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પ્રકાશકીય સનવેદન 
 

મું ગલું ભગ વાન વીર ો, મુંગલું ગૌતમ ો ગણી, 

મું ગલું    ક ુંદક દાયો,    જૈનિમ ોસ્ત    મુંગ લું. 

 

મહા વીર ભગ વાન અને ગૌતમ ગણિર બાદ જે મના ના મનો ઉલ્લેખ કરવામાું આ વે છે એવા 
ભરતના િમ થય આ ચાયય, િાક્ષાત્  િદે હે સવદેહ િઈ િ ીમું િરભગવાનની દ દવ્યધ્વસનન ું પ્રત્યક્ષ રિપાન 

કરનાર શ્ર ીમદ્  ભગ વત્  ક ુંદ ક ુંદાચ ાયયદેવ મહાન યોગીશ્વ ર છે. અનેક મહાન આ ચાયો તેમના દ્વારા 

રસચત શાસ્ત્રોન ા આિ ાર આ પે છે. તેન ાથી એમ પ્રસ િદ્ધ થ ાય છે કે અહય આચાયો પ ણ તેમના વ ચનોને 
આિારભૂત માને છે. 

તેઓ સનમયળ પસવત્ર પદરણસતના િારક તો હતા િ; પરું ત  પ ણ્યમાું પ ણ િમથય હતા કે જેથી 
િીમુંિરભગ વાનનો િાક્ષાત્  યોગ થયો. મહાસ વદેહ થી પા છા આવ્યા બાદ પોન્ન ર તી થયિામમાું િાિના 

કરતા–કરત ા તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચન ા કર ી. જેમાું શ્રી િ મયિાર, પ્ર વચન િાર, સનયમિાર, 

પુંચાજસ્તક ાયિુંગ્ર હ, અષ્ટ્પ ાહ ડ—આ પાુંચ પરમાગમ ત ો પ્રસિદ્ધ છે િ, પરુંત  આ સિવાય પ ણ અનેક 
શાસ્ત્રોની રચન ા તેમણે કરેલ છે. 

“શ્રી િમય િાર” આ ભર તક્ષેત્રન ું િવોત્કૃષ્ટ્ પરમાગ મ છે. તેમાું નવ તત્ત્વોન ું શ દ્ધનયની 
દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવન ું શ દ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશય ું છે. “શ્રી પ્રવ ચનિાર”માું નામ અન િાર   જિન 

પ્રવચનનો િાર ઝી લ્યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ પ્ર જ્ઞાપ ન, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞ ાપ ન અને ચરણાન યોગ િૂચ ક 

ચૂસલકા ના મના ત્ર ણ અસિકારોમાું સવભાજિત કય ું છે. “શ્રી સનયમિાર”માું મ ખ્યત્વે  શ દ્ધ નયથી જીવ, 
અજીવ, શ દ્ધભા વ, પ્રસતક્રમ ણ, પ્રત્યાખ્યાન, આલો ચન ા, પ્રાયસિત, િમાસિ, ભજ તત, આવશયક, 

શ દ્ધોપયોગ વગેરેન ું વણયન છે. “શ્રી પુંચ ાજસ્ત કાયિું ગ્રહ”માું કા ળ િસ હત પાુંચ અજ સ્તકાયોન ું (અ થાયત્  

છ દ્રવ્યોન ું) અને નવપદાથયપ ૂવયક મોક્ષમાગયન ું સનરૂપણ છે. તથા“શ્રી અષ્ટ્પ ાહ ડ” એક દાશયસનક ગ્રુંથ 
છે, જેમાું િમ્પ્યક્  રત્નત્ર ય એક િ મોક્ષમાગય છે એની દઢ તાપૂવયક સ્થ ાપના કરેલ છે. 
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આ સનયમિાર પરમાગમ મ ખ્યત્વે મોક્ષમ ાગયના સનરુ પચાર સનરૂપણન ો અન પ મ ગ્રુંથ છે. 
“સનયમ” એટ્લે જે અવશય  કરવા યો ગ્ય હોય તે અથાયત્  રત્નત્ર ય. “સનયમિાર” એટ્લે સનયમનો  

િાર અ થાયત્  શ દ્ધ રત્નત્ર ય. આ શ દ્ધ રત્નત્ર યની પ્રાસિ  પરમાત્મતત્ત્ વનો આ શ્રય કર વાથ ી િ થાય છે. 

સનગોદથી માુંડ ીને  સિદ્ધ િ િી ની િવય અ વસ્થાઓમાું—અ શ ભ, શ ભ કે શ દ્ધ સવ શેષોમાું—રહેલ ું જે સનત્ય-
સનરુંિન ટ્ુંકોત્ક ીણય શાશ્વત એકરૂપ શ દ્ધ દ્રવ્યિામાહ ય  તે પ રમાત્મતત્ત્વ છે. તે િ શ દ્ધ અુંત: તત્ત્વ, 

કારણપર માત્મ ા, પરમપાદર ણાસમક ભા વ વ ગેરે નામોથી કહેવાય છે. આ પરમાત્ મ તત્ત્વની ઉપલજધિ 

અનાદદ કાળથી અનુંત અનું ત દ ઃખને અન ભ વતા જીવે એક ક્ષણમાત્ર પણ કરી નથ ી અને તેથી િ ખ  
માટ્ેનાું તેન ા િવય ઝાવાું (દ્રવ્યસલુંગી મ સનનાું વ્યવહાર-રત્ નત્રય િ દ્ધાું) િવયથા વ્યથય ગયા છે. માટ્ે આ 
પરમાગ મનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ  જી વોને પરમાત્મતત્ત્વન ી ઉ પલજધિ અથવા આ શ્રય કરાવવાનો છે.  

આ શાસ્ત્રમાું ભગ વાન ક ુંદ ક ું દાચાયયદે વની પ્રાકૃત ગ ાથા ઓ પર તાત્પ યયવૃસિ નામની િુંસ્કૃ ત  

ટ્ીકા લખનાર મ સનવર શ્રી પદ્મ પ્રભમલિાદરદેવ છે. તેઓ શ્રી વીરનુંદદ સિદ્ધાુંત ચ ક્ર વતીન ા સશષ્ય છે 

અને સવક્રમની ૧૩ મી શ તાધદીમ ાું થઈ ગયા છે. શ્રી પદ્મપ્રભ મલિાદરદે વે ભગવાન શ્રી 
ક ુંદક ુંદાચાયયદેવન ા હૃદયમ ાું રહેલા પરમ ગહન આધ્ યાજત્મક ભાવોને પોતાના અુંતરવેદન િાથ ે 

મેળવ ીને આ ટ્ીકા માું સ્પષ્ટ્ રીતે ખ લ્લા કયાય છે. આ ટ્ીકામાું આવત ાું કળશ રૂપ કાવ્યો  અસતશય મિ ર 

છે અને અધ્યાત્મ મ સ્તીથી તથા ભજતત રિથી ભરપૂર છે. ટ્ીકાકાર મ સનરાજે ગદ્ય તેમ િ પ દ્યરૂપે પરમ  
પાદરણાસમક ભા વને તો ખબૂ ખૂબ ગાયો છે. આખી ટ્ીકા જાણે કે પરમ પાદરણાસમક ભાવન ું અને 

તદાજશ્રત મ સનદશાન ું એક મ હાકાવ્ય હોય તેમ મ મ ક્ષ  હૃ દયોને મ દદત કરે છે. િુંિાર દાવાનળ િ માન  

છે અને સિદ્ધદશા તથા મ સ નદશા પરમ િહજાનુંદમય છે--એ વા ભાવન ું એકિા રુું વાતા વરણ આખી  
ટ્ીકામાું બ્રહ્મસનષ્ઠ મ સનવરે અલૌદક ક રીતે િજ્ય ય છે અને સ્પષ્ટ્પ ણે દશાયવ્ય ું છ ે કે મ સનઓની વ્રત, 

સનયમ, તપ, બ્રહ્મચયય, ત્યાગ, પદરષહિય ઇત્યાદદરૂપે કોઈ પણ પદરણસત હઠપૂવયક, ખેદય તત, 

કષ્ટ્િનક કે નરકાદદના ભય મૂલક હોતી  ન થી પણ અુંતરું ગ આજત્મ ક વે દનથી થતી પ રમ પદરતૃસિને 
લીિે િહજાનુંદ મય હોય છે. 

શ્રી સનયમિાર માું ભગવાન ક ુંદ ક ું દાચાયયદેવે ૧૮૭ ગાથ ા ઓ પ્રાકૃતમ ાું રચી છે. તેન ા પર શ્રી 
પદ્મપ્રભમલિાદરદેવે તાત્પયયવૃસિ નામની િુંસ્કૃત ટ્ીકા લખી છે. બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રિાદજીએ મૂળ 

ગાથ ાઓનો તથ ા ટ્ીકાનો સહુંદી અન વાદ કય ો છે. શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્ય ાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્ દ્વારા આ  

સનયમિારની મૂળ ગાથાઓ, તેન ો ગ િરાતી પ દ્યાન વાદ, િુંસ્કૃત ટ્ી કા અને તે ગાથા - ટ્ીકાનો અક્ષર શઃ  
ગ િરાતી અન વા દ પ્રગટ્ કર વામાું આ વેલ છે. આ શાસ્ત્ર જીમાું પ્રસતપાદદત સવષયવસ્ત ન ે નીચે મ િબના 
બાર અસિક ારો માું પ્રસ્ ત ત કરવામાું આવેલ છે.  
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(૧) જીવ અસિકાર, (ર) અજીવ અસિકાર, (૩) શ દ્ધભાવ અસિકાર, (૪) વ્યવહાર ચાદરત્ર  
અસિકાર, (૫) પર માથય પ્રસત ક્રમણ અસિક ાર, (૬) સનિય પ્રત્યાખ્યાન અસિકાર, (૭) પરમ આલોચના  

અસિકાર, (૮ ) શ દ્ધસન િ ય પ્રાયસિત અસિકાર, ( ૯) પ રમ િમ ાસિ અસિકાર, (૧ ૦) પરમ ભજતત 
અસિકાર, (૧૧) સનિય પરમ આવશય ક અસિકાર, (૧૨ ) શ દ્ધોપયોગ અસિકાર . 

આ સનયમિાર ગ્રું થ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને અત્યુંત સપ્રય હતો. આચાયયદેવે સનિભાવન ા  સનસમિે 

રચના કરેલ હ ોવા થી કા રણ પરમાત્માને ખૂબ િ ઘૂુંટ્યો છે, જે ગ રુદેવશ્રી પોતાના આચાયય ગ રુવ રની 

ઉત્કૃષ્ટ્  િાિના યાદ કરાવ ત ું. તેમને તેન ી ઉપર ખૂબ િ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હ તો અને જાહેરમાું 

ઘણીવાર તેન ી ઉપર પ્ર વચન પણ કયાય હતા. આ પ્રવ ચનોમાું થી આપણી પા િે છ  વખતના પ્રવચન  

આખા ઉપલધિ છે. અત્ર ે પ્રસ્ત ત પ્રવચન વી. િું. ૨૫૦૫ના (ઈ. િ. ૧૯૭૯) અષાઢ-શ્રાવણ માિના 
સનયમિારના શ દ્ધભાવ  અસ િકાર ના િિર પ્ર વચનો છે. ઉનાળાન ા મ ાિમ ાું સનયસમત િોન ગઢમાું  

ગ્રીષ્મ કાલીન સશક્ષણ સશજ બર ન ું આયોિન થત ું હત ું. આ સશક્ષણ સશજબ રમાું , ઘણા દૂર દૂરથી મ મ ક્ષ ઓ  

આવતા હત ા અને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીને સનરુંતર એવી ભાવના રહેતી કે તેઓ ની તરતા  િતિમયન ું શ્રવણ 
કરી અને સનિ કલ્યાણના માગયમ ાું આગળ વિે. આ િ ઉત્કૃષ્ટ્ ભાવના થી આવો ગહન સવષય આ  

સશજબરમાું લેવામાું આવ્યો હતો. આ ગહન િિર પ્રવ ચનો અત્રે અક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્ત ત કરવામાું 

આવે છે. આ રીતે આ શા સ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના પ્રભાવ નાન ું િ ફળ છે. અધ્યાત્મન ું રહસ્ય  
િમજાવીને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કયો છે તેન  ું વણયન વાણીથી વ્યતત કરવામાું અમો 
અિમથય છ ીએ. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીન ી દદવ્યદેશનાની જા ળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈ ટ્ 

(www.vitragvani.com) તથા એપ (app) જેવા િાિનો વડે શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમાસથય ક ટ્રસ્ ટ્, 

સવલેપ ાલાય, મ ુંબઈ દ્વારા કર વ ામાું આવેલ છે. આ કાયય પાછળ ટ્રસ્ ટ્ની એવી ભાવના છે કે વતયમાનના 
આિ સનક િાિનો દ્વારા પૂજ્ ય ગ રુદેવશ્રી દ્વ ારા િ મજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનન ો બહ ોળો લાભ િામાહયિન લે, 

કે જેથી આ વ ાણી શ ાશ્વત િળવાઈ ર હે. પૂજ્ય ગ રુદે વ શ્રીના પ્રત્યેક પ્ર વચનો અક્ષરશઃ ગ્રું થારૂઢ થાય 

તેવી ભાવન ાના ફ ળસ્વરૂપે સનયમિાર શ ાસ્ત્રના શ દ્ધ ભાવ અસિક ાર ઉપર ૧૯૭ ૯માું થયેલ િિ ર 
પ્રવચનો અત્રે પ્રકાસશત કર વામાું આવી રહ્યા છે.  

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીન ી દદવ્યદે શનાને ઓદડયો ટ્ેપ માું ઉત ારવાન ું મહાન કાયય શ રૂ કરનાર શ્રી 
નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિુંગે આભાર વ્યતત કરીએ છીએ. તેમિ શ્રી દદગુંબર જૈન 

સ્વાધ્ય ાયમુંદદર ટ્ર સ્ટ્, િોન ગ ઢે આ ઉમદા કાયયને અસવર તિારાએ ચાલ  રાખ્ય ું અને િાચ વી રાખ્ય ું, તે 
બદલ તેમના આભાર ી છીએ. 

http://www.vitragvani.com/
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િવય પ્રવચન ોને િાુંભળીને ગ્રુંથા રૂઢ કર વામાું ચીવટ્ત ા રાખવામાું આ વેલ છે. વાતય રચનાને 
પૂણય કરવા અથે તયાુંક-તયાુંક કૌંિ કરવા માું આવે લ છે. આ પ્રવચનો િાુંભળી અને ગ્રુંથારૂઢ કર વાન ું 

કાયય પૂજા ઇમ્પ્પ્રેશહિ દ્વારા કરવામાું આવેલ છે. પ્રવચનોને તપાિવાન ું કાયય શ્રી અત લભાઈ જૈન અને 

શ્રીમતી આરતી બેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાું આ વેલ છે. આ પ્રિુંગે ટ્રસ્ટ્ તેમના પ્ર ત્યે આભાર વ્યત ત 
કરે છે.  

જિનવાણી પ્રકાશનન ું કાયય ગુંભીર તથા િવ ાબદારીપૂણ ય હોવાથ ી અત્યુંત જાગૃસતપૂવયક તથા 

ઉપયોગની એ કા ગ્રતાપૂવયક કરવામાું આ વેલ છે. તેમ છત ાું પ્રકાશન કાયયમાું પ્ર માદ વશ કે અજાગૃ સત વશ  

કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સત્ર કાળવતી વ ીતરાગ દે વ-શા સ્ર-ગ રુ પ્રત્યે ક્ષમા યા ચીએ છ ીએ. િવય 

મ મ ક્ષ ગણને સવનુંત ી છે કે અશ સદ્ધઓની નોંિ ટ્રસ્ ટ્ને પાઠવે જેથી તે આ ગળન ી આવૃસિમ ાું િ િારી 
શકાય. આ પ્રવ ચનો (www.vitragvani.com) ઉપર  ઉપલધિ છે.  

પ્રસ્ત ત ગ્રુંથ પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી તથા તદ્ ભતત પ્રશમ મૂસતય ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્ર ી  
ચુંપાબહેનના કર કમળમાું િાદર િમસપયત કરીએ છીએ. પાઠકવગય આ પ્રવચન ોનો અવશય લાભ લઈ 
આત્મકલ્યાણને િાિે એવ ી ભાવના િા થે સવરામ પા મીએ છીએ. ઇસત સશવમ્ .  

ટ્રસ્ ટ્ીગણ 

શ્રી ક ુંદક ુંદ-કહાન પારમ ાસથય ક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપ ાલાય, મ ુંબઈ 
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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 ગિજતક પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજીસ્વા મી 



✽  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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અધ્ યાત્મય ગિિયક પ ૂજ્ય િદ ગ રુ દેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િ ુંસક્ષિ જી વન પ દરચય 
 

ભારતદેશના ગ િરાત રાજ્ યમાું ભાવનગર જિલ્લાના “ઉમર ાળા ગ ામમ ાું સ્થાન કવાિી 

િુંપ્રદાયના દશાશ્ર ીમા ળી વસ ણક પદરવારના શ્રેષ્ઠીવયય શ્રી મોતીચું દભાઈના ઘેર, માતા ઉિમબાની 

કૂુંખે, સવક્રમ િુંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ િ દ બીિ, (ત ા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વ હેલી િવારે આ બા ળ 
મહાત્ માનો િહમ થયો. 

જે િમયે આ બા ળ મહાત્મા િરતી પ ર પિાયાય, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ અુંિશ્રદ્ધા, 
પાખુંડ અને શ ષ્ક દક્રયાકાુંડમાું રુુંિાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાજત્મ ક સચુંતન ચાલત ું હત ું, પ ણ 
તેમાું અધ્યાત્મ નહોત ું. એવા એ અુંિકારમય કસ ળકા ળમ ાું આ તેિસ્વી કહાનિૂયયનો ઉદય થયો. 

િાત વષયની ઉં મરે સનશા ળમાું લૌદ કક સશ ક્ષા લેવાન ું શરૂ કય ું. દરે ક વ સ્ત ન ા હ ા દય િ િી 
પહોંચવાની તેિસ્વી બ સદ્ધપ્રસતભા, મિ રભાષીપણ ું, શાુંતસ્વભા વ, ગુંભીર મ ખમ દ્રા ત થા િત ું કરવાનો 
સ્વભા વ હ ોવા થી બા ળ ‘કા નજી’ સશક્ષકોમાું ત થા સવદ્ય ા થીઓ માું સપ્રય થઈ ગયા. સન શાળમાું તથ ા જૈન 
પાઠશાળાના અભ્યાિમ ાું પ્રાયઃ પ્રથમ નું બર આ વતો, પરુંત  સનશાળના લૌદ કક અ ભ્યાિથી તેમન ે 
િુંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગત ું કે હ ું જેની શોિમાું છ ું તે આ નથી. 

તેર વષયની ઉંમરે માત શ્રીના અવિાન થી સપતાજી િાથે પાલેિ િવાન ું થાય છે. ચાર વ ષય બાદ 
સપતાજીનો સ્વ ગયવાિ થતાું િિર વષયની ઉં મરે ભાગ ીદા ર િાથે વેપાર માું જોડ ાય છે. વ્યાપારની પ્રવૃસિ 
વખતે પ ણ તેઓ િરા પ ણ અપ્રમાસણકતા ચલા વી લેતા નસહ. િત્યસન ષ્ઠા, નીસતમિા, સનખ ાલિતા 
અને સનદોષતાથી તેમન ું વ્યવહાદર ક જીવન િ ગુંસિત હ ત ું. િાથે તેમનો આુંતદરક વ્યાપાર અને ઝ કાવ 
તો િતત િત્યની શોિ તરફ િ હતો. દ કાન માું પ ણ િાસમયક પ સ્તકો વાુંચત ા. વૈરાગ ી સચિવાળા 
કહાન ક ુંવર રાસત્ર ના રામ લીલા કે નાટ્ક જોવા િતાું ત્યારે તેમાુંથી વૈરાગ્ય રિન ું ઘોલન કરતાું. જેના 
ફળસ્વરૂપે િિર વષયની ઉંમરે ઉજ્જવળ  ભસવષ્યની આગાહી કરતા બાર લીટ્ીના કા વ્યની રચના કરે 
છે : “સશવરમણી રમન ાર ત ું, ત ું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણી િ વષયની ઉંમર થી તો રાસત્ર ના આહાર, પાણી તથા અથાણ ાુંનો ત્યાગ કરે છે. િત્યની 
શોિ માટ્ે, દીક્ષા લેવ ાના ભાવથી ૨૨ વષયની ય વા વ યે દ કાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને ગ રુ પાિે 
આજીવન-બ્રહ્મચયય વ્રત અુંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષયની વયે (સવ. િું. ૧૯૭૦) િહમનગરી 
ઉમરાળા માું ૨૦૦૦ જેટ્લા િાિમી ઓના સવશાળ િનિ મ દાયની હાિર ીમાું સ્થાન કવાિી િુંપ્રદાયન ી 
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દીક્ષા અુંગીકાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથી પ ર બેિવ ા િતાું િોસતય ું ફાટે્ છે. તીક્ષ્ણ બ સદ્ધના િારક 
ગ રુવરને શુંકા પડી જાય છે કે કુંઈક ખોટ્ ું થાય છે. 

દીક્ષા લીિાું બાદ િત્યના શોિક આ મહાત્માએ સ્થ ા નકવા િી તથ ા શ્વેતાુંબર િું પ્રદાયના 
િમસ્ત આ ગમોન ો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષયમાું િ પૂરો કયો. િુંપ્રદાયમાું મોટ્ી ચચાય ઓ ચાલ ી. 
કમય છે તો સ વકાર થ ાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગ રુદે વશ્રીને હજી દદગું બર શ ાસ્ત્રો તો મ ળ્યા નહ ોતાું. છતાું 
પૂવયના િુંસ્કા રના બળે તેઓ દઢતાપૂવયક સિુંહગિયન ા કરે છે “જીવ પોતા થી સ્વતુંત્રપણે સવકાર કરે છે; 
કમયથ ી કે પરથી નસહ. જીવ પોતાના ઊંિા પ રુષાથયથી સવકા ર કરે છે અને િવળા પ રુષાથયથી નાશ કરે 
છે.' 

સવ. િું. ૧૯૭૮માું મહાવી ર પ્રભ ના જિનશાિન-ઉદ્ધારન ો અને હજારો મ મ ક્ષ ઓના મહાન 
પ ણ્યોદય િૂચક એક મું ગળકારી પસવત્ર પ્રિુંગ બને છે. 

૩૨ વષયની ઉંમરે, સવસિની કોઈ િહય પળે શ્રીમદ્  ભગવત્  ક ુંદક ુંદાચાયયદે વ સવરસચત િમયિાર 
નામન ું મહાન પરમાગ મ દામનગર માું દામોદર શેઠ દ્વાર ા પ ૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના હ સ્તક મળમ ાું આવે છે 
અને આ પસવત્ર પ રુષના અુંતરમાુંથી િહિ િ ઉદ્ગ ા ર નીકળે છે : “શેઠ! આ તો અશરીરી થ વાન ું 
શાસ્ત્ર છે.” એન ું અધ્યયન અને સચુંતન કરતાું અુંતરમાું આનુંદ અને ઉ લ્લાિ ઉભરાય છે. આ 
મહાપ રુષના અુંતરુંગ જીવન માું પ ણ પરમ પસવત્ર પદરવતયન થય ું. ભૂલી પડેલી પદરણસત સનિ ઘર દેખે 
છે. ત્યારબા દ સવ.િું. ૧૯૮૨ ના ચાત માય િ પહેલા ર ાિકોટ્ માું શ્રી દામ ોદરભાઈ લાખા ણીએ ‘મ ોક્ષમાગ ય 
પ્રકાશ ક’ ગ્રુંથ પ ૂ. ગ રુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાુંચતા, પોતાના હૃદયની અનેક વાતો ન ું િમથયન આ 
ગ્રુંથમ ાુંથી મ ળી આ વતાું તેઓ તેના વાુંચનમાું એવ ા ઓતપ્રોત થઈ િતાું કે તે વખતે તેમને ખાવ ું-પીવ ું 
કે િૂવ ું ગમત ું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવ ચનિાર, અષ્ટ્પ ા હ ડ, દ્રવ્યિુંગ્રહ, િમ્પ્યગ્ જ્ઞાન દીસપકા, વગેર ે 
દદગુંબર શાસ્ત્ર ોના અભ્યાિથી ૧૩ વષય િ િી ખૂબ િ જ્ઞાનની પ્રગાઢતા બા દ તેઓશ્ર ીને સનઃશુંક સનણયય 
થઈ જાય છે કે દદગુંબર જૈ નિમય િ મૂળ માગય છે અને તે િ િત્  િમય છે. તેથી અુંતરુંગ શ્રદ્ધા કુંઈ ક 
અને બહાર માું વેશ કુંઈક એ વી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે છે. તેથી અુંતરમાું ખબૂ િ મનોમુંથન 
બાદ િુંપ્રદ ાય છોડ વાનો સન ણયય કરે છે. 

પદરવતયન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપાિ કરતાું કરત ાું િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓ ફ ઇજહડયા 
નામના એકાુંત મ કાનમાું મ હાવ ીર િહમકલ્યાણ કના દદવિે (સવ. િું. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િ દ ૧૩) બપોરે 
િવા વ ાગે િુંપ્રદ ાયના સચહ્ન મ હપિીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હ ું સ્થાન કવાિી 
િાિ  નથી, હ ું િનાતન દદ ગુંબર જૈન િમયનો શ્રાવક છ ું.' સિુંહ િમ ાન વૃસિના િ ારક આ મ હાપ રષે, 
૪૫ વષયની ઉંમરે અુંતરમાું મહા વીયય ઉછાળીને આ અ દ્ ભ ત પરાક્રમી કાયય કય ું. 
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“સ્ટ્ાર ઓ ફ ઇજહડયા”માું ત્ર ણ વષય દરમ્પ્યાન જિજ્ઞાિ  ભત તિનોનો પ્રવાહ દદન-પ્રસતદદન 
વિતો િ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખ બ િ નાન ું પડવા લાગ્ય ું. તેથી ભત તોએ આ પરમપ્રતાપી 
િત્પ રુષ માટ્ે સનવાિ અ ને પ્રવચનન ું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદ ર”ન ું સનમાયણ કરાવ્ય ું. 
ગ રુદેવશ્રીએ સવ. િું. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોિ આ સનવાિ સ્થાન માું મુંગ ળ પદાપયણ કય ું. આ 
“સ્વાધ્યાય મુંદદર” જી વન-પ યયહત આ મહાપ રુષની આત્મ-િાિના અને વીર શા િનની પ્રભાવનાન ું 
કેહદ્ર બની રહ્ય ું. 

અહીં દદ ગુંબર િ મયના ચારે અન ય ોગના નાના-મોટ્ા ૧૮ ૩ જેટ્લા ગ્રુંથોન ો ઊંડાણ થી અભ્યાિ 
કયો. તેમાુંથ ી ૩૮ ગ્રુંથો પ ર િભામાું પ્રવ ચનો કયાય, જેમાું િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વ ખત અધ્યાત્મવષા ય 
કરી છે. પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પ ાહ ડ, પરમાત્મપ્રકાશ, સનયમિાર, પુંચાજસ્તકાય િુંગ્રહ, િ મયિાર કળશ-
ટ્ીકા વગેરે ગ્રું થો પ ર પ ણ અનેકવાર પ્ર વચનો કય ાય છે. 

દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર તેમિ ક ુંદક ુંદાદદ આ ચાયોના ગહન શાસ્ત્રોન ું રહસ્યોદ્ઘ ાટ્ન 
કરનાર આ મ હાપ રુષની ભવતાપસવનાશ ક અમૃતવ ાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ ઝવેરીની દીઘયદ્રસષ્ટ્ને 
કારણે શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી ૧૯૮૦ િ િી સનયસમત 
રીતે ટ્ેપ માું ઉતારી લેવ ામાું આવી હત ી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે ૯૦૦૦ થી વિ  પ્રવચનો 
િ રસક્ષતપણે ઉપલધિ છે. આ મુંગલવાણી દેશ-સવદે શના તમામ મ મ ક્ષ મુંડ ળોમાું તેમિ લાખો જિજ્ઞાિ   
મ મ ક્ષ ઓના ઘેર-ઘેર ગ ુંિતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લ ું તો નક્કી છે ક ેભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પુંચમ 
કાળન ા અુંત િ િી આ દદવ્યવાણી િ ભવના અભા વમાું પ્રબળ સનસમિ થ શે. 

આ મહાપ રુષનો િમયિુંદેશ દેશ-સવદે શના િમસ્ત મ મ ક્ષ ઓને સનયસમત મળતો રહે તે હેત થી  
િૌ પ્રથ મ સવ. િું. ૨૦૦૦ ના માગ શર (દડ િેમ્પ્બર ૧૯ ૪૩) માિથી “આત્મિમય” નામની મ ાસિ ક 
આધ્યાજત્મ ક-પસત્ર કાન ું પ્રકાશ ન િોનગઢથી મ રધ બી શ્રી ર ામજીભાઈ માણે કચુંદ દ ોશીન ા િુંપાદન હેઠળ 
શરૂ થય ું. આજે પ ણ “આત્મિમય” ગ િરાતી તેમિ સહહદી ભાષામાું સનયસમત રીતે પ્રકાસશત થઈ રહ્ય ું 
છે. પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરત ું “શ્રી િદ્ગ રુ પ્રવચન પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્પ્બર ૧૯૫૦ 
થી નવેમ્પ્ બર ૧૯૫૬ િ િી પ્રકાસશત થય ું. સ્વાન ભૂસ તસવભૂસષત આ ચૈતહયસવ હારી મહાપ રુષની 
મુંગળવાણી વાુંચ ીને તેમિ િાુંભળીને હ જારો સ્થાનક વાિી, શ્વેતાું બર  તથ ા અહય કોમના ભવ્યજી વો 
પ ણ તત્ત્વની િમિણપૂવય ક િાચા દ દગુંબ ર જૈનિમયના અન ય ાયી થયા. અરે..! મૂ ળ દદગુંબર જૈન ો પ ણ 
િાચા અ થયમાું દદગું બર જૈન બહયા. 

શ્રી દદગુંબર જૈન સ્વાધ્યાય મુંદદર ટ્રસ્ ટ્, િોનગઢ દ્વાર ા દદગુંબર આચાયો-મ સનવરોન ા તેમિ 
આત્માન ભવ ી પુંદડતવયોના ગ્રુંથો અને પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીના તે ગ્રુંથો પરના પ્રવ ચનોને પ સ્તકરૂપ ે 
છપાવવાન ું કાયય સવ. િું. ૧ ૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થ ી શરૂ થય ું. આ િત્ -િાસહત્ય દ્વારા વ ીતરાગી 
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તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવ દેશમાું અપૂવય પ્રભાવના થઈ, જે આજે પ ણ અસવરતપણે ચાલી રહી છે. 
પરમાગ મોન ું ઊંડ ું રહસ્ય િ મજાવ ીને કૃપ ાળ  કહાન ગ રુ દેવે આપણા િહ  ઉપર કરુ ણા વરિાવી છે. 
તત્ત્વજિજ્ઞાિ  જી વો મ ાટે્ આ એક મ હાન આિા ર છે અ ને દદગુંબર જૈન િાસ હત્યની આ એક અ મૂલ્ય 
િુંપસિ છે. 

દિલક્ષણ પય યષણ પવય દરમ્પ્યાન ભારતભરમાું અનેક સ્થળો એ પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા 
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચા ર માટ્ે પ્રવચન કારો મોકલ ાય છે. આ પ્રવૃસિથી ભારતભરના િમસ્ત દદગુંબર 
િમાિમ ાું જાગૃસત આવી છે. આજે પ ણ દેશ-સવદેશમાું પય યષણ પવયમાું િેંકડો પ્રવચન કાર સવ દ્વાનો આ 
વીતરા ગી વાણ ીનો ડુંકો વગા ડે છે. 

બા ળકો માું તત્ત્વજ્ઞાનના િુંસ્કારોન ું સિુંચન થાય તે હેત થી િોનગઢમાું સવ. િું. ૧૯૯૭ (ઇ. િ. 
૧૯૪૧)ના મે માિના વે કે શનથી ૨૦ દદવિના િાસમય ક સશક્ષણ વ ગય શરૂ થયા. વડીલ ો માટ્ે `પ્રૌઢ 
સશક્ષણ’ વગય સવ. િું. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ મ ાિથ ી શરૂ કરવામાું આવેલ છે. 

િોનગઢમ ાું સવ.િું. ૧૯૯૭ના ફાગણ િ દ બીિના રોિ નૂતન દદગુંબર જિનમુંદદરમાું 
કહાન ગ રુના મુંગળ હ સ્તે શ્રી િીમુંિરાદદ ભગવુંતોની પુંચકલ્યાણ ક સવસિપ ૂવયક પ્રસતષ્ઠા થઈ. ત ેિમયે 
િૌરાષ્ટ્ર માું મ ાુંડ ચાર-પાુંચ દદગુંબર જિનમુંદદરો હતા અ ને દદગુંબર જૈનો તો ભાગ્યે િ જોવા મળતા 
હતાું. આવા ક્ષેત્ર ે ગ રુદેવશ્રી ની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથ મ જિનમુંદદર બને છે અને બપોરે પ્રવચન બાદ 
જિનમુંદદરમાું અડિો કલ ાક ભજતત થાય છે, જેમાું જિ નવરભતત ગ રુરાિ હુંમેશા હાિર ર હે છે. 
ઘણીવાર તેઓશ્ર ી અસતભાવવાહ ી ભજતતપાન કરાવતાું. આમ, ગ રુદેવ શ્રીન ું જીવન સનિય-વ્યવહારની 
અપૂવય િુંસિપૂવયકન ું હત ું. 

ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧ ૯૮૦ દરમ્પ્યાન િ ૌરાષ્ટ્ (ગ િરાત) ઉપર ાુંત ભારત દેશ ના અનેક 
શહેરો માું તથા સવદેશમાું (નાઈરોબીમાું) એમ ક લ ૬ ૬ દદગુંબર જિનમુંદદરોની મુંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ 
વીતરા ગમાગય પ્રવતયક િત્પ રુષના પસવત્ર કરકમ ળ દ્વાર ા થઈ. 

િહમમરણ થી રસ હત થ વાન ા િુંદેશા સનરુંતર િુંભળા વનાર આ ચૈતહયસવ હારી પ રુષની 
મુંગળકાર ી િહમિયુંતી ઉિ વવાની શરૂઆત ૫૯મ ા વ ષયથી થઈ. ૭૫મા સહર કિયું તી પ્રિુંગે િમ ગ્ર 
ભારતના જૈન િમાિ દ્વ ારા ચાુંદી િદડત એક આઠિો પ ાનાનો દળદાર “અજભનુંદન ગ્રુંથ” આ ભાસવ 
તીથાયસિનાથને ભારત િ રકા રના તત્કાલ ીન ગૃહ મુંત્રી શ્રી લાલ બહ ાદ ર શાસ્ત્રી દ્વારા મ ુંબઈમાું દેશભરન ા 
હજારો ભત તોની હ ાિરીમાું અપયણ થયો. 

શ્રી િમ્પ્મેદસશખરજીન ી યાત્રા સનસમિે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માું એમ બે વખત 
િમગ્ર ઉિર અને પૂવય ભાર તમાું મુંગ ળ સવહાર કય ો. તે િ રીતે ઇ. િ. ૧૯૫૯ અને ઇ. િ. ૧૯૬૪માું 
એમ બે વખત દસક્ષણ અ ને મધ્ય ભારતમાું મુંગળ સ વહા ર કયો. આ મુંગ ળ તી થયયાત્રાના સવ હાર 
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દરમ્પ્યાન લાખો જિજ્ઞાિ  જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાિક િુંતના દશયન કયાય અને તેઓશ્રીની 
ભવાુંતકા રી અમૃતમય વાણ ી િાુંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દદશ ા આ ત્મ-િહમ ખ  થઈ 
ગઈ. આ િત્પ રુષને અનેક સ્થાન ોથી લ ગભગ ૮૦ જેટ્ લા અજભનુંદન પ ત્ર અપયણ થયા. 

શ્રી વીરપ્રભ ના સનવાયણ બા દ, આ િળું ગ ૪૫ વષયનો િમય (વ ીર િુંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ 
અથાયત્  ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતર ાગમ ાગયની પ્ર ભાવનાનો િ વણય કાળ હ તો. જે કોઈ મ મ ક્ષ  
અધ્યાત્મ તીથયિામ િ વણયપ રી િતા, તેમને તો ત્યાું ચત થય કાળન ો િ અન ભ વ થતો. 

સવ. િું. ૨૦૩૭ના કારતક વદ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શ ક્રવ ારના રોિ, આ પ્રબળ 
પ રુષાથી આત્મજ્ઞ િુંતપ  રુષ દેહાદદન ું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનન ા અુંતરધ્યાનમાું એકા ગ્ર 
થયા, અતીસહદ્રય આનુંદકુંદ સનિ પરમાત્મતત્ત્વમ ાું લીન થયા. િાુંજે આકાશન ો િૂયય અસ્ત થયો, ત્યારે 
િવયજ્ઞપદના િ ાિક િુંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વ ગયપ રી તરફ પ્રયાણ કય ું. તેઓશ્રી વીરશ ાિન ને પ્રાણવુંત ું કરી 
અધ્યાત્મય ગન ું િિયન કરતાું ગયાું. 

પૂજ્ય ગ રુદેવશ્રી કાનજી સ્વામી આ ય ગના એક મહાન અને અિાિારણ વ્યજતત હતા. તેમના 
બહ મ ખ ી વ્યજતતત્વની િૌથી મોટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખ બ િ દૂર િહમ લઈને 
સ્વયુંબ દ્ધન ી જેમ િત્યન ું અન િુંિાન કય ું અને પોતાના પ્રચુંડ પ રુષાથયથી આત્ મિાત પ ણ કય ું. 

આ સવદેહ દશાવુંત મહાપ રુ ષન ું અુંતર જેટ્લ ું ઉજ્જવળ હત ું તેટ્લ ું બાહ્યજીવન પ ણ પસવત્ર છે; 
પસવત્રતા અને પ ણ્યનો િહિ યોગ આ કસ ળકાળમાું ભા ગ્યે િ જોવા મ ળે છે. તેમની અત્યુંત સનયસમત 
દદનચયાય, િાજત્વ ક અને પદરસમત આહાર, આ ગમ િું મત િુંભાષણ, કરુણ અને િ કો મળ હૃ દય, તેમના 
સવરલ વ્યજતતત્વના અજભ ન્ન અવયવો હતા. શ દ્ધ ાત્મ તત્ત્વન ું સનરુંતર સચુંતન અને સ્વાધ્યાય એ િ 
તેમન ું જીવન હત ું. જૈન શ્રાવકના પસવત્ર આચા ર પ્રત્યે તેઓશ્રી હુંમેશા િતકય અ ને િાવિાન હતા. 
તેઓ િગતની પ્રશુંિા કે સનુંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાિનામાું િ તત્પ ર રહેતા. ભાવસલુંગી 
મ સનઓના તેઓ દાિાન દાિ હતા. 

આચાયય ભગ વુંતોએ જે મ જત તનો માગય પ્રકાશય ો  છે તેને આ અન ભ ૂસત સવભૂસષ ત િુંતપ રુષે 
પોતાના શ દ્ધાત્મતત્ત્ વની અ ન ભૂસતના આિારે, િાસતશ ય જ્ઞાન અને વાણ ી દ્વાર ા, ય જત ત ને હયાયથી 
િવય પ્રકારે િમજાવ્ય ો છે. દ્રવ્યની સ્વતુંત્રતા, દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાયય, ઉપાદાન-સનસમિ, સનિય-વ્યવહાર, 
ક્રમ બદ્ધપય ાયય, કા રણશ દ્ધપ યાયય, આત્માન ું શ દ્ધ સ્વરુપ, િમ્પ્યગ્દશયન અને તેનો સવ ષય, િમ્પ્યગ્જ્ઞાન 
અને જ્ઞાનન ું સ્વ-પરપ્ર કા શકપ ણ ું ઇત્યાદદ િમસ્ત તેઓ શ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કા ળે િત્યરૂપે બહ ાર 
આવ્યા છે. આજે દેશ-સ વદે શમાું લાખ ો જીવ ો મોક્ષના માગયને િમિ વાનો પ્રયત્ન કરી રહ્ય ા છે, તે 
તેઓશ્રીનો િ પરમ પ્રતાપ છે. 
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િમગ્ર જીવન દ રમ્પ્યાન આ ગ ણવુંતા જ્ઞાનીપ રુષે બહ  િ અલ્પ લખ્ય ું છે, કેમ કે તેઓ શ્રીને તો 
તીથયકરન ી વ ાણી જેવ ો યોગ હતો. તેમની અ મૃતમય મુંગ ળવાણ ીનો પ્રભા વ િ એ વો હ તો કે િાુંભ ળનાર 
તેન ું રિપાન કરતાું થ ાકત ા િ નસહ. દદવ્યભ ાવશ્ર ત જ્ઞા નિારી આ પ રાણપ રુષે પો તે િ પરમાગમન ા 
આ િારભૂત સિદ્ધાુંતો લખા વ્યા છે: 

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

૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પયાયય ક્રમબદ્ધ િ થાય છે. 

૩. ઉત્પાદ - ઉત્પાદથી છે, વ્ યયથી કે ધ્ર વથી નથી. 

૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કા રકના પદરણમનથી થાય છે. 

પ. પયાયયના અને ધ્ર વના પ્રદેશ જભન્ન છે. 

૬. ભાવશજત તના કારણે પયાયય હોય િ છે, કરવી પડતી નથી. 

૭. ભૂતાથયના આશ્રયે િમ્પ્યગ્દશયન થાય છે. 

૮. ચારે અન ય ોગન ું તાત્પયય વીતરા ગતા છે. 

૯. સ્વદ્રવ્યમ ાું પ ણ દ્રવ્ય-ગ ણ-પયાયયના ભેદ પાડવા તે અહયવશપણ ું છે. 

૧૦. ધ્ર વન ું આલુંબન, પ ણ વેદન નસહ, અને પયાયયન ું વેદન, પ ણ આલુંબન નસહ. 

આ અધ્યાત્મય ગિિયક મહા પ રુષે પ્રકાશેલ સ્વાન ભૂસતનો પાવન પુંથ િગતમ ાું િદા િયવુંત 
વતો! 

તીથયકર શ્ર ી મહાવીર ભગવ ાનની દદવ્યધ્વસનન ું રહસ્ય િમજાવનાર શા િનસ્તુંભ શ્રી કહ ાન 
ગ રુદેવ સત્ર કા ળ િયવુંત વત ો! 

િત્પ રુષનો પ્રભાવના ઉદય િયવુંત વતો. 
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અ ન ક્રમસણકા 
 

પ્ર. ક્રમાુંક તા રીખ સતસ થ વ ાર ગ ાથા શ્લોક પૃષ્ઠ નુંબર 
૧ ૨૧-૦૭-૧૯૭૯ અષાઢ વદ ૧૩  શસનવાર ૩૮ - ૦૧-૧૨ 

૨ ૨૨-૦૭-૧૯૭૯ અષાઢ વદ ૧૪  રસવવા ર ૩૮ - ૧૩-૨૪ 

૩ ૨૩-૦૭-૧૯૭૯ અષાઢ વદ ૩૦ િોમવાર ૩૮ - ૨૫-૩૫ 

૪ ૨૪-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૧ મુંગળવાર - ૫૪ ૩૬-૪૫ 

૫ ૨૫-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૨ બ િવાર ૩૯ ૫૫ ૪૬-૫૬ 
૬ ૨૬-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૩ ગ રુવાર - ૫૬-૫૭ ૫૭-૬ ૮ 

૭ ૨૭-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૪ શ ક્રવાર ૪૧ ૫૬ ૬ ૯-૭૯ 
૮ ૨૮-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૫ શસનવાર ૪૧ - ૮૦-૯૦ 

૯ ૨૯-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૫ રસવવા ર ૪૧ - ૯૧-૧૦૧ 
૧૦ ૩૦-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૬ િોમવાર ૪૧ ૫૮-૫૯ ૧૦૨-૧૧૪ 
૧૧ ૩૧-૦૭-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૭ મુંગળવાર ૪૨ - ૧૧૫-૧૨૭ 

૧૨ ૦૧-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૮ બ િવાર ૪૨ - ૧૨૮-૧૩૮ 
૧૩ ૦૨-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૯ ગ રુવાર - ૬ ૦-૬ ૧ ૧૩૯-૧૫૦ 
૧૪ ૦૩-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૧૦ શ ક્રવાર ૪૯ - ૧૫૧-૧૬૩ 
૧૫ ૦૪-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૧૧ શસનવાર ૪૯-૫૦ ૭૩ ૧૬૪-૧૭૫ 

૧૬ ૦૫-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૧૨ રસવવા ર ૫૦ - ૧૭૬-૧૮૬ 
૧૭ ૦૬-૦૮-૧૯૭૯ શ્રાવણ િ દ ૧૩ િોમવાર ૫૧-૫૫ ૭૪ ૧૮૭-૧૯૯ 
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આ નિય મસાર. ક ુંદક ુંદાચાયય કહતે હૈં, મૈંિે મેર ી ભાવિા કે નિયે બિાયા હૈ. દૂસરે ગ્રું થ મેં ઐ સા 
કથિ .... ક ુંદક ુંદાચાયય યો ગી.... ‘મું ગિું ભગ વાિ વીરો. મું ગિું ગૌત મો ગણી.’ તી સરે િુંબર પ ર ‘મું ગિું 
ક ુંદક ુંદાય ો’ આતા હૈ. વહ ક ુંદ ક ુંદાચ ાયય કહતે હૈં, મૈંિે મેર ી ભાવિા કે નિયે ય હ નિયમસ ા ર બિ ાયા હૈ. યહ 

શ દ્ધભાવ અનિક ાર હૈ. યહાું, શ દ્ધભા વ પયાયયકી બાત િ હીં. ય હ શ દ્ધભા વ હૈ િ? તો શ દ્ધભા વમેં શ દ્ધ 

ઉપયોગ ઉસકી યહ ાું બાત િહીં. અ શ ભરાગ ઔર શ ભ રાગ દોિોં અ શ દ્ધ હૈં ઔર રાગરનહત નચ દાિુંદ 

ભગવાિ આત્મા જિસ કા ઉ પયોગ શ દ્ધ હૈ. ઉસકી યહ ાું બાત િહીં. વહ શ દ્ધપયાયય કી બાત હૈ. ય હ 

શ દ્ધભાવ દ્રવ્યકી બાત હૈ. આહા હા..! વસ્ત  હૈ વ સ્ત , ભાવવાિ, વ હ શ દ્ધભાવ સ્વ રૂપ હૈ, ધ્ર વ નિ કા િ. 
ભાવવાિ આત્મા, ઉસકા ભા વ શ દ્ધભાવ વહ નિ કાિ સ્વ ભાવ હૈ. આ હાહા..! ભાવ વાિ ધ્ર વપિા અથવ ા 
વહ આત્ માપિા જો નિ કા િી જ્ઞાયકભ ાવ, િૈકાનિ ક પરમ પારરણાનમક જિસ કો કોઈ કમયકા અભા વ ઔર 

નિનમત્તકી અપેક્ષા િહ ીં ઐ સ ા પરમ િૈકાનિ સ્વભા વ ઉસકો ય હાું શ દ્ધભાવ કહતે હૈં.  

શ દ્ધભાવ અનિકાર કહા જા તા હૈ. શ દ્ધભ ાવકા અથય ય હ હૈ રક દ્રવ્ય નિ કાિી ભગ વાિ આત્મા 
પૂણાયિુંદસે ભરા પડા હૈ ઔ ર જિસમેં ગ ણ-ગ ણીકા ભેદ ભી િહીં. રક શ દ્ધભા વ ઔર આત્મા શ દ્ધભા વ 

િરિેવાિા ઐસા ભેદ ભ ી જ િસમેં િહ ીં. શ દ્ધભા વ, પનવ િ નિ કાિભા વ... આ હાહા..! પ ણ્ય ઔર પાપ 

આરદ ભા વ વહ .. શાસ્ત્રમેં ચ પિભાવ કહ ા હૈ. ચપિ.. ચ િપતા હૈ, આક િતા હૈ. ઉ સ સે રનહત ભ ાવ શ દ્ધ 

ઉપયોગ હૈ વહ તો પયાયય હૈ. પરુંત  વહ શ દ્ધ ઉપયો ગકી પ યાયય રકસ કે આશ્રયસે ઉત્પ ન્ન હ ોતા હૈ? વ હ 

અનિકાર હૈ. સમઝમેં આય ા?  

યહ શ દ્ધભ ાવકા અથય પહિે ર કયા. કભી સ િા હી િ હીં ર ક ક્યા શ દ્ધભાવ હૈ. િય ભ ગવાિ. ભજક્ત 

કરિા, પૂજા કરિા. સેઠ! યહ સેઠ હૈં વ હાું કે અ ગ્રેસર. િર મ ઇન્સાિ હૈ. સ િિેકા પ્રે મ હૈ. યહ ચીિ કોઈ 

દૂસરી હૈ. પ્રભ ! શ ું કરીએ? વ તયમાિમેં ચ િતી હૈ ઉસસે કો ઈ દૂસરી બાત હૈ. આહાહ ા..! શ દ્ધભાવ. ગ ાથા. 

जीवादिबदित्तच्च ंियेमवुाियेमप्पणो अप्पा। 
कम्मोपादिसमबु्भवगणुपज्जाएदिं वदिदितो  ॥३८॥ 

િીચે.  

હૈ હેય સબ બાહ્યતત્ત્વ યે જી વારદ, આત્મા ગ્રાહ્ય હૈ, 

અરુ કમયસે ઉત્પન્ન ગ ણપયાય યસે વહ બાહ્ય હૈ. ૩૮. 

‘ટી કા – યહ, હેય ઔ ર ઉપા દેય તત્ત્વ કે સ્વ રૂપકા કથિ હૈ.’ છોડિેિ ાયક ક્યા હૈ ઔ ર આદર િ ે 
િાયક િ મીકો–સમ્ય ગ્દ્દ્રનિક ો ક્યા હૈ? ઉસકા કથિ હૈ. િમયકી પહ િી સીઢી–િમય કા પહિા સોપાિ 

અષાઢ વદ ૧૩, શનનવાર, તા. ૨૧-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૮, પ્રવચન-૧ 
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સમ્યગ્દ્દશયિ હૈ. તો સમ્ય ગ્દ્દ શયિમેં ઉપાદેય ક્યા હૈ ઔર હેય ક્યા હૈ... સમ્યગ્દ્દશયિ હૈ પયાયય. આહાહ ા..! 
પરુંત  ઉસમેં પયાયયકી સન્ મ ખતા ર કસ ચ ીિ પ ર જાતી હૈ ઔર વ હ ઉપા દેય કૈસા હૈ? ઔર ઉ સકે નસ વા 
બનહતયત્ત્વ હેય  કૈસ ા હૈ? ઐ સા હેય ઔર ઉપા દેય તત્ત્વ કે સ્વરૂપ કા કથિ હૈ. ઐ સા તો સાિા રણ શબ્ દ 

નિયા. અ બ ઉસકા અથય ભ ી થોડા કરતે હૈ દૂસર ી તર હસે. 

‘જીવારદ સાત તત્ત્વ ોંકા સ મૂ હ પરદ્રવ્ય હોિે કે કારણ વ ાસ્તવમેં...’ હેય હૈ ઐસા િહ ીં કહા. પાઠમ ેં 
હેય હૈ. પરુંત  હેય િ કહતે હ એ ‘ઉપાદેય િહ ીં હૈ’ (ઐસા કહા). સમઝ મેં આયા? ક્યા ઉપાદેય િ હીં હૈ? 

‘जीवादिबदित्तच्च’ं... જીવ કી વતયમ ાિ પયાયય ઔર સું વર, નિિયરા ઔર મ ોક્ષ, પ ણ્ય, પાપ, આસ્ર વ ઔર 

બુંિ વ હ સ બ બનહતયત્ત્વ હૈ. પયાયય જો હૈ િમય કી પયાય ય–સુંવર-નિિયરા કી વ હ બન હતયત્ત્વ હૈ. ક્યોંર ક 

અુંતઃતત્ત્વ મેં વ હ ચીિ–પયાય ય િહીં. સૂક્ષ્મ બાત હૈ.  

જિુંદગી નમિ ી હૈ તો સ િિા ઔર સ મઝિા તો પડેગ ા િ ભાઈ! જિુંદગી ચ િી જાયે ગી. કહાું અ વતાર 

હોગ ા? યહ વસ્ત  જો અુંતર મેં સ મઝમેં િહીં આયી તો ઉસકે િન્મ કા ક છ પતા િ હીં િગે ગા. યહાું 
પરમાત્મા કહતે થે વહ ક ુંદક ું દાચાયયિે અપિ ી ભા વિાકે ન િયે બિાયા. ‘जीवादिबदित्तच्च’ं... જીવારદ સ ાત 

તત્ત્વ. યહાું પ ણ્ય-પાપ િ હીં નિયા હૈ. શ ભ-અશ ભભા વ આસ્રવમેં નમ િાકર... જીવ કી પયાયય વતયમાિ 

ઔર પ ણ્ય ઔર પાપરૂપી આસ્રવ–દો. ઔર સુંવ ર, નિિયરા, બુંિ ઔર મોક્ષ—વ હ સાત તત્ત્વ હ એ. વ હ 

સાત તત્ત્ વોંકા સમૂહ પરદ્રવ્ય હૈ. આહાહા..!  

કેવિ જ્ઞાિ કી પયાયય સ્વ દ્રવ્ય જો ભગ વાિ શ દ્ધભાવ નિ કાિ પરમાત્ મસ્વરૂપ, ભ ગ વતસ્વરૂપ 

અપિ ા પૂણય... 

‘ઘટ ઘ ટ અુંતર જિિ બસે ઔર ઘ ટ ઘ ટ અુંતર જૈિ, 

મત મર દરા કે પાિ સ ો મતવ ાિા સમજે િ’  

અપિ ે અજભપ્રાય ક ી શરાબ પીિેવાિે સત્ય તત્ત્વ ક્યા હૈ વહ સ મઝતે િ હીં. આ હાહા..! યહ ાું ત ો 
કહતે હૈં રક સ ાત તત્ત્વ મેં સુંવર, નિિયરા ઔર મોક્ષ ભી આયા. મોક્ષમાગય પ્રક ાશ ક મેં ટોડરમિજીિે 
સુંવરકો ઉપાદેય કહા હૈ, નિ િયરા ક ો નહત કા કારણ કહ ા હૈ. મોક્ષ પરમન હત હૈ ઐસ ા કહા.—વ હ જ્ઞાિકી 
પ્રિાિતાસે કથિ ર કયા હૈ. યહાું દ્રનિપ્રિાિ કથિમેં આ હાહ ા..! સમ્ય ગ્દ્દશયિ... ય હ અિુંત કાિ મેં એ ક 

સમયમાિ ભી ચીિ ક્યા હૈ ઉ સિે સ િી િ હીં એ કા ગ્ર ન ચત્તસે. ‘તત્પ્રનત પ્ર ીનતનચત્તે િ યેિ વાતાયનપ નહ 

શ્ર તા...’ આ હાહ ા..! પહ િી ગાથ ા આતી હૈ િ? પદ્મિુંરદ -પુંચનવુંશનત મેં. ભગ વાિ આત્મા પૂણાયિુંદ કા 
િાથ, જિસમેં સુંવર, નિિયરા ઔર મોક્ષ વ હ ભી પયાયય હૈ તો પયાયય વ્યવહ ારકા નવષય હૈ. તો વ્યવ હાર કે 
નવષય કો વહાું પરદ્રવ્ય કહ ર દયા, પર દ્રવ્ય. પર દ્રવ્ય ક્યોં કહા? ર ક જૈ સે અપિ ે નસ વા પરદ્રવ્યમેંસે િ મયકી 
િયી પયાયય ઉત્પન્ન િ હીં હોતી. ઐસે સુંવ ર, નિિયરાકી પ યાયયમેં સે િયી િમય કી–શ નદ્ધકી પયાયય ઉત્પન્ન 

િહીં હોતી. સૂક્ષ્મ હૈ ભ ાઈ! 

િમયકી પયાયયકી શ નદ્ધકી વૃનદ્ધ વહ પયાયયમેં સે િહીં આતી. પયાયયકે આ શ્રયસે િહીં આત ી. 
પયાયયકે િક્ષ્યસે િહ ીં આતી. વ હ પયાયય નસ વા નિ કા િી ભગવાિ આત્મા પૂણાયિુંદકા િાથ પ્રભ , અિુંત 
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ગ ણકા સાગ ર... આ હાહ ા..! યહાું તો અભી દય ા, દાિ, વ્ર ત, ભજક્તકા પરરણામ હેય હૈ વહ કબ િ કરિેમેં 
પાિી ઉતર જાત ા હૈ. પુંરડતજી! દયા, દાિ, વ્રત, ભજક્ત, તપ, ભગવ ાિકા ન વિય આર દ વહ સ બ ભા વ 

હેય હૈ, રાગ હૈ. ય હ રાગ હેય હૈ ઉસકો સમઝિા કરઠિ િ ગતા હૈ. આહા હા..! 

યહાું તો પર માત્મ ા ઇન્દ્રો કે બીચ મેં... સ િમય સ્વગય કા ઇન્ દ્ર એકાવતા રી હૈ, એકભ વતારી. ઇન્દ્ર હૈ 
શક્રેન્દ્ર, સ િમયદેવ િોકમેં ૩ ૨ િાખ વૈ માિ હૈં. એ ક-એક વૈમાિ મેં અસુંખ્ય અ બિ દેવ હૈં. ૩૨ િ ાખ 

વૈમાિ. એ ક-એ ક વૈમાિ મેં અસુંખ્ય અસુંખ્ય દેવ... થોડે (નવમાિ) હૈં સુંખ્ય દેવવાિે. સુંખ્યાતા (દે વવા િે) 
નવમાિ થોડે હૈં, અસુંખ્ય દેવ વાિે બહ ોત હૈં. ઐ સે ૩૨ િ ાખ વૈમાિ, ઉસકા સ્વામી. કરોડો અપ્સ રાએું. 
આહા હા..! શક્રેન્દ્ર હૈ અભી. નસદ્ધાુંતમેં િેખ હૈ રક એ કભવ તારી હૈ. વ હાુંસે મિ ષ્ય હોકર મોક્ષ હોિેવ ાિા 
હૈ. ઔ ર ઉસકી એ ક પટરાિ ી હૈ, રાિ ી-દે વી. વહ દે વી ઊપ જી ત બ ત ો ન મથ્યાત્ વ મેં (ઉપ જી). સ્ત્રી મેં ઉત્પ ન્ન 

હોિા નમ થ્યાત્વ સે હી ઉત્પ ન્ન હોતા હૈ. િ હાું િહ ાું સ્ત્રી પયાયય ઉત્પન્ન હ ઈ, વ હ નમ થ્યાત્વ હૈ તો સ્ત્રી 
ઉત્પન્ન હોતી હૈ. તો દેવ ી ઉ ત્પન્ન હ ઈ તબ તો નમ થ્યાત્ વ થા, પરુંત  બાદમેં ઉ સકે સ્વામી ઇન્દ્ર, ઉસકે 
સાથ ભ ગવાિકા િન્મ કલ્ય ાણક, ગભયકલ્ય ાણક, દીક્ષા કલ્યાણક, કેવ િકલ્યાણ કમેં સાથ મેં જાતે થે. 
ઉસમેં સ િિે મેં આયા, સ િકર અુંતર મેં ઉતર ગયી. દેવી. કર ોડો દેવીમેં ઉ સકી અનિપ નત મ ખ્ય. 
આહા હા..!  

યહ જો પયાયય કહતે હૈં ઉ સ કી દ્રનિ છોડ કર દ્રવ્યદ્રનિમેં ઉતર ગયી. અુંતર.. અુંતર.. આહા હા..! 
િોંગ કહતે હૈં િ ર ક પાત ાિમેં પાિી બહોત હૈ. પાતાિ. તો પાતાિકા પાિી બહોત િહીં હૈ. ક્યોંરક 

પાતાિ કે પાિી િીચે િકય કે પાસડા આતા હૈ. ર કતિા ભ ી ગહર ા સ મ દ્ર હો, પરુંત  િ ીચે એક હજાર યોિિ 

કા પ હિી િર કકા પાસડ ા હૈ. તો પાતાિમેં જ્યાદા િહ ીં અ થવા ચૌદ બ્ર હ્ાુંડમેં પાિ ીકા ક્ષેિ થોડા હૈ ઔર 

િમીિકા ક્ષેિ બહ ોત હૈ. સ મઝમેં આયા? યહ ત ો એ ક બાર ઐસા અુંદર ન વચા ર બહોત આતે આતે 
સારા ચૌદ બ્રહ્ ાુંડ કા તોિ ક્યા હોગા? (ઐસ ા) મગિ મેં (આયા). સારા ચૌદ બ્રહ્ ાુંડ ૩૩૩ રાિ  .. તોિ 

ક્યા હોગા? તોિ કી ત ો ભ ગ વાિ જાિે. બા કી ઉ સકા તોિ િામ જ્ઞાિ કા પ્રમ ાણમેં ઉ સકા માપ આ જાત ા 
હૈ. સમઝ મેં આયા?  

મ ઝે તો દૂસરા કહિ ા હૈ રક પાતાિકી તો હ દ હૈ. યહ ભ ગવાિ હૈ ઉસકી પયાયયકે પી છે પાત ા િ 

ભરા હૈ. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ, પ્રભ ! આ હાહા..! તેર ી પ્રભ તા કે સ ાર મેં પ્રભ ! ઐસ ી બાત હૈ. પરુંત   
યહ બાહ્યકી ચીજો કે પ્રપુંચ મેં, બાહ્ય કે પ્રપુંચમેં સ ખબ નદ્ધ સે તેરી (યથા થય) સ ખબ નદ્ધ ઉ ત્પન્ન હોત ી િ હીં. 
બાહ્ય પ્રપુંચ શરીર, વાણ ી, રદ ખાવા, પૈસા, આબરૂ, મ કાિ—યહ બાહ્ય સ બ પ્રપુંચમેં સ ખબ નદ્ધકે કારણ સ ે 
ભગવાિ અુંદર સ ખસુંપન્ન અતીનન્દ્રય આિુંદ હૈ ઐ સી સ ખબ નદ્ધ હોતી િહ ીં. આ હાહ ા..! સમઝ મ ેં 
આયા? 

યહાું તો દૂસર ા કહિા હૈ રક પાતાિકે પાિીકી તો હ દ હૈ. તો ઉ સ પાતા િકી યહ પયાય ય હૈ ઉસકો 
યહાું પર દ્રવ્ય કહા. યહ પરદ્રવ્ ય કે પી છે પાત ાિ હૈ સ ારા, ય હ શ દ્ધભાવ. ય હ સાત તત્ત્વ હૈં વહ શ દ્ધભ ાવ 

િહીં. સુંવ ર, નિિયરા, મ ોક્ષ વ હ શ દ્ધભા વ િ હીં. વ હ શ દ્ધભાવ પયાયયકા શ દ્ધભા વ હૈ. ઔ ર વ હ શ દ્ધભા વ કી 
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પયાયય ક ો ત ો યહાું પરદ્રવ્ય કહા હૈ. આ હાહ ા..! કઠીિ બાત હૈ, ભ ગવાિ! અરે..! કહ ાું ર હિા ઔ ર કહ ા ું 
જાિા? અિારદ-અિુંત ભ ગ વાિ આત્મા... 

કહતે હૈં પ્રભ  તેરી ચ ીિ ઐસ ી હૈ ર ક જિસ મેં સુંવ ર, નિિયરા ઔર મોક્ષકો ભી હમ તો પર દ્રવ્ય કહ ત ે 
હૈં. ક્યોંરક ઉસકે આશ્રયસે સમ્યગ્દ્દશયિ િહીં હ ોતા. ઉત્ પન્ન હ આ સમ્ય ગ્દ્દ શયિ, પરુંત  સમ્યગ્દ્દશયિકી 
પયાયયકે આશ્રય સે કે વિજ્ઞા િકી પયાયય ઉત્પ ન્ન િહ ીં હ ોતી. આ હાહા..! િયી સું વરકી પયાયય શ નદ્ધ હ ૈ 
ઔર નિિયરા કી પયાયય શ નદ્ધ કી વૃનદ્ધ હૈ ઔર મોક્ષકી પયાયય શ નદ્ધ કી પૂણયતા હૈ. પરુંત  વહ તીિોં પયા યય 

પયાયયસે ઉત્પન્ન િહીં હોત ી. આહાહા..! સેઠ! ય હ સ િા ભી િહીં કહ ીં. બહોત કઠીિ બાત હૈ ભગ વાિ! 
આહા હા.. ! બા હરમેં પ્રવૃન ત્તમેં ઐસ ા ર કયા... ઐ સા રકયા... ગિર થ નિકાિા, ર થયાિા નિ કાિી, 
ભગવાિ કી પ્રનતમ ા હ જારો સ્થાપી, ઉસમેં હો ગય ા િમ ય (ઐ સા મ ાિે). શ ભભાવ હ ોતા હૈ. િબત ક 

વીતરા ગતા િ હો ત બતક સમરકત ીકો ભી અશ ભસે બચિેક ો શ ભ હોત ા હૈ, પરું ત  વહ બુંિકા કારણ 

હૈ. 

યહાું તો ઉસસે ભી આગે િેકર... આ હાહા..! પ્રભ ! દ્રવ્ ય ઔર પયાયય—દ ો ચ ીિ. દ્રવ્ય અથાયત ્ 
વસ્ત  નિ કા િી  યા શ દ્ધભ ાવ ઔર પયાયય. દો ચીિ મેં પયાયય ક ો વ્ય વહા રિય કહ ા ઔર નિ કાિકો નિશ્ચય 

કહા, ત ો પયાયયકો વ્ય વહારિ ય કહ કર પર દ્રવ્ય કહા. તો કહે ટી કા કારિે પરદ્રવ્ય કહાુંસે નિકાિા? પાઠ મેં 
તો ઐ સા હૈ ‘जीवादिबदित्तच्च’ं ઇતિા હૈ. પરદ્રવ્ય. ૫૦વ ીં ગાથ ા મેં ક ુંદ ક ુંદાચાયયિે પર દ્રવ્ય કહ ા હૈં. ૫૦વ ીં 
ગાથ ા. વહ ટી કા કા ર ભી અ પિે ..... ૫૦ મેં હૈ. ‘पििव्व ंपिसिावदमदि िये’ं ઐસા તીિ બો િ હૈં. ૫૦ 

ગાથ ા દેખો. પયાયય હૈ વહ પર દ્રવ્ય હૈ, પરભા વ હૈ ઔર હેય હૈ. તીિ બોિ હૈં. સમઝ મેં આ યા? આહા હા..! 

અબ યહ સું સાર કે બી ચમેં ન િવૃનત્ત નમ િે િહીં. ઉ સમેં પૈસે ક છ કરોડ, દો કર ોડ, પાું ચ કરોડ હ એ. 
આહા હા..! ઘૂસ ગયા ઉસમેં. ઉસકી સુંખ્યાસે અિુંતગ િે તેરેમેં િમય–ગ ણ હૈં. જિસ કો યહાું શ દ્ધભાવ 

કહતે હૈં દ્રવ્યસ્ વભા વ, ઉસકી ગ ણકી સુંખ્યા કા પાર િ હીં–અુંત િહીં ર ક ય હ આખરી હૈ. અિુંત... અિુંત... 
અિુંત... અિુંત... અિુંત.... અિુંત... અિુંત.... અિુંત... તો ય હ અિુંત-અિુંત મેં યહ આજખરકા અિુંત 

હૈ ગ ણ કા, ઐ સી બાત આત્મા મેં હૈ હી િહીં. સમઝ મેં આ યા? ક્યા કહા?  

રક આત્મા મેં ગ ણકી ઇતિી સુંખ્યા હૈ... પયાયયસે જભન્ન દ્રવ્ય હૈ અુંદર. પયાયય અુંતમ ય ખ દેખતી હ ૈ 
તો પાતા િ હાથ મેં આતા હૈ, પરુંત  ઉસ પાત ાિકા પૂરા પા તાિ (હાથમેં આત ા) િ હીં, ન િર ભી પતા િગ 

જાતા હૈ. ક્યા કહા? અપિ ી પયાયય જો હૈ સું વર, નિિયરા કી, મોક્ષમ ાગય કી... મોક્ષમાગય કી પયાયયકો ભ ી 
યહાું પર દ્રવ્ય કહા હૈ. આ હાહા..! ક્યોંર ક વહ પયાયય હૈ. વહ પયાયય હૈ ઉસકી મ દત ભી એ ક સ મયકી હૈ. 
ઔર ભગ વાિ અુંદ ર નિ કા િી આિુંદ કા કુંદ હૈ. નસદ્ધાુંત મેં તો ઐસા શબ્દ આયા હૈ, નિરુંતર વતયમાિ. 
આહા હા..! નિ કા િી વ સ્ત  નિ રુંતર વતયમાિ હૈ. ભન વષ્યમેં ર હેગા ઇસન િયે... યહાું તો ન િરુંતર વતયમાિ. 
પીછે કથિ ન વશેષ કરે ત ો નિ કાિી ભી કહિેમેં આતા હૈ. આહા હા..! 

યહ દે હમેં ભગ વાિ આત્મા ન િરુંતર.. વતયમાિ નિરુંતર, ધ્ર વ નિરુંતર વતય માિ ધ્ર વ હૈ. આહા હા..! 
યહ શ દ્ધભ ાવ, વ હ વતયમ ાિમેં શ દ્ધભ ાવ હૈ. નિ કા િ રહત ા હૈ ઇસનિયે શ દ્ધભા વ િહીં. યહાું તો વતયમાિ 
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હી શ દ્ધભા વ હૈ. વતયમાિ મેં હ ી ધ્ર વ હૈ. આ હાહ ા..! સૂક્ષ્મ બા ત હૈ. યહાું કહતે હૈં રક ‘જીવાર દ સાત તત્ત્ વોંકા 
સમૂહ...’ ઉન્ હોંિે ઘર કા કહા િહ ીં હૈ ૫૦ વીં ગ ાથા મેં. વ હ સમયસ ાર મેં ભી આતા હૈ ભ ાઈ! दसद्ातंो 
अय ंउिात्त दित्त.... કિશ (૧૮૫)મેં આતા હૈ. સમયસ ા ર મેં. ‘પરદ્રવ્યું સ મગ્રું હેયું.’ વહ સ બ પયાયય 

આરદ (ભેદ) પરદ્રવ્ય હૈ. આ હાહ ા..! એક તર િ રામ અિે એક તર િ ગામ. એ ક સમય કી પયાયયકો રામ 

કહીએ, તો પ્રભ  નિ કા િીકો પૂરા ગાુંવ કહીએ. પૂણાયિુંદકા િ ાથ, જિસ કે ગ ણકી સું ખ્યાકા પા ર િહ ીં. 
આહા હા..! ય હાું તો અ બિ ઔર અબિ .. યહ તો અભી અબિ ત ક કહતે હૈં. હમારે સમય મેં તો અબિ 

કે પીછે ભી િેતે થે. ખ વય, નિ ખવય, મહા.. ઐસી સુંખ્યા થી.  

જૈસે સ ો કર ોડકા અ બિ, ઐ સા સો અ બિક ા ખવય, ઔર સો ખ વયકા નિખ વય. ખવય, નિ ખવય, .. આરદ 

અુંનતમ ... ઐસા ૧૮ બો િ થે હમારે સ મય મેં. અભ ી ત ો અબિ તક હૈ. આ હાહા..! યહ તો ૭૦ સાિ, 
૮૦ સાિ પ હિેક ી બાત હૈ. ૯-૧૦ સાિકી ઉં મર મેં પઢા થા િ? અભી તો ૯૦ હ એ. આહા હા..! તો ય હ 

સુંખ્યાકી ભી હ દ હૈ. સ મઝમેં આય ા? .... ૧૮ અું કમેં.  અ બિકે પીછે ખવય, નિખ વય (આરદ) ૧૮ ... આતા 
હૈ. તો ભ ી ઉસકી મયાયદા–હ દ હૈ. આત્માકે જો ગ ણકી સુંખ્ યા ઉસકી મય ાયદા–હદ િહ ીં. આહા હા..! ઇતિા 
સુંખ્યાકા પૂર, ચૈતન્યકા િૂર કા તેિ કા પૂર, ય હ અતીનન્ દ્ર ય આિુંદ કા સ ાગર કે િ િસે ભરા પડા પ્રભ . 
આહા હા..! ય હ શ દ્ધભાવ કી અપેક્ષા સે સુંવર, નિિયરા ઔર મોક્ષકો ભ ી પર દ્રવ્ય કહિેમેં આત ા હૈ. 
આહા હા..! સત્ય બાત કાિ મેં પડે િહ ીં, વહ સત્ય બાત કબ સમજે? અરે..! મિ ષ્ય પિા ચિા જાતા હ ૈ 
ભાઈ! સમય સ મય .. બીત જાતા હૈ. જો મૃત્ય  ક ા સ મય હૈ વહ તો િક્કી હૈ. તો જિત િે રદિ જાતે હૈં વહ 

(મૃત્ય કે) સ મીપમેં જાતા હૈ. સમઝમેં આય ા? દેહ કે છૂટિે કા સમય હૈ પક્કા. ઉ સમેં આ ગે-પીછે ક છ (િહ ીં 
હોતા). ત ો ઉસ સમય મેં જિતિા (કાિ) જાતા હૈ ઉતિા સમીપ જાત ા હૈ દે હ છૂટિે કે. આહા હા..! ઉ સ મ ેં 
જો આત્મા પરસે જભ ન્ન ઐ સા સમ્ય ગ્દ્દશયિ િ ર કયા. આ હાહ ા..! પ્રભ ! તેરે ભ વકા અું ત કહાું આયેગા?  

ઔર પહ િી શ્રદ્ધાકા ભી રઠકાિા િહ ીં. દયા, દાિ, વ્રત, ભ જક્ ત કરતે કરતે કલ્યાણ હોગ ા. યહ તો 
નમથ્યાત્વ હૈ. યહાું તો, પયાયયકે આશ્રયસે કલ્યાણ હ ો ગા વહ ભી િહ ીં. સું વર-ન િિયરા પયાયય હ ૈ 
કલ્યાણ રૂપ.. કલ્યાણ રૂપ. સમ્ યગ્દ્દશયિ-ચારરિ-મોક્ષમાગય હૈ તો તીિોં કલ્યાણ રૂપ. ઔર શ્રાવ કકો ભી વહ 

તીિોં કહે હૈં. સમ્ય ગ્દ્દ્રનિ શ્ર ા વક હૈ ઉ સકો ભી સમ્ય ગ્દ્દશય િ-જ્ઞાિ-ચારરિ તીિ ોં કહે હૈં. યહ નિયમસાર 

ભજક્ત અનિકારમેં હૈ. દ શયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ તીિ ોં કહા હૈ. પરુંત  રકસકો પહ િે? દશયિ શ નદ્ધ. ૧૧ બોિ હ ૈ 
િ પરડમા મેં? દ શયિશ નદ્ધ પ હ િા બો િ. ત ો દશયિશ નદ્ધ વ હ ચૌથે ગ ણ સ્થાિ કી બાત િહ ીં, પુંચમ કી બાત 

હૈ. દશયિશ નદ્ધ, વ્રત ઐ સી ૧ ૧ પરડમા હૈ િ? દશયિશ નદ્ધ વહ ચૌથે ગ ણ સ્થાિ કી બા ત િહીં હૈ. ૧૧ 

પરડમામેં પહિી પરડ મા હૈ. હૈ તો (ચત થય) ગ ણસ્ થાિ કી બાત, પરુંત  વ્રત નિરનતચ ાર િહીં ઉસ કારણ સે 
વ્રત પરડમા િ હીં કહા ઉસકો. 

હમેં તો દૂસરા કહિા હૈ રક યહ દશયિ પરડ મામેં ભ ી .... કો ભી સમ્યગ્દ્ દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ તીિોં 
કહે હૈં. આ હાહ ા..! પીછે અન િકાર હૈ િ. હૈ િ ભજક્તકા અનિકાર. ભજક્ત.. ભજક્ત.. યહ દેખો ભજક્ત 

અનિકાર આય ા. ભજક્ત. નહન્ દી હૈ િ. હમારે ત ો ગ િરાતી મેં, ગ િરાત ીમેં નિખા હૈ િ સ બ? દેખો. પહિ ી 
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ગાથ ા ૧૩૪ મેં હૈ. આપ કે ઉ સમેં અિ ગ પન્ના હોગા. ય હાું ૨૬૯ પન્ના હૈ. .. દેખો! ‘રત્િિ યકી ભજક્ત 

કરતે હૈં. ઉિ પર મ શ્રાવકોં ત થા પર મ તપોિિોં કો જિિવ રોંકી કહી હ ઈ નિ વાયણભજક્ ત...’ ચારરિ નિયા 
હૈ ઉ સમેં. સમઝ મેં આયા? ‘શ દ્ધરત્િિ ય કી ભજક્ત કરતે હૈં.’ હૈ ઉ સમેં? શ દ્ધ રત્િિ ય. પુંચમ 

ગ ણસ્થાિવા િે ક ો રત્િિ ય કહા. પહિી ગાથા-૧૩૪. ટી કા હૈ ટીકા. પીછે ચારરિ કહ ા હૈ. વ હ યહ ાું િહીં 
નિયા. ચ ારરિ હૈ. .... નિય ા હૈ. આહાહ ા..! 

યહ ચાર રિ પુંચમગ ણ સ્થ ાિ મેં ભી કહા હૈ, હમેં ઐ સા કહ િા હૈ. ક્યા કહા? કોઈ ઐસા કહત ા હૈ 
રક શ્ર ાવકકો ચારરિ િ હીં હ ોતા. શ્ર ાવકક ો તો નસિય દશય િ ઔર જ્ઞાિ હોતા હૈ. આ હ ાહા..! સમ્ય ગ્દ્દ્રનિ 

શ્રાવ ક હૈ ઔર પુંચમ ગ ણસ્ થાિમેં હૈ, ઉસે ય હાું.. પાઠ દે ખો પાઠ. ‘सम्मत्तणाणििण’े મૂિ પાઠ. ‘कुणइ 
सावगो समणो’ હૈ? ગાથા હૈ? 

सम्मत्तणाणििण ेजो भदत्त ंकुणइ सावगो समणो। 
तस्स दु दणव्वदुिभत्ती िोदि दत्त दजणदेि पण्णत्त ं ॥१३४॥ 

શ્રાવ ક ભી સમ્ય ગ્દ્દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ તીિ કી ભજક્ત  અથાયત્ પરરણમિ કરતે હૈં. ભજક્ત અથા યત ્ 
નવકલ્પ ઐસા િ હીં. આહાહા..! સ મઝમેં આયા? ગાથ ા હૈ ૧૩૪. ‘कुणइ सावगो समणो।’ 
‘सम्मत्तणाणििण ेजो भदत्त ंकुणइ सावगो समणो’ શ્રાવકકો ભી સમ્ય ગ્દ્દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ કી પરરણન ત 

હૈ વ હ ભજક્ત. નસદ્ધ કી ભજક્ત કરિા વહ તો વ્ય વહા રિ યમેં ચ િા હૈ. દૂસરી ગાથ ામેં. ક્યોંરક વહ તો 
નવકલ્પ હૈ. આહાહા..! યહ ાું તો પુંચ મ ગ ણસ્ થાિ વાિે કો ભી દ શયિ-જ્ઞાિ-ચ ારરિ ત ીિ ોં કહિેમેં આયા હૈ. 
યહાું તો કહતે હૈં ર ક ઐસ ા ભી િહીં, પુંચમ ગ ણસ્ થાિમેં તો શ દ્ધ ઉપયો ગ િહીં હોત ા. શ દ્ધ ઉપયોગ તો 
મ નિકો હી હ ોતા હૈ. પાઠમેં ઐસા હૈ. પરુંત  યહ તો મ નિકા શ દ્ધ ઉપયોગ હૈ, ઉસ દ શાકા શ દ્ધ ઉપયો ગ 

શ્રાવ કકો િ હીં હોત ા. સ મઝ મેં આય ા? શ દ્ધ ઉપયો ગ િ હ ીં હ ોતા હૈ ઐસા િહીં. ક્યોંરક સમ્યગ્દ્દશયિ હોત ા 
હૈ વ હ શ દ્ધ ઉપયોગ કી ભૂન મ કામેં હી હ ોતા હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

દ્રવ્યસુંગ્રહકી ૪૭ વીં ગાથ ા હૈ. ‘दुदविं दप मोक्खिउंे झाण ेपाउणदि ज ंमणुी दणयमा’ ઐસા પા ઠ 

હૈ. નિશ્ચય મોક્ષમાગય ઔર વ્ યવહાર મોક્ષમાગય ‘दुदविं दप मोक्खिउंे’ દો પ્રકારકે મોક્ષ કા હેત  ‘झाण े
पाउणदि ज ंमणुी दणयमा’ ધ્યાિમેં પ્રા પ્ત હોતા હૈ. ઐસે કોઈ ન વકલ્પકી દશા મેં ઐસ ા-ઐસા ઉ સમેં ... 
મોક્ષમાગય િહીં હોત ા. આહા હા..! યહ અુંતરમેં સ્વ રૂપ શ દ્ધ ચૈતન્ય હૈ ઉસકા ધ્ય ાિ િગા ર દયા, ધ્યેય 

બિા કર ધ્ય ાિ િ ગા રદયા, ઉસ ધ્ય ાિમેં સમ્યગ્દ્દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ પ્રાપ્ત હ ોતા હૈ, ન િશ્ચય. ઔર ઉ સકે 
સાથમેં િરા રાગ ર હતા હૈ ઉ સકો વ્યવહ ાર મોક્ષમ ાગયક ા આરોપ કહ કર વ્યવ હાર કહા. હૈ તો રાગ. ‘दुदविं 
दप’ હૈ િ? ‘दुदविं दप मोक्खिउंे झाण ेपाउणदि ज ंमणुी दणयमा’ ૪૭ ગાથા હૈ. ૪૭ ક્ યા. સૈંતાિીસ. ૪ 

ઔર ૭. ભાષા સારી આપકી નહન્દી િહ ીં આતી હૈ. આહા હા..! 

તો ય હાું કહતે હૈં રક શ્રાવકક ો ભ ી જો સમ્ય ગ્દ્દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ હૈ વ હ બન હતયત્ત્વ હૈ. આહા હા..! 
ઉસિે તો સ િા ભી િહ ીં રક યહ ક્યા ચ ીિ હૈ. વ હ યહ ાું કહતે હૈં... સ િ તો સહી પ્રભ ! તેરી ચીિ અું દર 

ઇતિી બડી હૈ રક ઉ સકી બડ ાઈ કે આગે દૂસર ી બડાઈ સ ા રી દ નિયામેં હૈ હી િહ ીં. નસ દ્ધ કી પયાયયકી ભી 
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ઉસકે પા સ બડાઈ િ હીં. ઐ સા ભગ વાિ આત્મા વતયમ ા િ.. વતયમાિ ધ્ર વ નિત્યાિુંદ પ્રભ , અિુંત ગ ણકા 
સમ દાય કા એ ક નપુંડ પ્રભ , ઉ સકો ય હાું દ્રવ્ય અથવા શ દ્ધ ભાવ કહતે હૈં. ઉસ દ્રવ્યકી અપેક્ષા સે સુંવર-
નિિયરા ઔ ર મોક્ષકા મ ાગય ભી પરદ્રવ્ય કહિેમેં આતા હૈ. આહાહ ા..! સમઝ મેં આયા?  

ખૂબી ક્યા હૈ રક પાઠ મેં તો સુંનક્ષપ્ત શ બ્દ હૈ તો હેય-ઉપ ાદેય કહા. ર ક સાત તત્ત્વ હૈં વહ હેય હ ૈં. 
સુંવર, નિિયરા ઔર મોક્ષ ભી હેય હૈ. સમઝ મેં આયા? ‘જીવ ારદ સાત તત્ત્વોં કા સમૂહ...’ આયા િ? 

‘પરદ્રવ્ય હોિે કે કારણ...’ પાઠમેં હેય કહા. ટી કાકાર ઐસ ા કહતે હૈં રક વ ાસ્ત વમેં ઉપા દેય િહ ીં. ઐ સ ા 
નિયા. પાઠમેં હેય હૈં, ઐસ ા િ િેકર સાત તત્ત્વ ઉપાદેય િ હીં હૈં. આ હાહ ા..! સમઝ મેં આયા? મ ાગય બાપ ! 
પરમાત્મા જિિેશ્વરદે વકા મ ા ગય કોઈ અિ ૌરકક હૈ. િોગોંિે તો (માિ ન િયા ર ક) બા હરમેં વ્રત નિયા, તપ 

નિયા, િુંગિ મેં રહિા, િગ્ન ર હિા, ઐ સી ર ક્રયા, ઐસા પરર ષહ સ હિ કરિા—વહ સ બ િમય હૈ. િ મય-િમય 
હૈ િહ ીં. આ હાહા..! િોકરુંિિકા િ મય બતા કર િોગ રુંિ િ હો જાતે હૈં. યહ તો કરઠિ બાત હૈ. 

યહાું ત ો ‘જીવ ારદ સાત તત્ત્વ ોં...’ અથાયત્ જી વ કી એક સ મ યકી પયાયય, અજી વકા જ્ઞાિ.. અજી વકા 
જ્ઞાિ, અજી વ તો પ ર હૈ. આ સ્રવ, પ ણ્ય-પાપ, બુંિ–રાગ મેં રુક જાિા, સુંવ ર–શ નદ્ધ કી ઉત્પનત્ત, નિિયરા– 

શ નદ્ધકી વૃનદ્ધ, મોક્ષ–શ નદ્ધ કી પૂણયતા વહ સ ાત તત્ત્ વ, વહ સાતોં તત્ત્વોં કા સ મૂહ ‘પરદ્રવ્ ય હોિે કે કારણ...’ 
આહા હા..! આત્માકે અિ ાવા અિુંત પર દ્રવ્ય હૈં વ હ તો હે ય હૈ. નિ િ ોકિા થ તીથં કરદે વ ઐસા િ રમાતે હૈં 
અિપ ાહ ડમેં, મ ોક્ષપા હ ડમેં ૧૬વીં ગ ાથા મેં. ‘पििव्वािो दुग्गइ’ પ્રભ  ઐસા કહતે હૈં રક હમારે તર િ તેર ા 
િક્ષ જાયેગ ા ત ો ત ઝે રાગ હોગ ા. વ હ તેરી દ ગયનત હૈ, વહ ચૈતન્યકી ગનત િ હીં. આહા હા..! સમઝ મ ેં 
આયા? મોક્ષપાહ ડ કી ૧૬વીં ગાથા. અિપ ાહ ડ મેં. ‘पििव्वािो दुग्गइ’ તો તી થંકર કહતે હૈં રક હમ ત ો 
તેરે દ્રવ્યસે પર દ્રવ્ય હૈં. તો પ રદ્રવ્ય દ ગયનત હૈ. હ માર ી ઓ ર તેરા િ ક્ષ જાયેગ ા તો ત ઝે રાગ હી ઉત્પન્ન 

હોગ ા. રાગ વહ ચૈતન્ય કી ગન ત િહીં, વ હ તો દ ગયનત હૈ. અ રર..! આ હાહા..! 

ણમો અરર હુંતાણું, ણમ ો નસ દ્ધાણું (સ્મરણ કરિ ા) વહ તો રાગ હૈ. યહ ાું તો સુંવર ઔર નિિંરા જો 

રાગરન હત દશ ા હૈ, (જો) ઉત્પ ન્ન હ ઈ હૈ આત્મદ્રવ્ય કે આ શ્રયસે. સુંવર, નિિયરા ઔર મોક્ષ ઉિ તીિોં કો 
ચાર કે સાથ મેં નમિ ાકર, જી વ, અ જીવ, આસ્રવ ઔર બું િ ઉિ ચાર ોંકો ન મિા કર, તી િ ઔર સાત. સાતોં 
કો પરદ્રવ્ય કહા હૈ. સમઝ મેં આયા? હૈ િ અુંદર? આહા હ ા..! યહાું તો િોગ દયા ઔર વ્રત કરે, અપવ ાસ 

કરે. મન હિેકે, પુંદ્રહ રદિકે પા િી જબિા કે અપ વાસ કરે. ઓહો હો..! બહ ોત તપસ્ય ા હ ઈ. િૂિમેં ભી િ હ ીં 
હૈ, િુંઘિ હૈ. તપ ત ો ઉ સકો કહતે હૈં ર ક અપિ ે સ્વ દ્રવ્ યકા–શ દ્ધ ચૈતન્યકી દ્રનિ કા અિ ભ વ હ આ 

સ્વદ્રવ્ય કા, પ રદ્રવ્ય કો હેય જા િકર. તો વ હ સ્વદ્રવ્ય મેં િીિતા હોિા વહ ચારરિ હૈ ઔર ચ ારરિ મેં ઉ ગ્ર 

પ રુષાથય સે ન વશેષ ઉગ્રત ા હોિા વ હ તપ હૈ. આહા હા..! પ રરભાષા ભી જભન્ન. 

ઉસકો ભી યહાું તો કહતે હૈં ર ક ભા વતપ હૈ. આહાહ ા..! શ નદ્ધકી વૃનદ્ધ હોતી હૈ વહ ભી પ રદ્રવ્ય હ ૈ. 
આહા હા..! ‘પરદ્રવ્ય હ ોિેકે કારણ...’ બાદમેંયે કારણ રદ યા. વ હ ઉપાદેય ક્યોં િ હીં? આ દરણીય ક્યોં 
િહીં? રક યહ પરદ્રવ્ય હૈ ઉ સ કારણસે ઉપાદેય ‘વ ાસ્ત વમેં ઉપાદેય િ હીં હૈ.’ વાસ્તવ મ ાિે ખરેખર. 
સમઝમેં આયા? આ હાહા..! ‘जीवादिसप्ततत्वजात ं पिद्रव्यत्वान्न ह्यपुाियेम  ्’ આહાહા..! વાસ્તવ મેં 
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ઉપાદેય િ હીં હૈ. ઇસમેં હૈ િ? ‘पिद्रव्यत्वान्न ह्यपुाियेम  ्’ આહા હા..! અભી તો પ ણ્યકા પરરણામ કરિ ે 
કો નિવૃનત્ત ન મિે િ હીં. આ હાહા..! સુંસ ારકે પાપ સારા રદ િ િુંિે, સ્ત્રી, બચ્ ચે સારા રદ િ પાપ. આ હાહા..! 
પરદ્રવ્યકી પ્ર વૃનત્તમેં કેવિ પા પ હી હૈ. વહ પાપમેંસે નિવૃન ત્ત િેકર પ ણ્ય ભી િહ ીં હ ોત ા જિસકો, ઉસકો 
તો યહ બાત િ ચતી િ હીં. 

યહાું તો પ ણ્યસે ભ ી નિક િ કર આત્માકે આશ્રય સે શ ન દ્ધકી, આિુંદ કી વેદિા હ ઈ, અતીનન્દ્રય 

આિુંદકા વેદિ આયા. મોક્ષકે મ ાગયક ા અ થય? અતીનન્ દ્રય આિુંદકા વેદિ ઉ સકા િા મ મોક્ષકા માગય હૈ. 
આહા હા..! ક્યોંરક ભગ વાિ અતીનન્દ્રય આિુંદસ્વરૂપ હૈ. આત્મા અતીનન્દ્રય આિુંદસે ઠસોઠસ ભરા હૈ. 
આહા હા..! વ હ અતીનન્દ્રય આિુંદ(સ્વ રૂપ)ક ા આ શ્રય કરકે જો સમ્ય ગ્દ્દશયિ-જ્ઞાિ-ચારરિ મેં અતીનન્દ્રય 

આિુંદકા સ્વ ાદ આય ા, ઉસકો ભી યહાું તો પરદ્રવ્ય ક હ રદય ા હૈ. આહાહ ા..! પૂણય િહ ીં હૈ િ? એ ક 

સમયકી પયાયય હૈ. કેવ િજ્ઞા િ ભી એક સ મયકી પયાયય હૈ. કે વિજ્ઞાિ સારદ-અિુંત પયાયય િહીં. રહત ી 
હૈ સાદ ી અિુંત. પરુંત  એક સ મયકી પયાયય હૈ. દૂસરે સમ યમેં દૂસરા કેવ િજ્ઞાિ, તીસરે સમય મેં તીસર ા 
કેવિ જ્ઞાિ. આ હાહ ા..! 

કેવિ જ્ઞાિ પયાયય હૈ, ગ ણ િ હીં. ઉ સમેં હૈ િ? ક્યા કહતે હૈં ઉસકો? જાિા કા સ્થિ. મ થ રા. મ થ રા 
બૈઠે થે સબ પુંરડત. યહ પરર ભાષા હ ઈ રક કે વિજ્ઞાિ ભ ી પયાયય હૈ, ગ ણ િ હીં. ખિ બિી મચ ગઈ. ય હ 

ક્યા કહતે હૈં? કેવ િજ્ઞાિ (જ િસમેં) ભ ગવાિ એ ક સમ યમેં તીિ કા િ ત ીિ િ ોક દે ખતે હૈં યહ પયાયય 

હૈ? પયાયય હૈ, પ્ર ગટ હ ઈ વ હ પયાયય હૈ. ધ્ર વ.. ધ્ર વ વ હ પ્ર ગ ટ હોતા િ હીં ઔ ર ધ્ર વ આ વરણમેં આતા િહીં. 
આહા હા..! નિ કાિી ભ ગવા િ ધ્ર વ પ્રગ ટ હોત ા િ હીં ઔર આ વરણ ઉસમેં હૈ િ હીં. સ કિ નિરા વરણ 

પરમાત્મા નિ કા િી આત્ મા. આહા હા..! ડ ાહ્યાભાઈ! ઐસી બાતેં હૈં.  

ઉસમેં આત ા હૈ િ ભાઈ? ૩૨૦ ગ ાથા. બાદમેં િેંગે. આયા હૈ પી છે. જો સ કિનિ રાવરણ... 
દ્રવ્યસ્વભ ાવ જો હૈ વહ તો સ કિનિરા વરણ અખુંડ એ ક પ્રત્ય ક્ષ પ્રનતભાસ મય, પ્ર ત્યક્ષ હોિેવ ાિા 
અનવિશ્વર શ દ્ધ પારરણાન મ ક પર મભા વ િક્ષણ નિિ પરમાત્મતત્ત્ વ દ્રવ્ય.. નિિ પરમાત્મદ્રવ્ય વ હી 
ઉપાદેય હૈ. આ હાહ ા..! િમ ી નિિ પરમાત્ મદ્રવ્ય કા ધ્યાિ કરતા હૈ. ખુંડ-ખુંડ જ્ઞાિકા ધ્ યાિ િહ ીં કરતા. 
ભાઈ! ઉ સમેં આતા હૈ. ઇસ મેં હૈ. ‘જો સ કિ નિર ાવરણ અખુંડ એ ક પ્રત્ય ક્ષ પ્રનતભા સ...’ પયાયય ઉસકા 
ધ્યાિ કરત ી હૈ, પયાયય ઉ સકો માિતી હૈ, પયાયય ઐસે માિ તી િહીં ર ક મૈં પયાયય હૂું. પયાયય ઐસા માિતી 
હૈ રક ‘જો સકિ નિરા વ રણ અખુંડ એક પ્રત્ય ક્ષ પ્રનતભાસમય અન વિશ્વર શ દ્ધ પારરણાનમ ક 

પરમભાવ િક્ષણ નિિ પરમ ાત્મદ્રવ્ય વહી મૈં હૂું.’ નિિ પરમાત્મદ્રવ્ય વ હીં મૈં હૂું. આહા હા..! સ મઝમેં 
આયા?  

પયાયય ઐસા જાિતી હૈ રક જો સ કિ નિર ાવર ણ અખુંડ એક પ્રત્ય ક્ષ પ્રનતભા સમય હૂું, અનવિશ્વ ર 

શ દ્ધ પારરણાન મક પર મભાવ િક્ષણ નિિ પર માત્ મદ્રવ્ય વ હ મૈં હૂું. વ હ યહ શ દ્ધભા વ. આહા હા..! ઇસમ ેં 
એક ઘું ટેમેં સ બ કહ ાુંસે આવે? ભગવાિ બાપ ! અિૌર કક માગય હૈ ય હ ત ો તી થંકર ક ા. ઐસી ચીિ કહીં 
દૂસરે હૈ િ હીં. કોઈ સુંપ્રદ ાય મેં િહ ીં. શ્વેતાુંબરમેં િહીં તો બાકી કહ ાું હૈ? આહાહા..! સ િિેમેં મ શ્ કેિી 
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પડે. કેવિ જ્ઞાિ પરદ્રવ્ય? હા. ક્યોંરક એ ક સમય ર હતા હૈ. પ્રભ  તો નિ કા િ હૈ. વ તયમાિ... વતયમ ાિ... 
વતયમાિ... વતયમ ાિ... નિ કા િ ધ્ર વ હૈ, વહ નિ કા િીકો ય હાું શ દ્ધભા વ કહ ા હૈ. ઉસ શ દ્ધભાવ કી અપે ક્ષાસે 
વતયમાિ પયાયય જો સાથમેં હૈ વ હ ઉપાદેય િ હીં હૈ. સું વર, ન િિયરા ઔ ર મોક્ષ ઉપાદેય િ હીં હૈ. આહા હા..! 
ક્યોંરક ઉ સકે આશ્રય સે તો ન વકલ્પ ઉત્પ ન્ન હ ોતા હૈ. મ ો ક્ષમાગય ઉત્પન્ન હ આ અુંતર કે આ શ્રયસે, પરુંત  
મોક્ષમાગયપયાયયકા આ શ્રય કરે તો રાગ હ ી ઉત્પન્ન હોતા હૈ. પયાયયકે આશ્રયસે તો રાગ હ ોતા હૈ.  

નિ કાિી ભગ વાિ એ ક સમ યમેં પૂણાયિુંદકા િાથ... આ હાહ ા..! સમઝ મેં આયા? ક્રમબદ્ધ મેં તો 
આયા થા િ સ બહમેં? જો સ મયમેં મ ોક્ષ હોત ા હૈ ઉસી સ મય હોતા હૈ. એકબા ર હ માર ે પ્રશ્ર્ િ હ આ થા. 
યહ તો રૂપ ચુંદજી કો દેખકર િક્ષમેં આય ા. રૂપચુંદજી! વ હ ાું ધ્યાિનવિય હૈ િ? ...  

શ્રોતા - .... 

પૂજ્ય ગ રુદે વશ્રી – ગિપુંથ ા. ગિપુંથ ા મેં હમ ગયે થે િ. તો ધ્યાિનવિય થે િ શ્વે તાુંબરકે? 

હમારી બાત સ િક ર શ્વેતાું બરપિા છોડ રદયા થા. ધ્યાિન વિય થા સ્વામી થા. કૈસે? પરજીયા. ય હાું ક ા 
પઢકર બહોત બાત કરતે થે. પીછે મૈં વહાું ગયા તો પૈર છ એ, ઉઠ-બૈઠ રકયા. મૈંિે કહા, ક્યા હ આ? ક્યા 
હૈ? ઉ સકો જાિા થા. હ મ વહાું ગયે. કમર ા બુંિ થ ા. .. ખ િા, દશયિ ર કયે, બૈઠે. (મૈંિે) પ્ર શ્ન પૂછા. 
પ્રવચિસારમેં ઐ સા આયા હૈ રક કાિમેં મ ોક્ષ હો, અકા િમેં મોક્ષ હ ો. ઐસ ા પાઠ આયા હૈ. ઇસમેં ક્રમબદ્ધ 

ત મ્હારા કહાું રહા? ક્રમબદ્ધ ઐસા ત ો િ હીં પૂછ ા થા. કા િમેં મોક્ષ હૈ ઔર અકાિમેં મોક્ષ હૈ... કાિમ ેં 
મોક્ષ હૈ ૪૭ િય િા કહતી હૈ. ... હૈ. ચ ાર-પાું ચ િિ થે. ગિપુંથા, િાનસ ક-િ ાનસક.  

વહાું ઐસ ા પાઠ ન િયા હૈ રક જિસ સ મયમેં મોક્ષ હ ોગા વહ હ ોગા વહ કાિિય સે ઔર દૂસર ી 
અકા િિય ભી િ ી હૈ. ત ો કા િમેં મ ોક્ષ હોત ા હૈ ઐ સા િ હીં, અ કાિમેં ભી મોક્ષ હ ોતા હૈ. કા િ નિય ા હૈ 
પાઠમેં. ઉસકા અ થય ક્યા? ૪ ૭ િય પ્રવચિ સાર. વહ સ મિ ગયા રક મૈં કહૂુંગા તો બાત સચ્ચી િ હીં 
હોગ ી. મૈંિે નવ ચાર રકયા િહીં ઐ સા કહ કર છોડ રદયા. મૈંિે નવચાર ર કયા િ હીં. કા િમેં મ ોક્ષ ઔ ર 

અકા િમેં મોક્ષ—દોિોં એ ક સમયમેં હૈ. અ કાિકા અથય સ્વભા વ, પ રુષાથય વ હ િેિા હૈ. કાિ તો એક 

સમય હૈ. પરુંત  ઉ સ સ મયમેં પ રુષાથય ઔર સ્વભાવ આરદ હૈ વ હ અ કા િ કહિેમેં આ તા હૈ. આ હાહ ા..! 
કાિમેં મોક્ષ ઔર અકાિમેં મોક્ષ, પરુંત  સ મય તો એ ક હ ી હૈ. ઔર અ કાિમેં કહિે ક ા આશય ર ક કા િકે 

નસવા સ્વભા વ, પ રુષા થય, ભન વતવ્યતા, નિન મત્તકા અભ ાવ—વહ પાુંચો સ મવાય એક સાથમેં હૈં ઉસકો 
અકા િ કહિેમેં આયા હૈ.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગ રુદે વશ્રી – હા. અકા િ તો.... પહ િે જાિા નિક િી થી િ. ૧૩ સાિ કી બાત હૈ. ૨૨ સાિ 

પહિે. િોગ ન વચા ર ર કયે જબ િા ઐસે ઐસે બો િે જાયે. ક છ ખબર િ હીં. 

યહાું કહતે હૈં... આહા હા..! કાિમેં મ ોક્ષ હોત ા હૈ ઉસ પયાયયકો ભી પરદ્રવ્ય કહિે મેં આતા હ ૈ. 
આહા હા..! ભ ગવાિ આત્ મા એક સમય મેં.... પયાયય હૈ વહ પયાયય એક સમય કી નસ્ થનત હૈ ઔર યહ 
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એક સ મયમેં નિ કા િ હૈ, ધ્ર વ હૈ, એક સ મયમેં વતયમાિ ધ્ર વ હૈ. આ હાહા..! વ હી ઉપાદે ય હૈ. સમ્યગ્દ્દ્રનિ કો 
તો યહ ી આદરણ ીય હૈ. 

શ્રોતા – આશ્રય કરિા? 

પૂજ્ય ગ રુદેવ શ્રી – આ શ્રય કરિા વહી આદરણીય હૈ, ઉ પાદેય હૈ. યહાું ઉપાદેય શ બ્ દ નિયા હ ૈ 
િ? આશ્રય કરિા ય ા ઉપાદે ય કરિ ા. સ મઝમેં આયા? 

‘જીવારદ સાત તત્ત્વ ોંકા સમૂ હ પર દ્રવ્ય હોિે કે કા રણ...’ પરદ્રવ્ય હોિે કે કારણ. દ િ ીિસનહત, 
ન્યાયસનહત. ‘વ ાસ્ત વમેં ઉપ ાદેય િ હીં હૈ.’ વાસ્તવ મેં વ હ સાત તત્ત્વ હૈ વહ આદર ણીય િહ ીં. આ હાહ ા..! 
આશ્રય કરિે િ ાયક િહીં, વ હાું િ ક્ષ કરિે કે િાય ક િહ ીં. જ્ઞાિ હો, પરુંત  આ શ્રય કરિેસે િાભ હો ઐ સા 
િહીં હૈ. હૈ ઉ સકા જ્ઞાિ કરિા. જ્ઞાિ મેં જાિિે મેં આતા હૈ, પરુંત  વહ આશ્રય કરિે િાયક ઉપા દેય િહીં. 
આહા હા..! જો સ ાત તત્ત્ વોં કો ઉપા દેય માિ િે, તો ભગ વ ાિ નિ કાિ હૈ ઉસકો હેય માિા. ઔર અપિ ે 
આત્મા કો.... યહ શબ્ દ હૈ પર માત્મપ્ર કાશ મેં. 

દેખો! રાગારદ કો ઉપા દેય મ ા િા, ઉ સકો આત્મા હેય હો ગ યા. યહાું કહે, સાત તત્ત્વોં કો જો ઉપાદેય 

માિે તો નિ કાિી તો િક્ષમેં ર હા િહીં. દ્રવ્ય કા અભા વ હો ગયા દ્રનિમેંસે. આ હાહ ા..! ઐસી બા ત સ િિી 
મ શ્કેિ િગે. ઐસા માગય હૈ પ્રભ કા. આ હાહ ા..! તીિ િોંકકે િા થ તી થંકર દેવ જિિેશ્વ ર પરમાત્મ ાકા યહ 

હ કમ હૈ. ઉસકા યહ માગય હૈ. પ્રભ ! યહ કોઈ પ ક્ષ િહ ીં હૈં. કોઈ વાડા િહીં હૈ યહ. આ હાહા..! વહ ઉપાદેય 

િહીં હૈ. આ હાહા..! 

તબ ઉપા દેય કૌિ હૈ? અબ વહ બતાતે હૈં. ‘સહિ વૈરાગ્દ્યરૂપી મ હિકે નશખરકા જો ન શખામનણ 

હૈ,...’ સ્વયું મ નિ કહતે હૈં. મ નિપ િા કૈસ ા હૈ? ‘સહિ વૈર ાગ્દ્યરૂપી મહિ કે નશખર કા જો નશખા મનણ હૈ.’ 
વૈરાગ્દ્ય ર કસ કો કહતે હૈં? દ કાિ-િુંિા, વેપાર છોડ રદયા, બુંિ કર રદય ા તો વૈર ાગ્દ્ય હૈ ઐસા િહ ીં. વૈરાગ્દ્ય 

ઇસકો કહતે હૈં ર ક અપિ ી પૂણય વસ્ત કી પ્રતીનત, અજ સ્ત ત્વકી શ્રદ્ધા ઔર પ ણ્ય-પાપ કે ભ ાવસે ન વરક્ત 

ઉસકા િા મ વૈર ાગ્દ્ય હૈ. આ હાહા..! સમઝ મેં આય ા? વ હ પ ણ્ય-પાપકે અનિક ારમેં હૈ, સ મયસારમેં. પ ણ્ય-
પાપકા શ ભાશ ભભા વ હૈ વ હ રાગ હૈ. ઉ સસે નવરક્ત હોિા વહી વૈરાગ્દ્ય હૈ. પરુંત  કેવિ વૈર ાગ્દ્ય િ હીં, 
અપિ ે શ દ્ધ પૂણય તત્ત્વકી પ્રતીન ત ઔર પ ણ્ય-પાપસે હ ટકર વૈરાગ્દ્ય—વહ જ્ઞાિ ઔર વૈરાગ્દ્ય દોિોં શજક્ ત–
િમય સાથમેં હૈ. આહા હા..! સમઝમેં આયા? 

િમીકી શજક્ ત એ ક સમય મેં દોિોં સાથ મેં હૈ. જ્ઞાિ ઔર વૈરાગ્દ્ય. જ્ઞાિ નિ કા િી ઉપાદે ય હૈ ઉસકા 
જ્ઞાિ. આ હાહ ા..! સ મઝમેં આયા? ઔર પ ણ્ય-પાપકે ન વકલ્પસે ન વરક્ત હૈ... અિા રદસે જો રક્ત હ ૈ 
(ઉસસે) ન વરક્ત, વ હ વૈરાગ્દ્ય. વહ મ નિ કહતે હૈં. આહાહા..! ભાષા ત ો સરિ હૈ, પરુંત  બાપ ! તત્ત્વ તો 
ક છ અ િૌરક ક હૈ. ઐસે િહીં સમઝિા ર ક હ મેં િ સમિ મેં આવે. પ્રભ ! આત્ મા તો એક ક્ષણમેં કેવિ જ્ઞાિ 

િે સ કે ઇતિી તા કાતવાિા હૈ. આ હાહા..! એક સમયમેં કેવિજ્ઞાિ િેિેકી ત ાકાતવાિા હૈ વહ ઐ સા કહ ે 
રક હ મેં િ સમઝ મેં આવે, પ્ર ભ ! કિું ક િ ગતા હૈ. સમઝ મેં િ આવે ઐસા િ કહિા પ્ર ભ ! આહાહા..! .... 
માગય હૈ. આહાહા..!  
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‘સહિ વૈર ાગ્દ્ય રૂપી...’ ઐસે ભાષા િી હૈ િ? સહિ વૈરાગ્દ્યકા અ થય સમ્યગ્દ્ દશયિ સન હત, પ ણ્ય-
પાપસે રનહત વહ વૈર ાગ્દ્ય હૈ. આ હાહા..! ય હ ત ો આ ચાયોં કે ઐ સે શબ્દ, ઉસમેં ર દ ગુંબર સુંત કે શબ્દ 

કહીં હૈ િ હીં. અિૌર કક બાત હૈ બાપ ! સમઝિેક ો થોડ ા સ મય દેિા પડે. શાિાકી પઢાઈ મેં રકતિા સ ાત, 
આઠ, દ સ સાિ નિક ાિતે હૈં પઢતે.. પઢતે... એક હમા રા નમિ થ ા. હ મ સાથમેં પઢતે થે. પીછે હ મ ત ો 
દ કાિ પ ર ચ િે ગયે. હ મારી દ કાિ થી. પીછે આયા ભાવ િગર. વ હાું નમિે રાસ્તેમેં. ક્ યા વેણીભ ાઈ! ક્યા 
કરતે હો? પઢતા હૂું. અરે..! કબ ત ક? ૨૧ સાિ હ આ પઢાઈ કરતે કરતે. આહા હા..! ન મિ થ ા. સૂરત મ ેં 
એક ... ઉ સકા િડ કા થ ા વ હ ન મિ થા. ત ો હ મ ત ો દ કાિમેં પાિેિ ચિે ગયે થે. પીછે વ હ પઢતા થા. નમ િા 
તો કહ ા, અબત ક ક્યા ર કયા? તો કહા ર ક અભી તો પઢા ઈ ક ર રહા હૂું. ઉસકે ઘર ગયે થે. રકતિે સ ાિોં સ ે 
પઢતે હો. રકતિો કો અભ્યા સ હોગા ... અપિ ે ક ો એ િ.એ િ.બી.... સ િા હૈ. નહુંમતભા ઈકા ક્યા કહતે હૈં? 

બી.એ. ઉસકી ક છ પદવી કહ તે થે. ૨૧ સાિ ત ક... હમારે બાદમેં પઢતે પઢતે દસ-બારહ સ ાિ ચિે ગયે. 

તો ઇસકે નિયે થોડ ા સમય દેિા પડે િ પ્રભ ! અિુંત કા િસે સમઝ ા િહીં સ બ. કલ્પ િાસે માિ 

નિયા હૈ રક હમ સ મિતે હૈં. આહા હા..! તીિ િ ોકકે િાથ સવયજ્ઞ પર માત્મ ાકો કૌિ-સી રીત ઔર કૌિ-
સી પદ્ધનત કહિી હૈ ય હ સ મ ઝિા અિ ૌરકક બાત હૈ. અ િ ૌરકક પ રુષાથય હૈ.  

‘સહિ વૈર ાગ્દ્ય રૂપી મ હિકે નશખરકા જો નશખ ામનણ હૈ,...’ હૈ? ‘નશખર કે પરકા ઊપરકા રત્િ; 
ચૂડામનણ; કિગીકા રત્િ.’ ‘પ રદ્રવ્યસે જો પરાઙમ ખ હ ૈ.’ કૌિ? મ નિ અપિ ેકો કહ તે હૈં. પ રદ્રવ્યસે 
પરાઙમ ખ હૈ. સ ાત દ્રવ્યસે પરાઙમ ખ હૈ. આહાહા..! સ ાત તત્ત્વ જો પર દ્રવ્ય હૈં, ઉ સસે પરાઙમ ખ હૈ. 
આહા હા..! ઔ ર ‘પાુંચઇંનન્દ્ર યોકે નવસ્ત ાર રન હત...’ પાુંચ ઇનન્દ્રયોં કે ન વસ્ત ાર રનહત હૈ. દે હમાિ ર હા. 
િગ્નમ નિ હૈં િ? િગ્નમ નિ હૈં િ? મ નિપ િા તો િગ્ન હી હોતા હૈ. કેવિ િગ્ન િ હીં, અુંતરમેં િગ્નપ િા–
નવકલ્પસે રનહત નિ કા િી દ્રવ્ યકે આિુંદ કા વેદિ ઔર પીછે સ્વ રૂપમેં ર મણતા તો ઉ સકો િગ્નપ િા હ ો 
જાતા હૈ. વસ્ત્ર રહે ઔર મ નિ પિા ર હતા હૈ ઐસ ા (હ ોતા) િહીં. ઔર વસ્ત્ર છૂટ ગય ા ઔર િગ્નપ િા હો 
ગયા તો મ નિપ િા હોત ા હૈ ઐસા ભ ી િહ ીં. આહાહા..! ઐસા માગય હૈ. સમઝિેક ો આયે હૈં િ? બહોત 

દૂરસે ગ ાુંવસે આયે હૈં િ? અપિ ી સ ખસગ વડતા છોડ કર ય હાું આયે હૈં િ. આ હાહ ા..! યહાું તો ઇતિ ી 
સ ગમતા રસ ોઈમેં િ હીં હોતી, આપકે ઘરમેં હોત ી હો ઉત િી.  આહા હા..! 

કહતે હૈં રક ‘પાુંચ ઇનન્દ્રયોંકે નવ સ્તાર રનહત દેહ માિ જિ સે પરરગ્ર હ હૈ, જો પરમ જિ િયોગીશ્વર 

હૈ,...’ આહાહા..! મ નિ કી બા ત કહ ી હૈ. પરમ જિિયો ગીશ્વર... યોગીશ્વર ત ો અન્યમેં ભી કહતે હૈં યોગ ી, 
વહ યો ગી િહીં. અુંતર પૂણાય િુંદ કા િાથ મેં જોડાણ કર રદ યા હો ઉસકો યો ગી કહતે હૈં. અન્યમનત ઐ સા 
ધ્યાિ કરે, ઐસા કલ્પિા કરે, વ હ સ બ અજ્ઞાિ હૈ, વ હ ત ો મૂઢતા હૈ. વ હ યોગ િહીં. આહા હા..! ય ોગ કી 
આગે પરરભ ાષા હૈ ઇસ મેં. ય ોગ ર કસ કો કહતે હૈં? મ નિપ િા. 

અુંતરમેં સ્વ રૂપકી પૂણય રમણ તા,  પૂણાયિુંદકે િાથ મેં અુંત ર આિુંદકા ભ ોિિ, અતીનન્ દ્રય 

આિુંદકા ઉ ગ્ર ભ ોિિ કરિા ઉ સકો ય ોગ કહિેમેં આત ા હૈ. આ હાહા..! અપિ ી પયાય યકો દ્રવ્યમેં જો ડ 
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રદયા.. અપિ ી પયાયયકો દ્રવ્ય મેં જો ડ ર દયા ઉસકો યો ગ કહતે હૈં. આહા હા..! ‘સ્ વદ્રવ્ય મેં જિસ કી તીક્ષ્ણ 

બ નદ્ધ હૈ...’ અબ ઉસકી પરર ભાષા કરેંગે. 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વ ચિ ગ રુ દેવ!) 

 

 

***** 
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નિયમસાર. શુદ્ધભ ાવ અનિ કાર. ૩૮ ગ ાથા ચલત ી હૈ િ? પહલે તો યહ કહા ક ક યહ શુદ્ધભાવમૈં 
કહતા હ ૂં. ય હ ‘શુદ્ધભા વ’કા અથથ? શુદ્ધ ઉપયો ગ ય ા શુદ્ધ પકરણનત િહીં. શુદ્ધ ભાવ જો નિ કાલી 
જ્ઞાયકભ ાવ, સ વથજ્ઞસ્વભ ાવી પ ણથ... યહાૂં દ્રવ્યસ્વભા વકો શુદ્ધભાવ કહિેમેં આયા હૈ. વરિા પુણ્ય ઔ ર 

શુભ-અશુભ ર ાગ વ હ અ શુદ્ધ રાગ હૈ, અશુદ્ધ યોગ હૈ. ઔર શુભરા ગ, અશુભર ાગ સે રન હત વહ શુદ્ધયોગ 

હૈ, શુદ્ધયોગ. શુદ્ધયો ગ વહ પયાથય હૈ. શુદ્ધયો ગ કહો યા શુદ્ધ ઉપયો ગ કહો, વ હ તો પયાથય હૈ. તો ય હ 

પયાથયકો મોક્ષકા કારણ કહ િા વ હ ભી એ ક વ્ય વહા ર હૈ. મોક્ષકા કારણ સ્વદ્રવ્ય હૈ.  

‘હેય, ઔર ઉપાદેય તત્ત્વ કે સ્વરૂપ કા કથિ હૈ.’ ‘જી વ ાકદ સ ાત તત્ત્ વોંકા સમ હ પરદ્રવ્ય...’ 
આહા હા..! સૂંવ ર ઔર નિર્થ રા ઔર મોક્ષ વ હ ભી બનહ તથત્ત્વ હૈ. પયાથય હૈ િ? પયાથય દ્રવ્ય મેં પેસતી 
િહીં–પ્રવે શ કરત ી િહીં. દ્રવ્ય પ ર પયાથય નતરતી હૈ. આ હાહા..! તો ઉ સ અપેક્ષા સે પુણ્ય-પાપકો, આ સ્રવ-
બૂંિકો તો બનહતથત્ત્વ કહ ા. પ રૂંતુ અપિ ા નિ કા લી દ્રવ્યસ્ વ ભાવ, ઉસકે આશ્રય સે જો મ ોક્ષકા માગથ હુઆ, 
વહ ભી બનહતથત્ત્વ હૈ. આ હાહા..! મોક્ષકા માગથ જો હૈ વહ ભી બનહતથત્ત્વ હૈ. ક્યોંકક સૂં વર, નિર્થરા મેં આ 

ગયા હૈ વ હ. આહાહા..!  

યહાૂં પાઠમેં તો હેય ઉપા દેય કહા. તો ટી કા કારિે ર્રા ઐસ ા શબ્દ નલયા કક ‘જી વાકદ સાત તત્ત્વોં કા 
સમ હ પર દ્રવ્ય હોિે કે કારણ, પરદ્રવ્ય હ ોિે કે કા રણ...’ બહોત સ ક્ષ્મ બાત હૈ ભ ગવાિ! આ હાહ ા..! 
પાઠમેં હેય હૈ, પરૂંતુ ટી કા મેં ઉપાદેય િ હીં ઐસા કહા. સ મઝમેં આયા? પાઠ મેં ‘जीवादिबदित्तच्च ंियेम ्’ 
પરૂંતુ અથથક ાર–ટીકાકાર કહતે હૈં કક... આહાહા..! ક ક પયાથય જો બન હતથત્ત્વ હૈ વહ ઉપાદેય િહીં. 
આહા હા..! નિનમત્ત ઉપા દેય િહીં, દયા, દ ાિકા વ્ય વહા રત્િિ યકા ન વકલ્પ ઉપાદેય િહીં, પરૂંત ુ 
મોક્ષમાગથકી પયાથય ભી ઉપા દેય િહીં. આ હાહ ા..!  

ઉન્હોંિે ‘પર દ્રવ્ય’ કહ ા વ હ ઘરકા (શબ્દ) િહીં કહા. ૫૦ વીં ગ ાથા મેં કુૂંદ કુૂંદાચ ાયથિે ભી કહા હૈ. ક ક 

જર્તિી પયાથય હૈં નિ મથલાકદ વહ ‘परिव्व ंपरसिावदमदि िये’ं ઐસે તીિ શ બ્દ હૈં. ૫૦ વીં ગાથ ા ઉસમેં. 
૫૦. પરદ્રવ્ય પરભા વ હેયૂં. આ હાહ ા..! ૫૦વ ીં ગાથ ા. ઔર ઉસમેં સ મયસારકા આિાર નલયા હૈ. 
નસદ્ધાૂંત.. ઇસ તરફમેં. दसद्ातंो अय ंउिात्त दित्त.... હૈ િ? શ્લોક. ઉસમેં પરદ્રવ્ય હૈ િીચે. ચૌથે પદ મ ેં 
પરદ્રવ્ય હૈ. વહ પરદ્રવ્ય હૈ. સ મયસારકા કલશ હૈ તો ઉસમેં ભી... આહા હા..! સ ક્ષ્મ બા ત બહ ોત પ્રભુકી. 

જર્સકો સવથ જ્ઞપિા આત્મા કા સ્વભા વ વહ નિ રૂંતર વતથમાિ હૈ... આહાહા..! નિ કા લી વતથમાિ 

સવથજ્ઞ સ્વભા વ ઉસ અપેક્ષા સે પયાથય જર્તિી હૈં મોક્ષકે માગથ કી ભી, ઉસકા આ શ્રય કરિેસે તો નવ કલ્પ 

ઉત્પન્ન હોતા હૈ. જૈસે પરદ્રવ્ યમેં સે અપિ ી પયાથય િહ ીં આતી, ઐ સે પયાથયમેં સે પ યાથય િહીં આતી. 

અષાઢ વદ ૧૪, રવવવાર, તા. ૨૨-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૮, પ્રવચન-૨ 
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ઉસ કારણસે ઉ સ પયાથયકો પરદ્રવ્ય કહ ા હૈ. સેઠ! ય હ તો કભી સુિા િહ ીં ઐસી બાત હૈ. પૈસેકે બીચમ ેં 
કહાૂં િ લમેં? પ્રેમ હૈ તો ઇતિા આય ા છોડ કર. માગથ ઐ સા હૈ પ્રભુ! આહાહા..!  

દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર ઐસ ા કહતે હૈં કક હ મ તે રે (ન લયે) આદર ણીય િહ ીં હોં! આ હાહ ા..! સવથજ્ઞ ઐસ ા 
કહતે હૈં કક હ મ તેરે (નલયે) આ દરણીય િહ ીં હોં! આહાહા..! ય હ તો મોક્ષપા હુડમેં ૧૬વીં ગ ાથામ ેં 
‘परिव्वािो दुग्गइ’ સૂંત, આચાયથ કુૂંદ કુૂંદ કહતે હૈં, પ્રભુ! તેરી પ્રભુતા કે આગે, તેરા સ્ વદ્રવ્યકે આ ગે હ મ 

પરદ્રવ્ય હૈં ઔ ર હમા રે ઉપર લ ક્ષ કરેગ ા ત ો તુઝે દુગથનત હોગ ી. અરેરે..! આ હાહ ા..! ‘परिव्वािो दुग्गइ 
सिव्वा हु सगु्गइ’ ઐસા પાઠ હૈ. ૧૬વ ીં ગાથ ા, મ ોક્ષપા હુડ. 

ભગવાિ! માગથ બહ ોત સ ક્ષ્મ હૈ. આ હાહા..! અભ ી તો ઐસી ગડ બડ હો ગઈ હૈ. ઈ તિી મુશ્ કેલી 
સે બાત ભા ગ્યશ ાલી લોગોં કો સુિિે નમ લતી હૈ. આહાહ ા..! યહ ત ો અૂંતર ચૈતન્ય સ વથજ્ઞ પર માત્ મા ક ે 
ઘરકી બાત હૈ. આહા હા..! કહતે હૈં કક સવથ જ્ઞદેવ ઔર હમારે સૂંત–મ ોક્ષમાગથ કા સાિક ઔ ર હ મારે 
શાસ્ત્ર—વહ ત ીિોં પરદ્રવ્ય હૈં. વ હ તો પરદ્રવ્ય હૈં, પરૂંતુ હ મકો માિિા. પ રદ્રવ્ય કો મ ા િિા વહ રાગ હૈ 
વહ પરદ્રવ્ય હૈ. યહ તો પરદ્રવ્ ય હૈ, પરૂંતુ ર ાગસે જભન્ન હ ો કર અપિ ે દ્રવ્યસ્વભ ાવકી દ્રન િ, જ્ઞાિ અિુભ વ 

કકયા, યહ અિુભ વ કી પયાથય ભી પરદ્રવ્ય હૈ. આ હાહા..! હુકમ ચૂંદજી, જ્ઞાિચૂંદ જીકા પ્ર ભાવિામેં બહ ોત 

બડા હ ાથ હૈ. ઔર યહ બા બુભાઈ તી સરે. હમા રે ગુર્ર ાતમેંસે બા બુભાઈ, ન હન્દી મેંસે યહ દો. આ હા..! 
માગથ પ્રભુ! .... 

યહાૂં ત ો દેવ, ગુરુ ઔર શ ાસ્ત્ર ઐસ ા કહતે હૈં કક હમ તો તે રે દ્રવ્યસે પરદ્રવ્ય તો હૈં હ ી ઔર હ માર ે 
ઉપર લ ક્ષ કરેગ ા તો હમ પરદ્રવ્ય હૈં ત ો તુઝે નવ કલ્પ હોગા પ્રભુ! વહ ત ો હ ોગા, પરૂંતુ તેરે સ્વ દ્રવ્ય કે 
આશ્રયસે જો સમ્યગ્ દશથિ-જ્ઞાિ-ચાકરિ ઉત્પન્ન હુઆ, પ્રભુ! ઉ સકો ભી હ મ ત ો પરદ્રવ્ય કહતે હૈં. 
આહા હા..! જ્ઞાિચૂંદ જી! બાત ઐસી હૈ ભગ વાિ! ભ ાગ્ય હ ો ઉસકો સુિિેકો ન મલે ઐ સી બાત હૈ. લોગોંકો 
એકાૂંત લગત ા હૈ. એ કાૂંત હૈ... એકાૂંત હૈ... અરે..! પ્રભુ! સ મ્યક્ એ કાૂંત હી હૈ. આહાહા..! 

યહાૂં તો કહા કક સૂં વર, નિ ર્થરા જો ચ ાકરિ હૈ, સમ્યગ્ દ શથિ, અિુભ વસનહ ત આત્મા અતીનન્દ્રય 

આિૂંદકા પ ર અ થાથત્ પ્ર વાહ. જૈસે પાિી કા પ્રવાહ ચ લતા હૈ ઐ સા ચલત ા હૈ. ય હ પ ર હૈ વહ ધ્રુવ ચલતા 
હૈ ધ્રુ વ. આહા હા..! ભ ગવાિ આત્ મા અતીનન્દ્રય આિૂંદ કા પ ર, વહ પ ર–પ્રવાહ િુવ જૈસા હૈ. જર્સ કો 
શાસ્ત્રમેં વતથમ ાિ.. નિરૂંતર વ તથમાિ કહા હૈ. નિ કા લી ર હ િેવાલા (ઐસી) અપેક્ષા છોડ દ ી. નિ કાલમેં ભ ી 
નિ કાલકા ભેદ હો ગયા. આ હાહ ા..! શ ાસ્ત્રમેં પાઠ હૈ ક ક નિ રૂંતર વતથમાિ હૈ. જૈસી વતથમ ાિ પયાથય સૂંવર- 
નિર્થરા હૈ તો ઉસકો હમ પર દ્રવ્ય કહતે હૈં. ઐસે ઉસસે જભન્ન દ્રવ્ય ભી વતથમ ાિ હૈ. પ ણાથિૂંદકા િાથ... 
આહા હા..! વીત રાગ મ નતથ અચલ અ કૂંપ ઐ સી ... ચ ી ર્, ઉસ ચીર્ કી અપેક્ષા સે, ઉ સકે આ શ્રયસ ે 
સમ્યગ્દશથિ, અિુભ વ હુઆ. અતીનન્દ્રય આિૂંદ કા સ્વાદ આયા. ઓહોહો! ઉસ સ્વાદ કે ભા ગમેં દશથિ-
જ્ઞાિ-ચાકરિ ત ીિોં આ જા તે હૈં. ‘સમ્યગ્ દશથિજ્ઞ ાિચાક રિાણી મોક્ષમાગથઃ’. ર્હ ાૂં તીિોં કો મ ોક્ષમાગથ 
તત્ત્વાથથસ િ મેં કહ ા. તત્ત્વ ાથથ સ િમેં ઉ માસ્વામીિે ‘સ મ્યગ્દશથિજ્ઞાિચાકરિ ાણ ી મોક્ષમાગથઃ’ કહ ા. 
પયાથયસે ઐસા કહા હૈ. સ મ ઝમેં આય ા? 
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જ્ઞાિપ્રિાિ કથિસે (ભરા) સારા તત્ત્વા થથસ િ હૈ. આ હાહા..! ભગ વાિ! ક્યોં? કક ઉ સમેં મનત-
શ્રુતકી બાત કહી, તો મનત-શ્રુત પરોક્ષ હૈ ઐસા કહા હૈ ઔર મનત હૈ ય હ ઇનન્દ્રય, મ િસે ઉત્પન્ન હ ોતા 
હૈ ઐ સા કહા. વ હ સબ વ્ યવહાર હૈ. આહાહા..! મનત જ્ઞાિ જો હૈ, વ હ નિ કાલી ચૈતન્ય ભગ વાિ કે 
અવલૂં બિસે હોત ા હૈ વહ મ નતજ્ઞાિ હૈ. વહાૂં પરોક્ષ કહ કર... પરકી અપેક્ષા સે કહા હૈ. વહ પ્ર થમ પ્ર શ્ન 

સાલ પ હલે મોર બી મેં થે િ વહ? ક્યા િામ? 

શ્રોતા – દફતરી. 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – દફતર ી. મગિલ ાલ દ ફતરી. વહ ત ો હોંનશયાર કહલાતે થે િ? ગ વિથર આયે 
થે ઘર પ ર મ ોરબી. ગવિથર. તબ ઉસિે ભાષણ કકય ા.  

શ્રોતા - .. ઉસકો હોન શયાર કહતે હૈં. 

પ જ્ય ગુરુદે વશ્રી – વ હી કહ તા હ ૂં. ગવિથર આયા થા. વ હી મુઝે કહિ ા હૈ. તો વ્યાખ્ય ાિ ભાષણ 

કદયા. મ ગિભાઈ દફતર ી થે. તો ઉ સિે–ગવિથરિે ઐ સી ત ારીફ કી કક યહ ત ો ‘ચીંથરે વ ીંટ્ુૂં રત્િ’ 
તુમ્હારે ગ ાૂંવમેં હૈ. ઉસકે સાથ ચ ચાથ હુઈ. શાય દ ૮૨ કી સાલ થી. તો વહ કહે કે ય હ તો પરોક્ષ શાસ્ત્ર મ ેં 
તો નલખા હૈ મનતશ્રુતક ો. કહ ા ભાઈ! પરોક્ષ (કહા) હૈ વહ પરકી અપેક્ષાસે નલખા હૈ. બા કી મનત ઔ ર 

શ્રુતજ્ઞાિ અપિ ેસે હોત ા હૈ વ હ તો પ્રત્ય ક્ષ હોતા હૈ. લ ાલચૂંદભાઈ! વ હ ર સ-રુનચ... અિુ ભવ... અિુભ વ 

તો પ્રત્યક્ષ હૈ ઐસા શ્લો ક આતા હૈ.  

શ્રોતા - ... 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – ઉદાહર ણ હૈ. માલુમ હૈ. આ હાહ ા..! 

યહાૂં કહતે હૈં ક ક.... સેઠ! કભ ી સુિા િહીં વ હાૂં આપકે ઘર મેં કુ છ. ભગ વાિ! 

શ્રોતા - ... 

પ જ્ય ગુરુ દેવશ્રી – ઇતિા આગ્રહ છોડકર ય હાૂં આયે. વરિા વ હ તો બડા સેઠ હૈ. રાર્કુમ ાર... 
લડકે કી લડ કી ઉસકે ઘર હૈ. લડકે કે સાથ. બાપુ! વહ સ બ બા હરકી ચીર્ હૈ. આ હાહા..! બા હરકે પ્રપૂંચ કી 
ચીર્મેં જર્સ કો અનિકતા લગતી હૈ ઔ ર નવ શેષતા કુ છ લ ગતી હૈ, વહ ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગ વાિ કા 
અિાદર કરતા હૈ. આહા હા..! વહ બા હરકી ચીર્ ત ો દ ર રહી, અબ અૂંતરકી ચ ીર્ જો હૈ સૂં વર ઔર 

નિર્થરા... આહા હા..! જો નિ કાલી આિૂંદકા િાથ ‘भिूत्थमदििो खलु समादिट्ठी िविी जीवो’ જો 

નિ કાલી આત્ માકે અ વલૂંબિ સે સમ્યગ્ દશથિ હોતા હૈ ઐ સા જો ૧૧ વી ગાથામેં કહા... દેવીલાલ જી કહ ા ૂં 
ગયે? વહાૂં િય ભ ી કહ ા હૈ ઔર સમ્યગ્ દશથિ ભી કહા હૈ. આપકા પ્ર શ્ન થા િ? 

૧૧વીં ગાથામેં ભ તા થથકો િય ભી કહા. દ સરે પદમેં. વ્ય વહાર અભ ત ાથથ હૈ, પયાથયમ ાિ અભ તાથથ 
હૈ, સૂંવર, નિર્થરા, મોક્ષ પય ાથય ભી અભ તા થથ હૈ. આહા હા..! તો બા દમેં કહા દ સરે પદમેં કક વ્ય વહાર 

અભ તાથથ હૈ, વ હ ગૌણ કરકે અભ તાથથ કહા હૈ. પયાથય કા અભા વ કર કે અભ તા થથ િ હીં કહા. ત બ ત ો 
વેદાૂંત હો જાતા હૈ. સ મઝમેં આયા? પયાથયકો ગ ૌણ કર કે ‘િહીં હૈ’ ઐ સા કહા હૈ. અથવા પયાથય કો 
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અસત્ય કહા વ હ તો ગૌણ કરકે અસત્ય કહ ા. હૈ. યહ કહા િ? સાત તત્ત્વ હૈ. પયાથયકે લક્ષસે સ ાત તત્ત્વ 

હૈ, અજસ્ત હૈ. ત બ કહા િ? 

‘જીવાકદ સાત તત્ત્વ ોંકા સ મ હ પર દ્રવ્ય હ ોિે કારણ...’ અજસ્તત્વ તો નસદ્ધ ક કયા. આહા હા..! 
સમઝમેં આયા? આ હાહા..! ‘વાસ્તવ મેં...’ ભગવાિ કુૂં દકુૂંદાચાયથિે તો ઐસ ા કહા `जीवादिबदित्तच्च ं
ियेम' પાઠમેં ઐસા નલયા હૈ. પરૂંતુ અથથકારિે–ટી કા કાર પ દ્મપ્રભમલિાકર દેવિે ‘ઉપા દેય િહીં હૈ’ ઐસા 
કહા. આ હાહા..! પ્રભુ! પુણ્ય ઔર પાપ કા ભાવ તો બૂંિ, કલુનષત ઔર દુઃખ હૈ, વ હ ત ો હેય હૈ હી. પર ૂંત ુ 
અૂંદર સૂંવર, નિર્થરા ઔ ર મોક્ષ પયાથય પ્રગ ટ હુઈ.... આ હાહા..! એ ક સમય મેં ત ીિ કા લ, તીિ લોક જાિ ે 
ઐસી પયાથય પ્ર ગટ હુઈ... યહાૂં સાિ કજી વકો તો પ્ર ગટ હૈ િહીં. પરૂંતુ સાિ કકો યહ પયાથય જો કેવલ જ્ઞાિ 

હૈ વ હ સદ્્ભુત વ્ય વહા રિયકા ન વષય હૈ, નિશ્ચય િયકા ન વષય િહ ીં. ક્યોંકક કેવલ જ્ઞા િ હૈ વહ નિ કા લી 
દ્રવ્યકા ભેદ–એ ક અૂંશ હૈ. એક અૂંશ હૈ, વ હ ઉસમેં હૈ તો સદ્્ભુત વ્યવહ ારિયસે કહિેમેં આત ા હૈ. 
આહા હા..! 

કેવલ જ્ઞાિ વ્યવ હાર હૈ, સ દ્્ભુત વ્યવ હારિયસે હૈ. ઔર પુણ્ય ઔર પાપભા વ અસ દ્્ભુત 

વ્યવહારિય સે હૈ. યહાૂં તો દોિોં—સદ્્ભુત વ્યવહ ાર ઔર અસદ્્ભુત વ્ય વહાર દ ોિોંકો પરદ્રવ્ય હેય 

કહ કર ઉપા દેય િ હીં (ઐસા કહા). આ હાહા..! પાઠમેં હેય હૈ, પરૂંતુ ‘जीवादिबदित्तच्च ंियेम’.. પરૂંતુ મ ીઠી 
ભાષા ક ી. પ્રભુ! યહ તત્ત્વ ઉ પાદેય િહીં. ઉસકા આશ્રય કરિે લ ાયક િહીં. ભ ગવાિ અૂંદર જબ રાર્તા 
હૈ પ્રભુ! પ ણાથિૂંદકા િા થ વહી ઉપા દેય હૈ. ય હ ઉપાદેય હૈ િહીં. આહા હા..! ર્ય ચૂંદજી! યહ ર્ય હોિેકી 
બાત હૈ યહાૂં. પરાર્ય હોિે કી બાત સૂંસારમેં હૈ. આહાહા..! બાપુ! ભગ વાિ! આ હાહ ા..! એક સ મયકા 
કેવલ જ્ઞાિ, અ રે..! એક સ મ યકા અિૂંતચતુિય—કેવલ જ્ઞાિ, કે વલદ શથિ, અિૂંત આિૂંદ, અિૂંત વ ીયથ, 
અિૂંત સત્તા ઐસ ા... અિૂંત ચતુિય કહિે મેં આતા હૈ, પ રૂંતુ સાથ મેં અિૂંત ગુણ કી પ ણથ સબ પયાથય હૈ. 
જર્તિે ગુણ હૈં ઉતિી સ બ પયાથય પ ણથ હૈ. ઔ ર આત્મામેં ભી ર્ બ શ્રદ્ધા આત્મા ત રફ ઝુકતી હૈ તો કે વલ 

શ્રદ્ધા હી ઝુક તી હૈ ઐસા િ હીં. વહ તો શ્ર દ્ધાસે કથિ ક કયા હૈ. બા કી જર્તિી પયાથય વ હ સબ અૂંદ ર 

ઝુકતી હૈ. આ હાહા..! 

ભાષા તો ઐસ ી આયી ૧૧વ ી ગાથ ામેં ‘भिूत्थमदििो खलु समादिट्ठी िविी जीवो’.. પરૂંતુ કેવલ 

સમકકત(કી પયાથય) ઐસા િ હીં. સ બ પયાથય જર્તિી હૈ વ હ સ બ દ્રવ્યાજશ્રત, ભ તાથથકે આજશ્રત હૈ. ઉસ 

કારણસે વ હાૂં પયાથયમેં સમ્ય ગ્દશથિ-જ્ઞાિ ઔ ર ચાકરિ કા અૂંશ ભી સાથમેં આય ા. અરે..! અિૂંત ગુણ કા 
એક અૂંશ વ્યક્ ત એક સાથમેં આયા. સ મઝમેં આયા? અ િૂંત ગુણ જર્તિી સૂંખ્યામેં હૈં, વહ સબ ગુણકા 
શજક્ ત–સ્વભા વકા સામર્થયથરૂપ જો થા, વ હ પયાથયમેં વ્યક્ તરૂપસે એક અૂં શ બા હર આયા. આ હાહા..! 
વહ ર હસ્યપ  ણથ નચઠ્ઠ ી મેં હૈ ભાઈ! ડાલચૂં દજી! નચઠ્ઠ ી મેં જ્ઞાિ આકદ એ કદેશ ચ ૌથે ગુણસ્થાિમેં ઔ ર 

કેવલ ીકો જ્ઞાિાકદ સ વથદેશ...  

શ્રીમ દ્્િે ઉસકા અ થથ ઐસા ક કયા કક ‘સ વથગુણાૂંશ તે સ મક કત’. સમકકત અથાથત્ ક્યા? આહા હા..! 
કક જર્તિે ગુણ હૈં આત્ મામેં વહ સ બકી સૂંખ્યામેં–સ બ અિૂંત ગુણકા અૂંશ વ્યક્ ત–પ્ર ગટ હ ોતા હૈ. કેવ લ 
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સમકકત હી ઉત્પ ન્ન હુ આ ઐસા િહીં. આહાહા..! ય હાૂં તો મુઝે દ સરા કહિ ા હૈ કક અિૂંત ગુણ કા અૂંશ 

જો અૂંદર પ્રગ ટ હુઆ ઉ સકો પરદ્રવ્ય કહા હૈ. આહા હા..! સમઝમેં આયા? ત ો ય હ હોિે કે કારણ વ ાસ્ત વમેં 
ઉપાદેય િ હીં. આહાહા..! અ રે…! અિૂંત... અિૂંત... અિૂંતકી કોઈ સૂંખ્યા િ હીં. અિૂંત... અિૂંત... અિૂંત... 
અિૂંત... અિૂંત... અિૂંત... અિૂંત... ઐસે અિૂંત-અિૂંત ચલે જાયે તો ભ ી ગુણ કી સૂંખ્યામેં આજખર કા 
હૈ–અૂંત હૈ ઐસા હૈ િહીં. આજખરકા–અૂંત તો િહ ીં, પરૂંતુ આજખરક ા એ ક અૂંશ–એ ક ભા ગ વહ તો હ ૈ 
હી િ હીં ઉસમેં. આ હાહા..!  

ઇતિા ભગ વાિ આિૂંદ આકદ સ્ વભા વસે ભરા પડ ા હૈ. ઉસકા એ ક અૂંશ વ્ યક્ ત હુ આ, 
મોક્ષમાગથમેં. આ હાહા..! સ બ ગુણ કા (એ ક અૂંશ). ‘સ વથગુણાૂંશ તે સ મકકત’. ઉ સકો યહાૂં પરદ્રવ્ય કહ ા. 
આહા હા..! જ્ઞાિચૂં દજી! આ હાહ ા..! કહા ગયે હ મારે ર્ તીશ? ર્તીશ.. ર્ત ીશ. બા હર બૈઠે હૈં. ર્તી શ 

યહાૂં  રહતા થ ા િ બહ ોત. આહા હા..! ક્યા કહા? ‘જીવ ાકદ સાત તત્ત્વ ોંકા સ મ હ...’ સમ હ ન લયા હૈ િ? 

એક પયાથય િહીં હૈ, સાત હૈ ઇસનલયે સમ હ હુઆ. નફર ભ ી વ હ સમ હ ‘પર દ્રવ્ય હોિે કે કારણ...’ ઉપા દેય 

ક્યોં િહીં? હેતુ ક્યા? ઉપાદે ય ક્યોં િહીં? ક ક ‘પર દ્રવ્ય હોિે કે કારણ...’ આહાહા..! ગર્બ બાત કહી 
િ! 

