાસો કયો બિો. 
સરવાળો કયો. આત્મા અાંતમુગખ પ્રર્ટ અતીનન્દ્રય સુખિો નપાંડ.. સુખિો બિેલો નપાંડ છે. આહાહા..! 
સમજાર્ાું કાાંઈ? સ્વયાંનસદ્ધ શાશ્વત છે. એ પહેલાિુાં આવી ર્યુાં. સ્વયાંનસદ્ધ અિે શાશ્વત વસ્તુ છે, છે.. છે.. 
છે. જેિી આરદ િથી, જેિો અભાવ વતગમાિમાાં િથી, જેિો ભનવરયમાાં િાશ િથી—એવો પદાથગ–એવુાં 
તત્ત્વ અિારદ-અિાંત તત્ત્વ જે ભર્વાિ એિે (લક્ષમાાં લે).  

એિામાાં ‘ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે,...’ શ્લોક તો જુઓ! ભયાગ ઘર છે, િથી 
કહેતા લોકો? આિા ભયાગ ઘર છે એમ કહે. મરી જાય ત્યારે એમ કહે િે કે અરે..! ભયાગ ઘર છોડીિે કેમ 

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

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

શ્રોતા :- વડોદરા નવશ્વાનમનિ 

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

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

થવાિો. 

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

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

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

શ્રોતા :- ... 

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

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

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

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

શ્રોતા :- જે દ્રિા છે દ્રનિિો... 

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

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

કહે છે, ‘ચૈતન્યામૃતિા પૂરથી ભરેલુાં જેિુાં સ્વરૂપ છે,...’ આહાહા..! ‘જે નવચારવાંત ડાહ્યા પુરુષોિે 

ર્ોચર છે...’ આહાહા..! એ નવનચક્ષર્ એવા જ્ઞાિી, એવા સમરકતી, એિે ર્મ્ય છે કહે છે. અજ્ઞાિીિે એ 

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

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

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

કરતો િથી એમ કહે છે.  

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

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

દુરકૃત સાંસાર કલ્પિાિા સુખિી જાળ બાાંિી છે. અરે..! એવા સુખિે કેમ ઇચછે છે? આહાહા..! મિે 
સ્વર્ગ મળે, મિે પૈસા મળે, મિે કોઈ વખાર્ે, મિે કોઈ મોટો કહે. અરે..! આ સાંસારિા સુખ..? ભાઈ! 
તિે આ વાાંછા કેમ થાય છે? સમજાર્ાું કાાંઈ? ઘરે ભયાગ ભાર્ા મૂકીિે એાંઠા ચાાંટે છો? એમ કહે છે. કહે 
છે િનહ? ઘરે સારી, સજ્જિ સ્ત્રી હોય, એિે મૂકીિે વ્યબ્ભચારી ક્યાાંક ર્ોથા ખાતો હોય, તો લોકો કહ ે 
ભાઈ! ઘરે ભયે ભાર્ાું પડ્યુાં છે એિે મૂકીિે ક્યાાં જા છો? એમ આ ભયો ભર્વાિ છેિે અાંદર તારી પાસે, 
કહે છે. કીિુાં િે માથે?  

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

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

(શ્રોતા :- પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!) 
 

***** 
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આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે, એિો શુદ્ધભાવ અનિકાર. શુદ્ધભાવ એટલે શુું? કે આત્માિો જે 

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

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

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

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

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

પરમભાવ કહો, એિે પરથી ક્ભન્ન તદ્િ અબદ્ધસ્પૃષ્ટ એવો ભાવ કહો, એિે એકરૂપ જ્ઞાયકભાવ 

નિકાળી તેમ કહો, તેિે કોઈ પયામયિી અપેક્ષા િથી એવો નિરપેક્ષ શુદ્ધભાવ કહો—એ બિુું એકાથમ છે. 
શેઠ! સમજાય છે કાુંઈ? 

શ્રોતા :- નિમમળ પરરણામ...? 

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

પણ જેમાું િથી. અિે મોક્ષમાગમિી પયામય જે છે મોક્ષમાગમિી... આ મોક્ષમાગમિો અનિકાર છે આ 

નિયમસાર. સમ્યગ્દશમિ-જ્ઞાિ-ચારરિ જે વીતરાગી મોક્ષમાગમિી પયામય–અવસ્થા, એ પણ ધ્રુવમાું િથી.  

શ્રોતા :- આપે કહ્યુું, કારણમાુંથી કાયમ થાય છે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. 

શ્રોતા :- ... 

ભાદરવા સુદ ૧, શુક્રવાર, તા. ૧૨-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૦, શ્લોક-૫૫, પ્રવચન-૪ 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ ભેદિી દ્રનષ્ટથી એમ કહેવાય છે. ભેદિી દ્રનષ્ટએ તો એમ જ છે. સમજાય 

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

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

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

શ્રોતા :- બહુ ઝીણુું. 

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

જેમાું એકરૂપ સત્્રૂપ સદ્રશ્યરૂપ એકલો આિુંદ અિે શાુંનત એકરૂપ પડી છે એવા આત્મતત્ત્વિે 
ત્યાું નિશ્ચય આત્મા કહો. નિશ્ચય આત્મા (અથામત્) ખરેખર આત્મા. પયામયવાળો આત્મા એ વ્યવહાર 

આત્મા છે. સમજાણુું કાુંઈ? એક સમયિી કેવળજ્ઞાિારદ પયામય એ વ્યવહાર આત્મા છે. શોભાલાલજી! 
આ ઝીણુું છે. 

શ્રોતા :- ઝીણુું સમજવુું છે. 

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

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

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

છે િે? અિે ૪૦ ગાથા છે. ભગવાિ આત્મા.... આઠ કમમિી પ્રકૃનત, નસ્થનત, રસ અિે પ્રદેશ. કમમ જે જડ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

સમયમાું પ્રગટ્ુું, એિાથી પણ અપરરનમત અિુંત વીયમિો નપુંડ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ નિત્ય સ્વભાવ, કાયમી 
સ્વભાવ, અસલી સ્વભાવ, કારણસ્વભાવ, કારણજીવ, પરમપારરણાનમકસ્વભાવ, શુદ્ધભાવ, નિત્યભાવ, 
સદ્રશ્યભાવ, સામાન્યભાવ, એકરૂપ ભાવ છે. શેઠી! આ બિુું નવશેષણ ચાલે છે અહીં. આહાહા..! 
સમજાય છે કાુંઈ? એવો જે ભગવાિ શુદ્ધભાવ સ્વભાવિો જે નપુંડ છે, એકરૂપ સદ્રશ્ય રહે છે એવો 
શુદ્ધભાવ, એમાું એિી વતમમાિ થતી પયામય પણ જેમાું િથી. સમજાય છે કાુંઈ? એ પહેલાું આવી ગયુું 
છે પહેલી ગાથામાું. સુંવર, નિજમરા, મોક્ષ અિે જીવિો એક સમયિો પયામય, એ આવો જે ધ્રુવ આત્મા 
એિી એક સમયિી દશા એ વ્યવહારજીવ છે. સુંવર, નિજમરા અિે મોક્ષિી પયામય એક સમયિી એ પણ 

વસ્તુિા મૂળ તત્ત્વમાું–આત્મદ્રવ્યમાું િથી. તો પછી આસ્રવ અિે બુંિ.. પુણ્ય-પાપિા શુભ નવકલ્પો એ 

આસ્રવ, શુભ અિે અશુભ એ આસ્રવ અિે અટકતી દશા એવો ભાવબુંિ એ વસ્તુમાું િથી, એિાથી દૂર 

છે એ. આરે..! સમજાણુું કાુંઈ?  
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ભગવાિ આત્મા એિી કેવળજ્ઞાિારદિી પયામયથી પણ દૂર વતમતો છે આત્મા. પુંરડતજી! સમજાય 

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

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

શ્રોતા :- ... 

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

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

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

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

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

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

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

અિુભાગિા િનહ સ્થાિ જીવિે, ઉદયિાું સ્થાિો િહીં. ૪૦. 

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

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

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

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

શબ્દ પડ્યો છેિે? ઉપરાગ નવિાિુું. 

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

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

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

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

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

કહે છે, ‘અન્ય ઉપાનિિી...’ અન્ય ઉપાનિ હોયિે? પોતાિી ઉપાનિ હોય? એમ કહે છે. અન્ય 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

આુંખમાું િથી આુંજતા? 

શ્રોતા :- છોકરાઓિે આુંજે છે. 

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

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

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

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

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

શ્રોતા :- ...  

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

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

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

જે     સ્વરૂપ     સવમજ્ઞે     દીઠુું     જ્ઞાિમાું,  

કહી શતયા િનહ  તે પણ શ્રી ભગવાિ જો.  

તે   સ્વરૂપિે   અન્ય   વાણી   તે  શુું  કહે?  

અિુભવગોચર   માિ   રહ્યુું   તે   જ્ઞાિ જો.  

અિુભવગોચર  માિ  રહ્યુું   તે   જ્ઞાિ   જો.  

અપૂવમ   અવસર   એવો    તયારે   આવશે?  

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

મમ રદસુંતુ’. હે ભગવાિ! નસનદ્ધ મિે દેખાડો. આહાહા..! રદસુંતુ એટલે દેખાડો. ‘નસદ્ધા નસનદ્ધ મમ 

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

શ્રોતા :- દેખાડો, આપિુું કામ એ છે. 

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

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

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

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

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

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

(કહો). પરમપારરણાનમક એટલે? કોઈ નિનમત્તિા સદ્્ભાવિી અિે અભાવિી જેિે અપેક્ષા િથી. 
સમજાય છે કાુંઈ? એવો એકરૂપ નિકાળી ભગવાિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વ. જુઓ! બીજા ભગવાિ એક કોર 

રહ્યા. અહીં તો નિજ પરમાત્મતત્ત્વ... પરમ તત્ત્વ ભગવાિ આત્મા કાયમ રહેિારો ધ્રુવ શુદ્ધ... શુદ્ધ... 
શુદ્ધભાવ એટલે ધ્રુવ. 

‘એવા નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે ખરેખર દ્રવ્યકમમિા, જઘન્ય, મધ્યમ કે ઉત્કૃષ્ટ નસ્થનતબુંિિા સ્થાિો 
િથી.’ જઘન્ય અુંતમુમહૂમતિી નસ્થનત અિે ઉત્કૃષ્ટ ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી વગેરે વગેરે જેિી જે હોય એિી. અિે 
મધ્યમ એિા બિા ભાગ. એવા જઘન્ય િામ હીણી દશા િાિી નસ્થનત હોં કમમમાું. અિે મધ્યમ અિે 
ઉત્કૃષ્ટ નસ્થનત, એિા બુંિિા પ્રકારિા સ્થાિોિો સમૂહ ભગવાિમાું છે જ િનહ. આહાહા..! એક કહે, 
આહા..! ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી નસ્થનત કમમિી! સમજાય છે? નમથ્યાત્વિી ૭૦ ક્રોડાક્રોડી નસ્થનત. એક સમયમાું 
હોં. એટલે? કે ૭૦ ક્રોડાક્રોડી સાગરોપમ. એક સાગરિા અસુંખ્ય ભાગમાું.. એક સાગર(િા અસુંખ્ય 

ભાગમાું) દશ ક્રોડાક્રોડી પલ્યોપમ જાય અિે એક પલ્યોપમિા અસુંખ્ય ભાગમાું અસુંખ્ય અબજ વષમ 
જાય. એવો એક સાગર, બે સાગર, હજાર-લાખ સાગર િનહ, કરોડ સાગર િનહ, ક્રોડાક્રોડી સાગર. એટલા 
પણ િનહ, ૭૦ ક્રોડાક્રોડી સાગર. રાડ િાખી જાયિે. એક ડોસી કહે કે અરરર..! આવા સાગર! અરે..! 
પણ તુું અિારદ-અિુંત છો, એમાું તારે ૭૦ ક્રોડાક્રોડીિી ગણતરી તયાું હતી? સાુંભળિે! સમજાણુું કાુંઈ? 

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

એ જ કહે છે કે ‘નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે...’ પોતાિુું પરમસ્વરૂપ તત્ત્વ... પરમ આત્મ છે િે? પરમ 

આત્મ એટલે પરમસ્વરૂપ. પરમાત્મતત્ત્વ, પરમસ્વરૂપતત્ત્વ, કાયમી તત્ત્વ, અસલી તત્ત્વ, શુદ્ધભાવતત્ત્વ 

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

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

એવો પ્રભુ પૂણામિુંદે ક્બરાજમાિ એવો મારો નિજ આત્મા, એમાું આ વસ્તુ છે િનહ. મારામાું િથી 
તો હવે મારે નફકર શુું? એમ ભાઈએ કહ્યુું છેિે? ભાઈએ કહ્યુું છે, િનહ? નિયમસાર, 
પદ્મપ્રભમલિારરદેવે. એક ઠેકાણે આવે છે કળશમાું. આવે છે. મારામાું િથી. મારામાું નવભાવ િથી તો 
મિે નચુંતા શેિી હવે? એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાુંઈ? કમમિા સમીપે ઉત્પન્ન થતો ભાવ 

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

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

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

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

કહ્યો છે. ખાસ જુદી જ ભાષા વાપરી છે. એિો સ્વસ્વભાવ એિો પ્રકૃનતિો સ્વભાવ. જ્ઞાિાવરણીય, 
દશમિાવરણીય આરદ તે તે પ્રકૃનતિો તેિો આકાર, તેિો સ્વભાવ, તેિો ભાવ. ‘તે તે કમમિે યોગ્ય એવો 
જે પુદ્ગલદ્રવ્યિો સ્વ-આકાર તે પ્રકૃનતબુંિ છે; તેિા સ્થાિો...’ તેિા પ્રકારો જેટલા છે એટલા ભગવાિ 

‘(નિરુંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે) િથી.’ ઉપર સાથે મેળ કયો. નિરુંજિ નિજ પરમાત્મા ભગવાિ 

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

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

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

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

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

પાિે છે. છે ૨૦૫ પાિે. ત્યાું ‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ અિે કમમ પુદ્ગલિો ભેદ ભેદાભ્યાસિા બળથી કરે 
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છે,...’ છે. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાિુું. છેિે? એ તો નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાિિો અનિકાર છેિે. સાચુું પચ્ચખાણ 

કોિે હોય છે? કે ‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ અિે કમમ પુદ્ગલિો ભેદ ભેદાભ્યાસિા બળથી...’ તેિે પ્રત્યાખ્યાિ 

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

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ૨૦૫ પાિુું. ૧૦૬ ગાથા. ૨૦૫ પાિુું કહ્યુું પછી કાુંઈ પ્રશ્ર્િ રહેતો િથી. 
સમજાણુું કાુંઈ? ત્યાું એ છે, અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ અિે પુદ્ગલ—બેિો... જુઓ! અહીં અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ અિે 
પુદ્ગલોિો પ્રવેશ ભેગો કયો. ત્યાું અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ અિે આ પુદ્ગલ—બેિો ભેદ પાડીિે અુંદરમાું 
સ્વભાવમાું જાય અિે ઠરે, તેિે પ્રત્યાખ્યાિ પ્રગટ થાય છે. એ પચ્ચખાણ આમ હાથ જોડીિે આ કયામ, 
માટે (કુંઈ) પચ્ચખાણ થતા િથી. બલુભાઈ! વષીતપ કયો હતોિે બલુભાઈએ? કહો,  સમજાણુું? 

‘અશુદ્ધ અુંતઃતત્ત્વ...’ એટલે બે વાત લીિી. એક અુંતઃતત્ત્વ તો શુદ્ધ નિકાળી છે, પણ એિી 
પયામયમાું અશુદ્ધતા અિે કમમપુદ્ગલો (એમ) બેિો પ્રવેશ–બેિે સુંબુંિ હોય છે, એમ કહે છે. વસ્તુિે 
સુંબુંિ હોતો િથી. અશુદ્ધ–મનલિ ભાવ અિે કમમપ્રદેશ—એ બેિે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સુંબુંિ છે એટલે 
એિે પ્રવેશ કીિો અુંદર. અશુદ્ધ પયામયમાું.... અુંદર અશુદ્ધ ઉપયોગ પ્રવેશ કરે છે એટલે (એક) 
ક્ષેિાવગાહમાું આમ અુંદર જાય છે. સમજાય છે? એવો જે ભાવ તે કમમપુદ્ગલિા પ્રવેશ તે પ્રદેશબુંિિા 
એિા જેટલા પ્રકાર તે નિરુંજિ નિજ પરમાત્માિે િથી. એ અિુંત પ્રદેશ અિે એક-એક પ્રકૃનતિા અિુંત 

(પ્રકાર) અિે એવા અિુંતા સ્કુંિ િે એ બિા પ્રદેશિી સુંખ્યાિુું માપ જડમાું રહ્યુું, આત્મામાું છે િનહ. હવે 
આત્મા અસુંખ્યપ્રદેશી, આ અિુંત પ્રદેશીિો એક સ્કુંિ, એવા એવા અિુંતા સ્કુંિ. આહાહા..! સમજાણુું 
કાુંઈ? કહે છે, એવુું ભગવાિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વ, શુદ્ધ આિુંદકુંદિુું કારણતત્ત્વ. એ કારણતત્ત્વ પોતે, 
એમ. એિે (કમમિા) પ્રદેશિા પ્રકારોિા સ્થાિો િથી. સમજાણુું કાુંઈ?  

‘શુભાશુભ કમમિી નિજમરાિા સમયે...’ હવે અિુભાગ લે છે અિુભાગ. એ શુભાશુભ કમમ જ્યારે 
ખરે છેિે, તે કાળે સુખ-દુઃખ ફળ દેવાિી શક્તત છેિે કમમમાું? એવો જે અિુભાગ–પાક–નવપાક.. કમમિો 
નવપાક–કમમિો અિુભાગ ભગવાિ આત્મામાું િથી. સમજાણુું કાુંઈ? આહાહા..! ભાઈ! કમમનવપાક આવે 
આકરાું, અિુભાગ આવે િે... પ્રકૃનત તો સામાન્ય સ્વભાવ છે, આ નવશેષ છે અિુભાગ. ફળ દેવામાું આ 

મૂળ છે, કહે છે. પણ એ વસ્તુમાું આત્મામાું િથી તો કોિે ફળ દેશે? કહે છે. અહીં કહે છે. શોભાલાલજી! 
આ તો િમમકથા આત્માિી છે એટલે એ કથા તો અલૌરકક અગમ્ય વસ્તુ છે. જ્ઞાિગમ્ય થાય, પણ 

સાિારણ નવકલ્પથી તે ગમ્ય છે િનહ. 

એવો જે ભગવાિ આત્મા એિે, કહે છે કે સુખ દુઃખરૂપ ફળ દેવાિી શક્તતિો અિુભાગ આત્મામાું 
છે જ િનહ. આિો ‘પણ અવકાશ િથી;...’ એવી ભાષા લીિી છે. અવકાશ.. ત્યાું સ્થાિિે અવકાશ િથી 
કહે છે. ભગવાિ નચદ્ઘિ પડ્યો છે. િકોર નિબડ અિુંત ગુણિો નપુંડ એકરૂપ આત્મા. આહાહા..! કહે છે 
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કે આવા અિુભાગિા પ્રકાર (જે) શુદ્ધભાવમાું િથી તેિી દ્રનષ્ટ કરવી, એિે પકડવો એિુું િામ સમ્યગ્દશમિ 

છે. સમજાણુું કાુંઈ? એિુું િામ મોક્ષમાગમિુું વણમિ છેિે આ? ભારે!  

‘વળી...’ હવે છેલ્લો મુદ્દો એ આવે છેિે? ‘દ્રવ્યકમમ તથા ભાવકમમિા ઉદયિાું સ્થાિોિો...’ એ 

જડિા ઉદયિા અસુંખ્ય પ્રકાર કે અિુંત પ્રકાર અિે ભાવકમમિા અસુંખ્ય પ્રકાર. પુણ્ય-પાપિા છેિે 
નવકલ્પો? એવા ‘ઉદયિાું સ્થાિોિો પણ અવકાશ...’ ભગવાિ ધ્રુવ આત્મામાું છે િનહ. આહાહા..! 
સમજાણુું? એવો નિજ પરમાત્મતત્ત્વ ધ્રુવ શુદ્ધભાવ તત્ત્વ, કારણપરમાત્મા, તેિે દ્રનષ્ટમાું લેવો અિે તેમાું 
દ્રનષ્ટિે પ્રસારવી એિુું િામ મોક્ષમાગમ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે ભાઈ આ! તયાું મૂકવી દ્રનષ્ટ? કહે છે કે 
આવા ધ્રુવ ઉપર મૂકવી, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? ધ્રુવ ઉપર દ્રનષ્ટ મૂતયે દ્રનષ્ટ ઠરશે. અધ્રુવ ઉપર દ્રનષ્ટ 

મૂતયે દ્રનષ્ટ નસ્થર તયાું રહેશે? આહાહા..! સમજાણુું? દ્રવ્યકમમ અિે ભાવકમમિા... ઓહોહો..! ઉદયિા 
સમૂહ સ્થાિ પ્રકારો પણ નિરુંજિ નિજ પરમાત્મતત્ત્વિે નવષે િથી.  

‘એવી રીતે (આચાયમદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચુંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત િામિી 
ટીકામાું ૧૧માું શ્લોક દ્વારા) કહ્યુું છે કે :-’ લ્યો ૧૧મો શ્લોક છે આ. ૧૪મી ગાથાિો છેિે? ૧૪મી ગાથાિો. 
હવે તો આ બીજા પણ વાતુું કરવા માુંડ્યા આમાુંથી કાઢીિે. અમર ભારતીમાું છે ભાઈ! સ્થાિકવાસીમાું. 
તમારે કે રદ’ આ હતુું? અબદ્ધસ્પૃષ્ટ. એ અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવ્યુું છે આજે. આત્મા અબદ્ધસ્પૃષ્ટ છે, ફલાણો.. 
ફલાણો... સમજ્યાિે? આવી જ્ઞાિિી રક્રયા. એલા પણ તમારે હતી કે રદ’ આ? તમારે તો આ અપવાસ 

કરવા, વ્રત પાળવા, આ કરવા, તે કરવા... અબદ્ધસ્પૃષ્ટ આવો આત્મા છે. લખે કોઈક છે, ગીરિર કો'ક 

છે.  

(माठलनी) 
न   ठि   ठविधठि बद्धस्पषृ्टभावियोऽमी 
सु्फटमपुठि ििन्तोऽप्यते्य यत्र प्रठिष्ठाम।् 
अनभुवि ु िमवे   द्योिमान ं   समन्ताि ् 
जगिपगिमोिीभयू   सम्यक्स्वभावम ् ॥ 

અરે..! જગતિા પ્રાણી! ‘જગત મોહરનહત...’ જગત એટલે? જગતમાું રહેલા આત્માઓ, એમ. 
કહે િે કે આ મુુંબઈ આવ્યુું. કીિુુંિે? મુુંબઈ આવતુું હશે? આ તો મુુંબઈ આવ્યુું હમણા કીિુું િે? બસ 

આવીિે બસ? કહે, મુુંબઈ આવી ગયુું. બલુભાઈ! એ મુુંબઈ િનહ, પણ મુુંબઈિા રહેલા વાસી. એિા 
વાસી–વસવાટ કરેલા માણસો, એમ. એમ જગત િનહ, પણ જગતમાું વસવાટ કરેલા જીવો. હે જગતિા 
જીવો! જુઓ! આચાયમ સુંબોિિ કરીિે (કહે છે). હે જગતિા જીવો! ‘મોહ રનહત થઈિે...’ ક્ષનણક ભ્રમણા 
છોડી દઈિે... તયાુંક મિે ઠીક છે, પયામયમાું ઠીક છે, રાગમાું ઠીક છે, નિનમત્તમાું ઠીક છે—એવી ઉત્કુંરઠત– 

ઉત્સાનહત દશા દ્રનષ્ટ તે મોહ છે. એવી મોહ રનહત થઈિે.... કેમ થાવુું? વળી એમ કહે છે. આવુું કરિે 
આ? મોહસનહત છો, તેિે રનહત થઈિે દ્રનષ્ટ કર આત્મામાું, એમ કહે છે. સમજાણુું કાુંઈ? 
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હે જગત! ‘મોહરનહત થઈિે સવમ તરફથી પ્રકાશમાિ...’ એકલો ચૈતન્ય ભગવાિ પ્રકાશ... 
પ્રકાશ... જ્ઞાિિા પ્રકાશિા િૂરિુું પૂર. સમજાય છે કાુંઈ? ‘સવમ તરફથી પ્રકાશમાિ...’ એમ. ‘એવા તે 
સમ્યક્ સ્વભાવિે જ અિુભવો...’ એક નિકાળી જ્ઞાયકભાવ તેિો અિુભવ કરો. અિુભવ એ પયામય છે 
અિે નિકાળ સ્વભાવ તે નિકાળી ધ્રુવ છે. સમજાણુું કાુંઈ? ભારે કામ! અહીં તો કહે, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી 
શ્રદ્ધા એ સમરકત, િવ તત્ત્વિી શ્રદ્ધા એ સમરકત. સમરકત તો બહુ સોંઘુું અિે સહેલુું. કેટલાક એમ 

કહેતા હતા કે આ સોિગઢવાળાએ સમરકતિે મોંઘુું બહુ કરી દીિુું. સોિગઢમાું (િે બીજામાું) ફેર તયાું? 

આ તો વસ્તુિો સ્વભાવ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

ભગવાિ આત્મા નિકાળી નિત્યાિુંદ પ્રભુ એવો જે સમ્યક્ સ્વભાવ, એિે જ અિુભવો. આહાહા..! 
જેમાું કમમિા રસ, નસ્થનત, પ્રદેશ આરદ િથી અિે જેમાું આખો અખુંડ આિુંદ આરદ સ્વભાવ છે, એિે 
અિુભવો. આહાહા..! એ અિુભવ કરવાલાયક છે. એ અિુભવવો એ િમમ છે. એવા નિકાળી સ્વભાવિે 

અિુભવવો એ મોક્ષિો માગમ છે. સમજાણુું કાુંઈ?  

અિુભવ રત્િ નચુંતામણી, અિુભવ હૈ રસકૂુંપ,  

અિુભવ માગમ મોક્ષિો, અિુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. 

આહાહા..! ભગવાિ ધ્રુવસ્વભાવ એિે કાુંઠે જાિે, કહે છે. આમ બહાર વતે છેિે રાગમાું. એ તારો 
પ્રેમ બહારમાું લુુંટાય છે, એ પ્રેમ અુંદરમાું િાખિે. સમજાણુું કાુંઈ?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સ્વતુંિ જ છે. ખુદ હી હૈ. સહજ તો વહી હૈ. યહ તો કૃનિમ... નવકલ્પ આરદ યે 
તો કૃનિમ નવકાર હૈ. સમજાય છે કાુંઈ? 

અરે..! ‘સમ્યક્ સ્વભાવિે જ અિુભવો...’ સમજાણુું કાુંઈ? ‘જેમાું આ બદ્ધસ્પૃષ્ટ આરદ ભાવો 
ઉત્પન્ન થઈિે સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા હોવા છતાું...’ જુઓ! રાગ-દ્વેષિી પયામય એક સમયિી ઉપર તરતા 
હોવા છતાું. અરે..! નિમમળ પયામય પણ ઉપર રહેવા છતાું અુંદર પ્રવેશ પામતી િથી. સમજાણુું કાુંઈ? પાુંચ 

બોલ છેિે બદ્ધસ્પૃષ્ટ આરદિા? ૧૪મી ગાથામાું, ૧૫મી ગાથામાું. એ ભાવો ‘સ્પષ્ટપણે ઉપર તરતા  
હોવા છતાું...’ પ્રગટ ઉપર રહે છે. ભગવાિ અુંતર ધ્રુવમાું એ પ્રવેશ કરતા િથી. ‘હોવા છતાું ખરેખર 

નસ્થનત પામતા િથી.’ પ્રનતષ્ઠા પામતા િથી. એમ. સમજાણુું કાુંઈ? છેિે એ? ‘यत्र प्रठिष्ठाम ्’ એમ. 
પ્રનતષ્ઠા પામતા િથી, એિે આિાર મળતો િથી. ઉપર ઉપર (રહે છે). વસ્તુ ધ્રુવ ધ્રુવ નિત્યાિુંદ ઉપર 

પયામય િે રાગ તરે છે, અુંદરમાું જતો િથી. એવા ભગવાિ આત્માિો અિુભવ કરવો, એિે અિુસરીિે 
નિમમળ દશાિુું પરરણમિ કરવુું એિુું િામ મોક્ષિો માગમ અિે િમમ છે.   

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

***** 
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આ નિયમસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે. એિો શુદ્ધભાવ અનિકાર. નિયમસાર એટલે આત્માિી દશામાાં 
મોક્ષમાર્ગ પ્રર્ટ થવો તેિે નિયમસાર કહે છે (કે જે) નિયમથી જે કતગવ્ય છે. જે આત્મા નિકાળી શુદ્ધભાવ... 
આ શુદ્ધભાવ અનિકાર ચાલે છેિે? નિકાળી શુદ્ધભાવ, ધ્રુવભાવ એિુાં અવલાંબિ કરવાથી જે 

સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિિી દશા પ્રર્ટ થાય તેિે નિયમસાર અથવા મોક્ષમાર્ગ કહે છે. સમજાણાું કાાંઈ? 

એ મોક્ષમાર્ગ શેમાાંથી–કોિા ધ્યેયે પ્રર્ટ થાય એ અનિકાર ચાલે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

જુઓ! એ ર્ાથા આવી છે. ૫૬ કળશ. ૫૫ ર્યો. ૫૬ કળશ છે આિો–૪૦મી ર્ાથાિો.  

(अनषु्टभु)् 
ननत्य शदु्धनिदानन्दसपंदामाकरं परम।् 
निपदानमदमिेोच्चरैपद ं ितेय ेपदम ् ॥५६॥ 

શુાં કહે છે? જેિે સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવુાં છે એિુાં ધ્યેય શુાં? કે ‘જે નિત્ય શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી 
સાંપદાઓિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ...’ આત્મા છે ધ્રુવ. સમજાય છે કાાંઈ? જે સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવુાં છે એ 

સમ્યગ્દશગિ કોઈ નિનમત્તમાાંથી આવતુાં િથી. તેમ કોઈ દયા, દાિિા નવકલ્પ-રાર્ છે એમાાંથી થતુાં િથી, 
તેમ એક સમયિી વતગમાિ પ્રર્ટ અવસ્થા એમાાંથી પણ સમ્યગ્દશગિ થતુાં િથી. સમજાય છે કાાંઈ?  

જે ધ્રુવ નચદાિાંદસ્વરૂપ નિત્ય શુદ્ધ–સદાિો શુદ્ધ ભર્વાિ ધ્રુવ, શુદ્ધભાવ, પરમપારરણાનમક 

સ્વભાવ, કારણ આત્મા અથવા કારણપરમાત્મા, ધ્રુવ કારણજીવ. એ જીવ કેવો છે? નિત્ય શુદ્ધ છે. એક 

સમયિી વતગમાિ હાલત નવિાિો. પુણ્ય-પાપ નવિાિો તો છે, કમાગરદ પરપદાથગિા અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ 

છે. અભાવસ્વભાવસ્વરૂપ છે, પણ એક સમયિી જે પ્રર્ટ અવસ્થા ઉત્પાદ-વ્યયિી એ અવસ્થાથી પણ 

દૂર રહેલુાં તત્ત્વ (છે). સમજાય છે કાાંઈ? એટલે કે એ અવસ્થામાાં આવતુાં િથી, તેમ એ અવસ્થા એિા 
ધ્રુવમાાં એકમેક પેસતી િથી. 

એવો ‘જે નિત્ય-શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી સાંપદાઓિી...’ જેમાાં જ્ઞાિ અિે આિાંદિી સાંપદા છે એિી એ 

‘ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે...’ લ્યો, આ પૈસાિી ખાણ આવી. શેઠ! એ સાંપદાિી ખાણ. ચૈતન્ય આિાંદ, એમ છેિે? 

જુઓ! નચદાિાંદ. નચદ્ એટલે જ્ઞાિ અિે આિાંદ એટલે સુખ. એવો નિત્ય ભર્વાિ ધ્રુવ, સામાન્ય એકરૂપ, 
અવસ્થા–વતગમાિ પયાગયથી ખાલી, પણ પોતાિા આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાથી ભરેલો. સમજાય છે 
કાાંઈ? એવો નચદાિાંદરૂપી સાંપદા, સાંપદા–લક્ષ્મી એિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. ખાણ છે એમ કહે છે, ખાણ. 
ખાણિે ખોદતા ર્મે તેટલુાં કાઢો તોપણ ખૂટે િનહ. બહારિુાં તો ખૂટી જાય, પણ આ ખૂટે િનહ. આહાહા..! 

ભાદરવા સુદ ૨, શનનવાર, તા. ૧૩-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૬ અને ૫૭, પ્રવચન-૫ 
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ભર્વાિ જ્ઞાિ અિે આિાંદ જેિો નિત્ય શુદ્ધ કાયમી નચદાિાંદ સ્વભાવ છે. તે નચદાિાંદિી—જ્ઞાિ અિે 
આિાંદિી—ઉત્કૃષ્ટ ધ્રુવસ્વરૂપ આ શુદ્ધભાવ તે ખાણ છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

‘અિે...’ એિી સામે ર્ુલાાંટ ખાય છે હવે. જે સાંપદાિુાં સ્થાિ છે, ત્યારે ‘નવપદાઓિુાં અત્યાંતપણે 
અપદ છે...’ ‘उच्चरैपद’ं.. રાર્ારદિી આકુળતાિી આપદા એટલે નવપદા એિો એમાાં બબલકુલ અભાવ છે. 
નવપદાિાું અપદ છે. અત્યાંતપણે અપદ છે એમ શબ્દ વાપયો છે. ભર્વાિ આત્મા શુદ્ધ નિત્યાિાંદ પ્રભુ જે 

કાયમી છે, એ પોતાિા આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાઓથી ઉત્કૃષ્ટ ભરેલી ખાણ છે કે જેમાાં િજર 

િાખવાથી શાાંનત, સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ આરદ અવસ્થા પ્રર્ટ થાય છે. ભારે આકરી વાત! કહો, રનતભાઈ! 
લ્યો, આ સાંપદાિી વાત આવે છે આ. જર્તિી સાંપદા એ આપદાિુાં નિનમત્ત છે. આ પૈસા િે િૂળ જે આ 

કહેવાય એ. શોભાલાલજી! આ બિા પૈસાવાળા કહેવાય છે કે િનહ? આપદાિી સખી છે એ. છેિે? 

યોર્સારમાાં. યોર્સારમાાંથી કાઢ્ુાં હતુાં. લક્ષ્મી એ નવપદાઓિી સખી છે-બહેિપણી છે. િવિીતભાઈ! 
જુઓિે, નસદ્ધ થાય છેિે કે પરવસ્તુ છે એિુાં જયાાં લક્ષ થાય છે તો રાર્ અિે આકુળતા જ ઉત્પન્ન થાય 

છે. એટલે લક્ષ્મી તો નવપદાિી સખી છે, સખી છે–બહેિપણી છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ભર્વાિ આત્મા પૂણગ આિાંદ અિે જ્ઞાિિી સાંપદાિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે. એવો જે નિત્ય પ્રભુ... કહો, 
માસ્તર! અહીં તો પયાગય િનહ, હવે એવુાં ચાલે છે. દયા, દાિ, વ્રત, ભબતતિા નવકલ્પો એ તો એિામાાં 
િથી, એ તો દૂર રહી ર્ઈ ચીજ. પણ એિી જે નિમગળ પરરણનત–વતગમાિ પયાગય–એક સમયિી 
અવસ્થાથી પણ બભન્ન તત્ત્વ, ધ્રુવ તત્ત્વ છે. એ ધ્રુવ તત્ત્વ સાંપદાઓિી ઉત્કૃષ્ટ ખાણ છે અિે નવપદાઓિુાં 
અત્યાંત અપદ છે એટલે નવપદાિે માટે ત્યાાં જરીએ સ્થાિ િથી. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

નિત્યાિાંદ ભર્વાિ સબચચદાિાંદ પ્રભુ પોતાિુાં નિજ સ્વરૂપ છે એમાાં અતીનન્િય આિાંદ અિે 
જ્ઞાિિુાં તો ઉત્કૃષ્ટ નિિાિ–ખાણ છે અિે એિામાાં નવપદાિુાં બબલકુલ સ્થાિ િથી. નવપદાઓિુાં અત્યાંત.. 
उच्च ैકહ્ુાં છેિે? આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? કહો, િટુભાઈ! સમજાય છે કે િનહ આ? શુાં છે આ તે પણ 

ભારે! આવો આત્મા તયાાંય હાથ િ આવ્યો અિારદથી. અરે..! ભાઈ! એ તો અિારદિો છે. તિે હાથ િ 

આવે.... મીંદડીિા બચચાિે સાત સાત રદ’એ ફેરવે એિી મા. પછી આાંખ ઉઘડે ત્યારે દેખાય કે ઓહોહો..! 
આ પૃથ્વી કે રદ’િી છે આ દેખાય એ? તારી આાંખયુાં િહોતી તોપણ એ તો છે. એ કાાંઈ િવી છે િનહ. એમ 

તિે િજરમાાં િ આવે એથી વસ્તુિો અભાવ થઈ જાય એમ િથી. નિત્યાિાંદ પ્રભુ છે એ તો. આહાહા..! 
એણે અિાંત કાળમાાં પુણ્ય-પાપિી રિયાઓ અિાંત વાર કરી, પણ એ વસ્તુ પુણ્ય, પાપ િે એક સમયિી 
અવસ્થા નવિાિુાં નિત્યાિાંદ સાંપદાઓિુાં ઘર અિે આપદાિુાં અસ્થાિ છે. એિા તત્ત્વ ઉપર એણે િજર 

કોઈ રદ’ કરી િથી. સમજાય છે કાાંઈ?  

કહે છે કે એ તો ‘નવપદાઓિુાં અત્યાંતપણે અપદ છે...’ આહાહા..! િરકિા સ્થાિમાાં રવ રવ િરકે 
જાય (તો) એકલી આપદા પયાગયમાાં ઉત્પન્ન થાય. સમજાણુાં કાાંઈ? આ નિજાિાંદ પદમાાં જો જાય, તો 
નવપદા અિે આપદા જયાાં જરીએ િથી એવી સાંપદાિાું સ્થાિ છે ભર્વાિ (આત્મા), ત્યાાં િજર કરિે. 
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એમાાં િજર પોર્ાડિે, એવુાં આત્મતત્ત્વ તેિા અાંતરમાાં સ્વસન્મુખ થઈિે નવશ્વાસ કરિે. તિે આખો 
આત્મા િજરમાાં, શ્રદ્ધામાાં, પ્રતીતમાાં આવે ત્યારે તેિે સમ્યગ્દશગિ અિે િમગ થયો એમ કહેવામાાં આવે 
છે. કહો, સમજાણુાં કાાંઈ? મૂળચાંદભાઈ! બબનપિિે કહેતા હતા સવારમાાં. શુાં કાાંઈક કહેતા હતાિે? 

કાયાપલટ થઈ ર્યો િમગિો. કાયાપલટ. સવારમાાં કહેતા હતા. પુણ્યથી, રિયાથી િમગ માિતા હતા. આ 

તો કાયાપલટો... કાયા શુાં કહે છે? કાયાકલ્પ કહે છેિે? ૮૦ વર્ગિો થાય, ૯૦ વર્ગિો થાય. આમ બિુાં .. 
કાયાકલ્પ કરે. બિુાં ફેરવી િાખે. કાાંઈક કહે છે. .... ફરવુાં એ તો... ફરે િનહ િે મરી જાય એમાાં કરવા જાય 

ત્યાાં. 

આ તો આખો ભર્વાિ આત્મા જે કાાંઈ પુણ્ય અિે પાપિા પરરણામમાાં અટકેલો અિે એ મારી 
ચીજ છે એમ જાણ્યુાં એ તો નવપરીત આત્માિાું રૂપ થઈ ર્યુાં. આ તો કાયાપલટો ર્ુલાાંટ ખાય છે.  
વ્યવહારિા વતગિિો જે નવકલ્પ છે, પાંચ મહાવ્રત વ્રતારદિો, એ પણ જેમાાં િથી. એ નવકલ્પ છે એ પણ 

આપદાિુાં સ્થાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એવો નિજાિાંદ ભર્વાિ જેમાાં નવપદાિે સ્થાિ િથી.  

‘એવા આ જ પદિે...’ પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મુનિ છે. આચાયગ િથી આ ટીકા કરિાર. ‘આજ પદિે 
હુાં અિુભવુાં છુાં.’ પોતાિી વાત પણ સાથે (કરે છે). આહાહા..! હવે આિી ટીકાિે પાસ કરતા િથી કેટલાક 

કારણ કે એિે બેસતી િથી. નિરપેક્ષ તત્ત્વિે બતાવે છે. કારણપરમાત્મા ભર્વાિ નિકાળી શુદ્ધ ધ્રુવ 

નિત્યાિાંદ ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્ય યુતતાં સત્. એ ઉત્પાદ-વ્યયિી વતગમાિ અવસ્થા નવિાિુાં તત્ત્વ એવા ધ્રુવિે 
સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરવા માટે રાર્ અિે નવકલ્પિી અપેક્ષા નવિા તે પ્રર્ટ થાય છે. એિે સમ્યગ્દશગિમાાં 
અપેક્ષા ધ્રુવિી રહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? હજી તો ચોથુાં ર્ુણસ્થાિ સમ્યગ્દશગિ–િમગિી પહેલી સીઢી. 
આહાહા..! ત્યાાં તો િમગ િમગ થઈ ર્યો જર્તમાાં, હજી આ ભાિ નવિા. સમજાણાું કાાંઈ?  

કહે છે કે ‘આ જ પદિે...’ આવુાં જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, ધ્રુવ છે, એિે હુાં અિુભવુાં છુાં. અિુભવુાં છુાં એ 

પયાગય છે. વાત કહે છે કે આ જ પદિે હુાં અિુભવુાં છુાં. શુાં કહે છે સમજાય છે કાાંઈ? પદ તો ધ્રુવ છે. ધ્રુવિુાં 
વેદિ િ હોય, અિુભવ િ હોય. પણ અિારદિા પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પિુાં વેદિ જે દુુઃખરૂપ હતુાં, એિે 
ઠેકાણે આ ધ્રુવ ઉપર િજર જતાાં એિે ધ્રુવિુાં વેદિ છે એમ કહેવામાાં આવે છે. ઓલા રાર્િાું વેદિ ટળીિે, 
ભર્વાિ ધ્રુવ નચદાિાંદિો સાર્ર એિા ઉપર િજર પડતાાં જે પરરણનત ઊભી થઈ, એ કહે છે કે 
અિુભવાય છે તો પયાગય. સમજાય છે? પણ એ ધ્રુવિા લક્ષે પ્રર્ટ થયેલી (છે) માટે એિે હુાં અિુભવુાં છાું 
(એમ કહે છે). આહાહા..!  

જેિા આત્માિા આિાંદિા અિુભવ આર્ળ ઇન્િિા ઇન્િાસિો, જેિા શરીરો અન્ન નવિાિા… 

સમજાય છે? અન્ન નવિાિા પોર્ણ જેિે વૈરિયક શરીર છે ઇન્િાણીઓિે અિે ઇન્િોિે. આ તો િાિિા 
ઢોકળાાં છે. િાિ સરખાું (મળે) તો શરીર સરખુાં રહે. િનહતર એાં... એાં... થઈ જાય. જુવાિી હોય તોપણ 

બે, પાાંચ, દશ (રદવસ) જયાાં.. શુાં કહેવાય? ટાઈફોઈડ થાય છેિે? ... એક અઠવારડયુાં, બે અઠવારડયાું, 
પછી મટ્ુાં કે િનહ? િણ જાય છે, િણ મટ્ુાં િનહ, ચાર જાય છે. કરતા કરતા ચાર િે પાાંચ અઠવારડયા. 
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પચચીસ વર્ગિા જુવાિ હોય એ એાં... એાં... (કરતો હોય). આ તો વૈરિયક શરીર ઇન્િ અિે ઇન્િાણીઓિે. 
સમજાણાું કાાંઈ? છતાાં એ સુખ િથી ત્યાાં એમાાં બહારમાાં. સમજાણાું? એ પદ... સુખ િથી એ પદમાાં. આ 

નિજાિાંદ પદ ભર્વાિ આત્મા એિે અિુભવુાં છુાં કહે છે. પેલો અિુભવ જે છે ઇન્િાણી આરદિો, એ તો 
રાર્િો અિુભવ છે. અિે કોઈ પાંચ મહાવ્રતિા પરરણામ આરદ થાય અિે એિે વેદે, એ પણ આકુળતા 
કર્ાયિાું વેદિ છે, કર્ાયિો અિુભવ છે, એ આત્માિો િનહ. આત્માિો અિુભવ.., નચદાિાંદ પ્રભુ ધ્રુવ 

સ્વરૂપ છે એમાાં િજર િાખીિે જે પયાગય પ્રર્ટ થાય છે અથવા પરરણમે છે એમાાં હુાં આ ધ્રુવિા લક્ષે વેદુાં 
એટલે ધ્રુવિે આ.. પાઠ એવો છે િે? ‘આ જ પદિે હુાં અિુભવુાં છુાં.’ પદ તો ધ્રુવ કીિુાં પહેલુાં નિત્ય અિે 
શુદ્ધ ધ્રુવ. સમજાણુાં કાાંઈ?  

ધ્રુવિુાં વેદિ હોતુાં િથી, પણ એ ધ્રુવ તરફિા વલણવાળાું વેદિ એ ધ્રુવિુાં છે એમ અહીંયા કહ્ુાં છે. 
આહાહા..! જેમાાં અમૃતરસ ઝરે છે. એ અમૃતિો સાર્ર કીિુાંિે માથે? સુખ-આિાંદ. આિાંદિો સાર્ર 

ભર્વાિ સ્વભાવ એિી િનષ્ટ કરતાાં અમૃત ઝરે છે. એ અમૃતિા ઘૂાંટડા ઝરે છે, કહે છે. તૃર્ા લાર્ી હોય 

િે પીવે છેિે પીણુાં? મોસાંબી કે આઈસિીમ કે કાાંઈક કહે છેિે બિુાં? છોકરા બહુ ચુસે આમ. આહાહા..! 
આ તો ભર્વાિ આત્માિે ચૂસો હવે, અહીં તો કહે છે. સમજાય છે? ચૂસવુાં સમજો છોિે? ચૂસવુાં શુાં કહે 
છે નહન્દીમાાં? ચૂસવુાં કહે છે? આહાહા..! 

કહે છે કે હુાં આત્માિે ચુસુાં છુાં. આહાહા..! એમાાં અમૃત ભયુું  છેિે. એિે હુાં સ્વસ્વભાવ સન્મુખ 

થઈિે અિુભવુાં છુાં. એ મારો િમગ છે, એ મારી દશા છે, એ અિુભવાું છુાં તે નિયમસાર છે, તે મોક્ષિો માર્ગ 
છે. શેઠ! આ બિા પૈસા પૈસા તમારા છે એમાાં કાાંઈ િમગ િથી, એિાથી િમગ થતો િથી એમ કહે છે. માટે 
રાખવા, એમ? .... એટલે શુાં કીિુાં? રાખે છે કોણ અિે દે છે કોણ? એિે કારણે આવે અિે એિે કારણે 
જાય. મમતા વચમાાં કરે કે મેં આવુાં ધ્યાિ રાખયુાં માટે આવ્યા અિે મેં આમ રાર્ માંદ કયો માટે પૈસા 
ર્યા. એમ છે િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

જુઓિે! ટૂાંકામાાં એક સાંપદાિુાં સ્થાિ (અિે) અપદા-નવપદાિુાં અસ્થાિ. અપદ એટલે અસ્થાિ. ત્યાાં 
નવપદા ર્ોતી મળે એવી િથી એવુાં એ ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવ સ્થાિ છે. અરે..! ત્યાાં કેમ રુનચ કરતો િથી? 

આવ્યુાં હતુાં કે િનહ? આવ્યુાં હતુાં કાલે. સમજાણુાં? ઓલામાાં આવ્યુાં હતુ ૫૫ કળશમાાં. ૫૫માાં. અરે..! 
આવા આત્માિી રુનચ કરતો િથી ભર્વાિ! તિે પોર્ાય એવો માલ આત્મામાાં છેિે. જુઓ ૪૦ ર્ાથા 
ઉપર છે. ‘એવા આત્માિી રુનચ કેમ કરતો િથી?’ એ ૫૬ થયો. કળશ ૫૬...૫૭. 

(िसन्तनतलका)  
यः  सिवकम वनिषभरूूहसभंिानन 
मकुत््वा फलानन ननजरूपनिलक्षणानन। 
भ ुकें्तऽधनुा  सहजनिन्मयमात्मतत्त्व ं
प्राप्नोनत मनुक्तमनिरानदनत सशंयः कः ॥५७॥ 
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અરે..! ‘શ્લોકાથગ – (અશુભ તેમ જ શુભ) સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી...’ એ પુણ્ય અિે પાપ ઝેરિા 
ઝાડ છે. સવગ કમગ કીિુાં છે એટલે પછી કાાંઈ પુણ્ય િ બાકી રખાય બહાર. એ તો આવી ર્યુાં પુણ્ય-પાપમાાં. 
સવગ કમગિો નિર્ેિ છે, વળી એમાાં પુણ્ય અિે પાપમાાં ફેર શુાં રહ્ો ત્યારે? આહાહા..! ભેદ (કરવો એ) 
ઉન્માદ છે, ઘેલછાઈ છે ભર્વાિ! પાર્લ થયો છો કે પુણ્યિા પરરણામ શુભ ઠીક અિે પાપિા અઠીક. 
ઉન્માદ, ઘેલછાઈ, નમથ્યાત્વિુાં જોર છે. કહો, પોપટભાઈ! આહાહા..! આ પૈસાિા દરેડા થતા હોય, બાર 

મનહિે પાાંચ-પાાંચ લાખ પેદા કરે, દશ-દશ લાખ પેદા કરે. આાંખયુાં ફાટી જાય. આ કહે છે, િૂળેય િથી ત્યાાં, 
સાાંભળિે! એય..! ચીમિભાઈ! પ્રનતકૂળતા આવે ત્યારે એાં... એાં... થઈ જાય. આહાહા..! એ પ્રનતકૂળતામાાં 
દ્વેર્ થાય એ દુુઃખ છે અિે અિુકૂળતા વખતે હરખ થાય એ પણ આકુળતાિી અનિ સળર્ે છે. સમજાય 

છે કાાંઈ? 

ભર્વાિ! ‘સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાાં,...’ ઝેરિા ઝાડ... કમગ ઝેરિુાં ઝાડ અિે પુણ્ય-
પાપ પણ ઝેરિુાં જ ઝાડ છે કહે છે. આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા અમૃતસ્વરૂપ છે, ત્યારે પુણ્ય અિે પાપ 

બેય ઝેર છે. અરે..! આ તો પુણ્યિા પરમાણુ પડ્યા હોયિે, એિુાં કાાંઈક ફળ આવેિે તો ખુશી ખુશી (થઈ 

જાય), આહાહા..! બાદશાહી છે હમણાાં અમારે. રનતભાઈ! આહાહા..! એમાાં બબ્બે અબજ રૂનપયા, અઢી- 
અઢી અબજ રૂનપયા જયાાં સાાંભળે વાનણયો, મારે ઘરે, મોટો દુુઃખી છે.  

શ્રોતા :- પૈસાિા પ્રમાણમાાં દુુઃખ છે? 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- પૈસાિા પ્રમાણમાાં દુુઃખ કોણે કહ્ુાં? એિા તરફિા વલણમાાં આકુળતાિે કારણે 
દુુઃખ છે. કહો, સમજાણાું કાાંઈ?  

‘સવગ કમગરૂપી નવર્વૃક્ષોથી ઉત્પન્ન થતાાં,...’ અરે..! એ તો ઠીક પણ ‘નિજરૂપથી નવલક્ષણ એવાાં 
ફળોિે છોડીિે...’ ભર્વાિ તો આિાંદસ્વરૂપ છેિે પ્રભુ! એિુાં નિજફળ તો આિાંદ અિે શાાંનત છે. 
સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ થતાાં એ નિજિા અાંતરમાાં તો આિાંદ છે. ચારરિ એ આિાંદ છે, 
સમ્યગ્દશગિ આિાંદ છે, જ્ઞાિ એ આિાંદ છે. લોકો કહે છે કે ચારરિ પાળી તો જુઓ. (ચારરિ એટલે) આ 

ઓલી બહારિી રિયા. હવે સાાંભળિે! આહાહા..! સમજાણુાં? એવી રિયા પણ કરી હતી પહેલી. એ િ 

કરે એવી રિયા હતી આકરી. ૧૫-૧૫ વર્ગ પાણીિુાં બબાંદવા મળે િનહ દર રદવસે. સમજાય છે? એક 

પાણીિા બબાંદવામાાં નિર્ોદિા અસાંખય જીવ. બભક્ષા માટે–આહાર માટે જઈએ, ખયાલ આવે કે આ પાણી 
તો અમારા માટે બિાવ્યુાં છે. ... દે. આખો રદવસ પાણી નવિા ચલાવે. છાશ અિે રોટલો. એમાાં છે શુાં પણ 

હવે એ રિયામાાં? િૂળમાાંય િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? એવા તો ૧૫-૧૫ વર્ગ ર્ાળ્યા. ૭૦ થી ૮૫. એય..! 
બલુભાઈ! ત્યારે તો બલુભાઈિા સાંપ્રદાયમાાં હતાિે. 

શ્રોતા :- ...  

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ િારણશેઠ હતા. શેઠ હતા. એ તો .. આટકોટમાાં એમિા નપતા શેઠ, 
િારણશેઠ હતા. જોયેલા હોં િારણ શેઠિે. પહેલાાં આવેલાિે જયારે ત્યારે હતા ડોસા. આહાહા..! 
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કહે છે, બાપુ! એ રિયામાાં શુાં છે? પાણીિો એક બબાંદુ ઓસિો પડતો હોય, ખયાલમાાં આવે આમ. 
ભીક્ષા માટે િહોતા િીકળતા. પાંરડતજી! પાણીિુાં બબાંદુ આમ મચછર જેવુાં લાર્ેિે કાાંઈક. મચછર જેવુાં 
સમજો છો? મચછર જેવુાં આમ લાર્ે િે આમ જોઈએ તયાાંક આમ, તો ભીક્ષા માટે િ િીકળીએ. એક એક 

રદ’, બબ્બે રદ’ સુિી એવા પાણી નવિાિા, આહાર નવિાિા ચલવ્યા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એથી શુાં પણ એ 

વસ્તુ છે? એ વસ્તુ શુાં? એ તો રાર્િી માંદતા હોય એ રીતે .. થાય. અહીં તો વરસાદિા છાાંટણા પડતા 
હોય તોપણ વહોરવા અિે ભીક્ષા માટે િીકળે. જેમાાં છ કાયિી નહાંસા છે. એક પાણીિા બબાંદુમાાં અસાંખય 

જીવ છે, અિાંત નિર્ોદિા જીવ છે. સાિુ સાચો હોય એ એક બબાંદુ પણ આમ ઝરતુાં દેખાય તયાાંક મચછર 

જેવો, (તો) ભીક્ષા માટે િ િીકળે. સમજાણુાં? એવી અાંતર સમતા અિે આિાંદિી લહેરમાાં જેિે બહારિી 
પ્રનતકૂળતામાાં દુુઃખ લાર્તુાં િથી. આહાહા..! કહો, સમજાય છે કાાંઈ?  

કહે છે, અરે..! ભર્વાિ આત્મા એ તારે ઘરે અમૃતિી િાનળયેરી. શ્રીમદ્ કહે છે એક પિમાાં, 
લોકોએ તો સાકરિુાં િાનળયેર વખાણી માયુું છે. સાકરિુાં િાનળયેર. અહીં તો અમૃતિી સચોડી િાનળયેરી 
છે. િાનળયેરી સમજો છોિે? શ્રીફળ. અમૃતિા શ્રીફળ પાકે એવો ભર્વાિ આત્મા. એિે ખબર તયાાં છે? 

સમજાણાું કાાંઈ? આ શરીરિી જુવાિી પાસડા જેવુાં લાર્ે, રોર્ થયો િ હોય, થયો િ હોય, થતો િ હોય, 
થવાિી આર્ાહી િ હોય. એવુાં નિરોર્ શરીર ફાટેલાું શરીર હોય અિે એિે એમ થાય કે આહાહા..! શુાં 
કરીએ જાણે? નવર્ય સેવીિે શુાં કરીએ? અરે..! ભર્વાિ! એ તો ઝેર છે બાપા! ભાઈ! તારો અમૃત 

આત્મા ત્યાાં લૂાંટાય છે. સમજાય છે કાાંઈ? અમૃતસ્વરૂપ ભર્વાિ એમાાં લૂાંટમાાં આવે છે. તિે એમ લાર્ે 
કે આ તો મજા–સુખ છે. આહાહા..! નમથ્યાબુનદ્ધ પરમાાં સુખ કલ્પીિે મજા તરીકે માિે છે, એ આત્માિા 
સ્વભાવથી નવલક્ષણ એવા ફળ એિે વેદે છે. 

અહીં કહે છે કે એિે છોડીિે... ઓહો..! શુભ-અશુભ, હરખ અિે શોક એવા ભાવ જે કમગિુાં ફળ 

(છે એિે) છોડીિે.. ‘જે જીવ હમણાાં...’ ભાર્ા છે િે? પ્રવચિસારિી છેિે ભાઈ છેલ્લી? છેલ્લી. એવી 
શૈલી લીિી છે. ભાઈ! આજ જ કર. પ્રવચિસારમાાં આવે છે છેલ્લે. હમણાાં જ કર, ભાઈ! કાળ બીજો... 
વાયદા કરીશ તો વાાંફળ થઈ જઈશ. હમણાાં િનહ... હમણાાં િનહ... બાપા! હમણાાં િનહ, હમણાાં જ. 
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

કહે છે કે ‘હમણાાં સહજચૈતન્યમય આત્મતત્ત્વિે ભોર્વે છે,...’ આહાહા..! સહજ સ્વભાનવક 

ચૈતન્યમય આત્મા. ભાર્ા દેખો! આત્મા તે િવ્ય–તત્ત્વ છે, એિુાં ચૈતન્યમય સ્વરૂપ છે. એકલુાં જ્ઞાિમય, 
જ્ઞાિિો સૂયગ, અરૂપી જ્ઞાિિો મહા તેજસ્વી પ્રકાનશત ઝળહળતો ચૈતન્યસૂયગ છે આત્મા. સમજાય છે 
કાાંઈ? કહે છે, અરે..! ‘હમણાાં...’ ‘अधनुा’ ‘अधनुा’ છેિે? ‘अधनुा’ છે ભાઈ! અિાંત કાળથી આવા દુુઃખ 

ભોર્વ્યા છે. ‘अधनुा’–હવે તો ‘સહજચૈતન્યમય આત્મતત્ત્વિે ભોર્વે છે,...’ આિાંદસાર્ર ઉપર િજર 

પડતાાં આિાંદિો અિુભવ થાય, એ આત્મતત્ત્વિે ભોર્વે છે એમ કહેવામાાં આવે છે. આત્મતત્ત્વિે 
ભોર્વે છે. અજ્ઞાિી પુણ્ય િે પાપ િે રાર્ િે આકુળતાિે ભોર્વે છે અિે ‘એમાાં મજા છે’ એમ 
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નમથ્યાભ્રમમાાં ભ્રમણે ચડેલો અજ્ઞાિી માિે છે. િમી જીવ એવા નિજ આિાંદિા ફળથી નવપરીત પુણ્ય 

અિે પાપિા ભાવો એિે છોડીિે હમણાાં સહજ ચૈતન્ય એવુાં તત્ત્વ એિે અિુભવે છે. માથે ‘અિુભવે છે’ 
એિે અિુભવુાં છુાં એમ કીિુાં, અહીં ભોર્વે છે એમ કીિુાં. 

‘તે જીવ...’ શુાં કહે છે હવે? જે કાાંઈ શુભ-અશુભ પરરણામ ઝેરિા પરરણામ અથવા કમગ ઝેર એિુાં 
ફળ અિુકૂળ-પ્રનતકૂળ, એિા તરફિો થતો હરખ અિે શોક એવુાં ઝેર, એિે છોડીિે ચૈતન્યમય આત્મા 
ભર્વાિ વસ્તુિે જે અિુભવે છે, ભોર્વે છે, ‘અલ્પકાળમાાં મુબતતિે પામે છે...’ જુઓ! આ ભોર્વે છે 
એ મોક્ષિો માર્ગ છે. ધ્રુવ સ્વરૂપિે નિનવગકલ્પ શ્રદ્ધા, જ્ઞાિથી આિાંદિે વેદવુાં, આિાંદિે અિુભવવુાં એિુાં 
િામ સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ અિે ચારરિ છે. સમજાણાું કાાંઈ? આિાંદિુાં વેદવુાં એિુાં િામ ભર્વાિ આત્માિુાં 
સમ્યગ્દશગિ એટલે બરાબર એિે જોયો અિે માન્યો, સમ્યગ્જ્ઞાિ (એટલે) એિે જોયો અિે જાણ્યો, 
સમ્યતચારરિ એટલે સ્વરૂપમાાં રમણતા—એ જીવિે આત્મતત્ત્વિો ભોર્વટો છે. એ ભોર્વે છે તે 
અલ્પકાળમાાં કેવળજ્ઞાિિે પામે છે એમ કહે છે. વચમાાં વ્યવહાર પાંચમહાવ્રત આરદિા નવકલ્પ આવે એ 

ભોર્વવાયોગ્ય િથી અિે એિાથી મુબતત થતી િથી. કહો, શોભાલાલજી! ઓલા આરસપહાણિા 
પથરા, બીડીયાુંિા પૈસા. એય..! ચીમિભાઈ! એિે શુાં? લોઢાિાું છે એિે. આહાહા..! 

જુઓ! ‘अनिरात ्’. આવો ભર્વાિ આત્મા પુણ્ય-પાપિા નવકારિા ફળિે અથવા એિા વેદિિે 
છોડી, ભર્વાિ આત્મા નચદાિાંદ ધ્રુવિા આિાંદિે વેદતો અલ્પ કાળમાાં કેવળજ્ઞાિિે એટલે મુબતતિે પામે 
છે. મુબતતિો આ ઉપાય એમ કહે છે. આત્માિે અિુભવવો એ મુબતતિો ઉપાય છે. વીરચાંદભાઈ! 
આહાહા..! એ એક જ ઉપાય છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- એકાાંત થઈ જાય છે. તો સમ્યક્ એકાાંત જ છે. વાત સાચી. ઓલા કહે, એકાાંત 

થઈ જાય છે એકાાંત. રાડુાં પાડે આિા માટે રાડુાં પાડે.  

શ્રોતા :- અિુભવ માર્ગ મોક્ષિો. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી - ‘અિુભવ રત્િનચાંતામણી અિે અિુભવ હૈ રસ કૂાંપ.’ િાિા છોકરા હતા િે 
રમતાિે? ખબર છે? મામાિુાં ઘર કેટલાું? કે દીવો બળે એટલુાં. એવુાં કહેતા. ખબર છે? છોકરાઓ રમતા 
ત્યારે અમારે ત્યાાં નિશાળમાાં કણબીિા હતાિે. રસિો કૂાંપો એવુાં કાાંઈક બોલતા ખરા, ભૂલી ર્યા. એ..! 
બલુભાઈ! છોકરા રમેિે િાિા? એવુાં કાાંઈક બોલતા. હુાં ભૂલી ર્યો. રસિો કૂાંપો.. એમ કરીિે બોલતા 
હતા. ચાલ્યુાં તો આવે છે રમતમાાં પણ એવુાં હોં! એ રસિો કૂાંપો તો આત્મા. કૂાંપો એટલે સમજાણાું? શીશો. 
આ શીશો હોય છેિે કાચિો. રસિો કૂાંપો કૂવો છે. એ આિાંદિો કૂવો છે, અાંદર ડોલ િાખીિે કાઢવુાં હોય 

એટલુાં કાઢ. એમાાં એકાગ્ર થાય એટલુાં િીકળે એટલુાં કાઢ. સમજાય છે કાાંઈ? િમીજીવિો િમગ, આત્માિી 
િનષ્ટ કરીિે અિુભવવો એ િમીિો િમગ છે. સમજાણાું કાાંઈ? ભારે વાત ભાઈ!  
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‘अनिरात ्’.. ‘અલ્પ કાળમાાં મુબતતિે પામે છે...’ િમબદ્ધ તયાાં ર્યુાં ત્યારે હવે? આ તો કહે છે, 
અલ્પ કાળમાાં પામે છે. એ િમમાાં એમ છે કે આત્મા અિુભવે તેિે હવે અલ્પ કાળે જ કેવળજ્ઞાિ થાય. 
એવો જ ભર્વાિે દીઠો અિે એવો જ િમમાાં ભાવ છે. ‘अनिरात ्’િો અથગ એવો કરે. જુઓ! ‘अनिरात ्’ 
કહ્ુાં છે આમાાં. એકદમ થોડે કાળે મોક્ષ જાય. તમે કહો છો કે કાળે કાળે જ મોક્ષ જાય. જે સમયે મોક્ષ 

જવાિો હોય એ કાળે જાય. કાળિય આવે છેિે? કાળિય અિે અકાળિય–બે છે. પ્રવચિસારમાાં છેલ્લી 
િય આવે છેિે ૪૭. ૪૭ સમજયા? ૪૭. કાળિયે મોક્ષ જાય, અકાળે મોક્ષ જાય, એવુાં છે. અરે..! 
સાાંભળિે! 

અકાળેિો અથગ કે એ વખતે બીજા પુરુર્ાથગ આરદ છે તેિે અકાળ કીિો છે અિે જે સમયે થયો છે 
તેિે કાળ કીિો. બાકી કાળે જ મોક્ષ જાય. સમજાણાું કાાંઈ? જે ભર્વાિ આત્મા મુતતસ્વરૂપ છે એિી 
અાંતર િનષ્ટ કરીિે, એકાગ્ર થઈિે આત્માિે વેદે એટલે સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિિે પ્રર્ટ કરે, તે આત્માિે 
વેદે, એ અિુભવે, એિે થોડાક કાળમાાં કેવળજ્ઞાિ લેવાિો િમ છે. એિે લાાંબો કાળ હોય િનહ. એક કે બે 
ભવે તેિી કેવળજ્ઞાિદશા મુબતત પ્રર્ટ થાય. કોઈિે એ ભવે થાય કાળ હોય તો. અત્યારે કેવળજ્ઞાિિો 
કાળ િથી. એિે અલ્પ કાળે, મુતતસ્વરૂપ ભર્વાિિે પકડતાાં તો પયાગયમાાં મુબતત અલ્પ કાળે જ થાય 

એમ કહે છે. સમજાણાું કાાંઈ? અિે પુણ્ય-પાપ દયા, દાિ, વ્રત, ભબતતિા પરરણામિે પકડતાાં તે ભાવબાંિ 

છે, ભાવબાંિ છે. ભાવબાંિમાાં મોક્ષિુાં કારણ તયાાંથી આવે? આહાહા..! 

‘એમાાં શો સાંશય છે?’ જુઓ, આચાયગ કહે છે મુનિ. આવુાં સ્વરૂપ જે વેદે, એિે અલ્પ કાળમાાં જ 

મુબતત છે. સાંશય શો? સમજાણુાં કાાંઈ? એ અિુભવ કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે છે એવુાં આવે છે િવલમાાં. 
બોલાવે છે, આવ... આવ... આવ... આહાહા..! એય..! માણસ! અહીંયા આવ. એમ કહે છેિે માણસ? 

એય..! છોકરા! અહીં આવ. એમ અહીં કહે છે કે મનત-શ્રુતજ્ઞાિ આત્માિો અિુભવ કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે 
છે, એય..! કેવળજ્ઞાિ લાવ િજીકમાાં. આહાહા..! કહો, રનતભાઈ! જુઓ! આ િમીિા મલાવા અાંદરિા 
હોં!   

શુભ-અશુભ પરરણામિે જુદા રાખી અિે પોતાિા આત્માિા સ્વભાવમાાં અભેદપણુાં જે સ્વભાવિાું 
છે એમાાં અભેદ થઈિે અિુભવવુાં, એિે અભેદપણાું કેવળજ્ઞાિ અલ્પકાળમાાં પ્રર્ટ થાય જ. સાંશય શો? 

ભર્વાિે તયારે જોયુાં હશે? ભર્વાિે કેટલા ભવ જોયા? અરે..! કેટલા-ફેટલા (તયાાં) ભર્વાિે જોયા? 

આ તેં કયુું એટલે ભર્વાિે જોયુાં કે તારે અલ્પ કાળમાાં કેવળજ્ઞાિ થશે. એમ ભર્વાિે જોયુાં છે, લે. 
સમજાણાું કાાંઈ? એમાાં સાંદેહ શો? સાંશયિે સ્થાિ શો? આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- તૈયાર જ છે. કેવળજ્ઞાિ પડ્યુાં છે અાંદરમાાં એિી તો પ્રતીત કરી છે.  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- અાંતરમાાં આવી રહ્ો છે. એક ફેરી એ વાત ચાલતી હતીિે ભાઈ! ઘણાાં વર્ગિી 
વાત છે. ૮૫. માણસ બહુ.. બોટાદમાાં તો બહુ માણસ ભરાય. વ્યાખયાિ પણ લોકોિે… કાિજીસ્વામી 
વાાંચવા બેઠા છે, કાિજીમુનિ બેઠા છે. ઢર્લા માણસો. ૮૫િી (સાલ). ૪૦ વર્ગ પહેલાાંિી વાત. માણસ 

તો ઉભરાય મકોડાિી જેમ. એવી વાત ચાલતી હતી. પાાંચમુાં અધ્યયિ ચાલતુાં હતુાં લોકસાર. 
સમયસારિો ચારરિિો અનિકાર હતો. એમાાં એવો અનિકાર આવતા આવતા.. લોકો એમ બોલે કે 
ઓહોહો..! મહારાજિે ફરતે કેવળજ્ઞાિ ફરે છે. તે રદ’ હોં! ૪૦ વર્ગ પહેલાાં સાંપ્રદાયમાાં હતા ત્યારે.  

શ્રોતા :- હવે તો ઘણુાં િજીક આવી ર્યુાં. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- હવે તો અલ્પ કાળ છે, હવે લાાંબો કાળ છે જ િનહ. સમજાણુાં કાાંઈ? એ તો 
૭૨માાં કહ્ુાં હતુાં તકરાર આવી ત્યારે. ભર્વાિે દીઠાાં એટલા ભવ થાશે, તે નવિા આપણે પુરુર્ાથગ શુાં 
કરીએ? ભર્વાિે તમારા દીઠાાં હશે, અમારે ભવ-બવ િથી. એય..! ૭૨િી ફાર્ણ સુદ-૧૩. ભવ-બવ 

અમારે િથી. ભર્વાિે જોયા િથી અમારા ભવ. જોવે તયાાંથી? અહીંયા ભવ તયાાં હતા? આહાહા..! 
સમજાણાું કાાંઈ? આહાહા..! કહે છે કે, અરે..! સાંશય શો એમાાં? આહાહા..! જુઓ તો ખરા. લ્યો, એ ર્ાથા 
પૂરી થઈ. કેટલામી થઈ એ? આ ૪૦ થઈ. તમારે ૮૦ અિે ૪૦િુાં હતુાંિે આ. આવ્યુાં હતુાંિે ૮૦ અિે ૪૦, 
જુઓ. પાિુાં ૮૦ હતુાં અિે ર્ાથા ૪૦ હતી. 

હવે ૪૧મી શરૂ થઈ. એ પાાંચ ભાવિી વાત કરે છે. અાંદર પારરણાનમકભાવ પણ લેશે. 

णो खइयभािठाणा णो खयउिसमसहािठाणा िा। 
ओदइयभािठाणा  णो  उिसमण े सहािठाणा िा ॥४१॥ 

ર્ાથામાાં ચાર છે, ટીકામાાં પાાંચ લેશે. ઓલા ચાર સમજાવવા છે તો પાાંચમો પણ સમજાવવો પડેિે. 
સમજાણાું કાાંઈ? ઓલામાાં આવે છે સ્તવિમાાં. ‘મોટાિે ઉત્સાંર્...’ ખોળો.. ખોળો.. ખોળો સમજો છો? 

ઉત્સાંર્ એટલે ખોળો. ... માિે ખોળે બેઠો હોય એિે ભય શો? ભય હોય? ખોળે બેઠો હોય, માિા 
ખોળામાાં બેઠો હોય. એમ કહે છે કે હે િાથ! ‘મોટાિે ઉછરાંર્, બેઠાિે શી નચાંતા, તેમ... સેવક થયા 
નિનચાંતા.’ આહાહા..! એ કહે છે જુઓ! ‘મોટાિે ઉછરાંર્ બેઠાિે શી નચાંતા, તેમ પ્રભુ પ્રરમ પ્રસાદ, સેવક 

થયા નિનચાંતા.’ આહાહા..!  

ભર્વાિિો જયાાં અિુભવ થયો અિે િનષ્ટ જામી, કહે છે કે હવે નચાંતા શી? બેઠા, મોટાિે ખોળે 
બેઠા છીએ અહીં તો. આહાહા..! ભર્વાિિા ઘરે બેઠા છીએ. જેમાાં મોક્ષ પાકે એવા ભર્વાિિે ઘરે 
છીએ, બહારમાાં છીએ િનહ. એમ કહે છે. સમજાય છે કાાંઈ? એમ પ્રભુ... આવે છે. કરણ કર્ાય ભબતત 

કર્ાય.. બહારથી વાત છે. શ્રીમદ્દે લખયુાં છે. રનતભાઈ! શ્રીમદ્્માાં આવે છેિે?  

અશેર્  કમગિો  ભોર્  છે, ભોર્વવો  અવશેર્ રે.  

તેથી  દેહ  એક  િારીિે  જાશુાં  સ્વરૂપ  સ્વદેશ રે.  
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  એમ      અાંતર      થતાાં      જોતાાં      જોવે     છે.  

  અશેર્ કમગિો ભોર્ છે અિે ભોર્વવો અવશેર્ રે,  

તેથી    દેહ  એક  િારીિે  જાશુાં  સ્વરૂપ  સ્વદેશ  રે.  

પોતાિા દેશમાાં પૂણગતાિે પામશુાં. જુઓ! કેટલો નિુઃસાંશયભાવ! અહીં કહે છે, સાંશય કેવો?  

(સાંવત) ૧૯૭૭િી સાલમાાં પ્રશ્ર્િ ઉઠ્યો હતો હોં કે આવુાં છદ્મસ્થ કહી શકે? પાંચમ આરાિા મનત-
શ્રુતજ્ઞાિી આવી વાત (કરે)? એવો પ્રશ્ર્િ કયો દેવીદાસભાઈએ. એય..! તમારા ઘેવરરયાએ. 
હરખચાંદભાઈ હતા, હરખચાંદ શેઠ. એ હતા અિે .. ભવાિી. કચછ. કચછી િહોતા? િણ હતા. ત્યાાં 
આવ્યા હતા. ૭૭િી સાલમાાં. આવુાં કેમ? આવુાં કેમ એટલે શુાં? મનત-શ્રુતજ્ઞાિિી તાકાતિી તમિે ખબર 

છે? મનત-શ્રુતજ્ઞાિ.. ભર્વતીમાાં એમ કહે છે કે મનત-શ્રુતજ્ઞાિિી નિમગળતા સવગ િવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવિે 
જાણે. ત્યારે તો હજી સમયસાર હાથ આવ્યુાં િહોતુાં. સમજાણુાં કાાંઈ? ૭૭િી વાત છે. સાંવત ૧૯૭૭. 
મનત-શ્રુતજ્ઞાિિુાં જોર... ભર્વતીમાાં એમ કહ્ુાં છે, કીિુાં, એટલુાં છે કે સવગ િવ્ય-ક્ષેિ-કાળ-ભાવ જાણે. 
ભલે પરોક્ષ છે પણ પરોક્ષ પ્રમાણ છે કે િનહ? કે અપ્રમાણ છે? સમજાણુાં કાાંઈ? પણ એવી આત્માિી 
મનત-શ્રુતમાાં તાકાત છે એ બેસતી િથી તો એિે આત્માિી તાકાત કેમ બેસે? આહાહા..! પયાગયિી હજી 

આવડી તાકાત! આહાહા..! એિે તો આમ રાાંકો માિીિે બેઠો છેિે, બભખારી જાણે. એય..! 
િેનમદાસભાઈ! 

િણ લોકિો િાથ! તારી પયાગયિા ર્ુાંજામાાં િણ લોક અિે લોકાલોક સમાઈ ર્યા છે કહે છે. 
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? એવો ભર્વાિ આત્મા, કહે છે કે જયાાં િનષ્ટએ લીિો અિે વેદિ થયુાં, બસ! 
એિે તો અલ્પ કાળે કેવળજ્ઞાિ (થવાિુાં). એમાાં સાંશય શો? કહે છે. સમજાણાું કાાંઈ?  

આ ૪૧ ર્ાથામાાં ચાર ભાવો પરમસ્વભાવમાાં િથી એમ બતાવવા છે. 

સ્થાિો િ ક્ષાનયકભાવિાાં, ક્ષયોપશનમક તણાાં િહીં; 

સ્થાિો િ ઉપશમભાવિાાં કે ઉદયભાવ તણાાં  િહીં. ૪૧. 

‘ટીકા – ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ કારણ 

કે મૂળ તો શુદ્ધભાવ અનિકાર ચાલે છેિે? એમ કહે છે. શુદ્ધભાવ કહો કે પાંચમભાવ કહો કે 
પારરણાનમકભાવ કહો, ધ્રુવભાવ કહો, નિત્યભાવ કહો, સામાન્યભાવ કહો, સહજાત્મસ્વરૂપિો ભાવ 

કહો. સમજાય છે કાાંઈ? કહે છે કે ‘ચાર નવભાવસ્વભાવો...’ ભાર્ા દેખો! આત્માિી પયાગયમાાં આ 

રાર્ારદ ભાવ ઉદય થાય એ તો નવભાવસ્વભાવ જ છે, પણ ઉપશમ સમ્યગ્દશગિ, ઉપશમચારરિ થાય 

એ નવભાવસ્વભાવ છે. કારણ કે એમાાં નિનમત્તિા અભાવિી અપેક્ષા આવે છે.  

ક્ષયોપશમભાવ જે જ્ઞાિિો–સ્વસાંવેદિિો જ્ઞાિિો, એ પણ નવભાવસ્વભાવ છે. કેમકે એ એક 

સમયિી પયાગય કમગિા અભાવે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલી અપેક્ષા માટે તેિે નવભાવસ્વભાવ કહ્ો છે. 
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અરે..! ક્ષાનયકભાવ–કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશગિ. આહાહા..! સમજાણાું કાાંઈ? કેવળજ્ઞાિ અિે 
કેવળદશગિ મુબતતસ્વરૂપ પયાગય, કહે છે કે એ ક્ષાનયકભાવ એક સમયિી પયાગય છે. એિે અમે અહીં 
નવભાવસ્વભાવ કહીએ છીએ. આહાહા..! હજી તો મહાવ્રતિા પરરણામિે નવભાવ માિતા એિે પરસેવા 
ઉતરી જાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એિે અહીં તો કહે છે કે ક્ષાનયકભાવ નવભાવસ્વભાવ છે. સાાંભળ! 

જે એક સમયિી પયાગયિી દશાિુાં વણગિ છે... પાંચાબસ્તકાયમાાં આવે છેિે? કમગ નવિા ચાર ભાવ 

િ હોય. એમ આવે છે. ઓલુાં નિનમત્ત છેિે નિનમત્ત? ઉદયમાાં કમગિુાં નિનમત્ત છે. છે પોતાથી ઉદય હોં! 
અિે ક્ષાનયક, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ પણ કમગિા અભાવિી અપેક્ષાવાળી પયાગય છે. નિરપેક્ષ નિકાળી 
પરમભાવમાાં એ િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાહા..!  

શ્રોતા :- બાત િયી લર્તી હૈ. 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- લર્તી હૈ? લર્ત હૈ? સુિી િહીં િ કભી. િવી લાર્ે છે એિે. જુઓ શુાં કહે 
છે?  

‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા...’ સ્વરૂપ તો ચારિુાં કહેવુાં છે ભાવમાાં, પણ એ ‘દ્વારા 
પાંચમભાવિા સ્વરૂપિુાં આ કથિ છે.’ આહાહા..! આ લખયુાં છે અત્યારિુાં છે? સોિર્ઢિુાં છે આ? આ 

િથી સમજતા, વાાંચતા િથી આવડતુાં, સમજતા િથી આવડતુાં. અિે જયાાં મૂળ વાત આવે, એ..  
સોિર્ઢવાળાિી વાત છે. આહાહા..! 

કહે છે, ટીકા છેિે જુઓ! ‘ितणुाां निभािस्वभािाना ं स्वरूपकथनद्वारणे 
पिंमभािस्वरूपाख्यानमतेत ्’ આહાહા..! ૪૧મી ર્ાથામાાં પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મહાસાંત મુનિ છે 
એમિા મુખમાાંથી આર્મ ઝરે છે. એમાાં અાંદર છે લખાણ. આ પરમાર્મ ઝરે છે. આહાહા..! જુઓ! એ 

મુનિિે પણ માિતા િથી અત્યારે કેટલાક. આ ટીકાિે.. ટીકાિે.. છેિે, સાાંભળ્યાું છે તમે? એ રતિચાંદજી 

મુખત્યાર છે. કારણ કે આ સમજવા જાય તો એિુાં એકેય રહેતુાં િથી. એટલે એિી ટીકા પણ રદ્દ. 
આચાયોિુાં ..... 

શ્રોતા :- મુનિિુાં િ ચાલે? 

પૂજય ર્ુરુદેવશ્રી :- મુનિ કહે છે કે પાંચ મહાવ્રત નવકલ્પો છે અિે અાંદરમાાં નિનવગકારી પરરણનત છે. 
માથે કહ્ુાં િે? હુાં આ પદિે અિુભવુાં છુાં. મુનિિી દશાિે યોગ્ય અિુભવ છે. આર્મચક્ષુ છે નસદ્ધાાંત, 
મહાપરમેશ્વર પદ છે એ. સમજાય છે? આર્ળ તો કહ્ુાં છે એમાાં. અરે..! આવા મુનિમાાં અિે 
કેવળજ્ઞાિીમાાં ફેર માિે આપણે જડ છીએ. એમ લખયુાં છે. એક છેિે કળશ? કેટલામો કળશ છે? એઇ..! 
તયાાંક લખયુાં હોયિે. આ તો પાછા ફેરફાર થઈ જાયિે? આ પુસ્તક બીજુાં છે. પરમઆવશ્યક? એ આવ્યુાં 
લ્યો, એ આવ્યુાં. ૨૯૬ પાિે છે. ૨૯૬ પાિુાં છે નિયમસાર. જુઓ! એિો પહેલો ૨૫૩ કળશ છે. 

‘સવગજ્ઞ-વીતરાર્માાં અિે આ સ્વવશ યોર્ીમાાં તયારેય કાાંઈ પણ ભેદ િથી;...’ છે? પ્રાણભાઈ! 
સૂઝે છે કાચમાાં કે િનહ બરાબર? તમિે કહુાં છુાં. છે.  
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(अनषु्टभु) 
सिवज्ञिीतरागस्य      स्विशस्यास्य       योनगनः। 
न कामनप नभदा ंक्वानप ता ंनिद्मो हा जडा ियम ्  ॥२५३॥ 

અહો..! મુનિ, જેિી દશા િણ કર્ાયિા અભાવિી વતે છે. અહો..! મુનિ! લોકો કહે છે કે મુનિિી 
નિાંદા કરે છે. અરે..! ભર્વાિ! મુનિિી નિાંદા હોય? બાપા! ભાઈ! તિે ખબર િથી. સમજાણુાં કાાંઈ? મુનિ 

તો પરમેશ્વર છે, બાપા! પણ મુનિ હોય એ િે? મુનિ િ હોય એિે મુનિ કહેવા અિે એિે માટે કહેવુાં કે 
અરે..! આ અમિે માિે િનહ. 

કહે છે, ‘સવગજ્ઞ-વીતરાર્માાં અિે સ્વવશ યોર્ી...’ મુનિ હોં! મુનિિી વાત છે. ચોથા, પાાંચમાિી 
અહીં િથી. આ ‘સ્વવશ યોર્ીમાાં તયારેય કાાંઈપણ ભેદ િથી;...’ સમજાણાું કાાંઈ? ‘છતાાં...’ શુાં કહે છે? 

‘અરેરે..! આપણે જડ છીએ...’ પોતાિે ભેળવીિે િાખી વાત. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ 

આત્મા અાંતરમાાં અતીનન્િય આિાંદિો સાર્ર છે. એિી દશામાાં ભલે પુણ્ય અિે પાપિા નવકલ્પો રાર્ારદ 

હો, એ તો નવપરીત ઝેર જેવા ભાવ છે. અાંતરિુાં એિુાં કાયમી અસલી સ્વરૂપ ભર્વાિ ધ્રુવ આત્મા, એમાાં 
તો અતીનન્િય આિાંદ પડ્યો (છે). એિે કોઈ રદ’ ખબર િથી, એિે કોઈ રદ’ નવશ્વાસ િથી. અિારદિો મૂઢ 

થયેલો જીવ એિે પોતાિી જાતમાાં કેવડી ચીજ છે એિી ખબર િથી. સમજાણાું કાાંઈ? 

અહીં કહે છે કે અરે..! સવગજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાત્મા અિે સાંત.. આવા સાંત હોં! જેણે આત્માિા 
આિાંદિા ખજાિા ખોલ્યા છે, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ રાર્ છે એ મારા એવી એકત્વબુનદ્ધમાાં જેણે ખજાિાિે 
તાળા માયાગ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ભર્વાિ આત્મા સબચચદાિાંદસ્વરૂપ સત્–શાશ્વત (જ્ઞાિ િે) આિાંદિો 
કાંદ ભર્વાિ, એમાાં આ નવકલ્પો પુણ્ય-પાપિા, શુભ-અશુભ રાર્ આરદિા, એિે મારો સ્વભાવ અિે 
આ બે એક છીએ એવી જે માન્યતા એણે નમથ્યાત્વિા ત્યાાં તાળા માયાગ છે અાંદર. ચૈતન્યિે ખોલવાિા 
ખજાિાિી એિે અજ્ઞાિીિે ખબર િથી. મૂળચાંદભાઈ! આહાહા..! 

જેણે ભર્વાિ આત્મા અાંદર મહા નચદાિાંદમૂનતગ, એિે ખોલીિે, રાર્ સાથે એકત્વબુનદ્ધ છોડીિે, 
સ્વભાવ સાથે એકત્વ કરીિે ખોલ–એણે ખજાિા પ્રર્ટ કયાગ છે. એવા જે સાંતો, મુનિઓ અિે સવગજ્ઞ 

વીતરાર્માાં, અરેરે..! જડ છે (કે જે) જુદાઈ માિે છે, કહે છે. છે એમાાં? આહાહા..! રાર્ અિે પુણ્ય-પાપિા 
ભાવ એ તો પરાિીિ દુુઃખી પ્રાણી પામર છે. સમજાય છે? શરીર મારા, પૈસા મારા, િૂળ મારા, પરમાાં 
સુખ છે—એ માન્યતા તો એિી પરાિીિતાિી, ભ્રમણાિી, અજ્ઞાિીિી માન્યતા છે. એ પ્રાણી પામર છે. 
ચાહે તો રાજા હોય કે ચાહે તો દેવ હો. અબજોપનત હો, પણ એ બભખારી અિે પામર છે. એિે પોતાિી 
નિજસાંપદાિી ખબર િથી. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

ભર્વાિ આત્મા... કહે છે કે સાંતો.. આવા સાંત હોં! યોર્ીઓ. આવા સાંત કીિા એવા. સ્વવશ– 

અાંદર આિાંદમાાં વશ થઈ ર્યા છે. આહાહા..! એ પુણ્ય-પાપિા રાર્િા તાબે થતાાં િથી. પરમાાં સુખ છે 
એવી બુનદ્ધિી તો ર્ાંિ િથી રહી ત્યાાં હવે. એવા િમાગત્મા–સાંતોમાાં અિે વીતરાર્ી કેવળજ્ઞાિીમાાં ફેર 
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માિે (એ) જડ છે કહે છે. જડ છો? તિે ભાિ િથી? ચૈતન્ય ઝળહળી ઉઠ્યો છે અાંદરથી. જ્ઞાિાિાંદિો 
સાર્ર ભર્વાિ ઉછળીિે પોતાિી વતગમાિ દશામાાં વીતરાર્તા જેિે પરરણમી છે એવા સાંતો અિે 
વીતરાર્ ભર્વાિ—એમાાં ફેર શુાં તિે લાર્ે છે? એય...! આહાહા..! 

કહે છે કે આવો આત્મા, એમાાં ચાર નવભાવસ્વભાવ િથી. આહાહા..! ભારે આકરી વાત! શરીર-
બરીર તો િથી. આ તો માટી, જડ છે, િૂળ છે. આ તો અજીવતત્ત્વ છે. પરમાણુથી બિેલુાં ઢીંર્લુાં ફૂ.. થઈિે 
રાખમાાં ઊડી જશે. આટલી રાખેય િનહ થાય. પવિ આવે તો ઊડી જાય. એ તો જડ છે, એ તયાાં આત્મા 
હતો? સાાંભળિે! પણ અાંદરમાાં પુણ્ય અિે પાપિા, દયા, દાિ, વ્રતિા અિે કામ, િોિિા, ભોર્િા 
આરદિા પરરણામ થાય, એ પણ નવકાર અિે મેલ અિે ઝેર છે. આહાહા..! એિાથી બભન્ન ભર્વાિ છે 
એમાાં ચાર પયાગયો િથી એમ કહે છે. રાર્ પણ િથી અિે ક્ષાનયકભાવ પણ િથી. એમ કહીિે 
પરમસ્વભાવભાવ, પરમસ્વભાવી વસ્તુ ચૈતન્યદળ સત્ નિત્ય ધ્રુવ એિી િનષ્ટ કરાવવા, આવો આત્મા 
છે એમ વણગવીિે એિે સમ્યગ્દશગિ કરાવવાિો હેતુ છે.  

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર. ૪૧મી ગાથાિી ટીકા. જરી આ અનિકાર અપૂવવ છે. અહીંયા કહે 
છે કે ‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પંચમભાવિા સ્વરૂપિું આ કથિ છે.’ કહો, શેઠી! 
પારરણાનમકભાવિું કથિ છે. શેઠીકા પ્રશ્ન થા િ? પારરણાનમકભાવ એટલે? એ િીચે કહેશે. અંદરમાં 
ખુલાસો આપશે. સમજાય છે? પારરણાનમકભાવિું પરરણામી.... ભાષા છેિે? ‘પરરણામે જે ભાવ હોય 

તે પારરણાનમકભાવ છે.’ એ આવશે. આ તો પારરણાનમક એટલે શું? પહેલા પેરેગ્રાફિો છેલ્લો શબ્દ છે. 
છે શેઠી? પહેલા પેરેગ્રાફિી ચોથી લીટીિું છેલ્લું. ‘પરરણામે જે ભાવ હોય તે પારરણાનમકભાવ છે.’ એ 

ગાથામાં. છે? હાથ આવયું?  

‘પરરણામે જે ભાવ...’ પરરણામ એટલે? સહજ સ્વભાવ, પરરણાનમક સ્વભાવ. જેિે કોઈ કમવિા 
નિનમત્તિા સદ ્ભાવિી કે અસદ ્ભાવિી અપેક્ષા િથી. સહજસ્વરૂપ નિત્યાિંદ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભગવાિ, 
કાયમી અસલી સ્વભાવ, એિે પરરણામે ભાવ હોય તે પારરણાનમકભાવ કહેવામાં આવે છે. એ ભાવિી 
દ્રનિ કરતાં, એિો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્દશવિ, જ્ઞાિ અિે ચારરત્ર... આ મોક્ષમાગવ છેિે? મોક્ષિો માગવ 
નિયમસાર છે. એ મોક્ષિો માગવ, પરમસ્વભાવ એકરૂપ પરરણામે સહજસ્વભાવરૂપ ભાવ, એિે આશ્રયે 
સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર થાય છે. સમજાણું કાંઈ? 

એથી કહે છે, ‘ચાર નવભાવસ્વભાવોિા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પંચમભાવિા સ્વરૂપિું આ કથિ છે.’ 
હવે ‘કમોિા ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પયાવય–અવસ્થા. જેમાં... િીચે છે અથવ જુઓ. કમવિા 
ક્ષયમાં. ‘કમવિા ક્ષયમાં; કમોિા ક્ષયિા સદ ્ભાવમાં.’ સદ ્ભાવ એટલે હયાતીમાં.  ‘(વયવહારે કમોિા 
ક્ષયિી અપેક્ષા જીવિા જે ભાવમાં આવે તે ક્ષાનયકભાવ છે.)’ શું કહે છે? આત્મામાં ક્ષાનયકભાવ એક 

સમયિી પયાવય છે. એ પ્રગટે ત્યારે એિે વયવહારે કમવ નિનમત્ત જે છે એિા ક્ષયિી અપેક્ષા જેમાં 
નિનમત્તપણે છે, તેિે ક્ષાનયકભાવિી પયાવય-ભાવ-અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? ભાર ે 
ઝીણી વાતું છે.  

આ છે ખરો, એમ બતાવવું છે. એ છે. જેમાં કમવિા અભાવિી.. ક્ષય એટલે અભાવિી, જેમાં 
નિનમત્ત અભાવિી અપેક્ષા આવે એવી એક પયાવય આત્મામાં (હોય છે). ક્ષાનયકભાવિા કેવળજ્ઞાિ, 
કેવળદશવિ ભેદ આવશે. એ એક સમયિી ક્ષાનયક શુદ્ધ પૂણવ પયાવય છે.  એ પણ અહીંયા આવરણસંયુક્ત 

કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એમાંિે એમાં છે, જુઓ! પાછળ છે. એ ચાર ભાવ આવરણસંયુક્ત 

ભાદરવા સુદ ૩, રનવવાર, તા. ૧૪-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, પ્રવચિ-૬ 
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છે.. આવરણસંયુક્ત છે. ૮૫ પાિે છે. આવરણસંયુક્ત એટલે કે જેમાં કમવિા–નિનમત્તિા ક્ષયિી અપેક્ષા 
છે એ અપેક્ષાએ તેિે આવરણવાળો કહેવામાં આવે છે. ઝીણી વાત છે. કીિી હતીિે?  

વસ્તુ ભગવાિ આત્મા પરમસ્વભાવ, જેિો અતીનન્દ્રય આિંદ પરમભાવસ્વભાવ એવો અિારદ-
અિંત આત્માિો સ્વભાવ છે, એ નિત્ય સ્વભાવ છે, એ નિત્ય છે તેિે અહીં શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. 
એ શુદ્ધભાવમાં, વતવમાિ પયાવયમાં–અવસ્થામાં.. જે અવસ્થામાં કમવિા અભાવિી–ક્ષયિી–િાશિી 
વયવહાર તરીકે નિનમત્ત તરીકે અપેક્ષા આવે, તે પયાવયિે અહીંયા ક્ષાનયકભાવ કહે છે અિે તેથી તેિે 
આવરણવાળો એમ કહે છે. ઓલી નિનમત્તિી અપેક્ષા આવીિે? એમ. આવરણ હતું એિો અભાવ થયો, 
પણ આવરણિો અભાવ થયો એટલી અપેક્ષા કેવળજ્ઞાિિી પયાવયમાં, કેવળદશવિિી પયાવયમાં એટલી 
અપેક્ષા આવે છે માટે તે ભાવ આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 

 ‘કમોિા ક્ષયે જે ભાવ હોય...’ ભાવ એટલે પયાવય-અવસ્થા. દ્રવયિે પણ ભાવ કહેવામાં આવે, 
ગુણિે પણ ભાવ કહેવામાં આવે અિે વતવમાિ પયાવયિે પણ ભાવ કહેવામાં આવે. જયાં જેિે લાગુ પડે 
ત્યાં તેિે સમજવું. અહીં ભાવ પયાવયિી અપેક્ષાએ છે. ભગવાિ આત્મા પરમસ્વભાવી ભગવાિ, એિી 
દશા િામ હાલતમાં કેવળજ્ઞાિાવરણીય પ્રકતનત એિો અભાવ.. અભાવ છે. એટલી સદ ્ભાવતા એિી 
આવી, એવી જે કેવળજ્ઞાિિી પયાવય એ ક્ષાનયકભાવે છે, પણ એ આશ્રય કરવાલાયક િથી. છદ્મસ્થિે 
તો છે િનહ, પણ છતાં કેવળજ્ઞાિિી ક્ષાનયક પયાવય એ પણ જીવિે.... એક સમયિી દશા છે એ.  

કેવળજ્ઞાિ પણ આત્મામાં એક સમય જ રહે છે. સમજાય છે કાંઈ? બીજે સમયે કેવળજ્ઞાિ બીજું, 
ત્રીજે સમયે ત્રીજું. કેમકે એ પયાવય છે અિે પયાવય છે એટલે એક સમયે તો ક્ષય–િાશ થયા નવિા રહે 
િનહ. ભલે એવું િે એવું કેવળજ્ઞાિ બીજે સમયે થાય, છતાં એિી નસ્થનત તો એક સમયિી જ છે. સેકન્ડિા 
અસંખ્ય ભાગ–એક સમય એિી નસ્થનત છે. માટે તે આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! અિે નત્રકાળ 

જેિી નસ્થનત છે (એવું) નિત્યાિંદ ધ્રુવ વજ્રબબંબ, જે જ્ઞાિ, દશવિ આરદ અિંત ગુણ–શબક્તિું ધ્રુવ તત્ત્વ, 
એવો જે નત્રકાળી સ્વભાવભાવ એ આશ્રય કરવાલાયક, િજર કરવાલાયક, અવલંબિ કરવા લાયક... 
સમજાય છે કાંઈ? એ પરમસ્વભાવભાવ છે. એિી અપેક્ષાએ ક્ષાનયકભાવ પણ અપરમભાવ કહેવામાં 
આવે છે. એ પરમભાવ િનહ. બલુભાઈ! ઝીણું છે આ. એમિે એમ પકડાય એવું િથી. આ નિયમસાર 

આવયું છે.  

શ્રોતા :- પકડાય એવું... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- પકડાય એવું જ થાય છે આ. પણ હવે એિે મગજમાં કામ આવવું જોઈએિે?  

આ આત્મા... શુદ્ધભાવ અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ પયાવયિી અહીં વાત િથી. એ માથે છેિે શુદ્ધભાવ 

અનિકાર? શુદ્ધભાવ નત્રકાળ ધ્રુવ એિો જ અનિકાર, સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર માટે એિો જ આશ્રય 

અિે અનિકાર છે. બીજાિો અનિકાર િથી. િટુભાઈ! સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!  જેિે મોક્ષમાગવ પ્રગટ 

કરવો છે, જેિે અિંત કાળમાં િનહ થયેલી આત્મજ્ઞાિ કળા મોક્ષિા કારણરૂપ પ્રગટ કરવી છે, એિે તો 
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નત્રકાળી ધ્રુવ શુદ્ધ સ્વભાવિો જ આશ્રય લેવો પડશે. એ નવિા એ પયાવય પ્રગટ થશે િનહ. કહો, 
મૂળચંદભાઈ! અહીં તો હજી ક્યાંકિું ક્યાંક ચાલે છે. દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્ત, આ કરો... આ કરો... આ 

કરો. એ તો ઉદયભાવમાં આવી ગયું. અહીં તો ક્ષાનયકભાવિી પયાવય આશ્રય કરવાલાયક િથી, તો 
વળી ઉદયભાવિી રાગિી રિયા એ તો આલંબિ કરવાલાયક િથી જ. એ તો નવભાવ અિે નવકાર છે. 
સમજાણું કાંઈ? એ ક્ષાનયકભાવ છે. 

‘કમવિા ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય તે ક્ષયોપશનમકભાવ છે,...’ હવે એથી ઓછો નવકાસ. આ પૂણવ 
નવકાસ છે. ક્ષાનયકભાવ આત્માિી પયાવયમાં-અવસ્થામાં પૂણવ નવકાસ છે. પણ છે એ એક સમયિી 
અવસ્થા. માટે સમ્યગ્દશવિ જેિે પ્રગટ કરવું હોય એિે તો નત્રકાળી પરમસ્વભાવિું જ અવલંબિ અિે 
આશ્રય કરવો જોઈએ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- કહ્ું િે. આયેગા, દેખો.  

હવે ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય એટલે જે આત્માિી જ્ઞાિ, દશવિ, વીયવિી, શ્રદ્ધાિી અવસ્થાિા 
નવકાસમાં જેિે કમવિા નિનમત્તિો અંશે ક્ષયોપશમ હોય, એવી જેમાં અપેક્ષા હોય એ દશાિે 
ક્ષયોપશમદશા કહે છે. એ ક્ષયોપશમદશાિી પયાવય પણ િમીિે માટે આશ્રય કરવાલાયક િથી. 
સમજાણું કાંઈ? િમીજીવિે—જેિે િમવ કરવો છે અિે િમવ િથી ત્યાં પયાવયમાં િમવ(રૂપ)પરરણમિ કરવું 
છે એવા િમી જીવિે—તો એ નત્રકાળી પરમસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એિો આશ્રય લીિે જ િમવિી દશા 
પ્રગટ થાય છે. એ ક્ષયોપશમભાવ થયો. 

‘કમોિા ઉદયે જે ભાવ હોય તે ઔદનયકભાવ છે.’ રાગ, દ્વેષ, ગનત. એિો આવશે ખુલાસો. દયા, 
દાિ, વ્રત, ભબક્તિા ભાવ એ ઉદયભાવ છે. કેમકે કમવિા ઉદયિી જેમાં નિનમત્તતા છે. ઉદય થાય છે 
પોતાથી, પણ જેમાં કમવિા પાકિા નિનમત્તતાિી અપેક્ષા છે એવો જે દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્ત, પૂજા, કામ, 
િોિ, નમથ્યાત્વ, અજ્ઞાિ, રાગ, દ્વેષ—એ બિા ભાવિે ઉદયભાવિી નવકારી અવસ્થા-પયાવય (કહેવામાં 
આવે) છે. એમ પહેલું નસદ્ધ કરે છે કે એ છે. એ છે, પણ િમીજીવિે િમવ કરવા માટે એ ઉદયભાવ આશ્રય 

કરવાલાયક િથી. એ શુભભાવ દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્તિા પરરણામ પણ આશ્રય કરવાલાયક િથી. 
એમ કહે છે. આહાહા..!  

શ્રોતા :- એ શરૂઆતમાં... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- શરૂઆતમાં જ પરમપારરણાનમકભાવિો આશ્રય પહલે િંબરે અિે પહેલે 
શરૂઆતે (હોય છે), અહીં એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? મહાપ્રભુ ચૈતન્ય ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, અનવિાશી 
છે. ‘આત્મા દ્રવયે નિત્ય છે', આવે છેિે? ‘પયાવયે પલટાય.' શરીરારદિી બીજી વાત તો એિે ઘરે રહી. 
પોતે ભગવાિ આત્મા દ્રવયે એટલે વસ્તુએ–તત્ત્વે અિારદ-અિંત નિત્ય છે. અવસ્થા બદલે છે–પયાવય 
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બદલે છે. એિા પયાવયમાં પણ જે પુણ્યિો, દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્તિો ભાવ (થાય) એિે અહીંયા 
ઉદયભાવ, નિનમત્તિી અપેક્ષાએ એિે ઉદય કહ્ો છે. સમજાણું કાંઈ? 

શ્રોતા :- વ્રત િે મહાવ્રત શેમાં આવતા હશે? 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મહાવ્રત-બહાવ્રત શેમાં આવતા હશે? કીિુંિે આમાં. ઉદયભાવમાં. સમજાણું 
કાંઈ? દેવીલાલજી! મહાવ્રત, અઠ્યાવીશ મૂળગુણ શેમાં ભાવ આવતા હશે? છ આવશ્યક કરે, લોંચ કરે, 
એક વખત આહાર કરે, ઉભા ઉભા આહાર કરે—એવા અઠ્યાવીશ મૂળગુણ િથી આવતા મુનિિે? પણ 

કહે છે કે એ તો નવકલ્પ છે, ભાઈ! એ રાગ છે. એ રાગ મૂળ તો એક પયાવયમાં છે એમ વયવહારે બતાવયું 
છે. મૂળગુણ તો અિંત જ્ઞાિ, દશવિ, આિંદિો કંદ એ આત્મા મૂળગુણ છે. સમજાણું કાંઈ? એ તો 
અસદ ્ભુત વયવહારિયિો નવષય કરીિે એ ભૂનમકામાં આવા જ પ્રકારિા નવકલ્પિી મયાવદા હોય છે એમ 

બતાવવા એિે અસદ ્ભુત વયવહારિયથી એિે મૂળગુણ કહ્ા છે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- પયાવય અસદ ્ભુત? 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- રાગ છેિે. 

શ્રોતા :- .. મૂળગુણ? 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મૂળગુણ તો નત્રકાળી ધ્રુવ જ્ઞાિાિંદ તે મૂળગુણ છે. સદ ્ભુત વયવહારિયે 
અંદરમાં સમ્યગ્દશવિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર કે કેવળજ્ઞાિ થાય તે મૂળગુણ છે, સદ ્ભુતવયવહારે. અસદ ભુતે 
(શુભ)રાગ (મૂળગુણ છે) અિે પરમ નિશ્ચયમાં ભગવાિ આત્મા અિંત જ્ઞાિ, દશવિ, આિંદિી ખાણ 

ધ્રુવ જે છે એ મૂનળયું છે, એિે મૂળગુણ કહેવામાં આવે છે. સ્વરૂપચંદભાઈ! આવું તો ક્યાંય સાંભળ્ું 
િનહ હોય ઓલામાં વાડામાં પણ, કેટલા વષવ ગયા. હેરાિ કરી િાખ્યા લોકોિે બબચારાિે. એિે સાંભળવા 
પણ મળે િનહ સાચું, એ કે રદ’ સમજે? કે રદ’ નવચારે? કે રદ’ રુનચ કરે અિે કે રદ’ સ્વભાવ તરફ ઢળે? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- આમ કરો, આ કરો... આ કરો... અંદર. એ કયુું આવી રિયાઓ એટલે 
ઓહોહો..! વિી ગયો. નમથ્યાત્વમાં વધ્યો છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!  

ત્રણ લોકિો િાથ વજ્રબબંબ ધ્રુવ ચૈતન્યપ્રભુ, જેમાં તો અિંત... અિંત... અિંત... અિંત... જ્ઞાિ, 
દશવિ, આિંદ એવી અિંતી પયાવયિા થોક પડ્યા છે એમાં. ધ્રુવપણે, નિત્યપણે, સદ્રશ્યપણે, સામાન્યપણે 
એવો પરમસ્વભાવભાવ એિે પારરણાનમકભાવ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?  

‘કમોિા ઉપશમે જે ભાવ હોય તે ઔપશનમકભાવ છે.’ કમવિા ઠરવાથી, પાણીમાં જેમ મેલ હેઠે 
બેસી જાય એમ કમવ બેસી જાય અિે એવી પયાવય જેમાં થાય એમાં કમવિા ઉપશમિી અપેક્ષા આવે છે 
તે પયાવયિે ઉપશમભાવ (કહે છે). ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ હવે આવયો. શેઠી! ‘સકળ 

કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એ પણ એક નિનમત્તિી અપેક્ષા કરી. ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત એવો, 
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પરરણામે જે ભાવ હોય...’ એટલે કે કમવ ઉપાનિ શબ્દે? કમવિી હયાતી પણ િનહ અિે કમવિી અહયાતી 
એ પણ એક ઉપાનિ છે એમ કહે છે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- અહીં કહીએ છીએિે. કહીએ, જવા િનહ દઈએ. 

ભગવાિ આત્મા પૂણાવિંદિો િાથ પ્રભુ ધ્રુવ ચૈતન્ય નિત્ય વસ્તુ છે.. નિત્ય વસ્તુ છે.. સત  નિત્ય 

વસ્તુ છે. એ ચીજિે કમવિા નિનમત્તિી હયાતીિી ઉપાનિ તે (છે) પણ એિા અભાવિી પણ એક ઉપાનિ 

છે. એમ કહે છે. આહાહા..! અભાવરૂપ ઉપાનિ પણ જેમાં િથી એમ કહે છે. િવિીતભાઈ! કમવિો જેમાં 
અભાવ આવે એ પણ એક પયાવય થઈ, ત્યારે અભાવ થયો. વસ્તુમાં તો કમવિા સદ ્ભાવ અિે અભાવિી 
અપેક્ષા છે જ િનહ. અભાવ ક્યાં કરવો હતો? કોિો? અભાવ કોિો થવો? એ તો વસ્તુ છે. સમજાણું 
કાંઈ?  

ભગવાિ આત્મા પૂણવ સ્વરૂપ... પૂણું ઈદં ધ્રુવ. કહે છે કે એવો જે ભાવ–એવો જે સ્વભાવ જેિે 
અહીંયા શુદ્ધભાવ કહ્ો, એિે કમવિો ઉદય નિનમત્ત છે માટે અહીં ભાવ થયો... થાય ભલે પોતાથી. અિે 
એિો અભાવ થયો માટે ભાવ થયો એ તો ક્ષાનયક, ઉપશમમાં જાય છે. કમવિો અભાવ થયો અિે અહીંયા 
પુરુષાથવ છે એવી જાતિો, ત્યારે તેિે ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અિે ક્ષાનયક એ દશામાં જાય છે એ વાત. પણ 

આ આત્માિો નત્રકાળીભાવ સ્વભાવ છે એમાં તો કમવિો અભાવ એટલી એક ઉપાનિ પણ એિે લાગ ુ 
પડતી િથી. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- છે જ િનહ પણ એમાં. કમવિું નિનમત્તપણું પણ િથી અિે નિનમત્તિો અભાવ... 
એ તો પયાવયમાં નિનમત્તિો અભાવ લાગુ પડે છે. વસ્તુિે લાગુ પડતો િથી. આહાહા..! પંરડતજી! આ તો 
અલૌરકક વાત છે. આહાહા..!  

એવો ભગવાિ જ્ઞાિ, દશવિ, આિંદથી ધ્રુવરૂપે.. ધ્રુવ.. ધ્રુવ એટલે નિત્ય શબક્તિો નપંડ જે છે એેિે 
તો જ્ઞાિાવરણીયકમવિો અભાવ થયો એમ કહેવું એ પણ એક ઉપાનિ છે. એવી ઉપાનિ જે વસ્તુમાં છે 
િનહ. આહાહા..! એકાંત નિરપેક્ષ. હજી તો રાડું બહારમાં પાડે છે. આમ કરવું, આ કયુું, આ કરે તો થાશે. 
અરે..! ભાઈ! અહીં તો પ્રભુ બબરાજે છેિે મહાપ્રભુ. એક સમયિી ક્ષાનયક પયાવ ય પણ વયવહાર આત્મા 
છે. આહાહા..! કેવળજ્ઞાિિી પયાવય, કેવળદશવિિી પયાવય, કેવળી ભગવાિિી નિમવળ પૂણવ પયાવય એ 

પણ વયવહાર આત્મા છે, નિશ્ચયમાં એ છે િનહ. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? આ તો અલૌરકક માગવિી 
રીત છે. સમજાણું? ધ્રુવ ભગવાિ આત્મા જેિે, કહે છે કે કમવિા અભાવિી પણ અપેક્ષા પયાવયમાં લાગુ 
પડે, દ્રવયિે લાગુ પડતી િથી. 

શું કીિું? ‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એટલે? કે કમવિું નિનમત્તપણું છે એ ઉપાનિ છે અિ ે 
નિનમત્તિો અભાવ થવો એ પણ એક .... અપેક્ષાએ ઉપાનિ છે. વસ્તુ જે નત્રકાળ જ્ઞાયકભાવ પરમ 
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કારણપ્રભુ, જેમાં અિંતા અિંતા નસદ્ધિી પયાવયો પડી છે એવો ધ્રુવ સ્વભાવ, તેિે કમવિા અભાવિી પણ 

જયાં અપેક્ષા િથી. કે ભાઈ! કમવિો અભાવ હોય અિે અહીં પયાવયમાં પુરુષાથવથી ક્ષાનયકભાવ થાય 

એવી અપે ક્ષા નત્રકાળીભાવમાં છે િનહ. િન્નાલાલજી! ભારે માગવ ભાઈ! આહાહા..! આવો માગવ 
વીતરાગિો સવવજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્ો. પણ લોકો ક્યાંય ગોથા ખાય, મળે િનહ, મળે િનહ. ક્યાંક િે ક્યાંક 

ઊંિું મળે.  

સકળ કમોિી... આઠેય કમોિા અભાવિી પણ જેમાં અપેક્ષા િથી એમ કહે છે. કારણ કે એ તો 
વસ્તુ છે એ છે. એમાં અભાવ અિે સદ ્ભાવિી અપેક્ષા તો પયાવયમાં લાગુ પડે. સમજાણું કાંઈ? 

આહાહા..! અરે..! જેિા જ્ઞાિમાં પણ શું ચીજ છે અિે કઈ રીતે છે? એ સમજમાં પણ િ આવે, તો એ 

સ્વભાવ તરફ ઢળે શી રીતે? એિા સ્વભાવિું એિે માહાત્મ્ય શી રીતે આવે? સમજાય છે કાંઈ? શાસ્ત્ર 

ભણી ભણીિે ગોખે. ગોખીિે આિું આમ થાય િે આિું આમ થાય. ભાઈ! તિે તારો ભગવાિ પૂણ વ 
પ્રભુ... દ્રવયાનથવકિય એટલે દ્રવય જેિો નવષય છે એવો દ્રવયાનથવકિય, એિો જે ધ્યેય, નવષય ધ્રુવ, કહે છે 
કે એિે તો કમવિો અભાવ નિનમત્તરૂપે હોં, વયવહારરૂપે..., કમવિો અભાવ તો પરદ્રવય છેિે? એટલે 
પરદ્રવય છે એટલે વયવહારે એિો અભાવ. નિશ્ચયમાં તો અંદરમાં અશુદ્ધપણાિા પયાવયિો અભાવ થઈ 

અિે શુદ્ધપણું પ્રગટે પયાવયમાં, એ પોતાિે કારણે. એમાં કમવિા અભાવિું નિનમત્તપણું આવે, કહે છે કે એ 

વસ્તુિા સ્વભાવમાં અભાવ અિે સદ ્ભાવિી અપેક્ષા છે િનહ. સમજાણું કાંઈ? ભારે ઝીણી વાત. આવા 
મોટા રદવસમાં આવી વાત! મોટા રદ’માં સારી િ આવે તો કે રદ’ આવે? તે રદ’ આવે, માંડ ભેગા થાય. 
ભાઈ! તારે કરવું આ પડશે. આ કયાવ નવિા ક્યાંય સુખ અિે િમવિો માગવ િનહ થાય. આહાહા..! સમજાણું 
કાંઈ?  

શ્રોતા :- .... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- હજી વાત ચાલે છેિે. ચાલે છે હજી. એ આખી ગાથા જ એવી છે. બિી ગાથાઓ 

એવી છે. 

સકળકમવ... ઓલા ચાર વાત કરીિે ચાર ભાવિી. ક્ષાનયક, ક્ષયોપશમ, ઉદય અિે ઉપશમ. ... 
પછી લીિો. આ સકળ કમવિી અપેક્ષા, એટલે કમવ છે એિી તો વાત િનહ. પણ કમવિો અભાવ, એવો 
વયવહારે લાગુ પડે જેિે અપેક્ષા. વયવહારે. નિશ્ચયથી તો પોતાિી નિમવળ પયાવય પ્રગટે છે, ત્યારે ત્યાં 
કમવિો અભાવ કમવમાં એિે કારણે થાય છે. પણ એ ત ો વતવમાિ પયાવય–અવસ્થાિે એ વયવહાર લાગુ 
પડે છે. સમજાય છે? ભગવાિ શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમસ્વભાવ ભગવાિ, જેિે કારણજીવ કહીએ, 
કારણજીવ, કારણપરમાત્મા. પરમપારરણાનમકભાવ. આ શુદ્ધભાવ અનિકાર તે. એ શુદ્ધભાવિે કમવિા 
અભાવિી પણ અપેક્ષા િથી. એ તો એમિે એમ પડ્યો છે, પ્રગટરૂપ ચૈતન્ય આિંદકંદ નત્રકાળ પડ્યો છે. 
આહાહા..! કહો, માણેકલાલભાઈ! પયાવય.. પયાવય ક્યાં ગઈ? 

શ્રોતા :- ... 
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પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- આ શું કીિું? આ શું કહે છે? પરરણાનમકભાવોમાં પરરણાનમકભાવ એ અબસ્ત 

વાત આવી. શું આવી આ? ઓલી તો અપેક્ષા કરી. એ તો સમજાવે છે કે નિનમત્તિો જેમાં અભાવ પણ 

િથી એવું નત્રકાળી અબસ્ત તત્ત્વ. એ તો વાત કરે છે. શું કહે છે આ? ધ્યાિ ક્યાં રાખે છે? ‘પરરણામે જે 

ભાવ હોય તે પરમપારરણાનમકભાવ છે.’ એમ આવયું કે િનહ? આ અબસ્ત આવી. સહજપણાિો ભાવ, 
જેમાં કમવિા અભાવિી અપે ક્ષા િથી એવો સહજપણાિો ભાવ તેિે પરરણાનમકભાવ, ધ્રુવભાવ, નિત્યિા 
નિત્યાિંદ પ્રભુ એિે શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. અિે એિો આશ્રય લે ત્યારે તેિે સમ્યગ્દશવિ થાય છે. 
િાિામાં િાિી િમવદશા પણ એિા આશ્રયે થાય, મધ્યમ દશા પણ એિે આશ્રયે થાય, ઉત્કતિ દશા પણ 

એિે આશ્રયે થાય. એક હોય ત્રણ કાળમાં... આ માગવ છે. દુનિયા માિે, િ માિે િે કોઈ બીજા તકવ અિે 
કુતકવ કરીિે કહે, પણ એથી માગવ કાંઈ બીજો થાય એવો  િથી. સમજાણું કાંઈ?  

‘સકળ કમોપાનિથી નવમુક્ત...’ એમ કીિુંિે અહીં તો? હવે અબસ્તરૂપે શું? ‘પરરણામે જે ભાવ 

હોય તે પારરણાનમકભાવ...’ એમ પાછું. પરરણાનમક િનહ, પારરણાનમકભાવ.. પારરણાનમકભાવ છે. ‘આ 

પાંચ ભાવોમાં, ઔપશનમકભાવિા બે ભેદ છે,...’ એ તો સંખ્યા બતાવે છે.  ‘ક્ષાનયકભાવિા િવ ભેદ 

છે, ક્ષયોપશનમકભાવિા અઢાર ભેદ છે, ઔદનયકભાવિા એકવીશ ભેદ છે, પારરણાનમકભાવિા ત્રણ 

ભેદ છે.’  

‘હવે, ઔપશનમકભાવિા બે ભેદ આ પ્રમાણે છે – ઉપશમસમ્યક્ત્વ અિે ઉપશમચારરત્ર.’ 
ઉપશમ સમ્યક  ચોથે ગુણસ્થાિેથી તે... સમજાણું કાંઈ? અનગયારમાં કીિું હવે. ઉપશમસમરકતિી 
પયાવય ચોથેથી તે અનગયાર સુિી હોય. અિે ઉપશમ ચારર ત્ર એ અનગયારમે હોય. ગુણસ્થાિ સમજાય 

છે? .. િે? પહેલું–અપૂવવ ઉપશમસમરકત એ ચોથે ગુણસ્થાિે દ્રવયિા આશ્રયે, દ્રવયમાં દ્રનિ જતાં 
ઉપશમ સમરકત પાણીમાં જેમ મેલ જાય િનહ, પણ મેલ ઠરી જાય, એમ કમવ ઠરી ગયેલા હોય, પોતાિા 
પુરુષાથવિે લઈિે અંદર ઉપશમભાવ પ્રગટ્યો છે, એમાં કમવ ઠરે છે એવી એક નિનમત્તિી અપેક્ષા છે. એવુ ં 
ઉપશમસમરકત અિે ઉપશમ ચારરત્ર એ અનગયારમે ગુણસ્થાિે હોય. એ પયાવય છે. એવા 
ઉપશમસમરકતિો અિે ઉપશમ ચારર ત્રિો પણ િમી જીવિે આશ્રય અિે અવલંબિ હોતો િથી.  

હવે એમાં અહીંયા ભગવાિિી મૂનતવ અિે દેરાસરિું અવલંબિ ઉથાપવું, ભારે આકરું પડે 
જગતિે. એય..! સમજાણું કાંઈ? એ તો સ્વરૂપમાં ઠરી શકે િનહ ત્યારે કોઈ શુભભાવ હોય છે, ત્યારે 
તેમાં એ નિનમત્ત કહેવાય છે, કરે ત્યારે. એવા એક નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સંબંિિો વયવહાર છે. વળી એક 

ચચાવ આવી ભાઈ! કે નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સંબંિ જે છે એ વયવહાર જ છે એ વાત ખોટી છે. એ મોટો લેખ 

આવયો છે. ભારે પણ... કમવિો નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સંબંિ છે એ તો નિશ્ચય છે, એમ કહે છે. એવા બે પ્રકાર 

પાડ્યા. એક આવયું છે. સમજાણું કાંઈ? અરે..! ભગવાિ! એક અિે બીજા—બેિો સંબંિ થયો એ 

વયવહાર થઈ ગયો. 
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અહીં તો એક સમયિી પયાવયિે વયવહાર કહે છે, સાંભળિે હવે! આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? મૂળ 

તો એિે એ સ્થાપવું છે કે નિનમત્ત સંબંિ નિશ્ચય છે એટલે કમવિો ઉદય હોય એટલે નવકાર થાય, એમ. 
લાકડા ગરી ગયા છેિે. આ કહેવાય તો છે. ભાઈ! આ તો (સંવત) ૧૯૭૧િી સાલથી સભામાં કહેતા. 
સભામાં હોં! ત્યારે તો આઠમ અિે પાખીિા પોષા થાય એટલે એક કલાક બપોરે... પોષા કયાવ હોયિે. 
લાઠીિી વાત છે લાઠી. લાઠીમાં ચોમાસું હતું કે િનહ? લાઠીવાળા છે કે િનહ કોઈ? એિે ક્યાં ભાિ હોય 

ત્યાં?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- શું કહ્ું એણે કે રદ’ (સાંભળુ્ં હતું)? ૫૪ વષવ થયા એિે તો. ૭૧િી સાલ. 
૫૪ વષવ થયા. ત્યારે બપોરિા આઠમે કોઈ આવેિે હરગોનવંદભાઈ િે આ કાિજીભાઈ િે.. આ વીરચંદ 

કાિજી. કલકત્તામાં છે િે? એ બિા પોષા કરતા. જાિવજીભાઈ! વીરચંદભાઈ િનહ? એિા બાપ હતા, 
એિા બાપ હતા. એ આવે, પોષા કરે. આ તમારા દેસાઈ. એય.! જેઠા દેસાઈ. તમારા બાપથી મોટા હતા 
કે િાિા? મોટા એ. એિા કાકાિા દીકરા જેઠાભાઈ િે એ બિા પોષા કરતા આઠમિા. પૂિમ, આઠમ 

અિે અમાસ કરે એ લોકો. ચૌદશ િનહ. સ્થાિવાસી ખરાિે. પછી સવારે વયાખ્યાિ હીરાજી મહારાજ 

(આપતા). હતાિે અમારા ગુરુ. બપોરે એક કલાક (હું વાંચતો), એમાં મૂકતા હતા આ વાત. ૭૧િી વાત 

છે. 

નવકાર આત્મામાં થાય, તેમાં કમવ હોય તો થાય એ વાત છે િનહ. પોતાિે કારણે ... એવો પાઠ છે 
ત્યાં. ભલે એિે અથવ િહોતો આવડતો. પણ મેં કયો હતો, એિા ઉપરથી કબુલ્યું હતું  એ લોકોએ. ... 
એવો પાઠ છે. ... છતો છે. છતો સમજાય છે? હયાતીવાળો છે. ... છતો છે, અબસ્ત એટલે છે. ... એટલે 
પુરુષાથવિી પયાવયમાં, પુરુષાથવિે કારણે નવકાર થાય એવું છતાંપણું એમાં છે, એવો પાઠ છે. સમજાણું 
કાંઈ? અિે આત્માિે આ ઉપશમ સમરકત આરદ થાય એ કમવ ઉપશમ થાય તો (થાય), એમ િનહ. એ 

પણ છતો ઉત્પન્ન, .... છતો છે, હયાતીવાળો પુરુ ષાથવ છે. જે પુરુષાથવ દ્રવયિી ગનત કરે તો એિે ઉપશમ 

સમરકત થાય. એમાં આમ કમવ થાય િે ઢીંકણું થાય તો ઉપશમ સમરકત થાય એમ છે િનહ. આહાહા..! 
રાડ િાખે. સમજાણું? ... કહીએિે. એણે એટલું બિું સાંભળ્ું અિે વાંચયું િ હોય. સમજયાિે? એટલે 
બબચારા... અહીં તો પહેલું ભગવતી વાંચયું. શ્વેતાંબરમાં ભગવતીસૂત્ર છે. ૧૬ હજાર શ્લોક છે અિે સવા 
લાખ સંસ્કતતિી ટીકા છે. સોળ હજાર શ્લોકિું ઊંચામાં ઊંચું પુસ્તક એ મોટું. અિે એ જયારે વાંચે ત્યારે 
રૂનપયો રૂનપયો મૂકાવે, સોિામહોર મૂકાવે. શ્વેતાંબરમાં સોિામહોર મૂકે .... સાનથયા કરીિે. એવો 
ભગવતીિો મનહમા એ લોકોિે. એ તો ૧૭ વાર ભગવતી વાંચયું હતું. ૧૦ અિે ૭. પણ કાંઈ િ મળે 
એમાં માલ.  

આ સમયસાર જયાં આવયું હાથમાં... આાહાહા..! અશરીરીિી વાત છે, કીિું, આમાં. સમજાણું 
કાંઈ? દામોદરશેઠિે કહ્ું હતું. .... િ કહ્ું? .... િ કહ્ું? તે રદ’ તો એમાં હતાિે અમે. આ ચીજ સમયસાર 
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છે તે અશરીરી નસદ્ધ કરવાિી વાત છે, કીિું આ. સમજાણું કાંઈ? એ (સંવત) ૧૯૭૮િી વાત છે. ૨૨ િે 
૨૫ - ૪૭ વષવ થયાં. પહેલું જયારે વાંચયું (ત્યારે કહ્ું) કે અશરીરીિી ચીજ આ છે, શરીરરનહત થવું હોય 

અિે નસદ્ધપદ થવું હોય તો આ છે માગવ. સમજાણું કાંઈ? કહો, પન્નાલાલજી! કેટલા વષવ થયાં? ૪૭ વષવ. 
૪૭ કહેિે તમારે? ૪ અિે ૭.  

કહે છે કે એ ઉપશમ સમ્યગ્દશવિ નત્રકાળી દ્રવયિા લક્ષે, આશ્રયે પુરુષાથવથી થાય છે. એ દેવ- 
ગુરુિા લક્ષે અિે કષાયિી મંદતાિે લક્ષે ઉપશમસમરકત થતું િથી એમ કહે છે. આહાહા..! સમજાણું 
કાંઈ? એમ ઉપશમ ચારરત્ર. પછી ‘ક્ષાનયકભાવિા િવ ભેદ આ પ્રમાણે છે : ક્ષાનયકસમ્યક્ત્વ,...’ છે 
ઓલી કોર? એ ક્ષાનયક સમરકત પયાવય પુરુષાથવથી થાય છે, પણ એ ક્ષાનયકસમરકત ધ્રુવ ચૈતન્ય 

ભગવાિિા અવલંબે થાય છે. માણસ એમ કહે છેિે? કે ભાઈ! ક્ષાનયક સમરકત તો કેવળી દુગે.. ભાઈ! 
જયાં સવવજ્ઞ બબરાજતા હોય કે તીથુંકર હોય એિા સમીપમાં ક્ષાનયક સમરકત થાય. ભોગીભાઈ! વાત 

સાચી. પણ એ સમીપમાં વયવહારે ક્યારે કહેવાય? કે ક્ષાનયક સમરકત... દ્રવયિો આશ્રય કયે ક્ષયોપશમ 

છે (અિે) દ્રવયમાં એકાકાર નવશેષ થાય ત્યારે ક્ષાનયકસમરકત થાય. સમજાણું કાંઈ? શાસ્ત્રમાં કથિ એવા 
ગોમ્મટસારમાં છે. કેવળી દુગે. 

જુઓ! આપણે આમાં પણ છે... જો ભાઈ! ક્ષાનયકસમરકત તો... નિનમત્તવાળો પ્રશ્ન કરે છે કે 
ક્ષાનયકસમરકત.. કેવળજ્ઞાિી, શ્રુતકેવળી કે તીથુંકર બબરાજતા હોય, એિા સમીપમાં ક્ષાનયક સમરકત 

થાય છે. જુઓ! આ નિનમત્તિી બળવત્તા. િા પાડે છે ભાઈ અમારે. િનહ, એ બળવત્તા િથી. એ તો નિનમત્ત 

ત્યાં કેવું હતું એિું જ્ઞાિ કરાવયું છે. એ ક્ષણે પણ.... ક્ષાનયક સમરકત શ્રેનણક રાજાિે થયું. શ્રેનણક રાજાિે 
ભગવાિિા સમીપમાં સમવસરણમાં ક્ષાનયક સમરકત થયું. પણ એ ક્ષાનયક સમરકત પયાવય છે. એ થયું 
એ થયું હવે. એ પયાવય નસદ્ધ સુિી રહેવાિી એમિે એમ. શ્રેનણક રાજા અત્યારે િરકમાં છે. સમજાણું 
કાંઈ? હો. િરકમાં છે એમ કહેવું એ પણ વયવહાર છે. આહાહા..! એ આત્મા તો પોતાિા દ્રવય-ગુણ- 
પયાવયમાં છે. નિમવળ પયાવયમાં છે, રાગમાં પણ િનહ. આહાહા..! શ્રેનણક રાજાિે હજારો રાણીઓ હતી. 
મોટું કુટુંબ, કરોડો-અબજોિા મોટો બંગલા–મહેલ હતા. એિા દેખાવમાં પણ મોટો રાજ દરબાર દેખાય. 
સમજાણું કાંઈ? સમજાણું કાંઈ? જુઓ! વાત તો એવી આવે છે, પણ એિે સમજાય િનહ એટલે એ 

બોલતા હતા. સમજાય િનહ તો શું કરે? આહાહા..! 

કહે છે, ક્ષાનયકસમરકત શ્રેનણકરાજાિે થયું, ભગવાિિી સમીપે થયું. ... શું થયું? આત્માિા સમીપે 
થયું છે. એ ભગવાિ આત્મા છે એિા સમીપે થયું છે. સમજાણું કાંઈ? ક્ષયોપશમમાં અમુક અપેક્ષા હતી 
દ્રવયિી, એ નવશેષ અપેક્ષા થઈ એટલે ક્ષાનયકસમરકત થયું. સમજાય છે કાંઈ? અિે તીથુંકરગોત્ર બાંધ્યું 
છે. શ્રેનણક રાજા રાણી આરદ છોડી શક્યા િહોતા, શબક્ત હતી, અવ્રતી હતા, અનવરનત સમ્યગ્દ્રનિ હતા. 
સમજાણું કાંઈ? મોટા કરોડો, અબજોિા મહેલમાં એિી સાહેબી. સમજાય છે? લોકો તો કહે, લ્યો આવું! 
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એક વાર અમારે કિુભાઈ કહેતા. કિુભાઈ ભાયાણી. ઘણા વષવ પહેલાિી વાત છે. ૯૪. આ મકાિમાં 
હતા. ૮૬માં એિો જન્મ છે િે? તો આઠ વષવિી ઉંમર હતી. 

મિે કહે કે મહારાજ! તમે આમ કહો છો. ત્રણ ત્રણ રેશમી તળાઈએ સૂવે અિે એ િમી અિે અમ ે 
ગોદડા, સાિારણ પાથરીિે સુઈએ તો અમે અજ્ઞાિી! ભારે વાત! એય..! કાંનતભાઈ! તમારા ભાઈ છેિે 
કિુભાઈ? કિૈયાલાલ. એ ૯૪માં બોલ્યા હતા. .. મકાિ થયું હતુંિે ત્યારે. ઓલાિો ૮૬માં જન્મ, આઠ 

વષવ થયેલા. આઠ વષવિી ઉંમરે કીિું હતું. તમે કહો છો કે િમી ગાદલામાં સૂતો હોય, બંગલામાં સૂતો 
હોય, એિા સુંવાળા ગાદલા અિે અમે અહીંયા સાિારણમાં સુઈએ, સાિારણ ખાઈએ તો (પણ) અમિ ે 
િમવ િનહ? ભાઈ! એ તો પુણ્યિા ઉદયિે લઈિે સામગ્રી હોય, પણ િમી એમાં છે િનહ. પુણ્યિા ઉદયિા 
પ્રકાર છે  એ તો બહારિા. એ તો સામગ્રીિા ઢગલા હોય. તીથુંકરિે કેવળજ્ઞાિ થાય તો સામગ્રી કેટલી? 

ઇન્દ્રિે િ હોય એટલી.  

એ લોકોમાં આવે છે શ્વેતાંબરમાં. તમારા ભગવાિ એવા કે જયારે હતા અિૂરા ત્યારે તો એકલા 
વિમાં રહેતા. અિે હવે પૂરા થયા તો હવે મોટા સમવસરણમાં બેઠા. ભગવાિ કેવા તારા આ તે? એવુ ં 
આવે છે સ્વરૂપચંદભાઈ! શ્વેતાંબરમાં એવું આવે છે. ઓલા આદવકુમાર છે. સૂયગડાંગિા બીજા 

અનિકારમાં. આદવકુમારિે ચચાવ ચાલે છે અન્યમતીિી સાથે. આ મહાવીર એકલા હતા, ધ્યાિમાં રહેતા 
ત્યારે વિમાં રહેતા અિે કહે, અમે િમવ કરીએ. હવે કહે છે કે અમિે તો િમવિું ફળ કેવળજ્ઞાિ થઈ ગયું. 
હવે આ માંડી આમાં સમવસરણિી રચિા બિી, ઇન્દ્રો અિે એિી સામગ્રી. ઇન્દ્રોિે િ હોય એમાં બેઠા. 
રત્િજરડત ગઢો એમાં બેઠા. આ કેવા તારા મહાવીર? કહે. અરે..! સાંભળિે હવે. આહાહા..! સમજાણું 
કાંઈ?  

એ તો કેવળજ્ઞાિી પરમાત્મા પૂણવ દશાપ્રાપ્ત છે. પણ તીથુંકર પ્રકતનત જે પૂવે બાંિેલી હતી એિો 
પાક જ તેરમે આવે છે. એ વખતે સામગ્રી સમવસરણ િે એ. એિી ઋનદ્ધ આપણે સાિારણ વણવવી છે, 
આપણે ભાઈએ બિાવી છેિે પંરડતજીએ? છતાં શું કહે? િજરે દેખે તેિે ખબર પડે. એ લખ્યા લખાણથી 
કાંઈ એિું માપ આવે િનહ. એ સમવસરણ એ િમવસભા. ચૌદ બ્રહ્ાંડિી અંદર એવી શોભા ક્યાંય હોય 

િનહ. પણ એેિે શું છે? એ તો કેવળી છે. એ તો જેમ જગતિા બીજા પદાથવ, જેમ િરકિા સ્થાિિે જ્ઞાિમાં 
દેખે છે, એમ સમવસરણિે જ્ઞાિમાં ભેગું એકસાથે બિું જાણે છે. એિે જાણવા નસવાય છે (શું)? અિે 
પૂવવિા પુણ્ય હોય તો સામગ્રી હોય. સમજાય છે? િમી બભખારી જ હોય, એવું છે કાંઈ?  

એ તો છ ખંડિા બાદશાહ ભરત ચિવતી િમી–સમરકતી હતા. છન્નું હજાર તો જેિે રાણીયું 
પદ્મણી હોં! આ િાિિા ઢોકળાવાળી િનહ. િાિ હતી તો િાિ ખાિા. પણ મહા ઉત્તમ પુણ્યવાળા. પદ્મણી 
જેવી. જેિા કપડામાં ભમરા આવે (એવી) ગંિ મારે એવું તો શરીર. આિે તો ઉભા રહે તો પરસેવો 
ગંિાય. સમજાણું કાંઈ? એવી છન્નું હજાર સ્ત્રીિા વતંદમાં બેઠો. િા. પણ આ દેખાય છેિે? પણ તારી 



74    નિયમસાર પ્રવચિ ભાગ ૧ 
 

િજરે. આહાહા..! એ તો આત્માિા અંતર સ્વભાવમાં બેઠો છે, ભાઈ! તિે ખબર િથી. અંતરિા માગવિી 
શ્રેણીિી િારા શું છે અિે ક્યાં છે—એિી તિે ખબર િથી. સમજાણું કાંઈ?  

અહીં કહે છે કે એ ક્ષાનયકસમરકત... આ ક્ષાનયકિા ભેદ ચાલે છે. એ પયાવય છે અિે એ આત્માિા 
સમીપથી–ધ્રુવિા સમીપથી થાય છે. ત્યારે વયવહાર ભલે હો. સમજાય છે? પણ એ બહાર છે. (એિાથી) 
થાય તો તો બિાિે થાવું જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ? આપણે ઉપાદાિમાં િાખ્યું છે એ. ઓલો કહે કે 
જુઓ! ક્ષાનયક સમરકત સમવસરણમાં અથવા કેવળીિે સમીપે થાય. ત્યારે ઉત્તર આપ્યો છે કે કેવળી 
સમીપમાં તો (ઘણાય) ક્ષયોપશનમક બેઠા છે, (ક્ષાનયક) કેમ થતું િથી એિાથી થાય તો? સમજાણું કાંઈ? 

અરે..! માણસિે પણ ખબર િ મળે િે કાંઈકિું કાંઈક હાંકે. અિે અમિે જાણપણા છે શાસ્ત્રિા. ભાઈ! 
એમ િથી. ત્યાં તો ક્ષયોપશમ્ સમરકતવાળા િમી જીવો કરોડો, અબજો બેઠા છે સમવસરણમાં. અિે 
ક્ષાનયક થાય છે એ બિાિે થાતું િથી. બસ! જે કોઈ દ્રવયિા સમીપમાં જઈિે નિમવળતા પ્રગટ કરે એિે 
થાય છે. બાકી નિનમત્ત હોય તો થાય છે એવું ત્યાં રહ્ું િનહ. સમજાણું કાંઈ? કહો, ભીખાભાઈ! 

‘યથાખ્યાતચારરત્ર,...’ યથાખ્યાતચારરત્ર ક્ષાનયકભાવ છે. કહે છે કે એ પયાવય છે. એ પરમ 

પારરણાનમકભાવિો આશ્રય લેિારિે એ યથાખ્યાતચારરત્રિો આશ્રય છે િનહ. બારમે ગુણસ્થાિે 
યથાખ્યાત પ્રગટે. ધ્યાિ રાખો. છતાં તેિે દ્રવય–ધ્રુવિો આશ્રય છે. ધ્રુવિા આશ્રયે પછી બારમું ઓળંગીિે 
કેવળજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? તેરમા પહેલા બારમા ગુણસ્થાિે યથાખ્યાતચારરત્ર દશા પયાવયમાં 
પ્રગટ થાય છે. છતાં એ જીવિે તે યથાખ્યાત પયાવયિો આશ્રય િથી ત્યાં. ધ્રુવ ભગવાિ આત્મામાં 
ઉપયોગ મૂક્યો છેિે? એિે આશ્રયે કેવળજ્ઞાિ થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! અરે..! આવો માગવ 
વીતરાગિો, જેિે સાંભળવા મળે િનહ, એિે સાંભળ્ા નસવાય સમજવામાં તો ક્યારે આવે? ઊંિે રસ્તે 
દોરી માણસિે કહે, તમિે આમ થયું. અરે..! ભગવાિ! વખત ચાલ્યો જાય છે આવો. આહાહા..! અમૂલ્ય 

નચંતામનણિો સમય સમયિો વખત... આ સમય ફરીિે આવો આવવો મુશ્કેલ છે, બાપુ! આહાહા! કહે 
છે કે યથાખ્યાતચારરત્ર એ ક્ષાનયક પયાવય છે, એ કાંઈ પારરણાનમકભાવ િથી માટે એ પણ આત્માિે 
આશ્રય કરવાલાયક િથી. કારણ કે યથાખ્યાત અિે ક્ષાનયકસમરકતમાં પણ કમવિા અભાવિી અપેક્ષા 
આવે છે. 

‘કેવળજ્ઞાિ િે કેવળદશવિ,...’ આહાહા..! કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશવિ ક્ષાનયકભાવિી પયાવય છે. 
એ ગુણ િથી, એ ધ્રુવ િથી, એ નિત્ય િથી. આહાહા..! શરીર અનિત્ય... આ અનિત્ય.. આ અનિત્ય... 
એમ કરતાં કરતાં કહે, પયાવય અનિત્ય છે. જેઠાભાઈ! આહાહા..! કહે છે, કેવળજ્ઞાિ અિે કેવળદશવિ એ 

ક્ષાનયકભાવિી અવસ્થા છે, એ પણ આશ્રય કરવાલાયક િથી. આહાહા..! પોતાિે–આશ્રય કરવો હોય 

એિે તો હોય િનહ. પણ બીજાિું કેવળજ્ઞાિ આ કેવળજ્ઞાિ છે એિું લક્ષ કરે (તો) નવકલ્પ ઉઠે છે. સમજાણું 
કાંઈ? પરમાત્મા અરરહંતો, સવવજ્ઞો, કેવળજ્ઞાિીપણે બબરાજમાિ છે મહાનવદેહક્ષેત્રમાં. એિું લક્ષ કરવા 
જાય પરદ્રવયિું તો નવકલ્પ ઉઠે છે. એિા લક્ષે કાંઈ સમરકત થતું િથી. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..!  
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‘તથા અંતરાયકમવિા ક્ષયજનિત દાિ,...’ પૂણવ પ્રગટ્યું અંદર એ સ્વરૂપિું દાિ. પોતાિા સ્વરૂપિું 
દાિ પૂણવ પ્રગટ્યું ક્ષાનયકભાવે. દાિ ત્યાં પૈસા-બૈસા દેવાિી વાત િથી હોં! સ્વરૂપિું દાિ, પૂણાવિંદ પ્રભુ 
અંતર સ્વરૂપિો આશ્રય કરીિે પયાવયમાં અિંત નિમવળતાિી પયાવયિું દાિ જીવે પોતે પોતે મેળવયું. પણ 

એ પયાવય છે કહે છે. ક્ષાનયકભાવિી પયાવય છે. એિે તો કમવિા અભાવિી વયવહારે અપેક્ષા આવે છે. 
માટે તે પરમપારરણાનમકભાવ િનહ અિે પરમપારરણાનમકભાવ નસવાય (કંઈ) આશ્રય અિે અવલંબિ 

કરવાલાયક િથી. આહાહા..! ગુરુિા ભક્તો હોયિે. ઓલા પૂછતા હતા કે મહારાજ! આમ કહે છેિે. 
અમે આમ કહીએ છીએ. ..ભાઈ. શ્રીમદ ્માં આવેિે ભબક્ત. ભબક્ત કરો ગુરુિી અિે એિે અવલંબો, 
તમારું કલ્યાણ થશે. અહીં િા પાડે છે, સાંભળિે! આહાહા..! એિે જો એમ કહે કે ભબક્તથી િમવ િ થાય. 
હાય હાય..! આ તો એકાંત છે. આ તો ભબક્ત ઉડાડી. મૂલચંદભાઈ! ભગવાિ! ઉડાડી ક્યારે? સાંભળ 

તો ખરો! ભગવાિ ત્રણ લોકિા િાથ સવવજ્ઞદેવ સમવસરણમાં બબરાજમાિ હોય અિે એિી પણ ભબક્ત 

કરે મનણરત્િિા દીવાએ. વજ્રિા.. સમજાય છે? થાળીયું, હીરાિી થાળીયું, મનણરત્િિા દીવા અ િે 
કલ્પવતક્ષિા ફૂલ. જય પ્રભુ.. જય પ્રભુ.. ભાઈ! એ શુભ નવકલ્પ છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- મળે એવું િથી? બૈરા બૈરાિે બેસે છે કે િનહ હવે આ? ત્યાં મોઢા આગળ છે. 
કહે છેિે. સાંભળ્ું છે. આપણિે કાંઈ ખબર િથી. ત્યાં બાયુંમાં મોઢા આગળ છે જરી. એવું કો'ક કહેતું 
હતું. આપણિે કાંઈ ખબર િથી. કોક કહે તો સાંભળ્ું હોય. આ વાતિે સમજયા નવિા બિી િૂળિાણી 
છે. કહો, સમજાણું આમાં? આહાહા..! નિયમસાર.. નિયમસાર.. ‘સહેજે સમુદ્ર ઉલ્લસ્યો જેમાં રતિ 

તણાયા જાય, ભાગ્યવાિ કર વાવરે એિી મોતીએ મુઠીયું ભરાય.’ સમજાય છે કાંઈ? ‘સહેજે સમુદ્ર 

ઉલ્લસ્યો એમાં રતિ તણાયા જાય. હીણભાગી કર વાવરે એિે શંખલે મુઠીયું ભરાય.’ શંખલા હાથ 

આવે એિે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! જેિા મહાભાગ્ય છે એિે, કહે છે કે આ વાત કાિે પડે. સમજાણું 
કાંઈ? આહાહા..! 

જુઓ! આ ફેરે અનિકાર આ જ આવયો. પ્રવચિસાર પૂરું થઈ ગયુંિે. ઓલો િયિો અનિકાર ઝીણો 
પડ્યો. લેવું છે શું? આ આવયું છે હાથ. આવેિે ... વષવિું ચોમાસું છે. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ! તારી િજરું 
ત્યાં િાખવા લાયક છે એ ચીજ તો ધ્રુવ નચદાિંદ છે. આહાહા..! અંતમુવખ, પયાવયિે અંતમુવખ વાળતા તો 
અંતમુવખ જે અંતર વસ્તુ છે તે ધ્યેયમાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? 

કહે છે કે ભગવાિિે અંતરાયિા ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલું દાિ એ ક્ષાનયકદાિ છે. પોતાિું દાિ 

પોતાિે આપે છે. પણ એ પયાવય છે ક્ષાનયકભાવિી. એ પણ નત્રકાળીભાવ િથી, 
પારરણાનમકસ્વભાવભાવ એ િનહ. ‘લાભ,...’ એ ભગવાિિે લાભ મળ્ો પોતાિા સ્વરૂપિી પૂણવ 
પ્રાનપ્તિો. એ લાભ હોં! આ લાભ સવાયા તમારે વાનણયા લખે છેિે ઓલામાં? ચોપડા ઉપર. ભાઈ! 
લાભ સવાયા. િૂળમાંય લાભ િથી સાંભળિે! ત્યાં ક્યાં લાભ હતો?  
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શ્રોતા :- .. 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- એ ક્યાં ગયા મલૂકચંદભાઈ? ગયા છે? ત્યાં કાિાતળાવ ગયા હશે. સમજાણું 
કાંઈ?  

ભગવાિિે લાભ મળ્ો, કહે છે. શેિો? પૂણવ નિમવળ શુદ્ધ પયાવયિો. એ લાભ મળ્ો એ પણ કાંઈ 

આશ્રય કરવાલાયક િથી. એ નત્રકાળી પારરણાનમકસ્વભાવ િનહ. એવી પયાવયિો મોટો કંદ પડ્યો છે 
ભગવાિ. સુખકંદ. આવે છેિે ઓલામાં િનહ? ‘કબહુ િ નિજઘર આયે...’ આવે છેિે એ? ‘પરઘર 

ભ્રમત િામ અિેક િરાયે.’ સુખકંદ પ્રભુ આત્મા. શક્કરકંદ હોય છેિે શક્કરકંદ? આ શક્કરકંદિે શું 
કહે છે તમારે? શક્કરકંદ િથી કહેતા? શક્કરકંદ. ક્યાંય એમાં રેસો િનહ, રેસો િનહ, તાણો િનહ, દાણો 
િનહ, કાંઈ િનહ. શક્કરકંદ લાલ હોય છેિે? અિે એિે બાફીિે સાકરમાં ખાયિે એટલે કાંઈ િડે િનહ. 
દાંત નવિાિા વતદ્ધ માણસ, બબલકુલ દાંત િ હોય એિે પણ (આપો તો ખાઈ જાય) શક્કરકંદ. એવો આત્મા 
આિંદિો કંદ શક્કરકંદ છે. જેમાં કાંઈ નવકલ્પ િનહ, રાગ િનહ, કાંઈ ભેદ િનહ, અભેદ એકલી ચીજ છે. 
આહાહા..! આવી વાત ભારે.  

એવો પોતાિા ભગવાિ સ્વરૂપિો લાભ છે એ પણ એક ક્ષાનયકભાવિી દશા છે. એ પણ 

આવરણસનહત કહેવામાં આવે છે. કેમકે એમાં કમવક્ષયજનિત થયું િે? કમવિા ક્ષયિા નિનમત્તપણાિો 
વયવહાર આવયો. અહીંયા પુરુષાથવ કયો છે પણ ત્યાં વયવહાર ઓલો આવયોિે? એથી એ લાભિે પણ 

આવરણવાળી દશા કહેવામાં આવે છે.  

એ ‘ભોગ,...’ આત્માિા આિંદિો ભોગ. આત્માિા આિંદિો ભોગ એ પણ ક્ષાનયક પયાવ ય છે, 
પયાવય છે. રાગિો ભોગ, પરિો ભોગ એિી તો વાત છે િનહ. પણ અતીનન્દ્રય આિંદિો ભોગ. એકવાર 

ભોગવાય તે ભોગ. અિે  ‘ઉપભોગ,...’ વારંવાર આિંદિી પયાવયિો ભોગવટો તે ઉપભોગ. એ પણ 

પયાવય છે. ક્ષાનયક... કમવિા ક્ષયજનિત શબ્દ વાપયો છે િે? જનિતિો અથવ નિનમત્ત છે. અહીંયા 
‘ઉપભોગ,...’ એકવાર ભોગવાય તેિે ભોગ કહીએ અિે વારંવાર ભોગવાય તેિે ઉપભોગ. આવે છે 
િે? આ દાળ, ભાત, રોટલી એકવાર ભોગવાય. અિે દાગીિા, મકાિ આરદ વારંવાર ભોગવાય એિ ે 
ઉપભોગ કહેવાય. એમ અહીંયા આત્મામાં આિંદિી દશાિો ઉપભોગ વારંવાર થાય એવો કેવળીિે છે, 
પણ એ બિો ક્ષાનયકભાવ અિે એક સમયિી પયાવ ય છે. સમજાણું કાંઈ? 

અિે ‘વીયવ...’ અિંત વીયવ પ્રગટ્યું પ્રભુિે. ક્ષાનયકભાવે પ્રગટ્યું. અંતરાયિો િાશ થઈ અિંત... 
અિંત... અિંત... અિંત... બળ (પ્રગટ થયું). પણ એ નત્રકાળી બળિો આખો નપંડ, એિે નહસાબે તો 
અંશમાત્ર છે એ તો. આહાહા..! ભગવાિમાં જે વીયવ–બળ પડ્યું છે અંતર ધ્રુવમાં, એિા બળ આગળ તો 
આ વીયવ અિંતમા ભાગે, અિંતા અિંતમા ભાગિી એ પયાવય છે. એ પયાવય પણ આશ્રયકરવા લાયક 

િથી અથવા એ પયાવય પણ પરમપારરણાનમકભાવમાં છે િનહ અિે એ પરમપારરણાનમકભાવ એ રૂપે 
આવતો િથી. શેઠી! લ્યો, એ િવ બોલ થયા ક્ષાનયકિા. પયાવ યરૂપે છે. દ્રવયરૂપ..? દ્રવયરૂપ િનહ, ધ્રુવરૂપ 
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િનહ, પરમસ્વભાવભાવરૂપ િનહ, માટે તે આશ્રય કરવાલાયક િથી. માટે તેિે આવરણવાળા કહેવામા ં 
આવે છે. િવેય બોલિે આવરણવાળા કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે વાત! એ કેવળજ્ઞાિિે 
આવરણવાળું (કહ્ું). એ આવરણ હતું અિે એથી અભાવિી, વયવહારે અભાવિી અપેક્ષા આવીિે? 

સમજાય છે કાંઈ? પંરડતજી! એવો માગવ છે. આહાહા..!  

હવે, ‘ક્ષયોપશનમકભાવિા અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે : મનતજ્ઞાિ,...’ લ્યો! મનતજ્ઞાિ છેિે, મોક્ષિા 
માગવિું કારણ મનતજ્ઞાિ. મનતજ્ઞાિ, જેિાથી આત્મા જણાય કે આ આત્મા છે. ‘શ્રુતજ્ઞાિ,...’ એ પણ 

પયાવય છે. જેમાં કમવિા નિનમત્તિો ક્ષયોપશમ (એટલે) અંશે અભાવિું એમાં નિનમત્તપણું આવે છે. માટે 
તે ક્ષયોપશમભાવ પણ નત્રકાળી પારરણાનમકસ્વભાવમાં છે િનહ. આહાહા..! એ કેવળજ્ઞાિિે 
ધ્રુવસ્વભાવ અડતો િથી એમ કહે છે. કેવળજ્ઞાિિી એક સમયિી પયાવયથી પણ દ્રવય તો દૂર વતે છે. 
ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. આહાહા..! કહો, માસ્તર! મગિલાલ માસ્તર ક્યાં ગયા? જુઓ તો ખરા. કેવળજ્ઞાિિી એ ક 

સમયિી પયાવય એિાથી ધ્રુવપણું દૂર વતે છે, એમાં આવતું િથી. આહાહા..! એ અન્યોન્ય અભાવ. એ 

અતાબત્વકભાવ એ જાતિો. અતદ ્ભાવ. એ જાતિો અન્યોન્ય હોં! ઓલો પુદ્ગલિી પયાવયિો અન્યોન્ય, 
એ િનહ. પયાવયમાં દ્રવયિો અભાવ, દ્રવયમાં પયાવયિો અભાવ—અતદ ્ભાવ. એ તો અનલંગગ્રહણમાં 
આપણે આવયું હતું. સમજાણું કાંઈ? પયાવય દ્રવયિે અડતી િથી. આહાહા..! અડતી િથી, સમજયા? 

