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¼híkLkk ¼ÔÞ SðkuLku Mk{Þ«k¼]ík «ËkLk fhLkkh
fr¤fk¤ Mkðo¿k ©e fwtËfwtËk[kÞoËuð



ykí{kÚkeo ¼õíkkuLku ykí{ÏÞkrík ðzu y{]íkhMk ÃkkLkkh
MðYÃkøkwÃík ©e y{]ík[tÿk[kÞoËuð



y{ çkk¤fkuLke ¿kkLkÃkrhýrík{kt ¿kkÞfËuðLke «ríkck fhLkkh
fwtËk{]íkÓËÞ ¾ku÷Lkkh ©e fnkLk økwÁËuð



¿kkLk-ðihkøÞÄkhk îkhk Mk{ÞMkkhÏÞkrík fhe MðkLkw¼qrík«kÃík
«þ{{qŠík ÃkqßÞ çknuLk©e [tÃkkçkuLk



uu¼kðMk¼h ¼kðLkk

yksÚke 2545 ð»ko Ãknu÷kt yk ¼hík¼qr{{kt, 30 ð»ko MkwÄe rËÔÞæðrLk ð»kko ðhMkkðe,
ÃkkðkÃkwhÚke þkMkLkLkkÞf ©e {nkðeh «¼w rLkðkoýÃkËLku ÃkkBÞk. rËÔÞðkýeLkku «ðkn yxfe... ?
Lkk, Lkk... íku ÃkkðLk Äkhk yxfe økE Lk níke. íku ÃkAe 62 ð»ko{kt ºký fuð¤e ¼økðtíkku ÚkÞk,
su{ýu y{]íkÄkhkLku y¾tzÃkýu ðnuíke hk¾e. nk, íÞkhçkkË rsLkuïhËuðLke Hfkh æðrLkLkku
«íÞûk rðÞkuøk ÚkÞku, Aíkkt Ãký íkuLkk ytíkhtøk rLk{o¤¼kðkuLku, Ãkkt[ ©wíkfuð¤e {wrLkïhkuyu 100
ð»ko MkwÄe, çkkh ytøkLkk ¿kkLk îkhk yfçktÄ Mkk[ðe hk¾eLku rËÔÞÄkhkLku xfkðe hk¾e.

Mk{Þ ðeíkíkku økÞku... ykí{kÚkeo SðkuLke yÕÃkíkk, ûkÞkuÃkþ{ ¿kkLkLke neLkíkk yLku
ÃkwÛÞkuËÞLke yAík ðíkkoðk ÷køke. íkuðk fk¤{kt ©wík¿kkLkËkíkk ©e ÄhMkuLkk[kÞoLkk Ãkh{
yLkwøkúnÚke ð[LkYÃk ðkýe, þk† ÷¾kýYÃku Ãkrhý{ðk ÷køke. «ðkn ykøk¤ ðÄðk ÷køÞku.

ðehrLkðkoýLkk 500 ð»ko ÃkAe yk s ¼qr{ WÃkh yuf Mk{Úko yk[kÞo òøÞk. íkuyku©eLku
økwÁ-ÃkhtÃkhkyu ðehðkýe íkku {¤e s, MkkÚku-MkkÚku rðËunûkuºku rçkhks{kLk SðtíkMðk{e
©e Mke{tÄh«¼wLke Hfkhðkýe «íÞûk MkwýðkLkku íku{s ©wíkfuð¤eyku MkkÚku [[ko-ðkíkko fhðkLkku
MkwÞkuøk Ãký çkLÞku níkku. yk¼Lkk Úkku¼ suðk yk[kÞoËuðLku fÁýk òøke... ðÄo{kLkËuðu ðnkðu÷e
¿kkLkøktøkk Mkwfkðk ÷køke Au. fwËhík{kt ykðe s heíku [kÕÞk fhþu íkku ?....íkku ?....çkMk, ykðk
s yuf rLk»fkhý fÁýkrðfÕÃkÚke [{ífkh ÚkÞku. ðeh«¼wyu ðnkðu÷ ¿kkLkk{]íkLku yuf yLkwÃk{
¼ksLk{kt Mktøkúrník fÞwO. ynku ! ÄLÞ ¼køÞ ! ÄLÞ ½ze ! ÄLÞ rËðMk ! nu f]ÃkkMkkøkh
yk[kÞoðh ! ykÃk©eyu y{khk WÃkh yLkwÃk{-yLktík-yÃkrhr{ík-yøkkÄ-yËT¼wík-y÷kirff-
WÃkfkh fÞkuo Au.

yk yLkwÃk{ ¼ksLk õÞkt Au ? õÞkt Au ? òuðk {¤þu ?

yhu r{ºk ! ¼kE ! yk y{]ík¼ksLk Xuh-Xuh Au. Ëhuf ykí{kÚkeoLkk ½hu s Lknª,
nMíkf{¤{kt Ãký Au yLku íkuLku su rLks ÓËÞf{¤{kt rçkhks{kLk fhu Au, íkuLku {kºk òuðk-òýðk
s Lknª, [k¾ðk-{kýðk-yLkw¼ððk-Ãký {¤e þfu Au –ÃkwÁ»kkÚko fhu íkku. {nk ÃkwÛÞÚke íkuLkku
Þkuøk «kó ÚkkÞ Au yLku ÃkwÁ»kkÚko fhðkÚke íkuLke «krÃík-Ãkrhý{Lk ÚkkÞ Au.

yk y{]ík¼ksLk yux÷u ©e Mk{ÞÃkknwz.....©e Mk{Þ«k¼]ík....©e Mk{ÞMkkh
Ãkh{køk{ yLku íkuLkk MksoLknkh Au ¼híkûkuºkLkk Mk{Úko yk[kÞo ©e fwtËfwtËk[kÞoËuð fu suyku©eLku
rºk÷kufeLkkÚk ©e Mke{tÄh«¼wLkk MkkûkkíkT ykþeðkoË «kó ÚkÞkt níkkt fu ‘Au yk[kÞo Mk{Úko yu
¼híkLkk, MkËTÄ{oð]rØ fhk..’ ynku ! ykLkkÚke yrÄf fkuE Ãkrh[Þ, yku¤¾ký òuEyu Au ! nu
yk[kÞoËuð ! ¾hu¾h ykÃk fr¤fk¤ Mkðo¿k ¼økðkLk fwtËfwtËk[kÞo Aku !



yLkkrËLkwt fk¤[¢ ¼rð»Þ íkhV ykøk¤ ðÄu Au. ©e Mk{ÞMkkhkrË ¼køkðíkT þk†kuLke
økkÚkkykuLkk yÕÃk þçËku{kt ¼hu÷k yæÞkí{ ¼tzkhLku òuðkLke-Wfu÷ðkLke ûk{íkk Sðku{kt yÕÃk
Úkíke òýe, nòh ð»ko Ãknu÷kt ÚkÞu÷kt yuf çkeò yk[kÞoðhLke Ãký ykÃkýk WÃkh f]Ãkkárü ÚkE.
íkuyku©eyu Ãkh{ {nuhçkkLke fheLku økkÚkkLkk økt¼eh ¼kðkuLku Wfu÷eLku rðMíkkhÃkqðof ‘ykí{ÏÞkrík’
Lkk{Lke xefk h[e. ‘nwt íkku MðYÃkøkwó Awt, þçËkuyu MðÞt þÂõíkÚke yk xefkLke h[Lkk fhe Au.’–
yk{ fneLku ÞÚkkÚko ðMíkwMðYÃk Mk{òðe, y{]ík[tÿk[kÞuo rsLkðkýeLkkt y{]íkÃkkLk fhkÔÞkt Au.
ynku ! ykÃk©eyu íkku íkeÚkOfhíkwÕÞ ©e fwtËfwtËk[kÞoLkkt ÓËÞÃkx ¾ku÷eLku økýÄhíkwÕÞ fkÞo fÞwO
Au ! ynku ! ¼híkûkuºkLkwt y÷kirff þk† Mk{ÞMkkh ! íkuLke yËT¼wík ykí{ÏÞkrík xefk ! íkuLkku
y®[íÞ fíkkof{o yrÄfkh !