અબ આત્મા ઉપા દેય હૈ વ હ લેિા હૈ. યહ લૂંબી બાત હૈ. ‘સહર્ વૈર ાગ્ય રૂપી મહલકે નશખરકા 
નશખામનણ હૈ,...’ અબ મુનિ અપિ ી બાત કરતે હૈં. અપિ ી બાત કર કે શ્રોત ાઓૂં કો તત્ત્વ કૈસા હૈ વ હ 

બતાતે હૈં. ઉિકી ન સ્થનત ઐસી હૈ. હમ ઐ સે હૈં. કૈ સે? ‘સહર્ વૈરાગ્ય રૂપી મહલ કે નશખર કા 
નશખામનણ...’ તો ક્યા કકયા? સહર્ વૈ રાગ્ય કા અથથ ક્યોં કકયા? કક સ્ત્રી, કુ ટુૂંબ, છોડા, દુકાિ છોડી, િૂંિા 
છોડા વહ વૈરાગ્ય હૈ—યહ વૈરાગ્ય કી પકરભાષ ા હી િહ ીં. વૈરાગ્યકી પકરભ ાષા તો યહ હૈ કક અજસ્ત 

અપિ ા પ ણથ સ્વભ ાવ ભગ વાિ, ઉસકી શ્રદ્ધા ઔર જ્ઞાિકે સાથ, પુણ્ય-પાપકે નવ કલ્પસે નવરક્તપ િા વહ 

વૈરાગ્ય હૈ. આ હાહ ા..! 

દયા, દાિ... ભગ વાિ ઐસા કહે કક હમારી ભજક્તકા પ કરણામ ઉસસે ન વરક્ત વહ વૈરાગ્ય હ ૈ. 
આહા હા..! નિર્થરા અનિકાર મેં આયા િ? જ્ઞાિ-વૈરાગ્ય—દો શજક્ ત હૈ. તો જ્ઞાિ અજસ્તત્ વકા સ ારા પ ણથકી 
પ્રતીનત વહ જ્ઞાિ ઔ ર વૈરાગ્ય–પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પસે રન હત નવરક્ત, અિાક દસે રક્ત હૈ ઉસસે નવરક્ત 

અજસ્તકા જ્ઞાિ, રાગસે ન વરક્ ત વહ વૈર ાગ્ય. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. હ જારો રાિી છોડ દે, કર ોડોકી 
ઊપર્ છોડ દે ઇસનલયે વૈરાગી હૈ, ઐસ ા િ હીં. આહાહા..!  

વૈરાગ્ય તો ઉ સકો કહતે હૈં, સહર્ વૈર ાગ્ય... સ હર્ અપ િી ચીર્ જો હૈ પ ણાથિૂંદ કા િ ાથ, ઉ સકી  
ઉપાદેય બુનદ્ધ હ ોકર ર્ બ નિ મથલ પ્રતીનત સમ્યગ્ દશથિ, પ ણથકે અિુભવ મેં પ્રતીનત હુઈ, ઉસકે સ ાથમેં શુભ-
અશુભરાગ સે હટકર વૈરાગ્ય, રક્તપિા થ ા વ હ છોડ કર ન વ રક્ત હ ોિા વ હ અજસ્ત જ્ઞાિ, િાજસ્તસે વૈરાગ્ય. 
આહા હા..! સમઝમેં આય ા? સ ક્ષ્મ બાત હૈ ભ ાઈ! િમથ વીતરાગકા બહોત સ ક્ષ્મ હૈ. ભ ગવાિ કા નવર હ 

હુઆ. વહાૂં પ્રભુ ર હ ગયે. ભગવાિ કી યહ વ ાણી હૈ, પ્ર ભુ! વ હાૂં રહ ગઈ. આ હાહા..! માગથ રહ ગયા 
દ સરા. આહાહા..! 
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શ્રોતા – આપે નવ રહ ભ લાવ્ યો છે. 

પ જ્ય ગુરુ દેવશ્રી – આ હાહા..! િહીં ત ો વ હાૂં થે િ? હમેં તો ન વરહ પ ડ ગયા િ? ય હ વાણી હૈ િ 

પ્રભુકી. આહા હા..! 

ભગવૂંત! તેરેમેં અિૂંતા... અ િૂંતા... અિૂંતા... અિૂંતા... અિૂંતા... આ કાશ કે પ્રદેશસે અિૂંતગુણ ા 
ગુણ હૈ. વહ સ બ ગુણકા એ ક અૂંશ વ્યક્ ત પ્ર ગટ હો, ઉ સકા િા મ સમ્ય ગ્દશથિ-જ્ઞાિ કહિેમેં આતા હ ૈ. 
ઉસકો યહાૂં પર દ્રવ્ય કહિેમ ેં આય ા હૈ. આ હાહા..! પરદ્ર વ્ય ક્યોં કહા? કક જૈ સે પર દ્રવ્યમેંસે અપિ ી 
શુનદ્ધકી પયાથય આતી િહીં, ઐસે પયાથયકે આશ્રયસે શુનદ્ધકી પયાથય આતી િહીં. સમ ઝમેં આયા? ગાથ ા 
તો સ ાદી હૈ, પ્રભુ! મ ાગથ તો હૈ ઐ સા હૈ. આહા હા..! અરે રે..! ઉસ માગથ કો સ મજે જબ િા ચોયાથસી લાખ 

યોનિ, એક-એકમેં અિૂંત અ વતાર. આ હાહ ા..!  

મુનિ કોઢવ ાલે. કૌિ? વાદ ી રાર્ મુનિ. ભગ વૂંત કી સ્તુન ત કરતે કરતે. સ્તુનત કકય ા નવષાપહાર 

(સ્ત્તોિ).  ઉસ સ્તુનત મેં કહ ા. નવષાપહાર સ્તુનત હૈ િ? ઐ સા એ ક શબ્દ નલયા, પ્રભુ! મૈં ગયે કા લકા દુઃખ 

યાદ કરત ા હ ૂં ક ક આયુિક ા મ ાર પડત ા હો ઐસ ા લગત ા હૈ મુઝકો. મુનિ કહતે હૈં. આહા હા..! મૈં ભ ત કાલકે 
દુઃખકો યા દ કરતા હ ૂં િરકકે, નિગોદ કે. આહાહા..! તો જૈ સે આયુિકા–શસ્ત્રકા માર લ ગતા હૈ, ઐસે માર 

લગતા હૈ. અરે..! દુઃખ ત ો .. થા. આહાહા..! જર્સ કે–િા ર કી કે અૂંતમુથહ તથ કે દુઃખ કરોડ ભવ ઔર કરોડ 

જીહ્વાસે િ ક હ સ કે. આ હાહ ા..! તબ પ્રભુકા ગુણ અિૂંત મુખ ઔર એ ક-એક મુખમેં અિૂંત જીહ્વાસે ભી 
કહ સ કે િહ ીં. આ હાહા..! ઇ તિી ગુણ કી સૂંખ્યા હૈ. 

મુઝે તો યહાૂં દ સરા કહિ ા હૈ. ઇસકા એક અૂંશ પ્રગ ટ હુઆ સમ્ય ગ્દશથિ મેં... સબ ગુણકા અૂંશ 

પ્રગટ હુઆ હૈ. નફર ભ ી–ઐ સા હ ોિે પ ર ભી ઉસકો પર દ્રવ્ય કહા. ક્યોંકક પયાથય હુઈ ઉસમેં સે શુનદ્ધક ી 
િયી પયાથય િ હીં હોત ી. સૂં વ ર હૈ વ હ શુનદ્ધ હૈ, નિર્થરા વ હ શુનદ્ધ કી વૃનદ્ધ હૈ, મોક્ષ શુન દ્ધકી પ ણથતા હૈ. તો 
કહતે હૈં કક શુદ્ધ કી પયાથય પ્રગટ હુઈ ઉસકે આ શ્રયસે શુન દ્ધ િહીં ઉત્પન્ન હોતી. વહ તો શુનદ્ધક ી વૃનદ્ધ 

ઉત્પન્ન હ ો તો નિ કાલી દ્રવ્ય કે આ શ્રયસે ઉત્પ ન્ન હોત ી હૈ. જૈસે પરદ્રવ્યમેંસે પયાથય અ પિી િહીં આતી, 
ઐસે અપિ ી નિમથલ પયાથય મેં સે ભી િયી નિમથ લ–શુદ્ધ પયાથય િહીં આત ી. ઉસ કા રણસે ઉસકો હમ 

પરદ્રવ્ય કહતે હૈં. સ મઝમેં આયા? આહાહા..! અલૌક કક બાતેં હૈ. 

યહ મુનિ કહતે હૈં ક ક મુઝે આત્મા ઉપાદેય હૈ. ઐસા કહકર ર્ ગત કો સુિાતે હૈં. સ મઝમેં આય ા? 

આત્મા હી મુઝે ઉપાદેય હૈ. ઐસે મૈં હ ૂં કક સ હર્ વૈર ાગ્ય કા મ હલ... બડા મહલ, ઉસકા નશખર, ઉસકા 
નશખામનણ. ‘નશખર કે ઉપ રકા રત્િ; ચ ડા મનણ; કલ ગીકા રત્િ.’ વ હ નશખા મન ણ. મૈં ઐસ ા હ ૂં 
વૈરાગ્ય(સ્વરૂપ), ઐસા કહતે હૈં. ‘પ રદ્રવ્યસે જો પરાઙમુ ખ હૈ.’ આહા હા..! પયાથયાકદ પરદ્રવ્ય હૈ ઉસસે 
મૈં પરાઙમુખ હ ૂં. આહાહ ા..! ઐસે અપિ ા દ્રિાૂંત દેકર શ્રોતાકો સત્ય વ સ્તુકી જા હેરાત કરતે હૈં. સ મઝમેં 
આયા? અકેલ ી બાત િ હીં હૈ કક બાતમેં ઇતિા જાિ ા હૈ–વ સ્તુ તત્ત્ વ જાિિા હૈ, ઐસ ા કહતે હૈં. 
આહા હા..! સમઝમેં આય ા? 
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તો કહતે હૈં કક ‘પ ર દ્રવ્યસે જો પરાઙમુખ હૈ, પાૂંચ ઇનન્દ્રયોંકે નવ સ્તાર રન હત દે હમાિ...’ મુનિ હૈં િ 

મુનિ? પાૂંચો ઇનન્દ્રય કા લક્ષ્ય હી છ ટ ગય ા સ બ. અનણનન્ દ્રય ભગ વાિ આત્મા કા આ શ્રય હ ો ગય ા હૈ. 
સમઝમેં આયા? ‘પાૂંચ ઇનન્ દ્રયોકે નવ સ્તાર રનહત દે હમા િ જર્સે પકરગ્ર હ હૈ.’ મુનિક ો તો એક દે હમાિ 

રહતા હૈ. વસ્ત્ર-પાિ તો હૈ હી િહીં. આ હાહા..! શ્વેતાૂંબર મેં તો બહોત નલયા હૈ વસ્ત્ર, પાિ, ઇતિા. દસ-
દસ રજોણા, દ સ-દ સ ભ ીક્ષા. ભી ક્ષા કે ન લયે .. નમલે તો લે લેિા. ઔર એક અપિ ે રખિા ઔર િૌ 
આચાયથ કો દેિા. ઔર ઉસ પ ાિકો ઇતિા રૂંગિ ા. રૂંગ-રૂંગ. યહ ૭૩ કી બાત હૈ. 

૭૩ મેં હ મારે ગુરુ પાિ રૂંગ તે થે. તો દો-દો, તીિ-ત ીિ ઘૂંટે રૂંગિેમેં જાતે થે હરરોર્. વે પાિ રૂંગત ે 
થે, હ મ સ્વ ાધ્યાય કરતે થે. વહ ૭૩ બાત હૈ. સૂંવત્ ૭૩. તો મેરા ધ્યાિ ઉસ તર ફ બહોત િ હીં થા. તો 
મૈંિે કહા, મ હાર ાર્! યહ ક્યા હૈ? પાિક ો દો-દો ઘૂંટે હ મે શા રૂંગિા. યહ ક્યા હૈ? તો ગુરુ ઐસે બો લે... 
ભદ્રીક થે. ત ો પાિ જ બિા કે સાિુ ઢુૂંઢ લાઓ. સ મઝમેં આ યા? પાિ હૈ િ? સાિુ રખતે હૈં. તો ઉ સમેં...  

શ્રોતા -- ... 

પ જ્ય ગુરુદેવશ્રી – વહ પાિ હૈ િ.... પાિ હૈ ઉસકો રૂંગ કરતે હૈં. તો ઉસકો ભોર્િ... રૂંગ કર ત ે 
થે તો મૈંિે ઐસ ા કહા કક મ હ ારાર્! યહ ક્યા કરતે હ ોં. ત બ મેરી દ ીક્ષા ચાર સ ાલકી થ ી. ૭૩ કી બાત હૈ. 
યહ ઉપ ાનિ ક્યા હૈ? તો હ મારે ગુરુિે ઐસા કહા કક પાિ જ બિા કા સાિુ શ ોિ લ ાઓ. પા િ જબિા કા સાિુ 
હોતા હૈ? વહ પાિક ો રૂં ગ... શોિ નલય ા અૂંદ ર. આહાહા..! યહ ૭૩કી બાત હૈ. કકતિે સાલ હુએ? ૬ ૨. 
૬ ૦ ઔર ૨. હમા રે પૂંકડતકા તો ર્ન્મ ભી િ હીં થા. આ હાહા..! યહ ાૂં તો પાિ જબિ ા સ ા િુ હોતા હૈ. ઢુૂંઢકે 
લાિા. યહ તો શોિ નલયા. કુૂંદકુૂંદાચાયથ પાિ જબિા કે હી મુનિ હૈ. પાિ, વસ્ત્ર રખે વહ મુનિ િહીં. પરૂંત ુ 
કેવલ પાિ ઔર વસ્ત્ર છ ોડ દે તો ભી મુનિ િહીં. અૂંદ રમેં દયા, દ ાિ, મહાવ્રતકો અપિ ા માિતે હે 
આદરણ ીય, વહ તો નમ ર્થયાદ્રનિ હૈ. આ હાહ ા..! ય હાૂં ત ો સૂંવર, નિર્થર ાકો ભ ી આદર ણીય માિિા િહીં. 
ઉત્પન્ન હુઆ હૈ. મૈં તો ઉ સ સે નવ રૂદ્ધ સ્વ દ્રવ્યમેં ત ીક્ષ્ણ બુ નદ્ધસે મૈં પડ ા હ ૂં. 

યહ પ રદ્રવ્યસે પરાઙ મુખ નલ ખા િ? ‘પ રદ્રવ્યસે જો પર ાઙ મુખ હૈ. પાૂંચ ઇનન્દ્રયોકે રનહ ત દેહમાિ 

જર્સે પકરગ્રહ હૈ...’ મુનિકો તો દેહમાિ પકરગ્ર હ હૈ. એ ક શરીર, વહ જ બિા છ ટે જાયે િનહ.  ‘જો પર મ 

જર્િયોગીશ્વર હૈ,...’ કહે, મૈં તો પરમ જર્િયો ગીશ્વર હ ૂં. હૈ? પરમ જર્િયો ગીશ્વ ર. ઉસકા અ થથ? કક 

સમ્યગ્દશથિ મેં યોગ અ થાથત્ અપિ ી પયાથયકો આત્ મામેં જોડ દેિા. આત્ મામેં તો હૈ, પ રૂંતુ ર્ઘન્યપ િા હૈ. 
અપિ ી નિમથલ પયાથય કો દ્રવ્ય કે સાથ જો ડિા, લ ીિ હ ોિા વહ યો ગ હૈ.. વહ યોગ હૈ. ય હ તો કહે કક હમ 

તો પરમ જર્િયો ગીશ્વ ર હૈં. પરમ જર્િ ઔર યો ગીશ્વર. હમારે આિૂંદમેં હ મિે હ માર ી પયાથયકો બહ ો ત 

જોડ કદયા હૈ. આ હાહા..! નિ કાલીમેં. જો પરદ્રવ્ય કહિેમેં આતા હૈ સૂંવર, નિર્થર ા... આ હાહ ા..! 

શ્રોતા - .. મનહમા િહીં હૈ અ પિી પયાથયમેં. 

પ જ્ય ગુરુદે વશ્રી – હૈ તો સહી. ઐસી હૈ. જ્ઞાિમેં–જાિિેમેં તો બરાબર આિ ા ચાનહયે. આદરણ ીય 

િહીં હૈ. આ હાહા..! જ્ઞાિમેં તો હૈ ઐસા િ જાિે તો તો ઉ સકી હી દ્રનિ...  
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યહાૂં કહતે હૈં ક ક ‘પરમ જર્િ યોગીશ્વર હૈ, સ્વ દ્રવ્યમેં જર્સ કી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ...’ આહાહા..! દેખો! 
સમકકત ી ઔર મુનિ કૈસે હોતે હૈં? આહા હા..! કક સ્વ દ્રવ્ય મેં... યહાૂં મુનિકી બાત હૈ િ? ઇસનલયે. જર્સકી 
તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ. સમ્ય ગ્દ્રનિક ી સ્વદ્રવ્ય મેં બુનદ્ધ હૈ, પરૂંતુ જર્તિી મુનિકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ ઐસી િહીં. અૂં દર 

આિૂંદકે િ ાથમેં તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ, અૂંદર અતીનન્દ્રય આિૂંદ કા સ્વ ાદ આયા ઉસમેં રમણ તા કરતે હૈ, વ હ 

અતીનન્દ્રય આિૂંદ મેં રમણ કરતા હૈ વ હ ચાકરિ હૈ. ચ ાકર િ કોઈ િગ્નપ િા, પૂંચમ હાવ્ર ત પકરણા મ વહ 

ચાકરિ, ફ ાકરિ હૈ િહ ીં. સેઠ! કદગૂં બર કે સેઠ હૈ વ હ તો. ય હ કદ ગૂંબર.. આ હાહા..!  અૂંદ રમેં આત્મા, કહત ે 
હૈં કક હ માર ી ‘સ્ વદ્રવ્યમેં...’ દે ખો! પ રદ્રવ્યસે પરાઙ મુખ.. પરદ્રવ્ય કહ ા ઔર સાત કહા સ ાત તત્ત્વ, ઉ સસ ે 
પરાઙમુખ. આ હાહ ા..! ગર્ બ બાત હૈ. ટીકા કરિેવા લેિે તો ગર્ બ કકયા હૈ િ?  પદ્મપ્રભમલિાકર દે વ 

મુનિ. િગ્ન મુનિ કદ ગૂંબર ઉિકી ટી કા હૈ. યહ કુૂંદકુૂંદાચાયથ, અમૃત ચૂંદ્રાચ ાયથ.. પદ્મપ્રભમ લજી. આહાહા..! 
બીચમેં કુૂંદ કુૂંદાચાયથ હૈં, ઇસ તરફ અમૃતચૂંદ્ર ાચાયથ, ઇસ તરફ પદ્મપ્રભ મલિાકરદે વ હૈં ઉિ કી યહ ટી કા 
હૈ. આ હાહા..! 

તો કહતે હૈં કક હ મ મુનિ પ રદ્રવ્યસે પરાઙ મુખ, સ હ ર્ વૈર ાગ્ય કે રતિ ચ ડ ામન ણ, રાગકે 
નવકલ્પમાિ સે મુઝે તો વૈર ા ગ્ય હૈ. આ હાહ ા..! જર્સ ભા વસે ત ીથં કરગ ોિ બૂંિા વ હ ભાવ ભી રાગ હૈ 
ઔર ર ાગસે ભી મૈં તો ન વરક્ત હ ૂં. આહા હા..! સમઝ મેં આયા? ભગ વૂંત! બા ત થોડ ી સ ક્ષ્મ હૈ, પરૂંતુ 
બાત ય હ સત્ય હૈ. આ હાહ ા..! સમઝમેં આિા કકઠિ લ ગે. ઈસકા અભ્યાસ િહ ીં ઔર ઈસ જાત કી 
ઉપદેશ પદ્ધનત િ હીં. આ હાહ ા..! ઉપદેશ પદ્ધનત સ બ નફર ગઈ. વ્રત કરો, પકડમા લે લ ો, યહ લે લો... ય હ 

લે લો... ય હ ર ાગકી કિયા કર િા વ હ ત ો મ રિા હૈ. 

ભાઈિે નલયા હૈ, નિહ ાલભ ાઈિે. દ્રવ્યદ્રનિ પ્રક ાશમેં. પૂંકડતજી! વ હ દ્રવ્યદ્રનિ પ્ર કાશ હૈ િ 

નિહાલભાઈ કા. ઉ સમેં નલખ ા હૈ કક ર ાગાક દ કરિ ા વ હ તો મરિા હૈ. દય ા, દાિ, મ હાવ્ર તાકદકો મૈં કરતા 
હ ૂં, કરુૂં, વહ તો સ્વભા વકા મ રણ હૈ. ભગવ ાિ જ્ઞાતા-દ્રિા કરે વ હ રાગકો કૈ સે કરે? નિ કાલમેં કોઈ ઐસા 
ગુણ િહીં કક ન વ કાર કરે. ત ો પયાથયમેં નવકાર હોતા હૈ, આ હાહ ા..! યહ મેરા કાયથ િ હીં. આહા હા..! ઔર 

મેરા કાયથ માિે વહ નમ ર્થયાદ્રન િ હૈ, વ હ જૈિ િહ ીં. આહા હ ા..! સમઝ મેં આય ા?  

‘સ્વ દ્રવ્યમેં જર્સ કી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ—ઐસે આત્ માકો...’ આહા હા..! ‘ઐસે આત્ માકો’ ઐસા કહ ા 
િ? કૌિ? પ ર દ્રવ્યસે પરાઙ મુખ, સ્વ દ્રવ્યમેં ત ીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ, સ હર્ વૈરાગ્યક ા નશ ખામણી હૈ. ‘ઐ સ ે 
આત્મા કો...’ ઐસે આત્મા કો ‘આત્મા વ ાસ્ત વમેં ઉપાદેય હૈ.’ ઐસે આત્ માકો વાસ્તવ મેં આત્ મા ઉપાદેય 

હૈ. આ હાહ ા..! નપ્રયૂંકરજી! ય હ શ ાસ્ત્ર. બાપુ! ભગ વાિ નિ લોકકે િા થ, ઉસકા સમ્યગ્દશથિ ક્યા હૈ ઔર 

વહ સમ્યગ્ દશથિક ા ન વષય ક્ યા હૈ? સમ્યગ્ દશથિક ા ન વષ ય સમ્યગ્ દશથિક ી પયાથય ભી િહીં. આ હાહા..! 
સમ્યગ્દશથિ કા ન વષય, સમ્યગ્ દશથિકી પયાથય ભી ઉસકા ન વ ષય િહીં. આહાહા..! વહ કહ ા િ? પ રદ્રવ્યસ ે 
પરાઙમુખ... વ હ પરદ્રવ્ય હુઆ િ? સમ્યગ્દશથિ વહ પર દ્રવ્ય હૈ, નિ કાલી દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે. એ ક સમય કી 
પયાથય હૈ ઔર એ ક તરફ ન િકાલી ધ્રુવ, મહાપ્રભુ, અિૂંત ગુણકા સાગર, અિૂંત ગુ ણસે ભરપુર ભરા 
આિૂંદકા િાથ હૈ. આ હાહા..! સ્વદ્રવ્ય મેં જર્સકી તીક્ષ્ણ બુનદ્ધ હૈ અૂંદર ઔર પ ર દ્રવ્યસે પરાઙમુખ હૈ ઐ સ ે 
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આત્મા કો.... અ જ્ઞાિ ીકો ત ો ખબર િહીં ઇસન લયે ઐ સા કહતે હૈં કક ‘ઐસે આત્ માકો આત્ મા વ ાસ્ત વમેં 
ઉપાદેય હૈ.’ વ ાસ્ત વમેં (શબ્દ હૈ), દેખો, ઉસમેં ભી ન લયા થા પહ લે. કક પર દ્રવ્ય હોિે કે કા રણ વ ાસ્ત વ મ ેં 
ઉપાદેય િહ ીં. ઐસ ા કહા થા. આહા હા..! હૈ? વાસ્તવ મેં ઉપાદેય િહીં સૂંવર, નિ ર્થરા આક દ. યહાૂં, 
વાસ્ત વમેં આત્ માકો આત્મા ઉપાદેય હૈ. આ હાહા..! 

નિ લોકિા થકા પ્ર વચિ–ધ્ વન િ–કદવ્યધ્વનિ ય હ હૈ. બાપુ! પ્રભુ ઉસકો સમઝિા અપ િા આગ્રહ 

છોડ કર... જો માિ રખા હૈ પક્ષમેં, ઉસકો છોડ કર યહ સ મઝિા ય હ અ લૌક કક બાત હૈ. આ હાહા..! વ હ 

અિૂંત અિૂંત કા લમેં ‘મુનિવ્રત િાર અિૂંત બૈર ગ્રૈયેવક ઉ પજાયો, પ ૈ નિર્ આત મજ્ઞાિ જબિા સુખ લ ેશ 

િ પાયો.’ પૂંચ મહાવ્રત વ હ દુઃખ હૈ ઐ સા કહા. અઠ્ઠાઈ સ મ લ ગુણ ઔર પૂંચ મહા વ્રત તો દુઃખ હૈ. 
આહા હા..! ઔ ર સૂંવ ર, નિર્થરા સુખ હૈ, નફર ભી ઉસકો પરદ્રવ્ય કહ કર પર ાઙમુ ખ ઐસા કહતે હૈં. 
આહા હા..! ઈસસે તો પર ાઙ મુખ હ ૂં. આહા હા..! પરૂંતુ અ પિી પયાથયમેં આિૂંદકી સૂંવ ર, નિર્થરાકી દશા 
ઉત્પન્ન હુઈ હૈ, વહ ભ ી પર દ્રવ્ય હૈ. મેરે લક્ષ્ય સે પરાઙ મુખ હૈ ઔ ર સ્વદ્રવ્ય નિ કા લી મેર ા િાથ પ્રભુ 
જબરાર્તા હૈ વ હાૂં મેરી દ્રનિ હૈ. આ હાહા..! કહો, પટેલ!  

ઐસા આપકે વહાૂં કહી ર્ મીિમેં હૈ? રતલ ામમેં કરોડપનત હૈ. રાર્ કો ટ હૈ. કણ બી? કણબ ી 
સમજે? બડ ા ગૃ હસ્થ હૈ. કરોડપનત હૈ. ૩૫ લાખ તો એક ખેત હૈ ઉસકા. ત્યાૂં પગલા કરવા ગયા હત ા. 
વહ તો ર્મીિ-બમીિ બાહરકી બાતેં હૈં. પૈસા કી બાત ત ો પરદ્રવ્ય ર હી, વહ તો અપ િી પયાથય હૈ િ હીં. 
આહા હા..! ઔર દયા, દાિ, વ્રતકે પકરણામ વહ અપિ ી પયાથય હૈ િહીં. સૂંવર, નિર્થર ા આકદ કી મોક્ષકી 
પયાથય વહ અપિ ી હૈ. હૈ, ઉ સસે ભી પરાઙમુખ. આહાહ ા..! ગુલાૂં ટ ખ ા જાતે હૈં ગુલાૂં ટ. ગુલાૂં ટ ખ ાતે હૈ. 
ઐસે દ્રનિ પયાથય પ ર હૈ, દ્રવ્ય ઉપર (જાતી હૈ). આ હાહ ા..! ઐસી બાત. યહ લ ોગ પ્રેમસે આયે હૈં બાહરસે. 
અપિ ા ઘર બાર છોડકર સુિ િેકો આયે હૈં િ. આહા હા..! બાત ત ો ઐસી હૈ, પ્રભુ! આ હાહ ા..! 

‘ઐસે આત્માકો ‘આત્ મા’ વ ાસ્તવ મેં ઉપાદેય હૈ.’ આહા હા..! સમ્ય ગ્દ્રનિ કો. યહ તો મુનિ હૈ તો 
મુનિસે બાત ક ી હૈ. પરૂંતુ સ મ્યગ્દ્રનિકો, ઐસા આત્ મા પ રદ્રવ્યસે પરાઙ મુખ ઔ ર સ્વ દ્રવ્ય નિ કાલ યહ 

ઉપાદેય હૈ. ઐસા આત્મા તો ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! સમ્ય ગ્દ્રનિક ો ચૌથે ગુણસ્ થાિ... 

શ્રોતા - ...  

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – .... ઐસ ા હૈ, િરકમેં ભી ઐ સા હૈ. સ ાતવીં િર કમેં સમક કતી હૈં. આહા હા..! 
સાતવીં િર કમેં જાતે હૈં ત બ ન મર્થયાત્વ (હોતા) હૈ. ક્યા કહ ા? સાતવ ીં િર કમેં જાતે હૈં ત ો નમર્થયાત્વ (હોતા) 
હૈ. પરૂંતુ બીચ(કે કાલમેં) સ મકકત હોતા હૈ, નફર નિક લ તે હૈં તબ નમ ર્થયાત્વ (હ ો જા તા) હૈ. આહા હા..! 
સાતવીં િર કમેં બહોત પાપ કર કે ગયે થે. પી છે સ મકકત હોતા હૈ. વહાૂંસે નિક લતે સ મય નમ ર્થયાત્વ હ ો 
જાતા હૈ. ઇતિી પીડ ા ઔર ઇતિા પ્રનતકુલ સૂંયો ગ, નફર ભી અૂંદરમેં ભ ગવાિ આત્ મ ા પ ણાથિૂંદકા િા થ 

ઉપાદેય હૈ. આ હાહા..! સ મ ઝમેં આય ા?  

સમ્યગ્દ્રનિકો ત ો ઐસ ા પ ણાથ િૂંદ પ્રભુ હૈ વહ ઉપા દેય હૈ. આહા હા..! ય હાૂં ત ો દય ા પા લો, વ્રત કરો, 
તપસ્યા કરો—વહ ઉપા દેય હૈ, આ દરણીય હૈ. ઐસા કર તે કરતે નિશ્ચય હો જાયેગા. લહસુિ ખાતે ખાત ે 
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કસ્તુર ીકા ડ કાર આ જાયેગા. અરે..! ભગવ ાિ! તેરી ચીર્કી તુઝે ખ બર િ હીં, િા થ! તેરી ચીર્ કો 
વાસ્ત વમેં વ ીતરાગકી વાણી એ ક-એ ક ગુણ એક સ મય મેં કહે તો અિૂંત કાલમેં ભી કહ સ કે િ હીં. 
આહા હા..! ક્યા કહા? કેવ લી એક ગુણ કો એક સ મયમેં (કહે) ઔર સાકદ-અિૂંત કાલ કહે તો ભી ઉસકે–
(આત્માકે) ગુણ અિૂંત સમ યમેં કહ સ કે િહીં. ઇતિા ગુ ણ હૈ. સાક દ-અિૂંત કાલ. કે વ લજ્ઞાિ હુઆ ઔર 

પીછે અિૂંત કાલ રહેગ ા. ત ો એ ક સ મયમેં એક ગુણ કહે, દ સ રે સમયમેં દ સરા કહે. સાકદ-અિૂંત  કહ ે 
તો ભી અિૂંત ગુણ કહ સકે િ હીં. આ હાહ ા..! ઇત િા ગુણ કા ભૂંડાર પ્રભુ! તુૂં હૈ, મહારત્િ હૈ, 
ચૈતન્યરત્િાકર હૈ. ચૈતન્ય ર ત્િકા દકરયા–સાગ ર ભ રા હૈ. પૂંકડતજી કો કહ ા થા િ? વ હ સાગ ર. ક ક 

આપકા સાગર િહીં, યહ સાગર. આહા હા..! 

પ્રભુ! ઐસા કહતે હૈં ય હાૂં. ઐસા આત્મા ઉપાદેય હૈ. અ બ ર્રા સ ક્ષ્મ બાત હૈ. ‘ઔ દનયક આકદ 

ચાર ભાવ ાૂંતરો ક ો અ ગોચર હોિેસે...’ ક્યા કહતે હૈં? કક જો દય ા, દ ાિકે નવ કલ્પ જો ઉઠતે હૈં વ હ 

ઉદયભા વ હૈં, ઉસસે આત્ મ ા જાિિે મેં િહ ીં આતા. ઉ સસે અગ ોચર હૈ. એક બા ત. ઉપશમભ ાવ.. 
ઉપશમભા વ કે આ શ્રયસે જા િિે મેં િહીં આતા. ઉપશમ ભાવસે જાિિે મેં આતા હૈ, પરૂંતુ ઉપશમભા વ 

કે આશ્રયસે જાિિે મેં િહીં આતા. સ મઝમેં આયા? યહ ાૂં તો ચાર ભાવ ોંસે અગોચર હૈ ઐસ ા કહતે હૈં. 
ઉદયભા વ, ઉપશમભ ાવ, ક્ષયોપશમભાવ ઔ ર ક્ષાનયકભાવ... ક્ષાનય કભાવ સે ભી અગચો ર હૈ. અ ગોચર 

કા અથથ? 

‘આકદ ચાર ભ ાવાૂંતર ો...’ ભાવાૂંતરો અથાથત્ અપિ ા સ્વ રૂપ જો ભા વ હૈ, પરમ પાકરણાનમક 

જ્ઞાયકભ ાવ હૈ ઉસસે ભા વાૂં તર (અ થાથત) ય હ (જ્ઞાય ક)ભાવસે અિેરે ચાર ભાવ. આહા હા..! સ મઝમેં 
આયા? ભા વાૂંતર ક ા અથથ ક્ યા કકયા? કક અપિ ા જો સ્વ ભાવભાવ હૈ નિ કા લ, ઉસસે અન્ય ભા વ. વહ 

અન્ય દ સરા હૈ. તો ઉસકો ય હાૂં ચાર ભા વાૂંતર–અપિ ે ભા વસે અિેરે ભા વ કહા. વહ ચાર... ક્ષાનયકભા વ, 
ક્ષાનયકસમક કત વહ ચૌથે ગુણસ્થાિ મેં. તો ભી ય હાૂં ત ો કહતે હૈં ક ક ક્ષાનય ક સ મકકત વહ આશ્રયસે 
અગમ્ય હૈ. ક્ષાનયક સમક કત–ક્ષાનય કભાવ સે અગમ્ય હૈ કહિે કા અ થથ યહ હૈ. ક્ષાનય ક ભાવસે અ ગમ્ય હૈ 
વહ કહિે કા અ થથ યહ ક ક ક્ષા નયકભાવ કે આ શ્રયસે ગમ્ય િહીં. આ હાહા..! સમઝ મેં આયા? ઐસી બાતેં 
હૈં.  કહો, અભય કુમારજી! ય હ અભય કી બાત હૈ. આ હાહ ા..! 

કહતે હૈં કક ચાર ભા વોંસે અ ગોચર હૈ. એક તર ફ ઐસા કહે ક ક સમ્યગ્ દ્રનિકો ગોચ ર હૈ–ગમ્ય હૈ. 
દેખો આગે કહેંગેં. સમ્ય ગ્દ્રન િકો ગમ્ય હૈ ક ક આત્મા કૈસ ા હૈ. ય હાૂં કહતે હૈં કક સમ્ય ગ્દ્રનિકી પયાથય જો 

હૈ વ હ તો ક્ષયોપશ મ-ક્ષાનય ક આકદ હૈ. ઉસસે અગ ોચર હૈ. ઉસકે આશ્રય સે ગમ્ય િહીં. આ શ્રય તો, 
પરમ સ્વભા વકા આશ્રય કર િેસે ગમ્ય હૈ. ઐસી બાતેં. ઐસા ઉપદેશ. હૈ કક િહ ીં ય હ? યહાૂં કે પુસ્તક 

હૈ? 

શ્રોતા – પયાથય કા સામ ર્થયથ... 

પ જ્ય ગુરુ દેવશ્રી – હ ા, પય ાથયકે આશ્રય મેં સામર્થયથ િહ ીં હૈ. પયાથય કા લ ક્ષ કરિેસે તો ન વકલ્પ 

ઉઠતે હૈં. ઉસ અપેક્ષાસે ચાર ભાવસે અ ગમ્ય હૈ. ગમ્ય ત ો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષા નયકભાવ સે ગમ્ય 
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હૈ. સમ્યગ્ દશથિસે ગમ્ય હૈ, સ મ્યગ્દશથિ ત ો ઉપશમ, ક્ષય ો પશમ ક્ષાનય ક હૈ ઉસસે તો ગ મ્ય હૈ. પરૂંતુ ય હાૂં 
કહિે કે આશય હૈ કક ઉપ શમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક કે આ શ્રયસે ગમ્ય િ હીં. ઇસ નલયે ચારભાવ સ ે 
અગોચ ર હૈ ઐ સા કહિે મેં આયા. સ મઝમેં આયા? પુસ્ તક હૈ કક િહ ીં? આહા હા..!  

 ‘ઔ દનયક આકદ ચાર ભ ાવાૂં તરો...’ િીચે ન લખા હૈ. ‘ભા વાૂંતર = અન્ય ભા વ.’ ભાવ ાૂંતર હૈ િ? 

અન્યભાવ. અ થાથત્ અપિ ા પાકરણાનમક નિ કા લી જ્ઞાય કસ્વભા વ, ઉસસે ય હ ચાર અન્ય ભાવ હૈ. ચાર 

ભાવ અન્ય હૈ. જૈસે યહ સ ા ત તત્ત્વ ક ો પરદ્રવ્ય કહ ા, વૈ સે યહ ચાર ભા વ ભી પરદ્ર વ્ય હૈ નિશ્ચયસે. 
આહા હા..! સાત તત્ત્વ મેં આ ગયા. આહાહા..! ભા વાૂંતર–અન્ય ભા વ. અપિ ા નિ કાલી જ્ઞાયકભ ાવ પ્રભ ુ 
ઉસસે ય હ ચાર અન્ય ભ ાવ હૈં. વ હ ભા વાૂંતર ક ી પકરભા ષા હૈ. 

‘ઔદનય ક, ઔપશનમ ક, ક્ષા યોપશનમક ઔ ર ક્ષાનય ક–ય હ ચાર ભાવ પરમપાક રણા નમકભા વ 

ભાવસે અન્ય હ ોિે કે કારણ...’ પરમપાકરણાનમક જ્ઞાયકભાવ જો હૈ ઉ સસે ય હ ચાર ભાવ અન્ય હૈં. 
આહા હા..! દ્રવ્યસ્ વભાવ જો શુદ્ધ નચ દાિૂંદ પ્રભુ હૈ, ઉસ ભાવસે ક્ષાનય કભા વ ભી અ ન્ય હૈ. આહા હા..! 
ઐસી બાત! વ ીતરાગ સવથ જ્ઞ નિ લોકિાથ પરમ ાત્માકી વાણી હૈ. લોગોંકો એકાૂંત લ ગે. લોગ કહે, એય.. 
સોિગઢક ા એ કાૂંત હૈ. પ્રભુ! તેરી ચીર્ કી તુઝે ખબર િહ ીં પ્રભુ! આહા હા..! એ કાૂંત હૈ. વ્યવહાર કી મિા 
કરતે હૈં (કક ઉસસે નિશ્ચય) હોતા િહ ીં. નસ દ્ધાૂંતમેં લેખ હૈ ક ક વ્ય વહા ર સાિ ક હૈ, નિ શ્ચય સાધ્ય હૈ. વ હ 

તો વ્યવ હાર કા જ્ઞાિ કરાયા હૈ. પ્રભુ!  

સાિક ત ો ર ાગસે જભ ન્ન હોકર અપિ ા અિુભ વ હુઆ વહ સાિક. ઉસમેં રાગ બા કી હૈ ઉ સકા 
ઉપચાર સે સ ાિક કહ કર કથ િ કકયા હૈ. આહા હા..! ર્યસે િાચાયથકી ટી કા મેં બહ ોત હૈ. ર્યસેિાચાયથ કી 
ટીકા હૈ િ સ મયસારકી? વ્ યવહાર સાિિ, નિશ્ચય સ ાધ્ ય. ટીકામેં બહ ોત આતા હૈ. વહ ત ો નિનમત્ત... 
મોક્ષમાગથપ્રકાશક મેં નલયા હૈ નિશ્ચયાભાસ. નિશ્ચય ઔર વ્ યવહાર—દો ભા ગ. વ હાૂં વ્ય વહા ર ક્યોં કહા? 

કક જ્ઞાિ કરાિે કો. જ્ઞાિ કરાિે કો વ્ય વહા ર હૈ. હૈ તો હેય. ઉસકા જ્ઞાિ કરાિે કો કહા હૈ. જાિિા તો હૈ 
કક િહીં? ભલે રાગ હો, પરૂં તુ જાિિા તો હૈ ક ક િહ ીં? કક યહ જ્ઞાિસે જભન્ન ચીર્ હૈ. ઐસા જ્ઞાિ તો 
કરિા હૈ ક ક િ હીં? શ્રદ્ધાકો આશ્રય િહીં. આ હાહા..! 

ઐસે ‘ચ ાર ભા વાૂંતર ોકો અ ગોચર...’ અથાથત્ ચાર ભા વ સે... િીચે નલખા હૈ િ? ‘ઉન્ હેં ભાવ ાૂંતર 

કહા હૈ. પરમપાકરણ ાનમ કભાવ જર્સ કા સ્વભા વ હૈ ઐ સા કારણ ્ પરમ ાત્મા ઇિ ચાર ભાવ ાૂંતરો કો 
અગોચ ર હૈ.’ કારણપ્રભુ સમ્ યગ્દશથિક ા કા રણ ભ ગવાિ, વ હ ચાર ભા વ કે આ શ્રયસે અગમ્ય હૈ. ચ ાર 

ભાવસે અગમ્ય હૈ ઐસા િ હ ીં. યહ શબ્દ લેિે કા અથથ ય હ હૈ. ચ ાર ભા વ કે આશ્રયસે અગમ્ય હૈ. વહ ત ો 
નિ કાલી સ્વભા વકા આશ્રય કરિેસે ગમ્ય હૈ. સમઝ મેં આયા? ઐ સી બાત હૈ. આ હ ાહા..! 

કારણ પરમાત્ મા. આહા હા..! યહાૂં નિ કાલી આત્ માકો કારણ્ પરમ ાત્મા કહા. કારણ ્ પરમાત્મ ા 
(કહ ા) ક્યોંકક ઉસકે આશ્રય સે કાયથ હ ોતા હૈ. સ મઝમેં આયા? વહ ભી પ્રશ્ન હુ આ થા. વીરજીભ ાઈ ક ા 
લડકા હૈ િ? નિ ભુવિભાઈ ર ાર્કો ટ. કક મહા રાર્! કારણ પરમ ાત્મા, કારણ પર માત્ મા કહતે હો ત ો 
કારણ કા ત ો કાયથ આિા હી ચાનહયે? ઐસા પ્રશ્ન હુઆ થા. કારણ્પર માત્મા કહો આત્ માકો, તો કાયથ તો 
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આતા િહ ીં. વહાૂં કારણ્ પર માત્મા કૈસે (હુઆ)? પરૂંતુ પ્ર ભુ! કારણ ્ પરમ ાત્મા હૈ વહ જર્સકી પ્રતીનત મ ેં 
આયા ઉસકો કારણ ્ પરમ ાત્મા હૈ. પ્રતીનતમેં િ આય ા ઉ સે કા રણ્ પરમ ાત્મા હૈ કહ ાૂં? વહ તો પયાથય હ ૈ 
ઔર રાગ હૈ. પ્રતીનત મેં આ યા ક ક ભગ વાિ ઐસ ા હૈ ઉ સકો કારણ ્ પર માત્મ ા હૈ. ત ો કારણ ્ પર માત્મ ા 
પ્રતીનતમેં આયે ઉસકો સમ્ય ગ્દશથિ કા કાયથ હુએ જ બિા ર હે હી િહ ીં. સમઝ મેં આયા? વહ ચાર ભા વસે 
અગમ્ય હૈ. વ હ કૈસા હૈ વહ ન વશેષ કહેંગે... 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વ ચિ ગુરુ દેવ!) 

 

 

***** 
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નિયમસાર, ૩૮ ગાથા. મુખ્ય બાત હૈ. એક તરફ ભગવાિ આત્મા ઔર એક તરફ પયાાય ઔર 

પરદ્રવ્યકા જ્ઞાિ. પયાાય ભી વાસ્તવમેં આત્મા િહીં. આહાહા..! જો આત્મા યહાાં ઉપાદેય કહિેમેં આયા 
હૈ વહ આત્મા તો પયાાય બબિાકા હૈ. વહ આયા િ? ‘સ્વદ્રવ્યમેં બિસકી તીક્ષ્ણ બુનિ હૈ...’ આહાહા..! 
જ્ઞાયકભાવ... એકેનરદ્રયસે પાંચેનરદ્રય કક સ્વગા તક કોઈ ભી પયાાય અાંદર હો, પરાંતુ દ્રવ્ય તો નિરાવરણ 

નિકાલી શુિ હૈ, ઉસ દ્રવ્યકો યહાાં સ્વદ્રવ્ય કહા હૈ. ઔર સ્વદ્રવ્યમેં બિસકી તીક્ષ્ણ બુનિ હૈ ઐસે આત્માકો 
આત્મા વાસ્તવમેં ઉપાદેય હૈ.  

ઉપાદેય કરતી હૈ પયાાય, પરાંતુ ઉપાદેય હૈ દ્રવ્ય. સમઝમેં આયા? આહાહા..! નફર સે. નિકાલી 
સ્વભાવ જો ભગવાિ પૂણાાિાંદ પ્રભુ વહ ઉપાદેય, આદરણીય ઔર સ્વીકાર કરિે લાયક હૈ. પરાંતુ સ્વીકાર 

કરતા હૈ કૌિ? પયાાય. ક્યોંકક ધ્રુવ મેં, આદર કરિા, સ્વીકાર કરિા યા પકરણમિ કરિા ઉસકા સ્વભાવ 

િહીં. ધ્રુવ હૈ નિકાલી ભગવાિ.... આહાહા..! બિસકો પર તરફકા લક્ષ છૂટ ગયા હૈ ઔર કેવલ આત્મા 
બિસકો દ્રનિમેં આયા હૈ, ઐસે આત્માકો હી આત્મા ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? દેવ-ગુરુ-
શાસ્ત્ર ભી ઉપાદેય િહીં. આહાહા..! સવાજ્ઞ ભગવાિ જો ૮૦વીં ગાથામેં ઐસા કહે. પ્રવચિસાર. ‘जो 
जाणदि अरहंत ंिव्वत्तगणुत्तपज्जयत्तदेहं’ જો અકરહાંતકે દ્રવ્ય, ગુણ ઔર પયાાયકો જાિે ‘सो जाणदि 
अप्पाण’ं યહ તો એક નિનમત્તસે કથિ હૈ. સમઝમેં આયા?  

પરદ્રવ્યકા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાયકા જ્ઞાિ વહ તો પરલક્ષી રાગ હૈ. અરે..! અપિેમેં ભી... નિયમસાર મેં 
આયા હૈ આવશ્યક અનિકારમેં કક અપિે દ્રવ્ય, ગુણ ઔર પયાાય તીિ કા નવચાર કરતે હૈં વહ ભી 
પરાિીિ (બુનિ) હૈ. આહાહા..! ભગવાિકા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાય જાિિા વહ તો નિનમત્તસે બાત હૈ, ઉસ 

તરફકા લક્ષ છોડકર.... પાઠ તો ઐસા હૈ કક ‘जो जाणदि अरहंत ंिव्वत्तगणुत्तपज्जयत्तदेहं। सो जाणदि 
अप्पाण’ं ઐસા આત્મા નલયા હૈ કક અકરહાંતકે સવાજ્ઞપિા કા બિસકો યથાથા અાંતરમેં પરલક્ષી જ્ઞાિમેં 
નિણાય હુઆ. પરલક્ષી જ્ઞાિમેં. આહાહા..! વહ અપિા સ્વલક્ષ કરિે કો નલયા હૈ. કક સવાજ્ઞ જો હૈ ઐસા 
હી મૈં હૂાં. મેરા સ્વભાવ હી સવાજ્ઞ(સ્વભાવી હૈ), સવાજ્ઞ. અપિે ઔર પરકો—સબકો જાિિેકા સ્વભાવ 

મેરા નિકાલ હૈ. વહ નિકાલ સ્વભાવ ભી નિયમસાર મેં કહા હૈ ....મેં કક નિકાલ સ્વભાવ ભી સ્વ-પરકો 
પૂણા જાિતા હૈ. જાિતા હૈ (કા અથા) ઉસકી શબક્ત ઐસી હૈ. સમઝમેં આયા? 

જાિતા હૈ વહ તો પયાાય હૈ. વહ પયાાયમેં જાિિે લાયક, આદરિે લાયક ચીિ ક્યા હૈ? કક આત્મા 
જો નિકાલી શુિ પ્રભુ... આહાહા..! પયાાયકા અપિે પૂણા મેં ઝુકિા, પૂણા સ્વરૂપમેં પયાાયકા ઝુકિા ઉસકો 

અષાઢ વદ અમાસ, સોમવાર, તા. ૨૩-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૮, પ્રવચન-૩ 
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આત્મા ઉપાદેય કહિેમેં આયા હૈ. આહાહા..! અબ ઐસી બાતેં લોગોંકો સુિિે િ નમલે. બાપુ! માગા તો 
ઐસા હૈ ભાઈ! આહાહા..!  

‘ઐસે આત્માકો આત્મા વાસ્તવમેં ઉપાદેય હૈ.’ આહાહા..! બિસકા સબ પરકા લક્ષ છૂટ ગયા, 
રાગ કા ભી છૂટ ગયા, પરાંતુ પયાાયકા લક્ષ ભી છૂટ ગયા. ઐસી પયાાયમેં નિકાલી ભગવાિ પૂણાાિાંદકા 
નિિાિ–ખાિ ઐસા આત્મા ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! આત્મા ઉસે ભી જાિા સમ્યગ્દશાિ-જ્ઞાિમેં વહ ભી 
પયાાય હૈ, ઉસકો ભી યહાાં તો પરદ્રવ્ય કહિેમેં આયા હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! ક્યોંકક જૈસે પરદ્રવ્યમેં સે 
િયી પયાાય િહીં આતી, ઐસે સાંવર, નિિારા, મોક્ષકા માગા ઉત્પન્ન હુઆ નિકાલકે આશ્રયસે, પરાંતુ 
ઉસમેં સે િયી શુિ પયાાય િહીં આતી. પયાાયમેં સે શુનિકી પયાાય િહીં આતી. દ્રવ્યમેં સે આતી હૈ, તો 
પયાાયકો પરદ્રવ્ય કહકર નિકાલીકો સ્વદ્રવ્ય કહા. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! 

વહ આત્મા ‘ઔદનયક આકદ ચાર ભાવાાંતરોં કો અગોચર હોિેસે...’ આહાહા..! પ્રભુ! ઉદયભાવ 

જો હૈ... દયા, દાિ, વ્રત, ભબક્ત, નવિય આકદ નવકલ્પ વહ ઉદયભાવ હૈ. વહ ઉદયભાવસે તો અગમ્ય 

હૈ. ઉસકે તો આશ્રયસે તો િહીં, પરાંતુ ઉસસે ભી આત્માકા ખ્યાલ િહીં આતા. અબ રહે ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક. વહ હૈ નિમાલ પયાાય. ઉસકે આશ્રયસે ખ્યાલમેં િહીં આતા. ઉસ કારણસે ચાર 

ભાવોંસે આત્મા અગમ્ય ઔર અગોચર કહિેમેં આયા હૈ. નફર ભી સમ્યગ્દ્રનિકો ઉપશમભાવ ઔર 

ક્ષયોપશમભાવમેં ગોચર હોતા હૈ. ચાર ભાવસે અગોચર કહા, અગમ્ય કહા.  

શ્રોતા – આશ્રયકી અપેક્ષાસે... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – આશ્રયકી અપેક્ષાસે... આહાહા..! વહ તો ‘भिूत्थमदििो’ જો ૧૧વીં ગાથા 
હૈ ઉસકા નવશેષ સ્પિીકરણ હૈ. મૂલ ગાથા ૧૧વીં સારા જૈિદશાિકા પ્રાણ હૈ. આહાહા..! વહ એક 

સમયમેં ભૂતાથા ચીિ હૈ અિાકદ-અિાંત ઐસા કહિા ભી... વતામાિમેં પૂણા જો હૈ. આહાહા..! વહી 
આત્મા ચાર ભાવસે અગમ્ય હૈ. અથાાત્? ચાર ભાવકે આશ્રયસે ગમ્ય િહીં. આહાહા..! ક્ષાનયકભાવકે 
આશ્રયસે ગમ્ય િહીં. આહાહા..! નફર ભી સમ્યગ્દ્રનિકો ગમ્ય હૈ. ઉસકા અથા કક આશ્રય નિકાલીકા 
નલયા હૈ, સમ્યગ્દશાિકી પયાાયકા આશ્રય િહીં નલયા. બિસ દ્રનિિે ઉપાદેય સ્વીકારા વહ દ્રનિકા આશ્રય 

િહીં નલયા. સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

જો ભગવાિ પૂણા પરમાત્મા.... લો, આપકે (બેટે) પરમાત્મા સે યાદ આયા. યહ લેકર ગયા હૈ 
ઇરટવ્યુા. પઢ નલયા હૈ, દસ પન્ને હૈં િ? યહ પરમાત્મસ્વરૂપ... એક સમયકી પયાાય ઉસકા આદર કરતી 
હૈ, પરાંતુ વહ પયાાયકા આશ્રય કરિે લાયક િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત કકઠિ લગે. સોિગઢિે િયા 
નિકાલા હૈ ઐસા કહતે હૈં. િયા િહીં, પ્રભુ! અિાકદકા માગા હૈ. અિાકદકા અિાંત તીથંકરોં, અિાંત સવાજ્ઞોં 
કા યહ માગા હૈ. પ્રભુકા, તીથંકરકા, સવાજ્ઞકા નવરહ હો ગયા ભરતક્ષેિમેં. (પ્રભુકા) તો નવરહ પડા, પરાંતુ 
કેવલજ્ઞાિકા નવરહ પડા. નવરહ કા અથા અપિેમેં કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસકા ભી નવરહ પડ ગયા. 
આહાહા..! અપિેમેં. ભગવાિ તો ભલે ભગવાિકે પાસ રહે, ઉિકા તો યહાાં નવરહ હૈ. પરાંતુ કેવલજ્ઞાિ 

ઉત્પન્ન હોિા ઉસકા નવરહ હો ગયા. પરાંતુ કેવલજ્ઞાિકી પયાાયસે િિદીકકી સમ્યગ્દશાિકી પયાાય, 
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ઉસમેં આત્મા ગમ્ય હો જાતા હૈ. આહાહા..!  અાંદર ભગવાિ પૂણાાિાંદકા િાથ ઉસકા નવરહ િહીં. સમઝમેં 
આયા?  

યહાાં તો ઐસી બાત લી હૈ... કદગાંબર સાંતો તો બાત કરતે હૈં ..... હોતા હૈ. િયા કમા બાાંિતે હૈં. 
ઐસી બાત કરેં. નફર ભી મૂલ બાત તો ઐસી કહે, યહ ભગવાિ આત્મામેં વતામાિ પયાાયિે ઝુકાવ અાંદર 

કરકે અિુભવ હુઆ, વહ અિુભવ સમ્યગ્દશાિમેં જ્ઞાિ, દશાિ ઔર ચાકરિ તીિોં સાથમેં હૈ. ‘અિુભવ 

લક્ષ પ્રતીત’ ઐસા તીિ બોલ હૈ શ્રીમદ્મેં, આત્મનસનિમેં. સમઝમેં આયા? ‘અિુભવ લક્ષ પ્રતીત’. લક્ષ 

વહ જ્ઞાિ હૈ, પ્રતીત વહ શ્રિા હૈ, અિુભવ હૈ વહ આિાંદકા આચરણ હૈ. હૈ િ? આત્મનસનિમેં હૈ. યહ 

બાત તો શ્રીમદ્િે બહોત ઊંચી કહી હૈ. ફક્ત એક શ્વેતાાંબર ઔર કદગાંબરકી બભન્નતા બાહર આયી 
િહીં. ઉસિે તો બાહર કર ડાલી આબખરમેં તો. સત્શાસ્ત્ર કે િામ પર શ્વેતાાંબરકા એક ભી શાસ્ત્ર િહીં. 
પરાંતુ ઉસકે ભક્તો કો છોડિા મુશ્કેલ પડા. શ્વેતાાંબરકા આશ્રય... શ્વેતાાંબર ભી એક હૈ. કદગાંબર ભી હૈ 
ઔર શ્વેતાાંબર—દોિોં હી (સચ્ચે) િમા હૈં.—યહ બાત િૂઠ હૈ. સમઝમેં આયા?  

યહાાં તો કદગાંબર મેં તો યહ બાત હૈ કક એક નિકાલી કે આશ્રયસે સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ ઐસા િ 

માિકર, દયા-દાિ, વ્યવહાર કરતે કરતે હોગા (ઐસા માિતા હૈ) વહ ભી જૈિ િહીં. આહાહા..! સમઝમેં 
આયા? યહ તો વસ્તુકા સ્વરૂપ હૈ. ભગવાિ આત્મા દેહદેવલમેં અમૃતકા પૂર ભરા હૈ. અતીનરદ્રય અમૃત 

મિુર સ્વાદસે ભરા પડા હૈ. આહાહા..! પૂણા સ્વરૂપ હૈ. જૈસે કલશ હોતા હૈ િ? ક્યા કહતે હૈં કલશે કો? 

લોટા.. લોટા.. ભૂલ ગયે. બાહરકી ભાષા ભૂલ ગયે. લોટા.. લોટા.. લોટેમેં પાિી ભરા હૈ િ? પૂરા પૂરા 
ભરા હૈ. વૈસે યહ લોટે જૈસા દેહ હૈ. દેહ મેં બભન્ન ભગવાિ અમૃતકે પૂરસે પૂરા ભરા હૈ. આહાહા..! યહ 

દેહ ભી કલશ હૈ િ? ઐસા નસર હૈ. ઉપર લોટેકે ભાગ જૈસા યહ હૈ. આહાહા..!  

શાસ્ત્રમેં કહા હૈ એક િગહ. તીિ પ્રકારકા નવગ્રહ શરીર કહા. તીિ પ્રકારકા શરીર. એક નિકાલી 
આિાંદકાંદ પ્રભુ વહ જ્ઞાિશરીર હૈ. સમઝમેં આયા? એક પુણ્ય-પાપકે નવકલ્પકા સમૂહ વહ નવકાર શરીર 

હૈ, નવગ્રહમ્. ઉસકો નવગ્રહ કહા હૈ. નવકારકો નવગ્રહ કહા હૈ, જ્ઞાિસ્વરૂપકો નવગ્રહ કહા હૈ ઔર યહ શરીર 

તો નવગ્રહ હૈ હી. સમઝમેં આયા? શરીર નવગ્રહ હૈ ઉસસે ભી રનહત હૈ ઔર પુણ્ય-પાપકા નવકલ્પ અસાંખ્ય 

પ્રકારકા હૈ વહ ભી એક નવગ્રહ હૈ. શરીર હૈ, નવકાર એક શરીર હૈ, સ્વરૂપ હૈ. ઉસસે ભી ભગવાિ જ્ઞાિ 

નવગ્રહમ્ બભન્ન હૈ. વહ પૂણા ભરા હૈ ઉસકો ભી ચાર ભાવસે અગમ્ય કહા. અથાાત્ ચાર ભાવકે આશ્રયસે 
ઉત્પન્ન િહીં હોતા. આહાહા..! યહ નિકાલી િાથકા આશ્રય લેિે સે... પરમાત્મસ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા 
હૈ ઐસા નવશ્વાસ બૈઠિા બહોત કકઠિ હૈ. આહાહા..!  દો બીડી ઠીકસે પીએ તબ તો પાયખાિા–િાંગલ 

ઉતરે, ઇતિે તો અપલક્ષણ. ઉસકો યહ કહિા.... આહાહા..! 

ઔર બિસકો ભગવાિ તો ઐસા કહતે હૈં કક જો છહ આવશ્યક કરતે હૈં િ? વહ શુભભાવકા 
આવશ્યક કરિેવાલા ભી િમા િહીં, વહ પરવશ હૈ, સ્વતાંિ િહીં. આહાહા..! છ આવશ્યક વ્યવહાર હૈ 
િ? વહ આવશ્યકકા પકરણામ આતા હૈ. ભગવાિકે શ્રીમુખ સે નિકલી હુઈ બાત હૈ. મુખારનવાંદસે છ 
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આવશ્યકકી પકરભાષાકી આગમમેં રચિા હૈ, પરાંતુ વહ છ આવશ્યકકા ભાવ જો હૈ વ્યવહાર, વહ ભી 
પરવશ હૈ. વહ પ્રાણી પરવશ હૈ–પરાિીિ હૈ, સ્વતાંિ–સ્વવશ િહીં. આહાહા..!  

યહાાં તો ભગવાિ પૂણાાિાંદસ્વરૂપ જ્ઞાિકા પૂાંિ હૈ, યહ પૂણાકા આશ્રય લેિેસે આવશ્યક અથાાત્ 
જો કિયા અવશ્ય કરિે લાયક હૈ વહ કિયા યહ હૈ. અવશ્ય કરિે લાયક તો યહ હૈ. આહાહા..! પરદ્રવ્ય, 
ગુણ, પયાાયકા વહાાં નલયા હૈ ૮૦મેં ઔર બિસકો અકરહાંત કા દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાયકા જ્ઞાિ હો ઉસકો 
આત્માકા જ્ઞાિ હોતા હૈ ઐસા કહા હૈ. વહ નિનમત્તસે પકરભાષા કહી. 

યહાાં તો સ્વ આત્મા, ઉસકા તીિ ભાવકા નવચાર કરે કક યહ દ્રવ્ય હૈ, યહ ગુણ ઔર યહ પયાાય 

હૈ, વહ ભી નવકલ્પ ઔર રાગ ઔર પરવશ, પરાિીિ દુુઃખી હૈ. આહાહા..! કઠીિ બાત હૈ. ૮૦મેં તો 
પરદ્રવ્યકી બાત કહી. અકરહાંતકે દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાયકો જાિે સો આત્માકો જાિે. પરદ્રવ્યકા જ્ઞાિ તો અિાંત 

બાર કકયા હૈ. સમઝમેં આયા? ભગવાિકે સમવસરણમેં અિાંત બાર ગયા, સીિી વાણી–સીિી 
કદવ્યધ્વનિ સુિી હૈ. મહાનવદેહમેં અિાંત બાર િરમા. મહાનવદેહમેં તીથંકરકા નવરહ કભી હોતા િહીં. 
નિકાલમેં નિકાલકો જાિિેવાલેકા નવરહ કભી હોતા િહીં. ક્યા કહા? નિકાલ જ્ઞેય હૈ તો નિકાલમેં 
નિકાલકો જાિિેવાલેકા નવરહ કભી હોતા હી િહીં. આહાહા..! જૈસે નિકાલ વસ્તુ હૈ વૈસે નિકાલી 
જાિિેવાલા ભી અિાકદસે હૈ. સવાજ્ઞકા અભાવ મિુષ્ય ક્ષેિ મેં કભી હોતા િહીં. આહાહા..! પરાંતુ વહ 

સવાજ્ઞકા નવરહ... ઉસકા–દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાયકા નિણાય કકયા વહ આત્માકો જાિતા હૈ ઐસા કહિા વહ 

ભી વ્યવહારસે કથિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? પરાંતુ વહ બાત... દ્રવ્ય-ગુણ-પયાાય જૈસા 
ભગવાિકા દેખા, ઐસે મેરી ચીિ ભી દ્રવ્ય પકરપૂણા હૈ, ગુણ પકરપૂણા હૈ, પયાાયમેં અલ્પતા હૈ. વહ પયાાય 

દ્રવ્યકા આશ્રય કરે, તબ પયાાય ઔર ગુણ અભેદ હોકર સમ્યગ્દશાિ હોતા હૈ, તબ અકરહાંતકા દ્રવ્ય-
ગુણ-પયાાયકા જ્ઞાિ લક્ષમેં રહતા િહીં. સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

યહાાં યહ કહતે હૈં. ક્યોંકક કારણપરમાત્મા, ભગવાિ આત્મા કારણપરમાત્મા હૈ. આહાહા..! 
કહા થા િ? વહ પ્રશ્ન આયા થા. ... વીરજીભાઈકા લડકા આયા થા. વાકરયા. ગુિર ગયે. કાકઠયાવાડમેં  
કદગાંબરકા અભ્યાસ સબસે પહલે વીરજીભાઈકો થા. બહોત બડે વીરજી વકીલ થે. જામિગર. તો વહ 

તો ૯૦ વષા મેં ગુિર ગયે. બાદમેં ઉસકા લડકા આયા નિભોવિ. રાતકો ઉસિે પ્રશ્ન કકયા. મહારાિ! 
કારણપરમાત્મા કહતે હો તુમ.. કારણપરમાત્મા કહતે હો, તો કારણ હો તો કાયા હોિા ચાનહયે. કારણ 

હૈ તો કાયા તો આયા િહીં. કારણપરમાત્મા નિકાલી ભગવાિ આત્મા એક સમયકી પયાાયસે બભન્ન હૈ. 
આહાહા..! કારણપરમાત્મા સ્વરૂપ ભગવાિ ઉસે કારણ કહો તો કાયા તો હોિા ચાનહયે. પ્રભુ! પરાંતુ 
કારણ પૂણાાિાંદ હૈ વહ પ્રતીનત કકસકો આયી? વહ પ્રતીનત આયી ઉસકો કારણપરમાત્મા હૈ. આયી િહીં 
તો ઉસકો નવકલ્પ ઔર પયાાયકી પ્રતીનત હૈ. વહાાં કારણ વસ્તુ ઈતિી હૈ પૂણાાિાંદકા િાથ, ઉસકી તો 
પ્રતીનત હૈ િહીં. સમઝમેં આયા? માગા બહોત દુષ્કર હૈ બાપુ! આહાહા..! પરાંતુ .. ઉસકી હૈ.  

‘સતતાં સુલભ’ મેં ઐસા કહા હૈ. નિરાંતર સુલભ પ્રભુ હૈ અાંદર. આહાહા..! ભગવાિ બબરાિતે 
હૈં તેરી િિર... અરય મતમેં કહતે હૈં ‘મેરી િિરકે આલસ રે મૈં નિરખ્યા િ િયણે હકર.’ હકર અથાાત્ 
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આત્મા. પાંચાધ્યાયમેં કહા હૈ, હરનત ઇનત હકર. જો નમથ્યાત્વ ઔર દોષકા િાશ કરે વહ હકર, વહ ભગવાિ 

આત્મા. ઉસકો યહાાં હકર કહતે હૈં. વહ હકર ‘િયણિે આળસે રે, િયણિે આળસે...’ જ્ઞાિિેિ તો હૈ, 
પરાંતુ વહ જ્ઞાિિેિિે પર ઉપર લક્ષ કરકે પરપ્રકાશક જ્ઞાિ કકયા.. તો વહ પરપ્રકાશ જ્ઞાિપયાાયકા 
સ્વભાવ િહીં. સ્વભાવ તો સ્વ-પરપ્રકાશક હૈ. નફર ભી પરકા કેવલ જ્ઞાિ કકયા, ઉસમેં સ્વ ભગવાિ 

આયા િહીં, ઇસનલયે પરપ્રકાશક જ્ઞાિ નમથ્યા હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..!  

૧૭વીં ગાથામેં કહા હૈ િ ૧૭વીં સમયસાર? પ્રથમમેં પ્રથમ પ્રભુ! ક્યા કરિા? તો 
અમૃતચાંદ્રાચાયા કહતે હૈં, પ્રથમમેં પ્રથમ આત્મા જાિિા. વહાાં ઐસા નવકલ્પસે પહલે નિણાય કરિા, િય-
નિક્ષેપસે (નિણાય કરિા).... ૧૩વીં ગાથામેં આયા હૈ, ૭૬વીં ગાથામેં આયા હૈ. પહલે નિણાય કરિા પીછે 
નવકલ્પકો છોડકર.. નવકલ્પ છોડકર અિુભવ કરિા. વહાાં તો સીિી બાત કહી ૧૭વીં ગાથામેં. પ્રથમ 

જાિિા.. તાવત્–પહલે આત્મા જાિિા. આહાહા..! આત્મા જાિિા ઐસા કહા... વહાાં ઐસા કહા હૈ કક 

અપિી જ્ઞાિકી પયાાયમેં આત્મા જાિિેમેં તો આતા હૈ અિાકદસે. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ક્યોંકક 

જ્ઞાિકી પયાાયકા સ્વ-પરપ્રકાશક સ્વભાવ હૈ. તો સ્વપ્રકાશ ઉસકી જ્ઞાિ પયાાયમેં આતા તો હૈ, પરાંતુ 
ઉસકી િિર વહાાં િહીં. આહાહા..! ક્યા કહા? ૧૭વીં ગાથામેં. 

જ્ઞાિકી પયાાય જો હૈ, તો જ્ઞાિકી પયાાયમેં આત્મા જાિિેમેં અજ્ઞાિીકો ભી આતા હૈ. ક્યોંકક 

જ્ઞાિકી પયાાયકા સ્વભાવ સ્વ-પરપ્રકાશક હોિેસે સ્વપ્રકાશ ઉસમેં આતા હૈ. અિાકદ અજ્ઞાિીકે જ્ઞાિમેં 
ભી સ્વપ્રકાશ આતા હૈ ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! નફર ભી ઉસકી િિર પયાાય ઔર રાગ ઉપર હોિેસે, 
પયાાયમેં જાિિેમેં આતા હૈ નફર ભી જાિિેમેં આયા િહીં. ક્યા કહા સમઝમેં આયા? પયાાયકા િમા હૈ–
જ્ઞાિકી પયાાયકા સ્વભાવ, ‘સ્વ-પરપ્રકાશક શબક્ત હમારી, તાતૈં ભેદ ભ્રમ ભારી, જ્ઞેયશબક્ત દુનવિા 
પ્રકાશી, નિિરૂપા પરરૂપા ભાસી.’ તો નિિમેં પરકા જાિિા વહ જ્ઞાિકી પયાાયકા સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. 
અજ્ઞાિી કે જ્ઞાિકી પયાાયકા સામથ્યા ભી ઇતિા હૈ. આહાહા..!  

પરાંતુ ઐસે જ્ઞાિકી પયાાયમેં આત્મા જાિિેમેં આતા હૈ નફર ભી િિર ઉસ તરફ િહીં. િિરમેં–
રાગ ઔર પયાાયકી િિરમેં, પયાાયમેં દ્રવ્ય જાિિેમેં આતા હૈ વહ દ્રવ્ય સારા ઉડ ગયા. આહાહા..! ક્યા 
કહા સમઝમેં આયા? પયાાયમેં... રાગસે િહીં, રાગમેં િહીં. જ્ઞાિકી પયાાયમેં... ભગવાિ નિલોકિાથ 

યહાાં આત્મા જો કહતે હૈં વહ જ્ઞાિમેં તો આતા હૈ, ઉસકા સ્વભાવ હૈ ઇસનલયે. આતા હૈ નફર ભી ઉસકી 
દ્રનિ દ્રવ્ય ઉપર િહીં. ઉસકી દ્રનિ પયાાય ઉપર હોિેસે પયાાયકો હી જાિતા હૈ, પયાાયમેં દ્રવ્ય જાિિેમેં 
આતા હૈ વહ બાત ભૂલ જાતા હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ઐસી બાત હૈ ભાઈ! વીતરાગમાગા 
અલૌકકક હૈ, યહ કોઈ સાિારણ લોગોંકા કામ િહીં. આહાહા..! 

યહાાં યહ કહતે હૈં ‘(કારણપરમાત્મા) દ્રવ્યકમા,...’ િડ.. જ્ઞાિાવરણાકદ િડકમાસે રનહત હૈ પ્રભુ. 
‘ભાવકમા,...’ દયા, દાિ કે નવકલ્પ તો પ્રભુ બભન્ન હૈ. આહાહા..! અાંદરમેં નિકાલી પ્રભુ બભન્ન હૈ. દયા, 
દાિ, વ્રત, ભબક્ત (ઔર) બિસ ભાવસે તીથંકરગોિ બાંિે વહ ભાવ ભાવકમા હૈ, ઉસસે ભી પ્રભુ તો 
રનહત હૈ. આહાહા..! ઐસા આત્મા પૂણાાિાંદકી પ્રતીનત અાંદર આિા ઔર પ્રતીનત આકર અાંદરમેં 
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અિુભવમેં આિા. આહાહા..! પ્રતીનતકો વ્યવહાર કહા. સમઝમેં આયા? વહ દ્રવ્યકમાસે રનહત હૈ, 
ભાવકમાસે રનહત હૈ. ઔર ‘િોકમારૂપ ઉપાનિસે િનિત...’ આહાહા..! ‘નવભાવગુણપયાાયસે રનહત હૈ,...’ 
આહાહા..! 

વાસ્તવમેં રાગસે ગુણ નવભાવસે તો રનહત હૈ. પરાંતુ મનત અજ્ઞાિ આકદકો ભી નવભાવગુણ પયાાય 

કહા. અરે..! મનતજ્ઞાિ સમ્યક્ કો ભી નવભાવગુણ પયાાય કહા હૈ. નિયમસાર. પહલી શુરૂઆતમેં 
ઉપયોગકે અનિકારમેં. ઉસસે ભી રનહત હૈ. જો મનતજ્ઞાિમેં, આહાહા..! સ્વ જાિિેમેં આયા ઉસ 

મનતજ્ઞાિસે ભી વસ્તુ રનહત હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ઐસી બાત હૈ. મનતજ્ઞાિ જો સમ્યગ્જ્ઞાિકા 
અાંશ હૈ, કેવલજ્ઞાિકા અાંશ હૈ... વહ ભી પ્રશ્ન હુઆ થા બહોત કક કેવલજ્ઞાિકા અાંશ કહાાં હૈ? િૂઠ હૈ. 
કેવલીકો ચાર ઘાનતકા િાશ કરકે પૂણાકેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ. ઉસકા અાંશ િીચે હોતા િહીં. ચચાા આયી થી 
બડી નહરદુસ્તાિ સે. 

કેવલજ્ઞાિકા અાંશ કૈસે કહતે હો? મનતજ્ઞાિ ઔર શ્રુતજ્ઞાિ સમ્યગ્જ્ઞાિ હૈ, વહ કેવલજ્ઞાિકા અાંશ 

હૈ. કેવલજ્ઞાિ તો ઘાનતકમાકે િાશસે પૂણા હોતા હૈ. યહ ઉસ પૂણાકા અાંશ હૈ? સમઝમેં આયા? 

િયિવલમેં પાઠ આયા હૈ કક એક સ્તાંભ હૈ સ્તાંભ. સ્તાંભમેં હાાંનસયા હોતા હૈ િ? વહ એક હાાંસી 
દેખિેસે... સારા અવયવી હૈ ઉસકા અવયવ હૈ. સારા સ્તાંભકા એક હાાંસી દેખિેસે... સારા સ્તાંભ 

અવયવી હૈ ઉસકા.... યહ હાાંસ હોતી હૈ િ? ક્યા શબ્દ હૈ તુમ્હારે? ભાગ. એક ભાગ. એક ભાગ દેખા 
વહ તો અવયવ હૈ. ઉસકો દેખતે હૈં વહ અવયવીકો ભી દેખતે હૈં. આહાહા..! ઐસે મનતજ્ઞાિકો ભી 
યથાથા દેખતે હૈં, વહ મનતજ્ઞાિ ભી કેવલજ્ઞાિકા અાંશ હૈ–અવયવીકા અવયવ હૈ. તો વહ મનતજ્ઞાિમેં 
ભી કેવલજ્ઞાિ કી પ્રતીત આતી હૈ યથાથા. આહાહા..! ઔર કેવલજ્ઞાિકી પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ વહ 

સવાજ્ઞસ્વભાવમેં સે ઉત્પન્ન હોતી હૈ. તો બિસકો મનતજ્ઞાિમેં યથાથા આયા, ઉસકો સવાજ્ઞ 

સ્વભાવીઆત્માકી ભી પ્રતીત આ ગઈ. સમઝમેં આયા? સૂક્ષ્મ બાત બાપુ! આહાહા..! વીતરાગકા માગા 
અલૌકકક હૈ. લોગોંિે લૌકકક ઐસા બિા કદયા. યહ તો અલૌકકક બાત હૈ. 

વહ ઐસા કહતે હૈં કક દેખો! કારણપરમાત્મા નવભાવગુણપયાાય.... મનતજ્ઞાિકો ભી નવભાવગુણ 

પયાાય કહા હૈ. સમઝમેં આયા? રાગસે તો બભન્ન હૈ, પરાંતુ મનતજ્ઞાિ નવભાવગુણપયાાયસે ભી પ્રભુ તો 
બભન્ન હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ‘ઉપાનિસે િનિત...’ આહાહા..! ‘નવભાવગુણપયાાયોંસે રનહત 

હૈ,...’ ક્યોંકક મનતજ્ઞાિમેં ભી અભી જ્ઞાિાવરણીયકા નિનમત્તપિા હૈ ઔર અપિેમેં હીિપિા અપિેસે 
હૈ. ઐસી હીણપ દશા હૈ તો ઉસકો વહાાં નવભાવગુણપયાાય કહા હૈ, ઉસસે ભગવાિ રનહત હૈ. આહાહા..!  

જ્ઞાિમેં જો ચીિ જાિિેમેં આતી હૈ... મનતજ્ઞાિમેં વસ્તુ જાિિેમેં આયે, (પરાંતુ) વહ 

નવભાવગુણપયાાયસે વસ્તુ રનહત હૈ. આગે હૈ આસપાસમેં. મનતજ્ઞાિ આકદ ચારકો નવભાવગુણપયાાય 

કહા હૈ. ઉપયોગ (અનિકાર)મેં આ ગયા હૈ. ૧૦-૧૧ ગાથા હૈ િ ઉસમેં. મનતજ્ઞાિકો ભી 
નવભાવગુણપયાાય કહા હૈ. જાિિેમેં મનતજ્ઞાિસે આતા હૈ. સમ્યક્ મનતજ્ઞાિ િહાાં અાંતરમેં સે ઝુકતા હૈ... 
આહાહા..! પ્રભુ િહાાં બબરાિતા હૈ પૂણાાિાંદકા િાથ, ઉસકે તલમેં જાતા હૈ, ઉસકે પાતાલમેં જાતા હૈ... 
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ઇસ (બાહરકે) પાતાલકા તો અાંત હૈ. કહા થા િ? યહાાં તો પાિીકે પાતાલકા તો અાંત હૈ. ક્યોંકક પાિી 
કકતિા ભી ગહરા હો... દકરયા હૈ િ. વહાાં કહા થા િ? સમુદ્ર બહોત ગહરા હૈ. બહોત ગહરા સમુદ્ર હૈ. 
પરાંતુ ઉસ સમુદ્રકે તલ (કે િીચે) તો િારકીકા એક હજાર યોિિકા પાસડા હૈ. સમઝમેં આયા? વહ 

હજાર યોિિકે િીચે િારકી હૈં.  

પાિીકા સમુદ્ર.... કોઈ કહતા થા બહોત ગહરા હૈ ઉસ િગહમેં. અપિેમેં સે હી કહતા થા.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી - .. મહાસાગર. કહાાં? હા વહ. કહતે થે. અમેકરકા મહાસાગર બહોત ગહરા... 
બહોત ગહરા હૈ. નફર ભી ઉસકે િીચે િારકીકા સ્થલ હૈ. (ઉસ) પાતાલકા તો અાંત આ ગયા. યહાાં તો 
પાતાલકા (િાપ) લેિેવાલી ચીિ જો હૈ વહ ચીિ (પયાાય) અાંદરમેં િહીં. આહાહા..! પાતાલ તો અિાંત.. 
અિાંત ગુણ હૈં િ? તો પાતાલકે આબખરકા અાંત તો હૈ હી િહીં કોઈ. અિાંત... અિાંત... અિાંત... અિાંત... 
અિાંત કો અિાંત બાર ગુિો, અિાંત કો અિાંત બાર, અિાંત બાર, અિાંત બાર ગુિો. એક અિાંત મેં એક 

અિાંત ગુિા (કરિેસે) જો આયે, ઉસે નફરસે દૂસરે અિાંતસે ગુિો. ઐસા અિાંત બાર ગુિો તો ભી 
આબખરકા અાંત આત્માકી ગુણકી સાંખ્યામેં આતા િહીં. આહાહા..! ઐસા ગહરા પાતાલ હૈ તલ... અપિી 
એક સમયકી પયાાય અાંતર તલ હૈ અાંતરાત્મા ઉસકા પતા લે લેતી હૈ, પરાંતુ વહ પયાાય 

નવભાવગુણપયાાય હોિેસે અાંતરમેં િહીં હૈ. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈ. વ્રત કરો, અપવાસ કરો, યહ 

આસાિ હૈ. દેવદશાિ કરિા, માંકદર જાિા હમેશા, ભગવાિકી સ્તુનત કરિા. નચલ્લાકર ભબક્ત કરે, વહ 

ભાષા તો િડ હૈ. સ્તુનત કરે વહ તો રાગ હૈ. આહાહા..! વહ રાગકા તો અભાવ હૈ આત્મામેં, પરાંતુ 
મનતજ્ઞાિમેં આત્મા ખ્યાલમેં આયા વહ મનતજ્ઞાિ નવભાવગુણ પયાાય હૈ. આહાહા..! હૈ? 

‘ઉપાનિ સે િનિત...’ કહા હૈ. િનિત કા અથા નિનમત્ત. ઇતિા અભી નિનમત્ત હૈ િ કમા? આહાહા..! 
ચાર ભાવ કો આવરણ સનહત કહા હૈ ઉસમેં. ચાર ભાવ કો આવરણ... આવરણસનહત કા અથા? કક 

આવરણ ઉદયમેં હૈ નિનમત્ત(રૂપસે) ઔર તીિમેં આવરણકા અભાવ હૈ, ઇતિી અપેક્ષા આયી િ? તો 
ઉસે આવરણવાલા કહા હૈ. ઔર નિકાલી પરમાત્મસ્વરૂપ સકલ નિકાલ નિરાવરણ હૈ. આહાહા..! ઐસી 
બાત કહાાંસે આયી? યહ તો સારા કદિ ભગવાિકે દશાિ કરિા, .... કરિા. ક્યા કહતે હૈં વહ? 

બખબખીયા. ભગવાિકી સ્તુનત કી, ભગવાિકા માંકદર બિવાયા, પાાંચ લાખકા ખચા કકયા, પચ્ચીસ 

લાખકા ખચા કકયા. લો, આકિકા મેં બીસ લાખકા  માંકદર હોતા હૈ. દો હજાર વષામેં કભી િહીં હુઆ 

કદગાંબર માંકદર. તો ઉસકો કહા કક દેખો ભાઈ! માંકદર તો માંકદરસે બિતા હૈ. આપકા ભાવ હૈ વહ તો 
શુભભાવ હૈ. િમા-બમા િહીં. વહ આયે થે વ્યાખ્યાિ મેં. 

એક રાયચાંદભાઈ હૈં. કહાાં ગયે રામજીભાઈ? રામજી... ઉસકા ભાાંજા હૈ. લડકા-લડકી હૈ િહીં. 
માતા હૈ. દો લાખ દો હજાર તો માંકદરમેં... ક્યા કહતે હૈં? નશલારયાસ. નશલારયાસ કરતે સમય દો લાખ 

ઔર દો હજાર રકમ તો દી. આકિકા, િાઈરોબી.. િાઈરોબી. રામજીભાઈ િહીં આયે? ઉસ તરફ હૈં. સેઠ 

બૈઠે હૈં. ઉસકી બહિકા લડકા હૈ. પનત-પત્િી દો હી હૈ. લડકા-લડકી િહીં. દોિોંકે પાસ બહોત પૈસે હૈં. 
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માંકદરકા મુહૂતા કકયા િાઈરોબીમેં કદગાંબર માંકદર. વહ હૈ શ્વેતાાંબર. આઠ ઘર તો કરોડપનત હૈ ઔર દૂસરા 
ઘર તો દસ, પાંદર, બીસ, પચ્ચીસ લાખ. યહ હમારે કકશોરભાઈકે ભાઈ આયે હૈં િ? ઉસકે પાસ ભી 
પૈસે બહોત હૈં. બહોત લાખ.. બહોત લાખ. પરાંતુ વહ કોઈ પૈસેસે િમા હોતા હૈ ઔર માંકદર બિવાિેસે 
િમા હોતા હૈ (ઐસા હૈ િહીં). આહાહા..! 

યહાાં તો પ્રભુ તો ઐસા કહતે હૈં કક નવભાવ મનતજ્ઞાિ હૈ ઉસકા ભી તેરેમેં અભાવ હૈ. તેરેમેં 
અભાવ હૈ તો ઉસકે આશ્રયસે તુઝે અિુભવ કૈસે હોગા? બિસકા તેરેમેં અભાવ હૈ, ઉસકે આશ્રયસે 
ભાવ કૈસે જ્ઞાિમેં આતા હૈ? આહાહા..! કપુરચાંદજી! યહ કપુરકી સુગાંિ ઐસી હૈ. આહાહા..! ભગવાિ 

અાંદર આિાંદકા િાથ, નવભાવગુણ પયાાયસે રનહત હૈ. ‘તથા અિાકદ-અિાંત...’ આહાહા..! યહ તો આકદ 

ઔર અાંત બબિાકી ચીિ હૈ.. હૈ.. હૈ.. હૈ.. હૈ.. બિસકી આકદ િહીં. સત્ હૈ ઉસકી આકદ ક્યા? હૈ ઉસકી 
શુરૂઆત ક્યા? હૈ ઉસકો ‘યહ હુઆ’ ઐસા કહાાં હૈ? સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

યહ હમારે પાલેિમેં ચચાા હુઈ થી. ૬૫-૬૬કી બાત હૈ. પાલેિમેં દુકાિ થી િ? તો એક વેદાાંતી 
આયા થા બડા ઔર એક આયા થા કબીરકા સાિુ. િમાશાલા હૈ દુકાિકે પાસમેં. તો બડી ચચાા હુઈ 

દોિોંકે બીચમેં. હમ જૈિ થે (નફર ભી) ગયે થે. હમારી છોટી ઉંમ્ર–૧૮-૧૯ સાલકી ઉંમ્ર થી. દોિોંકે બીચમેં 
ચચાા હુઈ તો હમ સુિતે થે. વહ કબીર(પાંથી) પૂછતા થા ઉસકો કક િગત ઈશ્વરિે બિાયા તો ઈશ્વર કહાાં 
ખડા રહા થા? ઈશ્વર ખડા કહાાં રહા થા િબ યહ બિાયા? ખડા િહાાં રહા તો એક ચીિ હો ગઈ પહલે. 
કબીર(પાંથી)િે પ્રશ્ન કકયા થા. વહ કહે, મુઝે િવાબ દો. વહ કહે, મેરે નશષ્ય બિો તો િવાબ દુાંગા. પરાંતુ 
પહેલા મુઝે િવાબ તો દે. હમ જૈિ લોગ દેખિે ગયે થે, તો પહલે એક સાિુિે હમારે સામિે િિર કરકે 
કે કહા, ક્યોં ભાઈ! બાત બરાબર હૈ િ? 

ઈશ્વરકતાા હો તો ઈશ્વર... ઈશ્વરકો કકસિે કકયા વહ તો બાદકી બાત. પરાંતુ ઈશ્વર િહાાં ખડા હૈ 
ઔર સામગ્રી કહાાંસે લાયા બિાિેકી? સામગ્રી તો િહીં થી. સમઝમેં આયા? હમારે તો પહલેસે વહ 

ચચાા હોતી થી િ છોટી ઉંમ્રમેં સે. દુકાિ ઘરકી થી. બાત સત્ય હૈ ભાઈ! ઐસા કહા થા તબ. ઈશ્વરકતાા 
હો તો.... શ્રીમદ્િે તો ઐસા કહા કક ઈશ્વર કતાા હો, તો જો ઈશ્વર (કો) િહીં (માિતા) ઉસકો િરમ ક્યોં 
કદયા ઉસિે? સમઝમેં આયા? ક્યા કહા? શ્રીમદ્િે ઐસા કહા કક ઈશ્વર િહીં હૈ ઐસા કહિેવાલા જો 

યહાાં હૈ જૈિ, ઈશ્વર કતાા હો તો િરમ ક્યોં કદયા ઉસકો?  

શ્રીમદ્િે નલખા હૈ મોક્ષમાલા મેં. કક પરમાત્મા જો કતાા હૈ, તો પરમાત્મા–ઈશ્વર િગતકા કતાા 
િહીં ઐસે માિિેવાલે કો િરમ ક્યોં કદયા? આપકી બાત સબ િૂઠી હૈ. યહાાં કહા કક અિાકદ-અિાંત કે 
ઉપરસે યહ બાત ચલતી હૈ. અિાકદસે અિાંત હૈ, તો આકદ ભી િહીં. આહાહા..! હૈ ઉસકી આકદ ક્યા? 

ઔર હૈ ઉસકા અાંત ક્યા? ઔર હૈ ઉસકે સ્વભાવસે રનહત કહાાં? સમઝમેં આયા? તીિ બોલ કહા. ૭૬ 

ગાથામેં આતા હૈ. ૭૬ ગાથા સમયસાર. હૈ ઉસકી આકદ કહાાં? ઔર હૈ ઉસકા િાશ કહાાં? ઔર ચીિ 

જો હૈ વહ સ્વભાવસે ખાલી કહાાં? આહાહા..! વહ અિાકદ-અિાંત હૈ.  
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અબ સ્વભાવ કહતે હૈં. વહ કાલ કહા પહલે. ‘અમૂતા અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા...’ દેખો! ક્યોંકક 

જો હૈ વહ સ્વભાવ બબિા રહતા િહીં. સ્વભાવવાિ હૈ, તો સ્વભાવવાિ સ્વભાવ બબિા રહે િહીં. 
સ્વભાવવાિ આત્મા વહ સ્વભાવ બબિા રહે િહીં. ક્યા સ્વભાવ? અમૂતા અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા... 
આહાહા..! ભાઈ! થોડે શબ્દમેં યહ તો સાંતોકી વાણી હૈ. બહોત ગૂઢ હૈ, બહોત ગૂઢ. આહાહા..! એક તો 
આકદ-અાંત િહીં પ્રભુકા ઔર યહ અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા હૈ. અતીનરદ્રય સ્વભાવ બિસકા હૈ. ઇનરદ્રયસે 
તો પતા િહીં ખાતા. આહાહા..! પરાંતુ પયાાયસે ભી, પયાાયકે આશ્રયસે પતા િહીં નમલતા. ઐસા 
અતીનરદ્રય સ્વભાવ હૈ ઉસકા. આહાહા..! વહ અતીનરદ્રય સ્વભાવકા અતીનરદ્રય સ્વભાવસે પતા ચલતા 
હૈ. ઉસકી પયાાયમેં અતીનરદ્રય સ્વભાવ પ્રગટ હો ઉસસે અતીનરદ્રય સ્વભાવકા જ્ઞાિ હોતા હૈ. સમઝમેં 
આયા? આહાહા..! 

અતીનરદ્રય આિાંદસે તો પકરપૂણા ભરા હૈ. આહાહા..! અતીનરદ્રય આિાંદ તો ઉસકા સ્વભાવ હૈ. 
સ્વભાવ ક્યા? સ્વ-ભાવ–અપિા ભાવ–ભાવવાિકા સ્વભાવ–સ્વભાવવાિકા સ્વભાવ. ઐસે 
અતીનરદ્રય સ્વભાવવાલા ‘શુિ,...’ આહાહા..! પ્રભુ તો નિકાલ શુિ હૈ. આહાહા..! પયાાયમેં અશુિતા 
કદખતી હૈ. વસ્તુમેં અશુિતા હૈ િહીં. આહાહા..! ‘સહિ...’ સ્વભાનવક ‘પરમ પાકરણાનમકભાવ બિસકા 
સ્વભાવ હૈ...’ આહાહા..! બિસકા સ્વભાવ પરમપાકરણાનમકભાવ હૈ. માિ પકરણાનમક િહીં કહા. ક્યોંકક 

પયાાયકો ભી પકરણાનમક કહતે હૈં. ક્યા કહા?  િયિવલમેં પયાાયકો ભી પકરણાનમકભાવ કહા હૈ. અરે..! 
રાગકો પકરણાનમક કહા હૈ, ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમકો પકરણાનમક કહા  હૈ. પયાાય હૈ ઉસકો 
પકરણાનમક કહા, પર પરમપાકરણાનમક િહીં. સમઝમેં આયા? આહાહા..!  

‘પરમ પાકરણાનમકભાવ બિસકા સ્વભાવ હૈ...’ આહાહા..! સહિ સ્વરૂપ હૈ નિકાલ. પરમ 

પાકરણાનમક અથાાત્ સહિસ્વભાવ. બિસકો ૬વીં ગાથામેં જ્ઞાયક કહા, ૧૧વીં મેં ભૂતાથા કહા, ઉસકો 
યહાાં પાકરણાનમકભાવ કહા હૈ. ૬ ગાથામેં પ્રમત-અપ્રમત્ત પયાાયસે રનહત હૈ ઐસા કહા. ઔર વહ પ્રમત્ત- 
અપ્રમત્તસે રનહત િ હો ઔર શુભ-અશુભભાવ સનહત હો, તો શુભ-અશુભભાવ તો અચેતિ િડ હૈ. 
ભગવાિ તો જ્ઞાિસે ભરા હૈ, પકરપૂણા ચૈતરય રસકાંદ હૈ. વહ ચૈતરયરસ િડરૂપ હોતા િહીં કભી. શુભ-
અશુભભાવ વહ િડ હૈ. આહાહા..! હૈ ઉસમેં? સમયસારમેં હૈ ૬વીં ગાથા. સમઝમેં આયા? 

યહ તો નિકાલી ભગવાિ પૂણાાિાંદકા િાથ પ્રભુ, આહાહા..! પરમ પાકરણાનમકભાવ. િયિવલમેં 
રાગકો ભી પકરણાનમકભાવ કહા હૈ, શુભ-અશુભભાવકો ભી પકરણાનમક કહા. ક્યોંકક 

પકરણાનમકભાવકી પયાાય હૈ િ. યહાાં તો કહતે હૈં કક યહ (રાગાકદ) વસ્તુસે રનહત યહ તો પરમ 

પાકરણાનમકભાવ હૈ. કેવલજ્ઞાિકી પયાાયકો ભી પકરણાનમક કહા હૈ. હૈ વ્યવહારિય સદ્ભુત 

વ્યવહારિય. આહાહા..! અાંશ હૈ િ? યહ તો પરમ પાકરણાનમકપ્રભુ નિકાલી આિાંદકાંદ પ્રભુ. આહાહા..!  

‘પરમ પાકરણાનમકભાવ બિસકા સ્વભાવ હૈ-ઐસા કારણ પરમાત્મા...’ આહાહા..! ઐસા કારણ

પરમાત્મા... આહાહા..! નિકાલી વસ્તુ કો યહાાં કારણપરમાત્મા કહા હૈ. કારણપરમાત્મા કહો, કારણ 

જીવ કહો, ધ્રુવ કહો, સામારય કહો, ભૂતાથા કહો, જ્ઞાયક કહો—સબ એક હી હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત! 
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અલૌકકક હૈ બાપુ! અિાંત કાલસે હૈ. કદગાંબર સાિુ અિાંત બાર હુઆ, પરાંતુ અાંતર સ્પશા િહીં કકયા, વહ 

કિયાકાાંડમેં ઘૂસકર યહ િમા હૈ ઔર ઉસસે લાભ હોગા.... પાંચ મહાવ્રત, અઠ્ઠાઈસ મૂલગુણ જો રાગ હૈ 
ઉદયભાવ, ઉદયભાવસે પકરણાનમકભાવ પ્રગટ હોગા. આહાહા..!  

યહાાં તો પરમપાકરણાનમક સ્વભાવ પ્રગટ હૈ હી. ૧૧વીં ગાથામેં કહા હૈ. િહાાં ‘भिूत्थमदििो’ 
કહા હૈ િ? વહાાં ઐસા કહા હૈ કક જ્ઞાયકભાવ આનવભાાવ હોતા હૈ. ઐસા પાઠ હૈ ટીકામેં. જ્ઞાયકભાવ 

આનવભાાવ હોતા હૈ? પાઠ તો ઐસા હૈ. ૧૧વી ગાથા. ‘भिूत्थमदििो’ ઔર જ્ઞાયકભાવ નતરોભાવ 

હોતા હૈ ઐસા કહા હૈ. સાંસ્કૃત ટીકા હૈ ૧૧વી ગાથામેં. ઉસકા અથા કક બિસકો પયાાયમેં ખ્યાલમેં િહીં 
આયા ઉસકો જ્ઞાયકભાવ નતરોભૂત હો ગયા હૈ. આહાહા..! ઔર જ્ઞાયકભાવ પ્રગટ હુઆ–આનવભાાવ 

હુઆ ઐસા લેિા. જ્ઞાયકભાવ તો પ્રગટ હૈ હી હૈ. પરાંતુ બિસકી પયાાયમેં ખ્યાલમેં આયા, ઉસકો 
‘જ્ઞાયકભાવ હૈ’ ઐસા પ્રગટ હુઆ. પ્રતીતમેં આયા તો પ્રગટ હુઆ, હૈ વો પ્રગટ હુઆ. આહાહા..!  

ઔર વહાાં તો ઐસા કહા હૈ કક જ્ઞાયકભાવ નતરોભૂત હો ગયા. દ્રવ્ય કભી નતરોભૂત હોતા હૈ? 

દ્રવ્ય કભી આવરણમેં આતા હૈ? દ્રવ્ય તો નિકાલી નિરાવરણ હૈ. દ્રવ્યકો નિકાલ નિરાવરણ કહિા ઔર 

નતરોભૂત કહિા.. આહાહા..! વહ તો અપિી પયાાયમેં પરલક્ષ હૈ, તો જ્ઞાયક જો વસ્તુ હૈ વહ ઉસકે 
ખ્યાલમેં આયા િહીં, તો ઉસકો પયાાયવાલેકો–પયાાયદ્રનિવાલેકો વહ (પ્રગટ) હૈ િહીં તો નતરોભૂત હો 
ગયા. વહ તો હૈ હી હૈ. વહાાં (દ્રવ્ય) કોઈ નતરોભૂત ઔર આનવભૂાત હોતા િહીં. આહાહા..! સમઝમેં 
આયા? વહ યહાાં કહતે હૈં. 

‘ઐસા કારણ પરમાત્મા વહ...’ આહાહા..! ‘વાસ્તવમેં આત્મા હૈ.’ દેખો! પયાાયકો છોડકર કેવલ 

નિકાલી સ્વભાવ વહી વાસ્તવમેં આત્મા હૈ. આહાહા..! બિસ પયાાયસે ખ્યાલમેં આયા વહ પયાાય ભી 
આત્મા િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા – નવષય કકયા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – નવષય કકયા ઉસકો. નવષય જો હુઆ હૈ વહ આત્મા. આહાહા..! જો નિકાલી 
આત્મા હૈ વહ નિશ્ચય આત્મા હૈ. પયાાય બબિાકા જો નિકાલી હૈ વહી નિશ્ચય હૈ. આહાહા..! સુબહમેં તો 
ઐસા આયા થા કક જો અપિે પકરણામસે પકરણમે વહ જીવ હી હૈ. બાપુ! કબ કૌિ-સા અનિકાર ચલતા 
હૈ ઔર કકસ અપેક્ષાસે ચલતા હૈ વહ બાત સમઝમેં આતી િહીં.  ‘જ્યાાં જ્યાાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાાં સમિવુાં 
તેહ.’ િહાાં િહાાં જો યોગ્ય હૈ ઉસ પ્રકાર સમઝિા. સુબહમેં ઐસા કહા. જીવ તાવત્.. િમબિ અપિે 
પકરણામસે ઉત્પન્ન હુઆ જીવ હી હૈ. પકરણામસે ઉત્પન્ન હુઆ જીવ હી હૈ. યહાાં કહતે હૈં કક યહ 

પકરણામ આત્મામેં હૈ હી િહીં. 

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – વહ હમારે ફાવાભાઈ કહતે થે. હમારે ફાવાભાઈ થે િ? બુનિ કમ, ઔર યહાાં 
સુિે. મહારાિ! આપ સુબહમેં કુછ કહતે હોં ઔર દોપહર મેં કુછ કહતે હૈં. નિણાય કરિે કી તાકાત િહીં. 
ફાવાભાઈ હૈ િ? ઇસકે બેટે હૈ િ સુરત મેં? મિહર. કરોડપનત હૈ. એક કરોડ રૂપયા હૈ. સુરતમેં હૈ. યહાાં 
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રહતે થે. વહાાં હમારે પાલેિમેં રહતે થે. હમ પાલેિ રહતે થે િ? ... પાલેિમેં. વહ તો ૭૦ સાલ પહલે 
કી બાત હૈ. બુનિ સાિારણ હૈ. સુબહમેં કુછ આયે, ઔર દોપહર મેં કુછ આયે, ઇસમેં હમેં નિણાય ક્યા 
કરિા?  

ભાઈ! સુબહમેં કૌિ-સી અપેક્ષાસે કહા? સુબહમેં તો ઐસા કહા કક અપિે નિમાલ પકરણામસે 
આત્મા ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઉસકો જીવ કહા. નિમાલ સ્વભાવ હૈ િ? નિમાલ ગુણ ઉસકે આશ્રયસે નિમાલ 

પયાાય હુઈ તો ઉસકો આત્મા કહા, ઉસ અપેક્ષાસે. યહાાં તો કહતે હૈં કક નિમાલ પકરણામ જો હૈ ઉસસે 
રનહત જો નિકાલી હૈ ઉસકો આત્મા કહતે હૈં હમ તો. આહાહા..! સમઝમેં આયા? હૈ?  

‘સહિ પરમ પાકરણાનમકભાવ બિસકા સ્વભાવ હૈ–ઐસા કારણ પરમાત્મા વહ વાસ્તવમેં 
આત્મા હૈ.’ વહ વાસ્તવમેં આત્મા હૈ. પયાાય ભી આત્મા તો હૈ, પર અભૂતાથા વ્યવહારિયસે હૈ. 
આહાહા..! સાિારણ લોગોંકો અભ્યાસ િ હો ઉસકો ઐસા લગે. બાપુ! પરાંતુ યહ અભ્યાસ કરિા પડેગા. 
મિુષ્યપિા નમલા હૈ. ચલા જાયેગા મિુષ્યપિા. કહાાં જાયેગા? અવતાર કહાાં હોગા? નમટ્ટી ઉડતી હૈ િ? 

ક્યા કહત હૈ વાંટોળીયા કો? ઉસમેં નતિકા કહાાં જાકર પડેગા? પવિ બહોત આતા હૈ િ? નતિકા કહાાં 
જાયેગા? ઐસે નમથ્યાત્વ મેં પડે પ્રાણીકા અવતાર કહાાં હોગા? આહાહા..!  

યહાાં યહ કહતે હૈં... દૂસરી િગહ કહે કક પયાાય બબિાકા આત્મા હોતા િહીં. પયાાય નવિુતાં દવ્વાંમ.. 
પાંચાબસ્તકાય. પાંચાબસ્તકાયકા પાઠ હૈ. પયાાય નવિુતાં દવ્વાં હોતા િહીં. યહ બાત બરાબર હૈ.  યહાાં કહતે 
હૈં કક જો આત્મા હૈ નિકાલી ઉસકો હી હમ આત્મા કહતે હૈં. પયાાયકો હમ નિશ્ચય આત્મા કહતે િહીં.. 
નિમાલ પયાાય હૈ ઉસકો ભી હમ નિશ્ચય આત્મા િહીં કહતે, વહ વ્યવહાર આત્મા હૈ. આહાહા..! અરે..! 
મોક્ષમાગાકી પયાાયકો ભી વ્યવહાર આત્મા કહા હૈ. યહાાં તો પરદ્રવ્ય કહા હૈ િ? આહાહા..! ઐસી બાતેં 
હૈં.  

‘વહ વાસ્તવમેં આત્મા હૈ.’ આહાહા..! સ્વભાવભાવસે ભરા પકરપૂણા પ્રભુ એકરૂપ કભી હીિ 

િહીં હોતા, કભી આવકરત િહીં હોતા, કભી નવપરીત િહીં હોતા. અનવપરીત, આવરણ બબિાકા પૂણા 
સ્વરૂપ જો હૈ પયાાય બબિાકા, ઉસકો યહાાં વાસ્તવમેં આત્મા કહિેમેં આયા હૈ. વહ આત્મા ઉપાદેય હૈ. 
હૈ િ? આહાહા..! ‘અનત-આસન્ન ભવ્યજીવોં કો...’ આહાહા..! અનત નિકટ... બિસકા સાંસાર અલ્પ હૈ 
ઐસે ભવ્ય જીવોં કો ‘ઐસે નિિ પરમાત્માકે અનતકરક્ત (અરય) કુછ ઉપાદેય િહીં હૈ.’ નવશેષ બાત 

આયેગી... 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 

***** 
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યહ શુદ્ધભાવ અધિકાર હૈ. શુદ્ધભાવકા અધિકાર પયાાયકી અપેક્ષાસે નહીં. શુભ ઔર અશુભ 

ઔર શુદ્ધ ઐસી જો પયાાય હૈ વહ બાત નહીં. યહ તો ધિકાલી ધ્રુવ અનાદિ-અનંત એકરૂપ સ્વરૂપ ઉસકો 
યહાં શુદ્ધભાવ અધિકાર કહતે હૈં. નામ શુદ્ધભાવ હૈ, પરંતુ વહ શુદ્ધભાવ ધિકાલીકી બાત હૈ.  

‘શ્લોકાર્ા – સવા તત્ત્વોંમેં જો એક સાર હૈ,...’ શબ્િ તો આસાન હૈ, પરંતુ ઉસકા ભાવ... પુણ્ય- 
પાપ ઔર સંવર, ધનર્ારા ઔર મોક્ષ વહ પયાાયસે ભી પાર ભભન્ન હૈ, ઐસી દ્રધિ હો ઉસકો સમ્યગ્િશાન 

કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા..! સવા તત્ત્વ મેં એક સાર હી અપના આત્મા ધ્રુવ હૈ. ‘સમસ્ત નિ હોને 
યોગ્ય...’ આહાહા..! સંવર, ધનર્ારા ઔર કેવલજ્ઞાન એક સમયકી પયાાય હૈ, વહ પયાાય ભી નિ હોને 
યોગ્ય હૈ. િૂસરે સમયમેં િૂસરી હોતી હૈ. કેવલજ્ઞાનકી પયાાય જો ઉત્પન્ન હુઈ વહ સિા રહતી નહીં. 
આહાહા..! કેવલજ્ઞાનકી, કેવલિશાનકી, અનંત આનંિ (આદિ) ચતુિય આદિ જો અનંત પ્રગટ હુઈ 

અર્વા અનંતા ગુણોં કી અનંત પયાાય વ્યક્ત–પ્રગટ હુઈ. સમ્યગ્િશાન હોનેસે અનંતા ગુણકી અનંતી 
પયાાય વ્યક્ત હુઈ, વહ ભી સબ નિ (હોને)યોગ્ય હૈ. ક્યોંદક ઉસકી સમયકી મુિત હૈ, તો વહ સબ નિ 

હોને યોગ્ય ભાવોંસે િૂર હૈ. આહાહા..! 

વહ નિ હોને યોગ્ય ભાવસે પ્રભુ િૂર હૈ. ધ્રુવ હૈ. ધ્રુવ મેં સંવર ઔર ધનર્ારા ઔર મોક્ષકી પયાાય 

પ્રવેશ નહીં કરતી. પુણ્ય ઔર પાપ ઔર આસ્રવ, બંિ તો પ્રવેશ નહીં કરતે, પરંતુ જો આનંિકી પયાાય–
મોક્ષમાગાકી પયાાય–િાધમાક પયાાય અંિર વીતરાગી ઉત્પન્ન હોતી હૈ સ્વદ્રવ્યકે આશ્રયસે, વહ પયાાય 

ભી અંતરમેં જાતી નહીં. આહાહા..! ઇતની બાત સૂક્ષ્મ. 

ઔર વહ ‘જો સમસ્ત નિ હોને યોગ્ય ભાવોંસે િૂર હૈ,...’ દકતના િૂર હૈ? એક સમયકી પયાાય 

હૈ સંવર, ધનર્ારા, મોક્ષ, ઉસમેં ધ્રુવકી નાભસ્ત હૈ ઔર ધ્રુવમેં વહ પયાાયકી નાભસ્ત હૈ.—ઇતના િૂર હૈ. 
આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત  હૈ, પ્રભુ! હૈ તો એક સાર્મેં, પરંતુ પયાાય ભર્તનેમેં હૈ ઉસકા વહ ક્ષેિ, ઉસકા 
કાલ, ઉસકા ભાવ ઔર ઉસકા દ્રવ્ય.. ઉસકો દ્રવ્ય કહતે હૈં. ઉસ પયાાયકો દ્રવ્ય ભી કહતે હૈં. ઐસા આતા 
હૈ શાસ્ત્રમેં. પયાાયકે દ્રવ્ય, ક્ષેિ, કાલ, ભાવ વહ ચારોં ધ્રુવ મેં નહીં હૈ. આહાહા..! યહાં તક પહુંચના, 
બાપુ! સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મ િીરે સે.. િીરેસે... બાહરકી ધચંતા કો છોડકર.. બાહરકી ધચંતાઓ કી સંકલ્પ-ધવકલ્પકી 
જાલ છોડકર અંતર ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાન યહ િૂસરે તત્ત્વ કહે ઉસસે વહ િૂર હૈ. એક પયાાય ઉપર 

તેરી નર્ર રહે તો વસ્તુ નહીં ધમલેગી. આહાહા..! સંવર ઔર ધનર્ારા પયાાય ઉપર નર્ર રહે તો શુધદ્ધ 

બઢે નહીં. સંવર-ધનર્ારા મેં ધ્રુવ ધ્યેય તો આ ગયા હૈ, ધ્રુવ ધ્યેય. ધ્રુવકા ધ્યેય તો આ ગયા હૈ. આહાહા..! 
પરંતુ શુધદ્ધકી વૃધદ્ધ સંવર ઔર ધનર્ારાકી પયાાયકે આશ્રયસે હોતી નહીં. આહાહા..! ઐસા માગા હૈ. સૂક્ષ્મ 

શ્રાવણ સુદ ૧, મંગળવાર, તા. ૨૪-૭-૧૯૭૯ 
શ્લોક-૫૪, પ્રવચિ-૪ 
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માગા ભાઈ! કોઈ દિયાકાંડસે તો ધમલે ઐસા નહીં હૈ. દિયાકાંડ િયા, િાન, વ્રત, પૂજા, ભભક્ત, વહ સબ 

તો ઉિયભાવ હૈ. ઉિયભાવકો ર્ડભાવ કહા. આહાહા..! 

ઔર સમયસારમેં મોક્ષ અધિકારમેં તો ઇસ શુભભાવકો ભી ઝહર કહા, ધવષકુંભ કહા. ધવષકુંભ–
ઝહરકા ઘડા હૈ યહ. આહાહા..! અંતર વસ્તુ ભર્સમેં કોઈ બાહ્ય ભાવ (નહીં)–િૂર હૈ. સંવર, ધનર્ારા ભી 
અંતરભાવસે િૂર હૈ. મોક્ષકી પયાાય ભી અંતરભાવસે િૂર હૈ. િૂર કા અર્ા? ઉસકા ક્ષેિ ઔર યહ ક્ષેિ 

ભભન્ન-ભભન્ન હૈ. ભર્તને મેં પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઇતના ક્ષેિ ઔર ધ્રુવકા ક્ષેિ—િોનોં ભભન્ન હૈ. 
આહાહા..! ઐસી બાત અબ. મનુષ્યપના ધમલા ઉસમેં યહ તો સમઝના પડેગા બાપુ! ભગવાન હૈ ન 

ભાઈ! યહાં તો ભગવાન કહકર... આચાયા મહારાર્ તો ભગવાન આત્મા ઐસા કહકર બુલાતે હૈં. ૭૨ 

ગાર્ા સમયસાર. ભગવાન આત્મા.. આહાહા..! પુણ્ય, પાપ મધલનભાવસે ભભન્ન ભગવાન આત્મા 
ધનમાલાનંિ હૈ. ઉસકો રાગ છુઆ હી નહીં. રાગ, િયા, િાન ધવકલ્પકો છુઆ હી નહીં. યહ તો છુઆ નહીં, 
પરંતુ સંવર, ધનર્ારા, મોક્ષ ભી દ્રવ્યકો છુઆ નહીં. આહાહા..! 

સંવર, ધનર્ારા ઔર મોક્ષકી પયાાય ભી ધ્રુવ.. ધ્રુવ.. ધ્રુવ કો છુઆ નહીં. કઠીન બાત હૈ, પ્રભુ! 
સમદકત વહ કોઈ સાિારણ બાત નહીં. ભગવાનકી શ્રદ્ધા કરી, િેવ-ગુરુકી શ્રદ્ધા કરી, નવ તત્ત્વકી શ્રદ્ધા 
કરના—ઐસા નહીં. નવ તત્ત્વકી શ્રદ્ધા કો સમદકત કહા, પરંતુ એકવચન (-અભેિ) હૈ વહાં. 
તત્ત્વાર્ાસૂિમેં ‘તત્ત્વાર્ા શ્રદ્ધાનં સમ્યગ્િશાનં’ કહા. પરંતુ વહાં એકવચન હૈ. એક તત્ત્વ ઉપર દ્રધિ કરનેસે 
નૌ કી શ્રદ્ધા હો જાતી હૈ. સમઝમેં આયા? નૌ કા ભેિ કરે તો સમ્યગ્િશાન નહીં હોતા. આહાહા..!  

વહ યહાં કહતે હૈં દક ‘સમસ્ત નિ હોને યોગ્ય ભાવોંસે િૂર હૈ,...’ આહાહા..! પયાાયસે નયી 
પયાાય નહીં પ્રાપ્ત હોગી. આહાહા..! ‘ભર્સને િુવાાર કામ કો નિ દકયા હૈ,...’ ભર્સને સમ્યગ્િશાન પાયા 
ઇસને પરકી ઇચ્છામાિ કો નાશ કર દિયા અર્ાાત્ અપનેમેં હૈ નહીં ઐસે નાશ કર દિયા. અધસ્ર્રતામેં 
ભલે હો. ‘ભર્સને િુવાાર...’ વાર શકે નહીં ઐસા ‘કામ કો નિ દકયા હૈ,...’ આહાહા..! ઇન્દ્રકે ઇન્દ્રાસન 

મેં ભી સમ્યગ્દ્રધિ.... ઇન્દ્ર ઔર એક ઇન્દ્રાણી હૈ ઉસમેં, િોનોં એકાવતારી હૈં. એક અવતારી હૈ. વહાં સે 
ધનકલકર મનુષ્ય હોકર મોક્ષ જાનેવાલે હૈં. વહ ભી અપને ભોગકે કાલમેં અપને આનંિ(સ્વરૂપ) ધ્રુવ કો 
ભૂલતે નહીં. આહાહા..! 

અપના અતીધન્દ્રય આનંિકા િામ.. આહાહા..! ‘સ્વયં જ્યોધત સુખિામ.’ સ્વયં જ્યોધત ઔર 

સુખિામ. વહ અતીધન્દ્રય આનંિકા ક્ષેિ હૈ. આત્મામેં અતીધન્દ્રય આનંિ પકે ઐસા એક ક્ષેિ હૈ. ઉસમેં 
િુુઃખ પાકે ઐસા ક્ષેિ નહીં. આહાહા..! શુભ ઔર અશુભભાવ અસંખ્ય પ્રકારકે હૈં. કોઈ પ્રકારકા શુભ-
અશુભ ભાવ ઉત્પન્ન હો ઐસા વહ ક્ષેિ દ્રવ્ય નહીં. ધ્રુવ ઐસા હૈ હી નહીં. આહાહા..! વહ ઉત્પધિ તો,  
(દ્રવ્યકે) લક્ષસે શુદ્ધતા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. બાકી શુદ્ધતા ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઉસસે ભી ચીર્ તો િૂર હૈ. 
આહાહા..! આયા ન? ભાવોંસે િૂર હૈ. ઓહોહો..! સૂક્ષ્મ બાત લગે. વસ્તુ તો યહ હૈ.  

‘િુવાાર કામકો નિ દકયા હૈ, જો પાપરૂપ વૃક્ષકો છેિનેવાલા કુઠાર હૈ,...’ કુઠાર-કુઠાર. યે ન્યાયસે 
બાત કહી હૈ. બાકી આત્મા હૈ વહ તો રાગકા નાશ ભી કરનેવાલા નહીં. ઉત્પન્ન કરનેવાલા તો નહીં. 
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ભગવાન આત્મા સભચ્ચિાનંિસ્વરૂપ વહ રાગ કોઈ િયા, િાન આદિકા ઉત્પન્ન કરનેવાલા તો નહીં, 
આહાહા..! પરંતુ યહાં તો કહતે હૈં દક પાપકો છેિનેવાલા કહા હૈ, પરંતુ વહ કર્નશૈલી હૈ. પાપકો ભી 
છેિે ઐસા હૈ નહીં. આહાહા..! અપનેમેં–આનંિસ્વરૂપમેં રહતે, અતીધન્દ્રય આનંિકે વેિન મેં વહ ભાવ 

ઉત્પન્ન હોતા નહીં ધવકાર. વહ ઉત્પન્ન હોતા નહીં ઉસકો નાશ દકયા ઐસા કહનેમેં આતા હૈ.  

કેવલજ્ઞાનીને ચાર ઘાધતકમાકા નાશ દકયા—વહ ભી ઐસા હૈ. ઘાધતકમા ર્ડ હૈ. આત્મા ઉસકા 
નાશ કર સકે નહીં. આત્માને અપનેમેં કેવલજ્ઞાન પ્રગટ દકયા, તો ઘાધતકમાકી પયાાયરૂપસે જો પરમાણુ 
ર્ે, ઉસ પરમાણુકી એક સમયકી િમબદ્ધમેં અકમા(રૂપ) હોનેકી યોગ્યતા ર્ી. કમારૂપસે ર્ે વહ અકમારૂપ 

હોનેકી યોગ્યતા હુઈ. વહ અકમારૂપ હુઈ ઉસકો ઘાધતકા નાશ કરના કહતે હૈં. આહાહા..!  

શ્રોતા – સબ અર્ા બિલ દિયા આપને. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – બાત તો ઐસી હૈ ભગવાન! માગા તો ઐસા હૈ અંિર. ઉસકો કુછ.... આહાહા..! 

યહાં તો વહાં તક હૈ દક મૈં ધ્રુવ હૂં ઐસા ધવકલ્પ આયે વહાં તક... મૈં ધ્રુવ હૂં ઐસા ધવકલ્પ આયે 
તબ તક (ધ્રુવ) હાર્ નહીં લગેગા. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ૧૪૨ ગાર્ામેં સમયસારમેં કહા હૈ. મૈં 
જ્ઞાયક હૂં, પૂણાાનંિકા નાર્ જ્ઞાયક ધ્રુવ હૂં—ઐસા ધવકલ્પ અર્ાાત્ રાગ હુઆ, ઐસા ધવકલ્પસે ભી પતા 
નહીં પાતા હૈ. આહાહા..! વહ ધવકલ્પકા ભી લક્ષ છોડકર અંતમુાખમેં ધ્રુવ સન્મુખ જાયેગા, તબ 

સમ્યગ્િશાન હોગા. આહાહા..! વસ્તુ યહ હૈ. ‘એક હોય તીન કાલમેં પરમાર્ાકા પંર્.’ પરમાર્ા માગા તીન 

લોકકે નાર્કા યહ એક હૈ. આહાહા..! કદઠન લગે લોગોંકો. ...જી વયા ગયા? આવ્યા નર્ી.  

શ્રોતા – યહાં પર હી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – હૈ. 

‘પાપરૂપ વૃક્ષકો છેિનેવાલા કુઠાર હૈ,...’ કુઠાર હૈ અર્ાાત્ પાપ ઉત્પન્ન હોતા હી નહીં ઉસમેં. 
છેિનેવાલા કહા યહ તો એક લોગોંકો સમઝાને કે ધલયે. બાકી પાપ ઉસમેં ઉત્પન્ન હોતા હી નહીં ઐસા 
ભગવાન હૈ અંિર. આહાહા..! ‘જો શુદ્ધ જ્ઞાનકા અવતાર હૈ,...’ યહ તો શુદ્ધ જ્ઞાનકા અવતાર હૈ. િેહ મેં 
ભબરાર્માન પરમાત્મા ભગવાન.. સબ આત્મા ભગવાનતુલ્ય હૈં. પરમાત્મા સે ધહનાધિક કોઈ હૈ નહીં. 
સબ આત્મા ભગવાન હૈં. આહાહા..! વહ પરમાત્મા મેં શુદ્ધ જ્ઞાનકા અવતાર.. અવતાર અર્ાાત્ હૈ. શુદ્ધ 

જ્ઞાન જૈસે (પયાાયમેં) ર્ન્મે, વૈસે યહ શુદ્ધ જ્ઞાન(સ્વરૂપ) હી ઉત્પન્ન હુઆ અર્ાાત્ હૈ. શુદ્ધ જ્ઞાન–કેવલ 

જ્ઞાન.. કેવલ જ્ઞાન.. જૈસે સાકર મેં માિ મીઠાશ હોતી હૈ વૈસે ભગવાન આત્મામેં એક જ્ઞાન, જાનન... 
જાનન... જાનન... જાનન... શુદ્ધ જ્ઞાનકા વહ અવતાર હૈ. આહાહા..! યહ સમ્યગ્િશાનકા ધવષય હૈ. િૂસરી 
લાખ-કરોડ બાતેં કરે, પરંતુ િૂસરા રાસ્તા હૈ નહીં. આહાહા..! 

‘શુદ્ધ જ્ઞાનકા અવતાર હૈ, જો સુખસાગરકી બાઢ હૈ...’ આહાહા..! બાઢ-ભરતી આતી હૈ ન સમુદ્ર 

મેં? બાઢ આતી હૈ ન? આહાહા..! ઐસે ભગવાન આત્મા આનંિકા સાગર પરમાત્મા ઉસકી ર્હાં દ્રધિ 

હુઈ, તો પયાાયમેં આનંિકી બાઢ આયી. જૈસે સમુદ્ર મેં બાઢ આતી હૈ. આહાહા..! સમુદ્ર મેં જૈસે બાઢ 
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આતી હૈ, વૈસે યહાં આત્માકે સમુદ્ર મેં દ્રધિ પડનેસે પયાાયમેં બાઢ આતી હૈ. આહાહા..! ઉસકો આનંિકો 
શોિને નહીં જાના પડતા. બાહર આનંિ શોિને કો નહીં જાતા. આનંિકા ઉફાન. ઉફાન મેં ફેર હૈ. પાનીકા 
જો ઉફાન હૈ વહ પોલા ઉફાન હૈ. પાંચ સેર પાનીમેં ઉફાન આયે, પરંતુ વહ તો પોલા-પોલા હૈ. ઉસ પાંચ 

સેરમેં કુછ બઢતા નહીં. યહ ઐસા નહીં હૈ.  

શ્રોતા – ઇસમેં પોલ નહીં હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – પોલ નહીં હૈ. પયાાયમેં આતા હૈ સુખ કા સાગર. આહાહા..! આચાયા કે શબ્િો 
ર્ોડે મેં બહોત સારા... સુખસાગરકી બાઢ હૈ. આહાહા..! પ્રભુ! તુમ કૌન હો? તું તેરે કો ધપછાન, તો તેરી 
પયાાયમેં આનંિકી બાઢ આતી હૈ–આનંિકી ભરતી આતી હૈ. ભરતી હમારે કાદઠયાવાડ મેં ગુર્રાત મેં 
ભરતી કહતે હૈં. તુમ્હારે મેં બાઢ કહતે હૈં. આહાહા..! સુખસાગરકી બાઢ. સાગર. નિી ભી નહીં. 
આહાહા..! સુખકા સાગર ભગવાન અરૂપી હૈ ઔર ક્ષેિ છોટા. શરીર પ્રમાણસે ક્ષેિ હૈ, ધફર ભી અંિર 

અમાપ વસ્તુ કો અપને જ્ઞાનકે નેિસે િેખો તો... ઇતને મેં જ્ઞાન હૈ ઔર િેખે દકતની ચીજોં કો! યહ આંખ 

ઇતને મેં હૈ. જ્ઞાનપયાાય ઇતનેમેં હૈ. સબ કુછ િેખે, ધફર ભી ઉસકો પરપનેસે િેખતે હૈં. અપની પયાાયમેં 
સામર્થયા હૈ ઉસકો િેખતે (નહીં). આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! એક-એક બાત ધવચારને યોગ્ય હૈ. 
આહાહા..! ઐસા માગા પ્રભુકા. આહાહા..! 

‘સુખસાગરકી બાઢ હૈ...’ આહાહા..! ભર્સમેં દ્રધિ િેનેસે ઔર ભર્સકા સ્વીકાર કરનેસે આનંિકા 
ઝરના ધનકલતા હૈ. પવાતમેં સે જૈસે પાની ધગરતા હૈ, ઐસે સુખકા સાગર ભગવાન પવાત... આહાહા..! 
ઉસકા ર્હાં સ્વીકાર હુઆ, ઉસકા સત્કાર હુઆ ઉસકી ઉપાિેયબુધદ્ધ હુઈ, તો આનંિકા ઉભરા આતા હૈ. 
ભરતી-બાઢ આતી હૈ. સુખકે સાગરમેં બાઢ આતી હૈ. આહાહા..! ઐસા પ્રભુ આત્મા ઉસકો છોડકર કોઈ 

ભી ચીર્ દકંમતી નહીં.  

ભગવાન ધિલોકનાર્ પરમાત્મા ઉસકી દ્રધિ જો કરે તો ભી રાગ હોગા. આહાહા..! અપનેકો 
છોડકર પરદ્રવ્યકા લક્ષ કરેગા, પંચ પરમેષ્ઠીકા લક્ષ કરેગા તો ભી પ્રભુ! સ્વદ્રવ્ય આશ્રય છોડકર 

પરદ્રવ્યકા આશ્રય હુઆ તો રાગ હોતા હૈ. આહાહા..! ઐસા માગા હૈ. ‘ઔર જો ક્લેશોિધિકા...’ ક્લેશકા 
િદરયા. અનાદિકાકાલસે રાગ ઔર દ્વેષ, પુણ્ય ઔર પાપ ઔર ક્લેશ... આત્મા આનંિસ્વરૂપ હૈ ઉસસે 
ધવરૂદ્ધ ક્લેશ હૈ. ક્લેશકા ઉિધિ અર્ાાત્ િદરયા. આહાહા..! યહ (આત્મા) ક્લેશકે ઉિધિ કા દકનારા હૈ. 
ક્લેશરૂપી ઉિધિ િદરયા ઉસકા વહાં અંત હૈ. બાિમેં ક્લેશ હોગા નહીં. અંિર ભગવાન ર્હાં ગયા, 
અંિરમેં પ્રાપ્ત હુઆ, ક્લેશકા દકનારા આ ગયા–ક્લેશકા અંત આ ગયા. આહાહા..! કેવલ આનંિ આયા, 
ક્લેશકા અંત આ ગયા. વહી બાત .... શુભરાગકા ભી ક્લેશ હૈ. શુભરાગ હૈ વહ ભી ક્લેશ હૈ. ક્યોંદક 

રાગ હૈ. આહાહા..! આકુલતા હૈ, િુુઃખ હૈ. ઉસકા તો દકનારા હો ગયા. આહાહા..! િુુઃખાદિ િશા ભી િૂર 

હો જાતી હૈ. 

 ‘ક્લેશોિધિકા દકનારા હૈ, વહ સમયસાર...’ યહ આત્મા.. યહ આત્મા ઐસા કહા હૈ. ‘(શુદ્ધ 

આત્મા) ર્યવંત વતાતા હૈ.’ ઐસા ક્યોં કહા? હૈ, પરંતુ હમેં અનુભવમેં આયા હૈ ઇસધલયે ર્યવંત વતાતા 
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હૈ, ઐસા કહતે હૈં. ઐસા ધ્રુવ અનુભવમેં આયે નહીં તબ તક ર્યવંત વતે દકસકો કહના? યહ ર્યવંત 

વતે. આહાહા..! સમઝમેં આયા? આહાહા..! ભર્સકી અંતર દ્રધિમેં.. ઉસકી સિા દ્રધિમેં ઔર જ્ઞાનમેં 
જ્ઞેય તરીકે નહીં આયી, તો ઉસમેં રહે કહાંસે? યહાં તો ર્યવંત વતે ઉસકા અર્ા? મેરે અનુભવમેં 
આનંિકા ઝરના ઝરતા હૈ વહ ર્યવંત વતાતા હૈ, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! 

મુધનરાર્કો તીન કષાયકા નાશ હૈ. એક સંજ્વલન હૈ. વહ ભી કહા હૈ યહાં એક શ્લોકમેં. 
વીતરાગમેં ઔર મુધનમેં કુછ ફેર માનના... એક શ્લોક એસા હૈ. ર્ોડા એક ર્રા સંજ્વલન.... એક શ્લોક 

ઐસા હૈ દક સવાજ્ઞ ઔર મુધનમેં કુછ ફેર માને વહ હમ ર્ડ હૈં. ર્ડ હૈં તો ઉસમેં ફેર માનતે હૈં, ઐસા કહા. 
આહાહા..!  

શ્રોતા – યહ તો આપ હી ફરમાતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – કૌન સા હૈ ઇસમેં? 

શ્રોતા – ૨૯૬. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ૨૯૬ ક્યા? પન્ના?  

શ્રોતા – શ્લોક-૨૫૩.  

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – િેખો, ૨૯૬. શ્લોકાર્ા. ‘સવાજ્ઞ-વીતરાગમેં ઔર ઇસ સ્વવશ...’ આત્મા ભર્સને 
વશ કર ધલયા વહ સવાજ્ઞ ભગવાન ઔર ‘સ્વવશ યોગીમેં કભી કુછ ભી...’ કભી કુછ ભી ‘ભેિ નહીં હૈ; 
તર્ાધપ અરેરે..!’ હૈ? ‘અરેરે..! હમ ર્ડ હૈં...’ આહાહા..! મુધન ઐસા કહતે હૈં. વહ તો ધનમાાનતા બતાતે 
હૈં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ધનમાાનતા બતાતે હૈં. આહાહા..! ગર્બ બાત હૈ. મુધનરાર્ મોક્ષકા માગા 
.... મેરે ધહસાબસે તો પદ્મપ્રભમલિાદરિેવ મુધન હૈં વહ તીર્ંકર હોનેવાલે હૈં. ઐસી શાસ્ત્રકી રચના ..... 
વહ તીર્ંકર હોનેવાલે મહાસંત મુધન કહતે હૈં દક સવાજ્ઞમેં ઔર મુધનમેં... આહાહા..! કુછ ભી ભેિ માનતે 
હૈં.. ‘હમ ર્ડ હૈં દક ઉસમેં ભેિ માનતે હૈં’ આહાહા..! કઠીન બાત હૈ પ્રભુ! આહાહા..! 

સવાજ્ઞ સંત. આહાહા..! એક તરફ સવાજ્ઞ સંત, એક તરફ આત્મધ્યાનમેં મસ્ત. વહ મસ્તીમેં કહા 
ફેર હૈ? ધવકલ્પ હૈ નહીં, રાગ હૈ નહીં, પર ઉપર લક્ષ હૈ નહીં. તો જૈસે સવાજ્ઞકા પર ઉપર લક્ષ નહીં, 
સવાજ્ઞકો કોઈ પરકો જાનનેકા ઉપયોગ હૈ નહીં, આહાહા..! ઐસે (મુધનરાર્)કો ધ્યાનમેં ર્બ હો તો પર 

તરફકા લક્ષ ઔર ઉપયોગ હોતા નહીં. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ ભાઈ! ભાગ્યવાનકો સુનનેકો ધમલે 
ઐસી યહ ભગવાનકી વાણી હૈ. ધિલોકનાર્ તીર્ંકરિેવકી યહ વાણી હૈ. અરેરે..! ઐસા કહા ન? હમ 

ર્ડ હૈં. મુધન કહતે હૈં. આહાહા..! ઇતના ફેર માનતે હૈં વે ર્ડ હૈં. આહાહા..!  

શ્રોતા - સ્વવશ યોગી મેં કૌન સા ગુણસ્ર્ાન લેના? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સાતવાં.. સાતવાં. ધ્યાન. સાતવાં. સાતવેમેં ધ્યાનમેં પડે હૈં ઉનકો કહાં ફેર 

હૈ? અંિર અબુધદ્ધપૂવાક ધવકલ્પ હૈ ઉસકી ધગનતી નહીં. સાતવેંસે, છઠ્ઠેસે નહીં. મુધનકો ક્ષણમેં છઠવાં 
ઔર ક્ષણમેં સાતવાં આતા હૈ. એક અંતમાહૂતામેં હજાર વાર છઠવાં, સાતવાં આતા હૈ. મુિત બહોત ર્ોડી 
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હૈ, પરંતુ એક અંતમાહૂતામેં છઠવા ઔર સાતવાં... છઠ્ઠેદક ધસ્ર્ધત પોની સેકન્ડ લગભગ હૈ. હૈ કમ–ર્ોડી. 
ઔર સાતવેં કી (ધસ્ર્ધત) પોની સેકન્ડ સે આિી. આહાહા..! યહ ધસ્ર્ધત હજારો બાર આતી હૈ. સચ્ચે સંત 

ઔર સચ્ચે મુધન ભર્નકો પરમાત્મા ‘ણમો લોએ સવ્વ સાહુણં’... યહ તો ઠીક, પરંતુ વહાં તક ધલયા હૈ 
ષટ્ખંડાગમમેં. ષટ્ખંડાગમમેં વહાં તક ધલયા હૈ, ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી અદરહંતાણં. ઐસા ધલયા 
હૈ. ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી અદરહંતાણં, ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી ધસદ્ધાણં. આહાહા..! યહ 

ષટ્ખંડાગમમેં પાઠ હૈ. ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી આઈદરયાણં, ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી 
ઉવજ્ઝાયાણં, ણમો લોએ સવ્વ ધિકાલવતી સાહુણં. આહાહા..! એક-એક પિકો ધિકાલવતી ઔર 

સવ્વ—વહ સબમેં લાગુ દકયા હૈ. અભી તો ણમો લોએ સવ્વ સાહુણંમેં ‘લોએ’ ઇતના લાગુ પડતા હૈ. 
અંતિીપકમેં ઇતના આતા હૈ. ષટ્ખંડાગમમેં તો ધિકાળવતી... આહાહા..! ધિકાળવતીમેં દ્રધિકા જોર 

દકતના? આત્મા ધ્રુવ ઉપરકી દ્રધિકા જોર દકતના? દક તીન કાલમેં વતાનાર અદરહંતો સબકો મેરે 
નમસ્કાર. આહાહા..! 

શ્રેધણકરાજા અભી નરકમેં હૈં, પરંતુ ભધવષ્યકે તીર્ંકર ધગનકર ઉસકો ભી નમસ્કાર હૈ. આહાહા..! 
ગર્બ બાત હૈ ભાઈ! ધિકાળવતી સાહુણં ઐસા કહા હૈ. ભધવષ્યમેં અનંતકાલકે બાિ સાિુ હોગા, અભી 
ભલે કોઈ ધનગોિમેં હો. આહાહા..! પરંતુ ભગવાન તો ઐસા કહે, ણમો લોએ સવ્વ ધિકાળવતી સાહુણં. 
ભૂત ઔર વતામાન ઔર ભધવષ્ય—તીનકાલમેં જો આત્મા ધ્રુવકા સાિન કરતા હૈ, વહ ભલે સવાજ્ઞ હુઆ 

નહીં, ધફર ભી ઉન સબકો ભગવાન ધિલોકવતી (કહકર) નમસ્કાર કરતે હૈં. તીન લોકમેં વતાનેવાલે 
અદરહંત, ધસદ્ધ આચાયોં કો નમસ્કાર હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા – આપ તો સાિુઓં કા ઇતના વણાન કરતે હો ઔર લોગ કહતે હૈં દક મુધનમહારાર્ કો 
માનતે નહીં હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – મુધનરાર્ તો બાપા! મુધન દકસકો કહે? આહાહા..! ભર્સને અંતર આનંિકા 
ઉછાલા આતા હો, ભર્સકો ક્ષણમેં ઔર પલમેં છઠવા, સાતવા આતા હૈ, ભર્સકો સવાજ્ઞ પરમાત્મા ઐસા 
કહે, અરે..! મુધનરાર્ ઐસા કહે દક વીતરાગમેં ઔર મુધનમેં ફેર માને વહ ર્ડ હૈ. આહાહા..! પરંતુ 
મુધનપના હોના ચાધહયે ન? ભગવાન! મુધનપના કૈસા હૈ? વહ કોઈ કપડે બિલે ઔર પંચ મહાવ્રત 

કોઈ.... વહ પંચ મહાવ્રત ભી અભી સચ્ચે નહીં. ક્યોંદક ચોકા બનાકર આહાર લેતા હૈ. ર્હાં હો વહાં 
ઉસકે ધલયે બનાયા હુઆ લે તો પાપ હૈ. વ્યવહાર ભી ર્ૂઠા હૈ. આહાહા..! 

ક્યોંદક હમ સંપ્રિાયમેં ર્ે, તબ છોટે ગાંવમેં જાતે ર્ે તો વહાં પાંચ-છ ઘર હો જૈન કે. તો પહલે 
સુબહમેં નહીં જાતે ર્ે. ક્યોંદક જો વહાં જાયે તો હમારે કા નામકા કુછ બનાયે રોટી.. રોટી. વહ બરાબર 

રોટી કરતે હૈ ઔર ચાવલ હો ગયે હો, િાલ હો ગઈ હો તબ હમ વહોરને જાતે ર્ે. તબ હમ ર્ોડા લેતે ર્ે 
િો રોટી આદિ. વહ બનાયે ઉસકે પહલે હમ જાતે નહીં ર્ે. ગાંવમેં જાતે નહીં. ગાંવ કે બાહર રહતે ર્ે. 
૧૫ સાલ તક ઐસા દકયા હૈ. આહાહા..! પરંતુ વહ સબ દિયાકાંડ... આહાહા..! િમા-બમા ઉસમેં કુછ 

નહીં. 
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યહાં તો િમીકો ઐસા કહતે હૈં, મુધનકો કેવલીસે કમ માને. અરેરે..! હમ... આહાહા..! મુધનરાર્. 
પદ્મપ્રભમલિાદર િેવ. આહાહા..! પંચ પરમેષ્ઠીમેં ધમલે હૈં, આહાહા..! વહ કહતે હૈં દક હમ ર્ડ હૈં દક 

ઉસમેં ભેિ માનતે હૈં. આહાહા..! હૈ દક નહીં? ઇતની દકંમત મુધનકી હૈ પ્રભુ! સવાજ્ઞકે સાર્ જોડ દિયા. 
આહાહા..! તીનલોકકા નાર્ સવાજ્ઞ પરમાત્મા, ઉનકો એક સમયમેં તીન કાલ તીન લોક ધવકલ્પ ભબના 
પર તરફ કે ઉપયોગ ભબના અપને સ્વરૂપમેં જાનનેમેં આતા હૈ. લોક-અલોક કો ઉપયોગ ભબના (જાને). 
પરકા ઉપયોગ જ્ઞાનીકો હોતા નહીં. આહાહા..! અપને ઉપયોગમેં ધ્યાનમેં લોકાલોક જાનનેમેં આ જાતા 
હૈ. અપનેકો જાનતે હૈં ઉસમેં. 

જૈસે, દ્રિાંત દિયા હૈ શાસ્ત્રમેં. ર્લમેં, ઉપર ચંદ્ર, તારેં (હૈં વહ) દિખતે હૈં ર્લ મેં.  તો ર્લ િેખતે 
હી વહ િેખનેમેં આ જાતા હૈ, ઉપર િેખનેકી ર્રૂરત નહીં. ક્યા કહા સમજે? ર્લ-પાની.. નિી ચલતી હો 
ઉસમેં ઉપર નક્ષિ, તારે, ચંદ્ર ઉપર હૈ વહ અંિર દિખે–ર્લ મેં દિખે. તો િેખનેવાલેકો ઉપર િેખનેકી 
ર્રૂરત નહીં, ર્લ કો િેખે તો િેખનેમેં આ જાયે. આહાહા..! ઐસે ભગવાન આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ ઉસકો 
િેખને જાતે હૈં તો લોકાલોકકા (જ્ઞાન) આ જાતા હૈ. લોકાલોક તરફ લક્ષ નહીં કરના પડતા. આહાહા..! 
ઐસા પ્રભુ હૈ. ઉસકો એક સાિારણ િો ધસગારેટ પીએ તબ ... હો જાયે. એક ચાયકી પ્યાલી પીએ સુબહમેં 
ચાય યા ઉકાલા પા સેર, િેઢ-પા સેર. મગર્ ઠીક રહે, સુનનેમેં મગર્ ઠીક રહે. આહાહા..! 

યહાં યહ કહતે હૈં. સુખ સાગરકી તો બાઢ હૈ. આહાહા..! ‘ક્લેશોિધિકા દકનારા હૈ, વહ સમયસાર 

(શુદ્ધ આત્મા) ર્યવંત વતાતા હૈ.’ ર્યવંત વતો ઐસા ભી નહીં કહા. સમઝમેં આયા? ર્યવંત વતો 
ઐસા નહીં કહા. ક્યોં? દક (સ્વ) કે અનુભવસે કહતે હૈં દક મેરા આત્મા ર્યવંત વતાતા હૈ તો યહ આત્મા 
ભી ર્યવંત વતાતા હૈ. આહાહા..! દિગંબર સંત કહતે હૈં દક મેરા આત્મા મેરી દ્રધિમેં અનુભવમેં આયા 
હૈ તીન કષાયકા અભાવ હોકર. ઓહોહો..! ભર્સકો િો ઘડી હુઈ હો િીક્ષા ધલયે, ઉસકો લાખો વષા (પહલે) 
િીક્ષા ધલયે ગણિર ભી ‘ણમો લોએ સવ્વ સાહુણં’ મેં સાિુ (કો નમસ્કાર કરતે)  હૈં. ક્યા કહા યહ? 

કોઈ િો ઘડી પહલે િીક્ષા લી હો, મુધન હો અંિર ધ્યાનમેં ગયા હો, અનુભવ છઠવે-સાતવેમેં આ 

ગયા ઔર ગણિરિેવ કરોડ સાલ પહલે મુધન હો ગયેં હો વે ભી ર્બ ણમો અદરહંતાણં... ણમો લોએ 

સવ્વ સાહુણં કહે. આહાહા..! દકસકો? િો ઘડી પહલે સાિુ હુઆ ઉસકો. આહાહા..! ણમો લોએ સવ્વ 

સાહુણં.. ગણિરિેવ પ્રભુ ગણિરિેવ ભર્સકે ચરણમેં નમસ્કાર કરે પ્રભુ! વહ દકંમતી ચીર્ કૈસી હોગી? 

આહાહા..! મુધનપને કે ચરણ મેં ગણિર નમસ્કાર કરે, આહાહા..! ઐસી ચીર્ હૈ. શાસ્ત્ર ધલખતે હૈં તબ 

પહલે પાંચ નવકાર બોલતે હૈં ન? ભગવાનકી વાણી સુનકર...  

‘ૐ ધ્વધન સુણી અર્ા ગણિર ધવચારે, 

રચી આગમ ઉપિેશ ભધવક જીવ સંશય ધનવારે.’ 

આગમકી રચના કરે, વહાં શુરૂ મેં પાંચ નવકાર આયે. ણમો અદરહંતાણં, ણમો ધસદ્ધાણં... 
આહાહા..! પીછે ટીકા કરે. ભગવાનકે સમીપમેં... ઐસે જો મુધનરાર્ ભર્સકો ગણિર નમસ્કાર કરે, પ્રભુ! 
ઉસકી દકંમત દકતની હોગી? આહાહા..! ઉસકા સ્વભાવ કૈસા હોગા? આહાહા..! ભર્સકો અભી ગંિ 
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ભી નહીં દક યહ ક્યા ચીર્ હૈ? ઉસકા આત્માકા અનુભવ ઐસા... આહાહા..! ઐસે કો ચાર જ્ઞાન ઔર 

ચૌિ પૂવાકી રચના અંતમુાહૂતામેં કરનેવાલે ગણિર નમસ્કાર કરતે હૈં. આહાહા..! િો ઘડીકી િીક્ષા લી હુઈ 

હૈ. અંિરમેં આનંિમેં ઉતર ગયે હો. અતીધન્દ્રય આનંિ પ્રગટ હો ગયા.  

