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પ્રકાશકીય સનવેદન 
 

મંગલં ભગવાન વીરો, મંગલં ગૌતમો ગણી, 

મંગલં    કુંદકુદાયો,    જૈનધમોસ્તુ   મંગલં. 

 

મહાવીર ભગવાન અને ગૌતમ ગણધર બાદ જેમના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે 
એવા ભરતના િમથત આચાયત, િાક્ષાત્  િદેહે સવદેહ િઈ િીમંધરભગવાનની દદવ્યધ્વસનનું પ્રત્યક્ષ 

રિપાન કરનાર શ્રીમદ્  ભગવત્  કુંદકુંદાચાયતદેવ મહાન યોગીશ્વર છે. અનેક મહાન આચાયો તેમના 
દ્વારા રસચત શાસ્ત્રોના આધાર આપે છે. તેનાથી એમ પ્રસિદ્ધ થાય છે કે અન્ય આચાયો પણ તેમના 
વચનોને આધારભૂત માને છે. 

તેઓ સનમતળ પસવત્ર પદરણસતના ધારક તો હતા િ; પરંતુ પુણ્યમાં પણ િમથત હતા કે જેથી 
િીમંધરભગવાનનો િાક્ષાત્  યોગ થયો. મહાસવદેહથી પાછા આવ્યા બાદ પોન્નુર તીથતધામમાં 

િાધના કરતાં કરતાં તેમણે અનેક શાસ્ત્રોની રચના કરી. જેમાં શ્રી િમયિાર, પ્રવચનિાર, 
સનયમિાર, પંચાજસ્તકાયિંગ્રહ, અષ્ટ્પાહુડ—આ પાંચ પરમાગમ તો પ્રસિદ્ધ છે િ, પરંતુ આ સિવાય 
પણ અનેક શાસ્ત્રોની રચના તેમણે કરેલ છે. 

“શ્રી િમયિાર” આ ભરતક્ષેત્રનું િવોત્કૃષ્ટ્ પરમાગમ છે. તેમાં નવતત્ત્વોનું શુદ્ધનયની 
દસષ્ટ્થી સનરૂપણ કરી જીવનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રકાશયું છે. “શ્રી પ્રવચનિાર”માં નામ અનુિાર 

જિનપ્રવચનનો િાર ઝીલ્યો છે અને તેને જ્ઞાનતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપન, જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રજ્ઞાપન અને 
ચરણાનુયોગિૂચક ચૂસલકા નામના ત્રણ અસધકારોમાં સવભાજિત કયુું છે. “શ્રી સનયમિાર”માં 
મુસનદશાના સનશ્ચય અને વ્યવહારઆવશયકનું અને મોક્ષમાગતનું સ્પષ્ટ્ િત્યાથત સનરૂપણ છે. “શ્રી 

પંચાજસ્તકાયિંગ્રહ”માં કાળ િસહત પાંચ અજસ્તકાયોનું (અથાતત્  છ દ્રવ્યોનું) અને નવપદાથતપૂવતક 
મોક્ષમાગતનું સનરૂપણ છે. તથા“શ્રી અષ્ટ્પાહુડ” એક દાશતસનક ગ્રંથ છે, જેમાં િમ્યક્ રત્નત્રય એક િ 
મોક્ષમાગત છે એની દઢતાપૂવતક સ્થાપના કરેલ છે. 
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ભગવાન શ્રી ક ંદક ંદાચાયયદેવપ્રણીત ઉપરોક્ત – પરમાગમોમાં શ્રી િમયિાર પરમાગમ આ 
કાળે નભમંડળમાં તેિસ્વી િૂયય િમાન અધ્યાત્મતત્ત્વનો િવાાંગ પ્રકાશના૨ મહાન અદ્ ભ ત 

િવોત્કૃષ્ટ્ ગ્રંથ છે. તેના પ્રણેતા જેવા ઉચ્ચ કોરટના આત્મા છે તેવો િ ઉત્તમ આ ગ્રંથ છે. િમયિાર 
ગ્રંથ ઉપર, શ્રી કુંદકુંદાચાયતદેવ પછી લગભગ એક હજાર વષે પોતાનાં દદવ્ય જ્ઞાન-િંયમથી તથા 
અનુપમ સવદ્વત્તાથી ભારતની ભવ્ય ધરાને સવભૂસષત કરનાર શ્રી અમૃતચંદ્રાચાયતદેવે `આત્મખ્યાસત' 

નામની સવશદ, અથતગંભીર, મૂળ ગાથાઓના હાદયને ખોલનારી તથા અધ્યાત્મરિથી ઓતપ્રોત િુંદર 
ટ્ીકા િંસ્કૃત ભાષામાં રચેલી છે. જેમ િમયિાર પરમાગમના મૂળ કતાત ભગવાન કુંદક ંદાચાયતદેવ 
િાસતશય અધ્યાત્મપ્રસતભાિંપન્ન, લોકોત્તર, મહાન આચાયતપરમેષ્ઠી છે, તેમ `આત્મખ્યાસત' 

ટ્ીકાના પ્રણેતા પણ અધ્યાત્મમસ્તીમાં મસ્ત મહા િમથત આચાયત છે.  

આ ટ્ીકામાં આચાયતદેવે, મૂળ ગાથાઓમાં ભરેલા અધ્યાત્મતત્ત્વના ગૂઢતમ આશયોને 

ખોલીને, જીવાદદ નવ તત્ત્વોનું શુદ્ધનયની પ્રધાનતાથી સનરૂપણ કરી મોક્ષમાગતનું યથાથત સ્વરૂપ જેમ 
છે તેમ બતાવ્યું છે. અનાદદ કાળથી ભવભ્રમણને લીધે દુઃખી થતા જીવોને દુઃખથી મુક્ત થવા માટ્ે 
એક માત્ર િમિવું બાકી રહી ગયું છે એવા એકત્વ-સવભક્ત આત્માના સ્વરૂપને યુજક્ત, આગમ અને 

સ્વાનુભવમૂલક સનિ આત્મવૈભવ વડે પોતાની મૌવલક શૈલીથી અત્યંત સ્પષ્ટ્પણે િમજાવ્યું છે. 
`આત્મખ્યાસત' ટ્ીકાનો બહુ ભાગ તો ગદ્યાત્મક છે અને થોડો ભાગ પદ્યાત્મક છે. મૂળ ગાથા કે 
ગાથા િૂથની ગદ્યાત્મક ટ્ીકાના અંતમાં આવતાં અધ્યાત્મરિથી અને આત્માનુભવની મસ્તીથી 

ભરપૂર આ મધુર પદ્યો જિનમંદદરના ઉન્નત ધવલ સશખર ઉપર શોભતા િુવણતકલશ િમાન 
ટ્ીકાની શોભામાં અત્યંત અજભવુસદ્ધ કરે છે. આ કલશ-કાવ્યોને પૃથકપણે લઈએ તોપણ તેઓ 
િંસધબદ્ધ, અથતગંભીર અને પરમાથતતત્ત્વપ્રસતપાદક એક િુંદર અધ્યાત્મગ્રંથ બને છે. તેનું નામ 

`િમયિાર-કલશ' છે અને તેના પર અધ્યાત્મરસિક પંદડત શ્રી રાિમલજી પાંડેએ ટ્ીકા લખી છે.  

કલશ ટ્ીકાના રચસયતા પાંડે રાિમલજી સવક્રમ િંવતની િત્તરમી શતાસદદમાં થઈ ગયેલા 

કસવવર શ્રી બનારિીદાિજીથી થોડાંક વષો પહેલાં િ થઈ ગયા હોય એમ સવદ્વાનોનું માનવ ં છે. 
તેમણે આ કલશ ટ્ીકા રાિસ્થાનના ઢૂંઢાર પ્રદેશમાં બોલાતી િૂની ઢૂંઢારી ભાષામાં લખેલી છે. શ્રી 
અમૃતચંદ્રાચાયતદેવનાં કલશ કાવ્યોમાં અધ્યાત્મતત્ત્વના જે ગૂઢ રહસ્યો અસત િંક્ષેપથી ભરેલાં છે 

તેને ટ્ીકાકાર પંદડતજીએ આ ટ્ીકામાં િામાન્ય બુસદ્ધના જિજ્ઞાિુ જીવો પણ િરળતાથી િમજી શકે 
એ રીતે સવસ્તારથી, સ્પષ્ટ્તાપૂવતક અને જોરદાર શૈલીથી ખુલ્લા કયાત છે. આ ટ્ીકામાં સ્થાને સ્થાને 
સનસવતકલ્પ િહિ સ્વાત્માનુભવનું અસતશય માહાત્મ્ય બતાવય ં છે અને તેની પ્રાસિ કરવા પ્રેરણા 

આપી છે. સવજ્ઞાનઘન સનિ આત્માના વનસવતકલ્પ રિાસ્વાદરૂપ અનુભવ સિવાય જીવ જે કોઈ વ્રત-
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વનયમ-દયા-દાન-પૂજા-ભજક્ત વગેરે બાહ્ય દક્રયાકાંડના આચરણસ્વરૂપ વ્યવહારચાદરત્ર કરે છે તે  
અરકંવચત્કર છે. િમયિાર-કલશમાં ગૂઢપણે ભરેલા આધ્યાજત્મક ભાવોને િુગ્રાહ્ય થાય એ રીતે 

સવસ્તારીને ખુલ્લા કરે છે તે આ ટ્ીકાની એક સવસશષ્ટ્તા છે.  

આ સ્વાન ભવપ્રધાન િમયસાર-કળશ ટ્ીકા ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને અત્યંત સપ્રય હતો, 

તેમને તેની ઉપર ખૂબ િ ઊંડાણથી સ્વાધ્યાય કયો હતો અને જાહેરમાં ઘણીવાર તેની ઉપર પ્રવચન 
પણ કયાત હતા. આ પ્રવચનનોમાંથી આપણી પાિે ચાર વખતના પ્રવચન આખા ઉપલદધ છે. અત્રે 
પ્રસ્તુત પ્રવચન વી. િં. ૨૪૯૩ના (ઈ. સ. ૧૯૬૭) શ્રાવણ માિના િમયસાર-કળશ ટ્ીકા કળશ ૧-

૭ના તેર પ્રવચનો છે. અષાઢ અને શ્રાવણ માિમાં સનયસમત િોનગઢમાં ગ્રીષ્મકાલીન સશક્ષણ 
સશજબરનું આયોિન થતું હતું. આ સશક્ષણ સશજબરમાં ઘણા દૂર દૂરથી મુમુક્ષુઓ આવતા હતા અને 
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સનરંતર એવી ભાવના રહેતી કે તેઓ નીતરતા િત્ધમતનું શ્રવણ કરી અને સનિ 

કલ્યાણના માગતમાં આગળ વધે. આ િ ઉત્કૃષ્ટ્ભાવનાથી આવો ગહન સવષય આ સશજબરમાં લેવામાં 
આવ્યો હતો. આ ગહન તેર પ્રવચનો અત્રે અક્ષરશ: શાસ્ત્રરૂપે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. આ રીતે 
આ શાસ્ત્ર ખરેખર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રભાવનાનું િ ફળ છે. અધ્યાત્મનું રહસ્ય િમજાવીને પૂજ્ય 

ગુરુદેવશ્રીએ જે અપાર ઉપકાર કયો છે તેનું વણતન વાણીથી વ્યક્ત કરવામાં અમો અિમથત છીએ. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાની જાળવણી િી.ડી., ડી.વી.ડી., વેબિાઈટ્ 

(www.vitragvani.com) તથા એપ (app) જેવા િાધનો વડે શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્, 
સવલેપાલાત, મુંબઈ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ કાયત પાછળ ટ્રસ્ટ્ની એવી ભાવના છે કે વતતમાનના 
આધુસનક િાધનો દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા િમજાવેલ તત્ત્વજ્ઞાનનો બહોળો લાભ િામાન્યિન 

લે, કે જેથી આ વાણી શાશ્વત િળવાઈ રહે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રત્યેક પ્રવચનો અક્ષરશઃ ગ્રંથારૂઢ 
થાય તેવી ભાવનાના ફળસ્વરૂપે િમયસાર-કળશ ટ્ીકાના કળશ ૧-૭ ઉપર થયેલ તેર પ્રવચનો અત્રે 
પ્રકાસશત કરવામાં આવી રહ્યા છે.  

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની દદવ્યદેશનાને ઓદડયો ટ્ેપમાં ઉતારવાનું મહાન કાયત શરૂ કરનાર શ્રી 
નવનીતભાઈ ઝવેરીનો આ પ્રિંગે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમિ શ્રી દદગંબર જૈન 

સ્વાધ્યાયમંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢે આ ઉમદા કાયતને અસવરતધારાએ ચાલુ રાખ્યું અને િાચવી રાખ્યું, તે 
બદલ તેમના આભારી છીએ. 

િવત પ્રવચનોને િાંભળીને ગ્રંથારૂઢ કરવામાં ચીવટ્તા રાખવામાં આવેલ છે. વાક્ય રચનાને 
પૂણત કરવા અથે ક્યાંક-ક્યાંક કૌંિ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રવચનો િાંભળી અને ગ્રંથારૂઢ કરવાનું 
કાયત સનજેશ જૈન, સોનગઢ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે તથા પૂ. કહાનગ રુદેવશ્રી પ્રેરીત મ મ ક્ષ ઓ 

http://www.vitragvani.com/


[6] 

તરફથી આ પ્રવચનોના પ્રકાશન અથે આસથતક િહયોગ પ્રાિ થયેલ છે. પ્રવચનોને તપાિવાનું કાયત 
શ્રી અતુલભાઈ જૈન અને શ્રીમતી આરતીબેન જૈન, મલાડ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રિંગે ટ્રસ્ટ્ 

તેમના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરે છે.  

જિનવાણી પ્રકાશનનું કાયત ગંભીર તથા િવાબદારીપૂણત હોવાથી અત્યંત જાગૃસતપૂવતક તથા 

ઉપયોગની એકાગ્રતાપૂવતક કરવામાં આવેલ છે. તેમ છતાં પ્રકાશન કાયતમાં પ્રમાદવશ કે 
અજાગૃસતવશ કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સત્રકાળવતી વીતરાગ દેવ-શાસ્ર-ગુરુ પ્રત્યે ક્ષમા યાચીએ 
છીએ. િવત મુમુક્ષુગણને સવનંતી છે કે અશુસદ્ધઓની નોંધ ટ્રસ્ટ્ને પાઠવે જેથી તે આગળની આવૃસત્તમાં 

િુધારી શકાય. આ પ્રવચનો (www.vitragvani.com) ઉપર ઉપલદધ છે.  

પ્રસ્તુત ગ્રંથ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા તદ્ભક્ત પ્રશમમૂસતત ભગવતી માતા પૂજ્ય બહેનશ્રી 

ચંપાબહેનના કરકમળમાં િાદર િમસપતત કરીએ છીએ. પાઠકવગત આ પ્રવચનોનો અવશય લાભ લઈ 
આત્મકલ્યાણને િાધે એવી ભાવના િાથે સવરામ પામીએ છીએ.  ઇસત સશવમ્ .  

ટ્રસ્ટ્ીગણ 

શ્રી કુંદકુંદ-કહાન પારમાસથતક ટ્રસ્ટ્,  

સવલેપાલાત, મુંબઈ 
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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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અધ્યાત્મયુગિિતક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી 



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

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

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

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

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

(¢TknìnUk)

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

(l#kBkl@Okm)

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

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

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

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

(#kkRor\kl^k¿mlMPk)

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

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

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

KgAkvPAmOkr ¢AgUk ekkTk YklcYkk ñRZkv @cv bk^krRkå

(^kbkgPklPk\kAk)

lTkPZkv bknSkkI@Ok FkgÜ^! PkTkv TkYkng cngä

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

cv ekkTkUkkvakA bknYkvDk^! PkTkv TkYkng cngä

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

(ukCSk@k)

ªMm ªMmä ªMvQkm bknBklTklSk bkPkTkk ^kkZkn lTkPZkv ^kcgPkmä

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

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

BkkvZkv\kng @PTk UkkYkngä—YkTk@Qk YkTkTkkv; Uko@Hkv #kl$Pk#kk]m^!
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અધ્યાત્મયુગિિતક પૂજ્ય િદગુરુદેવ  

શ્રી કાનજીસ્વામીનો િંસક્ષિ જીવન પદરચય 
 

ભારતદેશના ગુિરાત રાજ્યમાં ભાવનગર જિલ્લાના “ઉમરાળા ગામમાં સ્થાનકવાિી 
િંપ્રદાયના દશાશ્રીમાળી વસણક પદરવારના શ્રેષ્ઠીવયત શ્રી મોતીચંદભાઈના ઘેર, માતા ઉિમબાની 
કૂંખે, સવક્રમ િંવત ૧૯૪૬ના વૈશાખ િુદ બીિ, (તા. ૨૧-૪-૧૮૯૦) રસવવારે વહેલી િવારે આ 

બાળ મહાત્માનો િન્મ થયો. 

જે િમયે આ બાળ મહાત્મા ધરતી પર પધાયાત, તે િમયે જૈનોના જીવનનો શ્વાિ અંધશ્રદ્ધા, 
પાખંડ અને શુષ્ક દક્રયાકાંડમાં રુંધાઈ રહ્યો હતો. કોઈક સ્થળે આધ્યાજત્મક સચંતન ચાલતું હતું, પણ 
તેમાં અધ્યાત્મ નહોતું. એવા એ અંધકારમય કસળકાળમાં આ તેિસ્વી કહાનિૂયતનો ઉદય થયો. 

િાત વષતની ઉંમરે સનશાળમાં લૌદકક સશક્ષા લેવાનું શરૂ કયુું. દરેક વસ્તુના હાદત િુધી 
પહોંચવાની તેિસ્વી બુસદ્ધપ્રસતભા, મધુરભાષીપણું, શાંતસ્વભાવ, ગંભીર મુખમુદ્રા તથા િતું 
કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી બાળ ‘કાનજી’ સશક્ષકોમાં તથા સવદ્યાથીઓમાં સપ્રય થઈ ગયા. સનશાળમાં 
તથા જૈન પાઠશાળાના અભ્યાિમાં પ્રાયઃ પ્રથમ નંબર આવતો, પરંતુ સનશાળના લૌદકક અભ્યાિથી 
તેમને િંતોષ થયો નસહ અને ઊંડે ઊંડે એમ લાગતું કે હું જેની શોધમાં છું તે આ નથી. 

તેર વષતની ઉંમરે માતુશ્રીના અવિાનથી સપતાજી િાથે પાલેિ િવાનું થાય છે. ચાર વષત 
બાદ સપતાજીનો સ્વગતવાિ થતાં િત્તર વષતની ઉંમરે ભાગીદાર િાથે વેપારમાં જોડાય છે. વ્યાપારની 
પ્રવૃસત્ત વખતે પણ તેઓ િરા પણ અપ્રમાસણકતા ચલાવી લેતા નસહ. િત્યસનષ્ઠા, નીસતમત્તા, 
સનખાલિતા અને સનદોષતાથી તેમનું વ્યવહાદરક જીવન િુગંસધત હતું. િાથે તેમનો આંતદરક 
વ્યાપાર અને ઝુકાવ તો િતત િત્યની શોધ તરફ િ હતો. દુકાનમાં પણ ધાસમતક પુસ્તકો વાંચતા. 
વૈરાગી સચત્તવાળા કહાનકુંવર રાસત્રના રામલીલા કે નાટ્ક જોવા િતાં ત્યારે તેમાંથી વૈરાગ્યરિનું 
ઘોલન કરતાં. જેના ફળસ્વરૂપે િત્તર વષતની ઉંમરે ઉજ્જ્વળ  ભસવષ્યની આગાહી કરતા બાર 
લીટ્ીના કાવ્યની રચના કરે છે : “સશવરમણી રમનાર તું, તું હી દેવનો દેવ...” 

ઓગણીિ વષતની ઉંમરથી તો રાસત્રના આહાર, પાણી તથા અથાણાંનો ત્યાગ કરે છે. 
િત્યની શોધ માટ્ે, દીક્ષા લેવાના ભાવથી ૨૨ વષતની યુવા વયે દુકાનનો પદરત્યાગ કરે છે અને ગુરુ 
પાિે આજીવન-બ્રહ્મચયત વ્રત અંગીકાર કરે છે. પછી ૨૪ વષતની વયે (સવ. િં. ૧૯૭૦) િન્મનગરી 
ઉમરાળામાં ૨૦૦૦ જેટ્લા િાધમીઓના સવશાળ િનિમુદાયની હાિરીમાં સ્થાનકવાિી િંપ્રદાયની 
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દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. દીક્ષા િમયે હાથી પર બેિવા િતાં ધોસતયું ફાટ્ે છે. તીક્ષ્ણ બુસદ્ધના ધારક 
ગુરુવરને શંકા પડી જાય છે કે કંઈક ખોટ્ું થાય છે. 

દીક્ષા લીધાં બાદ િત્યના શોધક આ મહાત્માએ સ્થાનકવાિી તથા શ્વેતાંબર િંપ્રદાયના 
િમસ્ત આગમોનો ગહન અભ્યાિ માત્ર ચાર વષતમાં િ પૂરો કયો. િંપ્રદાયમાં મોટ્ી ચચાતઓ ચાલી. 
કમત છે તો સવકાર થાય છે ને? જો કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને હજી દદગંબર શાસ્ત્રો તો મળ્યા નહોતાં. 
છતાં પૂવતના િંસ્કારના બળે તેઓ દઢતાપૂવતક સિંહગિતના કરે છે “જીવ પોતાથી સ્વતંત્રપણે સવકાર 
કરે છે; કમતથી કે પરથી નસહ. જીવ પોતાના ઊંધા પુરુષાથતથી સવકાર કરે છે અને િવળા પુરુષાથતથી 
નાશ કરે છે.' 

સવ. િં. ૧૯૭૮માં મહાવીરપ્રભુના જિનશાિન-ઉદ્ધારનો અને હજારો મુમુક્ષુઓના મહાન 
પુણ્યોદય િૂચક એક મંગળકારી પસવત્ર પ્રિંગ બને છે. 

૩૨ વષતની ઉંમરે, સવસધની કોઈ ધન્ય પળે શ્રીમદ્  ભગવત્  કુંદકુંદાચાયતદેવ સવરસચત 
િમયિાર નામનું મહાન પરમાગમ દામનગરમાં દામોદર શેઠ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના 
હસ્તકમળમાં આવે છે અને આ પસવત્ર પુરુષના અંતરમાંથી િહિ િ ઉદ્ગાર નીકળે છે : “શેઠ! આ 
તો અશરીરી થવાનું શાસ્ત્ર છે.” એનું અધ્યયન અને સચંતન કરતાં અંતરમાં આનંદ અને ઉલ્લાિ 
ઉભરાય છે. આ મહાપુરુષના અંતરંગ જીવનમાં પણ પરમ પસવત્ર પદરવતતન થયું. ભૂલી પડેલી 
પદરણસત સનિ ઘર દેખે છે. ત્યારબાદ સવ.િં. ૧૯૮૨ના ચાતુમાતિ પહેલા રાિકોટ્માં શ્રી 
દામોદરભાઈ લાખાણીએ ‘મોક્ષમાગત પ્રકાશક’ ગ્રંથ પૂ. ગુરુદેવશ્રીને આપ્યો. જે વાંચતા, પોતાના 
હૃદયની અનેક વાતોનું િમથતન આ ગ્રંથમાંથી મળી આવતાં તેઓ તેના વાંચનમાં એવા ઓતપ્રોત 
થઈ િતાં કે તે વખતે તેમને ખાવું-પીવું કે િૂવું ગમતું નહીં. ત્યારબાદ શ્રી પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પાહુડ, 
દ્રવ્યિંગ્રહ, િમ્યગ્જ્ઞાન દીસપકા, વગેરે દદગંબર શાસ્ત્રોના અભ્યાિથી ૧૩ વષત િુધી ખૂબ િ જ્ઞાનની 
પ્રગાઢતા બાદ તેઓશ્રીને સનઃશંક સનણતય થઈ જાય છે કે દદગંબર જૈનધમત િ મૂળ માગત છે અને તે િ 
િત્  ધમત છે. તેથી અંતરંગ શ્રદ્ધા કંઈક અને બહારમાં વેશ કંઈક એવી સસ્થસત તેમને અિહ્ય થઈ પડે 
છે. તેથી અંતરમાં ખૂબ િ મનોમંથન બાદ િંપ્રદાય છોડવાનો સનણતય કરે છે. 

પદરવતતન માટ્ે યોગ્ય સ્થળની તપાિ કરતાં કરતાં િોનગઢ આવી “સ્ટ્ાર ઓફ ઇજન્ડયા 
નામના એકાંત મકાનમાં મહાવીર િન્મકલ્યાણકના દદવિે (સવ. િં. ૧૯૯૧, ચૈત્ર િુદ ૧૩) બપોરે 
િવા વાગે િંપ્રદાયના સચહ્ન મુહપત્તીનો ત્યાગ કરે છે અને જાહેર કરે છે : “હવે હું સ્થાનકવાિી 
િાધુ નથી, હું િનાતન દદગંબર જૈન ધમતનો શ્રાવક છું.' સિંહ િમાન વૃસત્તના ધારક આ મહાપુરષે, 
૪૫ વષતની ઉંમરે અંતરમાં મહાવીયત ઉછાળીને આ અદ્ ભુત પરાક્રમી કાયત કયુું. 
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“સ્ટ્ાર ઓફ ઇજન્ડયા”માં ત્રણ વષત દરમ્યાન જિજ્ઞાિુ ભક્તિનોનો પ્રવાહ દદન-પ્રસતદદન 
વધતો િ ગયો, જેના કારણે આ મકાન ખુબ િ નાનું પડવા લાગ્યું. તેથી ભક્તોએ આ પરમપ્રતાપી 
િત્પુરુષ માટ્ે સનવાિ અને પ્રવચનનું મકાન “શ્રી જૈન સ્વાધ્યાય મંદદર”નું સનમાતણ કરાવ્યું. 
ગુરુદેવશ્રીએ સવ. િં. ૧૯૯૪ના વૈશાખ વદ ૮ના રોિ આ સનવાિસ્થાનમાં મંગળ પદાપતણ કયુું. આ 
“સ્વાધ્યાય મંદદર” જીવન-પયતન્ત આ મહાપુરુષની આત્મ-િાધના અને વીરશાિનની પ્રભાવનાનું 
કેન્દ્ર બની રહ્યું. 

અહીં દદગંબર ધમતના ચારે અનુયોગના નાના-મોટ્ા ૧૮૩ જેટ્લા ગ્રંથોનો ઊંડાણથી 
અભ્યાિ કયો. તેમાંથી ૩૮ ગ્રંથો પર િભામાં પ્રવચનો કયાત, જેમાં િમયિાર ઉપર તો ૧૯ વખત 
અધ્યાત્મવષાત કરી છે. પ્રવચનિાર, અષ્ટ્પાહુડ, પરમાત્મપ્રકાશ, સનયમિાર, પંચાજસ્તકાયિંગ્રહ, 
િમયિાર કળશ-ટ્ીકા વગેરે ગ્રંથો પર પણ અનેકવાર પ્રવચનો કયાત છે. 

દદવ્યધ્વસનનું રહસ્ય િમજાવનાર તેમિ કુંદકુંદાદદ આચાયોના ગહન શાસ્ત્રોનું 
રહસ્યોદ્ઘાટ્ન કરનાર આ મહાપુરુષની ભવતાપસવનાશક અમૃતવાણીને ભાઈશ્રી નવનીતભાઈ 
ઝવેરીની દીઘતદ્રસષ્ટ્ને કારણે શ્રી દદગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા ઈ.િ.૧૯૫૯ થી 
૧૯૮૦ િુધી સનયસમત રીતે ટ્ેપમાં ઉતારી લેવામાં આવી હતી. જેના પ્રતાપે આજે આપણી પાિે 
૯૦૦૦ થી વધુ પ્રવચનો િુરસક્ષતપણે ઉપલદધ છે. આ મંગલવાણી દેશ-સવદેશના તમામ 
મુમુક્ષુમંડળોમાં તેમિ લાખો જિજ્ઞાિુ  મુમુક્ષુઓના ઘેર-ઘેર ગુંિતી થઈ ગઈ છે. તેથી એટ્લું તો 
નક્કી છે કે ભરતક્ષેત્રના ભવ્યજીવોને પંચમ કાળના અંત િુધી આ દદવ્યવાણી િ ભવના અભાવમાં 
પ્રબળ સનસમત્ત થશે. 

આ મહાપુરુષનો ધમતિંદેશ દેશ-સવદેશના િમસ્ત મુમુક્ષુઓને સનયસમત મળતો રહે તે 
હેતુથી  િૌ પ્રથમ સવ. િં. ૨૦૦૦ના માગશર (દડિેમ્બર ૧૯૪૩) માિથી “આત્મધમત” નામની 
માસિક આધ્યાજત્મક-પસત્રકાનું પ્રકાશન િોનગઢથી મુરદબી શ્રી રામજીભાઈ માણેકચંદ દોશીના 
િંપાદન હેઠળ શરૂ થયું. આજે પણ “આત્મધમત” ગુિરાતી તેમિ સહન્દી ભાષામાં સનયસમત રીતે 
પ્રકાસશત થઈ રહ્યું છે. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના દૈસનક પ્રવચનોને પ્રસિદ્ધ કરતું “શ્રી િદ્ગુરુ પ્રવચન 
પ્રિાદ” િપ્ટ્ેમ્બર ૧૯૫૦ થી નવેમ્બર ૧૯૫૬ િુધી પ્રકાસશત થયું. સ્વાનુભૂસતસવભૂસષત આ 
ચૈતન્યસવહારી મહાપુરુષની મંગળવાણી વાંચીને તેમિ િાંભળીને હજારો સ્થાનકવાિી, શ્વેતાંબર  
તથા અન્ય કોમના ભવ્યજીવો પણ તત્ત્વની િમિણપૂવતક િાચા દદગંબર જૈનધમતના અનુયાયી થયા. 
અરે..! મૂળ દદગંબર જૈનો પણ િાચા અથતમાં દદગંબર જૈન બન્યા. 

શ્રી દદગંબર જૈન સ્વાધ્યાય મંદદર ટ્રસ્ટ્, િોનગઢ દ્વારા દદગંબર આચાયો-મુસનવરોના તેમિ 
આત્માનુભવી પંદડતવયોના ગ્રંથો અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના તે ગ્રંથો પરના પ્રવચનોને પુસ્તકરૂપે 
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છપાવવાનું કાયત સવ. િં. ૧૯૯૯ (ઇ.િ. ૧૯૪૩)થી શરૂ થયું. આ િત્ -િાસહત્ય દ્વારા વીતરાગી 
તત્ત્વજ્ઞાનની દેશ-સવદેશમાં અપૂવત પ્રભાવના થઈ, જે આજે પણ અસવરતપણે ચાલી રહી છે. 
પરમાગમોનું ઊંડું રહસ્ય િમજાવીને કૃપાળુ કહાન ગુરુદેવે આપણા િહુ ઉપર કરુણા વરિાવી છે. 
તત્ત્વજિજ્ઞાિુ જીવો માટ્ે આ એક મહાન આધાર છે અને દદગંબર જૈન િાસહત્યની આ એક અમૂલ્ય 
િંપસત્ત છે. 

દિલક્ષણ પયુતષણ પવત દરમ્યાન ભારતભરમાં અનેક સ્થળોએ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પ્રરૂપેલા 
તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર માટ્ે પ્રવચનકારો મોકલાય છે. આ પ્રવૃસત્તથી ભારતભરના િમસ્ત દદગંબર 
િમાિમાં જાગૃસત આવી છે. આજે પણ દેશ-સવદેશમાં પયુતષણ પવતમાં િેંકડો પ્રવચનકાર સવદ્વાનો આ 
વીતરાગી વાણીનો ડંકો વગાડે છે. 

બાળકોમાં તત્ત્વજ્ઞાનના િંસ્કારોનું સિંચન થાય તે હેતુથી િોનગઢમાં સવ. િં. ૧૯૯૭ (ઇ. 
િ. ૧૯૪૧)ના મે માિના વેકેશનથી ૨૦ દદવિના ધાસમતક સશક્ષણ વગત શરૂ થયા. વડીલો માટ્ેનો 
પ્રૌઢ સશક્ષણ વગત સવ. િં. ૨૦૦૩ના શ્રાવણ માિથી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. 

િોનગઢમાં સવ.િં. ૧૯૯૭ના ફાગણ િુદ બીિના રોિ નૂતન દદગંબર જિનમંદદરમાં 
કહાનગુરુના મંગળ હસ્તે શ્રી િીમંધરાદદ ભગવંતોની પંચકલ્યાણક સવસધપૂવતક પ્રસતષ્ઠા થઈ. તે 
િમયે િૌરાષ્ટ્રમાં માંડ ચાર-પાંચ દદગંબર જિનમંદદરો હતા અને દદગંબર જૈનો તો ભાગ્યે િ જોવા 
મળતા હતાં. આવા ક્ષેત્રે ગુરુદેવશ્રીની પાવન પ્રેરણાથી પ્રથમ જિનમંદદર બને છે અને બપોરે 
પ્રવચન બાદ જિનમંદદરમાં અડધો કલાક ભજક્ત થાય છે, જેમાં જિનવરભક્ત ગુરુરાિ હંમેશા 
હાિર રહે છે. ઘણીવાર તેઓશ્રી અસતભાવવાહી ભજક્તપાન કરાવતાં. આમ, ગુરુદેવશ્રીનું જીવન 
સનશ્ચય-વ્યવહારની અપૂવત િંસધપૂવતકનું હતું. 

ઇ. િ. ૧૯૪૧ થી ઇ. િ. ૧૯૮૦ દરમ્યાન િૌરાષ્ટ્ (ગુિરાત) ઉપરાંત ભારત દેશના અનેક 
શહેરોમાં તથા સવદેશમાં (નાઈરોબીમાં) એમ કુલ ૬૬ દદગંબર જિનમંદદરોની મંગળ પ્રસતષ્ઠા, આ 
વીતરાગમાગત પ્રવતતક િત્પુરુષના પસવત્ર કરકમળ દ્વારા થઈ. 

િન્મમરણથી રસહત થવાના િંદેશા સનરંતર િંભળાવનાર આ ચૈતન્યસવહારી પુરુષની 
મંગળકારી િન્મિયંતી ઉિવવાની શરૂઆત ૫૯મા વષતથી થઈ. ૭૫મા સહરકિયંતી પ્રિંગે િમગ્ર 
ભારતના જૈન િમાિ દ્વારા ચાંદી િદડત એક આઠિો પાનાનો દળદાર “અજભનંદન ગ્રંથ” આ 
ભાસવ તીથાતસધનાથને ભારત િરકારના તત્કાલીન ગૃહમંત્રી શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી દ્વારા મુંબઈમાં 
દેશભરના હજારો ભક્તોની હાિરીમાં અપતણ થયો. 

શ્રી િમ્મેદશીખરજીની યાત્રા સનસમત્તે ઈ. િ. ૧૯૫૭ તથા ઈ. િ. ૧૯૬૭માં એમ બે વખત 
િમગ્ર ઉત્તર અને પૂવત ભારતમાં મંગળ સવહાર કયો. તે િ રીતે ઇ. િ. ૧૯૫૯ અને ઇ. િ. 
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૧૯૬૪માં એમ બે વખત દસક્ષણ અને મધ્ય ભારતમાં મંગળ સવહાર કયો. આ મંગળ તીથતયાત્રાના 
સવહાર દરમ્યાન લાખો જિજ્ઞાિુ જીવોએ આ સિદ્ધપદના િાધક િંતના દશતન કયાત અને તેઓશ્રીની 
ભવાંતકારી અમૃતમય વાણી િાંભળીને અનેક ભવ્ય જીવોના જીવનની દદશા આત્મ-િન્મુખ  થઈ 
ગઈ. આ િત્પુરુષને અનેક સ્થાનોથી લગભગ ૮૦ જેટ્લા અજભનંદન પત્ર અપતણ થયા. 

શ્રી વીરપ્રભુના સનવાતણ બાદ, આ િળંગ ૪૫ વષતનો િમય (વીર િંવત ૨૪૬૧ થી ૨૫૦૭ 
અથાતત્  ઇ. િ. ૧૯૩૫ થી ૧૯૮૦) વીતરાગમાગતની પ્રભાવનાનો િુવણતકાળ હતો. જે કોઈ મુમુક્ષુ 
અધ્યાત્મ તીથતધામ િુવણતપુરી િતા, તેમને તો ત્યાં ચતુથત કાળનો િ અનુભવ થતો. 

સવ. િં. ૨૦૩૭ના કારતક વદ િાતમ, (તા. ૨૮-૧૧-૧૯૮૦) શુક્રવારના રોિ, આ પ્રબળ 
પુરુષાથી આત્મજ્ઞ િંતપુરુષ દેહાદદનું લક્ષ છોડી પોતાના જ્ઞાયક ભગવાનના અંતરધ્યાનમાં એકાગ્ર 
થયા, અતીસન્દ્રય આનંદકંદ સનિ પરમાત્મતત્ત્વમાં લીન થયા. િાંજે આકાશનો િૂયત અસ્ત થયો, 
ત્યારે િવતજ્ઞપદના િાધક િંતે ભરતક્ષેત્રથી સ્વગતપુરી તરફ પ્રયાણ કયુું. તેઓશ્રી વીરશાિનને 
પ્રાણવંતું કરી અધ્યાત્મયુગનું િિતન કરતાં ગયાં. 

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામી આ યુગના એક મહાન અને અિાધારણ વ્યજક્ત હતા. 
તેમના બહુમુખી વ્યજક્તત્વની િૌથી મોટ્ી સવશેષતા એ છે કે તેમણે િત્યથી ખુબ િ દૂર િન્મ લઈને 
સ્વયંબુદ્ધની જેમ િત્યનું અનુિંધાન કયુું અને પોતાના પ્રચંડ પુરુષાથતથી આત્મિાત પણ કયુું. 

આ સવદેહ દશાવંત મહાપુરુષનું અંતર જેટ્લું ઉજ્જવળ હતું તેટ્લું બાહ્યજીવન પણ પસવત્ર 
છે; પસવત્રતા અને પુણ્યનો િહિ યોગ આ કસળકાળમાં ભાગ્યે િ જોવા મળે છે. તેમની અત્યંત 
સનયસમત દદનચયાત, િાજત્વક અને પદરસમત આહાર, આગમ િંમત િંભાષણ, કરુણ અને િુકોમળ 
હૃદય, તેમના સવરલ વ્યજક્તત્વના અજભન્ન અવયવો હતા. શુદ્ધાત્મતત્ત્વનું સનરંતર સચંતન અને 
સ્વાધ્યાય એ િ તેમનું જીવન હતું. જૈન શ્રાવકના પસવત્ર આચાર પ્રત્યે તેઓશ્રી હંમેશા િતકત અને 
િાવધાન હતા. તેઓ િગતની પ્રશંિા કે સનંદાથી અપ્રભાસવત, માત્ર પોતાની િાધનામાં િ તત્પર 
રહેતા. ભાવસલંગી મુસનઓના તેઓ દાિાનુદાિ હતા. 

આચાયત ભગવંતોએ જે મુજક્તનો માગત પ્રકાશયો  છે તેને આ અનુભૂસત સવભૂસષત િંતપુરુષે 
પોતાના શુદ્ધાત્મતત્ત્વની અનુભૂસતના આધારે, િાસતશય જ્ઞાન અને વાણી દ્વારા, યુજક્ત ને ન્યાયથી 
િવત પ્રકારે િમજાવ્યો છે. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા, દ્રવ્ય-ગુણ-પયાતય, ઉપાદાન-સનસમત્ત, સનશ્ચય-વ્યવહાર, 
ક્રમબદ્ધપયાતય, કારણશુદ્ધપયાતય, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરુપ, િમ્યગ્દશતન અને તેનો સવષય, િમ્યગ્જ્ઞાન 
અને જ્ઞાનનું સ્વ-પરપ્રકાશકપણું ઇત્યાદદ િમસ્ત તેઓશ્રીના પરમ પ્રતાપે આ કાળે િત્યરૂપે બહાર 
આવ્યા છે. આજે દેશ-સવદેશમાં લાખો જીવો મોક્ષના માગતને િમિવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તે 
તેઓશ્રીનો િ પરમ પ્રતાપ છે. 
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િમગ્ર જીવન દરમ્યાન આ ગુણવંતા જ્ઞાનીપુરુષે બહુ િ અલ્પ લખ્યું છે, કેમકે તેઓશ્રીને 
તો તીથતકરની વાણી જેવો યોગ હતો. તેમની અમૃતમય મંગળવાણીનો પ્રભાવ િ એવો હતો કે 
િાંભળનાર તેનું રિપાન કરતાં થાકતા િ નસહ. દદવ્યભાવશ્રુત જ્ઞાનધારી આ પુરાણપુરુષે પોતે િ 
પરમાગમના આ િારભૂત સિદ્ધાંતો લખાવ્યા છે: 

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

૨. દરેક દ્રવ્યની દરેક પયાતય ક્રમબદ્ધ િ થાય છે. 

૩. ઉત્પાદ - ઉત્પાદથી છે, વ્યયથી કે ધ્રુવથી નથી. 

૪. ઉત્પાદ પોતાના ષટ્કારકના પદરણમનથી થાય છે. 

પ. પયાતયના અને ધ્રુવના પ્રદેશ જભન્ન છે. 

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

૭. ભૂતાથતના આશ્રયે િમ્યગ્દશતન થાય છે. 

૮. ચારે અનુયોગનું તાત્પયત વીતરાગતા છે. 

૯. સ્વદ્રવ્યમાં પણ દ્રવ્ય-ગુણ-પયાતયના ભેદ પાડવા તે અન્યવશપણું છે. 

૧૦. ધ્રુવનું આલંબન, પણ વેદન નસહ, અને પયાતયનું વેદન, પણ આલંબન નસહ. 

આ અધ્યાત્મયુગિિતક મહાપુરુષે પ્રકાશેલ સ્વાનુભૂસતનો પાવન પંથ િગતમાં િદા િયવંત 
વતો! 

તીથતકર શ્રી મહાવીર ભગવાનની દદવ્યધ્વસનનું રહસ્ય િમજાવનાર શાિનસ્તંભ શ્રી કહાન 
ગુરુદેવ સત્રકાળ િયવંત વતો! 

િત્પુરુષનો પ્રભાવના ઉદય િયવંત વતો. 

 
 

 

 

 

 

 



[16] 

અનુક્રમસણકા 

 

પ્રવચન ક્રમ તારીખ ગુિરાતી મસહનો વાર શ્લોક પૃષ્ઠ નંબર 
૧ ૧૬-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ સ દ ૧૧ બુધવાર ૧ ૦૧-૧૫ 
૨ ૧૭-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ સ દ ૧૩ ગુરુવાર ૧ ૧૬-૩૦ 
૩ ૧૮-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ સ દ ૧૪ શુક્રવાર ૧, ૨ ૩૧-૪૪ 
૪ ૧૯-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ સ દ ૧૫ શસનવાર ૨ ૪૫-૫૮ 
૫ ૨૦-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૧ રસવવાર ૨, ૩ ૫૯-૭૨ 

૬ ૨૨-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૨ મંગળવાર ૩, ૪ ૭૩-૮૭ 
૭ ૨૩-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૩ બુધવાર ૪ ૮૮-૧૦૩ 
૮ ૨૪-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૪ ગુરુવાર ૪ ૧૦૪-૧૧૮ 
૯ ૨૫-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૫ શુક્રવાર ૪, ૫ ૧૧૯-૧૩૨ 

૧૦ ૨૬-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૬ શસનવાર ૫ ૧૩૩-૧૪૬ 
૧૧ ૨૭-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૭ રસવવાર ૬ ૧૪૭-૧૫૯ 
૧૨ ૨૮-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૮ િોમવાર ૬ ૧૬૦-૧૭૨ 
૧૩ ૨૯-૦૮-૧૯૬૭ શ્રાવણ વદ ૯ મંગળવાર ૬, ૭ ૧૭૩-૧૮૪ 
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ાવણ  દુ ૧૧,  ુધવાર,  તા. ૧૬-૮-૧૯૬૭ 
કળશ - ૧,  વચન નં. ૧ 

 
ભગવાન કુંદકુંદાચાય દગંબર સંત–મુિન  ૨૦૦૦ વષ પહલે ભરત ે મ હુએ, 

ઉ હ ને સમયસાર બનાયા. પીછે આજસે ૯૦૦ વષ પહલે અમૃતચં ાચાય હુએ, ઉ હ ને ઉસકી 
ટીકા બનાયી. ટીકાકે સાથમ ઉસકે કલશ બનાયે, ઉસ કલશ ટીકાકી બાત ચલતી હૈ. કલશ હ 
અમૃતચં ાચાયકે ઔર ઉસકી ટીકા હૈ પં ડત રાજમલ કી. ‘પાંડે રાજમલ નધમ , સમયસાર 
નાટકકે મમ ’ ઐસા બનારસીદાસ કહતે હ રાજમલ  કે િલયે. હૈ ન પહલે? દેખો! ૐ.. पिंडत 
ूवर ौी राजमजी कृत टीकाके आधिुनक िही अनवुाद सिहत. ઉસકી (ભાષા) થી 
પૌરાિણક ઢુંઢારી ભાષા, અભી ચલતી િહ દી ભાષામ બનાયા. ौीमद ् अमतृचिंाचाय दवे 
िवरिचत ौी समयसार कलश. ૯૦૦ વષ પહલે અમૃતચં ાચાય મુિન દગંબર સંત–મહા 
ભાવિલંગી સંત હુએ, ઉ હ ને યે બનાયા. ઉસમ વ અિધકાર. 

(અનુ ુપ) 
नमः समयसाराय ानभुूा चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

જુઓ! પહલે ઉપરકા અથ કર, પીછે ટીકાકા અથ હોગા. ઉસમ અ તસે બાત કી હૈ. 
યા? અ ત નામ હયાતી યા હૈ? ના તસે બાત નહ  કી. भावाय... िचभावाय... યે આ મા 
भावाय... भावाय... ભાવ વ પ પદાથ હૈ. આ મા भावाय (અથાત્) ભાવ વ પ પદાથ હૈ. ઔર 
िचभावाय... ઉસકા ગુણ િચ વભાવ– ાન વભાવ હૈ. ભગવાન આ માકા ગુણ 
िचभावाय... હૈ. भावाय વહ ય કહા ઔર िचभावाय વહ ગુણ કહા. સમજમ આયા? 
ઔર ानभुूा चकासत ेવહ પયાય કહી. સમજમ આયા? વ તુ આ મા સ ા ભાવ વ પ 
ભગવાન આ મા... સા સવ  તીથકરદેવ પરમે ર કેવલ ાનીને આ મા ભાવ વ પ દેખા 
ઔર િચ વભાવ– ાનભાવ– ાન વભાવ ઉસકા ગુણ હૈ. વ તુ હૈ તો ઉસકા કોઈ ગુણ હોના 
ચાિહયે ન? આ મા વ તુ હૈ તો ઉસકા િચ વભાવ– ાન વભાવ– ાન- વ-ભાવ.. અપના 
ાન વભાવ િ કાળ ગુણ હૈ. ઉસકા ानभुूा चकासत.े.. યે અપની અનુભવન યાસે િસ  

હોતા હૈ. ानभुूा વહ પયાય હૈ. સમજમ આયા? 
ભગવાન આ મા भावाय... िचभावाय... વહ ય-ગુણ હુઆ ઔર ानभुूा વહ 

અપને અંતરમ ાનકી એકા તા, વભાવકી એકા તા, રાગસે ભ  હોકર વ-અનુભૂિત– 
અપના વ વભાવ ઉસકી અનુભૂિત–શુ કી અનુભૂિત–આનંદકા અનુભવસે चकासत.े.. વહ 
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ગટ હોતા હૈ. સમજમ આયા? આ મા અપને અનુભવસે િસિ મ આતા હૈ ક મ આ મા હૂં. 
સમજમ આયા? પુ ય-પાપકી યા ક દયા-દાન- તકી યાસે વહ િસિ મ નહ  આતા. 
ય ક વહ તો રાગ હૈ, િવક પ હૈ. સમજમ આયા? ઠાલાલભાઈ! પહલી બાત વહ કી. 
ानभुूा चकासत.े.. ભગવાન આ મા વ તુ અને વભાવ અનુભૂિતસે ગટ હોતા હૈ. અંતરમ 
ાનકા વેદન હોકર, આનંદકી અનુભૂિત હોકર, વહ આ મા હૈ ઐસા चकासत–ेઆ મ િસિ  

(હોતી હૈ). ટીકાકા નામ િલયા હૈ ન? વાનુભૂિતસે િસિ  હોતી ઉસકી. चकासत ेનામ િસિ  
હોતી હૈ. ધ ાલાલ ! સમજમ આયા?  

ોતા : િસ  ભગવાન િલયે હ?  
પૂ ય ગુ દેવ ી : િસ  ભગવાનની અને આ આ માની—સબ આ માકી બાત હૈ. બાત 

યહાં શુ કી હૈ, પર ‘યે આ મા શુ  હૈ' ઉસકો નનેસે યહ ભાવ ગટ હોતા હૈ. સેઠી!  આજ 
સેઠી ન ક આયે. સમજમ આયા? આહાહા! અ તસે િલયા, દેખો! भावाय... िचभावाय... 
(વહ) આ મા આયા, વાનુભૂિત યા ઉસકી પયાય આયી તો સંવર-િનજરા આયે. ानभुूा... 
અંતરની અનુભૂિત... સારા આ મા ાન વ પ આનંદ વ પ ભાવ હૈ અને વ પભાવવાન હૈ, 
ઉસકી અનુભૂિત–અંતરમ એકાકાર હોકર વ વભાવકી સ મુખકી એકા તા ઉસકા નામ 
વાનુભૂિત ધાિમક યા કહનેમ આતા હૈ. વાનુભૂિત યાસે આ મા િસિ મ આતા હૈ. 
ટીકાકા નામ આ મ યાિત હૈ ન ભાઈ? ઉસમ चकासत े(અથાત્) પહલે આ મ યાિત–આ માકી 
િસિ  વાનુભૂિતસે હોતી હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! પોપટભાઈ!  

પીછે... सवभावारिद.े.. કૈસા હૈ આ મા? અપની અનુભૂિત યા ારા 
सवभावार (અથાત્) અપને ભાવ િસવા  અ ય ભાવ હ (ઉન) સબકો એક સમયમ 
નનેવાલા હૈ. પ ર છદે... છદે... અંતર છદે.. અપને અંતર ભાવ િસવા અનેરા સબકો 
નનેકી ઉસમ તાકાત હૈ. વાનુભૂિતકી યા ારા ઉસમ મો પયાય ઉ પ  હોતી હૈ. 

મો પયાય કૈસી હૈ? અપનેકો ઔર પરકો સબકો નતી હૈ, ઉસકા નામ સવ પયાય હૈ. 
અપની વાનુભૂિત યાસે ઐસી સવ પયાય ગટ હોતી હૈ. ઇતને ત વ િસ  કયા. વ 
ભાવાય... િચ વભાવસે વ િસ  કયા. ઉસકી અનુભૂિતમ સંવર-િનજરા િસ  કયે, ઉસકે 
ફલ પ મો  િસ  કયા. વ, સંવર, િનજરા, મો  ઇતની બાત લી. અ વ, આ વ, બંધ, 
પુ ય-પાપકી બાત નહ  લી ય ક વહ તો ના તસે બાત હૈ. સમજમ આયા? સમજમ આતા 
હૈ? સારી ટીકા ને સારા નદશન પહલે ોકમ ભર દયા હૈ. અ ત.. અ ત.. અ ત ત વ. 
જરી સૂ મ હૈ હ  યે કલશ ચલતે હ વહ. પુ ષાથિસિ  કલ હો ગયા પૂરા. 

ભગવાન આ મા... તીથકરદેવ સવ  ભુ પરમે રને  આ મા દેખા હૈ (ઐસા) યહ 
આ મા, ઐસે અનંત આ મા ભગવાનને દેખે હ. ઐસા યહ આ મા કૈસા હૈ? ક ભાવાય વ તુ 
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હૈ. (પરકે) ભાવ વ પ નહ . અભાવ વ પ હૈ વહ બાત યહાં લેના હી નહ . ભાવસે લેના હૈ. 
નહ  તો યે ભાવ વ પ ભી હૈ ઔર પરકે અભાવ વ પ ભી હૈ. ભાઈ! સમજમ આયા? વહ 
યહાં િલયા હી નહ . યે તો ભાવાય... બસ ખલાસ હો ગયા. ઐસા હૈ તો પર પ હૈ નહ . પર પ 
હૈ નહ  (ઐસી) ના તકી બાત નહ  કરના હૈ, પહલી અકેલી અ તસે કરના હૈ. અ ત બાત.. 
મહા ુવ ચૈત યભાવ અકેલા ાયક વભાવવાન આ મા હૈ भावाय... भावाय... ઇસમ 
વાનુભૂિત સંવર-િનજરા આયે અથવા િન ય મો માગ આયા. વાનુભૂ યામ િન ય 
મો માગ આયા. સમજમ આયા? 

ભગવાન આ મા શુ  આનંદ ને અનાકુલ વ પકા િપંડ ભુ, ઉસકી અનુભૂિત 
(અથાત્) સ ય દશન- ાન-ચા ર કી  િનિવકારી દશા હૈ ઉસકે ારા યે િસ  હોતા હૈ. 
જુઓ! ઉસમ યવહાર- યવહાર મો માગકા િનષેધ હો ગયા. ઉસકી બાત યહાં કી હી નહ . 
યવહાર હૈ ને નહ  હૈ, અભાવ હૈ—યે બાત હી નહ  હૈ. આહાહા! ઠાલાલભાઈ! મુ ાની વાત 
છે.  

ોતા : યવહાર િસ  નહ  કયા?  
પૂ ય ગુ દેવ ી : યવહાર િસિ કી બાત હી નહ  કી યહાં. યહાં તો યે હી હૈ. અપના 

ભગવાન આ માકે અંતરમ, અનંત ાન, અનંત આનંદ, અનંત શાંિત, અનંત વીય ઐસા 
ભગવાન આ મામ અંતરમ ુવમ–સ વમ–સતકે સ વમ પડા હૈ. સત્ ભગવાન આ મા ઉસકે 
સ વમ ઐસા પડા હૈ. ઐસા કેવલ ાનીય ને પરમા માઓંને તીથકર ને અંતરમ વાનુભૂ યા 
કરકે ગટ કયા. કેવલ ાન ગટ કયા. યહ િવિધ િ કાલ ઐસી (હી) હૈ ઐસા પહલે િસ  
કયા. અમરચંદભાઈ! સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા પૂણાનંદકા નાથ ાયક વભાવભાવ.. ાયક વભાવભાવ ભાવ–
પદાથ, વભાવ–ગુણ, ानभुूा–િન ય વભાવ સ યક્ િન યદશન, અપના શુ વભાવકા 
દશન, શુ વભાવકી તીિત, શુ વભાવકા ાન, શુ વભાવકી રમણતા—ઐસી િન ય  
વાનુભૂિત યા હૈ, િન ય મો માગકી યા હૈ વહી સંવર-િનજરાકી યા હૈ. સમજમ 
આયા? લોકો બહારસે માને ક આ પાંચ ...સેવે યા પ ચ ખાણ.... એ તો બધી ધૂળની યા 
રાગની છે. સમજમ આયા? લોકોને ખબર નથી. ભગવાને કહેલા ત વોની વાત ખબર નથી. 
મગનભાઈ! ानभुूा चकासत.े.. ઓહોહો! સમજમ આયા? 

सवभावारिद.े.. વહ મો ત વ િલયા. બસ, ચાર ત વ િલયે. સાત ત વ કહો ક 
નવ ત વ કહો ઈસમ ચાર િલયે– વ, સંવર, િનજરા મો . બસ. ઉસમ અ વ નહ  હૈ, 
આ વ-બંધ નહ  હૈ, પુ ય-પાપ નહ  હૈ—વહ આ તા હૈ. વહ કહનેકી જ ર નહ . સમજમ 
આયા? नमः समयसाराय... ઐસા સમય નામ આ મા, સાર નામ શુ વ પ હૈ.. શુ વ પ હૈ 
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વહી સાર હૈ, ઉસકો મ નમ કાર કરતા હૂં. ઐસે આ માકો મ નમ કાર કરતા હૂં. યે નમ કાર 
વહ યા વાનુભૂિત યા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! ભગવાન આ મા ભાવ વ પ ચૈત ય 
ઉસકા ાયક વભાવ–િચ વભાવ ઉસકો મ વાનુભૂિત ચકાસતે– ગટ કરતા હૂં ઔર પૂણ 
વભાવ હૈ ઉસમસે કેવલ ાન ગટ હોતા હૈ. તો કેવળ ાનમ વ-આ મા ઔર પર—સબકો 
નનેવાલી શ ત ગટ હોતી હૈ. ઐસા  ભગવાન શુ  આ મા ઉસકો મ નમ કાર કરતા હૂં. 
ય ક વહ સાર જગતમ હૈ. આગે લગ િવશેષ. ઇસકે િસવા કોઈ સાર પદાથ જગતમ હૈ નહ . 

ધમા ત, અધમા ત, આકાશ, કાલ ને સંસારી વ ને પુ ગલ—છહ ય ભગવાનને 
દેખે હ ન? છહ ય ભગવાનને–કેવલ ાની પરમા માને દેખે હ. સંસારી અનંતા ઉસમ 
શુ ( વ) નહ  લેના. સંસારી વ... ધમા ત, અધમા ત, આકાશ, કાલ, પુ ગલ ને સંસારી વ 
ઉસકો સુખ નહ  ઔર ઉસકો ાન ભી નહ . છે લે આવશે. પાંચ હ ધમા ત, અધમા ત, 
આકાશ, કાલ ને પુ ગલ—ઉસમ ાન ભી નહ  ઔર સુખ ભી નહ  ઔર સંસારી વકો ભી 
ાન નહ , સુખ નહ . સંસારીકો ાન નહ  હૈ. તબ કહે, વતમાન િવકાસ હૈ ન કોઈ? નહ , 

ઉસકો ાન નહ  કહતે. સમજમ આયા? અમરચંદભાઈ! સંસારી વકો ાન નહ , સુખ નહ . 
યો, પુ ગલમ.... સ ય ાન નહ  વહ ાન (હી) નહ  ઇસિલયે કહતે હ. સુખ નહ , આનંદ 
નહ . ઔર ઐસે  આ મા.... ધમા ત, અધમા ત, આકાશ, કાલ, પુ ગલ ઔર સંસારી વ.., 
િનગોદ આ દમ અનંત વ હ ન? ઉસકો નનેવાલેકો ભી ાન નહ , સુખ નહ . સમજમ 
આયા? ઉસકો તો ાન, સુખ નહ , પણ ઉસકે નનેવાલેકો ભી ાન નહ . સમજમ આયા? 
ય ક યે અનંત વ પર હ ઉસકા ાન હુઆ વહ સ ય ાન નહ . સમજમ આયા?  

યે ભગવાનકા માગ અલૌ કક હૈ. તીથકર સવ કા માગ દુિનયાને સુના નહ . બચારા 
વાડામાં પ ા, રાંકની પેઠે માને કે અમે ન (છીએ). ખબર નહ  ક ન યા હૈ. સમજમ 
આયા? િ લોકનાથ પરમે ર વીતરાગદેવ જનકી દ ય વિન સમવસરણમ છૂટી ૧૦૦ ઇ ોકી 
ઉપિ થિતમ. વગના દેવ, ૩૨ લાખ વૈમાનનો લાડો શ ે , ૨૮ લાખ વૈમાનનો ઇશાને , 
એવા દેવો ને િસંહ ને વાઘ, િસંહ અને ચ વત , બળદેવ આ દ બેઠા હોય. વાસુદેવ હોય તો 
ચ વત  ન હોય. એવા ભગવાનની વાણી એ વખતે નીકળી, એ વાણીમાં એમ આ યું. સમજમ 
આયા? પરમા મા વતમાનમ મહાિવદેહમ બરાજતે હ સીમંધર પરમા મા િ લોકનાથ, વહાં 
ભી ચ વત  હૈ. સમજમ આયા? ચ વત કી (ઉપિ થિત)મ ભી ભગવાનકી વાણી ઐસી િનકલી 
થી. ભગવાન આ મા  શુ  ચૈત ય વ પ હૈ, પરમા મા શુ  હૈ ઉસકો ાન હૈ, ઉસકો આનંદ 
હૈ ઔર ઐસે શુ  આ માકો નનેવાલેકો ાન ને સુખ હૈ. યે શુ  આ મા મ હૂં, ઐસા. 
સમજમ આયા?  
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મ શુ  ચૈત ય વ પ ભગવાન.... અશુ કી બાત તો યહાં લી હી નહ . અશુ તાવાલા 
સંસારી ાણી હૈ, અિગયાર અંગકા પઢનેવાલા વ હૈ, વહ સંસારીકો ભી ાન નહ , સુખ નહ . 
સમજમ આયા? યા કહા? સંસારી ાણીમ સાધુ હો નકા, અિગયાર અંગ, નવ પૂવકા ાન 
હુઆ હો, િ  િમ યા વ હૈ, રાગકો ધમ માનતા હૈ, પુ યકો ધમ માનતા હૈ, દેહકી યા મ કર 
સકતા હૂં (ઐસા) માનતા હૈ. ઉસકો ાન ભી નહ , ઉસકો સુખ ભી નહ . સમજમ આયા? અને 
ઐસે વકો નનેવાલેકો ભી ાન ને સુખ નહ . સમજમ આયા? અનંત િનગોદ વ હ. 
ભગવાનને બટાટાકી એક કટકીમ અનંત વ કહે. હો, હૈ. ઉસકો ભી ાન, સુખ નહ  ઔર 
ઉસકો નનેવાલેકો ભી ાન, સુખ નહ  ય ક વહ અશુ  હૈ. સમજમ આયા? આહા!  

ભગવાન આ મા  પૂણ શુ  હુઆ, વાનુભૂિત યા કરકે સવ  હુએ. ઐસા શુ  
આ મા ઉસકો નનેસે નનેવાલેકો ાન ને સુખ હોતા હૈ. વહ આ મા.... ભાઈ! યહાં તો 
પહલે યે િલયા.... ઇસ અપે ાસે િલયા હૈ. ખરેખર પરમા મા શુ  અ રહંત કેવલ ાની 
પરમા મા સુખી અને ાની હ, ઉનકો નનેવાલેકો ાન, સુખ હૈ અથાત્.... ઉનકો 
નનેવાલેકો િવક પ હૈ. ઉનકો નનેવાલેકો અપને (- વ) નનેમ આયા તો ઉસકો યથાથ 
નનેમ આયા ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા?  

 ભગવાન આ મા અપના શુ વ પ િ કાલી ાનાનંદ શુ  ભાવ વ પ, ઉસકા નના 
હુઆ.. ઉસકા નના હુઆ તો ાન હુઆ, ઉસકા નના હુઆ તો સુખ હુઆ. તો શુ ા માકો 
નનેવાલેકો ાન ને સુખ હૈ. અશુ  આ મા અને દૂસરે પાંચ (સિહત) છહ ય હ ઉસકો સુખ 

ભી નહ  ને ાન ભી નહ  ઔર ઉસકે નનેવાલેકો ાન નહ  ને સુખ નહ . અિગયાર અંગ 
પઢા ઉસમ આયા ક છહ ય ને ઐસા સંસારી, ઐસા િનગોદ... સમજમ આયા? વહ ના 
વહ ાન હી નહ  એમ કહતે હ આચાય. જસમ અપના આ મા ન િમલે.... શુ  ભગવાન 
આ મા િચદાનંદકી મૂિત ‘િસ  સમાન સદા પદ મેરો’ ઐસે આ માકો  િસ પદ ગટ હુઆ હૈ 
વહ અંતરમસે આયા હૈ. સમજમ આયા? ઐસે ભગવાન આ માકા શુ વભાવ ભાવાય ઐસી 
અનુભૂિત (હુઈ), તો ાન હુઆ, સુખ હુઆ. શુ કો નનેસે ાન ને સુખ હૈ. અશુ  વકો 
ઔર પાંચ જડકો નનેસે ાન ને સુખ હૈ નહ . સમજમ આયા?  

नमः समयसाराय... સમય નામ આ મા. साराय... સાર–સુખ પ ાન ઔર આનંદ.  
भावाय.. िचभावाय.. ानभुूा चकासत.े. सवभावारिद.े. नमः ઐસે આ માકો મ 
નમ કાર કરતા હૂં. ઐસી અ તસે બાત કી. દેખો! ટીકા તો કૈસી હૈ! અમૃતચં ાચાય દગંબર 
સંત મુિન વનવાસી મણે આ એક ોકમાં, અ વ હૈ ઔર નહ  હૈ, પુ ય-પાપ હૈ, પર 
આ મામ નહ —યે બાત ભી કહી નહ . દેવીલાલ ! આ વ-બંધ થા વહ આ મામ નહ . યહાં 
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તો ભાન હુઆ તો વહ નહ  હૈ ઐસા ાન ઉસમ આ ગયા. નયા ાન કરનેકી જ ર નહ  એમ 
બતાતે હ. સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા આનંદ ને શુ  વભાવકા િપંડ ભુ આ મા, ઉસકા ાન હુઆ તો 
ાન ને આનંદ હુઆ. બસ ખલાસ. તો અ વ ને પુ ય-પાપ-આ વ-બંધ ઉસમ નહ  હૈ ઉસકા 
ાન નયા નહ  કરના પડતા. ઐસી અ તકા ાન હુઆ, તો સાથમ વે નહ  હૈ ઐસા ના તકા 
ાન આ તા હૈ. ના તકા ાન નયા કરના પડતા નહ . આહાહા! સમજમ આયા? કેવી શૈલી 

લીધી છે!  યવહાર ણેલો યોજનવાન કહેશે આગળ. અહ  તો એય નથી લીધું. 
ોતા : આ યું યારે.... 

પૂ ય ગુ દેવ ી : એ નહ , એ વાત તો પછી પ  કરવા માટે કહે છે. બાકી આ યાં 
યું...... રાગ આ દ હૈ.. યે રાગકા ાન હૈ વહ અપનેમ હૈ. ેય એ વાત આગળ.... ઉસકા 

ાન ઉસમ આ ગયા. એ દેવીલાલ ! ભારે ઝીણી વાત છે. અમૃતચં ાચાય.......  કેટલી વાત કરે 
છે! એકમાં અ ત ુવ.. ુવ.. િ કાળ ાયક.... ાયકભાવ ભગવાન भावाय, ણક 
વભાવાય. વ તુ હૈ ન? વ તુ હૈ તો કોઈ વભાવ બના હો? તો વભાવ યા? જડકા... યે 
જડ ભી ભાવાય હૈ. યહાં તો ચૈત ય વભાવ ભાવાય લેના હૈ. ભાવાય તો વહ ભી હૈ. પરમાણુ 
(આ દ) છહ ય ભગવાનને દેખે હ ન? ધમા ત, અધમા ત (આ દ) બધી વ તુ (- ય) છ 
છે. પણ વહ નહ , યહાં તો िचभावाय भावाय... જસકા ાન વભાવ હૈ ઐસા ભાવાય 
પદાથ. સમજમ આયા? 

ઐસા ભગવાન આ મા, ઉસકો નમતા હૂં અથાત્ વભાવ સ મુખ મેરી ગિત હૈ. ઐસા 
ભગવાન આ મા ાયક વભાવભાવ िचभावाय... ानभुूा... ઐસી વાનુભૂિત (અથાત્) 
વહી પદાથ િત મેરી ગિત હૈ. મેરા વલણ, નમન ઉસ િત હૈ. રાગ, પુ ય, િનિમ  િત મેરા 
નમન, વલણ હૈ નહ . હૈ નહ  ઐસા કહા નહ , ઐસા નમન હૈ. સબ બાત બહુત લે લી હૈ. 
ઓહોહો! સમજમ આયા? દગંબર સંતોની ટીકા અ  ભુત ટીકા... અ  ભુત ટીકા... ભરત ે મ 
ઐસી ટીકા કરનેવાલા દૂસરા હુઆ હી નહ . સમજમ આયા? ઐસી ટીકા કી હૈ. અમૃતચં ાચાય 
અ યા મના એકલા...... કહતે હ, ઐસે આ માકો મ નમન કરતા હૂં.  

 અના દકા પુ ય-પાપકા આદર થા, સંયોગકા આદર થા, વહ વા તિવક નમ કાર 
નહ  થા. વા તિવક નમ કાર ચૈત ય ભગવાન આ મા અપનેમ નમ ય, જુડ ય, વળી 
ય... પરસે હટકર.... હટકર ભી નહ  િલયા યહાં તો. અમરચંદભાઈ! આહાહા! ....... માગ હૈ 

યે નમ કાર. સમજમ આયા? .... ભાવાય નમઃ... ( ોતા : થાપના આ સ મુખ છે?) આની 
થાપના છે. કેની થાપના છે? ઓલા ચાંદીમાં (સમયસાર)ની થાપના કરી છેને અહ યા! 
સમયસાર.... સમજમ આયા? આહાહા! યે સમયસારકા અથ હી શુ  આ મા હૈ ભાઈ! યે 
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આ માકા શુ વ પ ઉસકો હી સમયસાર કહતે હ. દૂસરા સમયસાર કૌન હૈ ઇસ જગતમ? 
આહાહા! 

હવે એની ટીકા. યે તો ઉપરસે અથ કયા જરી શ દમસે, અ તસે. ના તસે બાત નહ  
કી હૈ ઐસા ર દેનેકો પહલે યહ અથ કયા. અ ત–હૈ.. ઐસા હૈ.. ઐસા હૈ.. ઐસા હૈ.. બસ 
ખલાસ હો ગયા. ઐસા નહ  હૈ વહ બાત ઉસમ આ તી હૈ, નયી કરનેકી જ ર નહ . સમજમ 
આયા? આહાહા! આ તો કંઈ...! હ  તો ભાઈ! યવહાર નહ , પણ યવહારકા ાન કરના વહ 
ભી બાત લી નહ . આ તો જુઓ! યવહાર તો નહ , યવહારકા અભાવ યા યવહારકા ાન 
કરના વહ ભી નહ , પણ યવહારકા અભાવ ઉસકા ાન કરે ઐસે ભી નહ . વહ તો આષકા 
ાન હો ગયા તો સબ ાન હો ગયા ઐસે કહતે હ. આહાહા! શૈલી તે પણ શૈલી જુઓ! 
ઠાલાલભાઈ! 

ોતા : અમૃતકલશસે આ માકા અ ભષેક કયા. 
પૂ ય ગુ દેવ ી : અ ભષેક કયા. આહાહા! યે મંગિલક હોતા હૈ. તમારે લગનમ હોતા 

હૈ ન માણેક તંભ? લાકડા ચાર રખડવાના. એ લાકડું રાખેને. ચાર હોય ચાર. ચાર હોય. એને 
ચાર હોય. માણેક તંભ નાખેને, એક આમ.. આમ નાખે. હોય છે કે નહ ? આપણે યાં (કયુ 
છે)? આપણે તો યું હોય કોઈક ઠેકાણે. અને લાકડું ના યું હોયને ચાર માણેક તંભ. કે આ 
માણેક તંભ નાખીએ છીએ ચાર ગિત રખડવાનો. આ બાયડી વળગે છે હવે. ચાર ગિતમાં 
રખડવાના કરો ભાવ. અહ  માણેક તંભ નાખે છે કે ચાર ગિતકા નાશ કરનેકા ભાવ. એ સેઠી!  

િ લોકનાથ સવ દેવ પરમા મા તીથકરદેવ ઉનકી વાણીમ  માગ આયા વહી સંતો 
અપની વાણીસે કહ રહે હ. સમજમ આયા? કુંદકુંદાચાય તો ભગવાન પાસે ગયે થે. યે કલશ 
કરનેવાલે તો અમૃતચં ાચાય હ. મૂલ ોક  હ સમયસારકે, ઉસકે કતા (કુંદકુંદાચાય) 
ભગવાનકે પાસ ગયે થે. દો હ ર વષ પહલે કુંદકુંદાચાય મહારાજ (હુએ થે). પો ુર િહલ ટેકરી 
હૈ મ ાસસે ૮૦ માઈલ ઈસ બાજુ, વંદેવાસસે પાંચ માઈલ, સમજમ આયા? વહાંસે ભગવાનકે 
પાસ ગયે થે. આઠ દન (રહે થે). પરમા મા સા ાત્ બરાજતે હ. અભી હ તીથકરદેવ 
કેવલ ાની. કરોડ પૂવકા આયુ ય હૈ, ૫૦૦ ધનુષકા દેહ હૈ. સમવસરણમ બરાજતે હ 
વતમાનમ. સમજમ આયા? વહાં ગયે થે, આઠ દન રહે થે, વહાંસે યે માલ લાયે હ. આહાહા!  

બાપ યાંક (જઈને પાછો આવે) તો છોકરા આવેને? બાપા! શું લા યા મારા માટે? એય 
સેઠી! કંઇ મુંબઈથી આવે તો થાય કે શું લા યા? કે તારા માટે હલવો લા યા છીએ અથવા કપડું 
લા યા છીએ ...પાકનું. એ વજુભાઈ! કરે કે નહ ? કોઈ વળી ચા હોય તો ઘ ડયાળ-બ ડયાળ 
લાવે. કે ભાઈ! તારા માટે ઘ ડયાળ લા યો છું.  પોણોસોની ઘ ડયાળ. લે, બાંધ. શું લા યા 
બાપા! મારા માટે શું લા યા? તમે તો આ યા પણ મારા માટે? તારા માટે આ કપડું લા યા 



8                                         સમયસાર કળશટીકા  વચન ભાગ - ૧  

 

...પાકનું. એક ઘ ડયાળ લા યા. પોણોસો િપયાની મળી ગઈ હશે તે લા યા. એમ આહ  કહે, 
ભુ! તમે ગયા હતા ભગવાન પાસે. લા યા શું અહ ? કહે, અમે આ લા યા. સેઠી! અમે તો આ 

લા યા. તુ હ લેના હો તો લો. અમે તો આ લા યા છીએ. આહાહા! ઉસકા અથ ચલતા હૈ. આધા 
ઘંટા ગયા ઉસમ. યાલભાઈ! યે તો યાલ કરનેકા ર તા હૈ.  

भावाय नमः પહલા શ દ હૈ. भावाय નામ પદાથ.. भावाय નામ પદાથ. પદાથ નામ 
વ તુ. હૈ ન? પહેલો શ દ. भावाय નામ પદાથ. िचभावाय દૂસરી લીટીમ દૂસરા શ દ હૈ 
ઉસકા અથ પહલે કરતે હ. भावाय નામ પદાથ. पदाथ  संा ह ैसपकी. યા કહતે હ? 
પદાથ સં ા હૈ સ વ... ય ક જસકા કોઈ સ વ હો–ભાવ હો–સ વ હો. સત્  કા સ વ હો 
ઉસકા નામ પદાથ કહતે હ. સ વ વ પ, અસ વ નહ , માલ વ પ હો ઉસમ. આહાહા! ટીકા 
પણ ભારે કરી રાજમલ એ! ગૃહ થ થે. સમજમ આયા? ગૃહ થ થે. ઉ હ ને ટીકા કી િહ દી હ  
િહ દી. મૂલ ોક અમૃતચં ાચાયકે હ. पदाथ  संा ह ैसपकी. સ વ... સત્ શ દ નહ  લેતા 
સ વ... સ વ... લોગ નહ  કહતે ક ઉસકા સ વ િનકાલા હૈ? કહતે હ ક નહ ? ઉસમસે સ વ 
િનકાલા હૈ. .....કાંઈ કહેને. તમારા હરખ ને ફરખ કરે છેને. ઐસે પદાથ સ વ વ પ હૈ. સ વ... 
ઉસકા સ ્ વ પ હૈ. સ વ ઉસમ માલ હૈ. ધ ાલાલ ! આહા!  

उसस ेअथ  ठहराया – जो कोई शात वुप હૈ, શા ત શુ  उस ेमरेा नमार. 
શુ .. શા ત શુ  ઉસકો મેરા નમ કાર. પરમા માકો ભી શા ત કહનેમ આતા હૈ ને આ માકો 
ભી શુ  શા ત કહનેમ આતા હૈ. शात वुप उस ेमरेा नमार. મહા માંગિલક કયા 
પહલે. શા ત ભગવાન સ વ પ પદાથ, આ મા સ વ પ.. સ વ.. સત્  કા સ વ... યહાં તો 
ભાવાથમ સ વ િલયા. નહ  તો િચ વભાવ પછી લેશે. પણ વહ સ વ પ–કસ પ પદાથ હૈ, 
કોઈ માલ બનાકા પદાથ નહ . ઉસસે યહ ઠહરાયા... નમ કાર.  

वह व ुप कैसा ह?ै અબ ઉસકે ગુણકી બાત કરતે હ. िचभावाय... ान-

चतेना वही ह ैभाव-सव िजसका... યા કહતે હ? ભગવાન આ મા ભાવાય સ વ વ પ. 
વ– ાનચેતના નના.. નના.. નના.. નના.. નના... નના... ઐસી ચેતના વહી 
વભાવ સવ વ હૈ. સારા–સવ વ ચેતના સાર હૈ વહ વભાવ હૈ. ચેતના સવ વ... આ મા 
ભાવાય, ઉસકા ચેતના સવ વ વભાવ હૈ. સમજમ આયા? ભઈ! આ તો અ યા મ વાત છે, 
વાતા નહ  હૈ કથા. યાન રાખે તો મ  આવે, નહ તર ઝોલા આવે ઘે. ( ોતા : ઝોલા શું 
કરવા આવે?) આ ઠંડી હવા, અહ  ... કુછ નહ , ... કરીને બેઠા હોય. એ મંગલાચરણ ગે 
યારે.... આહાહા! ઝોલા યા....... 

ભગવાન આ મા સ વ પ પદાથ, ઉસકા વભાવ ચેતના. નન– ાનચેતના ઉસકા 
સવ વ.. સવ વ.. ઇસકા સવ- વ–સારા વધન ઉસકા ચૈત ય હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન 
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આ માકા ચેતના સવ વ સાર હૈ. યે સવ વ હૈ–સવ ઉસકા ધન હૈ. પોપટભાઈ! આ તમારા 
ધૂળની વાત નથી ચાલતી. એ બધા હેરાન થવાના ર તા છે. કહો, સમજમ આયા? સવ.. વ.. 
જસકા સવ વ.. સવ વ.. સારી ચેતના સવ વ વહ આ મા હૈ. એમાં કોઈ બાકી છે રાગ આ દ? 
કે સારા ચૈત ય વભાવ.. ચૈત ય વભાવ.. સવ વ ઉસકા વભાવ હૈ. સમજમ આયા? 

અનંત ગુણ હ ઉસકી ગૌણતા કરકે િચ વભાવ ાન વભાવ લે િલયા. ય ક 
ાન ધાન.... ઐસી હી બાત હૈ. દેખો! જરી મનન કરનેકે કાલમ ભી... યે ચેતના હૈ ન ચેતના? 

ચેતના હૈ ન ાન? ાન હૈ ન. યે ાન હૈ વહ ાન (કરતા) હૈ ઔર િવ ાસ કરતા હૈ ઉસકા 
ાન ભી ાન કરતા હૈ. િવ ાસ કરતા હૈ ઐસી  શ ત હૈ ન, ઉસકા ભી ાન કરતા હૈ. 

આનંદ હૈ, વહ ભી ાનમ આતા હૈ તો (પતા લગતા હૈ ક) યે આનંદ હૈ. અ ત હૈ વહ ાનમ 
આતી હૈ. વ તુ હૈ વહ ભી ાનમ ( નનેમ) આતી હૈ, વ છતા ાનમ ( નનેમ) આતી હૈ. 
સમ ? ઐસે,  અ ત વ હૈ વહ ભી ાનમ આયા. કોઈ ભી ગુણકા લ  કરતા હૈ વહ ાનમ 
( નનેમ) આતા હૈ તો ઉસકા ાન હોતા હૈ. તો ાન (હી) સવ વ આ મા હૈ. સારા અનંત 
ગુણકા નનેવાલા ાન.. ાન સવ વ આ મા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! કહો, આ બધું 
સમ ય છે કે નહ  ફૂલચંદ ?  

ઓલા કેટલાક એમ કહે કે આપણે વેપારી, શે ઠયા કહેવાઈએ, આપણે ન સમ એ, આ 
વકીલો સમ . એવું કાંઈ નથી. આ તો આ મા હોય એ સમ . આ માકી બાત ચલતી હૈ. 
હમારેમ બુિ  બહોત નહ . બુિ  બહોત નહ  કૌન કહતા હૈ? કહતે હ ન ક ઇતના સવ વ હૈ? 
યહાં તો કહા ન? ાન નામ ચેતના વભાવ વહી સવ વ જસકા હૈ. તેરેમ ચેતના.. ચેતના.. 
નન.. નન વભાવ સવ વ હૈ તેરેમ. યા નહ  હૈ? ખબર નહ , સુના નહ  ક મ કૌન હૂં. 

ભગવાન.... ‘કેવલી પ ણ ો ધ મો શરણં’ ભાષા બોલી ય. હાં યે ય સવાર-સાંજ. 
‘ચ ા ર મંગલં, અરહંતા મંગલં’ હરામ અથ આવડતો હોય કાંઈ. ખબર ન મળે કાંઈ વ તુની. 

 કહેવા ય તો.... ના, એવું યાંથી આ યું? હવે સાંભળને! એમાં છે બધું. તને ખબર નથી 
એટલે... સમજમ આયા? 

 ઓહો!  વ-ભાવાય... છેને? વ-ભાવાય... િચત્- વ-ભાવાય... ાન વ-સવ વ ભાવ 
અપના વભાવ હૈ. િચત્–ચૈત ય વ પ યાપક પૂરે યમ. ચેતના.. ચેતના.. ચેતના... િફર 
દશન- ાનકે ભેદ યહાં નહ  લેના હૈ, અકેલી ચેતના. સમજમ આયા? ઉસકો મેરા નમ કાર. 
ભગવાન આ મા ઔર િચત્– ાનચેતના જસકા સવ વ હૈ ઐસે વભાવકો મેરા નમ કાર હૈ. 
રાગકો નહ , પુ યકો નહ , િનિમ કો નહ , દેવ-ગુ કો નહ , પરકો નહ . યહાં ભી ઐસા િલયા. 
આહાહા! દેવ-ગુ -શા કો નમ કાર વહ ભી િવક પ હૈ, રાગ હૈ. ...... મેરા ઝુકાવ ભાવાય.. િચત્ 
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સવ વ વભાવાય ઉસમ મેરા ઝુકાવ હૈ. મેરા િવનય વભાવકે સ મુખ હૈ ઐસા કહતે હ. 
સમજમ આયા? 

यह िवशषेण कहन ेपर दो समाधान होत ेह—एक तो भाव कहन ेपर पदाथ , व ेपदाथ  कोई 
चतेन ह, कोई अचतेन ह.... ભાવાય િલયા ન? તો ભગવાનને દેખે ભાવ તો દો કારકે હ. કોઈ 
ચેતન હૈ, કોઈ અચેતન હૈ. ચેતન એક હૈ ઔર અચેતન દૂસરે પાંચ હ. उनम चतेन पदाथ  
नमार करन ेयोय ह.ै.. ચેતન પદાથ નમ કાર કરને યો ય હૈ. જડ પદાથ નમ કાર કરને 
યો ય નહ  હૈ. चतेन पदाथ  नमार करन ेयोय ह ैऐसा अथ  उपजता ह।ै ઐસા અથ ઉસમસે 
િનકલતા હૈ. ભગવાન આ મા ચેતન વભાવ જસકા સવ વ હૈ. સવ વ કહેતા... યો. ભાવાય, 
ઉસકા ચેતન સવ વ હૈ. જુઓ ભાઈ! આમાં શું કીધું? યે સવ વભાવ વ પ હૈ, એમ કહતે હ. 
યે ાન પૂરા હૈ, યે ાન વભાવ પૂરા હૈ. સવ વ... સવ પૂરા હૈ. પૂરા ાન હૈ. ાનમ  ..... હૈ 
યે પૂરા હૈ. એ પૂરેપૂ ં ાન છે. સવ વભાવ આ માકા હૈ. ભગવાન આ માકા સવ વભાવ 
હૈ. વહ ‘ ’ વભાવ હૈ, વભાવવાન ભાવાય, પદાથ ભાવાય, ‘ ’ વભાવ. ‘ ’ વભાવ 
કૈસા હૈ? સવ વ. પૂણ–આખા હૈ. એક યમ પૂણ યાપક હૈ સારા... એક ય હૈ, ગુણ ભી એક 
હૈ, ( ય) અખંડ હૈ તો (ગુણ) અખંડ હૈ ઔર પ રપૂણ હૈ. આ માકા ચેતન વભાવ સવ વ 
પ રપૂણ હૈ. સમજમ આયા?  

चतेन पदाथ  नमार करन ेयोय ह.ै... सरा समाधान ऐसा िक यिप वकुा गणु 

वमु गिभ त ह.ै.. યા કહતે હ? ભાવાય ને િચ વભાવાય—દો ભેદ ય  કયે? પદાથ ને 
પદાથકા ગુણ—દો (ભેદ) ય  કયે? પાઠ તો ઐસા િલયા ન? भावाय... िचभावाय... દો બોલ 
િલયે. પદાથ તો એક હૈ તો દો ય  િલયે? ક વ તુકા ગુણ વ તુમ ગ ભત હૈ, વ તુ (ઔર) ગુણ 
એક હી સ વ હૈ. વ તુ આ મા, ચેતના ગુણ સવ વ—વહ એક હી સ વ હૈ. દો વ તુકા સ વ 
એક હી હૈ. દોકા દો સ વ હૈ ઐસા નહ . આ માકા હોનેપનેકા સ વ દૂસરા ઔર ચેતના 
સવ વકા સ વપના દૂસરા—ઐસા હૈ નહ . સૂ મ હૈ ભૈયા! કળશટીકા. સમજમ આયા? બહુ 
યાન રાખે તો સમ ય એવી વાત છે.  ભાવ કહનેમ આતા હૈ ઐસા પકડમ આવે તો સુના 
કહા ય. ઉસે અપની ક પનાસે પકડે ઐસા નહ . સમજમ આયા?  

વ તુ (ઔર) ગુણ એક હી સ વ હૈ. ભગવાન આ મા ઔર ઉસકા ચેતના સવ વ ગુણ 
વહ તો એક હી સ વ હૈ, દો સ વ ભ  નહ  હૈ. तथािप... એક સ વ હોને પર ભી... હોને પર 
ભી કહતે હ ન? भदे उपजाकर कहन ेयोय ह.ै.. ય ? આ મા ાન વભાવ હૈ ઐસા ભેદ કયે 
બના સમ યે તો સમજ સકતા નહ . સ વ તો એક હૈ, દેખો! भदे उपजाकर कहन ेयोय ह.ै... 
िवशषेण कह े िबना वकुा ान उपजता नह. ભેદકા અથ હી વહ િલયા–િવશેષણ હો ગયા. 
ાન તે આ મા... ચેતના તે આ મા... િવશેષણ હો ગયા, ભેદ હો ગયા. વ તુ એક હોવા છતાં, 
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પદાથ અને ગુણ એક સ વ.. એક સ વ હોવા છતાં, ઉસકા િવશેષણ ભેદ હો ગયા. ાન આ.. યે 
િવશેષણ, યહ િવશે ય. ાન, યહ આ મા ઐસા... જુઓ! યે ટીકા રાજમલ ને ટીકા કૈસી કી હૈ! 
ગૃહ થા મમ થે. સમજમ આયા? યે પુ તક તો હૈ ક સભીકે હાથમ? િનકાલા હૈ ક નહ ? ન 
હો તો બાહર બહોત હૈ.  

ભગવાન આ મા ઔર ઉસકા ાન–ચેતનાગુણ વહ સ વ.. સ વ ઔર સત્ તો એક હી 
હૈ. પણ ભેદ પાડે બના સમ  સકતે નહ  અથવા ભેદ કયે બના સમજ સકતે નહ . સમજમ 
આયા? સમજ સકતે નહ . भदे उपजाकर कहन ेयोय ह,ै िवशषेण कह े िबना वकुा ान 

उपजता नह, યો. આ ચેતના તે ગુણ. નના હૈ પયાયસે. યા કહા? નના હૈ પયાયસે, પણ 
પયાય ‘આ ાન તે આ મા’ ઐસે િવશેષણસે આ માકો નતી હૈ. સમજમ આયા? આ મૂળ 
વાત છે. મૂલ બાત હૈ તો સૂ મ હી હોગી. સમજમ આયા? વતમાનમ બાહરકા યાકાંડ ચલતા 
હૈ, ઉસમ ઐસા લગે ક યે યા? પણ વહ બાત  માની હૈ વહ સ ય હૈ નહ . સુન તો સહી! 
તબ લોગ કો ઐસા લગતા હૈ ક સોનગઢમ ઐસા હૈ. સોનગઢમ નહ  પણ ભગવાનમ, ઐસા 
કહે. ભગવાનને ઐસા કહા હૈ. સમજમ આયા? સેઠી! તુને સુના નહ  તો યા ચીજ દૂસરી હો 
તી હૈ?  

યહાં તો કહતે હ, ભગવાન આ મા... સત્.. સ વ પ વ તુ–હોનેવાલી ચીજ.. હોનેવાલી 
ચીજ િચ વભાવાય– ાન વભાવ સવ વ જસકા હૈ, ઐસે િવશેષણસે–ભેદસે સમ યે બના 
દૂસરા કોઈ ઉપાય નહ . આ મા સીધા કૈસે ને? આ ાન... નના હૈ પયાયમ હ . પણ  
પયાય ‘આ ાન તે આ મા’ ઐસા િનણય કરતી હૈ. દૂસરા કોઈ ઉપાય નહ . આહાહા! યા 
કહા? ક ાનલ ણસે લ ય ા  હોતા હૈ. રાગા દ, દયા, દાના દકે િવક પસે લ ય ાિ  
નહ  હોતી ય ક વહ ઉસકા લ ણ નહ . ભાઈ! યા કહા? ઉસકા  િવશેષણ હો તો ઉસસે 
અભેદ યાલમ આતા હૈ. તો રાગા દ ઉસકા િવશેષણ હૈ હી નહ . દયા, દાન, ત, ભ તકા 
પ રણામ વહ તો િવક પ શુભરાગ હૈ, આ માકા િવશેષણ, લ ણ-બ ણ હૈ નહ . યે તો પર હૈ, 
િવકાર હૈ. પણ લોકોને યાલ નથી કે યા ચીજ હૈ? પરમે ર યા કહતે હ? પરમે રકા યા 
ફરમાન હૈ (વહ) સુના નહ . સુનાનેવાલા દૂસરા િમલે.... ઓહોહો.. આહાહા... થઈ ગયું ઓ. 
રખડો બેય. 

યહાં તો પરમે ર કહતે હ, ભાઈ! િ લોકનાથકી વાણીમ આયા સમવસરણ સભામ 
ઇ કે સમ . ભગવાન! તુ  નનેકા ઉપાય તો ાન તે આ મા.. દેખો! યે િવશેષણ હૈ.  
આ માકા િવશેષ ાન હૈ ક આ માકા િવશેષ રાગ હૈ? નહ . પુ ય-પાપકે િવક પ  ઉઠતે હ 
દયા-દાન (આ દ) યે તો િવક પ હૈ, પુ ય હૈ. યે યા આ માકા િવશેષણ હૈ? ઉસકા િવશેષણ–
ભેદ હૈ ક ઉસકો અભેદમ લે ય? લ યમ લે ય? સમજમ આયા? 
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भदे उपजाकर कहन ेयोय ह,ै िवशषेण कह ेिबना... યે ભેદ કહો ક િવશેષ કહો. वकुा 
ान उपजता नह, યો. ભગવાન આ મા વ તુ.. વ તુ.. વહ ાન સવ વ જસકા હૈ— ઐસા 
િવશેષણ કરકે, ભેદ કરકે સમજ સકતે હ. દૂસરા કોઈ ભેદ બના સમજ સકે નહ . સમજમ 
આયા? વહ ભી બાત કહ દી ક ાન તે આ મા... ાનકી યા વહ લ ણ, વહી આ મા તક 
પહુંચા સકતા હૈ, લ ય ા  કરા સકતા હૈ. યવહાર યાકાંડ દયા-દાન- તા દ ક યવહાર 
ર ન ય વહ આ માકા લ  કરા સકતા નહ . ઉસમ તાકાત હૈ નહ . વહ ઉસકા િવશેષણ હૈ 
નહ . સેઠી!  

और कैसा ह ैभाव? કૈસા હૈ ભાવ? समयसाराय... અબ સમયસારકી યા યા કરતે હ. 
यिप समय शका बत अथ  ह.ै.. ‘સમય’ શ દકા અથ બહુત હૈ. આ તો સમ ય એવી 
ચીજ છે હ , ફૂલચંદ ! સમ ય છેને? સાથમ પુ તક ભી હૈ ઔર શ દ-શ દકા અથ હોતા હૈ. 
નયા હૈ ન? બીડીયુંમાંથી નવરા થઈને માંડ માંડ કો’ક દ આ યા હોય. આયા ઠીક. લેકર આયા 
હૈ, વખત લેકર આયા હૈ થોડા. આહાહા! આ માગ છે અંદર..! પહલે તો સમજના ચાિહયે ક 
ચીજ કૈસી હૈ. સમ  બના કહાં યેગા? કહતે હ, समय शका बत अथ  ह.ै.. સમયસાર  
કહા, સમયસાર, ઉસમ ‘સમય‘ શ દ પડા હૈ. સમયકા તો બહોત અથ હૈ. બહોત અથ હૈ. 
સમય, કાલ આ દ િવશેષણ... ‘અ યમત’ આ દ બહોત સમયકા અથ હૈ. ‘િસ ાંત’ આ દ 
બહોત અથ હોતા હૈ. तथािप इस अवसर पर... યહાં, યૂં. સમયકા તો બહોત અથ હૈ, પણ યહાં 
ઈસ કરણમ–આ અિધકારને િવષે समय शस ेसामातया जीवािद सकल पदाथ  जानन।े 
સમજમ આયા?  

છહ  પદાથકો ભગવાન સમય કહતે હ. ભગવાનને કેવલ ાનમ છહ ય દેખે. છહ 
ય—અનંત આ મા, અનંત પરમાણુ, અસં ય કાળાણુ, એક ધમા ત, અધમા ત, આકાશ. 

છહ કો સમય કહતે હ. સમજમ આયા? વહ  ઊઠા થા દ હી. ‘સમય’ (શ દ) કેમ લીધો? 
સમય ય  િલયા? િફર કહે, સમય ય  િલયા?  ય  ન િલયા? મ વહ શોધ કરતા હૂં. એક 
... શેઠીયાને ન કહેવું. થોડીવાર પછી.... કીધું, સમય ઐસા િલયા હૈ. ક ું હતુંને? સમ+અય.  
ુવપના િસ  કરના હૈ ઔર પ રણમન િસ  કરના હૈ—દો ચીજ યહાં હૈ. ચૈત ય ુવ હૈ ઔર 

ઉસકી પ રણમન યા હૈ—વહ દો િસ  કરનેકો સમ+અય િલયા હૈ. ‘સમય’ (શ દ) પાસ ય  
કયા? પાસ નહ  કયા, પણ વહ ઐસે ગયા હૈ. એમ કે ‘સમય’ ય  પાસ કયા? એ બધા 
મુ ા એવા છેને..... ઐસા હૈ. ‘સમય’ (શ દ) ય  પાસ કયા કુંદકુંદાચાયને? આ માકા નામ 
‘સમય’ ય  પાસ કયા? ‘સમયસાર’ ય  પાસ કયા?  ક દૂસરા આ મા—ઐસા નામ 
ય  પાસ ન કયા? એમ કહતે હ. ...... 
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સમયમ અપની િત ચૈત ય કાયમ રખકર અપનેમ શુ  પ રણમન હોતા હૈ, 
પ રણમન હોતા હૈ, પયાયમ પ રણમન હોતા હૈ. યે પ રણમન (ઔર) િન ય પ રણામી.., ાયક 
િન ય પ રણામી હૈ—ઐસી બાત ન િસવા દૂસરેમ હૈ નહ . વેદાંત ત ન કુટ થ માનતા હૈ, 
બૌ  િણક માનતે હ. (ઉનમ) ઐસી ચીજ હૈ નહ . નહ  તો આ મા નામ ન લેકર ‘સમય’ 
િલયા હૈ, ઉસકા ( પ ીકરણ) આ ગયા હૈ. યે કૌન? યાં  ઊ ો હતો દ હી. બહોત  
ચ યા િવ ાનંદ એ. ... કૈસે? અરે ભગવાન! શું થાય? એમ કે સમય કહા... ઐસા હૈ. મ 
િવચાર કરતા હૂં ક કૈસે હૈ? ભાઈ! યે ‘સમય’ તો ઐસા હૈ... દેખો! વહ તો કહતે હ.  

इस अवसर पर... યહાં કહનેકે કાલમ ‘સમય’ શ દસે સામા યમ–સિ મ તો છહ  
પદાથ (આ ગયે). પર उनम जो कोई ‘सार’ ह.ै.. હવે કહો. ‘સમય’ યે શ દ હૈ ઉસકા ઔર 
ઉસમ સાર. ‘સમય’ તો હરેક–છહ  યકો કહતે હ. ય ? ક અપની િત રખકર પ રણમતે 
હ–પલટતે હ. સમ્+અય... સમ્+અય દો શ દ હૈ સમયમ. સમય. સમ્+અય દો શ દ હૈ. સમ્ = 
સ યક્ કારે, અય = અપની િત રખકર  પ રણમતા હૈ ઉસકો સમય કહતે હ. તો છહ  
ય અપની ત રખકર પ રણમતે હ તો છહ કો સમય કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા?  

પર યહાં યા લેના હૈ? સાર હૈ.. उनम जो कोई ‘सार’ ह,ै ‘सार’ अथा त ् उपादये ह.ै.. 
વહ તો વવ તુ ઉપાદેય હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન આ મા વહી સાર હૈ. જડા દકો ભલે 
સમય કહો, પદાથકી અપે ા િસ  કરનેકો. અહ  તો ભઈ! બધાને સમય કીધું. સમય 
(કહેવાનો) હેતુ છે.  દરેક ય... આવે છેને આગળ? સમય એકીભાવે.... સમય આવે છે ને? એ 
તો વ તુનું વ પ છે. વ તુનું વ પ એ રીતે ુવ રહીને પયાય પ રણમે છે અને િન ય 
પ રણામી એ વ તુ છે, એ માટે એ શ દ જ આવે. આ યો છે, લાવે કોણ? કરે કોણ? સમજમ 
આયા? 

ઐસા શ દ બનાવો. બનતા હૈ? શ દકી રચના આ મા કર સકતા હૈ? (નહ ). વહ તો 
કલ આયા થા. પુ ષાથિસિ  ઉપાયમ આયા થા ન આ ખરમ? અ રસે બનતા હૈ. સમ્+અય. 
અનંત પરમાણુ... સમ્+અય+સાર. સમયસાર.. સમય–સમ્+અય. સમય (શ દ) તો અનંત 
પરમાણુકા બના હૈ. પરમાણુકી–જડકી પયાય આ મા કર સકતા હૈ? યે તો જડ હૈ. યે આવાજ 
જડ હૈ, યે આ મા કર સકતા હૈ? સમજમ આયા? ઈ ર જગતકા કતા હૈ? ઐસે આ મા 
વાણીકા–જડકા કતા હૈ? ઈ રકો કતા જગતકા માને ઔર વાણીકા કતા આ માકો માને—દોન  
એક િ  હૈ. દોન કી િમ યા િ  હૈ. સમજમ આયા? દોન  િમ યા િ કે વગમસે િનકલતે હ. 
પછી એક ડયાના વગમાં કોઈ પહેલે નંબર હોય, કોઈ છે લે નંબર હોય. બધા એક ડયા નંબરમાં 
છે. િમ યા િ કે વગમ સબ હ. યે નમ આયા નહ . સમજમ આયા? એય પોપટભાઈ!  
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સાર.. उपादये ह ैजीवव.ु.. જુઓ! ભગવાન આ મા... ઉપાદેયમાં પછી આગળ લેશે 
િવશેષ હ . શુ  ઉપાદેય, એમ. ઉસકો મેરા નમ કાર. उपादये ह ैजीवव.ु.. વ તુ ાયકમૂિત 
ભુ વહી આદરણીય હૈ, ભુ વ પ ાયકભાવ વહી ઉપાદેય, આદરણીય હૈ. દૂસરા કોઈ 

આદરણીય હૈ નહ . સમજમ આયા? યે તો પુ તક બાહર બહોત આ ગયે હ. સબકે પાસ 
હોગા. ઘરપે ભી હોગા. યે કલશટીકા. િહ દી ભી હો ગઈ, ગુજરાતી ભી હો ગઈ. આ તો ગુજરાતી 
વાંચતા... યે તો સબ પઢકર હો ગયા હ હ . રેકોડમ ભી ઉતર ગયા હૈ પહલે. અહ યા તો 
ગુજરાતી વંચાય છે. પણ આ િહ દી છે તો થોડા દવસ વાંચીએ, પછી ગુજરાતી લઈશું. આ  
ગુજરાતીમાં શ આતમાં લેવું હતું. પણ આ ગુજરાતી વાંચીએ તો ફેર પડી ય. મહેમાન હ,  
િહંદી હ, તો થોડા લેતે હ. એ તો ફરીને મંગલાચરણ કરશું. યા હૈ? યે ગુજરાતી પહલે.... કહો, 
સમજમ આયા?  

સાર ઉપાદેય उसको मरेा नमार।અમૃતચં ાચાય કહતે હ, ઓહો! ભગવાન! સમય 
ઉસમ વ વહ સાર, ઐસી ચીજ... સાર કહતે હૈ ન? લકડીકે બીચમ સાર આતા હૈ.. સાર-સાર 
વ તુ કહેને? ઐસે આ મા આનંદઘન... ભ —કમસે ભ , શરીરસે ભ , રાગસે ભ  
ઐસા આનંદઘન ભગવાન વહ સાર હૈ, વહી સ ય િ કો ઉપાદેય હૈ. િમ યા િ કો ઉપાદેય 
નહ . િમ યા િ  તો રાગકી ક ેષકી યા કરતે યે મેરી યા હૈ ઐસા માનતે હ. વહ ઉપાદેય 
આ માકો માનતે નહ  એમ કહતે હ. સ ય િ કો ઐસા આ મા ઉપાદેય હૈ. ઉપાદેય સમ ? 
આદરણીય, આ ય કરનેલાયક ઉપાદેય, અપને િહતકે િલયે જસકા શરણ કરનેલાયક હૈ વહ 
ુવ વભાવ ભગવાન ાયક આ મા વહી આદરણીય કરનેયો ય હૈ. સમજમ આયા?  

इस िवशषेणका यह भावाथ  — सार पदाथ  जानकर चतेन पदाथ को नमार ूमाण 

रखा। દેખો! સાર પદાથ નકર ચેતન પદાથકો નમ કાર સ ચા રખા. असारपना जानकर 
अचतेन पदाथ को नमार िनषधेा। જડકો નમ કાર હૈ નહ . પીછે ખુલાસા આયેગા વાણીમ. 
પછી યવહાર કહેશે વાણી.. ચૈત ય અનુસારી વાણી હૈ, વહ પીછે કહગ. સમજમ આયા?  

