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પ્રવચન નં.  ૧ 
ગાથા ૧૪ 

ફાગણ વદ ૧૧, શનિવાર, તા. ૧૧-૩-૧૯૭૨ 

 

આ પુરૂષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય છે, ૧૪મી ગાર્ા છે. આગળ આ સંસારન ં મૂળ કારણ 
બતાવીએ છીએ. અિાદદ િંિારનું મૂળ કારણ શું છે એ આમાં બતાવે છે. ગાર્ા. 

एवमय ंकम मकृतरै्भ मवरैसमभहितोऽहि यकु्त इव । 
प्रहतर्भहत बभहिशभनभ ंप्रहतर्भसः स खलु र्वबीजम ् ।।૧૪।। 

કહે છે કે આ ભગવાિ આત્મા શુિ આિંદધામ, એ ચીજ પુણ્ય-પાપિા દ્ધવકલ્પ 
િામ રાગ અિે શરીર આદદર્ી ભભન્ન છે. છે ? આવી રીતે આ આત્મા કમમ વડે કરેલા 
નાના પ્રકારના ભાવથી સંય ક્ત નથી.... મારે્ તો કહેવાણં છે. જુઓ ! ..... એ રીતે આ 
આત્મા... 'એ રીતે' એટલે શું ? કે આત્માિી દશામાં દ્ધવભાવ—શુભ અિે અશુભ રાગનું 
ર્વંુ, એ કમથિા િંગિા નિદ્ધમત્તે ર્ાય છે. (પયાથય)સ્વભાવિા અંતર કારણે એ દ્ધવકાર શુભ 
અિે અશુભભાવ મદ્ધલિ અિે મેલા એ નિદ્ધમત્તિા લક્ષે ર્ાય છે. એમ કીધુંિે ? એ રીતે આ 
આત્મા કમોના કરેલા... એમ. જેમાં કમથ નિદ્ધમત્ત છે. ભાષા એમ છે કે 'કરાયેલા'. कममकृत.ै. 
એિો અર્થ કે એ સ્વભાવનંુ કાયથ િહીં. િમજાય છે કાાંઈ ? 

कममकृतरै्भ मव.ै. એટલે શુભ કે અશુભ રાગ એ કમથિા નિદ્ધમત્તે ર્તો ઉપાદ્ધધ દ્ધવભાવભાવ 
છે અિે શરીરાદદ, લક્ષ્મી આદદ એ બધા પણ કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી (આવેલી) િંયોગી ચીજ 
છે. એ પુણ્ય અિે પાપ, ચાહે તો દયા-દાિ-વ્રત-ભક્તતિો ભાવ હો કે ચાહે તો હહિંિા-જૂઠુાં -
ચોરી-દ્ધવષય-ભોગવાિિા હો, એ દ્ધવભાવભાવ કમથિા નિદ્ધમત્તિા િંગે ઉત્પન્ન ર્યેલો... 
દ્ધવકારી પદરણામ(િો) કતાથ અજ્ઞાિી પોતે, પણ એમાં નિદ્ધમત્ત કમથનું છે. એર્ી એ રીતે આ 
આત્મા કમોિાં કરેલા... આ રીતે... કતાથ પોતે, પણ કતાથમાં નિદ્ધમત્તપણં.... દ્ધવભાવ છે, 
દ્ધવકાર છે, દષુ્ટ છે, મેલ છે માટે એનંુ નિદ્ધમત્ત કમથ–પરચીજ છે. એવા રાગાદદ અિે 
શરીરાદદ.... શુભ અિે અશુભભાવ કે શરીર આદદ असमभहितो... પ્રભુ આત્મા એિાર્ી 
િનહત િર્ી. આહાહા ! અત્યારે. અત્યારે િનહત િર્ી. કારણ કે એ દ્ધવકારી પદરણામ એ 
આસ્રવતત્ત્વ, ભભન્ન તત્ત્વ છે. શરીર, વાણી-મિ, એ ભભન્ન અજીવતત્ત્વ છે. આ અજીવ અિે 
પુણ્યિો ભાવ, ચાહે તો ભગવાિિી ભક્તતિો હો, ચાહે તો મહાવ્રતિો હો, કરુણાિો, 
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િેવાિો, પ્રભુિી સ્તુદ્ધતિો, શાસ્ત્ર િાંભળવાિો, શાસ્ત્ર કહેવાિો, િમજાણં કાાંઈ ? એ રાગ 
છે અિે એ રાગિા નિદ્ધમત્તપણામાં કમથ નિદ્ધમત્ત છે એર્ી એ ઉપાદ્ધધભાવ છે. આહાહા !  

એણે સંય ક્ત ન હોવા છતાં.... ચતૈન્ય ભગવાિ પૂણાથિંદિો િાર્ િમાદ્ધધ અિે 
આિંદ િનહત પ્રભુ આત્મા છે. એિે આવા દ્ધવકારી પદરણામ અિે શરીરર્ી રનહત છે. એ 
તત્ત્વ જ એવંુ છે કે દ્ધવભાવ અિે િંયોગી ચીજર્ી અિંયોગી અિે સ્વાભાદ્ધવક વસ્તુ ભભન્ન 
છે...દ્ધવભાવર્ી... એવો હોવા છતાં અજ્ઞાિી જીવોિે સંય ક્ત જેવો પ્રતતભાસે છે. આહાહા 
! અજ્ઞાિીિે દ્ધમથ્યાભ્રમ–દ્ધમથ્યા દ્રદ્ધષ્ટમાં રાગ િનહત છુાં , શરીર િનહત છુાં .... અંદર આવશે 
આગળ. િમજાય છે ? પુણ્ય-પાપિા િામ આપ્યા છે ઘણા. વણથ, ગધં, કમથ, પુત્ર-દ્ધમત્ર-
મકાિ-ધિ-ધાન્ય—બધા િનહત છુાં  એમ જે માિે છે, એણે દ્ધમથ્યાત્વભાવ િંિારમાં 
રખડવાનું અધમથ બીજ છે. આહાહા ! િમજાય છે કાાંઈ ? ચૈતન્ય ભગવાિ આિંદસ્વરૂપ 
એણે પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકલ્પ દ્ધવિાિો છે, એિે પુણ્ય િે પાપવાળો માિવો એ જ 
દ્ધમથ્યાત્વભાવ િે ભવનું બીજ છે. આહાહા ! કહો, રદ્ધતભાઈ ! તો આ પૈિાનું શું કરવું ? 
આહાહા !  

પાછળ છે બધું, જુઓ ! પાછળ લખાણમાં છે. કમમકૃત્ય કહીએ છીએ.... તવપરીત 
ભાવોરૂપે પરરણમે છે તેનો કતામ તો જીવ જ છે, પણ જીવનો તનજભાવ નથી તેથી 
કમમકૃત્ય કહીએ અથવા કમમ કરેલા જે નાના પ્રકારના પયામય વણમ, ગંધ, રૂપ, સ્પર્મ, 
કમમ અથવા દેવ-નારક-મન ષ્ય-તતયચંર્રીર, સંહનન–હાડકાાંિી મજબૂતાઈ, સંસ્થાન–
શરીરિો આકાર એવા ભેદ અથવા પ ત્ર, તમત્ર, મકાન, ધન, ધાન્યારદ, આબરૂ આદદ... 
(શ્રોતા : એમાં મોટર રહી ગઈ). કહો, સુમિભાઈ ! એમાં મોટર શેમાં આવે ? એ બધું 
આવી ગયું એમાં. મોટર િે ફોટર િે... કહે છે, એ બધા ભેદથી શ દ્ધાત્મા પ્રત્યક્ષ ભભન્ન 
છે. આહાહા ! છતાં એિે... એ આહીં િાધારણ લેવું છેિે પહેલંુ ?  

અજ્ઞાની જીવોને સંય ક્ત જેવો પ્રતતભાસે છે. આહાહા ! નિમથળ ચૈતન્ય ભગવાિ 
પૂણથ આિંદસ્વરૂપ એનું અજ્ઞાિી જીવોિે ભાિ િહીં હોવાર્ી, એ પુણ્ય િે પાપ, શુભ અિે 
અશુભ રાગ.... આહાહા ! ઝીણી વાત છે. અિંત કાળમાં એણે.... આ ભવનું બીજ 
દ્ધમથ્યાત્વ છે, દ્ધમથ્યાત્વ એ અધમથ છે, દ્ધમથ્યાત્વ એ િંિાર છે, દ્ધમથ્યાત્વ એ આસ્રવ છે, 
દ્ધમથ્યાત્વ એ આકુળતા છે, દ્ધમથ્યાત્વ એ દુુઃખ છે. આહાહા ! એ દુુઃખ છે, કેમ ? કે જે 
એિી ચીજમાં િર્ી એિે પોતાનંુ માિવંુ એવો દ્ધમથ્યાત્વભાવ એ િંિારનંુ બીજડુાં  ચાર 
ગદ્ધતમાં રખડવાિા, િરક અિે નિગોદમાં જવાિા પંર્ છે. આહાહા ! િમજાય છે કાાંઈ ? 
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એ દ્ધમથ્યાત્વનંુ પાપ શું છે ? એનું ફળ શું છે ? એિી એિી ખબર િર્ી. આ કાંઈ 
હહિંિા કરે, કાંઈ દ્ધવષય ભોગવે, તો કહે કે આ પાપ છે. આત્મા પોતાિો નિજસ્વભાવ છોડી, 
જે એિામાં િર્ી એિે દ્ધવષય બિાવે અિે એ િનહત માિે એ દ્ધમથ્યાદ્રદ્ધષ્ટ વ્યભભચારી જ 
દ્ધવષયિો િેવિાર છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? અિંત કાળમાં કાાંઈક રહી ગયું (હોય 
તો) આ. બાકી તો દિયા દયા-દાિ-વ્રત-ભક્તત-પૂજા-િેવા-સ્તુદ્ધત અિંત વાર કરી.    
આહાહા ! અિંત વાર દીક્ષા, અિંત વાર આચાયથપદ લીધું આ બાહ્ય દ્રવ્યલલિંગી, પણ એ 
જડિી દ્રવ્યલલિંગિી િગ્નપણાિી દિયા અિે અંતર પંચ મહાવ્રતિા, ૨૮ મૂળગુણિા દ્ધવકલ્પ, 
અહહિંિા, િત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચયથ એવી જે વતસત્તઓ—એ વતસત્ત અિે દિયાર્ી રનહત ચૈતન્ય છે. 
આહા ! િમજાણં કાાંઈ ? 

એમ િ જાણતાં અજ્ઞાિી, રાગિી દિયા, દેહિી દિયા િનહત છુાં  (એમ માિે છે). એ  
અજ્ઞાિી જીવો बभहिशभनभ.ं.. બાદ્ધલશ એટલે અજ્ઞાિી, મૂરખ, પોતાિી જાતિો અજાણ અિે 
કજાતિે પોતાિી જાતમાં ભેળવિાર, એમ કહે છે. આહાહા ! बभहिशभनभ ं  यकु्त एव 
प्रहतर्भहत... એ શુભ આદદ દ્ધવકારિા પદરણામ–વતસત્તઓ ઊઠે છે, ભગવાિનું સ્મરણ અિે 
ભગવાિિી સ્તુદ્ધત અિે ભગવાિિી ભક્તત એ બધો રાગ છે. એ રાગરનહત ચૈતન્ય છે, છતાં 
દ્રદ્ધષ્ટમાં રાગ િનહત ભાિે છે અજ્ઞાિીિે, એ પ્રદ્ધતભાિ જ નિશ્ચયર્ી િંિારિા બીજરૂપ છે. 
આહાહા ! ગળે ઉતરવું કઠણ પડ.ે પણ એિે જોવંુ જ ક્ાં છે ? આહા ! એ તો ચૈતન્ય 
નિમથળાિંદ.... આહાહા ! કહે છે.... બહુ ટૂાંકા શબ્દમાં અધમથ િે ટૂાંકા શબ્દમાં ધમથિી વ્યાખ્યા 
છે આ. ભગવાિ દ્ધચદાિંદસ્વરૂપ પ્રભુ અિાદદ-અિંત નિમથળ ચૈતન્યજ્યોત છે. એ ભગવાિ 
તો પુણ્ય િે પાપિી.... ચાહે તો દનુિયાિી કરુણા િે કોમળતા િે પરોપકાર કરવાિી વતસત્તઓ, 
આ દાિિી વતસત્તઓ... એ દાિિી વતસત્ત એ રાગ છે િે પૈિાિા દાિિા પરમાણ અજીવ છે, 
એિાર્ી િનહત માિવો.... રનહત છે અિે િનહત માિવો. આહાહા... ! િમજાય છે        
કાાંઈ ? 

અમે મંદદર બિાવ્યા, અમે પુસ્તક બિાવ્યા, અમે દાિમાં પાંચ લાખ આપ્યા, કહે છે 
કે એ ચીજ પર છે. એિે મેં બિાવી અિે એ મારા િનહત ચીજ છે.... રનહત છે છતાં િનહત 
માિી. દાિમાં પણ રાગિો મંદભાવ ર્ાય એિાર્ી રનહત આત્મા છે. આહાહા ! વ્યવહાર 
રત્િત્રયિો દ્ધવકલ્પ, એમ કહે છે, તેિો દ્ધવષય જે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર અિે અશુભ રાગ અિે 
એિો દ્ધવષય સ્ત્રી-કુટુાંબ અિે પદરવાર-ધંધો... આહાહા ! એ બે દિયાર્ી રનહત આત્મા છે. 
લ્યો, મભણભાઈ આવ્યા અત્યારે ? િંભળાય છે મભણભાઈ ? .... હવે આવ્યા છે તો 
િાંભળે તો ખરા. કહે છે, આ વકીલાતિા ધંધા એ બધી જડિી દિયા છે. દલીલ કરવી િે 
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પુસ્તકિા પાિાં ફેરવવા એ જડ(દિયા) અિે એમાં રાગ ર્ાય દ્ધવકાર—એ બેયર્ી રનહત 
આત્મા છે, છતાં એિા િનહત માિવો એ જ અજ્ઞાિીઓિો દ્ધમથ્યાત્વ અિે િંિારનંુ બીજડુાં  
છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ?  

એમ આ વેપાર-ધંધા િંિારિા... ર્ડ ેબેિીિે અમે આમ વેપાર કરીએ છીએ િે અમે 
આમ કરીએ છીએ, બે-પાંચ લાખ પેદા કરીએ છીએ. એ ચીજ એિી િર્ી, એિામાં િર્ી, 
એ િનહત િર્ી. એ રમભણકભાઈ ! શું હશે આ બધું ? મોટરપાર્્ટિ િે શું બધા હશે? 
આહાહા ! િાણાિા ધંધા િે મોટરિા ધંધા િે ચા િે બીડીયંુ િે તમાકુ, િાકર િે બદામ િે 
મોટા તાંબા િે લોઢા (આદદ) બધા અિેક પ્રકારિા ધંધા—એ બધી ચીજોર્ી તો આત્મા 
રનહત છે. કપડાિો.. એ પોપટભાઈ! આહાહા ! કપડાિા અક્સ્તત્વમાં આત્મા િર્ી અિે 
આત્માિા હોવાપણામાં કપડાાંિો ધંધો િર્ી. છે ? આહાહા ! હવે આ ઘરાક-બરાકનું કેમ 
હશે દ્ધવમલ ? આ જમીિ અમારી. એ જમીિ અમારી છે, અમારી ૫૦ હજારિી પેદાશ છે. 
કહે છે કે જમીિ અિે પેદાશ જડ અિે પરચીજ છે. એિાર્ી રનહત પ્રભુ ચૈતન્ય છે. એિાર્ી 
િનહત માિવો એ જ િંિારમાં રખડવાનું, વતક્ષનું જેમ બીજ એમ િંિારનું આ મહાબીજ 
છે. આહાહા ! કહો, િમજાણં કાાંઈ ?  