કભી ઐસા ભી હોતા હૈ દક અંિરમેં ધમર્થયાત્વ હો ઔર બાહરમેં નગ્ન િશા હો. દ્રવ્યધલંગ, 
દ્રવ્યધલંગકા તીન પ્રકાર હૈ. દ્રવ્યધલંગકા તીન પ્રકાર હૈ. એક તો અંિર ધમર્થયાત્વકા અંશ રહે ઔર બાહ્યકી 
દિયા છઠ્ઠે ગુણસ્ર્ાન જૈસી પૂરી કરે વહ દ્રવ્યધલંગ. એક સમદકત હુઆ, િીક્ષા લેકર અંિર સમદકત હુઆ, 
પરંતુ (ભાવધલંગ)–મુધનપના આયા નહીં તો વહ ભી દ્રવ્યધલંગી હૈ. સમદકત હૈ, પરંતુ ચાદરિ આયા 
નહીં. ધ્યાનમેં આ ગયે તો ચાદરિ.... સમઝમેં આયા કુછ? આહાહા..! ઔર પાંચવે ગુણસ્ર્ાનમેં કોઈ હો, 
મુધનપના લે ધલયા, પરંતુ અંિરમેં પાંચવા ગુણસ્ર્ાન તક આયા, છઠવે-સાતવે તક આયા નહીં. 
આહાહા..! તત્ત્વાર્ા રાર્વાધતાકમેં પાઠ હૈ. આહાહા..! ઉસકો દ્રવ્યધલંગી કહતે હૈં. 

ઔર ભર્સકો ભાવ ઈતના હૈ ભાવ સાતવા-છઠવાકા (ઔર) ઉતની દિયા ઉસપ્રકાર હો તો ઉસકો 
ભાવધલંગી કહતે હૈં. આહાહા..! કહાં ગયે હમારે સેઠ? ઋષભકુમાર! ઐસી બાત હૈ. યહાં આયે હૈં ઇતની 
િૂરસે. બહોત અચ્છા દકયા. હમારે સેઠ તો યહાં હૈ ભાવનગરકે ભગવાનભાઈ... યહાં રહે. ભગવાન! 
કોઈ બાત સૂક્ષ્મ લગે, ધફર ભી સમઝનેમેં ધ્યાન રખના. સૂક્ષ્મ બાત યહાં તો અંતરસે બાત આતી હૈ. 
આહાહા..! સૂક્ષ્મ પડે તો ર્ોડી સમજે. પહલે સુનનેમેં આયી ન હો, નયી લગે તો ર્રા સૂક્ષ્મ લગે. પરંતુ 
ન સમઝમેં આયે ઐસી બાત હૈ નહીં. ભગવાન તીનલોકકા નાર્ ચૈતન્યસ્વરૂપકા િદરયા અંિર હૈ. 
ચૈતન્યકા િદરયા અંિર ભરા હૈ સાગર હૈ. કહા ન યહ? જ્ઞાનકા તો અવતાર હૈ. આહાહા..! ઉસકા ર્ન્મ 

હી જ્ઞાનસ્વરૂપ ધિકાલ હૈ. સવા ભગવાન આત્માઓં પૂણા જ્ઞાનસે ભરે હુએ સુખકે સાગર હૈં, પરંતુ ઉસકી 
દ્રધિ ઔર પ્રતીત કરે ઉસકો યહ બાત હૈ. ઉસકી પ્રતીત ઔર અનુભવ ન કરે ઉસકો તો હૈ હી નહીં.. હૈ 
હી નહીં. હૈ ઔર જો પ્રતીત ઔર અનુભવ કરે, ઉસકો હૈ. આહાહા..! 

કારણ પરમાત્મા, ધિકાલીકો કારણ પરમાત્મા કહતે હૈં. ઔર સબ જીવમેં કારણ પરમાત્મા હૈ 
ધિકાલી. પરંતુ કારણ પરમાત્મા હોને પર ભી ભર્સકી દ્રધિ ઉસ પર નહીં ઔર ભર્સકી દ્રધિ રાગ ઔર 

પયાાયકે ઉપર હૈ, ઉસકો કારણ પરમાત્મા હૈ નહીં. સાક્ષાત્ ચીર્ હૈ પરંતુ ખ્યાલમેં લે નહીં... જ્ઞાનને જ્ઞેય 

બનાયા તો ઉસકો હૈ. તો હૈ. આહાહા..! ગર્બ બાત હૈ પ્રભુ! જ્ઞાનને આહાહા..! જ્ઞેય બનાયા, તબ યહ 

વસ્તુ હૈ ઉસકો. વરના ઉસકો તો હૈ નહીં. ભલે હો, ધ્રુવ ચીર્ હૈ ભગવાન, પૂણાાનંિ હૈ, પરંતુ ભર્સકી 
ઉસ તરફ દ્રધિ ઔર સ્વીકાર નહીં ઉસકો તો હૈ નહીં. ઉસકો તો કારણ પરમાત્માપરમાત્માકા કાયા 
સમ્યગ્િશાન હોતા હી નહીં. આહાહા..! 

કારણ પરમાત્મા ઉસકી પૂણા પયાાય (વહ) કાયાપરમાત્મા હો. કેવલજ્ઞાનીકો કાયાપરમાત્મા કહતે 
હૈં. ઔર નીચે કારણ પરમાત્મા કહતે હૈં. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. ભગવાન! તેરી બાત હી અલગ હૈ 
ન. સબ ભગવાન હૈં. આહાહા..! ઉસકી નર્ર જાતી નહીં. અંતમુાખ હોને કો નર્ર કરતા નહીં. પ્રયત્ન 
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યહ નહીં કરતા ઔર િૂસરા પ્રયત્ન કરે. સ્વકા પ્રયત્ન છોડકર િૂસરા પ્રયત્ન કરે. કાં િયા પાલના, વ્રત 

કરના, પદડમા લેની, યહ કરના, કપડે બિલના. આહાહા..! 

શ્રોતા – કુછ કરના તો પડેગા ન? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સુનો તબ. સુનો! પરકા ત્યાગ-ગ્રહણ આત્મામેં હૈ નહીં. સમયસાર. શભક્ત 

હૈ. ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વ શભક્ત. વહ સમયસાર કે પીછે હૈ. ખબર હૈ સબ. પીછે હૈ. હૈ યહાં સમયસાર? 

યહ ન? સમયસાર નહીં હૈ? યહ હૈ. અપના નહીં હૈ ઇસમેં? ઘરકા હો તુરંત હાર્ આયે. યહ ર્લ્િી હાર્ 

આયે નહીં. આ ગયા. ક્યા કહા? 

શ્રોતા – ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વ  

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – હા, ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વ શભક્ત હૈ. અભસ્તત્વ, વસ્તુત્વ, પ્રમેયત્વ, 
અગુરુલઘુ... ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વશભક્ત. ઉસકા ક્યા અર્ા હૈ? સૂક્ષ્મ બાત લગેગી પ્રભુ! યહ કપડે કો 
છોડું ઔર િૂસરા સાિા કપડા લું, વહ આત્મામેં હૈ નહીં. પરવસ્તુકા ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વ હૈ. આહાહા..! 
૧૬વીં (શભક્ત) હૈ. ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વશભક્ત. આહાહા..!  

આનંિકા ગ્રહણ ઔર રાગકા ત્યાગ તો કહ સકે, વહ વ્યવહારસે કહ સકે. આત્માકા ગ્રહણ ઔર 

રાગકા ત્યાગ વહ વ્યવહારસે કહે. પરંતુ પરમાણુકા ત્યાગ ઔર પરમાણુકા ગ્રહણ આત્મામેં હૈ હી નહીં. 
આહાહા..! ક્યા કહા સમઝમેં આયા? કપડેકો મૈં છોડતા હૂં ઔર યહ કપડા ગ્રહણ કરતા હૂં, વહ ત્યાગ-
ઉપાિાનશૂન્યત્વશભક્તકા ઘાત કરતા હૈ. ઐસી બાત હૈ. ત્યાગ-ઉપાિાનશૂન્યત્વ શભક્ત. પરકા ત્યાગ 

ઔર પરકા ગ્રહણ... ઉપાિાન અર્ાાત્ ગ્રહણ... ત્યાગ-ઉપાિાન. ત્યાગ અર્ાાત્ પરકો છોડના ઔર 

ઉપાિાન અર્ાાત્ ગ્રહણ કરના, ઉસસે શૂન્યત્વ હૈ. આહાહા..!  

ભગવાન આત્મા એક રર્કણકો છોડે ઐસા નહીં. આહાહા..! યહાં તો ર્હાં ર્ોડા છોડે, તો  
અભભમાન... મૈંને કપડે છોડે, મૈંને યહ છોડા, મૈને આહાર છોડા. પ્રભુ! તુઝે માલુમ નહીં. તેરી શભક્ત મેં 
યહ હૈ હી નહીં. પરકા ત્યાગ ઔર પરકા ગ્રહણ તો હૈ હી નહીં. આહાહા..! કેવલ રાગ-દ્વેષકા ત્યાગ 

(કહના), વહ ભી વ્યવહાર હૈ. બાકી તો આત્મા આત્માકે આનંિમેં રહતા હૈ ઔર રાગ ઉત્પન્ન નહીં 
હોતા, ઉસકો રાગકા નાશ કરતા હૈ ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા – દ્રવ્યાનુયોગ ચરણાનુયોગકા ઘાત કરતા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ ચરણાનુયોગ તો જાનને કે ધલયે હૈ. યહ આિરનેકે ધલયે હૈ. આહાહા..!  

વહાં પ્રશ્ન હુઆ ર્ા. વહ ચાંિમલજી આયે ર્ે ન? ઉિયપુર. વહ ચાંિમલજી ર્ે ન. બ્રહ્મચારી ર્ા 
કોઈ. ઉસને કહા દક ભગવાન કપડે ઉતારતે હૈં ન. મૈંને કહા દક ઉતારના વહ કર્નમેં હૈ. વહ ઉતરને 
લાયક પયાાયમેં (કપડે) ઉતરતે હૈં. આત્મા ઉસકો ઉતારતા હૈ વહ બાત હૈ નહીં. યહાં તો પ્રધસદ્ધ ઢીંઢોરા 
પીટતે હૈં. માગા યહ હૈ. આત્મા અરૂપી પ્રભુ ચૈતન્ય આનંિઘન, વહ રર્કણસે લેકર દકસી સ્કંિકો ગ્રહણ 

કરે ઔર છોડે (નહીં). કમા બાંિે નહીં ઔર કમા છોડે નહીં. આહાહા..! કેવલ ભાવકમા કરે ઔર ભાવકમા 
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છોડે. છોડે ભાવકમા વહ ભી વ્યવહારસે કહનેમેં આયા હૈ. અંતરકે ધ્યાનમેં જાયે, વ્યવહાર ઉત્પન્ન ન 

હો, ઉસકો ભાવકમાકા નાશ દકયા ઐસા કહનેમેં આતા હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત! 

‘ર્યવંત વતાતા હૈ.’ આહાહા..! ર્યવંત વતાતા હૈ, ઉસકા અર્ા ક્યા હૈ? દક હમારે અનુભવમેં 
ર્યવંત વતાતા હૈ ઐસા અર્ા હૈ. ર્યવંત વતે કોઈ ચીર્ ..... ઐસા નહીં. હમારા પ્રભુ શુદ્ધ જ્ઞાનઘન 

આનંિકંિ જો દ્રધિમેં આયા તો યહ વસ્તુ ર્યવંત વતાતી હૈ. આહાહા..! મુધનરાર્ અપની બાત ભી અંિર 

ડાલતે હૈં. એક શ્લોકમેં તો દકતના ડાલ દિયા હૈ! ‘ર્યવંત વતાતા હૈ.’ યહ શ્લોક પૂરા હો ગયા. િૂસરા.. 
૩૯વી ગાર્ા લેંગે. સમયે હો ગયા. 

         (શ્રોતા – પ્રમાણ વચન ગુરુિેવ!) 

 

***** 
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નિયમસાર. ગાથા-૩૯. ૩૮ ગાથા હો ગઈ. 

णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावठाणा वा। 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्साहरिस्सठाणा वा ॥३९॥ 

  માિાપમાિ, સ્વભાવકે િનહિં સ્થાિ હોતે જીવકે, 

  હોતે િ હર્ષસ્થાિ ભી, િનહિં સ્થાિ ઔર અહર્ષકે. ૩૯. 

‘ટીકા – યહ, નિનવષકલ્પ તત્ત્વકે સ્વરૂપકા કથિ હૈ.’ નિનવષકલ્પ તત્ત્વ કહો યા ઉપર નિખા હૈ શુદ્ધ. 
નિકાિીકો શુદ્ધ કહિેમેં આતા હૈ. નિકાિી ચીજ ભગવાિ ધ્રુવ એક સમયકી પયાષયસે ભભન્ન હૈ, ગ્રહણ-
ત્યાગ ઉસમેં હૈ િહીં. પયાષયમેં રાગકા ત્યાગ ઔર (રાગ) કા ગ્રહણ હૈ. (ઐસા) વસ્તુસ્વભાવ વહ પયાષયમેં 
હૈ. પરવસ્તુકા ત્યાગ-ગ્રહણ તો આત્મામેં હૈ હી િહીં. આત્મા નસવા કોઈ ચીજકા–પરકા ત્યાગ કરિા 
ઔર પરકો છોડિા, યહ તો આત્માકે સ્વભાવમેં પ્રભુ! હૈ હી િહીં. ફક્ત ઉસકી પયાષયમેં નમથ્યાત્વ, રાગ-
દ્વેર્, નવકાર આદિ પાપબિંધકે કારણ કા—પયાષયમેં દ્રવ્યકે આશ્રયસે નિકાિી શુદ્ધતત્ત્વ નિનવષકલ્પ તત્ત્વ 

ઉસકે અવિિંબિસે ઉસકા—િાશ કરિા વહ અનધકાર હૈ. આહાહા..! જરા સૂક્ષ્મ હૈ. 

‘નિકાિ-નિરૂપાનધ ભજસકા સ્વરૂપ હૈ.’ આહાહા..! ભગવાિ આત્મા નિકાિી નિરૂપાનધક સ્વરૂપ 

ભજસકા હૈ. આહાહા..! નિકાિી નિરાવરણ હૈ. વસ્તુ અિંિર નિકાિી નિરાવરણ હૈ. આિિંિકા નપિંડ હૈ. 
ચૈતન્યકા રસકા સાગર હૈ. આહાહા..! ઉસ તરફ િજર કભી ગઈ િહીં. બાહરકી ઉિઝિમેં પ્રવૃનિમેં પડે 
રહે. અપિી બાત અપિે નિયે કરી િહીં. િુનિયાકે નિયે કર િુિં... િૂસરેકો તો છુતા િહીં. એક દ્રવ્ય િૂસરે 
દ્રવ્યકો છુતા હી િહીં, પ્રભુ! તો તુમ ક્યા કરોગે િૂસરે કા? આહાહા..! એક દ્રવ્ય િૂસરેકો છૂતા (િહીં), 
પરકો તો છૂતા િહીં કભી. પરકે સાથ ક્યા કરિા હૈ તુઝે? ઔર પરકે ત્યાગ-ગ્રહણ(સે શૂન્ય) વહ તો 
તેરેમેં ગુણ હૈ. 

ત્યાગ-ગ્રહણ રનહત. રજકણ, કપડા ઉસકા ત્યાગ ઔર ગ્રહણ ઉસસે તો આત્મા શૂન્ય હૈ. આત્મામેં 
ત્યાગ-ઉપાિાિશૂન્યત્વ િામકા ગુણ હૈ. આહાહા! પરકે ત્યાગ-ગ્રહણકે સાથ તો સિંબિંધ િહીં. વાસ્તવમેં 
તો રાગકા િાશ કરિા ઔર સ્વભાવમેં આિા વહ ભી વ્યવહાર હૈ. રાગકા િાશ કરિા વહ વ્યવહાર હૈ. 
ક્યોંદક વસ્તુમેં યહ હૈ િહીં. પયાષયમેં જબ વસ્તુકી દ્રનિ કરતે હૈં તબ રાગકી ઉત્પનિ િહીં હોતી, ઉસકો 
િાશ કરિા ઐસા કહિેમેં આયા હૈ. યહાિં નિનવષકલ્પતત્ત્વકા અથષ શુદ્ધતત્ત્વ. ઉપર શુદ્ધતત્ત્વ હૈ િ? 

શુદ્ધતત્ત્વ કહો, નિનવષકલ્પતત્ત્વ કહો, ધ્રુવતત્ત્વ કહો, સામાન્યતત્ત્વ કહો, અભેિતત્ત્વ કહો, એક સ્વભાનવક 

વસ્તુ નિકાિી કહો—વહ સબ એક હૈ. આહાહા..!  

શ્રાવણ સુદ ૨, બુધવાર, તા. ૨૫-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૩૯, શ્લોક-૫૫, પ્રવચિ-૫ 
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યહ નિનવષકલ્પ તત્ત્વ, ભજસમેં ભેિ િહીં. રાગ તો િહીં, પરિંતુ ભેિ િહીં. ઐસે અભેિ તત્ત્વકે 
સ્વરૂપકા કથિ કહેંગેં. આહાહા..! ઉસમેં નિકાિ નિરૂપાનધક ભજસકા સ્વરૂપ.... ભગવાિ આત્મા... શબ્િો 
તો બહોત સુિે હો ભાઈ! વાણી તો ગ્યારહ અિંગકી અિિંત બાર કી, પરિંતુ અિંતરમેં ધીરજ સે, શાિંનતસે 
શાિંનતકા સાગર પ્રભુ ઉસ તરફકા ઝુકાવ હુઆ િહીં. બાકી સબ બાતેં દિયાકાિંડ આદિ વહ સિંસારકે 
ખાતેમેં હૈ. આહાહા..! નિનવષકલ્પતત્ત્વ નિકાિ નિરૂપાનધ... તીિોં કાિ ઉપાનધ ઉસમેં િહીં. આહાહા..! 
પયાષયમેં રાગ હૈ, વહ પયાષય વસ્તુ(મેં હૈ ઐસા) યહાિં િહીં. યહાિં તો નિકાિી તત્ત્વ શુદ્ધ િેિા હૈ. ધ્રુવ.  

મૂિ બાત સમ્યગ્િશષિકા નવર્ય, મૂિ સમ્યગ્િશષિકા ધ્યેય, મૂિ સમ્યગ્િશષિકા અવિિંબિ ઐસા 
જો નિકાિી નિરૂપાનધતત્ત્વ... આહાહા..! ‘નિકાિ-નિરૂપાનધ ભજસકા સ્વરૂપ હૈ...’ ઉસકા સ્વરૂપ હી ઐસા 
હૈ. દકસીિે બિાયા બિા ઐસા હૈ િહીં. આહાહા..! ‘ઐસે શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય કો...’ જીવમાિ િ િેતે 
હુએ અભસ્તકાય ક્યોં કહા? અન્યમનતમેં તો અસિંખ્ય પ્રિેશ હૈં િહીં. જીવકે અસિંખ્ય પ્રિેશ હૈ. એક સવષજ્ઞકે 
નસવા.... પરમાત્મા સવષજ્ઞિે િેખા દક એક જીવ કે અસિંખ્ય પ્રિેશ હૈં. વહ ભગવાિકે નસવા કહીં હૈ િહીં. 
ઇસનિયે યહાિં જીવાભસ્તકાય નિયા. માિ જીવ ઐસા િહીં. જીવકી અભસ્ત-કાય–અસિંખ્ય પ્રિેશ. 
આહાહા..! 

ભગવાિ આત્મા નિકાિ નિરૂપાનધકો યહાિં જીવાભસ્તકાય કહિેમેં આયા હૈ. નિકાિ નિરૂપાનધકો 
યહ કહિેમેં આયા હૈ શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય. આહાહા..! ઉસમેં વાસ્તવમેં.. ઐસી ચીજ જો હૈ ઉસમેં વાસ્તવમેં 
‘નવભાવસ્વભાવસ્થાિ (-નવભાવરૂપ કે સ્વભાવ સ્થાિ)...’ ઉિયભાવકે (બોિ) હૈં િ ૨૧? વહ કોઈ 

બોિ આત્મામેં િહીં હૈ. આહાહા..! ઉિયકે ૨૧ બોિ હૈં. યહ તો કમષકે નિનમિકે વશ... નિનમિસે િહીં, 
નિનમિકે વશ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, વહ વસ્તુમેં િહીં. આહાહા..! ઉસમેં ભી શબ્િ ફેર હૈ. નિનમિસે ઉત્પન્ન 

હોતા હૈ (ઐસા) બોિિ મેં (આયે, પર) નિનમિસે ઉત્પન્ન િહીં હોતા. ઉત્પન્ન તો અપિી પયાષયકી 
કમજોરીસે નવકાર ઉત્પન્ન હોતા હૈ. 

યહાિં કહા દક શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય... જીવ, અભસ્ત ઔર કાય. આત્મા હૈ, અસિંખ્ય પ્રિેશી હૈ (અથાષત્) 
અભસ્તકાય હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત સવષજ્ઞકે નસવા કહીં હૈ િહીં. આહાહા..! અસિંખ્ય પ્રિેશ. ભગવાિકે 
નસવા પ્રિેશ દકસીિે કહે િહીં દકસી સ્થાિ મેં. જરા સૂક્ષ્મ બાત હૈ. શ્વેતાિંબરમેં કહા હૈ, પરિંતુ જો ચૌિ 

રાજુ િોક (કા ક્ષેિ) હૈ ૩૪૩ (ઘિરાજુ) ઉસમેં ભૂિ હૈ. ઉસિે કબુિ દકયા હૈ એક પુસ્તક મેં દક યહ ૩૪૩ 

રાજુ કે પ્રમાણસે મેિ ખાતા િહીં. કહતે હૈં, પરિંતુ મેિ ખાતા િહીં—ઐસા પાઠ હૈ. ચૌિ બ્રહ્ાિંડ કે 
પ્રમાણસે મેિ િહીં, તો ચૌિ બ્રહ્ાિંડમેં ભજતિે પ્રિેશ હૈં આકાશ યા ધમાષભસ્તકાયકે, ઇતિે પ્રિેશ આત્માકે 
હૈં. ચૌિ રાજિોકમેં ભૂિ હો તો વહ શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયમેં ભી ભૂિ આ ગઈ. સમઝમેં આયા? પુસ્તક હૈ 
ઉસકા. ઉસકે પુસ્તકમેં કબુિ દકયા હૈ દક યહ ચૌિ રાજિોક જો હમ કહતે હૈં, ઉસ પ્રકારસે મેિ િહીં 
ખાતા.  

યહાિં તો ભગવાિ સવષજ્ઞિે કહી યહ વાણી હૈ. કેવિજ્ઞાિકે અિુસાર કી વાણી હૈ. તો યહાિં કહતે 
હૈં દક ‘શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય કો...’ ઉપર જો શુદ્ધભાવ કહા, ઉસકો યહાિં શુદ્ધજીવાભસ્તકાય કહા. ‘વાસ્તવમેં 
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નવભાવસ્વભાવ િહીં હૈ;...’ આહાહા..! સિંસાર િહીં હૈ. સિંસાર એક સમયકી નવકૃત અવસ્થા હૈ. સિંસાર 

કોઈ સ્ત્રી, કુટુિંબ, પદરવાર, મકાિ, પૈસા, આબરૂ વહ સિંસાર િહીં. સિંસાર અપિી પયાષયસે િૂર િહીં રહતા. 
સિંસાર ભૂિ હૈ. ભૂિ અપિી પયાષયસે િૂર િહીં રહતી. આહાહા..! સ્ત્રી, કુટુિંબકો ત્યાગા તો સિંસાર ત્યાગા, 
ઐસા ઉસકો સિંસાર માિે, વહ સિંસાર િહીં. સિંસાર તો, પ્રભુ તીિિોકકા િાથ શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય ઉસમેં 
સે હટકર ‘સિંસરણિં ઇનત સિંસાર...’ પ્રવચિસારમેં ઐસા હૈ. ઉસસે હટકર– શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય ઉસસે 
હટકર રાગ-દ્વેર્, પુણ્ય-પાપકે વશ હો જાતે હૈં વહ સિંસાર હૈ. આહાહા..! કહો, સ્ત્રી, બચ્ચે, કુટુિંબ વહ 

સિંસાર િહીં. સેઠ! આપકે પૈસે-બૈસે વહ સિંસાર િહીં, ઐસા કહતે હૈં. 

સિંસાર યહ આત્માકી ભૂિ હૈ. તો આત્માકી ભૂિ આત્માસે િૂર િ રહે. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ, 
પ્રભુ! આત્માકી સિંસાર િશા વહ આત્માકી પયાષયમેં રહે. આત્માકી પયાષયકો છોડકર િૂસરે સિંસાર રહે 
િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ, પ્રભુ સૂક્ષ્મ તો િગે, પરિંતુ વસ્તુ તો યહ હૈ. આહાહા..! જીવાભસ્તકાય મેં 
નવભાવભાવકાસ્વભાવકા અભાવ હૈ. આહા..! 

‘(શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયકો) પ્રશસ્ત ઔર પ્રશસ્ત સમસ્ત મોહ-રાગ-દ્વેર્કા અભાવ હોિેસે...’ કહતે 
હૈં દક નવભાવસ્વભાવ ક્યોં િહીં? આત્માકી પયાષયમેં હૈ, વસ્તુમેં ક્યોં િહીં? જીવાભસ્તકાય ધ્રુવતત્ત્વ 

ભગવાિ ઉસમેં નવભાવસ્વભાવ ક્યોં િહીં? પયાષયમેં હૈ, અિંિર ધ્રુવ મેં િહીં. કારણ? દક ‘મોહ-રાગ-
દ્વેર્કા અભાવ હોિેસે માિ-અપમાિકે હેતુભૂત કમોિય કે સ્થાિ િહીં હૈ;...’ આહાહા..! માિ શબ્િ 

નિયા હૈ પહિે. ભગવાિ આત્મામેં માિ ભી િહીં ઔર અપમાિ ભી િહીં. દકસકા માિ? પૂણાષિિંિકા 
િાથ ઉસકો દકસકા માિ? પૂણાષિિંિકા િાથ ઉસકો દકસકા અપમાિ? ઐસે માિ-અપમાિ 

જીવાભસ્તકાય– જીવ ધ્રુવતત્ત્વમેં વહ હૈ િહીં. ક્યોં િહીં હૈ? દક ‘મોહ-રાગ-દ્વેર્કા અભાવ હોિેસે...’ યહ 

કારણ દિયા. પયાષયમેં મોહ-દ્વેર્કા ભાવ હોિે પર ભી દ્રવ્યમેં િહીં હૈ. આહાહા..! ઐસા આત્મા પ્રભુ... 
આત્માકી તો બનિહારી હૈ. યહ ક્યા ચીજ હૈ! આહાહા..! કરિે િાયક તો યહ એક હી હૈ. યહ ધ્રુવતત્ત્વ 

પર દ્રનિ કરિા–શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયકો આિરણીય કરિા, શુદ્ધતત્ત્વ કહો યા ધ્રુવ કહો, ઉસકો ઉપાિેય 

કરકે નિનવષકલ્પ હો જાિા, શુરૂઆતમેં યહ કરિા હૈ પ્રભુ! બાકી િૂસરી બાત દકતિી ભી કરે, પરિંતુ ઇસ 

બાતકે ભબિા ધમષકી શુરૂઆત હોગી િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

‘મોહ-રાગ-દ્વેર્કા અભાવ હોિેસે માિ-અપમાિકે હેતભૂત કમોિયકે સ્થાિ િહીં હૈ;...’ કમષ 
ઉસમેં હૈં િહીં, કમષ તો નિનમિ હૈ. પરિંતુ કમષકે નિનમિકે આધીિ જો માિ ઔર અપમાિ હૈ, વહ પયાષયમેં 
હૈ, વસ્તુમેં હૈ િહીં. આહાહા..! માિ ઔર અપમાિ... આહાહા..! નિિોકિાથ ભગવાિમેં હૈ િહીં. ક્યોંદક 

મોહ ઔર રાગ-દ્વેર્કા નિકાિીસ્વભાવમેં અભાવ હોિેસે... પયાષયમેં ભિે હો, પયાષય દ્રવ્યમેં હૈ િહીં. 
પયાષયકા દ્રવ્યમેં પ્રવેશ હોતા િહીં. આહાહા..!  વહ ઉપર ઉપર નતરતી હૈ. જૈસે પાિી કે ઉપર તેિ કે ભબિંિુ 
ડાિે, વહ તેિ કે ભબિંિુ ઉપર ઉપર તરે, અિંિર પેસે િહીં. ઐસે ભગવાિ આત્મા અતીનન્દ્રય આિિંિ ઔર 

અતીનન્દ્રય શાિંનતકા સાગર. શાિંનત... શાિંનત... શાિંનત... અકર્ાયભાવ કહો, શાિંનત કહો, ચાદરિ કહો, ગુણ 

હોં નિકાિી, ચાદરિકી પયાષય િહીં. નિકાિી ચાદરિ ગુણ હૈ. શાિંત... શાિંત... શાિંત.. 
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ઉસમેં કમોિયકે કારણરૂપ મોહ ઔર રાગ-દ્વેર્ હૈ િહીં. ઉસ કારણસે ઉસમેં માિ ઔર અપમાિકે 
હેતુ હૈં િહીં. માિ-અપમાિકે હેતુ કમોિયકે સ્થાિ િહીં. આહાહા..! માિ-અપમાિમેં કમોિય હેતુ હૈ. 
નિનમિ હૈ. ઉસમેં કમોિયકા સ્થાિ િહીં. ક્યોંદક માિ-અપમાિકે હેતુભૂત... જરા સૂક્ષ્મ બાત હૈ. માિ-
અપમાિકા હેતુ (કમોિય) ફક્ત નિનમિ હૈ. કમષ હૈ વહ નસફષ નિનમિ હેતુ હૈ. કમષસે હોતા િહીં ઔર 

ભગવાિ આત્મા કમષકો છૂતા િહીં. તીિ કાિ તીિ િોકમેં કોઈ આત્મા કમષકો છૂતા િહીં. ઉસ કારણસે 
કહા દક માિ-અપમાિકે હેતુભૂત નિનમિ કમોિય કા સ્થાિ–કમષકે ઉિયકે સ્થાિ આત્મામેં િહીં, પ્રભુ! 
યહ કબુિાત કૈસે હોતી હૈ? આહાહા..! િૂસરા સબ કરે પરિંતુ ઇસકે ભબિા... 

શ્રોતા – ઇસકે ભબિા ધમષ હોતા હી િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ઇસકે ભબિા ધમષ િહીં, પ્રભુ! િોગ માિે ભિે. પ્રભુ! જન્મ-મરણ રનહત હોિે 
કા, િુુઃખસે મુક્ત હોિેકા માગષ તો યહ હૈ. ક્યોંદક નમથ્યાત્વ ઔર રાગ-દ્વેર્ તિ્્િ િુુઃખ ઔર િુુઃખકી જાિ 

હૈ. નમથ્યાશ્રદ્ધા, નમથ્યાજ્ઞાિ, નમથ્યાચાદરિ–રાગ-દ્વેર્ વહ તો િુુઃખકી જાિ હૈ. ભગવાિ આત્મા ઉસ 

િુુઃખકી જાિ સે રનહત હૈ અિંિર. આહાહા..! કૈસે બૈઠે? સુબહમેં ઉઠકર એક ચાયકા પ્યાિા પીએ તબ 

સુખ આયે. પદ્મચિંિજી! સુબહમેં ચાય પીતે હૈ િ સુબહમેં? સુિિે આયે તો ઐસા િગે દક ચાય પીકર 

આયે તો મગજ ઠીક રહે. આજ પીકર િહીં આયે ઇસનિયે મગજ ઠીક િહીં. આહાહા..! પ્રભુ! વહ આધા 
શેર પાિીસે તેરા મગજ ઠીક હો ગયા? આધા સેર પાિી–ઉકાિા, ચાય પીકર આયા તો તેરા મગજ ઠીક 

રહા ઔર બાિમેં અઠીક હો ગયા? આહાહા..! કહાિં તેરી ગનત, કહાિં તેરા માિ, કહાિં તેરા સ્થાિ! 
આહાહા..! 

વહ યહાિં કહતે હૈં પરમાત્મા. ઔર કુિંિકુિંિાચાયષિે અપિે કારણસે બિાયા હૈ. યહ તો િુનિયા 
સુિે... કુિંિકુિંિાચાયષ કહતે હૈં દક મૈંિે યહ પુસ્તક તો મેરે નિયે બિાયા હૈ. વહ શ્ર્િોક તો મેરે નિયે બિાયે 
હૈં. આહાહા..! ઉસમેં યહ આયા દક ‘કમોિયકે સ્થાિ િહીં હૈ;...’ ક્યા કહા? ‘માિ-અપમાિકે 
હેતુભૂત...’ માિ-અપમાિકા નિનમિ. નિનમિિે કુછ દકયા િહીં. માિ-અપમાિકે હેતુભૂત ‘કમોિય કે 
સ્થાિ...’ વહ હૈ િહીં અિંિર. કમોિય ઉિય (હોિા) ઔર યહાિં અપિા નવકાર હોિા અપિેસે, ઉિયસે 
િહીં. જો હેતુભૂત નિનમિ કમોિય હૈ વહ આત્મામેં હૈ િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત! 

‘(શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય કો) શુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે...’ ભગવાિ આત્માકો, ર્ોડશકારણ 

ભાવિાસે તીથંકરગોિ બિંધે ઉસ શુભ પદરણનતકા અભાવ હૈ. વસ્તુમેં િહીં હૈ. આહાહા..! ‘શુભ 

પદરણનતકા અભાવ હોિેસે...’ પિંચ મહાવ્રતકા પદરણામ. ભગવાિકી ભભક્ત, તીથંકર ગોિ બાિંધિેકા 
પદરણામ. આહાહા..! વહ શુભ પદરણામોંકા અભાવ હોિેસે... આહાહા..! યહાિં તો સેદઠયે કુછ પૈસે ખચે 
ઔર મિંદિર મિંદિર બિાયે તો ધમષ હો ગયા. આહાહા..! વહાિં િાઈરોબી ગયે થે િ? તો વહાિં તો પૈસા 
બહોત પૈસા બહોત. કરોડપનત ૪૫૦ ઔર ૧૫ તો અબજપનત ઔર પૈસે બહોત ખચષ કરે.  

શ્રોતા – બહોત સુખી હૈં. 
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પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ કહા થા િ. તબ કહા થા દક િુુઃખી હૈ તુિં. ઔર પૈસે ખચષ કરકે મકાિ 

બિાતે હો મિંદિર ૨૫ િાખકા્, ધમષ જરા ભી િહીં હોગા. જો શુભભાવ કરેગા તો પુણ્ય બિંધેગા. વહ 

ચીજ તો ઉસસે બિતી હૈ. યહ ચીજ શુભભાવ તુિે દકયા ઇસનિયે બિતી હૈ, ઐસા હૈ િહીં. કઠીિ બાત 

હૈ, પ્રભુ! બાત વાસ્તનવક પરમાત્માકા પરમ સત્ય, પરમ સત્ય ઓહોહો..! વહ અિૌદકક હૈ. ભજસકો 
પરકી કોઈ અપેક્ષા હી િહીં. આહાહા..! પર (પયાષય) બિે ઉસમેં ધ્રુવકી અપેક્ષા હી િહીં ઔર ધ્રુવમેં 
ઉસકી અપેક્ષા િહીં. આહાહા..! સમ્યગ્િશષિકા નવર્ય–સમ્યગ્િશષિકા ધ્યેય ઉસમેં, કહેંગેં દક શુભ 

પદરણનતકા અભાવ હૈ. આહાહા..! જરા સૂક્ષ્મ પડે પરિંતુ ભાર્ા સમજે? ભાર્ા તો સાિી હૈ. જ્યાિા સાફ 

નહન્િી િહીં આતી, થોડી નહન્િીમેં ગડબડ હો જાયે. આહાહા..! 

‘શુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે...’ આહાહા..! પ્રભુ ચૈતન્ય સભચ્ચિાિિંિ પ્રભુ, અતીનન્દ્રય 

આિિંિકી ગઠરી–ગાિંઠ, અતીનન્દ્રય આિિંિકા િિ. અતીનન્દ્રય જ્ઞાયક ઔર અતીનન્દ્રય શાિંનતકા સાગર, 
ઉસમેં શુભ પદરણનતકા અભાવ હૈ. ભજસ ભાવસે તીથંકરગોિ બિંધે ઉસ ભાવકા ભી ઉસમેં અભાવ હૈ. 
આહાહા..! ઔર ભજસકો તીથંકરગોિ બાિંધિેકા પદરણામ હો, ઉસકી દ્રનિ પહિે ધ્રુવ પર હોિી ચાનહયે. 
ધ્રુવ ભબિા યહ શુભ પદરણનત ઉત્પન્ન હોગી િહીં. તીથંકર ગોિ બાિંધિેકી શુભ પદરણનત ધ્રુવકે ઉપર 

દ્રનિ ભબિા ઉત્પન્ન િહીં હોગી. અજ્ઞાિીકો ઉત્પન્ન હોગી શુભ પદરણનત, પરિંતુ ભજસ ભાવસે 
તીથંકરગોિ બિંધે વહ તો સમદકતીકો હી બિંધતી હૈ. ઉસકી દ્રનિ તો દ્રવ્યકે ઉપર–ધ્રુવ ચૈતન્યમૂનતષ 
ભગવાિ ઉપર દ્રનિ હૈ. ભગવાિકા ભેટા હૈ. આહાહા..! સમદકતીકો તો ભગવાિકા ભેટા હૈ. ઉસકી 
શુભપદરણનત ઉસકે પાસ કુછ ગણતરી હૈ હી િહીં. આહાહા..! 

‘શુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે શુભ કમષ િહીં હૈ,...’ શુભ કમષ િહીં. આત્મામેં શુભ કમષ હૈ હી 
િહીં. શુભભાવ હૈ િહીં, તો શુભકમષ ભી હૈ િહીં. આહાહા..! સમયસારમેં તો શુભભાવ કો નવર્કુિંભ 

કહા. ઝહરકા ઘડા હૈ ઔર ઉસસે જો પ્રકૃનત બિંધે ઉસકો ઝહરકા વૃક્ષ (કહા). ઝહરકા વૃક્ષ હૈ ઐસા નિયા 
હૈ. આહાહા..! આત્મા અમૃતકા સાગર હૈ, પ્રભુ અમૃતકા સાગર હૈ. આહાહા..! પયાષયમેં જો રાગાદિ હૈ 
વહ તો િુુઃખરૂપ હૈ. આહાહા..! ચાહે તો તીથંકરગોિ બાિંધિેકે ભાવ (હો, પર) હૈ િુુઃખરૂપ. આહાહા..! 
ઔર ઉસસે ભભન્ન કમષચીજ ઉસમેં હૈ હી િહીં. કમષસે નવકાર હોતા હૈ ઐસા િહીં, કમષસે નવકાર હોતા હૈ 
ઐસા િહીં ઔર વહ નવકાર અિંતર સ્વરૂપમેં હૈ ઐસા િહીં. આહાહા..! 

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – અિંિર શભક્ત પડી હૈ. ભગવાિ પડા હૈ અિંિર. િક્ષ તો એક પયાષય ઉપર હી 
હૈ. એક સમયકી પયાષય વહાિં િક્ષ પડા હૈ. પ્રભુ તો પડા રહા હૈ અિંિર. આહાહા..! વસ્તુ તો ઐસી હૈ પ્રભુ!  

યહાિં કહતે હૈં દક શુભકમષ, શુભ પદરણનત િહીં. પદરણનત અથાષત્ પયાષય. પદરણનત અથાષત્ 
શુભભાવકી િશા. વહ શુભભાવ અસિંખ્ય પ્રકારકે હૈં. વહ સબ શુભભાવ ભજસસે પુણ્ય બિંધે વહ ભાવકા 
હેતુ કમોિય હોિેસે ઉસમેં યહ હૈ િહીં. કમોિય હેતુભૂત હોિેસે... હેતુ અથાષત્ નિનમિ. ઇતિી નિનમિકી 
અપેક્ષા આતી હૈ. નવકાર અપિેમેં હોતા હૈ, વહ નવકાર વસ્તુમેં િહીં.  
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‘શુભ કમષકા અભાવ હોિેસે...’ ભગવાિ આત્મામેં શુભકમષકા અભાવ હોિેસે. આહાહા..! 
તીથંકરગોિ કે બિંધિકા અભાવ હૈ. તીથંકર ગોિ બાિંધા હૈ, શ્રેનણક રાજાિે તીથંકરગોિ બાિંધા. સમઝમેં 
આયા? ભગવાિ! તીથંકર ગોિ ઉન્હોંિે બાિંધા હૈ, પરિંતુ વહ પ્રકૃનત આત્મામેં િહીં હૈ. આહાહા..! ભજસ 

ભાવસે બાિંધા વહ ભાવ આત્મામેં િહીં હૈ, તો નફર પ્રકૃનત તો જડ હૈ. તીથંકર પ્રકૃનત બિંધી વહ તો જડ હૈ. 
નવશેર્ તો, પ્રભુ! ભજસ ભાવસે પ્રકૃનત બિંધી ઉસ ભાવકા િાશ હોતે હી પ્રકૃનતકા ઉિય હોગા. ક્યા કહા? 

ભજસ ભાવસે તીથંકરગોિ બિંધા ઉસ ભાવકા િાશ હોગા, વીતરાગ હોગા, કેવિી હોગા, તબ વહ પૂવષકી 
પ્રકૃનત બિંધી હૈ ઉસકા તેરહવે ગુણસ્થાિમેં ઉિય આયેગા. આહાહા..! સમઝમેં આતા હૈ કુછ? 

શુભ પદરણનત દ્રવ્યસ્વભાવમેં હૈ િહીં. ઉસસે જો તીથંકરગોિ બિંધતા હૈ વહ પ્રકૃનતકા ઉિય વહ 

તો જડ બિંધા જડ. શુભ પદરણનત તો ચૈતન્યકી નવકારી પયાષય (હો), પરિંતુ કમષ હૈ જડ ઉસકા ઉિય તેરહવે 
ગુણસ્થાિમેં આયેગા. આહાહા..! યહ તો જબ કેવિજ્ઞાિ હોગા, પૂણાષિિંિકા િાથ જબ નવકારરનહત હો 
ગયા, તબ વહ ઉિય આયા. સમવસરણ (આદિ) વહ તો બાહરકી ચીજ હૈ. ઉસકા આત્મામેં કુછ આયા 
િહીં. સમઝમેં આયા? આહાહા..! કદઠિ પ્રભુ કી ચીજ. સુિિા ભી મુશ્કેિ પડે પ્રભુ! ભિે થોડા, પરિંતુ 
ચીજ પરમ સત્ય યહ હૈ િાથ! પરમ સત્ય નિિોકિાથકી યહ વાણી હૈ. આહાહા..! પરમાત્મા વહાિં 
ભબરાજતે હૈં. આહાહા..! ઉસકી યહ વાણી હૈ. વહ ઐસા કહતે હૈં દક ભજસ ભાવસે હમેં તીથંકર બિંધા, 
વહ ભાવ ભી હમારે મેં િહીં હૈ ઔર જો પ્રકૃનત બિંધિ હુઈ, ઉસકા ફિ હમકો છદ્મસ્થ (િશા)મેં િહીં 
નમિેગા. કેવિજ્ઞાિ હોગા તબ (નમિેગા). પ્રકૃનત ઝહર હૈ. આહાહા..! તેરહવેં ગુણસ્થાિમેં ઉિય આયેગા, 
તબ તક કેવિજ્ઞાિ િે િેંગે. આહાહા..! પ્રકૃનતિે કુછ આત્માકો િાભ દિયા ઐસા હૈ િહીં. 

વહ યહાિં કહતે હૈં દક ‘શુભ કમષકા અભાવ હોિેસે સિંસારસુખ િહીં હૈ.’ ભગવાિમેં સિંસારકા 
સુખ િહીં. કલ્પિાકા સુખ હૈ િ? પૈસે મેં, સ્ત્રી મેં, કુટુિંબ મેં. ઓહોહો..! શરીરકા એક અવયવ િૂસરે શરીર 

કે અવયવકો પ્રભુ! છૂતા િહીં. છૂતા િહીં ઔર માિા દક હમ ભોગ િેતે હૈં. આહાહા..! દ્રનિકા ફેર હૈ, 
પ્રભુ! એક શરીરકી પયાષય િૂસરે શરીરકી પયાષયકો છૂતી િહીં. આહાહા..! એક શરીરકા અવયવ– નમટ્ટી–
ધૂિ વહ િૂસરી નમટ્ટી–ધૂિ કે શરીરકો છૂતી િહીં કભી. આહાહા..! 

તો યહાિં કહતે હૈં દક ‘સિંસાર સુખ િહીં હૈ.’ નવર્યમેં જો (સુખ) માિતે હૈં વહ કલ્પિા હૈ. કમષ 
ઉિય ઉસમેં િહીં, રાગ સ્વભાવમેં િહી ઔર રાગમેં માિતે હૈં દક હમેં સુખ હૈ. સિંયોગ વહ સુખરૂપ ઔર 

િુુઃખરૂપ િહીં. શરીરકો અનિ મેં ડાિે તો અનિ શરીરકો છૂઈ હી િહીં. આહાહા..! વહ શરીરમેં જો િુુઃખ 

હોતા હૈ વહ શરીર કી પયાષયસે િહીં, અિંતરમેં અરુનચભાવ–નવકારભાવ કરતે હૈં ઉસકા િુુઃખ હૈ. સિંયોગી 
ચીજકા િહીં, અનિકા િહીં, પરકા િુુઃખ હૈ િહીં. આહાહા..! બહોત ફેર. સિંસાર સે અિગ હૈ પ્રભુ! પૂરી 
િુનિયા કા માગષ ભભન્ન હૈ. યહ તો જન્મ-મરણ રનહત હોિેકી બાત હૈ પ્રભુ! આહાહા..! જન્મ-મરણ (કરકે) 
સ્વગષમેં જાિા, વહ સ્વગષકો િુગષનત કહી હૈ. આહાહા..! સ્વગષકો િુગષનત કહી હૈ.  

મોક્ષપાહુડમેં કહા હૈ. આહાહા..! ‘पिदव्वादो दुग्गइ’ ક્યા કહા?  ‘पिदव्वादो दुग्गइ’ ભગવાિ 

કહતે હૈં દક મૈં પરદ્રવ્ય હૂિં. તેરા મુઝ પર િક્ષ જાયેગા તો િુગષનત હૈ. રાગ વહ આત્માકા ચૈતન્ય(ભાવ) 
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િહીં ઇસનિયે િુગષનત હૈ. અિપાહુડમેં હૈ. આહાહા..! ‘सदव्वा हु सगु्गइ’ યહ િૂસરા બોિ હૈ. ‘सदव्वा हु 
सगु्गइ’ અપિા જો દ્રવ્ય આિિંિકિંિ પ્રભુ સભચ્ચિાિિંિ ઉસકે અવિિંબિસે સુખ હૈ ઔર સુગનત હૈ. 
આહાહા..! સ્વગષ કે સુખ ભી િુુઃખરૂપ હૈં, કર્ાય હૈ, સવાષથષનસદ્ધકે િેવોં એકાવતારી હૈં– એક ભવમેં મોક્ષ 

જાિેવાિે હૈં, નફર ભી (ઉન્હેં) કર્ાયભાવ હૈ વહ િુુઃખરૂપ હૈ. આહાહા..! કર્ અથાષત્ સિંસાર, આય અથાષત્ 
િાભ. કોઈ ભી પ્રકારકે હાસ્ય, રનત, અરનત, શોક, િુગિંછા. આહાહા..! વહ સબ પાપ હૈ. હાસ્ય વહ ભી 
પાપ હૈ, રનત વહ પાપ હૈ, અરનત વહ પાપ હૈ. આહાહા..! હાસ્ય, રનત, અરનત, શોક, િુગિંછા, ભય—સબ 

િોકર્ાય હૈ, નવકાર અથાષત્ િુુઃખ હૈ. આહાહા..! કમષકા નિનમિ હૈ ઉસમેં, પરિંતુ ઉસસે ઉત્પન્ન હુઆ 

િહીં. અપિી પયાષયમેં કમજોરી સે... આહાહા..! 

‘અપિેકો આપ ભૂિકર હેરાિ હો ગયા. અપિેકો આપ ભૂિ કે હેરાિ હો ગયા.’ ભજિમેં એક 

આતા હૈ. ‘અબ હમ કબહુ િ નિજ ઘર આયે. અબ હમ કબહુ િ નિજ ઘર આયે. પર ઘર ભ્રમત િામ 

અિેક ધરાયે.’ રાગ ઔર પુણ્યવાિે .... િારકી હૈ, નતયંચ હૈ, મિુષ્ય હૈ, સ્ત્રી હૈ, પુરુર્ હૈ, માિી હૈ, 
અપમાિી હૈ. ‘પ્રભુ હમ કબહુ િ નિજ ઘર આયે, પર ઘર ભ્રમત અિેક િામ ધરાયે.’ પરઘરકે િક્ષસે 
અિેક િામ ધારે પ્રભુ! પરિંતુ વહ ચીજ તેરી િહીં. આહાહા..! ભજિમેં આતા હૈ. ભજિ હૈ િ? આહાહા..! 
યહાિં કહતે હૈં દક સિંસાર સુખ શુભપદરણામમેં િહીં. ક્યા કહા? આહાહા..! ભજસ ભાવસે તીથંકરગોિ 

બિંધે વહ ભાવ સુખરૂપ િહીં, વહ ભાવ િુુઃખરૂપ હૈ, ઝહર હૈ. કદઠિ િગે, પ્રભુ! યહ સાર હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા - .... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – યહ તો સ્પિ દકયા હૈ. આચાયષિે સ્પિ નિખા હૈ. આહાહા..! 

સિંસાર, શુભ પદરણામ યા ભોગ મેં જો રાગ હુઆ વહ સુખ િહીં, વહ િુુઃખ હૈ. આહાહા..! સુિંિર 

શરીર ઔર સુિંિર સ્ત્રી કા શરીર હો ઔર નવર્યકી વાસિામેં ઇતિી ગૃનદ્ધ હો... આહાહા..! પ્રભુ! હમિે 
તો સબ સુિા હૈ િ, િેખા હૈ િ. દકયા િહીં હૈ સ્ત્રી કા... નવર્ય િેિે પહિે પકવાિ ખાતે હૈં. બરફી, ચુરમુિં 
પા સેર, અધ સેર. બાિમેં નવર્ય િેિેમેં મજા આયે. અરે..! પ્રભુ! યહ ક્યા કરતે હો તુમ? આહાહા..! 
સમઝમેં આયા? યહ તો ૮૦ સાિ પહિે કી બાત હૈ. એક કા િેખા હૈ. બરફી િેતે હૈં. ખા કર આયે હૈં. 
કહા, યહ રાતકો સોિેસે પહિે ભોગકે સમય િેંગે. બાિમેં ભોગ િેંગે. આહાહા..! સારી િુનિયા િેખી હૈ. 
િાચે િહીં, પરિંતુ િાચિેવાિેકો િેખા હૈ. િાચિેવાિેકો સબકો િેખા હૈ. આહાહા..! પ્રભુ! ક્યા કરતે હૈં 
ઔર કહાિં જાતે હૈં ઉસકો ઉસકી ખબર િહીં. 

યહાિં તો કહતે હૈં દક સિંસારમેં કહીં ભી સુખ િહીં. આહાહા..! તુઝે સુખ ચાનહયે તો, પ્રભુ! 
જીવાભસ્તકાયમેં પડા હૈ. અિંિરમેં આિિંિકા કિંિ હૈ. આિિંિકા ગોિા હૈ પ્રભુ! અતીનન્દ્રય આિિંિકી ખાિ હૈ, 
નિધાિ હૈ. આહાહા..! ઐસા અતીનન્દ્રય આિિંિસ્વરૂપ ભગવાિમેં સિંસારસુખ િહીં હૈ. ઉસમેં સિંસાર 

સુખ િહીં. અપિા આિિંિ–સુખ હૈ. અપિા આિિંિકા અતીનન્દ્રય સુખ હૈ. સિંસારસુખ અિંિરમેં હૈ હી િહીં. 
િુનિયા કુછ માિે, કુછ ચિે, કોઈ મેિ િ નમિે. આહાહા..! પરકો છૂતે િહીં હોં! ઉસ સમય કલ્પિા હોતી 
હૈ દક યહ ઠીક હૈ. વહ કલ્પિા િુુઃખ હૈ, િુુઃખ વહ ઝહર હૈ. આહાહા..!  
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યહ કલ્પિા કા સિંસારસુખ શુદ્ધદ્રવ્ય જીવાભસ્તકાય.... યહ મૂિ અનધકાર શુદ્ધભાવ અનધકાર હૈ. 
શુદ્ધભાવ કહો યા ધ્રુવ કહો, ધ્રુવ કહો યા જીવાભસ્તકાય કહો. શુદ્ધ જીવાભસ્તકાયમેં.. આહાહા..! પ્રભુ! યહ 

સિંસારકે સુખકે અસિંખ્ય પ્રકાર, અિિંત સૂક્ષ્મ ભેિ હૈ અિિંત પ્રકાર, વહ આત્મામેં િહીં. નિકિ જાયે વહ 

આત્મામેં િહીં, છૂટ જાયે વહ આત્મામેં િહીં. આહાહા..! ભગવાિ તો અતીનન્દ્રય આિિંિમય હૈ. સિંસાર 

સુખકા અભાવ હોિેસે.. પ્રભુમેં ‘સિંસાર-સુખકા અભાવ હોિેસે હર્ષસ્થાિ િહીં હૈં;...’ પાઠમેંસે નિયા હૈ. 
આત્મામેં હર્ષ િહીં હૈ. આહાહા..! હર્ષ વહ નવકાર હૈ. સિંસાર સુખકા અભાવ હોિેસે... ‘સિંસાર સુખકા 
અભાવ હોિેસે હર્ષસ્થાિ િહીં હૈં;...’ હર્ષ અથાષત્ ખુશી હોિા. કુછ ભી અિુકૂિ નવસ્મયકારી વસ્તુ 
િેખકર ખુશ હો જાિા વહ નવકાર ઔર િુુઃખ હૈ. આહાહા..! વહ િુુઃખ પ્રભુમેં િહીં હૈ. જીવાભસ્તકાય 

પરમાિિંિકી મૂનતષ પ્રભુ, અિાદિ પરમાિિંિકી મૂનતષ હૈ. વીતરાગસ્વરૂપસે ભરા હૈ. પૂરા ચૈતન્યતત્ત્વ 

વીતરાગસ્વરૂપસે ભરપૂર હૈ. આહાહા..! યહ વીતરાગસ્વરૂપમેં હર્ષ કા સ્થાિ િહીં. હર્ષ િહીં, હર્ષ.. હર્ષ.. 
િડકેકી શાિી કરે તો હર્ષ કા પાર િહીં. ઉસકી મા.. તીિ દિિ ભજમિમેં સબ ગદરષ્ઠ વસ્તુ હો િ સબ, 
તો કિંઠ બૈઠ જાયે. કોઈ િૂસરે કહે દક બહેિ કિંઠ બૈઠ ગયા િ? તો થોડા બોિો િ. કહે દક બહેિ િો-તીિ 

હૈ િ. કિંઠ બૈઠ ગયા હો નફર ભી બોિ-બોિ કરે. આહાહા..! ઇતિા રસ ચઢ ગયા પ્રભુ! તુઝે દક કિંઠ બૈઠ 

ગયા હો તો ભી (બોિિા) છોડે િહીં. વહ સબ નમથ્યાત્વકા પદરણામ હૈ પ્રભુ! આહાહા..! ઐસે  કુિેવકો 
ગુરુ માિો વહ તો નમથ્યાત્વ હૈ હી, પરિંતુ યહ તત્ત્વસે પરમતત્ત્વ ભભન્ન હૈ ઐસા ભેિ િ માિે વહ ભી 
નમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા..! 

‘ઔર (શુદ્ધ જીવાભસ્તકાય કો) અશુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે...’ અશુભ પદરણનત. પહિે 
શુભ કહી થી. અબ અશુભ પદરણનત હૈ હી િહીં અિંિર. ‘અભાવ હોિેસે અશુભ કમષ િહીં હૈ,...’ 
ભગવાિમેં અશુભ કમષ િહીં. ‘અશુભ કમષકા અભાવ હોિેસે િુુઃખ િહીં હૈ,...’ આહાહા..! ચૈતન્ય 

ભગવાિ આિિંિસે ભરા હૈ ઉસમેં િુુઃખ િહીં. આહાહા..! એકિૌતા બેટા મર જાયે... આહાહા..! કહા થા 
િ? જામિગરકા એક આિમી થા. સાિોંસે ઉસકા ખુરાક હિવા થા. શીરા.. શીરા–હિવા. હિવા કહતે 
હૈં િ? સાિોંસે હિવા. રોટી ભબિકુિ િહીં. સાિોંસે એક હી ખુરાક. ઉસમેં એકિૌતા બેટા મર ગયા. 
એકિૌતા બેટા થા (ઉસકા) િેહ છૂટ ગયા. જિાકર આ ગયે. ખાિે કે સમય ખાિા ક્યા? ઉસિે કભી 
રોટી ખાઈ િહીં હૈ.  

ઉસિે તો ઐસા કહા દક રોટી બિાઓ. આિંખમેંસે આસુિં ચિે જાતે થે. િૂસરે સગે-સિંબિંધી ઈકટ્ઠા 
હોકર (કહે), ભાઈ! આપ રોટી ખાયેંગે તો ઠીક િહીં રહેગા. આપ કો વહ અભ્યાસ હી િહીં. રોટી હજમ 

િહીં હોગી ઔર આપકો િુકસાિ હોગા. નશરા બિાયા. આહાહા..! આિંખમેંસે આિંસુકી ધારા ચિી જાયે 
ઔર વહ હિવા ખાયે. હિવા ઉપર પ્રેમ િહીં. યહ તો ભૂખ હૈ ઇસનિયે ખાયા. પરિંતુ અિંિર રસ િહીં. 
આિંસુકી ધારા. ઐસે સમદકતીકો... આહાહા..! આત્માકે આિિંિ આગે પરચીજકે (ભોગકે) સમય િુુઃખ 

હોતા હૈ. પરકી ચીજ ભોગિેમેં િુુઃખ હોતા હૈ. આહાહા..! વહ િુુઃખકી પદરણનત અશુભ પદરણનત હૈ. 
આહાહા..! અશુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે અશુભ કમષ આત્મામેં િહીં. આહાહા..! 
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 ‘અશુભ કમષકા અભાવ હોિેસે િુુઃખ િહીં હૈ.’ આત્મામેં િુુઃખ હૈ હી િહીં. આહાહા..! િુુઃખ તો 
પ્રનતકુિતાકી કલ્પિા ખડી કરકે િુુઃખમેં ડૂબ જાતા હૈ પ્રભુ! તુિં. પરિંતુ આિિંિકા િાથ અિંિર હૈ વહ િુુઃખકી 
પયાષયકે પીછે તિ... તિ... તિ... ઉપર િુુઃખ હૈ ઉસકા તિ હૈ. તિમેં કેવિ આિિંિ હૈ. આહાહા..! ઉસ 

આિિંિકે ઉપર િજર િહીં કરિેસે, ઉપરકે ભોગકે સુખકે પદરણામ અશુભ આદિકે... અિેક પ્રકારકા 
અશુભ હોતા હૈ. બેટે કી શાિી કરે ઔર પાિંચ-પચાસ હજાર ખચષ કરે, િાતમેં કુછ બક્ષીશ િે, આહાહા..! 
સબ કહે િ? મુિંબઈમેં .. તો સારી િાતમેં બેડે બાિંટે થે. બેડે સમજે? પાિી ભરિેકા બેડા.  ઉસકી શાિીકે 
સમય િાતમેં સબકો બેડે દિયે થે. પૂરે નપિિકા બેડા. આહાહા..! બેડા સમજતે હૈં? તાિંબાકા.. તાિંબાકા.. 
તાિંબાકા હોતા હૈ િ? 

શ્રોતા – નપિિકા ઘડા. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – હા, નપિિકા, તાિંબાકા ઘડા. પહિે ઘડે સે બડા હાિંડા થા. હાિંડા વહ સબ બાિંટે 
થે. ઉસમેં સ્ત્રી કો જબ પ્રસવકા સમય આયા, પૈસા િ નમિે.. પૈસા િ નમિે. જેઠાભાઈ થે વહ ગુજર ગયે. 
જેઠાભાઈ કહતે થે. વહ મેરે પાસ માિંગિે આયા. ક્ષણમેં પુણ્ય પિટ જાયે, પાપ પિટ જાયે. પ્રભુ! યહ 

કોઈ પુણ્યાદિ સિા રહેગા ઐસી ચીજ હૈ િહીં. ભજસકી શાિીમેં ઐસા કામ દકયા, ઉસકો કન્યાકે પ્રસવકે 
સમય ઉસ કો હોભસ્પટિ મેં િાખિ કરિે કે પૈસા િ નમિે. આહાહા..! તો ઉસકો પૈસા થોડે દિયે, જેઠાિાિ 

કહતે થે. પૈસા થોડા િે દિયા. ઓહોહો..! ઐસી ચીજ અનિત્ય–એક ક્ષણમેં પિટ જાયે. આહાહા..! ઉસમેં 
સુખ-િુુઃખ ક્યા હૈ? વહ તો તેરી કલ્પિા હૈ. તેરી ચીજમેં ભી િહીં ઔર વહ (સિંયોગી) ચીજમેં ભી િહીં. 
ક્યા કહા?  

જો શુભ-અશુભ પદરણામ તેરી ચીજમેં િહીં, વૈસે પરચીજમેં િહીં. પરચીજ તો જ્ઞેય હૈ. આત્મા 
જ્ઞાયક હૈ, તો સબ સારી િુનિયા, વીરપ્રભુ નિિોકિાથ ભી જ્ઞેય હૈં. આહાહા..! વહ સારી િુનિયા જ્ઞેય હૈ. 
ઉસ જ્ઞેયકે િો ભાગ કરિા દક યહ ઠીક હૈ ઔર યહ અઠીક હૈ, યહ દ્રનિ નમથ્યાત્વ હૈ. સમઝમેં આયા? 

અિંિરમેં અભભપ્રાયમેં ઠીક-અઠીક દકયા... અનસ્થરતાકા ભાવ આયે વહ િૂસરી બાત હૈ, પરિંતુ અભભપ્રાયમેં 
ઐસા કહે દક યહ ઠીક હૈ, યહ અઠીક હૈ... જ્ઞેય કે સ્વભાવકો જ્ઞાિમેં જાિિા યહ ભી વ્યવહાર હૈ. આત્મા 
જ્ઞાિસે પરકો જાિે યહ ભી વ્યવહાર હૈ. વાસ્તવમેં પરકો જાિતે િહીં ક્યોંદક પરમેં તન્મય હોતા િહીં. 
તન્મય હુએ ભબિા નિશ્ચયમેં જાિતા િહીં. આહાહા..! 

અપિેમેં તન્મય હોકર જાિતે હૈં. પર મેં માિતે હૈં ઐસા દક ઇસમેં સુખ હૈ, ઐસા. યહ કહતે હૈં 
યહાિં. ‘અશુભ પદરણનતકા અભાવ હોિેસે અશુભ કમષ િહીં, અશુભ કમષકા અભાવ હોિેસે િુુઃખ િહીં 
હૈ,...’ પ્રભુમેં િુુઃખ િહીં, પ્રભુ! આહાહા..! ‘િુુઃખકા કારણ હોિેસે અહર્ષસ્થાિ િહીં હૈ.’ અહર્ષ િહીં, 
શોક િહીં. પ્રભુમેં શોક િહીં. ૨૦ સાિકા બેટા શાિી કરકે તુરિંત ગુજર ગયા હો તો ભી સમદકતીકો 
અિંતરકી દ્રનિ છૂટતી િહીં. ધ્રુવ ઉપરસે દ્રનિ નિકિતી િહીં. અનસ્થરતામેં થોડા રાગ આ જાયે તો ઉસકા 
સ્વામી હોતા િહીં. આહાહા..! ઐસા શુદ્ધજીવકા યહ અનધકાર હૈ. ઉસકા શ્લોક. 
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‘(અબ ૩૯વીં ગાથાકી ટીકા પૂણષ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાજ શ્લોક કહતે હૈં -)’ આહાહા..! જરા 
ફકષ હૈ. અથષમેં ફકષ દકયા હૈ. ફકષ દકયા હૈ? ફકષ િહીં દકયા હૈ. નિભેિતયા. શ્લોક હૈ પહિે િેખો! 

(शार्दलूरवक्रीरित) 
प्रीत्यप्रीरतरवमकु्तशाश्वतपद ेर िःशषेतोऽन्तम ुखू- 
र भदेोरदतशमरू रमतूरवयरिम्बाकृताववात्मर । 
चतैन्यामतृपिूपणूवूपषु ेप्रके्षावताां गोचि े
बरुधां रकां    किोरष वाञ्छरस सखुां त्वां सांसतृदेुषृू्कतिेः ॥५५॥  

વહાિં અથષમેં જરા ફેર દકયા હૈ. અથષ હૈ િ? થોડા ફકષ દકયા હૈ. નિભેિતયા પ્રકાશમાિ ઐસે સુખકા 
બિા હુઆ હૈ પ્રભુ! આહાહા..! જરા ફકષ હૈ, નિખાવટમેં ફકષ હૈ. યહ અથષ િયા દકયા હૈ. ‘નિભેિતયા 
પ્રકાશમાિ હોિેસે...’ મૂિ પાઠ–ગાથામેં યહ હૈ. ‘નિભેિતયા પ્રકાશમાિ...’ પ્રભુ હૈ. આહાહા..! ભેિ-
બેિ કુછ િહીં. ઐસે નિભેિતયા પ્રકાશમાિ ઐસે સુખકા બિા હુઆ હૈ. પ્રભુ તો સુખ સે બિા હુઆ હૈ. 
બિા હૈ અથાષત્ સુખરૂપ હૈ. આહાહા..! પાઠ હૈ સાથમેં. પિંચાભસ્તકાયમેં ઐસા આતા હૈ દક નિિોક રચિા 
હુઈ હૈ. રચિાકા અથષ નિિોક હૈ બસ. રચિા કૌિ કરે? હૈ.  

આત્મા.. સુખકા બિા હુઆ હૈ. કૌિ? આત્મા. બિા હુઆ હૈ તો ક્યા િયા બિા હૈ? સુખસ્વરૂપ 

હી હૈ. ભગવાિ આત્મા આિિંિસ્વરૂપ હૈ. આહાહા..! પયાષયમેં સુખ ઔર િુુઃખ, શુભ-અશુભ ઔર શુદ્ધ 

પદરણનત હોતી હૈ. શુભ પદરણનત, અશુભ પદરણનત ઔર શુદ્ધ પદરણનત–પયાષય. વહ પયાષયમેં તીિોં 
ભાવ હોતે હૈં. વસ્તુમેં કેવિ શુદ્ધ ધ્રુવભાવ પડા હૈ. આહાહા..! ઇસમેં તો શુદ્ધ પદરણનતકા ભી અભાવ 

હૈ. શુભ-અશુભકા તો અભાવ હૈ હી, પરિંતુ શુદ્ધ પદરણનતકા ભી અભાવ હૈ. આહાહા..! 

જો ‘િભમિંડિ સમાિ આકૃત હૈ,...’ આહાહા..! જૈસે આકાશ ઉસકા આકાર ક્યા? અિિંત... 
અિિંત... અિિંત... અિિંત... અિિંત.... અિિંત... ચૌિ બ્રહ્ાિંડ પીછે ચિે જાઓ. ચૌિ બ્રહ્ાિંડ તો અસિંખ્ય 

યોજિમેં હૈ. પીછે અિિંત આકાશ હૈ. કહીં અિંત િહીં. ઐસે આકાશકે સમાિ આકૃનતવાિા હૈ. આહાહા..! 
કૌિ? યહ ભગવાિ આત્મા. આહાહા..! ‘િભમિંડિ સમાિ...’ આકાશકે મિંડિકે સમાિ આકૃનતવાિા 
અથાષત્ નિરાકાર અરૂપી હૈ. આકાશકો જૈસે આકાર િહીં, આહાહા..! ઐસે પ્રભુ આત્મામેં આકાર િહીં. 
આકાર હૈ, પરકા આકાર િહીં. આકાર તો પ્રિેશકે પ્રમાણસે હૈ. પ્રિેશત્વ ગુણ હૈ ઉસમેં. છહ ગુણ હૈ િ? 

પ્રિેશત્વ ગુણ એક હૈ. ઉસ ગુણકે કારણસે દ્રવ્યમેં આકાર તો હોતા હી હૈ, પરિંતુ પરકા આકાર ઉસમેં 
િહીં. નિરાકાર સ્વસ્વરૂપમેં પરકે આકારકા અભાવ હૈ ઐસા ભગવાિ શુદ્ધ આત્મા હૈ.  

‘ચૈતન્યામૃતકે પૂરસે ભરા હુઆ...’ હૈ િીચે શ્લોકમેં. ‘ચૈતન્યામૃતકે પૂરસે ભરા હુઆ ભજસકા 
સ્વરૂપ હૈ,...’ આહાહા..! ચૈતન્યકે અમૃતસે ભરા હુઆ સ્વરૂપ... ‘નવચારવિંત ચતુર પુરુર્ો કો...’ 
નવચારવાિ સમદકતીકો ‘ગોચર હૈ.’ આહાહા..! ઐસી ચીજ ભી જ્ઞાિીકો–નવચારવિંતકો ગમ્ય હૈ–ગોચર 

હૈ–જાિિેમેં આતા હૈ. આહાહા..! ‘ઐસે આત્મામેં તૂ રુનચ ક્યોં િહીં કરતા...’ આચાયષ ઐસા કહતે હૈં 
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દક ઐસે આત્મામેં રુનચ ક્યોં િહીં કરતા? ‘ઔર િુષ્કૃતરૂપ સિંસારકે સુખકી વાિંછા ક્યોં કરતા હૈ?’ 
સિંસારમેં સુખકી વાિંછા... સુખકી વાિંછા.. ઇસ (શાશ્વત) સુખકી વાિંછા ક્યોં િહીં કરતે હો? ઇસ (ક્ષનણક) 
સુખકી વાિંછા ક્યોં કરતે હો? પ્રભુ! તેરી દ્રનિમેં ફેર હો ગયા. તેરી ચીજકી મનહમા િ રહી (ઔર) પરકી 
ચીજકી મનહમા રહ ગઈ. વહાિં તુિં રુક ગયા ઉસમેં. 

         (શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ!) 

 

***** 
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નિયમસાર. ૪૦ વીં ગ ાથા પી છે કલ શ હૈ. એ ક કલશ મેં આ યેગા. કકસીકા ન લખા હુ આ હૈ કક ૪૦ િ 

પઢિા. જાિિેકી ચીજ હૈ. ૪ ૧મેં હૈ. વહ કલશ મેં આયેગા. દેખો! કલશ હૈ િ? 

(मालिनी) 
“न लि लिदधलि बद्धस्पषृ्टभािदयोऽमी 
सु्फटमपुलि ििन्तोऽप्यते्य यत्र प्रलिष्ठाम  ्। 
अनभुिि ुिमिे द्योिमान ंसमन्ताि  ् 
जगदपगिमोिीभयू सम्यक्स्वभािम  ् ॥” 

યહ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ કી બાત ચ લ તી થી િ? બા દમેં ૧૪ વીં ગ ાથા પઢિા... કકસ ીિે કહા થા કક ૧૪વ ીં, 
૩૮વીં, ૭૩ વીં પઢિા. યહ ૧ ૪વીં કા સાર આ ગયા. ય હ ૧૪વાાં કા હૈ. ય હ કલશ ૧૪ વાાં કા હૈ. 

‘શ્લોકા થથ – જગત...’ અથવ ા જગત મેં ર હિેવાલે જી વોં. જગત શબ્ દ હૈ, પરાંતુ જગત મેં ર હિેવાલે 
જીવોં ઐસા અ થથ હૈ. સાં સાર મેં ભી ઐસ ા કહતે હૈં િ? ક ક લોગ આયે તો માલવ  દેશ આયા, કાકિયા વાડ 

આતા હૈ. કાકિયા વાડ આત ા હૈ? માલવ દેશ આતા હૈ? ઉસકા ર હિેવાલા આતા હૈ. ઐસે યહાાં જ ગત 

કહિેસે જ ગતમેં રહિે વાલે જીવકો સાં બોધિ કરતે હૈં. સ મઝમેં આયા? 

‘મોહરનહત હોકર સ વથ ઓ ર સે પ્રકાશ માિ...’ આહા હા..! ઐસા સ મયસારમેં આય ા હૈ કક જ બ 

તક અ જ્ઞાિી હૈ તબ તક, (ભ લે) જૈિ હો, ન િર ભ ી પુણ્ય-પ ાપકા કતાથ હૈ ઐસા માિિા. અન્યમનતકે જૈ સે 
િહીં માિિા. વ હ શ્લો ક હૈ. સાંવર.... સમય સાર. ક ક પુણ્ય ઔ ર પાપ કા ભ ાવ... જ બ ત ક સ્વ રૂપકા જ્ઞાિ 

િહીં, ત બ ત ક અજ્ઞાિસે અ જ્ઞાિી કત ાથ હોતા હૈ. કમથસે હોતા હૈ નવ કાર ઐસ ા િ હીં. સમઝમેં આયા?  

પહલે ગ ાથા-શ્લોક હૈ કક અ હંતકો માિિે વાલ ા, અન્યમન ત જૈસે માિતે હૈં કક નવ કાર અપિ ા હૈ હી િહ ીં 
ઔર અપિ ેસે હૈ હી િહીં, ઐ સે િ માિો. જબ ત ક અજ્ઞાિ હૈ તબ ત ક પયાથય મેં અ શુદ્ધ તાકા–રાગ-દ્વેષક ા 
કતાથ આત્ મા હૈ. અજ્ઞાિ ી નમ થ્ યાત્વી જ બ તક હૈ... આહાહા..! સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યઘિ આિાંદકા અિુભ વ 

િહીં, ત બ તક જૈિ લ ોગ–અકરહાંતકો માિિેવા લે ભ ી રાગ-દ્વેષકા કત ાથ (માિ ો ક ક યહ) અ શુદ્ધતાકી પયાથય 

મેરી હૈ, મૈં કરતા હ ાં. સ ક્ષ્મ બાત હૈ ભ ગવાિ! આહાહા..! ઔ ર ભેદ જ્ઞાિ હુએ પીછે ર ાગ-દ્વેષ કા કત ાથ મૈં 
િહીં. ત ો રાગ-દ્વેષક ા કતાથ (જડ)કમથ હૈ ઐ સા ભી િહ ીં. રાગ-દ્વેષ હોતા હૈ તો અપિ ી પયાથયમેં અપિ ી 
કમજોરીસે, પરાંતુ જ બ સ્વ રૂપકા જ્ઞાિ હુઆ ક ક મૈં તો જ્ઞા િ-આિાંદ સચ્ચચ દાિાંદ પ્રભુ હ ાં, તો ઐસ ી દ્રનષ્ટમેં 
રાગ આતા હૈ તો ભી રાગ કો જાિિેવાલા ર હતા હૈ. આહા હા..! સ મઝમેં આયા? વહ શ્લોક હૈ. 

શ્રાવણ સુદ ૩, ગુરુવાર, તા. ૨૬-૭-૧૯૭૯ 
શ્લોક-૫૬-૫૭, પ્રવચન-૬ 
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ભેદજ્ઞાિ હોિેસે પહ લે અકર હાંતકો માિિેવ ાલા રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપકા આત્મા હ ી કતાથ હૈ ઐ સ ે 
માિો. પરાંતુ ય હાાં તો વાસ્તન વક દ્રનષ્ટક ા ન વષય બતાિા હૈ. ક્રમબદ્ધમેં ભ ી વહ બતા િા હૈ કક અ કતાથ હૈ. 
પરાંતુ અકતાથ કબ? ક ક ર ાગકી એકતા ત ટ કર સમ્ય ગ્દ શથિ હુઆ, ત બ વ હ ર ાગકા કતાથ આત્મા િહીં, પરાંત ુ 
અજ્ઞાિમેં ભી રાગ કા કત ાથ આત્મા િહીં ઔ ર કમથ રાગ કા કત ાથ હૈ ઐસા હૈ િ હીં. સમ ઝમેં આયા? પલમેં 
કતાથ, પલ મેં અ કતાથ? ભ ગવા િકા સ્યાદ્વ ાદ માગથ હૈ. તો પયાથયમેં પુણ્ય-પાપકા મનલિ ભાવ હોતા હૈ. ત ો 
જબ ત ક ભેદજ્ઞાિ િહ ીં.. ઐ સા શ્લોક હૈ સ મયસા રમેં. તબ ત ક તો અકરહાંત કો મ ા િિેવાલે, પયાથયમેં 
નવકા ર જો હ ોતા હૈ પુણ્ય, શુ ભ, દયા, દ ાિ, કા મ, ક્રોધ—વહ પયાથયકા અપરાધ હૈ ઔર મૈં હી કતાથ હ  ાં 
ઐસા માિિા. સમઝ મેં આ યા? ઔર ભેદ જ્ઞાિ હોિે કે બાદ... ય હ ભેદ જ્ઞાિ કી બાત હૈ. આહાહા..!  

‘જગત મોહરનહ ત હોકર...’ ઐસા શબ્દ પડા હૈ િ? વ હ પુણ્ય-પાપકા ભ ાવ નવ કૃતભા વ હૈ, વહ 

પયાથયબુનદ્ધમેં મૈં કરતા થ ા. પરાંતુ મેરી ચ ીજ જો હૈ આિાં દકા િાથ પ્રભુ, ઉસકી દ્રનષ્ટ હોકર સમ્ય ગ્જ્ઞાિ 

હુઆ તો વહ રાગ કા કતાથ મૈં િહીં, મૈં મ ોહરન હત હ ાં. આ હાહ ા..! સમઝમેં આયા? ‘મ ોહરનહત હોકર...’ 
ઉસકા અ થથ હૈ કક પ હલે મ ોહસનહત થ ા. સમઝ મેં આયા? આહા હા..! વ ીતરાગમા ગથ અ લૌકક ક હૈ ભ ાઈ!   
‘મોહરનહત હ ોકર...’ તો ઉ સકા અથથ હુ આ ક ક પ હલે મ ોહસનહ ત થા. ઐ સે માિતા થા ઔર ઐસ ા થા. 
આહા હા..! ચ્બ લકુલ મેરેમેં ર ાગ િહીં, ર ાગકા કતાથ કમથ હૈ અજ્ઞાિભા વમેં, ઐસે િ માિ ો. ઐસ ા કલશ હ ૈ. 
સમયસાર મેં. ડાહ્ય ાભાઈ! 

અભી તક યહ બાત કહી ઔર અ બ ય હ બાત? યહ બાતમેં, પ્રભુ! સ્વચ છાંદ િ હો જાયે કક હમ 

તો સમ્યગ્ દ્રનષ્ટ હૈં પીછે હમેં કૈસા ભ ી નવ કા ર હ ો તો ભી હમારા હૈ િહ ીં. હ મ ભો ગ કરતે હૈં તો હ માર ા 
િહીં ઐસ ા સ્વચછાં દ િ હ ો જા યે... આહાહા..! જૈિમેં રહા, જૈિ પક્ષમેં આયા, જૈિ બાડા મેં આય ા, જૈિકા 
સુિા, પરાંતુ જબ તક ર ાગસે ચ્ભન્ન અપિ ી ચીજ જાિિેમેં િ આયે, તબ ત ક જૈિો આ પ અજ્ઞાિભા વસે 
રાગભા વકા કતાથ મૈં હ ાં ઐસા માિો.—ઐસા આચાયથદે વકા હુકમ હૈ. આહા હા..! ડ ાહ્યા ભાઈ! 

પરાંતુ જબ મ ોહરન હત દ્રનષ્ટ હુઈ, આહાહા..! ક ક નવ કા રકા નવકલ્પ જો હૈ દય ા, દાિ કા, ઉસસે ભ ી 
મેરી ચીજ તો ચ્ભ ન્ન હૈ. ઐસી ચીજ વાલે ક ો ‘જ ગતકે પ્રાણી’ સાંબોધિ કર કે આચાયથ કહ તે હૈં ‘મોહરનહત 

હોકર સવથ ઓ રસે પ્રક ાશમા િ...’ ઐસા ભ ગવાિ અાંદ ર ચૈતન્યમ નતથ રાગસે ચ્ભન્ન હ ોકર, મોહસે રન હત 

હોકર... આ હાહ ા..! સ ક્ષ્મ બા ત હૈ ભ ાઈ! પ્રભુકા માગથ.  

ઔર કોઈ ઐ સા પ્ર શ્ન કરે કક ભાઈ! ત્યાગ કહ ાાં આયા? ઈસમેં ત્યા ગ તો આત ા િ હીં. ઐસા પ્રશ્ન 

અભી કહતે હૈં અજ મેરસે. પ્રભુ! પરકા ત્યા ગ-ગ્રહણ ત ો આત્મા મેં હૈ હી િ હીં. આત્ માકા સ્વભા વ હ ી 
ત્યાગ-ગ્ર હણરન હત હૈ. આહા હા..! વ હ ૪૭ શચ્ત તમેં હૈ. પ્ર ભુ! પરકા ત્યા ગ ઔર પરકે ગ્રહણસે તો પ્રભુ 
શ ન્ય હૈ. િતત અ જ્ઞાિભ ાવસે રાગ ઔર દ્વેષકો મૈં કરતા હ ાં ઔર ગ્ર હણ કકયા, વ હ અજ્ઞા િભાવ હૈ. પર કા 
તો ત્યાગ-ગ્ર હણ હૈ હ ી િ હીં. ઔર નમ થ્યાત્વકા ત્ય ાગ (કક યા) વ હ ભ ી નિનમત્ત સે કથ િ હૈ. નમ થ્યાત્વકા 
ત્યાગ ભી.... અપિ ી ચીજ જો મોહરનહત હૈ.. આહાહ ા..! ઐસા અિુભ વ કરો.  
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‘પ્રકાશમાિ ઐસે ઉસ સમ્ યક્ સ્વભા વકા અિુભ વ કરિા ચ ાનહયે...’ આહાહા..! રાગ કી રુન ચ 

છોડ કર, રાગ કી એ કતા બુનદ્ધ છોડ કર મોહરનહ ત િા મ રાગ રનહત મેરી ચ ીજ હૈ ઐસી દ્રન ષ્ટ કર કે, હે જ ગત કે 
પ્રાણી! સાંતો–કદગાં બર સાંતો પોકાર કર કે કરુણા કરકે જ ગ તકો કહતે હૈં. આહા હા..! ય હ ભગ વાિ અાંદર 

ચૈતન્ય પ્ર કાશ મ નતથ ઐ સે સમ્ યક્ સ્વભ ાવકા... સમ્ય ક્ સ્વ ભાવ... ર ાગાકદ, પુણ્યાકદ ઉ સકા મ લ સ્વભાવ 

િહીં, વહ તો ઉપાનધ હૈ. જ બ ત ક રાગ કા કતાથ હોતા હૈ તબ ત ક તો અજ્ઞાિ ી હૈ. આ હાહ ા..! પરાંતુ યહ ાાં 
તો કહતે હૈં ક ક એક બાર પ્ર ભુ તુાં મોહ રનહત હ ો જા. આ હાહ ા..! તેરી ચીજમેં ય હ રાગ ઔર ન વકલ્પ હૈ હી 
િહીં. ૪૦ મેં વહ કહિા થા. વહ ય હાાં સાર ડાલ કદયા કલ શમેં. આધ ાર કદય ા ૧૪ વીં ગાથાકા ક ક અિુભ વ 

કરિા ચાન હયે. તયા?  

‘ચ્જસમેં ય હ બદ્ધસ્પૃષ્ટ ત્વ આકદ ભાવ...’ આહાહા..! ત યા કહતે હૈં? યહ ૧૪ વીં ગ ા થાકા સાર હૈ 
કક કમથકા સાંબાંધ મેરેમેં હૈ ઉ સ રનહત મૈં હ ાં. બદ્ધસે રન હત હ ાં. આહાહા..! ઔર સ્પૃષ્ટ િામ નવસ્ર ા પુદ્ગલ 

જો હૈ ઉસકે સ્પશથસે મૈં રન હત હ ાં. વ હ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ રનહત. આહાહા..! ઔર અિન્ય—િર કગ નત, મિુષ્ય ગનત, 
દેવગનત આક દ મૈં િ હીં. વ હ અન્ય-અન્ય હૈ (ઔ ર) મૈં અ િન્ય હ ાં. ય હ ચાર ગનતસે ચ્ભન્ન મૈં અિન્ય હ ાં. 
આહા હા..! અ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ, અિન્યમ્, નિયતમ્.. પયાથયમેં અિેક પ્ર કારકી હીિ ાનધકત ાકી દશા ઉત્પન્ન 

હોતી હૈ વ હ અનિયત હૈ, મૈં તો નિયત હ ાં. આ હાહા..! મૈં તો નિશ્ચય સ્વરૂપ ભ ગવાિ હ ાં, પ ણાથિાંદ મેં કુછ 

કમી-બેસ ી રહતી િ હીં ઔ ર પયાથય આિા ઔર જાિા વ હ મેરી ચીજમેં િહ ીં. આહા હા..! ઐસી બાત હૈ. 
હૈ? 

‘ચ્જસમેં ય હ બદ્ધસ્પૃષ્ટ ત્વ...’ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ ત્વ તો િહીં, અ િેરી-અિેરી ગનત વહ ભી મૈં િહ ીં ઔ ર 

અનિયત અથાથત્ પયાથયમેં હીિાનધકત ા હોતી હૈ વ હ ભી મૈં િ હીં ઔ ર દ શથિ, જ્ઞા િ ઔર ચ ાકરત્ર જો 

નવશેષ કદખતે હૈં વ હ ન વશેષ ભી મૈં િહ ીં, મૈં તો સ ામાન્ય એકરૂપ ચૈતન્ય હ ાં. આહાહા..! ૪૦ વીં ગ ાથા મ ેં 
યહ કહિા હૈ. ઉ સકા સાર ય હ હૈ. આ હાહ ા..! સમઝ મેં આયા? મૈં અ બદ્ધસ્પૃષ્ટ, અ િન્ય ઔ ર અનિયત, 
આહા હા..! વહ િહ ીં. નિયત હ ાં. નિશ્ચય એકરૂપ હૈ. 

ઔર અનવ શેષ... મૈં અન વશે ષ હ ાં, નવશેષ િહ ીં. તયા? દ શથિ, જ્ઞાિ ઔર ચાકરત્ર ઐ સા ભે દ ભ ી 
મેરી ચીજ મેં િહીં. આહા હા..! મૈં તો ન વશેષરનહત સામ ાન્ય હ ાં. રાગરનહત ત ો હ ાં, પરાંતુ નવ શેષરનહત મૈં હ ાં. 
આહા હા..! પ્રભુ માગથ અલ ગ હૈ ભ ાઈ! યહ દુનિયામેં પૈસે મેં ઘ સ જાયે ઔર મજા માિે. પનહચાિ ા િ 

સેિ ઉસકો? બેંગ્ લોર. દો કર ોડ રૂપયે. ધ લ-ધ લ. આહા હા..! 

શ્રોતા – ચાર... 

પ જ્ય ગુરુ દેવશ્રી – ચાર કદવ ારમેં યહ કહ સ કતે હૈં, બાહર િહ ીં. બા હર નિક લ જાયે... આહા હા..! 

યહાાં ત ો પર માત્ મા ચ્જિેશ્વરદે વિે કહા, ઐ સા કદગાં બર સાંત ો આડનતયા હ ોકર જ ગતકો ભગવાિ કા 
માલ બતાતે હૈં. પસાંદ પડે ત ો લો, િ પસાંદ પડે તો આપ કી મર જી. આ હાહા..! કહતે હૈં કક મૈં ન વશેષ ભી 
િહીં. રાગ કા સાં બાંધ તો િ હીં, કમથકા સાં બાંધ તો િહીં. આ હાહ ા..! યહ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ મેં આત ા હૈ. ય હ 

પકરભાષા બદ્ધસ્પૃષ્ટ કી હૈ. હૈ? ‘બદ્ધ સ્પૃષ્ટ આકદ ભા વ ઉ ત્પન્ન હોકર સ્પષ્ટ રૂપસે ઊપ ર તૈરતે હ ોિે પ ર 
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ભી...’ આહાહા..! નવશેષભા વ ઔ ર કમથકા સાંબાંધભા વ ઔર અ સાંયુતત (અથાથત્) રાગસે સાંયુતત–સનહત 

િહીં. ર ાગસે સાંયુતતપિા રાગ, દયા, દાિ, વ્રત આકદકા નવકલ્પ ઉપર નતરતે હૈં. મેરી ચીજ કે અાંદર મ ેં 
ઉસકા પ્ર વેશ િ હીં. આહાહ ા..! સમઝ મેં આયા? 

વહ પાાંચ ભા વ આય ા. બદ્ધ સ્પૃષ્ટ રનહત, અિન્ય અથાથત્ અિેરી-અિેરી ગનત રનહત ઔર પયાથયમ ેં 
અિેકતા–નવન વધતા, કમી-બે સી હોતી હૈ, કમજોરી આતી હૈ વ હ ભ ી િ હીં ઔ ર ન વશે ષ દશથિ, જ્ઞાિ, 
ચાકરત્ર કા ભે દ ભી મૈં િ હીં ઔર અસાંયુતત–રાગસે સાંયુ તત ભી િહીં. આ હાહ ા..! ઐ સે બદ્ધ સ્પૃષ્ટ આકદ 

પાાંચ ય હ બોલ... ભા વ ‘સ્પષ્ટ રૂપસે ઉપર તૈરતે હોિે પ ર ભી...’ આહાહ ા..! યહ માગથ. ૪૦ વીં ગ ાથા મ ેં 
યહ કહિા થ ા. સ મઝમેં આ યા?  

વહ ઉપર નત રતે હૈં, મેરી ચ ી જમેં િહીં. જૈસે જ લ હૈ િ પા િી? પાિી મણ, દ ો મ ણ પા િી. ઉસમ ેં 
તેલ-તેલ (ડ ાલો), તો તેલ અાં દર િહ ીં પ્રવેશ કરત ા. તેલ કી નચકા શ... તેલ સમજતે હૈ િ? સેિ! વહ તેલ કી  
નચકા સ ઉપર રહત ી હૈ, અાંદ ર િહ ીં પ્ર વેશ કરતી. જ લકા દલ હૈ–પાિી કા દલ હૈ, આહાહા..! વહ તેલ કા 
ચ્બાંદુ ઉપર નતર તા હૈ, અાંતર મેં િહીં પ્ર વેશ કરતા. ઐસે યહાાં કહતે હૈં ક ક હૈ જગત કે જીવો! પ્રભુ! તેર ા 
સ્વભા વ અાંદ ર ઐસા હૈ કક બદ્ધસ્પૃષ્ટ રાગ ાકદ ભા વ ઉપર ન તરતે હૈં, દ્રવ્યમેં પ્ર વેશ િહીં કરતે હૈં. આ હાહ ા..! 
સમઝમેં આયા? આ હાહા..! કહો, ઐસી બાત! 

અભી ત ો યહ શુદ્ધિય કે નવષ યકી બાત હૈ. ૧૪વ ીં ગ ાથા શુદ્ધિયકે ન વષયક ી અથાથત્ સમ્ યગ્દશથિક ી 
બાત હૈ. ૧૫વ ીં ગ ાથા સમ્યગ્ જ્ઞાિકી બાત હૈ ઔર ય હાાં સમ્યગ્દશથિ કી બાત હૈ. નિર ભી સમ્યગ્ દશથિમ ેં 
ભી શુદ્ધિયકા ન વષય વ હ (અભેદ) નલયા હૈ. િય તો જ્ઞા િ હૈ. વ હ શુદ્ધ િય જો પન વત્ર દ્રનષ્ટ પયાથય ઉ સકા 
વહ ન વષય હૈ. આ હાહા..!  

શ્રોતા – ય હ તો હ મિે પઢા હી િ હીં. િય... 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – અ બ ય હાાં તો પઢિા હોગા િ ઉસકો! આ હાહ ા..! આયે કહ ાાંસે દેખો. કહ ાાં 
કહાાંસે આયે હૈં. અપિ ી સુગ મતા છોડ કર.  જૈસી વ હાાં સુ ગમતા હૈ વૈસી યહ ાાં નમ લતી િહીં હૈ. ત ો તયા 
ચીજ હૈ? પ્રભુ! આહાહા..! 

યહાાં તો કહતે હૈં કક એ ક ર ાગ, દ્વેષ, કમથ, પયાથયકી અિેકતા, ગનતકી અિેકતા, ભેદ કા ન વ શેષભાવ 

ઔર ર ાગભા વ—વ હ આત્મદ્રવ્ય ઉપર નતરતે હૈં. દ્રવ્યમેં પ્રવેશ િહ ીં. આ હાહા..! યહ ૧૪વીં ગાથ ા. હ ૈ 
િયકા અનધકાર, પરાંતુ વહ દ શથિકા અનધક ાર હૈ. ૧૫ મેં જ્ઞાિકા અનધકાર હૈ ક ક બદ્ધ સ્પૃષ્ટ રનહત અપિ ે 
આત્મા કો અિુભ વે વહ સારા જૈિશ ાસિક ા અિુ ભવ હુઆ. જૈિશ ાસિમેં યહ કહિા હૈ, 
‘अपदसेसिंमज्झ ंपस्सलद लजणसासण ंसव्व’ं ચ્જસિે ભગવાિ આત્મા કો.. આ હાહા..! ન વશેષ ઔ ર 

રાગ-દ્વેષ સે રનહત ચ્ભ ન્ન આત્મા દેખા ઔ ર અિુભ વ હુઆ. વ હ ‘अपदसेसिंमज्झ’ं નસદ્ધાાંતમેં ભી વ હ 

કહા હૈ ઔ ર અિુભ વ વહી જૈિશાસિ હૈ. ઐસે દેખિેવાલેિે સારા જૈિશા સિ દેખા. આહા હા..!  

ઇસ ગાથાકે અથથ મેં... યહ ગાથા હૈ િ ઉ સકા કલશ આતા હૈ. ઉસકા અથથમેં, ભા વાથથમેં તો ઐસા 
નલયા હૈ કક ભ ાઈ યહ અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ ઐસા કહા, પરાંતુ પયાથ યમેં મનલિત ા હૈ, પયાથયમેં રાગ હૈ, ઐ સા જ્ઞાિ 
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લક્ષમેં રખ કર અ બદ્ધસ્પૃષ્ટ કી દ્રનષ્ટ કરિા. ટી કા મેં હૈ. સ મયસારકી ગ ાથા ૧૪ વીં ક ી ટીકા મેં ન લખા હ ૈ 
જયચાંદ પાંકડતિે. આ હાહા..! પયાથયમેં ર ાગ-દ્વેષ હૈ ઐસે જ્ઞાિકો લક્ષમેં રખિા. ચ્બ લ કુલ જ્ઞાિ કા લ ક્ષ 

છોડ દે તો એ કાાંત હો જાયે. આહા હા..! યહ જ્ઞાિકા લક્ષ રખકર, ઉસસે રન હત મૈં ચૈતન્ ય હ ાં ઐસી દ્રનષ્ટ કા 
નવષય બિ ા લે તેરા ભવ કા અાંત હોગા. આ હાહ ા..! યહ િરક ઔર નિગો દ... આ હાહ ા..! 

વાદીરાજ (મુનિ) ત ો કહતે હૈં. વાદીર ાજકા હૈ િ ન વષાપહ ાર સ્તોત્ર. ઉસ સ્તુનતમેં કહ તે હૈં કક હ ૈ 
િાથ! મૈં ગયે કાલકા દુુઃખ ય ાદ કરતા હ ાં તો મુઝે આયુધક ા ઘા લ ગતા હૈ ઐસા લગત ા હૈ. મુનિ કહતે હૈં. 
મેરી પ વથમેં િર ક ઔ ર નિગો દકી પયાથયમેં દુુઃખ થા ઉસ દુુઃખકો મૈં યાદ કરતા હ ાં, મુનિરાજ કહતે હ ૈં. 
નવષાપહાર મેં ભગ વાિ કી સ્તુનત કરતે હૈં. હે િાથ! તુ મિે કહા ઐસ ા શરણ મૈંિે નલયા િ હીં ઔર મૈં દુુઃખ ી 
હુઆ. ઐસા દુુઃખી કક ઉસ દુુઃખકી સ્મૃનત જ હાાં હમ કર તે હૈં... િર ક ઔર નિગો દકા દુુઃખ.. આ હાહ ા..! 
અાંતમુથહ તથકા દુુઃખ કરોડભ વે ઔર કરોડ જીહ્વાસે િ ક હ સ કે પ્રભુ ઐસી દુ ુઃખદશા હૈ, તુાં ભ લ ગયા. ભ લ 

ગયા તો િહ ીં થા ઐસા કૈસે કહે? સ મઝમેં આયા?  

જન્મા પીછે બા ર મ ાસમેં અ પિે જીવિમેં તયા હુઆ? માતાિે તયા કકયા ખ બર હૈ? જાંગલ જાિે 
મેં તો માતાિે પ ગ લાં બે કર કે પ ગ પ ર ચ્બિા કર જાંગ લ કર વાયા હૈ. બાલક હૈ વ ો જાંગલ કહાાં જાયે? તો 
પૈર લાંબે કર કે દો પૈર કે ચ્બ ચ મેં બાલકકો ચ્ બિાયે. દેખા હૈ કક િ હીં?  

શ્રોતા - ... 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી - કલ કત્તા... આહા હા..! મ ાતા હૈ... ઉસકે જાંગલ હોિે કી તૈય ારી હો ગઈ. થોડા 
ચ્બગડ ગયા યહ ાાં. ઉ સકો જાં ગલ કર ાયે કૈસે? કહાાં ...મેં ચ્બિાયે? બાહર ચ્બિાયે? કહાાં ચ્ બિાયે? તો 
માતા પૈર લાંબે કર કે પૈર પ ર ચ્બિાયે. પૈર બી ચમેં ખ ાલી હો વહાાં જાંગ લ જાયે. આહા હ ા..! પાંકડતજી! યહ 

તો સબ દેખા હૈ િ? આ હાહ ા..! મ ાતાિે ઐસા ક કયા હૈ. યાદ િહીં પ્રભુ! તુઝે. ય ાદ િ હીં ઇસનલયે િહ ીં 
થા ઐ સા કૈસે કહે? આહાહા..! ઐસે અિાંત ભવ મેં દુુઃખ કહાાં કૈસે ભ ોગા? ય હ દુુઃખ તુઝે યાદ િ આવે 
ઇસનલયે દુુઃખ િહીં થા ઐ સા કૌિ કહે? કપ રચાંદ જી! આહા હા..! ઐસ ી બાતેં હૈં. એવી વાતુાં છે એ 

ગુજરાતી. ઐસી બાત હૈ વ હ નહન્દી. ૨૫.૧૫ 

‘બદ્ધ સ્પૃષ્ટ ત્વ આકદ ભા વ...’ ભાવ ત ો કહા. કોઈ અભા વ શ ન્ય હૈ ઐસા હૈ િહીં. ભાવ તો હૈ 
રાગાકદ, ન વશેષાકદ, બદ્ધ સ્પૃષ્ટ આકદ હૈ. આહાહા..! પરાં તુ સ્પષ્ટ રૂપસે.. આહાહ ા..! ભગવાિ ચૈતન્ય 

પ્રકાશ કી મ નતથ ઉસકે ઉપર સ્પષ્ટ રૂપસે અથાથત્ પ્રત્યક્ષ રૂપ સે. આ હાહ ા..! જહ ાાં વ હ જ્ઞા િ ઔર આિાંદકા 
સમ્યગ્દશથિ મેં પ્રત ીનત પ હલે અિુભ વ હુઆ. આહા હા..! વ હ અિુભ વ હોકર પ્રતીન ત હુઈ, તો ઉસમેં  
સ્પષ્ટ રૂપસે ‘તૈરતે હોિે પ ર ભી...’ આહાહા..! અપિ ી ચ ી જમેં ઉપર નતરતે હુએ... સ્પ ષ્ટ પ્રત્યક્ષ આત્મા 
દેખા તો નતરત ા કદખા. આ હ ાહા..! સ મઝમેં આયા? પ્રભુ! યહ તો ધમથક થા હૈ. યહ ત ીિ લોકકે િાથ કી 
કથા હૈ, ય હ કોઈ કહ ાિી િ હ ીં. બા લકકો કહાિી કહતે થે િ? કક ચ ીકડયા લાયી ચાવલકા દાિા, ચીકડયા 
લાયા મુાંગકા દાિ ા. બાદમેં બિાયી ખી ચડી. વહ બાલકકી કહાિી આત ી થ ી. ખી ચડી કુાંભાર કો દ ી, 



 

 62   નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૨ 
 

કુાંભારિે ઘડા કદયા, ઘડા મેં ખજુર નલયા ઐ સે.. આ હાહ ા..! ઐસી બાત િ હીં હૈ પ્રભુ! યહ તો સ વથજ્ઞ 

નત્ર લોકિા થ પર માત્મા કી બા ત હૈ. આહાહા..!  

કહતે હૈં કક ‘બદ્ધસ્પૃષ્ટ આક દ...’ અથાથત્ પાાંચો ભ ાવ. ‘સ્પષ્ટ રૂપસે ઊપર તૈરતે હોિે પ ર ભી...’ 
આહા હા..! યહ દયા, દાિ, વ્રતકે ન વકલ્પ ભી ઉપર નત ર તે હૈ. આહા હા..! બાહર કી ચીજ તો અાંતર મેં હ ૈ 
હી િ હીં. ઉસકા ત્યાગ-ગ્ર હ ણ તો હૈ િ હીં, પરાંતુ રાગાકદ ભાવ ભી ઉપર નતરતે હૈં. આહા હા..! ત ો દ્રવ્ય 

ઉપર જહ ાાં દ્રનષ્ટ હોતી હૈ તો ઉસકા ત ો અભા વ હો જાત ા હૈ દ્રનષ્ટમેં સે. આહા હા..! દ્રનષ્ટમેં સે ઉસકા 
અભાવ હ ો જાતા હૈ. પયાથય મેં ભલે હો. વ હ જ્ઞાિ કરિેક ો ર હે. પરાંતુ ભા વ જો હૈ બદ્ધ સ્પૃષ્ટ, અન્ય-અન્ય 

આકદ ઉ સસે રનહત જો ભગ વ ાિકો દેખા ઔર આત્માકા અ િુભવ હુઆ, ચૈતન્ય કા આિાંદકા સ્વ ાદ આયા, 
તો સ્પષ્ટ રૂપસે–પ્રત્યક્ષ જ્ઞાિસે આત્ મા દેખા ઔર આિાંદ કા ભ ી પ્રત્ય ક્ષરૂપસે સ્વાદ આયા. આહાહા..! 

‘ઊપર તૈરતે હોિે પ ર ભી વાસ્ત વમેં ન સ્થનત કો પ્રાપ્ત િ હીં હોતે...’ પયાથય ઉપર ર હ િે પ ર ભી 
ઉસકો દ્રવ્ય મેં આધા ર નમ લત ા િહીં પ્રનત ષ્ઠા નમ લતી િ હીં. આહા હા..! ધિાલાલજી! તયા કહતે હૈં? દશથિ, 
જ્ઞાિ ઔર ચ ાકરત્ર ઐસે ભે દ ઉપર નતરતે હૈ, વહ ન વશે ષ કો દ્રવ્ય મેં આધા ર નમ લત ા િહીં. યહ ૪૦વીં 
ગાથ ાકા સાર હૈ. સ મઝમેં આયા?  

શ્રોતા – દ્રષ્ટાાંત તો બરાબર હૈ... 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – દ્રષ્ટાાંત દ્ર ષ્ટાાંતકે કારણસે હૈ ય ા દ્રષ્ટ ાાંત નસદ્ધાાંત કે કારણસે હૈ? આહાહા..!  

પહલે હમારે નપટા રા થ ા િ નપટારા? નપટારા િ હીં હોતા માલ રખિેકા ઘર મેં? પટારાકો તયા કહત ે 
હૈં? બડ ી પેટી. નપ ટારા ઐસે રખતે હૈ િ. શ ાદી મેં ભી આ તા હૈ નપ ટારા. તો નપટારે ઉપર ગલે રી હો, ઉસમેં 
થાલી હો, થાલ ી. અભેરાઈ ભ રી હો. બા લકકો ઉપર ચ્બિા યે. પુરુષ, સ્ત્રી એ કદમ િ ચઢ સકે તો બાલકકો 
ઉપર ચ્બિ ાયે. તો બા લકકો ઉપર ચ્બિ ાયે તો બાલકકો વ હાાં બૈિિે કે નલયે ચ્ બિાયા હૈ યા બાલકકો લાંબા 
હાથ કર કે થાલ ી લેિે કો ચ્ બિ ાયા હૈ? થાલ ી સ મજે? ઉપર બરતિ રખતે હૈં. નપટા રા હોતા હૈ ઉસકે ઉપર 

બરતિ રખતે થે. સારી ગે લેરી. હ મારે તો ઘ રમેં સબ થ ા િ, વહ હ મિે તો દેખા હૈ.  

યહાાં તો દ સ રા કહિા હૈ ક ક વહાાં મ હેમાિ આયા હો ઔ ર પાાંચ-દસ થાલી ચાન હયે. ઘર મેં દસ 

લોગ હો તો દસ થાલ ી િીચે હોતી હૈ. દ સરે દસ મ હેમા િ આયે તો ઉપર સે ઉતારિી હો, તો બાલકકો 
કહે નપટા રે પ ર ચઢિે ક ો. બા લકકો કહે ચઢ જા વ હાાં. તો વહાાં બૈિિેકો કહા હૈ? ચઢ કર થાલ ી ઉતાર લે. 
ઐસે દ્રષ્ટાાંતકો દ્રષ્ટાાંત તક ર ખિા હૈ? આહા હા..! દ્રષ્ટાાંત કો નસદ્ધ ાાંત ત રિ લે જાિ ા હૈ. સ મઝમેં આયા? 

હમિે તો સારા અિુભ વ સાં સારકા ભી ક કયા હૈ. એક-એક બાતમેં હમ.... િાટકમેં જાતે થે... કહ ા િ. 
િાટકમેં જાતે થે તો અકે લા સુિતે િહીં થે. તુમ્હ ારી પુસ્તક લાઓ. આપ જો બો લોગે ઉ સ કા પુ સ્તક લાઓ. 
તુમ તયા બોલતે હ ો ઐ સે સ મજે ચ્બિ ા હમ િહીં દેખેંગે.  

શ્રોતા – બાર આિાકી ક ટકટ, બા ર આિાકી પુસ્તક. 
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પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – બાર આ િાકી પુસ્ત ક. કટક કટ બા ર આ િાકી ઔર પુસ્ત ક બાર આિે કા. હ મારે 
તો ઘર કી દુ કાિ થી તો માલ લેિે ક ો જાતે થે. છોટી ઉંમરકી બાત હૈ ૧૮-૧૯ સ ાલકી. ૭૦ સાલ પહલે કી 
બાત હૈ. આ હાહા..! આપ તયા કહતે હ ો આપ ધીરે ધીરે બોલો. હજાર ો લોગ હૈં. હમેં ખ્યાલમેં આિા 
ચાનહયે િ કક તયા કહતે હ ો. લાઓ પુસ્ત ક લ ાઓ. આહા હા..! ત ો િારદ આતા હૈ પ હ લે િા રદ. િાટકમ ેં 
િારદ આતા હૈ. પુસ્ તક મેં ઐ સા નલખ ા હોતા હૈ. બ્ર હ્માસુત હુાં... બ્રહ્મા સુત હુાં િાર દ કહ ા ઉં, જ્ય ાાં જા ઉં ત્યાાં 
કલ હ કરાવુાં. િારદ બ્રહ્મા સુત મૈં િા રદ કહાઉં, જહ ાાં તલેશ િ હો વ હાાં તલેશ કરાઉં. આ હાહ ા..!  

મોક્ષ પધારિેવ ાલા ર ામચાંદ્ર જી મ હાપુરુષ થે. ઉિકે લ ડકે કે સ ાથ લ ડાઈ હુઈ, લ વ ઔ ર કુશ. લ વ-
કુશ વહાાં િ હીં જન્મે થે. સીતાજીકો લે ગયે થે. જન્મ દ સરી જગ હ હુઆ. તો લડ કેક ો બાત કહી કક ય હ 

નપતાજી હૈં. મેરે નપતાજી તો બાદમેં, પહ લે મેરેસે જીતતે હૈં ક ક િ હીં? મેરેસે જીતતે હૈં કક િ હીં નપતાજી? 

લડાઈ કરુાંગ ા પ હલે. િા રદિે કહા હૈ. સ બ હમિે દેખા હૈ. િાટકમેં દેખા હૈ. ત બ નિવૃનત્ત થી િ. આ હાહ ા..! 
લવ-કુશ કે સાથમેં લડાઈ કર તે... કરતે... કરતે... ઇતિી લ ડાઈ હુઈ રામચાંદ્ર જીકે સાથ. પહલે લ વ-કુશકો 
ખબર િહીં થી કક ય હ હ મારે નપતા હૈં. પીછે ર ામચાં દ્રજી, લક્ષ્ મણજીકા હાર જાિેકા ટાઈમ આ ગયા. અરે..! 
કૌિ દ સરા વ ાસુદેવ પકા? લક્ષ્મણ કહે કક મૈં વાસુદેવ હ ાં, રામ ચાંદ્રજી મ હાપુરુષ બલ દેવ હૈ. યહ કૌિ હૈ 
કક હ મકો ભી હરા દેતે હૈં? ન િર િાર દ બીચમેં આ ગયા. િારદ કહે, યહ તુમ્હાર ા લડ કા હૈ, તુમ નપતા હો. 
આહા હા..! લડ કા હનથય ાર છોડ કર નપતાજી કે પૈરમેં પ ડ ગયા. નપતાજી! મુઝે મ ાલુમ િહીં થ ા કક આપ 

મેરે નપતાજી હો. .... જન્મે તો હમકો ખ બર િહીં. હ મારી લ ડાઈ િાર દિે કરવાઈ. િ ારદ પીછે લડ ાઈમેં .... 
હાર ગયે રામચાંદ્ર જી. રામચાં દ્રજી મ હાપુરુષ.... પુરુષોત્તમ પુરુષ આચ્ખર ી શર ીર હૈ, મોક્ષ જાિેવ ાલે હૈં. 
આહા હા..! 

વાસુદેવ લક્ષ્મણ તો િર કમેં જાિેવાલા હૈ. ઉસકો ભી ઐ સા હો ગય ા ક ક યહ કૌિ હૈ? મેરી ભી 
હાર હ ો ગઈ ઔ ર ઉસકી જી ત? યહ વ ાસુદેવ હૈ યા કૌિ હૈ ય હ? િા રદ બીચમેં આ ગ યા તો કહ ા કક યહ 

આપકા પુત્ર હૈ. યહ સીત ા જીકા લડ કા હૈ. પરાંતુ આપકે ગાાં વમેં આિ ા હૈ ત ો પહ લે ઐસી પ રીક્ષા કર કે 
જાિા.... તો જ હાાં ત હાાં ન લખા હૈ ક ક ઉસમેં વ હ લડાઈ કર િા, ઐસા કરિા. આહાહા..!  

યહાાં તો કહતે હૈં કક પ્રભુ! એક બા ર િ ાટકમેં.... સ મયસાર ભ ી િ ાટક હૈ ક ક િ હીં? સમયસાર કો 
િાટક કા રૂપ કદયા હૈ. આ હાહ ા..! જહ ાાં અાંતરમેં આિાં દકા વેશ લેકર પર માત્મ ા પ્રવેશ કરતે હૈં... 
આહા હા..! મ ોક્ષ ભ ી એ ક વે શ હૈ. મોક્ષ ઉ સકા કાયમી સ્વરૂપ િહ ીં, ભેખ હૈ. પયાથય હૈ િ? સાંવર, નિજથરા 
ભી એ ક ભેખ હૈ. કાયમ કી ચીજ િહીં. આહા હા..! દ્રનષ્ટક ા જો ન વષય હૈ વ હ સ્પષ્ટ રૂપ સે નતરતા હૈ પર સ ે 
ચ્ભન્ન... દ્રનષ્ટકે નવષયમેં વહ તો ઉપર નત રતે હૈં. અાંતર મેં હૈ િહીં. આહા હા..! ઐ સી દ્રષ્ટ ી હોિે પ ર ર ાગાકદ 

કદખતે હૈં, પરાંતુ વહ મેરે િ હ ીં, જાિિેમેં આતા હૈ કક મેરે જ્ઞાિકા જ્ઞેય પ ર ત રીકે જ્ઞેય હૈ, સ્વ ત રીકે જ્ઞેય 

તો મૈં જ્ઞાત ા હ ાં વ હ સ્વ ત રીકે મેરા જ્ઞેય હૈ. આહાહા..! સ મઝમેં આયા? ય હ ઇસ ગ ા થામેં કહા હૈ. 

દેખો! ‘ઊપર તૈરતે હોિેપર ભી વાસ્તવ મેં ન સ્થનત કો પ્રાપ્ત િહ ીં હોતા.’ દ્રવ્ય મેં પ્રવેશ િ હીં. 
આહા હા..! હૈ? કલશ હૈ ક ક િહીં? સેિક ો ન મલા? ય હ ત ો કોઈ દ સર ી તર હકી બાત હૈ પ્રભુ. આહા હા..! 
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યહ શ્લોક. ‘વાસ્ત વમેં ન સ્થન તકો...’ નસ્થનત અ થાથત્ પ્રનત ષ્ઠા. સમઝ મેં આય ા? અિુભ વ ‘अनभुिि ुिमिे 
द्योिमान ंसमन्ताि  ्’ ‘ििन्योङप्यते्य यत्र प्रलिष्ठाम  ’ પાિ હૈ. દ સરે પદકા આચ્ખર ી શબ્દ કલશ કા. 
પ્રનતષ્ઠા િહ ીં ન મલતી, ઉપર હોિે પ ર દ્રવ્યમેં પ્રનતષ્ઠા િહીં ન મલતી. અાંદર મેં પ્ર વેશ િહીં કર સ કતા. 
આહા હા..! પયાથયમાત્ર દ્રવ્ય સે ઉપર નતરત ી હૈ. આહા હા..! તો રાગાકદ કી બાત કહાાં ઔ ર પ ર શર ીર, સ્ત્રી, 
કુટુાંબ, પકર વાર મેરા કહાાં ર હ ગયા પ્રભુ? આ હાહ ા..! દ્ર વ્યમેં પયાથય પ્રવેશ િ હીં કર તી, પયાથય ઉપર 

નતરતી હૈ. આ હાહા..! સ મઝ મેં આય ા? ભાષા તો સાદી હૈ પ્રભુ! 

શ્રોતા – ભા વ ગાંભીર હૈ. 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – ભ ાવ ગાં ભીર હૈ. યહ ગાથા. 

‘ઔર (૪૦વ ીં ગ ાથા કી ટી કા પ ણથ કરતે હુએ મુનિરાજ દ ો શ્લોક કહતે હૈં) -’ અ બ ટીકા કાર દો 
શ્લોક કહતે હૈં. 

(अनषु्टभु  ्) 
लनत्य शदु्धलिदानन्दसपंदामाकिं पिम  ्। 
लिपदालमदमिेोच्चिैपद ंििेय ेपदम  ् ॥५६॥ 

આહા હા..! ‘શ્લો કા થથ – જો ન િત્ય-શુદ્ધ નચદાિાં દરૂપી સાંપદાઓાં કી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ...’ આહા હા..! 
ભગવાિ આત્મા નિત્ય ધ્રુવ, શુદ્ધ પનવત્ર જ્ઞાિ ાિાંદ ન ચદા િાંદ જ્ઞાિરૂપી સાંપદ ા હૈ. ય હ સાંપદા હૈ. ધ લ કી 
સાંપદા વહ તો નવપ દા હૈ. આહા હા..! કહો. ‘નચ દાિાંદ રૂપી સાંપદાઓકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ...’ ખાિ. 
આહા હા..! ભ ગવાિ આત્ મા અાંદરમેં નિત્ય ઔર શુદ્ધ... ઐ સે નચદાિાંદ–જ્ઞાિ ઔ ર આિાંદ દો મુખ્ય લેિા 
હૈ. જ્ઞાિાિાંદ રૂપી સાંપદ ાઓકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ. ખાિમેં સે નિકાલો ઇતિા નિ કલે ગા. ઉસમેં ...િહીં 
નિકલેગા. આ હાહા..!  

ભગવાિ આત્મા સમ્યગ્દશથિકા નવષય, સમ્ય ક્ શુદ્ધિયકા નવષય હૈ વહી આદરણી ય હૈ. વ હ 

આદરણ ીય ચ ીજ હૈ કૈસી? એક નિત્ય ર હિેવાલી હૈ. નિત્ય તો પરમ ાણુ ભી ર હતે હૈં. પરાંતુ (યહ) શુદ્ધ હ ૈ. 
આહા હા..! ભગ વાિ આત્ મ ા નિત્ય શુદ્ધ હૈ, પનવત્રતા કા નપાંડ પ્રભુ અાં દર હૈ. આ હાહા..! નિત્ય-શુદ્ધ 

નચદાિાંદ રૂપી સાંપદ ા, જ્ઞાિાિાં દરૂપી અપિ ી સાંપદ ા, ઉ સસે (ભરી) ઉત્ કૃષ્ટ ખાિ હૈ. આહાહા..!  

‘તથા જો ન વપદા ઓાંકા અત્યાં તરૂપસે અપદ હૈ...’ રાગાક દ પયાથય હૈ વ હ અપદ હૈ, વહ નવપદા હૈ. 
આહા હા..! ર ાગ, દય ા, દાિ, વ્રત, ભચ્તત આકદકા પકરણામ વ હ નવપ દાઓ કા સ્થાિ હૈ, અત્યાંતરૂપસ ે 
અપદ હૈ. આ હાહા..! ભગ વાિ નિત્યાિાંદ ઉત્કૃષ્ટ નચ દાિાં દરૂપી ગુણકી ખ ાિ હૈ, તો પુ ણ્ય ઔર પાપ હૈ 
વહ નવપદા ઓાંકા અત્યાંત રૂપ સે અપદ હૈ. વહ તો નવપ દા રૂપસે અપદ હૈ, અપિ ા પ દ િહીં. આ હાહા..! 
ઐસી બાત. બા દમેં લોગ કહે કક સોિગઢ વાલે કા એકાાંત હૈ... એકાાંત હૈ... અરે ભાઈ! બા પા! તેરી ચીજ કી 
મહત્તા કી ખબર િહીં, તો તુ ઝે વ્યવ હાર દયા, દ ાિકી મહત્તા આતી હૈ. ચ્જસ કી મ હત્તા છ ોડિા હૈ ઉ સકી 
મહત્તા આત ી હૈ ઔર ચ્જસ કી મ હત્તા કરિ ી હૈ ઉ સકી મહત્તા આત ી િ હીં. આહાહા..! 
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અાંદરમેં પ્રવેશ િ હીં ઐ સે દય ા, દ ાિ, વ્રત, ભચ્તત પકરણ ામ, ઉ સકો ત ો યહાાં (કહા કક) નવ પદાઓાંકા 
અત્યાંતરૂપસે અપદ હૈ. વહ તેરા સ્થાિ િહ ીં પ્રભુ! આ હા! તેરા ધામ િ હીં. યહ તેરા ધા મ િહીં. ચૈતન્યકા 
યહ ધામ િ હીં. વ હ ર ાગકી આપદાકા ધા મ હૈ. આહા હા..! ઐસી બાત સુિિે પ ર મિુષ્ય કો એ કાાંત લગે. 
પ્રભુ! યહ સમ્ય ક્ એ કાાંતકી બાત હૈ. સમ્યગ્ દશથિ ઇસ ત રહ પ્રા પ્ત હ ોતા હૈ. મૈં ન ચદાિાં દરૂપી નિત્ય શુદ્ધકી 
ખાિ હ ાં, મેરી ચીજ મેં રાગ કા પ્રવેશ િ હીં. ઓહોહો..! ર ાગ ભી મેર ી ચ ીજ કે ઉપર નતર તા હૈ. આહા હા..! 
હૈ સ હી. ર ાગાક દ હૈ સ હી પરાં તુ ઉપર નત રતા હૈ, અાંદ રમેં પ્ર વેશ િહ ીં કરતા. આ હાહા..!  

ઓઝલ હોતા હૈ િ ઓઝલ? ઓઝલ કહતે હૈં િ? યહ રાિી... પડદેકે પીછે ર ાિી કૈસી હોતી હોગ ી 
ઐસા લગે. તો એ ક બાર હ મ વડીય ા ગયે થે. વડીયા જુિ ા ગઢ કે પાસમેં. રામ જીભાઈ થે, િારણભાઈ થે, 
બહોત સારે થે. રાજા સ્વયાં વ્ યાખ્યાિ મેં આયે થે, દર બા ર. તો ઉસિે કહ ા કક મહારા જ! હમા રે ઘર પ ર 

રાિીકો દ શથિ કરિા હૈ. લ ોગોંકો તો ઐસા લ ગે કક રાિ ી કૈસી હોગ ી! ઓહો હો..! પડ દેમેં રહે િ? બાહર મ ેં 
રહે િ હીં. મહા રાજ! હ મારે ર સોઈઘરમેં બ્રાહ્મણ કા રસોઈ ઘર હૈ. આપકો નિદ ોષ આહા ર... હમા રી રસોઈ 

જુદી હૈ. એ ક બ્રાહ્મણ કા રસ ો ઈઘર હૈ વ હાાં આપ પધારો ઔર હ માર ી રાિી કો દશથિ દ ો. તો લ ોગોં કો લ ગ ે 
કક રાિ ી કૈસી હોગી? જ હાાં અાંદર ગયે. ય હ બડા શર ીર, લોહી િ હીં, ... ર ાિી કૈસી હોગ ી? યહ ઐસા 
િહીં હૈ. રાગ સે રનહત પડદે મેં ભગવ ાિ ચ્બ રાજતા હૈ ય હ ભગ વાિ ઐ સા િ હીં હૈ. આહા હા..! સ મઝમેં 
આયા? તયા કહા?  

વડીયા હૈ જુિ ાગઢ કે પાસમેં. વડ ીયા દર બાર હૈ. વ હાાં હ મ ગયે થે. તો સ બ લોગ આયે િ. દર બા ર 

વ્યાખ્યાિ મેં આતે થે. ઔર દરબાર ઇતિા હોંનશય ાર થા કક દ સ રે દર બાર ઉિ કે પા સ રાજ કૈસે કરિા 
વહ સીખિે ક ો આતે થે. વ હ દરબાર ઐસા થા. ભ લ ગયે િામ. ૯૫ મેં. ૯૫ મેં ર ાજકોટ ચ ોમા સા થા િ? 

૯૬ મેં. ૯૬ મેં વ હા ગયે થે. જુિ ાગઢ કા દશથિ કરિે. બા દમેં આ તે સમય વ હાાં િહરે થે. તો વ હ ર ાજા 

ઐસા થા ક ક ઉ સકે પાસ સ ા રે રાજા, આસપા સ કે રાજ કુ મારોં સીખિે કો આતે થે. વ્યાખ્યાિ મેં સ બ 

આયે. વ હ ર ાજકુ માર ઔ ર ર ાજા સ બ આયે થે. ૯૬કી બા ત હૈ. ક કતિે સાલ હુએ? ૩૯.  

અાંદર જહ ાાં ગયે ત ો રાિ ીમેં કુ છ કિકાિ ા િહ ીં. દુનિયાકો લ ગે કક રાિી કૈસી હોગી? ય હ ાાં કહ તે હ ૈં 
કે રાગસે રન હત, પડદાસે રનહ ત ભગવાિ અાંદર કૈસા હૈ વ હ તો અ લૌક કક બાત હૈ. રાગ કા પડદ ા તોડ કર 

અાંદરમેં જા, આહા હા..! બાદશાહ ચૈતન્ય બાદશાહકા દશથ િ હ ોગા તુઝે. આ હાહા..! ઐ સી સાંપદા કહીં હૈ 
િહીં. ઐસી સાંપદાકી ખાિ હો તુમ પ્રભુ! ઉસકી મનહમ ા િ આયે ઔર બા હરકી મન હમા આયે, વ હ 

નમથ્યાદ્રનષ્ટ હૈ. આહાહા..! વહ દયા, દાિ, વ્રત, ભચ્તત કે પકરણા મકી મન હમા આત ી હૈ, વહ મન હમા 
નમથ્યાદ્રનષ્ટ હૈ. અપિ ી ચ ીજકી મન હમા કી ખબર િ હીં ઔર યહ પરકી ચ ીજકી મનહમા? આ હાહા..! યહ 

કહતે હૈં ય હાાં. 

‘જો ન વપદા ઓાંકા અત્યાંતરૂપ સે અપદ હૈ.’ દેખો! અત્યાંત રૂપસે. સાધા રણ ભી િહ ીં. વહ પ દ ભી 
િહીં. અપિ ા પ દ હી િ હીં, અપિ ા સ્વ રૂપ હી િ હીં. આ હાહ ા..! ‘(અથાથત્ જ હાાં નવપ દા ચ્બલકુલ િહ ીં હૈ) 
ઐસે ઇસી પદ કા મૈં અિુભ વ કરતા હ ાં.’ આ હાહા..! આત્મા ભગ વાિ નત્ર લોકિાથ ર ાગકા પડદા તોડ કર 
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મૈં અાંતરમેં જાતા હ ાં તો મુઝે મેરા અિુભ વ હોતા હૈ. ય હ ચીજ હૈ. વ હ સમ્યગ્દ્રનષ્ટ હૈ. આહા હા..! સમઝમેં 
આયા? બા કી માિ લે ક ક હ મ જૈિમેં જન્મે હૈં િવ તત્ત્વ કી શ્રદ્ધ ા, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર હૈ ત ો હમ સ મકકતી હૈં, 
વહ કુછ હૈ િહીં, ભાઈ! આહાહા..! 

‘ઇસી પદ કા મૈં અિુભ વ કર તા હ ાં.’ કૈસે? આ હાહા..! કક ‘નિત્ય-શુદ્ધ નચ દાિાંદ રૂપી સાંપદાઓ કી 
ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ...’ ‘ઇસી પદ કા મૈં અિુભ વ કરતા હ ાં.’ આહા હા..! રાગ કા િહીં. રાગ િહીં, વહ તો પ ર 

હૈ.  

તીસરા શ્ર્લોક. ૫૭ હૈ િ? 

(िसन्तलििका)  
यः सिवकमवलिषभरूूिसभंिालन 
मकु्त्वा फिालन लनजरूपलििक्षणालन। 
भ ुकें्तऽधनुा सिजलिन्मयमात्मित्त्व ं
प्राप्नोलि मलुक्तमलििालदलि सशंयः कः ॥५७॥ 

આહા હા..! ‘શ્લો કા થથ – (અ શુભ તથા શુભ) સવથ કમથ રૂપી નવષવૃક્ષોંસે...’ વહ તો ન વ ષકે વૃક્ષ હૈં. 
આહા હા..! શુભ કમથ ઔર અશુભકમથ જડ, વહ નવષવૃ ક્ષ હૈં. આહાહા..! તી થંકર પ્રકૃનત બાંધી હો... 
આહા હા..! સ મયસારમેં કહ ા હૈ કક ૧૪૮ પ્ર કૃનત નવષવૃ ક્ષ હૈ. વ હ પ્રકૃનત મેં ત ીથં કર ગોત્ર ભ ી આ ગયા 
ઔર આ હાર ક (શર ીરકી) આ હાર ક-આાંગોપાાંગ... મુનિકો આહા રક શ રીર હ ોતા હૈ િ? ભગ વાિક ો પ્ર શ્ન 

પ છિે જાિા હો... વહ સ બ નવષકા વૃ ક્ષ હૈ, પ્ર કૃનત ન વષકા વૃ ક્ષ હૈ. ભ ગવાિ આત્મા અમૃતકા વૃક્ષ હૈ. 
અમૃતકા નચાંતા મનણ મહા વૃક્ષ હૈ. આહાહા..!  

રાગાકદભ ાવ વ હ પ્ર કૃનત ઉસકી હૈ.. આ હાહા..! ‘સવથ કમથરૂપી...’ ઐસે નલયા હૈ િ? સવથ કમથમેં 
કોઈ તી થંકર પ્રકૃનત નિ કા લ દી ઐસ ા હૈ િહીં. પ્ર કૃનત ભ લે પડી હ ો, પરાંતુ વ હ તો જડકમથ હૈ. આ હાહા..! 
૧૪૮ પ્ર કૃનત હૈ વહ સબ જ ડ હૈ. આહા હા..! વ હ ‘સવથ કમથરૂપ ી ન વષવૃ ક્ષોંસે...’ નવષ વૃક્ષસે ‘ઉત્પન્ન 

હોિેવાલે, નિજ રૂપસે નવ લક્ષણ...’ મેરે સ્ વરૂપસે નવ લક્ષણ અથાથત્ ન વપરીત લ ક્ષણવાલે.. પુણ્ય ઔ ર પાપ 

મેરે સ્વ રૂપસે નવપરીત લ ક્ષણ વાલે હૈં. આ હાહા..! દેખો! યહ સમ્યગ્દશથિકી ચીજ. ઉસકો સમ્ય ગ્દશથિક ા 
ભાિ િ હીં ઔ ર ઉસકો ત્યા ગ હો જાયે. ત્યા ગ કર ો, પત્ િી, બચચેકા ત્યાગ ક કયા વ હ ત ો નમથ્ય ાત્વ હૈ. 
પરકા ત્યાગ મૈંિે ક કયા વ હ ત ો નમ થ્યાત્વભ ાવ હૈ. પર કા ગ્ર હણ-ત્યાગ આત્મા મેં હૈ હી િ હીં. વહ તો ચ્ભન્ન 

ચીજ હૈ. કભી છુઆ િહ ીં ત ો ત્યાગ કરિા કહાાં આયા? આહા હા..! બહોત કકિિ કા મ ભાઈ! દુનિયા 
બાહ્ય ત્યા ગકો દેખકર કહે ક ક ત્યાગી હૈ...  ત્યાગી હૈ... ધમથ કા ત્યા ગી હૈ. વ હ આતા હૈ અાં દર. નિયમસારમ ેં 
ભાઈ આત ા હૈ િ? નિયમ સારમેં આતા હૈ. કોિેમેં આતા હૈ. 

સ્વધમથત્યા ગ ઐસા મોહ... આતા હૈ, ઇસ તર િ આતા હૈ. સબ કુછ ય ાદ હૈ? ઐ સા હૈ. ઇસ તર િ 

હૈ. સ્વધમથકા ત્યા ગ હૈ ઐસ ા મોહ... આહાહા..! કહીં પ ર હૈ તો સહી. હૈ?  
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શ્રોતા – ૨૫૭ પન્ન ા. ૨૧૦ વાાં કલશ.  

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – ૨૫૭ પ ન્ના િ? ૨૫૭. કૌિસા કલ શ કહા?  

શ્રોતા – ૨૧૦. 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – ૨૧ ૦. બરાબર. ૨ ૧૦ શ્લો ક. દેખો યહાાં ‘સ્વધમથ-ત્યા ગરૂપ...’ હૈ? ત્યાગ 

કકયા ઉ સિે. તયા ત્યાગ ક કયા? સ્વધ મથકા ત્ય ાગ ક કયા. ‘સ્વધમથ-ત્યા ગરૂપ (મોહરૂપ)...’ હૈ? બાહ્યકે 
ત્યાગમેં તો સ્વધમથ કે ત્યાગ(રૂપ) મોહ હૈ. ગજબ બાતેં બા પુ! સ્વધમથ... હૈ? ‘સ્વધ મથ-ત્ યાગરૂપ (મોહ રૂપ) 
અનતપ્રબલ નતનમ રસમ હ કો દ ર ક કયા હૈ ઔર જો ઉ સ અઘસેિાકી ધ્ વજા કો હર લેતા હૈ.’ આ હાહા..! 
મોહ કી પકરભાષા કહી ક ક સ્વધમથ કે ત્યાગ રૂપ મોહ. આ હાહ ા..! પરકા મૈં ત્યાગ કરુાં, પરકો છોડુાં—વ હ 

તો મોહભાવ હૈ. અરે..! રાગકા ત્યાગ કરિા વહ ભ ી િામમાત્ર આત્મામેં હૈ. ૩૪ ગાથ ામેં આતા હૈ, 
સમયસાર. ર ાગકા ત્યાગ ભ ી િા મમાત્ર આત્મા મેં હૈ. પર માથથસે રાગ કા ત્યાગ ભી આત્મા મેં હૈ િ હીં. 
તયોંકક આત્મા રાગ રૂપ હુ આ હી િહીં. ઐસ ી સ્વભ ાવકી દ્રનષ્ટ ઔર અિુભ વ હુ આ ત ો ર ાગકા ત્યાગ 

ઉસિે ક કયા ઐ સા િા મમાત્ર કથિ હૈ. પરમ ાથથસે ર ાગકા ત્યાગ ભી આત્ મામેં હૈ િહીં. આહા હા..! લોગ 

બાહરકે ત્યાગ મેં સ્ત્રી, બચચે છોડે, કપડે બદલ ડા લે, એક કપડા પ હિે તો હો ગય ા ત્યા ગી.  

યહાાં ઐસ ા કહતે હૈં દેખો. પ દ્મપ્રભમલધાકર દેવ કા યહ શ્લોક હૈ હોં! મુનિરાજ ઉિ કા શ્લોક હૈ. 
આહા હા..! ‘સદ ા શુદ્ધ-શુદ્ધ ઐસા ય હ (પ્રત્યક્ષ) ચૈતન્યચ મત્કા રમાત્ર તત્ત્વ જગત મેં ન િત્ય જયવાંત હૈ-કક 

ચ્જસિે પ્રગટ હુએ સ હજ તેજ ુઃપુાંજ દ્વારા સ્વધ મથ-ત્યાગ રૂપ (મોહ રૂપ) અનતપ્ર બલ નતનમર સમ હકો દ ર કકયા 
હૈ...’ આહાહા..! સ્વધ મથકા ત્ યાગ ઐસ ા જો મોહ, ઉસકો દ ર કકયા હૈ. સ ક્ષ્મ બાત હૈ ભા ઈ! યહ તો અિાંત-
અિાંત કાલકા અાંત લાકર ભ વકા અાંત લાિેકી બાત હૈ. ય હાાં ભવ કા અાંત િ હુઆ તો િરક ઔર નિગો દ 

નમલેગા બાપા! આહાહા..! અબજો પનત મ રકર જાય પશુમેં નગ લહર ી... ચ્ખ સકો લીકો તયા કહતે હ ૈં? 

નગલહરી. ઉસમેં જાયે. ન છપકલી હોતી હૈ ઉ સમેં જન્મે. આ હાહ ા..! બાપુ! અિાંત બા ર ઐસા ભ વ કકયે હૈં, 
ભાઈ! તેરી ચ ીજકી ખબર િ હીં ઔર નતયંચ ગનતમેં જાત ા હૈ તયોં? ગૌમ્મ ટસ ારમેં ન લખા હૈ કક તયોં? કક 

સ્વ રૂપસે ઉસિે નવપરીતત ા ટેઢાઈ બહ ોત કી. ટેઢાઈ–ન વપરીતતા બહોત કી હૈ. તો નવ પરીતતા કે કારણ 

ઉસકા શરીર ભી ટેઢા હો ગયા નતયંચરૂપ. મિુષ્ય ઐ સા સીધા હુઆ તો નતયંચ મેં હાથ ી, ઘ ોડા, 
નગલહરીકા ટેઢા શર ીર હૈ. ટે ઢા શર ીર હો ગયા. ટેઢાઈ બહોત કી ત ો ટેઢા શરીર હો ગયા. આત્મા મેં (-
પયાથયમેં) તો ટેઢાઈ હૈ હી. આ હાહ ા..! ઐસ ી બાત હૈ ભ ાઈ યહાાં. કૌિ-સા અનધક ાર હૈ? સમાનધ અનધકા ર 

હૈ. સમ ાનધ અનધક ારમેં યહ ગાથ ા હૈ.  

યહાાં યહ કહા, ‘નવપદ ાઓાં કા અત્યાંતરૂપસે અપદ હૈ (અ થાથત્ જહ ાાં નવપદ ા ચ્ બલ કુલ િહીં હૈ)...’ 
ભગવાિ શુદ્ધ નચ દાિાંદ મ ન તથમેં રાગકી આપદા ચ્ બલ કુલ િ હીં. ન વપદા ઉ સમેં હૈ હ ી િહીં. ર ાગ હૈ વ હ 

નવપદા હૈ, આ કુલતા હૈ, દુુઃખ હૈ. આ હાહ ા..! અાંદર આત્મા મેં ચ્બલકુલ હૈ િહ ીં. આ હાહ ા..! ‘ઇસી પદ કા 
મૈં અિુભ વ કરતા હ ાં.’ અ બ ‘(શુભ ત થા શુભ) સવથ કમથરૂપી નવષવૃ ક્ષોંસે ઉત્પ ન્ન હોિેવાલે,...’ 
આહા હા..! શુભ-અશુભ કમથ જો હૈં વહ નવષવૃ ક્ષોંસે ઉત્પ ન્ન હ ોિે વાલે ‘નિજ રૂપસે નવ લક્ષણ ઐસે િ લોંકો 
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છોડ કર...’ નવષવૃ ક્ષ જો ઝ હ ર પુણ્ય-પાપક ા પરમાણુ પડ ા હૈ, ઉસકે કારણ સે ય હ લક્ષ્ મી, પૈસા, મકાિ 

કરોડ ોકા ન મલે, વહ ત ો ન વષવૃ ક્ષકા િલ હૈ. નવષ કા યહ િ લ હૈ. સ મઝમેં આય ા? આહાહા..! યહ તો સાંતો 
ઐસા કહે. લોગોંકો બૈિે યા િહીં બૈિે.  

અબજોપનત હોતા હૈ, તો કહ તે હૈં કક ય હ તો નવષવૃ ક્ષકા િ લ ઝહર હૈ. કહો, પ ોપટભાઈ! પોપટભાઈ 

કે સાલે થે િ? દ ો અ બજ ચાલીસ કર ોડ. ગોવ ા.. ગોવા.. ગુજર ગયે. પૈસે હૈં અભી. લ ડકે હૈં. એક લ ડ કે 
િે ચ્િસ્તી કે સ ાથ શા દી કી હૈ. પૈસે બહોત હૈ. દ ો અ બજ ચાલીસ કર ોડ, ઢાઈ અબજ ઔ ર બહોત કર ોડોંકી 
પેદાશ એ ક સાલ કી. ઉસકા સાલા હૈ. વહ તો ગુજર ગયે. યહાાં બેિે હૈં િ ઉ સકે સાલે. વ હ ગુજર ગયા. 
લડકા હૈ. ઢાઈ અ બજ પૈસા–૨૫૦ કરોડ. ધ લ મેં તયા હૈ? ભાઈ! આ હાહા..! 

વહ કહતે હૈં ક ક કમથ રૂપી ન વ ષવૃક્ષકા િલ હૈ. વહ નિજ રૂપસે નવલક્ષણ હૈ. અપિ ા આિાંદસ્વરૂપ 

ભગવાિ ઉસસે (ન વલક્ષણ) લક્ષ્મી, સ્ત્રી આકદ અિુ ક લ, લ ડકા અિુક લ, આ બરૂ અિુક લ, વ હ નવષ કા િલ 

હૈ. આ હાહ ા..! ઉ સકી મ ીિાશ છ ટે.. આ હાહા..! ત બ પ્રભુ કી મીિાશ આયે. બા હરકી મીિા શ છ ટે અાંદર સે... 
ચ્બલકુ લ નવષકા વૃ ક્ષકા ન વ ષિલ હૈ. અબજો રૂનપયા હો ઔર લડ કે ભી ૧૦-૧૨ હો, એ ક-એ ક લડ કા 
પાાંચ-પાાંચ દસ-દસ લાખ કી ઉપજવાલા હો, સબ નવષ કા વૃક્ષ હૈ. આહા હા..! 

શ્રોતા - .... 

પ જ્ય ગુરુદેવ શ્રી – ય હ ત ો સબકે નલયે હૈ. હૈ કક િહીં અાં દર? આ હાહા..! 

‘નિજ રૂપસે નવલક્ષણ ઐ સે િલોંકો છ ોડકર જો જી વ ઇસી સમય...’ ઇસી સમય મેં ‘સહજ 

ચૈતન્યમય આત્મતત્ત્ વ કો ભ ોગતા હૈ,...’ રાગ કો િહ ીં ભ ોગતા, પરકો િહીં ભ ોગતા હૈ, તો અપિ ેકો 
ભોગતા હૈ. ‘વ હ જી વ અલ્પ કા લમેં મુચ્ત ત પ્રાપ્ત કરત ા હૈ–ઉસમેં તયા સાંશય હૈ.’ અપિ ે આત્મા કા 
અિુભ વ કરતા હૈ વહ અ લ્પ કાલમેં કેવલ જ્ઞાિ પ્રાપ્ત કર તા હૈ ઉસમેં સાંશય તયા હૈ? 

 (શ્ર ોતા – પ્ર માણ વચિ ગુરુ દેવ!) 
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નિયમસાર. ૫૬વાાં કલશ લો. પન્ના-૮૨ હૈ. ૮૨ પન્ના, શ્લોક-૫૬. ‘જગત મોહરનહત હોકર...’ 
મુદ્દેકી રકમ હૈ યહ તો પ્રભુ! 

શ્રોતા – ઉસકે બાદ કા શ્લોક. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – યહ તો એક પાંક્તત બાકી રહ ગઈ. એક પાંક્તત બાકી હૈ. ‘જગત મોહરનહત 

હોકર સવવ...’ 

શ્રોતા – ઉસકે િીચેકા. ઉસકે બાદકા.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – િીચેકા? ઠીક. ૫૬કા િહીં. વહ તો ૫૭ કહતે થે. ૫૭. આહાહા..! 

(वसन्ततिलका)  
यः सववकर्वतवषभरूूहसभंवाति 
र्कु्त्वा फलाति तिजरूपतवलक्षणाति। 
भ ुकें्तऽधिुा सहजतिन्मयर्ात्मित्त्व ं
प्राप्नोति र्तुक्तर्तिरातिति सशंयः कः ॥५७॥  

 ‘શ્લોકાથવ – જો નિત્ય-શુદ્ધ...’ આહાહા..! ભગવાિ અાંદર આત્મા નિત્ય-શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ અિાંત ગુણ 

કી સાંપદાસે ક્બરાજમાિ હૈ. ઉસકા ‘નચદાિાંદરૂપી સાંપદા...’ આહાહા..! વસ્તુકી નચદાિાંદ જ્ઞાિાિાંદ–
જ્ઞાિ ઔર જ્ઞાિકા આિાંદ યહ ઉસકી સાંપદા હૈ. આહાહા..! દુનિયાકી સાંપદા પૈસે, મહેલ ઔર મકાિ 

વહ સબ ધૂલ હૈ, આપદાકા નિનમત્ત હૈ. આપદા િહીં. આપદાકા નિનમત્ત હૈ. દૂસરી ચીજ આપદાકા 
કારણ.... યહ તો અાંતમુવખ સબ... નચદાિાંદરૂપી સાંપદા ઉસકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ. આહાહા..!  