आग ेकोई िवतक  करगेा िक सव ही पदाथ  अपन ेअपन ेगणु-पया य िवराजमान ह.ै.. દેખો! 
યે તો રાજમલ  પહલે િસ  કરતે હ ક મહારાજ! યે સારપના.... कोई िवतक  करगेा िक सव ही 
पदाथ ... આ મા, પરમાણુ, ધમા ત, અધમા ત, આકાશ, કાળ જતને જગતમ પદાથ હ વે સબ 
અપને ગુણ-પયાયસે વાધીન હ. સમજમ આયા? અપને અપને ગુણ-પયાયમ બરાજમાન હ. 
કોઈ દૂસરેકે કારણસે નહ . યેક પદાથ અપની શ તયાં નામ ગુણ ઔર પયાય નામ 
અવ થામ બરાજમાન હૈ ઔર વાધીન હૈ. દો શ દ હ. દરેક પદાથ અપને ગુણ-પયાયસે 
બરાજમાન હૈ. દેખો! અપની પયાય પરસે બરાજમાન હૈ ઐસા નહ . બરાજમાન અથાત્ 
શો ભત હૈ. અપને ગુણ-પયાયસે હી ઉસકી શોભા હૈ, પરકે કારણસે શોભા હૈ હી નહ . પરમાણુ 
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લો, એક આ મા લો. અપને અપને ગુણ ઔર પયાય હ, પરમાણુમ અપને અપને ગુણ- પયાય 
હ—ઉસસે વાધીન હૈ ઔર શોભતા હૈ. સમજમ આયા?  

कोई िकसीके आधीन नह. ઇતના તો િસ  કરતે હ, યો. એક આ મા કમકે આધીન 
નહ , કમ આ માકે આધીન નહ , પરમાણુ આ માકે આધીન નહ , આ મા પરમાણુકે આધીન 
નહ . ઇતની બાતસે સારી બાત શુ આત કરતે હ. યહાં તો કહે કે નહ , મ પરકા કર સકતા હૂં, 
મ શરીરકા કર સકતા હૂં. ધૂલમ કરતા હૈ? યે તો ધૂલ માટી હૈ, જડપદાથ હૈ. જડકા કર સકતા 
હૈ? કહો, સમજમ આયા?  

िकसीके आधीन नह. जीव पदाथ का सारपना कैस ेघटता ह?ै િશ યકા  હૈ. વકા 
સારપના કૈસે ઘટતા હૈ? હરેક પદાથ અપની અનંત શ ત-ગુણ ને પયાયસે બરાજમાન હૈ, 
શો ભત હૈ. પરકા કોઈ આ ય હૈ નહ . સબ વાધીન હૈ. યહાં તો સબકો વાધીન કહા. િનગોદ 
ભી વાધીન, પરમાણુ ભી વાધીન, કંધમ પરમાણુ વાધીન—સબકો વાધીન કહા. યહાં તો 
કહે ક િસ  ભી કથંિચત્ વાધીન ને કથંિચતે પરાધીન હ. આરે ભગવાન! ભારે કરી. િસ  ભી 
કથંિચત્ વતં  હ અને ધમા ત નહ  હૈ તો કથંિચત્ પરતં  હ. ઉપર ધમા ત નહ  તો 
(આગે) નેકો પરતં  હો ગયે. અરે ભગવાન! શું કરે છે તું ભુ? આહાહા? વહ ઉસકા 
ખુલાસા કરગ ક સારપના ઉસકો.... સબ બરાજમાન હૈ, વાધીન હૈ, કસીકે આધીન નહ , તો 
યે સારપના ઉસકો–આ માકો દયા ઉસકા યા કારણ? વહિવશેષ કહગ. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ  દુ ૧૩,  ુ વાર, તા. ૧૭-૮-૧૯૬૭ 
કળશ - ૧,   વચન નં. ૨ 

 

યહ સમયસાર કલશ ચલતા હૈ. પહલા કલશ હૈ. (નમ:) સમયસારાય. નમ કાર ઇસ 
કાર કહા. સમયસારકો નમ કાર. સમય શ દમ છહ  યકો સમય લાગુ હોતા હૈ. છહ ય.. 

ભગવાનને કહા ન, છહ ય હૈ વ તુ. છહ કો સમ+અય (અથાત્) અપના–િનજ ુવપના 
રખકર પ રણમન બદલતા હૈ. સમયમસે ઐસા િનકલતા હૈ. તો સવકો સમય કહનેમ આતા હૈ. 
ઉસમ સાર યા હૈ? વહ બાત હૈ યહાં. છહ યમ સાર હૈ એક આ મા. સમજમ આયા? યહ 
સારપના તો આ માકો ઘટતા હૈ, દૂસરે કોઈ પદાથકો ઘટતા નહ . કહતે હ ક સાર(પના) 
આ માકો ય  ઘટતા હૈ? ઐસે  કયા. ય ક સવ હી પદાથ અપને-અપને ગુણ-પયાયમ 
િવરાજમાન હ. એટલી તો શંકા પોતે મૂકી છે. એટલી તો માણસની લાયકાત છે કે સવ પદાથ 
અપને ગુણ અને પયાયસે વાધીન હૈ, સમજમ આયા? ઐસા તો વહ માનતા હૈ. ઐસા લે 
િલયા હૈ. ઇતની તો પા તા હૈ ઐસા ટીકાકારને માન િલયા હૈ. 

ોતા : ઇસકા અથ યહ હૈ ક યહ પા તા ન હો વહ સુનનેકે લાયક નહ . 

પૂ ય ગુ દેવ ી : સુનનેકે લાયક નહ . યેક પદાથ, આ મા હો ક પરમાણુ હો... 
ભગવાનને છહ ય દેખે (ઉસમ) યેક પદાથ ય નામ વ તુ હૈ, ઉસમ ગુણ હૈ કાયમ 
રહનેવાલી શ ત ઔર વતમાન ઉસકી અવ થા. ઇતના તો ટીકાકારને ોતાઓંકો વીકાર કર 
િલયા ક ઇતના તો ોતા (માનતા) હૈ ક યેક પદાથ અપને ગુણ-પયાયસે બરાજમાન હૈ 
ઔર વાધીન હૈ.—ઇતના તો વહ ( ોતા) કબૂલ કરતા હૈ. સમજમ આયા?  

યે આ મા ઔર પરમાણુ (આ દ) સબ પદાથ અપને-અપને શ ત–ગુણ ઔર પયાય–
વતમાન દશા ઉસસે િવરાજમાન હૈ, િવરાજમાન–શો ભત હૈ. સમજમ આયા? શો ભત હૈ ઔર 
વાધીન હૈ. સમજમ આયા? યેક આ મા ચાહે તો િનગોદકા હો, ચાહે તો િસ , ચાહે તો 
સાધક, ચાહે તો પરમાણુ યા અખંડ િપંડ રજકણકા, પણ યેક વ તુ અપની િ કાલ શ ત 
અથાત્ ગુણ ઔર વતમાન દશા ઉસસે હી શો ભત હૈ, િવરાજમાન નામ શો ભત હૈ. ઉસસે 
ઉસકી શોભા હૈ. સમજમ આયા?  

ચાહે તો િનગોદમ હો, તો ભી અપને ગુણ-પયાયમ ઉસકી શોભા હૈ. પરકે કારણસે વહ 
હૈ નહ . ઔર વાધીન હૈ. દૂસરા શ દ િલયા. ઐસા િલયા ન? િવરાજમાન હૈ ઔર વાધીન હૈ. 
યેક આ મા વાધીન હૈ. તો કોઈ કહે ક કમકે આધીન (હૈ ઔર) કમ કરાતા હૈ.—ઐસી બાત 

હૈ નહ . આધીન હો યે, પણ વાધીન હોકર આધીન હોતા હૈ. અપની વતં તા રખકર કમકે 
િનિમ મ આધીન હોતા હૈ, પણ (ઇસમ) ભી વહ વાધીન હૈ. િવકારપને પ રણમતા હૈ િનિમ કે 
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આધીન, વહ ભી વાધીનપને પ રણમતા હૈ. પરકે કારણસે હૈ ઐસા નહ . સેઠી! સમજમ 
આયા?  

ઇતની કબૂલાત તો ટીકાકારને ોતાઓંમ (માની), પીછે દૂસરી બાત કરતે હ. ઇતની તો 
ોતાઓમ લાયકાત હોની ચાિહયે ક યેક વ તુ ગુણ-પયાયમ હૈ તો યેક અપનેસે હી 

શોભતી હૈ, ટકતી હૈ, રહતી હૈ, િવરાજમાન હૈ ઔર વાધીન હૈ. રાગ આ દ હો તો ભી 
વાધીનતાસે રાગ કરતા હૈ. કોઈ પરપદાથ જબરદ તી રાગ કરાતા હૈ ઐસા હૈ નહ . આહાહા! 
સમજમ આયા? ય ક ‘સત્ ય લ ણમ્’ યેક પદાથકા હોનાપના ઉસકા લ ણ હૈ ઔર 
‘ઉ પાદ- યય- ૌ ય યુ તમ્ સત્.’ યેક પદાથ અપની નયી નયી અવ થાસે ઉ પ  હોતા હૈ, 
પુરાની અવ થાસે યય હોતા હૈ, િતસે ુવ હોતા હૈ. વહ તો ઉસકા સત્  પના હૈ વહ િસ  
કયા ભાઈ યહાં. યે િસ  કયા કે યેક વ તુ અપને ગુણ ઔર પયાય (અથાત્) ુવ ઔર 
અવ થા ઉસસે શો ભત હૈ, ટકતી હૈ, રહતી હૈ, શોભા હૈ, ઉસકા વાવલંબી ઐસા હી સ વ હૈ. 
સમજમ આયા? ઔર વાધીન હૈ. પરકે આધીન હોના વહ ભી વાધીન હૈ. સમજમ આયા?  

कोई िकसीके आधीन नह... વાધીન હૈ યે અ તસે કહા, અબ ના તસે કહતે હ. કોઈ 
કસીકે આધીન નહ . આ મા કમકે આધીન હૈ, કમ કરાતા હૈ—ઐસા નહ  હૈ, એમ કહતે હ. 
મોટો  હમણા એ જ વાંચવામાં આવે છે કે કમ જ કરાવે બધું. આહાહા! શું કરે? કમને લઈને 
જ આ નાના શરીરમાં રોકાવું પડે, બડે શરીરમ કના પડે. એ શરીરને લઈને, એમ. અહ  
શરીરને લઈને ક ું છે આમાં. શરીર ઇતના હૈ ન, તો ઇતનેમ રહના પડે. ઇતના તો શરીરકે 
સંબંધમ પરાધીન હૈ ક નહ ? યે શરીરકે કારણસે હૈ. ના, ના, ઐસા હૈ હી નહ . અપની 
પયાયકી યો યતાસે વહાં રહતા હૈ, શરીરકે કારણસે નહ . શરીર બડા હો તો બડા હોના પડે 
શરીરકે કારણસે, ઐસા નહ . સમજમ આયા? દેવીલાલ !  

શરીર માણે રહના પડે ક નહ ? જુઓ! બડા શરીર હો .... ઐસા હોતા હૈ, એમ. કમ 
માણે િલખા હી નહ , શરીર માણે િલયા. જુઓ! શરીર માણસે તુ હ ભી રહના પડતા હૈ તો 

ઇતના તુમ શરીરસે પરાધીન હો.—ઐસા હૈ નહ . અપની પયાય ઐસી કરનેમ વહ ચીજ 
વતં  હૈ. ઉસ સમય શરીર માણસે યંજનપયાય–આકૃિત કરનેમ આ મા વતં  હૈ. સમય- 
સમયકી અપની વતં તા– વાધીનતાસે ઐસી આકૃિતમ રહતા હૈ. સમજમ આયા? શરીરકે 
કારણસે નહ . પહલે છોટા શરીર થા તો ઉસ માણસે રહા, બડા હુઆ તો ઉસ માણસે રહા, 
શરીર માણસે (આકાર) કરના પડા—ઐસા હૈ નહ . યા દેખનેમ આતા હૈ? હોતા હૈ ઉસસે 
(ઐસા) દેખનેમ આતા હૈ? દેખતે હો કહાંસે?  

ોતા : શરીર માણ...  
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પૂ ય ગુ દેવ ી : શરીર માણ... પણ હોતા હૈ અપને કારણસે. તુમ દેખતે હો ઉસસે, 
વહ િ મ ફેર હૈ.  

ોતા : શરીરકે કારણસે નહ , અપને કારણસે...  

પૂ ય ગુ દેવ ી : શરીરમ ભી સમય-સમયમ અપની પયાયકી આકૃિત ઔર 
પ રણમન–બદલના અપનેસે હોતા હૈ, પરસે નહ . ‘ઉ પાદ- યય- ૌ ય યુ તમ્ સત્’ વહ બાત 
િસ  કી હૈ. યેક સમયમ યેક ય ઉ પાદ- યયપને વાધીન હૈ. શરીરકા ઉ પાદ- યય 
શરીરમ હૈ, આ માકા ઉ પાદ- યય, નયી અવ થા હો ક ન હો અપનેમ હૈ. સમય-સમયમ 
અપની આકૃિતમ રહનેવાલા હૈ, પરકે કારણસે ઐસે રહના પડે ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા? 
આહાહા!  

कोई िकसीके आधीन नह... આ મા કમકે આધીન નહ . અપને કારણસે આધીન હો, 
પણ કમ ઉસકો આધીન કર દે ઐસી વ તુ નહ . પર ય હૈ. ઈ રકો કતા જગતકા માને ઔર 
યે ન ઐસે માને ક પરકે કારણસે મ પરાધીન હો ગયા—દોન કી િ  િવપરીત એક તકી 
હો ગઈ. પોપટભાઈ! ઝીણી વાત છે ભાઈ! વીતરાગનો માગ. વે (અ ાની) કહે ક ઈ રને જગત 
કયા, યે કહે ક હમ શરીરકે કારણસે પરાધીન અંદર હોના પડે. તો યે શરીર તેરા ઈ ર હો 
ગયા. કમ તેરા ઈ ર હો ગયા ( ય ક) ઉસકે કારણસે તુ  રહના પડે. સમજમ આયા? ઐસા 
હૈ નહ .  

कोई िकसीके आधीन नह. जीवपदाथ का सारपना कैस ेघटता ह?ै િશ યકા  અબ 
આયા. વાધીન હૈ, શો ભત હૈ, કસીકે આધીન નહ , અપને ઉ પાદ- યય- ુવસે િવરાજમાન હૈ. 
તો સારપના તો સબકો ઘટતા હૈ? जीवपदाथ का सारपना कैस े घटता ह?ै ભગવાન! છહ 
પદાથમ વકો હી તુમ સાર.. સાર.. સાર.. કહતે હો વહ કૈસે ઘટતા હૈ? उसका समाधान 

करनकेे िलय े दो िवशषेण कह।े કહે નામ કહનેમ આતા હૈ. દો િવશેષણ કહનેમ આતા હૈ. 
સમજમ આયા? कैसा ह ै ‘भाव’? કૈસા હૈ ભગવાન આ માકા ભાવ? આ માકા ભાવ. 
ानभुूा चकासत.े.. सव भावारिद.े. એક વાત.  

इस अवसर पर ानभुिूत कहनसे े िनराकुल... સુખ લેના હૈ મૂલ તો. સારમ સાર 
સુખ લેના હૈ. इस अवसर पर ानभुिूत कहनसे.े... આ મા અપની શુ  અનુભૂિત કરનેસે, 
અપને વભાવકા આ ય લેકર  અનુભવ કરતા હૈ તો ानभुूा चकासत.े.. 
िनराकुललण शुा पिरणमनप... ઉસમ આકુલતા રિહત િનરાકુલ લ ણવાલા 
શુ ા મપ રણમન પ... દેખો! શુ  આ મ પ રણમન પ अतीिय सखु जानना. યાન રાખ . 
સારમ દો શુ  લગા દયા. આ માકો સાર ય  કહા? એક તો ानभुूा चकासत.े.. सव 
भावारिद.े.. અને પીછે કહગ ક વહ સુખ િહત પ હૈ, દુઃખ અિહત પ હૈ. વહ પીછે કહગ. 
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પહલે યે લેતે હ. ભગવાન આ મા અપનેમ પુ ય-પાપકા રાગકા લ  છોડકર, અપના શુ  
ભગવાન આ મા આનંદ વ પ હૈ ઉસકી અનુભૂિત કરનેસે–ઉસકા અનુભવ કરનેસે 
િનરાકુલતા–આકુલતાસે રિહત ઐસા િનરાકુલ લ ણ અતીિ ય સુખપના ઉસમ ઉ પ  હોતા 
હૈ. સમજમ આયા?  

शुा पिरणमन.. પાછું વહ પયાય હૈ. યા કહતે હ? આ મા હૈ વહ વ તુ હુઈ, ઉસમ 
ગુણ હૈ, ાન, આનંદ ગુણ હૈ િ કાળ. િ કાળ આનંદ, િ કાળ ાન ગુણ હૈ. તો ઉસકા 
પ રણમન કરનેસે આ મામ િનરાકુલ સુખકા–આનંદકા પ રણમન–પયાય ગટ હોતી હૈ. 
આહા! સમજમ આયા?  

ानभुिूत कहनसे े िनराकुललण... ભગવાન આ મા... પરમાણુ કોઈ રીતસે ક 
દૂસરા ય પ રણમન કરકે સુખ ઉ પ  કર સકતા હૈ? ઉસમ સુખ હૈ? હૈ હી નહ . જડમ 
સુખ હૈ? પરમાણુમ હૈ? શરીરમ હૈ? પૈસામ હૈ? ધૂલમ ભી પૈસામ નહ . હૈરાન હો ગયા પૈસા 
હમારા માનકર. પોપટભાઈ! પૈસા તો જડ હૈ, ધૂલ હૈ, પુ ગલ હૈ. ભગવાનને છહ યમ પુ ગલ 
કહા ઉસકો. ભગવાનને છહ ય કહે—આ મા, પુ ગલ, ધમા ત, અધમા ત, આકાશ ને કાલ. 
શરીર તો પુ ગલ હૈ, પૈસા પુ ગલ હૈ. પુ ગલ ઉસકા વામી હૈ. આ મા ઉસકા વામી હૈ?  

ોતા : પર હમારે કામમ આતા હૈ...  

પૂ ય ગુ દેવ ી : કામમ ધૂલમ આતા નહ . યા કામમ આતા હૈ? એય સેઠી! રાગ 
કરનેમ િનિમ  હોતા હૈ, દુઃખ હોનેમ પૈસા િનિમ  હોતા હૈ.  

ોતા : ઇતના તો લાભ હુઆ.  

પૂ ય ગુ દેવ ી : દુઃખકા લાભ હુઆ. 

ોતા : સુખ હોનેમ િનિમ  નહ  હોતા?  

પૂ ય ગુ દેવ ી : સુખ હોનેમ િનિમ  હૈ? સુખકા અનાકુલ અનુભૂિત લ ણ હૈ. કહતે 
હ ન યહાં? સમજમ આયા? સારમ કૈસા ઘટાયા હૈ. સાર ય  હૈ? ક અપના આ મા અપની 
અનૂભૂિતસે.... ભગવાન આ મા ય હૈ ન વ તુ–પદાથ ઔર ઉસકે ગુણ હ આનંદ, ાન 
(આ દ) અનંત ગુણ હ. ઉસકે ગુણકી પયાય વાનુભૂિત... દેખો ભાષા! યે ગુણકા અનુભવ 
કરતા હૈ આ મા, તો વાનુભૂિત—િનરાકુલ લ ણ ઐસા શુ ા મપ રણમન—શુ વ પકા 
પ રણમન—શુ વ પકા પયાયમ હોના ઐસા  સુખ... સમજમ આયા? અતીિ ય સુખ. યે 
અતીિ ય સુખ આ મામ હોતા હૈ. ઐસા સુખ કોઈ પરપદાથમ તીન કાલમ હોતા નહ . 
સમજમ આયા?  

સાર(પના) ય  ઘટતા હૈ વકો? ઔર વહ કહતે હ ક શુ કો સાર ઘટતા હૈ ઐસા હૈ. 
અશુ ( વ)કો કહા ભલે. સારે પદાથ િવરાજમાન હૈ, વાધીન હૈ—વહ બરાબર હૈ. પણ સાર 
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ય  કહા? વકો સાર ય  કહા? યે વ કૈસા હૈ? ક  અપના શુ વ પ ભગવાન આ મા, 
સવ  પરમે રને  આનંદ ા  કયા, કેવલ ાની પરમા માને કેવલ ાન, કેવલદશન, પૂણ 
આનંદ ગટ કયા ઐસા હૈ આ મા. અપનેમ ગુણ  આનંદ ને ાન પડા હૈ ઉસકા અંતર 
અનુભવ કરકે શુ ા માનુભૂિત િનરાકુલતા લ ણ— જસમ આકુલતા નહ  ઐસા િનરાકુલ 
લ ણ—ઐસા વ પ શુ ા મપ રણમન પ–શે  આ માકી અવ થા પ–શુ દશા પ અતીિ ય 
સુખ વહાં હોતા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

જુઓ! કેવી રચના રાજમલ એ કરી છે ટીકા! ‘પાંડે રાજમલ ન ધરમી, સમયસાર 
નાટક કે મરમી.’ સુખ ઔર સુખકી ભાષા તીનમ ઘટાયગ. સુખ તો એક હી ઘટાના હૈ, પણ 
અનુભૂિતમ અપૂણ સુખ ઔર પૂણતામ પૂણ સુખ. सव भावारिद.े.. કેવલ ાન..... એના એ 
લ ણ વમાં છે, દૂસરેમ હૈ નહ . તો ઉસકો સારપના ઘટતા હૈ. સમજમ આયા? શું કહે છે? 
દેખો! इस अवसर पर... યહાં હમ  કહના હૈ ઉસમ... જગતકો સુખ ચાિહયે હૈ ન? જગત તો 
સુખ માટે ઝાંવા નાખે છેને? ઝાંવા સમજતે હો? યા કહતે હ? હાપટા. પૈસામ સુખ હૈ, ીમ 
સુખ હૈ, આબ મ સુખ હૈ, મકાનમ સુખ હૈ, કપડેમ સુખ હૈ, જવેરાતમ સુખ હૈ, મોસંબીમ સુખ 
હૈ, લ ુમ સુખ હૈ, ધૂલમ સુખ હૈ, કારીગીરી દેખનેમ સુખ હૈ. ધૂલમ ભી નહ , સુન તો સહી! 
કહતે હ, સુખ તો તેરેમ હૈ–યહ આ મામ સુખ હૈ. આ મામ ભગવાનને સુખ દેખા હૈ ઔર હૈ. 
ઐસા સુખકી  ાણી અનુભૂિત કરકે શુ ા મ પ રણમન.. પ રણમન.. પ રણમન.. 
પ રણમના–હોના...  આ મામ સુખ હૈ ઉસી સુખ પ પ રણમન અવ થામ હોના, વહ 
અતીિ ય સુખ (પાને)કે િલયે આ માકો સાર કહનેમ આયા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

શુ કો સાર કહતે હ, યે િસ  કરના હૈ. શુ કો સાર... ભાઈ! અશુ કો નહ , શુ કો 
સાર. વાધીન ભલે હો, હો, પણ સાર નહ . સાર તો ભગવાન આ મા, અપની શ તમ  
મૌજુદગી આનંદકી હૈ ઉસમ અંતર એકાકાર હોકર.. અંતર એકાકાર હોકર આનંદકા વાહ પ 
પ રણમન હો, ઉસ કારણસે અતીિ ય સુખ ા  હો. અતીિ ય સુખ ા  હોકર નનેમ 
આતા હૈ, અનુભવમ આતા હૈ વહ વમ હી હોતા હૈ. ઉસ કારણસે ઉસકો સાર કહનેમ આયા 
હૈ. સમજમ આયા? ઉસમ તો િવિધ ભી બતા દી ક આનંદ કૈસે ગટ હો. ક વાનુભૂ યાસે. 
સમજમ આયા?  

चकासत.े. ‘चकासत’ेમાં અવ થા લીધી છે. આમ લેવું છેને, ઓલું સુખ પી પ રણમન 
લેવું છેને. સુખ પ અવ થાકો યહાં લેના હૈ. તો चकासत े (અથાત્) િસિ  હો ગયી. આ મા 
વ પમ િ કાળ આનંદ પ થા, ઉસમ એકાકાર હોકર આનંદકી પયાયમ િસિ  હુઈ, વહ 
આનંદ ારા આ માકી િસિ  હો ગઈ. સમજમ આયા? આ મ યાિત નામ.... આ મ યાિતકા યે 

ોક હૈ ન? પહેલો ોક છે. ઉસમ વહ ભી આ ગયા. ભગવાન આ મા આનંદ વ પ  હૈ, 
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વ તુમ આનંદ પડા હૈ િ કાળ અતીિ ય આનંદ. પરમા માકો  ગટ હોતા હૈ વહ કહાંસે 
ગટ હોતા હૈ? બાહરસે આતા હૈ? બાહરમ લટકતા હૈ ક આ ગયા? અંદરમ પડા હૈ. 
વભાવમ સબ સામ ય પડા હૈ. તો કહતે હ ક ઉસકા અનુભવ કરનેસે  પયાયમ શુ ા મ 
પ રણમન પ અનાકુલ આનંદ આયા વહી સારપના હૈ. ઉસસે ઐસે વકો સારપના હૈ, એમ. 
સમજમ આયા? ઠાલાલભાઈ! 

उसप अवा ह ैिजसकी... આ માકી. યા કહતે હ? ભગવાન આ મા... જુઓ! કોઈ 
પદાથમ આનંદ પ અવ થા હૈ, કોઈ પદાથમ? અને અશુ  આ મામ આનંદ પ અવ થા હૈ? 
અવ થા.. જસમ અંદરમ આનંદ પ અવ થા શ તમ પડી હૈ ઉસકી અનુભૂિત કરકે 
સ ય દશન, સ ય ાનકે સાથમ આ માકા આનંદકા પ રણમન હુઆ ઉસસે વહ શોભાયમાન 
હૈ, વહી ઉસકી અવ થા હૈ. અશુ  ઉસકી અસલી અવ થા નહ . િવકારી અવ થા ખરેખર 
ઉસકી નહ . વહ તો આગંતુક અવ થા, ઉપાિધ, મૈલ અવ થા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

મહેમાન આતે હ તો આગંતુક કહતે હ. મહેમાન કતને દન રહે? દો દન, ચાર દન, 
આઠ દન, મિહનો, બે મિહનો. અભી ઇતના વ ત હી હૈ નહ . કામ બહુ હોય એટલે એક દ’, 
બે દ’. બસ હવે તો બહુ ભાઈ! પહેલા તો મિહનો-મિહનો રહેતા હ , મિહનો-મિહનો. અમારે 
ભાઈ ઓલા છેને ા ણ તરવાડી.. તરવાડી. અમારે તરવાડી ા ણ ગામમાં છે. એક મિહનો 
ન રહી હતી. ન આવી તે એક મિહનો રહી. નનો રવાજ હતો એનો. એક મિહનો ન 

રહે. એક મિહનાનો ખચ.... એક મિહનો ન... એક મિહનો રહેતા. યાં લોકો કહેતા–તરવાડી 
કહેતા કે અમારી ન આવે તે એક મિહનો રહે. એવી પહેલા િનવૃિ  હતી. અ યારે વાિણયાને 
નવરાશ યાં? એક દ’ માંડ માંડ નવરાશ કાઢે. આ  ને આ  લ  કરે ને સાં -રાતે વયા 
આવે. પહેલા તો સાધારણ આપણે વાિણયામાં નવ ટંક હતા. સાત ટંક તો જમવાનું હતું. 
નારણભાઈ! ખબર છે? સાત ટંક તો સાધારણ. ય તે દ’ અને તીન દન. ઉસમ  કરે... 
છે લું શું કહેવાય? હરખજમણ. વણોઠી કરે તો બે ટંક બી  થાય. નવ ટંક થાય. ચાર દ’ 
આખા. છોકરા-બોકરા ય તો ખુશી થાય. એ.. િનરાંતે ચાર-ચાર દ’ રહેશું. હવે નવરાશ કે દ’ 
અહ યા?  મુંબઈમાં બે વા યે ય ને સાં  છ વા યે ઘરે વયા આવે. યહાં કહતે હ, ઉસમ કોઈ 
સુખ નહ . સમજમ આયા? 

અશુ  દશા આગંતુક, મૈલી હૈ, ઉસકો સાર કહનેમ આતા નહ . યે તો અસાર હૈ. 
આહાહા! સાર તો ભગવાન આ મા અપના અનુભવ કરકે... જુઓ! ...... ય-ગુણમ સા 
આનંદ હૈ ઐસા પયાયમ અનુભવ કરકે ગટ કરતે હ. અતીિ ય સુખ ચૌથે ગુણ થાનસે આયા 
ઔર પૂણ સવ  હો ય વહાં પૂણ સુખ હૈ. સુખસે સારપના લે િલયા હૈ, શુ કો સારપના લે 
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િલયા હૈ. સમજમ આયા? સ ય િ કો, શુ  ભગવાન આ મા ુવ, ઉસકી િ  શુ  પર 
હોનેસે ઉસકે પ રણમનમ શુ તા ને આનંદ આયે ઐસે ઉસકો સાર ઘટતા હૈ. સમજમ આયા?  

ાણભાઈ! ઓલા પૈસા-બૈસાને સારપણું ઘટતું નથી એમ કહે છે. તમારે તો એ વખતે 
બહુ હતું. એના લ માં એટલા વષ પહેલા ીસ હ રનો ખરચ હતો. ણ હ રનો માંડવો, 
ીસ હ રનો ખરચ. કેટલા વષ થયા? ૫૦ વષ થયા હશે કે ૪૦? પહેલા લ  થયા. યો, 

(સંવત) ૧૯૭૬. ૨૪ ને ૧૩ – ૪૭. ૪૭ વષ પહેલા ીસ હ ર િપયા લ માં ના યા હતા 
એની માએ. ણ હ રનો માંડવો, ીસ હ રના લ . અ યારે એ ીસ હ રના કેટલા થાય? 
સુખ હશે એમાં કાંઈ? સમજમ આયા? આહાહા! ધૂળમાં. એ વખતે તો એય માને અને એની 
મા પણ માને કે આહાહા! આપણે તો પૈસાવાળા સુખી છીએ. દેખો! આપણે ગૃહ થ માણસ 
છીએ તો આપણા લગનમાં હ ર-બે હ ર માણસ હોય? સમજમ આયા? એવું સાંભ ું હતું 
હ , કોઈક કહેતું હતું. એને તો ખબર હોયને.  

ીસ હ રના લગન. ૪૭ વષ પહેલા ીસ હ રનો, પહેલા લગનમાં ીસ હ રનો 
ખચ. માંડવાના ણ હ ર ને. સુખી હશે એ બધા? કહેતા હતા, સુખી છીએ બહુ. એનો બાપ 
૧૫ લાખ મૂકીને ગયો. સાંભ ું હતું,  હોય એ. પણ એ સુખી છે? ધૂળમાંય નથી. કોણ કહે 
છે સુખી? એ પોપટભાઈ! ( ોતા : સુખી હોય તો પોરબંદર મૂકીને મુંબઈ ય શું કરવા?) ..... 
ભેગો કરવા. અને સાચવવાનો ભાવ એ દુઃખ, મેળવવાનો ભાવ એ દુઃખ, ર ાનો ભાવ એ 
દુઃખ, આ વાપરવાનો ભાવ એ દુઃખ, લો. ય ક આકુલતા હૈ. પૈસા રખનેકા ભાવ દુઃખ, 
િમલાનેકા–રળના દુઃખ ઔર ઉસકા ખરચ કરના (દુ:ખ, પછી) ગમે યાં ખરચ કરે. આ ધમને 
નામે કરે તો શુભરાગ છે, એ આકુળતા છે. સમજમ આયા? યે સુખ નહ , યે સાર નહ . 
આહાહા!  

સાર તો... ભગવાન િ લોકનાથ પરમે ર સવ દેવ ઐસે ફરમાતે હ, ભગવાન! તું તો 
આ મા હો ન? ભુ! તેરેમ આનંદ હૈ ન? સુખ હૈ ન? તુ હ સુખકી અ ભલાષા હૈ ન? તુમ 
સુખકે િલયે ઝાંવા–હાપટા નાખતે હો. સુખ તો અંદરમ હૈ ન ભુ? અંદરમ િ  કરનેસે  
અનુભૂિતકા સુખકા આના વહી ઉસકા સારપના હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? આઠ વષકી 
લડકી હો, અનુભૂિત હો તો આનંદ ઐસા આવે. પિત હો, ચ વત  હો, (પર) િમ યા િ  હો (તો) 
દુઃખ પ અસાર હૈ. આરે આરે ભારે ભાઈ! વીણભાઈ! આવું? રા  હોય ને ખ મા ખ મા થતું 
હોય, હ રો રા  આમ ચામર ઢાળતા હોય. વહાં દુ:ખ હૈ, અસાર હૈ. અને એની ી હો નાની 
મરની ૨૦ વષની, ધમ  સ ય િ  હો...  

એમ ેિણક રા  લો. ેિણક રા કી ચેલણા રાણી. સમજમ આયા? રા  ેિણક 
એટલે મોટો રા . અનેક હ રો રા  ની સેવા કરે તહેનાતમાં ઉભા હોય. મોટા હીરાના મોટા 
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િસંહાસન. ખ મા અ દાતા. િમ યા િ  હતો ેિણક રા . અસાર... ચેલણા રાણી સ ય િ .. 
સ ય િ .. અનુભૂિત સાર. આહાહા! દેખો! સમજમ આયા? સમ યા, રાણીને પિતકો 
સમ યા ઔર ગુ  સંતકે પાસ લે ગયા ઔર ઉસને સ ય દશન પાયા, અનુભૂિત પાઈ, 
તીથકરગો  બંધા. આયુ ય નકકા બંધ ગયા થા (તો) પહલી નરકમ ના પડા. ેિણક રા  
વહાંસે િનકલકર તીથકર, અગલી ચોવીસીમ તીથકર હોગ. લ ુ બંધ ગયા, િફર લ ુમસે ઘી 
િનકાલકર પૂરી ન બને. લ ુ બન ગયા ઉસમસે ઘી િનકાલો ઔર દૂસરે કામમ... ઘી તો વહાં રહ 
યેગા. ગોળ િનકાલો. ગોળ તો વહાં રહ ગયા. કાં તો થોડું ઘી નાખો કાં સૂકવો. દૂસરા કોઈ 

ઉપાય હૈ નહ . એમ  નકકે આયુ યકા લ ુ બંધ ગયા, િ થિત ઘટ યે. સમ ? કાં િ થિત 
બઢ યે, પણ ગિત ન િફરે. ગિતમ ના પડા, િ થિત ઘટ ગઈ. ચોરાસી હ ર.... પણ 
અનુભૂિતકા સારપના સાથમ હૈ, સુખી હૈ. સારપનેકે કારણ વહાંસે િનકલકર યહાં આયેગ ઔર 
તીથકર હોગ. મહાવીર ભગવાન થે ઐસે હી ેિણક રા  આગામી ચોવીસીમ તીથકર હોગ 
ઔર કેવલ પાકર મો  હો યેગા. સમજમ આયા?  

ઇસ જગતમ તો આ માકા અનુભવ વહ સુખ પ, વહ સાર હૈ, કોઈ દૂસરા સાર નહ . 
આહાહા! યા કહતે હ? ૧૧ અંગકા, ૯ પૂવકા નપના કયા વહ સાર નહ  એમ કહતે હ. 
એય! આહાહા! ઔર કષાયકી મંદતા કરકે કોઈ પાંચ મહા ત આ દ િલયા વહ સાર પ નહ , 
ઐસે કહતે હ યહાં. આહા! સાર તો ઇસકો કહતે હ ભગવાન િ લોકનાથ પરમે ર 
કેવળ ાનીય .. અનંત તીથકરો હુએ, સવ  બરાજમાન હ, મહાિવદેહ ે મ સીમંધર પરમા મા 
બરાજમાન હ, લાખ  કેવલીય  બરાજમાન હ. સાથમ હ મહાિવદેહ ે મ મનુ યપને સીધા 
હ . સમજમ આયા? તીન કાલકે તીથકરો અને કેવલીય  ઐસે ફરમાતે હ ક સાર કસકો કહતે 
હ? આહાહા! ભગવાન આ મા અપને સુખ વ પકા પયાયમ અનુભવ કરે–અનુભૂિત કરે 
ઉસકો સાર કહનેમ આતા હૈ. તો શુ વકો સાર કહનેમ આયા હૈ એમ કહતે હ. આહાહા! 
સમજમ આયા?  

उसप अवा ह ैिजसकी... િસ  હુઆ, િનમલ િસિ  ઉસકા નામ આ મ યાિત હૈ 
ન? આ મા અપને આનંદસે િસ  હુઆ, શુ તાસે િસ  હુઆ, વહી આ મ યાિત. સમજમ 
આયા? અપના શુ વ પ અંદર પૂણ હૈ ઉસકા અવલંબન લેકર પયાયમ શુ તાસે િસ  
હુઆ, વહી આ મ યાિત–આ મ િસિ , વહી આનંદ પ, વહી સાર પ. સમજમ આયા? યહાં 
તો, શુ લલે યા હુઈ હો તો યે સાર નહ . િમ યા િ  હૈ ઔર શુ લલે યા હૈ, દયા, દાન, ત 
ભ ત આ દ પ રણામ કરતે હ, તો કહતે હ ક અશુ  હૈ યે સાર નહ . યે સાર નહ . કહતે હ.... 
મહા ત રાગ હૈ. યા રાગ લેના હૈ? આ તા હૈ. વ પકી િ થરતા કરના યે અપના પુ ષાથ 
હૈ. સમજમ આયા? કહતે હ... યહાં તો તીન બોલમ સાર ઘટાયા કૈસે રાજમલ ને! ઇસે 
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િનકાલા ક સારપના ય  ઘટતા હૈ? એક તો આ મા અનુભવ કરતા હૈ તો આનંદ આતા હૈ, 
આનંદ આતા હૈ યે શુ વકો આનંદ આતા હૈ. તો શુ વ હી સાર કહનેમ આતે હૈ. 
અશુ વ સાર નહ . આહાહા!  

ઔર सव भावारिद.े.. દૂસરા શ દ હૈ. ઉસમ ભી આનંદ બતાના હૈ હ . પૂણ ાન 
સિહત આનંદ. ‘सवभाव’ अथा त ् अतीत-अनागत-वत मान पया य सिहत... જબ પૂણ ાન–
કેવલ ાન હોતા હૈ અનુભૂિત કરતે કરતે... ભગવાન આ માકો કેવલ ાન હોતા હૈ તો એક 
સેકંડકે અસં યવ ભાગમ તીન કાલ, તીન લોક આ મા દેખતા હૈ, ઇસકો કેવલ ાની કહતે હ. 
યે કેવલ ાન ઉ પ  હુઆ વહ ભી આ માકે સારમ ઘટતા હૈ, ય ક ઉસમ ભી અનંત આનંદ 
આતા હૈ. સમજમ આયા?  

એક તો અનંત કેવલ ાન િસ  કરતે હ ઔર ઉસમ સાથમ શુ  આનંદ આતા હૈ. શુ  
હૈ ન? શુ  હો ગયા તો ઉસકો સારપના ઘટતા હૈ. સાધક સાર ને પૂણ સાર—બે સાર, એમ કહે 
છે. सवभाव अतीत... ભૂતકાલકે અનંત ય, ગુણ ને પયાય ભગવાનકે ાનમ આ તે હ. 
આ માકે ાનમ અનુભૂિત કરતે કરતે જહાં પૂણ કેવલ ાન હોતા હૈ, તો  અતીત અનંત કાલ 
હુઆ વો સબ ાનમ આ તા હૈ, કોઈ બાકી નહ . ભૂતકાલકી કોઈ બાત ભગવાનકો યાલમ 
ન હો ઐસા હોતા નહ . अतीत, अनागत–ભિવ ય. અનાગત અનંત કાલ.. અનંત કાલ.. અનંત 
કાલ સબ ઉસકે યાલમ આ તા હૈ. કાલકા તો અંત નહ . અંત નહ  તો ઉસકા યાલ કૈસે 
આ તા હૈ? અનાગત–( જસકા) અંત નહ  હૈ ઐસા ાનમ આ ગયા હૈ. અના દ-અનંત.. 
શુ આત નહ , અંત નહ , અના દ હૈ વ તુ. કભી આ મા નહ  થા? કભી નહ  થા? કભી નહ  
હોગા? હૈ.. હૈ.. હૈ.. પૂવમ થા, અભી હૈ, ભિવ યમ રહેગા. ઐસે યેક પરમાણુ ઔર યેક 
આ માકી  અનંતી પયાય બીત ગઈ ઔર પયાય  હોગી, વહ ભગવાનકે ાનમ એક 
સમયમ નનેમ આતી હૈ. ઐસી શ ત હો તો શુ  આ મામ હૈ, અશુ  આ મામ નહ . 
શુ ા માકે પ રણમનમ તો સાર કહનેમ આતા હૈ. આહાહા!  

अतीत-अनागत-वत मान पया य सिहत... દેખો! ભગવાન (આ મા)કા ાન અથાત્ 
અનુભૂિત કરતે કેવલ ાન હોતા હૈ તો ણ કાળ ણ લોકકે ( ાનમ) સબ પયાય યાલમ આ 
તી હૈ. યે વ ઇસ સમયમ મો  યેગા, ઇસ સમયમ મો  હુઆ હૈ—સબ ભગવાનકે 
ાનમ (આતા હૈ), કોઈ બાકી નહ  હૈ. પૂણ ાન–કેવલ ાનમ યા બાકી હૈ? ભગવાનકા ાન 

પૂણ હૈ, ઉસમ કોઈ ન નને(મ આયે) ઐસા રહતા નહ . ણ કાળ ણ લોક એક સમયમ 
ભગવાનકા ાન અનુભૂિતકા ાન પૂણ હોતે ઐસા હોતા હૈ. सिहत अनतं गणु िवराजमान... 
દેખો! કૌન? જતને પદાથ... ભૂતકાલકી પયાય ને વતમાનકી અવ થા ને અનંતી ભિવ યકી—
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યે पया य सिहत अनतं गणु िवराजमान... પયાય સિહત ગુણ અને ગુણસે િવરાજમાન िजतन े
जीवािद पदाथ ... પયાય, ગુણ, ય તીન  લે િલયે. સમજમ આયા?  

દેખો! કેટલી ટીકા કરી છે એમણે! ગૃહ થા મમ થે. આહાહા! લોકો કહે, બાયડી, 
છોકરા હતા. બાયડી, છોકરા નહોતા, સાંભળને હવે! એ તો એને ઘેર ર ા. અહ  યાં ગરી ગયા 
છે? અગમિનગમની વાત છે ભગવાનની. ભગવાનકા માગ લોકોને સુના હી નહ  ક યા માગ 
હૈ. માન િલયા ક હમ ભગવાનકો માનતે હૈ. ધૂળ ભી નહ  માનતે. હા, ગંભીર, સૂ મ િનકાલા 
હૈ. દેખો! પહલે ોકમ કહતે હ, એક તો ानभुूा चकासत.े.. ઉસસે સાર હૈ. એક 
सवभावारिद.े.. આ માકો દો બોલ લાગુ પડતે હ ઇસિલયે શુ વ સાર હૈ. તો કેવલ ાન 
પૂણ હુઆ વહ કૈસે નતા હૈ? ક યેક પદાથકી અતીત, અનાગત ને વતમાન પયાય સિહત, 
ગુણ સિહત જતને ય િવરાજમાન હ સબ ભગવાનકે ાનમ એક સમયમ નનેમ આતા હૈ. 
તેથી એને પૂણ આનંદ છે. ભગવાનકો પૂણ આનંદ હૈ, અતીિ ય આનંદ. આ મામ પૂણ આનંદ 
ગટ હોતા હૈ ઇસિલયે શુ  આ માકો સાર કહનેમ આતા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

उनका अरछदेी... અનંત ગુણ, પયાય સિહત િવરાજમાન સવ પદાથ હ, उनका 
अरछदेी अथा त ् एक समयम यगुपद.्... એક સમયમ–સેકંડકે અસં યવ ભાગકો એક સમય 
કહતે હ. આંખ મ ચીને ઉઘાડે એમાં અસં ય સમય ય. ઉસકા છોટેમ છોટા કાલ એક સમય 
હૈ. ઉસમ કેવલ ાની પરમા મા યુગપદ્  (અથાત્) એક સમયમ એક સાથ. ભૂત, ભિવ ય ને 
વતમાન એક સાથ. અહ  તો પયાય સિહત લીધું છે. ઓલા કહે, ( ) પયાય અ યારે નથી તો 
કેમ ણે? એમ કહે છેને એ? વતમાન ( ) પયાય નથી એને ગટ છે એમ કેમ ણે? 
ગટ પે નથી, પણ છે તેમ બધું ણે છે. एक समयम यगुपद ् ूपस.े.. ભગવાનકા 
ાન–યે આ માકા ાન અનુભૂિતકે કારણસે  કેવલ ાન ઉ પ  હુઆ ઐસા સારપના 

આ મામ હૈ વહ નનશીલ... એક સમયમ નનશીલ હૈ, ય પ નનશીલ... યા કહા 
સમ ? યે નનેકા વભાવ હૈ. આ મા અપને શુ વ પકા અનુભવ કરકે  કેવલ ાન ગટ 
કરતા હૈ, વહ કેવલ ાનકા નનશીલ (અથાત્) નના વભાવ હૈ. ણ કાળ ણ લોક એક 
સમયમ નના (ઐસા) ઉસકા અપના વભાવ હૈ. પરકે કારણસે નહ , પરકા નહ , પરકે 
આધીન નહ . સમજમ આયા?  

લોકાલોક હૈ તો યહાં ાન હુઆ ઇતના િનિમ કે આધીન હુઆ, ઐસા નહ . અપની 
પયાયકા નનશીલ વભાવ હૈ. સમજમ આયા? ઐસા ભગવાન આ મા.. ય-ગુણ તો શુ  
હ, પણ પયાયમ શુ તા ગટ કરકે આનંદકા વાદ (આયા) ઔર ઉસસે પૂણ આનંદ ને પૂણ 
કેવલ ાન ગટ કયા વહી વપનેકા સાર હૈ. સમજમ આયા? યે સમયસારકી યા યા ચલતી 
હૈ. આહાહા! કહેને કે યાં સોનગઢમાં સમયસાર... સમયસાર એટલે આ આ મા. સમજમ 
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આયા? આ સમયસાર તો દે યુંને નારણભાઈએ, નહ ? કાલ નહ  દે યું હોય ચાંદીનું? ચાંદીનું 
છે, ચાર હ રનું છે. વહ તો પર હૈ, સમયસાર તો યે આ મા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! 
ભારે પણ અથ કેવા લગા ા છે કેટલી એકા તાથી!  

एक समयम यगुपद.्.. ભગવાન (આ મા)કા ાન અનુભૂિત કરકે આનંદ ગટ કયા 
ઔર પીછે કેવલ ાન ગટ કયા, ઐસા  ભગવાન આ મા એક સમયમ તીન કાલકી પયાય 
સિહત, ગુણ સિહત સબ યકો એક સમયમ ( ને ઐસા) નનશીલ વભાવ હૈ. યુગપદ્–
એક સમયમ િ કાલ. પહલે ભૂતકાળ ને, પીછે ભિવ યકાલ ને, પીછે વતમાન ને ઐસા 
હૈ નહ . એક સમયમ ભગવાન તીન કાલ એકસાથ નતે હ. આહાહા! ઐસી કેવલ ાનકી 
પયાય આ મામ હોતી હૈ. વહ કેવલ ાનકે સાથ અનંત આનંદ આતા હૈ. ઉસકે કારણસે 
આ માકો સાર કહનેમ આતા હૈ. આહાહા! વહ બાત હૈ. આધીન તો હૈ હી નહ . યે તો  હી 
નહ  હૈ. કસીકે આધીન હૈ ક કસીસે કરતે હ, યે તો હૈ હી નહ . પણ સારપના ય  ઘટતા હૈ? 
ક અપનેમ આનંદ  િ કાલ પડા હૈ ઉસકા અનુભવ કરકે ગટ પયાયમ આનંદકા પ રણમન 
કરતા હૈ ઉસકો સારપના ઘટતા હૈ. આહાહા! ઉસકા નામ સમયસાર હૈ. સમજમ આયા?  

ઔર एक समयम यगुपद ्ूपस ेजाननशील... ય ... ાનકી (એક) સમયકી 
પયાય... એક સમય કસકો કહતે હ? આંખ મ ચે ને ઉઘાડે ( યાં અસં ય સમય ય). ણ 
કાળનું ય પણે...  અનંત કાલમ કહાં ( યા) હોગા સબ ભગવાનકે ાનમ ય  હૈ. આગે-
પીછે હૈ? આગે-પીછે હોગા? ભગવાનકે ાનસે બાહરમ આગે-પીછે હોગા? અ મ હો યેગા? 
વહાં જબ હોગા તબ યહાં ભગવાન નગ ઐસા કહતે હ કતન. ેયકે અનુસાર ાન હોતા હૈ 
એમ કહતે હ. ાનકે અનુસાર ેય નહ . કસીકે અનુસાર નહ , સુન ન! ાન અનુસાર 
અપનેસે ઔર ેય અનુસાર અપનેસે હૈ. આહાહા! યે તો પહલે કહા ક અપને-અપને વાધીન 
હૈ ઔર શુ  હૈ. વહ તો પહલે કહા. યે તો પહલે વીકાર હો ગયા. આહાહા! ેય હ અનંત 
પદાથ (વે) અપને અપને કારણસે પ રણમ રહે હ. કેવલ ાન હુઆ તો વહ આ મા ભી અપને 
નનશીલસે પ રણમ રહા હૈ. ેય હૈ તો પ રણમ રહા હૈ ઐસા હૈ નહ . 

ઇસિલયે તો કહા, जाननशील जो कोई शु जीवव.ु.. આહાહા! અહ  તો હ  કહે કે 
કેવલ ાની જબ  હોગા તબ યહાં નગ. િનિમ  કૌન અિનિ ત.. અરે! ભગવાનકે ાનમ 
કુછ અિનિ ત હૈ હી નહ . જહાં જહાં  પયાય–અવ થા ગટ હોગી, તહાં તહાં િનિમ  
(હોગા)—દોન  સુિનિ ત અના દ-અનંત હ. િનિમ  ભી કૈસા હો ઔર પયાય કૈસી હો—વહ 
સબ સુિનિ ત અના દ-અનંત હૈ. ભગવાનકે ાનમ ઐસા આ ગયા હૈ. આહાહા! અરે! ઐસે 
કેવલ ાનકી તીિત કરે અને ઉસકો અનુભવ ન હો? આહાહા! સમજમ આયા? ભગવાનને 
દેખા ઐસા હોગા. ભગવાનકા ાન કૈસા હૈ ઐસી જસકો તીિત આયી ઉસકો તો અપના 
ાયક આનંદ વ પકી તીિત આ ગઈ, તબ ભગવાનકે ાનકી તીિત આતી હૈ. આહાહા! 

એય! 
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(સંવત) ૭૨મ હમારે (ચચા) ચલી થી સં દાયમ. ૭૨કી સાલ. ૫૧ વષ હુએ. બહોત 
ચલી થી સં દાયમ ઝંઝટ. હમારે મૂલચંદ કહતે થે, કેવલ ાનીને દેખા ઐસા ભવ હોગા, અભી 
(હમ) કુછ નહ  પુ ષાથ કર સકે. કેવલ ાની ઐસા માનતે હ ઔર કેવલ ાની ઐસા કહતે હ—
ઐસા ભાષામ આતા હૈ? કેવલ ાનકી ભાષા ઐસી હૈ? ૭૨કી સાલમ ફાગણ સુદ ૧૩. કહા, 
ઐસા નહ . ભગવાનકા ાન જસકો બૈઠા હૈ, ભગવાનકે ાનમ ‘ઉસકો ભવ નહ  હ’ ઐસા 
દેખા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! કહા, તુ હારે ભવ હ ગ, હમારે ભવ હ હી નહ . ઉસ વ ત 
કહા થા. તભી અ ય તપને થા. એય! એ તો અંદરથી ડોકીયું મારતું હતુંને? ભવ કેવા? 
ભગવાનકી તીિત જસકો હુઈ ઉસકો ભવ કૈસા? સમજમ આયા? 

દેખને- નનેવાલા ભગવાન હૈ, મ ભી દેખને- નનેવાલા હૂં. બસ ખલાસ હો ગયા. મ 
ઉસકી નાતકા- તકા, ઉસી વગકા મ આ મા હૂં. ઉસકા આ માસે મેરા આ મા કોઈ દૂસરી ત 
હૈ? નહ . વાણીયા અબજપિત હો દશા ીમાળી અને કોઈ ૫ િપયાના પગારવાળો હોય, પણ 
નાત તો એક છે કે નહ ? સરખે પાટલે ખાવા બેસે કે નહ ? વાઘરી હોય પાંચ કરોડવાળો તો 
સરખે પાટલે બેસશે? નારણભાઈ! હોય તો કોઈને અબ  હોય ને કોઈ પાંચ િપયા 
પગાર(વાળો) ગરીબ માણસ હોય, પણ નાતજમણ થાય (તો) સાથે બેસશે. સાથે બેસવા ... 
કાઢવો નહ  પડે... વાઘરી દસ લાખનો આસામી હોય, જમવા આવે તો, અહ  નહ , ભાઈ બહાર 
ઓ. પણ એ પોતે જ ન આવે. આપણે રીવાજ છે કે નહ ? ઓલો સોપારી વહચેને યારે 

લગનમાં, યારે હલકા માણસ હોય એ બારણા પાસે ઊભા રહે. યાંથી લઈને વયા ય. અને 
આપણી નાત હોય એ અંદર ગરે. ગરીબ હોય તો પણ અંદર ગરે. અમારી નાતના છે. એમ અહ  
કહે છે કે ભુ! અમે તારી નાતના છીએ. સમ ય છે કાંઈ?  

‘ધમ જને ર ગા  રંગસુ, ભંગ ન પડશો ીત જને ર, બી  મનમં દર આણું નહ .’ 

પંદરમા ધમનાથની તુિત.  

‘બી  મનમં દર આણું નહ , એ અમ કુળવટ રીત જને ર.’ 

હે નાથ! અમારા કુળના વટના, આપના કુળની નાતના અમે છીએ. અમારા કુળની વટ 
એવી છે કે અમે ાનમાં અંદર સવ  િસવાય બી ને બેસવા દઈએ નહ . સમજમ આયા? 
‘ધમ જને ર ગા  રંગસુ, ભંગ ન પડશો ીત ભુ , બી  મનમં દર આણું નહ .’ સવ  
પરમે ર ( વો) જ હું આ મા છું એવી પયાયમાં તીિત (છે), દૂસરો કોઈ આ મામાં અંદર આ 
સકે નહ . ‘એ અમ કુળવટ રીત જને ર..’ હે તીથકરદેવ!  કુળમાં તમે જ મ લીધો, એ 
કુળના અમે છીએ. સમ ય છે કાંઈ? એ અમારા કુળની વટ.. વટ છે અમારી. આહાહા! અમે 
કેવળ ાન... પરમા માએ કેવળ ાન લીધું, અમે પણ તમારી નાતના (છીએ), કેવળ ાન લીધે 
છૂટકો છે. સમ ય છે કાંઈ? આહાહા! યે સારપના હૈ એમ કહતે હ. સમજમ આયા? આહાહા!  
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જુઓને! એક ોકમાં... ટીકા પણ કેટલી કરી છે! जाननशील जो कोई शु जीवव.ु.. 
વજન અહ  છે. जो कोई शु जीवव.ु.. शु जीवव.ु.. અશુ  નહ , િનગોદા દ નહ , પાંચ 
જડ ય નહ , િમ યા િ  મનુ યા દ નહ . શુ વ અનુભવનશીલન અને પૂણ... બસ, વહ 
સાર હૈ જગતમ. એ યાલભાઈ! અરે! એવી પરમા માના ઘરની વાત એને સાંભળવા મળે નહ  
અને અમે ન છીએ એમ માને. વતં  છે...... પરમે ર િ લોકનાથના શું કથન છે? ઔર 
ઉનકા યા કહના હૈ? ઉસકા યા ભાવ હૈ? ખબર નહ , વ પકી િ  નહ  અને ઉસકો ધમ 
હો યેગા ને ક યાણ હો યેગા. કહાંસે હો? ભાઈ! યે તો વ તુકા શુ  વ પ હૈ ઐસા. યે 
શુ વ પકા અનુભવ કરના વહી સાર હૈ ઔર પૂણ ા  કરના વહ તો સાર હૈ હી. આહાહા! 
उसको मरेा नमार.. ઐસે શુ વકો મેરા નમ કાર. દેખો! સમજમ આયા? ાનમ, ઐસા 
વ શુ  હૈ ઐસા ભાન કરકે નમ કાર કયા હૈ. નમ કાર કરનેવાલા મ.. મ ભી ઐસા હૂં ઔર 

આપ નમ કાર કરનેલાયક હો તુમ ભી ઐસે હો, વહ હમારે યાલમ હૈ, ઐસા કહતે હ. 
આહાહા! સમજમ આયા?  

હવે, शुजीवको सारपना घटता ह.ै.. શુ વકો સારપના ઘટતા હૈ. વમ ભી... છહ 
યમ પાંચ તો જડ હૈ. એ તો કાંઈ નહ . ધમા ત, અધમા ત, આકાશ ને કાળ ને પુ ગલ—એ 

પાંચ જડ છે, અ વ છે. એક ર ો વ અને એમાં પણ શુ વ સાર છે. અશુ વ સાર નહ . 
ઉસમ ઘટાતે હ. સાર તો લે િલયા (અ પ) આનંદ અને પૂણ આનંદ, કેવલ ાન. હવે, સાર ય  
કહા? ઉસકો હી પ  કરતે હૈ. शुजीवको सारपना घटता ह।ै सार अथा त ् िहतकारी, असार 
अथा त ् अिहतकारी। સારની યા યા કરી. સાર નામ િહતકારી, અસાર નામ અિહતકારી. ટૂંકી 
ભાષા. सो िहतकारीको सखु जानना... િહતકારીકો સુખ હૈ. આ માકા આનંદ વહ િહતકારી હૈ, 
બાકી કોઈ િહતકારી હૈ નહ . સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા આનંદ વ પ હૈ ઉસકા અનુભવ કરના વહ આનંદ સાર હૈ, વહ 
િહતકર હૈ, બાકી કોઈ િહતકર હૈ નહ . સમજમ આયા? આહાહા! सो िहतकारीको सखु 
जानना...  અિહતકારી દુઃખ નના. અિહતકારી દુઃખ નના. દુઃખ અિહતકર હૈ, સુખ િહતકર 
હૈ. બસ આ ટૂંકી ભાષા. સમજમ આયા? પુ ય-પાપ, રાગ- ેષ, આકુલતા વહ દુઃખ હૈ, યે 
અિહતકર હૈ. સમજમ આયા? યે શુભભાવ ભી અિહતકર હૈ. વહ િહતકરકા કારણ હોતા હૈ? 
અિહતકર હૈ, પુ ય-પાપકા ભાવ દોન  અિહતકર હ, દોન  આકુલતા, દુઃખ હ. દુઃખ િહતકર હૈ? 
િહતકા કારણ હૈ? સમજમ આયા? દયા-દાન, ભ ત આ દકા પ રણામ મંદ કષાય હૈ. મંદકષાય 
તો દુઃખ હૈ. દુઃખ વહ િહતકર હૈ? અિહતકર હૈ. કેવી ભાષા નાખી છે! સમજમ આયા? 
આહાહા!  

ોતા : શુ વકા અથ કાયશુ વ?  
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પૂ ય ગુ દેવ ી : શુ વકા (અથ) કાયવાલા હી યહાં શુ વ િલયા હૈ. ય-ગુણ 
કહાં અશુ  હૈ? શુ  તો કબ આયા િ મ? ક શુ પયાય હુઈ તો ‘યે શુ  હૈ’ ઐસા ઉસકો 
યહાં સાર િલયા હૈ. ભાઈ! એ તો છ ી ગાથામાં આ યું. પહેલું છ ી ગાથામાં આ યું. પર યસે 
લ  છોડકર વ યકી સેવા કી, શુ તા ગટ હુઈ તો ‘યે શુ  હૈ’ ઐસા કહનેમ આયા. ભાન 
બના શુ  કૈસા તુ ? સમજમ આયા? આહાહા! આનંદકા અનુભવ હુઆ તબ યે 
આનંદ વ પ આ મા હૈ ઐસી તીિત હુઈ. િ કાલી આ મા આનંદમૂિત હૈ. ભગવાન આ મા 
િ કાલી આનંદકી ખાન હૈ, અતીિ ય આનંદકી. સા સ ય દશન હુઆ, અનુભૂિત હુઈ, આનંદ 
આયા અંતર વ પસે. યે આ મા સારા આનંદમય હી હૈ. જસમસે આનંદ આયા વહ 
આનંદમય હૈ. સમજમ આયા? ઔર પુ ય-પાપકા ભાવ દુઃખ પ હૈ. સબ િનકાલ–ભેદ ાન હો 
ગયા. સમજમ આયા? થોડી સૂ મ પડે, પણ બહુ અ પ ..... વાત છે, મૂળ વાત છે, મૂળ વાત છે. 
મુ ાકી રકમકી બાત હૈ. વાણીયાએ પાંચ લાખ આ યા હોય, યાજ હોય છ આના. પછી કહે કે 
યાજ વીસ વરસ ખાધું, િપયા મૂળ મૂડી તો લાવ? એ કહે, ભઈ! મૂળ મૂડી નથી. હાય! યારે 
ત શું યાજ આ યું? 

પહેલા આપતાને? ગરાિસયાને આપે તો બ બે લાખ આપતા. અમારા દામોદર શેઠ 
હતાને વળામાં આપતા. બ બે લાખ િપયા યા . મૂડી તો લાવો હવે. મૂડી-બૂડી નથી હમણાં.  
યાજ લઈ લો. થાય યારે દઈશું ભાઈસાહેબ! મૂડી..... યાજ એકલા રહી ગયા, કાં તમે મરી 
જશો કાં પછી મળશે નહ , કાં મુદત લાગુ પડશે. સરકારની મુદત હોયને. ૨૦ વરસ ખવાય 
પછી નહ , એવું લાગું પા ું હતું. એક વાર સરકારે લાગુ પા ું હતું. કા ું હતુંને. અમારા 
દામોદર શેઠ ગયા હતા યાં. ઘરે જમીન ઘણી, દસ લાખ ખરાને. પાંચ-પચાસ.... યાં ગયા તો... 
અમારે ખોટ ય છે. વીસ વરસ શું? પ ચીસ-પ ચીસ વરસથી ખાધું. હવે બધું જશે? તમારા 
એકલા માટે કાયદો નથી, સારા ગાયકવાડ સરકારનો છે. ણે વીસ વરસ યાજ ખાધું હોય 
ગરાિસયાનું, જમીન છોડી દો. એ પોપટભાઈ! તે દ’ આ તો ૩૦-૪૦ વષ પહેલાની વાત છે. 
એમ અહ  તો, છોડી દે પરનું અ ભમાન હવે. અમે ખાધા ને અમે લીધા, અમે રાજ કયા... એ 
તારા નહ . સમજમ આયા? ઘણા વષ થઈ ગયા અનંત કાળ. હવે છોડી દેને. એ તો દુઃખ હતું.  

ોતા : ખાધા-પીધા િવના સમ  નહ ને. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : યે અનંત કાલસે રાગ- ેષ ખાયા હૈ ન? અનંત કાલસે પુ ય-પાપકા 
ભાવ કયા ઔર પુ ય-પાપકો ભોગા, વહ સાર નહ , છોડ દે અબ. ઉસમ કોઈ સાર હૈ નહ . 
આહાહા! િમ યા વ છૂટ તા હૈ...  

शुजीवको सारपना घटता ह।ै सार अथा त ् िहतकारी, असार अथा त ् अिहतकारी। सो 
िहतकारी सखु जानना, अिहतकारी ःख जानना। कारण िक.... હવે મુ ો. એ अजीव पदाथ —
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पदुगल... પુ ગલ હૈ ન પરમાણુ? પૈસા, શરીર, લ મી, આબ , વાણી આ બધું પુ ગલ છે જડ. 
પૈસા, બાયડી-છોકરાના શરીર બધા પુ ગલ છે. એ પુ ગલ... યહાં તો કહગ ક પુ ગલ હૈ ઉસમ 
સુખ નહ  ઔર પુ ગલમ ાન નહ . યે પરમાણુસે લેકર, કમસે લેકર... કમ, શરીર, વાણી, મન, 
પૈસા, લ મી બધું પુ ગલ. તો પુ ગલ  જડ હૈ, ઉસમ ાન ભી નહ , ઉસમ સુખ નહ  ઔર 
ઉસ પુ ગલકો નનેવાલેકો ભી ાન નહ , સુખ નહ . આહાહા! સમજમ આયા?  

યે લ મી હૈ, શરીર હૈ, માખણ વા કુણા શરીર હોય, તો કહતે હ ક ઉસમ ાન નહ , 
સુખ નહ  ઔર ઉસકો નનેવાલેકો ભી ાન નહ , સુખ નહ . વહ તો પરપદાથ હૈ, ઉસમ 
ાન કૈસે આયા? સમજમ આયા? આહાહા! पदुगल, धम... પહેલું પુ ગલમાં લેશે હ  સબ 

બાત. સમજમ આયા? આ દાળ, ભાત, મોસંબી, લ ુ–લાડવા... વહ કહતે હ ન? યા 
ફૂલચંદ ? શા ી હો તુમ તો. સભીકો કોઈ ન કોઈ િ ય વ તુ હોતી હૈ. કસીકો દૂધપાક... 
હમારે દૂધપાક કહતે હ. વહ દૂધપાકકો રગડ કરતે હ ન? કસીકો દૂધપાક બહોત િ ય હૈ, 
કસીકો ચૂરમાકા લ ુ િ ય હૈ, કસીકો મોસંબી, કસીકો કેલા, કસીકો... સમ ? શીખંડ. ખાટા-
મીઠા શીખંડ. કહતે હ, સુન તો સહી ભુ!  ચીજ હૈ વહ ચીજમ ાન હૈ? ઉસમ સુખ હૈ? 
વહ તો ઠીક, પણ લ ુકો નનેવાલા  ાન હુઆ ઉસકો ભી ાન નહ  કહતે. પૈસા, લ ુ, 
કમ... કમને યોને ભાઈ! કમ પુ ગલ હૈ ક નહ ? કમમ ાન, સુખ હૈ? યહાં તો (કહતે હ ક) 
કમકે નનેવાલેકો ભી ાન, સુખ નહ . આહાહા!  

એવી ભ ત કરી છેને એક! ... એમ નહ . વભાવકે ાન સિહત ાન હો તો યથાથ 
હૈ. અકેલા કરણાનુયોગકા પરકે તરફકા ાન કરે તો બેકાર હૈ એમ કહતે હ. યે ાન ભી નહ  
એમ કહતે હ. અપના ાન હુઆ નહ  તો પરકે ાનકો ાન કહતે નહ , યે િસ  કરતે હ. 
આહાહા! સમજમ આયા? કમ હૈ ન કમ? શરીર નોકમ, કમ, વાણી તીન હી લો ન. ચાર. તો 
ચારમ ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ . એ તો ઠીક, પણ વે ચારકો નનેવાલા  ાન હુઆ વહ 
ાન નહ . ઉસકો ાન કહતે નહ . ાન તો, અપને આ માકા ાન હો તો ાન કહતે હ. પરકા 
ાન યે ાન કહતે નહ . આહાહા! પરલ ી, પરાધીન, એકાંત ાનકો ાન કહતે નહ , એમ 

કહતે હ. ઔર સુખ નહ . કમ, શરીરકા ાન હોતા હૈ ઉસસે યહાં સુખ નહ . ઉસમ સુખ નહ , 
(ઉસસે) યહાં ભી સુખ નહ . સમજમ આયા? ઇસિલયે વહ અસાર વ તુ હૈ પુ ગલ. િવશેષ ..... 
પ  હોગા. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ  દુ ૧૪,  ુ વાર, તા. ૧૮-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૧-૨,   વચન નં. ૩ 

 

સમયસાર (કળશ), વ અિધકાર. કલશ ચલતા હૈ પહલા. મંગલાચરણ. 
અમૃતચં ાચાય સમયસારકી ટીકા કરતે (હુએ) પહલે મંગલાચરણ.. અપૂવ મંગલાચરણ કરતે 
હ. યહાં આયા ક સમયસારકો નમ કાર. સમય શ દસે આ મા, સાર શ દસે જસકો ાન ને 
આનંદ હૈ. જસકો ાન ગટ હુઆ હૈ ઔર આનંદ ગટ હુઆ હૈ, ઉસકો સમયસાર આ મા–
શુ ા મા કહતે હ. ઉસકો મ નમ કાર કરતા હૂં ઐસે કહતે હ. સમજમ આયા? સાર શ દકી 
યા યા કલ કી ન? દેખો! सार अथा त ् िहतकारी, असार अथा त ् अिहतकारी। सो िहतकारी सखु 

जानना... િહતકારી તો અતીિ ય આનંદ ઔર સુખ નના. સુખ (યાની) અતીિ ય આનંદ હ . 
યે લોગ (સુખ) માને વહ મ હૈ અ ાનીકા. વહ તો યહાં કહગ. સુખ હૈ કહાં? 

અપને વ પમ આનંદ હૈ ઉસકી િ  કરકે  આનંદ ગટ હોતા હૈ વહી સુખ હૈ. 
સમજમ આયા? સુખ કોઈ દૂસરેમ હૈ નહ . िहतकारी सखु जानना, अिहतकारी ःख जानना। 
कारण िक अजीव पदाथ —पदुगल... દેખો! એક પરમાણુસે લેકર જતને પુ ગલ હ, ઉન 
પુ ગલમ ાન ભી નહ  ઔર સુખ ભી નહ . સમજમ આયા? વીતરાગકી વાણી ભી પુ ગલ હૈ. 
રાડ નાખે એવું છે. વાણીમ તો ાન ભી નહ  ઔર સુખ ભી નહ  ઔર શરીરમ ાન નહ , 
સુખ નહ . કમમ ાન નહ , સુખ નહ . સમજમ આયા? ઔર કમકે નનેવાલેકો ભી ાન 
ઔર સુખ નહ . વહ કહતે હ ન કતન કમકે અ યાસી? કમ ંથકે બહોત અ યાસી હ. કમ 
વહ પુ ગલ હૈ, ઉસકા નના ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ . ય ક કમમ ાન, સુખ નહ  તો 
ઉસકે નનેવાલેકો ાન ને સુખ નહ . સમજમ આયા?  

 હતોને કોઈનો કરણાનુયોગનો કે આ માના ાન િવના એકલા કરણાનુયોગનું ાન 
એ ાનેય નહ  ને સુખેય નહ . એમ કહતે હ. સમજમ આયા? અપના આ મા શુ  
ચૈત ય વ પ ઉસકી િ  ઔર ાન ઔર આનંદ વહી શુ  હૈ ઔર વહી ાન ને સુખ કહનેમ 
આતા હૈ. સમજમ આયા? કહતે હ, पदुगल... કોઈ ભી તકા પુ ગલ હો... સમજમ આયા? 
ભારે વાત ભાઈ! ભગવાનકી િતમા ભી પુ ગલ હૈ, ઉસમ ાન, સુખ નહ . ઉસકે 
નનેવાલેકો ાન, સુખ નહ . ઉસમ તો વહ ભી આયા. એ સેઠી! ભીખાભાઈ! 

ોતા : આ તો અમૃતવાણી છે ભગવાન! અમૃત વરસે છે. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : તૈયાર છે. હીરાભાઈના બાપ છે ને. કહો, સમ ણું કાંઈ? 
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પુ ગલ ઉસમ ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ  ઔર પુ ગલકે નનેવાલેકો ભી ાન 
નહ , સુખ નહ . સમજમ આયા? આહાહા! ચાહે જતના પુ ગલકા ાન હો... કમ ંથમ ઐસા- 
ફૈસા.... બહોત કમ ંથકા ાન હૈ, બહોત ાની હૈ. ના, ના, વહ ાન હી કહનેમ આતા હી 
નહ . આહાહા! સેઠી! धम.. ધમા તકાય નામકા પદાથ હૈ, ભગવાનને દેખા હૈ. વહ 
ધમા તકાયમ ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ  ઔર ઉસકે નનેવાલેકો ાન નહ  ને સુખ નહ . 
એમ अधम... અધમા તકાયમ ાન ને સુખ નહ . અધમા તકાય વહ ય હૈ, જડ હૈ, અ વ 
હૈ, ઉસકે નનેવાલેકો ભી ાન ને સુખ નહ . ઓહો! પયાય તો અપની હૈ.. નનેકી પયાય 
અપની હૈ, પણ વહ પરલ ી પયાય હૈ ઉસમ ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ . ઓહોહો! 

आकाश.. આકાશમ ાન ભી નહ , સુખ ભી નહ . સવ યાપક આકાશ. આકાશકે 
નનેવાલેકો ભી ાન ને સુખ નહ . જુઓ! અથ િનકાલા. काल.. કાલ ભી અ વ હ અસં ય 

અણુ. લોક માણસે આકાશકે દેશ હ ઉસમ અસં ય અણુ હ. ઉસમ ાન, સુખ નહ  ઔર 
ઉસકે નનેવાલેકો ભી ાન ને સુખ નહ . ससंारी जीव.. હવે અહ  જરી  છે. સંસારી 
વકો સુખ નહ  ને ાન નહ . િમ યા િ  લેના હૈ યહાં. ભાઈ! યાન રાખ  હ . સંસારી વ 

એટલે િમ યા િ . સમજમ આયા?  

સ ય િ  સંસારી નહ  હૈ, િસ  હૈ.. નોિસ  હૈ. ત વાથસારમાં આવે છે. સમજમ 
આયા? ય ક શુ ય( પ) પ રણમા હૈ. ( ય) સા શુ  હૈ ઐસા શુ  પ રણમા હૈ. યહાં 
સંસારીમ નહ  આતા વહ. સુનો! સમજમ આયા? િમ યા િ  સંસારી વ ઉસકો ાન ભી 
નહ , સુખ ભી નહ . સ ય િ કો ાન ભી હૈ ઔર સુખ ભી હૈ. સમજમ આયા? ઔર ઉસકો 
નનેવાલા.... િમ યા િ  વ હ અનંત િનગોદ વ. અનંત િનગોદ હ. યેકમ અસં ય હૈ... 

વગેરે વગેરે. ઉસમ ાન, સુખ નહ . ઉસકો નનેવાલા કહે ક હમકો િનગોદકા ાન હુઆ, 
( વ) અસં ય હ–અનંત હ, ઐસા હૈ—યે ાન નહ , સુખ ભી નહ . સમજમ આયા? 

उनका प जाननपेर जाननहार ेजीवको भी सखु नह, ान भी नह. ઉનકા વ પ 
નને પર.. ભાષા સમ ? િમ યા િ કા ઔર પુ ગલકા, અ વકા ઔર િમ યા િ  

સંસારી વકા... કથંિચત્ યે આ મ ાન હૈ, દશન હૈ, અશુ પ પ રણમન હૈ ઉસકી બાત નહ . 
उनका प जाननपेर जाननहार ेजीवको भी सखु नह, ान भी नह. સમજમ આયા?  
શા કા ાન.. શા  ભી પુ ગલ હૈ. ઉસકા ાન વહ ાન નહ , સુખ નહ  ઐસે કહતે હ. 
વાણી ાન નહ . વાણી િવક પ હૈ, પર હૈ. વહ આયેગા. સમજમ આયા? આ માકી અનુભૂિત 
વહ ાન હૈ. સમજમ આયા? દેખો ૧૩ કળશ. ૧૩ કળશ. હૈ? પાનું ૧૬. પાનું ૧૬. પહલે 
પેરે ાફકી આ ખરકી પં ત. 
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आानभुव मोमाग  ह।ै પહેલા પેરે ાફની.. એ પાનું ૧૬. ઠાભાઈ! યાં દેખો છો 
તમે? એમ ૧૬ હોય કે આમ હોય? તમે આમ જુઓ છો. એ પૂ ં થાય યાં ૧૬ હોય, શ આત 
થાય યાં ૧૭ હોય. સમજમ આયા? હૈ? ૧૬ પ ા. ૧૬, ૧૬. સોલહ પૂરા. ઉસમ પહલે 
પેરે ાફકી પાંચવી પં ત. आानभुव मोमाग  ह।ै इस ूसगंम और भी सशंय होता ह ै िक 
कोई जानगेा िक ादशागंान कुछ अपवू  लि ह।ै ાદશાંગ ાન કોઈ અપૂવ લ ધ હૈ. उसके 
ूित समाधान इस ूकार ह ै िक ादशागंान भी िवक ह।ै િવક પ હૈ, પરાધીન–પરા ય 
ાન હૈ. આહાહા! હૈ દેવાનુિ યા? 

उसम भी ऐसा कहा ह.ै.. દેખો! ાદશાંગ ાનમ ભી ઐસા કહા હૈ ક ભગવાનકી 
દ ય વિન,  ાદશાંગમ ભી ઐસા કહા હૈ, યા? शुाानभुिूत मोमाग  ह.ै હમારા લ  
છોડકર તુ હારા અનુભવ કરો, ઉસકા નામ મો માગ ને ાન હૈ. ઐસા ાદશાંગવાણી કહતી 
હૈ. વાણી ઐસા કહતી હૈ ક હમારે તરફકા લ  છોડકર તુ હારે તરફકા લ  કરકે તુ હારા 
અનુભવ કરો, ઉસકા નામ ાન કહતે હ. ાદશાંગવાણીમ ઐસા આયા હૈ. આહાહા! 
ઠાલાલભાઈ! અહ  થોડુંઘણું ણપણું થાય, થોડું થાય તો ઓહોહો! આપણે યું, ખૂબ વધી 

ગયા, બી  આ રહી ગયા ને આ રહી ગયા. સમજમ આયા? અને અનુભૂિતવાળા ાની હોય 
અને ધારણા થોડી હોય અને કોઈ બી ને ધારણા વધી ગઈ હોય, (બી )  પૂછે ને ઓલાને 
બરાબર ન આવડે તો, ઓહો! હમ તો વધી ગયા, ાન િવશેષ હુઆ હૈ. િમ યા વ હૈ, સુન તો 
સહી! સમજમ આયા?  

શા કા ાન કરકે ઉસમ અ ભમાન કરતે હ ક મુ  િવશેષ ( ાન) હૈ, મ અિધક 
હુઆ—યે િમ યાશ ય હૈ. આહાહા! અનુભૂિત... ધમા મા ઉસકો િવશેષ ાન ન હો તો ઉસકો 
દેખકર કોઈ ઐસા ા દ (કરે ઔર) ખુલાસા ન હો, તો (માને ક) યા ઇસે ાન હૈ?  હમ 
ાન હૈ. િમ યા વ હૈ. એ ધ ાલાલ ! આહાહા! ગોપાલદાસભાઈ! યાં ગયા ગોપાળ ભાઈ? 
યાં બેઠા? જુઓ! આ તમારો બાપ કહે છે. હવે એને એ યાદ આ યું અ યારે કે આ સમજવા 
વું કહે છે, એમ. તારે તો નથી દીકરો ને શું કહેવાય? શું કહેવાય? દીકરો-દીકરી નથી, બાયડી 

છે. આ સમજવા વી વાત છે. સમજમ આયા? 

ઓહોહો! ભગવાન આ મા... કહતે હ ક બાર અંગકા ાન ભી િવક પ હૈ. સમજમ 
આયા? ઔર ઉસમ ભી ઐસા કહા હૈ... ઉસમ ભી ઐસા કહા હૈ ઔર દ ય વિનમ ભી ઐસા 
આયા હૈ ઔર ગણધરને બાર અંગકી રચના કી ઉસમ ભી ઐસા આયા હૈ ક હમારા તરફકા 
લ  છોડકર તુ હારે આ માકા આનંદકા અનુભવ કરો, ઉસકા નામ હમ ાન કહતે હ. 
આહાહા! એય અમરચંદભાઈ! એ તો વીતરાગમાગમાં આવી વાત છે ભાઈ! આહાહા! ભગવાન 
આ મા...  
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ોતા : આની િ  કરવામાં શું વાંધો....? 

પૂ ય ગુ દેવ ી : કાંઈ વાંધો નહ . િ  કરવામાં વાંધો નથી. રાગ થાય એટલું. ઉસમ 
રાગ હોતા હૈ ઔર રાગસે  ાન હોતા હૈ વહ પરાવલંબી ાન હૈ, ઉસકો ાન કહનેમ આતા 
નહ . ઐસી બાત હૈ. યાં ગયા? હીરાભાઈ યાં ગયા? યાં બેઠા આઘા. આ તો.... કહો, 
સમજમ આયા?  

ભાઈ! ભુ! જસમ ાન પડા હૈ, યે ાનસે ાનકા અંકુર પૈદા હો ઉસકા નામ ાન 
હૈ. સમજમ આયા? થોડા-બહોત જહાં ાન હો, પુ તક યા મુખશ દકા, વહાં ઉસકો ઐસા હો 
ય ક મેરેમ ાન હૈ. (વહ) આગે નહ  બઢ સકેગા, ક યેગા વહ . કસીકો અનુભવ નહ  

હોતા ઉસકા હેતુ (-કારણ) હૈ ક કતના અંદર શ ય પડા હૈ. કોઈ કારણ હૈ ક નહ ? સમજમ 
આયા? આહાહા! ધમા મા– ાનીસે ભી અપના પરલ ી ાન બઢ તા હૈ, ઉસકા જસકો 
અ ભમાન હૈ ઉસકો િમ યા વકા શ ય હૈ. સમજમ આયા? ઔર અપનેમ ભી જતના શા કા 
ાન હો, ઉસમ અપની અિધકાઈ બતાના હો, અપની અિધકાઈ પરકે પાસ બતાના હો, મ 

અિધક હૂં ઐસા માનતા હૈ, વહ ભી િમ યા વભાવ શ ય હૈ. સમજમ આયા? ધ ાલાલ ! 
આહાહા! ભાઈ! ભુ! તેરી ખાન તેરેમ પડી હૈ ન? ચૈત ય કેવલ ાનકા કંદ ભુ આ મા હૈ ન? 
ભાઈ! ઉસકા અંતરમ પશ કરકે ાન હો, ઉસકા નામ વસંવેદન ાન (હૈ, ઉસકો) હી ાન 
કહનેમ આતા હૈ. આહાહા! આ તે કંઈ માગ! વીતરાગ માગ. આહાહા! યે પરકે ાનકા 
અ ભમાન હી નહ . અપના ભગવાન આ મા શુ  ચૈત ય ભુ ઉસકે અંતમુખ હોકર અંતરમસે 
વસંવેદન ાનકા અંકુર–અ પ ાન ભી હુઆ, ભગવાન કહતે હ ક ઉસકો હમ ાન કહતે હ. 
ઔર આ માકા ાન બના ૧૧ અંગ ને ૯ પૂવ પઢ યે, (તો ભી) અ ાન હૈ, બંધકા કારણ હૈ. 
સમજમ આયા? આહાહા! સમજમ આયા? પીછે કહતે હે, દેખો! 

शुाानभुिूत मोमाग  ह ैઅથાત્ શુ ા માકા ાન વહી ાન હૈ, શુ ા માકી ા 
વહી મો માગ હૈ ઔર શુ ા મામ િ થરતા વહી મો માગ હૈ. इसिलय ेशुाानभुिूत होनपेर 
शा पढनकेी कुछ अटक नह ह.ै વા યાય કરે, આ દ હો, પર અટક નહ  ક શા .... સબ આ 
ગયા સાર. આહાહા! ..... યાનુયોગ તરફકી િ  હુઈ હૈ, યાનુયોગકા ાન કરે, િનમલ હૈ 
આ દ બાત આવે. આવે છેને મો માગ કાશકમાં? આવેને બધું લખાણ હોય, પણ 
સમજવાનું.... સમજમ આયા? આહાહા! ભગવાન આ મા ાનકા પૂર િચદાનંદ વ પ ઐસા 
જહાં અંતમુખ હોકર અપના ાન હુઆ, અનુભૂિત હુઈ, ઉસકા નામ ભગવાન મો માગ ને 
ાન કહતે હ. વહ ાન મો કા માગ હૈ. શા કા ાન વહ મો કા માગ નહ . પરસ ાવલંબી 
ાન (ઉસકો) મો માગ સમ કતી કહતે નહ . સમજમ આયા? 
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પૈસેકા અ ભમાન ટલના, પરમ સુખબુિ  ના ઔર ઉસસે મેરા પૈસા હૈ, લ મી હૈ, 
શરીર હૈ, મંદબુિ  હૈ વહ ના, પણ યહાં તો કહા ક પરસ મુખકા ાન વહ મેરા હૈ (ઐસા) 
ઉસકા ભી અ ભમાન ના, તો અપને વભાવમ પરાવલંબી ાન કયા, વહ િ  િમ યા વ હૈ. 
એ સેઠી! આહાહા! ભારે કરી. ભગવાનનો માગ અલૌ કક માગ છે. સં દાયમ વહ બાત નહ  
ચલતી ભુ! ઉસે તો ઐસી લગે ક ઐસા યા હૈ? એ અમીચંદભાઈ! ભાઈ! માગ હી ઐસા હૈ. 
ભુ વીતરાગ વ પ આ મા હૈ, ઉસમ રાગકા અંકુર ઔર પર તરફકે બોધકા અ ભમાન સબ 

િવકાર હૈ, દુઃખ પ હૈ. સમજમ આયા?  

કહતે હ ક ससंारी जीवके सखु नह, ान भी नह. સંસારી શ દસે અશુ  ( વ) 
લેના. ય ક ધમ  સ ય િ  હૈ યા ધમ  મુિન હૈ, ઉસકે આ માકી પયાય શુ  હૈ ઐસા જસકો 
ાન હો ય, ઉસકા આ માકા સા વ પ હૈ ઐસા ાન હો ય, તો અપના હી ાન હો 
ય ઉસમ. સમજમ આયા? કારણ કે આ મા ઐસા શુ  હૈ અને શુ પ પ રણમન જસકો 

હુઆ હૈ, ઉસકા ાન કબ હો? વહ આતા હૈ ન દેવ-ગુ -શા કી ામ? યથાથમ ગુ કી 
ા, યથાથમ ગુ કા વ પ ને તો સ ય દશન હો ય. સમજમ આયા? ઐસે યથાથમ 

અ રહંતકા વ પ  સવ પદ આ દ હૈ, ઉસકા ાન હો ય તો સ ય દશન હો ય. 
સમજમ આયા? ઉસકા ાન કબ કહનેમ આતા હૈ? કેવલીકી તુિત, કેવલીકા ાન કબ 
કહનેમ આતા હૈ? કે અપના વ પ કેવલ ાનમય  હૈ ઉસકા ાન કરનેસે કેવલીકી તુિત 
કહનેમ આયી ઔર કેવલીકે શુ વકા ાન કયા તબ કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? 
આહાહા!  

આ ણ મૂ યું છેને ત વાથસારમાં, નહ ? અિસ , નોિસ , િસ —તીન બોલ હ. 
અમૃતચં ાચાય પોતે મૂ યા છે વના ણ કાર. એક અિસ , એક નોિસ , એક િસ . 
અિસ માં િમ યા િ , નોિસ માં નોકષાય ઐસે ઇસત્ િસ  સ ય િ , ઇસત્ િસ  
સ ય િ , નોિસ  નોકષાય ઐસે નોિસ . િસ  ર ન યપ રિણત અથવા િસ . સમજમ 
આયા? વહ ર ન યમ આયા હૈ ન વચનસારમ? મો ... પ રણમે વળી પોતે મો પ.... 
આગળ આ યું વળી. ર ન ય પ પ રિણત િસ  મો ત વ છે. િલયા હૈ ન? સંસારત વ. 
િમ યા િ કો સંસારત વ િલયા હૈ. વચનસારમ પીછેકી પાંચ (ગાથા) કલગી. િમ યા િ  
યિલંગી બા મ પંચમહા ત હો, ૨૮ મૂળગુણ પાલતે હો, અંદરમ રાગસે લાભ માનતે હ, 
િ  રાગ ઉપર હૈ, ઐસે વકો વહાં સંસારત વમ િગનનેમ આયા હૈ. ભાઈ! આ વળી વાં યું 

(હતું તે) યાદ આ યું, ઠીક થયું. સંસારી વ િગને. સમજમ આયા? અહ  સંસારત વ છે (એમ 
ક ું). સમજમ આયા?  
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જસકો આ વ ને બંધ ઉપર િચ હૈ, વભાવકા ભાન નહ  હૈ ઐસે યિલંગી ૧૧ 
અંગ ને ૯ પૂવ પઢકર ઔર ૨૮ મૂળગુણ પાલકર નવમી ૈવેયક ગયે તો ભી સંસારત વ હૈ. 
ય ? રાગ અને આ વ ને બંધ વહ સંસાર હૈ. તો આ વ ને બંધકો જસને અપના માના, 
ઉસસે અપનેમ લાભ માના વહી સંસારત વ હૈ. બા સે હ રો રાણી યાગકર ૨૮ મૂળગુણ 
પાલતે દખે, ભગવાન કહતે હ, વહી સંસારત વ હૈ, સંસારત વ દૂસરા કોઈ હૈ નહ . સમજમ 
આયા? આહાહા!  ઐસા સંસારત વ... સંસારી વ, યો, ત વાથસારની અપે ાએ. ઐસે તો 
૧૪વ (ગુણ થાન) તક (સંસારી) િલયા હૈ, યે યહાં નહ  લેના. સમજમ આયા? અ ાની–
અિસ . વહાં ઐસા િલયા હૈ ત વાથસારમ. સમજમ આયા?  

કહતે હ ક િમ યા િ  સંસારી અિસ  વ ચાહે તો યિલંગી નૌવ  ૈવેયકમ નેકી 
યો યતાવાલા હો, શુભ શુ લલે યા હો, પણ િ મ િમ યા વ હૈ ઔર રાગસે લાભ માનતા હૈ, 
પુ યસે ધમ માનતા હૈ, દેહકી યા મ કરતા હૂં—ઐસી અ વ ઔર આ વ પર િચ હૈ વહી 
સંસારત વ હૈ. યે સંસારત વ વકો ાન ભી નહ  ને સુખ ભી નહ . ૧૧ અંગ ઔર ૯ પૂવકા 
પઢા હો તો ભી ાન નહ , સુખ નહ  ઔર ઉસકો નનેવાલેકો ભી ાન ને સુખ નહ . 
સમજમ આયા? આહાહા! ( ોતા : .....મેરે બના હોતા હી નહ ). મેરે બના હોતા નહ , બસ 
વો હી પુ ષકા અ ભમાન અ ાન હૈ. ઐસે તો ૧૧ અંગ પઢા હૈ.... ડે ડે શુ વભાવકા 
આ ય નહ  તો ઉસકો રાગ ઔર િનિમ કા આ ય હૈ હી. સમજમ આયા? હૈ. શા મ ઐસા 
હૈ ક ભોગ માટે કરતે હ.—ઐસા લેતે હ. ભોગ માટે સીધા કરે તો પાપ હૈ. પણ ઉસકા અથ ક 
અપના આ મા હૈ ઉસકા અનુભવ નહ  તો રાગકા અનુભવ હૈ, તો (રાગકે) અનુભવકે િલયે યે 
સબ યા કરતા હૈ. રાગકે અનુભવકે િલયે ઉસકી સબ યા હૈ. ઉસકે ફલમ સંસારકા ભવ 
િમલેગા, નૌવ  ૈવેયક તક. આહાહા! સમજમ આયા? 

કહતે હ... દેખો! યે સારમસે કતના િનકાલા રાજમલ ને! પુ ગલ, ધમ, અધમ, 
આકાશ, કાલ યે સબ અ વ (ઔર) ससंारी जीवके सखु नह, ान भी नह. उनका प 
जाननपेर... ઉસકા વ પ ગટ હ  સા હૈ વૈસા. િવપરીત ણે તો તો ( ાન) નહ . સમજમ 
આયા? ધમા તકા અથ ગિત કરતા હૈ ઉસકો િનિમ  હૈ. ગિત કરાતા હૈ ઐસા ને તો 
ધમા તકાયકા વ પ ભી ના નહ . સમજમ આયા? ઔર પુ ગલકા વ પ ભી નહ  ના. 
અપની પયાયસે પુ ગલ પ રણમતા હૈ, પરકે કારણસે નહ . પરકે કારણસે પ રણમતા હૈ (ઐસા 
ને) તો પુ ગલકા વ પ ભી વતં  ના નહ . ઉસકા ઉ પાદ- યય- ુવ સિહત પરમાણુ હૈ 

ઉસકો નહ  ના. યે તો સે હૈ ઐસા ને તો ભી ાન ને સુખ નહ . આહાહા! નહ , વહ તો 
પહલે િલયા. સબ પદાથ અપને ગુણ ઔર પયાયમ િવરાજમાન હ. સબ પદાથ અનંત 
પરમાણુઓં ઔર અનંત આ માઓં ય, અપની શ ત નામ ગુણ ઔર અપની ઉ પાદ- યય-
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પયાય—ઉસમ સબ િવરાજમાન શુ  ઔર વાધીન હ. બસ, યે તો પહલે ન ી કયા. ઐસા 
ાન કરે તો ભી ઉસકા નામ ાન ને સુખ નહ . સમજમ આયા? આહાહા!  

પહલે ( ોક) ‘નમઃ સમયસારાય’મ કતના ડાલ દયા હૈ! ( ોતા : નનેવાલેકા.....) 
ના, ના, ઉસકા વા તિવક ાન નહ , અપના વા તિવક ાન. ઔર  શુ  આ મા હ પરમા મા, 
સમ કતી, મુિન—ઉનકા વા તિવક ાન તો, શુ પ ય હૈ, ગુણ હૈ, પ રણમન હૈ રાગ રિહત 
ઐસા ાન કરને તા હૈ તો અપના શુ કા હી ાન હો તા હૈ. ઉસકા નામ હી શુ  યથાથ 
ાન હૈ. િમ યા િ કે વ પકા ાન યથાથ ાન હૈ હી નહ , પરલ ી હૈ. સમજમ આયા?  

( ોતા : ાન કરવાનો હેતુ તો આ માનો અનુભવ હતો.) હેતુ તો, આ માનો અનુભવ 
યારે કરે તબ વહ ાનકો િનિમ  કહનેમ આતા હૈ. િનિમ  કહનેમ આતા હૈ ઐસા તો આયા 

નહ . યાં ને યાં રોકાઈ ગયો. સમજમ આયા? બા ાન છહ યકા, અશુ કા અથવા અનંત 
િનગોદ હૈ, ઐસા હૈ, યેક ઐસા હૈ ઔર ઇસકો ાણ હૈ, ઇસકો.... યા કહતે હ? આહાર, 
શરીર ને ઇિ ય ને ાસો વાસ, ભાષા ને મન, ઇસકા ઐસા ાણ હૈ ને ઈસકી ઐસી.... હૈ તો 
યા હૈ? ઉસકા િવષય પ વકા ાણ હૈ, ઇિ યાં હૈ, ભવ હૈ, ાસ હૈ—વહ ભી હૈ ઐસા ન 
લે તો ભી નનેવાલેકો ાન ને સુખ નહ . વીણભાઈ!   

યે તો અજર યાલા હૈ. વીતરાગકા માગ હૈ. પરમે ર સવ દેવ િ લોકનાથ તીથકરકી 
વાણીમ ઐસા આયા ક હમારે સ મુખકા, વાણીકે સ મુખકા ાનકો ભી હમ ાન ઔર સુખ 
કહતે નહ . વાણીમ ઐસા કહા ક તુ હારા અનુભવ કરો ઉસમ ાન ને સુખ હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા? ઐસી વાણીકો પૂ યપના કહા ન યવહાર? ..... સમજમ આયા? પીછે તો 
કહગ ક વાણી તો અનુભવનશીલ હૈ, ભગવાનકી વાણી તો અનુભવનશીલ હૈ. વીતરાગકી 
વાણી અનુભવશીલ હૈ એટલે કેવલ ાનકે અનુસરણ વભાવ.. અનુસરણશીલ– વભાવવાલી 
હૈ. સમજમ આયા?  

યહાં કહતે હ ક इसिलय ेइनके सारपना घटता नह... યો, પાંચ અ વ પદાથ ઉસકે 
ય-ગુણ-પયાય ને ઔર અશુ  સંસારી િમ યા િ  હૈ ઉસકે ય-ગુણ-પયાય ને, ઉસકે 
ાન, સુખ નહ  ઔર ઉસકે વ પકે નનેવાલેકો ાન, સુખ નહ . આહાહા! વીતરાગ માગ 

સારી દુિનયાસે િનરાલા હૈ. વીતરાગ કહે, હમને છહ ય કહે ઉસમ અશુ વ હૈ ઔર 
(અ વ) પાંચ હ ઉસકો ને તો ભી ાન, સુખ નહ . આહાહા! ભગવાન! ધમા ત, 
અધમા ત તુમ હી કહતે હો, સવ  િસવા દૂસરા તો કોઈ કહતા નહ . ધમા તકાય, 
અધમા તકાયકા હમ ાન કર તો હમ ાન નહ ? કે ના. ( ોતા : અનુભવ....) હા, તેરા 
આ મા શુ  ય હૈ ઉસકા અનુભવ કરકે પ રણમન કરના, ઉસકા નામ ાન ને સુખ હૈ. બાકી 
દૂસરેકા ( ાન વહ) ાન ને સુખ હૈ નહ . આહાહા! નવ પૂવ પઢ ડાલે િમ યા િ  (તો ભી) ાન 
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નહ , દુઃખ હી હૈ. અ ાન ને દુઃખ હૈ, યો. ધ ાલાલ ! વભાવકા પશ નહ , અનુભવ નહ  
ઔર ૧૧ અંગ, ૯ પૂવ પઢે, તો ાન ભી નહ , સુખ નહ  (ઔર) અ ાન, દુ:ખ હૈ. ાન, સુખ 
નહ  તો અ ાન ને દુઃખ હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

ોતા : બધા વના ય ને ગુણ તો શુ  છે ને? 

પૂ ય ગુ દેવ ી : નહ , નહ , ( ય) શુ  હૈ તો ઉસકી પયાયમ કહાં શુ તા હૈ? 
પયાયમ શુ તા આયે બના ય શુ  હૈ વહ ના હી હૈ કહાં? પયાયમ શુ પના ગટ હુએ 
બના ય શુ  હૈ ઐસા ના હી નહ . સમજમ આયા? ય ને ગુણ શુ  હૈ યે કૌન નતા 
હૈ? જસકો પયાયમ અનુભવ શુ કા આયા, વહ નતા હૈ ક ય ને ગુણ શુ  હૈ. અનુભવમ 
આયે બના ય-ગુણ શુ  કસકો કહના? સમજમ આયા? ઐસી બાત હૈ. ય ને ગુણ તો 
શુ  હી હૈ? નહ . શુ  કસકો કહનેમ આતા હૈ? કૌન નતા હૈ?  

ક જસકો... અપને આ ગયા ન છઠવ  ગાથામ? સમજમ આયા? ભગવાનકો  
કયા... છઠવ  ગાથા હૈ ન? સમયસાર. મહારાજ! ભુ! આપ તો કહતે હો ક શુ  આ મા 
નના ચાિહયે.. શુ  આ મા નના ચાિહયે. ભુ! આપ શુ  કસકો કહતે હો? આપ શુ  

કસકો કહતે હો? િશ યકો  હુઆ સમયસારકી છઠવ  ગાથામ. શુ  આ મા નના ચાિહયે 
ઐસા કહતે હો તો, ભુ! શુ  કસકો કહતે હો? ભગવાન કહતે હ, ભાઈ! પર યકા, કમકા, 
રાગકા... યે કમકા લ  છૂટતે હી રાગકા લ  છૂટ ગયા. પરકા લ  છોડકર શુ ા માકી સેવા 
કરનેવાલેકો અપની પયાયમ શુ તાકા અનુભવ હુઆ, ઉસકો ‘આ મા શુ  હૈ’ ઐસા હમ શુ   
કહતે હ. આહાહા! ભગવાનના.... ચારેકોર માગ તો માગ પણ. કાંઈ કરી બેસીએ ચારેકોર... 
કાંઈક કરીએ. ખડક ખાય... ખડક ખાય... એવો માગ તે માગ, એવો માગ વીતરાગનો. સમજમ 
આયા? યવહારે ણેલો યોજનવાન છે, યાં પણ એ ક ું. ધમ કો અપને શુ  વ પકા 
અનુભવ હૈ, ભાન હૈ, વહાં રાગ બાકી હૈ ઉસકો નતે હ. હૈ ઉસકો નતે હ.  (ગાથા) ૧૨મ 
કહા વહી સબમ લાગુ પાડ દયા. સમજમ આયા?  

शु जीवके सखु ह,ै ान भी ह.ै અબ નકારમસે હકાર િલયા. શુ  વકે સુખ હૈ, ાન 
હૈ. અ રહંત િસ  અને સ ય િ  આ દ શુ  હ ઔર ાન ભી હૈ. એય! शु जीवके सखु ह,ै 
ान भी ह.ै અભી તો દો હી લેના હૈ. સુખ હૈ ને ાન ભી હૈ, એમ. સુખ છે ને ાન પણ છે. 
આહાહા! ભગવાન આ મા શુ  ય વભાવ ગુણ હૈ, ઉસકે સ મુખ હોકર અનુભૂિત હુઈ, 
સ ય દશન હુઆ, વ પાચરણ હુઆ, આગે બઢકર િ થરતા હુઈ, તો કહતે હ, ઉસી વકે–
શુ  વકે સુખ ને ાન હૈ ઔર उसको जाननपेर–अनभुवनपेर जाननहारकेो सखु ह,ै ान भी 
ह.ै ભાષા જુઓ! શુ  વકો ાન, સુખ હૈ ઔર ઉસકે નનેવાલેકો.. યે શુ  હૈ ઐસે 
નનેવાલા અપને શુ મ ચલા તા હૈ. સમજમ આયા?  
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शु जीवके सखु ह,ै ान भी ह.ै ઉસકો નનેપર—શુ કે નનેવાલે વકો 
અનુભવનેપર.. ‘जाननपेर’કા અથ अनभुवनपेर. પરકા અનુભવ વહાં ન આયા. શુ કા અનુભવ 
કરને યેગા ક શુ  હૈ.. શુ  હૈ, વહાં અપને શુ કા અનુભવ આતા હૈ, ઉસકો ‘પર શુ  હૈ’ 
ઐસા અનુભવ કહનેમ આતા હૈ. जाननपेर–अनभुवनपेर जाननहारकेो सखु ह,ै ान भी ह.ै 
આહાહા! ભગવાન આ મા ચૈત યિપંડ ભુ ુવ.. ુવ.. ુવ વ પ ઉસકા અંતરમ ાન હુઆ.. 
ાન હુઆ, બસ ઉસકો ાન કહતે હ ઔર આનંદ સાથમ આયા ઉસકો સુખ કહતે હ. સમજમ 

આયા? દેખો! ભગવાન િ લોકનાથ પરમા માકે માગમ ઐસી િસિ  હૈ. આ મા િસ  હુઆ 
વો હી િસિ મ આયા. સમજમ આયા? બાહરકા ાન ને બાહરકી આબ સે િસિ મ આયા, 
વહ િસિ મ આયા હી નહ . આહાહા! 