આ બધા લોઢાિા કારખાિા હોય છેિે ? આ શું કહેવાય બધું ? દવાનું આ તમારુાં  
કેશુભાઈ ! આ શું દવા-બધા િે બધી શીશીયું.... આહાહા ! એ પર પદાર્થ–ચીજ 
असमभहितो... ત્રણે કાળે એિાર્ી રનહત છે. અિે તે પરપદાર્થિા લક્ષે ર્તો શુભ-અશુભ રાગ 
એિાર્ી તે असमभहितो... (એટલે) િનહત િર્ી. છતાં અંતરમાં એિાર્ી િનહત છુાં  એવંુ જે 
અજ્ઞાિીનું માન્યપણં–માન્યતા એ િંિારિા િરક, નિગોદનંુ બીજ છે. િમજાણં કાાંઈ ? 
આહાહા ! ર્યું ?  

તે પ્રતતભાસ જ તનશ્ચયથી... એમ છે િે ? खलु–ખરેખર... જેિા રનહત છે તેિા 
િનહત માિવો એવી જે દ્ધમથ્યાબુદ્ધિ, દ્ધમથ્યાશ્રિા, િત્યર્ી ઊંધું અિત્ય–જૂઠાણં.... 
િત્સ્વરૂપ ભગવાિ આત્મા જ્ઞાિ અિે આિંદનું સ્વરૂપ છે, એવા િત્સ્વરૂપિે.... આ રાગ 
અિે પરિંયોગ જે અિત્ ચીજ છે એ અિત્ િંગર્ી (રનહત) ભગવાિ િત્સ્વરૂપ છે. 
આહાહા ! તે જ અજ્ઞાિીઓિે ભવનું બીજ છે, એમાં ભવ ફાલે છે. િરક અિે નિગોદિા, 
કીડા િે કાગડાિા ભવ એનંુ બીજડુાં  આ છે, એમાંર્ી એ ભવ ફાલે છે. આહાહા !     
ચંદભુાઈ ! શું કરવંુ આમાં ? ઈંજેતશિ િે દવાઓ બધું ધ્યાિ રાખે...... કહો.  એય ! 
આહાહા ! તારો ચૈતન્યમૂર્તિં પ્રભુ જ્ઞાિ િે આિંદ આદદ શુિ સ્વભાવિો ભંડાર, એિે આ 
અશુિ િનહત માિવો, આ ટૂાં કુાં ..... એ અજ્ઞાિીનંુ ભવનંુ બીજ છે.  
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ટીકા. એિો (ગાર્ાિો) દ્ધવસ્તાર કરે છે. આવી રીતે આ આત્મા.... 'આવી રીતે' 
(કહીિે) તેરમી ગાર્ા િાર્ે િંબંધ (સ્ર્ાનપત) કરે છે. કમમ વડે કરેલા નાના પ્રકારના 
ભાવથી.... 'કરેલા' એટલે ? એ બધો ઉપાદ્ધધિો ભાવ.... આહાહા ! ભારે વાત ભાઈ ! 
ત્રણ લોકિા િાર્ એમ કહે છે, િવથજ્ઞદેવ પરમાત્મા પૂણથ આિંદિો ધામ એિી વાણીમાં એમ 
આવે છે કે અમારી સ્તુદ્ધત પ્રત્યેિો તિે જે રાગ છે, (પણ) તારો આત્મા તો રાગરનહત છે. 
આહાહા ! એિે રાગિનહત (માિવો કે) આ ભક્તતિા રાગવાળો હુાં  છુાં , એ ભવનંુ બીજ 
છે.  

સંય ક્ત નથી તો પણ અજ્ઞાનીને પોતાના અજ્ઞાનથી... વળી પાછુાં  આમાં કમથિે 
કારણે આમ છે િે ફલાણાિે કારણે આમ છે, એમ િહીં. પોતાિી જાતિે િ જાણતો... 
(શ્રોતા : ....)  પોતાિા અજ્ઞાિર્ી... આહાહા ! ‘અપિેકો આપ ભૂલકે હૈરાિ હો ગયા.’ 
કોઈ ઈશ્વર એિે રખડાવે છે કે કમથ એિે અજ્ઞાિ કરાવે છે—એમ છે િહીં. આહાહા ! 
પોતાના અજ્ઞાનથી... વળી જ્ઞાિસ્વરૂપ છે અિે વળી પોતાિા અજ્ઞાિર્ી ? શું ર્યું ?     
ભાઈ ! એ ચૈતન્યબબિંબ પ્રભુ, એ ચૈતન્યિી આંખ્યું જગતિી આંખ છે એ તો. આહાહા ! 
જગતરૂપ િર્ી. જગતિા રાગ અિે જગત—એ બધું જગત છે. એ રાગ િે દનુિયા આખી 
એિાર્ી ભગવાિ ચૈતન્યપ્રભુજ્યોત િનહત િર્ી, રનહત છે. એ અજ્ઞાિીિે કમમજતનત 
ભાવોથી સંય ક્ત જેવો પ્રતતભાસે છે. અંદરમાં એ મેલવાળો ભાિે છે કહે છે.  આહાહા! 
િમજાય છે કાાંઈ ? એ ચૈતન્યિા પ્રકાશિા પૂર એવો પ્રભુ આત્મા મેલ દ્ધવિાિો હોવા છતાં 
અજ્ઞાિીિે મેલવાળો ભાિે છે, એ િંિારનું બીજ છે. 

ભાવાથમ : પહેલાં એમ કહ્ ં કે પ દ્ ગલકમમને કારણભૂત રાગારદભાવ છે... પહેલી 
૧૨ અિે ૧૩મી ગાર્ામાં કહ્ું છે. બે ગાર્ા જુદી છે. પ દ્ ગલકમમને કારણભૂત રાગારદભાવ 
છે. શું કહ્ું ? િવંુ જે કમથ બંધાય એમાં નિદ્ધમત્ત જીવિો પુણ્ય િે પાપિો રાગ છે. િવા કમથ 
જે રજકણો બંધાય એનું નિદ્ધમત્ત પુણ્ય િે પાપિો રાગ છે. એ કમથિા બંધિમાં નિદ્ધમત્ત છે. 
એક વાત. રાગારદભાવન ં કારણ પ દ્ ગલકમમ છે. આત્મામાં જે પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકલ્પ–
રાગ છે એનંુ નિદ્ધમત્તકારણ કમથ છે. તેથી આ આત્મા તનજ સ્વભાવની અપેક્ષાએ 
કમમજતનત નાના પ્રકારના ભાવોથી જ દો ચૈતન્યમાત્ર વસ્ત  છે. િમજાણં કાાંઈ ? 
આહાહા ! શબ્દો િહેલા છે, (પણ) અંદર ભાવ અલૌદકક છે ભાઈ ! આહાહા !  

કહે છે, એમ જે કહ્ું હતું કે તારામાં (ર્તા) પુણ્ય િે પાપિા ભાવ એમાં નિદ્ધમત્ત કમથ 
હતું અિે િવા કમથ બંધાય એમાં નિદ્ધમત્ત તારા પુણ્ય િે પાપિા ભાવ હતા. તેથી આ આત્મા 
તનજ સ્વભાવભાવની અપેક્ષાએ, એમ. કમમજતનત અનેક પ્રકારના ભાવોથી.... દ્ધવકારી 
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પદરણામમાં કમથ નિદ્ધમત્ત છે, તેર્ી દ્ધવકારીભાવર્ી રનહત સ્વભાવભાવિી અપેક્ષાએ એ 
દ્ધવભાવર્ી રનહત છે. કેમકે એમાં કમથનંુ નિદ્ધમત્ત આવ્યું ઉપાદ્ધધમાં. નિજસ્વભાવભાવ... 
ભગવાિ આત્મા જ્ઞાયકભાવનું હોવાપણં, પોતાનું આિંદ િે જ્ઞાિમાં હોવાપણં એવો 
નિજભાવસ્વભાવ, એિી અપેક્ષાએ પુણ્ય-પાપમાં કમથનું નિદ્ધમત્ત છે માટ ે તેિે કમથજનિત 
અિેક પ્રકારિા ભાવો કહેવામાં (આવ્યા છે). કમથજનિત કહેવામાં આવ્યા એમ કહે છે.  

અિે તેર્ી તે જ દો જ ચૈતન્યમાત્ર વસ્ત  છે. ચૈતન્યબબિંબ જ્ઞાિિો સ્વભાવ... બહુ 
ઝીણં પડ.ે આહાહા ! અહીં તો એક જરીક પ્રદ્ધતકૂળતા આવે ત્યાં (માિે કે) મિે આવી, 
અનુકૂળતા ર્ઈ તો મિે ર્ઈ. પણ પ્રદ્ધતકૂળતા-અનુકૂળતા તો પરજે્ઞય છે. આહાહા ! 
આહાહા ! ૫-૧૦ લાખ રૂનપયા આવ્યા હોય અિે જ્યારે જાય ત્યારે એિે એમ ર્ાય કે  
અરે ! આવ્યા િમાય પણ ગયા િમાય િહીં. ગયા િમાય િહીં એમ વાતું કરે વાભણયા. 
(શ્રોતા : ....) પણ આવ્યા છે ક્ાં એિી પાિે ? એિા ક્ાં છે ? એ જ કહે છે કે આવ્યા 
એટલે મારા હતા તે આવ્યા ? એ તો એિે કારણે ત્યાં આવ્યા છે. એ તારા ક્ાં હતા ? એ 
તો અજીવતત્ત્વ છે. શું હશે આમાં ? આહાહા ! અરે ! તું ચૈતન્ય ભગવાિ છોિે ! તારામાં 
તો પ્રભુતા પડી છે. આવી પામરતાિો ધણી ર્ા અિે પામરતા િનહત માિ તો દ્ધમથ્યાદ્રદ્ધષ્ટ 
મૂઢ છો એમ કહે છે. આહાહા ! છેિે, આ પાનું િામે પડ્ું છે. આહા ! પણ અંદરનું પાનંુ 
ભૂલી ગયો માળો. આહાહા !  

જરીક કાાંઈ ઠીક પડ ેત્યાં, આહા ! મજા છે િે બાદશાહી છે. ૫-૨૫ હજાર પેદા 
ર્ાય છે, મૂકો લાપિીિા આંધણ. આહા ! ભગવાિ ! તારે ઘેર તો અસગ્ન િળગે છે કહે છે. 
આ મિે મળ્યા િે મારા... આહાહા ! ગજબ વાત છે. ત્યાં તો દ્ધમથ્યાત્વિી આકુળતા િળગે 
છે. આહાહા ! કહ્ું િહોતું કાલે ? ધણી મરે ત્યાં દુુઃખાણી, એમ કહે. અરે ભગવાિ ! આ 
ચૈતન્યધણી દ્રદ્ધષ્ટમાં મરી ગયો, એ દુુઃખાણં છે. આહાહા ! આહાહા ! અરે ! એિી ખબરુાં  
િ મળે અિે અહીં જરી ધણી મરે, પૈિો જાય, શરીરમાં રોગ ર્ાય, આહાહા ! વીમાવાળો 
ભાંગે, ધંધો અહીં ઘટ ેતે દદ' વીમાવાળો ભાંગે, ચારેકોરિી ફરે ત્યારે એિે ર્ાય કે અરે ! 
અરે ! દુુઃખી છીએ. અરે ! એ દુુઃખીિા લક્ષણ િહીં. તેં બીજે ગજે–ઊંધે ગજે માપ્યું. 
આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? એ બધું મિે ર્યંુ એવી જે માન્યતા એ જ દ્ધમથ્યાત્વનંુ મહાદુુઃખ 
છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ?  

'સુસખયા જગતમાં િંત દૂરીજિ દુુઃસખયા.' જેણે રાગ િે પરિે િ માન્યો અિે સ્વભાવ 
ચૈતન્યિે જાણ્યો, એ જીવ સુસખયા છે. ચાહે તો િરક િે નિગોદ... િરકમાં પડ્યો હોય જીવ. 
આહાહા ! અરે ! આ ગજ તે કઈ જાતિા ! િાતમી િરકિો િારકી, પણ જેિે રાગ અિે 
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શરીરર્ી ચૈતન્યપ્રભુ ભભન્ન છે એવંુ જ્યાં ભાિ–આત્મજ્ઞાિ ર્યું, એ સુખી છે. ૯૬ હજાર 
રાણીઓ અિે ૯૬ કરોડ પાયદળ, આહાહા ! એ ૯૬ કરોડ કહેવા (કે) ૯૬ લાખ કહેવા..... 
ઓહો ! આહાહા ! કહે છે કે એ મારા (અિે) હુાં  એિો (માિે) એ મોટો દુુઃખી છે. આહા ! 
કહો, િમજાણં કાાંઈ ? કઈ જાતિી હશે આ વાત ? આ ભગવાિિા કહેણ છે. બાપુ ! તુ ં
તારા આત્માિે વર, રાગિે િ વર હવે, એમ કહે છે. િમજાણં કાાંઈ ? ભાઈ ! આવા 
મનુષ્યદેહ મળ્યાિે પ્રભુ ! તિે. આહાહા ! પ્રભુ પાિે લચિંતા કરે પણ કાાંઈ વળે એવંુ િર્ી, 
કહે છે આહીં તો. એ કાાંઈ દે એવું છે કોઈ ? હે ભગવાિ ! હવે તો આપ કાાંઈ હાર્ ઝાલો. 
ભગવાિ કહે છે કે એ તારી મૂખાથઈ છે. િમજાણં કાાંઈ ? આહાહા ! ભગવાિ પરદ્રવ્ય છે 
અિે એિા તરફ લક્ષ જાય ત્યારે રાગ (ર્ાય) એ પર દ્ધવકાર છે. હવે એમાંર્ી તરવાિો ઉપાય 
એણે ગોતવો. ચંદભુાઈ ! આવો માગથ છે ભગવાિ ! આહાહા ! 

કહે છે, એ ભગવાિ આત્માિો નિજ સ્વભાવ જ્ઞાિ, આિંદ િે શાંદ્ધત િે સ્વચ્છતા િે 
પ્રભુતા છે. એવા નિજ સ્વભાવિી અપેક્ષાએ કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી ર્તાં.... 'જનિત' કીધુંિ ે
અહીંયા ? અિેક પ્રકારિા ભાવ એિાર્ી જ દો જ ચૈતન્યમાત્ર વસ્ત  છે. જેમ લાલ ફૂલના 
તનતમત્ત.ે... ટીકાકાર દ્રષ્ટાાંત આપે છે. લાલ ફૂલના તનતમત્તે... નિદ્ધમત્તે હોં. સ્ફરટક લાલ 
રંગરૂપે દેખાય છે. સ્ફદટક લાલ રાંગરૂપે પદરણમે છે, દશામાં લાલ દેખાય છે. પરંત  તે લાલ 
રંગ સ્ફરટકનો તનજભાવ નથી. છે એ નિજભાવ એિો ? 'જેમ નિમથળતા રે સ્ફદટક તણી, 
તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે, શ્રી ભજિ વીરે ધમથ પ્રકાસશયો, પ્રબળ કષાય અભાવ રે.'     
આહાહા ! ભગવાિ પરમાત્મા િવથજ્ઞદેવિી વાણીમાં એમ કહ્ું કે એ રીત છે. જે વાણીમાં 
એવો દદવ્યધ્વનિિો ધોધ (આવ્યો), એમાં આવ્યું કે જેટલો તારામાં રાગ આદદ દેખાય, એ 
સ્ફદટકમાં લાલ રાંગ દેખાય એવી ચીજ છે. તું એવો િર્ી. સ્ફદટક જેમ નિમથળ છે, એમ 
ચૈતન્ય ભગવાિ ઝળહળ જ્યોદ્ધત નિમથળાિંદ ભગવાિ છે.  

