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ૐ 

ી સદ્ગરુુ પર્વચન-પર્સાદ 

પર્સાદ ન.ં ૧૦૦ 

રાિતર્ચચાર્ ઉપરથી માગશર સદુ ૧૨ 

િસ મા ંજ્યોતમા ંજ્યોત ભળી જાય છે? 

કેટલાક જીવો માને છે કે જીવ િસ દશા પામ્યા પછી જ્યોતમા ંજ્યોત 
ભળી જાય છે, તો તે વાત સાચી નથી. એક જીવની ાનજ્યોિતમા ંબીજા 
જીવની ાનજ્યોિત ભળી જતી હોય તો પોતાના જીવનો અભાવ થાય. 
પોતાનો જ અભાવ થયો તો પછી પોતે શુ ં સાધ્યુ?ં પોતાના જીવે 
પરુુષાથર્પવૂર્ક રાગ ટાળી વીતરાગદશા પર્ગટ કરી, અનતં ચતુ ટય, અનતં 
ાન, અનતં દશર્ન, અનતં સખુ અને અનતં વીયર્ પર્ગટ કયાર્ તેનો 

અનભુવ પોતાને ન રહ ેને બીજામા ંભળી જતો હોય તો પછી િસ દશા 
પર્ગટી તમેા ં પોતાના ાન આનદંનો વતતંર્ ભોગવટો રહતેો નથી. 
સસંારમા ંપોતાના રાગ- ષે અ ાનનો ભોગવટો પોત ેકરે અને ાન થયા 
પછી અિવકારી શાતંરસનો પોતાન ેભોગવટો ન હોય એમ કદી બની શકે 
નિહ, માટે િસ દશા થયા પછી પણ જીવ પોતાના અનતં ગણુોનો વતતંર્ 
ભોગવટો કરે છે, ત્યાપંણ એક િસ ની જ્યોિત બીજામા ંભળી જતી નથી. 

સસંારદશામા ં ાન રાગમા ં અટકત ુ ં હત ુ.ં તે ાન રાગમા ં નહીં 
અટકતા ાન સપંણૂર્પણે પોતામા ંએકાગર્ થયુ,ં તેને જ્યોિતમા ંજ્યોિત મળી 
એમ કહવેામા ંઆવ ે છે. પોતાનો િતર્કાળી વભાવ છે ત ે ાન જ્યોિત છે. 
તેમા ંકેવળ ાન પી જ્યોત ભળીને સાિદ અનતંકાળ અભેદ થઈ ત ેકથનને 
જ્યોિતમા ંજ્યોત ભળી એમ કહવેામા ંઆવ ેતો વાધંો નથી, પણ તથેી એક 
િસ નો જીવ બીજામા ંભળી જાય છે એવો એનો અથર્ નથી. 
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ઉપાદાન િનિમ ની વતતંર્તા 

ઉપાદાનના કાયર્ મજુબ એક જ િનિમ મા ંજુદા જુદા  આરોપો 
 � એક સુદંર યવુતીનુ ંમડદંુ જોઈ મિુન વરૈાગ્ય પામે છે ને િવચાર કરે છે 

કે આ બાઈ યવુાન અવ થામા ંમરણ પામીને મનુ યભવ મળવા છતા ંતેની 
દગી યથર્ ગઈ, એમ આયુ યની ક્ષણભગંરુતા િવચારીને મિુન િવશેષ 

વરૈાગ્ય લાવ ેછે, માટે તેમન ેયવુતીનુ ંમડદંુ વરૈાગ્યમા ંિનિમ  થાય છે. 
 � એ જ મડદાન ેજોઈને પર ીનો લપંટી પરુુષ િવચારે છે કે આ બાઈ 

બહ ુ પાળી ને જુવાન છે તે જીવતી હોત તો હુ ંતેની સાથે સસંાર સખુ 
ભોગવત, એમ તે જીવન ેબાઈનુ ંમડદંુ િવષયના કુિવચારમા ં િનિમ  થાય 
છે. 

 � એ જ મડદાન ેજોઈને કૂતરો િવચારે છે કે આજુબાજુના માણસો ચા યા 
જાય પછી તેનુ ંમાસં ખાઉં, તેથી તે કૂતરાને માસં ભક્ષણના ભાવમા ંતે 
મડદંુ િનિમ  થાય છે. 

 � એજ મડદાના શરીર ઉપરના દાગીના જોઈને ચોરને ચોરીના ભાવ 
થાય છે, માટે તેને તેમા ંિનિમ  થાય છે. 