સમ્યગ્દશવિ હોિેસે... ચૌથે ગુણસ્થાિ પર અતીનરિય આિાંદકા સ્વાદ આતા હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ 
ભાઈ! યહ બાત યહાાં કહતે હૈં. ‘શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી સાંપદાઓાંકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ...’ ઉસકે ઉપર જહાાં િજર 

ગઈ, વહાાં અતીનરિય આિાંદ પૂણવ જો સવાાંગ ભરા હુઆ હૈ, ઉસમેંસે અતીનરિય આિાંદકા અાંશ વેદિ 

આતા હૈ. ચૌથે ગુણસ્થાિમેં સમકકતમેં. યહ તો સુબહમેં કહા થા, સવવગુણાાંશ તે સમકકત. ક્જતિે ગુણ 

હૈં અિાંતા અિાંત વહ સબ િવ્ય િનષ્ટ કરતે, અિુભવ કરતે િવ્યમેં ક્જતિી શક્તત હૈ–ગુણ હૈ, વહ સબ 

ગુણ એક સમયકી પયાવયમેં વ્યતત–પ્રગટ હોતે હૈં. સવવ ગુણ વ્યતત–પ્રગટ (હોતે હૈં) સમકકતમેં. 
સમકકતકો સાધારણ ચીજ લોગોં િે માિ લી હૈ. દેવ-ગુરુ-ધમવકી શ્રદ્ધા, િવ તત્ત્વકી શ્રદ્ધા, .. શ્રદ્ધા ઐસા 
માિકર અિાકદસે ભટકતા હૈ.  

શ્રાવણ સુદ ૪, શુક્રવાર, તા. ૨૭-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૭, પ્રવચન- ૭ 
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યહ આત્મા અાંદર આિાંદસ્વરૂપ હૈ, વહ ‘નવપદાઓાંકા અત્યાંતરૂપસે...’ દૂસરી ચીજ આત્માકે 

નસવા.... ‘નવપદાઓાંકા અત્યાંતરૂપસે અપદ હૈ.’ દૂસરે પદ હૈ, પરાંતુ યહ અપદ હૈ. .... નવપદા ક્બલકુલ 

િહીં હૈ આત્મામેં. આહાહા..! રાગકા કણ ભી િહીં. ચૌથે ગુણસ્થાિમેં અતીનરિય આિાંદકા અિુભવ 

હોતા હૈ. તો કહતે હૈં કક આપદાકા અાંશ િહીં (ઔર) અિુભવમેં આિાંદ આતા હૈ. આહાહા..! અતીનરિય 

આિાંદ... વહ સવવ ગુણકે અાંશ પ્રગટ... સમ્યગ્દશવિ હોિેસે ક્જતિી સાંખ્યામેં ગુણ હૈં, સબ ગુણકા અાંશ 

વ્યતત–પ્રગટ પયાવયમેં અિુભવમેં આતા હૈ. આહાહા..! કઠીિ પકરભાષા ભાઈ! અિાંત કાલસે યહ 

િવમી ગ્રૈવેયક અિાંત કિયાકાાંડ કરકે સમ્યગ્દશવિ ક્બિા કિયાકાાંડ કરકે મર ગયા અિાંત બાર. િવમી 
ગ્રૈવેયક અિાંત બાર ગયા. આહાહા..! પરાંતુ... યહ ભાષા થોડી ગુજરાતી હો ગઈ. 

‘નિત્ય-શુદ્ધ નચદાિાંદરૂપી...’ આહાહા..! ઐસી ‘સાંપદાઓકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ...’ (સાંપદા) ખતમ િ 

હો ઐસી ખાિ હૈ. કકતિા ભી કેવલજ્ઞાિ ઔર કેવલ આિાંદ, અાંતરમેં સે અિાંત આિાંદ નિકાલે સાકદ- 
અિાંત, તો ભી અિાંત ગુિા આિાંદ વહાાં રહતા હૈ. આહાહા..! આત્મા અતીનરિય આિાંદ હૈ, ઉસકા 
અિુભવ સમ્યગ્દશવિમેં હોતા હૈ. તબ અિાંત આિાંદમેં સે અતીનરિય આિાંદકા િમુિા વેદિ મેં આતા 
હૈ. તબ વેદિ સે ખ્યાલ આયે કક યહ ચીજ સારી અતીનરિય આિાંદસે ભરી પડી હૈ. આહાહા..! સૂક્ષ્મ 

બાત હૈ થોડી.  

ઔર ‘નવપદાઓાંકા અત્યાંતરૂપસે અપદ હૈ.’ આહા..! પ્રભુ! વ્યવહારરત્િત્રયકા નવકલ્પ વહ તો 
કથિમાત્ર રત્િત્રય હૈ. વહ શ્લોક આ ગયા હૈ પહલે ઇસમેં કક વ્યવહારરત્િત્રય તો કથિમાત્ર હૈ, કોઈ 

વસ્તુ હૈ િહીં. વહ તો અિાંત બાર કકયા ઔર ઉસસે આત્માકા લાભ કકાંનચત્ હોતા હૈ ઐસા િહીં. વહ 

શ્લોક હૈ ઇસમેં. કહાાં પર હૈ વહ યાદ િહીં. 

શ્રોતા – ૧૭૨ પન્ના, ૧૨૧ કલશ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – ઇસમેં? હા, વહી. ‘મોક્ષકા કુછ કથિમાત્ર કારણ હૈ ઉસે ભી (અથાવત્ 
વ્યવહાર-રત્િત્રયકો ભી) ભવસાગરમેં ડૂબે હુએ જીવિે પહલે ભવભવમેં (-અિેક ભવોમેં) સુિા હૈ ઔર 

આચરા હૈ;...’ આહાહા..! વ્યવહારરત્િત્રય દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધા આકદ. ૧૭૨ પન્ના હૈ. બોલ (કલશ) 
૧૨૧ હૈ. ૧૨૧. ‘મોક્ષકા કુછ કથિમાત્ર...’ કુછ કથિમાત્ર વ્યવહાર તો હૈ. આહાહા..! ‘કારણ હૈ ઉસે 
ભી (અથાવત્ વ્યવહાર-રત્િત્રયકો ભી) ભવસાગરમેં ડૂબે હુએ જીવિે...’ આહાહા..! ૧૭૨ પન્ના હૈ.  

‘ભવસાગરમેં ડૂબે હુએ જીવિે પહલે ભવભવમેં (-અિેક ભવોમેં)...’ આહાહા..! ‘કક જો સવવદા 
એક જ્ઞાિ હૈ ઉસે (અથાવત્ જો સદા એક જ્ઞાિસ્વરૂપ હી હૈ ઐસે પરમાત્મતત્ત્વકો) જીવિે સુિા-આચરા 
િહીં હૈ,...’ સુિા ભી િહીં ઔર આચરણ ભી કકયા િહીં. આહાહા..! યહાાં તો સુિા હી િહીં ઐસા કહા. 
સુિા તો ઇસે કહીએ. ૪ ગાથાકા અથવ હૈ િ? શ્રુત પકરનચત અિુભૂતા... ૪ ગાથા. ‘सिुपतरतििाणभुिूा 
सव्वस्स तव कार्भोगबधंकहा’ સારી દુનિયાિે રાગ ઔર કામ–ઇચ્છાકા અિુભવ કકયા હૈ. પરાંતુ વહ 

સબ एयत्तस्सवुलंभो... પરસે ક્ભન્ન અપિેસે એકત્વ णवतर ण सलुहो... યહ સુલભ િહીં હૈ. 
આહાહા..!  
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અતીનરિય આિાંદસે ભરપૂર ભરા હુઆ પ્રભુ હૈ, એક બાર ભી ઐસા સ્વાદ આયા, ઉસ સ્વાદકે 
આગે દુનિયા સારી આપદા લગતી હૈ. આહાહા..! અપિા સાંપદાકે આગે ઇરિકે ઇરિાસિ ભી આપદા 
લગતી હૈ. આહાહા..! ઐસે ભગવાિ ચૈતરય ચમત્કાર વસ્તુ... કહતે હૈં કક વ્યવહાર તો અિાંત બાર સુિા. 
સુિા હૈ? ઔર આચરણ કકયા. આચરણ ભી કકયા અિાંત બાર વ્યવહારરત્િત્રય. પરાંતુ અરેરે..! ખેદ હૈ 
કક ‘જો સદા એક જ્ઞાિસ્વરૂપ...’ જ્ઞાયકસ્વરૂપ હૈ ‘ઐસે પરમાત્મતત્ત્વકો જીવિે સુિા...’ િહીં. સુિા 
ઉસકો કહતે હૈં કક સુિકર અાંદરમેં અિુભવ કરે તો સુિા કહે. આહાહા..! સુિા િહીં, આચરા િહીં.  

જ્ઞાિસ્વરૂપ ભગવાિ અતીનરિય આિાંદકા સાગર ઉસકો સુિા ભી િહીં. ‘सिुपतरतििाणभुिूा 
सव्वस्स तव कार्भोगबधंकहा’ કામભોગ અથાવત્ કેવલ નવષય િહીં. ઇચ્છા કતાવ ઔર ઇચ્છા કમવ ભોગ, 
કતાવ ઔર ભોતતાકી બાત તો અિાંત બાર સુિી ઔર કહી હૈ. આહાહા..! પરાંતુ અાંદર રાગકે નવકલ્પસે 
ક્ભન્ન, રાગમાત્રકા કતવવ્ય ક્જસમેં િહીં ઐસા જ્ઞાિમાત્ર આત્મા ઉસકો કભી સુિા િહીં, આચરણ કકયા 
િહીં. આચરણ કકયા િહીં હૈ.. િહીં હૈ.. ઐસે દો બાર નલયા હૈ. પાઠમેં હૈ. ‘ि ि.. ि ि’ દો બાર. આહાહા..! 
અાંદર આિાંદકાંદ પ્રભુ નવકલ્પાતીત હૈ, નવકલ્પકા ભી સ્પશવ િહીં ક્જસકો, ઐસી અખાંડ ચીજકો કભી તુાંિે 
સુિા િહીં. આહાહા..! ઇસનલયે આચરણ િહીં કકયા. સુિા િહીં. દો નલયા િ? સુિા િહીં ઔર આચરણ 

કકયા િહીં. વહ ૪ ગાથામેં નલયા હૈ. ‘सिुपतरतििाणभुिूा’ રાગ કરિા વહ બાત સુિી. વહ પકરચયમેં 
આયા. અિુભવમેં આયા. ‘सिुपतरतििाणभुिूा सव्वस्स तव कार्भोगबधंकहा एयत्तस्सवुलंभो…’ રાગ 

ઔર નવકારકે ભાવસે ક્ભન્ન ભગવાિ આિાંદસ્વરૂપ અતીનરિય, ઉસકો કભી સુિા િહીં. ૪ ગાથામેં કહા 
હૈ.  

ગ્યારહ અાંગ પઢ નલયા, િવ પૂવવકા જ્ઞાિ ભી હુઆ. દસ પૂવવ િહીં. દસ પૂવવકા જ્ઞાિ સમકકતીકો 
હોતા હૈ. સમજે? દસ પૂવવકા જ્ઞાિ સમ્યક્ અિુભવીકો હોતા હૈ. સમ્યક્ નસવા, નમથ્યાત્વમેં િવ પૂવવ ઔર 

નવભાંગજ્ઞાિ હી હોતા હૈ, ઉસે સાત સમુિ, સાત દ્વીપ કદખતે હૈં. આહાહા..! તો ભી વહ નમથ્યાિનષ્ટ હૈ. 
આહાહા..! ગ્યારહ અાંગ ઔર િવ પૂવવકા જ્ઞાિ ઔર નવભાંગજ્ઞાિ ભી અિાંત બાર હો ગયા. જો નવભાંગમેં 
સાત દ્વીપ ઔર સાત સમુિ દેખે. આહાહા..! નિર ભી વહ અજ્ઞાિ હૈ. સ્વ આત્મા અાંદર િહીં આયા, 
અપિી સાંપદા અાંતરમેં િહીં આયી, ઉસકે ક્બિા સબ નમથ્યાત્વ, આહાહા..! અજીવ ઔર જડ હૈ. 
આહાહા..!  

યહ યહાાં કહતે હૈં, સદા જ્ઞાિસ્વરૂપ હૈ ઐસે પરમાત્માકો જીવિે સુિા-આચરા િહીં. િહીં હૈ.. િહીં 
હૈ.. ઐસા કહા. આહાહા..! આચાયોિે ભી સમઝાિે કે નલયે, ભાઈ! પ્રભુ! તુાંિે તેરે ઘરકી બાત સુિી 
િહીં.. સુિી િહીં.. આહાહા..! ઐસી તો કરુણાસે બાત કરતે હૈં. ભગવાંત! તુાં કૈસા હૈ અાંદરમેં ચીજ? વહ 

બાત તુિે સુિી િહીં, કભી આચરણમેં તો લી િહીં, પરાંતુ સુિી િહીં. આહાહા..! 

અબ? 

શ્રોતા – ૮૨ પન્ના. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – ૮૨ પન્ના તયોં? 
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શ્રોતા – ૪૦ ગાથા ચલતી હૈ િ.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – હા, યહ શુદ્ધભાવ અનધકાર. ૮૨. તયા આયા?  

શ્રોતા – ૫૬વાાં ચલતા થા. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – હા, વહ. 

‘નિત્ય-શુદ્ધ નચદાિાંદ્્રૂપી સાંપદાઓાંકી ઉત્કૃષ્ટ ખાિ હૈ તથા જો નવપદાઓાંકા અત્યાંતરૂપસે અપદ 

હૈ...’ યહ અિેકાાંત કકયા. અિાંત સાંપદાઓકી ખાિ ઔર નવપદાઓ કી ગાંધ િહીં (ઐસા) અપદ. ઉસકા 
િામ અિેકાાંત હૈ. નિશ્ચયસે ભી હોતા હૈ ઔર વ્યવહારસે ભી હોતા હૈ—વહ અિેકાાંત િહીં હૈ. વહ 

એકાાંત નમથ્યાિનષ્ટ હૈ. નિશ્ચયસે સ્વકે અિુભવસે હી હોતા હૈ આત્મકલ્યાણ, વ્યવહારસે હોતા િહીં—
ઉસકા િામ અિેકાાંત હૈ. નિશ્ચયસે ભી હોતા હૈ, વ્યવહારસે ભી હોતા વહ એકાાંત નમથ્યાિનષ્ટ હૈ. 
આહાહા..! કકઠિ કામ હૈ. વ્યવહારમેં તો સૂઝબુઝ પડે તયોંકક અિાકદકાલસે પકરચય હૈ. આહાહા..! 
અિાકદકાકાલકા અભ્યાસ હૈ, અશુભકા અભ્યાસ ઔર શુભકા અભ્યાસ હૈ. અિાંત કાલમેં શુભકા  
અભ્યાસ કકયા તો વહ આસાિ લગે. ઔર શુભાશુભરનહત આત્મા... આહાહા..! 

જહાાં નવપદા ક્બલકુલ િહીં. ‘ઐસે ઇસી પદકા મૈં અિુભવ કરતા હૂાં.’ આહાહા..! મુનિરાજ કહતે 
હૈં. મુનિ કકસકો કહીએ? આહાહા..! ક્જસકો અતીનરિય આિાંદકા સ્વાદ છઠવે-સાતવે ગુણસ્થાિમેં 
અાંતમુવહૂતવમેં હજારો બાર આયે. આહાહા..! અપ્રમતદશા, અતીનરિય આિાંદકા નિનવવકલ્પ સ્વાદ ઔર 

છઠવે ગુણસ્થાિ આયે તો નવકલ્પ હૈ, (લીિતા) હૈ ઇતિા આિાંદ તો હૈ, પરાંતુ નવકલ્પ આયા ઉતિા દુુઃખ 

ભી હૈ. આહાહા..! સાતવેમેં નવકલ્પકા દુુઃખ ગયા, આિાંદકી વૃનદ્ધ હુઈ, તબ યહ સાતવા ગુણસ્થાિ હુઆ, 
ઉસકા િામ મુનિપિા–સાધુપિા હૈ. આહાહા..! કિયાકાાંડ પાંચમહાવ્રત યહ કોઈ સાધુપિા િહીં હૈ. ઐસા 
તો અિાંતબાર મુનિવ્રત ઐસે વ્રત. ‘મુનિવ્રત ધાર અિાંતબાર...’ આહાહા..! 

યહાાં કહતે હૈં કક ક્જસ પદમેં નવપદા િહીં હૈ, ક્જસ પદમેં કેવલ આિાંદકી સાંપદા હૈ, ઇસ પદકા 
અિુભવ કરતા હૂાં. આહાહા..! કરતા હૂાં ઐસા કહા. પાંચમ કાલકે મુનિ, પાંચમકાલકે. કક મૈં આિાંદકા 
અિુભવ કરતા હૂાં. અતીનરિય આિાંદકા અિુભવ કરતા હૂાં. આહાહા..! યહ ચીજ હૈ. વહ ૫૬ હુઆ. પીછે. 
૫૭. 

(वसन्ततिलका)  
यः सववकर्वतवषभरूूहसभंवाति 
र्कु्त्वा फलाति तिजरूपतवलक्षणाति। 
भ ुकें्तऽधिुा सहजतिन्मयर्ात्मित्त्व ं
प्राप्नोति र्तुक्तर्तिरातिति सशंयः कः ॥५७॥ 

‘શ્લોકાથવ – (શુભ તથા અશુભ) સવવ કમવરૂપી...’ ચાહે તો શુભિામ કમવકા યશોકીનતવ બાંધે, 
તીથાંકર(ગોત્ર) બાંધે, આહારક શરીર બાંધે, ઐસે ભાવ હો, પરાંતુ વહ ભાવ શુભ રાગ હૈ, કમવ હૈ. 
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આહાહા..! ‘સવવ કમવરૂપી નવષવૃક્ષોં...’ આહાહા..! ૧૪૮ પ્રકૃનત નવષકે વૃક્ષ. ગજબ બાત હૈ પ્રભુ! એક 

તરિ અમૃતકા સાગર, ભગવાિ અમૃતકા સાગર ઔર ૧૪૮ પ્રકૃનત નવષકે વૃક્ષ. આહાહા..! વહાાં તો 
તીથાંકર પ્રકૃનતકો ભી નવષવૃક્ષ કહાાં. ૧૪૮ પ્રકૃનત સબકો નવષવૃક્ષ કહા. ગજબ હૈ િ! તીથાંકર પ્રકૃનતકો 
ભી નવષવૃક્ષ મેં ડાલ કદયા. વહ તો જડ હૈ ઔર કારણ તો શુભભાવ થા. વહ શુભભાવ તો નવષકુાંભ હૈ. 
આહાહા..!  

શ્રોતા – શુભ-અશુભકે િલકો છોડિેકી બાત કહી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – હા, શુભાશુભરનહત. 

શ્રોતા – શુભાશુભ તો િહીં કહા? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – છોડકર શુદ્ધમેં આિા વહ વસ્તુ હૈ. આહાહા..! છોડિા વહ ભી અપેક્ષાસે 
કહિા હૈ. બાકી શુદ્ધ ચૈતરય આિાંદસ્વરૂપમેં રમે, તો શુભાશુભ ભાવ ઉત્પન્ન હોતા િહીં હૈ ઉસકો 
શુભાશુભ ત્યાગ કકયા ઐસે કહિેમેં આતા હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભગવાિ! આહાહા..! શુભાશુભભાવ 

છોડિા વહ ભી વ્યવહારસે કથિ હૈ. છોડે તયા? યહ શુભ-અશુભ તો પયાવયમેં હૈ. પયાવયમેં િનષ્ટ કર કે 
છોડિે જાયે તો િનષ્ટ નમથ્યા હો જાયે. આહાહા..!  

શુભાશુભભાવ.. નત્રકાલી નચદાિાંદકી િનષ્ટમેં શુદ્ધકા અિુભવ હોતા હૈ તો વહ ઉત્પન્ન હોતા િહીં. 
ઉસકો શુભાશુભ િાશ કકયા ઐસે કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા..! વહ યહાાં કહતે હૈં, ‘(અશુભ તથા શુભ) 
સવવ કમવરૂપી...’ કોઈ બાકી િહીં ૧૪૮ પ્રકૃનતમેં. આહાહા..! ‘નવષવૃક્ષોંસે...’ નવષકે વૃક્ષ. ઓહોહો..! 
નવષવૃક્ષમેં િલ તયા આયે? િલ તો નવષ હૈ. નવષકે વૃક્ષ કે િલમેં નવષ હૈ. અમૃતકે વૃક્ષમેં િલ અમૃત હૈં. 
આહાહા..! ભાષા થોડી હૈ, પરાંતુ વસ્તુનસ્થનત યહ હૈ.  

અભી તો પ્રવૃનત્તમેં સબ કુછ માિ નલયા હૈ. કુછ પ્રવૃનત્ત કરે, ત્યાગ કરે, બાહ્ય િનષ્ટ ભલે અાંદર 

નમથ્યાત્વ હો, પરાંતુ બાહ્ય ત્યાગ ઉસકી મનહમા હો ગઈ હૈ. વસ્તુ રહ ગઈ અાંદર સારી. આહાહા..! 
અતીનરિય આિાંદકા સાગર નિનવવકલ્પ પરમાત્મસ્વરૂપ ઉસકે વેદિમેં જો આિાંદ આતા હૈ, ઇસકો યહાાં 
ચૌથા ગુણસ્થાિ સમકકત કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા..! ઉસસે નવશેષ આિાંદ, પાંચમ ગુણસ્થાિમેં 
પકડમાધારીકો નવશેષ આિાંદ આતા હૈ. તયોંકક અાંદર નસ્થર હુઆ થોડા. મુનિકો ઇસસે નવશેષ આિાંદ 

આતા હૈ. પાાંચવી ગાથામેં કહા હૈ, પ્રચુર સ્વસાંવેદિ. કુાંદકુાંદાચાયવ કહે કક મુઝે પ્રચુર સ્વસાંવેદિ હૈ. 
સમકકતીકો પ્રચુર સ્વસાંવેદિ િહીં. 

પ્રચુર સ્વસાંવેદિ.. આત્માકે આિાંદકા પ્રચુર અથાવત્ બહોત અિુભવ. ચોથે-પાાંચવેમેં ઇતિા 
અિુભવ િહીં હોતા. ચોથે-પાાંચવેમેં તો પ્રચુર િહીં હૈ, અલ્પ-અલ્પ આિાંદકા અિુભવ હોતા હૈ. છઠવે-
સાતવેં... કુાંદકુાંદાચાયવ કહતે હૈં, મૈં પ્રચુર સ્વસાંવેદિસે કહતા હૂાં. સમયસાર પ્રચુર સ્વસાંવેદિસે કહતા હૂાં. 
આહાહા..! ઉસસે સમયસાર કહા. ઉપરસે સુિકર ઐસા િહીં. સુિા હૈ, પરાંતુ કહતા હૂાં.. પ્રચુર આિાંદકે 
વેદિકી ભૂનમકામેં નવકલ્પ આયા હૈ ઉસસે સમયસાર બિાતા હૂાં. આહાહા..!  
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‘સવવ કમવરૂપી નવષવૃક્ષોંસે ઉત્પન્ન હોિેવાલે, નિજરૂપસે નવલક્ષણ એસે િલોંકો છોડકર...’ 
આહાહા..! પ્રકૃનતકા િલ ચાહે તો યશોકીનતવ હો, ઉસકા િલ દુનિયામેં જશ નમલે. પ્રભુ! યહ નવષ હૈ, છોડ 

દે ઉસકો. આહાહા..! યશોકીનતવ.., ઉસકી આબરૂ બહોત જમ જાયે બાહરમેં. ધમવ-બમવ હો િહીં. 
આહાહા..! કીનતવકી લાલચમેં આ જાયે. યશોકીનતવ પ્રકૃનત હૈ. અભનવકો યશોકીનતવ પ્રકૃનત હોતી હૈ. યહ 

યહાાં કહતે હૈં, નવષવૃક્ષકે િલ હૈ. બાહરકી આબરૂ, કીનતવ. ઓહોહો..! પૈસે... અબજોપનત પૈસા. આહાહા..! 

ગયે થે િ વહાાં આકિકામેં. ૧૫ તો અબજોપનત હૈં, અબજોપનત... છ કરોડ. ઓર ૪૫૦ તો 
કરોડપનત હૈં.  

શ્રોતા – સુખી બહોત હૈં કહતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – દુુઃખી હૈ સબ.  

શ્રોતા – પરકે કારણસે કોઈ દુુઃખી હોતા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – દુુઃખી.. વહ દુુઃખકા નિનમત્ત હૈ ઇસનલયે દુુઃખી હૈ. કોઈ લક્ષ્મીસે દુુઃખી િહીં. 
પરવસ્તુમેં દુુઃખ િહીં. ક્જસમેં સુખ હૈ ઉસકી ઊલટી અવસ્થામેં દુુઃખ હૈ. કોઈ પુદ્ગલમેં સુખ હૈ િહીં. 
આત્મામેં આિાંદ હૈ ઉસકી ઊલટી અવસ્થામેં–અપિી અવસ્થામેં દુુઃખ હૈ. વહ સબ તો ઉસકા નિનમત્ત 

હૈ. નિનમત્ત કરતા િહીં કુછ. આહાહા..! બાહરકે ઠાઠ કદખે બાંગલા, મકાિ.. આહાહા..! ક્જસ મકાિમેં 
હમ ઠહરે થે િાઈરોબી. ૧૫ લાખકા્ મકાિ થા. ૧૫ લાખકા્ મકાિ. પૈસા કરોડોપનત બડે. ૨૫-૨૫, 
૩૦-૪૦ લાખકા્ કપડા. ઉસ કપડા ....  કરે. ખુદ કુછ િહીં કરે. ખુદ તો સાધારણ હૈ. બુનદ્ધ ભી સાધારણ 

ઔર દેખિેમેં ભી સાધારણ. પરાંતુ પૂવવકે પુણ્યકો લેકર ધૂલ કદખે. પરાંતુ વહ તો દુુઃખ હૈ. દુુઃખકા નિનમત્ત 

હૈ. 

શ્રોતા – આપકે નલયે તો િયી મોટર લી થી ઉસિે. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – લી ઉસમેં તયા કરિા? ૨૦ લાખકી મોટર લી વહાાં મુાંબઈ. ૨૦ લાખ. ગાાંવમેંસે 
પ્લેિમેં જાિા થા. અપિે હૈ િ ચાંદુભાઈ કે ભાઈ પૂિમચાંદ. ઉસકે પાસ પાાંચ-છહ કરોડ રૂપયે હૈં. પાાંચ-
છહ કરોડ. તો ઉસકા બેટા બહાર પરદેશમેંસે ૨૦ લાખકી મોટર લાયા થા. ગાાંવમેંસે પ્લેિમેં જાિા થા 
તો ઉસ મોટરમેં બૈઠે થે. કહા, ઇસ મોટરકી કકાંમત કકતિી હૈ? ઐસી મોટરકી કકાંમત ૨૦ લાખ. એક 

મોટરકી ૨૦ લાખ. અરે..! હેરાિ હો જાયેગા, કહા. ૨૦ લાખકી. તબ દૂસરેિે કહા કક સ્વીત્ઝલેરડમેં ૫૦ 

લાખકી હૈ એક. તો તીસરેિે કહા ઇસુ ક્િસ્તીકે ગુરુ.. તયા કહતે હૈં ઉસકો? પોપ. પોપકે પાસ  પાાંચ 

કરોડકી મોટર હૈં. પાાંચ કરોડકી મોટર હૈ. હીરા-માિેક જડીત હો. ધૂલમેં તયા હૈ? 

યહ કહતે હૈં કક પૂવવકે જો િલ હૈં ઐસે િલકો છોડકર... આહાહા..! ચાહે તો કરોડો, એક સમયમેં 
કરોડો રૂનપયે આતા હો તો ઉસમેં તુઝે તયા આયા? તેરી સાંપદા આિાંદ હૈ. આિાંદમેંસે કુછ િ આયા તો 
આયા તયા? તુઝે હુઆ તયા? દુુઃખી હૈ સેકઠયા લોગ. હુકમચાંદજીિે તો .... કર ડાલા હૈ. પૈસેસે પૈસા 
નમલે. પરાંતુ પૈસા વહ પાપ હૈ. નલખા હૈ િ? પૈસેવાલે પાપી હૈં. ઉસકા દસ ધમવ (પુસ્તકમેં) હૈ. ઐસે કહે 



 

ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૬-૫૭ પ્રવચન-૭  75 

પૈસા નમલતા હૈ પુણ્યકે િલસે. ભગવાિ ચૌબીસ પ્રકારકે પકરગ્રહ કહતે હૈં. પ્રભુ ચૌબીસ પ્રકારકે પકરગ્રહ 

કહતે હૈં. ૧૪ અભ્યાંતર, ૧૦ બાહ્ય. તો ૧૦ બાહ્યમેં યહ લક્ષ્મી આતી હૈ. ખેત, દાસ, દાસી (આકદ) સબ. 
આહાહા..! 

પુણ્યકા િલ પાપ. પાપકા સ્વામી પાપી. આહાહા..! ગજબ બાત હૈ ૨૪ પ્રકારકે પકરગ્રહ હૈં િ? 

૧૪ અાંતરાંગ ઔર ૧૦ બાહ્ય–૨૪ પ્રકારકે પકરગ્રહ હૈં. જબ કક બાહ્યકા પકરગ્રહ નિનમત્ત હૈ, ઉસકો 
પકરગ્રહ કહિેમેં આતા હૈ શાસ્ત્રમેં. ૨૪ પ્રકારકે પકરગ્રહ કહે હૈં ઉસમેં યહ બાત હૈ. આહાહા..! 

યહાાં કહતે હૈં કક જો પૂવવકે વૃક્ષ ડાલે થે નવષવૃક્ષ સબ... ‘નવલક્ષણ ઐસે િલોંકો છોડકર...’ 
આહાહા..! યહ મેરે પુણ્ય િલા હૈ, મેરા બેટા અચ્છા હુઆ, પૈસા કરોડ હુએ, મૈં સુખી હૂાં. રહિે દો. પ્રભુ! 
તુાં દુુઃખી હૈ. તેરે આિાંદકે અભાવમેં તુમ દુુઃખી હૈ. આહાહા..! સુખકી ગાંધ િહીં. સુખકી ગાંધ તો 
સમકકતીકો હી અાંદરસે આતી હૈ. આહાહા..! પદમચાંદજી! તયા યહ સબ આપ પૈસેવાલેકો સુખી કહતે 
હૈં. આહાહા..! સુખ તો યહાાં હૈ.  

‘િલોંકો છોડકર જો જીવ ઇસી સમય સહજચૈતરયમય આત્મતત્ત્વકો ભોગતા હૈ,...’ દેખો! પૂવવકે 
૧૪૮ પ્રકૃનત વહ નવષકે વૃક્ષ ઉસકા િલ છોડકર, આત્મ તત્ત્વ ‘ઇસી સમય સહજચૈતરયમય આત્મતત્ત્વ 

કો...’ સ્વભાનવક આત્મતત્ત્વ કો.... હૈ? ભોગતા હૈ. ઉસકો અિુભવિા. આહાહા..! બાપુ! માગવ તો યહ 

હૈ. બાકી સમય તો ચલા જાયેગા ભાઈ! 

શ્રોતા – આચાયવ શુભ કાયવકો છોડિેકી બાત કર રહે હૈં ઔર સ્વયાં કર રહે હૈં? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – નવકલ્પ આતા હૈ વહ હેય હૈ. નવષકા િલ જાિતે હૈં. અપિેસે િહીં. આખરી 
કલશમેં આયા. આખરી કલશમેં આયા હૈ સબમેં. સમયસાર, પ્રવચિસાર, ... ઇસ શબ્દસે ટીકા બિી 
હૈં, મૈંિે બિાયી િહીં. ઔર શબ્દસે તુમકો જ્ઞાિ હોતા હૈ ઐસે મોહસે િ િાચો પ્રભુ! ઐસા કહા હૈ. ઐસે 
મોહસે િ િાચો કક શબ્દો સે તુઝે જ્ઞાિ હોતા હૈ. આહાહા..! શબ્દ ક્ભન્ન ચીજ હૈ, જ્ઞાિ ક્ભન્ન ચીજ હૈ. 
જ્ઞાિકી પયાવય શબ્દસે હોતી હૈ, ઐસે મોહસે િ િાચો. આહાહા..! મૈં તો આત્મા જ્ઞાિસ્વરૂપ હૂાં, મૈં તો 
જ્ઞાિસ્વરૂપમેં ગુપ્ત હૂાં. વાણી આકદ િીકલતી હૈ યહ સબ જડકી પયાવયમેં હોિેવાલી દશા હોતી હૈ. 
આત્માસે કુછ બાહરમેં હોતા િહીં. આહાહા..! ગજબ બાત હૈ. યહ યહાાં કહા િ. 

‘ઇસી સમય...’ કકસી સમય? પૂવવકે શુભકે નવષકે િલ. આહાહા..! ઉસકો છોડકર, ચિવતીકા 
રાજ ભી નવષકા િલ હૈ ઉસકો ભી છોડકર સહજચૈતરયમય... વહ ચીજ સહજ િહીં હૈ. વહ તો કોઈ 

પ્રકૃનતકા નિનમત્ત હૈ ઔર આિેવાલી ચીજ ઉપાદાિ અપિેસે આતી હૈ. પૈસા ભી આતા હૈ વહ પુણ્યસે 
આતા હૈ ઐસા કહિેમેં (પુણ્ય) નિનમત્ત હૈ. પૂવવકા પુણ્ય વહ નિનમત્ત હૈ. વહ પુણ્ય હૈ વહ પૈસે લાતા િહીં. 
પરાંતુ વહ પૈસા આિેવાલા થા ઉસમેં વહ નિનમત્ત થા. નિનમત્તિે લાયા િહીં. પરમાણુ વહાાં આિેવાલા 
થા. આહાહા..! ઉસકા િલ છોડકર... આહાહા..! ‘ઇસી સમય...’ તયા કહતે હૈં? ઇસી કાલમેં–અભી. 
આહાહા..! 
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પાાંચવી ગાથામેં કહા િ? ‘ि ं एयत्ततवहत्त ं िाएहं अप्पणो सतवहवणे जति िाणजे्ज पर्ाण’ं 
આહાહા..! કુાંદકુાંદાચાયવ કહતે હૈં કક ‘ि ंएयत्ततवहत्त’ं પરસે નવભતત, ઔર સ્વસે પૂણવ ઐસી બાત કરુાંગા. 
ઐસી બાત પહલે કહી. ‘ि ंएयत्ततवहत्त ंिाएहं अप्पणो सतवहवणे’ અપિે વૈભવસે કહુાંગા. નિર નલયા કક 

‘जति िाणजे्ज’ તયોંકક વહ તો ભાષા હૈ. જો ભાષા આયી ઉસકો પ્રમાણ કરિા. પ્રમાણ કરિા અથાવત્ 
અિુભવ કરિા. પાાંચવી ગાથામેં હૈ. આહાહા..! ઉત્કૃષ્ટ બાત હૈ ભાઈ! કદગાંબર મુનિકી. જગતમેં કહીં હૈ 
િહીં ઐસી વાણી કદગાંબર મુનિકી. આહાહા..! કુાંદકુાંદાચાયવ પાંચમ આરાકે શ્રોતાકો કહતે હૈં કક મૈં જો 

કદાનચત બાત કરુાં.., કહિેકી વૃનત્ત ઉઠી હૈ, ઔર ઉસમેં જો ભાષા હુઈ તો તુમ ભી અિુભવ કરિા. ‘जति 
िाणजे्ज पर्ाण’ं પ્રમાણ અથાવત્ અિુભવ. આહાહા..! યહ પાાંચવી ગાથામેં હૈ. ‘जति िाणजे्ज पर्ाण’ं 
આહાહા..! ‘िकेु्कज्ज छलं ण धते्तव्व’ं કોઈ શબ્દમેં િેર પડે નવભક્તત આકદ. યહ મેરા લક્ષ િહીં. મેરા લક્ષ 

તો અિુભવકે ઉપર હૈ. ઇસનલયે નવભક્તત આકદ શબ્દમેં તુઝે િકવ ખ્યાલમેં આયે, તુઝે જ્ઞાિ હો તો ઉસકે 
ઉપર અટકિા િહીં–વહાાં રુકિા િહીં. અપિા અિુભવ કૈસે હો? ઉસકે ઉપર આ જાિા. આહાહા..! 
ઐસી બાત હૈ ભાઈ ભગવાિકી. લોંગોકો કકઠિ લગે. પરાંતુ પ્રભુ! કરિા તો યહ હૈ.  

અરે..! અિાંત કાલસે બહોત કકયા. ચમડી ઉતાર કર િમક ડાલે તો િોધ િહીં કકયા, પ્રભુ! ઐસી 
ક્ષમા અિાંત બાર કરી હૈ. યહ કોઈ ચીજ િહીં. આહાહા..! દુલ્હે ક્બિાકી બારાત... વરકો તયા કહતે હૈં? 

દુલ્હા િહીં ઔર બારાત. ઐસે આત્માકા સમ્યગ્દશવિ અિુભવ િહીં ઔર સબ બારાત જોડ દી. 
આહાહા..! વહ યહાાં કહતે હૈં. આહાહા..! ભોગતા. ‘સહજચૈતરયમય આત્મતત્ત્વ કો ભોગતા હૈ, વહ 

જીવ અલ્પ કાલમેં મુક્તત પ્રાપ્ત કરતા હૈ...’ આહાહા..! અલ્પકાલમેં મુક્તત પ્રાપ્ત કરતા હૈ તો વહાાં 
િમબદ્ધ કહાાં રહા? અલ્પકાલ.. ‘अतिराि’ પાઠ હૈ. અલ્પકાલમેં. તો ઉસમેં િમબદ્ધ કહા રહા? ઐસા 
કોઈ કહે. પરાંતુ ઇસકા અથવ કક યહ િમબદ્ધ હી હૈ. ઐસા અિુભવ કરે, ઉસકે િમમેં અલ્પકાલમેં 
કેવલજ્ઞાિ આયેગા. ઐસા ઉસકા િમ હૈ. સમઝમેં આયા? 

શબ્દ તો ઐસા હૈ. ‘अतिराि’ હૈ પાઠમેં. દેખો! ‘र्तुक्तर्तिरातिति’ અલ્પ કાલમેં.. અલ્પકાલમેં 
િમ કહાાં રહા આપકા? િમ પહલે રહા બાદમેં યહ બાત રહી. યહ િમમેં ઐસે આિેવાલા હી થા. ક્જસિે 
આત્માકા અિુભવ કકયા, ઉસકો અલ્પકાલમેં કેવલજ્ઞાિ િમમેં આિેવાલા હી થા. આહાહા..! તયા કરે? 

કકસકો કહે? માગવ કોઈ દૂસરા હૈ. માગવકી પ્રણાનલકા પલટ ડાલી સબ. કિયાકાાંડકી પ્રવૃનત્તમેં સબ કર 

ડાલા હૈ. અાંતરકા અિુભવ ઔર અાંતરમેં રમતા રામ કો રમતારામ કરિા યહ બાત મૂલ હૈ, વહ બાત 

રહ ગઈ. આહાહા..!  

‘ઇસમેં તયા સાંશય હૈ?’ તયા કહતે હૈં? કક જો જીવ નવષવૃક્ષકે િલકો ૧૪૮ િલકો છોડકર જીવ 

ચૈતરયમયકો ભોગતા હોતા હૈ. ભોતતા. તો વહ જીવ અલ્પકાલમેં મુક્તત પ્રાપ્ત કરતા હૈં. ઉસમેં તયા 
સાંશય હૈ? ઉસમેં સાંદેહ તયા હૈ? અલ્પ કાલમેં મુક્તત પાતા હૈ. આહાહા..! ઐસા પ્રવચિસાર... 
પરમાત્મપ્રકાશમેં તો ઐસા નલયા હૈ. વરિા સમકકતી તો અભી આગે િ જાયે તો જ્યાદા ભવ ભી કરે. 
૧૫ ભવ કરે, ઇસસે જ્યાદા કરે ઐસા પાઠ હૈં. 
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પરાંતુ પરમાત્મપ્રકાશમેં ઐસા નલયા હૈ, યહ પાંચમકાલ દેવકા અભાવ–પરમાત્માકા અભાવ હૈ, 
ઉસમેં જો કોઈ પ્રાણી સમ્યગ્દશવિ પાતા હૈ, વહ એક-દો ભવમેં ખલાસ (-ભવકા અાંત) કરતા હૈ. ઉસકે 
નલયે તૃતીય ભવ... આયા થા પાઠમેં. ... કલશ હૈ િ? ઉસકી સાંસ્કૃત ટીકા અધ્યાત્મતરાંનગણી ઉસમેં હૈ. 
તૃતીય ભવ આકદ હૈ. આહાહા..! પાંચમકાલ હૈ ઇસનલયે મોક્ષકી શુરૂઆત િ હો ઐસા િહીં હૈ. આહાહા..! 
ઉસકો અપિા બડપ્પિ બૈઠતા િહીં. અપિી મહત્તા–મનહમા–બઢાઈ–અનધકાઈ–અલૌકકકતા ઉસકી 
કકાંમત િહીં આતી ઔર બાહરકી કકાંમત આતી હૈ. થોડા બાહર કકયા, છોડા, તો હમ કુછ ત્યાગી હુએ. 

વાસ્તવમેં તો કકઠિ લગે, પ્રભુ! બાહરકી વસ્તુકા ત્યાગ કરતા હૂાં ઔર ગ્રહણ કરતા હૂાં, વહ 

નમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા..! તયોં? કક આત્મામેં અિાંત ગુણ હૈં, ઉસમેં એક ગુણ ઐસા હૈ. ત્યાગ- 
ઉપાદાિશૂરયત્વ શક્તત. એક શક્તત ઐસી હૈ ઉસકા સબ ગુણ મેં રૂપ હૈ. સબ ગુણમેં ઉસકા રૂપ હૈ. 
આહાહા..! ગજબ બાત હૈ. આચાયોંિે ગજબ કકયા હૈ. કદગાંબર આચાયવિે તો એક પન્ના ભરા હૈ, એક 

હી પન્ના. ગજબ બાત હૈ. ૧૪૮ પ્રકૃનત નવષવૃક્ષકો છોડકર પ્રભુ તેરે સ્વરૂપકી સાંપદાકો સાંભાલ. 
આહાહા..! હમ તો કહતે હૈં કક પાંચમ આરા હૈ ઇસનલયે તુઝે જ્યાદા ભવ કરિા પડેગા (ઐસા હૈ િહીં). 
સમકકતીકો એક-દો ભવમેં મોક્ષ જાયે ઐસા કોઈ નિયમ િહીં હૈ. કકસીકો ૧૫ ભી હો ઔર કકસીકો 
નવશેષ ભી હોં. પરાંતુ યહ પાંચમકાલ ઔર ઐસા દગ્ધકાલ કક જહાાં પરમાત્માકે નવરહ પડે, કોઈ દેવ આયે 
િહીં ઔર ઇસ ભવમેં જો કોઈ સમ્યગ્દશવિ પાયે તો વહ એક-દો ભવમેં મોક્ષ જાયેગા. આહાહા..! 
પરમાત્મપ્રકાશ. આહાહા..!  

કકાંમતી ચીજ તુઝે નમલી ઐસે કાલમેં, ઉસમેં જો તુાંિે પ્રાપ્ત કકયા, પ્રભુ! તુઝે અલ્પ કાલમેં મુક્તત 

હોગી. મુક્તત ઉસકે િમબદ્ધમેં અલ્પ કાલમેં આયેગી. અલ્પકાલ ‘अतिराि’ નલયા હૈ, પરાંતુ ‘अतिराि’ 
કા અથવ યહ િહીં હૈ કક િમ નિર જાયે. ઉસકો મોક્ષ પાિેકા ‘अतिराि’–લાંબા કાલ િહીં હૈ. િમસર 

આિેવાલા કેવલજ્ઞાિ હો જાયેગા. આહાહા..! ઇસમેં તયા સાંદેહ હૈ? 

૪૧. જરા સૂક્ષ્મ બાત લગે, પ્રભુ! કકઠિ લગે, પરાંતુ કરિે જૈસા યહ હૈ. પચાિે લાયક યહ હૈ. 
આહાહા..! બાકી સબ બાતેં હૈ. દુનિયા ખુશ હો, દુનિયા રાજી હો, દુનિયા પ્રશાંસા કરે, ઇસસે તયા? 

અાંતરકી ચીજકા સ્પશવ હુઆ િહીં ઔર બાહરકી પ્રવૃનત્તમેં સબ માિ નલયા. યહ કહતે હૈં, 

णो खइयभावठाणा णो खयउवसर्सहावठाणा वा। 
ओिइयभावठाणा णो उवसर्ण ेसहावठाणा वा ॥४१॥  

િીચે હકરગીત. 

િનહાં સ્થાિ ક્ષાનયકભાવકે, ક્ષાયોપશનમક તથા િહીં, 

િનહાં સ્થાિ ઉપશમભાવકે, હોતે ઉદયકે સ્થાિ િનહાં. ૪૧. 

આહાહા..! ‘ટીકા – ચાર નવભાવસ્વભાવોંકે...’ ચાર નવભાવસ્વભાવ કહા. આહાહા..! ક્ષાનયક 

કેવલજ્ઞાિ, ક્ષાનયક સમકકત, ક્ષાનયક અતીનરિય આિાંદ—યહ ક્ષાનયકભાવ હૈં, પરાંતુ હૈ ચારોં 
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નવભાવસ્વભાવ. તયોંકક નવશેષ ભાવ હૈં. વહ નત્રકાલી સામારય ભાવ િહીં. આહાહા..! ‘ચાર 

નવભાવસ્વભાવોંકે...’ ગજબ કકયા હૈ િ! ક્ષાનયકભાવકો નવભાવસ્વભાવ (કહા). તયોંકક વહ પયાવય હૈ, 
િવ્ય િહીં. િવ્ય તો ભગવાિ પૂણાવિાંદકા િાથ, ક્જસમેં ક્ષાનયકભાવકી પયાવયકા પ્રવેશ િહીં. આહાહા..! 
ઉદયભાવકા તો પ્રવેશ િહીં, પરાંતુ એક સમયકી ક્ષાનયક પયાવયકા ઉસમેં પ્રવેશ િહીં. ક્ષાનયક જાતા હૈ 
અાંદર, પરાંતુ અાંદરમેં પરમપકરણાનમક હો જાતા હૈ. તયા કહા? 

ક્ષાનયકભાવકી એક સમયકી મુદત હૈ, કેવલજ્ઞાિકી મુદત ભી એક સમયકી હૈ. દૂસરે સમય વહ 

પયાવયકા વ્યય હોતા હૈ. વ્યય હોકર જાતી કહાાં હૈ? િવ્યમેં. યહાાં ક્ષાનયકભાવ થા વહ અાંદરમેં 
પરમપકરણાનમકભાવ હો ગયા. આહાહા..! જો યહાાં ઉદયભાવ થા વહ વ્યય હુઆ તો ઉસકી યોગ્યતા 
અાંદરમેં ચલી ગઈ, પરમપકરણાનમકભાવમેં ચલી ગઈ, નવકાર િહીં. યહાાં કહે, ચાર નવભાવસ્વભાવ... 
આહાહા..! ગજબ હૈ િ ગાથા. ક્ષાનયકભાવ નવભાવ. નવભાવકા અથવ? નવકારી િહીં. નવ-ભાવ. નવ-શેષે 
ભાવ. સામારય જો િવ્ય હૈ, નત્રકાલી જો સામારય િવ્ય હૈ ઉસસે યહ પયાવય નવશેષ હૈ. ઇસનલયે નવશેષકો 
નવભાવસ્વભાવ કહિેમેં આયા. સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

ભગવાિ આત્મા એક સમયમેં પરમપાકરણાનમક ધ્રુવભાવ એકરૂપ હૈ, ઇસકી અપેક્ષાસે એક 

સમયકી પયાવયકી પલટિ ચાહે તો કેવલજ્ઞાિ હો યા અિાંત આિાંદ હો, પરાંતુ ઉસકી મુદત એક સમયકી 
હૈ ઔર દૂસરે સમય તો િાશ હોતા હૈ. િાશ હોકર જાતી કહાાં હૈ? િવ્યમેં નમલતી હૈ. આહાહા..! ઐસી 
ચીજ હૈ. ‘ચાર નવભાવસ્વભાવોંકે સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવકે સ્વરૂપકા યહ કથિ હૈ.’ આહાહા..! 
તયા કહા? ચાર નવભાવસ્વભાવકા સ્વરૂપકથિ દ્વારા પાંચમભાવકે સ્વરૂપકા કથિ હૈ. પકરણાનમકભાવ 

ભગવાિ નત્રકાલી ઉસકા કથિ હૈ. આહાહા..! ચાર નવભાવ તો છોડિે લાયક હૈં. ખુલાસા કરતે હૈં. 

‘કમોંકે ક્ષયસે જો ભાવ હો વહ ક્ષાનયકભાવ હૈ.’ આહાહા..! વહ ભી આત્મામેં–િવ્યમેં િહીં. 
આત્મા સાંપદાસે ભરા હુઆ હૈ ઉસમેં યહ િહીં. આહાહા..! ગજબ બાત હૈ. યહાાં તો અભી દયા, દાિ, 
વ્રત ઔર ભક્તત કરે ઔર કુછ પકડમા ધારણ કરે તો ઉસકો હો જાયે વ્રત ઔર ધમવ. આહાહા..! ભગવાિ! 
ક્ષાનયકભાવકી પયાવય ભી તેરેમેં િહીં. ક્ષાનયકભાવકા આશ્રય કરિેલાયક િહીં. આહાહા..! ચાર ભાવમેં 
ક્ષાનયકભાવ ભી આશ્રય કરિે લાયક િહીં હૈ તયોંકક ઉસકી મુદત એક સમયકી હૈ. આહાહા..! ગજબ 

બાત હૈ! અિાંત જ્ઞાિ, અિાંત દશવિ, અિાંત આિાંદ (આકદ) અિાંત ચતુષ્ટય ક્ષાનયકભાવ હૈ. પયાવયમેં 
ક્ષાનયકભાવ હૈ. યહ ક્ષાનયકભાવ ભી આદરણીય િહીં. આહાહા..! 

‘કમોંકે ક્ષયસે જો ભાવ હો...’ તયા કહતે હૈં? કક નવભાવસ્વભાવ તયોં કહા? કક ક્ષાનયકભાવમેં 
નિનમત્તકે અભાવકી એક અપેક્ષા આયી. ક્ષાનયકભાવમેં કમવકે નિનમત્તકી અપેક્ષા આયી, ઇસનલયે 
નવભાવસ્વભાવ કહતે હૈં. આહાહા..! કકઠિ હૈ ભાઈ! પરાંતુ હૈ ઉસકે ઘરકી બાત. ભગવાિ ક્બરાજતે હૈં 
ઉિકી બાત હૈ. કહતે હૈં કક કમવકે ઉદય સે જો ભાવ... કમો કે ક્ષયસે.. કમોંકે ક્ષયમેં–કમવક્ષય કે 
સદ્્ભાવમેં. વ્યવહારસે કમવક્ષયકી અપેક્ષા જીવકો ક્જસ ભાવમેં આયે વહ ક્ષાનયકભાવ હૈ. તયા કહતે 
હૈં? 
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કમવકે ક્ષયસે, યહ એક નિનમત્તસે કથિ હૈ, વ્યવહારસે કથિ હૈ. કમવ જડ હૈ ઔર ક્ષાનયકભાવ 

ચૈતરયકી પયાવય હૈ. દોિોંકે બીચમેં અત્યાંત અભાવ હૈ. આહાહા..! તો કમવકે ક્ષયસે ક્ષાનયકભાવ હોતા 
હૈ ઐસા હૈ િહીં. પરાંતુ સમઝાતે હૈં કક ઇસમેં નિનમત્તકી અપેક્ષા રહ ગઈ. કેવલજ્ઞાિ હુઆ તો ઉસમેં ચાર 

ઘાનતકમવકા અભાવ ઉસકે (અપિે) કારણસે હુઆ, પરાંતુ ઇતિી નિનમત્તકી અપેક્ષા રહ ગઈ ઇસનલયે 
કેવલજ્ઞાિકો ભી હમ નવભાવભાવ કહતે હૈં. આહાહા..! કકઠિ બાત ભાઈ! સારા કદિ પ્રવૃનત્ત કરિા ઔર 

યહ... આહાહા..!  

‘કમોંકે ક્ષયસે જો ભાવ હો વહ ક્ષાનયકભાવ હૈ.’ યહ નિનમત્તકી અપેક્ષાસે કથિ હૈ. વાસ્તવમેં તો 
ભાવકમવકે િાશસે (હોતા હૈ). િવ્યકમવકે િાશસે, યહ તો નિનમત્તકા કથિ હૈ. િવ્યકમવ તો અપિે કારણસે 
કમવકી પયાવય છોડકર અકમવપયાવય હો જાતી હૈ. કમવકી પયાવય અપિેસે કમવરૂપ પયાવય હૈ, યહાાં જહાાં 
કેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ તો કમવકી પયાવય અકમવરૂપ અપિે સ્વકાલમેં િમમેં આિેવાલા થા ઔર આયા. 
આહાહા..! સમઝમેં આયા? ઇસનલયે ઇતિી નિનમત્તકી અપેક્ષાસે કથિ હૈ. ‘કમોંકે ક્ષયસે...’ યહ 

નિનમત્તકા કથિ હૈ. જો ભાવ ઉત્પન્ન હુઆ વહ ક્ષાનયકભાવ હૈ.  

‘કમોકે ક્ષયોપશમસે જો ભાવ હુઆ વહ ક્ષાયોપશનમકભાવ હૈ.’ રાગ ઉદયભાવ આતા હૈ િ 

વહ? યહ ક્ષયોપશમભાવ હૈ. ‘કમોંકે ઉદય સે જો ભાવ હો વહ ઔદનયકભાવ હૈ.’ ૨૧ બોલ આતા હૈ 
િ? ઉદય કે ૨૧ બોલ આતે હૈં ઔર ક્ષયોપશમકે ૧૮ બોલ આતે હૈં. તત્ત્વાથવસૂત્ર મેં. ‘કમોંકે ઉપશમસે 
જો ભાવ હો વહ ઔપશનમકભાવ હૈ. સકલ કમોંપાનધસે નવમુતત...’ આહાહા..! સકલ કમોકી નિનમત્તકી 
અપેક્ષાસે નવમુતત ‘ઐસા, પકરણામસે જો ભાવ હો...’ ઐસે પકરણામસે જો ભાવ હો ‘વહ 

પાકરણાનમકભાવ હૈ.’ વહ પાકરણાનમકભાવ હૈ. આહાહા..!  

‘કમોપાનધસે નવમુતત ઐસા, પકરણામસે જો ભાવ હો...’ પકરણામકા અથવ સહજ હોતા હૈ. વસ્તુ 
યહ સહજ હૈ. પકરણામકી અવસ્થા સહજ હૈ. ક્ષાનયકભાવકો પકરણામ કહતે હૈં. પાંચાક્સ્તકાય ૫૬વીં 
ગાથામેં પાઠમેં નલયા હૈ, પકરણામ. વહ પકરણામ પકરણાનમકભાવકો કહતે હૈં. પાંચાક્સ્તકાયકી ૫૬ વીં 
ગાથામેં નલખા હૈ. આહાહા..! પકરણાનમકકો યહાાં પાકરણામ કહા. ‘સકલ કમોંપાનધસે નવમુતત ઐસા, 
પકરણામસે જો ભાવ હો વહ પાકરણાનમકભાવ હૈ.’ આહાહા..! એક હી આદરણીય હૈ. 
પરમપાકરણાનમકભાવ િનષ્ટમેં આદર કરિે લાયક યહ ભાવ હૈ. ચાર ભાવ ભી િનષ્ટમેં હેય હૈં. િનષ્ટકા 
નવષય ક્ષાનયકભાવ ભી િહીં. આહાહા..!  

િનષ્ટકા નવષય તો નત્રકાલી િવ્ય જ્ઞાયકભાવ હૈ. આહાહા..! આચાયોંિે તો જો સત્ય થા વહ બેધડક 

દુનિયાકે પાસ જાહેર કર કદયા. સમાજ સમતોલ રહે યા િ રહે, ઉસકો રુચે યા િ રુચે, વહ કોઈ 

વીતરાગી..... ઐર વહ વાણી ભી વાણીકી થી. ઉિકી વાણી િહીં થી. આહાહા..! ક્ષાનયકભાવકો નવભાવ 

કહા, ઉસકો છોડકર પકરણાનમકભાવકી િનષ્ટ કર. આહાહા..! નવશેષ કહેંગે... 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 
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નિયમસાર, ગાથા-૪૧. ઇસમેં ઐસા આયા કિ ચાર ભાવ ભી આશ્રય િરિેલાયિ િહીં. 
આહાહા..! એિ પરમભાવ નિિાલી ધ્રુવ અિાકિ સત્તા જિસમેં અનિિતા યા િમી યા નવપરીતતા િભી 
હોતી િહીં. ઐસી જો ચીિ અિાકિ અિંત ધ્રુવ પરમપાકરણાનમિ પરમસ્વભાવ ઉસિા આશ્રય છોડિર 

ચાર ભાવ આશ્રય િરિે લાયિ િહીં. ઓહોહો..! પાંચ ભાવ હૈ િ? ચાર ભાવ પયાાય હૈ. એિ ભાવ 

પકરણાનમિ હૈ નિિાલી. વહ યહાં િહતે હૈં કિ પાંચો ભાવમેં ચાર ભાવ આિરિે લાયિ િહીં, જાિિે 
લાયિ હૈ. આહાહા..! િકિિ લગે. બાહરિી કિયા જો િયા, િાિ, વ્રત, પકડમા આકિિે પકરણામ–રાગ  હૈં 
ઉસિો આિરિા ભી મુશ્િેલ પડે, છોડિા ભી મુશ્િેલ પડે, વહાં યહ ચાર ભાવ છોડિા... આહાહા..!  

એિ સમયિી પયાાયમેંસે િયી પયાાય ઉત્પન્ન હોિેિી તાિાત િહીં. .. મેં જાતે હૈં તો પ્રથમ ઉપશમ 

સમકિત હોતા હૈ. શાંનત... શાંનત... આહાહા..! િહતે હૈં કિ પહલે ઉપશમભાવ. પ્રથમ અિાકિ નમથ્યાદ્રનિ 

િવમી ગ્રૈવેયિ ગયા, અિંતી કિયા–કિયાિાંડ, પાંચમહાવ્રત આકિ (પાલે), ચમડી ઉતારિર િમિ છાંટે 
ઔર િોિ િ િરે ઐસી ક્ષમા ભી થી, પરંતુ દ્રવ્ય–વસ્તુ દ્રનિ જો હૈ ઉસિા અભાવ થા. એિ ચૈતન્યિે 
આિંિિે અભાવિે િારણસે ઉસિા એિ ભી ભવ િમ હુઆ િહીં. આહાહા..! ઇતિે ઇતિે મનહિે, િો 
મનહિેિે અપવાસ, રસમેં સવા રસિા ત્યાગ િરે. આહાહા..! ભીક્ષાિે નલયે એિ બાર જાયે, ઉસિે નલયે 
ચૌિા બિાયા યા િુછ બિાયા હો તો લે િહીં—ઐસી કિયા અિંત બાર િી, િવમી ગ્રૈવેયિમેં અિંત બાર 

ઉપજા હૈ. આહાહા..! અિંત બાર ઐસી કિયા િરી પરંતુ આત્મા અંિર આિંિિા સાગર, ચાર ભાવસે 
ભી જભન્ન હૈ. ચાર પયાાયિા લક્ષ છોડિર અંતરમેં લક્ષ િરિા ઔર વહ આિંિિા બીિ ઉગાિા, યહ 

પહલી ચીિ હૈ. સબસે પહલી ચીિ યહ િરિા હૈ. તો યહાં ઔપશનમિિા પહલે નલયા હૈ. ક્યોંકિ ઉપશમ 

સમકિત પહલે હોતા હૈ. ઉપશમિે િો ભેિ હૈં. વહ આગે િહેંગેં. 

‘ક્ષાનયિભાવિે િૌ ભેિ હૈં, ક્ષાયોપશનમિભાવિે અિારહ ભેિ હૈં, ઔિનયિભાવિે ઇક્કીસ ભેિ 

હૈં, પાકરણાનમિભાવિે તીિ ભેિ હૈં.’ વ્યવહારસે ભેિ કિયે હૈં. ‘અબ, ઔપશનમિભાવિે િો ભેિ 

ઇસપ્રિાર હૈં – ઉપશમસમક્ત્વ ઔર ઉપશમચાકરિ.’ પહલે ઉપશમ સમકિત હોતા હૈ ઔર કિસીિો 
પ્રથમ ઉપશમ ચાકરિ ભી હોતા હૈ સમકિતિે બાિ. પહલે તો સમ્યિ્ આત્મદ્રવ્ય પરમપાકરણાનમિભાવ 

દ્રનિમેં, અિુભવમેં નલયા િહીં તો િુછ લાભ હોતા િહીં. 

શ્રોતા – પરમપાકરણાનમિભાવિા અથા ભી હમ સમિતે િહીં. પરમપાકરણાનમિભાવ કિસિો 
િહતે હૈં? 

શ્રાવણ સુદ ૫, શનિવાર, તા. ૨૮-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૧, પ્રવચિ-૮ 



 

ગાથા-૪૧ પ્રવચિ-૮  81 

 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સહિભાવ ઉસિા િામ પરમપાકરણાનમિભાવ. યહ ચાર ભાવ સહિ િહીં. 
િયે ઉત્પન્ન હોતે હૈં. ઉિય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયિ િયે ઉત્પન્ન હોતે હૈં ઔર વસ્તુ અિાકિ અિંત 

સિાતિ પડી હૈ જિસિો યહાં પકરણાનમિભાવ િહતે હૈં. જિસમેં ઉત્પન્ન હોિા યા વ્યય હોિા ઐસી 
જિસમેં ગંિ િહીં. ઉત્પન્ન હોિા.. િેવલજ્ઞાિ ક્ષાનયિભાવ ભી ઉત્પન્ન હોતા હૈ ઔર િેવલજ્ઞાિિી નસ્થનત 

ભી એિ સમયિી હૈ. આહાહા..! તબ પ્રભુિી નસ્થનત–ભગવાિ આત્મતત્ત્વિી નસ્થનત અિાકિ-અિંત 

સત્તા હૈ. આહાહા..! િેવલજ્ઞાિિી નસ્થનત એિ સમયિી હૈ, ઐસા િહા તો નચલ્લાતે થે.  

મેરિ? મથુરા.. મથુરા.. સુિા તો નચલ્લાતે થે. િહા, િેવલજ્ઞાિિી નસ્થનત એિ સમયિી હૈ, 
િેવલજ્ઞાિિી. પરંતુ વહ તો પ્રગટ હોતા હૈ િ? િેવલજ્ઞાિ િહાં અિાકિિા હૈ? એિ સમયિી પયાાય 

ઉત્પન્ન હોતી હૈ ઔર વ્યય હોતી હૈ િૂસરે સમયમેં. આહાહા..! િબ કિ વ્યય હોિર જાતી હૈ અંિરમેં. 
ચારોં પયાાય પાકરણાનમિિી િહીં, પરંતુ યહ ચારોં પયાાય વ્યય હોતી હૈ તો જાતી હૈ અંિરમેં ઔર  

પકરણાનમિભાવ(રૂપ) હો જાતી હૈ. ચાહે તો ઉિય જાયે અંિરમેં, તો પકરણાનમિભાવ હો જાતા હૈ, 
ક્ષયોપશમ જાયે તો પકરણાનમિ હો જાતા હૈ, ઉપશમ જાયે તો પકરણાનમિ હો જાતા હૈ, ક્ષાનયિ જાયે તો 
પકરણાનમિ હોતા હૈ. આહાહા..! 

અંતર ભગવાિ પૂણા અતીનન્દ્રય આિંિ સજચચિાિંિિા િંિ હૈ. જિસમેં ચાર ભાવિા લેપ અંિરમેં 
િહીં. આહાહા..! ઉપશમિે િો ભેિ ઉસમેં હૈ િહીં. ઉપશમ સમકિત, ઉપશમ ચાકરિ—િો ભેિ આત્મામેં 
હૈ િહીં, પયાાયમેં હૈ. આહાહા..! યહ ભેિ ઉત્પન્ન હોતે હૈં દ્રવ્યિે આશ્રયસે. નિિાલી પાકરણાનમિ પ્રભુ 
અખંડાિંિ ચૈતન્ય રત્િ ઉસિે અવલંબિસે વહ ઉપશમભાવ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. ઉત્પન્ન હોતા હૈ, નિર 

ભી વહ આશ્રય ઔર અવલંબિ િરિે યોગ્ય િહીં. 

પીછે ક્ષાનયિભાવિે િૌં ભેિ. ક્ષાનયિ સમકિત. ચૌથે ગુણસ્થાિસે ક્ષાનયિ સમકિત હોતા હૈ. 
શ્રેનણિ રાજા ક્ષાનયિ સમકિતી હૈં. િરિમેં ગયે, પરંતુ ઉિિો ક્ષાનયિભાવ હૈ. આહાહા..! વહ ભી 
આિરણીય િહીં ક્યોંકિ એિ સમયિી પયાાય હૈ. ભગવાિ પૂણા આિંિિલ પડા હૈ અંિર. ઉસિે અિુભવ 

જબિા... અિુ અથાાત્ ઉસિો અિુસરિા, ભવ અથાાત્ હોિા. પયાાયિે અિુસાર હોિા વહ સંસાર હૈ. 
આહાહા..! વહ નવિલ્પ હૈ. નિિાલીિો અિુસરિે ભવિા વહ અિુભવ. આહાહા..! ઉસમેં, યહ 

ક્ષાનયિભાવ, ક્ષાનયિ સમકિત નિિાલીમેં હોતે િહીં. ક્ષાનયિ સમકિતિા આશ્રય િરિે લાયિ િહીં. 
આહાહા..! િકિિ બાત હૈ ભાઈ! િગત તત્ત્વ અિંત િાલસે... અિંત... અિંત... અિંત... અિંત બાર 

સાિુ હુઆ, અિંત બાર મુનિ હુઆ, અિંત બાર ગ્યારહ-ગ્યારહ પકડમા અિંત બાર િારી, પરંતુ અંતર 

દ્રવ્યસ્વભાવ જો ક્ષાનયિભાવસે ભી પાર હૈ... આહાહા..!  

યહાં (િહા કિ) ક્ષાનયિ સમકિતસે ભી પાર હૈ. આહાહા..! ઔર યથાખ્યાત ચાકરિસે ભી પાર હૈ. 
યથાખ્યાત ચાકરિ. બારહવેં, તેરહવેં... ગ્યારહમેં ઉપશમ હૈ. યથાખ્યાત ચાકરિ. યથાખ્યાત–જૈસી હૈ 
વૈસી પ્રનસનિ. અંિરમેં જૈસા સ્વભાવ હૈ, ઐસી યથાખ્યાત–યથાપ્રનસનિ. જૈસી ચીિ અંિર હૈ ઐસી 
પ્રતીનત હોિા, ચાકરિિી રમણતા (હોિા) વહ ભી આશ્રય િરિે લાયિ િહીં. આહાહા..! ઔર વહ ભી 
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પાકરણાનમિભાવમેં િહીં. આહાહા..! ગિબ બાત!  યહાં તો અભી ઉિયિી કિયા િરિી, યહ િરિા, યહ 

િરિા. ઉિયભાવિી કિયા ઔર ઉસિા િતાા હોિા, વહ તો નમથ્યાત્વિા પોષણ હૈ. આહાહા..!  

નિશ્ચયસે પ્રભુ! બહોત બાત િકિિ હૈ. વ્યવહારિા િથિ તો બહોત આતા હૈ. પરંતુ નિશ્ચય... 
પરિા ત્યાગ-ગ્રહણ વહ નમથ્યાત્વ હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! પ્રભુ અંિર ક્ષાનયિભાવસે ભી રનહત હૈ, તો 
પરિે ત્યાગ-ગ્રહણસે તો રનહત ઐસા ઉસિા ગુણ હૈ. ઇસિા તો યહ ગુણ હૈ. યહ ક્ષાનયિ આકિ તો પયાાય 

હૈ. સમઝમેં આયા? ક્ષાનયિ સમકિત, યથાખ્યાત ચાકરિ વહ તો પયાાય હૈ. આહાહા..! યહ તો નિિાલી 
ગુણ હૈ. આહાહા..!  

શુિ ચૈતન્યગુણ ભગવાિ આત્મા... આહાહા..! નિર ભી યહ ગુણ ભી ભેિસે આિર િરિે લાયિ 

િહીં. આહાહા..! એિરૂપ ચૈતન્યસ્વરૂપ... એિરૂપ ચૈતન્યસ્વરૂપ મહત્ આિંિિંિિા િાથ પ્રભુ, િેવલ 

અતીનન્દ્રય આિંિિા િલ, પ્રભુ અતીનન્દ્રય આિંિિા િલ હૈ. આહાહા..! િંિમૂલ હૈ, િંિ હૈ. િંિમેં જૈસે 
અિંત આત્મા હૈં, વૈસે ઈસમેં અિંત સ્વભાવ હૈ. આહાહા..! અરેરે..! ઉસિો અપિી નિિ શજક્તિો અંતર 

િેખિે, માિિે િા પ્રયત્િ કિયા િહીં ઔર િૌંવી ગ્રૈવેયિ અિંત બાર ગયા. યહાં (-ધ્રુવમેં) યથાખ્યાત 

ચાકરિ ભી િહીં. આહાહા..! િેવલજ્ઞાિ િહીં. વહ ભી પયાાય હૈ. આહાહા..! વહ આશ્રય િરિેલાયિ 

િહીં.  

િબ કિ િેવલજ્ઞાિ તો પૂણા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત હૈ ઉસિા .... હૈ, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાિીિો િેવલજ્ઞાિ સિ્્ભુત 

વ્યવહાર હૈ. િેવલીિો તો પ્રમાણ હો ગયા પૂરા, ઉિિો િોઈ િય-બય હૈ િહીં. પરંતુ િહાં પૂણા િહીં ઐસી 
પયાાયમેં િેવલજ્ઞાિ ભી સિ્્ભુત વ્યવહારિય (િા નવષય હૈ). ચૌથે, પાંચવે, છિવે, િેવલજ્ઞાિિો સિ્્ભુત 

વ્યવહારિય િહિેમેં આતા હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..! ચૌથે, પાંચવે, છિવેં (ગુણસ્થાિમેં) નિશ્ચય 

પ્રભુ ભગવાિ પૂણાાિંિ અિાકિ-અિંત સત્વ ઉસિે પાસ સિ્્ભુતવ્યવહાર િય.... િય યહાં (હોતા) હૈ. 
િેવલીિો િય િહીં. પરંતુ શ્રુતજ્ઞાિીિો િય હૈ. તો યહ િેવલજ્ઞાિ ભી ભેિ ઔર સિ્્ભુત વ્યવહારિય 

હૈ. વહ વતામાિમેં હૈ િહીં, પરંતુ આશ્રય િરિેલાયિ ભી હૈ િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. િકિિ બાત 

લોગોંિો લગે. બાત તો ઐસી હૈ, અલૌકિિ બાતેં. િન્મ-મરણસે રનહત હો... આહાહા..! ચોયાાસીિે 
અવતાર, નિગોિસે લેિર િૌંવી ગ્રૈવેયિ.., નિગોિસે લેિર િૌંવી ગ્રૈવેયિ. આહાહા..! અિંતા અિંતા 
ભવ... એિ-એિ (યોનિ)મેં અિંતા અિંતા (અવતાર) કિયે. પરંતુ િહીં આત્માિી દ્રનિ િી િહીં. આત્માિી 
દ્રનિ જબિા ઉપરસે સબ માિ નલયા.  

યહ યહાં િહા કિ િેવલજ્ઞાિ ભી આત્માિા સ્વભાવ િહીં. એિ સમયિી પયાાય હૈ. આહાહા..!  

ઉત્પાિ-વ્યય હૈ ઔર વસ્તુ એિ ધ્રુવ હૈ.., વસ્તુ એિ ધ્રુવ હૈ. િેવલજ્ઞાિ ઉત્પાિ-વ્યયસ્વરૂપ હૈ. ઉસ 

િારણસે િેવલજ્ઞાિ ભી આશ્રય િરિેલાયિ િહીં શ્રુતજ્ઞાિીિો. િેવલજ્ઞાિ હો ગયા ઉસિા તો પ્રશ્ર્િ િહીં. 
શ્રુતજ્ઞાિીિો િય હોતા હૈ િ? વહાં િય િહીં હોતા હૈ–િેવલજ્ઞાિીિો િય-બય િહીં હોતા. િીચે િય 

હોતા હૈ ચૌથે, પાંચવે, છિવેં. ઈસનલયે િહતે હૈં કિ િેવલજ્ઞાિ સિ્્ભુત વ્યવહારિયિા નવષય હૈ. વહ 

નિશ્ચયિયિા નવષય િહીં. આહાહા..! નિશ્ચયિયમેં તો પરમાત્મા.. આહાહા..! અિાિુલ આિંિિા િાથ 
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ઉસિી અજસ્ત–ઉસિી હયાતી–ઉસિી મોિુિગી અિાકિ-અિંત હૈ જિસમેં એિ સમય ભી િમી આયે 
િહીં. આહાહા..! વાસ્તવમેં તો ક્ષાનયિભાવિો છૂતા િહીં. પયાાય હૈ િ? દ્રવ્ય ઐસા નિિાલી દ્રવ્ય.... 
વતામાિિેવલજ્ઞાિ ભી આશ્રય િરિે લાયિ િહીં. ઐસે િેવલિશાિ ક્ષાનયિભાવ.  

‘અંતરાયિમાિે ક્ષયિનિત િાિ,...’ વહ િૌિ સા િાિ? કિસીિો િાિ િેિા વહ િહીં. સંપ્રિાિ. 
અંતરમેં આિંિમેં જાિે સે અતીનન્દ્રય આિંિ ઉત્પન્ન હોિેસે સંપ્રિાિ.. સંપ્રિાિ... િતાા આત્મા, િતાાિા 
િમા અપિા ઔર વહ સંપ્રિાિ જો અતીનન્દ્રય આિંિ પ્રગટ હુઆ વહ અપિેમેં રખા, પાિ ભી સ્વયં ઔર 

િાતા ભી સ્વયં. આહાહા..! ઐસા હૈ. િેવલજ્ઞાિમેં પાિ ભી સ્વયં ઔર િાતા ભી સ્વયં. આહાહા..!  

શ્રોતા – સ્વયંિે સ્વયંભૂ કિયા. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સ્વયંિે સ્વયંભૂ. સંપ્રિાિ. ષટ્િારિ હૈ (ઉસમેં) સંપ્રિાિ હૈ. અપિી પયાાયિો 
હી અપિે ઉત્પન્ન િરિે અપિેમેં રખે યહ સંપ્રિાિ હૈ. આહાહા..! ઇસિા ભી આશ્રય િરિે લાયિ િહીં. 
ક્ષાનયિ સમકિત, ક્ષાનયિ સંપ્રિાિ. આહાહા..! જો સમય-સમયમેં અિંત આિંિ અપિેિો આતા હૈ 
(ઉસિા) પાિ ભી સ્વયં ઔર િાતા ભી સ્વયં. યહ િોિોં એિ સમયમેં હૈ, નિર ભી વહ ચીિ નિિાલમેં 
િહીં. આહાહા..! ઐસી બાતેં... રતિલાલજી! ઇસ બાહરિે રતિમેં સૂઝ પડે ઐસા િહીં હૈ. આહાહા..!  

અંિરમેં પ્રભુ.... યહાં િહતે હૈં કિ િાિ જો હૈ િાિ. િાિ પરિો િે સિતે, લે સિતે િહીં. તીથંિર 

છદ્મસ્થ હો ઔર આહાર લેિે જાયે તો આહાર ઉિિો િે સિતે હૈં ઐસા હૈ િહીં. આહારિે પરમાણુ વહાં 
જાિેવાલે થે તો જાતે હૈં. િેિેવાલેિો તો રાગિી મંિતાિા ભાવ હૈ. આહાહા..! ઉસિે નસવા િૂસરા િુછ 

સંબંિ િહીં. િાિિી ચીિ ઉસિી િહીં કિ વહ િે સિે. પરદ્રવ્ય હૈ, ઉસિો તો આત્મા છૂતે હી િહીં. 
આહાહા..! 

શ્રોતા – અત્યંત અભાવ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – અત્યંત અભાવ. પ્રભુ! િાિ િે સિતે િહીં. યહ તો િાિ અપિેિો િે. અપિે 
અંતરમેં અિંત આિંિ પ્રગટ િરિે અપિેમેં રખે, વહ ભી એિ અંતરાયિમાિા િાશ િરિે ઉત્પન્ન હોતા 
હૈ અથવા અપિી પયાાયિી યોગ્યતાસે ઉત્પન્ન હોતા હૈ. યહ િાિ ભી આત્મામેં િહીં. યહ િાિ હોં. 
આહાર િેિા વહ િાિ તો હૈ હી િહીં આત્મામેં. યહ (આત્મા) િભી છૂતા િહીં આહારિો. આહાર 

િેિેવાલેિો, મૈં આહાર િેતા હૂં ઐસા િતાા(પિેિા) અજભમાિ હો તો નમથ્યાત્વિા પોષણ હૈ. આહાહા..! 
ગિબ બાત હૈ પ્રભુ! વીતરાગમાગા િોઈ ગિબ હૈ. ડાલચંિજી! િહીં હૈ િહીં. ઐસી બાત િહીં હૈ િહીં. 
આહાહા..! વીતરાગ નસવાય. સવાજ્ઞ નિલોિિાથ પરમાત્મા ઉિિી કિવ્યધ્વનિ મેં યહ આયા. ઉન્હોંિે િહા 
કિ િાિ અપિેમેં લેિા-િેિા હૈ. નિમાલ પયાાય લેિા ઔર િેિા અપિેિો, વહ ભી અંતરમેં િહીં. યહ િાિ 

ભી અંતરમેં િહીં હૈ. આહાહા..! િડિા િાિ તો િહીં, રાગિા િાિ તો િહીં, શુભરાગ વહ ભી િાિ િહીં, 
પરંતુ શુિ િાિ હૈ શુિ, આહાહા..! વહ ભી પયાાયમેં હૈ, વહ દ્રવ્યમેં હૈ િહીં. િકિિ બાત હૈ પ્રભુ! 
આહાહા..! 

શ્રોતા – અમર બિા કિયા. 
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પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – પ્રભુ હૈં િ સબ? આહાહા..! ભગવંત! તુઝે િૌિ-સી ઉપમા િે? ઐસી િશા 
ભી તેરેમેં િહીં ઐસી ચીિ તું ક્યા.... અંતર આિંિમેંસે અિંત આિંિ પ્રગટ હોિર અપિેમેં રખે વહ 

ચીિ ભી અંતરમેં િહીં. આહાહા..! સમિમેં આતા હૈ ભાઈ? ભાષા તો સાિી હૈ પ્રભુ! યહાં િોઈ અંગ્રેજી- 
િંગ્રેજી ઐસા િુછ હૈ િહીં. સુિરી ભાષા િહીં યહાં. આહાહા..! 

‘લાભ,...’ િુનિયાિી ચીિિા લાભ તો ઉસમેં હૈ હી િહીં. પૈસા નમલા, સ્ત્રી નમલી, િુટુંબ નમલા—
વહ લાભ તો આત્મામેં હૈ હી િહીં. વહ તો િડ હૈ. પરંતુ રાગિા ભી લાભ િહીં. અિંત આિંિસે અિંત 

આિંિિા અંશ જો પ્રગટ હો, ઇસિા િામ યહાં િાિ હૈ. વહ િાિ ભી ક્ષાનયિભાવ હૈ. આહાહા..! 
ક્ષાનયિભાવિા િાિ... વહ િડિા િાિ... રાગભાવ વહ ઉિયિા િાિ. આહાહા..! આહાર આકિ જાયે વહ 

તો િડ અપિી પયાાયસે વહાં જાતા હૈ. આત્મા ઉસિો િે સિતા િહીં. આહાહા..! મૈં િે સિું ઐસા માિે 
વહ તો િડિા િતાા હુઆ. િતાા હુઆ તો નમથ્યાદ્રનિ હુઆ. આહાહા..!  

શ્રોતા – પૈસે કિયે હમિો નિર ભી નમથ્યાદ્રનિ હુઆ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – કિસિો કિયે પૈસે? પૈસે િૂલ હૈં િગતિી (તો) િગતમેં આયે. િે િૌિ? 

રતિલાલજી! ઐસા િહા, સેકિયાિે પૈસે કિયે ૫૦ હજાર, લાખ. િૌિ િે? પૈસા િૂલ હૈ, વહ ભી એિ દ્રવ્ય 

હૈ, ઉસિી પયાાયિે િાલમેં વહ પૈસા વહાં જાતા હૈ. િેિેવાલા િહે કિ મૈંિે કિયા, લેિેવાલા િહે કિ મૈંિે 
નલયા. િોિોંિો ભ્રમ અજ્ઞાિ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા – ૫૦ હજાર કિયે થે. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ૫૦ હજાર, લાખ નમલા .... અભી ગયે થે િ વહાં? િાઈરોબી. તીિ લાખ 

રૂપયે. ૨૬ કિિમેં તીિ લાખ કિયે સોિગઢિે નલયે, શાસ્ત્રિી કિંમત િમ િરિેિે નલયે. િહા, રાગિી મંિતા 
હો તો ઇસસે પુણ્ય હોગા. બાિી યહ ચીિ મૈંિે કિયા હૈ ઐસા જો અજભમાિ હૈ અંિરમેં, વહ તો િતાાબુનિ 

હૈ. આહાહા..! શાસ્ત્રમેં વ્યવહારસે િથિ તો બહોત આતા હૈ. પરંતુ વહ સબ વ્યવહારિા િથિ (યથાથા) 
માિ લે, તો દ્રનિ નવપરીત હો જાતી હૈ. યહાં તો િાિ ઔર લાભ... પૈસાિા લાભ, સ્ત્રીિા લાભ, િુટુંબિા 
લાભ, આબરૂિા લાભ—ઐસી બાત યહાં હૈ િહીં.  

યહાં તો આિંિિા લાભ... અતીનન્દ્રય આિંિિા લાભ પયાાયમેં હોિા, ક્ષાનયિ લાભ હોિા... યહ 

ક્ષાનયિભાવિા લાભ હોિા... આહાહા..! જો પયાાય પ્રગટી વહ ક્ષાનયિભાવ હૈ વહ સિા રહેગી. ભલે એિ 

સયમિી પયાાય હૈ, પરંતુ િૂસરે સમયે, તીસરે સમયમેં ક્ષાનયિભાવ રહેગા. યહ િાિ, અંતર ચીિ 

ભગવાિ, પરમાિંિિા િાથ, અિાકિ-સિાતિ, સત્ય સિાતિ વસ્તુ ઇસમેં યહ લાભિા અભાવ હૈ. 
આહાહા..! ભાઈ! મૂલ ચીિ હૈ, પયાાય જબિાિી મૂલ ચીિ હૈ વહ પિડિા, બાપુ! અલૌકિિ બાતેં હૈં 
ભાઈ! વહ િોઈ બાહ્યિી કિયાિાંડસે પિડિેમેં આવે.. આહાહા..! વહ તીિ િાલમેં આતી િહીં. ઐસી યહ 

ચીિ અંિર હૈ.  

‘લાભ,  ભોગ,...’ શરીર આકિિે ભોગ વહ િહીં, રાગિે ભોગ વહ િહીં. અંતરિે આિંિિા ભોગ. 
આહાહા..! અતીનન્દ્રય આિંિસ્વરૂપ ભગવાિ ઉસિા ભોગ ભી આત્મામેં િહીં, પયાાયમેં હૈ. આહાહા..! 
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રાગિા ભોગ તો આત્મામેં હૈ હી િહીં. રાગિા ભોગ માિે વહ તો નમથ્યાદ્રનિ હૈ ઔર આહાર-પાિીિા 
ખાિેિા ભોગ માિે, વહ તો નમથ્યાદ્રનિ હૈ. રતિલાલજી! યહ તો સબ િૂલ માટી હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા - મુનિિો આહાર િેિા કિ િહીં? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ આહાર િે-લે સિે િહીં. ભાવ હો. વહ આહારિે પરમાણુ ઉસ ક્ષણમેં વહાં 
જાિેવાલે હો તો જાયેંગેં. િેિેવાલા િહે મૈંિે કિયા ઉસિા સ્વામી હોિર, તો નમથ્યાદ્રનિ હૈ. શુભભાવ હો, 
પરંતુ નમથ્યાત્વ સનહત શુભભાવ હૈ. આહાહા..! 

યહાં તો િહતે હૈં કિ જો ભોગ એિ બાર ભોગિેમેં આયે ઐસી આિંિિી પયાાય વહ ભી ભોગ 

અંિરમેં િહીં હૈ. આહાહા..! અતીનન્દ્રય આિંિિી પયાાય ભોગવટેમેં એિ સમયમેં આતી હૈ, વહ 

અતીનન્દ્રય આિંિ ભી ક્ષાનયિભાવ હૈ. વહ ક્ષાનયિભાવ અતીનન્દ્રય આિંિિા ભોગ ભી અંતરમેં િહીં. 
આહાહા..! ‘ઉપભોગ,...’ વારંવાર પયાાયિો ભોગિા. વારંવાર યહ આિંિિી પયાાયિો ભોગિા. 
અતીનન્દ્રય આિંિ, અતીનન્દ્રય અિાિુલ શાંનત–નવિલ્પ જબિાિી નિનવાિલ્પ શાંનત—ઉસિા બારંબાર 

ભોગિા વહ ભી પયાાયમેં હૈ, વસ્તુમેં હૈ િહીં. આહાહા..! બારંબાર ભોગિા સ્ત્રી િો, પૈસે િો, મિાિ િો—
વહ ચીિ તો િૂર રહ ગઈ. પરચીિ મેરી હૈ ઔર મૈં િુછ ઉસિા હેરિેર િર સિતા હૂં ઐસી દ્રનિિો પ્રભુ 
નમથ્યાદ્રનિ િહતે હૈં.  

અપિે નસવા પરદ્રવ્યમેં િુછ.... નિશ્ચયસે તો એિ દ્રવ્ય િૂસરે દ્રવ્યિો છૂતા િહીં. આહાહા..! તીસરી 
ગાથા. એિ દ્રવ્ય િૂસરે દ્રવ્યિો િભી છૂતા િહીં, ચુંબિ કિયા િહીં, ચુંબિ અથાાત્ સ્પશા કિયા િહીં. 
આહાહા..! એિ દ્રવ્ય િે િૂસરે દ્રવ્યિો સ્પશા કિયા િહીં. આહારિો આત્માિે સ્પશાા િહીં, હાથિે ભી ઉસ 

આહારિો સ્પશા કિયા િહીં. આહાહા..! 

શ્રોતા – પ્રવચિ હો રહા હૈ વહ ક્યા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ વાણી હૈ િડ. િડ સે નિિલતી હૈ. આત્મા ઇસિા િતાા હૈ િહીં. અરે..! 
પ્રભુ! આહાહા..! ઇયાા સનમનત–િેખિર ચલિા. િૂસરેિો િુુઃખ િ હો ઇતિા ભાવ હૈ વહ ભી શુભ હૈ. 
બાિી પૈરિી ચલિેિી કિયા હૈ, વહ િડિી હૈ. ઔર વહ પૈરભી િીચે ચલતે હૈં તો વહ પૈર િીચે િમીિ 

િો છૂતે િહીં. ક્યા િહા? પૈર ચલતા હૈ િ ઐસા િરતી ઉપર? િરતીિો છૂતે િહીં પૈર. ક્યોંકિ િરતીિા 
પરમાણુ ઔર પૈરિે પરમાણુ િે બીચમેં અત્યંત અભાવ હૈ. આહાહા..! બાત ઐસી હૈ બાપુ! અિંત િાલમેં 
િભી અંતર દ્રનિ િી િહીં ઔર બાહ્યસે િુછ િરે તો નમલેગા વહ શલ્ય અંિરસે નિિલતા િહીં અિાકિસે. 
આહાહા..!  

યહાં િહતે હૈં કિ ‘ભોગ, ઉપભોગ,...’ ક્ષાનયિ ઉપભોગ હોં. પરચીિ બારંબાર ભોગે ઉસિી બાત 

હી િહીં. અપિે આિંિિો બારંબાર ભોગિા વહ પયાાય હૈ, વહ ભી આત્મદ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! ‘ઔર 

વીયા,...’ વીયા તો ઇસિો િહતે હૈં... રાગિી રચિા િરે ઉસે વીયા િહીં િહતે હૈં. સ્વરૂપિી રચિા િરે ઉસિો 
વીયા િહતે હૈં. વહાં પ્રશ્ન ચલા હૈ. અભી િહતે થે. અપિે વહાં િપુંસિ નલખા હૈ િ? ક્લીબિા અથા િપુંસિ 

નલખા હૈ. તો વહાં િોઈ નવદ્વાિિે િહા, િપુંસિ ઐસા (અથા) િહીં. ભાઈ! ક્લીબિા અથા િપુંસિ હી હૈ, 
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િો િગહ પર હૈ. પુણ્ય-પાપ અનિિાર ઔર અજીવ અનિિારમેં. િપુંસિ હી, િયચંિ પંકડતિે ઉસિા અથા 
િપુંસિ હી કિયા હૈ. વહ સમયસે ચલા આયા હૈ. વહ સમયસાર પહલે ૭૮મેં હાથમેં લગા. ઉસમેં યહ 

િપુંસિ નલખા હૈ. શુભભાવિી રચિા િરિેવાલા િપુંસિ હૈ. આહાહા..! વહ વીયા િહીં. 

યહ વીયા તો ક્ષાનયિવીયા હૈ, ક્ષાનયિવીયા. જો અપિે સ્વરૂપિે અિુભવિી અિંતી શજક્તિી 
પયાાયિી રચિા િરે ઉસિા િામ વીયા હૈ. આહાહા..! વહ વીયા ભી દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! ઇતિા 
શજક્તવંત જિસિા પુરુષાથા અપિે સ્વભાવિી રચિા િરે, પરંતુ વહ વીયા ભી અંતરમેં િહીં. વહ પયાાયમેં 
ઉપર નતરતી હૈ. દ્રવ્ય ઉપર હી નતરતી હૈ. આહાહા..! અરે..! ભગવાિ! તેરી મનહમા તુંિે સુિી િહીં કિ 

તેરે અંિરમેં ક્યા ક્યા ચીિ હૈ. આહાહા..! યહ પાંચ ક્ષાનયિભાવ વહ તેરેમેં િહીં. પાંચો. ‘િાિ, લાભ, 
ભોગ, ઉપભોગ ઔર વીયા.’ 

અબ ‘ક્ષાયોપશનમિભાવિે અિારહ ભેિ ઇસપ્રિાર હૈં – મનતજ્ઞાિ,...’ તેરેમેં િહીં. વહ તો પયાાય 

હૈ. આહાહા..! એિ સમયિા મનતજ્ઞાિ િૂસરે સમયમેં વહ રહતા િહીં. િૂસરે સમયમેં મનતજ્ઞાિ િૂસરા 
હો જાતા હૈ. ભલે હો ઐસા હી, પરંતુ િૂસરા હૈ. વહ મનતજ્ઞાિ ક્ષયોપશમાકિ ભાવવાલા હૈ. આહાહા..! 
પરંતુ વહ આત્માિા સ્વરૂપ િહીં. મનતજ્ઞાિ આત્મામેં િહીં. નચલ્લાિે લગે. બહોત બુનિવાલા ઔર મનતમેં 
િારણા િરિે લાખોં લોગોંમેં ઉપિેશમેં ખમ્મા ખમ્મા િરે.... પ્રભુ! સુિ તો સહી.  

શ્રોતા – મનતજ્ઞાિિો િેવલજ્ઞાિિા અંશ િહા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – અંશ હૈ. િેવલજ્ઞાિિા અંશ િહા હૈ તો ભી આિરણીય િહીં. અંશ તો િહા હૈ, 
પરંતુ ઉસસે નવશેષ િહતે હૈં. મનતજ્ઞાિમેં... ષટ્ખંડાગમ મેં ઐસા નલયા હૈ કિ સમ્યગ્િશાિપૂવાિ મનતજ્ઞાિ 

હુઆ, વહ મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો બુલાતા હૈ. ઐસા પાિ હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

યહાં ક્ષાનયિભાવ હેય તરીિે સે િહા. વહાં ઐસા િહા. સમ્યિ્ મનતજ્ઞાિ અિુભવમેંસે આયા, વહ 

મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો બુલાતા હૈ. આઓ, અલ્પ િાલમેં િેવલજ્ઞાિ આઓ. િૂિ હુઈ હૈ, તેરહવે કિિ 

પૂિમ હુએ જબિા રહેગી િહીં. િૂિ હુઈ હૈ તો તેરહવે કિિ પૂિમ પૂણા હોગી. ઐસે સમકિતરૂપી બીિિા 
અિુભવ હુઆ, ઉસિો અલ્પ િાલમેં િેવલજ્ઞાિ આયે જબિા રહે િહીં. આહાહા..! માહાત્મ્ય ઉસિા િહાં 
આયે? બાહરિે આચરણમેં િુછ િેરિાર હો તો િીિ લગે લોગોંિો. ... આચરણ છ-છ ખંડિા સ્વામી, 
ક્ષાનયિ સમકિતી ઔર બડા ચિવતી, છન્નું હજાર (સ્ત્રી) િે નવષયિા ભોગ, છન્નું િરોડ (પાયિલ) િા 
સ્વામી. અંિરમેં પરિે એિ અંશ્િા સ્વામી િહીં. આહાહા..! વહ તો નિિાલી આિંિિે િાથિા સ્વામી હૈ. 
આહાહા..! 

શ્રોતા – ઉસિો તો રસોઈ બિાવાલે ૩૬૦ હોતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – હૈ િ ૩૬૦. એિ કિિિી રસોઈ બિાિે િે નલયે, ચિવતીિી એિ કિિિી રસોઈ 

િરિે નલયે એિ, ઐસે (પૂરે સાલિે નલયે) ૩૬૦ રસોઈયા રખે હો. ઉસમેં એિ-એિ રસોઈયા એિ કિિિી 
ચીિ િરિેમેં બારહ મનહિે પુરુષાથા િરે–તૈયારી િરે. બારહ મનહિેમેં એિ કિિ... રાંિિાર.. રાંિિારિો 
ક્યા િહતે હૈં? રસોઈયા. એિ કિિિી ચીિ િરિેિો અમલિાર હોતા હૈ. જો બારહ મનહિે તિ એિ કિિિી 
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ચીિિો તૈયાર િરતા હૈ ઔર હુિમ િરતા હૈ કિ તુમ્હારે યહ િરિા. ઐસે ૩૬૦ હૈં. રસોઈયા િહીં હો, 
૩૬૦ અમલિાર. આહાહા..! નિર ભી ક્ષાનયિ સમકિતી હૈ. આહાહા..! પરચીિ િહીં. બાપુ! પ્રભુ! 
આહાહા..! 

જિસિી િુંખમેં સવા િૌ મનહિે તિ રહા, ઉસ માતાિો િેખિર.. સ્િાિ િરતી હો તો િગ્ન િેખિર 

િિર વહાં રહે ઐસા હો સિે િહીં. આહાહા..! સગી માતા–િિેતા. િોઈ સ્િાિ િરતી હો ખટીયા બીચમેં 
રખિર ઔર ખડી હો િપડે જબિા. ખુિ આ ગયા હો ઔર િિર પડે તો િિરિો હટા લે. િિર વહાં િ 

રખે. મેરી િિેતા હૈ–માતા હૈ. આહાહા..!  

બોટાિમેં ઐસા બિા હૈ. ઉપાશ્રય હૈ િ સ્થાિિવાસી? ઉસિે સામિે મોઢ રહતે થે મોઢ. મોઢિી 
સ્ત્રી ઉસિી િયી મા થી. િયી મા. ઉસિી મા ગુિર ગઈ થી. ઉસિી સ્ત્રીિે િપડે િયી માિે પહિે થે. ઓઢે 
હુએ થે–પહિે થે. સ્ત્રી ગયી થી િહાિે ઔર સ્ત્રીિે િપડે પહિિર ઉસિી િયી મા સોયી થી. ઉસમેં ઉસિો 
નવષયિી વૃનત્ત ઉિી તો વહાં ગયા. ઉસિો લગા મેરી સ્ત્રી હૈ. સ્ત્રીિે િપડે થે િ? ઐસા પૈર મારા તો મા 
બોલી, ક્યોં ભાઈ! સ્ત્રી િહાિે ગઈ હૈ. આહાહા..! એિિમ વૃનત્ત બંિ હો ગઈ. ઉસિે િહા... સમિ ગઈ 

ઉસિી મા કિ યહ નવષયિે નલયે આયા હૈ, નવષય િગા હૈ. સ્ત્રી િહાિે ગઈ હૈ. ઐસે િહાં સુિા તબ તો 
જો વૃનત્ત તીવ્ર થી વહ ઉડ ગઈ. આહાહા..! 

ઐસે અપિે આત્મામેં, રાગિા િણ ઔર પયાાય મેરી ચીિમેં િહીં. ઐસે યથાથા દ્રનિ હો જાયે તો 
દ્રનિ રુિ જાયે આત્મામેં. આહાહા..! ક્યોંકિ યહ િિેતા, હરેિ પયાાયિી િિેતા દ્રવ્ય હૈ. આહાહા..! 
પયાાયમેંસે પયાાય િહીં આતી. આહાહા..! પયાાય દ્રવ્યમેંસે આતી હૈ ઔર દ્રવ્યમેં જાતી હૈ. આહાહા..! 
ચાહે તો ચાર ભાવમેંસે િોઈ ભી હો, વહ િૂસરે સમય તો વ્યય હોતા હૈ. પહલે સમય જો ભાવ ઉત્પન્ન 

હુઆ, વહ િૂસરે સમય વ્યય હોિર જાતા િહાં હૈ? અંિર પકરણાનમિભાવમેં જાતા હૈ. આહાહા..! 
િન્મિાતા તીિલોિિા િાથ મેરા પ્રભુ ઉસમેં પયાાયેં જાતી હૈ. ઔર વહાં પયાાય(રૂપ) િહીં રહતી, વહાં 
પકરણાનમિભાવ હો જાતી હૈ. યહાં ઉિયભાવ બાહરમેં હૈ, નમથ્યાત્વિા તીવ્ર ઉિય હૈ, વહ િબ િૂસરે 
સમયમેં વ્યય હોતા હૈ, અંિરમેં ચલા જાતા હૈ. નમથ્યાત્વ(રૂપ) નવપરીત ભાવ િહીં જાતા, પરંતુ ઇસિી 
યોગ્યતા જો હૈ વહ અંિર જાતી હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ પ્રભુ! 

યહાં િહતે હૈં કિ ક્ષાનયિભાવિા વીયા અપિા િહીં. મનતજ્ઞાિ, મનતજ્ઞાિ ક્ષયોપશમભાવ હૈ. થોડા 
યાિ િહાં રહા તો અજભમાિ હો જાયે. પ્રભુ! મનતજ્ઞાિ તો અિંતવે ભાગમેં હૈ, િેવલજ્ઞાિિે અિંતવે 
ભાગમેં હૈ. કિતિા ભી િારે મનતમેં, બાર અંગિા જ્ઞાિ વહ ભી નવિલ્પ હૈ. આયા હૈ? ઇસમેં આયા હૈ 
િલશટીિામેં. બારહ અંગ ભી નવિલ્પ હૈ. બારહ અંગમેં ભી અિુભૂનત િરિેિી બાત િહી હૈ. િલશટીિામેં 
હૈ. સમઝમેં આયા?  

બારહ અંગ કિસિો િહે પ્રભુ! ચૌિહ પૂવા તો, બારહ અંગમેંસે િુછ ભાગ રહ ગયા. બારહ અંગિી 
તો ચૌિહ પૂવાસે નવશેષ શજક્ત હૈ. બારહ અંગમેં ચૌિહ પૂવા તો એિ ભાગ હૈ. આહાહા..! વહ ચૌિહ પૂવા 
સે ઉપર અનિિ બારહ અંગિા જ્ઞાિ હૈ. વહ બારહ અંગ ભી નવિલ્પ હૈ. પરલક્ષમેં જાયેગા તો નવિલ્પ 
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ઉિેગા. ઉસમેં ઐસા િહા હૈ.. બારહ અંગમેં ભગવાિિે ઐસા િહા હૈ, પ્રભુ! તેરા પાકરણાનમિસ્વભાવ 

અંિર હૈ ઉસિા અિુભવ િર. આહાહા..! ઉસમેં પાિ હૈ. પતા હૈ િ િલશટીિામેં? િૌિ સા પિ હૈ? 

શ્રોતા – ૧૩વાં િલશ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ૧૩વાં િલશ. બહોત બાર બતાયા હૈ. 

‘િોઈ જાિેગા કિ દ્વાિશાઙ્ગજ્ઞાિ િુછ અપૂવા લજધિ હૈ.’ આહાહા..! િોઈ જાિેગા કિ બારહ અંગિા 
જ્ઞાિ અપૂવા હૈ, અપૂવા લજધિ હૈ. તો ‘ઉસિે પ્રનત સમાિાિ ઇસપ્રિાર  હૈ...’ બારહ અંગ અપૂવા લજધિ 

(હૈ ઐસા) િોઈ માિે તો ઉસિા સમાિાિ... આહાહા..! યહાં તો િરા પાંચ-પચીસ િરોડ, પચાસ, પાંચસો, 
િો હજાર, િસ હજાર.... હમિે િબ િીક્ષા લી થી તો િો સાલમેં છ હજાર શ્લોિ િંિસ્થ કિયા થા. છ હજાર 

શ્લોિ. સબ અજભમાિ.... આહાહા..! અંતરમેં ચીિ િૂસરી હૈ ભાઈ! 

યહાં િહતે હૈં કિ ‘આત્માિુભવ મોક્ષમાગા હૈ. ઇસ પ્રસંગમેં ઔર ભી સંશય હોતા હૈ કિ, િોઈ 

જાિેગા કિ દ્વાિશાઙ્ગજ્ઞાિ િુછ અપૂવા લજધિ હૈ. ઉસિે પ્રનત સમાિાિ ઇસ પ્રિાર હૈ કિ દ્વાિશાઙ્ગજ્ઞાિ ભી 
નવિલ્પ હૈ.’ આહાહા..! ૧૩વાં શ્લોિ હૈ. બારહ અંગ. એિ આચારાંગિે ૧૮ હજાર પિ ઔર એિ પિમેં 
૫૧ િરોડ સે જ્યાિા શ્લોિ. આહાહા..! ઐસે ગ્યારહ અંગ અિંત બાર કિયા, િંિસ્થ અિંત બાર કિયા. 
પરંતુ આિંિિે િાથિો સ્પશાા િહીં. આહાહા..! ઉપર ઉપર સંતોષ માિિર જીવિ નિિાલા. આહાહા..! 

યહાં િહતે હૈં કિ દ્વાિશાંગ ભી નવિલ્પ હૈ. ‘ઉસમેં ભી...’ ભલે દ્વાિશાંગમેં ભી ‘ઐસા િહા હૈ કિ 

શુિાત્માિુભૂનત મોક્ષમાગા હૈ,...’ ઉસમેં યહ િહા હૈ કિ શુિાત્માિુભૂનત મોક્ષમાગા હૈ. ‘ઇસનલયે 
શુિાત્માિુભૂનતિે હોિેપર શાસ્ત્ર પઢિે િી િુછ અટિ િહીં હૈ.’ આહાહા..! ૧૩વાં શ્લોિ હૈ. 
અમૃતચંદ્રાચાયા.. રાિમલજીિી ટીિા હૈ. આહાહા..! બારહ અંગિા જ્ઞાિ ભી નવિલ્પ હૈ. આહાહા..! ઔર 

વહ િોઈ અંતર દ્રવ્યમેં િહીં. ઔર બારહ અંગમેં ભી પરમાત્માિે અિુભૂનત–આત્માિી અિુભૂનત.. રાગ–
નવિલ્પ જબિા અિુભૂનત (િરિેિો) બારહ અંગમેં િહા હૈ. આહાહા..! બારહ અંગિા સાર યહ હૈ. બાહરિી 
િુછ ભી બાતેં િરો, પરંતુ અંતર આિંિિા િાથ ઉસિે અિુસાર અિુભૂનત–ભવિા, આિંિિે સ્વાિમેં 
આિા વહ ઉસિી ચીિ હૈ, બાિી તો સબ એિ િે જબિાિા શૂન્ય હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

યહ યહાં િહતે હૈં, મનતજ્ઞાિ તો િેવલજ્ઞાિિે અિંતવે ભાગમેં હૈ, ઇસિા તો આશ્રય િહીં. 
મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો બુલાતા હૈ. બુલાતા હૈ િા અથા? ઐસા પાિ હૈ. મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો બુલાતા 
હૈ. િોઈ વ્યજક્ત બુલાતા હૈ કિ ભાઈ! યહાં આઓ. યહ માગા ક્યા હૈ? ઐસે મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો 
બુલાતા હૈ અથાાત્ િમસર િેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ. આહાહા..! મનતજ્ઞાિ િેવલજ્ઞાિિો ‘બુલાતા હૈ’ િા અથા... 
પાિમેં ‘બુલાતા હૈ’ ઐસા હૈ. ષટ્ખંડાગમ. સબ િેખા હૈ િ? આગમ-બાગમ સબ િેખા હૈ. ઉસમેં (િહા 
કિ) િેવલજ્ઞાિ િલ્િી આઓ. યહાં ક્ષાનયિભાવિા નિષેિ કિયા હૈ. પરંતુ ભાવમેં આગે બઢિે, શુનિ 

બઢિેિી, દ્રવ્યિા આશ્રય ઉગ્ર લેિેિી માંગ હૈ. દ્રવ્યિા ઉગ્ર આશ્રય હો તો િેવલજ્ઞાિ હોતા હૈ. મનતજ્ઞાિમેં 
દ્રવ્યિા અલ્પ આશ્રય હૈ. આહાહા..!  
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શ્રુતજ્ઞાિમેં, અવનિજ્ઞાિમેં, મિુઃપયાયજ્ઞાિમેં દ્રવ્યિા અલ્પ આશ્રય હૈ. િેવલજ્ઞાિમેં દ્રવ્યિા પૂણા 
આશ્રય હૈ. આહાહા..! વહ આશ્રય માંગતે હૈં. પૂણા આશ્રય હો જાઓ, િૂસરા મુઝે ચાનહયે િહીં. મેરા 
પ્રભુ પૂણા પડા હૈ, ઉસિા પૂણા આશ્રય હો જાઓ. આહાહા..! આસ્રવ અનિિારમેં આયા હૈ. સમયસાર, 
આસ્રવ અનિિારમેં િો િગહ પર આયા હૈ. આહાહા..! ક્યા? કિ શુિિયિી પૂણાતા િેવલજ્ઞાિમેં હોતી 
હૈ. પાિમેં આયા હૈ િો િગહ પર. આસ્રવ અનિિાર. સબ હૈ ઉસમેં. ઈસ તરિ હૈ ઔર ઉસ તરિ હૈ. 
(િૌિસા હૈ) ઉસિી ખબર િહીં.શાસ્ત્રમેં િેખા હૈ. કિસીિો િેખિા હો તો િેખો. ઇસમેં હૈ િ?  

શ્રોતા – સમયસાર. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સમયસાર. ગુિરાતી હૈ. આહાહા..! ક્યા િહતે હૈં? કિ શુિિયિી પૂણાતા 
િેવલજ્ઞાિમેં હોતી હૈ. ઐસા નલયા હૈ િો િગહ પર. ક્યોંકિ વહાં બાિમેં આશ્રય લેિેિા રહા િહીં. િીચે 
િબ તિ ચાર જ્ઞાિ હૈ, બારહવા ગુણસ્થાિ હૈ, તબ તિ તો આત્માિા આશ્રય લેિા હૈ. વહ આશ્રય પૂણા 
હો ગયા તો શુિિય પૂણા હો ગયા ઐસા નલખા હૈ. ક્યા બોલા? કિ સ્વિા આશ્રય પૂણા હો ગયા, વહાં 
શુિિય પૂણા હો ગઈ. હૈ, આસ્રવમેં હૈ. નિિલા?  

શ્રોતા – બાયીં તરિ આજખરી પંજક્ત હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ઇસ તરિ. િેવલજ્ઞાિ હોિેસે સાક્ષાત્ શુિિય હોતા હૈ. વહાં િય િહા હૈ.  
િયચંિ પંકડતિે અથા કિયા હૈ. પહલેસે પંકડતિે કિયા ઉિિા હી અથા યહાં હૈ. આજખરમેં આયા કિ 

શુિોપયોગ મેં લીિ રહિે િા ઉપિેશ હૈ. િેવલજ્ઞાિ હોિેસે સાક્ષાત્ શુિિય હોતા હૈ. િય હોતા હૈ ઐસા 
િહતે હૈં. િયિા અથા કિ આશ્રય પૂરા હો ગયા. આહાહા..! િો િગહ પર હૈ. િૂસરી િગહ પર હૈ. ઇસ 

તરિ હૈ. િોિોં િગહ. િેખો િહા થા િ? ઇસ તરિ હૈ ઔર ઉસ તરિ ભી હૈ. સાક્ષાત્ શુિિય તો 
િેવલજ્ઞાિસે હોતા હૈ. આહાહા..! વહ ક્યા િહા? કિ પૂણા આત્માિા અવલંબિ િેવલજ્ઞાિ હોિે પર હોતા 
હૈ. પીછે આશ્રય િરિા રહતા િહીં. ઉસ િારણસે શુિિય િેવલજ્ઞાિ હોતે હી... આહાહા..! સાક્ષાત્ 
શુિિય િેવલજ્ઞાિ હોિેસે હોતા હૈ. યહાં િહા કિ િેવલજ્ઞાિ હોિેસે સાક્ષાત્ શુિિય હોતા હૈ. 

એિ તરિ ગ્યારહવી ગાથામેં ઐસા િહા સમયસાર. ‘ववहारोऽभदूत्थो भदूत्थो दसेिदो दु 
िदु्धणओ’ ભૂતાથા જો નિિાલ હૈ વહ શુિિય હૈ. આહાહા..! ક્યા િહા? ૧૧વી ગાથા. ‘भदूत्थो दसेिदो’ 
ભૂતાથા હૈ વહ શુિિય હૈ. યહાં િહા કિ શુિિયિી પૂણા પ્રાનપ્ત િેવલજ્ઞાિમેં હો ગઈ. આશય, મૂલ આશ્રય 

હૈ િ. આહાહા..! પૂણાાિંિિે િાથિા અવલંબિ પૂરા હો ગયા તો િેવલજ્ઞાિમેં શુિિય પૂણા હો ગયા, 
વરિા શુિિય તો શ્રુતજ્ઞાિિા ભાગ હૈ, પરંતુ િેવલજ્ઞાિ હુઆ તો વહ શ્રુતજ્ઞાિિા શુિિય ભી રહા 
િહીં. આહાહા..! આત્માિા પૂણા આશ્રય હો ગયા, પૂણા આશ્રય હોિર િેવલજ્ઞાિ હો ગયા, પીછે 
શુિિયિા આશ્રય િરિા રહા િહીં ઇસનલયે શુિિય પૂણા હુઆ ઐસા િહિેમેં આયા હૈ. િો િગહ હૈ લો. 
(િલશ) ૨૮૪ ઔર ૨૮૫. િો િગહ િીચે હૈ. િહા થા િ.  

તો યહાં િહતે હૈં કિ ‘મનતજ્ઞાિ, શ્રુતજ્ઞાિ,...’ બારહ અંગિા જ્ઞાિ વહ ભી પયાાયમેં હૈ, દ્રવ્યમેં 
િહીં. દ્રવ્ય તો ભગવાિ આત્મા હૈ. શ્રુતજ્ઞાિ તો પયાાય પામર હૈ. સ્વાનમિાનતાિેયાિુપ્રેક્ષામેં િહા હૈ. 
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સ્વામીિાનતાિેયાિુપ્રેક્ષામેં એિ શ્લોિ હૈ. આહાહા..! સંત–મુનિ આત્મધ્યાિી–જ્ઞાિી આિંિિે 
અિુભવવાલે, વહ મુનિ ઐસા માિતે હૈં કિ હમ તો પામર હૈં ઔર િેવલજ્ઞાિી હી પ્રભુ હૈં. આહાહા..! 
સ્વામીિાનતાિેયાિુપ્રેક્ષામેં હૈ, ગાથા હૈ. હમ તો પામર હૈં. આહાહા..! પ્રભુતા તો દ્રવ્યમેં હૈ, ધ્રુવમેં. પરંતુ 
પયાાયમેં પામરતા હૈ. ધ્યેય મેં પ્રભુતા હૈ. આહાહા..! િયા િયા લગે. 

ધ્યેયમેં ધ્રુવ ઔર િેવલજ્ઞાિ હુઆ તો પકરપૂણા પયાાય–શુિિય હો ગયા ઐસા પાિ આયા. 
આહાહા..! ક્યોંકિ શુિિય બાિમેં આશ્રય િરિા રહા િહીં. ઐસે શુિિય તો શ્રુતજ્ઞાિિા ભેિ હૈ. તો 
આશ્રય િબ તિ િરે તબ તિ શુિિય િહિેમેં આતા હૈ, શુિિયિા ભેિ. આશ્રય પૂણા હો ગયા, પીછે 
શુિિયિા ભેિ રહા િહીં. માિ િેવલજ્ઞાિ રહ ગયા પરમાત્મસ્વરૂપ આહાહા..! વહ યહાં િહતે હૈં કિ 

શ્રુતજ્ઞાિ ભી આત્મામેં િહીં. આહાહા..! નવશેષ િહેંગેં... 

         (શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ!) 
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નિયમસાર. ગાથા હૈ િ? ૪૧વીં ગાથા. યહાાં આયા હૈ. ચાર ભાવ ભી દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! 
ઉદયભાવ, શુભ-અશુભકમમ–નવકાર... વહ નવકાર અપિેસે અપિેમેં હોતા હૈ. કમમસે િહીં. કમમ તો 
નિનમત્ત હૈ. પહલે અનિકારમેં ચલા હૈ. કમમકી નવનચત્રતા ઔર (કમમકે) વશ આત્મામેં શુભાશુભભાવ હોતા 
હૈ. પહલે સમયસારમેં આ ગયા હૈ. આહાહા..! વહ શુભાશુભભાવ ભી અપિા િહીં, વહ આત્મામેં હૈ 
િહીં. આહાહા..!  

યહાાં તો વહાાં તક કહા કક ક્ષાનયકભાવ ભી આત્મામેં િહીં. અરે..! કકસકા અભભમાિ કરિા? 

ક્ષાનયકભાવ ભી આત્મામેં િહીં. આહાહા..! ઉસકી દ્રનિ વહાાં લેિા હૈ. પયામયમેં પામરતા હૈ, વસ્તુ 
નત્રકાલી અિાંત આિાંદકાંદ હૈ. પયામયમેં પામરતા માિે વહ દ્રવ્યમેં જાયે. આહાહા..! પયામયમેં ભિસકા 
અભભમાિ ઔર અનિકતા હો જાયે ઉસકા દ્રવ્ય હીિ હો જાયે, દ્રવ્યકા આદર િ રહે. જો પયામયમેં 
ક્ષયોપશમ(જ્ઞાિ)સે અનિકતા હો જાયે, માિ આયે, આબરૂ, કીનતમ. યહ આયા િ અપિે? શ્રુતજ્ઞાિ આયા 
હૈ. શ્રુતજ્ઞાિકા ક્ષયોપશમ... આહાહા..! ...કા જ્ઞાિ કુછ િહીં. વહ ચીિ ભી વસ્તુમેં િહીં, વૈસે ઉસ ચીિકે 
આશ્રયસે લાભ િહીં. આહાહા..!  

બારહ અાંગ કકસકો કહે પ્રભુ! તેરી પ્રભુતા કે આગે બારહ અાંગકા જ્ઞાિ ભી પામર હૈ. આહાહા..! 
ચૌદહ પૂવમ જો બારહ અાંગકા ભાગ હૈ. બારહ અાંગ તો ચૌદહ પૂવમસે દો ભાગ નવશેષ હૈ. આહાહા..! યહ 

ભી શ્રુતજ્ઞાિકા ક્ષયોપશમ હૈ. પ્રભુ! યહ તેરે આત્મામેં િહીં. આહાહા..! વહ જ્ઞાિકે અભભમાિ કક હમેં 
આતા હૈ, હમેં કહિા આતા હૈ, સમઝાિા આતા હૈ. પ્રભુ! વહ અભભમાિ આત્માકો િુકસાિ કરિેવાલા 
હૈ. આહાહા..! આત્મામેં બારહ અાંગકા જ્ઞાિ આશ્રય કરિેલાયક િહીં. આહાહા..! તો ઇસસે અનિકાઈ 

ક્યોં મિાયે? ભિસકા આશ્રય કરિે લાયક િહીં, ઉસકી અનિકાઈ ઔર અભભમાિ ક્યોં મિાયે? 

આહાહા..! ભિસકે આગે આત્માકો પામર માિે... પયામયમેં આત્મા પામર હૈ. સ્વાનમકાનતમકેયાિુપ્રેક્ષામેં 
ગાથા હૈ. કાનતમકસ્વામીમેં ગાથા હૈ. 

િમી જીવકો અપિી પયામયમેં ક્ષયોપશમ હુઆ હૈ, બારહ અાંગકા ક્ષયોપશમ હુઆ હૈ. નિર ભી 
અપિી પયામયમેં કેવલજ્ઞાિકી અપેક્ષાસે અપિેકો પામર માિતા હૈં. આહાહા..! યહ બાત યહાાં કહતે હૈં. 
શ્રુતજ્ઞાિ... કકતિા કહે? ગ્યારહ અાંગમેં એક એક (-પહલે) અાંગમેં ૧૮ હજાર પદ, એક-એક પદમેં 
ઇક્યાવિ કરોડ સે જ્યાદા શ્લોક. ઐસા ગ્યારહ અાંગકા જ્ઞાિ, ઉસસે તો ચૌદહ પૂવમ કહીં અનિક (ઔર) 
ઉસસે બારહ અાંગ તો કહીં અનિક. આહાહા..! ઇસકા ભી અભભમાિ િહીં. બારહ અાંગ પ્રગટ હો નિર 

ભી... વહ તો કલશટીકામેં ભી બતાયા કક નવકલ્પ હૈ. બારહ અાંગ હૈ વહ નવકલ્પ હૈ. ઔર બારહ અાંગમેં 

શ્રાવણ સુદ ૫, રવવવાર, તા. ૨૯-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૧, પ્રવચન-૯ 
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ભી પ્રભુ! અિુભવ આિાંદકા લેિા યહ કહા હૈ. આહાહા..! અિુભૂનત કહા હૈ. બાકી સબ બાતેં હૈં. 
વ્યવહાર, કિયાકાાંડ આકદ સબ અિાંત બાર કકયા. અિાંત બાર ઉસકા િલ દુુઃખ (ભોગા). ઉસકા િલ 

દુુઃખ હૈ. ભગવાિ આત્મા શ્રુતજ્ઞાિકે બારહ અાંગસે પાર હૈ, ભિસકી મનહમાકા પાર િ નમલે, ઉસકો વહાાં 
અનિક ભાસે, પયામયસે અનિક ભાસે, ઉસકો પયામયકા અભભમાિ રહે િહીં. આહાહા..! યહાાં શ્રુતજ્ઞાિ 

કહા.  

અબ ‘અવનિજ્ઞાિ...’ ક્ષયોપશમભાવ ઔર અવનિજ્ઞાિ. આહાહા..! અવનિ(જ્ઞાિકે) તો અવનિ, 
પરમઅવનિ આકદ તીિ ભેદ હૈં િ? સવામવનિ. આહાહા..! વહ તીિોં—અવનિ, પરમઅવનિ, સવામવનિ 

વહ ભી એક પયામય હૈ, એક સમયકી પયામય હૈ. આહાહા..! પ્રભુ તો ઉસસે દૂર હૈ. ભિસકો ઈસકા અાંદર 

અહાંપિા રહે, વહ અાંદર જા સકે િહીં. આહાહા..! પરમાત્મા અખાંડાિાંદ પ્રભુ અવનિજ્ઞાિસે ભી પાર હૈ. 
આહાહા..! યહાાં તો થોડી-બહોત કિયા કરે તો જ્ઞાિ હોતે હૈ હો..... પ્રભુ! બાત બહોત કકિિ હૈ. 
સમ્યગ્દશમિ ઔર સમ્યગ્જ્ઞાિ સચ્ચા... આત્માકે આશ્રયસે જો દશમિ-જ્ઞાિ હો વહ કોઈ અલૌકકક બાત 

હૈ. યહ અવનિજ્ઞાિ તો પરકે આશ્રયસે અિાંત બાર હુઆ. ક્ષયોપશમભાવ. નિર ભી વહ ક્ષયોપશમભાવ 

આત્મામેં િહીં, દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! મિુઃપયમયજ્ઞાિ. ચાર જ્ઞાિમેં વહ ભી ક્ષયોપશમભાવ હૈ. મિકા 
ભાવ જાિે... આહાહા..! યહ તો મુનિકો હી હોતા હૈ, ઉિકો અભભમાિ હોતા િહીં. આહાહા..!  

ચાર જ્ઞાિ હો તો ભી અપિેકો પયામયમેં તો તુચ્છ માિે. કહાાં સવમજ્ઞ કેવલજ્ઞાિ. અિાંત.. અિાંત.. 
એક સમયમેં અિાંત.. અિાંત કેવલજ્ઞાિ જાિે વહ ચીિ ક્યા ઔર યહ મિુઃપયમયજ્ઞાિ ક્યા? ઇસકે આગે 
ક્ષયોપશમ કા જ્ઞાિીકો અભભમાિ હોતા િહીં ઔર ઉસ ચીિકી દ્રનિ હોતી િહીં. વહ ચીિ અપિેમેં હૈ 
િહીં નત્રકાલમેં. આહાહા..! ઔર ઉસ ક્ષયોપશમ કે ઉપર દ્રનિ રહે વહાાં તક સમકકત હોતા િહીં. 
આહાહા..!  

શ્રોતા – વહ તો પયામયદ્રનિ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – પયામય હૈ. પ્રભુ અાંદર પરમાત્મા પૂર્ામિાંદ હૈ, પૂર્મ વીતરાગસ્વભાવસે ભરા 
પડા હૈ. ઉસકે અાંતર અિુભવ ભબિા યહ સારા અવનિજ્ઞાિ યા સારા મિુઃપયમયજ્ઞાિ... મિુઃપયમયજ્ઞાિ 

તો મુનિકો હી હોતા હૈ. ઉિકો તો આત્મજ્ઞાિ હોતા હી હૈ. મિુઃપયમયજ્ઞાિકા અભભમાિ હૈ િહીં. કહાાં મૈં, 
કહાાં કેવલજ્ઞાિ? ઉસકે પાસમેં અિાંતવે ભાગમેં તુચ્છતા–પામરતા હૈ. કેવલજ્ઞાિી કે પાસમેં 
મિુઃપયમયજ્ઞાિી છિવે ગુર્સ્થાિમેં મુનિ આત્મજ્ઞાિ સનહત, આત્માકે અતીનરદ્રય આિાંદકે વેદિસનહત... 
આહાહા..! પ્રચુર સ્વસાંવેદિ. પાાંચવી ગાથામેં આયા િ? સમયસાર. મુનિ તો પ્રચુર સ્વસાંવેદિ... ચોથે 
ગુર્સ્થાિ સ્વસાંવેદિ આિાંદ હૈ, પર પ્રચુર િહીં. આહાહા..! નવશેષ િહીં. અલ્પ આિાંદ હૈ, અતીનરદ્રયકા 
િમુિા આતા હૈ. આહાહા..! વહ ભી યહ પયામયકે અભભમાિ છોડકર દ્રનિમેં જાયે તો.  

યહાાં કહતે હૈં કક મિુઃપયમયજ્ઞાિ, ક્ષયોપશમજ્ઞાિ ઐસે ચાર જ્ઞાિ આત્મામેં હૈ િહીં, દ્રવ્યમેં હૈ 
િહીં. આહાહા..! કકસકા અભભમાિ કરિા? કકસકો અપિા માિિા? કકસકો અપિા માિિા? પયામયકો 
અપિા માિે તો દ્રવ્ય રહ જાતા હૈ. દ્રવ્યકો અપિા માિે તો પયામયકો માિે કક અભસ્ત હૈ, પયામયકી અભસ્ત 
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હૈ. પરાંતુ વહ દ્રવ્યકી અભસ્ત માિિે પર જો જ્ઞાિ હુઆ, વહ જ્ઞાિ અપિી પયામયકે અભસ્તત્વકા સ્વીકાર 

કરતા હૈ, વહ પયામય વ્યવહારિયસે મેરેમેં હૈ, અશુદ્ધ દ્રવ્યાનથમકિય સે હૈ.. અશુદ્ધ દ્રવ્યાનથમકિયસે હૈ. 
ક્યોંકક વહ દ્રવ્ય અશુદ્ધપિે હુઆ હૈ. આહાહા..! ઔર અશુદ્ધપિા વહ વ્યવહાર હૈ. વ્યવહારિયસે 
મિુઃપયમયજ્ઞાિ હો, પર મેરી ચીિમેં અાંદરમેં વહ હૈ િહીં. પ્રભુ! ઉસકો કકતિા કરિા પડતા હૈ! 
આહાહા..! યહ કોઈ બાતચીત કરિેસે યા બાહ્ય કોઈ કિયાકાાંડસે વસ્તુ નમલે, ઐસા િહીં પ્રભુ! યહ  

પયામયમેં સે તો મર જાયે, તો જીવિ–નત્રકાલ જીવિકા પતા લગે. પયામય કહો, વ્યવહાર કહો યા અશુદ્ધ 

દ્રવ્યાનથમક કહો. ઉસ તરિ કે જોરમેં પુરુષાથમકી અનિકતા ભાસે તો અાંદર િ જા સકે. આહાહા..! ઇસનલયે 
યહાાં ક્ષયોપશમભાવ કહા.  

બાદમેં ‘કુમનતજ્ઞાિ,...’ કુમનતજ્ઞાિ વહ અભનવ, ભનવ દોિોંકો હોતા હૈ. ‘કુશ્રુતજ્ઞાિ,...’ વહ 

નમથ્યાત્વસનહત િવ પૂવમકા જ્ઞાિ... ઓહોહો..! આત્માકે આિાંદકે વેદિ નસવા િવ પૂવમકા જ્ઞાિ ભી કુશ્રુત 

હૈ. આહાહા..! ઔર અવનિ ‘નવભાંગ...’ નવભાંગ નમથ્યાદ્રનિકો હોતા હૈ. અિાકદસે અિાંત બાર હુઆ હૈ. 
નવભાંગજ્ઞાિમેં સાત દ્વીપ, સાત સમુદ્ર દેખતે હૈં. આહાહા..! વહ ભી અિાંત બાર હુઆ, ઉસમેં અભભમાિ 

હુઆ કક મૈં તો સાત દ્વીપ ઔર સમુદ્ર દેખતા હૂાં, હમેં જ્ઞાિ ઐસા હુઆ. ભગવાિ! શાાંત હો. પ્રભુ! યહ 

નવભાંગજ્ઞાિ ક્ષયોપશમભાવ તો અજ્ઞાિીકો હોતા હૈ. વહ પયામય દ્રવ્યમેં હૈ િહીં. નવભાંગજ્ઞાિ. ઐસે 
‘ભેદોંકે કારર્ અજ્ઞાિ તીિ...’ તીિ હુએ િ અજ્ઞાિ? મનત, શ્રુત ઔર નવભાંગ.  

ઔર ‘ચક્ષુદશમિ,...’ વહ ભી ક્ષયોપશમભાવ હૈ. ચક્ષુમેં દેખિેકી બહોત શભક્ત હો. ચિવતીકો 
ચક્ષુદશમિમેં દેખિેકી ઇતિી શભક્ત હોતી હૈ કક અપિે મહેલમેંસે સૂયમમેં પરમાત્મા ભગવાિ(કી પ્રનતમા  
હૈ) ઉસકા દશમિ કરતે હૈં. આહાહા..! ક્યા કહતે હૈં? ભરત ચિવતી સમકકતી અપિે મહેલમેં... દેવિે 
બિાયે હુએ હૈ. પાાંચ મહલ હૈં, દેવિે બિાયે હૈં. મહેલ ઉપર રહકર, આાંખકા ક્ષયોપશમ ઇતિા હૈ, સૂયમમેં 
પ્રનતમા ભબરાિતી હૈ. ભગવાિકી ભિિપ્રનતમા હૈ. ઉિકો ઐસી આદત થી કક સુબહમેં ઉિકર મુાંહ િોકર 

(દશમિ કરતે) હૈં. (લોગોંકો) આદત ઐસી પડ ગઈ. અાંદર ભગવાિ હૈં િ? પરાંતુ વહ ઉસકો પતા િહીં 
તો સૂયોદય હુઆ તો િયિારાયર્... સૂયમમેં ભિિપ્રનતમા હૈ. ભિિવરકી પ્રનતમા નત્રલોકિાથ કી હૈ.  ઉસકા 
દશમિ... આહાહા..! ક્ષયોપશમભાવમેં... આહાહા..! ચક્ષુદશમિમેં ભરત ચિવતી કરતે હૈં. યહાાં મિુષ્યમેં 
રહતે હૈં. સૂયમ કકતિા દૂર! વહાાં પ્રનતમા ભબરાિતી હૈં માંકદરમેં, ઉસકા દશમિ કરતે હૈં નિર ભી અભભમાિ 

િહીં. આહાહા..!  

‘અચક્ષુદશમિ,...’ પાાંચ ઇનરદ્રયમેં ચક્ષુ છોડકર ચાર ઇનરદ્રય... ઉસકા ભી ઉઘાડ નવશેષ હો તો જાિ 

સકે. પરાંતુ વહ તો પયામય હૈ. પયામયકા કોઈ મૂલ્ય િહીં. મૂલ્ય તો ભગવાિકા હૈ. આહાહા..! અતીનરદ્રય 

આિાંદકા િાથ... ભાષા હૈ પ્રભુ! પરાંતુ યહ વસ્તુ હૈ ઐસી. અતીનરદ્રય આિાંદ ચૈતરયચમત્કાર, ભિસકે 
અાંદરમેં અિાંતી.. અિાંતી.. ચૈતરય સાંપદાકી ઋનદ્ધ–સાંપદા પડી હૈ ઐસા ભગવાિ આત્મા, આહાહા..! 
ઉસકી દ્રનિસે આગે અચક્ષુદશમિ ભી કુછ હૈ િહીં. આહાહા..! અવનિદશમિ. ઈસકી કુછ હૈ િહીં નગિતી. 
આહાહા..! ઉસ ભેદોંકે કારર્ દશમિ તીિ હૈં.  
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બાદમેં લેતે હૈં ‘કાલલભધિ,...’ કાલલભધિ લી હૈ. વહ કાલલભધિ િહીં. પરાંતુ યહ કાલલભધિ 

ક્ષયોપશમભાવકો નલયા હૈ. પાાંચ બોલ આતા હૈ િ? પાાંચ બોલ આતા હૈ િ? ક્ષયોપશમ, નવશુનદ્ધ. તો 
વહાાં કાલ િહીં આતા હૈ ઉસમેં. યહ કાલ જો હૈ વહ કાલલભધિ ક્ષયોપશમભાવકો કહા હૈ. વહ કાલલભધિ 

િહીં. ભિસ સમયમેં જો પયામય પ્રગટ હોતી હૈ, ભિસ સમયમેં જો પયામય પ્રગટ હોિેવાલી હૈ ઉસ સમયમેં 
હોગી વહ કાલલભધિકી બાત યહાાં િહીં. યહાાં કાલલભધિકા અથમ ક્ષયોપશમભાવ હૈ. આહાહા..! 

‘કરર્લભધિ,...’ પકરર્ામ શુભ હોતા હૈ. આહાહા..! ‘ઉપદેશલભધિ...’ દેશિા. ઉપદેશલભધિકા 
અથમ દેશિા. ભગવાિકી વાર્ી સાંતોિે સુિાઈ ઔર સુિી ઉસકા િામ દેશિા. દેશિાલભધિ તો સમકકત 

પાિેવાલેકો નમલતી હી હૈ. નિર ભી દેશિાલભધિસે સમકકત હોતા િહીં. દેશિાલભધિ જ્ઞાિી સુિાતે હૈં, 
દેશિાકા જ્ઞાિ હોતા હૈ, પરાંતુ વહ પરલક્ષી જ્ઞાિ હૈ. વહ દેશિાલભધિસે ભી સમકકત હોતા િહીં. 
આહાહા..! વહ દેશિાલભધિકા ભી અાંદરમેં અભાવ હૈ. આહાહા..!  

‘ઉપદેશલભધિ...’ ઉપદેશ આયા િ? વહ દેશિા હી હૈ. ‘ઉપશમલભધિ...’ વહ નવશુનદ્ધ હૈ. પાાંચ 

બોલ આતા હૈ િ? વહ ઉપશમલભધિ નવશુનદ્ધભાવમેં આતી હૈ (અથામત્) રાગકી માંદતા. રાગકી માંદતા 
વહ શુભભાવ હૈ. યહ ભાઈ કહતે થે િ ઉસમેં? કાાંનતલાલ ઈશ્વર મુાંબઈમેં હૈ િ? વહ કહતે થે કક દેખો! 
શુભભાવસે સમકકત પાતે હૈં. નવશુનદ્ધલભધિ ઉસમેં હૈં ઉસ કારર્સે પાતે હૈં. પ્રભુ! યહ બાત તો એક 

ઓર રહ ગઈ. આહાહા..! પરાંતુ બાદમેં જૈિશાસિ ૧૫વીં ગાથા મુાંબઈમેં ચલી, સુિી. બોલ પડે. 
િરમાશસે બોલ પડે કક હમકો ભાવ કદગાંબર આપિે બિાયા. બાપુ! કદગાંબર કોઈ પક્ષ િહીં હૈ. કદગાંબર 

કોઈ વાડા િહીં. વસ્તુકા સ્વરૂપ હૈ ઉસકા િામ કદગાંબર િમમ કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા..! આત્માકા ઔર 

છહ દ્રવ્યકા સ્વરૂપ હૈ ઉસકો ભિસિે જાિા, ઉસિે આત્મા તરિકી બાત કહી, વહ જૈિિમમ ઔર 

જૈિશાસિ હૈ. આહાહા..!  

કૌિસે ક્ષર્મેં દેહ પડ જાયે? કકસ ક્ષર્મેં દેહ મેં કૌિસા રોગ આ જાયે? કકસકા અભભમાિ? 

કહતે હૈં કક વહ નવશુદ્ધલભધિ કા ભી અભભમાિ િહીં. શુભભાવ મેરે આત્મામેં હૈ િહીં. આહાહા..! વહ 

શુભભાવકી જો કિયા વહ મેરેમેં હૈ િહીં. આહાહા..!   ‘પ્રાયોગ્યતાલભધિ...’ કમમકી નસ્થનતકી માંદતા. 
પ્રાયોગ્યતાકા અથમ યહ હૈ. કમમકી જો તીવ્ર નસ્થનત હૈ ઉસકી માંદતા (હો). વહ પાાંચો બોલ આત્મામેં િહીં, 
પયામયમેં હૈ. આહાહા..! ‘ઐસે ભેદોંકે કારર્ લભધિ પાાંચ; વેદક સમ્યક્ત્વ,...’ વહ ભી આત્મામેં નત્રકાલમેં 
િહીં, પયામયમેં હૈ. વેદક-વેદિ. સમકકતમોહિીયકી પ્રિાિતા સે વેદક સમકકત કહિેમેં આયા હૈ. 
સમ્યગ્દશમિ તો હૈ, પરાંતુ સમકકતમોહિીય અભી સાથમેં પડા હૈ. નિર ભી ઉસકો સમકકતમોહિીયકા 
બાંિ િહીં.  

બાંિ તો તીિમેંસે નમથ્યાત્વકા એકકા હી બાંિ પડતા હૈ. ક્યા કહા સમઝમેં આયા? નમશ્ર પ્રકૃનત, 
સમકકત મોહિીય ઔર નમથ્યાત્વ. તીિ પ્રકૃનતમેંસે બાંિિકા કારર્ તો એક નમથ્યાત્વ હી હૈ. નમશ્ર ઔર 

સમકકત (મોહિીય) બાંિકા કારર્ િહીં. આહાહા..! વહ ભી અપિે આત્મામેં િહીં. વેદકસમકકત ભી 
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અપિે આત્મામેં િહીં. આહાહા..! વેદકચાકરત્ર. ક્ષયોપશમચાકરત્ર. આહાહા..! આત્મજ્ઞાિ સનહત 

આત્માકે આિાંદકે બાિુમેં ચઢકર જો અિાકદ રાગ ઔર કષાયકે સાથમેં... પડખે કો ક્યા કહતે હૈં?  

શ્રોતા – બાિુ.. બાિુ.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – બાિુ. િબ સોિેવાલા સોતા હૈ તો દાયીં તરિ િીક િ પડે તો કરવટ લેતા હૈ. 
ઐસે અિાકદસે અજ્ઞાિી રાગકી એકતા મેં થા, વહ ગુલાાંટ ખાકર કરવટ બદલતા હૈ. આહાહા..! વહ 

કદશા પલટતા હૈ. કદશાકી દશા િેર હૈ. અપિી કદશા તરિકે વલર્મેં યહ સમકકત હૈ. પરકી કદશા તરિકે 
વલર્મેં સમકકત િહીં. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ!  

અપિી કદશા દશા... જો સમકકત હૈ ઉસકી કદશા તો દ્રવ્ય હૈ. આહાહા..! ઔર રાગાકદકી દશા હૈ 
ઉસકી કદશા તો પરદ્રવ્ય આકદ પર હૈ. તો વહ ભી યહાાં કહા કક વેદકચાકરત્ર ભી આત્મામેં િહીં. ‘ઔર 

સાંયમાસાંયમપકરર્નત.’ પાંચમ ગુર્સ્થાિ. આહાહા..! ભિસમેં સમ્યગ્દશમિ, વેદિ સનહત શાાંનતકી વૃનદ્ધ 

હો ગઈ. ચૌથે સમકકતમેં જો આિાંદકા વેદિ થા, ઉસસે પાંચમ ગુર્સ્થાિમેં પ્રનતમાિારીકો આિાંદ બઢ 

ગયા અાંદર. આહાહા..! ઉસકો યહાાં સાંયમાસાંયમપકરર્નત કહતે હૈં. આહાહા..! મુનિ કુાંદકુાંદાચાયમિે તો 
ઐસા કહા કક મૈં સમયસાર કહૂાંગા, પરાંતુ વહ પ્રચુર સ્વસાંવેદિ મેરે વૈભવસે કહૂાંગા. મૈંિે સુિા હૈ 
ઇસનલયે કહૂાંગા ઐસા ભી િહીં. 

મૈં પ્રચુર સ્વસાંવેદિ નિિવૈભવસે કહૂાંગા. વહાાં મુનિકો પ્રચુર સ્વસાંવેદિ હૈ, તો પાંચમ ગુર્સ્થાિમેં 
ઉસસે કમ વેદિ આિાંદકા હૈ ઔર ઉસસે થોડા કમ ચૌથે (ગુર્સ્થાિમેં) આિાંદકા વેદિ હૈ. વરિા 
ગુર્સ્થાિ િહીં (હોતા). ગુર્સ્થાિ િહીં હૈ ઐસા િહીં, પરાંતુ ગુર્સ્થાિ નમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા..! કકિિ 

બાત હૈ પ્રભુ! અતીનરદ્રય આિાંદકા અલ્પ વેદિ ચૌથે હોતા હૈ ઔર પાાંચવેમેં નવશેષ, છિવેમેં (ઉસસે) 
નવશેષ હૈ. યહાાં કહતે હૈં કક વહ સબ ક્ષયોપશમભાવ હૈ. વહ આત્મામેં િહીં, દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા – યહ સબ સમઝિા પડે? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – આહાહા..! ભિસકો દરકાર હો ઉસકો સમઝિા પડે પ્રભુ! ઉસકા કારર્ હૈ. કક 

ભૂલ બહોત જ્યાદા હૈ, ભૂલકે પ્રકાર બહોત હૈં. તો ઉસકો નિકાલિેકો બહોત જાિપિા કરિા પડેગા. 
આહાહા..! જો અલ્પ ભૂલ હૈ તો તો એકદમ અાંદર જાતે હૈં તો છૂટ જાતી હૈ. બાહરમેં તો બહોત ભૂલ–
કક પાર િ નમલે ઈતિી ભૂલ હૈ યહ તો. આહાહા..! વહ નમથ્યાત્વકે શલ્ય... અસાંખ્ય પ્રકારકા ક્યા શલ્ય 

હૈ? આહાહા..! તો ઉસકો જાિિા તો પડેગા પ્રભુ! જાિે ભબિા ઉસસે દૂર િહીં હો સકતા. આહાહા..!  

‘ઔદનયકભાવકે ઇક્કીસ ભેદ ઇસ પ્રકાર હૈં; િારકગનત,...’ વહ આત્મામેં િહીં. ‘નતયંચગનત,...’ 
આહાહા..! િરકગનતમેં ચૌથે ગુર્સ્થાિ તક કી દશા હો, પરાંતુ વહ આત્મામેં િહીં. નતયંચગનતમેં પાંચમ 

ગુર્સ્થાિ તક (કી દશા) હો, નિર ભી આત્મા–દ્રવ્યમેં િહીં. ‘મિુષ્યગનત...’ આહાહા..! મિુષ્યગનતમેં 
૧૩-૧૪ ગુર્સ્થાિ હો, પરાંતુ વહ આત્મામેં િહીં. આહાહા..! આયા હૈ? જીવ અનિકારમેં આયા હૈ. ૬૮ 

ગાથા આભખરકી. ગુર્સ્થાિ વહ આત્મા િહીં. આહાહા..! કેવલજ્ઞાિ તેરહવાાં ગુર્સ્થાિ ભી આત્મા 
િહીં. આહાહા..! એક સમયકી નસ્થનત હૈ. પ્રભુ તો અિાકદ-અિાંત સત્તા સત્સ્વરૂપ હૈ. ઉસકી સત્તાકી તો 
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ક્યા બાત! યહાાં તો ચમત્કાકરક અાંદર ચૈતરયરત્િ ભરે હૈં. ચમત્કાકરક અિાંત ચૈતરયરત્િ આત્મામેં ભરે 
હૈં. આહાહા..! ઉસકા જો અિુભવ વહ ભી, કહતે હૈં કક અાંદરમેં િહીં, દ્રવ્યમેં િહીં. વહ પયામય હૈ. 
આહાહા..!  