જેમ સ્ફરટક લાલ રંગ(રૂપે) પરરણમે, પરંત  તે લાલ રંગ સ્ફરટકનો તનજભાવ 
નથી. સ્ફરટક સ્વચ્છતારૂપ પોતાના શ્વેત વણમથી ભબરાજમાન છે. આહાહા ! લાલ રંગ 
છે તે સ્વરૂપમાં પેઠા સસવાય... એ લાલપણં દેખાય, (પણ) સ્ફદટકિા સ્વરૂપમાં લાલ રાંગિો 
પ્રવેશ િર્ી. શ્વેત સ્વભાવ એવું જે સ્ફદટક એમાં એિો (-લાલ રાંગિો) અભાવ છે. ઉપર-
ઉપર જ ઝલક માત્ર દેખાય છે. આહા ! િમજાણં કાાંઈ ? ૧૪મી ગાર્ામાં આવે છેિે ? 
જળિા દળમાં.... મીઠા પાણીનંુ દળ હોય આમ, એિી ઉપર તેલિા બબિંદ ુહોય, એ તેલિા 
બબિંદિુી દ્ધચકાશિો જળિી સ્વચ્છતા િે દળમાં પ્રવેશ િર્ી. એ ઉપર ટપકે દેખાય છે. એમ 
ભગવાિ જ્ઞાિાિંદસ્વરૂપ પ્રભુ એ જ્ઞાિનંુ સ્વચ્છ દળ છે, એમાં એ પુણ્ય-પાપિા ભાવિી જે 
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લાલપ અિે કાળપ દેખાય એ આત્માિી િહીં. એ સ્ફદટક રત્િિો લાલ રાંગ િહીં. ભારે કામ 
ભાઈ આકરંૂ. આખું ઉર્લપાર્લ કરી િાખવંુ...  

આ બધા મારા િહીં એમ કહેતાં પછી િાંખી ક્ાં દેવા એિે ? િાખવા-કાઢવાિી વાત 
જ ક્ાં છે ? મારા માિે છે એિે છોડીિે મારુાં  િહીં (એમ માિવંુ). હુાં  તો દ્ધચદાિંદસ્વરૂપ છુાં  
એમ માિવું એ બધા િાંખી દીધા એણે. અર્વા જ્યાં હતાં ત્યાં રાખ્યા. પોતામાં િહોતા 
અિે જ્યાં હતા ત્યાં રાખ્યા. પોતામાં િહોતા અિે માન્યતાએ રાખ્યા હતા, એ માન્યતા 
છોડી દીધી. આહાહા ! કહો, સુમિભાઈ ! શું હશે આ બધું ? દ્ધવકલ્પો બધા ઉઠે (કે) તેલનું 
આમ કરવું, ફલાણં આમ કરવું. આહાહા ! એય મભણભાઈ ! હવે મભણભાઈ બહારર્ી 
િવરા ર્યા. આહાહા ! આ મોટરપાર્્ટિ તમારી જેવા.... મોટરપાર્્ટિ. અમે આમ કરીએ 
છીએ, મોટરપાર્્ટિ આમ.... આિે આવડે છે, ફલાણાિે આવડતું િર્ી. આહાહા ! અરે 
ભગવાિ! જેિાર્ી રનહત છો એિી આવડત તિે છે ? 'એિી આવડત છે મિે' એ  માન્યતા 
જ મૂઢતા િે દ્ધમથ્યાત્વ છે. આહાહા ! કહો, િમજાણં કાાંઈ ?  

આ દવાનું જ્ઞાિ, વકીલાતનું જ્ઞાિ—એ આત્માનંુ િહીં. આહાહા ! ભાઈ ! શાસ્ત્રિા 
જ્ઞાિ એ આત્માિા ક્ાં છે ? આહાહા ! જો એિા જ્ઞાિ હોય તો એિે આિંદ આવવો 
જોઈએ. એ શાસ્ત્રિા જ્ઞાિર્ી પણ રનહત છે. असमभहितो... આહાહા ! છતાં તેિે િનહત 
માિવો, આહાહા ! એિે અહીં પરમાત્મા ચોરાશીમાં રખડવાનંુ બીજડુાં  કહે છે. આહાહા ! 
એ દ્ધમથ્યાત્વ જેવું કોઈ પાપ િર્ી, દ્ધમથ્યાત્વ જેવો કોઈ અધમથ િર્ી, દ્ધમથ્યાત્વ જેવું કોઈ 
િરક િે નિગોદનું બીજડુાં  િર્ી. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? જ્ઞાિી ભોગમાં અિે 
ચિવતીપદમાં દેખાય, છતાં એ પદમાં િર્ી. આહાહા ! અિે અજ્ઞાિી ત્યાગી દેખાય 
બાહ્યર્ી, રાજ છોડ,ે સ્ત્રી-કુટુાંબ છોડ,ે છતાં 'મેં છોડ્યાં' એ િનહત માન્યું છે એણે. 
િમજાણં કાાંઈ ? આહા ! ભારે જવાબદારી ભાઈ !  

કહે છે, એ સ્વરૂપમાં પેઠા સસવાય ઉપર ઉપર જ ઝલક માત્ર દેખાય છે. કોણ ? 
દ્ધવકાર. ત્યાં રતનનો પારખ  ઝવેરી તો એમ જ જાણે છે અને અપારખ  પ રુષને સત્યરૂપ 
લાલ મણણની... દેખો ! સત્યરૂપ લાલ મણણની જેમ... લાલ મભણ હોય છેિે (લાલ)   
રાંગનું ? લાલ રાંગનું મભણ. સત્યરૂપ લાલ....  એટલે શું કહે છે ? લાલ હોય છેિે મભણ, એ 
તો સ્વચ્છ છે િે ? લાલ મભણ... એ મભણ હોય. સત્યરૂપ લાલ મણણની જેમ લાલરંગરૂપ 
જ પ્રતતભાસે છે. જેમ, 'લાલ મભણ હોય છે' એ િાચી વાત છે (એમ માિે છે), એવો જ 
આ રાગ િનહત આત્માિે માિે છે. માિી લીધો, બિ, માિી લીધો. કોણે કહ્ું ? ... ઝવેરી 
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છે િે ? િાચી વાત છે. માણેક લાલ હોય છે. માણેક લાલ છે એ િાચી જ વાત છે, એવી 
રીતે સ્ફદટકિે લાલ રાંગવાળો માિવો એ મૂઢતા છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? 

લાલ હોય છેિે ? છેિે આપણે ઓલામાં અભભિંદિ ગ્રંર્માં િીચે ? .... આહાહા ! 
અપારખ  પ રુષને (સત્યરૂપ) લાલ મણણની જેમ લાલ રંગરૂપ જ સ્ફદટક ભાસે છે. તેવી 
જ રીતે... આ દ્રષ્ટાાંત ર્યો, કમમતનતમત્તથી આત્મા રાગારદરૂપે પરરણમ ેછે. કાાંઈ પોતાિા 
સ્વભાવિે આશ્રયે પદરણમતો િર્ી. પદરણમવું એટલે ર્વું. પુણ્ય િે પાપિી લાગણીઓ 
કમથિા નિદ્ધમત્તે–િંગે ર્ાય છે. તે રાગારદ આત્માના તનજ ભાવ નથી. આહાહા ! 
લાલચંદભાઈએ આ ગાર્ાઓ કાઢી છે. તે પુણ્ય િે પાપ... આહાહા ! જે ભાવે તીર્ંકરગોત્ર 
બંધાય એવો જે રાગ—એ રાગાદદભાવ નિજ ભાવ િર્ી. આહાહા ! કાાંઈ ખુશી ર્ઈ જાય, 
આહાહા ! તીર્ંકરગોત્ર બંધાય. પણ તારે િ હોય, િાંભળિે ! જેિે બંધાય એ (જ્ઞાિી) 
પોતાિે માિે (કે) મિે બંધિેય િર્ી િે જે ભાવે તીર્ંકરગોત્ર બંધાય એ મારો િર્ી.     
આહાહા ! જેિે દ્ધવકારિા પદરણામ અિે પર એિાર્ી છૂટ્યો છે, એિે એવા ભાવ હોય, 
પણ એ ભાવ મારા છે એમ ધમીિે હોતું િર્ી. આહાહા !  

પંચ મહાવ્રતિા પદરણામ, અહહિંિા, િત્ય, દત્ત, બ્રહ્મચયથ િે અપદરગ્રહ દ્ધવકલ્પ િે 
રાગ છે. હવે એિે એ ધમથ માિે અિે કાાં એિાર્ી િનહત માિે. એિાર્ી રનહત હોવા છતા ં
િનહત માિે, એ ચૈતન્યિા નિમથળાિંદસ્વરૂપિે દ્ધમથ્યાત્વનંુ કલંક લગાડે છે. િમજાણં કાાંઈ? 
આહાહા ! બાપુ ! િંિારિા બીજર્ી છૂટવંુ િે આ મોક્ષિા બીજિે પકડવંુ, એ કાાંઈ વાતુ ં
િર્ી. એ અિંત કાળે એણે કયું િર્ી. ‘લીિ ર્યો પ્રભુ પદ જપે, મુક્તત કહાાંિે હોય’ આવે 
છે કે િહીં ? 'લીિ ભયો પ્રભુ પદ...' હે િાર્ ! હવે તો ઉઘાડ પ્રભુ ! આ દુુઃખડા િહ્યા 
જાતા િર્ી. ભગવાિ કહે છે કે એ દુુઃખ છે એ તારા માિેલા છે, એ મેં કહ્ું િર્ી. િમજાણ ં
કાાંઈ ?  

એવી દીિતાિો માણિ.... વાડીલાલ મોતીલાલનું આવ્યું છે એક ફેરી. ૭૧િી િાલિી 
વાત છે. વાડીલાલ મોતીલાલ હતાિે ? અમદાવાદ. જૈિ િમાચાર. એમાં આ દ્ધચત્ર આવ્યુ ં
હતું. (િંવત) ૧૯૭૧િી વાત છે. આમ પવથત ઉપર ભગવાિ છે માર્ે. ગૌતમ જાય છે. પણ 
જરી લૂગડાાં પહેરીિે જાય છે, તે લૂગડાાંમાં ફટ ફટ પવિ પવિ બહુ ભરાય, (તેર્ી) ચઢતાં 
મુશ્કેલ પડ ેછે. હે ભગવાિ ! આ બધું મિે િડ ેછે આહીં આવતા. ભગવાિ ન્યાંર્ી કહે 
છે.... એ ૭૧માં કહ્ું હતું. એ લાગણીિા લૂગડાાં છોડી દે. છોડ્યા દ્ધવિા મારી પાિે િહીં 
અવાય. લૂગડ ેઉપર જાવું છે. લૂગડાાં એવાં હોય કે ફર-ફર પવિ ભરાય એટલે રોકે એિે. 
એમ વીતરાગ કહે છે કે જેિે આત્મામાં આવવંુ હોય એિે પુણ્ય-પાપિી લાગણીિા લૂગડાાં 
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છોડીિે અવાશે. િમજાણં કાાંઈ ? એ લાગણીઓ િાર્ે રાખીિે અંદર જવાય (િહીં). એ 
િાર્ે રાખે, એમ માિે એ દ્ધમથ્યાદ્રદ્ધષ્ટ છે, એમ આહીં તો કહે છે. આહાહા !  

ભારે માગથ ભાઈ ! ઓલો તો િોંઘોિટ કરી િાખ્યો. અપવાિ કરે તો નિજ્રા ર્ઈ 
જાય, લ્યો. આ વરિીતપ કરે છે જુઓિે. અપવાિ કરે, વરિીતપ કરે. એનંુ શું કરવંુ  
િમજણ દ્ધવિા ? આ અપવાિ કરે, પોષા કરે, અઠ્ઠમ (કરે), ત્યાં એિે ર્ઈ ગઈ નિજ્રા,  
નિજ્રા ર્ઈ ગયો ધમથ અિે ધમથ ર્ઈ ગયો મોક્ષનું કારણ. એલા ! એટલંુ કરતા િર્ી આવડ્ું 
અિંત કાળમાં. શરીર િારા હોય... એ અપવાિ કરે તો શરીર સૂકાઈ જાય અિે ગણાય 
બહુ (ધમથ). શરીરિા ઠીક હોય એ બધા અપવાિે ચઢી જાય, બુદ્ધિિા ઓલા હોય એ 
વાતુંએ ચઢી જાય, િમજાણં કાાંઈ ? અિે પૈિાવાળો હોય એ દાિે ચઢી જાય. ત્રણેમાં ધમથ 
ર્ાય એમ માિે એ લોકો. આહાહા ! ભાઈ ! એ ત્રણે ચીજર્ી જુદો છો. આહાહા ! એવા 
કમથનિદ્ધમત્તર્ી.... (રાગાદદ) આત્માિા નિજ ભાવ િર્ી. આત્મા પોતાિી સ્વચ્છતારૂપ 
ચૈતન્યગુણમાં સબરાજમાિ છે. આહાહા ! પ્રભુ તો પોતાિી અક્સ્તમાં જ્ઞાિાિંદિી 
સ્વચ્છતામાં સબરાજે છે. એ રાગમાં આત્મા િે આત્મામાં રાગ, આહા ! આ ભેદ પાડવો....  

આત્મા પોતાની સ્વચ્છતારૂપ... જેમ સ્ફદટક નિમથળતામાં નિમથળપણે સબરાજમાિ 
છે. લાલમભણિી પેઠે સ્ફદટક લાલ રાંગવાળો ર્યો િર્ી. લાલર્ી તો નિમથળ ભભન્ન રહ્ું છે એ. 
એમ ભગવાિ આત્મા કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી (ર્તા) પુણ્ય-પાપિા દ્ધવકલ્પ િે ભાવ એિા રાંગ 
િનહત ર્યો િર્ી. રાગિા રાંગભાવ િનહત ર્યો િર્ી. એિાર્ી રનહત ચૈતન્ય સબરાજે છે. 
આહાહા ! જ્યાં િજર િાંખતા રાગ િર્ી... આહા ! િમજાણં કાાંઈ ! આ બહુ કરવાનંુ 
આકરુાં  પણ હોં. કોઈ ગુરુિી કતપા ર્ઈ જાય િે પરમેશ્વરિી દયા ર્ઈ જાય (તો) િ ર્ાય ? 
પરમેશ્વર એવા હશે દયા દ્ધવિાિા ?  