યવુતીનુ ંમડદંુ તો એક જ છે. જો િનિમ  પર પદાથર્મા ંકાઈં કરી દેત ુ ં
હોય તો બધાને એક સરખા ભાવ થવા જોઈએ, પણ એમ બનતુ ંનથી. આ 
દર્ ટાતંમા ંતો એક જ વ ત ુચાર પર્કારે િનિમ પે થઈ છે. એક ચીજમા ં
અનેક પર્કારે િનિમ  થવાની યોગ્યતા છે. પણ ઉપાદાનમા ં વુ ંકાયર્ થાય 
તેવો આરોપ િનિમ  ઉપર આપવામા ં આવ ે છે, એમ સમ  તો 
અનાિદકાળની પરપદાથર્ સાથેની એકત્વબિુ  ટળે ન ે વય ંઆત્મબિુ  થતા ં
ધમર્ પર્ગટે. 
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માગશર વદ ૧, સોમવાર 

રાિતર્ચચાર્ 

દરેક પયાર્ય સત ્અહતેકુ છે 

(૧) કેટલાક જીવો એમ માન ેછે કે વતર્માન જાિત મરણ ાનની પયાર્ય 
પવૂર્ના સં કારન ેલીધે આવી છે, તો તે માન્યતા ભલૂ ભરેલી છે. 
કારણ કે પવૂર્ની ાનપયાર્ય તો ભતૂમા ંગઈને, તે તો વતર્માનમા ં
પોતાનુ ં ેય છે. એટલે  જીવ ભતૂપયાર્યથી અથવા સં કારથી 
વતર્માન ાન થયુ ંએમ માને છે, તે જીવ ેયથી ાન થયુ ંમાન ેછે, 
ને તેમ માનવાથી ેય ાયક સકંરદોષ આવે છે.  
વળી કોઈ જીવ એમ માને કે ભતૂની પયાર્ય દર્ યમા ંભળી છે માટે 

તેમાથંી વતર્માન મિૃતની પયાર્ય આવી છે, એ માન્યતા પણ 
બરાબર નથી. જો કે ભતૂ પયાર્યો દર્ યમા ંભળે છે તે વાત બરાબર છે 
પણ તેના ભળવાથી વુ- વભાવ વતર્માન મિૃત પ પયાર્ય કરવાને 
સામથ્યર્વાન થયો છે એમ નથી. વુ વભાવ અનાિદ અનતં, 
અનતંી અનતંી શિક્તઓનો સાગર ભરેલો છે તેમાથંી વતર્માન 
મિૃતની પયાર્ય પોતાના વતર્માન પરુુષાથર્ અનસુાર પર્ગટ થાય છે. 
ભતૂકાળનુ ં ાન કરવાની સામથ્યર્વાળી પયાર્ય વતર્માનમા ં પોતે 
નવી પર્ગટ કરે છે. આવુ ં કાયર્ થાય છે ત્યારે ત ેપવૂર્ના સં કારને 
લીધે થયુ ંએમ પવૂર્ પયાર્યનુ ં ાન કરાવવા કથન કરવામા ંઆવે છે. 

(૨) કોઈ જીવ િમથ્યાદર્િ ટ છે તેનુ ં િમથ્યાદર્િ ટપણુ ં બે સમયનુ ં ભેગ ુથતુ ં
નથી. તે તો એક સમય જ રહ ેછે કારણ કે ત ેપયાર્ય છે. નવા નવા 
િમથ્યાત્વના ભાવ પોત ેસમયે સમયે કરે છે. અનાિદનો િમથ્યાદર્િ ટ 
છે, માટે વતર્માનમા ં િમથ્યાદર્િ ટપણુ ં છે. એમ નથી પણ નવા 
િમથ્યાત્વના ભાવ વતર્માન પોતાના અ ાનના કારણે કરે છે ત્યારે 
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પવૂર્મા ંઆવા િમથ્યાત્વના ભાવ હતા માટે વતર્માનમા ં થયા એમ 
ઉપચાર કરવામા ંઆવે છે. 

(૩) કોઈ સમ્યક્દર્િ ટ છે, તણેે પવૂેર્ વુ ચૈતન્ય વભાવનો અભ્યાસ કય  
હતો માટે વતર્માન સમિકતની પયાર્ય વતેર્ છે, એમ નથી. 
વતર્માનમા ં પોતે અખડં રાગરિહત વભાવની ા પ સમિકત 
ટકાવી રાખે છે. એટલે પવૂર્ સં કારને લીધ ે સમિકત ર ુ ં છે એમ 
ઉપચાર કરવામા ંઆવે છે. 

(૪) શકુ્લધ્યાન મોક્ષનુ ં કારણ ઉપચારથી કહવેાય છે. તે પણ ખરેખર 
કારણ નથી. શકુ્લધ્યાન તો પયાર્ય છે ને િસ દશા પણ પયાર્ય છે. 
પયાર્યમાથંી પયાર્ય આવી શકે નિહ. અનાિદ અનતં દર્ ય એક જ 
મોક્ષનુ ં કારણ છે, પોતે મોક્ષદશા પર્ગટ કરે છે ત્યારે શકુ્લધ્યાનન ે
યવહારથી કારણ કહવેામા ંઆવે છે. 
વતર્માન ાનના ઉઘાડનો, િવકારનો, અિવકારનો કે મોક્ષદશાનો 

સમંય એક જ સમય પરૂતો છે. ત ેકમર્ને લીધે નથી, િનિમ ને લીધ ેનથી ને 
પવૂર્ પયાર્યન ેલીધે પણ નથી. દરેક પયાર્યનો કાળ એક જ સમયનો છે, 
પછી તે પયાર્ય િવકારી હો કે અિવકારી હો, મિત ાનની હો કે કેવળ ાનની 
હો પણ પયાર્યનો કાળ એક જ સમયનો છે. પહલેા સમયનો પયાર્ય યય 
થયો,  યય થયો તે શુ ંમદદ કરે ? આ ભવના એક સમય પહલેાનંો 
પયાર્ય વતર્માન પયાર્યન ેમદદ કરતો નથી તો પવૂર્ભવના સં કારે વતર્માન 
પયાર્યમા ંમદદ કરી એ કેવી રીત ેબની શકે? ન જ બની શકે. 