‘દેવગનત,...’ ચૌથે ગુર્સ્થાિ તક હોતા હૈ. સવામથમનસદ્ધકા દેવ. વહ ભી દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! 
‘ઐસે ભેદોંકે કારર્ ગનત ચાર; િોિકષાય,...’ આત્મામેં િહીં. આહાહા..! ‘માિકષાય,...’ આત્મામેં 
િહીં. ‘માયા કષાય,...’ આત્મામેં િહીં. ‘લોભકષાય,...’ આત્મામેં િહીં. ‘ઐસે ભેદોંકે કારર્ કષાય 

ચાર; સ્ત્રીનલાંગ, પુનલાંગ ઔર િપુાંસકનલાંગ ઐસે ભેદોંકે કારર્ નલાંગ તીિ;...’ વહ આત્મામેં િહીં. 
આહાહા..! યહ શરીરકા કદખાવ હૈ વહ (નલાંગ) િહીં હૈ. અાંદરમેં જો પુરુષવેદિ કા ઉદય હૈ ઉસકો યહાાં 
વેદ કહા હૈ. શરીરકા આકાર સ્ત્રીકા, પુરુષકા વહ (વેદ) િહીં, વહ તો પકરર્ાનમકભાવ િડકા હૈ. 
આહાહા..! અાંદર નવષય વેદિાકા જો નવકલ્પ ઉિતા હૈ સ્ત્રી, પુરુષ યા િપુાંસકકો, વહ વસ્તુમેં હૈ િહીં. 
આહાહા..! િપુાંસક, િારકી અસાંખ્ય િપુાંસક હૈ. સબ–અસાંખ્ય િારકી િપુસાંક હૈં. નિર ભી ક્ષાનયક 

સમકકત વહાાં હૈ. શ્રેનર્ક રાજા પહલી િરકમેં ગયે હૈં. હૈં િપુાંસક. આહાહા..! વહ ભી જાિતે હૈં કક યહ 

િપુાંસકવેદ મેરે દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! ઓહોહો..! ઐસી બાત હૈ. ભાઈ! કકતિે ભેદ! યાદ રહિા મુશ્કેલ 

હૈ. િુરસદ િ નમલે. આહાહા..! 

યહ નલાંગ તીિ હૈં. અબ, ‘સામારય સાંગ્રહિયકી અપેક્ષાસે નમથ્યાદશમિ એક,...’ હૈ. નમથ્યાદશમિ 

કે ભેદ અસાંખ્ય ઔર અિાંત હૈં. પરાંતુ સામારયકી અપેક્ષાસે નમથ્યાદશમિ એક હૈ. બાંિ અનિકારમેં આયા 
હૈ. સુિા હૈ?  પરકો મૈં ભિાંદા રખ સકતા હૂાં, પરકો મૈં માર સકતા હૂાં, પરકો સુખ-દુુઃખ કર સકતા હૂાં, વહ 

(મારયતા) નમથ્યાત્વ હૈ. ઉસમેં નલખા હૈ. નમથ્યાત્વકા એક ભાગ હૈ. આહાહા..! ક્યા કહા? વહ કોઈ પૂરા 
નમથ્યાત્વ િહીં. પરકો મૈં ભિાંદા રખ સકતા હૂાં, પરકો મૈં માર સકતા હૂાં, પરકો મૈં મદદ કર સકતા હૂાં.. 
આહાહા..! ઐસી બાત જો હૈ વહ આત્મામેં િહીં. આહાહા..! 

યહાાં તો કહતે હૈં કક નમથ્યાદશમિ–ઊલટી મારયતા... આહાહા..! િપુાંસક આકદ વેદ હો તો... ઔર 

સમકકતી હો તો નમથ્યાદશમિ િહીં. વહ અજ્ઞાિ એક હૈ. યહાાં ક્યા કહા? કક ‘સામારયસાંગ્રહિયકી 
અપેક્ષાસે નમથ્યાદશમિ એક,...’ હૈ. ઐસે નમથ્યાદશમિકે અસાંખ્ય પ્રકાર હૈં. આહાહા..! નમથ્યામારયતાકા 
સૂક્ષ્મ ભેદ લેિેસે, એક સૂક્ષ્મ નવકલ્પ કક તીથંકરગોત્ર બાંિે વહ ભી મેરી ચીિ હૈ ઐસા જો હો, તો 
તીથંકરગોત્ર બાંિે િહીં ઔર નમથ્યાદ્રનિ હૈ વહ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

‘અજ્ઞાિ એક...’ સામારય સાંગ્રહિય હૈ. ‘અસાંયમતા એક;...’ સામારય સાંગ્રહિય હૈ. ‘અનસદ્ધત્વ 

એક;...’ ચૌદહવે ગુર્સ્થાિ તક અનસદ્ધત્વ હૈ. આહાહા..! ચૌદહ ગુર્સ્થાિ તક ઉદયભાવ હૈ વહ 

અનસદ્ધભાવ હૈ, નસદ્ધભાવ િહીં. આહાહા..! ‘અનસદ્ધત્વ એક;...’ ગિબ બાત હૈ. ચૌદહવેં ગુર્સ્થાિમેં 
અનસદ્ધપિા? નસદ્ધપિા િહીં. દૂસરી ભાષામેં કહે તો અનસદ્ધત્વ અથામત્ સાંસારપિા. આહાહા..! ચૌદહવે 
ગુર્સ્થાિ તક સાંસારદશા હૈ, પીછે નસદ્ધદશા હોતી હૈ. અનસદ્ધ(દશા) છૂટકર નસદ્ધદશા હોતી હૈ. 
આહાહા..!  
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‘શુક્લલેશ્યા,...’ વહ આત્મામેં િહીં હૈ. આહાહા..! શુક્લલેશ્યા શુભભાવ હૈ. શુભભાવ કષાયકે 
સાથ... કાષાનયક ભાવ–કષાયકે સાથ... શુભભાવ કષાય ઉસકા િામ શુક્લલેશ્યા હૈ. ‘પદ્મલેશ્યા,...’ 
વહ ભી શુભભાવકી માંદતા હૈ. ‘પીતલેશ્યા,..’ વહ ભી શુભભાવકી માંદતા હૈ. ‘કાપોતલેશ્યા,...’ વહ 

અશુભભાવ હૈ. ‘િીલલેશ્યા...’ વહ અશુભભાવ હૈ, ‘કૃષ્ર્લેશ્યા...’ અશુભ હૈ. ‘ઐસે ભેદોંકે કારર્ 

લેશ્યા છહ..’ હૈ. 

‘પાકરર્ાનમક ભાવકે તીિ ભેદ ઇસપ્રકાર હૈં - ’ અબ યહ નલયા. આહાહા..! ચાર ભાવ તો ઉસમેં 
િહીં. અબ પાકરર્ાનમકભાવ હૈ ઉસકે ભી તીિ ભેદ હૈં, પર તીિ ભેદ અાંદરમેં િહીં. આહાહા..! જીવ 

‘જીવત્વપાકરર્ાનમક,...’ તીિ ભેદ. જીવત્વપાકરર્ાનમક સહિસ્વભાવ.. સહિસ્વભાવ.. ભિસમેં કોઈ 

ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકકી અપેક્ષા િહીં. ઐસા નિરપેક્ષ ભગવાિ જીવત્વપકરર્ામ હૈ. 
‘ભવ્યત્વ-પાકરર્ાનમક...’ વહ ભી પાકરર્ાનમકભાવમેં નગિા હૈ, પરાંતુ ઉસકા તો અાંત આ જાતા હૈ. તીિ 

ક્યોં નલયે હૈં? ઉસમેં જીવત્વપકરર્ામકા અાંત િહીં આતા. જીવત્વ પાકરર્ાનમકભાવ તો તીિોં કાલકા હૈ. 
ભવ્યત્વ પકરર્ામકા અાંત આ જાતા હૈ, નસદ્ધ હોતા હૈ તો. નસદ્ધમેં ભવ્યત્વ પકરર્ામ રહતા િહીં. 

પ્રશ્ન-ઉત્તરમેં તો ઐસા નલયા હૈ ભનવ-અભનવ... ગોપાલદાસ બરૈયા ઉરહોંિે નલયા હૈ. પરાંતુ વહ 

ગુર્ નલયા હૈ. અપેનક્ષત હૈ. ભવ્ય ભી ગુર્ િહીં. ગુર્ હો તો તીિ કાલ રહિા ચાનહયે. નસદ્ધમેં ભવ્યત્વ 

રહતા િહીં. ભવ્યત્વકી દશા જો હોિી હૈ વહ હો ગઈ. તો (નસદ્ધકો) ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વકા અભાવ હૈ. 
યહાાં આયેગા. ચૌદહ માગમર્ા હૈ િ? ઉસમેં. ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વ નસદ્ધમેં િહીં. આહાહા..! ભનવપિા 
નસદ્ધમેં િહીં. ભનવપિા તો પ્રાપ્ત હોિે લાયક કી બાત હૈ. પ્રાપ્ત હો ગયા પીછે ક્યા રહા? આહાહા..!  

‘ભવ્યત્વ-પાકરર્ાનમક...’ ઉસકા અાંત આતા હૈ. ‘અભવ્યત્વપાકરર્ાનમક...’ વહ અિાકદ-અિાંત 

હૈ. ‘યહ જીવત્વપાકરર્ાનમકભાવ ભવ્યોંકો તથા અભવ્યોંકો સમાિ હોતા હૈ;...’ જીવત્વ 

પાકરર્ાનમકભાવ. આહાહા..! નત્રકાલ જીવત્વ પાકરર્ાનમકભાવ ભવ્ય ઔર અભવ્ય.. ભવ્યોં કો, 
અભવ્યકોં—દોિોંકો પાકરર્ાનમકભાવ સદા રહતા હૈ. અભવ્યકો પાકરર્ાનમકભાવ? આહાહા..! જીવ હૈ 
િ? તો પાકરર્ાનમકભાવ હૈ. આહાહા..! ઔર પાકરર્ાનમકભાવકા અાંત િહીં આયેગા પયામયમેં. પરાંતુ 
પાકરર્ાનમકભાવ હૈ... વહ ચચામ બહોત હો ગઈ હૈ કક અભવ્ય કો પાકરર્ાનમકભાવ કહા ઔર ભવ્યકો 
પાકરર્ાનમક (કહા). ભવ્યતાકા તો અાંત હો ગયા, નસદ્ધ હુએ વહાાં ભવ્ય(પિા) રહતા િહીં. અભવ્ય હૈ 
વહ તો અિાકદ-અિાંત હૈ તો ભી પકરર્ાનમકભાવસે હૈ. આહાહા..!  

ઉસકા દ્રવ્ય પાકરર્ાનમકભાવસે હૈ, ગુર્ પાકરર્ાનમકભાવસે હૈ. અભનવકી પયામય ભી 
પાકરર્ાનમકભાવસે હૈ. અશુદ્ધ પાકરર્ાનમકભાવ વહ પયામય અિાકદ-અિાંત હૈ. પરાંતુ હૈ પાકરર્ાનમકકી 
પયામય. િયિવલમેં ઉદયભાવકો પાકરર્ાનમકભાવમેં નગિા હૈ. આહાહા..! િયિવલ હૈ િ? િવલ, િય 

િવલ, મહાિવલ. િયિવલમેં ઉદયભાવકો પાકરર્ાનમકભાવમેં નગિા હૈં. ક્યોંકક પાકરર્ાનમક કી પયામય 

હૈ. આહાહા..! ભલે િાશ િ હો અભનવકો, પરાંતુ હૈ તો પાકરર્ાનમકભાવ નત્રકાલ ઉસકી યહ પયામય. 
આહાહા..! પાકરર્ાનમકભાવ અભનવકો હોતા હૈં. 
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‘ઇસપ્રકાર પાાંચ ભાવોંકા કથિ કકયા.’ ‘પાાંચ ભાવોંમેં ક્ષાનયકભાવકાયમસમયસારસ્વરૂપ હૈ.’ 
અબ ઉસમેંસે સાર નિકાલા કક પાાંચ ભાવો મેં ક્ષાનયકભાવકેવલજ્ઞાિ, કેવલદશમિ આકદ વહ 

કાયમસમયસારસ્વરૂપ હૈ. આહાહા..! પરમાત્મા વહ કાયમસમયસારસ્વરૂપ હૈં. ‘(ક્ષાનયકભાવ) નત્રલોકમેં 
પ્રક્ષોભ કે હેતુભૂત...’ આહાહા..! ભગવાિકા ગભમ, િરમ હોતા હૈ તો નત્રલોકમેં ખલબલાહટ હોતી હૈ. 
િરા આિાંદ આતા હૈ. વહ આિાંદ આત્માકા િહીં હોં. આત્માકા આિાંદ આયે ઉસકો તો િરમ-મરર્કા 
અાંત આ જાયે. આહાહા..! ભગવાિકે િરમ મેં, ગભમમેં ચૌદહ બ્રહ્ાાંડમેં આિાંદ હોતા હૈ. યહ તો 
સ્વભાનવક કલ્પિાકે સુખકા આિાંદ હૈ, અતીનરદ્રય આિાંદ િહીં. અતીનરદ્રય આિાંદ તો એક સમયમેં 
આયા ઉસકી મુભક્ત હોગી હી હોગી. આહાહા..! 

ભગવાિકે િરમમેં આિાંદ હોતા હૈ. લોગ ઐસા માિ લે કક િારકીકો ભી આિાંદ હોતા હૈ. પર 

કૌિ-સા આિાંદ પ્રભુ? અતીનરદ્રય આિાંદ જો આતા હો તો સબ િારકી સમકકતી હો જાયે. આહાહા..! 
વહ બાહરકા આિાંદ શુભભાવ વહ આિાંદમેં નગિિેમેં આયા હૈ. લૌકકક બાહરકા. આહાહા..! કહો સેિ! 
યહ સબ યાદ રખિા પડેગા. આહાહા..! બહોત કકિિ કામ પ્રભુ! વીતરાગકા માગમ ગહિ હૈ પ્રભુ! 
બહોત ગહરા હૈ ઔર બહોત ગૂઢ હૈ. આહાહા..! ઇસકા અભભમાિ... પયામયમેં અભભમાિકી ચીિ કામ 

િહીં કરેગી. આહાહા..! કકાંનચત્ ભી જો પયામયકા અભભમાિ રહ ગયા, જાિપિેકા, િારર્ાકા—ઐસા 
કોઈ રહ ગયા તો િરમ-મરર્ નમટેગા િહીં. આહાહા..! 

યહાાં તો કહતે હૈં કક ‘પાાંચ ભાવોંમેં ક્ષાનયકભાવ (ક્ષાનયકભાવ) નત્રલોકમેં પ્રક્ષોભ કે હેતુભૂત...’ 
‘પ્રક્ષોભ = ખલબલી. તીથંકરકે િરમકલ્યાર્કાકદ પ્રસાંગો પર તીિ લોકમેં આિાંદમય ખલબલી હોતી 
હૈ.’ આિાંદમય ખલબલી અથામત્ ક્યા? યહ સુખ. અતીનરદ્રય આિાંદ િહીં. આહાહા..! અતીનરદ્રય આિાંદ 

એક સમય આયે તો ખતમ હો જાયે–િરમ-મરર્કા અાંત આ જાયે. આહાહા..! સમઝમેં આ ગયા? 

તીથંકરકે િરમકે સમયમેં, ગભમ સમયમેં લોકમેં આિાંદ હોતા હૈ, વહ અતીનરદ્રય આિાંદકી બાત િહીં હૈ. 
શુભભાવકા સુખ. શુભભાવ હોતા હૈ. આહાહા..!  

‘કાયમસમયસારસ્વરૂપ હૈ; (ક્ષાનયકભાવ) નત્રલોકમેં પ્રક્ષોભ કે હેતુભૂત તીથંકરત્વ દ્વારા પ્રાપ્ત 

હોિેવાલે...’ યહ તો તીથંકરત્વ દ્વારા પ્રાપ્ત હોિેવાલે... ક્યા તકમ આયા? યહાાં અાંદર તકમ આયા થા કક 

યહ તો કેવલજ્ઞાિ તીથંકરત્વ દ્વારા હી ક્યોં નલયા? (અકેલા) કેવલજ્ઞાિ દ્વારા ક્યોં િ નલયા? સમઝમેં 
આયા? વરિા યહ તો કેવલજ્ઞાિીયોંકો ભી હોતા હૈ. પરાંતુ ઉસ સમય ઐસા મગિમેં આ ગયા થા કક 

યહ અમૃતચાંદ્રાચાયમ ભનવષ્યમેં તીથંકર હોગે ઉસકી િા િહીં. યહાાં કેવલજ્ઞાિ િહીં નલયા. તીથંકરત્વ 

નલયા. આહાહા..! વહ ઔર યહ પદ્મપ્રભમલિાકરદેવ.. એક શ્લોક ઐસા હૈ ઉસમેંસે નિકાલા થા. 
ઓહોહો..! યહ પુરુષ ભનવષ્યમેં તીથંકર હોંગે. સમઝમેં આયા? 

યહાાં દ્રિાાંતમેં તીથંકરપિા નલયા. દ્રિાાંતમેં કેવલજ્ઞાિ િહીં નલયા. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

ઉસકા કોઈ હેતુ હૈ કક િહીં? મુનિકા અક્ષર અહેતુક િહીં હૈ. ભગવાિ! શાાંનતસે સમઝિા ચાનહયે પ્રભુ! 
યહ ‘તીથંકરત્વ દ્વારા પ્રાપ્ત હોિેવાલે સકલ-નવમલ કેવલજ્ઞાિસે યુક્ત તીથમિાથકો (તથા ઉપલક્ષર્સે 
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સામારય કેવલીકો)’ દેખો! પેટામેં યહ નલયા. ઉપલક્ષર્મેં સામારય કેવલી નલયે, મુખ્ય મેં તીથંકર નલયે. 
આહાહા..! ‘અથવા નસદ્ધ ભગવાિકો હોતા હૈ.’ તીિોંકો હોતા હૈ. તીથંકર હોિેવાલે હૈં ઉસકો હોતા હૈ, 
કેવલીકો હોતા હૈ ઔર નસદ્ધકો હોતા હૈ. તીથંકર િ હો તો સામારય પ્રાર્ી કેવલ પ્રાપ્ત કરતા હૈ તો ઉસકો 
ભી યહ ભાવ હોતા હૈ. આહાહા..!  

‘ઔદનયક, ઔપશનમક ઔર ક્ષાયોપશનમક ભાવ સાંસારીયોં કો હી હોતે હૈં,...’ દેખો! ઉદય, 
ઉપશમ, ક્ષયોપશમભાવ સાંસાકરયોં કો હી હોતે હૈં. ‘મુક્ત જીવોંકો િહીં.’ નસદ્ધમેં િહીં. નસદ્ધમેં તો 
ક્ષાનયકભાવ હૈ. અબ િરા શધદ આયા હૈ. 

‘પૂવોક્ત ચાર ભાવ આવરર્સાંયુક્ત હોિેસે...’ આહાહા..! ક્ષાનયકભાવ આવરર્ સાંયુક્ત હૈ. 
ઉસકા અથમ? કક આવરર્કા નિનમત્તકા અભાવ, ઇતિી અપેક્ષા લાગુ પડતી હૈ. ઉદય આકદમેં ઉદય હૈ 
નિનમત્ત પ્રત્યક્ષ. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયકમેં નિનમત્તકે અભાવકી અપેક્ષા આતી હૈ, ઇસનલયે ઉસકો 
આવરર્વાલા કહિેમેં આયા હૈ. આવરર્વાલા હૈ િહીં. આહાહા..! ‘ચાર ભાવ આવરર્સાંયુક્ત હોિેસે 
મુભક્તકા કારર્ િહીં હૈં.’ ક્ષાનયકભાવ મુભક્તકા કારર્ િહીં હૈ. ઉસકા કારર્? કક ઉસકે આશ્રયસે મુભક્ત 

(હોતી) િહીં હૈ. આહાહા..! વહ પહલે ભી આ ગયા થા. 

ચાર ભાવ આવરર્યુક્ત હોિેસે... ઓહોહો..! પહલે ભી આ ગયા થા. ચાર ભાવસે અગોચર... 
આ ગયા થા પહલે. આત્મા ચાર ભાવસે અગમ્ય હૈ. ઉસકા અથમ? ચાર ભાવમેં ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, 
ક્ષાનયકમેં તો (આત્મા) ગમ્ય હૈ, પરાંતુ ચાર ભાવકે આશ્રયસે ગમ્ય િહીં. સમઝમેં આયા? ઉસસે ચાર 

ભાવસે અગોચર કહા થા ઔર યહાાં ચાર ભાવ આવરર્સે યુક્ત કહે. આહાહા..! કદગાંબર સાંતોકી વાર્ી 
તો અલૌકકક હૈ ભાઈ! આહાહા..! કેવલજ્ઞાિકે કેડાયત હૈ–કેવલજ્ઞાિકે માગમ પર ચલિેવાલે હૈં સાંતો. 
આહાહા..!  

‘ચાર ભાવ આવરર્સાંયુક્ત હોિેસે મુભક્તકા કારર્ િહીં હૈં.’ ક્ષાનયકભાવમેં કમમકે ક્ષયકે 
નિનમત્તકી અપેક્ષા આતી હૈ. ઉસ કારર્સે ઉસકો આવરર્સાંયુક્ત કહા હૈ. સમઝમેં આયા? ભિસમેં કોઈ 

અપેક્ષા િહીં.. પરમ પકરર્ાનમક પ્રભુ અાંદર ભિસકો કોઈ અપેક્ષા હી િહીં કક ઉત્પન્ન હુઆ યા વ્યય 

હુઆ, ઘટ ગયા યા બઢ ગયા—કુછ હૈ િહીં. અિાકદ અિાંત એકરૂપ સત્પ્રભુ ભબરાિતા હૈ ઉસકો 
પાકરર્ાનમકભાવ કહતે હૈં. ક્ષાનયકભાવ તો આવરર્વાલા કહતે હૈં. ક્યોંકક આવરર્ િાશ હોતા હૈ. 
ઇતિી અપેક્ષા લેકર.. આહાહા..! 

‘ચાર ભાવ આવરર્ સાંયુક્ત હોિેસે મુભક્તકા કારર્ િહીં હૈં. નત્રકાલ નિરૂપાનિ ભિસકા સ્વરૂપ 

હૈ...’ આહાહા..! નત્રકાલ નિરૂપાનિ ભિસકા સ્વરૂપ હૈ ‘ઐસે નિરાંિિ નિિ પરમ પાંચમભાવ...’ આહાહા..! 
ચાર ભાવકી દ્રનિ છોડ દે, ચાર ભાવકા લક્ષ છોડ દે. આહાહા..! ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષાનયક ઉસકા ભી લક્ષ 

છોડ દે. આહાહા..! યહાાં તો િરા થોડા ક્ષયોપશમજ્ઞાિ હુઆ, પાાંચ, દસ પચ્ચીસ લાખ કરોડ શ્લોક યાદ 

રહ ગયે તો ઓહોહો..! પ્રભુ! ઉસમેં ક્યા હૈ?  
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યહ તો કહતે હૈં કક ‘નત્રકાલ નિરૂપાનિ ભિસકા સ્વરૂપ હૈ ઐસે નિરાંિિ નિિ પરમ પાંચમભાવકી 
(-પાકરર્ાનમકભાવકી) ભાવિાસે પાંચમગનતમેં...’ ઉસકી ભાવિાસે. ચાર ભાવિાસે િહીં. આહાહા..!  
ક્ષાનયકભાવસે મુભક્ત હોતી હૈ, ઉસકે આશ્રયસે િહીં. ચાંદુભાઈ! ઐસા સુિા કહાાં હો? િાંિેમેં કેવલ 

પાપમેં સારા કદિ પડા રહે. યહ કરિા... યહ કરિા... યહ કરિા... હોલી સુલગતી હૈ સારા કદિ કષાય. 
પ્રભુ અાંદર.. આહાહા..! ચાર ભાવસે ભી લક્ષમેં આયેગા િહીં. ક્યોંકક ચાર ભાવ પયામય હૈં. પયામયકે 
લક્ષસે ભગવાિ દ્રનિમેં આતા િહીં. આહાહા..! ઉસ કારર્સે નત્રકાલી નિરૂપાનિ ભિસકા સ્વરૂપ હૈ... 
તીિોં કાલ ઉપાનિરનહત પરમ પાકરર્ાનમક ચૈતરયસ્વરૂપ, આિાંદસ્વરૂપ, સહિસ્વભાવસ્વરૂપ, વસ્તુ 
અિાકદ-અિાંત... આહાહા..! 

‘ઐસે નિરાંિિ નિિ પરમ...’ નિરાંિિ–ભિસમેં અાંિિ િહીં, મેલ િહીં. ‘નિિ પરમ 

પાંચમભાવકી...’ નિિ પરમ પાંચમભાવકી. અપિા પાંચમભાવ. ભગવાિકા પાંચમભાવ ભી િહીં. 
આહાહા..! ભગવાિકા પાંચમભાવ પર લક્ષ કરેગા તો રાગ આયેગા. મોક્ષ અનિકારમેં કહા હૈ 
કુાંદકુાંદાચાયમિે. ‘परदव्वादो दुग्गइ’ ભગવાિ ઐસા કહતે હૈં કક હમારે ઉપર લક્ષ કરેગા તો તેરી દુગમનત 

હોગી. અિપાહુડમેં હૈ. દુગમનતકા અથમ? સુગનત–સ્વગામકદ નમલેગી વહ દુગમનત હૈ. મોક્ષગનત િહીં નમલેગી. 
આહાહા..! કકિિ બાત હૈ, પ્રભુ! ઐસા કહા હૈ. ‘सदव्वा हु सगु्गइ परदव्वादो दुग्गइ’ ઐસા પાિ હૈ 
અિપાહુડમેં. આહાહા..! 

અપિા શુદ્ધ પાકરર્ાનમક સ્વભાવભાવસે હી મોક્ષકી દશા ઉત્પન્ન હોતી હૈ. બાકી ચાર ભાવસે 
ઉત્પન્ન િહીં હોતી. આહાહા..! ગિબ બાત હૈ. યહાાં તો થોડા શુભભાવ કરે તો ઐસા હો જાયે કક હમિે 
ઐસા કકયા ઔર હમ બઢ ગયે. આહાહા..! ઐસે પાંચમભાવકો ‘નિરાંિિ નિિ પરમ પાંચમભાવ 

નિરૂપાનિક ભિસકા સ્વરૂપ...’ ઐસી ભાવિાસે... ભાવિામેં તો ક્ષાનયક, ક્ષયોપશમ આયા. સમઝમેં 
આયા? પાંચમભાવકી ભાવિામેં ઉપશમ, ક્ષયોપશમ તો આયા, પરાંતુ ઉસકે આશ્રયસે િહીં (હોતા) 
ઇતિા બતાિે કી બાત હૈ. આહાહા..! પ્રભુકી ગહિ ગનત હૈ પ્રભુ! કદગાંબર આચાયોંકી ગિબ કોઈ ગહિ 

ગનત હૈ. આહાહા..! કેવલજ્ઞાિકો ખડા કર કદયા. કેવલજ્ઞાિી(કા નવરહ) ભૂલા કદયા. કેવલજ્ઞાિ િહીં હૈ,  
(પરાંતુ) ઐસી વાર્ી નિકલી કક ઉસમેં કેવલજ્ઞાિ પ્રત્યક્ષ હૈ ઐસા બતા કદયા. પાંચમ આરા કે પ્રાર્ીકો 
પાંચમભાવ.. આહાહા..!  

કેવલજ્ઞાિ તો અભી ક્ષાનયકભાવ હૈ, પરાંતુ યહ તો પાંચમભાવ નત્રકાલ નિરૂપાનિ.. આહાહા..! 
ભિસકા સ્વરૂપ હૈ, નિરાંિિ હૈ. નિિ પરમ પાંચમભાવકી ભાવિાસે... યહ ભાવિા તો હૈ ક્ષયોપશમ, 
ઉપશમ ઔર ક્ષાનયક. પુણ્ય િહીં, શુભ િહીં, ઉદય િહીં. ચાર ભાવમેં ઉદયભાવ િહીં. તીિ ભાવ લેિા. 
આહાહા..! ઉસ ‘ભાવિાસે પાંચમગનતમેં મુમુક્ષુ (વતમમાિકાલમેં) જાતે હૈં,...’ આહાહા..! વતમમાિકાલમેં 
મોક્ષ જાતે હૈં મહાનવદેહમેં. છહ મનહિે ઔર આિ સમયમેં છહસૌ ઔર આિ (જીવ) તો નત્રકાલ મુભક્ત 

(કો પાતે હૈં). (અભી) ભરત, ઐરાવતમેં િહીં (પાતે). િહાાં ભગવાિ ભબરાિતે હૈ વહાાં છહ મનહિે ઔર 



 

ગાથા-૪૧ પ્રવચન-૯  101 

આિ સમયમેં ૬૦૮ જીવ મુભક્ત પ્રાપ્ત કરતે હૈં. ભગવાિ ભબરાિતે હૈં વહાાં. આહાહા..! સાક્ષાત્ પ્રભુ 
ભબરાિતે હૈં વહાાં ૬ મનહિે ઔર ૮ સમયમેં ૬૦૮ જીવ મુભક્ત પાતે હૈં.  

વતમમાિકાલમેં જાતે હૈં. વતમમાિકાલ શધદસે ભલે યહાાં પાંચમ આરેકી બાત િહીં. મિુષ્ય ક્ષેત્રમેં. 
આહાહા..! ભનવષ્યકાલમેં જાયેંગેં, ભૂતકાલમેં ગયે થે વહ એક હી ભાવ હૈ. પાંચમભાવકી ભાવિા એક 

હી બાત મોક્ષકા કારર્ હૈ, દૂસરા કોઈ કારર્ િહીં. નવશેષ કહેંગે. 

 (શ્રોતા – પ્રમાર્ વચિ ગુરુદેવ!) 

***** 
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નિયમસાર. આખિરી પેરેગ્રા ફ હૈ િ? મુમુ ક્ષુ...  નફરસે લેતે હૈં. ‘પૂર્વોક્ત  ચાર ભાર્વ  આ ર્વ રણસંયુક્ત  

હોિે  સે...’ આ હાહ ા..!  કુંદ કુંદાચાયયિે  અપિ ી  ભા ર્વિા મેં  દ્રવ્યસ્ ર્વભાર્વ  કી દ્રનિ ક ી હૈ તો દ્રનિ કરિે કો  

કહા હૈ.  ઉસકે ખ િિા સાર ી પયાયય...  યહાં તો ચાર  ભા ર્વ  આ ર્વરણસંયુક્ ત  કહા.  આ હ ાહા..!  દય ા, દ ાિ, 
વ્રત, ભખક્ત, પરરણામ તો  ઉ દયભાર્વ  હૈ ર્વહ  તો  નર્વ કાર  હૈ, ભોગ ી કે ભો ગ કા  મૂલ  હૈ. ર્વ હ અભી  આયેગા.  

આહા હા..! ર્વહ કોઈ ધમય  િ હીં.  ઉ સકે આશ્રય સે, કા રણ  સે ધમય હ ોગા  શુભ કરતે..  કરતે, ઐસા  િહીં.  

પરંતુ  તીિ ભા ર્વ જો ઉપશમ, ક્ષયોપશ મ, ક્ષાનયક  હૈ  ર્વ હ પયાયય  હૈ. પયાયય  મેં  નિનમત્ત કી અપેક્ષા  ઔ ર  

નિરપ ેક્ષતા આતી  હૈ. ઇતિી  અપેક્ષા હૈ તો  ચ ારોં  ભાર્વ  ક ો આર્વરણ  સંયુક્ત  કહા. 

અથર્વા  ક્ષાનયકભ ાર્વકી  પયાયય –દશા  હો, પરંતુ  ઉ સકા આશ્રય  કરિે  લાય ક  િહીં.  ઐસી િાત  હૈ  

ભાઈ! આ હાહ ા..!  શર ીરકી ર િયા કહ ીં ર હ ગઈ. અંદર  વ્ર ત, તપ, ભખક્ત  કે પરરણા મ તો કહીં  રહ  ગયે.  

સૂક્ષ્મ િાત હૈ ભાઈ! મૂલ િાત જૈિદશયિક ી કોઈ અલૌર કક હૈ. આહા હા..! યહ ાં કહતે હૈં રક ચ ાર ભા ર્વ  

અથાયત   ઉદય, ઉપશ મ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનય ક...  ક્ષાનયક  મેં  તો  કેર્વલ જ્ઞાિારદ  િૌં  લખધધ..  િૌ  લખધધ..  

આહા હા..! ર્વ હ ભી  પયાયય  હૈ. દ્રનિ ખિસકો  કરિ ા હૈ ઉ સે પયાયય  ઉપર લ ક્ષ કરિા િહીં. આ હાહા..!  

ખિસકો સમ્ય ગ્દશયિ–ધ મયકી પહલી શુ રૂઆત કરિા હો, ઉ સકો ત ો ચાર ભાર્વ સે રનહત અંદર જ્ઞાયકભા ર્વ  

પૂણાયિંદ પ્રભુ, ઉસકા આ શ્ર ય  કરિે  સે દ્રનિ  હ ોતી હૈ. આ હાહ ા..!  કરિિ  િાત  હૈ.  

સાધારણ પ્ર ાણી...  ભલે છ હ િંડ કે રાિ  મેં હૈ, ર્વ હ સ મરકતી હૈ તો સમર કતી કી દ્રનિ  દ્રવ્ય ઉપર  

હૈ. ર્વ હ  અિંડ કો  સ ાધતે  હૈં. આ હાહા..! િાહ્ય  છ હ  િંડ  તો સ ાધતે  િ હીં, પરંતુ  પયાયય  િંડ હૈ–ભેદ  હ ૈ 
ઉસકો ભી સ ાધતે  િહીં.  આ હાહ ા..!  સમિ મેં આયા? ચ ાર ભાર્વ કા લક્ષ  છોડિ ા. ક્યોંરક ર્વ હ મુખક્ તકા  

કારણ  િહીં.  આ હાહા..! કુંદ કુંદાચ ાયય  તો  કહતે હૈં રક  મૈં િે  મેરી  ભાર્વિ ા કે નલયે  િિ ાયા હૈ. તુમ સુિો, 
તુમ્હેં યોગ્ય  લગે  તો ગ્ર હણ કરો. આ હાહા..! યહ  તો  ર્વીત ર ાગ સ ર્વયજ્ઞ  પરમે શ્વર નિ લ ોકિાથ કા કહા માગય 
મેરે મેં હૈ ઔર  મેરી  ભા ર્વિા દ્રવ્યસ્ર્વભ ાર્વ  ઉપર હૈ. આહા હા..!  દૂસર ી ચીિ પયાયય  હોતી હૈ, રાગ  હ ોત ા  

હૈ. ર ાગ  કા  નિનમત્ત  ભી  હો, અંદર  મેં  કમય નિન મત્ત  હો, િા હ્ય  મેં  ભગ ર્વાિ  કી  પ્રનતમ ા આરદ  હ ો, પરંતુ  ર્વ હ  

કોઈ આશ્રય  કરિે  લ ાયક  િ હીં.  આહાહા..! હૈ. પરંતુ  આ શ્રય કરિે લ ાયક  તો  નિ કા લી  ભગર્વ ાિ ચૈતન્ય  

નર્વલાસ  કા.. સહજાત્મ સ્ર્વ રૂપ  કા  નર્વલાસ જો આત્મા, સહિ  ચૈતન્ય  ક ા નર્વ લાસ  સ્ર્વરૂપ  પ્રભુ...  આહાહા.. !  

નિ કાલી દ્રવ્ય જો  હૈ  ર્વહ સહિ ચૈતન્ય  ક ા નર્વ લાસ સ્ર્વ રૂપ, ચૈતન્ય  ક ા આિં દસ્ર્વરૂપ  ર્વહ  ભગર્વાિ  

આત્મા  પૂણય  હૈ. ઉસકા આશ્રય  કરિે સે સમ્યગ્દશયિ  હોત ા  હૈ. ચારરિ  ત ો પીછે  િાપુ! સ મ્યગ્દશયિ પહ લે..  

આહા હા..! અપિ ે દ્રવ્ય કા આશ્રય કર કે  પ્રથમ  સમ્યગ્ દશયિ  ઉત્પન્ન હોતા હૈ, પીછે  દ્રવ્ય ક ા નર્વશેષ  

આશ્રય કરિે સે ચારરિ  ઉત્ પન્ન હોત ા હૈ. સમ્ય ગ્દ શયિકી પયાયય  કે આ શ્રય સે ચારરિ  િહીં હોતા.  

શ્રાવણ સુદ ૬, સોમવાર, તા. ૩૦-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૮, ૫૯ પ્રવચિ-૧૦ 



 

ગાથા-૪૧, શ્લોક-૫૮,૫૯ પ્રવચિ-૧૦  103 

આહા હા..!  સમિ  મેં  આય ા? ઉસ  કારણ  સે  ઇસ ચાર  ભાર્વ કો  આર્વરણ સનહત  કહ ા હૈ.  આ શ્રય કરિે  

લાયક  િહીં  ઉ સ કારણ  સે. 

‘નિ કાલ  નિરૂપાનધ ક ખિસ કા  સ્ર્વરૂપ  હૈ.’  આહા હા..!  ભ ગ ર્વાિ  દ્રવ્ય–ર્વ સ્તુ  અં દર હૈ, ર્વ હ નિ કાલ  

નિરૂપાનધક હૈ. ખિસમેં ઉપાનધ –કમય કા નિન મત્ત ઔ ર ર ા ગકી  ઉપાનધ અં દર હૈ હી  િહ ીં.  આહાહ ા..! દયા, 
દાિ, વ્રત, ભખક્ત, તપ  કે  પર રણામ  ર્વ હ  ઉપાનધ  હૈં, ર્વહ  ર્વ સ્તુ  મેં િ હીં  હૈ. આ હાહ ા..!  નિ રૂપાનધ  ભ ગર્વાિ  

આત્મા  ખિસકા સ્ર્વ રૂપ  હી નિ રૂપાનધ  હૈ. 

‘ઐસે નિરંિિ...’  ખિસમેં  અંિિ  અથાયત   મેલ કા ભ ી અભા ર્વ હૈ, રાગ ારદ.  ‘ન િિ  પરમ  

પંચમભાર્વ...’ આ હાહ ા..!  સુ િહ મેં આયા થા િ? ર ક દ્રવ્ય  મોક્ષકી પયાયય  કો ભી  કરતા િહીં. આ હાહા..!  

ગિિ  િાત  હૈ.  દયા, દ ાિ  રાગ કા  તો  કતાય  આત્મા  હૈ િ હીં  ઔર  જો  કતાય  માિે  ર્વ હ  આત્મા  િહીં, ર્વહ  તો  

અિાત્મા હૈ. આ હાહા..!  િા ત  કરિિ  લ ગે ભાઈ! યહ ાં કહતે હૈં ર ક ‘નિરંિિ  નિિ  પ રમ પંચમભ ાર્વ...’  

નિ કાલી  નિરંિિ...  ઐ સે  ત ો  શુદ્ધ આત્મા કી  િાત  તો  ર્વેદાં ત  ભી  િહ ોત કરત ા હૈ. કિી ર મેં ભ ી આતી  હૈ. 

પરંતુ  યહ િહ ીં, ઐ સી િ હીં.  સિ એકાંતકી  િાત હૈ. આહાહા..!   

યહ તો  પરમાત્ મા  એક  સ મય મેં– સેકન્ડ  કે અસંખ્યર્વે ભાગ  મેં, પાર રણાનમ ક સ્ર્વભાર્વભા ર્વ  

ર્વતયમાિ મેં પૂણય  હૈ. નિ કા લકી  અપેક્ષા તો પી છે. ર્વતયમાિ  મેં  હી પૂણય  હૈ. અિંતગુણ ક ા કં દ, િાિ, ર્વતયમાિ 

મેં પરમપારરણ ાનમ કભાર્વ  પૂણય  હૈ. ઐસે  પરરણામભ ાર્વકી. ..  દેિો! આ હાહા..! 

‘ભાર્વિા  સે...’ ક્ષાનય કભાર્વ કી ભ ાર્વિા  સે  ઔ ર ઉદયભ ાર્વકી ભા ર્વિા  સે િ હીં.  દયા, દાિ, વ્રત  

ઉસકી  ભાર્વિ ા  સે  આત્ મા  ક ા  સમ્ય ગ્દશયિ  હ ોતા  હૈ, આહા હા..!  ય ા ચારરિ  હ ોતા  હૈ  ઐ સા  િહીં.  ચ ાહે  તો  

પંચ મ હાવ્રત, અઠ્ઠાઈસ  મૂલ ગુલ પા લે, પરંતુ  ર્વ હ સિ  ર ા ગ હૈ. આહાહા..!  તો  ઉ સકે  આશ્રય  સે  ભાર્વિ ા 

િહીં હોતી.  આહા હા..!  ભ ા ર્વિા ત ો હૈ ઉપશમ, ક્ષયો પશમ, ક્ષાનયક  પયાયય, પરં તુ  ર્વહ  ઉપશમ, 
ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક  પયાયયકે  આશ્રયસે  યહ  ભાર્વિ ા િહ ીં હોતી. ઐસી  િાત હૈ.  

પંચમ પાર રણાનમ કસ્ર્વભા ર્વ  ભગર્વાિ  આત્મા  ખિસ મેં  રકસ કી  ભા ર્વિાસે?. ભ ાર્વિા  અ થાયત  ? 

નચંતિ  ઔ ર કલ્પિા  િહીં.  પરમભાર્વ  પરમ ાત્મા  દ્રવ્ય સ્ર્વ ભાર્વ ઉસકી એકાગ્રતા, ઉ સ કો ધ્યેય  િિા કર...  

આહા હા..! ર્વ સ્તુ  કે સ્ર્વભ ાર્વ કો ધ્યેય  િિ ાકર  અંતર મેં  એકા ગ્ર હ ોિા, યહ સમ્ય ગ્દ શયિ -જ્ઞાિ- ચારરિ કી  

પયાયય  દ્રવ્ય  મેં  એ કા ગ્ર  હોિે  સે હોતી  હૈ. આહાહા..!  અભ ી ફુ રસત  કહાં  મિુષ્ય  કો.  અં તર  ય હ  મૂલ  ચીિ  

હૈ. ર્વૈસે તો ‘ મુનિવ્રત  ધાર અિંતિૈર ગ્ર ીર્વક ઉપજાય ો.’  છહ ઢા લા મેં આતા હૈ. છહ  ઢાલા. ‘મુનિવ્રત  

ધાર...’ અઠ્ઠ ાઈસ  મૂલ ગુણ, પંચ મ હાવ્રત, ઉસકે ન લયે  ચ ોકા  કરકે  ( િિાયા  હુઆ) આ હાર  તીિ  કાલ  મેં  

લે િહીં.  પ્રાણ  જાયે ત ો ભ ી એક ઉસકે નલયે  િિ ાયા પા િી  ક ા ખ િંદુ લે િહ ીં ઐ સી  ત ો ખિસ કી ર િયા  હૈ.  

અિંત  િાર િ ર્વમી  ગ્રૈર્વેય ક ગયા. સમિ મેં આય ા? આહાહા..!  તિ ઇ સકા  પંચ મ હાવ્ર ત  નિરનતચાર થા.  

પરંતુ  ર્વહ  સ િ ર ાગ  હૈ. 

‘મુનિવ્રત ધાર અિંતિૈર  ગ્રીર્વ ક ઉપજાયો, પ ૈ નિિ  આતમ જ્ઞાિ ખ િિા લેશ...’  આત્મજ્ઞાિ..  

રાગસે ખભન્ન ભ ગર્વાિ  ઐસ ા નિ કાલી  આત્માકા આત્ મજ્ઞા િ.  આત્ મજ્ઞાિ  કા  અથય? ગુણ  કા જ્ઞાિ, પયાયય  
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કા  જ્ઞાિ ઐસે  િહીં.  નિનમત્ત  કા  જ્ઞાિ, રાગ  કા  જ્ઞાિ  યહ  ત ો િ હીં, પરંતુ  પયાયય  કા  જ્ઞાિ  ઔર  ગુણભેદ  કા  

જ્ઞાિ ભ ી િ હીં.  આહાહા..!  ઐસી િાત  હૈ. ‘આત મ જ્ઞા િ  ખિિા  સુિ  લેશ  િ પાય ો.’ આતા  હૈ િ  છ હ  

ઢાલા મેં. આત મ જ્ઞાિ ખ િિ...  આત્મા જો નચ દાિંદ પ્ર ભુ  હૈ ઉ સકો  સ્પશય  કરિ ા. આહા હા..!  ઉસકા  

અિુભ ર્વ કરિા.  ઐ સી  ચીિ  ભાર્વસ્ર્વરૂપ  જો  નિ કાલ  હૈ, ઉ સમેં એકા ગ્રતારૂપી  ભા ર્વિા  કરિા.  ઐસ ી િાત  

હૈ.  

ઉસ  ‘ભા ર્વિા  સે  પંચમ ગનત  મેં...’ મોક્ષ  મેં  યહ  ભા ર્વિા  સ ે ‘મુ મુક્ષુ  ( ર્વતયમાિ  કાલ  મેં)  જાતે હૈં,...’ 
આહા હા..! મહાન ર્વદેહ  ક્ષેિ  મેં ભગર્વ ાિ ખિ રાિતે  હૈં  નિ લોકિ ાથ પર માત્મ ા.  ઉિ કી ઉપનસ્થનત  મેં સંતો  

આત્મધ્યાિી, જ્ઞાિી, અંતર  પંચમભાર્વકી  ભાર્વિ ા સે અ ભી ભી  મોક્ષ  અથાયત   કેર્વલ જ્ઞાિ  પ્રાપ્ત  કરતે હૈં–
મોક્ષ  હ ોતા હૈ. પરંતુ  યહ ભ ાર્વ ય હ. વ્યર્વ હાર કરતે કરતે  સમ્યગ્દશયિ  હ ોતા હૈ ઔ ર મોક્ષ  હ ોતા હૈ રક  

પયાયય  કે આ શ્રય સે સમ્ય ગ્દ શયિ  ઔર જ્ઞાિ હોતા  હૈ— ઐ સા િહીં. અરેરે..! યહ સ મિ િે  કી કુછ દ રકાર  

ભી િહીં.  હૈ  અંદર? 

‘પંચમભાર્વકી ભ ાર્વિા  સે પંચમગનત...’ આહા હા..!  પંચમગનત  અથાયત   નસદ્ધ, મોક્ષ. મુમુ ક્ષુ  

અથાયત   ર્વતયમ ાિકાલ મેં.. . મુમુક્ષુ ઇસ કો કહીએ રક ખિસ કો પરમાિંદ સ્ર્વ રૂપ  ભગ ર્વાિ આત્મા કી  ભાર્વિા  

કર કે  પર મ આિંદ  સ્ર્વભા ર્વમેં સે  પ્રગ ટ  હુ આ હૈ ઔર  ર્વહ  ઉ પાદેય  નિ કા લ  આત્ મા  કો  માિતે  હૈં. પયાયય  ક ો   

ઉપાદેય  િહ ીં માિતે, હેય મ ાિતે  હૈં. આહાહા..! સમિ  મેં આય ા? યહ  તો  પહલે  આ ગયા હૈ. સંર્વ ર, 
નિિયરા ઔર મોક્ષ પયાયય  કો પરદ્રવ્ય માિતે  હૈં સ મરકત ી.  શરીર, ર્વ ાણી, પૈસા, ધૂલ તો કહીં પર દ્રવ્ય  રહ  

ગયા. ઉસકે સાથ  આત્મા  કો  કુ છ  સંિંધ  હૈ  િહ ીં. પરંતુ  અંદર મેં રાગ  આયા  ઉસકે  સાથ  ભી  આત્મા  કો  

કુછ  સંિંધ  િહ ીં. આહાહ ા..!  પરંતુ  અંદર  મેં  સે  સ્ર્વભા ર્વભ ાર્વિા  હુઈ, શુદ્ધ  પરમ  પારરણ ાનમકસ્ર્વભ ાર્વકી  

ભાર્વિા હુઈ, ર્વ હ સંર્વર  ઔ ર  નિિયરા હૈ. 

મોક્ષ  જાતે હૈં. હૈં? ‘મુ મુક્ષુ  (ર્વતયમાિ કાલ  મેં)  જાતે હૈં,...’ આહા હા..!  નફર  ભી  ર્વ હ પયાય ય  કે  આ શ્ર ય  

સે િહ ીં. ઉસકો  યહ ાં ત ો પર દ્ર વ્ય  કહા  હૈ. આહા હા..!  અરર. .!  પૈસા, શરીર, ધૂલ  યહ  ત ો  પરદ્રવ્ય હૈ, ઉસકે  

સાથ  તો  તુજે કુછ સંિંધ  િ હ ીં. આ હાહા..! પરંતુ  તેર ી પયાય ય  મેં પંચ મભા ર્વકી  ભા ર્વિા  સે  અંતર  મેં સંર્વર  

ઔર નિિયરા  શુદ્ધ આિંદ કા સ્ર્વાદ આયા, અતીનન્ દ્રય આ િંદ કા  સ્ર્વાદ  આયા, ઇ સકો  ભી પરદ્રવ્ય કહિ ે  

મેં આય ા હૈ. આ હાહા..! હૈ? યહ તો  િાત ચલ  ગઈ હૈ પ હ લે.  પહલી  ગ ાથા  મેં  ૩૮ મેં. સિ તત્ત્ ર્વ પર દ્રવ્ય  

હૈ. આ હાહા..! સુ િહ  મેં ભ ી આયા થા  રક  દ્રવ્યસ્ ર્વભા ર્વ ર્વ હ ર્વ સ્તુ  કો  દ્રવ્ય  દ્રનિ કરાિે કી િાત  હૈ. લાિ  

િાત, કરોડ  િાત  સ િ  રિયા કાંડ  કરે, ર્વહ  કોઈ  ધમય  કા  સાધિ  હૈ િ હીં.  આ હાહા..! એક  હ ી પર માત્મ ા  

પૂણય  સ્ર્વરૂપસે ખિ રાિમ ાિ  અંદર હૈ ઉસકી ભા ર્વિા અથાયત   અંતરકી એ કા ગ્રતા, ઉસકા આશ્રય કરિે સે  

જો કોઈ સમ્ય ગ્દશયિ, જ્ઞાિ, ચારરિ  હુ આ, ર્વહ ભ ી પરદ્રવ્ ય  હૈ. આ હાહા..! ર્વ હ પર દ્રવ્ ય  કા  આ શ્રય કરિ ે  

લાયક  િ હીં  ઔ ર પર દ્રવ્ય  કે  આશ્રય  સે  મુખક્ ત િ હીં  હ ોતી .  સ્ર્વદ્રવ્ય  ક ી  પંચમભા ર્વકી ભાર્વિા  સે  મુમુ ક્ષુ  

કો મુખક્ ત હોત ી હૈ. આ હાહા.. ! 
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ચાર ભા ર્વ િહ ીં હૈં  ઐસ ા િ હીં.  ધમી કો અપિ ી પયાયય મેં કમ જોરી સે રાગ  આતા  ( િહીં) ઐ સા  

િહીં. રાગ આતા હૈ, પરંતુ  ર્વ હ રાગ િંધ  કા  કા રણ હૈ. ઔ ર જો સમ્ય ગ્દશયિ ઉત્પન્ન હુ આ સંર્વ ર, નિિયરા, 
પરંતુ  ઉસકે આશ્રય સે ભી ન ર્વકલ્પ ઉત્પન્ન હોતા હૈ, રાગ  ઉત્પન્ન હ ોતા હૈ. નિનર્વય કલ્પ તા  ઉત્પન્ન હોતી  

હૈ  નિ કાલી  ભગર્વ ાિ જ્ઞાિા િંદ  સહજાત્મ સ્ર્વ રૂપ  પ્રભુ, આહા હા..! ઉસકા આશ્રય  કરિે  સે ઔ ર ઉસકી  

ભાર્વિા– ઉસકી એ કા ગ્રતા  કરિે  સે પંચમ ગનત કો, મ ોક્ષ  કો મુમુક્ષુ જાતે હૈં. ર્વહ  આય ા િ? પંચમ ગનત  

અથાયત   મુખક્ ત. 

‘પંચમભાર્વકી  ભા ર્વિા સે પં ચમગનત  કો.’  આ હાહા..!  ભા ષા તો  સાદ ી હૈ. ભા ર્વ તો  િહ ોત ગંભી ર  

હૈં ભાઈ! અરેરે..! ખિંદગી  ચ લી જાતી હૈ, ઉસમેં  યહ  િાત  અંતર મેં દ્રનિ  િ હુઈ તો  ચોયાયસી કે અ ર્વતાર  

મેં ભટ કેગા, િર ક ઔર નિ ગ ોદ મેં જાયેગા. આહાહા..! સ મિ મેં આયા? ર્વતયમાિ કાલ  મેં પંચમ ગનત મેં  

મુમુક્ષુ  જાતે હૈં. ભ લે યહ ાંસે  િહીં (જાતે, પરંતુ)  મ હાન ર્વદે હ મેં ર્વતયમાિ  મેં  પંચમભા ર્વ કી  ભાર્વિ ા સે—
પંચમભાર્વ  નિ કા લ, ઉ સકી  ભાર્વિા ર્વતયમાિ  એ કા ગ્રતા, ઉસસે—મુ મુક્ષુજીર્વ  મ ોક્ષ  જા તે  હૈં. આહા હા..!  

‘(ભનર્વષ્ય  કા લ  મેં)  જાયેંગે.. .’ ભનર્વષ્ય  જો  ર્વતયમાિ  સે  અિંત  કાલ  હૈ...  તો  ( હમેશ ા) એક  હ ી  

નસદ્ધાંત હૈ. પંચમભા ર્વ ભગ ર્વાિ  પૂણાયિંદ કી પ કડ કર કે, એકા ગ્રતા કર કે  પંચમગનત  કો પ્રાપ્ત  ભનર્વષ્ ય  

મેં ભી  હોંગેં.  આહા હા..! ‘ ઔર (ભૂતકાલ મેં) જાતે થે.’  અિંત  કાલ  ગયા  ઉ સમેં  ભી  જો મોક્ષ ગયે, ર્વ હ  

અંતર સ્ર્વભા ર્વ  જો  પૂણાયિંદ  પ્રભુ ઉસમેં એકા ગ્ર  હ ોકર, ધ્ યેય  િિા કર  લ ીિ હોતે  હોતે  ભૂતકાલ  મેં ભ ી  

મુમુક્ષુ  પંચમભા ર્વકી ભ ાર્વિા  સે મુમુ ક્ષુ પંચમ ગનત કો  પ્રા પ્ત હ ોતે થે. આ હાહા..! ઐસા  માગય ય હ હૈ. એ ક  

તરફ મંરદર  િિાિા, રથય ા િા નિક ાલિી...  કૌિ  નિ કાલે? સુિ તો  સહી!  ર્વ હ ત ો  સિ  િડ કી  રિયા  

હોિેર્વાલી હૈ ર્વ હ હોતી હૈ. આત્મા  નિકાલ સ કતા હૈ? આહા હા..! ક્યા આત્મા  મંરદ ર િિા  સ કતા હૈ? 

આત્મા  રાગ િિાત ા હૈ ઐ સ ા મ ાિિા ભ ી ન મથ્યા દ્રનિ  ક ા કતયવ્ય  હૈ.  તો પર કો  મૈં  કરતા  હૂં મંરદર  કો, ર્વ હ  

તો મ હાનમ થ્યાદ્રનિ  હૈ.  

શ્રોતા  – 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – ગૃહીત  ન મથ્યાત્ર્વ.  ર્વ હ અ ગૃહીત  હૈ. આહા હા..! ઐસી  િાત હૈ.  

ભગર્વાિ કુંદકુંદ ાચાયય કી  ગાથા મેં ય હ નલય ા હૈ. ઉસકી  ટી કા પદ્મપ્રભમ લધારી  મુન િ  કરતે હૈં. 

ભનર્વષ્ય  કા લ મેં જાયેંગે  ઔ ર  ભૂતકાલ  મેં જાતે થે. ભૂત કા લ મેં ય હ પંચ મભાર્વકી  ભાર્વ િા સે મ ોક્ષ  ગયે.  

અિંતા તીથં કરોં, અિંતા કે ર્વલી હોકર જો મોક્ષ ગયે, ર્વ હ સ િ પરમભ ાર્વ પર માત્મ સ્ર્વ રૂપ  નિ કા લ(કી  

ભાર્વિાસે). ‘ઘટ ઘ ટ અંત ર ખ િિ  ર્વસે...’ ર્વ હ ખિિ  પર માત્મસ્ર્વ રૂપ  ર્વીતરા ગસ્ર્વ રૂપ  પ્ર ભુ  હી આત્મા  હૈ. 

ર્વહ  પરમાત્ મા  ક ા આ શ્રય કરિે  સે, એ કા ગ્ર  હોિે  સે  ભૂતકાલ  મેં  ભી  મ ોક્ષ  ગયે  હૈં, ર્વ તયમાિ  મેં ભી  જાત ે 

હૈં ઔર ભન ર્વષ્ય મેં ભી  જાયેં ગેં.  એક  હી માગય હૈ.  ‘એ ક હોય િ ણ  કા ળ  માં  પરમાથય  િો પંથ.’  દો  િહ ીં.  

યહ એ ક હી પંથ  હૈ. ‘એ ક હો તીિ  કાલ મેં પરમ ાથય  કા  પંથ.’ ય હ શ્ર ીમદ   મેં આતા  હૈ. આત્ મનસનદ્ધ .  

આહા હા..! 
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અરે..! સુિિે કો  નમ લે િ હીં.  ઔર  યહ  િગત  કે રસ  મેં  ઘૂ સ ગયા. આ હાહ ા..!  પૈસે...  પૈસે...  પૈસે... 

િહીં કહા થ ા? દો અિિ  ઔ ર ચાલીસ  કર ોડ. અભ ી મું િઈ  મેં આયે થે એ ક સેિ ચીમ િભાઈ  કે.  ર્વૈષ્ણર્વ  

હૈ ર્વહ. પચ ાસ કરોડ  રૂપયે.  વ્યાખ્યાિ મેં આયે થે. આયે, િડા િા મ સુિક ર આયે. આયે સિ  આયે, 
પરંતુ ઉસકો ય હ િૈિે િહ ીં.  પચાસ કરોડ.  ક્યા િા મ ઉસકા? 

શ્રોતા  – ર ામદાસ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – હા, રામ દાસ.  

શ્રોતા  – આપિે  કહા  રામદા સ સેિ.  ઉ સિે  કહા સેિ  િ  કહિા. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – સેિ િ કહો.  ર્વ હ જાિે રક  મ હાર ાિ  .... લોકો  સેિ કહતે  હૈં  ત ો હ મ ભી  સેિ  

કહતે  હૈં. ઐસા  કહા રક  ર ામદાસ સેિ ઐસ ા િ  કહિા  મુજે.  મ હારાિ!  આપકે  પાસ  હ મ સેિ કહાં? ઐ સા  

કહતે થે. સ્ત્રીયાં સિ  જૈિ  શ્વે તાંિર.  ઘર  મેં  સ િ સ્ત્રીયાં  િે ટેકી  િહુ, ઉ સકી િહુ સિ  શ્વેતાંિર  જૈિ ઔર  

લડકા  આરદ સિ  ર્વૈષ્ણ ર્વ. પ ચાસ  કર ોડ. ઔર  િહોત  કરોડ ક ી પેદા શ હૈ, દો -ચાર-પાંચ  કરોડ કી  તો. એક  

તો યહ ાં હૈ  િ? શ્વેતાં િર  યહ ાં જામિ ગર  મેં. જામિગ ર મેં એક હૈ િ? અપિ ે રામજીભા ઈ  કા  િૈ ટા  િોકર  

હૈ િ? આયે થે, વ્ય ાખ્યાિ  મેં આયે થે. ક્યા િા મ ઇ સકા? 

શ્રોતા  - .. કંપ િી. 

પૂજ્ય ગુરુ દેર્વશ્રી  – હા, કંપ િી. િા મ  િગજી ર્વિભાઈ.  સાઢે  તીિ  કરોડકી એક  સાલ કી  ઊપિ .  

ધૂલ. ઊપિ  હોં  સાઢે  તીિ  કરોડ કી.  ઔ ર અભી  િઢ ાિેર્વાલે  હૈં.  એક  સ ાલકી  પાંચ  કરોડ કી  ઊપિ  

િઢાિેર્વાલે હૈં  ર્વેપાર.  ધૂલ મેં હૈ િ હીં.  આહાહ ા..! 

યહાં તો  કહતે હૈં રક  તેરી  ક્ષયોપશમ સં ર્વર, નિિયરા  હુઈ, ઉસકા આશ્રય  કરિે  સે  ન ર્વકલ્પ ઉત્પ ન્ન  

હોતા હૈ. ક્યોંરક ર્વ હ પયાયય  હૈ .  આહા હા..! કરિિ  િાત, િા પુ!  જૈિધમય..  કોઈ અભી તો ગડિડ...  ગ ડિડ..  

િસ યહ કર ો...  યહ કર ો...  યહ કર ો...  યહ કર ો...  વ્રત કરો, તપ  કરો, અપ ર્વાસ કરો, કરિા...  કરિ ા...  

કરિા...  કરિા...  ર્વહ  મ રિા  હૈ. મૈં  કરું  ( ઐસા)  ર ાગકા  કતાય હ ોતા  હૈ ર્વહ  તો  સ્ર્વ રૂપ  ક ા મૃત્યુ  (હોતા)  હૈ.  

આહા હા..! સ્ર્વ રૂપ  ત ો જ્ઞાતા - દ્રિા પંચમ  પારરણાન મકસ્ર્વભાર્વ હૈ ઉસ કો રાગ  કા કતાય પિા  સોંપિા  ર્વ હ  

સારા  ચૈતન્ય  કો  નર્વ કારી  િિ ાિા હૈ.. ન ર્વકારી  િિાિા  હૈ.  આહા હા..!  સૂક્ષ્મ  ભા ર્વ  હૈ  પ્ર ભુ!  યહ  તો  ત ીિ  

લોક  કે િા થ સ ર્વયજ્ઞકી  ર્વાણ ી સાક્ષાત   પરમાત્ મા મહાન ર્વદે હ મેં કરતે હૈં. મ હાનર્વ દેહ મેં કરતે  હૈં  યહ ર્વાણી  

યહાં આયી હૈ. આહા હા..!   

‘(અ િ ૪૧ર્વ ીં ગ ાથા કી ટી કા પૂણય  કરતે હુએ ટી કા કાર મુનિરાિ દો  શ્લોક કહતે હૈં - )’  અ િ ટીકાકા ર  

કે દ ો શ્લો ક હૈં. ૫૮ શ્લ ોક. 
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  (आर्या) 

अंचितपंिमगतरे् पंिमभयवं स्मरचतत चवद्वयतसः। 

संचितपंियियरयः  च ंिनयभयवप्रपंिपररहीणयः।।५८।। 

‘શ્લોકા થય – ( જ્ઞાિ, દશયિ, ચ ારરિ, તપ  ઔર  ર્વીયય રૂપ)...’ શુદ્ધ ચૈતન્યકી  પયાયય, નિમયલ  ર્વ ીતરાગી  

પયાયય  ર્વહ  ‘પાંચ  આચા રોં  સે...’ પાંચ ર્વીત રાગ ી પયાયય  કે આચરણ  સે  ‘યુક્ ત ઔર  રકંનચત ભ ી પરર ગ્રહ  

પ્રપંચ સે સર્વયથ ા રનહત...’ આહા હા..! નર્વ કલ્પ  કા ભી  પરરગ્રહ િ હીં.  શ રીર કા તો િ હીં.  આહા હા..! ‘ઐસે  

નર્વદ્વાિ...’ ઉ સકો નર્વદ્વ ાિ  કહ તે  હૈં. આહા હા..! િાકી સ િ પઢે  નલિે...  આહાહા..! એ ક ન ર્વદ્વાિ  સ મયસા ર 

મેં આતા  હૈ ર ક  નર્વદ્વ ાિ  નિશ્ચય  ક ો–ભૂતાથય  કો  છોડ કર  વ્ યર્વહાર  કા  આશ્રય  કરતા  હૈ  ર્વહ  ન મથ્યાદ્રનિ  

નર્વદ્વાિ હૈ.  

શ્રોતા  - ... 

પૂજ્ય ગુરુદે ર્વશ્રી  – આય ા િ? શ્લોક હૈ  િ? ક્યા કહતે હૈં? નર્વદ્વાિ  કહા િ? ન ર્વદ્વાિ  હ ો કર  નિશ્ચય  

કે આ શ્રયકી િાત  છોડ કર વ્ યર્વહાર  કે કતયવ્ય  મેં પડા હૈ  ર્વહ મૂઢ નમથ્યાદ્રનિ સંસાર મેં  ભટકિે ર્વાલ ા હ ૈ.  

આહા હા..! 

શ્રોતા  - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી – ઉસ કા લ મેં હોંગે ભગ ર્વાિ  કે સ મ ય  મેં, કુંદ કુંદાચ ાયય  કે સમય  મેં. તિ તો  

નલિા હૈ ઉન્હોંિે.  અ િ  યહ  આ ચાયય  મ હાર ાિ કહતે  હૈં. યહ  આચાયય  િહ ીં, ય હ  તો  મુનિ  હૈં  ટીકાકા ર  

પદ્મપ્રભમલધારી  મુનિ.   

તો કહતે  હૈં ર ક  નર્વદ્વ ાિ  ઇસક ો કહીએ, આ હાહ ા..!  ર ક ‘પૂિિીય પંચ મગનત  કો  પ્રાપ્ત  કરિે  કે ન લયે...’  

આહા હા..!  નસદ્ધ  ગનત  પંચમ  હૈ.  યહ  ચ ાર  ગનત—િર ક, નતયંચ, મિુષ્ય, દેર્વ  સે  ખભન્ન. નસ દ્ધ ગનત  ક ી  

પ્રાનપ્ત કરિે  કે ન લયે.  આહા હા..!  ‘પંચમભા ર્વ  ક ા  સ્મરણ  કરતે  હૈં.’  ભ ગર્વાિ  કા  સ્મ ર ણ  કરતે  હૈં  ઐસ ા 

િહીં ન લયા. ભ ગર્વાિ કા  સ્મરણ કરતે  હૈં  તો  ર્વ હ ન ર્વકલ્ પ –રાગ  હૈ, િંધ  સંસારકા  ન ર્વષ  હૈ. આહા હા..!  

મોક્ષ  અનધ કાર  મેં ન લયા હૈ. ર્વહ શુભભાર્વ  જો  આત ા હૈ ર્વહ ન ર્વષકુંભ  હૈ. ગિિ  િાત  હૈ  ભ ાઈ! 

શ્રોતા  - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – ક્યા  કહા  ભાઈિે? 

શ્રોતા  – કોઈ શાસ્ત્ર મેં આતા  હૈ ર ક શુભ સે શુદ્ધ હોતા  હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી – ખ િલ કુલ  િહીં આતા. યહ  તો કથિ હૈ વ્યર્વહ ાર કા. સ ાધિ  સે સ ાધ્ય ઐસા  

કથિ  હૈ. વ્યર્વ હારિય  ક ા કથિ હૈ. કથિ, જૈસે ઘી  કા ઘ ડા કહિે મેં કથિ હૈ. આહા હ ા..!  ઐસે કથિ  હૈ.  

ર્વહ તો સમજાિે કી  િાત હૈ, ર્વસ્તુ  ઐસી  હૈ િ હીં.  આ હાહ ા ..! 

શ્રોતા  – ઉસ  કથિ કો માિ િા રક  િહીં  મ ાિિા? 
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પૂજ્ય ગુરુદે ર્વશ્રી  – કથિ ત ો, સમ જાિે મેં  કથિભેદ  આયે  ખિિા રહે િ હીં.  ર કતિા  ભી  અનધક હો  

િુનદ્ધર્વા લા...  ૮ ર્વીં  ગાથા  મેં  આતા  હૈ  િ? આત્મા  કો  સમ જાિા હૈ, તો  જ્ઞાિ, દશયિ, ચારરિ  જો  ર્વીત રાગ ી  

પયાયય  કો  પ્રાપ્ત  ર્વ હ આત્મા.  ર્વહ  ભેદ  હુઆ, ર્વ હ ભ ી વ્ય ર્વહા ર હુઆ. ૮ ર્વીં  ગાથા  સમ યસાર. સ મિ મ ેં 
આયા? રક  યહ ભેદ  ભી િ હ ીં. યહ તો  સમ જાિે કે ન લયે  ભેદ સે કથિ હૈ. આહાહ ા..! માગય  િહ ોત કરિિ  

ભાઈ! અરે..! અિાર દકા લ સે ભટ કતા  હૈ િ રક  ઔ ર નિગ ો દ.  નિગો દ કા દુુઃિ કા, િ રક  કા દુુઃિ કા  ર્વણયિ  

પ્રભુ કરતે હૈં. પ્રભુ!  તેરે  એક  ક્ષણ કે  િરક  કે  દુુઃિ  કરોડ  ભર્વમેં  ઔર  કરોડ જીહ્વા  સે  િ  ક હ  સ કે, પ્રભુ!  

તુિે ઐસે દુુઃિ  સહિ  રકયે  હૈં .  એક  નમથ્ય ાશ્રદ્ધ ા કે કારણ  સે. શ્રદ્ધા  કો સુધારી  િહીં  હૈ  િા કી ર્વતયિ ઇતિા  

રકયા, મ હાવ્રત, અણુવ્રત, ઐસા-ફૈસ ા, દ ાિ ઇતિા, દ યા ઇતિી, વ્રત ઇતિી, િારહ િારહ મનહિે  કે 
અપર્વાસ...  આ હાહ ા..!  ઈિ  સિમેં ધ મય માિા, ન મથ્યાત્ ર્વ કા પોષણ હૈ. સમિ મેં આયા? યહ સિ  િરક, 
નિગોદ કા  કારણ  હૈ. ર્વહ  આ યેગા કલશ  મેં.  

‘પરરગ્રહ  પ્રપંચ  સે  સર્વયથ ા રનહત ઐ સે ન ર્વદ્વાિ  પૂિિ ીય  પં ચમગનત...’  યહ ાં મુનિ ક ો ન લ યા હૈ.  મુનિ  

હૈ ર્વહ  તો  સ ર્વયથા  પરર ગ્રહ  ર નહત હૈ. અં દર  નર્વ કલ્પ  કા  પરરગ્રહ  ભી  હૈ િ હીં.  રાગ  ક ા પરરગ્રહ  ઉ સકો  હ ૈ 
િહીં. પકડ  િહ ીં. પકડ  તો જ્ઞાયક  સ્ર્વભા ર્વકી પકડ  હૈ. આહા હા..! નિ કાલી  જ્ઞાયકભાર્વ કે અિુભ ર્વ  સ ે 
મોક્ષ  કો  પ્રાપ્ત  હોત ા હૈ. ‘પૂ િિીય પંચમ ગનત કો  પ્રાપ્ત  કરિે કે ન લયે  પંચમભ ાર્વ  ક ા સ્મરણ  કરતે હૈં.’  

નર્વદ્વાિ.  આહાહા..!   

ભગર્વાિ કા સ્મરણ કરિા ર્વ હ તો છ ોડ રદયા, ર્વ હ તો રાગ હૈ. આ હાહા..! રાગ કા સ્મ રણ કરિા  

ર્વહ ભ ી ર ાગ  હૈ ત ો છોડ  રદય ા ઔ ર પયાયય  કા  સ્મરણ  કર િા ઉસમેં ભી  રાગ આતા  હૈ  તો ર્વ હ ભ ી છ ોડ  

દે. આહાહ ા..! નિ કા લી દ્રવ્ય કા  સ્મરણ  કરિે  સે પંચ મ ગનત  ક ા કારણ  ઉત્પન્ન  હ ો તા હૈ. આહાહા..!  

દશયિશુનદ્ધ િહોત  અલ ૌરકક  િાત  હૈ.  ઉ સકે  ખિિ ા  સ િ  િાતેં  હૈં.  રકતિે  ભી  આચર ણકી  રિય ા કરે  ર્વહ  

સિ એક   ખિિ ા કા શૂન્ય  હૈં.  એક  કે  ખિિા  કા  શૂન્ય.  લ ા િ, કરોડ  શૂન્ય  કરે, પરંતુ  એ ક કે ખિિ ા સંખ્યા  

મેં િ ન ગિિે  આયે. ઐસે પં ચ મ હાવ્રત, ઘ ોર િગ્નપ િા, ર્વિર્વાસ  મેં  રહિ ા, ર્વ હ શ્લો ક આતા  હૈ ઉસમેં, 
સિ સંસાર  હૈ. આ હાહ ા..!   

અપિ ા આત્મા  અંદ ર  રાગસે  રન હત ઔર  પયાયય  સે  રનહત  હૈ  ઐસ ી  ચીિ  કા  અ ર્વલંિ િ  િ  નલયા  

ઔર  ઉ સકા  આશ્રય  િ  નલય ા  તો  સ િ  ફો ગટ  હૈ. આહાહા.. !  ર્વ હ  કહતે હૈં, ‘પંચમભા ર્વ  કા  સ્મરણ  કરતે 

હૈં.’ પ્રભુ  ક ા સ્મ રણ િ હીં  કર િા? આ હાહા..! પ્રભુ તુમ હો.  મોક્ષપાહુડ  મેં  તો  ઐસ ા કહ તે  હૈં કુંદકુંદ ાચાય ય.  

મોક્ષપા હુડકી ૧૬ર્વીં ગાથા.  ‘परदव्वयदो दुग्गइ’ પ્રભુ! હ મારા તું સ્મરણ કરે ગા તો ભી તેરે  રાગ ઔર  

દુગયનત હોગી. તેરી ચૈતન્યકી  ગનત િહીં ન મલેગ ી તુજે. આહા હા..!  ર્વ હ સંતો કો કહ ાં િગતકી પડી હ ૈ? 

િાગા િા દશાહ સે દૂર. સ માિ  સમતોલ ર હે રક  િહીં? કુ છ પડી િ હીં.  સ માિ  નિંદા ઔર ન ર્વરોધ કરે ગા  

યા િહીં? કુછ પડી  િહીં.  આ હાહ ા..!  ‘परदव्वयदो दुग्गइ’ ૧૬ર્વીં ગાથા હૈ અિપ ા હુડ હૈ  કુંદકુંદ ાચાયય  કા.  

મોક્ષપા હુડ  હોં.  ઉ સમેં  ૧૬ર્વીં  ગાથ ા હૈ. લ ો, ય હ આયા  પ ન્ના  પલટા ત ો. ૧૬ર્વ ી ગાથા.  ‘परदव्वयदो दुग्गइ’ 
નચહ્િ ર કયા હૈ. યહ ાં નચ હ્િ ર કયા હૈ. ‘परदव्वयदो दुग्गइ’ પરદ્રવ્ય સે દુગયનત હોતી  હૈ. તે રા લ ક્ષ  જો હમારે  
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ઉપર જાયે ગા, ભ ગર્વાિ  કહ તે  હૈં, તો  તુજે ર ાગ  હોગા.  ર્વ હ ચૈતન્યકી  ગનત  િહીં, દુગયન ત  હૈ. ગિિ  િાત  

હૈ. આ હાહા..! 

‘सदव्वय हु सुग्गइ’ પંચમ  પા રરણાનમકભ ાર્વ  જો સ્ર્વ દ્રવ્ય  હૈ  ઉસકે  આશ્રય  સે  સુ ગનત  અથાયત   મુખક્ ત  

નમલેગી. હૈ? ‘इर् णयऊण’ પરદ્રવ્ય સે, પર કા લક્ષ કરિે  સે દુગયનત (હોત ી હૈ ), ચાહે તો ત ીિ લોકકે  

િાથકી પ્રનતમ ા ઔ ર ભગ ર્વાિ  સાક્ષાત   હો. પરંતુ  ઉસકા લક્ષ કરેગ ા તો પર દ્રવ્ય  હૈ ત ો તુજે  રાગ હી હોગ ા.  

ચૈતન્ય  જ્ઞાત ા-દ્રિા કી  અપેક્ષા સે રાગ ઉસકી ગનત િહ ીં, ર્વહ ત ો દુગયનત હૈ. અર ર..!  ૧૬ર્વી ગાથા.  ‘इर् 

णयऊण सदव्वे  ुणइ रई’ સ્ર્વદ્રવ્ય  મેં પ્રેમ  કરો, અં દર આ િંદ કે િ ાથ  મેં જા. ઔર  ‘चवरह इर्रचमम’ ઇતર  

અથાયત દૂસરે  દ્રવ્ય  ઔર  પયા યય  સે ન ર્વરનત  કર, નર્વ રમ  જા.  આહા હા..!  માગય ઐ સા  હૈ  ભ ાઈ! ૧૬ર્વી  ગ ાથા  

હૈ.  

શ્રોતા  – .. િઢિે મેં... 

પૂજ્ય ગુરુ દેર્વશ્રી  – આયા  િ  રક  સ્મરણ  કરિા  અપિ ા.  ભ ગર્વાિ  કા  આ શ્રય, પર દ્રવ્ય  કા  આ શ્રય  

કરિે સે  રાગ હોતા  હૈ. પઢિે  દો પંરડતજી કો. ... 

શ્રોતા  - .... તો  પરદ્રવ્ય  સે  દુ ગયનત હોત ી હૈ ઔર સ્ર્વદ્રવ્યસે  સુગનત હોત ી હૈ યહ  સ્પિ  જાિો. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – જાિો. 

શ્રોતા – ઇસનલયે  હે ભવ્ય  જીર્વો! તુ મ ઇસ  પ્રક ાર જાિ કર સ્ર્વ દ્રવ્ય મેં રનત કર ો ઔ ર અન્ય જો 

પરદ્રવ્ય હૈં  .... નર્વરતી  કરો. 

પૂજ્ય ગુરુદે ર્વશ્રી  – નર્વરતી  કરો. આ હાહ ા..!  મ ોક્ષપા હુડ ૧૬ર્વી ગાથ ા હૈ. યહાં  તો  હ જારો શાસ્ત્રો  

દેિા હૈ િ? કરોડ ોં શ્લ ોકો  દેિા હૈ. આહા હા..!  શ્વેતાં િર  કા  કરોડોં  શ્લો ક  દેિા  હૈ. સ િ  પહલે  સે  દુ કા િ  

ઉપર પઢતે  થે.  છ ોટી ઉમ્ર  સે –૧૯ સાલ  કી  ઉમ્ર  સે. ૭૦  સ ાલ  હુ આ.  દુકાિ  ઘરકી  હૈ  િ  નપતાજી કી? 

પાલેિ.  ભરૂચ  ઔર ર્વડોદરા કે િીચ  મેં પા લેિ  મેં  દુકાિ હૈ. અભી દુકાિ  હૈ. પૈસા  હૈ, ૪૦ લાિ  રૂનપયા  

હૈ. ૪ લાિ  કી  આમદ ાિી હૈ, દુકાિ  ચ લતી  હૈ પા લેિ.  લ ડકા  હૈ  હમારે ભ ાગી દાર  કા.  િુ આ કા  લડ કા  

ભાગીદ ાર  થા.  ઉ સકા લડ કા  હૈ. િહોત  પ્રેમ  કરતે  હૈં  ખિ ચારે  િહોત.  આિ  રદિ  ર હે, સુ િા ઔર  િિ  જાિે  

કા  િક્કી  હુઆ  ર ક કલ  તો  મ હારાિ  જાયેં ગેં તો  સિ  રોિે  લગે.  તીિ ોં િેટે  ર ોિે  લ ગે. અ રેરે.. !  હમકો  સુિિ ે 

કો કહાં નમ લેગા? િાપુ!  ઉસ  ધૂલ મેં  કુ છ હૈ િહ ીં. આહા હ ા..! 

યહાં કહતે  હૈં  રક  ર્વતયમ ાિ પંચમભાર્વ  ક ા સ્મ રણ કરિ ા. આ હાહા..! ર્વતયમાિ  મેં  ખિરાિ માિ  

ભગર્વાિ  પૂણય  હૈ અંદર. આ હાહ ા..!  ખિસમેં  મોક્ષકી પયાય ય  કા  ભી  અભા ર્વ હૈ, ખિસ મેં  સંર્વ ર, નિિયરા, 
ધમયકી પયાયય  ક ા ભી અભા ર્વ  હૈ. ઐસા ધમ ી દ્રવ્ય જો તત્ત્ ર્વ  હૈ ઉસકા સ્મરણ કરિ ા િામ  એકા ગ્રતા હોિા, 
ર્વહી  ધમય ઔર  મ ોક્ષ  ક ા કારણ હૈ. આહાહા..!  

૫૯ શ્લોક.  ૫૯ હૈ  િ? 
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 (मयचिनी) 

सु ृतमचप समस्तं भोचगनयं भोगमूिं 

त्र्जत ुपरमतत्वयभ्र्यसचनष्णयतचित्तः। 

उभर्समर्सयरं     सयरतत्वस्वरूपमं 

भजतु भवचवमुक्तत्रै्  ोऽत्र दोषो मुनीशः।।५९।। 

‘શ્લોકા થય – સ મસ્ત  સુ કૃત. ..’ ઉસકા અથય.  ‘સુકૃત  (શુભ  કમય)...’ દયા, દાિ, વ્રત, ત પ, ભખક્ત, 
પૂજા ર્વ હ શુભભાર્વ  હૈ.  આ હાહ ા..!  ર્વ હ  ‘સ મસ્ત  સુ કૃત  ભોનગયોં  કે  ભોગ  કા  મૂલ  હૈ;...’ ઉસમેં  સે  ત ો  

ભોગ ન મલેગ ા. આહાહ ા..!  શુ ભભાર્વ સે ત ો ભ ોગ  સામગ્રી  િાહર કી  ન મલેગી.  પૈસા, લક્ષ્ મી, અિજોપનત, 
ધૂલપનત.  લક્ષ્મીપનત  કહતે  હૈં  િ? િરપનત.  પનત  કહાં  સે? પ ર કા  પનત  કહ ાં સે આયા  તું? 

શ્રોતા  – ત ો કરિા  ક્યા? 

પૂજ્ય ગુરુ દેર્વશ્રી – કરિ ા ય હ. અંતર  ભ ગર્વાિ  હૈ ઉસકે  ઉપર  દ્રનિ કરિા  ર્વહ  કરિા  હૈ.  િાકી  

સિ થોથા હૈ. આહા હા..!  કર િિ  િાત  હૈ  ભાઈ! 

પરમેશ્વર ખિિેશ્વરદેર્વ  ઉસકા યહ ફર માિ હૈ ર ક તુમ સુ કૃત  જો શુભભા ર્વ...  સુકૃત  નલયા હૈ િ? 

શુભભાર્વ  દયા, દાિ, વ્રત, તપ, અપર્વાસ, પૂજા, ભખક્ત, રથય ાિા, લ ાિોં  કરોડોં  કા  દાિ— ઉસમેં જો  

રાગ કી મંદતા હો તો  શુભભ ાર્વ હૈ. ર્વહ શુભભાર્વ ભ ોગી  કે ભોગ  કા  મૂલ હૈ. ઉ સમેં ત ો ભોગ ન મલેગ ા. 

ભોગી  કે ભ ોગ  ક ા મૂલ હૈ. આહા હા..! ઉસમેં આત્ મા  કે  આિંદ કા  અિુભ ર્વ  િહીં  નમ લેગા. 

શ્રોતા  – ધ માયદા  મેં  પૈસે  દેં ય ા િહ ીં દેં? 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી  – કૌિ  દેતે  હૈ? 

શ્રોતા  – સેરિયા લોગ. 

પૂજ્ય ગુરુદે ર્વશ્રી  – સેરિયા  કૌિ  દે? ધૂલ  મેં  ભી  િહીં  દે તે.  ભાર્વ  કરે કદાન ચત   ત ો ર ા ગકી  મંદતા  

હૈ. લક્ષ્મી  જાિી હૈ તો  જાિેર્વા લી િડ કી ર િયા હૈ. ક્યા દે સ કતે  હૈં પર કો? અન્ય દ્રવ્ય અ ન્ય  દ્રવ્યકી પયાયય  

કર સકત ા િહ ીં તીિ  કાલ મેં, ર્વહ  તો આ ગયા  હૈ. સ મિ  મેં આયા? આહાહા..! ય હ હાથ  ઐસા  હ ોતા  

હૈ ર્વહ  આત્ મા  સે  િહીં.  અંગુ લી સે િો ટ  પકડિ ા ઔર  દેિ ા, ર્વ હ  રિયા  આત્મા કી  િહ ીં. આહા હા..!  સમિ  

મેં આય ા?  

હીરા  િતાયા  હ મકો.  ર્વિુભા ઈ  હૈં િ? િહેિ શ્રાર્વણ  સુદ દૂિ કે  રદિ ૬ ૬  સ ાલકો હોતે  હૈં િ? તો  

ર્વિુભાઈ હૈં ર્વહ  દસ  હ જાર કે હ ીરે લ ાયે હૈં િધાિે  કો. િહેિ  ક ો િધાિે  કે  નલયે દ સ હ જાર. ર્વિુભાઈ  હ ૈં 
ર્વહાં િૈિે હૈં. મુજે િતાયા થા હીરા. થોડા  ૬ ૬  હૈ. ઇતિે  છોટે  છોટે હૈં છોટે છ ોટે.  ઉ સકી ૧૦  હજાર કી ર કંમત  

હૈ. તો િહેિ ક ો િધાિે  કે ન લયે.  િન્મરદિ  હૈ શ્રાર્વણ  ર્વ દ દૂિ ઔર  ગુરુ ર્વાર.  િહેિ કો ત ો કુછ  િહીં  હૈ.  

ર્વહ મડદે કી  તરહ  િડે ર હેંગે .  દસ હજાર  કે હીરે સે િધા યેંગે સુિહ મેં. ર્વહ  તો શુભ ભાર્વ હૈ શુભભાર્વ, 
ર્વહ ધ મય િ હીં. ચાર  લોગ િધાિેર્વાલે હૈં. ઇતિી િાત  આ ગઈ હૈ  કાિ મેં. ક્યા? 
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શ્રોતા  – લોભ કમ  કરે ઇતિ ા ધમય હોતા  હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેર્વ શ્રી – ર ાગ કમ કરે ઇતિા પુણ્ય  હૈ, નિશ્ચય  સે યહ પાપ હૈ. ‘પાપ  પાપ  ક ો સિ કહે, 
પરંતુ  અિુભ ર્વી િિ પુણ્ય  કો  પાપ કહેં.’  યોગ ીન્દ્ર દેર્વમેં  આ તા હૈ. આતા  હૈ? યો ગીન્દ્ર  દેર્વ  શ્લોક. મુનિરાિ  

રદગંિર સંત.  ‘પાપ  પાપ  કો  તો સિ કહે, પરંતુ  અિુભ ર્વી સમ્ય ગ્દ્રનિ  તો પુણ્ય  ક ો પાપ  કહે.’ દુનિયા  

માિે, િ માિે, ઉ સકે ઘ ર પ ર રહી. દુનિયાકી કુ છ પડી િહીં રક  દુનિયા મ ાિે યા દુન િયા રાજી હો. ર્વહ  

રાજી કહાં સે હ ોગી? અિારદ  સે મૂિયતા કી  હૈ. આ હાહ ા..!  ઔ ર ર્વતયમાિ  ભી  રાગ સે લાભ  હોતા  હૈ  તો  

મૂિયતા કરતે હૈં. આ હાહ ા..!  સમિ મેં આયા?  

‘સમ સ્ત...’ સમ સ્ત  શધદ  પ ડા હૈ િ? કે ર્વલ  શુભભા ર્વ કા  એ ક પ્ર કા ર િ હીં, શુભભાર્વ  કે અ સંખ્ય  

પ્રકાર હૈં. દયા, દાિ, વ્રત, તપ, ભખક્ત, િામસ્મરણ, ગુણસ્મરણ પ્રભુકા, અપિ ા ગુણ-ગુણી ભેદ કા  

સ્મરણ, અપિ ા  દ્રવ્ય -ગુણ-પ યાયય  ક ા ભે દ કા  ન ર્વકલ્પ ર્વહ  ભી શુભભા ર્વ  હૈ.  આ હાહા..! અરે..! દુનિયા કો  

કહાં  જાિ ા? અ રે..! ઉ સકો  ચીિ  િહાં  પ્રભુ ખ િરાિતે  હૈ  અંદર.  ‘ઘ ટ  ઘટ  અંતર  ખિિ  ર્વ સે  અિે  ઘટ  ઘ ટ  

અંતર જૈિ, મત  મરદર ા કે  પા િ  સો  મત ર્વાલા  સમજે  િ’  અપિ ે મત  કી  મરદરા  પ ી  હૈ, અપિ ી મ ાન્યતા કા  

દારૂ  નપયા હૈ તો  ‘ મત મરદર ા કે  પાિ સો મતર્વ ાલા  સ મ જે  િ.’ ર્વહ  અંદર  ર્વ સ્તુ  ભ ગ ર્વાિ  પૂણાયિંદ સે 
ભરી પડી  હૈ  ઉસકા  આ શ્રય કરિા  ર્વ હ અ જ્ઞાિી, મૂિય  િ હીં સમિતે.  આહાહા..! િિ ારસીદ ાસ  મેં. 

િિારસ ીદા સ પહલે  વ્યખભ ચારી આદમી થે, િાદ મેં સમ્ યગ્દશયિ  પાયા હૈ. આહાહા.. !  ર્વહ ઐ સા  

કહતે હૈં. ‘ઘટ ઘ ટ અંતર  ખ િિ  ર્વસે.’ ઘટ  ઘટ અંતર  ર્વીતરા ગ િસતા હૈ આત્ મા  ર્વીતરા ગ મૂનતય, 
મુક્તસ્ર્વરૂપ  હી  હૈ  અં દર.  રાગ ઔર  કમય  કા  સં િંધ  માિ િા ર્વહ  તો  વ્ય ર્વહા ર  હૈ.  પરમ ાત્મા  તો  અંદ ર  રાગ  

ઔર કમય સે રનહત ખભ ન્ન મુ ક્તસ્ર્વરૂપ  ખ િરાિ માિ  હૈ. અ િદ્ધ કહો યા મુક્તસ્ ર્વ રૂપ  કહ ો.  આહાહા..! જો 

કોઈ અ િદ્ધસ્ર્વ રૂપ  ભગર્વ ાિ  કો જાિે, અિુભ ર્વે, ૧૪ ર્વીં ગાથા મેં કહ ા હૈ, ૧૫ ર્વીં મેં ર ક ઉ સકો જૈિ શાસિ  

કા અિુભ ર્વ હૈ. િા કી રાગ ક ા અિુભ ર્વ ર્વ હ અન્યમત કા (અિુભર્વ) હૈ, જૈિશાસિ  કા  અિુભ ર્વ િહીં.  

આહા હા..! સમિ  મેં આયા?  

‘સુકૃત. ..’  સમ સ્ત  શધ દ  પડા  હૈ  િ? અસંખ્ય  પ્રક ાર  કે શુભભાર્વ...  આહા હા..!  મૈં  ગુ ણી હૂં, ગુણ  

મેરમેં ભરે  હૈં ઐસા  એક  નર્વ કલ્પ  ઉિાિ ા ભી  શુભભા ર્વ હૈ. આહા હા..! ત ો શુભભા ર્વ કે અસંખ્ય  પ્રકાર મ ેં 
યહ ભ ી એક  શુભભા ર્વ  હૈ.  ગિિ  િાત  હૈ  પ્રભુ!  આ હાહ ા..!  તેરી  પ્રભુતા કી...  આહાહા ..!  ર્વહ  ત ો ભિિ  

યાદ આ ગયા. નહં મતભાઈિે  યાદ રકયા થા િ? ‘પ્રભુ મેરે તુમ સિ િાતે પૂરા, પ્રભુ મેરે તુમ સિ  િા તે  

પૂરા. પ ર  ક ી  આ શ  કહાં  કરે  નપ્રતમ!’  હે વ્ હાલ ા!  િાથ!  તુ મ  પર કી  આશા  ક્યોં  કરતે  હો? િા થ!  આ હાહા..!  

‘પ્રભુ  મેરે  સ િ  િાતે તુ મ પૂ રા, પર કી  આશ  કહાં  કરે નપ્ર તમ! કઈ  ર્વાતે  તું અધૂરા?’ કૌિ-સ ી  િાત મ ેં 
પ્રભુ! તું અધૂરા  હૈ? રક  તું  પ રકી  આશ  કર તા  હૈ  રાગ કી, પુણ્યકી, યહ  ઔર  યહ.  આ હ ાહા..!  ર્વહ  ભિિ  

હૈ. સમિ  મેં  આયા? 

‘પ્રભુ મે રે તુ મ સિ  િાતે  પ ૂરા.’  સ િ  િાતે પૂરા.  આિંદ  મેં  પૂણય, જ્ઞાિ  મેં  પૂણય, શાંન ત મેં  પૂણય, 
ર્વીતરા ગભા ર્વ  સે  પૂણય, સ્ર્વચ્ છતા  સે  પૂણય.  આહા હા..!  ‘ પરકી  આશ  કહાં  કરે  નપ્રત મ! તુ મ  કઈ  ર્વાતે 
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અધૂરા.’ પ્રભુ! તું કૌિ સ ી િાત મેં અધૂરા હૈ જો  તુમ પ ર કી આશા કરતે હ ો. આ હાહ ા..!  કપૂરચંદ જી!  

ઐસી િાત  હૈ. ર્વહ  યહાં  કહ તે  હૈં, ‘સ મસ્ત  સુ કૃત  (શુભ  કમય)...’  િમો  અરર હંતાણં, િ મો નસ દ્ધાણં, િમ ો 

આઈરરયાણં ઐ સા  કરિા, ર્વ હ ભી  શુભન ર્વકલ્પ–રાગ હૈ. આહા હા..! પ્રભુ! ર્વ ીતરાગ મ ાગય  કોઈ  િુદી  ચીિ  

હૈ. અરે..! દુનિયા ક ો સુિિે  નમલે િહીં  ઔ ર િાહર કે આચરણ મેં યહ ર િયા કર ી, યહ રિયા  કર ી, યહ  

રિયા કી. આ હાહ ા..!   

‘ક્ષણ  ક્ષણ  ભાર્વ મરણે...’  શ્ર ીમદ   રાિ ચંદ્ર  કહતે  હૈં.  ૩૩  સાલ  મેં  દે હ  છૂ ટ  ગયા.  શ્ર ીમદ   ર ાિચંદ્ર.  

૧૬  સાલ  મેં મોક્ષમાલા  િિા યી.  ૧૬  સ ાલ  દેહ કી  ઉંમ્ર  હોં.  આત્મા કી  તો  ઉંમ્ર  હૈ  િહ ીં. આત્મા  તો  અિાર દ-
અિંત  હૈ. ૧૬  સાલ કી  ઉંમ્ર  મેં ઐસા કહા. આ હાહ ા..!  ‘ક્ષણ  ક્ષણ ભયંક ર ભા ર્વમરણે કાં અહો રાચ ી ર હો.’  

પ્રભુ! રાગ  ઔર પુણ્ય  કે  પરર ણામ મેરે ઔર  મેરા  કતયવ્ય  હૈ ર્વ હ ‘ક્ષણ  ક્ષણ ભયંક ર ભાર્વમરણે...’  પ્રભુ!  

તેરા ક્ષણે  ક્ષણે  ભાર્વ મરણ  હ ો તા હૈ. જ્ઞાત ા-દ્રિા  ક ા ભ ાર્વ  છોડ કર રાગ  ક ા કતાય હોત ા હૈ, િાથ! તે રે જી ર્વિ 

કા  મૃત્યુ  હોત ા  હૈ.  ડોક્ટ ર!  ઐસી  િાત  હૈ.  આ હાહા..! ૧ ૬ર્વે સાલ  મેં.  ‘ િહુ  પુણ્યકેરા  પુંિ’  હૈ  િ? ર્વ હ  

િિાયા  હૈ ૧૬  સાલકી  ઉંમ્ર  મેં. 

‘િહુ  પુણ્ય  કેરા  પુંિથી  શુભ  દેહ  માિર્વિ ો મળ્યો,’ શુભ  પુણ્ય  સે નમ લા.  ‘તોયે  અરે..  ભર્વચ િિો  

આંટો  િહીં  એકેય  ટળ્યો.’ પ્ર ભુ! મિુષ્ય ભર્વ નમ લા ઔર ભર્વકે રન હત તેરી  દ્રનિ િ હીં  હુઈ.  પ્રભુ! તુિે 

જીર્વિ  મેં  ક્યા ર કયા? આ હાહ ા..!  ‘ િહુ  પુણ્ય  કેરા  પું િથી  શુભ  દેહ  મ ાિર્વિો  મ ળ્યો.  તોયે અરે..  

ભર્વચ િિો આં ટો િ હીં  એ કેય  ટળ્યો.’  ર્વહ  ક્યા કહતે હૈં? ઉસમેં  ગંભી રતા  હૈ. ૧૬  સાલ  ક ી ઉંમ્ર  મેં િહ ોત  

ક્ષયોપશમ  થા. ન હન્દુસ્ તાિ  મેં ઐસા  કોઈ ધમી િ ામ સે, જૈસા ક્ષયોપશમ ઉિ કા થા ઐસા ર કસીકા િ હીં  

થા. ઐ સા ક્ષયોપશ મ! 

‘ભર્વચ િિો આંટો િ હીં એ કે ય  ટળ્યો. ’ ર્વ હ ક્યા કહતે હૈં? પ્રભુ! તુિે રાગકી પ્રે મ–પ્રીનત  મેં, રાગ કી  

એકા ગ્રતા મેં તું ઘુમા ઐ સા.. .  ઐસા... ઐસા... તો ઐસે માગય મેં ઘુમતા રહેગ ા તો ન ગર જાયે ગા.  ઐસે  

ઘુમતા હૈ િ  ચ િર્વાત? ચિર્વા તમેં  ઐ સા  જો  િડા  ર હેગા  તો  નગર  જાયેગા.  પરંતુ  ઐસે  ચ લતે  ચ િ  મેં  ગુલ ાંટ  

િાકર  ઐસ ા (ઊલટા)  ઘૂમે  તો િડા  હો  જાયેગ ા. ક્યા  કહા  સમિ  મેં  આયા? ૧૬ ર્વં સાલ  મેં  કહતે હૈં.  

ભર્વચ િ િો  એ કેય  આંટો  િ  ટળ્યો. ર ક રાગ  કી એકાગ્રતા  મેં રાગ સે ધમય  હોગા  ઔ ર પય ાયય  કે  આ શ્રય સ ે 
ધમય હોગા, ર્વ હ ન મથ્યાત્ ર્વ હૈ .  સંસારચિ  કા  એક  ભી  ચ ક્કર  તુિે િહ ીં ટા લા.  ગુલાં ટ િ ા જા  એ કિાર.  

આહા હા..!  યહ  પયાયય િુનદ્ધ  ઔર  રાગ િુનદ્ધ  છોડ  ઔર  નિ કાલી  દ્રવ્યકી  િુનદ્ધ  કર.  તો  એક  ચક્કર  મેં  તેર ે  

ભર્વ ક ા અંત આ જાયે ગા.  આહા હા..! અ રે..! પ્રભુ! ક્યા કરે? અ િજોપનત  મિુષ્ય  અભી િહોત હૈં. 

અમેરરકા  મેં ત ો  અિજોપનત  કે ઢેર  હૈં. સ િ  ક ો  અશાંનત  હૈ .  અભી   કહતે  હૈં  રક  અ રે..! ઇસમેં કુછ  શ ાંનત  

િહીં. અ િ  ક્યા કરે? િા દ મેં મું િઈમેં ર કતિે  સાધુ  હોતે  હૈં. હરે કૃષ્ણ...  હ રે કૃષ્ણ...  મુંિઈ  જાતે  હૈં  િ  

તિ  સાધુ  હરે  કૃષ્ણ...  ર્વહી  ક ી  ર્વ હી  દશ ા હૈ. હરે  કૃષ્ણ ...  હરે  કૃષ્ણ...  કરતા  હૈ ત ો નર્વકલ્પ–રાગ હૈ.  

આહા હા..! 
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કમય કૃષે  સો કૃષ્ણ  કહીએ.  ભ ગર્વાિ આત્મા કૃષ્ણ  ઉસકો  કહતે હૈં રક  જો અજ્ઞાિ  ક ા કૃ ષ  અથાયત    
છેદ કર કે  િાશ  કર દે. આહા હા..!  કમય કૃષે  સ ો કૃષ્ણ  કહીએ.  નિિપ દ ર મે સ ો ર ામ  કહીએ.  અપિ ા નિ િ  

આિંદસ્ર્વરૂપ  મેં ર મે ર્વ હ રામ હૈ ઔર  રાગ મેં િેલે ર્વ હ હરામ  હૈં. આહાહ ા..! આિંદ ઘિજી  મેં આતા હૈ.  

શ્વેતાંિર  મેં આિંદઘિજી  હુ એ થે. ઉસમેં શ્લો ક હૈ. સ િ દેિા હૈ. હ મિે તો હજારોં  શ્લોક શ્વેત ાંિર કે, 
રદગંિર  કે ( દેિે  હૈં).  ઉસમેં યહ આયા  હૈ. ‘ કમય કૃષે સો  કૃષ્ણ  કહીએ.’  રાગ કા  િાશ  કરે ઔર  અપિ ા  

સ્ર્વભા ર્વ કી  પ્રતીત  કર કે  અિુભ ર્વ કરે, દ શા શુનદ્ધ કરે ર્વહ  કૃષ્ણ  હૈ. આ હાહ ા..! 

‘નિિપદ ર મે સો  ર ામ  કહીએ.’ રામ ચંદ્રજી  જો  મોક્ષ  પ ધારે હૈં ત ો તુમ  ભી  રામ  હો.  પરંતુ  રામ  

કૈસા? નિિપદ આિંદ  કે  િા થ મેં િેલે  અંદ ર  આિંદ  મેં, ર્વહ  ‘નિિપ દ  ર મે સો  રામ  કહીએ, રાગ  મેં  રમે  

સો હ રામ ી કહીએ. ’ આહા હ ા..!  ઐસી િાત હૈં મનણભા ઈ!  સુિિી મુશ્કે લ પડે િાપુ!  સિ િ િર હૈ.  

દુનિયાકી  િિર  િહ ીં? આ હ ાહા..! 

યહાં ત ો  મુનિરાિ  કહતે  હૈં  ર દગંિ ર સંત પદ્મપ્રભ મલધા રી દેર્વ  મુનિ.  આ હાહા..!  ‘સ મસ્ત  સુ કૃત  

ભોનગયોં  કે  ભો ગ  ક ા મૂલ  હૈ;...’ આહા હા..!  ધમી  કે ધ મય કા  યહ  મૂલ  િહીં.  આહાહા..!  શુ ભભાર્વ  ક ા કતાય  

હોિા ઔર શુભભાર્વ આિા, ઉસકા ફલ  તો ભો ગીયોં ક ા ભોગ હૈ. ઉસમેં કોઈ આત્ મા- િાત્મ ા િહ ીં  

નમલેગા.  ધૂલ ન મલેગ ી િા હર  સે પાં ચ-પચાસ કરોડ ધૂલ.  ભોગીયોં  ક ા ભ ોગ  ક ા મૂલ શુભભાર્વ હૈ. ધમ ી  

કે ધમય  ક ા મૂલ શુભભાર્વ  િ હીં.  આયા  િ ઉસમેં? આ હાહા..!  રદ ગંિર  સંતો  ક ો િ ગ તકી  કુછ  પડી  િહ ીં. 

સમતોલ  સ માિ  રહેગ ા, મ ા િે  યા િ માિે, ર્વ હ ઉસકે  ઘર રહે.  માગય યહ  હૈ. ‘ એક  હો  તીિ કા લ મેં  

પરમાથય  કા  પંથ.’  ય હ  જાહે ર કરતે  હૈં.  સમ ાિ  સમત ોલ  ર હો, માિો, િ  માિો.  સંખ્યા  સત  કી  કોઈ  િહોત  

લોગ હો ત ો સત્ય હૈ ઔ ર થોડા માિે તો  સત્ય િહ ીં હૈ —ઐસા કોઈ હૈ િ હીં.  સત્ય કો માિિેર્વા લે ક ી  

સંખ્યાકી  િરૂરત  િહ ીં. આહા હા..!   

‘સુકૃત. ..’ આ હાહા..!  મુનિરા િ કો દ રકાર હૈ દુનિયાકી? ‘સુકૃત  ભોગ ીયોં કે ભોગ કા મૂલ હૈ;...’ 
ર્વહ ત ો. ઉ સમેં ત ો િા હર કી  લક્ષ્મી ઔર  ધૂલ ન મલેગ ી. આહા હા..! ઔર  ઉસ  તરફ  ક ા તેરા લ ક્ષ ર્વ ાસિા  

મેં જાયેગા, પાપમાિ  હૈ.  આ હાહ ા..!  લક્ષ્ મી  મેરી  હૈ  ઐ સી  મ ાન્યતા  તો  નમ થ્યાદ્રનિ  મૂ ઢ  ક ી  હૈ.  જીર્વ  કા  

અજીર્વ  હૈ? અજીર્વ  કા  અજી ર્વ હૈ ર્વહ  જી ર્વ કા  અજી ર્વ  હો  ગયા? આહા હા..! ઔર  ર્વ હ  અજી ર્વ ન મલા  હ ૈ 
ર્વહ શુભભા ર્વ સે ન મલા  હૈ, કહતે હૈં. ર્વ હ ભો ગીયોં કે ભો ગ ક ા મૂલ  હૈ ચીિ.  ધન્ના લાલજી! ક િ આયેંગ ે  

તુમ્હારે  રતિચંદ જી! કલ  આ િેર્વાલે  હૈં.  પાંચ- છ  કર ોડ  રૂપ યે  હૈં.  રતિલ ાલ  કલકત્ત ા. ઉ સકે  ભાઈ  હૈં  િ.  

ચાચા  કે િેટે. ચ ાચા-દાદા  કે ભાઈ હૈ. આહાહા..! 

યહાં કહતે હૈં ર ક સુિ  ત ો સ હી  પ્રભુ! ર્વહ શુભભાર્વ  ભોગ ી કે ભોગ  કા  મૂલ  હૈ. ર્વ હ ભો ગ શુભભાર્વ  

ધમય કા  તો  િાશ  કરિેર્વ ાલા  હૈ. શુભભાર્વ...  પરમાત્ મા  કુંદકું દાચાયય  સ મયસાર  મેં મોક્ષ  અનધકાર  મેં  કહતે  

હૈં, યહ  શુભભાર્વ  નર્વષ કુંભ  હૈ. પ્રભુ અ મૃત કા  સમુદ્ર  હૈ. પ્રભુ અ મૃત કા  સમુદ્ર  હૈ  આત્મા.  અમૃત  સ ે 
ભરચક ભરા  હૈ. આ હાહ ા..!  ઐસી િાત  કરિિ  લગે.  માિે, િ મ ાિે, િગત  સ્ર્વતંિ  હૈ. મ ાગય  પરમ ાત્મા  ક ા 

તો યહ  હૈ. આહાહ ા..!  
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‘પરમ તત્ત્ ર્વ કે અભ્યાસ મેં નિષ્ણાંત નચત્તર્વ ાલે  મુિીશ્વ ર... ’ પરમ  તત્ત્ર્વ  ભગ ર્વાિ  આ ત્મા પર મ  

તત્ત્ર્વ. સંર્વ ર, નિિયરા  સે  ભી પાર તત્ત્ર્વ  હૈ. ઐસા  ‘પર મ તત્ત્ર્વ કે અભ્યા સ મેં...’ પર મ  તત્ત્ર્વ  કે  અભ્યાસ  

મેં. આહાહા..! ‘નિષ્ણાંત  નચ ત્તર્વાલે...’ નિષ્ણાંત અ થાયત   જાિિેર્વાલે–પ્ર ર્વીણ.  ‘પર મ તત્ત્ર્વ કે અભ્યાસ  

મેં...’ પ્ર ર્વીણ  નચત્ત ર્વાલે.  ‘ મુિીશ્વર  ભ ર્વ સે ન ર્વમુક્ ત  હોિે  હેતુ...’ ભર્વ  સે  નર્વ મુક્ત  હોતે  હુ એ.  ‘ ઉસ  સ મસ્ત  

શુભકમય  ક ો  છોડો...’  આ હાહ ા..!  દ્રનિ  મેં  સે  પહ લે છોડો.  રુનચ કો  છોડ ો, પહ લે  નસ્ થરત ા કર કે  અનસ્થરતા  

કો  છોડો. છોડિે  કે  દો  પ્ર કાર  હૈં. આ હાહા..! પ હલે  દ્રનિ મેં  સે શુભભા ર્વકી  રુન ચ છોડ ો. આહા હા..!  શુભક મ ય  

કો છોડ ો. 

‘ઔર  સ ારતત્ત્ર્વ સ્ર્વ રૂપ  ઐસે  ઉભય  સ મસયસ ાર  ક ો  ભ જો.’  સમય સાર  આત્મા  ર્વહી સ ારભૂત  

તત્ત્ર્વ હૈ.  નિ કાલી આિંદ  કા  િાથ પ્રભુ  પૂણય  ર્વહ  સારતત્ત્ર્વ  હૈ. ઉભય સ મયસા ર કારણ  પરમાત્મા  નિ કા લ  

ઔર કાયયપર માત્મા  સ ર્વયજ્ઞ  પરમાત્મ ા—દો  ક ો ભ જો. આ હ ાહા..!  ન ર્વશેષ કહેંગે...   

       (શ્રોતા  – પ્રમાણ  ર્વ ચિ ગુરુ દેર્વ!) 

 

 

* * * * * 
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નિયમસાર. ૪૨ ગ ાથા. સૂક્ષ્મ પડે, પરંતુ યહ નિષય અંતર દ્રનિકા હૈ. આત્મા અંદર કૈસા હૈ ઉસક ા 
અભિપ્રાય કરાિેકા કુંદ કુંદાચાયયકા અભિપ્રાય હૈ. આભિરમેં આયેગ ા. ટી કાકાર કહેં ગેં ક ક ય હ 

કુંદકુંદાચાયયકા અભિપ્રાય હૈ. પીછે હૈ આભિરમેં. િ હ ગાથામેં આભિરમેં હૈ િ? હૈ ક ક િહીં? આભિરી 
પંભતત. ‘ઐસા િગિાિ સૂ ત્રકતાય કા (શ્ર ીમદ ્્ િ ગિત ્ કુંદકુંદાચાયયદેિ કા) અભિપ્રા ય હૈ.’ આહા હા..! 
‘મંગલં િ ગિાિ િીર ો, મં ગલં ગૌત મો ગણી, મં ગલં કુંદકુંદાય ો..’ તીસરે િંબર પ ર હૈ. ઉિકા યહ 

અભિપ્રાય હૈ. જ ગતકો અભ્ યાસ િ હો ઔર પર કે અભ્ યાસમેં લગ જાયે તો ઉ સકો કકિિ લગે ગા. 
આહા હા..! 

અિાકદકાલસે ઉસિે અિંડ આત્મા ધ્રુ િ શુદ્ધ ચૈતન્યમૂનતય કે ઉપર દ્રનિ કિ ી કી હ ી િ હીં. મુનિ 

વ્રત નલયા, પંચ મહાવ્રત, વ્રત, તપ, િભતત, પૂજા અિંત બાર કી. યહ તો સબ ર ાગ સંસ ાર હૈ. આહા હા..! 
સંસાર કોઈ આત્માકી પયાયયસે દૂર િ હીં ર હતા હૈ. તયા કહા? સંસા ર ઉસકી નિ કા રી પયાયયસે દૂર િહીં 
હૈ. સ્ત્રી, કુટુંબ, પકર િાર, પૈસા િહ સંસ ાર િ હીં, િ હ તો પ રચીજ હૈ. આહાહા..! સંસ ાર ઉસકો િગ િાિ 

કહતે હૈં કક અિંડ િ સ્તુ જો અિેદ હૈ ઉસકો રાગિાલા માિિા, પુણ્યિાલ ા મ ાિિા ઐસા જો નમથ્ય ાત્િ 

િહ સંસાર હૈ. આ હાહ ા..! કક િિ બાત હૈ િાઈ! સ મઝમેં આયા? 

શ્રોતા – બેટ ા-બેટી ... 

પૂજ્ય ગુરુદે િશ્રી – બે ટા-બેટ ી સંસ ારકે િહીં, િ હ ત ો પર િ સ્તુ હૈ. સુમિિાઈ પ ર હૈ. િ ગિાિજી! 
બેટા-બે ટી સંસાર િહીં. ‘સં સરણં ઇનત સંસ ાર’ યહ િ ગિાિ કા િચિ હૈ કક અપિ ા શુદ્ધ ચૈતન્યઘિ 

આિંદકંદ પ્રિુ, િ હાં સે સં સરણ (અ થાયત ) હ ટકર રાગ કી એ કતા માિિ ા િ હ ન મથ્યાત્િ સંસ ાર હૈ. 
આહા હા..!  

યહાં તો ટી કા કાર પદ્મપ્રિમલધાકર દેિ મુનિિે, યહ ગાથા સૂક્ષ્ મ લ ગે ઇસનલ યે કહા કક 

કુંદકુંદાચાયયકા ય હ અભિપ્રા ય હૈ. આભિરમેં હૈ. તો કુંદ કુંદાચ ાયયકા અભિપ્રાય સ મ ઝિા હૈ કક િ હીં 
ઉસકો? ણ મો લ ોએ સવ્િ ન ત્રકાલિ તી સાહુણં ઐ સા કહતે હૈં. તો ઉસમેં આભિરક ા બોલ હૈ. અિી ત ો 
ણમો લોએ સવ્ િ સાહુણં ઇત િા પ દ આય ા. પરંતુ આભિર કા પ દ હૈ િહ ચારોં પદ કો લ ા ગુ પડતા હૈ. ણમો 
લોએ સવ્ િ અકરહંતાણં, ણમ ો લ ોએ સવ્િ ન સદ્ધાણં. આ હાહ ા..! ણમ ો લોએ સવ્િ આઇકરયાણં, ણમો લોએ 

સવ્િ ઉિજ્ઝાયણં. ણ મો લોએ સવ્િ સ ાહુણં. આહા હા..!  

ધિલમેં નિશેષ નલયા હૈ ક ક ણમો લોએ સવ્ િ નત્ર કાલિત ી સ ાહુણં. તીિ ોં કા લમેં ભબર ાજિેિા લ ે 
સાધુ આિંદ સ્િ રૂપ પ્રિુ, આ િંદકો િેદિેિાલે, પ્રચુર અત ીનન્દ્રય આિંદ કો િેદિેિ ાલે ઉ િકો સ ાધુ કહતે 

શ્રાવણ સુદ ૭, મંગળવાર, તા. ૩૧-૭-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૨, પ્રવચન-૧૧ 
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હૈં. િ હ નત્ર કાલિ તી િતયિેિાલે સાધુ કો િમ સ્કાર ક કયા હૈ. ધિલ મેં પાિ હૈ. તો યહ શબ્દ પાં ચો પદ કો 
લાગુ પડતા હૈ. ણમો લોએ સવ્િ નત્ર કા લિત ી અકરહંતા ણં, ઐસા પાિ હૈ. યહ તો છોટા પાિ કરકે બો લ ા 
જાતા હૈ. સમઝ મેં આયા? ણમો લોએ સવ્િ નત્ર કાળિત ી અક રહંતાણં. િૂતકાલમેં અ કરહંત હો ગયે હ ૈં 
ઔર િનિષ્યમેં હ ોંગેં. ણ મ ો લ ોએ સવ્િ નત્ર કાળિતી અકરહંતાણં. આહાહા..! ણ મો લોએ સવ્ િ 

નત્ર કાલિત ી ન સદ્ધાણં. યહ િ મોકારકા પાિ સચ્ચા, પૂરા હૈ. ણમ ો લોએ સવ્ િ નત્ર કા લ િતી આઈકરયાણં. 
આઈકરયાણં.. યહ પ દ દેિકર... એક સ્થાિક િાસ ી સાધુ હૈ સુશીલકુમા ર. િ હ ઐસા કહતા હૈ કક દેિો, 
ણમો લોએ સવ્િ સાહુણં કહ ા (ઉસમેં) જૈિ કા સાધુ ઔર પરકા સાધુ િી લેિા. યહ જૂ િ બાત હૈ.  

શ્રોતા – ન િિય નમ થ્યાત્િ હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેિ શ્રી – ન િિય ન મથ્યાત્િ હૈ. સુશીલકુમ ાર હૈ. સ્થ ાિકિાસી. અમેકર કા િ ી ગયા થ ા 
મુહપનત સન હત. લ ોગોં કો બા હરકી પડી હૈ. સબ ઇક ટ્િા હ ો, હો..હ ા.. હ ો.. હા.. ધૂલમેં િી િહીં. 

યહાં તો કહતે હૈં કક ણ મો લોએ સવ્ િ નત્ર કા લિતી સાહુણં. િ હ કૌિ? ક ક જો જૈિ કા સાધુ હૈ, 
ભજસકો આત્મા કા અત ીનન્દ્રય અિુિ િ હૈ, પ્ર ચુર િેદિ સ િયજ્ઞકી આ જ્ઞા કે પ્રમાણ સે હૈ. મહાવ્રત આકદ કા 
નિકલ્પ િહ કોઈ ચાકરત્ર િ હીં, િ હ કોઈ સાધુપિા િહ ીં. આહાહા..! અંતર આિંદ પ્રિુ અતીનન્દ્રય 

આિંદકા નપંડ આત્મા ઉસકા અિુિ િ.. અભિપ્રાયસે અ િુિિ કરકે પ્રથ મ ત ો સમ્ય ગ્દશયિ હોત ા હૈ. 
પીછે અતીનન્ દ્રય આિંદમેં લીિ હોિા, અતીનન્દ્રય આ િંદમેં ર મણતા કા િ ોજિ કરિા, આ હાહ ા..! 
અતીનન્દ્રય આિંદ કા સ્િ ાદ ઉ ગ્રપિે લેિા ઉસકા િા મ જૈિ કા સ ાધુપ િા હૈ િાઈ! િ હ ત ો જૈિ નસિા દૂસરે 
(કહ ીં) હૈ િહીં. િહ કહે, સ બકો લ ગે. સવ્િ લોએ ઐસા કહા હૈ િ? સવ્ િ લ ોએ કા અ થય? પૂરે લોકમેં ઇસ 

તરહ કે સ ાધુ હ ોં તો ઉિ સ બકો િમ સ્કાર હૈ. સમઝમેં આયા?  

તો યહ ાં કુંદ કુંદાચાયયકા અભ િપ્રાય બહોત સૂક્ષ્મ નલયા હૈ. ૪૨ ગાથ ા. 

चउगइभवसभंमण ंजाउजरामरणरोगसोगा य। 
कुलजोणणजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो सणंि ॥४२॥ 

િીચે. 

ચતુ-ગનત ભ્રમણ િનહં, જન્ મ-મૃત્યુ િ, રોગ, શોક જરા િ હીં, 

કુલ ય ોનિ િનહં, િન હં જી િસ્થ ાિ, રુ માગયણા કે સ્થ ાિ િ હીં. ૪૨. 

કકસકો? યહ પૂણાયિંદ િા થ જો સમ્યગ્ દશયિક ા નિષય હૈ, ભજસકે આ શ્રયસે સમ્ય ગ્દશય િ હોતા હૈ, 
ઐસા જો દ્રવ્યસ્ િિાિ ઉ સમેં યહ કુછ હૈ િહીં. ઇસ ત રફ ટીકા હૈ. 

દ્રવ્યકમય અથાયત  જડ કમય, િ ા િકમય અથાયત  શુિ-અશુિ પ કરણામ—ઇસ કા ‘સ્િ ીકાર િ હોિેસે...’ 
િસ્તુ િગ િાિ સભચ્ચદ ાિંદ પ્રિુ, ઉસમેં શુિિા િ કા સ્િીકા ર િ હોિેસે... આહા હા..! શુિ ઔર 

અશુિિાિ ઉસમેં હૈં િહીં, ઉસકા અથય સ્િ ીકાર િ કર િેસે. આહા હા..! ઐસી બાતેં. ‘દ્રવ્યકમય ત થા 
િાિકમય...’ પુણ્ય ઔ ર પા પ, દયા ઔર દાિ, વ્રત ઔર િભતત, અપિ ાસ આક દકે િાિ િહ સ બ 
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િાિકમય હૈં. મૈં અપિાસ કરું, મૈં ઐસા કરું. ઉપિાસ િ હ અલગ ચીજ હૈ, યહ તો અપિાસ હૈ. રાગમેં 
એકા કાર હ ોકર મૈં અપિા સ કરતા હૂં, ઇસ કા ત્યાગ કરતા હૂં, તો યહ અપિા સ–મ ાિા િાસ હૈ.  

ઉપિાસ તો ઉ સકો કહતે હૈં પરમાત્મા, પૂણાયિંદકા િા થ ભ જસમેં ચાર ગનત કે ભ્રમણ કી પયાયય િી 
િહીં. ઐસ ી ચ ીજ સ મીપમેં...‘ઉપ’માં (અ થાયત ) સમીપ મેં અંતર િસિ ા ઉ સકા િા મ ઉ પિાસ હૈ, બા કી 
સબ અપ િાસ હૈ. આહા હા..! ઐસા કકિિ લગે. ચતુગયનત ભ્રમણ, ‘જી િ કો િા રકત્ િ, નત યંચત્િ, મિુષ્ય ત્િ 

ઔર દે િત્િસ્િ રૂપ ચાર ગનત યોંકા પકરભ્ર મણ િહ ીં હૈ.’ િ સ્તુમેં પકરભ્રમણ િ હીં. આહાહા..! અિંડાિંદ 

પ્રિુ શુદ્ધ િા િકા દલ–નપંડ જો સમ્યગ્ દશયિકા નિષય હૈ, સમ્યગ્ દશયિ િહ દ્રવ્ય કે આશ્રયસે હોત ા હૈ 
ઐસા જો દ્રવ્ય ચૈતન્યિસ્તુ, ઉસમેં ચાર ગનતકે ભ્રમણ કી અિસ્થા ક ા અિ ાિ હૈ. આહાહા..! દેિગનત િી 
ઉસમેં હૈ િહીં. અિી આગે માગયણા મેં નિશેષ લેંગેં પી છે. અિી યહાં ત ક ન લયા હૈ. પીછે તો નસદ્ધ ગનતક ી 
પયાયય િી દ્રવ્ય મેં િહ ીં ઐ સે આ ગે લેં ગેં. આ હાહા..! 

યહ તો પ્રિુકા મ ાગય હૈ બાપ ા! તીિલ ોકકા િાથ સ િયજ્ઞકા પોકા ર હૈ. મ હાનિ દેહમેં િ હાં પ્રિુ ગય ે 
થે કુંદકુંદાચાયય. આિ કદિ િ હાં રહે થે. િ હાંસે ય હ સંદેશ લાયે. ઉિ કા યહ સં દેશ હૈ. િીર (પ્રિુ)કા તો 
નિરહ હ ો ગયા, પર માત્મ ા મોક્ષ પધારે. ચૌબીસ તી થંકર અકર હંતપદમેં િ હીં ર હે. િહ તો નસદ્ધ પદમેં 
ણમો નસદ્ધ ાણંમેં ચલે ગયે. સ ીમંધર િગ િાિ ણમ ો અકર હંતાણંમેં હૈ. ભજિકો િાણી ઔ ર શરીર આકદ હૈ, 
ચાર કમય િી બા કી હૈં ઔર ચાર કમયકા અિા િ હુ આ હૈ. શરીર સન હત, િાણ ી સનહત હૈ ઉસકો અકર હંત 

કહતે હૈં ઔર િાણી ઔર શ રીર છૂટ જાતા હૈ, કેિ લ આ ત્મા ર હતા હૈ ઉસકો નસદ્ધ કહતે હૈં. ચૌબીસ 

તીથંકર િતય માિમેં ણ મો નસદ્ધાણં ચ લે ગયે. સીમંધ ર િગ િાિ ભ બરાજતે હૈં િતયમાિમેં ણમો 
અકરહંતાણંમેં ભ બરાજતે હૈં. આહા હા..! ય હાં ય હ કહતે હૈં.  

િગિાિ ઐસ ા કહતે હૈં, પ્ર િુ! તું ઐસા મહત  સ્િરૂપ અંદર હૈ ક ક ભજસ કી મ હત્તાકા પાર િહ ીં. 
આહા હા..! ભજસ મેં અિંતા... અિંતા... અિંતા... અિંતા... ગુણ િરે હૈં કક િ હ અિંત કી સંખ્યાકા અંત 

િહીં. આ હાહ ા..! ઐ સા જો િગિાિ પૂણાયિંદકા િાથ િ સ્તુ, ઉસમેં ચાર ગનતકે ભ્ર મ ણ કા અિા િ હૈ. 
આહા હા..! જ હાં દ્રનિ દેિેસે ચાર ગનત કા ભ્રમણ િાશ હ ો તા હૈ. આ હાહ ા..! 

જૈસે િૃક્ષમેં પુષ્પ આતા હૈ પુષ્પ. પરંતુ ફલ જબ આતા હૈ તો પુષ્પ નગર જાતા હૈ, ફુલ. ઐસ ે 
િગિાિ આત્ મામેં રાગ ઔ ર દ્વેષ ઔર અ જ્ઞાિિા િ હૈ, પરંતુ જબ આત્માકા આિંદ કા આ શ્રય નલય ા 
તો િ હ ફૂલ ન ગર કે આત્ માકા ફલ આય ા. આ હાહા..! સ મ ઝમેં આય ા? િ હ આત્મા અ તીનન્દ્રય આિંદકા 
િાથ હૈ. પૂણય સ્િરૂપમેં ચાર ગ નતકા ભ્ર મણ કા અિા િ હૈ ઐ સી જબ દ્રનિ હુઈ તો ઉસમેં સે સમ્યગ્દશયિકા 
ફલ આય ા. સમ્યગ્દશયિકા ફલ આય ા, તો નમથ્ય ાત્િ ઔર રાગ-દ્વેષ એકતા બુનદ્ધ કા પુષ્પ થા િહ ન ગર 

ગયા–િાશ હ ો ગયા. આહાહ ા..! ‘ચાર ગનતયોંકા ભ્રમણ િહીં હૈ.’ 

અબ કહતે હૈં, ‘નિત્ય-શુ દ્ધ નચદાિન્ દસ્િરૂપ કારણ ્ પરમાત્મ ાસ્િરૂપ...’ આહા હા..! નિત્ય 

રહિેિાલા આત્મા ઔર િહ િી શુદ્ધ ન ચદાિંદ જ્ઞાિાિંદ સ્િ રૂપ પ્રિુ અં દ ર. ઐ સા કારણ ્

પરમાત્મા સ્િ રૂપ.. ઐસ ા કા રણ્ પરમાત્ મા આત્મા. આ હાહ ા..! ઐસા સ્િરૂપ જીિ કો... ઐસા સ્િ રૂપ 
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જીિકો.. ‘નિત્ય-શુદ્ધ નચદ ા િન્દસ્િરૂપ કા રણ ્ પરમ ાત્મ ાસ્િ રૂપ જીિ કો...’ આહાહા..! ‘દ્રવ્ય કમય ત થા 
િાિકમયકે ગ્રહણ કે ય ોગ્ય ન િિાિપકરણનત કા અિ ાિ હ ોિેસે...’ પ્રિુમેં તો નિિાિ–અિદશ ાકા ગ્ર હણ 

િહીં, ઐ સી િહ ચ ીજ હૈ. આ હાહ ા..!  

ભજસમેં ‘નિિા િ પકરણનત કા અિાિ હોિેસે જન્ મ, જરા,..’ િહીં. િહ િસ્તુ મેં જન્મ િહીં, જરા 
િહીં. મરણ િહ ીં, ર ોગ િહ ીં, શોક િહ ીં. પ્રિુ તો નિરો ગી અિંત આિંદ કા કંદ પડા હૈ. આહા હા..! જન્મ-
જરાકી દશાસે રન હત પૂણાયિંદ કા િાથ અં દર... પૂણય પર માત્ માસ્િરૂપ જી િ કહા કક િહ ીં? પરમ ાત્માસ્િ રૂપ 

જીિ કહા. િ ાષા લી હૈ, કા ર ણ ્ પરમાત્ મા સ્િ રૂપ જી િ... અરે..! કૈસે બૈિે? આહાહા..! અિાકદ સે િ ટકા, 
બાહરમેં િટ કતા હૈ. રાગ કી કિયા મેરી, દયા, દાિ, વ્રત, િભતતકે પકરણામ રાગ ન િકા ર ય હ મેરી ક િયા 
હૈ, ઉસસે મુઝે લાિ હોગા. ન મથ્યાત્િ કા પકરભ્ર મણ હૈ સ બ. આહા હા..!  

યહાં પ્રિુ કહતે હૈં, કુંદ કુંદાચાયયકા યહ અભિપ્રાય હૈ. આતા હૈ િ આભિરી મેં? ‘નિત્ય-શુદ્ધ 

નચદાિંદ રૂપ કારણ ્ પરમાત્ મ ાસ્િ રૂપ...’ નચદાિંદ રૂપ કારણ ્ પરમાત્ માસ્િ રૂપ. આ હાહા..! જહાં દ્રનિ દેિા 
હૈ ઐસ ી ચીજ. સમ્યગ્દ્રનિ કી દ્રનિ દ્રવ્ય ઉપર હોત ી હૈ. દ્રવ્ય કૈસ ા હૈ? આ હાહા..! અિ ી ચૌથે ગુણસ્ થાિ કી 
બાત હૈ. શ્રાિ ક મુનિપ િા િ હ દશા ત ો કોઈ અલ ગ હૈ. આહા હા..! યહ કોઈ અ લૌકક ક બાતેં હૈં. િતયમાિ 

ચલતી હૈ િબ સ બ ગડ બડ હૈ. આ હાહા..! ય હાં તો નિત્ ય શુદ્ધ નચ દાિંદ જ્ઞાિાિંદરૂપ... જ્ઞાિાિંદ રૂપ 

કારણ પરમાત્ મસ્િરૂપ ઐસ ા જીિ... આહાહા..! ય હ જીિ સમ્યગ્દશયિ કા ન િષય હૈ. આ હાહ ા..! 

િહ નિષય કરાિે કો યહ કહતે હૈં. સ મઝમેં આયા? કક પ્રિુ ન ચદાિંદ ્સ્િ રૂપ રૂપ અંદર 

પરમાત્મા સ્િ રૂપ જીિ તુમ હો.. તુમ પર માત્મ સ્િ રૂપ જી િ હો. જો પરમાત્ મસ્િરૂપ િ હો ત ો પયાયયમેં 
પરમાત્મ સ્િ રૂપ આયેગા કહાં સે? આ હાહ ા..! સમઝ મેં આ યા? આ હાહ ા..! સુિિે નમ લે િહીં સચ્ચી બાત 

ઔર ભજંદગી મજદૂરી.. મજ દૂરી... કરકે ચ લી જાયે. મજૂ રી સાર ી. ય હ પૈસે િાલે બડે મજદૂર હૈં. એય..! 
શાંનતિાઈ! બડે ઝ િેરી હૈં. ૨ ૫-૨૫ લોગ તો કામ કરતે હૈં હીરા નઘસિે કા. બડી.. આ હાહ ા..! િહ સ બ 

મજૂરી. મજૂર હૈ જગતમેં. રાગકી કિયા કરકે ઉિ કો લાિ હોગ ા, બડા મજદૂર ન મથ્યાત્ િ કા હૈ. આ હાહા..! 
યહાં તો સંતો કો કોઈ જ ગતકી પડી િ હીં. કદ ગંબર સંતો િા ગા બાદશાહ થ ી આઘા. જ ગ તકો બૈિે િ બૈિે, 
સમતોલ સ માજ રહે ય ા િ ર હે, ઉસકી દર કા ર િહ ીં. માગય યહ હૈ. ધન્ન ાલા લજી! આ હાહા..! 

ઐસે ‘ન િિા િ પકરણનત કા અિાિ હ ોિેસે...’ િગિાિ મેં. િગ િાિ આત્મા મેં જન્ મ િહ ીં. જન્ મ ે 
કૌિ? હૈ નચદ ાિંદ પર માત્મા સ્િ રૂપ, ઉસમેં જન્મ કહાં? ઉસમેં ‘જરા,...’ જીણય અિ સ્થા શ રીર ક ી હ ોતી 
હૈ િ? જરા. િહ આત્મામેં હૈ િહીં. િહ તો જડ કી દશા હૈ. ‘મ રણ,...’ દેહકા છૂટિ ા ઔર આયુષ્યકી 
યોગ્યતા ઔર અપિ ી યો ગ્ય તા પ્રમાણ મેં દે હમેં ર હિા ઔ ર નફર દેહસે છૂટ જાિા િ હ મરણ. િ હ દ્રવ્યમ ેં 
હૈ િહીં. આ હાહ ા..! નચદાિં દ રૂપ પરમાત્ મસ્િરૂપ જીિ, ઉ સમેં યહ મરણ હૈ િ હીં. મ રે કૌિ? આહા હા..! 
જન્મે કૌિ? આહા હા..! ‘ર ો ગ,...’ િહીં. રોગ તો જ ડકી પયાયય હૈ. આત્મા મેં રોગ હૈ િ હીં. ‘શ ોક િ હીં હૈ.’ 

‘ચતુગયનત (-ચ ાર ગનતકે) જી િોંકે કુલ...’ કુલ હૈં. િીચે હૈ. ‘કુ લ નમ લકર એ ક સૌ સાઢે સત્તા િિ 

લાિ કરોડ...’ કુલ. કુલ તયા કહતે હૈં? જૈ સે ગોબર હોતા હૈ િ? તયા કહતે હૈં િૈંસ કા? ગોબર-ગોબર. 



 

ગાથા-૪૨ પ્રવચન-૧૧  119 

ગોબર મેં જો જી િ ઉત્પન્ન હ ોતે હૈં િહ ભિન્ન-ભિન્ન જા ત કે ઉત્પન્ન હોતે હૈં િહ ઉ સકા કુલ કહતે હૈં. 
ઔર ગોબર કી નસ્ થનત ય ોનિ ઉસકો ય ોનિ કહતે હૈં. ગોબરકી નસ્ થનત હૈ િહ યોનિ હૈ, ઐસી ૮૪ લાિ 

યોનિ હૈ. ઔર ઉસમેં ઉત્પન્ન ભિન્ન-ભિન્ન જાતકા જીિ... કીડ ા-કીડા તયા કહતે હૈં? કી ડા સૂક્ષ્મ ભિ ન્ન-
ભિન્ન જાત કે. ભિન્ન-ભિન્ન જાત હૈ િ હ ભિન્ન-ભિન્ન કુ લ હૈ. સમઝ મેં આયા? આહાહા..! 

િહ ભિ ન્ન-ભિન્ન કુ લ ઔર ભિન્ન-ભિન્ન ય ોનિ પ્રિુ આ ત્મામેં હૈ િ હીં. આહા હા..! ભ જસકો યહ 

ભિન્ન-ભિન્ન યોનિ ઔર ભિન્ન-ભિન્ન કુલ કા અિા િ કરિા હો, તો ભજસ મેં િહ ીં હૈ િહાં દ્રનિ દેિી 
પડેગી. આ હાહા..! િ હ હૈ િ હીં. હૈ? ‘કુલ તથા યોનિકે િેદ જીિ મેં િહ ીં હૈં ઐસા...’ યહ સ બ બાદમેં પ ઢ 

લેિા. ‘કુલ ન મલકર એ ક સો સ ાઢે સત્ત ાિિે લ ાિ કરોડ હૈ.’ િ હ કુલ આત્મામેં િહ ીં. યોનિ ૮૪ લાિ 

કહતે હૈં િ? ૮૪ લ ાિ ય ોનિ હૈં. જી િકો શરીર ઉત્પન્ન હ ોિે કે લાય ક ૮૪ લાિ યોનિ હૈ. જૈસે ગ ોબર, 
પાિી, દૂધ સડતા હો ત ો જી િ (ઉત્પન્ન) હ ોતા હો તો િ હ સબ યોનિિેદ હૈં. યોનિિેદ મેં િણય, ગંધ, રસ, 
સ્પશય કી ય ોગ્યતા સે યોનિ િેદ... યોનિિેદ ૮૪ લાિ યોનિ હૈ ઔર ઉસમેં ઉત્પન્ન હોિેિાલે કે સ ાઢે 
સત્તાિિે લાિ કરોડ કુલ હૈ. અરેરે..! 

શ્રોતા - ... પેદા હ ોતા હૈ િ? 

પૂજ્ય ગુરુદે િશ્રી – ઉસમેં પે દા હોતા િહ ીં, યહ કહતે હૈં. આહા હા..! િહ તો શર ીર ઉત્ પન્ન હ ોતા 
હૈ. િગ િાિ આત્મા તો ઉ સ સે રનહત હૈ. આ હાહ ા..! મ ાિતા હૈ અ જ્ઞાિી. ઇસન લયે મ ાન્ યતા છુડાિે કો તો 
યહ બાત કહતે હૈં. પ્રિુ! તુમ કૌિ હૈ? કહાં હૈ? િાથ! આ હાહ ા..! તેરી ચીજ તો ન િત્ય નચદાિંદ રૂપ 

પરમાત્મ સ્િ રૂપ તુમ આત્મા હો. ઉ સમેં યોનિ ઔર કુલકા તો પ્રિુ! અિાિ હૈ. િલે કુલકા એક સ ાઢ ે 
સત્તાિિે લાિ કરોડ ઔર યોનિકે ચોયાયસી લ ાિ. િ હ હ મ પઢતે િહ ીં. સાધ ારણ હૈ િ. 

ચોયાયસી લ ાિ યોનિ મુિ િ હ આત્મા મેં િ હીં. આ હાહ ા..! ભજસે ચોયાયસી લ ાિ યોનિ મેં ઉત્પનત્ત િ 

કરિી હો ઔર ભજસમેં એક કરોડ સ ાઢે સત્તાિ િે લાિ કર ો ડા કરોડ કુલ મેં ઉત્પન્ન િ હ ો િા હો, ત ો ભજસ મેં 
હૈ િ હીં ઉસકી દ્રનિ કરિી પડે ગી, ઐસા કહતે હૈં. આ હાહ ા..! કકિિ બાત હૈ, િ ાઈ! કુંદ કુંદાચાયયિે અપિ ા 
અભિપ્રાય ઔ ર અપિ ી િા િિાકે નલયે યહ બિ ાયા હૈ. કુંદ કુંદાચાયય કહતે હૈં કક મે રી િા િિા કે નલય ે 
યહ ગ્રં થ બિાયા હૈ. ઐસ ા કોઈ સમયસ ાર, પ્ર િચિસ ારમેં કોઈ શબ્દ િહ ીં. યહ તો મેરી િા િિા કે નલય ે 
મૈંિે બિાય ા હૈ. આ હાહા..!  

‘મંગલં િગ િાિ િ ીરો, મં ગલં ગૌત મો ગણી, મં ગલં કુંદકુંદાચાયો જૈિ ધમો સ્તુ મંગલં.’ યહ 

કુંદકુંદાચાયય આ હાહ ા..! ધમય કે િાય ક, િહ ઐ સા કહતે હૈં, આ હાહ ા..! મે રી િાિિા કે ન લયે મૈંિે બિાય ા 
હૈ. આ હાહ ા..! તો કહતે હૈં, યહ જી િમેં, ચોયાયસી લ ાિ યોનિ ઔર કુલ આત્મા મેં હૈ િહીં. આત્મા પ્રિુ 
તો સભચ્ચદ ાિંદ.. કહા િ? નિ ત્ય શુદ્ધ નચદ ાિંદરૂપ પર માત્ મસ્િરૂપ જી િ હૈ. િહાં દ્રનિ દે િેસે સમ્યગ્દશયિ 

હોતા હૈ. ઇસ િેદ ઉપર દ્રનિ દેિેસે તો રાગ ઉત્પન્ન હોત ા હૈ. આ હાહ ા..! 

પીછે. ‘સૂક્ષ્મ એ કેનન્દ્રય પયાય પ્ત...’ જીિકે ચૌદહ િેદ હૈં. ‘અપય ાયપ્ત, સ્થૂલ એ કેનન્દ્ર ય પયાયપ્ત 

ઔર અપય ાયપ્ત, દ્વ ીનન્દ્રય પય ાયપ્ત ઔર અપય ાયપ્ત, ત્રીનન્દ્રય પયાયપ્ત ઔર અપય ાયપ્ત, ચ તુક રનન્દ્રય પયાયપ્ત 
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ઔર અપય ાયપ્ત, અસં જ્ઞી પં ચેનન્દ્રય પયાયપ્ત ઔર અપય ાયપ્ત...’ મિ ભબિા કે. ઔ ર ‘સંજ્ઞી પંચેનન્દ્રય...’ 
મિિાલે. ‘ઐસે િેદોંિાલે ચ ૌદહ જીિ સ્થાિ હૈં.’ જીિ કે ચૌદહ િેદ િહ દ્રવ્યમેં િ હીં. જી િકે સ્થાિ જીિ મ ેં 
િહીં. આહા હા..! ચૌદ હ િેદ જો હૈં પંચેનન્દ્રય, મિ િાલે આ કદ િ હ આત્મા દ્રવ્ય મેં િહ ીં. ઐસી દ્રવ્ય ઉપર 

દ્રનિ કરિેસે ચ ૌદહ પ્ર કારકા જીિસ્થાિ છૂટ જાત ા હૈ. આ હાહ ા..!  

અબ માગયણાસ્થાિ. ગનત.. ગનત.. ગનત કે દ ો અ થય ક કયે હૈં. એક દ્રવ્યસં ગ્રહમેં ૧૩ િી ગ ાથામેં ચ ા ર 

ગનત િાઈિે લી હૈ ઔ ર ધ િલમેં પાં ચ ગનત લી હૈ. તયા કહ ા? કક િર કગનત, નત ચંયગનત, મિુષ્ય ગનત 

ઔર દેિગનત. િહ ચાર ગનત જીિદ્રવ્ય મેં િહ ીં હૈ. પરંતુ ઉ સકે નસ િા ગનતમેં ન સદ્ધગનત િી લી હૈ ધ િલ 

ગ્રંથમેં. દ્રવ્યસંગ્ર હ કી ૧૩િીં ગાથ ામેં ચાર ગનત ત ક લી હૈ, ગનતકે િેદ મેં. મ ાગયણા(સ્થાિ) મેં–ગનતકે િેદ 

મેં. ધિલ મેં તો ગનત કા પાંચ બોલ નલયા હૈ. 

પ્રિુ આત્મા નત્ર કા લી િ ગિાિ શુદ્ધ નચ દાિંદ પ્રિુ, ભજ સકો આત્માકા સ્િીકાર કર િા હૈ ઐ સી 
ચીજમેં િહ ચાર ગનત તો િ હીં, પરંતુ નસદ્ધકી પયાયય િ ી ઉસમેં હૈ િહ ીં. સમઝ મેં આયા? યહ બાત 

સુિિેકો ન મલે િ હીં (ઔર) ઐસે કે ઐસે િટ કતા હૈ અ િાકદસે. બાહરમેં કુછ કિય ાકાંડમેં રુ ક ગયા. વ્રત 

કકયા, તપસ્યા કી, િભતત કી, મંકદર બિાયા, હંમેશા મંકદ રકે દ શયિ કકયા. હંમેશા ક કયા તો તયા હૈ? િહ 

તો રાગ હૈ.  

શ્રોતા – ક િયા... 

પૂજ્ય ગુરુદેિ શ્રી – િહ સ બ કુછ સમઝિે જૈ સા હૈ. અ િી તયા કહે બાપુ? અિ ીકી કિયા ઔ ર 

પહલે કે મુનિકી ક િયા... આ હાહ ા..! ઉસકે નલયે પાિી કા ભ બંદુ બિ ાયા હ ો તો પ્ર ાણ જા યે તો િી િહીં લે. 
ઔર યહાં તો મુનિકો િોજ િ (દેિા હ ો તો) દસ સેર–અધમિ પાિી બિાઓ, રોટી બિા િો, ચૌકા 
બિાિ ો, મ ોસંબ ી, આમકા ર સ. હ મારે ત ો સ બ અિુિ િ હો ગયા હૈ િ? 

શ્રોતા - .... 

પૂજ્ય ગુરુદેિ શ્રી - .. મહા પાપ હૈ, ઉ સકે ન લયે બિાય ા હૈ ત ો. િ હ બાત હુઈ થી િાઈ! િ હ 

સહજાિંદ હૈ િ? તો સ હજાિ ંદ િણી. ઉસકો ખ્યા લ તો આયા ક ક યહ હ મારે ન લયે સ બ બિાતે હૈ. ઔર 

મુઝે નમલા જયપુર મેં. જયપુરમેં નમલા. ત ો મૈંિે કહા, િ ાઈ! મૈં તયા કરું? મૈં કકસ ીકા અ િાદર કર સ કતા 
િહીં. દો પ્રશ્ર્ િ પૂછે થે. એક યહ ક ક રાગ-દ્વેષ કો પુદ્ગલ ત યોં કહા? કક િાઈ નિ કલ જા તે હૈં તો આત્ માકે 
િહીં. દય ા, દાિ, વ્રત, િ હ પુ દ્ગલકા કહા. એક બાત. આ હાહ ા..! દૂસર ી બાત તયા કહ ી થ ી? 