©e ðeh«¼wLkk rLkðkoýLku 2400 ð»ko WÃkhktík ÚkE økÞkt, MðÞt ©e fwtËfwtËk[kÞoLku 2000
ð»ko íku{s ©e y{]ík[tÿk[kÞoLku 1000 ð»ko yk ¼qr{Lku ÃkkðLk fÞkoLku ðeíke økÞk. þwt Mk{Þ
õÞkhuÞ Q¼ku hnu Au ? yk ¼híkûkuºk, íku{ktÞ nwtzkðMkÃkeoýe fk¤{kt Wíf]ü Ãkkºkðtík yLkuu
ÃkwÛÞþk¤e SðkuLke WÃkÂMÚkrík yÃkurûkík fu{ nkuÞ ? Ãkh{ ðeíkhkøk rsLkuËuðkuLkk rðhn{kt Lku
rsLk{køko ykYZ Ãkh{ rLkøkúOÚk {wrLkðhkuLkk rðÞkuøk{kt ðeíkhkøkhMk Lkeíkhíke rLkíÞçkkurÄLke
rsLkðkýe rðã{kLk nkuðk Aíkkt íkuLkk hnMÞ-{{o MkwÄe ÃknkU[ðkLke árü Sðku{kt õÞkt níke ?
©e{kLkT Ãktrzík ©e sÞ[tËSyu Ëuþ¼k»kk{kt Mkh¤ þçËku{kt ¼kðkÚko ÷ÏÞku Au íkkuÃký
¼k»kk¿kkLkÚke {kºk þçËku MkwÄeLke ÃknkU[ níke íÞkt ¼kðLke ŸzÃk MkwÄe ÃknkU[ðkLke ðkík íkku þe
fhðe ? þk† yÇÞkMkLke Äkhk-«ð]r¥k s y÷kuÃk ÚkE økE níke íÞkt ®[íkLk-{LkLk íkku õÞktÚke
nkuÞ ? Aíkkt fkuE fkuE ykí{rníkkÚkeo Sðku õÞktf õÞktf níkk, suLkk ÃkwÛÞkuËÞu yuf {nkÃkwÁ»kLkkt
ÃkkðLk Ãkøk÷k ynª ÚkÞkt.

©e Mk{ÞMkkhSLke økkÚkkLkk-ÃkãLkk yÕÃk þçËku íkÚkk íkuLkku økã ÷¾ký{kt xefkYÃku
rðMíkkh yðÂMÚkík níkku íkuLku ð[Lk-ðkýe îkhk yrík rðMík]íkÃkýu ÔÞõík fhðk yuf {nkí{k
rðËun{ktÚke Mðøko{kt síkkt yÕÃk Mk{Þ {kxu yk ¼hík¼qr{{kt ÃkÄkÞkO. MkíkTrs¿kkMkw-MkíkT rÃkÃkkMkw,
MkíkTþkuÄf íku Ä{koí{kyu ©e Mk{ÞMkkh{kt MkíkT òuÞwt, ðktåÞwt, yku¤ÏÞwt yux÷wt s Lknª, «kó fÞwO–
{u¤ÔÞwt–yLkw¼ÔÞwt Ãký ¾Át Lku íkuLke yfkhý-rLkhÃkuûk fÁýkÚke «¼kðLkk-«rMkrØ Ãký fhe.

yk fkuý {nkí{k-Ä{koí{k-MkíÃkwÁ»k Au ? yæÞkí{{qŠík ÃkqßÞ MkËTøkwÁËuð©e fnkLk
økwÁËuð. rLkhtíkh rsLkðkýe ðkt[Lk, {LkLk-®[íkðLk-½ku÷Lk íkÚkk ònuh «ð[Lkku ðzu íkuyku©eyu
rsLkðkýeLkkt {q¤ økútÚkfíkko ðeíkhkøk Mkðo¿kËuð, MðÞt ðeíkhkøkíkkLkk Ãkku»kf rsLkðkýe íku{s
rsLkðkýe h[rÞíkk ðeíkhkøk{køko ykYZ rLkøkúOÚk økwÁyku «rík ÃkkuíkkLke ¼Âõík-çknw{kLk-
ynku¼kð-rLk:þtfÃkýu ÔÞõík fÞkuo Au. ©eMk{ÞMkkhS {éÞk ÃkAe íkku nh MkkÄLkk Ãk¤u íku



Ãkh{køk{ íkuyku©eLkwt MkkÚkeËkh hÌkwt Au. «kýÃÞkhk yk Ãkh{køk{Lkku ytøkík yÇÞkMk{kt
MkUfzkuðkh MðkæÞkÞ fÞkuo Au Lku 19 ðkh íkku ònuh «ð[Lk fÞkO Au. ©e Mk{ÞMkkhS, ÃkqßÞ
økwÁËuð©e yLku MkkuLkøkZ–yufkÚkoðk[e çkLke økÞk Au. yk Ãkh{køk{ «íÞuLkk ynku¼kðÚke, ÃkqßÞ
çknuLk©eLkkt fhf{¤Úke íkuLke MÚkkÃkLkk Úkíkkt MðkæÞkÞ nkì÷ ‘MðkæÞkÞ {trËh’ çkLke økÞwt Au.

nu økwÁðh ! y{khk, MðkLkw¼qrík yLku MktíkMkkrÒkæÞ RåAwf çkk¤fkuLkk, yux÷k ÃkwÛÞ LkÚke
fu suÚke ykÃk©eLke «íÞûk rLk©k-AºkAkÞk «kó ÚkkÞ. Aíkkt ßÞkhu Ãký ykÃk©eLke Sðtík ðkýe
yufkøkúr[¥kÚke Mkkt¼¤eyu Aeyu fu yÕÃk yûkhËunLku ðkt[eyu Aeyu íÞkhu {Lk:[ûkw Mk{ûk òýu
fu ykÃk©eLkkt «íÞûk ËþoLk ÚkkÞ Au. y{ku WÃkfkhe ¿kkLkeykuLku {Míkf WÃkh hk¾eLku yLku
rsLkðkýe {kíkkLke yktøk¤e ÃkfzeLku MkkÄLkk {køkuo Äehu....Äehu–¼÷u feze ðuøku–[k÷ðk
«ÞíLkþe÷ Aeyu íku çkÄku WÃkfkh ykÃk©eLkku s Au. ykÃk©eLkkt yLknË, yLkwÃk{ WÃkfkhkuLkwt
ðýoLk þwt ÚkkÞ ? {Lk þqLÞÃkýkLku «kÃík ÚkkÞ Au. ðkýe {kiLk ÚkE òÞ Au Lku fkÞk MknsÃkýu
ykÃk©eLkkt [hýf{¤{kt Z¤e Ãkzu Au. yrÄf þwt fneyu ? y{khe MkkÄLkk-ykhkÄLkkLke nh Ãk¤u
ykÃk©e rþhAºk hnku íku{s y{Lku MkËkÞ MkkÚku hk¾ku yu s yr¼÷k»kk ¼kðLkk Au.