જગતમા ં દર્ ય, ગણુ ન ેપયાર્ય એમ દરેક વ તનુા તર્ણ પર્કાર છે. 
સં કાર દર્ ય છે, ગણુ છે કે પયાર્ય છે? સં કાર દર્ ય કે ગણુ નથી પણ 
પયાર્ય છે. જ્યારે પયાર્ય છે તો પયાર્ય એક જ સમય રહ ે છે. પયાર્ય બે 
સમય રહી શકે નહીં. માટે ભતૂના સં કારન ે લીધે જાિત મરણ ાન 
થયુ,ંપવૂર્ના ખોટા સં કારન ે લીધે િમથ્યાદર્િ ટપણુ ં થયુ.ં પવૂર્ના સમિકતને 
લીધે વતર્માન સમિકત ટ ુ ંન ેશકુ્લધ્યાનન ેલીધે મોક્ષદશા થઈ એ વાત 
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િન યદર્િ ટએ સાચી નથી પણ પવૂર્ પયાર્યનુ ં ાન કરાવવા ઉપચારથી તેવુ ં
કથન કરવામા ં આવ ે છે. વતર્માન ઊંધો પરુુષાથર્ કરે તો સસંાર અને 
વતર્માન સવળો પરુુષાથર્ કરે તો ધમર્ પર્ાપ્ત થાય છે. 

અહીં મોક્ષની પયાર્ય ત ેકાયર્ ન ેશકુ્લધ્યાનની પયાર્ય તે કારણ એમ 
પણ ક ુ ંનથી. પણ દર્ ય એક ને જ કારણ ક ુ ં છે. તો પછી િનિમ ોને 
શભુરાગની િવકારી પયાર્યથી ધમર્ પર્ગટ થાય એમ કદી બનતુ ંનથી. 

દરેક પયાર્ય સત ્અહતેકુ છે એમ જો યથાથર્ ાન કરે તો િનિમ ો 
ઉપરથી, કમર્ ઉપરથી, પવૂર્ પયાર્ય ઉપરથી, રાગ ઉપરથી તથા અધરૂી 
િનિમ  પયાર્ય ઉપરથી લક્ષ ઉઠી જાય એટલે કે પરાધીન દર્િ ટને અંશ દર્િ ટ 
નાશ પામે અને િતર્કાળી દર્ ય સાથે સબંધં જોડતા સાચી દર્િ ટ થાય ન ેતેના 
આ ય ે ધમર્ દશા પર્ગટ થઈને અંત ે મોક્ષદશાને પર્ાપ્ત થાય છે. માટે 
પોતાની વતર્માન પયાર્યનો પોતાના િતર્કાળી દર્ ય સાથે સબંધં જોડવો એ 
જ ધમર્નુ ંકારણ છે. 
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પર્સાદ નબંર ૧૦૨ 
રાિતર્ચચાર્ના આધારે (માગશર વદ ૧) 

 

ૐ મતંર્નુ ંસાચુ ંરહ ય 

ૐ મતંર્ને અથવા શબ્દ તો ઘણા જીવો બોલે છે અને લખે છે, પણ 
ભાવ ૐ જાણ્યા િવના દર્ ય ૐ શબ્દ માતર્ કાઈંપણ કાયર્કારી થતો નથી. ૐ 
શબ્દ તો વાચક છે, ને તેનુ ં વાચ્ય  ૐનુ ં વ પ છે તે જીવે જાણવુ ં
જોઈએ. 

પહલેા ંૐનો યતુ્પિ  પર્માણે અથર્ નીચે મજુબ છે :– 

અહર્ંતનો અ, અશરીરી િસ નો અ, આચાયર્નો આ, ઉપાધ્યાયનો ઉ, 
તથા મિુનનો મ, ત ે પર્માણે પચં પરમે ઠીના પર્થમ અક્ષરો 
અ+અ+આ+ઉ+મ નો ૐ શબ્દ થાય છે. 

યવહાર અથર્  

અહર્ન્ત :– ધુા, તષૃા આિદ અઢાર દોષ રિહત, કેવળ ાનાિદ અનતં 
ચતુ ટય મને પર્ગટ થયા છે.  પરમ ઔદાિરક શરીર સિહત 
પરમાત્મપદે િબરા  છે ત ે અહર્ન્ત ભગવાન છે, તીથર્ંકર ભગવાનને 
િદ યધ્વિન હોય છે. 