ત્યાં ઉતયાથ હતા.... હતાિે તમારા કાાંદ્ધતભાઈ. પરમાત્માિી કતપાર્ી બધું િરખંુ ર્યંુ.  
ભાઈ ! ત્યાં ગયા હતાિે હમણાં ? (શ્રોતા : રાજકોટ.) રાજકોટ. રાતે બે જણ આવ્યા. 
અમારે ખોલવું હતું (-ઉદઘાટિ કરવું હતું, તો) િામ લખવંુ હતું. 'કુાં દકુાં દ' એટલું િામ લખવંુ 
હતું. િામ લખવંુ હતું તો હવે (લખવાવાળા) ગોતવા ક્ાં ? ત્યાં ૧૧ વાગે ૨ જણ આવ્યા. 
શું કામ છે તમારે ....? ખબર પડી હોય કો'કિે. બધા ધંધાવાળા ધ્યાિ રાખતા હોયિે ? ન્યાં 
ક્ાં પરમેશ્વરે મોકલ્યા હતા ? પણ ઓલા કહે કે આમ પરમાત્માિી કતપાર્ી બધું.... લોકો 
તો એમ કહે, આપિી કતપાર્ી અમારે બધું િરખંુ ર્ઈ ગયંુ. વળી એમ કહે. કોઈિી કતપાર્ી 
િહીં, એ તો ર્વાનંુ હોય એ બહારર્ી ર્ાય. કતપા-સબપા ક્ાં કામ કરતી હતી ? ...િે જગતિ ે
ભ્રમણાિા ભંડારમાં ઉતારી દીધો છે.  



 
  

 
પુરુષાર્થસિસિ-ઉપાય, ગાર્ા ૧૪  પ્રવચન-૧ 11  

કહે છે, રાગારદ છે તે સ્વરૂપમાં પેઠા તવના... છે િે અંદર ? એ સ્ફદટકમભણમાં લાલ 
ફૂલિા િંગે લાલપિી ઝાંય જે દેખાય, એ સ્ફદટકમભણિી સ્વચ્છતામાં એ લાલપણં પેઠુાં  િર્ી. 
એમ કમથિા નિદ્ધમત્તે ર્તો દ્ધવકલ્પ શુભ િે અશુભ રાગ, એ અંદર પ્રભુ આત્માિી સ્વચ્છતામાં 
પેઠા િર્ી, ભભન્ન છે. આહાહા ! એિે, ઉપાજેલો રાગિો કતાથ ર્ઈિે અજ્ઞાિ  બાળે છે. એ 
રાગ અંદરમાં િર્ી, કહે છે. િમજાણં કાાંઈ ? આવો માગથ પરમાત્માિો છે, આર્ી કોઈ 
બીજી રીતે ઢીલો િે બીજી રીતે બતાવશે, (તો) જજિંદગી ઉજાડશે એિી. આહાહા ! 
િમજાણં કાાંઈ ? ભાઈ ! બીજા ધમથ કરે તો આપણે... કોઈ કરે, કોઈ કરાવે િે કોઈ અનુમોદે, 
લ્યો. કો'ક ધમથ કરતા હોય એમાં આપણે અનુમોદવું. પણ તારો અનુમોદિિો દ્ધવકલ્પ રાગ 
છે, િાંભળિ ે! અનુમોદિા ક્ાં ર્ઈ છે એ ? આહાહા !  

કહે છે, રાગારદ છે તે સ્વરૂપમાં પેઠા તવના ઉપર ઉપર જ ઝલક માત્ર દેખાય છે. 
અરે ! સ્ફદટકમભણમાં લાલ રાંગિી જે ઝાંય દેખાય એ ઉપર ઉપર દેખાય છે, અંદરમાં છે 
(િહીં). જેમ જળમાં તેલિી દ્ધચકાશિા બબિંદ ુઉપર ઉપર દેખાય છે, પાણીમાં એિી દ્ધચકાશ 
િર્ી. એમ ભગવાિ આત્મા ચૈતન્યબબિંબ હોવાવાળો પદાર્થ પ્રભુ એમાં પુણ્ય િે પાપિી 
ઝલક ઉપર ઉપર દેખાય છે, અંદરમાં પેિતી િર્ી. આહા ! આ તે કાં ઈ શું કહે છે આ ? 
િમજાણં કાાંઈ ? આહીં તો વ્યવહાર રત્િત્રય દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રિી શ્રિાિો દ્ધવકલ્પ, પંચ 
મહાવ્રતિો દ્ધવકલ્પ, શાસ્ત્રિા ભણતરિો દ્ધવકલ્પ—એ બધો રાગ ઉપર ઉપર તરે છે, અંદરમાં 
પેિતો િર્ી. આહા ! આ તે કાંઈ વીતરાગી સ્વરૂપ ! એમાં રાગ કેવા ? કહે છે. આહા ! 
રાગિી ગંધ કેવી અંદર ? એવા વીતરાગસ્વરૂપ ચૈતન્યપ્રભુ એિી દ્રદ્ધષ્ટ કરીિે અનુભવ કરવો 
એનંુ િામ ધમથ છે. દરબાર ! ભારે આવી વાત !  

ઉપર ઉપર જ ઝલક માત્ર દેખાય છે. ઝલક ખોટી હોં. આહાહા ! ત્યાં જ્ઞાની 
સ્વરૂપના પરીક્ષક તો.... ઘમી જીવ તો સ્વરૂપિી પરીક્ષા કરિારો છે. એમ જ જાણે છે.... 
એમ જ જાણે છે, એમ. જ્ઞાની સ્વરૂપના પરીક્ષક તો એમ જ જાણે છે... શુ ં? કે રાગાદદ 
ઉપર ઝલકે છે, અંદરમાં છે િહીં. એમ જ્ઞાિી–ધમી માિે છે. આહાહા ! ઓલો વ્યવહાર 
જાણે ઉપર.... ભાઈ ! એ તો એનંુ એ ઉપર.... આહાહા ! ચંદભુાઈ ! ૧૨મી ગાર્ામાં 
આવ્યુંિે ? એ તો બીજી શૈલીએ વાત કરી છે. આહાહા ! હવે ઓલા કહે, વ્યવહાર કરવો.. 
વ્યવહાર કરવો.. અરે ! કરવાિી વાત ક્ાં છે ? િાંભળિે માળા ! આહાહા ! એ દ્ધવકલ્પો 
હોય છે, પૂણથ દશા પ્રાપ્ત િ હોય ત્યાં. એિે એ જાણે છે કે મારામાં િર્ી, હુાં  એિો જ્ઞાિ 
કરિારો છુાં . આહાહા ! આવી િમ્યગ્દશથિિી રીત છે. એ વ્યવહારિા દ્ધવકલ્પો....  
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કહે છે, પરીક્ષક તો એમ જ જાણે છે... કે મારામાં િર્ી. વ્યવહાર મારામાં િર્ી. 
એમ આવ્યંુ કે િહીં આમાં ચંદભુાઈ ? શું કીધું ? ભગવાિિી ભક્તત િે ભગવાિનું સ્મરણ—
એ દ્ધવકલ્પ મારામાં િર્ી. મારામાં હોય તો તો મેલ ર્ઈ ગયો. અંદર સ્વચ્છતા– નિમથળતામાં 
ક્ાં આવ્યુ ં? આહાહા ! અપરીક્ષક જીવોને સત્યરૂપ આત્મા... િત્યરૂપ આત્મા એમ 
કીધું હતુંિે ? લાલ મભણ... ભાઈ ! ઓલામાં 'િત્યરૂપ લાલ મભણ' કીધું હતું. એ અહીં 
િત્યરૂપ આત્મા.. િત્યરૂપ આત્મા... કીધુંિે ? શું કીધું એ ? માણેક. એ લાલ માણેક એ 
તો સ્વરૂપ જ એનંુ છે. સ્ફદટકનું એ સ્વરૂપ િર્ી. એમ ભગવાિ આત્મા સત્યરૂપ આત્મા, 
આહાહા ! િત્ િાહેબ પ્રભુ ! એ પ્રકાશદાિજી ! લ્યો, આ િત્ િાહેબ (આત્મા) છે. 
આહાહા !  

સત્યરૂપ આત્મા... દ્ધત્રકાળ િત્યરૂપસ્વરૂપ ભગવાિ એ પુણ્ય-પાપિા અિત્ રૂપે કોઈ 
દદ’ ર્યો િર્ી. આહાહા ! આ તે કાંઈ દ્રદ્ધષ્ટિા પલટા ! અિે એિા ફળ પણ મુક્તત છે. 
આહાહા ! અિે એિે પોતાિા માિવા એ િંિારિા બીજડા છે. આહા ! બે વાત છે. ગોઠે 
એમ કર. સત્યરૂપ ભગવાિ આત્મા પ દ્ ગલ કમમની પેઠે રાગારદ સ્વરૂપ જ પ્રતતભાસે છે. 
િત્યરૂપ આત્મા પુદ્ ગલ કમથિી પેઠે રાગાદદ સ્વરૂપ જ એિે પ્રદ્ધતભાિે છે, એમ કહે છે. એ 
રાગ છે તે જ હુાં  છુાં . આહાહા ! પયાથયબુદ્ધિ છે િે આ ? દ્ધવકલ્પ ઉઠ્યો છે દયા-દાિ-વ્રત-
ભક્તત આદદિો, એ જ હુાં  છુાં . એવો રાગ કાંઈ જડિે હોય ? એમ. માટ ેમારે હોય. એમ 
અજ્ઞાિીિે પુદ્ ગલ કમથિી પેઠે રાગાદદ સ્વરૂપ જ પ્રદ્ધતભાિે છે એમ.  

અહીં પ્રશ્ન—તમે જ રાગારદભાવને જીવકૃત્ય કહ્યા હતા. િમજાણં કાાંઈ ? એ 
૧૨મી ગાર્ા. એમાં િર્ી. ૧૨મી ગાર્ામાં કહ્ું. जीवकृत ंिहरणभम ंहनहमत्तमभत्र ंप्रिद्य िरुन्य.े 
પુસ્તકમાં છે ૧૨મી ગાર્ા. અહીં પુસ્તક રાખ્યું છે. આ પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય અહીંયા 
વિાવ્યા િર્ી ? ક્ાં છે ? ર્ોડા છે કો'ક કહેતું હતું. એમ હોય ? આ કળશટીકા તો બહુ 
છે. ૨૦૦ છે..... કહો, િમજાણં કાાંઈ ? કો'ક કહેતું હતું કે એક-બે છે. આમાં ધ્યેય હશે 
કો'કિો. આ શું કહેવાય ? કળશટીકા ૨૦૦ છે. એય, છબીલભાઈ ! જુઓ ! આ રહ્યા. 
અમારે કહે એવી રીતે, અમારા જેવાિે ખબર િહીંિે. ...... આહાહા !  

કહે છે, તમે જ રાગારદભાવને જીવકૃત કહ્યા હતા. ૧૨મી ગાર્ામાં. અહીં તેને 
કમમકૃત કેવી રીતે કહો છો ? આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? એવો સશષ્યિો પ્રશ્ન છે. તેનો 
ઉત્તર—રાગારદભાવ ચતેનારૂપ છે... એટલે ચતેિાભાિ–એિી દશાનંુ રૂપ છે એમ કહે છે. 
એ કાંઈ પરમાણનું રૂપ િર્ી. એ રજકણ િર્ી, જડ અજીવ િર્ી. એ રાગારદભાવ 
ચેતનારૂપ છે તેથી એનો કતામ જીવ જ છે... આહાહા ! પરંત  અહીં શ્રદ્ધા કરાવવા માટે 
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મૂળભૂત જીવના શ દ્ધસ્વભાવની અપેક્ષાએ રાગારદ ભાવ કમમના તનતમત્તથી થાય છે 
તેથી કમમકૃત કહ્યા. આહાહા ! એનું દ્ધવશેષ (કહેશે).  

   (પ્રમાણ વચિ ગુરુદેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨ 
ગાથા ૧૪, ૧૫ 

ફાગણ વદ ૧૨, રદ્ધવવાર, તા. ૧૨-૩-૧૯૭૨ 

 
આ પુરૂષાર્થસિદ્ધિ ઉપાય, ૧૪મી ગાર્ા ચાલે છે. પાછળ છેલ્લી લીટી છે, જુઓ !  

ફરીિે લઈએ. પાનું છેિે પાનું, એમાં છેલ્લી લીટી છે. એમાં કહ્ું છે ગાર્ાિી શૈલી.  
અહીં પ્રશ્ન... શું ચાલે છે આ વાત ? કે આ ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાિ આિંદમૂર્તિં 

આત્મા, એ દ્ધવકારીભાવ, ઉપાદ્ધધભાવ અિે શરીર આદદ એિાર્ી અિમાનહત િામ િનહત 
િર્ી. છતાં જ્ઞાયક દ્ધત્રકાળી પોતાિો નિજસ્વભાવ શુિ આિંદસ્વરૂપ આત્મા એિા અજ્ઞાિિે 
લઈિે, એ પુણ્ય િે પાપિા ભાવ અિે શરીર િનહત છુાં—એમ જે અંતરમાં ભાિવંુ એનંુ 
િામ ભવનંુ બીજ દ્ધમથ્યાત્વ છે. બહુાં  ટૂાં કુાં  છે પણ છે.... એ ગાર્ામાં છે િે ? ત્યારે છેલ્લો 
પ્રશ્ન કયો. જુઓ ! છેલ્લી લીટી છે. અહીં પ્રશ્ન—તમે જ રાગારદભાવને જીવકૃત કહ્યા 
હતા.... હવે, આ શું તમે કીધું ? પહેલેર્ી તો આપે એમ િમજાવ્યું અમિે કે ભગવાિ 
આત્મા ચૈતન્યબબિંબ આિંદકાં દ ધ્રુવસ્વભાવ છે, એિે પુણ્ય-પાપિા રાગવાળો જાણવો, 
માિવો, જે િનહત િર્ી છતાં િનહત માિવો—એિે તો આપે ભવનું બીજ દ્ધમથ્યાત્વ કહ્ું 
હતું. વળી તમે જ કહ્ું હતું કે દ્ધવકારીભાવ જીવકતત છે. િમજાણં કાાંઈ ? ૧૨મી ગાર્ામાં 
આવ્યું હતું. ૧૨..૧૨.. જીવકતતં..  ૧૨ ગાર્ામાં. િમજાય છે કાાંઈ ?  