yk s ¼kðLkkðþ ykÃk©eLkkt ©e Mk{ÞMkkhS WÃkhLkk 16{e ðkhLkk rLks
ykí{MÃkþeo, yæÞkí{hMk ¼hÃkqh, ¿kkLk-ðihkøÞ MkwøktÄÚke {nufíkkt, [iíkLÞËuðLku nMíkhu¾kðíkT
Ëu¾kzíkkt, fýor«Þ {eXe {Äwhe ¼uË¿kkLk çktMkheLkk MkqhÚke økwtsíkk íku{s ytíkhtøk ÓËÞ{kt æÞuÞLkk
æÞkLkLke Äqýe òøk]ík fhkðíkkt «ð[Lkku yÚko-¼kðMk¼h yûkhþ: «rMkØ fhðkLkku ¼kð òøÞku
níkku. íkuLkk ÃkrhÃkkfYÃku Ãkkþuhk{kt ÃkqýeYÃku ‘Mk{ÞMkkhÏÞkrík ¼køk-1’ «rMkØ fhíkkt ÓËÞøkík
WŠ{ykuLke ¼kðktsr÷ ÃkkðLk [hýku{kt Lk{úe¼qík¼kðu yÃkoý fheyu Aeyu. yk «ð[Lkku{kt Mkðo
MkwtËhíkk ykÃk©eLke Au. su fktE ûkrík hne økE Au íku y{khe yÕÃkíkk Au, suLkk y{u ûk{kÃkkÚkeo
Aeyu. yrÄf yÇÞkMke MkkÄ{eoSðku ûkrík íkhV y{kÁt ÷ûk Ëkuhu íkuðe rðLktíke.

ytík{kt, yk «ð[LkkuLku ðkt[eLku, Äkhý fheLku, yÚko-ík¥ðÚke òýeLku, íkuLkk ¼kðkuLkwt
®[íkðLk-{LkLk-½qtxý fheLku rðfÕÃk{kºkÚke Ãkkh ðkåÞ Mk{ÞMkkh–þwØkí{kLku ykÃkýu Mkki
MðkLkw¼qrík{kt Ãkk{eLku MðMktðuËLkLkk ÃkkLkÃkqðof ‘Mk{ÞMkkhÏÞkrík’ fheyu yu s {tøk÷-Ãkrðºk
¼kðLkk....

–MðkLkw¼qrík yLku MktíkMkkrÒkæÞ RåAwf
çkk¤fku



F FyLkw¢{rýfk

«ð[Lk økkÚkk / &÷kuf ¼k»kk    ríkrÚk íkkhe¾ ÃkkLkk
Lktçkh    Lktçkh  Mktðík 2024 Lktçkh

1 {tøk÷k[hý,
&÷kuf - 1 ¼kËhðk ðË - 1 7-9-’68 1

2 &÷kuf - 1 ¼kËhðk ðË - 2 8-9-’68 19
3 &÷kuf - 1, 2 ¼kËhðk ðË - 3 9-9-’68 41
4 &÷kuf - 2 ¼kËhðk ðË - 4 10-9-’68 62
5 &÷kuf - 2, 3

økkÚkk - 1
¼kËhðk ðË - 5 11-9-’68 83

6 økkÚkk - 1 ¼kËhðk ðË - 6 12-9-’68 101
7 økkÚkk - 1 ¼kËhðk ðË - 7 13-9-’68 118
8 økkÚkk - 1, 2 ¼kËhðk ðË - 8 15-9-’68 133
9 økkÚkk - 2 ¼kËhðk ðË - 9 16-9-’68 152
10 økkÚkk - 2, 3 ¼kËhðk ðË - 10 17-9-’68 171
11 økkÚkk - 3 ¼kËhðk ðË - 11 18-9-’68 187
12 økkÚkk - 3, 4 ¼kËhðk ðË- 12 19-9-’68 205
13 økkÚkk - 4 ¼kËhðk ðË - 13 20-9-’68 221
14 økkÚkk - 3, 4 ¼kËhðk ðË -15 22-9-’68 238
15 økkÚkk - 4, 5 ykMkku MkwË - 1 23-9-’68 256
16 økkÚkk - 5 ykMkku MkwË - 2 24-9-’68 272
17 økkÚkk - 5, 6 ykMkku MkwË - 3 25-9-’68 289
18 økkÚkk - 6 ykMkku MkwË - 4 26-9-’68 306
19 økkÚkk - 6 ykMkku MkwË - 5 27-9-’68 324
20 økkÚkk - 6 ykMkku MkwË - 8 29-9-’68 343
21 økkÚkk - 6, 7 ykMkku MkwË - 9 30-9-’68 362



ðkt[fkuLku rðLktíke

(1) Bold Type yûkhku þk†Lkk {q¤ þçËku Au.

(2) ßÞkt ßÞkt çkhkçkh Mkt¼¤kÞwt LkÚke yÚkðk ðkõÞ yÃkqýo ÷køÞwt Au íÞkt íÞkt, yÚkðk sYrhÞkík
÷køke Au íÞkt ...... {qfðk{kt ykÔÞk Au.

(3) MÃküíkk {kxu yÚkðk ðkõÞkuLke MktrÄ {kxu fkIMk ( ) {qfðk{kt ykÔÞk Au.

(4) ¼k»kk yÚkðk ÔÞkfhýLke árüyu yÕÃk, õÞktf-õÞktf yûkh{kt çkË÷kð fÞkuo Au.