શ્રોતા – ઉદીિ આ હાર. 

પૂજ્ય ગુરુ દેિશ્રી – ઉ દીિ આહા ર. જયપુર. ઉ દીિ આ હાર કી વ્યાખ્યા (આપ કી તર ફસે અિુકૂલ 

હો જાયે ત ો).... તયા કરે? મૈં તો... ઉદીિ આહાર ક્ષુલ્લક િી અિી લેતે હૈં. મૈં તો દ્રવ્ યનલંગી ક્ષુલ્લકકો 
િી માિતા િહ ીં હૂં. શ ાંનતસે કહા થ ા. અિાદર કર કે િ હ ીં. િ સ્તુક ા સ્િરૂપ યહ હૈ. આહા હા..! ઉદ્દેનશ ક 

લેિેિાલા ક્ષુ લ્લ ક, િ હ ક્ષુ લ્લ ક િહ ીં ઔ ર ઉ સકે ન લયે બિ ાયા ચૌકે કા (આ હાર) લેિેિાલા િ હ સ ાધુ િહીં. 
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બાપુ! મૈં તો ઐસા માિતા હૂં, કહા. સુિતે થે. િાસ આ યે થે નમલિે ક ો. મૈંિે કહા, ક કસીકા પ ક્ષ યહાં 
િહીં, યહ ાં તો સત્ય ય હ હૈ. 

યહાં ય હ કહતે હૈં ક ક પ ાંચ ગનત આત્મા મેં હૈ િહીં. આ હાહ ા..! નસદ્ધ ગનત પયાયય હૈ િ? િહ ત ો 
અપિ ે આ ગયા. મોક્ષપયાય ય આત્મા મેં હૈ િહીં. સુ બહ મેં. બંધ ઔર મોક્ષકા કા ર ણ ઔર બંધ ઔર 

મોક્ષકા પકરણામ દ ોિોંહી જીિદ્રવ્યમેં િહીં. સુબહમેં આ ગયા હૈ. યહ તો િગ િાિ કુંદકુંદ ાચાયય કા 
અભિપ્રાય હૈ. ઉિકી િા િિા કે નલયે બિાય ા હૈ. યહ તલાસ આય ા તો કહા, સુિે તો સ હી. આહાહા..! 

તો કહતે હૈં કક ગનત પાંચ િ હ આત્ મામેં િ હીં. આહા હા..! યહ દ્રવ્ય તો જ્ઞાિ નચદ ાિંદરૂપ નિત્ય 

શુદ્ધ નચદાિંદ રૂપ પરમ ાત્મસ્િરૂપ યહ જીિદ્રવ્ય હૈ િ સ્તુ. ઉસમેં પાંચ ગનતકા અિા િ હૈ. આ હાહા..! 
સમઝમેં આયા? બાત ત ો ઐસી હૈ પ્રિુ! અરેરે..! દેહ છૂટકર ચલા જાયેગા બાપા! એક .. ટૂ કડા િહ ીં 
આયેગા સ ાથમેં. ઔર રાગ હુઆ િ હ િી સાથમેં િહ ીં આયેગા. રાગ પહલે કકય ા ત ો ઉસકા પુણ્ય બંધ 

ગયા રજ કણ. િ હ રજ કણ ર જકણકે કારણ સે આયેગ ા. તયા કહા? કક પૂિે કુછ શુિિાિ—િગ િાિક ા 
દશયિ કકયા, દાિ, દયા, વ્રત ાકદકા િાિ કકયા હો, ત ો ઉ સ િાિ મેં તો પુણ્યકા રજ કણ બંધે. તો જ બ 

મરતા હૈ–દેહ છૂટતા હૈ તબ તો િહ િ ાિ હૈ િહીં. ઉ સ સ મય જો િા િ હૈ કક મૈં રાગી હૂં યા મૈં પુણ્યિાલા 
હૂં... પુણ્યકી કિયા સે (ધમય માિિા) ન મથ્યાત્ િ હૈ. તો િ હ નમ થ્યાત્િિા િ સ ાથમેં આયેગા. ઔર પૂિે 
શુિિાિ ક કયા થા, ઉસકા પુણ્યબંધકા જો રજ કણ હૈ િ હ રજ કણ સાથ મેં આયેગા.  

પદ્મિંકદ-પંચનિંશનત. મુનિ હૈં પદ્મિંકદ આ ચાયય. બહોત અચ્ છા ગ્રં થ હૈ. િિશ ા સ્ત્ર હૈ. ઉ સકો 
શ્રીમ દ ્િે િિશાસ્ત્ર કહા હૈ. િહ તો વ્ય ાખ્યાિમેં સ બ આ ગયા હૈ. પદ્મિંકદ. ઉસમેં પદ્મિંકદ તો ઐસા 
કહતે હૈં. આ હાહા..! હ મ ત ો રાગ િી િ હીં, પુણ્ય િી િ હીં, કોઈ પયાયય િી મેરેમેં િ હીં. સમઝમેં આયા? 

આહા હા..! કહિ ા થા કુછ દૂ સરા. લક્ષ નફર ગયા. 

શ્રોતા – પદ્મિંકદ -પંચન િંશનત. 

પૂજ્ય ગુરુ દેિશ્રી – પદ્મિંકદ-પંચનિંશનત િહીં. કહિા થા કુછ દૂસર ા. ક્ષણમેં નફ ર જા યે પયાયય 

ક્ષયોપશમ.. આ હાહ ા..! 

કહતે હૈં કક નસ દ્ધકી પયાયય િ ી અપિ ેમેં િહીં. આહાહા..! િહા ઐસા ન લયા હૈ, સમ્યગ્ દ્રનિ દો-તીિ 

હોગ ા નહંદુ સ્તાિમેં. ઐસ ા નલ િા હૈ. દો-ત ીિ નલિા હૈ. તો પીછે ટો ડરમલિે િુલાસા ક કયા કક દો-ત ીિ 

િહીં, પરંતુ થ ોડા લેિા. થોડ ા. લ ાિો-કરોડ ોમેં કોઈ.... આહા હા..! યહ પદ્મિંકદ-પં ચનિંશનત મેં નલય ા હૈ. 
આહા હા..! આત્મા મેં યહ ચીજ હૈ હી િ હીં. ર ાગાકદ કોઈ... હમેં યહ કહિા થ ા બરાબર. ઉસમેં ય હ આય ા. 
યાદ આયા. 

કક તુમ જાયેગા અ કેલા, ઉસકે સાથ કમય િી અપિ ે કા ર ણસે આયેગ ા. ઐસ ી ગાથ ા હૈ. તયા કહા? 

તુમ અ કેલા જાયેગા, ઉ સકે સાથ પૂિે કોઈ શુિિા િ ક કયા હ ો. કોઈ .. હૈ હ ી િ હીં. ઉ સકા પરમાણુ હૈ િ હ 

પરમાણુ િી અપિ ે કારણસે સાથમેં આયે ગા, આત્મા કે કા રણસે િહ ીં. યહ કહિા થા લ ો. યહ બાત... 
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શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદે િશ્રી – કમયમેં પ ીછે પી છે અપિ ે કારણસે જા યેગા. આત્મા અપિ ે કારણ સે જાયેગ ા 
ગનતમેં. આહા હા..!  

ઔર િ હાં ત ક કહા કક રાગ ઔર દ્વેષ અિ ી તુ મ કરતે હો, િહ િી તુમ્હારે સ ાથ આયે ગા ન િકાર. 
આહા હા..! સ મઝમેં આયા? મૃત્યુ સમયમેં ણમ ો અકર હંતાણં, ણમો નસદ્ધાણં (બોલતે હૈં), િ હ તો ર ાગ 

હુઆ. રાગ િી તેરે સાથ... શુદ્ધ ચૈતન્ય હૈ ત ો રાગ િ ી રાગ કે કારણ સે આયેગ ા. િહ શ્લો ક જ રા સૂક્ષ્મ 

હૈ. કમય કે નિનમત્ત... કમય તો કમયકે કારણસે આતા હૈ સાથ મેં, પરંતુ કમય કે નિનમત્ત મેં જો પુણ્ય-પાપિાિ 

તુંિે કકયે િ હ િ ી ઉસકે કારણસે સાથમેં આત ા હૈ ઔર તેરી ચીજ તો ભિ ન્ન હૈ. િહ ચીજ જાતી હૈ અપ િ ે 
કારણસે. િર કમેં શ્રેનણ ક રાજા ગયા તો િર કગનત બાંધ ી થી ઇસનલયે ગય ા, ઐસા િહીં. િહ અપિ ી 
યોગ્યતાસે િહાં ગયે હૈં. કમય કમય કે કારણસે પી છે ગયે હૈં. આહાહા..! અ રેરે..! ઐસ ી બાતેં! િહ ગનત 

તેરેમેં િહીં. 

‘ઇનન્દ્રય,...’ પાંચ ઇનન્દ્રય તેરે મેં િહ ીં. િ ાિ ઇનન્દ્રય ઔર જ ડ ઇનન્દ્રય િ હ તેરે મેં િ હીં. ય હ ત ો િ હીં, 
પરંતુ અનણનન્દ્રય િ ી તેરે મેં િહીં. પાંચ ઇનન્દ્રયસે રનહ ત જબ અનણનન્ દ્રય પર માત્ મા હોત ા હૈ, િહ 

અણેનન્દ્રયકી પયાયય િી તેરે મેં િહીં. દ્રવ્ય સંગ્રહમેં િાઈ! પાંચ ઇનન્દ્રયમેં ઇતિા હ ી ન લયા હૈ. ઇનન્દ્રયમેં 
પાંચ ઇનન્દ્રય ઇતિા. પરંતુ ધ િલ.. ધિલ મેં (ન લયા હૈ કક) પાંચ ઇનન્દ્રય તો િ હીં, પરંતુ અનણનન્દ્રય પયાયય 

હોતી હૈ િ હ પયાયય િી તેરે મેં િહ ીં. આહાહ ા..! િગ િાિ કુંદ કુંદાચાયયકા અભિપ્ર ાય હૈ. આ હાહા..! પ્રિુ! 
તું પૂણાયિંદકા િા થ અંદર હૈ િ. ઉસમેં ઇનન્દ્રયાં ત ો હૈ િહ ીં.  

૩૧ િીં ગાથામેં સમય સાર મેં તો ઐ સા કહ ા હૈ કક ‘जो इणंिय ेणजणणत्ता’ ઉસકા અથય ઐસા નલય ા 
હૈ ટી કા કાર અમૃતચંદ્ર ાચાયયિે કક યહ જડ ઇનન્દ્રય ન મટ્ટી, ધૂ લ હૈ ઉ સસે તુમ ભિન્ન હો, િાિ ઇનન્દ્રય જો 

એક-એ ક ઇનન્દ્રયકા એ ક-એ ક ન િષય જાિિે કી લાય કા ત હૈ ઉસસે િી તુમ ભિન્ન હો ઔર દૂસ ર ા 
ઇનન્દ્રયકા ન િષય—િગિ ાિ, સ્ત્રી, કુટું બ, પકરિાર, દેહ, િગિાિ, િ ગિાિ કી િાણ ી સબ ઇનન્દ્રયકા 
નિષય હૈ ત ો ઉસકો િી હ મ ઇનન્દ્રય કહતે હૈં. અરર..! િ હ તીિોં દ્રવ્યેનન્દ્રય, િા િેનન્દ્ર ઔર ઇનન્દ્રયક ા 
નિષય ઇનન્દ્રય—તીિોં કો જી તિા અથાયત  તીિોં કા લક્ષ છોડ કર... આ હાહા..! ૩૧િ ીં ગાથામેં આયા હૈ. 
‘णाणसहावाणिय ंमणुणि आि’ं યહ જ્ઞાિ સ્િિા િ પરસે ભિન્ન પૂણાયિંદ કા િાથ હૈ. િગિાિ કી િ ાણ ી 
ઔર િ ગિાિ િી ઇનન્દ્રયક ા નિષય હૈ તો ઇનન્દ્રય હૈ. આ હાહ ા..! ગજ બ બાત હૈ પ્રિુ!  

િહ તીિોં કો જીત લે. ઉસકા અ થય? તીિ ોંકે ઉપર સે લક્ષ છ ોડ દે. િગ િાિ કી િાણી ઔર 

િગિાિ–પર સે િી લ ક્ષ છોડ દે. યહ ઇનન્દ્રયકો જી તા કહિેમેં આતા હૈ. અ રેરે..! ઐસી બાતેં! 
યશપાલજી! ઐસી બાત હૈ. િસ્તુ લોગ ોંકો સૂક્ષ્ મ પડે. ક િયાકાંડ મેં લોગ ચલે ગયે હૈં. ઔર ઘ ર મેં ઇતિા 
કર સ કે િ હીં ઔર દૂસરા કરે તો ઓ હોહો..! .. પરકા ત્યા ગ કકયા થોડા, તો ઉસમેં મન હમા આ જાતી હ ૈ 
અજ્ઞાિી કો. પરંતુ નમ થ્યાત્િકા ત્યાગ િહ તયા ચીજ હૈ? આહા હા..! ઔર ઉસકે ત્યા ગ ભબિા બાહ્યકા 
ત્યાગ તો સ બ જૂિ ા હૈ. બાહ્ય કા ત્ય ાગ-ગ્રહણ તો પ્રિુ આત્ મામેં હૈ હી િહીં. ઐસા આત્ મામેં એક ગુણ હૈ. 
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ત્યાગોપાદાિ શૂન્યત્િ શભત ત. ૪૭ શભત ત હૈ પીછે સમય સ ારમેં. ત ો એક શભત ત ઐસ ી હૈ ક ક પર કે ગ્ર હણ 

ઔર ત્ય ાગસે તો પ્રિુ રનહ ત હૈ. મૈંિે ઘ ી છોડા, મૈં ય હ છોડું, મૈં સ્ત્ર ી છોડું, મૈં દુકાિ છોડું. છ ોડું તયા? 

ગ્રહણ ક કયા હ ી િહીં ત ો છ ોડું તયા? આહા હા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ બાપુ! જૈિમાગય કો ઈ અલૌકક ક હૈ. 
આહા હા..! 

કહતે હૈં કક શર ીર, િાણી, મ િ, સ્ત્રી, કુટુંબ, પૈસા, મકાિ આકદ પ ર—ઉસકો આત્ મા ગ્રહણ કર ે 
ઔર છોડે ઐ સા આત્મા મેં હૈ હી િ હીં. યહ આત્માકા સ્િ િાિ હ ી િહ ીં હૈ ઐ સા. આહાહા..! હ ા, અપિ ા 
ચૈતન્ય સ્િરૂપ અનણનન્દ્રય જો હૈ. િહ અનણનન્દ્રય કી પયાયય જો હો ઉ સસે િ ી રન હત હૈ. ઐસી અણેનન્દ્રય 

પયાયયકી દ્રનિ કરિેસે ઇનન્દ્ર યકી પયાયય સારી જીત સ કતે િહીં. આ હાહ ા..! સમઝ મેં આયા? અંદર ત ો 
કકતિા અભિપ્ર ાય આતા હૈ, પરંતુ બા હર િૂલ જાયે તુરંત. ....લક્ષમેં આ જાતા હૈ. આ હાહ ા..!  

ઇનન્દ્રયસે રન હત ઔ ર અનણનન્ દ્રયસે િ ી રનહત. હૈ અનણનન્દ્ર ય આત્મા, પરંતુ અનણનન્દ્રયકી પયાયયસ ે 
રનહત હૈ. આ હાહા..! િ ગ િાિ આત્ મા તો અનણનન્દ્ર યસ્િરૂપ પ્રિુ, નત્ર કા લ અન ણનન્દ્રય સ્િ રૂપ હૈ. 
આહા હા..! ઉ સમેં જો અનણન ન્દ્રય પયાયય પ્રગ ટ હોત ી હૈ પરમાત્મા કો, િ હ અનણનન્દ્રય પયાયયકા દ્રવ્યમ ેં 
અિાિ હૈ. ઐસા શુદ્ધ નચ દાિંદસ્િરૂપ િહ સમ્યગ્ દશય િકા નિષય હૈ. આહા હા..! સમઝમેં આયા? 

સમ્યગ્દશયિ બાપુ! યહ કોઈ અલ ૌકકક ચીજ હૈ. િ હ સાધારણ માિે ક ક હમ દે િ-ગુરુ-શાસ્ત્ર માિતે હૈં, 
િિ તત્ત્િ ક ો માિતે હૈં તો સ મ્યગ્દ્રનિ હૈ, યહ બાત સ બ જૂિ હૈ. સમઝ મેં આયા?  

ગૃહસ્થકે નલયે ઐસ ા ન લયા હૈ ક ક િ િ તત્ત્ િ કા અિુિ િ નમ થ્યાત્િ હૈ. કલશ. સમઝ મેં આયા? 

કલશ ટી કા હૈ કક િ હીં? હૈ? દેિો! ‘અિાકદ સં બંધકો છ ો ડકર સંસ ાર અિ સ્થ ામેં જીિ દ્રવ્ય િિ તત્ત્ િરૂપ 

પકરણમા હૈ.’ ઉસમેં સંિ ર, ન િજયરા િ લેિા. દ્રવ્ય સંિ ર, દ્રવ્ય નિજયરા (લેિા). ‘િહ તો નિિા િ પકરણનત 

હૈ. ઇસનલયે િ િ તત્ત્ િરૂપ િ સ્તુકા અિુિ િ નમથ્ય ાત્િ હૈ.’ અરરર..! 

શ્રોતા – સમ્યગ્દશયિકે ભ બિા નમથ્યાત્ િ. 

પૂજ્ય ગુરુ દેિશ્રી – સમ્ય ગ્દ શયિકે ભ બિા નમ થ્યાત્િ હૈ. િે દ હૈં િ િ ૌં? ભિ ન્ન-ભિન્ન હૈ િ? એ કરૂપ 

ચૈતન્યકા અિુિ િ કર કે િિ તત્ત્િકા અિુિ િ હ ો િ હ દૂસ રી ચીજ હૈ. ‘તત્ત્િ ાથય શ્ર દ્ધાિં સમ્યગ્દશયિં’ મ ેં 
તો િહી નલય ા હૈ. એકરૂપ ન ચદાિંદ કા અિુિ િ મેં િહ સાત તત્ત્ િ િહીં હૈ ઉસકા જ્ઞાિ હો જાતા હૈ. 
સમઝમેં આયા? આ હાહા..! 

યહાં કહતે હૈં કક અિાકદ િિ તત્ત્િ કા િેદિ ઔ ર િ િ તત્ત્ િકા પકરણમિ નમ થ્યાત્િ હૈ. કલશ ટી કા 
હૈ યહ. અમૃત ચંદ્રાચ ાયયકે કલશ હૈં. અરેરેરે..! કહાં સ મ ઝિે કી ઔ ર સુિિેકી દર કાર હૈ! અિાકદસે ઐ સ ે 
હી ચલા જાયે ગા. આહાહ ા..! સત્યિસ્તુ કા શરણ િહીં નમ લે ઔ ર અ સત્ય કે શ રણમેં ચલા જાયેગ ા, કહીં 
િરક ઔર નિગો દમેં પતા િ હીં લગેગ ા. સ મઝમેં આયા? આહા હા..! 

િગિાિ ત ો ઐસ ા કહતે હૈં ક ક િસ્ત્ર કા ટૂકડ ા રિ કર હમ મુનિ હૈ ઐસ ા માિે ત ો નિગ ો દમેં જાયેગ ા. 
સૂત્રપાહુડ. યહ સૂત્રપાહુડમેં હૈ.  
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શ્રોતા – માિિેિા લોં કા તયા હોગા? 

પૂજ્ય ગુરુ દેિશ્રી – માિિેિ ાલા નમથ્ય ાદ્રનિ હૈ. કુસાધુ હૈ ઉ સકો સાધુ માિે િહ ન મથ્યાદ્રનિ હૈ. 
ઔર નમથ્ય ાત્િકો લેકર િર કમેં, નિ ગોદ મેં જાયેગા. સૂત્રપાહુડ હૈ િ? સૂત્રપાહુડ. સૂત્રપાહુડકી ૧૮િ ીં 
ગાથ ા. કુંદ કુંદાચાયય. ‘जहजायरूवसणरसो णिलिसुमते्त ंण णगहणि’ નતલકે નછલકે ભજતિા િી જો કુછ િી 
ગ્રહણ કરે ‘जइ लेइ अप्पबहुय ंित्तो पणु णणग्गोिम  ्’ ૧૮િીં ગાથા હૈ. સૂત્રપાહુડ િ ગ િાિ કુંદકુંદ ાચાયયિ ે 
નલિા હૈ. સ મયસા ર હૈ ઐ સા અિપ ાહુડ હૈ. યહ સ ારે પાંચ પુસ્ત ક હૈં. પૌિે ચાર લાિકા ્  િચય હૈ. 
સમયસાર, પ્ર િચિસ ાર, નિ યમસાર, પંચાભસ્ત કાય, અ િપ ાહુડકી ટી કા યહ સ બ સારા... પર માગ મ 

શાસ્ત્ર હૈં.  

તો કહતે હૈં કક િસ્ત્રકા ટૂકડા રિકર હ મ સ ાધુ હૈં ઐ સા માિે ઔ ર ર ાગકા િ ાિ હૈ િહ મેરા હ ૈ 
ઐસા માિે નિગો દં ગચ્ છઇ–નિગોદમેં જાયેગા. ઔર ઉસકો માિિેિા લા િ ી નિગો દ મેં જાયેગા. કરણ, 
કરાિિ ઔ ર અિુમો દિ—ત ીિ બો લ. જો કરતે હૈં ન મથ્યાત્ િ, કર ાતે હૈં નમ થ્યાત્િ ઔર જો નમથ્યાત્ િ કરત ે 
હૈં ઉસકા અિુમોદિ કરતે હૈં... અથયમેં હૈ હોં ત ીિોં. સમઝમેં આયા? ૧૮ મેં. કરણ, કરાિિ ઔર 

અિુમોદિ—તીિોં ન મથ્યાત્ િ સે નિગ ોદમેં જાયે ગા. જો એ ક શરીર મેં અિંત જી િ... આહા હા..! ગજબ બાત 

હૈ. એક િી ન િપરીત શ્રદ્ધા, (નિપરીત) શ્રદ્ધ ા–નમથ્ય ાત્િકા અંશ શલ્ય નિ ગોદ કા કા રણ હૈ. સમઝ મ ેં 
આયા? અ રેરે..! ઐસી બાત સુિિી કકિિ લગે. ય હાં ય હ કહા. 

ઇનન્દ્રયસે રનહત... ઇનન્દ્રયસે રનહત કા અથય િગ િાિ ઔ ર િગ િાિ કી િાણી સે િી રન હત. ઐસ ા 
આત્મા નચદ ાિંદરૂપ નિત્ય-શુદ્ધ નચદ ાિંદરૂપ પર માત્મ સ્િ રૂપ ઐસે જીિદ્રવ્ય મેં ય હ ઇનન્દ્રય ઔર 

અણેનન્દ્રય પયાયય હૈ િહીં. ‘કાય,...’ ઔદાકર ક, િૈકિય ક, નમશ્ર આકદ પાંચ શ રીર ઔ ર નમભશ્રત... પંદ્રહ 

યોગ હૈ િ? ચાર ઔ દાકર ક, ચાર િૈકિય ક આકદ પંદ્રહ યોગ હૈ. િહ બા દમેં લેંગે. ‘કાયા,...’ િહીં હૈ. 
અપિ ેમેં કાય ા િી િહ ીં. ઔ દાકરક, કામયણ િહ કાયા આ ત્મામેં હૈ િ હીં. આહાહા..! 

જો આત્મામેં હ ો તો નિક લે િ હીં. ઉસકો હૈ હી િહ ીં. આ હાહા..! ઔદાકરક શરીર આત્મા મેં હૈ િ હીં, 
દેિકા િૈકિનયક શર ીર આત્ મામેં હૈ હી િહ ીં, તૈજસ, કામાય ણ શરીર હૈ િહ આત્ મામેં હૈ િહીં. આિોં કમયકી 
પ્રકૃનત, આ હાહા..! નિષ કા િૃ ક્ષ હૈ, ઐસ ા કહા હૈ. નિષિૃ ક્ષ. સમયસ ારમેં પીછે. ૧ ૪૮ કમય ક ી પ્ર કૃનત નિષ કા 
િૃક્ષ હૈ, િગિ ાિ અ મૃતકા િૃ ક્ષ હૈ. આહાહા..! િહ ૧૪૮ પ્રકૃનતમેંસે, કોઈ તીથં કર પ્ર કૃન ત બંધી િહ િી ક 

હૈ ઐસા સમકકત ી િહ ીં માિ તા. સમકકત ી હ ી તીથં કર ગોત્ર બાંધતે હૈં, દૂસરે કોઈ બાંધતે િહીં. પરંતુ િહ 

િાિ જો તી થંકર ગોત્ર બંધ િેકા આયા ઉસકો હેય મ ા િતે હૈં, ઉસકો દુુઃિરૂપ માિતે હૈં. આ હાહા..! 
અરેરે..! ઐસી બાત કહ ાં! 

િહ કાય ઔર અકાય, ઐસ ા લેિા. નસદ્ધ હૈ િહ અકાય હૈ. િહ અકાય િી આત્ મામેં હૈ િ હીં. 
અકાય પયાયય હૈ િ? કાય હૈ િહ શરીર ાકદ હૈ ઔર અ કાય હૈ િહ શ રીરરન હત પય ાયય હૈ. િહ પાંચ ો 
આત્મા મેં િહ ીં હૈ, ઐસા કુંદકુંદાચ ાયયકા અભિપ્રાય હૈ. આહા હા..! ઉિકે અભિપ્રાય સે નિ રૂદ્ધ કુછ િી 
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થોડા, અનધક, નિપર ીત, કમ, અનધક ઔર ન િપરીત માિે ત ો નમ થ્યાદ્રનિ હૈ. આ હાહા..! કકિિ કા મ બહોત 

બાપુ! 

‘યોગ,...’ પન્દ્રહ યોગ હૈ. િ હ યોગ કા આત્મામેં અિ ાિ હૈ. કંપ ન્ન-કંપ ન્ન. કંપ ન્ન મેં પન્ દ્રહ પ્ર કાર 

હૈ, ઉસકા આત્ મામેં અિાિ હૈ. ઔર અયો ગકી પયાયયકા િી આત્ મામેં અિા િ હૈ. ધ િ લમેં નલય ા હૈ. હૈ? 

ઉસમેં આયા હૈ. દેિો! યહ ન ચઠ્ઠી ડ ાલી હૈ. આ હાહા..! તયા કહ ા? કક ય ોગ તો િહીં.. મિ, િચિ, કાયા 
કા યો ગ તો િહીં, પરંતુ યો ગરનહત–કંપ ન્નરન હત અયો ગ ગુણસ્ થાિ હૈ િહ િી આ ત્મામેં િહ ીં. તયોંક ક 

િહ પયાયય હૈ. આહાહા..! ઐસા સૂત્રકાર િગ િાિ કુંદ કુંદાચ ાયયકા અભિપ્રાય હૈ. ઐ સા ટી કાકાર કહત ે 
હૈં. આહા હા..! અરેરે..! સત્ય બાત સુિિેમેં આયે િહ ીં, િ હ ક બ નિ ચાર કરે? ક બ રુનચ કરે? કબ 

પકરણમિ કરે? આ હાહા..! અરેરે..! દેહ ચલા જાયેગા. મૃત્યુ સમીપ મેં કદિ ચલે જા તે હૈં. આહા હા..! 
દુનિયાકી ન સફાકરશ કુ છ કા મ િહીં કરેગી ક ક દુનિયા હ મકો માિતે હૈં ઇસનલયે હમ ધમી હૈં. દુનિયા તો 
પાગલ હૈ ક કસીકો િી માિે ધમી. મંકદર બિાિા, િભતત કરિા, તો ધમ ી હૈ ઐસ ા માિે પાગલ લોગોં. 
સમઝમેં આયા? આ હાહા..! 

યહાં કહતે હૈં ક ક યો ગ ઔ ર અયોગ—દોિોં આત્મામેં હૈ િહીં. ‘િેદ,...’ સ્ત્રીિેદ, પુરુષિેદ, 
િપ ુંસકિેદ—તીિ િે દ. ઔ ર અિેદ. િેદ રનહત અ િેદદશા િ હ િી આત્મા મેં િહીં. સમઝમેં આયા? 

અિેદપિા તો પયાયય હૈ. િેદ િી નિ કારી પયાયય હૈ ઔર અિેદ  િ ી અનિ કા રી પયાયય હૈ. િ હ પયાયયકા 
નત્ર કાલી િગ િાિ નિત્ય-શુદ્ધ નચદાિં દરૂપ પર માત્મ સ્િરૂપ જીિ મેં અિા િ હૈ. ઐસ ી બા ત!  

‘કષાય,...’ િગ િાિ આત્ મા જો શુદ્ધ ન ચદાિંદ રૂપ પર માત્ મસ્િરૂપ જીિ ઉસમેં િોધ, મ ાિ, મ ાયા, 
લોિ, કષાય હૈ િહ ીં, પરંતુ અકષાય(પિા) િ ી ઉસમેં હૈ િહ ીં. કષાયકરહત અકષાય પયાયય હોતી હૈ 
િહ અ કષાય પયાયય િી આ ત્મામેં હૈ િ હીં. હૈ અંદ ર કક િહીં? યહ ધિ લમેં પાિ હૈ. યહ ધિલ હૈ િ? 

દેિો! િહ આયા. િજર મેં ય હ આયા. કષાય માગયણ ાકા અિુિાદસે િોધ, મ ાિ, માયા, લોિ, કષાય ઔર 

કષાયરનહત જી િ હોતે હૈં, િ હ આત્મામેં િહીં. આ હાહા..! સમઝ મેં આયા? દયા, દ ા િ, વ્રત, િભતતકા 
પકરણામ કષાય હૈ ઔ ર કષા યરનહત હોકર અકષ ાય પયાય ય હોત ી હૈ ૧૧, ૧૨ (ગુણ સ્થ ાિ)મેં. િહ પયાયય 

કષાય ઔર અ કષાય દોિોં પયાયયોંકા દ્રવ્યમેં અિાિ હૈ. આહા હા..! 

શ્રોતા - .. કષાય? 

પૂજ્ય ગુરુદેિ શ્રી – કષ ાય. પુરુષાથયનસનદ્ધમેં તો િહાં ત ક અમૃતચંદ્રા ચાયયિે કહા ક ક પ રકી દયા કા 
િાિ રાગ હૈ ઔર આત્મા કી નહંસા હૈ. પુરુષાથયનસનદ્ધ ઉપાય મેં. અમૃત ચંદ્રાચાયય ટીકાકાર ભજન્હોંિ ે 
સમયસાર કી ટી કા કી. તયોંક ક પરકી દયા પાલ સકત ા િહીં ઔર પ ર ઉપર લ ક્ષ જાતા હૈ તો રાગ હૈ. યહ 

રાગ આત્ માકે સ્િરૂપ કી નહંસ ા હૈ. અરરર..! ઐસી બાત! હૈ કક િહીં?  

કહતે થે એક ક ો કક દેિો ઉ સકા િ ામ કાિજી હૈ તો કા િ પકડકર જી કરાતે હૈં. દલીલ દે કર... 
કાિસે કહતે હૈં, જી–હા કર ાિે કો. િ ાઈ! યહ તો િીતર ાગકી બાત હૈ બાપા! હ મ તો દ લાલ હૈં. આહાહા..! 
િસ્તુ ત ો ઐ સી હૈ િ ગિાિ! આહા હા..! 
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‘કષાય,...’ આત્મા મેં હૈ િ હીં. દયા, દ ાિ, વ્રતકે પકર ણામ તો આત્મા મેં હૈં હી િહીં. પરંતુ 
કષાયરનહત અકષાય દશા હો જાયે િ હ પયાયય હૈ, તો અકષાયપ યાયય િી આત્ મામેં હૈ િ હીં. ઉસકો 
આત્મા કહતે હૈં ઔર ઉ સ કી દ્રનિ કરિા િહ સમ્યગ્ દશયિ હૈ. આહા હા..! અ રે! અિી તો પ હલી 
સમકકત કી બાત હૈ. આહા હા..! ‘જ્ઞાિ,...’ પાંચ જ્ઞાિ હૈં િ પાંચ જ્ઞાિ? મનત, શ્રુત, અ િનધ, મિ ુઃપયયય, 
કેિલ—પાં ચ. ઔર તીિ અ જ્ઞાિ. મનત, શ્રુત, નિિં ગ ત ી િ અ જ્ઞાિ. આિ. જ્ઞાિ કે આ િ બોલ હૈં. આિોં 
બોલકા િ ગિાિ આત્મા મેં અિાિ હૈ. અરેરે..! ઐસી બાતેં! જી િ ઇ સકો કહ ીએ–આત્ મા ઇસક ો કહીએ 

કક પાંચ જ્ઞાિ કી પયાયય ઔર તીિ અજ્ઞાિકી પયાયયસે રનહ ત હૈ. ઉસકો િાસ્તિ મેં આત્ મા કહિેમેં આતા 
હૈ ઔર િ હ આત્ માકી દ્રનિ કરિા ઉસકા િામ સમ્ય ગ્દ શયિ હૈ. જ્ઞાિમેં આિ લેિા—પાંચ જ્ઞાિ ઔર તીિ 

અજ્ઞાિ. કેિ લજ્ઞાિ િી પયાયય હૈ િ? િહ દ્રવ્ય મેં હૈ... િ હ તો આ ગય ા સુ બહ મેં. 

‘સંયમ,...’ ચાકરત્ર કે પાંચ િે દ હૈં િ? સામાનયક, .. પાંચ ઔર સંયમા સંયમ શ્રાિકકી દશા છિિ ી 
ઔર અસંયમ સાત િીં. સાત ોં (િેદ) સંયમમેં આ જાત ા હૈ. સંયમ ઔ ર અસંયમ ઔ ર સંયમ ાસંયમ—
િહ સબ પયાયય દ્રવ્ય મેં િ હીં. આહાહા.! ઐસા હૈ િીતરાગમ ાગય. અરે..! પ્રિુ! કકિિ કા મ હૈ. લો ગ 

બાહરમેં અ ટક ગયે હૈં િ? ઔર બાહર સે બાહ્ય ત્યા ગ સે મિ ાયા હૈ. અંતરકે નમ થ્ય ાત્િકે ત્યાગ ભ બિા 
સબ ત્યા ગ જૂિ હૈ. આ હાહા..! તો નમથ્યાત્ િકા ત્યાગ ક બ હોતા હૈ? ઐસી પયાયય હૈ િહ દ્રવ્ય મેં િહીં 
ઐસા દ્રવ્ય કા અિુિ િ કરિા. ઐસા દ્રવ્યમેં અિુિ િ આ િંદકા અિુિ િ કરિ ા, તબ સમ્યગ્દશયિ હોતા 
હૈ. આ હાહ ા..! ઐસા હૈ. સંયમ તક આય ા િ? સંય મકે પાંચ િેદ, સંયમાસંયમ કા છિિાં િેદ ઔ ર 

અસંયમકા સ ાંતિાં િે દ. િ હ સાત સંયમ લેિા. 

શ્રોતા – િહ આત્ મામેં િહીં. 

પૂજ્ય ગુરુદેિ શ્રી – હા, આત્ મામેં િ હીં. 

‘દશયિ,...’ ચક્ષુદશયિ, અ ચ ક્ષુ... સમઝમેં આયા? ય હ દ શયિ (અથાયત ) સ મકકત િ હીં. ચક્ષુ દશયિ, 
અચક્ષુદ શયિ, અ િનધદશયિ, કેિળદશયિ—િ હ ચાર પયા યયકા દ્રવ્યમેં અિાિ હૈ. સ મઝમેં આયા? 

કેિલ દશયિ આ ગયા િ? બા દમેં અદ શયિ યહાં િ હીં. આહાહા..! િગ િાિ આત્મા સમ્ય ગ્દશયિ કા નિષય 

હૈ, ભજસકે ઉપર દ્રનિ કરિેસે સમ્યક  હ ોતા હૈ. સમ્યગ્દશયિ–ધમયકી પ હલી સીઢી ઐ સા સમ્યગ્ દશયિક ા 
જો નિષય િગ િાિ પૂણાયિંદ નચદ્રૂપ પરમ ાત્મા હૈ ઉ સમેં ચ ક્ષુ, અ ચક્ષુ, અિનધ ઔ ર કેિ લ—ચાર દ શયિકા 
અિાિ હૈ. આહા હા..!  

‘લેશ્યા,...’ છહ લેશ્ય ા હૈં િ? છહ લેશ્યા. કૃષ્ણ, િીલ, કાપ ોત, પ દ્મ, તેજો, શુતલલેશ્યા. છહ લેશ્યા 
િગિાિ આત્મામેં િહ ીં. લે શ્યા તો િહ ીં, પરંતુ અલેશ્ય ા િી આત્ મામેં િ હીં. અ લેશ્યા િહ પયાયય હૈ. 
િગિાિ કો અલેશ્યા હ ોતી હૈ. આ હાહ ા..! સ મઝમેં આય ા? શુતલ, પ દ્મ, તેજો જો શુિિાિકી લેશ્યા હૈ. 
અલેશ્યા–લેશ્યા રનહત અલેશ્ યા પરમાત્ મા હુએ. િહ તો પયાયય હૈ. તો લેશ્યા ઔ ર અલેશ્યા—સાત ોં 
પયાયય આત્મા મેં િ હીં. અ રેરે..! યહ ક બ સુિા થ ા? અરે..! તયા કરે?  

શ્રોતા - ... 
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પૂજ્ય ગુરુદે િશ્રી – યહ માગય તો શાસ્ત્ર મેં ચલા આય ા હૈ. યહ શાસ્ત્ર કોઈ િયા હૈ? પુરાિ ા 
અિાકદકા ચ લતા હૈ ઐસી િ ાણી હૈ. આ હાહ ા..! િ હ લેશ્યા, અલેશ્યા... યહ તો િીક, પરંતુ િવ્યત્િ ઔ ર 

અિવ્યત્િ િી આત્મા મેં િહ ીં. હૈ? િવ્યત્િ, અિવ્યત્િ આત્મા મેં િહીં. ય હ જર ા નિ ચાર કરિા પડેગા. 
નિશેષ...  

(શ્રોતા – પ્રમાણ િ ચિ ગુરુ દેિ!) 

***** 
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યહ નિયમસાર, ગાથા ૪૨. માગગણા અનિકાર ચલતા હૈ. ક્યા કહતે હૈં? સૂક્ષ્મ નિષય હૈ ભગિાિ! 
યહ આત્મા જો હૈ િહ ચૌદહ માગગણા સે ભભન્ન હૈ. ચૌદહ માગગણા હૈ સહી, પયાગય દ્રનિમેં યહ ચૌદહ 

હૈં, ઉિકે ભેદ ભી હૈં. પરંતુ ભિસકો અંતર દ્રનિ કરિા હૈ ઉસકો યહ માગગણાસે ભભન્ન જાિિા પડેગા. 
આહાહા..! યહાં તક આયા થા હમારે.  

‘ભવ્યત્િ,...’ ભનિ, અભનિપિા પયાગયકી યોગ્યતા સે હૈ, પરંતુ નિકાલમેં િહીં. નિકાલ દ્રવ્ય જો 

હૈ ઉસમેં ભવ્ય, અભવ્યકી યોગ્યતા િહીં. આહાહા..! કલ બાત આ ગઈ. ‘સમ્યક્ત્િ,...’ સમ્યગ્દર્ગિ 

પયાગય હૈ ઔર સમ્યગ્દર્ગિકા ભેદ સમ્યક્ નમથ્યાત્િ પયાગય હૈ, ક્ષયોપર્મ સમકકત ઔર નમથ્યાત્િકી 
નમશ્ર પ્રકૃનત યહ સબ પયાગયમેં હૈ. પરંતુ િસ્તુ જો નિકાલી ચૈતન્ય ભિસમેં િિર કરિા હૈ, ભિસકો સ્િીકાર 

કરિા હૈ, યહ ચીિમેં સમકકત આકદકી ભેદ પયાગય ઉસમેં હૈ િહીં. સમ્યગ્દર્ગિ યહ અપૂિગ ચીિ હૈ. કોઈ 

કિયાકાંડ બાહરસે કરિેસે નમલતી હૈ િહ ચીિ િહીં. કક ભાઈ વ્રત લે નલયા, તપ લે નલયા, બ્રહ્મચયગ લે 
નલયા, તો સમ્યગ્દર્ગિ હો જાયેગા.—યહ બાત તદ્્િ નમથ્યાત્િ હૈ. યહાં તો સમ્યગ્દર્ગિ પાિેકી લાયકાત 

િહ નિકાલી ભગિાિ આત્મા ર્ુદ્ધ સભચચદાિંદ પ્રભુકે આશ્રયસે, અંતર પયાગયકો ઉસકે સન્મુખ 

કરિેસે.... 

પયાગય જો હૈ... ર્રીર, િાણી, મિ તો કહીં રહ ગયે. રાગકી કિયા ભી પર રહ ગઈ, અપિી જો 

જ્ઞાિકી જાિિેકી પયાગય હૈ િહ પયાગય પરસન્મુખ હૈ, ઉસકો સ્િસન્મુખ કરિા. આહાહા..! નિષય કકિિ 

બહોત હૈ. યહ અિંત કાલમેં કકયા િહીં. બાકી તો સબ બાહ્ય ભેખ િારણ કરકે ભભન્ન-ભભન્ન િામ 

િરાયા કક હમ બ્રહ્મચારી હૈં, હમ ત્યાગી હૈં, હમ યનતકી કિયા કરતે હૈં, યનત હૈં. આહાહા..! િહ 

સમયસારમેં આતા હૈ. નલંગ બાહ્ય િારણ કરકે, બારહ વ્રત ઔર પંચ મહાવ્રત આકદ િારણ કરકે હમ 

યનત ઔર ત્યાગી હુએ, ઐસા માિિેિાલા નમથ્યાદ્રનિ હૈ. આહાહા..! ક્યોંકક અપિે દ્રવ્યમેં રાગાકદ કી 
કિયાકા તો પયાગયમેં અભાિ હૈ. આહાહા..! ઔર િહ પયાગયમેં ભી સમ્યગ્દર્ગિાકદકા ભેદ... 
સમ્યગ્દર્ગિકા નિષય દ્રવ્ય હૈ, પરંતુ સમ્યગ્દર્ગિાકદકા ભેદ િહ દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! નમથ્યાદર્ગિ, 
અસંયમપિા િહ તો િસ્તુમેં હૈ હી િહીં, પરંતુ સમ્યગ્દર્ગિ, ક્ષાનયક સમ્યગ્દર્ગિ, આહાહા..! ઔર 

સમ્યગ્દર્ગિસે નિરૂદ્ધ નમથ્યાદર્ગિ ઔર સમ્યગ્દર્ગિમેં ઉપર્મ, ક્ષયોપર્મ, ક્ષાનયક ઔર સમ્યગ્દર્ગિસે 
નિરૂદ્ધ નમશ્ર પ્રકૃનત નમશ્રભાિ ઔર સમકકત મોહિીય આકદભાિ, આહાહા..! િહ િસ્તુમેં િહીં. ભિસમેં 
દ્રનિ કરિેસે સમ્યગ્દર્ગિ હોતા હૈ ઉસમેં યહ સમ્યગ્દર્ગિકી પયાગય ઉસમેં િહીં. આહાહા..! ઐસા માગગ 
હૈ. કમ હો ગયા લગતા હૈ. સમઝમેં આયા? 

શ્રાવણ સુદ ૮, બુધવાર, તા. ૧-૮-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૨, પ્રવચિ-૧૨ 
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સમ્યકત્િ.. હૈ? સમકકતકે પ્રકાર સબ લેિે સારે—સમ્યક્ત્િસે નિરુદ્ધ નમથ્યાત્િ, છહ પ્રકૃનત, 
સમકકત મોહિીય આકદ સબ પયાગયમેં હૈ. પરંતુ જો પયાગય સ્િ તરફ ઝુકે, િહ ઝુકિા ચીિમેં હૈ હી િહીં. 
સમ્યગ્દર્ગિકી પયાગય નિકાલકો અિુભિે... અપિા સ્િભાિ અતીનન્દ્રય આિંદ હૈ િહ અતીનન્દ્રય 

આિંદકા અિુભિ કરે સમકકતી. આહાહા..! નફર ભી િહ અતીનન્દ્રય આિંદકે અિુભિકી પયાગય િહ 

દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! કિીિ બાત બાપુ! િન્મ-મરણસે રનહત હોિેકા િમ સમ્યગ્દર્ગિ તો અલૌકકક 

ચીિ હૈ. લોગોં િે અભી ત્યાગ કકયા, યહ કકયા, વ્રત નલયે, કપડે બદલ ડાલે .... કર કે, તો હો ગયે ત્યાગી. 
આહાહા..!  

નમથ્યાત્િકે ત્યાગ ભબિા બાહ્ય ત્યાગકા નિનમત્તપિા ભી િૂિા હૈ, ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! એક 

બાત તો યહ હૈ કક બાહ્ય ચીિકા ગ્રહણ ત્યાગસે તો રનહત પ્રભુ હૈ. ઉસકો ઐસા માિિા કક મૈંિે ઇતિા 
છોડ કદયા, મૈંિે છોડ કદયા, િહ તો નમથ્યાત્િકી પુનિ હૈ. અરર..! ઐસી બાત હૈ. સમઝમેં આયા? આત્મા 
નસિા સ્ત્રી, કુટુંબ, પકરિાર, કપડે, ઝિેરાત, પૈસે ઉસકો મૈિે છોડ કદયા, દુકાિકા િંિા મૈંિે છોડ કદયા, 
લડકે, લડકીકો છોડ કદયા તો હમ ત્યાગી હૈં. તો કહતે હૈં કક સ્ત્રીકો છોડ કદયા, િહ માન્યતા નમથ્યાત્િ હૈ. 
ક્યોંકક પરકે ગ્રહણ-ત્યાગસે રનહત ઉસકા સ્િભાિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? પરકા ગ્રહણ ઔર 

ત્યાગ ઉસસે તો રનહત આત્માકા સ્િભાિ હૈ. ઉસકા ગ્રહણ, ઉસકા મૈં ત્યાગ કરતા હૂં.  ત્યાગસે તો રનહત 

હૈ, ઉસકે ગ્રહણ-ત્યાગસે તો રનહત હૈ. ઉસકા મૈં ત્યાગ કરું.... આહાહા..! 

એક કલર્મેં આયા હૈ ભાઈ, િહીં? ‘आदान-उज्झन’. આભખરી કલર્, િહીં? ઐસે કક જો 

‘आदान-उज्झन’ કા અથગ િહાં ઐસા નલયા ‘आदान-उज्झन’...... આહાહા..! ‘आदान-उज्झन’.. 
પરમાણુમાિકા ગ્રહણ ઔર ત્યાગ િહ આત્માકી ચીિમેં અિાકદસે હૈ િહીં. હૈ િહીં ઉસકા મૈં ત્યાગ કરું, 
િહ તો ગ્રહણ કકયા થા ઐસી માન્યતા હુઈ. પરકો મૈં ગ્રહણ કકયા થા તો મૈં છોડું. આહાહા..! 

યહાં તો ઉસસે આગે જાકર... આભખરી કલર્મેં હૈ કુછ. ‘आदान-उज्झन’.. ઐસે ગ્રહણ 

કરિેલાયક સ્િરૂપ થા િહ ગ્રહણ કર નલયા ઔર રાગકા ત્યાગ કરિા થા તો હો ગયા. સમયસારમેં 
આભખરમેં હૈ. યહ તો નિયમસાર હૈ. સમયસારમેં આભખરી કલર્ હૈ. આહાહા..! અપિા સ્િરૂપ જો 

સમ્યગ્દર્ગિમેં ગ્રહણ કરિા થા ઔર સ્િરૂપકી નસ્થરતા હોકર સ્િરૂપમેં લીિતા કરિા થા તો ઐસે સારી 
ચીિ ગ્રહણ હો ગઈ. અપિી ચીિ ગ્રહણ હો ગઈ. આહાહા..! ઔર રાગ ઔર દ્વેષ... અપિી ચીિકા ગ્રહણ 

કકયા તો રાગ ઔર દ્વેષકા ત્યાગ હો ગયા.. ત્યાગ હો ગયા. ત્યાગમેં કરતા હૂં િહ ભી ઉસમેં િહીં. 
આહાહા..!  

િહ ૩૪ મેં ગાથામેં આતા હૈ િ? ૩૪. કક પરકા મૈં ત્યાગ કરતા હૂં, રાગકા ત્યાગ કરતા હૂં, િહ 

આત્મામેં િામમાિ કથિ હૈ. પરમાથગસે આત્મા રાગકા ત્યાગ કરતા હૈ િહ ચીિ િસ્તુમેં હૈ િહીં. 
આહાહા..! સમઝમેં આયા? પરમાથગસે તો િસ્તુ ભગિાિ પૂણાગિંદ પ્રભુ, ઉસકો િબ દ્રનિમેં ગ્રહણ 

કકયા, તબ નમથ્યાત્િ ઔર રાગકી ઉત્પનત્ત િ હુઈ, (ઐસા) નમથ્યાત્િ ઔર રાગકા ત્યાગ કકયા ઐસા 
િામમાિ કથિ હૈ. આહાહા..! પરકા ત્યાગ, રાગકા ત્યાગ યહ ભી પરમાથગસે આત્મામેં િહીં. આહાહા..! 
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ગિબ બાત હૈ! પરકા ત્યાગ-ગ્રહણસે તો રનહત ઉસકા ગુણ હૈ. આહાહા..! માગગણાસ્થાિ મેં સૂક્ષ્મતા હૈ. 
આહાહા..! 

સમ્યગ્દર્ગિમેં ઔર સમ્યક્ચાકરિમેં અપિા નિકાલી સ્િરૂપ ગ્રહણ કકયા ઔર નમથ્યાત્િ ઔર 

રાગકા ત્યાગ હુઆ. પરકા તો ત્યાગ-ગ્રહણ આત્મામેં હૈ િહીં. સમઝમેં આયા? સમયસાર હૈ? હૈ કક 

િહીં? િહ શ્લોક હૈ પીછે ‘आदान-उज्झन’. યા નિયમસાર મેં હૈ? નિયમસાર મેં હૈ? પતા િહીં. યહ 

તો નિયમસાર હૈ િ? નિયમસાર મેં પીછે હોગા. ‘आदान-उज्झन’.. રનહત હૈ ઐસા ર્બ્દ હૈ. કહાં નિકલે 
.... ઇસમેં હોગા હોં.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – કૌિ-સા? 

શ્રોતા – સમયસાર-૨૩૬. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – હા, ૨૩૬. બડા સમુદ્ર હૈ. ખ્યાલમેં ભાિ રહે. પન્ના ખ્યાલમેં રહે ઇતિા 
ક્ષયોપર્મ િહીં હૈ.  

શ્રોતા - .. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – ૨૩૫. દેખો! અથગમેં હૈ કક િહીં? ‘आदान-उज्झन’ હૈ િ? ‘आदान-उज्झन-
शनू्यम  ्’.. આહાહા..! અથગમેં તો ‘आदान-उज्झन’... પહલી પંભક્ત હૈ. ‘आदान-उज्झन’.. આદાિ.. ક્યા 
કહતે હૈં? કક આત્મામેં પરદ્રવ્યકા તો ત્યાગ-ગ્રહણ.... ઉસમેં ગુણ ઐસા હૈ કક પરદ્રવ્યકે ત્યાગ-ગ્રહણસે 
તો ર્ૂન્ય હૈ. અબ એક ‘आदान-उज्झन’ યહ આયા. ૨૩૫ કલર્ હૈ સમયસારકા. સમયસારકા ૨૩૫. 
સમયસાર-૨૩૫. આહાહા..!  

યહાં તો કહતે હૈ પ્રભુ! કક .. જો .. પૈસે, ર્રીર, કમગ, સ્ત્રી, કુટુંબ, પકરિાર, મકાિ ગ્રહણ કકયા હૈ 
િહીં ઔર છોડિા હૈ િહીં. યહ િસ્તુ તો ત્યાગ-ગ્રહણસે તો રનહત હૈ. આહાહા..! પરંતુ ઉસમેં જો રાગાકદ 

હૈ ઔર નમથ્યાત્િાકદ ભાિ હૈ, પયાગયમેં હૈ. અપિે સ્િરૂપકા ગ્રહણ કરિેસે રાગ ઔર નમથ્યાત્િ આકદકા 
ત્યાગ હો જાતા હૈ, પરંતુ ઉસ ત્યાગકા કતાગ આત્માકો કહિા િહ િામમાિ હૈ. યહ ‘आदान-उज्झन’ 
દૂસરી ચીિ હૈ. યહ ‘आदान-उज्झन’ મેં યહ કહતે હૈં કક સ્િરૂપકા ગ્રહણ િહાં હુઆ, નચદાિંદ 

પરમાત્મસ્િરૂપકા આદર અંદર હુઆ, તો રાગકા ત્યાગ હો ગયા. ‘उज्झन’ રાગકા ત્યાગ હો ગયા. રાગકા 
ત્યાગ કરિા યહ ભી હૈ િહીં. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત બાપુ! નફર ભી રાગ પયાગયમેં હૈ, હૈ િહ પયાગયિયકા 
નિષય જ્ઞાિ કરિે કો હૈ. નફર ભી િહ સ્િરૂપકા ગ્રહણ િહાં હુઆ તો િહ રાગ હૈ ઉસકા વ્યય હો જાતા 
હૈ. વ્યય હો જાતા હૈ ઉસકા અથગ ત્યાગ કકયા, િહ િામમાિ કથિ હૈ. ઉસકો યહાં ‘आदान-उज्झन’ 
કહિેમેં આતા હૈ. િહ ‘आदान-उज्झन’ પરકા િહીં. આહાહા..! 

પરકા તો.... ત્યાગ-ઉપાદાિર્ૂન્યત્િર્ભક્ત હૈ. અરેરે..! ઐસી બાતેં! સમઝમેં આયા? પરંતુ અપિે 
આત્મા પૂણાગિંદકા િાથ પ્રભુ, ઉસકો ગ્રહણ કકયા ઔર રાગાકદકા ત્યાગ િહ ‘आदान-उज्झन’  પયાગયમેં 
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ઐસા હો જાતા હૈ. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ બાપુ! ‘आदान-उज्झन’ ર્ૂન્યત્િ હૈ િ? ર્ભક્ત ૪૭ મેં. યહ 

‘आदान-उज्झन’ દૂસરી ચીિ હૈ. યહ ‘आदान-उज्झन’ હૈ ર્ભક્તમેં, િહ તો પરદ્રવ્યકા ગ્રહણ-ત્યાગસે 
રનહત. યહ તો ઉસકા ગુણ હી હૈ. યહ તો પયાગયમેં િબ સ્િકા ગ્રહણ હુઆ તો રાગકા ત્યાગ હો ગયા, 
ઐસા ઉસકા સ્િભાિ હૈ. આહાહા..! સમયસાર. ખ્યાલમેં આયા તો આ ગઈ બાત. હૈ િ? 

૨૩૫. ‘आदान-उज्झन-शनू्यम  ्’ (પર) કો ગ્રહણ કરિા ઔર ત્યાગ કરિા ઉસસે આત્મા ર્ૂન્ય 

હૈ. આહાહા..! ક્યા કહતે હૈં? કક પરકે ગ્રહણ-ત્યાગસે તો ર્ૂન્ય હૈ, પરંતુ સ્િરૂપકા ગ્રહણ ઔર રાગકા 
ત્યાગ–િીતરાગતા હૈ ગઈ, તો પરકા ગ્રહણ ઔર પરકા ત્યાગસે ર્ૂન્ય હો ગયા. આહાહા..! સમઝમેં 
આયા? અપિે રાગકા ત્યાગ હોં! પરકે ત્યાગ-ગ્રહણકી બાત િહીં. રાગકા ત્યાગ (હુઆ), સ્િરૂપકા ગ્રહણ 

હુઆ તો રાગ સંબંિી એકતાબુનદ્ધ ઔર રાગકા ત્યાગ હુઆ, ઐસા ઉસકી પયાગયમેં સ્િભાિ હૈ. દ્રવ્યમેં 
સ્િભાિ તો નિકાલ હૈ. આહાહા..! પયાગયકા સ્િભાિ ઐસા હૈ કક િબ સ્િરૂપકા ગ્રહણ કકયા ઔર રાગકા 
ત્યાગ હો ગયા. ઐસા પયાગયકા સ્િભાિ હૈ. તો ગ્રહણ કકયા યહ તો દ્રવ્યસ્િભાિ. આહાહા..! પરંતુ 
ગ્રહણ કરિેિાલી જો પયાગય હૈ, િહ પયાગયમેં પૂણગ િહાં ગ્રહણ હો ગયા ઔર રાગકા ત્યાગ હુઆ તો િહ 

પયાગય ર્ૂન્ય હો ગઈ. સ્િકો ગ્રહણ કરિા, રાગકા ત્યાગ કરિા સબ ર્ૂન્ય હો ગયા. પૂણગ દર્ા હો ગઈ. 
આહાહા..! બહોત સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! થોડી. સમઝમેં આયા? 

યહાં સમકકત ચલતા હૈ માગગણા(સ્થાિમેં). સમ્યગ્દર્ગિકી પયાગય ઔર ઉસકે સાથ નમશ્ર પ્રકૃનત 

આકદ ઔર નમથ્યાત્િ આકદ, િહ પયાગયમેં હૈ. સમકકત આકદ પયાગયમેં હૈ.. સમકકત પયાગયમેં હૈ, પરંતુ 
િહ દ્રવ્યમેં ઉસ પયાગયકી ર્ૂન્યતા હૈ. આહાહા..! અરેરે..! વ્યિહારકા નિષય હૈ. િહીં હૈ ઐસા િહીં. 
પયાગય સમકકતકી પયાગય િહ વ્યિહારિયકા... પયાગયમાિ વ્યિહારિયકા નિષય હૈ. કેિલજ્ઞાિ હો િહ 

ભી પયાગયિયકા નિષય હૈ. િહ વ્યિહારિયકા નિષય હૈ િહીં, ઐસા િહીં. હૈ, પરંતુ િહ નિકાલ 

જ્ઞાયકસ્િભાિમેં સમકકત ઔર કેિલજ્ઞાિકી પયાગયકા અભાિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

આહાહા..! 

સમ્યગ્દર્ગિસે દ્રવ્યકો જ્ઞાિમેં જ્ઞેય બિાકર પ્રતીત હુઈ, િહ પ્રતીનત અથાગત્ અંદર જ્ઞાયક સ્િરૂપ 

હૈ ઐસા જ્ઞાિમેં આયા. સ્િસન્મુખ હુઆ તો જ્ઞાિમેં જ્ઞેયકી પયાગય–દ્રવ્યકી પયાગય જ્ઞેય... દ્રવ્ય જો હૈ 
પયાગયમેં આ ગયા. ક્યા આયા? ઉસકી ર્ભક્ત હૈ િહ આ ગઈ, દ્રવ્ય પયાગયમેં િહીં આતા. આહાહા..! 
ઐસી બાત. કહાં ફુરસત હૈ? ઉસકો ફુરસત િહીં યહ નિણગય કરિે કી. યહાં યહ કહતે હૈં કક સમ્યગ્દર્ગિ 

આકદકી માગગણા.. અથાગત્ ક્યા? માગગણા અથાગત્ ર્ોિિા. કક યહ જીિ સમકકતી હૈ, યહ પંચમ 

ગુણસ્થાિમેં હૈ, યહ છિિેમેં હૈ—ઐસી માગગણા િહ િસ્તુકે સ્િરૂપમેં િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

આહાહા..! પયાગયમેં હૈ, પર િહ પયાગયકા ભેદ દ્રવ્યમેં િહીં. યહ સમકકત કી પકરભાષા હુઈ. 

અબ ‘સંનજ્ઞત્િ...’ સંજ્ઞીપિા ઔર અસંજ્ઞીપિા પયાગયમેં હૈ. મિિાલા ઔર મિરનહત–અસંજ્ઞ. 
સંજ્ઞી-મિિાલા, અસંજ્ઞ-મિરનહત િહ પયાગયમેં હૈ. પરંતુ િહ માગગણા અથાગત્ ર્ોિિા કક યહ જીિ સંજ્ઞી 
હૈ, યહ જીિ અસંજ્ઞી હૈ. તો યહ પયાગયકો ર્ોિિા િહ પયાગયમેં હૈ, પરંતુ ઉસ પયાગયકી ર્ોિક દર્ા 
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દ્રવ્યમેં િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત. હૈ? પીછે ‘આહાર...’ આહાર ઔર અિાહાર ઐસી (દર્ા) પયાગયમેં 
હૈ. આહારકા લેિા ઔર આહારકા  છોડિા (ઐસા નિકલ્પ) પયાગયમેં હૈ. પરંતુ આહાર ઔર અિાહાર 

દોિોં ચીિ દ્રવ્યસ્િભાિમેં િહીં. આહારકા નિકલ્પ ઔર અિાહારકી દર્ા—િહ દોિોં દ્રવ્ય સ્િભાિમેં 
િહીં. પયાગયમેં હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા?  

ઉમાસ્િામીિે તો િહાં તત્ત્િાથગસૂિમેં નલયા હૈ. યહ કુંદકુંદાચાયગ કે નર્ષ્ય હૈં. ઉસમેં તો યહ બાત 

લી હૈ કક નમથ્યાત્િ, રાગ-દ્વેષ િહ જીિતત્ત્િ હૈ. આહાહા..! યહ જ્ઞાિપ્રિાિ કથિ હૈ. દૂસરે અધ્યાયમેં. 

શ્રોતા – પાંચો ભાિ નિિ તત્ત્િ કહા હૈ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – પાંચો ભાિકો... પંકડતજી િહીં હૈ. સ્િતત્ત્િ કહા હૈ. સમઝમેં આયા? ઇસમેં 
હોગા. હૈ?  

શ્રોતા – દૂસરે અધ્યાયમેં પહલા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – પતા હૈ પરંતુ યહ યહી હૈ કક િહીં. દૂસરે અધ્યાયમેં પહલી. 
‘औपशममकक्षामिकौ भावौ ममश्रश्च जीवस्यस्वतत्त्वमौदमिकपामिणाममकौ च ॥’ ઉદયભાિકે નમથ્યાત્િ 

ઔર રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપ િહ જીિતત્ત્િ હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા – ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – ઉસકી પયાગય હૈ િ? યહ ઉમાસ્િામીકી ર્ૈલી અિુસાર ટોડરમલિે નલયા હૈ. 
સમઝમેં આયા? િિ તત્ત્િકી શ્રદ્ધા તો ઉમાસ્િામીમેં આયા હૈ. તો િહ િિ તત્ત્િકી શ્રદ્ધા .. કકયા. પરંતુ 
એક પરમાથગ નિકાલીકી શ્રદ્ધા િહ દર્ગિકા નિષયમેં નલયા સમયસારમેં. આહાહા..! િહ દર્ગિપ્રિાિ 

બાત હૈ, યહ જ્ઞાિપ્રિાિ બાત હૈ. હૈ તો દોિોં સત્ય. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. સેિ! ‘औदमिक 
स्वतत्त्वम  ’ ઉદયભાિ—નમથ્યાત્િકા ભાિ, રાગ-દ્વેષકા ભાિ િહ સ્િતત્ત્િ હૈ. િહ પરતત્ત્િ મેં હૈ િહીં. 
આહાહા..! િહી ર્ૈલીમેં ટોડરમલિે નલયા હૈ. બાત કહી થી સાતિેં અધ્યાયમેં કક રાગ ઔર દ્વેષ નિશ્ચયસે 
જીિ કા હૈ. િહ ઇસ અપેક્ષાસે નલયા હૈ. પરંતુ કમગકા કહિા િહ વ્યિહાર હૈ. િહાં ઐસા લેિા. આહાહા..!  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – ઔર િબ દ્રનિકી બાત ચલતી હો ઔર દ્રવ્યભાિકા આશ્રય લેિા (ઐસા) 
દ્રનિપ્રિાિ કથિ િબ ચલે, તબ તો ઐસા કહિેમેં આતા હૈ કક રાગ ઔર દ્વેષ િહ જીિકા વ્યાપ્ય િહીં. 
િસ્તુ સ્િભાિ વ્યાપક હૈ. પ્રસરતા હૈ–નિસ્તાર હોતા હૈ. િહ નિસ્તાર સ્િરૂપકા નિસ્તાર કહો, તો 
નિસ્તારમેં તો નિમગલપયાગયકા વ્યાનિપિા નિસ્તાર હોતા હૈ. સ્િરૂપમેં નિમગલ પયાગયકે નસિા રાગકા 
નિસ્તાર હોતા હૈ િહ િસ્તુમેં િહીં. આહાહા..! યહ સબ કહાં? સમઝમેં આયા? 

શ્રોતા – દો નિરૂદ્ધમેં કથિ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – આિ કકસીકા પ્રશ્ન આયા હૈ ભાઈ! ગરીબ આદમીકા પ્રશ્ન આયા હૈ. મુઝે 
યહાંકા આત્મિમગ પઢકર શ્રદ્ધા હુઈ હૈ કક જૈિિમગ સચચા હૈ. પરંતુ મુઝે તીિ ર્ંકા હૈ, ઐસા નલખતે હૈં. 
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એક ર્ંકા તો યહ હૈ કક આકાર્ અિંત હૈ ઔર ઉસકા આકાર તો હૈ આકાર્મેં. સૂક્ષ્મ બાત હૈ. આકાર્કા 
અંત િહીં તો ભી ઉસમેં પ્રદેર્ગુણકે કારણસે આકાર હૈ. તો ઉસિે પ્રશ્ન કકયા કક અંત િહીં ઉસમેં આકાર 

કહાંસે આયા?  પ્રત્યેક દ્રવ્યમેં પ્રદેર્ત્િ િામકા ગુણ હૈ ઉસ કારણસે ઉસ દ્રવ્યકા આકાર વ્યંિિપયાગય 

આકાર હૈ. આત્મામેં ભી આકાર હૈ. સમઝમેં આયા? યહ તો િીક કક ઇતિે મેં હૈ, િહ સમજે. પરંતુ 
આકાર્ વ્યાપક (ભિસકા) કોઈ પાર િહીં.. પાર િહીં. ઉસમેં પ્રદેર્ત્િ ગુણકે કારણસે આકાર કહાંસે રહે? 

હમકો બડી ર્ંકા હૈ.  

અરે..! પ્રભુ! યહ િસ્તુ ઐસી હૈ. ઔર યહ... સૂક્ષ્મ બાત હૈ હોં! આકાર્ કા આભખરી પ્રદેર્કા 
ભાગકા આકાર ઐસા િહીં. પ્રત્યેક પ્રદેર્મેં પ્રદેર્ત્િગુણકે કારણસે પ્રત્યેક પ્રદેર્સે લેકર સારા દ્રવ્યકા 
આકાર હૈ. સૂક્ષ્મ બાત હૈ થોડી. યહ તો પ્રશ્ન િરા આયા થા કલ. પંકડતજી! યહ આત્મા હૈ. આત્માકે 
પ્રદેર્ હૈં. તો અરૂપીકા આકાર ઉપરકા કેિલ આકાર હૈ ઐસા િહીં. િહ અરૂપી કે પ્રદેર્ત્િગુણકે કારણ 

પ્રત્યેક પ્રદેર્કા આકાર હૈ. એય..! િન્નાલાલજી! .... યહ તો બહોત સાલ પહલે બહોત પ્રશ્ન હો ગયે હૈં. 
પરંતુ યહ તો એક ગરીબ આદમીકા પ્રશ્ન હૈ. આહાહા..! 

ભગિાિ આત્મા અસંખ્યપ્રદેર્ી હૈ. ઉસમેં પ્રદેર્ગુણકે કારણસે આકાર હૈ. તો આકાર અથાગત્ 
અસંખ્ય પ્રદેર્કે ઉપર હી કેિલ આકાર હૈ ઐસા િહીં. ક્યા કહા સમઝમેં આયા? છહ સામાન્ય ગુણ 

આતે હૈં િ? અભસ્તત્િ, િસ્તુત્િ, પ્રમેયત્િ, દ્રવ્યત્િ, અગુરુલઘુત્િ, પ્રદેર્ત્િ—છહ. તો ઉસમેં પ્રદેર્ત્િ 

ગુણકે કારણ છહોં દ્રવ્યમેં આકાર હૈ. ભાઈ! યહ નિષય અલૌકકક હૈ. યહ આકારકી પકરભાષા ઐસી 
િહીં કક યહ જીિ હૈ ઉસકે અસંખ્ય પ્રદેર્કે ઉપર આકાર હૈ. ઐસા િહીં. પ્રત્યેક પ્રદેર્કા આકાર હૈ. 
નહંમતભાઈ! ઐસી બાત! ઐસે આકાર્મેં જો આકાર હૈ પ્રદેર્ગુણકે કારણસે, િહ ઉપર .... હૈ ઇતિે મેં 
િહીં. પ્રત્યેક પ્રદેર્સે લેકર અિંત પ્રદેર્મેં ઉસકા આકાર વ્યાપક હૈ. અરેરે..!  

શ્રોતા – પ્રત્યેક પ્રદેર્કા આકાર અલગ હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – યહ પ્રદેર્ત્િ ગુણ હૈ કક િહીં? તો પ્રદેર્ત્િગુણ અસંખ્ય પ્રદેર્સે ઉપર હી 
આકર હૈ ઐસા િહીં. સૂક્ષ્મ બાત આ ગઈ હૈ ભાઈ! યહ તો એકકા પ્રશ્ન આયા હૈ ઇસનલયે, િરિા યહ 

બાત તો હમારે કઈ બાર હો ગઈ હૈ. આહાહા..! પ્રભુ! યહ તો અલૌકકક બાતેં હૈં બાપા! આહાહા..! 

ભગિાિ આત્મા... પ્રદેર્ત્િગુણ હૈ ઉસમેં. તો ઉસકે કારણસે ઉસમેં આકાર હૈ. યહ કોઈ િડકા 
આકાર િહીં. નિરંિિ નિરાકાર ઐસા કહકર પરકા આકાર િહીં (ઐસા કહા). પરંતુ સ્િકે આકાર ભબિા 
િસ્તુ હોતી િહીં. આહા! ઔર િહ આકાર, ઉપર હી આત્માકા એક આકાર હૈ ઐસા િહીં. યહ બાત કોઈ 

ગિબ બાત હૈ. પ્રદેર્મેં દરેક પ્રદેર્સે લેકર સારા આકાર્મેં ભી આકાર હૈ. યહ તો કભી સુિા િહીં 
ઐસી બાત હૈ. આહાહા..! યહાં તો યહ બાતકી ચચાગ બહોત હો ગઈ હૈ. પરંતુ યહ તો પ્રશ્ન આયા હૈ.  
મેરે કો શ્રદ્ધા હો ગઈ જૈિિમગકી. યહ અલૌકકક બાત હૈ. પરંતુ ઐસી બાત સુિી, પઢી આત્મિમગમેં, તો 
બાત તો બૈિી હૈ. બાત તો સચચી હૈ. પરંતુ મુઝે તીિ ર્ંકા હૈ કક યહ આકાર્મેં આકાર કહતે હૈં જૈિ 

લોગ, તો આકાર કહાંસે આયા? પ્રભુ! સૂક્ષ્મ બાત હૈ. 
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સારે આત્મા ઉપર હરેક પ્રદેર્મેં વ્યંિિપયાગય હૈ. નહંમતભાઈ! દૂસરા પ્રશ્ન ઉસમેં યહ હૈ કક યહ 

જીિ ભિતિે મુભક્ત પાિે તો યહાં સંસારકી રાનર્ ઘટે, તો િયે ઉત્પન્ન હોતે હૈં િ સંસારમેં? િરિા 
સંસારકી રાનર્ ઘટ જાયે. િહ ઉસકો ખબર િહીં. સંસારરાનર્ ઘટતી હૈ તો અિંતિે ભાગમેં ઘટે. દ્રવ્યકી–
જીિદ્રવ્યકી સંખ્યા ઇતિી હૈ કક એક ર્રીરમેં જો અિંતા જીિ હૈં ઉસસે અિંતિે ભાગમેં મોક્ષ ગયે હૈં 
ઔર નિકાલમેં ભી િબ જાયેંગેં તબ એક ર્રીરમેં (રહે અિંતા જીિકે) અિંતિે ભાગમેં જાયેંગેં. 
આહાહા..! એક ર્રીરમેં ભિતિે જીિ હૈં ઉસકે અસંખ્યિે મેં ભાગમેં કભી મોક્ષ િહીં જાયેંગેં. એય..! 
પંકડતજી! યહ તો પ્રભુકા માગગ હૈ, બાપા! આહાહા..! અરેરે..! 

અસંખ્ય ઔદાકરક ર્રીર.. એક અંગુલકે અસંખ્યિે ભાગમેં અસંખ્ય તો ઔદાકરક ર્રીર હૈં ઔર 

એક-એક ર્રીરમેં અિંત જીિ હૈં. ઐસે સારે લોકમેં ભરે હૈં િસોિસ. યહાં ભી, અંગુલકે અસંખ્યિે ભાગમેં 
યહાં ભી અિંત જીિ હૈં. ર્રીર અસંખ્ય હૈં, જીિ અિંત હૈં અંગુલકે અસંખ્યિે ભાગમેં. ઐસે સારા લોક... 
આહાહા..! ઉસમેંસે મોક્ષ જાયેંગેં... મોક્ષ ગયે ઔર જાયેંગેં, િે એક ર્રીરમેં (રહે અિંતા જીિકે) અિંતિે 
ભાગમેં જાયેંગેં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? િે અિંતિે ભાગમેં જાયેંગેં, નફર ભી યહાં કમ હોતા િહીં. 
યહ તો અિંતગુિા.. અિંતગુિા.. હૈં ઉસમે ઇતિા કમ હો ઉસકી ક્યા નગિતી? યહ સારા લોક ભરા હૈ 
અસંખ્ય નિગોદ ર્રીરસે. ભગિાિ ભબરાિતે હૈં િહાં ભી નિગોદ ભરા હૈ. તો એક-એક નિગોદ ર્રીરમેં 
અિંત જીિ હૈં. ઐસે અસંખ્ય ર્રીર (એક) અંગુલમેં. ઐસે સારે લોકમેં નિગોદકે જીિ સારે લોક પ્રમાણસે 
િાસિાસ કર ભરે હૈં. જ્ઞાિચંદજી! યહાં કોઈ પૈસે .. નમલે ઐસા િહીં હૈ. ક્યોં ભાઈ! યહ સુિિા મુશ્કેલ 

પડે ઐસા હૈ. યહ તો િીતરાગમાગગ હૈ બાપા! ક્યા કહીએ? 

ઇતિે અસંખ્ય નિગોદકે ર્રીરસે ભરા લોકાલોક. અંગુલકે અસંખ્યિે ભાગમેં અસંખ્ય પ્રદેર્મેં 
અિંતા જીિ એક-એક ર્રીરમેં ઔર એક-એક ર્રીર, જીિ અિંત. અિંતમેં એક-એક જીિ કે સાથ દો-
દો ર્રીર. યહ અંગુલકે અસંખ્યિે ભાગમેં ઇતિા હૈ. સારા લોક પ્રમાણ ભરા હૈ. ઉસમેં સે મુભક્ત ગયે... 
ઉસિે પૂછા કક છહ માસ ઔર આિ સમયમેં ૬૦૮ મુભક્ત પાતે હૈં તો (જીિ) ઘટ જાયેંગેં. તો ઇતિા તો 
યહાં િયા સંસાર.. િયે ઉત્પન્ન હોંગે હૈ કક િહીં? યહ િૂિી બાત હૈ. ઇતિે અિંતિે ભાગમેં કમ હો 
િરા, તો ભી અિંત અિંતગુિા િહાં પડા હી હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

શ્રોતા – અિંત, ઉસમેં ભી અિંત હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – અિંત હૈં અિંત. આહાહા..! 

એક-એક નિગોદમેં અિંત જીિ ઔર એક-એક જીિ... આકાર્કે પ્રદેર્કા માપ િહીં. ઉસકે પ્રદેર્કી 
સંખ્યાસે અિંતગુિે એક જીિમેં ગુણ હૈં. ઐસે એક પરમાણુમેં ભી ઈતિે હી ગુણ િડ હૈં. આહાહા..! યહ 

િસ્તુકા સ્િરૂપ હી ઐસા હૈ. યહ કોઈ ભગિાિિે બિાયા િહીં હૈ. તો દૂસરા પ્રશ્ન યહ થા. ઔર તીસરા 
પ્રશ્ન હૈ ઉસકા કક અભવ્યિે ક્યા ઐસા પાપ કકયા કક અભનિ હુઆ? ઐસા પ્રશ્ન હૈ. ભવ્ય, અભવ્ય તો 
પ્રભુ! ઉસકી પયાગયમેં યોગ્યતા હૈ. યહ ભવ્ય, અભવ્ય.. આયેગા િ? િહ તો પયાગયકી યોગ્યતા હૈ. 
દોિોંકા દ્રવ્યસ્િભાિ તો ર્ુદ્ધ પૂણાગિંદ નસદ્ધ સમાિ હૈ. ભનિ ઔર અભનિ—દોિોંકા સ્િભાિ નસદ્ધ 
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સમાિ સદા પદ હૈ. જ્ઞાિી િબ જાિતે હૈં તબ ઐસા માિતે હૈં કક સબ જીિ ‘નસદ્ધ સમાિ સદા પદ 

મેરો.’ મૈં તો નસદ્ધ સમાિ હૂં, પયાગયમેં ઐસે અિુભિમેં આતા હૈ. આહાહા..! યહાં કહતે હૈં કક ઇતિે જીિ 

અભનિ-ભનિ ક્યોં? 

‘ભગિાિ પરમાત્માકો ર્ુદ્ધનિશ્ચયિયસે...’ યહ સબ ભેદ હૈ િહીં. બાદમેં કહતે હૈં કક યહ કહા 
કકસિે? કક ‘ઐસા ભગિાિ સૂિકતાગ કા (શ્રીમદ્ ભગિત્્ કુંદકુંદાચાયગદેિકા) અભભપ્રાય હૈ.’ સમઝમેં 
આયા? ઉસકી ..... દેિા. ‘ઇસપ્રકાર (આચાયગદેિ) અમૃતચંદ્રસૂકરિે ( શ્રી સમયસારકી) આત્મખ્યાનત 

િામક ટીકામેં ૩૫-૩૬ િેં શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ -’ સમયસારમેં.  

      (मामिनी) 
                “सकिममप मवहािाह्नाि मचच्छमिमििं 

सु्फटतिमवगाह्य स्व ंच मचच्छमिमात्रम  ्। 
इममपुमि चिंत ंचारु मवश्वस्य साक्षात  ् 
किित ुपिमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम् ॥” 

 આભખરમેં તો ઐસા કહા, ભાઈ! કક ઇસ સમયસારમેં, ર્ુદ્ધ ચૈતન્યમાિ આત્મા હૈ િહ કથિ પૂરે 
સમયસારમેં કકયા હૈ. આભખરકા શ્લોક હૈ િ? આખરી શ્લોક હૈ િ? અલમ્.. અલમ્.. પૂણગ હો. િહાં હૈ. 
સમયસારમેં હોં. સમયસારમેં હૈ િ આભખરકા? .. હૈ િ? કકતિા હૈ? સ્યાદ્વાદકે પહલે હોં. યહ આયા 
૨૪૬ કલર્. ‘इतीदमात्मनस्तत्त्व ं ज्ञानमात्रमवमितम  ।’ બસ. યહ સમયસારમેં... ૨૪૬ કલર્. 
આહાહા..! 

‘इतीदमात्मनस्तत्त्व ंज्ञानमात्रमवमितम  । 
अखण्डमकेमचिं स्वसवंदे्यमबामितम  ् ॥२४६॥’ 

આહાહા..! ૨૪૪. ‘अिमिममतजल्प’ै ઉસમેં આયા િ? ‘યહાં માિ ઇતિા હી કહિા હૈ કક ઇસ 

એકમાિ પરમાથગકા હી નિરંતર અિુભિ કરો; ક્યોંકક નિિરસકે પ્રસારસે પૂણગ જો જ્ઞાિ ઉસકે 
સ્ફુરાયમાિ હોિેમાિ જો સમયસાર (-પરમાત્મા) ઉસસે ઉચચ િાસ્તિમેં દૂસરા કુછ ભી િહીં હૈ...’ 
જ્ઞાિમાિ આત્મા, ઐસા કહા હૈ. ઇસમેં આયા હૈ. કેિલ ર્ુદ્ધ જ્ઞાિમાિ આત્મા, પૂરે સમયસારમેં કહિા 
હૈ તો યહ કહિા હૈ. પયાગય ભી િહીં ઔર રાગ ભી િહીં ઔર પરનિષય.. આહાહા..! કેિલ ભગિાિ 

ર્ુદ્ધજ્ઞાિમાિ પ્રભુ બસ. િહ જ્ઞાિમાિમેં... સ્યાદ્વાદમેં પીછે નલયા હૈ. િહ જ્ઞાિમાિમેં એકાંત િહીં હો 
જાતા હૈ? કક જ્ઞાિમાિમેં સાથમેં અિંત ગુણ આ ગયે. 

જ્ઞાિમાિ કહતે હૈં કક હૈ ઐસા કહતે હૈં (ઉસમેં) અભસ્તત્િગુણ આ ગયા, િસ્તુત્િગુણ આ ગયા, 
પ્રમેયત્િગુણ આ ગયા—સબ ગુણ આ ગયા ઉસમેં. એક જ્ઞાિમાિ કહિે સે એકાંત હો જાયે ઐસા િહીં. 
..... યહાં યહ કહતે હૈં.  
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‘શ્લોકાથગ – નચત્ર્ભક્તસે રનહત...’ લ્યો! પ્રભુ જ્ઞાિર્ભક્ત, જ્ઞાિસામથ્યગ હૈ ઉસમેં. આહાહા..! 
અમૃતચંદ્રાચાયગકા પોકાર હૈ. પ્રભુ! તુમ નચત્ર્ભક્ત, જ્ઞાિર્ભક્ત.. બસ. જ્ઞાિસ્િરૂપ, આિંદસ્િરૂપ (ઉસમેં) 
અિંત અનિિાભાિી સાથમેં હૈં. ‘નચત્ર્ભક્તસે રનહત અન્ય સકલ ભાિોંકો મૂલસે છોડકર...’ આહાહા..! 
દૂસરા ભાિ હૈ, પયાગયિયકા નિષય હૈ. દ્રવ્ય હી માિે, પયાગય િ માિે તો િહ નમથ્યાદ્રનિ હૈ. આહાહા..! 
યહ ... ચૌદહ .... પયાગયકો િ માિિા... િહાં તો યહાં તક કહા હૈ... સૂક્ષ્મ બાત આયી હૈ. પયાગયકો િ 

માિે િહ છહ દ્રવ્યકો માિતા િહીં. ક્યોંકક પયાગય તો છહ દ્રવ્યકો જાિતી હૈ. અપિે દ્રવ્યકો તો એક ઓર 

રખો, પરંતુ પયાગય છહ દ્રવ્યકો જાિતી હૈ. તો ભિસિે પયાગયકો િહીં માિા, ઉસિે છહ દ્રવ્યકો િહીં 
માિા. ઐસા પાિ હૈ કલર્ટીકામેં. બાત પહલે હો ગઈ હૈ. સમઝમેં આયા? ક્યા કહા? કક નસફગ દ્રવ્યકો 
હી માિે ઔર પયાગયકો િ માિે, પયાગયમેં છહ દ્રવ્ય જાિિે લાયક હૈં તો છહ દ્રવ્યકો હી િહીં માિા.  

શ્રોતા – જાિિેિાલેકો િહીં જાિા? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – જાિિેિાલેકી પયાગયકો િહીં માિા તો છહ દ્રવ્યકો માિા િહીં. આહાહા..! 
કલર્ટીકામેં હૈ. સમઝમેં આયા? િહાં સે ....કા ગોટા ઉિા હૈ ઉસમેં સે. કક ભિસિે પયાગયકો િહીં માિા... 
પયાગય દ્રનિકા નિષય િહીં. પયાગયદ્રનિ.. પયાગયદ્રનિ નિષય કરતી હૈ દ્રવ્યકો. પયાગય નિષય કરતી હૈ, 
પયાગય હૈ. િહ પયાગય છહોં દ્રવ્યમેં પયાગય હૈ તો ભગિાિમેં ભી પયાગય તો હૈ, અભસ્તરૂપ હૈ. િૂિી િહીં. 
પરંતુ ઉસ પયાગયમેં, આહાહા..! જો જાિિે લાયક છહ દ્રવ્ય હૈં, જો પયાગય િ માિે તો ઉસિે છહ દ્રવ્યકો 
િહીં માિા. આહાહા..! કેિલ આત્મદ્રવ્ય માિા િહ પયાગયમેં.. પયાગયમેં. આહાહા..! ક્યા કહતે હૈં? 

કક જો પયાગય હૈ અપિી એક સમયકી, િહ પયાગય િહીં હૈ ઐસા માિે, હૈ હી િહીં, િૂિી હૈ, તો 
ઉસ પયાગયમેં છ દ્રવ્યકો જાિિેકી લાયકાત... છહ દ્રવ્ય જાિતી હૈ પયાગય, જો િહ પયાગય િ માિે તો 
ઉસિે છહ દ્રવ્યકો િહીં માિા. આહાહા..! કિીિ બાત હૈ બાપુ! યહ તો િીતરાગમાગગ હૈ બાપુ! સિગજ્ઞ 

પરમાત્મા... િહ યહાં કહતે હૈં.  ‘નચત્ર્ભક્તસે રનહત...’ પરંતુ િહ નચત્ર્ભક્તસે રનહત કહી િસ્તુ, પરંતુ 
નચત્ર્ભક્તસે રનહત જો ચીિ હૈ િહ અંદર પયાગયમેં તો હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

‘નચત્ર્ભક્તસે રનહત...’ િહ જાિતા હૈ કૌિ? નચત્ર્ભક્તસે રનહત મૈં હૂં, િહ જાિતા હૈ કૌિ? કક 

પયાગય. આહાહા..! પયાગય જાિતી હૈ કક યહ નચત્ર્ભક્તસે રનહત મૈં હૂં. દ્રવ્ય તો જાિતા િહીં, દ્રવ્ય તો 
ધ્રુિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? અિેકાંત માગગ સૂક્ષ્મ બહોત હૈ ભાઈ! ‘નચત્ર્ભક્તસે રનહત અન્ય 

સકલભાિોં કો...’ ભાિકી–પયાગયકી અભસ્ત કહી. નચત્ર્ભક્તસે રનહત જો ભાિ િહ હૈ તો સહી. પરંતુ 
ઉસ ભાિકો મૂલસે ઉખેડકર... દ્રનિમેં નચત્ર્ભક્ત લેિે સે, નચત્ર્ભક્તસે રનહત ભિતિે ભાિ હૈં (ઉન્હેં) 
‘મૂલ સે છોડકર...’ ઉિકા સિગથા લક્ષ છોડકર. આહાહા..! ઐસા હૈ. ક્યા હૈ? આહાહા..! 

‘નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસે નિિ આત્માકા અનત સ્ફુટરૂપસે અિગાહિ કરકે,...’ નચત્ર્ભક્ત 

જ્ઞાિસામથ્યગ, જીિત્િર્ભક્ત આકદ સામથ્યગ પૂણગ િસ્તુકા સ્િરૂપ હૈ. ઉસસે રનહત ભાિ કો છોડકર, 
‘નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસે નિિ આત્માકા અનત સ્ફુટરૂપસે અિગાહિ...’ આહાહા..! ક્યા કહા? 

‘નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસે નિિ આત્મા...’ ઉસમેં ‘અનત સ્ફુટરૂપસે અિગાહિ...’ અંદર પ્રિેર્કર. આહાહા..! 
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સમુદ્ર મેં જૈસે ડૂબકી મારતે હૈં અંદર, અિગાહિ કરતે હૈં અિગાહિ, ઐસા નચત્ર્ભક્ત રનહત.... ઐસા 
આત્મા... નચત્ર્ભક્તસે રનહત... નચત્ર્ભક્તસે રનહત જો ચીિ હૈ ઉસે છોડકર નચત્ર્ભક્તમેં અિગાહિ કર. 
નચત્ર્ભક્તસે રનહત પૃથક્ભાિ જો હૈ ઉસકો છોડકર નચત્ર્ભક્તસ્િરૂપ આત્મા ઉસમેં અિગાહિ કર. 
આહાહા..! હૈ? અિગાહિ કરિેિાલી પયાગય હૈ. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. 

‘નચત્ર્ભક્તમાિ...’ નલયા િ? નચત્ર્ભક્તમાિ કહિેસે દૂસરે ગુણ િહીં હૈં ઐસા િહીં. પરંતુ 
નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસા કહિે સે, નચત્ર્ભક્તમેં આિંદર્ભક્તસે નિપરીત જો રાગાકદ પયાગય હૈ ઉસસે રનહત 

નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસા કહિા હૈ. નચત્ર્ભક્તમાિ હી નલયા હૈ. તો યહાં તો એકાંત હો જાયે. કોઈ કહે, 
નચત્ર્ભક્ત માિ કેિલ જ્ઞાિગુણ હૈ અંદર? નચત્ર્ભક્તમાિકા અથગ હી યહ હૈ કક નચત્ર્ભક્તકે સાથમેં 
ભિતિે અિંતા ગુણ ધ્રુિ હૈં િહ નચત્ર્ભક્તમાિમેં આ જાતે હૈં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ઐસા કહાં 
નિણગય કરે? દુનિયા કો બાહરમેં મજા પડે. ઉસમેં દો, પાંચ, દસ કરોડ રૂપયે હો જાયે ઔર સ્ત્રી, લડકે કુછ 

િીક હો તો આહાહા..! લુટ ગયા ભબચારા િહાં. આહાહા..! 

નસદ્ધાંતમેં ઉસકો િરાકા કહા હૈ. િરાકા અથાગત્ ભભખારી. અપિી ચીિકી લક્ષ્મી કી તો ખબર 

િહીં ઔર બાહરકી લક્ષ્મીકો માગે કક મુઝે દો.. મુઝે દો.. મુઝે દો... મેરે મેં... યહ મેરા... યહ મેરા... યહ 

મેરા.. બડા ભભખારી હૈ, ઐસા કહતે હૈં. એય..! યહાં તો દરબાર આયે થે. કરોડોંકી પેદાર્ હૈ િ? 

ભાિિગર દરબાર. એક કરોડકી ઊપિ હૈ. દરબાર ભાિિગર. .... આયે થે. દરબાર આતે હૈં ઔર ... 
આતે હૈં, સબ આતે હૈં. દરબાર શ્રીકૃષ્ણકુમાર આયે થે. તો ઉસકો કહા, દરબાર! એક મનહિેમેં લાખ 

માંગે િહ છોટા ભભખારી હૈ ઔર પાંચ લાખ માગે, કરોડ માગે િહ બડા ભભખારી હૈ. એક કરોડકી ઊપિ 

હૈ ઉસકી. પાનલતાણાસે આયે થે. માિસ્તંભકા િબ .. થા િ તબ આયે થે. આહાહા..! 

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – ક્યા કહતે હૈં? િરમ ઇન્સાિ થા. પરંતુ હમારે કહાં પૈસેિાલેકો ... કરિા હૈ 
કક રાજા આયે તો મક્ખિ લગાયે, ઉસકો અિુકૂલ હો? દરબાર! ઐસા કહા, કરોડ માંગે... એક લાખ, 
પાંચ લાખ, કરોડ માગે િહ બડા ભભખારી હૈ. એય..! દરબાર! કહે, હા મહારાિ! આહાહા..! 

શ્રોતા – િહ કહાં માંગતા હૈ? 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – િહ માંગકર લાયે િહીં, પર કરોડ આયે તો રાજી હોતા હૈ કક િહીં? ખુર્ી 
હોતા હૈ કક િહીં? તો ભભખારી હૈ િહ. પરચીિ મેરી (માિે) િહ તો ભભખારી હોતા હૈ, રાજી હોતા હૈ, 
િહ તો અજ્ઞાિી હૈ, મૂઢ હૈ. આહાહા..!  

યહાં તો કહતે હૈં કક અપિી ‘નચત્ર્ભક્તમાિ ઐસે નિિ આત્માકા અનત સ્ફુટરૂપસે પ્રગટરૂપસે 
પ્રત્યક્ષ અિગાહિ કરકે,...’ પ્રત્યક્ષ અંદર અિગાહિ કરકે. આહાહા..! ‘આત્મા સમસ્ત નિશ્વકે ઊપર 

પ્રિતગમાિ...’ નતરતા હુઆ. ઉપર નતરતા ઐસા નલયા હૈ િ? ‘चारुमवश्वस्य साक्षात  ् किित’ु.. ઉપર 

નતરતા હૈ. ‘નિશ્વકે ઉપર...’ સારી દુનિયા—નિકલ્પ ઔર છ દ્રવ્ય, ઉસસે ઉપર નતરતે હૈ અથાગત્ ભભન્ન 
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હી હૈ. ભભન્ન હુઆ તો ઉપર નતરતે હૈં, અંદરમેં પ્રિેર્ િહીં કરતા. પયાગયસે, રાગસે ઔર પરસે અત્યંત 

પરસે ભભન્ન નતરતા હૈ. આહાહા..!  

‘કેિલ (એક) અનિિાર્ી આત્માકો આત્મામેં સાક્ષાત્ અિુભિ કરો.’ યહ આભખરી સાર કહા. 
ઐસા ભગિાિ રાગ ઔર પર—સારે નિશ્વસે ઉપર નતરતા હૈ, ભભન્ન હૈ. ઉસમેં પ્રિેર્ િહીં. ઐસા 
આત્માકા અંતમુગખ હોકર અિુભિ કરો. યહ ચીિ હૈ સારે બારહ અંગમેં. નિર્ેષ કહેંગે. 

         (શ્રોતા – પ્રમાણ િચિ ગુરુદેિ!) 

 

***** 
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નિયમસાર. ૪૨ (ગાથા)કા કલશ હૈ િ? સમયસારકા કલશ હૈ. હૈ? દૂસરા કલશ હૈ. ‘નિત્શક્તિસે 
રનહિ...’ કે બાદમેં. યહ શ્લોક આ ગયા હૈ. હૈ? કૌિ-સા પન્ના? ૮૯. 

(अनषु्टभु्) 
“चिच्छचिव्याप्तसर्वस्वसारो जीर् इयानयम  ्। 
अतोऽचतचरिााः सर्ऽेचि भार्ााः िौद्गचिका अमी ॥” 

‘શ્લોકાથથ – િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત...’ સૂક્ષ્મ નિષય હૈ ભગિાિ! યહ આત્મા જો હૈ િૈિન્યશક્તિ 

જ્ઞાયક આિંદસ્િરૂપ પ્રભુ હૈ. િૈિન્યશક્તિ લી હૈ. િૈિન્યસ્િભાિ કહો, િૈિન્ય શક્તિ કહો, િૈિન્ય ગુણ 

કહો, િૈિિ કા િૈિન્યપિા કહો. આહાહા..! ભાિ ઔર ભાિિાિ. ભગિાિ આત્મા ભાિિાિ ઔર 

િૈિન્યપિા િહ ભાિ–ગુણ હૈ. િહ ‘િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત...’ ઇિિે મેં રહા હુઆ. િૈિન્યશક્તિમેં 
વ્યાપ્ત. આહાહા..! ક્િસકો સમ્યગ્દશથિ પ્રગટ કરિા હો પ્રથમ ધમથકી શરૂઆિ, િો ઇસકા નિષય તયા? 

આહાહા..! 

િો કહા, ‘િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત ક્િસકા સિથસ્િ-સાર હૈ...’ આહાહા..! શરીર, િાણી, મિ િો 
િહીં, પુણ્ય-પાપકા ભાિ ભી ક્િસમેં િહીં, ક્િસમેં એક સમયકી પયાથયકા ભી અભાિ હૈ. આહાહા..! 
ઐસા િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત અથાથિ્ િૈિન્યશક્તિસે સંપન્ન... આહાહા..! ઐસા સિથસ્િ-સાર હૈ. ‘ઐસા 
યહ જીિ...’ ‘ઐસા યહ જીિ ઇિિા હી માત્ર હૈ;...’ આહાહા..! સમ્યગ્દશથિ પાિેકી િીિ, જો 

સમ્યગ્દશથિકા નિષય.. િૈિન્યશક્તિમાત્ર ઇિિા જીિ િહ સમ્યગ્દશથિકા નિષય હૈ. આહાહા..! ... ઐસા 
હૈ ભગિાિ! આહાહા..! િક્રિિી! ભરિ િક્રિિી ઉસકા િામ હૈ. િામ હૈ ભરિ િક્રિિી. બહોિ પ્રેમ 

હૈ. આહાહા..! યહ િીિ બાપુ! 

શ્રોિા – ભરિ િક્રિિી આદદિાથ ભગિાિકે સમિસરણમેં થે, િૈસે આપ ભી ભગિાિ હો. 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – યહ હૈ િ? .. કા આત્મધમથ હૈ િ? સારા ... આહાહા..! 

કહિે હૈં દક ક્િસકો ભિકા અંિ લાિા હો... િોયાથસી લાખ યોનિમેં અિિાર... એક એક યોનિ મેં 
પ્રભુ! અિંિ બાર અિિાર દકયા. કલ કહા થા િ? િાદીરાિમુનિ. કોઢ થા શરીરમેં. મુનિ ભાિનલંગી 
સંિ. અિીનન્િય આિંદકે સ્િાદમેં પ્રિુર સ્િસંિેદિ િહ મુનિપિા. ! આહાહા..!  ઉસ મુનિકો કોઢ થા. 
િહ પ્રભુકે પાસ પ્રાથથિા કરિે થે. પ્રભુ! મૈં શરીરકે દુુઃખકો યાદ કરિા હૂં પ્રભુ! આહાહા..! મૈં પરકી .... 
િહીં. મૈં  અિંિ ભિમેં પૂિથ ભિકે િરક-નિગોદકે.... મુનિ હૈ, ભાિનલંગી સંિ હૈ. પ્રભુકો પ્રાથથિા કરિે 
હૈં. િંદુભાઈ! િહ કોઢ .. દકયા થા િ દક મેરે મહારાિ કો કોઢ નિકલા. કોઢ થા. પરંિુ શ્રાિકિે ઐસા કહ 

શ્રાવણ સુદ ૯, ગુરુવાર, તા. ૨-૮-૧૯૭૯ 
શ્લોક-૬૦, ૬૧  પ્રવચન-૧૩ 
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દદયા રાજાકો દક હમારે મુનિકે કોઢ િહીં. શ્રાિક આયા. પ્રભુ! મૈંિે દરબારકો ઐસા કહા દક આપકો કોઢ 

િહીં. શાંનિ રખો, બાપુ! શાંનિ રખો.  

ભગિાિકે માગથમેં અચ્છા હોગા. કોઢ િો હૈ. શ્રાિકિે િહીં હૈ ઐસા દરબારકો કહા. ઔર યહાં 
આકર ઐસા કહા દક અરે..! આપકો કોઢ હૈ મુઝે ખ્યાલ થા. મેરે મુનિકો કોઢ ઐસા હમ સુિ િ સકે. 
આહાહા..! િો મૈંિે દરબારકો િો ઐસા કહા. ભાઈ! શાંનિ રખો પ્રભુ! ભગિાિકા પ્રિાપ, આત્માકા 
પ્રિાપ ઐસા હૈ કોઈ. પ્રાથથિા કરિે કરિે.. આહાહા..! પ્રભુ! મૈં િરક ઔર નિગોદકા દુુઃખ યાદ કરિા હૂં 
િો આયુધ લગિા હૈ, છરા લગિા હૈ. મુનિ હૈ, ભાિનલંગી સંિ હૈ, પરમેષ્ઠી પદમેં હૈ. આહાહા..! પરંિુ 
નિકલ્પ ઐસા આયા ઔર બાિ િો યહ થી દક યહ કોઢ હૈ િહ કોઢ નમટ જાયેગા. પ્રભકો પ્રાથથિા, પ્રભુ! 
આપ િહાં અિિરિે હૈં િહાં િગરમેં સોિેકે દરિાજે ઔર રત્િિા કાંગરા.... પ્રભુ! આપ િહાં ગભથમેં 
આિે હો િો િહાં ઇન્િ આકર સાફ કરિે હૈં. પ્રભુ! મૈં િો આપકી પ્રાથથિા કરિા હૂં. મૈંિે અિંિ કાલમેં 
દુુઃખ ભોગે િહ યાદ કરિા હૂં િો િોટ લગિી હૈ, આયુધ લગિા હૈ. ઉસકા અથથ હૈ દક અિંિ કાલમેં જો 

દુુઃખ હુઆ િહ દુુઃખ (અબ) િહીં હોગા. સમઝમેં આયા? એક-દો ભિમેં કેિલજ્ઞાિ લેકર મોક્ષ હો 
જાયેંગેં. આહાહા..! 

યહાં કહિે હૈં.. યહ પદ્મપ્રભમલધાદર મુનિ કહિે હૈં. આહાહા..! ‘િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત ક્િસકા 
સિથસ્િ-સાર...’ સારા જ્ઞાિ, અિંિ શાંનિ, િીિરાગિા, આહાહા..! ઐસા ભરા પડા હૈ પ્રભુ િૈિન્ય િહ 

જીિ હૈ. શરીર, િાણી, કમથ યહ િો િહીં, પરંિુ પુણ્ય-પાપકે પદરણામ િહ જીિ િહીં. િહ િો િહીં પરંિુ 
એક સમયકી પયાથય ભી વ્યિહારજીિ હૈ. નિશ્ચયજીિ યહ હૈ. આહાહા..! ઐસી બાિ હૈ. આહાહા..! 
ઐસી િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત પૂણાથિંદ પ્રભુ, ક્િસકા સિથસ્િ... સિથ+સ્િ–અપિા સાર હૈ. આહાહા..! 
‘ઐસા યહ જીિ...’ ઐસા યહ જીિ ‘ઇિિા હી માત્ર હૈ;...’ યહાં િો સ્ત્રી, બચ્િે, પૈસે, ધૂલ, હમારે હૈં... 
હમારે હૈં... માર ડાલા જીિકો. સમઝમેં આયા? માર ડાલા કા તયા અથથ? દક અપિી િૈિન્યશક્તિ સંપન્ન 

પૂણાથિંદકા િાથ, ઉસમેં, પયાથય ભી િવ્યમેં િહીં. દયા, દાિ, વ્રિાદદ કા નિકલ્પ િો િહીં, િો યહ 

સંયોગીિીિ મેરી હૈ ઐસી માન્યિામેં િૈિન્યકા—જ્ઞાિા-િષ્ટા િૈિન્ય સિથસ્િ ઉસકા—ઉસિે અિાદર 

દકયા. આહાહા..! કદિિ બાિ બાપુ! જૈિધમથકા સમ્યગ્દશથિ ઔર સમ્યગ્દશથિકા નિષય અલૌદકક િીિ 

હૈ ભાઈ! આહાહા..! ઔર સમ્યગ્દશથિ ક્બિા બાહરમેં દદખાિ ક્િિિા કરે દક ઇિિા મૈં ત્યાગી હૂં, મૈંિે 
ભોગ છોડા હૈ, િહ સબ નમથ્યાત્િકા પોષણ હૈ. સૂક્ષ્મ બાિ હૈ ભાઈ! આહાહા..! 

‘જીિ ઇિિા હી માત્ર હૈ;...’ ઐસા નલખા હૈ િ? ‘ઐસા યહ જીિ ઇિિા હી માત્ર હૈ;...’ પયાથય 

હૈ, રાગ હૈ, પરંિુ િહ જીિ િહીં. આહાહા..! યહ િો પહલે આ ગયા િ? પહલી ૩૮િીં ગાથામેં. શુરુ 

િહાંસે દકયા. નિશ્ચય આત્મા, િાસ્િિમેં આત્મા પૂણાથિંદકા િાથ ધ્રુિસ્િરૂપ િૈિન્ય અખંડાિંદ િહી 
િાસ્િિમેં આત્મા હૈ. નિશ્ચય આત્મા. આહાહા..! ક્િસમેં પયાથયકા અભાિ હૈ. પયાથય હૈ સહી, પરંિુ 
ક્િસમેં પયાથયકા અભાિ હૈ ઐસા ધ્રુિ નિદાિંદ મેરા પ્રભુ, આહાહા..! િહી િાસ્િિમેં આત્મા હૈ ઔર 
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ઉસ આત્માકે અિલંબિસે સમ્યગ્દશથિ હોિા હૈ. બાકી લાખ દક્રયાકાંડ કરે, મર જાયે, સૂક જાયે, પર 

સમ્યગ્દશથિ િહીં હોગા, નમથ્યાત્િકા પોષણ હોગા. આહાહા..!  

‘ઐસા યહ જીિ...’ ઐસા યહ જીિ તયા? ‘િૈિન્યશક્તિસે વ્યાપ્ત...’ રહા હુઆ ‘ક્િસકા સિથસ્િ-
સાર હૈ ઐસા યહ...’ આત્મા. આહાહા..! ‘ઇિિા હી માત્ર હૈ;...’ ઔર ‘હી’ નલયા. ‘ઇિિા હી માત્ર 

હૈ;...’ પરમાથથસે આત્મા ભગિાિ પૂણાથિંદકા િાથ િૈિન્યશક્તિકા ભાિકા નપંડ હૈ, ક્િસ મેં કેિલજ્ઞાિકી 
પયાથય પ્રગટ હો ઐસી અિંિી પયાથયકા નપંડ િહ જ્ઞાિગુણ હૈ, ઐસા અિંિ ગુણકા નપંડ િૈિન્યશક્તિ 

સંપન્ન પ્રભુ હૈ. આહાહા..! ઓહોહો..! ઉસકો મૂલ િીિ તયા હૈ...? ઔર મૂલ િીિ પર ઉસકા લક્ષ હી 
િહીં અિાદદસે. યહ ત્યાગ દકયા, યહ દકયા, યહ છોડા, કપડે છોડે, માર ડાલા. સમઝમેં આયા? 

યહાં િો કહે દક ‘ઐસા યહ જીિ...’ ભાષા દેખો! અમૃિિંિાિાયથકી. ‘ઇિિા હી...’ ‘ઇિિા હી 
માત્ર...’ આહાહા..! ‘નિત્શક્તિસે શૂન્ય...’ િાહે િો ભગિાિકી ભક્તિ, નિિય, ત્યાગ આદદ શુભ હો, 
િહ સબ િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય હૈ. આહાહા..! દયા, દાિ, વ્રિ, ભક્તિ, પૂજા, ભગિાિકા સ્મરણ, ભક્તિ, 
મંદદર બિાિા, ઉસમેં શુભભાિ હૈ. લક્ષ્મીિંદભાઈ! એય..! જેિાલાલભાઈ! દેખો! યહ બડે સેદિયા હૈ. 
મંદદર બિાયા િ ૧૫ લાખ, ૨૦ લાખકા . િાઈરોબી. સેિ આયે હૈં યહાં નિિંિી કરિે કો. કરોડપનિ હૈં 
દોિોં. ધૂલ-ધૂલ. આહાહા..!  

શ્રોિા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – ધૂલ ભી િહીં િહાં. હેરાિ હોિેકા રાસ્િા હૈ. 

પ્રભુ! આત્મામેં લક્ષ્મી િો િહીં, પરંિુ લક્ષ્મી કા પ્રેમ-રાગ િહ ભી િહીં ઔર િીિ લોકકે િાથકી 
ભક્તિકા રાગ િહ ભી િહીં ઔર ઉસ રાગકા જ્ઞાિ કરિેિાલી એક સમયકી પયાથય િહ ભી ઉસમેં િહીં. 
આહાહા..! ઇસકો િનષ્ટમેં લેિા... રાગકે નિકલ્પસે હટકર જો િિથમાિ પયાથય રાગ સન્મુખ હૈ, સ્િભાિસે 
નિમુખ હૈ ઉસ પયાથયકો રાગસે નિમુખ કર સ્િભાિકે સન્મુખ કરિા ઉસકા િામ સમ્યગ્દશથિ હૈ. ધમથકી 
પહલી સીઢી અભી િો હોં! પંિમ ગુણસ્થાિકી દશા િો કોઈ અલૌદકક બાિ હૈ. પદડમા. યહ કહા, લોગોં 
લેકર બૈિ ગયે હૈં િહ પદડમા-ફડીમા િહીં. આહાહા..!  

યહાં કહિે હૈં ‘ઇસ નિત્શક્તિસે શૂન્ય...’ આહાહા..! અરે..! વ્યિહાર રત્િત્રયકા નિકલ્પ, દેિ-
ગુરુ-શાસ્ત્રકી શ્રદ્ધાકા નિકલ્પ, પંિ મહાવ્રિકા નિકલ્પ, શાસ્ત્રજ્ઞાિ કરિા, પઢિેકા નિકલ્પ, આહાહા..! િહ 

િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય િીિ હૈ. યહ નિકલ્પ જો હૈ િહ િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય હૈ. ઐસી બાિેં હૈં પ્રભુ! િો 
હૈ તયા? ‘શૂન્ય જો યહ ભાિ હૈ...’ દેખા! હૈ, અક્સ્િ હૈ. િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય ઐસે દયા, દાિ, રાગાદદ 

ભાિ હૈં, પરંિુ િહ િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય હૈં. આહાહા..! િો પીછે હમ ઉસકો પુદ્ગલ કહિે હૈં. આહાહા..! 

‘યહ ભાિ હૈં િે સબ પૌદ્ગનલક હૈં.’ અરેરે..! ક્િસ ભાિસે િીથંકરગોત્ર બંધે િહ ભાિ પુદ્ગલ 

હૈ.  

શ્રોિા - પુદ્ગલ હૈ િો સ્પશથ, રસ, ગંધ, િણથ હોગા? 
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પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – તયા કહિે હૈં? િણથ, ગંધ, રસ, રૂપ ભલે િ હો, પરંિુ િૈિન્યસે શૂન્ય હૈ 
ઇસનલયે પુદ્ગલ કહિે હૈં. િહ િો પ્રશ્ન આિા હૈ, િયા િહીં હૈ. િણથ, ગંધ, રસ, સ્પશથિાલા ભી પુદ્ગલ 

ઔર એક િણથ, ગંધ, રસ, સ્પશથ ક્બિાકી પયાથય િહ ભી પુદ્ગલ. સમઝમેં આયા? ઔર િીસરે કલશમેં 
કહેંગે દક નિકલ્પ હૈ િહ િો ઘોર સંસારકા મૂલ હૈ. આહાહા..! શુભ રાગ આયા.. હૈ, હો, પરંિુ કહિે હૈં 
દક યહ િો ઘોર સંસારકા મૂલ હૈ. ભગિાિ આત્મા િો મુક્તિકા મૂલ હૈ. આહાહા..! હૈ કા અથથ યહ દક 

હૈ. યહ ભાિ હૈ ઐસા િો કહા. પરંિુ હૈ િહ તયા હૈ? ભગિાિ િૈિન્યશક્તિ સંપન્ન પ્રભુ હૈ, યહ (નિકાર) 
િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય હૈ. હૈ, િો હૈ તયા? િૈિન્યશક્તિસે શૂન્ય હૈ ઇસનલયે પુદ્ગલ હૈ. આહાહા..!  

વ્યિહારરત્િત્રયકા ભાિ પુદ્ગલ હૈ, ઐસા કહિે હૈં. ઔર યહાં કહિે હૈં દક વ્યિહાર કરિે કરિે 
ધમથ હોગા. નમથ્યાત્િ હોગા. અિંિ સંસાર કરિેિાલા નમથ્યાત્િ. નમથ્યાત્િકે ગભથમેં અિંિ સંસાર પડા 
હૈ. આહાહા..! ‘ઇસ નિત્શક્તિસે શૂન્ય જો યહ ભાિ હૈં િે સબ પૌદ્ગનલક હૈં.’ ભગિાિ અમૃિિંિાિાયથ. 
િસ્િુકા સ્િરૂપ િનષ્ટકા નિષય બિાિે હૈં આહાહા..! સમ્યગ્દશથિકા નિષય સમ્યગ્દશથિકી પયાથય ભી 
િહીં ઔર નિષય કરિા—યહ હૈ ઐસા નિણથય—િહ પયાથય હૈ. પરંિુ િહ પયાથય િસ્િુમેં િહીં. આહાહા..! 
િબ ઐસા કહા દક જો પયાથય હૈ ઉસે યહાં પુદ્ગલ કહા. િો પુદ્ગલસે નિણથય હોિા હૈ? પુદ્ગલ કહા િો 
ઉસકી પયાથય અંદરમેં સન્મુખ ગઈ. ઉસ પયાથયમેં આત્મા જાિિેમેં આયા ઔર િહ પયાથય િૈિન્ય હુઈ. 
આહાહા..! િૈિન્યકી પયાથય યહ હુઈ. સમઝમેં આયા? સમ્યગ્દશથિ પયાથય િૈિન્યકી પયાથય હૈ. રાગાદદ 

પયાથય સંસારકી–ઘોર સંસારકી પયાથય હૈ. હૈ સહી. આહાહા..! ઐસા માગથ હૈ. આિ યહાં લોગ આયે હૈં. 
.. નલખા હૈ િ ભાઈ! હજારકે ઉપર લોગ હુએ. ખીિોખીિ ભર ગયા. અભી િો બહિકા  (િન્મ)દદિ 

આયેગા િબ... િહ ગુરૂિાર હૈ. ... પર યહાં દદવ્યધ્િનિ... 

શ્રોિા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – હો .. હૈ. આહાહા..! 

યહાં કહિે હૈં, સુિ િો સહી પ્રભુ! િું દકિિા દકિિા ઔર દકિિા હૈ? દક િું હૈ એક. પરંિુ એક 

કૈસા હૈ? દક િૈિન્યશક્તિ, આિંદશક્તિ... િૈિન્યશક્તિકે સાથ અિંિ શક્તિ ભાિિાિ, િહ ભાિિાિ 

જો જીિ હૈ ઇિિા હી જીિ હૈ. અિંિ િૈિન્યશક્તિ, અિંિ આિંદશક્તિ, અિંિ િીિરાગશક્તિ, અિંિ 

સ્િચ્છત્િશક્તિ, અિંિ જીિિરશક્તિ—ઐસી અિંિી શક્તિ જો િૈિન્યમય હૈ િહ જીિ હૈ. ઇિિા હી 
જીિ હૈ. ઐસા યહ જીિ હૈ. ઇિિા હી જીિ હૈ. આહાહા..! િો ... હૈ. િો .. .. હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

હૈ દક િહીં અંદર?  

‘ઓર (૪૨િીં ગાથાકી ટીકા પૂણથ કરિે હુએ ટીકાકાર મુનિરાિ દો શ્લોક કહિે હૈં)-’ િહ શ્લોક િો 
અમૃિિંિાિાયથ કા થા સમયસારકા. અબ યહ શ્લોક મુનિરાિ કહિે હૈં. .. હૈ િ?  
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        (माचिनी) 
अनर्रतमखण्डज्ञानसद्भार्नात्मा 
व्रजचत  न ि चर्कल्प ंससंतृरे्घोररूिम  ्। 
अतिुमनर्घमात्मा चनचर् वकल्पाः समाच ाः 
िरिचरणचतदूरं याचत चिन्मात्रमषेाः ॥६०॥ 

આહાહા..! ‘શ્લોકાથથ – સિિરૂપસે અખંડ જ્ઞાિકી સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા...’ આહાહા..! દો 
બાિ કહિે હૈં. અખંડ–સિિરૂપસે અખંડ પ્રભુ હૈ. નિરંિર અખંડ િિથમાિ અખંડ પરમાત્મા સ્િયં હૈ. 
આહાહા..! ‘સિિરૂપસે અખંડ જ્ઞાિકી...’ િહાં િક નસદ્ધ દકયા. તયા કહા? િહાં િક િો િીિ કહી ધ્રુિ. 
આહાહા..! અબ યહ ‘સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા...’ િહ પયાથય કહી. અલૌદકક બાિેં હૈ બાપુ! ધમથ, 
દદગંબર ધમથ અથાથિ્ પક્ષ િહીં. આહાહા..! યહ િસ્િુકા સ્િરૂપ હૈ. કહિે હૈં ‘સિિરૂપસે અખંડ 

જ્ઞાિકી...’ પ્રભુ િો અખંડ–સિિ–નિરંિર અખંડ એકરૂપ હૈ. આહાહા..! િિથમાિમેં ભી અખંડ એકરૂપ 

હૈ. નત્રકાલી કહિા િહ પીછે. િિથમાિમેં અખંડ એકરૂપ નિદ્યમાિ િસ્િુ હૈ. આહાહા..!  

‘સિિરૂપસે અખંડ જ્ઞાિ...’ અથાથિ્ આત્મા. જ્ઞાિ અથાથિ્ આત્મા. અિંિ ગુણસંપન્ન જ્ઞાિ(િાિ) 
આત્મા. ઉસકી સદ્ ભાિિા, યહ િસ્િુકી એકાગ્રિા. આહાહા..! સદ્ ભાિિા િહ પયાથય હૈ. પહલે કહા 
થા દક ઇસકે નસિા સિથ પુદ્ગલ હૈ ઔર યહાં કહિે હૈં અખંડ જ્ઞેય સિિં અખંડ ભગિાિ આત્મા, ઉસકી 
અંદર એકાગ્રિારૂપી ભાિિા, િહ ભાિિા ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષાનયકરૂપ હૈ. સમઝમેં આયા? 

ઔર િસ્િુ હૈ િહ પદરણાનમકસ્િભાિ હૈ. િસ્િુ હૈ સહિ પરમસ્િભાિભાિ ભગિાિ, જ્ઞાયકભાિકા 
નપંડ પ્રભુ, ઉસકી ભાિિા.. સદ્ ભાિિા–સિ્ હૈ ઉસકી ભાિિા. જૈસા પૂણથ સિ્ હૈ ઉસકી એકાગ્રિારૂપી 
ભાિિા. આહાહા..! ઐસી બાિેં હૈં.  

‘સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા...’ સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા... એક િરફ આત્મા પયાથય ક્બિાકા કહા. 
સમઝમેં આયા? યહાં કહા, સદ્ ભાિિાલા આત્મા... આહાહા..! ક્િસિે નત્રકાલી જ્ઞાયકભાિકી 
એકાગ્રિા કી સ્િસન્મુખ કરકે, ઐસી સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા. 

શ્રોિા – યહાં ક્ષાનયકજ્ઞાિસે ભી રનહિ બોલિે હૈં... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – િહીં, િહીં. િહ ક્ષાનયકજ્ઞાિ... સદ્ ભાિિાલા ક્ષાનયક, ઉપશમ ઔર 

ક્ષયોપશમજ્ઞાિ હૈ. પયાથયિાલા. પયાથયિાલા કહિે હૈં. યહ િો પ્રભુકા માગથ બાપુ! આહાહા..! સમઝમેં 
આયા?  

‘સિિરૂપસે અખંડ જ્ઞાિ...’ અથાથિ્ આત્મા, ઉસકી સદ્ ભાિિાિાલા. ઉસકી સદ્ ભાિિા  અંિર 

સન્મુખ હોકર... આહાહા..! પયાથયસે નિમુતિ હોકર, સ્િભાિસે સન્મુખ હોકર જો ભાિિા હુઈ. યહ િો 
રાગકા માગથ સ્યાદ્વાદ કૌિ-સી અપેક્ષાસે હૈ...? ‘સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા (અથાથિ્ “મૈં અખંડ જ્ઞાિ હૂં.’’ 
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ઐસી સચ્િી ભાિિા ક્િસે નિરંિર િિથિી હૈ િહ આત્મા)’ આહાહા..! જૈસે ભગિાિ નિરંિર અખંડ 

આત્મા હૈ, ઉસ િરફકી એકાગ્રિાકી ભાિિા ક્િસકો નિરંિર િિથિી હૈ સમદકિીકો. આહાહા..!  

જૈસે િસ્િુ નિરંિર જ્ઞાિ િૈિન્યસ્િરૂપ ભગિાિ, િૈિન્યશક્તિ સિથસ્િ ક્િસકા સાર અખંડ 

એકરૂપ નિરંિર હૈ, ક્િસકી સન્મુખ હોકર જો સદ્ ભાિિા પયાથય પ્રગટ હુઈ િહ સદ્ ભાિિાિાલા 
આત્મા... આહાહા..! હૈ દક િહીં અંદર? યહ િો પ્રભુકી િાણી હૈ બાપુ! દદગંબર સંિોકી િાણી અથાથિ્ 
સિથજ્ઞકી િાણી હૈ. કેિલીકે અિુસાર િાણી હૈ. આહાહા..! યહ િો ગૃહસ્થિે નલખા હૈ િ..? 

પરમાથથિિનિકામેં લાલિંદભાઈ! પરમાથથિિનિકા. બિારસીદાસ. કેિલી અિુસાર... આહાહા..! અરે.. 
પરંિુ આપ ગૃહસ્થ હો િ? પરંિુ સમ્યગ્દશથિ િો નિયંિકા ઔર નસદ્ધકા સમાિ હૈ. સમઝમેં આયા? 

આહાહા..!  

િો કહિે હૈં દક સમ્યગ્દશથિમેં... આહાહા..! િહ સદ્ ભાિિા હુઈ, િહ પયાથય હૈ. યહ સદ્-ભાિિા 
િહ મોક્ષકા માગથ હૈ. િહ મોક્ષકા માગથ અખંડ જ્ઞાયકભાિકી એકાગ્રિાસે ઉત્પન્ન હોિા હૈ. સમઝમેં 
આયા? આહાહા..! િીથંકરદેિ નત્રલોકિાથકી િાણી યહ હૈ બાપા! ... િગિકો આહાહા..! .. છહ ખંડકે 
િાથ િક્રિિી ઔર ઇન્િો ક્િિકે પાસ સુિિેકો કુત્તેકા બચ્િા નપલ્લા જૈસે બૈિે. ગલુદડયાકો તયા કહિે 
હૈં? નપલ્લા-નપલ્લા. આહાહા..! ઔર રાગ ઔર પુણ્ય... િગિમેં િગિ.. િંગલમેં સે િલે આયે નસંહ, 
કેસરી નસંહ, સેર ઔર કાલે િાગ, ૨૫-૨૫ હાથકે લંબે કાલે િાગ િંગલમેં સે િલે આયે પ્રભુકી િાણી 
સુિિેકો. આહાહા..! બાપુ! િહ િાણી કૈસી હોગી! આહાહા..! 

દક જો િાણી (સુિિે) સપથ બૈિા હો ઔર સાથમેં િૂહા ભી હો. પરંિુ િિર ભી િહીં, ખબર ભી 
િહીં દક યહ િૂહા હૈ દક િહીં? આહાહા..! ઇિિા સુિિેમેં એકાગ્ર હોિે હૈં. આહાહા..! ક્બલ્લી ઔર નસંહ 

સાથમેં બૈિે હો. ક્બલ્લીકો ખબર િહીં દક યહ નસંહ હૈ, નસંહકો ખબર િહી દક ક્બલ્લી મેરે બાિુમેં બૈિી 
હૈ. ડર િહીં હૈ. ઐસી સભા કરોડ મિુષ્યો, કરોડો નિયંિો, જીિો આહાહા..! િારકી િો આ સકે િહીં. 
નિયંિ, મિુષ્ય.. આહાહા..! યહ િાણી યહ હૈ.  

કહિે હૈ દક પ્રભુ! એક બાર સુિ િો સહી, િાથ! િેરી મોટપકી–માહાત્મ્યકી િુઝે ખબર િહીં.  
િેરી મોટપ ઇિિી હૈ દક નસદ્ધકી પયાથય ભી ઇસકે સામિે કુછ નગિિેમેં આયે િહીં. ઐસા અંદર ભગિાિ 

નિત્શક્તિ સંપન્ન ભગિાિ મહાિ, મોટપ મહાિ, મનહમા મહાિ. આહાહા..! ઐસી િીિમેં ક્િસિે િનષ્ટ 

દી, ઉસકી ક્િસિે ભાિિા પ્રગટ કી. આહાહા..! િહ સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા... દેખો! િાલા િો કહા 
યહાં. 

‘અથાથિ્ મૈં અખંડ જ્ઞાિ હૂં ઐસી સચ્િી...’ એકાગ્રિા ક્િસમેં નિરંિર િિથિી હૈ. આહાહા..! 
સમ્યગ્િનષ્ટ િો ઉસકો કહીએ િૌથા ગુણસ્થાિ. આહાહા..! અભી િો િૌથા હૈ, પાંિિે કી િો બાિ િહીં. 
ક્િસકો નિરંિર.. સચ્િી ભાિિા નિરંિર િિથિી હૈ. ભેદજ્ઞાિ કરિા પડિા િહીં ઉસકો. કરિા યહ હૈ. 
નત્રકાલી જ્ઞાયકભાિ શુદ્ધ પ્રભુ ઉસકા આશ્રય લેિા એક હી બાિ હૈ. બાકી પયાથય હૈ, રાગ હૈ, હો. હૈ, 
પરંિુ આશ્રય કરિે લાયક િહીં. ક્િસકા આશ્રય કરિા હૈ િહ નત્રકાલી જ્ઞાયક આિંદકંદ પ્રભુ હૈ. ઉસકા 
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આશ્રય કરકે જો ભાિિા ઉત્પન્ન હુઈ િહ સદ્ ભાિિાિાલા આત્મા ‘ઘોર નિકલ્પકો િહીં પાિા,...’ 
આહાહા..! જ્ઞાિિંદજી! 

ક્િસ ભાિસે િીથંકરગોત્ર બંધે િહ ભી ઘોર સંસાર હૈ. સમદકિીકો ભાિિામેં અંદર હૈ, નિરંિર 

હૈ. ભલે નિકલ્પ હો, પરંિુ િહ િો નિરંિર અંિર ભાિિાિાલા હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? સિિ 

નિરિંર અખંડાિંદ પ્રભુ ઉસકી ભાિિા િો નિરંિર ઉસમેં િલિી હૈ. આહાહા..! ઇસકો ઘોર સંસારકા 
કારણ નિકલ્પ િહીં હોિા. નિકલ્પકો પ્રાપ્ત િહીં હોિા. આહાહા..! ઐસા કહકર તયા કહા? નિકલ્પ હોિે 
હૈં, પરંિુ નિકલ્પકો પ્રાપ્ત િહીં હોિા. ઉસકા જ્ઞાિા-િષ્ટા રહકર અપિી ભાિિા ધ્રુિ પર  પડી હૈ. 
આહાહા..! અરે..! સાધારણ મિુષ્યિે સુિી િ હો ઔર ધમી હમ હો ગયે. અરેરે..! અિંિ કાલસે ઉસિે 
અપિા ક્બગાડા હૈ. સુધારિે કે રાસ્િેમેં સ્થાિ નમલે ઉસકી દરકાર િહીં. આહાહા..!  

‘સંસારકે ઘોર નિકલ્પકો િહીં પાિા,...’ નિકલ્પ આિા હૈ િો ભી સ્િભાિકી એકાગ્રિા કી 
ભાિિામેં નિકલ્પકી એકિા ઉસમેં હૈ િહીં. સમઝમેં આયા? આહાહા..! ‘દકંિુ નિનિથકલ્પ સમાનધકો 
પ્રાપ્ત કરિા હુઆ...’ સદ્ ભાિ.. અંદરમેં િસ્િુ નિનિથકલ્પ સમાનધકી ભાિિા. આહાહા..! નિનિથકલ્પ 

સમાનધ, શાંનિ, િીિરાગિા. નિનિથકલ્પ િીિરાગિાકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ. આહાહા..! ‘પરપદરણનિસે 
દૂર,..’ યહ પદરણનિ િહીં. અંિર િવ્યસન્મુખ હોકર સદ્ ભાિિા હુઈ િહ નિનિથકલ્પ સમાનધરૂપી પયાથય 

હુઈ. સમઝમેં આયા? ઐસી બાિેં. િહ પરપદરણનિસે દૂર... 

શ્રોિા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – િહીં હૈ. િીક. યહાં િો દેખા હૈ ઉસકો. આહાહા..! 

‘ઘોર નિકલ્પકો િહીં પાિા,...’ આહાહા..! ‘દકન્િુ નિનિથકલ્પ સમાનધકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ 

પરપદરણનિસે દૂર,...’ પરપદરણનિ હૈ સહી, પરંિુ દૂર હૈ. ભગિાિકે સમીપ ઔર પરપદરણનિસે દૂર. 
આહાહા..! અરે..! ઐસી બાિેં. આહાહા..! અરે..! સુિિેકો નમલે િહીં, ઉસકો કબ નિિારમેં લેકર અંદરમેં 
રખે? સમઝમેં આયા? આહાહા..! નિનિથકલ્પ શાંનિકો, િીિરાગિાકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ, પરપદરણનિસે 
દૂર... આહાહા..! નિકલ્પકી પદરણનિ જો ઘોર સંસારકા કારણ હૈ ઉસસે િો દૂર પદરણનિ અંદરમેં હૈ. 
આહાહા..! ભગિાિકે સન્મુખ અથાથિ્ સમીપિા કી પદરણનિ હૈ ઔર નિકલ્પકી પદરણનિ સે દૂર પદરણનિ 

હૈ. આહાહા..! ઐસા માગથ હૈ. લોગોંકો ઐસા લગે યહ િો એકાંિ નિશ્ચય... નિશ્ચય... નિશ્ચય... નિશ્ચય... 
હૈ. વ્યિહારસે ભી હોિા હૈ ઐસા અિેકાંિ િો આિા િહીં, ઐસા કહિે હૈં. વ્યિહાર હો, પરંિુ ઉસસે 
હોિા હૈ ઐસી ક્બલકુલ બાિ િહીં. આહાહા..! વ્યિહાર હૈ બીિમેં. સમ્યગ્દશથિમેં એકાગ્રિા હુઈ, 
નિનિથકલ્પ ઉસકી પદરણનિ હુઈ, (સાથમેં) નિકલ્પ હૈ, પરંિુ નિકલ્પકી એકિા કો પ્રાપ્ત િહીં હોિા. ઉસસે 
દૂર પદરણનિ હૈ. પરપરણનિસે દૂર પદરણનિ હૈ. આહાહા..! ઐસા માગથ. 

પાિ યહ નલયા િ? ‘દકન્િુ નિનિથકલ્પ સમાનધકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ...’ નિનિથકલ્પ પદરણનિ કહો યા 
નિનિથકલ્પ સમાનધ કહો. િહ ‘પરપદરણનિસે દૂર,...’ આહાહા..! ઐસા કદિિ માગથ. ‘અિુપમ, અિઘ 

નિન્માત્રકો...’ અિુપમ–ક્િસકો કોઈ ઉપમા િહીં ઐસા િાથ પ્રભુ અંદર. આહા! જૈસે બફથકી ૫૦-૫૦ 
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મણકી પાટ હોિી હૈ મુંબઈ મેં. બફથકી િંડી... િંડી... િંડી... િંડી... િંડી... ૫૦-૫૦ મણકી. હમિે િો બહોિ 

બાર દેખી હૈ િ. ઐસે યહ ભગિાિ શીિલ, શાંનિ–અનિકારી શાંનિકા નપંડ હૈ. આહાહા..! સમાનધ કહા 
હૈ િ? િો સમાનધ આયી કહાંસે? યહ અનિકારી શાંનિ હૈ ઉસમેંસે સમાનધ આયી. આહાહા..! સમઝમેં 
આયા? શાંનિ... શાંનિ... શાંનિ... અનિકારી પદરણામ. આહાહા..! િહ શાંનિકે કારણ સમાનધકો પ્રાપ્ત 

કરિા હુઆ, ઐસે. ‘સમાનધકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ...’ નિકલ્પકો પ્રાપ્ત કરિા હુઆ િહીં. આહાહા..!  

‘પરપદરણનિસે દૂર પ્રભુ અિુપમ, અિઘ નિન્માત્ર...’ આહાહા..! અિઘ હૈ િ? ‘દોષ રનહિ; 
નિષ્પાપ; મલ રનહિ,’ િાસ્િિમેં િો અિઘ અથાથિ્ પુણ્ય ઔર પાપ દોિોં પાપ હૈં. ઉસસે રનહિ. અિઘ. 
અઘ. અઘ અથાથિ્ પુણ્ય ઔર પાપ, શુભ-અશુભભાિ. આહાહા..! કહા િ યોગીન્િદેિિે? ‘પાપ પાપકો 
િો સહુ કહે, પરંિુ અિુભિીિિ પુણ્યકો પાપ કહે.’ યોગીન્િદેિ. ઉિકા દોહરા હૈ. દદગંબર સંિ. ‘પાપ 

પાપકો િો સહુ કહે, પરંિુ અિુભિી િો પુણ્યકો પાપ કહે.’ અિઘ મેં પાપ ઔર પુણ્ય દોિોં આયે. 
આહાહા..! અિઘ અથાથિ્ પુણ્ય ઔર પાપસે રનહિ. અિઘ હૈ િ?  

‘અિુપમ, અિઘ નિન્માત્રકો (િૈિન્યમાત્ર આત્માકો) પ્રાપ્ત હોિા હૈ.’ અથાથિ્ મોક્ષ. પૂણથ દશાકો 
યહ ભાિિાસે, પૂણથ દશાકો–નસદ્ધપદકો પ્રાપ્ત હોિા હૈ. આહાહા..! એક કલશમેં દકિિા ભરા હૈ! ઐસી 
બાિ કહાં હૈ? બાપુ! દદગંબર નસિા–દદગંબર સંિ નસિા કહીં િહીં હૈ. આહાહા..! ઇસનલયે દૂસરેકો 
દુુઃખ લગે. આહાહા..! પદ્મિંદદ-પંિનિંશનિમેં કહા હૈ... પદ્મિંદદ મુનિ હૈં, ભાિનલંગી સંિ હૈં. એક ભિ 

કરકે મોક્ષ જાિેિાલે હૈં. િહ બ્રહ્મિયથકે રૂપકા િણથિ દકયા. બ્રહ્મિયથ, શરીરસે બ્રહ્મિયથ પાલિા િહ 

બ્રહ્મિયથ િહીં.  

બ્રહ્મ અથાથિ્ આિંદકા િાથ પ્રભુ, ઉસમેં િરિા, રમિા િહ બ્રહ્મિયથ. ઉસકી પદરભાષા કરી. 
પદ્મિંદદ-પંિનિંશનિમેં ૨૬ િાં અનધકાર હૈ. િામ િો પદ્મિંદદ-પંિનિંશનિ હૈ. ૨૬ િાં અનધકાર બ્રહ્મિયથકા 
હૈ. બહોિ અનધકાર નલયા હૈ. પીછે કહા મુનિરાિિે. આહાહા..! હે યુિાિો! િુમ બાહરકે નિષયકે રસકે 
પ્રેમી હો,  યહ બાિ િુમકો િ રુિે િો માફ કરિા. હમારે પાસ તયા આશા રખોગે? મુનિરાિ ઐસા કહિે 
હૈં. એય.. ધન્નાલાલજી! કદિિ બાિ લગે પ્રભુ! ઐસી સ્ત્રીકો દેખકર રસ આયે, ઉસકે નિષયમેં રસ આયે, 
ઉસમેં મૈં કહિા હૂં દક યહ િો પાપ હૈ, અધમથ હૈ ઔર અંિરકે આિંદમેં, બ્રહ્મ અથાથિ્ આિંદમેં િરિા 
અથાથિ્ રમિા િહ બ્રહ્મિયથ હૈ. શરીરસે બ્રહ્મિયથ પાલિા િહ ભી બ્રહ્મિયથ િહીં. યહ ભી એક શુભભાિ 

હૈ. આહાહા..! ઐસા િો અિંિ બાર ઐસા શરીરસે બ્રહ્મિયથ પાલા હૈ. પરંિુ બ્રહ્મ અથાથિ્ ભગિાિ 

આત્મા આિંદસ્િરૂપ ઉસમેં િરિા, રમિા િહ બ્રહ્મિયથ હૈ. પ્રભુ! િુંિે કભી દકયા િહીં. પરંિુ ક્િિકો 
ઉસ નિષયકા રસ હૈ ઐસે યુિાિો! ઐસા કહા હૈ. હે યુિાિો! યહ મેરી બાિ આપકો િ રુિે, મૈં િો મુનિ 

હૂં, માફ કરિા. હમારે પાસ તયા ઉપદેશ હૈ? આહાહા..! 

શ્રોિા – માફી માંગકર... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – અક્ભમાિ છોડ દદયા. ઐસા કહા, મૈં ઐસા કહિા હૂં ઔર િુમકો િ રુિે િો 
માફ કરિા પ્રભુ! તયા કરેં? હમારે પાસમેં િો યહ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? હલિાઈકી દુકાિ પર 
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તયા અફીણ નમલેગા? કંદોઈ સમજે? તયા કહિે હૈં? હલિાઈ. યહ માિા હૈ. િહાં માિા નમલિા હૈ. િો 
અફીણકા માિા િહાં નમલે? દૂધકા માિા નમલે. આહાહા..! 

યહાં મુનિરાિ ઐસા કહિે હૈં, પ્રભુ! હમારે પાસ િો આિંદકે માિાકી બાિ હૈ. બ્રહ્મિયથકી બાિ 

હૈ પ્રભુ! િુંિે િ રુિે, િ પસંદ આયે િો માફ કરિા. હમારે પાસ િુમ લેિે આયે હો, પરંિુ હમારે પાસ 

ઔર કુછ હૈ િહીં. રાગ િો નિષ હૈ. અરરર..! પંિ મહાવ્રિકે પદરણામ નિષ હૈ. આહાહા..! પંિ મહાવ્રિમેં 
િૌથા વ્રિ આ ગયા દક િહીં? િૌથા (બ્રહ્મિયથ) વ્રિ આયા દક િહીં પાંિ મેં? િહ નિષ હૈ. વ્રિ, વ્રિ 

િૌથા િહ રાગ હૈ. આહાહા..!  

શ્રોિા - ... બ્રહ્મિયથકા ઉપદેશ... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – યહ બ્રહ્મિયથકા ઉપદેશ. િહ િહીં. આહાહા..! બ્રહ્મ અથાથિ્ આિંદકા િાથ 

પ્રભુ પ્રજ્ઞા બ્રહ્મસ્િરૂપ, જ્ઞાિ ઔર આિંદસ્િરૂપ, અિીનન્િય આિંદકી મૂનિથ પ્રભુ. ઉસકી િનષ્ટ કરકે ધ્યેય 

બિાકર ઉસમેં રમિા, આિંદકા ભોિિ કરિા. આહાહા..! ઉસકા િામ બ્રહ્મિયથ હૈ. િહ બ્રહ્મિયથ 
મુક્તિકા કારણ હૈ. બાકી શરીરસે સ્ત્રીકા સેિિ િ દકયા, બાલબ્રહ્મિારી હૈ ઇસનલયે બ્રહ્મિયથ હૈ સચ્િા. 
િહ સચ્િા બ્રહ્મિયથ હૈ હી િહીં.  

શ્રોિા – વ્યિહારસે... 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – વ્યિહારસે ભી િહીં ઉસકો. વ્યિહારાભાસ કહિેમેં આિા હૈ. નિશ્ચય હો િો 
વ્યિહાર કહિેમેં આિા હૈ. આહાહા..! બ્રહ્મ અથાથિ્ આિંદમેં રમિા હો િો પંિ મહાવ્રિકે પદરણામમેં 
િૌથે વ્રિ કો રાગ કહિેમેં આિા હૈ, વ્યિહારસે કહિેમેં આિા હૈ. આહાહા..! ગિબ બાિ હૈ પ્રભુ! 
અરેરે..! ગિથ ઉિર જાય ઐસા હૈ. યહ મૈંિે દકયા, યહ મૈંિે દકયા. આહાહા..! પ્રભુ! તયા દકયા િુિે? નિષ 

નપયા. રાગ દકયા, યહ દકયા, િહ િો નિષ નપયા પ્રભુ! અમૃિકે સાગરમેંસે થોડા અમૃિ લેકર પીયા િહીં 
િુિે. આહાહા..!  

‘પરપદરણનિસે દૂર, અિુપમ, અિઘ નિન્માત્રકો પ્રાપ્ત હોિા હૈ.’ કેિલ આત્મા જ્ઞાિમાત્ર. અખંડ 

જ્ઞાિમાત્રકે સદ્ ભાિિાસે નિકલ્પકી ઘોર પયાથયકો િહીં પ્રાપ્ત હોકર, નિન્માત્ર પયાથય પૂણથ આત્માકો 
પ્રાપ્ત હોિા હૈ. આહાહા..! હોિા હૈ પયાથયકો પ્રાપ્ત. િવ્ય િો િવ્ય હૈ. િહ સદ્ ભાિિાસે પૂણથ પયાથયકો 
પ્રાપ્ત હોિા હૈ. આહાહા..!  

દૂસરા શ્લોક. મુનિરાિકા હૈ. 

(स्रग् रा) 
इत्थ ंबदु्  ्र्ोिदशे ंजननमचृतहरं य ंजरानाशहते ु ं
भचिप्रह्वामरेन्द्रप्रकटमकुुटसद्रत्नमािाचि वताघं्र:े। 
र्ीरात्तीर्ा वच नार्ाद  ्दुचरतमिकुिध्ातंचर्ध्संदक्ष ं
एत ेसतंो भर्ाब्धरेिरतटममी याचंत सच्छीििोतााः ॥६१॥ 
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આહાહા..! તયા કહિે હૈં? િીિ લોકકે િાથ િીથંકર ભગિાિ સિથજ્ઞ પરમાત્મા ક્િિકી ‘ભક્તિસે 
િનમિ દેિેન્િ મુકુટકી સુંદર રત્િમાલા...’ ઇન્િ ક્િિકો િમસ્કાર કરિે હૈં િો રત્િમાલા... ઝુકિે હૈં િો 
રત્િમાલા સાથમેં ઝુકિી હૈ. આહાહા..! ઇન્િો એકાિિારી–એકભિિારી. સુધમથ ઇન્િ એકભિિારી–
એક ભિકે બાદ મોક્ષ જાિા હૈ મિુષ્ય હોકર. ઉસકી ઇન્િાણીકો એક ભિકે બાદ મોક્ષ જાિા હૈ. 
આહાહા..! િહ િબ પ્રભુકો િંદિ કરિે હૈં, કહિે હૈં.  

‘ભક્તિસે િનમિ...’ ઐસા હોં. ઐસે હી ઝુક ગયે ઐસા િહીં. ‘ભક્તિસે િનમિ દેિેંિ મુકુટકી 
સુંદર માલા...’ ઉપર જો મુકુટ હૈ ઉસમેં રત્િકી માલા લટકિી હૈ. આહાહા..! િહ ‘રત્િમાલા દ્વારા ક્િિકે 
િરણોંકો પ્રગટરૂપસે પૂિિે હૈં...’ ઉસ રત્િમાલા સે પ્રભુકો પૂિિે હૈં અથાથિ્ ઝુકિે હૈં. ઝુકિે હૈં િહ પૂિિે 
હૈં. ‘ઐસે મહાિીર િીથાથનધિાથ દ્વારા...’ ભગિાિ ‘િીથાથનધિાથ દ્વારા યહ સંિ...’ આહાહા..! મુનિકી 
મુખ્યિાસે બાિ કહી હૈ.  