છુતી િહીં હૈ. કેવળજ્ઞાિકી પયાવય દ્રવયકો છુતી િહીં ઔર દ્રવય ધ્રુવ હૈ વહ પયાવયકો છુતા િહીં. 
આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજય ગુરુદેવશ્રી :- એ .. એ અઢાર બોલમાં મનત-શ્રુત આરદ... 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

 

* * * * * 
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આ નિયમસાર અનિકાર છે. નિયમસાર એટલે મોક્ષિો માર્ગ, આિંદિી પૂર્ગ પ્રાનિિો ઉપાય. 
એમાં આ અનિકાર શુદ્ધભાવ અનિકાર (છે). શુદ્ધભાવ એટલે નિકાળી નિત્યાિંદસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ એિે 
અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં આવે છે. તો કહે છે કે શુદ્ધભાવ એ ધ્રુવ છે એમાં, આ ચાલતો અનિકાર છે 
એવી પયાગયો એિામાં િથી. શું કહે છે? જુઓ, અહીંયા સુિી આવયું છે આપર્ે. 

‘મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ િે મિઃપયગયજ્ઞાિ...’ એમ ચાર (જ્ઞાિિી પયાગય). જ્ઞાિર્ુર્ 

નિકાળી છે, એિી ચાર અવસ્થા છે. ક્ષયોપશમ ક્ષયોપશમ છે. પાિું-૮૪. ‘ક્ષયોપશનમકભાવિા અઢાર 

ભેદ આ પ્રમાર્ે છે ...’ િથી? પાિું ૮૪ છે િે? ર્ાથા-૪૨. ૪૧ છેિે ર્ાથા? શું કહે છે? જુઓ! કે આત્મા 
જે ધ્રુવ ચૈતન્ય એકરૂપ કાયમી અસલી સ્વભાવ, એિી દ્રનિ આપતાં સમ્યગ્દશગિ થાય અિે 
સમ્યગ્દશગિિા કાળમાં સાથે મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ થાય. એ મનતજ્ઞાિ અિે શ્રુતજ્ઞાિ સમ્યક્ હોવા છતાં 
એ પયાગય ધ્રુવમાં િથી.  

શ્રોતા :- આવી કયાંથી? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આવી ધ્રુવમાંથી એમ કહેવાય અિે િનહતર પયાગય પ્રર્ટ થઈ સ્વતંિ, એમ 

પર્ છે. સમજાય છે કાંઈ? 

ધ્રુવ નચદાિંદ આત્મા, િમગ કરિારે દ્રનિિે ત્યાં ધ્રુવમાં સ્થાપવાિી છે. ધ્રુવ ચીજમાં દ્રનિિે સ્થાપ્યા 
નવિા ધ્રુવપર્ાિો આશ્રય થાય િનહ અિે કોઈ દદ’ એિે િમગિી દશા પ્રર્ટ થાય િનહ. એથી અહીંયા 
વર્ગવે છે કે મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ(રૂપ) જે સમ્યગ્જ્ઞાિ છે એ આત્માિી પયાગય છે, પયાગય છે. 
એ પયાગય નિકાળી પદરર્ાનમક સ્વભાવભાવ એમાં એિો અભાવ છે. સમજાર્ું કાંઈ? તેથી તે મનતજ્ઞાિ, 
શ્રુતજ્ઞાિ આદદ દશા છે તે આશ્રય કરવાલાયક િથી. શોભાલાલજી! સમજાય છે કાંઈ? શું કહ્ું શેઠ? 

શ્રુતજ્ઞાિ, અવનિજ્ઞાિ (કે) જે સમ્યગ્જ્ઞાિ, આત્માિી નિમગળ પયાગય છે તે પર્ આશ્રય કરવા જેવી િથી. 
કારર્ કે એક સમયિી પયાગય છે એિો આશ્રય કરવા જાય તો એમાંથી કાંઈ િવી પયાગય આવતી િથી. 
એ તો નવકલ્પ ઉઠે છે. સમજાર્ું કાંઈ? એ એમાં િથી.  

‘મિઃપયગયજ્ઞાિ...’ જે મુનિિે હોય છે. સામાિા મિિી ભૂત, ભનવષ્યિી વાત કેટલીક જાર્ે એ 

પયાગય છે, અવસ્થાિો અંશ (-પ્રકાર) છે. એટલો આત્મા િથી. આત્મા ધ્રુવ ચૈતન્ય (છે). આ પયાગય છે એ 

તો વયવહારિયિો આત્મા છે, અસત્યાથગ આત્મા છે, એ નિકાળી સ્વરૂપ છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ું 
કાંઈ? નિત્યાિંદ ભર્વાિ ધ્રુવ અિાદદ-અિંત નિત્યાિંદિો કંદ પ્રભુ, એિો આશ્રય કરતાં, એિું 

ભાદરવા સુદ ૪, સોમવાર, તા. ૧૫-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, પ્રવચિ-૭ 
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અવલંબિ કરતાં, તેમાં દ્રનિિે પસારતા સમ્યગ્દશગિ થાય કે તેિો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્જ્ઞાિ થાય કે 
સમ્યકચાદરિ, ધ્રુવિું અવલંબિ લેતાં ચાદરિિી પયાગય વીતરાર્ી થાય. છતાં એ પયાગય આશ્રય 

કરવાલાયક િથી. આહાહા..! બહુ ઝીર્ું. લોકોિે તત્ત્વિી વાત સાંભળવા મળે િનહ એટલે આ શું કહે 
છે?  એમ એિે થઈ જાય છે.  

ભાઈ! તું નિકાળ નચદાિંદ કંદ છો િે. અિંતા નસદ્ધ સમાિ સ્વભાવ તારો એક સમયમાં છે. એવો 
જે ચૈતન્ય નિત્યાિંદ પ્રભુ, એવો પરમપાદરર્ાનમકભાવ, એવો કારર્રૂપ સ્વભાવ, એમાં દ્રનિ આપતાં, 
એિો આશ્રય કરતાં સમ્યગ્દશગિ આદદ આ મોક્ષમાર્ગિી પયાગય પ્રર્ટ થાય છે. પ્રર્ટ પયાગય થાય એ 

પર્ આશ્રય કરવાલાયક િથી.  

શ્રોતા :- ..અપિે આપ હોતી રહેર્ી. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હોતી રહેર્ી એ વળી દૂસરી બાત હૈ. શેઠ! બહારમાં ઓલા બીડીયુંમાં ર્પ્પા 
માયાગ, એમ અહીંયા ચાલે એવું િથી. કહેવું તો જોઈએિે બરાબર, એય! અપિેઆપ ઉત્પન્ન થાય એ 

પ્રશ્ન અત્યારે છે િનહ. 

અહીંયા તો એક સમયિી જે અવસ્થા છે તે અંશ છે, એ નિકાળી િથી. અિે નિકાળી દ્રવયિી દ્રનિ 

દીિા નવિા પૂર્ગ આત્મા દ્રનિમાં પયાગયમાં પ્રતીતમાં આવતો િથી. સમજાય છે કાંઈ? ખરેખર તો એ 

પયાગયિો કતાગ પયાગય છે. ધ્રુવ જે છે એ પયાગયિો કતાગ િથી. કહો, ભીખાભાઈ!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ વયવહારથી ભેદિું કથિ છે. દ્રવય દ્રવયરૂપ છે... એ વયાખ્યાિ આવયું છે, 
િનહ? જ્ઞાિચક્ષુ પુસ્તક આવયું છેિે? ૩૨૦ ર્ાથાિો અથગ આવયો છે બહાર. આવયું છે શોભાલાલજી! 
ર્ુજરાતી. આ શેઠ પર્ અમારે ખુશી થાય છે. બહોત અચ્છી બાત હૈ, કહે છે. ર્ુજરાતી હૈ ર્ુજરાતી.  

શ્રોતા :- ખોલકર બતાયા હૈ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સબ ખોલકર બતાયા હૈ? પર્ વાંચ્યું છે તમે? એ વાત છે. સમજાય છે કાંઈ? 

અહીં કહે છે કે મનત, શ્રુત, અવનિ, મિઃપયગય (કે) જે સમ્યગ્જ્ઞાિિી દશા છે, પર્ દશા છેિે? એ 

કાંઈ ધ્રુવ તત્ત્વ િથી. આહાહા..! એક સમયિી અવસ્થા (છે) અિે એક સમયિી અવસ્થા એ કાંઈ પૂર્ગ 
તત્ત્વ િથી. માટે પૂર્ગ તત્ત્વ જે ધ્રુવ છે એિામાં શ્રદ્ધાિે પ્રસારતા જે જ્ઞાિિી દશા થાય એ પર્ અવસ્થા 
છે. અવસ્થાિી દ્રનિ કરવી એ પયાગયદ્રનિ છે. સમજાય છે કાંઈ? દ્રવયદ્રનિ કરવી તે યથાથગ દ્રનિ છે. 
આહાહા..! સમજાર્ું? એ વસ્તુ પોતે ભર્વાિ નચદાિંદિી મૂનતગ છે એમાં આ ચાર આશ્રય કરવાલાયક 

િથી. 

એમ ‘કુમનતજ્ઞાિ, કુશ્રુતજ્ઞાિ િે નવભંર્જ્ઞાિ...’ એ તો નમથ્યાજ્ઞાિ છે, છતાં એ પયાગય છે. એ પર્ 

આત્માિું નિકાળી સ્વરૂપ િથી. ‘એવા ભેદિે લીિે અજ્ઞાિ િર્; ચક્ષુદશગિ, અચક્ષુદશગિ િે 
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અવનિદશગિ...’ એવા િર્ ભેદથી પયાગય દશગિિી છે. આંખથી દેખવામાં આવે એિા પહેલાં જે દશગિ 

થાય, એિા પછી જે જ્ઞાિ થાય એિા પહેલાંિો જે ભાવ છે એ ચક્ષુદશગિ એિી પયાગય કહેવામાં આવે છે. 
છતાં એ પયાગય નિકાળી સ્વરૂપ િથી. સમજાય છે કાંઈ?  

એમ અચક્ષુ. આ આંખ નસવાયિી ચાર ઇનન્દ્રયોથી જ્ઞાિ થવા પહેલાં.. ઇનન્દ્રયથી જ્ઞાિ થવા પહેલાં 
જે ઉપયોર્ થાય એ અચક્ષુ દશગિપયાગય છે. પર્ અચક્ષુદશગિ એ એક સમયિી અવસ્થા છે. ભર્વાિ 

તો અપદરર્ામી પરમસ્વભાવરૂપ ધ્રુવ છે. એ ધ્રુવમાં એ પયાગય છે જ િનહ. આહાહા..! ભારે ભાઈ! શેઠી! 
આ પાદરર્ાનમકભાવિી વાત ચાલે છે.  

‘અવનિદશગિ...’ િથી. અવનિદશગિ તો એક સમયિી પયાગય છે-અવસ્થા છે. ભર્વાિ આત્મા 
આખો પયાગયવાિ એટલે દ્રવયસ્વભાવ છે. એ દ્રવયસ્વભાવ જે ધ્રુવ નચદાિંદ આિંદકંદ જે નિત્યાિંદ એમાં 
લક્ષ કરવાથી જે શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ થાય તે િમગ છે. પર્ એ િમગિી પયાગય પર્ નિકાળી ધ્રુવમાં િથી. આહાહા..! 
ભારે કામ ભાઈ! આવો વીતરાર્માર્ગ એિે ખબર િથી. સાંભળ્યો િથી, સાંભળવામાં આવતો િથી. 
બહારમાં કડાકૂટિી માથાકૂટમાં મરે છે. સમજાર્ું કાંઈ? કહે છે, એમાં દશગિ(પયાગય) િથી. 

‘કાળલબ્ધિ,...’ ક્ષયોપશમલબ્ધિ. આ સમદકત પામવા પહેલાં એવી લબ્ધિઓ થાય છેિે? 

કાળલબ્ધિ છેિે? એિો અથગ ક્ષયોપશમલબ્ધિ છે. ‘કરર્લબ્ધિ,...’ લ્યો ઓલા કહે છેિે કે કરર્લબ્ધિ 

વડે આત્મા પ્રાિ થાય. એ પયાગય છે કહે છે. પયાગય એ દ્રવયમાં–ધ્રુવમાં િથી. ધ્રુવ છે તે અંશ નિકાળી 
અખંડાિંદ પરમાિંદિો નપંડ કંદ સુખકંદ છે. આહાહા..! હવે એ વાત કેમ બેસે? લાર્ે કે આવો આત્મા. 
કયાંય િજરે દેખાય િનહ બહારમાં. બહારમાં દેખે તો આ ભાળે શરીર, વાર્ી. અંદરમાં જોવે તો રાર્ િે 
દ્વેષ િે પુણ્ય, પાપ. બહુ તો પ્રર્ટ અવસ્થા ઉપર એિું લક્ષ જાય. અપ્રર્ટ એવો ભર્વાિ નચદાિંદ ધ્રુવ 

તત્ત્વ છે એિે અહીંયા ભર્વાિ શુદ્ધભાવ કહે છે અિે એ શુદ્ધભાવિો આશ્રય કરીિે િમગ થાય છે. બાકી 
પયાગયિો આશ્રય કરીિે પર્ િમગ થતો િથી. સ્વરૂપચંદભાઈ! આવું છે. આહાહા..! અહીં તો હજી દયા, 
દાિ, વ્રત, ભબ્કતિા પદરર્ામ કરે તે એિાથી િમગમાં મદદ મળે. અરે..! કયાં તું અટકયો? ભાઈ! તિે 
ખબર િથી. સમજાર્ું કાંઈ?  

કહે છે કે એ ‘કાળલબ્ધિ,...’ એટલે ક્ષયોપશમલબ્ધિ, ‘કરર્લબ્ધિ, ઉપદેશલબ્ધિ...’ એટલે 
દેશિાલબ્ધિ. દેશિા મળેિે જ્ઞાિીિી, સમ્યક્ પામવા પહેલાં. અિે  ‘ઉપશમલબ્ધિ...’ એટલે 
નવશુનદ્ધલબ્ધિ. ‘િે પ્રાયોગ્યતાલબ્ધિ...’ એટલે કમગિી ઘટેલી નસ્થનત એવો પ્રાયોગ્યલબ્ધિકાળ. ‘એવા 
ભેદિે લીિે લબ્ધિ પાંચ; વેદકસમ્યકત્વ;...’ એટલે ક્ષયોપશમસમદકત. અિે  ‘વેદકચાદરિ;...’ એટલે 
ક્ષયોપશમ ચાદરિ ‘અિે સંયમાસંયમપદરર્નત...’ એ શ્રાવકિી સંયમાસંયમ પયાગયદશા એ પર્ 

ધ્રુવસ્વરૂપમાં  િથી. 

શ્રોતા :- આ પાંચ લબ્ધિઓ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એિું કાંઈ િનહ. એ તો ર્મે તે.. એ તો એમ... એ પછી આવા શધદ આવે છે. 
છેિે? ૩૧૩ પાિે છે. ૩૧૩ પાિે પર્ એ લીિું. ભાઈ! આવા આવા જીવો છે, તું કોિી સાથે વાદનવવાદ 

કરીશ? અિેક પ્રકારિી પયાગયિી પ્રાનિવાળા જીવો કોઈ ક્ષયોપશમ... સમજાય છે? કોિી સાથે 
વાદનવવાદ કરીશ? સ્વસમય સાથે પર્ નસદ્ધાંતિો તું વાદ કરીશ િનહ, પરસમય સાથે તું વાદનવવાદ 

કરીશ િનહ બાપુ! જર્તિી પયાગયિી અિેક નવનચિતા છે. એિે બેઠી હોય એમાંથી એિે ખસવું િનહ 

ર્ોઠે. કોઈિી સાથ વાદનવવાદ કરીશ િનહ.  

જેમ નિિાિ ખાિર્ી કોઈ કરોડ, અબજો રૂનપયાિું રતિ મળી જાય, એ એકલો ખાિર્ી ખાય. એ 

કાંઈ ઢોલ િ પીટે કે મિે પાંચ કરોડ મળ્યા.. પાંચ કરોડ મળ્યા. ઢોલ સમજો છો? શું કહે છે? ઢોલ. એ 

ર્ામમાં ઢોલ પીટે છે? કે મારે દશ કરોડ રૂનપયાિું એક નિિાિ િીકળ્યું છે. એ ખાિર્ી કરીિે ભોર્વે.  

શ્રોતા :- એ તો કાંઈ બીજાિે વાત કરાય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બીજાિે વાત કરે તો (કહે) લાવો. ર્ોિવાળા હોય, કુટુંબી હોય, ફોજદાર હોય, 
બિા .. ઓલા કહે અમારામાંથી િીકળ્યું છે, અમારી જમીિમાંથી િીકળ્યું છે. એ જમીિ અમારી છે. 
ઓલો કહે, અમારી જમીિ હતી. એ અમારું મકાિ હતું પૂવે પચાસ-સો વષગ પહેલાં. અમારા બાપ-
દાદાિી હતી માટે તમિે વેચાતું દીિું, પર્ એ કાંઈ પૈસા િથી વેચાતા આપ્યા. લાવો અમારો માલ. 
એય..! આ તો એક વાત છે. િીકળે છે એવી નિનિ એ જાતિી. એ નિનિ-નિિાિ દેખીિે ર્ામમાં પડકાર 

િ કરે, એિો પોકાર િ કરે કે અમિે મળ્યું છે રે, અમિે પાંચ કરોડિું નિિાિ મળ્યું. શું કરવા? એકકોર 

બેઠો ખાિે.  

એમ કહે છે કે જેિે જ્ઞાિનિનિ પ્રાિ થાય, આત્મા પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ રાર્ નવિાિો અિે એક 

સમયિી પયાગય નવિાિો ધ્રુવ, એવા સમ્યગ્દશગિમાં એ આત્મા પ્રાિ થાય, એ નિનિિે એકલો ભોર્વે,  
બહારમાં કાંઈ પ્રસાર કરે િનહ કે અમિે આમ થયું છે, અમિે સમ્યક્ થયું છે, અમિે જ્ઞાિ થયું છે. એ 

રાખિે તારી પાસે હવે, બહારિું શું કામ છે તારે? સમજાર્ું કાંઈ? અજ્ઞાિી તો જાર્ે બહાર બતાવું 
બીજાિે, તો બીજાઓ મિે માિે કે આ િમગ પામેલો છે અિે આવો છે િે આવો છે. હવે સાંભળિે! હેરાિ 

કરશે. એિો સંર્ કરવો રાજાિો, મોટાઓિો સંર્ કરવો એમાં રાર્ થાય છે. સમજાય છે? અિે એવા 
પ્રશ્ન-ઉત્તર કરે કે જેિું સમાિાિ કરવા રોકાવું પડે, મૂકિે પડતી હવે એ. એમ કહે છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

આ વસ્તુ....  

કહે છે કે એવા ક્ષયોપશમભાવ આદદ એિામાં િથી. પયાગયરૂપે છે એમ પાછું નસદ્ધ કયુું છે. 
પયાગયરૂપ છે, ધ્રુવમાં એ િથી. સમજાર્ું કાંઈ? એમ ‘ઔદનયકભાવિા એકવીશ ભેદ આ પ્રમાર્ે છે : 
િરકર્નત,...’ એ િરકિી ર્નત એ વસ્તુમાં િથી. આહાહા..! ‘નતયુંચર્નત,...’ નિર્ોદિી ર્નત આદદ 

માંડીિે પશુ. ‘મિુષ્યર્નત િે દેવર્નત એવા ભેદિે લીિે ર્નત ચાર;...’ એ પર્ આત્માિા ધ્રુવસ્વભાવમાં 
િથી. અિે ર્નતિો આશ્રય કરવા જેવો િથી કે મિુષ્યપર્ું મળ્યું માટે એિે લઈિે અમિે િમગ થાય.  
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શ્રોતા :- સંજ્ઞીપર્ું મળ્યું હોય તો થાયિે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અહીં એમ છે િનહ  અહીં તો ર્નતિું ચાલે છેિે? મિુષ્યર્નત મળી માટે િમગ 
થાય, દેવર્નત મળી િે, એિે લઈિે પછી આપર્િે િમગ થાય. દેવર્નત હોય તો ભર્વાિ પાસે જવાય. 
િૂળમાંય િનહ જા. સાંભળિે! ત્યાં ભર્વાિ પાસે જા એ તો બહારિી વાત છે. આ ભર્વાિ પાસે ર્યા 
નવિા િમગ થાય એવો િથી. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

સબ્ચ્ચદાિંદ પૂર્ાગિંદ સત્ શાશ્વત આત્મા, ધ્રુવ પરમસ્વભાવ, કારર્પ્રભુ,  કારર્જીવ અિે 
શુદ્ધભાવ એિે કહીએ. એિા ઉપર દ્રનિ દેતાં... એ નિનષ્િય આત્મા છે. આહાહા..! જેમાં ર્નત આદદિી 
દિયા િથી. દયા, દાિિા નવકલ્પિી દિયા પર્ એમાં િથી. એવો નિનષ્િય ધ્રુવ ભર્વાિ, એિે અંદર દ્રનિ 

આપતાં તેિે સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ થાય છે, છતાં થયેલી પયાગય પર્ આશ્રય કરવા જેવી િથી. આહાહા..! 
જર્તથી ઘર્ો ફેરિે. વાડામાં–સંપ્રદાયમાં આ વાત સાંભળવા મળે િનહ. આહાહા..! બ્બચારાિે આવો 
વખત આવો મિુષ્યદેહ... અરે..! પયાગયદ્રનિ છોડ અિે દ્રવયદ્રનિ કર એમ વાત છે આ તો. આહાહા..! 
ચાર ર્નત (થઈ).  

એ િોિ, માિ, માયા, લોભ ચાર કષાય. એમાં શુભ અિે અશુભ બેય ભાવ આવી ર્યા. એ શુભ 

અિે અશુભ, પુણ્ય અિે પાપિા ભાવ એ ચાર કષાયમાં આવી જાય છે. દયા, દાિ, વ્રતિા પદરર્ામ 

પર્ કષાયમાં આવે છે. રાર્ છે એ. નહંસા, જૂઠું, ચોરી એિા પદરર્ામ પર્ અશુભભાવરૂપી કષાય છે. 
એ ચાર કષાયો છે. આત્મામાં–ધ્રુવમાં િથી. સમજાર્ું કાંઈ? એ જેમાં િથી તેમાં તેિો આશ્રય લેવા 
લાયક છે. સમજાર્ું? ચાર કષાયો. 

‘સ્ત્રીનલંર્, પુંનલંર્ અિે િપુંસકનલંર્...’ એ િથી. ભાવનલંર્િી વાત છે હોં આ. સ્ત્રીિા નવષયિી 
વાસિા, પુરુષિી વાસિા એ િર્ નલંર્–ભાવનલંર્ ઉદયભાવ છે. નવકારિી વાસિા સ્ત્રીિે ઉત્પન્ન થાય, 
પુરુષિે થાય, િપુસંક પાવૈયાિે (થાય) એ નવકૃત અવસ્થા ધ્રુવ ભર્વાિ આત્મામાં િથી. સમજાય છે 
કાંઈ? એવી નિલેપ ચૈતન્યભીંત ધ્રુવ પડી છે. એવી નિલેપ ભીંત દ્રવયસ્વભાવ તેિો આશ્રય કરીિે 
સમ્યગ્દશગિ થાય છે, બાકી બીજો કોઈ ઉપાય છે િનહ. સમજાર્ું કાંઈ?  

‘સામાન્યસંગ્રહિયિી અપેક્ષાએ નમથ્યાદશગિ એક,...’ છે. સામાન્યપર્ે. આમ એિા પ્રકાર 

અસંખ્ય છે. નમથ્યાદશગિ એક છે. એ આત્માિા સ્વભાવમાં િથી. ધ્રુવસ્વભાવ જેમાંથી સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ 
થાય એ િમગિી પહેલી દશા. આહાહા..! સમ્યગ્દશગિ એ િમગિી પહેલી દશા, પહેલું સોપાિ છે. એ નવિા 
િમગ હોય િનહ. એ સમ્યગ્દશગિ પર્ ધ્રુવસ્વભાવિી દ્રનિ આપતા સમ્યક્ થાય છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

કેટલાક રાડું પાડે છેિે કે આ ભર્વાિિા દશગિથી સમદકત થાય, પ્રનતમાિા દશગિથી થાય. બાપુ! એ તો 
શુભભાવ હોય છે. એ તો જેમ િામસ્મરર્ હોય છે એમ સ્થાપિાિો, પૂજા આદદિો ભાવ (હોય છે), પર્ 

એ બિો શુભ નવકલ્પ રાર્ છે. એ રાર્ એ િમગ િથી અિે રાર્િે આશ્રયે િમગ થતો િથી. સમજાર્ું કાંઈ? 

ભારે વાત ભાઈ! હવે આવા મોટા મોટા પાંચ લાખિા મંદદર કરવા.. આર્મ મંદદર. વળી કહેવું કે એિે 
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આશ્રયે િમગ િનહ. એય..! મૂળચંદભાઈ! આ િવિીતભાઈ રહ્ા લ્યોિે, શેદઠયા કહેવાયિે પ્રમુખ. લ્યો! 
ફૂલચંદજીિા વખાર્ આવયા છે કે આર્મ તો ર્ુરુ કહેવાય, આર્મ તો દેવ કહેવાય. માટે આર્મિું 
બરાબર રક્ષર્ કરજે. એય..! એિે વંચાવયું કે િનહ? એિે કરવાિું છેિે વજુભાઈિે. પાંચ લાખ ઉપર 

અક્ષરો. હવે એ અક્ષરો કોતરવા િે એ બિું... કહે છે કે એ તો ચીજ જ્યારે બિવાિી હોય છેિે ત્યારે એ 

પરમાર્ુથી બિે છે. એય..! શોભાલાલજી! અિે તેમાં જીવિો શુભભાવ નિનમત્ત હોય, પર્ એ શુભભાવ 

પર્ પુણ્ય છે. (પર્) પુણ્ય છે માટે પુણ્ય(ભાવ) િ આવે એમ િથી. સમજાર્ું? ઘર્ાિા એવા લેખ આવે 
છે. એક આજ આવયો છે. આ ઓલા વાસુદાવાળા. એય..! વાસુદા છેિે તમારે? શું ર્ામ ઓલું? વાસુદા. 
વૃદ્ધ છે વૃદ્ધ. ૮૦ વષગિા રનતલાલ કેવા? ૮૦ વષગિી ઉંમરિા છે. રનતલાલ કે એવું િામ છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એ રનતચંદ. એિો પિ છે લ્યો. રનતચંદ રામલાલ. ર્ામ-વાસોદા. એિે 
એમ કે મોક્ષ તો... આ લોકો મૂનતગ િ માિે િે? એટલે આ લોકો મૂનતગ માિે છે અિે મૂનતગિી પૂજા એ કરવા 
જેવી િથી એમ કરીિે તું ભાવમોક્ષિે ઉથાપે છે. પર્ સાંભળ તો ખરો. એ ભર્વાિિું િામસ્મરર્ કરવું 
એ તો નવકલ્પ રાર્ છે, એ િમગ િથી કંઈ, પર્ આવયા નવિા રહેતો િથી. એવી વસ્તુિી નસ્થનત છે. મોટો 
કાર્ળ છે લાંબો. પહેલા એક ફેરી આવયો હતો. જાર્ે કે આ મૂનતગ માિે છે િે આ લોકોિે મૂનતગિી જરૂર 

િથી. કુંદકુંદાચાયે તો અધ્યાત્મિી વાત કરી છે. અરે..! ભર્વાિ! તિે ખબર િથી, ભાઈ! એ જેમ 

િામસ્મરર્ ભર્વાિિું, પરમેષ્ઠીિું િામ... િમો નસદ્ધાર્ં, લ્યો એ પર્ નવકલ્પ રાર્ છે. એમ ભર્વાિિી 
મૂનતગિી સ્થાપિા અિે પૂજા આદદિો પર્ શુભરાર્ હોય છે, ત્યારે કોઈ કહે, એ તો શુભરાર્ છે માટે િ 

કરવો. પર્ િ કરવાિી કયાં વાત છે? આવયા નવિા રહેતો િથી. િમો અદરહંતાર્ં. એમ કરે કે િનહ? 

ર્મે તેવો હોય તો. ર્ર્િર ચાર જ્ઞાિિા િર્ી. લ્યો! શાસ્ત્ર રચે તો િમો અદરહંતાર્ં, િમો નસદ્ધાર્ં... 
િમો લોએ સવવ અદરહંતાર્ં. િર્ કાળિા લોકમાં બ્બરાજતા અદરહંતોિે મારા િમસ્કાર. લ્યો, એ તો 
નવકલ્પ છે. આવે છે એિે પુણ્ય કહેવામાં આવે છે, િમગ િનહ. ત્યારે કહે કે િમગ િથી, માટે કરવો િનહ. 
કરવો િનહ એટલે શું પર્? આહાહા..! માટે આપર્ે િમગ કરવો. સમજાય છે? પર્ ભાઈ! એ િમગ 
કરિારિી દ્રનિ તો આત્મા ઉપર હોય છે. અિે આત્માિે આશ્રયે િમગ થાય, બાકી કોઈિે આશ્રયે િમગ 
થતો િથી. પર્ િમગમાં જ્યાં સુિી વીતરાર્તા િ આવે, ત્યાં સુિી ભર્વાિિું િામસ્મરર્, એમ સ્થાપિા 
અિે પૂજાિો ભાવ પર્ આવયા નવિા રહે િનહ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આવે છેિે. ઓલા પાપથી બચવા એવો ભાવ હોય છે, પર્ િમી એિે 
પુણ્યબંિિું કારર્ જાર્ે છે, એ િમગ જાર્તો િથી. માટે કોઈ કહે કે કરી દ્યો નિષેિ. નિષેિ કરો. પર્ 

નિષેિ કરવો એટલે શું? વીતરાર્ભાવપર્ે પદરર્મી જાય તો એિે શુભભાવ િ હોય પછી. સમજાર્ું 
કાંઈ? અિે શુભભાવ આવયો માટે એિી દ્રનિ શુદ્ધ ઉપર છે એવો પર્ અથગ િથી. આહાહા..! ભારે વાતું 
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ભાઈ! સ્યાદ્વાદિું ખરું.... િમો અદરહંતાર્ં. અંદરથી લ્યો. િમો નસદ્ધાર્ં. આ શાસ્ત્રિે સાંભળવા એ 

શુભરાર્ છે, લ્યો. વાર્ી પર છે, જડ છે, પર છે. એિે સાંભળવાિો ભાવ એ શુભ નવકલ્પ છે. ત્યારે કહે, 
એ તો પુણ્ય નવકલ્પ છેિે? કરવો િનહ. કરવો િનહ (એમ િહીં), પર્ આવયા નવિા રહે િનહ, સાંભળિે. 
સમજાર્ું કાંઈ? છતાં તેિે િમી િમગ માિતો િથી. આહાહા..! 

કામ એવું છે, વીતરાર્િા તત્ત્વિી સમજર્ કરવી. કોઈકે કાંઈક ખેંચ્યું અિે કોઈકે કાંઈક ખેંચ્યું. 
કોઈ એક જર્ાએ વળી પ્રનતમા ઉથાપી, ત્યારે બીજો કહે પ્રનતમાથી જ િમગ થાય, મોક્ષ થાય. િૂળમાંય 

િનહ થાય, સાંભળિે! અહીં તો સાક્ષાત્ સમવસરર્માં નિલોકિાથ બ્બરાજતા હોય, એિો જે પૂજાિો 
ભાવ આવે એ પર્ એક શુભભાવ છે, િમગ િનહ, સંવર, નિજગરા િનહ. એય..! આહાહા..!  

િમગ તો... ભર્વાિ! એ નવકલ્પિો આશ્રય તો િનહ, પર્ જે રાર્ આવયો એ એક સમયિી પયાગય 

છે એિું જ્ઞાિ થાય. એ જ્ઞાિ થાય એિો પર્ આશ્રય િનહ. નિકાળી જ્ઞાયકસ્વરૂપ છે ભર્વાિ એિો 
અંતર આશ્રય કરે ત્યારે સમ્યગ્દશગિ થાય, એિે આશ્રયે સમ્યગ્જ્ઞાિ થાય. શાસ્ત્ર ભર્ી ભર્ીિે ભર્ે તો 
એિે આશ્રયે જ્ઞાિ િ થાય એમ કહે છે. જ્ઞાિ અંદરમાંથી આવવું જોઈએ. ધ્રુવ નચદાિંદિી ખાર્ છે. 
આવયું હતુંિે આપર્ે? આહાહા..! ભર્વાિ પૂર્ાગિંદિો િાથ સિાથ છે. એિી દ્રનિ થતાં જે જ્ઞાિ થાય 

તેિે જ્ઞાિ કહેવામાં આવે છે. છતાં તે જ્ઞાિ પયાગય છે, એ ધ્રુવમાં િથી. માટે પયાગયિો આશ્રય, અવલંબિ 

કરવા જેવું િથી. આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! આવે અિે આશ્રય કરવા જેવો િનહ. િવિીતભાઈ!  

કહે છે કે નમથ્યાદશગિ એ પર્ જીવમાં િથી. ‘અજ્ઞાિ એક અિે અસંયમતા એક;...’ અજ્ઞાિ આવે 
છેિે બારમા ર્ુર્સ્થાિ સુિી? જીવમાં છે િનહ. અજ્ઞાિ એટલે? બારમા ર્ુર્સ્થાિ સુિી હજી 

કેવળજ્ઞાિિો અભાવ છે ત્યાં સુિી, નમથ્યાજ્ઞાિ એમ િનહ પર્ અજ્ઞાિ. નમથ્યાજ્ઞાિ તો ઓલામાં િર્માં 
ર્યું. એ અજ્ઞાિ પર્ વસ્તુિા ધ્રુવસ્વરૂપમાં િથી. ‘અસંયમતા,...’ અસંયમપર્ું–અચાદરિપર્ું એ 

પયાગયમાં છે, વસ્તુમાં િથી. જ્યાં ધ્રુવ છે ત્યાં દ્રનિ દેવા જેવી છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ? 

‘અનસદ્ધત્વ એક;...’ લ્યો, આ અનસદ્ધપર્ું. ચૌદમા ર્ુર્સ્થાિ સુિી અનસદ્ધપર્ું કહેવામાં આવે 
છે. એ પર્ દ્રવયમાં–ધ્રુવમાં છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ? અિે છ લેશ્યા. ‘શુકલલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, 
પીતલેશ્યા,...’ એ િર્ શુભલેશ્યા, શુભભાવ છે. એ પુણ્યિા ભાવ છે િર્. શુકલલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, 
પીતલેશ્યા એ િર્ શુભભાવ છે. દયા, દાિ, વ્રતિા શુભભાવ છે. એ પર્ દ્રવયમાં છે િનહ. અિે 
‘કાપોતલેશ્યા, િીલલેશ્યા િે કૃષ્ર્લેશ્યા...’ એ િર્ પાપ પદરર્ામિા ભાવ છે. એ પર્ વસ્તુ-દ્રવયમાં 
પ્રભુ મહાબ્બરાજે ચૈતન્ય ભર્વાિ નિત્યાિંદ અદિય, નિનષ્િયબ્બંબ એમાં એ છ લેશ્યાઓ છે િનહ. 
બલુભાઈ! આ બહુ નવચારવા, સમજવા જેવું છે. થોડુંઘર્ું ઉપરટપકે સમજીિે બેસી જાય એમાં મેળ િનહ 

ખાય, એમ કહે છે. પર્ િંિા કરવા દશ દશ લાખિા .... ફલાર્ું.. એમાં કેટલો વખત જાય. એમાં આ 

થોડુંઘર્ું સમજી લઈએ એટલે થઈ જશે. એમ િનહ થાય.  



ગાથા-૪૧ પ્રવચિ-૭  85 
 

‘પાદરર્ાનમકભાવિા િર્ ભેદ આ પ્રમાર્ે છે :...’ હવે પાદરર્ાનમકભાવિા િર્ ભેદ. શેઠ! શેઠી! 
એક ‘જીવત્વપાદરર્ાનમકભાવ...’ એ જીવિો નિકાળી પાદરર્ાનમકભાવ. એક ભવયત્વપાદરર્ાનમક 

(એટલે) ભવયજીવિી ભવય પયાગય. અિે ‘અભવયત્વપાદરર્ાનમકભાવ. આ જીવત્વપાદરર્ાનમકભાવ 

ભવયોિે તેમ જ અભવયોિે સમાિ હોય છે;...’ જીવત્વ પદરર્ામ તો ભનવ, અભનવ—બેયિે હોય છે. 
જીવત્વસ્વભાવ, નિકાળી જીવત્વસ્વભાવ, જીવત્વશબ્કતવાળું આખું તત્ત્વ ધ્રુવ. સમજાર્ું કાંઈ? એ તો 
ભવય, અભવય—બેયિે હોય છે. 

‘ભવયત્વપાદરર્ાનમકભાવ ભવયોિે જ હોય છે;...’ ઓલા િર્િો ખુલાસો કરે છે. 
જીવત્વપદરર્ાનમકભાવ ભવય, અભવય બેયિે હોય છે. ભનવ, અભનવ પયાગય, પર્ એિા પદરર્ામ જે 

નિકાળી જીવત્વભાવ એ તો બેયિે હોય છે. ધ્રુવ પદરર્ાનમક સ્વભાવ અભનવિે પર્ હોય છે અિે ભનવિે 
પર્ હોય છે. લ્યો! પર્ ભનવિે આશ્રય કરીિે પ્રર્ટ થઈ શકે છે, અભનવિે આશ્રયિો વયવહાર થઈ 

શકતો િથી. એિી લાયકાતમાં એ િથી. 

આવો દાખલો આપ્યો છે. મેરુ પવગતિી િીચે સોિું છે. સોિું.. સોિું.. એ કાંઈ કોઈિે કામમાં આવતું 
િથી. એમ અભવયિે પરમપાદરર્ાનમકસ્વભાવ છે, પર્ તેિો આશ્રય લઈિે પયાગય પ્રર્ટ થાય એવી 
એિી લાયકાત િથી. સમજાર્ું કાંઈ? મહા નિિાિ છે અભનવિે પર્. 'સવગ જીવ છે જ્ઞાિમય' અથવા 
‘સવગ જીવ છે નસદ્ધસમ.' યોર્સારમાં આવે છે. સવગ જીવ છે જ્ઞાિમય. અભનવ પર્ જ્ઞાિિો નપંડ જ છે. 
વસ્તુ તો જ્ઞાિિો નપંડ છે. પર્ પયાગયમાં એ અંતરિો આશ્રય લે એવી એિામાં યોગ્યતા િથી. સમજાર્ું 
કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! 

જુઓિે! જીવત્વપાદરર્ાનમકભાવ (અથાગત્) નિકાળી જીવપર્ું, આિંદ, જ્ઞાિ, શાંનત આદદ જે એિું 
જીવિું જીવપર્ું. આત્માિું આત્મપર્ું નિકાળી એવો ધ્રુવસ્વભાવ પરમપાદરર્ાનમકભાવ ભવયોિે અિે 
અભવયોિે બેયિે હોય છે. ‘ભવયત્વપાદરર્ાનમકભાવ ભવયોિે જ હોય છે.’ ઓલી બે વાત કરીિે. 
‘અભવયત્વપાદરર્ાનમકભાવ અભવયોિે જ હોય છે. આ રીતે પાંચ ભાવોિું કથિ કયુું.’  

‘પાંચ ભાવો મધ્યે...’ હવે ક્ષાનયકભાવ પહેલી છે એિી પયાગયિી વાત કરે છે. ‘ક્ષાનયકભાવ 

કાયગસમયસારસ્વરૂપ છે;...’ એ કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશગિ, ક્ષાનયકસમદકત એમાં સુખ આવી ર્યું. અિે 
દાિ, લાભ અિે ભોર્, ઉપભોર્.—એવી પયાગય સવગજ્ઞ પરમેશ્વરિે પ્રર્ટ થાય છે તેિે કાયગસમયસાર 

કહે છે. પયાગય–પ્રર્ટ દશાિે કાયગસમયસાર કહે છે. નિકાળી ભર્વાિિે કારર્સમયસાર કહે છે. 
મોક્ષમાર્ગિે પર્ કારર્સમયસાર (કહે છે, પર્) એ પયાગયરૂપે. પર્ નિકાળી ધ્રુવ જે છે એ 

કારર્સમયસાર છે. ધ્રુવ નચદાિંદ શુદ્ધ આત્મા, એિી દ્રનિ કરતાં—એ કારર્િી દ્રનિ કરતાં— 

સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ, શુકલધ્યાિ, કેવળજ્ઞાિ થાય છે. સમજાર્ું કાંઈ? સાિારર્ ભેજાવાળાિે તો (એમ 

થાય કે) શું કહે છે આ બિું? જૈિમાં જન્મ્યા એિે ખબર િ મળે. વાડામાં ૫૦-૫૦, ૬૦-૬૦ વષગ ર્ાળ્યા 
તોય એિે એવું લાર્ે કે આ શું કહે છે?  
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વીતરાર્ પરમેશ્વર નિલોકિાથ સવગજ્ઞદેવ એિી વાર્ીમાં આવું તત્ત્વ આવયું છે કે એ ક્ષાનયકદશા 
જે છે... માથે િવ બોલ કહ્ાિે? એ કાયગસમયસાર ‘નિલોકમાં પ્રક્ષોભિા હેતુભૂત તીથુંકરપર્ાવડે પ્રાિ 

થતાં સકળ-નવમળ કેવળજ્ઞાિથી યુકત તીથગિાથિે (તેમ જ ઉપલક્ષર્થી સામાન્ય કેવળીિે) અથવા 
નસદ્ધભર્વાિિે હોય છે.’ ક્ષાનયક પયાગય કોિે હોય છે? કે આ તીથુંકરિે હોય છે, કેવળ (થતાં) કાં 
કેવળીિે હોય છે અિે કાં નસદ્ધિે. તો એ પયાગય પર્ એક સમયિી દશા છે. સમજાર્ું કાંઈ? આહાહા..!  

કહે છે, કેવો ભાવ છે? અહીં તીથુંકરિે પહેલું લીિું છે મુખ્ય તો. કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશગિ એ િર્ 

લોકિા પ્રક્ષોભિા હેતુ.... ખળભળાટ. તીથુંકરિા જન્મ કલ્યાર્ક પ્રસંર્ે િર્ લોકમાં આિંદમય 

ખળભળાટ થાય છે. ભર્વાિ જ્યાં જન્મે ત્યાં િારકીિા જીવિે પર્ જરી શાતા થાય. આિંદ એટલે આ 

હોં! અતીનન્દ્રય આિંદિી વાત િથી. એક તીથુંકર જન્મે અિે અતીનન્દ્રય આિંદ બીજાિે થાય તો તો 
અતીનન્દ્રય આિંદ થાય એ મોક્ષ ર્યા નવિા રહે િનહ. સમજાર્ું કાંઈ? 

ભર્વાિ િર્ લોકિા િાથ તીથુંકરદેવ એટલી પુણ્ય પ્રકૃનત લઈિે આવયા છે કે જેિા જન્મ કાળે 
ચૌદ બ્રહ્ાંડમાં જરી શાતા થઈ જાય.—એવો નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સંબંિ છે. ખળભળાટ (અથગ) કયો છે િે? 

જન્મ, દીક્ષા, કેવળજ્ઞાિ અિે મોક્ષ એ પ્રસંર્ે િર્ લોકમાં આિંદમય ખળભળાટ થાય છે. અહો..! દેવોિે 
એમ થાય કે કોર્ જન્મ્યું? કોર્ જન્મ્યું? અવનિજ્ઞાિ મૂકતાં (ખબર પડે છે કે) ઓહો..! તીથુંકરદેવિો 
ભરતમાં, મહાનવદેહમાં કે ઐરાવતમાં જન્મ થયો. િીચે ઉતરી જાય પોતે. જ્યાં દેખે. આસિ ઉપર બેઠા 
હોય, મહા અસંખ્ય દેવિા સ્વામી છે. એિી પુણ્યિી પ્રકૃનત શું કહેવી? એિી પનવિતા તો સમદકતદ્રનિ 

છે એ તો. સુિમગ ઇન્દ્ર અિે ઇશાિ ઇન્દ્રાદદ. પર્ એિી પુણ્ય પ્રકૃનત એવી હોય છે કે હજારો સૂયગિા 
ચાંદર્ાિા પ્રકાશ જેવું તો એિું શરીર હોય છે. સમજાય છે? એ એકદમ આમ ખળભળાટ (થતાં), શું 
થયું? ઉપયોર્ મૂકે છે, ઓહો..! તીથુંકરિો ભરતક્ષેિમાં અવતાર થયો છે. હેઠે ઉતરી જાય છે, સાત 

પર્લાં ભરીિે પર્ે લાર્ે છે. 

કહે છે કે પર્ એવો ક્ષાનયકભાવ... આહાહા..! એ નિકાળી વસ્તુિું સ્વરૂપ િથી. પયાગય છે. 
સમજાર્ું કાંઈ? આહાહા..! જર્ત િાશવાિ, દુનિયા િાશવાિ, આ કેવળજ્ઞાિિી પયાગય િાશવાિ. 
અનવિાશી તો ભર્વાિ ધ્રુવતત્ત્વ તે અનવિાશી છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

‘સકળ-નવમળ કેવળજ્ઞાિથી યુકત તીથગિાથિે અથવા નસદ્ધ ભર્વાિિે હોય છે. ઔદનયક, 
ઔપશનમક, ક્ષાનયપશનમક ભાવો સંસારીઓિે જ હોય છે, મુકત જીવોિે િનહ.’–નસદ્ધિે (િનહ). એ 

ઉદયભાવ, ક્ષયોપશમભાવ સંસારીિે હોય છે. સમજાર્ું કાંઈ? કેવળજ્ઞાિી હોય તીથુંકર ત્યાં પર્ એિે 
હજી કેવળજ્ઞાિમાં ઉદયભાવ હોય છે જરી, (પર્) એિે ક્ષયોપશમભાવ હોતો િથી. 

હવે કહે છે, ‘પૂવોકત ચાર ભાવો આવરર્સંયુકત હોવાથી મુબ્કતિું કારર્ િથી.’ આહાહા..! એ 

ર્નત મુબ્કતિું કારર્ િથી, શુકલલેશ્યા, શુભભાવ દયા-દાિિો એ મુબ્કતિું કારર્ િથી. આ 

ઉપશમસમદકત અિે ઉપશમચાદરિ એ મુબ્કતિું કારર્ િથી. આહાહા..! ક્ષાનયકસમદકત અિે 
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ક્ષાનયકકેવળજ્ઞાિ એ મુબ્કતિું કારર્ િથી. કેમ? કે ચારેય ભાવો આવરર્સંયુકત હોવાથી.... જુઓ! 
આિો અથગ િ સમજાય તો ર્ોટા વાળે. લ્યો, આ તો ચાર ભાવિે આવરર્વાળા કહ્ા. સાંભળિે! કઈ 

અપેક્ષાએ કહ્ા એ? પયાગય છે એ તો. પયાગય છે એટલે કમગિા નિનમત્તિા સદ્્ભાવિો એમાં અભાવ છે, 
એટલી અપેક્ષા આવે માટે એિે આવરર્વાળા કહ્ા છે. નિકાળી ભર્વાિ ધ્રુવ તત્ત્વ તે નિરાવરર્ 

પરમસ્વભાવ છે. ચૈતન્યસૂયગ ભર્વાિ ધ્રુવ અંદર છે એ જ નિરાવરર્ છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ? 

ઓલા કહે છે કે ટીકા કરીિે તો સમૂળર્ું... શું કહે છે? બ્કલિ કયુું. અરે..! તિે સમજતા િથી આવડતું. 
સાંભળિે! 

શ્લોક પર્ શું કહે છે અહીં? ‘णो खइयभावठाणा’ કુંદકુંદાચાયગ તો કહે છે કે આત્મામાં 
ક્ષાનયકભાવ િથી. એિો ખુલાસો કયો છે ત્યાં. સમજાર્ું કાંઈ? આહાહા..! ક્ષાનયકભાવ પર્ એક 

સમયિી પયાગય છે, િાશવાિ છે, િવી ઉત્પન્ન થાય, જૂિી જાય, િવી ઉત્પન્ન થાય, જૂિી જાય. 
આહાહા..! ભર્વાિ (આત્મા) અનવિાશી છે અંદર. સમજાર્ું?  

કહે છે, એ પાંચ ભાવમાં ચાર ભાવ તો આવરર્સંયુકત છે. એિો અથગ સમજાય છે આમાં? 

આવરર્ એટલે એિે આવરર્ હતું અિે એિો અભાવ થયો તેથી તેિે એ અપેક્ષાએ આવરર્સંયુકત 

કહેવામાં આવે છે. નિકાળી દ્રવયિે આવરર્ પર્ િથી અિે આવરર્િો અભાવ થવો એવું એમાં છે િનહ. 
આહાહા..! આ તો અલૌદકક વાત છે શેઠ! આહાહા..! પૂવોકતિા.. પૂવે કહ્ા, એમ થયુંિે? ચાર ભાવ 

એટલે ચાર પયાગયો. ચાર પ્રકારિી આ પયાગય જેટલી કીિી. ૯, ૧૮, ૨૧ અિે ૩ (જે) ભેદ પાડ્યા એ 

મુબ્કતિું કારર્ િથી. આહાહા..! એ ક્ષાનયક સમદકત મુબ્કતિું કારર્ િથી. કેમકે એક સમયિી પયાગય 

છે એ તો. નિકાળ ભર્વાિ કેવો... હવે જુઓ.  

‘નિકાળનિરુપાનિ જેિું સ્વરૂપ છે...’ ભર્વાિ ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ, ધ્રુવ વજ્રબ્બંબ ચૈતન્ય છે નિકાળી 
વસ્તુ પોતે આત્મા, એ નિકાળ નિરુપાનિ જેિું સ્વરૂપ છે. િર્ે કાળે જેિે નિનમત્ત અિે નિનમત્તિા અભાવિું 
એમાં સ્વરૂપ છે િનહ. નિરુપાનિસ્વરૂપ છે. ભર્વાિ આત્મા પરમસ્વભાવભાવ, પરમસ્વભાવભાવ, 
પરમપાદરર્ાનમક કારર્રૂપ ભર્વાિ એ તો િર્ કાળમાં નિરુપાનિસ્વરૂપ છે. એવો તું છો. સમજાય છે 
કાંઈ? નિર્ોદિો આત્મા પર્ ધ્રુવ છે એ (પર્) નિકાળ નિરુપાનિ જ છે. અભનવિો આત્મા ધ્રુવ જે છે એ 

પર્ નિકાળ નિરુપાનિસ્વરૂપ જ છે. 

‘નિકાળ નિરુપાનિ જેિું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજિ...’ જેિે અંજિ િામ મેલ િથી. ‘નિજ પરમ 

પંચમભાવ...’ આ નિજ પંચમ પરમભાવ (એટલે) પોતાિો પરમ પંચમભાવ. ભર્વાિિો ભર્વાિ 

પાસે રહ્ો. આહાહા..! દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રથી પર્ કહે છે કે સમ્યગ્દશગિ થતું િથી. લખાર્ આવે વયવહારિા 
હોં. સાતમી િરકમાં વેદિાથી સમદકત થાય, ભર્વાિિા દશગિથી થાય. એ થાય ત્યારે નિનમત્ત કોર્ 

હતું એિું જ્ઞાિ કરાવયું છે. બાકી સમ્યગ્દશગિ થાય એ તો આત્મા ધ્રુવિી અંતર દ્રનિ કરે તો જ થાય. 
સમજાર્ું કાંઈ? ભર્વાિિા ખૂબ દશગિ કરે, પ્રનતમાિી ખૂબ પૂજા કરે અિે ખૂબ ભબ્કત કરે આખો દદ’ 
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(તો) સમ્યગ્દશગિ થાય. િા. સમજાર્ું કાંઈ? ભારે વાત ભાઈ! એક તો પૂજા અિે ભબ્કત કહેવી અિે 
વળી કહે એિાથી િમગ િ થાય અિે મુબ્કત િ થાય. શેઠ! ભાઈ! એ તો શુભભાવ હોય છે, પર્ એ 

વસ્તુમાં તો છે િનહ. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

કહે છે કે ‘નિજ પરમ પંચમભાવ...’ પોતાિો પરમ પંચમભાવ. કારર્ કે ઓલી પયાગયિે પર્ 

ક્ષાનયકભાવિી અપેક્ષાએ પાદરર્ાનમકભાવિી પયાગય કહેવાય છે. પર્ આ તો નિજ પરમ પંચમભાવ. 
પોતાિો નિત્ય સ્વભાવ કાયમ વસ્તુ છે િે? છે, છે િે છે. છે... છે... છે... છે... છે... છે... છે... િર્ે કાળે છે. 
એવું ‘છે’ એવું ધ્રુવતત્ત્વ અિંત ર્ુર્િા નપંડરૂપ સ્વભાવ તત્ત્વ એ નિજ પરમ પંચમભાવ છે. લ્યો શેઠી! 
આહાહા..! એિે અંતમુગખ થઈિે િજરમાં કયાગ નવિા સમ્યગ્દશગિ થાય િનહ. સમજાર્ું કાંઈ?  

આ કેવળજ્ઞાિ આદદિે અહીં તો બનહતગત્ત્વ કહ્ા છે ભાઈ! એ પહેલી ર્ાથામાં આવી ર્યું છે. 
કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશગિ, ક્ષાનયકસમદકત અિે નિમગળ વીતરાર્ ચાદરિ એ પર્ બનહતગત્ત્વ છે, અંત:તત્ત્વ 

િનહ. પહેલી ર્ાથામાં આવી ર્યું છે. આહાહા..! ૩૮ ર્ાથામાં પહેલી શરૂઆત કરી ત્યારે. એ બનહતગત્ત્વ 

છે. પયાગયરૂપ ભાવ એ બનહતગત્ત્વ છે. પરમપાદરર્ાનમકભાવ તે અંતઃતત્ત્વ છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

શ્રોતા :- બહુ સારી વાત આવી, દસલક્ષર્ીપવગિો... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, આજ છેિે આજ દશલક્ષર્ી પવગિો પહેલો દદ’ છે આ. ઉત્તમક્ષમાિો 
સાર્ર તો પડેલો જ છે એમાં. ક્ષમા કરવી પયાગયમાં એ તો પયાગય વયવહાર છે. ઉત્તમક્ષમાદદ દશ પ્રકારિી 
જે ચાદરિ પયાગય (થાય), વીતરાર્ી હોં. એ પયાગય છે એ તો. અિે તેિે તો અહીંયા આવરર્સંયુકત કહ્ું 
છે. આહાહા..! આવરર્સંયુકત એટલે કે એમાં કમગિું નિનમત્ત હતું ચાદરિમાં, એિો અભાવ થયો િે? 

એટલી અપેક્ષા આવીિે એિે? નિકાળી ધ્રુવસ્વરૂપિે આવરર્ િર્ે કાળમાં િથી. આહાહા..! સમજાર્ું 
કાંઈ?  

‘નિકાળ નિરુપાનિ જેિું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજિ નિજ પરમ પંચભાવિી ભાવિાથી...’ ભાષા હવે 
આવી. એવું જે ધ્રુવસ્વરૂપ છે તેિી એકાગ્રતાથી... ભાવિા શધદે તેિી એકાગ્રતાથી. લ્યો ઓલા કહે છે, 
ભાવિા એટલે કલ્પિા. િથી આવતું? શ્રાવકિે સામાનયકમાં પર્ શુદ્ધ ઉપયોર્રૂપી ભાવિા આવી જાય 

છે. એવો પાઠ છે. તો એિો અથગ ઓલા કરે કે ભાવિા એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોર્િી ભાવિા કરે છે. વતગમાિ 

શુદ્ધ ઉપયોર્ િથી. અરે..! શ્રાવકિે પંચમ ર્ુર્સ્થાિ હોય એિે શુદ્ધ ઉપયોર્ આવી જાય છે. શુદ્ધ 

ઉપયોર્ આવે એિે ભાવિા કીિી છે. િનહ? એમાં શેમાં કીિું છે? પ્રવચિસાર. પ્રવચિસારિે? કેટલામી 
ર્ાથા લીિી? જયસેિાચાયગમાં આવે છેિે? કેટલામાં આવે છે? ખબર િથી? 

શ્રોતા :- િીજા અનિકારમાં આવે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િીજામાં આવે છે પર્ કેટલામી ર્ાથામાં આવે છે? કેટલામી? લખી લીિું છે 
કે િનહ આમાં કયાંક? ૪૭-૪૮ કાંઈક છે. એ ૪૭-૪૮ એટલામાં છે. એ ૪૭-૪૮ એટલામાં. ૪૭ છે જુઓ. 
કયુું છે નચહ્િ. જુઓ, અહીં તો ડબલ નચહ્િ કયુું છે. ‘प्रचरुणे शभुोपयोगने वर् तन्त ेर् ेयद्यपप क्वापप काले 
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शदु्धोपयोगभावनाां कुव तपन्त’ એ. ‘शदु्धोपयोगभावनाां कुव तपन्त’ પંચમ ર્ુર્સ્થાિવાળો સામાનયકમાં હોય 

છે. સાચી સામાનયક હોં! આ સામાનયક તો નવકલ્પ છે, એ કાંઈ સામાનયક-ફામાનયક િથી. જુઓ કહે છે. 
‘शदु्धोपयोगभावनाां कुव तपन्त’  ‘शभुोपयोपगनामपप क्वापप काले शदु्धोपयोगभावना द्रश्यर्,े 
शदु्धोपयोपगनामपप क्वापप काले शभुोपयोगभावना द्रश्यर्,े श्रावकाणामपप सामापयकापिकाले शदु्धभावना 
द्रश्यर्’े.. શ્રાવક, સમદકતી, આત્મજ્ઞાિી, આત્મદશી જ્યારે સામાનયક એટલે સમતાિા આિંદમાં પડ્યો 
હોય છે, ત્યારે તેિે શુદ્ધ ભાવિા િામ શુદ્ધ ઉપયોર્ થાય છે. શુદ્ધ ઉપયોર્. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ? 

એિે સામાનયક કહે છે. અહીં બેસે, હજી નમથ્યાદ્રનિ રાર્થી િમગ માિે અિે પછી િમો અદરહંતાર્ં.. િમો 
અદરહંતાર્ં.. કરે. થઈ ર્ઈ સામાનયક, લ્યો. પંદડતજી! બાબુલાલજી! હજી તો પુણ્યિે િમગ માિે, દેહિી 
દિયા મારાથી થાય, વયવહારથી નિશ્ચય થાય—આવી તો શ્રદ્ધા જેિે પડી છે નમથ્યાત્વિી અિે એ 

સામાનયક કરવા બેસે. અંદર નસ્થરતા તો છે િનહ. કારર્ કે સમ્યગ્દશગિ નવિા અંદરિી એકાગ્રતા આવે 
િનહ. િમો અદરહંતાર્ં પાંચ પરમેષ્ઠી ર્ર્ી, િમો અદરહંતાર્ં. ઉઠો, થઈ ર્ઈ સામાનયક જાવ. થઈ ર્ઈ 

એક કલાકમાં. એ સામાનયક િનહ.  

ભર્વાિ સામાનયક એિે કહે છે, પરમેશ્વર નિલોકિાથ તીથુંકરદેવ એ કહે છે કે ‘श्रावकाणामपप’ 
શ્રાવક જે ર્ૃહસ્થાશ્રમમાં હોય, સમદકતી હોય, પંચમ ર્ુર્સ્થાિવાળો િમી હોય એિે પર્ 

‘सामापयकापिकाले’ સામાનયક આદદ એટલે સામાનયક નસવાય પર્ કોઈ વખતે શુદ્ધ ઉપયોર્ આવી 
જાય છે. આમ બેઠો હોય નવચારમાં, આમ કરતાં કરતાં ધ્યાિમાં આવી જાય. શુદ્ધોપયોર્–શુભથી રનહત 

શુદ્ધોપયોર્ થઈ જાય. ૨૪૮ ર્ાથા. ૨૪૮ પ્રવચિસાર. એિી જયસેિાચાયગિી ટીકા. બહારમાં બિી 
વાત આવી ર્ઈ છે. ત્યારે સામે સામાવાળાએ તકગ કયો કે િનહ, એ તો ભાવિા કીિી છે. િૂળેય ભાવિા 
િથી. હજી સમ્યગ્દશગિિા ભાિ િથી ત્યાં ભાવિા કયાંથી લાવયો?  

અહીં તો ‘श्रावकाणामपप सामापयकापिकाले’ આદદ એટલે સામાનયકમાં, કોઈ પ્રૌષિમાં આિંદમાં 
બેઠો હોય, કોઈ નવચારમાં બેસતા અંદર ધ્યાિમાં આવી ર્યો હોય. સમજાય છે કાંઈ? એ વસ્ત્રસનહત 

હોય. આહાહા..! શ્રાવક છેિે? વસ્ત્રસનહત બેઠો હોય નવચારમાં અંદર (અિે) શુદ્ધોપયોર્ થઈ જાય. આ 

તો કહે છે, મુનિિે શુદ્ધોપયોર્ હોય િનહ હજી તો. મુનિિે આઠમે શુદ્ધ ઉપયોર્ હોય. આઠમે શુદ્ધ હોય. 
અરે..! ભર્વાિ શું કરે છે તું? ખબર િ મળે અિે મોક્ષિા માર્ગિી વાતું કરે.  

કહે છે. ‘र्षेाां कथां पवशषेो भिेो ज्ञायर्’ એમ. તો પછી શ્રાવકિે પર્ શુદ્ધોપયોર્ થઈ જાય અિે 
મુનિિે તો એવો શુભભાવ પર્ આવે છે. છતાં મુનિિે શુદ્ધ ઉપયોર્ી કહો અિે શ્રાવકિે શુભ ઉપયોર્ી 
કહો, એિું કારર્ શું? એ તો મુખ્યપર્ાિા કથિ છે. ‘पपरहारमाह – यकु्तमकु्तां  भवर्ा, परां पकां र् ुय ेप्रचरुणे 
शभुोपयोगने वर् तन्त’े સમદકતી શ્રાવક છે, િમી છે અિે ઘર્ો શુભભાવ છે. દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી ભબ્કત, 
પૂજા, િામ સ્મરર્ વાંચિ એવો ભાવ.. ‘प्रचरुणे शभुोपयोगने वर् तन्त े र् े यद्यपप क्वापप काले 
शदु्धोपयोगभावनाां कुव तपन्त र्थापप शभुोपयोपगन एव भण्यन्त’े.. તોપર્ તેિે શુભોપયોર્ી કહેવામાં આવે 
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છે. પંચમ ર્ુર્સ્થાિવાળા સમ્યગ્દ્રનિિે પાંચમા ર્ુર્સ્થાિમાં એિે ઘર્ો શુભભાવ દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી 
ભબ્કત, પૂજા, િામસ્મરર્, વાંચિ, શ્રવર્, સાંભળવું એવો શુભભાવ ઘર્ો હોય છે. શુદ્ધ ઉપયોર્ 

કોઈવાર હોય છે. માટે એિે શુભોપયોર્ી કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે?  

કહે છે, ‘यऽेपप शदु्धोपयोपगनस्त ेयद्यपप क्वापप काले शभुोपयोगने वर् तन्त’े મુનિઓિે શુદ્ધોપયોર્ 

જ હોય છે. શુદ્ધોપયોર્ એ જ ખરૂં મુનિપર્ું છે. મુનિ તો શુદ્ધ ઉપયોર્િે અંર્ીકાર કરે છે. મોક્ષમાર્ગમાં 
આવી ર્યું છે પહેલા અનિકારમાં. મુનિ શુદ્ધોપયોર્રૂપી મુનિપર્ું અંર્ીકાર કરે. અઠ્યાવીશ મૂળર્ુર્ 

એમાં િથી કહ્ું. પ્રવચિસારમાં છે, આમાં પહેલા અનિકારમાં છેિે. શુદ્ધોપયોર્િે અંર્ીકાર કરે છે, 
વીતરાર્ી પયાગયિે અંર્ીકાર કરે છે, સમભાવિે અંર્ીકાર કરે છે. પર્ તેિે કોઈવાર પંચ મહાવ્રતિા 
નવકલ્પ આદદ શુભ પર્ આવે છે. એટલે મુખ્યપર્ે એિે શુદ્ધોપયોર્ી કહ્ા મુનિિે. પાંચમાવાળાિે શુભ 

ઘર્ીવાર આવે છે અિે શુદ્ધ કોઈ વાર આવે છે માટે એિે શુભોપયોર્ી કહ્ા. એમ. મુખ્યપર્ાિી 
અપેક્ષાએ. સમજાય છે કાંઈ?  

પાછો દાખલો આપ્યો છે િે. ‘बहुपिस्य प्रधानत्वािाम्रवनपनम्बवनवपिपर्’ એ દાખલો આપ્યો છે. 
ઘર્ાં આંબા હોય અિે થોડાં બીજા ઝાડ હોય તો આંબાિું વિ કહેવાય. આંબાિું વિ કહેવાયિે? લાખ, 
બે લાખ આંબા હોય અિે પાંચ-પચ્ચીસ બીજા ઝાડ હોય તો કહેવાય શું? આંબાિું વિ. િીમકા વિ. 
હવે િીમિા વિમાં આંબા પર્ હોય કેટલાક. ઘર્ાં આંબા છે અિે લીંબડા પર્ ઘર્ા છે. આંબાિું વિ 

કહેવાય. એમ મુનિિે શુદ્ધોપયોર્ ખરો તો ઉપયોર્ એ છે એિો, પર્ કોઈવાર શુભ આવે છે માટે શુદ્ધ 

ઉપયોર્િી પ્રિાિતાથી શુદ્ધોપયોર્ી એિે કહે છે. શ્રાવકિે શુદ્ધોપયોર્ કોઈવાર આવે છે. અિે 
શુભોપયોર્ ઘર્ીવાર હોય છે માટે તેિે મુખ્યપર્ે શુભોપયોર્ી કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! 
મૂળચંદભાઈ! સમજાર્ું કાંઈ?  

કહે છે, અરે..! આપર્ે અહીં આવયું ‘એવા નિરંજિ નિજ પરમ પંચમભાવિી ભાવિા...’ ઓલા 
ઉદયિી ભાવિા-એકાગ્રતા િનહ, ક્ષાનયક સમદકત પયાગય થઈ એમાં એકાગ્રતા િનહ, એમ કહે છે. 
આહાહા..! એકાગ્રતા ધ્રુવમાં છે. સમજાર્ું કાંઈ? સંપ્રદાયમાં તો અત્યારે શું વંચાય? ઢાળસાર્ર િે 
રામરાસિે વાંચે. અષાઢ સુદ પુિમથી સંવત્સરી સુિી બપોરે ઢાળસાર્ર આવે િે? શ્રીકૃષ્ર્ અનિકાર, 
રામસાર્ર. એ તો મહા તોફાિિી વાતું એમાં હોય. 

અહીં તો કહે છે, શાંત.. શાંત.. ભર્વાિ પ્રભુ, તારું સ્વરૂપ તો એકલું અનવકારી અકષાયરસ 

પરમસ્વભાવ તત્ત્વ છે એ તું અિે એમાં એકાગ્ર થવું એિું િામ િમગ. પ્રર્ટેલી િમગિી પયાગયમાં પર્ 

એકાગ્ર િ થવું એમ કહે છે. આહાહા..! ભારે િાથ! હજી તો એિે પકડતા વાર લાર્ે. અલૌદકક વાત છે. 
કેવી? ર્હરી. અલૌદકક વાત છે. આ તો માર્ગ લોકોત્તર છે િે? આ કયાં લૌદકક માર્ગ છે? દુનિયાિા યજ્ઞ 

કરવા, ફલાર્ું કરવું, વ્રત કરવા, ભબ્કત કરવી, મંદદરો બંિાવી દેવા પાંચ, પચ્ચીસ, હજાર, બે હજાર. 
એમાં િૂળેય િથી િમગ, સાંભળિે! સમજાર્ું કાંઈ?  
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કહે છે, અરે..! ‘નિકાળી નિરુપાનિ જેિું સ્વરૂપ છે એવા નિરંજિ નિજ પરમ પંચમભાવિી 
ભાવિાથી...’ ભાષા દેખો! પરમ પંચમભાવિી ભાવિાથી ‘પંચમર્નતએ મુમુક્ષુઓ જાય છે,...’ 
વયવહારે મોક્ષમાર્ગ છે કે િનહ? આહાહા..! ભાઈ! તિે ખબર િથી બાપુ! ચૈતન્યબ્બંબ, વજ્રબ્બંબ છે 
એિી ભાવિા એટલે એમાં એકાગ્રતા થતાં કેવળજ્ઞાિિે પ્રર્ટ કરે છે. પહેલી એકાગ્રતા થતાં સમ્યગ્દશગિ 

થાય, નવશેષ એકાગ્રતા કરતાં ચાદરિ થાય, નવશેષ એકાગ્રતા કરતાં શુકલધ્યાિ થાય, નવશેષ એકાગ્રતા 
કરતાં કેવળજ્ઞાિ થાય. શરૂઆતથી માંડીિે પૂર્ગ દશા ધ્રુવસ્વભાવિી એકાગ્રતાથી થાય છે. આહાહા..! 
શોભાલાલજી! આહાહા..! 

માર્ગ તો આવો છે ભર્વાિ! પર્ એિે સાંભળવા મળે િનહ. કયાંકિા કયાંક બ્બચારા ભટકે  જીવિ 

ચાલ્યા જાય છે. આગ્રહથી માિે પોતાિી કલ્પિાથી. સત્ય વસ્તુિો ખ્યાલ પર્ િથી કે ચીજ શું અિે કયાં 
મારે જોવું? વસ્તુ શું અિે કયાં મારે જોવું કે જેમાં ઠરવાથી મુબ્કત થાય—એ તો ખબરેય િ મળે. 
ભર્વાિ... ભર્વાિ... ભર્વાિ... ભર્વાિ... ભર્વાિ.. માળા લઈિે બેસે. માળા તો મર્કા જડ છે. 
તારામાં ઉપયોર્ જાય તો શુભરાર્ નવકલ્પ છે. સમજાર્ું કાંઈ? એ િમગ-બમગ િથી. આ અપવાસ કરીિે 
બેસે પચ્ચીસ, પચાસ, સો.... કો'કજર્ું કાંઈક કહેતું હતું િે ૬૦ અપવાસ કયાગ છે. કોકવાર આઠ-દશ કરે. 
એમાં િમગ કયાં હતો િૂળમાં? ઉપવાસ તો, આત્મા ધ્રુવસ્વરૂપમાં ઉપ િામ સમીપે ભાવમાં જાય તેિે 
ઉપવાસ કહેવામાં આવે છે. સમજાર્ું કાંઈ? આહાહા..!  

અરે..! ‘નિજ પરમ પંચમભાવિી ભાવિાથી...’ એ પંચમભાવ તે ધ્રુવ છે અિે ભાવિા તે પયાગય 

છે. પંચમભાવ એ ધ્રુવ છે અિે એમાં એકાગ્રતા તે પયાગય છે. એવી પંચમર્નત એ પર્ પયાગય છે. એ 

પયાગય છેિે? નસદ્ધ(દશા) પયાગય છે. ‘પંચમર્નતએ મુમુક્ષુઓ (વતગમાિ કાળે) જાય છે, (ભનવષ્ય કાળે) 
જશે અિે (ભૂત કાળે) જતા.’ નવશેષ આવશે...   

 

(શ્રોતા :- પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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દસલક્ષણી પર્વકા તીસરા દદન હૈ આર્વર્ ધર્વ, આર્વર્.  

ર્ુર્ુક્ષુ – રોર્ એક એક ધર્વ... 

ઉત્તર :- એક-એકનુું તો અહીં કથન કરર્ાનુું છે. કરર્ાનુું તો એકસાથે ધર્વનુું હોય. આત્ર્ાકા 
સમ્યગ્દર્વન પ્રગટ કરકે ચાદરત્રકા આરાધન તો પ્રતતદદન કરના. ર્હ તો કથન દર્ પ્રકારકા ક્રર્સર આતા 
હૈ. કહો, ર્ેઠી! એક-એક કરના ન એક દદનર્ેં? એસા કહતે હૈં. કરનેકા પ્રશ્ન કહાું હૈ? યહાું તો આત્ર્ા 
અનાદદ (કા હૈ). દર્ દદર્સ પયુવષણકા હૈ. દસલક્ષણી પર્વ કહનેર્ેં આતા હૈ. બારહ ર્તહનેર્ેં તીન બાર 

આતા હૈ. ર્ાહર્ેં, ચૈત્રર્ેં ઔર શ્રાર્ણર્ેં. યહ તર્ર્ેષ, ભાદ્રપદર્ેં તર્ર્ેષ (હોતા હૈ).  

આત્ર્ા... ર્ોક્ષકા કારણ ખરેખર તો ચાદરત્ર હૈ ઔર ચાદરત્ર લેનેસે પહલે ઉસકો સમ્યગ્દર્વન 

અને જ્ઞાન તો પ્રગટ હોના ચાતહયે. સમ્યગ્દર્વન-જ્ઞાન હુએ બબના ચાદરત્ર હોતા નહીં. ચાદરત્ર બબના દર્ 

પ્રકારકા આરાધન ખરેખર હોતા નહીં. તો યહાું તીસરા દદન આર્વર્કા હૈ. સરલપના ... ... ક્યા કહતે 
હૈં? ર્નર્ેં જો બાત હોર્ે ઉસીકો ર્ચનસે પ્રગટ કરના. ર્નર્ેં કુછ હો ઔર ર્ચનર્ેં કુછ કહના ર્હ તો 
ર્ાયા હૈ. નહીં દક ર્નર્ેં કુછ દૂસરા હો ઔર ર્ચન ર્ેં દૂસરા બોલે. ઇસકો આચાયવ આર્વર્ ધર્વ કહતે 
હૈં. ર્ીઠી ર્ીઠી બાત લગાકર દૂસરેકો ઠગના ઇસકો અધર્વ કહતે હૈં, અનાર્વર્ ધર્વ. આર્વર્ સે તર્રૂદ્ધ. 

ઇનર્ેં આર્વર્ધર્વસે સ્ર્ગવકી પ્રાતિ હોતી હૈ. યહાું યહ તલયા હૈ. આર્વર્ધર્વસે... તનશ્ચય 

આર્વર્ધર્વ જો હૈ સરલતા, ર્હ તો ર્ુબક્તકા કારણ હૈ. પણ બીચર્ેં જો તર્કલ્પ ઉઠતે હૈં ઉસસે પુણ્યબુંધ 

હો જાયે તો સ્ર્ગવકા કારણ હોતા હૈ. પાઠર્ેં ઐસા તલયા હૈ. અધર્વ નકવર્ેં લે જાતા હૈ. ..... આર્વર્ 

ર્ુભભાર્ર્ાલા હો તો ઉસસે સ્ર્ગવ જાતા હૈ ઔર ઉસસે તર્રૂદ્ધ હો તો નકવ જાતા હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા? 

ઇસતલયે આર્વર્ ધર્વ કા પાલન કરર્ાલે ભવ્યજીર્ોં કો દકસી કે સાથ ર્ાયા સે ર્તાવર્ નહીં કરના ચાતહયે.  

આચાયવ કહતે હૈં દક યદદ એકબાર ભી દકસીકે સાથ ર્ાયાચારી કી જાર્ે તો યહ ર્ાયાચારી બડી 
કદઠનતાસે સમ્ર્ુચય દકયે હુએ અતહુંસા, સત્ય (આદદ) ર્ુતનઓુંકે ગુણોં કો તિક્કા બના દેતી હૈ. ઇસકા 
તર્શ્વાસ ભી નહીં કર સકે. યહ તો ર્ાયાચારી હૈ. ર્ે ગુણ આદરણીય નહીં રહતે હૈં. ર્ાયારૂપી ર્કાન ર્ેં 
નાના પ્રકાર કે ક્રોધાદદ ર્ત્રુ છીપે હુએ હૈં. ર્ાયાચારી કો ક્રોધ ભી હોતા હૈ, ર્ાન ભી હોતા હૈ, લોભ ભી 
હોતા હૈ ઐસા કહતે હૈં. ઇસ ર્ાયાચાર સે ઉત્પન્ન હુએ પાપસે જીર્ અનેક પ્રકારકે દુગવતત ર્ાગવર્ેં ભ્રર્ણ 

કરતા તિરતા હૈ. ઇસતલયે ધર્ાવત્ર્ા કો ર્ાયા અપને પાસ ભી નહીં ભટકને દેના ચાતહયે.  

ભાદરવા સુદ ૬, મંગળવાર, તા. ૧૭-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૮, ૫૯, પ્રવચિ-૮ 
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આયવપના સરલતા, હૃદય કી સરલતા. ચાર પ્રકાર સે નાર્કર્વ બુંધતે હૈં ન? ઉસર્ેં ર્હ આતા હૈ. 
અર્ક્ર ર્ન, અર્ક્ર ર્ચન, અર્ક્ર કાયા.. ચાર બોલ આતે હૈં દક નહીં? ચાર પ્રકારસે નાર્કર્વ બુંધતે હૈ 
ન? અતર્સુંર્ાદ ઔર દકસીકો ઠગના નહીં, ચાર, બસ. સર્ર્ ર્ેં આયા? સરલપના કા ર્ન, સરલપના 
કી ર્ાણી, સરલપના કા ભાર્ હોં ઐસા ઔર દકસીકે ઝઘડા આદદ ન કરના ઐસા ર્ુભભાર્ હો તો સ્ર્ગવ 
ર્ેં જાયે ઔર ર્ુભ સે બભન્ન અપને આનુંદસ્ર્રૂપ કી સરલતાકી પદરણતત હો તો સાથ પીછે ર્ુબક્ત ભી 
હોતી હૈ. લો, ર્હ દો ગાથા હુઈ. 

અબ ચલતા અતધકાર. તનયર્સાર. ૪૧ર્ી ગાથા ચલતી હૈ. યહાું આયા દેખો આબખર ર્ેં. ટીકા.. 
ટીકા. ‘પૂર્ોક્ત ચાર ભાર્ આર્રણસુંયુક્ત હોને સે ર્ુબક્ત કા કારણ નહીં હૈં.’ હૈ? ચાર ભાર્ 

આર્રણસતહત હૈ. ર્ુું અથવ કયો છે ખબર છે? કાલે ર્ કયો હતો. ઠીક કયુું, પોપટભાઈને પકડ્યા અત્યારે. 
લ્યો, એ ખબર નથી, કહે છે.  ક્યા કહતે હૈં? આત્ર્ા ર્ેં જો પુણ્ય, પાપ, દયા, દાન, વ્રત, ભબક્ત કા 
પદરણાર્ હોતા હૈ ર્હ ઉદયભાર્ હૈ, ર્હ પયાવય હૈ ઉદય કી. ઔર જો સમ્યગ્દર્વન ઔર ચાદરત્ર હોતા 
હૈ ર્હ ઉપર્ર્ભાર્ હૈ, ર્હ ભી એક પયાવય હૈ આત્ર્ાકી તનર્વલ ઉપર્ર્ પયાવય. ઔર એક ક્ષયોપર્ર્ 

પયાવય હોતી હૈ જ્ઞાન કી, દર્વન કી, ર્ીયવ કી, શ્રદ્ધા આદદકી પયાવય ક્ષયોપર્ર્ અર્સ્થા હોતી હૈ ઔર 

એક ક્ષાતયક અર્સ્થા હોતી હૈ. કેર્લજ્ઞાન, કેર્લદર્વન, ક્ષાતયક સર્દકત આદદ. તો ર્હ ચારોં ભાર્ 

આર્રણસુંયુક્ત હોને સે.. 

શ્રોતા :- .... 

ઉત્તર – દકસ અપેક્ષાસે આર્રણસુંયુક્ત કહા? દક રાગ, દ્વેષ, દયા, દાન ભાર્ તો આર્રણર્ાલે 

હૈં, સ્ર્યું દુુઃખરૂપ ઔર તર્કાર હૈ. પણ ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્ ઔર ક્ષાતયક જો તનર્વલ પયાવય હૈ ઉસર્ેં કર્વ 
કે તનતર્ત્તકી અભાર્કી અપેક્ષા લેકર ઉસકો આર્રણર્ાલા કહને ર્ેં આયા હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા? કલ 

કહા થા. પાુંચ ભાર્ર્ેં ચાર ભાર્ તો આશ્રય કરનેલાયક નહીં. આહાહા..! એ ર્ાટે આર્રણસુંયુક્ત કહા 
હૈ. સર્ર્ર્ેં આયા? આત્ર્ાકી પયાવયર્ેં દયા, દાન, વ્રત, ભબક્ત કા ભાર્–ઉદયભાર્ (હોતા હૈ) ર્હ 

આશ્રય કરનેલાયક નહીં, ધર્વકા કારણ નહીં. ઔર જો ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક ર્ીતરાગીપયાવય 

પ્રગટ હુઈ હો, ક્ષાતયક સર્દકત, ર્હ ભી આશ્રય કરને લાયક નહીં. કલ ચલા થા ર્હ. સર્ર્ ર્ેં આયા? 

પુંદડતજી! બાબુલાલજી! દેખો! આર્ તો તહન્દી તલયા. કલ (ગુર્રાતીર્ેં) ચલા થા. 

ચાર પૂર્વ નાર્ ઉપર કહા. હરેકકા તર્સ્તાર દકયા હૈ. ઉપર્ર્કે દકતને ભેદ હૈં? સર્ર્ર્ેં આયા? 

આત્ર્ા પરર્સ્ર્ભાતર્ક ભાર્રૂપ તત્રકાળી પરર્પાદરણાતર્કભાર્સ્ર્રૂપ તનત્ય હૈ. ર્સ્તુ આત્ર્ા કી પયાવય 

ર્ેં જો ઉત્પાદ-વ્યય હોતા હૈ રાગકા યા ક્ષાતયક સર્દકતકા યા ક્ષયોપસર્દકતકા યા ક્ષયોપર્ર્ જ્ઞાનકા 
યા ક્ષયોપર્ર્ ચાદરત્રકા, ર્હ જો આત્ર્ા ર્ેં પયાવય ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઉત્પાદ-વ્યયર્ાલી હૈ. તો ઉત્પાદ-
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વ્યયર્ાલી હૈ તો વ્યર્હાર હૈ ર્હ. ર્હ વ્યર્હાર હૈ. તો ર્હ વ્યર્હાર આદરણીય હૈ નહીં. ર્ેઠ! આહાહા..! 
સર્ર્ ર્ેં આયા?  

પાુંચ ભાર્ ર્ેં એક પરર્પદરણાતર્ક તત્રકાલી જ્ઞાયકભાર્, ધ્રુર્ભાર્, તનત્યભાર્ 

સહજાનુંદસ્ર્ભાર્કા દદરયા પૂણવસ્ર્રૂપ ધ્રુર્, કૂટસ્થ, તનતરક્રય, બર્સર્ેં રાગ કી દક્રયા તો નહીં, પણ ર્ોક્ષ 

કી ઔર ર્ોક્ષ કે ર્ાગવ કી દક્રયા ભી બર્સર્ેં નહીં. ઐસા જો ધ્રુર્ આત્ર્ા પરર્સ્ર્ભાર્ભાર્ ર્હ આશ્રય 

કરને લાયક હૈ. ધર્ી કો ર્હ ભાર્ આશ્રય કરને લાયક હૈ. આશ્રય કરને લાયક હૈ ધ્રુર્.  

શ્રોતા :- ર્ુભ-અર્ુભ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી - હૈ નહીં. આશ્રય કરતે હૈં, ર્ુભ કા આશ્રય કરે ર્હ તર્થ્યાદ્રતિ હૈ. સર્ર્ ર્ેં 
આયા? ર્ુભ કા આશ્રય કરે તો તર્થ્યાદ્રતિ હૈ ઔર ર્ુદ્ધ પ્રગટા હુઆ ઉસકા આશ્રય કરને જાયે તો 
તર્કલ્પ ઉઠતે હૈં. તો પુણ્યબુંધ કા કારણ હૈ. 

શ્રોતા :- તર્રયોં કા ભલા કરે. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- ભલા-બલા કુછ હૈ નહીં. ભલા એક આત્ર્સ્ર્ભાર્  તત્રકાલી. સર્ર્ ર્ેં આયા? 

સૂક્ષ્ર્ બાત હૈ ભાઈ!  

તનયર્સાર કા અતધકાર હૈ. તનયર્સાર કા અથવ ર્ોક્ષ કા ર્ાગવ. તનશ્ચય સમ્યગ્દર્વન, તનશ્ચય 

સમ્યગ્જ્ઞાન, તનશ્ચય ચાદરત્ર ર્હ પયાવય હૈ. ર્હ ર્ોક્ષર્ાગવ કી પયાવય હૈ. ર્હ સુંર્ર, તનર્વરા કી તર્કાર 

રતહત ર્ીતરાગીપયાવય હૈ. ર્હ ભી યહાું કહતે હૈં દક આશ્રય કરને લાયક નહીં. ડોક્ટર! સાુંભળ્ુું પણ ન 

હોય ર્ુું હર્ે? ર્ય નારાયણ! ભગર્ાનની કરો ભબક્ત, કરો આનાથી. ધૂળેય નતહ થાય, સાુંભળને હર્ે! 
લાખ, કરોડ ભબક્ત કર, એ તો રાગ છે. રાગકા આશ્રય તો નહીં, પણ સમ્યગ્દ્રતિકો તો પૂણવ પરર્સ્ર્ભાર્ 

ધ્રુર્ તનત્યાનુંદ ઉસકા આશ્રય હૈ. ક્યોંદક ઉસકા આશ્રય કરને સે તનર્વલ ર્ીતરાગી પયાવય નયી પ્રગટ 
હોતી હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા?  

‘પૂર્ોક્ત ચાર ભાર્...’ ભાર્ ર્બ્દે પયાવય. તર્કારી પયાવય, ઉપર્ર્ પયાવય, ક્ષયોપર્ર્ પયાવય યા 
ક્ષાતયક પયાવય. ચાર ભાર્ અથાવત્ ચાર પયાવય ‘આર્રણસુંયુક્ત હોને સે...’ ક્યોંદક ઉસર્ેં કર્વ કે અભાર્ 

કી તનતર્ત્તતા આતી હૈ. તો ઉસ અપેક્ષા સે ઉસકો આર્રણસતહત કહને ર્ેં આયા હૈ. ર્હ  ‘ર્ુબક્ત કા 
કારણ નહીં હૈં.’ કહો, દેર્-ગુરુ-ર્ાસ્ત્રકા તનતર્ત્ત ર્ુબક્ત કા કારણ નહીં. ઉસકા પ્રેર્ લગા રાગ, ર્હ ર્ુબક્ત 

કારણ નહીં. પરન્તુ ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક ધર્વ કી દર્ા પ્રગટ હુઈ હો, ર્હ ભી ર્ુબક્ત કારણ નહીં. 
સર્ર્ ર્ેં આયા? ર્ીતરાગસ્ર્ભાર્ ભાઈ! અલૌદકક હૈ. લોગોં કો તર્લા નહીં. બાહરકી કડાકૂટર્ેં બર્ુંદગી 
તનકાલતે હૈં. ર્ોભાલાલજી! સર્ર્ ર્ેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 
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ઉત્તર – હજી આર્ર્ેને. આવ્યુું નથી. હજી આર્ે છે. પયાવય નહીં. ર્હ તો તત્રકાલી ગુણ હૈ. ર્હ 

અભી આયેગા ન? કલ કહા થા. ચાર પયાવય, ભાર્ અથાવત્ પયાવય ર્હ આર્રણસુંયુક્ત (હૈ). ક્યોંદક 

ઉસર્ેં કર્વ કે તનતર્ત્ત કી, રાગ, દયા, દાન, ભબક્ત ર્ેં તનતર્ત્ત કી અપેક્ષા હૈ. ઔર ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, 
ક્ષાતયક ર્ેં તનતર્ત્ત કા અભાર્ કી અપેક્ષા હૈ. અપેતક્ષત ભાર્ હૈ તો ચારકો આર્રણસુંયુક્ત કહા હૈ. 
આહાહા..! સર્ર્ ર્ેં આયા? અલૌદકક ર્ાગવ હૈ ભાઈ! દુતનયાને સાુંભળર્ા ન ર્ળે એટલે, એકાુંત છે રે 
એકાુંત છે. ... અરે..! ભગર્ાન સુન તો સહી પ્રભુ! ત્રણ લોકનો નાથ તચદાનુંદ, અનુંત તસદ્ધ જેના પેટર્ાું, 
ગભવર્ાું પડ્યા હૈ ઐસા પરર્ાત્ર્ા તુર્ (હો), તેરા સ્ર્રૂપ હૈ ધ્રુર્.  

શ્રોતા :- ... 

ઉત્તર – કેર્લજ્ઞાન હૈ ર્હ ભી સાપેક્ષ હૈ, જ્ઞાનાર્રણીય કા તનતર્ત્તરૂપ અભાર્ હુઆ તો ર્હ ભી 
આર્રણસતહત કહને ર્ેં આયા હૈ. કેર્લજ્ઞાનકી પયાવય ભી આશ્રય કરને લાયક નહીં. આહાહા..! ભારે 
ર્ાત ભાઈ!  

શ્રોતા :- ... 

ઉત્તર – તનરપેક્ષ દકસ અપેક્ષાસે? સ્ર્ભાર્કી અપેક્ષાસે પ્રગટ હુઆ હૈ ઉસ અપેક્ષાસે તનરપેક્ષ 

ઔર તનતર્ત્તકી અપેક્ષાસે લો તો ર્હ સાપેક્ષ હૈ. કેર્લજ્ઞાન તનરપેક્ષ ઐસા કહા હૈ ન? ૧૪ર્ીં ગાથા. ર્હ 

તો તનરપેક્ષ કા અથવ, બર્સકો આર્રણ કા ર્તવર્ાન તનતર્ત્ત કા બબલકુલ અુંર્ રહા નહીં. ઉસ અપેક્ષા સે 
તનરપેક્ષ, પરન્તુ તનતર્ત્તકા અભાર્ હુઆ ઉસ અપેક્ષાસે સાપેક્ષ હૈ. આહાહા..! આર્ી ભારે ર્ાત. 
પોપટભાઈ! આ બધુું ધ્યાન રાખર્ુું પડર્ે. આ પૂછયુું એ આર્ડ્યુું નતહ કાલ બપોરનુું. પૈસાનુું કેટલુું યાદ 

રહે છે ત્યાું અુંદર? થાણાર્ાું આટલા નાખ્યા છે અને ઓલાર્ાું આ નાખ્યા છે ને અર્દાર્ાદર્ાું  આ 

નાખ્યા છે. એય..! ચીર્નભાઈ! આ તર્ારા ર્ેર્ાઈને... આહાહા..! 

ભગર્ાન! યહ દેહ, ર્ાણી, ર્ન કી દક્રયા તો પર ર્ડ હૈ, ઉસકે સાથ તો આત્ર્ા કો કુછ સુંબુંધ 

નહીં. અુંદર ર્ેં દયા, દાન, વ્રત, ભબક્ત કા પદરણાર્ ઉઠતે હૈં ર્હ રાગ, ર્ુભરાગ. ર્હ ભી આશ્રય 

કરનેલાયક નહીં ઔર ધર્વ નહીં. હર્ે જો આત્ર્ા અુંદર ધ્રુર્ તચદાનુંદ ભગર્ાન પરર્સ્ર્ભાર્ભાર્ 

તનત્યાનુંદ, તનતરક્રય (હૈ, ર્ો) ર્તવર્ાન પયાવયસે દૂર હૈ. 

શ્રોતા :- ... 

ઉત્તર – હા. ચાહે તો ક્ષાતયકસર્દકત કી પયાવય હો યા ક્ષાતયક ચાદરત્રકી પયાવય હો, એક સર્યકી 
પયાવય સે ધ્રુર્તત્ત્ર્ દૂર હૈ. ક્યોંદક એક પયાવય ર્ેં ધ્રુર્તત્ત્ર્ આતા નહીં. આહાહા..! ભારે ર્ાત ભાઈ! ર્ેઠ! 
આ સર્ર્ના પડેગા હોં. આ અદ્ધર સે અદ્ધર નહીં ચલેગા. આહાહા..! પર ર્રીર, ર્ાણી, કર્વ સે તો દૂર 

ભગર્ાન, દયા, દાન, વ્રત કે પદરણાર્ સે દૂર પ્રભુ, પણ ઉસકી ઉત્પાદ-વ્યયકી ધર્વકી ર્ીતરાગી પયાવય, 
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કેર્લજ્ઞાનકી પયાવય, ક્ષાતયક સર્દકતકી પયાવય, એક સર્યકી અર્સ્થા સે પ્રભુ દૂર  હૈ. ધ્રુર્તત્ત્ર્ 

ભગર્ાન પયાવય ર્ેં આતા નહીં.  

શ્રોતા :- ... 

ઉત્તર – તાદાત્મ્ય સુંબુંધ નહીં. તનત્ય સાથે તાદાત્મ્ય સુંબુંધ હો તો પયાવય તનત્ય હો જાયે અથર્ા 
દ્રવ્ય ક્ષતણક હો જાયે. ક્યા કહતે હૈં? સુનો. એ ભાઈએ પ્રશ્ન ર્ૂક્યો એ રીતે. એક સર્ય કી પયાવય સાથે 
તત્રકાળી ધ્રુર્ જો તાદાત્મ્ય હો, તો કાું પયાવય તનત્ય હો જાયે, કાું તનત્ય ક્ષતણક હો જાયે. ઐસા હૈ નહીં.  
સર્જાય છે કાુંઈ? આહાહા..! અલખના ઘર ઓળખર્ા એ અલૌદકક ર્ાત છે ભાઈ! એ સાધારણ કી 
બાત નહીં. આહાહા..! અલખને કેર્ કરી ઓળખર્ો? ભર્ન આર્ે છે. ‘િકીરે કાઢ્યો િતર્ો...’ આ િતર્ા 
કાઢે છે કે વ્યર્હાર તર્ના થાય નતહ, ઢીકણા તર્ના થાય નતહ. િતર્ા બધા િકીરના જેર્ા છે. એય..! 
ભગર્ાન! િતર્ો સર્જો છો? િતર્ાને ર્ુું કહે છે?  

શ્રોતા :- .. એનુું નાર્ િતર્ો. 

ઉત્તર – િતર્ો. હા, એ ખોટો.. ખોટો. િતર્ાનો અથવ ખોટો. આહાહા..! ર્ુઓ તો ખરા ક્યા  (કહતે 
હૈં)? 

ભગર્ાન આત્ર્ા ઉસકી પયાવય ર્ેં–અર્સ્થા ર્ેં યહ ચાર પ્રકાર કી અર્સ્થા હોતી હૈ. એક સર્ય 

કી અર્સ્થા. ચાહે તો રાગ હો, ચાહે તો ક્ષાતયક સર્દકત હો, ચાહે તો કેર્લજ્ઞાન હો. એક સર્યકી 
અર્સ્થા હૈ. તો એક સર્ય કી પયાવય ઉસકો આશ્રય કરનેલાયક નહીં, ઉસ અપેક્ષા સે.. ઉસકો તનર્વલ 

પયાવયર્ેં તનતર્ત્ત કર્વકા અભાર્ દેખકર અપેક્ષા આયી, તો કહતે હૈં દક ચારેય પયાવય આર્રણર્ાલી હૈ. 
તનરાર્રણ પ્રભુ ધ્રુર્ તત્રકાલી તનરાર્રણ ર્સ્તુ હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા? આહાહા..! 

‘પૂર્ોક્ત ચાર...’ પયાવય. ભાર્ એટલે પયાવય એટલે અર્સ્થા. પયાવય દ્રતિર્ુંતને, કહે છે કે પયાવય 

ઉપર બર્સકા લક્ષ્ય હૈ ર્હ તો તર્થ્યાદ્રતિ હૈ. ઉસકો ઉપર્ર્ ને ક્ષયોપર્ર્ ને ક્ષાતયક સર્દકત હોતા 
નહીં. આહાહા..! કહે છે દક યહ ચાર હોને સે આર્રણસતહત એટલે તનતર્ત્તની અપેક્ષાર્ાલા અને 
અભાર્ર્ાલા ‘ર્ુબક્ત કા કારણ નહીં હૈ.’ હર્ે ર્ુબક્ત કા કારણ કૌન હૈ?  

‘તત્રકાલ તનરુપાતધ બર્સકા સ્ર્રૂપ હૈ...’ તત્રકાલ ભગર્ાન ધ્રુર્ તચદબબુંબ, અતર્નાર્ી હૈ. પયાવય 

તો તર્નાતર્ક હૈ. ચાહે તો કેર્લજ્ઞાનકી પયાવય હો, ચાહે તો ક્ષાતયક સર્દકત કી પયાવય હો, ર્હ તર્નાર્ીક 

હૈ. એક સર્યકી પયાવય તર્નાર્ીક હૈ. આહાહા..! ‘તત્રકાલ તનરુપાતધક બર્સકા સ્ર્રૂપ હૈ...’ ત્રણે કાલ 

ધ્રુર્ ભગર્ાન બર્સર્ેં કોઈ આર્રણ નહીં, કોઈ અપેક્ષા નહીં ઐસા જો ધ્રુર્ બર્સકા સ્ર્રૂપ હૈ. ‘ઐસે 
તનરુંર્ન...’ બર્સર્ેં અુંર્ન નહીં, ર્ૈલ નહીં. ‘તનર્ પરર્ પુંચર્ભાર્...’ દેખો! તનર્ પરર્ પુંચર્ભાર્. 
ર્હ ચાર ભી ભાર્ હૈ, પરન્તુ યહ તો તત્રકાલી ધ્રુર્ તનર્ પરર્ પુંચર્ભાર્–પાદરણાતર્કભાર્. 
‘(પાદરણાતર્કભાર્કી) ભાર્ના સે...’ ઐસા પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના સે. ભાર્ના ર્બ્દે ધ્રુર્સ્ર્ભાર્ર્ાું 
એકાગ્રતા સે. પયાવય તો પાછી ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક આયી. પણ ધ્રુર્ ર્ેં એકાગ્રતા હૈ, પયાવયર્ેં 
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એકાગ્રતા નહીં. આહાહા..! સર્ર્ ર્ેં આયા? બહારનુું જ્યાું સુંભાળર્ા જાય ત્યાું અુંદરનુું ખોર્ાઈ જાય 

છે, બાહરકા ર્હાું યાદ કરનેકો જાયે તો અુંદરકા ખો જાતા હૈ ઉસકી ખબર નહીં. આહાહા..! સર્ર્ર્ેં 
આયા? 

શ્રોતા :- પયાવય... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- .. ઐસે ઐસે રખુું, પયાવય ઐસી રખુું, પયાવય સે સુધારુું. બહાર કા ઐસા 
સુધારુું ર્હ દ્રતિ તર્થ્યાત્ર્ હૈ. પયાવયકી સુંભાલ કરને કો ગયા ર્હ તો તર્થ્યાદ્રતિ હૈ. આહાહા..! સર્ર્ 

ર્ેં આયા? ..દાસજી! યહ તો અલૌદકક બાત હૈ. ઐસી બાત તો કોઈ ર્ખત તનકલે તો સુનને ર્ેં આર્ે. 
હર બાર (નહીં આતી). પાઠ ર્ાસ્ત્ર સાર્ને હો તો કહને ર્ેં આયે. 

ભગર્ાન આત્ર્ા.. આત્ર્ા બર્સકો તનશ્ચય આત્ર્ા કહતે હૈં, તનશ્ચય આત્ર્ા. ર્હ તો પયાવય સે 
બભન્ન જો ધ્રુર્ હૈ ર્હ તનત્ય આત્ર્ા હૈ. પયાવય કા આત્ર્ા કો તો વ્યર્હાર આત્ર્ા કહતે હૈં. ર્હ તો 
વ્યર્હાર અભૂતાથવ હૈ. ર્હ વ્યર્હાર (આત્ર્ા) સત્ય આત્ર્ા નહીં. આહાહા..! ભારે ર્ાત ભાઈ! 
અર્રચુંદભાઈ! ભગર્ાન! કહે છે, પયાવયર્ાત્ર વ્યર્હાર કા તર્ષય હૈ, દ્રવ્ય ર્હ તનશ્ચય કા તર્ષય હૈ. 
આહાહા..! પયાવય ર્ેં રહકર યહ ધ્રુર્ હૈ ઐસા ભી ર્ાને તો પયાવયને ધ્રુર્કો દૂર રખા હૈ. પણ પયાવય 

ધ્રુર્ર્ેં પેસનેસે (-ઝૂકનેસે), અુંદરર્ેં પેસનેસે ધ્રુર્ર્ેં એકાકાર હોતી હૈ, ઉસકો પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના કહને 
ર્ેં આતા હૈ. આહાહા..! પ્રસન્નકુર્ારજી! ઉસકો રસ હૈ દક નહીં? ઉસકો રસ હૈ. કલ પ્રશ્ર્ન કરતે થે. 
સર્ર્ર્ેં આયા? 

અરે..! ભગર્ાન! કહતે હૈં, તીન લોકકા નાથ સર્વજ્ઞ પરર્ેશ્વરને કહા ર્હ સુંતો કહતે હૈં. ર્હ ર્ાસ્ત્ર 

ર્ેં ભાષા દ્વારા આ ગઈ બાત. ઓહોહો..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- ...પયાવય દ્રવ્યર્ેં જાય, એકાકાર થાય. યહ પયાવય યહાું લે જાય, ર્હ બાત ભી 
ર્ૂઠી હૈ. સૂક્ષ્ર્ બાત હૈ ભાઈ! ર્હ તો ધ્રુર્ ઉપર દ્રતિ ગઈ ત્યારે એ પયાવય અુંદરર્ાું પેસી એર્ કહેર્ાર્ાું 
આર્ે છે. સૂક્ષ્ર્ બાત હૈ ભાઈ! ચાલતી પયાવય સાથે.., ર્તવર્ાન ચાલતી એ પયાવયને અુંદર ર્ાળુું, ર્હ ભી 
પયાવયદ્રતિ હો ગઈ. કૈસે ર્ળે? ર્હ પયાવય ચલતી હૈ ર્હ તો હૈ. અબ ર્બ દૂસરે સર્ય ર્ેં અુંદર ર્ેં 
ર્ાળના હૈ ર્હ તો પયાવય હૈ નહીં. પુંદડતજી! અલૌદકક બાત હૈ યહાું તો. આહાહા..! 

રાગ કી તો બાત હી નહીં. દયા, દાન, તર્કલ્પસે ભબક્ત સે લાભ હો ર્હ બાત તો તીન કાલ ર્ેં હૈ 
નહીં. પણ એક ચલતી પયાવયકો, ઇસ પયાવયકો અુંતરર્ેં ર્ાળુું (-ર્ોડુું). ક્યા ર્ાળે? ર્હ તો ઉત્પન્ન હુઈ 

હૈ. ઔર જો પયાવય ઉત્પન્ન નહીં હુઈ હૈ ઉસકો ર્ોડુું, યહ ક્યા હૈ? ઉસકા અથવ યહ હૈ દક ધ્રુર્સ્ર્રૂપ 

ભગર્ાન આત્ર્ાર્ેં દ્રતિ ગઈ, ર્હ પયાવય નયી ઉત્પન્ન હુઈ ઔર દ્રવ્યકો અર્લુંબી. સર્ર્ર્ેં આયા? 
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ધ્યાન રાખે તો સર્જાય એર્ુું છે. ન સર્જાય એર્ુું નથી. સાદી ભાષાર્ાું ભાર્ આર્ે છે. કઠણ ર્ાતો 
નથી. આહાહા..! ર્ુું ગુંભીર તત્ત્ર્! 

કહે છે કે ‘તત્રકાલ તનરુપાતધ બર્સકા સ્ર્રૂપ હૈ...’ જેનુું તત્રકાળ તનરૂપાતધસ્ર્રૂપ ભગર્ાન ધ્રુર્. 
‘ઐસે તનરર્ુંન તનર્ પરર્ પુંચર્ભાર્...’ ભગર્ાન કા પુંચર્ભાર્ ભગર્ાન કે પાસ રહા. તસદ્ધ કે દ્રવ્ય 

કા પુંચર્ભાર્ તસદ્ધ કે પાસ રહા. હર્ારે કાર્ કા ક્યા હૈ? યહાું તો કહતે હૈં દક હર્ારી પયાવય ભી હર્ારે 
કાર્કી નહીં. આહાહા..! ક્યોંદક પયાવયર્ેં સે નયી પયાવય ઉત્પન્ન નહીં હોતી. નયી ઉત્પન્ન પયાવય– 

ર્ીતરાગી પયાવય કી ખાન તો ધ્રુર્ હૈ. તો ધ્રુર્ ભગર્ાન ઉસકી ભાર્ના, પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના... હૈ ન 

પુંદડતજી હૈ ન દેખો! પરર્ પદરણાતર્કસ્ર્ભાર્ ધ્રુર્ ચૈતન્યદ્રવ્ય, ધ્રુર્ પુંચર્ પદરણાતર્કભાર્કી ભાર્ના 
સે–ઉસકી એકાગ્રતા સે., ઉસકી એકાગ્રતાસે પુંચર્ગતતર્ેં–ર્ોક્ષગતતર્ેં ર્ુર્ુક્ષુ જાતે હૈં. ‘(ર્તવર્ાન કાલ 

ર્ેં) જાતે હૈં,...’ સર્ર્ ર્ેં આયા? આહાહા..! કહો, ભીખાભાઈ! હીરાભાઈ રાખ્યા છે કે નહીં જોડે? કહો. 
આહાહા..! 

ભગર્ાન આત્ર્ા તત્રકાળી ધ્રુર્બબુંબ. કાચ હોતા હૈ ન? અરીસા.. અરીસા. અરીસા કા દ્રિાુંત 

આતા હૈ. ભાઈએ તો બહુ આપ્યો છે તનહાલભાઈએ. આ અરીસો છેને અરીસો? અરીસા કો ક્યા કહતે 
હૈં? ર્ીર્ા-દલ. તો ઉપરકી પયાવયર્ેં સબ અર્સ્થા હોતી હૈ. ર્હ પયાવય તસર્ાય કા સારા દ્રવ્ય હૈ ઉસર્ેં 
તો ર્હ પયાવય હૈ હી નહીં. અરીસાકા દલ હૈ જો ધ્રુર્ દલ હૈ ઉસર્ેં તો ર્તવર્ાન પયાવય અરીસા કે અુંદર 

નહીં હૈ. જો અરીસા ર્ેં લાલ, પીલા આદદ દદખને ર્ેં આતા હૈ ર્હ તો અરીસાકી એક સર્યકી પયાવય હૈ. 
ર્હ પયાવય અરીસા કા જો દલ હૈ, તપુંડ હૈ, કુંદ હૈ આખા પૂણવ, ઉસર્ેં પયાવય કા અભાર્ હૈ. સારા અરીસા 
એક પયાવય ર્ેં આ જાતા નહીં. આહાહા..! ર્ેઠ! ઔર અરીસાકી એક સર્યકી પયાવય ઉસ દલ ર્ેં પ્રર્ેર્ 

કરતી નહીં. દોનોં બભન્ન બભન્ન હૈં. સર્ર્ ર્ેં આયા?  

એર્ ભગર્ાન આત્ર્ા ધ્રુર્દલ, તનત્યદલ, સબચચદાનુંદ પ્રભુ પૂણવ ર્હ એક સર્યકી અર્સ્થા ર્ેં 
આતા નહીં ઔર એક સર્યકી અર્સ્થા ધ્રુર્ર્ેં પેસતી નહીં. આહાહા..! ભારે ર્ાત ભાઈ! સર્ર્ ર્ેં 
આયા? કહો, પન્નાલાલજી! ઐસી બાત હૈ. યહ તહન્દી ર્ેં આયી. પરન્તુ તહન્દી ર્ેં તો જો ભાર્ હો ર્હ 

આતે હૈં, દૂસરે કહાું સે આયે?  

ર્રીર, ર્ાણીકી દક્રયા ર્ડકી ર્ડ ર્ેં, ર્ન કી ર્ન ર્ેં, ર્ાણી કી ર્ાણી ર્ેં, ર્ડ ર્રીર કી ર્ડ ર્ેં. ઔર 

દયા, દાન, તર્કલ્પ ઉઠતે હૈ ભબક્ત આદદ ર્હ રાગ આસ્રર્તત્ત્ર્ર્ેં. ઔર ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક 

તત્ત્ર્ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ર્હ તો એક સર્યકી પયાવય તત્ત્ર્ ર્ેં. ધ્રુર્ તત્ત્ર્ર્ેં ર્હ હૈ નહીં. આહાહા..! ભારે 
ર્ાત ભાઈ!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- ઐસા હૈ દક નહીં? તનણવય કરો, તનણવય તો કરો પહલે. સાર્ાન્ય જો ધ્રુર્ હૈ, યે 
એક સર્યર્ેં જો આ જાયે તો એક સર્યકી અર્સ્થા પૂરતા ધ્રુર્ હો જાયે. ઔર એક સર્યકી તર્ર્ેષ 
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અર્સ્થા હૈ, તર્ર્ેષ અર્સ્થા ચાહે તો ક્ષાતયક સર્દકત હો, કેર્લજ્ઞાનકી હો, એક સર્યકી અર્સ્થા જો 

ધ્રુર્ ર્ેં–સાર્ાન્ય ર્ેં પેસ જાયે, તો એક સર્યકી અર્સ્થા તનત્ય હો જાયે. પયાવય તો અતનત્ય હૈ. 
આહાહા..! પ્રેર્ચુંદભાઈ! ઝીણી ર્ાત છે. કહો, સેઠ! પૂછેંગેં તો આયેગા દક નહીં? હુંસતે હૈં.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- પ્રયત્ન કહાું ઇતના કરતે હૈં, દરકાર કરતે હૈં અભી? ઇતની દરકાર નહીં હૈ. 
આહાહા..!  

ભગર્ાન અુંદર તચદ્ઘન હૈ, જ્ઞાન કા દલ હૈ, આનુંદ કા દલ હૈ, ધ્રુર્ બબુંબ હૈ, બર્સર્ેં અનુંતા 
તસદ્ધકી પયાવય બર્સકે દલ ર્ેં અુંદર પડી હૈ. ઐસા તચદ્ઘન ધ્રુર્ પરર્સ્ર્ભાર્ભાર્ ઉસર્ેં ચાર પયાવય 

નહીં હૈ, ર્હ ભાર્ દૂર હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત! સર્વજ્ઞ ર્ીતરાગ કે તસર્ા યહ ર્ાગવ દૂસરી કોઈ ર્ગહ 

હો સકતા નહીં. તીન કાલ, તીન લોક ર્ેં. ઓહોહો..! 

યહાું તો કહતે હૈં દક પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના. ઐસા કહા ન? પયાવયકી ભાર્ના કરે પયાવય ર્ેં રહકર, 
તો ભી ર્હ તો પયાવય ર્ેં ખડા હૈ. ધ્રુર્ ર્ેં ખડા ન હુઆ. તો પયાવય ર્ેં દયા, દાન, વ્રત આદદ કા પયાવય ર્ેં 
લક્ષ્ય કરે, ઔર ર્હાું રહે ર્હ તો પયાવયબુતદ્ધ ર્હ તો અુંર્બુતદ્ધ હુઈ. ર્હ તો પયાવય ર્ેં રર્તે હૈં, તર્થ્યાત્ર્ 

ર્ેં રર્તે હૈં. સર્ર્ ર્ેં આયા? યહાું તો ભગર્ાન આત્ર્ા તનર્ પરર્ પુંચર્ભાર્. ભગર્ાન આતર્ા કા 
તનર્ નાર્ અપના, પરર્ભાર્, પુંચર્ભાર્, ધ્રુર્ભાર્, તનત્યભાર્, સ્ર્ભાર્ભાર્, સદ્રશ્યભાર્, 
સાર્ાન્યભાર્... સર્ર્ ર્ેં આયા? ઐસે દલકી ભાર્ના સે... યહ ભાર્ના ર્ીતરાગીપયાવય હૈ. 
સમ્યગ્દર્વન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર ર્હ પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના હૈ. યહ તનયર્સાર દેખા હૈ દક નહીં? પઢા હૈ દક 

નહીં પુંદડતજી?  

શ્રોતા :- .... અબભપ્રાયર્ેં ભૂલ હુઈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- થોડી નહીં, હો તો પૂરી, ન હો તો કુછ નહીં. સર્ર્ ર્ેં આયા? નક્કી કરો 
પહલે. પહલે તર્કલ્પ સતહત ભી ઐસા તનણવય ન હો, ઉસકો તનતર્વકલ્પ દ્રતિ કભી હોતી નહીં. સર્ર્ ર્ેં 
આયા? આહાહા..! ‘પ્રભુ તારી પાસે રે પ્રભુ નથી ર્ેગળો.’ પયાવયર્ાું આર્ે નતહ એર્ો પ્રભુ તારો પડ્યો 
છેને, ભગર્ાન! આહાહા..! એ તો ર્ોક્ષર્ાગવની પયાવય ઔર ર્ોક્ષની પયાવયથી દૂર છે, ર્ેગળો છે. 
આહાહા..! ર્ુઓ તો ખરા ભેદજ્ઞાન! 

ઐસી ભાર્ના સે.., ઐસી પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના સે... પુંચર્ભાર્ તત્રકાલી હુઆ. ભાર્ના ર્હ 

ર્તવર્ાન પયાવય હૈ. પરન્તુ પુંચર્ભાર્કી ભાર્ના સે, ઐસે. ધ્રુર્ તરિ દ્રતિ કરને સે જો એકાગ્ર હુઆ 

ઉસકા નાર્ ભાર્ના કહને ર્ેં આતા હૈ. ઉસ ભાર્ના ર્ેં સમ્યગ્દર્વન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર તીનોં આ જાતે હૈં. 
પાઠ હૈ?  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- એ અત્યારે ઠેકાણે નતહ પડે, રાતે પૂછજો. કહો, સર્જાણુું કાુંઈ? આ તો 
અલૌદકક ર્ાગવ હૈ. ઐસે હી પકડ ર્ેં આયે  ઐસા નહીં હૈ. 

ભગર્ાન ધ્રુર્સ્ર્રૂપ હૈ ઉસકી ભાર્ના.., ભાર્કી ભાર્ના.., તત્રકાલી ધ્રુર્કી ભાર્ના.., ઉસકી 
ભાર્ના. પયાવયકી નહીં, રાગકી નહીં, તનતર્ત્તકી નહીં, રાગ હો, ર્ુભરાગ હો, થોડા હૈ તો જ્યાદા હો, ર્હ 

તો દ્રતિ પયાવયબુતદ્ધ તર્થ્યાદ્રતિ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- તત્રકાલી ધ્રુર્સ્ર્ભાર્કી... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- તત્રકાલી ધ્રુર્સ્ર્ભાર્કી ભાર્ના–અુંતરર્ેં એકાગ્રતા, ધ્રુર્ ર્ેં એકાગ્રતા. ર્હ 

એકાગ્રતા હૈ તો પયાવય. પરન્તુ ર્હ ધ્રુર્ સુંબુંધી લીનતા. પયાવય ર્ેં પયાવયકી લીનતા નહીં. સર્ર્ ર્ેં 
આયા? આહાહા..! અરે..! ર્ાગવ તો દેખો! તીન લોક કા નાથ પૂણાવનુંદ સે ભરા હુઆ હૈ પ્રભુ!. કહતે હૈં 
દક ઉસપર નર્ર કરકે ઉસર્ેં એકાગ્ર હો ર્હ ભાર્ના. ઉસકો સમ્યગ્દર્વન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર ધ્રુર્ કે લક્ષ સે, 
આશ્રય સે હુઈ દર્ા, ઉસકો યહાું ભાર્ના કહતે હૈં. આ ભાર્ના એટલે કલ્પના એર્ નતહ. એર્ાું 
એકાગ્રતા-લીનતા. ધ્રુર્ ર્ેં લીન. ધ્રુર્બબુંબ ર્ેં દ્રતિકા પ્રસાર, ધ્રુર્ ર્ેં દ્રતિકા પ્રસાર, ધ્રુર્ ર્ેં દ્રતિકા 
તર્સ્તાર, દ્રતિને સારા ધ્રુર્ કો કબ્જેર્ેં કર તલયા હૈ. એય..! ધર્વચુંદજી! 

ઐસી ‘ઐસી ભાર્ના સે પુંચર્ગતત ર્ેં...’ દેખો! પુંચર્ભાર્કી ભાર્નાસે પુંચર્ગતતર્ેં ‘ર્ુર્ુક્ષુ 
(ર્તવર્ાન કાલ ર્ેં) જાતે હૈં,...’ અથાવત્ સમ્યગ્દર્વન જ્ઞાન ભી ધ્રુર્ પદરણાતર્કભાર્ કે આશ્રયસે ર્તવર્ાન 

સમ્યગ્દર્વન હોતા હૈ, સમ્યગ્જ્ઞાન હોતા હૈ, સમ્યક્ચાદરત્ર હોતા હૈ, આગે બઢકર ર્ુક્લધ્યાન ભી ધ્રુર્ કે 
આશ્રય સે હોતા હૈ, આગે બઢકર કે કેર્લજ્ઞાન ભી ધ્રુર્ કે આશ્રયસે હોતા હૈ ઔર પૂણવ તસદ્ધદર્ા ભી 
ધ્રુર્ કે આશ્રય સે હોતી હૈ.  

શ્રોતા :- ...ધ્રુર્કા આશ્રય કરનેસે હી હોતી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- બસ, બાત યહી હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા?  

પુંચર્ભાર્કી... ‘પરર્ પુંચર્ભાર્...’ ક્યોંદક પયાવય કો ભી પદરણાતર્કભાર્કી પયાવય કહને ર્ેં 
આતા હૈ. ર્હ દયા, દાન, વ્રત, કાર્, ક્રોધ કા પદરણાર્ હૈ ર્હ કર્વ કે તનતર્ત્તકી અપેક્ષા સે ઉદય, પરન્તુ 
પદરણાતર્કભાર્કી અપેક્ષા સે પદરણાતર્કભાર્કી પયાવય. ઐસે ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક ભી પરર્ 

પદરણાતર્કભાર્કી અપેક્ષા સે પદરણાતર્ક પયાવય, ઉસ પયાવય સે બભન્ન તત્રકાલી પરર્પાદરણાતર્ક. 
સર્ર્ ર્ેં આયા? કહા ન? ડોક્ટર! ... ક્યા કહા? અભી ક્યા કહા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- ર્હ કહા હી નહીં. ખ્યાલ ર્ેં તલયા નહીં.  

આત્ર્ા ર્ેં જો પુણ્ય-પાપ કા ભાર્ હોતા હૈ ર્હ તનતર્ત્તકી અપેક્ષા સે ઉદય કહો, પરન્તુ 
પદરણાતર્કભાર્ પરર્ભાર્ હૈ ર્હ પયાવયરૂપ પદરણર્તા હૈ તો ઉસકો ભી પદરણાતર્કભાર્કી પયાવય 
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(કહનેર્ેં આતા હૈ). પરર્પાદરણાતર્ક બભન્ન. ર્હ કુછ નહીં અભી. ઐસા કહકર ખુલાસા કરાતે હૈં. ર્હ 

તો પદરણાતર્ક રાગાદદ તર્કલ્પ જો દયા, દાન, કાર્, ક્રોધકા તર્થ્યાત્ર્પદરણાર્ હૈ ર્હ ભી 
પદરણાતર્કભાર્કી પયાવય હૈ. પયાવય, પરર્પાદરણાતર્ક હૈ ર્હ ધ્રુર્. આહાહા..! ર્હ કહા થા. આપકા 
ધ્યાન નહીં થા. સર્ર્ ર્ેં આયા? 

બાપુ! ર્ાગવ કોઈ ઐસા અલૌદકક હૈ દક લોગોં કો ઐસે હી અપની કલ્પના સે પઢે, અપની કલ્પના 
સે બબઠાયે ઔર કલ્પના સે ર્ીતરાગ ર્ાગવ કો ઉલ્ટા ર્ાને ઔર હર્ ર્ીતરાગર્ાગવ કહતે હૈં ઐસા કહતે 
હૈં. યહાું તો કહતે હૈં... પરર્ પુંચર્ભાર્ ક્યોં કહા? પરર્ પુંચર્ભાર્. પરર્ પુંચભાર્ ધ્રુર્ હૈ ઔર ઉસકી 
પયાવય રાગ, દયા, દાન, કાર્, ક્રોધ કા પયાવય ર્હ ભી પદરણાતર્કભાર્કી એક સર્યકી પયાવય હૈ. ઉસકો 
પદરણાતર્કભાર્ કહતે હૈં. પરર્ પાદરણાતર્ક નહીં.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- યહ પદરણાતર્ક હૈ, કહતે હૈં. ઔર યહાું તો ઉદય, ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક 

ચારોં પયાવય કો અુંતર કી અપેક્ષા સે, તનર્ તરિકી અપેક્ષાસે ઉસકો ચારોં કો પદરણાતર્ક કી પયાવય કહતે 
હૈં. કર્વકી અપેક્ષા સે ઉસકો ઉદય ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયક, ઉપર્ર્ કહતે હૈં. પરન્તુ ર્હ પદરણાતર્કભાર્કી 
જો પયાવય હૈ ર્હ પદરણાતર્કભાર્ પયાવય, પરન્તુ ધ્રુર્ હૈ ર્હ પુંચર્ પાદરણાતર્ક તત્રકાલ ભાર્ હૈ. 
આહાહા..! સેઠ! ર્ેઠ આર્ બિર્ થઈ જાય, ત્યાું બેઠા હોય તો જાણે એર્ લાગે ડાહ્યા ર્ોટા દુકાને.  

શ્રોતા :- કુછ યાદ નહીં રહતા. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- આર્ાું યાદ ક્યાું રાખર્ાનુું છે? આ તો તત્ત્ર્ની ર્ાત છે સીધી. આહાહા..!  

તત્રકાલી ભગર્ાન જો ધ્રુર્ હૈ ર્હ પરર્પાદરણાતર્કભાર્ હૈ ઔર ઉસકી પયાવય ચાર હૈ ર્હ 

પદરણાતર્કભાર્કી પયાવય-અુંર્ હૈ. પદરણાર્ ર્હ અુંર્ હૈ, પરન્તુ ર્હ પરર્પાદરણાતર્ક નહીં. સર્ર્ ર્ેં 
આયા? પરર્ પાદરણાતર્ક ધ્રુર્ ભગર્ાન આત્ર્ા તનત્યાનુંદ પયાવય સે બભન્ન, ઉસકી ભાર્ના સે.., 
ઉદયકી, ઉપર્ર્, ક્ષયોપર્ર્, ક્ષાતયકકી એકાગ્રતા સે નહીં. ર્હ ધ્રુર્કી એકાગ્રતા સે પુંચર્ગતત ર્ેં 
ર્ુર્ુક્ષુ–ધર્ાવત્ર્ા ર્ોક્ષ જાતે હૈં. સર્ર્ ર્ેં આયા? આહાહા..!  

સમ્યગ્દર્વનકી પયાવય ર્હ ભી પુંચર્ભાર્કી એકાગ્રતા સે હોતી હૈ. આહાહા..! યે તો ર્હ કહતે 
હૈં, તીન કરણસે ર્ુદ્ધભાર્સે હોતી હૈ. તીન કરણ તલયે હી નહીં હૈ, સુન ન! બહુત તકરાર કરે તર્દ્વાન 

બડે. બાપુ! ઉસકો તર્દ્વાન નહીં કહતે. યહાું કહેંગે. અભી આયેગા. આહાહા..! ભગર્ાન આત્ર્ા ર્ૈં જો 

હૂું, ર્હ તો પયાવય સે બભન્ન હૂું. ર્ેરે ર્ેં પયાવય પદરણર્ન કરો, પરન્તુ ર્ૈં પદરણર્નકી પયાવય ર્ેં આતા 
નહીં.  

શ્રોતા :- … 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- હો, ર્હ તો પયાવય કા ધર્વ હૈ પદરણર્ન કરના. ર્ેરા ધર્વ નહીં. આહાહા..!  

‘પુંચર્ગતતર્ેં ર્ુર્ુક્ષુ (ર્તવર્ાન કો ર્ેં) જાતે હૈં,...’ એક હી ર્ાગવ હૈ ઐસા કહતે હૈં. તીન કાલ ર્ેં 
એક હી ર્ાગવ હૈ. પુંચર્કાલકે તલયે કોઈ દૂસરા ર્ાગવ ઔર ર્હાતર્દેહ કા દૂસરા ર્ાગવ ઔર ભરત કા 
દૂસરા ર્ાગવ—ઐસા હૈ નહીં. ભૂતકાલ કા દૂસરા ર્ાગવ ઔર ભતર્રયકાલ કા દૂસરા ર્ાગવ, કદઠન 

પુંચર્કાલ ર્ેં દૂસરા ર્ાગવ. 

શ્રોતા :- આર્કલ તો લોગ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- ઇસતલયે તો ખુલાસા કરતે હૈં. આહાહા..! 

ભાઈ! સમ્યગ્દર્વન-જ્ઞાન-ચાદરત્ર જો તનર્વલ પયાવય, જો યહ તનયર્સાર હૈ, તનશ્ચય ર્ોક્ષર્ાગવ હોં! 
વ્યર્હારર્ોક્ષર્ાગવ ર્હ ર્ાગવ હૈ હી નહીં, તર્કલ્પ ર્હ ર્ોક્ષર્ાગવ હૈ હી નહીં, તનશ્ચય ર્ોક્ષર્ાગવકી જો 

તનર્વલ સમ્યગ્દર્વન, જ્ઞાન, ચાદરત્રકી ર્ીતરાગી પયાવય, ર્હ પુંચર્ભાર્ ધ્રુર્ કે આશ્રય સે ઉસર્ેં 
એકાગ્રતા સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ, ઔર ઉસ પુંચર્ભાર્ કે આશ્રય સે આત્ર્ા કો કેર્લજ્ઞાન ઔર ર્ુબક્ત 

હોતી હૈ.  

‘(ભતર્રયકાલ ર્ેં) જાયેંગે...’ ભતર્રય અનુંત કાલ હૈ ઉસર્ેં ભી ધ્રુર્સ્ર્ભાર્કી એકાગ્રતા સે ર્ોક્ષ 

જાયેંગે. કોઈ દૂસરા ર્ાગવ ર્ીતરાગ ર્ેં હૈ નહીં. ‘ઔર (ભૂતકાલ ર્ેં) જાતે થે.’ જાતે થે. ગયે કાલ ર્ેં ભી 
ધ્રુર્ પુંચર્ભાર્ ઉસકી એકાગ્રતાસે ર્ોક્ષ ભૂતકાલ ર્ેં અનુંત ગયે, ર્તવર્ાન જાતે હૈં ઔર ભતર્રય ર્ેં 
જાયેંગે. ‘એક હોય ત્રણ કાળર્ાું પરર્ાથવનો પુંથ.’ યહ પરર્ાથવ કા પુંથ હૈ એક. ર્હાતસદ્ધાુંત હૈ.   

‘(અબ ૪૧ ર્ીં ગાથાકી ટીકા પૂણવ કરતે હુએ ટીકાકાર ર્ુતનરાર્ દો શ્લોક કહતે હૈં :-)’ ર્હ તો 
ટીકા થી, અબ શ્લોક હૈ. 

(आर्य ा) 
अचंितपिंमगतर् ेपिंमभयव ंस्मरचि चवद्वयन्सः। 
सचंितपिंयियरयः च ंिनभयवप्रपिंपचरहीणयः ॥५८॥ 

‘શ્ર્લોકાથવ – (જ્ઞાન, દર્વન, ચાદરત્ર, તપ ઔર ર્ીયવરૂપ) પાુંચ આચારોં સે...’ પાુંચ આચાર.. આચાર 

પયાવય. સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્વન, સમ્યક્ચાદરત્ર, તપ ઔર ર્ીયવ—પાુંચોં ર્ીતરાગીપયાવય, 
ર્ીતરાગીદર્ા, તનતર્વકલ્પદર્ા. ઇન ‘પાુંચ આચારોં સે યુક્ત...’ સતહત. ‘ઔર દકુંતચત્ ભી 
પદરગ્રહપ્રપુંચસે સર્વથા રતહત...’ ર્ુતન કહતે હૈં ન? ર્ુતનકી બાત ર્ુખ્ય લેતે હૈં ન? ‘દકુંતચત્ ભી 
પદરગ્રહપ્રપુંચસે સર્વથા રતહત...’ ર્ુતન કો તો એક ર્સ્ત્ર કા ટૂકડા ભી પદરગ્રહ હોતા નહીં. ર્સ્ત્ર કા એક 

ટૂકડા હો ઔર ર્ુતનપના ર્ાને, ર્હ તર્થ્યાદ્રતિ હૈ. 

શ્રોતા :- વ્યર્હાર પુંચાચાર... 
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પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- વ્યર્હાર પુંચાચાર ભી નહીં, ર્હ તો તર્કલ્પ હૈ. યહાું તો તનશ્ચય પુંચાચારકી 
બાત હૈ. આહાહા..! સર્ર્ ર્ેં આયા?  

‘પાુંચ આચારોં સે યુક્ત દકુંતચત્ ભી પદરગ્રહપ્રપુંચસે સર્વથા રતહત...’ ઇસસે સતહત ઔર ઇસસે 
રતહત ઐસે અબસ્ત-નાબસ્ત કી હૈ. ‘ઐસે તર્દ્વાન...’ ઐસે તર્દ્વાન... ઉસકો તર્દ્વાન કહતે હૈં ઔર ઉસકો 
જ્ઞાની કહતે હૈં. બાકી ર્ાસ્ત્ર કી પઢાઈ કી હો ઔર ઉલ્ટા કરે ર્હ તર્દ્વાન હૈ નહીં. હૈ ઉસર્ેં, દેખો. ‘ઐસે 
તર્દ્વાન પૂર્નીય પુંચર્ગતતકો પ્રાિ કરને કે તલયે...’ પૂર્નીય પુંચર્ગતત-ર્ુબક્તકો પ્રાિ કરને કે તલયે 
‘પુંચર્ભાર્ કા સ્ર્રણ કરતે હૈં.’ સ્ર્રણ અથાવત્ પુંચર્ભાર્ ર્ેં એકાગ્ર હોતે હૈં. સ્ર્રણ કરતે હૈં યાતન 

ઐસે (તર્કલ્પસે) સ્ર્રણ નહીં. પુંચર્ભાર્ કો યાદ કરકે એકાગ્ર હોતે હૈં. આહાહા..! ભારે ર્ાતુું, ભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- આત્ર્ા કે પુરુષાથવકી અુંતર તર્કારરતહત–તનતર્વકારકી રચના હોના ર્હ 

ર્ીયાવચાર હૈ. ર્ીતરાગી પયાવયકી રચના હોના ર્હ ર્ીયાવચાર કા કાર્ હૈ. વ્યર્હાર પુંચ તર્કલ્પ આદદ હૈ 
વ્યર્હાર ર્હ નહીં. ર્હ બુંધ કા કારણ, ર્હ આત્ર્ા કે સ્ર્ભાર્ કા કારણ હૈ હી નહીં. ર્હ આગે કહેંગે.  

‘તર્દ્વાન પૂર્નીય પુંચર્ગતત કો પ્રાિ કરને કે તલયે પુંચર્ભાર્ કા...’ પુંચર્ભાર્ અથાવત્ પુંચર્ 

તત્રકાલી ભાર્ ઉસકા સ્ર્રણ નાર્ એકાગ્રતા કરતે હૈં તો ઉસકો ર્ુબક્ત હોતી હૈ. ર્ુબક્ત હોતી હૈ. 
પુંચર્ભાર્કી એકાગ્રતા સે ર્ુબક્ત હોતી હૈ. ઐસા કહા ન. ધ્યાન રખો તો હા, ના કા ખ્યાલ રહે. યહ તો 
અલૌદકક બાત હૈ ભાઈ! યહ તો કેર્લજ્ઞાનીકી સભા હૈ. કેર્લજ્ઞાનીકી બાત હૈ યહ સબ. સર્ર્ ર્ેં 
આયા? આહાહા..! 

દૂસરા શ્ર્લોક - 

(मयचिनी) 
स ृुतमचप  समस्त ं भोचगनय ं भोगमिंू 
त्यजत ुपरमतत्त्वयभ्ययसचनष्णयतचिततः। 
उभर्समर्सयरं    सयरतत्त्वस्वरूपम ं
भजत ुभवचवमकु्त्य ै ोऽत्र दोषो मनुीशः ॥५९॥ 

‘શ્લોકાથવ – સર્સ્ત સુકૃત (ર્ુભ કર્વ) ભોતગયોં કે ભોગકા ર્ૂલ હૈ;...’ આહાહા..! વ્યર્હાર 

સર્દકત, વ્યર્હાર ચાદરત્ર, વ્યર્હાર જ્ઞાન—યહ સબ રાગ ભોતગયોં કે ભોગ કા ર્ૂલ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ર્ુતનનુું ચાલે છેને? બીજાને ર્ાુંધો નતહને? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- અરે..! જ્ઞાની-સર્દકતી કી બાત ચલતી હૈ. જો કુછ ભી ર્ુભભાર્ હૈ ર્હ 

ભોગીયોં કે ભોગ કા ર્ૂલ હૈ. આત્ર્ા કે ભોગ કા ર્હ ર્ૂલ હૈ નહીં. સર્જે? ર્ુભભાર્ ભોતગયોં કે ભોગ 
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કા ર્ૂલ હૈ. ધર્ી–અનુભર્ કે ભોગનેર્ાલે કો ર્હ ર્ુભભાર્ હોતા નહીં. હૈ તો અપના હૈ નહીં. ઉસસે 
લાભ ર્ાનતે નહીં. આહાહા..! ભારે ર્ાત ભાઈ! સોગનઢ કે નાર્ સે તિર લોગ કહે ન. ભાઈ! યહ 

ભગર્ાન કહતે હૈં યા સોનગઢ કહતા હૈ? કૌન કહતા હૈ? સુન તો સહી. એય..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- તો દૂસરા અથવ ક્યા હૈ ઉસર્ેં તનકાલે ન ઉલટા. ઉલટા તનકાલ સકે ન, કહાુંસે 
તનકાલે?  

શ્રોતા :- ... 

ઉત્તર – ભોતગયોં કે ભોગ કા ર્ૂલ હૈ. સર્સ્ત ર્ુભ દકસી ભી પ્રકાર કા હો, ઐસે. ચાહે (કોઈ ભી) 
પ્રકાર કે ર્હાવ્રત કે પદરણાર્ હો, સર્ર્ ર્ેં આયા? અટ્ઠાઈસ ર્ૂલગુણ કા હો, ષટ્ આર્શ્યક કા હો, 
ભગર્ાન કી ભબક્ત કા હો, ર્ાસ્ત્ર કે ર્ાુંચન કા ર્ુભભાર્ હો, ભગર્ાન કે સ્ર્રણ કા, નાર્સ્ર્રણ કા 
ભાર્ હો, ર્હ સબ ભોતગયોં કે ભોગ કા ર્ૂલ હૈ. ધર્ી કા ર્હ ર્ૂલ હૈ નહીં. આહાહા..! ભારે કાર્ ભાઈ! 

શ્રોતા :- પુંચર્ભાર્ કી ર્ાલા ર્પે. 

ઉત્તર - યહ ર્ૈં પુંચર્ભાર્ હૂું, પુંચર્ભાર્ હૂું—ઐસા તર્કલ્પ કરે તો ક્યા આયા ઉસર્ેં? ર્હ તો 
તર્કલ્પ હૈ. આહાહા..! ધ્રુર્ આત્ર્ા હૈ, ર્ુદ્ધ હૈ, અબદ્ધ હૈ, તનર્વલ હૈ ધ્રુર્ હૈ—ર્હ તો તર્કલ્પ હૈ. ભોતગયોં 
કે ભોગ કા ર્ૂલ ર્હ તર્કલ્પ હૈ.  

તત્રકાલ ધ્રુર્ ભગર્ાન આત્ર્ા ઉસર્ેં દ્રતિ લગાકર એકાકાર હોના ર્હ ર્ોક્ષકા ર્ૂલ હૈ. આહાહા..! 
ભારે ર્ાતુું ભાઈ! અર્ુભભાર્ ર્ેં થા તો ર્હાું લગા થા, તચપકા થા. ર્ુભભાર્ ર્ેં આયા દેર્, ગુરુ, ર્ાસ્ત્રકી 
ભબક્ત ર્ેં તો ર્હાું ચૌંટ ગયા. ર્હ તો એક હી દર્ા હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા? 

‘સર્સ્ત સુકૃત...’ સર્સ્ત સુકૃત... કોઈ ભી ર્ુભભાર્ એર્. ચાહે તો દયા કા, દાન કા, ભબક્ત 

કા, પૂજા કા, નાર્ સ્ર્રણ કા, નર્ો અદરહુંતાણું, પુંચ પરર્ેષ્ઠીકી યાદગીરી હો, ૐ... ૐ... ૐ...  ર્હ 

તર્કલ્પ (હૈ), ર્હ ભોગીયોં કે ભોગકા ર્ૂલ હૈ. ર્ોભાલાલજી! સચ ક્યા? હૈ ઉસકો સચ હૈ ક્યા? હૈ દક 

નહીં ઉસર્ેં? પુસ્તક સાર્ને રખા હૈ, ઇસતલયે તો રખા હૈ. 

શ્રોતા :- ઇસર્ેં સ્પિ તલખા હૈ, તનશ્ચયકી બાત હૈ લેદકન વ્યર્હારકી બાત નહીં તલખી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- વ્યર્હારકી બાત અથાવત્ વ્યર્હાર અથાવત્ ર્ૂઠા. ર્ૂઠ કી બાત યહાું નહીં હૈ. 
તનશ્ચય અથાવત્ યથાથવ સત્ય. ર્હ સત્યકી બાત હૈ યહ. અસલ ર્ેં ર્હી ર્સ્તુકી ર્ાન્યતા ઔર જ્ઞાન કરને 
લાયક હૈ. બાકી સબ એક કે બબના કે ર્ૂન્ય હૈં. ચાહે તો પાુંચ ર્હાવ્રત પાલે, અઠ્ઠાઈસ ર્ૂલગુણ પાલે, 
ભગર્ાનકી ભબક્ત સારા દદન નર્ો અદરહુંતાણું... નર્ો અદરહુંતાણું... નર્ો અદરહુંતાણું... નર્ો 
અદરહુંતાણું... રાર્... રાર્... રાર્... રાર્... રાર્... રાર્ર્ાું પછી ર્રા હો જાતા હૈ. સર્ર્ ર્ેં આયા કુછ? 
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‘સર્સ્ત સુકૃત (ર્ુભ કર્વ) ભોતગયોં કે ભોગ કા ર્ૂલ હૈ; પરર્ તત્ત્ર્ કે અભ્યાસ ર્ેં તનરણાત 

તચત્તર્ાલે ર્ુતનશ્વર...’ અથાવત્ ધર્ાવત્ર્ા. પરર્તત્ત્ર્ ભગર્ાન આત્ર્ા પરર્તત્ત્ર્. પયાવય અપરર્તત્ત્ર્.  
ધ્રુર્ તત્ત્ર્ પુંચર્ભાર્ પરર્તત્ત્ર્. તત્રકાલી પુંચર્ભાર્ ર્હ પરર્તત્ત્ર્, સુંર્ર, તનર્વરા, ર્ોક્ષ ભી 
પરર્તત્ત્ર્ નહીં. ર્હ અપરર્તત્ત્ર્ (ક્યોંદક) પયાવય હૈ. ગુણ ઔર ભાર્ એક હી હૈ. દ્રવ્ય ઔર ગુણ દોનોં 
એક અભેદ હૈ. ગુણ ઔર દ્રવ્ય, દ્રવ્ય.. ગુણ કે તપુંડ કો દ્રવ્ય કહના. ગુણ ઔર દ્રવ્ય બભન્ન હૈ ન? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- એક ભેદ... દૂસરા ભેદ હૈ કહાું અુંદર? જો ગુણ કા તપુંડ હૈ ર્હ દ્રવ્ય. દ્રવ્ય કા 
અથવ ક્યા? દ્રવ્ય કોઈ દૂસરી ચીર્ હૈ? ઔર કોઈ દૂસરી ચીર્ ગુણ હૈ? અનુંત ગુણ કા તપુંડ ધ્રુર્ ઉસકો 
દ્રવ્ય કહતે હૈ. એકરૂપ કહના ર્હ તો દ્રવ્ય ઔર અનુંતરૂપ ગુણ કહના હો તો ગુણ. પરન્તુ યહ ગુણ હૈ 
ઔર યહ ગુણી ઐસા ભેદ કરે તો ર્હ તર્કલ્પ હૈ. ઉસકે આશ્રય સે ભી સમ્યગ્દર્વન હોતા નહીં. અભેદકી 
દ્રતિ કરને સે સમ્યગ્દર્વન હોતા હૈ. બાકી કોઈ તીન કાલ તીન લોક ર્ેં દૂસરા કોઈ ઉસકા હેતુ–કારણ હૈ 
નહીં. સર્ર્ ર્ેં આયા?  

‘પરર્ તત્ત્ર્કે અભ્યાસ ર્ેં તનરણાત તચત્તર્ાલે...’ તર્તચક્ષણ–તનરણાુંત પૂણવ. નહીં કહતે હૈ દક 

ઇસર્ેં તનરણાત હૈ? ઇસ બાત ર્ેં તનરણાુંત હૈ. તનપુણ. તનરણાુંત હૈ પદરપૂણવ હૈ. ઐસે ભગર્ાન આત્ર્ા 
પુંચર્ભાર્ ઉસકો જાનનેર્ેં જો તનરણાત હૈ. ‘ર્ુતનશ્વર ભર્ સે ર્ુક્ત હોને હેતુ...’ ચાર ગતત કે ભર્ સે 
ર્ુક્ત હોને હેતુ ‘ઉસ સર્સ્ત ર્ુભ કર્વ કો છોડો...’ પાઠ ર્ેં હૈ દક નહીં? ‘त्यजत’ु ‘भवचवमकु्त्य ैत्यजत’ु 
દ્રતિર્ેંસે છોડો, ઐસે. છોડો અથાવત્? દ્રતિકે તર્ષયસે છોડ દો. પુણ્ય-પાપ કા–પુણ્યાદદ કા પદરણાર્ દ્રતિ 

કા તર્ષય નહીં. ઉસકે આશ્રય સે સમ્યગ્દર્વન હોતા નહીં.  

‘ઔર સારતત્ત્ર્સ્ર્રૂપ ઐસે ઉભય સર્યસાર કો ભજો.’ ઓહોહો..! તત્રકાલી ભગર્ાન આત્ર્ા 
ઔર ઉસકે કારણરૂપ ઉસકી તનર્વલ પયાવયકો ભજો. ઉભય સર્યસાર. ઉભય અથાવત્ તત્રકાલી ધ્રુર્ 

સર્યસાર. ઉસકી એકાગ્રતા હોકર તનર્વલ ર્હ કારણસર્યસાર ઔર પૂણવ કેર્લજ્ઞાન હો ર્હ 

કાયવસર્યસાર. ધ્રુર્ હૈ ર્હ પરર્ કારણસર્યસાર. ઐસી કઠીન બાત ભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી :- સર્યસાર તીન. ઉસર્ેં યહાું દો કહે. તત્રકાલી ધ્રુર્ કો સર્યસાર કહા ઔર 

ર્ોક્ષ પાનેકે કારણરૂપ જો આત્ર્ાકી તનયર્સર્યસાર ર્ીતરાગીપયાવય ર્હ પયાવયરૂપ કારણસર્યસાર. 
ધ્રુર્ કારણ તત્રકાલી સર્યસાર ઔર કાયવરૂપ કાયવસર્યસાર તસદ્ધ પદ. પરન્તુ યહાું દો કો ભજો. ધ્રુર્ 

ઔર પયાવય કો ભજો ઐસે. ભજો અથાવત્ દ્રવ્ય ર્ેં એકાગ્ર હો. ઐસે. પ્રગટ હોતા હૈ. પરન્તુ દ્રવ્ય કે આશ્રય 

સે– ધ્રુર્ સર્યસાર હૈ ઉસકી એકાગ્રતા હોને સે ર્ોક્ષર્ાગવ કી પયાવય, ર્ીતરાગી પયાવય, ર્ીતરાગી 
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સર્દકત ર્હ કારણસર્યસાર. ઉસકો ભજો. ‘ઇસર્ેં ક્યા દોષ હૈ?’ કહો, ઐસા કહા દેખો. ‘ ोऽत्र दोषो 
मनुीशः’  

અરે..! યહ છોડના, ઔર ઇસર્ેં ભર્ના ઇસર્ેં ક્યા દોષ હૈ? ઐસા કહતે હૈં. ર્ુભ પદરણાર્ છોડ 

દે? છોડ કર ક્યા કરે? છોડકર અુંદર ર્ેં એકાગ્ર હોના ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! સર્ર્ ર્ેં આયા કુછ? 

ભગર્ાન કે પાસ જાયે તો ભગર્ાન ઐસા કહતે હૈં દક ર્ેરે સાર્ને દેખના છોડ દે, તેરી સન્ર્ુખ દેખ.  

શ્રોતા :- ... િટકાર લગતી હૈ 

પૂજ્ય ગુરુદેર્શ્રી - ... િટકાર લગતી હૈ. િટકાર ક્યા? દક તુર્ ર્ેરે સાર્ને દેખતે હો? તેરે પાસ 

પૂણવ હૈ ઉસકી તરિ દેખ. ધ્રુર્ તરિકી દ્રતિ દેખ. તુઝે લાભ હોગા, બાકી લાભ હર્ારે સન્ર્ુખ હોને સે 
લાભ હોગા નહીં. આહાહા..! યહ તો ર્ીતરાગ કહતે હૈં. દૂસરે તો કહે, હર્ારા ભર્ન કરો, હર્ેં દો 
આહાર, પાની, લડ્ડુ. આપકા કલ્યાણ હો જાયેગા. એય..! યહાું તો કહતે હૈ દક ભાર્તલુંગી ર્ુતન કો આહાર-
પાની દે તર્કલ્પ, પુણ્યબુંધ હો. સુંર્ર, તનર્વરા ર્રા ભી નહીં હોતી. આહાહા..! સર્ર્ ર્ેં આયા? શ્વેતાુંબર 

ર્ેં ર્હ તો લેખ હૈ ભગર્તી ર્ેં. તથારૂપ સાધુ કો તનદોષ આહાર-પાની દે તો પદરત સુંસાર કરે. યહ ર્ૂલ 

પાઠ હૈ. ર્ૂલ તલખાર્ટ હી સારી તત્ત્ર્ કે તર્રૂદ્ધ કે હૈ. પર ક્યા કરે? તીન સૂત્ર ઉસર્ેં બડી તકરાર હુઈ હૈ.  

એક સૂત્ર ઐસા હૈ દક ર્ુતન કો તનદોષ પાની દે (ઉસર્ેં) સદોષ થોડા હો, તો બહોત તનર્વરા ઔર 

થોડા પાપ. યહ તલયા. શ્વેતાુંબરને લે તલયા. કરો સાધુ કે તલયે. અબ ઇસર્ેં થોડા પાપ લગેગા, પરન્તુ 
તનર્વરા જ્યાદા હૈ. ધૂલ ર્ેં ભી નહીં હૈ. તીન સૂત્ર હૈ ભગર્તી ર્ેં. એક સૂત્ર તથારૂપ સાધુ કો તનદોષ 

આહાર-પાની દે, એ એકાુંતથી તનર્વરા કરે. દકુંતચત્ પાપ.... ભગર્તી સૂત્રર્ેં હૈ. ઔર અસુંયર્ીકો દેને સે 
એકાુંત ..... તેરાપુંથીને ર્હ તલયા હૈ. અરેરે..!  

યહાું તો કહતે હૈ દક તથારૂપ (ર્ુતન) તીથુંકર તીન લોકકે નાથ હો, ગૃહસ્થાશ્રર્ર્ેં હો પહલે. ઉસકો 
ભીક્ષા દે તો ર્ુભરાગ હોગા, સુંસાર પદરત્ પરદ્રવ્યકે આશ્રયસે હોગા નહીં. સર્ર્ ર્ેં આયા? આહાહા..!  
લો એક પેરેગ્રાિ રહેગા. 

 

(શ્રોતા :- પ્રર્ાણ ર્ચન ગુરુદેર્!) 

 

 

* * * * * 
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શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ. ધિયમસાર અર્ાાત્ મોક્ષકા માર્ા. યહ મોક્ષકા માર્ા પયાાય હૈ. 
ધિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ, ધ્રુવસ્વરૂપકી અંતર રુધચકા પરરણમિ વહ ધિશ્ચય સમ્યગ્દશાિ ઔર ધ્રુવકા અંતરમેં 
સ્વસંવેદિજ્ઞાિ, અપિા જ્ઞાિ પ્રત્યક્ષ (હોિા) ઉસકા િામ જ્ઞાિકી પયાાય ઔર ધ્રુવસ્વરૂપમેં લીિતા 
ઉસકા િામ ચારરત્ર.—યહ તીિોં ધમલકર મોક્ષકા માર્ા એક હૈ. વહ પયાાય ધ્રુવ કે અવલંબિસે પ્રર્ટ 

હોતી હૈ. ઐસા ધ્રુવતત્ત્વ ચૈતન્ય મહાતત્ત્વ ધ્રુવ અિારદ-અિંત અધવિાશી... ઉસમેં યહાં ૪૨ ર્ાર્ામેં 
ચલતા હૈ, દેખો! ઉસમેં સમસ્ત સંસાર ધવકારકા અભાવ હૈ. ધિત્ય જો સમ્યગ્દશાિકા ધવષય, ધ્યેય ઐસા 
ધિશ્ચય આત્મા–સચ્ચા આત્મા ઉસમેં ધવકારકા અભાવ હૈ, વહ યહાં ર્ાર્ા મેં બતાતે હૈં. ૪૨. 

चउगइभवसभंमण ं   जाइजरामरणरोगसोगा  य। 
कुलजोणणजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो सणंि ॥४२॥ 

જીવિે િર્ી, અહીં તો દ્રવ્યમાં િર્ી એિે જીવ કહ્યો છે. આહાહા..! જીવિે ક્ષાધયકભાવ િર્ી. આ 

તે કંઈ વાત છે! જીવિે કેવળજ્ઞાિ િર્ી. ઐસી બાત કહી િ? ‘जीवस्स णो सणंि’ ભર્વાિ ધ્રુવસ્વરૂપ 

અિારદ-અિંત સત્વ તત્ત્વ આખું-પૂણા, ઉસમેં તો કેવલજ્ઞાિકી પયાાય ભી િહીં, ઉસકો જીવ કહતે હૈં. 
સમજ મેં આયા? સચ્ચા આત્મા કહો, સચ્ચા જીવ કહો કે ધિશ્ચય તત્ત્વ આત્મા કહો. તો વહ ધિશ્ચય 

આત્મા હૈ વહી આત્મા હૈ. જો પયાાય ક્ષાધયક, ક્ષયોપશમજ્ઞાિ આરદ હૈ વહ પયાાય જીવમેં હૈ િહીં, જીવમેં 
હૈ િહીં. ‘जीवस्स णो सणंि’ ‘जीवस्स णो सणंि’ એમ આવે છે કે િધહ? સમજમેં આયા? જીવ ઇસકો 
કહતે હૈં રક ધત્રકાલી ધિત્યાિંદ, સહજાિંદ મૂધતા ધ્રુવ ઉસકો યહાં આત્મા કહતે હૈં, ઉસકો જીવ કહતે હૈં. 
પયાાયકો જીવ કહતે િહીં. પયાાય વ્યવહાર આત્મા હૈ, વહ જૂઠા આત્મા હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- દોિોં આત્મા ધમલકર પ્રમાણકા ધવષય હૈ, વહ ધિશ્ચયકા ધવષય િહીં. સમજ 

મેં આયા? ધિશ્ચય જો પરમાત્મા પૂણા સ્વરૂપ ધ્રુવ ચૈતન્ય, ઉસમેં તો યહાં પયાાયકા કોઈ અંશ ભી, ધસદ્ધ 

કી પયાાયભી દ્રવ્યમેં િહીં, ઉસકો યહાં જીવ કહતે હૈં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? એકેધન્દ્રય, બે ઇધન્દ્રય, 
ત્રણ ઇધન્દ્રય, ચાર ઇધન્દ્રય, પંચેધન્દ્રય એ તો કયાંય વયા ર્યા. વહ જીવ િહીં. યહ તો ઉસકી પયાાય મેં 
ધિમાલતા, શુદ્ધ વીતરાર્તા પ્રર્ટ હો વહ ભી જીવ િહીં.  

ભાદરવા સુદ ૭, ગુરુવાર, તા. ૧૮-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૨, પ્રવચન-૯ 
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જીવ તો ધ્રુવ ધચદાિંદ પ્રભુ અિંત આિંદકા કંદ જજસમેં તો િકોર ચીજ ભરી હૈ ઉસકો યહાં જીવ 

કહતે હૈં. ઉસકે અવલંબિસે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. બાકી પયાાય તો વહ ભી, 
પયાાય હૈ વહ સ્વયં સત્ હૈ. સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પદાર્ા દ્રવ્ય હૈ વહી યર્ાર્ા પદાર્ા હૈ. પ્રમાણકા ધવષય બિાિા હો તો પ્રમાણ 

ભી દ્રવ્યકો–ધિશ્ચય આત્માકો રખકર હી પ્રમાણ પયાાયકા જ્ઞાિ કરતા હૈ. પ્રમાણ ઉસકા ધિષેિ િહીં 
કરતા. ધિશ્ચય જો અભેદ આત્મા વહી ધિશ્ચયકા આત્મા હૈ, વહ કબુલ કરકે પયાાયકા જ્ઞાિ કરતે હૈં, તો 
કબુલ કરકે કરતે હૈં ઉસકા િામ પ્રમાણ હૈ. સમજમેં આયા? િહીં તો દો િયકા જ્ઞાિ િહીં રહા. પ્રમાણમેં 
દો િયકા જ્ઞાિ હોતા હૈ િ? દો િયકા.... ધિશ્ચયકા ધવષય જો ધ્રુવ ભર્વાિ મહાપ્રભુ, સજચ્ચદાિંદ 

આત્મા ધત્રકાલી આિંદકા કંદ જજસમેં પુરુષાર્ાકા ધપંડ પડા હૈ વહી આત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? કયોંરક 

વહ આત્મા ધત્રકાલી સત્વ હૈ વહી જીવકા મૂલ તત્ત્વ હૈ. આહાહા..!  

કહતે હૈં... િીચે હરરર્ીત. યહ તો ‘जीवस्स णो सणंि’ આવ્યુંિે? તો એમાં જીવ િર્ી, જીવ િર્ી. 
આકરું લાર્ે માણસિે. પહેલેર્ી આવ્યું છેિે એ તો, જુઓિે! દેખો. ..વહ તો ઠીક હૈ. ‘णो खइयभावठाणा 
जीवस्स’ એમ લેવું એમાં. ‘णो खयउसमसहावठाणा वा ओदइयभावठाणा णो उवसमण ेसहावठाणा वा 
जीवस्स’ એમ લેવું ઉપરર્ી. સમજ મેં આયા? કયોંરક પહલે સે શુરૂ રકયા હૈ િ વહ? ૪૦ મેં. ‘जीवस्स 
ण उदयठाणा’ ‘जीवस्स ण उदयठाणा’ દેખો! ‘जीवस्स ण उदयठाणा’ ઐસે ધલયા હૈ રક િહીં? યહ તો 
અલૌરકક બાત હૈ. અિંત કાલમેં જો અપૂવા ધ્રુવતત્ત્વ હૈ ઉસકા અવલંબિ દ્રધિિે ધલયા િહીં. સમજ મેં 
આયા? ઉસકો છોડકર, સબ ઐસા કરિા, ઐસા કરિા, શુભ કરિા, પુણ્ય કરિા, દયા- દાિ કરિા, વ્રત 

કરિા—યહ સબ ધમથ્યાત્વભાવ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? કહતે હૈં દેખો. આયા િ યહાં? 