«ð[Lk  økkÚkk / &÷kuf  ¼k»kk    ríkrÚk íkkhe¾ ÃkkLkk
Lktçkh    Lktçkh  Mktðík 2024 Lktçkh

22 økkÚkk  - 7 rnLËe ykMkku MkwË - 10 1-10-’68 382
23 økkÚkk - 7, 8 rnLËe ykMkku MkwË - 11 2-10-’68 400
24 økkÚkk - 8 rnLËe ykMkku MkwË - 12 3-10-’68 420
25 økkÚkk - 8, 9-10 rnLËe ykMkku MkwË - 13 4-10-’68 441
26 økkÚkk - 9-10 rnLËe ykMkku MkwË - 15 6-10-’68 463
27 økkÚkk - 11 rnLËe ykMkku ðË- 1 7-10-’68 484
28 økkÚkk - 11 rnLËe ykMkku ðË - 2 8-10-’68 506
29 økkÚkk - 11 rnLËe ykMkku ðË - 3 9-10-’68 526
30 økkÚkk - 11 rnLËe ykMkku ðË - 4 10-10-’68 547
31 økkÚkk - 11, 12 rnLËe ykMkku ðË - 5 11-10-’68 568
32 økkÚkk - 12 rnLËe ykMkku ðË - 6 12-10-’68 589
33 økkÚkk - 12 rnLËe ykMkku ðË - 7 13-10-’68 611
34 økkÚkk - 12

&÷kuf - 4
ykMkku ðË - 9 15-10-’68 635

35 &÷kuf - 4, 5 ykMkku ðË - 10 16-10-’68 658



Mk{ÞMkkh ¼Âõík

ÄLÞ ðkýe Mk{ÞMkkh, y{Lku çkíkkÔÞku ykík{hk{....UUUUUUUUUUUUU

Mk{ÞMkkh yæÞkí{ ðkýe, Ëu¾kzu rLks ¼økðkLk;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Lkð ík¥ðLkk ¼uËÚke swËku, íkwt Aku ¿kkÞf¼kð....ÄLÞ...1.UU

çkkh økkÚkk ÃkerXfk{kt Au, MktrûkÃík Mk½¤ku Mkkh;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Mkqû{ Yr[ðtík Sðku Mknw, ÚkE òyku ¼ð Ãkkh....ÄLÞ...2.UU

yzíkeMk økkÚkk Ãkqðohtøk, ©kuíkkLku ykík{ ¼kLk;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
nwt yuf þwØ MkËk yYÃke, fhku yLkw¼ð yks....ÄLÞ...3.UU

Sð-ySð yrÄfkh swyku, fhkðu Au ¼uË¿kkLk;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
sz-[uíkLkLku r¼Òk òýíkkt, x¤u yLktík yðíkkh....ÄLÞ...4.UU

ÃkhLkku fíkko íkwt fu{ nkuÞ ? hkøkLku fhu Lk fktE;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
yfíkko ¼kð ytíkh søkkðe, ¿kkíkk hnu MkËkÞ....ÄLÞ...5.UU

ÃkwÛÞ-ÃkkÃk{kt ¼uË fuðku ? h¾zkðu [kh økrík{ktÞ;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
{r÷Lkíkk, ykfw¤íkk Akuze, ykðe ò ykLktËÄk{....ÄLÞ...6.UU

r{ÚÞkíð Au {kuxku ykMkúð, fhkðu çktÄ yÃkkh;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Mkk[e Mk{sý MðYÃkLke fhe, Akuz rðÃkheík ¼kð....ÄLÞ...7.UU

¼uË¿kkLkÚke Mktðh ÚkkÞ, «økxu {kuûkLkku {køko;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Mkðo rMkØ ¼uË¿kkLkÚke ÚkÞk, yLÞ {¤u Lk WÃkkÞ....ÄLÞ...8.UU

«erík Mktíkwrc ík]ró íkwt fhsu, rLks MðYÃk{kt s;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
þwrØLke ð]rØ rLksohk Úkkþu, yufËuþ çktÄ y¼kð....ÄLÞ...9.UU

yLÞ fkuE Lknª çktÄLkk fkhý, Au {kºk yæÞðMkkÞ;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
yçktÄ MðYÃkLkku yk©Þ fhíkkt, rLkrùík çktÄLkku Lkkþ....ÄLÞ...10.

íkkÁt ÷ûký [iíkLÞ Au Lku, çktÄLkwt ÷ûký hkøk;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
«¿kkAeýe Úkfe çktÄ AuËíkkt, «økxu {kuûk Mð¼kð....ÄLÞ...11.



íkwt Mkðo rðþwØ ¿kkLk MðYÃke, Au r¼Òk Mkðo Mðktøk;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
¢{çkØLkku Mkk[ku Mðefkh, Au ÃkwÁ»kkÚko ÞÚkkÚko....ÄLÞ...12.

yLktík þÂõík Äkhf ykík{, nðu íkku rLks{kt rLknk¤;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
WÃkkÞ-WÃkuÞ çkÄwt s ¿kkLk{kt, fh Ãkkfku rLkhÄkh....ÄLÞ...13.

sÞ nku sÞ nku Mk{ÞMkkh, Au rsLkuïhLke ðký;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
fwtËfwtËËuðu yËT¼wík økqtÚke, híLkkuLke yk {k¤....ÄLÞ...14.

ykí{ÏÞkrík yLkwÃk{ xefk, {¤u Lk çkesu õÞktÞ;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
f{k÷ Au y{]ík[tÿËuð, ¾kuÕÞk ¿kkLk ¼tzkh....ÄLÞ...15.

fhf{¤{kt Ãkh{køk{ ykðíkkt, òøÞku ytíkh Ãkkufkh;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
yk yþheh ÚkðkLkwt þk†, fnu Mkns økwÁhks....ÄLÞ...16.

MðkæÞkÞ {trËhu Mk{ÞMkkh þku¼u, MÚkkÃÞwt ¼økðíke {kík;UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
yÇÞkMk, ®[íkLk {LkLk fheLku, Ãkk{eyu Mk{ÞMkkh....ÄLÞ...17.

ÄLÞ ðkýe Mk{ÞMkkh, y{Lku çkíkkÔÞku ykík{hk{....UUUUUUUUUUUUU

❁     ❁     ❁



મંગલાચરણ,  ોક - ૧]                      વચન નં. ૧                                             [1] 

 

પ્રવચન નં. ૧ 
મંગલાચરણ,  ોક - ૧ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ-૧, શ નવાર,  તા. ૭-૯-Õ૬૮ 
 
સમયસાર શા . ૧૫ વાર સભામા ં ૂણ થઈ ગ ું. ૧૬મી વાર ચાલ ે છે. 

૧૬. ૧૬. સોળ કળાએ ચં  ખીલેને  યારે  ૂરો કહેવાય. ચં ની ૧૬ કળા છે ને ? 
૧૬મી  વાર ચાલે  છે આ.  પહેલેથી શ   ક ુ  હ ું. એ ું  પહે ું  મંગલાચરણ. આ 

બાજુ, આ બાજુ મંગલાચરણ છે ને ? 
ૐ 

ौीसवर्ज्ञवीतरागाय नमः 
શા - વા યાય ું પ્રાર ભક મંગલાચરણ 

ओकंारं िबसयंंु िन ंायि योिगनः । 
कामद ं मोद ं  चवै  ૐकाराय  नमो  नमः ।।१।। 

એની  યા યા :  બદ ુસ હત ૐકારન ેયોગીઓ  ન ય  યાવે છે. ૐ શ દ 
તો વાચક છે, પણ આ મા એ ૐનો વા ય છે. ભગવાન  ૂણ આનંદ વ પ, એ ૐ 

વ પ જ  છે. ओकंारं (िब)..  બદ ુસ હત ૐકારન ે યોગીઓ  ન ય  યાવે  છે. 
(कामद)ं કામને  દેનારા.... આ મા ું  યાન થતાં અ ૂણ  રહે  તો  વ ચે  રાગ આવ ે
એને  વગ આ દ પણ દે છે. (मोद)ं મો ને દેનારા. એવા ૐકારન ેનમ કાર હો.. 
નમ કાર હો. ૐ એ ભગવાનની  દ ય વ ન છે. ભગવાન તીથકર કેવળ ાન પામે 
યારે તેને ૐ અવાજ ઉઠે છે અંદરથી. સમ ં કાઈ ? બધા બાવન અ રમા ં
ધાન અ ર (ૐ) છે, ૐમાં બધા ૧૨ અંગ ું રહ ય સમાય છે. ૐ એ પાંચ પદ ુ ં

રહ ય  છે  અ સઆઉસા  આ દ.  એ  ૐકારન ે નમ કાર..  નમ કાર.  પહેલો 
(નમ કાર) ક ધો. 