િસ  :–અહર્ન્તદશા પછી બાકીની પર્િતજીવી ગણુોની અશુ તા-યોગનુ ં
કંપન વગેરે અશુ તાનો નાશ કરીન,ે િનિમ પે સવેર્ પર્કારના કમર્નો ક્ષય 
કરી અશરીરીદશાન ેપર્ાપ્ત કરી લોકના અગર્ભાગે િબરા  છે, ને  ફરી 
સસંારમા ંઆવતા નથી એવી સપંણૂર્ શુ દશાન ે પર્ાપ્ત કરેલ છે તે િસ  
ભગવાન છે. 

આચાયર્-ઉપાધ્યાય-મિુન : આ તર્ણે મિુનનુ ં વ પ છે, સમ્યક્દશર્ન 
સિહત અંતરદશામા ંઆગળ વધતા,ં શરીર ન ેરાગથી જુદી વ પ લીનતાને 
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ઓ સાધી ર ા છે, તથા અહર્ન્ત, િસ દશા પર્ાપ્ત કરવાનો મનો અડગ 
પરુુષાથર્ છે તવેા સાધક, આચાયર્, ઉપાધ્યાય ન ેમિુન છે. 

આ પચં પરમે ઠીની ટૂંકી યાખ્યા છે. પચં પરમે ઠીના વ પન ેમાતર્ 
યવહારથી જાણે તો પણ તમેના વ પને યથાથર્પણે જાણ્યુ,ં એમ કહી 
શકાત ુ ંનથી. 

ૐનુ ં યવહાર વ પ સાચુ ંજાણ્યુ ંક્યારે કહવેાય? 

અહર્ન્ત તથા િસ  વગેરે આત્માની શુ દશાઓ છે. ત ે દર્ ય કે ગણુ 
નથી. પચં પરમે ઠી વ પ આ આત્મા પોત ેજ છે. આત્મા પરપદાથર્ કે 
શરીરથી અત્યતં જુદો છે તેમજ રાગ ને અધરૂીદશા પણ તે કાયમી વ પ 
નથી એવા ભાનપવૂર્ક આ આત્મા પણ વભાવમા ંલીનતા કરી મિુનપણુ ં
પર્ગટ કરી શકે  છે ને તેથી આગળ વધીન ેપોતે અહર્ન્ત ને િસ દશા પર્ગટ 
કરી શકે છે, તેને કોઈ કાળ નડતો નથી, વળી પાચં પરમે ઠી મારે 
આત્માની િનમર્ળદશાન ે પર્ાપ્ત કરવા માટે મદદગાર નથી, આત્મા પોતે 
પોતાના પરુુષાથર્થી આગળ વધે છે, પચં પરમે ઠી પ અવ થા તે તે 
ભગવતંોમા ંરહી. હુ ંઆત્મા પોત ેપચંપરમે ઠી પ થઈ શકંુ એમ .ં એમ 
ા- ાન કરી પચંપરમે ઠી પ પયાર્યોને પોતામા ંપર્ગટ કરવાનો અટલ 

પર્યત્ન  જીવ કરે છે તે પરમે ઠીના વ પન ેસમજ્યો છે તે જીવ ૐ 
શબ્દના વાચ્યન ેસમજ્યો છે અને તે જીવ પચં પરમે ઠી પ પોતે થવાનો 
એટલે કે સાધકદશાથી આગળ વધીને િસ  થવાનો છે, આ ૐ શબ્દનો 
વાચ્ય એટલે ભાવ છે. 

ૐ ધ્વિન ી તીથર્ંકર સવર્ ના ીમખેુથી નીકળતી િદ યધ્વિન છે. 
તેમના હોઠ બધં હોય છે. આખા શરીરમાથંી તે ધ્વિન નીકળે છે. ૐ ધ્વિન 
સણુીન ેગણધરો િવચારે છે અને અન્ય ોતાઓ પોતાની લાયકાત પર્માણે 
સમ  છે. 
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ૐ ધ્વિન અથવા ૐ શબ્દનો ભાવ સમજ્યા વગર માતર્ ૐ શબ્દ 
બોલે, તેના જાપ જપે, નવકાર લાખો ગણે ને સાક્ષાત ્ૐ ધ્વિન સાભંળે તો 
પણ તે કાયર્કારી નથી. કષાયની મદંતા હોય તો પણુ્ય બધંાય પણ સસંારનુ ં
પિરભર્મણ મટે નિહ, માટે ૐ શબ્દ તે વાચક છે ને—તેનુ ં વાચ્ય પચં 
પરમે ઠી પ આ આત્મા પોત ેછે, એમ ભાવ સમજવો જોઈએ. 

 

 

રાિતર્ચચાર્ના આધારે 

માહ સદુ-૯, રિવવાર 

 

 જીવ એમ માન ે છે કે સામા જીવના િહત માટે અમકુ જાતનો 
ઉપદેશ આપવો જોઈએ, તે જીવ તો થળૂ ભલૂમા ંઅટકે છે. 

(૧) પર્થમ તો ભાષા વગર્ણા વતતંર્ નીકળે છે, ને તે જડની પયાર્ય છે. તેને 
આત્મા કરી શકતો નથી છતા ંઅ ાની જીવ માન ેછે કે અમકુ પર્કારે મારે 
બોલવુ ંજોઈએ. 