આ તો મુદ્દાિી રકમિી વાત છે કે ભગવાિ આત્મા એક િેકન્ડિા અિંખ્ય ભાગમાં 
િત્યસ્વરૂપ, આિંદસ્વરૂપ, જ્ઞાયકસ્વરૂપ, પૂણથ આિંદ આદદ અિંત શક્તતનું પૂણથ રૂપ એવો 
આત્મા છે. એ આત્મા શરીર-વાણી-મિ િનહત તો િર્ી, (પણ) રનહત છે, પણ એ પુણ્ય 
િે પાપિા ભાવ.. જે ભાવર્ી તીર્ંકરગોત્ર બંધાય, જે ભાવર્ી સ્વગથ મળે, જે ભાવર્ી   ઊંચુ ં
આહારક શરીર ર્ાય છે એવંુ બંધાય, જે ભાવર્ી પુણ્ય બાંધીિે અબજો રૂનપયા મળે—એ 
ભાવ રનહત આત્મા છે. િમજાણં કાાંઈ ? એિે િનહત માિવો એ ભવનું બીજ દ્ધમથ્યાત્વ 
છે. આહાહા ! ત્યારે સશષ્યે પ્રશ્ન કયો, પ્રભુ ! આ તો બે વાત ર્ઈ. તમે જ રાગારદભાવન ે
જીવકૃત કહ્યા હતા... પંદડતજી ! એમાં પહેલે એક આવ્યું હતું ભાઈ ! વ્યાપ્ય-વ્યાપકિી 
વ્યાખ્યા આવી હતી. જે િહચર િાર્ે હોય એિે વ્યાપ્પ્ત કહીએ. આવે છે કાાંઈ તમારે 
િંસ્કતતમાં ? એય ! (શ્રોતા : ....) હા, એ. એ િંસ્કતતિા પ્રોફેિર છે. આમાં છે, મૂળ મોટા 
શાસ્ત્રમાં છે. પાિામાં િર્ી. પેપર છે ? એ પાનું ૧૫ છે ૧૫. 
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િીચે છેિે ? વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ એટલે શ ં... છેલ્લો પેરેગ્રાફ. તે કહીએ છીએ. 
તનયમથી સહચારી હોય તેને વ્યાણપ્ત કહે છે. એટલે ? જેમ ધ માડા અને અસિમા ં
સહચારીપણં છે. જયા ંધ માડો હોય ત્યાં અસિ હોય અને અસિ તવના ધ માડો ન હોય. 
બરાબર છે ? ધુમાડો હોય ત્યાં અસગ્ન હોય અિે અસગ્ન દ્ધવિા ધુમાડો િ હોય. ધુમાડા દ્ધવિા 
અસગ્ન હોય. અસગ્ન દ્ધવિા ધુમાડો િહીં િે ધુમાડા દ્ધવિા.... અસગ્ન િ હોય િે ધુમાડો હોય એમ 
છે (િહીં). એિે વ્યાપ્પ્ત કહીએ. છેિે ? તનયમથી સહચારી હોય તેન ેવ્યાણપ્ત કહે છે. 
જેમ ધુમાડાનંુ આવ્યુંિે ? તેમ રાગારદભાવ... પુણ્ય િે પાપિી દ્ધવકલ્પદશા અને આત્મામા ં
સહચારીપણં છે.—િાર્ે રહેિાર છે. જયાં રાગારદ હોય ત્યાં આત્મા હોય જ. આત્મા 
તવના રાગારદ ન હોય. વસ્તુમાં હોય ? લાકડામાં હોય ? િમજાય છે કાાંઈ ? પુણ્ય િે 
પાપિા દ્ધવકલ્પો–આસ્રવો એ આત્મા દ્ધવિા િ હોય. િમજાણં કાાંઈ ? રાગાદદ હોય ત્યાં 
આત્મા હોય. આત્મા દ્ધવિા એ પુણ્ય િે પાપિા રાગભાવ હોય િહીં. પુણ્ય-પાપભાવ દ્ધવિા 
આત્મા હોય એ જુદી વાત છે. જેમ ધુમાડા દ્ધવિા અસગ્ન એકલી હોય, પણ ધુમાડો હોય િે 
અસગ્ન િ હોય અિે અસગ્ન દ્ધવિા ધુમાડો હોય (એમ બિે િહીં). િમજાણં કાાંઈ ?  

આ તો જરી િંસ્કતતમાં 'મોજુદ'િી વાત છે ખરી. એમ આત્મામાં... શરીર, વાણી, 
મિ તો જુદી જડ ચીજ છે. પણ દયા-દાિ-વ્રત-ભક્તત, કામ-િોધિા ભાવ જે રાગભાવ છે 
એ આત્મા દ્ધવિા િ હોય. િમજાણં કાાંઈ ? છે િે ? રાગાદદ હોય ત્યાં આત્મા હોય જ અિે 
આત્મા દ્ધવિા એકલા જડમાં રાગાદદ િ હોય. આ વ્યાણપ્તરિયામા.ં.. આ વ્યાપ્પ્ત ર્ઈ 
(એટલે) એકબીજાિે િંબંધ ર્યો. રાગ-દ્ધવકલ્પ અિે આત્મા, એવી દિયામાં જે કમમ છે 
એને વ્યાપ્ય કહીએ. કમથ એટલે રાગ િે દ્વષેિા પદરણામ એ વ્યાપ્પ્તનું કમથ એટલે કાયથ એિે 
વ્યાપ્ય કહીએ અિે આત્મા કતામ એને વ્યાપક કહીએ. પયાથય કતાથ િે દ્રવ્ય કતાથ િહીં—
એ વાત અત્યારે અહીં િર્ી. જે િવારમાં આવે છે કે રાગ કે નિમથળ પયાથયિો કતાથ દ્રવ્ય 
િહીં. એ તો બેિી ભભન્નતા પાડવા (કહ્ું). પણ પરર્ી ભભન્ન પાડવામાં પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકલ્પ 
આત્મા દ્ધવિા િ હોય. િમજાણં કાાંઈ ?  

રાગાદદ િ હોય ત્યાં આત્મા હોય, પણ આત્મા િ હોય િે રાગાદદ હોય (એમ બિે 
િહીં). આરે ! આવું બધું શીખવંુ પડતું હશે ? એમ અહીંયા વ્યાપક... આત્મા કતાથ–વ્યાપક 
અિે દ્ધવકારી પદરણામ કમથ–વ્યાપ્પ્ત દિયાનું કાયથ તે એનું કમથ. એટલે વ્યાપ્ય-વ્યાપક િંબંધ 
હોય ત્યાં કતાથ-કમથ હોય એમ કહે છે. એ વાત અહીંયા સિિ કરી છે કે ભઈ ! કતતથત્વ તો 
તમે જીવિે કીધું હતું. રાગાદદ, પુણ્ય-પાપિા પદરણામ જીવનું કરેલંુ કાયથ એનું વ્યાપ્ય છે 
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(અિે) જીવ વ્યાપક છે. ઝીણી વાતું ભાઈ ! એમ કહ્ું હતુંિે ? અહીં તેને કમમકૃત કેવી રીત ે
કહો છે ? તેનો ઉત્તર. છે પાિામાં છે. 

કહે છે કે રાગારદભાવ ચેતનારૂપ છે... એ ચૈતન્યિી દશામાં છે, કાંઈ જડિી દશામાં 
િર્ી. આહાહા ! કાાંઈ લાકડાિે રાગ િ હોય, પર્રાિે િ હોય. આિે આ લોઢાિે રાગ છે ? 
પુણ્ય િે પાપિા ભાવ આત્મા દ્ધવિા િ હોય. એમ ચેતિારૂપ છે એમ આપે કહ્ું હતું. તેથી 
તેનો કતામ જીવ જ છે, પરંત ... ઉત્તર આપે છે હવે. કતાથ તો જીવ છે, (પણ) અજ્ઞાિભાવે 
કરે ત્યાં સુધી.. અજ્ઞાિભાવે કરે ત્યાં સુધી. એ પુણ્ય િે પાપિી લાગણીઓ દુુઃખરૂપ 
આકુળતા છે. આહાહા ! એિે એ જીવ કરે છે. કાાંઈ પુદ્ ગલ કરે છે િે કમથ કરે છે અિે 
જડમાં રાગ ર્ાય છે—એમ િર્ી. આહાહા ! કહો, સુમિભાઈ ! આ તો િમજાય એવું છે 
હોં. લોજીકર્ી આવે છે વાત જરી. એ પણ આવું તમારે ન્યાં તેલમાં આવે ? આહાહા ! 
પરંત  અહીં શ્રદ્ધા કરાવવા માટે... દેખો ! ભાષા. એ ચીજ તારી િહીં. તારી હોય એ 
દ્ધત્રકાળ રહે અિે દ્ધત્રકાળ રહે તે તારી હોય. આહા ! એવો દ્ધત્રકાળી ભગવાિ આત્મા 
િક્ચ્ચદાિંદસ્વરૂપ, િત્ િામ શાશ્વત (અિે) જ્ઞાિિો પૂંજ અિે આિંદિો પદરપૂણથ... િવારમાં 
આવ્યું હતુંિે ? જ્ઞાિ િે દશથિર્ી પદરપૂણથ વસ્તુ છે. વસ્તુ એક, એમાં અિંત ગુણનું પદરપૂણથ 
એનંુ સ્વરૂપનું રૂપ છે. આહાહા ! એવા સ્વરૂપિી શ્રિા કરાવવા.... િમજાણં કાાંઈ ? 
આહાહા ! છે િે ?  

અહીં શ્રદ્ધા કરાવવા માટે મૂળભૂત જીવના શ દ્ધ સ્વભાવની અપેક્ષાએ કહ્ું છે. 
આહાહા ! મૂળભૂત.. એ દ્ધત્રકાળી ભગવાિ આત્મા જ્ઞાિ િે આિંદર્ી પદરપૂણથ સ્વભાવર્ી 
ભરેલો પદાર્થ છે, એિી શ્રિા અિે એિો અનુભવ કરાવવા, રાગાદદભાવ કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી 
ર્ાય છે તેર્ી કમથકતત કહ્યા છે. કહો, ચંદભુાઈ ! લ્યો, આ ર્ોડુાં  સ્પષ્ટીકરણ ર્યંુ. એ કહે, 
આ ભૂતડામાં આવશે એ કરતાં ર્ોડુાં .... કહો, િમજાણં કાાંઈ ? દાખલો ભૂતડાિો આવે છેિે 
આપણે ? આહાહા ! ભગવાિ કાયમ રહેિારી ચીજ–અદ્ધવિાશી વસ્તુ છે અિે એમાં જ્ઞાિ, 
દશથિ, આિંદ એવા એિો પદરપૂણથ સ્વભાવ છે અિે અદ્ધવિાશી દ્ધત્રકાળ આત્માિી િાર્ે 
રહેિારા છે. એવા દ્ધત્રકાળી સ્વભાવવાિિા દ્ધત્રકાળી સ્વભાવિી શ્રિા કરાવવા असमभहितो 
(હોવા છતાં) િમાનહતો ભાિે એમ જે કહ્ું, એિો અર્થ કરે છે આ. ભગવાિ આત્મા 
નિમથળાિંદ પ્રભુ, એ પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકાર અિે શરીરર્ી રનહત છે. ભગવાિ ! તારી ચીજ 
રનહત છે. ત્યાં દ્રદ્ધષ્ટ મૂક. જેિાર્ી રનહત છે એિા ઉપરિી દ્રદ્ધષ્ટ છોડી દે. અિંત.. અિંત.. 
આિંદ િે જ્ઞાિિો િાગર ભગવાિ ત્યાં દ્રદ્ધષ્ટ મૂક, જેિાર્ી િનહત છે. આહાહા ! િમજાણ ં
કાાંઈ ?  
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શ દ્ધસ્વભાવની અપેક્ષાએ... એમ કહ્ુંિે ? ઓલો પુણ્ય-પાપિો ભાવ એ 
અશુિભાવ છે અિે ક્ષભણક છે, અનિત્ય છે, ઉપાદ્ધધ છે, કમથિા નિદ્ધમત્તિા િંગે ર્યેલી 
ઉપાદ્ધધ છે. જેમ સ્ફદટકમાં લાલ અિે પીળા ફૂલિા િંગે સ્ફદટકમાં લાલ અિે પીળી ઝાંય 
દેખાય છે એ સ્ફદટકનું સ્વરૂપ િર્ી. સ્ફદટક એ પદરણામિો કતાથ અિે એ પદરણામ એનું કમથ 
છે, પણ દ્ધત્રકાળી સ્વભાવિી અપેક્ષાએ.... આહાહા ! એ સ્ફદટકિી નિમથળતા– 
ઉજ્જવળતા એિી અપેક્ષાએ જે ફૂલિા િંગમાં લાલ રાંગિી ઝલક દેખાય એ એિી િહીં. 
એ સ્ફદટકિી સ્વચ્છતાિી પ્રતીદ્ધત કરાવવા 'આ એનંુ િર્ી' એમ કહેવામાં આવે છે. િમજાય 
છે કાાંઈ ? આહાહા ! એણે અિંત કાળમાં જીવિો સ્વભાવ શું છે એિી એણે શ્રિા કરી 
જ િર્ી. આહીં તો શુિિી શ્રિા કરાવવા, અશુિતા એિી િર્ી એમ સિિ કરવું છે. 
િમજાણં કાાંઈ ? આહાહા !   

આ શરીર-વાણી-મિ તો ક્ાંક રહ્યા, એ તો પર છે. આહાહા ! પણ એિે એટલી 
િર્ી ખબર પડતી ? કે દેહ છોડે ત્યારે એકલો આત્મા ચાલ્યો જાય છે. આ ધૂળેય િાર્ે 
િર્ી આવતી. એ રજકણ પડ્યા (રહ્યા).. લ્યો. બાયડી-છોકરા-કુટુાંબ.. ભયાથ ઘરમાંર્ી કેમ 
(જવંુ) કેમ ગોઠ્ું—એમ બાયું રોવે છેિે ઓલા મરે ત્યારે. ભયાથ ઘરમાંર્ી જઈિે સ્મશાિમાં 
કેમ (ગોઠ્ું) ? ક્ાં એિે ગોઠતું હતું ન્યાં ? હવે ઘર ભયંુ કે દદ' હતું ? એ તો જગતિા 
જડિા ભરેલા પદાર્થ (-શરીર)માં અંદર આવ્યો હતો. આવ્યો િે એણે માન્યું હતું કે આ 
મારા છે. મૂઢ ર્ઈિે પકડીિે બેઠો હતો. એ તો એિે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે એ છોડે ત્યારે કાાંઈ 
રહેતું િર્ી. જીવ ગ્યો ? 'જીવ ગ્યો' એમ કહે છે િે ? આ રહ્ું બધું. એ કાાંઈ એનંુ િહોતું, 
એિામાં િહોતું, એનંુ ર્ઈિે રહ્ું િહોતું. બરાબર હશે આ ? આ બધું જાડુાં  શરીર છે મોટુાં , 
લ્યો આહાહા ! એ (શરીરાદદ) તો એિા િર્ી, એિી મારા(રૂપિી) શ્રિા હોય એ તો છોડ, 
પણ પુણ્ય-પાપિા ભાવ મારા છે એવી શ્રિા છોડ એ માટે કહ્ું છે અહીં તો. કારણ કે 
દ્ધત્રકાળી સ્વભાવ િારે્ કતદ્ધત્રમ ક્ષભણક ઉપાદ્ધધ મારી છે એમ માિવંુ એ ભવનંુ બીજ છે. 
િમજાણં કાઈ ? આહાહા ! 

એ કહે છે, અહીં શ્રિા–િમ્યગ્દશથિ.... દ્ધત્રકાળી ચૈતન્ય સ્વભાવ પૂણાથિંદિો િાર્ 
ભગવાિ આત્મા… આહાહા ! કેમ બેિે ? પામર ર્ઈિે બેઠો એિે પ્રભુ કેમ બેિે ? એિી 
પોતાિી પ્રભુતા હોં. આહાહા ! કહે છે અહીંયા કે એિી દ્ધત્રકાળી પ્રભુત્વશક્તત.. જ્ઞાિિી 
પ્રભુતા, દશથિિી પ્રભુતા, આિંદિી પ્રભુતા, સ્વચ્છતાિી પ્રભુતા—એવી અિંત શક્તતિી 
પ્રભુતા જેિો–આત્માિો સ્વભાવ છે. એિી શ્રિા કરાવવા કે જે શ્રિા મોક્ષનું બીજ છે... 
િમજાણં કાાંઈ ? આહાહા ! એ શ્રદ્ધા કરાવવા માટે મૂળભૂત જીવના શ દ્ધસ્વભાવ...  
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દેખો ! ઓલંુ પુણ્ય-પાપ એનંુ કરેલંુ કમથ ખરુાં , પણ એ મૂળભૂત સ્વભાવ િહીં. કતદ્ધત્રમ 
અજ્ઞાિપણે અિે અક્સ્ર્રતાપણે ઊભો કરેલો ભાવ છે. આહાહા ! એિે ઓળંગી જઈ... 
ભગવાિ દ્ધચદાિંદ પ્રભુ શુિ ચૈતન્ય ધ્રુવ આિંદિો ધામ ત્યાં દ્રદ્ધષ્ટ મૂક. એ સ્વભાવ િનહત 
છે, દ્ધવભાવ િનહત િર્ી. િમજાણં કાાંઈ ? આહાહા ! ભારે વાતે ભાઈ આવું. હવે કરવાનંુ 
અંદર િે અંદર, ભૂલ્યો પણ અંદર િે અંદર. બહારમાં ભૂલે િહીં િે બહારમાં કરવાનું િ મળે. 
આહા !  