अिवरलशघनौघूािलतसकलभतूलमलकला। 
मिुनिभपािसततीथा     सरती    हरत ु   नो   िरतान ् ।।२।। 
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ૐ શ દ કહ ન ેદેવન ેનમ કાર કય . ૐ એ પરમા મ વ પ છે એમ કહ ને 
દેવને નમ કાર કયા. હવ ેશા ને નમ કાર કરે છે. આવ ેછે ને? Ôદેવ–શા - ુ  
તીન.’ શા ને નમ કાર કરે છે. 

अिवरलश પ  ૂશળધાર  વરસાદ  વડે..  છે  ને  ? अिवरलशघनौघ. 
अिवरल  નામ  જેમાં આંતરો  નથી એવા  શ દ પી  ૂશળધાર  વરસાદ  વડ ે જેણે 
સકળ  ૂતલના  મળકલંકો, મ ુ યના  બધા  મળકલંકો  ધોઈ  ના યા  છે. એ 
ુ નઓ  વડ ે ઉપાસવામાં  આવતા  ુત ાન-ભાવ ાન  તીથ વ પ  છે. એ 

સર વતી  અમારા  દૂ રતોન ે હરો. સ ય ાનને  સર વતી  કહે  છે. પહેલાં  દેવન ે
નમ કાર  કય ,  પછ   સ ય ાન  એટલે  શા ના  ભાવ ાનન ે અને  શા ને— 
બેયને (નમ કાર કયા.)  ીજો  ુ ન ેનમ કાર. 

अानितिमरााना ंाना जनशलाकया । 
चुीिलत ं यने  त ै  ौीगरुव े नमः ।।३।। 

અ ાન પી અંધકારથી જે અંધ છે તેના ને  જેણ ે ાન પી અંજનશલાકા 
વડ ેખોલી ના યા છે ત ે ી સ   ુ ન ેનમ કાર.. નમ કાર. 

ौीपरमगरुव ेनमः પરમ  ુ —પરમા મા સવ દેવ આ દ. परराचाय गरुव े
नमः એનાથી પરપરા ગણધર આ દ આચાયને નમઃ. सकलकषिवसंकं સકળ 
ક ુષનો  નાશ  કરના ,  ौयेसा ं पिरवध कं  ેય ુ ં વધારના ,  धमसकं  ધમનો 
સંબંધ  કરાવના  આ  શા .  भजीवमनःूितबोधकारकं  લાયક  ાણીના  મનને 
ાન ઉપ વના , पुयूकाशकं પ વ તા ું  કાશક છે, (पापूणाशकिमद)ं પાપ ું 

નાશક  છે એ  શા .  ौीसमयसारनामधये ं જે ુ ં નામ  સમયસાર  છે.  अ 
मलूमकता रः ौीसव दवेा: એના  ૂળ  કતા  તો સવ દેવ  છે. तरमकता रः 
ौीगणधरदवेाः એના પછ  કતા ગણધરદેવ, ूितगणधरदवेाः એમ કરતાં આચાય 
આ દ.  तषेा ं (वचनानसुारमासा) તેમનાં  વચનન ે અ ુસર ને 
आचाय ौीकुकुाचाय दवेिवरिचत,ं ौोतारः सावधानतया  णव ु। સાવધાનપણે 
સાંભળ ું એમ કહે છે. 

મંગલાચરણ કર એ. 
मगंलं  भगवान ्  वीरो  मगंलं  गौतमो  गणी । 
 मगंलं कुकुाय जनैधमड ुमगंलम ् ।।१।। 
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સમ ં  ?  વીર  ભગવાન  મંગલ પ  છે, ગૌતમ  ગણધર  મંગલ પ  છે, 
આય કુદકુદાચાય મંગલ પ છે, જૈનધમ મંગલ પ છે. 

सवमगंलमागं ं   सवकाणकारकं । 
ूधान ंसवधमा णा ंजनै ंजयत ुशासनम ् ।।२।। 

સવ મંગલોમા ંમંગલ પ છે, સવ ક યાણ ુ ંકરના  છે, સવ ધમ માં  ધાન 
છે એ ું  જૈનશાસન જયવંત વત . એ દરેક શા ની  વા યાય કરતાં પહે ું એ 

ચાલે છે. સમ ય છે ?  
હવે  મંગ લક. આ પોતે જયચંદ પં ડત  દેશવચ નકા  કરે  છે  ને? એ પોતે 

મંગ લક  કરે  છે. મંગ લક  કરવામાં  એવો  એક  ોક  છે  શા માં.  આ  

માંગ લકમાં  ....... म ेअविित िवा. મ યમાં  મંગ લક કરવાથી  વ ાનો નાશ 

ન થાય અન ેછે લ ેમંગ લક કરવાથી  વ ા ુ ંફળ  ા ત થાય. એ ર તે મંગ લક કરે 
છે. 

ૐ 
परमान ेनमः 

ીમ -ભગવ કુદકુદાચાયદેવપ્રણીત 
ી સમયસાર. 

વ–અ વ અ ધકાર. 
ौीमदमतृचसिूरकृता आाितः । 

પહેલો  ોક. 
नमः समयसाराय   ानभुूा  चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

હવ ે ૂળ ગાથાઓનો અને આ મ યા ત ટ કાનો  ુજરાતી અ ુવાદ. 
એવા જયચંદ પં ડત પહે ું મંગ લક કરે છે. પહેલાં દેવને નમ કાર કરે છે : 

ી પરમાતમ પ્રણમીને, શારદ  ુ ુ   નમી ય; 
સમયસાર શાસન  ક , દેશવચનમય, ભાઈ ! ૧. 
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જયચંદ  પં ડત ું  એ  લ ુ ં છે  મંગ લક. ી  પરમાતમ  પ્રણમીને... 
પરમ વ પ ભગવાન પરમા મા સવ દેવો એને  હુ  નમ કાર— ણમીને....  યો, 
‘ ણમન‘ આ ું એમાં.....    વંદન  ક   છુ. એવા  પરમા મા સવ દેવ  પરમે ર 
અના દ સનાતન  સ  ભગવાનો અને  પરમે ર  નવા  પણ  ગટ થાય એ બધા 
પરમે રોને— ૂણદશા જેન ે ા ત થઈ છે, વીતરાગ વ ાન દશા જેની  ૂણ થઈ 
ગઈ  છે એવા  પરમા માને—નમ કાર  કર ને  શા ની  ચાલતી  ભાષા  (અથાત્) 
વચ નકા  ક   છુ. શારદ... શારદ  એટલે  શા . પહેલાં  દેવને  નમ કાર  કય . 
શારદ  એટલ ે શા ને  નમ કાર.  શારદા—શા .  સ ય ાન  અન ે શા   એને 
નમ કાર. પછ   ુ ુ ... Ôદેવ–શા – ુ  તીન.’  ુ ુ — ાની,  ધમા મા, 
ુ ઓને  નમ કાર  કય .  હવે  (નમ કાર)  કર ન ે કહે  છે  : સમયસાર  શાસન 