કહે છે, યાં સુધી ચાલશે મંગલાચરણ? હ  લાંબુ મંગલાચરણ કહેવાય. ( ોતા : એ 
તો ણે- ણે ચા યા જ કરે, મંગળ યાં સુધી મળે?) કેટલું તમારે મંગલાચરણમાં નાખવું છે? 
કહે છે. બહોત હૈ. મંગલાચરણમ બહોત ભર દયા હૈ સાર. ઓહોહો! ‘પાંડે રાજમલ ન 
ધરમી, સમયસાર નાટકકે મરમી’ ઐસા બનારસીદાસને કહા. લોગ વતમાન અપના અ ભમાન 
ને અપની ક પનાસે આચાય કે (કથનકા) અથ કરે, પછી એ માણે ન માને ને દૂસરા અથ 
િનકલે.... તેરી ક પનાસે અથ કયા હૈ. આહાહા! બાપુ!  ભગવાનકે શા કા અથ કરના, વહ તો 
અ યા મ િ  હો તો યથાથ હો સકતા હૈ. ઉસકે બના હો સકતા નહ . ન ધરમકા મરમી... 
અનુભવકા વાદવાલા.... વહ કહા ન મો માગ કાશકમ? અ યા મકા રહ ય નનેવાલા 
સમ કતી વહી નદશનકા યથાથ અથ કર સકતા હૈ. દૂસરા તો બાહરમ સંતોષ મના દે, ઐસા 
કર દે.. ઐસા કર દે... હો ગયા, બરાબર હો ગયા. સમજમ આયા? ઓહોહો! સવ  પરમે ર.. 
અપના આ મા હી સવ  પરમે ર હૈ. ઐસા સવ શ તસંપ  ભુ.. સવદશ સંપ  ભુ... 
સવ ાન-દશન કહો ક શુ  કહો, ઐસા સવ વભાવકા અનુભવ– વકો અનુસરકે હોના 
ઉસકા નામ ાન ને સુખ કહનેમ આયા હૈ. દૂસરેકો ાન ને સુખ કહતે  નહ . 

લાખો માણસ, કરોડો માણસકો રંજન કરે. લોકરંજન.. લોકરંજન.. વહ તારણ વામી 
કહતે હ, જનરંજન. ફૂલચંદ ! આતા હૈ ક નહ ? નહ  દેખા હૈ? ઉસમ જ મે ઔર દેખા નહ ? 
તારણ વામીમ આતા હૈ..... શું નામ? મમલપાહુડ, આપણે વાંચતા હતા ાનસમુ ચયસાર. 
ઉસમ ઐસા િલખા હૈ તારણ વામીને. લોકરંજન–જનરંજન કરના હૈ તુ ? જનકો સુખી કરના 
હૈ ન? િમ યા િ , મૂઢ હૈ. િનગોદ યેગા ઐસા કહતે હ. આહાહા! િમ યા વકા ગઢ િનગોદ 
યેગા. જનરંજન કરનેમ બસ ખુશી હોતા હૈ. હા.. હા.. મેરા ાન િસિ મ આયા, મ િસ  

હો ગયા. ધૂલમ ભી હુઆ નહ . આ મ યાિત બના િસિ  કહાંસે આયી? ઐસે કહતે હ. 
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આહાહા! દુિનયામ િસ  હો ગયા, ઉસસે આગે બઢ ગયા. અરે ભગવાન! એ દેવીલાલ ! ચાર 
ગિતમ બઢ ગયા. 

ભાઈ! યે માગ તો અંતરકા હૈ. અ યંતરકા માગ .... ઉસકા ાન હો તો ઉસકા નામ 
ાન ને સુખ કહતે હ. બાકી પરમા મા િ લોકનાથ પરમે રકે માગમ ૧૧ અંગ ને ૯ પૂવકે 

પઢનેવાલે િમ યા િ કો ભી ાન ને સુખ હૈ નહ . જતના િમલા ઉતના સુખ, િફર ઐસા કહતે 
હ કતન. દેખો! નૌવ  ૈવેયક યે યસામાિયક કરકે, તો ઇતના તો ઠીક હૈ? અરે! ઠીક હૈ હી 
નહ . આ એમ લખે છે. સામાિયકના અથ કરેને.... હમણાં આ યું છે કે સામાિયક કરીને– 
યસામાિયક કરીને... ભલે ભાવ હોય નહ . યસામાિયકસે ભી નૌવ  ૈવેયક તે હ. પણ 
યા વખાણ તુમ કરતે હો? સમજમ આયા? રાગ મંદ હોકર, શુ લલે યા હોકર, યિલંગી 
સાધુ ચલે તે હ નૌવ  ૈવેયકમ, ઉસમ યા આયા? મ ખી ઉપર ચલી ગઈ તો યા 
માણસસે ચી હો ગઈ? સમજમ આયા? કેમ? જુઓ! રા  નીચે બેઠો હોય, મ ખી ઉપર ચડી 
બેસે. બડી હો ગઈ? એમ સમ કતી, મુિન આ દ નીચે હોય ને ઓલો નવમી ૈવેયકમાં ગયો 
હોય. સમ કતીકો કોઈ ઐસે સાધારણ પ રણામ હો તો પહલે વગમ ય. સમજમ આયા? 
િમ યા િ  નૌવ  વગમ ગયા હો તો યા ચા હો ગયા? આહાહા! 

ભગવાન! યહાં તો અંતરકા શુ વ પ ઉસકી િ , ાન ને રમણતાકી બાત કહી હૈ, 
બાકી કસીકી મહ ા નહ . વગ મળો, પુ ય મળો, ઉસમ યા આયા? અનંત બાર વગ િમલા 
હૈ. એક શુભપ રણામકા ફલ વગ હૈ ઉસમ હૈ યા? સમજમ આયા? કહતે હ ક शु जीवके 
सखु ह,ै ान भी ह.ै.. મંગલાચરણ ચલતા હૈ. उसको जाननपेर–अनभुवनपेर जाननहारकेो सखु 
ह,ै ान भी ह.ै इसिलय े शु जीवके सारपना घटता ह.ै ‘સમયસાર’ ઉસકા અથ કયા. 
આહાહા! સમજમ આયા? યો, યહ ગાથા પૂરી હુઈ, ઠીક. અબ, દૂસરી ગાથા.  

પૌને તીન ઘંટા તો ચલા. કલ, પરસો દો કલાક... ચાલે એ તો ચાલે.... ભાષા વતં  હૈ, 
પરમાણુ વતં  હૈ ભાઈ! યે તો દૂસરી બાર વાંચતે હ ન? પહલી બાર પઢા, અબ દૂસરી બાર.  
ગુજરાતી અભી બાકી હૈ. યે તો ગુજરાતી લેના હૈ હ . યે તો તુમ િહ દી હો ન? તુમ ઓગે તો 
તુરંત ગુજરાતીમ (ચલેગા). સમજમ આયા? દૂસરી ગાથા (- ોક).  

अनधमण ंपँयी ूगानः । 
अनकेामयी मिूत िन मवे ूकाशताम ् ।।२।। 

આહાહા! અમૃતચં  આચાયનો અંદરનો રણકાર.. ભણકાર.. ઝણકાર વાગે છે. દેખો! 
अनधमण ंपँयी ूगानः... ूगानःની યા યા ‘સવ ’ કરી. આહાહા! 
ય  નામ સવ . પરસે પૃથક્ હો ગયા ઐસા પરમા મા. અકેલા પૃથક્ ભગવાન જસકા ય 

શુ , ગુણ શુ , ાનપયાય પૂણ શુ , આનંદ પૂણ શુ . ભલે અ રહંત હો. સમજમ આયા? 
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યહાં અ રહંતકી યા યા હૈ ન મૂલ? ઉસકે અનુસાર વ તુકી યા યા હૈ ન? યહાં િસ કી 
યા યા નહ  હૈ. અ રહંત હ, સવ  હ ઉનકે અનુસારી વાણી િનકલતી હૈ, વહ વાણીકો યહાં 
યાદ કરકે શુ પના વીકારના. સમજમ આયા?  

‘िनमवे ूकाशताम ्’ सदा िऽकाल ूकाशको करो। કસકો (નમ કાર કયા)? 
દ ય વિન. સમજમ આયા? ‘अनकेामयी मिूत ः’ न एकाः अनकेाः। अनकेा अथा त ् 
ााद, उसमयी अथा त ् वही ह ैप िजसका, ऐसी ह ैसवकी वाणी अथा त ् िदिन। 
દેખો! ‘िनमवे ूकाशताम ्’ િન ય કાશકો (કરનેવાલી) વાણી િન ય રહો. ‘अनकेामयी 
मिूत ः’. અનેકાંતમ એકાંત હૈ ઐસા અનેકાંત યા ાદ કહા, ઉસમયી મૂિતકી યા યા લી. ઉસે 
મૂિત કહતે હ. વ પ જસકા હૈ, उसमयी अथा त ् वही ह ैप िजसका... વાણીમ અનેકાંત 
વ પ આતા હૈ. દેખો! વાણીમ અનેકાંત વ પ આતા હૈ. અમૃત વ પકી યા યા વાણીમ 
આતી હૈ. સમજમ આયા?  

‘વચનામૃત વીતરાગના પરમ શાંતરસ મૂળ, ઔષધ  ભવરોગના કાયરને િતકૂળ.’ 
‘વચનામૃત વીતરાગના..’ અમૃત વ પ ભગવાન ઉસકી વાણીકો ભી અમૃત કહા. ‘વચનામૃત 
વીતરાગના પરમ શાંતરસ મૂળ.’ વાણી કયા કહતી હૈ? પરમ શાંત ને આનંદકો બતાતી હૈ. 
‘પરમ શાંતરસ મૂળ, ઔષધ  ભવરોગના...’ ભવરોગનું ઔષધ છે (ભવરોગને) નાશ કરવાનું. 
વાણીમ બાત યે કહનેમ આતી હૈ. ‘કાયરને િતકૂળ...’ પાવૈયા–હીજડા વા હોય એને આમ 
િતકૂળ લાગે, આહાહા! સમજમ આયા? એમ કહે છે.  

મનગરમ હીજડા થા–પાવૈયા થા. ાંત નહ  દયા થા એક બાર? પહલે પાવૈયા 
બહોત થે. રામ ભાઈ પાવૈયાકી શેરીમ રહતે થે. પાવૈયાની શેરી હતીને? આમ પણ પહેલા 
પાવૈયા બહુ હતા. પાવૈયાનો મોટો મઠ હતો. પાવૈયાનો મોટો મઠ હતો. પાવૈયા સમજતે હ? 
રામચં ! પાવૈયા નહ  સમજતે? હીજડા. એ નપુંસક. પાવૈયા વહ નહ . નપુંસક હીજડા હોતા 
હૈ ન? પહેલા તો ગામેગામ હતા. મને ખબર છે ને. સમજમ આયા? હીજડા.. હીજડા.. શા મ 
આયા હૈ. પુ યકો ધમ માનનેવાલેકો પાવૈયા–હીજડા કહા હૈ શા મ. પુ યકો ધમ માનનેવાલેકો 
સવ દેવ નપુંસક કહતે હ. નપુંસક કહો કે પાવૈયા કહો કે હીજડા કહો. યે સમયસારમ આતા 
હૈ. લીબ.. લીબ હૈ. ભગવાન આ માકે શુ વ પકી રચના.. રાગકી રચના ( કયે) બના 
અપને વ પકી રચના કરે ઉસકા નામ વીય હૈ, ઉસકા નામ વીયવાન હૈ. રાગકી રચના કરે વહ 
આ માકા વીય હૈ નહ . સમજમ આયા? આહાહા! 

પુ ય પ રણામકી રચના કરનાવાલેકો તુમ ધમ  માનતે હો? વહ લીબ હૈ. ભગવાન 
અમૃતચં ાચાય દગંબર મુિન પોકાર કરતે હ. લીબ હૈ–નપુંસક હૈ–હીજડા હૈ. તેરે વભાવકી 
રચનામ તો તેરી પાવૈયા સી ગિત હૈ. પાવૈયાકો પુ  નહ , ઐસે સ યક્ િ કી  તુ  નહ . 
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સમજમ આયા? યો, દગંબર મુિન–સંત ઐસા કહતે હ, લીબ. ભગવાન! તેરા વીય તો 
વ પકી રચના કરે, ઉસકા નામ વીય કહનેમ આતા હૈ. રાગકી રચના કરકે ધમ માને ઉસકા 
નામ વીય હૈ? ઐસા વીયકા તુમ અથ કરતે હો? નપુંસક હૈ, તુ   નહ  હોગી, તુ  
સ ય દશનકી  નહ  હોગી, બાંઝ રહેગા. સમજમ આયા? ભારે વાત ભાઈ!  

વહ પાવૈયા થા વહાં મનગર. પીછે લ કર આયા. પહલે તો લ કર આતા થા ન, તો 
ગાયકો ભગા દેતે થે. શામકો ગાય (વાપસ) આવે તો લે તે થે. રા  સમ  ક ન ી કોઈ 
દુ મન રા  આયા હૈ. પછી ગાયું લેવા ય અને લડાઈ થાય. યે ગાય લે ગયે તો પોિલસ ગયા. 
..... િફર પાવૈયા કહે, સાહેબ! હમકો તો પોિલસ રખો, તુમ ખીચડા તો દેતે હો હમકો. હમ 
પાવૈયા પોિલસકા કામ કરગ બરાબર. બડા શરીર હૈ ન ઉસકા. વીય તો િનકલે નહ  તો શરીર 
બડા પુ  દખે. હમ કામ કરગ. પણ તમે કામ નહ  કરી શકો, રા  કહે. િવભા મ. તમે નહ  
કરી શકો. અરે! કરગ હમ. પીછે પોિલસમ રખા નૌકરી પર.  

એમાં એક આ યું લ કર ચઢાઈ કરીને. એને મોક યા કે ઓ. મોટું શરીર ભરાવદાર.... 
ગાયું આ તરફ આવી તો ગાયું ભગાવી. ભગાવી સમજતે હો? પીછે..... ઉસમ બડી નદી આયી, 
ઉસમ ભેડા હોતા હૈ ન ભેડા? નદીમ ઉતરનેકા આતા હૈ ન વહ? ઉતરના આયા, ઉસમ જરી 
પાવૈયાકી વાણી િનકલી. મૂલ પાવૈયા–હીજડા થે. પાવૈયાકી વાણી િનકલી, કુછ ઐસા બોલા ક 
એ.. ઐસા.. ફલાં.. યાં ઓલા કહે કે એલા આ તો હીજડા છે. પાછા ફયા રા  ને સરખાઈનું .... 
રા  પાસે ગયા, િવભા! તારા ખીચડા ખાઈને ગીતડા ગાઈએ, બાકી અમા ં કામ નહ . અમે 
પહેલા નહોતું ક ું? તમને પહેલા નહોતું ક ું? િવભા! તારા ખીચડા ખાઈને ગીતડા ગાઈએ, 
બાકી અમે.... ક ું હતું તમને પહેલા કે એ તમારા કામ નહ . ખીચડા ખાવ ને રહો નીચે. એમ 
રાગથી ધમ માનનારા અને રાગસે મુ  ધમ હોગા, વહ પાવૈયા સા હૈ. રાગકો તનેકી 
તાકાત તો તેરેમ હૈ હી નહ . હમ ધમ  હ.. હમ ધમ  હ.. ધમ  હ. ધમમ નહ  ઘૂસ પાયેગા તું. 
ઠાલાલભાઈ! આહાહા!  

‘िनमवे ूकाशताम ्’ સદા કાળ–િ કાળ કાશ કરો. જુઓ! તો ખરા. વીતરાગની 
વાણી િ કાલ રહો. ઉસકા અથ ક િ કાલ રહો તો હમારે િવક પ ભી સુનનેમ રહે ઔર શુભ 
રહે, પણ શુભ કાયમ ન રહ શકે. સમજમ આયા? તો શુભકા અભાવ કરકે હમ શુ  હ  યગ 
ઐસા પણ હૈ ઉસમ. સમજમ આયા? િ કાલકી વાણી, ઐસા હૈ ને ઐસા િવક પ રહે તો 
હમારા (િવક પ) શુભ રહકર... હમારી િ  તો હમારે ઉપર હૈ. સમજમ આયા? પીછે અશુભ 
બીચમ ન આવે, કસકો? કે જસકી િ  અંદર આ મામ હૈ ઉસકો. વાણી િ કાલ તુમ જયવંત 
રહો, ઉસકા અથ હૈ ક ભલે િવક પ હો, પણ હમારા આદર ઉસમ નહ  હૈ. હમ અશુભ બીચમ 
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નહ  આતા તો િવક પ તોડકર હમ િનિવક પ હો યગ. સમજમ આયા? િવક પકે કારણસે 
નહ  હ . પાછા કોઈ કહેશે કે જુઓ! આમાં આ યું થોડું.  

( ોતા : વભાવની સ મુખતાથી..). હાં, અંદર આ ય વભાવ...... હૈ તો શુભ, પણ 
ઐસી વાણીકા ગ રહો. ઇસકા અથ યા? ક મુ  અશુભભાવ ન આઓ. ઉસકા અથ યા? 
ક અશુભભાવ આયે બના શુભભાવ લંબે કાલ તક રહ સકે નહ . શુભકા અભાવ કરકે િ થર 
હો ય ઉસકી યહાં બાત કરતે હ. સમજમ આયા? ઝીણી થોડી વાત છે. કોઈ એમ કહે, 
ભગવાન! તુ હારી વાણી જયવંત વત .. જયવંત વત . વાણી જયવંત વત (ઉસમ) તુ હારા યા 
કામ હૈ? સમજમ આયા? ઉસકા અથ યે હૈ ક વાણી ઐસી હો તો હમારા લ  ભી શુભમ રહે 
ભલે, તો અશુભ બીચમ આયે નહ . તો અશુભ બીચમ ન આયે, ઇસકી િ કા ર આ માકે 
ઉપર હૈ, વાણી ઉપર નહ , િવક પ ઉપર નહ . અશુભ બીચમ ન આયે, શુભ હી અકેલા રહે, 
કસકો? વભાવ પર ર હૈ ઉસકો. અમરચંદભાઈ! આહાહા! સમજમ આયા? 

જયવંત રહો. જુઓ, ભાઈ! સવારે કોઈએ  કય  હતો. જયવંત રહો. આ યું હતુંને? 
 કયા થા ન ર તેમ? કોણે કય  હતો? તમે કય  હતો. યો, જયવંતનો અથ આ છે. પોતે 

જયવંતનો અથ કે મુ  અશુભ બીચમ ન આયે ને શુભ રહે. િ કાલ (-કાયમ) તો રહેગા હી 
નહ . હમારા વભાવ ઉપર ર હૈ, સાધક વભાવ ઉપર. સાધક(દશા)મ જબ િવક પ હોતા હૈ 
તો વાણી (િનિમ ) હોતી હૈ, પણ વહ વાણીકા લ  ને રાગ દીઘ કાલ રહેગા નહ . બીચમ 
અશુભ આનેવાલા નહ . વહાં (શુ મ) રહતા તો શુભમ આનેકા રહતા હી નહ . અશુભ બના 
રહે તો શુભ હી આયે ઔર શુભ અકેલા લંબે કાલ તક ન રહે. તો શુભકો છોડકર વભાવમ 
યેગા, ઉસકા નામ જયવંત કહનેમ આયા હૈ. દેખો! હમારે રાજમલ  વકીલ ભી ખુશ હો 

ગયે. સમજમ આયા? બુિ વાલા હૈ ન? યાય તો પકડે ન ક યા હૈ? સમજમ આયા? 
આહાહા!  

જહાં તહાં માગણી આતી હૈ ન ક હે પરમા મા! ભવેભવે તમારા શરણ હો . 
ભવભવકા અથ દૂસરા હૈ. ભવેભવ શરણકા અથ, જબ તક મેરેમ િવક પ હૈ, તબ તક તુ હારા  
લ  રહેગા ઔર અશુભ આયેગા નહ . અશુભ આયેગા નહ  (ઔર) શુભ લંબે કાલ તક રહેગા 
નહ . અશુભ બના અકેલા શુભ લંબે કાલ તક રહતા હી નહ . લાંબો કાળ સમજતે હો? ( ોતા 
: અંતમુહૂતમાં). ફટ દઈને અંદર પલટો ખાઈને ય શુ .... સમજમ આયા? ઉસ અપે ાસે 
યહાં ‘જયવંત હો‘ ઐસા કહા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? सदािऽकाल ूकाशको करो इतना 
कहकर नमार िकया, ઐસા કહતે હ. ઉસ તકા બહુમાન કયા. સદા કાલ હો, યે બહુમાન 
હુઆ. નમ કાર કયા ઐસે કહા ન? દેખો ન! દૂસરા પં ત હૈ. इतना कहकर नमार िकया. 
નમ કારકા અથ, જય હો, ઉસકા નામ બહુમાન કયા. સમજમ આયા? તો ઉસકે બહુમાનમ 
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અપના બહુમાન અપનેમ હૈ, તો પરકા બહુમાન િવક પસે કરતે હ. બીચમ અશુભ ના આયે 
ઔર શુભ છોડકર શુ મ આ યેગા, વીતરાગ હો યેગા, ઉસકો યહાં જયવંત કહનેમ આયા 
હૈ. ઐસી સવ કી વાણી દ ય વિન હૈ. 

इस अवसर पर आशकंा उपजती ह.ै.. ભારે ટીકા કેવી! ઓલામાં એમ છે. इस अवसर 
पर आशकंा उपजती ह ैिक कोई जानगेा िक अनकेा तो सशंय ह.ै.. અનેકાંત તો સંશયવાદ 
હૈ, કોઈ ઠકાના નહ . ઐસા ભી હૈ, વૈસા ભી હૈ, વૈસા ભી હૈ—ઉસકો અનેકાંત કહતે હ.  ઐસે 
કહનેવાલે કહતે હ. અનેકાંત તો સંશયવાદ હૈ. સંશય િમ યા... િનણય–િનધાર તો હુઆ નહ  ક 
યા હૈ? યવહારસે ભી હોતા હૈ, િન યસે ભી હોતા હૈ, િનિમ સે ભી હોતા હૈ, ઉપાદાનસે 
હોતા હૈ, મબ સે ભી હોતા હૈ, અ મબ સે ભી હોતા હૈ—ઉસકા નામ અનેકાંત કહતે હો 
તુમ? યે તો સંશય હૈ. અરે! ઐસા અનેકાંત નહ , સુન તો સહી! અનેકાંતમ તો િનણય હૈ. 
સમજમ આયા? सशंय िमा ह.ै.. અનેકાંત(મય) વાણીમ સંશય હુઆ, સંશય તો િમ યા હૈ, તો 
વાણી િમ યા હો ગઈ.  

उसके ूित ऐसा समाधान करना—अनकेा तो सशंयको रीकरणशील ह.ै.. સંશયકો 
દૂર કરનેકા ઉસકા વભાવ હૈ. અનેકાંતમયકા તો સંશયકો દૂર કરનેકા વભાવ હૈ. અપના 
આ મા અપનેસે હૈ, પરસે નહ , શુ  વભાવસે મો  હૈ, અશુ સે નહ —ઐસા અનેકાંત તો 
સંશયકા દૂરીકરણશીલ હૈ. દૂરીકરણ શીલ નામ વભાવ. અનેકાંતમ સંશયકા નાશ કરનેકા 
વભાવ હૈ. સમજમ આયા? કૈસે? વહ કહગ. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ  દુ ૧૫, શ નવાર, તા. ૧૯-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૨,   વચન નં. ૪ 

 

યે સમયસાર કલશ, વ અિધકાર ચલતા હૈ. દૂસરા કલશ. યા કહતે હ? દેખો! 
अनकेामयमिूत ... ખરેખર તો ભગવાન આ માકા અપના વ પ હી અનેકાંત વ પ હૈ. 
સવ કો લગ, આ માકો ભી લેના હૈ. આ મા અનેકાંત નામ વપને અ ત (હૈ ઔર) પરપને 
ના ત હૈ, અભેદ, ભેદ—ઐસે અનેક–અનંત ધમકી મૂિત આ મા હૈ. ઉસકો જનવાણી દખાતી 
હૈ ઔર અંતરમ ાન વભાવ મિત- ુત ાન ભી અપને આ મત વકો દખાતા હૈ ઔર 
કેવલ ાન, અંતરમ અનંત ગુણસંપ  ભગવાન આ મા ઉસકો કેવલ ાન ભી ય  દખાતા 
હૈ. તીન કો યહાં સર વતી અથવા અનેકાંત કહનેમ આયા હૈ. યહાં મુ ય વાણીકો લેકર પીછે 
સવ મ અનંત ગુણ–ધમ હ ઐસા લગ. સવ  અનંત ધમસંપ  હ ઐસા લગ. સમજમ 
આયા? 

પહલે ોકમ ‘નમઃ સમયસારાય’મ યે કહા... સાર શ દસે શુ  ચૈત યમૂિત ઉસકો 
બતાનેવાલી વાણીકો યહાં નમ કાર કરતે હ. તો કહતે હ ક િ કાલ જયવંત વત . ભગવાનકી 
વાણી ઐસે વ પકો.... શ દ િલયા હૈ યહાં, िजस ूकार उपजता ह ैउसी ूकार जानना. ઐસા 
શ દ લગ. શ દ છેને એમાં? જસ કાર જહાં ઉપજતા હૈ ઉસી કાર નના. વાણીકા િનિમ  
હૈ ઔર અપની પયાયમ અપની યો યતાસે ( ાન) ઉ પ  હોતા હૈ ઔર ઉસી કારસે એટલે 
વાણી સુનકર, અપને ાયક વભાવ ઉપર િ  દેકર અપની ાનકી પયાય ારા આ માકો 
દેખતા હૈ, ઉસે ભી વાણી ારા દેખનેમ આયા ઐસા યવહારસે કહનેમ આતા હૈ. સમજમ 
આયા?  

કહતે હ ક વાણી કૈસી હૈ? ક અનેકાંત(મય). અથવા વ તુ ઐસી અનેકાંત(મય) હૈ. તો 
કોઈ કહે ક અનેકાંત તો સંશય હૈ. કોઈ ચો સ િનધાર તો ઉસમ આયા નહ . ઐસી કસીકી 
શંકા હૈ. સંશય તો િમ યા હૈ, કોઈ િનધાર ન હો ક કૈસા આ મા હૈ? કૈસી પયાય હૈ? કૈસે 
પરમા મા હ? કોઈ િનધાર હી ન હો તો સંશય િમ યા વમ તા હૈ. उसके ूित ऐसा समाधान 
करना–अनकेा सशंयको रीकरणशील ह.ै વાણી અનેકાંત(મય હૈ), સંશયકો 
દૂરીકરણ વભાવ(વાલી હૈ) ઔર આ મા ભી અનેકાંત(મય હૈ), િમ યા વકા નાશ કરનેકા 
વભાવ(વાલા હૈ). સમજમ આયા? અનેકાંત.. આ મા હી અમૃત વ પ હૈ, રાગ વ પ નહ , 
િવકાર પ નહ .—ઐસા  અનેકાંત ાન, સમજમ આયા? વહ ભી ઝહર  િમ યા સંશય હૈ 
ઉસકો નાશ કરનેવાલા હૈ. તો કહતે હ, सशंयको रीकरणशील વાણી ને ાન હૈ. और 
वुपको साधनशील ह.ै વ તુકે વ પકો િસ  કરનેમ સાધન વભાવ હૈ. સાધનશીલ હૈ 
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ઐસા કહનેમ આયા. સી વ તુ હૈ ઐસા વ પ િસ  કરનેમ વાણીમ સાધનશીલ ઐસા 
વભાવ હી હૈ.  

હવે, उसका िववरण—जो कोई साप व ुह ैवह ि गणुाक ह।ै જુઓ! બહુ 
ટૂંકામાં કહે છે.  કોઈ વ તુ હૈ ત વં, સત્  લ ણમ્, સત્  મા મ્. આવે છેને ભાઈ પંચા યાયીમાં 
પહેલું? અહ  એ વાત મૂકી. રાજમલ નો શ દ છે એ પંચા યાયી. આ રાજમલ ની ટીકા છે. 
હવે અ યારે આ વાંચતા લ માં આ યું, યો. સમ યું? વ ત વં, સત્  લ ણમ્, સત્  મા મ્ 
ઐસા િલખા હૈ ોકકી શુ આત કરતે. આ મા હૈ ત વં, સત્  લ ણમ્.. સત્ લ ણ ઔર આ મા 
લ ય ઐસા ભી કહા ઔર પીછે સત્  મા મ્ (કહા). સત્  વભાવમા  હૈ યે અભેદ કર દયા. 
સમજમ આયા? ભગવાન આ મા ત વં, સત્  લ ણમ્.. સત્ યલ ણમ્.. સત્ યલ ણમ્ 
(કહા) તો ભેદ પડ ગયા. ઔર ઉસકો હી ઉસકો સત્ મા મ્ (કહા તો) અભેદ (હુઆ). યે 
સત્  વ પ હી હૈ. સત્  વ પી વહી અનેકાંત. ભેદ-અભેદ બતાયા વહી અનેકાંત હૈ. સમજમ 
આયા? વહી બાત કહતે હ યો. આ વાંચતા લ  આવી ગયું કે આ બે બોલ કેમ મૂ યા છે? 
સ ા વ પમાં બે બોલ મૂ યા છે. યાં સ ા વ પમાં પણ બે બોલ પંચા યાયીના મૂ યા છે. 
યા કહતે હ?  

जो कोई साप व ु ह.ै. કોઈપણ આ મા (કે) પરમાણુ હોવાવાળો પદાથ છે–
સ ા વ પ પદાથ હૈ, वह ि-गणुाक ह.ै વ તુ (હૈ વહ) ઉસકે ગુણ વ પ હી વ તુ હૈ. 
આ મા હૈ તો ઉસકે ગુણ વ પ હૈ, પરમાણુ હૈ તો ઉસકે ગુણ વ પ હૈ. સમજમ આયા? ઔર 
ઉસમ  સ ા અભેદ પસે ય પ કહલાતી હૈ, યહ અનેકાંત.  સ ા અભેદ પસે ય પ 
કહલાતી હૈ સત્ મા મ્.. સત્  મા મ્.. આ મા સત્ મા મ્ (અથાત્) સત્ હી હૈ. યે અભેદ હુઆ. 
સત્ હી હૈ. સત્  મ ગુણ-પયાય સિહત હૈ. સત્ નામ ‘ઉ પાદ- યય- ૌ ય યુ તમ્ સત્’ ને ‘સત્ 
યલ ણમ્.’ તો આ મા સત્  વ પ હી હૈ, ઉ પાદ- યય- વ પ હી હૈ–તીન  વ પ હી હૈ. 

ઉસકા નામ અભેદ કહનેમ આતા હૈ. ઝીણું છે જરી.  

ોતા : આમાં એક પ છે.  

પૂ ય ગુ દેવ ી : આ એક પ છે એ ણ સત્  પ એક જ છે, એમ. વળી સત્ લ ણ ને 
લ ય ય ઐસા ભેદ અભેદમ હોતા નહ . સત્  વ પ... ઉ પાદ- યય- ૌ ય સત્  વ પ, એમ. 
સત્  કા અથ ઉ પાદ- યય- ૌ ય (યુ તં) સત્. સત્ સવ ય, એમ. સમજમ આયા? 

ि गणुाक ह।ै उसम जो सा अभदेप िप कहलाती ह ैवही सा भदेपस े
गणुप कहलाती ह।ै દેખો! ભગવાન આ મા સત્.. સત્.. ‘ઉ પાદ- યય- ૌ ય યુ તમ્ સત્’, 
‘સત્ યલ ણમ્’ ઐસા ભેદ કરના વહ યવહારનય હૈ, ભેદ હૈ ઔર સત્ મા મ્ કહના 
ઉસકા નામ િન ય હૈ. વહ એક હી સ ામ દો (નય) લગાયે. અભેદ સ ાકો ભેદસે કહના 
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ઉસકા નામ અનેકાંત હૈ. ધ ાલાલ ! ઝીણી વાત આવી હવે. ભગવાન આ મા... જુઓ! પરસે 
કુછ સંબંધ નહ  કોઈ ભી યકો. યેક ય અપના ગુણ-પયાય પ સત્ હૈ અને સત્ મા મ્ 
ય હૈ. યે અભેદ હૈ ઉસકો ભેદ કરકે કહના.. અભેદ હૈ ઉસકો ભેદ કરકે કહના ઉસકા નામ 

અનેકાંત હૈ. સમજમ આયા? 

 વ તુ અભેદ એક પ ગુણ-પયાય પ સત્ હૈ, સત્ યલ ણમ્ ઐસા ભેદ ન કરકે 
સત્ વહી ય. દેખો! ઉ પાદ- યય-ગુણ પ સત્ વહી ય. પરકે સાથ સંબંધ કુછ ન રહા. 
સમજમ આયા? પરકી પયાયસે યહાં પયાય હોતી ઐસા હૈ નહ  (ઔર) ઇસ પયાયસે પરમ 
પયાય હોતી હૈ ઐસા રહા હી નહ . ય ક ‘ઉ પાદ- યય- ૌ ય (યુ તં) સત્’ ઔર ‘સત્ 
યલ ણમ્’ ઐસા ભેદ કરના વહ ભી યવહાર હૈ. અભેદ સત્.. ઉ પાદ- યય- ૌ ય સત્.. 

સત્  મા  વ તુ... સત્  મા  વ તુ.. ઉસે હી ભેદ કરકે સત્  લ ણવાલી કહના ઉસકા નામ અનેકાંત 
હૈ. સમજમ આયા? 

અભેદકો લ  કરકે એક પ કહના, ભેદકો લ  કરકે દો પ કહના.... જુઓ! િનયત 
મમ ભી વહ લાગુ પડતા હૈ.  સમયમ િનયત હૈ ઉસી સમય ઉસકો અિનયત કહના. 

સમજમ આયા? મબ  હૈ? મબ  યવિ થત હૈ. અ મ હૈ? હા, પરકી (-િનિમ કી) 
અપે ાસે અિનયત હૈ, િનયત નહ . સમજમ આયા? ઐસા ભગવાન આ મા સત્  વ પ હૈ યા 
સત્  પ હી હૈ. ભેદ કરતે હ તો વહી સ ા ભેદ પસે ગુણ કહલાતી હૈ. સત્ ગુણ, ય-ગુણી. 
સત્ ગુણ, ય ગુણી (કહા તો) ભેદ હો ગયા. સત્  મા મ્ (કહનેસે) અભેદ હો ગયા.  

ોતા : યવહારકા નામ અનેકાંત..?   

પૂ ય ગુ દેવ ી : યવહારકા નામ અનેકાંત નહ  હૈ. કૌન કહતા હૈ યવહારકા નામ 
અનેકાંત હૈ? યવહાર તો એક અંશ–એક ધમ હો ગયા. અનેકાંત નામ એક (નહ ) અનંત, 
જસમ અંત નામ ગુણ–ધમ રહતે હ ઉસકા નામ અનેકાંત કહતે હ. યેક આ મા ને યેક 
પરમાણુમ અનંત ધમ રહતે હ—અ ત-ના ત, સત્-અસત્... સત્-અસત્ સમ ? વસે સત્, 
પરસે અસત્ વહ ભી ધમ હૈ ઉસકા. સત્-અસત્ ધમ હૈ ઉસકા. અપનેસે સત્ હૈ, પરસે અસત્ 
હૈ. પરકી પયાય  હૈ ઉસસે આ માકી પયાય અસત્ હૈ. યા કહતે હ યે? પરકી પયાયસે 
અપની પયાય ઉ પ  નહ  હોતી ય ક પરકી પયાયકી અપે ાસે અપની પયાય અસત્ હૈ. 
અપની પયાયકી અપે ાસે અપની પયાય સત્ હૈ, પણ પરકી અપે ાસે અસત્ હૈ. પરકે કારણસે  
પયાય કભી હો ઐસા નહ  હૈ ઐસા વતં  સત્  કા વયંિસ  વ પ હૈ. સમજમ આયા? 

યહાં તો કહગ, જસ કાર ઉપ ... ઐસી ભાષા હૈ. िजस ूकार उपजता ह ैउसी ूकार 
जानना, યૂં. ઐસે વાણી હૈ તો િનિમ . સમજમ આયા? પણ અપની પયાયમ, વહ યા કહતે હ 
ઐસા લ  કરકે અપની પયાયમ ાન હુઆ, તો િનિમ સે હુઆ ઐસા યવહારસે કહનેમ 
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આતા હૈ. િન યસે તો અપની પયાય અપનેસે ઉ પ  હોતી હૈ. વીતરાગકી વાણીકે કાલમ ભી 
સુનનેવાલેકી પયાય અપનેસે ઉ પ  હોતી હૈ. ય ક અપની પયાય... ઉ પાદ- યય- ો ય(મય) 
ઉસકા પદાથ હૈ. તો વહ અપની પયાયસે ઉ પ  હોતા હૈ, પરકી પયાયસે ઉ પ  હોતા નહ . 
સમજમ આયા? મોટો ઝગડો. અનેકાંત.. ઇસે હી અનેકાંત કહતે હ. પરસે હોતા નહ  ને 
અપનેસે હો, પરસે નહ  ઉસકા નામ અનેકાંત હૈ. અપનેસે હો ઔર પરસે હો, ઉસકા નામ 
અનેકાંત હૈ હી નહ .  એક વ તુમ અભેદ કહા, વહી ભેદ. સમજમ આયા?  વસે હૈ વહી 
પરસે નહ , ઐસા ઉસકો લાગુ પડતા હૈ.  

ોતા : એકમ દો?   

પૂ ય ગુ દેવ ી : એકમ દો, એકમ અનંત.. એકમ અનંત. અપની એક-એક સમયકી 
પયાય અપને ય-ગુણસે નહ , પરસે નહ , પૂવકી-બાદકી પયાયસે નહ .—ઐસા એક સમયકી 
પયાયમ અનંત સ ભંગી ઉઠતે હ. ધ ાલાલ ! સૂ મ બાત હૈ ભાઈ! એક સમયકી પયાયમ 
અનંત સ ભંગી. ઐસા વયંિસ  હૈ, પરસે નહ —ઐસા અનેકાંત ઉસકો કહનેમ આતા હૈ. 
ઐસે નહ  ક પરસે ભી હૈ ઔર અપનેસે હૈ—ઉસકા નામ અનેકાંત હૈ હી નહ . ઇસિલયે વહ 

ાંત દયા. વહાં િલખા વહી યહાં આયા. રાજમલ કી ટીકા પંચા યાયી હૈ. યહાં ભી ઉનકી 
ટીકા હૈ. યાં ૭મી-૮મી ગાથા છે. નહ ? આઠમી છે. અહ  બી  (કળશ)માં ના યું છે. 
પંચા યાયી હૈ ન પંચા યાયી? રાજમલ ને બનાયા હૈ. બહુત િવ તાસે બના હૈ.  

इसका नाम अनकेा ह।ै દેખો! वुप अनािद-िनधन ऐसा ही ह।ै યા કહતે હ? 
અપના વ પ... અપનેસે નયી પયાયકા ઉ પ  હોના, પુરાનીકા યય હોના ઔર ુવપને 
રહના ઐસા ગુણ-પયાય વ પ સત્  પ ઔર સત્  મા મ્.. સત્  લ ણમ્ અને સત્  મા મ્ ઐસા હી 
અના દ-અનંત વ પ આ માકા ઔર યેક પદાથકા હૈ. સહારા કસકા? દેખો ભાઈ! ઐસા 
િલયા હૈ. िकसीका सहारा नह. ઉસમ કોઈ તકકા આ ય નહ  ક ઐસા ય ? અપની પયાયસે 
અપના (સહારા) હૈ, અપને ગુણસે અપના (સહારા) હૈ, ય અપનેસે હૈ. એક-એક ગુણ અપનેસે 
હૈ ઔર પરગુણસે નહ . ઠાલાલભાઈ! અનંત ગુણ  આ મામ હ (ઉસમ) યેક ગુણ–એક 
ગુણકો પરગુણકી સહાય બલકુલ નહ . અપનેસે હૈ, પરસે નહ , ઉસકા નામ અનેકાંત હૈ. એક 
ગુણ અપનેસે ભી હૈ ઔર પરસે ભી હૈ, યહ અનેકાંત નહ . વતં  એક સમયકા ગુણ ઔર 
એક સમયકી પયાય. ય તો હૈ હી. અપનેસે હૈ, પરસે નહ . અપની િ  યમ લગાના હૈ. 
ય ક યમ સબ ઉ પાદ- યય- ૌ ય—પૂરા સત્ અપનેમ હી હૈ. તો પયાયકા લ  યમ 
લગાના હૈ. સમજમ આયા? ઔર ઉસસે સ ય દશન હોતા હૈ.  

आग े िजस वाणीको नमार िकया... ઇસિલયે અનેકાંત માણ હૈ. ઇસ કારણસે 
અનેકાંતકો માણ કહા. ય ક વ તુકા વ પ અના દ-અનંત ઐસા હી હૈ. અના દ-અનંત 
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દેખો! અના દ-અનંત (કહનેસે) િસ મ ભી આ ગયા ક નહ  ઉસમ? િસ  ભી વહાં અપનેસે 
રહતે હ ઔર પરસે નહ  (ઐસા) આ ગયા ક નહ  ઉસમ? િસ  વહાં રહતે હ વહ 
ધમા તકાય આગે નહ  ઇસિલયે (આગે નહ  તે)—ઐસા નહ . િસ  ભી વહાં પયાયમ 
અપનેસે હ, પરસે નહ . અના દ-અનંત વ તુ ઐસી હૈ. િનગોદસે લેકર િસ  અને પરમાણુસે 
લેકર થૂલ કંધ—સબ અપને ગુણ-પયાયમ ુવપને રહતે હ, ઉ પાદપને- યયપને હોકર 
ુવપને રહતે હ. વહી ઉસકા સત્  વ પ હૈ. ઉસ સત્  કે ભેદ કરો તો સત્ ઉસકા ગુણ હૈ. 

સત્  વાનકા.. સત્  વાનકા સત્  ગુણ હૈ. ભેદ ન કરો સત્  વ પ હી હૈ. સમજમ આયા? ઝીણી વાત 
છે થોડી. આહાહા! 

યે ર ા હૈ યે ર ા. લો ભઈ! આ ર ાની આવી વાત. ભગવાન આ મા અપનેસે સત્ હૈ, 
મહા ભુ હૈ. સમજમ આયા? ઉસમ તો િલખા હૈ. સમય.. સમયની યા યા કરી છેને સમયની. 
સમયસાર.. સમયસાર.. સમયસાર.. સમ્ = સ ય દશન, અય = ાન, સાર = ચા ર . 
સમયસાર ઉસમસે તીન ર ન િનકાલે. ધ ાલાલ ! સમ્+અય+સાર. ભગવાન આ મા સમ્ = 
સ ય દશન–પૂણાનંદ વ પકી તીિત, અય = ાન– વ પકા વસંવેદન ાન, સાર = અંદર 
ચા ર  િ થર હોના વહ. સમયસાર તીન ર નકો ભી લાગુ પડતા હૈ. સમજમ આયા?  

પાંચ પદકો લગાયા હૈ. અ રહંતકો, િસ કો, આચાયકો, ઉપા યાયકો, સાધુકો—સબ 
સમયસારમસે િનકાલા હૈ. અપને તો (લેના હૈ ક) તીન ર ન યપયાય ઉસકા નામ હી 
સમયસાર હૈ. સમજમ આયા? ય-ગુણ તો એક ઓર રહે. અખંડ અભેદ ચૈત ય ભુ ઉસકે 
અંતરમ સ મુખ હોકર તીિત નામ સમ્.. સમ્.. સ ય દશન. વહી અખંડ ાયકભાવકા ાન.. 
પરકા ાનકા તો.... વહ ાન ઉસકા નામ અય.. સમ્+અય. સ ય દશન, અય– ાન. સાર–
વ પમ રમણ કરના વહ સાર ચા ર . સાર સુખ. આ માકે આનંદમ રમણ કરના વહ ચા ર . 
કહો, સમજમ આયા? ઉસકા—આ માકી િનમલ િનિવકારી પયાયકા નામ સમયસાર હૈ. વહ 
ભગવાનકી વાણી બતાતી હૈ, ભગવાનને પૂણાનંદકી ાિ  કી, સાધક વ સ ય દશન- ાનમ 
પ રણમતે હ. કહો, સમજમ આયા?  

ોતા : કુછ બાહરકી કહો.   

પૂ ય ગુ દેવ ી :  બાહરકી યા કહ? યે તો અંતરકી બાત હૈ. ભાષા કહતે હ  
બાહરકી. વાણી હૈ.  

ભાષા કૈસી લી હૈ? ક िजस ूकार बन ेउस ूकार ान समजना. િનિમ સે તો ઐસા 
સમજના ઔર વાણીમ કહતે હ ક તેરા વભાવ અભેદ હૈ વહાં િ  દે. उभयनयिवरोधिंसनी 
મ આતા હૈ ન? જનવાણીમ ઉપાદેય આ માકો કહા. िजनवचिस रम.े.. કોઈ વાણીમ રમનેસે 
સ ય દશન નહ  હોતા. પાઠમ તો ઐસા િલયા હૈ. िजनवचिस रम.े. હૈ ન? ચોથી લીટી. 
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શેમાં? જુઓ! िजनवचिस रम.े.. જુઓ! એ છે. ‘िजनवचिस’ દેખો! હૈ ન? िजनवचिस.. 
પાંચમે પાને છે. ઉપરસે નવવ  પં ત. (िजनवचिस) िदिन ारा कही ह ैउपादयेप शु 
जीवव,ु उसम सावधानपन ेिच-ौा-ूतीित करत ेह। िववरण–शु जीववकुा ूपन े
अनभुव करत ेह उसका नाम िच-ौा-ूतीित ह। જનવચનકા અથ ઐસા નહ  ક વાણીમ 
રમના. જનવાણીમ કહા હુઆ ઉપાદેય શુ ા મા... વહ કહા દેખો! સમજમ આયા? દ ય વિન 
ારા કહી હૈ ઉપાદેય પ વવ તુ. ઓલા કહે છે કે દેખો! વે ઐસા કહતે હ, िजनवचिस–

વાણીમ રમનેસે લાભ હોતા હૈ. ઐસે કહતે હ. જુઓ! પાઠ બોલા અમૃતચં ાચાયકા. ચંદુભાઈ! 
પાઠ યા હૈ? िजनवचिस... વાણીમ રમના હૈ? વાણી તો પરલ ી વ તુ હૈ, વહાં રમના તો રાગ 
હૈ. વાણીમ આયા ઐસા શુ  ઉપાદેય ભગવાન આ મા.. શુ  ચૈત યવ તુ વાણીમ ઉપાદેયપને 
આયી હૈ. ઇસકે િસવા સબ ભેદ ને રાગ ને િનિમ  હેયપને કહનેમ આયે હ. સમજમ આયા? 
માગ એવો લાગે, મોટા પં ડત ગોથા ખાઈ ય. સમજમ આયા?  

વે કહતે હ, રાજમલકા આષવચન નહ , બસ ઓ. પણ આષવચનમ કહના યા હૈ? 
સુન તો સહી! આષવચન યા કહતે હ? આષવચન વીતરાગભાવ બતાતે હ. પંચા તકાયમ 
નહ  આયા? સારે નશા કા–ચાર અનુયોગકા સાર વીતરાગભાવ હૈ. યા ઉસમ કહા? 
વીતરાગભાવ ઉસમ યા કહા? િનિમ , રાગ, ભેદકી અપે ા છોડકર અભેદ વભાવકી અપે ા 
કરના ઉસસે વીતરાગતા આતી હૈ—વહ સારા ચાર અનુયોગકા સાર હૈ. સમજમ આયા? ચાર  
અનુયોગકા સાર વીતરાગતા હૈ. વીતરાગતા કૈસે હોતી હૈ? વીતરાગતા કૈસે હોતી હૈ? રાગકે 
લ સે હોતી હૈ? િનિમ કે લ સે હોતી હૈ? ભેદકે લ સે હોતી હૈ? તો ઉસકા અથ યે હુઆ ક 
સારા નશા કા સાર, ચૈત ય ભગવાન એક પ અભેદ પ પર િ  કરકે રમના વહી સારે 
શા કા સાર હૈ. સમજમ આયા?  

જસમ વીતરાગતા ઉ પ  હો. વીતરાગતા કબ ઉ પ  હોતી હૈ– ગટ હોતી હૈ? 
અભેદ ઉપર િ સે, િ થરતાસે વીતરાગતા ઉ પ  હોતી હૈ. ભેદ હૈ, ાન કરનેકી ચીજ હૈ. 
ભેદ, રાગ, િનિમ  નનેલાયક હૈ, આદરનેલાયક નહ . ઐસા વીતરાગકી વાણીમ કહા. 
સમજમ આયા? ઉપાદેય પ શુ  વવ તુ... रम.े.. સાવધાનપને અંતરમ િચ– ા– 
તીિતકા અનુભવ કરકે કરતે હ ઉસકા નામ ભગવાનને िजनवचिस रम ेકહનેમ આયા હૈ. 

કોઈ વાણીમ રમના નહ  હૈ. િલખા હૈ ન ઉસમ? ભાવાથમ િલખા હૈ. ..... ઐસા િલખા હૈ. ાિ  
નહ . જુઓ! वचन पदुगल ह ैउसकी िच करन ेपर पकी ूाि होती नह. પુ ગલમ ાિ  
હૈ? इसिलय ेवचनके ारा कही जाती ह ैजो कोई उपादये व,ु उसका अनभुव करन ेपर फल 
ूाि ह.ै સમજમ આયા?  
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બહુ સરસ વાત કહી! અભેદકા આ ય કરના ઉસમ વહ ભી આયા ક ભેદ તો હૈ.. 
ભેદ હૈ. અભેદકા આ ય કરના ઉસકા અથ યા આયા? શુ  વવ તુ ઉપાદેય હૈ, શુ  
ભગવાન શુ ા મા આદરણીય હૈ ઉસકા અથ હુઆ ક અશુ તા હૈ, ભેદ હૈ, િનિમ  હૈ, પર 
આદરણીય નહ . આદરણીય એક હૈ. (ભેદા દ) આદરણીય નહ  ઔર આદરણીય એક હૈ ઉસકા 
નામ અનેકાંત કહનેમ આતા હૈ. શુ  વ તુ ભી આદરણીય, ભેદ ભી આદરણીય હૈ—યે 
અનેકાંત હૈ હી નહ . સમજમ આયા? બહુ ઝીણું. વીતરાગનું ત વ એટલું સૂ મ (લાગે) લોકોને. 
અંદરમ વસ મુખ હોનેમ યા ચીજ કૈસી હૈ..... બહારસે ભટક.. ભટક.. ભટક... યહાંસે 
િમલેગા, યહાંસે િમલેગા, યહાંસે િમલેગા. િવક પ ને પર ને પરસે... સમજમ આયા? 

વળી પાછું એમ કહેને ઓલું. અહ  ...... તીથ ને ા, મૂિત તો ન આયી એમ કહતે હ. 
સમજમ આયા? વળી કોઈ કહતે હ ન? ક જનવચનમ સબ ગુણ હ, મૂિતમ નહ . વળી એક 
એમ કહે છે. મૂિતમ યા ગુણ હૈ? જનવચનમ તો, ભગવાનકે જતને ગુણ હ વે વાણીમ આયે 
હ. વાણીમ ગુણ આતે હ? એય! વાણીમાં ગુણ ન આવે કેવળીના? ( ોતા–કથન આવે). પણ 
કથન તો વાણી હૈ, જડકી પયાય હૈ. જડકી પયાયમ જડકી શ ત હૈ, જડકા ગુણ આયા. 
આ માકા ગુણ ઉસમ આયા? સમજમ આયા? વે કહતે હ, જનવાણી પૂ ય હૈ. ભગવાનકી 
મૂિત પૂ ય નહ . ય  નહ ? ક મૂિતમ ગુણ નહ , જનવાણીમ ગુણ હ. દોન  એક હી બાત હુઈ. 
જનવાણીમ ગુણ કહાં હૈ? જનવાણી તો, યહાં કહગ, પુ ગલા મક હૈ. યે તો અચેતન હૈ. યા 
અચેતનમ વકા ગુણ આયા? ભાઈ! એમ કહે છે. સમ ણું કાંઈ? જનવાણીમ સબ ગુણ હ 
ઐસા ન ી કરો. મૂિતમ કુછ હૈ નહ . નહ  તો તુ હારા બડા દોષ રહ યેગા. સમ ? વકા 
ગુણ વમ હૈ. વાણીમ હૈ? યારે કહે, કહનેમ આતી હૈ (ઉસ) વાણીમ ગુણ આ માકા આતા હૈ 
તો વાણી આતી હૈ ક નહ ? નહ . સમજમ આયા? વહ કહતે હ દેખો! યા કહતે હ યહાં 
અપને?  

िजस वाणीको नमार िकया ह ै वह वाणी कैसी ह?ै ‘ूगान ं पँयतंी’ 
(ूगानः) અથાત્ सव वीतराग। ભાષા દેખો! સમજમ આયા? નહ તર તો ूक ्
आन: જુદે આ માકા વ પ દખાતે હ ઉસકા નામ ભી યક્ આ મ કહનેમ આતા હૈ. 
યક્ નામ યકમ, નોકમ ઉસસે ભ  ઔર ભાવકમસે કથંિચત ભ . પહલે આયા ન? 

જયચંદ પં ડત. યક્ આ મા કહે ને યક્? યક્ નામ ભ  આ મ વ પ. સમ ?  

त ंपँयतंी. આ માકા ત વ જડકમસે ભ , નોકમસે ભ  હૈ ઔર પુ ય-પાપકે 
િવક પસે કથંિચત્ ભ  હૈ. ઐસે સવથા ભ  નહ  હૈ, પયાયમ હૈ. ય-ગુણમ હૈ નહ . ઐસે 
આ માકો  વાણી દખાતી હૈ ઉસકો યહાં અનેકાંતમય દ ય વિન કહનેમ આતી હૈ ઔર  
સ ય ાન દખાતા હૈ ઉસકો ભાવસર વતી કહનેમ આતા હૈ. ભાવ ુત ાન હૈ ન 
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ભાવ ુત ાન? ભાવ ુત ાન વહ આ માકો દખાતા હૈ ઉસકો ભી સર વતી કહનેમ (આતા 
હૈ) ઔર કેવલ ાનકો ભી સર વતી કહનેમ આતા હૈ. અનંતગુણ પ પરમા માકો ાન સા ાત્ 
દેખતા હૈ. યહાં ઉસમ પહલે વાણી લી હૈ. કસકી વાણી? ઐસે બતાના હૈ. કસકી વાણી? ક 
યક્ આ માકી. યક્ આ મા નામ સવ  વીતરાગ. દેખો! પહલે થાપન કયા. સવ  

વીતરાગકી અનુસારીની વાણી િસવા કોઈ ભી મા ય હો સકે નહ . ક પનાસે છ થને કહા હો 
ઉસ વાણીકો શા  કહતે નહ . સમજમ આયા?  

उसका िववरण–ूक ्अथा त ् िभ; िभ अथा त िकम-भावकम-नोकम स े रिहत 
ભગવાન આ મા. સવ  પરમે ર યકમસે ભ  હ. ચાર કમ અઘાિત બાકી હ તો ભી 
ભ  હ. ઉનકી વાણી લેની હૈ ન? ભાઈ! અહ  અ રહંતની વાણી લેવી છે, િસ ને વાણી ( યાં 
હોય)? દેવકા નામ કહા. ‘દેવ-શા -ગુ  તીન’, એમ કહતે હૈ ક નહ ? વંદનમ (- તુિતમ) 
આતા હૈ ક નહ ? દેવ, શા .. યે  શા . ગુ મ તો આ મા લે િલયા–અપના આ મા હી લે 
િલયા. વંદનમ ઐસે કહતે હ ક નહ ? વહ આ ગયા હૈ અપને પૂવમ. ‘દેવ-શા -ગુ  તીન’. 
પહલે દેવકો વંદન નમઃ સમયસારમ (આયા). શા કો નમન યહાં કયા (ઔર) ગુ કા િવનય 
તીસરેમ, અપના વ પ ઐસા મ ગટ ક ંગા, ઉસમ આયા. ‘દેવ-શા –ગુ ’ તીન આતા હૈ 
ક નહ  વંદનમ? શા કો નમન કરતે હ. તો શા  જસકે મુખમસે િનકલે વે પરમા મા કૈસે 
હ? સમજમ આયા?  

 સવ કી વાણીકો શા  કહતે હ. તો સવ  કૈસે હ? જસકો યકમ.. યકમ એટલે 
આઠ કમ, ભાવકમ નામ િવક પા દ, શરીર (આ દ) નોકમસે રિહત.... ऐसा ह ैआा–जीवि 
िजसका वह कहलाता ह ैूगाा કહતે હ, લો. કેવલ ાનીકો યહાં હી યક્ આ મા કહતે 
હ. યક્–પૃથક હો ગયે. િવક પસે, કમસે, શરીરસે પૃથક હો ગયે ઇસકા નામ સવ  પરમા મા 
હૈ. યે સવ  પરમા માકી યા યા.. પહલે રાગ થા, કમ થા, નોકમકા સંબંધ થા. સંબંધ થા વહ 
છોડકર યક્–પૃથક.. યક્–પૃથક.. યક્–પૃથક હો ગયે. પૂણાનંદકી ાિ  એક સમયમ 
િ કાલ ાન જનકો ઉ પ  હુઆ ઐસે સવ  પરમા મા... હવે આ યું. उसका प... 
સવ કા વ પ.. સવ કા વ પ.. उसको अनभुवनशील ह।ै સવ કે વ પકી અનુભવનશીલ 
વાણી હૈ. સમજમ આયા?  

સવ  પરમા માકો એક સમયમ િ કાલ પૂણ ાન, આનંદ આ દ ગટ હુઆ, પરસે 
પૃથક્ અપનેમ પ રપૂણ હુએ, ઉનકી વાણી.. વાણી ભગવાનકી અનુભવશીલ હૈ. વાણી 
ભગવાનકી અનુભવનશીલ હૈ. અનુભવનશીલ હૈ વાણી. એ ધ ાલાલ ! આ શું વળી 
અનુભવનશીલ? અનુભવનશીલકા અથ, સવ  ભગવાન જ હ િ કાલ ાન હૈ... વહ કહતે હ 
દેખો! અંદર. 
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भावाथ  इस ूकार ह–ैकोई िवतक  करगेा िक िदिन तो पदुगलाक ह,ै अचतेन ह.ै 
દ ય વિન તો... અનુભવનશીલકી યા યા કરતે હ અબ. અનુભવનશીલ ય  કહા?  
िदिन तो पदुगलाक ह,ै अचतेन ह.ै अचतेनको नमार िनिष ह।ै તુમ તો અચેતનકો 
નમ કાર કરતે હો ઔર अचतेनको नमार िनिष ह।ै જુઓ! વાણી પુ ગલ છે હ . વાણીમ 
કેવલીકા ગુણ બલકુલ નહ . ચાહે તો સમયસાર હો ક આચારાંગ, સૂયગડાંગ આ દ હો.... 
(ઉસમ) ભગવાનકા ગુણ ક આ માકા ગુણ ઉસમ બલકુલ નહ , યે તો જડકી પયાય હૈ. 
સમજમ આયા?  

પણ બોલે, ઇતના ગુણ તો આતા હૈ ક નહ  ભાષામ? ભાષામ (ગુણ) આયે બના 
સમજમ ય  આતા હૈ અંદર? પણ વાણીમાં કંઈપણ ગુણ  ન આવે તો એ ગુણના સમજણનું 
કારણ કેમ થાય? યે વ તુ ઐસી હૈ, ઐસી નહ  હૈ—ઐસા  યહાં ભાન–બોધ (હોતા) હૈ, વહ 
બોધકા અંશ  વાણીમ ન આવે તો પરકો વાણીકા લાભ ને ાન કૈસે હોતા હૈ? ધ ાલાલ ! 
બલકુલ આ માકી પયાયકા અંશ ભી વાણીમ આતા નહ . વાણી તો તદ્  ન અચેતન હૈ. 
આહાહા! અચેતનકા ય-ગુણ ને પયાય તીન  અચેતન હ. અચેતન ય હૈ, ઉસકા ભાવ ભી 
અચેતન હૈ ઔર ઉસકી પયાય ભી અચેતનકા ભાવ હૈ. ઉસમ ચૈત યકા કંિચત્ ભાવ આયા 
નહ . સવ ને કહી વાણી ઇસિલયે ઉસમ કુછ ભાવ હૈ, બલકુલ જૂઠ હૈ. સમજમ આયા? કહતે 
હ, ઉસકી યા યા કરતે હ. હ  મૂકી કયાં દીધું છે? અભી આતા હૈ ન. અનુભવનશીલકી 
યા યા આતી હૈ.  

िदिन तो पदुगलाक ह.ै.. उसके ूित समाधान करनकेे िनिम यह अथ  कहा 
िक वाणी सवप-अनसुािरणी ह.ै.. યે અનુભવનશીલકી યા યા કી. અનુભવન નામ  
સવ પદ હૈ ઉસકે અનુસાર હી વાણી અપનેસે પ રણમતી હૈ. સમજમ આયા? સવ  પરમે ર 
કેવલ ાની િ લોકનાથ પરમા મા બરાજતે હ સવ પદમ, ઉનકે અનુસરનેકે લાયક હી વાણીકા 
વભાવ હૈ. વાણીમ માણતા તો અપનેસે હૈ, વાણીકી માણતા તો અપની પયાયસે હૈ. પરકે 
કારસે હૈ? સવ કે કારણસે ઉસમ યવહાર માિણકતા કહનેમ આતી હૈ. અને એમ નહ , 

વહ માણ પામે.... વાણી હૈ વહ વયં માણતા પ હૈ. વયં અપની પયાયસે માણતા પ હૈ.  
પણ વયં પયાય.... દ ય વિન પરમાણુકી પયાય હૈ (વહ) વયં અપનેસે માિણતપને 
(પ રણમતી હૈ). માણ હૈ, અપનેસે માણ હૈ, પરસે માણ નહ . પરસે માણ તો 
યવહાર(સે) કહા. સમજમ આયા? યહાં તો ભાષા કૈસી હૈ? वाणी सवप-अनसुािरणी ह.ै. 
વાણી અપનેસે હૈ તો વહ વયં અપનેસે માિણત હૈ. િન યસે અપને માણસે હૈ. પરસે 
માણ કહના તો યવહાર હૈ. પણ સવ  સે હ ઐસી વાણી અપને કારણસે પ રણમી હૈ, તો 

સવ  અનુસારીણી કહનેમ આયા હૈ. આહાહા!  
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જુઓ! કેવી ભાષા લીધી છે! અનુભવન.. અનુભવન.. અનુ–(અનુસરકે), (ભવન)–
હોના, શીલ–( વભાવ). સા સવ વભાવ હૈ ઐસા અનુસરણ હોકર હોના ઐસા પરમાણુકી 
પયાયકા અપના વભાવ હૈ. સમજમ આયા? સવ  હ તો ઉસ કારણસે વાણીકા પ રણમન 
ઐસા હુઆ હૈ—ઐસા નહ . વતં પને, ફ ત િનિમ  સા ાન હૈ ઐસે અનુસરકે ભવન–
હોના ઐસા પરમાણુકી પયાયકા વયંિસ  શીલ– વભાવ હૈ, એમ કહતે હ. અનુભવનશીલ હૈ. 
અપના પુ ગલ– દ ય વિનકા વભાવ ઐસા હૈ ક અનુભવનશીલ હૈ. સે સવ  હ ઐસે 
અનુસરકે હોના ઐસા પરમાણુકા– દ ય વિનકા અપના વભાવ હૈ. પર સા હૈ ઐસા હોના યે 
અપના વભાવ હૈ. પરકે કારણસે નહ . આહાહા! અમરચંદભાઈ! સમજમ આયા? 

ોતા : િનિમ -નૈિમિ ક.....   

પૂ ય ગુ દેવ ી : એનો અથ થયોને િનિમ -નૈિમિ ક. પણ નૈિમિ ક અપનેસે હૈ. 
નૈિમિ ક અપને શીલ– વભાવસે હૈ. વાણી અપનેસે અનુભવનશીલ વાણી હૈ. પરકા અનુકરણ 
કરકે હોના, પણ યે અપના વભાવ હૈ. પરકે કારણસે ઐસા હૈ, ઐસા નહ . યહાં સવ  હ તો 
વાણીકો ઐસા હોના પડતા હૈ ઐસા નહ . આરે! સમજમ આયા? વાણી તો વયંિસ  માિણત 
હૈ. િન યસે વયં માણતા હૈ. નહ તર વહ વાણીકા... વાણીમ વ-પરવાતા કહનેકા અપના 
વભાવ હૈ, આ માકે કારણસે નહ . આહાહા! અહ  તો હજુ વાણીમાં.... સમજમ આયા? આ મા 
સવ  હુઆ, એક સમયમ િ કાલ ાન-આનંદ હો, તો વાણીકા વભાવ ઐસા હૈ.. અપના 
વાણીકા વભાવ ઐસા હૈ ક ઉસકા (િનિમ ) હૈ ઐસા અનુસરકે હોના–અપનેમ હોના યે 
ઉસકા શીલ– વભાવ હૈ, એમ કહતે હ ભાઈ! ઉસકે (-િનિમ કે) કારણસે નહ . કેવી ભાષા 
વાપરી છે! આહાહા!  

યહાં ભાવ  હૈ વહ તો અપનેમ હૈ.. સમજમ આયા? ા- ાન આ દ  ભાવ હૈ 
વહ તો અપની પયાયમ યહાં હૈ. પણ વાણી  િનકલતી હૈ ઉસકો અનુસરકે... ઉસકે 
અનુકરણ પ ભવન–વાણીમ અપનેસે હોના (ઐસા) વાણીકા વભાવ હૈ. ઇસ ભાવકે કારણ 
વભાવ હૈ ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા? જુઓ! ભારે ગરબડ.઼ ભગવાન... યહાં તો વાણીકો 
િસ  કરતે હ. પણ વાણી કૈસી હૈ? ક સવ  અનુસા રણી. સા સવ  ભગવાનકા ાન હૈ... 
વાણી તો અપની પયાયસે પ રણમી હૈ વહ નૈિમિ ક હૈ, ભગવાનકા ાન િનિમ  હૈ. 
કેવલ ાનીકા ાન િનિમ  હૈ ઔર યોગ િનિમ  હૈ. યહાં વાણીકા કહનેવાલા લેના હૈ ન ભાઈ? 
કેવલીકા યોગ િનિમ  હૈ ઔર ાન િનિમ  હૈ. િનિમ કા અથ, ઉસકે (-ઉપાદાનકે) માણસે 
ઉસમ (-િનિમ મ) હોના ઐસા નહ . વહ (ઉપાદાન) તો અપને કારણસે હોતા હૈ તબ ઉસકો 
િનિમ  કહનેમ આતા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  
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વાણીમ ઉસ સમયમ ઐસી પયાય હોનેકા અપના હી વભાવ હૈ. જુઓ તો ખરા! યા 
કહતે હ? પોપટભાઈ! ભગવાન આ માકે ાનકી તો બિલહારી હૈ. ઉસકી તો બાત હી યા 
કહના! ભગવાન િચદાનંદ વ પ અપને આ યસે સવ પદ ગટ કયા હૈ, વહ પૂવકી પયાયસે 
નહ , રાગસે નહ , િનિમ સે નહ . અપને યકે કારણસે ગટ હુઆ હૈ. ખરેખર તો પયાય 
પયાયસે ઉ પ  હુઈ હૈ. સવ પદ ભી અપની પયાયસે ઉ પ  હુઆ હૈ. સમજમ આયા? પણ 
વહ સવ પદ હૈ તો વાણીમ ઐસા આતા હૈ ક છહ ય હ, ઉસમ અનંત ગુણ હ, છહ યમ 
અનંત ગુણ હ, યેકમ અનંતી પયાય હ, પયાય વતં  હ. ઐસા વાણીમ આતા હૈ. સા યહાં 
ાનમ હૈ વૈસા આતા હૈ. પણ વાણી વહ અપને કારણસે પ રણમી હૈ, વાણીકા અપના વભાવ 

હી ઐસા હૈ. સમજમ આયા? 

ફ ત િનિમ -નૈિમિ ક સંબંધસે.... વાણીકા ઐસા હી વભાવ હૈ, ઐસા હી ઉસ 
સમયકી અપની પયાયમ અનુભવનશીલ... ભાષા તો નાખી છે ને! રાજમલે પણ જ બર...! યા 
કહતે હ? ભગવાન આ મા... ઉસકો–સવ કો યક્ કહતે હ. ઉસકા  વ પ... સવ કા 
વ પ.. સવ કા વ પ... સવ કા વ પ.... કેવળ ાન, કેવળદશન, કેવળ આનંદ આ દ ઉસકા 
વ પ ઉસકો અનુભવનશીલ.. ઉસકે વ પકો અનુસરકે હોના (ઐસા) પરમાણુકી પયાયકા 
અપના વભાવ હૈ, એમ કહતે હ. સોગનચંદ ! આહાહા!  

ોતા : વાણીનું માહા ય.....   

પૂ ય ગુ દેવ ી : વાણીનું માહા ય વાણી પે કહેવું છે. વાણીનું માહા ય વાણી પે 
કહેવું છે. વાણીકા માહા ય સવ સે ઘુસ ગયા હૈ? કનુભાઈ! સવ  હ ઐસી વાણી ય  
આયી? કેવલ ાન હૈ.. કેવલ ાન હૈ.. કેવલ ાન ઐસે ઉ પ  હુઆ ઔર પરમાનંદ સાથમ હૈ, 
ચતુ ક ગટ હુઆ હૈ, શ ત પ અનંત થા, એકાકાર હોકર ગટ હુઆ (તો) વાણી ઐસી હી 
િનકલતી હૈ. વાણીમ કોઈ સંબંધ હૈ ક નહ ? કેવલ ાનકા કુછ અંશ અંદર પશ કરતા હૈ ક 
નહ ? ઇસકે બના ઐસી વાણી આતી હૈ? એ દેવાનુિ યા! યાં ગયા હીરાભાઈ?  

યહાં તો કહતે હ, ભગવાન! સુન તો સહી ભાઈ! વાણીમ ાનસે માણતા કહના વહ 
તો યવહા રકભાવ હૈ. આહાહા! ય ક પૂરી બાત ઉડ ય.. નહ  તો ત વકી બાત ઉડ ય. 
સમજમ આયા? વાણીમ અપનેમ–પુ ગલમ તાકાત ઐસી હૈ... વહ વચનસારમ કહા નિહ? 
વાણી અપને કારણસે પ રણમતી હૈ, હમ પ રણમાતે નહ , હમારે કારણસે વાણી િનકલી નહ . 
સમજમ આયા? આહાહા! ઐસી વતં તા વીકારે... પયાયમ ઐસી વતં તા વાણીમ? 
સમજમ આયા? જુઓ! એક બાજુ (કહે ક) પુ ગલકી શ ત ઐસી હૈ ક કેવલ ાનકો રોકતી હૈ. 
ભાઈ! જુઓ સુનો! એક બાજુ ઐસા કહા વાિમકાિતકેયાનુ ે ામ ક દેખો! પુ ગલકી અિચં ય 
શ ત ક કેવલ ાનકો ભી રોકા હૈ. ઉસકા અથ, અપની કેવલ ાનકી પયાય અપનેસે હીન હુઈ 
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હૈ (તબ) વહ પુ ગલકી પયાયકી ઐસી િનિમ પ શ ત હૈ. પુ ગલમ િનિમ પ શ ત હૈ. 
વહ યા ઉપાદાનકો રોકતી હૈ? સમજમ આયા? સવ કૃ  કેવલ ાન ભગવાનની પયાય, એની 
સામે આ પુ ગલની ઉ કૃ  કેવળ ાનાવરણીય.. કેવળ ાનાવરણીયકી પયાય  પુ ગલકી 
ઉ કૃ  શ ત હૈ, ઐસી કોઈ પયાય જગતમ દૂસરી નહ  ક  કેવળ ાનમ િવ ન પ િનિમ  
હો. ઐસી યે એક હી શ ત હૈ. સમજમ આયા? 

દ ય વિનમ ઐસી શ ત હૈ... સમજમ આયા? ઉસ સમયમ દ ય વિન ઐસી હૈ ક 
સા સવ પદ હૈ, સા ઉનકો છહ ય કહને હ, વતં  વ ઉપાદેય કહના હૈ—ઐસી વાણી 

અપને કારણસે અનુભવનશીલ હોકર િનકલતી હૈ. આહાહા! સમ ય છે ચીમનભાઈ? ભારે 
ઝીણું પણ. આહાહા! ભાઈ! યે ય હૈ ક નહ ? તો યકા ઉસકા વકાલ હૈ ક નહ ? 
પરમાણુકા દ ય વિનકે વ ત ઉસકા વકાલ હૈ ક નહ ? (પરમાણુકી) વકાલકી પયાય યા 
કેવલ ાનકે વકાલકે કારણસે હોતી હૈ? સમજમ આયા? આહાહા! વીતરાગકા માગ દેખો તો 
ખરા! દ ય વિન( પ) પરમાણુકી પયાયમ (પ રણમન), ઉસી દ ય વિનકે કાલમ વહ પરમાણુમ 
ઐસી પયાય અનુભવનશીલ હૈ ક સા યહાં સવ ને ના (હૈ ઐસા) કહના હૈ, ઐસી હી 
વાણી અપને કારણસે અનુસરણ કરકે િનકલતી હૈ અપને કારણસે. સમજમ આયા? 

ઉસકા અથ ઐસા નહ  કે દ ય વિનમ ભગવાનકે કોઈ ગુણકી પયાય આ તી હૈ.  
આ માકે ગુણકા કોઈ અંશ ઉસમ આ તા હૈ ઐસા હૈ નહ . ઉસમ ઐસા વભાવ હૈ ક સી 
વ તુકી િ થિત હૈ ઐસા િતપાદન કરે, યે પરમાણુકી પયાય– દ ય વિનકી શ ત હૈ. આહાહા! 
ઉડાડને અ ભમાન, છોડને માળા. મ ભાષા કરતા હૂં, મ સમ તા હૂં, (અ ાની) ઐસા કહતા હૈ, 
બરાબર દેખતા હૂં, બરાબર જહાં ચાિહયે વહાં મ ઐસા કર સકતા હૂં, બરાબર હળવે બોલું, 
તાણીને બોલું, રસે બોલું..... સુન તો સહી ભગવાન! યે તેરેમ હૈ હી નહ . તેરા ભાવ હૈ ઐસી 
વાણી િનકલતી હૈ વહ અપને કારણસે િનકલતી હૈ, તેરે કારણસે નહ . આહાહા! આ તે કંઈ 
ભેદ! સમજમ આયા? 

કહતે હ, અચેતનકો ય  નમ કાર કયા? વહ બાત ચલતી હૈ. સમજમ આયા? 
અચેતન હૈ, તો ય  (નમ કાર) કયા? ભાઈ! अचतेनको नमार िनिष ह ै उसके ूित 
समाधान..  ઉસકે િનષેધકા સમાધાન કરતે હ ક નહ ? अचतेन ह,ै अचतेनको नमार िनिष 
ह.ै તો ઉસકો નમ કાર ય  કયા? સુન તો સહી ભગવાન! એક બાત હૈ... उसके ूित 
समाधान करनकेे िनिम यह अथ  कहा िक वाणी सवप-अनसुािरणी ह.ै સવ વ પ 
અનુસા રણી... સવ  વ પ અનુસા રણી હ , સવ વ પ- પ નહ . सवप–अनसुािरणी 
ह.ै સવ કે વ પકા અનુસરણ કરનેકા (વાણીકી) અપની પયાયમ તાકાત હૈ. સમજમ આયા?  

કોઈ કહતા થા, બોલતે વ ત ઉસમ કુછ ાન આતા હૈ ક નહ  તુ હારા? આયે બના 
હમકો ય  બોધ હોતા હૈ? દૂસરા કહતા હૈ ઔર યે સુનતા હૈ, તો યે ઐસા હૈ (ઐસી) ામ 
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ફેર પડતા હૈ ન? વાણીમ તુ હારી ાકા ર આતા હૈ ક અંશ આતા હૈ તો અંશસે લાભ 
હોતા હૈ ક નહ ? એ ભીખાભાઈ! આહાહા!  

એક વ તુની વતં તા તો દેખો! યહાં સવ પદ હુઆ તો વાણીમ ઉસી સમયમ અપને 
કારણસે ઉસકે અનુસરણ હોના (ઐસા) અપના શીલ– વભાવ અપનેસે હૈ, પરસે હૈ નહ . 
આહાહા! યારે કહે કે વ તા માણે વચન... વ તા માણે વચન માણ. કહતે હ ક નહ ? 
પુ ષ માણે વચન માણ. વહ તો પુ ષકે માણસે વચનકા માણ આયા. સવ  પુ ષકે 
માણસે વચન માણ આયા. ઉસમ વયં માણ યા આયા? વહ તો યવહારસે બાત હૈ. 

આહાહા! એ દેવાનુિ યા! મોટી ચચા લીધી છે એમાં પાછળ.... વહ ચચામ આયા હૈ. ઉસને 
પૂછા હૈ ક વાણી ભી વતઃ માણ હૈ કે પરતઃ માણ હૈ? વાણી વતઃ માણ હૈ. પં ડતકે 
બીચ ચચા હુઈ હૈ ખાિનયામ. યાં ગયા દેવીલાલ ? યાં બેઠા? સમજમ આયા? 

યે વાણી િનકલતી હૈ ભગવાનકી વહ વતઃ માણ હૈ કે પરસે માણ હૈ? વતઃ 
માણ જડસે માણ યા આયા? જડમ માણતા કહાં આયી? માણતા તો ાનમ આતી હૈ. 

દેવીલાલ ! ઐસા  ઊઠા હૈ ન ભૈયા? માણ તો ાન હૈ. ાનકો માણતા આતી હૈ ક 
જડકો માણતા આતી હૈ? અરે સુન તો સહી! યહાં ાનકી માણતાકી કહાં બાત હૈ? સમજમ 
આયા? માણતા નામ ઉસકી અપને વભાવકી યો યતા અપનેસે હૈ કે પરસે હૈ? વાણીકી 
માણતા િન યસે અપનેસે હૈ ક પરસે હૈ? િન યસે અપનેસે હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન 

સવ કે સાથમ ઐસી વાણી આયી તો વાણીકો ભી હમ નમ કાર કરતે હ. સમજમ આયા? 
યવહારસે િસ  કયા હૈ. નમ કારમ યવહાર િસ  કયા હૈ. િન ય તો િસ  કયા, સાથમ 
ઐસા િવક પ ભગવાનકી વાણીકો વંદન કરનેકો આતા હૈ, શુભભાવ ઐસા હોતા હૈ. ય ક 
વાણી સવ  અનુસા રણી િનકલી હૈ. સમજમ આયા? તો વાણીકો ઉસ કારણસે નમ કાર 
કરનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા? ધ ાલાલ ! યે અનુભવનશીલકી ઇતની યા યા હૈ. 
આહાહા!  

अथ  कहा िक वाणी सवप–अनसुािरणी ह.ै સવ  અનુસા રણીકી યા યા ( ક) 
વહ અનુભવનશીલ હૈ. ભગવાન કેવલ ાની ભુકી ૐ  દ ય વિન  િનકલતી હૈ વહ અપનેસે 
િનકલતી હૈ. ઉસ સમયમ વહ પરમાણુકી પયાયમ ઐસી વ-પરવાતા કહનેકી તાકાત પસે 
પ રણમતી હૈ. શીલ નામ ઉસકા હી વભાવ હૈ. પરમાણુમ ઐસા વભાવ હૈ ક ૐ વિન 
િનકલતી હૈ, ભગવાનકે કારણસે નહ . સમજમ આયા? દેખો તો ખરા! સવ કી વાણીમ.., ઐસે  
છહ ય, નૌ ત વ, નૌ ત વમ ભી એક આ મા ઉપાદેય હૈ, પંચા તકાયમ એક શુ  આ મા 
અ તકાય હી ઉપાદેય હૈ, છહ યમ એક શુ  ય–આ મા હી ઉપાદેય હૈ—ઐસા વાણી 
કહતી હૈ (ઔર) ભગવાનકે ાનમ ભી ઐસા હૈ. ઐસી વાણી વતં  હૈ ભાઈ! બાપુ! તને 
પરમાણુની પયાયની વતં  વભાવની શીલતા... જુઓને! શ દ વાપય ને શીલ.. ઉસકા 
વભાવ હૈ. ભાઈ! તેરા વભાવ તો, નના-દેખના તેરા વભાવ હૈ, યે પરકે કારણસે નહ . 
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તેરા વભાવ નના-દેખના યે પરકે કારણસે નહ , રાગકે કારણસે નહ , િનિમ કે કારણસે 
નહ , પુ તકકે કારણસે નહ , વાણીકે કારણસે નહ . સમજમ આયા? 

તેરા  નન-દેખન શીલ– વભાવ હૈ યે તેરા વભાવ હૈ. રાગ આતા હૈ ઉસકો ભી 
નના ઔર િ કાલ ાયક વ પ હૈ ઉસકો ભી નના—યે તેરા નનશીલ વભાવ હૈ. પરકી 

અપે ા બલકુલ નહ . ઐસે વાણીમ કથન કરનેકી વતં  તાકાત હૈ. પરકી અપે ા આયી તો 
ઉસ માણસે વાણી પ રણમી હૈ ઐસા હૈ હી નહ , એમ કહતે હ. સવ  હ તો ઉસ માણસે 
વાણીકો પ રણમના પડા હૈ ઐસા હૈ નહ . બડી િનિમ -નૈિમિ કકી પૃથકતા બતાતે હ. ऐसा 
मान े िबना भी बन े नह. યું? ऐसा मान े िबना भी... કહતે હ ક સવ  પરમા મા 
િ લોકનાથકો અનુસરણ કરકે વાણી અપનેસે ઉસ સમયમ પ રણમી હૈ ઐસા યવહાર માનના 
પડેગા. સવ  અનુસારીણી વાણી હૈ ઐસા યવહાર નના. સમજમ આયા? િન યસે અપનેસે 
હૈ, ઉસકી અનુસા રણી હૈ યે યવહાર હૈ.  

उसका िववरण—वाणी तो अचतेन ह।ै उसको सनुनपेर जीवािद पदाथ का 
पान... દેખો! વાણી सनुनपेर जीवािद पदाथ का पान िजस ूकार उपजता ह.ै..  
ભાષા દેખો! જસ કાર... ઉસ કાર ઉપજતા હૈ તેરેસે. સમજમ આયા? તબ ઉસકો િનિમ  
કહનેમ આતા હૈ. િનિમ  હૈ તો ( ાન) ઉપજતા હૈ તેરેમ, ઐસા નહ . આહાહા! ભારે વાણી 
ભાઈ આ તો! जीवािद पदाथ का पान... દેખો! એમ આ યુંને. ઓલામાં આ યું હતુંને 
પહેલા કે ઉનકા વ પ નને પર... ઉસમ આયા થા ન પહલે? उनका प जानन े पर 
जाननहार ेजीवको भी सखु नह, ान भी नह. યાં પણ એમ આ યું હતું પહેલા ોકમાં ‘નમઃ 
સમયસારાય’માં. ‘નમઃ સમયસાર’માં આ યું હતુંને? अजीव पदाथ –पदुगल, धम, अधम, 
आकाश, कालके और ससंारी जीवके सखु नह, ान भी नह और उनका प जानन ेपर 
जाननहार ेजीवको भी सखु नह... ઉસકા વ પ સા હૈ ઐસા ને તો ભી ઉસકો ાન નહ . 
ાન તો અપને(કો નનેસે) આયા તબ ાન કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા?  

पान िजस ूकार उपजता ह ैउसी ूकार जानना। અપને વ પમ વાણી િનિમ  
પડતી હૈ, અપની પયાયમ ઉસ કારકા ાન ઉપજનેલાયક હૈ. એક બાત. વાણીમ આયા ક 
શુ  ઉપાદેય હૈ, તો પરકા લ  છોડકર અપનેમ ( ાન) ઉ પ  હોતા હૈ તો  વાણીમ પૂવમ 
થી ઉસકો િનિમ  કહનેમ આયા હૈ. ઐસા िजस ूकार उपजता ह ैउसी ूकार जानना—वाणीका 
पूपना भी ह।ै યો, વાણીકા ભી પૂ યપના હૈ. યવહારસે વાણી ભી પૂજિનક કહનેમ આતી 
હૈ, ભગવાનકી અનુસા રણી વાણી અપનેસે િનકલી હૈ તો ભી. િવશેષ કહેશે. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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ાવણ વદ ૧, ર વવાર, તા. ૨૦-૮-૧૯૬૭  
કળશ – ૨-૩,   વચન નં. ૫ 

 

સમયસાર કલશ, ( વ) અિધકાર ચલતા હૈ. દૂસરા ોક હૈ દૂસરા. પહલેમ યા આયા 
ઔર દૂસરેમ યા આતા હૈ? પહલેમ વહ આયા ક આ માકો સાર ય  કહા? ‘સમયસાર’ કહા 
ન? સારકા અથ, અપના આ મા અથવા સવ  પરમા માકા આ મા. અપના શુ  આ મા 
નનેસે ાન ઔર સુખ હોતા હૈ ઉસ કારણસે આ માકો સાર કહનેમ આયા હૈ. સમજમ 

આયા? સમયસાર–સ યક્ કારસે આ મા અપને( પ) પ રણમન કરકે.., સાર નામ શુ  વ પ 
પરમાનંદમૂિત અપના ુવ આનંદ ઉસકા અનુસરણ કરકે શુ ાનકા ગટ હોના ઔર આનંદકા 
ગટ હોના ઉસકા નામ સમયસાર કહનેમ આતા હૈ. ઐસા કહકર અપને આ માકો ભી વંદન 
કયા ઔર સવ દેવકો ભી વંદન કયા. સમજમ આયા?  

‘દેવ-શા -ગુ  તીન’ આતા હૈ ક નહ  વંદનમ? પહલેમ દેવકો (નમ કાર) કયા, 
દૂસરેમ શા કો કરતે હ. કૈસા શા  હોના ચાિહયે? સવ ાનકા અનુસરણ કરનેવાલી વાણી. 
જુઓ! પહલે વહ િસ  કયા હૈ. સવ પના જસકો ગટ હુઆ હૈ એક સમયમ... વહ કહગ. 
વહ  યહાં આયા હૈ. કૈસે હ સવ  વીતરાગ? વહી યહાં આયા હૈ. કૈસે હ સવ  વીતરાગ ક 
જનકો અનુસરણ કરકે વાણી અપની પયાયસે પ રણમન હુઈ હૈ? અનુભવનશીલ કહા ન? 
સવ  જસે એક સમયમ ાન ઔર આનંદ પૂણ ગટ હૈ, ઉનકો અનુસરણ કરકે અથાત્ વે તો 
િનિમ  હ, પણ વાણી અપની પયાયસે–ભાષાવગણાસે ઐસી દ ય વિન પ વ-પરવાતા 
કહનેકી તાકાત પ  ભાષા પ રણમતી હૈ, ઉસકો યહાં દ ય વિન કહતે હ. વહ દ ય વિન 
સવ કે અનુસાર હુઈ હૈ. અનુસાર કૈસા? સી સવ  વીતરાગ પયાય ગટ હુઈ હૈ, વાણીમ 
ઐસા હી કથન પ પ રણમન વાણીકે અપને કારણસે હુઆ હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! 

અનુભવનશીલ કહા ન? સવ  અનુસા રણી વાણી પ રણમતી હૈ. અપને કારણસે હ , 
વાણી અપનેસે. સવ  સવ સે પ રણમ રહે હ, પરમ આનંદ પ પરમા મા અપનેસે પ રણમે 
હ, વાણી અપનેસે પ રણમી હૈ. સવ કા તો િનિમ  હૈ, પણ િનિમ કે અનુસરણકા અથ – સા 
ાન હૈ, વીતરાગતા હૈ, આનંદ હૈ, સે ઉસમ છહ ય નનેમ આયે ઔર જસકી વાણીમ... 
નનેમ (અથાત્) ઉપદેશમ છહ યમ આ મા હી ઉપાદેય હૈ ઐસા  સવ કે ાનમ થા, 

ઐસી વાણી પ રણમ ગઈ હૈ. સમજમ આયા? અપને કારણસે. 

સવ  તો િનિમ  હ. વાણીમ– દ ય વિનકી પયાયમ ભી ઇતની તાકાત હૈ ક સા 
સવ ને ાનમ દેખા, ના, અનુભવા, ઐસી વાણી અપને કારણસે પ રણમતી હૈ, ઉસ વાણીકો 
સવ  અનુસા રણી કહનેમ આતી હૈ. ઇસિલયે વહ વાણી પૂ ય હૈ. સમજમ આયા? એક તો 
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શુ ા મા િસ  કયા ઔર પીછે વાણી. કસકી વાણી માનના?  સવ  અનુસા રણી વાણી હો. 
છ થ અપની ક પનાસે કહે, ઉસકી વાણી મા ય નહ . સમજમ આયા? સંતો યા સમ કતી  
કહતે હ વહ, સવ   કહતે હ ઉસી અનુસાર કહતે હ. અપની ક પનાસે નહ . ઐસી સવ  
વાણીકો યહાં પૂ યપના (કહા) ને નમ કાર કરનેમ આયા હૈ. 

અબ કહતે હ, कैस ेह सव वीतराग? કે જસકે અનુસરણ કરકે વાણી અપને કારણસે 
પ રણમી હૈ. अनधमणः.. યે િવશેષણ આયા. કૈસે હ સવ  ભગવાન? પયાયમ હ . 
अनधमणः.. અનંતકા અથ ઐસા કયા રાજમલ ને ક અનંત ન કહતે अित बत ह गणु 
िजनके.. ઐસા શ દ િલયા. અનંતકા અથ કયા. અિત બહુત હ.. અિત બહુત હ, યૂં. કતને ગુણ 
હ? અિત બહુત ગુણ હ. જસકી ગુણકી સં યાકા અંત નહ , ઇસિલયે અનંતકા અથ અિત 
બહુત ( કયા). સવ  પયાયમ તીન કાલ, તીન લોકકે ય-ગુણ-પયાય સમ ત નનેમ આયે, 
ઐસી તાકાત સવ કી પયાયમ હૈ. ઓહોહો!  

 ઐસે યહાં મંગિલક કયા. ઐસી સવ કી વાણીકો યહાં પૂ યપને માના. સવ કો ભી 
સાથમ વંદન કયા હૈ. अित बत ह गणु... ધમકા અથ ગુણ કયા. પાઠ હૈ अनधमणः.. 
ધમકા અથ ગુણ કયા. ગુણકા અથ હૈ પયાય. સમજમ આયા? સવ  પયાય એક સમયમ પૂણ 
નનેકી શ ત (રખતી હૈ). ઇસમ કતની શ ત હૈ? અિત બહુત પયાય હ જસકી. તીન કાલ, 

તીન લોક નનેકા સામ ય–તાકાત હૈ, ઉસસે અનંતગુને પદાથ હો ઔર િ કાલસે દૂસરા કાલ 
હો તો ભી નનેકી તાકાત હૈ. ઐસી અનંતી બહુત દશા ાનકી પયાયમ ગટ હુઈ હૈ. સમજમ 
આયા?  

ઐસા સવ  પયાયકા  િનણય કરે... जो जाणिह अरहंत ंदगणुपयिेहं, सो 
जाणिह अाण.ं. અપના વભાવ િ કાલ સવ વભાવ હૈ, ઉસમસે સવ  પયાય ગટ હુઈ 
હૈ. ઐસા ગટ જસકો હૈ, ઉસકા અનુસરણ કરનેવાલા... વહ પયાય ગટ હુઈ કસમસે? 
યમસે. મ ભી સવ  વભાવી હૂં ઐસા અંતર વભાવકા અનુસરણ–અનુકરણ કરકે  

પયાય ગટ હોતી હૈ ઉસકા નામ સ ય દશન ને સ ય ાન કહતે હ. સમજમ આયા? કહતે 
હ, अनधमणः.. આહાહા! એમણે ‘અનંત’ એમ અથ ન કય  પં ડત એ. અનંત નહ  િલયા. 
अित बत.. શું કહીએ! આકાશકે  દેશ હ ઉસસે ભી અનંતગુને ગુણ એક આ મામ હ. 
આહાહા! સમજમ આયા?  

છહ માસ આઠ સમયમ છહસો આઠ વ મુ તકો પાતે હ. છહ માસ ને આઠ 
સમયમ. ઐસા ઐસા અનંત કાલ બીત ગયા. ઐસી િસ કી સં યા  અનંત હુઈ, ઉસસે 
અનંતગુને તો વ હ સંસારમ. ઉસસે અનંતગુની તો સંસારકે વકી સં યા હૈ. ઉસસે 
અનંતગુની તો પરમાણુકી સં યા હૈ. સમજમ આયા? ઉસસે અનંતગુની તો િ કાલકે સમયકી 
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સં યા હૈ. ઉસસે અનંતગુને આકાશકે દેશકી સં યા હૈ. આકાશ.. અમાપ.. અમાપ.. અમાપ.. 
અમાપ.. અમાપ.. યે વભાવકી બાત ચલતી હૈ હ . સુનો!  

જહાં આકાશકા ( ે ) વભાવ ઇતના.. ઇતના ક કોઈ માપ (નહ ). હૈ.. હૈ.. હૈ.. ઐસે 
ચલા તા હૈ. કહ  ‘નહ  હૈ’ ઐસા આતા હી નહ . યા હૈ યહ ચીજ? સમજમ આયા? ે કા 
વભાવ ભી અ ત પ હી ચલે તા હૈ, કહ  ના ત આતી નહ . યા કહતે હ યહ? સમજમ 
આયા? ઐસા અ ત.. અ ત.. ઐસે સારી દસ  દશામ આકાશ.. આકાશ.. આકાશ.. હૈ.. હૈ.. 
હૈ.. કહ  ‘નહ  હૈ’ ઐસા નહ  આતા. ‘હૈ’કા અંત નહ .. ‘હૈ’કા અંત નહ . ઓહો! ે વભાવ. 
ઉસકે યહ જતની સં યામ દેશ હ, દેશ.. દેશ.. ઉસકી જતની દેશકી સં યા હૈ ઉસસે 
અનંતગુની એક આ મામ (ગુણકી) સં યા હૈ. યહાં પયાયકી બાત કરતે હ. ઇતની અનંતગુની, 
આકાશકે દેશસે અનંતગુની પયાય સવ કો એક સમયમ ગટ હુઈ હૈ. સમજમ આયા? 
આહાહા! ઐસે સવ  પરમા મા ઉનકો  વંદન કરે, ઉનકા આદર કરે... પહલે કહા ન 
સમયસારમ? विंदत ुस िस.े. સવ િસ કો મ નમ કાર કરતા હૂં. સમજમ આયા? 

ઉસમ પડી હૈ બડી બાત. સવ િસ .. અનંત.. અનંત.. ઐસે િસ .. એક-એક (સમય)મ 
આકાશકે દેશસે અનંતગુની.... ઐસે અનંત િસ . ઇસકી સ ાકા સમૂહ–ગંજ જસકી તીિતમ 
આતા હૈ ઔર અપના ઉસમ વંદન કરતે હ... તો કહાંસે વંદન કયા? અપની પયાયમ અનંત 
િસ  થાપન કરકે, રાગ, અ પ તા, િનિમ કી િચ છોડકર ાયકભાવકી િચ કરતે હ તો 
અનંતા િસ કો વંદન કરતે હ ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા?  

દેખો! આચાય (કહતે હ), મેરે આ મામ ઔર તુ હારે આ મામે અનંત િસ કો થાપન 
કરકે મ સમયસાર કહૂંગા. આહાહા! તુ હારા લ ય િસ  સમાન વ પ તેરા હૈ ઉસ પર તેરા 
લ  હોના ચાિહયે. ઔર ઐસા યથાથ લ  કરકે  સમયસાર સુનેગા તો તુ હારેમ સમયસાર 
નામ આ માકી ાિ  હોગી, હોગી ને હોગી. વહ કહતે હ. સમજમ આયા?  

તો કહતે હ, સવ ... अित बत ह गणु िजनके.. भावाथ  इस ूकार ह—ैकोई 
िमावादी कहता ह ै िक परमाा िनग ुण ह.ै.. ગુણ બનાકે હ. ગુણ કૈસા? ગુણ-ગુણી ઐસા 
ભેદ યા? ઉસકા અથ કરતે હ. गणु िवनाश होनपेर परमापना होता ह।ै વહ કહતે હ. गणु 
िवनाश होन ेपर परमापना होता ह।ै ઐસા અ ાની કહતે હૈ. યહાં, ગુણકી પયાય ગટ હો 
તો પરમા મા હોતા હૈ ઐસી બાત કહનેમ આતી હૈ. સમજમ આયા? અરે! િસ પદ મરણમ 
જસકો આયા, ઉસકો સબ રાગા દ પયાય, અ પ તા ઔર પરકા િવ મરણ હો તા હૈ. 
સવ કા મરણ આયા, ઉસકો અ પ તા, રાગ ને િનિમ કા િવ મરણ હો તા હૈ. તબ 
સવ કા મરણ કયા ઐસે કહનેમ આતા હૈ. યહાં તો પીછે વાણી લેની હૈ. ઉસકે અનુસાર 
વાણી િનકલી હો ઉસકો શા  કહતે હ, ઇસકે િસવા દૂસરેકો શા  કહતે નહ . સમજમ આયા?  
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સવ  જસકે શાસનમ નહ , જસકે ધમમ સવ  નહ , તો ઉસમ સવ  અનુસારી 
વાણી નહ . સમજમ આયા? અને વાણી નહ  તો ઉસમ શા  યથાથ આતે નહ . કહતે હ, ઐસે 
પરમા મા જનકો અનંત પયાય ગટ હુઈ હ ઔર ગુણ હ, ઉનકો ગુણકા નાશ કહનેમ આતા હૈ 
તો પરમા માકા હી નાશ હુઆ, કહતે હ. गणुका िवनाश होन ेिका भी िवनाश ह।ै જુઓ! યે 
શા કા િવનય કયા. સમજમ આયા? 

બનારસીદાસમ એનો ોક છે કંઈ. દરેક (પદ) છેને દરેક ોકનો. બી  ોક લીધો 
જુઓ! जोग धर ै रह ै जोगस िभ, अनतं गनुातम केवलानी। ગ ધરૈ.. અહ  વાણી 
કેવળીની લીધી છેને. जोग धर ैरह ैजोगस िभ... ભગવાનકા કેવલ ાન.. ઐસે સયોગી હ, 
પણ ગસે ભ  હ. ાનકા વ પ યોગસે ભ  હ. સમજમ આયા? जोग धर ैरह ैजोगस 
िभ, अनतं गनुातम केवलानी। तास ुद-ेिहस िनकसी, सिरतासम  ैौतु-िसधं ुसमानी। 
ઉનકે દયમસે– ાનમસે.... વાણીકા રણકાર વાણીકે કારણસે આયા, પણ દયસે આયા ઐસા 
કહનેમ આતા હૈ. यात ेअनतं नयातम लन, स प िसधतं बखानी। बु लख.ै.. 
સ ય િ  હી વીતરાગકી વાણીકો ન સકતે હ, અ ાની વીતરાગકી વાણીકો િપછાન સકતે 
નહ . સમ ? ઉસમ િલખા હૈ દેખો! િમ યા િ  કોરે યાકરણ, કોષા દકે ાતા... ભાઈ! એકલા 
યાકરણ ને કોષ, શ દ, ઐસા ને વૈસા નનેવાલા ભગવાનકી વાણીકો િપછાન નહ  સકતા. 
સમજમ આયા? 

ઐસે લોગ કો આ દપુરાણમ અ ર લે છ કહા હૈ, અ ર લે છ. અંતરમ ભાવ યા હૈ? 
કસ નયસે કથન હૈ? યા રહ ય હૈ? ઐસા बु लख.ै.. સ ય િ  હી વાણીકો ન સકતે હ. 
સમજમ આયા? ીમ  માં ક ુંને? છે લું કાંઈ છે કે નહ ? અનંત નયા મક ગુણ... ‘અનંત નય 
િન ેપે યા યાની છે..’ પછી? સકલ... િહતકા રણી... છેને ભાઈ! જુઓને, આમાં છે કે નહ ? 
..... વાણી મો માળામાં છેને છે લો..? છે લું છેને? ‘અનંત અનંત ભાવભેદથી ભરેલી ભલી..’ 
૧૬ વષ કહે છે. ‘અનંત અનંત નય િન ેપે યા યાની છે, સકલ જગત િહતકા રણી હા રણી 
મોહ, તા રણી ભવા ધ મો ચા રણી માણી છે.’ ૧૬ વષ. એ રાજમલ !  

‘ઉપમા આ યાની ને તમા રાખવી યથ, આપવાથી િનજ મિત મપાઈ મ માની છે.’ 
વાણીમાં યાં..? અમાપ વ તુ છે. હવે કોણ ણે એ....... ‘અહો! રાજચં , બાળ યાલ નથી 
પામતા એ, જને ર તણી વાણી ણી તેણે ણી છે.’ એ ઉપર વજન આ યું છે. ‘ જને ર 
તણી વાણી ણી તેણે ણી છે.’ અ ાનીકો પતા નહ  ક જને ર(કી વાણી)મ યા કહનેમ 
આતા હૈ? સમજમ આયા?  

ઐસા એક આયા થા ૯૯કી સાલમ ેતાંબર સાધુ. કહે, સમયસાર વહ વાણી 
ભગવાનકી નહ , વહ તો ગુ કી વાણી હૈ. અ રહંતકી વાણી દૂસરી હૈ. કહા, બહોત અ છા. 
ખબર છે? ૯૯મ આયા થા યહાં. કીધું, યા હૈ તુ હારા નામ? દશનિવજય. અ છા ભૈયા! 
ભિવ-અભિવકા િનણય કયા હૈ ક તુમ ભિવ હો ક અભિવ? યે િનણય નહ  કયા. અરે! ભિવ-
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અભિવકા િનણય નહ  કયા (ઔર) તુમ જનવાણીકા િનણય કર સકતે હો? સમજમ આયા? 
જસકો અનંત સંસાર કરના હૈ.... ઔર વાણીમ અનંત સંસારકા અભાવ બતાના હૈ... અનંત 
સંસારકા અભાવ ભગવાનને કયા તો વાણીમ તો સંસારકે અભાવકી વાણી િનકલતી હૈ.  
જસકો અનંત સંસાર કરના હૈ વહ જનકી વાણીકી પરી ા કર સકે નહ . તીન કાલમ હો સકે 
નહ . સમજમ આયા? જુઓને ક ુંને. ‘ જને ર તણી વાણી ણી તેણે ણી છે.’ ૧૬ વષ 
ીમદે ક ું. દેવાનુિ યા! રાજમલ ! તમારે કેટલા વષ થયા? સોળ વષની વાત છે.  

અહ  ક ું, बु लख.ै.. વીતરાગકી વાણી તો ાની ને ક યા ઉસકા િન યકા રહ ય 
હૈ. યવહારસે યા કહા હૈ? િન યસે યા કહા હૈ? વહ તો બુધ લખે. શ દમ ઐસા કા ઐસા 
યે િલખા હૈ, યે િલખા હૈ. સબ િલખા હૈ, પણ યા હૈ? યવહારનયકે લખાણકા ફલ સંસાર હૈ,  
સુન ન! સમજમ આયા? बु लख ै न लख ै रबु.. એ દુરબુ ની યા યા કરી અ ર 
લે છમાં.  सदा जगमािँह जग ैिजनवानी। જનવાણી જગતમાં... વહ યહાં કહતે હૈ, યો. ઐસી 
વાણીકો મેરા નમ કાર. 

હવે આચાય પોતે પોતાને ગુ  થાપીને કહે છે હ . ‘દેવ-શા -ગુ  તીન’ ઐસે આતા 
હૈ ન? મેરા આ મા હી મેરા ગુ  હૈ, ઉસકી શુિ  મુ  ટીકા કરતે કરતે હોગી, વહ બાત કહતે હૈ.  