ચતુ-ર્ધત ભ્રમણ િધહં, જન્મ-મૃત્યુ િ, રોર્, શોક, જરા િહીં. 

કુલ યોધિ િધહ, િધહં  જીવસ્ર્ાિ, રુ માર્ાણાકે   સ્ર્ાિ િધહં. ૪૨. 

મૂલ પાઠ મેં ‘जीवस्स णो सणंि’ એમ છે. હૈ. એ તો ઉસમેં શબ્દ પડ્યો છે, .. એટલે િાખયું. આમાં 
જીવ શબ્દ િર્ી આવ્યો હેઠે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આર્ળર્ી ચાલયું આવે છે. મૂળ પાઠમાં તો આર્ળ આવ્યો હોય તોય િાખયો 
છે. આ તો હરરર્ીતમાં સમાણું િધહ એટલે. બાકી પાઠમાં તો ‘जीवस्स णो सणंि’ (છે). ટીકા.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમાં તો હોય જ િે. આ તો હરરર્ીતમાં િ આવ્યું. આમાં હરરર્ીત ધહન્દીમાં 
િ આવ્યું. ધહન્દીમાં િર્ી આવ્યું. ત્યારે કહ્યુંિે, અહીં તો ધહન્દી ચાલે છેિે અત્યારે.  
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‘ટીકા – શુદ્ધ ધિશ્ચયિય સે...’ ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવ શુદ્ધ હૈ ઉસકા ધવષય કરિેવાલી શુદ્ધધિશ્ચય 

અર્વા વહ ધ્રુવ હી શુદ્ધ ધિશ્ચયિય હૈ. આહાહા..! ‘શુદ્ધ ધિશ્ચયિય સે શુદ્ધજીવ કો...’ શુદ્ધ જીવ કો િામ 

ધ્રુવતત્ત્વ કો, ધિત્યાિંદ ભર્વાિ ધ્રુવકો ‘સમસ્ત સંસારધવકારોં કા સમુદાય િહીં હૈ...’ સમસ્ત સંસાર 

ધવકારકા સમુદાય િહીં હૈ ઐસા યહાં ર્ાર્ામેં કહા હૈ. આ બાજુ. દ્રવ્યકમા, જડકમા ઔર ભાવકમા દયા, 
દાિ, ધવકલપ ભજકત, પૂજા રાર્ વર્ેરે ભાવ ‘સ્વીકાર  િ હોિે સે...’ આત્મદ્રવ્ય મેં ઉસકા સ્વીકાર િહીં. 
આહાહા..! રાડ િાખે. હજી તો શુભભાવ આત્માિે િર્ી એ િર્ી બેસતું, તો ક્ષાધયકભાવ આત્મામેં િહીં 
હૈ વહ તો કહાંસે બૈઠે? આહાહા..! સમજ મેં આયા? કહતે હૈં, જડકમા, ભર્વાિ ધ્રુવતત્ત્વમેં હૈ હી િહીં. 
વહ તો મુકતસ્વરૂપ, અિારદ-અિંત મુકતસ્વરૂપ હૈ. સમજમેં આયા? ઔર જો ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ધિત્યાિંદ 

પ્રભુ... ઉત્પાદ-વ્યયકી એક સમય કી પયાાય હૈ વહ વ્યવહારમેં જાતા હૈ. ઔર ધત્રકાલ ધ્રુવતત્ત્વકો યહાં 
આત્મા કહિે મેં આયા હૈ. ઐસે આત્માકી અંદર દ્રધિ કરિા, ધ્રુવ કો અવલંબિ લેકર દૃધિકા પરરણમિ 

કરિા ઉસકા િામ પ્રર્મ દરજ્જેકા સમ્યગ્દશાિ હૈં. સમજ મેં આયા?  

‘ભાવકમા કા સ્વીકાર િ હોિે સે...’ ધવકલપ હો, પરન્તુ દ્રવ્ય મેં સ્વીકાર િહીં હૈ. દ્રવ્ય મેં સ્વીકાર 

િહીં કા અર્ા દ્રવ્યમેં હૈ હી િહીં િ, યૂં. આહાહા..! વસ્તુ જો ધ્રુવ ભર્વાિ આત્મા ઉસમેં દયા, દાિ, 
ધવકલપ, ભજકત આરદ પૂજા યા કામ, ક્રોિ યા ધહંસારદ ભાવ દ્રવ્યમેં હૈ હી િહીં િ. ‘સ્વીકાર િ હોિે સે...’ 
કા અર્ા ઉસમેં હૈ હી િહીં િ. 

જીવકો વહ િહીં હૈ ઇસ કારણસે ‘િારકત્વ, ધતયંચત્વ, મિુષ્યત્વ ઔર દેવત્વસ્વરૂપ ચાર ર્ધતયોં 
કા પરરભ્રમણ િહીં હૈ.’ ધ્રુવસ્વરૂપ મેં પરરભ્રમણ હૈ હી િહીં. વહ તો પરરભ્રમણ કી પયાાય મેં બંિ હૈ, 
પયાાય–અવસ્ર્ામેં રાર્ારદ કા બંિ ઔર અવસ્ર્ામેં રાર્ારદ કા અભાવ હોકર મુજકત હોતી હૈ, વહ તો 
મુજકત ઓર બંિ પયાાયમેં હૈ. દ્રવ્ય–ધ્રુવમેં મુજકત ઓર બંિ હૈ િહીં. આહાહા..! ધત્રકાલ મુકતસ્વરૂપ 

ધત્રકાલ હૈ. મુકતસ્વરૂપ આત્મા ઉસમેં તો ક્ષાધયક પયાાય ભી હૈ હી િહીં. જો મુજકત કી પયાાય જો ક્ષાધયક 

પયાાય ઉસમેં હૈ િહીં. હૈ િહીં કા અર્ા? અભેદ તત્ત્વ હૈ ઉસમેં પયાાય પ્રવેશ કરતી િહીં. આહાહા..!  

ઔર જજસિે મુકતસ્વરૂપ ભર્વાિ આત્મા દશાિ સમ્યક્ સે પકડ ધલયા, ઉસમેં સારી મુજકતકી 
અિંતી પયાાય પડી હૈ ધ્રુવરૂપ, તો પકડ ધલયા તો મુજકત ઉસકી પયાાય મેં આ ર્ઈ, આ ર્ઈ ઔર આ 

ર્ઈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? શેઠ! યહ સૂક્ષ્મ ધવષય હૈ. સમજિા ચાધહયે. આહાહા..! જીવકો 
દ્રવ્યકમા ઔર ભાવકમા ભી જહાં િહીં, તો દ્રવ્યકમાકા, ભાવકમા કે ફલરૂપ ચાર ર્ધત ઉસમેં હૈ િહીં ઐસા 
કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? 

ધ્રુવમેં ભાવકમા ધવકલપ હી િહીં હૈ. તો ભાવકમા ઔર જડ(કમા), વહ તો જડ પર હૈ. વહ ભાવકમા 
ધવકલપ હૈ—દયા, દાિ, વ્રત, ભજકત, પૂજા, ધહંસા, જૂઠ, ચોરી ધવષય વાસિા. વહ ધવકલપ ધ્રુવ મેં હૈ િહીં. 
તો ધ્રુવ મેં હૈ િહીં તો ધવકલપ િહીં તો ધવકલપકા ફલ ચાર ર્ધત આત્મામેં હૈ િહીં. ઐસી દ્રધિ હુએ જબિા 
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સમ્યગ્દશાિ હોતા િહીં. ર્ધત જો મિુષ્ય હૈ ઉસકે અવલંબિ સે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ ઐસા હૈ િહીં, 
ઐસા કહતે હૈં. કયોંરક વહ અંદર હૈ હી િહીં. આહાહા..!  

‘ધિત્ય-શુદ્ધ ધચદાિન્દરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ જીવકો...’ ઉસકો હી જીવ કહતે હૈં. કયા? ધિત્ય 

ભર્વાિ આત્મા, ધિત્ય શુદ્ધ, શુદ્ધ કેવલ પધવત્ર કા ધપંડ ભર્વાિ ધિત્ય ધ્રુવ અભેદ અખંડ એક ઐસા 
ધચદાિંદરૂપ જ્ઞાિ, ધચદ્ અર્ાાત્ જ્ઞાિ, આિંદરૂપ, ધિત્ય શુદ્ધરૂપ કારણપરમાત્મસ્વરૂપ. વહ 

કારણપરમાત્મસ્વરૂપ, ધત્રકાલી ભર્વાિ કારણ પરમાત્મસ્વરૂપ જજસકો યહાં શુદ્ધભાવ કહતે હૈં. ઉસ 

કારણપરમાત્મસ્વરૂપ જીવકો, ઐસે જીવ કો ‘દ્રવ્યકમા તર્ા ભાવકમા કે ગ્રહણકો યોગ્ય ધવભાવપરરણધત 

કા અભાવ હોિે સે...’ ધ્રુવ ધવભાવ પરરણધત કો છૂતે હી િહીં. આહાહા..! ધિરાલંબ ભર્વાિ ધ્રુવતત્ત્વ, 
કહતે હૈં રક ઉસમેં દ્રવ્યકમા ઔર ભાવકમાકે ગ્રહણ યોગ્ય ધવભાવ પરરણધત–ધવકારી અવસ્ર્ાકા અભાવ 

હોિે સે ‘જન્મ,...’ જાધત કા અર્ા જન્મ રકયા હૈ. જન્મ, ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવકો જન્મ િધહ, ધ્રુવ કો જરા 
િહીં, ધ્રુવ કો મરણ િહીં, ધ્રુવ મેં રોર્ િહીં, ધ્રુવ મેં શોક િહીં. સમજ મેં આયા? 

‘ચતુર્ાધત (ચાર ર્ધત કે) જીવોં કે કુલ તર્ા યોધિકે ભેદ જીવ મેં િહીં હૈં...’ ઐસા ધ્રુવ ભર્વાિ... 
જીવકા જો કુલ કહિે મેં આયા હૈ, વહ સાઢે સત્તાવિ લાખ કરોડ ઔર યોધિ ચોયાાસી લાખ યોધિ, વહ 

ધ્રુવસ્વરૂપ મેં હૈ િહીં. પયાાય મેં હૈ. પયાાય ઉસમેં હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? ‘પૃથ્વીકાધયક જીવો કે બાઈસ 

લાખ કરોડ કુલ હૈં;... ’ કુલ. કુલ સમજતે હો? ર્ોબર હોતા હૈ િ ર્ોબર? કયા કહતે હૈં? છાણ છાણ. 
ર્ોબર હોતા હૈ િ ઉસમેં જભન્ન-જભન્ન જાત કા કીડા ઉત્પન્ન હોતા હૈ, કીડા. કીડા કહતે હૈં િ? જભન્ન 

જભન્ન જાતકા કીડા ઉત્પન્ન હોિા વહ ઉસકા કુલ કહિેમેં આતા હૈ. એક જાત કા સમાિ ઉત્પન્ન હો 
શરીર, તો ઐસા ઐસા પૃથ્વીકાયમેં બાઈસ લાખ કરોડ કુલ હૈ. પરન્તુ વહ જીવ ધ્રુવમેં હૈ િહીં, વહ 

પયાાયમેં હૈ. પયાાય દ્રવ્ય મેં હૈ િહીં. આહાહા..! બહુત કરઠિ બાત હૈ ભાઈ! 

‘અપકાધયક જીવોં કે સાત લાખ કરોડ કુલ હૈ;...’ પાિી જલ હૈ િ જલ? જલ કા એક જબંદુ હૈ, 
ઉસમેં અસંખય જીવ હૈ અપકાય ઔર ધિર્ોદ અિંત હૈ. ઐસા ‘અપકાય જીવોં કે સાત લાખ કરોડ કુલ 

હૈ;...’ પાિી કા શરીર ઉત્પન્ન કી ધસ્ર્ધત કે સાત લાખ જાત કે ભેદ હૈં. ‘તેજસકાધયક...’ અધિ. વહ અધિ 

જરી હૈ િ. રદયાસલી કરતે હૈં િ. અધિ કા જીવ હૈ. ઉસમેં ભી ‘તીિ લાખ કરોડ કુલ હૈ;...’ અધિ કા. 
‘વાયુકાધયક જીવોં કે સાત લાખ કરોડ કુલ હૈ;...’ પવિ. જીવકી ઉત્પધત્ત ઉસમેં કુલ કા શરીર હોં. સાત 

લાખ કુલ હૈ. ‘વિસ્પધતકાધયક જીવોં કે અઠ્ઠાઈસ લાખ કરોડ કુલ હૈ;...’ ધિર્ોદ ઔર સાિારણ દોિોં 
સાર્ મેં. ‘વિસ્પધતકાધયક જીવોં કે અઠ્ઠાઈસ લાખ કરોડ કુલ હૈ; દ્વીધન્દ્રય જીવોં કે સાત લાખ કરોડ કુલ 

હૈં; ત્રીઇધન્દ્રય કે આઠ લાખ કરોડ કુલ હૈ; ચતુરરધન્દ્રય જીવોં કે િૌ લાખ કરોડ કુલ હૈ; પંચેધન્દ્રય જીવોં મેં 
જલચર જીવોં કે સાઢે બારહ લાખ કરોડ કુલ હૈં;...’ જલચર, જલચર. જલમેં મછલી ઉત્પન્ન હોતી હૈ િ? 

મચ્છ. મચ્છ. વહ મચ્છકી જાત કી કુલકી ઉત્પધત્ત હોં! યોધિ િહીં.  
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‘ખેચર જીવોં કે બારહ લાખ કરોડ કુલ હૈં;...’ પંખી. ‘ચાર પૈર વાલે જીવોં કે દશ લાખ કરોડ કુલ 

હૈં; સપાારદક પેટ સે ચલિેવાલે જીવોં કે િવ લાખ કરોડ કુલ હૈ; િારકોં કે પચ્ચીસ લાખ કરોડ કુલ હૈ; 
મિુષ્યોં કે બારહ લાખ કરોડ કુલ હૈ ઔર દેવોં કે છબ્બીસ લાખ કરોડ કુલ હૈં. કુલ ધમલકર એક સૌ સાઢે 
સત્તાિવે લાખ કરોડ (૧૯૭૫૦૦૦, ૦૦૦, ૦૦૦, ૦૦) કુલ હૈ.’ જીવ–ધ્રુવમેં વહ હૈ િહીં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હૈ સહી, વ્યવહાર તરીકે હૈ. ઐસી બાત હૈ િ. કોઈ અન્ય િા કહતે હૈં. વહ તો 
અન્ય ભી કહતે હૈં િ, ચોયાાસી લાખ યોધિ. કહતે તો હૈં, પરન્તુ ચોયાાસી લાખ કા સ્વરૂપ કયા હૈ ઉસકી 
ખબર િહીં. યહ વસ્તુ હૈ. ભર્વાિ ધ્રુવ ધચદાિંદ કા ઉસમેં સ્પશા િહીં. ઐસા એક સૌ સાઢે સત્તાિવે 
લાખ કરોડ ઐસા કહા હૈ. 

‘પૃથ્વીકાધયક જીવોં કે સાત લાખ યોધિમુખ હૈં;...’ પૃથ્વી કી ઉત્પધત્ત કા સ્ર્ાિ. જૈસે ર્ોબર મેં એક 

જાત કી યોધિ હૈ ઉસમેં જો વણા, ર્ંિ, રસ, સ્પશા એક જાત કા હૈ ઉસકો (એક) યોધિ (કહતે હૈં). ફેરફાર 

જરા હો ર્યા ઉસકી દૂસરી યોધિ. ઐસે ઐસે ર્ોબર મેં જભન્ન જભન્ન ઉત્પધત્તસ્ર્ાિ હૈ ઉસકો યોધિ કહતે 
હૈં. ઐસે પૃથ્વીકાય ઉત્પધત્ત કે સાત લાખ ઉત્પન્ન સ્ર્ાિ હૈ. પૃથ્વી જીવ હૈ ઉસકી ઉત્પધત્ત કા પયાાય સ્ર્ાિ 

ઇતિા હૈ. ધ્રુવ મેં હૈ િહીં. ‘અપકાધયક જીવોં કે સાત લાખ યોધિમુખ હૈં;...’ પાિી-પાિી. પાિી મેં ઉત્પન્ન 

હોિા. યોધિ ઉત્પન્ન હોિા હોં. કુલ તો શરીર કી જાત હૈ. ઉત્પન્ન હોિેકી જાત મેં ઇતિા ભેદ હૈં. 
‘તેજકાધયક જીવોં કે સાત લાખ યોધિ મુખ હૈં; વાયુકાધયક જીવોં કે સાત લાખ યોધિ મુખ હૈં; ધિત્ય 

ધિર્ોદી જીવોં કે સાત લાખ યોધિ મુખ હૈં;...’ ધિત્ય ધિર્ોદ. કભી ત્રસ િહીં હુઆ ઐસે જીવ અિંત પડે 
હૈં. આહાહા..! ઉસકા ભી સાત લાખ યોધિ મુખ હૈ. 

‘ચતુર્ાધત (ચાર ર્ધત મેં પરરભ્રમણ કરિેવાલે અર્ાાત્ ઇત્તર) ધિર્ોદી જીવોં કે સાત લાખ 

યોધિમુખ હૈ.’ ધિત્યમેંસે ધિકલ કર બાહર ધિર્ોદમેં આયા હૈ ઉસકી ભી ઇતિી યોધિ હૈ. 
‘વિસ્પધતકાધયક જીવોં કે દશ લાખ યોધિમુખ હૈં;...’ ધિર્ોદ સાિારણ. ‘દ્વીધન્દ્રય જીવોં કે દો લાખ યોધિ 

મુખ હૈં; ત્રીધન્દ્રય જીવોં કે દો લાખ યોધિમુખ હૈં; ચતુરરધન્દ્રય જીવોં કે દો લાખ યોધિ મુખ હૈં; દેવોં કે ચાર 

લાખ...’ ઉત્પધત્તસ્ર્ાિ. વહાં હૈ િ, શૈયામેં ઉત્પધત્ત સ્ર્ાિ મેં વણાભેદ હૈ ઉસકો યોધિભેદ ધર્િિે મેં આયા 
હૈ. ‘જીવોં કે ચાર લાખ યોધિમુખ હૈં; મિુષ્યોં કે ચૌદહ લાખ યોધિમુખ હૈં. (કુલ ધમલકર ૮૪૦૦૦૦૦ 

યોધિમુખ હૈં).’ ઉત્પધત્ત કે સ્ર્ાિ જીવકે કહિે મેં આતે હૈં, પયાાયકી યોગ્યતા સે. ધ્રુવમેં હૈ િહીં. સમજ મેં 
આયા? ચોયાાસી લાખ યોધિ મેં એક-એક યોધિ મેં અિંત બાર જન્મ ધલયા હૈ પયાાયદ્રધિ સે. પયાાયદ્રધિ 

રખકર ઐસા અવતાર ધલયા, રાર્કી દ્રધિ તો ઠીક, પુણ્યપરરણામકી દ્રધિ રક યે મેરા હૈ (ઔર) મૈં હૂં 
(ઐસા માિતા હૈ) વહ તો ધમથ્યાદ્રધિ હૈ, પરન્તુ એક સમય કી પયાાયકી દ્રધિ(વાલા) પયાાયદ્રધિ 

ધમથ્યાદ્રધિ હૈ. આહાહા..! ઐસી ચોયાાસી લાખ યોધિ... ધ્રુવતત્ત્વ ભર્વાિ સમ્યગ્દશાિ કા ધ્યેય હૈ, 
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જજસકે અવલંબિ સે, આશ્રય સે, ધ્યેય કરિે સે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ ઐસા જીવ ધ્રુવ તત્ત્વ ઉસમેં 
ચોયાાસી લાખ યોધિ હૈ િહીં. ઉસકા અર્ા હુઆ રક દ્રવ્યદ્રધિ હુઈ તો ઉસકો ઉત્પન્નસ્ર્ાિ કી યોગ્યતા 
રહી િહીં. ઐસા હૈ. આહાહા..! 

‘સૂક્ષ્મ એકેધન્દ્રય પયાાપ્ત...’ એકેધન્દ્રય જીવ હૈ સૂક્ષ્મ લોકમેં, પૂરે લોકમેં ભરે હૈં. ઉસકી ‘પયાાપ્ત 

ઔર અપયાાપ્ત, સ્ર્ૂલ એકેધન્દ્રય પયાાપ્ત ઔર અપયાાપ્ત, દ્વીધન્દ્રય પયાાપ્ત ઔર અપયાાપ્ત, ત્રીધન્દ્રય 

પયાાપ્ત ઔર અપયાાપ્ત, ચતુરરધન્દ્રય પયાાપ્ત ઔર અપયાાપ્ત...’ પૂરી ભાષા આરદ બાંિે વહ પયાાપ્ત, 
અિૂરી હો વહ અપયાાપ્ત. ‘અસંજ્ઞી પંચેધન્દ્રય પયાાપ્ત ઔર અપયાાપ્ત, સંજ્ઞી પંચેધન્દ્રય પયાાપ્ત ઔર 

અપયાાપ્ત...’ મિવાલે પ્રાણી ઔર મિ જબિા કે. ‘ઐસે ભેદોવાલે ચૌદહ જીવસ્ર્ાિ હૈં.’ વહ જીવ મેં 
િહીં. જીવસ્ર્ાિ જીવમેં િહીં. હૈ વહ જીવસ્ર્ાિ ચૌદહ ભેદ, ભર્વાિ ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ જજસમેં વહ હૈ 
હી િહીં. ઐસે જીવ કો યહાં ભર્વાિ જીવ કહતે હૈં. ઇસ જીવ કી દ્રધિ કરિે સે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ. 
સમજ મેં આયા?  

પીછે ચૌદહ માર્ાણા. ચાર ર્ધત ઉસમેં િહીં, પાંચ ઇધન્દ્રય િહીં, કાય િહીં. તીસરા બોલ હૈ િ 

કાય? યોર્ પંદ્રહ હૈ વહ આત્મા મેં િહીં. વેદ તીિ હૈ વહ આત્મા મેં િહીં. ચાર કષાય આત્મા મેં િહીં. 
પાંચ જ્ઞાિ કી પયાાય ઔર અજ્ઞાિ કી પયાાય ધ્રુવ મેં િહીં. જ્ઞાિકી પાંચ પયાાય મધત, શ્રુત, અવધિ, 
મિઃપયાય ઔર મધત, શ્રુત ઔર ધવભંર્ વહ ધ્રુવતત્ત્વ મેં હૈ િહીં. ‘સંયમ,...’ ધ્રુવતત્ત્વ મેં હૈ િહીં. સંયમ 

તો પયાાય હૈ. સંયમ, અસંયમ, સંયમાસંયમ વહ તીિોં ધ્રુવ મેં હૈ િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

‘દશાિ,...’ ચક્ષુદશાિ, અચક્ષુદશાિ, અવધિદશાિ ઔર કેવલદશાિ વહ ચાર પયાાય હૈ, વહ 

ધ્રુવતત્ત્વ મેં િહીં. આહાહા..! ‘લેશ્યા...’ છહ હૈ. કૃષ્ણ, ધિલ, કાપોત, તેજો.. વહ જીવ મેં િહીં. 
‘ભવ્યત્વ,...’ જીવ મેં િહીં. ધ્રુવ મેં ભવ્ય, અભવ્ય હૈ િહીં, વહ તો પયાાય કી અપેક્ષા સે ભવ્ય, અભવ્ય 

હૈ. આહાહા..! ધ્રુવ ભર્વાિ ધચદાિંદ, જજસમેં દ્રધિ દેિે સે સમ્યગ્દશાિ હો, જ્ઞાિ હો, ઐસી ચીજ મેં 
ભવ્ય, અભવ્યપિા હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? ઉસકા અર્ા હૈ રક ધ્રુવદ્રધિ જહાં હુઈ તો મૈં ભધવ, અભધવ 

હૂં ઐસી શંકા ઉસકો હોતી િહીં. મૈં અભધવ હૂં રક િહીં? ઐસી શંકા હોતી િહીં. ભવ્ય તો હૈ ઉસકા ભાિ 

હો ર્યા. સમજ મેં આયા? પયાાયમેં મેરી યોગ્યતા હૈ મોક્ષ જાિે કી, ઐસા ભાિ પયાાય મેં હોં! દ્રવ્ય તો 
હૈ હી હૈ. આહાહા..! અભી તો લોર્ બાહર મેં ઢૂંઢિે જાતે હૈં. શુભભાવમેંસે કુછ આત્મા ધિકલે? વહાં 
કહાં આત્મા ર્ા? શુભભાવ મેં આત્મા હૈ િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? શુભભાવ મેં આસ્રવતત્ત્વ 

હૈ. આસ્રવતત્ત્વમેંસે આત્મા પ્રાપ્ત હોતા હૈ? આહાહા..! ભાઈ! તું ત્રણ લોકિો િાર્ છોિે, િાર્! ભાઈ! 
તારી તિે ખબર િર્ી. તારી તિે ખબર િર્ી, આ અંિત્વ કેવું? બાહરિી વાતુંમાં ડહાપણ કરે, પછી 
આમ છે િે તેમ છે.  

ભર્વાિ ધ્રુવ ચૈતન્ય પ્રભુ ઉસમેં તો કહતે હૈં રક ભવ્ય, અભવ્યપિા ભી હૈ િહીં. સમજ મેં 
આયા? ઓહોહો..! ધ્રુવસ્વભાવ ભર્વાિ, ઉસકી દ્રધિ હુઈ તો મેરા મોક્ષ હોર્ા રક િહીં? મોક્ષ િહીં 
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હોર્ા કા પ્રશ્ન તો હૈ હી િહીં. પરન્તુ મોક્ષ હોર્ા રક િહીં ઐસા ભી ઉસકી પયાાય મેં લક્ષ જાતા િહીં. 
કયોંરક દ્રવ્ય–ધ્રુવ હૈ મુકતસ્વરૂપ હૈ, ઉસકો દ્રધિ મેં પકડા તો ઉસમેં મુજકતકી પયાાય પડી હૈ વહ પ્રર્ટ 

હુએ જબિા રહેર્ી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

‘સંજ્ઞીત્વ...’ અસંજ્ઞીત્વ િહીં. કહતે હૈં રક િહીં? સંજ્ઞીપિા જો ક્ષયોપશમ, મિ આરદ હો તો િમા 
પામે. યહાં તો કહતે હૈં રક સંજ્ઞીપિા આત્મા હૈ હી િહીં. ક્ષયોપશમભાવ સે સંજ્ઞીપિા પ્રાપ્ત હૈ તો 
ક્ષયોપશમભાવ હી આત્મા મેં હૈ િહીં િ. સમજ મેં આયા? ભાઈ! જ્ઞાિ તો બઢાયેં. પરંતુ કહતે હૈં રક 

ક્ષયોપશમભાવ તેરેમેં હૈ િહીં હૈ, રકસમેં તુઝે બઢાિા હૈ? સમજ મેં આયા? જ્ઞાિકા ક્ષયોપશમ ધવકાસ 

તો ધવશેષ કરેં. યહાં તો કહતે હૈં રક ક્ષયોપશમ તેરેમેં િહીં હૈ, ધવશેષ કયા કરિા હૈ તુઝે? ધવશેષ કરિે 
જાયેર્ા તો દ્રધિ તેરી પયાાય મેં આ જાયેર્ી. કરઠિ કામ ભાઈ! બાબુલાલજી! અલખકી બાત હૈ. 
ઓહોહો..! સંજ્ઞીપિા, અસંજ્ઞીપિા હૈ હી િહીં ઉસમેં. 

‘ઔર આહાર,...’ અિાહાર. આહાર-અિાહાર દોિોં આત્મા મેં િહીં હૈ. ‘ઐસે ભેદસ્વરૂપ (ચૌદહ) 
માર્ાણાસ્ર્ાિ હૈં.’ લો, ચૌદહ માર્ાણાસ્ર્ાિ કા વણાિ  ર્ોમ્મટસાર મેં બહુત ચલતા હૈ, વહ ધ્રુવ મેં હૈ 
િહીં. વહ તો પયાાય કા વ્યવહારિય કા ધવષય ચલતા હૈ તો બતાતે હૈં. દ્રધિ કરિેવાલે કો ઉસકા આશ્રય 

લેિે લાયક િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? તો ધફર જજસસે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ, વહ કરણલજબ્િ 

આતી હૈ િ કરણલજબ્િ? અપૂવાકરણ, અિઃકરણ, ધિવૃધત્તકરણ તો ધ્રુવમેં હૈ હી િહીં િ. આહાહા..! ભારે 
વાત ભર્વાિ! ઉસકે ઉપર લક્ષ્ય રહેર્ા રક મુઝે ઇસ કરણસે પરરણામ હોર્ા, કરણ સે શુદ્ધ હોર્ા, (તો) 
કભી િહીં હોર્ા. આહાહા..! ઐસા કહતે હૈં. ધચલલાતે હૈં બહુત લોર્. દેખો, કરણ શુભભાવ હૈ. તો 
શુભભાવસે અંદર આર્ે બઢકર સમરકતદશાિ હોતા હૈ. અરે..! સુિ તો સહી. શુભભાવ આત્મા મેં િહીં, 
તો ઉસસે સમરકત હોતા હૈ યહ આયા કહાં સે? આહાહા..! ભર્વાિ ધ્રુવ ધિત્યસ્વરૂપ અધવિાશી પદાર્ા 
હૈ, ધવિાધશક પયાાય અધવિાશીમેં કહાં સે આયી? હૈ હી િહીં િ? ધવિાધશક પયાાયસે અધવિાધશક કો 
લાભ હો ઐસા હૈ િહીં. આહાહા..!  

‘યહ સબ ઉિ ભર્વાિ પરમાત્માકો...’ કૌિ ભર્વાિ? ધસદ્ધ ભર્વાિ? યહ દ્રવ્ય ભર્વાિ 

આત્મા. દેખો! ભાષા કૈસી કી હૈ. ‘યહ સબ ઉિ ભર્વાિ પરમાત્માકો...’ પરમાત્મા ભર્વાિ અપિા 
ધ્રુવસ્વભાવ ભર્વાિ ધિત્યાિંદ પ્રભુ, ઉસકો ‘શુદ્ધ ધિશ્ચયિય કે બલસે...’ પયાાયિયસે (ભેદ) હૈં, શુદ્ધ 

ધિશ્ચયિયકે બલ સે ઉસમેં હૈ િહીં. આહાહા..! ‘ઐસા ભર્વાિ સૂત્રકતાા કા અજભપ્રાય હૈ.’ અર્ાકતાા 
ટીકાકાર પદ્મપ્રભમલિારરદેવ (કહતે હૈં). યહ સબ, ભર્વાિ પરમાત્મા, અપિા ધિજ પરમાત્મા, ધિશ્ચય 

આત્મા, અસલી આત્મા… આહાહા..! ખુદ ભર્વાિ આત્મા ઉસમેં યહ ભેદ હૈ િહીં.  

‘ઐસા ભર્વાિ સૂત્રકતાા...’ દેખો! પદ્મપ્રભમલિારરદેવ મુધિ હૈં. સૂત્રકતાાકો ભર્વાિ કહતે હૈં. 
કુંદકુંદાચાયા ભર્વાિ સૂત્રકતાાકાર, ‘(શ્રીમદ્ ભર્વત્ કુંદકુંદાચાયાદેવકા) અજભપ્રાય હૈ.’ યહ અજભપ્રાય 
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ઉસમેં આયા હૈ. ‘ઇસીપ્રકાર (આચાયાદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચન્દ્રસૂરરિે (શ્રી સમયસાર કી આત્મખયાધત 

િામક ટીકા મેં ૩૫-૩૬ વેં શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ રક-’ 

(माणलनी) 
“सकलमणि णवहायाह्नाय णचच्छणिणरिं 
सु्फटिरमवगाह्य स्व ंच णचच्छणिमात्रम।् 
इममिुणर    चरंि ं चारुणवश्वस्य   साक्षाि ् 
कलयि ु  िरमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम ् ॥” 

‘શ્લોકાર્ા – ધચત્શજકત સે રધહત...’ કયા કહતે હૈં? શુદ્ધભાવ ઉપર કહા હૈ િ? ઉસકો યહાં 
ધચત્શજકત કહા. ધચત્શજકત, ધ્રુવશજકત, જ્ઞાિશજકત, તત્ત્વકી સત્વરૂપ શજકત ધ્રુવ. ‘ધચત્શજકત સે રધહત 

અન્ય સકલ ભાવોંકો મૂલસે છોડકર...’ ઉપર શુદ્ધભાવ કહા હૈ િ? ઉસ શુદ્ધભાવકો યહાં ધચત્શજકત 

કહા. ધચત્શજકત. જ્ઞાિકા પૂણા સત્વ, તત્ત્વ ધ્રુવ વહ ધચત્શજકત હૈ, ઉસસે રધહત.. ઉસસે રધહત.. કયા કહતે 
હૈં? પુણ્ય-પાપ મેં ધચત્શજકત હૈ િહીં, વ્યવહાર રત્િત્રય મેં ધચત્શજકત હૈ િહીં. પરંતુ ધચત્શજકત પયાાયમેં 
ભી િહીં હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

‘ધચત્શજકત સે રધહત અન્ય સકલ ભાવોં કો મૂલ સે છોડકર...’ અર્ાાત્ ઉસમેં હૈ િહીં, યૂં મૂલ સે 
છોડકરકા અર્ા હૈ. અકેલા જ્ઞાિ, કેવલ જ્ઞાિ, કેવલ અર્ાાત્ અકેલા જ્ઞાિકા ધપંડ ધ્રુવ વહ જજસમેં િહીં 
ઉિ સબકો છોડકર ‘ઔર ધચત્શજકતમાત્ર ઐસે ધિજ આત્મા કા અધત સ્ફૂટરૂપ સે અવર્ાહિ કરકે...’ 
દેખો! યહ જીવશજકત મેં આયા િ, પહલી જીવશજકત. ‘ધચત્શજકતમાત્ર ઐસે ધિજ આત્મા...’ યહ 

જીવતત્ત્વમેં.... ધચત્શજકતમાત્ર અકેલા જ્ઞાિકા રસ. જ્ઞાિશજકત સત્વ સ્વભાવરૂપ ધત્રકાલ. ઐસા ધિજ 

આત્મા. દેખો! ઉસકા િામ આત્મા. ધત્રકાલી જ્ઞાિસ્વભાવરૂપ ધિજ આત્મા. સમજ મેં આયા? 

‘ધચત્શજકતમાત્ર ઐસે ધિજ આત્મા કા અધતસ્ફુટરૂપ સે અવર્ાહિ કરકે...’ કયા કહતે હૈં? અહો..! 
પયાાય કો અંતરમેં વાળકર (-મોડકર)... પયાાયકો... પયાાયકા કર્િ વ્યવહારસે આતા હૈ િ? કર્િ વહ 

પયાાયકા હૈ. પયાાયકો અંતરમેં વાળકર (અર્ાાત્) ધ્રુવકો પકડકર જો સમ્યગ્દશાિ હુઆ, કહતે હૈં, ઐસે 
આત્મા મેં સ્ફુટ અવર્ાહિ કરકે... જૈસે સમુદ્ર મેં મોતી લેિે કો અંદર પ્રવેશ કરતે હૈં... મોતી-મોતી. પ્રવેશ 

કરતે હૈં િ સમુદ્રમેં? ઐસે ભર્વાિ અિંત આિંદ ચૈતન્યરત્િાકર ધ્રુવ હૈ ઉસમેં પ્રવેશ કરકે–અવર્ાહિ 

કરકે. ધિધમત્ત મૈં િહીં, દયા-દાિ ધવકલપ મૈં િહીં, એક સમય કી પયાાયમેં અવર્ાહિ કરિા િહીં. 
આહાહા..! યે સ્િાિ કરિેકો પાિી મેં જાતે હૈં રક િહીં અવર્ાહિ? ડૂબતે હૈં અંદર. ઐસે ભર્વાિ 

આત્મા ધચત્શજકતમાત્ર ઉસમેં અધતસ્ફુટરૂપસે... અધત સ્ફુટરૂપસે–પ્રર્ટરૂપસે–પ્રત્યક્ષરૂપસે, ઐસા કહતે 
હૈં. જજસમેં ધવકલપકા સહારા િહીં, ધિધમત્તકા સહારા િહીં. અકેલી મધતજ્ઞાિકી ધિમાલ પયાાય સે 
અધતસ્ફુટ–પ્રત્યક્ષ સે અવર્ાહિ કરકે. સમજ મેં આયા?  
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પરમ અધ્યાત્મકર્ા અલૌરકક કર્ા હૈ. વહ કહે, પઢો. કર્ાિુયોર્ વાંચો, લોકોિે સમજાય. પણ 

કર્ાિુયોર્મેં મુખય વસ્તુકી તો ર્ૌણપણે બાત હૈ. દ્રવ્યાિુયોર્િી દ્રધિ િ મળે, ઉસકો કર્ાિુયોર્મેં રકસ 

િય સે કર્િ હૈ ઉસકા પતા િહીં ચલેર્ા ઉસકો. દેખો! યહ દ્રધિ હુએ જબિા કર્ાિુયોર્ મેં રકસ 

અપેક્ષાસે કહા હૈ ઉસકા બોિ યર્ાર્ા િહીં હોર્ા.  

યહાં તો કહા રક ભર્વાિ આત્મા ધિજ આત્મા ધચત્શજકતમાત્ર એકલો ભર્વાિ અધતસ્ફુટરૂપ સે. 
‘सु्फटिरम ्’. ‘सु्फटिरम ्’ છેિે? એટલે. ‘सु्फटिरम ्’ છે િે પાઠમાં? ‘सु्फट’ ‘सु्फटिर’ ‘सु्फटिम’. 
‘सु्फटिर’સે પહલી શુરૂઆત હૈ િ? ‘અધત સ્ફુટરૂપ સે અવર્ાહિ કરકે...’ કયા કહતે હૈં? ‘सु्फटिर’ 
શબ્દ પડા હૈ િ? અધતસ્ફુટ. પહલી શુરૂઆતકી બાત હૈ િ? અત્યંત સ્ફુટતમ હો જાયે તો કેવલજ્ઞાિ હો 
જાયે. પહલે તો ભર્વાિ આત્મા ધ્રુવસ્વરૂપજબંબ ચૈતન્યસાર્ર–રત્િાકર પ્રભુ ધ્રુવ જો હૈ, ઉસમેં પ્રત્યક્ષ 

જ્ઞાિ દ્વારા, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાિસે અવર્ાહિ કરકે, ઐસા કહતે હૈં. અધત સ્ફુટ િામ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાિ. મિ કા 
અવલંબિ િહીં, ધવકલપકા િહીં. સમ્યગ્દશાિ કૈસે હોતા હૈ વહ બાત કરતે હૈં. સમજ મેં આયા? અભી 
તો સમ્યગ્દશાિ કૈસે પ્રાપ્ત હો ઉસકી બાત ચલતી હૈ. આહાહા..! 

કહતે હૈં રક ભર્વાિ ‘ધચત્શજકતમાત્ર ઐસે ધિજ આત્મા...’ અપિા આત્મા ઐસે. ભર્વાિકા 
આત્મા ભર્વાિ મેં રહા. અધતપ્રર્ટપિે અવર્ાહિ કરકે. ધ્રુવમેં અવર્ાહિ કરકે. કયા ધ્રુવમેં પ્રવેશ 

હોતા હૈ? ધચત્શજકત આત્માકા અવર્ાહિ કરકે ‘આત્મા સમસ્ત ધવશ્વ કે ઊપર પ્રવતામાિ...’ સારા ધવશ્વ 

ઉપર જભન્ન, સારા ધવશ્વ સે જુદા ઐસે ઊપર પ્રવતાિમાિ ‘ઐસે ઇસ કેવલ (એક) અધવિાશી આત્મા 
કો...’ દેખો! અધવિાશી ધ્રુવ ‘આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અિુભવ કરો.’ ઉસકા િામ િમા ઔર 

સમ્યગ્દશાિ હૈ. આહાહા..! ભાષા મેં રકતિી ર્ંભીરતા પડી હૈ, રકતિા પુરુષાર્ા. ઐસા ભર્વાિ અંતર 

જબરાજમાિ હૈ િ પરમાત્મા. 

ધિજપ્રભુ ધચત્શજકતમાત્ર ઉસમેં અધતસ્ફુટ–પ્રર્ટપિે અવર્ાહિ કરકે ‘આત્મા સમસ્ત ધવશ્વ કે 
ઉપર પ્રવતામાિ ઐસે ઇસ કેવલ (એક) અધવિાશી આત્મા કો...’ ધત્રકાલ ધ્રુવ કો આત્મા મેં... અંદર મેં 
‘સાક્ષાત્ અિુભવ કરો.’ લો! અધવિાશી આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અિુભવ કરો. અધવિાશી તો 
ધ્રુવ હૈ. પરન્તુ ધ્રુવકે લક્ષ્યસે અિુભવ કરો તો વહ ધ્રુવ કા અિુભવ રકયા ઐસા કહિે મેં આતા હૈ. 
આહાહા..! સમજ મેં આયા? ભારે વાત આવી મોંઘી. એ કરતા તો એકેધન્દ્રય, દ્વીધન્દ્રય, ત્રીધન્દ્રય, ચૌધન્દ્રયા, 
પંચેધન્દ્રયા ધમચ્છામી દુક્કડમ જાઓ, ઊભા ર્ઈ ર્યા. પાપ બાર મધહિાિા કયાા હોય… હેં? શું કહ્યું? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત તો સાચી છે. વસ્તુ શું છે એિા ભાિ િ મળે, દ્રધિિી ખબર િ મળે, 
દ્રધિ કા ધવષય ધ્યેય કયા હૈ ઉસકી ખબર િ મળે, બહારિી કડાકૂટમાં ધમથ્યાત્વર્ી હેરાિ ર્ઈ ર્યો. વ્રત 

મૈં પાલું, ધવકલપ મૈં પાલું, ધવકલપકો રખું—ધમથ્યાત્વ ભાવ હૈ સબ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઉસકો 
છોડકર ભર્વાિ ધચત્શજકતમાત્ર પ્રભુ ઉસમેં અધત પ્રર્ટપિે અવર્ાહિ..., સમુદ્ર મેં જૈસે પ્રવેશ કરે. 
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વહાં તો પ્રવેશ હોતા હૈ. ધ્રુવ મેં પ્રવેશ અંતર િહીં હોતા, પરન્તુ ધ્રુવ તરફ કી દ્રધિ હુઈ, પયાાય વળી, 
વલણ.. વલણ હુઆ તો ધ્રુવ મેં અવર્ાહિ રકયા ઐસા કહિે મેં આતા હૈ. 

‘અવર્ાહિ કરકે, આત્મા સમસ્ત ધવશ્વ કે ઊપર પ્રવતામાિ એસે ઇસ કેવલ (એક) અધવિાશી 
આત્મા કો આત્મા મેં સાક્ષાત્ અિુભવ કરો.’ દેખો! ઉસકો આત્મા કહતે હૈં. ધિજ પરમતત્ત્વ ભર્વાિ 

જો જ્ઞાિમાત્ર આત્મા ધ્રુવ, આિંદમાત્ર આત્મા ધ્રુવ, કોઈપણ ર્ુણસે કહો તો વહ સારા ધ્રુવ, ઉસમેં 
અવર્ાહિ કરકે, ઉસમેં દ્રધિ લર્ાકર... ઐસે અધવિાશી આત્મા (પર) દ્રધિ હુઈ તો અધવિાશી આત્મા 
કા અિુભવ કરો ઐસા કહિે મેં આતા હૈ. અિુભવ તો પયાાયકા હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? વેદિમેં તો 
પયાાય આતી હૈ, કોઈ ધ્રુવ વેદિમેં આતા િહીં. જો પરલક્ષ્યસે રાર્ કા વેદિ ર્ા, વહ ર્ુલાંટ ખાકર અંતર 

કી દ્રધિ હુઈ તો કહતે હૈં રક અધવિાશીકા હી અિુભવ હુઆ. અધવિાશી આત્મા કો... પહલે સમજ મેં તો 
યહ બાત લે રક ચીજ ઐસી હૈ ઔર ઐસે પ્રાપ્ત હોતી હૈ, ઇસકે ધસવા દૂસરા કોઈ ઉપાય હૈ િહીં. ઐસા 
પક્કા જ્ઞાિ ધવકલપમેં ધિણાય રકયે જબિા ઉસમેં અંતમુાખ અિુભવ હો સકે િહીં. આહાહા..! શબ્દ રકતિા 
કહા હૈ, દેખો!  

‘चारु णवश्वस्य साक्षाि ् कलयि’ु ઐસા હૈ િ? સાક્ષાત્ ‘इममिुणर चरंि’ं દેખો એમ હતુંિે? .. 
છોડકર ‘ધવશ્વ કે ઉપર પ્રવતામાિ...’ ઉપર શબ્દ આયા િ? ‘ધવશ્વ કે ઊપર પ્રવતામાિ...’ વહ ‘इममिुणर 
चरंि’ं દ્રવ્યસ્વભાવ સે ઊપર. પયાાય પ્રવેશ િહીં કરતી દ્રવ્ય મેં. રાર્, પુણ્ય, ધવકલપ તો પ્રવેશ િહીં 
કરતા, પરંતુ એક રાર્કો જાિિે(વાલી) પયાાય ભી અંતર મેં પ્રવેશ િહીં કરતી. ઓહોહો..! દેખો! સુબહ 

આયા ર્ા િ ભાઈ! રક રાર્ કો જ્ઞાિી જાિતે હૈં. અરે..! ભારે વાત ભાઈ! રાર્કો કરતા તો િહીં જ્ઞાિી, 
પરંતુ રાર્કો જાિિે(વાલી) પયાાય રાર્ સન્મુખ હોકર જ્ઞેયકો જાિે ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! વહ તો 
જ્ઞાતા સ્વભાવ ભર્વાિ આત્મા, ઉસકે સન્મુખસે જો સ્વ-પરપ્રકાશક પયાાય હુઈ તો રાર્કો જાિા ઐસા 
વ્યવહારસે કહિે મેં આતા હૈ. કતાા તો િહીં પરન્તુ જાિિા ભી વ્યવહાર હૈ. આહાહા..!  ભારે વાત ભાઈ! 
સમજ મેં આયા? અપિી પયાાયકો જાિિા વહ ભી વ્યવહાર હૈ. દ્રવ્યકો જાિિા વહ ધિશ્ચય. 'વ્યવહારે 
જાણેલો પ્રયોજિવાિ' વહ તો પયાાય કો જાિિા વહ કહતે હૈં. ..ભાઈ! કહો. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વહ જાિિા વ્યવહાર હૈ. પયાાય હૈ રક િહીં? ધિશ્ચય રત્િત્રય પયાાય હૈ. ઉસકા 
જાિિા વહ પયાાય હૈ. અપિી પયાાય અપિી પયાાયકો જાિે વહ ભી વ્યવહાર હૈ. આહાહા..! ર્જબ 

બાત હૈ. દ્રવ્યકો–ધત્રકાલકો જાિે વહ ધિશ્ચય હૈ. વસ્તુ ધત્રકાલી હૈ વહ. સૂક્ષ્મ હૈ. કભી સુિા હી િહીં. 
સુિિેમેં આતા િહીં. વહાં સાર્ર-ફાર્ર મેં હૈ િહીં કહીં. કહો, સમજ મેં આયા?  

વહ કહા િ? અવર્ાહિ કરકે જાિિા.. અપિે કો જાિિા... સાક્ષાત્ અિુભવ કરો, વહ સ્વ કો 
જાિા ઐસા કહિે મેં આતા હૈ. જાિિેમેં આતા હૈ વહ પયાાય દ્વારા, પરંતુ પયાાય દ્રવ્યકો લક્ષ્ય કરકે જાિે 
વહ જાિિેમેં આયા ઐસા કહિેમેં આતા હૈ. રાર્કો જાિો... રાર્કો જાિો... રાર્કો જાિો... કયા રાર્ કો 
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જાિે? આહાહા..! કરે તો કહાં? રાર્કો જાિિા વહ ભી ર્લત હૈ. ભીખાભાઈ! રાર્ કા જ્ઞાિ હુઆ 

સહજપિે, સ્વકા જ્ઞાિ હોિેસે... સ્વ પૂણા જ્ઞાયક કા જ્ઞાિ હુઆ તો ઉસ પયાાય મેં, વહ અપિી પયાાય 

ધત્રકાલ કો જાિે, વતામાિ પયાાય કો જાિે ઔર રાર્ હૈ ઉસકા (જ્ઞાિ) અપિેમેં રહકર રાર્કો છુએ જબિા, 
રાર્કો જભન્ન રખકર રાર્કા જ્ઞાિ અપિે સે હોતા હૈ. કહો, શાંધતભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એકબાર ધફર કહો, ઐસા કહતે હૈં.   

ઐસા કહતે હૈં રક રાર્કો જ્ઞેય બિાઓ, રાર્કો જ્ઞેય બિાઓ. અરે..! કયા રાર્કો જ્ઞેય બિાયે? 

સુિ તો સહી! રાર્કા કતાા હો વહ તો ધમથ્યાદ્રધિ હૈ. દયા, દાિ, વ્રત, ભજકત કા ધવકલપ કા કતૃાત્વ સ્વીકારે 
વહ તો ધમથ્યાદ્રધિ હૈ. વહ તો અિારદસે માિ રખા હૈ. પરંતુ રાર્ કો જ્ઞેય બિાઓ. કૈસે બિે? રાર્ તો 
પરવસ્તુ હૈ જભન્ન, અપિેમેં હૈ હી િહીં તો રાર્ જભન્ન હૈ વહ જ્ઞેય કૈસે બિે? રાર્કો જ્ઞેય બિાઓ. પર 

કયા બિે? અપિે આત્માકો જ્ઞેય બિાકર જો જ્ઞાિમેં સ્વ-પરપ્રકાશક પયાાય હુઈ ઉસમેં વ્યવહાર કો જ્ઞેય 

કહિે મેં આતા હૈ. રાર્ કો જાિા ઉસકો વ્યવહાર કહિેમેં આતા હૈ. વાસ્તવમેં તો રાર્ સંબંિી જ્ઞાિ 

અપિેમેંસે–સ્વલક્ષમેંસે આયા હૈ ઉસકો–દ્રવ્ય-ર્ુણ-પયાાયકો આત્મા જાિતા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં 
આયા?  

‘કેવલ (એક) અધવિાશી આત્મા...’ ઐસા ધલયા િ? પયાાયકા અિુભવ કરો, ઐસા િહીં (ધલયા). 
કેવલ આત્માકા અિુભવ કરો ઐસા ધલયા. ‘આત્મામેં સાક્ષાત્ અિુભવ કરો.’ ઓહો..! ધ્રુવ ભર્વાિ 

અિંત આિંદકા સાર્ર પ્રભુ ધ્રુવ, ઉસમેં અવર્ાહિ કરો અર્ાાત્ ઉસ તરફ સન્મુખ હો. અવર્ાહિ કરિે 
કા અર્ા સ્વભાવ સન્મુખ હો ઔર સન્મુખ હોકર આત્માકા રાર્ ઔર પર કી અપેક્ષા જબિા સ્વ કે 
આલંબિ સે સાક્ષાત્ અિુભવ કરો, ઉસકા િામ મોક્ષકા માર્ા હૈ. ઓહોહો..!  

બીજો શ્લોક. 

(अनषु्टभु)् 
“णचच्छणिव्याप्तसववस्वासारो   जीव   इयानयम।् 
अिोऽणिणरिााः सवऽेणि भावााः िौद्गणलका अमी ॥” 

 ‘શ્ર્લોકાર્ા – ચૈતન્યશજકત સે વ્યાપ્ત જજસકા સવાસ્વ-સાર હૈ ઐસા યહ જીવ...’ ઐસા લેિા. 
ચૈતન્યશજકતમાત્રસે વ્યાપ્ત–પ્રસરા હુઆ જજસકા–આત્મા કા સવાસ્વ સાર હૈ ઐસા આત્મા. આહાહા..! 
સમયસાર કી ર્ાર્ા કે કલશ કા આિાર રદયા. સમજ મેં આયા? ભર્વાિ આત્મા વસ્તુ, જજસમેં 
ચૈતન્યશજકત સે વ્યાપ્ત સવાસ્વ સાર હૈ. ઉસમેં રાર્-દ્વેષ, ધવકલપ, વ્યવહાર, ધિધમત્ત કુછ હૈ િહીં. ‘ઐસા 
યહ જીવ ઇતિા હી માત્ર હૈ;...’ ઇતિા ચૈતન્ય શજકતમાત્ર વ્યાપ્ત–પ્રસરા હુઆ, અપિે સ્વભાવ–ર્ુણમેં 
(વ્યાપ્ત) ઇતિા માત્ર આત્મા હૈ.  
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‘ધચત્શજકત સે શૂન્ય...’ લો. જ્ઞાિભાવસે શૂન્ય. એક સમય કી પયાાય ભી ધત્રકાલી જ્ઞાિભાવ સે 
શૂન્ય હૈ. સામાન્યભાવ જો ધત્રકાલી હૈ વહ એક સમયકી પયાાયસે શૂન્ય હૈ. એક સમય કી પયાાય સામાન્ય 

ધત્રકાલભાવસે શૂન્ય હૈ. સમજમેં આયા? કહતે હૈં રક ‘ચૈતન્યશજકત સે વ્યાપ્ત જજસકા સવાસ્વ-સાર 

હૈ...’ ઔર ‘ધચત્શજકત સે શૂન્ય જો યહ ભાવ હૈં વે સબ પૌદ્ર્ધલક હૈં.’ પયાાય કા લક્ષ્ય કરતે હૈં (ઔર) 
ધવકલપ હોતે હૈ વહ પયાાય પૌદ્ર્ધલક હૈ ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? એક ધ્રુવ તત્ત્વ 

ભર્વાિ જજસમેં ચૈતન્ય વ્યાપક હૈ વહી સવાસ્વ, વસ્તુ કા સવાસ્વ અપિા સાર હૈ. ઐસા યહ જીવ ઇતિા 
માત્ર હૈ. ધચત્શજકત સે શૂન્ય, ધચત્સ્વભાવ ર્ુણસે શૂન્ય હોં! આહાહા..! શજકત હૈ િ? યહાં તો ર્ુણ હૈ. 
પયાાય કી બાત િહીં. ધ્રુવ ભર્વાિ ધચત્શજકત જો હૈ, ઐસી શજકતસે શૂન્ય, યહ ભાવ િામ પયાાય વહ 

સબ પૌદ્ર્ધલક હૈ. ઓહોહો..! સમજમેં આયા? રાર્ કા ઉપયોર્ વહ અિુપયોર્ અચેતિ હૈ. ર્જબ 

બાત હૈ િ! આહાહા..! વીતરાર્ સવાજ્ઞ દશાિ ઔર ઉસમેં ભી રદર્ંબર દશાિ, ઉસમેં યહ પ્રવાહ ચલા 
આયા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસી બાત રકસીિે િહીં કહી. અમૃતચંદ્રાચાયા તો અભી ૯૦૦ વષા પહલે 
હુએ.  

કહતે હૈં રક ચૈતન્યશજકતકા સવાસ્વ સાર આત્મા ઔર ચૈતન્યશજકતસે શૂન્ય વહ પુદ્ર્લ. 
આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા... કયોંરક પયાાયકા લક્ષ્ય કરિે સે તો રાર્ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. રાર્ પુદ્ર્લ હૈ 
તો પયાાયકો પુદ્ર્લ કહ રદયા. આહાહા..! પૂણા જીવ િહીં, પયાાયવાલા જીવ, વ્યવહાર જીવ, અભૂતાર્ા 
જીવ વહ પુદ્ર્લ હૈ. આહાહા..! ર્જબ બાત હૈ! અરે..! લોંર્ો કો સત્ય કયા હૈ યહ સુિિે મેં આયે િહીં. 
વહ કહાંસે સમજે? કહાંસે શ્રદ્ધા કરે? ઔર સમ્યગ્દશાિ જબિા સબ એકડા ધવિાિા શૂન્ય હૈ. જબંદી 
જબંદી. બાબુલાલજી! કરોડ ધલખે ઔર એક િહીં. એક રહ ર્યા. સમ્યગ્દશાિ કયા ઔર ઉસકા ધવષય 

કયા ઉસકી ખબર િહીં. બાકી સબ કરતે હૈં. આહાહા..! ભર્વાિ! તુિે તો તેરા પતા લર્ાયા િહીં ઔર 

તેરે પતે જબિા પરમેં ઘૂસ ર્યા. રકતિી બાત હૈ દેખો! આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- યહ કહતે હૈં િ. આતા હૈ, આતા હૈ. 

કહતે હૈં રક ‘ચૈતન્યશજકત સે વ્યાપ્ત...’ કૌિ? આત્મા. આત્મા દ્રવ્ય હૈ ઉસમેં ચૈતન્યશજકત વ્યાપ્ત 

હૈ, જ્ઞાિશજકત વ્યાપ્ત હૈ ધ્રુવ ધત્રકાલ. ઐસા ‘સવાસ્વ સાર હૈ...’ સવાસ્વ આત્મા કા સાર વહ ચીજ હૈ. 
‘ઐસા યહ જીવ ઇતિા હી માત્ર હૈ; ઇસ ધચત્શજકત સે શૂન્ય જો યહ ભાવ હૈં વે સબ પૌદ્ર્ધલક હૈ.’ 
આહાહા..! ર્જબ રકયા હૈ િ! યહ સબ કેવલજ્ઞાિ (આરદ) પયાાયકો પુદ્ર્લ ઠહરાતે હૈં િ, ધવકલપ ઉઠતા 
હૈ ઇસધલયે. કમા કી અપેક્ષા િ વહાં? આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

ધ્રુવ ભર્વાિ આત્મા વહ તો ચૈતન્યશજકત સે પ્રસરા હુઆ હૈ. અકેલા જ્ઞાિભાવ સે ધવસ્તાર ... 
વહ સવાસ્વ સાર હી ભર્વાિ આત્મા કા હૈ. ધ્રુવસ્વભાવ શુદ્ધભાવ ધચત્શજકત સ્વભાવભાવ વહી સવાસ્વ 

સાર હૈ. ‘યહ જીવ ઇતિા હી માત્ર હી હૈ.’ ધિશ્ચય આત્મા તો ઇતિા માત્ર હૈ. ઓહોહો..! ધચત્શજકત સે 
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શૂન્ય જજતિી પયાાય હૈં, વહ સબ પૌદ્ર્ધલક હૈં. રદર્ંબર સંતો એ વાત કરે હોં! દુધિયા, સમાજ સમતોલ 

રહેશે કે િહીં? સમાજકો ઇસકી રુધચ હોર્ી રક િહીં? સમાજ ઉસકો ધિશ્ચયાભાસ કહ દેર્ા રક િહીં? 

અરે..! એકાંત ધિશ્ચયાભાસ હૈ યહ કહિેવાલા તો. અરે..! સુિ તો સહી! તુઝે કુછ માલૂમ િહીં. સમજમેં 
આયા? આહાહા..! 

‘શૂન્ય જો યહ ભાવ હૈ વે સબ પૌદ્ર્ધલક હૈં.’ ઐસા તો અમૃતચંદ્રાચાયાકા આિાર દેકર ધસદ્ધ 

રકયા. અબ સ્વયં  દો શ્ર્લોક કહેંર્ે. 

 (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર ચલતા હૈ. ઉસકા ૬૦વાાં કલશ. નહન્દીમેં નહન્દી. ૬૦. ૮૯ 

પન્ના. 

(मालिनी) 
अनवरतमखण्डज्ञानसद्भावनात्मा   
व्रजलत  न च लवकल्प ंससंतृरे्घोररूपम।्   
अतिुमनर्घमात्मा लनलव िकल्पः समाल ः 
परपलरणलतदूरं   यालत   लचन्मात्रमषेः ॥६०॥ 

ક્યા કહતે હૈં? દેખો. ‘શ્લોકાર્થ – સતતરૂપ સે અખાંડ જ્ઞાિકી સદ્ભાવિાવાલા આત્મા...’ ક્યા 
કહતે હૈં? નિરાંતર... સતતરૂપ–નિરાંતર... અખાંડ આત્મદ્રવ્ય જો હૈ, અખાંડ જ્ઞાયકભાવ ધ્રુવભાવ, જિસકો 
યહાાં શુદ્ધભાવ કહતે હૈં વહ. અખાંડ નિત્ય ધ્રુવ ઐસા આત્મા અર્વા ઐસા જ્ઞાિ... જ્ઞાિ કહતે હૈં વહ 

આત્મા હી હૈ. સતતરૂપ સે–નિરાંતર ‘અખાંડ જ્ઞાિકી સદ્ભાવિાવાલા આત્મા...’ ઐસે આત્મા કી 
સદ્ભાવિાવાલા. વહ સદ્ભાવિા વહ મોક્ષ કા માર્થ હૈ. ક્યા કહા સમિ મેં આયા? 

દ્રવ્ય કૈસા હૈ? સતત, અખાંડ. નિમથલ જ્ઞાયકસ્વરૂપ શુદ્ધ ધ્રુવ જિસમેં કમથ, રાર્ાદદ કા પ્રવેશ િહીં 
ઐસી જો ધ્રુવિારા, ઐસી ચીિ મેં સદ્ભાવિાવાલા (અર્ાથત્) સચ્ચી એકાગ્રતાવાલા. સમિ મેં આયા? 

નિયમસાર મોક્ષમાર્થ હૈ િ? તો સદ્ભાવિાવાલા વહ મોક્ષમાર્થ કી પયાથય હૈ. પરાંતુ નિકાલી ધ્રુવ ઉપર 

લક્ષ્ય કરિે સે, ઉસકા આશ્રય કરિેસે, આશ્રય કહો યા એકાગ્રતા કરિેસે જો પયાથય પ્રર્ટ હોતી હૈ 
ઉસકો સદ્ભાવિાવાલા–ઐસી નિમથલ પયાથયવાલા આત્મા, ઉસકો યહાાં આત્મા કહતે હૈં. સમિ મેં 
આયા?  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વ્યવહારિી વાત કે દદ’ આવશે? એય..! જેઠાલાલભાઈ! વ્યવહાર હૈ હી િહીં 
િ અાંદરમેં. વસ્તુમેં હૈ િહીં, ર્ુણમેં હૈ િહીં ઔર ઉસકી સદ્ભાવિામેં ભી વ્યવહાર હૈ િહીં. સૂક્ષ્મ નવષય 

હૈ. સમિ મેં આયા?  

જિસકો શુદ્ધભાવ... યહ શુદ્ધભાવ અનિકાર ચલતા હૈ િ? હૈ હી િહીં, જો ધ્રુવસ્વરૂપ હૈ ઉસમેં તો 
નિનમત્ત ભી િહીં, રાર્ ભી િહીં ઔર એક સમય કી પયાથય સે ભી ધ્રુવ.. ધ્રુવ દૂર હૈ. આહાહા..! યહ ધ્રુવ 

જો હૈ ઉસકી ભાવિા કરિેવાલા આત્મા, ઐસા કહતે હૈં. નિમયસાર હૈ ઔર યહ તો એકદમ અધ્યાત્મ. 

ભાદરવા સુદ ૮, શુક્રવાર, તા. ૧૯-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૩, શ્લોક-૬૦ અિ ે૬૧, પ્રવચિ-૧૦ 
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વ્યવહાર... યહ કહતે હૈં િ હમારે શુભભાવ.... શુભભાવ તો ઝેર હૈ, વહ તો આત્મા મેં હૈ હી િહીં. 
મોક્ષમાર્થ કી... દ્રવ્ય મેં, ર્ુણ મેં તો હૈ િહીં, પરાંતુ ઉસકી ભાવિા જો... સદ્ભાવિા શબ્દ પડા હૈ િ? 

સદ્ભાવિા વહ પયાથય હૈ. ધ્રુવ ચૈતન્ય દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ ઉસકો ધ્યાિમેં લેકર ઉસકો ધ્યેય બિાકર જો 

પયાથય સદ્ભાવિા ઉત્પન્ન હુઈ, સમ્યગ્દશથિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યક્ચાદરિ વહ સદ્ભાવિા. સ્વરૂપ મેં 
સન્મુખ હોકર જો ભાવિા હુઈ, ઐસા સદ્ભાવિાવાલા આત્મા અર્ાથત્ મોક્ષમાર્ી ઐસા કહતે હૈં. 
આહાહા..! ભારે કામ. આ એવી ચીિ, બહારમાાં કરવુાં છે, કરવુાં છે, કાાંઈક કરવુાં છે. અહીં કહે છે કે કરવુાં 
િર્ી, અહીં ઠરવુાં છે. 

શ્રોતા :- ઠરવુાં તો છે િે?. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ કરવુાં િર્ી, એ ઠરવુાં છે. અાંદર ઠરે છે. એ ઠરવારૂપી કતથવ્ય ર્યુાં. એ કતથવ્ય 

કરુાં છુાં એમ પણ િર્ી. ક્યોંદક દ્રવ્ય જો વસ્તુ હૈ વહ જો ધ્યેય મેં આયા તો ઉસકી પદરણનત.. પદરણનત 

વહ સમયે હોર્ી વહ પદરણનત ઉસ સન્મુખ હી હોતી હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ િ? યહ કહતે હૈં યહાાં. 
સદ્ભાવિા શબ્દ પડા હૈ િ? ધ્રુવ ચૈતન્ય હૈ, જ્ઞાયકભાવ સજચ્ચદાિાંદ પ્રભુ કારણપરમાત્મા વહ ધ્રુવ. 
ઉસકી સદ્ભાવિાવાલા, ઉસ સમયકી પયાથય વહી સત્ હૈ. પરન્તુ સન્મુખ હુઆ તો વહ પયાથય ઉત્પન્ન 

હુઈ ઐસા કહિે મેં આતા હૈ. બાકી હૈ ઉસ સમય કી વહી પયાથય. આહાહા..! સમિ મેં આયા?  

ભર્વાિ આત્મા... ‘સતતરૂપ સે અખાંડ જ્ઞાિકી સદ્ભાવિાવાલા...’ યહ અખાંડ વસ્તુ કહો યા 
સતત અખાંડ રહે કહો અર્વા અખાંડ દ્રવ્યકી સતતરૂપ સે સદ્ભાવિાવાલા આત્મા. ભર્વાિ દ્રવ્ય વસ્તુ 
મહાભાંડાર અિાંત.. અિાંત નસદ્ધસ્વભાવકા ભાંડાર ભર્વાિ. ઐસા ભર્વાિ આત્મા અપિા નિિ 

પરમાત્મા, ઉસકો યહાાં અખાંડ જ્ઞાિ કહિે મેં આયા હૈ. સમિ મેં આયા? ઉસમેં ખાંડ િહીં. ઐસા જો 

અખાંડ ભર્વાિ આત્મા ઉસમેં સતતરૂપ સે સદ્ભાવિાવાલા, નિરાંતર ઉસકે સન્મુખ હોકર તદ્ પયાથય, 
સચ્ચી પયાથય, સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ વહ સન્મુખ હોકર જો પ્રર્ટ હુઈ ઐસા સદ્ભાવિાવાલા 
આત્મા. યહ ભાવિા શબ્દે એકાગ્રતા હૈ. ભાવિા શબ્દે ભાવિા કરતે હૈં, કલ્પિા કરતે હૈં, ઐસા િહીં. 

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- યહ ભાવિા તો અાંદર એકાગ્ર વહ ભાવિા કરતે હૈં. દકતિે લોર્ ભાવિા કા 
અર્થ ઐસા કરતે હૈ. કહા ર્ા િ વહ? શ્રાવક જો સમદકતીજીવ હૈ તો ઉસકો સામાનયક કાલ મેં શુદ્ધ 

ઉપયોર્કી ભાવિા હોતી હૈ. તો ભાવિા કા અર્થ યહ શુદ્ધ ઉપયોર્ હી ભાવિા હૈ. તો કોઈ કહે દક 

ભાવિા હોતી હૈ. સમજે? ઐસા અર્થ કરતે હૈં. વહ રતિચાંદજી આદદ હૈ િ? ભાવિા અર્ાથત્ કલ્પિા 
હોતી હૈ દક મુઝે ઐસા હો.. ઐસા હો...  

શ્રોતા :- હુઆ િહીં. હો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હુઆ િહીં, હૈ. હુઆ િહીં. ભાવિા કરતે હૈં. ઐસા િહીં. યહ અાંદર સ્વરૂપ 

ચૈતન્યમૂનતથ ઉસમેં શુદ્ધ ઉપયોર્ િમ જાયે ઉસકો હી ભાવિા કહતે હૈ.  
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એકાગ્રતા કો ભાવિા (કહતે હૈં). શુભ-અશુભ નવકલ્પ જો રાર્ હૈ..., સૂક્ષ્મ 

બાત હૈ ભર્વાિ! અાંતર કા માર્થ કોઈ અલૌદકક હૈ િ? મહા ભર્વાિ નિરાંતર અખાંડ વસ્તુ પડી હૈ, 
પ્રત્યક્ષ પડી હૈ, પ્રર્ટરૂપ તત્ત્વ હૈ. વસ્તુ.. વસ્તુ તરીકે તો પ્રર્ટ ધ્રુવ હૈ િ? ઉસકી સદ્ભાવિાવાલા. 
ઉસકી સદ્ભાવિા.. જો વ્યવહાર મોક્ષમાર્થ કા નવકલ્પ હૈ ઉસકા નિષેિ કરિે કો.... આર્ે આયેર્ા અર્થ 
મેં. સત્ સદ્ભાવિાવાલા કહા. તો ચૈતન્ય મેં ધ્રુવ તરફકી એકાગ્રતા હોકર જો ભાવિા અર્ાથત્ નિમથલ 

પયાથય હુઈ, ઐસી નિમથલ પયાથયવાલા આત્મા. અમરચાંદભાઈ! કદઠિ. નહન્દી તો આસાિ હૈ પરન્તુ ભાવ 

બહોત ર્ૂઢ હૈ,  અમરચાંદભાઈ કહેતા હતા. સમિ મેં આયા? આહાહા..! 

અરે..! કહતે હૈં દક ભર્વાિ જિસમેં નિનિ ખાિ હૈ. અિાંત આિાંદકી નિનરિય ખાિ. ઐસા જો 

ભર્વાિ નિિસ્વભાવ ઉસકી સદ્ભાવિા, ઉસકી અાંતરમેં એકાગ્રતાવાલા આત્મા, ઉસમેં 
એકાગ્રતાવાલા આત્મા. સમિ મેં આયા? 

‘(અર્ાથત્ “મૈં અખાંડ જ્ઞાિ હૂાં’’ દેખો! હૈ િ? ‘ઐસી સચ્ચી ભાવિા ઉસકો નિરાંતર વતથતી હૈ વહ 

આત્મા)...’ ભાવિા ઉપર સતત શબ્દ લર્ા હૈ. આહાહા..! ‘મૈં અખાંડ જ્ઞાિ હૂાં' ઐસી સચ્ચી. વહ સત્ 
શબ્દ પડા હૈ િ? તો જિસે સચ્ચી ભાવિા સતત િામ નિરાંતર વતથતી હૈ. આહાહા..! ભર્વાિ ધ્રુવસ્વરૂપ 

ઉસકે સન્મુખ દ્રનિ નિરાંતર વતથતી હૈ ઐસા કહતે હૈં. િમીજીવકી તો શુદ્ધ ધ્રુવતરફકી નિરાંતર પદરણનત 

વતથતી હૈ. સમિ મેં આયા?  

અર્ાથત્ ‘મૈં અખાંડ, અભેદ ચીિ હૂાં' ઉસ તરફ સચ્ચી પયાથય જિસે નિરાંતર એકાગ્રતા વતથતી હૈ 
વહ આત્મા. ‘સાંસાર કે ઘોર નવકલ્પ કો િહીં પાતા,...’ દેખો! પુણ્ય ઔર દયા, દાિ, વ્રત કા શુભોપયોર્ 

યહ સાંસાર કા ઘોર નવકલ્પ હૈ ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! હૈ સેઠ? ક્યા હૈ? ઘોર નવકલ્પ કા અર્થ? સાંસાર 

કા ઘોર નવકલ્પ શુભભાવ હૈ. વહ ‘િહીં પાતા,...’ શુભભાવ કો પ્રાપ્ત હોતા િહીં. આહાહા..! સમિ મેં 
આયા? યહ સદ્ભાવિા સામિે હૈ િ? ધ્રુવ ચૈતન્યદ્રવ્ય અખાંડ વસ્તુ પરમાત્મા નિિસ્વરૂપ ઉસકી સચ્ચી 
ભાવિાવાલા વહ આત્મા સાંસાર કે ઘોર... સતત ભાવિા કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. તો શુભનવકલ્પ ઘોર સાંસાર 

કા કારણ હૈ ઉસકો પ્રાપ્ત હોતા િહીં. આહાહા..! બહોત કદઠિ કામ! પાંચ મહાવ્રત પદરણામ, બારહ વ્રત 

કે પદરણામ, ગ્યારહ પદડમા કે નવકલ્પ–પદરણામ, યહ દાિ કે પદરણામ ઘોર સાંસાર હૈ ઐસા કહતે હૈં. 
આહાહા..! ચાર ર્નત જિસમેં સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ શુભભાવમેંસે.  

‘સાંસાર કે ઘોર નવકલ્પકો...’ આકરા ભાવકો–નવકલ્પ કો ‘િહીં પાતા,...’ ક્યોંદક શુદ્ધદ્રવ્ય 

સ્વભાવકી એકાગ્રતા મેં શુદ્ધભાવ કા લક્ષ્ય સે શુદ્ધભાવકી એકાગ્રતા મેં શુદ્ધપયાથયરૂપ ભાવિા હોતી હૈ, 
સચ્ચી ભાવિા–શુદ્ધ પયાથય. ઉસકો ઘોર નવકલ્પ સાંસાર િહીં હૈ ઐસે શુદ્ધ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, અશુદ્ધ કો 
પ્રાપ્ત હોતા િહીં. ઐસા કહતે હૈં. કદઠિ કામ ભાઈ! બાહરકી યહ દિયાકાાંડવાલેકો તો ઐસા લર્ે દક યહ 

માર્થ તો કૈસા હૈ? ભર્વાિકા કહા હુઆ હોર્ા? યહ દકસકા કહા હુઆ હૈ? ભર્વાિિે કહા હૈ, દેખો. 
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યહ ક્યા હૈ? શ્લોક કુાંદકુાંદાચાયથ કા હૈ. યહ ઉસકા અર્થ પદ્મમલિારીદેવ મુનિ ર્ે મહાવ્રતિારી. 
વ્યવહારસે કહિે મેં આતા હૈ િ?  

શ્રોતા :- નિશ્ચય મહાવ્રતિારી. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નિશ્ચય મહાવ્રતિારી હતા. અપિે સ્વરૂપમેં ઠરતે ર્ે. અનહાંસાસ્વભાવ મેં ઠરતે 
ર્ે, સત્યભાવ મેં ઠરતે ર્ે. .. જબિાકી સ્વરૂપકી નસ્ર્રતા મેં ઠરતે ર્ે, બ્રહ્મ િામ આિાંદ મેં ઠરતે ર્ે, 
અપદરગ્રહ ભાવ અપિા નિમથમ સ્વભાવ મેં ઠરતે ર્ે. યહ મહાવ્રત હૈ. અઠ્ઠાઈસ મૂલર્ુણ તો નવકલ્પ–
રાર્ હૈ. આસ્રવ હૈ. ઉસકો પાતે િહીં ઐસા કહે. આહાહા..! વહ અજસ્ત-િાજસ્ત દકયા. ઉસકા અર્થ કરતે 
હૈં અબ. 

‘દકન્તુ નિનવથકલ્પ સમાનિ કો પ્રાપ્ત કરતા હુઆ...’ સદ્ભાવિા કહતે હૈ િ? શજક્ત એકાગ્રતા. 
વસ્તુ તરફકી જો એકાગ્રતા હૈ વહી નિનવથકલ્પ સમાનિ કો પ્રાપ્ત કરતા હૈ. રાર્ જબિાકી વસ્તુ નિનવથકલ્પ 

અભેદ હૈ, ઉસકી પયાથય ભી નિનવથકલ્પ વીતરાર્ી પયાથય ઐસી શાાંનત, નિનવથકલ્પ સમાનિ, નિનવથકલ્પ 

શાાંનત, અકષાયપયાથયકી શાાંનત, ઉસકો પ્રાપ્ત કરતા હુઆ... ‘પ્રાપ્ત કરતા હુઆ પરપદરણનત સે દૂર,...’ 
ઘોર નવકલ્પ કા અર્થ કહા ર્ા, નવકલ્પ રાર્ વહ પરપદરણનત હૈ નવકારી. સમિ મેં આયા? આહાહા..! 
દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધા કા નવકલ્પ–રાર્, પાંચ મહાવ્રત આદદ કા રાર્ કહતે હૈ દક વહ ઉસસે દૂર.. 
પરપદરણનત સે દૂર.  

પહલે આયા ર્ા દક આત્મા પયાથય સે દૂર હૈ, યહ નિમથલ પયાથય મેં પર પદરણનત સે દૂર. યહ 

પયાથયકી બાત ચલતી હૈ. આયા ર્ા િ પહલે કલશ મેં? પહલે કલશ મેં આયા ર્ા. ૩૮ મેં, િહીં? ૩૮વાાં 
કલશ ર્ા. ‘સવથ તત્ત્વમેં જો સાર હૈ, જો સમસ્ત િિ હોિે યોગ્ય ભાવોં સે દૂર હૈ,...’ ૫૪વાાં ર્ા કલશ. 
ટીકા કે બાદ કલશ.  ‘સવથ તત્ત્વ મેં જો સાર હૈ,...’ પહલા હી કલશ હૈ. ૫૪વાાં કલશ. ‘સમસ્ત િિ હોિે 

યોગ્ય ભાવોં સે દૂર હૈ...’ પહલા કલશ, િહીં? પહલા અર્ાથત્ ૫૪વાાં હોં. કહાાં દૂર હૈ? વહ પયાથય સે દૂર 

હૈ. પયાથય િાશવાિ હૈ ઔર ધ્રુવ ભર્વાિ આત્મા અનવિાશી. વહાાં દૂર હૈ વહ પયાથય સે દૂર હૈ. દ્રવ્ય 

ધ્રુવ નિકાલી વસ્તુ. યહાાં જો દૂર કહા વહ નિમથલ સ્વભાવ ધ્રુવ ઉસમેં એકાગ્ર હોિે સે અશુદ્ધ પદરણનતરૂપ 

નવકાર, વ્યવહારરત્િિય કા નવકલ્પ ઉસસે દૂર હૈ. આહાહા..! સમિ મેં આયા? પાંદડતજી! 

જૈસા શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય હૈ ઐસી શુદ્ધ પદરણનત અાંતર એકાગ્ર હોકર વતથતી હૈ, વહ આસ્રવ કે નવકલ્પ 

સે દૂર હૈ. આહાહા..! વાસ્તવ મેં નવકલ્પ કો છૂતા હી િહીં િમી, ઐસે કહતે હૈં. આહાહા..! દૂર કહા િ? 

વ્યવહાર રત્િિય કે નવકલ્પ કો, શુભ ઉપયોર્ કો િમી છૂતા હી િહીં. દ્રવ્યમેં (નવકાર) છૂતા િહીં તો 
દ્રવ્યદ્રનિ હુઈ તો નવકાર કો ભી છૂતા હી િહીં. આહાહા..! સમિ મેં આયા? 

ઐસા િમાથત્મા સમ્યગ્દ્રનિ જીવ.... તબ કોઈ કહે દક પરાંતુ વહ સમ્યગ્દશથિ પ્રર્ટ કૈસે હો? વહી 
તો બાત ચલતી હૈ સાર્ મેં. ઓહો..! સારા પ્રભુ નિિસ્વભાવભાવ પરમાત્મા ધ્રુવ, ઉસકો ધ્યેય બિાકર 

નિનવથકલ્પ નિણથય હો.. વહ વસ્તુ નિનવથકલ્પ અભેદ હૈ ઐસા હી પયાથય મેં નિનવથકલ્પ નિણથય હો ઉસકા 
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િામ સમ્યગ્દશથિ હૈ. સમિ મેં આયા? ઐસા િમી અપિે દ્રવ્યસ્વભાવ સન્મુખકી એકાગ્રતા કે કારણ 

શાાંનત કો પ્રાપ્ત કરતા હુઆ.., જૈસા સ્વભાવ કેવલ અકષાયસ્વભાવ હૈ, ધ્રુવ શાાંત સ્વભાવ હૈ, ઐસા 
પયાથય મેં ધ્રુવ તરફકી એકાગ્રતા સે શાાંનત કો પ્રાપ્ત કરતા હુઆ. પાંદડતજી! ભારે વાત છે! સેઠી! 
આહાહા..! ભારે માર્થ છે. ઉસિે કભી સુિા િહીં, સમઝા િહીં ઉસકો તો ઐસા લર્ે દક યહ તો ક્યા 
કહતે હૈં?  

કુછ કરિે કા કહે, દયા પાલો, વ્રત પાલો, યહ કરો. કહતે હૈં દક કરિા વહ મરિા હૈ. સમિ મેં 
આયા? કરુાં... કરુાં... કરુાં... વહ તો કતથવ્યબુનદ્ધ હુઈ. ઐસા કતાથપિા દ્રવ્યસ્વભાવ મેં હૈ હી િહીં. દ્રવ્ય 

રાર્કો કરે, વહ દ્રવ્ય મેં િહીં. વાસ્તવ મેં પયાથયકો કરે વહ દ્રવ્ય િહીં. નિમથલ પયાથય કો પયાથય કરે, દ્રવ્ય 

િહીં. સમિ મેં આયા? ક્યોંદક દ્રવ્ય હૈ વહ કૂટસ્ર્ ધ્રુવ હૈ. ઔર પયાથય એક સમયકી અવસ્ર્ા હૈ. તો 
વાસ્તવ મેં પયાથયમેં હી કતાથ, કમથ, કરણ (આદદ) ષટ્કારક લર્ા દદયા. આતા હૈ િ ૬૨વીં ર્ાર્ા?  

એક સમયકી નવકારી પયાથય અપિે સે કતાથ, અપિા કમથ, અપિા સાિિ, સાંપ્રદાિ, અપાદાિ, 
અનિકરણ, ઐસે નિમથલ પયાથય જો હૈ વહ ભી કતાથ, કમથ, કરણ–સાિિ પયાથય મેં અપિે સે પડા હૈ. 
સમિ મેં આયા? નવકાર.. એક અાંશ મેં રાર્ કરતે હૈં દક દ્વેષ યા નમથ્યાત્વ. ભર્વાિ કહતે હૈં દક એક 

સમયકી પયાથય મેં ષટ્કારક સે વહ કામ હોતા હૈ, પર સે િહીં. નવકારી પયાથય ભી અપિે સે કતાથ પયાથય 

હોકર, ઉસી પયાથય મેં કમથ હોકર, ઉસ પયાથય મેં રાર્ કા સાિિ હોકર, વહી પયાથયમેંસે પયાથય પ્રર્ટ 
હોતી હૈ, પ્રર્ટ િામ વહ પયાથય હુઈ, ઔર ઉસમેં સે નિકલી, અર્વા સાંપ્રદાિ–રખી, વહ પયાથય કે 
આિાર સે પયાથય હુઈ. સમિ મેં આયા? નવકારી હોં.  

નવકારી પયાથય, એક સમય કી નવકારીપયાથય ષટ્કારકસે પયાથય હોતી હૈ. દ્રવ્ય-ર્ુણ સે િહીં, કમથ 
સે િહીં, પૂવથ સે િહીં, બાદ કી પયાથય સે િહીં. પૂવથકી પયાથય સે િહીં. આહાહા..! સત્ હૈ િ? સત્ કો 
અહેતુક કહા. આહાહા..! કહતે હૈં દક યહાાં નિમથલ પદરણનત.., વીતરાર્ ભર્વાિ અપિા ધ્રુવ નિિસ્વરૂપ, 
ઉસ તરફકી એકાગ્રતા હુઈ તો વહ સ્વતાંિ પયાથય ઉત્પન્ન હુઈ. ઔર ઉસમેં પરપદરણનત કા તો દૂરપિા 
હૈ. આહાહા..! દકતિી બાત કરતે હૈં! પદ્મપ્રભમલિારીદેવ સાંત, મુનિ ર્ે હોં આચાયથ. દકતિેં કહે દક મુનિ 

િહીં આચાયથકો માિો. મુનિ હૈ, પરમાર્મ કરતે હૈં દેખો તો સહી. સમિ મેં આયા?  

પરપદરણનત સે..., પરપદરણનત િામ વ્યવહાર દયા, દાિ, ભજક્ત આદદ કા નવકલ્પ–રાર્, ઉસસે 
તો િમી દૂર વતથતે હૈં. આહાહા..! ઔર ‘અિુપમ, અિઘ નચન્માિ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ.’ ઉપમા જબિાકી 
અિઘ ચીિ, ‘દોષરનહત; નિરપાપ; મલ રનહત.’ અિઘ અર્ાથત્ પુણ્ય-પાપ સે રનહત ઐસા નચન્માિ 

ભર્વાિ જ્ઞાિસ્વરૂપ પ્રભુ, વહ જ્ઞાિકા અિાદદ-અિાંત અસાિારણ સ્વભાવ જો હૈ ઐસી નચન્માિ કો 
પ્રાપ્ત હોતા હૈ. તો નચન્માિ–ચૈતન્યમાિ આત્મા કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. વહ નચન્માિ વસ્તુ ધ્રુવ ઉસકો પ્રાપ્ત 

હોતા હૈ. કદઠિ બહોત. સમિ મેં આયા? 
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ધ્રુવસ્વરૂપ ભર્વાિ આત્મા ઉસ તરફકી દ્રનિ હુઈ, ઉસ તરફકી ભાવિા િામ એકાગ્રતા હુઈ તો, 
કહતે હૈં દક ચૈતન્યમાિ આત્મા કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, વહ ધ્રુવસ્વભાવ કો હી પ્રાપ્ત હોતા હૈ. આહાહા..! 
વ્યવહાર રત્િિય રાર્ાદદ કો પ્રાપ્ત હોતા િહીં. ઉસકા િામ સમદકતી ઔર િમી કહિે મેં આતા હૈ. 
કદઠિ કામ.  

દૂસરા શ્લોક. ૬૧. ૬૧ હૈ િ? 

(स्रग् रा) 
इत्थ ं बदु्ध्वोपदशे ं जननमलृतहरं  य ं जरानाशहते ु ं
भलिप्रह्वामरेन्द्रप्रकटमकुुटसद्रत्नमािालच िताधं्ःे। 
वीरात्तीर्ा िल नार्ाद्दद्लुरतमिकुिध्ातंलवध्संदक्ष ं
एत ेसतंो भवाब्धरेपरतटममी यालंत सच्छीिपोताः ॥६१॥ 

આહાહા..! અબ િરા દેખો! 

‘શ્ર્લોકાર્થ – ભજક્ત સે િનમત દેવેંદ્ર મુકુટકી સુાંદર રત્િમાલા દ્વારા...’ વહાાં બહોત નિશ્ચય કહા 
િ? ઇસનલયે ર્ોડી ભજક્ત લી હૈ. .... આહાહા..! કહતે હૈં દક ‘ભજક્ત સે િનમત દેવેન્દ્ર....’ બડે ઇન્દ્ર, 
શિેન્દ્ર, ઇશાિ ઇન્દ્ર. ઐસે જો ઇન્દ્ર–દેવેન્દ્રકે મુકુટકી સુાંદર રત્િમાલા. ઉસકા મુકુટ ઔર ઉસકી સુાંદર 

મનણરત્િકી માલા. ‘દ્વારા જિિકે ચરણોંકો પ્રર્ટરૂપસે પૂિતે હૈં...’ પરમાત્માકો. ઐસા દેવેન્દ્ર, અિથલોક 

કા સ્વામી, ઇશાિ ઇન્દ્ર ઔર શિેન્દ્ર. જિસકે મનણરત્િકી માલા દ્વારા િનમતભૂત. િનમત ઐસા હૈ િ? 

ભજક્ત સે િનમત. ‘જિિકે ચરણોં કો પ્રર્ટરૂપ સે પૂિતે હૈં...’ ઐસે. િિદીક આકર પૂિતે હૈં. દૂર તો 
િહીં, પરાંતુ ભર્વાિ કે પાસ આકર પૂિતે હૈં. 

‘ઐસે મહાવીર તીર્ાથનિિાર્ દ્વારા...’ ઐસે મહાવીર તીર્ાથનિિાર્ દ્વારા ‘યહ સાંત િન્મ-િરા-મૃત્યુ 
કા િાશક તર્ા દુિ પાપસમૂહરૂપી અાંિકારકા ધ્વાંસ કરિે મેં ચતુર ઐસા ઇસપ્રકાર કા (પૂવોક્ત) ઉપદેશ 

સમિકર,...’ દેખો! ધ્વાંસવાલા ઉપદેશ સુિતે હૈં. ભર્વાિ કા ઐસા ઉપદેશ નમલા હૈ ઐસા કહતે હૈં. 
ઐસા નમલા હૈ. ભર્વાિ સે ઉપદેશ ઐસા નમલા સાંત કો. સાંત િન્મ-િરા-મૃત્યુ કા િાશક હૈ. િન્મ હો, 
મૃત્યુ હો ઔર િરા (ઉસકા) િાશક. 

‘દુિ પાપસમૂહરૂપી અાંિકાર...’ દુિ સમૂહ શબ્દે પુણ્ય-પાપ બેય. શુભ ઔર અશુભ દોિોં દુિ 

પાપસમૂહરૂપી અાંિકાર હૈ. વહ ‘ધ્વાંસ કરિે મેં ચતુર ઐસા ઇસપ્રકાર કા ઉપદેશ...’ દેખો! ભર્વાિ કા 
ઉપદેશ ઐસા ર્ા. જૈસા ર્ા ઐસા સાંતોિે અિુભવ મેં લે નલયા ઐસા કહતે હૈં. ભર્વાિ કા ઉપદેશ ઐસા 
ર્ા વહ નસદ્ધ કરતે હૈં. પરમાત્મા નિલોકિાર્ પરમેશ્વર કે સમવસરણ મેં ઐસા ઉપદેશ ર્ા. જો ભર્વાિ 

કો ઇન્દ્રો આકર ઝુકતે હૈ. ઉસકા (ઐસા) ઉપદેશ ર્ા દક પુણ્ય ઔર પાપ જો અઘ િામ પાપ હૈ, પાપસમૂહ 

દુિ અાંિકાર હૈ. પુણ્ય-પાપ મેં ચૈતન્ય કા અાંશ હૈ િહીં. આહાહા..!  
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ઐસે ‘ધ્વાંસ કરિે મેં ચતુર ઐસા ઇસપ્રકાર કા (પૂવોક્ત) ઉપદેશ સમિકર,...’ સાંતોિે ઐસા 
ઉપદેશ સમજા, ઐસે કહતે હૈં. ભર્વાિિે ઐસા દદયા ર્ા ઔર સાંતોિે ઐસા નલયા ર્ા. યહાાં કોઈ કહે 
દક ઐસા કહતે હૈં વહ કૌિ કહતે હૈં? વહ કહતે હૈ ભર્વાિ મહાવીર. સમિ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- મહાવીરકા ઉપદેશ હૈ, ઐસા કહતે હૈં. દકસકા ઉપદેશ ઐસા હૈ? ઐસા ઉપદેશ 

દકસકા હૈ? દક જિસકો ઇન્દ્ર અિથલોક કે સ્વામી એકાવતારી, એકભવતારી જીવ, આકર મનણરત્િ કે 
મુર્ટ ઉસમેં મનણરત્િકી માલાયેં વહ ઝુક જાતી હૈં. માલા હો િ અાંદર? અબજોકી દકાંમત કી નર્િતી.... 
ઐસે વીરિાર્. પહલે ઐસા કહા. જિસકો ઇન્દ્ર પૂિતે હૈં જિસકે ચરણકમલ ઐસે વીરિાર્–મહાવીર– 

આખરી પરમાત્મા ઉિકા યહ ઉપદેશ હૈ. વહ ઉપદેશ સાંતોિે સુિ નલયા. સમિ મેં આયા?  

શ્રોતા :- સાંત કા અર્થ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સાિુ. સાંત અર્ાથત્ સાિુ, મુનિ. મુખ્યપિે યહાાં મુનિ કહિા હૈ િ? મુનિ હૈં િ? 

મુનિ સ્વયાં કહિેવાલે. ઉપદેશ કરિાર કુાંદકુાંદાચાયથ મુનિ હૈં ઔર યહ ભી ટીકા કરિેવાલે મુનિ હૈં. મુનિિે 
ભર્વાિ કે પાસ સે ઐસા ઉપદેશ (સુિા). ભલે દૂર રહે. પહલે કહા ર્ા િ? પાાંચવી ર્ાર્ા મેં આયા િ 

સમયસાર? પર-અપર ર્ુરુ. હમારે સીિે (પ્રત્યક્ષ) ર્ુરુ ઔર પરાંપરામેં ભર્વાિ (આદદ) વહ સબ ર્ુરુ 

નવજ્ઞાિઘિ મેં નસ્ર્ર ર્ે. સાંત હો, સાિુ હો યા કેવલી નવજ્ઞાિઘિ મેં નસ્ર્ર ર્ે. ઉન્હોંિે હમારે ઉપર કૃપા 
કરકે ઐસા ઉપદેશ દદયા. વહ બાત લી હૈ. િરા પઢકર ઉસમેં આયા હૈ. દૂસરે કો અિુકૂલ હો ર્યા. .. 
સમજે?  

હમકો તો પરમાત્મા કુાંદકુાંદાચાયથ કહતે હૈં. સમિ મેં આયા? યહ સમયસાર હૈ? નહન્દી? ર્ુિરાતી 
હૈ. પાાંચવી હૈ િ? કૈસા હૈ ભર્વાિ આત્મા? હમારા વૈભવ હમકો પ્રર્ટ હુઆ વહ? કુાંદકુાંદાચાયથ. હમારે 
આત્માકા આિાંદ પ્રર્ટ હુઆ વહ વૈભવ. યહ િૂલ કે વૈભવ િહીં ઐસા કહતે હૈં. નિિવૈભવ અાંદર 

આિાંદ, જ્ઞાિ, શાાંનત જો પ્રર્ટ હુઆ, વહ કૈસે પ્રર્ટ હુઆ? કહતે હૈં? સમિ મેં આયા? કહાાં ર્યા? 

નિમથલ નવજ્ઞાિઘિ જો આત્મા.... હમેં ઉપદેશ નમલા હૈ વહ કૈસા હૈ? કુાંદકુાંદાચાયથ કહતે હૈં. 

 ‘નિમથલનવજ્ઞાિઘિ જો આત્મા ઉસમેં અાંતનિથમગ્ન પરમર્ુરુ-સવથજ્ઞદેવ ઔર અપરર્ુરુ-
ર્ણિરાદદક સે લેકર હમારે ર્ુરુ પયંત...’ સબ નવજ્ઞાિઘિ મેં લીિ ર્ે. દેખો!  ‘નિમથલ નવજ્ઞાિઘિ 

આત્મા મેં અન્તનિથમગ્ન...’ દેખો! સાિુ–હમારે ર્ુરુ ભી ઐસા ર્ે ઔર વહાાં સે લેકર પરમાત્મા તીર્ંકર 

ભી ઐસે હી ર્ે. ઉસમેં ફેર િહીં માિતે. આહાહા..! ‘સવથજ્ઞદેવ ઔર અપરર્ુરુ—ર્ણિરાદદક સે લેકર 

હમારે ર્ુરુપયંત, ઉિકે પ્રસાદદરૂપસે દદયા ર્યા...’ ઉિકે પ્રસાદ–મહેરબાિીસે દદયા ર્યા ‘જો 

શુદ્ધાત્મતત્ત્વકા અિુગ્રહપૂવથક ઉપદેશ ઉસસે નિિવૈભવકા િન્મ હુઆ હૈ.’ હમારા સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-
ચાદરિ ઐસે ભર્વાિ કા ઉપદેશ જો નમલા ઉસમેંસે ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. નિનમત્તસે કર્િ હૈ િ? હુઆ હૈ 
સ્વયાંસે, પરાંતુ નિનમત્ત કૌિ ર્ા ઉસકા જ્ઞાિ કરાતે હૈં. સમિ મેં આયા?  
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અપર–અપિે ર્ુરુ ઔર પર—સબકો હી નવજ્ઞાિઘિમેં અાંતનિથમગ્ન નલયે હૈં. પાંચ મહાવ્રત કે 
પાલિેવાલે યા ઐસા નલયે િહીં. આહાહા..! વહ તો નવજ્ઞાિઘિ ભર્વાિ ચૈતન્ય શાાંતરસ બફથ કા નપાંડ 

ઉસમેં લીિ ર્ે. સવથજ્ઞ ભી લીિ ર્ે ઔર ર્ણિરાદદ સે લેકર હમારે ર્ુરુ સબ ઉસમેં (લીિ ર્ે), ઉન્હોંિે 
હમારે પર કૃપા કરકે ઉપદેશ દદયા. આહાહા..! સમિ મેં આયા? દેખો! ક્યા કહતે હૈ? ઓહોહો..!  

‘ર્ણિરાદદક સે લેકર હમારે ર્ુરુપયંત, ઉિકે પ્રસાદરૂપ સે દદયા ર્યા...’ મહેરબાિીસે દદયા 
ર્યા ‘શુદ્ધાત્મતત્ત્વકા અિુગ્રહપૂવથક ઉપદેશ...’ હમારા યહ સમ્યગ્દશથિ-જ્ઞાિ-ચાદરિ કા વૈભવ ઉત્પન્ન 

હુઆ હમારે સે, પરન્તુ ઉસમેં નિનમત્ત યહ ર્ે ઐસા જ્ઞાિ કરાયા હૈ.. જ્ઞાિ કરાયા હૈ. આહાહા..! 
સમયસારકે એક-એક શ્લોક મેં બહોત ભર દદયા હૈ. યહ યહાાં આચાયથ કહતે હૈં દેખો! મુનિ. હમેં સાંતસે 
કૈસા ઉપદેશ નમલા હૈ? દક િન્મ-િરા-મૃત્યુ ચાર ર્નતકા િાશવાલા ‘તર્ા દુિ પાપસમૂહરૂપી અાંિકાર 

કા ધ્વાંસ કરિેમેં...’ દેખો! હૈ? ‘ઐસા ઇસ પ્રકારકા (પૂવોક્ત) ઉપદેશ સમિકર...’ ભર્વાિિે ઐસા 
ઉપદેશ દદયા ઔર સાંતોિે હમેં ઇસપ્રકારકા કર્િ દકયા. મહાવીર તો બહોત દૂર ર્ે. યહાાં કહા િ 

કુાંદકુાંદાચાયથિે? સવથજ્ઞદેવસે લેકર હમારે ર્ુરુ સવથિે હમકો ઐસા ઉપદેશ દદયા હૈ. આહાહા..! સમિ મેં 
આયા?  

યહ ભી કહતે હૈં દક હમકો વીરિાર્િે હમકો ઐસા ઉપદેશ દદયા હૈ. હમારે ર્ુરુસે લેકર સવથજ્ઞ 

પરમાત્મા સબ વીરિાર્ હૈં હમારે તો. ઐસા ઉપદેશ હમકો દદયા હૈ. અર્ાથત્ યહ ઉપદેશ કોઈ પાપ-
પુણ્યકા િાશ કરિેવાલા, િન્મ-મરણકા િાશ કરિેવાલા ઔર આત્માકી શાાંનતકા ઉત્પન્ન કરિેવાલા 
ભર્વાિ કા ઉપદેશ હૈ. કોઈ કહે દક યહ વ્યવહાર કા િાશ કરતે હૈં. વહ ભર્વાિ કા ઉપદેશ ઐસા હૈ. 
સમિ મેં આયા?  

પદ્મપ્રભમલિાદરદેવ કહતે હૈં કે હમારા ‘દુિ પાપસમૂહરૂપી અાંિકારકા ધ્વાંસ કરિે મેં ચતુર 

ઐસા ઇસપ્રકારકા ઉપદેશ સમિકર...’ સમજે કૈસે? ઉપદેશ ઐસા નમલા. ભર્વાિકી વાણી મેં ઐસા 
આયા. આહાહા..! ‘સત્શીલરૂપી િૌકા દ્વારા...’ સત્શીલરૂપી િૌકા. સચ્ચે બ્રહ્મચયથ, આિાંદ આદદકી 
પદરણનતરૂપી િૌકા દ્વારા ‘ભવાજબ્િ કે સામિે દકિારે પહુાંચ જાતે હૈં.’ આહાહા..! સાંસાર કા દકિારા. 
સમજે? વહાાં પહુાંચ જાતે હૈ. ભર્વાિ કા ઉપદેશ ઐસા નમલા હમકો. સાંત કહતે હૈં દક હમકો ઐસા 
પરમાત્મા કા (ઉપદેશ) નમલા દક જો િન્મ-મરણ કા િાશ કરિેવાલા હૈ, દુિ પુણ્ય-પાપકે સમૂહ કો િાશ 

કરિેવાલા હૈ. ઐસા સત્ય ઉપદેશ હમકો નમલા તો ઉસકે દ્વારા હમ હમારે સ્વરૂપ કા આશ્રય કરકે 
‘સત્શીલરૂપી િૌકા...’ જૈસે િૌકા નતરતી હૈ િ? તૈરતે હુએ દદરયે કે દકિારે પર આ જાતા હૈ. ઐસે હમારી 
શુદ્ધ પદરણનત ભી કરતે... કરતે... કરતે... સાંસાર કા દકિારે પહુાંચ જાયેર્ા ઔર મોક્ષ કા દકિારા શુરૂ હો 
જાયેર્ા. આહાહા..! મોક્ષકી દશા પ્રાપ્ત હોર્ી ઔર સાંસાર કા અાંત આયેર્ા. પરાંતુ ઇસ કારણસે, ઐસા 
કહતે હૈં. ઐસા ઉપદેશ નમલા ઔર ઉસ ઉપદેશ મેં ઐસા નમલા ર્ા દક તેરા ધ્રુવ ચૈતન્ય ભર્વાિ આત્મા 
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ઉસ તરફકી દ્રનિ કર, જ્ઞાિ ઔર રમણતા કર, ઉસકે દ્વારા પુણ્ય-પાપ કા િાશ હોર્ા ઔર ચાર ર્નત કા 
િન્મ-મરણ-િરા કા િાશ હોર્ા. આહાહા..! સમિ મેં આયા? 

અહો..! ‘સત્શીલરૂપી િૌકા...’ હમારા ભર્વાિ આત્મા, સત્ બ્રહ્મ, પરમબ્રહ્મ પરમાત્મા ઉસમેં 
એકાગ્ર હોકર સત્શીલરૂપી િૌકા પ્રર્ટ કી. િાવ. સમિ મેં આયા? શ્વેતાાંબરમેં આતા હૈ. બાત િૂઠી હૈ, 
પરાંતુ આતી હૈ. અનતમુક્તકુમાર હો ર્યે હૈ િ? .. ભાઈ! યહ કહતે હૈ દક િાવડી તો યહ હમારી હૈ. ઉસિે 
ઊલ્ટા નલયા હૈ. ભર્વતીસૂિમેં આયા હૈ. અનતમુક્તકુમાર હૈ છોટી ઉંમર કે રાિકુમાર. ઉસિે દીક્ષા લે 
લી ર્ી. સાિુ કે સાર્ બાહર િાંર્લ મેં ર્યે. સાિુ કે સાર્ બાહર િાંર્લ મેં ર્યે. િાંર્લ સે પીછે નફરે તો 
બહોત બારીશ હુઈ. બારીશ હુઈ તો પાિી ચલતા ર્ા. તો બાલક ર્ા િ? ભૂલ ર્યે દક હમારે સાિુ કો 
િહીં હોતા. બૈઠકર પાલ બાાંિ દી. નમટ્ટી હોતી હૈ િ પાંક? પાંક પાંક–કાદવ. પાલ ઐસે બાાંિ દી. પાિી 
ઇકટ્ઠા હો ર્યા. પાિ હાર્ મેં ર્ા. વહ તો પાિ(વાલે મુનિ) માિતે હૈં િ? પાિ હાર્ મેં ર્ા તો પાિ ડાલા 
ઉસમેં.  

‘િાવ તરે રે મોરી િાવ તરે, એમ મુનિવર િલ સુ ખેલ કરે? મુનિ કમથિા એ ચાળા...’ ઐસા આતા 
હૈ સમજે દક િહીં? એય..! સ્ર્ાિકવાસી મેં િન્મ હૈ દક િહીં તુમ્હારા? બૈઠ ર્યા. પાિી મેં પાિ ડાલા. 
પાિ મુનિકો હોતા િહીં. પરન્તુ ઐસા બિાયા હૈ િ? નસદ્ધ કર દી બાત. તુમ્હારે.... આ ર્યે. ‘િાવ તરે 
રે મોરી િાવ તરે રે એમ મુનિવર િલ સુ ખેલ કરે. મોહિીય કમથિા એ ચાળા, મુનિવર દોરે િાવડીયા રે 
બાળા.’ વહ ઔર એક ર્િસુકુમાર—દો કા નલયા. ‘મુનિવર દોરે િાવડીયા રે...’ યહ સબ પઢા હૈ િ 

વહાાં. સ્વાધ્યાયકા પુસ્તક આતા હૈ. ઉસમેં હૈ. સ્વાધ્યાય ક્યા કહતે હૈં? સજ્ઝાયમાલા. ઉસમેં આતા હૈ 
યહ સબ. સમિ મેં આયા કુછ? યહ દુકાિ પર પઢતે ર્ે. બાત િૂઠી હૈ. મુનિ કો વસ્ત્ર ભી િહીં હોતા, 
પાિ ભી િહીં હોતા. ઉસિે પાિી મેં પાિ ડાલા ઐસા કરકે. વહ મુનિ ઔર વહ ર્િસુકુમાર.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ભર્વાિ કો પૂછિે આયે ર્ે. અરર..! સાિુ ઐસા કરતે હૈં? સાિુ વહાાં સે હટ 
ર્યે. ભર્વાિ કે પાસ... મહારાિ! અનતમુક્તકુમાર તો ઐસા કરતે હૈં. મહારાિ! દકતિે ભવમેં મોક્ષ 

જાયેર્ા? અરે..! ઇસ ભવ મેં મોક્ષ જાયેર્ા. ઉસકી સેવા કરો. એય..! ઐસી કર્ા ડાલી હૈ. મૂલ સૂિ મેં 
હોં. ભર્વાિકી કહી હુઈ ર્ણિરકો ભર્વતી મેં. ભર્વાિ કહતે હૈ દક અરે..! સાંતો! વહ ઇસ ભવ મેં 
મોક્ષ જાિેવાલે હૈં. માટે એિી અવહેલિા કરતો િહીં. અવહેલિા  િહીં કરિા. પણ આવાિી સેવા કરે? 

વહ સાિુ હૈ હી િહીં. સાિુ િલમેં દિડા કરે? બાલક ર્ા િ તો દિડા કરે. 

યહાાં કહતે હૈ દક પાંદડત હૈં તો આત્મા કી િૌકામેં દિડા કરતે હૈં. સમિ મેં આયા? દેખો! 
‘સત્શીલરૂપી િૌકા...’ ‘આત્મા તરે રે મેરા આત્મા તરે, ભવસાર્ર સે નિકલકર મોક્ષ મેં જાયેર્ા.' મોક્ષ 

મેં જાતે હૈં ઐસા કહતે હૈં, દેખો! આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, િન્મ-િરા-મરણ કા િાશ કરિેવાલા, ‘દુિ પાપસમૂહરૂપી અાંિકારકા 
ધ્વાંસ કરિે મેં ચતુર ઐસા...’ જો ઉપદેશ ‘સત્શીલરૂપી િૌકા દ્વારા ભવાજબ્િ...’ ભવરૂપી દદરયા– સમુદ્ર 

‘સામિે દકિારે પહુાંચ જાતે હૈં.’ સાંસાર કા અાંત આ જાતા હૈ. અાંતર કે ધ્રુવસ્વરૂપકી એકાગ્રતા કી પદરણનત 

દ્વારા સાંસાર કા અાંત હોતા હૈ. દૂસરે સે સાંસાર કા અાંત હોતા િહીં. સમિ મેં આયા? વહ ૪૨ હુઈ. 

અબ ૪૩. કૈસા હૈ આત્મા? વહ શુદ્ધભાવ. 

 

लणदडंो लणददंो लणम्ममो लणक्किो लणरािंबो। 
णीरागो  लणदोसो  लणम्मढूो  लणब्भयो अप्पा ॥४३॥ 

 આત્મા ઐસા હૈ. દેખો! કુાંદકુાંદાચાયથ કી ર્ાર્ા હૈ યહ. ઔર ભર્વાિ કા ઉપદેશ ચલા હૈ ઉસસે 
યહ ઉપદેશ હૈ. િીચે હદરર્ીત. 

નિદંડ અરુ નિદ્વંદ્વ નિમથમ નિિઃશરીર, નિરાર્ હૈ, 

નિમૂથઢ નિભથય, નિરાવલાંબિ આત્મા નિદોષ હૈ. ૪૩. 

વહ તો ઉસકા અર્થ દકયા િીચે. નિદંડ હૈ િ? દૂસરા. પહલા કહાાં આયા? અિઘ. કલશ મેં આ 

ર્યા. દૂસરી પાંજક્ત મેં આ ર્યા હૈ. ‘અિઘ = દોષ રનહત; નિરપાપ; મળ રનહત’ પહલે કલશ મેં. ઔર 

નિદંડ દૂસરે મેં આયા. ‘દાંડ રનહત (જિસ મિવચિકાયાજશ્રત પ્રવતથિસે આત્મા દાંદડત હોતા હૈ.’ આતા 
હૈ િ? ..... પદડકમણા મેં આતા હૈ. તો કહતે હૈં. 

યહાાં કહતે હૈં દેખો! ટીકા લો. ‘યહાાં (ઇસ ર્ાર્ા મેં) વાસ્તવ મેં શુદ્ધ આત્મા કો સમસ્ત નવભાવ 

કા અભાવ હૈ ઐસા કહા હૈ.’ ભર્વાિ આત્મા મેં કોઈ પ્રકાર કા નવભાવ હૈ િહીં. ઇસકો આત્મા કહતે 
હૈં. નવભાવ વહ અિાત્મા હૈ, િડ હૈ, આત્મા િહીં. આહાહા..! ‘(ઇસ ર્ાર્ા મેં) વાસ્તવ મેં શુદ્ધ આત્મા 
કો...’ યહ શુદ્ધ હૈ િ ઉપર? ઉપર શુદ્ધભાવ હૈ. વહ શુદ્ધભાવ કો અર્વા શુદ્ધાત્માકો સમસ્ત નવભાવ કા 
અભાવ હૈ ઐસા કહા હૈ. 

‘મિદાંડ, વચિદાંડ ઔર કાયદાંડકે યોગ્ય દ્રવ્યકમોં તર્ા ભાવકમોંકા અભાવ હોિે સે આત્મા 
નિદંડ હૈ.’ આત્મા મેં મિ, વચિ, કાયા દાંડ હૈ હી િહીં દક જિસસે દ્રવ્યકમથ ઉત્પન્ન હો. આહાહા..! મિ, 
વચિ ઔર કાયા આત્મા મેં હૈં હી િહીં. ભાવ, દ્રવ્યકમથ ઔર ભાવકમથ. પુણ્ય-પાપ કા ભાવ, દયા, દાિ, 
નવકલ્પ આદદ જો શુભભાવ કમથ ઉસકા અભાવ હોિે સે... વહ આત્મા મેં હૈ િહીં. ઉસ કારણ ઉસકો 
નિદંડ કહિે મેં આયા હૈ. આહાહા..! સમિ મેં આયા?  

વહાાં આત્મા શબ્દ પડા હૈ િ બીચ મેં? ‘ભાવકમોં કા અભાવ હોિે સે આત્મા નિદંડ હૈ.’  વહ 

‘अप्पा’ હૈ િ  ‘अप्पा’? ઇસનલયે. ભર્વાિ આત્મા જિસકો મિ, વચિ, કાયા કા દાંડ હી િહીં હૈ. નિદંડ 

હૈ. દ્રવ્યકમથ િહીં, ભાવ નવકલ્પ િહીં ઐસા આત્મા નિદંડ હૈ.  ‘નિશ્ચયસે પરમ પદાર્થકે અનતદરક્ત...’ 
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ભર્વાિ આત્મા પરમ પદાર્થ આિાંદઘિ, ધ્રુવ ઐસે પદાર્થ કે અનતદરક્ત–જભન્ન ‘સમસ્ત 

પદાર્થસમૂહોકા (આત્મા મેં) અભાવ હોિે સે આત્મા નિદ્વંદ્વ હૈ.’ દ્વાંદ્વ િહીં–દ્વૈત િહીં. સમિ મેં આયા? 

આહાહા..! દેખો! યહ િવ તત્ત્વમેં આત્મા કૈસા હૈ ઉસકી બાત કરતે હૈં. યહ જીવતત્ત્વકી બાત હૈ. 
આહાહા..!  

જિસમેં નિશ્ચય પરમપદાર્થ ભર્વાિ આત્મા, ઉસસે અનતદરક્ત–ઉસસે િુદે ‘સમસ્ત 

પદાર્થસમૂહ...’ ભર્વાિ આત્મામેં હૈ િહીં. તો નિદ્વંદ્વ—દ્વાંદ્વ િહીં.. દ્વાંદ્વ િહીં. નિદ્વંદ્વ હૈ. અદ્વૈત આત્મા હૈ. 
કેવલ શુદ્ધ આિાંદકાંદ આત્મા હૈ. ઉસકો આત્મા કહતે હૈં ઔર ઉસકી દ્રનિ કરિા ઉસકા િામ સમ્યગ્દશથિ 

હૈ. અબ આયેર્ા, વહ ઉપાદેય ઐસા લેંર્ે. ઐસા યહ આત્મા વાસ્તવ મેં ઉપાદેય હૈ. આખરી મેં. ઐસા 
આત્મા આદરણીય હૈ. કહો, સમિ મેં આયા? 

‘પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત મોહ રાર્-દ્વેષ કા અભાવ હોિે સે...’ દેખો! ઉસમેં પ્રશસ્ત મોહ-રાર્-
દ્વેષકો ભી લે નલયા. પ્રશસ્ત રાર્-દ્વેષ ઐસા ઔર અપ્રશસ્ત રાર્-દ્વેષ-મોહ ‘સમસ્ત મોહ રાર્-દ્વેષ કા 
અભાવ હોિે સે...’ ઉસમેં તો રાર્-દ્વેષ નવકલ્પ કોઈ હૈ હી િહીં. જિસ ભાવસે તીર્ંકરર્ોિ બાંિે વહ 

ભાવ ભી આત્મા મેં હૈ હી િહીં. આહાહા..! ઐસા આત્મા વાસ્તવમેં નિમથમ હૈ, વહી ઉપાદેય હૈ. અાંતર 

મેં આદરણીય વહ આત્મા હૈ. સમિ મેં આયા? બહોત સૂક્ષ્મ ભાઈ! કર્ા રખતે હૈં ભાવસાર્ર ઔર ... 
યહ કર્ા આત્માકી હૈ. આતમરામકી કર્ા હૈ. આહાહા..! સમિ મેં આયા? સત્યિારાયણકી કર્ા હૈ યહ. 
સત્ય િારાયણ આત્મા ઐસા હૈ. લોર્ માિતે હૈં ઐસા િહીં. ભર્વાિ આત્મા.... કહતે હૈં દક ઐસા 
આત્મા હી નિમથમત્વ હૈ ઔર ઉસકે ઉપર દ્રનિ કરકે વહી અાંતરમેં આદરણીય હૈ. ઇસનલયે દ્રનિ વહાાં 
કરિે લાયક હૈ. નિનમત્ત ઉપર, રાર્ ઉપર યા પયાથય ઉપર દ્રનિ કરિે લાયક િહીં. ઐસા કહતે હૈં. 
આહાહા..!  

‘નિશ્ચય સે ઔદાદરક, વૈદિનયક, આહારક, તૈિસ ઔર કામથણ િામક પાાંચ શરીરોંકે સમૂહકા 
અભાવ કા હોિેસે...’ આત્મા નિિઃશરીર હૈ. આત્માકો શરીર હૈ હી િહીં. ર્ોમ્મટસારમેં કહતે હૈં દક આત્મા 
તીિ શરીર હો, ચાર, પાાંચ શરીર હોતા હૈ. યહાાં િા કહતે હૈં. વહ તો નિનમત્ત કૌિ ર્ે સાર્મેં વહ બતાતે 
હૈં. યહાાં તો આત્મામેં હૈ િહીં. શરીર-ફરીર કામથણશરીર, સારા ૧૪૮ પ્રકૃનત કા નપાંડ આત્મામેં હૈ હી િહીં. 
આહાહા..! સમિ મેં આયા? આત્મા નિિઃશરીર હૈ. નિિઃશરીર, શરીર જબિા કા ભર્વાિ આત્મા. 
આહાહા..! યહાાં નચલ્લાતે હૈ દક શરીરસે જભન્ન આત્મા? પાર્લ કહતે હૈં પાર્લ. આહાહા..! અરે..! 
ભર્વાિ! ક્યા કરતા હૈ? ઐસા કહતે હૈં એય..!  

દૂસરા કહતે હૈં, ઉસકી કોપી કરકે જામિર્ર મેં ઐસા કહા ર્ા. અરે..! આત્મા ઔર શરીર જભન્ન? 

પાર્લ કહતે હૈં, પાર્લ હૈં યે તો. પાર્લ સમિતે હોં? આત્મા ઔર શરીર જભન્ન યે તો પાર્લ કહતે હૈં. 
અરે..! ભર્વાિ! શબ્દ ભી તુઝે સુિિે મેં ઠીક િ પડે. ર્િબ બાત ! આહાહા..! 

શ્રોતા :- જ્ઞાિાિાંદ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાિાિાંદ શરીર હૈ. રાર્, દયા, દાિ, વ્રત કા નવકલ્પ સે જભન્ન ચૈતન્યમૂનતથ હૈ. 
યહ તો પહલે કહ ર્યે દક નવભાવ હૈ હી િહીં ઉસમેં. આહાહા..! ક્યા ચલા હૈ આિ તો! જેઠાલાલભાઈ! 

શ્રોતા :- સ્વતાંિ યોગ્યતા...  

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સ્વતાંિ યોગ્યતા. ર્િબ કરતા હૈ. આહાહા..! યહ શરીર રનહત–નિિઃશરીરી 
ઐસા આત્મા અભી હૈ હોં. ઐસા આત્મા ઉપાદેય હૈ. બાકી વ્યવહાર રત્િિય, નિનમત્ત ઔર પયાથય ભી 
ઉપાદેય િહીં. ઐસા કહતે હૈં. સમિ મેં આયા? આહાહા..! નિયમસાર ભારે ચોખ્ખી વાત!  

શ્રોતા :- ર્ાંભીર વણથિ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ર્ાંભીર વણથિ. બહોત ર્ાંભીર. અલૌદકક હૈ. ઉસકા પેટ ખોલ દદયા હૈ 
આત્માકા. આત્મા દકસકો કહે? આત્મા દકસકો કહે? નહલે-ચલે વહ આત્મા? રાર્ કરે વહ આત્મા? 

રાર્વાલા વહ આત્મા? કહે, િા. વહ તો નિિઃશરીરી ભર્વાિ આત્મા હૈ. ઐસા આત્મા હી ઉપાદેય હૈ. 
દ્રનિ મેં, જ્ઞાિ મેં જ્ઞેય બિાકર ઉસકા હી આદર કરિે લાયક હૈ.  

શ્રોતા :- નિકાલ હી ઐસા હૈ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- નિકાલ હી ઐસા હી હૈ. નિકાલ હી ઐસા હૈ. માિ રખા હૈ દક મૈં શરીરવાલા 
હૂાં, રાર્વાલા હૂાં. યહ તો માિતા હૈ. માન્યતાસે ઉસકી નફર જાયે. ભ્રમણા, ઐસી માન્યતા તો ભ્રમણા હૈ. 
ભ્રમણા સે ભવભ્રમણ કરતે હૈં. સમિ મેં આયા? 

‘નિશ્ચય સે પરમાત્મા કો...’ દેખો! યહાાં પરમાત્મા.... પહલે નિશ્ચય સે પરમપદાર્થ કહા. પહલે 
આત્મા નિદંડ (કહા). બાદ મેં નિશ્ચય સે પરમપદાર્થ કહા. સમજે? નિશ્ચય સે ઔદાદરક આદદ આત્મા મેં 
િહીં હૈ ઐસા નલયા. યહાાં ‘નિશ્ચયસે પરમાત્મા કો...’ પરમાત્મા અર્ાથત્ પરમસ્વરૂપ ધ્રુવ ભર્વાિ નિિ 

આત્મા વહ પરમાત્મા કો ‘પરદ્રવ્ય કા અવલાંબિ િ હોિે સે...’ ઉસકો પરદ્રવ્ય કા આલાંબિ હી હૈ િહીં. 
આહાહા..! સ્વદ્રવ્ય કો પરદ્રવ્ય કા અવલાંબિ હૈ હી િહીં. આહાહા..! ભર્વાિકી મૂનતથ કા અવલાંબિ હૈ, 
ભર્વાિ કી વાણી કા અવલાંબિ હૈ. કહે, િા. સ્વદ્રવ્યમેં અવલાંબિ હૈ હી િહીં. સમિ મેં આયા? વહ 

પયાથય િૈનમનત્તક ઔર નિનમત્ત સામિે વહ તો પયાથય કે સાર્ વ્યવહાર સાંબાંિ હૈ. આત્મામેં તો હૈ હી 
િહીં પરકા સાંબાંિ. જ્ઞાયકભાવકા તો પર કે સાર્ નિનમત્ત-િૈનમનત્તક સાંબાંિ ભી િહીં. નફર ઐસી તકરાર 

આયી. નિનમત્ત-નિનમત્ત સાંબાંિ નિશ્ચયસે હૈ, વ્યવહાર સે િહીં. ર્િબ ભાઈ! નિશ્ચય હૈ, વહ તો હૈ ઇતિી 
બાત હૈ.  

ઐસા કહે દક કમથ કા ઉદય આયે તો યહાાં નવકાર હો ઐસા નિનમત્ત સાંબાંિ સચ્ચા હૈ, નિશ્ચય હૈ, 
ઐસા કહતે હૈં. પરન્તુ વહ વ્યવહાર હૈ. દોિોં હોકર વ્યવહાર હૈ. સુિ િ! આહાહા..! દદર્ાંબર કે પાંદડત 

દકતિે નલખે. અખબાર મેં આયા ર્ા. અખબાર મેં આયા ર્ા. ર્ૃહસ્ર્ હૈ. નિશ્ચય સે પરમાત્મા અપિા 
આત્મા... સમિ મેં આયા? ઐસે આત્મા કો ‘પરદ્રવ્ય કા અવલાંબિ િ હોિે સે...’ ઓહો..! દ્રવ્ય કો 
અપિી પયાથય કા અવલાંબિ િહીં. આહાહા..! પરદ્રવ્ય તો ક્યા? સમિ મેં આયા?  
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ઐસે ભર્વાિ આત્મા પરમ બ્રહ્મ, શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય પરમેશ્વર અપિા સ્વરૂપ... પરમાત્મા નલયા 
હૈ િ? પરમાત્માકો પરદ્રવ્ય અવલાંબિ િહીં હોિેસે વહ નિરાલાંબ હૈ. નિરાલાંબ હૈ. આહાહા..! યહ 

તકરાર દોમેં. સ્ર્ાિકવાસીમેં કહે, િહીં ભર્વાિકી મૂનતથ ઔર ભર્વાિકા આલાંબિ િહીં. યહ કહે દક 

ભાઈ! શુભભાવ હો તો આલાંબિ હો. કુછ લોર્ કહે દક વહ હો તો શુભભાવ પ્રર્ટે. યહ કહતે હૈં દક 

ભાઈ! શુભભાવ હો તો નિનમત્ત આલાંબિ કહતે હૈં. ઐસે મતભેદ  અરે..! ભર્વાિ કહાાં અટક ર્યા હૈ 
તુાં?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ઐસા કહતે હૈં િ આપમેં, િહીં? આર્મ ઔર મૂનતથ—દોિોં અબ આિાર હૈ. 
િહીં આિાંદજી! ભવ્યકો દોિોં કા આિાર હૈ. આર્મ ઔર મૂનતથ. આર્મ યાિી શાસ્ત્ર, મૂનતથ દોિોં કા 
આિાર હૈ, કહતે હૈં. 

યહાાં કહતે હૈં દક વહ હો તો લક્ષ્ય જાતા હૈ તો શુભભાવ ઉસમેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ. તો વહ શુભભાવ 

કા ભી આત્મા મેં આલાંબિ િહીં. આહાહા..! વાસ્તવ મેં શુભભાવ ભી પરદ્રવ્ય હૈ. સમિ મેં આયા? 

આહાહા..! ભર્વાિ નિિ પરમાત્મા ઉસકો પરદ્રવ્ય કા અવલાંબિ િ હોિે સે ઉસકો વ્યવહાર કા 
અવલાંબિ િહીં. વ્યવહાર હૈ તો આત્મા રહા ઐસા હૈ િહીં. દયા, દાિ, વ્રત આત્મા હૈ ઐસી માન્યતા કી 
નવકલ્પ સે, તો ઉસસે આત્મા હૈ? િા. વહ તો નિરાલાંબી ભર્વાિ જબરાિમાિ હૈ. સમવસરણ (સ્તુનત)મેં 
આતા હૈ િ? સમવસરણ સ્તુનતમેં, િહીં? જૈસે આત્મા નિરાલાંબ, વૈસે ભર્વાિ સમવસરણમેં િીચે 
કમલ પર િહીં જબરાિતે. ભર્વાિ સમવસરણ મેં કમલ પર િહીં જબરાિતે. કમલ તો દૂર રહતા હૈ, 
ઉપર જબરાિતે હૈં ઉપર.  

સમવસરણમેં તીર્ંકર ભર્વાિ કા શરીર.... આત્મા તો જભન્ન હૈં અાંદર. શરીર કમલ કો િહીં 
છુતા. કમલ તો િીચે હોતા હૈ. જૈસા નિરાલાંબ આત્મા, ઐસે ભર્વાિ નિરાલાંબ ખડે હૈં, ઐસા કહતે હૈં. 
વહ સમવસરણ (સ્તુનત)મેં રચા હૈ હમારે પાંદડતજીિે. આતા હૈ દક િહીં? ‘એવો નિરાલાંબ આત્મદ્રવ્ય, 
એવો નિરાલાંબ જિિદેહ.’ લો! સમવસરણસ્તુનત મેં આતા હૈ. સમવસરણ. યહ નિરાલાંબિ યહ. 
આહાહા..! દેખો! યહ ચાંદ્ર, સૂયથ હૈ ઉસકો કોઈ સ્તાંભ હૈ? ઐસે ભર્વાિ િહાાં જબરાિતે હૈં, વહાાં િીચે 
કોઈ આિાર િહીં હૈ. કમલ હૈ, નસાંહાસિ હૈ ઉસસે દૂર ભર્વાિ જબરાિતે હૈં. યહ આત્મા ભર્વાિ ભી 
નિરાલાંબ હી હૈ, ઐસા કહતે હૈ યહાાં. આહાહા..! સમિ મેં આયા? જિસકો રાર્ કા આલાંબિ િહીં, 
નિનમત્ત કા આલાંબિ િહીં ઐસે આત્મા કો નિરાલાંબિ કહતે હૈં. બાદ મેં આયેર્ા નિરાકુલ. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

 

* * * * * 
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નિયમસાર ચલતા હૈ. નિયમસાર કા અર્થ મોક્ષકા માર્થ (અર્ાથત્) દ ુઃખસે મ ક્ત હોિેકા ઔર સ ખ 

કી પ્રાનિ કા માર્થ. ઇસકો મોક્ષકા માર્થ કહતે હૈં. યહાાં નિયમસાર કહતે હૈં. વહ મોક્ષ કા માર્થ કૈસે 
આત્મા કો માિિે સે, અવલાંબિ સે હોતા હૈ? વહ બાત ચલતી હૈ. 

યહાાં આયા નિરાલાંબ. આત્મા કૈસા હૈ? ‘નિશ્ચય સે પરમાત્મા કો...’ અપિા પરમસ્વરૂપ ભર્વાિ 

ધ્ર વ ચૈતન્ય વહ પરમાત્મા િામ અપિા–નિજ પરમાત્મા. ધ્ર વ ચૈતન્ય અખાંડ અભેદ અખાંડ જ્ઞાયકભાવ, 
વહ અપિા નિજ પરમાત્મા હૈ. ઉસકો ‘પરદ્રવ્ય કા અવલાંબિ િ હોિે સે...’ સ્વતાંત્ર પદાર્થ ભર્વાિ, 
ઉસકો પરદ્રવ્ય કા આશ્રય–અવલાંબિ િહીં હોિે સે નિરાલાંબ હૈ. ઐસે આત્માકી અાંતર દ્રનિ કરિે સ ે 
સમ્યગ્દર્થિ ઔર મોક્ષકા માર્થ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? યહાાં તક આયા ર્ા કલ. 

અબ, નિરાર્ હૈ. કૈસા હૈ આત્મા? નિરાર્. જજસમેં નમથ્યાત્વ િહીં. નમથ્યાત્વ–નવપરીત અજભપ્રાય 

વહ આત્મા કે દ્રવ્યસ્વભાવમેં હૈ િહીં.  ‘વેદ,...’ વેદ િહીં. વેદ, સ્ત્રી-પ રુષ કા વેદ હોતા હૈ. વેદ વસ્ત મેં 
િહીં. વસ્ત  તો નમથ્યાત્વરનહત ઔર વેદ િામ વાસિા િામ નવકાર રનહત વસ્ત  આત્મા હૈ. ઉસકો આત્મા 
કહતે હૈં. યહ પરરણામ તો સબ આસ્રવતત્ત્વ, ભાવબાંધ કા ભાવતત્ત્વ હૈ. હૈ ભાવબાંધ, પરાંત  આત્મા મેં 
િહીં. સમજ મેં આયા? 

આત્મદ્રવ્ય ભર્વાિ સજચચદાિાંદસ્વરૂપ અપિા નિજ આત્મા, ઉસમેં નમથ્યાત્વ વેદ હૈ િહીં. 
નમથ્યાત્વ વેદ પયાથયમેં હૈ, વસ્ત મેં હૈ િહીં. ‘રાર્, દ્વેષ, હાસ્ય, રનત, અરનત...’ િહીં. ‘ર્ોક, ભય 

જ ર્ પ્સા,...’ ક્રોધ, માિ, માયા, લોભ ઐસા નલયા હૈ. અભ્યાંતર પરરગ્રહ નલયા હૈ િ? રાર્-દ્વેષ (અર્વા) 
ક્રોધ, માિ, માયા, (લોભ)—ચાર નલયે હૈં. વેદકો એક નર્િકર ‘ચૌદહ અભ્યાંતર પરરગ્રહોં કા અભાવ 

હોિે સે...’ ચૌદહ કા પરરગ્રહ ભર્વાિ (આત્મા)મેં હૈ િહીં. આહાહા..! પૈસે-બૈસે તો હૈ િહીં ઉસમેં, 
કહતે હૈં. અપિે સ્વભાવમેં પરદ્રવ્ય તો હૈ િહીં. ઉસકી પયાથય મેં જો નવકૃતભાવ હૈ વહ વસ્ત  મેં હૈ િહીં. 
વહ (બાત) ચલતી હૈ. લક્ષ્મી આરદ તો અપિી પયાથય મેં–અવસ્ર્ા મેં ભી હૈ િહીં. વહ તો બાહરકી ચીજ 

હૈ. લક્ષ્મી, યહ ર્રીર, કમથ વહ તો અપિી વતથમાિ દર્ામેં ભી યહ ચીજ િહીં. સમજ મેં આયા? પરન્ત  
અપિી પયાથય મેં જો અિારદસે પયાથયબ નિવાલે કો નમથ્યાત્વભાવ, વેદભાવ, રાર્-દ્વેષ, ક્રોધ, માિ, માયા 
હૈ, વહ દ્રવ્યસ્વરૂપ ભર્વાિ નચદાિાંદસ્વરૂપ આિાંદસાર્ર મેં વહ હૈ િહીં. ઐસા આત્મા અાંતર ઉપાદેય 

હૈ. ઐસા આત્મા અાંર્ીકાર કરિે લાયક, શ્રિા કરિે લાયક, દ્રનિમેં લેિે લાયક ઔર ધમથ કરિેવાલે કો 
ઐસા ધમી આદરણીય હૈ. સમજ મેં આયા? ઉસ કારણ કે ઉસકો નિરાર્ કહા. સમજ મેં આયા? ઐસા 
આત્મા મેં હૈ િહીં તો નિરાર્ હૈ. નિરાર્ અર્ાથત્ ક છ ભી પર કે સાર્ સાંબાંધ હૈ િહીં.  

ભાદરવા સુદ ૯, શનનવાર, તા. ૨૦-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૩, શ્લોક-૬૨ અને ૬૩,  પ્રવચન-૧૧ 
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વસ્ત  જ્ઞાિાિાંદ, અખાંડાિાંદ પ્રભ  હૈ, ઉસમેં વહ રાર્ારદ કા નવકલ્પ હૈ િહીં. પયાથ ય મેં હૈ વહ માિ 

રખા હૈ રક મૈં ઐસા હ ાં. વહ નમથ્યાત્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? વસ્ત  નચદાિાંદ નિજ આત્મા ઉસમેં તો 
હૈ હી િહીં. ઐસી દ્રનિ અાંદર આત્મામેં કરિા, ઉસકા િામ પ્રર્મ સે પ્રર્મ સમ્યગ્દર્થિ, મોક્ષ કે માર્થ 
કા  પહલા અવયવ, ધમથ ઉસકો કહતે હૈં. સમજ મેં આયા?  

દ સરા. નિદોષ ભર્વાિ આત્મા હૈ. ‘નિશ્ચય સે...’ વાસ્તવ મેં ‘સમસ્ત  પાપમલ કલાંકરૂપી કીચડ 

કો ધો ડાલિે મેં...’ અર્ાથત્ ઉસમેં હૈ િહીં. ધો ડાલિે કા અર્થ? હૈ હી િહીં. નિશ્ચય સે પાપ (અર્ાથત્) પાપ 

ઔર પ ણ્ય દોિોં. ‘પાપમલકલાંકરૂપી કીચડ કો ધો ડાલિે મેં સમર્થ સહજ-પરમવીતરાર્...’ સ્વભાનવક 

પરમવીતરાર્મ નતથ જજિ ‘સ ખસમ દ્ર મેં મગ્ન...’ સ ખસમ દ્ર મેં તો મગ્ન આત્મા હૈ. આહાહા..! અતીનન્દ્રય 

અમૃતસાર્ર આત્મા આિાંદ ઉસ સ્વરૂપ હી આત્મા હૈ, મગ્ન કા અર્થ. ‘(ડ બી હ ઈ લીિ)’.. સમ દ્ર મેં લીિ. 

‘પ્રર્ટ સહજાવસ્ર્ાસ્વરૂપ...’ પ્રર્ટ સહજ અવસ્ર્ા અર્ાથત્ દ્રવ્ય. યહાાં પયાથય કી બાત િહીં. 
સ્વભાનવક અવસ્ર્ા નિશ્ચય-સ્ર્ રહિેવાલા સ્વરૂપ. ‘સહજ જ્ઞાિર્રીર...’ લો. ઉસકા તો સ્વભાનવક 

જ્ઞાિર્રીર હૈ. ચૈતન્ય ર્રીર આત્મા હૈ, ઉસમેં યહ ર્રીર િહીં, પાાં ચો ર્રીર િહીં, રાર્ ભી િહીં. ઐસા 
અરૂપી જ્ઞાિર્રીરી પ્રભ , ર્રીર પ્રમાણસે નવજ્ઞાિઘિ ઐસા ‘ઉસકે દ્વારા પનવત્ર હોિે કે કારણ...’ 
સહજજ્ઞાિ..... ર્રીર કે–ઉસકે દ્વારા. દ્વારાકા અર્થ ઐસા હૈ િહીં. આત્મા નિદોષ હૈ. ભર્વાિ આત્મ ા 
નિદોષ વસ્ત  હૈ ઉસકે ઉપર દ્રનિ કરિા. ઐસા આત્મા હી ઉપાદેય હૈ. ધમી કો–સમ્યગ્દ્રનિ કો–ધમ થ 
કરિેવાલે કો ઐસા આત્મા આદરણીય િામ ઉપાદેય ગ્રહણ કરિે લાયક હૈ. સમજ મેં આયા? નિદોષ 

હૈ. 

‘સહજ નિશ્ચયિય સે...’ ભાષા દેખો! નિશ્ચયિય ભી સહજ. વસ્ત સ્વરૂપ હૈ વહી નિશ્ચયિય હૈ. 
વસ્ત સ્વરૂપ ર્ િ નચદાિાંદ ઉસકો હી સહજ નિશ્ચયિય કહો, ર્ િિય કહો યા ભ તાર્થ નત્રકાલ સત્ય પદાર્થ 
કહો. સમજ મેં આયા? ‘સહજ નિશ્ચયિય સે...’ વાસ્તવ મેં જ્ઞાિ કે સ્વભાવ સે દેખો તો વહ સહજ 

જ્ઞાિકી મ નતથ હૈ આત્મા. સ્વભાનવક જ્ઞાિ.. યહ કેવલજ્ઞાિ યા મનતશ્ર ત વહ બાત તો યહાાં હૈ િહીં. વહ 

તો જ્ઞાિમ નતથ ચૈતન્યજબાંબ હૈ. સ્વભાનવક દર્થિ હૈ. નત્રકાલ સ્વભાવ દર્થિ હૈ દ્રિાપિા. 

‘સહજ ચારરત્ર...’ હૈ. નત્રકાલ ચારરત્ર હૈ આત્મા મેં. યહ ચારરત્ર કી પયાથયકી બાત િહીં. સ્વરૂપ 

મેં સહજ ચારરત્ર–નસ્ર્રતારૂપ નત્રકાલી વીતરાર્તા સહજ આત્મા મેં પડા હૈ. સમજ મેં આયા?  ‘સહજ 

પરમવીતરાર્ સ ખ આરદ...’ સ્વભાનવક પરમ વીતરાર્ આિાંદ... રાર્કી વાસિા જબિા કા પરમ 

વીતરાર્ આિાંદસ્વરૂપ આરદ ‘અિેક પરમ ધમોં કે આધારભ ત...’ ઐસા જો ધમથ િામ સ્વભાવ, ઇસકા 
આધારભ ત  ‘નિજ પરમતત્ત્વ કો જાિિે મેં સમર્થ...’ અપિા નિજસ્વરૂપ નત્રકાલી ઉસકો જાિિે મેં 
સમર્થ ઉસ કારણ સે ‘આત્મા નિમ થઢ (મ ઢતા રનહત) હૈ;...’ નત્રકાલી જ્ઞાિ-દર્થિ-આિાંદ સ્વરૂપ ઉસકો 
જાિિે સમર્થ ઉસકે નલયે નિમ થઢ કહા. યહ નત્રકાલી જ્ઞાિકી બાત ચલતી હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા 
આત્મા ...  આહાહા..! 
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નવકલ્પ... નવકલ્પ... નવકલ્પ... ઐસી તો એક ઉત્પાદ-વ્યયકી પયાથય ભી .... ઐસે પયાથય પર દ્રનિ 

હૈ, ઉત્પાદ-વ્યય ઉપર દ્રનિ હૈ તો ઉત્પાદ-વ્યય મેં ધ્ર વ ચલા ર્યા. સમજ મેં આયા? ધ્ર વતત્ત્વ જો હૈ 
અિારદ-અિાંત પરમાત્મા, (વહ) ઉત્પાદ-વ્યય મેં આતા હી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઐસા 
આત્મા રકસી દ સરે કા હોર્ા? પરમાત્મા સે જ દા હોર્ા? ત મ સ્વયાં હો, ઐસા કહતે હૈં. પાંરડતજી! 
આહાહા..! 

નિજાત્મા ભર્વાિ ‘નિજ પરમ તત્ત્વ કો જાિિે મેં સમર્થ...’ યહ ‘જાિિે મેં સમર્થ' કા અર્થ 
નત્રકાલી ર્જક્ત કી બાત હૈ. નત્રકાલ ર્ ણ જો જ્ઞાિ હૈ વહ નત્રકાલીસ્વરૂપ કો જાિિે મેં સમર્થ હૈ. નત્રકાલી 
જ્ઞાિ હૈ વહ નત્રકાલીતત્ત્વ કો જાિિે મેં સમર્થ હૈ. આહાહા..! અબ ઉસકી બાત આયેર્ી. ઉસ કારણસે 
નિમ થઢ હૈ. સમજ મેં આયા? વરિા તો ઐસા નલયા હૈ... વહ આપકી બાલપોર્ી મેં નલયા હૈ. બાલપોર્ી 
દેખી હૈ? આત્મા દ્રવ્ય હૈ, જ્ઞાિ ઉસકા ર્ ણ હૈ, જાિપિા ઉસકી પયાથય હૈ. આતા હૈ? એ, છોકરાઓ! 
આવા છે કે િહીં બાલપોર્ીમાાં? આજ તો આવ્યા છે છોકરાઓ.  

આત્મા વસ્ત –દ્રવ્ય, જ્ઞાિસ્વભાવ.. જ્ઞાિસ્વભાવ ર્ ણ, જાિિા ઉસકી પયાથય હૈ. યહાાં જાિિા 
ઉસકા નત્રકાલી ર્ ણ હૈ. યહાાં તો ઐસા કહિા હૈ. યહાાં પયાથય િહીં હૈ. પયાથય બાદમેં લેંર્ે. સમજ મેં 
આયા ક છ? બાલપોર્ી આતી હૈ િ? બહોત (છપ) ર્ઈ બાલપોર્ી. ર્ાયદ લાખ છપ ર્ઈ હૈ રક િહીં? 

હરરભાઈ કહાાં ર્યે? હરરભાઈ હૈ રક િહીં? હરરભાઈ િહીં હૈ? ૮૬ હજાર. ક છ આયા ર્ા, લાખ તક 

પહ ાંચા દેિા. ઐસી ભાષા ર્ી કહીં. સમજ મેં આયા?  

યહાાં તો ભર્વાિ વસ્ત  જો સહજજ્ઞાિ, સહજદર્થિ, સહજચારરત્ર નત્રકાલી હોં. નત્રકાલી. ‘સહજ 

પરમવીતરાર્ સ ખ આરદ અિેક પરમ ધમોંકે...’ સ્વભાવ ઔર ઉસકા આધાર તત્ત્વ, ઐસા. ર્ ણ કા 
આધાર ર્ ણી. ર્ ણી વસ્ત , વહ ર્ ણ કા આધાર હૈ. ર્ ણીમેં ર્ ણ રહે હૈં. ઐસા ર્ ણ જો સહજ આિાંદ, 
જ્ઞાિારદ સ્વભાવ જજસકા આધાર આત્મા હૈ વસ્ત .. વસ્ત ... ઐસા ભર્વાિ અપિે કો જાિિે મેં નિમ થઢ 

હૈ. પરમ તત્ત્વ જાિિે મેં સમર્થ હૈ. પ રી ચીજ જાિિે મેં.. ઉસમેં પડા હ આ પ રા જ્ઞાિર્ ણમેં સારે તત્ત્વ 

કો જાિિે કી તાકાત હૈ. પયાથયકી બાત યહાાં િહીં. સમજ મેં આયા? 

‘અર્વા...’ અબ પયાથય આયી. ‘સારદ-અિાંત...’ કેવલજ્ઞાિ પ્રર્ટ હોતા હૈ વહ સારદ-અિાંત. 
દેખો! યહાાં આયા કેવલજ્ઞાિ સારદ-અિાંત. કેવલજ્ઞાિકી પયાથય તો એક સમય રહતી હૈ. કેવલજ્ઞાિ 

આત્મામેં જો પયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ સવથજ્ઞ પરમેશ્વર જૈસા વહ એક સમય પયાથય રહતી હૈ, પરાંત  વ હ 

પયાથય જબ સે પ્રર્ટ હ ઈ તો ઐસી કી ઐસી ઐસી... ઐસી... ઐસી... અિાંતકાલ પ્રર્ટ હોર્ી. ઉસ કારણ 

સે ઉસકો સારદ-અિાંત કહિે મેં આયા હૈ. સમજ મેં આયા? 

‘સારદ-અિાંત અમ તથ અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાલે ર્ િસદ્્ભ ત વ્યવહારિયસે...’ નવર્ેષ નલખા િ? 

સારદ-અિાંત... અમ તથ (અર્ાથત્) મ તથપિા િહીં. અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાલા ર્ િ સદ્્ભ ત વ્યવહારિય. 
ક્યોંરક પયાથય હૈ િ? કેવલજ્ઞાિ પયાથય હૈ, ર્ ણ િહીં. ર્ ણ તો નત્રકાલ મેં લે નલયા પહલે. નત્રકાલી 
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જ્ઞાિર્ ણ નત્રકાલ વસ્ત  કો જાિિે મેં તાકાતવાલા હૈ, બસ ઇતિા. સ ક્ષ્મ અનધકાર હૈ યહ નિયમસાર કા. 
તો ઐસા જો આત્મા–નત્રકાલી ર્જક્તરૂપ આત્મા, અિાંતર્ ણ કા આધાર આત્મા, ઉસમેં એક જ્ઞાિર્ ણ 

નત્રકાલીકો જાિિેકી તાકાતવાલા હૈ, બસ ઇતિા. પ્રર્ટ પયાથયકી બાત યહાાં િહીં. ઉસ અપેક્ષા સે ભી 
આત્મા નિમ થઢ હૈ ઔર પયાથય અપેક્ષા સે ભી સારદ-અિાંત અમ તથ અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાલા ર્ િ સદ્્ભ ત 

વ્યવહારસે.... ક્યોંરક કેવલજ્ઞાિ એક સમયકી પયાથય હૈ. તો ઉસકો ર્ િ સદ્્ભ ત વ્યવહારિય કહા. 
ક્યોંરક પયાથય હૈ અપિી. વહ તો ભેદ પડા. હૈ અપિી (તો) સદ્્ભ ત (કહા), નિમથલ હૈ ઇસનલયે ર્ િ 

(કહા), ભેદ પડા ઇસનલયે વ્યવહાર (કહા). ભારે બાત! ભર્વાિ આત્મા વસ્ત  જો નત્રકાલ હૈ વહ નત્રકાલ 

જો જ્ઞાિ-દર્થિ-આિાંદ વહ ધ્ર વતત્ત્વ હૈ—વહ તો નિશ્ચયિય વસ્ત  હ ઈ. સહજ નિશ્ચયિય. સ્વભાનવક 

નિશ્ચયિય વસ્ત  ઔર ઉસ વસ્ત  મેં રહે હ એ ર્ ણ વહ નત્રકાલી કો જાિિે મેં સમર્થ હૈ. એક બાત. 

અબ કેવલજ્ઞાિકી બાત ચલતી હૈ. કેવલજ્ઞાિ રકસકો કહતે હૈં? રક એક તો સારદ-અિાંત પયાથય 

હૈ. અમ તથ હૈ, અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાલા હૈ. ર્ િ સદ્્ભ ત. કેવલજ્ઞાિ હૈ વહ અપિી પયાથય હૈ તો સદ્્ભ ત. 
ર્ િ હૈ–પનવત્ર હૈ ઇસનલયે ર્ િ. ઔર વ્યવહાર–એક અાંર્ હૈ, નત્રકાલ મેં સે એક અાંર્ હૈ તો ઉસકો 
વ્યવહાર કહિે મેં આતા હૈ. કરિિ બાત હૈ. સમજ મેં આયા? નત્રકાલી ભર્વાિ આત્મા અિારદ-અિાંત 

સજચચદાિાંદ સ્વયાં પ્રભ  આત્મા વહ તો નિશ્ચયિયસ્વરૂપ.. નિશ્ચયિયસ્વરૂપ હી આત્મા હૈ ઔર એક 

સમયકી જો પયાથય વહ નિશ્ચયિયકે સ્વરૂપ કા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દર્થિ હ આ ઔર ઉસકા ઉગ્ર આશ્રય 

કરકે કેવલજ્ઞાિ હ આ. રકસકા ઉગ્ર આશ્રય? દ્રવ્યસ્વભાવ. સમજ મેં આયા?  

ધ્ર વ નચદાિાંદ અિાંત આિાંદ, જ્ઞાિ, દર્થિકી ખાિ ઐસી ચીજ વહ ધ્ર વ, વહ નિશ્ચયિયસ્વરૂપ. 
નિશ્ચય િામ યર્ાર્થ જ્ઞાિકા સ્વભાવ ઉસકા લક્ષ્ય કરકે હોતા હૈ અર્વા વહ વસ્ત  હી નિશ્ચયિય હૈ. 
નિશ્ચય િામ યર્ાર્થ સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. વહ વસ્ત  કો નિશ્ચયિય કહા. ઔર એક સમયકી પયાથય, 
દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકા આશ્રય કરકે, ઉસકી દ્રનિ કરકે જો પયાથય ક્રમસર ઉત્પન્ન હોકર કેવલજ્ઞાિ હ આ, 
(નત્રકાલી)ભાવકા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દર્થિ હ આ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે ચારરત્ર હ આ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે 
ર્ ક્લધ્યાિ હ આ, ઉગ્ર આશ્રય કરકે કેવલજ્ઞાિ હ આ. સમજ મેં આયા?  

વહ કેવલજ્ઞાિકી પયાથય કો સારદ-અિાંત... િઈ ઉત્પન્ન હ ઈ િ? ર્ ણ િયા ઉત્પન્ન િહીં હોતા. 
ર્ ણ તો નત્રકાલ હૈ. અિાંત હૈ સારદ-અિાંત, અમ તથ હૈ. અાંત િહીં આિેવાલા. કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હ આ, 
પરાંત  અબ િાર્ હોર્ા િહીં. વહ રકસ અપેક્ષાસે? પયાથય કા તો અાંત હૈ, પરાંત  ઐસી કી ઐસી અિાંત 

કાલ રહેર્ી. અમ તથ હૈ. ઉસમેં મ તથપિા જબલક લ િહીં. 

‘અતીનન્દ્રય સ્વભાવવાલે ર્ િસદ્્ભ ત વ્યવહારિયસે તીિ કાલ ઔર તીિ લોક કે સ્ર્ાવર-
જાંર્મસ્વરૂપ સમસ્ત...’ ચલ-અચલ ઐસા. નસ્ર્ર ઔર અનસ્ર્ર વહ દ્રવ્ય-ર્ ણ-પયાથય કો એક સમય મેં 
જાિિે મેં સમર્થ. ‘સકલ-નવમલ (સવથર્ા નિમથલ) કેવલજ્ઞાિરૂપસે અવનસ્ર્ત હોિે સે આત્મા નિમ થઢ હૈ.’ 
આહાહા..! કહો, સમજ મેં આયા ક છ? એક સમયકી પ ણથ પયાથય પ્રર્ટ હ ઈ, ઉસમેં રહિેવાલા હોિે સે 
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આત્મા કો નિમ થઢ (અર્ાથત્) મ ઢ િહીં હૈ વહ. સ્વભાવ ભી મ ઢ િહીં ઔર ઉસકી પયાથય ભી મ ઢ િહીં. 
સ્વભાવ ભી નિમ થઢ ઔર પયાથયભી નિમ થઢ હૈ.—ઐસા આત્મા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

અબ, નિભથય હૈ. આત્મા નિભથય હૈ. ભય જબિા કી અાંદર વસ્ત  હૈ. ‘સમસ્ત પાપરૂપી  ર્ રવીર 

ર્ત્ર ઓાંકી સેિા...’ પ ણ્ય ઔર પાપરૂપી ર્ રવીર ર્ત્ર ઓાંકી સેિા ‘જજસમેં પ્રવેર્ િહીં કર સકતી...’ 
આહાહા..! મહા ભલે ર્ રવીર હો, ર્ ભ-અર્ ભ નવકલ્પ ર્ રવીર હો, પરન્ત  અાંદર ધ્ર વ સ્વભાવમેં નિભથય 

રકલ્લા હૈ તો ઉસમેં પ્રવેર્ કર સકતે િહીં. કરિિ બાત ભાઈ! ‘જજસ મેં પ્રવેર્ િહીં કર સકતી ઐસે નિજ 

ર્ િ અાંતુઃતત્ત્વ સ્વરૂપ...’ ઐસા નિજ ભર્વાિ આત્મા ર્ િ અાંતુઃતત્ત્વ સ્વરૂપ, પનવત્ર અાંતુઃતત્ત્વ સ્વરૂપ 

‘મહા દ ર્થ મેં..’ મહા રકલ્લા. નિજ ભર્વાિ ધ્ર વસ્વરૂપ વહ મહા રકલ્લા હૈ ઉસમેં ‘નિવાસ કરિે સે...’ 
ઉસમેં નિવાસ કરતા હૈ આત્મા. આહાહા..! આપકે બાંર્લે મેં નિવાસ કરતા હૈ વહ આત્મા િહીં. ઐસા 
કહતે હૈં.  

શ્રોતા :- ... 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- સબકે આત્મા કી. સમજ મેં આયા? ભર્વાિ આત્મા ધ્ર વસ્વરૂપ અિારદ- 
અિાંત નિત્યાિાંદ ભર્વાિ, જો ર્ રવીર પાપ ઔર પ ણ્યરૂપી સેિા સમ હ અસાંખ્ય પ્રકાર કા.... પ ણ્ય-
પાપ કા નવકલ્પ જો હૈ વહ અસાંખ્ય પ્રકાર કા હૈ ઈસનલયે સેિા કહી. જજસમેં પ્રવેર્ િહીં. ધ્ર વ નચદાિાંદ મેં 
પ્રવેર્ કૈસા? આહાહા..! ઐસા જો ભર્વાિ નિશ્ચય આત્મા  ‘નિજ ર્ િ અાંતુઃતત્ત્વરૂપ મહા દ ર્થ...’ વહ 

તો મહા રકલ્લા હૈ. વહ મહાદ ર્થ વજ્ર કે રકલ્લે મેં મિ ષ્યકા પ્રવેર્ કહાાંસે હો? ઐસે નિજ ર્ િ ભર્વાિ 

ધ્ર વ આત્મા જો સમ્યગ્દર્થિકા નવષય હૈ ઐસા આત્મા મહાદ ર્થ હૈ, રકલ્લા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં 
આયા? ઉસ રકલ્લે મેં નિવાસ કરિે સે આત્મા નિભથય હૈ. વહ ધ્ર વસ્વભાવ મેં આત્મા રહતા હૈ ઐસા 
કહતે હૈં. 