ક ... સમયસાર શા   હુ બના ુ ં છુ  દેશભાષાએ—ચાલતી ભાષા. દેશ એટલ ે

ચાલતી. દેશવચનમય ભાઈ ! શા ના અથ  ચાલતી ભાષામાં હુ આમા ંકહ શ. 
શ દ  પર નો વાચકવા ય  નયોગ; 
મંગળ પ પ્ર સ   એ, ન ું  ધમ-ધન-ભોગ. ૨. 

કહે  છે,  પરમ —ભગવાન  એવો  આ મા.  પરમ —પરમ 
આનંદ વ પ એવો આ મા એ વા ય છે, એ કહેવાને લાયક છે અને વાચક એના 
શ દો  છે. સમ ય  છે કાઈ ? Ôસમયસાર’ ત ેશ દ  છે વાચક અને પરમ  

ભગવાન આ મા  એ ુ ં વા ય  છે. એ  વાચક  ારા  કહેવાય  એ આ મા. જેમ 
‘સાકર’ શ દ છે. Ôસાકર’ શ દ છે એ  ારા વા ય સાકર બતાવે છે કે આ સાકર. 
‘સાકર‘ સમજે ? શ ર. 

એ શ દ ... એને પણ—શ દને પણ શ દ  ક ો. યાપક— ૂણ 

વ પને  બતાવનાર  માટ.ે પરમ ... પરમ —આ મા ૂણાનંદ  વ પ 
અથવા પરમા મા થયા એ અને આ આ મા. એ બેન ેવાચકવા ય  નયોગ—બે 

વ ચ ે શ દ.. વાચક  એટલે  શ દ અને વા ય એટલે  ભાવ, એનો અથ. એવો 
એનો  નયોગ નામ સંબંધ છે. સમ ય છે કાઈ ? જેમ ‘સાકર’ શ દથી સાકર 
પદાથ જણાય  છે, એમ ભગવાન આ મા.. આ સમયસાર શ દો  ારા આ મા 
કેવો છે એ જણાવે છે. એવો વા ય–વાચકનો સંબંધ છે. 
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મંગળ પ  પ્ર સ  એ....  મંગળ પ  સ  જ  છે.  નથી આવ ું  ‘ સ  

સ ’? ુ ં કહેવાય  ? Ô સ ’. એ  મંગલ પ  સ   છે. પરમા મા— સ  

પરમા મા અને આ આ મા  ુ  પરમ   ુએ મંગલ પ  સ  છે. સમ ય છે 

કાઈ ? 
એ ન ું... એને નમ કાર ક  છુ. ધમ-ધન ભોગ—એ આ માના ધમ પી 

લ મીના અ ુભવ માટ.ે યો, શેઠ ! આ ધન આ ું. ધમ-ધન ભોગ—આ માનો 
અ ુભવ  એવી  જે  ધન-લ મી  આ માની....  ધમની  લ મી—એ  ુ   ચદાનંદ 
પરમા મા પોતે આ મા, એનો જે  ુ તા પી ધમ એવી જે પોતાની લ મી, એનો 
જે ભોગ નામ અ ુભવ એના માટ ેહુ આ માંગ લક ક  છુ (એમ) કહે છે. કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

ન ું ધમ-ધન ભોગ...  ુ યની લ મીના અ ુભવ માટ ેમારે જોઈ ુ ંનથી 
આમા ંકાઈ. ુ ન પાસે હશે લ મી ? યો, ઠ ક શેઠ ! એમ કે  ુ ન પાસે પૈસા હશે 
એટલે  બહુ  દરકાર  નહ  એમ  (શેઠ)  કહે  છે. અહ   તો આ માનો અ ુભવ.... 
ભગવાન આ મા જેનો  વભાવ આનંદ જ  વ પ છે જે ું, અતી ય આનંદનો 
રસકદ-દળ છે એ. એવી જે આ મલ મી—એની જે અ ુભવ પી–ધમ પી લ મી 
—એનો અ ુભવ અમારે જોઈએ છે, બીજુ કાઈ જોઈ ુ ંનથી. વગ પણ નહ , 
ુ ય પણ નહ . ભગવાન અમે છ એ ત ેપામીયે એમ કહે છે. ખર  ર તે તો એમ 
(કહે  છે.) અમે  છ એ, અમે અતી ય આનંદ ૂ ત આ મા છ એ. એ શર ર–
વાણી નહ , મન નહ , ુ ય–પાપના રાગ નહ . Ôછે’ ત ેપામીય ેએમ કહે છે. અમે 
છ એ ત ે ા ત થાય—એનો અ ુભવ  ા ત થાય—એમ કહે છે. કહો, સમ ય 
છે કાઈ ? વગ મન ેમળે, ુ ય થાય અને પછ  ભગવાન પાસે  ું—એ માટ ે
શા   કહ એ છ એ એ ું  કાઈ આમા ં ન આ ું. આ ભગવાન  (આ મા)  પોતે 
ભગવાન  છે. અતી ય આનંદની  ૂ ત  ુ આ મા  છે એના અ ુભવનો ભોગ 

એટલે એને અ ુભવ ું એ અમન ેજોઈએ છે. બસ, બીજુ કાઈ જોઈ ુ ંનથી. 
એ દોહા હતા બે. હવ ેઆ ચૌપાઈ છે : 
નય   નય  સાર   લહે   ુભવાર, પદ પદ માર  દહે   દુઃખકાર; 
લય લય પાર  હે ભવધાર,Ðજય જય સમયસાર અ વકાર. ૩ 
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એ (જયચંદ ) આ  ૃહ થા મમાં ર ા જય ુરના પં ડત છે. એ સં કૃત 
ટ કાનો અથ કરવા  માંગતા  મંગ લક  કરે  છે. નય નય સાર લહે  ુભવાર. એ 

ુ નય ુ ંઅંદર  ાન કરતાં કરતાં  ુભ વાર— ુભ કાળે આ માને લાભ થાય એ 

ુભ  કાળ  છે  મારો. નય ું  ાન  કરતાં—આ મા  ુ   ચૈત ય ૂ ત  છે  એ ું  એ 

નય ું,  નય ું  ાન  કરતા ં સાર  લહે ુભવાર— ુભ  કાળ. એ  અમારા 
વકાળમાં— ુભ કાળમા ંઅમને આનંદનો લાભ થાય નય ું  ાન સમજતાં, એ ુ ં
આ સમયસાર છે. સમ ં કાઈ ? 