‘સંિ િન્મ-િરા-મૃત્યુકા િાશક...’ ભગિાિકા યહ ઉપદેશ હૈ. આહાહા..! રાગ કરિા ઔર રાગકા 
ભોગિા િહ ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ‘મહાિીર િીથાથનધિાથ દ્વારા યહ 

સંિ િન્મ-િરા-મૃત્યુકા િાશક િથા દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર...’ આહાહા..! 
રાગકા યહ ઉપદેશ હૈ. પુણ્ય કરો િો ઐસા હોગા, િહ ઉપદેશ હી િહીં. આહાહા..! ‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી 
અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર ઐસા ઇસપ્રકારકા ઉપદેશ સમઝકર...’ પદરભાષા તયા કી? ઉપદેશમેં 
તયા આિા હૈ? આહાહા..! યહ ઉપદેશ. પરમાત્મા નત્રલોકિાથકો ઇન્િો ઝુકિે હૈં રત્િમાલા... એક-એક 

રત્િકી દકંમિ તયા? આહાહા..! ભગિાિકા ઉપદેશ તયા હૈ? આહાહા..!  

ઉિકે ઉપદેશ દ્વારા... ઉપદેશ કૈસા? દક ‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર...’ 
અથાથિ્ િીિરાગીપયાથય. આહાહા..! િીિરાગ ભગિાિ િીિરાગીપયાથય પ્રગટ કરિે કો કહિે હૈં. 
સમઝમેં આયા? તયોંદક િારોં અિુયોગ કા સાર... પંિાક્સ્િકાય કી ૧૭૨ ગાથામેં (કહા દક), િારોં 
અિુયોગ ભગિાિકે શ્રીમુખ સે નિકલે, પરંિુ સાર તયા? િાત્પયથ તયા? િીિરાગિા. આહાહા..! 
ભગિાિકા ઉપદેશ ઉસકા િાત્પયથ િીિરાગિા. આહાહા..! િહ આત્માિલોકિમેં હૈ ગાથા. મુનિયોં મુહુ.. 
મુહુ.. બારંબાર િીિરાગપિેકા ઉપદેશ દેિે હૈં.—ઐસા પાિ હૈ. સમઝમેં આયા? િો ભગિાિકા ઉપદેશ 

યહ હૈ. આહાહા..! 

‘ઇસપ્રકારકા...’ ઇસપ્રકાર તયા? ‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર ઐસા...’ 
જો ઉપદેશ... િિુર ઐસા ઉપદેશ... આહાહા..! રાગ કરો ઔર દયા કરિે કરિે ધમથ હો જાયેગા. વ્યિહાર 

કરિે... િહ ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? બાપુ! યહ િો અલૌદકક બાિેં હૈં. 
આહાહા..! આહાહા..! િીથાથનધિાથ મહાિીર પરમાત્મા ઉિકા ઉપદેશ તયા હૈ? દક ‘િન્મ-િરા-મૃત્યુકા 
િાશક...’ િન્મોંકા િાશક, અિિાર લેિા સ્િગાથદદમેં ઉસકા િાશક. આહાહા..! િરાકા િાશક– શરીરકી 
અિસ્થા. મૃત્યુકા િાશક–દેહ છૂટિા દૂસરા અિિાર લેિા ઐસા મૃત્યુ ઉસકા િાશક. આહાહા..! િન્મ 



 

શ્લોક-૬૦, ૬૧ પ્રવચન-૧૩  149 

ઔર મૃત્યુકા િાશક. િરા િો બીિમેં હૈ. આહાહા..! ભિમેં િન્મિા ઔર ભિકા િાશ હોિા, ઉસસે 
રનહિ ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ. આહાહા..! ઐસી બાિ હૈ ભાઈ! આહાહા..! 

‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર ઐસા ઇસપ્રકારકા (પૂિોતિ)...’ પૂિથમેં કહા 
ઐસા ઉપદેશ... યહ ઉપદેશ ઐસા હૈ, ઐસા સમઝકર. િહ ઉપદેશમેં રાગ કરિા, રાગસે લાભ ઐસા 
ઉપદેશ હૈ િહીં. િો ઉસકો સમઝકર... આહાહા..! િીિરાગિાણીમેંસે યહ નિકાલિા. િીિરાગપિા પ્રાપ્ત 

હો યહ નિકાલિા. સમિિમેં યહ લેિા દક ભગિાિિે રાગ કહા હૈ ઔર રાગસે લાભ હોગા િહ 

ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ હી િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા?  

યહ િો ઐસા કહિે હૈં દક ‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી...’ પાપ અથાથિ્ પુણ્ય ઔર પાપ દોિોં. ‘અંધકારકા 
ધ્િંસ કરિેમેં િિુર...’ ભગિાિકા ઉપદેશ. આહાહા..! ‘ઐસા ઇસપ્રકારકા ઉપદેશ...’ ક્િસમેં િન્મ-
િરા-મરણ કા ઔર પાપ-પુણ્યકા િાશ હો—ઐસા ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ. યહ .. િીિરાગિા ઉત્પન્ન હો 
ઐસા ભગિાિકા ઉપદેશ હૈ. ઐસી બાિ હૈ. ઐસે ભગિાિકો ઉપદેશ કો છોડકર ઔર ઐસા ઉપદેશ 

દેિા દક વ્રિ કરો, િપસ્યા કરો, વ્રિ કરો, દાિ કરો, દયા કરો. ‘દાિ શીલ િપ ભાિિા. ધમથકે િાર પ્રકાર.’ 
શ્વેિાંબરમેં બહોિ લેિે હૈં. ધમથકે િાર પ્રકાર હૈં—દાિ, શીલ, િપ, ભાિિા. આિા હૈ િ? સબ માલુમ 

હૈ. આહાહા..!  

યહાં કહિે હૈં દક ભગિાિકા યહ ઉપદેશ હૈ હી િહીં. દાિ પરકો દેિા, શરીરસે બ્રહ્મિયથ પાલિા, 
આહાહા..! યહ િો સબ શુભભાિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? િહ શુભભાિકા.., શુભભાિ, િન્મ-
મૃત્યુકા કારણ અઘકો િાશ કરિેિાલા ભગિાિકા ઉપદેશ... આહાહા..! સારે નસદ્ધાંિમેંસે િીિરાગિા 
ઉત્પન્ન હો િહ નિકાલિા. રાગસે લાભ હોિા ઐસા છોડ દેિા. સમઝમેં આયા? આહાહા..! જ્ઞાિિંદજી! 
મુનિયોંકી ગાથા અલૌદકક હૈ. આહાહા..!  

ક્િસકા ઉપદેશ સમઝકર... ભગિાિકા ઉપદેશ ઐસા હૈ ઐસા સમઝિા. દૂસરા ઉપદેશ 

ભગિાિકા ઐસા િહીં. વ્યિહાર કરિે નિશ્ચય હોગા, દયા, દાિ, વ્રિ પાલિે પાલિે િુઝે સમદકિ હોગા. 
બહોિ પદરષહ, ઉપસગથ સહિ કરિે કરિે િુઝે.... એક આયા થા બુનદ્ધસાગર સાધુ. યહાં આયા થા. ... 
એક િો દો બાર આયા થા. ક્ષુલ્લક હો ગયા. િહાં આયા થા. .. ..  

શ્રોિા - ...કુરાિડ 

પૂજ્ય ગુરુદેિશ્રી – કુરાિડ.. કુરાિડ.. બાલબ્રહ્મિારી હૈ િ? ઉસકા ગાંિ કુરાિડ આયા થા.  
ક્ષુલ્લક હો ગયા િો ઇિિા અહંકાર હો ગયા. બસ ઐસા કરિે કરિે ક્ષયોપશમ સમદકિ હો જાયેગા. 
ઐસા પદરષહ સહિ કરિે કરિે હો જાયેગા. સાધુ ઇિિા ઇિિા પદરષહ સહિ કરે િો નિશ્ચય સમદકિ 

હોગા. અરે..! પ્રભુ! શાંિ હો. ઉસકા મગિ ઘુમ ગયા હૈ. મગિ ઘુમ ગયા હૈ ઐસા સુિા હૈ. અનસ્થરિા. 
યુિાિ આદમી હૈ યુિાિ. બહોિ યુિાિ. આહાહા..! ઇિિા ઇિિા પદરષહ સહિ કરે ઔર િુમ કહો દક 

સમદકિ િહીં? સાધુ િહી? અરે..! પ્રભુ! સુિ િો સહી! આહાહા..! િહ સબ પંિ મહાવ્રિાદદકા સાધિ 
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િહ િો તલેશ હૈ. રાગ હૈ િો તલેશ હૈ. આહાહા..! નિિથરા અનધકારમેં હૈ િ? તલેશ. શ્લોક હૈ. આહાહા..! 
પ્રભુ! માગથ કદિિ હૈ ભાઈ! 

‘દુષ્ટ પાપસમૂહરૂપી અંધકારકા ધ્િંસ કરિેમેં િિુર ઐસા ઇસપ્રકારકા ઉપદેશ સમઝકર, 
સત્શીલરૂપી િૌકા દ્વારા...’ તયોંદક ઉપદેશમેં યહ કહા હૈ. સત્શીલરૂપી િૌકા... અપિે શુદ્ધસ્િરૂપકી 
પદરણનિ નિમથલધારા િહ સત્સ્િરૂપી િૌકા. સત્શીલરૂપી િૌકા–સિ્ ભગિાિ આત્મા ઉસકી એકાગ્રિા, 
શુદ્ધ પદરણનિ િહ સત્શીલરૂપી િૌકા. આહાહા..! વ્યિહારરત્િત્રય િહ સત્શીલરૂપી િૌકા િહીં. 
આહાહા..!  ‘સત્શીલરૂપી િૌકા દ્વારા ભિાક્ધધકે સામિે દકિારે પહુંિ જાિે હૈં.’ ભિરૂપી અક્ધધ–સમુિ. 
આહાહા..! યહ સમાનધ દ્વારા ઔર સત્શીલકી િૌકા દ્વારા... િૌકાસે સમુિસે પાર ઉિરિે હૈ િ? િો 
સત્શીલરૂપી િૌકા દ્વારા સંસારસમુિકો પાર કરિે હૈં.  

(શ્રોિા – પ્રમાણ િિિ ગુરુદેિ!) 

 

***** 
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૪૯. નિયમસાર, (ગાથા) ૪૯. થોડે દિિ (બાકી) હૈં િ યહ નિક્ષણ નિબબરકે. ઇસનિયે યહ જરા 
સાર ૪૯-૫૦. સાર હૈ. ગાથા. एद ेसव्व ेभावा.. ‘एद’े અથાાત્ ક્યા? દક જો ચાર ભાવ હૈં ઉિયભાવ, 
ઉપિમભાવ, ક્ષયોપિમભાવ, ક્ષાનયક પયાાયમેં. તો ઉિયભાવમેં, ભગવાિકી પૂજા, પ્રનતમાકી પૂજા, 
ભગવાિકા િિાિ સાક્ષાત્ સમવસરણમેં સબ રાગ–િુભભાવ ઉિયભાવમેં આતા હૈ. આહાહા..! તો 
યહ ઉિયભાવ હૈ. ઐસે ઉપિમ, ક્ષયોપિમ (આદિ) ચાર પયાાયમેં હૈં. યહ કહતે હૈં િેખો! 

                               एद ेसव्व ेभावा ववहारणय ंपडुच्च भणणदा हु। 
                               सव्व ेणसद्धसहावा सदु्धणया सणंसदी जीवा ॥४९॥ 

વ્યવહારિયસે હૈં કહે સબ જીવકે હી ભાવ યે, 

હૈ િુદ્ધિયસે જીવ સબ ભવિીિ નસદ્ધ સ્વભાવસે. ૪૯. 

ભિે ભવમેં િીિ હો, પરંતુ વસ્તુ નસદ્ધ સમાિ હૈ. આહાહા..!  

‘ટીકા – યહ, નિશ્ચયિય ઔર વ્યવહારિયકી ઉપાિેયતા કા પ્રકાિિ હૈ.’ આહાહા..! (વ્યવહાર) 
હેય હૈ, પરંતુ વ્યવહારસે વ્યવહાર ઉપાિેય. ઉપાિેયકા અથા વ્યવહારિયસે જો નવષય હૈ વહ જાિિે 
િાયક બરાબર હૈ. જાિિા છોડ િે તો દ્રનિ નવપરીત હો જાતી હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

‘નિશ્ચયિય ઔર વ્યવહારિયકી ઉપાિેયતાકા પ્રકાિિ હૈ.’ િીચે અથા હૈ. િીચે િોટ. ‘પ્રમાણભૂત 

જ્ઞાિમેં...’ િોટ મેં... ‘િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા...’ પ્રમાણભૂત જ્ઞાિ જો હૈ દ્રવ્ય ઔર પયાાય િોિોં કો જાિિેવાિા. 
આહાહા..! 

‘િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા તથા ઉસકી પયાાયોંકા...’ િુદ્ધાત્મદ્રવ્ય ઔર ઉસકી પયાાય, ચાહે તો ઉિયકી હો, 
ક્ષાનયક હો આદિ પયાાય. ઉિયમેં િુભરાગાદિ અિેક પ્રકારકા િૌ િેવ કો વંિિ, સ્તુનત. આહાહા..! 
બજિભગવંતકી સ્તુનત આતી હૈ િાસ્ત્રમેં. ઔર િાસ્ત્રમેં પાઠ હૈ દક બજિભવિ હૈ. અિપાહુડમેં હૈ. 
બજિભવિ હૈ, મંદિર હૈ. િાશ્વત તો હૈ હી, પરંતુ પ્રનતમા... વહ પાઠ હૈ અિપાહુડમેં. બજિમંદિર હૈ, 
બજિપ્રનતમા હૈ ઔર બજિભવિ મેં સંતો રહતે હૈં. ઐસા આયા હૈ અિપાહુડમેં. સમઝમેં આયા? તો 
વ્યવહારિયસે વહ ચીજ હૈ. તો વ્યવહારિય  સે ઉપાિેય ઉસકા અથા? દક વ્યવહારિયસે જાિિે િાયક 

હૈ. જાિિે િાયક છોડ િે દક હૈ હી િહીં, તો એકાંત નમથ્યાત્વ હો જાયેગા. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. 

િીચે. ‘િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા તથા ઉસકી પયાાયોંકા...’ નિશ્ચય ઔર વ્યવહાર આયા િ ઉપર? ‘િોિોંકા 
સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ હોિા ચાનહયે.’ િોિોંકા સમ્યગ્જ્જ્ઞાિ હોિા ચાનહયે. ‘સ્વયં કો કથંનચત્ નવભાવપયાાયેં 
નવદ્યમાિ હૈ...’ આહાહા..! આત્મામેં રાગ હૈ. આહાહા..! અથાાત્ ઉિ ચારોં પયાાયકો નવભાવપયાાય 

શ્રાવણ સુદ ૧૦, શુક્રવાર, તા. ૩-૮-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૯, પ્રવચન-૧૪ 
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કહિેમેં આતા હૈ. નવિેષ હૈ િ? આહાહા..! કથંનચત્ નવદ્યમાિ હૈ પયાાયકી અપેક્ષાસે. નિકાિકી અપેક્ષાસે 
પયાાયકા આશ્રય કરિે િાયક િહીં. આશ્રય તો, નિિોકિાથ દ્રવ્યસ્વભાવ ઉસકે આશ્રયસે હી 
સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ. પરંતુ વહ આશ્રય કરિેવાિા પયાાયકો બરાબર જાિતા હૈ. ૧૪વીં ગાથા હૈ 
સમયસારમેં. અબદ્ધસ્પૃિ કહા હૈ િ? જ્ઞાિમેં, િક્ષમેં િેિા હૈ દક પયાાય હૈ, બદ્ધ હૈ, રાગાદિ. ઉસકા જ્ઞાિ 

િક્ષ કરકે નિષેધ કરિા. ૧૪ ગાથામેં સમયસારમેં. અથામેં. સમઝમેં આયા? 

હૈ, િેવ, ગુરુ, િાસ્ત્ર, બજિભવિ, બજિપ્રનતમા, બજિિેવ, બજિવાણી ઉસમેં સબ આ ગયા—યહ 

સબ હૈ ઔર વહ વ્યવહારસે પૂજ્ય ભી હૈ. આહાહા..! પરંતુ હૈ વહ પુણ્યબંધકા કારણ. પુણ્યબંધકા 
કારણ હૈ ઉસ કારણસે ઉસકા જ્ઞાિ કરિા હી િહીં, વ્યવહાર હૈ હી િહીં—ઐસા િહીં. ઔર વ્યવહાર હૈ 
તો વ્યવહારસે નિશ્ચય હોતા હૈ ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. વીતરાગ માગા અિૌદકક હૈ. 
જૈિિિાિકે નસવા કહીં ઐસી ચીજ હૈ િહીં. આહાહા..!  

‘સ્વયં કો કથંનચત્ નવભાવપયાાયેં નવદ્યમાિ હૈ.’ અપિી પયાાયમેં િેવ-ગુરુ-િાસ્ત્રકી ભબક્ત, િેવ-
ગુરુ-િાસ્ત્રકા નવિય, પંચ મહાવ્રતકે પદરણામ આદિ ઉસકી પયાાયમેં નવદ્યમાિ રાગ હૈ ઔર રાગકા 
ઉપિમ, ક્ષયોપિમ, ક્ષાનયક વહ ભી પયાાયમેં હૈ. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ બાપુ! વીતરાગમાગા 
તીિિોકકે િાથ એક અક્ષર... સૂિપાહુડમેં તો ઐસા કહા અિપાહુડમેં. નસદ્ધાંતમેંસે જો એક અક્ષર જો 

નવપરીત બોિે, માિે તો નમથ્યાદ્રનિ હૈ. આહાહા..! હૈ ઐસા બરાબર જાિિા. ઇસમેં કહા િ અધ્યાત્મ 

પંચસંગ્રહમેં? દક વ્યવહાર નિષેધ હૈ, પરંતુ બહોત નિષેધ કરિે જાતા હૈ તો વ્યવહારસે વ્યવહાર પૂજ્ય 

હૈ. વહ પદ્મિંદિમેં આયા હૈ. પદ્મિંદિમેં આયા હૈ દક વ્યવહારસે વ્યવહાર પૂજ્ય હૈ. પદ્મિંદિમેં પાઠ હૈ, 
શ્લોક હૈ મૂિ પાઠ હૈ. ઐસી બાત હૈ.  

યહ કહતે હૈં, ‘ઐસા સ્વીકાર હી બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો...’ બજસકે જ્ઞાિમેં રાગાદિ, પ્રભુકી ભબક્ત 

આદિ, પૂજા આદિ ઔર બજિભવિમેં વૃનિ આદિમેં ઉસકા િક્ષ જાયે ઐસી ચીજ હી િ હો, ઉસકા બજસે 
જ્ઞાિ ભી િ હો... ઉસસે મોક્ષ હોતા હૈ ઔર ધમા હોતા હૈ ઐસા પ્રશ્ન િહીં. પરંતુ હૈ. ધમા િહીં હોતા 
ઇસનિયે હૈ િહીં (ઐસા િહીં). આહાહા..! ‘બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો ઐસા સ્વીકાર...’ વ્યવહારિયકે 
નવષયકા બજસકે જ્ઞાિમેં સ્વીકાર િ હો દક પયાાય હૈ હી િહીં, રાગ, િયા, િાિ, વ્રતાદિકા નવકલ્પ વ્યવહાર 

વહ હૈ હી િહીં ઔર િેવ-ગુરુ-િાસ્ત્રકી ભબક્તકા રાગ હૈ હી િહીં ઔર રાગકે નવષય ભગવાિકી મૂનતા–
પ્રનતમા, બજિભવિ વહ હૈ હી િહીં. ઐસે માિિેવાિા સમ્યગ્જ્જ્ઞાિસે રનહત નમથ્યાદ્રનિ હૈ. અરેરે..! ઐસી 
બાતેં હૈં. સમઝમેં આયા? 

એક તરફ કહે દક અપિી નિમાિ પયાાયકા આશ્રય કરિેસે ભી રાગ હોતા હૈ. યહ તો નિશ્ચયકી 
યથાથા વસ્તુ હૈ. પરંતુ વહ નિશ્ચય કે યથાથામેં, પયાાયમેં ભબક્ત આદિ, પંચ મહાવ્રતાદિ કા નવકલ્પ ઉઠતા 
હૈ વહ વ્યવહારિયસે જાિિે િાયક હૈ. જાિિે િાયક હૈ હી િહીં (ઐસા માિે તો) વહ નમથ્યાજ્ઞાિ હો 
જાયે. આહાહા..! ઔર હૈ તો ઉસકા આશ્રય કરિેસે સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ વહ ભી નમથ્યાત્વ હૈ. 
આહાહા..! ગજબ બાત હૈ ભાઈ! આહાહા..! ક્યોં િક્ષ્મીચંિભાઈ! આપિે ૩૦ િાખકા  મંદિર બિાયા 
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૩૦ િાખકા . તો ઉસમેં ધમા હોતા હૈ ઐસા િહીં. પરંતુ ઉસમેં જો િુભભાવ હૈ ઉસકા નવષય િહીં હૈ 
ઐસા િહીં. ૩૦ િાખકા  બિાયા, િાઈરોબી. 

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – ૧૫ કા ૩૦ હો ગયા. ઉસિે બાત કહી. અપિેકો કહાં ખબર હૈ? વહ તો 
પ્રમુખ હૈ િ વહાં? ઉસકા ભાઈ કરોડપનત હૈ. િોિોં હૈં. બહોત પૈસે કરોડપનત હૈ. પ્રમુખ હૈ, િાંત હૈ, 
યહાંકા પ્રેમ હૈ. ઔર વહાં વાંચિ હમેંિાસે ચિતા હૈ ૩૦ સાિસે. િાઈરોબી. યહાં કે િાસ્ત્રકા વાંચિ 

ચિતા હૈ. પ્રનતમા િે ગયે યહાંસે. પંચ કલ્યાણક (દકયા). પ્િેિ મેં િાઈરોબી પ્રનતમા િે ગયે. મંદિર હૈ, 
મકાિ હૈ. ઢાઈ િાખકા  મકાિ હૈ િ. વહાં વાંચિ ચિતા હૈ. ઢાઈ િાખકા  મકાિ હૈ. મંદિર તો િયા 
બિાયા હૈ ૩૦ િાખકા . ઉસકે નિયે નવિંતી કરિે કો આયે હૈં વહાં િે જાિે કો. તો હમારે સેઠ હૈં વહ ભી 
કહતે હૈં દક હમેં ભી જાિા હે વહાં. વહાં આિેવાિે હૈં. આહાહા..! રતિિાિજી! સબસે જ્યાિા પૈસે ઉસકે 
પાસ હૈ. રતિિાિજી. પાંચ-છહ કરોડ રૂપયે હૈં. યહાં સભામેં બૈઠે હૈં ઉસમેંસે સબસે જ્યાિા પૈસા હૈ. 
પાંચ-છ કરોડ રૂપયે હૈ. આજ આયા િ. પરંતુ વહ રૂપયે આત્માકે હૈં ઐસા િહીં. ઔર ઉસ રૂપયે ખચા 
કરિેકા (ભાવ) મંદિર આદિમેં હોતા હૈ તો વહ િુભભાવ હૈ. 

શ્રોતા - ...મિુષ્યકા તો હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – મિુષ્યકા િહીં. મિુષ્યપિા અપિા િહીં િ. યહ િરીર તો જડ હૈ. યહ કોઈ 

મિુષ્યપિા િહીં હૈ. અંિર મિુષ્યગનત(કી યોગ્જ્યતા) જો હૈ વહ મિુષ્યપિા. વહ ભી આત્માકે સ્વભાવમેં 
િહીં. આહાહા..! પરંતુ વહ ગનત હૈ ઐસા જ્ઞાિ ભી િ કરે. અંિર િહીં, ઇસનિયે વ્યવહારકા જ્ઞાિ ગનતકા 
િ કરે તો વહ જ્ઞાિ જૂઠા હૈ. આહાહા..! કાંનતભાઈ! યહ સબ પૈસેવાિેં હૈં બડે બડે ઝવેરી. ૨૦-૨૫ િોગ 

તો કામ કરતે હૈ વહાં ઝવેરાતમેં. હીરા-હીરા. ... આહાહા..!  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી - .. કરિે. યહ તો પૈસે જહાં જાિેવાિા હૈ વહાં જાયેગા. આત્મા પૈસા િે સકે વહ 

બાત તીિ કાિમેં હૈ િહીં. ઉસમેં ભાવ હોતા હૈ  િુભ, વહ બાત હોતી હૈ. 

શ્રોતા – પૈસે કમાતા હો  તબ ભાવ હોતા હૈ િ? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – કૌિ કમાતા હૈ? ધૂિ? રાગ હૈ, મૈં કમાઉં વહ તો રાગ હોતા હૈ. ઔર પૈસે 
નમિતે હૈં તો વ્યવહારસે કહિેમેં આતા હૈ. િાતાવેિિીયકે ઉિયસે. પરંતુ વહ ઉિય નિનમિ હૈ તો પૈસા 
આયા ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! પૈસે તો પૈસેકે કારણસે આયા હૈ. પરમાણુ દ્રવ્ય હૈ વહ. વહ દ્રવ્યકી 
પયાાય ક્ષેિાંતર હોકર જહાં જાિેવાિી હૈ ઉસકી પયાાયકા કતાા વહ પરમાણુ હૈ. કદઠિ બાત ભાઈ! 
આહાહા..! વીતરાગમાગા. 

શ્રોતા – કદઠિ બાત.. 
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પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સંસાર રહે હી િહીં. બાત સચ હૈ. યહાં તો િુભભાવ હૈ ઇતિા જાિિા. બાકી 
િુભભાવ હૈ વહ સંસાર હૈ. પરંતુ જાિિેિાયક હૈ ઐસા િ જાિે ઔર હૈ હી િહીં, ઐસા િહીં હૈ. 
આહાહા..! યહ યહાં કહતે હૈં. 

‘ઐસા સ્વીકાર હી બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો ઉસે િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા ભી સચ્ચા જ્ઞાિ િહીં હો સકતા.’ 
ક્યા કહા? દક મંદિર, મંદિરકી પ્રનતમા, િેવ, ભગવાિકી વાણી, યહ િેવ હૈ—ઉસકે ઉપર િક્ષ જાયેગા 
તો િુભભાવ હોગા. પરંતુ વહ િુભભાવ હૈ હી િહીં ઔર મંદિર આદિ હૈ હી િહીં—ઐસા જ્ઞાિ કરેગા 
તો ઉસકો િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા જ્ઞાિ હૈ હી િહીં. કહો, ધન્નાિાિજી! અટપટી બાત આઈ. આહાહા..! 

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – જાિિે િાયક હૈ ઐસા બતાયા હૈ. જાિિે િાયક હૈ ઐસા જ્ઞાિમેં િ જાિે, તો 
નમથ્યાજ્ઞાિ હૈ.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – િોિોં તરફસે ઐસા હૈ. આહાહા..! જાિિે િાયક યહ નવષય હૈ. ભગવાિકી 
પ્રનતમા, બજિભવિ, વીતરાગકી વાણી ભી પૂજ્ય હૈ. વાણી તો જડ હૈ. પરંતુ વ્યવહારિયસે િુભભાવ 

આતા હૈ તો િક્ષ જાતા હૈ ઇતિા. ઐસે ભગવાિકી પ્રનતમા પર ભી, િુભભાવ આતા હૈ તો વહાં િક્ષ 

જાતા હૈ. તો વહ િુભભાવ ઔર ઉસ પર િક્ષ જાિા, ઉસકા જ્ઞાિ ભી િ કરે દક ઐસા કોઈ હૈ હી િહીં, 
તો િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકી શ્રદ્ધા ભી ઉસકી સચ્ચી િહીં. સમઝમેં આયા? આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. બાકી તો 
૪૯ ગાથા. હૈ? 

બજસકી પયાાયમેં રાગકી મંિતા ઔર ઉિયભાવ આદિ હૈ હી િહીં પયાાયમેં. ઐસા સ્વીકાર હી 
બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો દક હૈ, પયાાયમેં રાગ હૈ, ભબક્તકા રાગ હૈ, ઇતિા. પરંતુ ઉસ રાગસે આત્માકા 
કલ્યાણ હોગા ઐસા હૈ િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? તો ‘સ્વીકાર હી બજસકે જ્ઞાિમેં િ હો...’ દક 

મેરી પયાાયમેં રાગ હૈ ઔર રાગકા નવષય વહ હૈ. રાગકા નવષય... રાગ િિા હૈ, તો ઉસકી દિિા પર તરફ 

જાતી હૈ. વીતરાગી પયાાય િિા હૈ, ઉસકી દિિા સ્વ તરફ જાતી હૈ.અરર યહ ક્યા હૈ?  

આત્મામેં જો વીતરાગી પયાાય ઉત્પન્ન હોતી હૈ વહ િિાકી દિિા દ્રવ્ય(કી ઓર) હૈ ઔર જો 

રાગિિા ઉત્પન્ન હોતી હૈ, ચાહે તો િુભ યા અિુભ, વહ િિાકી દિિા પર(કી ઓર) હૈ. ક્યોંદક ઉસકા 
િક્ષ પરકે ઉપર હૈ. પરંતુ યહ હૈ. આહાહા..! જો ઇતિા િ હો તો તો કેવિજ્ઞાિ હો જાયે. સમઝમેં આયા? 

ઔર હૈ ઐસા િ જાિે તો િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા ભી જ્ઞાિ સચ્ચા િહીં. આહાહા..! ઐસા હૈ, પ્રભુ! .. ગયે દક 

િહીં તુમ્હારે? અચ્છા.  

િેખો! ‘ઇસનિયે વ્યવહારિયકે નવષયોંકા ભી જ્ઞાિ તો ગ્રહણ કરિે યોગ્જ્ય હૈ...’ હૈ? આહાહા..! 
‘ઇસનિયે વ્યવહારિયકે નવષયોંકા...’ વ્યવહારિયકા નવષય, િેવ-ગુરુ-િાસ્ત્ર વ્યવહારિયકે નવષય હૈં. 
આહાહા..! વહ ‘નવષયોંકા ભી જ્ઞાિ તો ગ્રહણ કરિે યોગ્જ્ય હૈ...’ ઉપાિેયકા અથા યહ. ઉપાિેય ઉપર 
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કહા િ, વ્યવહારિયકો. તો ઉપાિેયકા અથા ઉસકા જ્ઞાિ ગ્રહણ કરિે િાયક હૈ, જાિિે િાયક હૈ. 
ઉપાિેયકા અથા આિરણીય હૈ ઐસા િહીં. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ.  

‘વ્યવહારિયકે નવષયોંકા ભી જ્ઞાિ તો ગ્રહણ કરિે યોગ્જ્ય હૈ...’ એક તો પયાાય વ્યવહારિયકા 
નવષય હૈ ઔર યહ પયાાયમેં રાગાદિ હૈ ઉસકા નવષય પર હૈ. તો એક પરકી ચીજ ભી હૈ. જ્ઞાિમેં પર 

જાિિેમેં આતા હૈ વહ વાસ્તવમેં તો જ્ઞાિકી પયાાય હૈ, પરંતુ જ્ઞાિકી પયાાયમેં જો નિનમિ સામિે હૈ વહ 

ભી નવષય હૈ. આહાહા..! ઐસે વ્યવહારકે નવષયકો જો િ જાિે. હૈ? ઉસકા ‘નવષયોંકા ભી જ્ઞાિ તો 
ગ્રહણ કરિે યોગ્જ્ય હૈ ઐસી નવનવક્ષાસે હી યહાં...’ નવનવક્ષા અથાાત્ કથિ. ‘યહાં વ્યવહારિયકો ઉપાિેય 

કહા હૈ,...’ ઐસે કથિકી અપેક્ષાસે વ્યવહારિયકો ઉપાિેય અથાાત્ આિરણીય કહા હૈ. ઇસ અપેક્ષાસે. 
ઉસકો જ્ઞાિમેં જાિિે િાયક હૈ. આહાહા..!  

‘વ્યવહારિયકે નવષયોંકા આશ્રય (આિંબિ, ઝુકાવ, સંમુખતા, ભાવિા) તો છોડિેયોગ્જ્ય હૈં 
હી...’ અરે..! સમઝમેં આયા? બહોત કઠીિ. ‘ઐસા સમઝાિે કે નિયે ૫૦વીં ગાથામેં વ્યવહારિયકો 
સ્પિરૂપસે હેય કહા જાયેગા.’ ૫૦ મેં હેય કહા. પયાાયમાિ.. રાગકા નવષય ઔર પયાાય વહ પરદ્રવ્ય હૈ, 
પરભાવ હૈ તો હેય હૈ. આહાહા..! ક્ષાનયકભાવકી પયાાય ભી પરદ્રવ્ય હૈ, પરભાવ હૈ, હેય હૈ. ઐસે 
ભગવાિકા િિાિ આદિકા ભાવ િુભ હૈ. હૈ. પણ નિશ્ચયમેં હેય હૈ. હેય હૈ ઇસનિયે િહીં હૈ, તો દકસકા 
જ્ઞાિ દકયા? હેય કા ભી જ્ઞાિ તો હૈ દક િહીં? સમઝમેં આયા? વહ જ્ઞાિ ભી જૂઠા હો તો ઉસકો િુદ્ધ 

આત્માકી શ્રદ્ધા ભી જૂઠી હૈ. આહાહા..! કદઠિ બાત હૈ, બાપુ! યહ તો વીતરાગ માગા હૈ. આહાહા..!  

એકભવતારી ઇન્દ્દ્રોં જબ સ્વગામેં ઊપજતે હૈં.. ઊપજતે હૈં. ક્યોંદક ઉસકો માતા-નપતા હૈ િહીં. 
ફુિકી િૈયા હૈ. િૈયામેં એકિમ ૩૨ સાિકે યુવાિ જૈસા િરીર ઉત્પન્ન હો જાતા હૈ. વહાંસે સમદકતી 
જ્ઞાિી આત્મજ્ઞાિ સનહત ગયે, જબ હુએ વહાં એકિમ ઉસકો નવકલ્પ ઉઠે, અરે..! િેવો! ભગવાિકી 
પ્રનતમાકા િિાિ કરિે કો તૈયારી કરો. આહાહા..! િેવ હાથી બિતે હૈં. િેવ હાથી બિતે હૈં તો સવારી 
કરતે હૈં ઇન્દ્દ્રોં. આહાહા..! પુણ્યવંત હૈ િ િેવ?  

શ્રોતા – ... 

પૂજ્ય ગુરુિેવ – હા, હાથી. સાધારણ િેવ હૈ વહ હાથી બિતા હૈ, ઘોડા બિતા હૈ, ઉસકે ઉપર 

સવારી કરતે હૈં. પરંતુ હુકમ કરતે હૈં. સમ્યગ્જ્દ્રનિ હૈ ઔર જહાં સ્વગામેં ઉત્પન્ન હુઆ, .. પરમાત્માકે 
મંદિરકા િિાિ કરિા હૈ તો ચિો. તૈયારી કરતે હૈં િાખો, કરોડો િેવો હાથી, ઘોડા બિકર. આહાહા..! 
પરંતુ વહ હૈ િુભભાવ. ઔર વહ િહીં હૈ ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! ઔર હૈ તો વહ ધમા હૈ, ઐસા હૈ 
િહીં. ઐસી બાત હૈ. બહોત માગા બાપા! ઐસા. વીતરાગ તીિ િોકકે િાથ મહાનવિેહમેં તો બબરાજતે 
હૈં, ઉિકી યહ ધ્વનિ હૈ. આહાહા..!  

‘વ્યવહારિયકા આશ્રય (આિંબિ, ઝુકાવ, સંમુખતા, ભાવિા) તો છોડિેયોગ્જ્ય હૈં હી ઐસા 
સમઝાિે કે નિયે ૫૦વીં ગાથામેં વ્યવહારિય કો સ્પિરૂપસે હેય કહા જાયેગા.’ વહાં તો વ્યવહારિય 

જાિિે િાયક હૈ ઐસા ઉપાિેય કહા, તો ૫૦ મેં તો હેય કહતે હૈં. જાિિે િાયક હૈ ઇતિા કહિા હૈ. 
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ઉપાિેયકા અથા આિરણીય હૈ ઐસા િહીં. વ્યવહારિયકા નવષય હૈ વહ જાિિે િાયક હૈ. આહાહા..! 
સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

‘બજસ જીવકે અબભપ્રાયમેં િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકે આશ્રયકા ગ્રહણ...’ ભગવાિ નિકાિી પરમાત્મા ઉસકા 
આશ્રય, ગ્રહણ ‘પયાાયોંકે આશ્રયકા ત્યાગ હો,...’ પયાાય હૈ ઐસા જાિિા હૈ, પરંતુ આશ્રય કરિેકા 
ત્યાગ હૈ. આહાહા..! ઐસી અટપટી બાતેં હૈં. પંચસંગ્રહમેં તો ઐસા કહા હૈ દક તુમ બહોત વ્યવહારકા 
નિષેધ કરેગા તો સાક્ષાત્ તીિ િોકકે િાથ સમવસરણમેં બબરાજતે હૈં ઉસકી ભબક્ત ભી એક રાગ હૈ, 
વ્યવહાર હૈ, યહ કોઈ ધમા િહીં. આહાહા..! વહ ભી નિષેધ હો જાયેગા. અિંત બાર સમવસરણમેં ગયા, 
મહાનવિેહ ક્ષેિમેં નવહરમાિ તીથંકરકી નસ્થનત કાયમ હૈ. તીથંકરકા નવરહ  મહાનવિેહમેં હોતા િહીં. 
સિા તીથંકર હોતે હૈં. તો મહાનવિેહમેં ભી અિંત બાર ઉપજા હૈ. અિંત પુદ્ગિ પરાવતાિ. એક પુદ્ગિ 

પરાવતાિમેં અિંતવે ભાગમેં અિંતી ચૌબીસી જાયે, અિંતે ભવ જાયેં. આહાહા..! ઐસા ઐસા અિંત 

બાર તો મહાનવિેહમેં જન્દ્મ નિયા હૈ. ઔર જન્દ્મ િેકર ભગવાિકે સમવસરણમેં અિંત બાર ગયા હૈ 
ઔર ભગવાિકા િિાિ દકયા હૈ ઔર મનણરત્િકે િીયે, હીરેકે થાિ, ઔર કલ્પવૃક્ષકા ફૂિ જય િારાયણ, 
જય પ્રભુ ઐસી આરતી ભી અિંત બાર ઉતારી હૈ. િુભભાવ પર િક્ષ ગયા, પરંતુ સ્વભાવકી દ્રનિ કી 
િહીં. સમઝમેં આયા?  

સમવસરણમેં ગયા, િિાિ દકયા, ઇસસે ધમા હૈ ઐસા િહીં. તો ધમા િહીં હૈ તો વહ ચીજ હૈ હી 
િહીં, ઐસા િહીં. ઐસી બાત હૈ. ..િાિજી! સમઝમેં આતા હૈ દક િહીં બરાબર? આહાહા..! 

‘બજસ જીવકે અબભપ્રાયમેં િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકે આશ્રયકા ગ્રહણ ઔર પયાાયોં કે આશ્રયકા ત્યાગ હો, 
ઉસી જીવકો દ્રવ્યકા તથા પયાાયોંકા જ્ઞાિ સમ્યક્ હૈ...’ આહાહા..! સમઝમેં આયા? એક તરફ 

ક્ષાનયકભાવકો છોડિેિાયક કહે ઔર એક તરફ ભગવાિકી પ્રનતમા ઔર ભગવાિકી પૂજા, ભબક્તકા 
ભાવ હોતા હૈ, પરંતુ સમદકતીકો કતૃાત્વબુનદ્ધ મેં કરિે િાયક હૈ ઐસા િહીં. પરંતુ આતા હૈ, હોતા હૈ તો 
કતાા ભી કહિેમેં આતા હૈ. પદરણમિ ઉસકા હૈ િ? પદરણમિકી અપેક્ષાસે કતાા કહિેમેં આતા હૈ. પરંતુ 
કરિેિાયક હૈ ઉસ અપેક્ષાસે હેય હૈ. ઐસી બાતેં. વીતરાગમાગા અિેકાંત સ્યાદ્વાિ(મય) હૈ. સ્યાદ્વાિ કો 
સમઝિા વહ અિંત કાિસે કભી સુિા િહીં. કભી દકયા હી િહીં. આહાહા..! ગધામજૂરી કી સારી. 
ગધામજૂરી સમજતે હોં? યહ ગધામજૂરી કરતે હૈં િ ગધે. યહ ગધામજૂરી હૈ િૌદકક કી સબ. આહાહા..! 
ઔર વહ ભી આત્મજ્ઞાિ બબિા યહ ભી િુભરાગ જાિિે િાયક હૈ. પરંતુ ભાિ બબિા માિ મજૂરી હૈ. 
આહાહા..! સ્વકે ભાિ બબિા વ્યવહારકા જ્ઞાિ ભી સચ્ચા હોતા િહીં. આહાહા..! હૈ િ? 

‘જીવકો દ્રવ્યકા તથા પયાાયોંકા જ્ઞાિ સમ્યક્ હૈ ઐસા સમઝિા,...’ ચાનહયે. ક્યા? દક નિકાિી 
ભગવાિ િુદ્ધાત્મદ્રવ્ય આશ્રય કરિે િાયક હૈ, સન્દ્મુખ હોિે િાયક તો યહી ચીજ હૈ. પયાાય આશ્રય 

કરિે િાયક િહીં, જાિિે િાયક હૈ. સમઝમેં આયા? પયાાયકા આશ્રય ત્યાગ હો, પયાાયકા આશ્રય 

ત્યાગ હો, દ્રવ્યકા આશ્રય ગ્રહણ હો. આહાહા..! તો ઉસી જીવકો દ્રવ્યકા ઔર પયાાયકા જ્ઞાિ સમ્યક્ હૈ 
ઐસા સમઝિા ‘અન્દ્ય કો િહીં.’ આહાહા..! યહાં ‘પહિે જો નવભાવપયાાયે નવદ્યમાિ િહીં હૈં ઐસી 
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પ્રતીપાદિત કી ગઈ હૈં વે સબ નવભાવપયાાયેં વાસ્તવમેં વ્યવહારિયકે કથિ સે નવદ્યમાિ હૈં.’ આહાહા..! 
પયાાય િહીં હૈ, વહ નિકાિમેં િહીં ઐસા કહા. પયાાય તો નવદ્યમાિ હૈ. િહીં ઐસા કહા તો દ્રવ્યમેં િહીં 
ઐસા કહા, પરંતુ પયાાયમેં પયાાય હૈ. આહાહા..! હૈ? નવભાવપયાાય િહીં હૈ ઐસા કહા થા.  

‘ઐસી પ્રનતપાદિત કી ગઈ હૈ વે સબ નવભાવપયાાયેં વાસ્તવમેં વ્યવહારિયે કથિ સે નવદ્યમાિ 

હૈં.’ જાિિે િાયક વ્યવહારિયકા નવષય હૈ. િય હૈ િ? િય હૈ વહ નવષયી હૈ ઔર ઉસકા નવષય હૈ વહ 

પરપિાથા હૈ. અપિી જ્ઞાિકી પયાાયકી અપેક્ષાસે. આહાહા..! િય હૈ વહ જાિિે િાયક નવષયી હૈ ઔર 

ઉસકા નવષય વ્યવહાર, પયાાય આદિ, નિશ્ચય, નિકાિી હૈ. હૈ તો િય પયાાયજ્ઞાિ. પરંતુ ઉસ જ્ઞાિમેં િો 
પ્રકાર હૈં. એક નિકાિી ઉપર િક્ષ જાતા હૈ ઔર વ્યવહાર જાિિે િાયક હો જાતા હૈ. જાિિે િાયક હૈ. 
આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. બહોત નિશ્ચય-નિશ્ચયકી બાત સુિકર વ્યવહાર િહીં હૈ  ઔર વ્યવહાર કરતે 
કરતે નિશ્ચય હો જાયેગા—(ઐસા માિે તો) સબ જૂઠ હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ.  

શ્રોતા – તિવારકી ધાર પર ચિિા. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – તિવારકી ધાર પર. આિંિઘિજી કહતે હૈં. ‘ધાર તિવારિી સોહ્યિી િોહ્યિી, 
ચૌિમા બજિતણી ચરણસેવા.’ આિંિઘિજી શ્વેતાંબરમેં હો ગયે. ‘ધાર તિવારિી...’ યહ તો હમારે 
પંદડતજીિે તિવાર કહા િ. ‘ધાર તિવારિી સોહ્યિી...’ તિવારકી ધાર પર ચિિા કદઠિ. ‘ધાર 

તિવારિી સોહ્યિી, િોહ્યિી બજિતણી ચરણસેવા.’ બજિિી આજ્ઞાકો યથાથા માિિા વહ મહામુબકકિ 

હૈ. તિવાર પર ચિિા આસાિ હૈ. આહાહા..! બજસકો ઐસી િબધધ હો તો વહ તિવાર ઉપર ભી ચિતા 
હૈ. ઔર િબધધ િ હો તો ભી ઐસે સૂક્ષ્મપિે ચિે. વહ તો આસાિ હૈ. પરંતુ ‘િોહ્યિી બજિતણી 
ચરણસેવા.’ આહાહા..! ‘ધાર તિવારિી સોહ્યિી િોહ્યિી, ચૌિમા બજિતણી ચરણ સેવા.’ આહાહા..!  

‘ધાર પર િાચતા િેખ બાજીગરા...’ યહ સબ તો ૭૮ મેં િેખા હૈ. નવંછીયામેં સબ િેખા થા બાહર. 
ગાંવકે બાહર. ‘ધાર તિવારિી સોહ્યિી િોહ્યિી, ચૌિમા બજિતણી ચરણ સેવા.’ ઉસકી આજ્ઞા યથાથા 
ક્યા હૈ ઉસકી .. કદઠિ હૈ. ‘ધાર પર િાચતા િેખ બાજીગરા.’ બાજીગર હૈ વહ દકિાર પર િાચતા હૈ. 
વહ દકિાર પર િાચતા હૈ. ‘ધાર પર િાચતા િેખ બાજીગરા, સેવિા ધાર પર રહે િ િેવા.’ િો અથા હૈં. 
‘સેવિા ધાર પર રહે િ િેવા.’ િેવ સેવિા ધાર પર રહ સકે િહીં ઔર અજ્ઞાિી ‘સેવિા ધાર પર રહે િ 

િેવા.’ ૧૦૮ પિ હૈ. તીથંકરકી સ્તુનત હૈ. ૧૦૮ પિ હૈ િ. સબ િેખા હૈ સારા. ૭૮કી સાિ. અપવાસ જબ 

કરતે થે, તબ સુબહમેં વ્યાખ્યાિ િેકર જંગિમેં ચિે જાતે થે. ૭૮કી સાિ. નવંછીયા. બાહર વૃક્ષ બહોત 

હૈં િિીકે પાસ. વહાં ચિે જાતે થે. સુબહ સાઢે િૌ બજેસે િામકો પાંચ. પાિી-બાિી પીતે િહીં થે, 
અપવાસ કરતે થે. તબ યહ આિંિઘિજીકા સબ િેખા થા. આહાહા..! 

વહ ઐસા કહતે હૈં દક ‘ધાર પર િાચતા િેખ બાજીગરા.’ ધાર પર િાચિા તો બાજીગર .. િેખતા 
હૈ. આહાહા..! એક હૈ િ કે.િાિ. કૌિ વહ? કાંનતિાિ હૈ. જાિુગર હૈ. બહોત (બડા) જાિુગર. યહાં આતા 
હૈ હમારે પાસ. મૈં બડા જાિુગર હૂં. બહોત ઉલ્િાસ. એકબાર .. જાપાિમેં િેખા, અમુક દિિ મેં તીિ 

િાખ.... બડા જાિુગર. સ્ત્રી કો કાટ ડાિે  ઔર િેખે િોગ. કાટ ડાિે ઔર બુિાયે, અરે.. બહેિ ચિો. વહાં 
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વહ આયે. દકતિી ઉમ્ર હૈ? અભી આયા થા િહી અપિે યહાં મુંબઈમેં. પહિે આયા થા રાજકોટ. બાહર 

બડા એક રાિીમેં પાંચ હજારકી પેિાિ. કાયમી પેિાિ બડી હૈ.આયા થા હમારે પાસ. જૈિ હૈ શ્વેતાંબર 

હૈ. ઉસકી બહેિકી િડકી યહાં પર બ્રહ્મચારી હૈ.  

તો આયા, કહા, મહારાજ! યહ હમારા ધતીંગ હૈ સબ. િાખો પેિા કરતે હૈં. એક એક રાિીકે પાંચ-
પાંચ હજાર. ઇતિી નવનચક્ષણતા હૈ. યહાં ભી બતાતે થે. .. હમારે પંદડતજી. હાથકી ચાિાકી. ગાંઠ બાંધે 
ઉપર ઔર ઉપરસે તો ધાગા કાટ ડાિા ઔર ધાગા કાટકર પૂરા ધાગા બતાયે. તો વહ આયા. મહારાજ! 
હમારા સબ ધતીંગ હૈ. મર જાઓગે, કહા, ઇસ પુણ્યકો િેકર. પુણ્યકો િેકર યહ પૈસે-બૈસે નમિતા હૈ, 
મર જાઓગે.  

આત્મનસનદ્ધ િેિા ઉસકો. આત્મનસનદ્ધ પઢતા હૈ. શ્રીમિ્ કી આત્મનસનદ્ધ હૈ િ? યહાં બહોત પાંચ-
છહ હજાર છપ ગઈ હૈ. કહા, પઢિા, મર જાયેગા ઇસમેં. પાંચ-પાંચ હજારકી ઊપજ એક રાતમેં. ઉસમેં 
તેરે ક્યા આયા? મહાપાપ હૈ. હમારે કહાં દકસીકી પડી હૈ? સેદઠયા હો તો ક્યા? િરમ માણસ છે. 
મહારાજ! બાપુ! યહ નહત કા માગા હૈ. યહ સબ કરકે મર જાયેગા. િસ-બીસ િાખ પૈિા દકયા, પચાસ 

િાખ-કરોડ, િો-પાંચ કરોડ, ઉસમેં તેરે આત્મામેં ક્યા આયા? વહ પૈસા મેરા હૈ વહ નમથ્યાભ્રમ નમથ્યાત્વ 

હૈ. આહાહા..! જડ મેરા હૈ, જીવકા જડ હૈ... જડકા જડ િહીં ઔર જીવકા જડ હૈ યહ (માન્દ્યતા) નમથ્યાદ્રનિ 

હૈ. આહાહા..! 

યહાં કહતે હૈં દક વ્યવહારસે વ્યવહાર હૈ ઐસા યથાથા જ્ઞાિ હો, ઉસકો િુદ્ધાત્માદ્રવ્યકા યથાથા 
જ્ઞાિ હો. વ્યવહારકા જ્ઞાિ ભી િહીં ઔર વ્યવહારકો ઉડા િે તો ઉસકો િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા જ્ઞાિ હો સકતા 
િહીં. યહાં અંિર મૂિ પાઠમેં. ‘પહિે જો નવભાવપયાાય નવદ્યમાિ િહીં હૈ ઐસી પ્રનતપાદિત કી ગઈ હૈ વે 
સબ નવભાવપયાાયેં વાસ્તવમેં વ્યવહારિયકે કથિ સે નવદ્યમાિ હૈં.’ રાગ નવદ્યમાિ હૈ, િુભરાગ 

નવદ્યમાિ હૈ, નમથ્યાત્વ ભી પયાાયમેં નવદ્યમાિ હૈ. આહાહા..!  

‘ઔર જો (વ્યવહારિયકે કથિસે) ચાર નવભાવભાવરૂપ પદરણત હોિેસે...’ આહાહા..! િેખો! 
ચાર નવભાવભાવ... કેવિ રાગ િહીં. ઉપિમ, ક્ષયોપિમ, ક્ષાનયક ભી નવભાવભાવ હૈ. પયાાય હૈ િ? 

નવિેષભાવ હૈ િ? આહાહા..! નિકાિી ભગવાિ િહીં હૈ વહ. આહાહા..! ‘ચાર નવભાવભાવરૂપ પદરણત 

હોિેસે સંસારમેં ભી નવદ્યમાિ હૈં...’ ક્યા કહતે હૈં? સંસારમેં ભી ચાર પયાાય નવદ્યમાિ હૈં. આહાહા..! 
‘વે િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધગુણ પયાાય દ્વારા નસદ્ધ ભગવંત સમાિ હૈં...’ નવભાવ પદરણનત–પયાાય 

સંસારમેં ભી નવદ્યમાિ હૈ. નફર ભી વહ જીવ ‘િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધગુણ પયાાય દ્વારા નસદ્ધ ભગવંત 

સમાિ હૈં...’ દ્રનિકી અપેક્ષાસે તો નસદ્ધ સમાિ ભગવાિ હૈ. નિશ્ચયકી અપેક્ષાસે િુદ્ધ ભગવાિ સમાિ 

હૈ. વ્યવહારકી અપેક્ષાસે ચાર ભાવ નવદ્યમાિ હૈં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ઐસી બાત હૈ સૂક્ષ્મ બાપુ! 
સંસાર દક િાખો ઔર કરોડોં દકતાબેં પિટે ધૂિ કી. યહ ભગવાિકા પુસ્તક ક્યા કહતા હૈ ઉસકી ખબર 

િહીં.  
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એક િયકો બતાિે કે નિયે િૂસરી િયકા નિષેધ કર િે. જાિિે િાયક હૈ. ઉસકા નિષેધ હૈ, આશ્રય 

કરિેકી અપેક્ષાસે નિષેધ હૈ. પરંતુ વહ હૈ હી િહીં ઉસ અપેક્ષાસે નિષેધ િહીં. નવદ્યમાિ હૈ. ‘સબ 

િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધગુણપયાાયોં દ્વારા...’ સંસારી કો પયાાયમેં ચાર ભાવ હૈં. નવદ્યમાિ હૈં. નફર ભી 
‘સબ િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધગુણપયાાયોં દ્વારા નસદ્ધભગવંત સમાિ હૈં...’ આહાહા..! વસ્તુ જો હૈ વહ 

તો નસદ્ધ ભગવાિ સમાિ હૈ. પયાાયમેં ચાર ભાવ હૈ. પયાાય વહ નવદ્યમાિ હૈ. આહાહા..! ઐસી અટપટી 
બાતેં. હૈ? 

‘(અથાાત્ જો જીવ વ્યવહારિયકે કથિ સે ઔિનયકાદિ નવભાવભાવોંવાિે હોિેસે...’ ઉિયાદિ 

ભાવવાિા ‘સંસારી હૈં.’ આહાહા..! ‘વે સબ િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધ ગુણ તથા િુદ્ધ પયાાયોંવાિા હોિેસે 
નસદ્ધ સદૃિ હૈં).’ િુદ્ધ પયાાય િી હૈ. પ્રગટ હૈ િ? નફર ભી નસદ્ધકે જૈસે ગુણપયાાય ઐસે હી હોતે હૈં. પયાાય 

પ્રગટ િહીં, પરંતુ િબક્તરૂપસે હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? નસદ્ધકો પ્રગટ પયાાય હૈ ઐસા પ્રગટ 

સંસારીકો િહીં. પરંતુ િબક્તરૂપસે અંિર હૈ. ગુણ ઔર ગુણકી પયાાય નિમાિ વહ િબક્તરૂપ હૈ, ઉસમેં 
યહ જીવ નસદ્ધ સમાિ હૈ. આહાહા..!  

‘સવા જીવ છે નસદ્ધસમ’ શ્રીમદ્ મેં આતા હૈ. ‘સવા જીવ છે નસદ્ધસમ, જે સમજે તે થાય.’ જો 

અંતમુાખ હોકર સમઝકર આિંિકા વેિિ કરે, અંતરકા આશ્રય કરકે આિંિકા વેિિ કરે વહ સમજે વહ 

મુક્ત હોગા. બાકી નસદ્ધ સમાિ હૈ ઐસે સમજે બબિા અંિર આશ્રય િે તો િુદ્ધ પયાાય પ્રગટ હોતી િહીં. 
આહાહા..! ક્ષણમેં પયાાય હૈ, ક્ષણમેં પયાાય હેય હૈ. બાપુ! માગા ઐસા હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા – વસ્તુકા સ્વરૂપ હી ઐસા હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – સ્વરૂપ ઐસા હૈ. ભગવાિિે દકયા િહીં, ભગવાિિે તો જૈસા જાિા ઐસા 
કહા. દકયા િહીં, ભગવાિિે કુછ દકયા િહીં પરકા. આહાહા..! વહ તો વીતરાગભાવરૂપ પદરણમિ હો 
ગયા. સવાજ્ઞ વીતરાગ પયાાયરૂપ હો ગયે. તો ભી કહતે હૈં દક નિશ્ચય િુદ્ધજ્ઞાિકી અપેક્ષાસે વહ વીતરાગ 

પદરણનતરૂપ પદરણમા વહ વ્યવહાર હૈ. પયાાય હૈ તો વ્યવહાર હૈ શ્રુતજ્ઞાિમેં. ઉન્દ્હેં (-ભગવાિકો) કુછ 

વ્યવહાર હૈ િહીં. ક્યોંદક િય હૈ વહ તો શ્રુતજ્ઞાિકા ભેિ હૈ િ? કેવિજ્ઞાિ કો સિ્ ભુત વ્યવહારિય 

કહા, પરંતુ વહ દકસકો? શ્રુતજ્ઞાિીકો. છદ્મસ્થ હૈ, શ્રુતજ્ઞાિ હૈ, આત્માકે અવિંબિસે સમ્યક્ આિંિ 

િિા પ્રગટ હુઈ હૈ વહ સમ્યગ્જ્જ્ઞાિીકો. આહાહા..! સમઝમેં આયા? વહ સિ્ ભુત વ્યવહારિય.., 
કેવિજ્ઞાિ હૈ વહ સિ્ ભુત વ્યવહારિય હૈ. આહાહા..! ક્યોંદક સિ્ ભુત અથાાત્ પયાાય હૈ. પરંતુ ભેિરૂપ 

હૈ તો વ્યવહાર હૈ. સિ્ ભુત વ્યવહાર. ઐસા કૌિ જાિતા હૈ? િયવાિા. િય દકસકો હોતી હૈ? 

સમ્યગ્જ્દ્રનિકો શ્રુતજ્ઞાિ હોિેસે શ્રુતજ્ઞાિમેં િય હોતા હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..!  

યહ બાત બહોત સાિ પહિે ૮૩ કી સાિ હોગી. .. ૮૩. દકતિે વષા હુએ? ૧૭ િે ૨૨ િે૩૦, 
૫૨ હુએ. તો ૫૨ સાિ પહિે ઐસા પ્રશ્ન ઉઠા. સ્થાિકવાસીમેં થે ઉસ વક્ત. સેઠ થા િામિગર. િસ 

િાખ રૂપયે તબ ૬૦ સાિ, ૭૦ સાિ પહિે. ઉસ સમય પૈસેવાિે બહોત િહીં થે. િસ િાખ રૂપયે, ૪૦ 

હજારકી ઉપજ, એક ગાંવ િસ હજારકા. ઐસી બાત સુિકર ખાિગીમેં ઐસા કહા દક પ્રનતમાકી પૂજિ 
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કા ભાવ નમથ્યાદ્રનિ હો તબ હોતા હૈ, સમ્યગ્જ્દ્રનિ હોિે કે બાિ પ્રનતમાકા પૂજિ િહીં હોતા. ઐસા કહા 
ઉસિે. યહ તો ૫૨ સાિ પહિેકી બાત હૈં. તો ઉસકે સાથ તો હમ બાત િહીં કરતે થે. ક્યોંદક વહ મુઝસે 
ડરે. દક જો મૈંિે કહા ઉસમેં સંમત િહીં હોઉંગા તો સંપ્રિાય છોડ િેંગેં. મૈં યહા આ ગયા હૂં ઇસનિયે યહ 

સંપ્રિાય કો માિું (ઐસા હૈ િહીં). સમઝમેં આયા? 

સુિો! કહા. ઉસકો િહીં, પરંતુ િૂસરેકો કહા. વહ બાત તો વહાં ગઈ. દક જબ સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા 
હૈ, આત્માકે અવિંબિસે અિુભવ હોતા હૈ તબ શ્રુતજ્ઞાિ હોતા હૈ ઔર શ્રુતજ્ઞાિકા ભેિ િય હૈ. નિશ્ચય 

ઔર વ્યવહાર વહ શ્રુતજ્ઞાિકે ભેિ હૈં. શ્રુતજ્ઞાિ ભાવ અવયવી હૈ, િય અવયવ હૈ. તો શ્રુતજ્ઞાિવાિે 
કો વ્યવહારિય હૈ ઔર ઉસકો હી, વ્યવહારિયકા નવષય ભગવાિ કી સ્થાપિા ઉસકે હી બરાબર હૈ. 
નમથ્યાદ્રનિકો પ્રનતમા હૈ ઐસા હૈ િહીં. સમઝમેં આયા? યહ તો ૫૨ સાિ પહિે... ભાઈ! ઇસમેં મૈં આ 

ગયા ઇસનિયે મૈં યહ માિું ઐસા િહીં. યહાં તો સત્ય હો ઉસકો માિેંગેં. ડરતે થે. સામિે મિા િ કરે. 
સુિે દક મહારાજ ઐસા કહતે થેં. સામિે કુછ િ કહ સકે. ક્યોંદક હમેં જો કહિે કો જાયે તો હમ સંપ્રિાય 

છોડ િેંગેં. મુહપનત છોડકર ચિે જાયેંગે.  

શ્રોતા - .. કબ છોડી? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ તો પીછે. યહ તો ઉસ સમય ડર િગતા થા િોગોંકો...  

યહાં કહા દક તુમ ઐસા કહતે હો દક નમથ્યાદ્રનિ હૈ તબ તક પ્રનતમાકી પૂજા હૈ. મૈં તો ઐસા કહતા 
હૂં દક સમ્યગ્જ્દ્રનિ હુએ પીછે હી પ્રનતમાકી પૂજા સચ્ચી હૈ. ક્યોંદક સમ્યગ્જ્દ્રનિકો ભાવશ્રુતજ્ઞાિ હુઆ ઔર 

ભાવશ્રુતજ્ઞાિકા અવયવ વહ વ્યવહારિય હૈ. નિશ્ચય ઔર વ્યવહાર વહ શ્રુતજ્ઞાિકે પેટાભેિ હૈં. તો 
વ્યવહારિય ઉસકો હૈ. તો વ્યવહારિયકા નવષય પ્રનતમા ભી ઉસકો હૈ. યહ તો ૫૨ સાિ પહિેકી બાત 

હૈં. હમ યહાં આ ગયે ઇસનિયે ... હમેં તો અંતરસે ન્દ્યાય જો િગેગા વહ માિેંગેં. ભાવમેં ભાસિ હોગા 
વહ માિેંગેં, કહા.  

તો ભગવાિકી પ્રનતમા ઔર બજિભવિકી પૂજા (આદિ) વ્યવહાર સમ્યગ્જ્દ્રનિકો હી સચ્ચા હૈ. 
વ્યવહાર તરીકે ઉસકો હી સચ્ચા આતા હૈ. ક્યોંદક િયકા ભેિ વ્યવહાર હૈ. નિશ્ચય-વ્યવહારિય. ઔર 

જ્ઞેય કા ભેિ પ્રનતમા હૈ. નિક્ષેપ ચાર હૈં િ? િામ, સ્થાપિા, દ્રવ્ય ઔર ભાવ. સ્થાપિાનિક્ષેપ વહ જ્ઞેય કા 
ભેિ હૈ ઔર યહ વ્યવહારિય શ્રુતજ્ઞાિકા ભેિ હૈ. તો ઉસકો યથાથા મેં, ભગવાિકી પ્રનતમા માિિા  
યથાથામેં ઉસકો હૈ. મિુભાઈ! હમ દકસી સે બંધે હુએ િહીં. કોઈ સેદઠયે-બેદઠયે તુમ િસ િાખ વાિે.... 
િસ િાખ તબ ૬૦ સાિ પહિે. ઇતિે સાિ પહિે િસ િાખ. તબ તો ઇતિે પૈસે કહાં થા? ઉસ સમયકે 
એક િાખ ઔર અબ કે ૨૫ િાખ.. ઉસ સમય કે એક િાખ ઔર ઈસ સમય કે ૨૫ િાખ સમાિ હૈ. 
જેઠાિાિભાઈ! ઉસ સમયકે ચાર િાખ ઔર અબકે કરોડ. ભાવ સબકે બઢ ગયે િ? ઢાઈ રૂપયે મિ 

ચાવિ થા. ચાવિ.. ચાવિ.. ઢાઈ, સવા િો.  

આબખરમેં, જબ િીક્ષા િેિેકા ભાવ થા, ઉસસે પહિે મુંબઈ માિ િેિે કો ગયે. ૬૮ કે મહા વિ મેં. 
૬૮ કે માહ મનહિે મેં તો  ચાર સો મિ ચાવિ નિયા થા. ઉસ ઉમ્રમેં ૨૨ સાિકી ઉમ્ર. ઘર કા ધંધા થા 
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તો હમ જાતે થે. ચારસો મિ ચાવિ પહિે નિયા. ચારસો મિ તબ તો સવા િો રૂપયે મિ થા. એક સેર. 
પરંતુ પૈસે બઢ ગયે હૈ િ? ભાવકે સામિે પૈસે દક દકંમત ઘટ ગઈ હૈ. બાજરી, ચાવિકે ભાવ બઢ ગયે 
હૈં તો પૈસે કી દકંમત ઘટ ગઈ. આહાહા..! તબ તો એક પાઈ બચ્ચા િેકર જાતા થે તો ગોિી િેતે થે. 
સક્કર કી ગોિી આતી હૈ િ. એક પાઈકી ગોિી િેતે થે. અભી તો ચાર પૈસેમેં ભી િ નમિે. ઉસ સમય 

પૈસે કહાં થે?  

કહા દક જબ તક સમ્યગ્જ્િિાિ િ હો તબ તક ભાવશ્રુતજ્ઞાિ િહીં ઔર ભાવશ્રુતજ્ઞાિ િહીં તબ 

તક પ્રનતમાકા પૂજિ િહીં (હોતા). ઉસકો વ્યવહાર િહીં આતા. પરંતુ સમ્યગ્જ્િિાિ હુઆ, ભાવશ્રુતજ્ઞાિ 

હુઆ, ઉસકો વ્યવહારિય હુઆ, તો જ્ઞેયકા ભેિ–સ્થાપિા, પ્રનતમાકી પૂજા ઉસકો હી હોતી હૈ. હૈ 
િુભભાવ. આહાહા..!  

શ્રોતા - ... પૂજિ કરતે હૈં વહ સમ્યગ્જ્દ્રનિ હૈં? 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – િહીં, ઐસા હૈ િહીં. યહ બાત જૂઠી હૈ. પ્રનતમાકી પૂજા કરે, ભવિ બિાયે 
ઇસનિયે સમ્યગ્જ્દ્રનિ હૈ, યહ જૂઠ હૈ. એય..! યહ સેદઠયે રહે. ૩૦ િાખકા  મંદિર બિાયા હૈ ઇસનિયે 
સમદકતી હૈ? સમઝમેં આયા? પરંતુ વહ બિા સકતા હી િહીં નિશ્ચયસે. વહ તો પરમાણુકી પયાાય 

જબ બિિેકી થી તબ બિી હૈ. ઉસમેં સેદઠયાકા ભાવ િુભ હૈ વહ નિનમિ કહિેમેં આતા હૈ. પરંતુ 
િુભભાવસે મંદિર બિે (ઐસા હૈ િહીં). આહાહા..! ઐસી બાત! વહ પ્રનતમાકો સ્થાપિેકી દિયા આત્મા 
કર સકતા હૈ, ભગવાિકી પ્રનતમા... ઉસકો િુભભાવ હૈ. દિયા હોતી હૈ વહ જડસે હોતી હૈ. આહાહા..! 
ઐસા કૌિ માિે?  

નફર ભી રાગ ઔર રાગકા નવષય વહ વ્યવહારિયકા નવષય જાિિે િાયક હૈ. િા કહે દક ઐસા હૈ 
િહીં, તો િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા ઐસા જ્ઞાિ હૈ હી િહીં. મણીભાઈ! ઐસા હૈ બાપુ! અરેરે..! પરમાત્મા, તીથંકર 

પરમાત્માકા નવરહ હો ગયા. હમ તો વહાં થે. પ્રભુકા નવરહ હુઆ ઔર યહાં આ ગયે હૈં. આહાહા..! 
સાક્ષાત્ તીિ િોકકે િાથ (કે પાસ) સમવસરણમેં જાતે થે હમ. આહાહા..! આબખરમેં નસ્થનત બરાબર 

રહી િહીં. ભરતક્ષેિમેં આ ગયે હૈં. આહાહા..! ઉપાિાિકી તૈયારી હો તો નિનમિ ઐસા આતા હૈ. 
આહાહા..! 

ક્યા કહા? દક સંસારીજીવ નવભાવપયાાયવાિા પયાાયસે હૈ. ‘વે સબ િુદ્ધિયકે કથિ સે...’ 
નિશ્ચયિયકા કથિ જબ આતા હૈ, તબ તો વહ િુદ્ધ ગુણપયાાય હોિે નસદ્ધ સદૃિ હૈ. દ્રવ્યકી દ્રનિ કરિેસે 
નસદ્ધ સદૃિ હૈ. પયાાયમેં ચાર ભાવ હૈં વહ સંસાર અવસ્થા હૈ ઐસા કહતે હૈં. તેરહવેં ગુણસ્થાિમેં કેવિી 
હૈં ઔર ચૌિહવે ગુણસ્થાિમેં અયોગી હૈં, નફર ભી પ્રભુિે તો ઐસા કહા દક વહ અનસદ્ધ હૈ. નસદ્ધ તો િેહ 

છૂટકર જબ ચારોં કમોકા િાિ હોગા તબ નસદ્ધ (કહિાયેંગેં). અભી અનસદ્ધ હૈં. એય..! આહાહા..! અથાાત્ 
વહાં સંસારી હૈ ઐસા કહિા હૈ હમારે તો. અભી તો તેરહવેં ઔર ચૌિહવેંમેં સંસારી હૈ. ઇતિી પયાાય 

મનિિ હૈ િ? આહાહા..! નમથ્યાત્વ સંસાર રાગ વહ િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા - ... 
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પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – વહ અનસદ્ધ હૈં. ચૌિહ ગુણસ્થાિમેં હૈ, અભી ચાર કમોંકા િાિ િહીં હુઆ, 
ઇતિી અપિી યોગ્જ્યતા સે નવકાર હૈ. તબ તો ચૌિહ ગુણસ્થાિમેં અનસદ્ધ કહા. ચૌિહવા ગુણસ્થાિ છૂટ 

જાતા હૈ તબ નસદ્ધ હોતા હૈ. તો પહિેસે ચૌિહવે ગુણસ્થાિ તક અનસદ્ધ હૈં.. અનસદ્ધ હૈં–નસદ્ધ િહીં. વહ 

કહતે હૈં યહાં. આહાહા..! 

‘િુદ્ધિયકે કથિ સે િુદ્ધ ગુણ તથા િુદ્ધ પયાાયોવાિે હોિેસે નસદ્ધ સદૃકય હૈં.’ સંસારી કો ભિે 
પયાાય પ્રગટ િહીં હુઈ, પરંતુ િબક્તમેં નસદ્ધસમાિ હૈ ઔર ભગવાિકો ભી પયાાય પ્રગટ હુઈ તો ઉસકી 
પયાાયમેં અિુદ્ધતા હૈ, યહ શ્રુતજ્ઞાિીકો જાિિે િાયક હૈ. કેવિજ્ઞાિી તો જાિતે હી હૈં, ઉિકો તો 
પ્રમાણજ્ઞાિ હો ગયા. પરંતુ શ્રુતજ્ઞાિીકો જાિિા દક કેવિીકો ભી અભી અિુદ્ધ કહિેમેં આયા હૈ. 
વ્યવહારસે હૈ. આહાહા..! િય તો કેવિજ્ઞાિમેં િહીં હૈ િ? િય તો શ્રુતજ્ઞાિમેં હૈ. અભી સાધક 

શ્રુતજ્ઞાિી હૈં વહ વ્યવહારિયસે ‘કેવિી હૈં’ ઐસા જાિતે હૈં. ઉિકો (િયસે) જાિિા િહીં રહા, વહ તો 
પૂણા હો ગયે. ઉિકો પ્રમાણજ્ઞાિ હૈ. આહાહા..! કેવિજ્ઞાિકો છદ્મસ્થ સમદકતી ઐસા જાિતા હૈ દક 

કેવિજ્ઞાિકી પયાાય સિ્ ભુત વ્યવહારિયસે હૈ, નિશ્ચયસે િહીં. આહાહા..!  

શ્રોતા – પયાાય હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – પયાાય હૈ િ. ઉસમેં હૈ તો સિ્ ભુત હૈ. આહાહા..! રાગાદિ ઔર પરાદિકા તો 
અભાવ હૈ, પરંતુ રાગકા ભી અભાવ હૈ નિકાિકી અપેક્ષાસે. પરંતુ પયાાયમેં રાગ હૈ. આહાહા..! જબ 

તક સંસારીકો રાગ હૈ તબ તક ઉસકો જાિિે િાયક બરાબર જાિિા. તબ િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા જ્ઞાિ સચ્ચા 
હોતા હૈ. આહાહા..! કેવિ િુદ્ધાત્મદ્રવ્યકા જ્ઞાિ સચ્ચા હો ઔર પયાાયમેં રાગ હૈ, પયાાય હૈ, ચાર ભાવ 

હૈ ઉસકો િ જાિે તો વ્યવહારિયકા જ્ઞાિ િહીં, વહ તો જ્ઞાિ સચ્ચા િહીં. આહાહા..! પંદડતજી! ઐસી 
બાત હૈ. ૪૯. અભી તો ૫૦ મેં અિૌદકક આયેગી બાત. 

શ્રોતા – વ્યવહારકા જ્ઞાિ કરાિે.... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – હા, િય હૈ દક િહીં? િય હૈ તો નવષયી હૈ. નવષયી કા નવષય હૈ દક િહીં? 

૧૧વીં ગાથામેં તો ઐસા કહા કે ‘ववहारोऽभदूत्थो’ વહ તો ગૌણ કરકે, પયાાયકો ગૌણ કરકે અસત્ કહા 
હૈ. ગૌણ કરકે... પયાાય િહીં હૈ તો વેિાંતવાિ–નમથ્યાભાસ હો જાયે. ગૌણ કરકે દ્રનિ મુખ્યમેં િગાિે કો 
મુખ્ય નિશ્ચય હૈ ઔર પયાાય ગૌણ કરકે વ્યવહાર કહકર િહીં હૈ ઐસા કહા. આહાહા..! 

યહાં તો િૂસરા કહિા હૈ. ‘ववहारोऽभदूत्थो’ કહા. િૂસરે પિમેં ઐસા કહા ‘भदूत्थो  दणेसदो दु 
सदु्धणओ’ ભૂતાથા વસ્તુ હી િુદ્ધિય હૈ. િય ઔર િયકે નવષય કે ભેિ છોડ દિયે વહાં. ચંિુભાઈ! ‘भदूत्थो  
दणेसदो’ નિકાિી ભૂતાથા ભગવાિ વહ િુદ્ધિય હૈ. ‘भदूत्थो दणेसदो’ ભૂતાથાકો ભગવાિિે િુદ્ધિય કહા. 
તો િય ઔર િયકે નવષય વહાં એક હો ગયે. આહાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. પીછે તીસરે પિમેં નિયા 
‘भदूत्थमणिदो खलु समाणदट्ठी हवदी जीवो’ આહાહા..! એક પિમેં અભૂતાથા કો અસત્યાથા કહા ગૌણ 

કરકે. િૂસરે પિમેં નિકાિકો િુદ્ધિય કહા વહ અભેિ કરકે. ચૌથે મેં ‘भदूत्थमणिदो खलु’ જો નિકાિી 
જ્ઞાયકભાવ હૈ ઉસકા આશ્રય કરિેસે સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ. વહાં ભેિ કર દિયા. ભૂતાથાકા આશ્રય 
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કરિેસે. ભૂતાથા િુદ્ધિય હૈ, તો યહાં કહતે હૈં દક ભૂતાથાકા આશ્રય કરિા. િુદ્ધિય જો હૈ ભૂતાથા નિકાિ, 
ઉસકા આશ્રય કરિેસે સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ. આહાહા..!  

શ્રોતા - .... 

પૂજ્ય ગુરુિેવશ્રી – િુદ્ધિય વસ્તુ હૈ ઉસકો યહાં... પહિી ભૂતાથા વસ્તુકો િુદ્ધિય કહા. બાિમેં 
છોડ દિયા. પીછે કહા દક ભૂતાથા કે આશ્રયસે સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ. તો િુદ્ધિયકા આશ્રય કરિેસે... 
િુદ્ધિયકો ભૂતાથા કહા હૈ. ઉસકા આશ્રય કરિેસે સમ્યગ્જ્િિાિ હોતા હૈ. આહાહા..! ‘भदूत्थमणिदो 
खलु समाणदट्ठी हवदी जीवो’ એક-એક પિ યહ તો સમયસાર... આહાહા..! કુંિકુંિાચાયાકા િાસ્ત્ર અજબ 

બાતેં, ગજબ બાતેં! બાપુ! ઐસી બાત હૈ િહીં કહીં. આહાહા..! યહ યહાં કહા. અબ ઉસકા દ્રિાંત િેકર 

કહેંગે..  

(શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુિેવ!) 

 

***** 
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નિયમસાર, ૪૯ ગાથા. કૌંસ આ ગયા? કૌંસ હૈ િ આખિરમેં? ૪૯ કી ટીકા, ઉસકા કૌંસ. 

ટીકા. ‘જો જીવ વ્યવહારિયકે કથિ સે ઔદનયકાદદ નવભાવભાવોંવાલે હોિેસે સંસારી હૈં...’ 
આહાહા..! ખિસકો ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષાનયક—ચાર ભાવ હૈં. આહાહા..! તબ તક સંસારી 
હૈ. ચૌદહવેં ગુણસ્થાિ તક ઉદયભાવ હૈ તો વહ સંસારી હૈ. આહાહા..! અનસદ્ધ આયા િ ઉદયભાવમેં? 

૨૧ બોલમેં અનસદ્ધભાવ. બાત સૂક્ષ્મ હૈ ભાઈ! સંસારીકા અથથ કુછ ભી પયાથયમેં નવકલ્પ દક આત્માકી 
પ્રનતકૂલ દશા હોં વહાં તક અનસદ્ધ અથાથત્ સંસારી કહિેમેં આતા હૈ. આહાહા..! તો કેવલી ભગવાિ ભી 
સંસારી હૈં ઐસા કહતે હૈં. અરરર..! ક્યોંદક ઉિકો ભી અનસદ્ધભાવ હૈ, ઉદયભાવ હૈ યોગ કા. આહાહા..!  

નમથ્યાદ્રનિસે લેકર ચૌદહવેં ગુણસ્થાિ તક િબ ખિસ ગુણસ્થાિમેં વતથતા હૈ વહ અનસદ્ધ હૈ, નસદ્ધ 

િહીં. આહાહા..! હૈ? ‘વે સબ શુદ્ધિયકે કથિ સે શુદ્ધગુણ તથા શુદ્ધ પયાથયોંવાલે હોિેસે નસદ્ધ સદૃશ 

હૈ.’ યહ ભી અંતરમેં તો વસ્તુ.... પયાથયમેં હૈ, અનસદ્ધપિા, ઉદયભાવપિા નમથ્યાદ્રનિસે લેકર ચૌદહવે 
ગુણસ્થાિ તક. આહાહા..! ઉદયભાવ હૈ, નિર ભી સમ્યગ્દ્દ્રનિ જીવ અંતરમેં... આત્મા શુદ્ધ દ્રવ્ય-
ગુણપયાથયસે શુદ્ધ હૈ, પયાથયસે અથાથત્ ગુણકે ભેદસે શુદ્ધ હૈ. ઐસે શુદ્ધિયસે િબ અંતર નવચાર કરે તો 
પરમાત્મા પયાથયમેં ભલે અનસદ્ધ હો, તો ભી વસ્તુ હૈ વહ તો પરમાત્મસ્વરૂપ હૈ. ઉસકા અિુભવ કરિા, 
અતીનરદ્રય આિંદકા વેદિ કરિા, યહ અતીનરદ્રય આિંદકે વેદિમેં અભી રાગ બાકી હૈ, ઉદય બાકી હૈ 
તો ઉસકો અનસદ્ધ કહતે હૈં. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાતેં હૈં ભાઈ! 

શુદ્ધિયકે બલસે શુદ્ધગુણ િે શુદ્ધપયાથયવાલા. શુદ્ધપયાથય તો ઉસકો (પૂણથ) નિમથલતા પ્રગટ હૈ 
િહીં, પયાથયમેં અલ્પ (શુદ્ધતા) પ્રગટ હૈ. આહાહા..! ઉસસે નસદ્ધ સદૃશ હૈ. પયાથયમેં ભલે ઉદયભાવ 

ગનતકા, રાગકા... ગનતકા ઉદય હૈ િ? કેવલીકો મિુષ્યગનતકા ઉદય હૈ. ક્યા? કેવલીકો મિુષ્યગનતકા 
ઉદય હૈ, વહ જીવકી પયાથય હૈ. સમઝમેં આયા? યહ ગનતકા ઉદય હૈ તબ તક સંસાર અનસદ્ધદશા 
કહિેમેં આતી હૈ, પરંતુ અંદર શુદ્ધિયસે દેિો તો ભગવાિ નસદ્ધ સમાિ સદા હૈ. આહાહા..! ‘નસદ્ધ 

સમાિ સદા પદ મેરો.’ યહ તો કહા થા િ થોડા, િહીં? રાત્રી કો કહા થા. ‘પ્રભુ! મેરે તુમ સબ વાતે 
પૂરા.’ પયાથયમેં ભલે (અલ્પતા) હો, પરંતુ વસ્તુ તરીકે સમ્યગ્દ્દશથિકા જો નવષય ઉસ તરીકેસે ‘પ્રભુ! મેરે 
તુમ સબ વાતે પૂરા.’ પ્રભુ! તુમ પૂણથ બાતમેં પૂરા હો િ િાથ! આહાહા..! ‘પરકી આશ કહાં કરે નપ્રતમ. 
પરકી આશ કરે કહાં નપ્રતમ. કઈ વાતે તુમ પ્રભુ અધૂરા. કઈ વાતે િાથ તું અધૂરા? પ્રભુ! મેરે તુમ સબ 

વાતે પૂરા.’ આહાહા..! 

શ્રાવણ સુદ ૧૧, શનિવાર, તા. ૪-૮-૧૯૭૯ 
ગાથા-૪૯, ૫૦, શ્લોક-૭૩, પ્રવચિ-૧૫ 
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દ્રનિકે નવષયમેં તો દ્રવ્યસ્વભાવ પદરપૂણથ, પદરપૂણથ ધ્રુવ. આહાહા..! પયાથયમેં ભલે (અલ્પતા) હો, 
તો યહ જ્ઞાિ કરિે લાયક હૈ–જાિિે લાયક હૈ. પરંતુ વસ્તુ તરીકે દેિો તો આદરણીય તો નત્રકાલી 
જ્ઞાયકસ્વભાવ, પદરપૂણથ અિંત ગુણ.. અિંત ગુણ પદરપૂણથ હૈં. ગુણમેં કુછ નિસ ગયા હૈ યા કમી હુઈ હૈ 
(ઐસા હૈ િહીં). આહાહા..! વહ નિગોદમેં ભી પયાથય મત દેિો, છોડ દો પયાથયકો, તો વસ્તુ હૈ તો નસદ્ધ 

સદૃશ વસ્તુ હૈ. આહાહા..! અિંત ગુણમેં કુછ ભી કમી હોતી િહીં, િસારા હોતા િહીં. આહાહા..! િસારા 
સમિતે હો? આહાહા..! ઐસે શુદ્ધિયસે નસદ્ધ સમાિ હૈ. ઐસી દ્રનિસે ભાવકા અિુભવ કરિે લાયક 

હૈ. બાકી સબ બાત ઠીક હૈ. આહાહા..! 

‘ઇસીપ્રકાર (આચાયથદેવ) શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રસૂદરિે (શ્રી સમયસારકી આત્મખ્યાનત િામક ટીકામેં 
પાંચવે શ્લોક દ્વારા) કહા હૈ દક -’ 

‘व्यवहारणनयः’ વ્યવહાર શબ્દ િહીં નલયા હૈ. ‘व्यवहारणनयः’ ‘रणनयः’ ભેદ પાડતા હૈ ઐસા 
નવષય કરિેવાલા િય. આહાહા..! યહ તો સમયસારકા શ્લોક હૈ. व्यवहारणनयः स्याद्यद्यपि 
प्राक्पदव्या- નિશ્ચયપદમેં વ્યવહારિયકા નવષય હૈ. સમઝમેં આયા? રાગાદદ યા ગનત આદદ હૈ. િીચલી 
દશા મેં રાગાદદ હૈ, ઉપરકી દશા મેં ગનત આદદ હૈ. આહાહા..! વહ પયાથય અપિી હૈ. પરંતુ વહ 

પયાથયિયસે દેિિેસે ઐસા હૈ. આહાહા..!  

  (मापिनी) 
“व्यवहारणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या- 
पमह पनपहतिदानाां हांत हस्ताविम्बः। 
तदपि िरममर्थ ंपिच्चमत्कारमात्रां 
िरपवरपहतमन्तः िश्यताां नषै प ां पित  ् ॥” 

આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભગવાિ! કહતે હૈં, ‘શ્લોકાથથ – યદ્યનપ વ્યવહારિય ઇસ પ્રથમ 

ભૂનમકામેં ખિરહોંિે પૈર રિા હૈ ઐસે જીવોં કો,...’ ઇસકી પયાથય સમઝિા હૈ, ગુણ સમઝિા હૈ, દ્રવ્ય 

સમઝિા હૈ તો વહ સમઝિેકી પયાથયમેં વ્યવહાર આતા હૈ. અરેરે..! આચાયથ કહતે હૈં... આહાહા..! 
વ્યવહારિયકા નવષય હો, પરંતુ અિુભવમેં વહ વ્યવહારિયકા નવષય આતા િહીં. આહાહા..!  

‘અરે રે!’ ઐસા કહા હૈ િ? િેદ બતાતે હૈં. આહાહા..! મુનિરાિકો પયાથયમેં આિંદકી બાઢ આતી 
હૈ. આિંદકી બાઢ આતી હૈ. બાઢ આતી હૈ. તો ભી કહતે હૈં દક મેરી પયાથયમેં તો કમી હૈ વહ તો મૈં 
જાિતા હૂં, પરંતુ મેરી ચીિ જો હૈ ઉસમેં, કોઈ પયાથયમેં કમી હૈ તો વસ્તુમેં કમી હૈ યા ગુણમેં કમી હૈ 
ઐસા િહીં. આહાહા..! ઐસે વ્યવહારિય પ્રથમ ભૂનમકામેં અથાથત્ જાિિા હૈ ઐસી ભૂનમકામેં... પૈર 

રિા હૈ અથાથત્ વહાં લક્ષ હૈ િહીં. ‘જીવોં કો અરે રે! હસ્તાવલંબરૂપ...’ ભલે હો. જાિિેમેં નવકલ્પ આતા 
હૈ તો હો. આહાહા..!  
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એક શ્લોક ૪૨વીં ગાથામેં કહા િ? સમયસાર. દક પયાથય તો ઠીક, વ્યવહાર તો ઠીક, વહ તો 
નિષેધ કરતે આયે હૈં, પરંતુ હૈ ઉસકો. જો આત્મા અિંડ હૈ, અભેદ હૈ, પદરપૂણથ હૈ ઐસા નવકલ્પ ઉઠા તો 
હો તબ તક ઇસસે ક્યા? ઇસસે તેરે લાભ ક્યા? આહાહા..! પદરપૂણથ પરમાત્મા હૂં, શુદ્ધ ચૈતરયિિ હૂં, 
અિંત ગુણ (રૂપ) પદરપૂણથસે ભરા પડા મેરા દ્રવ્ય હૈ, ઐસા મૈં અબદ્ધ ઔર શુદ્ધ હૂં.—ઐસે નવકલ્પ ઉઠતે 
હૈં રાગ, તબ તક આત્માકા અિુભવ િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? તો ઉસ નવકલ્પકો છોડકર... 
તેથી શું? ઉસસે ક્યા? યહાં તક આયા ઉસસે તુઝે લાભ ક્યા હુઆ? આહાહા..!  

વહ નવકલ્પકો છોડકર નિનવથકલ્પ વસ્તુ જો હૈ ઉસકા નિનવથકલ્પ પયાથયમેં વેદિ હો, અિુભવ. તબ 

તેરે આત્માકો લાભ હુઆ. આહાહા..! પયાથયમેં.. આત્માકી જૈસી તાકાત હૈ, પદરપૂણથ ખિતિા સામથ્યથ હૈ 
વહ પયાથયમેં ઉસકે જ્ઞાિમેં આ ગયા, અિુભવમેં આ ગયા. વહ ચીિ હૈ વહ અિુભવકી પયાથયમેં િહીં 
આતી. અિુભવ હૈ વહ પયાથય હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? પરંતુ વહ પયાથયકે ઉપરસે લક્ષ છોડકર 

અિુભવ દકયા, તબ તો દ્રવ્યકે ઉપર દ્રનિ હૈ, તબ આિંદકા અિુભવ હો, તબ આત્માકી પ્રાનિ હુઈ, 
તબ તુઝે શાંનતકી પ્રાનિ હુઈ, તબ તુઝે મોક્ષકે માગથકી પ્રાનિ કા લાભ હુઆ. આહાહા..! સમઝમેં 
આયા? કદઠિ બાત હૈ ભાઈ! સાધારણ પ્રાણી કો ઐસા લગે... બાપુ! માગથ તો યહ હૈ. આહાહા..! 
અિુભવમેં નિનવથકલ્પતા આયેગી તબ વહ અિુભવ દ્રવ્યકા હૈ. અશુદ્ધતાકા લક્ષ છૂટકર શુદ્ધતાકે 
અિુભવમેં શુદ્ધતાકા પદરણમિ હો ઔર અશુદ્ધતાકા પદરણમિ િ હો, વહ નિનવથકલ્પ અિુભવ ઉસમેં 
આત્માકી પ્રાનિ હૈ. આહાહા..! 

આત્માકી સત્તા–હોિેપિા, વહ પયાથયમેં િબ નિનવથકલ્પકા અિુભવ કરતે હૈં તબ આતા હૈ. બહુ 
માગથ ખભન્ન ભાઈ! દિયાકાંડ તો કહીં રહ ગઈ. હો, ભલે પયાથયમેં હો. ભખક્ત, પૂજા આદદ ભાવ હો, પરંતુ 
વહ સબ નવકલ્પ ઔર બંધકા કારણ હૈ. વહ આયે ખબિા રહે િહીં સમદકતીકો ભી. પરંતુ વહ હેયબુનદ્ધસે 
આતા હૈ. યહ ઉપાદેય તો કેવલ નત્રલોકિાથ.. આહાહા..! અતીનરદ્રય આિંદકા સાગર પ્રભુ...  નિનવથકલ્પ 

દશામેં અતીનરદ્રય આિંદકા... આિંદકા... આિંદકા... વેદિ હો, તબ ઉસમેં આત્માકી પ્રાનિ હુઈ. 
સમઝમેં આયા? આહાહા..! ક્યોંદક આત્મા અતીનરદ્રય આિંદસંપન્ન હૈ, તો પયાથયમેં ઉસકી દ્રનિ કરિેસે 
પયાથયમેં અતીનરદ્રય આિંદકા વેદિ આતા હૈ. આહાહા..! ઐસી બાત હૈ. સમઝમેં આયા?   

ઐસા હોિેપર ભી... સુબહમેં કહા થા. દક વેદિમેં પયાથય હૈ. વહ પયાથય વેદિમેં (આયા) વહ મૈં 
આત્મા હૂં. આહાહા..! ચંદુભાઈ! આયા થા િ? હમેં તો, આત્મા ધ્રુવ હૈ ઐસા અિુભવ હુઆ, પરંતુ 
અિુભવમેં વેદિ આયા જો આિંદકા યહ આત્મા. હમેં તો આિંદકા વેદિ (આયા) વહ આત્મા. ધ્રુવ હૈ 
વહ આત્માકા સ્પશથ િહીં કરતા. આિંદકા વેદિ ધ્રુવકા સ્પશથ િહીં કરતા. આહાહા..! ઐસી બાતેં 
સમાિમેં રિિી. રતિલાલજી! આહાહા..! બાપુ! માગથ તો યહ હૈ. અિાદદ-અિંત તીથંકરોકા પોકાર હૈ. 
નત્રકાલમેં નત્રકાલ જાિિેવાલેકા નવરહ કભી હોતા િહીં. નત્રકાલી જો ચીિ જ્ઞેય હૈ, ઉસકો નત્રકાલીકો 
જાિિેવાલેકા નત્રકાલમેં નવરહ હોતા િહીં. અિાદદસે કેવલજ્ઞાિી હૈ, અિંત કાલ રહેંગેં, અભી હૈં. 



 

ગાથા-૪૯, ૫૦, શ્લોક-૭૩  પ્રવચિ-૧૫  167 

આહાહા..! વહ નત્રકાલમેં નત્રકાલી જ્ઞેયકો જાિિેવાલાકા લોકમેં કભી નવરહ હોતા િહીં. યહ સવથજ્ઞ 

પરમાત્માકી ધ્વનિ હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા?  

વ્યવહારિય હો, હસ્તાવલંબ હૈ. દેિો! હસ્તવાલંબ. જૈસે સીઢી પર ચઢતે હૈં... મેડીકો ક્યા કહતે 
હૈં? સીઢીકે ઉપર ચઢતે હૈં. લકડી હોતી હૈ િ? ઐસે હાથ દેકર, પરંતુ ચલતે હૈં તો અપિે પૈર સે. વહ 

લકડી પર હાથ દદયા તો ચલતે હૈં ઐસા િહીં. ઐસે હસ્તાવલંબ વ્યવહાર આયા... વહ લકડીકો હાથ 

દદયા, પરંતુ ચલતે હૈં તો અપિે પૈરસે. ઐસે વ્યવહાર આયા, તો ઉસે હસ્તાવલંબ નિનમત્ત તરીકે કહા, 
પરંતુ અંતરમેં આિંદકા વેદિ અંતરકે સ્વભાવકે આશ્રયસે હોતા હૈ, તબ ઉસકો નિશ્ચય સમ્યગ્દ્દશથિ 

ઔર જ્ઞાિ હુઆ. આહાહા..! ઐસા માગથ! યહાં તો કપડે બદલે, િરા પદડમા દો-ચાર લે આઠ યા દસ. 
ગ્દ્યારહ લે. ઉસમેં ક્યા હૈ? હમ તો પદડમાધારી શ્રાવક હૈં. અરે..! પ્રભુ! વહ માગથ ખભન્ન હૈ. 

યહ યહાં કહતે હૈં, ‘તથાનપ જો જીવ ચૈતરયચમત્કારમાત્ર, પરસે રનહત...’ ઐસે પરસે રનહત... 
અરે..! પયાથયસે રનહત... પયાથય હૈ, વ્યવહારિયકા નવષય હૈ, અનસદ્ધપિા ચૌદહવેં તક હૈ. વહ જ્ઞાિ 

જાિતા હૈ, નિર ભી ‘ચૈતરયચમત્કારમાત્ર પરસે રનહત ઐસે પરમ પદાથથ કો અંતરંગમેં દેિતે હૈં...’ 
આહાહા..! અંદરકી દશા અથાથત્ લોચિ... અંતરકી દશારૂપી લોચિ સે અંતર કો દેિતે હૈં. આહાહા..! 
સમઝમેં આયા? અંતરકા સમ્યગ્દ્જ્ઞાિરૂપી લોચિ, વહ આંિ નત્રકાલીકો દેિતી હૈ. આહાહા..! ઐસી 
બાત હૈ પ્રભુ! આહાહા..! 

‘ઉરહેં યહ વ્યવહારિય કુછ િહીં હૈ.’ અિુભવ િહાં દ્રવ્યકા હુઆ તો વ્યવહાર અંદરમેં ખબલકુલ 

આયા િહીં, વ્યવહાર દૂર રહ ગયા. આહાહા..! સુબહમેં તો બહોત સૂક્ષ્મ થા. લાલચંદભાઈ! એક પંખક્ત 

એક િંટે (ચલી). રામજીભાઈિે કહા, પૌિા િંટા હુઆ તો (એક) િંટા પૂરા કરો. આહાહા..! 

શ્રોતા – પરાકાષ્ઠા થી. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – વહ પરાકાષ્ઠા થી. ભગવાિમેં ઐસી બાત હૈ. ભેદજ્ઞાિકી પરાકાષ્ઠા હૈ. 
આહાહા..!  

અરેરે..! દૂસરા સબ કરે પરંતુ યહ િ કરે. અંદર ચૈતરયચમત્કારમાત્ર ભગવાિ પૂણાથિંદ... ભાષા 
ક્યા લી હૈ! ચૈતરયચમત્કાર... આહાહા..! અપિે ક્ષેત્રમેં શરીર પ્રમાણસે રહિે પર ભી લોકાલોકકો 
જાિિેકી શખક્ત રિિેવાલા ચૈતરયચમત્કાર આત્મા હૈ ઔર વહ ભી લોકાલોકકો છુએ ખબિા ઔર 

લોકાલોક હૈ તો લોકાલોક જાિિા હુઆ વહ ભી િહીં. અપિી પયાથયમેં તાકાત ઇતિી હૈ. શખક્ત મેં 
લોકાલોક જાિિે કી તાકાત–સવથજ્ઞપિા હૈ, વહ જાિકર અિુભવ કરિેસે પયાથયમેં ભી સવથજ્ઞકી પ્રતીનત 

હુઈ, સવથજ્ઞકી શ્રદ્ધા હુઈ દક મૈં તો સવથજ્ઞ હૂં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? સમ્યક્ ધમથકી પહલી સીઢી–
ધમથકા પહલા સોપાિ. ઐસા કહતે હૈં, મૈં તો નત્રકાલી જ્ઞાયકશુદ્ધ ચૈતરય ભગવાિ હૂં ઐસા પયાથયકા 
નવષય હૈ. પયાથય ઐસા કહતી હૈ મૈં તો નત્રકાલી નિરાવરણ અિંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રનતભાસમય અનવિશ્વર 

શુદ્ધ પાદરણાનમકભાવ લક્ષણ નિિ પરમાત્મદ્રવ્ય.. નિિ પરમાત્મદ્રવ્ય સત્તા હૂં. પયાથય કહતી હૈ દક યહ 

મૈં હૂં. સમઝમેં આયા? ક્યોંદક કાયથ–કામ ઔર અિુભવ તો સબ પયાથયમેં હોતા હૈ િ? પયાથયમેં 
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અિુભવ હોતા હૈ િ? યહ દ્રવ્ય સારા પૂણથ હૈ ઉસકા અિુભવ ઔર પ્રતીત તો પયાથયમેં આતી હૈ િ? યા 
દ્રવ્ય-ગુણમેં આતી હૈ? દ્રવ્ય-ગુણ તો ધ્રુવ નત્રકાલી હૈ. યહ સબ સમઝિા પડેગા ઋષભકુમારજી! વહાં 
ધૂલમેં કુછ હૈ િહીં. આપકે િ સે–બહેિ કો પ્રેમ હૈ તો આયે હો. પૈસા બહોત. કપાસ પાકે. ધૂલકે 

કૃનષપંદડત હૈ. સરકાર તરિસે બડા... યહ સમજે ખબિા કહીં સુિ િહીં નમલેગા. ભાઈ!  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – બાત તો ઐસી હૈ ભગવાિ! યહ તો િર પર બહેિ હૈ ઉસકો પ્રેમ બહોત હૈ. 
ઉસકે િર પર ઉતરે થે િ તબ? .. ગયે થે િ .. મહોત્સવ થા િ કુછ માિસ્તંભકા? હા, માિસ્તંભ પ્રનતષ્ઠા 
થી. વહાં બૈઠે થે. સાથમેં હમ જાતે થે. સાથમેં જાતે થે િુલ્લી મોટરમેં. આહાહા..! 

અરે..! પ્રભુ! તુઝે અવસર આયા હૈ િ સબ. મોક્ષમાગથ પ્રકાશકમેં ટોડરમલિે કહા, સબ અવસર 

આ ગયા હૈ િાથ! યહ નમલિા મુખકકલ હૈ પ્રભુ! અબ તેરી દ્રનિમેં દ્રવ્ય લે લે. લે ઉતાર લે. આહાહા..! 
દ્રનિમેં તેરા દ્રવ્ય લે લે. દ્રનિમેં પયાથય લી હૈ અિાદદસે ઔર પયાથયમેં િેલ દકયા હૈ અિાદદસે. નિગોદસે 
લેકર િવમી ગ્રૈવેયક ગયા. પરંતુ પયાથયમેં િેલ દકયા પ્રભુ! તુંિે. પરંતુ ઉસ પયાથયમેં દ્રવ્યકો લે લે અબ. 
લે લેિા તો પયાથયમેં હૈ. સમઝમેં આયા? િહાં પયાથયમેં અિુભવ કરિેસે વ્યવહાર કુછ િહીં. ઉસકો 
અંતરમેં આતા િહીં. હૈ? આહાહા..!  

‘ઔર (ઇસ ૪૯વીં ગાથાકી ટીકા પૂણથ કરતે હુએ ટીકાકાર મુનિરાિ શ્લોક કહતે હૈં) -’ અબ 

પદ્મપ્રભમલધાદરદેવ શ્ર્લોક કહતે હૈં. 

     (स्वागता) 
शदु्धपनश्चयनयने पवमकु्तौ 
सांसतृावपि ि नापस्त पवशषेः। 
एवमवे खलु तत्वपविार े
शदु्धतत्वरपस ाः प्रवदपन्त ॥७३॥ 

આહાહા..! ‘શ્લોકાથથ – શુદ્ધનિશ્ચયિયસે મુખક્તમેં તથા સંસારમેં અંતર િહીં હૈ;...’ નસદ્ધ ભી 
પયાથય હૈ ઔર સંસાર ભી પયાથય હૈ. આહાહા..! ‘શુદ્ધનિશ્ચયિયસે...’ નત્રકાલી જ્ઞાયકભાવ એકરૂપ 

શુદ્ધનિશ્ચયિયસે ‘મુખક્તમેં તથા સંસારમેં અંતર િહીં હૈ;...’ મુખક્ત હો તો ભી પયાથય હૈ ઔર સંસાર  હૈ 
તો ભી પયાથય હૈ. અંતર િહીં કા અથથ યહ. હૈ તો મુખક્ત પૂણથ આિંદકી પયાથય, પરંતુ વહ પયાથય હૈ િ? 

વહ દ્રવ્ય િહીં. આહાહા..! કહાં મુખક્તકી પયાથય ઔર કહાં સંસારકી પયાથય! કહતે હૈં દક દો મેં અંતર 

િહીં. દોિોં પયાથય હૈં. આહાહા..! ગિબ બાત હૈ પ્રભુ! આહાહા..! 

‘મુખક્તમેં તથા સંસારમેં અંતર િહીં હૈ;....’ કૌિ-સી અપેક્ષાસે? નત્રકાલી દ્રવ્યકી િહાં દ્રનિ હુઈ 

તો પયાથય દો હૈં વહ તો વ્યવહારિયકા નવષય હુઆ. આત્મા સંસાર પયાથયવાલા હૈ ઔર મુખક્તકી 
પયાથયવાલા હૈ વહ તો વ્યવહારિયકા નવષય હુઆ. પયાથય હૈ િ? આહાહા..! નત્રકાલી દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે 



 

ગાથા-૪૯, ૫૦, શ્લોક-૭૩  પ્રવચિ-૧૫  169 

દોિોં પયાથયમેં કુછ િકથ િહીં ઐસા કહતે હૈં. વહ ભી પયાથય હૈ ઔર યહ ભી પયાથય હૈ. ઇતિા હોં! 
આહાહા..! અિંત આિંદ આતા હૈ ઔર સંસારમેં અિંત દુુઃિ હૈ, ઉસ અપેક્ષાસે (િેર હૈ. પરંતુ) પયાથય 

હૈ, તો યહ ભી પયાથય હૈ ઔર યહ ભી પયાથય હૈ. બહેિોં ઔર બેટીયોંકો યહ સબ કુછ સમઝિા પડેગા. 
આહાહા..! યહ બહેિ-બેટીયાં કહાં હૈં? યહ તો આત્મા ભગવાિ હૈ િ? આહાહા..! ભગવાિ ખબરાિતે 
હૈં અંદરમેં પ્રભુ! તુંિે ભેટા દકયા િહીં કભી. ખભિારી! પયાથયમેં રાગકા ભેટા કરકે મર ગયા. આત્માકો 
માર ડાલા. કલશટીકામેં ઐસા હૈ. આત્માકો મરણતુલ્ય કર દદયા હૈ. કલશમેં. આહાહા..! 

મહાપ્રભુ અિંતગુણકા નપંડકા અિાદર કરકે એક સમયકી પયાથયકા આદર તુઝે હૈ, તો વહ ચીિ 

હૈ હી િહીં તેરી દ્રનિમેં, તો ઉસકા મરણ તુંિે કર દદયા. વહ કલશટીકામેં હૈ. તીથંકર તીિ લોકકે િાથકી 
વાણીસે ભ્ાંનત નમટેગી. ઐસા નલિા હૈ ઉસમેં. તીિ લોકકે િાથ સવથજ્ઞ પરમાત્મા, આહાહા..! ઉિકી 
વાણી મેં જો આયા ઉસે સુિકર યહ ભ્ાંનત નમટેગી. ઉસકે નસવા દૂસરા રાસ્તા હૈ િહીં. આહાહા..!  

‘ઐસા હી, વાસ્તવમેં તત્ત્વ નવચારિે પર...’ દેિો! ‘ઐસા હી વાસ્તવમેં તત્ત્વ નવચારિે પર...’ 
વાસ્તનવક દ્રવ્ય–તત્ત્વ કો નવચારિે પર... નવચાર પયાથય હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..! પ્રભુ! યહ માગથ 
દૂસરી તરહ કા હૈ. જેઠાલાલભાઈ! આહાહા..! યહ સબ િાઈરોબી લે જાિેકો આયે હૈં. આહાહા..! 
શરીરકી નસ્થનત તો, બાપુ! યહ ૯૦ સાલ હુએ. ક્યા હોતા હૈ? આહાહા..! 

ભગવાિમેં કોઈ મુદત હૈ હી િહીં. યહ તો મુદત ખબિાકા અિાદદ-અિંત હૈ. શરીરકી ઉમ્રમેં 
કહિેમેં આતા હૈ દક યહ ૯૦ હુએ, ૮૫ હુએ, ૮૦ હુએ, ૯૬ હુએ. યહ તો દેહકી–િડકી નસ્થનતકી પયાથય 

નસ્થનત. વહ પયાથય તો ઉસમેં હૈ િહીં, પરંતુ અપિી પયાથય જો એક અંશ હૈ, યહ તત્ત્વ કા નવચાર કરિે 
પર  મુખક્તકી પયાથય ઔર સંસારકી પયાથય—દોિોંમેં અંતર હૈ િહીં. ક્યોંદક દોિોંકા આશ્રય કરિે લાયક 

હૈ િહીં. આહાહા..! મુખક્તકી પયાથય હૈ િહીં. મોક્ષમાગથકી હૈ ઔર ઉસકા કાયથ મોક્ષ હૈ, તો ભી 
મોક્ષમાગથકી પયાથય ભી આશ્રય કરિે લાયક િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા?  

વહ તો આ ગયા િ અપિે સુબહમેં ૩૨૦ ગાથામેં. દક આત્મા જો હૈ... અભી બાકી હૈ થોડા. 
આત્મા હૈ વહ બંધ ઔર મોક્ષકે કારણ કો તો કરતા િહીં, પરંતુ બંધ ઔર મોક્ષકા પદરણામ હૈ ઉસકો 
કરતા િહીં. આહાહા..! યહાં તો અભી પરકો કરું, ઐસા બિાઉં, ઐસા બિાઉં... આહાહા..! કહો, 
ચીમિભાઈ! યહ લોહેકે કારિાિા સબ એક તરિ પડા રહા. કારિાિા હૈ લોહેકા. એક બાર લે ગયે થે. 
યહ લોટા લો. ક્યા કહતે હૈં? સ્ટીલ.. સ્ટીલ.. હમિે કહા, યહ લોટે કા ક્યા કરે? સ્ટીલ.. સ્ટીલ કા કારિાિા 
હૈ. આહાહા..! યહ ચૈતરયકા કારિાિા હૈ, ચૈતરયચમત્કારકા કારિાિા હૈ. આહાહા..! ખિસમેં આિંદ 

પકતા હૈ. આહાહા..! ૧૪૮ પ્રકૃનત હૈ વહ નવષકે વૃક્ષ હૈં. ૧૪૮ પ્રકૃનતમેં તો તીથંકર પ્રકૃનત ભી આ ગઈ.  

શ્રોતા – ઉસકા ભી િાશ કરિા પડેગા િ? 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – તીથંકરપ્રકૃનત બંધી હૈ વહ તો નવષવૃક્ષ હૈ. ઉસકા િલ તો તીથંકરપિા ખિસ 

ભાવસે બંધા, ઉસ ભાવકા િાશ કરકે િબ કેવલજ્ઞાિ પ્રાિ કરતે હૈં તબ યહ પ્રકૃનતકા ઉદય આતા હૈ. 
તો ઉસ પ્રકૃનતિે ક્યા દકયા? ઔર ખિસ શુભભાવસે પ્રકૃનત બંધી ઉસ શુભભાવિે આત્મામેં ક્યા દકયા? 
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ક્યા કહા સમઝમેં આયા? તીથંકરગોત્ર ખિસ ભાવસે બંધા વહ ભાવ તો છૂટ ગયા, પ્રકૃનત રહ ગઈ. તો 
પ્રકૃનત કો ભી ભગવાિ નવષકા વૃક્ષ કહતે હૈં. ક્યોં? દક શુભભાવ ગયા તો શુભભાવિે આત્માકો ક્યા 
દકયા? શુભભાવસે તીથંકર પ્રકૃનત બંધી. તો બંધી પ્રકૃનત ઉસિે આત્માકો ક્યા દકયા? જો અભી બંધી  
વહ ઉદયમેં તો આયી િહીં. તો ખિસ ભાવસે બંધા વહ ભાવકા િાશ કરકે વીતરાગભાવ િબ હોતા હૈ 
ઔર કેવલજ્ઞાિ િબ હોતા હૈ, તબ જો પ્રકૃનત બંધી થી તીથંકરકી ઉસકા કેવલજ્ઞાિમેં ઉદય આતા હૈ. 
આહાહા..! તબ સમવસરણ ઔર ઇરદ્રો, ઠાઠમાઠ.. આહાહા..! ઉસકે શરીરમેં કાંનત, કરોડો સૂયથકી કાંનત 

જૈસા તો ભગવાિકા શરીર હૈ. વહ સબ પ્રકૃનતકા ઉદય તેરહવેંમેં આયા હૈ. વીતરાગતા ઔર કેવલજ્ઞાિ 

હુઆ બાદમેં પ્રકૃનતકા િલ આયા. ઉસમેં ઉસિે ક્યા દકયા? આહાહા..!  

શ્રોતા – જ્યાદા ... તીથંકર... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – િા, િા, ખબલકુલ કામ િહીં. બાંધતે હૈં સમય-સમયમેં. અંતરકા સ્વભાવકા 
આશ્રય કરકે અિુભવ કરતે હૈં ઇતિેકા લાભ હૈ. આહાહા..! જ્ઞાિચંદજી! વતથમાિકે પંદડતોકો દકતિોંકો 
કદઠિ લગે. ક્યોંદક વ્યવહારસે કરો, યહ કરો, યહ કરો... સમઝમેં આયા? બસ, ઐસા માિસ્તંભ 

બિાયા, ઉસકી પંચકલ્યાણક પ્રનતષ્ઠા કી, પરંતુ ઉસમેં તુઝે ક્યા હુઆ? ઉસમેં ૨૫ હજાર દદયા. તુઝે 
ક્યા લાભ હુઆ ઉસમેં? પાપ હુઆ.  

શ્રોતા – ધમથ માિા તો પાપ.. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – મૈં યહ કરતા હૂં, યહ કર સકતા હૂં, પૈસા દે સકતા હૂં—યહ મારયતા હી 
નમથ્યાત્વ હૈ. આહાહા..! ઔર પૈસે દદયા તો મુઝે શુભભાવ હુઆ વહ ભી િૂઠ હૈ. ઔર શુભભાવ હુઆ 

તો પૈસા જાતા હૈ વહ ભી િૂઠ હૈ. અરેરે..! િડતત્ત્વ ઔર પુણ્યતત્ત્વ ચીિ હી ખભન્ન હૈ. આહાહા..! 
પુણ્યતત્ત્વસે િડતત્ત્વ બંધતા હૈ ઐસા ભી િહીં ઔર િડતત્ત્વસે આત્માકો િલ આયા કેવલીકો, વહ તો 
સમવસરણ ઔર વાણી યહ આયા, ઉસમેં આત્માકો ક્યા હુઆ? વહ ગાથા હૈ પ્રવચિસારમેં. પુણ્યિલા 
અહંતા. તો પંદડત લોગ ઐસા કહે, દેિો! ઉસમેં નલિા હૈ દક પુણ્યિલા અહંતા. ક્યા કહતે હો પ્રભુ? 

પુણ્યકે િલ અદરહંત હૈ અથાથત્? યહ વાણી, શરીર, વહ પુણ્યકા િલ હૈ. અદરહંતપિા પુણ્યકા િલ િહીં. 
પાઠમેં ઐસા હૈ. પ્રવચિસાર હૈ? ૪૫ િ? કૌિ-સી ગાથા? ૪૫. દેિો. 

 ‘अर्थवैां सपत तीर्थ ृंताां िणु्यपविा ोऽप ां पित्कर’ ઉપર તો ઐસા કહા, તીથંકર કો, અદરહંતકો 
िणु्यपविा ो... પુણ્યકા નવપાક અદકંનચત્કર હૈ. આહાહા..! પુણ્યનવપાક કુછ કરતા િહીં. આત્મામેં ક્યા 
હૈ? યહ તો કહતે હૈં, પુણ્યિલા અહંતા. પુણ્યસે અદરહંત પદ નમલતા હૈ. ઐસે અથથ નિકાલતે હૈં. ગાથા 
ઐસી હૈ િ ? (પ્રવચિસાર ગાથા-૪૫) 

                                              िणु्यफिा अरहांता तपेसां प परया िणुो पह ओदइया।                                              
मोहादीपहां पवरपहदा तम्हा सा खाइग पि मदा  ॥४५॥ 

વહ ઉદયદિયા કો પુણ્યકા િલ કહતે હૈં. નહલિા, ચલિા, બોલિા જો ઉદય કહા હૈ િ? ઉસકો 
યહાં પુણ્યિલ કહતે હૈં. અંતર પ્રગટ હુઆ કેવલજ્ઞાિ વીતરાગ, વહ તો અપિે દ્રવ્યકે અવલંબિસે હુઆ 
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હૈ. ઔર નિશ્ચયસે કહો તો કેવલજ્ઞાિ જો હુઆ મોક્ષપયાથય, કેવલજ્ઞાિ વહ ભાવમોક્ષ હૈ, વહ પૂવથ મેં 
મોક્ષમાગથ થા તો મોક્ષપયાથય હુઈ ઐસા ભી િહીં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

મોક્ષપયાથય ઉત્પન્ન હોતી હૈ વહ મોક્ષમાગથસે િહીં. મોક્ષમાગથકા તો વ્યય હોતા હૈ. તો ભાવ 

ઉત્પન્ન હુઆ દકસસે? વ્યય કે આશ્રયસે હુઆ હૈ? અભાવકે આશ્રયસે ભાવ હુઆ હૈ? ભાવવાિ 

પરમાત્મા નત્રલોકિાથ પૂણાથિંદસે ભરા હૈ ઉસકા આશ્રય ઔર અવલંબિસે કેવલજ્ઞાિ ઉત્પન્ન હોતા 
હૈ. સમઝમેં આયા? વહ ભી વ્યવહારસે કહિેમેં આતા હૈ. નિશ્ચયસે તો કેવલજ્ઞાિકી પયાથય ષટ્કારકસે 
પદરણમતી પ્રગટ હોતી હૈ. કેવલજ્ઞાિકી પયાથય અપિેસે કતાથ, કમથ, કરણ, સંપ્રદાિ, અપાદાિ, 
અનધકારણ—છહ કારકસે પદરણમતી ઉત્પન્ન હોતી હૈ. આહાહા..! પુણ્યિલા અહંતા કી ઐસી 
પદરભાષા ચલી હૈ ઇસમેં. પુણ્યકે િલમેં અદરહંત પદ નમલતા હૈ ઔર સોિગઢવાલે નિષેધ કરતે હૈં.  

શ્રોતા – ઐસા તો મુનિ ભી ઉપદેશ દેતે હૈં મહારાિ! 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – યહ દેતે હૈં. ઐસા કરો.. ઐસા કરો.. વ્રત કરો, અપવાસ કરો, મંદદર બિાવો, 
ગિરથ નિકાલો, પાંચ-દસ લાિ િરચો, તુમ્હારા કલ્યાણ હોગા. યહાં કહતે હૈં દક ધૂલમેં તુંિે પરકા દકયા 
િહીં. તેરેમેં કદાનચત શુભભાવ આયા હો તો વહ બંધકા કારણ નવષ હૈ. શુભભાવ વહ નવષકુંભ હૈ. મોક્ષ 

અનધકારમેં હૈ િ? શુભભાવ નવષકુંભ હૈ. પ્રભુ અમૃતકા સાગર હૈ. આહાહા..! શુભભાવ વહ અમૃતકે 
સાગરસે નવરૂદ્ધ હૈ. ... અમૃતતુલ્ય હૈ, તો શુભભાવ નવષ હૈ. આહાહા..! અરરર..! યહાં શુભભાવ કરતે 
કરતે કલ્યાણ હોગા... ભાઈ! (ઐસા) માગથ િહીં બાપુ! ઐસા અવસર નમલા મિુષ્યપિા... આહાહા..! 

છહ ઢાલામેં તો ઐસા કહા. અરેરે..! નિગોદકે જીવ અિંત પડે હૈં. એક શરીરકે અિંતવે ભાગમેં 
બાહર આયે હૈં. ઐસે અસંખ્ય નિગોદ શરીર(રૂપી) જેલમેં પડા રહેગા, ત્રસ િહીં હોગા. આહાહા..! પ્રભુ! 
તુઝે મિુષ્યપિા નમલા. મિુષ્યગનત હોં. મિુષ્યપિા અથાથત્ શરીર િહીં. ઉદયભાવ જો મિુષ્યગનત, વહ 

ગનત નમલી, છહ ઢાલમેં તો કહતે હૈં દક નિગોદમેં સે ત્રસ હો. ઇયલ ક્યા કહતે હૈં? લટ.. લટ હો તો 
નચંતામનણ જૈસી બાત હૈ. આહાહા..! 

શ્રોતા – દુલથભ લહી જ્યોં નચંતામણી, ત્યોં પયાથય લહી ત્રસ તણી. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – ત્યોં પયાથય.... અિંત અિંતકાલ (ગયા) પ્રભુ! તુંિે નવચાર િહીં દકયા. અિંત 

અિંત કાલ િહાં નિગોદમેં રહા, અભી અિંતકાલ વહાં હી રહેગા. કોઈ જીવ તો ભનવષ્યમેં અિંત કાલ 

તક ત્રસ ભી િહીં હોગા. અરર..! ઉસમેંસે તુઝે મિુષ્યપિા નમલા તો તુઝે ઉસમેં યહ કરિા હૈ. મિુષ્ય 

અથાથત્ જ્ઞાયકનત ઇનત મિુષ્યુઃ. અપિા જ્ઞાયકભાવ કો જાિિા ઔર અિુભવિા વહ મિુષ્ય હૈ. 
આહાહા..! બાકી તો પશુ હૈ. આહાહા..! ચૌદહ બોલ મેં આતા હૈ િ? સમયસારમેં પીછે. અિેકાંત... 
અિેકાંતકે ચૌદહ બોલ મેં. સબ મેં પશુ... ચૌદહ બોલમેં સબકો પશુ નલયા. પશુ કા અથથ એકાંતવાદી 
ઐસા નલિા હૈ. રાગસે ધમથ માિિેવાલા, પુણ્યકી દિયાસે ધમથ (માિિેવાલા) એકાંત નમથ્યાદ્રનિ હૈ. 
આહાહા..! સમઝમેં આયા? ખિસકા િલ નિગોદ હૈ. આહાહા..! ભલે એકાદ ભવ બીચમેં વ્યંતર આદદકા 
હો, આખિરમેં તો નિગોદમેં જાયેગા આરામ સે. 
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યહાં કહતે હૈં દક ચૈતરયચમત્કારમાત્ર પ્રભુ.. આહાહા..! હૈ? અંતરંગમેં દેિતે હૈં. આહાહા..! 
પૂણાથિંદસ્વરૂપ પ્રભુ અપિી પયાથયમેં તત્ત્વનવચારકાલમેં દેિતે હૈં. આહાહા..! સમઝમેં આયા? ... 
વ્યવહારમેં કુછ િહીં. અપિે તો યહ નલયા હૈ. ‘શુદ્ધનિશ્ચયિયસે મુખક્તમેં તથા સંસારમેં અંતર િહીં 
હૈ;...’ આહાહા..! ‘ઐસા હી વાસ્તવમેં તત્ત્વ નવચારિે પર...’ તત્ત્વ–વાસ્તનવક વસ્તુ જો નત્રકાલી ચૈતરય 

પ્રભુ, ઉસકો નવચારિે પર ‘(-પરમાથથ વસ્તુસ્વરૂપકા નવચાર અથવા કથિ કરિે પર),...’ .. તો ઠીક હૈ. 
‘શુદ્ધ તત્ત્વકે રનસક પુરુષ કહતે હૈં.’ નત્રકાલી વસ્તુકા નવચાર કરિે પર વહ ચીિ હૈ, (ખિસમેં) બંધ ઔર 

મોક્ષ, સંસાર ઔર મોક્ષ પયાથય દોિોં િહીં. ઐસે તત્ત્વકે અિુભવી કહતે હૈં. તત્ત્વકે રનસક જીવોં ઐસે 
કહતે હૈં. ઐસે અિુભવતે હૈ ઔર ઐસા કહતે હૈં. આહાહા..! કદઠિ લગે. .. અભી અભ્યાસ ભી િ હો, 
િુરસદ ભી િ નમલે. આહાહા..! ઉસમેં ઇસ માગથ કો પહુંચિા.  

‘(વસ્તુસ્વરૂપકા નવચાર અથવા નિરૂપણ નવચાર કરિે પર), શુદ્ધ તત્ત્વકે રનસક પુરુષ કહતે હૈં.’ 
વહ ૪૯ હુઈ. અબ ૫૦.  

                                             िवु्विुसयिभावा िरदव्वां िरसहावपमपद हयेां।                                             
सगदव्वमवुादयेां अांतरतच्चां हव ेअप्पा  ॥५०॥ 

‘ટીકા – યહ, હેય-ઉપાદેય અથવા ત્યાગ-ગ્રહણકે સ્વરૂપકા કથિ હૈ.’ હેય અથાથત્ છોડિે લાયક, 
ઉપાદેય અથાથત્ ગ્રહણ કરિે લાયક. અથવા પરકા ત્યાગ ઔર સ્વકા ગ્રહણ ઐસા સ્વરૂપકા કથિ હૈ. 
આહાહા..! ‘જો કોઈ નવભાવ ગુણપયાથયેં હૈં...’ ૪૯ ગાથામેં આ ગયા. નવભાવગુણ પયાથય, ચાર પયાથય—
ઉદય, ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક. આહાહા..! ‘નવભાવ ગુણપયાથયેં હૈં વે પહલે વ્યવહારિયકે કથિ 

દ્વારા ઉપાદેયરૂપસે કહી ગઈ થી...’ ઉપાદેય કહા. ઉસકા અથથ બાદમેં પંદડતજીિે કહા દક ઉપાદેય,  વહ 

જાિિે લાયક હૈ ઇસનલયે ઉપાદેય કહા. વસ્તુ ઐસી હૈ. સમઝમેં આયા? આહાહા..! 

વ્યવહારકા નવષય, અનિત્ય ઔર નિત્ય—દોિોં હી ચીિ હૈ. વસ્તુ નિત્ય હૈ તો અનિત્ય, નત્રકાલ 

પયાથય અનિત્ય હૈ. સમઝમેં આયા? વહ ચૌદહ બોલમેં આતા હૈ. ચૌદહ બોલમેં નિત્ય-અનિત્ય... ચૌદહ 

બોલ હૈ િ આખિરમેં? પશુ.. પશુ.. પશુ અથાથત્ એકાંતવાદી અથાથત પશુ િામ પકયનત બધ્યનત ઇનત 

પશુ. જો નમથ્યાત્વસે બંધિ કરતા હૈ વહ પશુ. ચાહે તો મિુષ્ય હો, પરંતુ જો રાગસે અપિા લાભ માિતા 
હૈ, નિનમત્તસે અપિેમેં લાભ માિતા હૈ, પયાથયકે આશ્રયસે અપિા લાભ માિતા હૈ ઉસકો પશુ કહિેમેં 
આતા હૈ. ‘મિુષ્યા સ્વરૂપેણ મૃગા ચરખરત.’ યહ પહલે સંસારમેં.... મિુષ્યકે સ્વરૂપમેં મૃગ હૈ. મૃગ.. 
મૃગ.. હૈ. આહાહા..! લક્ષ્મીચંદભાઈ! ઐસી બાતેં હૈ. આહાહા..! ‘મિુષ્યા સ્વરૂપેણ મૃગા ચરખરત.’ મૃગ 

હૈ, નહરિ હૈ. 

શ્રોતા- .. પશુકો ભી બોલતે હૈં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – વહ પશુકી પદરભાષા દૂસરી. એકેનરદ્રય કો ભી પશુ કહતે હૈં. વહ નમથ્યાત્વ 

કરતે હૈં તો એકેનરદ્રય મેં, નિગોદમેં જાયેગા તો વહ પશુ હૈ. પશુ, એકેનરદ્રયસે પંચેનરદ્રય તકકા પશુ હૈ. 
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ચંદુભાઈ! આહાહા..! તો એકાંતવાદી કો યહાં નિગોદમેં જાિેવાલા પશુ કહા હૈ. એકેનરદ્રયમેં જાયેગા યહ. 
આહાહા..! ચૌદહ બોલ હૈં સમયસારમેં. આહાહા..! 

યહાં કહતે હૈં દક નવભાવગુણપયાથયેં હૈં. હૈ સહી. એક તરિ નત્રકાલી ભગવાિ હૈ, એકતરિ 

નવભાવપયાથયેં હૈં. ચાહે તો ક્ષાનયકભાવ હો તો ભી નવભાવપયાથય હૈ. નવશેષ હૈ િ નવશેષ? સામારયમેં 
વહ નવશેષ હૈ િહીં. આહાહા..! જો કોઈ નવભાવગુણ પયાથય હૈ... હૈ ઐસા કહા. પયાથયિયકા નવષય 

અનિત્ય નવભાવપયાથય, ક્ષાનયકપયાથય, યહ સબ નવષય હૈં. આહાહા..!  

‘જો (૪૯ વીં ગાથામેં) વ્યવહારિયકે કથિ દ્વારા ઉપાદેયરૂપસે કહી ગઈ...’ આયા િ? ઉસમેં કહા 
થા િ? નિશ્ચયિય ઔર વ્યવહારિયકી ઉપાદેયતાકા પ્રકાશિ હૈ. ઉસકી ટીકા કી પહલી પંખક્ત. ૪૯કી 
ટીકા કી પહલી પંખક્ત. ‘નિશ્ચયિય ઔર વ્યવહારિયકી ઉપાદેયતાકા પ્રકાશિ (-કથિ) હૈ.’ લો 
વ્યવહારિયકે ઉપાદેયકા કથિ હૈ. વહ જ્ઞાિ કરિે કે નલયે. જ્ઞાિમેં જાિિે લાયક હૈ ઇસનલયે કહા ગ્રહણ 

કરિે લાયક હૈ. જાિિે લાયક ઇસનલયે ગ્રહણ કરિે લાયક હૈ. આદરિે લાયક હૈ ઇસનલયે િહીં. 
આહાહા..! અરેરે..!  

સ્મશાિ મેં.... હમ બાલક થે િ છોટી ઉમ્રમેં. તો શરીર બહોત સુંદર થા. આિ તો ૯૦ સાલ હુએ. 
તબ ૧૦ સાલ કી ઉમ્ર મેં બહોત સુંદર શરીર થા. હમારે સગેસંબંધી હમકો પુઈ કહતે થે. પુઈ.. વહ પુઈ 

હોતી હૈ િ? રૂઈ કી પુિી. હમારે નમત્ર શાલામેં પઢતે થે વે હમકો મઢમ કહતે થે. ગોરેકી મેડમ હોતી હૈ 
િ? ગોરા શરીર થા તો મઢમ નમત્રો મઢમ કહે. ઔર માલ લેિે કો હમ બાલક જાયે. .. ગોલી આતી હૈ િ 

સક્કરકી ગોલી િહીં? તો વહ ભી ઐસા કહતે હૈં દક પુઈ આયા, પુઈ આયા. બહોત કોમલ શરીર થા િ. 
યહ તો ૯૦ હો ગયે. બહોત કોમલ શરીર. િડ.  

શ્રોતા – અભી ભી ઐસા હી હૈ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – અભી ઐસા િહીં. અભી તો ૯૦ હુએ. 

તો કહતે હૈં દક યહ સબ તો િડકી પયાથય હૈ. આહાહા..! યહ કોઈ આત્મા હૈ િહીં. હમારે તો 
દૂસરા કહિા થા. છોટી ઉમ્રમેં દરવાજે કે બાહર નિકલે તો ગઢ હૈ ઉમરાલા મેં. ઔર સ્મશાિ થોડા દૂર 

હૈ. બાહર નિકલે થે તો સ્મશા મેં ચમકતા થા. હડ્ડી હોતી હૈ િ? હડ્ડીકી િોસ્િરસ. ચમકતા હૈ. મૈં બાલક 

થા તો મૈંિે કહા, યહ ક્યા હૈ? ઓહોહો..! સાથમેં દૂસરા આદમી થા ઉસિે કહા, વહાં ભૂત હૈ.. ભૂત હૈ. 
બાદમેં દૂસરેકો પૂછા દક યહ ભૂત કહતે હૈં? ભૂત હૈ યહ? યહ તો િોસ્િરસ હૈ, હડ્ડી કી િોસ્િરસ હૈ. 
ઉસકી ચમક હૈં. વૈસે યહ શરીર, વાણી, પૈસા, મકાિ, આબરૂ વહ હડ્ડીકી ચમક હૈ. યહ સબ પૈસેવાલે 
બહોત દસ લાિ રૂપયે.. બહોત દસ લાિ, ઐસે. કેવલ દસ, બીસ ઐસે િહીં. પરંતુ વહ કોઈ પૈસેવાલા 
આત્મા હૈ? યહ અભી કહતે હૈં. િબર હૈ િ. આહાહા..! 

યહ પ્રભુ, કહતે હૈં દક નવભાવિયસે.. આહાહા..! હેય-ઉપાદેય... નવભાવ ગુણપયાથયકો 
વ્યવહારિયસે ઉપાદેય કહા ગયા થા. ‘દકંતુ શુદ્ધનિશ્ચિયકે બલસે...’ શુદ્ધ નિશ્ચય યથાથથ દ્રનિકે બલ 

મેં વહ હેય હૈ. ચારોં ભાવ હેય હૈં. રાગ દયા, દાિ, તો ઉદય હૈ, નહંસા, િૂઠ, ચોરી વહ ઉદય હૈ ઔર 
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ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાનયક વહ નિમથલ પયાથય હૈ. પરંતુ ઉસકો નવભાવપયાથય કહકર હેય કહા. 
કુંદકુંદાચાયથકા પાઠ હૈ.  ‘िवु्विुसयिभावा’ પૂવે જો સકલભાવ કહે, ચાર ભાવ બતાયા. ઉપશમ કા દો 
ભેદ, ક્ષાનયકકા િૌં ભેદ, ક્ષયોપશમકે અઠારહ ભેદ, ઉદય કે ઈક્કીસ બોલ. યહ સબ ભાવ.... પહલે આ 

ગયા િ? આહાહા..! 

પૂવે જો ૪૯ ગાથામેં કહા વહ ‘ઉપાદેયરૂપસે કહી ગઈ થી, દકરતુ શુદ્ધનિશ્ચયિયસે હેય હૈં.. વે હેય 

હૈં.’ આહાહા..! ક્ષાનયક સમદકત પયાથય ભી હેય હૈ.  

શ્રોતા – ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – યહ સમ્યગ્દ્દ્રનિ તબ હોતા હૈ. સમ્યગ્દ્દશથિકી પયાથય ક્ષાનયક હૈ વહ ભી હેય 

હૈ, નત્રકાલી આત્મા ઉપાદેય હૈ. આહાહા..! સમઝમેં આયા? દકસી કે પત્રમેં સુબહમેં આયા થા. બહેિકા 
લો. અભી યહ ચલતા હૈ. બહેિકા વચિામૃત ભી લેંગે આખિરમેં. દકસીકા પત્ર આયા થા. ઐસે 
નિયમસાર છોડકર વચિામૃત લો. આખિરમેં એક દદિ લેંગે. કદાનચત પૂિમ... અભી તીિ દદિ તો યહ 

ચલેગા. રનવ, સોમ ઔર મંગલ. દકતિા ચલે પતા િહીં. બાદ કી ગાથા ભી અચ્છી હૈ પરંતુ અબ થોડા 
લેતે હૈં. બહેિકે વચિામૃત હૈં િ ઉસકી માંગ કી હૈ. વચિામૃત ભાઈિે ડાલા હૈ િ? જીતુભાઈિે. ગુિરાતી 
આત્મધમથ. આત્મધમથ ગુિરાતી આયા હૈ િ? ઉસમેં બહેિકે વચિામૃત બહોત નલયે હૈં. ઉિકે વ્યાખ્યાિ 

ભી ડાલે હૈં.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – ગુિરાતીમેં હૈ. મૈંિે તો દેિા હૈ. નહરદી મેં હૈ? િબર િહીં. મૈંિે તો ગુિરાતી 
આિ દેિા હૈ. માનસક પઢા થા વહાં.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – ઠીક. આહાહા..!  

યહાં કહતે હૈં. આહાહા..! ભગવાિ કુંદકુંદાચાયથ કહતે હૈં દક ‘िवु्विुसयिभावा’ ઉદયકે ૨૧ 

બોલ, ક્ષપોયશમકે ૧૮ બોલ, ક્ષાનયકકે ૯ બોલ–કેવલજ્ઞાિ, કેવલદશથિ, અિંત દાિ, લાભ આદદ પ્રાિ 

હુઆ. યહ પયાથય ક્ષાનયકભાવકી હૈ. તો વહ ક્ષાનયકભાવકી પયાથય... સમદકત ક્ષયોપશમ, ઉપશમ ઔર 

ક્ષાનયક પયાથય, ચાદરત્રકી ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ઔર ક્ષાનયકકી પયાથય ઔર રાગકી પયાથય—વહ સબ 

ભાવ, આહાહા..! ‘શુદ્ધિયનિશ્ચયિયકે બલસે હેય હૈં.’ વહ લક્ષ કરિે લાયક િહીં. જાિિે લાયક હૈ, 
પરંતુ આશ્રય કરિે લાયક િહીં. આહાહા..! ક્ષાનયકસમદકત આશ્રય કરિે લાયક િહીં ઔર છઠવેં 
ગુણસ્થાિમેં ચાદરત્ર, સાતવેં નિનવથકલ્પ ચાદરત્ર.... અભી તો યહાં તો દકતિેં યહ કહતે હૈં દક સમદકત 

નિશ્ચય તો સાતવેં હોતા હૈ. અરેરે..! િબર કુછ િહીં. િય િારાયણ.  

શ્રોતા – િબર િહીં હૈ ઇસનલયે ઐસા કહતે હૈં. 
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પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી – કહતે હૈં. અરે..! ભગવાિ! યહાં તો ક્ષાનયક સમદકત ચૌથે હોતા હૈ ઔર વહ 

સમદકત નસદ્ધ સમાિ હૈ. રહસ્યપૂણથ નચઠ્ઠીમેં આતા હૈ. જૈસા નસદ્ધકા સમદકત હૈ ઐસા નતયંચકા સમદકત 

હૈ. સમદકતમેં કુછ િકથ િહીં. એક હજાર યોિિકા મચ્છ હૈ, ઐસે તો બહોત હૈં સ્વયંભૂરમણસમુદ્રમેં. 
બાિ ઔર નસંહ હૈં. હજારો બાિ ઔર નસંહ િંગલમેં... અસંખ્ય તો શ્રાવક હૈં પંચમગુણસ્થાિવાલે. 
આહાહા..! ધરય અવતાર. શેર ઔર બાિ, સપથ ઔર િાગ. િાગ બડે. ઔર મચ્છ હજાર યોિિકા મચ્છ. 
ચાર હજાર ગાઉકા લંબા. ઐસા અસંખ્ય નસંહ, અસંખ્ય નતયંચ, સમદકતી ઔર પંચમ ગુણસ્થાિવાલે હૈં 
ઢાઈ દ્વીપ બહાર આહાહા..! 

વહાંસે દેહ છોડકર સ્વગથમેં જાયેંગેં ઔર પીછે મિુષ્ય હોકર કોઈ તો મોક્ષ જાયેગા. આહાહા..! 
નસંહ મરકર સ્વગથમેં જાયેગા. સમદકતી હૈ. ઔર સ્વગથમેં સે નિકલકર મિુષ્ય હોકર કેવલ પાકર મોક્ષ 

જાયેગા. ઔર યહ સબ પૈસેવાલે, ધૂલવાલે કષાયભાવમેં મરકર પશુમેં જાયેંગેં. માંસ-દારૂ િહીં હૈ તો 
િરકમેં િહીં જાયેંગેં. ધમથ તો િહીં, પરંતુ સચ્ચા–સત્ સમાગમ એક દદિમેં ચાર-ચાર િંટે કરિા, વાંચિ 

કરિા સત્્શાસ્ત્ર તો પુણ્ય ભી હો, તો સ્વગથ ઔર મિુષ્ય ભી નમલે. સાધારણ મિુષ્ય નમલે અથવા 
ભોગભૂનમકા િુગનલયા મિુષ્ય હો. આહાહા..! પુણ્યસે. ઇતિે પુણ્ય ચાર-ચાર િંટે સુિે તો. યહ તો એક 

િંટા સુિે ઔર સાધારણ મૈં કુછ ધમથ દકયા, તો એરણકી ચોરી ઔર સુઈકા દાિ હૈ. એરણ સમિતે હો?. 
સોિીકી. ઉસકી ચોરી ઔર સુઈકા દાિ દદયા. અરેરે..! પ્રભુ કદઠિ બાત બાપા! આહાહા..! 

યહાં કહતે હૈં દક ‘(શુદ્ધનિશ્ચયિયસે) વે હેય હૈં. દકસ કારણસે?’ સબ કહા િ ચાર ભાવ? ૨૧, 
૧૮, ૯ ઔર ૨. ચાર ભાવ... પાઠમેં પહલે સબકો પરદ્રવ્ય કહા હૈ. પરંતુ ટીકાકારિે િુલાસા દકયા દક 

ક્યોંદક પરસ્વભાવ હૈ. ઐસા કહા. સમઝમેં આયા? પરસ્વભાવ હૈ ઇસનલયે પરદ્રવ્ય હૈ. કુંદકુંદાચાયથકા 
પદ્ય હૈ િ? પદ્ય હૈ. પદ્યમેં તો જૈસે શબ્દ બૈઠે ઐસા લે નલયા. પરંતુ ઉિકા કહિેકા આશય ટીકાકારિે 
િોલ દદયા. આહાહા..!  

કહતે હૈં દક ચારભાવકી પયાથય જો હૈ, આહાહા..! વહ પર દકસ કારણસે હેય હૈ? ‘વે પરસ્વભાવ 

હૈં,...’ સાથમેં ‘िरदव्वां िरसहावपमपद हयेां’ ઐસા કહા. પાઠમેં ઐસા કહા દક ચાર ભાવ પરદ્રવ્ય હૈં, ઉસ 

કારણસે પરસ્વભાવ હૈં, ઉસ કારણસે હેય હૈં. ટીકાકારિે િુલાસા દકયા. પરસ્વભાવ હેય હૈ. પરદ્રવ્ય 

પહલે િહીં, પરસ્વભાવ હૈ. તો સ્વદ્રવ્ય િહીં, વહ પરસ્વભાવ હૈ તો વહ પરદ્રવ્ય હૈ. સમઝમેં આયા? 

આહાહા..! વહ પરસ્વભાવ ક્યોં હેય હૈ? ચાર ભાવ પરદ્રવ્ય ક્યોં હેય હૈ? આહાહા..! સમઝમેં આયા? 

દક વે પરસ્વભાવ હૈ. અપિા સ્વભાવ િહીં. આહાહા..! ક્ષાનયકભાવકી પયાથય અપિા સ્વભાવ િહીં. 
આહાહા..! નવશેષ કહેંગેં...  

(શ્રોતા – પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ!) 
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‘જો કોઈ વિભ ાિગુણપર્ાાર્ેં હૈ...’ ચાર ભા િ હૈં... બહોત સૂક્ષ્મ બાત હૈ બાપા! ઓ હોહો..! ચા ર 

ભાિ જો આત્મા મેં હૈં, રાગ ાદ િકા ઉિર્ભા િ, ધ માાદિ કા ઉ પશમભાિ, ક્ષર્ોપશમભ ાિ, ક્ષાવર્કભા િ—
િહ ચાર પર્ાાર્ હૈં. આ હાહા..! િહ ચાર પર્ાાર્ વિભા િગુ ણપર્ાાર્ હૈં. ‘(૪૯ િી ગાથ ા મેં) વ્ર્િ હારનર્ કે 
કથન શુદ્ધ દ્વ ારા ઉપા િેર્ રૂપ સે કહી ગઈ થીં દકિંતુ શુદ્ધવન શ્ચર્નર્કે બલસે...’ આહા હ ા..! પર્ાાર્નર્સે  
ચાર ભા િ હૈં, તો ઉ સકો વ્ર્િહારનર્સે ઉપાિેર્ કહનેમેં આર્ા. ઉસકા અ થા–ગ્ર હણ કરનેક ા અથા દક 

જ્ઞાનરૂપસે ગ્ર હણ કરના, િ હ ઉપાિેર્ કહને કા આશર્ હૈ. આ હાહ ા..! બહોત સૂક્ષ્મ! 