વસ્ત  જો આત્મા હૈ વહ અપિા નત્રકાલી રકલ્લા ધ્ર વસ્વરૂપ, નિત્યસ્વરૂપ મેં રહિેવાલા હૈ. 
આહાહા..! રકતિી તારીફ કી હૈ! ઐસા આત્મા ધ્ર વ હૈ ભાઈ! ત ઝે ખબર િહીં. દેહકો િ દેખ, કમથકો િ 

દેખ, નવકલ્પકો િ દેખ, એક સમયકી પયાથય ઉપર દ્રનિ છોડ દે. આહાહા..! નત્રકાલી ભર્વાિ ધ્ર વ 

જબરાજતા હૈં વહાાં દ્રનિ કર. તેરા ચૈતન્ય કબજે હોર્ા દ્રનિમેં. સમજ મેં આયા? આહાહા..! ખબર િહીં. 
લોંર્ો કો, યહ બાહરકી પ્રવૃનિ રક્રયાકાાંડ મેં ઐસે ઘ સ ર્યે હૈં. જજસકો તત્ત્વ ક્યા હૈ ઔર દ્રનિ કહાાં કરિી 
ઉસકો સારા .. હૈ. ભટકિે મેં જો ભાવ હૈ વહ ઉસમેં ઘ સ ર્યા. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

‘ઐસા યહ આત્મા...’ ઉપર કહા િ સબ? ‘ઐસા યહ આત્મા વાસ્તવ મેં ઉપાદેય હૈ.’ યહ 

આદરણીય હૈ. આહાહા..! નિનમિ હૈ વહ આદરણીય િહીં. અરે..! પાપ પરરણામ આદરણીય િહીં. દયા, 
દાિ, ર્ ભ વહ આદરણીય િહીં. એક સમયકી પયાથય ભી આદરણીય િહીં. આહાહા..! કહો, સમજે કે 
િહીં ચાંદ ભાઈ! આજ તો .. અચછે હોતે હૈ. ... આહાહા..! ભર્વાિ... યહ ઇતિે અર્થ રકયે િ? નિદ્વંદ્વો, 
નિદંડો.. ‘णिद्दडंो णिद्ददं्दो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो’ વહ પહલી પાંજક્ત કા અર્થ કલ ચલા ર્ા. આજ 
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‘िीरागो णिद्दोसो णिम्मढूो णिब्भयो अप्पा’ હૈ િ? આત્મા ર્બ્દ પડા હૈ દેખો ‘अप्पा’ ઐસા જો ભર્વાિ 

નિત્યાિાંદ ધ્ર વ આત્મા વહ સમ્યગ્ૃનિ કો અાંર્ીકાર કરિે લાયક હૈ. ઉસમેં દ્રનિ દેિે લાયક હૈ. ઐસા 
આત્મા આદરણીય િામ ઉપાદેય હૈ, બાકી તો નિનમિ હેય દયા-દાિ, વ્યવહારરત્િત્રયકા નવકલ્પ હેય, 
એક સમયકી પયાથય ભી હેય હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

‘ઐસા યહ આત્મા વાસ્તવ મેં...’ અાંર્ીકાર–લેિે લાયક, આદરિે લાયક, ગ્રહણ કરિે લાયક તો 
યહ આત્મા હૈ. 

‘ઇસીપ્રકાર (શ્રી યોર્ીન્દ્રદેવકૃત) અમૃતાર્ીનત મેં  (૫૭ વેં શ્લોક દ્વારા કહા હૈ રક-’ 

(माणलनी) 
“स्वरणनकरणिसग गव्यजंनाद्यरयै गद ्
रणितमणितिीन ंशाश्वत ंमकु्तसखं्यम।् 
अरसणतणमररूपस्पशगगधंाम्बिुाय-ु 
णिणतपिनसखािसु्थलूणदक्चक्रिालम ् ॥ 

‘શ્લોકાર્થ – આત્મતત્ત્વ...’ ભર્વાિ ચૈતન્યમ નતથ ધ્ર વ જજસમેં દ્રનિ કરિે સે સમ્યગ્દર્થિ હોતા 
હૈ. ઐસા ભર્વાિ આત્મા ‘સ્વરસમ હ...’ સ્વરકા સમ હ આવાજ.. આવાજ. અ, આ, ઈ આરદ કા સમ હ 

ઉસમેં હૈ િહીં. વહ તો જડ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- બોલે ભી િહીં. 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- બોલે કહાાં સે? ઔર મૌિ ભી કહાાંસે રહે વહ? સમજ મેં આયા? વહ તો 
મૌિ હી હૈ નત્રકાલ. સ્વરકા આવાજ ઉસમેં હૈ િહીં. આહાહા..! મેરા સ્વર ઐસા હૈ, મેરી આવાજ ઐસી 
હૈ, મેરા કાંિ ઐસા હૈ, મેરી દેર્ી ઐસી હૈ. ધ લ મેં ભી િહીં, સ િ િ! વહ તો જડકી પયાથય હૈ. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા?  

‘સ્વરસમ હ, નવસર્થ,...’ યહ નવસર્થ આતા હૈ િ? કમ્ાં, કુઃ, ખુઃ નવસર્થ રનહત. નવસર્થ ક્યા? યહ 

દો જબાંદી. ખ લાસા કરતે હૈ. કુઃ. ક કે બાદ મેં દો જબાંદી િહીં આતી? કુઃ ખુઃ ર્ુઃ ઘુઃ વહ નવસર્થ કહતે હૈં, 
નવસર્થ. બચચો કો નલખાતે હૈં સ્ક લ મેં. વહ નવસર્થ રનહત હૈ. આત્મા મેં નવસર્થ કૈસા? સ્વર્થ હૈ િહીં ઔર 

નવસર્થ હૈ િહીં. ‘વ્યાંજિ આરદ અક્ષરોં...’ વ્યાંજિ, અ, આ, ઇ, ઈ, ક, કા આરદ અક્ષરોં ભી ભર્વાિ 

આત્મા મેં હૈ િહીં. આહાહા..! વહ તો જડકી અવસ્ર્ા ઉસકી આવાજ આતી હૈ. સમજ મેં આયા? 

અભ્યાંતર નવકલ્પ મેં વાણી સબ જડકી પયાથય હૈ. વહ આત્મા મેં હૈ િહીં. વ્યાંજિ આરદ–ક, કા આરદ.  

‘સાંખ્યા રનહત હૈ...’ આત્મા મેં એક, દોિ, તીિ, ચાર, પાાંચ, અિાંત સાંખ્યા ઐસી સાંખ્યા કહાાં હૈ? 

એકાકાર નચદાિાંદ સ્વરૂપ હૈ ઉસમેં સાંખ્યા કા યહ એક હૈ, યહ દો હૈ ઐસા હૈ ઇસમેં? એક, દોિ, તીિ, 
ચાર, પાાંચ, છ, સાત આતા હૈ િ? એક, દો, તીિ, ઐસા કરતે હૈં િ? પૈર ઉિાતે હૈ. યહ ક્યા કહતે હૈ 
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આપકે એિ.સી.સી.મેં. વહ અક્ષર-ફક્ષર હૈ િહીં, સાંખ્યા ભી િહીં. ‘(અર્ાથત્ અક્ષર ઔર અાંક કા 
આત્મતત્ત્વમેં પ્રવેર્ િહીં હૈ),...’ દેખો! અક્ષર ઔર અાંક. વહ અાંક હ આ િ? ક, ખ, ર્ અાંક. વહ આત્મા 
મેં પ્રવેર્ િહીં. આહાહા..! કરિિ બાત. અ, આ, ક, કા ઐસે અક્ષર આત્મા મેં હૈં િહીં. તબ કૌિ બોલતા 
હૈ? આત્મા િ બોલે તો રદવાર બોલે?  

શ્રોતા :- ર્બ્દવર્થણા હૈ. 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- વહ તો ર્બ્દવર્થણા હૈ. આત્મામેં હૈ હી િહીં ર્બ્દવર્થણા. બડી તકરાર. યહાાંસે 
કોઈ સ િકે ર્યા, રકસીકો પ છા, મહારાજ! યહ બોલતા હૈ કૌિ? યહાાં તો કહા ર્ા રક ભાષા જડ હૈ, ક છ 

આત્મા બોલ િહીં. તો કહે, મહારાજ! કૌિ બોલે? રક તેરા બાપ બોલતા હૈ? યહ કૌિ બોલતા હૈ? ત ાં 
િહીં બોલતા? અરે..! ભર્વાિ! ક્યા હૈ? સીધા જવાબ. િાર્ા તે કાાંઈ... ઉસકો ક છ. તેરા બાપ બોલતા 
હૈ યહ? ત મ િહીં બોલતા તો કૌિ બોલતા હૈ? અરે..! ભર્વાિ! ક્યા કરતા હૈ ત ાં ભાઈ? 

શ્રોતા :- ..  

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી – ઐસે. અહમદાબાદ કે .. ર્ા િે એક. પાંદ્રહ રદિ રહ ર્યે ર્ે. 

યહાાં કહતે હૈ રક બોલિે મેં, સવથજ્ઞ પરમેશ્વર ભી પહલે સમય મેં વાણી ગ્રહે ઔર દ સરે સમય મેં 
છોડે. કહતે હૈ રક વાણી ઉસમેં હૈ હી િહીં તો ક્યા ગ્રહે ઔર છોડે? પ દ્ર્લ કો ગ્રહે આત્મા? આહાહા..! 
ગ્રહણ-ત્યાર્ આત્મા મેં હૈ હી િહીં. પ દ્ર્લ કા ગ્રહણ ઔર પ દ્ર્લ કા ગ્રહણ ઔર પ દ્ર્લ કા નવસર્થ 
આત્મા મેં હી િહીં. યહ તો જ્ઞાિસ્વરૂપ, આિાંદસ્વરૂપ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? આવાજ ઉિતી 
હૈ વહ તો ધ્વનિ જડકી હૈ. અરૂપી ચૈતન્યઘિ ભર્વાિ ઉસમેં કહાાં આવાજ હૈ? વ્યાંજિ ર્જક્ત િહીં, યહ 

તો યોર્.. કાંપન્ન.. કાંપન્ન. વહ કાંપન્ન હૈ ઉસકો છ તા હૈ, કાંપન્ન ભી વસ્ત સ્વરૂપ મેં િહીં. યહ તો પયાથય 

મેં કાંપન્ન હૈ. વહ ગ્રહણ ક્યા કરે? વહ તો કાંપન્ન હૈ. વહ પરમાણ  આિેવાલા હૈ ઐસા વહાાં આતા હૈ. 
વહ કાંપન્ન હૈ તો આતા હૈ ઐસા હૈ િહીં. આહાહા..! 

ઔર વહ કાંપન્ન ભી આત્મા મેં િહીં. આત્મા તો અયોર્સ્વરૂપ, જ્ઞાિસ્વરૂપ નિનષ્ક્રય હૈ. આહાહા..! 
અરે..! ત મ કૌિ હો ઉસકી ત ઝે ખબર િહીં સમજ મેં આયા? શ્રીમદ્્મેં આતા હૈ િ? ‘હ ાં કોણ છ ાં? 

ક્યાાંર્ી ર્યો? ર્ ાં સ્વરૂપ છે મારુાં ખરુાં?’ ‘હ ાં કોણ છ ાં? ક્યાાંર્ી ર્યો? ર્ ાં સ્વરૂપ છે મારુાં ખરુાં? કોિા 
સાંબાંધે વળર્ણા છે રાખ ાં કે પરહરુાં? એિા નવચાર નવવેકપ વથક ર્ાાંતભાવે જો કયાથ, તો સવથ આજત્મક 

જ્ઞાિમાાં નસિાાંત તત્ત્વ અિ ભવ્યા.’ ૧૬ સાલ કી ઉમ્રમેં કહતે હૈ શ્રીમદ્. ૧૬ વષથકી ઉમ્ર. ૧૬ સાલ ઔર 

ચાર માસ. મોક્ષમાલા. સમજ મેં આયા? યહ તો ર્રીરકી ઉંમર, આત્મા કો કહાાં ઉંમર-ફ મર હૈ? સેિ! 
ઉંમર હૈ હી િહીં. ૬૦ હ આ, ૬૮ હ આ, ૭૦ હ એ. વહ તો ર્રીર કી બાત હૈ. ઉસકો કહાાં ૭૦-૭૦ હૈ? 

વહ તો એક સમયકી પયાથયકી બાત હૈ. આહાહા..!  

કહતે હૈં રક અક્ષર રક અાંક કા આત્મતત્ત્વમેં પ્રવેર્ િહીં હૈં. ઐસા ર્ િ ધ્ર વ આત્મા વહ ધમી કો 
અાંર્ીકાર કરિે લાયક હૈ. આહાહા..! ઐસે અક્ષર, વ્યાંજિ, અાંકસનહત માિિા વહ નમથ્યાત્વભાવ હૈ 
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ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? મૈં ધીરે બોલ સકતા હ ાં, મૈં જલ્દી બોલ સકતા હ ાં, મૈં ધીમે સે બોલ 

સકતા હ ાં. સમજ મેં આયા? પરન્ત  ત મ કૌિ હો રક બોલ સકે? તેરેમેં બોલિેકી રક્રયા હી િહીં હૈ િ 

જડકી. આહાહા..!  

ઐસા નચદાિાંદ ભર્વાિ જ્ઞાિકા ર્ાંજ પ્રભ  અનહતરનહત હૈ. ઉસમેં અનહત હૈ હી િહીં. આહાહા..! 
નમથ્યાત્વ આરદ અનહત હૈ વહ સ્વભાવ મેં હૈ િહીં. ...જીવ પયાથય મેં અનહતપિા ઉત્પન્ન કરતા હૈ. વસ્ત મેં 
અનહતપિા હૈ િહીં. આહાહા..! ર્ાશ્વત હૈ... ભર્વાિ તો ર્ાશ્વત વસ્ત  હૈ આત્મા. પ્રત્યેક દ્રવ્ય કા આત્મા, 
પ્રત્યેક કા આત્મા વહ તો ર્ાશ્વત હૈ. એક સમયકી પયાથય સે ભી જભન્ન–દ ર હૈ. આહાહા..! ‘આત્મા 
દ્રવ્યે નિત્ય છે..' આતા હૈ િ? ‘પયાથયે પલટાય.' દ્રવ્યે તો નિત્ય જ છે. દ્રવ્યે નિત્ય છે તો નિત્ય જ છે. 
ઐસા િહીં રક દ્રવ્ય સે નિત્ય હૈ ઔર અનિત્ય ભી હૈ. ઐસા િહીં.  

ઐસા દ્રવ્ય ભર્વાિ ‘ર્ાશ્વત હૈ, અાંધકાર...’ અાંધકારરનહત હૈ. ઉસમેં અાંધકાર હૈ હી િહીં. 
આહાહા..! ચૈતન્ય કે પ્રકાર્ કા િ ર, ઐસા ભર્વાિ આત્મા કા પ ર ઉસમેં અાંધકાર કા નત્રકાલ અભા વ 

હૈ. ઉસમેં સ્પર્થ િહીં. ભર્વાિ આત્મા મેં સ્પર્થ િહીં, સ ાંવાળો... રસ િહીં, ખાટો મીિો... ર્ાંધ િહીં.  ‘રૂપ 

રનહત હૈ, પૃથ્વી, જલ, અનગ્ન ઔર વાય કે અણ ઓાં રનહત હૈ.’ પૃથ્વીકે અણ ઓાં, જલ કે પરમાણ ઓાં, અનગ્ન 

કે રજકણોં, વાય  કે અણ રનહત આત્મા હૈ. ચાર નલયે હૈં.  

‘તર્ા સ્ર્ લ રદક્ચક્ર (રદર્ાઓાંકે સમ હ) રનહત હૈ.’ લો! પ વથ ઔર પનશ્ચમ રદર્ા ઉસમેં હૈ િહીં. 
પ વથ, પનશ્ચમ, .... ઈર્ાિ (આરદ) રદર્ા કા સમ હ, ભર્વાિ આિાંદકાંદ પ્રભ  ધ્ર વસ્વરૂપમેં વહ રદર્ાકા ચક્ર 

હૈ િહીં. આહાહા..! વહ આત્મા આદરણીય હૈ. ઐસા આત્મા જો અાંદર હૈ ઉસકે ઉપર દ્રનિ દેિે લાયક 

હૈ. સમજ મેં આયા? એક ક તરો આવ્યો છે આજે. પ ાંછડી સડી ર્ઈ છે તો જીવડા પડી ર્યા છે. જીવડા 
પડ્યા છે, જીવડા. ફયાથફર કરે છે. જીવડા પડ્યા છે, પ ાંછડી સડી ર્ઈ છે. આહાહા..!  ભર્વાિ તો અમૃત 

કા સાર્ર ધ્ર વ જજસમેં પ ાંછ િહીં, રકડા ભી િહીં. આહાહા..! ઐસા ચૈતન્ય ધ્ર વ કારણપ્રભ , કારણજીવ, 
વહ સમ્યગ્દ્રનિ કો આદરિે લાયક હૈ. ઉસકે નસવાય ક છ આદરિે લાયક હૈ િહીં. આહાહા..! સમજ મેં 
આયા?  

‘ઔર (૪૩ વીં ર્ાર્ાકી ટીકા પ ણથ કરતે હ એ ટીકાકાર મ નિરાજ સાત શ્લોક કહતે હૈં) -’ દેખો! 
સાત શ્લોક. 

(माणलनी) 
दुरधिनकुठारः     प्राप्तदुष्कमगपारः    
परपणरिणतदूरः      प्रास्तरागाणिपरूः। 
ितणिणिधणिकारः सत्यशमा गणिनीरः 
सपणद समयसारः  पात ु मामस्तमारः ॥६२॥ 
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‘શ્લોકાર્થ – જો (સમયસાર)...’ ભર્વાિ આત્મા ‘દ િ પાપોંકે વિકો છેદિેકા ક િાર હૈ,...’ 
આહાહા..! ક્યા કહતે હૈં? ઐસે ‘દ િ પાપોંકે વિકો છેદિે કા ક િાર...’ અર્ાથત્ ઉસમેં હૈ િહીં. સમજ મેં 
આયા? હૈ િહીં તો નફર છેદિા ક્યા? ઐસા કહા. યહાાં તો દ્રવ્યસે ઐસા કર્િ રકયા હૈ. છેદિા, વહ તો 
પયાથય મેં છેદિે કી બાત હૈ. દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય હૈ હી. સમજ મેં આયા? ‘દ િ પાપોંકે...’ પાપ અર્ાથત્ પ ણ્ય 

ઔર પાપ દોિોં ર્ ભ ઔર અર્ ભ નવકલ્પ. ઉસકા જો વિ–અસાંખ્ય પ્રકાર કા નવકલ્પ કા સમ હકો છેદિે 
કા ક િાર હૈ. આહાહા..! ભર્વાિ આત્મા રાર્ કો રખે, રાર્ કો કરે—ઐસા ઉસકા સ્વભાવ મેં હૈ િહીં. 
કરિિ બાત ભાઈ!  

‘જો દ િ કમોં કે પારકો પ્રાિ હ આ હૈ...’ આિોં કમથ જજસમેં હૈ િહીં. અાંતર હૈ, કમથ કા ઉસમેં અાંતર 

હી હૈ. સમજ મેં આયા? કમોકા અાંત રકયા હૈ અર્ાથત્ આિોં કમથ ઉસમેં હૈં િહી. દ્રનિ પડી વહાાં કમથરનહત 

હી આત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? ‘જો પરપરરણનત સે દ ર હૈ,...’ નવકારી અવસ્ર્ા સે તો ભર્વાિ જબલક લ 

દ ર હૈ. કૌિ? ભર્વાિ અર્ાથત્ યહ આત્મા હોં. ભર્વાિ કા આત્મા ભર્વાિ કે પાસ રહા. યહાાં કહાાં 
આતા હૈ? યહ આત્મા ‘જો પરપરરણનત સે દ ર હૈ, જજસિે રાર્રૂપી સમ દ્રકે પ રકો િિ રકયા હૈ,...’ 
ઓહોહો..! નવકલ્પ–રાર્, પ ણ્ય ઔર પાપ દોિોં, ઉસકા સમ દ્ર ઉછલતા હૈ, ઐસા પ ર રાર્-દ્વેષ કા હૈ હી 
િહીં. િિ રકયા હૈ (અર્ાથત્) દ્રવ્ય મેં વહ હૈ િહીં. ઔર વહ દ્રવ્ય કા આશ્રય કરિે સે વહ િિ હોતા હૈ. 
હૈ િહીં ઇસનલયે ‘િિ રકયા હૈ' ઐસા કહિે મેં આયા હૈ. ભર્વાિ આત્મા ધ્ર વકા આશ્રય કરે તો દ ષ્કમથ– 

આિ કમોં કા િાર્ હી હોતા હૈ. તો આત્મા હી કમથ કા િાર્ કરિેવાલા હૈ અર્ાથત્ કમથ ઉસમેં હૈ િહીં. 
આહા! 

‘જજસિે નવનવધ નવકારોં કા હિિ કર રદયા હૈ,...’ ધ્ર વકી બાત ચલતી હૈ હોં. ધ્ર વમેં વહ હૈ હી િહીં, 
ઐસા કહતે હૈં. હૈ હી િહીં િ? હિિ કરે ઇસકા અર્થ ઉસમેં હૈ હી િહીં િ. આહાહા..! ‘નવનવધ નવકારોં 
કા હિિ કર રદયા હૈ, જો સચચે સ ખસાર્ર કા િીર હૈ...’ વહ ભર્વાિ સચચે સ ખસાર્ર કા જલ હૈ. 
આત્મા સત્ય આિાંદસાર્ર કા પાિી હૈ–જલ હૈ, સાર્ર બડા... દેખો! સાર્ર આયા, સેિ! સચચે 
સ ખસાર્ર કા જલ ભરા હૈ ઉસમેં. આહાહા..! જહાાં નવકલ્પ કા અવકાર્ િહીં. ઓહોહો..! વ્રત કા નવકલ્પ 

મૈં કરુાં, રખ ાં ઉસમેં હૈ હી િહીં, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! ઐસી ચીજ દ્રનિ મેં નલયે જબિા ઉસકો ધમથકી 
ર્ રૂઆત કભી હોતી િહીં. ઔર ધમથકી ર્ રૂઆત રકયે જબિા વ્રત ઔર તપકા નસર પર બોજા ઉિા નલયા 
હૈ. સમજ મેં આયા? ઉસકા નિવાથહ કરિે પીછે દ્રનિ (લર્ી હૈ) ઇસનલયે બોજા હૈ. નમથ્યાદ્રનિ મેં બોજા 

હૈ. સમજ મેં આયા?  સમ્યગ્દર્થિ મેં ભાિ હોતે હી, નવકલ્પ સહજ હો ઉસકા જાિિેવાલા હૈ, કરિેવાલા 
િહીં. બાહરકી ભી રક્રયા સહજ આિેવાલી હો તો આતી હૈ, હો જાતી હૈ આહાર-પાિી આરદ. 

શ્રોતા :- ... 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- હા, ઉસે કોઈ પરાણે ખેંચી.... ખેંચતાણ કર કોઈ રક્રયા કરતે િહીં. ભાઈ! આતા 
હૈ િ મોક્ષમાર્થપ્રકાર્ક મેં? .. સાધ . ખેંચતાણ કર રક્રયા કરતે િહીં, સહજ હો તો હો. આહાહા..! હૈ િ? 
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પહલે, ર્ રૂઆતમેં. ‘પોતાિે યોગ્ય બાહ્ય રક્રયા આરદ જેમ બિે છે તેમ બિે છે. પરાંત  તેિે ખેંચીતાણીિે 
કરતા િર્ી.' રકતિા સ્પિ રકયા હૈ! જ્ઞાિ ઔર આિાંદ કા જહાાં ભાિ હ આ સમ્યગ્દર્થિ, પીછે જૈસી 
રક્રયા જડકી હો તો હો, નવકલ્પ હો તો હો, ઉસમેં ખેંચતાિ કરકે ઐસા કરો... ઐસા કરો... ઐસા હૈ િહીં. 
આહાહા..! સમજ મેં આયા? બહોત અચછી હૈ. મોક્ષમાર્થપ્રકાર્કમેં તો એક એક બાત અચછી હૈ. 

કહતે હૈં રક ભર્વાિ સચચે સ ખસાર્ર કા િીર–જલ(રૂપ) પ્રવાહ હૈ ઐસા કહતે હૈં. જૈસે પ્રવાહ 

ચલે િ પ્રવાહ, પાિી કા પ ર. ઐસે આત્મા સચચે સ ખ કા સાર્ર હૈ, ભર્વાિ જલસે ભરા હૈ. સચચે 
સ ખરૂપી િીર. નવકલ્પ તો દ ુઃખરૂપકી જાલ હૈ. ર્ ભ-અર્ ભ નવકલ્પ હૈ વહ તો અનગ્નકી ભઠ્ઠી હૈ. સમજમેં 
આયા? અર્ાથત્ દ ુઃખકી ભઠ્ઠી. યહ સ ખકા સાર્ર. વસ્ત  કી ખબર િહીં, શ્રિા િ નમલે. નસર પર બોજા... 
બોજા... બોજા... સેિીયે કો બોજે કા પાર િ નમલે નસર પર. સમાજભ ષણ બડે જબરૂદ હોતે હૈ િ. સેિ! 

શ્રોતા :- ... 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી - ..મેં િહીં પરાંત  પકડ રખા હૈ રક હમારે નિભાવ કરિા હૈ. ઐસા હમારે સમાજ 

કો... ક્યા કહતે હૈં? આશ્વાસિ જો કરતે હૈં... રક્ષા કરિા. વ્યવસ્ર્ા કરિા. કૌિ કરે ધ લ? અપિી.. અપિી 
રક્ષા આત્મા કર સકતા હૈ. ... ઓહોહો..! ‘सत्यशमा गणिनीरः’ ‘सत्य’ ‘शमग अणिय’ તીસરે કા આખરી 
ર્બ્દ હૈ. ‘सत्य शमग अणिय नीरः’ સચચે ‘शमग’ અર્ાથત્ સ ખ કા સાર્ર ઉસકા િીર િામ જલ હૈ. હૈ િ 

ઉસમેં? તીસરે પદ મેં આજખર કી પાંજક્ત. તીસરે પદ કી આખરી પાંજક્ત. ‘सत्य शमग अणिय’ અર્ાથત્ 
દરરયા, સાર્ર. ‘सत्य’ અર્ાથત્ સત્ય, ‘शर्म’ અર્ાથત્ સ ખ, ‘अणिय’ અર્ાથત્ સમ દ્ર, ‘नीरः’ અર્ાથત્ 
જલ. ‘सत्य शमग अणिय नीरः’ આહાહા..! નવકલ્પ આયા. કહો, સમજ મેં આયા?  

‘ઔર જજસિે કામકો અસ્ત રકયા હૈ,...’ કામકી વાસિાકી તો ઉસમેં ર્ાંધ િહીં. સમજ મેં આયા? 

કામકી વાસિા અસ્ત હો ર્ઈ હૈ અર્ાથત્ ઉસમેં હૈ િહીં. આહાહા..! ‘વહ સમયસાર મેરી ર્ીઘ્ર રક્ષા 
કરો.’ લો! મ નિ સ્વયાં કહતે હૈં. ઐસા સમયસાર ભર્વાિ આત્મા, ધ્ર વસ્વરૂપ ભર્વાિ આત્મા મેરી 
ર્ીઘ્ર રક્ષા કરો. સમજ મેં આયા? અપિા આત્મા અપિી રક્ષા કરો ઐસા કહતે હૈં. દેખો! રક્ષા આ ર્યા. 
સમાજકી રક્ષા િહીં કરતે. એય..!  

શ્રોતા :- .. 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- હા વહ. આહાહા..! ‘વહ સમયસાર...’ હૈ િ? ‘सपणद समयसारः’ ‘सपणद’ 
અર્ાથત્ ર્ીઘ્ર. ‘सपणद समयसारः पात ुमामस्तमारः’ ‘વહ સમયસાર મેરી ર્ીઘ્ર રક્ષા કરો.’ અર્ાથત્ મૈંિે 
ઉસકા આશ્રય નલયા હૈ તો વહ સમયસાર મેરી રક્ષા કરતા હૈં. આહાહા..! કહો, સમજ મેં આયા? વહ 

૬૨ હ ઈ. ર્ીઘ્ર રક્ષા કરો. ઐસા હૈ િ? ‘सपणद’–અલ્પકાલમેં મ ઝે કેવલજ્ઞાિ પ્રાિ હો. અલ્પકાલમેં મૈં 
નસિપદકો પ્રાિ હોઉં ઐસી મેરી રક્ષા આત્મદ્રવ્ય કરો ઐસા કહતે હૈં. લો, સમયસાર ર્ીઘ્ર... દ સરા ક છ 

હૈ સમયસાર? કહા વહ આત્મા. અપિા નિજસ્વરૂપ ધ્ર વ ઉસકી દ્રનિ હ ઈ ઔર ઉસકા આશ્રય નલયા તો 
વહ આત્માકી રક્ષા હ ઈ, અપિી પયાથયમેં રક્ષા હ ઈ, અર્રણ ર્ા વહ ર્રણ હો ર્યા.  
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૬૩. 

(माणलनी) 
जयणत   परमतत्व ं  तत्वणनष्णातपद्म- 
प्रभमणुनहृदयाब्ज ेसणंस्थत ंणनणि गकारम।् 

અપિી બાત કરતે હૈં મ નિ. મ નિ.. મ નિ હૈં. આહાહા..! 

ितणिणिधणिकल्प ंकल्पनामात्ररम्याद ्
भिभिसखुदुःखान्मकु्तमकंु्त  बधुयै गत ् ॥६३॥ 

‘શ્લોકાર્થ – જો તત્ત્વનિષ્ણાાંત (વસ્ત સ્વરૂપમેં નિપ ણ)...’ દેખો! નિષ્ણાાંત આયા. ‘પદ્મપ્રભમ નિ કે 
હૃદયકમલ મેં સ નસ્ર્ત હૈં,...’ યહાાં હૈ. સારા આત્મા મ ક્ત હૈ (ઐસા) દ્રનિ, ખ્યાલમેં આ જાતા હૈ. 
‘તત્ત્વનિષ્ણાાંત (વસ્ત સ્વરૂપમેં નિપ ણ) પદ્મપ્રભમ નિ...’ અપિી બાત કહતે હૈં દેખો! ... મ નિ. 
પઢિેવાલેકો, યહ બાત સમજતે હૈં ઉસકો અાંદર નિરપેક્ષતત્ત્વકી દ્રનિ હો તો સમ્યક્ હો—યહ બાત 

બૈિતી િહીં. વ્યવહાર હો તો ઐસા હો-ફૈસા હો (ઐસા) ઉસમેંસે નિકલે િહીં તો પદ્મપ્રભ (માન્ય) િહીં. 
ઉિકી ટીકા ભી હમેં માન્ય િહીં. ઐસા કહતે હૈં અભી. સમજ મેં આયા? વહ રતિચાંદજી બહોત કહતે 
હૈં. યહ ટીકા માન્ય િહીં હૈ. અરે..! ભર્વાિ! ક્યા કહતે હૈં? કલર્ હૈ િ કલર્? રાજમલજીકી ટીકા. 
ઉસમેં ભી સ ધાર કરો. રકતિે સ ધાર કરોંર્ે ત મ? તેરા જબર્ાડેર્ા. આહાહા..! 

પ્રશ્ન તો ઉસમેં ઐસા નલયા હૈ રક ભર્વાિ આત્મા પયાથયસે પાર હૈ ઐસા ધ્ર વસ્વરૂપ દ્રવ્ય તેરે 
અાંર્ીકાર કરિે લાયક હૈ. વહ સમ્યગ્દર્થિમેં રકસીકી સહાયતા તીિ કાલ તીિ લોકમેં હૈ િહીં. ભર્વાિ 

નચદાિાંદ પ્રભ , ઉસકી અાંતર િજર હોતે હી સારે નિધાિકી પરરણનત પ્રર્ટ હોતી હૈ. પયાથય મેં ‘યહ સારા 
નિધાિ હૈ' ઐસે આત્મા કે નિધાિકા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દર્થિમેં સારે નિધાિકી પરરણનત ઉત્પન્ન હોતી  
હૈ. સમજ મેં આયા? કોઈ નવકલ્પ-નફકલ્પ, વ્યવહાર-ફ્યવહાર કારણ હૈ હી િહીં ઐસા કહતે હૈ. વહ િહીં 
ચલતા. િહીં... િહીં... િહીં... બહોત જર્હ કહા િ? રક વ્યવહાર સાધિ હૈ. અરે..! અમરચાંદભાઈ! છહ 

ઢાલા મેં કહા હૈ. નિયત કા હેત ... અરે..! યહ તો વ્યવહાર કા કર્િ હૈ. હૈ િહીં, ઉસકો કહિા વહ વ્યવહાર 

કા લક્ષણ હૈ. સમજ મેં આયા? વહ વ્યવહારકા લક્ષણ ઐસા હૈ, વ્યવહારકા. આહાહા..! કરો, ભાષા કરો, 
પ જા કરો, ભજક્ત કરો, ઐસા આ ર્યા હૈ િ? તો કહે, હા, ચરણાિ યોર્કી નવનધ સે ઐસે આતા હૈ. 
દ્રવ્યાિ યોર્ કી દ્રનિ મેં ‘કરો િ આયે. વહ તો દોિોં કા નવરૂિ હો ર્યા. સમજ મેં આયા? વ્યવહાર 

ચરણાિ યોર્ મેં આયા હૈ, ઉસકા અર્થ? ઉસ સમયમેં ઐસા ભાવ હોતા હૈ ‘ઉસકો કરો' ઐસા 
વ્યવહારિય સે કહિે મેં આયા હૈ. વસ્ત  .... સે કરે તો તો નમથ્યાદ્રનિ હૈ. સમજ મેં આયા? યહાાં તો વહ 

કહતે હૈં, ઉસમેં તો હૈ િહીં.  
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‘પદ્મપ્રભમ નિ કે હૃદયકમલ મેં સ નસ્ર્ત હૈં,...’ ઔર ‘જો નિનવથકાર હૈ,...’ નિનવથકાર ભર્વાિ 

આત્મા ‘જજસિે નવનવધ નવકલ્પોં કા હિિ કર રદયા હૈ,...’ લો! નવકલ્પ હી િહીં. આત્મા મેં નવકલ્પ કૈસા? 

દયા, દાિ, વ્રત કા નવકલ્પ ઔર વ્રત કા અનતચાર પાલિા-ફાલિા વહ આત્મા મેં હૈ િહીં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? ‘જજસિે નવનવધ નવકલ્પોં કા હિિ કર રદયા હૈ. ઔર જજસે બ ધપ રુષોંિે કલ્પિામાત્ર-
રમ્ય ઐસે ભવભવકે સ ખોં સે તર્ા દ ુઃખોં સે મ ક્ત (રનહત) કહા હૈ,...’ યહ ભર્વાિ આત્મામેં,  
કલ્પિામાત્ર નવષયભોર્ મેં સ ખ હૈ ઐસી કલ્પિા ઔર દ ુઃખ હૈ ઐસી કલ્પિા વહ આત્મા મેં હૈ િહીં. 
કલ્પિામાત્ર રમ્ય... કલ્પિામાત્ર રમ્ય... ભર્વાિ આત્મા આિાંદમ નતથ હૈ. ઉસમેં કલ્પિામાત્ર રક મૈં સ ખી 
હ ાં, પૈસા હૈ, ઐસા હૈ, સ્ત્રી હૈ, ક ટ ાંબ હૈ, ઐસા હૈ, મૈં સવથ પ્રકાર સે સ ખી હ ાં—ઐસી અજ્ઞાિીકી કલ્પિા 
રમ્ય ભવભવ કે સ ખ.... કહતે હૈં રક સ્વર્થ કે સ ખકી કલ્પિા ઔર ભવ ભવ મેં િરક કા દ ુઃખ, ઉસસે 
મ ક્ત કહા હૈ. ભર્વાિ તો સ ખ-દ ુઃખકી કલ્પિા સે જભન્ન હૈ. સમજ મેં આયા? 

યહ ભાર્વત પઢતે હૈં. આર્ે આયેર્ા. ભાર્વત ર્ાસ્ત્ર કહા હૈ. સમજ મેં આયા િ? આજખરમેં 
કહા હૈ. ભાર્વત ર્ાસ્ત્ર–ભર્વાિકા ર્ાસ્ત્ર–ભર્વાિ આત્મા કો બતાિેવાલા ર્ાસ્ત્ર. આહાહા..! 
ભર્વાિ હી હૈ. દ્રવ્યસે ભી ભર્વાિ, ર્ ણસે ભી ઔર પયાથયસે ભી. આહાહા..! અરે..! ‘ભવભવ કે 
સ ખોંસે...’ સેરિયા, દેવ, ભવિા દ ુઃખો–િારકી અિે ઢોર—સબસે મ ક્ત કહા હૈ. ‘વહ પરમતત્ત્વ 

જયવન્ત હૈ.’ વહ પરમતત્ત્વ નત્રકાલ જયવાંત વતથતા હૈ. ધ્ર વપિે પરમ તત્ત્વ જયવાંત વતથતા હૈ. ઉસકી 
દ્રનિ કરિે સે સમ્યગ્દર્થિ હોતા હૈ. ઓર રકસીકે અવલાંિ સે સમ્યગ્દર્થિ હોતા િહીં. ધમથકી પહલી 
સીઢી– શ્રેણી, ધમથકી ર્ રૂઆત ઐસે ધ્ર વ આત્માકા આશ્રય કરિેસે, અવલાંબિ કરિેસે હોતા હૈ. ઓર 

રકસીકે આશ્રય સે સમ્યગ્દર્થિ હોતા િહીં. ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? પરમ તત્ત્વ જયવાંત હૈ. 
અપિી પયાથ ય મેં ભાસ હ આ િ અાંદર? ઐસા કહતે હૈં. યહ પરમતત્ત્વ જયવાંત વતથતા હૈ. પયાથય મેં–
અવસ્ર્ા મેં જહાાં ખ્યાલ હ આ, પયાથ ય મેં દ્રવ્યકા અિ ભવ હ આ રક યહ દ્રવ્ય, કહતે હૈં રક ઐસા પરમતત્ત્વ 

જયવાંત વતો, ઐસે. હમારી દ્રનિમેં આયા આત્મા તો જયવાંત હી વતથતા હૈ, ર્ાશ્વત હી આયા હૈ ઐસા 
કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? આહાહા..! ઐસી ધમથકી કર્ા હોર્ી? અબ ઉસમેં સામાનયક કરો, પોષા કરો, 
કાંદમ લ િહીં ખાિા... એય..! પોપટભાઈ!  

શ્રોતા :- .... 

પ જ્ય ર્ રુદેવશ્રી :- વહ તો બહોત સારે િામ ઇસમેં આતે હૈં. અરે..! ભાઈ! યહ વસ્ત  જબિા તેરી 
સામાનયક કૈસી ઔર પ્રૌષધ કૈસે ઔર પ્રનતક્રમણ કૈસા? સબ એક કે જબિા કે ર્ ન્ય હૈ. અહો..! વહ 

પરમતત્ત્વ જયવાંત વતો. જયવાંત હૈ હી, ઐસા કહતે હૈં. દ્રનિમેં આયા હૈ આત્મા તો જયવાંત વતથતા હૈ 
આત્મા. આહાહા..! સમજ મેં આયા? વહ ૬૩વાાં શ્લોક હ આ.  

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ રુદેવ!) 

***** 
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યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર. ૪૩ ગાથા કા કલશ ચલતા હૈ. ૬૩વા કલશ ચલા થા કલ. 
દેખો! થોડા નિરસે. અહો..! કહતે હૈં કક જો કોઈ પુરુષ તત્ત્વ મેં નિષ્ાાંત હૈ... યહ પદ્મપ્રભમુનિ સ્વયાં 
કહતે હૈં. 

શ્રોતા :- નિષ્ાાંત... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા કહા િ? તત્ત્વમેં નિષ્ાાંત હૈ. આત્મા આિાંદ ઔર જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ, વહ 

રાગાકદ પર, મનલિ, દુુઃખરૂપ હૈ. ઐસા તત્ત્વ કા નિષ્ાાંત પુરુષ–તત્ત્વ કો જાિિેવાલા આત્મા પદ્મપ્રભ 

મુનિ, ઉસકે હૃદયકમલ મેં નસ્થત હૈ વહ. ભગવાિ આત્મા શરીર મેં શરીર સે ભભન્ન હૈ. હૃદયકમલ– 

જ્ઞાિ મેં આિેવાલા ઐસા હૃદયકમલ મેં નસ્થત કહિે મેં આતા હૈ. જો નિનવિકાર હૈ. કરિેલાયક તો યહ 

હૈ. મિુષયપિા પાકર એક એક સમયકી કકાંમત હૈ. ઉસકા જો સમય ચલા જાતા હૈ વહ નિર આતા િહીં. 
સમજ મેં આયા? 

ઐસા આત્મા અપિી ચીજ ઔર પરમેં નિષ્ાાંત હો–નિપુ્ હો... મૈં તો આત્મા આિાંદ ઔર 

જ્ઞાિસ્વરૂપ હૂાં, રાગ ઔર શરીર વહ પરસ્વરૂપ હૈ અથાિત્ વહ સ્વવસ્તુમેં રાગ ઔર શરીર હૈ િહીં.—
ઐસા, તત્ત્વમેં નિષ્ાાંત આત્મા ‘પદ્મપ્રભમુનિ કે હૃદયકમલ મેં સુનસ્થત હૈં, જો નિનવિકાર...’ આત્મા હૈ 
અાંદર. ‘ભજસિે નવનવિ નવકલ્પોં કા હિિ કર કદયા હૈ,...’ અથાિત્ યહ આત્મા કૈસા હૈ કક ભજસમેં અિેક 

પ્રકાર કા પુણ્ય-પાપ કા નવકલ્પ હૈ હી િહીં. સમજ મેં આયા? ઉત્પન્ન કરે, પરન્તુ વહ ચીજમેં હૈ િહીં. 
ભગવાિ આત્મા કા સ્વભાવ તો જ્ઞાિ, ચૈતન્યસૂયિ, આિાંદસે ભરા હૈ. વહ દયા, દાિ આકદ (કે) નવકલ્પ 

ઉસમેં તો હૈ િહીં.  

ઐસા નિનવિકાર ભગવાિ આત્મા... ‘ભજસે બુદ્ધપુરુષોિે કલ્પિામાત્ર-રમ્ય ઐસે ભવભવ કે 
સુખોંસે...’ વહ દુુઃખ... કલ્પિામાત્ર સુખ નવષય મેં, દેવો મેં, સ્વગિ મેં, ચક્રવતીપદ મેં યા રાજપદ મેં, 
લક્ષ્મી, સ્ત્રી, અિુકૂલ કુટુાંબ આકદ ઉસમેં સુખ હૈ વહ કલ્પિામાત્ર હૈ. વહ કલ્પિામાત્ર સુખ સે ભગવાિ 

તો રનહત હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? નિજતત્ત્વ ભગવાિ અિાકુલ આિાંદ ઔર શાાંનતસે ભરા હૈ. 
ઐસા તત્ત્વ વહ કલ્પિા(રૂપ) ઐસા સુખ ઔર દુુઃખ... સાતવીં િરક મેં–રવ રવ િરકમેં જો પ્રનતકુલતા 
મેં ખેદ હોતા હૈ, વહ ખેદ િામકા દુુઃખ સ્વરૂપમેં હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? ક્યોંકક કલ્પિારૂપ સુખ-દુુઃખ 

તો આસ્રવતત્ત્વ હૈ. ઔર ભગવાિ આત્મા જ્ઞાયકતત્ત્વ હૈ. ઐસે તત્ત્વ મેં નિષ્ાાંત પુરુષ સ્વરૂપમેં રહકર 

ભાદરવા સુદ ૧૦, રવવવાર, તા. ૨૧-૯-૧૯૬૯ 
શ્લોક-૬૩ થી ૬૭, પ્રવચન-૧૨ 
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દુુઃખોસે મુક્ત હૈ ઐસા કહા હૈ. પરમેં સુખ, સમાિાિ હો, વહ પરવસ્તુ દેખકર અિુકૂલ આકદ મેં 
આહ્લાદ આ જાયે. ઓહો..! ઠીક હૈ. યહ તો દુુઃખરૂપ કલ્પિા હૈ.  

ઔર પ્રનતકુલતામેં અ્ગમો આ જાયે–દ્વેષ આ જાયે કક ઠીક િહીં. દોિોંહી કલ્પિા સ્વભાવમેં હૈ 
િહીં. વહ પરમતત્ત્વ જયવાંત હૈ. ઐસા ભગવાિ અાંતર જયવાંત વતિતા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા 
આત્મા જયવાંત વતિતા હૈ, ઉસકી અાંતર દ્રનિ કરકે અિુભવ કરિા, વહ મોક્ષકા માગિ ઔર નિયમસાર 

હૈ. વહ ૬૩ હુઈ.  ૬૪.  

(मालिनी) 
      अलनशमतिुबोधाधीनमात्मानमात्मा 

सहजगणुमणीनामाकरं   तत्वसारम।् 
      लनजपलरणलतशमा ाम्भोलधमज्जन्तमने ं
      भजत ुभवलवमकु्त्य ैभव्यताप्रलेरतो यः ॥६४॥ 

‘શ્લોકાથિ – જો આત્મા ભવ્યતા દ્વારા પ્રેકરત હો,...’ પનવત્રતા કે પ્રગટ હોિે લાયક આત્મા 
ભવ્યભાવ કા નવપાક... સમજ મેં આયા? ભજસમેં નવકારાકદકી તો અયોગ્યતા હૈ, પરન્તુ નિનવિકાર (ભાવ) 
પ્રગટ હોિે કી લાયકાત હૈ. ઐસી દશા અથવા ઐસા ભાવ, તો કહતે હૈં કક ભવ્યતા દ્વારા પ્રેકરત... અપિી 
નિમિલ પનવત્રતાકી યોગ્યતા દ્વારા પ્રેરા હુઆ. ઓહોહો..!  ‘યહ આત્મા ભવ સે નવમુક્ત હોિે કે હેતુ...’ 
ચાર ગનતકે ભવ, ઉસસે નવમુક્ત હોિે કે હેતુ ‘નિરાંતર ઇસ આત્મા કો ભજો...’ લો! યહ આત્મા 
આિાંદસ્વરૂપ હૈ ઉસકા ભજિ કરો. ભજિ કરો કા અથિ ઉસમેં એકાગ્ર હો. સમજ મેં આયા? ઐસા 
ભગવાિ અપિા નિજસ્વરૂપ ઉસકી સેવા કરો. વહ સેવા કરિા વહી મોક્ષમાગિ હૈ. આહાહા..! 

‘નિરાંતર ઇસ આત્મા કો ભજો,...’ ક્યા કહતે હૈં? (એક) ક્ષ્ ભી રાગ કા સેવિ િહીં કરિા ઔર 

રાગ કો અપિા િહી માિિા. આહાહા..! ઐસા કહતે હૈં. વ્યવહાર રત્િત્રય કા જો નવકલ્પ હૈ ઉસકો િહીં 
સેવિા ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? વહ નવકલ્પ સે પાર ભગવાિ આત્મા નિનવિકાર હૈ ઉસ આત્મા 
કો સેવો. િુરસદ િહીં નમલે. સમજ મેં આયા? યહ ગડબડ હોતી થી, ઉસમેં યહ નવચાર આયા કક યહાાં 
ભી દો નમનિટ પહલે ગડબડ... ગડબડ... ગડબડ... યહાાં આકર કુછ નવચાર કરિા (િહીં, પર) એકદૂસરે 
સાથ બાત કરે. સમય કહાાં હૈ ઉસકો? ઘર પર તો ગડબડ કરે, પરાંતુ યહાાં આકર આપસમેં બાતેં કરતે 
હૈં. િમો અકરહાંતા્ાં શરૂ હો તબ બાતેં બાંિ હોતી હૈ.  

યહાાં આકર કુછ નવચાર મેં રુકિા કક યહ ક્યા કહા? ક્યા કહતે હૈં? કૈસા હૈ? ભીખાભાઈ! ઐસા 
ભગવાિ આત્મા... કહતે હૈં કક અપિી યોગ્યતા સે પ્રેકરત હો તો યહ દશા પ્રગટ હો, ઐસા હૈ. દૂસરી કુછ 

સૂઝ પડે ઐસા િહીં હૈ. અજ્ઞાિી કો તો જહાાં તહાાં પર મેં પ્રેમ... પ્રેમ... પ્રેમ... પ્રેમ... પ્રેમમેં લુટ ગયા. 
સમજ મેં આયા? પર કે પ્રેમ કે રાગ સે લુટ હો ગઈ આત્મા મેં. ઉસે છોડકર અપિા આત્મા નિમિલાિાંદ 
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હૈ ઉસ તરિકી દ્રનિ કરો ઔર ઉસ તરિકી સેવા િામ એકાગ્ર હો, વહ કરિે લાયક ચીજ હૈ. સમજ મેં 
આયા?  

‘કક જો (આત્મા) અિુપમ જ્ઞાિ કે આિીિ હૈ,...’ દેખો! એક તો ઉપમા િહીં ઐસા શાાંનત સનહત, 
આિાંદ સનહત કે જ્ઞાિ કે આનિિ હૈ. કહો, સમજ મેં આયા? યહ અિુપમ જ્ઞાિ કે આિીિ. ક્યા? રાગ 

કે આનિિ તો િહીં, પરન્તુ જો શાસ્ત્ર કા જ્ઞાિ હુઆ ઉસકે આિીિ ભી આત્મા િહીં. આહાહા..! ભગવાિ 

આત્મા ઉપમારનહત ઐસે અપિે જ્ઞાિસ્વરૂપ કે આિીિ હૈ. ઔર ‘જો સહજગુ્મ્ીકી ખાિ હૈ,...’ 
આહાહા..! સ્વભાનવક ગુ્ રૂપી મન્રત્િ, ચૈતન્યરત્િાકર.. અાંદર અકેલે જ્ઞાિ, આિાંદ આકદ રત્િ ભરે 
હૈં, સ્વભાનવક રત્િ ભરે હૈં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? સમય થોડા, કામ બડા. 

કહતે હૈં કક ભાઈ! ભગવાિ સહજગુ્મન્કી ખાિ તુાં હૈ િ? સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચાકરત્ર ઉસકો 
રત્િ કહતે હૈં. રત્િ કહતે હૈં િ નત્રરત્િ? ઉસ રત્િ કા િલ તો કેવલજ્ઞાિાકદ હૈ. ઐસે કેવલજ્ઞાિાકદ અિાંત 

રતિ ચૈતન્યગુ્ મેં પડે હૈં.  સમજ મેં આયા કુછ? ઐસા ભગવાિ આત્મા સ્વભાનવક ગુ્મ્ીકી ખાિ 

હૈ. જ્ઞાિ, આિાંદ, શાાંનત, ચાકરત્ર, વીતરાગ આકદ અિાંત ગુ્કી ખાિ આત્મા હૈ, િજર તો કરો વહાાં. 
સમજ મેં આયા કુછ? 

‘જો (સવિ) તત્ત્વો મેં સાર હૈ...’ આહાહા..! પુણ્ય-પાપ કા તત્ત્વ, અજીવતત્ત્વ ઔર સાંવર, નિજિરા, 
મોક્ષ તત્ત્વ—ઉસમેં ભી વહ સાર હૈ. સમજ મેં આયા? સાંવર, નિજિરા, મોક્ષ તો પયાિયતત્ત્વ હૈં ઔર 

આસ્રવ, બાંિ, પુણ્ય, પાપ તો રાગતત્ત્વ હૈં. વહ સબ તત્ત્વ મેં સાર તત્ત્વ નત્રકાલી જ્ઞાયક ભગવાિ સાર 

તત્ત્વ હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘ઔર જો નિજપકર્નત કે સુખસાગર મેં મગ્ન હોતા હૈ.’ આહાહા..! વાસ્તવ મેં તો સુખસાગર મેં 
હી મગ્ન હૈ દ્રવ્ય. પરન્તુ ઐસી દ્રનિ હુઈ તો પયાિય મેં ભી સુખસાગર મેં મગ્ન આત્મા ઉસકો આત્મા કહતે 
હૈં, ઐસા કહતે હૈં. આત્મા નત્રકાલ આિાંદસ્વરૂપ શુદ્ધસ્વરૂપ હૈ ઉસકી અાંતમુિખ દ્રનિ હુઈ તો પકર્નત મેં 
નિજસુખ સ્વરૂપ હુઆ, ઉસ સુખસ્વરૂપ મેં એકાગ્રતા વહી નિજપકર્નત મેં મગ્ન આત્મા હૈ.  ‘નિજ 

પકર્નત કે સુખસાગર મેં...’ ઓહો..! ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિાંદ કે પ્રવાહ મેં મગ્ન હૈ. સમજ મેં 
આયા? ભગવાિ આિાંદસ્વરૂપ ઉસમેં નવકલ્પ ઉઠાિા યહ કરિા... યહ કરિા... વહ નવકલ્પ ઉસમેં હૈ 
હી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

કહતે હૈં કક જો નિજપકર્નત... નિજપકર્નત–નત્રકાલી પકર્નત કો ભી નિજસ્વભાવ કહિે મેં 
આતા હૈ ઔર સ્વરૂપ કા ભાિ હુઆ તો સાંવર, નિજિરારૂપી નિજ વીતરાગી પકર્નત ઉસમેં આિાંદ હૈ, 
ઐસી નિજપકર્નત કે સુખસાગર મેં મગ્ન હોતા હૈ ઉસકો આત્મા કહતે હૈં. કહતે હૈં કક નિજપકર્નત... 
એક નત્રકાલી શુદ્ધ પકર્નત–અવસ્થાકો ભી પકર્નત–અવસ્થા કહિેમેં આતા હૈ. અપિે સ્વરૂપ મેં પકર.. 
પકર–સવિ પ્રકારસે, (્નત–િમા હૈ), પકર્નત–સવિ પ્રકાર સે ઉસમેં હી િમા હૈ–ઢલા હૈ. અપિે 
આિાંદસ્વરૂપમેં હી મગ્ન હૈ વસ્તુ–ધ્રુવ તરીકે. પરન્તુ જો ધ્રુવ કા આશ્રય લેકર જો પયાિય પ્રગટી વહી નિજ 
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પકર્નત હૈ સુખસાગરકી. આહા! સુખસાગરમેંસે સુખસાગરકી દશા આઈ, ઉસમેં આત્મા મગ્ન હૈ. જો 

આત્મા રાગ મેં મગ્ન હૈ વહ આત્મા િહીં, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

પહલી ચીજ કૈસી હૈ ઐસી યથાથિ સમજિ ભી ભજસકો િહીં, વહ અાંતમુિખ હોકર અપિી પકર્નત 

કૈસે પ્રગટ કરે? બાહરમેં રુનચ જમ ગઈ, ઉસસે પ્રગટ કરે અજ્ઞાિ, રાગ-દ્વેષ, નમથ્યાત્વભાવ. સમજ મેં 
આયા? નિજપકર્નત કે સુખસાગર મેં ભગવાિ ભબરાજમાિ હૈ. આહાહા..! કહાાં હૈ આત્મા? કક આત્મા, 
આિાંદકી દશા મેં આત્મા હૈ, ઐસા કહતે હૈં. પુણ્ય-પાપ કે નવકલ્પ મેં આત્મા હૈ િહીં, મૂલ તો ઐસા કહતે 
હૈં. મોક્ષમાગિ કો સાથ મેં લેકર.. ઓહોહો..! યહાાં સ્પિ કથિ, નિયમસાર મેં બહોત સ્પિ હૈ. વ્યવહાર 

કા કામી હૈ િ? વ્યવહાર સાિિ–હેતુ ભજસિે કલ્પિા કી હૈ િ? ઉસકો લગે કક યહ એકાાંત હૈ. મુનિકા 
કથિ (સ્વીકાર) િહીં. સમજ મેં આયા? આયા હૈ િ પુસ્તક? સમયસાર. થોડા અલગ હૈ. નવકાર... વહ 

દ્રિાાંત આતા હૈ સ્ત્રીકા. દો સે હોતા હૈ ઐસા િ માિે (ઔર) એક સે હોતા હૈ ઐસા માિે તો વહ નમથ્યાત્વ 

હૈ.  

પાંચાભસ્તકાય મેં કુાંદકુાંદાચાયિ ઔર અમૃતચાંદ્રાચાયિ તો કહતે હૈં કક નવકાર એકાાંત અપિેસે, નિશ્ચય 

સે અપિે સે હોતા હૈ. ઔર િમિ ભી એકાાંત નિશ્ચયસે અપિે સે હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? સબ જૂઠે 
અથિ કકયે હૈં. થોડા થોડા દેખા. અરે..! મહારાજ! ... અથિ મેં પહલે નલયા. ક્યા કહતે હૈ? અિુક્રમન્કા. 
અરે..! ઐસે પુસ્તક બાહર નિકલે. સમય–સ્વસમય તો તેરહવે ગુ્સ્થાિમેં હોતા હૈ. ઉસસે પહલે 
બારહવે તક પરસમય હૈ. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! ક્યા કરતે હૈં? ઐસે પુસ્તક બાહર પડે, લોગોં કો 
ભબચારે કો ખબર િહીં. 

યહાાં તો (કહતે હૈં કક) ચોથે ગુ્સ્થાિ સે સ્વસમય હૈ. આત્મા જહાાં રાગ સે ભભન્ન હુઆ, નિજ 

પકર્નત સુખસાગર મેં (મગ્ન) વહ સ્વસમય હૈ. સમજ મેં આયા? પરન્તુ અપિા નિજસ્વરૂપ ઔર ઉસકા 
માહાત્મ્ય હૈ ઐસી દ્રનિ ઉસકો હોતી િહીં. કુછ... કુછ... કુછ... રાગ હો, નવકલ્પ હો કુછ... કુછ... સહારા 
હો. ઐસી રાગકી પકર્નતમેં અપિાપિ માિતે હૈં તો વહ નમથ્યાત્વભાવ હૈ. નમથ્યાત્વમેં મગ્ન હૈ, વહ 

આત્મા મેં (મગ્ન) િહીં. સમજ મેં આયા?  

‘નિજપકર્નત કે સુખસાગર મેં મગ્ન હોતા હૈ.’ અપિી નિજ પકર્નત નિમિલ વીતરાગદશા વહ 

નિજપકર્નત પયાિય હૈ. રાગ કહાાં નિજ પકર્નત હૈ? વ્યવહાર નવકલ્પ હૈ વહ કોઈ નિજપકર્નત િહીં, 
વહ તો પરભાવ હૈ. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દોિોં કકયે હૈં. બહોત અથિ કકયા. મુફ્ત મેં સમય જાયે. હમિે જાિા હૈ કક યહ 

હૈ. ક્યા કરે પર? આહાહા..! 

અરે..! પ્રભુ કા માગિ, વીતરાગ કા માગિ વીતરાગભાવ સે પ્રગટ હોતા હૈ. રાગ સે પ્રગટ હોતા િહીં. 
રાગ સે ઉત્પન્ન હોતા હી િહીં. આહાહા..! પ્રભુ! તુમ કહાાં રાગ હો? તેરે સ્વરૂપ મેં રાગ હૈ હી કહાાં? વહ 
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તો વીતરાગ મૂનતિ નચદાિાંદ હૈ. ઓહો..! કકતિી િીરજ ચાનહયે. કકતિી આકુલતા નમટાિે કા પુરુષાથિ 
(ચાનહયે). સ્વભાવ તરિ ઢલિા (હો ઉસે) વહ નવકલ્પ ઊઠે ઉસકો ઐસે દેખિા ચાનહયે કક કુછ જલતા 
હૈ.. જલતા હૈ.. ભઠ્ઠી લગતી હૈ, કષાય હૈ વો અનગ્ન હૈ ઐસા લગિા ચાનહયે. સમજ મેં આયા?  

રૂઈ હોતી હૈ િ રૂઈ? રૂઈ કા .. સૂક્ષ્મ. રૂઈ.. રૂઈ.. કપાસ કહતે હૈં િ? તો લોહેકા અનગ્ન ગોલા હો 
તો ઉસમેં રખે તો જલહલ જલ જાતા હૈ. લોહે કે ગોલે મેં અનગ્ન બાહર કદખે િહીં, પરાંતુ થોડી અાંદર હૈ. 
તો રૂઈ કી ગઠરી રખે તો જલે િહીં. પરન્તુાં રૂઈ કો સૂક્ષ્મ કરકે ઉસમેં રખે તો જલતા હૈ ક્યોંકક અાંદર 

અનગ્ન હોતી હૈ. સમજ મેં આયા? લોહ કી અનગ્ન, લોહે કી અનગ્ન ઉષ્ હો તો રૂઈ ઐસે રખે તો સારા જલ 

જાતા હૈ. પરાંતુ અનગ્ન બહોત નિકલ ગઈ હો ઔર માંદ અનગ્ન રહી હો અાંદર.., સમજ મેં આયા? તો ઉસમેં 
ભી રૂઈ જરા પોચા કરકે રખે િે જરા તો જલ જાતા હૈ. (ક્યોંકક) કુછ અનગ્ન અાંદર હૈ. ઐસે તીવ્ર કષાય હૈ 
વહ જલહલ અનગ્ન હૈ. માંદકષાય શુભ (સૂક્ષ્મ) અનગ્ન હૈ. આહાહા..! આત્માકી શાાંનત કો જલાતી હૈ. 
આહાહા..! યહ બાત કહાાં બૈઠે? 

અરે..! કહતે હૈં કક પાંચ મહાવ્રત કા પકર્ામ જો તુમ કહતે હો—અનહાંસા, સત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચયિ 
કા નવકલ્પ, વહ ભી સૂક્ષ્મ જલહલ (અનગ્ન હૈ), શાાંનત જલતી હૈ ઉસમેં. તુમ ભજસકો િમિ માિતે હો ઉસસે 
તો અિમિ હોતા હૈ વહાાં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- અશુભસે બચતા હૈ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અશુભસે... નમથ્યાત્વ હી મહા અશુભ હૈ, બચે કહાાં સે? િૂલમેંસે? વહ તો 
અિાંત બાર ઐસે અભનવકો ભી આ ગઈ કષાયકી માંદતા. વસ્તુ ભગવાિ (આત્મા) રાગકે નવકલ્પકે અાંશ 

સે ગાંિ સે રનહત હૈ. ઐસી દ્રનિ હુએ ભબિા કભી અશુભ સે બચતે હૈં વહ ભી બાત સચ્ચી િહીં.  

શ્રોતા :- મુનિ તો બચતે હૈં િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મુનિ કો ક્યા હૈ? મુનિ તો, શુભાશુભ પકર્ામ સે રનહત હૈં વહ મુનિ હૈં. વહ 

તો શુદ્ધ ઉપયોગી હૈં. અરે..! ભગવાિ! શુદ્ધસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા ઉસકે શુદ્ધ ઉપયોગકી રમત ચલે 
વહ મુનિ હૈ. શુદ્ધ ઉપયોગ કો મુનિ અાંગીકાર કરતે હૈં ઐસા નલયા હૈ. મોક્ષમાગિ પ્રકાશકમેં. પ્રવચિસાર 

મેં સે નલયા હૈ. પહલી પાાંચ ગાથામેંસે. આચાયિ, ઉપાધ્યાય, સાિુ ઉસકો કહતે હૈં કક ભજસિે શુદ્ધ ઉપયોગ 

અાંગીકાર કકયા હૈ. આહાહા..! ‘પરમ શુદ્ધ ઉપયોગ' શબ્દ પડા હૈ ટીકા મેં. પરમ શુદ્ધ ઉપયોગ. ક્યા 
કહતે હૈં? ઉસમેં નલખા હૈ. ચૌથે, પાાંચવે, છઠવેંમેં ઉપયોગ શુદ્ધ હોતા હી િહીં. ચૌથે મેં હોતા િહીં. ઉસમેં 
નલખા હૈ. પુસ્તક આયા હૈ િ અભી? જ્ઞાિ... પહલે ભુરમલ થા બ્રહ્મચારી. ભુરમલ થે વહી... ઉસમેં 
ભાવાથિ નલયા હૈ થોડા. બાકી તો રતિચાંદજી..... ઓહોહો..! ચોથે ગુ્સ્થાિ શુદ્ધ ઉપયોગ હોતા હી િહીં. 
આહાહા..!  

શ્રોતા :- શુદ્ધ ઉપયોગ સે િમિ હોતા હૈ િ? 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધ ઉપયોગ સે િમિ હોતા હૈ, (લેકકિ) શુભ ઉપયોગ સે િમિ હોતા હૈ ઐસા 
મિાિા હૈ ઉસકો. શુભમેં િમિ હૈ. અરે..! ભગવાિ ક્યા કરતે હો? ભાઈ! ઐસા કાલ નમલા હૈ ચલા જાતા 
હૈ સમય સમયમેં. આહાહા..! દેહ છૂટિે કી િજદીક જાતા હૈ. ઉસમે કકસકા તુઝે રખિા હૈ? ભાઈ! 
અરે..! મૃત્યુ કે સમય મેં યહ દ્રનિ જો િહીં બદલી તો મૃત્યુ કે સમય એાં.. હો જાયેગા. વહાાં કકસકા શર્ 

હૈ? કહાાં જાયેગા? શુભ ઉપયોગમેં જાયેગા વહ તો અનગ્ન હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ચારોં ઓરસે 
શરીરમેં ભીંસ પડે ઔર આાંત સારે ખીંચે. વેદિાકી મૂનતિ હૈ યહ તો. સુખ કા સાગર તો ભગવાિ આત્મા 
હૈ. ઉસકી દ્રનિ કકયે ભબિા ઉસ સમય ભીંસ જાયેગા ભાઈ! તેરા ભાિ તુઝે િહીં રહેગા. સમજ મેં આયા 
કુછ? 

શ્રોતા :-.... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વહ બાત ચલતી હૈ. વહ અાંદર રાગ સે ભભન્ન હોકર આત્માકી એકાગ્રતા 
કરિા વહ સુખસાગરમેં મગ્ન હૈ. આહાહા..! સમજમેં આયા? પહલે સે રાગ–નવકલ્પસે મૈં ભભન્ન 

નિનવિકલ્પ આિાંદ હૂાં, ઐસે પરસે ભભન્ન હુએ ભબિા મૃત્યુકાલમેં તુાં કહાાં િજર કરેગા? કહાાં તેરી િજર 

જાયેગી? સમજ મેં આયા? ભાઈ! તેરા શર્ તો પર સે ભભન્ન તેરા નચદાિાંદ આત્મા હૈ, ઉસકા તો તુઝે 
પતા િહીં. ઔર પર સે એકત્વ માિકર તો પરમેં દ્રનિ રહેગી. ભીંસ જાયેગા ભગવાિ! પીડા હોગી તુઝે. 
ઘાાંચી કે ઘાિી મેં જૈસે નતલ નપસાતે હૈં... નતલ નપસતે હૈં િ? તલ. આહાહા..! યહાાં સે ઉઠતે હૈં.... ક્યા 
કહતે હૈં? ક્યા કહતે હૈં? હાટિ એટેક. 

શ્રોતા :- હેમરેજ, હૃદયિો હુમલો. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હુમલો.. હૃદયિુાં ઓલુ શુાં કહેવાય આ? કેન્સર. હૃદયિુાં કેન્સર. ભાઈ! વહ તો 
જડકી દશા હૈ. ઉસમેં તુમ િહીં ઔર ઉસકો લેકર તુઝે દુુઃખ હૈ હી િહીં. ઉસકો લેકર દુુઃખ તુઝે હૈ હી 
િહીં. આહાહા..! ભગવાિ આત્મા આિાંદકી મૂનતિ તુિે દ્રનિમેં, અિુભવમેં લી િહીં, તો પ્રનતકુલતા 
દેખકર તુઝે અ્ગમા હો જાતા હૈ. આહા.. મર જાતા હુાં રે કોઈ બચાઓ... બચાઓ.. કૌિ બચાયે 
ભગવાિ? આહાહા..!  

‘નિજપકર્નતકે સુખસાગર મેં મગ્ન હોતા હૈ.’ પ્રભુ! તેરી નસ્થનત યહ હૈ, ઐસા કહતે હૈં. રાગ મેં 
મગ્ન હોિા વહ તેરા સ્વભાવ િહીં. આહાહા..! શુભરાગ હોં. યહાાં તો શુદ્ધસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા, ઉસકે 
સન્મુખકી જો નિમિલ પકર્નત વહ તેરી દશા હૈ, વહ તેરે આત્માકી દશા સ્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? 

વહ ૬૪ હુઆ... 

૬૫. 
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(दु्रतलविंलबत) 
भवभोगपराङम्खु  ह े यत े
पदलमद ंभवहतेलुवनाशनम।् 
भज लनजात्मलनमग्नमत ेपनु- 
स्तव लकमध्रवुवस्तलुन लिन्तया ॥६५॥ 

અરે..! તુઝે અધ્રુવકી નચાંતા સે ક્યા કામ હૈ?  

‘શ્લોકાથિ – નિજ આત્મા મેં લીિ બુનદ્ધવાલે...’ અપિા આિાંદ, જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્મા હૈ ઐસા 
ભજસિે દ્રનિમેં નલયા ઔર પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પ સે દ્રનિ હટા લી, વહ નિજ આત્મામેં લીિ બુનદ્ધવાલે 
‘તથા ભવસે ઔર ભોગ સે પરાઙ્મુખ હુએ હૈં...’ ભવ અથાિત્ સાંસાર ઔર ભોગ અથાિત્ રાગ કા 
અિુભવ, ઉસસે પરાઙ્મુખ હૈ. અથાિત્ ભગવાિ આત્મા આિાંદસ્વરૂપકે સન્મુખ હૈ ઔર નવકાર ભવ કા 
કાર્ હૈ ઔર ભોગ રાગ કા (કાર્ હૈ), ઉસસે પરાઙ્મુખ હૈ. સમજ મેં આયા? 

‘તૂ ભવહેતુકા નવિાશ કરિેવાલે ઐસે...’ ભગવાિ તુાં તો ભવકા િાશ કરિેવાલા હૈ િ? 

આહાહા..! ‘ભવહેતુ કા િાશ કરિેવાલે ઐસે ધ્રુવ પદ કો ભજ;...’ સમજ મેં આયા કુછ? યહ તો કેવલ 

મક્ખિકી બાત હૈ. ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂપ નચદાિાંદ... ૧૯૨ (કલશ)મેં અપિે આયા થા બહોત. ધ્રુવ ઉપર 

િજર કર, ધ્રુવકો ભજ. અરે..! ‘ઐસે ધ્રુવ પદ કો ભજ; અધ્રુવવસ્તુકી નચાંતા સે તુઝે ક્યા પ્રયોજિ હૈ?’ 
આહાહા..! જો પુણ્ય આકદ કા પકર્ામ જો અધ્રુવ ઔર િાશવાિ હૈ ઉસકી નચાંતા (છોડ). ઉસસે ક્યા 
પ્રયોજિ હૈ તુઝે? સમજ મેં આયા? યહ િમિકી પદ્ધનત બતાતે હૈં. ભગવાિ! તુમ ધ્રુવ કો ભજ િે? અધ્રુવ 

આતા હૈ.... વહ દ્રિાાંત કદયા થા િ છાયા કા? મુસાિર ચલતા હૈ સડક પર. સડક કહતે હૈં િ? સડક. 
હજારો વૃક્ષ હો, સૂરજ હો, છાાંવ પડતી હો. મુસાિર ચલતે... ચલતે... ચલતે... કોઈ છાાંવ કો છૂતા િહીં, 
છાાંવ મેં રુકતા િહીં. વહાાં ખડા રહતા િહીં. વહ તો ચલતા હૈ. ઐસા તેરા ધ્રુવસ્વરૂપ અધ્રુવ નવકલ્પાકદ 

હો ઉસકો સ્પશે ભબિા ગનત કરતા હૈ ધ્રુવ મેં. કહો, પોપટભાઈ! યહાાં સ્ત્રી, બચ્ચે કહીં રહ ગયે. ક્યા કહતે 
હૈં? લાદી કા સાંચા. ... ભાષા સમજતે હો. .... હૈ સબ. પોપટભાઈ! આહાહા..! 

તેરે સ્વરૂપ કો લુટકર પરમેં સાવિાિ હોતા હૈ, ભાઈ! પરમેં સાવિાિ હોતા હૈ વહાાં તેરા સ્વભાવ 

લુટ જાતા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા મિુષયદેહ કા સમય નિર િહીં  નમલેગા તુઝે. હમારે વિેચાંદ શેઠ 

થે વાાંકાિેરમેં. ૮૦ મેં ગાતે થે. ‘મિુષય ભવિા ટા્ા રે વાલીડા તિે િહીં રે મળે. ઊંટિા ભવમાાં વ્હાલા 
મારા કાંથાકરયા િા ખાિા રે િાથ.’ કોરડા... કોરડા સમજે િ? કાંથાકરયા વૃક્ષ હોતા હૈ. જાંગલ મેં ઐસી 
વિસ્પનત હોતી હૈ નચકિી. ઉસકા બિાતે હૈં કોરડા. કોરડા િહીં સમજતે? લાંબા. ચાબુક.. ચાબુક. 
‘ઊંટિા ભવમાાં વ્હાલા મારા તિે કાંથાકરયાિા પડ્યા માર અિે કૂતરાિા ભવમાાં તે રોટલાિા ટૂકડા માટે 
ઘેર ઘેર ભમ્યો છો િાથ’ આહાહા! અભી ભી તુઝે ઐસા ભવભ્રમ્ છોડિા િહીં હૈ? આહાહા..! સમજ 

મેં આયા?  
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ભગવાિ આત્મા સભચ્ચદાિાંદ પ્રભુ સત્ શાશ્વત તત્ત્વ હૈ વહ તો. આિાંદ ઔર જ્ઞાિ સે તો ભરા 
હુઆ પ્રભુ હૈ. અરે..! ઉસકો તો ભજો, ઉસકી તો સેવા કરો. તુઝે અધ્રુવ સે ક્યા નચાંતા હૈ? સમજ મેં 
આયા? શરીર કો ઐસા રખુાં, કુટુાંબ કો ઐસા રખુાં, લક્ષ્મી કો ઐસા રખુાં. વહ કોઈ તેરી નચાંતાસે રહેગા 
િહીં. તુઝે નચાંતા નિરથિક જાયેગી. વહ નચાંતાસે તુઝે લાભ િહીં, ઔર નચાંતાસે પરમેં ઐસા હોગા િહીં. 
સમજ મેં આયા? વહ ૬૫ હુઈ. ૬૬. 

(दु्रतलविंलबत) 
समयसारमनाकुिमच्यतु ं
जननमतृ्यरुुजालदलववलज ातम।् 
सहजलनम ािशमासधुामय ं
समरसने सदा पलरपजूय े॥६६॥ 

તેરી પૂજા તુમ કરો ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! 

‘શ્લોકાથિ – જો અિાકુલ હૈ...’ કૈસા હૈ ભગવાિ? અિાકુલ. ઉસમેં આકુલતા ભબલકુલ િહીં. 
વ્યવહાર રત્િત્રય કે નવકલ્પકી આકુલતા ભી ભજસમેં િહીં. આહાહા..! ઔર ‘અચ્યુત હૈ,...’ ‘અસ્ખનલત 

નિજસ્વરૂપ સે િ હટા હુઆ.’ અપિે ધ્રુવસ્વરૂપ સે કભી હટતા િહીં. ઐસા ભગવાિ ધ્રુવ, સારી દુનિયા 
નહલ જાયે પરન્તુ વહ નહલે િહીં, ડગે િહીં ઐસી ચીજ હૈ. ઐસા કહતે હૈં. ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવ... સત્... 
સત્... સત્.. જ્ઞાયક સત્... આિાંદ સત્ ઐસા ધ્રુવસ્વરૂપ કકસીસે નહલા નહલે િહીં, ટલતા િહીં. કાંપન્ન 

િહીં. મેરુપવિત, જૈસે મેરુપવિત પવિ સે ભી નહલતા િહીં, ઐસે ધ્રુવતત્ત્વ.. આહાહા..! કહતે હૈં, વહ 

અચ્યુત હૈ.  

ચાહે ભજતિા અશુભભાવ હો તો ભી ધ્રુવમેં ભબગાડ હોતા િહીં ઔર ચાહે ભજતિી નિમિલ પયાિય 

હો તો ધ્રુવ મેં શુનદ્ધ હોતી િહીં. ધ્રુવ તો ધ્રુવ હૈ. સમજ મેં આયા? મોક્ષકી પયાિય હો તો ધ્રુવ તો ધ્રુવ હી 
હૈ, ધ્રુવ મેં સુિાર હો ગયા ઐસા િહીં ઔર નમથ્યાત્વ, ગૃહીત નમથ્યાત્વ કા પકર્ામ હો તો ધ્રુવ મેં કુછ 

મનલિતા આ ગઈ હૈ ઐસા હૈ િહીં. દોિોં પયાિયસે પાર તેરા ધ્રુવતત્ત્વ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

તેરી દ્રનિ કા નવષય તો વહ ધ્રુવ હૈ, ઐસા કહતે હૈં. 

શ્રોતા :- ચીજ અપિી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, અપિા નત્રકાલી વહ ધ્રુવ અપિા હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહી હૈ. અપિે પાસ કહિે મેં તો, યહ આદમી બેઠા હૈ, અપિે પાસ લકડા હૈ 
(ઐસી દૂરી લગતી હૈ). તુાં હી હૈ ઐસા. પાસમેં (કહિેમેં) વ્યવહાર આ ગયા. સમજ મેં આયા? િરનસાંહ 

મહેતામેં આતા હૈ િ? ‘પ્રભુ તારી પાસે રે હકર િથી વેગળા જી. પ્રભુ તારી પાસે રે હકર િથી વેગળા જી. 
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પ્ તિે આડો આવ્યો અહાંકાર...’ પુણ્ય કે નવકલ્પ કા અહાંકાર, શરીર કા અહાંકાર, ઇસકા અહાંકાર, 
ઇસકા અહાંકાર.. યહ મેરે.. મેરે.. બીચમેં અહાંકાર આયા ઇસનલયે ભગવાિ તુઝે કદખતે િહીં. ભગવાિ 

તુઝે દેખિે મેં આતા િહીં. યહ તો અલૌકકક બાત હૈ. સમજ મેં આયા? ઓહોહો..!  

‘અચ્યુત હૈ,...’ કભી ચ્યુત હુઆ િહીં. ધ્રુવસે કહાાં ચ્યુત હોવે? મેરુપવિત કૈસે નહલે? સમજમેં 
આયા? સાંવતિક પવિ ઐસા હોતા હૈ, આયેગા પાંચમ કાલકે અાંતમેં. સારે વૃક્ષ, પવિત (આકદ) સબ િાશ 

હો જાયેગા. મેરુ પવિત કો સાંવતિક પવિ નહલા સકે ઐસી તાકાત િહીં. આહાહા..! અપિે સે નહલે િહીં, 
(ઉસે) નિનમત્ત ક્યા કરે? ઐસે ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ નિત્યાિાંદ ભગવાિ... ધ્રુવ કહા િ યહાાં? કકસીસે 
ટલતા િહીં, કકસી સે કડગતા િહીં. 

ઐસે ભગવાિ ‘જન્મ-મૃત્યુ-રોગાકદ રનહત હૈ,...’ લો! ‘जननमतृ्यरुुजालद’ ‘रुजा’ અથાિત્ રોગ. 
ભજસમેં જન્મ િહીં, ભજસમેં મૃત્યુ િહીં, ભજસમેં રોગાકદ આનિ-વ્યાનિ િહીં. સહજ નિમિલ સુખામૃતમય 

હૈ. આહાહા..! ભગવાિ! તુમ તો નિમિલ સ્વભાવી સુખામૃત હો. નિમિલ સ્વભાવી સુખ કે અમૃતમય 

આત્મા હો. આહાહા..! ઐસે સમયસાર કો... ઐસા સમયસાર િામ ભગવાિ આત્મા, ‘સમરસ 

(સમતાભાવ) દ્વારા સદા પૂજતા હૂાં.’ વીતરાગી પયાિય દ્વારા ઉસકા આદર કરતા હૂાં. સમજ મેં આયા? 

વાત સમજિે મેં ભી િ આવે, વહ પ્રગટ કહાાંસે કરે? બાહર મેં િક્કે િક્કા િમાલ.. િમાલ.. િમાલ.. 
િમિ કે િામ પર.. આતા હૈ િ કુછ? યશોનવજય કા કુછ િહીં આતા? 

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ‘િામિૂમે િમાિમ ચલી, જ્ઞાિમાગિ રહ્યો દૂર રે.' િમાિમ બાહરકી 
આહાહા..! બડા વરઘોડા હોતા હૈ. ... રનવવાર હૈ િ રનવવાર? રનવવાર પહલા આયા િ? તપસ્વી ખુશ 

હોતે હૈં કક હમિે તપસ્યા કરી. વહ ખુશ હોતે હૈં કક હમારે ચોમાસે મેં તપસ્યા હુઈ. 

શ્રોતા :- સબ રાગ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સબ રાગ કા પોષ્ કરતે હૈં, ભગવાિ! તુઝે પતા િહીં ભાઈ! આહાહા..! 
િમિ કે િામ પર િમાિમ ચલી, જ્ઞાિમાગિ રહા દૂર. આહાહા..! અાંતર આિાંદસ્વરૂપ ઉસકા જ્ઞાિ ઔર 

અાંતર મેં એકાગ્રતા, વહ માગિ તો કહીં દૂર રહ ગયા. ઉસમેં સે નિકલકર િમાિમ...  

કહતે હૈં કક મૈં તો સમરસ દ્વારા... દેખો! સમતા, પુણ્ય-પાપ કે રાગરનહત સમતા દ્વારા, સમતાકે 
નપાંડ કો મૈં પૂજતા હૂાં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? મૈં તો સદા વીતરાગ પકર્નત દ્વારા હી ઉસકા આદર 

કરતા હૂાં. કકઠિ બાત હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ વીતરાગ સમભાવ. પુણ્ય-પાપ કે નવકલ્પ સે હટકર અપિે શુદ્ધસ્વરૂપમેં 
શુદ્ધ ઉપયોગકા હોિા ઉસકા િામ સમતા પકર્ામ હૈ. આહાહા..! શુદ્ધ ઉપયોગ વહ સમરસ. આહાહા..! 
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ઉસકે દ્વારા મૈં પૂજતા હૂાં. સદા પૂજતા હૂાં ઐસા કહતે હૈં. એક સમય ભી રાગ કા આશ્રય કરકે મુઝે લાભ 

હોગા વહ મેરી દ્રનિ મેં હૈ િહીં, ઐસા કહતે હૈં. ભારે પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ મુનિ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધ ઉપયોગ હી સદા હૈ. વહ સદા હી હૈ. શુદ્ધ પકર્નત સદા શુદ્ધ ઉપયોગ 

હી હૈ. સમજ મેં આયા? વહ આતા હૈ િ આગે, િહીં? િમિધ્યાિ િહીં તો બનહરાત્મા હૈ, ઐસા કહા હૈ. 
વહ આતા હૈ િ આવશ્યક મેં, િહીં? પાઠ મેં. િમિધ્યાિી િહીં, િમિધ્યાિી િહીં, િમિધ્યાિ નિનવિકલ્પ 

ઐસા િહીં, ઉસકી પકર્નતમેં શુદ્ધતા– નિમિલતા િ હો તો વહ બનહરાત્મા હૈ. કહાાં આવશ્યક મેં હૈ? 

કહાાં હૈ?  

શ્રોતા :- ૩૦૫ પન્ને પર. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ૩૦૫ પન્ને પર, દેખો! ૩૦૪. વહ િહીં. યહ તો મૂલ પાઠ હૈ. ૧૫૧ ગાથા. 
૧૫૧ ગાથા. ૩૦૪ પન્ને. મૂલપાઠ.  

जो धम्मसकु्कझाणलि पलरणदो सो लव अतंरंगप्पा। 
झाणलवहीणो  समणो   बलहरप्पा  इलद  लवजाणीलह ॥१५१॥ 

નવકલ્પ હો તો ભી િમિધ્યાિ તો નિરાંતર હૈ. સમજ મેં આયા? અમરચાંદભાઈ! ‘झाणलवहीणो 
समणो बलहरप्पा’ ધ્યાિ કૌિસા? અાંદર નિનવિકલ્પમેં રહે વહ ધ્યાિ? નિનવિકલ્પ મેં તો અલ્પ કાલ રહતે 
હૈં. પરાંતુ ભગવાિ આત્માકી જો શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, શાાંનત કી નિનવિકલ્પ પકર્નત વહ િમિધ્યાિ હૈ, વહ સ્વભાવ 

કા ધ્યાિ હૈ. ઉસકે ભબિા હો તો બનહરાત્મા હૈ. પુણ્ય કે નવકલ્પ મેં રહતે હૈં, ઉસકો કતિવ્ય માિતે હૈં વહ 

તો બનહરાત્મા નમથ્યાદ્રનિ હૈ. સમજ મેં આયા? વહ તો બાદમેં કલશમેં ડાલા હૈ ૨૬૦ મેં. પાઠ થા વહ.  

‘દો ધ્યાિોં સે રનહત તુચ્છ મુનિ બનહરાત્મા હૈ.’ વહ તો મૂલ પાઠ હૈ ઉસકા. યહ તો કુાંદકુાંદાચાયિ 
કા પાઠ હૈ. ધ્યાિ રનહત હૈ વહ નમથ્યાદ્રનિ હૈ, ઐસા કહતે હૈં. ઉસકા અથિ ક્યા? કક આત્મા પનવત્ર શુદ્ધ 

નચદાિાંદ ઉસકી દ્રનિ ઔર જ્ઞાિકી પકર્નત વહી િમિધ્યાિ હૈ. ક્યોં દેવીલાલજી!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ તો પાઠ મેં હૈ િ? પાઠ મેં કહા, િમિધ્યાિ િહીં તો બનહરાત્મા હૈ ઐસા 
કહા. િમિધ્યાિ કકસ સમયમેં િહીં હૈ? િમીકો કકસ સમયમેં િમિધ્યાિ િહીં હૈ? વસ્તુ જો અખાંડ આત્મા 
પરમાત્મા હૈ, ઉસકી દ્રનિ જમ ગઈ (તો) નિરાંતર િમિધ્યાિ હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! ઔર વહ 

િહીં હૈ તો બનહરાત્મા હૈ, આતિધ્યાિ હૈ. રાગ કે નવકલ્પ મેં અપિાપિ માિકર રાગ કા અિુભવ કરતા 
હૈ, તો ભવભ્રમ્ કા કાર્ (હૈ ઔર) વહ બનહરાત્મા હૈ. બનહર્ ચીજ કો અપિા માિે વહ બનહરાત્મા 
હૈ. અાંતર ચીજ કો એકાગ્ર હોકર અપિા જાિે વહ અાંતરાત્મા હૈ. સમજ મેં આયા?  
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ભગવાિ આત્મા સભચ્ચદાિાંદ પ્રભુ, અપિા શાશ્વત જ્ઞાિ ઔર આિાંદકાંદ વસ્તુ, ઉસકી અાંતર મેં 
એકાગ્રતા વીતરાગી પકર્નત વહ િમિધ્યાિ હૈ. દેખો! યહાાં નવકલ્પ.... (નિનવિકલ્પ) િમિધ્યાિ રનહત હૈ, 
(પ્ પકર્તી) નવકલ્પ રનહત હો તો ભી િમિધ્યાિ સનહત હૈ. યહ તો નિશ્ચય િમિધ્યાિકી બાત ચલી 
હૈ. વહ કહતે હૈં કક િમિધ્યાિ શુભોપયોગ હૈ ઔર શુક્લધ્યાિ શુદ્ધ ઉપયોગ હૈ. યહાાં તો કહતે હૈં કક 

િમિધ્યાિ ભબિા કા બનહરાત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? િમિ વહ આત્મા પૂ્ાિિાંદ સભચ્ચદાિાંદ પ્રભુ ઐસી 
ચીજ મેં એકાગ્રતા હુઈ વહ િમિધ્યાિકી શુદ્ધતા કાયમ રહતી હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િા. િા. કુછ િહીં. ચૌથે સે િમિધ્યાિ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં, યહ તો સાતવે સે. સાતવેસે કહા િ? સાતવે સે. ઉસિે નલખા હૈ કક છઠ્ઠે 
તક શુભભાવ, સાતવે કે બાત શુભોપયોગ. અરે..! ભગવાિ! ક્યા કર રહા હૈ તુાં? શુભોપયોગ તો 
ઉદયભાવ હૈ. ઉદયભાવ વહ િમિસ્વરૂપ હૈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, દોિોં કહા હૈ. નલખા હૈ. પહલા. ભગવાિકી ભભક્ત સે શુભ ભી હોતા હૈ 
ઔર િમિ ભી હોતા હૈ. આહાહા..! ભગવાિ (સ્વ)સન્મુખ પરમાત્મા સાક્ષાત્ તીિ લોક કે િાથ હૈં. 
સમવસર્ મેં ભબરાજતે હોં, ઉિકી ભભક્ત કા ભાવ ભી શુભરાગ હૈ. શોભાલાલજી! બહોત કકઠિ. 
પરસન્મુખ દ્રનિ હુઈ વહ તો નવકલ્પ–રાગ હૈ, યહ કહતે હૈં. નલખા હૈ. પુદ્ગલ... ઔર પુદ્ગલકા 
વ્યવહારસે કતાિ હૂાં. પુદ્ગલ કા કતાિ હૂાં, ઐસા નલખા હૈ. પુદ્ગલ કા કતાિ હૂાં. દેખો! .... પુદ્ગલ .. મૈં કર 

સકતા હૂાં, ઐસા નલખા હૈ. વહ તો કહીં કહીં નલખા હૈ થોડા. અરે..! ભગવાિ! ક્યા કરતા હૈ? ભાઈ! 
અરે..! ઊલ્ટે રાસ્તે પર તો હૈં ભબચારે ઔર ઊલ્ટે રસ્તે પર ચલાિેકી બાત કરતે હૈં. એય..! દેવીલાલજી! 

વહ રતિચાંદજી હૈ િ? ઉસકો તો આપિે દેખા હોગા. વ્ીજી કે પાસ રહતે થે. જાતે થે િ ઉસકે 
પાસ? બહોત સાલ ગયે. પૈસે-બૈસે બહોત દેતે થે. પૈસે તો કહાાં ઉસકે થે? સમજ મેં આયા? આહાહા..! 
ભગવાિ! તેરે મેં રાગ ભી િહીં, તો પૈસે કહાાં સે આયે? આહાહા..! શોભાલાલજી! ઐસા હૈ ભાઈ! 
આહાહા..! પ્રભુ! તેરી સાંપદા ઔર તેરી લક્ષ્મીકી કરનદ્ધ કોઈ અલૌકકક હૈ. તુઝે અાંતર મેં બૈઠી િહીં. તો 
કુછ કરે, નવકલ્પ સે શુભ કરે તો કુછ કરતા હૂાં (ઐસે માિતા હૈ). આહાહા..! કરિા વહ મરિા હૈ. ભાઈિે 
નલખા હૈ િ? ભાઈિે નલખા હૈ. નિહાલચાંદ. કુછ કરિા હી િહીં. જાિિે-દેખિે મેં રમ્તા કરિા વહી 
આત્માકી દશા હૈ. આહાહા..! બહોત કકઠિ લગે લોગોં કો. યહ તો ૧૦-૧૦ હજાર લોગ, ૨૦-૨૦ હજાર 

લોગ ઇકઠ્ઠે હો તો ઇસમેં યહ બાત કહે, તો ક્યા કહતે હૈં વહ સુિિે ભી ખડે િહીં રહે. વ્યભક્તકી શોભા 
ભી િહીં હોતી. યહ ક્યા કહતે હૈં? બાપા! તેરે ઘરકી બાત કહતે હૈં ભાઈ! તેરે ઘર મેં, અાંદર દયા, દાિ, 



156    વનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૧  
 
વ્રત, મહાવ્રત કા રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ તેરે ઘરમેં િહીં, વહ પરઘરકી બાત હૈ. વહ આત્મા કા 
આચર્ િહીં. ખબર િહીં.. ખબર િહીં... પોપટભાઈ! 

ઉસકી બેટી હૈ િ ભતીજી? ઉસિે દીક્ષા લી હૈ. ઉસકો કુછ િહીં કહા હોગા? કોઈ કકસીકા માિતા 
હૈ? આહાહા..! હૈરાિ હોિેવાલે હૈ હૈરાિ. નમથ્યાત્વપિે િમિ િહીં ઔર વહ નવકલ્પ હૈ, ઉસમેં યહ..... 
વહ તો રાગ હૈ. રાગ હૈ વહ હમારા િમિ–ચાકરત્ર હૈ. વહ તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ, ક્ષ્ ક્ષ્મેં નમથ્યાત્વ કા 
ઘૂાંટિા હૈ. રગડ.. રગડ.. અિી્ કા પ્યાલા હોતા હૈ િ? રગડતા િહીં અિી્? અિી્. લો મહારાજ! લો 
મહારાજ! ઐસા કહતે હૈં. કાઠી લોગ હોતે હૈં િ કાઠી? અિી્ બહોત કરતે હૈં િ? 

એક બાર સુિા થા આપકે આતે હૈ િ ગોંડલ ઔર રાજકોટ કે બીચ મેં .. બાવા. .. મેં ઉતરે થે. 
૭૧કી બાત હૈ. ... બાદ મેં સામિે કાઠીકા .. થા. બાવા બોલતા થા. દેખો! બાપા! રૂપાિી રાબ. પીિે કા 
સમય હુઆ િ? મહાંગી હોતી હૈ. અિીિ મહાંગા હોતા હૈ િ? તો ચાાંદીકી રાબ. રાબ સમજતે હો? રાબ 

િહીં હોતી? ગેંહુ ઔર ઘીકી બિાતે િહીં? ઘી, આટા, સાકર યા ગુડ ડાલકર બિાતે હૈ િ સુબહ મેં. .. 
બિાયે ઉસમેં થોડી સૂાંઠ ડાલે. રાબડી કહતે હૈ હમારે યહાાં. સૂાંઠ ડાલકર રબડી.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ અલગ હૈ. રબડી તો પતલી હો હૈ જરા. િરમ હોતી હૈ. લાપસી દો પ્રકાર 

કી હૈ. ઓરમા કી લાપસી. ઓરમા હોતા હૈ િ? બડે બડે ટૂકડે ગેહુાંકે. ઔર એક આટા હોતા હૈ ઉસકી 
લાપસી હોતી હૈ. ઉસમેં રાબડી તીસરી જાત હૈ. બાદ મેં કહતા થા બાવા. ૭૧કી બાત હૈ. ચૈત્ર મનહિા 
થા. ૭૧. લો બાપા! ચાાંદીકી રાબડી. અકેલા થા તો ભી બોલા કરે. ઐસા બોલા તબ ચડે, વરિા ચડે 
િનહ. જો પીતે વક્ત કોઈ બોલ જાયે કક અિીિ ચડા િહીં. તરત ઉતર જાયે. આહાહા..! .. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉતર જાયે. .. ખાયે તો ઐસે પાગલ. પાગલ કે કોઈ ગામ અલગ હોતે હૈં? 

આહાહા..! ૭૧કી બાત સુિી થી. બાવા વૃદ્ધ થા ભબચારા. ....  

યહાાં કહતે હૈં કક ભગવાિ! તુાં સમતાભાવ દ્વારા આત્મા કો પૂજ િ સદા. યહ નવકલ્પ તો 
નવષમતાભાવ હૈ. આહાહા..! વહ ૬૬ હુઈ. 

૬૭. 

(इदं्रवज्रा) 
इत्थ ं  लनजज्ञने   लनजात्मतत्त्व- 
मकंु्त  परुा   सतू्रकृता लवशदु्धम।् 
बदु्धवा ि यन्मलुक्तमपुलैत भव्य- 
स्तद्भावयाम्यतुमशमाणऽेहम ् ॥६७॥ 
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‘શ્લોકાથિ – ઇસપ્રકાર પહલે નિજજ્ઞ સૂત્રકારિે...’ દેખો! પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ કુાંદકુાંદાચાયિ કે 
નલયે કહતે હૈં કક નિજજ્ઞ–અપિે આત્મા કો જાિિેવાલે, અિુભવવાલે કુાંદકુાંદાચાયિ. કૈસે થે? નિજજ્ઞ–
અપિે આત્મા કો જાિિેવાલે થે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર કા પતા ચલા, દેખો! આહાહા..! 

‘નિજજ્ઞ સૂત્રકારિે (આત્મજ્ઞાિી સૂત્રકતાિ શ્રીમદ્ ભગવત્કુાંદકુાંદાચાયિદેવ)...’ ઓહોહો..! ‘ભજસ 

નિજાત્મતત્ત્વકા વ્િિ કકયા...’ કુાંદકુાંદાચાયિિે નિજ આત્મતત્ત્વકા કથિ કકયા. શ્લોકમેં હૈ. ‘ઔર ભજસે 
જાિકર ભવ્ય જીવ મુભક્તકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં,...’ ઐસે ભગવાિ આત્મા કો જાિકર, શુદ્ધ આિાંદકાંદ કો 
જ્ઞાિ મેં જ્ઞેય તરીકે બિાકર જો ભવ્યજીવ મુભક્તકો પ્રાપ્ત કરતે હૈં ‘ઉસ નિજાત્મતત્ત્વકો ઉત્તમ સુખકી 
પ્રાનપ્ત કે હેતુ મેં ભાતા હૂાં.’ ઉસકી ભાવિા મૈં કરતા હૂાં. આહાહા..!  

ઐસા કરિા હો તબ રસોઈ કબ બિાયે? ખાિા કબ? પીિા કબ? ઔર યહ કરિા? આહાહા..! 
કૌિ ખાયે? કૌિ પીએ? ભગવાિ! યહ તો કક્રયા જડકી જડ મેં હોતી હૈ. તુમ નિરાલા રહકર અપિી 
પયાિય મેં રહો. વહ તો હોતા હો તો હો, િ હોતા હો તો િ હો. વહ તેરે સે હોતા હૈ? સમજ મેં આયા? 

ગાંભીર બાત ભાઈ! કકતિે કહતે હૈ કક યહ તો બડી વીતરાગકી બાતેં કરતે હૈં, પરન્તુ પહલી િમિકી 
શુરૂઆત કૈસે હોતી હૈ ઈસકી બાત કરતે િહીં. યહ િમિકી શુરૂઆત કી બાત હૈ. ભીખાભાઈ! એવાં 
ભૂતકી બાત કી કરે. એકબાર કહા થા. વહ તો એવાં ભૂતિયકી બાત કરતે હૈં. િૈગમિયકી. આહાહા..! 
દેખો યહ બાત કરતે થે. ગયે થે િ પહલે. અરે..! યહ િૈયગમિયકી વ્યાખ્યા હૈ યહ. અપિા શુદ્ધ 

નચદાિાંદસ્વરૂપ (ઉસકી) અાંતર મેં શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ કરકે અિુભવ કરિા વહ પહલે નિગમકા અાંશ હૈ, એવાંભૂત 

કા–કેવલજ્ઞાિ કા અાંશ િહીં. સમજ મેં આયા? ઋજુસૂત્રિય.. ઐસી પકર્નત હો તો ઉસકો ઋજુસૂત્ર 

અપિી સ્વીકારતે હૈં. રાગ કો સ્વીકારતે િહીં. આહાહા..! િય કે ચકરાવેમેં ઘૂસ ગયા.  

કહતે હૈં, અહો..! ભજસિે વ્િિ કકયા, કુાંદકુાંદાચાયિિે ‘ભજસે જાિકર ભવ્ય જીવ મુભક્તકો પ્રાપ્ત 

કરતે હૈં.’ ઇતિી પહલી બાત કહી. અબ ‘ઉસ નિજાત્મતત્ત્વકો ઉત્તમ સુખકી પ્રાનપ્ત કે હેતુ મૈં ભાતા 
હૂાં.’ ઉસકા અથિ? આિાંદસ્વરૂપકી ભાવિા–એકાકાર (હોકર) શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ કરિા વહી મુભક્તકા ઉપાય હૈ, 
દૂસરા કોઈ ઉપાય િહીં. યહ નિયમસાર હૈ યહ નલયા હૈ. સમજ મેં આયા? વહ ૬૭ ગાથા હુઈ લો.  

   (શ્રોતા :- પ્રમા્ વચિ ગુરુદેવ!) 
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યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર ચલતા હૈ. શુદ્ધભાવ કહો યા નિત્ય દ્રવ્ય આત્મસ્વભાવ કહો. 
વહ શુદ્ધ નિત્ય દ્રવ્યસ્વભાવ વહી નિશ્ચય આત્મા હૈ. ઐસે નિશ્ચય આત્માકી અંતર દ્રનિ કરિા ઔર 

નિનવિકલ્પ સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર પ્રગટ કરિા વહ મોક્ષમાગિ હૈ. મોક્ષમાગિ વહી યહ નિયમસાર. વહ 

મોક્ષમાગિ રકસમેં સે પ્રગટ હોતા હૈ? રકસકે આશ્રય સે? કે શુદ્ધભાવ કે આશ્રય સે. સમજ મેં આયા? 

વહ આત્મા કૈસા હૈ? ૬૮ કલશ. 

(वसतंततलका) 
आद्यन्तमकु्तमनघ ं  परमात्मतत्त्व ं
तनर्द्वन्द्वमक्षयतवशालवरप्रबोधम।् 
तद्भावनापतरणतो भतुव भव्यलोकः 
तसतध ंप्रयातत भवसभंवदःखदूराम ् ॥६८॥ 

િીચે શ્લોક કા અર્િ. ‘પરમાત્મતત્ત્વ...’ યહ પરમાત્મતત્ત્વ અર્ાિત્ નિજ શુદ્ધ નત્રકાલી વસ્તુ. 
અપિા–નિજ ધ્રુવતત્ત્વ પરમાત્મતત્ત્વ નિત્યતત્ત્વ વહ કૈસા હૈ? રક ‘આરદ-અંત રનહત હૈ.’ ઉસકી આરદ 

િહીં, અંત િહીં. હૈ, સત્સ્વભાવ હૈ, પરમ આિંદ ધ્રુવસ્વભાવ વહ આરદ-અંત રનહત હૈ. ‘દોષરનહત 

હૈ,...’ ઉસમેં દોષ કહાં? મુક્તત ઔર સંસારકી પયાિય ભી જહાં િહીં ઐસા અપિી દોષરનહત વસ્તુ ધ્રુવ 

નિત્ય હૈ. ‘નિર્દ્વંર્દ્વ હૈ...’ ર્દ્વંર્દ્વ અર્ાિત્ રાગ આરદકા જોડાણ ઉસમેં હૈ િહીં. દૂસરી કોઈ ચીજ િહીં. દ્રવ્ય ઔર 

પયાિય વહ ર્દ્વંર્દ્વ ભી િહીં. સમજ મેં આયા? ‘નિર્દ્વંર્દ્વ હૈ,..’ અર્ાિત્ એકરૂપ હૈ. 

‘ઔર અક્ષય નવશાલ ઉત્તમ જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ.’ ભગવાિ નત્રકાલીસ્વરૂપ સત્તા અક્ષય અર્ાિત્ ક્ષય 

િહીં હો ઐસા નવશાલ ઉત્તમ જ્ઞાિ. જ્ઞાિસ્વભાવ.. નવશાલ, ઉત્તમ, જ્ઞાિસ્વરૂપ આત્મા હૈ. સમજ મેં 
આયા? યહ દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત ઐસા નવકલ્પ ઉસમેં હૈ િહીં ઐસા કહતે હૈં. તયોંરક વહ તો નવશાલ 

ઉત્તમ જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ. સમજ મેં આયા? મહાનવસ્તાર સામર્થયિ નવશાલ.. નવશાલ.. ઉત્તમ જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ. 
કેવલજ્ઞાિકી પયાિય ભી િહીં ઉસમેં, ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? નવશાલ ઉત્તમ જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ. 

‘જગત મેં જો ભવ્યજિ...’ જગતકે અંદર જો કોઈ ભવ્ય પ્રાણી ‘ઉસકી ભાવિારૂપ પરરણનમત 

હોતે હૈં,...’ લ્યો! નિત્યાિંદ ભગવાિ... સવિજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્ંકરદેવિે ઐસા ધ્રુવતત્ત્વ આત્મા પ્રત્યેક કા 

ભાદરવા સુદ ૧૧, સોમવાર, તા. ૨૨-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૪, શ્લોક-૬૮, પ્રવચિ-૧૩ 
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ઐસા દેખા. સમજ મેં આયા? તીર્ંકર સવિજ્ઞ પરમેશ્વર નત્રલોકિાર્ પરમાત્માિે ઐસા પ્રત્યેકકા ધ્રુવતત્ત્વ 

આત્મા દીઠા. ઐસે આત્મામેં જગતમેં ભવ્યપ્રાણી.. અહો..! લાયકપ્રાણી–યોગ્યપ્રાણી ઉસકી ભાવિારૂપ 

પરરણનમત હોતે હૈં. શુદ્ધ આિંદ, જ્ઞાિ સ્વરૂપ નવશાલ ઉસકી ભાવિા (અર્ાિત્) વસ્તુ મેં એકાગ્રતા. દયા, 
દાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા વહ સબ નવકાર હૈ, બંિકા કારણ હૈ. સમજ મેં આયા? 

વહ ચૈતન્યદલ હૈ. સુખકંદ હૈ, ઉસમેં એકાગ્રતા. દ્રવ્યસ્વભાવ શુદ્ધ હૈ. યહ શુદ્ધભાવ ચલતા હૈ 
િ? નત્રકાલી શુદ્ધભાવરૂપ તત્ત્વ હૈ, પરમાત્મતત્ત્વ. ઉસમેં એકાગ્ર હોિા, સમ્યક્ પયાિય સે, સમ્યગ્દશિિ 

સે એકાગ્ર હોિા, સમ્યક્ જ્ઞાિ સે એકાગ્ર હોિા ઔર સ્વરૂપ મેં નસ્ર્રતા—ઐસી સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્ર જો વીતરાગી પયાિય સ્વભાવકી ભાવિારૂપ પરરણનમત હોતે હૈં. નિનવિકલ્પ સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-
ચારરત્રકી પયાિયરૂપ, ભાવિારૂપ અવસ્ર્ા હોતી હૈ ‘વે ભવજનિત દુુઃખોંસે દૂર ઐસી નસનદ્ધકો પ્રાપ્ત 

કરતે હૈં.’ સમજ મેં આયા?  

યહી જીવ, ઐસે. ભવજનિત દુુઃખ–ચાર ગનત કા દુુઃખ. સ્વગિ મેં હો યા િકિ મેં હો યા પશુ મેં હો 
યા મિુષ્ય મેં હો, શેઠાઈ મેં હો યા ક્ભખારી રાંક હો—વહ દુુઃખી પ્રાણી હૈ. દુુઃખ હૈ આકુલતા કા. શુભ-
અશુભ જો નવકારીભાવ હૈ વહ દુુઃખ હૈ. વહ ભવજનિત દુુઃખ–ભવ કો ઉત્પન્ન કરિેવાલા જો દુુઃખ હૈ 
નવકાર, દૂર ઐસી, દુુઃખોં સે દૂર ઐસી મુક્તત કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં. લો! મુક્તત કા ઉપાય, ઉપાય કા આશ્રય 

દ્રવ્ય ઔર ઉસ ઉપાય સે મુક્તત હોતી હૈ—વહ તીિોં બાત લે લી. સમજ મેં આયા? શોભાલાલજી! 

શરીર, વાણી, મિ સે તો યહ દૂર હૈ. દયા, દાિ, વ્રત, નહંસા, જૂઠ, ચોરી, નવષયકે પરરણામ તો દૂર 

હૈ. દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત કા પરરણામ દૂર, ઉસકો જાિિેવાલી જો એક સમયકી અવસ્ર્ા હૈ વહ ભી 
દૂર હૈ ઔર એક સમયકી (શુદ્ધ) અવસ્ર્ા હૈ ઉસસે ક્ભન્ન હૈ. ઐસા અંતરાત્મા ધ્રુવસ્વરૂપ ઉસકા આશ્રય 

કરકે, ઉસમેં ભાવિા અર્ાિત્ એકાગ્રતા હોતી હૈ, ક્જસમેંસે આિંદ પ્રગટ હો, સમ્યગ્દશિિ મેં આિંદ પ્રગટ 

હો. સમ્યગ્જ્ઞાિ મેં આિંદ પ્રગટ હો, ઔર ચારરત્ર મેં ઉગ્ર આિંદ પ્રગટ હો. સમજ મેં આયા? ઉસકો 
મોક્ષમાગિ કહતે હૈં. ઉસકો િમિ કહતે હૈં. કહો, પોપટભાઈ! 

ઉસકી અર્ાિત્ શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકી ભાવિા વહ સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર મોક્ષ કા માગિ, 
ઉસમેં પરરણત હોતે હૈં (અર્ાિત્) ઉસ રૂપ અવસ્ર્ા કરતે હૈં ‘વે ભવજનિત દુુઃખોંસે દૂર ઐસી નસનદ્ધકો...’ 
મુક્તત કો–મોક્ષ કો–અિંત આિંદ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ. બહોત કરઠિ કામ. બાહર મેં િજર કરિે સે કુછ 

રદખે િહીં. અંદર િજર કરે તો તયા હૈ...? બાલક પૂછતા ર્ા િ એક બાર? જામિગર મેં. દશ વષિ કા 
બાલક. મહારાજ! ઐસા આત્મા.. આત્મા.. આપ કહતે હોં, પરંતુ બાહર મેં તો કુછ રદખતા િહીં. અંદર 

િજર કરતે હૈં તો અંિેરા રદખતા હૈ. એય..! ચંદુભાઈ! તયા િામ ઉસકા? 

શ્રોતા :- પરેશ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પરેશ. પરેશ લડકા. અબ તો બડા હો ગયા. દશ વષિ કા ર્ા. યહ આત્મા દેખો, 
આત્મા દેખો. પરંતુ બાહર િજર કરિે સે આત્મા રદખતા િહીં. અંદર િજર કરે તો અંિેરા રદખતા હૈ. 
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એય..! સેઠ! પ્રશ્ન રકયા. પાંચ-છહ સાલ પહલે એક બાલકિે. ભાઈ! અંિેરે કો જાિિેવાલા અંિેરા િહીં. 
યહ અંિેરા હૈ (ઐસા જો) જાિતા હૈ વહ અંિેરા િહીં. ક્જસમેં અંિેરા જાિિેમેં આતા હૈ વહ જ્ઞાિપ્રકાશ 

ચૈતન્ય હૈ. બાલકિે તો પ્રશ્ન રકયા રક હમકો તો અંિેરા રદખતા હૈ? ભાઈ! અંિેરા રદખતા હૈ રકસકો? 

રકસ સત્તા મેં? રકસકે હોિેપિે મે? રકસકે હોિેપિે મેં અંિેરા રદખતા હૈ? તયા અંિેરે કે હોિે મેં અંિેરા 
રદખતા હૈ? સમજ મેં આયા? અંિેરા સમજતે હૈં રક િહીં? તો અંિકાર, અંિકાર કે અક્સ્તત્વ મેં રદખતા 
હૈ? અંિકાર ચૈતન્યકે અક્સ્તત્વ–સત્તા મેં રદખતા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ચૈતન્ય સત્તા જો 

જ્ઞાયક સત્તા જ્ઞાિકી સત્તા હોિે સે અંિેરા રદખતા હૈ. જો દેખતા હૈ વહ અંિેરેરૂપ િહીં. આહાહા..! અંિેરે 
કો દેખિેવાલા અંિેરેરૂપ િહીં. ચેતિજી! 

યહ તો ચૈતન્યપ્રકાશ કા િૂર હૈ. પરંતુ તુઝે ખબર િહીં. કભી ખબર કી િહીં. ઐસા કરો.. ઐસા 
કરો... ઐસા કરો.. મર ગયા રિયાકાંડ કરતે કરતે. અિારદકાલસે ચોયાિસી કે અવતાર મેં ભટકકર, દુુઃખી, 
ભવજનિત દુુઃખ હૈ. કોઈ શુભભાવ હો તો મર કર સ્વગિ મેં જાયે, વહાં ભી દુુઃખ હૈ. શુભભાવ યહાં ભી 
દુુઃખ હૈ. વહાં યહ નવષય કે ભાવ કે અંગારે મેં નસક રહા હૈ. નસક રહા હૈ સમજે? જલતા હૈ. દયા, દાિ, 
વ્રત, ભક્તત આરદ કા ભાવ હુઆ ઉસમેં પુણ્ય બંિ ગયા તો સ્વગિ મેં જાયે. સ્વગિ મેં કષાય કા અંગારા 
હૈ, શીતલ ચેતિસ્વરૂપ ઉસ તરફકી દ્રનિ િહીં, ઈસનલયે પર તરફ કે આશ્રય સે રાગ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. 
વહ કષાય અનિ હૈ. કષાય અનિ સે જલતે હૈં. દેવ ભી કષાય અનિ સે જલતે હૈં. સુખી િહીં. સમજ મેં 
આયા?  

કહા િ? પહલે કહા ર્ા. ૭૭ ..., પ્રવચિસાર. ભાઈ! પાપ કે પરરણામ મેં બંિ હો ઔર િરક મેં 
જાયે. ઔર પુણ્ય પરરણામ દયા, દાિ, વ્રત કે નવકલ્પ સે પુણ્યબંિ હો તો સ્વગિ મેં જાયે. દોિોં મેં આકુલતા 
હૈ ઔર તુમ પુણ્ય-પાપ મેં ફેર માિતે હો, પુણ્ય-પાપ મેં નવશેષ માિતે હો, પાપ સે પુણ્ય ઠીક હૈ (ઐસા) 
દોિોં મેં નવશેષ માિતે હો, (પર) નવશેષતા (તો હૈ) િહીં. સમજ મેં આયા?  

વહ વ્રતારદ શુભભાવ હો—દયા, દાિ, વ્રત કા, તો વહ ભી સ્વગિ મેં જાકર તલેશ આકુલતા ભોગતે 
હૈ ઔર પાપ કે પરરણામ સે િરક મેં વહ આકુલતા હૈ. દોિોંહી આકુલતા કે અંગારે મેં જલ જાતે હૈં. 
ઉસમેં કુછ શાંનત હૈ િહીં. તો તુમ પુણ્ય-પાપ કે ભાવ મેં નવશેષ માિતે હો–ફેર માિતે હો રક પાપ સે 
પુણ્ય અચ્છા હૈ, તો ઘોર સંસારમેં નમર્થયા દ્રનિ(પિે) રૂલેગા. ઐસા કહતે હૈં. ૭૭ ગાર્ામેં કહતે હૈં. ક્જસમેં 
આત્માકી શાંનત િહીં. વહ તો કષાય અનિ હૈ દોિોં સ્ર્ાિ મેં. પોપટભાઈ! બરાબર હૈ? આપકે ૪૦-૫૦ 

લાખ રૂપયે મેં સુખ િહીં હોગા કુછ? સેઠસાહેબ! સેઠસાહેબ! કરે લો. હમારે કુંવરજીભાઈ કો સેઠ 

સાહેબ! સેઠસાહેબ! કહતે હૈં. કહતે હૈં, પાંચસો બાર કહતે હોંગે. અરે..! હજાર બાર કહે તો િૂલ હૈ. કહાં 
ગયા? એક રદિ રામજીભાઈિે પૂછા ર્ા. રકતિી બાર આપકો સેઠસાહેબ કહતે હૈં? હજાર બાર કહતે 
હોંગે? રક હજારબાર િહીં, પાંચસો બાર તો કહતે હોંગે. ભોલે વ્યક્તત, કુછ ભાિ િ નમલે. એય..! કુછ 

ભાિ િ નમલે. યહ તો એક જરા પુણ્ય લેકર આયે હૈં ઇસનલયે નગિા જાયે. વરિા તો.... એય..! ઐસી 
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બાત હૈ ભાઈ! આહાહા..! તયા હૈ પર? સેઠ પાંચસો બાર તયા, લાખ બાર કહે લો િ? ઉસમેં તુઝે તયા 
આયા? િોકર રખે લો િ દો રૂપયે પગારદાર. રોક્જંદાર. દો રૂપયે પગાર દેકર બોલો સેઠ સાહેબ! સેઠ 

સાહેબ.. સેઠ સાહેબ.. અબ ભાઈસાહેબ રહિે દે.  

શ્રોતા :- અબ મુઝે સોિે દો. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તયોં? સેઠ સાહેબ કહિે સે તુઝે સુખ હોતા હૈ રક િહીં? સુખ હોતા હૈ તો  
સુખ કા અંત તયોં લાતે હો? કહે, અબ િહીં. સોિે દે. િૌ બજ ગયે હૈ, નસર પક ગયા હૈ. બંિ કર દે. 
અરે..! સુખ હૈ િ? સુખ હૈ િ? સુખ કા અંત ઐસે તયોં હદ બાંિ દેતે હો? બસ અબ િહીં. સુખ તો 
અિંત ચાનહયે. સુખ િહીં, આકુલતા હૈ ભાઈ! સમજ મેં આયા?  

યહાં યહ કહતે હૈ રક યહ સબ ભવજનિત આકુલતા હૈ. વહ આકુલતા ભગવાિ આત્મા 
આિંદસ્વરૂપકી એકાગ્રતા સે િાશ હોતી હૈ. સમજ મેં આયા? દુલિભ હૈ, અશતય િહીં. સમજ મેં આયા? 

ભગવાિ આત્મા ચૈતન્ય દરબાર ક્જસમેં અિંતી શાંનત, આિંદ આરદ સત્વ ગુણ(રૂપ) અિંત સમાજ 

પડા હૈ. ભગવાિ આત્મા મેં અિંત ગુણરૂપ સમાજ પડા હૈ. ઐસા આિંદસ્વરૂપ, જ્ઞાિસ્વરૂપ ઉસમેં 
એકાગ્ર હોકર પરરનણત હોતા હૈ, જૈસે પારરણાનમકભાવ શુદ્ધ ધ્રુવ હૈ ઐસી પયાિય મેં પરરનણત અવસ્ર્ા 
કરતે હૈં વહી મુક્તત કો પાતે હૈં. વહ ભવ્યજનિત દુુઃખ સે દૂર હોકર મુક્તત કો પાતે હૈં. સમજ મેં આયા?  

યહાં તો વ્યવહાર સે મુક્તત કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, વ્યવહાર શુભભાવ સે—ઉસકી તો બાત ભી િહીં 
કી. યહ તો ભોગીયોં કે ભોગ કે નલયે શુભભાવ હૈ. કહો, ‘ઐસી નસનદ્ધ કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં.’ લોં. ૪૩ ગાર્ા 
હુઈ. 

અબ ૪૪. ‘યહાાઁ (ઇસ ગાર્ા મેં) ભી શુદ્ધ જીવકા સ્વરૂપ કહા હૈ.’ શુદ્ધજીવ કા. ઉપર શુદ્ધભાવ હૈ 
િ? વહ ૪૪. 

तणग्गथंो णीरागो तणस्सल्लो सयलदोसतणम्मकु्को। 
तणक्कामो  तणक्कोहो  तणम्माणो तणम्मदो अप्पा ॥४४॥ 

ઉસીકો આત્મા કહા હૈ. દેખો! ભાષા દેખો. યહ આત્મા ઐસા કહતે હૈં. ઐસા હી આત્મા. 
આહાહા..! એક સમયકી પયાિય-ફયાિય આત્મા િહીં ઔર દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત કા પરરણામ તો જડ 

અિાત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? સબ મેં ‘अप्पा’ શબ્દ પડા હૈ. દેખો! િીચે હરરગીત. 

 

નિગ્રંર્ હૈ,     નિરાગ હૈ,   નિુઃશલ્ય,   જીવ અમાિ હૈ, 

સબ દોષ રનહત, અિોિ, નિમિદ જીવ યહ નિષ્કામ હૈ. ૪૪. 

‘ટીકા -  યહાં (ઇસ ગાર્ા મેં) ભી શુદ્ધ જીવકા સ્વરૂપ કહા હૈ.’ શુદ્ધ િામ નિત્યાિંદ ભગવાિ શુદ્ધ 

ચૈતન્યદલ ધ્રુવ નિત્ય આિંદકંદ સુખકંદ ઐસા આત્મા ઉસકી યહાં પરરભાષા કરતે હૈં. આહાહા..! ‘શુદ્ધ 
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જીવાક્સ્તકાય...’ દેખો પહલે શબ્દ નલયા. ‘अप्पा’ કા અર્િ રકયા. ‘શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય...’ તયોંરક ક્ભન્ન-
ક્ભન્ન કરકે ઉસકા સ્વરૂપ નસદ્ધ કરિા હૈ? અસંખ્ય પ્રદેશી જીવ અક્સ્તકાય હૈ. શુદ્ધ, જીવ, અક્સ્ત ઔર 

કાય—ચાર બોલ હૈં. શુદ્ધ-પનવત્ર, જીવ-અક્સ્ત હૈ, કાય-અસંખ્ય પ્રદેશ. અસંખ્ય પ્રદેશ જીવાક્સ્તકાય 

ઉસકો યહાં શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય કહિે મેં આયા હૈ. વહ ઉસકી કાય, અસંખ્ય પ્રદેશ વહ ઉસકી કાય. 
શરીર, વાણી, મિ-ફિ ઉસકી કાય િહીં. આહાહા..!  

‘શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય...’ ભગવાિ અપિા નિજસ્વરૂપ નત્રકાલી, જો નત્રકાલી દલ હૈ–નપંડ હૈ ઉસકી 
િજર કરિે સે સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર હોતા હૈ વહ પયાિય હૈ એક સમયકી. પરંતુ પયાિયમેં ઉત્પન્ન 

હોિેવાલી ચીજ વહ પયાિયવાિ શુદ્ધજીવાક્સ્તકાય હૈ. શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય. દેખો! સમજ મેં આયા?  

વહ ‘બાહ્ય-અભ્યંતર ચૌબીસ પરરગ્રહ કે પરરત્યાગસ્વરૂપ હોિે સે...’ ઉસમેં ચૌબીસ પ્રકાર કા 
પરરગ્રહ હૈ હી િહીં. પરરત્યાગ અર્ાિત્ ઉસમેં હૈ િહીં. પરર–સમસ્ત પ્રકાર કે–ચૌબીસ પ્રકાર કે પરરગ્રહ 

િહીં હોિે સે નિગ્રંર્ હૈ. યહ આત્મસ્વરૂપ હી નિગ્રંર્ હૈ. આહાહા..! વસ્તુ જો આત્મા હૈ.. જો વસ્તુ હૈ પૂણિ 
નિત્યાિંદ ધ્રુવ, એક સમયકી પયાિય કો છોડકર નત્રકાલી જો નિત્ય વસ્તુ હૈ વહ નિગ્રંર્ હૈ. નિગ્રંર્ હૈ તો 
પયાિય મેં નિગ્રંર્પિા આતા હૈ. આહાહા..! યહ કરઠિ બાત કભી સુિી િહીં હો. આત્મા નિગ્રંર્ હૈ. નિગ્રંર્ 

સાિુ હોતે હૈ િ બાહર મેં? છોડકર હો ગયે નિગ્રંર્ સાિુ. રખતે હૈં ગઠરી કી ગઠરીયાં. ઔર બાહર કે 

પરરગ્રહ દૂસરે લો િ. સાર્ મેં મોટર. વહ નિગ્રંર્ િહીં. 

યહ અંદર મેં રાગભાવ હૈ દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત કા વહ ભાવ મેરા હૈ, વહ સગ્રંર્ નમર્થયાદ્રનિ હૈ. 
વહ નિગ્રંર્ િહીં. પરરગ્રહ હૈ, રાગ હૈ વહ પરરગ્રહ હૈ. આહાહા..! વહ રાગ હી આત્મા મેં િહીં ઐસા કહતે 
હૈં યહાં તો. વસ્તુ જો ભગવાિ આત્મા નિત્ય અનવિાશી અિારદ અિંત વસ્તુ આત્મા હૈ વહ ૨૪ પ્રકાર 

કે પરરગ્રહ કે ત્યાગસ્વરૂપ હૈ નિગ્રંર્. ઉસમેં િીચે નલખા હૈ.  

ઉસમેં ‘ક્ષેત્ર, મકાિ...’ ક્ષેત્ર અર્ાિત્ ખેત આરદ. ‘મકાિ, ચાંદી, સોિા, િન્ય, િાન્ય...’ અિાજ 

આરદ. ‘વસ્ત્ર ઔર બરતિ-એસા દશ પ્રકાર કા બાહ્ય પરરગ્રહ હૈ;...’ શુદ્ધ જ્ઞાિઘિ નિત્ય આત્મા ક્જસકી 
દ્રનિ કરિે સે સમ્યગ્દશિિ હો, ઉસ આત્મામેં દશ પ્રકાર કા પરરગ્રહ હૈ િહીં. શાંનતભાઈ! સમજાય છે? 

જરા બહોત સૂક્ષ્મ હૈ. વહાં સે આયે હો મગજમેં લેકર. િમાિમ ચલતી હો િ વહાં સ્ટેશિમેં. ઔર ચૌદહ 

પ્રકાર કા પરરગ્રહ–દૂસરા. પહલે આયા ર્ા ચૌદ પરરગ્રહ. વહાં તીિોં વેદ કો એક કર રદયા ર્ા. રાગ, ર્દ્વેષ 

કો ક્ભન્ન રકયા ર્ા. ઉસકો તીિો એક કર રદયા. ઇસનલયે ચૌદહ હો ગયા. વહ ચૌદહ ઐસે નલયે ર્ે. 
સમજ મેં આયા? 

દેખો! યહ નમર્થયાત્વ વહ પરરગ્રહ હૈ. નમર્થયાત્વ વહ મહાપરરગ્રહ હૈ. પુણ્ય કા નવકલ્પ જો દયા,દાિ, 
વ્રત, ભક્તત કા રાગ વહ મેરી ચીજ હૈ, મુઝે લાભદાયક હૈ ઐસી નમર્થયાત્વકી માન્યતા વહ મહાપરરગ્રહ 

હૈ. 

શ્રોતા :- અશુભ સે કરતા હૈ. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અશુભ.. નમર્થયાત્વ સ્વયં અશુભ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? પાપ કા 
પરરણામ જો હૈ ઉસમેં સુખબુનદ્ધ વહી નમર્થયાત્વ હૈ ઔર પુણ્યપરરણામમેં નહતબુનદ્ધ દયા, દાિ, વ્રત, 
ભક્તતકે પરરણામ મેરે હૈં અર્વા ઉિસે મુઝે લાભ હોગા ઐસા જો નમર્થયાત્વભાવ મહાપરરગ્રહ હૈ.. 
મહાપરરગ્રહ હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વહ પરરગ્રહ, મહાપરરગ્રહ. વહ દૂસરે પરરગ્રહ સે મહાપરરગ્રહ હૈ. સમજ 

મેં આયા?  

ઐસે નમર્થયાત્વપરરગ્રહ સે રનહત વસ્તુ હૈ. વસ્તુ દ્રવ્યસ્વભાવ મેં વહ િહીં. આહાહા..! દ્રવ્ય તયા 
ઔર સ્વભાવ તયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પરંતુ યહ રકસકી બાત કરતે હૈં? યહ િમિ કૈસે હો ઉસકી તો બાત ચલતી હૈ. 
એય..! યહ પૈસે-બૈસે સે િમિ હોતા િહીં ઐસા કહતે હૈં. ૫૦ હજાર રદયા ઔર રાગ મંદ રકયા હો તો 
વહ પુણ્ય હૈ, િમિ િહીં. ઔર વહ પુણ્ય મેરા હૈ, મૈંિે રકયા (ઐસી માન્યતા) હૈ તો નમર્થયાત્વભાવ હૈ. 
ગહરી બાત. સમજ મેં આયા? ભગવાિ (આત્મા) નમર્થયાત્વપરરગ્રહ સે રનહત હૈ. રનહત િ હો તો રનહત 

હો સકે કહાંસે? આહાહા..! શરીરકી રિયા મૈં કરતા હૂં, મૈં કર સકતા હૂં ઐસા નમર્થયાત્વભાવ... 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નલખા હૈ દોિોં િે? ઇસમેં નલખા હૈ. પઢા િહીં હોગા આપિે. આયા હૈ િ 

જયસેિાચાયિકી ટીકામેં? દેખો! વહ તો પહલેસે પઢા હૈ. પહલે મેં આયા ર્ા. પુદ્ગલકી રિયા વહ કર 

સકતા હૈ. દેખો. સમજ મેં આયા? ઐસા કહતે હૈં. 

દેખો! પહલી ગાર્ા મેં वोच्छातम समयपाहुडम ्... सदु केवतलभतणद.ं. ઇસ વાતય ર્દ્વારા યહ 

બતાયા હૈ રક કેવલી, શ્રુતકેવલી, પુદ્ગલરૂપ દ્રવ્યશ્રુતકે કતાિ હૈં. ઠીક! ગજબ કરતે હૈં િ શાસ્ત્ર મેં યહ 

બાત ડાલ કરકે? ઔર મૈં કુંદકુંદ ભી ઐસા કહતા હૂં રક મૈં મોક્ષપાહુડ દ્રવ્યશ્રુતકો પૌદ્ગનલક વચિો 
ર્દ્વારા કહુંગા. ઠીક! જીવદ્રવ્ય અપિી પયાિય ર્દ્વારા પુદ્ગલદ્રવ્યકી પયાિય કા નિનમત્તકતાિ હૈ. અરે..! 
ભગવાિ! તયા કરતે હો તુમ? સમજ મેં આયા? યહ જયસેિાચાયિ કી ટીકા અભી છપી હૈ િ વહાં 
અજમેરસે. ઐસે અર્િ કરતે હૈં. અરેરે..! લોગ ક્બચારે તો ભ્રમમેં તો હૈં. 

યહાં તો કહતે હૈં રક નવકલ્પકા કતાિ.. દયા, દાિ, વ્રત કા નવકલ્પ કા કતાિ હો તો ભી નમર્થયાદ્રનિ હૈ. 
દેહકી રિયા, અરે..! ભગવાિ! તયા કરે? વહ પરમાણુકી પયાિય–ભાષાકી પયાિય તો પરરણમિેવાલી હૈ 
ઉસ સમય જીવ કો નિનમત્ત કહિે મેં આતા હૈ. નિનમત્તકતાિ કહો ઉસકો, પરંતુ ઉસસે હોતા હૈ ઐસા િહીં. 
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આહાહા..! સમજમેં આયા? યહ તો પહલે સે આયા ર્ા. ઇસમેં પુસ્તકમેં ડાલા, સમયસારકા િામ રદયા. 
ભગવાિકે િામ પર ડાલ રદયા. આહાહા..! 

યહાં તો કહતે હૈં રક પુણ્ય કા દયા કા ભાવ હો, જીવકી દયા, વહ ભાવ ભી રાગ હૈ. કરઠિ પડે. 
એક બાત લોંગો કો કઠીિ લગે. યહ રાગ મેરા સ્વભાવ હૈ, મૈં રાગકા કરિેવાલા હૂં, વહ નમર્થયાત્વભાવ 

હૈ, નમર્થયાદશિિ શલ્ય હૈ, વહી મહાપરરગ્રહ હૈ. આહાહા..! ઉસકે ત્યાગકી તો ખબર િહીં ઔર બાહ્ય 

ત્યાગ કરકે બૈઠે તો નમર્થયાત્વકા પોષણ હૈ ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દોિોં નમર્થયાત્વ. વહ કહતે હૈ િ? વહ ભી નલખા હૈ ઉસમેં. આત્મા કતાિ િહીં 
તબ ઉસકા અર્િ સમજ લો. જબ આત્મા સ્વભાવ કતાિ િહીં તો સમજ લો કમિ કતાિ હૈ. અરે..! રકસ 

અપેક્ષા સે? સુિ િ ભાઈ! વહ ભી નલખા હૈ. અિુિમનણકા.. .. હૈ અબ. ઐસે રક આત્મા રાગકા કતાિ 
િહીં, તયોં રક કમિજન્ય ઉપાનિ હૈ. ઇસનલયે કમિ કતાિ હૈ. અરે..! ઐસા િહીં. કમિ કતાિ કા અર્િ તયા? 

આત્મા અપિે નિજસ્વભાવ, આિંદસ્વભાવકી જહાં દ્રનિ હુઈ તો આિંદકી પયાિય કા કતાિ ઉસકો કહિે 
મેં આતા હૈ. યહ વ્યવહાર હૈ િ? ભેદ હો ગયા િ? અરે..! ભગવાિ! તયા કરતા હૈ? અરે..! તેરે ચોયાિસી 
કે અવતાર... આહાહા..! 

એક બાત િહીં સુિી? અજગર િે નસંહ કો પકડા. અભી અખબાર મેં આયા ર્ા. હજારો લોંગ 

દેખિે ગયે ર્ે. વહાં ટરેિ નિકલતી. ટરેિ નિકલતી ર્ી વહાં એક જંગલ મેં અજગર િે નસંહ કો પકડા. અજગર 

ર્ા બડા. વહાં નસંહ નિકલા તો નસંહ કો એસા બાંિ નલયા. ભરડા સમજે િ? બાંિ રદયા. તો દો પૈર િીચે 
રહે ઔર દો પૈર ઊપર રહે. મુંહ ઐસે રહ ગયા. અબ નસંહિે દો રદિ તક મહેિત કી અજગર સે છૂટિે 
કો. મિુષ્ય ટરેિ મેં નિકલતે હૈં તો સબ દેખતે ર્ે. તયા કરે? િીચે ખડ્ડા હો ગયા. નસંહ કે દો પૈર ર્ે િ 

બાહર? છૂટકર... મુંહ ઐસા હો ગયા ર્ા. દો પૈર ઉપર ઐસે રહ ગયે, દો પૈર િીચે રહ ગયે. અજગર 

બડા ર્ા. અજગર સમજતે હો? દો રદિ તક નસંહિે ઇતિી મહેિત કી.. ઇતિી મહેિત છૂટિેકી કી. 
આક્ખર મેં અજગર િે ઐસા કર રદયા.. ઐસા બાંિ રદયા. દેખો! યહ જીવકી (દશા)! આહાહા..! નસંહકો 
અજગરિે માર રદયા. ગજબ બાત હૈ!  

ઐસી નસ્ર્નત મેં આ ગયા.. ઐસી નસ્ર્નત મેં આ ગયા વહ રક મુંહ કામ િ કરે. અજગર બડા ર્ા 
બહોત બડા. ઐસે લે નલયા ભરડા. ભરડા તયા કહતે હૈં? ઝપેટ મેં લે નલયા. મુંહ ઐસા રહ ગયા. યહાં 
તક અજગર બહોત બડા ર્ા. ઔર પૈર િીચે રહ ગયે. ઐસે કરિે જાયે તો મુંહ નફરે િહીં. પગ કરિે જાયે 
તો પગ બાહર પડે હૈં. ૪૮ ઘંટા લગભગ દો રદિ હુએ. ખડ્ડા કર રદયા િીચે નસંહિે પૈર માર મારકર. 
નસંહ અજગરકો કુછ કર સકા િહીં. આક્ખર મેં અજગર બહોત જોર મેં આ ગયા તો બહોત ઐસા ઝપેટ 

મેં લે નલયા, ફટ ગયા પેટ.  

શ્રોતા :- ઇસમેં સે હમકો સાર સમજાઈએ. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સાર યહ હૈ રક તુમિે નમર્થયાત્વ કો ઝપેટ મેં નલયા હૈ. નમર્થયાત્વ સે છૂટિા હૈ. 
સમજ મેં આયા? ઝપેટ મેં નલયા હૈ તુિે. વહ દૂસરી ચીજ હુઈ. ઉસકા દૂસરા ભાવ હૈ. અજ્ઞાિી અપિે 
નચદાિંદસ્વરૂપ કો ભૂલકર રાગસે એકતા માિકર એકાકાર... આતા હૈ િ? રિયાકલાપ કો. છાતી કો 
ભેટા. પ્રવચિસાર ૯૪-૯૫ ગાર્ા. દયા, દાિ, વ્રત કા નવકલ્પ હૈ... પર તરફ કા લક્ષ્ય જાતા હૈ રક ઉસકો 
િ મારું વહ નવકલ્પ સબ રાગ હૈ. તો વહ રિયા કે સાર્ .. સબ ભેટે. મર જાયેગા. સમજ મેં આયા? 

આહાહા..! મૈં કતાિ, મૈંિે રકયા... ‘મૈં કતાિ મૈં રકન્હી કૈસી, અબ યૌં કરૌ કહો જો ઐસી.’ યહ ભાવ ક્જસમેં 
હૈ વહ નમર્થયાત્વભાવ હૈ. આતા હૈ સમયસાર િાટક મેં. સમયસાર િાટક મેં (બંિ ર્દ્વાર પદ ૫). આહાહા..! 

પુદ્ગલકી રિયા કા કતાિ... કુંદકુંદાચાયિ વોચ્છામી કહતે હૈં. મૈં કતાિ. વહ તો નવકલ્પ હૈ. ઐસી ભાષા 
ઉસકે કારણ સે હો ગઈ. સમજ મેં આયા? આત્મા તો... આક્ખર મેં કહા િહીં અમૃતચંદ્રાચાયિિે? રક 

યહ વાણી કા કતાિ મૈં િહીં ઔર મૈં દૂસરે કો સમજાિેવાલા િહીં ઔર દૂસરા મેરે સે સમજે ઐસા િહીં.  

શ્રોતા :- ભાષા સે સમજે...  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! હે જીવો! મોહસે િ િાચો. નમર્થયાત્વરૂપ સે િ 

પરરણમો ઐસા કહતે હૈં. રક હમ ભાષા કે કતાિ હૈં ઔર ભાષા કા હમારા કાયિ હૈ ઔર લોંગ મેરી ભાષાસે 
સમજતે હૈં ઐસા િ િાચો. ઉસકી યોગ્યતા સમજતે હૈં, ભાષા તો નિનમત્ત હૈ, ભાષા સે સમજતે િહીં. 
ભાષા કા મૈં કતાિ િહીં. ભાષા જડકી પયાિય જડ સે હોતી હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

તો કહતે હૈં રક નમર્થયાત્વ પરરગ્રહ... દેખો! ‘ચાર કષાય...’ પરરગ્રહ. િોિ, માિ, માયા, લોભ. 
ઉસમેં–ચાર કષાય મેં લોભ મેં દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત કા પરરણામ ઉસમેં આ જાતે હૈં. સમજ મેં આયા? 

ચાર કષાય હૈ િ? ઉસમેં જો લોભ હૈ ઉસમેં દયા, દાિ રાગ મેં આતા હૈ ઔર લોભ મેં આતા હૈ. તયોંરક 

માયા ઔર લોભ દોિોં રાગ કા ભાગ હૈ. િોિ ઔર માિ દો ર્દ્વેષ કા ભાવ હૈ. માયા ઔર લોભ દો રાગ 

કા ભાવ હૈ. ઉસમેં દયા, દાિ, વ્રત, ભક્તત, પૂજા કા નવકલ્પ ઔર નહંસા, જૂઠ, ચોરી નવષયકા નવકલ્પ વહ 

સબ લોભ મેં ઔર રાગ મેં જાતા હૈ. તો વહ ચારકષાય સે ભગવાિ આત્મા રનહત હૈ. વહ ચાર કષાય 

તો પરરગ્રહ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

‘ઔર િૌ કષાય...’ િૌ. તીિ વેદ—સ્ત્રી, પુરુષ, િુપુંસક તીિ વેદ. હાસ્ય, રનત, અરનત, ભય, શોક 

ઔર દુગંચ્છા (આરદ) િૌ કષાય, ચાર કષાય ઔર નમર્થયાત્વ. ‘ઐસા ચૌદહ પ્રકાર કા અભ્યંતર પરરગ્રહ 

હૈ.’ વહ ‘ચૌબીસ પરરગ્રહ કે પરરત્યાગસ્વરૂપ હોિે સે નિગ્રંર્ હૈ;...’ નિત્યાિંદ નિશ્ચય પરમાત્મા, નિશ્ચય 

આત્મા–સત્ય આત્મા વહ ચૌબીસ પરરગ્રહ સે રનહત હૈ. અભી હોં! આહાહા..! સમજ મેં આયા? અરે..! 
વીતરાગ કા માગિ દુનિયા કો સમજ મેં આયે િહીં. સુિિે કો નમલે િહીં વહ કબ સમજે? કબ ઉતારે 
ઔર કબ દ્રનિ હો? આહાહા..! ઔર સચ્ચી બાત કા નવરોિ... નવરોિ... નવરોિ કરતે હૈં. અરે..! ભગવાિ! 
તુમ રકસકા નવરોિ કરતે હો ભાઈ! તુઝે ભી જબ સમ્યગ્જ્ઞાિ હોગા તો ઐસે તુમ માિોગે. સમજ મેં 
આયા?  
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બહોત નવરોિ આયા હૈ. આજ ભી આયા જૈિદશિિ મેં. રદગંબર િહીં વહ લોગ. ઉઠાઓ. કૌિ હૈ 
હમકો માલુમ િહીં. સાિુ સબ તાલાબ કી ગંદી મછલી હૈ ઐસા રકસીિે કહા હૈ, સોિગઢવાલેિે. હમેં 
કુછ ખબર િહીં. રકસિે કહા? નલખા હૈ દો-તીિ બાર. અરે..! ભગવાિ! તયા કરતા હૈ? ભાઈ! બહોત 

નવરોિ રકયા હૈ. વહ લોગ રદગંબર િહીં, જૈિ િહીં. નિકાલ દો નવચાર કરકે સબ. નિકાલ દો િ. આહાહા..! 
ઉસમેં હૈ. જૈિદશિિ મેં હૈ. જૈિદશિિ મેં. તેજ કાલા. અરે..! ભગવાિ! ઐસે િહીં હોતા ભાઈ! ઉસકો તો 
ઐસા હૈ રક યહ સબ વ્રત પાલતે હૈ િ? ઐસે વ્રત ભી અભી કહાં હૈ? ભાઈ! વહ સત્યસ્વરૂપ કા કર્િ 

સમજાવે તબ વસ્તુ કા સ્વરૂપ બતાવે િ? કોઈ વ્યક્તત પ્રત્યે નવરોિ હૈ ઐસા િહીં. તો તો સત્ય બાત 

સમજાિે મેં કભી આયે હી િહીં. કહતે હૈં ટોડરમલજી.... રક પીછે તુમ સબકો નિંદા કરતે હોં. બાપુ! નિંદા 
િહીં. વસ્તુ કા સ્વરૂપ કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? ઐસા સ્વરૂપ િ કહેં તો સત્ય સમજ મેં આવે િહીં. તો 
શલ્ય રહેગા ઉસકો.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં કુછ. આહાહા..! 

શ્રોતા :- બહોત મંડિ કરતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ખંડિ ઔર મંડિ દોિોં ચલતા હૈ.  

શ્રોતા :- અિેકાંત...  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અિેકાંત ક્બિા કહાં સે? ઐસા હોતા િહીં ઔર ઐસા હોતા હૈ. વહી બાત 

હૈ. અિેકાંત કહાંસે? અક્સ્ત, સ્વ સે અક્સ્ત ઔર પર સે િાક્સ્ત. દોિોં વસ્તુ હોકર અિેકાંત હોતા હૈ. 
વસ્તુ કા સ્વરૂપ બતાતે હૈં. ઉસકો ઐસા લગે હાય.. હાય... અરર..! હમારા તો નિકલ ગયા. બહોત નલખા 
હૈ. ખૂબ નલખા હૈ. ... વહ તબ બોલે ર્ે. ખડા ર્ા. વહાં .. મેં. ૧૨-૧૩કી સાલ મેં. બહાર નિકલે તબ ખડા 
ર્ા. લંબા કોટ.... હો ક્બચારે. ઉસમેં કોઈ વ્યક્તત પ્રત્યે કુછ િહીં. ઉસકો જો બાત બૈઠી હો વહ કરે. યહ 

સત્ય બાત કી ઉસકો ખબર િહીં.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પાિેકી લાયકાત િહીં. ભાઈ! યહ તયા હૈ? ઉસકો તો ઐસા રક યહ વ્રતારદ 

માિે હુએ હૈં વો સબ સાિુ હૈં ઉસકો સાિુ માિો. અબ તક આપિે રકસીકે પૈર છૂએ હૈં? કોઈ સાિુ 
સચ્ચા નમલા િહીં આપકો? અરે..! ભગવાિ! યહ તુમ તયા કહતે હોં? યહ સચ્ચા તો .. હૈ. સાિુ તો 
સચ્ચે મહાનવદેહ મેં ક્બરાજતે હૈં બહોત. લેરકિ તુમ કહતે હો ઉસકો સાિુ ઐસે કૈસે માિે? આગમ સે 

નમલતા િહીં વ્યવહાર, આગમ સે નમલતા િહીં નિશ્ચય.  

યહાં તો કહતે હૈં રક નિગ્રંર્ હી આત્મા હૈ. દેખો! યહ નિગ્રંર્ વસ્તુ (ક્જસમેં)  રાગ િહીં, નમર્થયાત્વ 

િહીં ઐસી ચીજ હૈ. ઐસી ચીજ ઉપર દ્રનિ દેિે સે સમ્યગ્દશિિરૂપી રાગરનહત નિગ્રંર્દશા સમરકતકી 
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પ્રગટ હોતી હૈ. ઔર ઉસી ચીજ મેં નસ્ર્ર હોિે સે નિગ્રંર્ િામ તીિ કષાય કા અભાવ હોકર નિગ્રંર્દશા 
પયાિય મેં છઠ્ઠી ભૂનમકાકી દશા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. સમજ મેં આયા? ઉસમેં આતા હૈ િ ‘સકલ માગિ 
નિગ્રંર્...’ ઉસમેં શબ્દ આતા હૈ િ? ‘સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માગિ નિગ્રંર્.’ પહલે ભાષા. ‘મોક્ષ 

કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંર્.’ ૧૨૩. ‘મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા...’ મોક્ષ રકસકો કહતે હૈં? નિજ 

પનવત્ર પૂણિ દશા પ્રાપ્ત હો ઉસકા િામ મોક્ષ. ‘મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંર્.’ નિજ શુદ્ધતા 
પાિે કા ઉપાય જો હૈ ઉસકો મોક્ષમાગિ કા પંર્ કહિે મેં આતા હૈ. 

‘સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માગિ નિગ્રંર્.’ વીતરાગ પરમાત્મા નિગ્રંર્ સંતોએ ‘સમજાવ્યો 
સંક્ષેપમાં.’ ઇસ તરહ સંક્ષેપ મેં પરમાત્માિે કહા હૈ. કહાં ગયે કિુભાઈ? દેખો યહ. ૧૨૩ ગાર્ા મેં હૈ. 
‘મોક્ષ કહ્યો...’ દેખો યહાં કહા િ? યહાં યહ આયા િ? નિગ્રંર્. ક્જસમેં બાહ્ય-અભ્યંતર પરરગ્રહ િહીં. 
લો! વહ નિગ્રંર્. ઔર વહ નિગ્રંર્... પહલે આયા િ ઉપર? ઐસા નિગ્રંર્ ભાવિારૂપ પરરણનમત હોતા 
હૈ વહ મોક્ષકા માગિ હૈ. ઉપર પંક્તત મેં આ ગયા િ? આહાહા..! 

નિગ્રંર્સ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા.. વહ મહાચીજ હૈ, વીતરાગ ક્જિસ્વરૂપ ‘ક્જિ સોહી આત્મા...’ 
નવકલ્પ દયા, દાિ, વ્રત રનહત જો ક્જિસ્વરૂપ વીતરાગ સ્વરૂપ હી આત્મા હૈ. ઉસકો યહાં નિગ્રંર્ કહિે 
મેં આયા હૈ. વહ નિગ્રંર્ ભગવાિ નિજસ્વરૂપ અપિા ઉસકે ઉપર દ્રનિ દેકર અંદર એકાગ્ર હોકર 

વીતરાગી પયાિય પ્રગટ કરે વહ પયાિય મેં નિગ્રંર્ હુઆ. દ્રવ્ય મેં નિગ્રંર્ હૈ– વસ્તુ મેં નિગ્રંર્પિા હૈ. પયાિય 

મેં નિગ્રંર્પિા પ્રગટ  રકયા વહ ભાવનલંગી સંત કહિે મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં વહ .. હૈ. યહ .. સમજ મેં આયા? 

યહાં તો કહતે હૈં રક ‘ચૌબીસ પરરગ્રહકા...’ ક્જસમેં અભાવ હૈ. ઐસા ભગવાિ આત્મા નિત્યાિંદ 

ધ્રુવ પ્રભુ હૈ. નિરાગ હૈ. પહલે નિરાગકી પરરભાષા આ ગઈ હૈ ર્ોડી. પહલે એક બાર. ‘સકલ મોહ-રાગ-
ર્દ્વેષાત્મક ચેતિ કમિ કે અભાવ કે કારણ નિરાગ હૈ;...’ ભાષા દેખો! પહલે ભી નિરાગ આ ગયા ર્ા પહલે. 
ઉસમેં આયા ર્ા િ? વહ નિરાગ હૈ દેખો. વહાં ચૌદહ પ્રકાર કે પરરગ્રહ ઉસસે રનહત કો નિરાગ કહા ર્ા. 
૪૩ મેં. ચૌદહ પ્રકાર કે પરરગ્રહો કા અભાવ હોિે સે આત્મા નિરાગ હૈ, ઐસા આયા હૈ. સમજ મેં આયા? 

યહાં ‘મોહ-રાગ-ર્દ્વેષાત્મક ચેતિ કમિકે અભાવ...’ ઐસે નવસ્તાર નલયા. ચેતિ કમિ. જડ િહીં. ચેતિ કા 
કાયિ, જો મોહ નમર્થયાત્વ, રાગ, ર્દ્વેષ કા પરરણામ (ઐસે) ચૈતન્ય કા કાયિ કા અભાવ હોિે સે. વહ ચૈતન્ય 

દ્રવ્યસ્વભાવ મેં ચૈતન્યકી રિયા કા અભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? 

ભાષા રકતિી સ્પિ કી હૈ, દેખો! મોહ અર્ાિત્ નમર્થયાત્વભાવ ઔર રાગ-ર્દ્વેષસ્વરૂપ ચેતિ કાયિ. 
જો પયાિય મેં રાગ-ર્દ્વેષ-મોહ હૈ વહ ચેતિકી અવસ્ર્ા હૈ, ઉસકા ક્જસમેં અભાવ હૈ ઐસે ભગવાિ આત્મા 
કો શુદ્ધ ઔર ધ્રુવ કહિે મેં આતા હૈ. ઉસકો નિરાગ કહિે મેં આતા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 
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નિરાગ હી ભગવાિ આત્મા હૈ વસ્તુ. વહી વસ્તુ કા આશ્રય કરકે પયાિય મેં નિરાગતા પ્રગટ હો તો 
સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર તીિોં નિરાગતા હૈં. સમજ મેં આયા?  

વસ્તુ સ્વયં દ્રવ્યસ્વભાવ નિરાગ હૈ. નચદાિંદકંદ આિંદકા િામ. આહાહા..! ઉસમેં એકાગ્ર હોકર 

જો નિરાગ સમ્યગ્દશિિ.... તયોંરક વસ્તુ નિરાગ હૈ. તો વહ વસ્તુ કે આશ્રય સે જો નિરાગ સમ્યગ્દશિિ 

િામ વીતરાગી સમ્યગ્દશિિ, વીતરાગી સ્વસંવેદિ જ્ઞાિ ઔર વીતરાગી ચારરત્ર (પ્રગટ હો) ઉસકા િામ 

મોક્ષકા માગિ હૈ. નિરાગ વસ્તુ હૈ ઐસી પયાિય નિરાગ પ્રગટ કરે ઉસકા િામ મોક્ષમાગિ હૈ. આહાહા..! 
કરઠિ કામ. સમજ મેં આયા? શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ િ? તો શુદ્ધભાવ કૌિ? રક નિરાગ નત્રકાલી. અબ 

મોક્ષમાગિ કા અનિકાર હૈ િ? નિયમસાર હૈ. આહાહા..! સુિિે મેં આયા િહીં. સુિા હો તો નિકાલ રદયા 
હો. િહીં, યહ નિશ્ચયકી બાત હૈ, યહ નિશ્ચયકી બાત હૈ. નિશ્ચય અર્ાિત્ સચ્ચી બાત. સચ િહીં, જૂઠ 

ચાનહયે હમારે. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! યહ મિુષ્યદેહ, ભાઈ! ક્બખર જાયેગા હોં. યહ સબ સામગ્રી 
પંચેનન્દ્રય ફૂ હોકર ઉડ જાયેગી. આહાહા..! ભગવાિ અકેલા નવપરીત દ્રનિ લેકર ચોયાિસી મેં ભટકિે–
ભ્રમણ મેં ચલા જાયેગા હોં. અગર યહ દ્રનિ ઔર ઇસ દ્રવ્ય કો િહીં પહચાિા ઔર નવપરીત દ્રનિ કરી 
ઔર નવપરીત રખી તો વહ ચોયાિસી કે ચિ મેં ...મેં ભટકેગા ભાઈ! સમજ મેં આયા? આહાહા..! 

વહ ચિમેં િહીં હુઆ અભી મુંબઈ? કૌિ આયે ર્ે ઉસકી ભતીજી મર ગઈ, િહીં? ભાઈ યહ 

ડોતટર. ડોતટર આયે ર્ે િ જામિગર સે? કાંનતભાઈ. વહ કહતે ર્ે રક મૈં મેરી ભતીજીકો છોડકર આયા. 
વહ (મેલા) દેખિે કો ગઈ ર્ી. ચકડોળ હોયિે? ઉસમેં બૈઠિે ગઈ ર્ી. ઉસમેં બૈઠી ર્ી. બૈઠી ઉસમેં 
દરવાજા ખુલા રહ ગયા. ઉડકર નગરી બાહર. મર ગઈ વહીં. બાહર નગર ગઈ. ચોટલા સમજતે હૈં? નહન્દી 
લોગોંકો ઐસા લગે રક યહ ભાષા કુછ સમજતે િહીં. પહલે મિ મેં ઐસા હો િ. પર ઇસમેં ચોટલો િહીં 
સમજતે? બાલ. વહ ચિમેં બાઈ બૈઠી ર્ી. મેલેમેં.. મેલેં મેં હોતા હૈ રક િહીં? ઉસમેં કુછ રહ ગયા ઐસે 
.. પીછે છોડા તો ઉસમેંસે નિકલ ગઈ તો વહાં બાલ ઘૂસ ગયે. વહાં તો રહે િહીં. બાહર નગર ગઈ. મર 

ગઈ. ૩૨ સાલકી યુવાિ. ડોતટર આયે ર્ે િ? કાંનતભાઈ આયે ર્ે જામિગર. મૈં તો અભી છોડકર આયા 
ર્ા. વહ દેખિે ગઈ ર્ી. યહાં સમાચાર આયા રક મર ગઈ. (નગર ગઈ) ચિમેંસે. જાઓ. 

ઐસે નમર્થયાદ્રનિ કો ચોયાિસી કે ચિાવે મેં ફેંક રદયા, જાઓ ભટકો. આહાહા..! ઉિ લોંગો કો તયા 
લગા હોગા? ચોટી વહાં રહ ગઈ હો.... બહોત જોર હોતા હૈ. નિકલ જાયેગા. વહ કહતે ર્ે. ચોટી ફંસ ગઈ 

ર્ી. આહાહા..! ચોટી હોતી હૈ િ? બાલકી. .... ઉસમેં તયા? ગન્ને કા સંચા િહીં હોતા? ગન્ના? ગન્ના. 
ઐસા ઘુસ ગયા ઉસમેં. ચલતા ર્ા ઐસા ઘૂસ ગયા. તૂટ ગયા, જાવ. અરે..! ભાઈ! ચોયાિસી કે ચિાવે હૈ 
વહ. 