(૨) સામા જીવન ે ાન થયુ ંછે ત ેપોતાથી થયુ ંછે છતા ંઉપદેશકની વાણીથી 
ાન થયુ ંએમ અ ાની માને છે. 

(૩) ઉપદેશનો રાગ પોતાની નબળાઈથી થયો છે, એમ નહીં માનતા બીજા 
જીવને લઈને ઉપદેશનો રાગ થયો એમ અ ાની માન ેછે. 

(૪) ઉપદેશનો િવક પ પોતાને માટે ેય છે ને પર માટે પણ ેય છે. એમ 
નહીં માનતા પોત ેઉપદેશ દેવો જોઈએ ન ેઉપદેશથી સામાનુ ં ક યાણ 
થશ ેએમ અ ાની માન ેછે. 



 9

આવી રીત ેઅ ાની જીવ વ ત ુ વ પમા ં ભલૂ કરે છે. િનિમ ના 
કથનો શા મા ંઘણા પર્કારે આવે ત્યા ંપોતાનુ ં ાન, વાણી, રાગ અન ેસામા 
પદાથ ની વતતંર્ અવ થા મ છે તેમ સમજી, િનિમ ના આરોપનો અથર્ 
બરાબર સમ  તો શા ના વાક્યોન ેબરાબર સમજ્યો કહવેાય. બહારના 
દર્ ય-કે્ષતર્-કાળ-ભાવન ેલીધ ેવાણી આવી નથી. વાણીનો િવક પ આવતા 
ાનીએ ાનમા ં રહીન ે ાન કયુર્ં છે. ાનીની િવક પ ઉપર રુિચ નથી, 

પરના કારણે િવક પ ાનીને નથી. સભા મોટી જોઈ માટે વાણી આવી 
નથી. આમ જડની પયાર્ય, િવકારી પયાર્ય, સામા જીવની પયાર્ય ને ાનની 
પયાર્યનો મ છે તેમ િનણર્ય કરવો તે જ ધમર્ અને શાિંત છે. 

 

માગશર સદુી-૮, શિનવાર 

 

 

રાિતર્ચચાર્ના આધારે 

પર્  : ેયાસંકુમારે મિુન અવ થામા ં િવચરતા ભગવાન ઋષભદેવને 
આહાર આપ્યો તેમા ંશુ ંછે ? 

ઉ ર : આહારદાનનો ભાવ ત ે િવક પ છે, ત ે શભુભાવ છે, તે 
શભુભાવનુ ંધણીપતુ ંછોડી વભાવ તરફ રુિચ ન ેવલણ તે ધમર્ છે. 

વ પદાન વગર ભવનો નાશ થાય નિહ, પરવ તનુ ુ ં દાન જીવ 
આપી શકતો નથી ને શભુભાવ મારા વ પમા ંનથી એમ સમજી વ પમા ં
ઠરવુ ંતે વ પદાન છે. તે વ પદાનથી સસંારનો અંત આવે છે. વભાવમા ં
ભવ નથી એ દર્િ ટ થયા વગર ભવ તટેૂ નિહ. પણુ્યની રુિચ ભવનુ ંકારણ 
છે. 

માગશર સદુી ૨, સોમવાર 
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રાિતર્ચચાર્ 
પર્  : ભગવાનની ભિક્ત ભવો ભવ હજો, એમ ભિક્ત કરતી વખતે 

ગવાય છે ન?ે 

ઉ ર : ાની જીવો ભિક્તમા ં વીતરાગતાની માગણી કરે છે. 
સયંોગની માગણી કરતા ંજ નથી. એક પણ ભવ ાનીને દર્િ ટમા ંનથી. 
અશભુનો િવક પ તોડી શભુનો િવક પ આવે છે ત્યારે ભગવાન તરફ લક્ષ 
જાય છે, પણ પર્ધાનતા િનિવર્ક પતાની જ છે, રાગની રુિચવાળાને ભગવાન 
િનિમ  કહવેાતા નથી, પણ  વ તરફ ઢળે છે તનેે ભગવાન િનિમ  
કહવેાય છે, વભાવ તરફ ઢળવુ ંઆ એક જ િનિવર્ક પ થવાનો—રહવેાનો—
વધવાનો ઉપાય છે. 

 

 
 

પર્સાદ ન.ં ૧૦૩ 
રાિતર્ચચાર્ ઉપરથી 

માગશર વદ-૧, તા. ૪-૧૧-૫૧ 

દરેક વ તનુે તનેા વભાવથી જોવી ત ેધમર્નુ ંકારણ છે. 

જડ દર્ યનો ચેતન દર્ યમા ં અત્યતં અભાવ છે તથા એક 
પદુ્ગલદર્ યની વતર્માન પયાર્યનો બીજા પદુ્ગલદર્ યની વતર્માન પયાર્યમા ં
અન્યોન્યઅભાવ છે. છતા ંઅ ાની જીવ માન ેછે કે કંુભારે ઇચ્છા કરી, તેનો 
હાથ ચા યો ન ેતેથી ઘડો થયો. 