કહે છે, એ અપેક્ષાએ રાગારદભાવ કમમના... ઓહોહો ! શુભ િે અશુભ ઉપાદ્ધધ, 
પુણ્ય િે પાપિા ભાવ મારા, એ તો અિાદદ કાળર્ી દ્ધત્રકાળી સ્વભાવિે ભૂલી 
પયાથયદ્રદ્ધષ્ટમાં—રાગિી રુદ્ધચિી દ્રદ્ધષ્ટમાં—એ મારા એમ તેં માન્યા છે, એ તો દ્ધમથ્યાત્વ છે. 
િમજાણં કાઈ ? દ્ધમથ્યા િામ જૂઠા છે અિે જૂઠાનંુ ફળ િંિારમાં રખડવાનંુ છે. આહાહા! 
આકરુાં  ભારે પડ ેઆ. એ ભાવ કમમના તનતમત્તથી થાય છે તેથી કમમકૃત કહ્યા છે. એિો 
સ્વભાવ િર્ી. હવે દ્રષ્ટાાંત આપે છે. હવે આ ભૂતડુાં . ચંદભુાઈ કહે, કાલ ભૂતડાિો દાખલો 
આવશે.  

જેમ કોઈ મન ષ્યને ભૂત વળગય ં હોય તો તે મન ષ્ય તે ભૂતના તનતમત્તે નાના 
પ્રકાર એટલે અિેક પ્રકાર, અિેક પ્રકારિી તવપરીત ચેષ્ટા કરે છે. ભૂતડુાં  વળગ્યંુ હોય ભૂતડુાં . 
એક તો હોય જાણે વાંદરો અિે એણે જાણે પીધો હોય દારૂ અિે એિે જાણે ભૂત વળગ ે
અિે કરડ્યો હોય વીંછી. િમજાણં કાાંઈ ? જોઈ લ્યો. એક તો પોતે જાતે ચપળ, એમાં 
એિે ભૂત વળગે, એમાં કોઈએ એિે દારૂ પાયો હોય. આહાહા ! એમ આત્મા.... આ ભૂતિો 
દાખલો આપશે. ભૂત વળગય ં હોય તો તે મન ષ્ય તે ભૂતના તનતમત્તે નાના પ્રકાર એટલે 
અિેક પ્રકારિી તવપરીત ચેષ્ટા હોં. આ વાંદરો અમર્ો બેઠો હોયિે તો એમ.. એમ.. (ચેષ્ટા) 
કયાથ કરે. જોયો છેિે વાંદરાિે ? એ વાંદરાિે વળગે... આ ભૂતડુાં , ભૂત વળગે છે એિે. 
આહાહા ! તેથી તે ચેષ્ટાઓનો કતામ તો મન ષ્ય જ છે... ભતૂ વળગ્યંુ હોય, એમાં ચેષ્ટા 
મનુષ્ય આમ કરે.. આમ કરે.. આમ કરે.. જાંદટયા આમ બાઈયંુ કરે છે િે ? જાંદટયા તાણે, 
આ કરે, આ કરે.... એિો કતામ તો મન ષ્ય જ છે પરંત  તે ચેષ્ટા મન ષ્યનો તનજ ભાવ 
નથી... ભૂતડુાં  િીકળે એટલે ચેષ્ટા રહે િહીં. માટે ચેષ્ટાઓને ભૂતકૃત કહીએ. એ ચેષ્ટાિે 
આ કારણે ભૂતિી કરાયેલી કહીએ. કતાથ જીવ છે, છતાં એ ઉપાદ્ધધભાવ ભૂતિો છે એમ 
કહીિે તેિે કાઢી િખાવા માંગે છે.  

તેમ આ જીવ કમમના તનતમત્તે નાના પ્રકારના (તવપરીત) ભાવોરૂપે પરરણમ.ે.. 
આહાહા ! ભગવાિ આિંદિો િાર્ એ િાધારણ િાધારણ ભાવમાં.. આહાહા ! એક શાક 
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િારુાં  ર્યંુ હોય, ભજીયા િારા તળેલા આવે ત્યાં ખુશી-ખુશી ર્ઈ જાય હોં. અરે ! આજ 
તો કરકદરયા ભજીયા, કારેલાનંુ શાક અિે રિકેરી અિે ઘીમાં તળેલી પુરી. આહાહા ! 
ભગવાિ ! શું ર્યંુ તિે ? આહાહા ! આ કમથિા નિદ્ધમત્તે ર્તી અજ્ઞાિિી ચેષ્ટા છે.      
આહાહા ! આિંદિો િાર્ ! તારામાં અતીસન્દ્રય આિંદ ભયો છે િે પ્રભુ ! આહાહા ! તું તો 
નિત્યાિંદ છો. આહાહા ! ભાઈ ! તિે આવું ક્ાંર્ી સૂઝયું ? કહે છે, કમથિા નિદ્ધમત્તે... ઓલા 
ભૂતડાિે નિદ્ધમત્ત ચેષ્ટા કરે એટલે ચેષ્ટાિો કરિાર એ મનુષ્ય કહીએ, પણ ભૂતકતત છે એમ 
કહીિે એિે કાઢી િખાવા માંગે છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? મભણભાઈ િ આવ્યા 
અત્યારે. .... આહાહા ! 

કહે છે, એ િંયોગમાં કમથનું નિદ્ધમત્ત છે અિે એ મનુષ્યિો નિજભાવ િર્ી. તવપરીત 
ભાવોરૂપે પરરણમે છે. છે િે ? તે ભાવનો કતામ તો જીવ જ છે પરંત  જીવનો તનજભાવ 
નથી તેથી તે ભાવને કમમકૃત કહીએ. અથવા કમે રહેલા જે નાના પ્રકારના પયામય... 
હવે શું કહે છે ? જડકમથિા નિદ્ધમત્તર્ી અિેક પ્રકારિા પયાથય તે શરીર, શરીરિી અવસ્ર્ાઓ 
રોગી, નિરોગી, ચેષ્ટા, આહાહા ! પગનું આમ હાલવું, હાર્િી આમ ચેષ્ટા ર્વી, આમ 
મલાવા—એ બધી જડિી દિયા, કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી (ર્તી) શરીરિી જડિી બધી દિયાઓ 
છે. આહા ! એિે અજ્ઞાિી પોતાિી માિે એ જ ભવનું બીજ છે, કહે છે. પયામય, વણમ—
શરીરિો રાંગ.. રાંગ. આ તો ધૂળિો રાંગ છે. આ િરખું, રૂપાળું, િમણં બધા અંગો દેખાય 
એટલે હુાં  બહુ રૂપાળો છુાં . રૂપાળો તો જડ છે. આહાહા ! તારા રૂપમાં તો આિંદ િે જ્ઞાિ 
ભયાથ છે, એ તારુાં  ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. આ રૂપ તારંૂ છે ? પણ રૂપ દેખાડવા માટે તો મર્ે. 
આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? 

ઓલા એક દાખલો િહોતો આપ્યો ? એક ફેરી આપ્યો હતો. એક હતી કોળણ.. 
કોળણ... ખમતીધર બાઈ હશે તે કૂબો િારો િવો કયો હશે. અિે કૂબામાં રહેતી હતી, 
એમાં કાાંઈ કડુાં  િોિાનંુ આપ્યંુ હશે ૨૫-૫૦ રૂનપયાનંુ. તે દદ’ િોંઘું હતુંિે. ૨૫ રૂ. તોલો, ૨૪ 
રૂ. તોલો, બાર રૂનપયાનંુ ગદ્ધલયાણં. ઓલા કાાંઈ પાંચ પાંચ ગદ્ધલયાણં... હવે કોઈ જોવા 
આવે િહીં. કરવું શું ? બતાવવું શી રીતે ? એમાં િળગાવ્યો, ઓલો કૂબો િળગાવ્યો. અિે 
અરે ભાઈ ! આમ હાર્ ઊંચો કરીિે કડુાં  બતાવવંુ છે. આ મારો કૂબો િળગ્યો. પણ શું      
છે ? આ કડુાં  બતાવવા કૂબો િળગાવ્યો માળે ! િમજાણં કાાંઈ ?  

એમ અમારા શરીર આવા, અમે બાયડી-છોકરાવાળા, અમે ભયાથ ઘરવાળા અિે 
આબરૂવાળા—એમ અમિે જાણો ત્યાં જલિા કરે. માળો મૂરખ કૂબાિો કોળી જેવો છે. 
િમજાણં કાાંઈ ? દરબાર ! આવું છે. અમે દરબાર છીએ, ગરાિદાર છીએ, અમિે આટલી 
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પચાિ હજારિી પેદાશ છે. જુઓ ! અહીંયા હવે આમ કરો. શું છે પણ આ ? ભૂતડુાં . 
આહાહા ! અમારા બાગ-બગીચા જુઓ ! આહાહા ! ૫૦-૫૦ લાખિા બંગલા અિે ઘરે 
૫-૫, ૧૦-૧૦ લાખિા દાગીિા બાયડીયંુ ઉપર ખડક્ા હોય બધા આમ. ભૂતડુાં  જેમ વળગે 
એમ બધું વળગાવ્યું હોય. આહાહા ! કહે છે કે એ બધાં મારા.. અરે ! એિે તો ઠીક, પણ 
એિી છોકરાિી વહુ હોય અિે ૫૦૦-૧૦૦૦-૫૦૦૦િો િાડલો પહેરાવ્યો હોય િે ક્ાંક લગ્ન 
પ્રિંગે િીકળે પહેરીિે, બીજા એિે બીજી િજરે જોવે, પણ આિે એમ કે પણ મારો િાડલો 
તો બહાર આવે છે. આહાહા ! માળે ગજબ છે િે ! મારા ઘરિો પાંચ હજારિો િાડલો તો 
બહાર દેખે છે લોકો. આમ ઊંધો અજ્ઞાિી અિાદદર્ી પોતાિી જાતિે ભૂલી, જે જાત એિી 
િર્ી એિે બતાવવા અભભમાિ કરે છે, એ દ્ધમથ્યાત્વ િે અજ્ઞાિ છે. આહાહા !  

કહે છે કે રંગ, ગંધ... છેિે ગંધ ? શરીરિી સુગંધ હોય, કેટલાકિે ..... શું કહેવાય 
એ ? વાયુ એિો ગંધ જ મારે, શ્વાિ મારે ગંધ અિે ભગવાિિે શ્વાિ હોય સુગંધ.. સુગંધ.. 
સુગંધ.. એ મારી છે, મારા શરીરિી સુગંધ છે—એમ માિીિે મૂઢ, ચૈતન્યસ્વરૂપ મારંૂ છે એિે 
ભૂલી જાય છે. આહા ! રંગ, ગંધ, રસ... રિ.. રિ.. ખાટા, મીઠા, ઊંચા, તીખા.. પૂરી િે 
પતરવેદ્ધલયા ભજીયા િે શ્રીખંડ િે પુરી, આહા ! દૂધપાક િે ચૂરમા બેય એક િારે્. ખબર 
છે ભાઈિે. ગઢવામાં... ગઢવા શું કહેવાય ? ગઢકા છેિે પાંચ ગાઉ... ..... બઠેા હતા. 
આપણા લક્ષ્મીચંદ હતાિે આ ...... ગરાસિયાએ કરેલા કાાંઈ ચૂરમો અિે દૂધપાક બેય 
એકિાર્ે. શરીરે ઠીક િહોતું તોય બેય ખાધું. પછી વાત કરતા હતા આહીં.  મિે તે દદ' પણ 
એમ ર્યંુ કે આ શરીરિે ઠીક િર્ી તોય ....  િડ્ું િહીં હોં પણ. શાતાિો ઉદય હતો. પણ 
માળા જગતિે બંિે ચીજો ત્રણ-ત્રણ ચીજુાં  િારે્ ઉઠાવે. અરે ભગવાિ ! આ તો જડ છે  
િે ? િાર્ ! એિાર્ી વતદ્ધિ િે એિાર્ી પુદ્ધષ્ટ—એ માન્યતા ભ્રમ અિે અજ્ઞાિ છે. આહાહા !  

કહે છે, સ્પર્મ..  સુવાળું માખણ જેવું મારુાં  શરીર છે. બાપા ! આ તો જડ છે િે ? 
િાર્ ! આ અસગ્ન ઉઠશે આમાંર્ી. િળગશે ત્યારે શેરડા.. શેરડા ઉઠશે આમાં અસગ્નિા. આ 
તો માટી છે. એિે પોતાિા માિી... એ ભભન્ન છે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કહે છે. િમજાણં ? છતાં 
અજ્ઞાિી ભૂતડાિી પેઠે િાચે અિે ચેષ્ટા કરે છે. આહાહા ! કાાંઈક રળતા આવડ્ું હોય એનંુ 
એિે અભભમાિ હોય, એિે આવડ્ું િહીં અિે જુઓ ! મિે આ દિ હજાર પેદા કરવા હોય 
તો વાતિી વાત છે. એમાં શું છે ? ..... બાપા ! દિ  હજાર પેદા કોણ કરે? દિ હજાર 
તારા ક્ાં હતા ? આહાહા !  

કહે છે, એ પ્રત્યક્ષ ભભન્ન છે. કમમ... એ જડકમથ ભભન્ન છે. દેવ-નારકી-મન ષ્ય- 
તતયંચર્રીર... આહાહા ! આ સંહનન િામ શરીરિા હાડકાિી મજબૂતાઈ પ્રત્યક્ષ ભભન્ન 
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છે. આહાહા ! સંસ્થાન—શરીરિો આકાર, ભેદ આ બધા અથવા પ ત્ર, તમત્ર, મકાન, 
ધન, ધાન્યારદ ભેદ—એ બધાથી શ દ્ધાત્મા પ્રત્યક્ષ ભભન્ન જ છે. .... કહે, પ્રત્યક્ષ ભભન્ન 
છે આ તો. એિે િે આિે કોઈ િંબંધ િર્ી. 

જેમ કોઈ મન ષ્ય અજ્ઞાની ગ રુના કહેવાથી એકાંત ઓરડામાં બેસી પાડાન  ં
ધ્યાન કરવા લાગયો... આવે છેિે િમયિારમાં ? પાડાનું ધ્યાિ કરવા લાગ્યો. પોતાને પાડા 
સમાન મોટા ર્રીરવાળો ચચિંતવવા લાગયો... િાિો ઓરડો હતો, બારણ િાનું હતું. અંદર 
બેઠો ત્યાં મોટો પાડા જેવો (છુાં  એવો) દ્ધવચાર ર્ઈ ગયો. ઓહોહો ! આકાર્ જેવડા મોટા 
ર્ીંગડાવાળો માની હ ં  આ ઓરડામાંથી કેવી રીતે નીકળીર્... હવે માથું આમ શીંગડા 
મોટા ર્ઈ ગયા જાણે એિે ઓલા ધ્યાિમાં. માથું આમ કરવા લાગ્યો િીકળવા માટ.ે 
આહાહા ! એમ ચચિંતવવા લાગયો. તે પોતાને પાડો ન માને તો મન ષ્યસ્વરૂપ પોતે બની 
જ રહ્યો છે. એ તો મનુષ્યસ્વરૂપ જ છે, પાડો િ માિે તો.  