ભગવાિ આત્મા રાગરનહત–નિરાગી મોહ-રાગ-ર્દ્વેષરનહત ઐસા સ્વરૂપ હૈ ઉસકા. ઐસે પરમાત્મા 
કા શરણ િહીં નલયા, આશ્રય િહીં નલયા, ઉસકો િજર મેં બહુમાિ સે પ્રતીત િહીં કી ઔર રાગકી પ્રતીત 
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ઔર પરકી પ્રતીત રહ ગઈ, નમર્થયાદ્રનિ ચોયાિસી કે ચક્કર મેં જાયેગા. િરક ઔર નિગોદ. આહાહા..! 
દુનિયા વહાં બીચ મેં િહીં આયેગી નસફારીશ કરિે કો. આહા..! સમજ મેં આયા?  

તીસરા બોલ. નિુઃશલ્ય આત્મા હૈ. ‘નિદાિ, માયા ઔર નમર્થયાત્વ–ઇિ તીિ શલ્યોં કે અભાવ કે 
કારણ નિુઃશલ્ય હૈં;...’ આત્મા મેં તીિ શલ્ય હૈં હી િહીં, વસ્તુ મેં. નિદાિ અર્ાિત્ કુછ રિયા કરિા, હેતુ 
બાંિિા મુઝે સ્વગિ નમલે, રાજ નમલે—વહ વસ્તુ મેં હૈ િહીં. માયા િહીં આત્મા મેં, નમર્થયાત્વ િહીં. ‘તીિોં 
શલ્યોં કે અભાવ કે કારણ નિુઃશલ્ય હૈ.’ લો, નિુઃશલ્યોવૃનત્ત. યહાં તો કહા રક નિુઃશલ્યો દ્રવ્ય. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... હો તબ હોતા હૈ િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તબ હોતા હૈ. .. સમજ મેં આયા? વહ તત્ત્વાર્િસૂત્ર મેં આતા હૈ િ 

નિુઃશલ્યોવૃનત્ત? વહ આત્મા હી નિુઃશલ્ય હૈ. નત્રકાલી આિંદકંદ ધ્રુવ નિુઃશલ્ય હૈ. ઉસકે આશ્રય સે 
નિુઃશલ્ય દશા પ્રગટ હો, સ્વરૂપકી દ્રનિ-જ્ઞાિ-ચારરત્ર વહ નિુઃશલ્ય વૃનત્ત હૈ. જૈસા દ્રવ્ય હૈ ઐસી પયાિય 

પ્રગટ હો ઉસકા િામ વૃનત્ત કહિે મેં આતા હૈ. કરઠિ ભાઈ! નમર્થયાત્વ કા શલ્ય હૈ ઔર હમારે વ્રત હો 
ગયા. તત્ત્વાર્િસૂત્ર તો િા કહતા હૈ નિુઃશલ્યોવૃનત્ત. નિુઃશલ્ય તો ચૈતન્યદ્રવ્ય હૈ. જૈસી વસ્તુ હૈ નિુઃશલ્ય, 
ઉસકા આશ્રય કરિે સે માયા, નિદાિ–શલ્ય વસ્તુ મેં િહીં હૈ. ઉસકા આશ્રય કરિે સે ભી તીિ ભાવ 

ઉત્પન્ન હોતે િહીં. માયા રનહત, નિદાિ રનહત ઔર નમર્થયાત્વ રનહત તીિ પયાિય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. 
સમજ મેં આયા?  

ઓહો..! ‘નિદાિ, માયા ઔર નમર્થયાત્વ–ઈિ તીિ શલ્યોં કે અભાવ કે કારણ નિુઃશલ્ય હૈં;...’ કૌિ 

નિુઃશલ્ય હૈ? વસ્તુ શુદ્ધભાવ ધ્રુવ. ધ્રુવ નિત્ય આત્મા, એક સમયકી પયાિય નસવા કા આત્મા. આહાહા..! 
પરમપારરણાનમકભાવ. સમજ મેં આયા? ઐસા ભગવાિ આત્મા... પુણ્ય-પાપ તો િહીં, કમિ તો િહીં, 
એક સમયકી પયાિય ભી ઉપર ઉપર આતી-જાતી હૈ, ધ્રુવ કો છૂતી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

ઐસા શુદ્ધ ધ્રુવ નિત્ય ભગવાિ દ્રવ્ય–વસ્તુ, ઉસમેં તીિ શલ્ય િહીં. ઇસનલયે નિુઃશલ્ય હૈ. 

અબ નવમુતત હૈ. सयलदोसतणम्मकु्को. ‘શુદ્ધ નિશ્ચયિય સે...’ શુદ્ધનિશ્ચય જ્ઞાિ કે નવષયરૂપ જો 

આત્મા ‘શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય...’ શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાય... રાગ િહીં, એક સમયકી પયાિય િહીં—ઐસા શુદ્ધ 

જીવાક્સ્તકાય, શુદ્ધભાવ. ઉસમેં ‘શુદ્ધ જીવાક્સ્તકાયકો દ્રવ્યકમિ, ભાવકમિ ઔર િોકમિ કા અભાવ હોિેકે 
કારણ...’ ઉસમેં જડ કમિ િહીં. પુણ્ય-પાપ કા નવકલ્પ િહીં ઔર શરીર િહીં. ઉસ ‘કારણ સવિદોષનવમુતત 

હૈ;...’ સવિદોષનવમુતત આત્મા હૈ તો ઉસકા આશ્રય કરિે સે સવિદોષનવમુતત પયાિય પ્રગટ હોતી હૈ. 
સમજ મેં આયા? વીતરાગી માગિ ઐસા નફક્કા લગે.. નફક્કા લગે. ઐસા મારા, ઐસા રકયા, ઐસા રકયા... 
કર્ા પઢતે હૈં િ રામકર્ા ઢાલસાગર. શ્રીકૃષ્ણિે કંસ કો મારા હૈ. ઉસકો તો ઐસા હો જાયે રક મૈં ભી... 
શ્રીકૃષ્ણિે એકદમ... વહ કંસ ર્ા. .. કરતે િહીં. વહ કર્ા ચલે તો આહાહા..! તયા હૈ સુિ િ? સમજે? 

ઔર રામચંદ્રજી ઔર લક્ષ્મણજીિે એક બાણ મારા તો દશ નસર તોડ ડાલે રાવણ કે. કર્ા ઢાલસાગર મેં 
વહ આતી હૈ. સમજ મેં આયા? નસર તોડ રદયા. રામકર્ા મેં આતા હૈ. ઢાલસાગરમેં કૃષ્ણ કા આતા હૈ. 
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રાવણ કો મારેગા કબ? સુિિેવાલા ઐસા કહે. કલ મારેગા. કલ સુિિેકો આિા. સમજ મેં આયા? 

હમારે પહલે વષિ મેં હુઆ ર્ા ૭૦ મેં. િીચે પઢતે ર્ે. એક વ્યક્તત ભાવસાર ર્ા. ભાવસાર ર્ા. રતિશી 
ભાવસાર. ત્યાં હોંકારો દેવાવાળા હતા. ભાવસાર િહીં? બોટાદ. મહારાજ! િીચે આઈયે િ? મૈંિે કહા, 
નવકર્ા હૈ. ૭૦મેં અષાઢ સુદ પૂિમ. પહલે રદિ હી ઉસિે કહા, મહારાજ! આપકા સ્વર બહોત અચ્છા 
હૈ. તયા હૈ? નવકર્ા હૈ. હમારે ગુરુ પઢતે ર્ે. ગુરુ પઢે યા કોઈ ઓર પઢે. હીરાજી મહારાજ િહીં પઢતે ર્ે. 
મૂળચંદજી પહલે પઢતે ર્ે. બાદ મેં.... લોંગો કો રંજિ બહોત હોતા હૈ. બહોત લોંગ ઇકટ્ઠે હોતે હૈં. અરે..! 
ભગવાિ! ઇસમેં તુઝે તયા આયા? 

યહાં તો કહતે હૈં રક ભગવાિ! તેરે મેં તો નવકલ્પ િહીં િ? તું તો સવિદોષ સે નવમુતત હૈ. ઐસા 
ભગવાિ નિત્યાિંદ પ્રભુ, ઉસ પર દ્રનિ કરિા ઉસકા િામ િમિ હૈ. આહાહા..! કરઠિ બાત. તયા આયા? 

.. ‘શુદ્ધ નિશ્ચયિય સે નિજ પરમતત્ત્વ કી ભી વાંછા િ હોિે સે...’ આહાહા..! તયા કહતે હૈં? મૈં દ્રવ્ય હૂં 
ઐસી વાંછા ભી ઉસમેં િહીં. મૈં દ્રવ્ય હૂં, શુદ્ધ હૂં ઐસી વાંછા–ઇચ્છા ભી દ્રવ્ય મેં િહીં. 

‘શુદ્ધ નિશ્ચયિય સે...’ શુદ્ધ, પનવત્ર નિશ્ચય–યર્ાર્િ જ્ઞાિ કે નવષયસે દેખો તો નિજ પરમતત્ત્વ 

ભગવાિ પરમાિંદ પ્રભુ હૂં ઐસી નિજ પરમતત્ત્વકી ભી વાંછા િ હોિે સે... મેરે પરમતત્ત્વ મૈં પ્રગટ કરું. 
પરંતુ વહ તો પ્રગટ હૈ હી. ઐસી ઇચ્છા ભી ક્જસમેં હૈ િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઐસા ભગવાિ 

આત્મા, સવિજ્ઞ નત્રલોકિાર્ તીર્ંકર પરમેશ્વરિે કહા હુઆ આત્મા... અબ ઉસિે સુિા ભી િહીં હો, 
ખબર િ હો. ચલો, ત્યાગી હો જાઓ. નમર્થયાત્વ હૈ, િમિ કા ત્યાગી હૈ. નમર્થયાત્વ કા ગ્રહણ કરિેવાલા હૈ. 
તયા કરે? ઉસકી દયા ઉસકો િહીં. ઉસકી ઉસકો ખબર ભી િહીં. ભાઈ! યહ તો વસ્તુ કે સ્વરૂપકી 
નસ્ર્નત કા વણિિ રકયા હૈ. ઐસા સ્વરૂપ હૈ. 

અરે..! ‘નિજ પરમ તત્ત્વકી ભી વાંછા િ હોિે સે...’ વાંછા તો ઇચ્છા હૈ. વસ્તુ મેં ઇચ્છા કૈસી? 

ઇચ્છા કા અભાવ ભી કૈસા? હૈ હી િહીં નફર ઉસમેં ‘હૈ' ઔર ‘િહીં હૈ' ઐસા ઉસમેં હૈ કહાં? સમજ મેં 
આયા? ઐસે ‘નિજ પરમ તત્ત્વકી ભી વાંછા િ હોિે સે નિષ્કામ હૈ;...’ ઔર બાદ મેં નિુઃિોિ આરદ 

આયેગા.  

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

 

* * * * * 
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શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ. આત્મા શુદ્ધભાવસ્વરૂપ કૈસા હૈ ઉસકો કહતે હૈં. િમી જીવ કો યહ 

શુદ્ધભાવ હી ઉપાદેય–આદરણીય હૈ. વહ બાત કહતે હૈં, દેખો. ધિષ્કામ તક આ ગયા હૈ. કૈસા હૈ આત્મા? 

શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્યમૂધતિ ધિશ્ચયિય સે–યથાથિ દ્રધિ સે દેખો તો ‘પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત સમસ્ત પરદ્રવ્ય 

પરરણધતકા અભાવ હોિે કે કારણ...’ શુભ ઔર અશુભ રાગારદકા ઉસમેં અભાવ હૈ. ‘હોિે કે કારણ 

ધિિઃક્રોિ હૈ;...’ ક્રોિ કહા ધવકારકો. પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત ભાવ કો ક્રોિ કહિે મેં આયા. ઉસસે રધહત ધિિઃક્રોિ 

હૈ.  

િમી કો ધિધમત્ત ભી ઉપાદેય િહીં, રાગ ભી ઉપાદેય, અંગીકાર કરિે લાયક િહીં. ઔર એક 

સમયકી પયાિય ભી ઉપાદેય િહીં, ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? ધિકાલી શુદ્ધભાવ જ્ઞાિસ્વભાવી 
વસ્તુ વહી ઉપાદેય, અંગીકાર કરિે લાયક હૈ. તો ઉસકો સમ્યગ્દશિિ િમિ હોતા હૈ. ઉસમેં ‘પ્રશસ્ત-
અપ્રશસ્ત સમસ્ત પરદ્રવ્ય પરરણધત કા અભાવ હોિે કે કારણ ધિિઃક્રોિ હૈ, ધિશ્ચયિય સે સદા પરમ 

સમરસીભાવસ્વરૂપ હોિે કે કારણ...’ ઐસા કહતે હૈં. કૈસા હૈ આત્મા? ધિકાલ પરમ 

સમતારસભાવસ્વરૂપ હોિે કે કારણ ‘ધિમાિિ હૈ.’ ઉસમેં માિ હૈ િહીં.  

ધિકાલ શુદ્ધ દ્રવ્ય ઉસમેં પરમસમરસીભાવ ભરા હૈ. ધ્રુવ.. ધ્રુવકી બાત ચલતી હૈ હોં, પયાિય િહીં. 
‘સદા પરમ સમરસીભાવસ્વરૂપ હોિે કે કારણ ધિમાિિ હૈ.’ ઐસા આત્મા દ્રધિમેં લેકર અિુભવ કરિે 
લાયક હૈ. ઉસકો િમિ હોતા હૈ. ‘ધિશ્ચયિય સે...’ ધિમિદ.. ધિમિદ. ‘ધિિઃશેષરૂપ સે અંતમુિખ હોિે કે 
કારણ...’ ભગવાિ આત્મા તો અંતમુિખ હૈ. વહ કોઈ ધિધમત્ત મેં આતા િહીં, વ્યવહાર રત્િિય મેં આતા 
િહીં ઔર એક સમયકી પયાિય મેં આતા િહીં. સમજ મેં આયા?  

‘સમસ્તરૂપ સે અંતમુિખ હોિે કારણ...’ અંતમુિખ ચૈતન્યદ્રવ્ય કંદ વહ તો અંતમુિખ ધવષય હૈ. 
અંતમુિખ દ્રધિ કરિે સે અંતમુિખ તત્ત્વ કા પતા લગતા હૈ. બહોત કરિિ કામ લોગોં કો લગે. ચૌથે, 
પાંચવેં... દેખોિે યહાં ધલખા હૈ િ? ચૌથે, પાંચવે, છિવેં, સાતવેં મેં જ્ઞાિી કહલાતે હૈં. બાકી અજ્ઞાિી 
કહતે હૈં. ધલખા હૈ. ઐસી અપેક્ષા હૈ. યહાં તો સમ્યગ્દશિિ સે હી જ્ઞાિી કહિે મેં આતા હૈ. જયચંદ પંરિતિે 
સ્પિ ખુલાસા રકયા હૈ. યહાં તો મુખ્યરૂપ સે જ્ઞાિીકી હી વ્યાખ્યા હૈ. જ્ઞાિી ઉસકો કહા રક આત્મા 
આિંદસ્વરૂપ અંતમુિખ ચીજ ઉસકી દ્રધિ કરકે જ્ઞાિ હો, પુણ્ય-પાપ કે ધવકલ્પ સે ભભન્ન હો, વહ જ્ઞાિી 
હૈ, સમ્યગ્દ્રધિ હૈ. 

ભાદરવા સુદ ૧૩, મંગળવાર, તા. ૨૩-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૪ થી ૪૬ શ્લોક-૬૯, પ્રવચન-૧૪ 
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શ્રોતા :- સમ્યગ્દ્રધિ કો અજ્ઞાિી કહે... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ઉસકો અજ્ઞાિી કહે. છઠ્ઠે તક અજ્ઞાિી કહે.  

કહતે હૈ રક ધિમિદ હૈ. ભગવાિ પૂણાિિંદસ્વરૂપ વસ્તુ કા કંદ, ધચદાિંદ ઐસી જો ધ્રુવ ચીજ 

શુદ્ધભાવરૂપ વહ અંતમુિખ ચીજ હૈ. અંતમુિખ કે કારણ ઉસમેં માિ હૈ િહીં. ધિમાિિ હૈ. ધિમિદ હૈ. ‘ઉક્ત 

પ્રકાર કા (ઊપર કહે હુએ પ્રકાર કા) ધવશુદ્ધ, સહજ ધસદ્ધ...’ દેખો! યહાં ધવશુદ્ધ, ધિકાલ દ્રવ્ય કો ભી 
ધવશુદ્ધ કહા. ધિમિલ પયાિય કો ભી ધવશુદ્ધ કહતે હૈં ઔર શુભભાવ કો ભી ધવશુદ્ધ કહતે હૈં. તીિ પ્રકાર 

સે ધવશુદ્ધ કહિે મેં આતા હૈ. યહાં તો ધિકાલી દ્રવ્ય શુદ્ધ... 

‘ધવશુદ્ધ સહજ ધસદ્ધ...’ સ્વભાધવક ધસદ્ધ હી હૈ. ધસદ્ધ અથાિત્ હૈ. સ્વભાધવક વસ્તુ ધિકાલી અિારદ-
અિંત જગતકી ચીજ વહ આત્મતત્ત્વ સહજધસદ્ધ ધિત્ય-ધિરાવરણ... ભજસમેં આવરણ હૈ હી િહીં. સમજ 

મેં આયા? ધિત્ય વસ્તુ ‘ધિત્ય-ધિરાવરણ ધિજ કારણસમયસાર કા સ્વરૂપ...’ ભજસકો શુદ્ધભાવ કહા 
ઉસકો યહાં ધિજ કારણસમયસાર કહા. શુદ્ધભાવ અધિકાર ચલતા હૈ િ? શુદ્ધભાવ કહો, ધ્રુવ કહો, 
ધિત્ય કહો, જ્ઞાયકભાવ કહો યા ધિજ કારણસમયસાર કહો. ધિકાલી વસ્તુ. ઐસા અપિા ધિજ 

કારણસમયસાર કા સ્વરૂપ વહી િમી જીવકો ઉપાદેય–આદરણીય હૈ. દૂસરી કોઈ ચીજ આદરણીય હૈ 
િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

ઉસકે ધસવા (સબ) હેય હૈ. ઉસકા અથિ વહ હુઆ િ? એક સમયકી પયાિય ભી હેય હૈ. આહાહા..! 
ધ્રુવ ચૈતન્યસૂયિ અિારદ-અિંત અંતમુિખ ધિત્ય ધિરાવરણ સહજ શુદ્ધ, ધવશુદ્ધ વહી એક દ્રધિ મેં આદરિે 
લાયક હૈ, વહાં દ્રધિ પસારિે લાયક હૈ. ઐસે ધ્રુવસ્વરૂપ મેં દ્રધિ પસારિે લાયક હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘ઇસી પ્રકાર (આચાયિદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરરિે (શ્રી પ્રવચિસારકી ટીકા મેં ૮વેં  શ્લોક દ્વારા) 
કહા હૈ રક -’ લો! 

(मदं्राक्ातंा) 
“इत्यचु्छदेात्परपररणतेेः कततकृमारृदभदे- 
भ्रारिध्वसंादरप च सरुचराल्लब्धशदु्धात्मतत्त्व:। 
सरिन्मात्र े महरस  रिशद े मरूछतृश्चतेनोऽय ं
स्थास्यत्यदु्यत्सहजमरहमा सिदृा मकु्त एि ॥” 

કૈસા હૈ આત્મા? રક ‘પરપરરણધત કે ઉચ્છેદ દ્વારા (અથાિત્ પરદ્રવ્યરૂપ પરરણમિકે િાશ દ્વારા)...’ 
જો પુણ્ય, પાપ, દયા, દાિ વ્રત આરદ કી પરરણધત હૈ વહ પરદ્રવ્ય પરરણધત હૈ. પરણધત િામ પયાિય 

પરદ્રવ્યકી હૈ, સ્વદ્રવ્યકી િહીં. ‘પરપરરણધત કે ઉચ્છેદ દ્વારા તથા કતાિ, કમિ આરદ ભેદ હોિેકી જો ભ્ાંધત 

ઉસકે ભી િાશ દ્વારા...’ આહાહા..! સમજમેં આયા? રાગ કા કતાિ હૈ ઔર રાગ કા કાયિ હૈ ઔર રાગ કા 
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સ્થાિ હૈ વહ તો િહીં, પરંતુ એક સમયકી પયાિય કા કતાિ, કરણ, સાિિ—ઐસે ભેદ ભી દ્રવ્ય મેં હૈ 
િહીં. સમજમેં આયા? 

કતાિ–કરિેવાલા, કમિ–કાયિ, કરણ–સાિિ, સંપ્રદાિ–પયાિય બિકર રખિા, અપાદાિ–ઉસસે 
ધિકાલિા ઔર આિાર—યહ ભેદ ઉસમેં હૈ હી િહીં. ‘ભેદ હોિેકી જો ભ્ાંધત...’ ઐસા કહા હૈ. છહ 

પ્રકાર કે પયાિય મેં જો ભેદ પિતે હૈં વહ ભ્ાંધત હૈ, વહ મેરા સ્વરૂપ હૈ િહીં. આહાહા..! ‘ભ્ાંધત ઉસકે ભી 
િાશ દ્વારા અંત મેં ભજસિે શુદ્ધ આત્મતત્ત્વકો ઉપલબ્િ રકયા હૈ...’ ભગવાિ આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપ ઉસકો 
પ્રાપ્ત રકયા, પયાિય સે લક્ષ્ય કરકે ધિકાલ ધ્રુવ કો ભજસિે પ્રાપ્ત રકયા...  

‘ઐસા યહ આત્મા, ચૈતન્યમાિરૂપ ધવશદ (ધિમિલ) તેજ મેં લીિ રહતા હુઆ,...’ લો. ઐસા 
આત્મા ચૈતન્ય જ્ઞાિમાિ જ્ઞાયકભાવ, અસાિારણ કારણ જ્ઞાિભાવ ઉસમેં લીિ રહતા હુઆ.. ‘અપિી 
સહજ (સ્વભાધવક) મધહમા કે પ્રકાશમાિરૂપ સે સવિદા મુક્ત હી રહેગા.’ દ્રવ્ય ભી મુક્ત હૈ ઔર ઉસકી 
પ્રાધપ્ત કી તો વહ પયાિય ભી સદા મુક્ત હી રહેગી. આહાહા..! ધિશ્ચયકી બાત બહોત કિીિ. અધ્યાત્મકી 
બાત, ઐસા કહે રક સાતવેં સે લેિા. ઐસા કહતે હૈં. ધિધમત્ત કા આગ્રહ કરતે હૈં, હિાગ્રહી હૈ. દેખો! યહાં 
આતા હૈ િ .. .. ઉસકા અથિ રકયા હૈ. ધવશેષ અથિ દેખ ધલયા. સબકા થોિા થોિા. સબ ઊલ્ટા ધલખા હૈ. 
ટીકા કા તો ખ્યાલમેં હૈ, ધવશેષ અથિ ક્યા ધલયા હૈ? 

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અથિ કર િાલા હૈ. આહાહા..! ભાઈ! તત્ત્વ તો તત્ત્વ રહેગા. જો બદલિા ચાહતા 
હૈ વહ બદલ જાયેગા દ્રધિ મેં. આહાહા..! વસ્તુ મહા ભગવાિ પૂણાિિંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ, ઉસકા 
અવલંબિ કરિે સે હી િમિ હોતા હૈ. ઉસકે અધતરરક્ત કોઈ દૂસરે પ્રકાર સે િમિ કહે તો ધમથ્યાત્વ હોગા. 
બાબુલાલજી! આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

કહતે હૈં ‘ઐસા યહ આત્મા, ચૈતન્યમાિરૂપ ધવશદ (ધિમિલ) તેજમેં લીિ રહતા હુઆ, અપિી 
સહજ (સ્વભાધવક) મધહમા કે પ્રકાશમાિરૂપ સે સવિદા મુક્ત હી રહેગા.’ પયાિય મેં મુક્ત રહેગા, યહાં 
તો કહતે હૈં હોં. વસ્તુ તો મુક્ત હૈ હી, પરંતુ દ્રધિ સે પ્રાપ્ત રકયા, પયાિય ધિમિલ હુઈ, ઐસા સારદ-અિંત 

રહેગા. અિારદ-અિંત મુક્તસ્વરૂપ હૈ. વસ્તુ તો પયાિયરધહત મુક્તસ્વરૂપ દ્રવ્ય હૈ વહ અિારદ-અિંત હૈ. 
ઉસકા આશ્રય કરકે સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરિકી પ્રાધપ્ત હુઈ પૂણિ, વહ સારદ-અિંત. સમજ મેં આયા? 

યહાં તો પહલે બંગલે બિાયે ૨૫-૫૦ સાલ તક રહે. છૂટ જાયે તો ક્યા? એય..! સેિ! રકતિે કાલ 

રહતે હો? આરસપહાણ કે બંગલે. ઉસમેં જરા સા જો િીચે હીલા િરતીકંપ. દશ લાખ કે મકાિ, ચાલીસ 

લાખ કે જરા ધતરાિ પિે. િૂલ.  

શ્રોતા :- અંદર ઘુસ જાયે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - ભબહારમેં સબ અંદર ચલે ગયે િ? વહ તો અધિત્ય ચીજ હૈ. િાશવાિ ચીજ 

કે કાલ મેં ધસ્થધત બિે વહ તો વ્યવધસ્થત હૈ. આહાહા..! 
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ભગવાિ આત્મા ધિત્યાિંદ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ અિંત આિંદ ઔર ચૈતન્ય ધસદ્ધપદકી ખાિ હૈ. ઐસી 
અંતર દ્રધિ કરકે, જ્ઞાિ કરકે રમણતા પૂણિ કરી ઔર સ્વરૂપ મેં પૂણિતા પ્રાપ્ત હુઈ તો સદા ઐસે રહેગા. 
કભી ઉસકો અવતાર ધિર લેિા પિેગા િહીં, ઐસા કહતે હૈં.  

‘ઔર (૪૪વીં ગાથાકી ટીકા પૂણિ કરતે હુએ ટીકાકાર મુધિરાજ શ્લોક કહતે હૈં) -’ વહ 

અમૃતચંદ્રાચાયિકા શ્લોક થા, યહ પદ્મપ્રભમલિારરદેવકા હૈ. 

(मन्दाक्ातंा) 
ज्ञानज्योरतेः  प्रहतदुररतध्वािसघंातकात्मा 
रनत्यानन्दाद्यतलुमरहमा  सिदृा  मरूतमृकु्तेः। 
स्वरिन्नचु्चरैरिचलतया जातशीलस्य मलंू 
यस्त ंिन्द ेभिभयहरं मोक्षलक्ष्मीशमीशम ्  ॥६९॥ 

‘શ્લોકાથિ – ભજસિે જ્ઞાિજ્યોધત દ્વારા પાપરૂપી અંિકારસમૂહકા િાશ રકયા હૈ,...’ અથાિત્ ઉસમેં 
હૈ િહીં. જ્ઞાિજ્યોધત ધચદાિંદ પ્રભુ ભજસમેં પાપ અથાિત્ પુણ્ય ઔર પાપ દોિોમેં અંિકાર હૈ. દેખો! 
જ્ઞાિજ્યોધત ધલયા હૈ િ? સામિે પુણ્ય-પાપરૂપી અંિકાર ધલયા. શુભ ઔર અશુભ રાગ વહ અંિકાર 

હૈ, સમજમેં આયા? અજ્ઞાિ હૈ. ધચદાિંદ જ્યોધત, જ્ઞાયકજ્યોધત, ચૈતન્યસ્વરૂપ વહ જ્ઞાિ હૈ ઔર ઉસસે 
ધવરૂદ્ધ પુણ્ય-પાપ કા ધવકલ્પ વહ અંિકાર હૈ, અજ્ઞાિ હૈ. ક્યોંરક ઉસમેં જ્ઞાિ કા અંશ િહીં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા?  

‘ભજસિે...’ અથાિત્ ભગવાિ આત્મા, ઐસા સ્વરૂપ ઉસકા હૈ ‘જ્ઞાિજ્યોધત દ્વારા...’ અથાિત્ ઉસમેં 
પુણ્ય-પાપ કા ‘અંિકારસમૂહકા િાશ રકયા હૈ,...’ અથવા ઉસમેં હૈ િહીં. ‘જો ધિત્ય આિંદ આરદ અતુલ 

મધહમા કા િારણ કરિેવાલા હૈ,...’ ધિત્ય આિંદ આરદ અતુલ મધહમા.. વહ જ્ઞાિ ઉસમેં આયા િ? 

જ્ઞાિજ્યોધત દ્વારા કહા િ? ઇસધલયે આિંદ દૂસરા ધલયા હૈ. ધિત્ય આિંદ આરદ અતુલ મધહમા. ભગવાિ 

આત્મામેં તો અતીધન્દ્રય આિંદ.. અતીધન્દ્રય આિંદ, શાંતરસ, પૂણિ આિંદ પિા હૈ આત્મામેં. ધિકાલી 
ધિત્ય. વહ ધિત્ય આિંદ આરદ જ્ઞાિારદ, શાંધત આરદ, વીતરાગતા આરદ અતુલ મધહમા કા િારણ 

કરિેવાલા ભગવાિ આત્મા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઐસે આત્માકી ખબર િહીં ઔર ઉસકો 
િમિ હો જાયે? ક્યા કરે?  

‘જો સવિદા અમૂતિ હૈ,...’ લો! ઉસમેં કહા હૈ રક મૂતિ હૈ. ... મૂતિ હૈ. આયા હૈ અંદર મેં. વહ તો 
ધિધમત્ત હૈ ઉસકી અપેક્ષા સે આરોપ રકયા. ધિકાલી દ્રવ્ય અમૂતિ, ઉસકા ગુણ અમૂતિ ઔર પયાિય અમૂતિ 
હી હૈ. આહાહા..! અરૂપી હૈ, ઉસમેં રૂપ, ગંિ, રસ, સ્પશિ હૈ હી િહીં. અમૂતિ, સવિદા અમૂતિ હૈ. ભગવાિ 

સવિદા અરૂપી અમૂતિકી મૂધતિ હૈ. અમૂતિરૂપી મૂતિ હૈ મૂધતિ. આહાહા..!  



ગાથા-૪૪ થી ૪૬, શ્લોક-૬૯                      પ્રવચન-૧૪                                 175 
 

‘જો અપિે મેં અત્યંત અધવચલપિે દ્વારા ઉત્તમ શીલકા મૂલ હૈ,...’ ક્યા કહા? દેખો! અપિે 
સ્વભાવમેં સે ચલતા િહીં તો ઉત્તમ શીલસ્વરૂપ હી હૈ. અપિા ધિજસ્વભાવ શુદ્ધ જ્ઞાિ, આિંદ જો હૈ 
ઉસમેં સે અત્યંત અધવચલ, ભબલકુલ ચલતે િહીં ઇસધલયે ઉસકા સ્વરૂપ ઉત્તમ શીલરૂપ હૈ. પયાિય િહીં 
હોં, દ્રવ્યસ્વભાવ, ઉસકા દ્રવ્ય અધવચલ ધિત્ય શીલરૂપ હી હૈ. આહાહા..! ઉસિે આત્મા કે ગીત હી સુિે 
િહીં બરાબર. સુિા હી િહીં રક આત્મા કૈસા હૈ? પરમેશ્વર કહે ઐસા હોં. અજ્ઞાિી દુધિયા કહે આત્મા.. 
આત્મા.. વહ (યથાથિ) આત્મા િહીં. યહ તો સવિજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાગ કેવલજ્ઞાિીિે જો આત્મા હૈ ઐસા 
દેખા ઔર ઐસા કહા, ઐસા આત્મા. રકતિી મધહમાવંત, રકતિા ઉત્તમ શીલસ્વરૂપ! પયાિયકી બાત 

િહીં યહાં. અપિે ધિત્યાિંદ ધ્રુવ સે ભબલકુલ ચલે િહીં. ચલે તો તો અશીલ હો ગયા. સમજ મેં આયા? 

ઐસા ધિત્ય ધ્રુવ ભગવાિ ઉત્તમ શીલરૂપ હૈ. 

‘ઉસ ભવભયકો હરિેવાલે...’ વસ્તુ. ભવભય કો હરિેવાલે ‘મોક્ષલક્ષ્મીકે ઐશ્વયિવાિ 

સ્વામીકોં...’ મોક્ષલક્ષ્મીકા સ્વામી આત્મા હૈ. રાગ કા સ્વામી િહીં, કમિ કા સ્વામી િહી, પુિ-પુિી કા 
ધપતા િહીં. વહ તો મહા મોક્ષલક્ષ્મી.. ધિકાલી લક્ષ્મી ઉસકા સ્વામી હૈ ઔર પયાિય મેં પ્રગટ હુઆ ઉસકા 
સ્વામી ‘મૈં વેદિ કરતા હૂં.’ ભવભય કો હરિેવાલા, ચોયાિસી કે ભવ.. ઘાિીમેં પીલ જાિા (ઐસે) ભવ. 
દુિઃખકી ઘાિી ઉસકો હરિેવાલેકો વહ દુિઃખરૂપ દશા અંદર હૈ િહીં. ઐસા મોક્ષલક્ષ્મી કે ઐશ્વયિવાિ... 
વહ મોક્ષલક્ષ્મી કા ઈશ્વર, મોક્ષલક્ષ્મી કા સ્વામી કો મૈં વંદિ કરતા હૂં. પદ્મપ્રભમલિારરદેવ કહતે હૈં. 
કહો, શોભાલાલજી! આત્માકી બાત સુિી િહીં ઉસિે. આત્મા કૈસા હૈ ઔર આત્મા મેં ક્યા ક્યા ચીજ 

હૈ? ઐસા કરો, છ કાયકી દયા પાલો, વ્રત કરો, િૂલ કરો. કરતે કરતે (કતાિ)બુધદ્ધ મેં મર ગયા ધમથ્યાત્વ 

મેં.  

ભવભય કો હરિેવાલા... ઓહો..! ચાર ગધત કા ભવ, ઉસકા જો ભય, ઉસકો હરિેવાલા ભગવાિ 

હૈ. સમજ મેં આયા કુછ? પરરપૂણિ ભગવાિ કે શરણ મેં જાિે સે ભવભય રહતા િહીં. ઐસા મૈં વંદિ 

કરતા હૂં. આચાયિ કહતે હૈં મુધિ, મૈં વંદિ કરતા હૂં. વહ ૪૪ ગાથા હુઈ. 

(ગાથા) ૪૫-૪૬. ‘ટીકા – યહાં (ઉિ દોં ગાથાઓંમેં) પરમસ્વભાવભૂત ઐસા જો કારણપરમાત્મા 
કા સ્વરૂપ...’ કહિે મેં આતા હૈ. 

िण्णरसगधंफासा थीप ुसंणउंसयारदपज्जाया। 
सठंाणा  सहंणणा   सव्व े जीिस्स  णो  सरंत ॥४५॥ 
अरसमरूिमगधं ं  अव्वत्त ं  चदेणागणुमसद्द।ं 
जाण   अरलंगग्गहण ं  जीिमरणरद्दट्ठसठंाण ं॥४६॥ 

વહ સમયસારકી ૪૯ વીં ગાથા. યહાં ૪૬. વહ ગાથા સબ મેં સમયસાર મેં, પ્રવચિસાર મેં, 
ધિયમસાર મેં, અિપાહુિ મેં, પંચાભસ્તકાય મેં, જયિવલ મેં—છહો મેં વહ ગાથા હૈ. પુરાિી ગાથા હૈ.  
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િધહં  સ્પશિ-રસ-અરુ-ગંિ-વણિ  િ,  ક્લીવ, િર-િારી િહીં, 

સંસ્થાિ  સંહિિ સવિ  હી  યે  ભાવ   સબ  જીવકો  િહીં. ૪૫. 

રસ, રૂપ,  ગંિ િ, વ્યક્ત િધહં, િધહં શબ્દ, ચેતિગુણમયી, 

ધિરદિિ   િધહં  સંસ્થાિ,  હોતા    જીવધલંગ- ગ્રહણ   િહીં. ૪૬. 

વાસ્તવ મેં ભગવાિ આત્મા ધચદાિંદ સભચ્ચદાિંદ પ્રભુ ધિજ કારણપરમાત્મા... સમજ મેં આયા? 

વહ ટીકા હૈ િ ટીકા પહલી? ‘(ઇિ દો ગાથાઓં મેં) પરમસ્વભાવભૂત...’ પરમસ્વભાવભૂત... ક્ષાધયક 

આરદ પયાિય અપરમભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? ક્ષાધયક કેવલજ્ઞાિ ભી અપરમભાવ હૈ. રાગારદકી તો 
બાત ક્યા કરિા? પરંતુ કેવલજ્ઞાિારદકી પયાિય હૈ વહ અપરમ હૈ. યહ ભગવાિ ધિકાલી 
પરમસ્વભાવભાવ હૈ. સમજ મેં આયા? 

‘પરમસ્વભાવભૂત ઐસા જો કારણપરમાત્મા કા સ્વરૂપ...’ કારણપરમાત્મા.. જગત કે આત્માઓં 
મેં કોઈ કારણ ઈશ્વર હોગા? ક્યા સેિ? કારણપરમાત્મા કહા. કૌિ હોગા? ધિજ દ્રવ્ય સ્વભાવ પૂણિ વહ 

કારણપરમાત્મા. સમજ મેં આયા? ઔર વહ કારણ કે આશ્રય સે પૂણિ કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હોતા હૈ વહ 

કારણપરમાત્મા. ધસદ્ધ આરદ, કેવલી આરદ કાયિપરમાત્મા ઔર વસ્તુ ધિકાલી વહ કારણપરમાત્મા. 
ભાષા ઐસી હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘પરમસ્વભાવભૂત ઐસા જો કારણપરમાત્મા કા સ્વરૂપ ઉસે સમસ્ત પૌદ્ગધલક ધવકારસમૂહ િહીં 
હૈ...’ ઉસમેં પૌદ્ગધલક કા કોઈ ધવકાર હૈ િહીં. ઐસા પ્રભુ ભબરાજમાિ આિંદકંદ હૈ, વહી આદરણીય હૈ 
ઔર દ્રધિ મેં લેિે લાયક હૈ. કતિવ્ય હો તો યહ કતિવ્ય હૈ જ્ઞાિી–િમીકા. સમજ મેં આયા? સમ્યગ્દશિિ 

વહ કતિવ્ય હૈ, સમ્યગ્જ્ઞાિ-ચારરિ વહ કતિવ્ય હૈ. વહ સ્વ કે લક્ષ્ય મેં આવે તો તીિ કા કતિવ્ય ઉત્પન્ન 

હોતા હૈ. ઐસા કહા યહાં.  

‘ધિશ્ચય સે પાંચ વણિ,...’ િહીં આત્મા મેં. કાળો, રાતો આરદ છે િે? ‘પાંચ રસ,...’ િહીં. ખટ્ટા-
મીિા, ‘દો ગંિ,...’ િહીં, સુગંિ-દુગંિ. ‘આિ સ્પશિ,...’ િહીં. િંિા-ગરમ. આત્મા મેં િંિા-ગરમ ઐસા 
સ્પશિ હૈ િહીં. ‘સ્ત્રી-પુરુષ-િપુંસકારદ ધવજાતીય ધવભાવવ્યંજિપયાિયેં,...’ િહીં. આત્મા મેં સ્ત્રીપિા િહીં. 
આત્મા સ્ત્રી િહીં, પુરુષ િહીં, હીજિા-િપુંસક િહીં. આહાહા..! વહ તો ભગવાિ આિંદકંદ પુરુષ 

ધચદાિંદસ્વરૂપ હૈ. આહાહા..! ઉસકો ધવભાવવ્યંજિપયાિય કહા લો. ધવજાતીય–ધવકાયિ. 

‘કુબ્જારદ સંસ્થાિ,...’ સંસ્થાિ હૈ િ છહ? વહ િહીં. ‘વજ્રિારાચારદ સંહિિ પુદ્ગલોંકો હી હૈં, 
જીવોં કો િહીં હૈં. સંસાર દશા મેં સ્થાવરિામ કમિયુક્ત સંસારી જીવકો...’ ક્યા કહતે અબ? સંસાર દશા 
મેં સ્થાવરિામ કમિયુક્ત સંસારી જીવ... યહ એકેધન્દ્રય હૈ િ? પૃથ્વી, પાિી આરદ. ‘કમિિલચેતિા હોતી 
હૈ.’ સમજ મેં આયા? પંચાભસ્તકાયકી શૈલી લી હૈ. ક્યા કહા? એકેધન્દ્રય જીવ હૈ િ સંસારી સ્થાવર? 

પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અધિ, વિસ્પધત વહ પાંચો–ઉસકો ક્યા હૈ? રક સંસારી કમિિલચેતિા હોતી હૈ. 
ઉસકો હરખ-શોક કા વેદિ વહ ભાવ હૈ ઉસકે પાસ. સમજ મેં આયા?  
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એકેધન્દ્રય જીવ જો હૈ ઉસકો કમિચેતિા મુખ્યપિે િહીં ધગિી હૈ. ક્યોંરક ઉસકો તો રાગ-દ્વેષ 

ધમથ્યાત્વભાવ વહ કમિિલ.. કમિિલ. વહ કમિ કા િલ ભોગતે હૈં. ઉસકો કમિિલચેતિા હૈ. ‘િસિામ 

કમિયુક્ત સંસારી જીવકો કાયિસધહત કમિિલચેતિા હોતી હૈ.’ યહ પંચાભસ્તકાય મેં હૈ. દો ઇધન્દ્રય સે 
લેકર, તીિ ઇધન્દ્રય, ચૌરેધન્દ્રય, પંચેધન્દ્રય, િારકી, મિુષ્ય, દેવારદ સંસારી જીવકો કાયિસધહત 

કમિિલચેતિા હૈ. કાયિસધહત કમિિલચેતિા. ઇતિા રાગારદ કા કાયિ મેરા હૈ ઐસી કાયિસધહત હરખ-
શોક કા ભોગિા વહ કાયિસધહત કમિિલ(ચેતિા). ઇસધલયે કમિચેતિા સધહત કમિિલચેતિા હૈ. સમજ 

મેં આયા? 

એકેધન્દ્રય કો માિ કમિિલચેતિા હૈ. હરખ-શોક કા ભોગિા વહી એક ચેતિા ઉસકે પાસ હૈ. 
દુિઃખકા વેદિ વહી ચેતિા ઉસકે પાસ હૈ. ઔર િસ જીવકો કાયિચેતિા સધહત કમિિલચેતિા હૈ. િસજીવ 

જો હૈ દો ઇધન્દ્રય સે પંચેધન્દ્રય (તક) વહ રાગારદ ધવકાર કતાિ ભી હોતા હૈ ઔર ઉસકા િલ હરખ-શોક કો 
ભોગતા હૈ. વહ કાયિસધહત કમિિલચેતિાવાલા હૈ. કહો, સમજ મેં આયા?  

ઔર ‘કાયિપરમાત્મા ઔર કારણપરમાત્મા કો...’ અબ થોિી સૂક્ષ્મ બાત હૈ. કાયિપરમાત્મા અથાિત્ 

કેવલજ્ઞાિી પરમાત્મા ઔર કારણપરમાત્મા અથાિત્ ધિકાલી દ્રવ્યસ્વભાવ. સમજ મેં આયા? 

કમિિલચતેિા, કમિચેતિા સધહત કમિિલચેતિા ઔર કેવલ જ્ઞાિચેતિાકી વ્યાખ્યા કરતે હૈં. 
કાયિપરમાત્મા અથાિત્ કેવલજ્ઞાિી પરમાત્મા ઔર ધસદ્ધ. વહ કાયિપરમાત્મા કહિે મેં આતે હૈં. કાયિ પૂણિ 
હો ગયા િ? ઔર કારણપરમાત્મા ધિકાલી દ્રવ્ય. ધચદાિંદકી ખાિ મેં ઐસે કાયિપરમાત્મા અિંત પિે હૈં. 
સમજ મેં આયા?  

વહ ‘કારણપરમાત્મા કો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હોતી હૈ.’ ક્યા કહતે હૈં? ધિકાલી દ્રવ્યમેં 
શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ. શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા કા અિુભવસ્વરૂપ હી વહ હૈ. ઐસા. પયાિયકી બાત િહીં હૈ, ધિકાલી. 
સમજ મેં આયા? કાયિપરમાત્મા... શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા અથાિત્.... કારણ જો ધિકાલી દ્રવ્ય હૈ ઉસમેં હી શુદ્ધ 

જ્ઞાિચેતિા હૈ, વહ પયાિય િહીં. શુદ્ધજ્ઞાિ કા અિુભવસ્વરૂપ હી આત્મા હૈ. ઔર કેવલજ્ઞાિી કો 
શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા અિુભવ મેં હૈ. કરિિ બહોત હૈ. 

કાયિપરમાત્મા કો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા.. દ્રવ્યરૂપભી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ ઔર પયાિયરૂપ  ભી 
શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ. ક્યા કહા? કેવલજ્ઞાિી પરમેશ્વર, ધસદ્ધ ભગવાિ દોંિોં હી કાયિપરમાત્મા હૈં. ક્યોંરક 

પયાિય પૂણિ હો ગઈ. ઉિકે પાસ દો શુદ્ધ જ્ઞાિચેતિા હૈં. એક તો દ્રવ્યરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા ઔર એક 

પયાિયરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા. સમજ મેં આયા? ઉિકે પાસ કમિચેતિા િહીં. રાગ કરિા રક એકાગ્ર હોિા 
વહ હૈ િહીં. વહ તો જ્ઞાિમેં એકાગ્ર હુએ હૈં. ધિકાલી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિામેં તો એકાગ્રતા પિી હૈ, પયાિય મેં 
જ્ઞાિકી એકાગ્રતા હૈ, તો કાયિપરમાત્માકો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા એક હી હૈ. ઉસકો રાગ કા કરિા ઔર રાગ 

કા ભોગિા વહ દો ચેતિા(રૂપ) એકાગ્રતા હૈ િહીં. સમજ મેં આયા રક િહીં? 
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એક પયાિય હૈ ઔર એક દ્રવ્ય હૈ. કાયિપરમાત્મા હૈં કેવલજ્ઞાિી, ધસદ્ધ આરદ. વહ પયાિય હૈ, વહ 

કાયિસમયસાર હૈ. કાયિસમયસાર મેં પ્રગટ જ્ઞાિચેતિા હૈ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા. ઔર દ્રવ્યમેં હૈ ધિકાલી વહ 

ભી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ, વહ ધ્રુવરૂપ હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસી બાત કૈસી? એકેધન્દ્રય, દો ઇધન્દ્રય, તીિ 

ઇધન્દ્રય, ચૌરેધદ્રય, પંચેધન્દ્રયકી બાત કરે તો કહે. દો. એકેધન્દ્રયા, બે ઇધન્દ્રયા, તીિ ઇધન્દ્રયા ચૌ ઇધન્દ્રયા, 
પંચેધન્દ્રય.... આતા હૈ િ ઇચ્છામી પરિક્કમણા મેં? રકયા થા િ ભગવાિજીભાઈ? પૂરાિા હો ગયા? 

જીવીયા વહોરવીયા તસ્સ ધમચ્છામીદુક્કિમ્. બસ જાઓ. ઉસમેં ક્યા સમજિા? ઐસે આંક પઢ િાલે, 
પરંતુ તત્ત્વ ક્યા હૈ ઉસકી ખબર િહીં.  

શ્રોતા :- સમ્યગ્દશિિસધહત... સ્પિીકરણ 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પયાિય ભી હેય હૈ. દ્રધિકી અપેક્ષાસે વહ પયાિય ભી હેય હૈ. વહ પયાિય 

કો... ૪૯-૫૦ ગાથા મેં આયેગા. વીતરાગી મોક્ષમાગિકી પયાિય ભી સ્વદ્રવ્યકી અપેક્ષા સે પરદ્રવ્ય હૈ, 
સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પરભાવ હૈ, ઉપાદેયકી અપેક્ષા સે હેય હૈ. યહ ઉપાદેય તો યહ હેય. આહાહા..!  

શ્રોતા :- પયાિયબુધદ્ધ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પયાિય હેય, દ્રવ્ય ઉપાદેય. આશ્રય કરિે લાયક િહીં, હેય હી હૈ. લક્ષ્ય મેં િહીં 
હૈ િ? જહાં લક્ષ્ય કરતે હૈં વહાં વહ િહીં. હેય હો ગઈ. ઉસ અપેક્ષા સે હેય હૈ. લક્ષ્ય કરિા હૈ ધિકાલી 
વસ્તુ મેં, વહાં તો વહ હૈ િહીં. ઉસકા અથિ હુઆ રક હેય હૈ, ઉપાદેય તો રહા િહીં. ઉપાદેય તો યહ (દ્રવ્ય) 
રહા. જહાં લક્ષ્ય કરિા હૈ વહ દ્રવ્ય ઉપાદેય રહા. યહાં આશ્રય, લક્ષ્ય રહા િહીં, યહાં તો યહ હેય હો 
ગયા. યહ હેય હૈ ઐસા કહાં (લક્ષ) કરિા હૈ ઉસકા? સમજે? આહાહા..! માગિ સમ્યગ્દશિિ કા અલૌરકક 

માગિ હૈ. લોગોં િે બહોત સાિારણ ઔર િમિકી વ્યાખ્યા બદલ દી.  

કહતે હૈં રક કાયિપરમાત્મા અથાિત્ ધસદ્ધ ભગવાિ ઔર કેવલજ્ઞાિી ઔર કારણપરમાત્મા વહ 

ધિકાલી દ્રવ્યસ્વભાવ—વહ દોિોં કો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ. ઉિકો રાગ કા અિુભવ િહીં, રાગકી એકાગ્રતા 
િહીં ઔર હરખકી ભી એકાગ્રતા િહીં. કમિચેતિા ઔર કમિિલચેતિા દોિોં કેવલી કો ઔર ધસદ્ધકો 
હોતા િહીં.  

‘ઇસીસે કાયિસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો...’ ક્યા કહતે હૈં? દેખો! રક દો શુદ્ધ 

જ્ઞાિચેતિા હોિે સે... યહ કમિ હુઆ. કેવલી કો, ધસદ્ધ ભગવાિ કો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હોિે સે ઔર ધિકાલી 
દ્રવ્ય મેં શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હોિે સે... આહાહા..! ગંભીર બાત. ‘કાયિસમયસાર અથવા કારણસમસાર કો 
સહજિલરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હોતી હૈ.’ ઉસકો તો સહજિલરૂપ જ્ઞાિચેતિા હોતી હૈ. રકસકો? રક 

ધિકાલી દ્રવ્ય જો ધ્રુવસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા, ઉસમેં  ભી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિારૂપી ઉસકા કાયિ ધિકાલી હૈ. 
તો ઉસકા જ્ઞાિ કા િલ આિંદરૂપ વહ ભી ધિકાલી હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

‘કાયિસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો સહજિલરૂપ...’ સ્વભાધવક િલરૂપ. કેવલજ્ઞાિીકો 
સહજિલરૂપ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હોતી હૈ, િલરૂપ. કમિચેતિા િસકો.. િસજીવકો.. સંસારી િસકો.. િસ 
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સંસારી હૈ િ? ઉસકો કમિચેતિાસધહત કમિિલચેતિા હૈ. રાગકા કરિા સધહત હરખ કા ભોગિા હૈ. 
કેવલજ્ઞાિી કો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા સધહત શુદ્ધ જ્ઞાિ-આિંદ કા વેદિ હૈ વહ ચેતિા હૈ. સમજ મેં આયા?  

દેખો! ‘કારણસમયસાર કો સહજિલરૂપ...’ વહ તો િીક. પરંતુ દ્રવ્ય જો હૈ ધિકાલી દ્રવ્ય ધ્રુવ 

ઉસમેં ધ્રુવ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિારૂપી... શુદ્ધજ્ઞાિચેતિારૂપી એકાગ્રતા ધિકાલ પિી હૈ. તો ઉસકો ભી સહજિલ 

રૂપ આિંદ કા વેદિ ઉસમેં ધિકાલ પિા હૈ.  

શ્રોતા :- દોિોં કો સહજ બિાયા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દોિોં હી સહજ હૈં.  

શ્રોતા :- પુરુષાથિ ભી દો તરિ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પુરુષાથિ ભી સહજ હૈ રક િહીં? ધિકાલી સ્વભાવ પુરુષાથિ કા ધપંિ હૈ. ઉસમેં 
જો પુરુષાથિ હુઆ વહ ભી સહજ વીતરાગીદશા કા પુરુષાથિ હુઆ, તો ઉસકા આિંદકા ભોગિા ભી 
સહજ હૈ. ધિકાલી વસ્તુમેં ભી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ ઔર ઉસકે િલરૂપ સહજજ્ઞાિિલચેતિા હૈ. જ્ઞાિરૂપી 
કમિ હૈ (ઔર) કમિ કા િલ આિંદરૂપી વેદિ હૈ. તો દ્રવ્ય મેં ભી ધિકાલ પિા હૈ ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં 
આયા? આહાહા..!  

એક તો યહ કહા રક એકેધન્દ્રય જીવ જો હૈં (ઉિકો) તો હરખ-શોક કે વેદિરૂપી કમિિલ હૈ. કમિ 
અથાિત્ યહાં જિ ઐસા િહીં. કમિ િામ ધવકારી રાગ કા િલ જો હરખ-શોક હૈ ઉસકા વેદિ કરતે હૈં. 
ઉસમેં એકાગ્ર હૈં. વહ એકેધન્દ્રય જીવ. ઔર દો ઇધન્દ્રય સે પંચેધન્દ્રય દેવ, િારકી, મિુષ્ય આરદ િસ વહ 

રાગ કા, પુણ્ય કા, પાપ કા... દેખો! એકેધન્દ્રય કો પુણ્ય ભી હૈ. એકેધન્દ્રય જીવકો ધિરંતર પુણ્ય-પાપ... 
પુણ્ય-પાપ... પુણ્ય-પાપ... હોતા હી રહતા હૈ. શુભભાવ-અશુભભાવ.... શુભભાવ-અશુભભાવ... 
ધિરંતર હોતા હી રહતા હૈ. તો કહતે હૈં રક શુભભાવરૂપી... એકેધન્દ્રય કો ઉસકા વેદિ જો હૈ વહ માિ 

કમિિલચેતિાકા વેદિ હૈ. ક્યોંરક હૈ તો કમિચેતિા ભી, પરંતુ ઉસકો ગૌણ કરકે ઉસકી કમિિલચેતિા કી 
મુખ્યતા (બતાયી) હૈ. ક્યોંરક મિ િહીં, ઇસધલયે બુધદ્ધપૂવિક ઐસા કરું ઐસા િહીં. તો ઉસ અપેક્ષા સે 
એકેધન્દ્રય જીવ કો હૈ તો કમિ–રાગ-દ્વેષ કા કતાિપિા પરરણમિ હૈ. પરંતુ ઉસકી મુખ્યતા િહીં, ઉસકો 
વહાં ભોગિે કી મુખ્યતા હૈ હરખ-શોકકી. ઔર િસ જીવ મેં રાગ-દ્વેષકા કતાિપિા સધહત હરખ-શોક કા 
ભોક્તાપિા અજ્ઞાિી સંસારી જીવકો હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. આયા. શુભભાવ હૈ ઉસમેં. અશુદ્ધકી દશા મેં શુભભાવ હોતા હૈ. ઐસે િહીં. 
ઉસમેં અમુક ભાવ શુભ હૈ, અશુભલેશ્યા મેં અમુક ભાવ શુભભાવ હૈ.  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હૈ િ. િ હો તો.... ઐસા કમિચક્ર હૈ િ. દો પુણ્ય-પાપ, દો પુણ્ય-પાપ ચલતે હી 
હૈ.  

યહાં તો ધવશેષ તો વહ હૈ રક કાયિસમયસાર કેવલજ્ઞાિ દશા આરદ, ઉસકો શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા હૈ 
અથાિત્ જ્ઞાિકી પૂણિ એકાગ્રતા હૈ. તો ઉસકો સહજશુદ્ધિલજ્ઞાિચેતિા હૈ. સહજરૂપી જ્ઞાિ કા વેદિ વહ 

સહજસ્વભાધવક હૈ. વહ તો િીક. પરંતુ જો ધિકાલી દ્રવ્ય હૈ, વસ્તુ ધિકાલી દ્રવ્ય. ઉસકો ભી િલ હૈ. િલ 

કા અથિ અંદર જો ધિકાલી જ્ઞાિચેતિા પિી હૈ. સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- કાયિ કે ભબિા િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ કાયિ કરે િહીં, પરંતુ વહ કાયિરૂપ દશા હી ધિકાલી હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સહજ હૈ. કતાિપિે કા ગુણ ભી સહજ ઔર ભોક્તાપિે કા ગુણ ધ્રુવ ધિકાલી 
હૈ. સમજ મેં આયા? એક-એક દ્રવ્ય મેં છહ કારક પિે હૈં િહીં? ધિકાલી પિા હૈ. છ કારક ધિકાલી પિે 
હૈં, શભક્તરૂપ હૈ ધિકાલી. ઉસકો કમિચેતિા ભી ધગિિે મેં આયી? કૌિ-સી કમિચેતિા? જ્ઞાિરૂપી 
કમિચેતિા. ઔર ઉસકા સહજિલરૂપ આિંદિલરૂપ કમિચેતિા કા િલ. સમજ મેં આયા?  

શુદ્ધ ઉપયોગ... લો, પ્રવચિસાર મેં ધલયા હૈ. શુદ્ધ ઉપયોગ હી કમિચેતિા ઔર શુદ્ધ ઉપયોગ કે 
િલરૂપ આિંદ વહી કમિિલચેતિા. આિંદ કા અિુભવ કરતે હૈં કાયિ મેં ઔર દ્રવ્ય મેં આિંદકા અિુભવ 

ધિકાલ પિા હી હૈ. જો અંદરમેં આિંદકા અિુભવ(સ્વ)રૂપ િ હો તો પયાિય મેં આિંદ કા અિુભવ કાયિ 
કહાંસે આયેગા? ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! ધિકાલી ધિત્ય શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા જો ધિકાલી દ્રવ્યમેં િ હો તો 
પયાિય મેં જ્ઞાિકી એકાગ્રતા કી શુદ્ધચેતિા કહાં સે આયેગી? સમજ મેં આયા? ગંભીર બાત ભાઈ! 
ઐસી િમિકથા! મજા પિે િહીં. .. મારિાિ... એકેધન્દ્રયકી દયા પાલિા, ઐસા કરિા....  

ભાઈ! જતિા કરિા રક પ્રાણી િ મરે. ઉસકો તો િીક લગતા હૈ. યહાં કહા રક પરજીવકી જતિા... 
પરજીવ કો તો િ મૈં માર સકતા હૂં–બચા સકતા હૂં—વહ જતિા તો ધમથ્યા દ્રધિ હૈ. ધમથ્યા દ્રધિકી 
જતિા કી ઉસિે. સમજ મેં આયા? દો બાત કો ધસદ્ધ કરકે સાર કહતે હૈં. 

‘ઇસીસે કાયિસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો...’ યહાં મોક્ષમાગિકી વતિમાિ પયાિયકી બાત 

િહીં. યહાં તો પૂણિ કાયિિલરૂપ ઔર કારણ ધિકાલી દ્રવ્ય. ઉસમેં જો ધિકાલી મેં જ્ઞાિરૂપ એકાગ્રતા 
જ્ઞાિરૂપ પિી હૈ ધિકાલ. ઔર ઉસકે આિંદરૂપ કે ભોક્તાપિા કા ગુણ ભી અંદર ધિકાલી હૈ. ‘ઇસીસે 
કાયિસમયસાર અથવા કારણસમયસાર કો...’ આહાહા..! પઢિેવાલે કો ઐસા લગે રક ભક્લિ કર િાલા. 
ભક્લિ િહીં, સ્પિ રકયા હૈ.  

‘ઇસધલયે સહજશુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિાસ્વરૂપ ધિજ કારણપરમાત્મા સંસારાવસ્થામેં યા મુક્તાવસ્થા મેં 
સવિદા એકરૂપ હોિે સે ઉપાદેય હૈ...’ ક્યા કહતે હૈં? દેખો! ભગવાિ આત્મા ધિત્ય ધ્રુવ ચૈતન્ય વહ 
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સહજ શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાસ્વરૂપ ધિકાલી હોિે સે... ધિકાલ મેં સહજ જ્ઞાિ, શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા સ્વરૂપ. યહાં 
દેખો! શુદ્ધ શબ્દ ધલયા હૈ. સમજ મેં આયા? ઉસમેં ભી શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા.. શુદ્ધ જ્ઞાિચેતિા.. યહાં સહજ 

શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા. આહાહા..!  

ભગવાિ આત્મા સ્વભાધવક શુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિાસ્વરૂપ ધિજ કારણપરમાત્મા... લો, ધિજ 

કારણ(પરમાત્મા) ઐસે ધલયા. ‘સહજશુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિાસ્વરૂપ ધિજ કારણપરમાત્મા સંસારાવસ્થા મેં યા 
મુક્તાવસ્થા મેં...’ પયાિય ‘સવિદા એકરૂપ હોિે સે...’ વસ્તુ તો સવિદા એકરૂપ હૈ. સમજ મેં આયા? 

સંસાર પયાિય મેં હો યા મુક્ત પયાિય મેં હો, વસ્તુ ધિકાલી ધ્રુવ તો એકરૂપ હૈ, ઉસમેં દો ભેદ િહીં. સમજ 

મેં આયા? ભાઈ! વીતરાગ માગિ અલૌરકક હૈ. લૌરકક કે સાથ ઉસકા મેલ િહીં હોતા. ચલતે પ્રવાહ કે 
સાથ મેલ કરિે જાયે તો વહ મેલ િહીં હોગા. સમજ મેં આયા? યહ તો અલૌરકક માગિ હૈ. આહાહા..! 

કહતે હૈં રક અજ્ઞાિી િસ હૈ પંચેધન્દ્રય મિુષ્ય આરદ, ઉસકો દયા, દાિ, મહાવ્રતકા જો પરરણામ 

હૈ વહી ઉસકી કમિચેતિા હૈ–અિમિચેતિા હૈ. ઔર ઉસકા િલ ઉસી સમય મેં હરખ-શોકરૂપી જો ધવકલ્પ 

હૈ વહ કમિિલચેતિા હૈ. જિકમિકી યહાં બાત હૈ િહીં. આહાહા..! આત્મા આિંદસ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂધતિ 
ઐસા અંતર દ્રધિ કા અિુભવ િહીં, તો અજ્ઞાિી કો યહ પંચ મહાવ્રત ઔર બારહ વ્રત કા ધવકલ્પ 

કમિચેતિા હૈ. ઉસમેં એકાગ્રતા હૈ. સ્વભાવ મેં એકાગ્રતા િહીં. ઔર ઉસમેં દુિઃખ વેદતે હૈં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? પંચ મહાવ્રત કા ભાવ યા બારહ વ્રત કે ભાવમેં દુિઃખ વેદતે હૈ. પંરિતજી! આહાહા..! 
સુખ કા વેદિ કરતે િહીં. જ્ઞાિચેતિા ઉસમેં િહીં. આહાહા..!  

જ્ઞાિચેતિા પૂણિરૂપસે કાયિસમયસારમેં ધગિિેમેં આયી ઔર પૂણિરૂપસે દ્રવ્યમેં  ધગિિેમેં આયી. 
પરંતુ વહ શુદ્ધ ધિકાલી જ્ઞાિચેતિા દ્રવ્ય હૈ ઉસકી દ્રધિ કરિે સે પયાિયમેં અપૂણિ જ્ઞાિચેતિા પ્રગટ હોતી 
હૈ ઉસકો યહાં ગૌણપિે ધગિિે મેં આયા. મુખ્યપિે પૂણિ જ્ઞાિચેતિા–કેવલજ્ઞાિ પ્રગટ હો ઉસકો 
મુખ્યપિે ધગિિે મેં આયા. બાકી તો જો ધિકાલી દ્રવ્ય જ્ઞાયકસ્વરૂપ હૈ, શુદ્ધજ્ઞાિચેતિાસે ભરી પિી ચીજ 

હૈ, ઉસકી દ્રધિ અિુભવ કરિે સે પુણ્ય-પાપકે ધવકલ્પ સે રધહત ધિધવિકલ્પ જ્ઞાિકી એકાગ્રતા વહ 

જ્ઞાિચેતિા હૈ. વહ ચૌથે ગુણસ્થાિ સે જ્ઞાિચેિતા હૈ. િમિકી દશા કહો, જ્ઞાિચેતિા કહો, મોક્ષ કા માગિ 
કહો. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

ભગવાિ જ્ઞાિસ્વરૂપ ધચદાિંદ ધ્રુવ ઉસમેં એકાગ્રતા વહ જ્ઞાિચેતિા હૈ. રાગમેં એકાગ્રતા વહ 

કમિચેતિા હૈ ઔર હરખ-શોક મેં એકાગ્રતા વહ કમિિલચેતિા હૈ. ઔર આિંદ મેં ભી, આિંદ કા કતાિ 
હોકર આિંદકા ભોક્તા (હોતા હૈ) વહ ભી કમિ ઔર કમિિલચેતિા હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધ. સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ચેતિા હૈ. 
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શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િા. િા કમિચેતિા. કહા િ? વહ તો કમિચેતિા હૈ. વહ તો રાગ હૈ. 

શ્રોતા :- પંચ મહાવ્રત ભી રાગ હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મહાવ્રત ભી રાગ હૈ. અરે..! વહ તો રકતિી બાર આયા. મહાવ્રત કે પરરણામ 

આસ્રવ હૈં, રાગ–કમિચેતિા હૈ.  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભાવિા ભલે િ કરે, મહાવ્રતકા ધવકલ્પ હી રાગ હૈ. ભાવિાકા ક્યા પ્રશ્ર્િ હૈ? 

મહાવ્રત કહો, અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ કહો—સબ કમિચેતિા હૈ, રાગકી ચેતિા હૈ, અિમિ ચેતિા હૈ. જરા 
કરિિ લગે. જગતિે સુિા િહીં િ. બાબુલાલજી! સુિા હી િહીં.. સુિા િહીં.. સુિા િહીં. સમજે તો કરે. 
સમજ મેં આયા િહીં.  

યહાં તો કહતે હૈં રક જો મહાવ્રત કા–પંચ મહાવ્રત કા ધવકલ્પ, અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ કા ધવકલ્પ વહ 

કમિચેતિા રાગ હૈ, વહ સુબહમેં તો બહોત આયા. આસ્રવતત્ત્વ હૈ. વહ તો પરાભશ્રતભાવ હૈ, પર કે 
આશ્રય સે ઉત્પન્ન હુઆ ભાવ હૈ. 

શ્રોતા :- ભાવિા.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ભાવિા તો રાગકી ભાવિા હૈ. મહાવ્રત કી ભાવિા તો રાગકી ભાવિા હૈ. 
સમજ મેં આયા? વહ તો કમિચેતિા હૈ. જ્ઞાિી કો જ્ઞાિચેતિા હોતી હૈ. જો મહાવ્રતકા ધવકલ્પ આયા 
ઉસકો જાિિે કી ચેતિા હોતી હૈ. આહાહા..! ઉસકા િામ મુધિ ઔર સમરકતી હૈ. િમીકો રાગ આયા 
ઉસ રાગકો જાિિા ઔર અપિેકો જાિિા ઐસી જ્ઞાિકી એકાગ્રતા વહ જ્ઞાિચેતિા ઉસકો હૈ. આહાહા..! 
બાત કો સમજે િહીં. રાગ તો કહાં રહ ગયા. ઉસકી યહાં બાત હી િહીં કરતે. યહાં તો એક સમયકી 
પયાિય, જો રાગ કો જાિા ઐસી જો પયાિય વહ ભી હેય હૈ. જ્ઞાિચેતિા ભી દ્રવ્યદ્રધિ કી અપેક્ષા સે હેય 

હૈ. પયાિય હૈ િ? આહાહા..! ક્યોંરક ઉસકે ઉપર ભી લક્ષ્ય કરિે લાયક િહીં. આહાહા..! બહોત બાત! 
ક્યા કરે? પૂરા ચક્કર ધિર ગયા હૈ.  

શ્રોતા :- કરિિ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ તો રાગ હૈ, ધવકલ્પ હૈ, અશુદ્ધ પયાિય હૈ. યહાં તો શુદ્ધપયાિય ભી પરદ્રવ્ય 

હૈ. અભી આયેગા ૪૯ મેં. ૫૦મેં તો કહેંગે રક રાગ તો પરદ્રવ્ય હૈ, પરભાવ હૈ, હેય હૈ, પરંતુ ઉસકે સાથ 

જો સમ્યગ્દશિિ-જ્ઞાિ-ચારરિ(રૂપ) જો સ્વાશ્રય હુઆ ઉસકો ભી પરદ્રવ્ય કહકર, પરભાવ કહકર હેય 

કહિેમેં આયા હૈ. ક્યોંરક એક સ્વદ્રવ્ય આદરણીય હૈ. વહ તો ચલતા હૈ બહોત. આહાહા..! મગજ મેં 
પેસે િહીં. અિારદ કા શલ્ય અંદર હૈ, શલ્ય અંદર. મહા ભગવાિ અંદર ચૈતન્ય ક્યા હૈ... સમજ મેં 
આયા?  
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કહા િ? કુંદકુંદાચાયિિે મોક્ષ અધિકારમેં રક શુભભાવ મહાવ્રત કા હૈ વહ ધવષકુંભ–ઝેર કા ઘિા 
હૈ. હૈ? પરિક્કમણા કરિા, ઐસા કરિા, ઐસે ધવકલ્પ ઉિતે હૈં વહ ઝેર કા ઘિા હૈ. ભગવાિ અમૃત કા 
ઘિા હૈ, ઘટ. ઉસકા–અમૃત ધચદાિંદકા આશ્રય... દેખો! અમૃતસાગર ભગવાિ હૈ ધ્રુવ. ઉસમેં 
શુદ્ધજ્ઞાિચેતિા ઔર આિંદકી ચેતિારૂપ ભાવ ધિકાલી પિા હૈ. બસ, ઉસકા આશ્રય કરિે સે.. ઉસકા 
આશ્રય કરિેસે જો જ્ઞાિકી એકાગ્રતા, આિંદકી એકાગ્રતા હુઈ વહ પયાિય હુઈ. ઉસકો યહાં જ્ઞાિચેતિા 
ઔર જ્ઞાિ કા આિંદિલ ચેતિા કહિે મેં આતા હૈ. 

િમી કો કમિચેતિા ઔર કમિિલચેતિા થોિી હૈ. પર ઉસકા વહ જ્ઞાિી જાિિેવાલા હૈ. 
કતૃિત્વબુધદ્ધસે કરિા ઔર ભોગિા ઐસા હૈ િહીં. જાિિેવાલા હૈ. હૈ મેરી પયાિય મેં જરી રાગ, ધવકલ્પ હૈ, 
દોષ હૈ, ઝેર હૈ, દુિઃખ હૈ. પંચ મહાવ્રત કા પરરણામ ભી સમરકતી કો દુિઃખ હૈ. કરિિ બાત. સમજ મેં 
આયા? ભજસકો આત્મદશિિ હુઆ–સમ્યગ્દશિિ હુઆ, ધવકલ્પસે પાર (હોકર) દ્રવ્યસ્વભાવકા આશ્રય 

રકયા તો સમ્યગ્દશિિ-ચારરિ આરદ હુઆ ઔર ઉસ ભૂધમકા મેં જો રાગ આતા હૈ વહ જ્ઞાિી કા િહીં. 
વહ કમિચેતિાકા જ્ઞાિી જ્ઞાિ કરિેવાલા હૈ. સમજ મેં આયા? 

વહ કમિચેતિા મેરા કતિવ્ય હૈ ઐસા માિે તો તો ધમથ્યાદ્રધિ હૈ. ક્યોંરક આત્મા કા સ્વભાવ રાગ 

કા કરિા ઐસા હૈ િહીં. ધિર ભી માિા તો સ્વભાવકો કરિેવાલા માિા, તો વહ તો ધમથ્યાદ્રધિ હૈ, 
અજ્ઞાિી અિારદકા હૈ હી. આહાહા..! બહોત સૂક્ષ્મ બાત હૈ. બહોત અલૌરકક બાત. અલૌરકક અથાિત્ 
લૌરકક સે પાર–લોકોત્તર બાત હૈં. આહાહા..!  

યહાં કહતે હૈં રક ‘ઇસધલયે, સહજશુદ્ધ-જ્ઞાિચેતિાસ્વરૂપ ધિજ કારણપરમાત્મા...’ વહ તો 
ધિગોદદશામેં હો, યા મુક્ત અવસ્થામેં હો, વહ તો સવિદા એકરૂપ હોિેસે વહી આદરણીય હૈ. ‘ઐસા હે 
ધશષ્ય! તું જાિ.’ હૈ? ‘ह ेरशष्य त्व ंजानारह इरत’ કહો, સમજ મેં આયા? મૂલપાિ મેં હૈ િ? ‘जाण’ ઉસમેં 
સે ધલયા હૈ. આભખરમેં હૈ િ? ‘जाण अरलंगग्गहण’ं ઇસધલયે વહાં ધલયા હૈ. પાિ મેં હૈ. ‘चदेणागणुमसद्द ं
जाण अरलंगग्गहण ंजीिमरणरद्दट्ठसठंाण’ं આહાહા..! ભગવાિ ધિકાલી ધ્રુવસ્વરૂપ હૈ, સંસારદશા 
ધિગોદકી હો યા ધસદ્ધકી હો, વહ તો ધિકાલી કારણસમયસાર એક ધ્રુવરૂપ વહી દ્રધિ મેં આદરિે લાયક 

હૈ. સમજ મેં આયા? 

સમ્યગ્દ્રધિકો તો વહ દ્રવ્યસ્વભાવ હી આદરણીય હૈ. સમજ મેં આયા? વ્યવહાર કા વ્રત જો  

ધવકલ્પ હૈ વહ તો આદરણીય િહીં, પરંતુ વહ સમયકી ધિમિલ પયાિય પ્રગટ હુઈ વહ ભી આદરણીય 

િહીં. ક્યોંરક વહ લક્ષ કરિેલાયક િહીં. જાિિેલાયક હૈ. આહાહા..! દેખો! ‘ઐસા હે ધશષ્ય! તૂ જાિ’ 
ઐસે કુંદકુંદાચાયિ કહતે હૈં. હે ધશષ્ય! તૂ જાિ. દુસરી તરહ અથિ રકયા હૈ. ૧૭૨ અધલંગગ્રહણ કે ૨૦ 

બોલ દૂસરે ચલે. સમયસાર મેં દૂસરા. ભભન્ન ભભન્ન અથિ હોતા હૈ િ ઉસકા. 

‘ઇસપ્રકાર એકત્વસપ્તધત મેં (શ્રી પદ્મિંદી-આચાયિદેવકૃત પદ્મિંરદપંચધવંશધતકા િામક શાસ્ત્ર મેં 
એકત્વસપ્તધત િામક અધિકાર મેં ૭૯ શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ રક -’ 
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(मन्दाक्ातंा) 
“आत्मा रभन्नस्तदनगुरतमत्कम ृरभन्न ंतयोया ृ
प्रत्यासत्तभेिृरत रिकत रतेः साऽरप रभन्ना तथिै। 
कालक्षते्रप्रमखुमरप   यत्तच्च   रभन्न ं  मत ं  म े
रभन्न ं  रभन्न ं रनजगणुकलालंकत त ं  सिमृतेत ् ॥’’ 

ઓહોહો..! ‘શ્લોકાથિ – મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ-’ પદ્મિંદી મુધિ ભાવધલંગી સંત વિવાસી. યહ 

શાસ્ત્ર કો વિશાસ્ત્ર કહતે હૈં, પદ્મિંદી(મુધિ) કો વિવાસી (કહતે હૈં). કહતે હૈં રક ‘મેરા મંતવ્ય હૈ...’ સમજ 

મેં આયા? હૈ િ? ‘रभन्न ंमत ंम’े તીસરે પદ મેં. ‘मत ंम’े  ‘મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ રક...’ આચાયિ કહતે હૈં 
રક મેરા અભભપ્રાય ઔર મંતવ્ય હૈ રક ‘આત્મા પૃથક્ હૈ ઔર ઉસકે પીછે-પીછે ચલિેવાલા કમિ પૃથક્ 
હૈ;...’ કમિ જિ ઉસકે પીછે પીછે ચલતા હૈ વહ ભી મેરે સે પૃથક્ હૈ.  

શ્રોતા :- કમિ લે જાયે... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કુછ .. મેરે પીછે પીછે ચલિેવાલે હૈ વહ તો. 

શ્રોતા :- કમિ લે જાયે તો.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કોઈ િહીં લે જાતા. લોગોં કો ભાિ િહીં ક્યા કરે? આહાહા..! સમયસાર કે 
િામ પર ઊલ્ટે અથિ હોતે હૈં. લોગોં કો ભબચારે કો .. ઊલ્ટી દ્રધિ કરકે પોષતે હૈં. 

આચાયિ કહતે હૈ રક ‘મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ રક આત્મા પૃથક્ હૈ...’ ભગવાિ! ‘ઔર ઉસકે પીછે-
પીછે ચલિેવાલા કમિ પૃથક્ હૈ;...’ દેખો! કમિ અપિે સે ચલતા હૈ, મેરે કારણ સે ચલતા હૈ ઐસા િહીં. 
મૈં કમિકે કારણસે મૈં ચલતા હૂં ઐસા ભી િહીં. ‘આત્મા ઔર કમિકી અધત ધિકટતાસે જો ધવકૃધત હોતી 
હૈ...’ દેખો! ધવકાર પુણ્ય-પાપકા ભાવ.. આત્મા કો કમિ કા સંગ હોિે સે... ઐસે અધતધિકટ સે. જો ધવકૃધત 

દયા, દાિ, વ્રત, ભભક્ત આરદ મહાવ્રત કા ધવકલ્પ હૈ, ‘ધવકૃધત હોતી હૈ વહ ભી ઉસીપ્રકાર (આત્મા સે) 
પૃથક્  હૈં;...’ જૈસે કમિ પૃથક્ હૈં, ઐસે પુણ્ય-પાપ કા ધવકલ્પ ભી મેરે આત્મા સે તદ્્િ પૃથક હૈં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? 

‘ઔર કાલ-ક્ષેિારદ જો હૈં વે ભી (આત્મા સે) પૃથક્ હૈ.’ યહ પંચમ આરા, યહ કાલ, વહ મેરે મેં 
િહીં. ‘ધિજ ધિજ ગુણકલાસે અલંકૃત યહ સબ પૃથક્-પૃથક્ હૈ...’ ઉસકી પરરભાષા થોિી હૈ. ‘(અથાિત્ 

અપિે-અપિે ગુણોં તથા પયાિયોં સે યુક્ત સવિ દ્રવ્ય અત્યંત ભભન્ન-ભભન્ન હૈ.’ દેખો! ધવશેષ પરરભાષા 
હોગી... 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

* * * * * 
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યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ. કલશ ચલતા હૈ. નહન્દી ૫૮ પન્ના હૈ િીચે. દેખો! ક્યા 
કહતે હૈં? આચાયય મહારાજ ઐસા કહતે હૈં મુનિ. પદ્મપ્રભ આચાયય મુનિ હૈં દદગંબર સંત વિવાસી– 

(જંગલમેં) રહિેવાલે. કહતે હૈં દક ‘મેરા ઐસા મંતવ્ય હૈ...’ મેરા તો યહ અભભપ્રાય હૈ–નવચાર હૈ ‘દક –
આત્મા પૃથક્ હૈ...’ આત્મા તો શરીર સે તદ્્િ ભભન્ન હૈ.  

શ્રોતા :- કબ.. કબ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અભી.. અભીકી બાત હૈ. નસદ્ધ હો તો તો ક્ષેત્ાંતર હો ગયા. યહ તો એક 

ક્ષેત્મેં રહતે હુએ ભી ભભન્ન હૈ. સમજ મેં આયા? વસ્તુ તદ્્િ ભભન્ન હૈ. ‘ઔર ઉસકે પીછે-પીછે 
ચલિેવાલા કમય પૃથક્ હૈ;...’ વહ જડકમય હૈ િ? વહ કમય તો અપિે કારણ સે ચલતા હૈ, આત્મા કે કારણ 

સે િહીં. ઐસે કમય ભી આત્મા સે ભભન્ન હૈ. સમ્યગ્દ્રનિ કો ઐસે ભભન્ન આત્મા કે ઉપર રનિ કરિા, 
ઐસા કહતે હૈં. 

‘આત્મા ઔર કમયકી અનત નિકટતા સે જો નવકૃનત હોતી હૈ વહ ભી ઉસીપ્રકાર (આત્મા સે) પૃથક્...’ 
કમયકે નિનમત્ત સે પુણ્ય ઔર પાપ, શુભ ઔર અશુભ નવકલ્પ જો રાગ હૈ, શુભ ઉપયોગ યા અશુભ 

ઉપયોગ.... યહ નવકૃનત હોતી હૈ વહ ભી ઉસીપ્રકાર.. ઉસીપ્રકાર.. જૈસે કમય ઔર આત્મા ભભન્ન હૈં, 
ઉસીપ્રકાર (ભાવ)કમય નવકાર ભભન્ન હૈં. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- સુબહ મેં આયા થા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વહી આયા હૈ. 

‘ઔર કાલ-ક્ષેત્ાદદ જો હૈં વે ભી (આત્માસે) પૃથક્ હૈં.’ પંચમ કાલ, ચૌથા કાલ, યહ કાલ, દદવસ, 
રાનત્, પ્રહર ઔર ક્ષેત્–ભરતક્ષેત્, મહાનવદેહક્ષેત્. વહ સબ ક્ષેત્-કાલ સે ભગવાિ આત્મા ભભન્ન હૈ– 

અલગ હૈ. સમજ મેં આયા? ‘વે ભી (આત્માસે) પૃથક્ હૈં. નિજ નિજ ગુણકલા સે અલંકૃત...’ ઉસમેં નલયા 
વહ. પાઠ મેં આતા હૈ િ ૪૭ મેં अलंकिया. તો (ઉસસે) પહલે કલશમેં ‘અલંકૃત' શબ્દ હૈ. ૪૭ મેં 
આયેગા િ. अष्टगणु अलंकिया. મૂલ પાઠ મેં સે ટીકા મેં યહ લે નલયા. ઉસકે પહલે ઉપોદ્ઘાત મેં વહ 

શબ્દ લે નલયા હૈ દક આત્મા ભી નિજ નિજ ગુણ ઔર પયાયય સે (અલંકૃત) હૈ, કમય ઉસકે ગુણ ઔર પયાયય 

સે પૃથક્ હૈ ઔર શરીર ભી ઉસકે ગુણ ઔર પયાયય સે પૃથક્ હૈ ઔર પુણ્ય-પાપ કા ભાવ ભી ઉસકી 
શભક્ત ઔર પયાયય સે–આત્મા સે પૃથક્ હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા આત્મા પર સે ભભન્ન હૈ ઉસકો યહાં 

ભાદરવા સુદ ૧૪, બુધવાર, તા. ૨૪-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા-૪૭, શ્લોક-૭૦ અને ૭૧, પ્રવચન-૧૫ 
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શુદ્ધભાવ કહિે મેં આયા હૈ. વહ શુદ્ધભાવ ઉપર રનિ કરિા, ઉસે ધ્યેય બિાકર રનિ ઉસમેં પ્રસારિા 
વહી સમ્યગ્દ્દશયિ કહિે મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા?  

જો પર સે ભભન્ન હૈ.... તો ભજસકો આત્મા કા કલ્યાણ કરિા હો તો ભભન્ન હૈ ઉસ (ચીજ) ઉપર 

રનિ દેિા િહીં, ઐસા કહતે હૈં. ભગવાિ આત્મા અખંડ જ્ઞાયકસ્વરૂપ શુદ્ધભાવ, નત્કાલી ધ્રુવભાવ હૈ, 
ઉસકે ઉપર રનિ કરિે સે પરકી અપેક્ષા રખે ભબિા અપિે સ્વભાવ કા આશ્રય કરિેસે, ધ્રુવકા અવલંબિ 

કરિે સે, નિત્યાિંદ પ્રભુ ઉસકો લક્ષ્ય મેં, ધ્યેયમેં લેિેસે સમ્યગ્દ્દશયિ હોતા હૈં. પહલી િમયકી દશા. સમજ 

મેં આયા?  

‘નિજ નિજ ગુણકલા સે અલંકૃત...’ રવ્ય તો ઠીક, પરંતુ નવકાર કી ભી ઉસકી (અપિી) ગુણ કલા 
કહી. નવકારકી–ઉસકી શભક્ત ઔર ઉસકી અવસ્થા આત્માસે ભભન્ન હૈ. શુભભાવ કા ગુણ બંિ કા કારણ 

ઔર વહ પયાયય, અપિે ગુણ ઔર પયાયયકા કારણ શુભભાવ હૈ, આત્મા સે ભભન્ન હૈ. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ગુણ શુભ બંિ કા કારણ. દુુઃખ હોિા વહ ઉસકા ગુણ. શુભ ઉપયોગ કા ગુણ.. 
શુભ ઉપયોગ કા ગુણ દુુઃખ હોિા વહ. શુભ ઉપયોગ કા ફલ ક્યા? શુભ ઉપયોગ કા ગુણ ક્યા? દક 

શુભ ઉપયોગ કા ગુણ દુુઃખ.  

શ્રોતા :- અિુકૂલ પદાથય બીચ મેં આ ગયા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉસકી બાત િહીં હૈ. પદાથય તો ઉસકે કારણ સે હૈ. ઉસકા તો પ્રશ્ન ભી કહા હૈ 
યહાં? આહાહા..! 

દેખો! આત્મા ભી અપિે નિજગુણ પયાયય સે રહા હૈ, કમય ભી અપિી નિજ ગુણકી પયાયય સે રહા 
હૈ, શરીર સે ભી અપિી નિજગુણ અવસ્થા સે રહા હૈ, ઐસે પુણ્ય-પાપ કા ભાવ ભી ઉસકી શભક્ત ઔર 

ઉસકી અવસ્થા સે રહા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- .. ન્યારી હો ગઈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ન્યારી હો ગઈ િહીં, ન્યારી હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘અપિે ગુણોં તથા પયાયયોં સે...’ ગુણ ઔર કલા. કલા કી પદરભાષા પયાયય કી. ઉસસે સનહત 

‘સવય રવ્ય અત્યંત ભભન્ન-ભભન્ન હૈં.’ અત્યંત અત્યંત ભભન્ન હૈ. આહાહા..! શરીર સે આત્મા ભભન્ન 

કહિે મેં તો નચલ્લાિે લગતે હૈ ભબચારે. આહાહા..! આજ એક કા પત્ આયા હૈ. િહીં હૈ વહ પોરબંદર 

કા મેર-મેર. એક કરશિજી આતે હૈં િ? કરશિભાઈ આતે હૈં. બહોત પ્રેમ. મેર હૈ. મેર જાત કા હૈ. ઉસકા 
પત્ લંબા આયા હૈ. અરે..! શરીર સે ભભન્ન બતાકર આત્મા કા કલ્યાણ કરિા ચાહતે હૈં. 

શ્રોતા :- ઉસકે ગલે ઉતરતી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉસકે ગલે ઉતરતી હૈ. ઇસકો િહીં. વહાં રજિીશ આયે હોંગે. રજિીશ. ઉસકો 
સુિિે ગયે હોંગે. અરે..! કહાં યહ ભેદજ્ઞાિકી બાત ઔર ગંિ િ નમલે વહાં, ઐસા નલખા હૈ. એક મેરકી 
જાત હૈ શોભાલાલજી! મેર. જૈસે અપિે બનિયે, વૈસે એક મેર, ઐસા. રજપુત હૈ ઐસી એક મેર જાત હૈ. 
આયય જાત મેરકી. ઉસકા એક લડકા હૈ કરશિજી કરકે. ૪૦ સાલ કી ઉમ્ર હૈ. િાિજીભાઈ કા િોકર હૈ. 
કરોડપનત હૈ િ. આઠ કરોડ. ગુજર ગયે. એક િાિજી. આઠ-દશ કરોડ રૂપયે થે. વહ ગુજર ગયે. વહાં 
િોકર હૈ. નલખા હૈ. બહોત બાર યહાં આતે હૈં. ઉસિે કહા થા દક રજિીશ કા વ્યાખ્યાિ આયા થા. અરે..! 
યહ ભેદજ્ઞાિકી બાત! યહ સ્યાદ્વાદકી બાત કહીં સુિિે કો િહીં નમલતી. બહોત બડા પત્ નલખા હૈ. યહ 

તો સારે ભરતક્ષેત્ મેં હમારા કલ્યાણ દકયા ઐસા નલખા હૈ. પ્રમોદ હૈ. અન્યમનત અન્યમનત. વૈષ્ણવ હૈ. 
ભગવાિજીભાઈ! ઉસિે નલખા હૈ. આહાહા..! ઐસા ભાવ! યહ વસ્તુ! 

શરીર સે ભભન્ન ધ્યાિ કરિે સે આત્મા કા લાભ હોતા હૈ ઐસા નલખા હૈ ઉસિે. શોભાલાલજી! 
આહાહા..! આત્મા હૈ િ? ભગવાિ શરીર કે રજકણ સે ભભન્ન હૈ િ પ્રભુ! શરીર તો જડ હોકર રહા હૈ. 
કુછ તેરા હોકર રહા હૈ? જડ જડપિે રહા હૈ, ઐસે નવકાર નવકારપિે રહા હૈ. તેરા સ્વરૂપ હોકર રહા હૈ? 

આહાહા..! દેખો! યહાં નલખા િહીં? ‘ઉસી પ્રકાર (આત્મા સે) પૃથક્ હૈં.’ કૈસા? જૈસે જડકમય ઔર આત્મા 
ભભન્ન હૈ, ઐસા પુણ્ય-પાપ કે ભાવ ભી કમય કી તરહ આત્મા સે ભભન્ન હૈં. ઐસા કહતે હૈં. દેખો! 
ઉસીપ્રકાર આત્મા સે પૃથક્ હૈ. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ‘तथवै’ 
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ‘तथवै’ દૂસરી પંભક્ત. ‘साऽकि किन्ना तथवै’ ઓહોહો..! પદ્મપ્રભમલિાદર મુનિ 

હૈ વિવાસી. દદગંબર મુનિ. કહતે હૈં દક ‘तथवै’ જૈસે ભગવાિ આત્મા અરૂપી નચદ્ઘિ ભભન્ન ઔર રૂપી 
જડકમય ભભન્ન,  ઐસે હી પુણ્ય ઔર પાપ કા નવકલ્પ, શુભાશુભ રાગ ઐસે હી. જૈસે શરીર સે, કમય સે 
ભભન્ન હૈ, ઐસે હી નવકાર સે આત્મા ભભન્ન (ઔર) આત્મા સે નવકાર ભભન્ન હૈં. સમજ મેં આયા? 

આહાહા..! 

‘ઔર (ઇિ દો ગાથાઓંકી ટીકા પૂણય કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહતે હૈં -’ લો. યહ 

પદ્મિંદી આચાયય કા થા જો પહલા શ્લોક થા. પદ્મિંદી વિવાસી મુનિ થે. વિવાસી મુનિ ઐસા કહતે હૈં. 
પદ્મિંદી પંચનવંશનત કા હૈ િ હમ સુબહ મેં પઢતે હૈ િ? દશ .. કા િમય...  

(माकलनी) 
असकत च सकत बन्ध ेशदु्धजीवस्य रूिाद ्
रकितमकिलमतू तद्रव्यजालं   कवकचत्रम।् 
इकत कजनिकतवाक्य ंवकि शदु्ध ंबधुाना ं
िवुनकवकदतमतेद्भव्य जानीकि कनत्यम ् ॥७०॥ 
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વહ ‘जानीकि’ શબ્દ પડા હૈ િ અનલંગગ્રહણ મેં. શબ્દ પડા હૈ ઇસનલયે યહાં કલશ મેં ડાલ દદયા. 

‘શ્લોકાથય – બંિ હો િ હો...’ આહાહા..! ભગવાિ આત્મા મેં રાગકી અવસ્થારૂપી ભાવબંિ હો 
યા રાગ કે અભાવરૂપ મોક્ષ હો. ‘સમસ્ત નવનચત્ મૂતયરવ્યજાલ (અિેકનવિ મૂતયરવ્યોંકા સમૂહ) શુદ્ધ 

જીવકે રૂપસે વ્યનતદરક્ત હૈં.’ આહાહા..! સમજ મેં આયા? વસ્તુ શુદ્ધ નચદ્ઘિ આિંદકંદ પ્રભુ આત્મા. 
કહતે હૈં દક જો.... શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ િ વહ? ધ્રુવભાવ કહો, શુદ્ધભાવ કહો, નિત્યાિંદ જ્ઞાયકભાવ 

કહો. વહ વતયમાિ રાગકી પયાયય ભાવબંિકી અવસ્થા મેં હો. કમય તો પર હૈ ઉસકે સાથ. યા રાગ કે 
અભાવરૂપ વીતરાગી કેવલજ્ઞાિી, નસદ્ધકી અવસ્થા મેં હો, પરંતુ ‘સમસ્ત નવનચત્ મૂતયરવ્યજાલ શુદ્ધ 

જીવકે રૂપસે વ્યનતદરક્ત હૈં...’ ભગવાિ અરૂપી જ્ઞાિઘિ આિંદસ્વરૂપ વહ બંિ અવસ્થા મેં હો દક મોક્ષ 

અવસ્થા મેં હો. રવ્ય તો પરરવ્ય સે તદ્્િ ભભન્ન હૈ. આહાહા..! નિયમસાર મેં ભી અલૌદકક બાત કહી 
હૈ. ‘સમસ્ત નવનચત્ મૂતયરવ્યજાલ (અિેકનવિ મૂતયરવ્યોંકા સમૂહ) શુદ્ધ જીવકે રૂપસે વ્યનતદરક્ત...’ 
અથાયત્ ભભન્ન હૈ. ‘ઐસા ભજિદેવ કા શુદ્ધ વચિ બુિપુરુષોં કો કહતે હૈં.’ દેખો! સમજિે કા કામી હૈ, 
સમજિેવાલા હૈ ઉસકો ભજિદેવ કા શુદ્ધ વચિ ઐસા હૈ. વચિ ભી શુદ્ધ ઐસે. ‘कजनिकतवाक्य’ं વીતરાગ 

પરમેશ્વર નત્લોકિાથ કા વાક્ય ઐસા હૈ. દકસકે નલયે? ‘बधुाना’ं બુિપુરુષોંકે નલયે હૈં. સમજિેવાલે હૈ 
ઉસકે નલયે હૈ. િ સમજે તો િહીં સમજે ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! 

યહાં તો શરીર સે યહ હોતા હૈ, ઇસસે યહ હોતા હૈ. ઓહોહો..! દકતિા! સમયસાર મેં પડા હૈ. 
આભખર તક થોડી થોડી નવશેષ બાત. દો-ચાર પન્ને બાકી હૈ. ગડબડ ગડબડ અરે..! પ્રભુ ક્યા દકયા 
તૂિે? સમદકત. નિનવયકલ્પ સમાનિમેં હો વહ સમદકતી, બાહર નિકલા તો અજ્ઞાિી. આહાહા..! યહાં તો 
સ્વરૂપ રનિ.... કુછ મતભેદ હુઆ હોગા ઐસા લગતા હૈ. મતભેદ હોિે પર ભી યહ છપા હૈ. ઐસા 
છાપે... 

કહતે હૈં, ભગવાિ આત્મા ચાહે સો રાગકી અવસ્થા મેં–નવકારીદશા-પયાયય મેં દેખો યા રાગરનહત 

મુક્ત અવસ્થા મેં દેખો તો, રવ્ય તો મૂતયકી નવનચત્ જાલ સે તદ્િ ભભન્ન હૈ. સમજ મેં આયા? વહ રાગ 

ભી મૂતય હૈ. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં. તદ્્િ નિરાલા ચૈતન્ય સત્ વસ્તુ કા કસ જો તત્ત્વ હૈ (વહ) નવનચત્ 

મૂતયજાલ સે તદ્્િ ભભન્ન હૈ. વહ કહે, િહીં, સંસાર અવસ્થા મેં મૂતય હૈ. અરે..! ક્યા કરતે હો તુમ? ભાઈ!  

અરે..! ‘ઐસા ભજિદેવકા શુદ્ધ વચિ...’ દેખો! પર સે એક કહે વહ શુદ્ધ વચિ િહીં. ઐસા કહતે 
હૈં. વ્યવહારિય કા અશુદ્ધ વચિ હૈ. આહાહા..! વ્યવહાર સે તો હૈ િ? વ્યવહાર સે તો હૈ. ઐસા કહતે 
હૈં. વહ શુદ્ધ વચિ હૈ વ્યવહાર સે હૈ વહ. અહો..! ભજિદેવ! પરમાત્મા અપિે વીતરાગસ્વભાવમેં 
ભબરાજમાિ હૈ, ઉસકી વાણી નિકલી (ઐસા) નિનમત્તસે કથિ કહા હૈ. ભજિદેવ કા શુદ્ધ વચિ.,, વચિ 

કુછ ઉસકા હૈ િહીં. ઐસા અથય કરે દેખો! ઉસકા શુદ્ધ વચિ કહા.  
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શ્રોતા :- હો તો કહે દક િહીં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હો તો ક્યા હુઆ? વહ તો નિનમત્ત કા કથિ હૈ. વાણી ભગવાિ આત્માકી 
કૈસી? સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહી નલખા હૈ. પ્રવચિસાર મેં તો િીચે નલખા હૈ. શ્રુતજ્ઞાિી કે નલયે. દક વાણી 
સુિતે હૈ ઉસકો શ્રુત કહિા ઔર ઉસસે શ્રુતજ્ઞાિ હૈ ઐસા કહિા વહ તો ઉપાનિ હૈ. (રવ્ય)શ્રુતજ્ઞાિ કા 
શબ્દ નિકાલકર જો જ્ઞાિકી પયાયય અપિે સે હુઈ ઉસકો હી શ્રુતજ્ઞાિ કહતે હૈં. પ્રવચિસાર મેં તો 
શ્રુતજ્ઞાિીકી બાત કરતે હૈં. યહ તો કેવલજ્ઞાિી હૈં. વાણી મેં નિનમત્ત કૌિ થા ઉસકો બતાતે હૈં. તીિ લોક 

કે િાથ કેવલજ્ઞાિી પરમેશ્વર ઐસે વીતરાગ પરમેશ્વરકી ઐસી વાણી. દેખો! શુદ્ધવચિ. વાણી મેં ઐસી 
તાકાત હૈ. સમજ મેં આયા? બુિપુરુષોં કો કહતે હૈં. જ્ઞાિી સમજદાર પુરુષ કો કહતે હૈં. િ સમજે ઉસકો 
તો લાખ બાત કરે તો ભી સમજે િહીં ઐસા કહતે હૈં. શોભાલાલજી! આહાહા..! 

ભાઈ! તુમ પ્રભુ હો િ. ભાઈ! તેરી ચીજ નિરાલી પડી હૈ અંદર. સમજ મેં આયા? રિાંત દદયા હૈ 
ભાઈિે. ઐસા કહતે હૈં દક પાઈપ હૈ ઉસમેં પવિ હૈ વહ પવિ ભભન્ન હૈ ઔર પાઈપ ભભન્ન. ઉસિે દદયા 
હૈ. યે પોરબંદરવાલેિે. મેરે. િાત મેર હૈ. જૈસે અપિે બનિયે હૈ વૈસે ઉસકી મેર જાત કા આયય. ઉસિે 
કહા દક પાઈપ, ઉસમેં પવિ વહ ભભન્ન ચીજ હૈ, પાઈપ ભભન્ન ચીજ હૈ. િલી. િલી. િલી હૈ ઉસમેં પવિ 

ભભન્ન ઔર િલી ભભન્ન હૈ. ઐસે િલી શરીર ભભન્ન હૈ ઔર પવિ આત્મા ચૈતન્ય ભભન્ન હૈ, ઐસા 
નલખા હૈ. ઐસા નલખા હૈ ઉસમેં. ઉસકે શબ્દ હૈં હોં. યહાં આતે હૈ બહોત બાર. અન્યમનત હૈ વૈષ્ણવ. 
િોકરી કરતે હૈં. આઠ લોંગ ઘર મેં હૈ. બડા પત્ હૈ.  

પાિી કી બાત કુછ બાત કહી હોગી ઉસમેં સે ડાલા હૈ. િલી કા રિાંત દદયા હૈ. યહ રહા દેખો. 
િલી ઔર હવા દોિોં એક િહીં. આજ પત્ આયા હૈ. હૈ કોઈ મેર ..... વહાં િેનમદાસભાઈ હૈ િ વહાં 
સુિિે જાયે. બહોત સાલ સે. િલી ઔર હવા દોિોં એકરૂપ િહીં હૈ. વસ્તુ ભભન્ન, ગુણ ભભન્ન, ગુરુદેવ 

િે સમજાયે હુએ રિાંત સે સ્પિ દકયા હૈ. ક્યા કહતે હૈ આપકી ભાષા મેં?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી -  હા, વહ. િલી કે રિાંત સે આત્મા ઔર શરીર ભભન્ન હૈં. ઉસકો તો શરીર 

ભભન્ન ઐસા સુિતે હી .... પાગલ કોઈ કહતા થા કહે. પાગલ કહે આત્મા ઔર શરીર ભભન્ન. અરે..! 
ભગવાિ! ક્યા કર રહા હૈ તું? ભાઈ! આયા હૈ. અન્યમનત જૈસા અથય નલખે. રિાંત ઉસિે અપિે તરીકે 
નલખા હૈ. િલી કા. બહોત બડા નલખા હૈ. ભુંગળી. ભુંગળી સમજો છો િે? િલી. ઐસે યહ િલી હૈ. 
ઉસમેં પવિરૂપી ચૈતન્ય તો ભભન્ન હૈ. પવિ ઉસમેં રહતા િહીં. ભભન્ન ચીજ હૈ. રિાંત હૈ. પોપટભાઈ! 
કહો, બનિયા િહીં, જૈિ મેં જન્મા િહીં. વહ તો આત્મા હૈ િ? ઐસા સ્વરૂપ કા ધ્યાિ કરિા વહ િમય હૈ, 
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ઐસા નલખતા હૈ ભાઈ! એય..! અંદર નવકલ્પ છોડકર કે ઉસમેં એકાગ્ર હોિા ઉસકા િામ િમય હૈ. આપિે 
કહી બાત ઐસી હી હૈ. ચીમિભાઈ!  

કહતે હૈં દક અહો..! ભજિદેવ કા–વીતરાગદેવ કા શુદ્ધ વચિ. ઐસે વચિ જ્ઞાિી કા હોતા હૈ, શરીર 

ઔર આત્મા તદ્્િ ભભન્ન હૈ ઔર પુણ્ય-પાપ કા નવકલ્પ ઔર આત્મા તદ્્િ ભભન્ન હૈ. સુબહ મેં આયા 
થા. ક્યા આયા? બરાબર. અરે..! ‘ઇસ ભુવિનવદદતકો...’ યહ બાત તો જગત મેં પ્રનસદ્ધ સત્ય હૈ ઐસા 
કહતે હૈં. આહાહા..! હૈ? ‘ઇસ ભુવિનવદદતકો (-ઇસ જગતપ્રનસદ્ધ સત્યકો), હે ભવ્ય! તૂં સદા જાિ.’ 
યહ તો જગતપ્રનસદ્ધ હૈ. ભગવાિ આત્મા શરીર સે, રાગ સે ભભન્ન હૈ વહ તો જગતપ્રનસદ્ધ હૈ. જૈસે નસદ્ધ 

પ્રનસદ્ધ હૈ. નસદ્ધ પ્રનસદ્ધં આતા હૈ િ સ્તુનત મેં? નસદ્ધકી સ્તુનત િહીં આતી?  

શ્રોતા :- ...આચાયયકી આતી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આતી હૈ. સ્તુનત આતી હૈ. નસદ્ધ પ્રનસદ્ધં. પ્રનસદ્ધ નસદ્ધં. નસદ્ધ પ્રનસદ્ધ નસદ્ધ હૈ. 
ઐસે યહ ભી પ્રનસદ્ધ નસદ્ધ જગતમેં હૈ કહતે હૈં. જગત મેં તો પ્રનસદ્ધ હૈ તુમકો પતા િહીં? પુણ્ય-પાપ કે 
ભાવ ઔર આત્મા ભભન્ન હૈં, શરીર સે આત્મા ભભન્ન હૈ—યહ તો જગત પ્રનસદ્ધ હૈ. આહાહા..! 
‘ભુવિનવદદતકો હે ભવ્ય! તૂં સદા જાિ.’ આહાહા..! વહ ૪૬ ગાથા હુઈ. 

૪૭. 

जाकरकसया कसद्धप्पा िवमकिय जीव ताकरसा िोंकत। 
जरमरणजम्ममकु्का   अट्ठगणुालंकिया   जणे ॥४७॥ 

અબ નસદ્ધ ઔર આત્મા સમાિ હૈ વહ બતાતે હૈં. શભક્ત હોં. પયાયયકી અપેક્ષા સે બાત િહીં.  

હૈ  નસનદ્ધ  જૈસે  જીવ, ત્યોં  ભવલીિ  સંસારી વહી. 

ગુણ આઠસે જો હૈ અલંકૃત જન્મ-મરણ-જરા િહીં. ૪૭. 

અરેરે..! નચલ્લાિે લગતે હૈં. અરે..! હમારે જન્મ-મરણ-જરા કુછ િહીં? તબ દકસકો? અરે..! સુિ 

િ. અરે.. સુિ િ. યહ તો તેરી પયાયય મેં હૈ, વસ્તુ મેં કહાં હૈ? સમજ મેં આયા? જહાં રનિ... આહાહા..!  

ઉસકી ‘ટીકા – શુદ્ધરવ્યાનથયક િય કે અભભપ્રાય સે...’ લો. શુદ્ધરવ્ય ભગવાિ આત્મા નત્કાલી 
રવ્યકી રનિ સે... જો શુદ્ધરવ્યાનથયક િય. શુદ્ધ નત્કાલી શુદ્ધ, રવ્ય અથાયત્ વસ્તુ, ઉસકા ભજસકા પ્રયોજિ 

હૈ ઐસા જો િય–જ્ઞાિ, ઉસ ‘િય કે અભભપ્રાય સે સંસારી જીવોં મેં...’ મુક્ત જીવોં મે ‘અંતર િ હોિે કા 
કથિ હૈ.’ ‘નસદ્ધ સમાિ સદા પદ મેરો.’ આતા હૈ દક િનહ વહ? બિારસીદાસ મેં. ‘સવય જીવ હૈ નસદ્ધ 

સમ..’ સવય જીવ હૈ જ્ઞાિમય. યોગીન્રદેવમેં. સવય જીવ જ્ઞાિમય... ભજતિા અિંતા આત્માઓં વહ 

જ્ઞાિમય હૈં. તુમ ભી જ્ઞાિમય હૈ ઔર વહ ભી જ્ઞાિમય હૈ. સવય જીવ હૈ જ્ઞાિમય, વહ જાિે સમતા 
રાખે. ઐસા આતા હૈ િ ભાઈ કુછ? સમભાવ રખે.  
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કોઈ નવરોિભાવ હો ઉસકા રાગ-દ્વેષ આદદ અજ્ઞાિ, વહ તો ઉસકા હૈ િહીં. તુઝે ક્યા દેખિા 
ઉસમેં? તું પયાયયરનિ સે તુઝે દેખ તો દૂસરે કો પયાયયરનિ સે દેખ. તેરી રનિ મેં રવ્યસ્વભાવ શુદ્ધ 

આિંદકંદ દેખ તો દૂસરે કો ભી ઐસા દેખ. પયાયય હૈ ઉસકો ગૌણ કર દે. આહાહા..! કહતે હૈં, ‘શુદ્ધ 

રવ્યાનથયકિય સે...’ ભગવાિ શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્યકી રનિવાલે િય સે સંસારી જીવ, નિગોદકા જીવ ઔર 

મુક્ત નસદ્ધ જીવ, દોિોં મેં વસ્તુરનિ કી અપેક્ષા સે કુછ અંતર િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? અહો..! 
અબ જરા નસદ્ધ કૈસે હોતે હૈં વહ બાત જરા મુનિ કરતે હૈં. 

નસદ્ધ ભગવાિ હોતે હૈં વહ કૈસે હોતે હૈં? ‘જો કોઈ અનત આસન્નભવ્ય જીવ હુએ,...’ ઓહો..! 
અલ્પકાલ મેં ભજસકો મુભક્ત હોિે લાયક હૈં ઐસે—િજીક મોક્ષ કે લાયક હૈં ઐસે—જીવ હુએ ‘વહ પહલે 
સંસાર અવસ્થા મેં સંસાર-ક્લેશ સે થકે નચત્તવાલે હોતે હુએ...’ રાગ-દ્વેષ ઔર નમથ્યાત્વ જો સંસાર ક્લેશ 

હૈ ઉસસે થકે. થાક... યહ િહીં... યહ િહીં.. થાક સમજતે હો દક િહીં? ચલતે ચલતે થકાિ લગ જાયે. 
થકાિ લગી, કહતે હૈં. આહાહા..!  

‘પહલે સંસારાવસ્થા મેં સંસાર-ક્લેશ સે...’ દેખો! ચાર ગનત કે ભાવ જો હૈં વહ ક્લેશ હૈ. વહ 

‘ક્લેશ સે થકે નચત્તવાલે હોતે હુએ...’ થકાિ લગી, યહ િહીં.. યહ િહીં.. ચાર ગનત કા ભાવ જો ક્લેશ 

જો દુુઃખ વહ િહીં. સમજ મેં આયા? બહોત ચલતે ચલતે થક જાતે હૈ િ મિુષ્ય? આઠ-દશ કોસ ચલે 
તો થક જાયે. પીછે આરામ કરિે કો નમલે તો અપિે પડાવ ડાલે. થક જાતે હૈં. ઐસે કહતે હૈં દક ભજસકો 
ગનત મેં પદરભ્રમણ કરિે કી થકાિ લગી હો. સમજ મેં આયા? થકાિ થકાિ લગી હો. આહાહા..! સમજ 

મેં આયા?  

સંસારદશા મેં સંસાર ક્લેશ સે, યહ સંસારદશા મેં સંસાર ક્લેશ હૈ. રાગ-દ્વેષ નમથ્યાત્વ ઉદયભાવ 

વહ ક્લેશ હૈ. આહાહા..! શુભભાવ, અશુભભાવ વહ સબ ક્લેશ હૈ ક્યોંદક દુુઃખ હૈ. સમજ મેં આયા? 

સંસારદશા મેં ક્યા હૈ? ભાવ ક્યા હૈ? શુભ-અશુભ નિગોદ મેં ભી હૈ. વહ સંસારદશા હૈ. નિત્યનિગોદ 

મેં શુભ-અશુભભાવ તો નિરંતર ચલતે હી હૈં વહ સંસારદશા હૈ. ઉદયભાવદશા વહ સંસારદશા હૈ. 
સંસાર ક્લેશ સે થકે નચત્તવાલે... થકે નચત્તવાલે... બાહર સે િહીં. અંદર મિ મેં થકાિ લગી હૈ. અરે..! 
ચોયાયસી કે અવતાર, જન્મ-મરણ કરતે કરતે થક ગયે. ભગવાિ! યહ દુુઃખ સહિ િહીં હોતા હૈ. ઐસા 
કહતે હૈં િ? સ્તુનત મેં આતા હૈ િ?  

‘સહજ વૈરાગ્દ્યપરાયણ હોિેસે...’ સહજ વૈરાગ્દ્ય... વહ ક્લેશ પુણ્ય-પાપ કે ક્લેશ સે ભી વૈરાગ્દ્ય. 
સ્વભાનવક વૈરાગ્દ્યપરાયણ હોિે સે... ઉત્કૃિ સાિુકી બાત કરતે હૈં િ? ‘રવ્ય-ભાવ નલંગ કો િારણ 

કરકે...’ ભજસકો વીતરાગીપયાયય પ્રગટ કરકે ભાવનલંગ ઔર રવ્યનલંગ િગ્નદશા (હુઈ) અથવા અઠ્ઠાઈસ 

નવકલ્પ વહ ભી રવ્યનલંગ હૈ, પંચમહાવ્રત કા નવકલ્પ વહ ભી રવ્યનલંગ હૈ. સમજ મેં આયા? 

‘પરમગુરુ કે પ્રસાદ સે પ્રાપ્ત દકયે હુએ...’ દેખો! નિનમત્ત કૈસા હૈ? ‘પરમગુરુ કે પ્રસાદ સે પ્રાપ્ત 

દકયે હુએ...’ ગુરુ મહાસંત વીતરાગી મુનિ નિગ્રંથ. ઐસા પ્રસાદ પ્રાપ્ત હુઆ. પ્રસાદ સે પ્રાપ્ત હુએ, 
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મહેરબાિી સે પ્રાપ્ત હુએ. ક્યા? ‘પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા...’ પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા. પરમ 

જ્ઞાિસ્વરૂપ જો આત્મા, ઉસકે અભ્યાસ દ્વારા... અંતર પરમાગમ જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિ આત્માકી પયાયય, 
ઉસકા અભ્યાસ કરતે કરતે... વહ પરમાગમ મેં દશયિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ તીિોં આ ગયે. સમજ મેં આયા? 

આહાહા..! પરમાગમમેં ઐસા કહા હૈ, ગુરુિે ઐસા કહા, ઐસા અભ્યાસ અંતરમેં દકયા ઐસા કહતે હૈં. 
ક્યા કહા સમજ મેં આયા? જો ગુરુ, પરમગુરુ હૈં વહ તો વહી કહતે હૈં દક તેરા આત્મા આિંદસ્વરૂપ હૈ, 
જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ ઉસકી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ ઔર રમણતા કર, વહ પરમ આગમ કા અભ્યાસ હૈ. સમજ મેં આયા? 

જ્ઞાિ કા અભ્યાસ કહો, આત્મા કા અભ્યાસ કહો, પરમાગમ કા અભ્યાસ કહો—એક હી બાત હૈં. સમજ 

મેં આયા? 

‘પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા નસદ્ધક્ષેત્ કો પ્રાપ્ત કરકે...’ ઉસકે દ્વારા નસદ્ધક્ષેત્ કો પ્રાપ્ત દકયા. 
સમજ મેં આયા? દેખો! ઉસમેં ઐસા િહીં કહા દક વ્યવહાર નવકલ્પ પંચમહાવ્રત ઉસસે નસદ્ધક્ષેત્ કો 
પ્રાપ્ત હુઆ. વહ રાગ તો ભભન્ન હૈ. ઉસસે આત્માકી ક્યા પ્રાનપ્ત હોતી હૈ આત્માકો? સમજ મેં આયા? 

દકતિી બાત લી હૈ! ઓહોહો..! આસન્નભવ્ય જીવ હુએ. અનતઆસન્ન ભવ્ય જીવ. પહલે સંસારક્લેશ 

સે થકે નચત્તવાલે.. સહજ વૈરાગ્દ્ય પરાયણ તત્પર હોિે સે, સારે નવકલ્પ સે ઔર પર સે ઉદાસ. 

વહ ‘રવ્ય-ભાવ નલંગ કો િારણ કરકે...’ નિનમત્ત ભી સાથ મેં નલયા. વીતરાગીપયાયય–અકષાય 

પયાયય િારણ જો ભાવ હૈ ઔર અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ ઔર િગ્નદશા વહ નિનમત્ત હૈ. સમજ મેં આયા? જો 

કોઈ નસદ્ધ હોતા હૈ યહ નસ્થનત સે નસદ્ધ હોતા હૈ. કોઈ તીિ કષાય કે અભાવ ભબિા નસદ્ધ હો ઔર નલંગ 

મેં નિનમત્ત િગ્નદશા ઔર અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ િ હો ઔર નસદ્ધ હો—ઐસા હોતા િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા :- નિનમત્ત સે હોતા િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ તો શબ્દ ક્યા આવે વ્યવહાર કથિમેં? કારણ અથાયત્ હૈ. ઐસા હૈ. 
વીતરાગી નિમયલ પયાયય મોક્ષ કે માગય કી વહ ભી હૈ, સાથમેં નવકલ્પ ઔર શરીરકી િગ્નદશા હૈ, નવકલ્પ 

આસ્રવતત્ત્વ હૈ, શરીરકી અવસ્થા અજીવતત્ત્વ હૈ. દોિોં નિનમત્તરૂપ હૈં વહ જાિતે હૈં. સમજ મેં આયા? 

પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા... બાદ મેં અભ્યાસ દકસકા દકયા? િારણ યહ દકયા ભલે. સમજ મેં આયા? 

આયી દો બાત. પરંતુ અભ્યાસ દકસકા દકયા? 

‘પરમગુરુ કે પ્રસાદ સે પ્રાપ્ત હુએ પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા...’ સમજ મેં આયા? અંતર મેં 
ભગવાિ જ્ઞાિસ્વરૂપ જાિિસ્વભાવ ઉસકા અભ્યાસ, જ્ઞાિકી એકાગ્રતા, સ્વરૂપકી એકાગ્રતા કા 
અભ્યાસ દ્વારા નસદ્ધપદ કો પ્રાપ્ત હુઆ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! નિનમત્ત ઐસા થા ઉસકા જ્ઞાિ 

કરાયા. નિનમત્ત ઐસા હી હોતા હૈ. મુનિ ભાવનલંગી હો ઔર બાહ્ય મેં વસ્ત્ર, પાત્ રહ જાયે ઔર અઠ્ઠાઈસ 

મૂલગુણ નસવા દૂસરા અવ્રત કે રાગાદદ કા નવકલ્પ હો ઐસા હોતા િહીં. પરંતુ અભ્યાસ દકસકા દકયા 
અબ? યહ તો બાત... આહાહા..! ‘પરમગુરુ કે પ્રસાદસે પ્રાપ્ત દકયે હુએ પરમાગમ કે અભ્યાસ દ્વારા 
નસદ્ધક્ષેત્ કો પ્રાપ્ત કરકે...’ નસદ્ધક્ષેત્ પ્રાપ્ત કરકે, દેખો! યહાં પયાયયમેં ભી નસદ્ધક્ષેત્ પ્રાપ્ત દકયા, વહાં 
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(ક્ષેત્મેં) નસદ્ધક્ષેત્ વહાં પ્રાપ્ત દકયા. અવ્યાબાિ-બાિારનહત સકલ-નવમલ સવયથા નિમયલ. કેવલજ્ઞાિ, 
કેવલદશયિ, કેવલ સુખ, કેવલ વીયયયુક્ત નસદ્ધાત્મા હો ગયે. વહ પરમાત્મા નસદ્ધદશા હો ગઈ. આહાહા..! 
યહ િમો નસદ્ધાણં. સમજ મેં આયા કુછ? વહ બાત હૈ.  

‘દક જો શુદ્ધાત્મા કાયયસમયસારરૂપ હૈ.’ દક શુદ્ધાત્મા ઉસકો કાયયસમયસાર કહતે હૈં. અથવા 
કાયયશુદ્ધ કહતે હૈં. અથવા કાયય અપેક્ષા સે શુદ્ધ. ઉસકી નિમયલ પયાયય પૂણય હો ગઈ હૈ કાયય. કાયય અપેક્ષાસે 
નસદ્ધ ભગવાિ કો શુદ્ધ કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? કદઠિ બાત કહી. ‘જૈસે વે નસદ્ધાત્મા હૈં વૈસે હી 
શુદ્ધનિશ્ચય સે ભવવાલે જીવ હૈં.’ જૈસે યહ નસદ્ધાત્મા હૈં વૈસે હી શુદ્ધનિશ્ચય સ્વભાવકી રનિ સે દેખો 
તો... ભવલીિ શબ્દ પડા હૈ િ ઉસમેં? ભવવાલા જીવ ઐસા હી હૈ. પયાયય કો િ દેખો તો વસ્તુ તો ઐસી 
હી હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

શભક્તરૂપ તો મુક્ત હી હૈ, નસદ્ધ હી હૈ. સમજ મેં આયા? વ્યક્તરૂપ–પ્રગટરૂપ મુક્તદશા ભજસકો 
પ્રાપ્ત હુઈ ઐસા યહ આત્મા શભક્તરૂપ મુક્તસ્વરૂપ હી હૈ, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! પરંતુ કૈસે બૈઠે 
અંદર સે? નસગારેટ ભબિા ચલે િનહ, તમ્બાકુ ભબિા ચલે િહીં, શુભભાવ હો તો ઠીક પડે—ઐસા આગ્રહ  

ભજસકો હો, ઉસકો ઐસી આત અંતર બૈઠતી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

કહતે હૈં દક જૈસા વહ કાયયશુદ્ધ ભગવાિ આત્મા ઉસકો કાયયસમયસારરૂપ કહા, ઐસે ભવવાલે 
જીવ ભી ઐસા હૈ. ‘ભજસ કારણ વે સંસારી જીવ નસદ્ધાત્મા સમાિ હૈં,...’ વસ્તુ તરીકે, રવ્ય તરીકે, સ્વભાવ 

તરીકે દોિોં સમાિ હૈ. ‘નસદ્ધ સમાિ સદા પદ મેરો.’ આતા હૈ દક િહીં વહ? ‘ચેતિરૂપ અિુપ...’ પરંતુ 
યહાં નસદ્ધ સમાિ કહા. ‘નસદ્ધ સમાિ સદા પદ મેરો.’ બિારસીદાસિે કહા. મૈં તો નસદ્ધ સમાિ હી 
રવ્યસ્વભાવ નત્કાલ હૂં. ઉસકો પ્રગટ પયાયય હૈ. મેરે મેં વહ શભક્તરૂપ ઐસા હી અિંત જ્ઞાિ, દશયિ આદદ 

પડા હૈ. આત્મા મેં અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશયિ, અિંત આિંદ, વીયય ઐસા પડા હી હૈ. ઉસકો પ્રગટ હૈ. 
યહાં અપ્રગટ હૈ. પરંતુ વસ્તુ તરીકે વહ સમાિ હૈ. વસ્તુ મેં ફેરફાર િહીં. આહાહા..! દેખો યહ સમ્યગ્દ્દશયિ 

કા નવષય. અંતમુયખ ઐસા તત્ત્વ હૈ નસદ્ધ સમાિ, ઉસકી અંતર રનિ કરિે સે પયાયય કા ભેદ ઐસા 
લક્ષમેંસે છોડ દેિે સે. 6વીં ગાથા મેં આયા િ? ‘ण कव िोकद अप्पमत्तो ण िमत्तो जाणगो दु जो िावो’ 
કૌિસી પયાયય બાકી રહ ગઈ? જહાં ૧૩ વેં ગુણસ્થાિ ઔર ૧૪ વેં ગુણસ્થાિકી પયાયય ભી મૈં િહીં. 
સમજ મેં આયા?  

ઐસે ભગવાિ જૈસા નસદ્ધ હૈ ઐસે સંસારી જીવ હમારે સમાિ હૈ. રવ્યરનિ કરિે સે, શુદ્ધ રનિ 

કરિે મેં જો ચીજ પડી હૈ વહ તો નસદ્ધ સમાિ હી હૈ. અભેદ નચદાિંદ ભગવાિ... વહ નસદ્ધકી દશા–
પયાયય પ્રગટ હૈ. યહ નસદ્ધ જૈસા હી રવ્યસ્વભાવ હૈ. ‘ઉસ કારણ વે સંસારીજીવ જન્મજરામરણ સે 
રનહત...’ દેખો! આહાહા..! ભગવાિ વસ્તુસ્વભાવ, ઉસમેં જન્મ-મરણ ક્યા આયા? જન્મજરામરણ હોં! 
આત્મા રવ્યસ્વરૂપ મેં જન્મ કહાં? જરા િામ વૃદ્ધાવસ્થા કહાં? ઔર શરીર કા અંત ઐસા મરણ કહાં? 
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આહાહા..! ભગવાિ અંતમુયખ ચૈતન્ય પ્રભુ વહ તો નસદ્ધ સમાિ જન્મ-મરણ ઔર વૃદ્ધાવસ્થા સે રનહત 

હૈ. 

ભાઈ! વૃદ્ધાવસ્થા મેં શરીર કામ િ કર સકે, યુવાિ અવસ્થા મેં આત્મા કર સકે, શરીર કો લેકર. 
ઐસા હૈ દક િહીં? .. મેં યહ અનિકાર આયા થા ઇિ લોગોં કો શ્વેતાંબર મેં. પરદેશી રાજા થે િ પરદેશી 
રાજા? એક ...સ્વામી કો નમલા. યહ તો કથા બિાઈ હોગી. .. સ્વામી થે એક. પાશ્વયિાથ. ચાર જ્ઞાિ કે 
સ્વામી થે. નમલે. પરદેશી જીવ માિે િહીં. ઉસિે પ્રશ્ન દકયા દક મહારાજ! તુમ શરીર ઔર જીવ કો ભભન્ન 

માિતે હોં? હા. શરીર ઔર જીવ કો હમ ભભન્ન માિતે હૈં. ઉસકા બડા ભાઈ થા ઉસકી તરહ .. મુનિ. 
ક્યા કહતે હૈં? ..પ્રિાિ. યહ .. પ્રિાિ આત્મા ઉસકા વણયિ દકયા હૈ. બૌદ્ધ મેં હૈ. પરદેશી રાજા અથાયત્ 
આત્મા, રાગ કો અપિે માિિેવાલા ઐસા આત્મા પરદેશી વહ નસદ્ધપ્રિાિ. યહાં રાજકોટ મેં પઢા થા 
અપિિે. ૮૯કી સાલ. તીિ-તીિ હજાર લોગ. રાજકોટ ૮૯ સાલ. ૮૯. દકતિે સાલ હુએ? ૧૧ ઔર 

૨૫, ૩૬ સાલ. તીિ-તીિ હજાર લોંગ. સુિરે વાલે ઐસે ઠાઠ જમે. એક ઘંટા પહલે આયે. તીિ-તીિ 

હજાર લોગ. .. મેં શ્વેતાંબર મેં. વહ પઢા થા. 

તો ... વહાં ઉસકો લે ગયે દક ચલો તો સહી. .. ઘોડે પર સવારી કરે. ઘોડે સમજે અશ્વ. તો અશ્વ 

થક ગયા તો વહાં જાકર વિ મેં ઉતારા. જહાં મુનિ બૈઠે થે. વરિા પરદેશી તો જાયે િહીં અિાયય જૈસા. 
પરંતુ ઉસકો ઘોડે પર ભબઠાયા. િયે ઘોડે આયે થે ઊંચે અશ્વ. અશ્વ. રાજા થા િ તો બહોત ઊંચા કહીં સે 
આયા થા ભેટ મેં. તો .. ઉસકા બડા ભાઈ થા. અબ દદવાિપિા થા. યહ રાજા થા. ભાઈ! અપિે ઘોડે 
િયે આયે હૈં િ? ઘોડે પર સવારી કરિે કો જાતે હૈ. ચલો ચલે. ઉસકા હેતુ થા મુનિ કે પાસ લે જાિા. 
ઐસે તો મુનિ કે પાસ આયે િહીં. ઘોડે કો ઇતિા દૂર લે ગયે દક રાજા થક ગયા. અંદર બૈઠા થા. અરે..! 
નચતા! ગાડી કો ઘુમાઓ. થાક લગા હૈ.  

વિ મેં મુનિ બૈઠે થે. વહાં લે ગયે. ઘોડે કે છોડ દદયા. ટહલ કરતે કરતે. યહ કૌિ? મહારાજ! યહ 

મુનિ હૈં. યહ મુનિ શરીર ઔર જીવ કો ભભન્ન માિતે હૈં. વહ ભભન્ન િહીં માિતા થા િ? નચતે કહા–
ઉસકે દદવાિિે. શરીર  ઔર જીવ કો ભભન્ન માિતે હૈં. હૈં! શરીર, જીવ ભભન્ન. વહાં ચલે નચતા! હમ 

ચલેં. હા, સાહેબ! ચલો. પ્રશ્ન પૂછા પીછે. શરીર ઔર જીવ ભભન્ન હૈ? હમ પ્રશ્ન કરતે હૈં, પરદેશી કહે. 
શરીર યુવાિ હો તો આત્મા બહોત કામ કર સકતા હૈ શરીર સે ઔર વૃદ્ધ હો તો કામ િહીં કર સકતા. 
દેખો! આત્મા ઔર શરીર એક હૈ તો ઐસા હોતા હૈ. ઐસા પ્રશ્ન દકયા પરદેશી રાજાિે. બહોત પ્રશ્ન આયા. 

દેખો! શરીર મજબુત હો તો દકતિા કામ કર સકે. મણ, દો મણ... હોતા હૈ ઉસમેં સે ઉઠાયે કહાં 
સે? અરે..! પરદેસી! મૂંઢ હૈ? ઐસા કહા જરા હોં. મુંઢા.. મૂઢ હૈં. નચતપ્રિાિ સાથ મેં થે. મૂંઢા પરદેશી? 

મૂઢ હૈ તુમ? ક્યા? વહ તો કાવડ જૈસી. કાવડ સમજતે હૈં. કાવડ િહીં હોતી, પાિી ભરિેકી. 

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા વહ. તો કાવડ જીણય હો તો યુવાિ આદમી ક્યા કરે? કાવડ હૈ યહ તો. 
સમજ મેં આયા? કાવડ હૈ. વાંસ જીણય હો તો... ઉઠાિે કા હોતા હૈ િ? ક્યા કહતે હૈ ઉસકો? રસ્સી .. 
રખિેકી હો. મિ રખે તો વહ જીણય હો જાયે, પડ જાયે. યુવાિ મેં તાકાત િહીં ઐસા િહીં, પરંતુ વહ 

સાિિ કચ્ચા હૈ. ઐસે શરીર કચ્ચા હૈ. પરંતુ શરીર આત્મા હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? વહ તો બહોત 

પ્રશ્ન ચલતે થે.  

કહતે હૈં દક, અરે..! વતયમાિ જીવ જન્મ-મરણસે રનહત હૈ. જૈસા નસદ્ધરનહત હૈ, રાગ સે શરીર સે 
કમય સે ઐસા ભગવાિ આત્મા અભી રાગ સે, શરીર સે, કમય સે રનહત હૈ. ‘ઉસ કારણ વે સંસારી જીવ 

જન્મજરામરણ સે રનહત ઔર સમ્યક્ત્વાદદ આઠ ગુણોંકી પુનિ સે તુિ હૈં...’ ઇસસે રનહત હૈ ઔર 

સમ્યક્ત્વાદદ આઠ ગુણોં સે ‘(-સમ્યક્ત્વ, અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશયિ, અિંત વીયય, સૂક્ષ્મત્વ, અવગાહિ, 
અગુરુલઘુ તથા અવ્યાબાિ ઇિ આંઠ ગુણોંકી સમૃનદ્ધસે આિમંદય હૈ.)’ આત્મા. અંદર સ્વભાવ મેં હોં. 
આઠ ગુણોં સે અિંત શભક્ત મેં અંદર આિંદમય આત્મા હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘સમ્યક્ત્વાદદ આઠ ગુણોંકી પુનિ સે તુિ હૈ...’ પુનિ સે તુિ હૈ. તુિ અથાયત્ આિંદમય હૈ. આઠ 

ગુણકો િારણ કરિે સે આિંદમય આત્મા હૈ. અભી આત્મા ઐસા હૈ, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! નિગોદ 

કા આત્મા ભી ઐસા હૈ. યહાં તો સંસારીકી... વસ્તુ તો વસ્તુ હૈ. પૂરા શભક્તરૂપ તત્ત્વ વસ્તુ ચૈતન્યતત્ત્વ 

ઉસમેં તો અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશયિ, સમદકત આદદ અિંત શભક્તયાં પડી હૈ. વહ નસદ્ધ કો પ્રગટ હૈ, 
યહાં શભક્તરૂપ અપ્રગટ હૈ. પરંતુ વસ્તુ તરીકે તો નસદ્ધ સમાિ હી આત્મા હૈ. સમજ મેં આયા? યહાં 
શુદ્ધભાવ કહતે હૈં વહ નસદ્ધ સમાિ જીવ કો કહતે હૈં. ઔર વહ જીવ ઐસા હૈ ઉસપર રનિ કરિે સે 
સમ્યગ્દ્દશયિરૂપી િમયકી પહલી પયાયય પ્રગટ હોતી હૈં. ઉસકે નસવા દૂસરી કોઈ દિયાકાંડ કરિે સે.... બહોત 

ડાલા હૈ ભાઈિે. વ્રત આદદ કરિે સે, બાદ મેં વ્યવહાર ભલે સાિિ કરે, બાહ્ય કા ત્યાગ કરે. બાદ મેં 
ઉસકો સમદકત હોતા હૈ, જ્ઞાિ હોતા હૈ. બહોત ડાલે હૈં લકડે. આહાહા..! ઐસે પુસ્તક સમયસાર કે િામ 

પર, ઉસસે જ્યાદા તો જયચંદ પંદડતિે દકતિા અચ્છા અથય દકયા હૈ! જયચંદ પંદડતિે અથય દકયા હૈ. 
ઉસકો વહ માન્ય િહીં. અરે..! ભગવાિ! ક્યા કરતા હૈ? ઔર સાિુ િામ િરાયે. ભાઈ! વહ સત્ય કા 
અિાદર હોતા હૈ. વહ સુખ કા માગય િહીં ભાઈ! સમજ મેં આયા? ભજસ માગય પર જા રહે હો વહ સંસાર 

કા ફલ હૈ. 

યહાં તો રાગરનહત, રાગકી અપેક્ષા િહીં ભજસકો. ઐસી ચીજ ભગવાિ આત્મા... વ્યવહાર પહલે 
કરે, તો પહલા વ્યવહાર ઔર બાદ મેં નિશ્ચય ઐસા નલખા હૈ .. મેં. પ્રથમ યહ હૈ, બાદ મેં યહ હૈ. યહાં 
કહતે હૈં દક... ઔર દોિોં કો મોક્ષમાગય કહા હૈ. વ્યવહાર ઔર નિશ્ચય દોિોં મોક્ષમાગય હૈ. યહાં ભાઈ 

ટોડરમલિે કહા, દો મોક્ષમાગય હૈ હી િહીં. ઉસકી શ્રદ્ધા િ નમલે ઉસકો. મોક્ષમાગય એક હી હૈ. દો તો 
કથિમેં આતા હૈ નિનમત્ત દેખકર. મોક્ષમાગય દો હૈ િહીં. વહ તો નલખા હૈ, સ્પિ નલખા હૈ. દો મોક્ષમાગય 
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હૈ. પહલે વ્યવહાર આતા હૈ, વ્યવહાર કા ફલ નિશ્ચય આતા હૈ. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! ક્યા કરતા 
હૈ? સાિુ િામ િરાવે ઔર ઐસા કામ કરે! ગજબ કામ કરે! 

લોગોં કો ભબચારે કો પતા િહીં. સંપ્રદાય મેં લોંગો કો ફુરસદ િ નમલે. ચીજ ક્યા હૈ ઔર કૈસે હોતી 
હૈ? િવરાશ સમજે ક્યા કહતે હૈં? ફુરસદ. ફુરસદ િહીં. ઉપર બૈઠતે હૈ ઉસકા માિ લે. ઝુકાવે.  
ઝુકાિેવાલા ચાનહયે. ઝુકિેવાલા તો તૈયાર હૈ. જૈસે કહે દક હા. આહાહા..! કહતે હૈં દક ઉસકી કબુલાત 

કૈસે તુઝે આયે? જૈસે નસદ્ધ કે ગુણ પ્રગટ હૈં સમદકત આદદ, ઐસે હી ગુણ મુઝમેં હૈં. સમજ મેં આયા? 

ભબલકુલ અલ્પ િહીં, કમ િહીં, અનિક િહીં ઐસી ચીજ મેરે મેં હૈ. ઐસી રવ્યરનિ કરિા વહ 

મહાપુરુષાથય હૈ. સમજ મેં આયા?  

યહ સારા આત્મા અંતમુયખ તત્ત્વ... અંતમુયખ આયા થા િ? નવશેષ અંતમુયખ. પહલે આયા થા. 
નવશેષ અંતમુયખ આયા થા. ‘નવશેષરૂપ સે અંતમુયખ હોિે કે કારણ નિમયદ હૈ.’ કલ નિમયદકી બાત કહી 
થી રાત કો? પૂછા થા િ માિ ઔર નિમયદ. ‘વહાં નિશ્ચય પરમસદા સમરસીભાવ સ્વરૂપ હોિે કે કારણ 

નિમાયિ હૈ ઔર નિશ્ચયિય સે નવશેષ અંતમુયખ હોિે કે કારણ સે નિમયદ હૈ.’ ઐસા કહા. આહાહા..! એક 

મૂલ પયાયયરનિ હી ઉસકો અિાદદસે હુઈ હૈ. એક અંશ કો દેખતે હૈં, રાગ કો દેખતે હૈં, નિનમત્ત કો દેખતે 
હૈં, વહ પયાયયરનિ હૈ. વહ પયાયયરનિ હી નમથ્યાત્વભાવ હૈ.  

અિાદદ-અિંત ચૈતન્ય વસ્તુ... ક્યા સેઠ! પ્રશ્ન દકયા દક િહીં? ઐસા કહે દક વહ ઉપદેશકિે દકયા 
હૈ. ઐસા કહે. તુમિે માિા ઇસનલયે તુમિે દકયા. ઐસા હૈ િહીં સેઠ! આહાહા..! ભજિભગવાિ તો ઐસા 
ફરમાતે હૈ દેખો િ. શુદ્ધ ભજિવચિ ઐસા કહતે હૈં. ભજિપનત કા શુદ્ધ વાક્ય. ભજિપનત કા શુદ્ધ વાક્ય 

ઐસા હૈ ઔર ભુવિનવદદત હૈ. વહ તો જગત મેં પ્રનસદ્ધ હૈ. તુમકો કૈસે િયાપિ લગતા હૈ? ઐસા કહતે 
હૈં. આહાહા..! .. પ્રભુ! વહ નવકલ્પ દયા, દાિ, વ્રત આદદ સે ભભન્ન હૈ તો ભુવિનવદદત હૈ, જગતપ્રનસદ્ધ 

હૈ ઔર ભજિપનત કા શુદ્ધવાક્ય હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! ભેદજ્ઞાિકી બાત હૈ વહ. ઐસા ભેદજ્ઞાિ 

કરિા ઉસકા િામ સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ ઔર સમ્યગ્દ્દશયિ હૈ. સાથ મેં લકડે રખકર શુભભાવ મેરા હૈ, ઐસા હૈ, 
વૈસા હૈ—વહ તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ. દેવીલાલજી! આહાહા..! 

ભગવાિ! તુમ જૈસા હૈ ઐસા લક્ષમેં લે, પીછે અંતર રનિ મેં જા તો તુઝે સમ્યગ્દ્દશયિ હોગા, િમય 
હોગા તો ઉસ માગય પર ચલેગા. સમ્યગ્દ્દશયિ ભબિા માગય મેં િહીં. વહ તો કુમાગય હૈ. આહાહા..! અરે..! 
ભાઈ! થોડા દુુઃખ ભી તુઝે ઠીક િહીં લગતા હૈ તો મહાનમથ્યાત્વકા મહા દુુઃખ કૈસે સહિ હોગા? 

ભગવાિ! આહાહા..! સમજ મેં આયા? એક જરા થોડા દુુઃખ હોં એક ચીંટી કાટે ચીંટી. ચીંટી કહતે હૈં િ 

કીડી? મકોડા ઐસા હોતા હૈ િ મકોડા? ઐસા કાટે દક તૂટ જાયે, દો ભાગ હો જાયે પર છોડે િહીં. પહલે 
નચલ્લાયે. બાદ મેં કુછ િહીં હોતા. મકોડા. મકોડા કહતે હૈં િ? ભાઈ! ઇતિા દુુઃખ તુઝે પ્રનતકુલ લગતા 
હૈ, ઠીક િહીં, તો આત્મા જૈસા હૈ ઐસા િ માિકર નવપરીત માન્યતાકા મહા દુુઃખ િરક-નિગોદ કા કૈસે 
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સહિ હોગા તુઝે? આહાહા..! પૈસે આદદ સબ હો. ૧૦૬ દડગ્રી બુખાર આયે. ભગવાિજીભાઈ! લો પૈર 

મેં દદય હુઆ તો ઘર પર પડે રહે. પૈસે પૈસે કે પાસ રહે, લડકા લડકે કે ઘર પર ગયા. 

શ્રોતા :- લડકા ચલા ગયા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- તો યહાં બૈઠકર ક્યા કરે? કબ તક બૈઠા રહે? વહ સબ િુતારેકી ટોલી હૈ. 
ઇસમેં આતા હૈ. એય..! ચીમિભાઈ! સ્ત્રી, બચ્ચે, મા-બાપ સબ િુતારા કે આભજનવકા કે નલયે ટોલી નમલી 
હૈ તુઝે. 

શ્રોતા :- લુટાિે કો તૈયાર હૈ 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ જાિબુઝકર લૂંટાતા હૈ. એય..! ભીખાભાઈ! હૈ િ કહીં? કહાં પર હૈ. 
આજીનવકા કે નલયે ઠગોંકી ટોલી નમલી... વહ કહીં હૈ. ઉસમેં નલખા હૈ. યહ તો િયા હૈ િ નહન્દીવાલા? હૈ 
િ ઉસમેં? યહ હૈ િ. કહીં પર હૈ. ઠગોંકી ટોલી. ઇસ તરફ હૈ. કલશ હૈ કલશ. કૌિસી જગહ હૈ વહ ખબર 

હૈ. ૧૯૬ પન્ને પર. ગુજરાતી? દોિોં પન્ના એક હૈ. દેખો. પોતે કરેલા કમય ફળ... ઇસમેં દેખો િ? કૌિ 

સા પન્ના કહા? ૧૯૬. ‘સ્વયં દકયે હુએ કમય કે ફલાિુબંિ કો સ્વયં ભોગિે કે નલયે તૂ અકેલા જન્મ મેં 
તથા મૃત્યુ મેં પ્રવેશ કરતા હૈં, અન્ય કોઈ (સ્ત્રી-પુત્-નમત્ાદદક) સુખ-દુુઃખ કે પ્રકારોં મેં ભબલકુલ 

સહાયભૂત િહીં હોતા;...’ 

શ્રોતા :- ... પૈર દબાતે હૈં િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પૈર િૂલ મેં દબાતે િહીં. વહાં દબાયે તો ક્યા કરે? પાંચ દડગ્રી બુખાર હો.  

એક લડકી થી બારહ સાલ કી હોં. ઉસકો કૂત્તે િે કાટા. કૂત્તા–પાગલ કૂત્તા. બાદ મેં હમારે 

પ્રેમચંદભાઈ થે િ? ઉસકે પહચાિવાલે થે. તો વહ લડકી થી. બારહ સાલકી બ્રાહ્મિકી. વહ ઉસમેં 
પાગલ હો ગઈ. ઉસમેં વહ... ક્યા કહતે હૈં? હડકવા. ૪૮ ઘંટે તક પાિી કા ભબંદુ િહીં, કુછ િહીં ઐસે કે 
ઐસી મર ગઈ. પ્રેમચંદભાઈ િનહ અપિે? રાણપુરવાલે થે. ઉસકે પાસ ગયે. ક્યા હુઆ બહેિ? ભાઈ! 
ચાચા! મુઝે કહીં ઠીક િહીં લગતા. કુછ ઉસે પવિ િહીં દદખે, હવા ઠીક િ પડે. સબ દેખે ઉસકે મા-બાપ. 
બાપ તો મર ગયા થા. મા ઔર ભાઈ સબ. ક્યા કરે? વહ કહતે હૈ દક સ્ત્રી-પુત્-નમત્ાદદક. ૧૦૬ દડગ્રી 
બુખાર હો તો સ્ત્રી દેખે. ક્યા આપકો હૈ? ભાઈ! મુઝે હો રહા હૈ વહ સહિ િહીં હોતા. આહાહા..!  

આતા હૈ િ ઉસમેં? ‘સગી િારી રે તારી કાનમિી, ઊભી ટગટગ જુએ, આરે કાયામાં હવે કાંઈ 

િથી.’ આખરી દક નસ્થનત હો ગઈ. ૨૫ સાલ કી યુવાિ અવસ્થા. દો સાલકી શાદી. આહાહા..! ‘આરે 
કાયામાં હવે કાંઈ િથી, ઊભી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રોવે જી.’ ધ્રુસકે સમજતે હૈં િ? હાય... હાય... ઐસે રોિે 
લગે. પર ક્યોં રોિે લગે?  કહતે હૈં દક ‘અપિી આજીનવકા કે નલયે ઠગોંકી ટોલી તુઝે નમલી હૈ.’ હૈ ઉસમેં? 

ઠગો અથાયત્ િુતારા. એય..! મગિભાઈ! કદઠિ ભાઈ! ઉસમેં િુતારા, અપિે યહાં ઠગ કહા. 
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‘(માત્ અપિે સ્વાથય કે નલયે સ્ત્રી, પુત્, નમત્ાદદક)...’ સબ ઐસે હોં. નમત્ ભી ઐસે સબ. અચ્છા 
હો તબ તક ઠીક વરિા દેખે ભી િહીં. પૈસેવાલા હો જાયે તબ દેખિે જાયે, હમ આપકે નમત્ હૈ, હમ 

આપકે સગે હૈં. આપકે સાલે કે સાલે હૈં. ઐસા સંબંિ લેકર આયે. ઐસે સગા સાલા હો પૈસે-બૈસે િ હો 
તો સામિે િ દેખે. પૈસાવાલા હો જાયે તો.. સમજ મેં આયા? આહાહા..! ‘ઠગોંકી ટોલી તુઝે નમલી હૈ.’ 
નલખા હૈ િ? ઠગોંકી ટોલી હૈ. ભાઈ-ભાઈ ઠગોંકી ટોલી હૈ ઐસા સમજિા. આહાહા..! સેઠી... આહાહા..! 

કહતે હૈં દક ભગવાિ આત્મા.. તેરા સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. આઠ મુલગુણ જૈસે ભગવાિ કો પ્રગટ 
હુએ ઐસે તેરે મેં હૈં. દકંનચત્માત્ કમ હૈ િહીં. ઐસા ભગવાિ આત્મા કી અંતમુયખ રનિ કરિે સે, ઐસી 
ચીજ કો સ્વીકાર કરિે સે સમ્યગ્દ્દશયિ  હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? પયાયય કો, રાગ કો, નિનમત્ત કો સ્વીકાર 

કરિે સે નમથ્યારનિ હોતા હૈ. ઇસકે નલયે યહ બાત કરતે હૈં.  

‘(અબ ૪૭વીં ગાથા કી ટીકા પૂણય કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહતે હૈં -)’ 

(अनषु्टिु) 
प्रागवे  शदु्धता  यषेा ं सकुधया ं िुकधयामकि। 
नयने िेनकचत्तषेा ंकिदा ंिामकि वदेम््यिम ् ॥७१॥ 

‘શ્લોકાથય – ભજિ સુબુનદ્ધઓંકો...’ જ્ઞાિીયોંકો ‘તથા કુબુનદ્ધઓંકો...’ નમથ્યારનિ કો ‘પહલે સે હી 
શુદ્ધતા હૈ,...’ ચાહે તો નમથ્યારનિ હો યા ચાહે તો સમ્યગ્દ્રનિ હો યા નસદ્ધ હો, પરંતુ પહલે સે હી અપિા 
શુદ્ધ નત્કાલી પડા હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ‘ઉિમેં કુછ ભી ભેદ મૈં દકસ િયસે જાિું?’ મુનિ 

કહતે હૈં. 

શ્રોતા :- વ્યવહાર સે િહીં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વ્યવહાર-ફ્યવવહાર હૈ િહીં. વ્યવહાર અસત્યાથય-જૂઠા હૈ. દેખો! સુબુનદ્ધઓં–
સમ્યગ્દ્જ્ઞાિી હો ઔર કેવલજ્ઞાિી હો યા કુબુનદ્ધ નમથ્યારનિ હો, પહલે સે હી ભગવાિ (આત્મા) મેં શુદ્ધતા 
નત્કાલ પડી હૈ. 

‘ઉિમેં કુછ ભી ભેદ મૈં દકસ િય સે જાિું? (વાસ્તવ મેં ઉિમેં કુછ ભી ભેદ અથાયત્ અંતર િહીં 
હૈ.)’ ઐસા આત્મા શુદ્ધભાવ નત્કાલી રવ્યસ્વભાવ વહ આદરણીય હૈ, ઉપાદેય હૈ, િજર કરિેલાયક હૈ, 
આશ્રય કરિે લાયક હૈ. ઉસકે નસવા કોઈ આશ્રય કરિેલાયક હૈ િહીં. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

 

 

* * * * * 
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असरीरा अविणासा अवणिंविया वणम्मला विसदु्धप्पा। 
जह   लोयग्ग े  वसद्धा   तह  जीिा    सिंवसिी   णयेा ॥४८॥ 

વિન દેહ અવિનાશી, અતીવરિય, શુદ્ધ વનર્મલ વિદ્ધ જ્યોં, 

લોકાગ્ર    ર્ેં   જૈિે  વિરાજે,   જીિ   હૈ   ભિલીન  ત્યોં. ૪૮. 

ક્યા કહતે હૈં? ‘ટીકા – ઔર યહ, કાયમિર્યિાર તથા કારણિર્યિાર ર્ેં અંતર ન હોને કા 
કથન હૈ.’ કહતે હૈં કક વિદ્ધ ભગિાન જો પૂણમ કેિલજ્ઞાનાકદકો પાયે િહ કાયમિર્યિાર હૈ ઔર યહ 

આત્ર્િવ્ય વિકાલી િહ કારણિર્યિાર હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? તો વિદ્ધ ભગિાન લોકાગ્ર... દેખો! શબ્દ 

પડા હૈ ન? લોકાગ્ર વિદ્ધા. વિદ્ધ ભગિાન... લોક કે અગ્રર્ેં જો અનંત વિદ્ધ હૈ િહ કાયમિર્યિાર કહને 
ર્ેં આતા હૈ. ઔર યહ આત્ર્ા િવ્ય.... દો વર્વનટ પહલે આના ચાવહયે િેઠી! દો વર્વનટ પહલે આના 
ચાવહયે. બીચ ર્ેં ગડબડ હોતી હૈ ન? યહ તો ધર્મકથા હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? યહ ધર્મકથા હૈ, િહ શરૂ 

હો ઉિકે પહલે આના ચાવહયે, જજિકો આના હો ઉિકો. નહીં આના હો ઉિકો કુછ નહીં. ક્યોંકક યહ 

કથા કોઈ દૂિરી નહીં, યહ તો આત્ર્ાકી કથા હૈ ઔર ઉિર્ેં વનયર્િાર હૈ. યહ અલૌકકક બાત હૈ યહ 

બાત. િર્જ ર્ેં આયા?  

વિદ્ધ ભગિાન અનંત કેિલજ્ઞાન, અનંત દશમન આકદ પયામયિંપન્ન હૈ િહ કાયમિંપન્ન હૈ. પયામય 

ર્ેં પૂણમતા િહ કાયમિંપન્ન હૈ. િંપન્ન હૈ ઉિ કારણ ઉિકો કાયમિર્યિાર કહને ર્ેં આયા હૈ. િર્જ ર્ેં 
આયા? ઐિા હી, દેખો! ‘યહ, કાયમિર્યિાર તથા કારણિર્યિાર...’ કારણિર્યિાર અથામત્ િવ્ય. 
જો શુદ્ધભાિ અવધકાર હૈ િહ. વિકાલીિવ્ય. એક િર્યકી પયામય લક્ષ્ય ર્ેં ન લેને િે.... જો કાયમિર્યિાર 

હૈ િહી પયામય હૈ ઔર િંિારપયામય હૈ િહ ભી પયામયનય કા વિષય હૈ. તો યહાં તો કહતે હૈં કક જૈિે 
વિદ્ધ ભગિાન હૈ ઐિા હી આત્ર્ા અનાકદ િંિારીકા હૈ. દેખો! ‘जीिा सिंवसिी णयेा’ ઉિકી િવિ ર્ેં યહ 

બાત અનાકદિે બૈઠતી નહીં. યહ િસ્તુ ઐિી હૈ ઔર અંતર્ુમખ િવિ કરકે ઉિકા અનુભિ લેના િહ 

ર્ોક્ષકા ર્ાગમ હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? જો અંતર િસ્તુ હૈ િહ, કાયમિર્યિાર વિદ્ધ ભગિાન જૈિા હી યહ 

આત્ર્ા હૈ. કાયમિર્યિાર ઔર કારણિર્યિારર્ેં અંતર ન હોને કા કથન હૈ. અંતર હૈ હી નહીં. વિદ્ધ 

િર્ાન િદા પદ ર્ેરો. િર્જ ર્ેં આયા? 

પાઠ હૈ, દેખો! ‘जीिा सिंवसिी णयेा’ જીિ િંિાર ર્ેં પયામય ર્ેં હોને પરભી વનગોદકી પયામય ર્ેં 
રહતે હુએ ભી, િવ્યસ્િભાિ જો અખંડાનંદ અભેદ િમ્યગ્દશમન કા જો વિષય હૈ, િહ ચીજ તો વિદ્ધ જૈિી 

ભાદરવા સુદ ૧૫, ગુરુવાર, તા. ૨૫-૯-૧૯૬૯ 
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હી યહ ચીજ હૈ. ઉિર્ેં કોઈ ભેદ નહીં. િર્જ ર્ેં આયા? િહ કથન હૈ.  ‘જજિપ્રકાર લોકાગ્ર ર્ેં 
વિદ્ધપરર્ેષ્ઠી ભગિંત વનશ્ચય િે પાંચ શરીરકે પ્રપંચકે અભાિ કે કારણ “અશરીરી” હૈ,...’ લોકાગ્ર ર્ેં, 
વલયા દેખો યહાં. ધર્ામજસ્તકા કા અભાિ ભગિાન યહ લોકાગ્ર ર્ેં રહનેિાલી ચીજ. કલ પ્રશ્ન હુઆ થા 
ન? કક ધર્ામજસ્તકાય અભાિાત. િહ તો વ્યિહારનય કા કથન હૈ.  

લોકાગ્ર રહતે હૈં િહ પયામય કા, િવ્ય કા સ્િભાિ હી હૈ. ‘લોકાગ્રર્ેં વિદ્ધપરર્ેષ્ઠી ભગિંત વનશ્ચય 

િે પાંચ શરીર કે પ્રપંચ કે અભાિકે કારણ...’ પાંચ શરીર કા પ્રપંચ હૈ યહ તો. અભાિ.... અશરીરી હૈ 
ઐિે પીછે િબ લે લેના. ઉિી પ્રકાર... આખરી પંજક્ત હૈ. ‘ઉિીપ્રકાર િંિારર્ેં ભી યહ િંિારી જીિ 

કકિી નયકે બલિે...’ અશરીરી હૈ ઐિે લેના. આખરી શબ્દ હૈ. ‘જજિપ્રકાર લોકાગ્ર ર્ેં...’ વિદ્ધ ભગિાન 

જબરાજતે હૈં ઐિા વનશ્ચયનય, કકિી નય અથામત્ વનશ્ચયનય િે આત્ર્ા અશરીરી હૈ. અભી અશરીરી હૈ. 
ક્યોંકક શરીરકી તો ઉિર્ેં નાજસ્ત હૈ. શરીર, શરીરકે કારણિે કટકતા હૈ, વનભતા હૈ, રહતા હૈ. ઉિ કારણ 

િે આત્ર્ા િે કુછ (િંબંધ) હૈ નહીં. િર્જ ર્ેં આયા?  