ત્યા ં કંુભારના જીવને તથા ઘડાન ેઅત્યતં અભાવ વતેર્ છે, કંુભારના 
હાથની પયાર્યન ે તથા ઘડાની પયાર્યને અન્યોન્યઅભાવ વતેર્ છે અને 
ઘડાની વતર્માન પયાર્યનો તેની પવૂર્ પયાર્યમા ંતથા આગામી પયાર્યમા ં
પર્ાગભાવ ને પર્ધ્વસંાભાવ વતેર્ છે. આમા ંકોણ કોન ેકરે? ઘડાની પોતાની 
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પયાર્ય તેની બીજી પયાર્યન ેકરી શકે નિહ તો પછી કંુભાર ઘડાન ેકરી ે 
એમ માનવુ ંતે તો થલૂ અ ાન છે. 

દરેક વ તનુ ે તેના પોતાના વભાવથી જુએ તો યથાથર્ ાન થાય 
એમ છે. ઉપાદાન વ તનુ ેતનેા તેના વભાવથી જુઓ અને િનિમ ોને પણ 
તેના પોતાના વભાવથી જુઓ. 

ીનો જીવ મિુનપણુ ંલઈ શકતો નથી. ીનુ ંશરીર મ યુ ંછે અથવા 
કમર્નો ઉદય છે માટે તે જીવ મિુનપણુ ંલઈ શકતો નથી, એમ નથી. પણ 
ીનુ ં શરીર ન ે િનિમ પ ે મ યુ ં છે તવેા આત્માની પોતાની એવી જ 

વતર્માન યોગ્યતા છે કે તે પાચંમા ગણુ થાન કરતા ં િવશેષ િ થરતા કરી 
શકતો નથી. છ ી નારકીનો જીવ ત્યાથંી નીકળીને બી  ભવે મનુ ય થાય 
તો પણ તે મનુ યભવમા ંમિુનપણુ ંલઈ શકે નિહ. પવૂેર્ છ ી નરકમા ંહતો 
માટે ત ેમિુનપણુ ંલઈ શકતો નથી—એમ નથી પણ તે મનુ યભવમા ંએવી 
જ તેની વતર્માન યોગ્યતા છે કે તે મિુનપણા ટલો પરુુષાથર્ કરતો નથી. 

પાચંમી નારકીનો જીવ ત્યાથંી નીકળીન ેબી  ભવે મનુ ય થાય તો 
મિુનપણા સધુીનો પરુુષાથર્ કરી શકે છે પણ કેવળ ાન પર્ાપ્ત કરી શકે નિહ. 
પવૂેર્ પાચંમી નરકમા ંહતો માટે કેવળ ાન પર્ાપ્ત કરી શકતો નથી, એમ 
નથી પણ ત ેભવમા ંએવી જ તેની વતર્માન યોગ્યતા છે કે તે કેવળ ાન 
ટલો પરુુષાથર્ કરતો નથી. 

આત્માનુ ં કોઈપણ કાયર્ કમર્ને લીધે અથવા શરીરને લીધે અથવા 
િનિમ ને લીધે નથી, તેમ જ પવૂર્પયાર્યને લીધે પણ નથી. સમય સમયનો 
પયાર્ય વતઃિસ , વતતંર્, િનરપેક્ષ, સત,્ અહતેકુ છે. 

બે કેરી છે, બનંે વતર્માનમા ંલીલી છે. બી  સમયે તમેાથંી એક કેરી 
લીલીમાથંી એકદમ પીળી થાય છે ન ેબીજી કેરી લીલી જ રહ ે છે. બ ે 
પદુ્ગલદર્ યપણે સરખી છે, બ ે પશાર્િદ ગણુપણે સરખી છે, છતા ંબ ેની 
પયાર્યોમા ંઆટલો બધો ફેર. તેનુ ંકારણ શુ?ં કેરીને કાઈં કમર્નો ઉદય તો 
હોતો નથી. (કમર્નો ઉદય તો જીવમા ંિનિમ પ ેહોય છે.) 
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કારણ એક જ છે કે તે તે સમયની તે તે પયાર્યની યોગ્યતા. અન્ય 
કોઈ કારણ નથી. દરેક વ તનુ ે તેના વભાવથી જુઓ. એક કેરીનો 
પયાર્ય વબાવ ત ેસમયે લીલી રહવેાનો છે, ને બીજીનો પીળી રહવેાનો છે. 
વભાવમા ંતકર્ હોઈ શકે નિહ. મ દર્ ય સત ્અહતેકુ છે, ગણુ સત ્અહતેકુ 
છે તેમ પયાર્ય પણ સત ્ અહતેકુ છે. આમ દર્ ય વભાવથી ને 
પયાર્ય વભાવથી દરેક પદાથર્નુ ં યથાથર્ ાન જીવ કરે તો શાિંત ને 
સમાધાન થાય. માટે દરેક વ તનુ ેતનેા પોતાના વભાવથી જોવી તે ધમર્ 
છે. 

 

વકાળની પર્તીિત સાચી કરી ક્યારે કહવેાય? 