परपिरणितहतेोमहनाोङनभुावा- 
दिवरतमनभुाािकािषतायाः। 
અથ કય  આ બહુ સરસ.. 

मम परमिवशिुः शुिचाऽमतू- 
भ वत ुसमयसारायवैानभुतूःै।।३।। 

આહાહા! मम परमिवशिुः भवत.ु.. શા કતા અમૃતચં ાચાય મહારાજ, 
કુંદકુંદાચાયદેવ ઉનકે ગણધર સમાન, જનકી વાણીમ ગભ–રહ ય યા થા ઉસકો ખોલનેકી 
તાકાતવાલે ભગવાન અમૃતચં ાચાય દગંબર સંત વનવાસી વનમ રહનેવાલે. સંતો તો વનમ 
હી રહતે હ. આ માકે આનંદકી મ તીમ–અતીિ ય આનંદકી મ તીમ, વનમ સે વાઘ-િસંહ 
રહે, ઐસે આ માકી મ તીમ વનમ સંતો રહતે હ. સમજમ આયા? ઇસ શા કે (કતા) 
અમૃતચં સૂ ર કહતે હ. मझु ेशुपूाि... मझु ेशुपूाि... યા કહતે હ? परम-
सवृ िवशु-िनम लता... મેરી િનમલ પયાય પરમ િવશુ  હો, પરમ િનમલ હો, ઉ કૃ  
િનમલ હો, સવ ચ દશા હો. યે શા  કહતે કહતે મેરી િનમલ વ પ દશા હો, એમ કહતે હ. 
સમજમ આયા?  

જુઓ! ઇસમ ભી ગડબડ કરતે હ. આયેગા. िनम लता होओ. िकसस?े દેખો! 
समयसारનો અથ શુ  વ. शु जीव, उसके उपदशेस.े.. શુ  વકા મ ઉપદેશ કરતા હૂં 
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અથવા ટીકા કરતા હૂં, વહ ટીકા કરનેસે મેરી શુિ  હો. યા કહતે હ? ઉસમસે િનકાલતે હ ક 
દેખો! ટીકા કરના તો િવક પ હૈ ઔર ટીકા કરતે કરતે શુિ  હો વહ તો િવક પસે શુિ  હોતી હૈ. 
એ અમરચંદભાઈ! અરે ભગવાન! અથ કરનારાએ... પણ તેથી તો આમાં ક ું કે દુબુિ  લખે (-
ણે) નહ . ભાષા ઐસી હૈ દેખો! समयसार ावे.. આમાં સમયસાર એવ શ દ નથી? एव  
યાં ગયો? એટલું જ આ યું? समयसार ाा एव.. एव યાં ગયો? एव રહી ગયો? एव યાં 
ગયો? અહ  તો પહેલા एव ઉપર ભાર અપાતો હ . નહ  ના યો હોય શ દ? નથી ક ો? એના 
ઉપર તો વજન છે. ઠીક. समयसार ाा एव.. એમ છે ને પં ડત ? રહી ગયું લાગે છે. ઠીક. 
મારે તો.... समयसार ाा एव એમાં વજન છે. વહ તો કહતે હ, દેખો! સમયસારકી ટીકા 
કરતે કરતે મેરી શુિ  હો ઓ. ઉસકા અથ દૂસરા હૈ. ધ ાલાલ ! બાત તો ઐસી હૈ. 
સમયસાર... एव શ દ યાં નખાઈ ગયો દેવાનુિ યા? 

દેખો! उपदशेस ेहमको शुपकी ूाि होओ। समयसार ाा एव.. ाा 
एव.. ाा एव.. યા યાની સાથે एव ઈએને ભાઈ? ाा एव.. યો, એ નીક ું નવું 
અથનું. મૂળ તો સં કૃતનો અથ... ाा एव.. ઇસમસે લોગ િનકાલતે હ ન. ભાઈ! શુ ા માકી 
યા યા હોગી ઔર ટીકા હોગી—ઉસકે અથમ યા હૈ? ઉસ કાલમ મેરી ધુણી તો શુ  ુવ પર 
હી ચલતી હૈ. ઉસ વ તમ ભી મેરે શુ વ પ તરફ મેરી િ  હૈ. સમજમ આયા? ઉસ  કાલમ 
મેરી શુિ  હો ઓ. ઉસકા અથ – ઉસસે નહ , પણ ઉસ કાલમ મેરી શુિ  હો ઓ. ઐસે 
કહનેમ આતા હૈ. ચંદુભાઈ!  

ઓલા અથ એવો કરે. અરે ભગવાન! શું કરે? યે ટીકા શ દોસે બનતી હૈ. વહ તો પહલે 
કહ ગયે ન? ભગવાનકી વાણી ભી શ દસે પ રણમી હૈ. ભગવાનકી વાણી ભગવાનસે નહ  
બની હૈ. ભગવાનસે, વાણી– દ ય વિન ભી ભગવાનસે બની નહ  હૈ. તો અમૃતચં ાચાયસે 

ોક બને ઉસકી તો મના કરતે હ આગે. યે વાણીસે પ રણમી હૈ, હમારા કુછ કત ય હૈ નહ . 
ઉસમ ભી (લોગ) કહતે હ ક વહ તો અહંકાર છોડનેકો કહતે હ, પણ બનાયી તો ઉ હ ને હૈ. 
ભાઈ! બને કસસે? પરમાણુકી આવાજ યા શ દ, અંદર ક પના ઊઠે ક યે અ ર ઐસા હો, યે 
ક પના ભી યા આ માકી ચીજ હૈ? (નહ ). ઉસકે યા આ માકી શુિ  હોતી હૈ? (નહ ). 
સમજમ આયા? 

શુિ  તો, મેરા ચૈત ય ભગવાન અનાકુલ આનંદ વ પ ઉસ પર મેરી િ કા ર હૈ, મ 
શુ વ પમ રમણતા કરતા હૂં ઉસમ મેરી ત લીનતા હૈ, ત લીનતાકી વૃિ  ઉસ કાલમ હો 
ઓ, ઐસા કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? ઔર ોતાકો ભી યે કહતે હ, विंदत ुस 

िस.े. ભગવાન! તુ હારે દયમ હમ સબ િસ કો થાપતે હ. િસ કી મંડળી કરતે હ. 
આહાહા! સવ િસ કો તુ હારી પયાયમ–તુ હારે આંગનમ થાપતે હ.. આંગનમ–પયાયમ 
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થાપતે હ. અબ સુનો! હમ કહતે હ સુનો. તુ હ ભી.. સે હમ પૂણ િનમલકી ાિ  હોગી, 
ઐસા લ  કરકે સમયસાર સુનોગે તો તુ હ ભી સ ય દશન- ાન-ચા ર કી ાિ  હોગી, એમ 
કહતે હ. સમજમ આયા? આહાહા! પોપટભાઈ! એવી વાત છે આ. વ તુિ થિત ઐસી હૈ. લોગ 
ક પનાસે કહે ઐસા અથ (નહ ).  

ભાઈ! આ મા ત ન િનિવક પ વ તુ, રાગ બનાકી ચીજ આનંદમૂિત હૈ, ઉસકો તો રાગ 
બનાકે વ પકે સાધનસે હી િનમલતા હોતી હૈ. સાધનસે િનમલતા હોતી હૈ. સાધન નામકી 
અંદર શ ત હૈ ઔર વ પસાધન પયાય હો ઉસસે િનમલતા હોતી હૈ. કોઇ રાગસે િનમલતા 
હોતી હૈ? ટીકા કરનેસે–પર તરફકે લ સે િનમલતા હોતી હૈ? સમજમ આયા? દાખલો એવો 
આપે છે. અમૃતચં ાચાય એમ કહે છે કે  ટીકા કરતા મારી િવશુિ  થાઓ. ભગવાન! વે તો કહતે 
હ, હમ વતમાનકાલમ ઐસા શુ .. ઐસા શુ .. ઐસા શુ ..  ભગવાનને કહા ઐસા હમારી 
િ મ હૈ, ઐસા કહતે વ ત હમારા શુ વભાવ ઉપરકા  ઘોલન હૈ વહ ઘોલન બઢ યેગા. 
સમજમ આયા? ઘોલન સમ ? અંતરમ લીનતા બઢ઼ યેગી. બસ વહ બાત કહતે હ. શુભ 
િવક પસે ને પરકે લ સે કભી આ માકી શુિ  હોતી નહ . સમયસાર નામ ભગવાન આ મા 
િચદાનંદ.. આહાહા! જસકી વાતા સુનનેસે મુ  આનંદ આવે, તો ઉસકે અનુભવકે આનંદકા 
યા કહના? એમ કહતે હ. આનંદ.. આનંદ.. પરમ િવશુિ  કહતે હ. મંદ (રાગ) કરતે, િવક પ 
કરતે કરતે ભી હમારા મરણ હૈ ન ક હમ શુ  હ.. શુ  હ. શુ કા પ રણમન ચલતા હૈ. 
સમજમ આયા? ઐસે ઉપદેશસે હમકો શુ કી ાિ  હો.  

यह शा परमाथ प ह,ै वरैायोादक ह।ै વૈરા ય નામ પરસે, રાગસે ના તપના 
કરનેકા યે શા  હૈ. સમજમ આયા? રાગ ઉ પાદક નહ . જસમસે રાગ હો ઐસા શા  નહ , 
વીતરાગકા શા  હૈ. વૈરા ય નામ પુ ય ને પાપ દોન સે હી હટકર અપને વભાવમ વૈરા યકી 
ાિ  હો, અ તકી ાિ  તો હૈ હી વભાવકી િ સે, પણ પરસે, રાગસે હટકર અપની 

વૈરા યકી ાિ  હો ઉસકા બતાનેવાલા શા  હૈ. સમજમ આયા?  યે તો દુિનયાકો રંજન કરના 
હૈ ઔર પીછે વગ ભી િમલેગા, ભોગ ભી િમલેગા, ઐસા િમલેગા—ઐસી બાત કરનેવાલા 
શા  નહ . યે તો વીતરાગતા બતાનેવાલા હૈ, અકેલી વીતરાગતા. વૈરા ય ઉ પાદ કરનેવાલા.. 
સારી દુિનયાકી ઉપે ા, શુભ િવક પસે લેકર સારી દુિનયાકી ઉપે ા (ઔર) વભાવકી અપે ા 
ઐસા કહનેવાલા શા  હૈ. સમજમ આયા? ઔર ઇસકા નામ હી શા  કહતે હ. કોઈ ભી 
વીતરાગકા શા  પરસે ઉપે ા કરાવે ઔર વકી અપે ા કરાવે, ઉસકા નામ વીતરાગી શા  
કહનેમ આતા હૈ.  

यह शा परमाथ प ह,ै वरैायोादक ह।ै भारत-रामायणके समान रागवध क नह 
ह।ै એય! જસમ રાગ બઢે, લડાઈ, ઐસા હૈ ને ફૈસા હૈ—ઐસા નહ . યહાં તો રાગકા નાશ કરકે 
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ભગવાન આ મા વીતરાગી બંબપને ગટ હો, વીતરાગી વ પ જસકા હૈ વહ વીતરાગી 
પયાયપને ગટ હો, યે શા મ કહનેમ આતા હૈ. તો યે શા  વૈરા ય કહનેવાલા હૈ. જુઓ! 
ઐસે કહતે હ ક રાગ કરના, રાગસે લાભ હોગા ઐસા શા મ નહ  આયેગા. સમજમ આયા? 
ભાઈ! યવહાર, રાગ ઉસસે લાભ હોગા ઐસા શા મ નહ  આયેગા. યહાં તો રાગકા અભાવ 
કરનેકા વૈરા ય શા  હૈ. ઉદાસ.. ઉદાસ.. સારી દુિનયાસે ઉદાસ. પુ યકા િવક પ શુભભાવ 
(ઉસસે) ઉદાસ. છોડ, ઉપે ા કર. ભગવાન િચદાનંદ પરમા મા પૂણ શુ  ભુ ઉસ પર લ  કર, 
યેય કર, લગની કર, આ ય કર.—ઐસા બતાનેવાલા યે સમયસાર શા  હૈ.  

कैसा ँ म? ‘अनभुतूःे’ अनभुिूत-अतीिय सखु, वही ह ैप िजसका ऐसा ँ। યો. 
મ તો અતીિ ય સુખમય હૂં. સમજમ આયા? મ આ મા અતીિ ય સુખ પ હી હૂં. ય પસે 
અના દ સુખ પ હૂં, થોડા સુખ ગટા હૈ ઔર થોડા મૈલ હૈ વહ પીછે ઘટ યેગા. સમજમ 
આયા? યાિથકનયસે મ શુ  આનંદ વ પ હી હૂં. ઉસકા યે અથ હુઆ... ભાઈ! યા કહના 
હૈ? એય! યાિથકનયસે શુ  હૂં ઉસકા અથ યે ક યાિથકનયકા ભાન હુઆ તો સારા આનંદ 
હૈ ઐસા કહનેમ આતા હૈ ઔર ભાન હુઆ તો આનંદ ભી પયાયમ આયા હૈ. પયાયમ જરી 
મિલનતા સાથમ હૈ, વહ બાત ભી કહગ. સમજમ આયા? મ આ મા અતીિ ય આનંદમૂિત 
ભુ હૂં. મેરેમ આનંદ હૈ, મેરા આનંદ પ રપૂણ હૈ. ઐસી િ  હુઈ તો મેરી પયાયમ ભી આનંદ 

આયા હૈ. આનંદ ારા, આ મા અતીિ ય પૂણ હૈ ઐસા હમને યાિથકનયસે િન ય કયા હૈ. 
પ રણમન હૈ અંદર. પ રણમન... આ નાખશે, ઓલું અશુ નું પ રણમન નાખશે. યસે ઐસા 
હૂં, પણ મેરી પ રણિતમ ઐસી કચાશ હૈ વહ િસ  કરગ. સમજમ આયા?  

મ યાિથકનયસે શુ  હૂં, પણ ય શુ  હૂં કબ? સમજમ આયા? યે શુ  હૈ... 
ભગવાન આનંદ હૈ.. યે આનંદ હૈ, યે શુ  હૈ ઐસા અંતરમ પરસે હટકર આનંદકે િસવા–
આનંદમ લીન હુએ બના ‘યે આનંદ હૈ’ ઐસા િનણય નહ  આતા. સમજમ આયા? ઉસકા 
નમૂના લ મ આયે બના ‘યે આનંદ હૈ’, શુ કી આનંદ પયાય અનુભવમ આયે બના ‘યે 
શુ  હૈ’—ઐસા તીિતમ નહ  આતા. સમજમ આયા? 

મ તો મેરી अनभुिूत-अतीिय सखु, वही ह ैप िजसका...  જુઓ! ભાષા અનુભૂિત 
લીધી, લેશે િ કાળી પાઠમાં. और कैसा ँ? ‘शुिचाऽमतूः’ અનુભૂિત–મેરી પ રણિતમ 
આનંદ હૈ ઔર મેરા સારા વ પ ભી આનંદ(મય) હૈ. સમજમ આયા? જુઓ! સાધક વકી 
યા યા. ‘शु िचाऽम ूतः’ रागािद-उपािधरिहत चतेनामाऽ भाव ह ै िजसका. સમજમ 
આયા? અતીિ ય સુખ હૈ, વ તુ િ કાલી િચ મૂિત હૈ, પણ પયાયમ જરી કલુિષતતા હૈ વહ 
િસ  કરનેકો યે બાત કહતે હ. યા કહતે હ સમજમ આયા? 
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ચેતનામા મૂત.. મૂત વભાવ હૈ. भावाथ  इस ूकार ह—ैिािथ कनयस ेिप 
ऐसा ही ह।ै યો, ય વ પ ઐસા હી હૈ. અનુભૂિત નાખી દીધી એમાં ય વ પમાં. સમજમ 
આયા? યા કહા? યાિથકનયસે ઐસા હૂં ઉસમ અનુભૂિત ભી ડાલ દી સાથમ. ભાઈ! આ શું 
અનુભૂિત? અનુભૂિત િનમળ હ . શુ  ય હૂં.. શુ  ય હૂં, મેરી અનુભૂિત અતીિ ય સુખ પ 
હૈ. મેરી અનુભૂિત તો, મ સા હૂં ઐસી મેરી અનુભૂિત આનંદ( પ) હૈ. સમજમ આયા? 
ય વ પ હૂં.. ઐસા ય વ પ હૂં... ભગવાન આ મા.. અપના વ પ ઐસા હૈ ઔર અનુભૂિત 

આનંદ( પ) હૈ ઐસા મેરા ય વ પ હૈ.  

‘अिवरतमनभुाािकािषतायाः’ જુઓ! અથ કરગ. કમકો પહલે નહ  યાદ કરગ. 
કમકો પહલે નહ  યાદ કરગ. પહલે તો સીધા..... અથ કરનાર હ . િવશેષ કતના કહતે હ દેખો! 
िनररपन े अनािद सानप िवषय-कषायािदप अशु चतेना... મેરી પયાયમ જરી 
મિલનતા હૈ. દેખો! મેરી પયાયમ થોડી મિલનતા અના દકી હૈ. અના દકા અથ? મિલનતા કભી 
નાશ હુઈ થી ઔર ગટી ઐસા નહ . યા કહા સમજમ આયા? ભગવાન આ મા શુ  
ય વ પ આનંદમૂિત, અનુભૂિતમ આનંદ.. વ તુ કાયમી આનંદ ઔર અનુભૂિત આનંદ( પ). 

ઐસે હોતે હુએ ભી મેરી પયાયમ અના દકાલસે િવષયકષાયકી પ રણિત હૈ. અશુ કી પ રણિત 
હૈ, પરકા લ  કરકે થોડે કષાય પ પ રણિત હૈ. સમજમ આયા?  

કહો, યે મુિન કહતે હ છઠવે ગુણ થાનમ. અનુભા ય છે ને? અનુભા યનો અથ, िवषय-
कषायािदप अशु चतेना એમ લેવું. ઉસકે સાથ હૈ. ઓલા (કમ) અનુભાવ ને (અશુ તા) 
અનુભા ય ઐસે ન િલયા. સમ ? અનુભાવ ને અનુભા ય એમ સંિધ ન લીધી. મેરી અપની 
પયાય ઐસી હૈ ઐસે િલયા. મ ઐસા (અશુ ) વ પ હુઆ હૂં, મેરી પયાયમ કલુિષતતા 
અના દકી હૈ. સમજમ આયા? મુિન હ તો ભી કહતે હ ક યે રાગ પહલે સવથા છૂટ ગયા થા 
ઔર નયા આયા હૈ ઐસા હૈ નહ . અના દ રાગવાિસત બુિ , ભાઈ! વહ પંચા તકાયમ (આતા 
હૈ). યહી યહાં ભી કહતે હ. અના દસે પહલે યવહાર આયા—ઐસા હૈ? િન યકા ભાન હૈ, 
િન યકા તો અનુભવ હૈ ઔર પૂવકા અના દવાિસત રાગ બાકી રહ ગયા હૈ. સમજમ આયા?  

પંચા તકાય. વહ ભી અમૃતચં ાચાયકી બાત હૈ, યે ભી અમૃતચં કી બાત હૈ. 
ઓહોહો! અથ કરનેમ કતની ગરબડ કરે, આખા નશાસનને ડહોળી નાખે. વીતરાગ વ પ છે 
ભાઈ! વા યસે લાભ હૈ, પરા યસે લાભ હૈ નહ . તીન કાલ, તીન લોકમ પરા યસે (લાભ 
નહ ). િ લોકનાથ પરમા મા ભી હો તો ઉસકે આ યસે આ માકો સ ય દશન- ાન હો ઐસા 
હૈ નહ . સમજમ આયા? એ કહે કે જુઓ! શા મ ઐસા આતા હૈ. જને રકે જન બંબકો 
દેખનેસે િમ યા વકા ટુકડા હો તા હૈ. યા ઐસે દેખતે હ તો હોતા હૈ? કરણ માનના કહાંસે? 
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અધ:કરણ, અપૂવકરણ, અિનવૃિ કરણ કયે બના સ ય દશન હોતા નહ . ..... ભગવાનકી 
ઓર દેખનેસે કરણ હોતા હૈ? આ લ યું છે ને?  

બાત પહલી યે ચલી થી. પહલી બાત ચલી થી. યારે ફૂલચંદ  સાથે પહેલી વાત 
ચાલી, યારે એણે ક ું. એલા! પણ આ કહે છે કે અંદર કરણમાં છે તો....... સમજમ આયા? 
નહ  તો િસ ાંત તો હૈ ક નહ ? અંતમુખ પ રણામ જબ અધ:કરણ, અપૂવકરણકા ચલતા હૈ, 
ઉસકા તો પર ઉપર લ  હૈ હી નહ  ઔર ઉસકે બના સ ય દશન હોતા નહ . યા પરકે 
લ સે સ ય દશન હોતા હૈ? અમરચંદભાઈ! અરે! શા ના અથ એટલા કરે, અથના અનથ કરે 
અને માને કે અમે બરાબર શા ની ાવાળા છીએ. કેમકે યવહારનયસે..... તુમ તો 
યવહારનયકો ઉડા દેતે હો. તુમકો શા કી ા હૈ નહ . એય ધ ાલાલ !  

યવહારનયસે કહા હૈ.. યવહારનયસે કહા હૈ ઐસા કહકર ઉડા દેતે હો. અરે 
ભગવાન! બાપુ! યવહારનયસે કહા હૈ વહ નનેલાયક હૈ, આદરનેલાયક નહ . આદરનેલાયક 
ભગવાન આ મા ચૈત ય ભુ હૈ. (ઉસકા) તુ  માહા ય ન આવે ઔર પરકા માહા ય રહે, 
તબ લગ અંતરકે માહા યમ યે—યે હો સકે નહ . કહતે હ, હમારા કલુિષતભાવ अशु 
चतेना उसके साथ ह ैाि अथा त ् उसप ह.ै એય! એની સાથે યાિ  લીધી ભાઈ! ઓલા 
િનિમ  સાથે નહ . જુઓને! કેવો અથ કય  છે! એ પછી લેશે. પછી લેશે. િનિમ  કોણ છે એ 
પાઠ પછી લેશે. પણ પહેલું આ ઉપાદાન િસ  કરીને, એમ. સમજમ આયા? 

મ ભગવાન આ મા મ તો અિતિ ય આનંદ(મય) હૂં ઔર મેરી પયાય ભી આનંદ પ 
હુઈ હૈ, િફર ભી પયાયમ અના દ વાસના( પ) થોડા રાગા દકા િવષયકષાય હૈ. ઉસ કારણસે... 
દેખો!  સ ય િ  ઔર સાધકકા િવવેક! જતની િનમલતા હુઈ હૈ ઉતની િનમલતાકો િનમલતા 
નતે હ, સાથમ જતની મિલનતા હૈ ઉસકો મિલનતા નતે હ. સાધક હૈ ક નહ ? िवषय-

कषायािदप अशु चतेना, उसके साथ ह.ै.. યા ઉસકે સાથ હૈ? िनररपन े अनािद 
सानप िवषय-कषायािदप अशु चतेना, उसके साथ ह ै ाि अथा त ् उसप ह ै
िवभावपिरणमन, ऐसा ह.ै.. જુઓ! મેરા િવભાવ પ રણમન મેરેસે હૈ. ઉપાદાનસે પહલે િસ  
કરતે હ. સમજમ આયા? ચૈત ય ભુ શુ  ય આનંદ–અતીિ ય આનંદ(મય) હૈ, ઉસકા 
બોધ હોકર અતીિ ય આનંદકી દશા પયાયમ ધમ કો હોતી હૈ. મુિન હોતે હુએ ભી સાથમ 
અના દકી વાસનાકા અંશ ભી પયાયમ યા  હૈ. ઉસકી સાથમ યાિ  હૈ, પરકે સાથ હમારી 
યાિ  નહ . સમજમ આયા? 

કતના અથ એક ોકમ ડાલતે હ દેખો! िवभावपिरणमन, ऐसा ह ै कलंकपना 
िजसका... મેરે પ રણમનમ િવભાવ કલંક હૈ. આહાહા! મુિન તો જુઓ! ને અ પ–એકાદ 
ભવમાં મુ ત છે હ . ઐસે અમૃતચં ાચાય, કુંદકુંદાચાયદેવ. એક ભવ દેવકા હો. ઐસી જસકી 
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તાકાત.. ઐસી તાકાત ક પંચમ આરામ ઐસા કામ કયા. સમજમ આયા? એકાદ ભવ કરકે 
મો  ચલે યગ. મો  ચલે યગ. કહાં ના હૈ? અપની શુ  પૂણ પયાય ા  કરગ. વે 
કહતે હ, અરે ભગવાન! અના દસે મેરી પયાયમ થોડા રાગ હૈ હ . ઇસ રાગકા ટીકા કરતે કરતે 
નાશ હો ઓ, એમ કહતે હ. સમજમ આયા? મેરી લગની તો ભગવાન શુ મ લગી હૈ. 
સમજમ આયા? આહા! 

પણ પયાયમ િવષયકષાયા દ પ... િવષય શ દસે ભોગા દ નહ  હ , પણ પર ઉપર લ  
હૈ. સમજમ આયા? એનું નામ િવષય. વિવષય પૂણ હુઆ નહ , વ-આ ય પૂણ હુઆ નહ  
તો અભી પર ઉપર મેરા લ  રહતા હૈ, તો પરકે લ સે તો કષાય ઉ પ  હોતા હૈ. એ 
વજુભાઈ! જુઓ, આ ટીકા! ह ैकलंकपना िजसका.. આહાહા! યા કહતે હ? મ વ તુ તો શુ  હૂં 
ભગવાન! ઐસી િનમલ પયાય ભી ગટ હુઈ હૈ, પણ ઇતની મિલનતા હૈ અભી રાગકી. પંચ 
મહા તકા િવક પ ઉઠતા હૈ, કહનેકા િવક પ ઊઠતા હૈ, સુનનેકા િવક પ ઊઠતા હૈ, વહ કલંક– 
મૈલ હૈ. આહાહા! કહો, સમજમ આયા? 

એકકોર કહે, મુિનકો અશુભભાવકી તો ગંધ ભી નહ  ભાઈ! સુનો! .... કહતે હ. 
સમજમ આયા? યે બાત યહાં આયી ન? મુિનકો તો અશુભભાવકી ગંધ નહ . આતા હૈ ન 
મો માગ કાશકમ? શુભકષાયકા ઉદય જરી આતા હૈ શુભભાવ, કહતે હ ક મુ  કલંક હૈ. 
આહાહા! અરે! મ આનંદમૂિત હૂં ન ભુ! મેરી પ રણિત શુ  થોડી તો હૈ, પણ યે થોડા 
(અશુ )ભાવ રહ ગયા હૈ ન, યે કલંક હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

ોતા : અ ાની જસકો કથંિચત્ અ છા માને, ઉસે વે ( ાની) કલંક માને. 
પૂ ય ગુ દેવ ી : ઉસકો લાભદાયક માને, શુભભાવસે લાભ હોતા હૈ ઐસા માને. 

યાય તો િમલાના પડેગા ક નહ ? એક તો મુિન વયં હ ઔર કહતે હ ક મુ  થોડા કલંક હૈ. 
મુિનકો અશુભભાવ તો હોતા નહ . યે બાત કરતે હ, ટીકા કરનેકે કાલમ બાત કરતે હ. ભાઈ! 
આહાહા! િવવેકનો તો સાગર છે ને. 

ભગવાન આ મા... મ તો આનંદ હૂં, અમૃત વ પ હૂં. મેરી પયાયમ ભી આનંદ તો 
આયા હૈ, પણ અના દકી વાસના અભી થોડી હૈ. અશુભ નહ  હૈ, પણ શુભરાગ ભી મુ  કલંક 
હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? યે તો હમારી શોભા હૈ, (અ ાની) કહતે હ, શુભભાવ તો હમારી 
શોભા હૈ. આ તો કહે છે કે ભુ! હમ િવક પ–કલંક ઉઠતે હ ન.. િવક પ ઉઠતે હ ન. અમારો 
િન કલંક વભાવ.. િન કલંક વભાવ.. ઇતના-ઇતના કલંક હૈ હ  નાથ! આહાહા! સમજમ 
આયા? ઐસી ા કૈસી કરના? ાન કૈસા કરના? કૈસે રાગકો અપનેમ મિલનતા નના—
સબ ઉસમ િવવેક આતા હૈ. આહાહા! આટલી તાકાત! જસને કુંદકુંદાચાયકે દય ખોલકર ટીકા 
કી. પંચમ આરામ કુંદકુંદાચાયને તીથકર સા કામ કયા, અમૃતચં ાચાયને ગણધર સા (કામ 
કયા)..... મુ  કલંક હૈ... આહાહા!  
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ોતા : દેશના કરવાનો િવક પ પણ કલંક છે. 
પૂ ય ગુ દેવ ી : કલંક છે. વાત તો એ, વિન તો એ છે ભાઈ! આહાહા! ઔર જસ 

ભાવસે જ મ ધારણ હોગા વહ કલંક હૈ. શમજનક કલંક. યોગસારમ કહતે હ ન? અરે! હમ 
પંચમ આરાકે મુિન હ તો ભવ તો આયેગા. હમકો કેવલ ાન તો હો નહ  (સકતા), પુ ષાથ 
ઇતના હૈ નહ . યે રાગ કલંક હૈ ઔર ભવ ભી કલંક હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

ભગવાન આ માકે શુ  આનંદ વ પ ઉપર સ ય િ  સાધકકી િ  પડી હૈ. સમજમ 
આયા? જહાં થોડા રાગ આયા તો વે કહે, મુ  કલંક હૈ. યે અના દકા કલંક હૈ.. અના દકા કલંક 
હૈ. કભી કલંક છૂટ ગયા થા ઔર નયા હુઆ હૈ ઐસા નહ  હૈ. અના દકા અથ, મ િમ યા િ  હૂં 
અના દસે ઐસા નહ . વહ કલંકકા ભાવ.. મ પરમાનંદકી મૂિત શુ વ પ ભગવાન આ મા 
ઉસમ–પયાયમ ઇતના શુભરાગકા કલંક હૈ, ભગવાન! ટીકા કરતે.. કરતે યે મેરા કલંક નાશ 
હોકર િનમલતા હો ઓ, એમ કહતે હ. સમજમ આયા? મેરા લ , ર ચૈત ય ઉપર હૈ. ચાહે 
સો મ િવક પમ આ , િલખનેમ લ  હો, મેરા લ  અંતરસે ચૂકતા નહ , એમ કહતે હ. સમજમ 
આયા? સ ય િ કા મુ ય લ  ુવ ઉપર હૈ. પયાય ને યહારકા મુ યપના સ ય િ કો હોતા 
નહ . વહ બાત િસ  કરતે હ. ઓહોહો! દગંબર સંતોએ ધમને રા યો છે, િસ  કયા હૈ ક 
નહ ? ઐસી વાણી. યાયમ દેખો તો અકેલા સ ય જડતે હ. કલંક.. મહારાજ! ભુ! મુ  કલંક 
હૈ ઇતના. આહાહા! એ પોપટભાઈ! 

િમ યા વ હૈ નહ , અશુભભાવ હૈ નહ . મુિન હ ન? શુભભાવ હૈ (વહ) કલંક હૈ. 
સમજમ આયા? कलंकपना िजसका ऐसा ँ। ઐસા હૂં ભાઈ! એમ કહે છે. આહાહા! પયાયમ 
ઐસા હૂં ઐસા મેરા ાન નતા હૈ. પયાયમ મુ  રાગ હૈ (વહ) મ નતા હૂં. મુ  યાલમ હૈ. 
મ મુિન હુઆ, સ ય િ  હુઆ, તો મિલનતા બલકુલ ચલી ગઈ હૈ ઐસા નહ . ન હો તો 
સવ  હો ય. સવ  નહ , તો મેરી અવ થામ રાગ.. રાગ.. પયાય િ –અવ થા િ મ રાગ 
દખતા હૈ. पया यािथ कनयस ेजीवव ुअशुपस ेअनािदकी पिरणमी ह।ै મિલનતા અના દકી 
હૈ. વ તુ તો અના દકી શુ  આનંદકંદ હૈ ઐસા ભાન હુઆ તો ભી મિલનતા અના દકી રહી હૈ. 
સમજમ આયા? અના દકી હુઈ તો સ ય દશન યા હુઆ ઉસમ? એય! અના દકી રહી તો 
સ ય દશન કહાં આયા? સોગનચંદ ! રાગની પયાય રહી છે. એ ટલી રહી એ અના દની છે. 

 થોડી રહી હૈ, પણ યે અના દકી હૈ, એમ કહતે હ. સમજમ આયા?  

उस अशुताके िवनाश होन े पर जीवव ुानप सखुप ह।ै મેરે અંતર 
લ મ ભગવાન આ માકા ઘોલન હોતા હૈ ઉસસે અશુ તાકા નાશ હોકર, મ વવ તુ  
ાન વ પ સુખ પ હૂં. ાન વ પ.. અકેલા ાન હો યેગા, અકેલા આનંદ પ હો યેગા, 

ઉસકા નામ મુ ત ને મો  કહનેમ આતા હૈ.  
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आग ेकोई ू करता ह ै िक जीवव ुअनािदस ेअशुप पिरणमी ह.ै.. હવે ભાઈ!  
લીધું. હવે વાત. ઉપાદાનમ અશુ તા પયાયસે િસ  કરકે પછી દોષમાં (િનિમ  લીધું). અપની 
પયાયમ દોષ હૈ, કલંક હૈ, મેરેસે હૈ, મ ઐસા હૂં. યસે શુ  હૂં, પયાયમ ઇતની શુ તા-
અશુ તા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? દેખો તો ખરા! િન યકા ભાન ને યવહારના ાન. 
િન યનું ભાન ને યવહારનું ાન. િન યનું ભાન એટલે આદરસે, એમ. સમજમ આયા? 
સ યક્ િ કી યે ચીજ અને સાધકપના ઐસા હોતા હૈ. વહ ભી અપના ાંત દેકર િસ  કરતે 
હ. સમજમ આયા? 

હવે કહે છે... ઇતના િસ  કરકે... મ વ તુ ભગવાન.... પહલે તો समयसार ाा एव.. 
સમયસારકી ટીકા કરતે મેરી મિલનતાકા નાશ હો ઓ અથવા તો મ શુ  હો  ઐસે કહતે 
હ. મિલનતા નહ , મ શુ  હો . ભાઈ! એમ ક ુંને પહેલું. મેરી શુિ  હો ઓ. મિલનતાકા 
નાશ ઐસા નહ  કહા. યે ટીકા કરતે મુ  પરમ િવશુિ  હો, ઇતના કહા. બસ વહાં પહલે 
અ તસે િલયા. ટીકા કરતે (વ ત) મેરા યાન વભાવસ મુખ હૈ, મેરી શુિ  હો ઓ. અબ 
કહતે હ, પયાય િ મ મેરી કલંકદશા હૈ યે મેરે યાલમ હૈ. વહ મેરેસે હૈ, અભી મેરે યાલમ 
હૈ. સમજમ આયા?  

૪૭ નય આતી હૈ ન ૪૭ નય? ુત ાની ગણધર ભી, અપની પ રણિતમ રાગકી 
પ રણિત હૈ યે અપનેસે હૈ ઐસે નતે હ. એય! ભારે ભાઈ! એક ઓર કહે ક રાગ પરકા હૈ, 
િવભાવ પરકા હૈ. અરે! સુન તો સહી. સમજમ આયા? ચાર ાન ને ચૌદહ પૂવકી રચના 
જનકો અંતમુહૂતમ હોતી હૈ ઐસે છ થ ગણધર, પણ અપની પયાયમ રાગ (હૈ ઔર) રાગકા 
કતૃ વ પ રણમન હૈ, મેરેમ પ રણમન હૈ—ઐસા (ઉનકા) ાન નતા હૈ. સમજમ આયા? વહ 
પ રણમન કોઈ કમકે કારણસે હૈ ઐસે નહ . સમજમ આયા?  

ઈ રનય આયા ન ઈ રનય? મ હી િનિમ  આધીન હોકર િવકાર પ પ રણમન 
વતં પને કરતા હૂં, ઐસા મ પરતં  હૂં. સમજમ આયા? મ હી િનિમ  આધીન હોકર રાગ 
કરતા હૂં ઐસા મ વતં  હોકર કરતા હૂં, ઐસા મ મેરેસે પરતં  હૂં. ઇસ રીતસે મ પરતં  હૂં. 
સમજમ આયા? કહતે હ, ઐસી અશુ તામ િનિમ  કૌન હૈ? િનિમ  કોઈ ચીજ હૈ ક નહ ? 
वहा ँिनिममाऽ कुछ ह ैिक नह ह?ै उर इस ूकार—िनिममाऽ भी ह।ै િનિમ મા  ભી હૈ. 
ભાષા દેખો! િનિમ  ભી ચીજ દૂસરી હૈ. ભગવાન આ મા અશુ પને જતના પ રણમતા હૈ, 
ઉસમ દૂસરી ચીજ િનિમ મા .. િનિમ મા કા વજન (ન) કરતે... એક િનિમ મા  હૈ. વહ કુછ 
કરાતી નહ . સમજમ આયા? િવકારકો યે ચીજ કરાતી નહ .  

કતના ખુલાસા કરતે હ! ઉપાદાન-િનિમ  આ દ સબકા ખુલાસા આ તા હૈ, યો. 
િન ય- યવહાર, ઉપાદાન-િનિમ  ને મબ —પાંચ કા ઉસમ ખુલાસા હૈ. સવ તા આયી ન 
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પહલી? સવ  પહલે િસ  કયે ન? સવ  ભગવાન... ઓલામાં એમ લીધું છે ટીકામાં. ..... 
માપ હોય છેને. ...... એ આમાં લીધું છે...... અ યા મ તરંિગણી. કેટલું? કે ટલું .......ધારા આવે 
છે ને. અનંતીનું માપ એ બધું ગટ કયુ છે કેવળીએ. પૂણ ગટ કયુ છે. એની સં યા છે. 
ગો મટસારમાં આ યું છે. કેવળ ાનીની કેટલી પયાય? તો કતન કહતે હ ન? ક ઇતના ગટ 
હો, પણ સવ અપેિ ત ધમ ઉસકે ાનમ નહ  આતે. ઐસી બાત હૈ (નહ ).  

ભગવાનકે ાનમ સબ તીન કાલ, તીન લોક અપેિ ત-િનરપે  સબ ધમ આ તે હ.  
અપની પયાય અપનેસે િનરપે પનેસે િનરપે  પ રણમતી હૈ. ઐસા ભગવાનકા િનણય કરે તો 
મબ કા િનણય આ તા હૈ. મબ કા િનણય કરે તો ભગવાનકા િનણય આ તા હૈ. 
મબ કા િનણય યકે િનણયમ આ તા હૈ. મબ પયાયકા િનણય, યકે લ  બના 
મબ પયાયકા (િનણય) હોતા નહ . સવ કા િનણય, યકે વભાવ બના સવ કા િનણય 

હોતા નહ . સ ય દશન, ભૂતાથકે આ ય બના સ ય દશન હોતા નહ .—સબકી એક હી 
બાત હૈ. નવરંગભાઈ! એની સાથે કહે છે, હમ મિલન પ રણામ થોડા હૈ વહ કલંક હૈ. ઉસમ 
િનિમ  કોઈ હૈ. વહ કૌન હૈ યે િવશેષ કહગ. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ વદ ૨, મંગળવાર, તા. ૨૨-૮-૧૯૬૭ 
કળશ –૩-૪,   વચન નં. ૬ 

 

સમયસાર (કલશ), વ અિધકારકા તીસરા કલશ ચલતા હૈ. આચાય મહારાજ 
અમૃતચં ાચાય દગંબર સંત–મુિન હ, ઉ હ ને યહ કલશટીકા બનાયી હૈ. કહતે હ, હમારા 
આ મા વ તુ િ સે તો અનંત આનંદ વ પ અને શુ  િ કાલ િચ મૂિત હૈ, ઔર (હમારે) 
આ મામ અતીિ ય આનંદ હૈ (ઉસસે) હમ હમારી પયાયમ અતીિ ય આનંદકી ાિ  હો. 
સમજમ આયા? યા યા કરનેકા હેતુ મેરા યહ હૈ. લોકો સમ ... દુિનયા સમ  ન સમ  
ઉસકા  યહાં નહ  િલયા. યે યા યા–ટીકા... યે રાગવધક શા  નહ  હૈ. વૈરા ય–
વીતરાગવધક શા  હૈ. વીતરાગવધક શા  કહનેમ—ઉપદેશકે કાલમ—મ ટીકા ક ંગા ઉસ 
કાલમ—મેરી અનુભૂિત આનંદ પ હો, અતીિ ય સુખ પ હો ઐસી પહલી ાથના કી હૈ. 
સમજમ આયા? 

સુનનેવાલેકો ભી ઐસે કહતે હ ક તુ  આ મા પરમાનંદ પી અનુભવ હો ઐસી તેરી 
ાથના હોની ચાિહયે. સમજમ આયા? તો કહતે હ, હમ ટીકા કરતે હ.... દેખો! યહ (ટીકા) 

ભારત રામાયણકે સમાન રાગવધક નહ , વૈરા યવધક હૈ. ઔર મેરી પયાયમ જરી શુભભાવ 
હોતા હૈ, અનુભૂિતમ પૂણ આનંદ નહ  હૈ તો વહ મેરી પયાયમ કલંક હૈ. સમજમ આયા? આ 
રાડ નાખે છેને કે શુભભાવસે ધમ હોતા હૈ. યહાં તો કહતે હ, અરે! મેરી પયાયમ જરી 
શુભભાવ આયા હૈ વહ મુ  કલંક હૈ. આહાહા! આચાય સે મુિન... સમજમ આયા? જનકો 
તીન કષાયકા અભાવ હૈ, વીતરાગતા ગટ બહુત હુઈ હૈ ઔર પયાયમ થોડા... અશુભભાવ તો 
હૈ હી નહ , થોડા શુભભાવ હૈ તો ઇતની ઝંખના–અંતરકી ભાવના હૈ ક મ તો શુ  આનંદમૂિત 
હૂં ઐસી હી મેરી પ રણિત–પયાય પૂણ આનંદ પ હો ઓ. યે  કલંક લગા હૈ ઉસકા નાશ 
હો. યહ યા યા કરતે કરતે મેરી લ  ને મેરી િ  તો શુ  ચૈત ય ઉપર હી રહેગી. આહાહા! 
સમજમ આયા? ઉસ કારણસે કલંક મુ  હૈ વહ નાશ હો.  

કૈસા હૈ કલંક? અશુ પના અના દસે હૈ. મેરી પયાયમ અશુ પના  થોડા ભી રહા યે 
અના દસે હૈ. સમજમ આયા? કભી અશુ તા છૂટી હૈ ઔર િફર અશુ તા હુઈ હૈ, ઐસા હૈ નહ . 
કહતે હ ક કલંકકા િનિમ  કૌન હૈ? સમજમ આયા? િનિમ મા  કુછ હૈ ક નહ ? પહલે તો 
િસ  કયા ક અપની પ રણિત અપનેસે કલુિષતતાસે પ રણમ રહી હૈ. શુભરાગ પી મિલનતા, 
મેરે પુ ષાથકે અપરાધસે મ કલુિષતપને પ રણમ રહા હૂં, એમ િસ  કયા હૈ. સમજમ આયા? 
મેરી વ તુ શુ  ચૈત યમૂિત, મુ  અનુભૂિત વતમાનમ હૈ, પણ પરમ િવશુિ  હો, પરમ 
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આનંદ પ હો ઐસી મેરી ભાવના હૈ. ઔર મેરી પયાયમ વતમાનમ મ રાગ આ દસે હુઆ હૂં–
પ રણમા હૂં. ‘कािषताया:’ આહાહા! સમજમ આયા? 

ભગવાન અતીિ ય વ પ ભુ ઐસે અનુભવમ યે થોડા શુભભાવકા કલંક કૈસે રહા? 
દેખો! દુિનયા તો શુભભાવમ ધમ માનતી હૈ. અહ  કહે છે કે મુ  કલંક હૈ. સોમચંદભાઈ! એમ 
કહે છે. કલંક હૈ કહતે હ. ટીકા કરવાનો શુભ િવક પ ઉઠે એ કલંક છે, એમ કહે છે યો. મ 
આ મા રાગરિહત.. મેરી ચીજ રાગરિહત હૈ ઔર મેરી પ રણિત ભી રાગરિહત પૂણ હોની 
ચાિહયે. ઇસ સમયમ મુ  પૂણ શુિ  હૈ નહ . આચાય કહતે હ, જરી કલંક હૈ. કલંકપના 
પ રણમા હૈ મેરે કારણસે. કોઈ કહે ક શુભભાવ રાગ કમકે કારણસે હુઆ હૈ ઐસા નહ  હૈ. 
કતના િસ ાંત િસ  કરતે હ! મિલનતાકા અંશ ભી અપને પુ ષાથકી કમીસે હુઆ હૈ. કોઈ 
કમકે કારણસે મેરેમ મિલનતાકા અંશ હૈ—ઐસા નહ  હૈ યે તો પહલે િસ  કયા. અબ િનિમ  
કૌન હૈ, ઇતના િસ  કરતે હ. સમજમ આયા? િવકાર હૈ મેરેમ–પયાયમ, તો િનિમ  કૌન હૈ, 
બસ ઇતની બાત કરતે હ.  

वह कौन वही कहत े ह—‘मोहनामनोङनभुावात ्...’ છે? पदुग्लिपडप आठ 
कमम मोह एक कमजाित ह.ै. યાન રાખ ! કૈસી ટીકા કરતે હ! આઠ કમ હૈ ન, ઉસમ 
મોહકમકી એક િત કમકી હૈ. સમજમ આયા? વહ મોહકમકા મુ  િનિમ  હૈ. યે કલુિષત 
પ રણામમ મોહકમ (િનિમ  હૈ). મોહકમ કૈસા? યે મોહકમ કૈસા? ઉસકી યા યા ભ  
રીતસે કરગ. યા કહતે હ? ઉસમ ભી ઐસા િલયા ક મેરી પ રણિતમ મોહકમ િનિમ  હૈ. 
મેરી પ રણિત.. યહાં તો કહતે હ ક મોહકમ કૈસા? યા મેરી પ રણિતમ િનિમ  હૈ? સમજમ 
આયા? યહાં વતમાન િવકાર હૈ તો પૂવકા મોહકમ િનિમ  હૈ, ઇતના ન કહકર, કૌનસા 
મોહકમ મેરી પ રણિતમ િનિમ  હૈ? સમજમ આયા? દેખો!  

उसका उदय अथा त ् िवपाक... કમ  મોહકમ હૈ ઉસકા પાક આયા. भावाथ  इस ूकार 
ह—ैरागािद–अशुपिरणामप जीवि ा-ापकप पिरणमा ह.ै િફર િસ  તો વહ 
કરતે હ. મેરા આ મા... દેખો! દૂસરેકો સમ તે હ ઇસ રીતસે ક તુ હારા આ મા આનંદ પ હૈ 
ઐસી િ  કરો ઔર તુ હારી પયાયમ જરી કલુિષતતા હૈ વહ અપનેસે યા ય- યાપક પ 
પ રણમ રહી હૈ. મિલન પ રણામ યા ય હૈ ને આ મા હી યાપક હૈ. કમ ઉસમ યા ય ને કમ 
િવકાર કરાતા હૈ ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા? રાજમલ  કતની પ  ટીકા કરતે હ, યો! 
આ કેટલાક પં ડત લોકો રાડેરાડ પાડે છે. કેટલાક હ . િવકાર કમસે હોતા હૈ... િવકાર કમસે હોતા 
હૈ... અભી ાકા ઠકાના નહ  ક િવકાર મેરેસે હોતા હૈ તબ કમ િનિમ  કહનેમ આતા હૈ.  

કહતે હ, મેરા આ મા.. रागािद–अशुपिरणामप जीवि ा-ापकप 
पिरणमा ह.ै ભાષા દેખો! આ મા વ તુ આનંદ પ હોને પર ભી પયાયમ થોડી શુ તા ગટ હૈ 



કળશ – ૩-૪                             વચન નં. ૬                                   75 

(ઔર) િફર ભી  થોડી અશુ તા રહી હૈ વહ મેરા આ મા હી મિલનતા પ પ રણમા હૈ.  
આચાય સે મહામુિન સંત ‘ણમો લોએ આઈરીયાણં.’ ‘ણમો લોએ સ વ આઈરીયાણં,’ એમ. 
સમજમ આયા? ‘ણમો લોએ સ વ સાહૂણં’ હૈ ન? યે ‘સ વ’ પાંચ મ લાગુ પડતા હૈ. ‘ણમો 
લોએ સ વ અ રહંતાણં, ણમો લોએ સ વ િસ ાણં, ણમો લોએ સ વ આય રયાણં, ણમો લોએ 
સ વ ઉવ ઝાયાણં, ણમો લોએ સ વ સાહૂણં.’ યે પાંચ મ (ઐસા) પદ હૈ હ . અકેલા આ ખરમ 
તો અંતદીપક કહા હૈ. સમજમ આયા? સોમચંદભાઈ!  

ધવલમ ઐસા િલયા હૈ. શા મ િલયા હૈ ક ણમો લોએ સ વ સાહૂણં.. (સ વ)  
અંિતમ (પદ)મ કહા હૈ યે અંતદીપક હૈ, પણ પાંચ મ લાગુ પડતા હૈ. મણીભાઈ! સમજમ 
આયા? ‘ણમો લોએ સ વ અ રહંતાણં’ એમ શ દ છે મૂળ તો. ‘લોએ સ વ સાહૂણં’ આ ખરમ 
કહા, પણ સબકો લાગુ પડતા હૈ, ઐસા ધવલમ પાઠ હૈ. વીરસેન વામી દગંબર મહામુિન 
હતા. ‘ણમો લોએ સ વ અ રહંતાણં’ (અથાત્) જહાં જહાં અ રહંત બરાજમાન હ લોકમ–સબ 
(જગહ)મ (ઉ હ મેરા નમ કાર). ‘ણમો લોએ સ વ િસ ાણં.’ સવ િસ  ય  કહા? કોઈ યહાંસે 
િસ  હોતે હ, કોઈ ર તેમ હો... સમજમ આયા? ઔર વહાં (િસ શીલા પર) હો, સવ લોકમ 
બરાજમાન િસ કો મ નમ કાર કરતા હૂં. ‘ણમો લોએ સ વ િસ ાણં.’ અપને તો યહાં લેના હૈ 
‘ણમો લોએ સ વ આય રયાણં’. યહ આચાય હ. ણમો લોએ સ વ આય રયાણંમ (આ ગયે) હ. 
આચાયપદ હૈ... ગણધર ભી મરણ કરતે હ તો કહતે હ, ‘ણમો લોએ સ વ આય રયાણં.’ મ 
ઉનકો નમ કાર કરતા હૂં. આહાહા! સમજમ આયા? 

વે આચાય કહતે હ, મેરી પ રણિતમ.... ગણધર જનકો નમ કાર કરે... બાર અંગકી 
રચના કરે ન? બાર અંગકી રચનામ ણમો અ રહંતાણં.. ઐસા પહલે આતા હૈ. બારહ અંગ 
ચૌદહ પૂવકી રચના અંતમુહૂતમ કરનેવાલે ગણધર ‘ણમો લોએ સ વ અ રહંતાણં’ (કહતે હ), 
પીછે શા કી રચના કરતે હ. ઉસમ આયા, ‘ણમો લોએ સ વ આય રયાણં.’ યે આચાય કહતે 
હ,  જ હ ગણધરકા નમ કાર પહુંચે ઐસે આચાય કહતે હ ક મેરેમ રાગકી મિલનતા હૈ યે 
મેરા યા ય- યાપક હૈ. રાગકા કતા મ હૂં યાપક ને પયાય મેરા યા ય–કમ મેરેસે હુઆ હૈ. 
યા ય- યાપક શ દ મૂ યો છે ને? (ઉસકા અથ) કતા-કમ રખા. આહાહા! એક ઓર કહે ક 
િવકાર કરતા નહ . સુન તો સહી! સમજમ આયા? અમરચંદભાઈ!  

ોતા : જડકમકે સાથ યા ય- યાપક... 

પૂ ય ગુ દેવ ી : એની સાથે નથી. મેરા િવકારભાવ( પ)  અંશ હૈ યે યા ય હૈ ઔર 
મ યાપક હુઆ હૈ. કમ યાપક હૈ ને મેરી અવ થા યા ય હૈ ઐસા હૈ નહ . કતના પ  કર 
દયા હૈ! ધ ાલાલ ! વ તુ ઐસી હૈ. ભાઈ! દૂસરી ચીજ તો િનિમ  હૈ. િનિમ મ ભી કૈસા 
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ખુલાસા કરગ, દૂસરી રીતસે ખુલાસા કરગ.  મુ  િનિમ  હોગા, જસ કમકો પૂવમ મેરી 
અશુ  પ રણિત િનિમ  હુઈ થી વહ મુ  િનિમ  હોગા, એમ કહતે હ. સમજમ આયા?  

મેરી વતમાન મિલનતાકા અંશ હૈ ઉસમ કમ િનિમ  હૈ ઇતના ન કહકર... સમજમ 
આયા? મેરી અશુ તા–મિલનતા–રાગ હૈ.... મ શુ  ય હૂં, ગુણ હૂં, પયાય ભી મેરી શુ  હૈ. 
ય ક શુ ( પ) હુઆ તો પયાયમ શુ તા આયી હૈ, અનુભૂિતમ આનંદ તો હુઆ હૈ. પણ પૂણ 
આનંદ નહ  હૈ. મેરેમ જતના રાગ હૈ વહ કલંક હૈ મેરેમ, પણ રાગ પ મ હી પ રણમા હૂં, રાગ 
હી મેરી કાયદશા હૈ ઔર મ હી ઉસકા યાપક હૂં–કરનેવાલા હૂં, રાગ મેરા યા ય હૈ.. આહાહા! 
સમજમ આયા? આ તો નાખ કમને માથે દોષ િનકાલ. કમસે િવકાર હોતા હૈ, યા કરે? કમ હૈ 
નહ  ઐસા (ઐસે) ભગવાન મના કરતે હ. શોભાલાલ શેઠ! કમ ઐસા નહ  હૈ. મના કરતે હ. 
યા કરે? હમારે કમમ ઐસા નહ  હૈ. ‘કમ બચારે કૌન...’ વહ તો પર જડ હૈ. (યથાથ) 
પુ ષાથ નહ  કરતે, ઉલટા પુ ષાથ કરતે હ ઔર ઉલટા પુ ષાથ ડાલે (કમ પર). યા કરે? 
ભાઈ! કમમ પડા (-િલખા) નહ  હૈ. તેરી પિહચાન હી સ ચી નહ , ા ભી સ ચી નહ  હૈ 
તેરી.  

કહતે હ આચાય, अशुपिरणामप... એ રાગા દની યા યા. રાગા દ એટલે અશુ  
પ રણામ, એમ. जीवि ा-ापकप पिरणमा ह ैમેરી પયાયમ... મ શુ  હૂં યસે... 
જુઓ! સ ય િ કો અશુ  પ રણમન નહ  હૈ ઐસા આગે કહગ. સ ય િ કા ય શુ પ 
પ રણમા હૈ—ઐસે કહગ. વયં અથ કરગ રાજમલ . યહાં કહતે હ.... કઈ અપે ા છે? અંશમ 
મિલનતા હૈ વહ મેરેસે હૈ, ઇતના િસ  કરના હૈ. સમજમ આયા? રાજમલ  પીછે બહોત 
કહગ. સ ય િ કો બંધ હૈ હી નહ . સ ય િ  તો શુ યપને પ રણમા હૈ. સા શુ  હૈ, 
િ કાલી આનંદ પ હૈ, ઐસા હી ઉસકી પયાયમ આનંદ ને શુ પ હી પ રણમન હુઆ હૈ. 
અશુ  પ રણમન સમ કતીકો હૈ નહ . ઓહો! એક ઓર ઐસા કહતે હ, કહગ.... િનજરામ ઐસા 
કહતે હ. યહાં કહતે હ... આચાય કહતે હ ક ભલે મ ઉસ વ ત ઐસા કહૂંગા, પણ મેરી 
પયાયમ ઇતના મિલનતાકા ભાવ હૈ વહ મેરે યાલમ હૈ.. વહ મેરે યાલમ હૈ. યાલ બહાર 
નહ  હૈ. ઔર રાગ પ હુઆ વહ મ હી હુઆ હૂં. કોઈ કમસે હુઆ ઐસા હૈ હી નહ . આહાહા! 
સમજમ આયા? 

પ રણિત ઉસમ િનિમ  હૈ, બસ. કલુિષતપને મ પ રણમા હૂં યે પહલે િસ  કયા હૈ. 
અબ વહ પ રણમનમ િવકાર હૈ તો િનિમ  હૈ ક નહ ? તો િનિમ  હૈ મોહકમ. પણ યે મોહકમ 
કૌનસા? વહ બાત કરતે હ. पदुग्लिपडप मोहकमका उदय िनिममाऽ ह।ै પૂવકા 
પુ ગલકમ તો િનિમ મા  હૈ. રાગ તો અપને ઉલટે પુ ષાથસે આ મા કરતા હૈ. જુઓ! યહાં 
પહલે આયા. સમજમ આયા? યે (બાત) ૭૧કી સાલમ પહલી બૈઠી થી અને બહાર પાડી હતી 
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પહેલી હ . આમ છે ભાઈ! અપને પુ ષાથસે રાગ- ેષ કરતા હૈ આ મા. કમ-ફમ કરાતા હૈ ઐસી 
બાત હૈ નહ . ખળભળાટ.. અરે! આપણે તો કમ હોયને? આપણે એટલે કોણ? આપણે નને 
તો કમ હોય. કમને લઈને રખડે, કમને લઈને રાગ હોતા હૈ. ઐસા હૈ નહ  ભાઈ! કમ તો 
િનિમ મા  હૈ. ઇતની દશામ ચડે હુએ આચાય, જરી શુભ િવક પ રહા હૈ ઉસે કલંક કહકર 
(કહતે હ ક) મ ઉસ પ પ રણમા હૂં હ . યે રાગ પી યા ય અવ થા મેરી હૈ ઔર મ યાપક 
હુઆ હૂં હ . આહાહા! એ વજુભાઈ!  

કેટલો િવનય ને કેટલો િવવેક ને કેટલી નરમાશ! જ હ ને સમથ ગણધર સા કામ 
કુંદકુંદાચાયકી ટીકામ કયા હૈ. ભાઈ! મેરી પયાયમ થોડા કલંક હૈ હ . યે કલંક कािषताया: 
મ પ રણમા હૂં અને યા ય- યાપક મેરા હૈ હ . યાપક નામ કતા, યા ય નામ કમ, કમ નામ 
કાય. રાગકા કાય મેરા હી હૈ. કોઈ કમ-કમકા હૈ નહ . દગંબર આચાય સંત વનમ બસનેવાલે, 
આનંદકંદમ ઝૂલનેવાલે િસિ  કરતે હ અપને િવકારકી. નહ  તો પૂણ આનંદ ય  નહ  હોતા 
હૈ? પૂણ શુ  આનંદ મેરી અનુભૂિતમ માંગતા હૂં, પૂણતા નહ  હોતી વહ મેરી મિલનતા હૈ.... યે 
યા યા કરતે કરતે મેરી પરમ િવશુિ  હો ઓ. સમજમ આયા? 

મેરા લ  હૈ આ માકે અંતરમ. શુ  આનંદ વભાવ સ મુખ હી મેરા ઘોલન ચલતા હૈ. 
સમજમ આયા? ચાહે તો િવક પ ને ટીકા હો, મેરા લ  તો મુ ય વ તુ પર હી હૈ. વહ કહતે હ, 
િલખને વ ત રાગ આયા, પણ મેરી મુ યતા વહાં નહ  હૈ ઐસે કહતે હ. રાગપને મ પ રણમા 
હૂં, પણ મેરી મુ યતા વહાં નહ  હૈ. િલખનેકી યામ નહ , રાગમ નહ , પયાયમ નહ . મ શુ  
ભગવાન આ મા હૂં, મ િચદાનંદ ુવ હૂં, ઉસમ મેરી મુ યતા સદા િનરંતર ચલતી હૈ. સમજમ 
આયા? આહાહા! 

मोहकमका उदय िनिममाऽ ह।ै जसै ेकोई धतरूा पीनसे ेघमूता ह.ै.. ધતૂરો પીને ઘૂમે 
છે મગજ. िनिममाऽ धतरूाका उसको ह।ै ધતૂરો તો િનિમ મા  છે. ઘૂમના તો ઉસકી 
યો યતાકે કારણસે હૈ. જુઓ! ઉસમ િલખા હૈ દેખો! ધતૂરેકે કારણસે ઘેન હુઆ. ધતૂરેકે કારણસે 
ઘેન એમ નહ  ભાઈ! ઘેન હોનેકી લાયકાત અપની પયાયમ અપને કારણસે થી, તો ધતૂરા 
િનિમ  કહનેમ આયા હૈ. દા સે ઘેલા હોતા હૈ ઐસા નહ  હૈ એમ કહતે હ. સમજમ આયા?  

યે  બહોત ચલતા થા, હમારે (સંવત) ૮૩મ બહોત ચલતા થા. ૮૩. ચાલીસ વષ 
હુએ. .... ગાથા, પંચા યાયી. યે દેખો ઇસમ િલખા હૈ. યા િલખા હૈ? કે જુઓ! દા ને લઈને 
ઇિ ય એવી થાય છે. ઇિ ય જડકો દા  લાગુ પડતા હૈ િનિમ ? જડકો? ભાઈ! એમાં એ લ યું 
છેને ઇિ ય? ઇિ યમ ઘેલછા આતી હૈ જડમ–પરમાણુમ? ઘેલછા કહાં આયી હૈ? ઘેલછા તો 
અપની પયાયમ આયી હૈ, તો પયાયમ મોહકો િનિમ  કહતે હ. સમજમ આયા? જડ ઇિ યાં 
ઉસકો લેકર ઐસી હો ગઈ? જડ ઐસા હો ગયા? દા કો લેકર જડ ઐસા હો ગયા ક ઘેલછા 
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આયી હૈ? યે પંચા યાયીમ હૈ. ...વી ગાથા હૈ દૂસરે અ યાયમ. બહોત ચચા ચલતી થી વહાં. 
બલકુલ નહ . અપની પયાયમ ઘેલછા હોનેકી લાયકાત હુઈ, (ઉસમ) દા કા િનિમ  હૈ. િફર 
મોહમ લગાતે થે મૂલ તો. જુઓ! આ એને લઈને ઘેલછા, મોહકમને લઈને આ મામાં ઘેલછા છે 
િમ યા વ ને રાગ- ેષની. ઐસા હૈ નહ  તીન કાલમ. સમજમ આયા?  

અપને કારણસે હૈ િવકાર, િમ યા વકા હો તો અ ાનીકો અપનેસે હૈ, રાગકા હો તો ભી 
અપનેસે હૈ, સંતોકો રાગ ભી હૈ તો અપનેસે–ઉસકે કારણસે હૈ. યહાં તો સંત આચાય દગંબર  
કહતે હ પીછે યા...? સ યના સ વની ા િવના ઐસે ને ઐસે ચલે અંધે અંધ. ‘અંધો અંધ 
િપલાય.’ આંધળો દેખે ને આંધળો ચાલે. આંધળો દેખાડે ને આંધળો ચાલે. ‘દેખાડે’કો યા કહતે 
હ? અંધા દખાતા હૈ ને અંધા ચલે, પડે કુવામાં. વ તુકી ખબર નહ  ક મ આ મા યા હૂં, 
િવકાર યા હૈ, કૈસે હોતા હૈ?  

कैसा ह ैमोह नामक कम? હવે દેખો! મેરી અશુ  પ રણિતમ મ હી યા ય- યાપક 
નામ કતા-કમ હોને પર ભી એક મોહકમ િનિમ પને હૈ. યે મોહકમ કૈસા હૈ? ઐસા કહકર 
રાજમલ  દૂસરી તકી ટીકા કરતે હ. ‘परपिरणितहतेोः’ ભાષા જુઓ! િવકારમાં હેતુ. ભાષા 
તો સીધી યે હૈ, સમજમ આયા? ક પરપ રણિત નામ મેરેમ િવકાર હૈ ઉસમ કમ િનિમ  હૈ. 
ઇસમ કમ િનિમ  હૈ ઐસા સીધા અથ હોતા હૈ, પણ ઉ હ ને ઐસા દૂસરા િનકાલા. 
‘परपिरणितहतेोः’ अशु जीवका पिरणाम, िजसका कारण ह।ै ઐસા મોહ. યા કહતે હ? 
સુનો! ‘परपिरणितहतेोः’ ઉસકા અથ ક અશુ  વકે પ રણામ–રાગ- ેષકે અશુ  વભાવ 
જસકા કારણ હૈ.. જસકા કારણ હૈ. કસકા?  મોહકમ ઉદયમ આયા ઉસકો અશુ  
પ રણામ કારણ કહા. ..ભાઈ! સમજમ આયા? પરપ રણિતકા અથ, મેરી પરપ રણિતમ કમ હેતુ 
હૈ—ઐસા નહ . પરપ રણિતમ  કમ (િનિમ ) હૈ, વહ કમ પરપ રણિતકા હેતુ પાકર (બંધા) 
થા, વહી કમ મેરી વતમાન અવ થામ િનિમ  હૈ. એ ચંદુભાઈ! સમજમ આયા?  

‘परपिरणितहतेोः’ પરની યા યા કરી. अशु जीवका पिरणाम, िजसका कारण ह ै
ઐસા િલયા. ‘परपिरणितहतेोः’ ‘परपिरणितहतेोः’ મેરી પરપ રણિત િવકાર ઉસમ......   
‘परपिरणितहतेोः’ કસકા હેતુ? મોહકમકા.  મોહકમ વતમાનમ મેરી કલુિષતતામ િનિમ  
હૈ, ઉસ મોહકમમ અશુ  પ રણિત હેતુ થી. સમજમ આયા? પૂવકા બંધ.. પણ પૂવમ બંધ કૈસે 
હુઆ? વહ અશુ  પ રણિત િનિમ  થી તો કમ (બંધા).  કમ (બંધા) ઉસમ મેરી અશુ  
પ રણિત હેતુ થી પૂવમ હ , પૂવમ. વહી કમ મેરી અશુ  પ રણિતમ િનિમ  હૈ. સમજમ 
આયા? િનિમ -નૈિમિ ક સંબંધ ઐસા િસ  કયા. પૂવમ  કમ (બંધા) થા વહ વતમાનમ 
િનિમ  ય  હૈ? ક ઉસ કમમ મેરી અશુ  પ રણિત પૂવમ િનિમ પ થી. પૂવમ કમ(બંધન)મ 
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મેરી અશુ  પ રણિત િનિમ  થી. પૂવકી ચલી આઈ હૈ. મેરે અશુ  પ રણામ થે વહ કમમ 
િનિમ  હુએ, વહી કમ મેરી વતમાન કલુિષતદશામ િનિમ  હૈ. સમજમ આયા? 

ોતા : મ હી ઉસકા જ મેદાર હૂં. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : મ જ મેદાર હૂં વહ તો ઠીક હૈ, પણ કૌનસા મોહકમ મેરેમ હેતુ 
હોતા હૈ, વહ દૂસરી બાત કી. અભી નહ  પકડમ આયી િમ સેન !  

યહાં કહતે હ, ભૈયા! આ મા મેરી વ તુ તો શુ  આનંદ(મય) હૈ, ઐસા િ , અનુભવ 
હૈ ઔર મેરી પયાયમ ભી આનંદ આ દ આયા હૈ. પણ મુ  પરમ િવશુિ  નહ  હૈ વતમાનમ. 
પરમ િવશુિ  નહ  હૈ તો મેરી વતમાન પયાયમ રાગ હૈ. રાગ હૈ તો રાગમ મ યા ય- યાપક 
હુઆ હૂં. રાગકા કતા મ, રાગ મેરા કાય, (ઉસ પ) મ હી હુઆ હૂં. ઐસા યા ય- યાપકમ 
િનિમ  કોઈ હૈ? બસ ઇતની બાત. હા, કમ–પૂવકમ. ક પૂવકમ કૈસા? ક મેરા પૂવકા દોષ થા 
વહ કમ(બંધન)મ િનિમ  થા, વહી કમ વતમાનમ મુ  િનિમ  હોતા હૈ. આ રીતે પરંપરાનો 
અથ છે. બી  લાંબી-લાંબી વાત નથી. યહાં તો  પૂવમ મોહકમ બંધા ઉસમ મેરી અશુ  
પ રણિત િનિમ  થી. ાનાવરણીયકા (ઉદય) કમ (-મંદ) થા, વહ  ન લેકર યહાં તો (કહા 
ક) મોહકમ કૌનસા? ક પૂવમ  મોહકમ બંધા થા ઉસમ મેરી અશુ  પ રણિત ઉસ સમયમ 
િનિમ  થી, વહી મોહકમ મુ  વતમાનમ િનિમ  હૈ. સમજમ આયા? 

રાજમલ ને ટીકા કૈસે કી હૈ! બનારસીદાસ  તો કહતે હ, ‘પાંડે રાજમલ ન ધરમી, 
સમયસાર નાટકકે મરમી.’ ગૃહ થા મમ રહતે હુએ... આ તો કહે, અમે ગૃહ થા મમાં રહીએ, 
અમે શું સમ એ? અરે! ન સમ  યા? ગૃહ થા મમ તીન ાન હોતા હૈ, સ ય દશન હોતા 
હૈ, સ ય ાન હોતા હૈ. સમજમ આયા? ગૃહ થા મમ ાિયક સમ કત હોતા હૈ. હોતા હૈ ક 
નહ ? ગૃહ થા મમ ાિયક સમ કત હો. શા મ ાિયક સમ કતીકો તીન ાન (કહા) હૈ. 
મિત, ુત, અવિધ ાન હોતા હૈ. સમજમ આયા? પણ વાત એ કે અપના વભાવ યા? 
પુ ષાથ યા? ગૃિત યા? ા યા? રાગ યા? કુછ ખબર નહ  ઔર ઐસે કે ઐસે માન 
લે, ધમ કરો. યા ધમ કરે? સમજમ આયા? પહલી મા યતા તો સુધાર લો. મા યતામ સુધાર 
બના શુ  ા કભી હોગી નહ . શુ  ા બના કભી ધમકી શુ આતકા અંશ હોતા નહ . 
સમજમ આયા? 

યા કહતે હ? દેખો! परपिरणितहतेोःકા અથ, પર નામ અશુ વકે વતમાન રાગ- ેષ 
પ રણામ જસે કલંક કહા. પૂવમ ભી મેરે પ રણામ કલં કત થે. જસકા કારણ હૈ... अशु 
जीवका पिरणाम, िजसका कारण ह.ै જસકા નામ વતમાન મોહકમકા ઉદય આયા, ઉસકા 
કારણ મેરી પૂવ અશુ  પ રણિત મોહકમમ કારણ થી. 
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भावाथ  इस ूकार ह—ैजीवके अशु पिरणामके िनिम ऐस ेरस लेकर... ભાષા દેખો! 
પૂવમ મેરી મિલનતાકી પયાય થી, ઉસ સમય કમમ ભી ઉસકે કારણસે ઐસા અનુભાગ–રસ 
રહા, કમમ હ . अशु पिरणामके िनिम ऐस ेरस लेकर मोहकम बधंता ह.ै.. બંધતા થા, પૂવ 
બાંધા થા, પૂવમ બંધમ આયા થા, बादम उदय समयम िनिममाऽ होता ह.ै બાદમ મેરી 
વતમાન મિલનતામ વહ કમ િનિમ મા  હોતા હૈ. સમજમ આયા? બહુત અ છી ટીકા કી હૈ! 
સમજમ આયા? યો, તીસરે (કલશ)મ અપની પયાયમ મિલનતા િસ  કરતે હ. ઔર વીતરાગ 
શા  હૈ, તો વીતરાગ શા મ તો વીતરાગકી કથની ચલેગી, એમ કહતે હ. વીતરાગકી કથની 
ચલેગી. રાગ ને પરકી ઉપે ા અને વભાવકી અપે ાકી કથની ઉસમ હૈ. તો ઉસ કથનીકે 
કાલમ મેરી વીતરાગી પયાયમ (પૂણ) વીતરાગતા હો ઓ. સમજમ આયા?  

ઐસી ાથના કરકે આચાય મહારાજ ટીકા કરતે હ. દગંબર સંતની આવી ટીકા... 
આહાહા! સમજમ આયા? રાજમલ ને ભી ઐસી ટીકા કી હૈ, ગૃહ થા મમ (રહતે) હુએ. 
આહાહા! દગંબર સંતોને, દગંબર ગૃહ થોને કામ કયા હૈ, અલૌ કક કામ કયા હૈ. યા બાત 
હૈ! સમજમ આયા? સનાતન સ ય વીતરાગકા માગ થા વહી િસિ મ લાયે હ. યે માગ હૈ 
ભાઈ! યે માગ હૈ. અના દકા યે માગ હૈ. હમ શુ  ય હ ઉસકી અનુભૂિત હુઈ, વહ ઇસ 
દગંબર નધમમ હી હુઈ હૈ. સમજમ આયા? મેરી પયાયમ કલુિષતતા હુઈ હૈ મેરે અપરાધકે 
કારણસે ઔર યે અપરાધમ િનિમ  મોહકમ હૈ. પૂવમ મેરી અશુ  પ રણિત ઉસકો િનિમ  થી, 
વહ કમ વતમાનમ મુ  િનિમ  હૈ. અદલબદલ... શું એકબી  કહતે હ ન? ક મેરા વારા 
અભી તો તેરા વારા પીછે. આ છોકરા નથી કરતા? વારાફરતી વારો. ઐસે કહતે હ ક નહ ? 
આ છોકરાઓ રમે યારે એમ કહે છે. માથે આમ ચડાવેને ચે...... એવું કરતાં. નાની મરની 
વાત છે દસ-બાર વરસની. પહેલો ફેરો મને તો બી  ફેરો તમારો. વારાફરતી વારો. ઐસે જસ 
કમમ અશુ  પ રણિત પહલે િનિમ  થી, વહી કમ વતમાનમ અશુ  પ રણિતમ િનિમ  રહા. 
સમજમ આયા? 

કતની સંિધ કરતે હ! પૂવમ અશુિ  મેરેમ થી તબ વહ િનિમ  થી. સ ામ કહાંસે 
આયા? સમજમ આયા? યે સ ામ મોહ રહા કહાંસે? મેરી પૂવમ અશુ  પ રણિત થી ઉસને 
િનિમ  કયા–િનિમ પ હુઈ, વહી કમ મેરી વતમાન.... રાગકા યા ય મેરા કાય હોને પર ભી 
યે અશુ  પ રણિત જસકો િનિમ  હુઈ થી વહ મોહકમ મુ  િનિમ  હુઆ હૈ. સમજમ આયા? 
ચંદુભાઈ! એ અશુ તાની વાત તો થઈ હતી, વાત તો થઈ હતી. નહ  યાદ હોય. આખું વા યું 
હોય યારે યાદ રહેને. હવે ચોથો ોક.. હવે ચોથો ોક. બહોત અ છા.. ચૌથે ોકમ તો 
ઇતના મમ ભરા હૈ. 
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उभयनयिवरोधिंसिन ादाे 

िजनवचिस रम ेय ेय ंवामोहाः । 
सपिद समयसारं त ेपरं ोित-ै 

रनवमनयपाुणमी एव ।।४।।  
ઓહોહો! અમૃતચં ાચાય દગંબર સંત, મહા ધમના ધોરી, ધમના તંભ, મણે 

વ તુને એકલી પૃથક્ કરી દીધી. ‘ई े एव’માં મા ં વજન છે અ યારે વધારે. રમેશભાઈ! 
છે લા શ દ છે ને? ‘ई ेएव..’ આહાહા! યા કહતે હ? ‘त ेसमयसारं ई ेएव’ પહેલો 
શ દ ના યો દેખો! વ તુ યાં ર છે... વ તુ યાં ર છે. आसभ जीव (અથાત્) જસકા 
સંસાર(કા કનારા) ન ક હૈ. આહાહા!  

આ યું હતુંને કુંદકુંદાચાય (માટે) વચનસારમાં પહેલા? અમૃતચં ાચાય (કહે છે), 
અહો! કુંદકુંદાચાય જનકા સંસાર(કા કનારા) િનકટ હૈ (અથાત્) અ પ કાલમ જનકો મુ ત હૈ, 
ઐસા અનેકાંત જ હ ને િસ  કયા હૈ. ઐસે કુંદકુંદાચાય યે ોક કહતે હ. સમજમ આયા? 
વહ વચનસારમ હૈ ન? ‘સંસારસમુ કા કનારા જનકો િનકટ હૈ..’ (ઐસા) અમૃતચં ાચાય 
કહતે હ કુંદકુંદાચાયકે િલયે. જનકા સંસાર કનારા િનકટ હૈ ઐસે આસ ભ ય મહા મા 
કુંદકુંદાચાય.. ભગવ કુંદકુંદાચાય. ‘સાિતશય િવવેક યોિત જનકો ગટ હુઈ હૈ...’ સાિતશય... 
અમૃતચં ાચાય કહતે હ... ૧૦૦૦ વષ પહલે હુએ  કુંદકુંદાચાય હુએ ઉનકા દય ઇનકે 
યાલમ આ ગયા. પરકા યાલ આ તા હૈ? દેખો! યા કહતે હ યહાં?  

૯૦૦-૧૦૦૦ વષ પહલે મુિન હુએ વે આચાય કહતે હ ક હમ કહતે હ ક કુંદકુંદાચાય 
જનકા સંસાર(કા કનારા) િનકટ હૈ ‘ઔર સાિતશય િવવેક યોિત જનકો ગટ હુઈ હૈ...’ 
સાિતશય િવવેક યોિત–ભેદ ાન. ભેદ ાન જનકો ગટ હુઆ હૈ ‘ઔર સમ ત એકાંતવાદકી 
િવ ાકા અ ભિનવેશ જ હ અ ત હુઆ હૈ...’ એકાંત અ ભ ાયકા નાશ કર દયા હૈ, ઐસી 
પારમે રી અનેકાંતવાદ િવ ા ા  કી હૈ. ભગવાન આ મા... કુંદકુંદાચાયને અપના અનંત 
આનંદ વ પ, રાગકા અભાવ( પ), દુઃખકા અભાવ( પ) ઐસી અનેકાંતિવ ા જસને ા  કી 
હૈ. સમ ત પ કા પ ર હ જસને છોડા હૈ. શ ુ-િમ  કોઈ હૈ નહ . કુંદકુંદાચાયકો શ ુ-િમ  
કોઈ હૈ નહ . ‘ઐસે અ યંત મ ય થ હોકર સવ પુ ષાથમ સારભૂત હોનેસે આ માકે િલયે 
અ યંત િહતતમ ભગવંત પરમે ીકે સાદસે ઉ પ  હોને યો ય...’ દેખો! યહાં િનિમ  િલયા. 
પંચ પરમે ી જસમ િનિમ  હ ઐસી આ માકી દી ા ા  હો. ઉસમ પંચ પરમે ી િનિમ  
હ. સમજમ આયા? ઐસી અ ય મો લ મીકો ઉપાદેય પસે િન ય કરતા હૂં, યો. સમ ણું? 

‘ વતમાન તીથકે નાયક ી મહાવીર વામી પૂવક ભગવંત પંચપરમે ીકો ણમન 
ઔર વંદનસે હોનેવાલે નમ કાર કરકે...’ સવાર ભસે (ઉ મસે) મો માગકા આ ય કરતે હુએ 
િત ા કરતે હ. મો માગનો આ ય કરીને.. અમૃતચં ાચાય કહતે હ ક મ િત ા કરતા હૂં 
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ક મ સા યભાવકો અંગીકાર કરતા હૂં (અથાત્) મ શુ  ઉપયોગકો (અંગીકાર કરતા હૂં). 
મુિનપના વહ હૈ. શુ  ઉપયોગ.. પુ ય-પાપ નહ , શુભભાવ મહા તા દ નહ . મ શુ  ઉપયોગ... 
સા શુ  વભાવ, ઉસકા આચરણ શુ , વહ મ અંગીકાર કરતા હૂં. શુ  ઉપયોગ ા  કરનેકે 

લાયક કુંદકુંદાચાય વે સમયસારકો કહતે હ. ઐસા અમૃતચં ાચાયને પહલેસે િસ  કયા હૈ. 
૧૦૦૦ વષ પહલે હુએ (ઉનકી) ખબર પડતી હોગી ક મુિન ઐસે થે વે? આહાહા!  

કહતે હ, आसभ जीव.. આપણે આસ  આ યુંને..... ભગવાન કુંદકુંદાચાય 
આસ ભ ય વ હ. અ પ કાલમ મુ ત હૈ. વગમ હ, કેવલ ાન ા  કર મુ ત ા  
કરગ. સમજમ આયા? (समयसारं) शु जीवको ूपन े ूा होत े ह... ભાષા દેખો! 
આહાહા! ધમા મા કસકો કહતે હ? ક જસને સમયસાર નામ શુ  પરમા મા (ઐસા) અપના 
વ પ ई ेएव...  ई ेएव... ય પને ા  કયા હૈ. સમજમ આયા? રાગ–િવક પકી 
અપે ા છોડકર અપને મિત ઔર ુત ાન ારા અપને ય  આ માકો ા  કયા હૈ, ઉસકો 
યહાં ધમા મા કહતે હ. આહાહા! સમજમ આયા? समयसारं ई े एव सपिद... थोड े ही 
कालम... थोड ेही कालम.. તરત જ–થોડે હી કાલમ. ય  હુઆ હૈ થોડા, ત ન (-પૂરા) ય  
કરગ થોડે કાલમ. ઐસા શુ  સમયસાર ભગવાન કૈસા હૈ? વહ કહતે હ, દેખો! 

कैसा ह ैशु जीव? ‘उ:ै परं ोितः’ अितशयमान ानोित ह।ै સમજમ આયા? 
ઐસા આ મા–થોડે કાલમ ા  કરનેવાલા વ કૈસા હૈ ઉસકી બાત કરતે હ. सपिद.. ઓહો! 
અ પ કાલમ... सपिद નામ શી . થોડે કાલમ શુ  વ પરમ યોિત ‘अनवम ्’ અના દ હૈ. 
अनवम–्નયી નહ  હૈ. ભગવાન ચૈત ય યોત ભગવાન આ મા ાનકા સૂય અના દ હૈ.. 
અના દ હૈ. નયા નહ  હૈ. હૈ.. હૈ.. હૈ.. और कैसा ह?ै िमावादस ेअखिंडत ह.ै બૌ  આ દ કુતક 
કરે ક ઐસા િણક હૈ, ઐસા ય  હૈ—(ઉન) સબસે ખં ડત હોતા નહ .  

 िमावादी बौािद झठूी कना बत ूकार करत ेह, तथािप व ेही झठेू ह। વે હી 
જૂઠે હ, સબ જૂઠે નહ . વીતરાગને કહા આ મા શુ  િચદાનંદકા અનુભવ ઔર પયાયમ– િ મ 
િ થરતા ને યમ ુવતા.  કહા ઐસી બાત હૈ, વે (બૌ ) કહતે હ વહ જૂઠા હૈ. વ તુ જૂઠી 
નહ . સમજમ આયા? આ મત વ કૈસા હૈ? ક जसैा ह ै वसैा ही ह.ै વેદાંત ક બૌ  લોગ 
ક પના કરે ઐસા હૈ નહ . ભગવાન સવ  પરમા માને દેખા એક સમયમ ુવ અનંત ગુણકા 
િપંડ ઔર પયાયમ પ રણમન— સા હૈ વૈસા હી હૈ.  

आत जसैा ह ैवसैा ही ह।ै आग ेव ेभ जीव ा करत ेए शु प पात ेह, 
દેખો! હવે આ યું. वही कहत ेह–य ेिजनवचिस रम.े.. એ આમાં વાંધા. ય  સમયસારકો 
અનુભવ કરતે હ. કૈસે? ક िजनवचिस रम.े. વીતરાગકે વચનમ રમનેવાલે. વચનમ 
રમનેવાલે? વચન તો પુ ગલ હૈ. સમજમ આયા? ઉસકા અથ કૈસે કયા, દેખો! વહ તો જયચંદ 
પં ડતને ભી કયા હૈ. યાિથકનયે મુ ય કરીને વને ઉપાદેય કહેવો એ જનવચનમાં છે, એમ 
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ક ું છે યાં ભાઈ! જયચંદ પં ડતે એમ લ યું છે. યાિથકનયે મુ ય કરીને વને વ ક ો, 
વહ ઉપાદેય હૈ ઐસે િલયા વહાં. એમ જનવચનના... જનવચન એટલે યવહાર ને િન ય 
બેય..... ઓલા કહે, િન ય ને યવહાર બેમાં રમે તે િમ યા વનો નાશ કરે. ઐસા હૈ નહ . બે 
નયમાં રમે શું? વચનમ રમે યા? ઔર દો નયમ રમે યા? સમજમ આયા?  

िजनवचिस रम.े.. आसभ जीव... िजनवचिस–વીતરાગકી વાણી– દ ય વિનમ 
આયા... સવ  પરમા મા િ લોકનાથ વીતરાગ મહાવીર આ દ તીથકર (ઔર) મહાિવદેહ ે મ 
પરમા મા બરાજતે હ ઉનકી દ ય વિનમ આયા. યા આયા? िदिन ारा कही ह ै
उपादयेप शु जीवव.ु.. યો, આ જનવચનની યા યા. વીતરાગકી વાણીમ શુ  ઉપાદેય 
આ મા વહી આતા હૈ, એમ કહતે હ. આહાહા! લાખ વાત કરે બાર અંગની, પણ વીતરાગકી 
વાણીમ ઐસા આતા હૈ ક ભગવાન આ મા શુ  િ કાલ ુવ આનંદકંદ હૈ વહી તુ  આદરણીય 
ને ા કરનેલાયક હૈ. યે વીતરાગકી વાણીમ આયા હૈ. કહો, અમરચંદભાઈ!  વીતરાગભાવમ 
(રમના હૈ), વચનમ યા હૈ? વીતરાગભાવકી યા યા ભી યે કી. યા કી? શુ  વવ તુ 
ઉપાદેય પ હૈ ઐસા દ ય વિનમ આયા હૈ. પયાય બાદમ... વીતરાગકી વાણીમ આયા યા? 
અનંત તીથકરો, અનંત કેવલીય  ઉનકી વાણીમ આયા યા? જનવચન દ ય વિન... 
ભગવાનકે સમવસરણમ સો ઇ કી ઉપિ થિત, મુિનય કી ઉપિ થિતમ આયા યા? ક શુ  
વ.  

લાખ વાત કરી હો, બાર અંગ પઢે હો... ભગવાન આ મા એક સમયમ પૂણાનંદ શુ  
ય હૈ વહી ઉપાદેય હૈ. યે આદર કરનેલાયક, ા કરનેલાયક, અનુભવ કરનેલાયક હૈ (ઔર) 

ભગવાનકી વાણીમ યે આયા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? રાગ કરનેલાયક હૈ ઔર યવહાર 
કરનેલાયક હૈ, યવહારસે િન ય હુઆ—યે ભગવાનની વાણીમ આયા હી નહ , એમ કહતે હ. 
દેખો! હૈ ક નહ ? પુ તક તુ હારે પાસ હૈ. સોમચંદભાઈ હૈ ક નહ  ઉસમ? દેખો!  

िजनवचिस... આસ ય વ... िजनवचिस... रम(ेનો અથ) પછી કરશે. िजनवचिस 
िदिन ारा कही ह ैउपादयेप शु जीवव ुउसम (रम)े सावधानपन.े.. દેખો ભાષા! 
ભગવાનકી વાણીમ વહ આયા હૈ... યવહારકા કથન હો, િન યકા કથન હો યા ચાર 
અનુયોગકા કથન હો, પણ ઉસમ આયા હૈ યે. આહાહા! ભગવાન આ મા. भदूणेाअभीगदा... 
એ આ યું. ભૂતાથ... भदूो दिेसदो  सुणओ... સમજમ આયા? ભગવાનકી વાણીમ વહ 
આયા ક ભગવાન! તુમ તો શુ  ુવ ચૈત ય આનંદ હો ન? ઉસકા તુમ આદર કરો. રાગકા 
નહ , િનિમ કા નહ , પયાયકા નહ . આહાહા! સમજમ આયા? જનવચનમ તો બહોત આયા 
હૈ— યવહારનયકા અિધકાર, કરણાનુયોગકા અિધકાર, ચરણાનુયોગકા અિધકાર, ઐસે પંચ 
મહા ત. સબમ યે વ ઉપાદેય (હૈ ઐસા) ધાનપને કથન કરનેમ સબ બાત આયી હૈ. 
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તા દ બતાયે, વહ તો ઉસકે થાનમ શુ  ઉપાદેય આ માકી િનમલતા કૈસી હૈ વહ બતાનેકી 
બાત હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? 

िजनवचिस रम.े.. આહાહા! વીતરાગભાવમ  શુ  ઉપાદેય ભગવાન આયા...  
જુઓ! આ બાર અંગનો સાર, ચાર અનુયોગકા તા પય. िजनवचिस... आसभ जीव.. 
िदिन ारा कही ह.ै.. યા કહા? उपादयेप शु जीवव.ु.. ભગવાનકી વાણીમ તો 
ઐસા આયા હૈ. દયા, દાન, તા દ રાગ આદરણીય હૈ ઐસા ભગવાનકી વાણીમ આયા નહ . 
આહાહા! દયા કરનેલાયક હૈ ઐસા વીતરાગકી વાણીમ આયા નહ  એમ કહતે હ. ધ ાલાલ ! 
આહાહા! અરે! વીતરાગના અનુયાયી કહેવરાવું અને વીતરાગ યા હૈ ઉસકી ખબર નહ . 
વીતરાગમાગસે દૂર-દૂર ભાગકર કહે ક હમ વીતરાગમાગમ હ. આહાહા! ઓહો! ભગવાન ણ 
કાળના તીથકરો, ણ કાળના કેવળીઓ ઉનકી વાણીમ એક હી આયા. દ ય વિન... અનંત 
તીથકરો હુએ, વતમાનમ બરાજમાન હ, ભિવ યમ હ ગ. (ઉનકી) દ ય વિનમ ઐસા આયા ક 
ભગવાન! તેરા શુ  વ પ હૈ ન ભુ! ુવ ચૈત ય આનંદકંદ હૈ વહી તુ  આદરણીય હૈ, 

ામ વહી આદરનેલાયક હૈ. ામ ઉસ તરફ તુ  િ  દેનેલાયક હૈ, ાનમ વહ ેય 
બનાનેલાયક હૈ ઔર ઉસમ િ થરતા કરનેલાયક હૈ. સમજમ આયા? 

ઓહોહો! ઇતના અથ કરકે યવહાર ઉડા દયા, િનિમ  ઉડા દયા સબ. હો, તો ઉસસે  
યા હૈ? યહાં તો શુ  વ અપના.... સુનો! ચૈત ય ભગવાન પૂણ આનંદકંદ વ પ ઉસકો 
ઉપાદેય કયા, આદરણીય કયા,  ાન- ા આ દ હુઈ, તો પીછે રાગ હૈ ઉસકા ાન ઉસમ 
આ તા હૈ. ાન નયા કરના પડતા નહ . િનિમ  યા થા ઉસકા ાન, અપને ઉપાદેયકે 
ાનમ વહ ાન આ તા હૈ. યે ાન નયા કરના પ઼ડતા નહ . સમજમ આયા? આહાહા 

ોતા : િનિમ કો નનેકી...... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : નહ  આતા. કહાંસે આયે? અપના ાન હૈ િનિમ મ? દેવાનુિ યા! 

‘દેવાનુિ યા’ સમજતે હો? ‘દેવાનુિ યા’ ઐસે કહતે હ ક મનુ યપના દેવકો વ લભ હૈ. દેવકો 
મનુ યપના વ લભ હૈ તો સબકો દેવાનુિ યા (કહકર કહતે હ ક) તુમ દેવકો વ લભ હો. 
સમ ? દેવ મનુ યપનેકો (ચાહતે હ ક) કબ હમ મનુ યપના પાયે? ઔર કબ હમ ચા ર  
અંગીકાર કરે? દેવકો મનુ યપના વ લભ હૈ. શા મ ઐસા આતા હૈ ‘દેવાનુિ યા’ (અથાત્) હે 
દેવને વ લભ! એ સુ નમલ ! યહાં તો િમલા હૈ. ઉસકો તો િમલા નહ  તો ઉસકી ઝંખના 
કરતે હ.  

અરે ભાઈ! ભગવાન યા કહતે હ? ઓહોહો! બાર અંગ, તીન કાલ, તીન લોકકે 
તીથકરકા સાર આ ગયા. બાર અંગમ ઔર વાણીમ ઐસી ચીજ આયી... વીતરાગ પરમા મા 
તીથકરદેવકી વાણીમ... શુ  વવ તુ. વ તુ હ . પણ વ તુ એમાં અનંત ગુણ વસેલા છે ને!  
વ તુ, કોઈ કહે.... उपादयेप शु जीवव.ु. આહાહા! પરવ તુ આદરણીય નહ , રાગ 
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આદરણીય નહ , પયાયકા અંશ ભી ઉપાદેય નહ . અપના શુ  આ મા ઉપાદેય કયા તો વહ 
ાનકી પયાય ઐસી હો ગયી ક  પૂણ હૈ ઉસકા ભી ાન હૈ ઔર  રાગા દ હૈ ઉસકા ાન 

ઉસમ આ તા હૈ. નયા કરના પડતા નહ . શુ કો ઉપાદેય કરના પડતા હૈ, બસ. આહાહા!  
અરે! વાત તો સાંભળે. સ ય સાંભળે નહ , સ ય િવચારે નહ  અને ભડકે. એ.. ઐસા હૈ. 

અરે ભગવાન! સુન તો સહી ભુ! સોનગઢમ હૈ ભગવાનકી વાણી. સમજમ આયા? હવે ભડકે 
છે અંદર, એ.. આ છે. વહાં તો િન યકી બાત કરતે હ. પણ ભાઈ!....  

ોતા : આ શા ો વાંચતા...... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : તમે દેખોને, વાંચતા હશે કે નહ  તમને ખબર... વાંચવાનું, પણ એ 

વાંચે નહ . યે તો પં ડત લોગ કા કહના હૈ. આચાયકા પઢે ઉસમ ગૂઢ ભાવ હો, તો અપની 
િ સે અથ કરે. યા સમ ? બે વાત. આચાયકે કથન ગૂઢ હો તો અપની િ સે અથ કરે. 
ઇસમ પ  (બાત) હો વહ પઢે નહ . વે (િલખનેવાલે) પં ડત થે. ખલાસ હો ગયા. આહાહા!  

ભાઈ! (બાર) અંગમ... શા મ તો બહોત ગૂઢ બાત હોતી હૈ. િન ય યા? યવહાર 
યા? ઐસી બહોત બાત આતી હૈ. તો ઉસમસે યવહાર હેય ને િન ય ઉપાદેય િનકાલના વહ 
બહોત બહોત અંદર િવચાર મનન કરે તો હો. યહાં પ  કર દયા હૈ. ક ભાઈ!  જનવચનમ 
વહી કહા હૈ. બાર અંગ હો યા શા  હો યા ..... હો. ભગવાન.. ભગવાન સવ  પરમે રને 
સા દેખા શુ  આ મા અનંત ગુણકા િપંડ, કેવળ ાન િપંડ, અનંત આનંદ િપંડ, અનંત ગુણ 

સમાસકા ગંજ—ઐસા શુ  ભુ ભગવાન આ મા... સવ ને દેખા ઐસા હ , અ ાની કહતે હ 
યે (યથાથ) આ મા નહ .  

આ મા શુ  ુવ િ કાલ વહી પયાયમ આદરણીય હૈ.. પયાયમ આદરણીય હૈ. 
અવ થામ યે અવ થાયી િ કાલ આદરણીય હૈ યે બાત િસ  કી. ખલાસ થઈ ગયું. આહાહા! 
સમજમ આયા? જુઓ! પહલી કહી થી, અ તકી બાત કી થી પહલી ‘નમઃ સમયસારાય.’ 
એવી વાત લીધી. બાત ઐસી લી... ભગવાન આ મા.... શરીર-વાણીકા ાન કરના.... વહ તો 
ાનમ અપના શુ  આ મા આદરણીય હુઆ તો ઉસમ  ાન- ા હુઈ, ઉસ ાનમ ઐસા 
ાન અપને આ યસે રહ તા હૈ ક  અપનેકો નતા હૈ, (ઔર) રાગ હૈ, સંબંધ હૈ, કમકા 

સંબંધ હૈ ઉસકા ાન કરના પડતા નહ , વહ ાન આ તા હૈ. ઉપાદેયમ યે ઉપાદેય હૈ, 
ઉપાદેયમ રાગ ને િનિમ  ઉપાદેય હૈ નહ . સમજમ આયા? ઠાલાલભાઈ! .... કહો, સમજમ 
આયા? ઓહોહો! યા કરતે હ! આચાય ને તો (કામ કયા હૈ), યે તો રાજમલ ટીકા! રાજમલ  
ગૃહ થ...  

કહતે હ, िजनवचिस... ઓલા યાં તકરાર કરે છે. નહ , ઐસા અથ નહ . પાઠમ તો 
ઐસા હૈ िजनवचिस रम.े. સોમચંદભાઈ! યો તમે કહેતા હતા કે આ વાંચે છે કે નહ ? આ 
વાંચે છે. પાઠમ ઐસા હૈ िजनवचिस रम.े.. માટે અમે તો (માનીએ છીએ કે) આચાય એમ 
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કહે છે કે જનવચનમાં રમવું. વે ઐસે કહતે હ. જનવચનમ દો નયકા કથન હૈ. તો બેય નયમાં 
રમવું એમ કહે છે. દેખો! ઉભયનય.. પણ ઉભયનય િવ  હૈ ન? તો દો િવ મ કૈસે રમે? 
િન યસે યવહાર િવ  હૈ ઔર યવહારસે િન ય િવ  હૈ. તો દો િવ મ કૈસે રમે? દો મ 
કૈસે િ થર હો? સમજમ આયા?  

વહ કહતે હ, િન ય ને યવહાર–દો મ રમનેસે સ ય દશન હોતા હૈ. અકેલા િન યકા 
ાન કરનેવાલા એકાંત િમ યાભાસી હૈ. સમજમ આયા? અરે ભગવાન! તને ખબર નથી. ભુ! 

આવી અવળાઈ ન હો. સમજમ આયા? નુકશાન હૈ, બહુત નુકશાન હૈ. ભાઈ! વતમાનમ નહ  
દખેગા, પણ એના ફળ કઠણ છે ભુ! ભાઈ! એ વ ન સહન કરી શકે. અના દના એવા દુઃખ 
સહન કયા બાપા! પણ ખબર નથી. આ વતમાનમાં માણસોને ખબર ન મળે. હા, જુઓ! 
યવહારસે િન ય હોતા હૈ, િનિમ સે િવકાર હોતા હૈ, અ છે િનિમ સે સ ય ાન ઉસકે 
કારણસે હોતા હૈ. યહાં સબકા િનષેધ કરતે હ. યહાં તો એક બાત હૈ. સવ  વીતરાગતા 
શા મ, વાણીમ હૈ. ભગવાન આ મા... પહલેસે? પહલે કુછ કરના, પીછે... ઐસા હૈ કે નહ ? 
યહાંસે શુ આત હોતી હૈ. સમજમ આયા? પહલે કુછ કરના દયા, દાન, ભ ત, ત કરતે કરતે 
પીછે.... ભગવાનકી વાણીમ ઐસા આયા હૈ ક પહલેમ પહલા તુ  કરના હો તો શુ  ભગવાન 
આ માકો ઉપાદેય માન. મા યતા તો પહલી કર, (ઉલટી) મા યતા તો િફરા. રાગ ઉપાદેય ને 
પયાય ઉપાદેય—ઉસમ તેરી મા યતા ઉલટી હૈ. વભાવસે ઉ મુખ તા હૈ પરમ. વભાવ 
આદરણીય હૈ તો વભાવ સ મુખ હોનેકા પુ ષાથ જગેગા. નહ  તો પુ ષાથ જગેગા નહ . 
સમજમ આયા? આહાહા!  

 બહુ કથન છે! કેટલું ક ું છે જુઓ! ‘લાખ બાતકી બાત િન ય ઉર આનો.’ ભલે ગમે 
તે વાંચ, ચાર અનુયોગ વાંચ, ભણ, પણ દ ય વિનકે ારા.... દ ય વિન... ભગવાનકી ૐ  
વિન િનકલી બના ઇ છાકે પૂરે શરીરમસે. ઐસી વાણી નહ  િનકલતી ભગવાનકી અપને સી. 
ૐ... ‘ઓમકાર વિન સુિન અથ ગણધર િવચારે.’ ભગવાનકી ૐ વિન િનકલતી હૈ ઉસમસે 
ગણધર અથ િવચારે. સમજમ આયા? અથ યા િનકાલા ગણધરને? ક ભગવાનકી 
દ ય વિનમ ઐસા આયા હૈ ક તેરા શુ  ુવ ચેત યમૂિત આનંદકંદ હૈ ઉસ પર િ  લગા, વહ 
આદરણીય હૈ. અમરચંદભાઈ! આહા! સમજમ આયા?   

બાકી ભાષા કેવી (કહી છે કે) શુ  વ તુ.... ारा कही ह ैउपादयेप शु जीवव.ु. 
उपादयेप शु जीवव.ु.. શુ  ુવ િ કાલ વ તુ. આ ય ઉસમ रम.े.. रम ेવહ પયાય 
હૈ. વહ (શુ  વ તુ) િ કાલી હૈ. શુ  ુવ ચૈત ય ભગવાન ઉસે ઉપાદેય માન. ઉપાદેય માના તો 
વહાં रम.े. ુવમ रम.े.. रम े વહ દશન- ાન-ચા ર  હૈ. સમજમ આયા? દેખો! 
મો માગ ભી વભાવમ રમતે (હુએ) ગટ હોતા હૈ. વભાવમ રમના.. વહ યવહાર 



કળશ – ૩-૪                             વચન નં. ૬                                   87 

મો માગકા િનષેધ હો ગયા. યહાં યવહાર મો માગ હૈ હી નહ . એકમ તો સાફ-સાફ કર 
દયા. મો માગ દો હૈ હી નહ . મો માગ તો.... શુ  ભગવાન આ મા દ ય વિનમ આયા ક 
શુ  ભુ આ મા વહ ઉપાદેય હૈ, આદરણીય હૈ. આદરણીય અ તસે કહા. રાગ, પયાય, 
િનિમ  આદરણીય નહ  ઐસા નહ  કહા. યે વ તુ આદરણીય હૈ, બસ. ઐસા વાણીમ આયા. 
આહાહા! સમજમ આયા? 

ઉસકે ગભ–પેટામ આ ગયા ક પયાય આદરણીય નહ , રાગ આદરણીય નહ , િનિમ  
આદરણીય નહ . ઐસી શુ  ઉપાદેય વ તુમ વહ ના ત આ તી હૈ. અ તકે ભાનમ ના ત 
આ તી હૈ. અકેલા િનિમ  ને રાગકા ાન કરે તો પરાવલંબી ાન, એકાંત ાન, િમ યા ાન 
હૈ. ઉસમ અપને શુ  ઉપાદાનકા ાન આતા નહ . સમજમ આયા? આ મા એક સમયમ 
પ રપૂણ ભગવાન આ મા શુ  ચૈત યવ તુ હૈ વહી ઉપાદેય હૈ, ઐસા ભગવાનકી વાણીમ આયા 
હૈ. તુ  ભગવાનકા માનના હૈ ક તેરી ક પનાસે માનના હૈ? ભગવાનકી વાણી માનના હૈ ક 
તુ  દુિનયાકી ક પનાકા માનના હૈ? ભગવાન તો ઐસે કહતે હ. સમજમ આયા?  