ઐિા યહ િંિારીજીિ વનગોદ િે લેકર... િવ્યિવિ િે દેખો તો કારણિર્યિાર ભગિાન 

વિકાલીિસ્તુ કાયમિર્યિાર વિદ્ધ ભગિાન જૈિી હૈ. કહો, િેઠ! ક્યા કહા? જૈિે વિદ્ધ હૈં ઐિા 
િવ્યસ્િભાિ આત્ર્ા કા અભી હૈ.  

શ્રોતા :- ક્યા કરે? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- ક્યા કરે? ઉિર્ેં િવિ કરના િહ કરના હૈ, બાકી કરના ક્યા હૈ? િવ્યસ્િભાિ 

ઐિા હૈ ઐિે અંતર્ુમખ િવિ કરકે ઠરના િહ કરના હૈ. દૂિરા કરના ક્યા હૈ? આહાહા..! િર્જ ર્ેં 
આયા? ઐિા હૈ, ઐિા અંતરિવિ િે વનણમય કરના ઔર ઐિા હૈ ઉિર્ેં ઠહરના. બિ, કરના, દૂિરા 
ક્યા કરના હૈ? ર્ોક્ષર્ાગમકી બાત ચલતી હૈ ન? દશમન, વનણમય કરના ઔર ઠહરના ચાકરિ. જ્ઞાન તો હૈ. 
િર્જ ર્ેં આયા? એક બોલ હુઆ અશરીરી. 

‘अविणासा’ હૈ ન ૪૮ ર્ેં? ‘વનશ્ચય િે નર-નારકાકદ પયામયોંકે...’ યહ ર્નુષ્ય કા શરીર આકદ 

ગવત. િર્જે? િહ ર્નુષ્ય કા, નારકી, દેિ યા પશુ ઐિે ‘પયામયોં કે ત્યાગ-ગ્રહણ કા અભાિકે કારણ...’ 
ત્યાગ-ગ્રહણ કા આત્ર્ા ર્ેં અભાિ હૈ. વિદ્ધ ર્ેં અભાિ હૈ. ત્યાગ-ગ્રહણ હૈ કોઈ? ઐિા આત્ર્ા ર્ેં હૈં. 
ચાર ગવત કા શરીરાકદ કા ગ્રહણ-ત્યાગ આત્ર્ા ર્ેં હૈ નહીં. આહાહા..! 

શ્રોતા :- િહ તો પયામય ર્ેં હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- નહીં, નહીં, િહ તો જડ ર્ેં હૈં. આત્ર્ા ર્ેં ક્યા હૈ? જીિ ર્ેં હૈ હી નહીં. જડ 

જડકી દશા િબ હૈ ગવત (આકદ). ગવત આકદ િહ તો પરકી અિસ્થા હૈ, આત્ર્ાકી ક્યા હૈ? આહાહા..! 
ઐિે પૂરા ઊલ્ટા હોકર પયામયિવિ છોડકર િવ્યિવિ કરના ઉિકા નાર્ યહાં ર્ોક્ષર્ાગમ હૈ. િર્જ ર્ેં 
આયા?  
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‘ત્યાગ-ગ્રહણ કે અભાિકે કારણ...’ અથામત્ ક્યા? જરર્ે તબ ગ્રહણ હૈ, ર્ૃત્યુ હો તબ છોડતા હૈ. 
ઐિા આત્ર્ા ર્ેં હૈ હી નહીં. વિદ્ધ ર્ેં હૈ નહીં તો આત્ર્ા ર્ેં ભી નહીં. ઐિા કહતે હૈં. 

શ્રોતા :- કબ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- અભી. કબ ક્યા? આહાહા..! ઉિકા ત્યાગ-ગ્રહણ આત્ર્ા ર્ેં હૈ હી નહીં ન. 
કકિકો છોડના? ર્ૃત્યુકાલ ર્ેં િર્ાવધર્રણ કરકે દેહ છોડના, જરર્કાલર્ેં શરીર કા િંગ હોતા હૈ. 
કકિકો? આત્ર્ા ર્ેં હૈ હી નહીં ન જરર્-ર્રણ. આહાહા..! િર્જ ર્ેં આયા? 

‘વનશ્ચય િે નર-નારકાકદ...’ ર્નુષ્યાકદ ‘પયામયોંકે ત્યાગ-ગ્રહણકે અભાિ કે કારણ...’ વિદ્ધ 

ભગિાન અવિનાશી હૈં. વિદ્ધ ભગિાનકી  યહ પકરભાષા ચલતી હૈ. ઐિે આત્ર્ા ભી િવ્યિવિ િે ઐિા 
હી હૈ અવિનાશી. આત્ર્ા ર્ેં ચાર ગવત કા ગ્રહણ-ત્યાગ, જરર્-ર્રણ કા ત્યાગ હૈ. યહ જરર્ (અથામત્) 
િંયોગ ગ્રહણ કકયા, (ર્રણ અથામત્) ત્યાગ કકયા ઐિા હૈ નહીં. કહો, િર્જ ર્ેં આયા? ‘અવિનાશી હૈ.’ 
ઇિ કારણ િે. િહ નાશિાન કહા ન? આતા હૈ ઔર જાતા હૈ. આતા હૈ, જાતા હૈ. ઉત્પાદ-વ્યય હોતા હૈ. 
ઐિી યહ િસ્તુ નહીં. િસ્તુ તો અવિનાશી વિદ્ધ ભગિાન હૈ. આતા હૈ ઔર જાતા હૈ ઐિા કુછ વિદ્ધ ર્ેં 
હૈ નહીં. ઐિે ભગિાન આત્ર્ા ચાર ગવત કા િંયોગ હો ઔર ગવત કા અભાિ હો ઐિા િસ્તુ ર્ેં હૈ નહીં. 
આહાહા..! િર્જ ર્ેં આયા?  

‘પરર્ તત્ત્િ ર્ેં વસ્થત...’ આત્ર્ા ર્ેં–પરર્િસ્તુ ઉિર્ેં ‘િહજદશમનજ્ઞાનાકદરૂપ કારણશુદ્ધસ્િરૂપ 

કો...’ કારણશુદ્ધસ્િરૂપ નાર્ વિકાલી િવ્યસ્િભાિ. પરર્તત્ત્િ જો વિકાલી િસ્તુ, ઉિર્ેં વસ્થત રહનેિાલા 
સ્િભાવિક દશમન-જ્ઞાન ઔર આનંદ. દશમન આકદ આનંદરૂપ કારણશુદ્ધસ્િરૂપ વિકાલી િવ્ય, ઉિકો 
‘યુગપત્ જાનને ર્ેં િર્થમ...’એક િર્ય ર્ેં જાનનેર્ેં ‘ઐિી િહજજ્ઞાનજ્યોવત દ્વારા...’ િહજજ્ઞાન 

જ્યોવત દ્વારા ‘જજિર્ેંિે િર્સ્ત િંશય દૂર કર કદયે ગયે હૈં ઐિે સ્િરૂપિાલે હોનેકે કારણ અતીવરિય 

હૈ.’ કૌન? વિદ્ધ ભગિાન. યહ આતા હૈ ન, દેખો! 

‘પરર્ તત્ત્િ ર્ેં વસ્થત િહજદશમનાકદરૂપ કારણશુદ્ધસ્િરૂપ...’ વિકાલી. ‘યુગપત્ જાનને ર્ેં 
િર્થમ...’ કૌન? વિદ્ધ.  ‘ઐિી િહજજ્ઞાનજ્યોવત દ્વારા...’ અપની સ્િભાવિક જ્ઞાનજ્યોવત દ્વારા 
‘જજિર્ેંિે િર્સ્ત િંશય દૂર...’ હોકર વનિઃિંશય પકરણર્ન હો ગયા હૈ. ‘ઐિે સ્િરૂપિાલે હોને કે કારણ 

અતીવરિય હૈ.’ વિદ્ધ ભગિાન. આત્ર્ા અતીવરિય ઐિા હી હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? પરર્તત્ત્િ અથામત્ 
િવ્યસ્િભાિ, િસ્તુ આનંદકંદ, િહજાનંદ ઉિર્ેં રહનેિાલા િહજ દશમન, આનંદ કે કારણ શુદ્ધસ્િરૂપ 

વિકાલી, ઉિકો એક િાથ જાનને ર્ેં િર્થમ કૌન? વિદ્ધ. ઐિી િહજજ્ઞાનજ્યોવત દ્વારા. વિદ્ધ કો પયામય 

ર્ેં. ‘જજિર્ેં િર્સ્ત િંશય દૂર કર કદયે ગયે હૈં ઐિે સ્િરૂપિાલે હોનેકે કારણ અતીવરિય હૈ.’ ઉિી તરહ 

આત્ર્ા ભી ઐિા હી હૈ.  

શ્રોતા :- કબ? 
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પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- અબ. િહ (વિદ્ધ) પયામય દ્વારા જાનતે હૈં, ઈિકી શજક્ત ર્ેં વિકાલ િવ્ય કો 
જાનને કી શજક્ત દ્વારા જાનનેકા હી સ્િભાિ ઉિકા હૈ. બિ, ઐિા કહના હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? વિદ્ધ 

ભગિાન પયામય દ્વારા વિકાલ પરર્તત્ત્િ ર્ેં વસ્થત િહજદશમન, જ્ઞાન, આનંદકો ઔર િહજજ્ઞાન જ્યોવત 

દ્વારા જાનતે હૈ ઇિવલયે વિદ્ધ ભગિાન અતીવરિય હૈં. ઐિે યહ આત્ર્ા ભી અપને અંતર દશમન-જ્ઞાન-
સ્િભાિકી શજક્ત દ્વારા આત્ર્ા વિકાલિવ્ય કો જાને ઐિા િાર્ર્થયમિાલા હૈ, તો ઉિ અપેક્ષા િે ઉિકો 
અતીવરિય કહતે હૈં. િર્જ ર્ેં આયા?  

શ્રોતા :- િવ્યસ્િભાિ ર્ેં શજક્તરૂપ ઔર પયામય ર્ેં વ્યક્ત.. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િે વ્યક્તરૂપ િે જાનતે હૈ, યહાં શજક્તરૂપ હૈ ઐિા જાનને કા ઉિકા સ્િભાિ 

હૈ. આહાહા..! બહોત કકઠન કાર્. િસ્તુ.. િસ્તુ.. િસ્તુ કારણિર્યિાર ભગિાન હૈ િહ કૈિા હૈ ઉિકો 
કભી ખ્યાલ ર્ેં વલયા હી નહીં. યહ કકયા, વ્રત વલયા, દયા કરે.. િર્જે?  

કલ એક પ્રશ્ન ઉઠા થા ન રાત કો? ભાઈ! યહ પકડક્કર્ણા આકદ કરતે હૈં તો શુભભાિ હૈ, વ્રત કા 
શુભભાિ હૈ. િહ તો શુભભાિ હૈ નહીં ઔર શુભભાિ કરને કો જાતા હૈ, કતૃમત્િબુવદ્ધ હોતી હૈ તો 
વર્ર્થયાત્િ હોતા હૈ, વર્ર્થયાત્િ કા પોષણ હોતા હૈ. િહ બાત હૈ કક િમ્યગ્દશમન જબના શુભભાિ હો, િર્જ 

ર્ેં આયા? વ્રત કા શુભભાિ ન હો...  

શ્રોતા :- .. ગુણસ્થાન ર્ેં હોતા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િહ પંચર્ ગુણસ્થાન ર્ેં હોતા હૈ. ઇિવલયે વ્રત કા શુભભાિ ઔર યહ 

શુભભાિ ર્ેં બહોત ફકમ હૈ. ઇિવલયે કોઈ ઐિા કહે કક જૈિે (અજ્ઞાનીકો) શુભભાિ આતા હૈ ઔર 

કતૃમત્િબુવદ્ધ હો જાયે તો વર્ર્થયાિવિ હૈ, ઐિા યહાં પંચર્ ગુણસ્થાનર્ેં નહીં હૈં. યહાં શુભભાિ હો, પરંતુ 
વ્રત કા શુભભાિ નહીં હૈ યહાં. યહ તો સ્િાધ્યાય કા હૈ, ભજક્ત આકદ કા શુભભાિ હૈ. પરંતુ શુભભાિ 

(કરનેિાલે)કા લક્ષ તો અંદર હોના ચાવહયે સ્િભાિ તરફ, તો શુભભાિ હો ઉિકો જાનનેિાલા રહતા 
હૈ ઔર ઉિર્ેં કતૃમત્િબુવદ્ધ હો જાયે તો તો વર્ર્થયાત્િ હૈ. પરંતુ િહાં ચોથે ગુણસ્થાન ર્ેં (ઔર) પહલે 
વર્ર્થયાત્િ ર્ેં વ્રત કા શુભભાિ નહીં હોતા હૈ. ઇતના ફેર હૈ બડા. િર્જ ર્ેં આયા? 

વ્રત કા શુભભાિ ઉિકો િમ્યગ્દશમન જબના ઔર વર્ર્થયાત્િ હો ઉિર્ેં હોતા નહીં. િમ્યગ્દશમન 

હો તો ભી િમ્યગ્િવિ કો ચૌથે ગુણસ્થાનર્ેં વ્રત કા ભાિ નહીં હોતા હૈ. પાંચિે જબ સ્િરૂપકી બહોત 

િવિ ઔર શાંવત પ્રગટ હુઈ તબ શુભભાિ આયા વ્રત કા. િહ શુભભાિ જભન્ન હૈ ઔર યહ શુભભાિ 

જભન્ન હૈ. વર્ર્થયાિવિ કો ભી વ્રત જબનાકા દયા, દાન, આકદ કા શુભભાિ આતા હૈ ઔર િમ્યગ્િવિકો 
ભી વ્રત જબના કા દયા, દાન, ભજક્ત કા ભાિ આતા હૈ. ઔર વ્રત કે પકરણાર્ શુભ હૈં, િહ િમ્યગ્દશમન 

જબના  ઔર િમ્યગ્દશમન  હો તો શુભભાિ કા કતૃમત્િ ઉિકો હૈ નહીં. યહાં તો િમ્યગ્દશમન હૈ નહીં ઔર 

વ્રત કા પકરણાર્ ર્ાનતે હૈં કક ર્ૈં વ્રતી હૂં. તો તો વ્રતી કે પકરણાર્કી યોગ્યતા કી ભૂવર્કા હી નહીં ઉિકી. 
પંકડતજી! ઔર િહ શુભભાિ કા કતૃમત્િ.... ક્યોંકક ઉિકો રખને કા પ્રયત્ન હૈ (ઔર) િવિ તો સ્િરૂપ ર્ેં 
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હૈ નહીં, અનુભિ તો િવિ કા હુઆ હી નહીં ઔર ઉિકો વ્રત કા પકરણાર્ રખને કા ભાિ હુએ જબના, 
ર્ૈં ઐિા રખું... ર્ૈં ઐિા રખું... િર્જ ર્ેં આયા? યહ તો વર્ર્થયાિવિ કા પોષણ હૈ. યહ બાત બહોત 

અલગ હૈ.  

શ્રોતા :- ઐિા સ્િરૂપ હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હા, ઐિા સ્િરૂપ હૈ. 

શ્રોતા :- .... ન જાને તો ક્યા હોગા? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- ન જાને તો વર્ર્થયાત્િ કા પોષણ કરતા હૈ. ન જાને તો તકલીફ કુછ નહીં. 
તકલીફ કકિકો? નરક ઔર વનગોદ ર્ેં જાયે ઐિી તકલીફ હૈ. 

શ્રોતા :- શુભભાિ કરે તો ભી નરક ર્ેં જાયે? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- શુભભાિિાલા નરક-વનગોદર્ેં જાયે. ઉિ િર્ય થોડા પુણ્ય બાંધતા હૈ (તો) 
એકાદ ભિ (સ્િગમકા હો), પરંતુ વર્ર્થયાત્િ કા પોષણ કરતે હૈં, વર્ર્થયાત્િ વનગોદ કા કારણ હૈ. િર્જ ર્ેં 
આયા?  

વ્રત, તપ ઐિા જો વિકલ્પ હૈ િહ તો પંચર્ ગુણસ્થાન િે શુરૂ હોતા હૈ. િમ્યગ્દશમન જબના નહીં. 
ઔર યહાં તો િમ્યગ્દશમન જબના હી વ્રતાકદ લેતે હૈં, િમ્યગ્દશમન જબના દયા, દાન, ભજક્ત, પૂજા ઐિા 
ભાિ આતા હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? તો ઉિે પુણ્યબંધ હોતા હૈ. પરંતુ ઉિકા ર્ેરા કતમવ્ય હૈ ઐિા સ્િીકારે 
તો વર્ર્થયાત્િિવહત પુણ્યબંધ હોતા હૈ. તો વર્ર્થયાિવિ કો વ્રત કે પકરણાર્ હોતે હી નહીં િાસ્તિ ર્ેં તો. 
િર્જ ર્ેં આયા? ઇિવલયે કહા ન કક અજ્ઞાની કો તો બાલવ્રત ઔર બાલતપ હૈ. 

શ્રોતા :- વર્ર્થયા.. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િવિ .. હૈ. અભી ચૈતરય વનવિમકલ્પ જ્ઞાતા-િિા હૈ ઐિા અનુભિ (ઔર) 
ભૂવર્કા તો પ્રગટી નહીં િમ્યગ્દશમન કી.  

શ્રોતા :- ચારોં કષાય ર્ંદ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- ચારોં કષાય ર્ૌજુદ ઔર વર્ર્થયા અજભપ્રાય ર્ોજુદ હૈ. કકઠન કાર્ ભાઈ! િર્જ 

ર્ેં આયા? િમ્યગ્દશમન ર્ેં ચૌથે ગુણસ્થાનિાલે કો શુભભાિ હોતા હૈ. દયા કા, દાન કા, ભજક્ત કા, પૂજા 

કા, નાર્સ્ર્રણ કા.  

શ્રોતા :- જાિા કા. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- ઉિકો વ્રત કા નહીં હોતા હૈ. જાિા કા. વ્રત કા ઉિકો નહીં હોતા હૈ. ક્યોંકક 

ભૂવર્કા નહીં હૈ ઉિકી. િર્જ ર્ેં આયા? તો િહાં િહજ શુભભાિ હો ઉિકો િમ્યગ્િવિ જાનતે હૈં. 
િહજ હો િહાં જાનતે હૈં. ઔર પંચર્ ગુણસ્થાનર્ેં ભી ભૂવર્કા કી વનર્મલતા બહોત પ્રગટ હુઈ ઔર 

શુભભાિ આયા તો ઉિકો ભી િહજ આયા ઐિા જાનતે હૈં. ર્ૈં ખીંચકર લાઉં ઐિા હોતા નહીં. ઔર 
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અજ્ઞાની કો તો ખીંચકર ઐિા વ્રત કરના, ઐિા કરના, ઐિા પાલના, ઐિા આતા હૈ. બાત બહોત... 
િર્જ ર્ેં આયા?  

યહાં તો કહતે હૈં કક વિકલ્પ આકદ, કતૃમત્િ આકદ િસ્તુ ર્ેં હૈ નહીં. વિદ્ધ ર્ેં નહીં હૈ ઐિે હી 
આત્ર્ાર્ેં અભી નહીં હૈ. આહાહા..! િર્જ ર્ેં આયા? યહ તો જાનનેિાલા-દેખનેિાલા આત્ર્ા હૈ. િહ 

પયામય િે જાનતે હૈ વિદ્ધ ભગિાન, યહ િવ્ય કા સ્િભાિ, અપને િવ્ય કો જાને-દેખે ઐિી શજક્ત–
સ્િભાિ ઉિર્ેં પડા હૈ. વિદ્ધ ભગિાન કાયમપયામયરૂપ પકરણર્ે હૈં ઔર આત્ર્િવ્ય અભી કાયમરૂપ 

પકરણર્ા નહીં, પરંતુ (શજક્તરૂપ) હૈ. તો િવ્યસ્િરૂપ જો કારણિર્યિાર હૈ, ઔર કાયમિર્યિાર દોનોં 
ર્ેં ફેર નહીં. આહાહા..! ભારે ગડબડ હુઈ હૈ ન? કક ર્ૂલિસ્તુ હાથ આની ર્ુજકકલ હૈ ઉિકો. ઔર વફર 

વ્રતાકદ લે વલયા હો ઔર હૈ નહીં િસ્તુ તો. હૈ ઉિકો ટાલને કે વલયે છટપટાહટ કરે અંદર રખને કે વલયે. 
િરના બાહર ર્ેં આબરૂ જાયે. િર્જ ર્ેં આયા? 

શ્રોતા :- ..... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- અનંતાનુબંધી ગયે જબના .. કહાં િે વનકલે? કકઠન કાર્ હૈ ભાઈ! યહ તો 
વનર્ામનપને કાર્ કરને કા હૈ. યહ કોઈ ર્ાન લે કક હર્ેં ઐિા હુઆ હૈ, ઐિા હૈ બાહર િે. તો યહ ચીજ 

હૈ નહીં. 

યહાં તો િહજાનંદ જ્યોવત અતીવરિય અવિનાશી, વનવિમકલ્પ, રાગ ઔર ર્ોક્ષકી પયામયકી 
કિયારવહત ઐિા િવ્યકી િવિ અનુભિ હુએ જબના કારણિર્યિારકી િમ્યક્ િવિ હોતી નહીં. િર્જ 

ર્ેં આયા? પીછે તો ‘ર્લજવનત ક્ષયોપશવર્કાકદ વિભાિસ્િભાિોં કે...’ દેખો! યહ તો કહતે હૈં કક 

ક્ષયોપશર્, ઉદય યહ તો ર્લજનક વિભાિ હૈં. ઉિર્ેં કર્મ કે વનવર્ત્તકી અપેક્ષા હૈ ન? વિભાિભાિ હૈ. 
િહ વિદ્ધ ર્ેં નહીં, ઐિે આત્ર્ા ર્ેં ભી નહીં, ઐિા કહતે હૈં. આહાહા..! િર્જ ર્ેં આયા? ‘ર્લજવનત 

ક્ષયોપશવર્કાકદ...’ ર્લજનક કા અથમ? ક્ષયોપશર્ તો હૈ સ્િભાિ કા અંશ, પરંતુ ઉિર્ેં કર્મ કા વનવર્ત્ત 

પડા હૈ ન? ક્ષાવયક હુઆ હી નહીં. ક્ષાવયક હો તો ભી વનવર્ત્તકી અપેક્ષા િે ઉિકો ભી વિભાિભાિ 

વગનને ર્ેં આયા હૈ. વિકાલી પરર્સ્િભાિકી અપેક્ષા િે. આહાહા..! 

‘ર્લજવનત ક્ષયોપશવર્કાકદ વિભાિસ્િભાિોં કે અભાિ કે કારણ...’ ક્યોંકક ક્ષયોપશર્ જ્ઞાનકી 
પયામય હૈ ઉિકા આશ્રય કરે તો રાગ ર્લ હી ઉત્પન્ન હોતા હૈ. વિદ્ધ ર્ેં યહ હૈ નહીં. ‘ક્ષયોપશર્ાકદ...’ 
ક્ષયોપશર્ આકદ લેના, ઉપશર્ આકદ. ‘વિભાિસ્િભાિોં કે અભાિ કે કારણ વનર્મલ હૈ.’ ઐિે યહ 

આત્ર્ા ભી.. પીછે શબ્દ હૈ.  ‘ઉિીપ્રકાર િંિારર્ેં ભી યહ િંિારી જીિ...’ ઐિે હી હૈ. શુદ્ધનય િે. પાઠ 

ર્ેં હૈ ન? ‘जीिा सिंवसिी णयेा’ ‘जीिा सिंवसिी णयेा’ િંિારી જીિ કો ભી ઐિા અંતરર્ેં િવિ િે જાનના. 
આહાહા..! 

‘ઔર િવ્યકર્ોં તથા ભાિકર્ોં કે અભાિ કે કારણ...’ લો. વિદ્ધર્ેં નહીં આઠ કર્મ ઔર નહીં દયા, 
દાન કે વિકલ્પ કા ભાિકર્મ. ઐિે આત્ર્ા.. ‘અભાિ કે કારણ વિશુદ્ધ આત્ર્ા હૈં,...’ વિશુદ્ધ આત્ર્ા. દેખો! 
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યહાં વિદ્ધ કો વિશુદ્ધાત્ર્ા કહા. કેિલજ્ઞાન પયામય કો વિશુદ્ધ કહા. કોઈ િર્ય શુભભાિ કો વિશુદ્ધ કહે, 
કકિી િર્ય શુદ્ધપયામય વનર્મલ ઉિકો વિશુદ્ધ કહે િહ શુદ્ધપયામય. કર્-જ્યાદા શુદ્ધપયામય ઉિકો ભી 
વિશુદ્ધ કહે. શુભભાિ કો વિશુદ્ધ કહે, કેિલજ્ઞાન કો ભી વિશુદ્ધ કહે. િર્જ ર્ેં આયા? આહાહા..!  

‘વિશુદ્ધાત્ર્ા હૈ, ઉિીપ્રકાર...’ દેખો! હૈ? ‘િંિાર ર્ેં ભી...’ યહ િંિારકી વિકારી પયામય 

ઉદયભાિ કે કાલ ર્ેં ભી ‘િંિારી જીિ કકિી નય કે બલ િે...’ કકિી અથામત્ વનશ્ચયનય કે બલ િે 
‘શુદ્ધ હૈ.’ િર્જ ર્ેં આયા? ઔર િબ (જીિ)કો લેકર કહા હૈ. યહાં વિશુદ્ધ આત્ર્ા કે વલયે કહા ઐિા 
નહીં. યહ પહલે કહા ન િબ? પહલે બોલ કહે ન? ‘असरीरा अविणासा अवणिंविया वणम्मला 
विसदु्धप्पा’ ઇિકારણ િે... િર્જ ર્ેં આયા? ‘શુદ્ધ હૈ.’ ભગિાન વિકાલ ધ્રુિ... ધ્રુિ... ધ્રુિ... શુદ્ધકંદ, 
આનંદકંદ દલ હૈ. યહ તો જૈિા વિદ્ધકી પયામય ર્ેં હૈ ઐિા હી ભગિાન િવ્યસ્િભાિ િસ્તુ તો ઐિી હૈ. 
િર્જ ર્ેં આયા? િર્જ ર્ેં આતા નહીં. જહાં રહા.. યહાં ફેર નહીં. જૈિે જીિ વિદ્ધક્ષેિ િિે તૈિે ધર્મ 
યહાં બિે. યહાં િહાં ફેર નહીં. ઉિકો બાત અંતર કે અજભપ્રાય િે બૈઠની ચાવહયે. ઐિા ક્યોં? ઐિા 
કયોં? તબ યહ િબ વર્ર્થયાિવિ ર્હાવ્રત પાલે, વ્રત કે વિકલ્પ હૈ, િબ વર્ર્થયાત્િકા હી પોષણ કરતે હૈં. 
ર્હાપાપ જો અનંત િંિારકા  કારણ ઐિે પાપ કા પોષણ કરતે હૈં. પોપટભાઈ! આહાહા..! ઐિા હૈ 
ભાઈ! ક્યા કરે? 

ઉિને ઐિા કહા કક અભવિ હૈ િહ ભોગ કે વલયે વ્રતાકદ પાલતે હૈં. ઐિા વલખા હૈ. ઔર ભવિ 

અશરીરી હોને કે વલયે વ્રત પાલે તો ઉિકો ર્ુજક્ત હોતી હૈ. િહ ગાથા હૈ ન? િહાં તો િિાંત કદયા હૈ કક 

અભવિ ભી વ્રત આકદ પાલે તો ઉિકો ર્ુજક્ત હોતી નહીં. તો ભવિ કો ભી ઐિા હૈ. ઐિા અથમ કકયા હૈ. 
ભોગ હૈ ન ભોગ? ક્યા કહા? ભોગ વનવર્ત્તં. ભોગ વનવર્ત્તં. બંધ અવધકાર. બંધ અવધકાર ન? કૌન-િી 
ગાથા હૈ? ભોગ.. ભોગ.. ગાથા હૈ ન િહ? ... ઉિકી પકરભાષા કી. ..    

જૈિે કકિાન અન્ન પૃર્થિી પર ડાલતા હૈ, ઇિવલયે નહીં કક િહ બેકાર હૈ. અવપતુ ઉિે ઇિવલયે 
ડાલતા હૈ કક ઐિા કરને ર્ેં ર્ુઝે કઈ ગુના અવધક હોકર ફલ દેગા. ઇિીપ્રકાર અભવિ ર્ુવન ભી િતમર્ાન 

ભોગોં કા ત્યાગ કરતા હૈ િહ િૈરાગ્ય િે નહીં, પરંતુ ર્ૈં ર્ાનિ ઉવચત ભોગોં કો છોડ દૂંગા તો ર્ુઝે 
સ્િગામકદ ભોગ પ્રાપ્ત હોંગે ઇિવલયે કરતા હૈ. િહ તો નૌિી ગ્રૈિેયક ભી ન જાયે. ઔર શરીર કે કાયક્લેશ 

તપાકદ કરતા હૈ. િહ ભી ઇિવલયે કક જો ર્ૈં શરીરકો તપર્ેં લગા દૂંગા તો ર્ુઝે િૈકિવયક આકદ ઋવદ્ધિાલા 
વર્લેગા. અવપતુ ઇિવલયે નહીં કક ર્ૈં અશરીરી બન જાઉંગા. ક્યોંકક અશરીરી બન જાનેકા ર્હત્િ ઉિે 
ર્ાલુર્ નહીં. ઇિવલયે ઉિકો શ્રદ્ધાન આકદ નહીં. ઠીક! ભવિ જો કરતે હૈ િહ અશરીરી (હોને) કે વલયે 
કરતે હૈં. દૂિરે ર્ેં હૈ. પરંતુ ઉિર્ેં આ ગયા ન? ઉિકા અથમ હુઆ ન? અશરીરી. ઠીક! િહ તો આ ગયા 
ન ઉિર્ેં. ઉિર્ેં હી આ ગયા. વફરિે. ઇિર્ેં ભી હૈ દેખો. 

દૂિરા અભવિ દ્વારા... ભવ્ય જીિ અશરીરી અબંધ રહને કે વલયે .. ધારણ કરતા હૈ. યહાં બાત હી 
કહાં હૈ? અરે..! ભગિાન! િહાં તો ઐિા કહતે હૈં કક ભાઈ દેખો! જજતને જજનિરને કહે હુએ વ્રત, તપ 
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આકદ િહ શુભભાિ િહ અજ્ઞાની ભોગકે વલયે કરતે હૈ, ઉિકા અથમ? રાગ કા અનુભિ િતમર્ાન ર્ેં હૈ 
ઔર અનુભિ કે વલયે કરતે હૈં. સ્િભાિ કા અનુભિ નહીં હૈ, રાગ કા અનુભિ હૈ. િહ રાગ કે અનુભિ 

ર્ેં રહા કરતા હૈ તો રાગ કા અનુભિ કે વલયે કરતે હૈં.   

 શ્રોતા :- રાગ ર્ેં રુવચ નવહ.  

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- ઐિા કહા. ઐિા કહા. અરે..! ભગિાન! ઉિિે ર્ુઝે સ્િગમ વર્લે તો પાપબુવદ્ધ 

હૈ. િહ નૌંિી ગ્રૈિેયક જાયે કહાં િે? પરંતુ ઐિે અથમ કરતે હૈ ન. િર્જ ર્ેં આયા? 

યહાં તો કહતે હૈં કક વ્રત, તપ, ભજક્ત, પૂજા ચાહે િો શુભભાિ અભવિ કરે, પરંતુ અશરીરી 
ચૈતરયિવિ નહીં ઉિ કારણ િે વ્યિહાર હૈ િહ વનષેધ કરનેલાયક હૈ. િહ આત્ર્ા કો લાભદાયક હૈ 
નહીં. ચાહે તો અભવિ કરે યા ભવિ કરે. અભવિ કા િિાંત કદયા હૈ. િહ તો કહે, અભવિ કે વલયા કહા 
હૈ. ભવિ તો અશરીરી (હોને) કે વલયે કરતે હૈં. અશરીરી (હોને)કે વલયે વ્યિહાર વ્રત પાલે? આહાહા..! 
ક્યા કરતા હૈ? િર્યિાર છાપે, લોગોં કો ખબર ન વર્લે. િર્જ ર્ેં આયા કક નહીં? આપકો ભી પતા 
નહીં. િહ િબ પઢે તો હા.. હા.. કર દે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- અનંત બાર ગયે. અનંત બાર ગયે. આહાહા..! પરંતુ િુની હી નહીં કક બાત 

ક્યા હૈ? યહાં તો િિાંત કદયા હૈ. ભગિાન! ભાઈ! જજનિરને કહે હુએ વ્રત, તપ િહ તો અભવિ ભી 
અનંતબાર કરતે હૈં. ઉિિે તો સ્િગમ વર્લે, ઉિિે ર્ુજક્ત તો હૈ નહીં. તો તું ભી ઐિે કરે તો તુઝે ભી 
સ્િગમ હૈ, ર્ુજક્ત હૈ નહીં, ઐિા કહા હૈ. આહાહા..! 

યહાં તો કહતે હૈં, ભાઈ! આત્ર્ા તદ્્ન શુદ્ધ વિકાલી આત્ર્ા હૈ અંદર. વ્રત કે વિકલ્પ ભી નહીં 
ઔર વ્રત કા વિકલ્પ કા ત્યાગ િહ ભી ઉિર્ેં નહીં. આહાહા..! ઐિા શુદ્ધ ભગિાન આત્ર્ા, ઉિકી 
અંતર િવિ કરના, આશ્રય કરના ઉિકા નાર્ િમ્યગ્દશમન ધર્મકી પહલી ભૂવર્કા હૈ. િર્જ ર્ેં આયા?  

‘(અબ ૪૮ િીં ગાથાકી ટીકા પૂણમ કરતે હુએ ટીકાકાર ર્ુવનરાજ શ્લોક કહતે હૈં-)’ 

(शार्दलूविक्रीवित) 
शदु्धाशदु्धविकल्पना भिवत सा विथ्यादृवश प्रत्यहिं   
शदु्धिं  कारणकायतूत्त्वयगुलिं  सम्यग्दृवश  प्रत्यहि।् 
इत्थिं    यः   परिागिार्िूतलुिं   जानावत   सद्ददृक ्स्वयिं 
सारासारविचारचारुविषणा िन्दािह ेतिं ियि ् ॥७२॥ 

ર્ુવન ભી કહતે હૈં. ઓહોહો..! 



ગાથા-૪૮ અને ૪૬, શ્લોક-૭૨                પ્રવચન-૧૬                                         207 
 

‘શ્લોકાથમ – શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના િહ વર્ર્થયાિવિકો િદૈિ હોતી હૈ;...’ દેખો! ક્યા કહતે 
હૈં? દેખો! ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના...’ વિપરીત કલ્પના–વર્ર્થયા ર્ારયતા–અવનશ્ચય–શંકા યા ભેદ. 
શુદ્ધ-અશુદ્ધ પયામય કા ભેદ ર્ૈં હૂં, (યે) વર્ર્થયાિવિકો હોતા હૈ.  

શ્રોતા :- પયામયબુવદ્ધ.. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- પયામયબુવદ્ધકી બાત કરતે હૈં. િર્જ ર્ેં આયા? 

પયામય િે શુદ્ધ (હોઉંગા) ઔર િંિારદશા િે અશુદ્ધ (હૂં) ઐિા એક િવ્યર્ેં ભેદ કરતા હૈ િહ 

પયામયબુવદ્ધિાલા વર્ર્થયાિવિ હૈ. િર્જે નહીં? હર્ તો નહીં િર્જે. વફર કહતે હૈં ન. ક્યા ઐિા વલખા હૈ 
ઉિર્ેં? ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના િહ વર્ર્થયાિવિ કો િદૈિ હોતી હૈં;...’ િદૈિ હોતી હૈ કા અથમ? કક 

અજ્ઞાનીકી િવિ િવ્ય ઔર સ્િભાિ પર હૈ નહીં. તો અજ્ઞાની કે વિકલ્પ ર્ેં ઔર પયામય ર્ેં અશુદ્ધ હૂં ઔર 

પયામય શુદ્ધ હોગી ઐિી પયામય ઉપર ઉિકી િવિ હૈ. તો પયામયિવિ કે કારણ વિપરીત ર્ારયતા હૈ. 
વિપરીત ર્ારયતા કે કારણ વર્ર્થયાિવિ હૈ.  

શ્રોતા :- િવ્ય શુદ્ધ હૈ ઐિા નહીં આયા? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િવ્ય શુદ્ધ નહીં આયા. પયામય ર્ેં યહ અશુદ્ધ હૈ. તો વનકલકર શુદ્ધ હોગા પયામય 

ર્ેં. િવિ પયામય ર્ેં ઔર પયામય ર્ેં હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? િાથર્ેં ડાલા હૈ દેખો. ઉિકો કકઠન લગે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િહ તો દૂિરી બાત હૈ. ઉિકી યહાં બાત નહીં. યહાં તો િવ્યિવિ કે વિષય ર્ેં 
િહ બાત યહાં નહીં. િર્જ ર્ેં આયા કુછ? યહાં તો કહતે હૈં કક પયામય કા અંશ અશુદ્ધ હૈ ઔર અંશ 

ટલેગા તો શુદ્ધ—ઐિી ઉિકી િવિ અંશ ઉપર–પયામય ઉપર હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? િારા િવ્ય જો વચદાનંદ 

ચોિલા પડા હૈ અખંડાનંદ, ઉિકા અનાદર હો ગયા. ઐિી બાત હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િહ અિગુણ દેખના નહીં હૈ. દેખતા કૌન હૈ? અિગુણ કૌન દેખતા હૈ? 

િવ્યિવિ હોિે તબ અિગુણકી પયામય કા જ્ઞાન કરે. ઉિકે જબના અિગુણ દેખે કૌન? ચીર્નભાઈ! યહ 

િબ દૂિરી બાત હૈ. િબ શૂરય કરના પડેગા ઇિર્ેં. કહો, િર્જ ર્ેં આયા કુછ? ઉિર્ેં આતા હૈ ન 

ઐિા કક ‘અધર્ા અધર્ અવધકોપવત િકલ જગતર્ાં હું, એ વનશ્ચય થયા વિના...’ િહ તો પયામયર્ેં 
ઐિા ર્ૈં હૂં ઐિા જ્ઞાન કરાતે હૈં. િર્જે? ઐિે કક આશ્રય હોતા હૈ િહાં? 

જરા યહ શબ્દ કકઠન હૈ, દેખો! લોગોં કો યહ પઢે કક ‘शदु्धाशदु्धविकल्पना भिवत सा विथ्यादृवश 
प्रत्यहिं’ ઉિકા અથમ કક પયામયરૂપ જો અિસ્થા હૈ... િવ્ય તો વિકાલી આનંદકંદ ધ્રુિ હૈ. ઉિકે ઉપર તો 
ઉિકી િવિ હૈ નહીં ઔર પયામય કે અંશ ઉપર ઉિકી ખલબલાહટ હૈ. પયામય ર્ેં ખડા રહકર–અિસ્થા 
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ર્ેં ખડા રહકર, યહ અશુદ્ધ હૈ, પીછે શુદ્ધ હોગી–ઐિે પયામય ર્ેં ખડા હોકર યહ બાત કા વિચાર કરતા 
હૈ. તો િહ પયામયબુવદ્ધિાલા વર્ર્થયાિવિ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા :-- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હા દેખો ન. ‘शदु्धाशदु्धविकल्पना भिवत सा विथ्यादृवश’ આહાહા..! યહ તો 
આગે કહેંગે આિકય અવધકાર ર્ેં. િર્જે? બવહરાત્ર્ા કો યહ વિચાર આતા હૈ  ન એક દૂિરા બોલ? 

આિકયક ર્ેં હૈ. આલોચના? બાદ ર્ેં આિકયક હૈ. આિકયક ર્ેં નહીં હૈ એક? ઇિર્ેં કહાં હૈ? શ્લોક 

હૈ. ૧૫૦.   

अिंतररबावहरजप्प ेजो िट्टइ सो हिइे बवहरप्पा। 
जप्पसे ु जो  ण  िट्टइ  सो उच्चइ  अिंतरिंगप्पा ॥१५०॥ 

યહ તો વહરદી હૈ ન, ઇિવલયે આ ગયા. ૧૫૦ ગાથા. ૧૫૦ હૈ ન? દેખો. ઉિકા અથમ, ‘જો 

અંતબામહ્યજલ્પ ર્ેં િતમતા હૈ, િહ બવહરાત્ર્ા હૈ;...’ ભાષા દેખો! ઉિકા અથમ પયામયબુવદ્ધર્ેં િતમતા હૈ, 
ઐિે. િર્જ ર્ેં આયા? િહ બવહરાત્ર્ા હૈ. હૈ શબ્દ? શોભાલાલજી! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હા, િહ તો ઠીક. નહીં ઉપર શબ્દાથમ. ‘જો અંતબામહ્ય જલ્પર્ેં...’ યહાં તો 
કુંદકુંદાચાયમ કા ર્હાવિદ્ધાંત હૈ. અરિયાથમ નહીં? અરિયાથમ શબ્દાથમ. ઉિકે ઉપર. િહ પઢા ઉિકે ઉપર. 
શબ્દાથમ હૈ કક નહીં? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- િહ બવહરાત્ર્ા હૈ. કુંદકુંદાચાયમ કહતે હૈં. 

શ્રોતા :- પયામય કે ભેદર્ેં હી પડા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી- પયામય કે ભેદ ર્ેં પડા હૈ. િેઠ! ઠીક લાતે હૈં. અભી તુમ્હારે ઐિા જોર નહીં 
આતા હૈ. પયામય કે ભેદ ર્ેં પડા હૈ. પૂરા િવ્ય છુપ જાતા હૈ. એય..! કરિનજી! આહાહા..! યહ કુંદકુંદાચાયમ 
કહતે હૈં.  

કહતે હૈં કક બાહ્ય ઔર અંતજમલ્પ, ‘જો અંતબામહ્ય જલ્પ ર્ેં િતમતા હૈ,...’ ઉિકા અથમ? કક વિકલ્પકી 
પયામય ર્ેં િતમતે હૈં. ઐિે. િતમર્ાન વિકલ્પ આયા શુભાકદક કક ર્ૈં ઐિા હૂં, ફૈિા હૂં, ઐિા વિકલ્પ ર્ેં 
િતમતા હૈ. િહ વિકલ્પ ર્ેં િતમતા હૈ તો વર્ર્થયાિવિ હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? િવ્યસ્િભાિ ર્ેં િતે િહ 

િમ્યગ્િવિ હૈ. આહાહા..! બહોત કકઠન કાર્ ભાઈ! યહ તો વનયર્િાર તો િર્યિાર િે કકતની બાત 

ર્ેં િૂક્ષ્ર્ હૈ. ઇિવલયે લોંગો કો લગે, ઠીક પઢા નહીં ઔર વનયર્િાર વનકલા હૈ અભી. િહ ભાઈ 

શીતલપ્રિાદ કો હાથ આયે. કહાં જયપુર ર્ેં? જયપુર ર્ેં ચોર્ાિા થા શીતલપ્રિાદ. યહ વનયર્િાર 

બાહર નહીં પડા થા. શ્રીર્દ્ કે િક્તર્ેં બાહર નહીં આયા થા. ઉનકો વર્લા નહીં થા શ્રીર્દ્કો. અભી 
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શીતલપ્રિાદ િહાં આયે થે, તબ બહાર આયા તો ઉિને વહરદી ટીકા થોડી બનાઈ પહલે. બાદ ર્ેં બાહર 

આયા. અભી હી આયા હૈ.  

શ્રોતા :- શીતલપ્રિાદ ક્યારે થયા ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- અભી થે. થે ન?  

શ્રોતા :- ... થી ન ઉિ િક્ત ર્ેં યહ હુઆ. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હૈ ન. અપને યહાં હૈ. વનયર્િાર હૈ. યહાં શીતલપ્રિાદ.... શીતલપ્રિાદ યહાં 
૯૪ ર્ેં આયે થે. ૧૫ કદન રહે થે. યહ જો આપને ખોલા ન? સ્િાધ્યાયર્ંકદર. સ્િાધ્યાયર્ંકદર ર્ેં જો કી 
ન િર્યિારકી પ્રવતષ્ઠા? ઉિકે હાથ િે કી હૈ. હર્કો કહાં ઐિે ર્ંિ-બંિ આતે થે. િહ યહાં થે. ઉદ્ઘાટન 

હુઆ તબ યહાં થે ૧૫ કદન. શીતલપ્રિાદ ૯૪ ર્ેં. લખનઉ ર્ેં રહતે થે. લખનઉં ર્ેં રહતે હૈં કોઈ કોઈ 

િેઠ. ઉદ્ઘાટન કકયા. 

શ્રોતા :- ઉિકે વર્િ કે િાથ રહતે થે. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- વર્િ કે િાથ રહતે હૈં. ઐિે .. હો ગયા થા. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હા, િહ શીતલપ્રિાદ. યહાં ૧૫ કદન રહ ગયે ૯૪ર્ેં. િવિ કા પતા નહીં, 
વનવર્ત્ત કે પ્રધાનતા િે કથન કરતે થે. યહાં શ્લોક બોલતે થે. પરંતુ યહાં શીતલપ્રિાદને કકયા, િર્જે? 

ઉિકો પહલે હાથ આયા જયપુર કે ભંડાર ર્ેં િે. ચોર્ાિા કકયા થા ઉિર્ેં હાથ આયા. બાદ ર્ેં ઉિને 
વહરદી બનાયા. િહ હૈ પુસ્તક અપને યહાં. પુરાના. .. નયા હૈ ઉિર્ેં. િંસ્કૃત હૈ. વહંર્તભાઈને િંસ્કૃત 

ર્ૂલ કો છુકર બનાયા હૈ. િંસ્કૃત કો છુકર. ઐિા િૂિ તો ઉિર્ેં નહીં. િર્જ ર્ેં આયા?  

ઓહોહો..! ગંભીર હૈ ભાઈ! બાત ઐિી હૈ. શીતલપ્રિાદને ઉિર્ેં વલખા હૈ કક િર્યિાર િે ભી 
વનયર્િાર બહોત િૂક્ષ્ર્ હૈ. ઉિિે ભી અવધક હૈ. ઐિા વલખા હૈ ઉિને. ઐિે પઢે તો િર્જે નહીં. 
ર્ાથાપચ્ચી ર્ેં... ક્યા કહતે હૈં? સ્િયં કુંદકુંદાચાયમને કહા કક ‘અંતજમલ્પ ઔર બાહ્યજલ્પ ર્ેં િતમતા હૈ...’ 
િહ વર્ર્થયાિવિ હૈ. યહ કહે, વનકાલના ક્યા? તબ વિકલ્પ નહીં હૈ? િર્કકતી કો નહીં હૈ? િુન તો િહી! 
િર્કકતી જલ્પ ર્ેં િતમતા નહીં. િર્કકતી જ્ઞાન ર્ેં િતમતા હૈ. જલ્પ કા જ્ઞાન કરતા હૈ. આહાહા..!  િર્જ 

ર્ેં આયા?  

રાગ ર્ેં િતમતા હૈ, િતમન ર્ેં પડા હૈ તો વર્ર્થયાિવિ હૈ. આસ્રિર્ેં િતમન કરતા હૈ િહ તો. જો 

આત્ર્સ્િભાિ નહીં (ઐિા) વિરૂદ્ધભાિ ઉિર્ેં િતે તો કુંદકુંદાચાયમને ૧૫૦ર્ેં કહા કક અંતર-બાહ્યજલ્પ 

ર્ેં િતમતા હૈ િહ વર્ર્થયાિવિ હૈ. તબ ભડકે કુછ લોગ. અરરર..! બિ! વિકલ્પ હોતા હી નહીં િર્કકતી 
કો? ર્ુવનકો? ર્ુવનકો ભી હોતે હૈં અઠ્ઠાઈિ ર્ૂલગુણ કા વિકલ્પ ઔર ર્હાવ્રત કે વિકલ્પ. અરે..! િુન તો 
િહી! તુઝે ર્ાલુર્ નહીં. િહ વિકલ્પ હૈ ઉિર્ેં જ્ઞાની િતમતે નહીં. આહાહા..! િર્જ ર્ેં આયા? આસ્રિ 
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ર્ેં િતે, િહ તો િવિ વર્ર્થયા હો ગઈ. આહાહા..! યહાં કુંદકુંદાચાયમ પોકાર કરતે હૈં ૧૫૦ ગાથાર્ેં. િર્જ 

ર્ેં આયા? ઔર યહ આયી ટીકા. ટીકા કા કલશ હૈ. 

‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના...’ વિકલ્પના અથમ કકયા ન હર્ારે પંકડતજીને. વિપરીત કલ્પના. 
વિપરીત કલ્પનાકા અથમ? િવ્યિવિ છોડકર પયામયબુવદ્ધ ર્ેં આ ગયા. પયામય ર્ેં અપના િિમસ્િ ર્ાના, 
ઐિા કહતે હૈં. ભગિાન આનંદકંદ ધ્રુિસ્િભાિ કા અનાદર હો ગયા. િર્જ ર્ેં આયા? એક િર્યકી 
પયામય ઉિર્ેં ખડા હોકર, ખડા રહના િહી વર્ર્થયા િવિ હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? િહ પયામયબુવદ્ધ હૈ. ધર્ીકી 
પયામયબુવદ્ધ નહીં. િર્જ ર્ેં આયા? આતા હૈ ન િહ? પયામયબુવદ્ધ નહીં. બનારિીદાિ ર્ેં. ‘કરવદ્ધ વિવદ્ધ 

િૃવદ્ધ કદિે ઘટર્ેં પ્રગટ િદા. અંતરકી લચ્છીિોં અજાચી લચ્છપવત હૈ. દાિ ભગિંત કે ઉદાિ રહે 
જગતિોં, િુખીયા િદૈિ ઐિે જીિ િર્કકતી હૈ.’ ચોથે ગુણસ્થાનકી બાત કરતે હૈં. ન ગૃહસ્થ હૈ, ન યવત 

હૈ. શ્રાિક નહીં, િાધુ નહીં. ચૌથે કી બાત કરતે હૈં. િર્જ ર્ેં આયા? આહાહા..! 

કહતે હૈ કક અહો..! ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના...’ વિપરીત ર્ારયતા અથામત્ અંશબુવદ્ધ ર્ેં રહકર 

અંશકી કલ્પના ર્ેં િતમતા હૈ ઉિ વર્ર્થયાિવિકો... વર્ર્થયાિવિ કો િદૈિ હોતી હૈ. િવ્યિવિ િસ્તુ િવ્ય હૈ 
િહ તો િવિ ર્ેં આયા નહીં, તો પયામય ર્ેં ઐિી કલ્પના અશુદ્ધ હૈ, શુદ્ધ હોગા, િહ તો પયામય ર્ેં ખડે 
હોકર િબ બાત વિચારતે હૈં, બોલતે હૈં, કરતે હૈં. પયામયબુવદ્ધ હૈ તો વર્ર્થયાબુવદ્ધ–અંશબુવદ્ધ ર્ેં પૂરે િવ્યકા 
અભાિ કર કદયા. કકઠન કાર્. િર્જ ર્ેં આયા?  

‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના િહ વર્ર્થયાિવિ કો િદૈિ હોતી હૈ.’ ઐિી ભાષા હૈ. ક્યોં? ચાહે તો 
વ્રત, તપ, દયા, દાન, ભજક્ત કરે, ર્ૌન રહે, બોલે, તો ઉિર્ેં વિકલ્પ કા–રાગ કા હી અંતર આશ્રય હૈ 
ઔર રાગ ઉપર બુવદ્ધ ઉિકી હૈ. આહાહા..! િર્જર્ેં આયા? િદૈિ હોતી હૈ ઐિા કહા હૈ, વનરંતર. તો 
િમ્યગ્િવિકો વનરંતર વિકલ્પર્ેં િતમના હૈ નહીં. આહાહા..! ‘શુદ્ધ-અશુદ્ધકી જો વિકલ્પના...’ ભેદબુવદ્ધ– 

પયામયબુવદ્ધ–વિપરીત કલ્પના–િસ્તુ િે વિપરીત પયામયબુવદ્ધકી કલ્પના, ‘િહ વર્ર્થયાિવિ કો િદૈિ હોતી 
હૈ.’ િદૈિ હોતી હૈ. આહાહા..! એક અંશ ર્ેં ખડા હોકર િબ વિચારતે હૈં. િર્જ ર્ેં આયા? એક અંશ 

ર્ેં ખડા હૈ તો અંશબુવદ્ધ હુઈ, પયામયબુવદ્ધ હુઈ. પરિર્ય હુઆ.  

‘િમ્યગ્િવિ કો િદા (ઐિી ર્ારયતા હોતી હૈ કક)...’ દેખો! િાર્ને ડાલા. ઊલ્ટા હોકર. ઉિર્ેં 
િદા શબ્દ હૈ. ‘કારણતત્ત્િ ઔર કાયમતત્ત્િ દોનોં શુદ્ધ હૈં.’ કારણિવ્ય ભી શુદ્ધ હૈ ઔર કાયમ ભગિાન 

વિદ્ધ ભી શુદ્ધ હૈ. ઐિી ર્ારયતાર્ેં પયામયબુવદ્ધ ઉિકો હોતી નહીં. િવ્યબુવદ્ધ હોતી હૈ ઐિા કહતે હૈ ન? 

‘િમ્યગ્િવિ કો િદા (ઐિી ર્ારયતા હૈ કક)...’ કારણિવ્ય શુદ્ધ વિકાલ શુદ્ધ હૂં. િહ પયામય અશુદ્ધ, પીછે 
પયામય શુદ્ધ (િહ) તો પયામયિવિકી બાત હૈ. િવ્ય ર્ેં ઐિા હૈ નહીં. ઐિા કારણતત્ત્િ કાયમતત્ત્િ જૈિા હી 
શુદ્ધ હૈ.  

‘ઇિપ્રકાર પરર્ાગર્ કે અતુલ અથમ કો િારાિારકે વિચારિાલી િુંદર બુવદ્ધ દ્વારા..’ દેખો! અહો..! 
‘ઇિપ્રકાર પરર્ાગર્...’ ભગિાન કા પરર્ાગર્, ઉિકા જો અતુલ અથમ. ઉપર્ા જબના કા અથમ. 
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આહાહા..! ‘પરર્ાગર્ કે અતુલ અથમ...’ અતુલ અથમ (અથામત્) વનશ્ચય કા જો અથમ હૈ િહ અથમ િર્જતે 
હૈં ઐિા કહતે હૈં. ‘િારાિારકે વિચારિાલી િુંદર બુવદ્ધ...’ િાર હૈ તો કારણિવ્ય હૈ, બાકી રાગાકદ યા 
પયામય આકદ અિાર હૈ. આહાહા..! આયી હૈ ગાથા. કલશ ર્ેં આયા થા. િિમ તત્ત્િર્ેં િાર આત્ર્ા હૈ. 
િંિર, વનજમરા પયામય હુઈ નહીં. િર્જ ર્ેં આયા? પહલે આયા થા ન ૩૮ ર્ેં? ૩૮ ર્ેં આયા થા. દેખો! 
કલશ ર્ેં આયા થા. કલશ ર્ેં. 

‘િિમ્તત્ત્િો ર્ેં જો એક િાર હૈ,...’ ૩૮ કા પહલા કલશ હૈ, દેખો. ૫૪િાં કલશ હૈ. ‘િિમ તત્ત્િો ર્ેં 
જો એક િાર હૈ,...’ િિમ તત્ત્િ ર્ેં એક િાર. એક િાર અથામત્ િવ્ય િાર. પુણ્ય-પાપ વિકલ્પ ઔર િંિર, 
વનજમરા, ર્ોક્ષ (આકદ) િિમ તત્ત્િર્ેં ભી એક િવ્ય િાર. આહાહા..! િહ િાર ઔર પયામય આકદ અિાર 

દો કા વિચાર કરને ર્ેં િુંદર બુવદ્ધિાલા િમ્યગ્િવિ, ઐિા કહા દેખો. પરર્ાગર્ કે અતુલ અથમ કો... 
પરર્ાગર્ ર્ેં અતુલ–ઉપર્ા જબના કા જો કહના હૈ ઐિે અથમ કો ‘િારાિાર કે વિચારિાલી િુંદર બુવદ્ધ 

દ્વારા જો િમ્યગ્િવિ સ્િયં જાનતા હૈ,...’ લો!  

કારણતત્ત્િ િવ્યસ્િભાિ ઔર કાયમ દોનોં શુદ્ધ હી હૈ, બિ. અશુદ્ધતા યહાં હૈ ઔર બાદ ર્ેં શુદ્ધ 

હોગા ઐિા િવ્યર્ેં હૈ નહીં. ‘કારણતત્ત્િ તથા કાયમતત્ત્િ દોનોં શુદ્ધ હૈં. ઇિપ્રકાર પરર્ાગર્ કે અતુલ 

અથમ કો...’ શાસ્ત્રકે ર્હા અલૌકકક અથમકો ‘િારાિાર કે વિચારિાલી િુંદર બુવદ્ધ દ્વારા...’ આહાહા..! 
િમ્યગ્િવિકો તો િાર ચીજ એક ધ્રુિ હી હૈ. િમ્યગ્િવિ કે વિચાર ર્ેં િાર તો એક ધ્રુિતત્ત્િ હી હૈ. 
આહાહા..! એય..! 

શ્રોતા :- કાયમશુદ્ધ પયામય હૈ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- કાયમશુવદ્ધ તો વિદ્ધકી બાત લી. કારણતત્ત્િ તો િવ્ય હી વલયા. પહલે આ ગયા. 
િર્જ ર્ેં આયા? ક્યોંકક યહ બાત તો િંપ્રદાયર્ેં ચલે નહીં. િંપ્રદાય ર્ેં તો વ્રત કરો, તપ કરો, દયા 
કરો, દાન કરો, યહ છોડો, યહ છોડો, િબ છોડો. છોડ દો ધર્મ. પતા નહીં. ક્યા કરે? આહાહા..! લુટ ગયા 
હૈં. જગત િારા િીતરાગ ર્ાગમિે વિરૂદ્ધ હોકર લુટ ગયા હૈ. િીતરાગ પરર્ાત્ર્ા ક્યા હૈ ઉિકો પતા નહીં. 
આહાહા..! લો િર્જ ર્ેં આયા? િહ તો ઉિર્ેં ભી આયા ન? િર્સ્ત નિ હોનેિાલે ભાિ િે દૂર હૈ. 
ઉત્પાદ-વ્યયિે ભી દૂર હૈ. િહ આયા થા. િિમ તત્ત્િ ર્ેં િાર હૈ ઔર િર્સ્ત નિ હોનેિાલે ભાિોં િે દૂર 

હૈ. રાગ િે તો દૂર હૈ, ભગિાન! પરંતુ ઉિકી પયામય ઉત્પાદ-વ્યય િે દૂર હૈ. ક્યા કહતે હૈં િહ િર્જના 
કકઠન હૈ. દેિીલાલજી! અભી તો એકેવરિયા, દો ઇવરિય, તીન ઇવરિય, ચૌઇવરિયા, પંચેવરિય ર્ેં પડા હો. 
તસ્િ વર્ચ્છાવર્દુક્કડર્. તાિકાયં.....અપ્પાણં િોિરાવર્. આખો આત્ર્ા િોિરાઈ ગયો. આત્ર્ા કકિકો 
કહે ઉિકી ખબર નહીં. આહાહા..! 

કહતે હૈં કક િમ્યગ્િવિ કૈિા હૈ? કક પરર્ાગર્ કે ઉપર્ા જબના કા અથમ વનશ્ચય કા. ‘િારાિારકે 
વિચારિાલી િુંદર બુવદ્ધ દ્વારા જો િમ્યગ્િવિ સ્િયં જાનતા હૈ,...’ સ્િયં જાનતા હૈ. પરકી અપેક્ષા રખે 
જબના. િવ્ય વિકાલ એક ધ્રુિ શુદ્ધ હૈ િહ ર્ૈં હૂં. પયામય આતી-જાતી હૈ, ઉત્પન્ન હોતી હૈ, િહ ભી ર્ેરા 
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વિકાલી સ્િરૂપ નહીં. આહાહા..! ર્ુવન કહતે હૈં કક ઓહો..! ‘ઉિે હર્ િંદન કરતે હૈં.’ દેખો! યહ તો 
ર્ુવન... પ્રભુ! આહાહા..! ધરય ભાઈ! તારા અિતાર, ઐિા કહતે હૈં. િર્જ ર્ેં આયા?  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- નર્તા હૈ અથામત્ િહ આદર કરતા હૈ. િમ્યગ્િવિ કા શ્રદ્ધાન.. િર્જ ર્ેં 
આયા? યહાં ર્ુવન જો િમ્યગ્િવિ ઉિકો યહાં .. આદર કરતે હૈં. અહો..! ધરય ભાઈ! તેરી િવિ ઔર 

તેરા જ્ઞાન યથાથમ હૈ. ઐિે. એય..! િર્જ ર્ેં આયા? લો ૪૮ ગાથા પૂરી હુઈ. 

૪૯. 

एि ेसव्व ेभािा ििहारणयिं पिुच्च भवणिा हु। 
ધ્યાન રખના, અંદર ટીકાર્ેં ઉપાદેય શબ્દ આયેગા. િહ ‘ििहारणयिं पिुच्च भवणिा’ ઉિકા અથમ 

કકયા હૈ. વ્યિહારનય િે જાના હૈ ઉિકા અથમ િહાં ઉપાદેય અથામત્ જ્ઞાન કરને કો કહા હૈ. િર્જ ર્ેં 
આયા?  

एि ेसव्व ेभािा ििहारणयिं पिुच्च भवणिा हु। 
सव्व े वसद्धसहािा  सदु्धणया  सिंवसिी जीिा ॥४९॥ 

વ્યિહારનયિે   હૈં કહે  િબ જીિકે  હી   ભાિ યે, 

હૈં શુદ્ધનયિે જીિ િબ ભિલીન વિદ્ધ સ્િભાિિે. ૪૯. 

કૌન? યહ નરકગવત ઔર રાગ, પયામય યહ િબ વ્યિહારનય, ઉદયભાિ, ક્ષયોપશર્ભાિ, 
ક્ષાવયકભાિ. આહાહા..! ધર્મકી પયામય િહ આત્ર્ા (ઐિા) ભગિાનને વ્યિહારનયિે કહા હૈ. હૈ ન 

‘ििहारणयिं पिुच्च’ વ્યિહારનય કે આશ્રય કહા. િહ અથમ ઉિર્ેં ઉપાદેય ર્ેં વલયા હૈ. ઉપાદેય નાર્ િહ 

જાનને લાયક હૈ. વ્યિહારનય કા વિષય જાનને લાયક હૈ ઔર સ્િભાિ કા વિકાલી િસ્તુ આદરને લાયક 

હૈ. િર્જ ર્ેં આયા?   

વ્યિહારનયિે  હૈં  કહે   િબ જીિ  કે  હી ભાિ યે, 

હૈં શુદ્ધનયિે જીિ િબ ભિલીન વિદ્ધ સ્િભાિિે. ૪૯. 

ભિલીન અથામત્ િંિારી. ‘सिंवसिी’ હૈ ન અંદર? ‘सिंवसिी’ અથામત્ ભિલીન. િહ વિદ્ધસ્િભાિ, 
વિદ્ધસ્િભાિ જૈિે િબ આત્ર્ા હૈં. વ્યિહારનય િે જ્ઞાન કરાયા. ઉદયભાિ, ક્ષાવયકભાિ ભી પયામયર્ેં 
હૈ વ્યિહારનય િે. ઓહોહો..! િર્જ ર્ેં આયા? િચ્ચા ર્ોક્ષર્ાગમ જો હૈ, વચદાનંદ ભગિાન આત્ર્ા કે 
અંતર આશ્રયિે જો પ્રગટ હુઆ િહી વ્યિહારનય કા વિષય જાનને લાયક હૈ ઐિા યહાં કહતે હૈં. અજસ્ત 

હૈ ન? અજસ્ત અથામત્ જાનને લાયક. જાનને લાયક ઉિકો ઉપાદેય કહને ર્ેં આતા હૈ. કહા ન? િહ ટીકા 
ર્ેં આયેગા. 
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િહ િવ્યસ્િભાિ હૈ વિકાલી, િહી જાનને લાયક ઔર આદરને લાયક હૈ, ઐિા. પરંતુ પયામય ર્ેં 
જો ક્ષાવયકભાિ આકદ ઉદયભાિ હૈ િહ જાનને લાયક હૈ, ઉિકા જ્ઞાન કરને લાયક હૈ. િહ અજસ્ત હૈ 
ન? પયામય ર્ેં રાગાકદ હૈ, વનર્મલ પયામય હૈ, તો ઇતના જ્ઞાન કરના ઉિકે વલયે ઉપાદેય કહને ર્ેં આયા. 
જ્ઞાન કે વલયે. િર્જ ર્ેં આયા? આશ્રય કરનેલાયક ઔર આદરને લાયક હૈ ઐિા નહીં. િહ પાઠ હી 
બોલતા હૈ ન? દેખો. ઇિવલયે કહા ‘ििहारणयिं पिुच्च भवणिा’ વ્યિહારનય આશ્રય કહા. કહા નાર્ 

જાનને લાયક હૈ, ઐિા ઉિકા અથમ લેના. કથન તો િાચક હૈ. પરંતુ વ્યિહારનય િે િહ પયામય હૈ ઉિકો 
જાનને લાયક હૈ. િર્જ ર્ેં આયા? કકઠન બાત! 

દેખો!  ‘ટીકા – યહ, વનશ્ચયનય ઔર વ્યિહારનય કી ઉપાદેયતાકા પ્રકાશન હૈ.’ દેખો! િહ 

ઉપાદેય કા અથમ વ્યિહારનય કો જાનને કા અથમ કકયા હૈ. દૂિરા પદ હૈ ન ઉિકા? જાનને લાયક હૈ. 
વ્યિહારનય કા વિષય નહીં હૈ ઐિા નહીં. િેદાંત કહતે હૈં કક કેિલ િવ્ય હૈ, પયામય હૈ નહીં, રાગ હૈ 
નહીં—ઐિા નહીં. પયામય હૈ, રાગ શુભાકદ હૈ, ક્ષાવયકભાિ આકદ હૈ, ઉપશર્ભાિ આકદ હૈ. હૈ ઉિકો 
જાનના. ઐિા જ્ઞાન કા ગ્રહણ કરના ઐિા કહને ર્ેં આયા હૈ. િહ આયા ન ઉિર્ે? તત્ત્િાથમ ર્ેં ર્ોક્ષર્ાગમ 
ર્ેં આયા. નય કો ગ્રહણ કરને કો કહા ન? ઉપાદેય અથામત્ ગ્રહણ. ઉપાદેય અથામત્ ગ્રહણ. ગ્રહણ કરને 
કો કહા હૈ ન. ગ્રહણ કરને કા અથમ જાનને લાયક હૈ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી :- હા. િર્જ ર્ેં આયા? ઉિકા વિશેષ અથમ હોગા.  

(શ્રોતા :- પ્રર્ાણ િચન ગુરુદેિ!) 

 

* * * * * 
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યહ નિયમસાર, શુદ્ધભાવ અનિકાર હૈ. ૪૯ વીં ગાથા ચલતી હૈ. દેખો, ક્યા કહતે હૈં?  

‘ટીકા – યહ, નિશ્ચયિય ઔર વ્યવહારિયકી ઉપાદેયતાકા પ્રકાશિ હૈ.’ નિશ્ચયિય જો હૈ નિકાલી 
દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકા ભી યહાાં પ્રકાશિ હૈ ઔર વ્યવહારિય કા નવષય જો વતતમાિ પયાતય મેં ચાર ભાવ 

હૈં ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક, વહ ભી હૈ. સમજ મેં આયા? તો વહ ભી ગ્રહણ કરિે લાયક 

િામ જાિિે લાયક હૈ.  

ટીકા કરતે હૈં–ઉસકા ખુલાસા. ‘પહલે જો નવભાવપયાતય નવદ્યમાિ િહીં હૈં, ઐસી પ્રનતપાદદત કી 
ગઈ હૈ...’ કી ગઈ હૈ. દક આત્મામેં દ્રવ્ય નિકાલીકી અપેક્ષાસે ચાર ભાવ—ઉદયભાવ, ઉપશમભાવ, 
ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક એક સમયકી પયાતય વસ્તુમેં નવદ્યમાિ િહીં. સમજ મેં આયા? ‘પહલે જો 

નવભાવપયાતય...’ નવભાવ અથાતત્ ચારોં પયાતયેં. ચાર પયાતય હૈં ઉદય, ઉપશમ, ક્ષાનયક, ક્ષયોપશમ. ચાહે 
તો ક્ષાનયક સમ્યગ્દશતિ હો, કેવલજ્ઞાિ હો, પરાંતુ વહ સબ પયાતય હૈં. એક અવસ્થા હૈ વહ તો 
વ્યવહારિયકા નવષય હૈ. સમજ મેં આયા? 

કહતે હૈં દક ‘પહલે જો નવભાવપયાતય નવદ્યમાિ િહીં હૈ, ઐસી પ્રનતપાદદત કી ગઈ હૈં...’ વસ્તુ જો 

નિકાલ જ્ઞાયક ધ્રુવ ચૈતન્ય હૈ વહી આત્મા હૈ, ઉસમેં ચાર પ્રકાર કી પયાતય હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? 

ઐસા કહા થા. ‘વે સબ નવભાવપયાતયેં વાસ્તવમેં વ્યવહારિયકે કથિ સે નવદ્યમાિ હૈં.’ નિકાલી વસ્તુકી 
દ્રનિ કે નવષય મેં વહ હૈ િહીં, ઇસનલયે ‘િહીં હૈ' ઐસા કહા થા. અભી ઉસકી પયાતય રાગાદદ હૈ, ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક આદદ સાંસારીજીવકી પયાતયમેં હૈ. સમજ મેં આયા? પયાતયમેં હૈ, વહ નવદ્યમાિ હૈ. 
બબલકુલ અસત્યાથત કહા થા, વ્યવહાર અસત્યાથત હૈ–જૂઠા હૈ. વહ તો નિકાલીકી અપેક્ષા સે 
વ્યવહારિયકો ઐસા કહા થા. પરાંતુ પયાતયકી અપેક્ષાસે પયાતય નવદ્યમાિ હૈ. ઐસે ઉસકો બરાબર 

જાિિા ચાનહયે. સમજ મેં આયા? આહાહા..! 

‘પહલે જો નવભાવપયાતયેં નવદ્યમાિ િહીં હૈં, ઐસી પ્રનતપાદદત કી ગઈ હૈં.’ ભગવાિ આત્મા એક 

સમય મેં ધ્રુવ ચૈતન્યદલ જો સમ્યગ્દશતિ કા નવષય હૈ, જો આશ્રય કરિે લાયક હૈ, ઉસ ચીજમેં પયાતય, 
કોઈ ભી પયાતય, ચાર ભાવોંમેંસે કોઈ ભી પયાતય વસ્તુમેં િહીં હૈ. પયાતય પયાતય મેં હૈ, પયાતય દ્રવ્ય મેં 
િહીં. સમજ મેં આયા? સમજ મેં આયા સેઠ?  

શ્રોતા :- દ્રનિ... 

ભાદરવા વદ ૧, શુક્રવાર, તા. ૨૬-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૪૯, શ્લોક-૭૩, પ્રવચિ-૧૭ 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં, િહીં, િહીં. દ્રવ્યમેં પયાતય હૈ હી િહીં. નિકાલી વસ્તુમેં કહાાં હૈ? વહ  

પયાતય તો એક સમયકી અવસ્થા હૈ. સમજ મેં આયા? શુદ્ધભાવ. શુદ્ધભાવ હૈ િ યહાાં? તો નિકાલી ધ્રુવ 

જ્ઞાયકભાવ સબચચદાિાંદ પ્રભુ, કારણપરમાત્મા અથવા કારણજીવ જો નિકાલી ધ્રુવ હૈ, ઉસ અપેક્ષા સે 
વહ (ધ્રુવ) ચીજ હૈ. ઉસ અપેક્ષાસે પયાતય કે ચાર ભાવ હૈં િહીં. સમજ મેં આયા?  

‘સબ નવભાવ પયાતયેં વાસ્તવમેં વ્યવહારિય કે કથિસે નવદ્યમાિ હૈં.’ વતતમાિ પયાતય... 
વ્યવહારિય કા નવષય કરિેવાલી િય હૈ િ? િય તો જાિિેવાલી હૈ િ? તો જાિિેવાલી કા નવષય હૈ 
દક િહીં? નવષય હૈ દક િહીં? તો ચાર ભાવરૂપ એક સમયકી પયાતય વહ વ્યવહારિય સે નવદ્યમાિ હૈ. 
શોભાલાલજી! સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વ્યવહાર હૈ ઇતિા. નવદ્યમાિ હૈ. બબલકુલ િહીં ઐસા િહીં. દ્રવ્યમેં, 
શુદ્ધિયકી દ્રનિ મેં નિકાલી વસ્તુમેં હૈ િહીં. વહ નિકાલી શુદ્ધભાવકા કથિ દકયા ઔર વહી આશ્રય 

કરિે લાયક હૈ દક બજસકે આશ્રય સે સમ્યગ્દશતિ હોતા હૈ. ઉસ અપેક્ષા સે.. ક્યોંદક મોક્ષમાગત બતાિા 
હૈ િ? તો મોક્ષમાગત જો સમ્યગ્દશતિ, સમ્યગ્જ્ઞાિ, સમ્યક્ચાદરિ વહ તો પયાતય હૈ. તો વહ પયાતય દકસકે 
આશ્રય સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ? સમજ મેં આયા? તો કહા, નિકાલી વસ્તુ ધ્રુવ ચૈતન્ય સત્ સત્ દલ શાશ્વત 

દલ, ધ્રુવ અિાદદ-અિાંત ઉસકા જો નિકાલીભાવ હૈ, જો શુદ્ધભાવ ધ્રુવ ઉસકે આશ્રય સે સમ્યગ્દશતિ 

મોક્ષમાગત હોતા હૈ. તો ઉસ અપેક્ષા સે નિકાલી ધ્રુવ કા આશ્રય કરાિે કો નિકાલી ધ્રુવ મેં વતતમાિ ચાર 

પયાતય કે પ્રકાર ઉસમેં હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? અમરચાંદભાઈ! આહાહા..!  

‘ઔર જો (વ્યવહારિય કે કથિ સે)...’ વતતમાિ પયાતય કા અાંશ હૈ ઉસકો બતાિે કો નવદ્યમાિ 

(કહા) હૈ. હૈ, હૈ ઉસકો જાિિા, ઉસકા િામ ઉપાદેય (અથાતત્) ગ્રહણ કરિા કહિે મેં આયા હૈ. સમજ મેં 
આયા? વહ પ્રશ્ન ચલા હૈ િ ઉસમેં? મોક્ષમાગતપ્રકાશક મેં. શાસ્ત્રમેં દો િય કો ગ્રહણ કરિે કો કહા હૈ 
િ? આયા થા, િહીં? દો િયકો ગ્રહણ કરિે કો કહા થા. સમજ મેં આયા? વહ ક્યા? આપ તો કહતે થે 
દક િહીં, ગ્રહણ કરિા િહીં. િહીં ગ્રહણ કરિા ઐસે કહા, લો. 

પ્રશ્ન- ઐસા હૈ તો બજિમાગત મેં દોિોં િય કા ગ્રહણ કરિા કહા હૈ િ? ઉસકા ક્યા કારણ? તુમ તો 
કહતે થે દક વ્યવહાર િહીં.. વ્યવહાર િહીં.. વ્યવહાર િહીં... 

શ્રોતા :- વ્યવહારકી માન્યતા છોડો... નમથ્યાદશતિ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- છોડો. છોડો. વ્યવહારકી માન્યતા છોડો, હેય હૈ. તો શાસ્ત્ર મેં તો દો િય કો 
ગ્રહણ કરિા કહા હૈ. ઉસકા ક્યા કારણ? બજિમાગત મેં તો કોઈ સ્થાિ મેં નિશ્ચયિયકી મુખ્યતા સનહત 

વ્યાખ્યાિ હૈ. ઉસકા તો સત્યાથત ઐસા હી હૈ ઐસા જાિિા. નિકાલી ધ્રુવ હૈ નિશ્ચયિય કા વ્યાખ્યાિ, તો 
સત્યાથત ઐસા જાિિા. ઔર દકસી જગહ પર વ્યવહારકી મુખ્યતા સે વ્યાખ્યાિ હૈ. ચાર પયાતય કા કથિ 

ચલે... આત્મામેં પયાતય કા કથિ ચલે વહ તો પયાતયકી મુખ્યતાસે ‘હૈ' ઐસા વ્યાખ્યાિ દકયા. પરાંતુ 
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ઐસા િહીં. પયાતય હૈ વહ નિકાલ મેં િહીં. પયાતય વહ નિકાલીસ્વરૂપ િહીં. પરાંતુ નિનમત્તાદદકી અપેક્ષા 
સે નિનમત્ત, અાંશ, વતતમાિ ભાવકી અપેક્ષા સે વહ ઉપચાર દકયા હૈ ઐસા જાિિા. ઔર ઉસપ્રકાર જાિિા 
(વહી) દોિોં િય કા ગ્રહણ હૈં. સમજ મેં આયા? ટોડરમલજીિે ઇતિા સ્પિ કર દદયા હૈ.  

દો િયકો જાિિે  કા િામ હી ગ્રહણ હૈ. પરાંતુ દોિોં િયોં કા વ્યાખ્યાિ સમાિ સત્યાથત જાિે દક 

ઇસપ્રકાર ભી હૈ ઔર ઇસપ્રકાર ભી હૈ ઐસે ભ્રમરૂપ પ્રવતતિે કો તો દોિોં િય કો ગ્રહણ કરિે કો કહા 
િહીં. સમજ મેં આયા? મોક્ષમાગતપ્રકાશક પઢા હૈ કભી? પૂરા? પૂરા િહીં પઢા, કુછ પન્ને પલટે હૈં. કહો, 
સમજ મેં આયા?  

આત્મા કે દો રૂપ. એક દ્રવ્યરૂપ, એક પયાતયરૂપ. બરાબર હૈ? પર કે સાથ કુછ સાંબાંિ િહીં. પર, 
પરમેં રહા. વસ્તુ જો હૈ આત્મા વહ દ્રવ્યરૂપ નિકાલી વસ્તુ ઔર એક વતતમાિ પયાતય િામ અવસ્થારૂપી 
અાંશ.—દો હોકર પ્રમાણ કા નવષય દ્રવ્ય કહિે મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા? તો ઉસમેં જો નિકાલી દ્રવ્ય 

હૈ ઉસકો જહાાં બતાિા હૈ તો ઉસકો નિશ્ચય કહકર સત્યાથત વહી સત્ય હૈ. ઔર પયાતય ઉસમેં હૈ િહીં 
ઉસ અપેક્ષાસે પયાતયકો અસત્ય કહા. ૧૧વીં ગાથામેં. મૂલ ગાથા સમયસારકી. ‘ववहारोऽभदूत्थो’ 
વ્યવહાર હૈ હી િહીં. વ્યવહાર કો અભૂતાથત કહા. હૈ હી િહીં. હૈ િહીં કા અથત? નિકાલ મેં િહીં. આશ્રય 

કરિે લાયક િહીં. પરાંતુ હૈ િહીં કા અથત ઐસા િહીં દક પયાતય પયાતયરૂપ િહીં હૈ. સમજ મેં આયા? વહી 
પદરભાષા આયી ઉસમેંસે ‘ववहारोऽभदूत्थो’ જો પયાતય હૈ, રાગ હૈ, વહ સબ અસત્યાથત જૂઠા હૈ. અથાતત્ 
વહ નિકાલી દ્રવ્ય મેં િહીં. ઔર નિકાલી દ્રવ્ય કા આશ્રય કરિે સે હી િમતકી પયાતય ઉત્પન્ન હોતી હૈ. 
ઉસકારણ સે વહાાં ‘ववहारोऽभदूत्थो भदूत्थो दसेिदो दु िदु्धणओ’ ભૂતાથત, સત્યાથત, નિકાલ વહી સત્ય 

ઔર નિશ્ચયિય હૈ, વહી શુદ્ધિય, વસ્તુ વહી શુદ્ધિય હૈ. ધ્રુવ નિકાલી હૈ વહી શુદ્ધ િય હૈ. ઔર 

‘भदूत्थमसिदो खलु’ ઐસી ધ્રુવ ચીજ, સત્ ચીજ, સામાન્ય ચીજ ઉસકા આશ્રય કરિે સે સમ્યગ્દ્રનિ 

હોતા હૈ. યહ કુાંદકુાંદાચાયતકી ગાથા. વહી ભાવ યહાાં કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- કદઠિ લગે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કદઠિ કુછ િહીં. યહ તો એકદમ સાદી ભાષા આતી હૈ. 

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હૈ િહીં, દકસ અપેક્ષા સે? નિકાલમેં િહીં ઉસ અપેક્ષા સે. પરાંતુ અપિી 
અપેક્ષા સે તો હૈ. આત્માકી અપેક્ષાસે–સ્વદ્રવ્યકી અપેક્ષા સે પરદ્રવ્ય.. પરદ્રવ્ય હૈ હી િહીં. લો, અદ્રવ્ય 

હૈ વહ. ક્યા? અપિી સ્વવસ્તુ હૈ, સ્વવસ્તુકી અપેક્ષાસે સારા જગત અદ્રવ્ય હૈ–અવસ્તુ હૈ. અપિે 
સ્વદ્રવ્યકી અપેક્ષા સે સારા જગત કા સબ પદાથત અદ્રવ્ય, અવસ્તુ, અક્ષેિ, અકાલ, અભાવ હૈ. સમજ 

મેં આયા? માગત તો ઐસા હૈ ભાઈ! પરાંતુ જબ ઉસકી (અપિી) અપેક્ષાસે લો તો વહ અપિે દ્રવ્ય સે, 
ક્ષેિ સે, કાલ સે, ભાવ સે વહ ભી હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસે... વહ તો પર ઔર સ્વકી અપેક્ષા રહી. 
અબ અાંતર મેં દ્રવ્ય ઔર પયાતય કે ભેદ કરિે હૈં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  
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તો અપિા દ્રવ્ય જો નિકાલી ધ્રુવ ચૈતન્ય અિાદદ-અિાંત વહ ધ્રુવકી અપેક્ષાસે ધ્રુવ હૈ ઔર ધ્રુવકી 
અપેક્ષા સે એક સમયકી પયાતય ધ્રુવમેં િહીં ઇસનલયે િહીં હૈ. સમજ મેં આયા? જૈસે પરદ્રવ્ય અપિે 
દ્રવ્યમેં િહીં ઉસી અપેક્ષા સે પરદ્રવ્યકો અદ્રવ્ય કહા.  પરાંતુ ઉસકી અપેક્ષાસે દ્રવ્ય હૈ. ઐસે નિકાલી દ્રવ્ય 

ભગવાિ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂનતત ધ્રુવ વહી વસ્તુકા સ્વરૂપ નિકાલ હૈ. વહ હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે એક સમયકી 
પયાતય, જૈસા પર િહીં ઐસી ઉસકી એક સમયકી પયાતય િહીં. સમજ મેં આયા? કદઠિ બાત ભાઈ! 
પરાંતુ પયાતયકી અપેક્ષા સે પયાતય હૈ ઐસા બજસકા જ્ઞાિ િહીં, ઉસકા શુદ્ધ દ્રવ્યકા જ્ઞાિ ભી યથાથત હોતા 
િહીં. વહ તો એકાાંતદ્રનિ હો ગઈ. 

શ્રોતા :- પયાતય ઉસકી િહીં દક ઉસમેં િહીં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઉસકી િહીં ઔર ઉસમેં િહીં–દોિોં. ઉસકી િહીં ઔર ઉસમેં િહીં. સમજ મેં 
આયા?  

‘પહલે જો નવભાવપયાતયે...’ નવભાવ અથાતત્ ચારોં હોં. ચાર ભાવ. પાાંચ ભાવ હૈં િ? એક 

પદરણાનમકભાવ–કાયમી ચીજ વસ્તુ ઔર ચાર પયાતયભાવ... ચાર પયાતયભાવ. ઉદય-રાગાદદકા, 
ઉપશમ- સમદકત આદદકા, ક્ષયોપશમ-જ્ઞાિ આદદકા. ક્ષાનયક-સમદકત આદદકા. સમજ મેં આયા? તો 
વહ નિકાલી વસ્તુ ભગવાિ.... પરાંતુ ઉસકો (મૈં) નિકાલી ચીજ હૂાં ઐસી બાત બૈઠતી િહીં. ઉસકો યહ 

ક્ષનણક અવસ્થા–યહ વતતમાિ પયાતય ઇતિા મૈં યા જ્ઞાિ કા નવકાસ એક અાંશ હૈ ઇતિા મૈં, રાગ હૈ 
ઇતિા મૈં. પરાંતુ વહ તો એક અાંશ હૈ. નિકાલી ચીજ, ધ્રુવ નિકાલી ચીજ તો બાકી રહ ગઈ. સમજ મેં 
આયા? અાંશ દ્રનિ હૈ વહ તો નમથ્યા દ્રનિ હૈ.  

એક અાંશકી દ્રનિ છુડાિે કો નિકાલી દ્રવ્યમેં વહ હૈ િહીં ઔર વહ દ્રવ્યકી હૈ િહીં. દ્રવ્ય મેં પયાતય 

કૈસી? ઔર દ્રવ્યકી કૈસી? પ્રમાણકા અાંશ લેિે મેં દ્રવ્યકી પયાતય (કહી જાતી હૈ), પરાંતુ દ્રવ્યકે (ધ્રુવ) 
અાંશમેં પયાતય દ્રવ્યકી હૈ હી િહીં. આહાહા..! બહોત ગાંભીર બાત. ઐસા માગત સમજિા પડે, ઉસસે તો 
વ્રત પાલિા, જીવ દયા પાલિા, મુાંડ જાિા. િૂલમેં િહીં. મર જાયે તો વહાાં િમત હૈ િહીં, સુિ તો સહી! 
સમજ મેં આયા? જહાાં સે િમત પ્રગટ હોતા હૈ... કહાાં ગયે? આયે આપકે ભાઈ યા ગયે? ભાઈ ભાઈ, 
િારશીભાઈ.  યહ ભાઈઓાં કો દેખો િ. આપકે દો ભાઈ, ઉસકે ભાઈ વહ સબ. 

શ્રોતા :- આિે તો લગે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આતે હૈં. પરાંતુ આકર સુિે તો પતા ચલે. યહ ચીજ તો ઐસી હૈ. 

શ્રોતા :- સુિે તો રહ જાયે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સુિે તો કુછ લે. ક્યા કહતે હૈં યહ? ભાઈ! યહ તો સવતજ્ઞ પરમેશ્વર કા માગત 
હૈ. બડી તીથંકરકી પેઢી કા માગત હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! સવતજ્ઞ... 

શ્રોતા :- ઉસકી િહીં, ઉસકી િહીં તો આયી તો દકિર સે? 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આયી ઉપરસે. પયાતય પયાતય સે હૈ, પયાતય પયાતયકે કારણ સે હૈ, પયાતય પયાતય 

કે આિાર સે હૈ, પયાતય પયાતય કા કતાત હૈ ઔર પયાતય કા કમત હૈ. ઠીક. હમારે પાંદડતજી હૈં ઉદયપુર કે. 
સમજ મેં આયા? આહાહા..!  સ્પિીકરણ સમજિા ચાનહયે બાપુ! 

ભગવાિ આત્મા.... નિશ્ચયમેં તો પયાતય પયાતય કા કતાત. ક્ષાનયકપયાતય પયાતય કા કતાત, પયાતય 

પયાતય કા કારણ, પયાતય પયાતય કા કાયત, પયાતય પયાતયકે આિાર સે હૈ, પયાતય પયાતયમેંસે આયી. આયી 
અથાતત્ અાંશ ઐસે. આહાહા..! ઐસી ચીજ સત્ હૈ િ વહ અાંશરૂપસે. દ્રવ્યકા આશ્રય િહીં, દ્રવ્યકી અપેક્ષા 
ઉસકો િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? અમરચાંદભાઈ! બાત ઐસી હૈ. વીતરાગ સવતજ્ઞ પરમેશ્વર 

ઉિકા કહા માગત અલૌદકક હૈ. પરાંતુ લોગોં કો સુિિે િ નમલે, બાહર મેં ભટક જાયે. 

શ્રોતા :- આપ સવતથા નિશ્ચય કહકર.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સવતથા નિરપેક્ષ. કહા િ વસ્તુ... ઉસમેં ભી આયા આત્મમીમાાંસા મેં. િમત 
ઔર િમી કોઈ અપેક્ષા બબિા નિરપેક્ષ હૈં. નિરપેક્ષ બબિા દો નસદ્ધ હોતા િહીં. યહ પયાતય ઇસકી, યહ 

દ્રવ્ય ઉસકા—વહ તો પીછે વ્યવહાર લાગુ પડતા હૈ. સેઠ! બહોત મગજકો કસિા પડતા હૈ. બીડીમેં ચલે 
ઐસા યહાાં િહીં ચલતા. ઉસમેં તો પુણ્ય કે પરમાણુ પડે હો ઔર બાહર મેં દદખે તો કહે, સેઠિે મહેિત 

કી તો પૈસે નમલે હૈ. િૂલ ભી નમલી િહીં વહાાં. શોભાલાલજી! બહોત યહ કરતે થે ગાવ મે સાઈકલ ઉપર 

ચારોં ઓર. અબ જરા જમ ગયા તો લડકે બૈઠિે લગે. ઉસકો ઐસા લગે દક હમ કમાયે હૈં. એય..! કહાાં 
ગયા િટુ? આહાહા..!  

યહાાં તો કહતે હૈં, ભગવાિ! સુિતો સહી ભાઈ! યહ બાહ્યકી ચીજ દૂસરી હૈ. તેરી કલ્પિાસે કોઈ 

બાહરકી ચીજ આ જાયે યા છૂટ જાયે ઐસી ચીજ િહીં. પરાંતુ યહાાં આત્મામેં અાંદર મેં તો દો અાંશ હૈં. યહ 

(શરીર) તો નમટ્ટી જડ પરવસ્તુ હૈ. આત્માકી અપેક્ષાસે યહ શરીર હૈ હી િહીં. સમજ મેં આયા? આત્માકી 
અપેક્ષાસે–સ્વ ચૈતન્યકી અપેક્ષાસે યહ શરીર હૈ િહીં. અદ્રવ્ય હૈ, યહ દ્રવ્ય હૈ તો યહ અદ્રવ્ય હૈ. યહ 

વસ્તુ હી િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? ઔર શરીર કી અપેક્ષાસે આત્મા અદ્રવ્ય હૈ. પરાંતુ બજસકો 
(-અજ્ઞાિીકો) જો કામ કરિા હૈ તો ઉસકા વહ કામ િહીં. ક્યોંદક આત્મા આત્માકી અપેક્ષાસે હૈ ઔર 

આત્માકી અપેક્ષાસે (શરીર) હૈ િહીં. હૈ હી િહીં. દુનિયામેં હૈ િહીં. દુનિયા અથાતત્ મૈં. સમજ મેં આયા? 

આત્માકી અપેક્ષાસે આત્મા હૈ તો આત્માકી અપેક્ષાસે કમત જગતમેં હૈ હી િહીં. ઐસે આત્માકી અપેક્ષાસે 
રાગ, નવકાર જગતમેં હૈ હી િહીં, અવસ્તુ હૈ.  

ઐસે યહાાં દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે એક સમયકી પયાતય હૈ હી િહીં. દેવીલાલજી! આહાહા..! કહતે હૈં... 
અહો..! ‘નવભાવપયાતયેં વાસ્તવ મેં વ્યવહારિયકે કથિ સે નવદ્યમાિ હૈ.’ વતતમાિ અાંશ જો દ્રવ્ય કા હૈ, 
રાગ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક વહ અાંશકી અપેક્ષા સે અાંશ નવદ્યમાિ હૈ. હૈ, િહીં હૈ ઐસા િહીં. વહ 

તો શુદ્ધિયકી દ્રનિકી અપેક્ષા સે ‘િહીં હૈ' ઐસા કહા થા. આદરણીય હૈ ઇસકા અથત - હૈ ઉસકા જ્ઞાિ 

કરિા ચાનહયે. પયાતય િહીં હૈ ઐસા જ્ઞાિ કરે તો દ્રવ્યકા પતા લગેગા િહીં. સમજ મેં આયા? ઐસા 
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કદઠિ િમત કા રૂપ. વરિા યહ તો તાવકાયે ઠાણેણાં માિેિાં જાણે.. કર દદયા. કાયોત્સગત હો ગયા. .. 
કાયોત્સગત કર નલયા. એય..! િૂલમેં ભી િહીં કાયોત્સગત, સુિ િ!  

યહાાં તો કહતે હૈં દક આત્મામેં પયાતય િહીં હૈ ઐસી દ્રનિ હુએ બબિા કાયોત્સગત સચચા હૈ હી િહીં 
તેરા. આહાહા..! દ્રવ્યકી દ્રનિ કરિે સે પયાતય કા ઉત્સગત હો જાતા હૈ. ભાઈ! આહાહા..! ઉસકા િામ 

કાયોત્સગત હૈ. સમજમેં આયા? ઉંગલી ઐસે કરે. લો, હો ગયા. ક્યા િૂલ હુઈ? યહ તો રાગ હૈ નવકલ્પ 

કરતે હૈં. રાગ હૈ ઉસકો િમત માિતે હૈ. ઔર દેહકી દિયા વહ મૈંિે કી. વહ તો જડકી દિયા હૈ. જડ તો 
ઉસકે કારણ સે ઐસા હોતા હૈ. કોઈ તેરે કારણસે ઐસા હોતા હૈ? પાંદડતજી! આહાહા..! માિા દક મૈંિે 
ઐસે દકયા. વહ તો અજીવકી દિયા કા સ્વામી હુઆ નમથ્યાદ્રનિ. અજીવ કો જીવ માિા. ઔર દૂસરા અાંદર 

નવકલ્પ આયા. િમો અદરહાંતાણાં... વહ રાગ હૈ, આસ્રવ હૈ. ઉસમેં સાંવર મેરા હુઆ, નિજતરા હો ગઈ, િમત 
હો ગયા. અજીવ કો જીવ માિા ઔર આસ્રવ કો સાંવર માિા. નમથ્યાત્વ કા પાપ લગતા હૈ ઔર 

નમથ્યાત્વકી પુનિ હોતી હૈ. એય..! જુગલરાજજી! 

શ્રોતા :- િમતધ્યાિ ભી... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િમતધ્યાિ તો અાંદર રાગસે બભન્ન હોકર દ્રવ્ય કા આશ્રય કરે તો િમતધ્યાિ 

હોતા હૈ, વરિા કહાાં સે િમતધ્યાિ હોતા હૈ? આહાહા..! સમજ મેં આયા? દેખો! 

કહતે હૈં દક ‘પહલે જો નવભાવ પયાતયેં નવદ્યમાિ િહીં હૈ.’ દેખો! નવભાવ અથાતત્ ચાર પયાતય 

મોજુદ િહીં હૈ. ‘ઐસી પ્રનતપાદદત કી ગઈ હૈં વે સબ...’ યહી સબ, જો િહીં હૈ ઐસા જો કહા થા, િહીં 
હૈ ઐસા જો કહા થા, ‘વે સબ નવભાવપયાતયેં...’ ચાર પયાતયેં ‘વાસ્તવ મેં વ્યવહારિય કે કથિ સે હૈં.’ 
પહલે િા કહા થા, વહી હૈ. સમજ મેં આયા? દકતિી બાત હૈ! ઓહોહો..! અલૌદકક બાત હૈ. શરીર, 
વાણી, મિ, રાગ—વહ તો અપિી અપેક્ષાસે હૈં હી િહીં. સમજમેં આયા? તો હૈ િહીં ઉસસે િમત હોતા 
હૈ ઔર ઉસમેં િમત હોતા હૈ? સમજ મેં આયા?  

પરાંતુ યહાાં તો કહતે હૈં દક નિકાલી દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે પયાતય નવદ્યમાિ િહીં. તો પયાતય િહીં હૈ 
ઉસકે આશ્રય સે િમત હો? કભી હોતા િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા? યહ િમતકી પયાતય પ્રગટ હુઈ 

દ્રવ્યકે આશ્રયસે, ઉસકે (-શુદ્ધ પયાતયકે) આશ્રયસે ભી િમતકી િઈ પયાતય ઉત્પન્ન હોતી િહીં. નિકાલી 
ભગવાિ સબચચદાિાંદ પ્રભુ મહાસાગર, અિાંત શબક્ત–સ્વભાવ કા સાગર વસ્તુ નિકાલ હૈ. ઉસકા 
આશ્રય કરિે સે, ઉસકી સન્મુખ હોિે સે, ઉસકા અવલાંબિ સે, ઉસ તરફ ઝુકિેસે સમ્યગ્દશતિ–િમતકી 
પયાતય પહલી ઉત્પન્ન હોતી હૈ. સમજ મેં આયા? ઉસ અપેક્ષાસે કહા દક ચાર નવભાવ પયાતયેં હૈ હી 
િહીં. ઐસા કહા થા. 

‘વે સબ...’ ‘હૈ િહીં' કહા થા વહ સબ... ‘નવભાવપયાતયેં વાસ્તવ મેં વ્યવહારિય કે કથિસે 

નવદ્યમાિ હૈં.’ વ્યવહારિય કે કથિસે વાસ્તવમેં હૈં. આહાહા..! એય..! સમજ મેં આયા? અહો..! અિાદદ-
સાાંત દુુઃખ સાંસારદુુઃખ ઉસકા અાંત આિા ઔર સાદદ-અિાંત આિાંદ પ્રગટ હોિા વહ કોઈ અપૂવત ચીજ 
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હૈ. સમજ મેં આયા? અિાદદ સાંસાર કા અાંત આિા ઔર મોક્ષકી પયાતય કા ઉત્પન્ન હોકર અિાંત કાલ 

રહેિા, સમજ મેં આયા? યહ તો અપૂવત કોઈ દ્રનિ કા નવષય હૈ. સમજ મેં આયા? પૂવે કદી ઐસા સુિા 
િહીં ઐસા કહતે હૈં આચાયત તો.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, ચૌથી ગાથા મેં કહા દક ઐસી બાત તુિે કભી સુિી િહીં. તો પદરચય મેં 
કહાાં સે આવે? ઔર તેરે અિુભવમેં તો કહાાંસે આવે? િયે હૈં. િયે પહલે સુિે તો પુરાિે હોવે િ? 

આહાહા..! સુિે તો (સહી દક) યહ ક્યા કહતે હૈં? યહ કહતે હૈં ન્યાય સે, યુબક્ત સે નસદ્ધ કરતે હૈં, તો 
ઉસમેં કુછ લગતા હૈ. વહ તો સમજે બબિા ગડબડ... ગડબડ... જાઓ કરો નમચછામી પદડક્કમા કરો, 
તસ્સઉતરી કરો, સ્ત્રી, બચચે છોડો, નસર પર મુાંડિ કરો. ઘેટા (-ભેડ) ભી મુાંડિ કરાતે હૈં, સુિ િ! મુાંડિ 

કરિે સે કહાાં િમત હોતા હૈ? સમજ મેં આયા? ઉસમેં રાગકી માંદતા કા શુભ પદરણામ હો, તો વહ નવકાર 

હૈ. ઉસમેં કહાાં િમત થા? સમજ મેં આયા? ભગવાિ આત્મા અખાંડાિાંદ પ્રભુ, વસ્તુ વસ્તુ.. વસ્તુ.... 
‘વહોરજો રે ડોસીડાિે હાટે.’ ઐસા કુછ ગાતે હૈં િ? શાદી મેં ગાતે હૈં દક િહીં?  

શ્રોતા :- વહ શાદી કે ગીત હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ ભી શાદી કે ગીત હૈં. જહાાં વસ્તુ હૈ વહાાં જાિા ઔર વહાાં સે માલ 

નિકાલિા. ‘ડોશીિે હાટે...’ જહાાં માલ હો તો લેિે જાયે, માલ બબિા જાતે હોંગે. યહ ભગવાિ અાંદર હાટ 
અાંદર નચદાિાંદ  મૂનતત ધ્રુવ દુકાિ હૈ. હાટ-હાટ સમજે િ? બજાર, ઘર, દુકાિ. હમારે યહાાં શાદી મેં સ્ત્રીયાાં 
બોલતી હૈ. કુછ બોલતી હૈ િહીં? આપકી ભાષા હોગી નહન્દીમેં કુછ. દૂસરી ભાષા હોગી સબ. ચૂલ્હે મેં 
રાખ હો તો સબ કે વહાાં હોતા હોગા. સમજ મેં આયા? આહાહા..! 

ભગવાિ બબરાજતે હૈં િ પરમાત્મા સ્વયાં પૂણાતિાંદ કા િાથ સબચચદાિાંદ પ્રભુ તુમ. વહાાં જા, ઉસ 

દુકાિ પર જાયેગા તો માલ નમલેગા. બાકી કહીં સે ભી માલ નમલેગા િહીં. આહાહા..! ઐસા જો કથિ 

દકયા થા, વહાાં તો ચાર પયાતયોં િહીં ઐસા કહા થા. વહ નિકાલી દ્રવ્ય નવદ્યમાિ ચીજ જો નિકાલી હૈ 
ઉસકા આશ્રય કરાિે કો, ઉસકી દ્રનિ કરાિે કો નિકાલીકો સત્ય કહા ઔર પયાતય કો અસત્ય વહાાં કહા 
થા. સમજ મેં આયા?  

તો યહાાં કહતે હૈં દક કહી થી વહી બાત... ‘નવભાવ પયાતયેં વાસ્તવ મેં...’ નિશ્ચય સે ‘વ્યવહારિય 

કે કથિ સે હૈં.’ વહ પયાતય હૈ, પયાતય હૈ, ક્ષાનયકભાવ હૈ, દયા, દાિ, પદરણામ હૈ. શુભ-અશુભ પદરણામ 

હૈ, ઉદયભાવ હૈ. નવદ્યમાિ હૈ. ઐસી બાત વ્યવહારિયસે કહી. ‘ઔર જો (વ્યવહારિયકે કથિસે) ચાર 

નવભાવભાવરૂપ પદરણત હોિે સે સાંસાર મેં નવદ્યમાિ હૈં...’ ક્યા કહતે હૈં? પયાતયપિે પદરનણત હોિેવાલે 
જીવમેં ચાર નવભાવરૂપ પયાતય સે પદરણમિ હોિેવાલી સાંસારી પયાતય હૈ. સાંસારજીવ મેં.. સાંસારી જીવમેં 
પયાતયમેં ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક રૂપી પદરનણતવાલી પયાતય હૈ. સમજ મેં આયા? આહાહા..! 
કહાાં તક નલખા હૈ! બહોત કદઠિ બાત. 
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‘વે સબ શુદ્ધિય કે કથિ સે શુદ્ધગુણપયાતયોં દ્વારા નસદ્ધ ભગવાંત સમાિ હૈં.’ બજસકો સાંસાર દશા 
મેં ચાર પયાતયસાંપન્ન કહા, સાંસારી જીવકો. સાંસારી પ્રાણી (અથાતત્) પહલે સે ચૌદહ ગુણસ્થાિ તક. 
સમજ મેં આયા? ઉસકો રાગાદદ નવકાર હૈ, ઉપશમ હૈ, ક્ષયોપશમ જ્ઞાિાદદ હૈ, ક્ષાનયક સમદકત આદદ 

હૈ ઔર (ક્ષાનયક) ચાદરિ આદદ હૈ (જો) વહ કેવલજ્ઞાિી હો. તો ઐસે સાંસારી પ્રાણી પયાતય મેં ચાર 

પ્રકારકી પયાતય સનહત હૈં. સમજ મેં આયા? વહ વસ્તુ–પયાતય નવદ્યમાિ હૈ. 

‘વે સબ જીવ...’ બજસકો વતતમાિ મેં ચાર પયાતય નવદ્યમાિ–હયાતી–મૌજુદ કહિે મેં આતી હૈ 
વહ સબ ‘શુદ્ધિયકે કથિ સે શુદ્ધગુણપયાતયોં દ્વારા નસદ્ધભગવાંત સમાિ હૈ...’ વહ તો નસદ્ધ ભગવાિ 

સમાિ હી હૈ. ઉસમેં કોઈ ચાર પયાતય હૈ િહીં. પરમપદરણાનમકભાવ માિ હૈ ઐસા બતાતે હૈં. આહાહા..! 
એય..! શુદ્ધકી અપેક્ષા સે કહિે મેં આતા હૈ. શુદ્ધ. વે શુદ્ધ હૈં ઐસા હી શુદ્ધ હૈ ઐસે. સમજ મેં આયા?  

સાંસારી જીવ—એકેનન્દ્રયસે લેકર ચૌદહ ગુણસ્થાિ તક. ઉસકી ચાર નવભાવભાવ–ચાર 

નવભાવપયાતયરૂપ, ચાર નવભાવભાવ અથાતત્ પયાતય. ચાર નવકારી અથવા નવશેષ. નવકાર અથવા નવશેષ. 
ગુણ કા નવકાર સો નવશેષ. ઇસનલયે પયાતય ભી નવકારમેં (લેતે) હૈં. નવકાર અથાતત્ નવશેષ કાયત. વહ ચાર 

ઉદયભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, ક્ષાનયકભાવ ઔર ઉપશમ. નવભાવપયાતયરૂપ પદરણત હોિે સે... ક્યોંદક 

ગુણરૂપ તો પદરણમિે કી બાત યહાાં િહીં. વહ ચારભાવ રૂપ–ચાર પયાતયરૂપ–ચાર દશારૂપ પદરણત 

પયાતયરૂપ હોિે સે સાંસાર મેં સાંસારી જીવ કો પયાતયદ્રનિ સે ચાર પયાતય નવદ્યમાિ હૈં. સમજ મેં આયા? 

યહ ક્યા હૈ?  

‘વે સબ...’ વહી સાંસારી જીવ કો ‘શુદ્ધિય કે કથિ સે...’ જૈસે શુદ્ધ ગુણ-પયાતય દ્વારા (શોબભત) 
નસદ્ધ ભગવાિ હૈં ઐસા હી નસદ્ધ ભગવાિ જૈસા હૈ યહ આત્મા. શુદ્ધિય જૈસા (યાિી) યહ નસદ્ધ જૈસા 
હૈ. ભલે વહાાં પયાતય શુદ્ધ હૈ, ઐસી યહાાં વસ્તુ શુદ્ધ હી હૈ. ઉસમેં ચાર પયાતય કે ભાગ હૈં િહીં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? જ્ઞાિમેં ભાવમેં યહ બાત પહલી ખ્યાલમેં આિી ચાનહયે. સમજ મેં આયા? ક્યા ચીજ 

હૈ? કૈસે કહતે હૈં? કૈસા હોતા હૈ? કૈસે હોિા ચાનહયે? સમજ મેં આયા? સચચા જ્ઞાિ િહી ઔર ઊલ્ટે 
જ્ઞાિસે કામ લે તો વહ ઊલ્ટા જ્ઞાિ હૈ. નમથ્યાત્વ બાંિ પડતા હૈ. ભલે કષાય રાગ માંદ હો ઔર મુનિપિા 
લે નલયા હો પાંચ મહાવ્રત ઔર અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ. સમજ મેં આયા? વસ્તુકી ખબર િહીં. તો ક્ષણ ક્ષણમેં 
અાંશબુનદ્ધ મેં નમથ્યાત્વ કા પોષણ હોતા હૈ. પાંદડતજી! આહાહા..!  લો.  

વહ િીચે કહા હૈ િ? િીચેકા લો થોડા. ‘વે સબ શુદ્ધિય કે કથિસે શુદ્ધગુણપયાતયોં દ્વારા 
નસદ્ધભગવાંત સમાિ હૈં (અથાતત્ જો જીવ વ્યવહારિય કે કથિ સે ઔદનયક આદદ નવભાવભાવોંવાલે 
હોિેસે સાંસારી હૈં વે સબ શુદ્ધિય કે કથિ સે શુદ્ધ ગુણ તથા શુદ્ધ પયાતયોંવાલે હોિે સે નસદ્ધ સદૃશ હૈં).’ 
લો. સમજ મેં આયા?  

અબ િીચે િોટ. ‘પ્રમાણભૂત જ્ઞાિ મેં શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કા તથા ઉસકી પયાતયોં કા—દોિોં કા સમ્યક્ 
જ્ઞાિ હોિા ચાનહયે.’ પ્રમાણભૂત અથાતત્ દ્રવ્ય કા ઔર પયાતય અવસ્થા કા—દોિોં કા પ્રમાણભૂત જ્ઞાિમેં 
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‘શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કા...’ નિકાલી દ્રવ્ય જો જ્ઞાયકભાવ ભગવાિ પૂણાતિાંદ હૈ ઉસકા ભી ઔર ઉસકી  પયાતયોં 
ચાર, ઉસકા ભી—દોિોં કા સમ્યગ્જ્ઞાિ તો હોિા ચાનહયે. સમજ મેં આયા? પયાતય કા જ્ઞાિ િહીં તો તો 
નમથ્યાદ્રનિ હો ગયા. સમજ મેં આયા? નમથ્યાભાસી હો ગયા. પયાતય િહીં.. પયાતય િહીં.. પયાતય િહીં 
તો નફર કાયત તો પયાતય સે લેિા હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘દોિોં કા સમ્યગ્જ્ઞાિ હોિા ચાનહયે. સ્વયાં કો કથાંનચત્ નવભાવપયાતયેં નવદ્યમાિ હૈં ઐસા સ્વીકાર 

હી બજસકે જ્ઞાિ મેં િ હો...’ સ્વયાં કો કથાંનચત્ નવભાવપયાતય અથાતત્ ચાર પયાતય નવદ્યમાિ હૈં ઐસા 
સ્વીકાર હી બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો ‘ઉસે શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય...’ નિકાલી હૈ ઉસકા ‘ભી સચચા જ્ઞાિ િહીં હો 
સકતા.’ સમજ મેં આયા? ઐસી િમતકથા? દક ઐસી હી હૈ. વહ કહે, એકેનન્દ્રય, દો ઇનન્દ્રય, તીિ 

ઇનન્દ્રય.... શ્રીમદ્્િે કહા હૈ. ભાઈ હરરોજ આપ બાત કરતે હો આપ એકેનન્દ્રય આદદ કી. પરાંતુ યહ 

સમદકતકી બાત કરો. ગોઠવણ કરો ઐસા નલખા હૈ. શ્રીમદ્ મેં. દકસીકો કહા હોગા શ્રીમદ્ રાજચાંદ્રિે દક 

આપ હરરોજ એકેનન્દ્રય, દો ઇનન્દ્રય, તીિ ઇનન્દ્રય, ચૌ ઇનન્દ્રય િ મારિા, બચાિા. યહ સબ બહોત કહી. 
હજાર બાર સુિી. અબ યહ સમદકત કા નવચાર કરિા કુછ દક સમદકત કૈસે હોતા હૈ? સમદકત ક્યા 
ચીજ હૈ? ઔર દકસકે આશ્રય સે હોતી હૈ? ઐસા નલખા હૈ. શ્રીમદ્ મેં આતા હૈ. સમજ મેં આયા કુછ? 

સારા દદિ છ કાય કે જીવ હૈં, યહ ભગવાિ હૈં, પાંચ પરમેષ્ઠી હૈં. પરાંતુ હૈ તો ક્યા કરિા હૈ આપકો? 

સમદકત કૈસે હોતા હૈ? સમદકત કા આશ્રય ઐસી બાત કરિી હૈ દક િહીં આપકો? એય..! પોપટભાઈ! 
હૈ કહીં પર. સમદકત કે યોગ્ય (નવચાર) કરિા ઐસા કુછ હૈ. 

શ્રોતા :- સત્ય િમતકી શુરૂઆત કરો. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સત્ય િમત ક્યા હૈ ઉસકી તો બાત કરતે િહીં. બહોત બાત કરી જબ જન્મે 
તબ સે દક છ કાય કે જીવ હૈ, ઉસકો િહીં મારિા. 

શ્રોતા :- ઐસા હી ભગવાિિે કહા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઐસા ભગવાિિે કહા િહીં. સમજ મેં આયા કુછ? દેખો િ, દોિોં કો ચચાત 
ચલી થી, તેરાપાંથી ઔર સ્થાિવાસી મેં. તેરાપાંથી હૈ િ તુલસી? ઉસકી ઔર સ્થાિકવાસી કો. એક સૂિ 

હૈ પ્રશ્નવ્યાકરણમેં. છકાય જીવ રખણ ... ઐસા શબ્દ હૈ. તબ તેરાપાંથી કહે દક છકાય જીવ રખિ હૈ ઉસકા 
અથત? જીવકો િ મારિા ઐસા ભગવાિે કહા હૈ. તબ વહ કહે, છકાય જીવ રખિ (કા અથત) છ કાયકી 
જીવકી રક્ષા કે નલયે ભગવાિિે પ્રવચિ કહા હૈ. મારિા િહીં. રક્ષા કરિી ઐસા િહીં. રક્ષા કરિા વહ 

તો તેરાપાંથી કો ગડબડ હો જાયે.  

વહ તો ઐસા કહે, દેખો કાિજીસ્વામી ઐસા કહતે હૈં દક છ કાય જીવકી રક્ષા આત્મા સે હો સકે 
િહીં. ઐસી બાત કરતે હૈં. પરાંતુ વહ તો પરકી દયા પાલ સકે િહીં ઐસી બાત હૈ. રક્ષા કર સકે ઔર 

માર સકે—દોિોં બાત િહીં હૈ. પરદ્રવ્યકી પયાતય કો કૌિ મારે? કૌિ રક્ષા કરે? એક મનહિે તક ચચાત 
હોં! ઉબલે, કષાય મેં ઉબલે. વહ કહે, િહીં, છકાય જીવકી રક્ષા કરિા ઐસા ભગવાિિે કહા હૈ. યહ 
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બાઈસ સાંપ્રદાયવાલે. પ્રવચિમેં ઐસે કહા હૈ. વહ કહે, ઐસા િહીં. વહીં સૂિકી તકરાર એક મનહિે તક. 
લીલાિરજી થે વહ કહતે થે. હમારે પક્ષકી બાત કુછ આયે ઔર સામિેવાલા િીચે આયે તો હમેં આહાર 

વહોરિેકો ઠીક પડે. પરાંતુ હમારે નવરૂદ્ધકી આયે તો કષાય હોવે ઔર આહાર વહોરિા (ઠીક િ પડે). 
આહાર વહોરિે કો જાતે થે... લીલાિરજી થે એક તેરાપાંથી સાિુ. સાિુ થે બાદમેં શ્રાવક હો ગયે. 
આહાહા..! અબ દોિોં કી બાત જૂઠી હૈ. 

ભગવાિિે જો પ્રવચિ કહા હૈ, વહ આત્મા કે આશ્રય કરકે વીતરાગતા પ્રગટ કરિે કે નલયે કહા 
હૈ. તકરાર કે નલયે િહીં. છ કાયકી રક્ષા કે નલયે િહીં ઔર છ કાયકી... દોિોંકી માન્યતા જૂઠી હૈ. અરેરે..! 
આહાહા..! બડી તકરાર. તબ કહતે થે. એય..! શાાંનતભાઈ! સુિા હૈ દક િહીં યહ? સ્થાિકવાસી ઔર 

તેરાપાંથી દોિો કે બીચમેં એક મનહિે તક ચચાત ચલી થી. યહાાં તો કહે, તુમ દોિોં કી બાત જૂઠી હૈ. 
ભગવાિકી વાણી વીતરાગતા હોિે કે નલયે આયી હૈ ઔર વીતરાગતા સ્વદ્રવ્ય કે આશ્રય સે હોતી હૈ. 
કોઈ પર કે આશ્રયસે હોતી િહીં. સારા પ્રવચિ ચૌદહ પૂવત ઔર બાર અાંગ ભગવાિિે કહા, વહ 

ઇનસનલયે કહા હૈ. સમજ મેં આયા િ? પાંચાબસ્તકાયમેં આતા હૈ િ? સારા શાસ્ત્રકા તાત્પયત કયા? 

વીતરાગભાવ. પાંચાબસ્તકાયમેં આતા હૈ. એક સૂિતાત્પયત, એક શાસ્ત્રતાત્પયત. સૂિતાત્પયત કા અથત ગાથા 
ગાથા મેં ક્યા કહિા હૈ વહ ગાથા મેં કહા વહ. યહ તો કહે દક સારા શાસ્ત્રકા તાત્પયત વીતરાગતા હૈ. તો 
વીતરાગતા કા અથત? પરકી અપેક્ષા છોડકર નિકાલી દ્રવ્યકી અપેક્ષા કરે તો વીતરાગ સમ્યગ્દશતિ હોતા 
હૈ. વીતરાગી જ્ઞાિ, વીતરાગી ચાદરિ હો ઉસકે નસવા વીતરાગી જ્ઞાિ હોતા િહીં. સમજ મેં આયા?  

‘દોિોં કા સમ્યગ્જ્ઞાિ હોિા ચાનહયે. સ્વયાં કો કથાંનચત્ નવભાવપયાતયેં નવદ્યમાિ હૈ.’ પયાતયદ્રનિસે 
વ્યવહારિયસે વ્યવહાર કથાંનચત્.... દ્રવ્ય મેં િહીં, પરાંતુ પયાતય મેં પયાતય હૈ. ‘ઐસા સ્વીકાર હી બજસકે 
જ્ઞાિ મેં િ હો ઉસે શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કા ભી સચચા જ્ઞાિ િહીં હો સકતા’. ઇસનલયે ‘વ્યવહારિય કે નવષયોં 
કા ભી જ્ઞાિ તો ગ્રહણ કરિે યોગ્ય હૈ.’ યહ આયા ગ્રહણ. ઉપાદેયકી વ્યાખ્યા. જાિિા. વ્યવહારિય કા 
અથત જ્ઞાિ હૈ જાિિા દક હૈ.. હૈ.. પયાતય હૈ, રાગ હૈ, ઉપશમ હૈ, ક્ષયોપશમ હૈ, ક્ષાનયક હૈ. સમજ મેં 
આયા? ‘ઐસી નવનવક્ષા સે હી યહાાં વ્યવહારિય કો ઉપાદેય કહા હૈ,...’ ઐસા કથિ કરિે મેં વ્યવહારિય 

કો ઉપાદેય કહિે મેં આયા હૈ.  

‘ઉિકા આશ્રય ગ્રહણ કરિે યોગ્ય હૈ ઐસી નવનવક્ષા સે િહીં.’ ઉિકા આશ્રય ગ્રહણ કરિે યોગ્ય 

હૈ. ક્યા? પયાતય કા આશ્રય કરિે લાયક હૈ ઉસ કથિ સે ગ્રહણ કરિે લાયક કહા િહીં.  ‘આશ્રય ગ્રહણ 

કરિે યોગ્ય હૈ ઐસી નવનવક્ષા સે િહીં. વ્યવહારિય કે નવષયોં કા આશ્રય...’ પયાતય કા આશ્રય, પયાતય 

કા આલાંબિ, પયાતય કા ઝુકાવ, પયાતય કી સન્મુખતા ઔર પયાતયકી ભાવિા ‘તો છોડિેયોગ્ય હૈ હીં...’ 
સમજ મેં આયા? આહાહા..! નિનમત્ત કા આશ્રય, નિનમત્ત કા અવલાંબિ, નિનમત્ત કા ઝુકાવ, સન્મુખતા 
તો છોડિે લાયક હૈ હી, પરાંતુ એક સમયકી પયાતય કા ઝુકાવ, પયાતયકી સન્મુખતા, પયાતય કા આલાંબિ, 
પયાતયકી એકાગ્રતા ભી છોડિેલાયક હૈ. િન્નાલાલજી! ઐસી બાત ભાઈ! આહાહા..! ગુિામેં તો ઐસી 
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બાત ચલી િહીં હો કભી. ગુિામેં તો અવગુણકી બાત હો, ગુણ કી કહાાં સે હો? આહાહા..! અિાદદ સે 
યહ બાત સુિી િહીં.. સુિી િહીં. આહાહા..! 

ભગવાિ ચૈતન્ય નિત્યાિાંદ પ્રભુ, ઉસકા આશ્રય કરાિે કો ઔર ઉસકે આશ્રય સે િમતકી દશા 
હોતી હૈ. પરાંતુ પયાતય કે આશ્રય સે આશ્રય કરિે લાયક હૈ, આલાંબિ કરિે લાયક હૈ, ઝુકાવ કરિે લાયક 

હૈ ઐસા હૈ િહીં. વહ તો છોડિે યોગ્ય હૈ ઐસે સમજિે કે નલયે હૈ. ૫૦વીં ગાથા આયેગી અભી. 
વ્યવહારિય કો ‘વ્યવહારિય કો સ્પિરૂપ સે હેય કહા જાયેગા.’ ચારોં પયાતય ઉદય, ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક કો હેય કહા હૈ. અભી ૫૦વીં ગાથામેં આયેગા. યહ ૪૯ હૈ. ચાર પયાતય હૈં વહ 

પરદ્રવ્ય હૈં, પરભાવ હૈં, હૈય હૈં. ઐસે તીિ બોલ ૫૦ મેં આયેંગેં. આહાહા..! નચલ્લાિે લગે દક િહીં 
ઇસમેં? ક્ષાનયક સમદકતકી પયાતય વહ પરદ્રવ્ય હૈ, પરભાવ હૈ ઉસકે નલયે પરદ્રવ્ય હૈ, ઇસનલયે હેય હૈ. 
તીિ બોલ આયેંગે ૫૦વીં ગાથા મેં. સમજ મેં આયા? 

‘બજસ જીવ કે અબભપ્રાય મેં શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કે આશ્રય કા ગ્રહણ ઔર પયાતયોં કે આશ્રય કા ત્યાગ 

હો,...’ દેખો! ‘બજસ જીવ કે અબભપ્રાય મેં...’ શ્રદ્ધા મેં ‘શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય કે આશ્રય કા ગ્રહણ...’ કરિે યોગ્ય 

હૈ. પયાતય કે આશ્રય કા ત્યાગ હો. ‘ઉસી જીવ કો દ્રવ્યકા તથા પયાતયોં કા જ્ઞાિ સમ્યક્ હૈ ઐસા સમજિા, 
અન્ય કો િહીં.’ હમારે પાંદડતજીિે બહોત સ્પિ કર દદયા હૈ. સમજ મેં આયા? કહો, બરાબર હુઆ. 
ભગવાિજી ભાઈ! આહાહા..! 

ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ વસ્તુ દ્રવ્ય–વસ્તુ નિકાલી વસ્તુ... એક સમયકી પયાતય કે લક્ષ બબિા 
નિકાલી ચીજ હૈ વહ આશ્રય કરિે લાયક હૈ, ગ્રહણ કરિે લાયક હૈ. ઔર એક સમયકી પયાતય ઉસકી હૈ 
હોં પ્રમાણ કે નવષયકી અપેક્ષા સે. વહ પયાતય કા આશ્રય, ઝુકાવ, સન્મુખતા છોડિે લાયક હૈ. ક્યોંદક 

દ્રવ્યદ્રનિ મેં પરકા આશ્રય બબલકુલ કામ કરેગા િહીં. આહાહા..! બહોત બાત. દ્રવ્યદ્રનિ ક્યા ઉસમેં 
કુછ સમજે િહીં. એય..! િટુ! િયા સુિે. સ્થાિકવાસી હો, દેરાવાસી હો, કહે દક યહ ક્યા કહતે હૈં? કુછ 

સમજતે િહીં. એક વ્યબક્ત કહતે થે. 

દ્રવ્ય અથાતત્ વસ્તુ ભગવાિ અાંદર પૂણાતિાંદ વસ્તુ, એક સેકન્ડ કે અસાંખ્યવે ભાગ મેં નિકાલી તત્ત્વ 

સત્ સારા ધ્રુવ હૈ, ઉસમેં અાંતર આશ્રય કરે, અવલાંિબ કરે, સન્મુખ હો, ઝુકાવ હો તો િમત હોતા હૈ. 
િહીં તો દયા પલે, અનહાંસા પલે, વહ કોઈ િમત-બમત હૈ િહીં. આહાહા..! એય..! સેઠ! પૈસે-બૈસે કા દાિ 

કરે તો િમત િહીં ઐસા કહતે હૈં.  

શ્રોતા :- દાિ િહીં કરે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં કરે ક્યા? વહ કરતા હૈ? ઉસકો તો નવકલ્પ આતા હૈ. વહ તો લક્ષ્મી 
જાિેવાલી હો તો જાયે બબિા રહેગી િહીં. રખે ક્યા વહ? વહ તો જડ હૈ. જડ જહાાં રહિેવાલી હો વહાાં 
રહેગી. જડ ક્ષેિાાંતર હોકર જાિેવાલી હોગી તો જાયેગી.. જાયેગી.. ઔર જાયેગી. સમજ મેં આયા? દેખો 
િ! 
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શ્રોતા :- જૂઠા માિ કરે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- માિ કરે. બરાબર હૈ. હમિે રખે, હમિે દદયા. વહ તો પરવસ્તુ હૈ. દેખો િ 

અહમદાબાદ મેં દકતિા િુકસાિ હુઆ? લોગોં કો બબચારે કોં... વહ પયાતય હોિેવાલી હૈ ઉસકો કૌિ 

રોકે? સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- રોકિે કા પ્રયત્િ કરે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પ્રયત્િ કરે તો વહ જબ હોિેવાલી હોગી તબ બિતી હૈ. બાકી ઉસકા કોઈ 

ઉપાય િહીં. સૂક્ષ્મ બહોત ભાઈ! તકરાર કરિેવાલેિે ભાવ દકયા તો ઉસકો િુકસાિ હૈ. વહ તો બાહ્યકી 
દિયા તો હોિેવાલી હોગી. કઠીિ કામ હે ભાઈ! વીતરાગ માગત સમજિા. 

શ્રોતા :- વીતરાગ માગત સમજિે મેં િ આવે... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્યા કરે? 

શ્રોતા :- વીતરાગ સમજિા હો તો પુણ્ય કરે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પુણ્ય કરે.. વો કરતા હૈ અિાદદકા નમથ્યાત્વ. પુણ્ય કરુાં, રાગ કરુાં, વહ તો 
નમથ્યાત્વભાવ હૈ. પયાતયદ્રનિ હૈ. નમથ્યાત્વ તો કરતે હી હૈ. વહ તો કરતે હૈ અિાદદ સે. વહ કોઈ િઈ 

ચીજ િહીં. આહાહા..!  

‘ઇસીપ્રકાર (આચાયતદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચાંદ્રસૂદરિે (શ્રી સમયસારકી આત્મખ્યાનત િામક ટીકા 
મેં પાાંચવે શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ દક-’ લો. દેખો! અપિે આિાર કે નલયે કહતે હૈં. 

(मासिनी) 
“व्यवहारणनयः स्याद्यद्यसि प्राक्पदव्या- 
समह  सनसहतिदानाां  हांत   हस्ताविम्बः। 
तदसि      िरममर्थ ं    सिच्चमत्कारमात्रां 
िरसवरसहतमन्तः िश्यताां  नषै  स ां सित ् ॥” 

ઓહોહો..!  

શ્રોતા :- ઉસકો દેખતા ભી િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહાાં જહાાં અાંદર દેખે તો પયાતય પયાતય હૈ િહીં અાંદર, ઐસા કહતે હૈં મૂલ તો. 
આહાહા..!  

‘શ્લોકાથત – યદ્યનપ વ્યવહારિય ઇસ પ્રથમ ભૂનમકા મેં બજન્હોંિે પૈર રખા હૈ...’ અથાતત્ જહાાં પૂણત 
દશા િહીં ઔર પયાતય જહાાં હૈ ઉસ પર લક્ષ હૈ તો ‘ઐસે જીવોં કો, અરે રે! હસ્તાવલાંબરૂપ ભલે હો...’ 
જાિિે લાયક હૈ પયાતય, ઐસા કહિેમેં આયા હૈ. હૈ, જાિિે લાયક હૈ કહા. ‘તથાનપ જો જીવ 
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ચૈતન્યચમત્કારમાિ, પરસે રનહત...’ નફર ભી જીવ ચૈતન્યચમત્કારમાિ ભગવાિ આત્મા... બજસમેં તીિ 

કાલ તીિ લોક એક સમય મેં જાિિે કા ચૈતન્યચમત્કાર સ્વભાવ પડા હૈ, ઐસા અપિા સ્વભાવ પર સે 
રનહત હૈ. 

‘જીવ ચૈતન્યચમત્કારમાિ,..’ અબસ્ત ઔર રાગાદદ સે રનહત, અરે! પયાતય સે ભી રનહત. ‘ઐસે 
પરમ પદાથત કો અાંતરાંગ મેં દેખતે હૈં...’ ઐસે નિકાલી ધ્રુવ ઉપર દ્રનિ કરકે અિુભવ કરતે હૈં ‘ઉન્હેં યહ 

વ્યવહારિય કુછ િહીં હૈ.’ પયાતય-ફયાતય કુછ હૈ િહીં. આહાહા..! બહોત કદઠિ હૈ ભાઈ! હમારે સેઠ 

કહતે હૈ દક કોઈ િયે આયે તો ભડક જાયે ઐસા હૈ.  

શ્રોતા :- નવભાનવક પયાતય આતી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પયાતય અાંદર આતી હૈ, પરાંતુ પયાતય દેખતી હૈ દ્રવ્ય કો. સમજ મેં આયા? 

પયાતય દેખતી હૈ દ્રવ્ય કો, તબ પયાતયકા અિુભવ હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? પયાતય અિુભવ કરે 
પયાતયકા, પરાંતુ પયાતય દેખતી દકસકો? નિકાલી દ્રવ્ય કો દેખતી હૈ તો પયાતયમેં આિાંદ કા અિુભવ 

આતા હૈ. પયાતયકો દેખે તો પયાતયમેં રાગકા અિુભવ હોતા હૈ. બહોત બાત અલૌદકક હૈ. ગાથા બહોત 

અચછી આ ગઈ હૈ. સમજ મેં આયા? બહોત ગાથા, અલૌદકક ગાથા હૈ. ૫૦ મેં ભી થોડી અલૌદકક બાત 

હૈ. 

‘ઉન્હેં યહ વ્યવહારિય કુછ િહીં.’ પયાતય-ફયાતય કુછ હૈ િહીં. દ્રવ્ય કા જહાાં અિુભવ કરે, તબ 

પયાતય કહાાં? દ્રવ્યમેં તો પયાતય દદખતી હી િહીં, ભેદ દદખતે હી િહીં. અરેરે..! અથાતત્ ક્યા કરે? ઐસે. 
અરેરે..! પયાતય ખ્યાલ મેં તો આતી હૈ, પર ક્યા કરે? ખેદ કરતે હૈં દક પયાતય હૈ, વ્યવહાર હૈ, ખેદ હૈ. 
સમજ મેં આયા? અરેરે..! પયાતય યહ હૈ ક્યા કરે? પરાંતુ હમ તો દ્રવ્ય કા આશ્રય કરતે હૈં. હો પયાતય 

પયાતય મેં, ક્યા કરે? પયાતય િહીં ઐસા તો હમ િહીં કહતે હૈં, ઐસા કહતે હૈ. પરાંતુ આશ્રય કરિે લાયક 

િહીં. સમજ મેં આયા? હમેં તો ખેદ હૈ. ખેદ હૈ, ઐસા અથત કરતે હૈં ઉસમેં. સમજ મેં આયા? 

કહતે હૈં દક જાિિે લાયક પયાતય તો હોતી હૈ. આતા હૈ િ? વ્યવહારિય જાિા હુઆ પ્રયોજિવાિ. 
યહ બાત કહતે હૈં. યહ હૈ. જબ તક (પયાતયમેં) પૂણતતા િ હો તબ તક પયાતય હૈ ઉસકો જાિિે લાયક હૈ, 
પરાંતુ જહાાં દ્રવ્ય કે અિુભવ મેં ગયે તો પયાતય કુછ હૈ િહીં. અાંદર હૈ િહીં ઔર અિુભવમેં આિે લાયક 

ચીજ હૈ. પયાતય કા અિુભવ હો, પરાંતુ અિુભવ કા આશ્રય તો દ્રવ્ય હૈ તો ઉસ દ્રવ્ય મેં પયાતય હૈ િહીં. 
આહાહા..! સમજ મેં આયા? વ્યવહારિય કુછ િહીં. ઇસનલયે હૈ િહીં, ઐસા. નિશ્ચયકી અપેક્ષા સે 
વ્યવહાર હૈ િહીં, ઐસા કહતે હૈં મૂલ તો. વ્યવહારકી અપેક્ષા સે વ્યવહાર હૈ, જાિિે લાયક હૈ. ક્યા કરે? 

જાિિે લાયક ચીજ તો રહતી હૈ નવદ્યમાિતા. અરેરે..! ક્યા કરે? દક વ્યવહાર પયાતય હૈ, જાિિે લાયક 

હૈ, પરાંતુ આદરિે લાયક િહીં. 

અાંદર દ્રવ્યસ્વભાવ નિનવતકલ્પ અભેદ ભગવાિ ઉસકી અાંદર દ્રનિ કરિેસે અિુભવમેં વહ પયાતય 

તો કુછ હૈ િહીં. દ્રવ્ય હી કેવલ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? એય..! િટુ! ઐસી બાત હૈ, યહ સબ 
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સમજિા પડેગા. ઉસ દુકાિમેં કુછ િહીં હૈ. યહ સબ ચઢા દે દક યહ હોંનશયાર હુઆ હૈ, ઐસા હૈ. િૂલ મેં 
ભી િહીં હોંનશયારી. યહ તો સબ પાગલપિા હૈ. ભીખાભાઈ! આહાહા..! 

અબ ટીકા કરિેવાલે મુનિ શ્લોક કહતે હૈં.. 

 

(स्वागता) 
शदु्धसनश्चयनयने      सवमकु्तौ 
िांितृावसि ि नासस्त सवशषेः। 
एवमवे    खलु    तत्त्वसविार े
शदु्धतत्त्वरसि ाः  प्रवदसन्त  ॥७३॥ 

‘શ્લોકાથત – શુદ્ધ્નિશ્ચયિય સે મુબક્ત મેં તથા સાંસાર મેં અાંતર િહીં હૈ;...’ દોિોં પયાતય હૈં. ‘ઐસા 
હી વાસ્તવ મેં , તત્ત્વ નવચારિે પર (-પરમાથત વસ્તુસ્વરૂપ કા નવચાર અથવા નિરૂપણ કરિે પર) શુદ્ધ 

તત્ત્વ કે રનસક પુરુષ કહતે હૈં.’ શુદ્ધનિશ્ચયસે મુબક્ત મેં ઔર સાંસાર મેં અાંતર િહીં અથાતત્ દોિોં પયાતય 

હૈં ઐસા કહતે હૈં. ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! ઐસા કહતે હૈં. ભગવાિ આત્માકી અાંતર દ્રનિ કરિે સે, 
શુદ્ધ ધ્રુવકી દ્રનિ સમ્યક્ કરિે સે પયાતય-ફયાતય ઉસમેં હૈ હી િહીં. મોક્ષકી પયાતય િહીં ઔર બાંિકી 
પયાતય ભી િહીં. આહાહા..! કહો, સમજ મેં આયા?  

‘શુદ્ધ્ નિશ્ચયિય સે મુબક્ત મેં...’ મુબક્તકી પયાતય મેં ‘તથા સાંસાર મેં અાંતર િહીં હૈ;...’ અાંતર 

અથાતત્ દો પયાતય. દોિોં પયાતય હૈં. હમારા આશ્રય કરિે લાયક િહીં. ‘ઐસા હી વાસ્તવ મેં તત્ત્વ નવચારિે 
પર...’ તત્ત્વકા સમ્યક્ નવચાર કરિે પર... ‘(-પરમાથત વસ્તુસ્વરૂપ કા નવચાર અથવા નિરૂપણ કરિે પર) 
શુદ્ધ તત્ત્વ કે રનસક પુરુષ કહતે હૈં.’ આહાહા..! મુબક્ત મેં ઔર સાંસારમેં અાંતર િહીં. અરે..! કેવલજ્ઞાિ 

પ્રગટે, પર કેવલજ્ઞાિ પ્રગટે તો ધ્રુવ મેં કહાાં શુનદ્ધ બઢ ગઈ હૈ? ઔર સાંસાર મેં મહા અશુદ્ધતા હો નિગોદ 

જૈસી, તો ધ્રુવ મેં કહાાં ઘુસ ગઈ હૈ મનલિતા? ઐસા કહતે હૈં મૂલ તો. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઐસા કા ઐસા હૈ. ઐસા હૈ. બરાબર હૈ. સેઠ ઠીક કહતે હૈં. .. ઐસી બાત કરી. 
પકડે િ, અબ તો પકડે દક િહીં. દકસ નલયે... સમજ મેં આયા? કહો, સેઠી! ક્યા કહા? 

દક ભગવાિ આત્મા પરમપાદરણાનમક ધ્રુવસ્વરૂપ જો નચદાિાંદ નિત્ય હૈ... વહ મુબક્તકી પયાતય હો 
તબ ભી હેય હી હૈ, સાંસારકી પયાતય હો તો હેય હી હૈ. સાંસારકી તીવ્ર નમથ્યાત્વકી પયાતય હો તો વહાાં 
ધ્રુવ મેં કુછ બગાડ હો જાતા હૈ ઔર મુબક્ત–કેવલજ્ઞાિપયાતય હો તો ધ્રુવમેં સુિાર હો જાતા હૈ ઐસા હૈ 
િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ધ્રુવ તો ઐસા કા ઐસા રહ જાતા હૈ. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ધ્રુવ તો ઐસા કા ઐસા હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા તત્ત્વકે નવચારવાલે પુરુષો, 
વસ્તુ કે નવચારવાલે કહતે હૈં. અજ્ઞાિીકો તો માલુમ હૈ િહીં, ઐસા કહતે હૈં. બાદ મેં ૫૦ ગાથા આયેગી. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

 

* * * * * 
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૫૦ ગાથા. નિયમસાર. ‘યહ, હેય-ઉપાદેય અથવા ત્યાગ-ગ્રહણ કે સ્વરૂપકા કથિ હૈ.’ બહોત 

ઊંચી ગાથા, સવોત્કૃષ્ટ ગાથા હૈ. સાર-સાર.  

पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व ंपरसहावमिमद हये।ं 
सगदव्विवुादये ं    अतंरतच्च ं   हव े  अप्पा ॥५०॥ 

પર-દ્રવ્ય  પરભાવ  હૈં પૂવોક્ત  સારે  ભાવ  હી, 

અતએવ હૈં યે ત્યાજ્ય, અંતઃતત્ત્વ હૈ આદેય હી. ૫૦. 

ટીકા. ઇસ ગાથા મેં, હેય કૌિ હૈ ઔર અંગીકાર કરિે લાયક ઉપાદેય કૌિ હૈ ઈસકી ગાથા હૈ. 
મોક્ષમાગગ કે અનિકારકી ઔર ત્યાગ-ગ્રહણકા સ્વરૂપ... હેય કા ત્યાગ ઔર ઉપાદેય કા ગ્રહણ. જો ૪૯વી 
ગાથામેં વ્યવહારસે (કહા) થા, વ્યવહારસે હૈ (ઐસા) જો કહા થા, ‘જો કોઈ નવભાવગુણપયાગયેં હૈ...’ 
વ્યવહારસે હૈ, પયાગયસે હૈ, ઇતિા હોં. આદરણીય-ફાદરણીય કા પ્રશ્ન િહીં. હયાતી િરાતી હૈ. સુબહ મેં 
આયા થા િ? પરમાથગ સે િહીં. વ્યવહાર સે પયાગય મેં રાગ, ઉદય પયાગય, ક્ષયોપશમ પયાગય હૈ, બસ 

ઇતિા. સમજ મેં આયા?  

વ્યવહારિય સે નવભાવગુણ પયાગય અથાગત્ ચાર ભાવોંકી પયાગય—દયા, દાિ, આદદ નવકલ્પ, 
ઉપશમ, સમદકત આદદ પયાગય, ક્ષયોપશમ જ્ઞાિ આદદ પયાગય ઔર ક્ષાનયક સમદકત આદદ પયાગય વહ 

ચાર. ચારોં નવભાવગુણ પયાગય હૈં. સમજ મેં આયા? ‘નવભાવગુણપયાગયેં હૈં વે પહલે (૪૯ વીં ગાથા મેં) 
વ્યવહારિયકે કથિ દ્વારા ઉપાદેયરૂપ સે કહી ગઈ થી...’ જાિિે લાયક હૈ, ઐસા જાિિે લાયક જો કહા 
થા. ‘દકંતુ શુદ્ધ નિશ્ચયિયકે બલ સે વે હેય હૈં.’ લો! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િા કહી િ. હૈ હી િહીં ઉસમેં.  

શ્રોતા :- તુમ િહીં મૈં. તુમ િહીં મૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહાં તો એક ક્ષાનયક કેવલજ્ઞાિ ભી અપિા સ્વરૂપ િહીં. સમજ મેં આયા? 

નમથ્યાત્વભાવ, શુભાશુભ રાગભાવ ઔર ઉપશમ સમદકત આદદ ભાવ, ક્ષાનયક સમદકત આદદ ભાવ 

યા ઉપશમ ચાદરત્ર આદદ પયાગય ઔર કેવલજ્ઞાિાદદક પયાગય—જજતિે ઉદયભાવ, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, 
ક્ષાનયક હૈં વહ સબ પયાગય હૈં. તો પયાગય સે વહ જાિિે લાયક હૈ ઐસા વ્યવહારિય સે કહા થા. હૈ. 

ભાદરવા વદ ૨, શનનવાર, તા. ૨૭-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૫૦, પ્રવચન-૧૮ 
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પયાગય હૈ, ઇતિા. પરંતુ શુદ્ધ નિશ્ચયિય કે બલ સે–અંતર દ્રવ્યસ્વભાવકી દ્રનષ્ટ કરિેવાલે જ્ઞાિસે વે હેય 

હૈ, ચારોં પયાગય હેય હૈં. ઓહોહો..! અભી તો યહાં શુભરાગ હેય માિિેમેં ઉસકો પસીિા આતા હૈ. 
એય..! શોભાલાલજી! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ તો ચારોં પયાગય. યહાં તો શુભોપયોગ હેય હૈ વહ માિિા ભી કદિિ 

લગતા હૈ.  

શ્રોતા :- માિિા કહા. સુિિા પડે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સુિે દક અરેરે...! અરે..!  

યહાં તો ભગવાિ કુંદકુંદાચાયગ એક આત્મા શુદ્ધ દ્રવ્યસ્વભાવ નત્રકાલી ધ્રુવસ્વભાવ, નત્રકાલી 
કારણપરમાત્મા વહી આદરણીય હૈ, ઉસકે નસવા શુભભાવ યા ઉપશમ યા ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક આદદ 

ભાવ વહ આદરણીય િહીં. પાિમેં ઐસા નલયા હૈ. ‘परदव्व ंपरसहावमिमद हये’ं અથગ મેં ‘परसहाव 
परदव्व ंहये’ं ટીકા મેં ‘हये ंपरसहाव परदव्व’ं ટીકા મેં પહલે હેય નલયા હૈ. પીછે પરસ્વભાવ ઔર પરદ્રવ્ય 

લેગેં. પાિ મેં ‘परदव्व ंपरसहावमिमद हये’ं 
શ્રોતા :- આખરી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. ઉસકો ટીકા મેં પહલે ડાલા. ક્યોંદક (જો) ઉપાદેય (હૈ ઉસે) હેય કરિા હૈ 
િ? સમજ મેં આયા? શાંનતસે સમજિેકી ચીજ હૈ. બહોત અલૌદકક ગાથા હૈ. વસ્તુ એક સમય મેં ધ્રુવ 

ચૈતન્ય કંદ નિનવગકલ્પ નિનરિય હૈ. નિનરિય શબ્દસે જજસમેં ક્ષાનયકભાવકી પયાગય િહીં, ઉપશમકી િહીં, 
ક્ષયોપશમકી િહીં. ઔર રાગકી િહીં વહ તો સાિારણ બાત હૈ. સમજ મેં આયા? ઐસા આત્મા નત્રકાલી 
નિનરિય ધ્રુવ, વહી સમ્યગ્દ્દ્રનષ્ટકો ઉપાદેય ઔર આદરણીય હૈ. હૈ ઉસમેં? દેખો! સમજ મેં આયા? 

આહાહા..! 

‘વ્યવહારિય કે કથિ દ્વારા ઉપાદેયરૂપસે કહી ગઈ થી...’ ૪૯ મેં. ઉપાદેય અથાગત્ જાિિે લાયક 

કહી ગઈ થી. જાિિા (અથાગત્) ગ્રહણ કરિા ઐસા કહિે મેં આયા થા. પરંતુ યહાં કહતે હૈં, વાસ્તનવક 

દ્રનષ્ટ સે ભગવાિ આત્મા મેં દો અંશ હૈ. િય તો અંશકો નવષય કરતા હૈ િ? િય પૂરે કો નવષય િહીં 
કરતા. દ્રવ્ય, પયાગય દો કા નવષય કરે તો પ્રમાણજ્ઞાિ હોતા હૈ. સમજ મેં આયા? સારા–પૂણગ દ્રવ્ય ઔર 

એક સમયકી અવસ્થા—દો કા જ્ઞાિ કરે વહ તો પ્રમાણજ્ઞાિ હુઆ. પરંતુ િય મેં તો એક અંશ કા જ્ઞાિ 

હૈ, તો વ્યવહારિય હૈ વહ વતગમાિ રાગ ચાર પયાગય હૈ ઐસા જાિતા હૈ. દ્રવ્યમેં વતગમાિ પયાગયમેં ચાર 

પ્રકારકી અવસ્થા હૈ ઐસા વ્યવહારિય, પ્રમાણકા અંશ હૈ ઉસ કારણસે વ્યવહારિય અંશકો હયાતી હૈ 
ઐસા જાિતા હૈ. સમજ મે આયા?  
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પરંતુ નિશ્ચયિય વહ પયાગય કે અંશ જબિા કા નત્રકાલી દ્રવ્ય જો હૈ... વહ શુદ્ધ નિશ્ચયિય કે બલ 

સે. દેખો! ‘વ્યવહારિય કે કથિ દ્વારા ઉપાદેયરૂપ સે કહી ગઈ થી દકંતુ શુદ્ધ નિશ્ચયિય કે બલ સે...’ 
સંસ્કૃત હૈ દેખો અંદર મેં.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. ‘व्यवहारनयादशेादुपादयेत्वनेोक्ााः मनश्चयनयबलेन हयेा भवमि’ 
સંસ્કૃત હૈ. વહ તો અિાદદ સિાતિ સત્ય હૈ. લોગોં કો સમજ મેં આતી િહીં. ઔર ઐસા પકડકર...  

યહાં તો કહતે હૈં દક એક સમય કે અંશ મેં જો વહાં રુકા તો દ્રવ્ય કા અિાદર હો જાતા હૈ. રાગ મેં 
તો િહીં, રાગ પુણ્ય શુભભાવ તો દૂસરી ચીજ રહી, પરંતુ ક્ષયોપશમજ્ઞાિ–રાગકો જાિિેવાલી જો પયાગય 

હૈ વહ અંશ હૈ. વહાં ખડા હોકર.. વહાં ખડા રહા તો દ્રવ્ય કો અિાદર દકયા. સમજ મેં આયા? પયાગય મેં 
રહકર દ્રવ્યકો દેખિા ઐસા હો સકતા િહીં, ઐસા કહતે હૈં. પયાગયસે દ્રવ્ય મેં દેખિા, પરંતુ વહ દ્રવ્ય 

ધ્રુવ હૈ ઉસમેં પયાગય કો સ્થાપિા. આહાહા..! સમજ મેં આયા? રાગ મેં, નિનમત્ત મેં રહકર તો દ્રવ્ય કા 
લક્ષ હોતા િહીં, દ્રવ્યકી દ્રનષ્ટ હોતી િહીં, પરંતુ એક સમયકી પયાગય મેં દ્રવ્યકી દ્રનષ્ટ હોતી િહીં. 
આહાહા..! સમજ મેં આયા? ગંભીર બાત ભાઈ! 

‘શુદ્ધ નિશ્ચયિય કે બલ સે (શુદ્ધ નિશ્ચયિય સે)...’ ઐસે. બલ કહા િ? (અથાગત્) ઉસ કારણસે. 
‘વે હેય હૈં.’ ચાર પ્રકાર કા ઉદયભાવ જો ૨૧ પ્રકાર, ૧૮ આદદ હૈ િ સબ? ક્ષાનયક કે ૯ પ્રકાર. આ ગયા 
હૈ પહલે. ક્ષાનયક કા ૯ પ્રકાર, ઉપશમ કા સમદકત દશગિ દો પ્રકાર. ક્ષયોપશમ કા દકતિે હૈં? ઉદય કે 
૨૧ ઔર ક્ષયોપશમ કે ૧૮. વહ સબ પ્રકાર િમી કો દ્રનષ્ટ મેં હેય હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા :- હેય કા જ્ઞાિ કરાયા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઔર ક્યા કરે? સમજ મેં આયા?  

એક પરમ પાદરણાનમક નત્રકાલી ધ્રુવસ્વભાવ વહી િમીજીવ કો સમ્યગ્દ્દશગિ મેં, સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ મેં 
આદરણીય હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં ઐસા બતાયા.. ક્યા બતાયા હૈ? બરાબર કહા હૈ. ૪૯ મેં કહા થા દક 

જાિિે લાયક હૈ ઉસ અપેક્ષા સે ગ્રહણ કરિે લાયક હૈ. ઉસ અપેક્ષા સે કહા થા. વહ યહાં કહતે હૈં દક 

હેય હૈં ચારોં પયાગય. એક દ્રવ્યસ્વભાવ નત્રકાલી ધ્રુવ હી સમ્યગ્દ્દ્રનષ્ટ કો ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! ક્યા કરે? 

પૂરા માગગ હી ગુલાંટ ખા ગયા. સંપ્રદાય મેં તો પૂરી ચીજ હી નવપરીત કર દી. શાસ્ત્ર દેખે િહીં, શાસ્ત્ર પઢે 

િહીં ઔર અપિી દ્રનષ્ટ સે લગાવે અંદર. પંદડતજી! યહ પંદડત લોગોં કો ફુરસદ િહીં. અપિી દ્રનષ્ટ સે 
પઢે. િવરાશ િહીં સમજે? ફુરસદ િહીં. ઔર પઢે તો અપિી દ્રનષ્ટસે. ક્યા તત્ત્વ હૈ....? 
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યહાં તો કહતે હૈં દક પહેલે િડાકે (અથાગત્) સમ્યગ્દ્દશગિકે કાલ મેં–સમ્યગ્દ્દશગિ ઉત્પન્ન હોતા હૈ 
ઉસ કાલ મેં.... કેવલ દ્રવ્ય જ્ઞાયકસ્વભાવ ધ્રુવ અખંડ અદિય–નિનરિય, ચાર પ્રકારકી પયાગય તો સદિય 

હૈં, પલ્ટિ દિયા હૈ. સમજ મેં આયા? એક સમયકી અવસ્થા... કેવલજ્ઞાિ ભી એક સમયકી અવસ્થા હૈ. 
સમજ મેં આયા? ઉપશમ સમદકત ભલે અસંખ્ય સમય રહે, પરંતુ એક સમયકી અવસ્થા હૈ, દૂસરે 
સમય મેં દૂસરી, તીસરે સમય મેં તીસરી. તો કહતે હૈં દક ભગવાિ આત્મા... જજસકો સમ્યગ્દ્દશગિ પ્રાપ્ત 

કરિા હો અથવા જજસકો આત્મદ્રવ્ય અંગીકાર કરિા હો. સમજ મેં આયા? તો આત્મામેં જો પયાગય 

દદખતી હૈ વતગમાિ અંશ, વહ સબ અંશ–ચાર પ્રકારકી પયાગયેં સબ હેય હૈં. આશ્રય કરિે લાયક િહીં. 
આહાહા..! કહો, ભીખાભાઈ! આહાહા..! બહોત કિીિ. 

શ્રોતા :- .... બાત હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા. યહ દેહકી દિયા તો કહીં રહ ગઈ જડ મેં. દયા, દાિ, વ્રત કે પદરણામ તો 
કહીં રહ ગયે નવકાર મેં. આહાહા..! ક્યા કરે? મહાસાગર ધ્રુવ પ્રભુ એક સમય મેં નચદાિંદ, પરમાિંદ 

અિંત નસદ્ધપયાગય જજસમેં અંતર પડી હૈ ઐસા ભગવાિ ધ્રુવસ્વરૂપ એક સમય કે અંશ સે રનહત હૈ. વહ 

અંશ મેં દ્રવ્ય િહીં ઔર દ્રવ્ય મેં વહ અંશ િહીં. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

કહતે હૈં દક જો વહાં ૪૯ મેં નવભાવગુણ... નવભાવ અથાગત્ ચારોં હોં. નિનમત્તકે અભાવકી અપેક્ષા  
લેકર હોતા હૈ તો કેવલજ્ઞાિ કો ભી એક ન્યાય સે યહાં નવભાવપયાગય કહા હૈ.  

શ્રોતા :-... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ગુણકી પયાગય હૈ િ વહ? વહ ગુણ શબ્દસે કહિે મેં આયા? ગુણપયાગય. 
ગુણપયાગય કહા િ? ગુણ િહીં, ગુણકી પયાગય. સમજ મેં આયા? આહાહા..! જ્ઞાિગુણકી કેવલજ્ઞાિ એક 

સમયકી પયાગય હૈ. જ્ઞાિગુણકી ક્ષયોપશમ એક સમયકી પયાગય હૈ ઔર ચાદરત્રગુણકી એક સમયકી 
નવરૂદ્ધરૂપ શુભરાગ પયાગય હૈ ઔર સમદકતરૂપી શ્રદ્ધા િામકે ગુણ કી ક્ષાનયક સમદકત એક સમયકી 
પયાગય હૈ. વહ ક્ષાનયક સમદકતકી પયાગય ભી હેય હૈ ઐસા કહતે હૈં યહાં. આહાહા..! ક્યોંદક પયાગયમેંસે 
પયાગય િયી આતી િહીં. સમજમેં આયા?  

શ્રોતા :- નવભાવ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નિનમત્તકી અપેક્ષા આયી િ? નવશેષભાવ. સામાન્યભાવ િહીં, નત્રકાલી 
સામાન્યભાવ િહીં. સમજ મેં આયા? પહલે શબ્દાથગ કરતે હૈં. ટીકા લેિે સે પહલે શબ્દાથગ કરે. દેખો! 