તેમ આ જીવ મોહના તનતમત્તથી પોતાને વણથવાળો, ગંધવાળો, રિવાળો, 
પુત્રવાળો, સ્ત્રીવાળો માની દેવારદ પયામયમાં આવ્યો માને છે. હુાં  શરીરમાં આવ્યો છુાં , 
મનુષ્યમાં આવ્યો છુાં , ઢોરમાં આવ્યો છુાં . આહાહા ! ભાઈ ! તું ક્ાં આવ્યો છો ? એ તો 
શરીર છે. ભગવાિ ! તું તો તારા સ્વરૂપમાં છો. બહુ તો તારી પયાથયમાં આવ્યો છો 
અવસ્ર્ામાં. પરમાં તો આવ્યો િર્ી. આહાહા ! મોહિા નિદ્ધમત્તર્ી એિે આવ્યો માિે છે. 
જો ન માને તો અમૂર્તિંક શ દ્ધાત્મા પોતે બની રહેલો જ છે. આ મારા િહીં એમ જો 
માિે તો તો અરૂપી દ્ધચદાિંદ ભગવાિ જ છે. મારારૂપ એિે માિે છે અજ્ઞાિર્ી. મારા િ માિે 
તો શુિ ચૈતન્યમૂર્તિં છે. આ માન્યતાિા સ્વરૂપમાં ફેર પડતાં એ કાાંઈ છે િહીં, એમ કહે છે. 
આહાહા !  

જેમ મોટુાં  ભૂતડુાં  વળગ્યંુ અિે ચેષ્ટા કરતો, ભૂત િીકળી ગયું તો ચેષ્ટા બંધ ર્ઈ ગઈ. 
એમ માન્યતામાં એમ માન્યંુ હતું કે હુાં  આવો છુાં . આહાહા ! કાંઈકિા મોટા કામ કરુાં  છુાં  અિે 
આમ છે િે તેમ છે િે ફલાણં છે િે ઘણાં કામો મેં કયાથ. હુાં  તો ........ આ િંસ્ર્ાિો િાયક 
છુાં  િે આ િંસ્ર્ાિો ફલાણો છુાં  િે આ િંસ્ર્ાિો.... એય રમભણકભાઈ ! આટલા આટલા 
િંસ્ર્ાિા કામ માટ ેરદ્ધવવારે રદ્ધવવારે જાવું પડે, કલાક-કલાક જાવું પડ.ે આ કોનું ફૂાં કે છે પણ 
તું ? શું કહે છે તું આ ? આહાહા ! આ અજ્ઞાિિી ચેષ્ટા જાહેર કરે છે. છોડ એિે, એ તું 
િહીં. હુાં  તો ચૈતન્યમૂર્તિં ભગવાિ છુાં  એવી માન્યતા કરે તો વસ્તુ એવી િે એવી પડી છે, કહે 
છે. એમાં કાં ઈ ફેરફાર છે િહીં. આહાહા ! ન માને તો અમૂર્તિંક શ દ્ધાત્મા પોતે બની રહેલ 
છે. આ રીતે આ આત્મા કમમજતનત રાગારદભાવ... છેિે હવે છેલ્લો િરવાળો ? ઓલી 



 
  

 
પુરુષાર્થસિસિ-ઉપાય, ગાર્ા ૧૪  પ્રવચન-૨ 22  

ભૂતકતત જે ચેષ્ટા હતી... રાગાદદ.... અઘાદ્ધતકમથનંુ ફળ િંયોગ છે, ઘાદ્ધતિા નિદ્ધમત્ત તરફમાં 
રાગ છે. કમથિા નિદ્ધમત્તર્ી ર્તાં પુણ્ય-પાપિા દ્ધવકલ્પો, આહાહા ! અિે અઘાદ્ધતકમથ િામ, 
ગોત્ર, શાતા એિાર્ી મળતા રાંગ, ગંધ, શરીરિા વણથ આદદ તેનાથી સદાકાળ ભભન્ન છે.  

કહ્ ં છે કે... જુઓ ! િમયિારિો શ્લોક (૧૪)માંર્ી ઉદ્યત કરેલ છે.  
वण मद्यभ वभ रभग मोिभदयभ वभ, हर्न्नभ र्भवभ: सव मएवभस्य ि ुसं:   
આ અજ્ઞાિી જીવોિે આત્મા કમથજનિત ભાવોર્ી ભૂતડાિી નિદ્ધમત્તે ચેષ્ટા અિે કમથિા 

નિદ્ધમત્તે દ્ધવકારિી ચેષ્ટાઓ એિાર્ી િંયુતત પ્રદ્ધતભાિે છે. પાઠ છેિે એિો એ ? બિ, એિો 
અર્થ ખાલી મેળવ્યો. કમમજતનત ભાવોથી સંય ક્ત પ્રતતભાસે છે... હુાં  રાગવાળો, હુાં  
પુણ્યવાળો, હુાં  પાપવાળો.. આહાહા ! મેં શુભભાવ કયાથ, મેં પાપભાવ કયાથ, બીજા કરતા ં
હુાં  ચદડયાતો પુણ્ય-પાપિા ભાવમાં—એવા ભાવિો કતાથ.... િંયુતત િર્ી છતાં અજ્ઞાિમાં 
િનહત ભાિે છે. खलु स: प्रहतर्भस: र्वबीजम ्... ઓહોહો ! જ્ઞાિમાં એ પુણ્ય-પાપિા ભાવ 
અિે િંયોગી ચીજ એ પોતાિી છે એમ ભાિે છે, એ દ્ધમથ્યાત્વ અિે અજ્ઞાિ જ િંિારમાં 
રખડવાનંુ બીજડુાં  છે. િમજાણં કાાંઈ ? તે જ સંસારના બીજભૂત છે. 

ભાવાથમ : જેમ બધા વૃક્ષોના મૂળભૂત બીજ છે... બધા વતક્ષોનું મૂળભૂત બીજ 
છે. બીજ હોય તો વતક્ષ ર્ાયિે ? તેમ અનંત સંસારન ં મૂળ... અિંત અિંત કીડીઓ, 
કાગડા, કૂતરા, હાર્ી, િરક અિે બટાટા, િકરકાં દિા ભવ. આહાહા ! ભૂલી ગયો પણ.  પણ 
ભૂલી ગયો એટલે કાાંઈ વસ્તુ િહોતી ? અિંત અિંત ભવમાં પદરભ્રમણ કરે છે. આહાહા ! 
કહે છે, તે કમમજતનત ભાવોને પોતાના માનવા તે િંિારનું મૂળભૂત દ્ધમથ્યાત્વ છે. આ 
રાગ-દ્વષેિા પદરણામિે પણ (પોતાિા) માિવા એ દ્ધમથ્યાત્વ છે, એમ કહે છે ભાઈ ! રાગ-
દ્વષે પદરણામ એ (દ્ધમથ્યાત્વ) િહીં એમ કહ્ું. રાગ-દ્વષેિા પદરણામ મારા માિવા એ િંિારનું 
બીજ છે, રાગ-દ્વષે િહીં. રાગ-દ્વષે ... િહીં. શું કહ્ું ? ર્ોડી ૧૫ દ્ધમનિટ છે. આજે છેિે 
એટલે જરી ઉકેલવંુ છે. ભાઈએ કહ્ું હતું ચંદભુાઈએ. આહા ! આમાં તો આખો કલાક 
પૂરો ર્ાય એવી ચીજ છે. કાલર્ી... 

કહે છે, અનંત સંસારન ં મૂળ મહા જૂઠા દ્ધમથ્યાત્વભાવ, િત્યર્ી દ્ધવરુિ ભાવ, 
િત્િાહેબ દ્ધચદાિંદ પ્રભુ એિાર્ી દ્ધવરુિિા પુણ્ય િે પાપિા ભાવિે પોતાિા માિવા, બિ 
આ વાત છે. એ રાગ-દ્વષે િંિારનંુ બીજ છે એમ િર્ી કહ્ું. ચંદભુાઈ ! એ રાગ-દ્વષેિા 
પદરણામ મારા માિવા એ દ્ધમથ્યાત્વ િંિારનંુ બીજ છે. આહાહા ! પંદડતજી ! આ તો બહુ 
િાદી ભાષા છે. આમાં કોઈ િંસ્કતત િે વ્યાકરણ િે... આહાહા ! કહે છે, જેમ બધા વૃક્ષોન  ં
મૂળભૂત બીજ છે. જે જાતનું બીજ હોય તે વતક્ષ ફાલે. તેમ અનંત સસંારન ં મૂળ... કમથિા 
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નિદ્ધમત્તિા િંગે ઉપાદ્ધધભાવ–મેલો ભાવ–પુણ્ય-પાપિો ભાવ–શુભ-અશુભભાવિે મારા 
માિવા એનંુ િામ ગ્રંદ્ધર્, એનંુ િામ દ્ધમથ્યાત્વ, એનંુ િામ અજ્ઞાિ, એનંુ િામ ચાર ગદ્ધતમાં 
રખડવાનંુ બીજડુાં  છે. આહાહા ! એ ટળે પછી રાગ-દ્વષે ર્ોડા રહે એ તો જ્ઞાતાનું જ્ઞેય છે. 
િમજાણં કાાંઈ ? આહાહા ! એ શું કહ્ું ? કે પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકલ્પ મારા િર્ી એમ ક્ારે 
મિાય ? શુભ િે અશુભિી લાગણીઓ મારી િર્ી એ ક્ારે મિાય? કે એિા તરફિા વલણિે 
છોડી અિે અંતમુથખ દ્ધચદાિંદ ભગવાિ એ (દ્ધવકલ્પ–રાગ) દ્ધવિાિો–રનહત છે એિી 
અંતરદ્રદ્ધષ્ટ અિે અનુભવ કરે, ત્યારે પુણ્ય-પાપ મારા િર્ી એમ એિે મિાય. િમજાણં    
કાાંઈ ? આહાહા ! આ એિે કરવાનંુ િમ્યગ્દશથિ. વજુભાઈ ! આ તો િાવ િાદી ભાષા છે.  

ભગવાિ ! તું તો મહાપ્રભુ છોિે ભાઈ ! એમાં આવી પામરતાિા પદરણામ એ પ્રભુતા 
િાર્ે જોડવા.... ક્ારેક જોડવા.. હવે ત્યારે તોડવા શી રીતે ? તો કહે છે કે વતથમાિમાં જે 
પુણ્ય િે પાપિો પ્રેમ અિે રૂદ્ધચ છે એનું લક્ષ છોડી દે. આહાહા ! અિે દ્ધચદાિંદ સ્વભાવર્ી 
ભરેલો ભગવાિ આત્મા ત્યાં નિધાિ ઉપર િજર કર, એ રાગિી એકતાબુદ્ધિ તિે ટળી જશે. 
જેિે ગ્રંદ્ધર્ભેદ કહે છે એ ગ્રંદ્ધર્િો ભેદ ર્ઈ જશે—િાશ ર્ઈ જશે. આહાહા ! િમજાણં 
કાાંઈ ? રામાયણમાં ભાઈ આવે છે ભાઈ ! 'ગ્રંદ્ધર્ભેદ.' તુલિી રામાયણમાં છે િે ? ગ્રંદ્ધર્.. 
આ ગ્રંદ્ધર્ હોં. આવે છે એમાં. એ ગ્રંદ્ધર્ભેદ કરવો એ આત્માનું જ્ઞાિ છે. એ પોપટભાઈ ! 
આહાહા ! રમતો રામ ચૈતન્ય પોતાિા સ્વરૂપમાં રમે અિે રાગિી રમતું છોડીિે એકત્વ ર્ાય, 
એિે આત્મારામ કહેવામાં આવે છે.  

ઓલા રાવણિી વાત આવે છે િે ? િીતા િ ેરાવણ. િીતા વશમાં ર્ાય.... એ તો 
િતી મહાિતી બ્રહ્મચાદરણી િમદકતી જ્ઞાિી હતા. વશ િ ર્ાય. ત્યારે કો'કે કહ્ું એિે 
રાવણિે. અરે ! રામનું રૂપ લેિે તો તિે વશ ર્શે. એ રામનું ઉછીનંુ.... રાવણ કહે છે,       
અરે ! હુાં  રામિા રૂપ લઉં ત્યાં મિે એ બેિ તરીકે ભાિે છે. ત્યાં મારી કલ્પિા બધી ઊડી 
જાય છે. વેષ લઉં ત્યાં ઊડી જાય છે. િમજાણં કાાંઈ ? એમ કે તમે રામનું રૂપ લ્યો તો 
િીતા વશ (ર્ાય). ભાઈ ! પણ જ્યાં રામિો વેશ પહેરુાં  છુાં  િે... હાર્માં એ કામઠુાં  િે... 
આમ ર્ાય ત્યાં... આહાહા ! અરે ! રામિા ભેખે પણ જ્યાં િીતા બેિ દેખાય, એ રામ હુાં  
ર્ાઉં તો શું િ દેખાય ? િમજાણં કાાંઈ ? 

જેિે રાગિા રાંગ ઉડ્યા અંદરર્ી, આહાહા ! હજી િમ્યગ્દશથિનંુ રૂપ ધારણ કયું, ત્યાં 
ભગવાિ ભાળ્યા. આહાહા ! રાગમાં રમતો એવી દ્રદ્ધષ્ટ જ્યાં છોડી, આિંદ અિે જ્ઞાિમાં 
રમતો રામ પ્રભુ... આહાહા ! ૮ વષથિી બાદ્ધલકા પણ જ્યારે આત્મજ્ઞાિ પામે છે.     
આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? એિે વતથમાિ પુણ્ય િે પાપિા રાંગિો રાગ છૂટી જાય છે અિે 
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આિંદઘિો એિે રાંગ લાગે છે. હુાં  તો અતીસન્દ્રય આિંદિી મૂર્તિં છુાં . િમજાણં કાાંઈ ? ફરતાં 
કેટલી વાર ? (શ્રોતા : એક િમય).  

કન્યાનંુ િગપણ કયું. ૧૮-૨૦ વષથિી કન્યા. ઘરમાં ૫૦ લાખ-કરોડિી મૂડી. એ કન્યા 
એમ માિશે કે અમે કરોડપદ્ધત છીએ. પણ જ્યાં િગપણ કયું, ખ્યાલમાં આવી ગયો કે 
ફલાણા ગામિો આ મૂરદ્ધતયો છે. આહીં કોલેજમાં ભણતો ત્યારે ઓળખતી હતી હુાં . એિે 
બિોિો પગાર છે. એિી બાપ પાિે લાખિી-૫૦ હજારિી મૂડી છે. આ ઘરિી ધણી િહીં 
હવે. એ ઘર િે એ વર. એિે વાર કેટલી લાગે ? છતાં એ પડી છે હજી આહીં. હજી લગિ 
િ ર્ાય ત્યાં સુધી આમાં રહેશે, વરિ-બે વરિ એિે ઘરે રહેશે. એિા ચીતરેલા શું કહેવાય 
ઓલા ? (શ્રોતા : ચાકળા.) ચાકળા િે ભરેલા િાસળયેર િે તોરણો, િાસળયેર, લૂગડાાં.. 
િાંભળેલંુ હોય આપણે ક્ાં.... ? એિે એમ ર્ઈ જાય કે આ મેં કરેલા છે પણ મિે આપે 
કે િ આપે, હવે હુાં  ધણી િહીં. કેવા હોંશર્ી તોરણો કયાથ હોય, િાદરયેળ મોતીર્ી ભયાથ 
હોય. આહા !  