िदिन ारा कही ह ैउपादयेप शु जीवव,ु उसम... उसम... ઉસમ યાની શુ  
વ તુ  ુવ હૈ ઉસમ रम.े.. ા- ાન-ચા ર  ઉસમસે િનકાલતે હ. उसम सावधानपन े
िच–ौा–ूतीित करत ेह... યે પહલે કરના હૈ ઉસકો. ભગવાન આ મા શુ  ચૈત ય ભગવાન 
આનંદ વ પ વહી ઉપાદેય કહા, તો િચ– ા– તીિત ઉસમ કરતે હ. પહલેમ પહલી 
સ ય દશનકી દશા ને સ ય દશનકી િ થિત ઐસે ઉ પ  હોતી હૈ. યે પહલેમ પહલા 
વીતરાગવાણીમ કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? સાવધાનપને કરતે હ... િવવરણ. િફર ઉસકા 
િવવરણ ચલેગા, ઉસકા પ ીકરણ.. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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યે સમયસાર વ અિધકાર હૈ. વ અિધકારમ.... દ ય વિનમ યા સાર આયા? યા 
કરનેલાયક હૈ વહ બાત પહલે કહતે હ. યાં આ યું છે, દેખો! िजनवचिस रम.े. જનવચનમ 
રમના, ઐસા પાઠ હૈ. વીતરાગકી વાણીમ ઐસા આયા ક હમારે વચનમ તુ હ રમના. 
આચાયને ઐસા કહા હૈ ન? વચનમ રમનેકા યા અથ હૈ? વહ કહતે હ, દેખો! વચનમ 
રમનેકો કહતે હ. ઇસિલયે યાિથક ને પયાયાિથક— ય િ કાલ ઔર વતમાન પયાય—
દોન મ રમના. દોમ આ ય દોન કા કરના ઐસા કહતે હ. ઐસા તો હૈ હી નહ . ઐસા હો સકે 
કહાંસે? 

 એક તો, જનવચનમ રમ સકતે નહ  ઔર જનવચનમ દો નય આયે— યાિથક નામ 
ય–વ તુ શુ  અખંડ અભેદ (ઔર) પયાયાિથક નામ અવ થા ને રાગા દ. દો નયકા કથન 

વીતરાગકી વાણીમ આયા. તો વાણીમ ભી રમ સકતે નહ  ઔર દો કારકે નયમ ભી રમ 
સકતે નહ . સમજમ આયા? દો કાર કૈસૈ? યાિથક અંતમુખ િ  કરાતા હૈ, પયાયાિથક 
વતમાન પયાય ને રાગકા ાન કરાતા હૈ. દોન મ એકાકાર કૈસે હો સકે? સમજમ આયા? વે 
કહતે હ સામને, દેખો! દો નયકા ાન કરકે દોન મ રમના તો િમ યા વકા નાશ હોતા હૈ. પણ 
ઐસા અથ હોતા નહ . સમજમ આયા?  

યહાં કહા ક જનવચનમ યા કહા આસ ભ ય વકો? िदिनके ारा कही ह ै
उपादयेप शु जीवव.ु.. દેખો! દો નયકા કથન આયેગા, પણ ઉસમ પયાય–વતમાન 
અવ થા, રાગ ઉસકા લ  છોડકર... લ  છોડકર (ઐસા) ભી યહાં તો નહ  આયા. ય ક વહ 
તો જહાં એક નય(કા િવષય) વભાવકી ઓર ઝૂકતા હૈ તો પર તરફકા લ  છૂટ તા હૈ. સૂ મ 
બાત હૈ. સારે નશાસનકી વાણી ઔર નશાસન, ઉસમ તીન  કાલમ વીતરાગ તીથકરોકી 
વાણી ારા ઐસા કહનેમ આયા ક શુ  વવ તુ ઉપાદેય હૈ. યે મૂલ ચીજ કહી. સમજમ 
આયા? 

લાખ વાત ભણે, ભણાવે, શા  પઢે, યા કરે, રાગ મંદ હો—સબ હો ઉસકે થાનમ, 
પણ ભગવાનકી વાણીમ–અનંત તીથકરોકી વાણીમ–િ કાલ તીથકર ને કેવલ ાનીકી વાણીમ 
આયા ક ઉપાદેય આદરણીય વ તુ તો શુ  ભગવાન આ મા હૈ. ઉસકા અથ હુઆ ક અશુ  
પયાય ઉપરસે લ  છૂટ ગયા. શુ  વ ઉપાદેય उसम सावधानपन.े.. વભાવ શુ  ચૈત ય 
ાયકભાવ.. સમજમ આયા? ઉસમ િચ, ા ને તીતી કરતે હ. યે આ ા ભગવાનકી હૈ. 

અનુભૂિત (કરને)કી આ ા હૈ ભગવાનકી. ઠાલાલભાઈ! નહ ? આ બધું વ ચે આવેને? દયા, 
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દાન, ભ ત, ત. વહ હો, વહ તો નનેલાયક હૈ. વભાવકે સ મુખ હોકર શુ કા અનુભવ 
કરના વહી વીતરાગકી વાણીમ આયા હૈ. ઉસમ જબ તક (પૂણ) વીતરાગતા ન હો, તો બીચમ 
રાગા દ આતા હૈ, ઉસકા ભી યહાં કથન નહ  કયા. ય ક વભાવ સ મુખકા ાન હુઆ, 
ઉસકે (સાથમ)  રાગા દ બાકી રહતા હૈ ઉસકા ભી ાન ઉસમ– વ-પર કાશમ આ તા હૈ. 
આ ા તો યે કી હૈ. સમજમ આયા? 

પાંચવ  ગાથામ કુંદકુંદાચાયને યે કહા, त ं एयिवह ं दाएहं अणो सिवहवणे...  
અપના વ પ વભાવસે એક વ હૈ ઔર રાગા દ યાસે પૃથક હૈ. ઐસા હમ તુમકો કહગ. 
दाएहं अणो... અપના િનજ અંતર અનુભવસે મ આ માકો કહૂંગા. जिद दाए...  મ 
દખા  તો માણ કરના–અનુભવ કરના. માણકા અથ અનુભવ કરના. સમજમ આયા? 
ય ક હમારે કહનેકા આશય વહી હૈ ક ભગવાન આ મા શુ  ચૈત યવ તુ ઉસકે સ મુખ 
હોકર અનુભવ કરના. વહી હમ સારે સમયસારમ કહના હૈ. કુંદકુંદાચાય કહતે હ પાંચવી 
ગાથામ.  

जिद दाए...  દખા  તો માણ કરના. માણકા અથ અનુભવ કરના ઐસી બાત 
હૈ. યવહારવાળાને એટલું લાગે કે ઇસમ યવહાર આતા હી નહ . આયે તો યા હૈ? ભલે હો,  
પણ આ ા તો અપના શુ  ચૈત ય ભગવાન ઉસમ.... વીતરાગ ભગવાન િ લોકનાથ ને 
કુંદકુંદાચાય દોન  યહી કહતે હ. હમ દખાયગે ક આ મા કૈસા હૈ, વાણી ારા આયા હૈ ક 
આ મા કૈસા હૈ. અનુભવ કરના. શુ  આ મા પ રપૂણ પરમા મા વહી ઉપાદેય નામ ઉસ તરફકા 
આ ય કરના ઔર ઉસકો હી િહતકર માનના ઐસી ભગવાનકી આ ા હૈ. ભારે!  

યવહારની વાતનો પાર ન મળે. શા માં કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ ને ઐસા... 
ઓહોહો! પણ કહતે હ ક હમારી વાણીમ તો એક યે સાર હી આયા હૈ સબમ. તીન કાલ, તીન 
લોકકે તીથકર  હ .... તીન લોક યાની હો તો યહાં હી (મ યલોકમ). સમજમ આયા? ઐસે 
પરમા માકી વાણી.. વીતરાગ સવ  હુએ તો વાણીમ ઐસા આયા ક ભૈયા! તુમ આ મા શુ  
ચૈત ય એક પ વભાવ હો ન? ઉસકા તુમ અનુભવ કરો ઔર વહી ચીજ આદરણીય હૈ. ઇસકે 
િસવા કોઈ પયાય, રાગ ને િનિમ  ખરેખર આદરણીય, ઉપાદેય, અંગીકાર કરનેલાયક નહ .—યે 
વાણી આયી. કહો, ઠાલાલભાઈ! 

જુઓ! યે દગંબર નધમકા રહ ય. ઉસમ યહ આયા કે હમારે શા ને ઔર હમારે 
પરમા માને ઐસા કહા હૈ. સમજમ આયા? દૂસરેમ ચલતા હૈ ન ક પહલે યવહાર હૈ. ઐસા 
આતા હૈ. યવહાર સમ કત પહલે, યવહારી તે સમ કતી. યે ભગવાનકા માગ હી નહ . 
સમજમ આયા? અના દ સનાતન વીતરાગ પરમે ર  હુએ ઉનકી વાણીમ... ય ક અપને 
શુ વ પ તરફ ઝુકાવ હોકર ઉ હ ને ભી સ ય દશન- ાન-ચા ર  ા  કયા ઔર વભાવમ 
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પૂણ ઝુકાવ હોકર કેવલ ાન િલયા. ઉનકી જબ તક છ થ અવ થા થી... છ થ સમ ? 
કેવલ ાન નહ  થા. વ પ તરફ સ મુખતા થી, િવક પ આતા થા તબ ભી ઉસમ (ઐસા થા ક) 
મ વ પ તરફ એકા  હો , વ પ તરફ િવશેષ એકા  હો . તો (ઐસે) િવક પસે ભી ઐસા 
પરમાણુ બંધ ગયા... પરમાણુ ઐસા બંધ ગયા. ભગવાન બોલતે હ કહાં ઔર ભગવાનકો વાણી 
કહાં હૈ? આહાહા! સમજમ આયા? 

ભગવાન સવ  પરમે ર હુએ (ઉસકે) પહલે વે તો અપને શુ  ુવ વ પકો ઉપાદેય 
કરકે અનુભવ કરતે થે ઔર િવક પ થા તો િવક પમ વહી થા ક મ પૂણ હો , મ વભાવ 
સ મુખ એકદમ ઉ  હો . સમજમ આયા? અથવા દૂસરે ાણી ભી ઐસી વભાવ(વાન) ચીજકે 
સ મુખ હોકર અનુભવે. ઐસા િવક પ અ પ  દશામ આતા થા તો ઉસમ પરમાણુ બંધ ગયા, 
તો વહ પરમાણુ(કે ઉદય)મ ઐસી હી વિન આતી હૈ. ભગવાન કરતે હ ને આતી હૈ, ઐસા હૈ 
હી નહ . સમજમ આયા? યે વિન ઐસી આતી હૈ ક શુ વ પ આ મા વહ ઉપાદેય, દૂસરા 
ઉપાદેય નહ . ઉ હ ને ઐસા કયા થા તો ઐસી વાણી આયી, ઐસા િવક પ થા ઐસી વાણી 
િનકલ ગઈ. ધ ાલાલ ! સમજમ આયા?  

બહોત વષ પહલે કહતે થે,  અ રહંતકા... કહા ન? અ રહંત... ભગવાનકી વાણીમ 
ઐસા ય  આયે? વો કહતે થે ક (હમ) પુ ષાથ નહી કર સકે, ભગવાનને દેખા (ઐસા હોગા). 
યે આયેગા નીચે. ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા. નીચે આયેગા હ . વાણીમ ઐસા ય  આવે? 
ય ક સવ  અપને શુ વ પ તરફકી સાવધાની કરકે સાધતે થે, ઉસમ ઐસા િવક પ આયા. 
િવક પ તો વહ આતા હૈ ક મ વ પમ એકા  હો  અથવા કોઈ દૂસરા ાણી ઐસા શુ વ પ 
સમ . ઉસ િવક પમ પુ ય બંધ ય તો ઉનકી વાણીમ ઐસા હી આતા હૈ. વ પ સ મુખ 
હોકર અનુભવ કરો, વહી વાણીમ આતા હૈ. વે વાણીકે કતા નહ , વાણી ઐસે બનાયી નહ . 
સમજમ આયા? વહ વાણીમ ઐસે આયે ક હમને દેખા હૈ ક તુ હારે પુ ષાથસે ધમ ન હો 
સકે? અપને વભાવ સ મુખ હોકર યાન, આનંદ કરતે થે, ઐસે સાધક થે, અ પ  થે તો 
િવક પ આયા, તો િવક પમ વ પ સ મુખ હોનેકા, પૂણ હોનેકા હી િવક પ થા. સમજમ આયા?  

ઉનકી વાણીમ ઐસી વાણી આયે? ક તુમ પુ ષાથ નહ  કર સકતે ઐસા હમને દેખા 
હૈ. ઐસી ઉનકી વાણી હો સકે નહ . સમજમ આયા? કહતે હ, વીતરાગકી વાણીમ ઐસા 
આયા.... આહાહા! સીધા? પહલે કુછ કરના ઐસા કુછ નહ ? ઠાલાલભાઈ! પહલે યવહાર 
પીછે િન ય, વહ ભી નહ  આયા ઉસમ.  

ોતા : િન ય થાય તો યવહાર થાય. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : વહ બાદકી બાત. યહાં તો યે એક હી બાત હૈ. પીછે યવહાર આતા 
હૈ, યે તો િવશેષ સમ નેકી બાત હૈ. યહાં તો એક હી બાત.. વીતરાગ કતના પ  કરતે હ! 
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िजनवचिस रम.े.. જનવચનમ ઐસા દો નયકા કથન આયા. દો નયકે કથનમ–દોમ તો 
એકા  હો સકે નહ . તો એક નયમ ઐસા આયા ક વભાવ સ મુખ હોકર આ માકા અનુભવ 
કરો. દૂસરા નય આતા હૈ બીચમ, વહ નનેલાયક હૈ ઐસા ભી યહાં કહા નહ . સમજમ 
આયા? યહાં તો ભગવાન આ મા... કતની બાત કરતે હ! આહાહા! સમજમ આયા? ભુ! 
તુમ પૂણ હો, શુ  આનંદ હો, તેરી શ ત અપાર હૈ. સમજમ આયા? ભજનમ નહ  આતા હૈ? 
શું કીધું? અપાર હૈ પરમા મા... એવું આવે છે ને? બોલે છેને આ લોકો? ‘બન  પરમા મા, 
તેરી આ માકી શ ત અપાર હૈ.’ એ આવે છે ને. શું એની પહેલા કાંઇક આવે  છેને?  

ોતા : જરા માન લે ઓ મેરે ભૈયા, ભવ-ભવમ લનેમ યા સાર હૈ. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : યા સાર હૈ... તેરી આ માકી શ ત અપાર હૈ, બન  પરમા મા. 
ઐસે આતા હૈ. ઓલા ભજનમાં આવે છેને આપણે. ભગવાન...  

જુઓ! યે કલશમ વહી શ દ હૈ હ , ઉનકે ઘરકા નહ . उभयनयिवरोधिंसिन... 
िजनवचिस रम.े.. ઉસકા અથ યા હુઆ? દોન  નય તો િવ  હૈ. એક નય યકો–વ તુકો 
બતાતી હૈ, એક નય અવ થાકો બતાતી હૈ. દોન  નય ભ  હૈ. એક નય અભેદકો બતાતી હૈ, 
એક નય ભેદકો બતાતી હૈ. એક નય એકકો બતાતી હૈ એક નય અનેકકો બતાતી હૈ. એક- 
અનેક દોન  દશા હી ફેર હૈ. અનેકપના પરકે લ સે ઉ પ  હોતા હૈ, અભેદપના અંતરકે 
લ સે ઉ પ  હોતા હૈ. તો દોન કી દશા (ઉલટી હોનેસે) દોન મ રમના બન સકે હી નહ . પાઠ 
યા હૈ? उभयनयिवरोधिंसिन.. ઉભયનય િવ  હૈ. યે વીતરાગકી વાણી િવરોિધ વંિસની હૈ. 
સમજમ આયા? 

उभयनयिवरोधिंसिन... વંિસિન કબ હોતા હૈ? ક દો નયમ  કથન આયા... 
સમજમ આયા? ઉસમ  નય વભાવ સ મુખ લે તી હૈ ઉસી (નયકા) કથન મુ યપને 
ાનીકી વાણીમ આયા હૈ. સમજમ આયા? યા એક સમયકી પયાય ને રાગ ઉસમ એકા  

હોતા હૈ? ઉસમ એકા  હોનેસે લાભ હોતા હૈ? (ઉસમ) તો એકા  અના દસે હૈ હી. સમજમ 
આયા? વહ તો અના દસે હૈ હી. અબ કરના યા ઉસકો? ઔર વીતરાગ હુએ ઉ હ ને કયા 
યા? વભાવ સ મુખ અનુભવ કરતે કરતે વીતરાગ હુએ હ. સમજમ આયા? તીન કાલ, તીન 
લોકકે તીથકર કી વાણીમ યહી આયા હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન આ મા સારમ સાર હૈ. 
ચાહે જતના પઢે, ચાહે જતના યાકાંડ, દયા. દાન, ત આ દ કરે, પણ વ પ શુ  ુવ હૈ 
ઉસકા અનુભવ કરે તો ક યાણ હૈ, બાકી ક યાણ હૈ નહ . શેઠ! ઐસી બાત હૈ. યાં ગયા 
સોમચંદભાઈ? સમજમ આયા? મહાકા ય આ યું હ . 

ઊભયમ બડી તકરાર હૈ. અરે ભગવાન! યા કરતે હો તુમ? દો નયકા કથન હૈ તો દો 
નયમ કૈસે રહ સકતે હ? સમજમ આયા? એક સમયકી પયાય(કે આ ય)સે નયી પયાય 
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આનેકી તાકાત નહ . યવહારનય બતાતી હૈ ક એક સમયમ અવ થા હૈ, રાગ હૈ. તો ઉસસે 
નયી પયાય આનેકી તાકાત હૈ? વહ નય બતાનેકે પહલે યે બતાયા ક જસમસે નયી પયાય 
ગટ હોતી હૈ સ ય દશન- ાન, વહ પયાયમસે પયાય નહ  આતી. યવહારનયકે કથનકી 

બાત યહાં કી હી નહ  ભાઈ! આહાહા! જુઓને શૈલી એક! સંતોની શૈલી વીતરાગમાગની 
પ િતની રીત તો દેખો! કથન પ િત ભી કૈસી હૈ! દો નય.. દો નય... એક પયાય હૈ અને ય 
હૈ. તો પયાયમસે પયાય આતી નહ . અપના યોજન િસ  કરના હૈ.... પયાયમસે પયાય આતી  
નહ . પયાયનયકા યા યાન કયા વહ તો નનેકે િલયે કયા અને યકા યા યાન કયા વહ 
યકી િ , અનુભવ કરાનેકો કયા. સમજમ આયા? 

ચૈત ય— જસમ અનંત શ તયાં પડી હૈ ઉસમ એકા  હોનેસે... યા કહતે હ? ા 
... નહ , અકેલા વ પકા ય  અનુભવ કરના ઐસી આ ા હૈ. સમજમ આયા? ય ? શુ  
વવ તુ उसम सावधानपन.े.. ઓહોહો! સારે ભગવાન તીથકરકી આ ા... કલશમ આતા હૈ, 

અનુભૂિત િવિહતમ્. ભગવાનને અનુભૂિતકો હી િવિધ કહા હૈ. આ માકા અનુભવ કરના ઉસે 
િવિધ કહા હૈ. કલશમ આતા હૈ પીછે. સમજમ આયા? આહા! જગતકો, વીતરાગકા માગ ( યા 
હૈ ઔર) વીતરાગ યા કહતે હ ઉસકી ખબર નહ . વીતરાગ વહ કહતે હ... તીન કાલ તીલ 
લોકકે પરમે ર િ લોકનાથ સૌ ઇ કી ઉપિ થિતમ.... મોટા અધલોકના વામી શ ે  ને 
ઇશાને . ઉ રાધના ઇશાને , દિ ણના શ ે . સો ઇ ની ઉપિ થિતમાં જનની વાણીમાં 
એમ આ યું... સમવસરણમ વીતરાગદેવકી દ ય વિન ઐસી આયી, ભગવાન! તેરી ચીજ શુ   
ુવ હૈ ન, ઉસકા અનુભવ કર. યે એક હી ઉપાદેય હૈ. સમજમ આયા? 

પહલે યવહાર ને પીછે િન ય, પહલે િનિમ  પીછે ઉપાદાન—વહ બાત રહતી નહ . 
ધ ાલાલ ! આહા! શું કરે? એને એ ચતું નથી. કુંદકુંદાચાયને કહા, હમ કહગે, દખાયગ, 
માણ કરના, અનુભવ કરના. તેરે અનુભવ ય સે હા કરના, ઐસે બાહરસે નહ . અંતર 

શુ  િચદાનંદ વ પ હૈ ઉસકા અનુભવ કરકે માણ કરના. બાહરસે માણ કરના વહ માણ 
હૈ નહ . આહાહા!  

ોતા : જસ બાતકા પતા નહ  થા વહી અનુભવ કરાનેકે િલયે તો કહા હૈ. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : કહા હૈ. ભાઈ! પયાય ઉપર તો તેરી િ  અના દકી હૈ. સમજમ 
આયા? સ ય િ કી પયાય િ  નાંહી.. પયાય િ  નાંહી. બનારસીદાસમ આતા હૈ. સમજમ 
આયા? પયાય( િ ) તો અના દકી હૈ હી. અના દ-અનંત  ચૈત ય ુવ ાયક ભુ શુ  ઉસકે 
સ મુખ હોકર અનુભવ કરના વહી વીતરાગકી વાણીકા સાર હૈ. વીતરાગને યે હી કહા હૈ. યે 
સમ  નહ  ઔર તકરાર કરે. ભગવાન! કોની સાથે તકરાર કરે છે? તારા આ મા સાથે તકરાર 
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છે. અરે ભુ! યા કરતે હ? દેખો! સંતોની વાણી તો દેખો! દગંબર મુિનઓ... સમજમ આયા? 
યવહાર પહલે કરના ઐસી આ ા હૈ ભગવાનકી, યે તો કહ  આયા નહ  ઇસમ. ધ ાલાલ !  

ોતા : અ ાની રખનેકે િલયે ઉનકી રાય થી યા?  

પૂ ય ગુ દેવ ી : અ ાની રખના.... યવહારકા કરના વહ તો અ ાન હૈ. અના દસે 
દયા, દાન, િવક પ કરતે હ વહ તો િમ યા વભાવ હૈ. મ િવકાર કરનેવાલા, મ િવકાર ક ં વહ તો 
િમ યા વભાવ હૈ. કયા ઉસમ રખના હૈ ઉસકો? વીતરાગકે માગમ નવીન અપૂવ યા (આયા)? 
સમજમ આયા? કોઈ દુિનયાસે િમલાન હોતા નહ . ય ક વ તુ િ કાલ ુવ (ઔર) પયાય હૈ. 
પણ પયાયકા વલણ ુવ ઉપર કરકે અનુભવ કર. જુઓ! દોન  લે િલયે અંદર. અકેલે પયાયકા 
ાન કરના, લ  રખના યે વ તુકી આ ા હૈ નહ . આહાહા! સમજમ આયા? 

કહતે હ, ભગવાનકી વાણીમ ઉપાદેય તો શુ ભાવ... શુ ભાવ... મહાિસ ાંત.. સ યકા 
મહા પડકાર િસ ાંત હૈ. ભગવાન ઉપાદેય વ તુ ઉસકી िच-ौा-ूतीित करत े ह। ઐસી 
ભગવાનકી આ ા હૈ. હવે કોઈ, િચ– ા– તીિતકી યા યા સાધારણ બના દે તો ઉસે િચ– 
તીિતકા અથ નહ  (પતા). ઉસકા અથ કોઈ દૂસરા હૈ. િવશેષ બતાતે હ. ઉસકા યૌરા. યૌરા 

એટલે િવવરણ. મૂળ તો યૌરા શ દ છેને મૂળમાં? 

िववरण—शु जीववकुा ूपन ेअनभुव करत ेह उसका नाम िच-ौा-ूतीित 
ह।ै ઐસે નહ  ક આ મા હૈ ઐસી ા– િચ કરો. ા કબ? ક ભગવાન આ મા શુ  વ 
વ તુ િનમળાનંદ ભુ હૈ, ઉસકા ય પને... મિત- ુત ાન ારા ય પને... રાગ ારા નહ , 
િનિમ  ારા નહ . જુઓ! કતની બાત કરતે હ! આહાહા! शु जीववकुा ूपन.े.. ય ક 
આ મામ ઐસા કાશ નામકા એક ગુણ પડા હૈ. ભગવાનકી વાણીમ આયા ક ભાઈ!  તેરે 
આ મામ કાશ નામકા ગુણ હૈ ક  આ માકો ય  કર દે ઐસા તેરા ગુણ હૈ. તો ઐસે 
ગુણકો ધરનેવાલા ભગવાન આ મા ઉસ તરફ તેરા ઝુકાવ ને િ  ગઈ તો પયાયમ ય  હો 
તા હૈ. આ મા પયાયમ ય  હો તા હૈ. આહાહા! યે ય  હો, અનુભવ હો ઐસી આ ા 

ભગવાનકી હૈ. આહાહા! કતની બાત કરતે હ! િવક પ આ દ તો ઉડા દયા, પરો પના ઉડા 
દયા. પરો પનેકી આ ા હૈ નહ . ધ ાલાલ ! ઓહોહો! ભાઈ! માગ ઐસા હૈ. દુલભ લગે તો 
ભી માગ તો યહી હૈ. ઇસ માગકા શરણ િલયે બના કભી ઉસકે જ મ-મરણકા અંત નહ  
આતા. ચોરાશીકા અવતાર નરક-િનગોદ... સમજમ આયા?  

જુઓને! ર તામાં જઈએ છીએ તો સડક ઉપર કંઈક ભૂકા ઊડી ય છે ઓલા... શું? 
વ છી, સપ... ભૂકા.... બાપા! એવા અનંતા મરણ કયા. ભાઈ! તને ખબર નથી. અનંત કાલમ 
લતે- લતે ઐસે ભવ (હુએ). યે ભવ મણકા નાશ કરનેકા ઉપાય પયાય િ  નહ . ઇસકા 

ઉપાય (હૈ ક) ય ાયક વ પ શુ  ુવ ઉસકે ય પને વભાવ સ મુખ હુઆ તો રાગકા 
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અવલંબન ગયા, િવક પકા ને મનકા અવલંબન ગયા ઔર અકેલા શુ વ પકા અવલંબન 
હુઆ તો મિત- ુત ાનમ ય  હુઆ. ય પને આ માકા અનુભવ કરના ઐસી ભગવાનકી 
વાણીમ આ ા હૈ. આહાહા! કહો, સમજમ આયા? 

ઐસી ાકે પ કા ભી ઠકાના નહ . યે માગ હૈ, શુ વ પકા અનુભવ કરના વહી 
માગ હૈ ઔર અનુભવમ આ મા ય  હોતા હૈ વહી માગ હૈ.—ઐસી ાકે પ મ ભી આયે 
નહ  ઔર ઉસસે િવ  ાકે પ મ રહે, કે દ’ િનવેડો એનો આવે? સમજમ આયા? પુ તક 
હૈ ક નહ  સામને? પુ તક હૈ ઉસમસે તો આતા હૈ. કોઈ ઉપરસે કહતે હ ઐસા હૈ નહ . 
અંદરમ હૈ, દેખો!  

ોતા : પુ તક હૈ, પર અનુભવ તો હોવે.. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : પણ ઉસમ ઐસા હૈ ક નહ ? કતન ઐસા કહતે હ ક વે તો ઐસા 
અથ કરતે હ.... કેટલાક એમ પણ કહે કે મહારાજ કહે છે તો શા  માણે, િસ ાંત માણે, પણ 
આપણે સાંભ ું નથી તો િવપરીત લાગે છે. પણ સુનો તો સહી ભાઈ! યે બાત િમલી હી નહ  
હૈ. યે બાત ચલતી હી નહ  થી. વીતરાગ પરમે ર િ લોકનાથ તીથકરકી વાણીમ ઐસા આયા 
હૈ ક તુમ તુ હારે શુ ા માકા અનુભવ કરો, ય પને અનુભવ કરો. વહી વીતરાગકી વાણીમ 
આયા હૈ. આહાહા! િનિમ  ઉડા દયા, યવહાર ઉડા દયા, િવક પસે લાભ ઉડા દયા, 
પરો ાન ભી ઉડા દયા. આહાહા! સમજમ આયા? પરલ ી ાન, પરો ાન વહ આ માકે 
સાધનમ કામ કરતા નહ  એમ કહતે હ. આહાહા! બાત ઐસી હૈ.  

ભાઈ! આ માકા ક યાણ જસકો કરના હૈ... આ માકા િહત કરકે જ મ-મરણકા અંત 
લાના હૈ. ભાઈ! સમજમ આયા? યે ભવ ભવકે અભાવકે િલયે િમલા હૈ. ઐસી િ  કરો, ઐસા 
ભગવાન કહતે હ. સમજમ આયા? આ મા હૈ, યા ન કર સકે? સમજમ આયા? અનંત 
શ તમાન હૈ. તેરી શ ત અપાર હૈ.. અપાર હૈ.. પરમા મા હોના ઔર પીછે અનંત કાલ રહ 
સકે ઐસી તેરી શ ત હૈ. અનંત કાલ ઐસે કે ઐસે પરમા મા રહા કરે, દશા ગટ હુઆ હી કરે 
અંદરમસે ઐસી તેરી શ ત હૈ. યા શ ત નહ  હૈ ઉસકો કહતે હૈ? સમજમ આયા?  

કહતે હ, शु जीववकुा ूपन.े.. આહાહા! ભારે પણ ટીકા પણ કરી છે ને! પેટ 
ખોલી ના યા છે. ીમદે કોઈ વખતે એમ ક ું છે કે માગ ાનીના દયમાં છે, શા માં મમ 
ખૂ યા નથી. એમ લ યું છે. શા માં માગ ક ો, પણ માગનો મમ ખો યો નથી. એવો શ દ 
આવે છે એક પ માં. યહાં તો મમ ભી ખોલ દયા. સમજમ આયા?  

ોતા : શુ  વકે અનુભવમ લગ યે, ગૃહ થીકા યા હોગા? 

પૂ ય ગુ દેવ ી : ગૃહ થીકા યા હોગા? આહાહા! ગૃહ થીકા હોતા હૈ વહ હોગા. યા 
તુ હારેસે હોતા હૈ કુછ? રાગ આનેવાલા હૈ વહ આયેગા, ી, કુટુંબકા ભી હોનેવાલા હી હોગા. 
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ભગવાન ભાઈ! શું કરવું? કહે છે. ઓલા િપયાનું અને દુકાનનું શું કરવું? આવું કરવું તો 
આનું શું કરવું? યે તો હોતા હૈ વહ હોતા હૈ. હોતા હૈ ઉસ સમયમ ( સી) જસકી લાયકાત હૈ 
ઉસ માણસે જડ-ચૈત યકી પયાય હોનેવાલી હોતી હૈ... હોતી હૈ.. હોતી હૈ. યા આ માસે હોતી 
હૈ? આ મા ગૃહ થા મકા કામ, કુટુંબકા કામ કર સકતા હૈ? તીન કાલમ નહ . વતં  પદાથ 
હૈ. ઉસકી પયાય ઉસસે હોતી હૈ. યા તુમ ર ક હો? સમજમ આયા? પિતકા, પ નીકા, 
માતાકા, કુટુંબકા કૈસે ર ણ કરે? સુનો તો સહી ભગવાન! વહ તો બનનેવાલા બને. યહાં તો 
રાગ આનેવાલા હો તો આયે, ઉસ પર લ  નહ  (કરના) એમ કહતે હ. દૂસરેકી તો બાત કહાં 
રહી? આહાહા! 

યહાં તો કહતે હ, દૂસરેકો સમ નેકા િવક પ ભી યહાં હૈ હી નહ . યે ભી તેરે કામકા 
નહ . દૂસરા તો ઉસકી પયાયમ સમજને(કી યો યતા) હો તો સમ ગા, ઉસમ તુ  યા હૈ? 
સમજમ આયા? ઔર િવક પ આયા તો તુ  યા લાભ હુઆ ઉસસે? આહાહા! ભગવાન 
આ મા ચૈત ય વ પ અનાકુલ આનંદ ભુ હૈ. તેરા વ પ હી ઐસા હૈ. ઉસ તરફકા ઝુકાવ 
કરકે વભાવકો ય  કરના. ઓલા કહે, ય ? યહાં તો ય કી આ ા હૈ. ઓલા કહે, 
નીચે(કે ગુણ થાનમ) ય  હો સકતે નહ . ય  તો આગે બઢકર હોતા હૈ કેવલીકો. યહાં તો 
પહલી આ ા કહતે હ ક ય  હો સકતે હ ઐસી હમારી આ ા હૈ. આહાહા! વાણીના.. 
વાણીના રહ ય તો જુઓ! સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા ચૈત ય બંબ હૈ ન ભુ! ાનકા સૂય હૈ. ઉસ તરફકા ઝુકાવ ય  હો 
સકે ઐસી તો તેરી ગુણ-શ ત હૈ. પરો  રહે ઐસા કોઈ તેરેમ ગુણ નહ . સમજમ આયા? 
ભગવાનને કહા, તેરા ઐસા ગુણ હૈ.. આ મા ય  હો સકે ઐસા ઉસમ ગુણ હૈ. તો ગુણકા 
ગુણ–ગુણકા કાય યા? આ મા ય  હો ના વહ. ાન ારા આ મા ય  હો ય 
વેદનમ, ઉસકા નામ ભગવાનકી આ ા ય  અનુભવ કરનેકી હૈ. આહાહા! ઓહોહો! અડધો 
કલાક થઈ ગયો? સમજમ આયા? શોભાલાલ શેઠ! આ બધું સમજવું પડશે હવે પોણોસો 
વરસે. કાંઈ આરો નથી. કોઈ છોકરા-બોકરા કાંઈ દે એવું નથી. માગશે ઉલટા. લાવો પૈસા.  
કમાવવા યાંથી? ખોટ છે યાં. રાગ આવે યાં ખોટ થાય છે. કમાઈ કહાંસે આઈ? યહાં તો 
લાભકી બાત ચલતી હૈ. વાણીયા િલખતે હૈ ન? લાભ સવાયા. િલખતે હ ક નહ ? દરવા  પર 
િલખતે હ ક નહ ? લ  લાભ.. લ  લાભ. ઉપર લખે. લાભ સવાયા યહાં હૈ. યા ધૂલમ લાભ 
હૈ બાહરમ?  

યહાં ભગવાન િ લોકનાથ તીથકરકી વાણીમ.. આહાહા! અનંત તીથકર હુએ, હ ઔર 
હ ગ, સબકી વાણીમ ઐસા આયા ક ભગવાન! તુમ તો શુ  ુવ હો ન ભુ! આહાહા!  ઉસકા 
ય  અનુભવ કરો યે વાણીમ આયા હૈ ભાઈ! કુંદકુંદાચાયા દ સંતોને–મહામુિનય – દગંબર 
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સંતોને ભી યે બાત કહી હૈ. દૂસરી બાત હૈ નહ . હો, બીચમ (રાગ) હો, ઉસકા ાન સહજમ 
આ તા હૈ. ઉસે કરના પડતા હૈ યે બાત નહ . સમજમ આયા? આહાહા! એ તો આવે ભેગું, 
પણ આવે એમાં યાં કામ છે? કાંકરા હોય ભલે, યે તો િનકાલ દેનેકી ચીજ હૈ. આવેને. સો 
કળશી અનાજ થાય, એમાં (સાથે) અમુક (ઘાસ) આવે, ખડ તો સાથમ હોતા હૈ. ખડ સમ ? 
ઘાસ. ઐસે અપને શુ વ પકી િ , અનુભવ કરતે હ તો જરી રાગ હોતા હૈ તો પુ ય કૃિત 
બંધ ય વગકી. ઉસમ યા હૈ? વહ હેય હૈ. ઉપાદેય તો યે એક હી હૈ. બીચમ તીથકરગો કા 
બંધભાવ આ યે, (વહ) આદરણીય નહ , હેય હૈ. આહાહા!  

ઉપાદેય યા કહા? ઉપાદેય યે કહા ( ક)  ભાવસે તીથકર(ગો  બંધે) વહ ઉપાદેય 
હૈ? ભગવાન આ મા શુ , બસ વહ. ઇસમ િલખા હૈ ક નહ ? દેખો! વાંચો. તમારી સામે 
આ યું છે આમાં. ભાઈ કહેતા હતા પરમ દ’ કે આ વાંચતા નહ  હોય માળા? પણ વાંચે 
યાંથી? એની િ માં હરકત આવે તો (કહે), નહ , યે અ માણ હૈ.. અ માણ હૈ.. ઓ. એમ 
કહે છે. આષ વા યોમાં બહુ ગૂઢતા છે. પરમા મા, આચાય ના કથનમાં ઘણી ગૂઢતા છે. એ 
ગૂઢતાનો ખેલ ખોલી ના યો છે અ યા મક પુ ષોએ. સમજમ આયા? બનારસીદાસ, ટોડરમલ 
આ દ  હુએ, ઉ હ ને ખોલા. ટોડરમલ ને મો માગ ( કાશક)મ કહા હૈ, હમ ઘરકી બાત 
નહ  કહગ. કોઈ સામા ય બાત હોગી ઉસકા પ ીકરણ કરગ, કોઈ ગૂઢ બાત હોગી તો રહ ય 
ખોલ દગ. બસ યે કહગ. હમારા (અપના) કુછ કથન હૈ નહ .  

યહાં આયા દેખો! िजनवचिस रम.े.. તો  ઉ હ ને ખોલ દયા ક िजनवचिस रमકेી 
યા યા યા? પાઠ તો ઐસા આયા. આચાયકા વચન માનકર વે (કહતે હ), દેખો! િવક પમ 
રમનેકો કહતે હ, દો નયમ રમનેસે િમ યા વ(કા નાશ હોગા). પર કસ રીતસે દોમ રમનેસે 
િમ યા વકા નાશ હોગા? વહ રહ ય ખોલ દયા હૈ. વચનમ રમનેસે.... (વચન તો) જડ હૈ. દો 
નયમ કૈસે રમ સકતે હ? એક નય(કા િવષય)  શુ  ુવ હૈ ઉસકા અનુભવ કર સકતે હ, વહ 
એક હી યથાથ હૈ. સમજમ આયા? ूपन ेअनभुव करत ेह उसका नाम िच-ौा-ूतीित 
ह.ै હમ તો ા હૈ. ઐસી ા નહ . વ તુ શુ  ચૈત યકા અનુભવ ય  કરકે િચ કરના 
ઉસકા નામ િચ– ા– તીિત હૈ. વ તુકો દેખે બના ા, િચ, તીિત? વ તુ યાલમ 
આયે બના કસકી તીિત? ખરગોશકે સ ગકી? વહ ૧૭-૧૮ ગાથામ આતા હૈ. સમયસાર 
૧૭-૧૮.  વ તુ દેખી નહ  ઉસકી ા કરો. યા ા કરે? ચીજ હી યાલમ આયી નહ  
ક યા  ચીજ હૈ.  

ઐસે ભગવાન આ મા અપને રાગરિહત મિત- ુત ાન ારા પૃથક્ ( ના ક) યે 
આ મા, ઐસા અનુભવ હુઆ (તો) તીત (હુઈ ક) યે આ મા. સમજમ આયા? યાલમ, 
ાનમ ેય આયે બના તીિત કસકી કરની? કહો, દુલીચંદ ! ઐસા માગ હૈ. સાંભળે છે. 
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બચારા... આ માગ આહાહા! પરમે ર તીન કાલ, તીન લોકકે નાથ અનંત તીથકર  યે કહતે 
હ. ઔર વે વયં કહાં કહતે હ? ઉસ કારકે િવક પસે ( કૃિત) બંધ ગઈ તો વાણી ઐસી હી 
િનકલતી હૈ. દૂસરી િનકલે કહાંસે? સમજમ આયા? કહા ન વચનસારમ? जो जाणिद 
अरहंत.ं.. ભગવાનકે ય-ગુણ-પયાય ને, વહ અપને વ પકે સ મુખ હોકર ને બના રહે 
નહ  ઔર ઉસકો મોહકા નાશ હુએ બના રહે નહ .  

ઐસા ભગવાનને કહા... ઐસા કયા, ઐસી વાણીમ કહા. ભગવાનને ઐસા અંદર 
અનુભવ કયા, ઐસી વાણીસે કહા, ઐસા પાઠ હૈ. સા અનુભવ કયા, ઐસી વાણી (િનકલી). 
વાણી કહકર–ઉપદેશ દેકર મો  પધાર ગયે. િનવાણ પધાર ગયે પરમા મા. સમજમ આયા? 
આહાહા! ચારે કોર દેખો તો એક.... મુિનઓની વાણીમાં કોઈ પડખામાં યાંય બોદું-બોદું નીકળે 
નહ  કે િવરોધ નહ , ઐસી ચીજ હૈ. સમજમ આયા? ઐસી ચીજ સં દાયમ ભી હૈ નહ , તો 
દૂસરેમ કહાં આયે? આહા! ઠાલાલભાઈ! કેટલા વષ મુંડા યું એમાં? સાંભળી હતી આ વાત?  

ોતા : યાંથી સાંભળે હોય નહ  તો? કુવામાં ન હોય તો અવાડામ આવે યાંથી? 

પૂ ય ગુ દેવ ી : એ વાત જ નથી યાં. વાત જ યવહાર.. યવહાર.. યવહાર.. 
ભગવાન! અમે તમારા ભગત છીએ, હમારા ક યાણ હો યેગા. ધૂળમ ભી નહ  હોગા. 
ભગવાન મના કરતે હ, હમારા તરફકા લ  કરકે નહ  હોગા. તેરા અનુભવ કર તો તેરા ક યાણ 
હોગા એમ ભગવાન કહતે હ. હમારી ઓર દેખકર તો તુ હ િવક પ આયેગા.. હમારી ઓર 
દેખકર તો તુ હ િવક પ આયેગા. િ લોકનાથ પરમા મા બરાજતે હ સમવસરણમ. મિણર નના 
દવા, ક પવૃ ના ફૂલ. અનંત બાર પૂ  કી સમવસરણમ વને. યા હુઆ? શુભભાવ હુઆ. 
િમ યા વ તો ટલા નહ . િમ યા વ ગયે બના જ મ-મરણકા અંત નહ  આતા. 

 આજ સવારમાં ક ું હતું. એક પ  છે ીમદ્  નો. ઓલો ‘સંદેહ’નો એક પ  છે ને? 
તમે  કંઈ મુિનને સમ વવા માગો છો એને તમે એમ કહે  કે આટલું આટલું આપણે કરીએ 
છીએ યા, દયા, દાન, ત, ભ ત ચય, શા ભણતર, પણ સંદેહ નહ  છોડતે ક મ અ પ 
સંસારી હૂં ક અનંત સંસારી હૂં, મ અભિવ ક ભિવ હૂં.—ઐસા સંદેહ નહ  ટલતા તો સંદેહ 
ટાલનેકી રીત હી દૂસરી હોગી. પ  િલખા હૈ. ઐમ શૈલી છે ીમદ્  ની. સમ યા? કોઈ તમને 
સમ વે કે તમે  સાધુને સમ વવા માગો છો એની પાસે આ વાત કર . આમ બીજું નહ  
કરતા. આટલું આટલું કરીએ છીએ દયા, દાન, ત, ભ ત, મહા ત આ દ  કાંઈ યા, 

ચય, ા, કેટલું કરો છો, આ ઉપદેશ આપો છો, આવું કરો છો, અપવાસ. પણ આ મા મ 
અ પ સંસારી હૂં–અ પકાલમ મો મ નેવાલા હૂં, અનંત સંસારી નહ , મ ભિવ હૂં, અભિવ 
નહ —ઐસા સંદેહ ટલે બના યે યાકા પ રણામ યા આયા? સમજમ આયા? 

ોતા : એટલે ધો ર તો છોડીને... 
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પૂ ય ગુ દેવ ી : તારો ર તો સંદેહ ટાળવાનો બી  છે એમ કહતે હ. સમજમ આયા? 
કે આટલી યા કરે, આટલા આટલા, પણ અંદર સંદેહ ટળે નહ . યે ભાષા હી લી હૈ ઉ હ ને. આ 
કોઈ સંદેહ ટાળવાનો ઉપાય નથી. સમજમ આયા? અપનેકો તો અભી િનણય નહ  ક મ 
અભિવ કે ભિવ હૂં (ઔર માનતા હૈ ક) મ ધમ કરતા હૂં. કહાંસે કરતા હૂં? અભિવકો અનંત 
સંસારમ કભી મો  હોનેવાલા નહ . ઐસા તો તુ  અભી સંદેહ હૈ ઔર તું કહે ક હમ 
ભગવાનકી આ ામ યા કરતે હ, ધમ કરતે હ. કહાંસે આયા ધમ તેરે પાસ? ભાઈ સમ ?  

વહ કહતે હ, સંદેહ યા ચીજ હૈ? લાખ યાકાંડ હો, પણ સંદેહ નામ િમ યા વકો 
ટાલના. િમ યા વ કૈસે ટલે? શુ  વભાવકા અનુભવ કરનેસે િમ યા વકા નાશ હો તા હૈ. 
તબ િનઃસંદેહ હોકર સંદેહ ટલતા હૈ. દૂસરા સંદેહ ટાલનેકા કોઈ ઉપાય હૈ નહ . સમજમ 
આયા? એવી શૈલી ીમદ્  ની હતી કે સામાને અંદરમાં ઘા મારે. અરે! આટલા આટલા પચાસ 
વષથી, સાઈઠ-સાઈઠ વષથી પંચમહા ત પાલતે હ, ચય પાલતે હ, કસીકા સંગ નહ  કરતે, 
રાગ મંદ કરતે હ, પણ અંદરમ ઐસા હુઆ હૈ તુમકો? ક મ અ પકાલમ મુ ત હો ગા ઐસા 
આયા હૈ િનઃસંદેહ(પના)? સંદેહ તો હૈ ક મેરા યા હોગા? તો તુ હારી ઇતની યાકા ફલ યા 
આયા? શેઠ! કહેતા હતાને કે શું વલે થશે? એમ ક ુંને પરમ દ’. અમા ં શું થશે? એ તો વળી 
ગુજરાતી ભાષા છે. સમજમ આયા? 

જુઓને! કેવી ભાષા કરી છે! ધ ાલાલ ! સાધુકો કહો ક સંદેહ ટલે બના યે યામ 
યા સાર હૈ? યા કરતે ૫૦-૫૦ વષ હો ગયે, ૬૦-૬૦ વષ હો ગયે, બાલ ચારી હોકર 

ચય પાલા. સમજમ આયા? તો તુ હ સંદેહ–અનંતાનુબંધીકા નાશ હૈ ક નહ ? ખબર 
નહ . તુ હારે અનંત ભવ હ ક થોડે ભવ હ? એ ભગવાન ણે. ભગવાન ણે? અભી અનંત 
ભવ હ ઐસા તો તુ  સંદેહ હૈ. તો તુને ધમ કયા યા? સમજમ આયા? ધમ કરનેવાલેકો તો 
અનંત ભવ હોતે નહ . ધમ કયા હી નહ  તુને. તું કુછ દૂસરા કરતા હૈ ઔર માનતા હૈ ધમ. 
ઐસા સમજ. કરતા હૈ અધમ ઔર માનતા હૈ ધમ. સમજમ આતા હૈ ક નહ  ફૂલચંદ ? સૂ મ 
બાત હૈ હ  બહોત. આહાહા! 

ભાઈ! બહોત કયા હ . અમે બહુ કરીએ છીએ હ . ત પાલતે હ, દયા પાલતે હ, ગરમ 
પાની પીતે હ, ીકા સંગ નહ  કરતે, ચય પાલના, નવ કો ટસે પાલના, ભાઈ! સંથારા ભી 
હમ નવ કો ટસે લેના હૈ. પણ યે કરનેમ તેરા સંદેહ ટલા ક નહ ? મેરે ભવ એક-દો હ અથવા 
અનંત નહ  ઐસા હુઆ હૈ ક નહ ? ઐસે હુએ બના યા તેરી યાકા ફલ આયા? સમજમ 
આયા? પર પહલી યે ચીજ હૈ. ઇસ ચીજકે બના (િન:શંકતા) કહાંસે આતી હૈ? સંદેહ નહ .. 
સંદેહ નહ .. મ શુ  આ મા આનંદ હૂં, (િફર) ભવ કૈસે? ભવ કહાં હ? વભાવમ ભવ નહ , 
ભવકા કારણ હમારે વભાવમ નહ . ઐસા વભાવકા અનુભવ હૈ તો ભવ કૈસે? ભવ હ કહાં? 
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સમજમ આયા? ઐસી િ  હુએ બના ઉસકા સંદેહ ટલતા નહ  ઔર ભગવાનકી આ ા વહ 
માનતા નહ .  

..... કૌન કહતા હૈ? તમે કહોને? એણે બહુ યાં મુંડા યું છે કલક ામાં. સે ેટરી.. ન 
એટલે શું? અબ ઉસમ લો. ન એટલે? જસને ભવકા નાશ કયા હૈ ઉસકા નામ ન. જસને 
સંદેહ તા હૈ, િનઃસંદેહ આ માકી િ  કી હૈ ઉસકા નામ ન. વહ તો ન હુઆ. અભી તો 
અંદરમ સંદેહ હૈ. ન નામ પહલે િમ યા વકા તના ઔર સ ય દશનકા ા  કરના. તો 
સ ય દશનકી ાિ  વસ મુખ હોકર હોતી હૈ. સમજમ આયા? ઉસકે િસવા િમ યા વકા નાશ 
હોતા નહ  ઔર િમ યા વકા નાશ હુએ બના ન આયા કહાંસે? સમજમ આયા? ન નામ 
તનેવાલા. કસકો? િમ યા વકો તા. કૈસે? વભાવ સ મુખકી િ  કરકે. ઉસકે બના ન 

કહાંસે આયા? ન હૈ હી નહ , નાભાસ હૈ. સમજમ આયા? શેઠને ... આ યું થોડું. ન તો હૈ 
ક નહ  યે સબ? ...ભાઈ!  

ોતા : ‘ તી ઇિ યો ાન વભાવે અિધક ણે આ મને..’  

પૂ ય ગુ દેવ ી : અિધક નામ વહ વ તુ હી ભ  હૈ. ‘ તી’ કહા વહ તો અંશમ  
વહાંસે લ  છોડ દયા. પરસે લ  છોડ દયા ઔર વ પકી િ  હુઈ ઉસકા નામ સ ય િ  
ને ઉસકા નામ ધમ  કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા? ભાસન.. આ ભાવ થયોને? ભાસન 
શ દ આયા ન? આ  નથી આ યો. અ યારે નથી આ યો શ દ. સમજમ આયા?  

અપને શુ વ પકા.... મહા િસ ાંત યે તીન કાલ તીન લોકમ જનદશનકા સાર (ઔર) 
વીતરાગકી વાણીમ યે આયા હૈ. બાર અંગમ (યા) ૧૧ અંગ ૯ પૂવમ અ યા મકા રહ ય 
બતાનેમ યે બાત આયી હૈ. સમજમ આયા? ઔર પહલેમ પહલી વહ બાત હૈ. પહલે કોઈ 
દૂસરી કરે તો પહલા યે—ઐસા હોતા હૈ નહ . ઐસા િલયા હી નહ . ઉપાદેય વ તુ શુ ... સીધી 
બાત. સમજમ આયા? કહો, જુગરાજ ! એ બધા થાનકવાસી હતા. આ દેરાવાસી. આ વ તુ 
એવી છે. ખરેખર થાનકવાસીકા અથ વહ હૈ ક થાન નામ અપને વ પમ વાસ કરના વહ 
થાનકવાસી હૈ. ખરેખર તો વહ અંદરમ હૈ. ઉસકી તો ખબર–ભાન નહ . સમજમ આયા? 
યહાં વહ કહતે હ. ઓહોહો! કતની બાત ભર દી હૈ. રાજમલ એ પણ ટીકા કરી છે ને! 
સમજમ આયા?  

ય  શુ  વ તુ... वकुा ूपन ेअनभुव करत ेह. અરે ભગવાન! બહુ મ ઘી ચીજ 
પણ આ તો. અરે ભગવાન! ના ન પાડ. તેરી ચીજ ઐસી હૈ એમ કહતે હ. હા તો પાડ. ય  
હોનેકે લાયક તુમ હો, પરો  રહનેકે લાયક તુમ હો હી નહ . તેરે વભાવમ ઐસા નહ . તું 
યમ ઐસા નહ , તેરે વભાવમ ઐસા નહ , વભાવમ ઐસા નહ . પયાયમ ઐસા ય પના 

આ ય તબ ઉસકા અનુભવ હુઆ ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સે ઉસમ કાશ નામકા એક 
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ગુણ હૈ.... કાશકા અથ ય  હોના. કાશગુણકા ધરનેવાલા ય ઉસકા અનુભવ કરનેસે 
વહ કાશ નામકા ગુણ પયાયમ યાપ ગયા. ય પના હો ગયા. ય પના હો ગયા તો 
ય, ગુણ ને પયાય તીન  ય  હો ગયે. સમજમ આયા? ઐસી ચીજ ભગવાન આ માકા 

અનુભવ વીતરાગકી આ ામ વહ આયા હૈ. આહાહા!  

વળી શું કહે? આ િન ય આ માને (ઉપાદેય) કરે તો એકાંત થઈ ય. યવહારની 
અપે ા િવનાનો નય િમ યા છે. િનરપે ા નયા િમ યા.. એય! અરે ભગવાન! સુન તો સહી  
ભાઈ! યે પયાયકો અંતરમ ઝુકાઈ તો ખબર હૈ ક પયાય હૈ અને દૂસરી ભી પયાય અનેક હ. 
સમ ? યે અનેક હ ઐસે માને બના પયાય અંતરમ ઝુકી કહાંસે? તો આગે યાલ તો રહે. 
પયાયકા યાલ હૈ, પણ આદરણીય નહ  ઇસિલયે આ ય વહાં િલયા હૈ. આહાહા! અનુભવ 
કરના વહ યા ચીજ હૈ? વહ પયાય હૈ ક નહ ? અનુભવ પયાયમ હોતા હૈ, પણ યકા 
અનુભવ હૈ. યે વ તુ ુવ ચૈત ય ભુ ઉસકા ય પના કરો. ય પના તો પયાય હુઈ. 
સમજમ આયા? ય  આ ગયા પયાયકા ાન. નહ  ઐસા નહ . પણ ુવકી િ  કી ઔર 
ય  અનુભવ હુઆ તો યકા ાન હુઆ, પયાયકા ાન ઔર ( જતના) રાગ બાકી રહા 

ઉસકા ભી ાન આ ગયા. સમજમ આયા? 

વીતરાગકે બાર અંગકા સારમ સાર ત વ યે કહનેમ આયા હૈ. ઇસકે િસવા દૂસરી રીત 
કોઈ કહે તો વીતરાગકી આ ા ઐસી હૈ નહ . સમજમ આયા? િચ– તીિત ઇસકા ઐસા અથ 
નહ  એમ કહતે હ. સમજમ આયા? ઉસકા નામ િચ– ા– તીિત હૈ. ભગવાન આ મા ાન 
ારા વ તુકો ય  કરકે અનુભવ કરના ઉસકા નામ િચ– ા– તીિત કહનેમ આતા હૈ. 

ઐસે હમારે ા હૈ. કસકી ા? સસલેકે સ ગ–ખરગોશકે સ ગ હૈ હી નહ , તો દેખે બના 
કસકી ા કરના? સમજમ આયા? ઐસે ભગવાન આ મા... હા તો કર પહલી ક ઐસી ચીજ 
હૈ, દૂસરા માગ હૈ નહ . ઉસસે દૂસરી કોઈ કહે તો સુને નહ , ચે નહ . નહ , ....માગ હૈ. 
સમજમ આયા?  

भावाथ  इस ूकार ह–ैवचन पदुग्ल ह.ै.. શ દ તો ઐસા આયા. સમજમ આયા? 
उसकी िच करन ेपर पकी ूाि नह। પાઠમ તો ઐસા આયા ક िजनवचिस रम.े.. 
વચન તો જડ હૈ. જ઼ડમ રમના હૈ? ઔર ઉસ પર લ  હોતા હૈ વહ તો રાગ હૈ. આહાહા! 
इसिलय ेवचनके ारा कही जाती ह,ै એમ. ઉસ કારણસે... વચન પુ ગલ હૈ ઉસકી િચ કરનેસે 
વ પકી–અંતરકી ાિ  (નહ  હોતી). વહાં ા કરનેસે કહાંસે આતી હૈ? યા કહતે હ? 
इसिलय ेवचनके ारा कही जाती ह ैजो कोई उपादये व,ु उसका अनभुव करन ेपर फलूाि 
ह।ै આહાહા! નદશન વહ વ તુદશન હૈ, વહ કોઈ સં દાય નહ . સમજમ આયા?  
દગંબરદશન– નદશન વહ વ તુદશન હૈ. કોઈ સં દાય નહ  હૈ. વ તુિ થિત ઐસી હૈ. ઐસી 
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પણાકી ણાલી તો ચલી આતી થી. બીચમ ગડબડ હો ગઈ બહોત. સમજમ આયા? 
ભગવાન આ મા અંતર વ પ શુ  અનુભવ કરના તો આ માકો ફલકી ાિ  હોતી હૈ. નહ  તો 
આ માકે અનુભવકી ાિ  વચનકી ાસે નહ  આતી. 

कैसा ह ै िजनवचन? ‘उभयनयिवरोधिंसिन’ दो पपात परर वरैभाव। બે નયને 
પર પર િવરોધ છે. િન ય કહતા હૈ ક અભેદ હૈ, યવહાર કહતા હૈ ક ભેદ હૈ, િન ય કહતા 
હૈ ક શુ  હૈ, યવહાર કહતા હૈ ક અશુ  હૈ, િન ય કહતા હૈ ક એક પ હૈ, યવહાર કહતા હૈ 
ક અનેક પ હૈ. દોન મ વૈર હૈ. ભાષા ઈ! િવરોધનો અથ પર પર વેર–બેના પ પાત. 
िववरण—एक सको िािथ क िप... સ વ નામ આ મા, ઉસકો યાિથકનય ય પ 
કહતા હૈ. એક હી વ તુકો. આ મા યા કોઈ ભી વ તુ. એક હી વ તુકો યાિથકનય ય પ 
કહતા હૈ. ય પ સમ ? વ તુ.  

उसी सको.. उसी सको पया यािथ कनय पया यप कहता ह.ै. વહી સ વકો 
પયાયનય પયાય પ કહતા હૈ. યનય ય પ કહતા હૈ, પયાયનય પયાય પ કહતા હૈ. 
દોન કી વ તુ હી જુદી હો ગઈ. परर िवरोध ह.ै.. નયમ પર પર િવરોધ હૈ. સમજમ આયા? 
इसिलय ेपरर िवरोध ह,ै उसका मटेनशील ह.ै ભગવાનકી વાણી તો ઉસ િવરોધકી મેટનશીલ 
હૈ. િન ય- યવહાર દોન  િવ  હૈ ઉસકે (િવરોધકી) મેટન વભાવવાલી વાણી હૈ. તો વાણીમ 
વીતરાગતા ઐસી આયી ક દોન  હ, પર વભાવકા આ ય કર તો િવરોધ િમટ યેગા. 
સમજમ આયા? હૈ ઐસા રહ યેગા. આ ય કરનેલાયક તો ુવ હૈ. ઐસે દો નયકી િવ તા 
હૈ. વીતરાગમાગમ ભગવાનને કહા ક શુ  (વ તુ) ઉપાદેય હૈ. ઉસમ દોન કે િવરોધકા 
મેટનશીલ વભાવ હો ગયા. િવરોધકા નાશ હો ગયા. ભગવાન આ મા ય પ મ હૂં. પયાય 
અંશ પ હૈ, નનેલાયક હૈ, આ ય કરનેલાયક નહ . બસ, દોન  નયકે િવરોધકો નાશ 
કરનેવાલી વીતરાગકી વાણી હૈ. સમજમ આયા? 

भावाथ  इस ूकार ह—ैदोन नय िवक ह... પીછે અબ કહતે હ જરી ક િન યસે મ 
ય પ હૂં વહ ભી યહાં િવક પ પ િલયા. સમ  ન? ઔર મ પયાય હૂં વહ ભી એક િવક પ હૈ. 

ઐસા લેના હૈ ન યહાં. પીછે િનિવક પ લેના હૈ ન? વભાવ સ મુખ નેકે િલયે. દોકા ાન તો 
કયા િવક પ ારા. સમજમ આયા? વ તુ ઐસી હૈ, પયાય ઐસી હૈ, ય ઐસા હૈ, પયાય ઐસી 
હૈ.—દોન કા િવક પ હૈ. સમજમ આયા? दोन नय िवक ह, शु जीववकुा अनभुव 
िनिव क ह.ै જુઓ! ભલે ાન કરનેમ દો નય હો એમ કહતે હ. સમજમ આયા? ાન કરનેમ 
યાિથક ય પ િ કાલ (ઔર) પયાયાિથક સમયકી અવ થા હો, પણ દો બાત–ભેદ લ મ 

રહના વહ વ તુકા અનુભવ નહ . વ તુકા િનિવક પ અનુભવ હૈ. ( વ)-પરકા—દો કા લ  
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છોડકર િનિવક પ શુ વકા અનુભવ કરે વહી િનિવક પ અનુભવ હૈ. વહી ભગવાનકી વાણીમ 
આયા હૈ. આહાહા!  

ભારે વાત! પણ આ બધું ણપણું ને આટલી આટલી પં ડતાઈ, એ બધી યાં રહે? 
કતન મં દર, કતન લાખો ખરચના, કેટલી (રથયા ા).... દો-દો બાર લાસ કરના. કરે છે બધું, 
પણ પાછું ઉથાપે છે, એમ કહે છે. અરે ભગવાન! યે હોતા હૈ ભાઈ! કૌન કરે? કસકા કરે? યહાં 
તો કહતે હ, દો નયકા ાન કરકે ભી અંતર અનુભવ િનિવક પ હોના, દો નયકા ભેદકા લ  
છોડ દેના—ઐસી ભગવાનકી આ ા હૈ. આહાહા! એ િવક પ અહ  લેવું છે. ાનમાં એકલું આ 
ય છે.. ય છે.. એ અપે ાએ લીધું છે. શુ યનો િન ય એ તો એકલું િનિવક પ છે. પણ 

યહાં દો નયકા મેટનશીલ હૈ ઐસા બતાના હૈ ન? ઉસકા ાન કરાયા ક યે હૈ, યે ભી હૈ. ાન 
કરકે વભાવ સ મુખ હો ના. ઉસકા તુ  ાન હુઆ તો પયાયકા યથાથ ાન ભી તુ  
હોગા.  

ીમ  માં આ યું છે. એક વા ય હતુંને. સ યક્ એકાંતમ હી અનેકાંતકા ાન હોતા હૈ. 
એક કલાક યા યાન હુઆ થા વવાિણયામ. સ યક્ એકાંત હુઆ તો અનેકાંતકા ાન હોતા હૈ. 
ય વ પકા એકાંત ાન હોતા હૈ સ યક્, તબ પયાય ને રાગ યા (ઐસા) ઉસકા અનેકાંતકા 
ાન હોતા હૈ. અકેલા અનેકાંત.. અનેકાંત કરે... સ યક્ એકાંત બના અનેકાંતકા ાન હોતા 

નહ . ઉ હ ને ઐસે છોટે છોટે બોલમ બહોત કહા હૈ. છોટી ઉ (મ દેહ છૂટ ગયા) ઔર ઐસી 
બાત પ  (હોની) રહી ગઈ. ગરબડ રહ ગઈ બાહરમ. ઉનકા તો કામ હો ગયા હ . જ મ-
મરણકા અંત (કરકે) એક-દો ભવમ મુ ત (લગ). સમજમ આયા? આહાહા! એમાં કંઈ એમ 
નહ  કે આમાં આ યું છે ને ઐસા હૈ....  

યહાં કહતે હ, ભગવાન (આ મા)કા અનુભવ તો િનિવક પ હૈ. ઇસિલયે િવક પ છોડ 
દેના. સમજમ આયા? ઉસ અપે ાસે जीववकुा अनभुव होन ेपर दोन नय झठेू ह। અથાત્ 
દો અપે ાકા ાન કયા, પર વભાવકા અનુભવ કરનેપર દોન કા િવક પ જૂઠ હો ગયા. દોન કી 
અપે ાકા ાન કયા થા વહ જૂઠ હો ગયા. વભાવકા અનુભવ કરનેસે, ય ઐસા હૈ, પયાય 
ઐસી હૈ—ઐસા  ાન કયા થા વહ િવક પ ભી જૂઠા હો ગયા. આહાહા!  

ોતા : િવક પ તો આવે? 

પૂ ય ગુ દેવ ી : આવે, માટે િનણય કરો. આયા કરે, તો યા અપનેસે આતે હ? ઉલટા 
પુ ષાથ કરનેસે આતે હ. શેઠ! રસ લગા હૈ પૈસામ ઔર કમાનેમ. હોય છે, બધાને હોય છે. આ 
તો એક શેઠનો દાખલો છે. છોકરાઓ ને આ કરો, હું મોટો થા  આબ વાળો... ધૂળમાં બે-પાંચ 
લાખ ભેગા કયા, દસ લાખ ભેગા કયા. એય! ઇનકા લડકા હૈ. અઢી કરોડ. મનસુખ. 
મલુકચંદભાઈ ઉસકા િપતા હૈ. ઉનકા લકડા હૈ (ઉસકે પાસ) અઢી કરોડ. યા હુઆ? ધૂલ 
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હુઆ? હૈરાન હૈ. આવતા આવતા લાંઘણ કરતા હતા મલુકચંદભાઈ. આવશે, સાથે આવશે.  
એકલા આ યા. કોઈ આ યું નહ  સાથે. લંઘન નહ  (સમજતે)? લંઘન એટલે વાટ તા હતા, 
એમ. એ મલુકચંદભાઈ! યાં હતાને એના દીકરા પાસે. ઓલો નવરો થાય નહ . અઢી કરોડ 
િપયા. એ ણે મારે સાથે આવશે, મારી સાથે આવશે મુંબઈ. નવરા યાં? ધૂળમાં રોકાઈ 

ગયા. એકલા આવવું પ ું યાંથી જુઓ! યહાં આ મામ અકેલા અનુભવ કરનેપર સબ રહ 
તા હૈ, કહતે હ. અપને સાથમ કોઈ આતા નહ . ઐસી ભગવાનકી આ ા હૈ. યો. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 

 



104                                     સમયસાર કળશટ કા  વચન ભાગ – ૧ 

  ાવણ વદ ૪,  ુ વાર, તા. ૨૪-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૪,   વચન નં. ૮ 

 

સમયસાર (કલશ), વ અિધકાર ચલતા હૈ. વ કૈસા હૈ ઔર કૈસે વકી િ  
કરનેસે સ ય દશન હો—વહ બાત ચલતી હૈ. વ અિધકાર હૈ ન? કૈસે વકી ા કરનેસે 
સ ય દશન હોતા હૈ વહ બાત ચલતી હૈ. અનંત કાલમ કભી ઉસને સ ય દશન ગટ કયા 
નહ . દૂસરી બાત બહોત કી, દયા, દાન, ત, ભ ત આ દ કયા, પુ યબંધ હુઆ, (પર) ઉસે 
જ મ-મરણકા અંત આયા નહ . જ મ-મરણકે અંત આયે બના યા ઉસને કયા? સમજમ 
આયા? કાલ ક ું હતુંને ીમદ્ નું વા ય નહ ? ઇતના ઇતના અપને ત પાલે, દયા પાલે, 
ભ ત, દાન, પૂ , યા ા, (િફર ભી) તુ હારા સંદેહ ટલા હૈ તુમકો? સંદેહકા અથ કયા િવચાર. 
સમજમ આયા? પોપટભાઈ! આ  કય  હતો.  ચીજ કરની (ચાિહયે) વહ કી હૈ? યે કયા, 
ઐસા કયા, ઐસા કયા, પણ સંદેહ તો ટાલા નહ . વાત તો, સંદેહ નામ િમ યા વકા ટાલના વહ 
મૂલ ચીજ હૈ. ઉસકે બના જતના કરતે હ વહ સબ ફોગટ હૈ. 

તો યહાં કહા, िजनवचिस रम.े.. જનવચનમ રમનેવાલા મો કો ા  હોતા હૈ ઔર 
જનવચનમ રમનેવાલા સ ય દશનકો ા  હોતા હૈ. તો જનવચનમ યા કહા હૈ? યે વ 
અિધકાર હૈ ન? વ. યા અિધકાર હૈ યે? વ. જનવચનમ શુ  વ ઉપાદેય આયા, 
વીતરાગકી વાણીમ. સમજમ આયા? શુ  વ.. उपादयेप शु जीवव.ु.. िजनवचिस શ દ 
હૈ, તો વચનમ–વાણીમ રમના તો હૈ નહ  ઔર વચન તરફકા િવક પ  હૈ વહ ભી રાગ હૈ. 
પર જનવચનમ  મો કા માગ કહા ઉસમ પહલેમ પહલા  સ ય દશન.... વ 
અિધકારમ–ભગવાનકી વાણીમ ઐસા આયા ક ભગવાન! તુમ શુ  વ વ પ હો ન. અકેલા 
ાયકભાવ ચૈત ય ઉસ તરફ તેરી િ  કર, ઐસા પૂણ શુ વભાવકો ઉપાદેય વીકાર, તુ  

સ ય દશન (અથાત્) વા તિવક વ હૈ ઐસા (િવ ાસ) આયેગા. તબ તુ  િમ યા વકા નાશ 
હોગા. દૂસરા કોઈ ઉપાય નહ . સમજમ આયા?  

દૂસરા શ દ િલયા. कैसा ह ैिजनवचन? વહાં આયા. ફેર–િફરસે. નીચે. વહ તો કલ આ 
ગયા. कैसा ह ै िजनवचन? હૈ? યાં છે? મલુકચંદભાઈ! યાં નહ . ગુજરાતી.. कैसा ह ै
िजनवचन? પહલે તો જનવચન આ ગયા. ભઈ! શે ઠયાઓને બધાને પકડવા તો ખરાને. યાન 
રાખે તો... આમાં આવવું ઈએ કે નહ ? िजनवचिस रम.े.. પહલે જનવચન તો આ ગયા. 
અબ દૂસરી રીતસે જનવચનકા ‘ादाे’ (ઐસા) અથ કરતે હ. વીતરાગ િ લોકનાથ 
પરમા મા પરમે રકી વાણીમ જનવચન ‘ादाे’ આયા. ााद अथा त ् अनकेा—
िजसका प पीछ ेकहा ह.ै.. પહલે આ ગયા હૈ. યાિથક ઔર પયાયાિથક. પહલે આ ગયા 
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હૈ ન? વ તુ એક સમયમ પૂણ ય હૈ–વ તુ હૈ ઐસે બતાનેવાલા િન યનય– યાિથકનય હૈ 
ઔર ઉસકી વતમાન અવ થા–દશામ રાગ બતાનેવાલા વહ પયાયાિથકનય– યવહારનય હૈ. 
સમજમ આયા?  

વહ તો વહી કા વહી આયા. જુઓ ભાઈ! એમાં પહેલા ક ું હતુંને? યાિથકનયમ વહ 
આયા. ભગવાનને યાિથકનયમ સામા ય છહ પદાથ કહે, પર યહાં આ મામ યાિથક નામ 
ાયક શુ  ુવ ઉસ તરફ િ  કરના વહ યાિથકનયકા િવષય હૈ. યવહાર વહ અભૂતાથ હૈ. 
भदूो दिेसदो सुणओ.. ભગવાન કુંદકુંદાચાયને ૧૧વ  ગાથામ કહા. એક સમયકી પયાય હૈ 
ઉસકા ાન કરાયા, રાગ હૈ (ઉસકા) ાન કરાયા, ભેદકા ાન કરાયા ક પયાય હૈ, રાગ હૈ, પર 
વહ આદરણીય નહ . એક સમયકી પયાય આદરણીય નહ . ય ક પયાયમસે નયી ધમકી 
પયાય ગટ હોતી નહ . તો યાિથકનય.... એક સમયમ ભગવાન આ મા... સૂ મ બાત હૈ, 
બહોત અલૌકક બાત હૈ. યે ોકમ ઐસી બાત ડાલી હૈ! ભગવાન આ મા... યાિથકનય 
બતાયા, પયાયસે બતાયા. ‘ादाे’.. સમજમ આયા? 

वही ह ै िच िजसका, ऐसा ह।ै પહલે કહા થા યાિથક, પયાયાિથક—યે જસકા 
િચ ન હૈ જનવચનકા. भावाथ  इस ूकार ह—ैजो कुछ वमुाऽ ह ै वह िनभद ह।ै વહાં 
યાિથક કહા, યહાં િનભદસે િલયા ભાઈ! િનભદ હૈ. वह वमुाऽ वचनके ारा कहन ेपर जो 
कुछ वचन बोला जाता ह ैवही पप ह।ै ભેદ પ હૈ એમ કહતે હ. વ તુ તો અભેદ િચદાનંદ 
અખંડ અભેદ હૈ, પણ વચનસે  કહનેમ આતા હૈ વહ સબ ભેદસે કહનેમ આતા હૈ. ભેદસે 
કહનેમ આતા હૈ, પણ ભેદસે સમ ના હૈ અભેદ. પર ભેદકા પ  ઔર અભેદકા પ  હૈ વહ 
િવક પ હૈ. સમજમ આયા? દેખો! जो कुछ वचन बोला जाता ह ै वही पप ह।ै कैस े ह 
आसभ जीव? અપના િનભદ વ પ હૈ..  શુ  વ ઉપાદેય કહા થા, યાિથકમ ય 
કહા થા, યહાં  િનભદ કહા હૈ, સમજમ આયા? ઉસમ િ  લગાનેસે–અંતર િ  લગાનેસે... 
યા હોતા હૈ?  

कैस ेह आसभ जीव? યાં ગયા સોમચંદભાઈ? आसभ जीव... આ તમારા 
શ દ હતાને કાલે. આસ ભ ય (અથાત્) જસકી મુ ત સમીપમ હૈ, સંસારકા જસકો કનારા 
આ ગયા હૈ. ઉસકો યે બાત ચેગી. શેઠ! યે સમજનેકી ચીજ હૈ. બાહરસે નહ  િમલતી. કેદમાં 
ના યા હતા યાં. િહંમતનગર આવવા ન દીધા. સમજમ આયા? વહ તો ઉસ સમય ઐસા 
(બનનેવાલા થા). બને, ઉસમ કોઈ..... ભગવાન આ મા... ભાઈ! ભુ! તેરી ચીજ યા હૈ અને 
કૈસી ચીજ પર િ  દેનેસે સ ય દશન હોતા હૈ—ઐસા િચપૂવક કભી સુના હી નહ . સમજમ 
આયા? મૂળ મારગ... ‘મૂળ મારગ સાંભળો જનનો રે.’ ીમ  માં આવે છે. ‘મૂળ મારગ 
સાંભળો જનનો રે, કરી વૃિ  અખંડ સ મુખ, મૂળ મારગ સાંભળો જનનો રે. કરી વૃિ  અખંડ 
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સ મુખ...’ અપના શુ વ પ ભગવાન આ મા અખંડ એક પ હૈ ઉસ તરફ વૃિ  કરકે માગ 
સુનો વીતરાગમાગકા ક યા હૈ. ઐસે પંચમ કાલમ... િસ કો નમ કાર કરકે િસ કો થાપન 
કરકે મ સમયસાર કહતા હૂં. યે ભી ઐસે કહા. વહ વા યકી શૈલી હૈ. સમજમ આયા? 

કહતે હ, યા ાદ અનેકાંત જસકા વ પ હૈ...  કુછ વ તુ હૈ વહ યાિથક 
પયાયાિથકસે કહનેમ આતી હૈ. પણ  કુછ કહનેમ આતા હૈ વહ વચનમા  હૈ. િનભદ કહે  
તો ભી િવક પ ઉઠતે હ. સમજમ આયા? યવહાર કહે તો ભી િવક પ ઉઠતે હ. તો િનભદ 
િનિવક પ વ તુ હૈ ઉસમ િ  દેનેસે, અનુભવ કરનેસે वामोहाः.. य ं वामोहाः.. 
િમ યા વકા વમન હો તા હૈ. અપના શુ વભાવ અભેદ–િનભદ ય શુ  ઐસી અંતર િ  
(કરનેસે) શુ  આ માકો ઉપાદેય અંગીકાર કરનેલાયક હો તા હૈ, તબ य ं वामोहाः 
િમ યા વકા સહજ વમન હો તા હૈ.  

જુઓ! વમન કૈસે િલયા હૈ? માણસ  વમન કરે એને પાછું ન લે. ભાઈ! કતના ર 
દયા હૈ! એમ સ ય િ ને િમ યા વકા વમન કયા, િફર નહ  લેગા ઐસા. ઐસી િ  લી હૈ. 
સમજમ આયા? વમન તો કુ ા ખાતા હૈ. માણસ ખાય? એકબાર ખાયા, છોડ દયા, િફર ખાયે 
નહ . વમન કયા. वामोहाः.. આહાહા! જુઓ તો અમૃતચં ાચાયની પ િત! કુંદકુંદાચાયની 
પણ એ જ છે. બહોત ર.. ર ભી કતના! અ િતહતભાવે કેવળ ાન લીધે છૂટકો. સમજમ 
આયા?  

ભગવાન આ મા એક સમયમ શુ  ુવ અભેદ–િનભદ વ તુ હૈ ઉસ પર િ  કરના 
ઔર વહી ચીજ શુ  હૈ ઉસે ઉપાદેય માનના, પહલે ામ ઉસકા આ ય કરના, ામ વહ 
કબૂલ કરના, પીછે વભાવ સ મુખ હોકર અનુભવ કરના. સમજમ આયા? પહલી ામ વહ 
લેના ક લાખ યાકાંડ, દયા, દાન ત હો, પણ ઉસસે સમ કત નહ  હોતા. સમ કત 
િમ યાદશનકે નાશસે હોતા હૈ વહ વ પકે આ યસે હોતા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  
અનંત તીથકરોકી દ ય વિનમ યહ મુ ય બાત આયી હૈ. અનંત પરમે ર િ લોકનાથ... એ 
વાત અ યારે ગૌણ થઈ ગઈ. બા મ ઐસા યાગ કયા, ઐસા ત િલયા, ઐસી ભ ત કી.  
મિણભાઈ! એ વાત કહે છે, ભાઈ! તેરા જ મ-મરણકા અંત ન આવે વહ ચીજ(કી કંમત) યા? 
જસમ જ મ-મરણ... િનગોદકા અનંત ભવ... સમજમ આયા? કીડી, કાગડા, કુંજરા એવા અનંત 
ભવ, પશુના અનંત ભવ.. ભાઈ! જસમ ભવકા અંત ન આવે ઉસ ચીજ(કી કંમત) યા? ચાહે 
તો પુ ય બંધ ય ઔર વગા દ િમલે, પીછે ચાર ગિતમ લેગા. સમજમ આયા? ભવકા નાશ 
તો, સ ય દશન હુએ બના ઔર િમ યાદશનકા નાશ કરે બના કભી ભવકા નાશ કભી હોતા 
નહ . સમ ? 
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કહતે હ, कैस े ह आसभ जीव? આહા! ‘य ं वामोहाः’ सहजपन े वमा ह ै
िमा—िवपरीतपना...  ઐસી િવપરીત િ ... િમ યા વકા અથ કયા ન? િવપરીત 
અ ભિનવેષકા યાગ વહ સ ય દશન—ઐસા કહા ન ટોડરમલ ને મો માગ કાશમ? 
(િમ યા વકા અથ) િવપરીતપના િલયા. વ તુ વ પ એક સમયમ સા હૈ ઉસસે િવપરીતપના હૈ 
ઉસકા નાશકર, અિવપરીતપના–સ ય દશન જસને ગટ કયા હૈ. આહાહા! મૂલ મુ ેકી રકમ 
હૈ. ઐસે ાણી ભ ય વ હ... આહા! સમજમ આયા? 

અપના પૂણ વ પ ઉસકે સ મુખ કભી ગયા હી નહ , કભી (સ મુખ) હુઆ હી નહ  
ઔર રાગ, ભેદ, પયાયસે િવમુખ કભી હુઆ હી નહ . સમજમ આયા? રામચં ! .... ઐસી 
બાત ભગવાનકી હૈ ભાઈ! શુભભાવ દયા, દાન હો..... આ યા હતા ા માટે, પણ રોકાઈ 
ગયા. ભુ! તેરી ચીજ હૈ ઐસી ઉસે બરાબર લ માં લેના ચાિહયે. દૂસરા નપના કમ હો, 
િવશેષ હો, રાગ મંદકી યા હો, ન હો—ઉસકે સાથ ઇસે સંબંધ હૈ નહ . આહાહા! સમજમ 
આયા? રાગકી મંદતા (યા) િવશેષ અશુભભાવ ભી હો ાનીકો તો. ૯૬ હ ર ીકે વૃંદમ પડા 
દખે, અશુભભાવ હો, પણ િ  વભાવ સ મુખ હૈ અને રાગસે, પયાયસે, ભેદસે િવમુખ હૈ. 
વહ પરમા મા િત સ મુખ હો ગયા, સંસાર િત િવમુખ હો ગયા. આહાહા! સમજમ આયા?  
મુખ બદલ ગયા, દશા બદલ ગઈ. ભગવાન આ મા એક સમયમ િચ ઘન આનંદકંદ ુવ વ પ 
પરમા મા વયં પરમા મ વ પ હી હૈ. ઉસકી વસ મુખ િ  કરનેસે य ं वामोहाः.. 
સહજમ િમ યા વકા વમન હો તા હૈ. િવપરીતપના સહજમ ટલ તા હૈ ઔર અિવપરીત 
અનુભવ િ  હો તી હૈ. સમજમ આયા?  

.... ટોડરમલમાં. કાળલ ધનું ક ું હતુંને કે અમારે ઉપાય શું? જને રદેવને કહા માગ 
સ ય દશન- ાન-ચા ર   કારણ િમલાકર કરતે હ ઉસે સબ કારણ િમલતે હ. જને રને કહે 
ઐસે સ ય દશન- ાન-ચા ર , ઉસકા યા અથ હુઆ? જને રને કહા સ ય દશન- ાન-
ચા ર ... જને રને કહા સ ય દશન.... સ ય દશનકા અથ યા? વસ મુખ હોના, પરસે 
િવમુખ હોના વહ. ઐસી પહલી ભગવાનકી આ ા હૈ. મો માગમ ‘સ ય દશન ાન-ચા ર ાિણ 
મો માગઃ’. તીનમ પહલે યા આયા? સ ય દશન. જનવચનમ કહા હુઆ  મો કા માગ હૈ 
વહ  કરતે હ ઉસકો સબ કારણ િમલ તે હ. કાલલ ધ, ભિવત ય (આ દ) સબ ઉસકો હો 
તા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! વહ કહતે હ દેખો! સમજમ આયા?  

य ं वामोहाः.. સહજપણે િમ યા વ.... વીતરાગ વચનમ કહા  સ ય દશનકા 
િવષય શુ  આ મા ઉપાદેય િનભદ–અભેદ ઐસી ઉસકી િ  કરના, વીતરાગને કહા ક તુ  
જ ર સ ય દશન હોગા. કાલલ ધ, ભિવત યતા સબ તેરી પક ગઈ હૈ. કમકા ઉપશમ ને 



108                                     સમયસાર કળશટ કા  વચન ભાગ – ૧ 

યોપશમ હો યેગા, તુ  કરના પડેગા નહ . ધ ાલાલ ! આહાહા! ભાવાથ. યહાં થોડા 
સૂ મ આયેગા.  

भावाथ  इस ूकार ह—ैअन ससंार जीवके ॅमत ेए जाता ह।ै અનંત.. અનંત કાલ 
ચોરાશીકે પ ર મણ કરતે કરતે િનગોદકે ભવ, િતયચકે ભવ, પશુકે ભવ... જસકે ભવ 
સુનનેસે ઉસકો યાલ આ યે ક કતના દુઃખ હૈ (ઔર) કહાં રહા? સમજમ આયા? કહ  
ાસ લેનેકા સુખ નહ . ઐસી ગિતમ.. નરકમ સાતવ  નરકમ ૩૩-૩૩ સાગર. યે દુઃખ 

ભગવાનને ને ઔર ઉસને (-સંસારી વને) વેદા હૈ. ઐસી ૩૩ સાગર(કી િ થિતમ) અનંત 
બાર સાતવ  નરકમ ગયા. સમજમ આયા? ઔર િનગોદમ એક ાસમ ૧૮ ભવ. યે િનગોદકા 
દુઃખ.... સંસારમ મતે હુએ ઐસે અનંત (કાલ) ચલા ગયા. અનંત સંસાર ચલતે ચલતે ..... 
ગયા. સમજમ આયા? નરક, િનગોદ, કહાં કતની વેદના, કતના અસ  કાલ, કતના િતકૂલ 
સંયોગ.... ઐસી વેદના (સહન) કરતે, ભુ! તેરા અનંત કાલ ચલા ગયા. સમજમ આયા? 
અનંત કાલ મતે હુએ તા હૈ. પહલે તો ઐસા...  

व ेससंारी जीव एक भरािश ह.ै.. હવે, ઉસમ દો વ હ—એક ભ ય હૈ, એક અભ ય 
હૈ. एक अभरािश ह।ै उसम अभरािश जीव िऽकाल ही मो जान े के अिधकारी नह। 
કોરડું મગ. કોરડું કહતે હ? તુ હારેમ યા કહતે હ? મગ, મઠ હોતા હૈ. કોરડું.. કોરડું કહતે હ? 
વહ નહ  ચડતે–પકતે નહ . તોડને પર ભૂકા હો. કોરડું કહતે હ. સીઝતા નહ . મગ, મઠ હોતા 
હૈ વહ સીઝતા નહ . ... ારા ઉસકા લોટ હો તા હૈ. આટા હોકર ઉસકા પાપડ હો ય, પર 
પકે નહ . ઐસે અભિવ અનંત કાલમ યાકાંડ કરતે કરતે ભૂકા હો ય, શરીર ઝીણ હો ય, 
પર સ ય દશન ગટ નહ  કર પાતા. સમજમ આયા? લાખ મન પાણીમ ઉબાલો ઉસકો–મગ, 
મઠકો, ઐસેકે ઐસે બાહર િનકલતે હ. મગસિળયા પ થર કહતે હ. શા મ દાખલા ઐસા આયા 
હૈ. મગસિળયા પ થર હોતા હૈ. મગ જતના છોટા પ થર આતા હૈ. મગના દાણા.. મૂંગ સમ ? 
ઇતના દાના ( જતના) લાલ પ થર િચકના હોતા હૈ. નદીકી વેળુ–રેતીમ હોતા હૈ. હમને તો સબ 
દેખા હૈ. સબ નજરસે દેખા હૈ. ઐસા લાલ, હરા–લીલા રંગકા આતા હૈ. લાખ મન પાનીમ ઉસે 
ઉબાલો, જહાં િનકાલા તો કોરા. અભિવ ઐસા વ હૈ જસકી કભી સ ય દશન હોનેકી 
લાયકાત હી નહ . સમજમ આયા?  

िऽकाल ही मो जान ेके अिधकारी नह। યા? ય વગુણકા (અથ) પ રણમે. ઉસમ 
મો  કહાં આયા? ય વગુણકા અથ પ રણમે ઐસા આયા. પણ પ રણમે, સ ય દશન પ 
પ રણમે (ઐસા) ઉસમ કહાં આયા? પ રણમે... ય વગુણકા (કાય) તો પ રણમના હૈ. 
િમ યા વ પ, અ ાન પ, રાગ પ પ રણમના વહ (અભ યકા) ય વ હૈ. પ રણમા હૈ, ઉસમ 
સ ય દશન પ (હોના) ઐસા ગુણ હૈ નહ . અભ ય હૈ, નાલાયક હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? 
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સંસારમ રખડતે રખડતે અનંત કાલ ગયા. ઉસમ દો વરાિશ... એક ભ ય વ... રાિશ.. રાિશ 
સમ ? ગંજ–સમુદાય. વકા ઢગલા. એક ભ યકા, એક અભ યકા.  

અભ ય તો બહુત થોડે હ. ભિવસે અનંતવ ભાગમ હ. એક અભિવ, અનંત ભિવ. એક 
અભિવ, અનંત ભિવ. અભિવકી સં યાસે ભિવકી સં યા અનંત ગુની હૈ. સમજમ આયા? 
અભિવ તો બહોત થોડે હ. અધ પુ ગલપરાવતનસે ભી થોડે હ. અધપુ ગલપરાવતન હોતા હૈ 
ન? અધપુ ગલપરાવતનકે  સમય હોતે હ ઉસસે ભી અનંતવે ભાગમ અભિવ હોતે હ. ભિવ 
તો, અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા.. અનંતા ગુને ઇતને ભિવ હ. વ અભ યમ.... 
યે ય  કહા? ક ઐસા નહ  સમજના ક અરે! મ અભ ય હૂં ક નહ ? ઐસા નહ . ખબર પડે, 
શેઠ! બરાબર ખબર પડે. ઉસકા અનુભવ કરે, િ  કરે તો બરાબર (ખબર પડે ક) મ 
મો ગામી ભ ય હૂં, મ અ પ કાલમ મો  નેવાલા (હૂં ઐસા) િનણય હો ય. સમજમ 
આયા? ભગવાનકો ભી પૂછના પડે નહ . આ મામ તાકાત હૈ, પણ તાકાત ગટ કરે તો ન? 
સમજમ આયા?  

अभरािश जीव िऽकाल ही मो जान ेके अिधकारी नह। હવે આ યું આ ભ ય. भ 
जीवम िकतन ेही जीव मो जान ेयोय ह। ભ યમ ભી કતન મો  નેલાયક હ. બહોત તો 
ભિવ પડે રહનેવાલે હ. સમજમ આયા? અભિવ સે અનંત ભિવ ભી િનગોદમ– 
િન યિનગોદમ પડે રહગ. ઉસકા ભી કભી મો  હોતા નહ . (ભ ય હોકર ભી) આ ખરમ યા 
લાભ? સ ય દશન ગટ કયે બના ભ યકી લાયકાત યથાથ તો આયી નહ . વહ કહતે હ ન 
દેખો! भ जीवम िकतन ेही जीव मो जान ेयोय ह। બધા નહ . સુનો ભાઈ! દુલભતા 
બતાતે હ. ભાઈ! માગકા િમલના, સુનના યે બાત દુલભ હૈ ઔર ઉસકી િચ હોના, અનુભવ 
હોના તો મહા દુલભ હૈ. ઐસી ચીજ વીતરાગમાગ િસવા દૂસરે (કહ ) હૈ નહ . પરમા મા 
િ લોકનાથ તીથકરદેવકે િસવા યે માગ દૂસરે (કહ ) હૈ નહ . भ जीवम िकतन ेही जीव मो 
जान ेयोय ह।  

અબ આયા. उनके मो पचंनकेा काल पिरमाण ह।ै ભ ય વ અમુક સમયમ મો  
યેગા ઉસકે કાલકા માપ હૈ. ભગવાનકે કેવલ ાનમ ઉસકા માપ હૈ. આહાહા! આમ આ વાત 

માનતા નથી આ લોકો. કે નહ . મબ  માનના પડેગા, કાલલ ધ હો ય. અરે ભગવાન! 
સુન તો સહી! ભ યમ ભી દો કાર િલયે. કતન મો  નેવાલે હ. ઉસમ ભી નેવાલે  હ 
ઉસકો ભી કાલકા માપ હૈ. યે ભ ય ઇસ સમય મો  યેગા, યે ભ ય ઇસ સમય યેગા, યે 
ભ ય ઇસ સમય યેગા—ઐસા સબ કાલકા માપ હૈ, કાલકા િનિ તપના હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા? 

ોતા : કાળ ઉપર વાનું ર ુંને?  
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પૂ ય ગુ દેવ ી : કાળ ઉપર વાનું ર ું? એ જ કહે છે. હમણાં કહેશે સાંભળો! કાળ 
ઉપર વાનું નહ . ભગવાનકી આ ા... વહ બતાયા ન પહલે? ઇસિલયે તો પહલે કહા. શુ  
વ ઉપાદેય કહા ઔર યહાં કહા ન? મો માગ કાશક. આ િહ દી છે હ . થોડા શ દ ફેર છે.  

‘ જનમતમ  મો કા ઉપાય કહા હૈ, ઇસસે મો  હોતા હી હોતા હૈ. સમજમ આયા? 
ઇસિલયે  વ પુ ષાથસે જને રકે ઉપદેશ અનુસાર...’ દેખો! ‘  વ પુ ષાથસે 
જને રકે ઉપદેશ અનુસાર... ’ યે મહા િસ ાંત હૈ. જને રકા ઉપદેશ યા આયા? શુ  વ 
ઉપાદેય. જને રકા ઉપદેશ યા આયા? ‘સ ય દશન ાનચા ર ાિણ મો માગઃ.’ 
સ ય દશનમ યા આયા? શુ વ પ સ મુખ હોકર િ  કરના ઐસા જનવાણીમ અના દસે 
આતા હૈ. ‘પુ ષાથસે જને રકે ઉપદેશ અનુસાર મો કા ઉપાય કરતા હૈ....’  વ પકી 

ા, અનુભવ કરતા હૈ, શુ  ઉપાદેય આ માકો કરતા હૈ, ‘ઉસકે કાલલ ધ હોનહાર ભી હુઈ. 
કાલલ ધ આ ગઈ ને ભિવત ય હો ગયા ઔર કમકે ઉપશમા દ હુએ હ.’ કમકા ઉપશમ હૈ, 
યોપશમ હૈ, તો ઐસા ઉપાય કરતે હ. ‘ઇસિલયે  પુ ષાથસે મો કા ઉપાય કરતા હૈ ઉસકો 

સવ કારણ િમલતે હ.’ ભગવાનકે કહે ઉપદેશ માણસે  પુ ષાથ કરતા હૈ ઉસકો સવ કારણ 
િમલતે હ. ઉસકો કાલકે સામને દેખના પડતા નહ  એમ કહતે હ.  

ભગવાનકી આ ા યા હૈ? ઇસ સમયમ કાલ પકેગા ઐસી આ ા હૈ? વહ તો 
નનેકી (ચીજ હૈ), પણ ઉસકો નનેકે લાયક કબ હોગા? કાલલ ધ નનેલાયક કબ હોગી? 

ક અપને વ પકી િ કા ાન કરે તબ કાલલ ધકા ાન હોગા. નહ  તો કાલલ ધકા ાન 
હોગા નહ . આહાહા! સમજમ આયા? યા કહા? દેખો! ઐસા િન ય કરતા હૈ ઉસકો સવ 
કારણ િમલતે હ. ‘ઔર ઉસકી અવ ય મો કી ાિ  હોતી હૈ ઐસા િન ય કરના. તથા  
વ પુ ષાથસે મો કા ઉપાય નહ  કરતા, ઉસકે કાલલ ધ, હોનહાર નહ ....’ પુ ષાથસે 

સ મુખ હોના વહ તો કરતે નહ . સમજમ આયા? યા કાલકી પયાય ઉપર દેખના હૈ ઉસકો? 
ભગવાનને વહ કહા હૈ? ય ઉપર ( િ  કરનેકો) કહા હૈ યહાં તો. ાન કરાયા, જસ સમય 
હોગા ઉસકા ાન કરાયા. સમજમ આયા? લાંબી વાત છે. આ િહ દી છે હ . ૩૧૧ પાનું. િહ દી. 
યે નયા છપા હૈ. નવું છે. ઓલામાં એક-બે પાના ફેર હશે. ઓલામાં–ગુજરાતીમાં ૩૧૩ છે. એક-
બે પાના ફેર હશે નવામાં. બહુ ફેર નથી, પાનેપાના ચા યા આવે છે. આમાં ૩૧૩ છે. દસથી 
શ  થાય છે, આમાં ૧૨થી શ  થાય છે. આમાં ૧૩થી શ  થાય છે. આ મો માગ હમણાં 
છપાણાને દસ હ ર યાં જયપુર.. જયપુર.. મો માગ કાશક. ટોડરમલ મૃિત હૉલ. હ  
ખલાસ તો થાય? સમજમ આયા?  

કેટલી વાત સરસ કરી જુઓ! કાલલ ધ ના યું છે. યહાં ... બતાતે હ ક ઉસકે મો ... 
યે માનતે નહ  કતન. નહ , યે જૂઠ હૈ. અધપુ ગલ (કાલ) રહે ને સમ કત હો ઐસા હૈ. નહ  હો 
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તો મબ  હો યેગા. તબ? કોઈ ભી પુ ગલપરાવતન શુ  હો, ઉસમ આધા રહે તબ 
સ ય દશન પા ય. આ નવી વાત. અભી તક હમને સુની નહ  થી. શા મ નહ  હૈ, બાહરસે 
નયી બાત િનકાલી હૈ. યાંથી? પુ ગલપરાવતન કોને? ને ભાન છે એને. એને ખબર છે કે 
પુ ગલપરાવતન શુ  હુઆ ને આધા પુ ગલપરાવતનમ.....? કાલકા િનયમ નહ  હૈ એમ કહતે 
હ. યહાં કહતે હ ક મો  પહુંચનેકા કાલ પ રમાણ હૈ. સમજમ આયા?  

िववरण—यह जीव इतना काल बीतन ेपर मो जायगेा ऐसी नध केवलानम ह।ै 
આહાહા! ન ધ સમ ? ..... દૂસરે પ ે પર હૈ. દૂસરે પ ેકે આ ખરમ... ન ધ– ાન.. ાન. 
દૂસરે પ ે પર હૈ. છઠવે પ ે પર હૈ ક નહ ? આ ખરકી પં ત. છઠવે પ ે પર આ ખરકી 
પં ત. છે લામાં છે લી લીટી. છે લી લીટી કોને કહેવી? એ છ ે પાને છે લી કહેવાય? 
ઠાભાઈ! ન ધ... હ  ઉપર તા હતા. છે લી એને કહેવાય કે ઓલાને કહેવાય? આ તો 

ચોપડાના ભણનારની ભૂલ છે. આ બધા તો વેપારીઓ છે. ‘ન ધ’ શ દ હૈ ક નહ ? ન ધ 
એટલે ાન. કેવલ ાનમ ાન હૈ. ભગવાનકે ાનમ ાન હૈ. યે વ ઇસ સમયમ મો  
યેગા ઐસા ભગવાનકે.... શેઠ! ન ધ કરતે હો ક નહ  તુમ? ચોપડાની ન ધ. ન ધનો ચોપડો 

જુદો હોય. નામું લખેને આખો દ’. આગળ ખતવણી કરીને પછી ન ધમાં પાકું કરે.  

ઐસે યહાં ન ધ હૈ. દેખો! ભાષા હૈ. વ ઇતને કાલમ મો  યેગા ઐસી ન ધ 
કેવલ ાનમ હૈ. યે મના કરતે હ ક નહ , કેવલ ાન ઐસા નહ . કેવલ ાન માને તો યે સબ 
બાત જૂઠ હો ય. આહાહા! અને કેવલ ાન... જસકો એક સમયમ તીન કાલ તીન લોક દેખા 
ઐસા ાન હો ઔર ઉસકી પયાયકે માણસે જગતકી (પયાય) હોગી, ઉસકી િ  અપને 
વ પ સ મુખ હો યેગી. તબ કેવલ ાનકા િનણય હોગા, નહ  તો કેવલ ાનકા િનણય હોગા 
નહ . સમજમ આયા? યા કરે? રાજમલ ને િમલાન કયા હૈ. ઉસમ.... યા? િમલાન કયા 
હૈ.  

िजनवचिस... वामोहाः.. કબ હોતા હૈ, ઉસકા ખુલાસા કયા હૈ. યહાં िजनवचिस 
ઇતના. ભલે आसभ ઉપરસે િનકાલા હૈ. પણ યહાં તો िजनवचिस रम े य े य ं
वामोहाः કસકો હોતા હૈ, વહ બાત કહતે હ. અનંત પુ ગલપરાવતન કરતે કરતે આયા, ઐસે 
કહા ન પહલે? ઉસમ વકી રાશી દો—ભ ય, અભ ય. અભ ય તીન કાલમ મો  નેલાયક 
નહ . ભ યમ ભી કતન નેલાયક હ ઔર ભ ય ભી કબ મો  યેગા વહ કેવલ ાનમ ન ધ 
હૈ. કેવલ ાનના ચોપડામાં ન ધ છે. ભંવરલાલ શેઠ! ઐસા િલખા હૈ જુઓ! આહાહા! યહાં 
(અપને ાનમ) ન ધ તો કર. વહાં (કેવલ ાનમ) ન ધ હૈ હી નહ . આહાહા! હીરાલાલ ! यह 
जीव इतना काल बीतन ेपर मो जायगेा ऐसी नध केवलानम ह।ै સમજમ આયા?  
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‘   દેખી વીતરાગને, સો સો હોસી વીરા..’ વહ આતા હૈ ક નહ ? ‘   દેખી 
વીતરાગને, સો સો હોસી વીરા રે, અનહોની કબહુ ન હોસી, અનહોની કબહુ ન હોસી, કાહે 
હોત અધીરા.’ આહાહા! આ ભૈયા ભગવતીદાસ નું વા ય છે. ભૈયા ભગવતીદાસ. ‘   
દેખી વીતરાગને, સો સો હોસી વીરા રે, અનહોની કબહુ ન હોસી, કાહે હોત અધીરા.’ િ મસે 
... ાન કરતે હ. તેરે ાનમ ાતા- ા રહે, અધીર હો નહ . હોગા વહી હોગા, તુ   
નનેલાયક હૈ, કુછ ફેરનેલાયક હૈ નહ . સમજમ આયા?  

... િલખા હૈ. .... હૈ ન દેવચંદ ? ખરતરગ છ. ઉહ ને શીતલનાથ ભગવાનકી તુિત કી 
હૈ. ેતા બરમ એક હુએ હ દેવચંદ  ખરતરગ છ. ઉસમ ભી વહ િલખા હૈ. ‘ ય, ે  ને 
કાલ, ભાવ ગુણ રાજનીિતએ ચાર .’ ય, ે , કાલ, ભાવ ને ગુણ.. રાજનીિતએ ચાર . 
‘ ાસ બના જડ ચૈત ય ભુની કોઈ ન લોપે કાર .’ હે નાથ! તારી આ ામાં– ાનમાં  
પદાથ આ યા, ઉસ માણસે વે પ રણમતે હ. વે પદાથ આપકી આ ાકા લોપ કભી કરતે નહ . 
સમજમ આયા? િનિ ત બાત હૈ, પણ ઉસકા િવચાર નહ  કરતે. વે ભી િવચાર નહ  કરતે થે, 
િલખ ગયે ઇતના. પણ ભગવાનને દેખા ઐસા હોતા હૈ (ઐસી) ઉસકી િ  ઇતની મજબૂત કહાં 
હોગી? સમજમ આયા?  