અન્વયાથગ હૈ િ અન્વયાથગ? ‘पवूोक्सकलभावााः’ યહ ઊંચી ગાથા હૈ િ તો અન્વયાથગ પહલે લેતે 
હૈં. ‘पवूोक्’ પૂવે કહા ઐસા સવગ ભાવ. ભાવ અથાગત્ પયાગય. વહ ‘परस्वभावााः’ ‘परस्वभावााः’ વહ 

‘પરસ્વભાવ હૈં,...’ આત્મસ્વભાવ િહીં. આહાહા..! કેવલજ્ઞાિકી પયાગય પરસ્વભાવ હૈ. ક્ષાનયક 

સમદકતકી પયાગય પરસ્વભાવ હૈ. નત્રકાલી સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પરસ્વભાવ હૈ. આહાહા..! 
પૂિમચંદજી! કદિિ બાત હૈ. દુનિયા મેં ખલબલી મચ જાયે. કદિિ લગે. યહાં તો થોડા બહોત પદરચય 
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હુઆ િ. િ સુિિેવાલે કભી સુિતે િહીં. સુિિે આયે તો વહ ભડકતે હાય.. હાય.. દયા, દાિ, વ્રત કા 
પદરણામ કતૃગત્વ નમથ્યાત્વ? અરે..! સુિ તો સહી! વહ દયા, દાિ પદરણામ કતગવ્યલાયક હૈ ઐસી 
માન્યતા વહ નમથ્યાત્વ, નવકાર હૈ. સમજ મેં આયા?  

યહાં તો કહતે હૈં દક ‘પૂવોક્ત સવગ ભાવ...’ પયાગય. ભાવ અથાગત્ યહાં પયાગય હૈ. દકતિા? દક 

ઉદયભાવ કા જો બોલ હૈ, ક્ષયોપશમ કા બોલ હૈ, ઉપશમકા ઔર ક્ષાનયક કા. સવગ પયાગય ‘परस्वभावााः’ 
દ્રવ્યસ્વભાવ અપિા સ્વભાવ િહીં. પરસ્વભાવ અથાગત્ પયાગય જાિે પર હૈ. દેખો તો સહી. ઓહોહો..! 
મૈં િહીં યહ. કેવલજ્ઞાિકી પયાગય મૈં િહીં. આહાહા..! નચલ્લાિે લગે. પયાગય વ્યવહારિય કા નવષય હૈ, 
વહ મેરા િહીં. મૈં તો ધ્રુવ નત્રકાલી શુદ્ધ દ્રવ્ય હૂં ઐસે િમીકી દ્રનષ્ટ મેં ધ્રુવ હી ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! 
ભગવાિજીભાઈ! યહ તો અલૌદકક ગાથા આયી હૈ. ઇસબાર સબ અનિકાર પયુગષણ મેં અચ્છે આયે હૈં. 
સુબહ મેં સમયસાર સંવર, દોપહર મેં યહ નિયમસાર. આહાહા..! 

કહતે હૈં દક પૂવગ ઉક્ત... જો સવગજ્ઞ પરમેશ્વરિે દ્રવ્યકી પયાગયમેં કહા થા, વહ સવગ પયાગય 

પરસ્વભાવ હૈ. ઉસકા અથગ કી સ્વ-સ્વભાવ િહીં. આહાહા..! પાિ મેં પહલે પરદ્રવ્ય હૈ, બાદ મેં 
પરસ્વભાવ નલયા હૈ. પરંતુ યહાં ઉસમેં પરસ્વભાવ હૈ ઇસનલયે પરદ્રવ્ય ઐસા નલયા હૈ. સમજ મેં આયા? 

આહાહા..! ટીકા મેં પહલે હેય કહકર બાદ મેં પરસ્વભાવ ઔર પરદ્રવ્ય (કહા). બાદ મેં પરદ્રવ્ય લેંગે.  

શ્રોતા :- પરસ્વભાવ નવભાનવક... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ તો એક હી હૈ. પરસ્વભાવ હૈ નવશેષ પયાગય હુઈ િ? નવશેષ અવસ્થા. 
સામાન્ય િહીં.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પર કા હી સ્વભાવ હૈ. વહ દ્રવ્યકે સ્વભાવ રનહત હૈ તો પરકા હી સ્વભાવ 

હૈ. સમજ મેં આયા? ‘ववहारोऽभदूत्थो’ વ્યવહાર અસત્યાથગ હૈ તો વહ પયાગય સબ અસત્યાથગ હૈ. 
નત્રકાલી કી અપેક્ષા સે અસત્યાથગ હૈ. ૧૧વીં ગાથા મેં ભી વહી કહા હૈ. યહ બાત. આહાહા..! દૂસરી તરહ 

સે બાત કરતે હૈં. પયાગયમાત્ર વ્યવહાર હૈ. ક્યા? પદરણામમાત્ર વ્યવહાર હૈ. ચાહે તો કેવલજ્ઞાિ પદરણામ 

હો યા ચાહે તો ક્ષયોપશમ યા સમદકત કા પદરણામ હો. પદરણામમાત્ર.. પયાગયમાત્ર વ્યવહાર હૈ. 

શ્રોતા :- વ્યવહાર.... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વ્યવહાર અસત્યાથગ, હેય હૈ. આદરણીય હૈ િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- સમદકત કો લેકર. જજસે સમદકત ગ્રહણ કરિા હો ઉસકે નલયે. યહ તો ક્યા 
કહા? સમદકત કી બાત ચલતી હૈ, મોક્ષમાગગકી બાત ચલતી હૈ. જજસકો સમ્યગ્દ્દશગિ પ્રગટ કરિા હો, 
પહલે ચૌથા ગુણસ્થાિ જજસકો પ્રગટ કરિા હો... આહાહા..! ઉસકો સવગ પયાગય પરસ્વભાવ હૈ. 
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આહાહા..! બાત તો બાત હૈ િ. દ્રવ્યસ્વભાવકી અપેક્ષા સે પયાગયસ્વભાવ પરસ્વભાવ નગિિે મેં આયા 
હૈ. નિશ્ચય સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પયાગયસ્વભાવ વ્યવહારસ્વભાવ કહિે મેં આયા હૈ. તો 
વ્યવહારસ્વભાવ કહકર ઉસકો પરસ્વભાવ કહિે મેં આયા હૈ. આહાહા..! શોભાલાલજી! કભી સુિા 
િહીં. એય..! ગડબડ.. ગડબડ..  

ભગવાિ પરમાત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ધ્રુવ મહાસાગર અિંત પુરુષાથગ કા સાગર, અિંત જ્ઞાિ કા 
સાગર, અિંત દશગિ કા સાગર હૈ. લો, યહ સાગર આયા આપકા.  

શ્રોતા :-  સાગર ઉછળ્યા 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી ‘સાગર ઉછળ્યો િે..’ કુછ આતા હૈ િ? ગાતે થે. લહેદરયુ ઉછળ્યું ક્યા કહા? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પયાગય હૈ. સ્વસમયકી એક સમયકી પયાગય હૈ વહ પરસ્વભાવ હૈ. યહાં 
તો બહોત ઉત્કૃષ્ટ બાત હૈ. જરા સૂક્ષ્મ બાત હૈ. આહાહા..! સ્વસમયકી જો પયાગય હૈ િ કેવલજ્ઞાિ, 
સમ્યગ્દ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચાદરત્ર? વહ પયાગય હૈ વહ પરસમય હૈ અથવા પયાગય વહ પરભાવ હૈ, પરસ્વભાવ 

હૈ, અપિા નિજસ્વભાવ િહીં. આહાહા..! નચલ્લાિે લગતે હૈં. યહ ગાથા તો બહોત સાર મખ્ખિ હૈ. વહ 

તો ૧૧વીં ગાથા મેં કહા હૈ ઉસકા યહાં સ્પષ્ટીકરણ દૂસરી તરહ સે કહા હૈ. સમજ મેં આયા?  

પરસ્વભાવ હૈ અથાગત્ દ્રવ્યસ્વભાવ િહીં. દ્રવ્યસ્વભાવ જો ધ્રુવસ્વભાવ વહ યહ ભાવ િહીં. 
આહાહા..! ‘પરદ્રવ્ય હૈં,...’ દેખો! યહ ચાર પ્રકારકી પયાગય પરદ્રવ્ય હૈં. આહાહા..!  

શ્રોતા :- અખંડ મેં પરદ્રવ્ય? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અખંડ મેં િહીં, પયાગય હૈ વહ પરદ્રવ્ય હૈ.  

શ્રોતા :- અખંડ મેં પયાગય... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- અખંડ દ્રવ્ય તો એકરૂપ ધ્રુવ હૈ. ઉસમેં હૈ િહીં વહ. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ 
ભાઈ! સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- આમિે સામિે નલયા સ્વદ્રવ્ય ઔર પરદ્રવ્ય. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઐસે. આત્મા નત્રકાલીસ્વભાવભાવ જો હૈ વહ સ્વ–અપિા ભાવ હૈ, 
પદરણાનમકભાવ જો નત્રકાલી ભાવ ધ્રુવભાવ વહ અપિા ભાવ ઔર એક સમયકી પયાગય કા ભાવ વહ 

પરભાવ હૈ. સ્વદ્રવ્ય જો હૈ નત્રકાલી જ્ઞાયક ઉસકો દ્રવ્ય કહા, તો પયાગય કો પરદ્રવ્ય કહા, યહ શરીર ઔર 

કમગ તો કહાં રહ ગયે પરદ્રવ્ય. સુિ િ! આહાહા..! સમજ મેં આયા? ભાઈ! જડ, (અન્ય) ચેતિ(દ્રવ્ય)  
આત્મા સે જભન્ન હૈં ઉસકો તો પરદ્રવ્ય કહો, પરંતુ અપિી પયાગય, પ્રમાણ કા નવષય મેં અપિી પયાગય 

કો પરદ્રવ્ય? દક હા. 
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સ્વદ્રવ્ય કા જ્ઞાિ હો તો પરદ્રવ્ય કા પ્રમાણ જ્ઞાિ સચ્ચા હૈ. પરદ્રવ્ય અથાગત્ પયાગય. પંદડતજી! 
દેખો! ઉસમેં હૈ. આહાહા..! રાગ તો પરદ્રવ્ય હૈ, યહ તો ક્ષાનયક કેવલજ્ઞાિ પરદ્રવ્ય હૈ, ક્ષાનયક સમદકત 

પરદ્રવ્ય હૈ. નચલ્લાિે લગતે હૈં િ. આહાહા..! ક્યોંદક આશ્રય કરિે લાયક િહીં, વહાં દટકિે લાયક િહીં. 
દ્રનષ્ટ તો ધ્રુવ ઉપર દેિા હૈ. નત્રકાલી દ્રવ્ય ઉપર દ્રનષ્ટ પ્રસરિે સે સમ્યગ્દ્દશગિ હોતા હૈ. પયાગય ઉપર દ્રનષ્ટ 

દેિે સે તો નવકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. સમજ મેં આયા?  

‘પૂવોક્ત સવગ ભાવ પરસ્વભાવ હૈં, પરદ્રવ્ય હૈં, ઇસનલયે હેય હૈં;...’ ઇસનલયે હેય હૈં. 

શ્રોતા :- કારણ બતાયા 

 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- કારણ બતાયા. આહાહા..! સમજમેં આયા કુછ? પદરણામમાત્ર હેય હૈ. 
રાગકી તો કહાં બાત રહી. ઔર લડકે, સ્ત્રી વહ તો હેય કહા, વહ તો જ્ઞેય હૈ, વહ તો પર હૈં. આહાહા..! 
સમજ મેં આયા? વીતરાગ સવગજ્ઞ પરમાત્માિે કહા હુઆ િમગ અલૌદકક હૈ. વહ ચીજ કોઈ દૂસરે સ્થાિ 

મેં હોતી િહીં. ઔર વહ ભી એક દદગંબર સંપ્રદાય મેં હૈ, દૂસરેમેં હૈ િહીં. સમજ મેં આયા? ઉસમેં ભી 
સમજતે િહીં તો વહ ભી અન્ય સંપ્રદાય જૈસા હો ગયા. દૂસરે જૈસા હો ગયા હૈ. બાબુલાલજી! આહાહા..!  

‘पवूोक्सकलभावााः’ શબ્દ પડા હૈ િ દેખો પાિ મેં. ‘पवु्वतु्तसयलभावा’ પૂવગ કહી વહ 

સકલપયાગય. ૪૯ મેં કહા થા િ? દેખો.  

 

एद ेसव्व ेभावा ववहारणय ंपडुच्च भमणदा दु। 
सव्व े मसद्धसहावा  सदु्धणया  समंसदी  जीवा ॥४९॥ 

નફર ભી દ્રવ્યસ્વરૂપ તો નસદ્ધ સમાિ હી સબકા હૈ. યહાં હેય-ઉપાદેય કા વ્યાખ્યાિ દકયા. પાિ મેં 
ઐસા નલયા દક ‘पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व’ं વહ તો શબ્દકી સંનિ કરિા હૈ િ? ‘परदव्व ंपरसहावमिमद 
हये’ं વહ પરદ્રવ્ય હૈ ઇસનલયે પરભાવ હૈ, ઇસનલયે હેય હૈ. પરંતુ વહ સંનિ મેં િહીં આતા. દક યહાં 
સ્વસ્વભાવ હૈ ઉસ અપેક્ષા સે પયાગય પરસ્વભાવ હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે પરદ્રવ્ય હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે પરદ્રવ્ય 

કો હેય કહિે મેં આયા હૈ. આહાહા..! યહાં તો શુભરાગકો ભી હેય માિે તો પસીિે છૂટતે હૈં, હાય, હાય.. 
અરર! શુભઉપયોગ! પૂિમચંદજી! સહિ િ હો. દયા વ્રત કા પદરણામ? અરે..! સમદકતી કો, મહાવ્રત 

મુનિ હૈ ઉસકો મહાવ્રત કા પદરણામ? મુનિ કો, સમદકતીકો હોં. અજ્ઞાિી કો તો હોતા હૈ કહાં? મહાવ્રત 

પદરણામ? દક મહાવ્રત પદરણામ હેય, હેય િે હેય. પરંતુ વહ મહાવ્રત કે પદરણામ કા જ્ઞાિ દકયા અપિે 
સે અપિે મેં, વહ જ્ઞાિકી પયાગય ભી હેય હૈ. સમજ મેં આયા? 

શ્રોતા :- શ્રદ્ધા મેં હૈ, યા ચાદરત્ર મેં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- શ્રદ્ધા મેં હેય, ચાદરત્ર-ફાદરત્ર કહાં થા વહાં? શ્રદ્ધા મેં હેય હૈ િ? ઔર રાગ 

આતા હૈ, રાગ હૈ, તો શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કા કામ શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કરતે હૈં દક િહીં? રાગ આયા લો. ઔર ઉસ સમય 
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શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ ખાલી પડી હૈ? શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કામ કરતે હૈં દક િહીં? દક યહ ઉપાદેય હૈ ઐસી દ્રનષ્ટ વહાં હૈ. 
ઔર યહ આદરણીય િહીં ઐસા તો કામ શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કરતા હી હૈ. ભલે રાગ હો, શુભરાગ હો, અશુભ 

હો, ઉસમેં ક્યા હૈ? આહાહા..! સમજ મેં આયા? આપ કહો દક ચાદરત્ર કી બાત, શ્રદ્ધાકી બાત ઉસકે 
નલયે ચલતા હૈ .  

શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ... દ્રવ્યસ્વભાવ ધ્રુવ. કેવલ નિજાિંદ પ્રભુ ધ્રુવ, ઉસકા જહાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ હુઆ, પીછે 
નવકલ્પ હો, તો નવકલ્પકે કાલમેં ભી શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કા કામ કરતે હૈં દક િહીં? દક શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ 

કૂટસ્થ પડી હૈ? સમજમેં આયા? જૈસે દ્રવ્ય કૂટસ્થ હૈ. ઐસે શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ હુઆ, સમ્યગ્દ્દશગિ હુઆ, 
સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ હુઆ દક ધ્રુવ વહ આદરણીય હૈ. ઐસા ભાિ હુઆ. રાગ આયા, અશુભ રાગ આયા. નવષય-
વાસિા કા રાગ આયા. ઉસ સમય શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કામ કરતી હૈ દક મુફ્ત મેં પડી હૈ? શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ કામ કરતે 
હૈં દક યહ આદરણીય હૈ ઔર યહ આદરણીય િહીં હૈં. ઐસા શ્રદ્ધા-જ્ઞાિ નિરંતર સમય સમય કામ કરતે 
હૈં. આહાહા..! ક્યા કરે? મિુરય કો મૂલ રીત ઔર મૂલ માગગ હી ખ્યાલ મેં આયા િહીં. ઔર બાહર સે 
માિ નલયા હૈ.  

તો કહતે હૈં દક પૂવોક્ત સવગ પયાગય પરસ્વભાવ હૈં, પરદ્રવ્ય હૈ. પહલે પરસ્વભાવ નલયા. ઉસ 

કારણ સે વહ પરદ્રવ્ય હૈ, ઇસનલયે હેય હૈં અથાગત્ વહાં લક્ષ્ય દેિે લાયક િહીં. આહાહા..! સમજ મેં 
આયા? દેખો! યહ ભગવાિ સવગજ્ઞિે કહા હુઆ તત્ત્વ! પહલી સમ્યગ્દ્દશગિ દશા મેં હી ચૌથે ગુણસ્થાિ 

સે. સમ્યગ્દ્દશગિકી પયાગય જબ ધ્રુવ ઉપર ગઈ તબ સમ્યગ્દ્દશગિ હુઆ. તો કહતે હૈં દક પયાગય જો હૈ વહ 

પરસ્વભાવ હૈ. ગજબ બાત હૈ િ? વહ પરદ્રવ્ય હૈ, ઇસનલયે હેય હૈ. અંતઃતત્ત્વ ઐસા સ્વદ્રવ્ય... ભાષા 
દેખો! પહલે સ્વભાવ નલયા િ? તો પરદ્રવ્ય. તો અંતઃતત્ત્વ હૈ વહ ભાવ વહ સ્વદ્રવ્ય. અંતઃતત્ત્વ કા 
સ્વભાવ વહ સ્વદ્રવ્ય. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વાસ્તનવક પરદ્રવ્ય હૈ. યથાથગમેં આશ્રય કરિે લાયક િહીં. સ્વદ્રવ્યકી 
અપેક્ષાસે પરદ્રવ્ય હૈ, કહો. સ્વદ્રવ્ય દ્રવ્યપિે હૈ ઔર પયાગય અવસ્તુ હૈ, દ્રવ્યકી અપેક્ષા સે પયાગય અવસ્તુ 
હૈં, ઉસકી અપેક્ષા સે ભલે વસ્તુ હો. સ્વદ્રવ્યકી અપેક્ષા પર અવસ્તુ હૈ. તો અવસ્તુ કહો યા પરદ્રવ્ય કહો. 
આહાહા..! સમજ મેં આયા? કદિિ બાત ભાઈ! ગજબ દકયા હૈ. સંપ્રદાય મેં તો સુિિે કો િ નમલે. 

કહતે હૈં દક ભગવાિ! તુમ તો દ્રવ્ય હો િ? વહ દ્રવ્ય હી વસ્તુકા સ્વરૂપ હૈ. દ્રવ્યકા સ્વરૂપ વહ 

(અસલી) સ્વરૂપ હૈ, પયાગયસ્વરૂપ વહ દ્રવ્ય કા સ્વરૂપ િહીં. ઇસનલયે ઉસકો પરભાવ કહકર, પરદ્રવ્ય 

કહકર હેય (કહા). પયાગય મૈં રૂપ િહીં. વહ પયાગયકી એકતાબુનદ્ધ વહી નમથ્યાત્વ હૈ. સુિો! પયાગય કા 
અંશ હૈ વહ મેરે મેં હૈ ઐસી એકતાબુનદ્ધ, આહાહા..! વહી નમથ્યાત્વ હૈ. પયાગય સે સવગથા દ્રવ્ય જભન્ન હૈ.  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ તો િાશવાિ પયાગય હૈ. િાશવાિ પયાગયકી અપેક્ષાસે અનવિાશી સવગથા 
જભન્ન હૈ. આહાહા..! યહ કોઈ બાત હૈ! વીતરાગ સવગજ્ઞ કા માગગ... કેવલી પણ્ણંતો િમ્મો શરણં ઐસે 
બોલે સહી. સુબહ-સાંજ માંગનલક મેં બોલતે હૈં િ? પરંતુ ક્યા િમગ હૈ ઔર કૈસે હોતા હૈ ઉસકી ખબર 

િહીં. આહાહા..!  

કહતે હૈં દક હેય હૈ. અંતઃતત્ત્વ... અથગ મેં લેંગે સબ ભાવ. શાસ્ત્ર સહજજ્ઞાિાદદ ભાવ ઉસકો 
અંતઃતત્ત્વ કહેંગે. યહાં ભાવ નલયા હૈ િ? યહાં ન્યાય સમજો. એક સમયકી પયાગય કો પરભાવ કહકર, 
પરસ્વભાવ કહકર પરદ્રવ્ય કહા. બાદ મેં હેય (કહા વો) તો િીક. ઇસનલયે હેય હૈ. અંતઃતત્ત્વ.. જો આત્મા 
હૈ ઉસકા અંતઃતત્ત્વ જો અિંત જ્ઞાિ, દશગિ, ચાદરત્ર, આિંદ જો ધ્રુવસ્વભાવભાવ વહ અંતઃતત્ત્વ હૈ. 
અંતઃતત્ત્વ વહ સ્વદ્રવ્ય હૈ. વહ ભાવ જો અંતઃતત્ત્વ હૈ વહ સ્વદ્રવ્ય હૈ. નત્રકાલી જો અિંત જ્ઞાિ, અિંત 

દશગિ, અિંત આિંદ, ધ્રુવ ગુણ, ધ્રુવસ્વભાવ. સમજ મેં આયા?  

અંતઃતત્ત્વ ઐસા સ્વદ્રવ્ય... ખુબી દેખો િ? અથગ મેં બહોત અચ્છા કહા હૈ. અંતઃતત્ત્વ અથાગત્ જો 

નત્રકાલી જ્ઞાિ ધ્રુવ, નત્રકાલી દશગિ ધ્રુવ, નત્રકાલી આિંદ ધ્રુવ. વહ અંતઃતત્ત્વ, અંતઃભાવ. વહ અંતઃતત્ત્વ 

વહ સ્વદ્રવ્ય. જૈસે પયાગય પરભાવ ઇસનલયે પરદ્રવ્ય, અંતઃતત્ત્વ સ્વ ઇસનલયે સ્વદ્રવ્ય. આહાહા..! 
અલૌદકક બાત હૈ ભગવાિજીભાઈ!  

શ્રોતા :- તાદાત્મ્ય સ્વરૂપ હૈ દક... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િહીં, તાદાત્મ્ય સ્વરૂપ હૈ હી િહીં પયાગય ઔર દ્રવ્ય. અનિત્ય તાદાત્મ્ય સંબંિ 

હૈ. નિત્ય તાદાત્મ્ય સંબંિ હૈ હી િહીં. ભારે કિીિ.! પ્રમાણ વહ નિશ્ચય કો સ્વીકાર રખકર પ્રમાણજ્ઞાિ 

કરતા હૈ. પ્રમાણ ઐસા િહીં જ્ઞાિ કરતા હૈ દક નિશ્ચય અભેદ હૈ ઉસકો છોડકર જ્ઞાિ કરતા હૈ. નિશ્ચય 

કો તો રખતા હૈ હી ઐસા. નિશ્ચય કો ઐસા રખકર વ્યવહારકા જ્ઞાિ સાથ મેં કરતા હૈ તો ઉસકા િામ 

પ્રમાણ હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

પ્રમાણ મે!  પ્રમાણ કા અથગ ક્યા? નિશ્ચય જો હૈ વહ દ્રવ્ય કા આશ્રય કરતા હૈ ઔર દ્રવ્ય કો હી 
સ્વીકારતા હૈ. તો વહ સ્વીકાર પ્રમાણમેં ભી હૈ. પરંતુ એક અંશકા (સ્વીકાર) હૈ, સાથ મેં દૂસરા અંશ 

લેકર પ્રમાણ કરતે હૈં. ઐસા કહતે હૈં. પયાગય હૈ ઐસા જ્ઞાિ કરતે હૈં. પયાગય કહાં હૈ? પયાગય પયાગયમેં હૈ, 
દ્રવ્ય મેં િહીં. સમજ મેં આયા? એય..! વજુભાઈ! કદિિ બાત ભાઈ! યહ સબ સોચિા પડેગા.  

શ્રોતા :- પયાગય કા આશ્રય... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પયાગયકા આશ્રય પયાગય મેં. આત્મામેં િહીં. પયાગય કા કારણ પયાગય, પયાગય 

કા ષટ્કારક પયાગય મેં પયાગય કે કારણસે, આત્મા કે કારણસે િહીં. આત્મા સત્ હૈ વહ પયાગય કા કતાગ 
િહીં ઔર પયાગય સત્ હૈ વહ દ્રવ્યસત્ કા કતાગ િહીં. ગજબ બાત હૈ. ઐસા વીતરાગ કા માગગ! સમજ મેં 
આયા? 

શ્રોતા :- અિાદદ અિસ્પનશગત હૈ. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, અિસ્પનશગત હૈ. દ્રવ્ય પયાગયકો સ્પશગતી િહીં. અસંખ્ય પ્રદેશમેં એક હોિે 
સે સ્પશગતી િહીં. જભન્ન કહ દદયા િ? આહાહા..! વહ તો પયાગય કા પ્રદેશ જભન્ન હૈ એક ન્યાય સે. 
આહાહા..! ગજબ બાત હૈ.  

શ્રોતા :- રાગદદ કે કારણ.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. િહીં, વહ તો રાગ કે કારણ સે કહા થા. પરંતુ યહાં તો પયાગય કા આિાર 

દ્રવ્ય િહીં ઔર દ્રવ્ય કા આિાર પયાગય િહીં ઐસી બાત હૈ જરા. વસંતભાઈ! આહાહા..! ભાઈ! યહ 

સત્ હૈ દક િહીં? સત્ હૈ, દ્રવ્ય ભી સત્ હૈ દક િહીં? તો સત્ હૈ તો ઉસકા પયાગય આિાર કૈસે? ઔર 

પયાગય ભી સત્ હૈ તો પયાગયકો દ્રવ્યકા આિાર કૈસે? આહાહા..! ગજબ બાત! સવગજ્ઞ પરમેશ્વર 

તીથંકરદેવ ઉન્હોંિે જો તત્ત્વ જાિા, વો ઐસા જાિા હૈ ભગવાિિે. ઐસા કહે દક ભગવાિ સચ્ચે, 
ભગવાિ સચ્ચે. પરંતુ સચ્ચે ક્યા કહતે હૈં ઉસકી ખબર િહીં. કહાં સચ્ચા તુઝે આયા? સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ હૈ ઐસા તો માિ તો ભગવાિ સચ્ચે. આહાહા..! ઔર તેરા ભગવાિ 

સચ્ચા હોં, વહ ભગવાિ સચ્ચે તો પરમેં ગયે. આહાહા..! ભગવાિ તો કહતે હૈં દક હમારે સામિે દેખિેસે 
તો તુઝકો નવકલ્પ ઉિતા હોગા. ઔર નવકલ્પ તો કષાય હૈ. હમ કહતે હૈં દક તેરી દ્રવ્યકી અપેક્ષા હૈ વહ 

તો હેય હૈ તુઝે. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

ભગવાિ નત્રલોકિાથ પરમેશ્વર ઐસા કહતે હૈં ઇન્દ્રો ઔર ગણિર કે સમક્ષ મેં. પરમાત્મા ઐસા 
ફરમાતે હૈં. પરમાત્મા વતગમાિ જબરાજમાિ હૈં મહાનવદેહ ક્ષેત્ર મેં. સમજ મેં આયા? વહ પરમાત્માકી 
વાણી હૈ યહ. સમજમેં આયા? કુંદકુંદાચાયગ વહાં ગયે થે ભગવાિકે પાસ મેં. વાણી યહાં ભી નમલી થી 
પરંપરા સે ઉિકો, પરતું સાક્ષાત્ પરમેશ્વરકી જાત્રા હુઈ. મહાનવદેહ મેં ગયે. કોઈ કહે, મહાનવદેહ મેં ગયે 
િહીં. અરે..! ભગવાિ! ક્યા કહતે હો તુમ? વહ તકરાર. આયા થા િ અભી કોઈ? સિાવદ મેં ઐસા 
કહતે હૈં દક મહાનવદેહમેં ગયે િહીં. એય..! કુંવરચંદજી! કોઈ બાત કરતે થે. પત્ર આયા થા. મહાનવદેહમેં 
ગયે િહીં. પરંતુ યહ આચાયગ પાિ મેં નલખતે હૈં િ દક મહાનવદેહમેં ગયે થે? પંચાજસ્તકાયમેં. સમજ મેં 
આયા? યહ પંચાજસ્તકાય મેં હૈ, લો.  

શ્રોતા :- ૮૦૦ સાલ કા હૈ.. .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પરંતુ આચાયોિે કહા હૈ દક િહીં? ૮૦૦ સાલ ક્યા કરિા હૈ તુઝે? દેખો! 
પહલી ટીકા મેં હૈ. પંચાજસ્ત િ? હૈ િ? જયસેિાચાયગ મેં હૈ. જયસેિાચાયગ મેં હૈ. યહ નલખા હૈ દેખો.  
શ્રીમદ્ ભગવત્ દેવ ઉસકે દૂસરે િામ પદ્મિંદદ આદદ.... અબ .. દેવ નશરય .. જજસકે દૂસરે િામ ભી .... 
વીતરાગ સવગજ્ઞ સીમંિરસ્વામી તીથંકર પરમદેવ કે દશગિ કરકે... પંચાજસ્તકાય જયસેિાચાયગકી ટીકા 
હૈ. 

શ્રોતા :- .... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- િા, િા. એક યહાં આયા હૈ. ઔર એક દૂસરી જગહ દેવસેિાચાયગ મેં આયા 
હૈ. બસ, ઔર દશગિસાર મેં તીસરી જગહ અષ્ટપાહુડકી ટીકા સુખસાગર તીિોં જગહ. દૂસરે િહીં આયા. 
એક યહાં આયા હૈ પંચાજસ્તકાયમેં, એક આયા દશગિસાર દેવસેિ આચાયગ. અહો..! કુંદકુંદાચાયગ. 
ભગવાિ કે પાસ િહીં ગયે હોતે તો ઐસી ચીજ હમકો કહાંસે નમલતી? ઐસે નલખા હૈ. યહાં 
પંચાજસ્તકાયકી ટીકા, જયસેિાચાયગકી ટીકા. વહ દશગિ... ઔર સૂત્રપાહુડ મેં. અષ્ટપાહુડ મેં. અષ્ટપાહુડ 

હૈ િ ઉસમેં શ્રુતસાગર કહતે હૈં. આજખર મેં સબ મેં. 

યહાં તો કહતે હૈં દક અહો! તીથંકર પરમદેવ કે દશગિ કરકે તેઓશ્રી કે મુખમેંસે નિકલી દદવ્યવાણી 
કે શ્રવણ દ્વારા અવિાદરત પદાથગ દ્વારા શુદ્ધાત્માતત્ત્વ આદદ સારભૂત અથગ ગ્રહકર.... નફર સે વહાં સે 
આકર અંતઃતત્ત્વ ઔર બનહતગત્ત્વ .... દેખો! ભાષા ઐસી હૈ. અંતઃતત્ત્વ ઔર બનહતગત્ત્વ કે ગુણ મુખ્ય 

પ્રનતપાદિ અથે... દેખો! અંતઃતત્ત્વ જ્ઞાયકભાવ. બનહતગત્ત્વ પયાગય આદદ પર. આહાહા..! ગૌણ મુખ્ય 

પ્રનતપાદિ અથે નશવકુમાર મહારાજ તીથંકર િામ કરિ કે નલયે રચા હૈ. લો.  

શ્રોતા : વહી રહતે તો  મોક્ષ દે દેતે.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- મોક્ષ વહાં જાયે? યહાં કા પ્રાણી વહાં મોક્ષકો જાતા હૈ? પંચમ આરામેં જન્મે 
હુએ પ્રાણી દકસી જગહ મોક્ષ જાતે હૈં? ક્ષાનયક સમદકત િ હો તબ. ભગવાિ કે પાસ ગયે તબ 

ક્ષાનયકસમદકત િહીં થા. યહ કહા િ. આહાહા..! ગજબ.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહાં કહાં ઉિકી લાયકાત થી? ...સાઢે તીિ હાથ કે. ક્યા કહતે હૈં? તીડ.. 
તીડ જૈસે લગે. તીડ.. તીડ. પાંચસો િિુષ દો હજાર હાથ ઊંચે. ઇતિા તો તીડ લગે. કૌિ હૈ તીડ? 

ચિવતી કહે. યહ મિુરય આકાર સે પંખી જૈસા, તીડ જૈસા કૌિ હૈ? ભગવાિ કહતે હૈં દક વહ પંચમ 

આરા કે ભરતક્ષેત્ર કે અગ્રેસર આચાયગ મહારાજ હૈં. સમજ મેં આયા? 

યહાં કહતે હૈં, અહો..! ઇસનલયે હેય હૈ. અંતઃતત્ત્વ ઐસા સ્વદ્રવ્ય, વહ આત્મા ઐસા કહકર. તીિ 

શબ્દ નલયે હૈં. અંતઃતત્ત્વ અથાગત્ અિંત જ્ઞાિ, દશગિ જો ધ્રુવ ઐસા અંતઃતત્ત્વ વહ સ્વદ્રવ્ય ઔર સ્વદ્રવ્ય 

વહ આત્મા. યહ તો આિાર-આિેય લેંગે. સમજ મેં આયા? ઐસા ભગવાિ આત્મા વહ આત્મા ઉપાદેય 

હૈ. ‘भवते ्’ હૈ. વહી ઉપાદેય હૈ. યહ શ્લોક. એક મૂલ ગાથા કા ઇતિા અથગ હૈ. આહાહા..! 

ભગવાિ અંતઃતત્ત્વ જો ધ્રુવ જ્ઞાિ-દશગિ-આિંદ જો ભાવ વહ અંતઃભાવ, વહ દ્રવ્ય, વહ આત્મા. 
વહી અંગીકાર કરિે યોગ્દ્ય હૈ. સમ્યગ્દ્દ્રનષ્ટ કી દ્રનષ્ટ મેં વહી આદરણીય હૈ. આહાહા..! સમજ મેં આયા? 

આત્મા ઉપાદેય હૈ. ‘उपादयेि ् भवते ्’ ઐસા હૈ િ? ‘भवते ्’ હૈ િ? ‘भवते ्’ ‘अिस्तत्त्व ंभवते ् आत्मा’ 
અંતઃતત્ત્વ વહી આત્મા, ઐસે. ‘स्वकद्रव्यि ् उपादयेि ्’ અતંઃતત્ત્વ વહી આત્મા. વહી આત્મા. આહાહા..! 
ઐસા હૈ. પયાગય-બયાગય આત્મા િહીં. ઐસા કહે. આહાહા..! યહ તો કોઈ બાત! વહ વ્યવહાર આત્મા 
હૈ. પાંચ પયાગય વ્યવહાર આત્મા હૈ. વ્યવહાર આત્મા અથાગત્ નત્રકાલકી અપેક્ષાસે અસત્યાથગ આત્મા હૈ. 
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ગજબ બાત હૈ િ! ઐસે વીતરાગકી વાણી ઐસા કહે હોં! જગત કો રુચે, િ રુચે, બૈિે િ બૈિે પરંતુ માગગ 
તો ઐસા હૈ.  

અબ યહાં આયી ટીકા. દક જો વ્યવહારિયસે કહા થા પયાગય, વહી શુદ્ધનિશ્ચયકે બલસે, અંતરકી 
દ્રનષ્ટ ધ્રુવ ઉપર દ્રનષ્ટ દેિેસે વહ હેય હૈ. વહ લક્ષમેં રહતી િહીં. પયાગય અંદર મેં લક્ષમેં આતી િહીં 
ઇસનલયે હેય કહિેમેં આયા હૈ. આહાહા..! ‘દકસ કારણ સે?’ અબ કહતે હૈં દક હેય કહા વહ દકસ કારણ 

સે? સમજ મેં આયા? ‘શુદ્ધ નિશ્ચયિય કે બલ સે હેય હૈં.’ ચાર પયાગય હેય હૈં. ઓહોહો..! અિંત 

કેવલજ્ઞાિ, અિંત કેવલદશગિ, આિંદ અિંતી પયાગય જો પયાગય મેં... સમજ મેં આયા? કેવલજ્ઞાિકી 
એક સમયકી (પયાગય) મેં અિંતા નસદ્ધ ઔર તીિ કાલ તીિ લોક જાિિે મેં આતા હૈ. એક સમયકી 
પયાગય હૈ ઉસ કારણ સે હેય હૈ. આહાહા..! શ્રુતજ્ઞાિી કો તો હૈ િહીં, પરંતુ જજસકો કેવલજ્ઞાિ હૈ વહ 

કેવલજ્ઞાિ ભી િમીજીવ કો આશ્રય કરિે લાયક િહીં. સમજ મેં આયા?  

‘દકસ કારણ સે?’ દકસ કારણ સે હેય હૈ, ઐસા કહિા હૈ. પાિ મેં તો ઐસા નલયા દક પરદ્રવ્ય 

પરસ્વભાવ હેયં. ટીકા મેં અન્વયાથગ મેં નલયા હૈ દક ‘परस्वभावााः परद्रव्यि ् इमत हयेााः’ ‘अिस्तत्त्व ं
स्वकद्रव्यि ् उपादयेि ्’ અથગ મેં. અબ ટીકા મેં. ‘દકસ કારણ સે?’ દકસ કારણ સે હેય કહતે હોં? ચાર 

પયાગય—કેવલજ્ઞાિાદદ કી પયાગય પરંતુ ક્ષાનયક સમદકતકી પયાગય, અરે..! ચાદરત્રકી પયાગય, િમગ ચાદરત્ર. 
ચદરતં ખલુ િમ્મો. ઐસી ચાદરત્ર પયાગય તીિ કષાય કે અભાવકી પયાગય વહ શુદ્ધ નત્રકાલીદ્રવ્યકી અપેક્ષા 
સે હેય હૈં.  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યથાખ્યાત ચાદરત્ર ભી હેય હૈ. યહાં તો અભી હૈ િહીં ઇસનલયે યહ નલયા. 
યથાખ્યાત. વહ યથાખ્યાત ચાદરત્ર આ ગયા િહીં ક્ષાનયકમેં? આહાહા..! 

‘દકસ કારણ સે? ક્યોંદક વે પરસ્વભાવ હૈં,...’ ઇસ કારણસે. ક્યોંદક વહ પરસ્વભાવ હૈં. ઓહોહો..! 
વહ અપિા દ્રવ્યસ્વભાવ િહીં. અંશ–ભેદ વહ અપિા દ્રવ્યસ્વભાવ િહીં. હસમુખ..ભાઈ! ઐસી બાત 

કોઈ મુંબઈ મેં નમલે ઐસા િહીં હોં. કહીં ભી. લો સેિી! આપકે નચરંજીવી કહતે હૈં દક ઐસી બાત કહીં 
િહીં હૈ. આહાહા..! બાત તો ઐસી હૈ. ભગવાિ કે ઘરકી યહ બાત હૈ. 

શ્રોતા :- મુંબઈ મેં બાત હોતી િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહ બાત ઐસી હોતી િહીં. દશ-દશ હજાર લોગ નચલ્લાિે લગતે હૈં. ક્યા કહે 
વહ સમજે િહીં. એક વ્યજક્તિે કહા થા. આયા થા પ્રેમ સે સુિિે. મહારાજ કહતે હૈં અચ્છા, પરંતુ મુઝે 
કુછ સમજ િહીં આયા. શ્વેતાંબર થા કોઈ. કુછ બાત ચલતી હી િહીં, સંપ્રદાય મેં હૈ િહીં. હૈ તો ઉલટી 
સબ હૈ. ઐસા કરિા, ઐસા ખાિા, ઐસા પીિા, ઐસા રહિા, ઐસા છોડિા. આહાહા..! સમજ મેં આયા?  

પરદ્રવ્ય કે ગ્રહણ-ત્યાગકી બુનદ્ધ તો નમથ્યાત્વભાવ હૈ.  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, નિજદ્રવ્ય હૈ. ઉસકે નસવા.. પર, હેય ક્યોં કહા? પયાગયકો હેય ક્યોં કહા? 

ચાર પ્રકાર કે ભાવ કી જો પયાગય હૈ ઉસકો હેય ક્યોં કહા? ઉસ કારણસે દક યહ પરસ્વભાવ હૈ, વહ 

દ્રવ્યસ્વભાવ િહીં. આહાહા..! અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશગિ, અિંત શાંનત, આિંદ જો ધ્રુવસ્વભાવ હૈ, વહ 

પયાગય િહીં. સમજ મેં આયા? યહ તો અલૌદકક ગાથા હૈ. અમરચંદભાઈ! આહાહા..!  

અરે..! પરસ્વભાવ! ભગવાિ! પરસ્વભાવ, પરદ્રવ્યકી પયાગયકો પરસ્વભાવ કહો. બહુ તો નવકાર 

દયા, દાિકે નવકલ્પ કો પરસ્વભાવ કહો. ક્ષાનયક સમદકત ઔર ચાદરત્ર કી પયાગય પરસ્વભાવ? 

પરસ્વભાવ, નત્રકાલી સ્વસ્વભાવકી અપેક્ષા સે વહ પરસ્વભાવ હૈ. સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્ષનણક હૈ, એક સમયકી પયાગય હૈ ઔર નત્રકાલી દ્રવ્યસ્વભાવ ધ્રુવ હૈ. નત્રકાલી 
દ્રવ્યકા સ્વભાવ તો ધ્રુવ હૈ. પરમપાદરણાનમક ભગવાિ આત્મા સહજસ્વભાવરૂપ વસ્તુ, વહ સ્વસ્વભાવ 

હૈ, પયાગય હૈ વહ પરસ્વભાવ હૈ. આહાહા..! યહ બાત! બાબુલાલજી! કભી સુિી િહીં હોગી. લો, યહ 

પંદડત લોગિે સુિી િહીં. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્ર – બાત સચ હૈ. સમજ મેં આયા? પરંતુ યહ અિુભૂનત કૈસે હો—યહ બાત 

ચલતી હૈ. દક દ્રવ્ય ઉપર દ્રનષ્ટ દેિે સે અિુભૂનત હોતી હૈં. પયાગય ઉપર, નવકલ્પ ઉપર, નિનમત્ત ઉપર દ્રનષ્ટ 

દેિે સે અિુભૂનત હોતી િહીં, ઐસા કહતે હૈં. સમજ મેં આયા? યહાં તો કહતે હૈં દક અિુભૂનત હૈ ઔર 

ઉસકો દેખિા વહ ભી પયાગયબુનદ્ધ હો ગઈ. એય..! અિુભૂનત યહ હૈ ઔર યહ નવકાર હૈ—વહ તો 
પયાગયકી દ્રનષ્ટ હુઈ. યહાં તો દ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર દ્રનષ્ટ દેિેસે અિુભૂનત હોતી હૈ. પરંતુ વહ અિુભૂનત કા 
લક્ષ કરિા ઐસા હૈ િહીં. આહા..! સમજ મેં આયા?  

શ્રોતા :- અિુભૂનત કા લક્ષ હુઆ તો... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ પયાગય કા લક્ષ હો ગયા, તો દ્રવ્ય કા લક્ષ છૂટ ગયા.  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- યહી આયા હૈ. સુિતે હૈ દક િહીં?  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ક્યા કહતે હૈં? ઉતિી સત્યાથગ યહ હૈ. .. દૂસરા હૈ ઐસા િહીં. ચીમિભાઈ! 
.. બાત સમ્યગ્દ્દશગિ હોિે મેં ધ્રુવકા હી શરણ હૈ, પયાગય કા શરણ િહીં.  

શ્રોતા :- પ્રારંજભક પાિ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પ્રારંજભક પાિ હૈ. લો, હમારે સેિીિે કહા. પ્રારંજભક પહલા પાિ હૈ યહ. 
આહાહા..! અલૌદકક બાત હૈ ભાઈ! ઓહો..!  
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કહતે હૈં દક યહ ચાર પયાગય હેય નલયા. ઉસમેં નલયા થા સ્વભાવ મેં પરસ્વભાવ હૈ ઇસનલયે 
પરદ્રવ્ય ઇસનલયે હેય. યહાં તો પહલે સે કહા દક હેય. અબ હેય દકસ કારણ સે? દક પરસ્વભાવ હૈ 
ઇસનલયે હેય હૈ. પરસ્વભાવ હૈ. આહાહા..! ક્ષયોપશમજ્ઞાિ, જ્ઞાિકા ઉઘાડ, િવ-િવ પૂવગકા, દશ-દશ 

પૂવગ કા, ચૌદહ-ચૌદહ પૂવગ કા, બારહ અંગ કા. પયાગય જો ઉઘાડ હૈ વહ સમ્યગ્દ્દ્રનષ્ટ કો હૈ. તો કહતે હૈં દક 

વહ બારહ અંગ કા નવકાસ જો પયાગય મેં હુઆ, કહતે હૈં દક વહ પરસ્વભાવ હૈ.  

નત્રકાલ મહાસાગર પડા હૈ ધ્રુવ, ઉસકી અપેક્ષામેં એક અંશ કી નગિતી ક્યા? આહાહા..! સમજ 

મેં આયા? મહાસાગર પડા હૈ, પ્રભુ મહાસાગર અિંતા... અિંતા... અિંતા... અિંતા... કેવલજ્ઞાિ કા 
પેટ જજસમેં પડા હૈ ઉસકે ભાવ મેં. આહાહા..! ઐસા અપિા અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશગિ, અિંત આિંદ 

ઐસા સ્વભાવ–સ્વતત્ત્વ, ઉસ અપેક્ષા સે વહ પયાગયકો હેય ક્યોં કહા? દક પરસ્વભાવ હૈ ઉસ અપેક્ષા 
સે હેય કહા. આહાહા..! સમજ મેં આયા? યહાં તો કહે દક ભગવાિકી વાણી હેય! હાય.. હાય.. 
દદવ્યધ્વનિ હેય! પરંતુ વહ તો પરદ્રવ્ય હૈ. ઉસકો સુિિેસે નવકલ્પ આતા હૈ વહ તો રાગ હૈ. પરંતુ જ્ઞાિ 

કરતે હૈં જ્ઞાિ, અપિે સમ્યગ્દ્દશગિ પૂવગક મેં જો સ્વકા જ્ઞાિ હુઆ, ઉસમેં રાગ આયા વહ રાગ કા જ્ઞાિ 

પયાગય કરતી હૈ વહ પયાગય ભી પરસ્વભાવ હૈ. નત્રકાલી ધ્રુવ સ્વભાવકી અપેક્ષા સે પરસ્વભાવ હૈ. અપિા 
નિજસ્વભાવ િહીં. આહાહા..! યહ કોઈ બાત હૈ! કરસિભાઈ! ઐસા કભી સુિા હી િહીં.  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. લો ભાઈ! યહ તો શબ્દ શબ્દકા અથગ હોિા ચાનહયે િ? ઐસે ઐસે માિ લે 
ઐસા િહીં ચાનહયે. ન્યાય ઉસકે ખ્યાલમેં આિા ચાનહયે િ?  

શ્રોતા :- સ્વસમય હૈ... વહ પરસમય હૈ.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- વહ સ્વસમય-પરસમય કી બાત યહાં હૈ હી િહીં. વહ દોિોં પયાગય હૈં. યહાં 
ઉસકી બાત હૈ િહીં. યહાં તો દ્રવ્ય ઔર પયાગય—દોિોંકી બાત હૈં. સ્વસમય તો કેવલ ‘जीवो 
चमरत्तदसंणणाणमिदो त ं मह ससिय ंजाण’ યહ તો પયાગય હુઈ. ઉસ પયાગયકો યહાં કહતે હૈં દક 

પરસ્વભાવ હૈ. ક્યોંદક દ્રનષ્ટકા નવષય યહ િહીં. આહાહા..! ગજબ કામ ભાઈ! સમજ મેં આયા?  

‘ક્યોંદક વે પરસ્વભાવ હૈં, ઔર ઇસનલયે પરદ્રવ્ય હૈં,...’ ઐસે. ‘ઇસનલયે પરદ્રવ્ય હૈં.’ જૈસે શરીર, 
વાણી, કમગ પરદ્રવ્ય હૈં તો ઉસમેંસે અપિી િમગપયાગય િયી પ્રગટ િહીં હોતી. ઐસે પયાગય જો પ્રગટ હૈ 
ઉસમેં િયી પ્રગટ િહીં હોતી, તો વહ સ્વદ્રવ્ય િહીં હુઆ. દ્રવે તે દ્રવ્યં. સમજ મેં આયા? પયાગય દ્રવે  
ઔર પયાગયમેંસે િયી પયાગય આતી હૈ ઐસા િહીં હૈ, ઇસનલયે વહ પરદ્રવ્ય હૈ. આહાહા..! સમજ મેં 
આયા? ઇસનલયે હેય ઐસા કહા. હેયસે નલયા િ, હેયસે? સવગ પયાગય હેય હૈ ક્યોંદક પરસ્વભાવ હૈ 
ઇસનલયે પરદ્રવ્ય હૈ. વહ ઉપાદેય કૌિ હૈ ઉસકી બાત કરેંગે.     
         (શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 
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નિયમસાર. શુદ્ધભાવ અનિકાર. ગાથા ૫૦.  

पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व ंपरसहावमिमद हये।ं 
सगदव्विवुादये ं   अतंरतच्च ं   हव े   अप्पा ॥५०॥ 

પૂવોક્ત ભાવો પર-દરવ  પરભાવ, તેથી હેય છે, 

આત્મા જ છે આદેય, અંતઃતત્ત્વરૂપ નિજદ્રવ્ય જે. ૫૦. 

એિો ‘અન્વયાથથ – પૂવોક્ત સવથ ભાવો...’ ભાવો એટલે પયાથયો. શુદ્ધભાવ છેિે શુદ્ધ?  શુદ્ધભાવ 

તો નિકાળી ધ્રુવ છે. એ નસવાયિા પૂવોક્ત સવથ ભાવો... ક્ષાનયકભાવિા િવ ભેદ. કેવળજ્ઞાિ, કેવળદશથિ, 
ક્ષાનયક સમકકત વગેરે યથાખ્યાત ચાકરિ દાિ, લાભ... ઉપશમિા બે ભેદ. ઉપશમ સમકકત, ઉપશમ 

ચાકરિ. ક્ષયોપશમિા અઢાર ભેદ ચાર જ્ઞાિ અિે િણ અજ્ઞાિ વગેરે આવે છે િે? એ બિી પયાથયો છે. 
એ બિી પયાથયો... અિે ઉદયભાવિા ૨૧ બોલ, ક્ષયોપશમિા અઢાર. એ બિા પરપયાથય છે, એિો 
અહીંયા ત્યાગ બતાવે છે. સમજાય છે કાંઈ? 

સવથ પયાથયો પૂવે કહ્યા તે પરસ્વભાવ છે. એ પરસ્વભાવ છે, સ્વસ્વભાવ િહીં. આહાહા..! 
કેવળજ્ઞાિાકદ અિે ક્ષયોપશમ આકદ કે ઉદય આકદ કે ઉપશમ એ બિી પયાથયો છે એક સમયિી, એ 

પરસ્વભાવ છે. ત્યારે દ્રવ્ય તે સ્વસ્વભાવ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ સવથ પરસ્વભાવો છે. એ ગાથામાં 
પરદ્રવ્ય છે માટે પરસ્વભાવ છે એમ લીિું છે. પણ એિો અન્વયાથથ કરતાં તે પરસ્વભાવ છે તે પરદ્રવ્ય 

છે, એમ લીિું. પરસ્વભાવ છે. ઓહોહો..! જુઓ તો એક પયાથય... અહીં તો કહે છે કે પયાથય હેય છે, 
ત્યાગ છે એિો. આહાહા..!  

સમ્યગ્દ્દ્રનિિી દ્રનિમાં એક નિકાળી ધ્રુવસ્વભાવ જ એક ઉપાદેય િામ આદરણીય છે. પયાથય જેમાં 
.... તેિો ત્યાગ છે એિે. આહાહા..! ભારે ત્યાગ! જેઠાલાલભાઈ! બહારિા ત્યાગિી તો વાત જ ક્યાં? એ 

તો અંદરમાં છે િનહ. આ તો એિી જે પયાથય છે એ પયાથયમાં જે કેવળજ્ઞાિાકદ ક્ષાનયકભાવ, ઉપશમ 

આકદ પયાથયભાવ કે ક્ષયોપશમ... ઉદય તો રાગાકદ ઠીક, ગનત આકદ. એ ભાવો પરસ્વભાવ છે, તેથી તે 
પરદ્રવ્ય છે. ‘તેથી હેય છે;...’ તે ત્યાગ કરવાલાયક છે. દ્રનિમાં એિો ત્યાગ જોઈએ એમ કહે છે. 
આહાહા..! ભારે વાત! 

શ્રોતા :- ... 

ભાદરવા વદ ૩, રવવવાર, તા. ૨૮-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૫૦, પ્રવચન-૧૯ 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, જુઓિે આ. આિું િામ ત્યાગ. દ્રનિમાં, પહેલો સમ્યગ્દ્દશથિમાં એ ચારેય 

પ્રકારિી પયાથયિો દ્રનિમાં ત્યાગ છે. આહાહા..! કરસિભાઈ! ભારે વાત કહે. બીજો તો ત્યાગ છે એટલે 
બીજી ચીજ તો એિી પયાથયમાં િથી. શરીર, વાણી, કમથ, લક્ષ્મી આકદ એ તો એિી પયાથયમાં પણ િથી 
એટલે એિી વાત તો િથી. 

શ્રોતા :- ત્યાગ છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એિો શું પણ ત્યાગ? છે જ િનહ, એમાં િથી પછી એિો ત્યાગ શું? આ તો 
એિી પયાથયમાં છે. છે ખરા. એ કહેશે આગળ. નવભાવગુણપયાથયો છે, એવો શબ્દ છે. અસ્સ્ત છે. તે હેય 

છે. આહાહા..! જુઓ એ કુંદકુંદાચાયથિા વચિો. સમ્યગ્દ્દ્રનિિે પયાથય હેય છે. એય..! િવરંગભાઈ! 
આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ!  

અિે ‘અંતઃતત્ત્વ...’ એટલે કે અંતઃસ્વભાવ જે નિકાળી જ્ઞાિ, દશથિ, આિંદ જે ધ્રુવસ્વભાવ, જ્ઞાિ, 
દશથિ, આિંદ જે નિકાળી સહજ સ્વભાવ એવું જે અંતઃતત્ત્વ એવું જે સ્વદ્રવ્ય... સમજાય છે? અંતઃતત્ત્વ 

એ સ્વદ્રવ્ય અિે તે આત્મા. એ આત્મા સમ્યગ્દ્દ્રનિિે ઉપાદેય છે. આહાહા..! ઓલા પંચ મહાવ્રતિા 
પકરણામ ગ્રહણ કરે અિે પાળે (એવું) આમાં તો ક્યાંય આવ્યું િનહ. એ તો હોય એિું ફક્ત જ્ઞાિ કરાવ્યું 
છે. સમજાણું કાંઈ? 

પહેલા જે અંતઃભાવ જે નિકાળી અિંત જ્ઞાિ-દશથિ-સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... સ્વભાવ... 
સ્વભાવ... એ અંતઃતત્ત્વ છે. અંતરિો ભાવ છે એ ધ્રુવ. એ ભાવ એ અંતઃતત્ત્વિું દ્રવ્ય. એ ભાવસ્વભાવ 

તે દ્રવ્ય અિે એ દ્રવ્યિો આિાર તે આત્મા. સમજાય છે કાંઈ? આ તો અલૌકકક ગાથા છે. આત્મા તે 
ઉપાદેય છે. કહો, શોભાલાલજી! સવારે પ્રશ્ન કયો હતો રસ્તામાં. કે આ પયાથય પર? આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ તો રાગથી સ્ભન્ન પાડ્યો હતો. હવે અહીં તો પયાથય િે દ્રવ્યિે સ્ભન્ન પાડવું 
છે. સવારે કહ્યું હતું. 

શ્રોતા  - એ આ સ્ભન્ન પડે ત્યારે.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- ઓલું સ્ભન્ન પડે ત્યારે `ઓલું હોય છે’ એવું જણાવે છે. વાત તો એક, દ્રનિમાં 
એકલો ધ્રુવ, દ્રનિ જે છે એ તો એકલા ધ્રુવમાં જ પ્રસરે છે, ધ્રુવમાં જ વ્યાપે છે. સમજાય છે કાંઈ? 

સમ્યગ્દ્દશથિિી પયાથય એ ધ્રુવમાં પ્રસરે છે, વ્યાપે છે, ફેલાય છે, સારા ધ્રુવિે દ્રનિ કબજે લઈ લે છે. ઝીણી 
વાત છે થોડી. સમજાય છે? આ મોક્ષમાગથિો અનિકાર છે. તો મોક્ષમાગથમાં સમ્યગ્દ્દશથિિી પયાથય એિો 
શું છે નવષય? કે એ તો નિકાળી ધ્રુવ તે એિો નવષય છે. સમજાય છે કાંઈ? લ્યો માણેકલાલ! આ બિું 
તમારે ચાલતું હતુંિે ગડબડ બિી. મુંબઈમાં ચાલતી હતી. દોઢ વષથ ચાલી. પયાથય જોવે, સમ્યગ્દ્દશથિમાં 
પયાથય જોવે. આહાહા..!  
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કહે છે કે સમ્યગ્દ્દ્રનિિે અથવા િમથદ્રનિમાં િમીિે િમી એવો જે નિકાળી ધ્રુવ જ્ઞાયકભાવ તે એક 

દ્રનિમાં લઈિે આદરણીય છે. સમજાય છે? આહાહા..! આ ગુજરાતી થયું. ગુજરાતીમાં તો જે ભાવ હોય 

એ આવે કે બીજા આવતા હશે? સમજાય છે કાંઈ? ‘એવું સ્વદ્રવ્ય,...’ તત્ત્વ જે છે ભાવ. બેહદ જ્ઞાિ, 
બેહદ આિંદ, શાંનત, શ્રદ્ધા નિકાળી એવું જે અંતઃસ્વભાવ એવું જે સ્વદ્રવ્ય એિો આિાર આત્મા એટલે 
એકરૂપ પાકરણાનમકભાવ નિકાળી એ આત્મા જ સમ્યગ્દ્દશથિમાં ઉપાદેય િામ આદરણીય અિે તેિું લક્ષ 

અિે ધ્યેય કરવા જેવું છે. આહાહા..! જોયું! ‘ઉપાદેય છે.’ એમ શબ્દાથથ થયો િે? અન્વયાથથિો. ઓલામાં 
હેય છે એમ કહ્યું હતું. હવે એ પરદ્રવ્ય છે, પરસ્વભાવરૂપ છે એમ કહ્યું હતું િે? છે. છે.  

હવે એિી ટીકા – આ હેય, ઉપાદેય... સંસ્કૃતમાં છે જુઓ! 
‘हयेोपादयेत्यागोपादानलक्षणकथनमिदि ्’ આ ગાથામાં હેય િામ ત્યાગયોગ્દ્ય, ઉપાદેય િામ 

ગ્રહણયોગ્દ્ય શું છે એિા સ્વરૂપિું લક્ષણ અથવા એ સ્વરૂપિું એમાં કથિ છે. હેયિું લક્ષણ શું અિે 
ઉપાદેયિું લક્ષણ શું? હેયિું સ્વરૂપ શું અિે ઉપાદેયિું સ્વરૂપ શું—એમ પદ્મપ્રભમલિાકર દેવે પહેલો 
એિો ટીકાિો ઉપોદઘાતભાવ કયો. આ ગાથામાં જૈિશાસિિે નવષે–વીતરાગદશથિિે નવષે હેય શું અિે 
ઉપાદેય શું? આહાહા..! એટલે કે ત્યાગ કોિો અિે ગ્રહણ કોિું? સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- લુગડાં-ફુગડા ક્યાં હતા અહીંયા? આહાહા..! લોકોિે મૂળ તત્ત્વિી ખબર િ 

મળે એટલે આ લુગડાં ઉતાયાથ અિે િગ્ન થઈ ગયા અિે ..કિયા કાંઈ કરી અનહંસા-ફનહંસાિી િે થઈ ગયા 
મુનિ. બાપુ! મુનિ તો ક્યાં, પણ હજી ગૃહીત નમથ્યાત્વિો ત્યાગ એમાં િથી. સમજાય છે? વસ્તુ 
વ્યવહારિા ઠેકાણા િથી અિે એમાં મુનિ માિે એ તો ગૃહીત નમથ્યાત્વ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 

આ તો અગૃહીત નમથ્યાત્વિો ત્યાગ કેમ થાય? અિે ધ્રુવપણાિો અંગીકાર કેમ થાય એિી અહીંયા વાત 

છે. આહાહા..! બીજી રીતે કહીએ તો પયાથયબુનદ્ધિો ત્યાગ અિે દ્રવ્યબુનદ્ધિો આદર છે. દ્રવ્યમાં દ્રવ્યિો 
આદર. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?  

પયાથયબુનદ્ધ િનહ. સમ્યગ્દ્દ્રનિિી પયાથયબુનદ્ધ િથી. જાણે ખરો. છે એમ જાણે. છે એમ જાણે.  પયાથય 

છે (એમ) જાણે પ્રમાણજ્ઞાિ કરવા માટે, પણ પ્રમાણજ્ઞાિમાં દ્રવ્ય નિશ્ચય જે ઉપાદેય છે એિો નિષેિ 

કરીિે પ્રમાણ જ્ઞાિ કરતું િથી. સમજાય છે કાંઈ? એક ધ્રુવ ઉપાદાિ એક જ આદરણીય છે. એ વસ્તુ 
નિશ્ચયિી કબુલ રાખીિે.... એિો નિષેિ કરીિે પ્રમાણજ્ઞાિ પ્રમાણ િ કરે, તો તો પ્રમાણ રહે િનહ. નિશ્ચય 

અિે વ્યવહાર બેિું જેમ છે તેમ જ્ઞાિ કરે તો પ્રમાણ કહેવાય. સમજાય છે કાંઈ?  

નિશ્ચય તો, જ્ઞાયકભાવ એકલો ધ્રુવસ્બંબ, વજ્રસ્બંબ ચૈતન્ય શાશ્વત એ જ ઉપાદેય િામ દ્રનિ ત્યાં 
કરવા જેવી છે એ નિશ્ચય. પ્રમાણજ્ઞાિ એ નિશ્ચયિે તો એ રીતે જ કબુલે છે. તો એ ઉપરાંત પયાથયમાં જે 

ભાવો છે પયાથયિા એિે જાણે છે.. જાણે છે. એિું િામ પ્રમાણ છે. એ પયાથયિે આદરે છે એમ િથી. 
સમજાણું કાંઈ? કારણ કે િયિે આદરવું એ િથી. િય તો જાણવું છે. નિશ્ચયિય જાણવું છે. પણ 
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જાણવામાં સામાન્ય તરફ ઢળે છે ત્યાં ઉપાદેય થઈ જાય છે. સમજાણું કાંઈ? પયાથય તરફ ઢળવું એવો 
અથથ કાંઈ િથી. એ તો પયાથય ઉપર છે, એિું જાણવું થાય કે આ છે, એટલું. સમજાય છે કાંઈ? આ તો 
અલૌકકક વાત છે. સવારિા, બપોરિી બિી. દેવરાજભાઈ! આ તો ભાગ્દ્યશાળીિે કાિે પડે એવી વાત 

છે.  આહાહા..!  

‘આ...’ આ એટલે આ ગાથામાં ‘હેય...’ એટલે ત્યાગ કોિો? અિે ગ્રહણ કોિું? ‘હેય-ઉપાદેય 

અથવા...’ એમ કહ્યું છે િે? એમ. ત્યાગ કોિો અિે ગ્રહણ કોિુ? તેિા સ્વરૂપિું કથિ આમાં છે. ‘જે કોઈ 

નવભાવગુણપયાથયો છે...’ એટલે કે ચાર પયાથયોિે અહીંયા નવભાવગુણપયાથયો કહ્યા છે. ચાર ભાવ. 
એકકોર ભગવાિ પરમ પકરણાનમકભાવ ધ્રુવસ્વભાવ નિત્યાિંદ સહજાિંદ, નિત્ય અખંડ અકિયસ્બંબ. 
અિે એક બાજુ ચાર પ્રકારિા ભાવિી પયાથયો. સમજાય છે કાંઈ? એ ‘નવભાવગુણપયાથયો છે...’ જુઓ! 
ભાષા એમ છે. સંસ્કૃતમાં પણ એમ છે. ‘मवभावगणुपया ायास्त’े છે. િથી એમ િનહ. પણ એ છે 
‘વ્યવહારિયિા કથિ દ્વારા ઉપાદેયપણે કહેવામાં આવ્યા હતા...’ ૪૯માં. વ્યવહારિયે ઉપાદેય એટલે 
જાણવું એવું ગ્રહણ કરવું. ઉપાદેય એટલે ગ્રહવું, ગ્રહવું એટલે જાણવું. એ જાણવું એવું ત્યાં કહેવામાં આવ્યું 
હતું, ગ્રહવું એટલે જાણવું એમ કહેવામાં આવ્યું હતું. એિે અહીંયા ‘શુદ્ધ નિશ્ચયિયિા બળે તેઓ હેય 

છે.’ આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એ કહ્યું ઉપાદેય. કહ્યું િે એણે. ઉપાદેય િામ જાણવું. એથી તો ખુલાસો કયો 
ભાઈએ મોક્ષમાગથપ્રકાશકમાં. કે ત્યાં ગ્રહણ કરવાિું કહ્યું છેિે વ્યવહારિયિે? કે ગ્રહણ કરવાિો અથથ 
જાણવું એમ એિો અથથ છે. ગ્રહણ કરવાિો અથથ આદરણીય એવો અથથ િથી. એ તો મોક્ષમાગથપ્રકાશકમાં 
કહ્યું. બે િયિે ગ્રહવી, એવું છેિે શાસ્ત્રમાં? તો એિો અથથ કે ગ્રહણ એટલે જાણવું એમ એિો અથથ છે. 
ગ્રહણિું િામ આદરણીય અિે આશ્રય કરવાલાયક છે એવો એિો અથથ િથી. સમજાય છે કાંઈ? િય 

છે િે? તો િય અંશિે જ માિે, તો આખાિે તો પ્રમાણ માિે. ત્યારે વ્યવહારિય છે એ વતથમાિ પયાથયિે 
જ જાણે. નિશ્ચય છે એ પણ એક અંશ છે. કારણ કે આ અંશ નવિાિો આખો રહી ગયો િે. સમજાણું 
કાંઈ? 

અંશ છે િે? િય છે આ. શુદ્ધ નિશ્ચયિયિા બળે, એમ છે િે? િયિો નવષય આખો િ હોય. દ્રવ્ય 

અિે પયાથય—બે િયિો નવષય અંશ જ હોય. પણ આ અંશ કેવો? આહાહા..! કે નિકાળી ધ્રુવ છે તેવો. 
ભીખાભાઈ! આહાહા..! આમ ભગવાિ આત્મા... કહે છે કે હો, પયાથય હો, પયાથયિે કાળે પયાથય હો. છે 
એ જાણવા જેવી છે. પણ ક્યારે? કે નિશ્ચયિા બળે નિકાળિો આદર થાય, નિકાળ વસ્તુ જે શુદ્ધનિશ્ચયિા 
બળે... બળેિો અથથ શુદ્ધનિશ્ચયિે કારણે. ‘તેઓ હેય છે.’ લક્ષમાં લેવાલાયક િથી. લક્ષમાં એટલે? ધ્યેય 

કરવાલાયક િથી. આહાહા..! આ ત્યાગ કાંઈ કેટલો ત્યાગ છે? આખી દુનિયાિો–લોકાલોકિો તો ત્યાગ 

થઈ ગયો, પણ એિી પયાથયમાં જે લોકાલોકિું જ્ઞાિ થાય ક્ષયોપશમમાં (એ પયાથયિો પણ ત્યાગ).  
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શ્રુતજ્ઞાિિી પયાથયમાં લોકાલોકિું છ દ્રવ્યિું એક સમયિી પયાથયમાં જ્ઞાિ થાય. જાણવાિા 
પયાથયિો એટલો સ્વભાવ છે એક સમયિો. એિો પણ અહીંયા ત્યાગ છે, કહે છે. આહાહા..! 
પ્રસન્નભાઈ! લ્યો પ્રસન્નભાઈએ કહ્યું હતું ગુજરાતીમાં લેજો. સેઠીજી! તમારા નચરંજીવીએ કહ્યું હતું. આ 

તો લેવું હતું ફરીિે. કાલે નહન્દીમાં આવ્યું હતું િે.  

શ્રોતા :- નવષય એવો જ છે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આમ જ છે. આહાહા..! 

કહે છે કે ભગવાિ નિલોકિાથ પરમેશ્વરિી વાણીમાં એવું આવ્યું છે, એ વાત કુંદકુંદાચાયથ શાસ્ત્ર 

દ્વારા કહે છે અિે એ જ વસ્તુિો સ્વભાવ છે. કે જે ૪૯ (ગાથા)માં, ચાર પ્રકારિા પયાથયો છે, ચાર ભાવિી 
પયાથય છે, એ છે એિે ઉપાદેય કીિી હતી. ઉપાદેય એટલે કે ગ્રહવી. ગ્રહવી એટલે કે જાણવી એમ કહી 
હતી. પણ એ જાણવામાં એિે હેયબુનદ્ધએ જાણવી. સમજાય છે કાંઈ? અિે ‘શુદ્ધનિશ્ચયિા બળે તેઓ 

હેય છે.’ આહાહા..! કેટલો ત્યાગ! એ ત્યાગિી કકંમત િ મળે. અિે બાહ્ય કાંઈક થોડા છૂટે અિે છોડ્યું, 
મૂક્યું િે ત્યાગી થઈ ગયા. િમથિા ત્યાગી છે. શોભાલાલજી! વાત તો આકરી છે, ભાઈ! આહાહા..! વસ્તુ 
સત્. પણ આમાં ક્યાં કોઈ.... વસ્તુ નિકાળ છે એ સ્વભાવ સ્વદ્રવ્યિો સ્વભાવ છે અિે પયાથયસ્વભાવ 

તે પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ સ્વસ્વભાવમાં િથી. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 

જે પયાથયિો િમથ છે, પયાથયિો સ્વભાવ છે... ચાહે તો ક્ષાનયકભાવિો પયાથય કેવળજ્ઞાિિો 
સ્વભાવ, પણ છે એ પરસ્વભાવ. સ્વસ્વભાવમાં િથી. એ પરસ્વભાવથી સ્વસ્વભાવ અત્યંત સ્ભન્ન છે. 
આહાહા..! રાગથી તો અત્યંત સ્ભન્ન છે. સમજાય છે કાંઈ? આ તો અલૌકકક વાત છે બાપા! કેવળજ્ઞાિ 

થવાિા કક્કા છે આ. આહાહા..! મોક્ષમાગથ છે કે િનહ? કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે છે, કહ્યું હતું એક ફેરી. મનત-
શ્રુતજ્ઞાિ, મનતજ્ઞાિ કેવળજ્ઞાિિે બોલાવે છે. આવો, િજીક આવો, િજીક આવો. કેમકે એવી અિંતી 
કેવળજ્ઞાિિી પયાથયોિે સંઘરી રાખ્યું છે જ્ઞાિે, એવા આખા જ્ઞાિિે મેં પ્રતીતમાં લીિું છે, કબજે લીિું છે. 
તો હવે એમાંથી િીકળે છૂટકો કેવળજ્ઞાિિે. પોપટભાઈ!  

આખો મુક્તસ્વભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ સમ્યગ્દ્દશથિમાં કબજે લઈ લીિો છે. સમજાણું કાંઈ? પ્રતીતમાં 
કે આ જ છું. શ્રદ્ધાએ કેવળજ્ઞાિ થયું છે, એમ આવ્યું છેિે ભાઈ! શ્રીમદ્ માં આવે છે િે? કેવળજ્ઞાિ.. 
કેવળ જ્ઞાિ–એકલો જ્ઞાિસ્વભાવ, એકલો જ્ઞાિસ્વભાવ. શ્રદ્ધામાં તો જોર વતે છે. કેવળજ્ઞાિ તો 
અલ્પકાળમાં હવે આવે છૂટકો. કારણ કે કેવળજ્ઞાિ જેિા પેટમાં છે એિી તો પ્રતીત અિે અિુભવ કયો 
છે. હવે પ્રસયાથ નવિા રહેશે િનહ. આહાહા..!  

શ્રોતા :- આવું નહન્દીમાં િહોતું. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- નહન્દીમાં િહોતું. વાત સાચી. ભાષા ગોઠવવી પડે િે. અિે આ તો ચાલી જ 

આવે અંદરથી. આહાહા..! સમજાય છે? 
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કેવળજ્ઞાિ અિે ક્ષાનયક સમકકત આકદિી પયાથયો અિંતી.. અિંતી.. જેિા શ્રદ્ધાગુણમાં અિે 

જ્ઞાિગુણમાં બિી પડી છે. એ સ્વભાવ એવું અંતઃતત્ત્વ, એવું જે દ્રવ્ય એિો આિાર પરમપાકરણાનમક એ 

ભાવિી અપેક્ષાએ પયાથયિમથ પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ છે. એ આમાં િથી. આ સામાન્યપણું છે અિે 
ઓલું તો નવશેષ અંશ છે. સામાન્યમાં નવશેષિા અંશિો ત્યાગ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આ તો 
હજી માથાકૂટમાં પડ્યા કે દયા પાળવી, વ્રત પાળવા, અપવાસ કરવા. ક્યાંયિા ક્યાંય.. એય..! 
નમથ્યાત્વિા પોષણમાં પડ્યા અિે માિે કે અમે િમથ કરીએ છીએ. આહાહા..! શું થાય? જગત પણ 

નિરાિર અશરણ.... કરે છે.  

ભગવાિ આત્મા ‘શુદ્ધ નિશ્ચયિયિા બળે...’ એટલે કે જ્યાં ધ્રુવસ્વભાવિો આશ્રય કરે છે ત્યાં 
એ પયાથય સાથમાં આવતી િથી, હેયપણે વતે છે. પયાથય આશ્રય કરે એિો, પણ છતાં એ પયાથય હેયપણે 

વતે છે. ભારે વાત ભાઈ! એય..! એ તો સામાન્ય નવશેષપણું કરે તો િીકળે એમાંથી, એમ કહેવું છે. 
સામાન્યપણે કહીએ તો તો પયાથય પયાથયથી િવી થાય છે. પયાથયિો કતાથ પયાથય, પયાથયિું કમથ પયાથય, 
પયાથયિો આિાર પયાથય, પયાથયિા ષટ્કારક પયાથયિે આિારે છે. ધ્રુવિે લઈિે િનહ. આહાહા..! એ ધ્રુવ 

પયાથયિી કતાથ જ િથી. એ ધ્રુવિું પયાથય કાયથ જ િથી. આહાહા..! ગજબ વાત છે િે. અહીંયા તો હજી 

રાગ કાયથ, દયા, દાિ, વ્રત િે શુભ ઉપયોગ જીવિું કાયથ. ભાઈ! તેં સાંભળ્યો િથી ભગવાિિે. તારો 
ભગવાિ કેવડો છે અિે ભગવાિ કહે છે તેં સાંભળ્યું િથી. આહાહા..!  

કહે છે કે શુભરાગિી તો પયાથયમાં પણ ગંિ િથી, પણ પયાથય જે છે નિમથળ શુદ્ધ, કહે છે કે એ 

પણ શુદ્ધનિશ્ચયિે બળે એટલે ધ્રુવમાં જ્યાં દ્રનિ જાય છે, પયાથય સાથે આવતી િથી. એ પયાથય ભલે લક્ષ 

ત્યાં કરે, પયાથય તેિો આશ્રય લેવા જાય, પણ એ પયાથયિો આશ્રય કરવો છે એવું ત્યાં રહેતું િથી. 
સમજાણું કાંઈ? પયાથયિી પૂંઠ છે અિે દ્રવ્યિી સન્મુખ છે. પૂંઠ સમજો છો િે?  

શ્રોતા :- પરાઙ્મુખ  

 પરાઙ્મુખ છે. પૂંઠ દીિી િથી કહેતા?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, અહીંયા સન્મુખ અિે અહીંથી નવમુખ. દ્રવ્યિી સન્મુખ અિે પયાથયથી 
નવમુખ. આહાહા..! આચાયથિી રચિા! ટૂંકામાં તત્ત્વિો આશ્રય કોણ છે અિે કેવો આશ્રય કરવા જેવો 
િથી. છતાં છે ચીજ ખરી. વેદાંતિી પેઠે િથી એમ િનહ. િ હોય તો તો પછી દ્રવ્ય પણ િથી. કારણ કે  
કરિાર તો પયાથય નિણથય કરિાર છે. સમજાણું કાંઈ? નિણથય કરિાર તો પયાથય છે, કાંઈ દ્રવ્ય નિણથય 

કરતું િથી. એ શું કરે? એ તો ધ્રુવ છે. દેવરાજભાઈ! જુઓ! આ નવષય આવ્યો ટાંકણે તમે આવ્યાિે જુઓ. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પર રહી ગયા? મહેન્દ્રભાઈ અિે પ્રસન્નભાઈ તો ક્યાંય રહી ગયા? 
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શ્રોતા :- પયાથય... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- દૂર. ધ્રુવતત્ત્વ પયાથયથી દૂર છે. આહાહા..! એ આપણે આવી ગયું છે પહેલું. 
સવથ તત્ત્વમાં, ધ્રુવતત્ત્વ એિાથી બીજા તત્ત્વો દૂર છે. આવી ગયું છેિે પહેલા, િનહ? ૩૯. ૩૯. ૩૮િો 
સાર. શ્લોક જ છે િે, કળશ છે. ‘જે સમસ્ત િાશ પામવાયોગ્દ્ય ભાવોથી દૂર છે.’ કેવળજ્ઞાિિી પયાથયથી 
દ્રવ્ય દૂર છે. આરે, આરે! રાડ િાખે કે િનહ આ? સમજાણું કાંઈ? એક ક્ષાનયક સમકકતિી પયાથયથી દ્રવ્ય 

દૂર છે. પહેલો કળશ છે, ૫૪ કળશ છે. શરૂઆતમાં શુદ્ધભાવ અનિકારિી. આ શુદ્ધભાવિો અથથ પયાથય 

િથી. પહેલાં કહ્યું હતું. શુદ્ધભાવ તે નિકાળી પરમપાકરણાનમક ધ્રુવસ્વભાવ તેિે અહીં શુદ્ધભાવ કહે છે. 
એ શુદ્ધભાવ જ નિશ્ચયિયે આદરણીય છે. સમજાય છે કાંઈ? આહાહા..! એય..! બલુભાઈ! આવું કોઈ 

કદ’ ક્યાંય ભાવિગરમાં પણ િ મળે. આહાહા..! 

કહે છે, હો, પયાથય છે. એ ઉપાદેય કહેવામાં, જાણવામાં કહેવામાં આવી હતી. પરંતુ શુદ્ધનિશ્ચય.. 
નિકાળી શુદ્ધ, એિું જે સત્પણું નિકાળી, એિે જે જ્ઞાિિો િય એટલે અંશ પકડે એવા િયિી અપેક્ષાએ 

તો એ બિા પયાથયો હેય છે. એ દ્રનિિા નવષયમાં પયાથયિો ત્યાગ વતે છે, એમ કહે છે. આહાહા..! આિી 
તો કાંઈ કકંમત િ મળે અિે બહારમાં આ મૂક્યું, લીિું, કયાથ, વ્રત પાળ્યા. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 

આ તો સાદી ભાષામાં છે ગુજરાતી. બહુ કાંઈ એવું િથી. ગુજરાતી સાદી ભાષા છે. 

વસ્તુ છે... એક સમયમાં વસ્તુિા બે અંશ. પરિી અહીં વાત િનહ. એક સમયમાં વસ્તુ–દ્રવ્ય 

ભગવાિ આત્માિા બે અંશ—એક ધ્રુવ અંશ, એક પયાથય અંશ. બસ. એ પયાથય અંશ છે એ 

પયાથયબુનદ્ધવાળાિે ઉપાદેય છે નમથ્યા દ્રનિ તરીકે. એિે આ કેવળજ્ઞાિાકદ િ હોય, ક્ષાનયક સમકકત પણ 

િ હોય, સમકકત િ હોય ત્યાં. પણ પયાથયિો જે અંશ છે ક્ષયોપશમિો અંશ, રાગિો અંશ, જ્ઞાિિો 
ઉઘાડ–ક્ષયોપશમિો અંશ, વીયથિો અંશ, દશથિિો ઉઘાડિો અંશ—એ પયાથયબુનદ્ધવાળાિે તેિું 
ઉપાદેયપણું છે, એ જ નમથ્યાબુનદ્ધ છે, એ જ નમથ્યા દ્રનિ છે. સમજાય છે કાંઈ? પન્નાલાલજી! આવી 
વાત ક્યાં! આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પણ સોિગઢિે િામે કહે છે. ભગવાિ કહે છે કે એમ કહેિે પહેલાં તું. સોિગઢ 

આમ કહે છે, સોિગઢ આમ. પણ સોિગઢમાં ઘરિું કહે છે કે આ અંદરિું છે એ કહે છે? કહો, દેવરાજજી! 
આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- બસ. એમ કરીિે આ ... િ કયુું. ત્યાં તો નવશેષ માણસ હોયિે હજારોમાં, તો 
પકડી શકે િનહ એટલે એવી વાત મૂકવી કઠણ. બાકી વસ્તુ તો એ છે. બીજી રીતે આવે. નવશાળ 

(સમુદાયમાં) બીજી રીતે આવે, પણ એવી રીતે આવે કે લપેટીિે આવે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?  
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હવે કે છે કે એ ચાર પ્રકારિા જે પયાથયો, પયાથય–અવસ્થામાં છે તે હેય કહ્યાં. જુઓ. પાઠમાં હતું 
‘परद्रव्यि ् परस्वभावााः इमत हयेााः’ અન્વયાથથમાં હતું કે પરસ્વભાવ એ પરદ્રવ્ય હેયં. ત્યારે ટીકામાં પહેલું 
હેય િાખી િે પછી પરસ્વભાવ અિે પરદ્રવ્ય િાખશે. સમજાય છે કાંઈ? કારણ કે પહેલું હેયપણું બતાવવું 
છે. પછી શું હેય? આહાહા..! 

કહે છે, ‘શા કારણથી?’ હેય છે? કેમ? ‘हयेा भवमि। कुताः?’ સંસ્કૃત છે. ક્યા કારણથી તે હેય 

છે? ‘કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે,...’ આહાહા..! એ ચાર પ્રકારિા પયાથયોિા જેટલા પ્રકાર, ૧૮ અિે 
૨૧ = ૩૯ થયા િે? ૩૯ અિે ૨ = ૪૧ અિે ૯ = ૫૦ અિે ૩ પકરણાનમકિા ભેદવાળા હતા. ૫૩ બોલ 

થયા. પકરણાનમકિા િણ લીિા છે િે? એ મૂળ ૫૩ છે. ભાવિા બોલ ૫૩ છે. એમાં અત્યારે એક 

પાકરણાનમક ધ્રુવ નિકાળ એક લેવો છે. બાકી તો ભનવ-અભનવિો પયાથય પણ હેય છે. સમજાય છે કાંઈ? 

એક જીવત્વ પાકરણાનમકભાવ નિકાળ એક ઉપાદેય છે. એ નસવાયિા બાવિ બોલ તે હેય છે. આહાહા..! 
સમજાણું કાંઈ? એ પહેલાં આવી ગયા છે આપણે. ક્ષાનયકભાવિા અિે ઉપશમિા. એ ૫૩ બોલ છે. 
૫૩ થયાિે ભગવાિજીભાઈ? પકરણાનમકિા ૩, પછી ૧૮, પછી ૨૧ અિે પછી ૯ અિે ૨ = ૫૩ થયા. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પહેલા ૯. ૯. પહેલા ૨ પછી ૯. ૧૮, ૨૧, પછી ૩ = ૫૩-૫૩. ૫૩માં એક 

એક ધ્રુવ અિે બાવિ તે પયાથય. આહાહા..! એિી ક્યાં ખબર છે? બાવિ શું િે િેપિ શું? એ પહેલાં 
આવી ગયા િનહ આપણે? પહેલા આવ્યા િે? ૪૧માં આવ્યા છે જુઓ. ૪૧. ગાથા-૪૧. 

णो खइयभावठाणा णो खयउवसिसहावठाणा वा। 
ओदइयभावठाणा णो  उवसिण े सहावठाणा  वा ॥४१॥ 

‘णो’ એટલે આત્મામાં આ ચાર િથી, એમ કહ્યું હતું. ત્યારે જડિે હશે? આત્મા એટલે દ્રવ્ય, એમાં 
િથી એટલે એિે િથી પયાથયમાં પયાથય છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? જુઓ! એમાં િીચે. ઉપશમિા 
બે ભેદ–ઉપશમ સમકકત અિે ઉપશમ ચાકરિ. િીચે છે િે િીચે? એમાં ઓલીકોર ‘ક્ષાનયકભાવિા 
િવ ભેદ આ પ્રમાણે છે – ક્ષાનયક સમ્યક્ત્વ, યથાખ્યાતચાકરિ, કેવળજ્ઞાિ િે કેવળદશથિ,  તથા 
અંતરાયકમથિા ક્ષયજનિત દાિ, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ િે વીયથ.’ 

‘ક્ષયોપશનમકભાવિા અઢાર ભેદ આ પ્રમાણે છે- ’ ચાર જ્ઞાિ એ પરસ્વભાવ છે. કેવળજ્ઞાિ 

પરસ્વભાવ છે, ક્ષાનયક પરસ્વભાવ છે, યથાખ્યાત ચાકરિ પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ છે એ 

દ્રવ્યસ્વભાવ િનહ. આહાહા..! છે? િણ અજ્ઞાિ, િણ દશથિ ચક્ષુ-અચક્ષુ (આકદ). ઠીક, આ એક વિારાિું. 
ક્ષયોપશનમક છે િે કાળલસ્બ્િ ક્ષયોપશનમક. કરણલસ્બ્િ. અહીંયા કહે છે કે કરણલસ્બ્િ પરસ્વભાવ છે. 
ઓલા કહે છે કે કરણલસ્બ્િિે લઈિે સમ્યગ્દ્દશથિ થાય. સમજાય છે કાંઈ? ઉપદેશલસ્બ્િ–દેશિાલસ્બ્િ 

અિે નવશુનદ્ધ— એ બિા પરસ્વભાવ છે. 
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અિે સંયમાસંયમ અિે વેદક ક્ષયોપશમસમકકત અિે ક્ષયોપશમ ચાકરિ—એ બિી પરપયાથય, 
પયાથય પરસ્વભાવ છે. દ્રવ્યિો સ્વભાવ િનહ. હુંપણું જેમાં છે એમાં એ િનહ. આહાહા..! હુંપણું જેમાં છે 
ધ્રુવપણું એ સ્વદ્રવ્યસ્વભાવ એમાં આ િનહ. સમજાણું? ઉદયભાવમાં છેિે ચાર ગનત િે ચાર કષાય િે 
એમાં લોભ અિે રાગ આવી ગયા. િણ નલંગ િે. પછી નમથ્યાત્વ, એક અજ્ઞાિ, એક અસંયમ અિે અનસદ્ધ 

અિે છ લેશ્યા અિે પકરણાનમકિા િણ ભેદ. જીવત્વપકરણાનમક, ભવ્યત્વપાકરણાનમક અિે 
અભવ્યત્વપાકરણાનમક. લ્યો. જીવત્વપકરણાનમક એક નિકાળી ભાવ છે. જીવપણાિો ભાવ એવો જીવ.. 
જીવપણાિો ભાવ એવો જીવ એ નિકાળી છે. એક જ પાકરણાનમકભાવ. ૫૩માં એક બોલ ઉપાદેય અિે 
બાવિ બોલ હેય છે એમ કહે છે. આહાહા..! બાયડી, છોકરા.. 

શ્રોતા :- ૫૩માં .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- એક જ છે ભગવાિ આત્મા ધ્રુવ. એ દ્રવ્યસ્વભાવિે બાવિ ભાવ છે જ િનહ. 
બાવિ ભાવ પરસ્વભાવ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ?  

હેય કેમ? એ તો પરસ્વભાવ છે િે. પોતાિો સ્વભાવ િનહ. ભાષા જુઓ! પરસ્વભાવ એટલે 
પોતાિો સ્વભાવ િનહ. આહાહા..! પોતાિો એટલે દ્રવ્યિો, એમ. એ જ પોતે સ્વભાવ છે એમ કહે છે. આ 

સ્વભાવ િનહ. આહાહા..! બલુભાઈ! આહાહા..! આહાહા..! એ પરસ્વભાવો છે, એ મારા સ્વભાવ િનહ. 
હું જે સ્વભાવે છું તે એ ભાવે િનહ. એ ભાવ પરભાવ છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?   

‘કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે, અિે તેથી જ તે પરદ્રવ્ય છે.’ અહીંથી લીિું છેિે એ? પરસ્વભાવ 

છે માટે પરદ્રવ્ય છે, મારું સ્વદ્રવ્ય એ િનહ. આહાહા..! મારો એ સ્વભાવ િનહ, માટે મારું સ્વદ્રવ્ય િનહ. 
પરસ્વભાવ માટે પરદ્રવ્ય છે. મારો ધ્રુવસ્વભાવ નિકાળી તે સ્વદ્રવ્ય હું છું. એમાં (-પરસ્વભાવમાં) મારું 
દ્રવ્ય પણ િથી અિે એ મારો સ્વભાવ પણ િથી. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ?  

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, વાત એ. ધ્રુવ તે જ તું એમ કહે છે અહીં તો. ધ્રુવપણું એ જ આત્મા. પયાથય 

બયાથય એ પરસ્વભાવ એ આત્મા િનહ. રાડ િાખે. એય..! વજુભાઈ!  

ભગવાિ સસ્ચચદાિંદસ્વરૂપ (અથાથત્) સત્–શાશ્વત, નચદ્–જ્ઞાિ અિે આિંદ એવો જેિો 
સ્વભાવ, એવું જે ધ્રુવતત્ત્વ. એ સ્વ િામ પોતાિો ભાવ અિે પોતાિું દ્રવ્ય. પયાથય પરભાવ માટે પરદ્રવ્ય, 
માટે તેિે હેય કહેવામાં આવે છે. હેય પહેલું લઈિે પછી કહ્યું છે. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ! માણસો 
સ્વાધ્યાય પોતાિી દ્રનિ આગળ મૂકીિે વાંચેિે, પણ પોતાિી દ્રનિ રાખીિે વાંચે એટલે એિે જે હોય એિે 
બેસી જાય. અંદર આચાયથ, શાસ્ત્ર શું કહે છે અિે ભાવ શું છે એ એિે પકડવામાં િથી આવતો. 

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આ તો સમ્યગ્દ્દ્રનિિે માટે. કોિી વાત છે અહીંયા? સમ્યગ્દ્દશથિ જેિે પ્રગટ 

કરવું હોય એિે ધ્રુવ ઉપાદેય છે અિે તે પણ નિરંતર એ જ ઉપાદેય રહે. કોઈ સમયે પણ સમ્યગ્દ્દ્રનિિે 
નિજ દ્રવ્ય ઉપાદેય નસવાય પયાથય ઉપાદેય થાય િનહ. આહાહા..! િવરંગભાઈ! ઓલું તો હજી પાણી 
ગાળવા માટે ગયા હતા ત્યાં. પાંચિી સાલમાં. િવરંગભાઈ! એક છે િે. એક નસ્થનત હતીિે. ભાવ હતો. 
આહાહા..! કહો, પન્નાલાલજી! શું કહે છે સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 

ભગવાિ (આત્મા) તો િણ લોકિો િાથ, તારી એક સમયિી પયાથયમાં લોકાલોક, અિંતા કેવળી 
જણાય. શ્રુતજ્ઞાિિી પયાથયમાં હોં. શ્રુતજ્ઞાિિી પયાથયમાં એટલો પયાથયિો સ્વભાવ સામથ્યથ છે. છતાં એ 

પરસ્વભાવ છે. પરસ્વભાવ છે. આહાહા..! આ તે કાંઈ વાત છે! સમજાણું કાંઈ? ભગવાિ આત્મા એ 

સમ્યગ્દ્દશથિિો નવષય એટલે ધ્યેય. નવષય કુરુ–એિે ધ્યેય બિાવ, ભગવાિ! સમ્યગ્દ્દશથિમાં દ્રવ્યિે 
ધ્યેય બિાવ. કેમ? પયાથય તો હેય છે. કેમ? કે પરસ્વભાવ છે, માટે તારો સ્વભાવ િનહ. માટે તારું દ્રવ્ય 

િનહ. કહો, િવરંગભાઈ! છે કે િનહ એમાં પણ?  

ઓલું ભાઈિું વંચાતું હતું તો ભડક્યા માણસ. રાતે આપણે વંચાતું હતું િે. નિહાલભાઈ િનહ? 

ભડક્યા કેટલાક. પણ એિે ક્યાં ત્યાં ઉપદેશ કરવો હતો? એિે તો વાત હતી. તો કોઈ વખતે લખાઈ 

ગયું હતું. એિે ક્યાં ખબર હતી કે મારા કાગળ બહાર પડશે? વસ્તુ તો એ હતી એ આવી ગઈ હતી. 
તેથી કેટલાક તો એિે નિશ્ચયાભાસી કહેતા. વાત સાચી. છે હો .. માં. પચે િનહ તો નિશ્ચયાભાસી થઈ 

જાય એવું છે. પચે િનહ તો. પચે એવી જઠર જોઈએ. આહાહા..! 

કહે છે કે પયાથય તો પરસ્વભાવ છે િે? કેમ? કે હેય છે િે? કેમ કે એ પરસ્વભાવ છે િે? મારો 
સ્વભાવ િનહ.. મારો સ્વભાવ િનહ. આહાહા..! દેખો! આ તો જાણે પર.. પરિો સ્વભાવ. હું એ િનહ. 
આહાહા..! જુઓ તો ખરા. ધ્રુવ વસ્તુ પરમપાકરણાનમક ચૈતન્ય ભગવાિ તે હું. પયાથય આવે, જાય, થાય 

એ બિું હેય છે. શોભાલાલજી! આટલા વષથમાં કોઈ કદ’ સાગરમાં સાંભળ્યું િનહ હોય ત્યાં. દાંત કાઢે છે 
ભાઈ. આહાહા..! 

‘કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે, અિે તેથી પરદ્રવ્ય છે.’ પાઠમાં આવ્યું િે? ‘परस्वभावााः परद्रव्यि ् 
इमत हयेााः’ ‘તેથી જ પરદ્રવ્ય છે.’ રાડ િાખેિે. ક્ષાનયકસમકકત તે પરદ્રવ્ય અિે ક્ષાનયકસમકકત એ 

પરસ્વભાવ. આહાહા..! કહો, પ્રસન્નભાઈ! જે ક્ષાનયકસમકકત થયું એ તો કેવળજ્ઞાિ થાય અિે એમાં િે 
એમાં નસદ્ધ સુિી સાકદ-અિંત રહેવાિું. એિી એ પયાથય િનહ હોં. કારણ કે પયાથયિી વ્યાખ્યા છે િે? 

ક્ષાનયક સમકકત પણ પયાથય છે, ગુણ િનહ. દ્રવ્ય િનહ. ગુણ નિકાળી અિે દ્રવ્ય નિકાળી છે. સમજાય છે 
કાંઈ? આહાહા..!  

કહે છે કે એ શા કારણથી હેય છે? ત્યાગવાયોગ્દ્ય છે? એ હેયિો અથથ જ એમ અંદર છે. કારણ કે 
ઓલામાં બે અથથ કયાથ હતા િે? એટલે હેય છે એટલે ત્યાગવાયોગ્દ્ય છે શા કારણથી? એમ લેવું. હેય છે 
એટલે ત્યાગવાયોગ્દ્ય છે એ શા કારણથી? કે તેઓ પરસ્વભાવો છે. નિજસ્વભાવ િનહ. આહાહા..! 
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ચંદુભાઈ! તમે કાલે યાદ આવ્યા હતા પૂરું થયું ત્યારે. ત્યાં આવ્યા બરાબર આજે. રાતે જરીક થયું કોણ 

જાણે લોકોિે કાંઈક ..... એય..! રનતભાઈ! તમારી વાત થઈ હતી હોં. પછી રામજીભાઈ કહે કે કોણ જાણે 
કાલે .... વાત આ છે અિે આવી છે ટાકણે. જુઓ કાલે નહન્દી હતી અિે આજે ગુજરાતી થઈ. હરખ 

જમણમાં પહોંચી ગયા. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- આહાહા..! મનતજ્ઞાિ પોકાર.. પોકાર.. (કરે કે) આવો.. આવો.. કેવળજ્ઞાિ 

આવો. અટકવાિી વાત િનહ એમ કહે છે. 

શ્રોતા :- એ કહે છે કે હું આવું છું.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- હા, કેવળજ્ઞાિ તો આવે છૂટકો. મનતજ્ઞાિે પકડ્યો દ્રવ્યિે અિે એ જે જ્ઞાિ થયું 
એ જ્ઞાિે થોડા કાળમાં કેવળજ્ઞાિ લીિે છૂટકો. આહાહા..! એ પરમાત્મા થવાિો. એમાં એિે શંકા વચમાં 
આવી જાય કે પડી જાય એ વાત છે િનહ. આહાહા..! ભારે વાત ભાઈ!  

કહે છે કે ચાર પ્રકારિા ભાવ જે પયાથય છે એિે હેય કહો છો. શા કારણે? કારણ કે તેઓ 

પરસ્વભાવો છે િે. તારો સ્વભાવ િથી. તું સ્વભાવ િથી તો તું કોણ? અિે એ પરદ્રવ્ય છે ત્યારે સ્વદ્રવ્ય 

કોણ? આ જ્યારે પરદ્રવ્ય ત્યારે સ્વદ્રવ્ય કોણ? આહાહા..! એ હવે વાત કરે એિી સામે. ‘સવથ 
નવભાવગુણપયાથયોથી રનહત...’ સવથ નવભાવગુણપયાથયો એટલે ચાર પ્રકારિા પયાથયો. સમજાય છે? દશ 

નમનિટ છે િે? કહે છે કે ‘સવથ નવભાવગુણપયાથયોથી રનહત...’ એટલે કે એ ચાર પ્રકારિા જે બાવિ બોલ 

કહ્યા, એિે અહીંયા નવભાવગુણપયાથય તરીકે શબ્દ વાપયો છે. પંકડતજી! એ બાવિ બોલ. િેપિ છે િે? 

િેપિ. અિે આ બાવિ બોલ. એકકોર ભગવાિ પાકરણાનમકભાવ ધ્રુવ. ..ભાવ, નિકાળીભાવ. આ 

િેપિમાં એક જ ભાવ ધ્રુવ. બાવિભાવ ઉપાદેય િનહ. ઓહોહો..! એ તો જીવત્વ પકરણાનમકભાવ 

નિકાળી. અહીં જીવિું છે. જીવત્વપણું નિકાળી. જુઓ! જીવત્વપણું એિો ભાવ. જીવદ્રવ્ય, તેિું જીવત્વપણું 
એટલે પકરણાનમક ધ્રુવભાવ. જે અહીં અતઃતત્ત્વ તરીકેિો ભાવ (કહ્યો). એિે કરીિે પાછું એ દ્રવ્ય કરીિે 
એ દ્રવ્યિો આિાર પકરણાનમક એમ લેશે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 

‘જે સવથ નવભાવગુણપયાથયોથી રનહત...’ કેવો છું હું? અિે જે ઉપાદેય છે તે કેવું તત્ત્વ છે? કે ‘શુદ્ધ 

અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ...’ શુદ્ધ-અંતઃભાવસ્વરૂપ.. શુદ્ધ-અંતઃસ્વભાવસ્વરૂપ. ઓલા પરસ્વભાવ કહ્યા હતાિે? 

એિી સામે આ છે. સામે ઓલા પરસ્વભાવ કહ્યા હતા એિી સામે શુદ્ધ-અંતઃસ્વભાવસ્વરૂપ. તત્ત્વ કહો 
કે શુદ્ધ અંતઃસ્વભાવસ્વરૂપ. એિે પરસ્વભાવ કહ્યા હતાિે? અિે અહીંયા અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ ભાવ 

નિકાળી અિે એ સ્વદ્રવ્ય. સામે-સામે છે. ઓલા પરસ્વભાવો હતા તે પરદ્રવ્ય અિે નિકાળી જે અંતઃતત્ત્વ, 
અંતરભાવ, ધ્રુવસ્વભાવ એવું જે સ્વદ્રવ્ય તે ઉપાદેય છે, તે આદરણીય છે. લ્યો! ચાર પયાથય ત્યાગયોગ્દ્ય 

છે અિે ધ્રુવસ્વભાવ ઉપાદેય છે. આહાહા..! શાંનતભાઈ!  
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શુદ્ધ અંતઃભાવ... તત્ત્વિો ભાવ છે િે? `તત્ત્વાથથશ્રદ્ધાિ’માં િથી આવતું? અથથ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ 

અિે પયાથય અિે તત્ત્વ એટલે એિો ભાવ. એિો ભાવ. એ શુદ્ધ અંતઃભાવ, નિકાળી ભાવ એ 

અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે. સમજાય છે કાંઈ? સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય. ‘अिस्तत्त्व ंस्वकद्रव्यि ् 
उपादयेि ्’ ઓહોહો..! એક જ ઉપાદેય છે. ધ્રુવ પરમપાકરણાનમકસ્વભાવ જીવત્વસ્વભાવ નિકાળી. 
સમજાય છે કાંઈ? જેમાં અિંત જ્ઞાિ, અિંત દશથિ બેહદ જેિો સ્વભાવ, વસ્તુ છે એિો સ્વભાવ બેહદ 

જે છે એવું જે અંતઃસ્વભાવરૂપ, અંતઃભાવરૂપ એવું જે સ્વદ્રવ્ય. એ બિા ભાવિે સ્વદ્રવ્ય કીિું છે. 
અંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય જ ઉપાદેય છે. સમ્યગ્દ્દ્રનિિે અંતઃભાવસ્વરૂપ એક આત્મદ્રવ્ય નિકાળી એ જ 

ઉપાદેય છે. આહાહા..! ક્યાં ગ્રહણ-ત્યાગ? આમાં અશુભિે છોડો િે શુભિે ગ્રહણ કરો, એ ગ્રહણ-ત્યાગ. 
અરે..! એ ગ્રહણ-ત્યાગ ક્યાં હતો આમાં આત્મામાં? બાયડી, છોકરાિે છોડો અિે િગ્નપણું અંગીકાર 

કરો. અરે..! એ ક્યાં હતું આમાં? આમાં ક્યાં? આહાહા..! 

અહીં તો કહે છે, ભગવાિ.... અિે ભગવાિ થવાિો રસ્તો જે પરમ ભગવાિ ઉપાદાિ સ્વરૂપ 

શુદ્ધ ધ્રુવસ્વભાવ એમાં અંતઃતત્ત્વ એિો જે ભાવ છે તેિે અંત:દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે અિે એિે 
આદરણીય અિે ઉપાદેય અિે ત્યાં િજર િાખવા જેવું છે. એ નિિાિ ઉપર િજર િાખવા જેવું છે. 
આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? હવે એ અંતઃતત્ત્વિી વ્યાખ્યા જરી કરશે. સામાન્ય ભાષા હતીિે અંતઃતત્ત્વ? 

સામાન્યભાવ હતો િે? ઓલામાં જે પરસ્વભાવમાં સામાન્ય હતું અિે પરસ્વભાવિા ભેદો બાવિ હતા. 
સમજાણું કાંઈ? પરસ્વભાવિા ભેદો બાવિ હતા. હવે આ અંતઃતત્ત્વ સામાન્ય, એિા ભેદ કેવા? 

આહાહા..! 

‘સહજજ્ઞાિ...’ નિકાળી સ્વભાનવક જ્ઞાિ.. નિકાળી સ્વભાનવક જ્ઞાિ જેમાં અિંતા અિંતી 
કેવળજ્ઞાિિી પયાથયો–ગુણ પડ્યા છે એવું સહજજ્ઞાિ, ધ્રુવજ્ઞાિ. ‘સહજદશથિ...’ સ્વભાનવક દ્રિાપણું 
નિકાળી, જેમાં નિકાળી મહાસત્તાિું ભાિ પયાથયમાં િનહ, અહીંયા તો મહાસત્તાિું ભાિ વખતે એવી 
અિંતી શસ્ક્ત દશથિ-ગુણમાં પડી છે. એવો જે દશથિસ્વભાવ નિકાળી. સ્વભાનવક જ્ઞાિ, સ્વભાનવક દશથિ, 
સ્વભાનવક ચાકરિ. એ નિકાળી સ્વભાનવક ચાકરિ. વીતરાગભાવ. આત્મામાં સ્વભાનવક વીતરાગભાવ 

શાંતભાવ–ઉપશમરસભાવ, શાંતરસ નિકાળી એિે સ્વભાનવક ચાકરિ ધ્રુવભાવ એ સ્વભાનવક ચાકરિ 

નિકાળી ધ્રુવ. 

‘સહજ પરમવીતરાગ-સુખાત્મક...’ ભાષા. સુખિે િાખવું છે િે? એટલે સહજ પરમવીતરાગ 

સુખસ્વરૂપ. નિકાળી આિંદકંદ પ્રભુ... કેવો સુખ છે એ? સ્વભાનવક પરમવીતરાગ-સુખાત્મક... પરમ 

વીતરાગ સુખસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ, પરમવીતરાગ સુખસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ. એ ચતુિય લીિા ચાર. ખરેખર 

સહજજ્ઞાિ નિકાળી, નિકાળી દશથિ, સહજ ચાકરિ અિે સહજ પરમવીતરાગ (સુખ)—એવું 
શુદ્ધતત્ત્વસ્વરૂપ. લ્યો! એવું શુદ્ધ અંતઃતત્ત્વભાવ, એવું અંતર તત્ત્વ સ્વરૂપ. આહાહા..!  
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એ ‘આ સ્વદ્રવ્ય...’ હવે એિો આિાર છેલ્લો ઓલો ‘अप्पा’ શબ્દ પડ્યો છે િે? પાઠમાં પડ્યો છે 
િે જુઓિે. ‘सगदव्विवुादये ंअतंरतच्च’ એટલે અંત:તત્ત્વિું એવું સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય. એટલે કે એ આત્મા. 
‘अप्पा’ છેલ્લે શબ્દ પડ્યો છે િે? એ ‘अप्पा’િો અથથ કાઢ્યો પરમપાકરણાનમકભાવ એકલો. સમજાય છે 
કાંઈ? છે બિુંય ભાઈ પહેલેથી છેક સુિી ઝીણું. પણ છે એિા ઘરિી ચીજ. એિે આ રીતે જાણે અિે 
ઓળખે અિે અિુભવે છૂટકો છે, એ નવિા કોઈ રસ્તો જન્મ-મરણિો અંત લાવવાિો િથી. સમજાણું 
કાંઈ?  

એવું ‘શુદ્ધઅંતઃતત્ત્વસ્વરૂપ આ સ્વદ્રવ્યિો આિાર...’ વળી આિેય-આિાર... આિેય-આિાર કેમ 

િથી જેમાં? એમ અહીં સમજાવે છે. ત્યારે ગુણસ્વભાવ, એિો આિાર દ્રવ્ય—એવો ભેદ પણ િથી એમાં 
એમ બતાવવું છે મૂળ તો. સમજાય છે કાંઈ? આ સ્વદ્રવ્યિો આિાર, સ્વદ્રવ્ય એટલે આ સ્વજ્ઞાિ, દશથિ 

આકદ અંતઃતત્ત્વ એ સ્વદ્રવ્ય એ ‘(- સહજ પરમ પાકરણાનમક ભાવ જેિું લક્ષણ છે એવો)...’ સ્વભાનવક 

પરમ પાકરણાનમકભાવ. પરમપાકરણાનમકભાવ. ચારેય પયાથયિે પણ પકરણાનમક તો કહે છે. આ તો 
પરમપાકરણાનમકભાવ. પયાથયરૂપી પાકરણાનમકભાવ, પાકરણાનમકભાવ એ હેય. અિે પરમ 

પાકરણાનમકભાવ એ ઉપાદેય. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :- પાકરણાનમક પયાથય છે િે ચાર, એિે પાકરણાનમકિી પયાથય કહે છે. ઉદય, 
ઉપશમ, ક્ષયોપશમ એિે પણ પયાથય કહે છે. પયાથય. એ પયાથયિા બાવિ બોલ એ હેય છે અિે એક 

સહજ પરમપાકરણાનમકભાવ જેિું લક્ષણ એવો ‘કારણસમયસાર છે.’ તે આ ‘अप्पा’ છેલ્લો શબ્દ છે િે 
૫૦માં? એ આત્મા ઉપાદેય છે. લ્યો! આહાહા..! વખત થઈ ગયો. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

* * * * * 
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નિયમસાર. મોક્ષમાર્ગિો અનિકાર છે. શુદ્ધભાવ અનિકાર. િીચે. ૫૦મી ર્ાથાિી ટીકા થઈ ર્ઈ. 

‘એવી રીતે (આચાયગદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂરરએ (શ્રી સમયસારિી આત્મખ્યાનત િામિી 
ટીકામાં ૧૮૫મા શ્લોક દ્વારા) કહ્ું છે કે -’ 

   (शार्दलूविक्रीवित) 
“विद्धान्तोऽयमदुात्तवित्तिवितमैोक्षावथवू िः िवे्यताां 
शदु्धां  विन्मयमकेमिे  पिमां  ज्योवतिः िदिैास्म्यहम।् 
एत ेय ेत ुिमलु्लिवन्त विविधा  ािािः पथृग्लक्षणा- 
स्तऽेहां नावि  यतोऽत्र त ेमम  पिद्रव्यां िमग्रा अवप ॥’’ 

કહે છે કે િમાગત્મા એિે કહીએ કે ‘જેમિા નચત્તિું ચરરત્ર ઉદાત્ત છે...’ જેિા જ્ઞાિસ્વભાવમાં 
અભભપ્રાયિી ઉદારતા છે. ‘(-ઉદાર, ઉચ્ચ, ઉજ્જવળ) છે એવા...’ જીવો. ‘એવા મોક્ષાથીઓએ...’ પૂર્ગ 
પનવત્ર આિંદદશાિી પ્રાનિિા અભભલાષી જીવોએ ‘આ નસદ્ધાંતિું સેવિ કરો કે- હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય 

એક પરમ જ્યોનત જ સદાય છું;...’ 

શ્રોતા :- નસદ્ધાંત એ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, નસદ્ધાંત આ. હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય, જ્ઞાિમય, એકલો પરમબ્રહ્મ સ્વભાવ 

એવો ચૈતન્યમય અિે એક પરમ જ્યોનત સદાય છું, એમ. ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોનત સદાય છું. 
સમ્યગ્દ્દ્રનિ જીવે—જેિો અભભપ્રાય સમ્યક્ છે એ જીવે—આ નસદ્ધાંત સેવિ કરવો કે હું તો શુદ્ધ 

ચૈતન્યમય... પાછો ચૈતન્યવાળો િનહ, ચૈતન્યમય–જ્ઞાિમય, એકરૂપ.. પાછું એકરૂપ. પયાગયિા અિેકરૂપે 
આિે ર્ૌર્ કરીિે અહીંયા વાત કરે છે. શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોનત જ સદાય છું... ત્રર્ે કાળે. ત્યાં 
સુિી તો.. ત્યાં સુિી તો આ ર્ાથા સાથે મેળ બરાબર છે. સમજાય છે કાંઈ? 

જુઓ! આ િમી જીવે એટલે જેિા નચત્તમાં અભભપ્રાયમાં ઉજ્જવળતા–નિમગળતા છે એર્ે આ 

નસદ્ધાંત સદૈવ સેવવો.  

શ્રોતા :- સદાય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સદા–નિરંતર, અખંડ. હું તો ચૈતન્યમય, વસ્તુ જે છે એ ચૈતન્યમય વસ્તુ છે 
એ હું છું. લ્યો, આ સમ્યગ્દ્દ્રનિિો અભભપ્રાય અિે સમ્યગ્દ્દ્રનિિું ધ્યેય અિે સમ્યગ્દ્દ્રનિિો નવષય આત્મા 

ભાદરવા વદ ૪, સોમવાર, તા. ૨૯-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૪, પ્રવચિ-૨૦ 
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પૂર્ગ એકરૂપ છે. સમજાય છે કાંઈ? એ નસદ્ધાંતિું સેવિ કરો, એમ કહે છે આચાયગ. આ નિર્ગયિું સેવિ 

કરો. આ નસદ્ધાંત છે નત્રકાળી. નિયનમત નિયમ. વસ્તુ આ છે કે પરમાત્મસ્વરૂપ નચન્મય વસ્તુ–ચૈતન્યમય 

વસ્તુ તે હું છું. એવા નસદ્ધાંતિું સેવિ કરો. લ્યો! આમાં, હું શુભરાર્ છું કે કમગવાળો છું કે એ વાત આવતી 
િથી. કેમકે જેિે જે થવું હોય તે પ્રમાર્ે તેિી શ્રદ્ધાિ ભાવિા કરે. રાર્રૂપે થવું હોય એ રાર્િી ભાવિા 
કરે એટલે કે સંસારિી ભાવિા. મોક્ષાથી છેિે અહીંયા? મોક્ષિો અનિકાર છે િે? જેિે જેવું થવું હોય, 
એવું એ માિે, એવું થાય. રાર્વાળો છું, નવકલ્પવાળો છું, નવકારવાળો છું—એમ જો માિે તો નવકારવાળો 
થાય, તો સંસારમાં જાય. કેમ શેરિયા િથી આવ્યા? તભબયત િીક િથી? સમજાય છે કાંઈ? 

‘હું તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોનત જ સદાય છું;...’ ‘જ’ આવ્યુંિે. ‘જ’ આવ્યું કે િનહ? 

શ્રોતા :- ‘જ’િો અથગ ભી હોય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ‘ભી’ િ હોય. એ ‘ભી’ તો આખું દ્રવ્ય બતાવવું હોય ત્યારે. વસ્તુ બતાવવી 
સમ્યક્ એકાંત ત્યાં ‘જ’ આવે. સમ્યક્ એકાંત નચન્મય જ્યોનત બતાવવી હોય ત્યાં ‘જ’ આવે. વળી હું 
નચન્મય છું અિે રાર્મય છું એમ આવે દ્રવ્યસ્વભાવમાં? સમજમેં આયા? અિેકાંત એમ થાય? 

નિશ્ચયથી દ્રવ્ય શુદ્ધ ધ્રુવ નત્રકાળ છે એ એકાંત ધ્રુવ છે. વળી ત્યાં કથંનચત્ નિશ્ચયથી ધ્રુવ છે અિે કથંનચત્ 
અધ્રુવ છે એમ આવે? એમ આવે િનહ. એમ હોઈ શકે િનહ. તો વસ્તુ નસદ્ધ થાય િનહ. સમજાર્ું કાંઈ? 

આત્મા દ્રવ્ય અિે પયાગય, એમાં દ્રવ્ય.. દ્રવ્યાનથગકિયે દ્રવ્ય એકાંત નિત્ય અિે ધ્રુવ છે. એમાં વળી 
દ્રવ્યાનથગકિયે નિત્ય પર્ છે અિે દ્રવ્યાનથગકિયે પયાગય અનિત્ય પર્ છે એમ આવે એમાં? એમ િ આવે. 
એક જ વાત આવે. પયાગયાનથગકિયે પયાગય જ છે. પયાગયાનથગકિયે વળી પયાગય પર્ આવે અિે નત્રકાળી 
દ્રવ્ય પર્ આવે—એમ આવે?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એવું કરે છે માટે ચાલે છે. એ તો આખું પૂર્ગ દ્રવ્ય બતાવવું હોય ત્યારે એિે 
કહે, દ્રવ્ય કેવું છે આખું? કે કથંનચત્ નિત્ય છે અિે કથંનચત્ અનિત્ય છે. પર્ જ્યારે એક પડખાંથી િયિે 
બતાવવું હોય તો દ્રવ્યાનથગકિયે તો દ્રવ્ય નિત્ય જ છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

શ્રોતા :- જૈિોમાં ‘જ’ હોય જ િનહ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ‘જ’ હોય. આ શું આવ્યું આ? આવે છે, શ્રીમદ્્માં પર્ આવે છે. મારો મહાવીર 

... કરે. એ તો બીજી રીતે વાત છે. છેિે જુઓિે! પર્ પાિ શું છે? જુઓ. 
‘विद्धान्तोऽयमदुात्तवित्तिवितमैोक्षावथवू िः’ આવો નસદ્ધાંત સેવો, એમ કહે છે અહીં તો આચાયગ. ‘शदु्धां 
विन्मयमकेमिे’  ‘एि’ છે િે ‘एि’? એક જ.. એક જ.. એક જ.. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? 

કહે છે કે જે આત્માથી હોય.. આત્માથી કહો કે મોક્ષાથી કહો. એિે અમૃતચંદ્રાચાયગ દેવ 

કુંદકુંદાચાયગિી ર્ાથાિો સાર કહીિે... કહેવામાં આવે છે. અરે..! િમાગત્માએ–િમાગથીઓએ– 
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મોક્ષાથીઓએ એ નસદ્ધાંત સેવિ કરો. કે હું તો.. હું તો શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોનત જ સદાય છું. 
આહાહા..! હવે એમાં ‘જ’ આવ્યો, ચૈતન્યિો અભેદ આવ્યો, એકરૂપ આવ્યું, પરમપર્ું આવ્યું અિે 
સદાય આવ્યું. આહાહા..! કહો, શુદ્ધ તો એકકોર િાખ્યું. શુદ્ધ આવ્યું એકકોર, એકકોર ચૈતન્યમય. રાર્ારદ 

િનહ, એક (છું), અિેક િનહ, પરમ ઉત્કૃિ જ્યોનત જ એકાંત સદાય આવો છું. સમજાય છે કાંઈ?  

‘અિે...’ હવે બીજો બોલ. ‘આ જે  ભભન્ન લક્ષર્વાળા...’ પુણ્ય, પાપ, દયા, દાિ, વ્રત, ભભતત, 
શુભ આરદ, અશુભ નવકલ્પો જે છે એ આ.. પાછી નવદ્યમાિતા છે. મોક્ષિો માર્ગ બાપુ! અલૌરકક છે. 
સમજાય છે? આ જે... એટલે નવદ્યમાિતા છે. રાર્ારદ, પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ શુભ, અશુભ રાર્ છે ખરો. 
છે ત્યારે નિષેિ થાયિે? િ હોય એિો નિષેિ શું કરવો? આહાહા..! આ અિે ‘આ જે ભભન્ન 

લક્ષર્વાળા...’ એટલે શું કહ્ું? ચૈતન્યમય લક્ષર્વાળું મારું તત્ત્વ શુદ્ધ એક પરમ જ્યોનત જ નત્રકાળ... 
નત્રકાળ... નત્રકાળ... એિી સામે ભભન્ન લક્ષર્... મારા ચૈતન્ય લક્ષર્ નસવાય જેટલા દયા, દાિ, વ્રત, 
ભભતત, પૂજા, કામ, ક્રોિિા નવકલ્પો ઉિે એ બિા ભભન્ન લક્ષર્ોવાળા (છે). એક વાત. ઓલા એક હતું 
એિી સામે નવનવિ પ્રકારિા. સમજાર્ું કાંઈ? પોતે હતો શુદ્ધ ચૈતન્યમય લક્ષર્વાળો (અિે) આ ભભન્ન 

લક્ષર્વાળા. આહાહા..! અશુદ્ધ છે, ભભન્ન છે અિે એકરૂપ િથી. નવનવિ પ્રકારિી પયાગય–ભાવો છે એ 

તો. કોઈ વખતે શુભ, અસંખ્ય પ્રકારિા શુભમાં આવ્યો. શુભ(માં) કોઈ વખતે કોઈ હોય, કોઈ દયાિો, 
કોઈ દાિિો, કોઈ ભભતતિો. એ ભભન્ન લક્ષર્વાળા નવનવિ િામ ભભન્ન ભભન્ન પ્રકારિી પયાગયો. જુદી 
જુદી જાતિી અિેક પ્રકારિી નવકારી પયાગયો પ્રર્ટ થાય છે.  

‘પ્રર્ટ થાય છે...’ એટલે શું કામ એમ કહ્ું? કે મારા સ્વરૂપમાં તો િથી પર્ પયાગયમાં પ્રર્ટ થાય 

છે. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? આ પયાગયો જે પ્રર્ટ શુભ દયા, દાિ, વ્રત, ભભતત આરદિા પરરર્ામ 

છે... અહીંયા તો મુખ્ય તો એ વાત લેવી છે. અશુભ તો તયાંય ર્યું. આ જે નવનવિ પ્રકારિા.... સમ્યગ્દ્દ્રનિ 

પોતાિા આત્માિે શુદ્ધ એક સદાય ચૈતન્યમય માિતો, જાર્તો અિે એિાથી નવરૂદ્ધિા નવકલ્પો જેટલા 
શુભ-અશુભિા થાય એ પ્રર્ટ ભાવો તે હું િથી. આ હું છું અિે આ હું િથી. લ્યો! સવારમાં ચાલે છે કે 
િનહ આપર્ે ભેદજ્ઞાિ? એ જ વાત છે. એ તો બિે બીજી રીતે, ત્રીજી રીતે વસ્તુ તો પરથી ભભન્ન છે એ 

બતાવવું છે િે. સમજાર્ું કાંઈ?  

‘આ જે ભભન્ન લક્ષર્વાળા નવનવિ પ્રકારિા...’ પયાગયો છે. પયાગય છેિે ભાવ એટલે? ‘તે હું 
િથી...’ એ વ્યવહાર રત્િત્રયિો નવકલ્પ ઉિે એિે, સમરકતી માિે છે કે એ હું િથી. આહાહા..! સમજાય 

છે કાંઈ? મારામાં િથી, એ હું િથી.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સમરકતી, ચોથા ર્ુર્સ્થાિિી વાત અહીં તો ચાલે છે. સમજાર્ું કાંઈ? એ તો 
મુનિ છે એટલે મુનિપર્ાિી મુખ્યતાથી વાત કરી છે. બાકી તો સમ્યગ્દ્દ્રનિિી જ વાત છે. ભલે ત્રર્ 

કષાયિા ભાવ રહ્ા, પર્ એ નવનવિ પ્રકારિા ભાવ એ હું િથી.  
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અત્યારે એ વાત િથી આમાં. આ કળશમાં એમર્ે તો ફતત એક ચૈતન્યમયિી 
સાથે અિે પરદ્રવ્યિી સાથે મેળવવા માટે આ કળશ લીિો છે. આ કળશમાં જે નિમગળ પયાગય છે એિે 
પરદ્રવ્ય અહીં િથી કહી અિે ૫૦માં તો નિમગળ પયાગયિે પરદ્રવ્ય કીિી છે. આપર્ે ચાલે છે એમાં તો. 
સમજાય છે? એટલો આમાં મેળ છે. ચૈતન્યમય હું સદાય છું એકરૂપ, એ તો થઈ ર્ઈ–વસ્તુ થઈ ર્ઈ. 
હવે પયાગયમાં જે રાર્ારદ અિેક પ્રકારિા ઉત્પન્ન થાય, નવનવિ પ્રકારિા એ હું િથી. ઓલી એક સમયિી 
પયાગય નિમગળ છે એ વાત આમાં લેવી િથી. પર્ એ આવી જાય એિી સાથે. સમજાય છે? આ નચન્મય 

વસ્તુ છું તો દ્રવ્ય થઈ ર્યું. 

શ્રોતા :- પયાગય જુદી પડી િે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પયાગય જુદી પડી રહી ર્ઈ. સમજાય છે કાંઈ?  

વસ્તુિી અંતમુગખ દ્રનિ કરતાં હું એક નચન્મય જ્યોનત પરમસ્વરૂપ જ સદા છું. આ તો પછી વસ્તુમાં 
પયાગય આવી િનહ. પર્ અહીંયા નિષેિ કરવો છે ઓલો નવકારિો. સમજાર્ું કાંઈ? મોક્ષિા અનિકારિી 
ર્ાથા છેિે આ કળશ? એટલે મોક્ષિું કારર્, નવકલ્પ વ્યવહારરત્િત્રય મોક્ષિું કારર્ િથી એ નસદ્ધ કરવું 
છે ત્યાં. જેટલા દયા, દાિ, વ્રત, શુભ ઉપયોર્ આરદ હોય એ બિું મોક્ષિું કારર્ િથી, બંિિું કારર્ છે. 
આહાહા..! ભારે કામ ભાઈ! જર્તિે વીતરાર્િું તત્ત્વ હજી સમજર્માં લેવું કે આવું છે, એ વાત મોંઘી 
થઈ પડી છે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

કહે છે કે અરે..! ‘હું તો શુદ્ધચૈતન્યમય એક પરમ જ્યોનત જ સદાય છું;...’ એ નસદ્ધાંતિું સેવિ 

કરો. આ માન્યતાિે સેવો. એમ કહે છે. સમજાર્ું કાંઈ? ‘અિે આ જે ભભન્ન લક્ષર્વાળા નવનવિ પ્રકારિા 
ભાવો પ્રર્ટ થાય છે...’ એ હું િથી. નવકલ્પો આરદ છે એ હું િથી. ‘કારર્ કે તે બિાય મિે પરદ્રવ્ય છે.’ 
આહાહા..!  

શ્રોતા :- મોક્ષમાર્ગ પરદ્રવ્ય? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :-  મોક્ષમાર્ગ પરદ્રવ્ય. એ તો પહેલા આવી ર્યુંિે અંદર? એ તો આવી ર્યું 
૫૦માં. ચાર પયાગયો છે... મોક્ષમાર્ગિી પયાગયો પરદ્રવ્ય, કારર્ કે સ્વદ્રવ્ય િનહ તે પરદ્રવ્ય, સ્વસ્વભાવ 

િનહ તે પરસ્વભાવ. સ્વસ્વભાવ ઉપાદેય તો એ પરસ્વભાવ હેય, એમ બેસે. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

અંતમુગખ ભર્વાિ આત્મા.. બનહમુગખિા લક્ષેથી છૂટીિે અંતમુગખિા લક્ષે જાય છે ત્યારે તો 
નચન્મય જ વસ્તુ એક દ્રનિમાં હોય છે. અિે સામાન્ય તરફ દ્રનિ ર્ઈ આમ બનહરાત્મથી અંતમુગખ ર્ઈ 

એટલે સામાન્ય એક જ નચન્મય છું એમ નસદ્ધાંત, એમ કહે છે મૂળ તો. કારર્ કે એિું શરર્ છે અિે એિે 
આશ્રયે નિમગળ પયાગય મોક્ષિી િવી પ્રર્ટ થાય છે. સમજાર્ું કાંઈ? એકાંત છે રે, એકાંત છે, એમ કહે.  
વ્યવહારથી પર્ કાંઈક લાભ થાય એમ કહો તો અિેકાંત કહેવાય. કારર્ કે વ્યવહારિે સાિિ કહ્ું છેિે 
પંચાભસ્તકાયમાં, પરમાત્મ્પ્રકાશમાં. કેટલે િેકાર્ે કહ્ું, લ્યો. દ્રવ્યસંગ્રહમાં. ભાવિા, છ ઢાળા. ‘હેતુ 
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નિયતકો હોઈ.’ આવે છે કે િનહ? નિયત િામ નિશ્ચયિો વ્યવહાર હેતુ છે, કારર્ છે, સાિિ છે. એ બિી 
વાત નિનમત્ત શું છે એિું જ્ઞાિ કરાવવા વાત છે. વ્યવહારિયે સાિિ, વ્યવહારિયે હેતુ, વ્યવહારિયે 
કારર્ એટલે અસદ્્ભુતિયે તે બિું કારર્ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! ભારે કામ!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાિિો અથગ જુદી વાત છે, અહીં તો આદરર્ીય અિે હેયપર્ાિી વાત છે. 
જ્ઞાિ તો બેયિું છે. એ તો કહે છે કે રાર્ છે. રાર્ િથી? રાર્ છે તો જ્ઞાિ કયુું. પર્ જ્ઞાિમાં એ ‘છે’ એ 

હું િનહ, એ પરદ્રવ્ય છે. બે તયારે થાય? એ પર્ એક વસ્તુ તો છે િે? શુભોપયોર્ વસ્તુ છે કે િનહ? છે 
િે? છે પર્ એ હેયબુનદ્ધએ છે. એ પરદ્રવ્ય તરીકે છે. અહીં તો વ્યવહારરત્િત્રયિો નવકલ્પિે પરદ્રવ્ય 

અહીંયા તો ચોખ્ખું કહી દીિું. 

આ ૫૦મી ર્ાથામાં તો નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગિી પયાગયિે પર્ પરદ્રવ્ય કહી દીિી. એક ડર્લું આર્ળ 

જઈિે આ નિયમસારમાં છે. સમજાર્ું કાંઈ? અહીં તો આદેશ કરે છે આચાયગ. જૈિ, સારા જૈિદશગિિો 
સાર એમ સેવવો હોય તારે તો, આમ સેવિ કરો. આદેશ કરે છે જુઓ! આહાહા..! કે ભભન્ન લક્ષર્વાળા 
નવનવિ પ્રકારિી પયાગયો થાય છે, પયાગય નવકલ્પારદ છે, ‘તે હું િથી,...’ આ હું છું અિે આ હું િથી.—આ 

એિું િામ અિેકાંત થયું. કહો, દેવીલાલજી! આ ચૈતન્યમય છું આ હું—એમ અિેકાંત થયું. બે છે પર્ 

આ હું છું અિે આ હું િથી. —એવી રીતે અિેકાંત છે. 

શ્રોતા :- બેય હું છું એમ િનહ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બેય હું છું એમ િનહ. એિું જ્ઞાિ કરે પર્ આ હું છું એવું જ્ઞાિ, આ હું િથી 
એવું જ્ઞાિ, એમ. આહાહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

જેિે વ્યવહાર રત્િત્રયિું સાિિ કહ્ું, સાધ્યિું સાિિ કહ્ું, નિશ્ચયિું કારર્ કહ્ું, નિશ્ચયિો હેતુ 
કહ્ો.. સમજાય છે કાંઈ? નિશ્ચયિો ઉપચારમાર્ગ કહ્ો પુરુષાથગનસનદ્ધ ઉપાય આરદમાં. ઉપચાર... એ 

બિોય હું િનહ, અહીં તો એમ કહે છે. શોભાલાલજી! એવી વાત છે. આહાહા..! હું જ્યાં છું ત્યાં એ િથી 
અિે એ જે છે ત્યાં હું િથી, એમ કહે છે. આહાહા..!  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, લક્ષ અિેકાંતિું તયાં લેવું છે? લક્ષ તો એકાંતિું થયું ત્યારે એિે અિેકાંતિું 
જ્ઞાિ થાય. હું સદા નચન્મય એકરૂપ છું એવું દ્રવ્યિું જ્ઞાિ થતાં, પયાગયિું જ્ઞાિ દ્રવ્યિું જ્ઞાિ થતાં થાય છે. 
ત્યારે કહે, આ છે એ હું િથી—એવું જ્ઞાિ ત્યાં થાય છે. સમજાર્ું કાંઈ? બહુ. કહો, કાંનતભાઈ સમજાય 

છે કે િનહ આ? ઓલામાં તો કાંઈ િહોતું. ..ઋનદ્ધમાં. આહાહા..! આવો માર્ગ પનવત્ર સિાતિ માર્ગ 
લોકોિે કાિે પડે િનહ ભબચારાિે અિે આગ્રહમાં એમ િે એમ ભજંદર્ી ચાલી જાય. એ તો કીડીિે જેમ 

મિુષ્યપર્ું મળ્ું િથી અિે નિરથગક જ છે, એમ આિે મિુષ્યપર્ું મળ્ું પર્ નિરથગક છે. આહાહા..! 
સમજાર્ું કાંઈ?  
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ત્યાર્ી થાય બહારથી, તોપર્ એ મિુષ્યપર્ું નિરથગક છે એિું. કારર્ કે વસ્તુ છે એ દ્રનિમાં તો 
આવી િથી અિે દ્રનિમાં લાવવા જેવી આ છે અિે આ િનહ એ વાત હજી જ્ઞાિમાં પર્ આવી િથી. 
સમજાર્ું કાંઈ? ઓહોહો..! મિે બિાય નવનવિ પ્રકારિા ભાવો પ્રર્ટ થાય છે. એક વાત કે છે. એ હું 
િથી, પર્ તે બિા પરદ્રવ્ય છે. લ્યો, આ તો સમયસારિી ર્ાથા. કળશ સમયસારિો છે. એક એક કળશે 
અિે એક એક ર્ાથાએ આખો ભેદ.... એિે કાંઈ ઝાઝું વાંચવું કે ઝાઝું નવચારવું પડે િનહ. બિાય મિે 
પરદ્રવ્ય છે. 

‘વળી (આ ૫૦મી ર્ાથાિી ટીકા પૂર્ગ કરતાં ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહે છે-)’ પોતે, 
પદ્મપ્રભમલિારરદેવ પોતે કહે છે.  

(शावलनी) 
न  ह्यिाकां   शदु्धजीिावस्तकाया- 
दन्य े िि े पदु्गलद्रव्य ािािः। 
इत्थां व्यक्तां  िवक्त यस्तत्त्विदेी 
विवद्धां िोऽयां यावत तामत्यपिूामू ् ॥७४॥ 

શું કહે છે? અહો! ‘શ્લોકાથગ – શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયથી અન્ય...’ લ્યો! દ્રવ્ય એકલું શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય 

છે. અભસ્તકાય લઈિે અિે અસંખ્ય પ્રદેશી ભેર્ું લેવું છે. શુદ્ધ, જીવ અભસ્ત કાય. અસંખ્ય પ્રદેશી અિે 
અિંત ર્ુર્િો નપંડ એવો જે શુદ્ધજીવાભસ્તકાય તે હું છું. ‘અન્ય એવા જે બિા પુદ્ર્લદ્રવ્યિા ભાવો તે 
ખરેખર અમારા િથી’ લ્યો! ૧૫૦ ર્ાથાિા કળશમાં આમ આપયું. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમાંથી કાઢી િાખ્યું છે. ઉત્પાદ-વ્યય... ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે તે મારા 
પરરર્ામ છે. મારા િનહ એમ કીિું છે િે? મારા િનહ, હું િનહ, એ આમ િાખી દીિું છે. આહાહા..! 
સમજાર્ું કાંઈ?  

જેમ કે કમગ િે શરીરમાંથી કાંઈ આત્માિી િમગપયાગય આવતી િથી, તેમ પુણ્ય-પાપિા નવકલ્પ છે 
એમાંથી પર્ કાંઈ િમગિી પયાગય િવી આવતી િથી, તેમ િમગપયાગય પ્રર્ટી છે એમાંથી િમગિી િવી 
પયાગય આવતી િથી. માટે ત્રર્ેિે પરદ્રવ્ય કહી દીિા છે. સમજાર્ું કાંઈ? એ શું કહ્ું?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એટલે શું કહ્ું એ? પયાગયમાંથી પયાગય? જેમ જડમાંથી પયાગય આવતી િથી. 
આ શરીરમાંથી.., સમરકતદશગિ થયું અિે પછી ચારરત્રિી પયાગય કાંઈ શરીરમાંથી આવે? અિે કમગમાંથી 
આવે? રાર્માંથી આવે? પયાગય થઈ છે સમ્યગ્દ્દશગિ, એમાંથી ચારરત્રિી પયાગય આવે? એ અપેક્ષાએ  
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જડ પરદ્રવ્ય, રાર્ પરદ્રવ્ય અિે એક સમયિી પયાગય પર્ પરદ્રવ્ય છે. ત્યાં િવી પયાગય િીકળવા માટે 
ત્રર્ે સરખા છે. સમજાય છે કાંઈ આમાં?  

શ્રોતા :- એ જડ િથી. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ જડ જ છે, પર જ છે. એક અંશ છે તે પરદ્રવ્ય વ્યવહાર છે. વ્યવહાર છે તે 
અસત્યાથગ છે. પોતાિી અપેક્ષાએ દ્રવ્ય છે એ સત્યાથગ છે. સ્વિી અપેક્ષાએ સત્યાથગ છે.  

શ્રોતા :- મૂળ વસ્તુ જુદી રહી ર્ઈ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- રહી ર્ઈ. આખું તત્ત્વ જ જુંદું છે આખું. એક સમયિો અંશ? કે િનહ. જેિે 
આશ્રયે નવકલ્પ ઉિે છે, એિે આશ્રયે િવી પયાગય પ્રર્ટ થતી િથી. બે વાત. મોક્ષમાર્ગિી પયાગય પ્રર્ટી 
એિે આશ્રયે લક્ષ કરવા જાય તો તો નવકલ્પ ઉિે. નિનવગકલ્પ િવી પયાગય એિે આશ્રયે પ્રર્ટ થાય િનહ. 
તો જેમ મારે (માટે) શરીર પરદ્રવ્ય છે, એમ એ પયાગય પર્ એ અપેક્ષાએ (પરદ્રવ્ય છે કેમ કે) િવી પયાગય 

એિે આશ્રયે થતી િથી અિે એિો આશ્રય કરવા જાય તો િવી પયાગય રાર્િી થાય છે.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- રાર્ થાય. આદર કરે તો રાર્ થાય, પર્ િમગિી પયાગય િવી થતી િથી. એ 

તો પરદ્રવ્ય છે. આહાહા..! આવી વાત! આહા..! સમજાર્ું કાંઈ?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ અપેક્ષાથી કહ્ુંિે? ઉત્પાદ-વ્યાય નવિિદાિ પયાગય છે િે? નત્રકાળિી 
અપેક્ષાએ નવિિદાિ છે. પુદ્ર્લ ર્ળે અિે પૂરાય, ર્ળે િે પૂરાય. ર્ળે એટલે વ્યય થાય અિે પૂરાય 

એટલે ઉત્પન્ન થાય. પ્રસન્નભાઈ! તારા બાપા માર્શે હોં ઘરે. ત્યાં શું સાંભળ્ું?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ આ કહ્ુંિે, આ કહ્ુંિે હમર્ાં. એક તો પહેલાથી તમિે કહ્ું કે પુદ્-ર્લ. 
પુદ્ એટલે પુરાવું એટલે ઉદય–ઉત્પાદ. અિે ર્લ એટલે વ્યય. જેમ એ પુદ્ર્લિો અથગ એવો છે, એવો 
આ ઉત્પાદ-વ્યયિો એવો અથગ છે. નત્રકાળી દ્રવ્ય િનહ માટે તેિે પુદ્ર્લદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. 
આહાહા..! ઝીર્ી વાત બહુ ભાઈ!  

‘શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયથી...’ એકલું દ્રવ્ય ધ્રુવ, એમ. એ જ સ્વરૂપ મારું, એમ. ‘અન્ય એવા જે બિા 
પુદ્ર્લદ્રવ્યિા ભાવો...’ છે ‘તે ખરેખર અમારા િથી...’ આહાહા..! ‘આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પિપર્ે કહે 
છે...’ ‘કહે છે’ િો અથગ તો કથિ છે. ‘આમ જે તત્ત્વવેદી સ્પિપર્ે...’ માિે છે, જાર્ે છે ‘તે અનત અપૂવગ 
નસનદ્ધિે પામે છે.’ એમ. શું કહ્ું? શુદ્ધજીવાભસ્તકાય એટલે શુદ્ધ જીવ, અભસ્ત અિે કાય એટલે અસંખ્ય 

પ્રદેશી વસ્તુ. શુદ્ધ... શુદ્ધ... ધ્રુવ. એિાથી અન્ય એવા જે બિી પુદ્ર્લદ્રવ્યિી પયાગયો તે ખરેખર અમારા 
િથી. આમ જે તત્ત્વવેદી... એ વેદી થઈ એ પયાગય થઈ. તત્ત્વ જે નત્રકાળી ધ્રુવ જીવાભસ્તકાય, એિો વેદિારો 
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સ્પિપર્ે જાર્ે છે. પ્રત્યક્ષ જાર્ે છે એમ કહે છે અહીં તો. સમજાય છે કાંઈ? ‘व्यक्तां ’ છે િે? એમ 

સ્પિપર્ે કહે છે. કહે છે તો વાર્ી છે, પર્ ખરેખર તો એમ માિે છે એમ પરરર્મે છે એમ એિો અથગ 
છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

‘જે તત્ત્વવેદી સ્પિપર્ે કહે છે...’ એ તો વેદી થયોિે, એ તો પરરર્મે જ છે. આહાહા..! ભર્વાિ 

આત્મામાં શુદ્ધ જીવસ્વરૂપ, જીવાભસ્તકાયસ્વરૂપ એ હું, એવી દશા... ‘એ હું’ એવું તો પયાગયે િક્કી કયુું 
િે? િક્કી તો પયાગયે કયુુંિે? એ પયાગયિું વેદિ થયું. હું શુદ્ધ જીવ છું, શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય છું, આિંદિું 
િામ છું. એવું જે આિંદિુ િામ છું એવો જે નિર્ગય થયો પયાગયમાં, તે પયાગયમાં આિંદિું વેદિ આવ્યું. 
જે પયાગયે નિર્ગય કયો કે હું તો ધ્રુવ છું. નિર્ગય તો પયાગય કરે છેિે, ધ્રુવ તયાં નિર્ગય કરે છે? આહાહા..! 

જે પયાગય એમ નિર્ગય કરે છે. અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, િારર્ા તો પયાગયમાં ચાલે છે િે? ધ્રુવમાં 
ચાલે છે? પર્ એ નવચારિું અવલંબિ ધ્રુવ છે. ‘આ ધ્રુવ તે મારું સ્વરૂપ છે’ એમ જે પયાગયે નિર્ગય કયો, 
એમ પયાગયમાં જે ભાવ આવ્યો, ત્યારે તત્ત્વવેદી થયો. એ તત્ત્વિી વ્યતત અવસ્થા એિા વેદિમાં આવી 
ર્ઈ. સમજાર્ું કાંઈ? આ રીતે જે ‘હું નત્રકાળી શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય છું’ એમાં સમ્યગ્દ્દશગિ આવ્યું, એમાં 
સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ આવ્યું, એમાં િયો એ ચારરત્ર પર્ આવ્યું. સમજાર્ું કાંઈ?  

આ શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય વસ્તુ દ્રવ્ય ધ્રુવ... ધ્રુવ... ધ્રુવિામ એ હું છું. ‘હું છું’ એમાં દશગિ આવ્યું, જ્ઞાિ 

આવ્યું, ચારરત્ર ત્રર્ે આવી ર્યા. એટલે એ ત્રર્િો વેદિારો.. ત્રર્િો વેદિારો એટલે પરરર્મુ છું એિો 
અથગ કે વેદિારો. એ સ્પિપર્ે વેદે છે કે તે અનત અપૂવગ... આ એિે મુભતત અલ્પકાળમાં થવાિી છે એમ 

કહે છે. ‘તે અનત અપૂવગનસનદ્ધિે પામે છે.’ મહામુભતતિે અલ્પકાળમાં પામે છે. દ્રવ્યથી તો મુભતત થઈ ર્ઈ 

દ્રનિમાં. સમજાર્ું? 

વસ્તુ છે એ તો મુતતસ્વરૂપ છે. આમ જીવાભસ્તકાય આ હું છું, એ તો મુતત થયું દ્રનિમાં, તો 
મુતતતત્ત્વ આવ્યું. મુતતતત્ત્વ દ્રનિમાં આવ્યું. એટલે મુતત છું, જીવાભસ્તકાય આ છું, એ તો પયાગયમાં 
વેદાર્ુંિે? સમજાય છે કાંઈ? (શ્રોતા :- ...) 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, દ્રવ્ય તો દ્રવ્ય રહ્ું. દ્રવ્યમાં વેદિ તયાં આવે છે? આ હું છું... રાર્ારદ િનહ, 
વ્યવહારારદ િનહ, આ છું એમ અંદર શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે એકાગ્રતા થઈ—એવું જે મોક્ષિા માર્ગિું સ્વરૂપ 

તત્ત્વિો વેદિારો, તત્ત્વિો અિુભવિારો થયો. લ્યો. 

‘તે અનત અપૂવગ...’ અલ્પકાળમાં અનત અપૂવગ. આિંદ.. આિંદ.. આિંદ.. પૂર્ાગિંદ એવી જે મુભતત, 
તેિે પામે છે. પયાગયમાં મુભતતિે પામે છે એમ કહે છે. આહાહા..! લ્યો આ કારર્ે. તત્ત્વવેદી છે એિાથી 
મુભતતિે પામે છે. ઓલો વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ રાર્ારદ આવે માટે મુભતતિે એિાથી પામે છે એમ િથી.  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાત સાચી છે. અત્યાર સુિી માન્યું એિે િોઈ િાખો. પાટી િોઈ િાખો. 
બરાબર છે. નિશાળમાં એવું આવતું. છોકરાઓિે તે રદ’ તો લખવાિું બહુ િહોતું. સ્લેટ.. સ્લેટ હતી અિે 
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એક ડાબલી રખાતી ડાબલી. એમાં પોતું રાખે કપડાિું ભીિું. ભીિું કપડું રાખતા અમે એ વખતે. ખબર 

છે. લખાઈ ર્યું હોય તો ભૂંસી િાખે.  

શ્રોતા :- પાર્ી િાખીિે િોઈ િાખે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પોતું ફેરવી દે. પોતા કહે છે િે? ડાબલી િાિી હોય. પહેલાિી માન્યતા હોય 

એિે પોતું ફેરવી િાખો તો આ બેસશે, કહે. શોભાલાલજી! 

શ્રોતા :- બિી માન્યતામાં ફેર પડે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એકેએક માન્યતા અજ્ઞાિીિી ફેર છે. એકેય વાતમાં જ્ઞાિીિે કે અજ્ઞાિીિે મેળ 

િથી. અથડામર્બુનદ્ધ થાય એવું છે.  

ઓહો..! સ્પિપર્ે તત્ત્વિે વેદે છે. પ્રત્યક્ષપર્ે જ્ઞાિ અિે આિંદ પરરપૂર્ગ છું એવું શ્રદ્ધ્યું, જાણ્યું 
અિે અિુભવ્યું એિે તો અલ્પકાળમાં મુભતત થવાિી છે. એિી નસનદ્ધ તો અલ્પકાળમાં છે. સમજાર્ું કાંઈ? 

એટલે ઉપાય પર્ સાથે કહ્ો. મોક્ષિો ઉપાય, આ આત્મા નત્રકાળી જ્ઞાયક છે તેિી શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ અિે 
રમર્તા તે મોક્ષિો ઉપાય. આ વ્યવહાર રત્િત્રય.. વ્યવહાર રત્િત્રય ઘર્ાં કહે છે. પુરુષાથગનસનદ્ધમાં 
આવે છે િે? બેથી મોક્ષ પામે છે નિશ્ચય અિે વ્યવહારથી.. એ તો પ્રમાર્િું જ્ઞાિ કરાવ્યું. એવી ર્ાથા 
આવે છે પુરુષાથગનસનદ્ધ ઉપાયમાં. એ િાખે એ લોકો. ભાઈ! પ્રમાર્ શું એિું જ્ઞાિ કરાવ્યું છે. બાકી 
મુભતતિો ઉપાય તો એક જ છે. આ તત્ત્વિું વાસ્તનવક જ્ઞાયકતત્ત્વ, વસ્તુતત્ત્વ એિી દ્રનિ થતાં, એિું જ્ઞાિ 

થતાં, એમાં રમર્તા આવતાં આિંદ અિે શાંનતિું વેદિ આવે એ મોક્ષિો માર્ગ છે. આહાહા..!  

એ મોક્ષિા માર્ે અનતઅપૂવગ નસનદ્ધિે પામશે. એમાં કાંઈ શંકા છે િનહ. કહો, સમજાર્ું આમાં? 

આહાહા..! લ્યો એ ૫૦ થઈ. હવે પાંચ રહી. પાંચ ર્ાથા.  

विििीयाव वणििेवििवियिद्दहणमिे िम्मत्तां। 
िांियविमोहविब्भमवििवियां   होवद  िण्णाणां॥५१॥ 
िलमवलणमगाढत्तवििवियिद्दहणमिे िम्मत्तां। 
अवधगम ािो       णाणां      हयेोिादयेतच्चाणां  ॥५२॥ 
िम्मत्तस्स वणवमत्तां वजणितुां तस्स जाणया पवुििा। 
अांतिहऊे     वणदा     दांिणमोहस्स     खयपहुदी ॥५३॥ 
िम्मत्तां िण्णाणां वििवद मोक्खस्स होवद िणु ििणां। 
ििहािवणच्छएण    दु    तम्हा ििणां  पिक्खावम ॥५४॥ 
ििहािणयिवित्त े ििहािणयस्स  होवद  तिििणां। 
वणच्छयणयिावित्त े  तिििणां   होवद  वणच्छयदो ॥५५॥ 
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શ્રદ્ધાિ નવપરીત -અભભનિવેશનવહીિ તે સમ્યતત્વ છે; 

સંશય-નવમોહ-નવભ્ાંનત નવરનહત જ્ઞાિ સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ છે. ૫૧. 

ચલ મલ-અર્ાઢપર્ા  રનહત  શ્રદ્ધાિ તે સમ્યતત્વ છે; 

આદેય-હેય    પદાથગિો    અવબોિ   સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ  છે. ૫૨. 

ભજિસૂત્ર સમરકત  હેતુ  છે, િે  સૂત્રજ્ઞાતા  પુરુષ  જે, 

તે    જાર્     અંતહેતુ, દૃગ્દ્મોહક્ષયારદક      જેમિે.  ૫૩. 

સમ્યતત્વ,  સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ  તેમ જ  ચરર્  મુભતતપંથ છે, 

તેથી  કહીશ   હું   ચરર્િે   વ્યવહાર િે   નિશ્ચય વડે. ૫૪. 

વ્યવહારિયચારરત્રમાં    વ્યવહારિું  તપ   હોય   છે; 

તપ હોય છે  નિશ્ચય  થકી, ચારરત્ર  જ્યાં  નિશ્ચયિયે. ૫૫. 

પહેલાં ર્ાથાિો અથગ કરીએ. અન્વયાથગ. કારર્ કે આ ર્ાથા તકરારી ર્ાથા છે. ૫૩મી ર્ાથા છેિે 
એ તકરારી ર્ાથા છે. ર્ાથા કાંઈ તકરારી હોય? પર્ એિા ઊંિા અથગ કરિારા હોય છે. એિો અન્વયાથગ– 

‘નવપરીત અભભનિવેશ...’ એટલે ‘અભભપ્રાય; આગ્રહ રનહત શ્રદ્ધાિ તે જ સમ્યતત્વ છે.’ વ્યવહાર, આ 

વ્યવહાર સમરકતિી વ્યાખ્યા છે. ‘નવપરીત અભભનિવેશ રનહત શ્રદ્ધાિ તે જ સમ્યતત્વ છે; સંશય, નવમોહ 

તે નવભ્મ રનહત (જ્ઞાિ) તે સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ છે.’ એ પર્ વ્યવહાર છે. 

‘ચળતા, મનલિતા અિે અર્ાઢતા રનહત શ્રદ્ધાિ તે જ સમ્યતત્વ છે;...’ એ પર્ વ્યવહાર છે. ‘હેય 

અિે ઉપાદેય તત્ત્વોિે જાર્વારૂપ ભાવ તે સમ્યગ્દ્જ્ઞાિ છે.’ એ પર્ વ્યવહાર છે. સમજાર્ું કાંઈ? હવે આ 

ર્ાથાિો... ‘સમ્યતત્વિું નિનમત્ત ભજિસૂત્ર છે;...’ સમ્યગ્દ્દશગિ પામે છે તે જીવિે, સવગજ્ઞિી,  વીતરાર્િી 
વાર્ી તે નિનમત્ત છે. અિે ‘तस्य ज्ञायकािः परुुषािः’ તે ‘ભજિસૂત્રિા જાર્િારા પુરુષોિે (સમ્યતત્વિા) 
અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે...’ શું કહે છે?  

સમ્યગ્દ્દશગિ તો સ્વદ્રવ્યિે આશ્રયે પ્રાનિ થાય. એ તો પહેલી વાત ખૂબ દ્રઢ કરીિે નિનમત્ત કોર્ 

એિું જ્ઞાિ કરાવે છે. સમજાર્ું કાંઈ? સમ્યગ્દ્દશગિ તો સ્વદ્રવ્યિે આશ્રયે જ પ્રર્ટ થાય. એ તો ખૂબ 

જોરથી લીિું, પયાગયિે પરદ્રવ્ય ર્ર્ી િાખીિે. સમજાર્ું કાંઈ? ભીખાભાઈ!  

શ્રોતા :- ... વખત આવ્યો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આવ્યો વખત હવે.  

શ્રોતા :- િથી આવ્યો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ત્યાં જ્ઞાિ કરાવે છે એિે. કહે છે કે નિશ્ચય સમ્યગ્દ્દશગિિી પયાગયિી પ્રાનિ તો 
અખંડાિંદ પરરપૂર્ગ દ્રવ્યિે આશ્રયે થાય છે. એ તો ઘર્ી વાત આવી ર્ઈ. પયાગયિે આશ્રયે િનહ, 
નવકલ્પિે આશ્રયે િનહ, નિનમત્તિે આશ્રયે િનહ. નત્રકાળ ધ્રુવસ્વરૂપ તેિું ધ્યેય બિાવીિે પયાગય પ્રર્ટ 



266    નિયમસાર પ્રવચિ ભાગ ૧  
 
થાય સમ્યગ્દ્દશગિિી, એિે મોક્ષમાર્ગિો એક અવયવ કહેવામાં આવે છે. પર્ એ સમ્યગ્દ્દ્રનિિે નિનમત્ત 

કોર્ હોય? કે વીતરાર્િી વાર્ી નિનમત્ત હોય. આવો ઉપદેશ, આ રીતે હોય એ વીતરાર્િો ઉપદેશ છે. 
સમજાય છે? વીતરાર્િી વાર્ી, જેમાં વીતરાર્પર્ું બતાવે, એ રાર્થી લાભ િ બતાવે, નિનમત્તથી લાભ 

બતાવે િનહ એ વીતરાર્િી વાર્ી છે.  

શ્રોતા :- નિનમત્તથી લાભ િ બતાવે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- લાભ બતાવે તો વીતરાર્િી વાર્ી તયાં રહી? શું કીિું? 

કહે છે... પાિ એવો છે જુઓ! જીવ ‘સમ્યતત્વિું નિનમત્ત...’ આ નિશ્ચય સમરકત છે. પહેલા હજી 

વ્યવહાર સુિીિી વાત હતી. નિશ્ચય સમ્યક્ જે આત્માિું દશગિ... આત્મા અખંડ પૂર્ાગિંદિ એિે આશ્રયે 
થતું સમરકત, એમાં વીતરાર્િી વાર્ી નિનમત્ત હોય. કારર્ કે વીતરાર્.. વીતરાર્.. વીતરાર્ભાવ 

આત્માિે આશ્રયે પ્રર્ટ કયો છે અિે એિી વાર્ીમાં આત્માિો આશ્રય લેવો એ વાત આવે છે. 
વીતરાર્િી વાર્ી વીતરાર્પર્ું બતાવે છે. વીતરાર્પર્ું એટલે? નિનમત્ત અિે નવકલ્પિી અિે પયાગયિી 
ઉપેક્ષા કરી અિે દ્રવ્યિી અપેક્ષા કરવી એવું વીતરાર્િી વાર્ી બતાવે છે. એવી વાર્ી અન્યમાં—જૈિ  

પરમેશ્વર નસવાય બીજે—હોય િનહ. સમજાર્ું કાંઈ?  