(રાિતર્ચચાર્ના આધારે ....માગશર વદ-૪, ગરુુવાર) 
પર્  : મોક્ષપયાર્ય અત્યારે સાક્ષાત ્તો છે નિહ ને મોક્ષનો કાળ પણ 

ફરવાનો નથી, તો પછી મોક્ષની પયાર્ય જ્યારે વકાળે થવાની હશે ત્યારે 
થશ,ે એમ માનીએ તો? 

સમાધાન : ભાઈ, તુ ંમોક્ષપયાર્ય વકાળે થવાની છે એમ કહ ેછે તો 
તે મોક્ષની પયાર્ય શમેાથંી થશ?ે મોક્ષની પયાર્ય થવાની હશે ત્યારે થશે 
એવી માન્યતામાથંી થશ?ે વતર્માન પયાર્યનો વકાળ તો એક જ સમયનો 
છે. આ સમય ે મોક્ષપયાર્ય નથી તો ÔનથીÕમાથંી અિ ત આવશ?ે કોનો 
વકાળ આવશ?ે મોક્ષનો વકાળ લાવીશ ક્યાથંી? દરેક પયાર્યનો વકાળ 
તો સમયે સમયે છે જ. ક્યો વકાળ ન ેકોનો વકાળ લાવવો છે તે િવચાર 
કયાર્ િવના અ રથી વકાળની વાતો કરે છે. એક વકાળમાથંી બીજો 
વકાળ આવશ ે નહીં. શા ના શબ્દના આધારે વચ્છદંતા પોષવી ન 
જોઈએ. 

 જીવ શા નો ભાવ સમજી, િનિમ ો, કમર્, િવકાર ને પવૂર્પયાર્ય 
ઉપરથી પોતાની દર્િ ટ ન ેરુિચ ખેસવીને પોતાના ાન વભાવનો િનણર્ય કરે 
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છે તથા પર પદાથર્નો આત્મા કતાર્ નથી ન ેપણુ્યથી ધમર્ નથી—એમ નક્કી 
કરી માતર્ પોતાના શુ વભાવનો આ ય કરે છે તેન ે સમ્યગ્દશર્ન પી 
િનમર્ળ પયાર્ય પર્ગટવાનો વકાળ છે ન ેત ેપરુુષાથર્ વધતા ંમોક્ષદશાનો 
વકાળ પર્ાપ્ત થાય છે. માટે વુ વભાવની રુિચ કરવાથી જ ધમર્નો ને 
મોક્ષનો વકાળ પર્ગટ થાય છે. આમ યથાથર્ ા કરવી. 

 

 

અનાિદ અનતંપણુ ંવ તનુો વભાવ છે 

(રાિતર્ચચાર્ના આધારે....માગશર વદ ૧) 
જગત અનાિદઅનતં છે. માટે કેવળી ભગવાન જગતને અનાિદ 

અનતં જાણે છે. કોઈપણ અવ થા નવી થાય તેન ેકારણ હોઈ શકે, પણ  
વ ત ુઅનાિદ છે તેને કોઈ કારણ હોઈ શકે નિહ. નવુ ંકાયર્ થાય તેમા ંકારણ 
હોય. પહલેા-પછીપણુ ંઅનાિદ વ તુ વભાવમા ંછે જ નિહ. 

સસંાર અનાિદથી છે, સાધક ને બાધક જીવો અનાિદથી છે, જડકમ  
સસંારી આત્માના એકક્ષેતર્ાવગાહ ે અનાિદથી છે, િસ  અનાિદથી છે, 
પદુ્ગલદર્ યો પણ અનાિદથી છે. 

અનતંનો વભાવ જ અંત વગરનો છે પછી તેને અંતવાળો કહવેો કે 
જાણવો તે િવરુ  વાત છે. 

હવ ેકેવળ ાનની વાત : 
વી વ ત ુહોય તેવી જાણે તો ાન સાચુ ંકહવેાય કે વી ન હોય 

તેવી જાણે તો ાન સાચુ ંકહવેાય? વ તનુ ેઆિદ ન ેઅંતવાળી માન ેતો 
વ તનુો વભાવ ખોટો ઠરે છે ને વ ત ુઅનાિદઅનતં હોવા છતા ં ાન તેને 
આિદઅંતવાળી જાણે તો ાન ખોટંુ ઠરે છે. પહલેા ંકોણ થઈ ગયુ ંને પછી 
કોણ રહશેે એમ કેવળ ાની કહી ે તો જ કેવળ ાની સાચા ન ે તો જ 
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કેવળ ાનનુ ંસામથ્યર્ કહવેાય—એ દલીલ જ અ ાન ભરેલી છે. કારણ કે 
એમ માનવા જતા ંવ તનુો વભાવ ખોટો ઠરે છે ને ાન પણ ખોટંુ ઠરે છે. 