અપની પયાય ઉપરસે િચ હટાકર સવ કા િનણય કરના હૈ. जो जाणिद अरहंत ं
दगणुपयिेहं.. ૮૦ ગાથામ કહા ન? जो जाणिद अरहंत ं दगणुपयिेहं.. 
ભગવાનકે–અ રહંતકે ય એટલે વ તુ, ઉસકી શ ત, ઉસકી પયાય  ને, अाण ं
जाणिद... િન યસે આ માકો નકર मोहो ख जािद त ् लय.ं. યહાં वामोहाः કહા. 
ઉસકા મોહ નાશ હો યેગા. જસને ભગવાનકે કેવલ ાનકા િનણય અપને ય સ મુખ હોકર 
કયા, ઉસકો દશનમોહકા નાશ હોગા, હોગા ને હોગા. આહાહા! સમજમ આયા?  

માળા ઓલા અ યારે સવ ને ઉડાડે છે. મબ  આયા ખરા ન? કેવલ ાનકો 
માનનવાલેકો શંકા પડ ગઈ. ઐસે માનને ય તો ગડબડ હોગી. જસમ દોષ નહ  હોગા.... 
ઉસમ કરના યા? ભગવાન!  સમય  હોગા ઐસા નનેવાલા ાન, યે ાનકા િનણય 
કરો તો અકતા ઔર ાતા- ા હો ઓ. ઉસકા યહ ફલ હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? બાત 
કરના નહ  હૈ. ભગવાનને દેખા ઐસા જહાં  ય, ે , કાલ, ભાવમ સી પયાય જબ જહાં 
જસ સંયોગસે (હોગી), સબ િનિ ત હૈ ભગવાનકે ાનમ.  સમય  પયાય હોનેવાલી હૈ 
ઔર ઉસમ િનિમ   હૈ—દોન  ભગવાનકે ાનમ િનિ ત હૈ. ભગવાકે ાનમ કુછ અધૂરા હૈ 
નહ . કેવલ ાન.. આહાહા! તીન કાલ તીન લોક એક સમયમ! આહાહા! ઐસી જસકો તીિત 
આયે, અ રહંતકી તીિત જસકો હો, યે તીિત અંતર વભાવ સ મુખ હોકર હોતી હૈ. દૂસરા 
કોઈ ઉસકા ઉપાય હૈ નહ . સમજમ આયા?  
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ઐસા ત ને દયા, દાન, ભ ત ઉસકે સ મુખ ભગવાનકી–સવ કી તીિત હોતી હૈ? 
સંદેહ ટલા? ઇતના સો વષ, હ ર વષ, લાખ-કરોડ વષ કરતે કરતે મર ગયા, તો ભી સંદેહ તો 
ટલા નહ . ભગવાન પરમા મા કેવલ ાની બરાજમાન હ, તીન કાલ તીન લોક દેખતે હ. ઉનકે 
ાનમ યે વ કસ સમય મુ ત યેગા ઐસી ન ધ હૈ. દેખો!  

ોતા : ન ધ દેખના હૈ તો ... ના પડેગા. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : ઉસકી ન ધ હૈ ઇસિલયે નેકો કૌન કહતા હૈ? ન ધ હૈ ઉસકા 
િનણય કરનેવાલેકો મો  હોગા હી હોગા એમ કહતે હ. ના પડેગા ઐસા યા? 

કેવલ ાનમ ઉસકી ન ધ હૈ ઇસકા જસકો િનણય હૈ, ઉસકો સ ય દશન હોગા ને મો  
હો યેગા. ના હૈ યા? આહાહા! સમજમ આયા? કડી કઠણ છે. ન ધ હૈ. કહતે હ ન? 
હમારે ૭૨કી સાલમ યહ  ઊઠા થા. ૭૨. ૫૧ વષ હુએ. ફાગણ સુદ ૧૩.. ફાગણ સુદ ૧૩. 
સંવત ૧૯૭૨. િવંછીયાકે પાસ સરવા ગામ હૈ. અમારે ેમચંદભાઈને ખબર છે. િવંછીયાવાળા 
છે ને? હા, એ સરવા. એ સરવામાં આપણે ઉતયા હતા દેરાસરમાં, સામે એ યાં બતા યું હતું. 
એ જ યામાં ઉતારો હતો ... ખાચરનો, યાં ઉતરેલા. ૭૨ની વાત છે. અપાસરાની સામે. આ 
દેરાસર છેને યાં ઉતયા હતા. ... દસ વાગે (બાત) શુ  હો ગઈ. ઐસી શુ  હો ગયી. હમ તો 
બોલતે નહ  થે. હમારે યાલમ બાત બહોત થી ક યે (બાત) િવપરીત હૈ. બોલતે નહ  થે. દો 
વષકી દી ા. ૭૦મ દી ા ને દો વષ હુએ થે. અપને બોલના નહ ...  

પણ ઐસી એક બાત હો ગઈ. ભોજન કરતે કરતે આહાર બઢ ગયા થોડા. હમારે ગુ  
થે... આ ા ઐસી હૈ શા કી ક આહાર બઢ ય.... (આહાર) લાના નહ  િવશેષ, પર બઢ ય 
તો એક ઓર છોડ દેના. હમારી શા  ભાષા ઐસી હૈ ક વોસરે વોસરે કરકે ..... ઐસા પાઠ હૈ. 
આહાર બઢ ય, કોઈ ગરમી લગે, કુછ િવશેષ હો ગયા, તો આહાર બાહર ... દેના. .... સમજતે 
હો? કોઈ ઉકરડે.... છોડ દેના. ઐસા હુઆ ક આધા રોટલા બચા. સમ ? રોટલાકો યા કહતે 
હ? રોટી નહ  હ , બાજરેકા રોટલા. આધા બઢા. હમ ખાતે થે વહાં ઉપર એક કુ ા આયા. 
હમસે છોટા એક સાધુ થા, વહ કટકા કરતે કરતે વોસરે.. વોસરે.. (બોલતા થા). મને કહા, યે 
યા કરતે હો? જગ વન . યે યા કરતે હો? આ શું પણ? મ કરી કરો છો ભગવાનની 
આ ાની? ભગવાનને કહા, િવશેષ આહાર હૈ.... ઉસ સમય ઐસા માનતે થે ન? મ કરી કરતે 
હો?  

મને તો િફર ાંત દયા થા. ભાવનગરમ હૈ. ઘોઘાના દરવા  પાયખાના. ભાવનગર. 
ખબર હૈ ન? ભાવનગર ઘોઘાના દરવા  પાયખાનું છે નીચે. નીચે બડા ... હૈ. ઉપર જંગલ 
યને, તો નીચે ટીપડું છે મોટું ટીપ. ઉસમ જંગલ પડે. કીધું, આ દશાએ ઉપર ય ને નીચે 

પડે, વોસરે વોસરે કરે એ િવિધ છે? ભાઈ દાંત કાઢે છે. જંગલ ય....... યવહાર ને.... એમાં 
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કીધું,  યે તુમ યા કરતે હો? ગુ  અમારા હતાને બહુ ભિ ક હતા. નરમ હતા. વાત વાળી 
લીધી, ળવી લીધી. આ કાન  તેરાપંથી છે અને આ..... એટલે રોટલો ના યો.... એમ કરીને 
વાળી લીધી વાત.  

 એ રાતે  ઊ ો પાછો. કેવલ ાનીને દેખા ઉસ કારસે ભવ હોગા......  પુ ષાથ 
કરીએ તો કંઈ ભવ ઘટશે? નહ . નવ નવ કો ટએ સંથારા, નવ નવ વાડે ચય, ઐસા 
વારંવાર કહતે થે. હમ બોલતે નહ  થે. યે ભાષા વીતરાગકી હૈ? આગમકી ભાષા હૈ? 
ધ ાલાલ ! આગમકી ભાષા હૈ? ભગવાનકી વાણીમ ઐસા આતા હૈ? સમજમ આયા? મને 
તો ાંત દૂસરા િલયા થા. ઉસ વ ત યે પઢા હી નહ  થા. સમયસાર કહાં (િમલા) થા?  

ઔર ગજસુકુમારકા ( ાંત) આતા હૈ ેતા બરમ. ગજસુકુમાર ીકૃ ણકા ભાઈ. સગા 
ભાઈ. જબ ીકૃ ણ ભગવાનકે દશન કરનેકો તે થે તો ગજસુકુમારકો બઠાયા થા.. શું 
કહેવાય? અપની ગોદમ બઠાયા થા. એક સોનીકી ક યા બહોત પાળી સુંદર ખેલતી થી. 
સોનાના ગડી દડા ડે. ીકૃ ણને દેખ લી. ઓહો! બહુત સુંદર લડકી–ક યા હૈ. કસકી હૈ? 
વ, ઉપાડી આવો. આપણા ભાઈના લ  કરવા અંતેપુરમાં લઈ ઓ. બહુત પાળી હતી 

સોની. લઈ ગયા. ગજસુકુમાર બેઠો છે અહ  ખોળે. ભગવાન પાસે ગયા, સુના. સુનકર વૈરા ય 
ઐસા હો ગયા.. ઐસા વૈરા ય હો ગયા.. મને કહા, ભગવાનકે પાસ કૈસી વાણી સુની હોગી? 
તમે કહો છો એવી વાણી? વાણી સુનકર એકદમ, ભુ! ...... મહારાજ! આપકી આ ા હો તો 
મેરી માતાકી આ ા લેકર મ દી ા લેના ચાહતા હૂં. એ યાલભાઈ! આ બધું ...... આવે છે જૂનું.  

માતા દેવકી પાસે ગયા. માતા! મુ  ....કી િચ નહ  જમતી. મારા આ મા િસવાય મને 
યાંય (ગમતું નથી). માતા! ર  દે. અરે ભાઈ! ીકૃ ણે માંગણી કરી ને તું પુ  આ યો. મ લાડ 
લડા યા. ીકૃ ણ આ દ સાત ભાઈએ લાડ લડા યા. સાત ભાઈ હતાને પહેલા. બી  જ યા 
હતા. માતા! મેરી કહ  િચ જમતી નહ . મેરા આ મા.... ભાઈ! . ભગવાનકે પાસ દી ા લી 
ઔર દી ા લેકર.... ઐસા પાઠ હૈ ઉસમ. ભુ! આજ આ ા આપો નાથ! ...... ા રકાના 
મહાકાલ મશાનમાં જઈ ઊભો રહું. બારમી ભ ુ પ ડમા અંગીકાર ક ં આજ ને આજ. આ શું 
છે? કીધું. હ  રાજકુમાર ને ગાદલામાં... ગાદલા સમજતે હો ન? ગ ા. એમાં એક દોરી વી 
ગાંઠ હોય તો ખૂંચતી હતી. વહ દી ા લેકર ભુકો પૂછતા હૈ, મહારાજ! નાથ! આપકી આ ા હો 
તો મ મશાનમ ચલા . અકેલે મશાનમ ખડા રહું.  

રાજકુમારને યા પઢા, યા કયા, યા કયા? મહારાજ! મુ  એકદમ મો  લેના હૈ. મ 
મહાકાલ મશાનમ . ા રકાકા મહાકાલ મશાન હૈ. બારમી ભ ુની પ ડમા... આપણે 
આવે છે હ . નામ નથી આવતું. પ ડકમણામાં આવે છે. છે લી પ ડમા. એ છે લી પ ડમા આમ 
સહન કરે તો અવિધ ાન, મનઃપયય ાન ને કેવલ ાન થાય, નહ તર કાં ગાંડો થાય ને રોગ 
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થાય કાં ત વથી  થાય. ઐસા બોલ હૈ. ણ બોલ આવે છેને? પાગલ થઈ ય,  સહન 
ન કરે તો પાગલ થઈ ય, િમ યા િ  થઈ ય, ત વથી  થઈ ય. ણ બોલ આ યાને? 
કાં પાગલ થઈ ય,  સહન ન કરે તો પાગલ થઈ ય, િમ યા િ  થઈ ય, કાં ત વથી 

 થઈ ય. ..... ઓલો આ યો છેને સોમલ? ....... યાનમાં મ ત.  યાંને યાં કેવળ. 

આ શું? કતના પુ ષાથ? ઇતની વાણી વીતરાગકી સુની ઉસને. વભાવ તરફ ઝુકનેકી 
ઇતની વાણી સુની ક આજકે આજ દી ા ઔર આજકે આજ મો ? આવી વાણી તમારે...? 
આવી આગમની વાણી કોણ કહે છે? ઔર ભગવાનકા કેવલ ાન જસકો ાનમ બૈઠા હૈ ઉસકો 
ભવ હૈ (ઐસા) કૌન કહતા હૈ? ભગવાનને તો ભવ દેખે નહ . કોણ ણે પછી એમ ક ું, 
તુ હારે અનંત ભવ દેખે હ ગ. .....બાત... ૭૨કી બાત હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન સવ  
પરમે ર િ લોકનાથ કેવલ ાની આહાહા! ઇસકી જસકો ા હૈ ને ાનમ બૈઠ ગયા, 
ભગવાનને દેખે નહ  ભવ ઉસકે. સમજમ આયા? એકાદ ભવ હો યે દૂસરી બાત હૈ, પર 
( યાદા) ભવ હ નહ . ઐસી બાત તુમ કસકે કહતે હો? ભગવાનકી વાણીમ ઐસા યા?  

પીછે વાણી િનકલી અપને ૮૨વી ગાથા વચનસારમ. વહી વાણી િનકલી,  કહા થા. 
ભગવાનકી વાણી ઐસી હૈ... ૮૦-૮૧-૮૨ હૈ ન? વચનસાર. ઉસ સમય તો પઢા હી કહાં થા. 
અંદરસે વહ બાત આયી થી. પૂવકે સં કાર થે ન? પૂવકે સં કાર થે ન? નહ , ભગવાન 
કેવલ ાની પરમા મા જસકો દયમ બૈઠે હ, ઉસકો અનંત ભવ હોતે હી નહ . વીતરાગકી 
વાણી તુમ કહતે હો ઐસી નહ . અહ  નીકળી ૮૨મી ગાથામાં. जो जाणिद अरहंत ं
दगणुपयिेहं.. હૈ ન? એ ૮૦. ૮૨ હૈ. એમાં ઉપાય છે. સા ી અમારે એ નીક ું યારે. 
દેખો! ૮૨મ હૈ. યા કહતે હ? स िव य अरहंता िवधाणणे खिवदकसंा.. સવ અ રહંતો... 
પૂવકે અ રહંતકે ય-ગુણ-પયાયકો નકર, સ ય દશન- ાન-ચા ર કો ા  કર, 
खिवदकसंा–કમકા નાશ કયા. िका तधोवदसे.ं.. ઐસા ઉપદેશ કયા. ઉપદેશ ઐસા કયા 
ભગવાનને. હમ કહતે હ ઐસા ઉપદેશ હૈ. યે તો સુના ભી નહ  થા તભી, વાં યું નહોતું ભાઈ! 
આ શ દો આ જ પ ા હતા અંદર. ભગવાનની આવી વાણી આવી?  

અહ  કહે છે, જુઓ! ‘અતીત કાળમાં થઇ ગયેલા સમ ત તીથકર ભગવંતો, 
કારાંતરનો અસંભવ હોવાને લીધે માં ેત સંભવતું નથી એવા આ જ એક કારથી 

કમાશોનો ય પોતે અનુભવીને (તથા) પરમા મપણાને લીધે ભિવ યકાળે કે આ કાળે અ ય 
મુમુ ુઓને પણ એ જ કારે તેનો (કમ યનો) ઉપદેશ કરીને...’ એ કારે તેના કમનો યનો 
ઉપદેશ કરીને... ભગવાનને ઐસા ઉપદેશ કયા. હમને જસ િવિધસે સ ય દશન- ાન-ચા ર  
ા  કયા વહ તુમ િવિધ લો, ઐસા ઉપદેશ કયા. કીધુંને, જનવચનમ શુ  આ માકા ઉપદેશ 

આયા, યે અંગીકાર કયા. જનવચનમ યાિથક-પયાયાિથકકા (કથન) આયા. યાિથક-
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પયાયાિથકમસે યાિથકકો મુ ય કર પયાયિથકકો ગૌણ કરકે ( યાિથકકો) ઉપાદેય કયા. 
િનભદકા આ ય કરકે ભેદકા લ  છુડાયા, વહ ભગવાનકી વાણીમ મુ ય આયા. યે વાણી ભી 
ભગવાનને ઐસી કી અને ઐસી વાણી ભગવાનકી હોની ચાિહયે. સમજમ આયા? 
ધ ાલાલ ! જુઓ! િલખા હૈ.  

ઐસા કમકા ય ભગવાનને કયા ઔર યહી ઉપદેશ દયા. િનઃ ેયસને ા  થયા– 
ભગવાન િનવાણકો ા  હુએ. અ ય કોઈ માગ નથી. લાપથી બસ થાઓ, મારી મિત 
યવિ થત થઈ છે. આમ અમૃતચં ાચાય (કહે છે), મેરી મિત યવિ થત હો ગઈ હૈ. અબ િન ય 
હો ગયા હૈ. સમજમ આયા? िका तधोवदसे.ं.. ઇસ શ દ ઉપર ર હૈ. ભગવાનને અપને 
શુ વ પકા આરાધન કયા, પૂવમ કેવલ ાની હુએ ઉસકા આરાધન કર (ઉ હ ને) ન ી કયા 
(ઔર) ઐસા ઉપદેશ દયા. ક તુમ ભી અ રહંતકી પયાય ન ી કરકે વકા આ ય કરો. 
તુ હારા ભી કમ ય હોગા.. હોગા. ઐસી તો ભગવાનકી વાણી હૈ. સમજમ આયા?  

કહતે હ, મો  નેકા માણ હૈ. યહ વ ઇતના કાલ બતને પર મો  યેગા ઐસી 
ન ધ કેવલ ાનમ હૈ. આહાહા! ભગવાન ભાઈ! ભારે વાત ભાઈ! ભાઈ! કેવલ ાનમ સમજ 
હૈ. પરમા માકે ાનમ ... હૈ. વહ સમવાયમ આતા હૈ. સમવાય હૈ ન? સમવાયમ ઐસા આતા 
હૈ. સબ બાત કી થી ઉસ સમય. દેખો! ભગવાનને ઐસા કહા .... ઉસ શા કો ભગવાનકા કહા 
માનતે થે ન? ભગવાન તો કહતે હ, ....... કતન વ ઇસી ભવમ મો  યેગ, ભગવાન કહતે 
હ. કેટલાક બે ભવે, કેટલાક ણ ભવે, એમ ૩૩0૩૩ સુધી લીધા. પણ અનંત સુધી લઈ લેવા. 
એવો પાઠ છે સમવાયમાં. કીધું, આ શું કહે છે? સમવાયસૂ . પહલેથી ૩૩ સૂ . બધું વાં યું 
હતુંને. 

આ કહે છે એમ.... ભગવાનને દેખા હૈ, સબ દેખા હૈ. ભિવ, અભિવ ને ભવ. ભગવાનકે 
ાનમ સબ આયા હૈ. ઐસા ભગવાનકા ાન જસકો ચ ય ઉસકા તો ક યાણ હો ય, 

સંસાર રહે નહ . આ ભગવાન..... ભવ રહે તો ભગવાનકા ભેટા કહાં આયા? સમજમ આયા? 
કેવલ ાનમ મો .... યો, ઇતને પર મો  યેગા ઉસકી મના કરતે હ. નહ . ‘અપરપ ’ એમ 
ભાષા લખે છે ને. અમરચંદભાઈ! અપરપ  એમ ભાષા લખે છે ને? અરે ભગવાન! ના ન પાડ 
ભુ! યે તો માગ ઐસા હૈ. પણ િનણય કરના વહ તુ  ક ઠન પડતા હૈ ન? યે બાહરકે 
યાકાંડમ ધમ માન લેના. યે તો અંતરમ િ  કરના ( ક) જસમ સવ પદ પડા હૈ. આ મામ 

સવ પદ પડા હૈ. સવ કે ાનમ ન ધ હૈ ક ઐસા મો  હો યેગા. ઐસા સવ કા િનણય 
કરનેવાલા અપને સવ પદકા િનણય કરતા હૈ. સમજમ આયા? આવી વાત.. આ મોટી 
તકરાર... આ ફેરવી નાખવા માગે છે. આ બધા લખાણ ફેરવી નાખવા માગે છે. સુધારો કરો 
એમ કહે છે. કોઈક કહેતું હતું. સુધારે છે ... કળશટીકા, ફલાણું, ફલાણું. કેટલું સુધારીશ? 
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સમજમ આયા? ભગવાનકે ાનમ આ વ આ મા.... એ ના પાડે છે કે આ વ આ સમયે 
સમ કત પામશે. કે નહ .  

એ આહ  કહે છે જુઓ! वह जीव ससंारम ॅमत ेॅमत ेजभी अध पदुगलपरावत नमाऽ 
रहता ह,ै દેખો! અધપુ ગલપરાવતન રહતા હૈ तभी सक उपजन े योय ह.ै સમજમ 
આયા? ભાઈ! वह जीव ससंारम ॅमत ेॅमत ेजभी अध पदुगलपरावत नमाऽ रहता ह.ै.. ઉસકી 
ભી મના કરતે હ. નહ , અધપુ ગલપરાવતન.... સવાથિસિ મ પાઠ હૈ, ટીકા હૈ. કાલલ ધ, 
ભિવત ય... પાઠ હૈ. પણ કોણ ણે માણસને.... અરે! ઐસા મબ કા િનણય કરેગા, તો જબ 
હોગા તબ હોગા (ઉસમ) હમ યા કરના? હોગા યે હોગા (ઉસમ) કરના હૈ તુ  વભાવ 
સ મુખ પુ ષાથ. ઉસકા– મબ કા તા પય વહ હૈ. ભગવાનકા દેખા કા તા પય ભી વહ હૈ. 
ભગવાનને દેખા તો તુમ ભી દેખનેવાલે હો ઓ. મ ાયક વ પ હૂં, મ ભી નને-દેખનેવાલા 
હૂં. ભગવાન પૂણ દેખતે હ, મેરી પયાયમ અપૂણતાસે રાગ આતા હૈ (ઉસે) મ નને-દેખનેવાલા 
હૂં. યવહારકા ભી નને-દેખને( પ) રહનેવાલા હો ગયા વહ સમ કતી હૈ. સવ  તીન કાલ 
તીન લોકકો દેખતે હ. સમ કતી અપના વ પ સ મુખકા  ાન હુઆ ઉસમ અપનેકો દેખતે 
હ, રાગા દ ભેદ રહા ઉસકો ભી દેખતે હ. બસ, રાગકા કતા-બતા ાની હૈ હી નહ . સમજમ 
આયા? 

સવ ે સે લોકાલોકકો દેખતે હ ઐસે લોકાલોકકે કતા હ? સવ  લોકાલોકકો દેખતે 
હ, પર લોકાલોકકે કતા હ? ઐસે સ ય િ  રાગા દકો નતા હૈ, પણ રાગકા કતા નહ . 
આહાહા! શું કરે? યે વીતરાગકા માગ પરમા મા પૂણ પરમે ર યા કહતે હ (ઉસકી) ખબર 
નહ  ઔર અપની ક પનાસે ડ દયા. મગજ કામ કરે નહ  પછી  કરીએ .....  અંતમુહૂત. યે 
તો ઉ કૃ  બાત હૈ. યમ અંતમુહૂત... યમ અંતમુહૂત રહતે હ તો સમ કત પાકર કેવલ 
પાકર મો  ય. સમજમ આયા? આ તો ઝાઝામાં ઝાઝો કાળ હો... ઝાઝા યા કહતે હ? 
અિધક. અિધકમ અિધક હો તો અધપુ ગલપરાવતન. બાકી થોડેમ તો અંતમુહૂત બાકી હૈ વહાં 
સ યક્ પાકર કેવલ ાન લેકર મો  યગ. મ યમની વાત... અધપુ ગલથી અંતમુહૂતની  
બધામાં ..... સમજમ આયા? 

યે તો એક નનેકી બાત હૈ. બાત તો, તેરે વભાવ સ મુખ હો વહ બાત હૈ. સમજમ 
આયા? મબ મ યહ, સવ કા િનણયમ યહ, ભગવાનને દેખા ઐસા હોગા ઉસમ યહ, 
ભગવાનકા ઉપદેશ આયા ક સ ય દશન- ાન-ચા ર  કરો ઉસમ ભી યહ, ભગવાનકી વાણીમ 
આયા કે શુ  વ ઉપાદેય હૈ વહ ભી યહ.—સબકા યહી અથ હૈ. બાત તો યહ હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા?  
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तभी सक उपजन े योय ह.ै इसका नाम काललि कहलाता ह।ै એનું નામ 
કાળલ ધ. પણ કાળલ ધની સાથે િનણય કરવામાં પુ ષાથા દ પાંચે (સમવાય) હોય જ. 
પુ ષાથ, ભિવત યતા, કમકા અભાવ ઔર વભાવ પાંચ  એક સમયમ હોતે હ. એક 
કાલલ ધકા િનણય કરનેવાલેકો પાંચ કા સાથમ િનણય હોતા હૈ. યે વભાવકે પુ ષાથસે સબ 
હોતા હૈ. સમજમ આયા? િનઃશંક કૈસે હો ગયા? િનઃશંક હો ગયા. પહલે તો આયા ન? િવભાવ 
આ દ....... સમજમ આયા? કાલલ ધ ઉસકા નામ હૈ. કતને કાલમ ઉસકા મો  હોગા વહ 
કાલલ ધ હૈ. ભગવાનકે ાનમ સબ આયા હૈ. સબ ય પ આ મા, પરમાણુકી  સમય 
જહાં  પયાય હોનેવાલી હૈ,  િનિમ મ હોનેવાલી હૈ—સબ ભગવાનકે ાનમ પહલેસે આ 
ગયા હૈ. સમજમ આયા? નયા નહ .  

ોતા : ભગવાન.....  

પૂ ય ગુ દેવ ી : હા, એમને એમ શે. એમને એમ બધા ગયા છે. પુ ષાથ વભાવ 
સ મુખ હોકર સબ ગયે. દૂસરી રીતસે કોઈ યેગા નહ , તા નહ . આહાહા! ... કાચા રહી 
ય છે. એ એવી ત હોય. એવું કાંઈ નહ , ત માણે... ના, એ યાન ન રાખવું. 

સ ય દશન પાનેકે લાયક હી હ વ સબ. સમજમ આયા? સમવસરણમ અંદર અભિવ  
સકતે નહ . યે બાત લેના હી નહ  યહાં. યહાં તો છોડનેકે િલયે બાત કરતે હ, િનણયકે િલયે 
બાત કહતે નહ . યો, િવશેષ આયેગા. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ વદ ૫,  ુ વાર, તા. ૨૫-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૪- ૫,   વચન નં. ૯ 

 
સમયસાર કળશટીકા, વ અિધકાર, ચોથો કળશ ચાલે છે. યા કહતે હ? जीव 

ससंारम ॅमत ेॅमत ेजभी अध पदुगलपरावत नमाऽ रहता ह ैतभी सक उपजन ेयोय ह।ै 
ભગવાનકે ાનમ–કેવલ ાનીકે ાનમ ઐસા આયા હૈ ક જબ ઉસકા સંસાર– 
અધપુ ગલપરાવતન પ ર મણ રહે... ઉ કૃ .. અધપુ ગલપરાવતનમાં પણ અનંતી ચોવીસી 
જતી રહે. ઇતના સંસાર રહે તબ સ ય વ ઉપજને લાયક હોતા હૈ. ભિવની વાત છે ને. 
અભિવની વાત તો કાઢી નાખી. અભિવ તો કાઢી ના યા. અભિવરાિશ તો કભી મો  નહ  તે. 
યે તો ભિવકી બાત હૈ. ભિવમ ભી કુછ હી મો  નેલાયક હ, સબ નહ . કતને નેલાયક હ 
ઉસકી ન ધ ભી ભગવાનકે ાનમ હૈ. આહાહા! ઉસકા સંસાર અધપુ ગલ(પરાવતનમા ) રહે 
તબ વહ સ ય દશન પાનેકે લાયક હો તા હૈ ઉસકા નામ કાલલ ધ હૈ. કાલલ ધ કહલાતા 
હૈ. આયા ન? ઉસકા અથ વહ હૈ... કાલલ ધ ભી એક નય હૈ. વચનસારમ આયા હૈ ક 
કાલનયસે મો  હોગા. પણ વહ કાલનયકા ાન કબ હોતા હૈ? ક સાથમ વ પકા પુ ષાથ 
કરકે...  પુ ષાથ ચાિહયે ઇતના કરકે... સમજમ આયા?  

કાલનય ઔર અકાલનય—દો નય િલયે હ શા મ– વચનસારમ. ઇસમ વે બહુત 
તકરાર કરતે હ ન? કાલમ ભી મો  હોતા હૈ ઔર અકાલમ ભી મો  હોતા છે. કસીકો 
મસરમ ભી હોતા હૈ ઔર કસીકો આગે-પીછે અકાલમ ભી મો  હોતા હૈ. દો નય આયે હ 
વચનસારમ. પણ ઉસકા યહ અથ હૈ હી નહ . વહાં તો કહતે હ,  સમય ઉસકા મો  

હોનેકા હૈ ઉસી સમય હોગા ઐસા નના યે કાલનય હૈ. ઔર ઉસી સમયમ પુ ષાથસે મુ ત 
હુઈ, ાનસે મુ ત હુઈ ઐસા વભાવ સ મુખકા પુ ષાથ કરકે.... ઐસે બોલ(કા ાન ઉસે) 
અકાલનય કહનેમ આયા હૈ. હ તો એક હી સમયમ દોન  ધમકા ાન. કોઈ કાલમ યેગા ને 
કોઈ અકાલમ યેગા ઐસા સમય ફેર નહ . સૂ મ બાત હૈ.  

કાલમ (હી મો ) યેગા, પણ ઉસ સમયમ  અકાલ નામ પુ ષાથ આ દ બોલ હ... 
સૂ મ બાત હૈ. થોડી કઠણ બાત હૈ. વહ તો કહતે હ, ય નસા ય નહ  હૈ. ઐસા કહગ. ઉસકા 
કારણ ક કાલનય પર ઉનકા િવશેષ ર હૈ. પણ વહ કાલનયકા...  સમયમ કેવલ ાન હોતા 
હૈ, મુ ત હોતી હૈ અથવા સાધકકો જસ સમયમ સ ય દશન- ાન ા  હોતા હૈ ઐસા 
કાલનયકા ાન કરનેકે સમય અપને વભાવ સ મુખ હોકર વભાવકા અનુભવ કયા હૈ, તો 
પુ ષાથસે હોતા હૈ ઐસા કાલનયકે સાથમ પુ ષાથ, વભાવ (આ દ) નય નનેમ આતા હૈ. 
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અને અકાલ નામ પુ ષાથ ને વભાવસે હોતા હૈ, કાલકે િસવા દૂસરેસે હુઆ ઐસા અકાલનય 
વહી સમયમ નનેમ આતા હૈ. ઝીણી વાત બહુ. સમજમ આયા? 

 સમય–કાલ હૈ, સમય તો વહી હૈ, પણ વહ સમયકા ાન કસકો યથાથ હોતા હૈ? 
અપના આ મા શુ  ચૈત યવ તુ અભેદ.. અભેદ–િનભદકા અનુભવ હુઆ–ઐસા પુ ષાથ ારા 
અપને આ માકો જહાં સાધન કયા, તબ વહ કાલનયકા ાન સાથમ આયા, તો ઉસી સમય 
સ ય દશન હોનેવાલા થા ઐસા ભાન હુઆ. ઝીણી વાત. મોટી તકરાર આમાંથી ચાલે. ઓલા 
કહે, આગે-પીછે હોગા. આગે-પીછેકી બાત હૈ નહ . કાલ-અકાલ ને પુ ષાથ સબ એક સમયમ, 
૪૭ નયકા ાન એક સમયમ હૈ. ૪૭ (નય) આતે હ ન? પઢા હૈ ન વચનસાર. સતાલીસ. 
તુ હારે યા કહતે હ? ૪ ને ૭. ૪૭ નય હ. ઉસમ વહ આયા હૈ, કાલનયસે મો  યેગા, 
અકાલમ યેગા, પુ ષાથસે યેગા. દૈવસે યેગા, યાસે યેગા, ાનસે યેગા—ઐસે 
૪૭ નય આયે હ. જબ ઉસકા પુ ષાથ વભાવ સ મુખ હુઆ, તબ ઉસમ કાલનયકે ાનકા 
ભી સાથમ ભાન હુઆ, વહ બાત હૈ. તબ અકાલમ મો  હુઆ, વહ તો ઉસ સમયમ પુ ષાથ 
હુઆ ઉસ અપે ાસે અકાલસે હુઆ ઐસે કહનેમ આતા હૈ. સમય તો વહી હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા?  

િનયત ને અિનયતનય. યે ચાર લગાતે હ સબ. દેખો! કાલ ને અકાલ. કાલમ ભી મો  
હોતા હૈ, અકાલમ–અ મમ હોતા હૈ. િનયતસે હોતા હૈ, અિનયતસે ભી હોતા હૈ. પણ િનયત-
અિનયતકા અથ યે હૈ હી નહ  વહાં. િનયત તો આ માકે વભાવસે હુઆ ઉસકો િનયત કહા. 
વભાવ હૈ ઉસકો િનયત કહા ઔર  િનિમ ાધીન હોકર િવકાર હોતા હૈ ઉસકો અિનયત કહા. 
અિનયતભાવ ભી અંદર હૈ ઇતના ાન કરાનેકો વહ બાત કહી હૈ. આગે-પીછેકી બાત વહાં હૈ 
હી નહ . ઐસે યહાં કાલલ ધકે સાથમ સબ નય લેના ઐસા કહના હૈ. કાલલ ધ લી હૈ. પણ 
કાલલ ધકા ાન કબ હોતા હૈ? સમજમ આયા? ટોડરમલ ને કહા ન? કાલલ ધ ઔર 
ભિવત ય કોઈ જુદી વ તુ નહ  હૈ. જસ કાલમ કામ હુઆ ઉસકા નામ કાલલ ધ ઔર ઉસ 
સમયમ  ભાવ હુઆ ઉસ િતકા ઉસકા નામ ભિવત યતા. બહોત તકરાર.  

અરે ભાઈ! તેરી પુ ષાથકી ગૃિત વભાવ સ મુખ હો તો સબ પક ગયા હૈ. કાલ ભી 
પક ગયા, પુ ષાથ ભી હો ગયા (ઔર) અ પ કાલમ મુ ત હોગી ઐસા તેરા િનણય આ ગયા. 
હો યેગા, ઉસમ શંકા રહેગી નહ . સમજમ આયા? પણ અંતરમ વભાવ સ મુખ હોકર 
પુ ષાથ કરકે અનુભવ કરે તો ઉસકો ઐસા ાન હોતા હૈ. સમજમ આયા? અકેલી ધારણાસે 
બાત કહે તો ઉસકો કાલલ ધકા ભી ાન નહ  ઔર પુ ષાથકા ભી ાન નહ . સમજમ 
આયા? તબ પાંચ સમવાય સાથમ િમલે ન. પુ ષાથસે વભાવ સ મુખ હોકર, ભગવાન 
આ મા પૂણ શુ  આનંદ ઉસકે સ મુખ હોકર, િવક પ તૂટકર િનિવક પ અનુભવ હુઆ, તીત 
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હુઈ.—પાંચો સમવાય સાથમ આ ગયે. કાલલ ધ ભી ઉસી સમય થી. અકેલા કાલ નહ  હૈ, 
કાલકે સાથ ૪૭ નય આ દ અનંત નય હ. પણ યહાં ઉસકો વજન દેકર.. અધપુ ગલકાલ હો 
તબ વહ પાયેગા ઐસા વજન દેના હૈ. વજન સમ ? યા કહતે હ? ર. ઉસ પર જરી બલ 
દેના હૈ. 

यिप सकप जीवि पिरणमता ह.ै.. દેખો! સ યક પ તો વ ય 
પ રણમતા હૈ. વહ કહા ઉસમ. ભગવાન આ મા પૂણ ચૈત યમૂિત ઐસા અંતર અનુભવપને 
પ રણમના–હોના, વહ વ ય હી હોતા હૈ. કાલ િનિમ  હૈ તો કાલ કરાતા હૈ ઐસા હૈ નહ . 
સમજમ આયા? યસં હમ તો િલયા હૈ ક કાલ હૈ વહ હેય હૈ. કાલ િનિમ  હૈ ઐસા કહા હૈ 
યસં હકી ટીકામ. પર વહ કાલ હેય હૈ. યહાં કાલ (અથાત્) અપની પયાય લી હૈ, પર વહ ભી 

ખરેખર તો િ મ હેય હૈ. સમ . સમજમ આયા? બહોત ચલતી થી હમારે ચચા.  
ોતા : .... 

પૂ ય ગુ દેવ ી : પણ પુ ષાથ કરતા હૈ કહાં? એ કાંઈ એને મેળે પુ ષાથ ધો કરે... 
એ કરે છે માટે.. એ કરે છે માટે. િવક પ કરતા હૈ તો હોતા હૈ. બના કયે હોતા નહ . યાં રસ 
લા યો. એ પૈસામાં ને આબ માં રસ લા યો છે.  

ોતા : .... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : ઉલટા પુ ષાથ.. ઉલટા પુ ષાથ હૈ. યે ઉલટા પુ ષાથ હૈ. સમજ કરે 

તો િવક પ ઘટ ય. આ શા માટે િવક પ કરવા? પરકા તો હોના હૈ વહ હોગા. મુ  યા 
કરના? સમજમ આયા? પરકા  હોના હૈ વહ હોગા. મુ  િવક પકા યા કામ હૈ? ના, ના, 
ઐસા િનણય ક ચા હૈ, િનણય પ ા નહ . પરકા, કુટુંબકા, દેશકા, શરીરકા હોના હૈ વહ હોગા. 
મેરેસે યા હોગા? ઐસા િનણય કરનેસે પરકે અનેક કારકે િવક પ હટ તે હ. અબ રહા 
અપને વ પમ. સમજમ આયા? અપના શુ  ચૈત યમૂિત ાયક વ પ હૂં, મેરા આનંદ મેરેમ હૈ 
ઐસા ( ાન) હોકર, પરમ સુખ હૈ ઐસી બુિ કા િવક પ નાશ હો તા હૈ. પણ વહ પુ ષાથસે 
હોતા હૈ, કોઈ બાતસે હોતા નહ . આહાહા!  

યહાં તો કહતે હ, ભગવાન આ મા જબ જબ અપને પુ ષાથસે સ ય દશન પ 
પ રણમન કરતા હૈ (તબ) વહ અપને પુ ષાથસે હી કરતા હૈ. સમજમ આયા? અપના પુ ષાથ 
અંતમુખ હોકર સ ય દશન પ પ રણમન કરના વહ આ માકા હી કત ય હૈ. આ મા ઉસકા 
પ રણમન કરનેવાલા હૈ ઔર ઉસકા હી સ ય દશન કાય હૈ. यिप सकप जीवि 
पिरणमता ह,ै तथािप काललिके िबना करोड़ उपाय जो िकय ेजाय तो भी जीव सकप 
पिरणमन योय नह... યે કાલલ ધ પર ર દયા હૈ. .... યહાં હમ તો યે કહેના હૈ ક સમય–
કાલલ ધ હુઈ યે પયાયમ હોતા હૈ. તો પયાયકા ાન કબ હોતા હૈ? ક જબ યકા ાન 
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હોતા હૈ તબ પયાયકા ાન હોતા હૈ. આહાહા! ...પકડી રખાય. પકડી રાખવા વું તો એમાં 
યાં આવે? પરકા ભી કાલલ ધસે હોતા હૈ, તો પરકા કતાપનેકા િવક પ છૂટ તા હૈ ઔર 
અપના (કાય) ભી કાલલ ધસે હો તો મ પરકા ઐસા ક ં, રાગ ક ં, ેષ ક ં ઐસા િવક પ છૂટ 
તા હૈ. જબ અપને વભાવ સ મુખ હોતા હૈ તબ કાલલ ધકા ાન યથાથ હોતા હૈ. યે 

પકડકર રખના હૈ. સમજમ આયા?  
પણ કાલલ ધકા ાન કબ હોતા હૈ? ઇસ કાલમ હુઆ. ઇસ કાલમ હુઆ ઉસકા ાન 

કબ હુઆ? ાન તો, વસ મુખ હોકર િનિવક પ આ માકી તીિત ઔર અપના ાન કરકે 
જહાં કાલલ ધકા ાન આયા તો યે આયા ક ઇસ સમયમ પકનેકા કાલ થા. યહાં વકા ાન 
હુઆ તો કાલલ ધકા ાન હુઆ, નહ  તો ાન હોતા નહ . સમજમ આયા? હમારે તો ઇસ 
સંબંધી બહોત ચચા હો ચુકી હૈ પહલેસે.  

૮૪કી સાલમ વૈશાખમ યે ચચા બહુત હુઈ થી. દામનગર ૮૪. કતને વષ હુએ? ૩૯. 
હા, વું હતું રાણપર. નારણશેઠ હતા એ કહે આને ખાનગી કે આ મહારાજ પુ ષાથથી કહે છે.. 
પુ ષાથથી કહે છે, પણ શા માં (એમ છે કે) કાળ હોય તો થાય.. કાળ હોય તો થાય. એમ વાત 
ચાલી હતી. ૮૪નો ઠ મિહનો. ચોમાસે વું હતું રાણપર. સમજમ આયા? એ અંદર વાત 
કરતા ખાનગી. હું બેઠો તો સામે અને મારા હાથમાં બરાબર યસં હ હતું. યસં હ, એમાં 
કાળ હેય છે એ આવે છે ને? કાળ હેય. કીધું, દેખો! આ અિધકાર. યસં હ વાંચતો હતો. ૩૯  
વષ. યા કહતે હ? કાલ.. કાલ.. કાલ તો હેય હૈ. સમજમ આયા? હમારે બહોત ચચા ચલતી 
થી. ધી િ  બહુ હતી એની. ..... બહુ અંદરથી. નવરા માણસ હતા. ગૃહ થ માણસ, 
પૈસાવાળા માણસ. દસ લાખ િપયા તે દ’. ૬૦ વષ પહેલા દસ લાખ ને ૪૦ હ રની ઉપજ 
ઘરે. એ ણે કે થઈ ગયા આપણે બધા.... ધૂળમાં. પૈસાને લઈને થયું એમ યાંથી આ યું? 
લોકમાં માન ઘણું. દશા ીમાળીમાં મોટું માન. એટલે .... નહ . કાલ હેય હૈ.  

યસં હમાં આવે છે. યસં હમ આતા હૈ. એ છોટાભાઈ! યાં ગયા છોટાભાઈ? 
ટીકામાં આવે છે. યાં કાળનો અિધકાર આવે યાં. કાલ હેય હૈ. કીધું, દેખો! કાલ હેય હૈ. 
ઉપાદેય ઉસકો કરના હૈ કાલકો? યહાં આયા ન? શુ  ઉપાદેય, ભગવાનકી વાણીમ આયા હૈ. 
ભગવાનકી વાણીમ આયા ક શુ વ ઉપાદેય હૈ. આયા ઐસા  કરે ઉસકી કાલલ ધ પક 
ગઈ. સમજમ આયા? ભગવાનને કહા–ભગવાનકી વાણીમ આયા ક 
‘સ ય દશન ાનચા ર ાિણ મો માગઃ’ . તો સ ય દશનકા અથ ભગવાનકી વાણીમ યા 
આયા? િવપરીતા ભિનવેશ રિહત અ ભ ાય. ઉસકા અથ યા હુઆ? વભાવ સ મુખ હોકર 
અિવપરીત અ ભ ાય કરના, સ ય દશન કરના, િવપરીત અ ભિનવેષકા નાશ હોના, વહ તો 
પુ ષાથસે આયા. સમજમ આયા?  
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અંતમુખ હોના ઔર િવપરીત અ ભિનવેષકા નાશ કરના ઔર અિવપરીત અ ભિનવેષ–
અ ભ ાય નામ સ યકકા યોગ કરના. ભગવાનકી વાણીમ ઐસા આયા હૈ. સમજમ આયા? 
યે તો નનેલાયક બાત કી હૈ. નનેલાયક હૈ ઐસી બાત કી હૈ. દેવીલાલ ! બહુ ગરબડ 
ચાલે છે. અપના વ પ પુ ષાથસે ગટ હોતા હૈ. પુ ષાથમ વભાવ ભી આ ગયા, કાલ ભી 
આ ગયા, ભિવત ય ભી આ ગયા ને કમકા અભાવ હોતા હૈ.. હોતા હૈ.. હોતા હૈ. ઉસ સમયમ 
કમ ન હટે–ટલે ઐસા બન સકતા નહ . તીન કાલમ ન બને. સમજમ આયા? યહાં 
કાલલ ધકા ાન કરના હૈ. યહ બાત સૂ મ હૈ ભાઈ! એક ઓર મબ   હોતા હૈ, કાલમ હોતા 
હૈ યે િસ  કરના હૈ, એક ઓર પુ ષાથકો િસ  કરના હૈ—દો બાત િસ  કરના હૈ. આહાહા!  

મબ મ હી હોગા. જસ સમયમ ઉસકા મોહ ય હોગા તભી તો કેવલ ાન (હોગા). 
સ ય દશન  સમયમ હોનેવાલા હૈ તભી હોગા. ભારે. સમજમ આયા? પણ ઇસ સમયમ 
હોગા ઉસકા ાન કબ હોગા? યે પયાયકા ાન કબ હોગા? સ યક્ હુઆ, અનુભવ હુઆ 
ઉસકા ાન કબ હોગા? વભાવ સ મુખ હોકર િનિવક પ તીિત કરતે હ તબ વભાવકા 
ભાન હુઆ, પુ ષાથકા બોધ હુઆ, કાલનયકા હુઆ, અકાલનયકા હુઆ, યાકા હુઆ,  
ાનનયસે મુ ત—સબકા ાન સાથમ હો ગયા હૈ. આહાહા! ભારે ગરબડ. સમજમ આયા? 

એમાં આવે છે. દૈવનું આવે છેને નયમાં? દૈવનું આવે છે. 
રા કુમારનું બહુ લખાણ આ યું છે. કારણ કે ણ વષ પહેલા કહેતા હતા..... મને 

તીન બાર સમયસાર દેખા. કમસે હી િવકાર હોતા હૈ યે િન ય હૈ. એ પછી યાદ આ યું સવારે 
ઉઠતા. આ કેમ આ યું અ યારે? આમ કેમ આ યું એમનું? કમસંબંધીનું કેમ આ યું? 
કુંદકુંદાચાય એમ કહતે હ, કમસે િવકાર હોતા હૈ. ગો મટસારમાં, કમસે િવકાર હોતા હૈ (એમ) 
આવે. ાનાવરણીયસે ાન કતા હૈ વહ ભી આવે. સમયસારમ (ભી) ઐસા આવે. ય ક 
ય િ  કરાના હૈ તો િવકાર-િફકાર પુ ગલ પ રણામ હૈ ઐસા સબ િનકાલ દેના. ઉસમ ભી 

આવે. પકડ િલયા ક લો, િવકાર કમસે હોતા હૈ. નહ , નહ , સુન તો સહી!  સમ યા િવના... 
સમજમ આયા? 

આયા હૈ, બહોત કલ આયા હૈ. બહોત ર કરતે હ. સેવક સમાજ બનાઓ ઔર 
િવરોધ કરના હૈ હમ. ચચા હો ગઈ હૈ, સબ હો ગયા હૈ. ચચા સબ બહાર આ ગઈ હૈ. અબ 
કસકે સાથ ચચા કરના? એમ કે સોનગઢના િવ ાનો સાથે કરવી છે એટલે ફૂલચંદ  ને એ 
બધા. એની સાથે ચચા... વહ તો હો ગઈ ચચા. કમસે િવકાર હોતા હૈ? તુ  પુ ષાથ કરનેકા 
અવસર કહાં રહા? ભગવાનને ઐસા કહા હૈ? જન આ ા માને તો ઐસી અનીિત સંભવે નહ . 
તુમ તો મહંત (રહના ચાહતે હો ક) હમ િવક પ આતા હૈ, હમ રાગ આતા હૈ વહ કમકે 
કારણસે આતા હૈ. બલકુલ જૂઠ હૈ. તુમ પુ ષાથ ઉલટા કરતે હો તો િવકાર ને રાગ- ેષ આતા 
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હૈ. ઠાલાલભાઈ! તુ  તો મહંત રહના હૈ. હમારા ન ચલે તો હમ યા કરના? અમારો દોષ 
નથી. આહાહા! બચારા કમને તો ખબરેય નથી. કમ તો બચારા જડ હૈ, ધૂલ હૈ, માટી હૈ, 
અ વ હૈ, પી હૈ, પુ ગલ હૈ. ઉસકો તો ભાન ભી નહ  ક ઉસકો દોષ હોતા હૈ વહ મેરે પર 
ડાલતા હૈ.  

ોતા : ણનારનેય ભાન નથી... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : ભાઈ! એને તો ભાન છે યારે તો આ બોલે છે. નહ  તો મેરે (ઉલટે) 

પુ ષાથસે િવપરીતતા મેરેસે હૈ. વળી અમારે અહ  કેટલાક એમ કહે, એ લોકો એમ કહે છે કે 
કાલલ ધસે હોગા, હમારે મબ મ આયેગા તબ ચા ર  લગ. કોણે ક ું એવું તને? એમ કે 
ચા ર બુિ ... નથી કેમ લેતા ત-િનયમ? મબ  હોગા તબ આયેગા, ઇસિલયે નહ  લેતે. 
અરે! સાંભળ ભાઈ! કોણે કીધું તને? અપના પુ ષાથ વભાવ સ મુખ ઉ  નહ  હોતા ઉસ 
કારણસે ચા ર  નહ  આતા હૈ. કોઈ ચા ર  મબ કે કારણસે નહ  આતા એસી બાત હૈ? 
સમજમ આયા? જતના પુ ષાથ વભાવ સ મુખ હોકર ચા ર  અંદર ગટ કરને(કો ચાિહયે), 
ઇતને પુ ષાથકી કમીકે કારણસે ચા ર  નહ  આતા હૈ. સમજમ આયા?  

ઓલા મબ નો િનણય કરવા ય.... યાં નાખે મબ . એ લોકો (-સોનગઢવાળા) 
એવો જવાબ આપે છે, મબ માં હશે તે દ’ ચા ર  થશે. અરે ભગવાન? કોણે ક ું? ભુ! 
ઐસા આ ેપ ન કર. સમજમ આયા? અપને વ પ તરફ પુ ષાથકી કમી હૈ, િ થરતાકી કમી 
હૈ તો ચા ર  નહ  હોતા હૈ. ચા ર  તો અપને પુ ષાથકી ઉ તા બહોત હો (તો હો). ચા ર  
એટલે ઓહોહો! પરમે રદશા! સાધુદશા એટલે? `માણસ હોના મુ કેલ હૈ, સાધ કહાંસે હોય, 
સાધુ હુઆ તો િસ  હુઆ, કહેણી ન રહી કોઇ.’ સાધુ હુઆ ગજબ.... આહાહા! એ તે સાધુ કોને 
કહે છે! ગણધરકા જસકો નમ કાર પહ ચે, તીન કષાયકા અભાવ, ધ ય અવતાર... 
વીતરાગતા.. વીતરાગતા.. વીતરાગતા અસં ય દેશમ છાઈ રહે. શાંત ઉપશમરસ યાં ઢળી 
ય, ઉપશમરસના ઢાળા ઢળે એવી દશા ચા ર ની અલૌ કક છે. યે અપને પુ ષાથકી કમીસે 

નહ  આતા. કોઈ કમકે કારણસે, કમ નડતા હૈ તો નહ  આતા ઐસા હૈ નહ . ઔર મબ  
કાલમ (િલખા હોગા તો) પકેગા ઐસા તો કભી કહા હી નહ . દેવીલાલ ! ઐસા હૈ હી નહ . 
આરે! ભારે ગરબડ કરે છે.  

મબ કા િનણય કરનેમ ઉસે કતન િવરોધ ત વ ઉભા કરના પડતા હૈ. યહાં ભી યહી 
કહા દેખો! કાલલ ધ.. કાલલ ધ.. વહ કહે, નહ , કાલલ ધ નહ . ભાઈ! કાલલ ધમ 
(હોનેવાલા) હોગા, સ ય દશન તભી હોગા. પણ હોગા તબ કાલકા ાન આયેગા. ઇસકે પહલે 
કાલલ ધકા ાન હોતા નહ . વાતું કરવી છે? કાલમ હોગા.. કાલમ હોગા ઐસી (િસફ) બાત 
કરના હૈ? સમજમ આયા?  
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ોતા : હમકો ભલે ન હો, ભગવાનને કહા હૈ ઉસ કારસે તો....  
પૂ ય ગુ દેવ ી : ભગવાનને યા કહા હૈ? ભગવાનને કહા ક તુમ શુ  આ મા 

ઉપાદેય કરો.—ઐસે કહા હૈ. વહ તો પહલે આયા. પીછે યે બાત ચલતી હૈ.  
ભગવાનકી વાણીમ આયા ક અહો ભુ! આનંદમૂિત ભુ ચૈત ય હો ન? તુ હારેમ તો 

અતીિ ય આનંદ પડા હૈ ન? નાથ! ઉસકા આ ય લો.. આ ય લો.. ભગવાનને તો ઐસે કહા. 
સમજમ આયા? અભી સ ય દશન નહ , ાન-ચા ર  કુછ નહ  હૈ. તો પહલે ભગવાનકી 
વાણીમ ઐસા આયા ક વ તુ વ પ શુ  ચૈત ય હૈ ઉસકી િ  કરો. તુ હારે પુ ષાથકી કમીસે 
િ  નહ  હોતી હૈ. કોઈ દૂસરા કમ-બમ નડતા હૈ ઐસા હૈ નહ . આ વાત છે. સમજમ આયા? 
એક સમયમ ભગવાન આ મા અપના ચૈત યકા માહા ય કરકે જહાં પુ ષાથ અંદરમ કરે, 
સમજમ આયા? અપણતા.. શુ  હૈ, પૂણાનંદ હૈ ઐસી િનિવક પતાસે અપણતા કર દે તો 
કાલલ ધ ભી પક ગઈ, પુ ષાથ હો ગયા ઔર પાંચ  સમવાય ને ૪૭ નય એક સાથમ આ 
ગયે. સમજમ આયા? બાત બહુત સૂ મ હૈ ભાઈ! આહાહા! 

સમજના (હૈ ક) જને રને કહા માગ સ ય દશન- ાન-ચા ર કા હૈ, ઐસા  કરતા 
હૈ ઉસકો દૂસરે કારણ િમલતે હી હૈ. ઇસમ યા કયા ઉસને? કારણ િમલતે હ ઐસા કહા. 
ભગવાન જને ર પરમા મા િ લોકનાથકી આ ા હૈ ‘સ ય દશન ાનચા ર ાિણ મો માગઃ’. 
ઐસા પરમા માને ફરમાયા, તો ઐસા  વભાવ સ મુખ હોકર સ ય દશન કરતા હૈ ઉસકો 
સબ કારણ આ ગયે. કાલલ ધ પક ગઈ, પુ ષાથ હો ગયા, કમકા નાશ ઉસ સમય હોતા હી 
હૈ. સબ આ ગયા. તુ  યા કરના હૈ? વા તિવક ત વ હૈ ઉસકા પુ ષાથ કરના નહ  ને બહાના 
લે લેકરકે બચાવ કરના, વહ ચલે નહ  માગમ. સમજમ આયા? યા કરે? હમારે કમમ િલખા 
હી નહ  હૈ ધમ. કસને કહા ઐસા? કમ તો જડ હૈ. જડમ ધમ હૈ? હમારે નસીબમ નહ  હૈ, 
યા કરે? સમજમ આયા? કમ તો ધૂલ હૈ, ધૂલમ તો પૈસા મળે, િનરોગતા િમલે. સરોગતા હો 
તો કમ હૈ ઉસમ િનિમ પ. વહ ભી િનિમ પ હૈ. િવક પ–રાગ વહ કમ કરાતા હૈ? સમજમ 
આયા?  

અને ધમ નહ  કરતે, તો કમકા ર હૈ તો ધમ નહ  કરતે? ઉલટા તેરા પુ ષાથ હૈ. 
ઉસમ રાગ ચતા હૈ, રાગ ચતા હૈ, રાગ પી િવક પ ચતે હ, પોષાણ છે એનું. ઉસ કારણસે 
વભાવ સ મુખ નહ  હોતા. સમજમ આયા? ચાહે તો ગણધર હો, ચાહે તો સમ કતી િતયચ  
હો, અપની પયાયમ રાગકા પ રણમન હૈ ઉસકો નતે હ ક મેરી પયાયમ કમી હૈ રાગકી. 
કતૃ વનયસે મેરે પ રણમનમ કમી હૈ એમ નતે હ. વભાવ સ મુખ હુઆ, પુ ષાથસે સ યક્ 
પાયા ઔર ચા ર  પાયા. પુ ષાથસે વ પ સ મુખ હોકર આનંદ, ચા ર  પાયા. તો ભી રાગ 
પ રણમન હૈ મેરેમ ઐસા કતૃ વનયકો નતે હ. કમકે કારણસે હૈ ઐસા નહ . મ હી પરાધીન 
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હોકર, િનિમ કે આધીન હોકર થોડે રાગ પ પ રણમતા હૂં. કાલલ ધકે કારણસે (પૂણતા) નહ  
(હોતી) ઐસા નહ . સમજમ આયા? આહાહા! ભારે ગરબડ. બાત તો ઐસી હૈ ભાઈ! હવે એને 
અંતરમાં બેઠા િવના એ વાત સંદેહ ટળે નહ , િન:સંદેહ થાય નહ , અંદર િવક પની ળ અનેક 
તની ઊભી કરે. 

जीवि पिरणमता ह.ै.. અટલકની ગેર યાજબી છે. વહ અટલક હોતી હૈ ન અટલક, 
નહ ? અટલક શું કહેવાય? સાટીન. સાટીનના હોયને. ....... પાટલા વું આવેને. એ ગડ બધા ન 
બેસાડી શકે. એ વેપારી હોય એ જ બેસાડી શકે. એને ખબર ન હોય તો પહોળું કરે તો ગડ ન 
બેસાડી શકે. એમ એકેક નયનો િવષય ભગવાને ક ો.... પુ ષાથસે તેરા આ મા ગટ હોતા હૈ. 
પાંચ સમવાયમ ભી પુ ષાથ મુ ય હૈ. કાલલ ધ હૈ ખરી, પણ વહ કાલલ ધકા ાન.... 
ભગવાનને કહા, ભૈયા! સ ય દશન િવપરીત અ ભિનવેષ રિહત ગટ કરો. િવપરીત 
અ ભિનવેષ ટાલનેકા ઉપાય વભાવ સ મુખ હો, તો િવપરીત અ ભિનવેષ ટલેગા, તબ 
કાલલ ધ ભી હો ગઈ. ઉસકો િનણય હો ગયા ક મ અ પકાલમ હી કેવલ ાન પાનેવાલા હૂં. 
મુ  સંસાર-ફંસાર હૈ નહ . આહાહા! 

ોતા : કાલકા ... પાંચ .... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : પાંચ . વહાં એક ભી નહ . એક કારણ નહ  વહાં કોઈ ભી નહ .   

એક કારણ હૈ તો પાંચ  કારણ સાથમ હી હ. સમજમ આયા? બહોત ગરબડ હૈ ભાઈ!  
કહતે હ, सकपजीवि पिरणमता ह.ै સ ય દશન પ, ચા ર પ, આનંદ પ, 

કેવલ ાન પ તો આ મા હી પ રણમન કરતા હૈ. કોઈ કાલ પ રણમન કરાતા હૈ ઐસા હૈ નહ . 
આહાહા! तथािप काललिके िबना करोड़ उपाय जो िकय ेजाय तो भी जीव सकप 
पिरणमन योय नह ऐसा िनयम ह।ै इसस ेजानना िक सक व ु यसा नह... 
એકલા પુ ષાથ સા ય નથી, એમ. ઉસમ પાંચ  સમવાય આ તે હ. ઇસમ દો-તીન જગહ 
બાત હૈ. આમાં નથી લ યું. બે- ણ ઠેકાણે છે. આમાં લ યું નથી. એક ૩૩ પાને છે આમાં. 
કળશ... આમાં લ યું નથી. કળશ.. ૩૩ પાને. કળશ છે ૨૩. ઉસમ હૈ. ભાવાથ હૈ ઉસમ? જુઓ! 
૨૩.  કેટલામી લીટી છે? દેખો! 

भावाथ  इस ूकार ह ैिक शु चतैका अनभुव तो सहज सा ह,ै यसा तो नह 
ह.ै યાં પણ એ ના યું છે. સહજ પુ ષાથ.. ભાવાથ હૈ. નીચેથી આઠ. નીચે િહ દીમાં છે. િહ દીમાં 
આઠમી લીટી છે. ય ન સા ય નહ , સહજસા ય નામ વભાવ પુ ષાથકે સાથ હૈ. એમ 
એકલા...... આમાં છે. જુઓ! ૬૨મે પાને છે આમાં. ૬૨. ૬૨. એ  સહજસા ય છે, યાં તો એટલું 
ક ું છે. છે ને? ૬૨ છે ને. ૬૨ કીધું? આહાહા! એ કળશ... આમાં તો બી  કળશ છે ઓલાનો 
કતા-કમ અિધકારનો. હા.  
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परंत ुकाललि पाकर अपन ेपको अनभुवशील आ. કોઈ િવપરીત માને તો એમ 
કહે કે કાલલ ધ ઐસી હૈ. બી  ોક છે परपिरणितमुत. કતાકમનો. કતાકમનો બી  
કળશ. છે ને? િહ દી ચાલે છે ને. આ િહ દી.. દેખો! काललि पाकर अपन ेपको 
अनभुवशील आ. એ ી  લીટી. काललि पाकर अपन ेपको अनभुवशील હો, એમ. 
સમજમ આયા? અપને વ પકા અનુભવ કરો, દૂસરા ન કર સકે તો ઉસે યાદ કરો, ઐસા મૂલ 
તો પાઠ હૈ ઉસમ. િહ દીમ ઐસા પાઠ હૈ. યાદ કરના, ઐસા હૈ હ . काललि पाकर अपन े
पको अनभुवशील હો. બરાબર હૈ. બહોત ઠકાને આયા હૈ.  

૨૮૦ પાનું છે આમાં. એમાં શું આવશે? ૨૮૦. કળશ છે બાવન સવિવશુ  
અિધકારનો. इित इदम आत.ं.. અહ  કળશ છે ૫૪, સવિવશુ  અિધકાર. अलं इित.. પછી 
इित इदम ् आत.ं ૫૪મો કળશ. ૨૧૬ આ યુંને એમાં. આ લ યું હશે. કેટલામું છે? ૨૧૬ 
પાનું. ૫૪ એમ ને? નહ , કાઢી ના યો છે. ાન પસે ચિલત.. આમાં તો લ યું છે હ . આમાં 
પાઠ છે. આમાં કાઢી ના યું છે, આમાં લ યું છે. વસંવેદન કહતા ાનગુણ કરી 
વાનુભવગોચર હોય, અ યથા કો ટ જતન કરતા ા  નહ  હૈ. જૂનામાં છે. હૈ? છે? યાં? 
૫૪માં? રહી ગયું છે, આમાં નથી. આમાં નથી. એમાં હશે. આમાં એકાદ બોલ કાઢી ના યો છે. 
એ અહ  ઈએ. વસંવેદન હૈ... અપનેસે અપનેકો નતા હૈ.. યાં સુધી. વહાં થોડા બાકી રહ 
ગયા હૈ. એમ કેમ થઈ ગયું? ઠીક છે. એમ એક શૈલી છે જરી એની. સમજમ આયા?  

इसस ेजानना िक समिकत व ु यसा नह.. યે બતાયા. અકેલા પુ ષાથસા ય 
નહ , સાથમ સબ હોના ચાિહયે. કાલલ ધ, વભાવ (આ દ) સબ સાથમ હોતા હૈ. વભાવ 
સ મુખ હોતા હૈ, તો સબ સાથમ હોતા હી હૈ ઐસા િનણય કરના. એક કારણ િમલે તો પાંચ  
કારણ સાથમ િમલે હી િમલે. વભાવ સ મુખકી િ  કરનેસે એક કારણ બના, તો સભી કારણ 
સાથમ િમલતે હી હ. કોઈ કારણ બાકી રહે ઐસા હોતા નહ . બસ, કાલલ ધ હો ગઈ ઉસકો. 
યાલ ભી આ ગયા ક ઓહો! મેરા સંસાર ખલાસ હો ગયા. સમજમ આયા? સૂ મ બાત હૈ 

ભાઈ!  
કાલલ ધ સમજના ઔર પુ ષાથ સાથમ રખના—દોન  બાત હ. અકેલા કાલલ ધ.. 

કાલલ ધ કરે, મબ .. મબ  કરે, કાલલ ધ કહો ક મબ  કહો, ઐસે નહ  ચલે. હા, 
મબ  હૈ તો વ તુ.... વીર ભાઈ કહેતા એકવાર. મબ .. મબ  ઐસે ન ચલે, એમ કહેતા. 

એકવાર બેઠા હતા યાં. વભાવ સ મુખ હોઈ અનુભવ કરે આનંદકા, ાનકા, તબ મબ  
હોતા હૈ ઐસા ાન ઉસકે યાલમ આતા હૈ. ઐસે મબ .. મબ  કરે તો કૈસે ચલે? સમજમ 
આયા? કતાપના છૂટ ય, ાતાપના રહ ય.... હાં, મ પરકા કર સકતા હૂં, મુ  ઐસા હુઆ.. 
ઐસા હુઆ.. ઐસા અનુકૂલ રખું તો મુ  ઠીક હોગા, પૈસા-બૈસા મેરે પાસ થોડા રહે તો લોગ કો 
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આશા રહે, છોકરા, બાયડી, વહુ  સેવા કરે, ખાલી હોય તો સેવા નહ  કરે—એ બધા િવક પ 
જૂઠા છે. આહાહા! એમ ન હોય, એની મેળે આવવાનું હોય (એ આવે અને) થવાનું હોય એ થાય. 
ના, ના, બલકુલ જૂઠ હૈ. અરે! થવાનું હોય એની મેળે થયા િવના રહે નહ .  

એક ડોસો હતો. એણે રા યું હતું એવું. ટંક રા યો પથરા ભરીને. પછી વહુ –ચાર 
છોકરાની ચાર વહુ એને બતાવે, ઘરમાં આવે એટલે. ટંકનું યાન રાખ .. ટંકનું યાન રાખ . 
વહુને એમ થાય કે ન ી, બાપાના ટંકમાં કાંઈ પ ું છે. હતા પથરા. વહુ ચો કરીને જુએ તો 
લાગે ભાર. તો ઓલી કહે, બાપુ ! આજ હું આવીશ હ  રાંધવા ને બધું કરવા. ઠીક તું આવ . 
ઓલી ચોથી કહે, હું આવીશ. ઓલી કહે, હું આવીશ. એમ કરતા છે લું મૃ યુ આ યું યારે એક 
જણી બહુ જ વળગી ને યાં ને યાં રહી. એમ કે ન ી આમાંથી આપણને કાંઈક મળશે, મરી 
જશે એટલે. મરી ગયા ને ઉઘા ું યાં પથરા નીક ા. એ શેઠ! 

પણ એ એને થવાનું હતું તો થયું. પૈસા યા? યહાં તો કહતે હ,  બાહરકી ચીજ 
આનેવાલી હૈ વહી આયેગી. પરસો કહા થા ન? દાણા, એક-એક દાણા પર મહોરછાપ પડી છે. 
દાણા, સાકર, દૂધ, પાણી.. એક-એક બંદુ, એક-એક રજકણ... પાણીકા બંદુ ભી,  રજકણ, 
પાણી યહાં આનેવાલા હૈ,  દવાઇ યહાં આનેવાલી હૈ,  શાક આનેવાલા હૈ,  આહારકા 
રજકણ–ચોખા, દાળ, ભાત, રોટી આનેવાલી હૈ.. આનેવાલી હૈ તો આયેગી હી આયેગી. તેરે 
િવક પસે ક ય, િવક પ કરે તો આ ય ઐસી ચીજ હૈ નહ . ઐસી ા ાનીકો હો તી 
હૈ તબ પરકે કતાકા િવક પ છૂટ તા હૈ.  

હા, આમ લાવું, ઐસા લાવું, એવી દવા ક ં તો આમ થાય... ધૂળેય નહ  થાય.  થવાનું 
હશે તે થશે. ડો ટર મરી ય છે ને. એય મિણભાઈ! મણીભાઈએ બહુ દવા કરી. યા કરે? વહ 
તો જસ સમયમ  જડ આનેવાલા હૈ (વહ આયેગા ઔર) પૈસા નહ  આનેવાલા હૈ તો રાગ 
તેરા ( કતના) ભી કર તો નહ  આયેગા. સમજમ આયા? આ લ બડીના દરબારનો હતો દીકરો 
નાનો. એપે ડ સ થયું. શું થયું? જુવાન ધ કુંવર ૧૪ વષનો દીકરાનો દીકરો. રાજગાદીએ 
બેસશે એનો દીકરો. એવી પીડા... એના બાપનો બાપ–દાદો ગાદીએ. દાદા .. શું કહે? 
દૌલતિસંહ ગાદીએ. છોકરો રોવે તો યું ન ય ડોસાને. દસ લાખની ઉપજ. રોવે.. રોવે.., 
ડોસો પણ રોવે. આં યું આમ લાલચોળ થઈ ગઈ. બોલાવો ડો ટરને મુંબઈથી પે યલ (ટેન 
ારા). પે યલ આવી. રેલ– ટેશન ઉપર ય યાં છોકરો મરી ગયો. આવી યાં પે યલ... શું 

કરે? ધૂળ કરે? આનેવાલા આયે, ન આનેવાલા ન આયે, યા તેરે પુ ષાથસે આતી હૈ ચીજ? 
દસ લાખકા તાલુકાદાર. કતના પૈસા ખરચા હોગા? અને રા ને છોકરો મરી ગયો તો બહુ 
દુઃખ થયું. બહુ દુઃખ થયું. કોઈ એની પાસે ય... શું કહેવાય? મોઢે. મોઢે ન જવા દે. લાલચોળ 
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આં યું... મનાઈ છે, ન શો, એને દુઃખ થશે. એટલા પૈસા ખર યા. દસ લાખનો તાલુકાદાર, 
પે યલ બોલાવી, યાં આવી યાં મરી ગયો. એમાં કોણ નાખતું હતું સાદ? 

અને તે રજકણ આવે તો પણ યાં પરમાણુમાં પ રણમન થવું હોય તો થાય. ભાઈ! તુ  
ખબર નહ . મબ કા િનણય કરનેમ તો વહ હૈ ક કોઈ ભી રજકણકી પયાય જસ સમયમ 
આનેવાલી હૈ વહ કસીસે ક ય, કોઈ ઉસે લા સકે, તીન કાલમ (ઐસા) હૈ નહ . આહાહા! 
ઐસી શરીરકી પયાય ભી જસ સમયમ  (હોનેવાલી) હૈ વહ હોગી. તેરે ક પના કરનેસે 
યિ થત રહે (ઐસા નહ ). મને ક પના કી ઇસિલયે શાતા અ છી રખતા હૂં. મૂઢ હૈ. સબ છૂટ 
યેગા. પીછે આતા હૈ િવક પ, પણ વહ અિ થરતાકા આતા હૈ. અ ભ ાયમ ઐસા નહ  ક મુ  

િવક પ આયા ઇસિલયે માટે ઐસા બના દું શરીરકો. ઉસકા નામ મબ  ને કાલલ ધકા 
તા પયફલ હૈ ક પરમ કતાબુિ  છૂટ ય. સમજમ આયા? આહાહા!  

ઉપદેશકે વા ય િનકલતે હ વહ અપનેસે નહ . સમજમ આયા? આહાહા! અરે! વ તુ 
તો જડ હૈ. જડકો કૌન કરે ભાઈ? તને ખબર નથી. આ કંઠનું ુજવું, હલવું એ તો અનંત 
પરમાણુના િપંડ– કંધની દશા છે. એ ુ  ને (વાણી) ખરે, એ તો પોતાની પયાયને કારણે. 
આ માકે કારણસે હૈ નહ . આ મા ઉપદેશ કર સકતા હૈ? વાણી િનકાલ સકતા હૈ? કૌન કરે? 
એ કારણ એ કે ઉલટો પુ ષાથ. ઉલટે પુ ષાથસે િવક પ કરતા હૈ. દૂસરા કોઈ કારણ હૈ નહ . 
યહાં કહતે હ, ઓહો! ભગવાન આ મા સ ય દશન- ાન-ચા ર પ પ રણમતા હૈ તબ 
કાલલ ધ આ દ સબ ાનમ યાલમ આ તી હૈ. (સબ) એક સાથ હોતા હૈ. પાંચમો ોક. 

वहरणनयः ािप ूादा- 
िमह िनिहतपदाना ंह हावलः। 
तदिप परममथ िचिमारमाऽ ं
परिवरिहतमः पँयता ंनषै िकित।्।५।। 

‘वहरणनयः यिप हावलः’ िजतना कथन. યવહારનયની યા યા એ કે 
જતના કથન. અંદરમાં ણવાવાળું ( ાન) એ વાત નથી લીધી અહ  તો. એ તો રાગ હોય, એ 
તનું ાન હોય—એ બધું એમાં ગયું કથનમાં. યવહાર નામ જતના કથન. जीवव ु

िनिव क ह।ै वह तो ानगोचर ह।ै ભગવાન આ મા િનિવક પ હૈ. યે તો અંતરકે ાનસે 
અનુભવમ આનેવાલી ચીજ હૈ. કોઈ યવહારસે િવક પ કયા ક સમ નેકા િવક પ આયા—
ઉસસે સમજનેમ આને લાયક ચીજ હૈ નહ . સમજમ આયા? વ–ભગવાન આ મા ાનકા 
િપંડ ભુ રાગરિહત અભેદ ચીજ હૈ. િનિવક પ શ દ નહ  િલયા. યે ાનગ ય હૈ. અપને અંતર 
ાનસે, વસંવેદન કરે તો ાનસે અનુભવમ આનેવાલી ચીજ હૈ. કોઈ રાગસે, િનિમ સે, 

સુનનેસે વહ અનુભવમ આયે ઐસી ચીજ હૈ નહ . યે ચીજ ઐસી નહ  હૈ. આહાહા!  
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वही जीववकुो कहना चाह, तब ऐस े ही कहनमे आता ह.ै.. ચાહે  રીતસે 
વવ તુકો કહે, તો ઇતના થોડા તો કહનેમ આતા હી હૈ. યા? िजसके गणु दशन-ान-चािरऽ 
वह जीव। દેખો ભાઈ! યહ આ મા હૈ ન. ા કરનેવાલા, નનેવાલા, રમણ કરનેવાલા વહ 
આ મા. ઇતના કહના ભી યવહાર હો ગયા. સમજમ આયા? કહતે હ, અંતરમ િવક પમ ઐસા 
રહે ક આ મા દશન હૈ, ાન હૈ, ચા ર  હૈ. રાગસિહત હૈ યે તો બાત હી નહ  કી દેખો! 
કમસિહત હૈ યે બાત હી નહ , નયકી તો યહાં બાત લી હી નહ . આ ખરમ આ ખર ઇતના એક 
નય આયે બના રહતા નહ . આહાહા! સમજમ આયા? મ કમ સિહત હૂં યે બાત હી નહ  ઔર 
રાગ મેરેમ હૈ વહ બાત ભી નહ . મેરી વ તુ... વ તુ તો િનિવક પ અભેદ હૈ. યે ગુણ કોઈ 
વ તુસે જુદા પડતે નહ . સે યે લકડી હૈ દેખો! સુખડકી. લકડી તો લકડી હૈ. ઉસમ સુગંધ, 
મુલાયમપના, વજન ભ  પાડકર કહા ( તા હૈ, પર) વ તુમ ભ તા હૈ નહ . ઐસે 
ભગવાન આ મા એક પ અનંત ગુણકા િપંડ હૈ. વ તુ િનિવક પ હૈ–અભેદ હૈ. થોડેમાં થોડી 
(કહને)કી રીત હો તો વહ આ મા.... કહનેવાલા કહે તો અપનેમ િવક પ ઉઠે. સમજમ આયા?  

યે દશન– ા કરનેવાલા આ મા, નનેવાલા આ મા, િ થરતા હોતી હૈ યે આ મા— 
ઐસા યવહાર ભી આતા હૈ. અભેદકો બતાતા હૈ ઐસા યવહાર બીચમ આયા, પર આદરણીય 
નહ  હૈ. ઉપકારી યા હૈ? ઉસકા લ  છોડકર અભેદ કરે તો ઉસે િનિમ  કહનેમ આતા હૈ. 
આહાહા! ભારે વાત નાખી. વીતરાગમાગ... એકલો વીતરાગીિપંડ ભુ. આહાહા! સમજમ 
આયા? ઉસકી સમજનમ ભી ઐસા િવક પ આયા.. દૂસરા િવક પ તો યા? મ કોઈ િવશેષ 
સમજતા હૂં, મ કષાયકી મંદતા કરતા હૂં, મેરેમ િવશેષ ાન હુઆ હૈ—ઐસા િ મ 
અિધક(પના) રહ ય ઉસ યવહારકી બાત તો યહાં કી હી નહ . યા કહા સમજમ આયા?  
ઉસમ હૈ નહ  ઉસકી તો બાત કી હી નહ . સે ક ાન સૂ મ હો ય િવશેષ, અંદરમ ઐસે 
રહે કે મ િવશેષ હૂં, મ અિધક હૂં, ઉસ નયકી બાત તો યહાં કી હી નહ . વહ તો િમ યા વમ 
ચલા ગયા. આહાહા! સમજમ આયા?  

 ઉસમ નહ  હૈ ઐસી રાગકી મંદતાકી યા કી ઔર યોપશમ ાન હુઆ થોડા તો 
ઉસમ (માને ક) મેરા ાન િવશેષ હૈ.. મેરા ાન િવશેષ હૈ, મ કુછ અિધક હૂં—ઐસા  અંતરમ 
રહે વહ તો િમ યા વભાવ હુઆ.  ઉસમ નહ  ઉસસે મ બઢ ગયા ઐસા માના, ઉસકી બાત 
તો યહાં લી હી નહ . ાન-દશન તો  ઉસમ હૈ ઉસકી બાત લેતે હ. સમજમ આયા? 
આહાહા! કહતે હ... ઉસકી તો બાત નહ . યે તો અંદરમ અભેદમ હૈ ઉસકો ભેદ કરકે યે દશન, 
યે ાન, યે ચા ર  (કહના) યે યવહાર હૈ. ઇતના આયે બના રહતા નહ . ભેદ હૈ. આહાહા! શું 
કથની પણ કથની યવહારને િસ  કરવાની (અને) િન યને આદરવાની!  

કહતે હ ક ભાઈ! જસકો અંદરમ ઐસા શ ય રહ ય ક મને તો યાકાંડ કયા હૈ, 
મ તો ૫૦-૫૦ વષસે ત પાલતા હૂં, ચય પાલતા હૂં, સમજમ આયા? ઔર શા ા યાસ 
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મ કરતા હૂં, શા ા યાસસે મુ  દૂસરેકો સમ નેકી શ ત બઢ ગઈ હૈ—(ઐસા) અ ભમાન હૈ 
તો િમ યા વકા પોષક હૈ. િમ યા વમ બઢા હૈ. વહ િમ યા વ બડા શ ય હૈ. સમજમ આયા?  

ાનીકે પાસ કોઈ િવશેષ યોપશમ ન હો તો વહ બોલે નહ . ઇસકો (અ ાનીકો) લગે 
ક બોલનેમ મ બઢ ગયા હૂં. ઉસકી સ ય દશન- ાનકી િવરાધના કરકે.... સમજમ આયા?  
યા કહતે હ? વ તુમ  દશન- ાન હૈ, વ તુમ–અભેદમ  અનંત ગુણ( પ) ભેદ હૈ, ઉસકા 
ઇતના તો ભેદ (કરના પ઼ડતા હૈ), આહાહા! િવક પસે સમ નેવાલા ક સમજનેવાલા ઐસા ભેદ 
કરે ક દશન (અથાત્) િ કાલ વ તુકી ા કરના, િ કાલકા ાન કરના, િ કાલમ િ થર હોના. 
ઐસા ભેદ અભેદકો બતાતા હૈ, પર ભેદમ હી રહ ય તો ભેદ તો હેય હૈ. અંદર વ તુ હૈ 
ઉસકી ા- ાન ચા ર  ઉસે પાના, ઐસા ભેદ ભી હેય હૈ. સમજમ આયા? અંદરમ હૈ હી 
નહ .  

ોતા : ...... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : એક પમ ભેદ કરતે હ વહ જૂઠા હૈ. ચાહે સો બુિ વાલા હો, 

સમજનેવાલા હો, (પર) ઇતના (ભેદ) તો અંદરમ આયે બના રહતા નહ . ખેદ હૈ ઐસે કહગ. 
સમ ?  અંતમ.. આવે છે ને. શેમાં? આમાં જ આ યું છે. ઓલા કહે છે ને. ટીકામાં લીધું છે 
ભાઈએ અ યા મ તરંિગણીમાં. બહુ .... લીધું છે. ખેદ હૈ. હમ તો શ દમ અનુમોદન કરતે હ. 
ખેદ હૈ ક ઐસા યવહાર િવક પ આયા ક યે દશન, યે ાન. હમારા ચલે તો ઉસકા આ ય 
િલયે બના હમ અનુભવ કર. પર વહ આયે બના રહતા નહ . આહાહા! સમજમ આયા? 
इतन ेकहनकेा नाम वहार ह.ै જુઓ! સમજમ આયા?  

जो कोई ब सािधक... સાિધકકા અથ યા કયા? દેખો! બુિ વાલા િવશેષ હો. સમજમ 
આયા? कोई ब सािधक (-अिधक बिुमान ्) हो तो भी ऐसा ही कहना पड।े ઐસા િવક પ આયે 
બના રહે નહ . ઇતના બસ હૈ, દૂસરી કોઇ ચીજ નહ . આહાહા! इतन ेकहनकेा नाम वहार 
ह।ै આહાહા! સમજમ આયા? પરલ ી ાન, પરલ ી રાગકી મંદતા ઔર દેવ-ગુ  િત ાકા 
ભાવ ઔર પંચ મહા તકા ભાવ—યે સબ તો વ તુમ હૈ હી નહ . સમજમ આયા? વહ તો 
વ તુમ હૈ હી નહ . ઉસસે અિધક માનના વહ તો યવહાર–િમ યા વ યવહાર હૈ. સમજમ 
આયા? ભાઈ! આ તો વીતરાગ માગ છે. આ મા વીતરાગ વ પ છે. અપના વીતરાગી વ પ... 
આ વીતરાગભાવ તે આ મા, સમ ? યે ભી ભેદ હો ગયા. વીતરાગી િ મ ઇતના શ ય ભી 
કામ કરતા નહ . સમજમ આયા? ઐસી િનિવક પ ચીજ ઉસમ ભેદ કરકે.... ચાહે સો બુિ વાલા 
હો, સમજમ આયા? (ઉસે) ઇતના તો કહના પડેગા. ઇસકા નામ યવહાર હૈ. કહો, આ 
યવહારની યા યા. ઇતના યવહાર તો આયા.... વહ યવહાર િન યકા કારણ નહ . સમ તે 
હ યા? અભેદમ . અભેદમ ય તો યવહારકો િનિમ  કહનેમ આતા હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા? 
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‘હ રનો મારગ છે શૂરાનો, કાયરના નહ  કામ.’ ભુનો માગ–વીતરાગનો માગ  
શૂરવીરનો છે. સમજમ આયા? યે પામરકા માગ નહ  હૈ. એક ફેરી ક ું હતુંને ઓલું નપુંસકનું–
પાવૈયાનું? હીજડા ય  કહતે હ? આચાય  કહતે હ વહ ક ણાસે કહતે હ હ . ક ણાસે.. 
નાથ! તેરા વ પ તો અભેદ હૈ ન ભુ! રાગ, પુ યસે મુ  ધમ હોગા ઐસી મા યતા તુમ કરતે 
હો, વહ તો નપુંસક(પના) હૈ. ય ક ઉસકી મા યતાસે તુમ િનગોદમ, નપુંસકમ યેગા. ત વકા 
િવરોધ કરતે હો (તો) તેરા તુમ િવરોધ કરતે હો. ાન હીન હો યેગા ભુ! િનગોદમ રહના 
પડે. અનંત કાલમ સ હોના મુ કલ હૈ. ભાઈ! એ લના દુઃખ મહા કઠણ છે. અપની પયાય 
જહાં હીન હો ય, ઐસી ચીજકા દુઃખ વહ તો દુઃખ વેદનેવાલા ને. ભાઈ! ઐસા ન કર ભુ! 
એમ કહતે હ. આહાહા! સમજમ આયા? નપુંસક કહકર ક ણા (બતાતે હ) એમ મા ં કહેવું છે.  
ઐસે િતર કાર કરતે નહ .  

ભાઈ! તેરા પુ ષાથ વભાવ હૈ પૂણ, વભાવકી િ  કરકે શુ વ પકી રચના કરના 
વહ પુ ષકા પુ ષાથ હૈ. રાગકી રચના કરના ને અંદર સમતા–વીતરાગતા ગટ નહ  કરના 
ઔર રાગકો ઉ લંઘ સકતે નહ , (વહ) પુ ષાથ નહ , (વહ) પુ ષ નહ . આહાહા! ભાઈ! તેરા 
વીય હીન હો યેગા. સમજમ આયા? વ -પા  રખકર... ભગવાન ક ણાસે કહતે હ હ , 
વ –પા  રખકર સાધુપના માનેગા તો િનગોદમ ભુ યેગા. નાથ! યે ક ઠન પડેગા તુ . 
ક ણા હૈ. સમજમ આયા? ય ક નવ ત વકી તુમ િવરાધના કરતે હો. તેરી પયાયકી િવરાધના 
હો યેગી ભાઈ! તુ  દો ઇિ યપના િમલના મુ કલ પડેગા ભાઈ! આહાહા! સમજમ આયા? 
આહાહા!  

ોતા : ...... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : પુ યભાવ, રાગ મંદ કરે તો પુ ય બંધાય. ઉસમ મને ધમ કયા 

ઐસા માને તો મહાપાપ િમ યા વકા લગે. ભલે બે ઇિ ય હોય અંદરમાં. પાણીના બંદુ ન પીવે. 
મ બૈઠ ગયા હૂં... યે તો શરીર હૈ. મને શરીરકો રખા યહાં, યે િ (વાન) અ વકા વામી હોતા 
હૈ, િમ યા િ  હૈ. થોડી ક ઠન બાત હૈ ભૈયા! આ તો વીતરાગનો માગ છે. આ કંઇ પોલ ચાલે 
એવું નથી. હા, થોડો અ યાસ કરે ભાઈ! અને નરમ પડી જવું ઇએ. આહા!  

કહતે હ ક यहा ँकोई आशकंा करगेा िक व ुिनिव क ह,ै उसम िवक उपजाना 
अयु ह।ै એવી શંકા કરે. પણ વ તુ તો િનિવક પ હૈ, ઉસમ ભેદ કરના, િવક પ કરના તો 
અયુ ત હૈ. બાત તો સ ચી હૈ, પણ ઐસા આયા બના રહતા નહ  ઔર ખેદ કરતે હ. યે િવશેષ 
કહેગ.                                                           

      ( માણ વચન ગુ દેવ) 



કળશ – ૫                               વચન નં. ૧૦                                133 
 

  ાવણ વદ ૬, શિનવાર, તા. ૨૬-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૫,   વચન નં. ૧૦ 

 
સમયસાર કલશ હૈ. વ અિધકાર, પાંચમો કળશ. યહાં કહતે હ, વ ... વ 

અિધકાર હૈ ન? વ તો િનિવક પ વ તુ હૈ. વ અભેદ અનંત ગુણકા િપંડ ઐસી અભેદ ચીજ 
હૈ. ઉસકો ભેદ કરકે સમ નેકા કારણ યા? વ તુ તો િનિવક પ હૈ. યા કહા સમજમ આયા? 
વ તુમ ગુણ-ગુણી ભેદ ઉસમ હૈ નહ . ાન તે આ મા, દશન તે (આ મા ઐસે ભેદ) વ તુમ હ 
નહ . વ અિધકાર હૈ. વ તો ચૈત યમૂિત, િવક પસે રિહત અભેદ િનિવક પ ચૈત ય બંબ હૈ. 
ઉસકો સમ નેમ દશન ાન-ચા ર  ઐસા ભેદ કરનેકા કારણ યા હૈ? િનિવક પમ ઐસા ભેદ 
પાડવો–ભેદ કરના? ઐસા  હૈ. સમજમ આયા? દૂસરી રીતસે ા  હો સકે નહ ....  
સમજમ આયા?  

યા કહતે હ? એય! વાર લાગે છે કેમ? મોડું કેમ થાય છે? દર વખતે પાછળ આવો 
છો. મોઢા આગળ બેસવું ને (મોડા) આવવું એ બરાબર નહ . યાય તો કર. કહો, સમજમ 
આયા? યહાં કહતે હ, વ તુ તો િનિવક પ હૈ. ખરેખર તો આ તેરમી ગાથાનો ઉપો ઘાત છે. 
બારમી (ગાથા) પછી ઓલો એક (કળશ) તો આવી ગયો છે ‘ઉભયનયિવરોધ વંિસની’. બારમી 
પછી આવી ગયો છે. સમજમ આયા? આ મા કષાયકી મંદતાસે તો ા  હોતા નહ , સમજમ 
આયા? ઔર શા ાનકે બોધસે ભી ા  હોતા નહ  ઐસી ચીજ હૈ. દો આયે—બા  ાન ને 
યા. સમજમ આયા? પર ઉસ ચીજમ દશન- ાન-ચા ર  (ઐસે) ભેદ ભી નહ . વહ ચીજ (-

બા  યા દ) તો હૈ નહ  ઉસમ. સમજમ આયા? યે ચીજ  અંદરમ હૈ યે તો એક પ હૈ. 
ાન, દશન, ચા ર (મય) એક પ વ તુ હૈ. ઐસી અભેદ ચીજમ ભેદ કરનેકા યા કારણ હૈ? 

વહ કલ આયા હૈ દેખો! 
व ु िनिव क ह,ै उसम िवक उपजाना अयु ह.ै િશ યકા  હૈ. જુઓ! અહ  

સુધી તો િશ યનો  છે. વ તુ તો ત ન અભેદ એક પ અખંડ એક વભાવી હૈ. ઐસી ચીજમ 
િવક પ કરના–ભેદ કરના તો યાજબી નહ . ઐસા િશ યને  કયા. वहा ँसमाधान इस ूकार 
ह ै िक वहारनय हावल ह।ै जसै ेकोई नीच ेपड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेत ेह.. 
પણ ઉપર આનેકી શ ત અપનેસે હૈ હ . મુદા ઉપર આવે નહ . િફર ઉસસે (-દૂસરેસે) ઉઠતા હૈ 
ઐસા ન લેના. जसै ेकोई नीच ेपड़ा हो तो हाथ पकड़कर ऊपर लेत ेह... પણ ગિત કરનેકી 
તાકાત તો ઉસકી હૈ. આહાહા! એની. પણ એને પકડીને ઉપાડે છે એ િનિમ  છે. वसै ेही गणु-
गणुीप भदे कथन... જુઓ! પહેલું દશન- ાન-ચા ર  ક ું હતું. અભેદમ દશન- ાન-ચા ર  
ઐસે (ભેદ) કયે બના તો ચલે નહ —ઐસે પહલે કહા થા. સાિધક–બુિ વાલા હો તો પહલે 
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ઇતના તો કહના પડે, ઐસા િલયા થા. આ આ મા.. ે તે આ મા.. ણે તે આ મા.. ઠરે તે 
આ મા.. ઐસા ભેદ િલયા થા. દૂસરા કોઈ ઉપાય નહ .  

અબ યહાં કહતે હ, वसै ेही गणु-गणुीप भदे कथन ान उपजानकेा अगं ह।ै ઇતના 
ભેદ કરના ક આ દશન તે આ મા, ાન તે આ મા, ચા ર  તે આ મા—ઐસા ભેદ કરકે કહના 
(વહ), યે વ તુ સી હૈ ઐસા ાન ઉપ નેકા– યવહા  ાન ઉપ નેકા એક કાર હૈ. િન ય 
ાનકી બાત યહાં નહ  હૈ. સમજમ આયા? ઉસકે યાલમ આવે ક ચીજ યહ હૈ અખંડ ાયક 

ચૈત ય વહ દશન, ાન, ચા ર .... ઉસે સમજને લાયક હૈ. ાન તે આ મા છે, દશન તે 
આ મા—ઐસા ગુણીમ ઇતને ગુણકે ભેદ કરકે ગુણીકો બતાના ઇતના એક ાનકા કાર હૈ. 
લ મ લેનેકી ચીજમ યે કાર આતા હૈ. સમજમ આયા? નથી આ યું? એ પોપટભાઈ! યાલમ 
થમમ થમ (લેના ક) યહ ગુણી હૈ વહ દશન- ાન-ચા ર  સંપ  હૈ, ઉસસે આ મા ા  

હોતા હૈ. ઐસા લ  તો પહલે ગુણ-ગુણીકા ભેદ(કા ાન) કરાનેમ આતા હૈ. ઐસા યાલ 
અંદરમ લેના પડતા હૈ. ઇતના યાલ તો આતા હી હૈ એમ કહતે હ. વહ વા તિવક ાન નહ  
હૈ. સમજમ આયા?  

વા તિવક ાન તો, અભેદકા અનુભવ હો તબ વા તિવક ાન હોતા હૈ. એક કાર 
આયે બના રહતા નહ  ક આ આ મા.... દૂસરી ચીજ તો િનકાલ દી. જસમ અભેદ પસે હૈ 
ઉસકો ભેદ કરકે કહા ક યે ગુણી... ાન, દશન, ચા ર સે સમજને લાયક હૈ ક ાન તે 
આ મા, દશન તે આ મા. જુઓ! ગુણ ને ગુણી. ગુણ ને ગુણી. ગુણ-ગુણીકા ભેદ કરકે સમ ના 
ઐસા ાન ઉપ નેકા એક અંગ હૈ. કૌનસા ાન? સ ય ાન એમ નહ . યે યાલમ આનેકા 
એક કાર હૈ. જસે અભેદ ાન હો તબ ખરેખર ાન ઉ પ  હુઆ કહનેમ આતા હૈ. આવી 
વાત છે.  

ોતા : પહેલો યવહાર આવે... 
પૂ ય ગુ દેવ ી : પહેલો-પહેલાની વાત યાં છે? હ  આમણે તો અ ાની જ લીધો છે. 

ફ ત યાલ આવે છેને એટલું. યાલ આ યું એટલું. ह:.. યા કરે? અને ટીકાકારે એમ લીધું 
નથી. યાં સુધી શુ વ પની પૂણ ાિ  નથી તબ તક ઐસા ગુણ-ગુણીકે ભેદકા િવક પ આયે 
બના રહતા નહ —ઐસી બાત લી હૈ. બારમામાં લેવું છેને બારમાં. પછી બારમામાં આવે છે ને 
યવહારનય. પછી તેરમે લીધું છે. ભલે સંિધ કરે. બારમાનો આ કળશ ગયો ચોથો. ચોથો ોક 
બારમાનો ગયો. આ પાંચમા (પછી) भदूणेािभगदा.. કહના હૈ ન? નવ ત વકા િવષય ભેદ પ 
હૈ. વહાં નવ ત વ, યહાં ગુણ-ગુણીકા ભેદ િલયા. સમજમ આયા? યે વ તુ બહુ સૂ મ હૈ. દૂસરા 
કોઈ કાર નનેકી વહાં જ ર નહ . ઇતના તો, યે ગુણી ાનગુણવાલા હૈ, ાવાલા હૈ, 
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ાવાલા હૈ—ઐસા ગુણ-ગુણીકા ભેદ કરનેકા લ  તો પહલે આ તા હૈ. દૂસરા કોઈ ઉપાય 
નહ .  

ોતા : પર ઉસકો ભાવદેશના હૈ ન? 
પૂ ય ગુ દેવ ી : ભાવદેશના.. વહ ઠીક હૈ. ઉસ તકા ાનમ યાલ આયા. 

દેશનાલ ધ તો પહલે પૂણ હો ગઈ. પણ ઉસ કારકા પહલે િવક પ આયા ક ાન તે આ મા, 
ા કરે તે આ મા. ઇતના ગુણીમ ગુણકા ભેદ કયા. ઐસા યાલ પહલે કરના પડતા હૈ.  
ह: હૈ, આગળ કહેશે. ખેદ હૈ ક ઇતના આતા હૈ. સીધે ચલે ય તો હમ િનિવક પ 

અનુભવમ ચલે ય (ઐસી) યે ચીજ હૈ. ગ ધર એ એમ ક ું છે, ગ ધર એ એમ ક ું છે. 
ગ ધરલાલ પં ડત ઠીક થા અથ કરનેવાલા. ખેદ હૈ.. ह:–ખેદ હૈ. અરે! ઇતના િવક પ ક યે 
ગુણી ને યે ગુણ ઐસા ભેદકા ાન અંદર આયે બના રહતા નહ . ખેદ હૈ તો ભી આતા હૈ, પણ 
અપને વ પકા અનુસરણ કરનેમ વહ કારણ હૈ નહ . ભેદકા અનુસરણ છોડકર અભેદકી િ  
કરે તો સ ય ાન હોતા હૈ. ઝીણી વાત છે ભાઈ! સમજમ આયા? 

ભગવાન આ મા અંતરમ... કહતે હ ક પહલે... દશન- ાન-ચા ર  કહો કે ગુણ કહો, 
ઔર ગુણી વહ—પહલે તીન બોલ િલયે થે ન? િફર ચાર િલયે, િફર ચેતન લગ, િફર ય-ગુણ-
પયાય લગ. ઐસે ચાર કારસે લગ. સમજમ આયા? કહતે હ, ભગવાન! તેરી ચીજ સવ  
પરમા માને દેખી હૈ ઐસી ઉસકો સમજના... સમ નેમ ઔર સમજનેમ ગુણ-ગુણીકે ભેદકે  
ાનકા કાર પહલે આયે બના રહતા નહ . હૈ વહ યવહાર. કહો, આ યવહાર. સમજમ 

આયા?  
उसका िववरण—जीवका लण चतेना इतना कहन े पर... દેખો! ચેતના િલયા. 

તીનમસે એક િલયા. ાન લ ણ મુ ય હૈ વહ િલયા. प ु लािद अचतेन िस े िभपनकेी 
ूतीित उपजती ह।ै ચેતના ઔર ચેતન ઇતના તો ભેદ કરના પડા. સમજમ આયા? સૂ મ 
બાત હૈ. ચેતના વકા લ ણ.. ચેતના વકા લ ણ.. દેખો! ગુણ-ગુણીકા ભેદ હો ગયા ઇતના. 
પહલે દશન- ાન-ચા ર  કહા થા, સમજમ આયા? િફર ગુણ-ગુણી ભેદ કહા તો ભી દશન-
ાન-ચા ર  તીન આ ગયે ઉસમ. તીનમસે એક િલયા અબ. આ ચેતના તે ચેતન.. ચેતના તે 

ચેતન.. ચેતના તે આ મા.. પુ ગલસે ભ , ચેતનાસે યહ ચેતન—ઐસે લ ણસે ચેતનાસે 
ચૈત યકી તીિત હોતી હૈ. સમજમ આયા? આહાહા!  

जीवका लण चतेना इतना कहन ेपर... સારા પુ ગલા દ, રાગા દ સબ હ . રાગા દ 
ભી િનકલ તે હ. ચેતના યે વકા લ ણ.. સબ (ભેદ) િનકલ ગયે. નના-દેખના ચેતના વહ 
વકા લ ણ. જુઓ! વ અિધકાર છે. ચેતના એ ચેતન ઐસા ભેદ આયે બના પરસે ભ  

હો સકતા નહ . પુ ગલસે ભ , રાગસે ભ , દયા-દાનકે િવક પસે ભ . સમજમ આયા? 
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ચેતના લ ણસે લિ ત. રાગ લ ણસે નહ , પુ ગલસે નહ , શરીરસે નહ , પણ ચેતના લ ણ 
વકા ઇતના ભેદ કયે બના પરસે ભ કી તીિત હો સકતી નહ . સમજમ આયા? યે 

ચેતના યા? િ કાળ ાનદશન ચેતના હૈ ન વહ. બા કા સમજનેકી બાત યહાં નહ . બાહરકા 
યાલ કરના વહ ચેતના હૈ નહ . શા કા ભણના-પઢના... ઉસમ  ગુણ હૈ વહ પયાયમ 

ઐસા... ચેતના તે ચેતન, બસ. ચેતના નન-દેખન વહ આ મા. ઐસા પહલે ભેદ આતા હૈ. 
સમજમ આયા? ખેદ હૈ ક ઇતના યવહાર આતા હૈ, યા કરે? પણ યવહાર અનુસરણ કરને 
લાયક નહ . આહાહા! સમજમ આયા?  

इसिलय ेजब तक अनभुव होता ह.ै.. દેખો! જહાં તક અનુભવ હોતા હૈ–આ માકા 
િનિવક પ આનંદકા અનુભવ હોતા હૈ, तब तक गणु-गणुी भदेप कथन ानका अगं ह।ै 
અનુભવ જબ તક ન હો, તબ તક ઇતના (ભેદ રહતા હૈ ક)  ચેતના તે આ મા, ાન તે 
આ મા, દશન તે આ મા, ચા ર  તે આ મા. .....ચોથાની. સાતમાની નહ  ભાઈ! લોકો બધા લઈ 
ય છે, આ તો ણે સાતમે-આઠમે એમ લોકો કહે છે હ . એ ય છે બધે ઘણે ઠેકાણે એટલે 

લોકો કહેતા હોયને. એમ નથી. આ તો ચોથાની વાત છે. સમજમ આયા? થમ સ ય દશનકે 
કાલકી બાત ચલતી હૈ. આહાહા! શું કહે? યે ચીજકો ઐસી બના દી હૈ. સ ય દશન એટલે ણે 
કાંઈ સાધારણ ચીજ કે એક દેવ-ગુ -શા ને માનવું. ઐસી ચીજ નહ . વહ કહગ અભી. આગે 
આયેગા. सकल कमपािधस ेजसैा ह ैवसैा ही ूपन ेउसका अनभुव... યે છઠવે કલશમ 
આયેગા. इह दशनम ् શ દ પડા હૈ ન? આ બાજુ છે. સાતમા પાને નીચેથી પાંચમી લીટી. इह 
दशनम ्.. છે? વૈસા હી ય પને અનુભવ હોના. યા કહતે હ સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા અખંડ ચૈત યિપંડ અનંત ગુણકા િપંડ હૈ, વ તુ િનિવક પ હૈ. ઉસ 
ચીજકો અનંત કાલસે સમ  નહ  તો ઇસકા ઇતના તો ભેદ આયે બના રહતા નહ  ક આ 
ચેતના તે આ મા અથવા યે ગુણ ઇસ ગુણીકા, દશન- ાન-ચા ર  તે આ મા. ઇતના પહલે 
લ મ આના ઉસકા નામ યવહાર કહતે હ. પણ વહ યવહાર કબ તક આયેગા? ક અનુભવ 
હો તો યવહાર છૂટ યેગા. સમજમ આયા? યવહારકો અનુસરકે અનુભવ હોતા હૈ ઐસા 
નહ . સમજમ આયા? આ ચેતના તે આ મા (ઐસે) ભેદકે લ સે અભેદકા અનુભવ હોતા હૈ 
ઐસા નહ . પણ ઐસા પહલે યાલ આતા હૈ ક યે ચેતના વહ આ મા. યે છૂટ ગયા. છૂટ કરકે  
અનુભવ હો (ઉસસે) પહલે ઐસા તો આતા હૈ. ઇતના કહતે હ. ટેકા-બેકા શું? અમારે ના પાડે 
છે રાજમલ . ટેકા મ ા તો છોડી દેવું પ ું. એ લીધો જ નથી. યાલમ આયે બના દૂસરા 
યા કરે? ઉસસે હુઆ હૈ? ભેદસે હુઆ હૈ? ભેદસે હુઆ હો તો ટેકા િમલા કહા ય. સમજમ 
આયા? શાંિતસે સમજના. આહાહા!  
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ધીરે હો ભાઈ! અંતરકી ચીજ વ તુ અખંડ િનિવક પ અભેદ વહ તો અંતરકે આ યસે 
િમલતી હૈ. પણ ઐસા (ભેદ) પહલે આયે બના રહતા નહ . યા કરે? દૂસરા કોઈ ઉપાય નહ , 
એમ કરીને કહે છે. સમજમ આયા? ઓહોહો! અહ  તો હ  કેટલી યા કરી, દયા-દાન કરી, 
ત-ભ ત કરી, યવહાર કરતે કરતે િન ય સ ય દશન હોતા હૈ... અરે! કહાં તેરી થૂલતા? 