‘સમ્યતત્વિું નિનમત્ત ભજિસૂત્ર છે; ભજિસૂત્રિા જાર્િારા પુરુષોિે...’ એ સમરકતી અિે જ્ઞાિી 
પુરુષો... સમરકતીિે–પામિારિે ‘અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે,...’ વાર્ી બાહ્ નિનમત્ત છે. અિે આ એિો 
અભભપ્રાય છે એ અંતરંર્ નિનમત્ત કહેવામાં આવ્યો છે. િમગગ્રંથમાં દશગિમોહારદિો (ક્ષય) અંતરંર્ કારર્ 

(કહ્ો) છે એ અહીં વાત િથી. એવો આત્મા કહે છે ત્યાં પંરડત લોકો. કે ‘ભજિસૂત્રિા જાર્િારા 
પુરુષોિે...’ એટલે સમરકત થિારિે, જે ભજિસૂત્રિા જાર્િાર જ્ઞાિી છે તે સમરકતિા અંતરંર્ હેતુ છે 
(અિે) વાર્ી છે તે બાહ્હેતુ છે. અિે જ્ઞાિીિો અભભપ્રાયિો અંતરભાવ તેિું જ્ઞાિ થયું સમરકતીિે, એ 

છે તો બાહ્, પર્ ઓલી વાર્ીિી અપેક્ષાએ એિા અભભપ્રાયિે અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવ્યો છે. 
સમજાર્ું કાંઈ? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ જરી.. તેથી હળવે હળવે આ લઈએ છે િે? પંચાભસ્તકાયિી ૧૪૮મી 
ર્ાથામાં આત્માિું યોર્ જે કંપે છે અિે જે કષાય છે—એ બે તો એિી જીવિી પયાગય છે. છતાં ત્યાં એમ 

લીિું છે કે જોર્ છે તે બાહ્હેતુ છે અિે કષાય તે અંતર હેતુ છે બંિિા. એમ લીિું છે. પંચાભસ્તકાયિી 
૧૪૮મી ર્ાથા. સમજાય છે કાંઈ? છે તો એિી િે એિી પયાગય. જોર્–કંપન્ન નવકારી અિે રાર્િી નવકારી 
પયાગય. પર્ કંપન્ન છે એિે બાહ્ નિનમત્ત કહેવામાં આવ્યું છે. અિે કષાયિે અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવ્યું 
છે. એમ અહીંયા છે તો બેય બાહ્. ઓલી છે એિી પયાગય, છતાં એિા બે ભાર્ કયાગ. એમ આ છે તો 
બાહ્, પર્ સમરકતી પામિારિે વીતરાર્િી વાર્ીિું નિનમત્ત બાહ્હેતુ છે અિે એમિો કહેવાિો આશય 

જે વીતરાર્ભાવ છે એ એિે અંતરંર્ નિનમત્ત થાય છે. 
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શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અંતરંર્ હેતુ ઉપર આવ્યું. અંતરંર્ હેતુ, પર્ બીજાિો (ભાવ), એિે અહીંયા 
અંતર હેતુ આિે કહેવાય છે. આહાહા..! આમ સમરકત પામવાિો અંતર હેતુ તો નિશ્ચયિો સ્વભાવિો 
આશ્રય એ અંતર હેતુ છે, પર્ અહીં વાર્ીિી અપેક્ષાએ બાહ્ નિનમત્તમાં વીતરાર્િી જ વાર્ી એિે હોય 

કાિે. અજ્ઞાિી નસવાય સવગજ્ઞ પરમેશ્વર વીતરાર્દેવ નત્રલોકિાથ, પછી એિી વાર્ી ભલે મુનિ કહે, 
સમરકતી કહે, સમજાય છે, પર્ વીતરાર્િી વાર્ી હોવી જોઈએ. સમજાય છે કાંઈ?  

જુઓ! જેર્ે કભલ્પત શાસ્ત્ર બિાવ્યા વીતરાર્િે બહાિે, એ એિે નિનમત્ત હોઈ શકે િનહ 

સમ્યગ્દ્દશગિિે, એમ કહે છે. એય..! ..ભાઈ! એવી વાત છે. આ પક્ષ િથી હોં. વસ્તુિું સ્વરૂપ એવું છે. 
સમજાર્ું કાંઈ? કેમકે એિે કાિે, એિા સંસ્કારમાં કાિે એ વાત પડે છે કે આત્મા અખંડાિંદ પૂર્ગ છે તેિો 
આશ્રય લે. પરિી ઉપેક્ષા કર, સ્વિી અપેક્ષા (કર). એવી વીતરાર્િી વાર્ીમાં–બારેય અંર્માં આ આવે 
છે. વીતરાર્ નસવાયિી વાર્ીમાં એવું આવે િનહ. કાંઈ ર્ડબડ ર્ડબડ થયા નવિા રહે જ િનહ. કાં તો 
રાર્થી લાભ મિાવે, કાં પયાગયિો આશ્રય કરે લાભ મિાવે, કાં નિનમત્તથી લાભ મિાવે એ વીતરાર્િી 
વાર્ી િનહ. વ્યવહારથી નિશ્ચયિો લાભ મિાવે એ વીતરાર્િી વાર્ી િનહ. કહો, દેવીલાલજી! 

શ્રોતા :- એ નવિા તો રખડે છે બિે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- રખડે. ભૂલે તો રખડે જ િે. જે સૂત્રો ભર્વાિિા િથી અિે એિે ભર્વાિિા 
કલ્પયા અિે માન્યા, એ સમરકત પામિારિે એ નિનમત્ત િ થાય એમ કહે છે. બીજું એ કહેિારા જે છે એ 

પર્ સમરકતીિે પામવાિે નિનમત્ત થાય િનહ. આહાહા..! ભારે આ તો આવું છે હોં. એ પહેલાં એમર્ે 
પ્રશ્ન લખ્યો હતો ..માં, કે જો આપર્ા શ્વેતાંબરમાંથી જો આમ િીકળે તો મારે ફેરવવું મટે. એમ કે અહીં 
કાિજીસ્વામી આ કહે છે આમ... એ ૫૦ પ્રશ્ન કાઢ્યા હતા. ૫૦. શ્વેતાંબરિા આચાયોિે પ્રશ્ન મૂતયા 
બિાિે. ..૫૦. એકાદો જવાબ આપયો િનહ કોઈ? એકેય આપયો િનહ અિે એકાદો આપયો તે ખોટો.  

આમર્ે લખેલું એવું હોં કે જો આવા પ્રશ્નિા ઉત્તર આપર્ામાંથી જો મળે તો મારે ફેરવવું મટે. 
આપર્ામાંથી જો મળે તો મારે ફેરવવું મટે. અમરચંદભાઈ! િનહતર તો મારે ફેરવવું પડશે. ચોપડાિા 
તપાસિારા ઓરડટર હતાિે?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આમાં ઓરડટરિો તકગ િાખ્યો. િીરુભાઈ! તયાંય કાંઈ િથી, બાપુ! વીતરાર્િી 
વાર્ી જે પરંપરા સવગજ્ઞ પરમેશ્વરથી સંતોએ ગ્રહી છે, જ્ઞાિ થયું છે. એ સંતોિી, એ જ્ઞાિીિી વાર્ી 
સમરકત પામિારિે બાહ્ નિનમત્ત હોય છે અિે એ જ્ઞાિીિો અભભપ્રાય એ અંતરંર્ હેતુ છે. સમજાર્ું?  

‘કારર્ કે તેમિે દશગિમોહિા ક્ષયારદક છે.’ કોિે? પંરડતજી! કોિે? દશગિમોહિો ક્ષય છે એ 

કોિે? શું અથગ કરે છે? જુઓ. કોિે? સમરકત પામિારિે કે સમરકત પામવામાં નિનમત્ત હોય એિે? 

નિનમત્ત ખરું પર્ કોિે?  
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શ્રોતા :- જ્ઞાિીિે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાિીિે. જ્ઞાિી જે છે એ સમ્યગ્દ્દશગિ પામવામાં એિી વાર્ી નિનમત્ત છે અિે 
એિો અંતરંર્ અભભપ્રાય નિનમત્ત છે. કોિો? કે જે જ્ઞાિીિે દશગિમોહિો ઉપશમ-ક્ષયોપશમ-ક્ષય થયો 
છે તે જ્ઞાિીિે. પામિારિે દશગિમોહિો અંતરંર્ ક્ષય થાય માટે એમ િનહ. અટપટી વાત છે. સમજીિે 
બરાબર (અથગ) કરજો િનહતર આમાં મોટો ર્ોટો છે.  

શ્રોતા :- આમાં ર્ોટો છે કે િ સમજે એમાં ર્ોટો? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એમાં એિે સમજવામાં ર્ોટો થયો િે? જુઓિે આમાં પાિ છે િે. એ લોકો 
એમ કરે છે અથગ કે ભજિસૂત્ર જાર્િારા પુરુષો નિનમત્ત છે અિે સમરકત પામિારિે દશગિમોહિો ક્ષય 

પ્રવતે. તેમિે દશગિમોહ આરદિા ક્ષયિો અંતરંર્ કારર્ પામિારિે છે, એમ એ કહે છે. એમ િથી અહીં. 
સમરકત પામિારિે જે બાહ્ સૂત્ર નિનમત્ત છે કહેિારા એ સૂત્ર. એ કહેિારાિે જે સમ્યગ્દ્દશગિ છે એ કેવું 
છે એિું? કે એિે દશગિમોહિો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક થયો છે એવો. એિો અભભપ્રાય ઓલાિે 
અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. અટપટી વાત છે આ. 

શ્રોતા :- નિનમત્તિું જ્ઞાિ પર્ કિર્ લાર્ે. ઉપાદાિ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. કારર્ કે કમગગ્રંથમાં એમ આવે, સમરકત પામિારિે અંતરંર્ હેતુ 
દશગિમોહિો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અિે ક્ષાનયક છે. એ અહીં વાત િથી. 

શ્રોતા :- .. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આવે છે એ બીજી વાત છે. 

અહીં તો િમીજીવ–િમગિે પામિારિે નિનમત્ત કેવું હોય? કે એક તો એિી વાર્ી–વીતરાર્ે કહી 
એ વાર્ી નિનમત્ત. એ નિનમત્ત, બાહ્ નિનમત્ત કહેવામાં આવે છે. અિે એમિો જે અભભપ્રાય છે એ િમગ 
પામિારિે અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. છે તો બાહ્, પર્ ઓલી વાર્ીિી અપેક્ષાએ એિે અંતર હેતુ 
ઉપચારથી કહેવામાં આવ્યો છે. અિે અંતર હેતુ જેિે થયો એિે આ દશગિમોહ, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, 
ક્ષાનયક હોય એમ િનહ. પર્ જે નિનમત્ત અંતર હેતુ કહેવામાં આવ્યા એવા જે જ્ઞાિી... જે આિે અંતર હેતુ 
કહેવામાં આવ્યા એવા જ્ઞાિીિે દશગિમોહ આરદિો ક્ષય િે ઉપશમ િે ક્ષાનયક વતગતો હોય તો તે એિો 
અભભપ્રાય બીજાિે નિનમત્ત થાય અિે વાર્ી એિે બાહ્ નિનમત્ત થાય. 

શ્રોતા :- વાર્ી અંતરંર્ િનહ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાર્ી અંતરંર્ હેતુ િનહ, એ બનહરંર્ હેતુ છે. અભભપ્રાય અંતરંર્ હેતુ છે. જે 

જ્ઞાિીિે–િમગ પામિારિે જે નિનમત્ત થાય તે નિનમત્ત કેવું છે? એમ કહે છે. એક તો એિી વાર્ી 
વીતરાર્વાળી છે અિે એક તો એિો અભભપ્રાયમાં સમ્યગ્દ્દશગિ, ઉપશમ, ક્ષયોપશ કે ક્ષાનયક થયેલું છે. 
નિનમત્તમાં. આહાહા..! ‘ભજિસૂત્રિા જાર્િાર પુરુષોિે...’ એમ કહ્ું છે. એિે કહેવા. સમજાર્ું કાંઈ?  
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શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એિી વાત છે. એ અભભપ્રાયિી વચ્ચેિી વાત તો િીક, પર્ અભભપ્રાયવાળો 
જીવ એિા આ દશગિમોહિો ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકિી વાત છે. પામિારિે દશગિમોહિો ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ એમ અહીં વાત િથી. સમજાર્ું કાંઈ?  ‘કારર્ કે તેમિે દશગિમોહિા ક્ષયારદક છે.’ માટે તે 
બાહ્ નિનમત્ત અથવા અંતર હેતુ કહેવામાં આવે છે. િનહતર તો અંતર હેતુ નિનમત્ત ઉપચાર પર્ િનહ 

થાય અિે એિી વાર્ી પર્ બાહ્ હેતુ થાય િનહ. નમથ્યાદ્રનિ જીવ છે એિી વાર્ી જ્ઞાિ પામવાિે બાહ્ 

નિનમત્ત પર્ િથી અિે એિો અભભપ્રાય અંતર હેતુ પર્ િથી.  

શ્રોતા :- પ્રાનિ થઈ જાય તો.. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િનહ પ્રાનિ થઈ જાય િનહ. પ્રાનિ થઈ હોય એ બીજાિે નિનમત્ત થાય એમ 

કહે છે. જરી ફેર છે, મોટો ફેર છે. આહાહા..!  

(શ્રોતા :- પ્રમાર્ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

 

 

* * * * * 
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શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. મોક્ષમાર્ગ (અર્ાગત્) ધિયમસાર. શુદ્ધભાવિો અર્ગ, આત્મા ધિકાળી ધ્રુવ 

જે છે ધિકાળી, સામાન્ય જ્ઞાયકભાવ, પરમસ્વભાવભાવ ધિત્યાિંદ ધ્રુવ, એિે અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં 
આવે છે. સમજાય છે? ઓરા આવો, અહીં જગ્યા છે. જગ્યા... અહીંયા. સમજાય છે કાંઈ? આ 

ધિયમસારિો અર્ગ મોક્ષમાર્ગ છે, સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ એ ધિયમસાર એટલે મોક્ષિો માર્ગ. એ 

મોક્ષિો માર્ગ કેમ પ્રર્ટે છે? કયાંર્ી પ્રર્ટે છે? કે ધ્રુવ ચૈતન્ય જ્ઞાયકભાવ એકરૂપ સ્વભાવ, એિો આશ્રય 

કરતાં, એિા અવલંબે, તેિા લક્ષે, તેિા ધ્યેયે, તેિે ધ્યાિમાં લેતા સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટે છે. સમજાય છે 
કાંઈ? તેર્ી આચાયગ મહારાજ તેિે શુદ્ધભાવ (કહે છે). શુદ્ધભાવ એટલે આ પયાગયિી વાત િર્ી.  

જેમકે ધહંસા, જૂઠું, ચોરી, ધવષય, ભોર્વાસિા એ અશુભભાવ છે, દયા, દાિ, વ્રત, પૂજા, ભક્કત 

તે શુભભાવ છે અિે એ ભાવ ધવિાિી આત્માિી શુદ્ધ પરરણધત–રાર્ ધવિાિી શુદ્ધ પરરણધત એ 

શુદ્ધભાવ છે એ પયાગયિો શુદ્ધભાવ છે. આ અધિકાર પયાગયિા શુદ્ધભાવિો િર્ી. ધિકાળી શુદ્ધભાવિો 
અધિકાર છે. સમજાણું કાંઈ? િણ પ્રકારિા ભાવ છે િે? શુભ, અશુભ અિે શુદ્ધ. એ તો પયાગયિા િણ 

બોલ છે. આ અધિકાર છે એ એિો િર્ી. પણ એ શુદ્ધ પયાગય એટલે મોક્ષિો માર્ગ કોિા લક્ષે, કોિા ધ્યેયે, 
આશ્રયે પ્રર્ટ ર્ાય? એિો આ અધિકાર છે. 

તો કહે છે કે સમ્યગ્દશગિિી ઉત્પધિ ધ્રુવ ચૈતન્યમૂધતગ અખંડ આિંદકંદ એકરૂપ ધિધરિય.... 
વતગમાિ પયાગયિું પરરણમિ પણ જેમાં િર્ી. ધિધમિ તો િર્ી, રાર્–ધવકલ્પ શુભભાવ તો િર્ી, પણ 

એક સમયિી જે ધિમગળ પયાગય છે એ પણ જેમાં િર્ી. એવા ધ્રુવભાવિે અહીંયા શુદ્ધભાવ કહેવામાં 
આવે છે. એ શુદ્ધભાવિે દ્રધિમાં લેતાં સમ્યગ્દશગિ ર્ાય છે. સમજાય છે કાંઈ? હવે એ સમ્યગ્દશગિ 

ર્વાિા પરરણામમાં ધિધમિ કોણ છે એ ર્ાર્ા ચાલે છે આપણે.  

ઉપાદાિ તો એ છે શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય ભર્વાિ ધિજસ્વભાવ. એિી અંદરમાં શ્રદ્ધાિે પ્રસારતા, 
શ્રદ્ધાિે તેમાં જોડતાં સમ્યગ્દશગિ ર્ાય છે. એ ધવિા સમ્યગ્દશગિિી ઉત્પધિ (િણ) કાળમાં કોઈ બીજે 

કારણે ર્તી િર્ી. સમજાય છે કાંઈ? હવે એ સમ્યગ્દશગિિા પરરણામમાં ધિધમિ કોણ છે? એટલી વાત 

અહીંયા ૫૩મી ર્ાર્ા (કરે છે). કે ‘સમ્યકત્વિું ધિધમિ ક્જિસૂિ છે;...’ વીતરાર્ સવગજ્ઞ પરમેશ્વર 

વીતરાર્દેવ, એમણે કહેલી વાણી, એ સમ્યગ્દશગિ પામિારિે એ વાણી ધિધમિ છે. સમજાય છે કાંઈ?  

શ્રોતા :- શાસ્ત્ર કે ઉપદેશ? 

ભાદરવા વદ ૫, મંગળવાર, તા. ૩૦-૯-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, પ્રવચિ-૨૧ 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ઉપદેશ. પાિા િહીં. જ્ઞાિીિો ઉપદેશ જે વાણી છે.., વીતરાર્ી સમ્યગ્દશગિ 

ર્યું છે, વીતરાર્ી મુધિપણું પ્રર્ટ્ું છે અિે કાં વીતરાર્ી દશા કેવળજ્ઞાિિી પ્રર્ટી છે—એવા જ્ઞાિીિી 
વાણી એિે અહીંયા ક્જિસૂિ અિે તેિી વાણી એિે અહીંયા બધહરંર્ ધિધમિ તરીકે, શુદ્ધ સ્વભાવિા 
આશ્રયે પ્રર્ટે તેમાં આ ધિધમિ તરીકે કહેવામાં આવયું. સમજાણું કાંઈ? જુઓ! આમાં એકલા શાસ્ત્રો 
એિી મેળાએ ભણે અિે ધિધમિ ર્ાય, એમ પણ િર્ી કહ્ું.  

એ ક્જિસૂિ એટલે વીતરાર્િી વાણી. વીતરાર્ભાવે િીકળેલી વાણી. અજ્ઞાિીિી વાણી, 
સમ્યગ્દશગિ પામવાિા અંતર કારણમાં બાહ્ ધિધમિ એિે ર્તું િર્ી, એમ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? અિે 
‘ક્જિસૂિિા જાણિાર પુરુષોિે...’ એટલે વીતરાર્ી ભર્વાિ સવગજ્ઞ પરમેશ્વરે કહ્ા જે શાસ્ત્રો એિું જેિે 
અંતરમાં આત્મજ્ઞાિ છે એ ક્જિસૂિિા જાણિાર તેિે કહ્ા. સમજાણું કાંઈ? ‘ક્જિસૂિિા જાણિાર 

પુરુષોિે (સમ્યકત્વિા) અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે,...’ છે તો એ જ્ઞાિીિો અક્ભપ્રાય. સમ્યગ્દશગિ પ્રાધિ 

માટે એ તો બાહ્ ધિધમિ છે. પણ એિી વાણી છે એિે બાહ્ ધિધમિ તરીકે કહ્ું છે અિે એમિો અક્ભપ્રાય 

કે આ આત્મા વીતરાર્સ્વરૂપ છે, સ્વિો આશ્રય કરવા જેવો છે. એવી વાણી મુધિઓિી, જ્ઞાિીિી, 
સમરકતીિી, તીર્ંકરિી િીકળે. સમજાય છે? માટે તે વાણીિે બાહ્ હેતુ કહ્ો અિે એમિો જે અક્ભપ્રાય 

છે... એિે–સમરકત પામિારિે ધિશ્ચય આશ્રય તો દ્રવયિો છે. અંતરંર્ હેતુ છે.... છે તો બાહ્, પણ એિે 
ઓલા વાણી કરતા એિો અક્ભપ્રાય િજીકમાં સમજવું છે એર્ી તેિે અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવે છે. 
સમજાય છે કાંઈ? 

‘ક્જિસૂિિા જાણિાર પુરુષોિે…’ એટલે કે વીતરાર્ સવગજ્ઞ પરમેશ્વરે કહેલું તત્ત્વ જેિે 
અિુભવમાં આવયું છે એ પુરુષોિી વાણી... િમીજીવ િમગ પામે છે પોતાિા સ્વભાવર્ી, પણ એિે વાણી 
બાહ્ ધિધમિ તરીકે છે અિે એમિો કહેલો વીતરાર્ અક્ભપ્રાય છે તે અંતરંર્ ધિધમિ તરીકે કહેવામાં 
આવયો છે. સમજાણું કાંઈ? ‘કારણ કે તેમિે દશગિમોહિા ક્ષયારદક છે.’ કોણ? સમરકતમાં જે ધિધમિ 

ઉપદેશક છે. ઉપદેશક અંદરમાં સમ્યગ્દશગિ પામેલ છે. એિે દશગિમોહિો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અિે 
ક્ષાધયક ર્યેલ છે. એ જીવિી વાણી બાહ્ ધિધમિ છે અિે એિો અક્ભપ્રાય અંતર ધિધમિ છે. છે તો 
ધિધમિ બેય. કહો, સમજાણું? આમાંર્ી કોઈ એમ કહે કે ભાઈ! અજ્ઞાિીિી વાણી પણ ધિધમિ ર્ઈિે 
સમરકત પામે એમ િર્ી.  

શ્રોતા :- શાસ્ત્ર વાંચે... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાંચે ભલે. એ વાંચે ભલે, કહે ભલે, પણ એિી વાણી.... એિે જ ખબર િર્ી 
જ્યાં ચીજિી. આત્મા તદ્્િ દયા, દાિ, વ્રત, ભક્કતિા ધવકલ્પ ધવિાિો છે એવા તત્ત્વિું જેિે અંતર જ્ઞાિ 

અિે શ્રદ્ધા િર્ી, એ વાંચે છે એ રાર્િે વાંચે છે. વીતરાર્િા શાસ્ત્રિે વાંચતો િર્ી એમ કહે છે. સમજાણું 
કાંઈ?  

શ્રોતા :- ... 



272    નિયમસાર પ્રવચિ ભાગ ૧  

 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, છે અંતરંર્ એ. પણ બાહ્િા બે પ્રકાર લીિા. છે તો વાણી પણ બાહ્, છે 

તો એિો અક્ભપ્રાય (પણ) બાહ્, પણ અક્ભપ્રાયિે ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ કીિો અિે બધહરંર્ તો છે 
જ વયવહાર. એ ખુલાસો ટીકામાં આવશે વિારે.  

પછી કહે છે ‘સાંભળ, મોક્ષિે માટે સમ્યકત્વ હોય છે,...’ એ ધિશ્ચયિી વાત છે. જેિે મુક્કત ર્ાય 

છે એિે માટે સમ્યગ્દશગિ એ કારણ છે કે જે સમ્યગ્દશગિ ધ્રુવ ચૈતન્યિા દ્રવયિે આશ્રયે પ્રર્ટ ર્ાય છે. 
જુઓ! આચાયગ કહે છે, સાંભળ! એમ કહે છે. જુઓ ઓલામાં કીિું ત્યારે કહે, સાંભળ! મોક્ષ િામ 

પૂણાગિંદિી પ્રાધિ તેિું કારણ તો સમરકત છે અિે સમ્યગ્જ્ઞાિ હોય છે. આત્મજ્ઞાિ અિે આત્મદશગિ એ 

મોક્ષિું કારણ છે. શાસ્ત્રિું જ્ઞાિ અિે શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા એ મોક્ષિું કારણ િર્ી. સમજાણું કાંઈ?  

દેવ-ર્ુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા એ મોક્ષિું કારણ િર્ી. એટલી વાત પહેલી મૂકી અિે પછી ઓલી વાત 

કરશે. ટીકામાં પહેલી લેશે વયવહારિી. સમજાણું કાંઈ? દેવ અરરહંત, વીતરાર્ ર્ુરુ ધિર્ગ્રંર્ અિે શાસ્ત્ર 

સવગજ્ઞિા કહેલા—એિી શ્રદ્ધા પણ શુભ ધવકલ્પ અિે રાર્ છે. એ મોક્ષિું કારણ િર્ી. સમજાણું કાંઈ? 

હોય છે, પણ મોક્ષિું કારણ િર્ી.  

શ્રોતા :- દેવ-ર્ુરૂ-શાસ્ત્રિી શ્રદ્ધા સાચી હોય તો...? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સાચી હોય તો રાર્ છે. સાચાિી વાત છે, ખોટાિી કયાં વાત છે? સવગજ્ઞ 

પરમેશ્વર, ર્ુરુ ધિર્ગ્રંર્ અિે વીતરાર્િી વાણી—એિી જે શ્રદ્ધા છે એ તો ધવકલ્પ છે, રાર્ છે. એિી શ્રદ્ધા 
એટલે કાંઈ સમ્યગ્દશગિ િર્ી. એ તો રાર્ છે. ભારે વાત! સમજાણું કાંઈ? શેઠ! શું કહે છે? એમ બોલે 
છે ભાઈ.  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ શ્રદ્ધા ધવકલ્પ છે, રાર્ છે. બંિિું કારણ છે.  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ તો પોતાર્ી ર્ાય છે, પરર્ી િધહ. પર તો ધિધમિ છે. પર તરફિો ધવકલ્પ 

છે એ તો ધિધમિ છે. આહાહા..!  

‘મોક્ષિે માટે સમ્યકત્વ હોય છે.’ કયું? ધિશ્ચય, સ્વ-આશ્રય. ધિશ્ચય જ્ઞાિ હોય છે, આત્મજ્ઞાિ એ 

મોક્ષિે માટે હોય છે. શાસ્ત્રજ્ઞાિ એ લાખ, કરોડ શાસ્ત્ર ભણે પણ એ મોક્ષિું કારણ િર્ી. કારણ કે 
શાસ્ત્રજ્ઞાિ, સવગજ્ઞિા શાસ્ત્ર હોં! વીતરાર્િા શાસ્ત્ર. અન્યિા શાસ્ત્રિી તો વાત છે િધહ. પરમેશ્વરિા શાસ્ત્રો 
પઢે અગ્યાર અંર્, િવ પૂવગ, એ મોક્ષિું કારણ િર્ી. કારણ કે એ તો ધવકલ્પ છે. આહાહા..! અિે ‘ચારરિ 

(પણ) હોય છે;…’ કયું ચારરિ? ભર્વાિ આત્મા શુદ્ધ ધ્રુવ ચૈતન્ય ધિધરિય પ્રભુ, એિું સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ 

અિે એમાં રમણતા–શુદ્ધ ધ્રુવમાં રમણતા એ ચારરિ છે. આ પંચ મહાવ્રતિા પરરણામ અિે દયા, દાિિા 
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ધવકલ્પ એ ચારરિ િર્ી. પંચ મહાવ્રતિા પરરણામ એ ચારરિ િધહ, એ મોક્ષિું કારણ િધહ. ઓહો..! 
સમજાય છે કાંઈ? 

‘તેર્ી હું વયવહાર અિે ધિશ્ચયર્ી ચારરિ કહીશ.’ ચારરિિા બે પ્રકાર – એક વયવહાર ચારરિ 

ધવકલ્પરૂપ, ધિશ્ચય ચારરિ ધિધવગકલ્પ વીતરાર્રૂપ. બે કહીશ એમ આચાયગ કહે છે. જણાવીશ હું. 
‘વયવહારિયિા ચારરિમાં વયવહારિયિું તપશ્ચરણ...’ મુધિપણું. પંચ મહાવ્રત, અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ, 
િગ્નદશા—એ દશા વયવહારિયે વયવહાર ચારરિ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ચારરિ િર્ી તેિે ચારરિ 

કહેવું એિું િામ વયવહારિય. 

શ્રોતા :- િર્ી એિે શું કરવા કહેવું? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- છે િે વસ્તુપણે ધિધમિ. છે એિે યર્ાર્ગપણે જાણવું એ ધિશ્ચય. િર્ી તેિે કહેવું 
અિે જાણવું એિું િામ વયવહાર. પંચ મહાવ્રતિા પરરણામ અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ મુધિિે હોય એિે હોય. 
એકવાર આહાર, ખડા આહાર, િગ્નપણું, છ આવશ્યક—એવા અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ હોય એ ધવકલ્પ છે, 
રાર્ છે. પણ ઓલું ધિશ્ચય જેિે હોય અિુભવ સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ. કોિે આશ્રયે ર્યેલું હોય? 

એિે આવું ધિધમિ હોય છે તેર્ી તેિે વયવહારે ચારરિ કહેવામાં આવે છે. ચારરિ િર્ી તેિે કહેવું એ 

વયવહારિયિો ધવષય છે. સમજાણું કાંઈ? 

ચારરિમાં વયવહારિયિું મુધિપણું. વયવહારિયિું મુધિપણું એટલે અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ, પંચ 

મહાવ્રતિા પરરણામ, એકવાર આહાર, છ આવશ્યકિી રિયા, અંદરમાં સામાધયક—એ ધવકલ્પ બિા. 
એ વયવહાર મુધિપણું કહેવાય. પણ કોિે? કે જેિે ધિશ્ચય મુધિપણું હોય એિે. તો ઓલાિે વયવહાર 

કહેવાય. િધહતર વયવહાર કહેવાય િધહ. આહાહા..! સમજાય છે કાંઈ? વીતરાર્દશગિમાં તો મુધિ એિે 
કહે કે જેિે આત્મદશગિ સમ્યક્ ર્યું તે ઉપરાંત સ્વરૂપમાં િણ કષાયિો અભાવ ર્ઈ વીતરાર્દશા ર્ાય 

અિે એિે અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ હોય, બાહ્માં િગ્નદશા હોય છે. એ બાહ્માં િગ્નદશા અિે અઠ્યાવીશ 

મૂળર્ુણિા ધવકલ્પ એ વયવહાર મુધિપણુ કહેવાય અિે રાર્રધહત આત્માિું દશગિ, જ્ઞાિ અિે ધસ્ર્રતા 
એ ધિશ્ચય સાિુપણું કહેવાય. એ ધિશ્ચય છે તે મોક્ષિું કારણ છે. વયવહાર છે તે વચમાં આવે છે, પણ તે 
બંિિું કારણ છે. સમજાણું કાંઈ? 

‘તેર્ી...’ વયવહાર.... ધિશ્ચય િામ ધિશ્ચયર્ી... ચારરિમાં ..... ધિશ્ચય મુધિપણું હોય છે. ભર્વાિ 

આત્મા અતીધન્દ્રય આિંદિું સમ્યગ્દશગિ પ્રર્ટ કરી અિે તેિું આત્માિું જ્ઞાિ પ્રર્ટ કરી અિે સ્વરૂપમાં 
વીતરાર્ી રમણતા હોય છે તે સાચું ચારરિ છે અિે એ મોક્ષિું કારણ છે. સમજાય છે કાંઈ?  

હવે ટીકા. ‘આ, રત્િિયિા સ્વરૂપિું કર્િ છે.’ હવે પહેલી વયવહારિી વાત કરે છે. ‘પ્રર્મ, 
ભેદોપચાર રત્િિય...’ ભેદવાળું વયવહારે રત્િિય સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ જે શુભરાર્રૂપ છે, એ 

બંિિું કારણ છે. એ ધિશ્ચય સમ્યક્ દ્રધિ, જ્ઞાિ, ચારરિવાળાિે (પૂણગ) વીતરાર્પણું જ્યાં સુિી પ્રર્ટે િધહ 

ત્યારે તેિે આવો ભાવ હોય છે. તેિે વયવહાર રત્િિય (કહે છે). એ કહે છે જુઓ! ‘ધવપરીત અક્ભધિવેશ 
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રધહત શ્રદ્ધાિરૂપ એવું જે ધસધદ્ધિા પરંપરાહેતભૂત...’ જેિા અક્ભપ્રાયમાં ઊલ્ટો અક્ભપ્રાય િ હોય. 
ભર્વાિે આત્મા કહ્ો છે, જડ કહ્ું છે, રાર્ વર્ેરે. એિા તત્ત્વોમાં ધવપરીત અક્ભધિવેશ એટલે આર્ગ્રહ. 
‘રધહત શ્રદ્ધાિરૂપ એવું જે ધસધદ્ધિા પરંપરાહેતુભૂત...’ મુક્કતિું પરંપરા કારણ, સીિું કારણ િધહ. પરંપરા 
શું? કે વયવહાર છે એિે છોડીિે જ્યારે ધિશ્ચય કરશે ત્યારે તેિે મુક્કત ર્શે માટે તેિે પરંપરા કારણ 

કહેવામાં આવયું છે. સમજાણું કાંઈ?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પરંપરા કીિું િે. પણ કીિું એિો અર્ગ શો? એ તો અર્ગ કયોિે આ. કે ધિશ્ચય 

આત્મજ્ઞાિ, આત્મદશગિ અિે આત્મરમણતા જ્યાં છે ત્યાં આવો ધવકલ્પ હોય છે, તે વતગમાિમાં તો 
અશુભર્ી બચવા માટે છે. પછી શુભમાંર્ી જ્યારે શુદ્ધમાં જાય ત્યારે શુભિે છોડીિે જશે માટે તેિે 
પરંપરા હેતુ કહેવામાં આવયો છે.  

શું પરંપરા હેતુ? ‘ભર્વંત પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યેિું...’ પચંપરમેષ્ઠી અરરહંત, ધસદ્ધ, આચાયગ, 
ઉપાધ્યાય, સાિુ—વીતરાર્ પરમેશ્વરિા કહેલા. સમજાણું કાંઈ? કેટલાક કહે છે કે િમો લોએ 

સવવસાહુણં. એમાં કયા (સાિુ) આવયા? કે જૈિિા સાિુ હોય અિે બીજા િ હોય. જૈિમાં પણ જેિે 
આત્મદશગિ... વીતરાર્ સવગજ્ઞ પરમેશ્વર કેવળજ્ઞાિી તીર્ંકરદેવે (કહેલા) આત્મદશગિ–રાર્રધહત 

સમ્યગ્દશગિ સ્વરૂપિું ર્યું છે, એિું આત્માિું જ્ઞાિ ર્યું છે અિે આત્મામાં રમણતા ર્ઈ છે, એિે અહીંયા 
આચાયગ, ઉપાધ્યાય અિે સાિુ કહેવામાં આવે છે. અિે એિા ફળ તરીકે પૂણગ કેવળજ્ઞાિ ર્ઈિે એિે 
અરરહંત અિે ધસદ્ધ કહેવામાં આવે છે. તો એ વીતરાર્માર્ગમાં જ આ હોય, એ ધસવાય બીજે હોઈ શકે 
િધહ. સમજાણું કાંઈ? 

અન્યધલંર્ે મુક્કત એમ કહે છે િે? ભર્વાિ િા પાડે છે. એમ હોઈ શકે િધહ. એિે વયવહારધલંર્ 

પણ િગ્નદશા અિે અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણિો વયવહાર હોય અિે ધિશ્ચય તો સ્વભાવિા આશ્રયે 
વીતરાર્દશા પ્રર્ટી હોય, એિે આવું ધિધમિ હોય. સમજાણું કાંઈ? ભારે વાંિા. પણ શરીરમાં કપડા 
રાખવાિો ભાવ હોય અિે કપડા પહેયાગ હોય અિે એિે ત્યાં મુધિપણું પ્રર્ટે એમ િણ કાળમાં બિે િધહ. 
સમજાણું કાંઈ? અિે કપડા છોડ્યા માટે મુધિપણું પ્રર્ટ્ું છે એમ પણ િર્ી. આહાહા..! એવો માર્ગ છે, 
ભાઈ! 

શ્રોતા :- કપડા છોડ્યા તોપણ મુધિ િધહ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કપડા તો અિંત વાર છોડ્યા છે એમાં શું આવયું? પંચ મહાવ્રત તો અિંત વાર 

પાળ્યા છે. એમાં શું આવયું? 

આત્મા અંદર રાર્રધહત શુદ્ધ ધચદાિંદિો સમ્યક્ અિુભવ ર્યા ધવિા અિે સ્વરૂપિી રમણતા 
ધવિા મુક્કતિું કારણ એિે જરીએ િર્ી. સમજાય છે કાંઈ? ભર્વંત પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યેિું... ભર્વાિ 

પંચપરમેષ્ઠી—અરરહંત પ્રભુ, ધસદ્ધ ભર્વાિ, આચાયગ ભર્વંત, ઉપાધ્યાય ભર્વંત અિે મુધિ 
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પરમેશ્વર, એ પાંચ ભર્વંત કીિા. જુઓ! પાંચેયિે ભર્વંત કહ્ા. આહાહા..! છે? આચાયગ, ઉપાધ્યાય, 
સાિુિે ભર્વંત કહ્ા. ભર્વાિ છેિે પાંચેય? આહાહા..! અહો..! અરરહંત, ધસદ્ધ તો કેવળજ્ઞાિી 
પરમાત્મા છે, પણ આચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાિુ એ અરરહંતપદ પ્રાિ ર્વાિે િજીકમાં છે. જેિે એક ર્ોડો 
ધવકલ્પ ઉઠે છે પંચ મહાવ્રતિો, એિે છોડીિે કેવળજ્ઞાિ પામવાિા. એવી જેિી અંતરમાં સ્વરૂપિી 
રમણતા અિે આિંદ આરદિી લીિતા છે, એિે અહીંયા ધિધમિ તરીકે િગ્નપણું અિે અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ 

હોય. સમજાય છે કાંઈ? એ બિાિે ઓલા ભાવિી અપેક્ષાએ ભર્વાિ પંચ પરમેષ્ઠી કહ્ા છે. ઓલા 
ધવકલ્પિી અપેક્ષાએ િધહ. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ભક્કત તો .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- શું?  

શ્રોતા :- ભક્કત.. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, ભક્કત એટલે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાિો અર્ગ ભક્કત. .. આવે છે એ. પ્રત્યેિું.... હજી 

તો આવયું િર્ી. હજી આવયું િર્ી. હજી અહીં સુિી આવવા દ્યો. એ શબ્દ આવયો િર્ી. 

પંચપરમેષ્ઠી ભર્વંત... અહીં તો ભર્વંતિી વયાખ્યા હજી ચાલે છે કે ભર્વંત પંચપરમેષ્ઠીિે 
ભર્વંત કહ્ા છે. આચાયગ, ઉપાધ્યાય, સાિુ એ ભર્વાિ છે. કારણ કે િણ કષાયિો અભાવ ર્ઈિે 
વીતરાર્દશા જેિે વતે છે. અિે અરરહંત અિે ધસદ્ધ તો પરમેશ્વર સાક્ષાત્ છે. એવા ‘ભર્વંત 

પંચપરમેષ્ઠી પ્રત્યેિું ચળતા-મધલિતા-અર્ાઢતા રધહત...’ એ ચળ-મલ િધહ કે ભર્વાિ આ હશે કે 
બીજા હશે? કાંઈ ચળવું િધહ. મધલિતા અિે અર્ાઢતા િામ અધસ્ર્રતા િધહ. એવું જેિું ‘ધિશ્ચળ 

ભક્કતયુકતપણું...’ એ ભર્વાિ પંચ પરમેષ્ઠીિી ભક્કત અિે એિું િામ રાર્ અિે એ રાર્િે સમરકત 

વયવહાર કહેવામાં આવે છે. 

શ્રોતા :- વયવહાર સમરકત રાર્ છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- રાર્ જ છે પણ જુઓિે. તેિી ‘ભક્કતયુકતપણું તે જ સમ્યકત્વ છે.’ વયવહાર 

સમરકત. પંચ પરમેષ્ઠીિો પ્રેમ છે. ઓલા ધિશ્ચય સમરકતસધહતવાળાિી વાત છે હોં. 

શ્રોતા :- બીજાિી િધહ? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બીજાિી વાત પણ કયાં હતી? વયવહાર કેવો? માલ ધવિા બારદાિ.. માલ 

ધવિા બારદાિ કહેવું કોિે? આ તો ઘઉંિો કોર્ળો છે કે ચોખાિો, પણ માલ હોય તો કહેવાયિે? 

સમજાણું કાંઈ? કોર્ળો સમજો છો? બોરા. પણ એ બોરા કોિો કહેવો? કે માલ િાખે એિો. માલ હોય 

તો બોરા કહેવાય. િધહતર માલ ધવિા બોરા ખાલી કોર્ળા કહેવાય. એમ આત્મા અંદર શુદ્ધ ધ્રુવ 

ચૈતન્ય... શુદ્ધભાવ અધિકાર છે િે? શુદ્ધભાવ ધ્રુવક્બંબ ચૈતન્ય ધિધરિય–રાર્િી રિયા ધવિાિો આત્મા, 
એિું જે સમ્યગ્દશગિ, એિો અિુભવ, એિી જે રમણતા એ મોક્ષિું કારણ. એિી જોડે પંચપરમેષ્ઠીિી 
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ભક્કતરૂપ શુભરાર્ એિે વયવહાર સમરકત કહેવામાં આવે છે. છે રાર્, એ શ્રદ્ધાર્ુણિી પયાગય િર્ી. 
વયવહાર સમરકત શ્રદ્ધાર્ુણિી પયાગય િર્ી. એ ચારરિિા ધવપરીતભાવિો એક રાર્ છે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કહ્ુંિે? એ રાર્ છોડીિે... પહેલા કહ્ુંિે. રાર્ છોડીિે વીતરાર્ ર્શે માટે 
ધિશ્ચય છે એિી વાત છે. જેિે ધિશ્ચય અિુભવ સમ્યગ્દશગિ છે, રાર્ ધવિાિી દ્રધિ. અિુભવ 

સમ્યગ્દશગિ, જ્ઞાિ, ચારરિ ધિશ્ચયિે આશ્રયે પ્રર્ટ્ો, એિો જે રાર્ છે એ છોડશે માટે પરંપરા હેતુ કહ્ો 
છે. એકલા અજ્ઞાિીિી વાત છે િધહ. છોડવાિી વાત છે િે. ધિધવગકલ્પ ર્ાય ત્યારે છૂટશે, માટે પરંપરા હેતુ 
(કહ્ો) છે. કેમકે શુભમાં અશુભ છૂટ્ો છે અિે શુદ્ધ ર્ઈિે શુભ છૂટશે, એમ. સમજાણું કાંઈ?  

પંચપરમેષ્ઠીિી ધિશ્ચળભક્કતયુકત... એમ. ચળે િધહ એવો એિો ધવકલ્પ છે, પંચપરમેષ્ઠીિી 
ભક્કતિો. એિે વયવહાર સમરકત. માર્ે આવે છે િે ભેદ ઉપચાર. એિે વયવહાર સમરકત કહેવાય છે. 
કોિે? ભક્કતિે. પણ કોિે? જેિે ધિશ્ચય આત્મા અખંડ આિંદકંદ ધ્રુવ, એિો જ્યાં અિુભવ ર્ઈિે 
સમ્યગ્દશગિ ધિશ્ચય પ્રર્ટ્ું છે, એિે આ વયવહાર સમરકત કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ?  

‘ધિશ્ચળ ભક્કતયુકતપણું તે જ સમ્યકત્વ છે.’ એ વયવહાર. હવે એમાં ધવશેષ અર્ગ કરે છે. 
‘ધવરણુબ્રહ્મારદકધર્ત ધવપરીત પદાર્ગસમૂહ...’ સમજાણું કાંઈ? બ્રહ્મા, ધવરણુ અિે મહેશ આરદર્ી કહેલા 
તત્ત્વો એ ધવપરીત તત્ત્વો છે. એિા પ્રત્યેિા આર્ગ્રહિો અભાવ.. એિા પ્રત્યેિો આર્ગ્રહિો અભાવ. ‘તે જ 

સમ્યકત્વ છે.’ વયવહાર. એવો અર્ગ છે. ઓલાિી જેવું કયું. પ્રવચિસારમાં આવે છેિે ઓલું? 

‘સ્વરૂપેચરણં ચારરિ’ એિો અર્ગ આ છે, એ ઢબ લીિી છે. સમજાણું કાંઈ? 

કહે છે કે વયવહાર સમરકત ધિશ્ચય સમરકતવાળાિે હોય છે. પણ એ વયવહાર સમરકત–રાર્ કેવું 
હોય? કે જેિે બ્રહ્મા, ધવરણુ, મહેશિા કહેલા પદાર્ગિી શ્રદ્ધાિો એિે અભાવ હોય છે. સમજાણું કાંઈ? 

બ્રહ્મા, ધવરણુ, મહેશિો કહેલો પદાર્ગિી શ્રદ્ધા હોય તો વયવહાર સમરકત એ િર્ી અિે ત્યાં ધિશ્ચય પણ 

િર્ી. સમજાણું કાંઈ? સવગજ્ઞ પરમેશ્વર ધિલોકિાર્ તીર્ંકરદેવે કહેલા–તેિા મુખમાંર્ી િીકળેલી વાણી. 
સમજાણું કાંઈ? આવશે ટીકામાં. વીતરાર્ સવગજ્ઞિા મુખકમળર્ી િીકળેલું છે, એમ. આહાહા..! 

જેિે ધવરણુ, બ્રહ્મા, બૌદ્ધ આરદ કધર્ત ધવપરીત... સવગજ્ઞ વીતરાર્ ધસવાય જેટલા અક્ભપ્રાયો 
જર્તમાં ઊંિા છે, એ ઊંિાિા આર્ગ્રહ ધવિાિો ભાવ... અિે આર્ગ્રહ ધવિાિા ભાવિે ધિશ્ચય સમ્યકત્વ 

દ્રધિવાળાિે વયવહાર સમરકતિો આરોપ દેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? એ મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં 
આવી ર્યું છે. ભેદ-ઉપચાર બેય આવી ર્યું છે. સમરકતમાં આવયું િર્ી? કે ઉપચાર છે. ધિશ્ચય એક 

સમ્યગ્દશગિ છે અિે ધિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાિ છે, ધિશ્ચય વીતરાર્તા છે ત્યાં ધવકલ્પિે—વયવહાર શ્રદ્ધાિે, 
વયવહાર જ્ઞાિિે અિે વયવહાર રાર્ારદિે સહચર દેખી, સાર્ે રહેલા દેખી વયવહારિે ઉપચારર્ી 
મોક્ષમાર્ગ કહ્ો છે. એ મોક્ષમાર્ગ છે િધહ. કહો, મોક્ષમાર્ગમાં આવી ર્યું છે, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં. 
સમજાણું કાંઈ? 
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શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- મોક્ષમાર્ગ તો એક જ છે, પણ આવો એક ધવકલ્પ જોડે હોય છે એિે આરોપે 
વયવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્ો, એ મોક્ષમાર્ગ છે િધહ. ખરેખર બંિમાર્ગ છે. સમજાણું કાંઈ? છે િે આમાં, 
મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં? આપણે ચાલી ર્યું આમાં કલાસમાં. ઘણું ચાલ્યું હતું. જુઓ.  

‘ધિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ તો, સાચા મોક્ષમાર્ગિે મોક્ષમાર્ગ ધિરૂપણ કયો તે ધિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે. તર્ા 
જ્યાં મોક્ષમાર્ગ તો િર્ી, પરંતુ મોક્ષમાર્ગિું ધિધમિ છે. સહચારી–સાર્ે રાર્ છે કે ધવકલ્પ તેિે ઉપચારર્ી 
મોક્ષમાર્ગ કહીએ. એ વયવહાર મોક્ષમાર્ગ છે. ધિશ્ચય વયવહારિું સવગિ એવું લક્ષણ છે.’ સાચું ધિરૂપણ 

તે ધિશ્ચય, ઉપચાર કર્િ તે વયવહાર. ધિરૂપણિી અપેક્ષાએ બે પ્રકારે મોક્ષમાર્ગ જાણવો. પણ એક 

ધિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ અિે એક વયવહારમોક્ષમાર્ગ છે—એમ બે મોક્ષમાર્ગ માિવા ધમથ્યા છે. બે મોક્ષમાર્ગ 
િર્ી.  

વળી ધિશ્ચય-વયવહાર બંિેિે ઉપાદેય માિે તે પણ ભ્રમ છે. વયવહાર પણ આદરણીય છે અિે 
ધિશ્ચય પણ આદરણીય છે—એ પણ અજ્ઞાિીિો ભ્રમ છે. કહો, ભીખાભાઈ! ધિશ્ચય-વયવહાર બંિેિે 
આદરણીય માિે છે. ધિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પણ આદરણીય અિે વયવહાર પણ આદરણીય (માિે તો) ભ્રમ 

છે. કારણ કે ધિશ્ચય-વયવહારિું સ્વરૂપ તો પરસ્પર ધવરૂદ્ધતા સધહત છે. વીતરાર્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાિ, ચારરિ એ 

વીતરાર્ છે અિે રાર્ારદ શ્રદ્ધા એ તો ધવકલ્પ વયવહાર છે. આિાર્ી ધવરૂદ્ધ છે. બહુ સરસ વાત કરી 
જુઓ! સમજાણું? 

વયવહાર અસત્યાર્ગ છે. સત્યિું ધિરૂપણ કરતો જ િર્ી. કોઈ અપેક્ષાએ ઉપચારર્ી અન્યર્ા ધિરૂપે 
છે. અન્યર્ા ધિરૂપે છે. મોક્ષમાર્ગ િર્ી એિે મોક્ષમાર્ગ (કહે). આ ચાલે છે એ. ભર્વાિિી ભક્કત એ 

સમરકત િર્ી, એ તો રાર્ છે. પણ વયવહારે તેિે આરોપ દઈિે, ધિશ્ચય સમ્યગ્દશગિિો અિુભવ છે એિે 
એવો રાર્ છે માટે સાર્ે ધિધમિ દેખીિે વયવહારિો ઉપચાર કહ્ો છે. ભારે વાત ભાઈ! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ખુલાસો બિો મોક્ષમાર્ગપ્રકાશકમાં ઘણો કયો છે. બે માર્ગ છે િધહ, એમ કહે 
છે. સમજાણું? જુઓ, પછી પણ છે િે? ક્જિમાર્ગમાં તો બંિે િયિું ર્ગ્રહણ કરવું કહ્ું છે િે? ક્જિમાર્ગમાં 
કોઈ ઠેકાણે ધિશ્ચયિી મુખ્યતાર્ી વયાખ્યાિ (હોય) તેિે સત્યાર્ગ એમ માિવું. કોઈ ઠેકાણે વયવહારિી 
મુખ્યતાર્ી વયાખ્યાિ (હોય) તેિે એમ િર્ી. જુઓ! આ વયવહાર સમરકત કહ્ું, (પણ) એમ છે િધહ. 
ભારે જર્તિે પણ. ધિધમિારદિી અપેક્ષાએ ઉપચાર કયો. એ પ્રમાણે જાણવું. બંિે િયોિા વયાખ્યાિિે 
સમાિ સત્યાર્ગ જાણે (કે) આ પ્રમાણે પણ છે અિે એ પ્રમાણે પણ છે.—એમ ભ્રમરૂપ પ્રવતગવા.... બંિે 
િયો ર્ગ્રહણ કરવા કહ્ા િર્ી. ભર્વાિે કહ્ા જ િર્ી. આહાહા..! ખબર િ મળે અિે એમ િે એમ આંિળે 
દોડે ચાલ્યો જાય. મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક(કારે) એિો ખુલાસો બિો કયો. જુઓ! કેવો સરસ કયો! સાતમો 
અધ્યાય બહુ અલૌરકક છે મોક્ષમાર્ગમાં. સાતમું અધ્યયિ.  
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કહે છે કે જેિે આત્મા ધ્રુવિું... અહીં શુદ્ધભાવ અધિકાર છે િે? શુદ્ધભાવ ધ્રુવ ધિકાળ તેિું 

અવલંબિ લઈ, આશ્રય કરી જે સમ્યગ્દશગિ ર્યું, ધિણગય ર્યો–ધિધવગકલ્પ ધિણગય ર્યો એ ધિશ્ચય 

સમરકત. એિી સાર્ે પંચ પરમેષ્ઠીિી ભક્કતરૂપ ધવકલ્પ જે રાર્ છે એ સમરકત િર્ી, એ તો રાર્ છે. 
પણ એ રાર્ અિે સમરકતિો આરોપ દઈિે વયવહારે સમરકત કહ્ું છે. એિે બ્રહ્મા, ધવરણુ આરદ કહેલા 
પદાર્ગિી શ્રદ્ધાિો આર્ગ્રહ હોતો િર્ી.  

શ્રોતા :- આર્ગ્રહ િ હોય પણ સમન્વય... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સમન્વય િ હોય. સમન્વય શેિો હોય? ભર્વાિે કહ્ું સાચું અિે આિે કહ્ું 
સાચું—એવો સમન્વય િ હોય. વીતરાર્માર્ગ ધસવાય કોઈ માર્ગ સાર્ે સમન્વય હોય. કયો? એ પણ છે 
અિે આ પણ છે—એ અપેક્ષાએ સમન્વય (હોય). પણ આ સાચો અિે એ સાચો એમ સમન્વય હોઈ 

શકે િધહ. સમજાણું કાંઈ?  

કહે છે કે એિું િામ વયવહારસમરકત કહ્ું છે. લ્યો! એવો અર્ગ છે. હવે વયવહારજ્ઞાિ. જેિે 
આત્મજ્ઞાિ છે, આત્માિું જ્ઞાિ છે એવા ધિશ્ચય જ્ઞાિવાળાિે વયવહારજ્ઞાિ કેવું હોય, એિી વાત કરે છે. 
જેિે આત્માિું જ્ઞાિ જ િર્ી, આત્માિો અિુભવ િર્ી, એિે તો વયવહારજ્ઞાિ હોઈ શકતું િર્ી. સમજાણું 
કાંઈ?  

‘સંશય, ધવમોહ િે ધવભ્રમ રધહત (જ્ઞાિ) તે જ સમ્યગ્જ્ઞાિ છે.’ વયવહાર હોં આ. સંશય િધહ. 
આમ હશે કે આમ હશે? ધવમોહ િધહ. મૂંઝવણ િધહ. કાંઈક હશે એમ પણ િધહ. ધવભ્રમ-ધવપરીતતા 
િધહ. એ સમ્યગ્જ્ઞાિ વયવહારે કહેવામાં આવે છે. કોિે? કે જેિે આત્મજ્ઞાિ ધિશ્ચય છે એિા આવા જ્ઞાિિે 
વયવહારજ્ઞાિ પુણ્યબંિિું કારણ કહેવામાં આવે છે. ક્જિદેવ હશે કે ધશવદેવ હશે? એ સંશય. સમજાય 

છે? કોણ જાણે ભાઈ! કાંઈક બીજે પણ દેવ હશે. સવગજ્ઞદેવ ધસવાય બીજામાં પણ પરમાત્મા ર્યા હશે. 
સમજાય છે? એવી સંશયદશા, ધિશ્ચય સમરકતીજીવિે વયવહારજ્ઞાિમાં પણ સંશય હોતો િર્ી. 
સમજાણું કાંઈ?  

‘શાકયારદકધર્ત વસ્તુમાં ધિશ્ચય...’ શાકય એટલે બૌદ્ધ. બૌદ્ધ પણ િમી હતા. બૌદ્ધ પણ મોક્ષે 
ર્યા છે. 

શ્રોતા :- એિે ઘણા માિિારા હતા. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ઘણા માિિારા હતા એટલે શું ર્યું? કીડી ઘણી હોય. કીડીયું ઘણી હોય એટલે 
માણસ ર્ઈ જાય? ઘણા માિિારા એટલે કાંઈ સાચું ર્ઈ જાય? સમજાય છે કાંઈ?  

‘(અર્ાગત્ બોદ્ધારદએ કહેલા પદાર્ગિો ધિણગય) તે ધવમોહ છે;...’ સમજાય છે કાંઈ? અિે 
‘અજ્ઞાિપણું (અર્ાગત્ વસ્તુ શું છે તે સંબંિી અજાણપણું) તે જ ધવભ્રમ છે.’ શું હશે કાંઈ ખબર પડતી 
િર્ી. કોણ જાણે સવગજ્ઞે કહેલું તત્ત્વ (સાચું) હશે કે આ બીજાએ કહેલું હશે? કાંઈ ખબર પડતી િર્ી. 
એવી ધવભ્રમદશા–ધવપરીતતા સમરકતીિે સમ્યગ્જ્ઞાિમાં, વયવહારજ્ઞાિમાં હોતી િર્ી. સમજાણું કાંઈ? 
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અિે સમ્યગ્દશગિ–આત્માિું દશગિ છે, આત્માિું જ્ઞાિ છે અિે ધિશ્ચય ચારરિ છે. સ્વરૂપમાં રમણતારૂપ 

ચારરિ જ્યાં ધિશ્ચય છે એિે વયવહારચારરિ કહેવું એિી વયાખ્યા ચાલે છે. એ પાપરિયાર્ી ધિવૃધિરૂપ 

પરરણામ તે ચારરિ. અશુભભાવર્ી છૂટીિે સાવદ્યયોર્ર્ી છૂટીિે ધિશ્ચય ચારરિવંત જીવિે–સમ્યક્ 
ધિશ્ચય-જ્ઞાિચારરિવાળાિે પાપર્ી છૂટીિે શુભભાવમાં વતે છે અધહંસા, સત્ય, દિ, પંચ મહાવ્રતમાં, 
તેિે વયવહાર ચારરિ કહેવામાં આવે છે. જેિે ધિશ્ચય સમ્યગ્દશગિ-જ્ઞાિ-ચારરિ વીતરાર્ી હોય તેિે. 
સમજાણું કાંઈ? 

શ્રોતા :- ધિશ્ચય અિે વયવહાર... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- પણ વાત શેિી ચાલે છે આ? વયવહારવાળાિે વયવહાર, ધિશ્ચયવાળાિે 
ધિશ્ચય. ધિશ્ચય હોય ત્યાં વયવહાર હોય. ધિશ્ચય િર્ી ત્યાં વયવહાર કેવા? હોય જ િધહ. વયવહારિો 
આરોપ, ધિશ્ચયિા સહકાર ધવિા આરોપ કોણ આપે? એર્ી સહકારી કહ્ું છે િે? સાર્ે હો, આરોપ આવે 
વયવહારિો ઉપચારિો, (પણ) વાસ્તધવક માર્ગ એ િર્ી. આહાહા..! 

‘પાપરિયાર્ી ધિવૃધિરૂપ પરરણામ તે ચારરિ છે.’ જુઓ પરરણામ છે વયવહાર પણ. ધિશ્ચયચારરિ 

એ વીતરાર્ી પરરણામ છે અિે વયવહારચારરિ એ શુભરાર્િા પરરણામ છે. ‘આમ ભેદોપચાર-રત્િિય 

પરરણધત છે.’ લ્યો! ભેદોપચાર એટલે વયવહાર. આમ વયવહારરત્િિય પરરણધત એટલે પયાગયમાં રાર્ 

છે. ‘તેમાં ક્જિપ્રણીત હેય-ઉપાદેય તત્ત્વોિું જ્ઞાિ તે જ સમ્યગ્જ્ઞાિ છે.’ બહુ ટૂંકુ કયું પાછું. ભર્વાિે 
કહેલા તત્ત્વોમાં, આ હેય છે અિે ઉપાદેય છે એવું જ્ઞાિ તેિે વયવહારજ્ઞાિ કહેવામાં આવે છે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આવે એિે અંદર. આવયા ધવિા રહે કાંઈ? વયવહારિય હેય છે, ધિશ્ચયિય 

ઉપાદેય છે એિું જ્ઞાિ હોય જ છે. સમજાણું કાંઈ? સામે છે િે પુસ્તક? જુઓ િે. પુસ્તકિા શબ્દો જુઓ, 
અર્ગ જુઓ.  

‘ક્જિપ્રણીત...’ વીતરાર્ પરમેશ્વર, ધિલોકિાર્, તીર્ંકરદેવ એણે કહેલાં જે તત્ત્વો, તેમાં રાર્ારદ 

હેય છે, આત્મારદ ઉપાદેય—એવો ભેદ તે જ્ઞાિ છે. તે જ્ઞાિિે વયવહારજ્ઞાિ કહેવામાં આવે છે. એવું 
વયવહારું જ્ઞાિ ધિશ્ચયજ્ઞાિ–આત્મજ્ઞાિ હોય એિે હોય છે. સમજાણું કાંઈ?  

હવે આ ૫૩ ર્ાર્ાિો અર્ગ. ‘આ સમ્યકત્વપરરણામિું બાહ્ સહાકારી કારણ...’ લ્યો! ધિશ્ચય 

સમરકતરૂપી જે પરરણામ છે... જુઓ! એિે લીિા સાર્ે. ધિશ્ચય શુદ્ધ ચૈતન્યધ્રુવ એમાં શ્રદ્ધાિે પ્રસરાવીિે 
જે ધિણગય સમ્યક્ ધિધવગકલ્પ અિુભવમાં ર્યો એવું જે સમ્યગ્દશગિ એ પરરણામ છે. સમ્યગ્દશગિ એક 

પરરણામ છે, સમ્યગ્દશગિ એક પયાગય છે, સમ્યગ્દશગિ ર્ુણ િર્ી. સમજાણું કાંઈ? ર્ુણ િર્ી. ર્ુણ તો 
ધિકાળી ર્ુણિે ર્ુણ કહેવાય, જે ધ્રુવ છે તેિે. સમ્યગ્દશગિ એ પયાગય છે–પરરણામ છે. ર્ુણ િધહ. ર્ુણ 

તો ધિકાળી હોય તેિે કહેવાય. 

શ્રોતા :- ..ભાઈિે ખબર હોય. 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એિે પણ ખબર િર્ી. ઓલો કહેતો હતોિે કે સમરકતિે તમે કેમ પયાગય કહો 

છો? સમરકતિે ર્ુણ કહેવાય. એક ક્ષુલ્લકિો પ્રશ્ન હતો. .... તમે સમરકતિે પયાગય કહો છો? ભર્વાિે 
તો એિે ર્ુણ કહ્ા છે, ધસદ્ધિા આઠ ર્ુણમાં? કહો. ર્ુણિો અર્ગ ત્યાં પયાગય છે. હવે ર્ુણ કે રદ’ પ્રર્ટે?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, ર્ુણિો અર્ગ એ પયાગયિે ર્ુણ કહ્ો છે. ર્ુણ તો ધિકાળી છે. ધિકાળી 
જ્ઞાિર્ુણ જે એકરૂપ તેિે ર્ુણ કહીએ અિે સમ્યગ્દશગિ તો િવી પયાગય છે. પ્રર્ટે છે તે પયાગય પ્રર્ટે. 
ર્ુણ પ્રર્ટે? શ્રદ્ધાર્ુણિી પયાગય. ધિશ્ચય પયાગય હોં. આ ધિશ્ચય સમ્યગ્દશગિિી વાત ચાલે છે. ધિશ્ચય 

સમ્યગ્દશગિ એ શ્રદ્ધા જે ધિકાળ આત્માિો ર્ુણ છે એિી પયાગય છે અિે વયવહાર સમરકત એ રાર્િો 
પયાગય છે. એ તો ચારરિર્ુણિી ધવપરીત પયાગયિો ભાર્ એ રાર્, એિે વયવહાર સમરકતિો આરોપ 

આપ્યો છે. કેટલું શીખવું આમાં? એિે ઘણું છોડવું છે ધિમોહ ર્વા માટે. પણ ખબર િ મળે, કાંઈકિું 
કાંઈક ભરડીિે બેસે અિારદર્ી. જૈિ સંપ્રદાયમાં આવીિે પણ ઊંિી માન્યતા અિે ઊંિી શ્રદ્ધા (હોય) 
અિે માિે કે આપણે િમી છીએ.  

‘આ સમ્યકત્વપરરણામિું...’ જુઓ! પરરણામ, ધિશ્ચય સમરકતિી વાત છે આ. વીતરાર્ી દ્રધિ. 
શુદ્ધ ચૈતન્યમૂધતગિે અવલંબીિે ધિધરિયદ્રવયિે અવલંબીિે સરિય શુદ્ધ પરરણામ ર્યા.. શુદ્ધ પરરણામ 

ર્યા. રાર્ ધવિાિી ધિધવગકલ્પ પ્રતીધત ર્ઈ એિે અહીંયા ધિશ્ચય સમરકતિા પરરણામ કહે છે. સમજાણું 
કાંઈ? એ પરરણામિું બાહ્ સહકારી કારણ. જુઓ આવયું. સંસ્કૃતમાં છે જુઓ અંદર. ‘अस्य 
सम्यक्त्वपरिणामस्य बाह्यसहकारिकािण ं वीतिागसववज्ञमखुकमलरवरिग वतसमस्तवस्तपु्ररतपादि- 
समर् वद्रव्यश्रतुमवे तत्वज्ञािरमरत’ એ તત્ત્વ(જ્ઞાિ) વયવહારિી વાત છે.  

‘સમ્યકત્વપરરણામિું બાહ્ સહકારી કારણ...’ બાહ્ સહકારી હોં. સાર્ે રહેલું. સહકારી એટલે 
સાર્ે રહેલું. ‘વીતરાર્-સવગજ્ઞિા મુખકમળમાંર્ી િીકળેલું...’ પરમેશ્વરિી રદવયધ્વધિમાંર્ી આવેલું. 
‘મુખકમળર્ી િીકળેલું સમસ્ત વસ્તુિા પ્રધતપાદિમાં...’ એમ કહે છે. ભર્વાિિી વાણીમાં તો આ િણ 

લોક, િણ કાળિા બિા પદાર્ગિે જાણેલાિું જ્ઞાિ આવે છે. અજ્ઞાિીિે તો એવું હોઈ શકે િધહ. જેિે 
સવગજ્ઞપણું િર્ી એિી વાણીમાં સવગ પદાર્ગિું જ્ઞાિ આવે કયાંર્ી? સવગ પદાર્ગ(િું જ્ઞાિ) છે િધહ તો 
વાણીમાં આવે િધહ. સમજાણું કાંઈ?  

સમકધતિા પરરણામિું બાહ્ બારદાિ–સહકારી કારણ–ધિધમિ ‘વીતરાર્-સવગજ્ઞિા 
મુખકમળમાંર્ી િીકળેલું સમસ્ત વસ્તુિા પ્રધતપાદિમાં..’ દેખો! દુધિયા િણ કાળ િણ લોકિા પદાર્ગિે 

કહેિારી વાણી પરમાત્માિી છે. એ ધસવાય–વીતરાર્િી વાણી ધસવાય બીજાિી એવી વાણી હોય િધહ.  
‘એવું દ્રવયશ્રુતરૂપ તત્ત્વજ્ઞાિ જ છે.’ જુઓ એ વયવહાર. એ દ્રવયશ્રુતજ્ઞાિ તત્ત્વ એ બાહ્ સહકારી કારણ 

છે. સમ્યગ્દશગિ ધ્રુવિે અવલંબે પ્રાિ ર્ાય એિે આવું દ્રવયશ્રુત ધિધમિ કહેવામાં આવે છે. સમજાણું 
કાંઈ? કારણ કે વાણીમાં જ એવું આવયું છે કે આત્મા ધિકાળી પરરપૂણગ પ્રભુ છે, એિો આશ્રય લે તો 
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સમ્યગ્દશગિ ર્ાય. એવું વાણીમાં આવયું છે. એર્ી વાણી સાંભળી ત્યારે તો ધવકલ્પ હતો. સમજાય છે? 

પણ જ્યારે એ વાણીમાં કહેલો ભાવ એિા લક્ષમાં આવયો અિે વાણીમાં એિો–કહેિાર જ્ઞાિીિો હૃદયિો 
ભાવ હતો એ ભાવ એિે અંતરંર્ હેતુ ધિધમિ તરીકે આવયો અિે જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવ ઉપર દ્રધિ ર્ઈિે 
સમ્યગ્દશગિ ર્યું, ત્યારે એિે–વાણીિે બાહ્ કારણ અિે એિા અક્ભપ્રાયિે ઉપચારર્ી અંતરંર્ કારણ 

કહેવામાં આવે છે. 

‘સમસ્ત વસ્તુિા પ્રધતપાદિમાં સમર્ગ એવું દ્રવયશ્રુતરૂપ તત્ત્વજ્ઞાિ જ છે.’ એમ કહેવામાં એમ છે 
કે વીતરાર્િી વાણી ધિધમિ િ હોય અિે કોઈ સમરકત પામી જાય એમ છે િધહ. અજ્ઞાિીિી વાણી 
ધિધમિ હોય અિે સમરકત પામી જાય એમ છે િધહ (અિે) એ વાણી છે માટે સમરકત પામી જાય એમ 

પણ િર્ી. ભારે વાત! કારણ કે વાણી સાંભળે છે ત્યારે ધવકલ્પ છે, રાર્ છે. વયવહારુ જ્ઞાિ છે. પણ એ 

વયવહારુ જ્ઞાિ ધિધમિ કયારે કહેવાય? કે ધિશ્ચય અંતર આશ્રય કરીિે સમ્યગ્દશગિ ર્ાય એિે આ 

પરરણામિે આ ભાવિે ધિધમિ, બાહ્કારણ કહેવામાં આવે છે.. આહાહા..!  

હવે આ તકરારી બોલ છે એ. ‘જે મુમુક્ષુઓ છે...’ મુમુક્ષુ એટલે સમરકત પામિારિી આ વાત 

િર્ી. જે ઉપદેશમાં ધિધમિ ર્ાય છે એિી વાત છે. ‘જે મુમુક્ષુઓ છે તેમિે પણ...’ એટલે મુમુક્ષુ એટલે 
જ્ઞાિી. જે વાણી ઉપદેશમાં આવે છે એવા જે જ્ઞાિી, એ જ્ઞાિીિો આત્મા ‘તેમિે પણ ઉપચારર્ી...’ દેખો 
ઉપચારર્ી. ‘પદાર્ગ ધિણગયિા હેતુપણાિે લીિે (સમ્યકત્વપરરણામિા)...’ બાહ્ ધિધમિ તરીકે હોવાર્ી 
‘અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે,...’ છે તો પરરણામ બાહ્િા, પણ એિે ઉપચારર્ી.... ભાષા વાપરી છે િે? 

ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ કહ્ો છે. સંસ્કૃત છે જુઓ. ‘य ेममुकु्षवः तऽेप्यचुाितः पदार् वरिण वयहतेतु्वात ् 
अतंिंगहतेव इत्यकु्ाः दर्विमोहिीयकमवक्षयप्रभतृःे’ સમજાય છે કાંઈ? 

શું કહ્ું? કે ભર્વાિ આત્મા.... સમ્યગ્દશગિિા જે િમગરૂપ પરરણામ અપૂવગ–અિંત કાળે િધહ 

પ્રર્ટેલા, એવા દ્રવયસ્વરૂપિા આશ્રયે પ્રર્ટેલું સમ્યગ્દશગિ એ પરરણામ છે–એ પયાગય છે. એિે ધિધમિ 

કોણ હતું? વીતરાર્િી સવગજ્ઞિી િણ કાળ, િણ લોકિી વસ્તુઓિે પ્રધતપાદિ કરિારી વાણી એ 

સમરકતીિે હોય તોપણ એિે િણ કાળિી વસ્તુિે પ્રધતપાદિ કરિારી વાણી છે. સમજાણું કાંઈ? કેમકે 

અહીં તો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાધયક લીિો છે િે પાછો? કેવળીિે તો એકલો ક્ષય જ હોય છે. સમજાણું 
કાંઈ? કેવળજ્ઞાિીિે તો એકલું ક્ષાધયક સમરકત હોય છે, એિે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, સમરકત હોતું િર્ી. 
અહીં તો એ લીિું છે, જેિે ઉપશમ સમરકત છે એ િીચલો છદ્મસ્ર્ જીવ... ક્ષયોપશમ છે કે ક્ષાધયક છે. 
એ જીવિે દશગિમોહ આરદિો ક્ષાધયક, ઉપશમ ર્યો છે એવા જીવિા પરરણામ... કહેવા માર્ે છે કે આ 

આત્મા અંતર આશ્રય કરે ત્યારે તેિે િમગ ર્ાય. એવો જે એિો ભાવ છે એિે પકડ્યો ધવકલ્પર્ી, ત્યારે 
તેિા ભાવિે અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવયા. પણ એિે છોડીિે જ્યારે સ્વભાવિો આશ્રય કરે ત્યારે 
ઓલાિે અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવે. આહાહા..! 

શ્રોતા :- એવી ભૂલ ર્ઈ જાય છે મુમુક્ષુર્ી. 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એવી ભૂલ ર્ઈ જાય. 

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ લે છે. બસ વાત એ છે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- તો મુમુક્ષુ. અહીંયા કેવળી લીિા િર્ી. અહીંયા સાિારણ મુમુક્ષુ લીિા છે. 
િણ કાળિી વાત લે છે િે. વાણી ભલે એિી છે, પણ વાણી કહેિાર છે એ જ્ઞાિી છે અિે એિી વાણી 
પણ એવી જ છે. સવગ પદાર્ગિે કહેિારી. એક સમયિી પયાગયમાં દ્રવય િણ લોક જાણે છે. એવી પયાગયિું 
સ્વરૂપ છે એવું એ વાણી દ્વારા કહે છે. ચાહે તો સમરકતી હો, શ્રાવક હો કે મુધિ સાચા. મુમુક્ષુ લીિા છે 
િે અહીં તો?  

શ્રોતા :- ...  

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. સંસ્કૃતમાં એમ છે. એિો અર્ગ બિા એમ કરે છે કે જુઓ, દશગિમોહિો 
ક્ષય સમરકતીિે ર્ાય એિે કહે છે. પણ એિો અર્ગ બેસશે િધહ. 

શ્રોતા :- અર્ગ બેસતો િર્ી. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િર્ી બેસતો. આ બેસે છે. બે હજારમાં શરૂ કયું હતું. એિાર્ી ધવરૂદ્ધ.... પછી 
અમારા પંરડતજી કહે છે કે એવો અર્ગ છે િધહ એમાં. આ અર્ગ છે. બે હજારિી સાલમાં ધિયમસાર શરૂ 

કયું હતું. સમજાય છે કાંઈ? 

અહીં તો બીજી એક વાત કે મુમુક્ષુ છે ક્ષયોપસમરકતી કે ક્ષાધયકસમરકતી, એ પણ સવગ પદાર્ગિે 
જાણવાિી જ વાત કરે છે. ભાઈ! કારણ કે શ્રુતજ્ઞાિમાં સવગ પદાર્ગિું સ્વરૂપ એિા ખ્યાલમાં આવી ર્યું 
છે. આહાહા..! એક પરોક્ષ અિે પ્રત્યક્ષ જેટલો ફેર છે, પણ વસ્તુમાં ફેર િર્ી. જુઓિે! ‘વીતરાર્-
સવગજ્ઞિા મુખકમળમાંર્ી િીકળેલું સમસ્ત વસ્તુિા પ્રધતપાદિમાં સમર્ગ એવું દ્રવયશ્રુતરૂપ...’ પણ એ 

દ્રવયશ્રુત કહેિાર કોણ છે? કે મુમુક્ષુ, એમ. એ સવગ િણ કાળ િણ લોકિા પદાર્ગિું તેિા જ્ઞાિમાં જ્ઞાિ 

વતે છે. આહાહા..! જુઓિે! કેવી રીતે સમાવયું છે! સમજાય છે કાંઈ? 

એવી જે વાણી એિે બાહ્ધિધમિ કહ્ું, બાહ્ સહકારી કારણ કહ્ું. સહકારી છેિે િીજી લીટીમાં? 

અિે ‘જે મુમુક્ષુઓ છે તેમિે પણ...’ એમ. તેમિે પણ, એમ. ‘ઉપચારર્ી પદાર્ગધિણગયિા હેતુપણાિે 
લીિે (સમ્યકપરરણામિા) અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે,...’ છે તો એ બાહ્, પણ ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ 
(કહ્ો). ઉપચાર શબ્દ પડ્યો છે િે? ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ કહ્ા છે. કારણ કે અતંરંર્ હેતુ એ િર્ી. 
અંતરંર્ હેતુ તો દ્રવયસ્વભાવ છે. સમરકત પામવામાં અંતરંર્ કારણ તો દ્રવયસ્વભાવ છે. સમજાણું 
કાંઈ?  

શ્રોતા :- ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કયો? 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, છે િે. 

શ્રોતા :- દશગિમોહિીય... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હોવાર્ી. ધિધમિ કહ્ું. એ વાત કહે છે.  

શ્રોતા :- દશગિમોહિીય.. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- જેિે ર્યું છે એ બીજાિે ધિધમિ ર્ાય છે. એમાં ર્ડબડ બહુ કરે છે. 

શ્રોતા :- .... ભૂલ કરે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કરે છે. 

શ્રોતા :- જેિે ર્વાિું છે તેિે કહે છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ર્વાિું છે તેિે કહે છે. 

શ્રોતા :- જેિે પ્રારંભ ર્યો છે... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. બસ, એ છે. … પ્રકાશા. સમજાય છે કાંઈ? આ પદ્મપ્રભમલિારરદેવિી 
ટીકા છે. મુધિિી ટીકા છે. મુધિ પંચ મહાવ્રતિારી, અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ, મહા સમ્યગ્દશગિ ચારરિવંત 

છે. પોતે કહે છે કે મારા મુખમાંર્ી પરમાર્મ ઝરે છે. પરમાર્મ ઝરે છે. એ પોતે કહે છે લ્યો! સમજાય 

છે કાંઈ?  

શ્રોતા :- .... અર્ગ કયો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, એ ટીકામાં જ છે. એક-એક શબ્દિો અર્ગ એવો છે.  

જે સમરકત–સમ્યગ્દશગિ છે એ પરરણામ તો આત્માિી પયાગય છે. એ તો ધ્રુવિે આશ્રયે પ્રર્ટેલી 
છે. એિે બાહ્ ધિધમિિા બે પ્રકાર છે. એિી વાણી છે જ્ઞાિીિી એ બાહ્ સહકારી તરીકે એિે ધિધમિ 

કહ્ું અિે એિો જે અક્ભપ્રાય છે એિે ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ કહ્ો. ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ. િહીં તો 
એ તો બાહ્ હેતુ છે. પણ જ્ઞાિીિો અક્ભપ્રાય એિા ખ્યાલમાં આવયો ધવકલ્પમાં કે આમ કહે છે. ઓહો..! 
એ તો દ્રવયિો આશ્રય કરે તો સમ્યક્ ર્ાય, વસ્તુિો આશ્રય કરે તો સમ્યગ્જ્ઞાિ ર્ાય, વસ્તુિા આશ્રયમાં 
ઠરે તો ચારરિ, એમ એ કહે છે. એમ ધવકલ્પ દ્વારા જ્યાં ખ્યાલમાં આવયું ત્યારે તેિા (જ્ઞાિીિા) પરરણામ 

(-ભાવ)િે સમરકત પામિાર જીવિે બાહ્ હેતુ (હોવા છતાં) ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ (કહ્ો). અંતરંર્ 

એટલે? છે તો બાહ્, પણ ઉપચારર્ી અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવે છે. 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કહ્ા છે માટે તેિે.... સમજાય છે કાંઈ? આ તકરારિા ઘણા ઊંિા અર્ગ કરે છે. 
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શ્રોતા :- ભૂલ ર્ાય છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ભૂલ ર્ાય છે. િધહ, જ્ઞાિીિી વાણી ધિધમિ હોય એમ િધહ. એમ આમાં િર્ી 
એમ કહે છે. વસ્તુિી ખબર િ મળે કાંઈ. અજ્ઞાિીિી વાણી પણ ધિધમિ હોય છે, ફલાણું ધિધમિ હોય 

છે. એમ હોય િધહ ભાઈ! દીવે દીવો પ્રર્ટે. કાંઈ કોલસાિે અડાડે દીવા પ્રર્ટતા હશે? પ્રર્ટે છે પોતાર્ી, 
પણ વાણીિો ધવકલ્પ, જ્ઞાિીિો ભાવ ધિધમિપણે છે. ધિધમિ છે માટે ર્યું છે એમ િધહ. પણ સહકારીમાં 
એવો ધવકલ્પ હોય છે કે ભર્વાિિી વાણી આ છે એ બાહ્ સહકારી કારણ કહ્ું અિે એિો અક્ભપ્રાય 

છે કે ભર્વાિ પૂણાગિંદ ધિત્યાિંદ આિંદકંદ એિો આશ્રય કર તો તિે સમ્યગ્દશગિ ર્ાય. એવો જે એિો 
અક્ભપ્રાય હતો એ ધવકલ્પમાં આવયો તેર્ી ઉપચારર્ી તેિે બાહ્ હોવા છતાં અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં 
આવયો છે. પરમાર્ે અંતરંર્ હેતુ તો ધ્રુવ છે. સમજાણું કાંઈ? આહાહા..! 

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- શુદ્ધતા ધ્રુવ.  

શ્રોતા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અંતરંર્ હેતુ ઉપચારર્ી કેમ? કે ઓલા અક્ભપ્રાયિો ભાવ એિે પકડવો છે. 
ધવકલ્પર્ી હોં હજી. પણ કયારે એ ધિધમિ કહેવાય? કે એ વાણીમાં, ભાવમાં એમ કહેવામાં.... કારણ કે 
આખું જૈિદશગિ કે એિી વાણી વીતરાર્તાિે જ બતાવે છે. ચારેય અિુયોર્માં વીતરાર્તાિે બતાવે છે. 
તો વીતરાર્િી વાણી કે સમરકતીિી વાણી વીતરાર્િે જ બતાવવાિી વાણી હોય છે. રાર્ કરવાિી 
વાણી એિી વાણી હોય િધહ. રાર્ હોય એિું જ્ઞાિ કરાવવાિી વાણી હોય. સમજાય છે કાંઈ?  

શ્રોતા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ તો ધવકલ્પ આવે. આવે એ જુદી વાત છે અિે એ પાછું અંતરિું કારણ ર્ાય 

એમ િર્ી. અંતરંર્ કારણ તો સમ્યક્ સ્વભાવ દ્રવય છે તે કારણ છે. આહાહા..! ભારે વાત! 

શ્રોતા :- વાણી ધિણગય કરાવે? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- વાણી ધિણગય જરીએ કરાવતું િર્ી. ચીમિભાઈ! ઠીક હળવે બોલ્યા. ઝવેરી 
છે િે. એ ધિણગય કરે છે ધવકલ્પ દ્વારા, ત્યારે એિો અક્ભપ્રાય અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવે છે અિે એિી 
વાણી બાહ્ હેતુ કહેવામાં આવે છે. આમ છે. આહાહા..! સમજાણું કાંઈ? 

‘(સમ્યકત્વ પરરણામિા) અંતરંર્ હેતુઓ કહ્ા છે, કારણ કે તેમિે દશગમિોહિીયકમગિા ક્ષયારદક 

છે.’ ઉપદેશ કરિારિે દશગિમોહિો ઉપશમ, ક્ષય ર્યેલો છે. માટે તેિી વાણી બાહ્ હેતુ અિે એિો 
અક્ભપ્રાય અંતરંર્ હેતુ કહેવામાં આવયો છે. 

(શ્રોતા :- પ્રમાણ વચિ ર્ુરુદેવ!) 

* * * * * 
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મોક્ષનો અધિકાર. મોક્ષનો માર્ગ–મોક્ષનો ઉપાય. શુદ્ધભાવ અધિકાર છે. અત્યાર સુિી એમાાં એમ 

આવયુાં કે પાંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિરૂપ વયવહાર સમકકિ એ છે. ધવકલ્પરૂપ ભાવ એક છે એમ આવયુાં. અને 
હેય-ઉપાદેયનુાં જ્ઞાન પણ વીિરાર્ે કહ્ુાં એવુાં ત્યાાં વયવહારનુાં જ્ઞાન છે અને પાપની ધનવૃધિરૂપ એના 
મહાવ્રિ આકદના પકરણામ છે. એટલુાં કહ્ુાં હિુાં. છે વયવહાર, એટલુાં. પણ એ મુક્તિનુાં કારણ નથી. 

શ્રોિા :- ..... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ પરાંપરાનો અથગ કે એ મુક્તિનુાં કારણ નથી. પછી છોડશે ત્યારે મુક્તિનુાં 
કારણ થશે. એમ અથગ થયોને? હવે મુક્તિનુાં કારણ શુાં એની વયાખ્યા ચાલે છે. લ્યો! 

‘અભેદ-અનુપચાર-રત્નત્રયપકરણધિવાળા જીવને,…’ હવે મૂળ માર્ગ, મૂળ વસ્િુ આવી આ. કેવો 
છે જીવ? કે જેને અભેદ એટલે ધનશ્ચય, અનુપચાર એટલે વયવહાર નધહ. વાસ્િધવક રત્નત્રય 

પકરણધિવાળો જીવ. એટલે સમ્યગ્દશગન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યતચાકરત્ર સત્યસ્વરૂપ, ધનશ્ચયસ્વરૂપ, સ્વના 
સ્વદ્રવયને અવલાંબીને થયેલી સમ્યતદશા, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યતચાકરત્ર એવા રત્નત્રય એટલે 
સમ્યગ્દશગન-જ્ઞાન-(ચાકરત્ર) ત્રણ રત્ન, એની પકરણધિ એટલે અવસ્થા—એ ત્રણે મોક્ષમાર્ગ પકરણધિ– 

પયાગય છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

ભર્વાન આત્માની મુક્તિ થાય એટલે પરમ આનાંદની પ્રાધિ થાય. મુક્તિ એટલે પરમ આનાંદની 
પ્રાધિ. એનો ઉપાય અભેદ રત્નત્રય... અભેદ અનુપચાર એટલે શુદ્ધ દ્રવયસ્વભાવ કહેશે હમણાાં. એ 

ધવકલ્પ ધવનાનુાં અભેદ નામ શુદ્ધ ચૈિન્ય દ્રવયનુાં સમ્યગ્દશગન, એનુાં જ્ઞાન અને એની વીિરાર્ 

પકરણધિરૂપી ચાકરત્ર. એ ત્રણ રત્નત્રય પકરણધિ, પકરણધિ એટલે અવસ્થા. એવા અવસ્થાવાળા જીવને... 
સમજાય છે કાાંઈ? મોક્ષમાર્ગ એ પયાગય છે, ર્ુણ નથી, િેમ (વયવહાર) મોક્ષમાર્ગ એ ધવકલ્પ છે એ પણ 

મોક્ષમાર્ગ નથી. સમજાણુાં કાાંઈ?  

‘અભેદ-અનુપચાર-...’ વાસ્િધવક. અભેદ અને વાસ્િધવક રત્નત્રય—સમ્યગ્દશગન, જ્ઞાન અને 

ચાકરત્ર– વીિરાર્ી સમ્યગ્દશગન, વીિરાર્ી જ્ઞાન અને વીિરાર્ી ચાકરત્ર એવી અવસ્થાવાળા જીવને.. 
હવે ત્રણની વયાખ્યા કરે છે. સમજાય છે કાાંઈ? ‘ટાંકોત્કીણગ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ છે એવા ધનજ પરમ 

િત્ત્વની શ્રદ્ધા,...’ વડે મુક્તિ થાય છે. છેલ્લો શબ્દ એનો છે. ‘અભૂિપૂવગ ધસદ્ધપયાગય થાય છે.’ છે? શુાં 
કહ્ુાં? 

ભાદરવા વદ ૬, બુધવાર, તા. ૧-૧૦-૧૯૬૯ 
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૫, પ્રવચન-૨૨ 
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ભર્વાન આત્મા જ્ઞાયક ટાંકોત્કીણગ–અણઘડેલી મૂધિગ, ધચદાનાંદ ધ્રુવ ધનત્ય દ્રવયસ્વભાવ, ‘આત્મા 

દ્રવયે ધનત્ય છે’ એમ આવે છે ને? એ ધનત્ય જે દ્રવય વસ્િુ છે, જ્ઞાયકસ્વભાવ છે, ધ્રુવસ્વભાવ છે.... જેનો 
એક જ્ઞાયકસ્વભાવ એવુાં ધનજ પરમિત્ત્વ, એવો જે ધનજ આત્મભાવ, એવા િત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે.. એની 
શ્રદ્ધા વડે જીવને મુક્તિ થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? પહેલુાં કહ્ુાં હિુાં, પરાંપરા હેિુભૂિ. એ િો ધવકલ્પ છે ને? 

પહેલો અશુભ ટળ્યો છે, સમ્યગ્દશગન-જ્ઞાન-ચાકરત્ર થયુાં છે. પણ વચ્ચે છઠ્ઠે ર્ુણસ્થાને એવી શ્રદ્ધાનો 
ધવકલ્પ, પાંચ મહાવ્રિના પકરણામ હોય છે એથી િેને વયવહાર છે એમ કહેવામાાં આવયુાં. સમજાણાું કાાંઈ?  

પણ અહીં િો હવે, એને મુક્તિનુાં કારણ છે એમ ધસદ્ધ કરવુાં છે. ધનશ્ચય છે મુક્તિ એટલે પરમ 

શુદ્ધિા પરમાત્મદશા. અભૂિપૂવગ ધસદ્ધપયાગય. જુઓ! એ પણ પયાગય છે. મોક્ષનો માર્ગ પણ પયાગય–
અવસ્થા–હાલિ છે અને ધસદ્ધ પણ એક પયાગય છે. ધસદ્ધ કાાંઈ ર્ુણ નથી. પાંકડિજી! ધસદ્ધ પયાગય છે. 
જુઓ! ‘અભેદ-અનુપચાર...’ એટલે વાસ્િધવક ઉપચાર નધહ–જૂઠુાં નધહ, પણ યથાથગ એવા રત્નત્રય 

પકરણધિવાળા જીવને ધસધદ્ધ થાય છે, મુક્તિ થાય છે. શા વડે? કે ‘ટાંકોત્કીણગ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ 

છે એવા ધનજ પરમ િત્ત્વ…’ દ્રવય–વસ્િુ. ધ્રુવ. અહીં જે કહે છેને શુદ્ધભાવ? એ શુદ્ધભાવ ધ્રુવ. જેમાાં રાર્ 

પણ નધહ, ધનધમિ પણ નધહ અને એક સમયની પયાગય નધહ—એવુાં ધ્રુવ. એવા િત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે, એવા 
િત્ત્વના સમ્યગ્દશગન વડે િથા એ વડે.... ધ્રુવની શ્રદ્ધા એ પયાગય છે. ધ્રુવ છે એ ધત્રકાળી દ્રવય છે, પરમિત્ત્વ 

છે એ િો ધત્રકાળી દ્રવય છે. શ્રદ્ધા વડે, એ એની પયાગય છે. ઓલા રત્નત્રય પકરણધિ કીિી એ એની એક 

પયાગય છે. કેટલુાં આમાાં! 

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કાાંઈ ખબર જ ન મળે કે શુાં દ્રવય અને શુાં પયાગય. જય મહારાજ! ર્ોટેર્ોટા.  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િીમેથી િો કહેવાય છે, જરી ધવચાર કરી શકે એ રીિે. કે આ વસ્િુ છે ભર્વાન 

આત્મા ધ્રુવ દ્રવય. દ્રવય એટલે ધનત્યાનાંદ પ્રભુ, સક્ચ્ચદાનાંદ—સિ્ એટલે શાશ્વિ, ધચદ્ એટલે જ્ઞાન અને 
આનાંદ એવો જેનો શાશ્વિ ધ્રુવસ્વભાવ છે એવા િત્ત્વની શ્રદ્ધા–અાંિમુગખ થઈને સમ્યગ્દશગનની પયાગય, 
એ શ્રદ્ધાપયાગયથી પકરણિ જીવને અભૂિપૂવગ–અનાંિ કાળમાાં નધહ થયેલી એવી ધસદ્ધપયાગયને િે પ્રાિ 

થાય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ધમથ્યાત્વભાવ અને રાર્-દ્વેષ, સાંસાર એ પણ એક ધવકારી પયાગય છે. સમજાય 

છે કાાંઈ?  

ધમથ્યાત્વ એટલે જે સ્વભાવમાાં નથી એવો શુભરાર્ ધવકલ્પ, દયા, દાન, ભક્તિ, વ્રિ વર્ેરે... એવા 
રાર્વાળો છુાં એ માન્યિા ધમથ્યાત્વ છે અને એ ધમથ્યાત્વ િે સાંસારની એક ધવકારી પયાગય છે. સમજાય 

છે કાાંઈ? અને આ મોક્ષમાર્ગ પણ એક અપૂણગ ધનમગળ પયાગય છે. અને ધસદ્ધ િે પૂણગ  શુદ્ધ પયાગય છે. છે 
િો ત્રણેય પયાગય–અવસ્થા છે–હાલિ છે.  

શ્રોિા :- .... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ત્રણ પ્રકાર છે. એક બધહરાત્મા, એક અાંિરાત્મા અને એક પરમાત્મા—ત્રણ 

પ્રકારની પયાગય છે. આત્મા ત્રણ પ્રકારે થઈ રહ્ો છે પયાગયમાાં. શેઠ!  

ભર્વાન આત્મા ધ્રુવ સક્ચ્ચદાનાંદ પ્રભુ, ધનત્યાનાંદ સહજાનાંદની મૂધિગ આત્મા છે—એ વસ્િુ. એ 

વસ્િુમાાં રાર્નો ધવકલ્પ છે એ મારો છે એ પરભાવ છે, ધવકાર છે, દુુઃખ છે. એ આનાંદસ્વરૂપ ભર્વાન 

આત્મા એના િામમાાં રાર્નુાં દુુઃખ નથી. એના ક્ષેત્રમાાં, એના ભાવમાાં.... રાર્ ચાહે િો શુભધવકલ્પ ભક્તિ 

ભર્વાનનુાં નામસ્મરણ આકદ (હોય) એ બિો રાર્ છે અને દુુઃખ છે. એ આત્માને દુુઃખવાળો માનવો 
એનુાં નામ બધહરાત્મબુધદ્ધ, ધમથ્યાત્વબુધદ્ધ, િે સાંસારબુધદ્ધ છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

હવે િમગબુધદ્ધ કે એ જે ટાંકોત્કીણગ જે જ્ઞાયકભાવ, ધ્રુવ ધનત્યાનાંદ પ્રભુ એવુાં જે પરમિત્ત્વ... ધનજ 

પરમિત્ત્વ પાછુાં હોં. ભર્વાનનુાં િત્ત્વ એ નધહ, એમ. ટાંકોત્કીણગ જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ છે એવો ધનજ 

પરમિત્ત્વ–પોિાનુાં િત્ત્વ. ભર્વાનને–પરમાત્માને માનવા એ િો ધવકલ્પ છે. એ િો પહેલામાાં આવી 
ર્યુાં. પાંચપરમેષ્ઠીની શ્રદ્ધાનો ધવકલ્પ... એ પહેલામાાં આવી ર્યુાં. આ િો ધનજ પરમિત્ત્વ... પરમિત્ત્વ 

એટલે? રાર્ િો નધહ, (પણ) એક સમયની પયાગય છે એ પરમિત્ત્વ નથી, એ અપરમભાવ છે. પરમભાવ 

િો ધત્રકાળી જ્ઞાયક ધ્રુવ એકરૂપ ધનધરિય જેમાાં મોક્ષમાર્ગની પયાગયનુાં.. પયાગયનુાં પકરણમન પણ જેમાાં 
નથી. ભારે વાિ!  

એવો જે પરમિત્ત્વ સ્વભાવભાવ, એની શ્રદ્ધા... એ શ્રદ્ધા એ પયાગય થઈ. પરમિત્ત્વ એ દ્રવય થયુાં. 
દ્રવય નામ ધ્રુવવસ્િુ થઈ. અને એની શ્રદ્ધા, એના સન્મુખ થઈને ધનણગય સમ્યગ્દશગન થાય એને અહીંયા 
એની શ્રદ્ધા–સમકકિ કહેવામાાં આવે છે. કહો, સમજાય છે કાાંઈ? િેથી ધનજ પરમિત્ત્વ શબ્દ વાપયો છે. 
કોઈ એમ કહે, ભર્વાનને માનીએ, પરમેશ્વરને માનીએ, ર્ુરુને માનીએ િો? કે એ માન્યિા રાર્વાળી 
છે, એ શ્રદ્ધા િમગની નધહ.  

શ્રોિા :- આત્માની શ્રદ્ધા નધહ એમ થયુાં? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આત્માની શ્રદ્ધા નધહ એ. આહાહા..!  

િેથી ધનજપરમિત્ત્વ એવો ધત્રકાળી ભર્વાન, એની શ્રદ્ધા... એની શ્રદ્ધા... ઓલો જે રાર્ હુાં છુાં 
એવી માન્યિા હિી, એ ધમથ્યાત્વ માન્યિા એ સાંસારપયાગય, બધહરાત્મબુધદ્ધની હિી. હવે આ એકલુાં 
પરમધ્રુવસ્વરૂપ છુાં, રાર્ પણ નધહ, ધનધમિ નધહ, કમગ નધહ, કાાંઈ નધહ. એક સમયની પયાગયમાાં પણ આ 

ધ્રુવ નધહ. એવો ધ્રુવ ભર્વાન ધનત્યાનાંદ પ્રભુ અનાકદ-અનાંિ શાશ્વિ ચીજ, એની શ્રદ્ધા વડે... જે શ્રદ્ધા 
સમકકિ િે પયાગય છે–અવસ્થા છે, ધનમગળ વીિરાર્ી દશા છે. એ વડે રત્નત્રય પકરણિ જીવને અભૂિપૂવગ 
ધસદ્ધ પયાગય થાય છે. છે એમાાં અાંદર? 

અનાંિ કાળમાાં નધહ થયેલી એવી ધસદ્ધની દશા આવા જીવને થાય છે. કહો, આમાાં િો ચોખ્ખી 
વાિ છે. જરી વાાંચે િો.... કાાંઈ ચોપડા મેળવશે કે નધહ? દશેરામાાં ચોપડા મેળવે છે આ િમારે કે કેટલી 
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પેદાશ થઈ. છે એય..! ભર્વાનજીભાઈ! હવે ૮૦ લાખ હિા, એમાાં ૨૦ લાખ ભળ્યા ઓણ પેદાશના. 
એક કરોડ થયા. સમજ્યાને? ૫૦ હજારનો ખચગ બાદ કરીને. બિુાં કરે છે કે નધહ? એય..! પોપટભાઈ! 

શ્રોિા :- છોકરા કરે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- છોકરા કરે, બિુાં ધ્યાન રાખે. દોરી હાથમાાં રાખીને છોકરા કરે. પૂછાવે બિુાં. 
કહો, સમજાય છે કાાંઈ? આહાહા..! એ િો બિાની વાિ છે ને શેઠ! 

શ્રોિા :- .... વિારે ખચગ કરે િો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, ઝાઝા ખચગ કરી જાય િો? આ શેકઠયા જુઓ! ડાલચાંદજી એ િો હુધશયાર 

માણસ બિા છે, પણ ઝાઝુાં કરી નાખે િો? ધ્યાન રાખવુાં જોઈએ. ધ્યાન રાખે િો, કહે, એમ થાય નધહ. 
એમ કહે છે.  

અહીં િો ધ્યાન રાખવાું એટલે? ધ્યાન કરવુાં. કોનુાં? કે ધ્રુવિત્ત્વનુાં. આહાહા..! એ છે ભાઈ! અાંદર 

શબ્દ એ છે હોં. ધવષય કુરુ. ધ્યાનાં ધવષય કુરુ એવુાં ઘણે ઠેકાણે આવે છે આમાાં. કળશમાાં ધ્યાન... 
અધ્યાત્મિરાંધર્ણીમાાં. ઘણે ઠેકાણે. ધ્યાનમાાં ધવષય કરવો એટલે અાંિરમાાં ધવષય દ્રવય ધ્રુવ છે િેને ધ્યેય 

બનાવવુાં. એવો જે ધ્રુવ ભર્વાન, વિગમાન પયાગયમાાં િેને પ્રસરાવીને ધ્રુવમાાં જે ધનણગય સમ્યગ્દશગન થાય  

એ વીિરાર્ી ધનદોષ આત્માની પયાગય છે િેને સમકકિ કહેવામાાં આવે છે. અને એ સમકકિ પયાગય વડે 
અભૂિપૂવગ–અનાંિ કાળમાાં નધહ થયેલી ધસદ્ધની પયાગય, કેવળજ્ઞાન અને આનાંદની પયાગય અક્સ્િપણે 
પ્રર્ટ થાય છે. ઓલો વયવહાર છે િો થાય છે એમ નથી કહ્ુાં એમાાં. પરાંપરા કીિુાં. એટલે પરાંપરાનો અથગ 
એ કાઢી નાખશે ત્યારે થાશે. સમજાણાું કાાંઈ? 

શ્રોિા :- કરિા કરિા થાશે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કરિા કરિા િૂળેય થાય નધહ. રાર્ કરિા કરિા થાય? રાર્નુાં કિૃગત્વ િો 
છૂટ્ુાં, પણ રાર્ રહ્ો એને છોડે ત્યારે થશે. પહેલા સમ્યગ્દશગનમાાં િો રાર્નુાં કિગવય છૂટે ત્યારે 
સમ્યગ્દશગન થાય. રાર્ મારુાં કિગવય છે, કરવા જેવુાં છે ત્યાાં સુિી િો બધહરાત્મા ધમથ્યાદ્રધિ મૂઢ જીવ 

સાંસારી છે. સમજાય છે કાાંઈ? િેથી જુઓને.  

‘ધનજ પરમ િત્ત્વ...’ દ્રવયસ્વરૂપ ધત્રકાળી ધ્રુવપણે, અચળપણે, અધવનાશીપણે રહેલો ભર્વાન 

આત્માનો ધનજસ્વભાવ એની ‘શ્રદ્ધા વડે...’ જુઓ! અહીં દેવ-ર્ુરુની શ્રદ્ધા વડે સમકકિ, એમ નથી કહ્ુાં, 
છ દ્રવયની શ્રદ્ધા વડે સમકકિ નથી કહ્ુાં, પયાગયની શ્રદ્ધા વડે સમકકિ નથી કહ્ુાં. પયાગયની શ્રદ્ધા વડે 
સમકકિ નથી કહ્ુાં. શ્રદ્ધા છે પયાગય, સમ્યગ્દશગન છે અવસ્થા, પણ એની શ્રદ્ધા વડે સમકકિ એમ નથી 
કહ્ુાં. ધત્રકાળી દ્રવય ભર્વાન આત્મા ધ્રુવ ધનત્યાનાંદ સહજાનાંદનો સાર્ર, અનાકદ-અનાંિ સ્વભાવથી 
છલોછલ ભરેલો, પકરણમનની પયાગય ધવનાનો—એવા ધનજ પરમિત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે એટલે સમકકિ ..... 
અનાકદકાળનો ધસદ્ધ પયાગય િેને પ્રર્ટ થશે. સમજાણાું કાાંઈ? એટલે કે એને મુક્તિ થશે. આહાહા..! એક 

વાિ. 
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હવે બીજી વાિ જ્ઞાન. ‘િદ્જ્જ્ઞાનમાત્ર...’ િદ્જ્જ્ઞાનમાત્ર. િિ્ જે  ‘(-િે ધનજ પરમ િત્ત્વના 
જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ)...’ શાસ્ત્રજ્ઞાન એ નધહ. સમજાય છે કાાંઈ? શાસ્ત્રજ્ઞાન એ બાંિનુાં કારણ છે. િેથી કહે છે, 
‘િદ્જ્જ્ઞાનમાત્ર...’ િિ્ છે ને? દ અડિો છે એટલે િિ્ ‘(-િે ધનજ પરમિત્ત્વના જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ)...’ ધ્રુવ 

ભર્વાન આત્મા ધનત્યાનાંદ જેમાાં જ્ઞાન ઠસોઠસ સ્વભાવથી ભરેલો ભર્વાન એનુાં જ્ઞાન. સમજાણુાં કાાંઈ? 

ધનધમિ શાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન નધહ, રાર્ થયો એનુાં જ્ઞાન નધહ, એક સમયની પયાગયનુાં જ્ઞાન નધહ. સમજાણુાં 
કાાંઈ? માર્ગ િો બાપા! એવો છે. એણે સાાંભળ્યો નથી, એણે ખ્યાલમાાં લીિો નથી. એમ ને એમ િમગને 
બહાને ક્જાંદર્ી કાઢી અનાંિ કાળ એમ ને એમ કદ’ ર્ુમાવયા. સમજાણાું કાાંઈ? ઓહોહો..! 

આ વસ્િુ છે એની વાસ્િધવક શ્રદ્ધા પણ પહેલી સમજણમાાં નધહ કરે િો એને સમ્યગ્દશગન થવાનો 
અવકાશ છે નધહ. 

શ્રોિા :- જ્ઞાન... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- જ્ઞાન કરાવે છે, પણ આ સાાંભળવા મળે છે કે નધહ? શોભાલાલજી! આહાહા..! 
ત્રસની ધસ્થધિ િો ઘણાની પૂરી થવા આવી છે. ત્રસમાાં રહેવાનો કાળ જ બે હજાર સાર્ર છે. શુાં કહ્ુાં? 

આ બે ઇધન્દ્રય, ત્રણ ઇધન્દ્રય, ચૌ ઇધન્દ્રય, નારકી, મનુરય, દેવ અને ઢોર એમાાં રહે િો કેટલો (કાળ)? બે 
હજાર સાર્ર. બસ એટલી ધસ્થધિ પૂરી થાય એટલે એને એકેધન્દ્રયમાાં જાવુાં જ પડે. આહાહા..! 

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આ િેથી કહ્ુાંને. આ સમજે એને જાવુાં પડે નધહ. ન સમજે એને (ત્રસની ધસ્થધિ) 
પૂરી થાય ને ત્યાાં જાશે. આહાહા..!  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અાંિરનુાં શરણ જોઈએ એમ કહે છે. ર્ુરુનુાં શરણ નધહ અહીં િો. ત્રણ લોકના 
નાથ કેવળીનુાં પણ શરણ નધહ. કારણ કે કેવળજ્ઞાની પરદ્રવય છે. આહાહા..! પરદ્રવયનુાં શરણ લેવા જાય 

ત્યાાં ધવકલ્પ ઉઠશે, રાર્ ઉઠશે, પુણ્ય થશે. અને િેમાાં િમગ માનશે કે મને લાભ થાય, ત્યાાં િો ધમથ્યાત્વ 

થશે. 

‘એવો માર્ગ વીિરાર્નો ભાખ્યો શ્રી ભર્વાન.’ સમજાય છે કાાંઈ? આ િો દાાંડી પીટીને કહેવાય 

છે. હવે તયાાં ત્યાાં ર્ુિ રાખ્યુાં છે? ઓલા પહેલા ભાઈ હિુાં ને? છાશ લેવા જાય ને દોણી કેમ સાંિાડે, 
એમ કહેિા. પહેલા િો બહુ છાશ-બાશ લેવા જાય ને, અમારે એમ કહે. આ િો અમારા મામાને ઘરે 
જિા.  અમારે મામાનુાં ઘર હિુાંને. સાિ મામા હિા ને મોટુાં કુટુાંબ હિુાં. બિા ર્ૃહસ્થ હિા. પછી અહીંયા 
સાિારણ ઘર અમારુાં. પણ પછી છાશ લેવા જાય અને એમાાં મહેમાનનુાં ઘર હોય (એટલે) મહેમાન 

આવયા હોય િો કઢી-બઢી કરવી હોય િો મોટુાં િપેલુાં.... એક મોઢા આર્ળ બિાવે બોઘડી નાની. લ્યો, 
આ બોઘડી. નધહિર નાનુાં લઈને જાય. આ િો બિી નાની ઉંમરની વાિ છે, ૧૧ વષગની (ઉમર) પહેલાની. 
સમજ્યા? આ િમારો માની બેસેલો િકગ. 
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સાિનવાળા ખરાને. ભેંસ રાખે, ઓલુાં રાખે, છાશ લેવા જાય િો નાનુાં .... પછી આપે. વિારે જોવે 

િો કહે, જરીક મહેમાન છે અને કઢી કરવી છે િો આજે પા શેર છાશ જોઈશે. બિાવે કે નધહ? કે પાછળ 

રાખિો હશે? આપે નધહ ઝટ. સર્ા હોય િોય આપે નધહ. એવુાં જોયુાં છે ભાઈ! આ િો બિી સમજવા 
જેવી વાિુાં છે. સર્ા કોના હિા? બિા સ્વાથગના સર્ા છે. િૂળિાણી અને વા-પાણી છે. આહાહા..! 
સમજાણાું કાાંઈ? 

અહીં કહે છે, ભર્વાન! ‘ધનજ પરમ િત્ત્વ...’ આનાંદકાંદ પ્રભુ ધ્રુવસ્વરૂપ િેનુાં જ્ઞાન. આહાહા..! 
છે? િદ્જ્જ્ઞાન. િદ્ એટલે િે. િેનુાં જ્ઞાન. િેનુાં કોનુાં? કે જે પરમિત્ત્વ જે ધ્રુવસ્વરૂપ છે િેના જ્ઞાન િે ધનજ 

પરમિત્ત્વના જ્ઞાનમાત્રસ્વરૂપ ‘એવા અાંિમુગખ પરમ બોિ વડે...’ ભાષા જુઓ! શાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન અને પરનુાં 
જ્ઞાન અને ભર્વાને કહ્ુાં આ શાસ્ત્ર, એ જ્ઞાન નધહ. એ જ્ઞાનને જ્ઞાન જ કહેિા નથી. આહાહા..! ભારે 
વાિુાં! શુાં કીિુાં? 

‘એવા અાંિમુગખ...’ અાંિમુગખ પરમિત્ત્વ જે ધ્રુવ, જે જ્ઞાનનો સાર્ર ભયો છે એના િરફનુાં અાંિર 

થઈને, અાંિમુગખ થઈને... અાંિમુગખ પરમબોિ. બધહમુગખથી ખસીને અાંિમુગખમાાં જાય એને પરમબોિ–
સમ્યક્ બોિ વડે–એવા સમ્યગ્જ્ઞાન વડે ‘અભૂિપૂવગ ધસદ્ધપયાગય...’ આ જ્ઞાન દ્વારા પ્રાિ થાય છે. 
આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

 ‘અાંિમુગખ પરમ બોિ વડે...’ ભાષા કેટલી સરસ કરી છે જુઓને. ઓહોહો..! શુાં કહે છે? 

શ્રોિા :- બહુ સ્પિ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- સ્પિ જ છે. વસ્િુ સ્પિ છે. ભર્વાન ધચદાનાંદ પ્રભુ ધ્રુવ જ્ઞાનનો કાંદ છે. ધ્રુવ 

હોં ધ્રુવ ધનત્ય, એનુાં જ્ઞાન. ધનત્યાનાંદ પ્રભુનુાં જ્ઞાન એ એનુાં જ્ઞાન. અાંિમુગખ થાય ત્યારે એનુાં જ્ઞાન થાય. 
બધહમુગખનુાં લક્ષ છોડી... છે કે નધહ એમાાં? જુઓ! સાંસ્કૃિમાાં છે. 
‘तत्परिरिरिमात्ाांतम मखुपिमबोधने’‘तत्परिरिरिमात्ाांतम मखु-पिमबोधने’ સમજાય છે કાાંઈ? એ 

હજી વાર છે. આ િો જ્ઞાનની વાિ છે. હજી જ્ઞાનની વાિ ચાલે છે. ચાકરત્રની પછી. અરેરે..! સમજાણાું 
કાાંઈ? જેના ખ્યાલમાાં એ નથી કે આ શુાં શ્રદ્ધા, આ જ્ઞાન ને મુક્તિનુાં કારણ. એનો ખ્યાલ પણ નથી િો 
રખડ્યા રખડ કરે છે બહારમાાં. સમજાણુાં કાાંઈ? 

િે ધનજ પરમ ભર્વાન જે જ્ઞાનમાત્ર સ્વરૂપ પ્રભુ, એવો જે આત્મા. એમ. માથે આવયુાં હિુાં ને? 

જ્ઞાયક જેનો એક સ્વભાવ... એવો આત્મા ધ્રુવ, એનુાં અાંિમુગખ. અાંિમુગખ થઈને બોિ–પરમ બોિ. જુઓ 

એનુાં નામ પરમબોિ. એ વડે. ઓલી કોર લેવુાં. ‘અભૂિપૂવગ ધસદ્ધ પયાગય થાય છે.’ એ વડે આત્માને મોક્ષ 

અને મુક્તિ થાય છે. બીજા જ્ઞાન વડે મુક્તિ અને મોક્ષ થિો નથી. આહાહા..! લોકોને એવુાં લાર્ે 
વયવહાર... વયવહાર... વયવહાર...  

શ્રોિા :- આ િો કોઈને કબુલ થાય એવુાં બહુ કઠણ છે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી -  કઠણ છે, પણ કઠણ કબુલ કરશે િે કદ’ કલ્યાણ છે.  
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શ્રોિા :- આ જ માર્ગથી જવાનુાં? 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- માર્ગ જ આ છે વીિરાર્ કેવળજ્ઞાની પરમાત્માનો. ધત્રલોકનાથ અનાંિ 

િીથંકરોએ આ કહ્ુાં છે અને િે િેના ખ્યાલમાાં આવી શકે એવી ચીજ છે. એવી કાંઈ (કઠણ) છે નધહ. 
સમજાય છે કાાંઈ? ખ્યાલ િો કરે.. ખ્યાલ િો કરે. ખ્યાલ રાખ.. ખ્યાલ રાખ.. ધ્યાન રાખ, નથી કહેિા? 

ધ્યાન રાખ ભાઈ! એ ભર્વાન આત્મા ધનજ પરમસ્વરૂપ િત્ત્વ ધનજ–પોિાનુાં સ્વરૂપ ધ્રુવ એની શ્રદ્ધા 
વડે મુક્તિ થાય છે. ધનજ પરમિત્ત્વ જ્ઞાયકભાવસ્વરૂપ. ઓલામાાં જ્ઞાયક કીિો હિો, અહીં જ્ઞાનમાત્ર 

સ્વરૂપ કૌંસમાાં લીિુાં. એવો જ્ઞાયકભાવ ચૈિન્ય ધ્રુવ િેનુાં અાંિમુગખ જ્ઞાન, િે જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ થાય છે. 
બીજા જ્ઞાન દ્વારા મુક્તિ-બુક્તિ થિી નથી. આહાહા..!  

શ્રોિા :- પયાગય દ્વારા... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા, પયાગય દ્વારા પયાગય પ્રાિ થાય છે. પયાગય છે એ. વયવહાર પયાગય છે ને. 
ઓલી વયવહાર પયાગય છે. ધનશ્ચય િો દ્રવય છે. અત્યારે િો મોક્ષનો ઉપાય કહેવો છે ને? એટલે. નધહિર 

િો એ મોક્ષની પયાગય પણ દ્રવયમાાંથી આવે, દ્રવયને કારણે આવે. પણ અહીં િો પયાગયથી મુક્તિ... 
મુક્તિનો ઉપાય ને મુક્તિ.... ધનયમસાર છે ખરુાં ને? ધનયમસાર એટલે મોક્ષનો ઉપાય. ઉપાય બિાવવો 
છે. એટલે એ ઉપાય આ પયાગય. ધત્રકાળી ભર્વાન આત્માની શ્રદ્ધા, ધનધવગકલ્પ અનુભવ, એના જ્ઞાનમાાં 
થિી પ્રિીધિ અને અાંિમુગખ થિો આત્માનો બોિ એ પયાગય છે. એ પયાગય દ્વારા ધસદ્ધની પયાગય પ્રાિ 

થાય છે એટલે મુક્તિ થાય છે.  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એનો અથગ જ એ થયો. ઓલા દ્વારા નધહ. િેથી લીિુાં છે. પણ પાછુાં ઓલુાં 
પરાંપરા મૂતયુાં છે ને? એટલે પરાંપરાનો અથગ એ. કે એ દ્વારા નધહ. એને છોડીને જ્યારે ધનશ્ચય જ્ઞાન, 
શ્રદ્ધાન, ચાકરત્ર કરશે ત્યારે મુક્તિ થશે. આહાહા..!  

શ્રોિા :- .... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અભાવ. પછી અભાવ વિગમાન કરશે એનુાં નામ પરાંપરા. સાક્ષાિ્ નથી એનો 
અથગ શુાં થયો? પછી થશે એટલે કે એનો અભાવ કરીને થશે. એમ કહે. આહાહા..! એ કહેશે જુઓને 
હમણા ચાકરત્રમાાં. બે બોલ થયા. સમ્યગ્દશગન અને સમ્યગ્જ્ઞાન જે મોક્ષનુાં કારણ. એ બે બોલ થયા. 

હવે ત્રીજો બોલ. ચાકરત્ર. તયુાં ચાકરત્ર હવે? આહાહા..! કહે છે... છે ને? ‘(અથાગિ્ ધનજ પરમ 

સ્વરૂપે)…’ ભર્વાન ધ્રુવસ્વરૂપ છે, ધનત્યાનાંદ છે એમાાં ઠરવુાં. એમાાં િે રૂપમાાં ઠરવુાં, ધનજપરમિત્ત્વરૂપે 
અધવચળપણે ધસ્થિ, અધવચળપણે ધસ્થિ–િે સ્વરૂપમાાં ચળે નધહ એવી રીિે ધસ્થિ થવારૂપ ચાકરત્ર વડે, 
એવુાં ‘સહજચાકરત્ર વડે અભૂિપૂવગ ધસદ્ધ પયાગય થાય છે.’ સમજાણુાં કાાંઈ? 

શ્રોિા :- ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી - .. એટલે શુાં? સહજચાકરત્ર છે. ઓલો ધવકલ્પ છે એ રાર્ છે. પાંચ મહાવ્રિના 

પકરણામ છઠ્ઠા ર્ુણસ્થાનમાાં હોય ખરુાં. એ પહેલુાં કહેશે. પણ એ િો રાર્ છે. સહજચાકરત્ર, સ્વભાધવક 

સ્વરૂપની રમણિા. ભર્વાન ધ્રુવ એમ છે ને? િે છે ને? િે રૂપે. એટલે િત્ત્વરૂપે, અધવચળ િે રૂપમાાં, 
ધ્રુવમાાં અધવચળરૂપે ધસ્થિ... રમણિા–વીિરાર્ી રમણિા. પાંચ મહાવ્રિના ધવકલ્પના પકરણામરધહિની 
ધસ્થરિા. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

િદ્રૂપે એટલે િે રૂપે. છે ને? ‘(અથાગિ્ ધનજ પરમિત્ત્વરૂપે) અધવચળપણે...’ એમાાં ચળે નધહ એટલે 
અધવચળ. અ-નધહ ધવચળપણે. (ન) ચળે એવુાં ધસ્થર ધનધવગકલ્પ વીિરાર્દશા એવા થવારૂપ સહજચાકરત્ર. 
સહજ વીિરાર્ીભાવ.. પાંચ મહાવ્રિના ધવકલ્પવાળા ભાવરધહિ સ્વભાધવક અાંિરના વીિરાર્ી ચાકરત્ર 

દ્વારા. એ ત્રણે ભેર્ા કરી નાખવા હવે. પરમિત્ત્વની શ્રદ્ધા વડે, અાંિમુગખ પરમબોિ વડે અને 
સહજચાકરત્ર વડે. અભૂિપૂવગ–પૂવે કદી નધહ થયેલો એવો ધસદ્ધપયાગય–મોક્ષદશા થાય છે. આ ઉપાય 

અને આ એનુાં કાયગ. .... સમજાય છે કાાંઈ? પકડાવુાં કઠણ. 

એની રમિુાં અાંદરમાાં ને અાંદરમાાં છે. કહે છે. બહારમાાં કાાંઈ સાંબાંિ નથી. જડની સાથે શુાં સાંબાંિ? 

શરીર િો શરીર જડપણે થઈને રહ્ુાં છે, આ કાાંઈ આત્મા થઈને રહ્ુાં છે? આ વાણી વાણી થઈને રહી છે, 
કમગ કમગ થઈને રહ્ા છે, આત્માના થઈને રહ્ા છે? એમ રાર્નો ભાર્ આસ્રવિત્ત્વ પણ આસ્રવિત્ત્વપણે 
થઈને રહ્ો છે, આત્માનો થઈને રહ્ો નથી. આહાહા..! આત્મા રાર્રધહિ થઈને રહેલો છે એને આત્મા 
કહેવામાાં આવે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અરે..! અહીંયા પહેલે અનાકદનો રાર્રધહિ જ છે. નહોિુાં કહ્ુાં? સવારમાાં 
આવયુાં હિુાં ને? સવારમાાં નધહ? શુાં અધિકાર હિો આ? સાંવર અધિકાર. ભેદજ્ઞાન. રાર્ના સૂક્ષ્મ 

ધવકલ્પથી પણ જ્યાાં ક્ભન્ન પડ્યુાં એવુાં આત્મિત્ત્વ, સદાય હુાં જ્ઞાનસ્વભાવે જ રહ્ો છુાં, રાર્રૂપે થયો 
નથી. રાર્રૂપે થાય િો રાર્ નીકળે નધહ, છૂટો પડે નધહ. આહાહા..! સમજાણાું કાાંઈ? માર્ગ વીિરાર્નો 
સૂક્ષ્મ છે. આહાહા..! સહજ અને સરળ.  

શ્રોિા :- કડક. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- કડકનો અથગ િો પુરુષાથગ ઉગ્ર છે એમ એનો કડક. કડકનો અથગ – ન થઈ શકે 
એવી વયાખ્યા નથી. આહાહા..!  

ત્રણ બોલ થઈ ર્યા. એ મોક્ષનો માર્ગ આ ત્રણ—સમ્યગ્દશગન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યતચાકરત્ર. 
એ ત્રણે ધ્રુવસ્વભાવની શ્રદ્ધા, ધ્રુવનુાં જ્ઞાન અને ધ્રુવમાાં રમણિા. સમજાણુાં કાાંઈ? આ િો લુર્ડાાં-બુર્ડાાં 
ફેરવયા, આ ફેરવયુાં, આ ફેરવયુાં, કાાં નગ્ન થઈ ર્યા, થઈ ર્યા ચાકરત્ર. િૂળેય ચાકરત્ર નથી, સાાંભળને! અને 
અાંદર કોઈ ધવકલ્પ રહ્ો પરને નધહ મારવાનો–અધહાંસા, સત્ય, દિ બ્રહ્મચયગ, એ પણ એક શુભરાર્ અને 



ગાથા-૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૫                    પ્રવચન-૨૨                                         293 
 

ધવકલ્પ છે એટલે આસ્રવિત્ત્વ છે. એ કાાંઈ સાંવર અને ચાકરત્ર નથી, એ િમગ નથી. પાંચ મહાવ્રિના 
પકરણામ એ િમગ નથી. આહાહા..!  

શ્રોિા :- પરાંપરા િમગ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- િૂળેય િમગ નથી. િૂળેય એટલે? સમ્યગ્દશગન ધવનાના પાંચ મહાવ્રિ એમાાં 
ઊંચુાં પુણ્ય પણ બાંિાય નધહ. િમગ િો નધહ, પણ ઊંચુાં પુણ્ય પણ ન બાંિાય. સમજાય છે કાાંઈ? એવો 
માર્ગ છે ભાઈ! આ િો ર્ાંભીર માર્ગ છે, ઊંડો માર્ગ છે. આહાહા..! એ માર્ગનુાં સાાંભળવુાં પણ મહામુશ્કેલ 

થઈ ર્યુાં અત્યારે. બીજે રસ્િે.... 

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ના, ના, આ િો સરળ વસ્િુ જ એવી છે. આમાાં તયાાં....? અનાંિ િીથંકરો, 
અનાંિ કેવળીઓ, અનાંિ સાંિો, સમકકિી આમ કહેિા આવયા છે. મહાધવદેહ ક્ષેત્રમાાં ભર્વાન આમ જ 

કહી રહ્ા છે. સમજાય છે કાાંઈ?  

હવે વયવહારની વાિ કરે છે કે છઠ્ઠે ર્ુણસ્થાને આત્માનુાં સમ્યગ્દશગન છે–આત્મા આક્શ્રિ દશગન 

છે, આત્મા આક્શ્રિ જ્ઞાન છે અને આત્મા આક્શ્રિ ચાકરત્રની ત્રણ કષાયના અભાવરૂપ પકરણધિ છે. 
પણ હજી સાિમા ર્ુણસ્થાનને યોગ્ય ધનશ્ચય ચાકરત્ર ત્યાાં નથી. સાિમા ર્ુણસ્થાનને યોગ્ય... ધનશ્ચય 

સ્વરૂપની રમણિા છે. એથી કહે છે. છઠ્ઠાને લાયક એની આનાંદની રમણિા છે. જે પરમ ક્જનયોર્ીશ્વર 

કહેલુાં ને િેથી? પરમ ક્જનયોર્ીશ્વર... પરમ ક્જન વીિરાર્ યોર્ીશ્વર એટલે આત્માના વીિરાર્ 

સ્વરૂપમાાં જેણે જોડાણ કયું છે. પરમ ક્જનયોર્ીશ્વર... એટલે આ માર્ગ વીિરાર્ ધસવાય તયાાંય હોઈ શકે 
નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? કેમકે વીિરાર્ે એમ કહ્ુાં કે પરમક્જન યોર્ી િુાં છો ભાઈ! પરમ વીિરાર્મૂધિગ 
ધ્રુવ, એમાાં યોર્ નામ જેણે જોડાણ કયું છે—એવા પરમ ક્જન યોર્ીશ્વર. કારણ કે યોર્માાં ઈશ્વર મહાન. 
કારણ કે યોર્ી િો સમકકિી પણ યોર્ી કહેવાય છે, પાાંચમા ર્ુણસ્થાનવાળાને યોર્ી કહેવાય છે. 
સ્વરૂપમાાં જેટલી એકાગ્રિા થઈ, યોર્ થયો એ બિા યોર્ી કહેવાય. આહાહા..! સમજાણુાં કાાંઈ?  

આનાંદસ્વરૂપ ભર્વાન આત્મા એને સમ્યગ્દશગન થયુાં, એ પણ અાંદર જોડાણનો યોર્ થયો છે. 
યોર્ી છે. પાંચમ ર્ુણસ્થાનવાળો િો ધવશેષ આનાંદમાાં રમે છે અને ધવશેષ શાાંધિ થાય છે, િેથી ખૂબ 

યોર્માાં રમે એટલે એને યોર્ી કહેવાય. પણ આ િો પરમ ક્જનયોર્ીશ્વર છે. છઠ્ઠા ર્ુણસ્થાનવાળો મુધન, 
ધનશ્ચય સમ્યગ્દશગન, ધનશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચાકરત્રની ત્રણ કષાયના અભાવની પકરણધિ છે. એવા 
જીવને પરમ ક્જનયોર્ીશ્વર... પહેલાાં એને છઠ્ઠા ર્ુણસ્થાનમાાં ‘પાપકિયાથી ધનવૃધિરૂપ વયવહારનયના 
ચાકરત્રમાાં હોય છે,…’ એને અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણનો ધવકલ્પ છઠ્ઠે ર્ુણસ્થાને હોય છે. સમજાણાું કાાંઈ? એ 

વયવહાર ચાકરત્ર છે એટલે રાર્ છે. એવુાં પહેલે છઠ્ઠે ર્ુણસ્થાને એવી દશા હોય છે. બાહ્માાં નગ્નદશા 
હોય છે.. બાહ્માાં નગ્નદશા હોય છે. અભ્યાંિરમાાં બાહ્ લક્ષવાળા એને અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણના ધવકલ્પ 

હોય છે એ અહીંયા પાપકિયાથી ધનવૃધિરૂપ વયવહારનયના ચાકરત્ર પાંચમહાવ્રિરૂપ વયવહાર હોય છે.  
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‘િેને ખરેખર વયવહારનયર્ોચર િપશ્ચરણ હોય છે.’ એ વયવહારનયનુાં મુધનપણુાં છે, છઠ્ઠે 

ર્ુણસ્થાને રાર્ છે એ. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? વયવહારનય ર્મ્ય િપશ્ચરણ.. િપશ્ચરણ એટલે 
મુધનપણુાં. વયવહાર રાર્ છેને પાંચમહાવ્રિનો? એટલે. હવે ધનશ્ચય. સહજધનશ્ચયસ્વરૂપ. ધનશ્ચય અહીંયા 
નયાત્મક છે ને? સ્વભાધવક ધનશ્ચય સ્વરૂપ પરમસ્વભાવસ્વરૂપ પરમાત્મા, એ આખુાં દ્રવયનુાં સ્વરૂપ છે. 
ધત્રકાળી ભર્વાન સ્વભાધવક ધનશ્ચય જ્ઞાનસ્વરૂપ, પરમસ્વભાવસ્વરૂપ પરમાત્મા એવો ધનજ આત્મા 
એમાાં પ્રિપન... એમાાં પ્રિપન... આનાંદની ઉગ્રિાથી િપવુાં. જેમ સોનાને ર્ેરુ લાર્િા સોનુાં શોભે છે, 
એમ આત્માની એકાગ્રિાની ઉગ્રિા, ચાકરત્ર હોવા છિાાં પણ ધવશેષ ઉગ્રિા, પુરુષાથગની િીખાશની 
ઝણઝણાટ અાંદરમાાં ધસ્થરિા—એવુાં પ્રિપન િે િપ છે. એને િપ કહેવામાાં આવે છે. એ પરમાત્મામાાં 
પ્રિપન િે િપ છે. આ બિા અપવાસ-બપવાસ કરે એ બિી લાાંઘણાું છે. ... શુાં કહે છે આ? ભર્િ! 

જુઓ! સ્વભાધવક–ધત્રકાળી, ધનશ્ચય–યથાથગ, નયસ્વરૂપે એટલે એ વસ્િુને નયસ્વરૂપ કીિી. વસ્િુ 
જે ધ્રુવ છેને ધત્રકાળ? એ ધનશ્ચયનયસ્વરૂપ છે. એ અગ્યારમી ર્ાથામાાં એમ આવે છે ને? ‘भदूत्थो  दरेिदो 
दु ि मद्धणओ’ ધ્રુવ છે િે શુદ્ધનય છે. ધ્રુવ છે િે શુદ્ધનય છે. ધત્રકાળી ધ્રુવ િત્ત્વ પયાગય ધવનાનુાં એને શુદ્ધનય 

કહેવામાાં આવે છે. આહાહા..! ભારે ભાષા! એવી િે કાાંઈ સાાંભળી હોય નધહ. હવે મેળવે તયાાંથી? 

સમજાણાું કાાંઈ?  

સ્વભાધવક ધનશ્ચય ધ્રુવસ્વરૂપ એ નય એટલે ધ્રુવસ્વરૂપ એવો પરમસ્વભાવસ્વરૂપ, ધ્રુવસ્વરૂપ 

એવો જે પરમાત્મા એક સમયની પયાગય ને રાર્ ધવનાનો એવો ભર્વાન આત્મા પોિાનો પરમાત્મા હોં. 
એમાાં પ્રિપન–ઉગ્રપણે રમણિા.. ઉગ્રપણે રમણિા, એને એ િપ છે. અને ‘ધનજ સ્વરૂપમાાં અધવચળ 

ધસ્થધિરૂપ સહજધનશ્ચયચાકરત્ર આ િપથી હોય છે.’ લ્યો! ચાકરત્ર પણ આ િપથી હોય છે. ઓલા પાંચ 

મહાવ્રિના ધવકલ્પથી ચાકરત્ર હોિુાં નથી. 

‘ધનજ સ્વરૂપમાાં...’ ધનજ આનાંદસ્વરૂપ ધ્રુવ એમાાં અધવચળ–ચળે નધહ એવી ધસ્થધિરૂપ સહજ 

ધનશ્ચયચાકરત્ર, સ્વભાધવક ધનશ્ચય વીિરાર્દશા, એ પરમાત્મામાાં પ્રિપન િપ છે િેનાથી િે આ ચાકરત્ર 

હોય છે. સમજાણુાં કાાંઈ? છઠ્ઠે ર્ુણસ્થાને રાર્ની ધવકલ્પદશા છે એ વયવહાર ચાકરત્ર કહ્ુાં. સ્વરૂપની 
રમણિા ઓછી છે, પણ ધનશ્ચય સમ્યગ્દશગન છે ધ્રુવને અવલાંબીને, ધનશ્ચય જ્ઞાન છે, ત્રણ કષાયનો 
અભાવ છે, પણ હજી સ્વરૂપનો ઉપયોર્ અાંદર જામ્યો નથી. સાિમા ર્ુણસ્થાનને યોગ્ય જે અભેદ 

ચાકરત્ર થવુાં જોઈએ એ જામ્યુાં નથી. એ પહેલાના પાંચ મહાવ્રિના ધવકલ્પવાળા વયવહાર ચાકરત્રને, 
વયવહારિપ એટલે વયવહાર મુધનપણાું કહ્ુાં છે. પણ િે જ કાળ પછી જ્યારે આત્મા પોિાના સ્વભાધવક 

સ્વરૂપ પરમાત્માના ઉગ્રપણે પોિાના આત્મા... પરમ આત્મા એટલે પરમસ્વરૂપ એમ. પરમ આત્મા 
એટલે પોિાનાું પરમ સ્વરૂપ. એમ કીિુાંને? પરમસ્વભાવરૂપ પરમાત્મા. પોિાનો ધત્રકાળી જ્ઞાયકસ્વભાવ 

સ્વભાવરૂપ પોિાનો આત્મા એ પ્રિપન. લીનિાની ઉગ્રિાની શોભા દ્વારા જે િપ છે િે સહજ સ્વરૂપમાાં 
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અધવચળ ધસ્થધિ ધનશ્ચય ચાકરત્ર આ િપથી હોય છે. એ સ્વભાધવક ધનશ્ચય ચાકરત્ર આવા િપથી હોય 

છે. આહાહા..! છે કે નધહ પાંડીિજી એમાાં? જુઓ સાંસ્કૃિ છે, અથગ છે.  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. ‘स्वस्वरूपारिचलरिरतरूपां िहजरनश्चयचारित्म ् अनने तपिा 
भितीरत’ એ બાર પ્રકારના િપ ધવકલ્પ કરે, અનશન, અપવાસ, ઉણોદરી, રસપકરત્યાર્, ભર્વાનનો 
ધવનય—એ બિાથી આવુાં ચાકરત્ર હોિુાં નથી. એમ કહે છે. ભારે વાિ!  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એવુાં કોણે કહ્ુાં? ભોજન કરે એ એક ધવકલ્પ છે અને છોડે કે આ ભોજન છોડ્યુાં 
એ પણ એક ધવકલ્પ છે.  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ વળી જુદી વાિ છે. એ િો ત્યાાં ચરણાનુયોર્ના અધિકારમાાં. અહીં િો 
દ્રવયાનુયોર્ના અધિકારમાાં િો બીજી વાિ છે. સમજાણુાં કાાંઈ? આહાર કરવાનો અને છોડવાનો ધવકલ્પ 

છે એ વયવહાર ચાકરત્રમાાં જાય છે. ધનશ્ચય સધહિ હોં. સમ્યગ્દશગન-જ્ઞાન-ચાકરત્રના 
રમણિાસધહિવાળાની વાિ છે. અજ્ઞાનીને બાર પ્રકારે .... ધનશ્ચય નથી ત્યાાં વયવહાર કેવો અને િપ પણ 

કેવુાં અને ચાકરત્ર કેવુાં? 

એવુાં િપ િે કોને હોય છે? િપ એટલે મુધનપણુાં. કે િે સ્વરૂપમાાં–પોિાના ધનજસ્વરૂપમાાં પાછુાં 
એમ. ભર્વાનનુાં ધ્યાન કરવુાં કે ભર્વાન છે, એ િો ધવકલ્પ છે. એ ધનજસ્વરૂપમાાં અધવચળ ધ્યાન એવી 
ધસ્થધિ–રમણિા એવુાં સ્વભાધવક ધનશ્ચય સાચુાં ચાકરત્ર એ આ પરમાત્મા એટલે પોિાના સ્વરૂપમાાં 
ઉગ્રિાપણે રહેવુાં, એવા િપથી િે ચાકરત્ર હોય છે. આવા િપથી ચાકરત્ર હોય છે. આવા ચાકરત્રથી આવુાં 
િપ હોય છે એમ નથી કીિુાં. મુધનપણાું લેવુાં છે ને?  

શ્રોિા :- ચાકરત્ર ધસદ્ધ કરવા. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- હા. એટલે મુધનપણાું. આવા મુધનપણાને આવુાં ચાકરત્ર હોય છે. સમજાય છે 
કાાંઈ? ભારે!  

‘એવી રીિે એકત્વસિધિમાાં (શ્રી પદ્મનાંદી-આચાયગદેવકૃિ...’ પદ્મનાંદી શાસ્ત્ર છે. જેને શ્રીમદ્ પણ 

વનશાસ્ત્ર (કહે છે). કારણ કે વનમાાં સાંિો રહેિા. મુધનઓ િો જાંર્લમાાં જ રહેિા. નગ્ન મુધન. એક વસ્ત્રનો 
િાણો પણ મુધનને હોય નધહ. એક પણ વસ્ત્રનો િાણો રાખીને મુધનપણુાં માને િો, કુાંદકુાંદાચાયગ કહે છે કે 
એની ત્રસધસ્થધિ પૂરી થવા આવયે ધનર્ોદમાાં જશે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોિા :- આકરી સજા છે. 



296    નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૧  

 
પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- આકરી સજા નથી. ચીભડાના ચોરને ફાાંસીની સજા નથી. વીિરાર્નો ચોર 

છે કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ?  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- તયાાં િૂળમાાં પણ સર્વડિા કોને કહેવી?  

શ્રોિા :- બહારની... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બહારની સર્વડિાની સાથે શુાં કામ છે? આ િો અાંિરની રમણિાની વાિ 

છે ભાઈ! જે એક પણ વસ્ત્રનો િાર્ો રાખીને મુધનપણુાં માને છે એને નવેય િત્ત્વની ધવપરીિ શ્રદ્ધા છે. 
િેથી િેને ધનર્ોદર્ામી કહ્ો છે. સમજાણાું કાાંઈ?  

કહ્ુાં હિુાંને એક ફેરી, નધહ? અહીં િખ્િધસાંહજી હિા દરબાર ભાવનર્રમાાં. આ શ્રીકૃરણકુમાર 

હમણા છે. એના બાપ હિા ભાવધસાંહ, એના બાપ હિા િખ્િધસાંહજી. એ રાજા હિા ને એક બાઈ રાખેલી 
હિી. શુાં નામ ભૂલી ર્યો? મુસલમાન બાઈ હિી. કેસરબાઈ. કેસરબાઈ મુસલમાન બાઈ રાખેલી. અને 
મોટા .. ૩૦-૪૦ લાખની ઉપજ હશે. વિારે નથી. િખ્િધસાંહજી. િો એ સૂિા હિા અાંદર િો સોનાની 
ઘકડયાળ, સોનાના બિા... ર્ૃહસ્થ રાજાને મોટા? મોઢા આર્ળ આરબો બેઠેલા દરવાજે. ઓલા પીવેને 
શુાં કહેવાય? 

શ્રોિા :- .... કાવો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ..નો કાવો પીવે એટલે ઊંઘ ન આવે. મોઢા આર્ળ આરબો બેઠેલા. પણ એક 

ચોર એવો નીકળ્યો કે જે ર્ઢ હિો એવડી મોટી ધનસરણી લઈ આવયો ઘરેથી. ધનસરણી સમજ્યા? સીઢી-
સીઢી. િો લઈને બહાર મૂકી. ઊપર ચડ્યો ર્ઢ ઉપર. ઓલા દરવાજે ઊભા રહ્ા. એ ધનસરણી ત્યાાંથી 
ઉપાડી અને અાંદર મૂકી, એમાાં ઉિયો. સમજાણુાં?  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ધનસરણીથી ઉિયાગ. ઓલી બાજુ ધનસરણી રાખીને ચડ્યા અને આ બાજુ 
ધનસરણી ઉપાડીને પાછી અાંદર મૂકી એટલે અહીં ઉિયો. ઉિરીને ર્યો અાંદર દરબારર્ઢમાાં. જ્યાાં રાજા 

સૂિો હિો ત્યાાં. સોનાની ઘકડયાળ અને ઊંચી ચીજ હિી એ લીિી. ત્યાાં ઓલા જાગ્યા નધહ. લઈને નીકળી 
ર્યો બહાર. પાછી નીસરણી ચડી નીચે ઉિરીને ઘરે મૂકી આવયો. વળી લોભ થયો, લાવને બીજી વાર 

લઈ આવુાં, કહે. ત્યાાં િો ચીજો બિી ઘણી હોય.  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- બીજીવાર આવે છે એટલે શુાં? બીજીવાર એટલે દૂસરી બાર આવયા. બીજીવાર 

એટલે... એટલુાં અનુમાન િો કરે.  

શ્રોિા :-- ... 
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પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- છોડીને આવયો. ઘરે મૂકી આવયો પછી પાછો ફરીને આવયો. ફરીને ચડીને જ્યાાં 
અાંદર ર્યો ત્યાાં ઓલા જાગ્યા દરબાર. દરબાર જાગ્યા, િો ખુલ્લી હિી િલવાર. રાજા ખરાને. એ િો 
ઉઘાડી રાખે. િલવાર ખેંચી. કેસરીબાઈ (કહે), દરબાર! એ સાિારણ પ્રાણી છે. સાિારણ છે? અહીંયા 
દરબાર છે એના ર્ઢમાાં અાંદર આવીને ચોરી? .... કાપી નાખુાં. કેસરબાઈએ ના પાડી. જવા દો. .... છે 
જવા દ્યો. લઈ ર્યો છે ને? કહે, હા, ફરીને આવીશ નધહ.  

અહીં શુાં છે? ભર્વાન વીિરાર્ી પકરણધિ(સ્વરૂપ) છે, એને રાર્ની પકરણધિ દ્વારા લાભ થાય 

એમ માને છે એ મહાર્ુનેર્ાર છે. આ ભર્વાનના ઘરમાાં ચોરી કરવા આવયો છો માળા? સમજાય છે 
કાાંઈ? એવી વાિ છે ભાઈ! માર્ગ િો પ્રભુનો એવો છે. (શ્રોિા :- ...) 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અાંદર વીિરાર્ પકરણધિ છે એ મુક્તિનુાં કારણ છે. એને ઠેકાણે રાર્નો ભાવ 

અને વસ્ત્રનો રાખવાનો ભાવ એનાથી મુક્તિ માને એ દરબારનો ચોર છે. એને નવેય િત્ત્વની ધવપરીિ 

શ્રદ્ધા છે. સમજાણુાં કાાંઈ? એવી વાિ... માટે કુાંદકુાંદાચાયે કહ્ુાં છે કે વસ્ત્રનો ધિલમાત્ર–િલિુષમાત્ર વસ્ત્ર 

રાખે અને મુધન માને, િો ધમથ્યાદ્રધિ ધનર્ોદમાાં જશે. સમજાણાું કાાંઈ? આહાહા..! વસ્ત્ર નડિુાં નથી, પણ 

એ વસ્ત્રનો ભાવ છે રાર્, ત્યાાં સુિી િેને ચાકરત્ર હોઈ શકે નધહ. સમજાણુાં કાાંઈ? ભારે આકરી વાિ. 
દુધનયાને િો જીરવવી આકરી છે. 

શ્રોિા :- રાજાએ માફી આપી િો...  

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- અહીં િો માફી શેનો આપે? ત્યાાં પછી એને છોડી દીિો કે ર્રીબ માણસ છે. 
ઓલી બાઈ હિી િો કહે, જવા દો. એ ન જવા દે. એ િો રાજા કહેવાય ભાઈ? એ િલવાર ઉઘાડી રાખીને 
સૂિા હોય. કારણ કે એને િો ઘણા દુશ્મનો હોયને ધવરોિી? િલવાર પડી હિી. ઉઠ્યાને ખબર પડી કે 
આ... હાથ ઝાલ્યો હોં એણે. અહીં માફી થાય એવુાં નથી.  

શ્રોિા :- એ િો ઓલાને પુણ્યનો યોર્ હિો. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- એ િો ઓલાને પુણ્યનો યોર્ હિો, નધહિર મારી નાખિ.  

અહીં કહે છે કે ભાઈ! આવુાં ચાકરત્ર જે વીિરાર્પણાું છે એવા પ્રિપનથી એવુાં ચાકરત્ર થાય છે. 
આહાહા..! એને વસ્ત્ર ન હોય, એને પાત્ર ન હોય, એને નગ્નદશા હોય, એને અઠ્યાવીશ મૂળર્ુણ ધવકલ્પ 

હોય, છિાાં એ ચાકરત્ર સાચુાં ચાકરત્ર નથી. એની પાછળ જે ધનશ્ચય સમ્યગ્દશગન છે.... સમજાણાું કાાંઈ?  

શ્રોિા :- ... 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- લર્ાવી દે. એ િમે કયું છે બિુાં. .... લર્ાવી દે. એ િો ઉપસર્ગ કયો. શેઠ! 
ઉપસર્ગ કયો કહેવાય કે નધહ? આ શેઠ કહે લર્ાવી દે. અહીંયા અમારે લર્ાવયુાં હિુાં. માથે કપડાનુાં હોયને 
જાડુાં? શઢ. શાાંધિ(સાર્ર) આવયા હિાને. ૯૭માાં આવયા હિા. શાાંધિસાર્ર. આવયા હિા. શઢ લર્ાવયો 
હિો અહીંયા માથે મોટો. ઠાંડી હિી. એ કાાંઈ કપડાનો કટકો ખપે નધહ િો શઢ ખપે એ તયાાંથી આવયુાં કહે?  
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શ્રોિા :- શરીરને ન અડે. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ન અડે એટલે? ક્બલકુલ ધવપરીિ દ્રધિ છે. વસ્િુની ધસ્થધિ એમ છે નધહ. 
સમજાણાું કાાંઈ? આ િો વીિરાર્માર્ગ છે, એમાાં કોઈની ધસફાકરશ નથી. ધસફાકરશને શુાં કહે છે? 

ધસફાકરશ કહે છે.  

શ્રોિા :- ભલામણ. 

પૂજ્ય ર્ુરુદેવશ્રી :- ભલામણ ન ચાલે. વીિરાર્ માર્ગ જેવો છે એવો હોવો જોઈએ. સમજાય છે 
કાાંઈ?  

લ્યો, હવે પદ્મનાંદી આચાયગ વનશાસ્ત્રી. શ્રીમદ્ કહે છે કે વનશાસ્ત્ર છે. કારણ કે વનમાાં રહેિાને 
જાંર્લમાાં? એણે બનાવેલુાં આ પાંચધવાંશધિ છે. એમાાં પણ આ કહ્ુાં છે જુઓ.  

(अन मष्टमभ) 
“दर्नु ां रनश्र्चयः प मांरि बोधस्तद्वोध इष्यत।े 
रिरतित्िै  चारित्रमरत योगः रर्िाश्रयः ॥“ 

 ‘શ્લોકાથગ – આત્માનો ધનશ્ચય િે દશગન છે,...’ છે? પદ્મનાંકદમાાં આિાર આપીને મુધન પોિે વાિ 

કરે છે. એ શુદ્ધ ધ્રુવ જે પહેલો કહ્ો આત્મા પરમસ્વભાવ, િેનો ધનશ્ચય અાંદર ધનણગય થવો અનુભવમાાં, 
એને ભર્વાન સમ્યગ્દશગન કહે છે. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘આત્માનો બોિ િે જ્ઞાન છે.’ જુઓ! પદ્મનાંદીની 
ર્ાથા જુઓ. ‘बोधस्तद्वोध’ અને ‘આત્મામાાં ધસ્થધિ િે ચાકરત્ર છે.’ આત્મામાાં ધસ્થધિ િે ચાકરત્ર છે. પાંચ 

મહાવ્રિ અને ધવકલ્પ િે ચાકરત્ર નધહ. સ્વરૂપમાાં વીિરાર્ી આનાંદમાાં રમે િેને ચાકરત્ર કહેવામાાં આવે છે.  

‘આવો યોર્ (અથાગિ્ આ ત્રણેની એકિા) ધશવપદનુાં કારણ છે.’ ત્રણની એકિા િે મુક્તિનુાં કારણ 

છે. એમ પદ્મનાંદી આચાયગ મહારાજ નગ્નમુધન જાંર્લમાાં વસનારા એમણે પણ આ કહ્ુાં છે. 

હવે ર્ાથા છેલ્લી છે. છેલ્લો કળશ છે. પૂરુાં કરવુાં છેને આજે આ? પછી કાલે ઓલુાં શુાં લેવુાં? નય? 

નય બાકી છે ને. નય બાકી છે.  

(मारलनी) 
जयरत   िहजबोधस्तादृर्ी  दृरष्टिषेा 
चिणमरप रिर् मद्धां तरद्वधां चिै रनत्यम।् 
अघकमलमपांकानीकरनम मकु्तमरूतःु 
िहज पिमतत्व े िांरिता  चतेना च ॥७५॥ 

ઓહોહો..! આ શુદ્ધભાવની વાિ છેલ્લી કરી દીિી. છેલ્લો શુદ્ધભાવ ભર્વાન આત્મા કેવો છે? કે 
‘સહજ જ્ઞાન સદા જયવાંિ છે,...’ એ ધત્રકાળી–સ્વભાધવક જ્ઞાન ધ્રુવ સદા જયવાંિ વિે છે. જેની દ્રધિ 

કરવાથી સમ્યગ્દશગન થાય છે. સ્વભાધવક જ્ઞાન સદા... ધત્રકાળી જ્ઞાનની વાિ છે હોં. પયાગયની વાિ નધહ. 
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જયવાંિ વિે છે (એમ) પયાગયમાાં ભાવના કરે છે. પણ જયવાંિ વિે છે કોણ? કે સદા જ્ઞાન જયવાંિ વિે 
છે. આહાહા..! સ્વભાધવક જ્ઞાન સદા ધત્રકાળ જયવાંિ વિે છે આત્મામાાં. િેમ સહજ આ દ્રધિ સમકકિ 

િે જયવાંિ વિે છે આત્મામાાં, એમ. સમ્યગ્દશગન આ પયાગય નધહ. ધત્રકાળી દ્રધિ અાંદર દ્રવયસ્વભાવની 
દ્રધિ ધત્રકાળ પડી છે એ જયવાંિ વિે છે. આહાહા..! સમજાય છે કાાંઈ? 

અને ‘િેવુાં જ (સહજ) ધવશુદ્ધ ચાકરત્ર પણ સદા જયવાંિ છે;...’ અાંદરમાાં ધવશુદ્ધ ચાકરત્રસ્વભાવ 

હોં, ધત્રકાળી ચાકરત્ર. વિગમાન પયાગય ચાકરત્રની એ િો પયાગય છે. આ િો ધત્રકાળી ધવશુદ્ધ 

ચાકરત્રસ્વભાવમાાં એ સદા જયવાંિ વિે. એમ કહે લ્યો શાસ્ત્રકાર. શુદ્ધભાવ ધત્રકાળ જયવાંિ વિે છે. 
સહજજ્ઞાન... એ કોણ સહજજ્ઞાન? પયાગયનુાં કે ધ્રુવનુાં? ધ્રુવ.. ધ્રુવ સહજ સ્વભાધવક જ્ઞાન સદા જયવાંિ 

વિો. સહજ આ દ્રધિ સદા જયવાંિ (વિો). સમ્યગ્દશગન પયાગય નધહ. ધત્રકાળી સમ્યક્ શ્રદ્ધા જે ધત્રકાળ 

સ્વભાવમાાં છે એ ધત્રકાળ જયવાંિ વિે છે અને િેવુાં ધવશુદ્ધ ચાકરત્ર પણ સદા જયવાંિ છે.  

‘પાપસમૂહરૂપી મળની અથવા કાદવની પાંક્તિથી રધહિ જેનુાં સ્વરૂપ છે એવી સહજ પરમિત્ત્વમાાં 
સાંધસ્થિ ચેિના...’ ધત્રકાળી હોં! અહીં િો જ્ઞાનચેિના પ્રર્ટ થાય છે ને? પણ કહે છે કે અાંદર જ્ઞાનચેિના 
ધત્રકાળી વિે છે આત્માની અાંદર. સમજાણુાં કાાંઈ? ‘સહજ પરમિત્ત્વમાાં સાંધસ્થિ ચેિના પણ સદા 
જયવાંિ છે.’ આહાહા..! એવુાં જયવાંિ ધ્રુવ વિે છે એવી દ્રધિ જે છે, િેને સમ્યગ્દશગન કહે છે. એવા ધ્રુવનુાં 
જ્ઞાન િેને જ્ઞાન કહે છે અને ધ્રુવમાાં રમણિા િેને ચાકરત્ર કહે છે. લ્યો આ શુદ્ધભાવ અધિકાર પૂરો થયો. 

‘આ રીિે, સુકધવજનરૂપી કમળોને માટે જેઓ સૂયગ સમાન છે અને પાાંચ ઇધન્દ્રયોના ફેલાવ રધહિ 

દેહમાત્ર જેમને પકરગ્રહ  હિો...’ મુધન છે ને? પદ્મપ્રભમલિાકર મુધન હિા. એક દેહમાત્ર િેને હોય, બીજુાં 
કાાંઈ હોય નધહ. આવે છેને શ્રીમદ્્માાં નથી આવિુાં? દેહમાત્ર.. ‘માત્ર દેહ િે સાંયમ હેિુ હોય જો.’ િેમાાં 
એ કહી દીિુાં છે એમણે. મુધનને વસ્ત્ર-પાત્ર હોિા નથી. એય..! જયાંધિભાઈ! અથગ આવડે નધહ. માત્ર દેહ 

િે સાંયમ હેિુ... એકલો દેહ નગ્ન બસ. ધનધમિપણે. બીજુાં મુધનને હોય નધહ. એ અહીં કહે છે. 

‘પાાંચ ઇધન્દ્રયોના ફેલાવરધહિ...’ પાાંચ ઇધન્દ્રયોનો ધવસ્િાર જ અટકી ર્યો છે. અિીધન્દ્રય થઈ ર્યા 
છે. ‘દેહમાત્ર જેમને પકરગ્રહ હિો એવા શ્રી પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ વડે રચાયેલી ધનયમસારની 
િાત્પયગવૃધિ નામની ટીકામાાં (અથાગિ્ શ્રીમદ્ ભર્વિ્ કુાંદકાુંદાચાયગદેવપ્રણીિ શ્રી ધનયમસાર 

પરમાર્મની ધનગ્રંથ મુધનરાજ શ્રી પદ્મપ્રભમલિાકરદેવધવરધચિ િાત્પયગવૃધિ નામની ટીકામાાં) શુદ્ધભાવ 

અધિકાર નામનો ત્રીજો શ્રુિસ્કાંિ સમાિ થયો.’ લ્યો! માંર્ળવારથી શરૂ થયો છે, નધહ? પહેલા 
પયુગષણથી. ૨૩ કદ’ આ અધિકારને થયા. પ્રવચનસારનો નય અધિકાર ચાલશે. 

(શ્રોિા :- પ્રમાણ વચન ર્ુરુદેવ!) 

***** 
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