નય નય સાર લહે  ુભવાર, પદ પદ માર દહે દુઃખકાર. પદે–પદે,   પદે–
પદે, યાયે– યાયે, શ દે–શ દે, ભાવે–ભાવે.. આ સમયસારને સમજતાં ભાવે–
ભાવે માર દહે—મરણન ેબાળ  નાખે જ મ-મરણને. એ જ મ-મરણ કેવા છે ? 
દઃુખકાર છે. કહો, સમ ય છે કાઈ ? 

નય નય સાર લહે  ુભવાર, પદ પદ માર દહે દુઃખકાર. દઃુખના કરનારા 
જ મ ને મરણના દઃુખભાવ એનો પદે–પદે—આ શા ું  ાન થતાં પદે–પદે—એ 

મરણનો–કુકમનો  નાશ થવાનો. નાશ  કરનારા  છે એ. આહાહા ! ભાવમરણનો 
નાશ કર  અને પં ડત મરણન ે ગટ કરે એવા ંશા  છે. 

લય લય પાર  હે ભવધાર... ભગવાન આ મા... સમયસાર એવો જે 

આ મા એની  ુ તામા ંલય લય થતાં—લીન થતાં.... જુઓ ! આખા શા નો 
સાર  આમાં  કહ   દેશે. ભગવાન  આ મા  ચૈત ય ૂ ત,  ુ ય-પાપના  વક પની 
વાસના  વનાની ચીજ, એવો જે  ુ ા મા (તેમાં) લય—લીનતા કરતાં કરતાં પાર 
હે ભવધાર.... ભવના ધરવા ું— હવા ું  પાર  પામી  ય, ભવધારણ હોઈ 

શકે નહ . સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા  ુ  આનંદ ૂ ત, ાનનો કદ  ુ 
એમાં લય—લીનતા થતાં ભવના  હણનો પાર પામી  ય, ભવ મણ રહે નહ . 
ભવ મણ રહે નહ  એટલ ેકે  ુ ત થાય. 

જય  જય  સમયસાર  અ વકાર...  હે  ભગવાન  આ મા  સમયસાર  ! 
અ વકાર  સમયસાર  !  તારો જય થાવ. સમ ય  છે  કાઈ ? સમયસાર એટલે 
આ મા એ અ વકાર   વ પ છે. પાપ એ તો  વકાર આ વત વ છે. કમ, શર ર 
એ તો અ વત વ છે. ભગવાન આ મા અનાકુળ, શાંત, આનંદ, અ વકાર  ત વ 
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એવો  સમયસાર  ભગવાન  જય  જય—એનો  જય  થાવ, જય  થાવ.  અને 
વકારનો પરાજય થાવ (એમ અ તમાં) ના ત આવી  ય છે. ‘જય‘ અ તથી 
ક ું. સમ ં કાઈ ? 

શ દ, અથ ને  ાન—સમય ય આગમ ગાયા, 
કાળ, મત,  સ ાતÑભેદ ય  નામ બતા યા; 

કહે છે, સમયના  ણ નામ  : એક શ દસમય. આ શ દસમય (એટલે) 
અ રો. અથસમય  (એટલે)  પદાથ, ાનસમય  (એટલે)  ાન. ુ ં કહે  છે  ? 
સમ ય છે કાઈ ? શ દ—ભગવાનની વાણી એ શ દસમય. એ શ દસમય. 
આ મા આ દ  છ  પદાથ  ત ેઅથસમય.  અથ  એટલે  પદાથ,  પદાથસમય એને 
કહેવાય,  પદાથસમય. આ શ દસમય અન ેએ ું  (-અથસમય ું)  ાન  થાય એ 

ાનસમય. સમ  ંકાઈ ? શ દસમય, ાનસમય, પદાથસમય—એ  ણેયને 
સમય કહેવામાં આવે  છે. અહ   ‘સમયસાર’  કહે ું  છે  ને ? આમાં  ુ ં કહે ુ ં છે 
એમ કહ ને સમયના નામ આપ ે છે, પણ આમા ં ુ ં કહે ું  છે ? શ દ, અથ  ને 
ાન—સમય ય આગમ ગાયા. એ ‘સમય‘  ણ  કારે આગમમાં બતા યા ંછે. 
યો, ગાયા છે, ક ાં છે. 

કાળ, મત,  સ ાત—ભેદ ય નામ બતા યા. એ કાળને પણ સમય કહે 
છે. Ôકાળ‘ સમ  ં? એક સમય,  બે સમય, ણ સમય, વષ,  બે વષ આ દ 
તેને સમય કહે છે. મતને પણ સમય કહે છે. આ જૈનમત છે, આ અ ય મત છે, 
તેને  પણ  સમય  કહેવામાં  આવ ે છે. મતન ે પણ—અ ભ ાયને  પણ—સમય 
કહેવામાં (આવે છે) અને  સ ાતન ેસમય કહેવામાં આવે છે. સમ ય છે કાઈ? 

તે  મહ  આ દ  ુભ  અથસમયકથની  ુણીએ  બહુ... આ છ  બોલ 

લીધા : શ દસમય, અથસમય, ાનસમય, કાળસમય, મતસમય  અને 
સ ાતસમય. આ કેટલાંક (માણસો) પહેલાં સમયના વાંચનમાં નહ  હોય. એય, 
પોપટભાઈ  ! શ આતમાં  નહ   હોય. શ આતમાં  હતા ં પહેલામાં  ? કહો, 
સમ  ંઆમાં ? હ રાભાઈ નહ  હોય. એ પણ પહેલી વાર. 

તે મહ  આ દ  ુભ અથસમયકથની  ુણીએ બહુ... આ છ બોલમાં 
તો  (એકલા)  પદાથની  યા યા પી  સમયની  કથની  તો  નથી  એમ કહે  છે.  છ 



[8]                                       સમયસાર યા ત, ભાગ-૧                              [ ૂવરગ 

બોલમાં અથસમય એટલે પદાથ. પદાથ પી સમયની કથની સાંભળો. પદાથ ું 
કથન  કર ું  છે. એ અથસમયમાં—પદાથસમયમાં—પણ વ  નામ  છે  સાર. 
પદાથ છે છ, અથસમય એને કહેવાય. એમાં પણ  વ નામનો સમય (-પદાથ) 
સાર છે છ પદાથમાં. 