ભાઈ! યે માગ નહ . ઉસમ માગ હૈ હી નહ . ઉસમ હૈ ઉસકા ભેદ કરકે કહના વહ ભી ઉસકો 
શરણ હૈ નહ . આહાહા! ઠાલાલભાઈ! અભેદ વ તુ ઉસકો ભેદ કરકે કહના વહ શરણ નહ , 
પણ આયે બના રહતા નહ . ઉપાય નહ . અનંત કાલસે અપની અભેદ ચીજ યા હૈ વહ ઉસકે 
નનેમ આયી નહ . સમજમ આયા?  

जब तक अनभुव होता ह ैतब तक गणु-गणुी भदेप कथन ानका अगं ह।ै અનુભવ 
હોતા હૈ, એનો અથ એ. જબ તક અનુભવ હોતા હૈ યાં સુધી આવે. હા, એમ કરવું. અનુભવ 
હોતા હૈ તબ તક ઐસા (ભેદ) આતા હૈ. બસ ઇતના હૈ. સમજમ આયા? ઇસિલયે जबतक 
अनभुव होता ह ैतब तक गणु-गणुी भदेप कथन ानका अगं ह।ै યહાં તો ‘ ાનકા અંગ’ 
ઉપર વજન દેના હૈ. ઇતના ગુણ-ગુણીકે ભેદકો ાનકા અંગ ય  કહતે હ? અનુભવ ન હો તબ 
તક ઐસા આતા હૈ. જબ અનુભવ હુઆ તો સબ છૂટ ગયા. ઉસકા ભી લ  રહતા નહ . તબ 
ઉસકો સ ય દશન આ માકા ય  અનુભવ હોતા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા!  

યે સ ય દશન યા ચીજ હૈ, કૈસે ા  હો—ઉસકી ખબર નહ  ઔર ઐસે લે લેતે હ 
ક એ તો આપણને ખબર ન પડે કે સ ય દશન છે કે નહ . તો હવે યો ત ને િનયમ. એની–
ત-િનયમની ખબર યાંથી પડી ગઈ? શેની ખબર પડે આંધળાને? અ ાની તો હૈ, ભાન તો હૈ 

નહ . યાકાંડ આ બહારથી દેખાયને કે આ કયુ ને આ છો ું ને આ મૂ યું એ દેખાય. એ 
ખબર પડે કે અ ાન છે. સમજમ આયા? ભાઈ! વીતરાગનો માગ આહાહા! એટલી વીતરાગતા 
કે ને ગુણ-ગુણીના ભેદનું લ  પણ લાભદાયક નથી. આહાહા!  

ઐસી વીતરાગી ચીજ આ મા.. ભગવાન આ મા વીતરાગી બંબ ચૈત ય બંબ 
કેવલ ાનકા કંદ હૈ. ઐસી ચીજકો ભેદ ( કયે બના) દૂસરા કભી સમ  નહ . તો સમ નેમ ને 
ઉસકો સમજનેમ ઇતના (ભેદ) આયે બના રહતા નહ . પણ વહ ભી અપને અનુસરણ 
કરનેલાયક નહ . અંતર અભેદ અનુભવ હો વહાં તક (િવક પ) આતા હૈ, પીછે છૂટ તા હૈ. 
ઐસી વીતરાગી આ મચીજ હૈ. સમજમ આયા? િનણયમ તો લે, ઉસકી ભૂિમકામ સુધાર તો 
કરે. ઐસી ાકા સુધાર (કરે) ક યે વ તુ દૂસરી કોઈ ચીજસે તો ા  નહ  હોતી, પણ 
ઉસકા–ગુણ-ગુણીકે ભેદકા લ  કરના ઉસસે ભી ા  હોતી નહ . પણ આયે બના રહતી 
નહ  ઐસા કહતે હ. આહાહા!  
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‘અનંતકાળથી આથ ો ભાન િવના ભગવાન, સે યા નહ  ગુ  સંતને મૂ યા નહ  
અ ભમાન.’ અને મૂળ ચીજના અનુભવ ને સ યક્ િવના ચા ર  યાંથી આવશે? ચા ર  તો, 
વ પમ રમણતા કરના વહ ચા ર  હૈ. જસમ રમણતા કરના હૈ વહ ચીજ હી િ મ આયી 
નહ , અનુભવમ આયી નહ , કહાં રમના? કહાં િ થર હોના? બાત તો, વ તુકી ઐસી િ થિત હૈ 
ભાઈ! ત લેના હૈ ન તો ઉસકો બનાયા ક દાયક. અરે ભગવાન! ઐસા ન કર. ત આ દકા 
િવક પ હૈ વહ તો શુભ પુ ય હૈ. વ પકી િ  હુએ પીછે િ થરતા કરના તો મહા અનંત 
પુ ષાથ હૈ. યે કોઇ સહજ િમલ તા નહ . યારે કહે, ય  પુ ષાથ નહ  કરતે? કોઈ રોકતા હૈ 
યા? કમ આયા દેખો! અરે! રોકે કૌન? સુન તો સહી! અપની િ થરતા નહ  વહ રોકતી હૈ. 
અિ થરતા રોકતી હૈ. કમ રોકતે હ? સમજમ આયા?  

યહાં તો કહતે હ, ભગવાન આ મા શુ  ચૈત યઘન િવ ાનિપંડ વીતરાગ વ પી ભુ.. 
વીતરાગ વ પી ભુ.. િનિવક પ કહો કે વીતરાગ વ પ કહો. આ ‘ ાનચેતના તે આ મા’ ઐસા 
ભેદ કરનેસે પરસે ભ  હોતા હૈ ઔર ઉસકા લ  છોડકર અભેદ હો તા હૈ તો ભેદ કરનેકા 
લ  છૂટ તા હૈ, તબ અનુભવ હોતા હૈ. સમજમ આયા? ચેતના લ ણ આ માકા કહનેસે 
શરીર, કમ, રાગકા લ  છૂટ તા હૈ, ઇતના. ઉસમ ઇતના લાભ હુઆ. ક ચેતના આ મા હૈ.. 
ચેતના આ મા હૈ.. ચેતના આ મા હૈ, તો સબ રાગ આ દકા લ  છૂટ ગયા. યે લ  આયા ક 
ચેતના યા? આ ચેતના (તે આ મા ઐસા) ભી જબ તક હૈ તબ તક ભેદ હૈ. સમજમ આયા?  

જબ સ ય દશન.. જબ તક એટલે યાં સુધી, એમ. અનુભવ હોતા હૈ વહાં તક– યાં 
સુધી વહ બાત રહતી–હોતી હૈ. સમજમ આયા? वहारनय िजनका हावल ह ैव ेकैस े
ह? અબ કહતે હ વ. ‘ूादािमह िनिहतपदाना.ं.’ िवमान ऐसी जो (ूादाम ्) ान 
उ होन ेपर ूारिक अवा... યહાં અ ાની િલયા હૈ. અહ  અથમાં અ ાની લીધો છે. 
અને મૂળ ટીકામાં િવશેષે ાનદશનચા ર ની પૂણ ાિ  નથી... આ યું હતું ટીકામાં? ભાઈ! 
આમાં અ યા મ તરંિગણીની ટીકામાં. એ બારમામાં છેને ટીકા. દશન ાનચા ર ની પૂણ ાિ  
નથી યાં સુધી યવહાર ઐસા આયે બના રહતા નહ . યવહાર નનેલાયક હૈ, અનુસરણ 
કરનેલાયક નહ . આતા હૈ જ ર. સમજમ આયા?  

ાન ઉ પ  હોને પર–સ ય ાન ઉ પ  હોને પર ूारिक अवा उसम 
(िनिहतपदाना)ं िनिहत–रखा ह ैपद–सव िजन.े.. એટલે પોતાનું લ  યાં છે એમ. બધું 
છોડી દીધું, પુ ગલ, રાગા દ સબ છોડ દયા. આ ચેતના તે આ મા.. ચેતના તે આ મા.. ઐસા 
આયા. પહલી પદવીમે ઇતના આયે બના રહતા નહ . भावाथ  इस ूकार ह—ैजो कोई 
सहजपस ेअानी ह,ै વભાિવક અ ાની–અના દકા અ ાની હૈ. जीवािद पदाथका ि-गणु-
पया यप जाननकेे अिभलाषी ह... એ તો મૂ યું છે હ  ફૂલચંદ એ. અ ાની કહી, મંદ ાની 
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કહી અને આનું આ વા ય યગુણપયાયનું ક ું છે શ આતમાં. जीवािद पदाथका ि-गणु-
पया य-प... યા? કે મ ય યા હૂં, મેરે ગુણ યા હ, મેરી પયાય યા હૈ—ઐસા  
નનેકા અ ભલાષી હૈ. અપને હ , દૂસરેકી બાત નહ , પર યકી બાત નહ .  

અપના વ  હૈ વહ ય યા હૈ? ઉસમ શ ત–ગુણ યા હૈ? શ તવાન ય, 
શ ત ઔર ઉસકી વતમાન ગટ દશા યા હૈ ઐસે નનેકે अिभलाषी ह उनके िलय.े.. દેખો! 
ય-ગુણ-પયાયકા નનેકા અ ભલાષી ઐસા કહા પહલે. કસકે? અપને. जीवािद पदाथका 
ि-गणु-पया य.. વા દ શ દ ભલે આયા, પણ પહલા વ. વના ય-ગુણ-પયાય. આ દ 
શ દ ના યો છે. સમજમ આયા? વના ય-ગુણ-પયાય શું? ભેદસે િવચાર કરના વહ ભી 
િવક પ હૈ. પર ઐસા સમજનેકી અ ભલાષા તો પહલી હોતી હૈ ક યે યા ચીજ હૈ? પીછે 
પુ ગલા દ... પુ ગલ ય યા હૈ? ગુણ યા હૈ? ઉસકી પયાય યા હૈ? (ઉસકી) પયાય ઉસસે 
હોતી હૈ, મેરેસે નહ . મેરી પયાય મેરેસે હોતી હૈ, ઉસસે નહ . તો વહ ચીજ યા હૈ? પયાય 
યા હૈ, ગુણ યા હૈ, ય યા હૈ? પરકા ય એટલે શ તવાન વ તુ, ઉસકી શ ત ઔર 
ગટ દશા યા હૈ—ઐસા અ ભલાષીકો થમ નનેકા ભાવ આતા હૈ. સમજમ આયા?  

ि-गणु-पया यप जाननकेे अिभलाषी ह उनके िलय े गणु-गणुीभदेप कथन 
योय ह।ै જુઓ! આ ાન તે આ મા. દશન– ા કૌન કરતા હૈ? રાગ કરતા હૈ? શરીર કરતા 
હૈ? પુ ગલ કરતા હૈ? હા,  ા કરતા હૈ વહ આ મા. ઐસા ગુણ-ગુણી ભેદ પ કથન યો ય 
હૈ, યો ય હૈ. ઐસા આયે બના રહતા નહ . સબ િનકાલ દયા ઉપરકા દૂસરા. િસફ અપને ય-
ગુણ-પયાય ઔર જડકે ય-ગુણ-પયાય, બસ ઈતના. સાધારણ ઐસા િવક પ રહ ગયા. આહા!   

‘ह तदिप एषः न िकित ्’ यिप वहारनय हावल – િનિમ પ કહા ह ै
तथािप कुछ नह. ઉસમ કુછ સાર નહ . ભેદકે લ સે અનુભવ હોતા નહ  એમ કહતે હ. જબ 
તક ભેદ રહે ક ચેતના તે આ, ાન તે આ... આ હ , આ મા ઉપર (લ ) ય. દૂસરી બાત તો 
કહ  રહી. સમજમ આયા?  

ોતા : વનું કાનું ઝાલીને...  
પૂ ય ગુ દેવ ી : કાનું ઝા યું નથી. કાનું યાં ઝાલે? એમ કે ચેતના તે આ મા, કાનું 

ઝા યુંને હવે? આ છૂટી ય યારે પકડાય. પણ એવું પહેલા આવે છે, ઐસા કહનેમ આતા હૈ. 
શું કરે? આઠમી ગાથામાં એ ક ું છે. આ મા, દશન- ાન-ચા ર ને ા  થાય તે આ મા. એમ 
કહીએ છીએ, છતાં યવહારનય અમારે ને ોતાને અનુસરણ કરવાલાયક નથી. આહાહા! 
યવહારનય અનુસરણ કરનેલાયક હૈ નહ . આહાહા! ઉસકે અનુસાર મુ  અનુભવ નહ  હોતા. 
વહ ભેદ અભેદકો સમ તા હૈ, પણ ભેદકા લ  છોડકર અભેદકા અનુભવ કરના વહ બતાતે 
હ. વ તુ ઐસી હૈ એમ કહતે હ. યે ચીજ ઐસી હૈ.  ભેદસે, રાગસે અનુભવમ આવે ઐસી વહ 
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ચીજ નહ . અને ભેદ ને રાગમ ઐસી તાકાત નહ  ક ઉસકે કારણસે અભેદ અનુભવ હો. ઐસી 
ભેદ ને રાગમ તાકાત નહ . સમજમ આયા?  

સામાિયક કરીને મરી યને. સામાિયક યાં હતું? એક પથરણે દસ સામાિયક...... 
સહેલુંસટ તો ખ ં. આ બધું સમજવુંને... દસ સામાિયક સમ ? એક પથરણે બેસીને દસ-દસ 
સામાિયક કરતાને. ૩૦-૩૦ સામાિયક કરે. એક પથરણે ૩૦. ચોવીસ કલાકની ીસ શું, 
ચાલીસ. આ ચાર વાગે શ  કરે સામાિયક તે બી  દ’ ૯ વાગે. યા યાન પૂ ં થાય યાં સુધી. 
કેટલા કલાક થયા? જુઓ. ૨૯ કલાક. કલાક હ . એમાં પાછી બ બે ઘડીની કેટલી... અમારે 
બોટાદમાં બહુ થાતી.. ચાર વાગે ઉઠે યારથી સામાિયક કરે તો આખો દ’ સામાિયકમાં ને 
આખી રાત ને (બી  દવસે) સવારમાં ૯ વાગે સામાિયક પૂરી થાય. આથમણું કહેવાય. કૂટો 
યાં? કૂટો પ ો ર ો, અંદરનું ભાન ન મળે. આ મા રાગરિહત, િવક પરિહત િનિવક પ અભેદ 
હૈ ઉસકા ભાન નહ . યાં કૂટા મૂ યા? કૂટો તો છે તારી પાસે. િ મ િમ યા વ પડા હૈ. સમજમ 
આયા? 

કહતે હ, तथािप कुछ नह, नध (ान, समझ) करन ेपर झठूा ह।ै જુઓ! કાલ આ યું 
હતુંને, કેવલ ાનમ ન ધ હૈ. આ વ આ સમયે સમ કત પામશે, આ વ આ સમયે ચા ર  
પામશે, આ વ આ સમયે કેવળ પામશે ને આ વ આ સમયે િસ  થશે—એ બધી ન ધ 
કેવળ ાનમાં છે. આ ન ધ આવી. ન ધ આવી હતીને કાલ. બતા યું હતું કાલ. બતા યું હતુંને 
કાલે? ઐસી ન ધ કેવલીકી ન ધ યહાં હૈ. ઐસા ાન ઉસમ હૈ. સમજમ આયા? ઐસા ાનકા 
અનુભવ કરને પર ‘ ાન તે આ મા’ યે બાત રહતી નહ , એમ કહતે હ. સમજમ આયા? 
આહાહા!  

ાન–ન ધ કરને પર, અનુભવ કરને પર, વભાવકી િ મ િનિવક પ વેદન કરને પર, 
આ મા ય  હોને પર યે યવહાર સબ જૂઠા હૈ, યવહાર જૂઠા હૈ, યવહાર કુછ કામકા નહ . 
સમજમ આયા? કામ નહ  હુઆ થા તબ તક તો કામકા થા ન? નહ . યે જૂઠા હી હૈ. ભેદમ તો 
બંધન હોતા હૈ. ભેદકે લ સે વહ  રહે તો રાગ હી હોતા હૈ, બંધ હોતા હૈ. ભગવાન આ મા... 
અલૌ કક વાત છે ભાઈ! સમજમ આયા? ગજબ કર દયા. વ તુ તો ઐસી હૈ ભૈયા! પહલી 
સમજમ તો લેની પડેગી. ઉસકી િચમ ઐસી પહલી જમવટ હોની ચાિહયે. આ ‘ ાન તે 
આ મા’ ઇતના ભેદ ઉસકો અનુભવમ કામકા નહ . પોપટભાઈ! બહુ ઝીણું હ . સમજવું પડશે. 
અમારે ફૂલચંદ  પણ એમ કહે છે, બરાબર સમ ય છે. નયા આયા હૈ, નયા આયા હૈ, ઉસકો 
ઉ સાહ હૈ. પરસો કહતે થે, ક યાણ હમારા હોગા હી. ભાઈ! આ મામ તાકાત હૈ. યા નહ  હૈ? 
ઉ લાસ તો લાવ, ભલે દૂસરા હુઆ. આહાહા!  
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મ આ મા અનંત ગુણકા િપંડ ભુ.. ગુણસાગર આ મા હૈ, પિવ તામ કસીકે 
અવલંબનકી જ ર નહ . આહા! રાગકે અવલંબનકી જ ર નહ , ભગવાનકે અવલંબનકી જ ર 
નહ . યહાં તો (કહા ક) ગુણ-ગુણીકે ભેદ આતે હ, તો હ ત–ખેદ હૈ. આહાહા! તો .... યવહાર 
..... હ શ કરતે હ. યા કહના હૈ સમજમ આયા? એય! ‘ યવહારે થાય’ એવો યવહાર સાંભળે 
તો, (કહે), હા, હા. યહાં તો કહતે હે ક ભેદકા લ  કરના, હ ત–ખેદ હૈ હમકો. યા કરે? યે 
કહે ક યવહાર બીચમ આતા હૈ તો હ શ હૈ હમકો. યા હૈ તુ ? ઓહોહો! સમ ણું કાંઈ?  

યહાં કહતે હ, ભગવાન આ મા અભેદ િચદાનંદ ભુ ઉસમ, યહ ‘ ાન તે આ મા’ 
ઇતના ભી લ  હોના, યે અનુભવ હોને પર વહ લ  જૂઠા હૈ. વહ લ  કાયકારી નથી. 
આહાહા! આચાય ‘હ ત’ કહીને ઇતનેમ ભી ખેદ બતાતે હ. ભગવાન િનિવક પ સીધી ચીજ 
એક પ જસમ ભેદકા અભાવ.. ભેદકા અભાવ, િવક પકા અભાવ.. અરે! જસમ ભેદકા 
અભાવ હૈ ઉસમ ભેદ કરકે ‘યે આ મા’ ઐસા લ  કરના ઉસકા ભી ખેદ હૈ. આહાહા! સમજમ 
આયા? દૂસરા યવહાર બીચમ આઓ, પણ ખેદ હૈ. નનેલાયક હૈ, પણ ઉસસે આ માકા 
લાભ િન ય હોતા હૈ ઐસા હૈ નહ . તો યવહાર કરતે કરતે િન ય હોતા હૈ, (ઐસા) ભગવાન! 
કહાં રહા?  

યહાં તો આચાય વહાં તક કહતે હ ક અંદર ચેતના... ચેતના... ય ક ાનમ સબ 
ગુણ દેખનેમ આતે હ ન? ાનકી તાકાત હૈ ન ક ાન ાકો નતા હૈ, ચા ર કો નતા હૈ, 
આનંદકો, અ ત વકો—સબકો ( નતા હૈ). યે સબકો નતા હૈ (િફર ભી), ‘ચેતના– ાન તે 
આ મા’ ઐસા ભેદ તો હૈ નહ  વ તુમ, પણ ઇતના ભેદ કરના, કહતે હ, ખેદ હૈ. અનુભવ કરને 
પર યે લ  જૂઠા હૈ. ઉસસે કુછ લાભ હુઆ નહ . ઉસકા અનુસરણ છોડે તો લાભ હુઆ એમ 
કહતે હ. આહાહા! સમજમ આયા? ઉસકી સી ચીજ હૈ ઐસા પહલે િનણય તો કરે. ત વકા 
િનણય કરના વહી વ પ સ મુખ નેકા ઉપાય હૈ. અંતમ વ પ સ મુખ–અંતમુખ હોના વહી 
ચીજ હૈ. સમજમ આયા? બિહમુખ લ  કરના વહ ભી બિહમુખ હૈ ઇતના, એમ કહતે હ. 
સમજમ આયા?  

બાહરકે રાગકી મંદતા—દયા, દાન, ત, ભ ત, પૂ  આ દ સબ બાહરકે લ સે 
ઉ પ  હુઆ તો િવકાર હૈ. ઉસસે આ માકી ાિ  હોતી હૈ, અનુભવ હોતા હૈ (ઐસા) તો તીન 
કાલમ હૈ નહ . સમજમ આયા? ભાઈ! એને આક ં આમ પડે. એ ણે કે આ સોનગઢનું છે. 
સોનગઢનું નથી, ભગવાનના ઘરનું છે. એમ આવે કે આ તો સોનગઢથી એમ કાન વામી કહે 
છે. એમ વળી કહે છે. એના ઘરનું નથી, આ માનું છે. ક પનાનું નથી, વ તુનું ( વ પ છે). ભાઈ! 
તને ખબર નથી. અનંત તીથકરો એમ કહી ગયા છે, અનંત કેવળીઓ એમ અનુભવી ગયા છે. 
આહાહા!  
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યહાં કહતે હ... જુઓને! ગાથા કેવી મૂકી છે! પહલે અ ાની હો તો ઐસા આયા ઔર 
િનિવક પમ ન રહ સકે તબ ભી રાગ આતા હૈ ઇતના. યહ આ મા.. આ મા.. ઇતના લ ... 
કહતે હ, યા કરે? આઓ, પણ અનુભવ કરને પર વહ જૂઠી બાત હૈ. તો રાગકી મંદતા 
અનુભવ કરનેપર જૂઠી હૈ હી. આ માકા અનુભવ કરનેમ બલકુલ મદદગાર હૈ નહ . આહાહા! 
આ તો એ જ સાંભ ું છે અ યાર સુધી તો. આ કરો.. આ કરો.. એમ કરો... ક યાણ હો યેગા, 
િનજરા હો યેગી. જુઓને! કેટલી વાત કરે છે ભાઈ! એ બધે એક જ વાત ચાલે છે અ યારે 
સં દાયમાં. નહ તર એના ઘરમાં ચીજ પડી છે. દગંબર સંતોએ કહેલી વાત શા માં પડી છે. 
દૂસરેમ તો ઐસી બાત હૈ હી નહ . સમજમ આયા?  

સવ  પરમે ર િ લોકનાથ પરમા માને કહી બાત, સંતોને કહી, સબ બાત શા મ 
પડી હૈ. દગંબર શા મ સબ બાત યથાથ પડી હૈ. સમજમ આયા? ઐસી બાત દૂસરે શા મ 
હૈ હી નહ . હમને તો સબ શા  દેખે હ ન કરોડો. યે તો ઉસમ (- દગંબરમ) હી વ તુ થી. 
ઉસમ પડી હૈ. કોઈ નયી નહ  હૈ. િવચારતે નહ , િનકાલતે નહ , અપની િ સે અથ કરતે હ. 
યહાં તો યાં કહતે હ? અરે! યવહારનય હ તાવલંબ િનિમ પ... િનિમ પ ભલે કહા, પણ 
ખેદ હૈ. અનુભવ કરને પર વહ સબ જૂઠા હૈ. અનુભવ હુએ પહલે તો કાયકારી થા ન? 
કાયકારીકી બાત યહાં હૈ હી નહ . એમ કે વહ આયા તો અનુભવ હુઆ ન? ઇતના આયા તો 
હુઆ ક નહ ? યે આતા હૈ ઇતના ખેદ હૈ. ઇતના આયે બના રહતા નહ  એમ કહતે હ. િફર 
ભી ઉસકો છોડા તો અનુભવ હુઆ. અમરચંદભાઈ! આહાહા! આ મૂળ રકમની વાત છે. 
વીતરાગ પરમે ર િ લોકનાથ કેવલ ાની ભુ ઉનકે અંતર ઘરકી મૂલ સ ય દશનકી યે ચીજ 
હૈ. આહાહા!  

व ेजीव कैस ेह... યવહારનયવાળા. યવહારનયવાળા. िजनके वहारनय झठूा ह?ै 
‘िचमारमाऽ ं अथ अः पँयता’ं યવહારનય જૂઠી કબ ઉસકો હો તી હૈ? 
‘िचमारमाऽ ंअथ अः पँयता’ं चतेना (चमार) ूकाश (माऽ)ं इतनी ही ह.ै. યે તો 
ચેતનામા  હૈ ઐસા અનુભવ અંતર દેખતે હ. (अथ) शु जीवव,ु उसको (अः पँयता)ं 
ूपन ेअनभुवत ेह। યો એમાંય આ યું. अः पँयता.ं.. अः पँयता.ं.. દેખો! ભગવાન 
આ મા अः पँयता–ंઅંતરસે ય  હોને પર, ાનકી પયાય– ાનમ ાતાકો અભેદ પકડ 
કરકે, રાગકા, મનકા અવલંબન રહા નહ  ઐસે મિત- ુત ાનસે આ મા ય  હો તા હૈ. 
તબ યવહારનય જૂઠા હૈ ઉસકો. સમજમ આયા? પહલે થા સહી, હૈ સહી.. હૈ સહી ઐસે કહા, 
પણ અનુભવ કરને પર યે જૂઠા હો ગયા. ઉસસે લાભ હૈ નહ . સમજમ આયા?  

અનંત તીથકરો, અનંત કેવલીય કી યે કથની ઔર યે પ િત હૈ. ભગવાનકી 
દ ય વિનમ યહ આયા હૈ. વહ પહલે આ ગયા, શુ વ ઉપાદેય.. શુ વ ઉપાદેય.. વ 
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સ મુખ થા, અંતમુખ હો. બિહમુખકે લ સે અંતમુખ કભી હોતા નહ . સમજમ આયા? કહતે 
હ,  िचचमारमाऽ... ચેતના.. ચમ કારનો અથ કાશ. ચેતના કાશ સબકો ને. સબકો 
ને ઐસા ઉસમ ભેદ કહ  હૈ નહ . યે ને બસ ઇતના. માટે એમણે ‘ કાશ’ અથ કય . 
કાશ.. ચેતના કાશ.. એકલો ચેતના કાશ... इतनी ही ह.ै. ચેતના કાશ વહ વ તુ, એ 
વવ તુ. અથ એટલે વવ તુ. ચેતના કાશ વહી વ તુ અભેદ. અભેદ હ . ચેતના તે આ મા 

એમ નહ . चतेना ूकाश इतनी ही ह ैशु जीवव,ु એમ. ચેતના તે ચેતન, ચેતના તે લ ણ 
એમ નહ . સમજમ આયા?  

જુઓ! ફરીથી લઈએ. ‘ચેતના તે આ મા’ વહ તો ભેદ હો ગયા. યહાં તો કહતે હ, યે 
ભેદકા લ  છૂટકર... કબ યવહાર જૂઠા હુઆ? ક ચેતના િચ કાશ ઇતની હૈ શુ વ તુ ઐસા 
અનુભવમ આયા. अतंः पँयता.ं. अतंः पँयता ंએનો અથ કય . अतंःનો અથ ન આ યો? 
ય પણે અનુભવ (એમ) આવી ગયો. ય પણે એટલે અંતરમાં.. ય નો અથ આવી 

ગયો. નહ તર છે पँयताનंો અથ, અનુભવ. પણ अतंः કીધુંને (એટલે) અંદરમ દેખના એમ. 
અંદરમ દેખતે હ. અંદર નામ ય પણે અનુભવતા.. ઓહોહો! બાહરકા દેખના છૂટ ગયા. આ 
ાન તે આ મા, ચેતના તે આ મા—એ હ  યવહાર થયો. સમજમ આયા? કાશમય 

ચેતનવ તુ શુ  ચૈત ય ય ઐસા અંતઃમ જસકો ય  હુઆ તો યવહાર જૂઠ હો ગયા. 
યવહાર યવહારમ રહ ગયા. અંતરમ આયા (તો યવહાર) જૂઠ હો ગયા. સમજમ આયા? યે 
ચૌથે ગુણ થાનમ થમ સ ય દશન ઉ પ  હોનેકે કાલકી યહ બાત હૈ. કોઈ કહે, વળી આ 
સાતમા ગુણ થાને, કોઈ કહે મુિનને ચા ર  લીધું પછી આવે. ચા ર  યાંથી આવે સ ય દશન 
િવના? આહાહા! સમજમ આયા?  

भावाथ  इस ूकार ह—ैवकुा अनभुव होन ेपर वचनका वहार सहज ही ट जाता 
ह।ै પહેલું ક ું હતુંને. પહેલામાં ક ું હતું, वहरणनय: यिप... (वहरणनय:) िजतना कथन... 
વહ વહાં લે િલયા. वकुा अनभुव होन ेपर वचनका वहार सहज ही ट जाता ह,ै ઉસકા 
અથ – િવક પ ભી રહતા નહ , મ ઐસા હૂં યે ભી રહતા નહ  અને ાન(કા ભેદ પ) લ   હૈ 
વહ ભી કથનમ તા હૈ. યા કહા? ‘ચેતના તે આ મા’ ઐસા લ  હૈ ન, યે ભી કથનમ ગયા–
યે બા કથનમ ગયા, િવક પ ભી કથનમ ગયે, વાણી ભી કથનમ ગઈ.—તીન  ગયે. આહાહા! 
સમજમ આયા? वकुा अनभुव होन ेपर वचनका वहार सहज ही ट जाता ह।ै વાણી તો 
છૂટી હૈ, પણ અંદર િવક પ હૈ ન અંતજ પ? અંતજ પ (અથાત્) આ ચેતના તે આ મા (ઐસા) 
અંતર િવક પ ઔર ઉસ કારકા ાન. સમ ? ઉન સબકો યહાં વચન યવહાર કહા. અંતરમ 
ઉઠા ન ઇતના િવક પભાવ ક આ ચેતના તે આ મા.. ઇતના ભી ભાવવચન હો ગયા, 
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ભાવવચન. સમજમ આયા? સબ યવચન હી હૈ. આહાહા! પુ  ગલકા પ રણામ. સમજમ 
આયા?  

ભગવાન આ મા વ તુ પરમાનંદકી મૂિત, ( સા) ભગવાન પરમે રને દેખા ઐસા 
અંતરમ પહલે લ  તો આયા, પણ અનુભવ કરને પર વહ લ  નામ યવહાર વચન સબ છૂટ 
ગયા, જૂઠા હો ગયા. યે યવહાર જૂઠા હો ગયા. કથની જૂઠી, િવક પ જૂઠા, ાનચેતના તે આ મા 
ઐસા લ  ભી જૂઠા. આહાહા! રાજમલ  ટીકા કરતે... રાજમલ  ગૃહ થા મમ થે હ . પણ 
ગૃહ થા મમ સ ય દશન ચીજ તો સી િસ કી હૈ ઐસી ગૃહ થા મમ હૈ, ઐસી િતયચકી હૈ. 
સ ય દશનમ યા ફેર હૈ? ચા ર મ ફેર હૈ. સમજમ આયા?  

કહતે હ, પંચમહા ત જસને િલયા, સ ય બોલનેકી િત ા હો ઉસકે (વચન) હમ 
મા ય હ. તો યા યે જૂઠ બોલતે હ ધમમ? સ ય િ  ધમકે િલયે જૂઠ બોલતે હ? સમજમ 
આયા? એ બહુ લખે છે છાપામાં–પ માં. પંચમહા તધારીકા વચન મા ય હૈ, ગૃહ થા મકા 
નહ , ફલાણાકા નહ . પણ આચાય શ દસે યા? સ ય િ – ાનીકી સબ બાત સ ચી હૈ, 
ધમને માટે. લૌ કક માટે હોય એ બી  વાત છે. ધમકે િલયે િવપરીતતા હોતી હૈ સ ય િ કો? 
કેવલીકો િવપરીતતા નહ  ઐસે સ ય િ કો ભી ધમકે િલયે િવપરીતતા નહ . સમજમ આયા?  

 માગ અંદરમસે આયા, વહી માગ કેવલી કહતે હ, ઐસા હી સ ય િ  (કહતે) હ, 
ઉસમ કોઈ માગમ ફેર નહ . ફેર હો તો સ ય દશન કૈસા? વ તુ તો એક હી રહેગી. સમજમ 
આયા? આહાહા! (ગૃહ થ)નું પ  છે એ માનવું નથીને (એટલે) લગાડી દે, આચાયકા વચન 
લાઓ. આચાયકા હી હૈ ભાઈ! અંતર અનુભવસે  આયી બાત, વહ વીતરાગ કહતે હ વહી 
બાત હૈ. સમજમ આયા? ીમ  માં પ  છે એક. આ વાણી રાગ- ેષ ને મોહ િવનાની નીકળી છે 
માટે મા ય છે. સમજમ આયા?  

वकुा अनभुव होन ेपर वचनका वहार सहज ही ट जाता ह।ै कैसी ह ैव?ु 
કૈસી હૈ વ તુ  અનુભવમ આયી વહ? આ મા. ‘परम’ं उृ ह.ै.. ઉ કૃ  હૈ. મહાન પદાથ 
હૈ. ચૈત ય ભગવાન મહાન વ તુ હૈ. જુઓ! વ તુ હ  વ તુ. उपादये ह.ै એ પરમની યા યા કરી. 
પરમ ઉ કૃ  હૈ અથાત્ ઉપાદેય હૈ ઐસા િલયા. યહી વ તુ ઉપાદેય હૈ. પહલે કહા થા ન? શુ  
વવ તુ ઉપાદેય.. ઉ કૃ  ય ? ક વહી ઉપાદેય હૈ. એક સમયમ અભેદ ચીજ પૂણાનંદ વ તુ, 

સમજમ આયા? ઉપાદેય હૈ અથાત્ ઉસકા હી આદર કરનેલાયક હૈ, ઉસકા આ ય કરનેલાયક 
હૈ. િ મ ઉસકા હી આ ય લેનેલાયક હૈ વહ ઉપાદેય હૈ. और कैसी ह ैव?ु ‘परिवरिहत’ं.. 
પહેલી અ ત થાપી, પછી ઉ કૃ  ઉપાદેય કીધી ઔર ... બાત કી. સમજમ આયા? ચેતના 
કાશમા  વવ તુ યે અ તસે િસ  કયા. એકલી ચેતના કાશ વવ તુ.. ચેતનવ તુ, ચેતન 
કાશ વ પ એકલી વ તુ.. યે અ તસે કહા.  
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‘परिवरिहत’ं.. िकम-नोकम -भावकमस े िभ ह।ै યકમ નામ આઠ કમ, નોકમ 
નામ શરીર, વાણી ઔર ભાવકમ નામ દયા, દાનના િવક પા દ શુભાશુભ ભાવ િવકાર—ઉસસે 
ભગવાન આ મા ભ  હૈ. સમજમ આયા? ચેતના કાશ વ પ હૈ, યકમ, ભાવકમસે રિહત 
હૈ. અ ત-ના ત કહા, ઉસકા નામ અનેકાંત હૈ. અનેકાંતમ અમૃતકા અનુભવ હૈ. ઐસે (જૂઠા) 
અનેકાંત.. અનેકાંત (કહે તો) વ તુ ઐસી નહ . ઐસી ચેતના કાશ વ તુ, ઐસી અ તમ 
રાગા દકા અભાવ (ઔર) અનુભવમ અમૃત આયા. અનેકાંતમ આનંદકા વાદ આયા ઉસકા 
નામ અનેકાંત કહતે હ. સમજમ આયા?  

અનેકાંતકા અથ ઐસા નહ  ક આ મા આ માપને હૈ ઔર પરપને નહ  ઐસા 
નના—ઐસા અનેકાંત નહ . પર નહ  ઐસા અંદર હુએ બના અનેકાંત હુઆ કહાંસે? 

સમજમ આયા? યા કહા દેવીલાલ ? આ મા... યા કહા? દેખો! चतेना ूकाश इतनी ह ैशु 
जीवव.ु.. થયું? ઐસા િ મ આયે કબ? ક રાગા દ ઉસમ નહ . નહ  તો કબ ‘નહ ’ 
(ઐસા) હુઆ? સમજમ આયા? શુ  ચૈત ય કાશમૂિત અનુભવમ આયી (ઔર) યે (રાગ) 
ઉસમ નહ —ઐસા આયા તો તો અનુભવ હો ગયા, અમૃત હો ગયા. અનેકાંત તો અમૃત હૈ. 
અનેકાંત કોઈ કથન હૈ ક અકેલા ાન હૈ—ઐસા નહ . દેખો! કૈસે કહા? ય પને અનુભવમ 
ઐસી ચૈત યવ તુ (આયી ક)  યકમ-નોકમ-ભાવકમસે રિહત હૈ. તો ‘રિહત’ કબ હુઆ? 
(રિહત) હૈ, પણ ઉસમ– િ મ, અનુભવમ આયે બના રિહત કૈસે આયા? સમજમ આયા?  

કેવી કળશટીકા છે! ઓહોહો! વીતરાગભાવને કેટલો પ  કરી દીધો છે! થઈ ગઈને 
યા? અનુભવની. અનેકાંતની અનુભવની યા રહી ગઈ. અમૃતની યા રહી. આવે છે ને 
યાંક? અનેકાંત અમૃત છે. વચનસાર. ગાથા આવે છે યાંક. અમૃતસે અનેકાંત.. નથી 
આવતું? સ ભંગી. અમોઘમં  વડે નાશ.... આ સ ભંગી... ૧૧૫? હા, એ તો બી  
ભાગમાં.... સ ભંગી. અમોઘ મં . અહ  છે અહ યા. અમૃત છે... બી  હશે હ . અમૃત... હા, 
એ. બસ એટલું. ‘સ યક્ રીતે ઉ ચારવામાં આવતા ‘‘ યાત્’ કાર પી અમોઘ મં પદ વડે 
‘જ’કારમાં રહેલા સઘળાય િવરોધિવષના મોહને દૂર કરે છે.’ એનો અથ થઈ ગયો. 
િવરોધિવષના મોહને દૂર કરે તો અિવરોધ આનંદને ગટ કરે છે. એ છેને યાત્? યાત્. 
ाारामोघ मऽंपदने सममिप िवूितषधेिवषमोह.. ઝેર છે. આહાહા! સમજમ આયા? 
આ ઝેરમાં મૂ યું, તો આનું અમૃતમાં મૂ યું. ગુલાંટ ખાધી તો અમૃતમાં આ યા. સમજમ આયા?  

લ મ  રાગ–િવકાર હૈ યે ઝેર હૈ. આહાહા! યે ઇસમ (-આ મામ) નહ  ઐસા આયા 
તબ અમોઘમં  હુઆ. આ મા આ મામ હૈ ઔર આ મામ રાગ ભી હૈ—યે તો ઝેર હુઆ. 
સમજમ આયા? ઝેર કબ નાશ હોતા હૈ? આ મા ચૈત ય કાશ વવ તુ.. ઐસા આયા ન? 
દેખો ન યહાં? (अथ ) शु जीवव.ु. શુ  વવ તુ.. કાશ.. ચૈત ય કાશ વ તુ એકલો 
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ચૈત યપુંજ.. પુંજ.. તબ યા નહ  હૈ? રાગ, કમ, નોકમ નહ  હૈ. ‘નહ  હૈ’ ઐસા કબ હુઆ? 
અંતર િ કા અનુભવ હુઆ તો અમૃતકા આનંદ આયા, ઝેર છૂટ ગયા તો પરકે અભાવકા 
અનુભવ હુઆ. સમજમ આયા? હીરાલાલભાઈ! વાતું પણ ભારે! એ યાલભાઈ! આવી ઝીણી 
વાતું.  

અનેકાંત યે અમૃત હૈ, એકાંત યે ઝેર હૈ. ચીજ યા હૈ એકાંત? મા યતા. અકેલા ાન 
કરના ઐસે નહ . વ પમસે બાહર િનકલકર જતના રાગ ઉ પ  હોતા હૈ, પરલ ી નપના 
હૈ વહાં કતા હૈ વહ એકાંત હૈ. એકાંત હૈ વહ ઝેર હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? ભગવાન 
આ મા ચૈત ય કાશ વ પ.. વ પ.. કાશવાલા ઐસા નહ . કાશ ાનપુંજ વ તુ..  ાનપુંજ 
વ તુ.. અથ–પદાથ યે યકમ, ભાવકમ... યે તો સમ તે હ એકકે બાદ એક. યહાં તો સાથમ 
હૈ. સમજમ આયા? કે શુ  વવ તુ પહેલી સમ ણી, પીછે ઉસમ નહ  હૈ—ઐસા નહ  હૈ. 
એક સાથમ હૈ. એક ાયકમા  વ તુ હૈ (ઔર) યહ નહ . ‘નહ ’કા લ  નહ  કરના હૈ. ‘યે હૈ’ 
ઐસા અનુભવ હુઆ તો ઉસમ નહ  હૈ ઐસા અમૃતકા આનંદ આ ગયા. ઝહરકા નાશ હોકર... 
અમૃત અનેકાંતકા ફલ યે અમૃત હૈ. એકાંતકા ફલ ઝહર ને ચાર ગિત હૈ. અમૃતમ, ન મરે ઐસે 
મો કા ઉપાય ઉસમ હૈ. સમજમ આયા?  

તો યહાં કહતે હ, िकम-नोकम -भावकमस े (िवरिहत)ं िभ ह।ै ઐસા ભગવાન... 
(ભેદકે) લ કો છોડકર જહાં ભગવાન આ માકા ય  અંતર અનુભવ હુઆ, ઉસકો યહાં 
વવ તુ કહનેમ આયી. યે વ અિધકાર હૈ ન? વ અિધકાર હૈ ન? ઉસકો વકા અિધકાર 

હૈ. વકા અિધકાર ઉસમ આયા હૈ. સમજમ આયા? ઉસકો આ માકા ાન હુઆ ને ઉસકો 
સ યક્ હુઆ....  

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ વદ ૭, રિવવાર, તા. ૨૭-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૬,   વચન નં. ૧૧ 

 
સમયસાર, વ અિધકાર. કલશટીકામ છઠવાં કલશ હૈ. 

एक ेिनयत शुनयतो ायु दानः 
पणू ानघन दशनिमह िारेः पथृक ्। 
सदशनमतेदवे िनयमादाा च तावानय ं
तुा नवतसितिममामाायमकेोङ ुनः।।६।। 

અહો! આચાય મહારાજ વયં ાથના કરતે હ, દેખો! અમૃતચં ાચાય મહારાજ હ તો 
મુિન, તો ભી ઉસમ અપની એક વકી ભાવના કરતે હ. नः.. नः શ દ પડા હૈ ન? नः એટલે 
અમે. એમ છે. ‘नः’નો અથ અમે થાય છે. ‘ન’ નકારનો નથી. अ ुनः. અમને હો.. અમને હો. 
જુઓ! સમજમ આયા? ‘तत ् नः एकः आा अ’ु.. એક અપની બાત કરતે હ ઔર જગતકો 
સ ય યા હૈ વહ સમ તે હૈ. સમજમ આયા? કથન– પણા કરતે હ યે અપને િલયે હૈ. 
અપને ભાવકો ઢુંઢતે હ. સમજમ આયા? દૂસરેકે િલયે નહ . આયા હૈ િવક પ, પણ અપનેમ 
િવક પ રિહત મ હૂં ઐસા અનુભવ હૈ. તો ભી ઉસ િવક પ રિહત મેરેમ મ એક વ હો , શુ  
વ તુ શુ નયકા િવષય પૂણ અખંડ ાનઘન મ ઉસમ એક વ (હો ).  વ તુ હૈ હી...  

एक े िनयत.. આગે આયેગા. एक े िनयत.. એકપને િન ય હૈ. વ તુ... અહ  
નવ ત વની સામે લેવું છે ને? નવ ને (સામે) એક. મ एक ेिनयत.. પહલા શ દ વહ પડા 
હૈ. મ એકપને િન યસે હૂં. મેરી ાિ  એકપને હી હૈ િ કાલ. સમજમ આયા? એ અમે...  યે 
િવ માન  શુ  ચૈત યપદાથ... જુઓ! આ િવ માન.. नः છે ને? ‘नः’નો અથ અમે. (अय)ं यह 
िवमान... યે ચૈત ય શુ  ચૈત ય ુવ અભેદ અખંડ િપંડ વ તુ  િવ માન હૈ.. િવ માન હૈ.. 
કૈસી હૈ? शु चतेनपदाथ ... ‘એક’કા અથ કયા. એક પ હૈ, ઉસકા અથ ક શુ  હૈ. નવ 
ત વકા િમ પના ઉસમ નહ , ભેદ નહ . સમજમ આયા? નવ ત વકા ભી જસમ િમ પના 
નહ . શુ  ચૈત યમા  હો. હમ તો અકેલે શુ  ચૈત યમા   હૈ ઐસે હો . હૈ, ઐસા હો  
પયાયમ, યૂં કહતે હ. સમજમ આયા?  

શુ  ચૈત યમા  અભેદ... નવ ત વકા પ રણમન તો િમ યા વ પ રણામ હૈ. આગે 
કહગ. નવ ત વકા પ રણમન િમ યા વ હૈ. આ (કેટલાક) કહે છે, નવ ત વકી ા કરના યે 
સમ કત હૈ. યહાં તો કહતે હ, નવ કાર સંતિત સંબંધ  હો તા હૈ... એક પ ચૈત ય 
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ભગવાન આ મા... સમજમ આયા? યે શુ  ચૈત યપદાથ મુ  ા  હો. મ તો સા શુ  
એકપને િન ય હૂં ઐસા હી પયાયમ મુ  ા  હો. સમજમ આયા?  

ઉસમ ઐસી કોઈ માંગ નહ  કી કે મ ઇતના શા  પઢ , ઇતની કષાયકી મંદતા, 
ત પાલું ક ઐસી કોઈ..... મ તો શુ  એક પ હૂં. હૂં, િવ માન હૂં. શુ  ચૈત યપદાથ હો . હો  

તો યા વ તુ નહ  હૈ? વ તુ તો હૈ હી એક પ, મેરી પયાયમ એક વ પ ા  હો ઓ. કહો, 
સમજમ આયા? યા કહા સમજમ આયા? ઓહોહો! આચાય અપને આ મામ (-પયાયમ) 
ાથના કરતે હ. અરે! મ શુ  િવ માન પદાથ હૂં, એક પ વ તુ હૂં. ઐસી હી મેરી પયાયમ 

એકપનેકી ાિ  હો ઓ. સમજમ આયા? નવ ત વકે સંબંધકી મુ  જ ર નહ . તબ દૂસરે 
સંબંધકી કહાં જ ર રહી? સમજમ આયા? યે કોઈ કથન નહ  હૈ, યે તો ભાવના હૈ અંદરમ. 
સમજમ આયા? યહ વ તુ શુ  ચૈત ય િવ માન પદાથ એક પ હી હૈ. પયાયમ એક પકી 
ાિ  હોઓ. આચાય મહારાજ કહતે હ ક યે મેરી ાથના હૈ. સૂ મ લગેગા થોડા, પણ યે 

બહોત ગૂઢ બાત હૈ. નવ ત વકા સંબંધ કરના વહ િમ યા વ હૈ, યહાં તો યે કહતે હ. ઓહોહો!  
भावाथ  इस ूकार ह—ैजीवव ुचतेनालण तो सहज ही ह.ै દેખો! ભગવાન આ મા 

ચેતનાલ ણ વ પ ઉસકા િ કાલ હૈ. નના-દેખના લ ણ વ પ હી ભગવાન આ મા 
સહજ વ પ હૈ. સમજમ આયા? जीवव ु चतेनालण तो सहज ही ह.ै पर ु
िमापिरणामके कारण ॅिमत आ.. ભાષા જુઓ! દશનમોહકે કારણ િમત હુઆ, 
મોહકમકે કારણ િમત હુઆ—ઐસા નહ  િલયા હૈ. સમજમ આયા? िमापिरणामके 
कारण ॅिमत आ ઐસા િલયા હૈ. અપના ભગવાન આ મા ચૈત ય બંબ ુવ એક પ ઉસકી 
િ  ન કરકે, રાગ આ દ અશુ  મિલન પ રણામ મેરા હૈ ઐસા િમ યા વ પ પ રણમા હૈ 
આ મા. વહ પરકે કારણસે નહ . જુઓ! ભાષા તો જુઓ. સમજમ આયા?  

િમ યા વ પ રણામકે કારણ િમત હુઆ તો એકાંત હો તા હૈ. દશનમોહ કમસે ભી 
િમત હુઆ (ઐસે) દૂસરા કારણ લો સાથમ. િમતમ ભી દો કારણ લો. અહ  તો કહે છે કે 
િમતમ એક હી કારણ હૈ. સાંભળને હવે! સમજમ આયા? ભગવાન આ મા શુ  ચૈત ય 

એક પ હૈ ઉસકી િ  (નહ ), અના દસે ચૈતનાલ ણ સહજ હોને પર ભી િવપરીત અ ભ ાય 
સિહત પ રણમતા હુઆ, િવપરીત મા યતાસે પ રણમતા હુઆ, અપની પયાયમ ઐસા ભાવ 
હોનેસે િમત હુઆ. िमापिरणामके कारण એમ શ દ વાપય  છે. સમજમ આયા? દૂસરા 
કારણ તો ાન કરનેકી ચીજ હૈ. વ તુ તો યે હૈ. આહાહા! અભી તો ઉલટી ામ ભી કમકા 
ર ડાલે, ઉસે ઉલટી ાકા ભી યથાથ ભાન નહ . મેરા આ મા મેરેસે ઉલટા પ રણમા હૈ. 

મેરા વભાવ ચૈત ય યોત ાયકમૂિત હૈ. રાગ અને પુ ય ને કમકા સંબંધ બનાકી ચીજ (હોને 
પર ભી) ઉસકા સંબંધવાલા હૂં ઐસા મ િમ યા વ પ પ રણમા હૂં. ઐસા ન ી કયે બના—
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ઉસકી મણાકી વતં તા ઉસકો કબૂલ ન હો તો— મણા ટલનેકા અવસર રહતા નહ . 
સમજમ આયા? શ દ કેટલા મૂ યા છે, જુઓ! 

पर ु िमापिरणामके कारण.. િફર વહ પ રણામ લેતે હ. સમજમ આયા? 
પ રણામ.. પ રણામ લગ. સ ય દશનમ વભાવ પ રણમન લગ. ઓહોહો! બહુ જ ટૂંકી વાતે 
રખ ો છે એમ કહે છે. કમકે કારણસે ઐસા-ફૈસા હૈ નહ . આહાહા! ઔર બહુત ટૂંકી બાતમ 
‘ઉસકા અનુભવ હોતા હૈ’ એમ કહતે હ યહાં. સમજમ આયા? ટૂંકી સમજતે હો? સં ેપ.. 
સં ેપ.. શેઠ! આ થોડા િહ દી... અબ તીન દન િહ દી હૈ હ . અ છા, યો, ઠીક. યા કહતે હ? 
ઓહો! આચાયકા કલશ તો દેખો! છઠવાં કલશ હૈ છઠવાં. સમજમ આયા? ભગવાન આ મા 
િવ માન ભગવાન ચૈત યપદાથ એક પ ચેતનાલ ણ સિહત સહજ.. સહજ.. યે ચીજ હૈ. 
(પરંતુ) અના દસે અપને િમ યા વ પ રણામકે કારણ, અપને શુ  વ પકા અંતમુખ િ કે 
અનુભવકે અભાવમ... સમજમ આયા?  

ીમદે પણ એક ટુકડામાં એમ ક ું છે કે ‘તેરી ભૂલ ઇતની ક પરકો અપના માનના 
ઔર અપનેકો ભૂલ ના.’ બસ ઇતને શ દ હ. યાં બોટાદમાં છે. બતા યું હતું બોટાદમાં. 
ઓરડી છેને એની સામે મૂ યો છે ચાકળો. એ અના દ સંતોની િશખામણ છે. િશ ા હૈ ઐસા 
િલખા હૈ. અના દ સંતોકી િશ ા ઐસી હૈ ક તુમ તુ હારે વભાવકો અપના ન માનકર... પરકો 
અપના માના (ઔર) અપનેકો ભૂલ ના, વહી પ ર મણકા કારણ હૈ. થોડેમ... સમજમ 
આયા? સંતોને િશ ા પહલી યે કી હૈ. યહાં (લોગ) કહે ક કમકે કારણ રખડતે હ, કમકે 
કારણ... અરે ભાઈ! શું કરે છે? ચચા કરો. યો, ચચા કરો યારે. સોનગઢના પં ડતોએ ચચા તો 
કરી ફૂલચંદ એ યાં.. હ  ચચા કરો, કહે છે. પણ યા ચચા કરે? અરે! આ માંડી યાં હ  
પહેલેથી જ ધી. કમકે કારણસે...  

યહાં તો કહતે હ, िमापिरणामके कारण ॅिमत आ... ઐસે ‘કારણ’ શ દ રખા હૈ. 
અપના વ પ ચૈત ય આનંદ ઉસકો ભૂલકર, િવકાર આ દ નવ ત વકે સંયોગ સિહત હૂં ઐસા 
િમ યા વ પી પ રણમન, ઉસ કારણસે િમત હુઆ. સમજમ આયા? અપને વ પકો નહ  
નતા. પાછું આ કારણ. દેખો! રાગા દ, પુ યા દ પ રણામસે એક વ હોકર, િમ યા વ 

પ રણામસે પ રણિમત હોકર...  એક વ વ પમ રાગા દ નહ . રાગા દ સિહત મ હૂં ઐસા 
િમ યા વ પ પ રણમન કરકે અથવા શુ  વભાવકો છોડકર અશુ  પ રણમનમ પ રણમતા 
હુઆ, િમ યા વભાવસે િમત હુઆ મણ કરતા હૈ. યહાં તો િનગોદસે લેકર યે િલયા. 
િનગોદકો કમકા ર હૈ તો િમ યા વ પ પ રણમતા હૈ (ઔર) બાહર પંચેિ યમ આયા તો િફર 
પુ ષાથસે પ રણમે, ઐસા કુછ હૈ હી નહ . સમજમ આયા?  
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िमापिरणामके कारण ॅिमत आ... ભગવાન આ મા અપને પ રણામકો ભૂલકર, 
પ રણામી િ કાલી આનંદકંદકો છોડકર, રાગા દ પયાયમ પ રણિમત હુઆ, િમ યા વસે િમત 
હુઆ અપને વ પકો નહ  નતા. મેરા આનંદ- ાન શુ  ચૈત ય હૈ, મેરા વ પ અભેદ અખંડ 
આનંદ હૈ—ઐસા વ પ તો અના દ કાલસે નહ  નતા. ૧૧ અંગ પઢ ડાલા, ૯ પૂવ ના, 
પણ યે ન ના. સમજમ આયા? ૧૧ અંગ, ૯ પૂવ... મૂલ ચીજકો ન ની. વહ િમ યા વકે 
કારણ િમત હુઆ ઉસમ ૯ પૂવ ને ૧૧ અંગકા ાન ભી આ તા હૈ. અપને વ પકો નહ  
ના. ભગવાન આ મા ુવ િવ માન આનંદમૂિત ભુ ઉસકા નના ન કયા. કહો, સમજમ 

આયા?  
इसस ेअानी ही कहना। ઇસ કારણસે અ ાની હી કહના. ઇસ કારણસે અ ાની 

કહના ઉસકો. સમજમ આયા? િમ યા વ પ રણામ િલયે ઔર અ ાની ઇસ કારણસે કહા. 
દૂસરેકો કોઈ નહ  નતે, .... વહ કુછ હૈ નહ . અપના વ પ નહ  નકર, િમ યા વ 
પ રણામસે મતા હુઆ અપનેકો નહ  નતા, ઉસ કારણસે ઉસકો અ ાની કહનેમ આતા હૈ. 
સમજમ આયા? अपन ेपको नह जानता, इसस ेअानी ही कहना। ભાષા.. કેવી ટીકા 
બનાવી છે! અપના ભગવાન આ મા અંતર આનંદ ને ાયક એક પ વ તુ ઉસકો નહ  ના, 
ઉસ કારણસે અ ાની હુઆ, ઇસ કારણસે અ ાની કહના. ઇસ કારણસે ઉસકો અ ાની કહતે 
હ. સમજમ આયા?  

अतएव ऐसा कहा िक िमा पिरणामके जानसे.े.. ઇસિલયે ઐસા કહા ક િમ યા 
પ રણામ...  પહલે કહા ક િમ યા પ રણામસે પ રણિમત હુઆ િમત હોતા હૈ રાગસે. રાગ 
મેરા હૈ, રાગકા સંબંધવાલા મ હૂં—ઐસે િમ યા વ પ રણામસે પ રણિમત હુઆ... िमा 
पिरणामके जानसे.े. દેખો! એક હી બાત. િમ યા વ પ રણામકા યય હોનેસે.. यही जीव.. यही 
जीव अपन ेपका अनभुवशीली होओ। બસ, દૂસરા કોઈ કારણ નહ  કહા ક બહારકા 
યાગ કયા, ઐસા કયા, ફૈસા કયા. िमा पिरणामके जानसे.े. બસ એક વાત. યે યાગ, યે 
યય. िमा पिरणामके जानसे.े. બસ ઉસકા યાગ હોનેસે यही जीव अपन े पका 
अनभुवशीली होओ। અપને આ માકા અનુભવકા શીલી (અથાત્) અનુભવશીલવાન–અનુભવ 
વભાવવાન હોઓ. ભાષા મૂકે છે ઘણે ઠેકાણે શીલી.. શીલી.. શીલ.. अनभुवशीली होओ.. 
િમ યા વકા અનુભવ હૈ ઉસકો છોડકર... િમ યા વ પ રણામકે નેસે... રાગા દ મ હૂં ઐસે 
િમ યા પ રણામકે રહનેસે પ ર મણ હૈ. િમ યા વ પ રણામકે નેસે, વભાવકા અનુભવ 
હોનેસે अपन ेपका अनभुवशीली होओ। આહાહા! સમજમ આયા?  

ભગવાન આ મા શુ  ચૈત ય વ તુકા અનુભવશીલી... યે અનુભવ પયાય હૈ. સમજમ 
આયા? ઉસકા અનુભવશીલ... િમ યા વ પ રણામકે નેસે ઉસ થાનમ આ માકા 
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અનુભવશીલ હોઓ. િમ યા વ પ રણામ નેસે...  િમ યા વકા અનુભવ થા, વહ વભાવ 
સ મુખકી એકતા હોનેસે અનુભવશીલી હુઆ, શુ  ચૈત યકા અનુભવશીલી હુઆ.  રાગકા 
અનુભવશીલ થા વહ ચૈત યકા અનુભવશીલ હુઆ. સમજમ આયા? ઓહોહો! िमा 
पिरणामके जानसे.े. નેસે, તે એની મેળે નેસે એમ નહ  હ . વહ કહગ. તુમ વભાવકા 
અનુભવ કરો, વભાવ અંતર આનંદ િવ માન ચૈત ય હૈ ઉસ પર િ  એક પ લગાઓ, િમ યા 
પ રણામ નાશ હો યેગા. સમજમ આયા? દૂસરે કોઈ કારણસે િમ યા પ રણામ નાશ હોગા 
નહ . દેખો! યહાં કતની બાત કરતે હ! ઓલા તો કહતે હ, ભગવાનકે દશન કરનેસે િન ત  
િનકાિચત િમ યા વ(કમ)કા નાશ હો તા હૈ. હો ગયા. અરે ભગવાન! શું કહે છે? એવી મોટી 
ચચા... સમજમ આયા? ભગવાનકે જન બંબકા દશન કરનેસે િમ યા વકા ટુકડા હો તા હૈ, 
ઐસા પાઠ આતા હૈ.  

ોતા : કેટલા વખતથી કરે છે, હ  કેમ ટુકડા ન થયા? ભગવાનના ન કયા માટે. 
પૂ ય ગુ દેવ ી : ઇસ (િનજ) ભગવાન જન બંબકા દશન નહ  કયા, વહ કહતે હ. 

સમજમ આયા? પરલ ી તો શુભભાવ હૈ, પુ ય હૈ. ઉસસે િમ યા વકા નાશ હોતા હૈ? 
જન બંબ ભગવાન આ મા ઉસકા લ  છોડકર... ઐસે ભગવાન થે વીતરાગી િનિ ય.. ત ન 
િનિ ય... યહાં લોગ દેખતે હ, નતે હ ક ઐસા બંબ હૈ—ઐસા લ  કર અપના વ પ 
જન બંબકા દશન કયા તો, કહતે હ ક િમ યા વ પ રણામકા નાશ હુઆ. ઉસ કારણસે 
િમ યા વ પ રણામકા નાશ હોતા હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? કતના ર લગા દયા. વહ 
કહતે હ, નવ ત વકા અનુભવ િમ યા વ હૈ. યે કહગ. યહાં તો વહ બાત કહની હૈ ન.  

આચાય કહે છે, तुा नवतसितिममामाायमकेोङ ु नः... હમ તો એક 
રહો. સમજમ આયા? આહાહા! કમકા સંબંધ તો ન રહો. વહ તો કોઈ  હૈ નહ , સંબંધ હૈ 
નહ , વહ તો બાહરમ હૈ. પણ મને િવક પસે  સંબંધ કયા થા ક રાગ હૂં, પુ ય હૂં, યે હૂં. 
વભાવ એક વકી િ  નહ  થી તો પૃથક્  રાગા દ હ ઉસસે એક વ િ  કી. મને હી કી થી. 
સમજમ આયા? તો ઉસે છોડકર મ એક વ હો . ચૈત યમૂિત મ હૂં. एको अ.ु. મુ  તો એક 
આ મા હી હોઓ. હૈ, પણ િવશેષ હોઓ ઐસે કહતે હ. સમજમ આયા? 

‘इमाम ् नवतसितम ् मुा’ દેખો! ा करके? (इमाम ्) आग े कह े जानवेाले 
(नवत) जीव-अजीव-आॐव-ब-सवंर-िनज रा-मो-पुय-पाप... દેખો! નવ  આ ગયે. વ 
અ વ (આ દ) નવ ત વ પ પ રણમા હૈ ઐસે કહગ હ . અ વ પ પ રણમે હ ઐસા કહગ. 
અ વકા અથ, યે અ વ  હૈ ઉસકા ાન કરકે, અ વ મ હૂં ઐસા પ રણમ ગયા હૈ. 
અ વકા લ  કરકે  િવક પ ઉઠતે હ, ાનમ  ઉઠતે હ ઉસે હી અપના માનકર અ વપને 
પ રણમા હૈ. સમજમ આયા? 
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इमाम ् नवतसितम ् मुा.. રાડ નાખી ય કે હ.. નવ ત વનું પ રણમન 
િમ યા વ? હાય.. હાય! ૯૯મ વહ આયા થા પહલે વહાં રાજકોટ. નવ ત વકા અનુભવ 
િમ યા વ.. હાય.. હાય..! યે યા? આ તો... પુ ય ઉડાતે હ, યવહાર ઉડાતે હ, સબ ઉડાતે હ ક 
ધમ નહ . નવ ત વકા અનુભવ િમ યા વ? યે યા? ભગવાનને નવ ત વ કહે હ ન? 
ભગવાનને નવ ત વ કહે ઐસા અનુભવ કરનેમ િમ યા વ આ ગયા? ભાઈ! પુ ય ને પાપ, 
આ વ ને બંધ ને અ વ—ઉન સિહત આ મા નહ , ઉસકો સિહત માનના ઐસા નવ ત વકા 
અનુભવ અના દકા હૈ, પર િમ યા વ હૈ. સમજમ આયા?  

યે સંવર-િનજરા યાની જતના રાગ ઘટા ન, ઉસ અપે ાસે ઉસકો સંવર કહા. લૌ કક 
સંવર હ , ભાવસંવર નહ . જતના રાગ, કમ ઘટા ઉસકો િનજરા કહા અને અંશસે બંધ ઘટા 
ઉસકો મો  કહા. નવમ.... અના દકા  પુ ય પ રણામ હૈ ઔર પાપ હૈ વહ મ. દૂસરા? જુઓ 
અ વ લઇએ. વ. વમ િવક પ ઉઠતે હ ન ક મ વ હૂં. ઐસે દૂસરે વકો નનેસે 
િવક પ ઉઠતે હ ઔર અપને વકો નનેસે િવક પ ઊઠતે હ—ઉસ િવક પકો વ માના. 
સમજમ આયા? ઔર પરકા–અ વકા ાન હુઆ ને અ વકા િવક પ હુઆ, ઉસે અપના 
માનકર એક વ હુઆ. આ વ ઔર પુ ય-પાપ દોન  િમલ કરકે આ વ હુઆ.  ક ગયા વહ 
બંધ હૈ. સંવર, અના દકા ( ય)સંવર હ , નયે (ભાવ)સંવરકી બાત નહ . જતના રાગ મંદ હુઆ 
ઇતની કૃિત ક ગઈ હૈ ઉસ અપે ાસે સંવર કહા. અના દકા િમ યાદશનકા સંવર– 
ભાવસંવરકી બાત નહ  હૈ. અમરચંદભાઈ! અને િનજરા. થોડા શુભભાવ હોતા હૈ તો કમ ખર 
તે હ ક નહ ? યે િનજરા (અથાત્) એકદેશ રાગકા ઘટના ઔર મો  ભી હુઆ. યા? એક 

અંશમ બંધકા અભાવ ઉસકો મો  િગનનેમ આયા હૈ. અ ાનીકા હ . એય ધ ાલાલ ! નયી 
બાત નહ . વહ તો આ ગયા હૈ, વચનમ આ ગયા હૈ. પહલા વચન હુઆ ઉસમ આ ગયા હૈ. 
સમજમ આયા? ભગવાન આ મા..  

जीव-अजीव-आॐव-ब-सवंर-िनज रा-मो-पुय-पापके अनािद सको छोड़कर..  
ઐસા અના દસે નવકા મુ  સંબંધ હૈ... રાગકે સાથ, મો  નામ બંધકે એક અંશકે અભાવકે 
સાથ સંબંધ હૈ (ઉસે) છોડકર... નવ ત વકે િવક પસે સંબંધ થા ઉસકો છોડકર... ઓહોહો! 
સમજમ આયા? યે તો રાગકો મંદ કયા—કોઈ દયા, દાન, ત, ભ ત, તપ, પૂ , ા, પાંચ- 
પચાસ લાખ ખરચે (ઐસી) રાગકી મંદતા, વહ મંદતા સિહત અનુભવ કરના િમ યા વ હૈ, એમ 
કહતે હ. સમજમ આયા? શેઠ! સ ય દશનકા  કરતે થે ન? કલ કહતે થે ન ક હમ 
સ ય દશન નહ ? તપાસ કર લો. નામા િલખ લો ઐસા. રાગકી મંદતા હો ઉસે અપના હૈ ઐસા 
માનના, અનુભવ કરના ઉસકા નામ િમ યા વ હૈ. યે રાગ પરત વ હૈ ન? િનજ ત વ એક વ પ 
ઉસમ કહાં હૈ? સમજમ આયા? વીતરાગ માગ.. બાપુ! વીતરાગ નહ , વ તુકા વ પ ઐસા હૈ. 
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વ તુ આ મા હી વીતરાગ વ પ હૈ. એકલું િચદ્  બંબ, જન બંબ.. જન બંબ, ચૈત ય િતમા 
ભગવાન આ મા. પણ એ મટાડે યારે મટેને. એની મેળે મટે? એમ મટી ય છે કાંઈ? સમજમ 
આયા?  

યહાં તો કહતે હ, અપને શુ વ પ એક વમ નવ ત વકા સંબંધ( પ)  અનેકપનાકા  
અનુભવ હૈ વહ િમ યા વ હૈ. આહાહા! આમાં યાંય કમને યાદેય કયુ નથી દેખો! છે? એ વળી 
આહ  નહ . એ જુદું તો છે, પણ એને લઈને થયું.. એને લઈને થયું એ વાતેય નથી અહ યા. 
अनािद सको छोड़कर... અના દસે સંબંધ કયા થા તુને.. તુને તેરે કારણસે. ઉસે છોડકર. 
બસ ખલાસ. કમ થા તો સંબંધ કયા થા ઔર કમ ગયે.. યોપશમ હોતા હૈ તો છોડકર હોગા 
યે બાત હી યહાં હૈ નહ . સમજમ આયા? તેરી વતં  પયાયમ એક વપનેકા ભાન નહ  ઔર 
અનેકપનેકે અનુભવસે એકમ અનેકકા અનુભવ વહી િમ યા વભાવ હૈ. યે િમ યા વભાવ તુને 
ખડા કયા હૈ. કોઈ દૂસરેને કયા નહ  ઔર ઉસ કારણસે અના દ કાલસે લતા હૈ, પ ર મણ 
કરતા હૈ. ચાહે તો સાધુ હોકર પંચ મહા ત પાલે, ૨૮ મૂળગુણ પાલે, પણ એક વબુિ  હૈ રાગકે 
સાથ, િવકારકે સાથ, ભેદકે સાથ, વહી િમ યા વભાવ પ ર મણકા કારણ હૈ. સમજમ આયા?  

અના દ (એમ) सितमન्ી યા યા કરી. નવ ત વ.. સમ ? નવ ત વ( પ) પ રણમા 
હૈ હ . આગળ હમણાં કહેશે. अनािद सको छोड़कर.. અભી તો ‘નવ ત વ છોડકર’કે િલયે 
આયા હૈ. પીછે તો પ રણમા હૈ (ઐસા) આયેગા. પ રણમા થા તભી તો છોડકર આયા હૈ ન? 
એમ. પહલે ‘છોડકર’ (ઐસા) આયા હૈ. अनािद सको छोड़कर... भावाथ  इस ूकार ह—ै
ससंार-अवाम जीवि नौ तप पिरणमा ह.ै.. દેખો! વહ ‘છોડકર’ આયા હૈ ન? છોડકર 
કહાંસે? ઉસ પ હુઆ થા–પ રણમા થા, તો છોડકર હુઆ ન? કસકો છોડના? ી, કુટુંબકો 
છોડના? કમકો છોડના? કસ ચીજકો છોડના? સમજમ આયા? આહાહા!  

ससंार-अवाम जीवि नौ तप पिरणमा થા. નવ ત વ પ પ રણમન થા. મ 
પુ યવાલા હૂં, મ પાપ હૂં, મ આ વ હૂં, મ બંધ હૂં, મ અ વ હૂં, મ મો  હૂં... રાગ જરી અ પ 
હુઆ તો મુ  મો  હૈ, મુ  સંવર હૈ, મુ  િનજરા હૈ.. ઇતની કૃિત..  કતની બાર િમ યા વમ 
ભી કતની કૃિત મંદ તો હોતી હૈ ન? ઐસા યહ સંવર હૈ, િનજરા હૈ—ઐસા નવ કારકા  
િવક પસે પ રણમન થા.. પ રણમન થા ઉસકો છોડના. ‘છોડના’ યે તો ઉપદેશ કયા હૈ. 
વભાવકો આ ય કરતે હી નવ ત વકી સંતિત છૂટ તી હૈ. ઉપદેશ કરના યા? अनािद 
सको छोड़कर, બસ. નવ કારકા િવક પ, નવ ત વકા િવક પ. આહાહા! સમજમ આયા?  

એક ભગવાન નવપને પ રણમા? યે નવપને પ રણમન િમ યા વભાવ હૈ. સમજમ 
આયા? अनािद सको छोड़कर.. ससंार-अवाम जीवि नौ तप पिरणमा ह.ै.. 
અ વ પ પ રણમા હૈ. સંવર, િનજરા, મો , આ વ, બંધ પ પ રણમા હૈ–હુઆ હૈ. અના દસે 
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મો પ હુઆ હૈ. કહાં મો પ હુઆ હૈ? પહેલું બે વાર તો કહી દીધું. બંધનો અ પભાગ ઘ ો 
એને અ ાનીએ અહ યા મો  ગ યો. મો .. ઉસ (ભાવ)મો કી બાત નહ  હૈ. સમજમ આયા? 
બે વાર ક ું, યાલ ન રા યો. યાલ નહ  હૈ. શું? અના દકા િમ યા િ કો મો  હૈ. બંધકા 
અંશમ અભાવ હૈ ઇતને દેશ પકો િગનકર સારા મો  િગનના હૈ. અના દકા મો  હૈ ઉસકે 
પાસ. યે મો  નહ  હ . િનમળ મો ની પયાય એ નહ , આ માનો યમો  એ પણ નહ  
લ માં. થોડો તો મંદ છેને? ગમે તે ાણી છે. િનગોદમ ભી ઇતના અવકાશ તો રહતા હૈ ન 
થોડા? થોડે તો છૂટતે હ ન કમ? થોડા છૂટા ઉસે મો  િગનનેમ આયા. આહા! સમજમ આયા?  

રાડ નાખે, અરર! મો કી ા ભી િમ યા વ હૈ? યહાં યે બાત નહ . યહાં તો મો  
(અથાત્) અના દકા બંધકા અ પપના ઉસકો મો  િગનકર (કહા). ઔર બંધમ રાગ અશુભ હૈ 
તો ભી ઉસકો થોડા તો પુ ય કૃિતકા ભી રસ પડતા હૈ. સમજમ આયા? તો સંવર-િનજરા 
અંશમ િગનકર અના દ સંબંધસે વ ય નવ ત વ પ પ રણમા હૈ. યો, અના દ સંવર, 
િનજરા, મો પ પ રણમા હૈ. સંવર-િનજરા યે નહ . વહ ભૂિમકાકે યો ય  કહતે થે, ઉસ પ 
પ રણમા હૈ. સમજમ આયા?  

 वह तो िवभाव पिरणित ह.ै. અહ યા તો પ રણિત પાછી નાખવી છે ને? નવ ત વ પ 
વ પ રણમા હૈ યે િવકારદશા હૈ, િમ યા વ પ રણામ હૈ. આહાહા! બાયડી, છોકરા, કુટુંબ-ફુટુંબ 

તો યાંય ન ર ા આમાં. શેઠ! ંબુડી ને ંબુડીનું મકાન કાંઈ અહ  ર ા નહ . શેઠનું શરીર 
(સાથે) બંધ પડે છે. એનું યાં હતું શરીર? કહો, સમજમ આયા? આહાહા! રાગ આયા ન? કહા 
પહલે.. ભ તનો, પૂ નો, દાનનો... લાખ-દો લાખ ખરચનેકા રાગ મંદ આયા, વહ મેરા હૈ 
(ઐસી મા યતા) િમ યા વભાવ હૈ. આ મા અકેલા આયા ઉસકે સાથ યે (રાગા દ) માનના 
િમ યા વ હૈ. આહાહા! શેઠ! સમજમ આયા?  

ભગવાન એક પે... एक े िनयत.. પછી આવશે એનો અથ. પહલો શ દ છે ને 
एक ेिनयत.. પહેલો શ દ છેને એનો અથ પાછળ આવશે. પાછળ આવશે જુઓ! (एक)े 
शुपना (िनयत) उस प ह.ै પાછળ છે આઠમા પાને પાંચમી લીટી છે. છે? એ પહેલા 
શ દનો અથ છે. (एक)े शुपना (िनयत) उस प ह ै િ કાલ, એમ. ‘एक े िनयत’ 

 પહલા શ દ હૈ ઉસે બીચમ ડાલા હૈ. વ તુમા કી િ સે દેખનેસે શુ પના ઇસ પ હૈ. 
ઇસ પ હૈ હ , િ કાલ હૈ. વ તુ એક પ િ કાલ હૈ, એક પ િ કાલ હૈ. ઐસે એક પકી િ  
કરના વહ સ ય દશન હૈ. સમજમ આયા? ઓહોહો! શું પણ કળશ મૂ યો છે! માખણ એકલું 
મૂ યું છે. આ દગંબર સંતોએ કાળ  કાઢીને મૂ યા છે અંદર (કે) જુઓ આ. સમજમ આયા?  

વહ તરબૂચમ િનકાલતે હ ન? તરબૂચમ. છરી મારીને મોટું.... અધમણ તરબૂચ હોય 
અધમણ. મણ-મણના તરબૂચ હોય છે મણ-મણના લાલ... આમ રા  પાસે ય ને સો િપયા-
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સવાસો િપયા દે. તરબૂચ સમજતે હૈ ક નહ ? તરબૂચ નહ  સમજતે? યા કહતે હ? 
તરબૂચ. ડાગળી મારીને આમ કાઢે. આવડું મોટું કાઢે. મણનું હોય તો... ખુશી થઈ ય રા . 
હા, રા ને બતાવવા... દેખ અ દાતા! ઐસી ચી ચી ચીજ આપકો હી ખપે. હમ તો પામર 
ગરીબ માણસ હ. ..... ઓ, સવાસો િપયા લઈ ઓ. હોય એક િપયાનું ફળ. ઐસે યહ 
આ મા રા  હૈ. અંદરકા માલ એક વ પ જહાં િનકાલા. ો ઉસકો મો , ઓ. સમજમ 
આયા? આ મા કબૂલ કર તો રાગ નાશ પામે અંદરમસે. મુ ત.. મુ ત.. મુ ત.. एक े
िनयत... એક પ વ તુ, િ કાલ એક પ હૈ ઐસી વ તુ... એક પકા જહાં અનુભવ હુઆ, 
ખલાસ, એક પ રહેગા. સંબંધ-સંબંધ રહેગા નહ . (ભલે) સંબંધ થોડા હો, વહ સંબંધસે છૂટા 
પડા તો સંબંધ રિહત હી હો યેગા. સમજમ આયા?  

કહતે હ ક िवभाव पिरणित ह.ै કૌન? ससंार-अवाम जीवि नौ तप पिरणमा 
ह.ै.. દેખો! ઇસમ કમ-ફમકી કોઈ બાત લી હી નહ . ससंार-अवाम जीवि नौ तप 
पिरणमा ह,ै वह तो िवभाव पिरणित િમ યા વકી હૈ. इसिलय े नौ तप वकुा अनभुव 
िमा ह।ै ઇસ કારણસે નવ ત વ પ વ તુકા અનુભવ, એક પ વ તુમ નવ ત વકા અનુભવ 
િમ યા વ હૈ. સમજમ આયા? આ એકની સામે નવ મૂ યું, નવની સામને એક. એ તો ગુંલાટ 
ખાઈને વાત સમજવી. સમજમ આયા? આહાહા! ભગવાન આ મા એક હોકર (ભી) નવ પ હો 
ગયા, િમ યા વ હૈ, કહતે હ. મા યતા હૈ. સમજમ આયા? નવકા િવક પ પ પ રણમન હો ગયા 
એમ કહે છે. પરવ તુ( પ) તો હોતા નહ . પૈસા, લ મી, કમ ઉસ પ હોતા હી નહ . પ રણમનમ 
મ અ વ હૂં, અ વકા ાન હુઆ વહ મ હૂં, વહ ભી અ વ હુઆ. સમજમ આયા? ઔર રાગ 
મ, પુ ય મ, આ વ, બંધ, સંવર, િનજરા, મો  (અથાત્) અંશમ–દેશભાગ ઘટતા હૈ, વહ નવકા 
ભાગ, એક પમ નવકા અનુભવ િમ યા વ હૈ.  

દેખો! દેવ-ગુ -શા કી ા તો કહ  રહ ગઈ. વહ ા રાગ હૈ. વહ રાગ અપનેમ 
માનના વહ િમ યા વ હૈ એમ કહતે હ. ભારે વાત ભાઈ! ઓલા કહે છે, દેવ-ગુ -શા ની 

ાને િમ યા વ કહે છે. વળી એમ મારે છે. માં એવું લ યું છે. દયા પાલની િમ યા વ હૈ ક 
નહ ? આરે ભગવાન! આ શું કહે છે? પરકી દયાકા ભાવ િમ યા વ હૈ? યે તો શુભભાવ હૈ, 
પુ ય હૈ. એને પરમાથ ધમ માને, અપના ક યાણ હોગા (ઐસા માને) તો િમ યા વ હૈ. આહાહા! 
માળા એવા અથ લગાવે અહ ના કે જુઓ! એ દયાને િમ યા વ કહે છે. દેવ-ગુ -શા કી ાકો 
િમ યા વ કહતે હ. ઉદયપુરમાં એમ ચા યું હતું તે દ’ પહલે ૧૩કી સાલમ. ૧૩કી સાલ. દેવ-
ગુ -શા કી ાકો િમ યા વ કહતે હ. મ ખનલાલ કી ઓરસે વહાં આયા થા. પ ા િનકલા 
થા ૧૩કી સાલમ. આ ફેરી બધું શાંત થઈ ગયું. સમજમ આયા?  
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ભાઈ! દેવ-ગુ -શા કી ા તો રાગ–શુભરાગ હૈ, િમ યા વ નહ . સમજમ આયા? યે 
રાગકો અપને વ પકે સાથ એક વબુિ  કરના અથવા વહ રાગ મેરા િન ય સ ય દશનકા 
ધમ હૈ ઔર ચા ર  સ ચા હૈ, રાગ મેરા ચા ર ધમ હૈ—ઐસા માનના િમ યા વ હૈ. આહાહા! 
શું કરે? જગતને ચીજ માંડ (હાથ) આવી યાં ફેરફાર.. ફેરફાર કરો. એના અથ ધા કરી દુિનયા 
પાસે મૂકવા માં ા. કહતે હ, इसिलय ेनौ तप वकुा अनभुव िमा ह।ै કારણ સિહત 
તો રખા હૈ. ભગવાન આ મા એક પસે નવકા િવક પ પૃથક્ હૈ. પૃથક્ હૈ ઉસકે (સાથ) એક વકા 
અનુભવ કરના િમ યા વ હૈ. અપને વ પકી એક વબુિ  હુઈ, પીછે નવ ત વકે િવક પ ઉઠતે હ 
વહ ભ  રહતે હ. અપની એક વબુિ મ આતે નહ . સમજમ આયા? કહતે હ, ઇસ કારણ 
િવભાવ પ રણિત... એ કારણે, એમ. વ ય નવ ત વ પ પ રણમા હૈ વહ તો િવભાવ–
િવકારદશા હૈ. પ રણિત કહો કે દશા કહો. इसिलय ेनौ तप वकुा अनभुव िमा ह।ै 
ઓહોહો! િવભાવ પ પ રણમન વહ મેરી ચીજ હૈ ઐસી મા યતા િમ યા વ પ હૈ. સમજમ 
આયા? 

 ‘यदानः इह िारेः पथृक ्दशनम ् िनयमात ् एतदवे सदशनम ्’  હવે 
િમ યા વની સામે સ ય દશનની યા યા. સ ય દશન કસકો કહતે હ? (यत)् िजस कारण 
(अानः) यही जीवि (िारेः पथृक)्.. દેખો! યા તર–અપને યસે અનેરા (-
અ ય) ય. રાગ, પુ ય, શરીર કમ—સબ અનેરે ય હ. દયા, દાન, ભ ત, પૂ , રાગ સબ 
આ મ યસે અનેરે ય હ. સમજમ આયા? (िारेः पथृक)् सकल कमपािधस ेरिहत 
जसैा ह.ै. રાગ.. સમજમ આયા? પુ ય, િવકાર, િવભાવ સબસે યા તરે ય ભ . ભ –
રિહત ઐસા આ મા जसैा ह ै (इह दशनम ्)... ઐસા દશન. जसैा ह ै (इह दशनम ्).. ઉસકા દશન. 
ઉસકા દશનકા અથ—वसैा ही ूपन े उसका अनभुव... દેખો! દશનની યા યા. ઐસે નહ  
ક દેખના, અકેલી તીત કરના. આહાહા वसैा ही ूपन े उसका अनभुव... રાગ ને 
પુ યા દકા એક વબુિ સે અનુભવ વહ િમ યા વ હૈ ઔર ઉસસે પૃથક્ હોકર અપને ાનમ, 
આ માકા રાગસે ભ  હોકર ય  ાનમ અનુભવ હોના ઉસકા નામ આ માકા સ યક્ 
અવલોકન કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા? ઉસકા નામ ય  દશન કહો ક સ ય દશન 
કહો. ઐસે ય  દશનમ તીિત હુઇ ઉસકા નામ સ ય દશન કહતે હ. સમજમ આયા?  

ય  હોના તો મિત- ુત ાનકા િવષય હૈ ભાઈ! ય પના તો મિત- ુત ાનકો 
લાગુ પડતા હૈ. સ ય દશનકો ય પના લાગુ નહ  પડતા. પણ મિત- ુત ાનમ ઐસે રાગકી 
અપે ા બના જહાં અનુભવ હુઆ, તો ય  હુઆ. ઉસમ તીિત હુઈ ઉસકા નામ 
સ ય દશન. સ ય દશન– તીિતમ ય  ક અ ય કી બાત નહ . સમજમ આયા? વહ 
રહ યપૂણ િચ ીમ બહોત િલયા હૈ. િશ યને  કયા તો મલકાપુર.. મલકાપુર નહ , 
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મુલતાનપુરકે રહેવાસીને  કયા થા ટોડરમલ કો. યા? િન ય સ ય દશન ય  ને 
યવહાર સ ય દશન પરો —ઐસા હૈ? કે નહ . સ ય દશનમ ય -પરો કા ભેદ હોતા હી 
નહ . સ ય દશન તો તીત પ હૈ. ાનમ ય -પરો કા ભેદ પડતા હૈ. રહ યપૂણ િચ ી 
બહોત ... આહા! ગૃહ થા મમ ભી કતની..... ઓહો! સમજમ આયા?  

૮૪કી સાલમ પહલે આયી થી. િલખ િલયા થા. મોકલી હતી વીર ભાઈએ યાં 
દામનગર. આપી નહ  એણે.  મહારાજના હાથમાં જશે તો.... સંતાડી રાખી. ચોમાસું ઉઠીને 
ગયા યાં અમરેલી. નરભેરામભાઈને યાં કો’કનું હતુંને, વષ તપનું પારણું હતું. અમરેલી. 
એમના ફૈબાનું કે કો’કનું હતું. ૮૪માં, નહ ? નરભેરામભાઈ આ યા હતા. ૮૪માં અમરેલી 
આ યા હતા. કો’કનું પારણું હતું. નરભેરામભાઈ િવનંતી કરવા આ યા હતા. યાં ગયા તો આ 
િચ ી મળી યો. વરાજ  લેતા આ યા હતા. રહ યપૂણ િચ ી. ૮૪ના માગશર મિહને. યાં 
પારણું હતું. દામનગરના ચોમાસે ઉઠીને સીધા અમરેલી ગયા હતા. નરભેરામભાઈ િવનંતી 
કરવા આ યા હતા. કો’ક એના ફૈબા હતા કે કો’ક હતું. ઓલા ડેલા પાસે નથી? કોનો ડેલો 
કહેવાય?  ભુભાઈ. ભુભાઈને ઓળખો? એ કલક ા રહેતા. એમાં યાં ડેલાની આ બાજુમાં 
ઘર છે. એમના સગાનું–ડોસીનું હતું. એને વષ તપ હતું. ૮૪ની વાત છે. ૩૯ વષ થયા. યારે 
આ મળી. વાંચીને.. આહાહા! આ તો કેવી વાત કરે છે! આ ભાઇએ ગુ  રા યું. વાત તો આ જ 
સાચી છે. એટલી રહ યપૂણ િચ ી.... ાનકો ય -પરો  લાગુ પડતા હૈ. સ ય દશનકો 
ય -પરો  લાગુ નહ  હોતા. સમજમ આયા? િન ય સ ય દશન ય  હો ય. િલખા હૈ 

ન? જુઓ! યા િલખા હૈ? 
सकल कमपािधस े रिहत जसैा ह ै वसैा ही ूपन ेउसका अनभुव िनयस े यही 

सदशन ह।ै દેખો! યહાં તો, અનુભવકે કાલમ તીત હુઈ, પણ અનુભવ કૈસા હૈ ઉસકી 
બાત કરકે તીતકી બાત કી હૈ. સમજમ આયા? અમરચંદભાઈ! ય પના તો ાનમ હોતા 
હૈ. સ ય દશન તો િનિવક પ વ તુ હૈ, ાન સિવક પ હૈ. ‘સિવક પ’કા અથ રાગ, એમ નહ . 
અપનેકો ઔર પરકો નના યે ાનકા વભાવ હૈ. ાન ાનકો ને, ાન ેય–સારે યકો 
ને—ઐસા ય પને આ માકો નના ઔર ઉસમ  તીિત (હુઈ) ઉસકા નામ 

સ ય દશન હૈ. ઐસા અથ લે લે ઉસમસે કતન. દેખો! ઇસમ યા હૈ? कमपािधस ेरिहत जसैा 
ह ै (इह दशनम ्) वसैा ही ूपन े उसका अनभुव िनयस.े.. िनयमात ् હૈ ન िनयमात?् 
િન યસે સ ય દશન ય  (હોને)કો કહતે હ ઐસા કોઈ લે લે, પણ ઐસા હૈ નહ . સમજમ 
આયા? પણ અનુભવકો ય  કહકર તીત  હુઇ ઉસકો સ ય દશન કહતે હ, ઐસા 
ઉસમસે લે લેના. સમજમ આયા? ભારે ભાઈ!  
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આ વાત કેટલી આકરી છે! અપવાસ કરી નાખવા તો કરી નાખીએ, વષ તપ કરી 
નાખવા હોય તો કરી નાખીએ. .... આ માગ ને આ વ તુ ને આ શું કહે છે આ? એક પ વ તુ, 
ઉસકા ય પના હોના... વળી (કહે કે) ય  નીચે (છ થકો) હોતા હૈ ક કેવલીકો હોતા 
હૈ? ય પના તો કેવલ ાન(મ હૈ). ાનકે ભાગ તો પાંચ હ. મિત- ુત તો પરો  હૈ ઔર 
અવિધ-મનઃપયય દેશ ય  હ. કેવલ ાન સવ ય  હૈ. નીચે(કે ગુણ થાનમ) કહાં આયે 
અવિધ-મનઃપયય-કેવલ? તો ય  કહાં હુઆ? અરે! સુન તો સહી. ઐસા ખુલાસા તો 
ત વાથસૂ મ ભી આયા નહ  ઐસા  કરતે હ. ત વાથસૂ મ મિત- ુતકો પરો  કહા. તુમ 
કહાંસે ય  લાયે? તુ હારે ઘરકી બાત હૈ, આષવા ય નહ  હૈ. અરે ભગવાન! સુન તો સહી! 
યવહારકી બાત વહાં કી હૈ તો મિત- ુતકો પરકા લ  કરને(કી અપે ાસે) પરો  કહા હૈ. 
અપના અનુભવ મિત- ુતમ ય  હો તા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા!  

૮૨માં એ વાત થઈ હતી ભાઈ મગનલાલ દ તરી સાથે. રાજકોટ આ યા હતા ૮૨ની 
સાલમાં. આ પાછળ મકાન છેને બોઘાણીનું, યાં આ વાત થઈ હતી. આ શું? મ કીધું, ય  છે 
મિત- ુત ાનમાં. ૮૨કી સાલમ. મગનલાલભાઈ હતાને દ તરી મોરબીવાળા. એણે આ કા ું 
હતું. એને તો વેદાંત સાથે મેળવવું હતું. આ શું છે? ય  છે, મિત- ુતમાં ય  છે. નનું 
ય  છે, અ યનું ય  નહ . સમજમ આયા? એ ોક આવે છે, પંચા યાયીમાં આવે છે. 

મિત- ુતમાં અનુભવ ટાણે (આ મા) ય  થઈ ય છે. આવે છે. તે દ’ ૮૨ની સાલમાં 
પહેલા વાં યું હતુંને બધું. સમજમ આયા? ૮૨. ૧૮ ને ૨૩ — ૪૧ વષ. અહ  તો ઘણા વષથી 
ચાલે છે ને. આહાહા! કીધું, ભાઈ! યાં ય  છે. એમ કહે, આવી વાત નમાં હોય? માણસે 
એમ સાંભળી ન હોયને બહારથી. ય  વળી આવું? અરે! નમાં એટલે વ તુ અહ  છે. બી  
વ તુ યાં છે?  

પરમે ર આ મા... નીચેકી દશામાં નવમ એક વ હૈ તો પરો  હો તા હૈ, પણ એકમ 
એક વ હુઆ (તો) આ મા ય  હો તા હૈ. સમજમ આયા? ાનમ ય  હુએ બના 
તીત કસકી કરના? ને બના.. યે ચીજ હૈ ઐસે ને બના તીિત કસકી? સસલાકા..  

ખરગોશકે સ ગકી? ખરગોશકે સ ગ હૈ નહ  તો ના નહ . વહ આયા હૈ, ૧૭-૧૮ ગાથામ 
આતા હૈ. સમયસાર. વ તુ યાલમ આયી નહ  તો ‘યે ચીજ હૈ’ ઐસી તીિત કૈસે કરના? 
પરો કી તીિત હૈ? પરો કી તીત આતી હૈ? સમજમ આયા? પરો કા યાલ નહ  ને 
તીત કરના—ઉસકા અથ યા? સમજમ આયા? દેવીલાલ ! બાત ઐસી હૈ.  

ાનમ ય  હોતા હૈ ક યે આ મા. પરકે અવલંબન બના, રાગકા, મનકા અવલંબન 
બના. वसैा ही ूपन ेउसका अनभुव िनयस ेयही सदशन ह.ै પાઠ હૈ ન? एतदवे 
सदशनम ् એમ લીધું છે ને? एतत एव सदशनम ्... એટલે કોઈ એમાંથી લઇ ય... એમ 
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નહ , પણ કોઈ લઈ ય કે ય  છે તે સ ય દશન, એમ. સમ ? પણ એનો અથ એ કે 
ય પનેમ  તીિત હુઈ ઉસકા નામ સ ય દશન હૈ. આહાહા! એ આ મા.. આમ ય  

થાય કે આ આ મા. ઐસા ભાન હુઆ, ઉસમ તીત હુઈ, ઉસકા નામ સ ય દશન હૈ. સમજમ 
આયા? ઓહો! કેવી વાત મૂકી છે! આ બધું ચાલતું હતુંને. પહેલા હતું ખ ંને આ. કળશો તો 
ચા યા આવે છે કે નહ ? અને ભાઈએ કળશની ટીકા કેવી કરી છે! આ રાજમલ . ચચા ચાલતી 
હતી ઘણી. ચ યુ હશે ને આ માથ  બધા..... એમાં વાંચતા વાંચતા આવું આવી ય તો એમ 
થઈ ય કે િન ય સ ય દશન તો ય , યવહાર સ ય દશન પરો . એ  પછી ઉઠે. આ 
જુનું છેને જુનું. હમણાં છપાણું છે. તે દ’ નહોતું ૩૫-૩૭ વષ પહેલા. આ જૂનું છે.  

िारेः पथृक ्इह दशनम ्... યે શ દ સાથમ હૈ. िारेः पथृक ्इह दशनम ् 
िनयमात ् एतत एव सदशनम ्... આ શ દ. રાગ ઔર યેક યસે ભ  અપના વ પ 
એક વ હૈ (વહ) ય પને અનુભવમ આના ઉસકા નામ ા હૈ. અનુભવ તો ાન હૈ, 
(સાથમ) િ થરતા હૈ. અનુભવમ તીત હુઈ ઉસકા નામ િન ય સ ય દશન હૈ. યે િન ય 
સ ય દશન આઠવ ગુણ થાનકી બાત હૈ? યે તો પહલેકી (- ાથિમક) બાત કરતે હ. ભાઈ! 
અભી તો િમ યા વકા અભાવ (હુઆ તબકી) બાત કરતે હ. અરે ભગવાન! શું કરે છે આ? અરે 
ભાઈ! િમ યા વ પ રણમન હૈ, િવભાવ પ રણમન હૈ... पथृक ्दशनम ्... નવ ત વમ તો પરો  
રહ ગયા આ મા, યાલમ ભી આયા નહ . અકેલા નવ ત વકા અનુભવ તો િમ યા વ રહા. 
સમજમ આયા? ઉસકે અભાવમ તો બાત કરતે હ. તો કહે, નહ , વહ ય – ય  આઠવમ 
હોતા હૈ, શુ  ઉપયોગ આઠવમ હોતા હૈ. ભગવાન! સુન તો સહી ભાઈ! તું એમ ન ખૂન કર. 
અભી ઐસી ા ભી નહ  કરતે ઉસકો અનુભવ કૈસે હોગા? સમજમ આયા? ય  હોતા હૈ 
તબ આ માકી કંમત હોતી હૈ ( ક) ઐસા યે આ મા હૈ. સમજમ આયા?  

કલ કહા થા ન રાિ મ? કાશગુણ. કાશ ઉસકા ગુણ હૈ. ય  હોના તો ગુણ હૈ. તો 
ય જહાં િ મ આયા ઔર ય  ન હો તો ગુણ આયા હી નહ  ઉસકી િ મ. સમજમ 

આયા? સૂ મ બાત હૈ. વ તુમ ય  (હોને પ) કાશ નામકા ગુણ હૈ. વ તુકી િ  
એક વપનેકી હુઈ તો આ મા ય  હોતા હૈ, ગુણ હૈ તો ઉસકી પયાયમ ય  હુઆ. ગુણ હૈ 
ઉસકા કાય હુઆ. યમ ગુણ યાપક થા, યમ એકાકાર હુઆ તો કાશગુણકી ય  પયાય 
કાયપણે હુઈ. ઉસમ ય પને ય-ગુણકા સારા યાલ આયા, ઉસકા નામ ય  કહતે હ. 
ઓહોહો! સમજમ આયા? પછી ભાવાથ લેશું. પછી એનો ભાવાથ લેશે િવશેષ પછી. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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 ાવણ વદ ૮, સોમવાર, તા. ૨૮-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૬,  વચન નં. ૧૨ 

 
કળશટીકા, વ અિધકાર, છ ો ોક. જુઓ! છે લી–આ ખરકી લીટી આયી ન? 

‘यदानः इह िारेः पथृक ् दशनम ् िनयमात ् एतदवे सदशनम ्’.. સ ય દશન 
કસકો કહતે હ? યહ વ ય અપને યસે અનેરા–અ ય ય, અનેરા (-અ ય) ય શ દસે 
રાગા દ સબ અનેરા ય હૈ. ઉસસે રિહત–રાગા દસે રિહત, પર યસે ભ  इह दशनम ्.. 
આ માકા ય  અનુભવમ દશન હોના– તીત હોના ઉસકા નામ િન ય સ ય દશન હૈ. 
સમજમ આયા? ભગવાન આ મા એક સમયમ ય વ પ વ તુ શુ  ચૈત યઘન હૈ. અનેરા 
ય (અથાત્) અપને યસે અ ય–પૃથક્ ય. અ ય યસે પૃથક્ શ દસે રાગ, શરીર, કમ 

(આ દ) પર સબ અ ય યમ આ ગયે. ઉસસે રિહત અપના શુ  ુવ વભાવ ઉસકા 
ય પને અનુભવ, ાનમ–મિત અને ુત ાનમ અપના વ પ ય  હોના ઉસકા નામ 

અનુભવ હૈ. અનુભવમ તીત હો ઉસકા નામ સ ય દશન હૈ. સમજમ આયા? એક હી પદમ 
સારા ભર દયા હૈ. यत ्...‘यदानः इह िारेः पथृक ् दशनम ् िनयमात ् एतदवे 
सदशनम ्’. સમજમ આયા?  

હરેક યકી પયાય વતં  હૈ. પયાયકો અંતરમ મોડનેસે ય ભી વતં  િ મ 
આના.... સમજમ આયા? પયાય પરતં  હો તો પયાયકો અંતર મોડનેમ વાધીનતા રહે નહ . 
સમજમ આયા? પયાય નામ વતમાન અવ થા કોઈપણ યની. ઉ પાદ પ  વતં  પયાય 
ઉસ કાલકી વતં , વતઃ, પરસે નહ , પૂવસે નહ –પૂવ પયાયસે નહ . ખરેખર તો ય-ગુણસે 
ભી નહ , પયાય પયાયસે હૈ. ઐસી સ ાકી વતં તાકી િસિ  િ મ હોનેસે... યવહાર િ ... 
વહ પયાય વતં  હૈ તો અંતમુખમ શુ  ચૈત યકી ઓર ઉસકા ઝુકાવ કરનેસે મિત- ુત ાન 
ારા–મિત- ુતપયાય ારા આ મા ય  અનુભવમ આના ઉસકા નામ આ માકા અનુભવ 

કહનેમ આતા હૈ. અનુભવમ તીત હોના ઉસકા નામ િન ય સ ય દશન કહતે હ. આહાહા! 
કહો, અમરચંદભાઈ! જગતને યા... આ પાછું િન ય સ ય દશન હ . िनयमात ् શ દ પડા હૈ 
ન? તો ‘िनयमात ्’નો અથ ઇતના હી હૈ ક િન યસે, એમ. િનયમસે નામ િન યસે. સમજમ 
આયા?  

સારા ૧૪ પૂવ ને ૧૨ અંગકા સાર... થમ ભગવાન આ મા પૃથક્ અપના ય... 
યા તર હૈ ન? તો યા તર નામ અપને યસે અનેરા (-અ ય) ય. સમજમ આયા? ઉસસે 

પૃથક્ અપના ય–વ તુ, ઉસસે અનેરા (-અ ય) િવક પ, યવહાર દયા, દાન, ત આ દ ક 
શરીર, કમ સારે, ઉસસે વહ પૃથક્ હૈ. ખરેખર ઉસ સમયકી પયાય  હૈ ન, હૈ વતં , પણ 
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વહ ‘પયાય જતના આ મા નહ ’ ઐસી યમ િ  કરનેસે પયાયમ મિત- ુત ાન ારા 
ય  વાદ આના, આનંદકા વાદ આના.. પયાયકી વતં તા કબૂલ કરકે પયાયવાન િ કાલ 

( ) પયાય જતના નહ  હૈ. સમજમ આયા? ઐસી  શુ  ચૈત યવ તુ िारेः–અનેરા 
યસે પૃથક્, તો સબ પયાયકા લ  ભી છૂટ ગયા. સમજમ આયા?  

લ  છૂટા, તો રહી તો પયાય વકા આ ય કરનેમ. સમજમ આયા? પણ લ  છૂટ 
ગયા, પયાય ઉપરસે લ  છૂટ ગયા. िारेः–પૃથક્, અનેરા ય ( ) ઇસ યસે ભ . 
ઐસે ય ઉપર િ  દેનેસે  ાનકી પયાયમ ય  હુઆ.... વહ પયાય હૈ વતં . સમજમ 
આયા? ઉસ પયાયમ ‘યે ય શુ  ચૈત ય હૈ’ ઐસા શુ પનેકે અનુભવમ યહ શુ  ( ય) 
અનુભવમ આના ઉસકા નામ સ ય દશન કહનેમ આતા હૈ. કાંિતભાઈ! બહુ ઝીણું! આ 
બહારમાં સાંભ ું હોય, બહારથી આ કરે ને આ કરે... ઓ સ ય દશન. લે લો ત ને તપ 
કરો. યે ચીજ યા હૈ ભગવાન આ મા? એક શ દમ તો બહોત ભર દયા.  