અરે ! ઈંઢોણી મોતીર્ી ભરે છે િે ? માર્ે મૂકે ત્યાં લટકતી આમ હોય. આ તો ભાળ્ું 
છેિે, જોયંુ છે િે ? એ બધી ઈંઢોણીઓિી પણ હુાં  હવે ધણી િહીં હોં. પણ ઈંઢોણી અત્યારે 
િહીં તો બીજુાં  હશે. એ ગામડામાં બધું છે હજી. ગામમાં ગયા હતા તે ઈંઢોણી મોતીિી 
બાંધેલી માર્ે મૂકી બેગડ ેપાણી ભરવા જતી. એક ગામ છે. અંદર બધા ગામડા પણ જોયા 
હોયિે. એ મોતીિી ઈંઢોણી મૂકીિે જાતી હતી ભરવા. કીધું, હા, હજી િાર્ે લપ લાગે છે. 
આહીં તો બીજુાં  કહેવંુ છે. એિા ભરેલા ભરતર.. શું કહેવાય એ ? ભરતર કહેવાયિે    
ભરતર ? (શ્રોતા : ભરત) ભરત. ભરતર િહીં, ભરત. એ બધાનંુ સ્વામી(પણં) પણ ઊડી 
ગયું હોં. ઓલી હજી ગઈ િર્ી ત્યાં સ્વામી એિી ર્ઈ ગઈ. આહાહા !  

એમ ભગવાિ આત્મા... આહાહા ! પુણ્ય િે પાપિા રિિા રાંગ જ્યાં ઉડ્યા, ત્યારે 
એિે બધી િામગ્રીઓ ભલે હો, પણ એમાં દેખાય કે આ હુાં  િહીં.. આ હુાં  િહીં. હુાં  ત્યાં તે 
િહીં અિે તે ત્યાં હુાં  િહીં. આહાહા ! આવી દ્રદ્ધષ્ટિો પલટો ર્વો એિે ભગવાિ િમ્યગ્દશથિ 
કહે છે. કહો, િમજાય છે કાાંઈ ? આત્માનંુ ભાિ ર્યંુ, પછી પણ રાગ-દ્વષે અિે િંયોગો 
દેખાય, હોય, એમાં રહ્યો દેખાય, પણ એ એિા િહીં. િમજાણં કાાંઈ ? વ્યાજે કો'કિા પૈિા 
લાવ્યો હોય એ મૂડીમાં ખતવતો હશે ? આહાહા ! કો'કવાર પરણતો હોય અિે વરઘોડા 
માટે િારા ઘરેર્ી લઈ આવ્યો હોય હાર મોતીિો, એ મૂડીમાં ખતવે ? એમ રાગ િે પુણ્યિી 
રુદ્ધચ જ્યાં તૂટી, આહાહા ! દ્ધચદાિંદ સ્વભાવિી દ્રદ્ધષ્ટ િે રુદ્ધચ ર્ઈ, હવે જે કાાંઈ રાગાદદ િે 
બહાર િામગ્રી દેખાય એ મારી િહીં હોં. એમાં હુાં  િહીં હોં, એ મિે િહીં હોં, એ મારે કારણે 
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આવી છે એમ િહીં. આહાહા ! આવો દ્રદ્ધષ્ટિો પલટો ર્વો એિે િમ્યગ્દશથિ કહે છે. કહો, 
િમજાણં કાાંઈ ? એ અહીં બતાવવા ૧૪મી ગાર્ા.... લાલચંદભાઈએ આ લખીિે મૂકી 
હતી. ૧૪મી ગાર્ા લખી હતીિે. આ છપાવી હતી અહીંયા. આવી રીતે અશ દ્ધતાન ં કારણ 
બતાવ્ય .ં લ્યો, આ બતાવ્યું. એ પુણ્ય િે પાપ મેલ મારો સ્વભાવ છે એ દ્ધમથ્યાત્વનંુ કારણ 
છે. એ અશુિતાનું કારણ બતાવ્યું.  

હવે ૧૫મી જરી છપાણી િર્ી એમાં, પણ અહીં આપણે ૧૦ દ્ધમનિટ છે. (શ્રોતા : 
ઉપરર્ી). ઉપરર્ી. હવે કહે છે, ત્યારે હવે પુરુષાર્થસિદ્ધિિો ઉપાય... એ રાગિી રુદ્ધચ 
છોડીિે પુરુષાર્થસિદ્ધિ–આત્માિા પુરુષાર્થિી સિદ્ધિ કરવી—પુણ્ય-પાપિો પ્રેમ છોડી અિે 
પુરુષાર્થ એટલે મોક્ષિી સિદ્ધિ કરવી—એવો પુરુષાર્થ, આનું િામ પુરુષાર્થસિદ્ધિિો ઉપાય 
છે િે ? એમાં એવો અર્થ છે.... પહેલાં આવી ગયું છે. પૂરુ એટલે ઉત્તમ પદાર્થ એવો 
ચેતિાસ્વભાવ. પુરુષ.. પુરુષ.. પુરુ—ઉત્તમ ચૈતન્યસ્વભાવ, ષ—ત ે તે. જે ભગવાિ 
પોતાિા ઉત્તમ સ્વભાવમાં સ્વામીપણે રહે એિે પુરુષ કહેવામાં આવે છે. આમાં છે પહેલા. 
એમ છે. શરૂઆતમાં છે િે ? બીજી-ત્રીજી કાાંઈક છે. ત્રીજી.. ત્રીજીિે ? િવમી. ઓહો ! 
ઘણં આઘું ગયું, લ્યો, િવમીમાં છે. એમાં શરૂઆત કરી છે િે.  

िरुुष हिदभत्मभ अहि – પ રૂષ છે તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. िरुु – ઉત્તમ ચતેના ગ ણ...   
આહાહા ! વ્યભભચારી રાગમાં સૂતો છે અિે રાગિે પોતાિો માિે છે. આહાહા ! િમજાણં 
કાાંઈ ? કહે છે કે પુરુષ અિે પુરુષ આત્મા એિે કહીએ, આહાહા ! ઉત્તમ ચેતિા ગુણમા ં
सते े– સ્વામી ર્ઈિે પ્રવતે તેનું િામ પુરુષ છે. આહાહા ! િવમી ગાર્ા છે. િવ.. િવ.. એ 
પુરુષ એિે કહીએ. આહાહા ! િવારે કહ્ું હતું. રાગ અિે દ્વષેિી રચિા કરે એ હીજડા 
જેવી દશા છે એિી. અહીં ક્ાં કોઈ પાિે લેવાનું છે કે કોઈ ખુશી ર્ાય તો પૈિા આપે ?  
માગથ આ છે. પુણ્ય િે પાપિા દ્ધવકારી પદરણામિી રચિા જે વીયથ રચે એ હીજડા જેવી 
વાત, િપુંિકતા જેવી વાત છે. ભગવાિ આત્માનું વીયથ એ તો આિંદ િે શાંદ્ધત સ્વરૂપિે રચે, 
એિે અહીંયા આત્માનંુ વીયથ કહેવામાં આવે છે. આહાહા !  

કહે છે... છે ? ઉત્તમ ચેતના ગ ણ... ભગવાિો ઉત્તમ ચેતિા (ગુણ)—જાણવું, 
દેખવંુ, આિંદ, એ ગુણમાં (જે) सते े(તે) પુરુષ. ‘ષ’ છેિે 'ષ' ? 'ષ' એ सते.े પંદડતજી ! 
'પુરુષ'માંર્ી બે કાઢ્યા. પુરુ-ષ. सते—ेસ્વામી ર્ઈિે પ્રવતત્તે. હુાં  તો આિંદ િે જ્ઞાિિો િાર્ 
છુાં  એમ જે સ્વરૂપમાં સ્વામી ર્ઈિે પ્રવતે, આહાહા ! એનંુ િામ પુરુષ છે. આહાહા ! 
મીરાબાઈિે જ્યારે પરણ્યાિે રાણા, ત્યારે રાણો કહે, હાલ હવે પટરાણી કરુાં . એ જાતિી 
પંક્તત હતીિે એ જાતિી. જોવા ગયા હતાં ત્યાં દ્ધચત્તોડમાં. રાણા ! 'એ પરણી મારા  
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નપયુજીિી િાર્, બીજાિા લમિંઢોળ િહીં બાંધું હવે.' મેં જેિી િાર્ે–ઈશ્વર િાર્ે પ્રીદ્ધત કરી, 
હવે હુાં  બીજાિે પદ્ધત તરીકે માનંુ એ બીજાિા લમિંઢોળ હવે િહીં. આહાહા ! 'પરણી મારા 
નપયુજીિી િાર્, એ બીજાિા લમિંઢોળ િહીં રે બાંધું, િહીં રે બાંધુ રે રાણા ! િહીં રે બાંધુ, 
િહીં રે બાંધું રે રાણા ! િહીં રે બાંધું, પરણી મારા નપયુજીિી િાર્, બીજાિા લમિંઢોળ િહીં 
રે બાંધું.' એ પરણી મારા આત્માિી િાર્, એ રાગિા પ્રેમ હવે િહીં રે કરુાં . એ વાત છે. 
આહીં. આહાહા !  

જેમાં મારી લગિી લાગી... અરે ! િતીિે પદ્ધત એક હોય. આહા ! િમજાય છે   
કાાંઈ ? એમ આત્માિી પદરણદ્ધતિે પદ્ધત એક આત્મા હોય, એિે રાગ િે પુણ્ય એિો પદ્ધત િે 
સ્વામી (િ હોય). આહાહા ! અરે ! એિા ચૈતન્યદલુારાિી જે કકિંમતું છે, એિી એિે ખબર 
િર્ી. હીરા િે માણેકર્ી પણ અમૂલ્ય—મૂલ્યાંકિ જેનું િ ર્ાય એવી એ ચીજ છે. આહા ! 
એવો જે ભગવાિ આત્મા પોતાિા ગુણમાં સ્વામી ર્ઈિે વતે. રાગમાં, પુણ્યમાં સ્વામી ર્ઈિે 
વતે એ પુરુષ િહીં, એ તો પારકે ઘેર જઈિે સૂતો. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? ભગવાિ 
આિંદિો િાર્, ચૈતન્યસ્વભાવી પ્રભુ પોતાિા ચૈતન્યિા સ્વભાવિો સ્વામી ર્ઈિે પ્રવતે એિે 
ભગવાિ (અિે) િંતો પુરુષ કહે છે. અિે જે રાગ િે પુણ્યમાં મારા માિીિે સૂવે, એિે 
હીજડાઈ જેવી વાત કહે છે. આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ? એ અહીં ૧૫માં કહે છે.  

हविरीतभहर्हनवशे ंहनरस्य सम्यग्व्यवस्य हनजतत्त्वम ् । 
यत्तस्मभदहवििन ंस एव िरुुषभर् महसद्ध्यिुभयोऽयम ् ।।१५।। 

તવપરીત શ્રદ્ધાનો નાર્ કરીને... આહાહા ! અરે ! પરપદાર્થિા પ્રેમ તો ક્ાં રહ્યા, 
પણ જેિે પુણ્ય િે પાપિા પદરણામિા પ્રેમ અંદરર્ી ઉડી ગયા છે, આહાહા ! જેણે પુણ્ય 
િે પાપ મારા એવી માન્યતાિો જેણે િાશ કયો છે, જેણે અિંત કાળમાં એ કયું િહોતું... 
આહાહા ! િમજાણં કાાંઈ ? કરવાનું હોય તો આ છે, ભાઈ ! કહે છે, જેણે દ્ધવપરીત 
શ્રિાિો િાશ કયો છે. જુઓ ! તનજસ્વરૂપને યથાથમપણે જાણ્યું છે. આહાહા ! ભાવ–
શુભ િે અશુભ ભાવો, એિાર્ી મારી ચીજ ભભન્ન છે એવંુ જેિે આત્મજ્ઞાિ ર્યંુ, એવી જેિે 
આત્મશ્રિા ર્ઈ, એણે 'રાગ મારો' એવી દ્ધવપરીત શ્રિાિો િાશ કયો છે. આહાહા !  

અિે તનજસ્વરૂપને યથાથમપણે... ઓલો તો િાશ કયો, હવે ર્યંુ શું ? ભગવાિ 
િક્ચ્ચદાિંદ પ્રભુ પૂણથ જ્ઞાિ િે આિંદિો ધામ (એવા) સ્વરૂપિે જેણે જાણી લીધું અંદરર્ી. 
આહાહા ! એકિે જેણે જાણ્યો, એણે બધાિે જાણ્યો. શ્રીમદ્ માં આવે છે િે ? 'જબ 
જાણ્યો નિજરૂપ કો, તબ જાણ્યો િબ લોક, િ જાણ્યો નિજરૂપકો, િબ જાણ્યો િો ફોક.' 
આહાહા ! ન્યાં તો એમેય આવ્યું છે કે મિે (-દેવિે) જાણ્યું એ ફોક, ગુરુિે જાણે તો ફોક, 
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(જો) નિજસ્વરૂપિે િ જાણે તો. એવો અર્થ છે અંદર હોં. િમજાણં કાાંઈ ? એ આપણે 
શ્લોક છે, આમાં લખ્યો છે.....  

કહે છે, એવંુ જાણીને જે તે પોતાના સ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ ન થવ ં.... આહાહા ! લાખ-
કરોડ અિંત પ્રદ્ધતકૂળતા હો, દનુિયા એિે પાગલ કહે, એિે ગાંડો કહે. આ શું પણ ?      
આહા ! પુણ્ય-પાપ દ્ધવિાિી ચીજ એ વળી તું છો ? આિંદ છે અિે જોઈએ છે ? જોડ ેછે 
એિી પાિે પડ્ું છે. એિે અંતરમાં રાગિી રુદ્ધચ છોડી અિંત કાળમાં કયું િર્ી એવંુ 
િમ્યગ્દશથિ કયું અિે દ્ધમથ્યાશ્રિાિો જેણે િાશ કયો, આહા ! એ પોતાના સ્વરૂપમાંથી 
ભ્રષ્ટ ન થવ ં તે જ આ પ રુષાથમસસસદ્ધનો ઉપાય છે. લ્યો, એ જ આત્માિી સિદ્ધિ કરવાિો 
ઉપાય છે. આ ગાર્ા એવી છે. ચંદભુાઈ ! ૧૪માં કીધું એિો િાર લઈ લીધો. કરવાનું આ 
છે ભગવાિ ! જો જન્મ િફળ કરવો હોય, િહીંતર એળે જાશે. આહાહા ! જેણે પુણ્ય-
પાપિા મદ્ધલિતાિા ભાવ મારા એવી શ્રિા િાશ કરી અિે દ્ધત્રકાળી આિંદકાં દ છુાં  એવી જેણે 
શ્રિા પ્રગટ કરી અિે અદ્ધવચળપણે ભ્રષ્ટ િ ર્ાય, એિે પુરુષાર્થસિદ્ધિ—પોતાિા આત્માિી 
સિદ્ધિિો ઉપાય હાર્ લાગ્યો એમ એિે કહેવામાં આવે છે. 

(પ્રમાણ વચિ ગુરૂદેવ) 
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