વ ત ુઅનાિદઅનતં મ છે તેમ જાણે ને માન ેતો વ તનુો વભાવ 
સાચો માન્યો કહવેાય ને ાન પણ સાચુ ંકયુર્ં કહવેાય. માટે કોઈ પછેૂ કે 
પહલેો ભવ ક્યો ને પહલેો પયાર્ય ક્યો ? પહલેો ક્યો જીવ િસ  થયો, 
દુિનયાને છેડે કેટલા જીવો રહશેે? વગેરે પર્  જ અ થાને છે. પહલેો ભવ 
નથી, પહલેો પયાર્ય નથી, પહલેો િસ  નથી, કોઈ પહલેુ ંપછી નથી. બધા 
દર્ યો અનાિદથી છે ન ે અનતંકાળ સધુી રહવેાના ં છે. સામાન્ય-િવશેષ 
એકીસાથે છે. તુ ાનમા ંભલે પર્ત્યક્ષ ન જણાય પણ યથાથર્ િનણર્ય થઈ 
શકે છે ને કેવળ ાનમા ંપર્ત્યક્ષ જણાય છે. 

 

 

ાનનો મિહમા 

[રાિતર્ચચાર્ના આધારે...માગશર વદ ૦)] 

કોઈપણ વ તનુે ાન ન જાણે તો ાન જ શનેુ?ં ત ે ાન જ કહવેાય 
નિહ. ાન દરેક વ તનેુ જાણી શકે એવો તનેો અમયાર્િદત વભાવ છે. તવેી 
રીતે કોઈપણ વ ત ુ ેય તરીકે ન જણાય તો તે ેય શેનુ?ં તે ેય જ કહી 
શકાય નહી. દરેક વ ત ુ ાનમા ંજણાવાયોગ્ય છે માટે ેય કહવેાય છે, 
એવી ેયની યોગ્યતા છે. 

એક મકાનને એક લાખ થાભંલા છે, દરેક થાભંલે હજાર હાસંો છે, એક 
એક હાસંે એકસો આઠ પતૂળી છે. તો કુલ કેટલી પતૂળી છે, તનેુ ં ાન 
છ થ જીવ અનમુાન વડે કરી શકે છે. એક એક પતૂળીને ગણવા જવી 
પડતી નથી. જો છ થનુ ંઅનમુાન ાન આટલુ ંકામ કરે છે તો  સપંણૂર્ 
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પર્ત્યક્ષ કેવળ ાન છે તે તો તર્ણ કાળ, તર્ણ લોકના સવર્ દર્ ય-ગણુ-પયાર્યને 
એક સમયમા ંયગુપદ્ જાણે છે. તેવ ુ ંતનેુ ંઅમયાર્િદત સામથ્યર્ છે. 

 

 

મિત ાનમા ંકેવળ ાન પર્ત્યક્ષ છે 

(આત્મધમર્ અંક ૧૯માથંી ઉ તૃ) 
કેવળ ાન તે પણૂર્ વ પ છે અથાર્ત ્અંશી (આખી વ ત)ુ છે અને 

મિત ાન તે અધરંુૂ ાન એટલે કે કેવળ ાનનો અંશ(ભાગ) છે; નો એક 
અંશ પર્ત્યક્ષ છે તે અંશી પણ પર્ત્યક્ષ જ છે. એક અંશ પર્ત્યક્ષ હોય અન ે
અંશી પર્ત્યક્ષ ન હોય તેમ બને નહીં, આ રીત ેમિત ાન ત ે કેવળનો અંશ 
હોવાથી ÔÔઅંશ પર્ત્યક્ષ છે ત્યા ં અંશી પણ પર્ત્યક્ષ જ છેÕÕ એ ન્યાયે 
મિત ાનમા ંકેવળ ાન પણ પર્ત્યક્ષ જ છે. 

 

 

વાભાિવકભાવ—ઔપાિધકભાવનુ ં વ પ 

(રાિતર્ચચાર્ના આધારે.....માગશર સદુ ૧૨ બધુવાર) 
િનત્ય પદાથર્  િતર્કાળી વુ છે તે એક સમય હયાત નથી એમ 

કહીને એક સમય ઓછો કરે તો તે િનત્ય કહવેાય નહીં અને પયાર્ય  
અિનત્ય છે તે એક સમય કરતા ંવધારે વખત રહ ેએમ કહો તો તે અિનત્ય 
રહતેી નથી, માટે અિનત્ય હોય તે એક સમય કરતા ંવધારે સમયનો હોય 
નિહ. 
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આવી રીત ે વુ િનત્ય પદાથર્ ને અિનત્ય પયાર્ય—એ બેનુ ંયથાથર્ 
ાન કરે તે જીવ પોતાના વુ વભાવ તરફ વળે છે, ને ધમર્ પામ ેછે. 

વભાિવકભાવ- ાતાદર્ ટાભાવ તે િતર્કાળી છે. કોઈ િદવસ ન હોય 
એમ બન ેજ નિહ. 

ઔપાિધકભાવ એક સમયનો જ હોય, તે વધારે વખત રહ ેએમ બને 
જ નિહ. 

માટે 
સસંાર કે  ઔપાિધકભાવ છે તે એક સમયનો જ છે, એમ ાન કરી 

તેના ઉપરની રુિચ ખેસવી પોતાનો વભાિવકભાવ કે  િનત્ય છે તનેી રુિચ 
કરી િ થરતા કરવી ત ેધમર્ છે. 