िारेः.. શ દ હૈ સકલ કમ પાિધસે રિહત. સમજમ આયા? પણ પરવ તુકા લ  
છૂટકર અપના શુ ય તરફકે લ મ અપની પયાયમ ‘યહ આ મા શુ  હૈ’ ઐસા અનુભવમ 
આના ઉસકા નામ હી સ ય દશન હૈ. શોભાલાલભાઈ! બહુ ઝીણું. માંડ માંડ આવે યારેક યાં 
આવું ઝીણું. આ થમ દર ાનો બંધના નાશનો (અને) મો નો થમ દર ાનો ઉપાય છે. 
સમજમ આયા? યહાંસે મો કે ઉપાયકી શુ આત હોતી હૈ. भावाथ  इस ूकार ह—ैसदशन 
जीवका गणु ह।ै િ કાલ. િ કાલીમ એક સ ય દશન–િ કાલ ા નામકા ગુણ હૈ. वह गणु 
ससंार-अवाम िवभावप पिरणमा ह।ै સમજમ આયા? ભગવાન આ મા સત્ દશન– ા 
ઐસા િ કાલી ગુણ હૈ. વહ ગુણ સંસાર અવ થામ િનિમ  આધીન હોકર િવભાવ પ પ રણમા 
હૈ, િમ યા વ પ પ રણમા હૈ. સમજમ આયા?  

वह गणु ससंार-अवाम... સંસાર નામ અના દ સંસાર હ , યહાં સંસાર અથાત્  
(સાધક)–૧૪વ ગુણ થાન આ દકી બાત લેના નહ  હૈ. કોઈ કહે, સંસાર અવ થા(મ ભી) શુ તા 
પડી હૈ ન? અના દ સંસારકી બાત હૈ. સ ય દશન પાને પહલેકી બાત હૈ, યે સંસાર અવ થા 
લેના. નહ  તો સંસાર તો, ૧૪વ ગુણ થાન તક અિસ ભાવ–સંસારભાવ હૈ. યે બાત યહાં હૈ 
નહ . યે તો અના દકાલસે સંસાર અવ થા નામ વ તુમ  રાગ ને રાગકી એકતાકા ભાવ નહ  
ઐસે (રાગ)ભાવમ  પડા હૈ ઉસકા નામ સંસાર અવ થા હૈ. સમજમ આયા? ભગવાન 
આ મામ સંસાર અવ થા હૈ હી નહ . સંસાર અવ થા અથાત્ ઉદયભાવ, રાગની એકતાની 
બુિ  િમ યા વભાવ. વહ વભાવમ હૈ હી નહ . પણ વભાવમ સ ય દશન ગુણ હૈ યે 
અના દસે િવભાવ પ–િમ યા વ પ પ રણમા હૈ. સમજમ આયા?  
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वही गणु जब भावप पिरणम.े.. દેખો! वही गणु जब भावप पिरणम े तब 
मोमाग  ह।ै દેખો! અહ  સંસાર અવ થા અને વભાવ પ પ રણત મો માગ—દોન  લે િલયે. 
યા કહા સમજમ આયા? આ ... મો માગ અવ થા હૈ. દેખો! મો માગ. ભગવાન આ મા શુ  
ચૈત યવ તુ અખંડ પરમાનંદની મૂિત છે. પુ તક દો શેઠને. એય! મોડા આ યા થોડા હ . સમજમ 
આયા? શુ આત કહાંસે હોતી હૈ વહ ચલી ગઈ બાત. એ કંઈ ફરી ન આવે. યહાંસે લેના હૈ. 
સંસાર અવ થામ... સંસાર યે અવ થા હૈ. સંસાર અવ થા શ દસે િમ યા વ અવ થા (અથાત્) 
અપના ચૈત ય શુ  આનંદ ાયકમૂિત ઉસકી સ યક્ ા અવ થાસે િવ . સમજમ આયા? 
િમ યા ા–રાગકા એક વપના... પર ય હૈ, રાગ પર ય હૈ, ખરેખર વ ય નહ . શુભરાગકા 
એક વપના ઐસી િમ યા વ પી અવ થા. શોભાલાલભાઈ! ભારે આકરી વાત.  

િમ યા વ અવ થામ, સ ય દશન ગુણ  િ કાલ થા વહ િવકાર પ પ રણમા હૈ–
િવભાવ પ પ રણમા હૈ. વહી ગુણ જબ વભાવ પ પ રણમે–યે ગુણકા વભાવ પ પ રણમન 
હો (અથાત્) સા આ મામ વભાવ હૈ ઐસા પ રણમન હો સ ય દશન પ, તબ મો માગ હૈ. 
તબસે મો માગ હૈ, ઇસકે પહલે મો માગ હૈ નહ . સમજમ આયા? રાગકી એક વબુિ કા 
પ રણમન િમ યા વ વહ સંસાર. યહાં સંસાર અવ થા ઉસે કહના હૈ. બસ િમ યા વ (હી) 
સંસાર ઔર સ ય દશન મો કા માગ ક મો વ પ હી યહ હૈ. સમજમ આયા? વ તુ 
ભગવાન પૂણ આનંદકંદ ાયક વભાવ.... આગે આયેગા. ‘પૂણ ાનઘન’ હૈ ન ઉસમ? ‘પૂણ 
ાનઘન’ પીછે આયેગા. પૂણ ાનઘન હૈ.. પૂણ ાન.. પૂણ ાન શ દસે અકેલા ાન (હી) 

નહ , યહાં તો ાનસે િલયા હૈ, બાકી પૂણ ાન હૈ, પૂણ આનંદ હૈ, પૂણ વ છતા હૈ, પૂણ 
ભુતા હૈ, કતા-કમશ તકા વભાવ પૂણ હી હૈ. સમજમ આયા?  

યહાં તો ાન ધાનસે કથન કયા ય ક ાનમ.. ાનમ, યે ા, યે કતૃ વ, યે કરણ 
ઐસા સબ ાનમ યાલમ આતા હૈ. તો સબ ગુણ ાનમ યાલમ આતે હ. ાન યે સિવક પ 
વ-પર કાશક ધાન અસાધારણ એક ગુણ હૈ. યે ગુણમ.... દૂસરે ગુણ અપનેકો નહ  નતે. 
દૂસરે ગુણ અપનેકો નહ  નતે, પરકો– ાનકો ભી (નહ  નતે). ાન  હૈ વહ અપનેકો 
નતા હૈ ઔર ા, આનંદ, અ ત વ, વ તુ વ આ દ... યે ાન અપનેકો નતા હૈ ઔર 

અનંત ગુણકો ( નતા હૈ). ઐસા એક ાનમ અનંત આ ગયે તો સારા ાનમય આ મા હો 
ગયા. સમજમ આયા? પરમભાવ ાહક ઉસે કહા.  

ઐસા પૂણ ાનઘન આ મા, પૂણ આનંદઘન આ મા, પૂણ પરમે રઘન આ મા, પરમ 
ઈ રશ ત સંપ  પૂણ પરમે ર આ મા હૈ. સમજમ આયા? સ ય દશન  િ કાલ ગુણ 
અંદરમ હૈ ઉસકા િવભાવ પ પ રણમન િમ યા વ હૈ, વભાવ પ પ રણમન સ યક્ હૈ. યહાં તો 
સ યક્ ન કહા, યે (સ યક્) પ રણમે ઉસે મો માગ કહા. સ યક્ કી યા યા તો પહલે કર દી. 
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અબ મો માગ કહા. વહી ગુણ જબ વભાવ પ પ રણમે તબ મો માગ હૈ. સમજમ આયા? 
તીન  લેના હૈ ઉસમ. પહેલી તો ઓલા સ યકની યા યા કરી. પણ મો માગમ તીન  લે લેના 
હૈ. સાથમ તીન  હ, અકેલા સ ય દશન નહ  એમ કહતે હ. આહાહા! સમજમ આયા?  

िववरण—सकभाव होनपेर नतून ानावरणािद िकमा ॐव िमटता ह.ै.. ભગવાન 
આ મા અપના પૂણ વભાવ, પૂણ શુ  ચૈત યવ તુ ઉસકે અનુભવકી તીિત હોનેસે ઉસમ 
આવરણ નહ –વ તુમ આવરણ નહ , તો પ રણામ હુઆ ઉસમ આવરણ નહ . તો આવરણ  
હૈ (ઐસા) નયા યકમ ઉસકો આતા નહ . નયા આવરણ આતા હી નહ  સ ય િ કો. એક 
વાત. સમજમ આયા? સંવર-િનજરા બતાના હૈ. સંવર-િનજરા િસ  કરના હૈ. સ યક વમ સંવર-
િનજરા િસ  કરના હૈ. સંવર-િનજરા( પ) મો માગમ તીન  આ ગયે હ, દશન- ાન-ચા ર  આ 
તે હ—વહ બાત િસ  કરની હૈ. અમરચંદભાઈ! સમજમ આયા?  

સ યક વભાવ.. સ યક વ ભાવ.. ભાવ શ દસે પયાય. પયાયકો યહાં ભાવ કહા હૈ. 
સમજમ આયા? વ તુ ભગવાન આ મા ઉસકે અંતમુખ હોકર  સ યક વભાવ પ પ રણમન 
પયાયમ હુઆ, તો નૂતન કમકા બંધ ક ગયા (અથાત્) સંવર હો ગયા. ભાવ તો સબકો કહતે 
હ, યકો ભાવ કહતે હ, ગુણકો ભાવ કહતે હ, પયાયકો ભાવ કહતે હ, િવભાવકો ભાવ કહતે 
હ, વભાવકી પયાયકો ભાવ કહતે હ. યહાં સ યક વ પયાયકો ભાવ કહનેમ આયા હૈ. સમજમ 
આયા? ભગવાન આ મા અપના શુ  ચૈત ય વભાવમ સ ય દશનકી પયાય પ શ ત તો પડી 
હૈ ઉસમ. સમજમ આયા?  સ ય દશન પ પ રણમન હુઆ, વહ પયાય( પ) શ ત 

ાગુણમ પડી હૈ, યે કોઈ બહારસે આતી નહ . યે પડી હૈ તો અંતમુખ વભાવ હોકર  
સ યક પ પયાય હુઈ વહ મો માગ હૈ. સ યક વ... સમજમ આયા? ભાવ હોને પર યાની ક 
મો માગ હોને પર નૂતન–નયે ાનાવરણા દ આઠ  કમ ક તે હ ઐસે કહતે હ યહાં તો. 
સમજમ આયા?  

ય ? ક િમ યા વ, અ ત, માદ, કષાય, યોગ—એક સમયકી િવકારી અવ થા હૈ. 
પાંચ  એક સમયકી િવકારી અવ થા હૈ. તો િવકારી અવ થાસે જહાં પૃથક્ હુઆ, તો પાંચ  
ઉસમ આયે નહ . સમજમ આયા? પાંચ  હ નહ  અંદરમ. પયાયમ  િમ યા વ, અ ત, 
માદ, કષાય, યોગ થા વહ એક સમયકી પયાયમ થા. વ તુકી િ  હોનેસે િ મ પાંચ  રહે 

નહ . વ તુમ હ નહ  ઔર િ મ પાંચ  રહે નહ . સમજમ આયા? તો કહતે હ ક ઉસકો નૂતન 
કમ હ હી નહ . વહ સંવર કહા. पवू ब कम िनज रता ह.ै.. યે તો મો માગ િસ  કરના હૈ ન. 
અપની શુ  ચૈત ય વ તુ સી હૈ ઐસી અંતર િ મ આયી તો ઉસમ િમ યા વ, અ ત આ દ 
હ નહ . િ કે િવષયમ હૈ નહ  ઔર િ  મો માગ  ગટા હૈ ઉસમ વે પાંચ હ નહ . 
સમજમ આયા? ઉસ કારણસે નયે કમ તો ઉસકો ક તે હ, પણ પુરાને કમ  હ વહ ઝર 
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તે હ. કહો, સમજમ આયા? ભાઈ! યે સમજનેકી ચીજ હૈ. યે કોઈ દે દે ઐસી ચીજ હૈ નહ . કે 
ભાઈ! અમને સમ વી દો.. અમને સમ વી દો. કોણ સમ વે? પરાણે કોઈ સમ વી શકે? 
કસીકી તાકાત હૈ? તીથકરકી–ઉસકી પયાયમ તાકાત હૈ? પરકો સમ  શકે (ઐસી) પયાયમ 
તાકાત હૈ? ઔર સમજનારકી પયાયમ તાકાત હૈ ક પરસે સમ —ઐસી ઉસકી પયાય હૈ? 
સમજમ આયા? કહા ન પહલે. પહલે ભી કહા થા ક પયાય વતં  હૈ. ઉસકી પયાય ભી 
વતં  હૈ. પરસે સમ  ઐસી પયાય હૈ નહ  ઉસકી. યે (જબ) સમ  તબ વતં  અપનેસે 
સમજતા હૈ એમ કહતે હ, પરસે નહ . શેઠ!  

ોતા : સમજનેકો તો ઇક ે હોતે હ.  
પૂ ય ગુ દેવ ી : સમજનેકો અંદર ઇક ા હોના ચાિહયે એમ કહતે હ. એવી વાત છે 

ભાઈ! આ તો વીતરાગ માગ છે. વ તુ વીતરાગ છે. વ તુ વીતરાગ છે. હમણાં કહેશે. વ તુ.. 
વ તુમા  શુ નય.. વ તુમા  અકેલી શુ નય( પ) હૈ. સમજમ આયા? એ આગળ ઓલામાં 
લેશે હ . શુ નયમાં લેશે. ઓલો છેને સાતમો ોક, એમાં લેશે. शुनय वमुाऽके आधीन ह.ै  
એમ ભાઈ! શ દ છે અંદર. શુ નયની યા યા જ એ કહી છે, વ તુમા . શુ નય એટલે 
વ તુમા . સાતમા (કળશ)ની ચોથી લીટી. વ તુમા ... શુ નયની યા યા જ એ કરી છે. 
शुनयायम ्.. शुनय वमुाऽके आधीन ह.ै સાતમો ોક છે ને? સાતવાં ોક. 
અમરચંદભાઈ! સાતવાં ોક. એ ચોથી લીટી.  

शुनय वमुाऽके आधीन ह.ै ભાષા યા કરતે હ! એ વ તુ વ તુમા ને આધીન છે, 
એમ. એ વ તુમા ને આધીન છે. શુ નયનો અથ જ એ છે. वमुाऽके आधीन ह.ै બસ, 
वमुाऽके आधीन ह.ै સારી ચીજ વ તુમા –અપનેસે આધીન હૈ. ‘शुनयायम ्’માં शुनय 
નામ વ તુમા  અને आयम ् એટલે આધીન. वमुाऽके आधीन ह.ै અથાત્ યા? અપની 
વ તુ વ તુ હૈ, બસ ઐસા હૈ. પરકે આધીન હૈ હી નહ , વ તુ ઐસી હૈ. રાગકે આધીન હૈ નહ , 
પર સમ વે તો સમ  ઐસી વ તુ હૈ નહ . એય ઠાલાલભાઈ! ભારે વાતું ભાઈ! યહાં કહતે હ 
ક સ યક વ ભાવ હોને પર નયે કમ ક તે હ ઔર પુરાને કમ ઝર તે હ. બસ ઇસ 
કારણસે મો માગ હૈ. ઇસ કારણસે મો માગ હૈ. નયે આતે નહ –સંવર હુઆ, પુરાને ઝર તે 
હ–િનજરા હુઈ, ઇસ કારણસે મો માગ હૈ. સંવર-િનજરા યે મો માગ હૈ. સમજમ આયા? 

એક સ યક્ આ માકા અનુભવ હોનેસે સ યક્ ભાવસે મો માગ હુઆ. ય  હુઆ? ક 
ઉસમ નયા કમકા આના ક ગયા ઔર પુરાને કમ ઝર તે હ. ઉસ કારણસે સંવર-િનજરા હો 
ગયે (ઔર) સંવર-િનજરા હી મો માગ હૈ. અબ, દોમસે તીનકો િનકાલગ. પહલે ભાઈ! સ યક્ 
િલયા, પીછે સંવર-િનજરા િલયે. અબ સંવર-િનજરામસે તીન િનકાલગ. સમજમ આયા? એક 
કળશે ભારે વાત કરી છે!   
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જુઓ! इस कारण मोमाग  ह।ै ભાઈ! યાકાંડ ક બા કી વ તુ મો માગ હૈ નહ . 
ઓહોહો! ભગવાન આ મા અપના પૂણ ાનઘન, આનંદઘન, ગુણઘન, ગુણિપંડ એક વ તુ.. 
વ તુ.. વ તુ.. વ તુમ િ  હુઈ વહ િ  વ તુમ પડી થી. સમજમ આયા? ડા ાભાઈ!  િ  
સ યક્ હુઈ વહ અંદર પડી થી. ઉસમ હૈ ઉસમસે િનકલી હૈ. િમ યા વ પ પ રણમન થા,  
વભાવમ િ  દેનેસે સ યક્ વભાવ પ પ રણમન હુઆ વહ મો માગ હૈ. ય ? ક નયે કમ 
ક તે હ, પુરાને ખર તે હ. યા રહા? સંવર-િનજરા હુઈ. સમજમ આયા? યે કોઈ 

સમ વે ઐસા નહ  સમ . શોભાલાલ શેઠ ! છોટાભાઈ સમ તે નહ , બરાબર સમ વતા 
નથી. .... એક લીટી શીખવાડી. એક લીટી શીખવાડી એક લીટી. પછી જુદા પાડીને શીખવે તો 
શીખવા ું કહેવાય. બધા ભેગામાં તો મગજ કામ ન કરે. તમારે બધું કરવું ઈશે. આ નવી 
રીતે શીખવાય છે આમાં સાંભળવામાં. આ કહેવાય છેને, આ શીખો. શીખવા માટે તો આ વાત 
ચાલે છે. સમજમ આયા? આહાહા!  

અબ, દેખો!  ઉઠા િશ યકા. શંકા ઉઠાકર અપને હી અપને પ ીકરણ કરતે હ. 
ભગવાન આ મા સંસાર અવ થામ િમ યા વ પ પ રણમા થા, િવભાવ પ પ રણમા થા, 
( ા)ગુણકી સ ય દશનપયાયકા વભાવ પ પ રણમન હુઆ–સ યક્ ભાવ પ હુઆ, (તો) 
નયા કમ ક ગયા, પુરાના ઝર ગયા, સંવર-િનજરા હો ગઈ, તો મો માગ હુઆ. યો, યે 
મો માગ. ભારે વાત ભાઈ! यहा ँपर कोई आशकंा करगेा... આશંકા હ , શંકા નહ . મહારાજ! 
યા કહતે હો? ઇતનેમ તીન (કી એકતા પ) મો માગ આ ગયા? યે તો સ યક્ આયા–અકેલા 
સ ય દશન હુઆ, સ ય ાન હુઆ. પણ ઉસમ ચા ર  કહાં આયા? સમજમ આયા?  

यहा ँपर कोई आशकंा करगेा.. આશંકા નામ યા હૈ? આપ એકબાર સ યક્ કહતે હો, 
દૂસરી બાર નયા કમ નહ  આના, પુરાના ઝર ના ઐસેકો મો માગ કહતે હો. મો માગ તો 
સ ય દશન- ાન ને ચા ર –તીન  હ. ચા ર  (નહ ) તો તીન  કહાં આયે? ઐસા મેરે સમજમ 
નહ  આયા, એમ કહતે હ. આપ કહતે હો વહ જૂઠા હૈ ઐસા નહ . યે તો શંકા (હો ગઈ). પણ 
ઇસમ તીન કૈસે આયે? આપ તો મો માગ કહતે હો. ઉસકો તો મો માગ કહતે હો. પહલે 
આપને કહા ક યાંતરસે પૃથક્ હોકર અપને વ પકા અનુભવ કરના વહ િન યસે 
સ ય દશન હૈ. વહાં તો આપને દશન કહા થા. િફર જહાં આગે બઢે તો સ યક્ ભાવ હોને પર 
નયા કમ કા, જૂના કમ ઝર ગયા (ઐસા કહકર) વહાં તો આપને સંવર-િનજરા દોકી બાત કી. 
ઉસકો આપ મો માગ કહતે હો. મો માગ તો હમને સુના હૈ તીન(કી એકતા પ). સમજમ 
આયા? દશન- ાન ને ચા ર . વહ ત વાથસૂ કા પહલા સૂ  હૈ. ‘સ ય દશન- ાન-ચા ર ાિણ 
મો માગઃ’. અભી તો સ યક્ હુઆ વહાં ચા ર  કહાંસે આયા? એમ કહતે હ. તીન કહાંસે આ 
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ગયે? આપ તો મો માગ.. મો માગ કહતે હો. મો માગ તો તીન (કી એકતા પ) હૈ. સુન.. 
સુન.. સાંભળ! કહે છે. 

કહા ક मोमाग  सदशन-ान-चािरऽ इन तीनके िमलनस ेहोता ह।ै આપને કહા 
ક અંદર આ મા શુ વ પ સ ય દશન પ પ રણમન હુઆ, (તો) મો માગ હુઆ, નયા કમ 
ક ગયા, જૂના કમ ખર ગયા. આટલું બધું ક ું એમાં ચા ર ની યાં વાત રહી? સમજમ 

આયા? यहा ँ पर कोई आशकंा करगेा िक मोमाग  सदशन-ान-चािरऽ इन तीनके 
िमलनस ेहोता ह।ै उर इस ूकार ह—ैशु जीवपका अनभुव करन ेपर तीन ही ह। શેઠ! 
હૈ ઉસમ? યા હૈ? વાંચો તો ખરા. ઓલા બીડીનું વાંચો છો એમ આહ ... બોલો. તીન  હી હ, 
ઇતના. शु जीवपका अनभुव करन ेपर तीन ही ह। ઐસા બરાબર પ  નહ  આયા.  
હળવે હળવે આયા. બીડીમ ઐસા નહ  કરતે. ઐસા લેના હૈ, ઐસા લેના હૈ, લાઓ. યા છૂટ 
ગયા હૈ? એ બધા હાથમાં હોય. એમ હોય? શોભાલાલ  ય યાં બધાનું એના હાથમાં હોય.  
યહાં યા કહતે હ સમજમ આયા? પડાઈ ઉડેને પડાઈ. પડાઈ સમજતે હો? પતંગ. દોરી હાથમ 
રહતી હૈ. ચારેકોર કામ કરે, યાલમ બરાબર રખે. શોભાલાલ  કતના િપયા લાયા, કતના 
... સબ યાલ રખતે હ. ઠાલાલભાઈ! ઉડી ય.... 

યહાં તો કહતે હ... આહાહા! જુઓને! એક આશંકામ કતના ડાલા હૈ! આશંકા હ , શંકા 
નહ . મહારાજ! આપ કહતે હો યે બરાબર હોગા, પણ મેરી શંકા હૈ. ચા ર કી બાત તો યહાં 
આયી હી નહ . મો માગ આપને કહ ભી દયા. મો માગ હો ગયા.. મો માગ હો ગયા.. 
સમજમ આયા? (ચા ર ) તો આયા હી નહ , કહાંસે મો માગ હો ગયા?  

उर इस ूकार ह,ै ભગવાન! સુન! शु जीवपका अनभुव करन ेपर... ભગવાન.. 
જુઓ! ભાષા. શુ  પરમા મા અપના શુ વ પ પરમાનંદમૂિત ઉસકા અનુભવ કરને પર.. 
સમજમ આયા? ‘વ તુ િવચારત યાવતૈ, મન પાવે િવ ામ, રસ વાદત સુખ ઊપ , અનુભવ 
તાકૌ નામ.’ (નાટક સમયસાર, ઉ થાનીકા પદ ૧૭). બનારસીદાસકા હૈ. સમજમ આયા? 
‘વ તુ િવચારત યાવતૈ..’ ભગવાન આ મા શુ  ચૈત ય આનંદ ુવ ાયકભાવ ઐસે િવચારમ 
યાન કરનેસે ‘વ તુ િવચારત યાવતૈ, મન પાવે િવ ામ.’ સંક પ-િવક પ િવ ામ હો તે હ. 

‘રસ વાદત સુખ ઊપ .’ ભગવાન આ મા અતીિ ય આનંદકા િપંડ હૈ. ‘રસ વાદત સુખ 
ઊપ ..’ આ માકે રસકા વાદ અનુભવમ લેનેસે, ‘અનુભવ તાકો નામ.’ યે અનુભવમ તીન  
આ ગયે—દશન- ાન ને ચા ર . સમજમ આયા?  

દેખો! शु जीवपका अनभुव करन ेपर तीन ही ह.. तीन ही ह.. વ પકી તીત 
હુઈ, વ પકા વસંવેદન ાન હુઆ, વ પમ આનંદકે વાદમ લીનતા હુઈ.—તીન  આ ગયે. 
આહાહા! અરે! અપને વ પકા માહા ય ઉસકો નહ  હૈ. યા ચીજ ભગવાન સારા પરમા મા.. 
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વયં સા ાત્ પરમા મ વ પ હી હૈ. શ ત ઔર સ વસે પરમા મ વ પ આ મા હૈ. ઉસકી 
પયાયમ શ ત હૈ વહ ય ત હોતી હૈ. ઉસમ ન હો તો ગટમ કહાંસે આયેગા? સમજમ 
આયા? તો કહતે હ ક જબ શુ વ પ ભગવાન આ મા... સારી દૂસરી બાત એક ઓર પડી 
રહી. ભાઈ! ઇતના સુના ને કષાય મંદ કયા, ઇતના નપના કયા, વાદિવવાદસે દૂસર કો 
હટાયા ને હમ ત ગયે. ઝંઝટ એકબાજુ પડી રહી. સમજમ આયા?  

તેરા ભગવાન તુ  િમલા. ભગવાન વ પ પરમા મા ઉસકા માહા ય દેખ. િવ મય 
હોકર જહાં ઝુક ગયા અંદરમ, તો  આ માકા આનંદકા અનુભવ હુઆ (ઉસમ) તીન  આ 
ગયે—દશન ભી આયા, ાન ભી આયા ને ચા ર  ભી આયા. વ પાચરણ િ થરતા ભી સાથમ 
હૈ. દેખો! ઉસમ વ પાચરણ ભી કહા અકેલે સ યક વમ. સમજમ આયા? વહ કહતે હ ન. 
મના કરતે હ ન અભી? ચૌથે ગુણ થાનમ વ પાચરણ ચા ર  નહ  હોતા. અરે ભગવાન! 
આહાહા! માળો છે તો ભગવાન, પણ પામર થઈને પ ો છે. ીમદે લ યું છે કે ભુના ગુણનો 
પાર ન મળે, પણ અપલખણનોય પાર ન મળે. ‘ ભુ સવ ગુણસંપ ’ ઐસા શ દ હૈ પ મ 
ીમ  મ. ભુ સવ ગુણસંપ , પણ અપલખણનોય પાર ન મળે. એ પયાયમાં અપલખણ 

(અને) સવ ગુણસંપ  વ તુમાં. સમજમ આયા?  
લોકો કહે, દેખો! પરમા માકે ભી દોષ િનકાલતે હ. શાંિતભાઈ! ીમદ્ ને એમ કહે છે 

લોકો. ભુ સવ ગુણસંપ , ઉસમ ભી અપલ ણ હ. હ  ભગવાના અપલ ણ કાઢવા છે. 
અરે સાંભળને! તેરી બાત કરતે હ. પરમા મા તો પૂણ હો ગયે, ઉસમ અપલ ણ હૈ હી કહાં? 
અપલખણ સમજતે હો? ખોટા લ ણ–ભૂંડા લ ણ. તો ભગવાનકી બાત કહાં હૈ? યહાં તો 
ભગવાન તું હૈ ઐસા કહતે હ. તેરેમ સવ ગુણસંપ (પના હૈ). ભગવાન! (તું) સવ ગુણસંપ . 
અનંતી િસ કી પયાયસે સંપ  ભગવાન આ મા હૈ. ઉસકી પયાયમ અપલ ણ હ. રાગ મેરા, 
રાગસે મુ  ધમ હોગા, રાગ મ કરતા હૂં, રાગસે મ અિધક હૂં, મ પુ ય કરતા હૂં—યે તેરે 
અપલ ણ િમ યા વકે અપાર હ. છોડને અપલ ણ હવે. સમજમ આયા? ઇસિલયે કહા થા.  

ભગવાનમ અપલ ણ િનકાલતે હ. ભગવાન ભાઈ! આવે છેને એ પ માં? ીમ  માં 
આવે છે. આહ  એ કહે છે, ભાઈ! િમ યા વ પ પ રણમા યે તેરા અપલ ણ હૈ. ભગવાન આ મા 
અપને વ પમ શુ  ચૈત ય ઉપર િ  કરકે  અનુભવ વસ મુખમ હુઆ, ઉસમ તીન  આ 
તે હ—સ ય દશન, સ ય ાન ને વ પકે આનંદકા વાદ પી આચરણ. સમજમ આયા?  

कैसा ह ैशु जीव? ‘शुनयतः एक ेिनयत’..  िनिव क वमुाऽकी िस ेदखेत े
ए... શુ નયની યા યા એ. िनिव क वमुाऽकी िस े दखेत े ए... અંતરમ. शुपना  
उसप ह।ै િ કાલ શુ પ હી હૈ. િ કાલ.. દેખો! યહાં બાત... िनिव क वमुाऽकी िस े
दखेत े ए शुपना उसप ह।ै િ કાલ, શુ  એક પ િ કાલ હૈ. સમજમ આયા? કબ? ક 
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િનિવક પ િ સે દેખતે હુએ, એમ લીધું. આમ શુ .. શુ  હૈ ઐસા નહ . આહાહા! કહતે હ,  
‘शुनयतः एक े िनयत’ िनिव क वमुाऽ... શુ નયસે દેખનેસે... વતમાનમ િ સે– 
શુ નયકી િ સે દેખનેસે (વ તુ) દેખનેસે શુ પના ઉસ પ હૈ. િ કાલ શુ પ હૈ. િ કાલ શુ  
ઉસ પ હી હૈ. ઉસકા પ હી શુ પ હૈ.. ઉસકા પ હી શુ પ હૈ. િ કાલ હ  િ કાલ, પણ 
િનિવક પ િ સે દેખનેસે. ઐસે દેખે બના િનિવક પ શુ  હૈ.. શુ  હૈ.. વહ ઉસકે યાલમ 
આયેગા નહ . અમરચંદભાઈ! સમજમ આયા?  

આ તો મો ના માગના ર નના ઝરણાની વાત છે. સમજમ આયા? લોકોને આ કઠણ 
કઠણ પડે. અ યાસ નહ  ઔર માગ સા હૈ ઐસી િચ કરનેકી જ ાસા નહ . તો ઉસે ઐસા 
લગે ઔર દૂસરા બતા દે ક ઐસા હોતા હૈ, ભ ત કરો, પૂ  કરો, દાન કરો, દયા કરો, ત 
કરો, કરતે.. કરતે.. કરતે િન ય હો યેગા. યા કહા? પરંપરા બતાતે હ. એમ કહેવું છે, 
પરંપરાસે હોગા. લસણ.. લસણ ખાતે ખાતે ક તુરીકા ડકાર આયેગા. લહસુન ખાતે ખાતે.. વહ 
લહસુન કહતે હ ન લહસુન. આ ઢોકળા બનાતે હૈ, યા કહતે હૈ ઢોકળાકો? હમારેમ ઢોકળા 
કહતે હ. તુ હારે યા કહતે હૈ? ચોખાના બનાવે છેને. ઉસમ મસાલા ડાલે.. મસાલા ડાલે 
લસણકા. લસણ.. લસણકા મસાલા. ખાઓ.. ડકાર ક તુરીકા આયા. લસણ ખાય ઔર 
ક તુરીકા ડકાર કહાંસે આયે? ઐસે રાગકી યામ િનમલતાકી પયાયકા ડકાર કહાંસે આયા? 
સમજમ આયા?  

િનરાલંબી વ તુ.. િનરાલંબી, િનરપે  વ તુ. એ આગળ આવશે એટલે લઈશું. શુ  વ તુ 
િનરપે  હૈ, રાગકી અપે ા ક િનિમ કી અપે ા ક સુનનેકી અપે ા વ તુમ હૈ હી નહ . 
આહાહા! વ તુ ઐસી હૈ, એમ કહતે હ યહાં તો. ‘शुनयायम ्’–અકેલી વ તુમા  અપને 
આધીન હૈ. કોઈ કસીકે આધીન નહ . વ તુકા વ પ હી ઐસા હૈ. સમજમ આયા? કહતે હ, 
िनिव क वमुाऽकी ििस े दखेत.े. એટલે શુ નયસે દેખના ઐસા િલયા. યહાં ભેદ કરકે 
િલયા. વ તુ વા તવમ વયં શુ નય હૈ, પણ યહાં શુ નયસે દેખનેસે  િ કાલ શુ પના 
િ મ આયા, ઉસકો યહાં શુ  કહતે હ. િ કાલ વ તુ શુ .. શુ િ સે દેખનેસે િ કાલ વ તુ 
શુ  હૈ. સમજમ આયા? અશુ  િ સે દેખનેસે વ તુ તો દેખનેમ આતી નહ . અશુ ( િ કા) 
લ  તો પર ઉપર તા હૈ ઔર અશુ તા હૈ તો રાગ- ેષ િવક પ આ દ હૈ. પુ યકા િવક પ 
અશુ  હૈ ઉસે દેખનેસે આ મા દેખનેમ આતા હી નહ . સમજમ આયા? યહાં તો વ તુકી 
િ ... િનિવક પ વ તુ હૈ, રાગ બનાકી ચીજ હૈ, પરકે, િવકારકે િમ પને બનાકી ચીજ હૈ—
ઐસી ચીજકો અપને િનિવક પ શુ નયસે–શુ િ સે દેખને પર િ કાલ શુ નય પ હૈ. સમજમ 
આયા? શુ િ સે દેખનેસે... રાગસે, યવહારસે દેખનેસે (ઐસા) તો આયા નહ  ઉસમ. 
ધ ાલાલ !  
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ોતા : શા ના અથ શું કરો છો?  
પૂ ય ગુ દેવ ી : યા કરતે હો આપ શા કે અથ? ઐસા યા અથ કરતે હો? એમ 

કહતે હ. દેખો! ઉસમ પડા હૈ ક નહ ? આહાહા! ભગવાન! તેરા અથ સા હૈ ઐસા હોતા હૈ. 
અથ નામ વવ તુ–પદાથ હૈ ઐસી. સમજમ આયા? પણ વહ બાત અંદર... ઐસા િનરાલંબ? 
િનરાલંબ? એકદમ? અરે! એકદમ ઐસી હૈ હી. એકદમ યા? આહાહા! યાલભાઈ! ઇસમ, 
રાગકી મંદતાસે દેખનેમ આતા હૈ, લાભ હોતા હૈ ઇસકી મના કરતે હ. વ તુ ઐસી હૈ નહ . 
વ તુ શુ  ુવ ચૈત ય હૈ, શુ  પરમાનંદ ાયક હૈ, તો ઐસી શુ િ  કહો ક િનિવક પ િ  
કહો... સમજમ આયા? ક શુ નયસે કહો. દેખનેસે સારા આ મા શુ  ુવ હી હૈ, બસ.  

शुनयतः.. શુ કા નામ िनयत.. શુ નયસે શુ પના ઉસ પ હૈ. બસ, ઉસ પ હૈ 
િ કાલ. સમજમ આયા? અશુ તા ઉસમ હુઈ હી નહ  કભી. વ તુમ અશુ તા કહાં આયી? 
પણ ઐસી િ  કરનેસે શુ પના યાલમ આતા હૈ, ઉસકે િસવા આતા નહ  એમ કહતે હ.  

ોતા : વભાવ સ મુખ હુએ બના મિલન.. મિલન..  
પૂ ય ગુ દેવ ી : મિલન હૈ (ઐસા) દેખતે હ તો દખતા હૈ ક.... વભાવ શુ  િ કાલ 

હૈ તો વતમાન શુ િ સે વહ શુ તા અનુભવમ આતી હૈ અથવા વતમાન શુ  
િનિવક પ િ સે હી વહ િ કાલ શુ  હૈ ઐસા અનુભવમ આતા હૈ. િવક પસે નહ  આયેગા. 
ય ક વ તુમ તો હૈ નહ  ઔર શુ પનેકી પયાય વ તુમ હૈ ઐસી િ  જબ ગટ કરકે દેખતે 
હ તો પૂરી વ તુ શુ પ હી હૈ. ભારે ઝીણું ભાઈ!  

આ તો સમયસાર, ભરત ે કા સવ કૃ , પરમે રપદ બતાનેવાલા, આહાહા! 
અિ તીય ને . પહલે જબ સમયસાર આયા થા. હમ તો હમારે શેઠકો કહતે થે.... એને ખબર 
નહ  કે આવું (પ રવતન) થાશે. દામોદર શેઠ થા ન? કીધું, શેઠ! યે અશરીરી (હોનેકા) પુ તક (-
શા ) હૈ, અશરીરી બનાનેકી ચીજ હૈ ઇસમ. ૭૮માં પહેલું. અશરીરી (હોનેકી) ચીજ હૈ. શરીર 
રિહત હોના ઐસા ઉસમ હૈ. કુછ િમલના-િફલના (હૈ નહ ). હા, યારે તો બહુ નહોતુંને ઓલું. 
ેમ હતો. સાચી વાત છે મહારાજ! સાચી વાત છે, એમ ક ું હ . આ કોણ માનશે? એમેય ક ું. 

એ તો મરી ગયા. એને તો બચારાને ખબરેય નહ . મને ખબર છે. એ વખતે દામનગરની 
બહાર બેઠા હતા એકલા. બહાર ઓલું છેને પતરા, યાં હું પાટ ઉપર બેઠો હતો. .. આવે, 
સાંજના આવે, બપોરના આવે. આવું કોણ માનશે? એમ બો યા હતા. આવું કોણ માનશે? 
માનો, ન માનો, વ તુ તો આમ છે. પછી તો ફેરફાર થઈ ગયો. પછી તો ભૂલો કાઢવા મં ા, 
પછી તો બધું ફેર યું તો, ઓય! આ તો ચ ર ફયુ, આ તો આપણામાં નહ  રહે. ૭૮, સંવત 
૧૯૭૮. ૨૨ ને ૨૩ = ૪૫ વષ પહેલાની વાત છે. સમયસાર યારે આ યું. કહો, સમજમ 
આયા?  
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શુ િ સે દેખનેસે ભગવાન શુ  હી હૈ. સમજમ આયા? િવક પસે દેખનેસે વહ 
િ મ આતા હી નહ  એમ કહતે હ. રાગસે, યવહારસે, િનિમ સે દેખનેસે વહ ચીજ દેખનેમ 
આતી હી નહ . આહાહા! યે હૈ ક નહ  ઉસમ? સોમચંદભાઈ! અથ હૈ ક નહ  ઉસમ? હૈ? 
કેટલાક કહે છે, ઘરનું કહે છે. કેટલાય એમ કહે છે. ભાઈ! સાંભળ બાપુ! તું પ રચય તો કર 
થોડો. ખબર નથી તને ચીજની એટલે તું ણે... એ..ય, આમ િન ય હોતા હૈ, િન યસે િન ય 
હોતા હૈ, યવહાર- યવહાર કુછ હૈ હી નહ . નહ  હૈ ઐસી કૌન મના કરતા હૈ? હૈ ન. ઉસકે 
ઘરમ રહા. સમજમ આયા? ભાઈ! ચીજ ઐસી હૈ. આહાહા!  

કહતે હ, સા વીતરાગ વ પ હૈ, વીતરાગ િ સે દેખનેસે યે વીતરાગ વ પ ઐસા 
ભાનમ આયેગા એમ કહતે હ. સમજમ આયા? ભઈ! નથી કાંઈ રહેતું આ. યાં ગયા 
હીરાભાઈ? તમારા બાપ આમ કહે છે. આહાહા! એ  રીતે છે એ રીતે િ  ન થાય, તબ તક 
વહ જવાબ નહ  દેગા. બડા બાદશાહ હો ઉસકો પામર કહે તો જવાબ દેગા? નહ  દેગા. 
અબ પિત હો, ઉસકો કહે ભખારી. ભાન–ખબર નથી, એને ખબર નથી. એને શું છે.....  એમ 
વ તુ ભગવાન િનિવક પ ચૈત ય બંબ વીતરાગ બંબ હૈ આ મા. ઐસી િ –વીતરાગ િ સે વહ 
યાલમ આયા ક વીતરાગપને હૈ આ મા. સમજમ આયા? રાગ-ફાગ કુછ કામ કરતા નહ , 

િનિમ -િફિમ , યવહાર- યવહાર કુછ કામ કરતે નહ . વ તુકા વ પ ઐસા હૈ એમ કહતે હ. 
આહાહા!  

હ  તો ા કરનેમ પરસેવા–પસીના ઉતરતા હૈ. અરર! હાય! ઐસા હૈ? ભગવાનકા 
માગ સાપે  હૈ, િનરપે  નહ  હોતા. અરે! સુન તો સહી! િ  િનરપે  હુએ બના... વ તુ 
િનરપે  હૈ. તો ઉસકી િ મ િનરપે તા આયે બના િનરપે વ તુ િ મ આયેગી નહ . એમ 
ઓલા કહે છે, એકાંત હૈ. દૂસરી અપે ા ન લે તો નય િમ યા હો તી હૈ. અરે! સુન તો સહી! 
સ યક્ એકાંત કયે બના દૂસરે નયકા ાન યથાથ હોતા નહ . યવહારકી અપે ા છોડે બના, 
િનરપે  હુએ બના યવહારકા ાન— યવહાર કૈસા હૈ ઉસકા ાન—ઉસકો હોતા હી નહ . 
સમજમ આયા? અબ દૂસરા કાર રખતે હ થોડા. અનુભવ અને અશુ  અનુભવ—ઐસા 
કાર કરતે હૈ.  

भावाथ  इस ूकार ह–ैजीवका लण चतेना ह।ै ચેતના હૈ. ભગવાન આ મા ચેતન 
(ઔર) લ ણ ચેતના. ચેતના ારા જણાય, પણ ચેતનાના કાર.. ચેતાઈ ગયો ઉસમ કાર તીન 
હ યહ બતાતે હ. वह चतेना तीन ूकारकी ह—ैएक ानचतेना, एक कमचतेना, एक 
कमफलचतेना। उनमस ेानचतेना शु चतेना ह.ै.. યા?  ાનકી પયાય–ચેતના નામ 
વભાવકો ચેતકર એકા  હો વહ શુ ચેતના હોતી હૈ, વહ આનંદ સિહત ચેતના હૈ.  ચેતના 
અપનેકો ચેતે–અપનેકો નનેમ અનુભવમ લે ઐસી  ાનચેતનાકી વતમાન પયાય–
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વતમાનદશા વ પમ એકા  હોકર  ગટ હુઈ યે ાનચેતના શુ  હૈ. ાનચેતના અપને 
વ પકી વ તુ હૈ ઔર ઉસમ આનંદકા વેદન હો ઉસે ાનચેતના કહનેમ આતી હૈ. આહાહા! 
ભાષા દેખો! શા કે નપનેકો ાનચેતના ન કહા. આહાહા! ભાષા તો જુઓ! એક આચાયની 
કથનની પ િત.  

ાનચેતના એટલે વ તુ  શુ  ચૈત યમૂિત ઉસકો ચેતે.. ઉસકો ચેતે ઐસી પયાયકો 
ાનચેતના કહતે હ. ભગવાન આ મા અંતમુખ હોકર, અપની ાનપયાય ાતાપનેમ એકા  

હો ઐસી ચેતનાકો.... ઉસમ ઐસા નહ  િલયા ક ઇતના નપના હો તો ાનચેતના, ઇતના 
કમ ( નપના) હો તો ાનચેતના (નહ ) ઔર  પૂછે ને તરત આવડે તો ાનચેતના. 
સમજમ આયા?  પૂછે ને ન આવડે તો ાનચેતના નહ —ઐસી યા યા ાનચેતનાકી હૈ 
હી નહ . શું નામ તમા ં? કાંિતભાઈ. કાંિતભાઈને ેમ છે. વ તુ યહ હૈ. ઇસકા શરણ િલયે 
બના તીન કાલમ સુખ હૈ નહ . સં દાયકી િ  ચાહે સો બતાવે, પણ યહ માગ અંગીકાર કયે 
બના વતં તાકી િસિ  હોગી નહ , આ મ યાિત નહ  હોગી. સમજમ આયા? યે 
ાનચેતના.. उनमस े ानचतेना शु चतेना ह.ै.. જુઓ ભાષા! ભગવાન આ મા... યે 
ાનચેતનાકે કાર તીન હ—દશન, ાન ને ચા ર . પણ હૈ વહ ાનચેતના. વ તુ  અખંડ 
ાયક વ પ હૈ ઉસમ એકાકાર હોકર અનુભવના વહ ાનચેતના. ાનચેતનામ તીનો આ 

ગયે—સ ય દશન, સ ય ાન, સ યકચા ર . સમજમ આયા?  
ભ - ભ  રીતે વાત કરે છે. એ તો અથ કરે છે એનો. एक ेिनयत ક ું છે એનો 

અથ કરે છે. આ શ દ નથી. શ દ તો છે લે આવશે. એક શ દ રહી ગયો છે એ પછી આવશે. 
સ યક વ પછી. ‘સ યક વ હૈ’ એ પછી એક શ દ રહી ગયો છે. પછી યા નું આવશે. અહ  
તો પોતે પ  કરે છે. કેમ? કે આ મા શુ િ સે દેખનેસે શુ  હૈ ઉસકા યહાં પ ીકરણ કરતે 
હ. િનિવક પ ( િ )સે દેખનેસે શુ પ હી વ તુ હૈ ઉસકા પ ીકરણ કરતે હ. ાનચેતના, 
શુ િ સે દેખનેસે કહા વહ ાનચેતના હૈ. ચેતના ( ) અપને વ પમ એકા  હૈ વહ 
ાનચેતના, બસ. અપને વ પકો ચેતતી હૈ ઉસકા નામ ાનચેતના. કતના પઢા, કતના 

િલખા, કતના સમજનેમ આતા હૈ, સમ નેકી િવશેષ શ ત હૈ તો દૂસરેકો સમ વે—યહ 
બાત ાનચેતનામ હૈ હી નહ . સમજમ આયા?  

ાનચેતના ઉસકો કહતે હ, ભગવાન આ મા ચૈત ય આનંદ વ પકા અંદર વેદન  
ાન કરે ઉસે ાનચેતના કહનેમ આતા હૈ. બસ વહી મો માગ હૈ. આહાહા! પાંચ-છ (િમિનટ) 

બાકી છે. शषे अशु चतेना ह.. અથાત્ પુ ય-પાપકે િવક પમ કતાપને ચેતા ના વહ 
કમચેતના.. કમચેતના. ાનચેતનાસે િવ  પુ ય-પાપકા િવક પ, યવહાર ર ન યકા રાગ 
વહી કમચેતના. સમજમ આયા? દેવ-ગુ -શા કી ા, પંચમહા તકા પ રણામ ઔર શા કા 
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ાન યે કમચેતના. એ ... પુ ષાથ ધો કરે છે માટે. દરકાર નથી હ  અંદર. ઓલો રસ છે 
પૈસાનો. શેઠ! નાખે યાં? અંદરથી મમતા ઘટાડી દીધી છે. િચ.. િચ.. િચ ફેરવે. પૈસા પ ા 
રહે છે એના ઘરમાં. યા ગરી ગયા છે? િચકો ફેર દે. મેરેમ સુખ હૈ, પરમ તીન કાલમ સુખ 
નહ . શરીર મ નહ , િવક પ મ નહ , પૈસા મ નહ , ી મ નહ , કુટુંબ મ નહ , આબ  મ નહ , 
દેવલોક મ નહ . સમજમ આયા? કહો, શેઠ! યે શેઠાઈમ સુખ નહ , દુઃખ હૈ. હા, અમે 
પૈસાવાળા. આ તમને કહે છે કે બે ભાઈઓ બહુ સુખી છે. એમ કહે છે. બે ભાઈઓ 
ભગવાનદાસ શોભાલાલ શેઠ. બહુ સુખી છે એમ લોકો વાત કરે છે. ધૂળમાંય સુખી નથી, દુ:ખી 
છે. યાં કાનપુર કેટલું રહે છે? સુખી માટે રહેતા હશે? રાગ.. રાગકા કમાના હૈ વહાં. સમજમ 
આયા?  

ભાઈ! આ મામ સુખ હૈ વહ ાનચેતનાસે સુખકા ભાન હોતા હૈ એમ કહતે હ. કોઈ 
યાકાંડસે, રાગસે, િનિમ સે ઉસમ કુછ સુખ હૈ નહ . ઉસમ સુખ હૈ નહ  તો સુખકા અનુભવ 

પરસે કહાંસે આયા? સમજમ આયા? પુ યકા ભાવ કમચેતના હૈ. કમચેતનાસે ાનચેતના 
હોતી હૈ ઐસા કભી હોતા નહ , એમ કહતે હ. દયા, દાન, ત, ભ ત, પૂ , ા આ દમ 
પાંચ-દસ લાખ ખરચ ડાલે—(ઐસા) શુભભાવ વહ કમચેતના હૈ. ઉસમ પુ યબંધકા કારણ હૈ. 
ઉસસે ાનચેતના ગટ હોતી નહ  એમ કહતે હ. આહાહા! દેખો! સમજમ આયા? પાપ.. દો 
આયે ન  ઉસમ–અશુ ચેતનામ? એક કમચેતના ને એક કમફલચેતના. હષ-શોક આના. હષ-
શોક.. કોઈ ચીજ દેખકર હષ-શોક (હોના વહ) કમફલચેતના હૈ, દુઃખચેતના હૈ, દુઃખ પી ચેતના 
હૈ. હષ-શોક યે દુ:ખ પ ચેતના. ...કા કરના વહ દુ:ખ પચેતના. એક ાનચેતના સુખ પ હૈ. એ 
િવશેષ કહેશે. 

( માણ વચન ગુ દેવ) 
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  ાવણ વદ ૯, મંગળવાર, તા. ૨૯-૮-૧૯૬૭ 
કળશ – ૬-૭,   વચન નં. ૧૩ 

 
સમયસાર કલશ અિધકાર હૈ. વ અિધકાર. કૈસે વકા અનુભવ કરનેસે સ ય દશન 

હોતા હૈ વહ બાત ચલતી હૈ. વ અિધકાર હૈ ન? વ. કૈસે વકા અનુભવ હોનેસે 
સ ય દશન કહનેમ આતા હૈ? યહાં આયા હૈ દેખો! जीवका लण चतेना ह।ै ભગવાન આ મા 
ઉસકા લ ણ ચેતના હૈ (અથાત્) ચેતવું. वह चतेना तीन ूकारकी ह—ैएक ानचतेना, एक 
कमचतेना, एक कमफलचतेना। उनमस ेानचतेना शु चतेना ह.ै. યા કહતે હ? આ મામ 

 ાન–વતમાન ાન હૈ વહ િ કાલ ાયકમ એકાકાર હો... ચેતના.. ચેતનકી ચેતના–
વતમાન પયાય ચેતનમ એકાકાર હો, અપના અનુભવ કરે, ઉસકા નામ ાનચેતના કહનેમ 
આતા હૈ. સમજમ આયા? શુ ચેતના.. ાનચેતના અથાત્  ાયક ચૈત યવ તુ હૈ, સવ ને 
કહી હ . કોઈ કહે ક ભાઈ! આ મા ચેતનામા  હૈ, ઉસમ ચેતના હૈ ઐસા માને તો? આવે છેને, 
અથમાં આવે છે. આમાં જ આવશે. એને સમ કત.... ચેતન.. સવ  પરમા માએ 
सणाणिदो.. સવ ને આ મા ઉપયોગમય–ચૈત યમય દેખા હૈ. ઐસે આ માકો વતમાન 
ાનકી અવ થાસે..  અવ થાસે અંતર એકાકાર હોકર અપને ચૈત યકો ચેતના ચેતે ઉસકા નામ 
ાનચેતના કહનેમ આતી હૈ. સમજમ આયા?  

અપના આ મા ચેતન, ઉસકી ચેતના– ાનકી દશા ચેતનકો ચેતે–અંતરકો ચેતે, અંતર 
વભાવકી એકા તાસે ાનકી ચેતના આનંદ સિહત ગટ હો ઉસકા નામ ાનચેતના કહતે હ. 
ઉસકા નામ સ ય દશન- ાન-ચા ર  કહતે હ. ધમકી પહલી શુ આત ાનચેતનાકે અનુભવસે 
હોતી હૈ. સમજમ આયા? शषे अशु चतेना ह। ઉનમસે અશુ  ચેતના પ વ તુકા વાદ.... 
અશુ કે દો કાર. પુ ય-પાપકા રાગ ઉસમ ાન ચેતા (- ક) ય, ાનકી પયાય રાગમ 
એકા  હોકર કતાપને ક ય ઉસકા નામ કમચેતના કહનેમ આતા હૈ ( ક)  અધમચેતના 
હૈ. સમજમ આયા? પુ ય-પાપ, શુભ-અશુભરાગ–િવક પમ ાનકી પયાય ચેતના નામ એકા  
હો યે કમચેતના હૈ. જડકી યહાં બાત નહ . કમ એટલે જડ ઐસા યહાં નહ . કમ નામ રાગ પી 
કાય. પુ ય-પાપકા િવક પ, શુભ-અશુભ રાગ ઐસા કાય ઉસમ ાન એકાકાર હો ય યે 
કમચેતના હૈ. કમચેતના મૈલી હૈ, દુઃખ પ હૈ, અશુ  હૈ. સમજમ આયા? યહ અધમ હૈ. 
સમજમ આયા?  

અધમ બહારમ નહ  હોતા ને ધમ ભી બહારમ નહ  હોતા. અધમ... અપની ાનદશા 
પુ ય-પાપકે રાગમ ક ય ઔર વહ પ રણમન મેરા હૈ ઐસી કતૃ વબુિ મ અશુ તાકા વેદન 
હો ઉસકા નામ અધમદશા–અધમચેતના–કમચેતના કહનેમ આતી હૈ. ઔર હષ-શોકકા વેદના.. 
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હષ-શોકકા વેદના વહ રાગ પી  કાય ઉસકા ફલ હૈ, વહ કમફલચેતના હૈ. વહ િવકારકા ફલ 
હૈ. જડકમકી બાત યહાં હૈ નહ . કમફલચેતના િવકારી  શુભરાગ ઉસમ હષકા હોના ઔર 
ેષમ દુઃખકા, શોકકા હોના વહ કમફલચેતના હૈ, યે અશુ ચેતના હૈ, દુઃખ પ ચેતના હૈ, 

અધમચેતના હૈ, ઝેરચેતના હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? अशु चतेनाप वकुा ाद सव 
जीवको अनािदस ेूगट ही ह.ै અશુ  નામ રાગ પુ ય-પાપકા રાગ ને હષ-શોકકા ફલ, ઉસકા 
અના દસે સંસારમ—િનગોદસે લેકર નૌવ  ૈવેયક તક  ગયે—સબકો યે અશુ  ચેતનાકા હી 
અનુભવ હૈ. સમજમ આયા?  

શુભ-અશુભ રાગ, હષ-શોકકા ભાવ યે અશુ , મૈલ, ઝહરકા અનુભવ હૈ. અના દકે 
અ ાનમ ઉસીકા અનુભવ હૈ. કહો, શેઠ! પૈસાનું ને બીડીનું નહ  એમ કહતે હ. કસકા અનુભવ 
હૈ અના દસે? શરીરકા નહ , કમકા અનુભવ નહ , કમકા અનુભવ નહ . કહતે હ ન ક કમકા 
અનુભવ કરતે હ? િવપાક અનુભવ.. કમકા િવપાક આતા હૈ (ઉસકા) અનુભવ કરતે હ. વહ તો 
િનિમ સે કથન–બાત હૈ. કમકા અનુભવ અ ાનીકો ભી હોતા નહ . જડકમ  ઉદયમ આતે 
હ વહ જડકી મૂત પયાય હૈ. યે મૂત પયાયકા અ ાનીકો ભી અનુભવ વેદનમ નહ  આતા. 
આહાહા! કમ મૂત, જડ હૈ. જડકા પાક હોતા હૈ વહ ભી મૂત હૈ, અ વ હૈ, જડદશા હૈ. 
જડદશામ વણ, ગંધ, રસ, પશકી પયાય હૈ. ઉસકા (-જડકા) અનુભવ અ ાનીકો િનગોદમ ભી 
હોતા નહ . સમજમ આયા?  

અપના શુ  વભાવ આનંદકો ભૂલકર હષ ને શોક, રિત ને અરિત, રાગ ને ેષ, પુ ય 
ને પાપ—(ઉસ) ભાવકા વેદન અના દસે અ ાનીકો હૈ. સમજમ આયા? નહ  આ માકા 
અનુભવ, નહ  પરકા અનુભવ. નહ  આ મા આનંદમૂિત ઉસકા અનુભવ, નહ  ી-કુટુંબ 
પ રવાર, દાળ, ભાત, શાક, રોટલી, માંસ, હાડકા ઉસકા અનુભવ, નહ  કમકા અનુભવ. બસ, 
રાગ ને ેષ, પુ ય ને પાપ, હષ ને શોક. િનગોદસે લેકર અના દસે જતને ભવ કયે ઉસ ભવમ 
રાગ અને ેષ, હષ-શોકકા હી ઉસને વેદન કયા હૈ. શોભાલાલ ! પરકા યા કરે? પર તો જડ 
હૈ, માટી હૈ, ધૂલ હૈ. સમજમ આયા?  

ઔર પર આ માકા અનુભવ યા કરે? પરકે આ માકી અ પી પયાય ઉસમ રહી. યહાં 
તો આતી નહ . સમજમ આયા? ઉસને અનુભવ કયા, ભગવાન આ માકે આનંદકો છોડકર 
દુઃખકી ચેતનાકા અનુભવ કયા અના દસે. એક ણ ભી ઉસને ાનચેતનાકા અનુભવ કયા 
નહ . સમજમ આયા? આ માકે ભાન બના ચાહે સો યવહાર ર ન ય ( ક જસે) 
યવહારાભાસ પ કહો, દેવ-ગુ -શા કી ાકા રાગ, પંચમહા તકા રાગ, શા કા પઢનેકા 
ભાવ—યે સબ અશુ ચેતના હૈ. અશુ કા વેદન હૈ. આહાહા! સમજમ આયા? ભગવાનકી 
પૂ -ભ તમ ઉઠતા  રાગ (વહ) અશુ ચેતના હૈ. દયા-દાનકા ભાવ ઉઠતા હૈ વહ 
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અશુ ચેતના હૈ. શેઠ! બહુત સૂ મ હૈ. આ શેઠ ઘણો વખતથી ..... વહ કહતે હ. દેખો! હૈ ક 
નહ ? દેખો યા કહા?  

उनमस े अशु... ઉનમસે નામ ાનચેતના શુ  અને અશુ ચેતના—દોમ 
અશુ ચેતનાકા–વ તુકા અનુભવ– વાદ સવ વ કો અના દસે ગટ હૈ, એમ. ગટ વેદન 
ઉસકા હી હૈ. પયાયમ–અવ થામ–દશામ–હાલતમ અશુ કા ગટ વેદન–દુઃખ પ વેદન 
અના દકા હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! અશુ ચેતના ઉસસે આ માકી શુ ચેતના ગટે? 
ભાઈ! એ દશાફેરની દશા–ચેતના છે.. દશાફેરની ચેતના છે. પર તરફના લ વાળી શુભ-
અશુભ રાગની ચેતના એ અશુ ચેતના તો દુઃખ પ છે. સમજમ આયા? રાગ- ેષ, પુ ય-પાપકા 
િવક પકા વેદન યે અશુ  હૈ, દુઃખ પ વેદન હૈ. આહાહા! શા  આ દમ બુિ  તી હૈ તો, કહતે 
હ ક રાગ અશુ ચેતનાકા અનુભવ હૈ. ગજબ બાત હૈ! ય ભચાર કહા. શા મ બુિ  ય યે 
ય ભચા રણી હૈ. અરે! ગજબ વાત છે. અબ કહતે હ, ભગવાનકી વાણીકો ય ભચા રણી કહતે 
હ. ઐસા લગા દયા. અરે ભગવાન! ઐસા ન કર ભાઈ!  

યહાં તો કહતે હ, તેરા આ મા રાગમ આતા હૈ ઔર પરલ મ તા હૈ તો યે રાગકો 
ભગવાન ય ભચાર કહતે હ. ભાઈ! આ મા આનંદ વ પ હૈ ઔર રાગ િવકાર પ હૈ. તો રાગકા  
સંયોગ કયા ઔર અનુભવ કયા વહ ય ભચાર વેદના હૈ. સમજમ આયા? રાગ વહ સંયોગ 
હૈ, િવષય હૈ. પરિવષયકે રાગકા ભોગ કયા... પરકા તો કર સકતા નહ . શરીર સુંદર હો ઔર 
પકવાન આ દ અ છા હો, સાટા ઘીમાં તળેલા સાટા, વહ કોઈ અનુભવમ આતા નહ . વહ તો 
જડ માટી હૈ, ધૂલ હૈ, આ હાડકા માટી છે. ઉસકા વેદન આતા હૈ આ માકો? ઉસકે લ મ  
રાગ આતા હૈ ઉસકા વેદન હૈ. પરકા વેદન તો કભી અ ાનીકો ભી હોતા નહ . આહાહા! માને 
ક મને ઉસકા ભોગ િલયા. આ પૈસા ા બે-પાંચ કરોડ િપયા, ઐસા કયા, બાદશાહીસે 
જતે હ, ઔર બહોત સુખી હ હમ, અભી સુખી હ. દુઃખી હૈ. એય શેઠ!  

આ શેઠની આબ  મોટી છે યાં. બે ભાઈની મોટી આબ  છે. ભગવાનદાસ શોભાલાલ. 
બુંદેલખંડના રા , એમ કહતે હ. કોઈ વાતું કરે. યાં આ તો ધૂળમાંય નથી. ભઈ! આવું 
સાંભ ું છે. આપણે યાં વા ગયા હતા તમારે ઘરે? એમ કે બુંદેલખંડના રા  કહેવાય છે. 
આવા ઉદાર, યાં યાં આપે, પૈસા આપે, યાં ય યાં આમ કરે, તેમ કરે, પૈસાની મોટી .... 
સુખી હશે એ? આહાહા! ભાઈ! તમને બુંદેલખંડના રા  કહે છે યો. અમે ઘણા વષથી 
સાંભળતા હતા. તમે અહ  નહોતા તોય સાંભળતા. યહાં તો કહતે હ, ભૈયા! પર તરફકે લ સે 

 વૃિ  ઉઠતી હૈ યે ઝેર, દુઃખ પ હૈ, ઉસકા અનુભવ હૈ. પરચીજકા.. મકાન, પાંચ-પાંચ છ 
લાખકા મકાન, ફલાણા ને હ રા.. શું કહેવાય આરસપહાણનું? તમારે સંગેમરમર. 
સંગેમરમરના મકાન.. ઓહોહો! શું છે? એ તો માટીનો ઢગલો છે. યા ઉસકો માટીકા અનુભવ 
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હોતા હૈ? આરસપહાણ–સંગેમરમર, સુંવાળા રેશમના ગાદલા.... યે તો જડ હૈ. યા જડકા 
અનુભવ હોતા હૈ આ મામ? આ મામ ઉસ ઓરકી વૃિ  ઉઠતી હૈ તો ઠીક હૈ ઐસા  રાગ– 
પાપરાગ ઉસકા અનુભવ હૈ. આહાહા! અને દેવ-ગુ -શા  તરફકા રાગ ઊઠતા હૈ યે પુ યરાગ 
હૈ. સમજમ આયા? દોન  કમચેતના–અશુ ચેતનાકા વાદ હૈ. આહાહા! સમજમ આયા?  

કુ ા હ ી ચબાતા હૈ ન કુ ા? તો દાંતમસે ખૂન િનકલતા હૈ. (દાંત)મસે ખૂન િનકલતા 
હૈ ઔર વહ માનતા હૈ ક ઉસમસે આતા હૈ–હ ીમસે ખૂન આતા હૈ. ઐસા હૈ હી નહ . ઐસે 
અ ાની મૂઢ...... આહાહા! બાગ, બગીચા, ફૂલ ઝાડ, હારમોિનયમ વાગતા હોય, આ વાગતા 
હોય, તાર આવતા હોય, આમ ખુરશી બેઠા હોય, ખા  ખાતા હોય.. સમ યાને? બરાબર 
એમાં વળી સારી બાયડી હોય, એ વળી પંખા નાખતી હોય, દાળમાં માખી ન પડે એ માટે. 
ઓહોહો! પહેલા એવું હતું. ઘણા બૈરા બેસે હ  ડે. તમે નહ  યું હોય. હા, ડે બેસે. 
ખાવાનું યાન હોય એટલે દાળ હોય, શાક હોય તેલવાળું (એમાં) માખી ન પડે, માટે પંખો લઈને 
બેસે. સમ ણું કાંઈ? એવું હતું. ખાવામાં એનું યાન હોય, માખી આવી ય અને એ આમને 
આમ લેવા ય.. માખી આવી ય ને તેલમાં મરી ય, ઉલટી થઈ ય. એ મ  આવે છેને 
એમાં?  

उनमस.े.. ઉનમસે નામ શુ ાનચેતના અને અશુ ચેતનામસે.. अशु चतेनाप.. 
એકલું ચેતાઈ જવું, વેદાઈ જવું, એકાકાર થવું, એમ આહાહા! એ ચેતના પ વ તુ પાછી લીધી 
દેખો! વ તુ હૈ ન? પયાય વહ વ તુ હૈ ન? ભાઈ! ચેતના પ વ તુ.. પયાય અ ત હૈ ન? રાગ, 
હષ-શોક અ ત હૈ ન? વ તુ હૈ ન? કોઈ અવ તુ હૈ? ગધેકા સ ગ હૈ? ખરગોશ(કા સ ગ) હૈ? 
અ ત હૈ. अशु चतेनाप व.ु. ભાષા જુઓ! હૈ તો પયાય. સમજમ આયા? પણ અ તપના 
િસ  કરનેકો કહા. આકાશકા ફૂલ સી યે ચીજ નહ  ઐસે બતાતે હ. વેદાંત આ દ કહતે હ ન, 
મણા- મણા કુછ હૈ હી નહ , અશુ -ફશુ  હૈ નહ . સમજમ આયા? કહતે હ, ભૈયા! 

ભગવાન! તેરા આ મા તો આનંદમૂિત ભુ હૈ. ઉસકા આ ય છોડકર, અના દસે અવ થામ 
આનંદ ગટ કરના છોડ દયા હૈ. સમજમ આયા? ઔર રાગ ને ેષ, પુ ય ને પાપ, હષ-શોકકી 
વેદના વહ વ તુકા વાદ હૈ. લ ુકા વાદ, લ ુ–વ તુકા, ીકા વાદ, માંસકા વાદ હૈ નહ . યે 
રાગ પી વ તુકા વાદ હૈ. શોભાલાલભાઈ! રાગ પી વ તુ.  

જુઓ! દાગીના લાવે પાંચ હ ર કે પ ચીસ હ રના, કે આ વ તુ યો. આ દસ 
હ રનો દાગીનો છે, હીરા અહ  ટાં યા છે, આ લટ યા છે, આ બધું કરે છેને મોટું. ઝવેરાતનું 
આવે છેને પાંચ-પાંચ દસ-દસ હ ર, વીસ-વીસ હ રનું. .... હાર. .... હાર. એક મોટું ચગદું.. એ 
તો વ તુ કહેવાય. આ (રાગ) વ તુ? યે વ તુકા અનુભવ નહ  હૈ. એ વખતે આમ દેખે, પાંચ 
લાખનો હાર આહાહા! સમ ? વ તુમ રાગ આતા હૈ. રાગ સમ ? સાસુ હતી. સાસુ-વહુ. વહુ 
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હતી બહુ સુંવાળી. સાસુએ ક ું, બેટા પાણી લાવને કળશો–લોટા. સુંવાળી નહ  સમજતે? ઠીક. 
કોમલ. આમ હાથમાં કળશો ઝાલે તો લાલ થઈ ય. ચમડી હોતી હૈ ન કોમલ? એટલે એની 
સાસુને કહે, મેરેસે નહ  હોગા. ઠીક. સાસુએ યાનમાં રા યું, લ માં રા યું. અને ઘરે ભસ 
દુઝાણા સા ં હતું. નહ  સમ ? ભસ દુઝાણા નહ  સમજતે? દુઝાણા.. હમારી ભાષા નહ  
આતી? ભસ ને ગાયકો દોહતે હૈ ક નહ ? ઔર દૂધ દેનેવાલી હોતી હૈ.... ઉસમ મણ-અધમણ 
દૂધ િનકલતા થા ઘરમ.  

ઔર િફર કોઈ વ તમ ઐસા હુઆ... પહલે િવચાર કયા ઉસકી સાસુને. દીકરાને કહે, 
વહુ માટે એક પાંચ-દસ હ રનો હાર લઈ આવો. હાર બનાવો. અપને પૈસા બહોત હૈ. .... પણ 
એક ચગદું છેને એમાં સવાશેરી મૂક . લોહેકા સવાશેરી. ઉપર સોનાકા મઢા હુઆ ઔર અંદર 
સવાશેર લોહા. દસ હ ર.. વીસ હ ર.. પ ચીસ હ રનો હાર આમ. અંદર ચગદું. વહુને કહે, 
પહેરો. પહેરો સમજતે હૈ ક નહ ? પહન લો. પહન િલયા. કસી વ ત ઐસા હુઆ ક સાસુ ને 
વહુને દુઝાણું... ભરવાડ માણસ નહ  આયા થા, યે દૂધ ઐસા હો યેગા. તો વહુને કહે, વહુ 
અહ  આવો. આપણે છાશ વલોવીએ. વલોણા કહતે હ ન? વલોણા કરતે કરતે એ હાર 
પહેરેલોને (એટલે) આમ અથડાય.  

એટલે સાસુ કહે કે આ હમણા છોડી દેને, હાર છોડી દે થોડીવાર આધા ઘંટા. કહે, હરકત 
નહ –કાંઈ વાંધો નહ . તે દ’ ઓલો કળશો ઉપાડવામાં હરકત થઈ અને આ હાર ઉપા ો. એક 
પાણીનો કળશો શેરનો એ ન લઈ શકું અને આ સવાશેર લોઢું... બતાવ, કાઢ અંદરથી, . લોઢું 
છે અંદર. રાગકે મારે કુછ ભાન રહતા નહ . આમ કરે તો અથડાયને. અથડાય સમ ? ચ ર 
ખાય. સાસુ કહે, બેટા છોડી દેને આઘા ઘંટા... કહે, હરકત નહ . હરકત નહ . કેમ હરકત નહ ? 
આ લોઢું છે અંદર સવાશેર. તે દ’ એક શેર પાણીના લોટા .... મ કોમલ હૂં, મેરા (હાથ) લાલ હો 
યેગા, ઐસા હો યેગા ઔર ઇસકા કુછ નહ . કતની રાગકી ીિત તુ ? સમજમ આયા? 

બસ, વહ રાગકા વેદન કરતા હૈ, પ થરકા કોઈ કરતા નહ . સમજમ આયા?  
અના દકા ચેતના પ વ તુ.. ભાષા તો જુઓ! ભારે ટીકા! ચેતના પ વ તુ હૈ. યે િવકારી 

પયાય હૈ ઉસકા વેદન હૈ. સમજમ આયા? उसप अनभुव सक नह। યે મિલનકા 
અનુભવ સમ કત નહ . યા કહતે હ? યવહારકા દયા-દાન- ત-ભ ત-પૂ કા રાગકા 
અનુભવ, રાગકી મંદતાકા વેદન વહ સમ કત નહ . સમજમ આયા? કષાયકી મંદતા—દયા, 
દાન, ત, ભ ત, પૂ  આ દકા  ભાવ હૈ યે રાગ હૈ. યે રાગ હૈ ઉસકા વેદન સમ કત નહ . 
આહાહા! સમજમ આયા? વહ તો કમચેતના હૈ. ઉસમ સ યક્ કહાં આયા? ઓહો!  

शु चतेनामाऽ वुपका आाद आव ेतो सक ह।ै ભાષા દેખો! યહાં ભી 
યે િલયા દેખો! સમજમ આયા? शु चतेनामाऽ वुपका आाद आव ेतो सक ह।ै 
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શુ ચેતના.. ભગવાન આ મા ઐસા  વ તુ વ પ િ કાલ ઉસકી શુ  ચેતનામા .. 
શુ ચેતનામા મ અશુ તાકા અંશ નહ . સમજમ આયા? અકેલા ભગવાન ચૈત ય આનંદમૂિત 
ઉસકા શુ  ચેતનામા  વ વ તુ વ પકા આ વાદ... ભગવાન આ મા વ તુ  શુ  ચૈત ય 
આનંદ પ હૈ ઉસમ ાનસે એકાકાર હોકર  વેદન હોતા હૈ ઉસકા નામ આ વાદ આતા હૈ. 
(આ વાદ) આવે તો સમ કત હૈ. આ વાદ વહ સમ કત નહ , પણ યહાં ઉસકી ધાનતા 
બતાકર... આ વાદ તો અનુભવ હૈ, પણ ઉસમ તીત આવે વહ સમ કત હૈ. પણ તીતકી 
જગહ આ વાદ આવે ઉસે સમ કત કહા હૈ. ય ક લોગ મમ ન પ઼ડ ય ક હમ ા હૈ.. 

ા હૈ.. ા હૈ. સમજમ આયા? ડા ાભાઈ! આહાહા!  
યે કહતે હ, વ તુ પૂણ ભગવાન આ મા ( ) સવ  પરમા માને દેખા 

सणाणिदो.. उवओगलणो िण.ं. ાનલ ણસે લિ ત િ કાલ ઐસા અંતરમ 
શુ ચેતનામા  વ તુ વ પ ભગવાન આ મા ઉસકા આ વાદ આના–આનંદકા આ વાદ આના–
આનંદકા વેદન આના વહ સમ કત હૈ. માળે વાત ખુ લી મૂકી કેટલી! સમજમ આયા? ઓલા 
કહે, દેવ-ગુ -શા ની ા સમ કત. આ કહે, આ માની ા સમ કત. એટલુંય નહ . સમ કત 

ા, પણ ામ મુ ય બાત તો આ માકે આનંદકા અનુભવ આના વહ સમ કત હૈ. આહાહા! 
વ તુિ થિત ઐસી હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! ભગવાન આ મા પયાયસે અંતરમ અપાર.. 
અપાર.. અપાર ાન, અપાર આનંદ ઉસ તરફકી પયાય અપાર આનંદમ ઘુસ ગઈ, પયાયકા 
આધાર હુઈ તો વ તુકા–વ તુ વ પકા આ વાદ આયા, આ વાદ આયા ઉસકા નામ સમ કત 
કહતે હ. ભારે વાત ભાઈ! ધ ાલાલ ! સમજમ આયા?  

शु चतेनामाऽ वुप... વ તુ વ પ હી હૈ, ઉસકા આ વાદ. રાગ ક કમચેતના 
કોઈ વ તુ વ પ નહ  થા, યે તો કૃિ મ ચીજ થી. સમજમ આયા? ભગવાન આ મા અખંડ 
આનંદ ને અનંત ગુણ પી ભુ ઉસમ અકેલા આનંદ પડા હૈ. તો યહાં આનંદકી ધાનતા લેકર 
સબ ગુણકા વેદન કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? ય ક સુખપને હોના વહ જગતકા યેય 
હૈ ન? સુખ િમલે, સુખપને હો , સુખમ િમલું, દુઃખમ ન હો . ભગવાન આ મામ ાન.. ાન.. 
ાન.. ાન.. ાન... ાન.. ાન.. ાન.. ાન.. ાન.. અપાર હૈ. અપારમ જહાં િ  હુઈ તો 

અપાર ાન ( ગટ હુઆ). જહાં િ  હુઈ તો ઉસમ આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. 
આનંદ.. એકાકાર હુઆ તો આનંદકા વાદ આયા ઉસકા નામ સમ કત હૈ. સમજમ આયા?  

યે તો કહે, હમ સમ કતી હ, પણ હમકો આનંદકા વાદ નહ  આતા. આનંદકે વાદકી 
હમ ખબર નહ  ક કૈસા હૈ? (તુ ) સ યક્ હી નહ . ભાઈ! સ યક વ તો ઉસકો હૈ ક  
વ તુમ આનંદ હૈ ઔર વ તુમ  વભાવસે ભરા પડા અતીિ ય સુખ હૈ... અનંત ગુણકે 
(સાથ) આનંદ અિવનાભાવી રહનેવાલા હૈ તો ઉસકે વેદનમ અંતરમ જહાં એકાકાર હુઆ તો 
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આ માકે આનંદકા અનુભવ વાદ (આયા), ઉસમ તીત (હુઈ ક) યે આ મા. સમજમ આયા? 
આનંદકા વાદ આયા ઉસ અપે ાસે સારા આ મા આનંદમય હૈ.. સારા આ મા આનંદમય હૈ 
ઐસી તીિત ઉસકા નામ સમ કત હૈ. લોકોએ સમ કતની યા યા એટલી થૂળ કર દીધી. 
િમ યા વકો સમ કત માન િલયા. ભાઈ!  ચીજકી તીિત હૈ ઇસકા ભલે ાન થોડા હો–
નપના થોડા હો, પુ ય ભી બાહરમ ન હો, સમજમ આયા? પણ ભગવાન આ મા ઉસકા 

અતીિ ય આનંદકા વાદ આયા, ઉસ પરસે ઉસકા અનુભવ આ ગયા ક વ તુ યે હૈ, બસ. 
સમજમ આયા? 

રાતે પૂછતા હતાને સુંદરલાલ . યાં ગયા? યો, યહ હૈ. કસીકો પૂછને ના પડે? 
કૈસા હૈ કેમ ખબર પડે? ખબર પડે યા? ગે ને આંખ ઉઘડે નહ ? ગે અને ખબર પડે 
નહ  કે હું યો છું? ઘી ગયો છું એમ રહે એને? ઘી ગયા સમજતે હો? સો ગયે હ. આહા! 
દેખો! સમજમ આયા? ાનચેતનાકા અથ ઐસા નહ  ક ઉસકો સબ કે ઉ ર આતે હો તો 
હી ાનચેતના હૈ. સમજમ આયા? યોપશમ હોય ને જવાબ આપે ફડાક દઈને. હા,  
ાનચેતના હૈ. ાનચેતનાકી િ થિત ઐસી હૈ હી નહ . યહાં તો ાનચેતના, અપના આનંદકા 

વેદન કરે ઉસકા નામ ાનચેતના હૈ. જુઓ! મૂળ વાત ખુ લી મૂકી દીધી છે.  
ીમદે તો એમ ક ું કે શા માં માગ છે, પણ મમ ાનીની ઓલામાં... આવે છેને? 

પણ અહ  તો મમ પણ ખોલ દીધા છે. સમજમ આયા? મમ ભી ખોલ દયા. યાલભાઈ! માગ 
શા માં છે, પણ મમ ાનીના દયમાં છે. એટલે કે આ એકલું ણપણું એમ નહ , પણ 
આ માકા આનંદકા વાદ આના. અતીિ ય આનંદકા વાદ આવે ઉસકા નામ સમ કત હૈ. 
ઐસી બાત નહ  ક ા હમારી હૈ, દેવ-ગુ -શા કી ા હૈ, આ માકી પ ી ા હૈ. ભારે 

ા, પણ ાકી યા યા? સમજમ આયા? ફૂલચંદ ! ઐસી બાત હૈ. ઉનકો રહના હી યહાં 
હૈ. હમણાં વું છોડી.....  

ોતા : ભગવાનકા ાન હોના, ...અનુભવ હોના, અનુભવકા વાદ આના, વાદમ યે 
આ મા હૈ. 

પૂ ય ગુ દેવ ી : હં, અનુભવ કાશ શા માં દીપચંદ એ અનુભવના ઘણા શ દ 
લીધા છે ને. પણ આ માકે આનંદકા વાદ આના વહ ઉસકા મુ ય લ ણ હૈ. અનુભવ કાશમ 
બહોત બોલ િલયે હ. મૂલ વ તુ હૈ યે. સમજમ આયા? એ લ ણ મૂળ છે.  

ભગવાન આ મા અપને આનંદ વ પમ...  દુઃખ પમ, રાગ- ેષા દમ થા વહ તો 
િવકૃતભાવ થા, વ પમ નહ  થી ઐસી િવપરીત દશા થી. સમજમ આયા? વ પમ નહ , યે 
પુ ય-પાપકા િવક પ, હષ-શોકકા વેદન તો વ પમ હૈ હી નહ . વહ તો દુઃખ પ હૈ, આનંદકી 
ઉલટી િવકૃત અવ થા હૈ. િવકૃત અવ થાકા વેદન વહ સંસાર હૈ. ચાહે તો સાધુ હો, ૨૮ મૂલગુણ 
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પાલનેવાલા હો, સમજમ આયા? પણ ૨૮ મૂલગુણકા વેદન કરનેવાલા િમ યા િ  સંસારી હૈ. 
આહાહા! ઔર ગૃહ થા મમ પડા.. સમજમ આયા? ચાહે તો ીકા દેહ હો, નપુંસકકા ભી દેહ 
હો કભી કસીકો. સમજમ આયા? નારકી તો નપુંસક હૈ ન. સબ નારકી. પણ યહાં ભી કોઈ 
ઐસા.. કોઈ કોઈ વ... અંતરમ આ મામ આનંદકા વાદ આ ગયા, બસ (દુ:ખકા વેદન) છૂટ 
ગયા. યે વ તુ હૈ. સમજમ આયા? ઉસકી તીિત ઉસકા નામ સ યક્ હૈ. ઉસકો સ યક્ હુઆ 
ઐસા કહતે હ તો ઇસ અપે ાસે કહતે હ. ઐસી (ઉપરસે) બાત નહ . સમજમ આયા? આહા! 

शु चतेनामाऽ वुपका आाद आव े तो सक ह।ै યો, યે તો 
સ ય દશનકી યા યા. સ ય દશન તો તીત પ હૈ. દેખો! યે તો ા પ હૈ. બાત સ ચી હૈ 
ભગવાન! પણ ા કસકી? વ તુકી ન? વ તુ આનંદ પ હૈ. તો આનંદકા વાદ આયે બના 
યે વ તુ આનંદ પ હૈ ઐસી તીત કહાંસે આયી? સમજમ આયા? આનંદ ઉડ ગયા સબમસે. 
સ યક્ િ મ આ માકે આનંદકે વાદમ તીત હુઈ, સબમસે આનંદ ઉઠ ગયા. ઇ કા 
ઇ ાસન હો, સમજમ આયા? ૯૬૦૦૦ ચ વત કી ી હો, સમ કતીકો આનંદ ઉઠ તા હૈ. 
ીના વૃંદમાં બેઠો દેખાય, કદાિચત્ એ ભોગની વાસના વખતે પણ દેખાય, પણ ઉસકે આનંદકે 
વાદ આગે વાસનામ દુઃખ દખતા હૈ. દુઃખ.. દુઃખ.. દુઃખ.. દુિનયા ને ક અહોહો.. ૯૬૦૦૦ 
ી પદમણી સી, ચ વત કો કરોડો ... સુખી. યે કહતે હ ક યે વાસના દુઃખ હૈ, મ મેરે 

આનંદકે વાદમ સુખી હૂં. સમજમ આયા?  
ઐસી સ ય િ કો અપની તીિત આનંદમ આતી હૈ ઔર આનંદ ય તપને ગટ 

આયા. સારે સંસારમસે સુખબુિ  ઉઠ ગઈ. ભાઈ શોભાલાલભાઈ! હેય.. દુઃખ.. દુઃખ.. દુઃખ.. 
ીકી િવષયવાસના.. વાસના ઝેર, દુઃખ. કાળો નાગ દેખે (એમ) દુઃખ. દુિનયા એમ કહે કે સુખ. 

એ કહે કે દુઃખ. સુખ મેરી ચીજમ હૈ. આહા! યે સુખસાગર, સુખકા સાગરકા અનુભવ હુઆ, 
સુખકી પ રપૂણતા ઉસ દશાસે હો ગઈ. સમજમ આયા?  

હવે યાં શ દ પ ો ર ો થોડો. યાં છે ને? ‘સ યક વ’ છે યાં. ઔર कैसा ह ैशु 
जीव? ઐસા થોડા પડા રહા. એ યાં પ ું ર ું. એ સમ કત પછી એ શ દ પ ો ર ો. और 
कैसी ह ैजीवव?ु ઉસકે પહલે. और कैसी ह ैजीवव?ु ઉસકે પહલે. कैसा ह ैशु जीव? 
ઐસા લેના. એ શ દ નયા પડા રહા. कैसा ह ैशु जीव? વહ कैसी ह ैजीवव?ु (ઉસકે) પહલે 
એક શ દ લેના. ઔર कैसा ह ैशु जीव? पणू ानघन.. પૂણ ાનઘન પ હૈ. ઇતના અંદર 
પડા રહા.  વ તુકે આનંદકા વાદ આયા વહ સમ કત હૈ, તો વ તુ કૈસી હૈ? પૂણ ાનઘન. 
આનંદકા વાદમ ‘યે આનંદ પૂણ હૈ’ ઐસે આયા. ઐસે આ મા પૂણ ાનઘન હૈ, અકેલા ાનકા 
પુંજ હૈ. ાનકા સ વ હૈ અકેલા. પૂણ ાનઘન, સવ વભાવ, સમજમ આયા? સવ 
સુખ વભાવ.. મ સવ સુખ વભાવ, એમ આ પૂણ ાન વભાવ. પૂણ ાનઘન. દેખોને! ઘન–
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િપંડ–રસ. કેવલ ાન બહે ઉસમસે, ઐસા વહ બંબ પૂણ ાનઘન હૈ. આહાહા! સમજમ 
આયા?  

પૂણ ાનઘન હૈ. સબ િમલકર પૂણ નહ  હ . અકેલા આ મા. ાન પૂણ હૈ પૂણ, ગુણઘન 
િપંડ હૈ. શ ત–સ વ હૈ ન ઘન. ઉસમસે ાનચેતના પયાય ગટ હુઈ હૈ, આનંદ ભી ઉસમસે 
આયા. ાન ને આનંદકી મુ યતા બતાયી. સમજમ આયા? બાકી સબ અનંત ગુણ ગટ હો 
ગયે. જતને ગુણ હ, યે ાનચેતનાકે સાથ સબ ગુણકી ય તતા હો ગઈ. ાન ને આનંદ દો 
મુ ય લેકર પૂરે આ માકા અનુભવ બતા દયા. સમજમ આયા? આહાહા! હ  િવિધની ખબર 
ન મળે, રીતની ખબર ન મળે ને માને સમ કત ને અમે ધમ . મણીભાઈ! શું કરે? ભાઈ! એ 
પણ વતં  છે ને. અના દસે લા હૈ, અપની િનજ સંપદાકી સંભાલ કી નહ  ઔર (માને ક) 
અબ હમ ધમ  હો ગયે, ત પાલતે હ, ચા ર  પાલતે હ. ચા ર  તો યો. પણ ચા ર  કસકા?  

ભાઈ! યે આનંદકા વાદ આયા ઉસમ રમના.. રમના ઉસકા નામ ચા ર  હૈ. ચા ર  
કોઈ દૂસરી ચીજ નહ  હૈ. આનંદઘનકા વાદ આયા ઉસમ રમના, લીન–આનંદમ લીન હોના. 
પૂણ આનંદમસે  આનંદકા અંશ આયા હૈ ઉસકા વાદ આયા ઉસમ લીન–એકાકાર હોકર 
િવશેષ આનંદકી દશાકા ગટ હોના ઉસકા નામ ચા ર  હૈ. ચા ર , કોઈ બા  યાકાંડ ને 
ન દશા ને વ  છૂટે, પંચમહા તકે પ રણામ—વહ ચા ર -ફા ર  હૈ નહ . ઐસી ચા ર કી 
આનંદદશા જબ ગટ હોતી હૈ, તો શરીરકી ન દશા સહજ હો તી હૈ અને વ -પા  ભી છૂટ 
તે હ. ઐસી દશા હો તો વ -પા  રહે ઐસા રહતા નહ . ઇતના િનિમ -નૈિમિ ક સંબંધ હૈ. 

સમજમ આયા?  
ઐસે આનંદમ ઝૂલનેસે... અંતર અતીિ ય આનંદ... મુિનકી દશા  ચા ર દશા ગટ 

હુઈ, આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. આનંદ.. હૈ. શરીરકી દશા સહજ (હી) ન  હો તી હૈ ઔર 
વ -પા  લેનેકે િવક પકી દશા મુરઝા તી હૈ–નાશ હો તી હૈ. વ -પા  લેનેકે વૃિ  ઊઠતી 
નહ  ઐસી દશા આનંદકી ઉઠતી હૈ. સમજમ આયા? યે વ તુકા વ પ હૈ. યે કોઈ સં દાયકી 
બાત હૈ ઐસા નહ . આહાહા! ભાવિલંગ જહાં ગટા વહાં યિલંગ ઐસા હોતા હી હૈ. સમજમ 
આયા? યિલંગ અનંત બાર હુઆ, પણ ભાવિલંગ બના ઉસકો લાભ હુઆ નહ . આહા! 
કહતે હ, યે પૂણ ાનઘન પ હૈ.. પૂણ ાનઘન પ હૈ એમ લીધું છે હ . पणू ानघन છે ને. 
પૂણ ાનઘન પ.. એકલું ચૈત ય પ, ાન કાશપુંજ, સૂય–ચૈત યકા સૂય ઉસમસે મિત-
ુતા દકે કરણ ગટ હોતે હ ઔર કેવલ ાન ભી િ કાલી ાનગુણકા હી કરણ હૈ. આહાહા!  

નથી નાખતા તમારા, શું કહેવાય? હ ર-હ રનો કાશ. સચલાઈટ.. સચલાઈટ નથી 
યાં બાહુબલી માં? બાહુબલી માં બે સચલાઈટ છે. રાતે એટલો કાશ મારે. કાશ આવે છે 
યાંથી? ભગવાન (આ મા) કેવળ ાનની સચલાઈટ છે. યે પૂણ ાનઘન પ હૈ. કરણ મિત-
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ુતકા િનકલા, આનંદકે વેદનકા વાદ કરતે કરતે એકા  હોકર કેવલ ાનકી કરણ, અનંત 
આનંદકી પ રપૂણતા, અનંત વીયકી પ રપૂણતા, અનંત ા, વ છતા, ભુતાકી પૂણતા હોતી 
હૈ. ય ક વહ પૂણ હૈ ઐસી પયાયમ પૂણતા આતી હૈ. સમજમ આયા? વહ અંતરકે આ યસે 
આતી હૈ. કોઈ િવક પ ક િનિમ  ક બા  સંહનનકી મજબૂતી હૈ તો ઉસકે આ યસે 
પ રપૂણતા આતી હૈ ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા?  

 और कैसी ह ैजीवव?ु ‘ाःु’ अपन ेगणु-पया यको िलय े ए ह।ै અપની શ ત 
ઔર અવ થાસે રહા ય હૈ. વહ અવ થા િલયે હુયે હૈ–અવ થા સિહત હૈ. અવ થા પરકો 
લેકર હૈ ઐસા નહ . ભગવાન આ મા અપની શ ત ઔર અપની અવ થા િલયે (હૈ અથાત્) 
અપની અવ થા સિહત હૈ, એમ. અપની શ ત ઔર અવ થા સિહત યે વ તુ હૈ. યે અવ થા ને 
શ ત અપનેસે હૈ, પરસે હૈ નહ . સમજમ આયા? इतना कहकर शुपना ढ़ िकया ह।ै એટલું 
કહીને શુ પણું ઢ કયુ. ભગવાન આ મા શુ .. શુ .. શુ  ઔર પયાયમ શુ તા હુઈ તો ઉસકે 
ારા સારા શુ  અનુભવમ આ ગયા.  

कोई आशकंा करगेा िक सक–गणु और जीववकुा... ગુણ શ દસે પયાય યહાં. 
आशकंा करगेा... દેખો! રાજમલ ને ભી કૈસી ટીકા કી હૈ! कोई आशकंा करगेा िक सक–
गणु और जीववकुा भदे ह ैिक अभदे ह?ै તમે કહો સમ કત હુઆ, તો સમ કત ઔર આ મા 
ભેદ (- ભ ) હ–દૂસરી ચીજ હૈ ક એક ચીજ હ દોન ? આશંકા સમજનેકે િલયે. શંકા નહ . 
આપ કહતે હો બરાબર હૈ, પર મેરે સમજમ આતી નહ . આ મા ઔર ઉસકા સમ કત ભ  હ 
ક અ ભ  હ? એક હ ક જુદે હ?  

उर ऐसा िक अभदे ह.ै ‘आा च तावानयम ्’ यह (आा) जीवव ु सक 
गणुमाऽ ह.ै સારી ાકી સ યક્ પયાય પૂરે આ માકે માણસે પ રણમ ગઈ હૈ, તો યે સારા 
આ મા હી સ યક વ માણ હૈ. સમજમ આયા? आा च तावानयम ्.. તાવ+અયમ્? અનયમ્ 
શું? तावान ् अयम ्.. બે (છૂટા) પા ા છે ને. तावान+्अयम ्.. तावान–्તેટલી, अयम–्આ. આ 
સ ય દશન તેટલો આ મા, બસ. પયાય પૂરે આ મા ઉપર પ રણમ ગઈ હૈ ન? સમજમ આયા? 
સ યક્ વ તુ સી હૈ ઐસી તીત ને વાદ પૂરે આ મા ઉપર પ રણમી ગઈ હૈ. સમજમ આયા? 
ઉસ અપે ાએ અભેદ કર દયા હૈ. અભેદ હૈ, રાગા દ ભેદ ઐસી ચીજ નહ , યૂં બતાતે હ. 
િવક પા દ યવહાર પસે હૈ વહ તો ભેદ હૈ અને સ ય દશન- ાન-ચા ર કી પયાય હૈ વહ તો 
અભેદ હૈ. સા વભાવ હૈ ઐસા વાહ આયા તો અભેદ હૈ. સા વભાવ હૈ ઉસકા વાહ 
આયા તો અભેદ હી હૈ. એક ત હૈ, અભેદ હૈ. સમજમ આયા? આહાહા! ટીકા પણ ભારે 
ભાઈ! આવી વ તુ... આવી ટીકા સમજતા નથી, વાંચતા નથી માળા. વાંચ તો બાપા! શાંિતથી 
વાંચ તો ખરો ભાઈ!  
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પણ િન ય નામ યથાથ. યથાથ (અથાત્) સ ય. યવહાર હો તો કોણે ના પાડી? છ 
ય નથી? છ ય નથી? યહાં તો અકેલી આ માકી બાત ચલતી હૈ, તો છ ય નથી? એમ 

યવહાર નથી? હો તો યા હૈ? સા પર ય હૈ ઐસા યવહાર હૈ. (નહ ) હૈ યા? પણ 
વ ય કૈસા હૈ ઉસકી બાત ચલતી હૈ, વહાં પર યકા ધૂલમ યા કામ હૈ? સમ યા? 
િન યકી યથાથ બાત ચલતી હૈ વહાં યવહારકા કામ યા હૈ? યવહાર યવહારમ રહા, 
પર ય પર યમ રહા. સમજમ આયા?  

અકેલા ભગવાન ચૈત ય યોત ચમ કાર શ ત, મહા ચમ કારી ચીજ ઉસકા ચમ કાર 
જગતમ કોઈ કહે ઐસા હૈ નહ . ઐસી ભુ ચમ કા રક વ તુ પયાયમ દખે નહ  ને શ તમ 
અપરંપાર હૈ. ઐસી શ તમ એકાકાર હોકર અપરંપાર શ તકા ચમ કાર પયાયમ આયા, મહા 
સૃ ી સિહતકા મહા ચૈત ય ચમ કાર આ ગયા. સમજમ આયા? જસમસે અલૌ કક પયાય 
કેવલ ાન, આનંદા દ ગટ હોગી ઐસી યે ચૈત યચમ કાર ચીજ હૈ. ઐસે સ ય દશન ઔર 
આ મા અભેદ હ. સમજમ આયા? ...પૂણ વ તુ એકલો ચૈત ય બંબ છૂટો.. છૂટો.. પરસે 
િનરાલંબ. રાગની સાથે કાંઈ સબંધ છે નહ . ઐસે સ યગદશન ને આ મા તો એક હી હ. કહો, 
સમજમ આયા? યે છઠવાં ોક હુઆ. સાત. 

अतः शुनयाय ंूोितकाि तत।् 
नवतगतङेिप यदके ंन मुित ।।७।। 

अथ  :– (अतः) यहासँ ेआग ेवही (ूोितः) ूोित.. સમ ? યક્.. પહેલું  
યક્ હતુંને? ..આ મા. યક્ આ મા બી  ોકમાં. વહાં યક્ આ માકા અથ સવ  

વીતરાગ કયા થા. જયચંદ પં ડતને યક્ આ માકા અથ—અપને ય-ગુણ-પયાય (સિહત), 
પરસે પૃથક્ ઔર રાગસે કથંિચત્ પૃથક્, કથંિચત્ અપૃથક્. ( ય ક) એક સમયકા હૈ, ઐસા કહા 
થા. યહાં આ મા ય યોિત હૈ. જુદી ચૈત યધામ યોિત હૈ ઐસા બતાના હૈ. ભગવાન 
આ મા યક્–પૃથક્ તેજધામ.. ચૈત યકા ધામ, ચૈત ય યોિત વ પ હૈ. આ મા 
ચૈત ય યોત વ પ હૈ, આ મા ચૈત યધામ વ પ હૈ. સમજમ આયા?  

.... બહારના ધામ આટલા બંગલા કયા અમારે..... આ તો કહે, ચૈત યધામ તેરા હૈ, યે 
(બા કા) ધામ નહ . ભગવાન ભાઈ! કેટલા મકાનો તમારે યાં. ભાગવું પડે, યાંથી ભાગવું 
પડે ઓલા રંગુનવાળાને. ભાગવું પડે જ નહ , અહ  તો કહે છે. યાંયથી ખસવું (ન પડે).  
અંદરમાં વ તુમાં આવે તો યાયં વું પડે નહ . કહ  ના-આના નહ , જહાં હૈ વહાં રહના. 

યહાં તો યા કહા? ય યોિત આયી ન? યક્ નામ પૃથક્ શુ  ચેતનામા . ... તો 
એટલી યા યા કરી. આમ ભગવાન આ મા શુ ચેતનામા  વ તુ.. शु चतेनामाऽ व.ु  
चकािની યા યા એ કરશે કે शो ारा यिुस ेकही जाती ह,ै એમ લીધું. કથન કયુ. નહ  
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તો ય યોિત કાશમાન હોતી હૈ. ચૈત ય યોિત કાશમાન હોતી હૈ. વહાં શુ નયમ લગ 
ન. શુ નયમ વ તુ લગ તો યહાં ભી ઐસા િલયા ક શુ ચેતનામા  વ તુ શ દો ારા યુ તસે 
કહી તી હૈ. શ દો ારા યુ તસે, યાયસે, તકસે કહી તી હૈ. હવે એ વ તુને િસ .. આહ  
વ તુ િસ  કરવી છે ને એટલે યાં શ દોથી ક ું.  

कैसी ह ैव?ु કૈસી હૈ વ તુ  કહનેમ આનેવાલી હૈ? ભગવાન આ મા વ તુ હ . 
‘शुनयाय’ं શુ નય+આય ં. શુ નયની યા યા વ તુમા . નય.... શુ નય કહો કે વ તુ 
કહો. ૧૧મી ગાથામાં આ યુંને. भदूो दिेसदो  सुणओ.. भदूो दिेसदो.. ૧૧મી ગાથા. 
ववहारोङभदूो भदूो दिेसदो.. ભૂતાથ વ તુ એ જ નય–એ જ શુ નય. भदूो दिेसदो  
सुणओ.. ભૂતાથ તે જ શુ નય. યા કહા? સમજમ આયા? જરી ઝીણું છે, બહુ યાન રાખવું. 
યે વ તુ  ભૂતાથ શુ  ચૈત યધામ ુવ હૈ ઉસકો હી યહાં શુ નય કહા હૈ. નય ઔર નયકા 
િવષય ઐસા કોઈ ભેદ નહ . સમજમ આયા? ઓહોહો! ભગવાન આ મા ુવ.. ુવ.. ભૂતાથ.. 
છતો પદાથ.. િ કાલ ુવ.. ઉસકો યહાં શુ નય (કહા). ૧૧વી ગાથામ કહા વહી અથ યહાં 
િલયા. વે સબ ( ાની) લોગ શા કી મૂલ વ તુ હૈ ઐસી હી ઉસકો ગટ કરતે હ. ક પનાસે 
ઘરકી કોઈ બાત નહ . સમજમ આયા?  

શ દ ભી યહી હૈ. (शुनय) वमुाऽके आधीन ह ैઅથાત્ વ તુ વ તુકે આધીન હૈ, 
એમ કહતે હ. વ તુમા  ઉસકે આધીન હૈ. કોઈ રાગ, િનિમ  ક પર ઉસકે આધીન યે વ તુ 
નહ . ઐસી વ તુ વ તુમા કે આધીન હૈ. તો ઉસકા આ ય કરનેસે  પયાય હુઈ વહ યકે 
આધીન હુઈ હૈ, પરકે કારણસે નહ . સમજમ આયા? ભારે વાતું ભાઈ! આ તો ભગવાનની 
ભાગવત કથા છે. ભાગવત કથા હૈ. સમજમ આયા? યહ કથા તો ભગવાનકી કથા બડી 
અલૌ કક હૈ. નથી કહેતા? ભગવાનની દીકરી પરણે છે અહ યા. એમ કહતે હ ન? હમારે કહતે 
હ. જમન હોતા હૈ ન જમન. અહ  તો ભગવાનકી દીકરી પરણે છે, આવો, ખાઓ. ભગવાનકી 
લડકી યાહતી હૈ, ખાઓ. ઐસે યે ભગવાનકા કેસ ચલતા હૈ.  

ભગવાન આ મા કૈસા હૈ? શુ ચેતનામા  વ તુ. અપને આધીન હૈ. અપનેસે આધીન 
હૈ. યે વ તુ કસીકે આધીન નહ . આહાહા! ઐસી ચીજ, ઇસકા ઉસને ગુણગાન ભી બરાબર 
સુના નહ . સમજમ આયા? અને અવગુણની વાતું–પુ ય ને પાપની વાતું સાભળીને હષ.. હષ.. 
હષ.. (કરે). મૂખ હૈ. અપને આ માકી િનંદાકી બાતમ હષ? वमुाऽके आधीन ह.ै भावाथ  इस 
ूकार ह—ैिजसका अनभुव करन ेपर सक होता ह ैउस शु पको कहत ेह,ै દેખો! 
જસકા અનભવ કરને પર... વ તુ  શુ  ચૈત ય ભગવાન ઉસકા અનુભવ કરને પર સમ કત 
હોતા હૈ. વહ કૈસી શુ  વ તુ હૈ, વહ કહતે હ. યે શુ વ તુ કૈસી હૈ? ક જસકે અવલંબનસે 
સમ કત હોતા હૈ અથવા અનુભવ કરનેસે સમ કત હોતા હૈ વહ ચીજ કૈસી હૈ? યે કહતે હ. વહ 
કહેગ.         ( માણ વચન ગુ દેવ) 
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