‘(શુદ્ધવનશ્ચર્નર્સે) િે હેર્ હૈં.’ આ હાહ ા..! ક્ષાવર્ કસમદ કતભા િ... આ હાહ ા..! નીચેકે 
(ગુણસ્ થાન કી) બાત હૈ ન? પૂણા ક્ષાવર્ ક દ કર્ા તો.... વન શ્ચર્ ક્ષાવર્ક સ મદકત હ ો, ક્ષર્ોપશમ સમદ કત 

હો, ઉપશ મ સમદકત હ ો, ક્ષર્ ોપશમ ચાદરત્ર હો—િ હ સ બ પર્ાાર્ વિભાિપર્ાાર્ હૈં, કહ તે હૈં. આ હાહા..! 
ભગિાન આત્મા... ર્ હાિં જરા સૂક્ષ્મ બાત હૈ થ ોડી. ‘હેર્ હૈં. દકસ કારણ સે? ક્ર્ોંદક િે પ રસ્િભ ાિ હૈં,...’ 
પર્ાાર્ પરસ્િભા િ હૈ. આહા હા..! િ હ વત્ર કાલી ગુણ સ્િભ ાિ ન હીં હૈ. આહા હા..! વત્ર કા લી ગુણસ્િભ ાિ 

નહીં, ઉ સ કારણ સે પર્ાાર્ પરસ્િભાિ (કહા) હૈ. મૂ લ પાઠમેં ‘परदव्व ं परसहावमिमद हये’ं કહા. 
ટીકાકારને પિકી રચના કી. કહને કા આશર્ જો આગે પાઠ થા િ હ ટી કા મેં ખ ોલ દિર્ા. દક ર્હ પર સ્િભ ાિ 

હૈ ઇસવલર્ે પરદ્રવ્ર્ હૈ. આ હાહા..! ર્હ પર દ્રવ્ર્ કૌન? શર ીર, કમા (આદિ) પરદ્રવ્ર્ કી ર્ હાિં બાત નહ ીં હૈ. 
ઉસકી પર્ાાર્ જો જીિ કી અસ્ સ્તત્િમેં હૈ, જો વ્ર્િહ ારનર્ કા વિષર્ હૈ... દકતનેં વ્ર્િહ ારનર્ ઉિર્ભા િ 

હૈં ઔ ર દ કતને અસ િ ્ભુત વ્ર્ િહા રનર્ હૈ અથાાત  દકતનેં ઉપશમ, ક્ષર્ોપશ મ, ક્ષાવર્ક સિ ્ભુત વ્ર્િ હાર 

હૈ. કહતે હૈં દ ક પ્રભુ! ઓ હોહ ો..! પ્રભુ! િેખો તો સહી. સ્જસ કી પર્ાાર્ કો પર સ્િભ ાિ કહ કર પર દ્રવ્ર્ કહા. 
આહા હા..! ભ ાઈ! મ ાગા ઐસ ા હૈ. 

‘શુદ્ધવનશ્ચર્નર્કે બલસે િે હેર્ હૈં. દ કસ કા રણસે? ક્ર્ોંદક િે પરસ્િભાિ હૈં, ઔ ર ઇસવલર્ ે 
પરદ્રવ્ર્ હૈં.’ આ હાહ ા.! પર્ાા ર્, ક્ષાવર્ કભા િકી પર્ાાર્ વત્ર કાલી ગુણસ્ િભાિ ન હીં, પર્ાાર્સ્િભા િ હૈ ત ો 
પરસ્િભા િ હૈ. ઔ ર પર સ્િ ભાિ હૈ તો પરદ્રવ્ર્ હૈ. સૂક્ષ્ મ બાત હૈ ભ ાઈ! આહાહા..! પાની કે એક-એક 

સ્બિંિુમેં અસિંખ્ર્ જી િ હૈં, િ હ સ્બચારે ક બ મનુષ્ર્ હ ોંગે? આહા હા..! ઐસ ી બાત કબ સુને? અરેરે..! સ્જસે 
મનુષ્ર્ પને કા ર્ ોગ વમલ ા, ઉ સકો સુનને કી ર્ ોગ્ર્તા ન વ મલે ઔર સુનનેકા ર્ોગ ન વ મલે. આહા હા..!  

ર્હાિં તો કહતે હૈં દ ક પ્રભુ! જો અિંિરમેં.... શરીર, િાણી, મન, કમા કી બાત ર્હ ાિં હૈ નહીં. કમાકા 
ઉિર્ભા િ હૈ િહ ત ો પરદ્ર વ્ર્, સ્થૂલ પર દ્રવ્ર્ હૈ ર્ હ તો. પરિંતુ અપન ી પર્ાાર્મેં જો ક્ષાવર્કભ ાિ 

સમ્ર્ગ્િશાન, ક્ષર્ોપશ મભા િ સમ્ર્ ગ્િશાન, ઉપશમભા િ સમ્ર્ ગ્િશાન, ક્ષર્ોપશમ ભાિ ચાદરત્ર ભાિ, 

શ્રાવણ સુદ ૧૨, રનવવાર, તા. ૫-૮-૧૯૭૯ 
ગાથા-૫૦, પ્રવચિ-૧૬ 
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ઉપશમભા િ ચાદરત્ર ભા િ, વનમાલ િીતર ાગી પર્ાાર્ હૈ, ર્હ પર્ાાર્ હૈ િ હ પરસ્િભા િ હૈ, ગુણસ્ િભાિ 

નહીં. દ્રવ્ર્ કા ગુણસ્ િભાિ ન હીં, હિં મેશા રહનેિ ાલા ગુણ સ્િભાિ નહીં. ઉસ કારણસે એક સમર્ કા પર કી 
પર્ાાર્ હૈ ચાર ભ ાિ. તો ઉ સે પરભા િ, પર સ્િભ ાિ કહ કર.... આહા હા..! ઇ સવલર્ે પરદ્રવ્ર્ હૈં. ગજ બ 

બાત હૈ! અભી તો શરીર, સ્ત્રી, કુટુિં બ, પદરિાર ર્ા (ઉન કા) આત્મા જડ પર દ્રવ્ર્ હૈ િ હ બાત બૈઠતી ન હ ીં 
હૈ. મેરે પૈસે, મેરી સ્ત્ર ી, મેરે બચ્ચે. અરરર..! પ્રભુ! તુમ કહાિં જાતે હ ો ભાઈ! તેરી ક્ર્ા ગવ ત હોગી ઉસમેં? 

ર્હાિં ત ો પર માત્મ ાકા આસ્ખ રકા પો કાર હૈ દક પર્ાાર્ ઉપ રસે દ્રવિ ઉઠ ાની હૈ ઇસવલર્ે પર્ાાર્કો 
પરસ્િભા િ વગન કર પરદ્રવ્ર્ કહનેમેં આર્ા હૈ. આહાહા..! જરા શાિંવતસે... ‘સિા વ િભ ાિગુણપર્ાાર્ોંસે 
રવહત...’ સિા વિભા િગુ ણ ચાર પ્રકારક ી પર્ાાર્, ઉસ વ િભાિગુણપર્ાાર્ોં સે રવહત ‘શુદ્ધ–
અિંતઃતત્ત્િસ્િરૂપ...’ આહાહા..! જો અિંતઃતત્ત્િ ભા િસ્િરૂપ ધ્રુિ વત્ર કા લી ભા િસ્િરૂપ... અિંતઃતત્ત્િ કહા હ ૈ 
ન? િ હ ભ ાિસ્િ રૂપ. આહાહ ા..! પર્ાાર્કો જ બ પરદ્રવ્ર્ કહા, ત ો અિંતઃતત્ત્િ સ્િભ ાિભ ાિરૂપ િ હ હ મેશા 
રહનેિાલા અનિંત ગુણ કા ભા િસ્િભાિરૂપ... આ હાહ ા..!  

‘શુદ્ધ-અિંતઃતત્ત્ િસ્િરૂપ...’ પર્ાાર્ બાહ્યતત્ત્િ હ ો ગર્ ા. ઔર અિંતર મેં અનિંત જ્ઞાન-િશાન આદિ 

અનિંત ગુણ િહ અિંત ઃતત્ત્િ સ્િરૂપ હૈ. િ હ અિંતઃતત્ત્ િસ્િરૂપ... આહાહા..! સ્િદ્રવ્ર્... ઉ સકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. 
જબ પર્ાાર્કો પર દ્રવ્ર્ કહા, તો અિંતઃતત્ત્િ ભ ાિ જો વત્ર કા લ રહનેિ ાલા સ્િભાિભ ાિ હૈ ઉસકો સ્િ દ્રવ્ર્ 

કહા. સમઝ મેં આર્ા? જ બ એક સમર્ કી ક્ષાવર્ કપર્ાાર્કો ભી પરદ્રવ્ર્ કહ ા ત ો સ્િદ્રવ્ ર્ ક્ર્ા? અભી ત ો 
એક બાત દ ક સ્િદ્રવ્ર્ જો વત્ર કાલી સ્િભાિભ ાિ ગુણ હૈ... આહા હા..! અિંતઃતત્ત્ િ, શુદ્ધ-અિંતઃતત્ત્િ, શુદ્ધ 

અિંતઃભાિ સ્િભા િ, ધ્રુિ અિંતઃસ્િભ ાિભા િસ્િ રૂપ. આહા હા..! શુદ્ધ-અિંતઃતત્ત્િ અ થાાત  શુદ્ધ-
અિંતઃસ્િભ ાિસ્િ રૂપ સ્િ દ્રવ્ર્, ઉ સકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. જબ પર્ાાર્કો પર દ્રવ્ર્ કહા, તબ અિંતઃતત્ત્ િભાિ.. 
ભાિ હોં! િ હ વત્ર કાલીભા િ કો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. ઓહોહ ો..!  

ર્હ બાત, વનર્મ સાર મેં જૈ સી બાત હૈ ઐસ ી બાત િૂસ રે દિ ગિંબર કે શાસ્ત્ર મેં ન હીં હૈ. તો િૂસ ર ે 
(મતમેં) તો કહ ાિં હોગી? આહા હા..! સમ જો ભાઈ! શ ાિંવતસે. જબ પર્ાાર્ ચાર ભ ાિ પરસ્િભાિ હૈ, 
દ્રવ્ર્સ્િભ ાિ ન હીં અ થાાત  ગુ ણસ્િભા િ નહ ીં અ થાાત  ધ્રુિ સ્િભા િ નહ ીં. આ હાહા..! ઇ સ કા રણસે ઉ સ 

પર્ાાર્કો પર સ્િભ ાિ કહકર પરદ્રવ્ર્ કહા. તબ સ્િદ્રવ્ર્ ક્ર્ા? સ્િદ્રવ્ર્, અિંત ઃતત્ત્િ સ્િ ભાિભાિ હમેશા 
રહનેિાલા ગુણસ્ િભા િભા િ ઉસકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. એ ર્..! ચિંિુભાઈ! અ લગ બા ત હૈ બાપુ! આ ગ ે 
સ્િદ્રવ્ર્ કા આધા ર લેંગે. આ હાહ ા..! 

પર્ાાર્, જબ ક્ષાવર્ક કે િલજ્ઞાનકી પર્ાાર્ કો પરભા િ, પરસ્િભા િભા િ કહ કર ર્હ પરદ્રવ્ર્ હૈ 
(ઐસા કહ ા). એ ક સમર્ કી પર્ાાર્ તબ હ ો.... પરિંતુ એક સમર્ કી પર્ાાર્ હૈ. ત બ વત્ર કાલી જો ગુણ હૈ 
અિંતઃતત્ત્િ, અિંતઃ સ્િભ ાિભા િ... દ્રવ્ર્ ન હીં અભી ત ો. આહા હા..! અિંતઃતત્ત્િ જો વત્ર કાલી અનિંત જ્ઞાન, 
અનિંત િશાન, અનિંત આનિંિ, શાિંવત, સ્િચ્છત ા ઉ સકા જો સ્િભા િભા િ અિંતઃ સ્િભ ાિભાિ. આહા હા..! 
જબ પર્ાાર્કો બવહતાત્ત્ િ કહા... પહલે આ ગર્ા હૈ ૩ ૮િીં ગાથામેં. સિંિર-વનજારા ઔર મ ોક્ષ િોન ોં 
બવહતાત્ત્િ હૈ. આહા હા..! ક્ર્ોંદક પ્રગ ટરૂપ એ ક સમર્ કી અિસ્થા હૈ. આ હાહા..! ત બ અિંતઃતત્ત્ િ ક્ર્ા? 
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અનિંત જ્ઞાન, અનિંત િ શાન આદિ અનિંત ગુણ કા વપિંડ. અ નિંત ગુણ, અનિંતગુણ(રૂપ) અિં તઃતત્ત્િ િહ સ્િદ્રવ્ર્ 

હૈ. આ હાહા..! સ મઝમેં આર્ ા? અભી સ્ િદ્રવ્ર્કા આધાર કહેંગેં. આ હાહ ા..! 

અરે..! તીનલોકકે નાથ કા પોકાર સુન કર સિંતો આર્ે ઔ ર સિંતોને જાહેર ક ર દિર્ા. આહા હા..! 
પ્રભુ ઐસા કહતે હૈં, પ્રભુ! એક સ મર્કી અ િસ્થા િહ હમેશા રહને િાલી નહીં. ઉસ અપેક્ષાસે ઉસકો 
પરસ્િભા િ, હ મેશા રહને િાલે સ્િભાિકી અપેક્ષા સે ઉ સ કો પર સ્િભ ાિ કહા ઔર હ મેશા ર હનેિાલા 
સ્િભા િકો જ બ દ્રવ્ર્ કહા, ત ો િહ પ રસ્િભા િ કો પરદ્રવ્ર્ કહા. આ હાહા..! િહ સ્ િ... 
‘વિભાિગુણપર્ાાર્ોંસે રવહત...’ એક સ મર્કી ક્ષાવર્ ક આ દિ પર્ાાર્ હૈ ઉસસે રવહત શુ દ્ધ-અિંતઃતત્ત્િ જો 

હમેશા ર હનેિાલ ા સ્િભા િ હૈ... સ્િભા િ હોં. દ્રવ્ર્ અભ ી નહીં, િહ ગુણ. િહ ગુણ કો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. જ બ 

પર્ાાર્કો પરદ્રવ્ર્ કહ ા. આ હ ાહા..! એ ક સ મર્કી મુિત કી િશાિ ાલે કો પર સ્િભ ાિ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહા, 
તો કાર્મ ી સ્િભાિ અનિંત ગુણ સ્િભા િ અિંતઃતત્ત્ િભા િ, આહાહા..! અિંતઃતત્ત્ િસ્િ રૂપ ઉસકો ર્હાિં 
સ્િદ્રવ્ર્ કહા. અિંતઃસ્િભા િ ભાિકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. સમઝ મેં આર્ ા? હૈ? 

શ્રોતા – અનિંત ગુણ કો સ્િ દ્રવ્ ર્ કહા, તો દ્રવ્ર્ કી બાત ન હ ીં. 

પૂજ્ર્ ગુરુ િેિશ્રી – દ્રવ્ર્મેં આધાર ઉ સકા િૂસરા લેંગેં. િહ સ્ િદ્રવ્ર્ કા આધ ાર પાદર ણાવમકભ ાિ. 
આહા હા..! િેખો, ર્હ શૈલ ી તો િેખો! આ હાહ ા..!  

પરદ્રવ્ર્કી તો ર્ હાિં બાત હ ી નહીં, પરિંતુ એ ક સમર્ કી મુ િતિાલ ી િશા, ચાહે તો કે િ લજ્ઞાન હો 
તો ભી એક સમર્ હી ર હતા હૈ. િૂસ રે સમર્ િૂસર ા પ ર ઐસા. ઐસ ા પરિંતુ િૂ સરા. િૂસરે સમર્ મેં િહ 

નહીં. ઐસ ા, પરિંતુ િૂસર ા. આહા હા..! સ મઝમેં આર્ા? ર્હ ગ ાથા અલ ૌદકક હૈ બાપુ! ઔર કુિંિ કુિંિાચ ાર્ ા 
તો ઐસા કહતે હૈં દ ક મૈંને મેર ી ભાિન ાકે વલર્ે બનાર્ ા હૈ. ભાઈ! આ હાહ ા..! કુિંિ કુિંિાચાર્ા ઐસા કહતે હૈં, 
મેરી ભા િનાકે વલર્ે બનાર્ા હૈ. આહાહા..! સ્જસ કા નિંબર, મિંગલિં ભગ િાન િીરો, મિંગ લિં ગૌતમ ો ગણી, 
મિંગલિં કુિંિ કુિંિાર્ો, તી સરે નિંબર પ ર આતા હૈ. આ હાહા..! પહ લે નિં બર પ ર ભગ િાન, િૂસ રે નિં બર પ ર 

ગણધર, આ હાહ ા..! તીસરે નિંબર પ ર ભગ િાન કુિંિકુિંિાચાર્ા. ચૌથે નિંબર પ ર જૈન ધમોસ્તુ મિં ગલિં. િ હ 

તો ધમા. આહાહા..! 

ર્હાિં ર્હ કુિંિકુિંિાચાર્ા ભ ગ િાનક ો પાસ.... વલખ ા હૈ આ ગે કહેંગે. આસ્ખરક ી ગાથ ામેં હૈ દ ક મૈંને 
ભગિાન કે પાસ ઐ સા સુના હૈ ઐસી ચીજ મૈં તુમ કો કહતા હૂિં. મેર ી ભા િનાકે વ લર્ે મૈંને બનાર્ા હૈ. 
સમઝમેં આર્ા? આ હાહ ા..! અરે..! ક્ર્ા હૈ ર્હ? વત્ર કાલી ગુણ જો સ્િભાિ હૈ.. વત્ર કા લી જ્ઞાન, વત્ર કાલી 
િશાન, વત્ર કા લી આનિંિ (આદ િ) વત્ર કાલી ગુણ ઐસ ા જો અિંત:સ્િભ ાિભા િ, અિંતરસ્ િભ ાિ ગુણ હોં... િહ 

પર્ાાર્કો જ બ પર સ્િભ ાિ કહકર પરદ્રવ્ર્ કહા, ત ો વત્ર કા લી સ્િભા િ કો સ્િ દ્રવ્ર્ કહ ા. વ ત્રકાલી સ્િભ ાિકો 
સ્િદ્રવ્ર્ કહા. સ મજમેં આ ર્ા? આ હાહા..! િહ ઉપા િેર્ હૈ. વત્ર કાલી સ્િભા િભા િ િહ ઉપા િેર્ હૈ. 
આહા હા..! જ બ પર્ાાર્ સ્િભ ાિભા િ પરદ્રવ્ર્ તર ીકે ઉસકો હેર્ કહા, ત બ વત્ર કા લીભા િ સ્િભા િ સ્િદ્રવ્ર્ 

કહ કર ઉપા િેર્ કહા. આ હાહ ા..! કપુરચિં િજી! કભી સુના નહીં ઐસા સ્જિંિગીમેં. કહ ીં હૈ નહીં પ્રભુ! ક્ર્ા 
કરે? ર્હ કુિંિ કુિંિાચાર્ાકી શૈલ ી! આ હાહા..! 
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શ્રોતા - ... 

પૂજ્ર્ ગુરુ િેિશ્રી – પર્ાાર્કી દ્રવિ છુડ ાને કે વ લર્ે વત્ર કાલી સ્િભા િકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. જ બ પર્ાાર્કો 
પરદ્રવ્ર્ કહા, ત ો ધ્રુ િસ્િભા િ ગુણ.. ગુણ કો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. આહા હા..! સમઝમેં આર્ ા? અરે..! પ્રભુ! તેરે 
ગુણકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા, તો ઉસ ગુણકે ધરનેિાલેકી બાત કહાિં? આ હાહા..!  

‘િાસ્તિ મેં સહજ જ્ઞાન...’ સ્જસમેં અિંતઃતત્ત્િ સ્િ રૂપ કહા થ ા િ હ સ હજજ્ઞાન... આહા હા..! 
‘સહજિ શાન-સ હજચાદરત્ર...’ વત્ર કાલીિશાન-વત્ર કાલીચાદર ત્ર... િતામાન પર્ાાર્કી બા ત નહ ીં. િતામાન 

ચાદરત્ર પર્ાાર્કો તો પર સ્િ ભાિ કહ કર પ રદ્રવ્ર્મેં ડા લ દ િર્ા. ક્ર્ા કહતે હૈં? િતામાન મેં જો ચાદરત્ર પ્રગ ટ 

હોતા હૈ વનમાલ િીતરા ગી આનિંિકે સ ાથ, િહ ચાદરત્ર પ ર્ાાર્ જો હૈ િતા માન પ્રગ ટ િેિન મેં, ઉસકો ત ો 
પરભાિ–પર સ્િભા િ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહ કર હેર્ કર દિર્ ા. આ હાહા..!  

પરિંતુ ર્હાિં તો ભગ િાન આત્મા... ભાિ જો હૈ.. ભાિ જો હૈ, વત્ર કાલી રહનેિ ાલા ભ ાિ હૈ ઉસકો 
હી સ્િદ્રવ્ર્ કહા. જ બ પર્ાા ર્કો પર દ્રવ્ર્ કહા ત ો વત્ર કા લી ર હનેિાલે સ્િભાિભ ાિકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. 
આહા હા..! િહ ખુલા સા કર તે હૈં ‘િાસ્તિ મેં સહજ જ્ઞાન...’ જો વત્ર કાલી સ્ િતત્ત્િ કહા, સ્િદ્રવ્ર્ કહા િ હ 

સહજિશાન–સ્િભ ાવિકિશા ન વત્ર કાલ, સ્િભાવિક ચાદર ત્ર વત્ર કાલ, સહજ પરમ િીત રાગ–સુખાત્ મક... 
પરમિીત રાગ સુખસ્િરૂપ વ ત્રકાલ... આહા હા..!  

‘સહજપ ર મિીત રાગ સુખાત્મક...’ પર્ાાર્મેં ભી જો ચાદ રત્રકી.. આનિં િ, ચાદ રત્ર આદ િકી પર્ાાર્ 

હોતી હૈ, ઉસકો જ બ પરભા િ કહકર–પરસ્િભા િ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહા, તો વત્ર કાલી ચ ાદરત્ર સ્િભ ાિ જો 

અિંતર હૈ... આ હાહ ા..! સ હ જજ્ઞાન સ્િભાવિક ધ્રુિ, સ હજિશાન સ્િભાવિક વત્ર કા લ, સ હજચાદ રત્ર 

િીતરા ગસ્િરૂપ વત્ર કાલી. સ હજ પર મિીતરાગ-સુખાત્મ ક... ર્હ ાિં વસ દ્ધ કરના હૈ પ રમિીત રાગસુખ, 
િીતરા ગી સુખ... આહા હા..! ઇવરદ્રર્ સુખકી જો કલ્પના હૈ િહ તો ઉ િર્ભાિ હૈ, ઉસકો પરભાિ કહ કર, 
પરદ્રવ્ર્ કહ કર હેર્ કહા. જબ વનમા લ પર્ાાર્કો જ બ પરદ્રવ્ર્ કહ કર હેર્ કહા, તો વિર રાગાદિ કા 
વ્ર્િહાર રત્નત્ર ર્ હૈ િ હ તો ઉિર્ભા િરૂપી મવલનભા િ હૈ, ઉસકો ભી પરભાિ કહ કર હેર્ કર દિર્ા.  
સ્િદ્રવ્ર્ જો સ હજજ્ઞાન, સ હ જિશાન, સ હજચાદરત્ર, સ્િ ભાવિક પરમ િીતર ાગ આનિંિસ્િ રૂપ, િીતર ાગ 

આનિંિસ્િરૂપ, શુદ્ધ અિંતઃતત્ત્ િસ્િરૂપ—ઉન સબકો શુદ્ધ અિંતઃતત્ત્િસ્િરૂપ કહ ા. જો ઉ પર કહા થા ન? 

વિભાિગુણપર્ાાર્ોં સે રવહત શુદ્ધ અિંત ઃતત્ત્િ સ્િ રૂપ, ર્હ બાત ર્ હાિં લી.  

શુદ્ધ-અિંતઃતત્ત્િ સ્િ રૂપ િહ સ્ િદ્રવ્ર્કા... આ હાહા..! વત્ર કા લી ગુણકા સ્િ રૂપ ઉસકો સ્િદ્રવ્ર્ કહ ા. 
તો સ્ િદ્રવ્ર્ કા આધાર ક્ર્ા? આહા હા..! સમઝમેં આર્ ા? ઐસી બાત તો અલૌદ કક હૈ બાપુ! આહા હા..! 
‘શુદ્ધ-અિંતઃતત્ત્ િસ્િરૂપ સ્િદ્રવ્ર્ ઉપાિેર્...’ કહ ા થા િહાિં. િહ ‘સ્િ દ્રવ્ર્કા આધાર...’ આહા હા..! જીિમેં 
જો દ્રવ્ર્ત્િ ગુણ હૈ, પ્રમેર્ત્િ ગુણ હૈ, જ્ઞાનગુણ હૈ, આનિં િગુ ણ, શાિંવત, સ્િચ્છત્ િ, અ કષા ર્સ્િભા િ ગુણ હૈ, 
િહ સબ ગુણ કો ર્ હાિં સ્િદ્રવ્ ર્ કહ ા. ક્ર્ોંદક જ બ પર્ાાર્કો પરદ્રવ્ર્ કહા ત ો વત્ર કાલી ગુણ કો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. 
અરેરે..! ઐસી શૈલી! 
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અબ ઉસ સ્િદ્રવ્ર્ કા આધ ા ર... િહ વત્ર કા લી ગુણ હૈં ઉ સે સ્ િ-સ્િભા િ હોનેસે સ્િ દ્રવ્ર્ કહા, 
પર્ાાર્કો પરસ્િભાિ કહકર પરદ્રવ્ર્ કહ ા. આ હાહા..! પ્રભુ! તેરી બવલ હાર ી હૈ ના થ! આહા હા..! ગજ બ 

બાત હૈ. આહાહા..! એક પિંસ્ક્તમેં દકતના સ મા દિર્ ા! આહા હા..! ઔર િ હ વ નકાલ ા કહાિં સે? 

‘पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व ं परसहावमिमद हये’ं તો ર્હાિં પરસ્િભાિ પ હલે કહ કર પરદ્રવ્ર્ હેર્. 
‘सगदव्विवुादये’ं કૌન? અિંતરતત્ત્િ, ર્હ હૈ આત્મા. અ બ ઉ સ અિંતઃતત્ત્ િક ા આધ ાર આત્મા હૈ. ક્ર્ોંદક 

જબ પર્ાાર્કો પરદ્રવ્ર્ કહા તો વત્ર કા લીગુણ કો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. અરેરે..! ઐ સી શૈલી! અ બ ઉસ સ્િ દ્રવ્ર્કા 
આધાર... િ હ ગુણ હૈ વત્ર કા લી સ્િ-સ્િભાિ હોનેસે સ્િદ્રવ્ર્ કહ ા. પર્ાાર્કો પરસ્િભા િ કહ કર પર દ્રવ્ર્ 

કહા. આ હાહ ા..! પ્રભુ! તેરી બવલહારી હૈ ના થ! આહા હા..! ગજબ બાત હૈ. આ હાહ ા..! એક પિંસ્ક્તમેં 
દકતના સ મા દિર્ા! 

િહ વન કાલા કહાિંસે? ‘पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व ंपरसहावमिमद हये’ं તો ર્હાિં પરસ્િ ભાિ પહ લે 
કહ કર પર દ્રવ્ર્ હૈર્. ‘सगदव्विवुादये’ं કૌન? અિંતઃતત્ત્િ. અબ ‘अप्पा’ અબ ઉસ અિં તઃતત્ત્િક ા આધાર 

આત્મા હૈ. અરેરે..! ર્હાિં કહ તે હૈં દ ક તેરી પર્ાાર્મેં ભી... એક સમર્ કી મુિતિ ાલી ક્ષા વર્ક આદિ પર્ાાર્ 

ઉત્પન્ન હોત ી હૈ ઉસકો જ બ પરભાિ કહકર પર દ્રવ્ર્ કહા. આ હાહા..! ત ો અિંતર વત્ર કા લી ગુણકા વપિંડ જો 

ગુણ હૈ, દ્રવ્ર્ ન હીં, ઉસ ગુણ કો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. અિંતઃતત્ત્ િ ક ા.. અિંતઃતત્ત્િ કા અિંતરકા ભા િ. તત્ત્િા થાશ્રદ્ધાન 

હૈ ન શબ્િ? તત્ત્િ ાથા શ્રદ્ધ ાન સમ્ર્ગ્િશાનિં. ત ો અથા તો દ્રવ્ ર્-ગુણ-પર્ાાર્ હૈ. તત્ત્ િ અ થ ાાત  ઉસકા ભા િ. 
આહા હા..! 

ક્ર્ા કહ ા? તત્ત્િ ાથા શ્રદ્ધ ાનિં સમ્ર્ગ્િશાનિં. િહ ઉમાસ્િામીકા તત્ત્િા થાસૂત્રકા શબ્િ હૈ. તો અથા ત ો 
દ્રવ્ર્-ગુણ-પર્ાાર્ હૈ ઔર તત્ત્ િ ઉસકા ભ ાિ. આ હાહા..! િહ ભાિ કી શ્ર દ્ધા ર્થા થા કી, આહા હા..! ઉસકો 
અથાકી શ્રદ્ધા હુઈ. ભ ાિકી ર્ થાથા શ્રદ્ધ ા િહ અ થાકી ર્ થાથા શ્ર દ્ધા, દ્રવ્ર્કી ર્ થાથા શ્ર દ્ધા હૈ. િ હ આતા હૈ 
ન ૪૧૫ આસ્ખરી. ૪ ૧૫ ગ ા થા. સમર્ સાર આસ્ખરી. ર્ હ સુનકર અ થા, તત્ત્િ સુનકર અથામેં વસ્ થર હોના. 
૪૧૫ હૈ. હૈ ન? આહાહ ા..! ભગિાન! 

જબ પ્રભુ અનિંત ગુણસિંપન્ન હૈ, અનિંત અનિંત ગુણ કી અ સ્સ્તત્િ–સત્ત ા હૈ િ હ ધ્રુિસ્િ ભાિભાિ 

હૈ. ભા િિાન ર્હ તો પર મ પાદરણાવમકભ ાિ હૈ. આ હાહ ા..! તત્ત્િ સ્િભા િભાિ જો હૈ વત્ર કાલી, ઉ સકા 
આધાર... હૈ? સ્િ દ્રવ્ર્કા આધાર? િહ સ્િદ્રવ્ર્ તો ગુણોંકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા હૈ. સ મઝમેં આર્ા? જ બ 

પર્ાાર્કો પર દ્રવ્ર્ કહા તો વ ત્રકાલી ર હનેિાલે ગુણકો હ ી સ્િ દ્રવ્ર્ કહ ા. આહાહા..! કહાિં ગર્ે ભરત 

ચક્રિતી? ઐ સી બાત હૈ પ્ર ભુ! 

શ્રોતા – ભરત ચ ક્રિતી... 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિશ્રી – ધમા િાલે હૈં ન. માગા ઐ સા હૈ. દિ ગિંબર સિંત ર્હ કહતે હૈં. ઐસ ી ચ ીજ કહ ીં હૈ 
નહીં. આહાહા..! સમઝ મેં આર્ા? એર્..! જેઠ ાલા લ ભાઈ! આપ આર્ે ઔર ર્હ બાત આર્ી. 
ભાગ્ર્શા લી હો. બાત સચ્ ચી હૈ. લક્ષ્ મીચિંિભાઈ! આહાહ ા..! 
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ક્ર્ા પ્રભુકી શૈલી! પ્રભુ! એ ક સ મર્કી મુિત િાલ ી ચીજ કો પર સ્િભા િ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહા ઔર 

હેર્ કહા, તો વત્ર કાલી ગુણ સ્િભાિકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહ કર ઉપાિેર્ કહા. ગુણ સ્િભ ાિકો હોં. ચિંિુભાઈ! હૈ દ ક 

નહીં? પ્રભુ! આહા હા..! ઐ સા જો સ્િગુણ વત્ર કા લી હૈ ઉ સકો જ બ સ્િદ્રવ્ર્ કહા, તો સ્િદ્રવ્ર્ કા આધાર 

કૌન? આહા હા..! દ્રવ્ર્-ગુણ ઔર પર્ાાર્ તીનોં વલર્ે. આર્ા ન? આ હાહ ા..! પર્ાાર્કો જ બ પરભ ાિ 

કહ કર પર દ્રવ્ર્ કહા, ત ો વત્ર કાલી ર હનેિાલા ગુણસ્િભ ા િ, ઉસકો સ્ િ-સ્િભા િ કહ કર સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. 
ઉસકો (-પર્ાાર્ કો) પર સ્િભ ાિ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહ ા, તો વત્ર કાલી ગુણસ્િભાિકો સ્િ સ્િભા િ જાન કર 

સ્િદ્રવ્ર્ કહા. આ હાહ ા..! સ મઝમેં આર્ા? હૈ ન? સામને પુસ્તક હૈ દક નહીં ભાઈ? 

શ્રોતા – કુછ નર્ા વન કાલા હૈ. 

પૂજ્ર્ ગુરુ િેિશ્રી – બાત અિં િર હૈ હ ી. ર્ હાિં અિંિર હૈ િ હ ર્હાિં અિંિર હૈ. આહાહા..! શૈ લી તો િેખો! 
પ્રભુકી. કુિંિકુિંિાચાર્ા કહતે હૈં દક મૈંને તો મેર ી ભ ાિના કે વ લર્ા બનાર્ા હૈ. ત ો ઉસકા અથા ર્હ હુઆ દક 

પર્ાાર્કી દ્રવિ છોડ કર િ હ પરદ્રવ્ર્ ઔ ર પરભા િ (હુ આ). ગુણકે ઉપર દ્રવિ આ ર્ી તો ઉસ ગુણકો 
સ્િદ્રવ્ર્ કહ ા. પરિંતુ અભી ગુ ણકા સ્િદ્રવ્ર્ કા આધાર કૌન હૈ? આહાહા..! ઋષભભા ઈ! ર્હ અલૌદ કક 

બાત હૈ ર્હ ાિં. આપ કે પૈસેકી બાત ર્ હાિં ન હીં ધૂલ કી. દ કત ને એકર તો જ મીન હૈ ધૂલ કી. ધૂલ ન? જમીન 

તો ધૂલ હૈ ન? ન હીં? પૈસા ભી ધૂલ હૈ. ર્હ તો ચૈતરર્ ભગિાન... બાપુ! ભાઈ! આ હાહ ા..!  

એક સમર્ કી ક્ષાવર્ ક પર્ાાર્કો પર સ્િભ ાિ (કહ ા). વ ત્રકાલ સ્િભાિ નહ ીં ઇસવ લર્ે ક્ષવણ ક 

સ્િભા િકો પર સ્િભ ાિ કહકર... આહાહા..! વત્ર કાલ સ્િભ ાિ ન હીં ઇસવલર્ે એ ક સમર્ કી પર્ાાર્ કો, ચાહ ે 
તો ક્ષાવર્ક સમદ કત હો, કેિ લજ્ઞાન હો, આ હાહા..! ઐસ ી પર્ાાર્કો પર સ્િભા િ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહા ઔ ર 

હેર્ કહા. તબ વત્ર કા લી ગુણ જો ધ્રુિ હૈ ઉસકો સ્િ સ્િભા િ, સ્િદ્રવ્ર્ કહ કર ઉપાિેર્ કહા. આ હાહ ા..! 
સમઝમેં આર્ા? આહા હા..! ક્ર્ા શૈલી! કુિરતી આર્ા હૈ ર્હ સ બ. વશક્ષણ વશસ્બ રમેં ર્હ ગાથા લેનેકા 
ભાિ હુઆ થોડા. આહાહા..!  

શ્રોતા – અ દ્ભુત ખુલ ાસા હુ આ હૈ. 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિ શ્રી – ર્ હ ઐ સી બાત હૈ બાપુ! ર્હ સ્િ દ્રવ્ર્કા આધાર... અભી ત ો સ્િ દ્રવ્ર્કા 
આધાર.... પરિંતુ િહ સ્િદ્રવ્ર્ કહા દકસ કો? જો વત્ર કાલી ગુ ણસ્િભા િભા િ ધ્રુ િ ઉ સકો સ્ િ-સ્િભા િ કહ કર 

સ્િદ્રવ્ર્ કહા. આહાહા..! અરેરે..! ર્હ ચ ીજ કરના... ર્હ પાની મેં િન સ્પવત... આજ ર્ા િ આર્ ા 
િનસ્પવતક ા. આહાહા..! કહા, ઇસ એક-એક ટૂકડે મેં અ સિંખ્ર્ જીિ, િ હ સ્બચારે.. અ ભી તો િનસ્પવ ત 

બહોત હુઈ હૈ ન? બાદર શ બહોત હુઈ. ૧૭... હો ગઈ હૈ. ર્હ ાિં ૨૦ ચ ાવહર્ે ઉસમેં ૧૮ ઇંચ આર્ા હૈ. 
કપાસ, ક્ર્ા કહતે હૈં? મુિંગિ લી. ઐસ ા પાક હ રા.. હરા.. સારા ડુિંગર. ઔર એ ક-એક ટૂ કડા પત્તે કા લ ો એ ક 

ટૂકડા, ઉસમેં અસિંખ્ર્ તો શ રીર હૈં ઔર એ ક-એ ક શ રીર મેં એક જી િ. પ્રત્ર્ેક કી બાત હૈ ન? આહા હા..! 
અરેરે..! ઉસ પાનીમેં સે, ઉસ િન સ્પવતમેંસે કબ વનક લે? (ક બ હો) ત્ર સ ઔર કબ મનુ ષ્ર્ હો ઔ ર ક બ 

ભગિાન કી િ ાણી સુનનેક ા ર્ોગ વમલે? આ હાહા..! ઔર િ હ ર્ોગ આર્ા વિ ર ક બ અિંતર દ્રવિ જાર્ે? 



 

 182   નિયમસાર પ્રવચિ ભાગ ૨ 
 

ર્હ ત ો િુલાભમેં િુ લાભ ચીજ હૈ બાપુ! આ હાહા..! બોવધ િુલાભભાિના કહી હૈ ન? આ હાહ ા..! સ્િ દ્રવ્ર્કા 
આધાર... અભી સ્ િદ્રવ્ર્ કા આધાર! દ્રવ્ર્કા ભી આધાર?  

શ્રોતા – એ ક દ્રવ્ર્ને િૂસ રે દ્ર વ્ર્કા આધાર વલર્ા. 

પૂજ્ર્ ગુરુ િેિશ્રી – પરિંતુ િ હ ગુણકા વત્ર કા લી ર હનેકા સ્િભા િભા િકો... જબ ક્ષવણ કભાિ કો 
પરસ્િભા િ કહકર પરદ્રવ્ર્ કહા, તો કાર્મ રહને િાલે સ્િભાિકો સ્ િ-સ્િભા િ જાન કર સ્િદ્રવ્ર્ કહા. 
ઉસકા આધ ાર... આહાહ ા..! િહ તો શુરૂઆત કરનેસે પહ લે હી ભ ગિાન કો ર્ ાિ દકર્ે થે. પ્રભુ! તુઝે જો 

કહના હૈ િ હ બાત ઇસ મેં કહના. ક્ર્ા કહા? કહનેસે પ હલે, પ્રભુ! તુઝે જો કહના હૈ િહ અભ ી કહના. 
હમ ત ો સાક્ષી હૈં અિંિ ર. મુઝે ઉસમેં િૂસરી ચીજ ર્ાિ ન આર્ે તો પ્રભુ! તુઝે જો કહન ા હો િ હ અિંિર સે 
આના ચાવ હર્ે. એર્..! ચિંિુભ ાઈ! આ હાહા..! 

શ્રોતા – સબ ક હ દિર્ ા પ્રભુ ને. 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિ શ્રી – આહાહા..! ઉસકે અથામેં પદર િતાન ન આર્ે પ્રભુ! ઐસા કરના. લાલચિંિભાઈ! 
ઐસા કહ ા થ ા. ર્હ ત ો અ ટપટી બાત હૈ, ઉસમેં પદરિતા ન ન હો, પ્રભુ! તુઝે ર્હાિં આકર કહના પડેગા. 
આહા હા..!  

શ્રોતા – પ્રભુને અ રજ સુની આપકી. 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિ શ્રી – ઐસે અ થા અિંિર સે ભગ િાન વનકાલે. 

શ્રોતા – અપૂિા િ ચન. 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિ શ્રી – અપૂિા િ ચન બાપુ! આ હાહા..! થ ોડા ભી, લેદકન પર મ સત્ર્ અમૃ તકે સાગર 

ઉતરતે હૈં બાપા!  

કહતે હૈં દક અિંતર કા અમૃત કા સાગર સ્િભ ાિ જો અનિંત ગુણ ઔ ર જો એ ક આનિંિ ગુણ હૈ િહ 

આનિંિકા રૂપ અનિંત ગુણ મેં હૈ. ઐસ ા જો દ્રવ્ર્, જો સ્િભાિ વત્ર કાલી, ઉસ વત્ર કા લી સ્િભ ાિકો હ મ 

સ્િદ્રવ્ર્ કહતે હૈં. પર્ાાર્કો–ક્ષવણક ર હનેિાલે કો પર સ્િ ભાિ કહકર પરદ્રવ્ર્ કહ કર હેર્ કહા. તો વત્ર કા લી 
સ્િભા િકો અપન ા સ્િભા િ કહકર ઉસકો સ્િદ્રવ્ર્ કહ કર ઉપાિેર્ કહા. પિંદડતજી! જ્ઞાન ચિંિજી! ર્હ 

હમારે બહ ોત બડે હૈ ન વ હરિુસ્તાન મેં? ર્હ હમા રે ગુજરાતમેં બાબુભ ાઈ. ઐસ ા માગા હૈ બાપુ! 
આહા હા..! પ્રભુ! તુઝે જો કહ ના હૈ િહ અ થા વનક લના હોં ઉસમેં સે. આહા હા..! 

િહ સ્િ દ્રવ્ર્કા આધાર... પરિં તુ દ્રવ્ર્કા આધ ાર? િહ ત ો કહા ન પ્રભુ! દ ક ગુણ જો વત્ર કાલી ગુણકો 
જબ સ્િ દ્રવ્ર્ કહા... ક્ર્ોંદક પ ર એક સ મર્કી પર્ાાર્કો પરસ્િભા િ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહા, તો વત્ર કાલી 
સ્િભા િકો ત ો સ્િ દ્રવ્ર્ કહા. આહા હા..! બા બુભાઈ! ઐસ ી બાતેં હૈં બાપુ! ઐસા માગા! આ હાહા..! િહ 

સ્િદ્રવ્ર્ કા આધા ર ‘(-સ હજ પરમપાદરણાવમ કભા િ સ્જસ કા લક્ષણ હૈ...’ િેખો! અ બ. પહલે પર્ાાર્ કહા, 
પીછે વત્ર કાલી ગુણ સ્િભા િ કહા, અબ ગુણભાિ કા સ્િભ ાિકા આધ ાર કૌન? દક પર મપદરણાવમ કભાિ 

વત્ર કાલ દ્રવ્ર્. ઉસકો સ્િ દ્રવ્ ર્ કહ ા ઔ ર ઉ સ સ્િદ્રવ્ર્ કા આધા ર વત્ર કા લી િસ્તુ. આહા હા..! સ મઝમેં 



 

ગાથા-૫૦  પ્રવચિ-૧૬  183 

આર્ા? અ રે..! બાપુ! ઐ સી બાતેં કહ ાિં હૈં? ભ ાઈ! દિગિં બરિ શાન િ હ જૈનિ શાન િ હ િસ્તુ કા િશાન હૈ. 
આહા હા..! સ્જસ ચ ીજકા કલેજે પ ર ઘા લ ગે અિં િરસે ઔર હ કાર હો જાર્ે અિંિર આનિંિકા. આહા હા..! 
ઐસી ચીજ ર્હ પ્રભુ! આ હાહા..! 

સ્િદ્રવ્ર્ કા આધાર... ર ાવત્રકો પૂછના પ્રભુ! કુછ ન સમઝ ા હો ત ો અસિંકોચ રખક ર પૂછ ના, સિંકોચ 

ન રખના. સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભા ઈ! આ હાહા..! ઐસી બાતેં હૈં. િહ સ્િદ્રવ્ર્ કા આધાર અથાાત  સ્િસ્િભાિ 

જો હૈ ઉસકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા તો િ હ સ્ િદ્રવ્ર્કા આધાર... આહા હા..! ‘સ હજ પર મપાદ રણાવમ કભાિ’ કોઈ 

ગુણ સ હજલક્ષણ ભાિ કા સ્િભાિકા. પરિંતુ ઉ સ દ્રવ્ર્કા આધાર... આહાહા..! િ હ સ્ િ-સ્િભા િ જો 

વત્ર કાલી સ્િદ્રવ્ર્ ઉસકા આધ ાર... આ હાહ ા..! 

‘સહજ પર મ પાદરણાવ મકભાિ લ ક્ષણ...’ સ્િભ ાવિક પરમ પાદરણાવ મકભા િ લક્ષણ વત્ર કાલ. 
આહા હા..! જ બ સ્િભા િકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા ત ો ર્હ સ્િ દ્રવ્ર્કા આધાર પર મ પાદરણાવ મક કહા. ગજ બ બાત 

હૈ બાપુ! ઇતને થોડે શબ્ િો મેં ઇતના ભર દિર્ા હૈ. થોડે શબ્િ મેં ગહન બાત પ્રભુને ભરી. આહા હા..! 
ર્થાથા હૈ હ ોં. પર્ાાર્ કો પરસ્િભાિ કહ કર પરદ્રવ્ર્ કહ ા ઇસવલર્ે કોઈ કહે દ ક અર્થ ા થા હૈ, ઐ સા હૈ નહ ીં. 
વત્ર કાલી સ્િભા િ જો અનિંત... અનિંત... અનિંત.. તત્ત્િ જો ભાિ હૈ િ હ વત્ર કા લી સ્િભા િકો સ્િ દ્રવ્ર્ કહકર 

ઉપાિેર્ કહા. તો અ બ સ્ િદ્ર વ્ર્કા આધાર કૌન? આહા હ ા..! ક્ર્ા શૈલી! ગજ બ શૈલી! આહાહા..! વિ ર 

ભી વનશ્ચર્કી બાત મેં વ્ર્િ હ ાર હ ોતા હૈ ઉસકો જાનના ચ ાવહર્ે. િહ પર્ાાર્ વ્ર્િહ ારસે હૈ ઐસા જાનના 
ચાવહર્ે. ર્ હ તો જાનના ચ ાવ હર્ે, પરિંતુ અિંિર રાગકા ભા િ આર્ે... 

સુબહ મેં કહ ા થા ન? દ ક ભા ઈ! ર્હ શાસ્ત્ર હૈ, ઉ સસે હિા ખાના િહ મ હાવમ થ્ર્ાત્િ હૈ. પાપ, બડા 
પાપ હૈ. ઉસસે હ િા, ગ રમી લગે તો હિા ખાર્ે. અરે..! ઉ સકા ત ો નહ ીં, પરિંતુ સુનને બૈઠે તો કપડેસે હ િા 
ખાર્ે તો બડ ી વિપરીત દ્રવ િ હૈ. તત્ત્ િદ્રવિ કા અનાિ ર કરતા હૈ. એર્..! જેઠા લાલ ભાઈ! આ હાહા..! 
સ્જસકી બાત સુનને ઇરદ્રો વપ લ્લેકે જૈસે... ગલુદડર્ા કો ક્ર્ ા કહતે હૈં? કુત્તી કા બચ્ચા.  

શ્રોતા – વપલ્લા.. 

પૂજ્ર્ ગુરુિે િશ્રી – વપલ્લ ા. આહા હા..! જાગત ી જ્ર્ોત કરકે નજર કરની ચાવ હર્ે. આ તા હૈ ન ૮ િીં 
ગાથ ામેં? ટગ ટ ગ િેખતે હૈં. ટકટકી લગાકર... આતા હૈ? ૮ િીં ગાથ ા. આચાર્ ોંને કહા, આહા હા..! આત્મા. 
તો આત્ મા ક્ર્ા હૈ િ હ સમઝ મેં નહીં આર્ા ઉસકો. મેંઢેકી તરહ... આ હાહા..! 

બ્રાહ્મણ આર્ ા ગલીમેં, સ્િસ્સ્ત કહા. ર્ હ દ્રિાિંત હૈ. સ્િસ્ સ્ત કહા ત ો સુનનેિા લા (સમ ઝા નહીં દક) 
સ્િસ્સ્ત ક્ર્ા હૈ? પરિંતુ ઉસકો અન ાિર નહીં, િૈસે શિં કા નહીં. પરિંતુ આ શિંકા સે, ર્હ ક્ર્ા કહતે હૈં? મૈં 
સમઝતા નહીં. િ હ સ્િસ્સ્ત કા અથા સમઝને કો ટગ ટ ગ લગા કર મેંઢેકી તર હ... મેંઢે કા સ્િભ ાિ જો હ ૈ 
મેંઢા-ઘેટા... એ ક સ મર્ ભી નીચે ન િેખે. એ ક ખડ્ડે મેં પ ડે તો િ હ ભી ખડ્ડેમેં જાર્ે. ઘેટાિં–ભેડ. હ મારી 
ભાષા તો ર્હ હૈ. વ હરિી તો સારી આત ી નહ ીં. િ હ મેંઢા જૈસે ટ ગ ટગ.... એ ક ચ લા જા તા હૈ ઉસકે પૈર કે 
પીછે સ બ ચલતે હૈં. ઐસે સ્િસ્સ્ત શબ્િ કહા તો સુનનેિ ાલા તો ટ ગ ટગ... ક્ર્ા કહતે હો તુ મ? હમ તો 
સમજતે નહ ીં. ટકટકી લગા કર... આહાહા..! 
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તો કહા, સ્િસ્સ્ત કા અથા, પ્રભુ! સ્ િ-અસ્ સ્ત–તેરા કલ્ર્ાણ હ ો. ઐસા અ થા હૈ. સ્િકા કલ્ર્ા ણ અસ્સ્ત. 
અસ્સ્ત અ થાાત  કલ્ર્ ાણ હો.  

શ્રોતા – તેર ા અવ િનાશી કલ્ર્ાણ હ ો. 

પૂજ્ર્ ગુરુિે િશ્રી – િ હ સ્ િ-અસ્સ્ત મેં ર્ હ આર્ા. સ્ િ નામ અસ્સ્ત હૈ ઉસ અસ્સ્ ત મેં કલ્ર્ાણ 

અસ્સ્ત હ ો. આ હાહા..! િ હ દ્ર િાિંત કહ ા. બાિમેં આ ચાર્ા કહતે હૈં દ ક આત્મા. ત ો ટ ગ ટ ગ લ ગાકર... ક્ર્ા 
કહતે હૈં ર્હ? ર્ હ આત્મા ક્ર્ા કહતે હૈં? ટગ ટગ લ ગાકર... પાઠ હૈ. સિં સ્કૃત ટી કા હૈ ૮િ ીં ગ ાથા. 
ર્શપાલજી! હૈ ન? ૮ િી ગ ા થામેં હૈ. ટકટકી.. િ હાિં સોતે નહીં આિંખ.... આ હાહા..! ટગ ટગ લ ગાકર... નીં િ 

ન આર્ી હો રાત્રી કો ત ો ભી સુનનેકે સમર્ ત ો ટગ ટગ લ ગાકર... આહાહ ા..! પ્રભુ! ક્ર્ા કહતે હ ો તુમ 

આત્મા? તો કહા, િશાન-જ્ઞા ન-ચાદરત્ર કો પ્રાપ્ત હ ો ર્ હ આત્મા. િ હ વ્ર્િહ ાર કહા. વ્ર્િહાર કહ ા િહ 

વનશ્ચર્ સમઝાને કો. વ્ર્િ હાર કહા િ હ વ્ર્ િહા રમેં રહને કો ન હીં. આ હાહ ા..! 

તેરા આત્મા, ઉસકો કહીએ પ્ર ભુ! દક સ્િભાવ િક જ્ઞાન, સમદ કત.. જ્ઞાન ઔ ર સમદ કત ઔ ર ચાદરત્ર. 
આનિંિકી ર મણતા. િહ અતવ ત ગચ્છવત... આત્મા ઇસ કો પ્રાપ્ત કરે િહ આત્ મા. ર્ હ ભી વ્ર્િ હાર કહા. 
તીન ભેિ કો પ્રાપ્ત કરે, ઐસ ા કહા ન? આહાહ ા..! પરિંતુ કહા ભેિ કરકે... ઉસમેં હૈ ‘સાવધક’. દકતન ી 
ભી અવધક બુવદ્ધિ ાલા હો... ઐસા શબ્ િ હૈ, સાવધક. વ્ર્ િહા રનર્કા જો શ્લો ક હૈ ન, ઉસમેં વ લખા હૈ. 
દકતના ભી બુવદ્ધ િાલ ા હો વિ ર ભી ર્ હ ભેિ દકર્ે સ્ બના (ઉસકો) સમઝા સ કે નહ ીં. સ ાધક બુવદ્ધ અિંિ ર 

હૈ, કલશ ટી કા મેં હૈ. કલશ ટી કામેં. આહા હા..! દકતન ી ભી બુવદ્ધિા લા હો, વિર ભ ી ઇ તના તો ભેિ દકર્ે 
સ્બના સ મઝા સ કે ઐસ ી દક સીકી તા કાત નહીં. આ હાહા..! સમઝમેં આર્ ા? આ હાહા..! હૈ ઉસમેં અિંિર. 
સબકા આધાર કહાિં પઢને જાર્ેં? શ્લોક હૈ, પાિંચ િા શ્લો ક હૈ. આ હાહા..! 

તો ર્હાિં કહા દ ક વ્ર્િ હારનર્ કા વિષર્ જો પર્ાાર્ હૈ. હૈ, અસ્સ્ત હૈ. પર્ાાર્ ઔર દ્રવ્ર્—િોનોં ચ ીજ 

હૈં. કેિ લ પર્ાાર્ હૈ ઔર દ્રવ્ ર્ નહીં, (કેિ લ) દ્રવ્ર્ હૈ ઔ ર પર્ાાર્ નહીં—ઐ સા ન હીં. તો ઉ સ પર્ાાર્કો 
જબ અનેક.... એક સમર્ કી મુિતિાલી પર્ાાર્, ચાહે તો કેિલ જ્ઞાન ભી રહે તો એક સમર્ રહત ા હૈ. 
સમઝમેં આર્ ા? આહાહ ા..! મથુરા મેં ગર્ે થે ન મથુર ા? તો પિંદડત લોગ બહોત બૈઠે થેં. ર્હ જૈ સે કહ ા 
દક કેિલ જ્ઞાન એક સ મર્કી વસ્થવતમેં રહત ા હૈ. ર્હ ક્ર્ા કહતે હ ો? પિંદડત લ ોગ (કહને લ ગે). અરે..! 
કેિલ જ્ઞાન એ ક પર્ાાર્ હૈ, ગુણ ન હીં. ગુણ તો વત્ર કાલી હૈ િહ ગુણ હૈ. ઉત્પન્ન હોના િહ પર્ાાર્ હૈ. 
ઉત્પન્ન હોતા હૈ િ હ ગુણ ઉત્ પન્ન હ ોતા હૈ? ઉત્પન્ન હોક ર વ્ર્ર્ હોતા હૈ. સ્જસ સમર્ ઉત્પન્ન હ ોતા હ ૈ 
તો િહ ઉત્પન્ન હ ોતા હૈ. કા ર્મી વત્ર કા લી ગુણ સ્િભા િ જો ર્હાિં સ્િભા િ સ્િદ્રવ્ર્ કહા િ હ ચ ીજ નહીં. 
આહા હા..! ગુણ હૈ િ હ ઉત્પ ન્ન હોતા હૈ? ઔર ગુણ હૈ િ હ વ્ર્ર્ હોતા હૈ? આ હાહ ા..! 

એક સમર્ કી પર્ાાર્ ઉત્પન્ન હોત ી હૈ. જો ઉત્પન્ન હ ોતા હૈ િ હ ગુણ ન હીં. ઔર ઉત્પ ન્ન હોતી હ ૈ 
ઉસકી મુિત એ ક સમર્ કી હૈ. પર્ાાર્કી મુિત એક સ મર્કી હૈ. સમઝ મેં આર્ા? આ હાહા..! કેિ લજ્ઞાનકી 
મુિત એક સ મર્કી? પિંચાસ્ સ્તકાર્મેં તો િ હાિં તક કહા હૈ દક કેિલ જ્ઞાન તો ઐસ ા કા ઐસા હૈ ઇસવલર્ ે 
કૂટ સ્થ કહતે હૈં. પિંચાસ્ સ્તક ા ર્મેં હૈ. કેિલ જ્ઞાન કો કૂ ટસ્થ કહ ા હૈ. જૈસે વશખર ઐસા કા ઐ સા રહતા હૈ, 
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ઐસે િહ તો કાર્મ રહનેિ ા લા હૈ ઉસ અપે ક્ષાસે (કૂટ સ્થ) કહા. આ હાહ ા..! કેિ લજ્ઞાન કો કૂટ સ્થ કહા. જૈસે 
વશખર પિાત ઉપર હૈ ઐસ ા કા ઐ સા (ઔર) ધ્િ જા વહ લત ી હૈ ઐસે વ શખર વહ લતા ન હીં. ઐસે કેિ લજ્ઞાન 

એક સ મર્કા હૈ, પરિંતુ કાર્ મ રહને િાલ ી ચીજ હૈ. િ હી નહીં, પરિંતુ ઐસી કી ઐસી હ મેશા ર હનેિાલી હૈ 
તો ઉ સકો કૂટ સ્થ કહા.  

શ્રોતા – ઇસ ી કે આધારસે ગુણ હૈ. 

પૂજ્ર્ ગુરુિેિ શ્રી – આહાહ ા..! વિર ભી કે િલજ્ઞાનકી પ ર્ાાર્કો ભી ર્ હાિં તો પર સ્િ ભાિ કહ કર 

પરદ્રવ્ર્ કહા. ર્હ ાિં તો કેિ લજ્ઞાન કી પર્ાાર્ પી છે અિંિ ર જો જ્ઞાનસ્િભા િ વત્ર કાલી અનિંત... અનિંત... 
અનિંત... અનિંત... અનિંત... જ્ઞાનસ્િભ ાિ હૈ, ઐસા અનિંત શ્રદ્ધા સ્િભ ાિ, અનિંત આનિંિ સ્િભ ાિ, અનિંત 

શુદ્ધસ્િભ ાિ. ઐસ ા અનિંત અ નિંત સ્ િભાિ કાર્ મ રહનેિ ા લા હૈ, િ હ અનિંત સ્િભ ાિકો ર્હાિં સ્િ-સ્િભા િ 

કહ કર સ્િદ્રવ્ર્ કહા. અબ સ્ િદ્રવ્ર્કા આધાર કૌન? આ હાહ ા..! અરેરે..! કહ ાિં દ્રવિ રખની હૈ? ઐસા 
કહતે હૈં. ઐસ ા સ્ િ-સ્િભા િ ઉપાિેર્ કહા, (પરિંતુ) ઉ સકી દ્રવિ કરના હૈ દ્રવ્ર્કે ઉપર. ગુણભેિ ઉપર ભી 
નહીં. આધાર હૈ. આહા હા..! સૂક્ષ્મ વ િષર્ આર્ા હૈ ભગ િ ાન! વશ ક્ષણ વશસ્બ રમેં લેનેકા ભા િ થા, પરિંત ુ 
આ ગર્ા અિંિરસે. આહાહ ા..! 

શ્રોતા – હમા રે ભા ગ્ર્સે આ ર્ા. 

પૂજ્ર્ ગુરુિે િશ્રી – ભ ાગ્ર્ સે આર્ા. બાત ત ો ઐ સી હૈ. ભવિ ભા ગન જોગે... િ ાણ ી તો ઉસકે 
કારણસે આત ી હૈ. આ હાહા..!  

િહ સ્િદ્રવ્ર્ કહા ન? સ્િદ્રવ્ ર્ કહા થા. દ્રવ્ર્કા આધાર? પરિંતુ દ્રવ્ર્ કહા દક સકો? વત્ર કાલી કાર્ મ 

રહનેિાલે સ્િભા િકો સ્િદ્રવ્ ર્ કહ ા. ઉ સકા આધ ાર જો પરમ પાદરણાવ મક વત્ર કાલી ભાિ... આ હાહ ા..! 
એકરૂપ ભા િ. ર્ હ તો અનિં ત ગુણ કે સ્િભ ાિભા િ કો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. અનિંત ગુણકે સ્િભાિકો સ્િદ્રવ્ર્ 

કહા, તો અનિંત ગુણ(રૂપ) ભા િકા આધ ાર કૌન? ભ ગિાન! ઐસી બા તેં હૈં બાપા! આ હાહા..! ‘સ્િદ્રવ્ર્ કા 
આધાર...’ સ્ િદ્રવ્ર્ કા આધાર? આ કાશ ક ો આધાર કોઈ ન હીં. વ્ર્ િહા રસે, િૂ સરે પાિંચ દ્ર વ્ર્ોંકો આ કા શકા 
આધાર કહનેમેં આતા હૈ વ્ર્ િહા રસે. વનશ્ચર્સે ત ો દ કસી કે આધાર સે કોઈ હૈ નહ ીં. આહા હા..! 

િાસ્ત િમેં તો એ ક સ મર્કી પર્ાાર્ હૈ ઉસકા આધાર ગુણ હૈ ઔર પર્ાાર્ આધે ર્ િ હ ભ ી 
પરમાથાસે નહ ીં. િ હ આધા ર ઔર આધેર્–સબ પર્ાાર્ મેં અપન ેસે હૈ. િ હ પર્ાાર્ ક ારણ ઔર પર્ાાર્ 

કાર્ા. પર્ાાર્ આધા ર ઔર પર્ાાર્ આધેર્. આહાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! ર્હ ત ો િીતરા ગમાગા હ ૈ 
બાપા! તીન લોકકે નાથ સ િાજ્ઞકે કથન િહ તો થ ોડી ભાષા મેં સ મઝમેં આ જાર્ે... આહાહા..! િ હ 

‘સ્િ દ્રવ્ર્કા આધા ર સહજ પરમ પાદરણાવ મકભા િ લ ક્ષણ...’ કેિલ પદરણાવમ કભાિ નહીં. ક્ર્ોંદક ચ ાર 

ભાિકી પર્ાાર્કો પદરણાવ મ ક કહા હૈ જર્ધ િલમેં. િર્ા, િાન, િાન, રાગકો પદરણાવમ ક પર્ાાર્ કહ ા હૈ. 
ક્ર્ોંદક વત્ર કાલી દ્રવ્ર્કી–પદરણાવમકકી પર્ાાર્કો પદરણ ાવ મક કહા ઔર િ સ્તુ વત્ર કાલકો પરમ પાદરણ ાવમ ક 

કહા. િૂસર ી ભાષ ાસે શુદ્ધ પદ રણાવમ ક કહો. આ હાહા..! હૈ? 
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‘સહજપ ર મપાદરણાવમ કભા િલક્ષણ...’ દકસી જગ હ પ ર શુદ્ધ પરમપાદ રણાવમ કભા િ લક્ષણ (કહ ા 
હૈ). આ હાહ ા..! ‘(સ હજ પ રમપાદરણાવ મકભા િ સ્જસ કા લક્ષણ હૈ ઐસ ા) કારણ સમર્સાર...’ િહ 

સ્િદ્રવ્ર્ કા આધા ર હૈ. આ હાહા..! કારણસ મર્સાર, કારણ ્ પરમાત્ મા િસ્તુ, િહ સ્ િ દ્રવ્ર્કા આધા ર હૈ. 
િૂસરી જ ગહ તો આધા ર-આ ધેર્ ભી વ્ર્િ હાર હૈ. ઉસમેં આતા હૈ. આગે શ્લો કમેં આ તા હૈ ન? આધા ર-
આધેર્. ના કહતે હૈં. આધાર-આધેર્ નહ ીં. આહાહા..! 

ર્હાિં ત ો કહા, સ્જસ કા સ્િભ ા િ સહજ પરમ પાદરણ ાવમ કભાિ. લ્ર્ો, િ હ ભી ભાિ તો હૈ. વત્ર કા લી 
પરમસ્િભાિભ ાિ િ હ ગુણ જો સ્િદ્રવ્ર્ હૈ, વત્ર કાલી સ્િ ભાિ સ્િ દ્રવ્ર્ હૈ... જબ પર્ાાર્ પરભાિ ઔ ર 

પરદ્રવ્ર્ હૈ તો વત્ર કા લી સ્િ ભાિ સ્િ દ્રવ્ર્ હૈ, તો િ હ સ્ િદ્રવ્ર્કા આધાર પરમ પાદ રણાવમ કભાિ હૈ. 
આહા હા..! સમઝ મેં આર્ા? ઐસી બાત ર્ હ ત ો િીતર ા ગકી. જૈનકી ઐ સી બાતેં હ ોં ગી? અ રે..! બાપુ! 
ર્હ તો િ ીતરાગમા ગા હૈ.  

શ્રોતા – ઓર કહીં નહીં હૈ ઐસા. 

પૂજ્ર્ ગુરુિે િશ્રી – પતા હૈ ન બાપુ! ર્હ તો સમર્ કે મ ા રે લગત ા હૈ ન? એક બાઈ કો પૂછા. ર્ હાિં 
કામ કરતી થ ી. .. ચલત ા થા મિંડપમેં. એ ક બહેન થ ી. મૈંને કહા, બહેન! આપકા દ િખાિ તો ઐસા લ ગતા 
હૈ દ ક મજુર જૈસા ન હીં લ ગ તા. મૈંને કહા, બચ્ ચેકે પાની કે વ લર્ે ર્ હાિં રુકે હૈ. િ હ સ્ત્રી ઐસ ા બો લી... મૈં 
અિંિર જા રહા થા. આપ કા દિ ખાિ ત ો ઐસા નહ ીં. મહા રાજ! સમર્ કે મારે ર્ હાિં આ ગ ર્ે હૈં. .. ... .. પવત 

અકેલે ક્ર્ા કરે? સમર્ કે મારે ર્હાિં નોકરી કરની પડતી હૈ. બચ્ ચેકો પાની કે વ લર્ે. ક્લાસ ચલતે થે ન? 

િહાિં બચ્ચે કો પાન ી કે વલર્ે બાઈ કો રખી થ ી. ભા િનગ રકી થી કોઈ ભાિન ગર કી. ઉસકો મૈંને ઐ સા 
પૂછા તો ઉસ બહેનને જિા બ દિર્ા, મહા રાજ! સ મર્કે મારે... સમર્ ઐસા હૈ અભ ી તો દક સમર્ કે મારે 
ઐસી ન ૌકર ી કરની પડતી હૈ. એર્..! આ હાહા..! ઐ સા ર્ હાિં સ મજ લેના. આહા હા..! 

‘સહજ પર મપાદરણાવમ ક ભ ાિ સ્જસ કા લ ક્ષણ ઐ સા...’ સ્િદ્રવ્ર્ કા આધાર કા રણસ મર્સાર હૈ. 
આહા હા..! સ્િદ્રવ્ર્ અથાાત  વ ત્રકાલી સ્િભ ાિ જ બ સ્િ દ્રવ્ ર્ હૈ... ક્ર્ોંદક પર્ાાર્કો જ બ પરદ્રવ્ર્ કહા તો 
વત્ર કાલી ગુણકો સ્િદ્રવ્ર્ કહા. હિંમેશા રહનેિ ાલી ચીજ કો સ્િદ્રવ્ર્ કહા, ક્ષવણક પર્ાાર્ કો પરદ્રવ્ર્ કહ ા. તો 
હમેશા ર હનેકા સ્િભ ાિભા િ જો ગુણ હૈ ઉસકા આધા ર કૌ ન? દક સહજ પર મપાદરણાવ મક એ કરૂપ ભા િ 

ઉસકા આધાર હૈ. આહાહ ા..! વિશેષ કહેંગે... 

 (શ્ર ોતા – પ્ર માણ િચન ગુરુ િેિ!) 
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૫૦વીં ગાથાકી ટી કા પૂરી હો ગઈ. મૂલ પાઠ મેં ઐસ ા હૈ. મૂ લ પાઠ ક ુંદક ુંદાચાર્યકી ભા વ નામેં ઐસ ા 
હૈ કક ‘पवु्वतु्तसयलभावा परदव्व ंपरसहावमिमद हये’ं ર્હ તો ગ ાથા કા અ થય હૈ. ઉસમેં સે ટી કા નનકાલી 
હૈ. ક્ર્ા કહ ા? કક પૂવે જો ચ ાર ભાવ કહે થે વ હ ‘परदव्व ंपरसहावमिमद हये’ं ‘सगदव्विवुादये ंअतंरतच्च’ 
ઐસે લેના. ‘सगदव्विवुादये ंअतंरतच्च’ નિ કાલી જ્ઞાર્ ક સ્વભાવભા વ. સ્વભાવભ ાવ ધ્ર વ. અ બ, ‘अप्पा’ 
વહ આત્ મા.. રખા. પર મ પાકરણાનમ કભાવ કા આધાર... આહા હા..! ગજ બ શ્લ ોક હૈ. ર્હ ત ો અપન ા પૂરા 
હો ગર્ા. અ મૃતચુંદ્ર ાચાર્ય કા કલશ. 

‘શ્લોકા થય – જજનકે ન ચત્ત કા ચકરિ ઉદાત્ત હૈ...’ આહાહા..! જજસકે અજભપ્રાર્ મેં ઉદારતા હૈ, ઉચ્ ચ 

હૈ, ઉ જ્જવ લ હૈ. ‘ઐસે મોક્ષા થી ઇસ નસદ્ ાુંતકા સેવન કર ો કક-મૈં ત ો શ દ્ ચૈતન્ર્મર્ એક પર મ જ્ર્ોનત 

હી સદૈ વ હૂું.’ આહાહા..! મૈં આત્મા સદા શ દ્ ચૈતન્ર્મર્ એ ક પરમ જ્ર્ોનત સ દૈવ હૂું. આહા હા..! ઐસે 
નસદ્ાુંતકા ભા વકા સેવન કર ો. આ હાહ ા..! ‘ઔર ર્ હ જો જભન્ન લ ક્ષણવાલે નવન વધ પ્ર કારકે ભા વ પ્ર ગટ 

હોતે હૈં...’ પર્ાયર્ાકદ—અનેક પ્રકાર કે ર ાગાક દ ર્ા ક્ષાનર્ કભાવાકદ, વહ મૈં નહ ીં. આ હાહા..! અજસ્ત-નાજસ્ત 

બહોત સુંનક્ષપ્ત મેં ક કર્ા. મૈં તો શ દ્ ચૈતન્ર્મર્ જ્ર્ોનત અનાકદ-અનુંત વ હ મૈં હૂું. અ ન્ર્ ભાવ વહ મેરે 
નહીં. ‘ક્ર્ોંક ક વે સબ મ ઝે પરદ્રવ્ર્ હૈં.’ દેખો! અ મૃતચું દ્રાચાર્ય મેં ર્હ આર્ા. ચાર ભાવ આકદ સ બ 

પરદ્રવ્ર્ હૈં. ર્હ થ ોડા લેકર પાુંચ ગ ાથા લેતે હૈં. બા દમેં કલ સે, બહેન કે વ ચનામૃત કલસે લેના હૈ. મુંગ લ, 
બ ધ, ગ રુ તીન કદન. 

દૂસરા શ્લો ક. ‘શ દ્ જીવ ાજસ્તકાર્ સે અન્ર્ ઐસે જો સ બ પ દ્ગલ દ્રવ્ર્કે ભા વ વે...’ આહા હા..! 
શ દ્ જીવ-અજસ્ત-કાર્ નલર્ા હૈ. ર્હાું તો અસુંખ્ર્ પ્ર દેશી લેના હૈ ન? સવયજ્ઞ કે નસ વા અન્ર્ મત મેં વ હ 

બાત હૈ નહીં. ઉ સકે ન લર્ે અજસ્તકાર્ અસુંખ્ર્ પ્રદેશી શ દ્ ચૈતન્ર્ઘન, ઉસસે અન્ર્ ‘સ બ પ દ્ગલદ્રવ્ર્ કે 
ભાવ હૈ વે વ ાસ્ત વમેં હમા રે નહીં હૈં.’ આ હાહા..! સ્ત્રી, બચ્ ચે હમારે નહ ીં ઐસ ા કહતે હૈં. લક્ષ્મીચું દભાઈ! 
વસ્ત  આત્માને ત્ર્ાગ ી હૈ. આત્મા રાગ ઔર પ રભાવ કા ત્ર્ાગી હૈ. આ હાહ ા..!  

ર્હાું ત ો જરા પાુંચ ગાથ ા થ ોડી લેતે હૈં. ઉસમેં એક બો લ હૈ ન વરોધ કા ઇસનલર્ે થોડા લેતે હૈં. 
આહા હા..! ‘ઐસા જો તત્ત્ વ વેદી...’ લાલ ચુંદભાઈને એ ક બાર કહા થા ર્ હ. લ ાલચુંદ ભાઈ! માલ મ હૈ? 

ઐસે તત્ત્વ વેદી ‘સ્પષ્ટ રૂપસે કહતે હૈં...’ 

શ્રોતા – ર ાજકોટ મેં કહા થ ા. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – માલ મ હૈ ન. ખ્ર્ાલ તો હૈ ન.  

શ્રાવણ સુદ ૧૩, સોમવાર, તા. ૬-૮-૧૯૭૯ 
ગાથા- ૫૧ થી ૫૫, શ્લોક-૭૪, પ્રવચન-૧૭ 
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‘ઐસા જો તત્ત્ વવેદ ી સ્પષ્ટ રૂપસે કહતે હૈં...’ ઉસકા અ થય? ઐસા જો તત્ત્વ વેદી સ્પષ્ટ રૂપસે  જાનત ે 
હૈં. સમઝ મેં આર્ ા? કહતે હૈં તો વ ચન-વાણી હૈ, ઉસમેં ક્ ર્ા હૈ? આહા હા..! જો શ દ્ જીવાજસ્ત કાર્ વ હ 

તત્ત્વવેદી-તત્ત્વ કા અન ભ વી, સમ્ર્ગ્દ્દ્રનષ્ટ. આહાહા..! સ્પષ્ટ રૂપસે કહતે હૈં. પ્ર ગટ અન ભ વ હ આ હૈ ઐ સા 
જાનતે હૈં. મૈં.. ‘અનત અપૂવય નસનદ્કો પ્રાપ્ત હ ોતે હૈં.’ ઔ ર વે... ર્હ પ્રાણ ી અનત અપૂ વય મ જક્ તકો પ્રાપ્ત 

હોતા હૈ. મ જક્ તકા ર્ હ માગય હૈ, દૂસર ા નહ ીં. 

અબ જ રા પાું ચ ગ ાથા લે લે. પાુંચ ગાથાકા અથય ન હીં લેતે. સીધી ટી કા લેતે હૈં. સીધી ટી કા લેતે હૈં. 
પાુંચોંકી ટી કા. ર્હ ટી કા હૈ. ‘ર્હ, રત્નિ ર્કે સ્વ રૂપકા કથ ન હૈ.’ વ્ર્વહારરત્નિ ર્ ઔ ર નનશ્ચર્રત્નિર્—
દોનોંકા સ્વ રૂપ હૈ. આ હાહા..! તો ‘પ્રથ મ ભેદોપ ચાર...’ વ્ર્ વહા રકી બાત કરતે હૈં. પરુંત  નનશ્ચર્ હો ઉસકો 
વ્ર્વહાર હ ોતા હૈ હ ોં. આ હાહ ા..! જજસકો આત્ માકા અત ીનન્દ્રર્ આનુંદ અન ભ વમેં આર્ા હો ઉસકો ઐસા 
વ્ર્વહાર હ ોતા હૈ, વહ વ્ર્વ હાર સમક કત કહને મેં આતા હૈ. કહેંગેં. 

‘ભેદોપચાર-રત્નિ ર્ ઇસ પ્રકાર હૈ...’ વ્ર્વહાર. ‘નવપ રીત અજભનનવેશ રન હત...’ આહા હા..! 
વીતરા ગકે કહે મ ાગયસે નવપ રીત ઐસા અજભનન વેશ-અજ ભપ્રાર્ રન હત. પાુંચ ગ ાથા કી ટી કા. કહા ન 

પહલેસે. ગાથ ા છોડ દ ી હૈ. ટીકા. ‘નવપરીત અજભનનવે શ રન હત શ્રદ્ ાનરૂપ ઐસા જો નસન દ્કે પરુંપર ા 
હેત ભૂત...’ વ્ર્વહાર સ મકકત નસનદ્કી પરુંપરા હેત ... આહા હા..! ‘ભ ગવુંત પુંચપર મેષ્ઠીકે પ્રનત...’ ક્ર્ા 
કહા? ર્હ નનશ્ચર્ હૈ વહ સ ાક્ષાત્ મોક્ષકા કારણ હૈ ઔ ર વ્ર્વ હાર... નનશ્ચ વાલે કો હ ોં વ્ર્વ હાર, મ ાિ 

વ્ર્વહાર કી બાત ર્ હાું હૈ નહ ીં. આ હાહ ા..! કકઠન બાત, ભ ગવાન! તેરા સ્વ રૂપ... બહેન મેં આર્ે ગા સબ 

વચના મૃતમેં. 

તેરા સ્વરૂપ ત ો આનુંદકુંદ પ્ર ભ  હૈ ન. આ હાહા..! વ હ અ તીનન્દ્રર્ આનુંદ કા જજસકો સ્વાદ આર્ા, 
અપન ા નનજઘર જજસને ખો લ કદર્ા... રાગકી એ કતા મેં જો નનજઘર કો ત ાલા લ ગાર્ા થા, અપન ી રાગકી 
એકતા તોડ કર અપન ે સ્વભ ા વકી નનમયલ પર્ાયર્ દ્વાર ા અું તરમેં ઝ કનેસે ત ાલા ખ લ ગ ર્ા. અનુંત આનુંદ 

ઔર અનુંત જ્ઞાન કી વેદનદશ ા હો ગઈ. આ હાહ ા..! ઉસ દ શાવુંતક ો જો વ્ર્ વહાર સ મકકત પુંચપરમેષ્ઠીકી 
ભજક્ત, વહ પરુંપરા... હૈ? હેત  નનનમત્ત. ક્ર્ોંકક વ હ વ્ર્ વહા ર છોડક ર પરમાથય પૂણય પ્રાપ્ત કરેગા, ઉ સ 

કારણસે પરુંપરા હેત  કહ ા હૈ. હૈ તો રાગ, હૈ ત ો નવ કલ્પ. પરુંત  નનનવયકલ્પ દ્રનષ્ટ ઔ ર નનનવયકલ્પ અન ભ વ 

આત્મા કા હૈ. શ દ્ પકરણન તકી ભૂનમ કા મેં જ બ શ દ્ ઉપર્ોગ કી જમ વટ અુંદ ર ન હો, ત બ 

વ્ર્વહાર રત્નિ ર્કા નવ કલ્પ આતા હૈ. જર ા સૂક્ષ્ મ બાત હૈ. સમઝમેં આર્ ા? 

ભગવાન અુંતર આનુંદકા નાથ ઉસકા વેદન હ આ ઔ ર ઉપર્ોગ–શ દ્ ઉપર્ોગ મેં હ ી દ્રનષ્ટકા 
વેદન આર્ ા. વ હ શ દ્ ઉપર્ ોગમેં જ બ રહા નહીં તબ શ દ્ પકરણનત તો ર હી. સાથ મેં વહ ભેદોપચાર 

વ્ર્વહાર રત્નિ ર્કા નવ કલ્પ આતા હૈ. સ મઝમેં આર્ા? શ દ્ આનુંદ કી દશ ા ત ો કાર્મ હૈ. આ હાહા..! ઉ સ 

દશાકે સાથ મેં અપૂણય વીતર ા ગી દશ ા હૈ તો સાથમેં વ્ર્વ હારરત્નિ ર્ક ા નવ કલ્પ–રાગ આતા હૈ. તો વ હ 

રાગ પરુંપરા હેત  અ થાયત્ પ્ર થમ તો ક દે વ, ક ગ રુ, ક શાસ્ત્ર કી શ્રદ્ ા છૂટી ઔર અનસ્થરતા અશ ભ કી છૂ ટી 
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ઔર શ ભ આર્ા. અ શ ભ છૂટકર શ ભ આર્ા, વહ શ ભકો છોડ કર શ દ્ મેં જાર્ેગ ા. ઉસ અપેક્ષાસે 
નનનમત્તકો પરુંપરા હેત  કહને મેં આર્ ા હૈ. પરુંત  વ હ સમ્ર્ગ્દ્દ્રનષ્ટકો હૈ. આ હાહા..! ઐ સી બાત હૈ પ્રભ ! 

જજસકો અત ીનન્દ્રર્ આનુંદકા સ્વાદ આર્ા હૈ... આહા હા..! પરમાત્મા અુંદર અનુંત આનું દકા પ વયત 

હૈ, અતીનન્દ્રર્ આનુંદકા મ હાપવયત હૈ. આહાહા..! ઉ સમેં સે સમ્ર્ ગ્દ્દશયન કે કાલમેં એ કા ગ્ર હોનેસ ે 
અતીનન્દ્રર્ આનુંદ બહતા હૈ. અતીનન્દ્રર્ આનુંદકા ડ ુંગર પવયત પ્રભ  હૈ. આ હાહા..! ઉ સકા સ્વીકાર ઔર 

એકા ગ્ર હોનેસે પર્ાયર્મેં, જૈ સે પહાડ મેં સે પાન ી બહત ા હૈ પરુંત  વ હ પાની ઔર પ હાડ દોનોં જભન્ન હૈં. 
ર્હ તો પહાડ ક ા પાની જો અતીનન્દ્રર્ આનુંદમર્ પ્રભ  હૈ... દ્રષ્ટાુંત તો ક્ર્ા કરે? પ ાની નગ રતા હૈ તો 
પાની ઔ ર પહ ાડ ત ો જભન્ન હૈ. 

ર્હાું તો અતીનન્દ્રર્ આનુંદ કા વેદન હ આ સમ્ર્ ગ્દ્દ શયનમેં, ઉ સ ભૂનમકામેં અતીનન્દ્રર્ આ નુંદ બહતા 
હૈ, અતીનન્દ્રર્ આનુંદ પ્ર ગટ પકરણમન હોત ા હૈ. આ હાહ ા..! ઐસી બાત હૈ પ્રભ ! ઉસકો ‘પુંચપરમેષ્ઠી કે 
પ્રનત ઉત્પન્ન હ આ ચ લતા-મનલનતા-અગાઢતા રનહત...’ વહ જરી દોષ હૈ તીન પ્ર કારકા. ‘નનશ્ચલ 

ભજક્તર્ ક્ તપના વહી સમ્ર્ક્ ત્વ હૈ.’ ર્હ વ્ર્વ હાર સમક કત હૈ, શ ભરાગ. આ હાહ ા..! પરુંત  વહ નનશ્ચર્ 

ભાવકા અન ભ વ હૈ ઉસકો વ્ ર્વહારભજક્ત કા ર ાગ હોત ા હૈ. સમઝ મેં આર્ા? આહા હા..!  જજસકો નનશ્ચર્ 

સમ્ર્ગ્દ્દશયન હૈ ઉસકો વ્ર્વ હ ાર જજનપ્રનતમ ા કા પૂજન, જજનપ્રનતમાકા વુંદન, સ ાક્ષાત્ જ જન ભગવ ાનકા 
વુંદન ઔ ર પૂજા—વ હ સ બ શ ભભાવ (હોત ા) હૈ. વહ શ ભભાવ નનશ્ચર્વુંત કો પ રુંપરા હેત  કહકર 

વ્ર્વહાર સ મકકત કહનેમેં આર્ા હૈ.  

‘નવષ્ણ બ્રહ્માકદ કનથત નવપર ી ત પદાથયસમૂ હકે પ્રનત અજભન નવેશકા અભાવ હી...’ ઉ સકા અ થય ર્હ 

કક ભગ વાન પુંચપર મેષ્ઠીને જો તત્ત્વ કહા ઉસકી શ્રદ્ ા–વ્ર્વહાર નવ કલ્પ હૈ, તો બ્ર હ્મા-નવષ્ણ  આકદન ે 
કહા ઉસકી શ્રધ્ધા નહીં. સમઝમેં આર્ા? ‘નવષ્ણ બ્ર હ્માકદ કન થત નવપરીત પદ ાથયસમૂ હકે પ્રન ત 

અજભનનવેશકા અભા વ હી...’ ઉસકા ન ામ વ્ર્વહ ાર સમક કત કહનેમેં આત ા હૈ. આહા હા..! પરુંત  નનશ્ચ ર્ 

હો ઉસકો હોં. કેવ લ વ્ર્ વહાર સમક કત હોતા નહ ીં. વ હ ત ો વ્ર્વહ ારાભા સ હૈ. ‘ઐ સા અથય હૈ.’ 

‘સુંશર્, નવમોહ ઔર નવ ભ્ર મ રનહત (જ્ઞાન) હી સમ્ર્ગ્દ્ જ્ઞાન હૈ.’ આ હાહ ા..! વહ ભી વ્ ર્વહાર હૈ. 
‘સુંશર્ નવ મોહ ઔર નવભ્ર મ રનહત (જ્ઞાન) હ ી સમ્ર્ ગ્દ્જ્ઞા ન હૈ. વ હાું, જજન દેવ હોંગે ર્ ા નશવ દે વ હોંગે 

(ઐસા શું કારૂપભા વ) વ હ સું શર્ હૈ;...’ વહ સુંશર્ કી પકરભાષા. વહ સુંશર્... સમ્ર્ ગ્દ્દ્રનષ્ટ વ્ર્ વહારમેં 
ભી સુંશર્ રનહત હ ોતા હૈ. આહા હા..! ર્હ તો સ વયજ્ઞ પ રમાત્મ ાને જો દેખા હ આ તત્ત્ વ હૈ, ઐસા સમ્ર્ ક્ 
અન ભ વ હ આ હૈ ઉ સકો હી તત્ત્વ કી શ્રદ્ ાકા વ્ર્ વહા ર ન વકલ્પ હોતા હૈ. ઉસ ન વકલ્ પમેં ક દે વ, ક ગ રુ, 
ક શાસ્ત્રક ી શ્રદ્ા છૂ ટ જાત ી હૈ. હૈ? 

‘વહ સુંશર્ હૈ; શાક્ર્ાકદ...’ બૌદ્.. બોદ્.. બૌદ્ાક દ‘કન થ ત વસ્ત મેં નનશ્ચર્ (અ થાયત્ બ દ્ાકદ કનથત 

પદાથયકા નનણયર્)  વ હ નવમો હ હૈ;...’ વહ છૂટ જાત ા હૈ. વ્ ર્વહારમેં હ ોં. ‘અજ્ઞાનપન ા (અથાયત્ વ સ્ત  ક્ર્ા 
હૈ તત્ત્સું બુંધી અ જ્ઞાનપન ા) નવભ્રમ હૈ.’ વહ છૂટ જા તા હૈ. વ્ર્વ હાર સમક કત..  નનશ્ચર્ સમક કતી કો 
વ્ર્વહાર સમક કતમેં ર્હ (કહે હ એ) અ જ્ઞાન કી શ્રદ્ા છૂટ જાતી હૈ. સમઝ મેં આર્ા? ‘પાપકિર્ા સ ે 



 

 190   નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૨ 
 

નનવૃનત્તરૂપ પકરણા મ...’ વહ વ્ર્વહાર ચ ાકરિ હૈ. પરુંત  ન નશ્ચર્ સમ્ર્ગ્દ્ દશયન હૈ, નનશ્ચ ર્ ચાકરિ હૈ વ હાું 
ઐસે વ્ર્વ હાર ચાક રિકે પકર ણામ હૈં. આ હાહા..! સ મઝમેં આર્ા?  

શ્રોતા – બાર બાર નનશ્ચર્.. નનશ્ચર્... 

પૂજ્ર્ ગ રુદે વશ્રી – નનશ્ચર્ જ બના વ્ર્વહ ાર હોત ા હી નહ ીં. એ ક કે જ બના કે શૂન્ર્ કો દ સ કહન ેમ ેં 
આતા હી ન હીં. કેવ લ શૂન્ર્.. લાખ, કરોડ શૂન્ર્ હૈ ઉસકો એક કહતે હૈં? લ ાખ, કર ોડ શૂન્ર્ ઉસકો એક 

કહતે હૈં? એક આર્ા બાદમેં શૂન્ર્ હ ો ત ો દસ હ ોતા હૈ. ઐસે સમ્ર્ગ્દ્ દશયન (સન હત) નનશ્ચર્ અન ભ વ 

વેદન હો, ત બ વ્ર્ વહા ર સમ કકતરૂપ શૂન્ર્ આત ા હૈ. આ હ ાહા..! સ મઝમેં આર્ા? 

શ્રોતા – ઉસકા વ્ર્ વહાર.. 

પૂજ્ર્ ગ રુદે વશ્રી – જ બલ ક લ જૂઠ બાત હૈ. અુંતર મેં... પહલે વ્ર્વ હાર કહેંગે. ક કસ કો? જજસ કો 
નનશ્ચર્ સમ્ર્ગ્દ્દશયન હૈ, નનશ્ચ ર્ જ્ઞાન હૈ, સ્વ રૂપકી જ્ઞાનતા... ભી થોડી હૈ ઉસકો પહેલે પાપકી પ્રવૃનત્ત સે 
નનવૃનત્તરૂપ વ્ર્ વહા રચાકરિ હોતા હૈ. આ હાહા..! સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! ર્હ ગાથ ામેં મૂ લ એ ક બાત દૂસર ી 
લેની હૈ. અભી બડ ા ભ્રમ હૈ.  

‘પાપકિર્ાસે નન વૃનત્તરૂપ પક રણામ વ હ ચાકરિ હૈ.’ વ્ર્વહારચાકરિ હોં. પરુંત  જજ સકો અપન ે 
સ્વ રૂપકા નનશ્ચર્ ચાકરિ હૈ ઉસકો પરુંપરા હેત  વ્ર્વહ ાર ચાકરિ–કિર્ા મેં રાગ હૈ વહ (ચાકરિ) કહનેમેં 
આતા હૈ. ‘ઐસે ભેદોપચ ાર....’ દેખો! ‘ઐસે ભેદોપચ ા ર-રત્નિ ર્પ કરણનત હૈ.’ વ્ર્ વહા ર. આહાહા..! 
ભેદોપચાર... વહ ઉપ ચાર હૈ. આ હાહા..! ‘ઉસમેં, જજનપ્રણ ીત હેર્-ઉપાદેર્ તત્ત્વ ોંકા જ્ઞા ન હી સમ્ર્ ગ્દ્જ્ઞાન 

હૈ.’ વ હ ભી વ્ર્વ હાર હૈ. ક્ર્ ોં વ્ર્ વહા ર હૈ? કક હેર્-ઉપા દેર્ દ ોનોં આર્ે. ર્હ હેર્ હૈ ઔર ર્હ ઉપાદેર્ 

હૈ—ઐસા જ્ઞાન વહ વ્ર્વહ ા રજ્ઞાન હૈ. આ હાહા..! સમઝ મેં આર્ા? વ્ર્ વહા ર જ્ઞાનકા ન વકલ્પ હૈ. સૂક્ષ્મ હ ૈ 
ભાઈ! 

ભગવાન ક ુંદક ુંદાચાર્ય કહતે હૈં ક ક મેરી ભા વના કે નલર્ે મૈં ને બનાર્ ા હૈ. ત ો ભ ાવના ક્ ર્ા? અુંદર 

સ્વ રૂપકી રમણતા તો હૈ, પરું ત  નવશેષ અુંદરમેં જાને કો મૈં ને બનાર્ા. ર્હ બનાને કા નવ કલ્પ તો રાગ હૈ. 
સમઝમેં આર્ા? રાગ સે મૈં અુંતરમેં અુંતરમેં જા ઉંગા ઐ સા ન હીં. પરુંત  મ ઝે અું દર કમજોરી હૈ, રાગ હૈ, 
પરુંત  મ ઝે આનુંદકા અન ભ વ હૈ. ભલે મેં શ ભરાગમેં આઉં, પરુંત  મેર ી અુંતર દશા તો આનુંદ ઔ ર 

સ્વ રૂપકી ર મણતા કી દશા તો હૈ હી. ઇસ કે સાથ મેં મ ઝે વ્ર્ વહા ર આતા હૈ. અ રેરે..! સમ ઝમેં આર્ ા?  

‘જજનપ્રણીત હેર્-ઉપાદેર્ ત ત્ત્વોંકા જ્ઞાન હી સમ્ર્ ગ્દ્જ્ઞાન હૈ.’ વહ વ્ર્વ હાર સમક કત. અબ ર્ હાું 
આર્ા. ર્ હાું જર ા ન વરોધ હૈ. ઇસનલર્ે થોડા લેના થા. વરના આજ બહેનકા વચના મૃત લેતે. પરુંત  આજ 

જરા ર્હ લે કર કલસે લેંગેં. વ ચનામૃત જજસ કે પાસ હ ો વ હ કલ લે કર આના દોપહ ર કો. બા કી ર્ હાું હોંગે 
તો દેંગે. ર્ હાું હોગેં ન. દોપહ ર ક ો ૩ સે ૪. 

‘ઇસ સમ્ર્ક્ ત્વપકરણામ કા બાહ્ય સ હકા રી કારણ...’ આ હાહ ા..! ર્ હ નનશ્ચર્ સ મકકત લેના હોં, 
વ્ર્વહાર નહીં. આહાહા..! ‘ઇસ સમ્ર્ક્ ત્વ પકરણામ કા બાહ્ય સ હકારી...’ ર્હાું નનશ્ચ ર્ સમકકત લેના. 
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વરના વ હ ભેદ ોપચાર કહતે હૈં ઇસ કા... ‘બાહ્ય સ હકારી કારણ વ ીતરાગ સવય જ્ઞકે મ ખકમલસે નન કલા 
હ આ સમ સ્ત વ સ્ત કે પ્રનતપા દનમેં સમથય ઐ સા દ્રવ્ર્શ્ર ત રૂપ તત્ત્ વજ્ઞાન હી હૈ.’ આહા હા..! ભ ગવાનને 
કહે નવતત્ત્ વ જૈસે હૈં ઐસે તત્ત્વકી શ્રદ્ા... સ મઝમેં આર્ા? વ હ દ્રવ્ર્શ્ર ત... ઉ સકે તત્ત્વ શ્રદ્ાન 

સમ્ર્ગ્દ્દશયન મેં વ હ જ્ઞાન–શા સ્ત્રકા જ્ઞાન (જો) સવયજ્ઞને કહ ા વ હ, વહ વ્ર્વહ ાર હૈ.  ક્ર્ા કહા? 

કક જજસ કો અુંતર સમ્ર્ ગ્દ્દશય ન, સમ્ર્ગ્દ્જ્ઞાન, નનશ્ચર્ આત્ માકા વે દન, આનુંદ કા વેદન હ આ હૈ. 
ઉસકા–ર્હ સ મકકત કો બા હ્ય સ હકા રી કારણ કક સકો કહનેમેં આતા હૈ? કક ‘બા હ્ય સ હકા રી કારણ 

વીતરા ગ સ વયજ્ઞકે મ ખક મલસે નનકલા હ આ...’ આ હાહ ા..! વરના ત ો મ ખક મલસે નન કલતી નહ ીં વાણ ી. 
વાણી તો, પૂરે શરીર મેંસે ૐ ધ્ વનન નનક લતી હૈ. પરુંત  લોગ ઐસા દેખતે હૈં ક ક ર્ હ નન કલ તી હૈ વ હ મ ખસે 
નનકલતી હૈ ઐસી અપેક્ષા લ ી હૈ. આ હાહા..! ભગ વાન કો મ ખમેં સે વાણ ી ન હીં નનકલ તી. હોઠ બુંધ હૈં, 
કુંઠમેં કુંપ ન્ન નહીં ઔર વાણ ી ૐ ધ્વનન નનક લતી હૈ. પરુંત  લોગોંકી દ્રનષ્ટ સે, જૈસે ભા ષા બોલતે હૈં તો  
(મ ખસે) બો લતે હૈં ઉ સ અપે ક્ષાસે ભાષા લી હૈ. પુંચ ાજસ્ત કાર્મેં નલર્ા હૈ. સ મઝમેં આ ર્ા?  

ક્ર્ા કહતે હૈં? ‘સમ્ર્ક્ ત્વ પકરણામકા બાહ્ય સહકારી કારણ વીતર ાગ સ વયજ્ઞકે મ ખકમલસ ે 
નનકલા હ આ સમ સ્ત વસ્ત કે પ્રનતપાદનમેં સમ થય...’ દેખો! ર્હાું તો કહા ક ક સમ સ્ત વસ્ત કે પ્રનતપાદનમ ેં 
સમથય... આ હાહા..! પુંકડતજી! ઐસા આતા હૈ ક ક વ ીત રાગ કી વાણી મેં પૂણય આતા નહીં. જો સવય જ્ઞ.... 
સમઝમેં આર્ા?  

શ્રોતા – જ્ઞાન મેં .. આનુંદમેં... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – ર્ હાું ત ો કહા કક સ બ... ભગ વાનને ત ો સારા પૂરા કહા. હૈ? 

‘મ ખકમ લસે નન કલા હ આ સમસ્ત વ સ્ત કે પ્રનતપાદન મેં સમથય ઐ સા દ્રવ્ર્શ્ર તરૂપ...’ વાણી.. વ હ 

તત્ત્વજ્ઞાન... દ્રવ્ર્શ્ર ત રૂપ તત્ત્ વજ્ઞાન વહ સમ્ર્ ગ્દ્દ્રનષ્ટક ો બાહ્ય નનનમત્ત સ હકારી (કારણ હૈ). ર ાગકા કહા 
દ્રવ્ર્શ્ર ત વહ નનન મત્ત બાહ્ય સહકારી હોતા હૈ. આ હાહ ા..! સ મઝમેં આર્ા? ઔર ‘જો મ મ ક્ષ  હૈં...’ અ બ 

ર્હાું તક રાર હૈ. ‘જો મ મ ક્ષ  હૈં ઉન્હેં ભ ી ઉપચ ારસે પદ ા થયનનણયર્ કે હેત પ ને કે કારણ...’ આહાહા..! જો 

સમકકત ી હૈ ઉસકો ભી ઉપચારસે પદાથયનનણયર્ કે હેત પ ને કે કારણ... ઉસમેં બાહ્ય સ હકા રી કારણ કહા 
થા. હૈ ત ો ર્હ ભી બાહ્ય સ હ કારી કારણ, પરુંત  ઉ સકા–જ્ઞાનીકા અજભપ્રાર્ જો હૈ વહ ઉપચાર સે અુંતરુંગ 

નનનમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. ક્ ર્ા કહા?  

ર્હ બહોત સમઝને કી ચ ીજ થી ઇસનલર્ે આજ નલર્ ા. ર્ હાું ઐસ ા કહતે હૈં ક ક મ મ ક્ષ  હૈં ઉન્ હેં ભી 
ઉપચાર સે... ર્હાું ક્ર્ા કહતે હૈં? કક સમક કતી હૈ, જો મ મ ક્ષ  હૈ ઉ સકો નનનમત્ત ક્ર્ા હૈ? વહ કહતે હૈં. 
પરુંત  ર્હાું તો મ મ ક્ષ  હૈ સામને જીવ. ર્ હ તત્ત્વ જ્ઞાની કો બાહ્ય સહકારી કારણ દ્રવ્ર્શ્ર ત હૈ ઔર જો 

કહનેવ ાલા સ મકકતી હૈ વ હ ભી હૈ તો બાહ્ય કારણ, પરુંત  ઉસકા અજભપ્રાર્ સમઝના હૈ ઉસ કારણ સ ે 
ઉસકો ઉપચાર સે અુંતરું ગ કા રણ કહા હૈ. સમઝમેં આર્ ા? સેઠ! ઠી ક કહતે હૈં.  

આત્મા જો અુંતર સમ્ર્ ગ્દ્દ શયન હોતા હૈ વ હ તો અપન ે આ ત્માકે આ શ્રર્સે હ ોતા હૈ. ઉ સમેં તો કો ઈ 

નનનમત્તકારણ હૈ નહ ીં. આહાહા..! પરુંત  વહ સમ્ર્ ગ્દ્દશય નમેં બાહ્ય સ હ કારી કારણ કે દો ભેદ હૈં. એ ક 
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દ્રવ્ર્શ્ર ત તત્ત્વ જ્ઞાન, રાગ કા વ ીતરાગ કા દ્રવ્ર્શ્ર ત વહ બાહ્ય સહકારી કારણ ઔર એક... આહા હા..! મ મ ક્ષ  
જો સમક કતી–જ્ઞાની હૈં વહ સમકકત ી બાહ્ય સહકા રી હોને પ ર ભી, અુંતરુંગ ઉપચાર સે ઉસકો કારણ 

કહનેમેં આર્ા હૈ. શબ્દ શબ્ દ મેં ફ કય હૈ. હમારે જ્ઞાન ચુંદજી કહતે હૈં નફ રસે. આહા હા..!  

ભગવાન આત્ મા અખુંડ ાનુંદ નાથ પ્રભ  કે અપન ે આ શ્ર ર્સે સમ્ર્ગ્દ્દશયન હ ોતા હૈ. વહ નનશ્ચર્ 

સમ્ર્ગ્દ્દશયન હૈ. પરુંત  ઉ સમેં નનનમત્તપના કૌન હૈ બાહ્ય મેં? તો બાહ્યમેં નનનમત્તપને કે દો પ્ર કાર હૈં. એ ક 

દ્રવ્ર્શ્ર ત તત્ત્ વજ્ઞાન નનનમત્ત પને હૈ, સવય જ્ઞકી વાણી. ઔ ર એક મ મ ક્ષ  સમક કતી જ્ઞાન ી જીવ હૈ. હૈ? ર્હ 

મ મ ક્ષ  અથાયત્ સમક કત પાને વાલે કી બાત નહ ીં. સ મકકત પાર્ા (હ આ) હૈ ઉસકી બાત હૈ.  

‘જો મ મ ક્ષ  હૈં ઉન્ હેં ભી ઉ પચારસે પદ ાથયનનણયર્કે હેત પ ને કે કારણ...’ નનશ્ચર્ સમ્ર્ગ્દ્દ્રનષ્ટ— 

નનશ્ચર્ સમ્ર્ગ્દ્દશયન જજસ કો હ આ હૈ—વ હ પ ર હૈ. પરુંત  ઉસકા અજભપ્ર ાર્ ર્હ ાું નનનમ ત્ત કહનેમેં આર્ ા 
હૈ ઇસનલર્ે ઉપચારસે અુંતરુંગ (કા રણ કહ ા). હૈ તો બા હ્ય, પરુંત  અુંતરુંગ હેત  કહા હૈ. હૈ તો બાહ્ય. 
આહા હા..! પરુંત  ઉપચારસે અુંતરુંગ હેત  કહા હૈ. સમઝ મેં આર્ા? સૂક્ષ્મ બાત હૈ ભાઈ! હૈં તો બાહ્ય 

દોનોં. ભગ વાન કી વ ાણી ઔ ર ભગવ ાન ઐસે સ મકકત ી—દોનોં હૈં ત ો બાહ્યકા રણ. પરુંત  દ્રવ્ર્શ્ર ત હૈ વ હ 

તો સ ાક્ષાત્ બાહ્ય સ હકારી કહા. પરુંત  દ્રવ્ર્શ્ર ત કહનેવ ાલે જો સમક કતી હૈં ઉ સકા અજભપ્રાર્ ર્હ ા ું 
સમઝના હૈ ત ો વ હ બાહ્ય સ મકકતી કા અજભપ્રાર્ અુંતરુંગ નનનમત્ત કહનેમેં આર્ ા હૈ. પરુંત  ઉપચારસ ે 
અુંતરુંગ નનનમત્ત કહનેમેં આ ર્ા હૈ. અરેરે..! સમઝ મેં આ ર્ા? 

ર્હાું લોગ મ મ ક્ષ  કહતે હૈં સ મકકત પાનેવાલેકો. ઐસ ા ર્ હાું ન હીં હૈ. સમઝ મેં આર્ા? મ મ ક્ષ  હ ૈ  
જો સમ્ર્ ગ્દ્દ્રનષ્ટ જીવ... સ મકકતી જો મ મ ક્ષ  હૈ ઉ સકા અજભ પ્રાર્... વાણી તો બાહ્ય કા રણ કહા, પરુંત  ઉ સકા 
અજભપ્રાર્–ઉસકા ભાવ અ પનેમેં ઉપચાર સે અુંતરુંગ હે ત  કહનેમેં આર્ ા હૈ. આ હાહ ા..! હૈ કક નહીં અુંદર 

પાઠ? ‘ક્ર્ોંકક ઉન્હે દશયન મોહનીર્ કમય કે ક્ષર્ાક દક હૈં.’ ર્હ ાું ક્ર્ા અ થય કરતે હૈં વ હ? ક ક મ મ ક્ષ  જો 

સમકકત દ્રનષ્ટ–સમક કત પા તે હૈં, ઉનકો દશયનમો હનીર્ ક્ષર્ાકદ હોતા હૈ. ઐસા ર્ હાું નહીં હૈ. સ મઝમ ેં 
આર્ા? 

સમ્ર્ગ્દ્દ્રનષ્ટ જો પાર્ા હૈ વ હ ત ો અપન ે આશ્રર્ સે પા ર્ા હૈ. પરુંત  બાહ્ય સહકારી કારણ મ ેં 
ભગવાન કી વ ાણી જો તત્ત્વ જ્ઞાન હૈ વ હ નનનમત્ત બાહ્ય સહકારી કારણ હૈ. દૂસ રા આત્મા ભ ગવાન ર્ા 
સમકકત ી ભી હૈ તો બાહ્ય કાર ણ, પરુંત  ઉસકા અજભપ્રાર્ ર્હાું સમઝન ા હૈ ત ો ઉસકો ઉપચાર સે અુંતરુંગ 

કારણ કહા. વ રના કા રણ ત ો બાહ્ય કા રણ હૈ. પરુંત  ઉપચ ા રસે અુંતરું ગ કા રણ રહા. વ ા ણીકો કતાય ઉસકા 
અજભપ્રાર્ સમઝના હૈ, ઉસ કારણસે ઉપચારસે અુંતરુંગ હેત  કહ ા. અુંતરુંગ હેત  કહા, હૈ તો બાહ્ય. પરુંત  
વહ ઉપચારસે અુંતરુંગ કહ ા. ભાષા દેખો! હૈ? 

‘મ મ ક્ષ  હૈં ઉન્ હેં ભી...’ ઉન્હેં ભી અથાયત્? સમ્ર્ ગ્દ્દ્રનષ્ટ હૈ, અન ભ વ તો હ આ હૈ. ઉસકો બાહ્ય કારણ 

વીતરા ગકી વાણી તત્ત્વ જ્ઞાન હૈ. વહ બાહ્યકારણ. અ બ મ મ ક્ષ  દૂસ રા પ્ર ાણી સમક કતી હૈ વ હ ભી બાહ્ય 

કારણ હૈ. પરુંત  ઉસકા અજ ભપ્રાર્–વહ ક્ર્ા કહતે હૈં ઐસા ભ ાવ સમઝન ા હૈ ઉ સ કારણસે ઉ સકા 
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અજભપ્રાર્ સ મઝને વાલેકો વ હ અજભપ્રાર્ અુંતરુંગ હેત  કહનેમેં આર્ા હૈ. સ ામને જ્ઞાન ીકા સમ્ર્ ગ્દ્દશયન 

ર્હાું અુંતરું ગ મેં હેત  કહનેમેં આર્ા હૈ. સમઝ મેં આર્ા? જ્ઞાની કા. જ્ઞાની કો નહ ીં, જ્ઞાન ીકા.  

શ્રોતા – અન્ર્ જ્ઞાની કા. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – અન્ર્ જ્ઞા નીકા. અન્ર્ જ્ઞાની કા.  

શ્રોતા – અજભપ્ર ાર્... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – હૈ તો ર્હ અજભપ્રાર્ બાહ્ય કારણ. પ રદ્રવ્ર્ હૈ. આ હાહ ા..! ર્હ ગાથા આર્ી. 
વરના આજ બહેનકા લેના થ ા. પરુંત  ર્હ જરા થોડા... 

શ્રોતા - .. બાહ્ય કહા. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવશ્રી – બાહ્ય કહ ા, ર્હ હૈ તો બાહ્ય, પરુંત  ઉસકા અજભપ્રાર્ સ મઝના હૈ ઉ સ કારણ સ ે 
ઉપચાર સે અુંતરુંગ કારણ કહા. વ હ ત ો વહી ક ા વહી હ આ. ઉપચાર સે અુંતરુંગ... સમઝમેં આર્ા? 

આહા હા..! ઐસી બાત હૈ. સ મઝમેં આર્ા ક છ? ભગ વાન! 

શ્રોતા – ઇતની બાર સમઝા ને કે બાદ સ મઝમેં આર્ા. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – હા. અરે..! ભગવ ાન! તીન લ ોકકે ના થ ત ું પરમાત્માપના લે કર પડ ા હૈ ન ના થ! 
ઐસી બાત સ મઝમેં ન આર્ે ઐસા નહ ીં. આ હાહા..! 

ર્હાું ત ો ર્હ લેના હૈ. શીતલપ્રસાદને વ હ બાહ્ય કા અ થય ક કર્ા થ ા ન ભ ાઈ! દોનોં બા હ્ય હૈં. પરુંત    
અુંતરુંગ હેત ... ક્ષાનર્કસ મકકત આકદ હો વહ ઉ સકો અુંત રુંગ હેત  હૈ, સમક કત પાનેવ ા લે કો. વહ ઉ સને 
નલખા હૈ શીત લપ્રસાદ હૈ. પા ર્ા હૈ, ઉસકો નનનમત્ત જો હૈ સમકકત ી–જ્ઞાની, ઉસ જ્ઞાન ી કો બાહ્ય કારણ તો 
વાણી (ઔર જ્ઞાની)—વ હ દ ો નોં બાહ્ય સ હકારી કા રણ હૈં, પરુંત  ઉસકા અજભપ્રાર્ સ મઝના હૈ અ થવા 
ક્ર્ા ભાવ કહતે હૈં ઐ સે સ મઝના હૈ, ઉ સ કારણ સે બા હ્ય સહકારી હોને પ ર ભી ઉ સકો અુંતરુંગ કારણ 

કહનેમેં આર્ા હૈ. લાલચુંદભ ાઈ! ર્હ બા ત હૈ. આ હાહા..! 

શ્રોતા – અજભપ્ર ાર્ ખ્ર્ાલમેં આતા હૈ. 

પૂજ્ર્ ગ રુ દેવશ્રી – હૈ તો બાહ્ય કારણ, પરુંત  વ હ વાણ ીકતાય ઉસકા અજભપ્રાર્ ખ્ર્ાલમેં લેના હ ૈ 
કક ઉસકા ભાવ ક્ર્ા કહતે હૈં? ઉસ કારણ સે.... હૈ તો બાહ્ય, વ્ર્વ હાર. પરુંત  ઉપચ ારસે અુંતરુંગ ર્હ 

વ્ર્વહાર હો ગર્ા. આ હાહ ા..! ઉપચ ારસે અુંતરુંગ હેત  કહ નેમેં આર્ા હૈ. આ હાહા..! સ મઝમેં ન આર્ે ત ો 
રાનિ કો પૂછના, પ્રભ ! ર્ હાું તો છૂ ટ હૈ. સબ ભ ગવાન જબર ાજતે હૈં ર્ હાું તો. એ ર્..! વચ્છર ાજજી! 
આહા હા..! ત ીનલોકકા ના થ આનુંદ કા સાગ ર, પવયત જ બરાજતા હૈ અુંદ ર. આ હાહા..! જજસમેં પર્ાયર્કા 
ભી અભા વ હૈ, આહા હા..! ઐસે તીનલ ોકકા ના થ ભ ગ વાનસ્ વરૂપ આત્ મા. ઐસા ભાન સમ્ર્ ગ્દ્દશયનમેં 
હ આ. સમ્ર્ક્ અ થાયત્ સત્ર્. જૈસા પકરપૂણય હૈ ઐસ ી સત્ર્ સમ્ર્ક્ પર્ાયર્મેં, જ્ઞાન કી પર્ાયર્મેં ઉસકો જ્ઞેર્ 

બના કર પ્રત ીત હ ઈ હૈ. ક્ર્ા કહા?  



 

 194   નનયમસાર પ્રવચન ભાગ ૨ 
 

કક જો સમ્ર્ક્ પર્ાયર્ જ્ઞાનકી હૈ વ હ પર્ાયર્ મેં પૂરે દ્રવ્ર્કો જ્ઞેર્ બના કર–જ્ઞાન કર કે પ્ર તીત હ આ 

હૈ. જાનપના કરકે પ્રતીત હ આ હૈ. કેવ લ પ્રત ીત હ આ હૈ ઐ સા નહીં. આહા હા..! સમઝમેં આત ા હૈ? 

અરે..! ઐસી બાત હૈ પ્રભ ! ક્ર્ા કરે? મ મ ક્ષ  હૈં... વહ લ ોગ ઐસા કહતે હૈં ક ક મ મ ક્ષ  અ થાયત્ સ મકકત 

પાનેવાલેકો ર્ હ દશયનમો હ આકદકા ક્ષર્ અુંતરુંગ હેત  હૈ ઐસ ા કહતે હૈં. ક્ર્ા કહ ા સમઝ મેં આર્ા? 

દશયનમો હ આકદ કા ક્ષર્ અુંતરુંગ હેત  કહતે હૈં ઉ સકો (-પા નેવાલેકો). ઐ સા ન હીં. 

શ્રોતા – જ્ઞાની કા અજભપ્રાર્ અુંતરુંગ હેત ... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – અુંતરુંગ હેત , બસ. સમઝમેં આર્ા? હમારે પુંકડતજીને અથય ક કર્ા હૈ. સમઝ મ ેં 
આર્ા? આહાહા..!  

અુંતર ભગ વાન આત્ મા... જો કરન ા હૈ વહ તો કકર્ા સમ્ર્ ગ્દ્દશયન. વહી કતયવ્ર્ પ્ર થમમેં પ્રથમ હૈ. 
ઉસમેં ત ો કોઈ બાહ્ય સ હકા રી કારણ હૈ નહ ીં. પરુંત  વહ (સમ્ર્ગ્દ્દશયન) હૈ તો અ બ બાહ્ય સહકારી કોઈ 

ચીજ હૈ ક ક ન હીં? આ હાહ ા..! સ્વભાવ સ વયજ્ઞ નિ લોકના થ કે મ ખકમ લસે સમ સ્ત પ દાથયકી પકરભાષ ા 
વાણી મેં આર્ી. વહ સ મસ્ત પદાથયકો કહને વાલે સ વયજ્ઞ પરમાત્મ ા ઉનકી વાણ ી તત્ત્ વજ્ઞાન બાહ્ય સહકાર ી 
કહનેમેં આત ા હૈ. અ બ બાહ્ય સહકા રણી ત ો વાણી હ ઈ. ત ો દૂસર ા આત્મા હૈ કહનેવ ાલા ઉ સ આત્મા કો 
ર્હાું બાહ્યકા રણ મેં કૈસે લે? હૈ તો બાહ્ય? પરુંત  ઉસકો ર્હાું બાહ્ય કા રણમેં કૈસે લે ના? કક જો બાહ્ય 

કારણ વાણી હૈ ઉસસે મહત્ વપૂણય ઉ સકા ભ ાવ સમઝન ા હૈ, ઉસ અપે ક્ષાસે ઉ સકો અુંતરુંગ.. હૈ ન હીં 
અુંતરુંગ, હૈ તો બાહ્ય. પરુંત  ઉસકા ભા વ સમઝન ા હૈ તો ઉસ કારણસે અુંત રુંગ હેત  કહનેમેં આર્ા હૈ. 
બા બ ભાઈ! ઐસ ા હૈ પ્રભ ! ક્ ર્ા કરે?  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – બઢના ચ ાનહર્ે. બસ. વાણ ી સે (મ હત્વપૂણય) ભાવ ક્ર્ા હૈ, ક્ર્ા કહતે હૈં? કકસ 

અપેક્ષાસે કહતે હૈં? સમઝમેં આર્ા? રતન લાલજી! દેખો! ઐસી બાત હૈ. આ હાહા..! બાહ્ય સ હકારીકો 
અુંતરુંગ કારણ કહ ા. ર્હ ઉ નકો ન હીં બૈઠા ઇસનલર્ે સ મકકત પાનેવ ાલેક ો અુંતરુંગ કારણ દશયનમો હ કા 
ક્ષર્ આકદ (કહ ા). સમઝ મેં આર્ા? આહાહ ા..! ર્હ જર ા લેના થ ા ઇસ કારણ સે. વ ર ના આજ બહેન કે 
વચના મૃત લેના થા. પરુંત  ર્હ જર ા ફકય હૈ ન. આ હાહ ા..! ક લ દોપહરસે વચના મૃત લેનેકા હૈ. જજસ કે 
પાસ હ ો વહ લેકર આના. ન હીં હૈ તો ર્હ ાુંસે નમ લેગા. પઢને કો હોં. નફર ઘર લે જાન ા ઐસા ન હીં.  

શ્રોતા - ... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – પઢનેક ો દે તો ઘ ર પ ર લે જાર્ે. બાહ્ય તત્ત્વ ત ો જ હાું હૈ વ હીં હૈ. પ રુંત  ઉસકો 
નનનમત્ત ક્ર્ોં કહના હૈ? ક ક જ્ઞાનમેં અપન ે સ્વરૂપ મેં વહ નનન મત્ત હ આ હૈ ઔર ઉસકે સ્વ રૂપ કહનેવ ાલા કા 
અજભપ્રાર્ અુંતરું ગ નનનમત્ત કહનેમેં આર્ા હૈ. હૈ તો બા હ્ય, પરુંત  ઉપ ચાર સે પદ ાથય ન નણયર્કે હેત પ ને કે 
કારણ... આહાહા..!  
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‘(સમ્ર્ક્ ત્વપકરણામકે) અું તરુંગ હેત  કહે હૈં,...’ સમ્ર્ક્ ત્વપકરણામકે અથાયત્ અપન ે 
સમ્ર્ક્ પકરણામમેં, સ ામને સમ્ર્ક્ પકરણા મવાલે જીવ કો અુંતરુંગ નનનમત્ત કહનેમેં આતા હૈ. આ હાહ ા..! 
‘ક્ર્ોંકક ઉન્હેં દશયનમ ોહનીર્ કમયકે ક્ષર્ાકદ ક હૈં.’ કકસ કો? જજસકે પાસ સ નતે હૈં ઉસ જી વકો દ શયનમો હકા 
ક્ષર્, ક્ષર્ોપશ મ અથવા ઉપ શમ હોત ા હૈ ઉ સકા પકરણ ા મ–ઉસકા ભા વ જી વકો ઉપ ચારસે અુંતરું ગ હેત  
કહનેમેં આર્ા હૈ. 

શ્રોતા – ભેદ જ્ઞાની કી... 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – ભેદજ્ઞા ની જીવ કો ભેદ જ્ઞાની જીવ ન નનમત્તમેં હ ોતા હૈ. આ હાહ ા..! સમઝમેં 
આર્ા? અ જ્ઞાની નનનમત્ત નહ ીં ઐસ ા બતાના હૈ. 

શ્રોતા - .. વાણ ી ભગ વાન કી...  

પૂજ્ર્ ગ રુ દેવશ્રી – આહાહા..! પરુંત  જજસ કો વાણ ીકા અજભપ્રાર્ અુંતર મેં બૈઠા હૈ. અું તર સન્ મ ખ 

દ્રનષ્ટમેં બાત બૈઠી હૈ. સમ્ર્ગ્દ્ દશયન હૈ, જજસકો દશયનમો હ કા ક્ષર્.. હૈ? ક્ષર્ાકદ ક. ક્ષર્, ક્ષર્ ોપશમ ઔ ર 

ઉપશમ હ આ હૈ વ હ આત્મા સમકકત પાનેવાલે જી વકો અું તરુંગ ઉપચાર હેત  કહનેમેં આર્ા હૈ. 

શ્રોતા – ઇસન લર્ે તો સ બ લ ોગ ર્ હાું આતે હૈં મ હારાજ! 

પૂજ્ર્ ગ રુ દેવશ્રી – હ ા. હમારે જ્ઞાન ચુંદજીને કહા, નફરસે લ ો. બાત સત્ર્ હૈ. બાત હી ઐસ ી હ ૈ. 
આહા હા..! સ મઝમેં આર્ા? વીતરાગ કે નસવાકી વાણી ભી નનનમત્ત નહીં ઔર વીત રાગી સમક કતી કે 
નસવા ઉ સકો નનનમત્ત ભી ન હીં. આ હાહા..! શાુંનતભાઈ! ઇસમેં આપકે હીરે-બી રેમેં ક છ ન હીં હૈ. એર્..! 
પુંકજ! ર્હ હીર ા ભ ગવાન અુંદર હૈ. આ હાહ ા..! અતીનન્ દ્રર્ આનુંદ કા સાગર ન ાથ, પૂણાયનુંદકા પ્રભ   
પૂણાયનુંદસે ભરા અતીનન્ દ્રર્ આનુંદકા ગુંજ હૈ–પવયત હૈ–ડ ુંગર હૈ, સાગ ર હૈ. આહાહ ા..! ઐસા અુંત રમ ેં 
સ્વસન્ મ ખ હ ોકર સમ્ર્ ગ્દ્દશય ન-જ્ઞાન હ આ હૈ... ર્હાું ત ો વ્ર્વહાર ચ ાકરિ ભી સાથમેં નલર્ા હૈ. આગે 
નનશ્ચર્ ચાકરિ હ આ હૈ અુંદર, ઉસકો વ્ર્ વહા ર ચાકરિ, પા પસે નનવૃનત્ત હ ઈ ઐસા વ્ર્વ હાર ચ ાકરિ હોતા 
હૈ. ઔર નનશ્ચર્ ચાકરિ ત ો પ ણ્ર્-પાપકી નનવૃનત્ત રૂપ સ્વ રૂપકી રમ ણતારૂપ ચાક રિ હૈ. સમઝમેં આર્ ા? 

સમજમેં આર્ે ઇતના સમ જો બાપ ! ર્ હ તો ર ાગકા મ ાગય હૈ. અરે..! વ ીતરાગકે ન વ રહ પડે હૈં. 
ભગવાન વ હાું મહાન વદેહ મેં રહ ગર્ે. આ હાહા..! ર્હ ભા વ ર્હ ાું ર હ ગર્ા. આહાહા..! સમઝ મેં આર્ા?  

‘ક્ર્ોંકક ઉન્ હેં...’ ઉન્હેં કકસ કો? જો નનનમત્ત હૈ ઉ સકો. ઉપદેશ કરનેવાલાકા ઐસ ા ભાવ ઉન્ હ ેં 
‘દશયનમો હનીર્ કમયકે ક્ષર્ાકદ ક હૈં.’ ક્ષાનર્ ક સ મકકત હો, ઉ પશમ હો ર્ ા ક્ષર્ ોપશમ ઉસકો. વ હ સ મકકત 

પાનેવાલેકો અુંતરું ગ કારણ તો આત્મા હૈ. આહાહ ા..! સ મઝમેં આર્ા? દૂસરી તર હ સે કહે તો ઉ સકો 
ભી દશયન મોહ કા ક્ષર્ ાકદ અુંતરુંગ કારણ નનનમત્ત હૈ. ક્ર્ા કહા? નનર્મસારમેં આતા હૈ.  

શ્રોતા - અુંતરુંગ નનન મત્ત ... 
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પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – હ ા, વ હાું અુંતરુંગ નનનમત્ત તો કમય કા ક્ષર્ોપશમ અુંતરુંગ નનનમત્ત હૈ. કમય કા 
ક્ષાનર્કપના, ક્ષર્ ોપશમપના વહ અુંતરુંગ નનનમત્ત હૈ. ર્ હાું વ હ બાત નહીં લેની હૈ. આ હાહ ા..! ર્હાું તો 
કહનેવ ાલેક ા ધમ ીકા અજભપ્ર ાર્ હૈ જો ઉસકા... આહા હા..! અરેરે..! ક્ર્ા કરે? ઐ સા માગય હૈ. આહાહ ા..! 

નનશ્ચર્સે તો અપન ે આત્ માકે અવલું બનસે હ ોતા હૈ, પરુંત  વ હાું વ્ર્વ હાર હૈ ક ક ન હીં નનનમત્ત? 

બાહ્ય નનનમત્ત હૈ, સ વયજ્ઞ નિ લ ોકના થકી વ ાણી કા ર્થા થયપને કા જ્ઞાન વહ બાહ્ય નનનમત્ત હૈ. બાહ્ય નનનમત્ત.. 
કહા? વ્ર્વહ ાર કહા ન? બાહ્ય સહકારી કારણ કહા, દ્રવ્ર્શ્ર ત. ઔર મ મ ક્ષ  જો હૈ સમઝ ાનેવાલા.. 
સમકકત પાર્ા હૈ, પાના હૈ, ઉસકો સમઝ ાનેવાલ ા જો હૈ વ હ અુંતરું ગ હેત  (કહા) ઉપચાર સે પદાથ ય 
નનણયર્કે હેત પ નેકે કારણ... આહા હા..! અપન ે અન ભ વકે નનણયર્મેં હેત પ નેકે કારણ અુંતરુંગ હેત  બાહ્ય 

પદાથય સ વયજ્ઞ ભગ વાન હૈં કક સ મકકતી હૈ. ઉનકો ઉ પચારસે અુંત રુંગ હેત  કહા હૈ. ક્ર્ોંકક ઉન્ હેં 
દશયનમો હનીર્ કમયકે ક્ષર્ાક દક હૈં. આહાહા..! સ મઝમેં આર્ા? ચુંદ ભાઈ! ઐસી બાત હૈ ભાઈ! 
નહુંમતભાઈને તો ઐસ ા અ થય કકર્ા હૈ. શીત લપ્રસાદને દૂસ રા અ થય ક કર્ા હૈ. દૂસ રે લ ોગ દૂસરા અથય કરતે 
હૈં. સમઝ મેં આર્ ા? અ બ વ હ ભેદ જો કહા, ભેદરૂપ સમ કકત વ્ર્વ હાર, ઉસમેં અભેદ પના અુંદર નનશ્ચર્ 

હૈ વ હ ક્ર્ા? કથન પહ લે વ્ર્ વહા રકા આર્ા, પરુંત  ઉસકો નનશ્ચર્ હૈ.  

‘અભેદ-અન પ ચાર-રત્નિ ર્ પકરણનતવાલે જીવ કો,...’ આહા હા..! જજસ કો ભગવ ા ન પૂણાયનુંદકા 
નાથ... અભેદ ગ ણ-ગ ણી કા ભેદ ભી નહ ીં. જો કહ ા વ હ અુંતર ભ ાવકા આધાર પરમાત્મા ‘अप्पा’ 
આહા હા..! આત્ મા પૂણાયનુંદ કા નાથ પૂણયસ્વરૂપ, ઉ સકી શ્રદ્ા સમ્ર્ ગ્દ્દશયન, ઉસકા જ્ઞાન, ઉ સકા ચાકરિ 

અભેદ અન પ ચાર... દેખો! ઉ સમેં ભેદોપ ચાર થ ા વ્ર્વ હાર મેં. ર્હ નનશ્ચર્મેં અભેદ અન પચાર. વાસ્તન વક 

અભેદ હૈ. આ હાહ ા..! અરેરે..! મન ષ્ર્ પના નમ લા ઉસમેં ર્ હ બાત ઉસકો સમઝ મેં ન આર્ે. આ હાહા..! 
નફર સે વહી કે વ હી ચ ોર્ાય સીકે અ વતાર મેં ભ ટકકર મ ર જાર્ેગા. વ હાું કકસ ીકી ન સ ફાકરશ કામ ન હીં 
આર્ેગી. ક કસીકી નસફ ાકરશ... નસફાકરશ ક્ર્ા કહતે હૈં?  

શ્રોતા – નસ ફાકરશ. 

પૂજ્ર્ ગ રુદે વશ્રી – આહા હા..! મૈંને ત ો કહ ા થા ન. મન સ ખ આર્ ા થા ન. ઉ સકે નપતાજી ભાગીદ ાર 

થે ન હ મારે બડે ભાઈ કે. ઉ સકા બડા ભાઈ–ઇસ કે નપત ા મે રે ભા ગીદ ાર થે. મૈંને તો કહા ક ુંવરજીભ ાઈ 

કો. મન સ ખકો પતા હૈ. કહા થા કક ભાઈ! ત મ સારા કદન ઇતની મમતા કરતે હો ભાઈ! ત મ્હારી મમત ા 
દેખકર... ઉ સ સમર્ ઇતની ઊપજ ન હીં થ ી, ત બ તો થ ોડી થી. બાદમેં, ગ જર ગર્ે તબ દો લાખ કી 
ઊપજ થી. અભી તો જ્ર્ાદ ા હૈ તીન લ ડકોં કી. પરુંત  વ હ ઠીક... વ હ સબ ત ો ધૂલ કી બાતેં હૈં. પરુંત  ર્હ ાું 
ઉસકો મમતા ઇતની થી દ કાનકે ધુંધેકી. મૈં કરતા હૂું... મૈં કરત ા હૂું... વ્ર્વસ્થ ા કરતા હૂું.. ર્હ કરતા હૂું. 
ભાઈ! હ મ બનનર્ે હૈં. બનનર્ે હૈં તો માું સ ઔર અુંડેકા ખ રા ક ન હીં હૈ. સ ને... સ ને, મેરે સ ામને બોલે નહીં. 
ર્હ ત ો ઉસકે જન્ મ પહલે કી બાત હૈ. મેરી દીક્ષા કે બાદ જન્મા હૈ. ૭૦ મેં દીક્ષા, ૭૪ મેં ઉસકા જન્મ હૈ. 
ર્હ તો ૬૬કી બાત હૈ. દ કાન કી ગદ્દી થી ન. વ હ ચ નીલ ા લ મ ોતીલાલ ઉ સકી દ કાન. વહાું થે ન? આધે 
ભાગમેં. આધે ભા ગમેં ગાુંડા ભાઈ થે. ફ ાવાભ ાઈ. .. આધે ભાગમેં. આધે મેં ર્હ હૈ. ૬ ૬ કી બાત હૈ.  
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તો કહ ા થા ભાઈ! કક આપ કો ક્ર્ા ર્ હ હૈ? સાર ા ક દન આહા હા..! ર્હ કમાર્ા, ર્ હ દ કાન લી, 
ર્હ માલ લે કર આર્ા, ર્હ ક કર્ા, વહ કકર્ ા. ક્ર્ા હૈ? આત્મા કા ક છ અવ કાશ? ર્ હાુંસે મરને કે બા દ 

સ ગનત હોતી હૈ... મ ોક્ષ ત ો, ધમય તો પી છે. પરુંત  ર્હાું સે મરકર મન ષ્ર્ પના ઔર સ્વ ગય ન મલે ઐસી ક િર્ા 
કદખતી ન હીં આપ કે પા સ? મનસ ખ! ત ુંને તો કઈ બા ર સ ના હૈ. ઉ સકે નપતા કો કહા. હ મારે બડે ભ ાઈ 

કે ભા ગીદાર થે, દોનોં ભા ગ ીદાર થે. ભાઈ! ર્હ ક્ર્ા હૈ? સાર ા ક દન... ગાું વમેં સાધ  આર્ે તો દ ો ઘું ટે 
જાના... સાધ  આર્ે તો સાર ા કદન ન જાર્ે. રાત કો આઠ બજે ન ામા નલખ કર દ કાન બુંધ કર કે જાર્ે એ ક 

ઘુંટા સ નને. પરુંત  ઉસમેં સાધ કે પાસ ભી તત્ત્ વક ી બાત કહાું થી. વહ ભ ી દો-ચાર ઘું ટે કોઈ સમાગમ 

સત્કા કરના ર્ા વાું ચન કરન ા ઐ સા પ ણ્ર્ ભી નહ ીં. આહાહા..! ભ ાઈ! ર્ હ ત ો નતર્ં ચ હોનેકા લક્ષણ હૈ. 
એર્..! મનસ ખ! સ ને હોં. બોલે નહ ીં. 

ભાઈ ભી બૈઠે થે, ખ શ ાલભા ઈ બડે ભ ાઈ. સ ને, બોલે ન હ ીં. ભગત હૈ, ક છ કહતે હૈં. હ મેં કકસ ીકા 
પ ક્ષ ન હીં હૈ. હ મારે ભા ગીદ ા ર ઔર ભાઈ... વૈસે હમારે બ આ કે બેટે હોતે હૈં. ફઈ સ મજતે હો? ફ ફા કા 
બેટા હ ોતા હૈ. ઐ સે ભાઈ હૈ ઔર ભા ગીદ ાર થે. બાપ ! ઉસકે મરને કે સ મર્ સનેપ ાત હ આ. મન સ ખ 

સબ થે. સનેપ ાત હ આ. લ વાલ વ.. લ વા.. લવા... હ ો ગ ર્ા. મર કર.. આ હાહા..! ચીમનભાઈ! ર્ હ ત ો 
હમારા ઘર કા દ્રષ્ટાુંત કદર્ા. આહા હા..!  

શ્રોતા – અપે ક્ષા સમઝના. 

પૂજ્ર્ ગ રુદે વશ્રી – ઇસસે આપ સ બકો સમઝન ા, ઐ સ ા કહતે હૈં. હમને તો સ બ કકર્ા હૈ ન? 

આહા હા..! આજખરક ા કહ ા ન? ૬૮કી સાલ.  

શ્રોતા - ...વ્ર્ાપાર કરતે નહ ીં, નોકર ી કરતે હૈં. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – નો કરી કરતા હૈ તો ભ ી રાગ, પાપ હૈ. પૈસે લેનેકો વહાું નો કરી કર તે હૈં. ઠીક 

કહા ભ ાઈને. ર્હ છાપનેવાલે ભી પૈસે લેનેકો છાપતે હૈં. તો ઉ સકા ભાવ કહ ાું શ ભ હૈ? પ સ્તક છપનેવાલ ે 
હૈં ઉ સકો પૈસે લેના હૈ ઉસકે નલર્ે છાપતે હૈં વહ તો પાપ ભાવ હૈ. આહાહા..! ભલે નસ દ્ાુંત શાસ્ત્ર છ ાપત ે 
હો. આહા હા..! ઐસ ા કહે ક ક દૂસરે તો સબ સાર ા કદન પા પ કરતે હૈં, પરુંત  ર્હ લ ોગ તો કહાું પાપ કર ત ે 
હૈં? ઐસા કહતે હૈં.  

શ્રોતા – ઉસકો વેપાર ન હીં હૈ. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – વેપાર ન હીં, પરુંત  ર્હ પાપ હૈ કક ન હીં? પૈસે લેનેકે નલર્ે વહ ત ો ધુંધા કરત ે 
હૈં ઔ ર નો કર ી કરતે હૈં તો વ હ પાપ હૈ. ઐસ ી બાત હૈ ભ ા ઈ! ર્હાું ક કસીકા પ ક્ષ નહીં.  

શ્રોતા – આપ ક કસીકો નનનમ ત્ત બો લ દે મ હાર ાજ! 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – અબ ર્ હાું ક્ર્ા કહતે હૈં? 

‘અભેદ-અન પ ચાર-રત્નિ ર્ પકરણનતવાલે જી વકો,...’ અુંતરમેં ભગ વાન પૂણાયનું દકે ના થકા 
અન ભ વ હ આ, અતીનન્ દ્રર્ આનુંદકા સ્વાદ આર્ા. આહા હા..! ઉ સકે ઉપરાુંત સ્વ રૂપમેં રમણતા આનુંદ મ ેં 
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જમ ગઈ, ઐ સે નનશ્ચર્... અ ભેદ અ થાયત્ નનશ્ચર્, અન પ ચાર અથાયત્ વ્ર્ વહા ર ન હીં. રત્નિ ર્પ કરણનત 

અથાયત્ નનશ્ચર્ રત્નિ ર્દશા. નનશ્ચર્ રત્નિ ર્ પકરણનત અથાયત્ દશા. ઉસ જી વકો ‘ટુંકોત્ કીણય જ્ઞાર્ ક 

જજસકા એ ક સ્વભાવ હૈ ઐ સે નનજ પરમ તત્ત્વ કો શ્ર દ્ ા દ્વ ારા,...’ ઇસ કો અુંતર ભ ગવાન પૂણાયનુંદ હૈ 
ઉસકી શ્રદ્ા હૈ, વહ નનશ્ચર્ હૈ. આ હાહા..! સ મઝમેં આર્ ા?  

ઔર પર મ જ્ઞાન માિ ભ ગવા ન પૂણાયનુંદકા નાથ કા જ્ઞાન. શાસ્ત્રજ્ઞાન નહ ીં. આ હાહા..! તદ્ હૈ ન? 

તદ્ અ થાયત્ જ્ઞાન માિ. ‘(નન જ પરમ તત્ત્ વકે જ્ઞાનમાિ સ્વ રૂપ ઐ સે અુંતમ યખ પર મબો ધ દ્વારા...’ અુંતમ યખ 

સમ્ર્ક્ ચૈતન્ર્કી સન્ મ ખ હ ો કર જો જ્ઞાન હ આ વ હ ‘અુંત મ યખ પરમ બોધ દ્વાર ા ઔર ઉ સરૂપસે (અથાયત્ 
નનજ પરમતત્ત્ વરૂપસે) અનવ ચલરૂપ સે ન સ્થત હોનેરૂપ..’ આહા હા..! ચાક રિ ક કસ કો કહના હૈ વ હ કહત ે 
હૈં. વહ આનુંદ સ્વ રૂપમેં નનજ સ્વ રૂપમેં ર મતા હૈ વ હ ચાક રિ હૈ. કોઈ મહાવ્રત કા પકર ણામ, કપડ ા છોડ 

કદર્ા વ હ ચાકરિ, ઐ સા ચાક રિ હૈ ન હીં. આહાહ ા..! હૈ? આહા હા..!  

‘અનવચલરૂપસે નસ્ થર હ ોનેરૂ પ...’ અુંદર ભગવ ાન આનુંદ મેં નસ્ થત હોને રૂપ... અતીનન્દ્ર ર્ આનુંદ મ ેં 
જમ ગર્ ા હૈ અુંદર મેં. આ હાહ ા..! ‘અનવ ચલ રૂપસે નસ્ થર હોનેરૂપ સહજ ચાક રિ દ્વારા...’ ઐસે સમ્ર્ક્ જ્ઞાન 

ઔર ચ ાકરિ દ્વારા ‘અભૂતપૂવય નસદ્પર્ ાયર્ હોત ી હૈ.’ વ્ ર્વહાર કહ ા ઉસસે ફલ ન હીં કહા, સમઝ ાર્ા. 
પરુંત  મ જક્ ત હોત ી હૈ નનશ્ચર્ સમ્ર્ગ્દ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરિ સે. સમઝ મેં આર્ા? આ હાહ ા..! વ હ નસ દ્પર્ ાયર્ 

કૈસી હૈ? અભૂત–ભૂતકા લ મેં કભી સમર્ પાર્ા ન હીં. આહા હા..! અભૂત. હૈ? આ હાહ ા..! અભૂતપૂવ ય 
નીચે હૈ. ‘પ હલે કભી ન હ આ હ ો ઐસ ા; અપૂવય.’ ‘નસદ્ પર્ાયર્ હોતી હૈ.’ વ હ મ જ ક્તકી દશ ા અપન ી 
સમ્ર્ગ્દ્દશયન-જ્ઞાન-ચાકરિ જો નનનવયકલ્પ આનુંદ કી દશ ા, વ હ પ્રત ીનત નનનવય કલ્પ આનુંદમેં રમત ા હૈ ઉસસે 
મ જક્ ત હોત ી હૈ. વ્ર્ વહાર બીચમેં આતા હૈ વહ ઉસકો બુંધકા કારણ હૈ. આહાહા..! મ જક્ ત તો ઇસ 

કારણસે હ ોતી હૈ. સ મઝમેં આર્ા? 

‘જો પર મજજનર્ોગીશ્વર પહ લે પાપકિર્ાસે નનવૃનત્તરૂપ વ્ ર્વહારનર્ કે ચાકરિ મેં હોતે હૈં,...’ માિ 

વ્ર્વહાર કી બાત નહ ીં હૈ. સમ્ર્ગ્દ્દશયન-જ્ઞાન-ચ ાકરિ હૈ, પરુંત  અભી સ્વરૂપ કી પૂણય ર મણતા 
શ દ્ોપર્ોગકી ન હીં. તો ઉસકો પ હલે પાપ કી નનવૃ નત્તરૂપ પકરણામ શ ભભા વ હોત ા હૈ. હૈ? 

‘પરમર્ોગીશ્વ ર પહ લે પાપક િર્ાસે નન વૃનત્તરૂપ વ્ર્ વહા રન ર્કે ચ ાકરિમેં હોતે હૈં,...’ શ ભભાવ હોતા હૈ.  

શ્રોતા – વ્ર્ વહા ર આર્ા. 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – હૈ, વ્ર્વ હાર હૈ સહી, પરુંત  વ હ બુંધ કા કા રણ હૈ. 

શ્રોતા – પહ લે લેના? 

પૂજ્ર્ ગ રુદેવ શ્રી – પહ લે નહીં. પહલે કા અ થય સમ્ર્ગ્દ્ દ શયન-જ્ઞાન-ચાકરિ મેં પૂણય નસ્થરતા ન હીં, 
ઉસ દ શા મેં પહલે પાપસે ન નવૃનત્ત હોતી હૈ. અ ટપટી. સ મઝમેં આર્ા? પહલે એકદ મ નનશ્ચર્ ચાક રિ 

હોતા હૈ ઐસ ા નહીં ઐ સા કહ તે હૈં. નનશ્ચર્ અ થાયત્ સ્વ રૂપકી ર મણતા પૂણય. પૂણય ર મણતા. નનશ્ચર્ અ થાયત ્ 
પૂણય રમણતા પહલે નહ ીં હ ો તી. પહલે અલ્પ રમણતા કે કાલમેં વ્ર્વ હાર ચાકરિ કા શ ભપ કરણામ આત ા 
હૈ. વ હ પહ લા. ની ચેકી દ શા મેં પહલે આત ા હૈ ઐસ ા ર્ હાું કહના હૈ. આહા હા..! હૈ? 
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‘પહલે પાપકિર્ ાસે નનવૃનત્ત રૂપ વ્ર્વ હારનર્ કે ચ ાકરિમેં હોતે હૈં, ઉન્ હેં વ ાસ્ત વમેં વ્ ર્વહારનર્ 

ગોચર તપશ્ચરણ હ ોતા હૈ.’ વ્ ર્વહાર સ ાધ પ ના કહનેમેં આતા હૈ. વાસ્તનવ ક ન હીં. આ હાહ ા..! કકઠન બાત 

હૈ ભાઈ! ‘ઉન્હેં વાસ્તવમેં વ્ર્ વહા રનર્ગો ચર તપશ્ચરણ હ ોતા હૈ.’ ઔર નનશ્ચર્? ‘સહજનનશ્ચર્નર્ાત્મ ક 

પરમસ્વભાવભ ાવરૂપ પરમ ાત્મામેં પ્રતપ ન...’ પરમાત્ મામેં પ્રતપ ન–ન વશેષસે લ ી નતા... લીનતા... 
લીનતા... પ્રતપ ન ઇનત તપ: સ વણય મેં જૈસે ગેરુ લગાને સે સોના ચ મ કતા હૈ, વૈસે ભગવાન મેં ચ ાકરિ 

સનહત હૈ ઉ સકી ઉ ગ્ર લીનત ા સે વહ શ ોભતા હૈ, ઉ સકો ર્હ ાું તપ કહતે હૈં. ર્હ અ નશન, ઉણ ોદર ી, 
અપવાસ વ હ તો બાહ્ય લુંઘન હૈ. આહા હા..! હૈ? આહા હ ા..! 

‘નનજ સ્વરૂપમેં અનવ ચલ નસ્થનત રૂપ સ હજનનશ્ચર્ ચાકર િ ઇસ તપસે હ ોતા હૈ.’ ર્હ ચ ાકર િ 

અુંદરમેં પૂણાયનુંદ કે ના થમેં ર મણતા કરનેસે હોત ા હૈ. કોઈ વ્ર્વહ ાર કિર્ા કરનેસે હોતા હૈ, ઐ સા હૈ નહીં. 
આહા હા..! ત બ ઉસકી મ જક્ ત અથાયત્ નસનદ્ હોતી હૈ. લો નવશેષ પૂણય હ આ. 

(શ્રોતા – પ્રમાણ વ ચન ગ રુ દેવ!) 
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