અથસમયમાં  વ  નામ  છે  સાર,  ુણજો સહુ... સાંભળજો બધા. 
અહ  તો બધાને આમં ણ—સાગમટ ેનોતયા—છે. ‘સાગમટ ેઆમં ણ’ સમજતે 
નહ  ? સહકુટુબ જમણ કરતે હૈ ન ? બધાય આવજો. અહ   ુણજો સહુ—
બધાય સાંભળો  (એમ)  કહે  છે. એ જ ક ું આમાં..... બધાય સાંભળો. જેને 
સાંભળવાની  લાયકાત  છે  ને  સાંભળે  છે  ત ે પ  ુ પણ સાંભળો. ભગવાનના 
સમવસરણમાં પ  ુપણ આવે છે. ભગવાનના સમવસરણમાં પ ુ, વાઘ, સહ, 
ર છ સાંભળવા આવે છે, બેસ ેછે સાંભળવા, સ ય દશન પામે છે, એકાવતાર  

થઈ  ય છે, .....પામી  ય છે. આ મા  ાં પ ુ–બ  ુહતો ? સમ  ંકાઈ ? 
તે મહ  સાર  વણકમમળ  ુ   વ  ુ નય કહે.. ુ ંક ું ? ઓલા છ 

બોલ ક ાં એમાં પણ અથસમય ત ેસાંભળો. પદાથ. પદાથમાં પણ  વપદાથ. 
વપદાથમાં  પણ...  આ  વપદાથમાં  નગોદ  આ દ  ઘણા  વો  છે. આ 
વપદાથમાં પણ  વણકમમળ  ુ   વ  ુ નય કહે. આ સાર  છે આખા 

સમયસારનો. વણકમમળ—કમના મળ અન ે ુ ય-પાપનો મળ એના  વનાનો 
ભગવાન,  ુ   વ પ વ  ભગવાન આ મા એને  ુ નય કહે. ુ નય એન ે
આ મા કહે. ુ ય–પાપના  (ભાવને), શર રવાળાને  કે એન ેઆ મા  (કહે નહ ). 
ુ નયનો સાર આખા સમયસારમા ંકહેશે તે આ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

ુ ં ક ું  ?  છ  બોલ  ક ા ં એમાં  સાર  નામ  પદાથ, પદાથસમય  લેવો. 
પદાથસમયમા ંપણ  વ લેવો અન ે વમાં પણ  ુ વ લેવો. વણકમમળ... 
કમ ને રાગ- ષેના મળ  વનાનો ભગવાન આ મા, એ  ુ નય એને ‘આ મા‘ કહે. 
એ  આ માની  કથની  આખા  સમયસારમા ં છે.  કહો, સમ ય  છે  કાઈ  ? 
વણકમમળ—એ ના તથી વાત કર . અ ત પે  ુ   વ. વણકમમળ અને 
ુ   વ  ુ નય  કહે. ુ નય  તો  ચદાનંદ, અખંડ, અભેદ,  ુ  આ માન ે

આ મા કહે અને તેની   કરવી એ ું નામ સ ય દશન છે. 



મંગલાચરણ,  ોક - ૧]                      વચન નં. ૧                                             [9] 

 

ધમની  શ આત,  ુ નયે  બતાવેલો આ મા  એની  અંત   કરવી  એ ું 
નામ સ ય દશન ને મો નો પહેલો માગ છે. કહો, સમ ં કાઈ ? જુઓ, આ 

પહેલાના (મંગ લકના) આવા અથ છે. ઘરે તો કાઈ સમ ય નહ  ને આંહ  તો 
કોઈ હોય નહ  પહેલે વખતે. આ ફેરે ૧૬માં આવી ગયા પહેલા. 

આ  ંથમાં કથની સહુ...  યો, આ  ંથમાં કથની સહુ.... એ  ુ નય 
ુ વન ેકહે એ બધી કથની છે આખા સમયસારમાં એમ કહે છે. સમયસાર 
ુધજન  હે—એવો આ મા,  ાનીજન  એમાંથી  ુ નય  (વડે)  ુ   વન ે
હે. આખા સમયસાર ું વાંચન કરે એમાંથી  ુધજન નામ  ાનીજન ‘સમયસાર 
ુ   વ વ પ’  એવો  અંદરથી  ભાવ  કાઢે. વાંચીન ે એ ું  કાઢે  અને  સમ ને 

એમાંથી  એ  કાઢે. સમ ં  કાઈ  ? યો, આ જયચંદ  પં ડત  ૃહ થા મમા ં
(આમ કહે છે.)  

નામા દક ષ  ંથ ખુ.. દોહા છે હ . ઓલી ચોપાઈ હતી,  ણ હતા ને ? 
એ ચોપાઈ હતી. આ દોહા. 

નામા દક   ષ     ંથ ુખ,   તેમાં   મંગળ   સાર; 
વ નહરણ, ના તકહરણ,  શ ાચાર ઉ ચાર. ૫. 

કહે  છે  શા કતા,  નામા દક  તેમાં  મંગ લક  એ  સાર  છે.  નામ  છે, આ 

શા ુ ં નામ  ું  છે  ?  ÔસમયસારÕ.  ત ે મંગળન ે કરે  છે.  એક  મંગળ, બીજુ 

ન મ કારણ. ન મ કારણ—જેન ે માટ ે સમ વ ે એ. શા ું  યોજન—
ુ પણાનો અ ુભવ કરવો એ એ ુ ં યોજન. (વગેરે) છ બોલ છે. નામા દક ષ  

ક ધા ને ? એટલે (૧) એક મંગ લક, (૨) એક  ન મ કારણ (એટલે) કોના માટે, 
(૩)  શા ું  યોજન, (૪) પ રમાણ એટલ ે સં યા—શા ની  સં યા, ૪૧૫ 

ોક  (ગાથા) આ દ,  (૫) નામ—સમયસાર અને  (૬) શા ના કતા. શા ના 
કતા  કુદકુદાચાય. એ છ નામ  (આ દ) આવે.  દરેક  ંથની  શ આતમાં  છ  નામ 
(આ દ) હોય. છ  કાર. સમ ં કાઈ ? છે ને ? 

નામા દક ષ   ંથ ુખ...  ંથ કહેવામાં એના છ બોલ આવે. એમાં પણ 

મંગલ  સાર. તેમાં  પણ  મંગ લક  કર ું  એ  સારમાં  સાર  વ ુ  છે. Ôમંગ’—
પ વ તાની  ા ત અને પાપનો નાશ કરે એવા ભાવન ેમંગ લક કહે છે. એ બધા 
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નામા દક છ બોલમા ંપણ મંગ લક સાર છે. કે ુ ંછે મંગ લક એ ? વ નહરણ—
એ  વ નનો  નાશ  કરનાર, વ પના  સાધન ે ચડતાં  તેને  વ ન  આવે  નહ . 
વ નહરણÑ વ નનો  નાશ  કરનાર. ના તકહરણ—એ  ના તકતાનો  નાશ 

કરનાર. આમ ન હોય, આમ ન હોય એમ નહ ; આમ છે, આમ છે, આમ છે. 
સાંભળનારના ના તકતાનો  નાશ  કરનાર આ  મંગ લક, આ ું  સમયસાર  એ ું    
(-મંગ લક) જ છે એમ કહે છે.  શ ાચાર... ઉ મ  ુ ષોનો  શ  આચાર છે કે 
આ ર તે મંગ લક એણ ેપહે ું કર ું. 

હવે, પોતે દેવ- ુ  ને શા , દેવ–શા – ુ ને ફર ને નમન કરે છે. 
સમયસાર  જનરાજ  છે.... યો, આ દેવ  જ  સમયસાર, ભગવાન 

(આ મા)  એ  પોતે  દેવ. ૂણાનંદ  નજ  શ તની  ૂ ત,  એની  ગટતા  એવો 
સમયસાર  ત ે જનરાજ. જનરાજ એટલે  કોણ  ? સમયસાર  ત ે જનરાજ  !  
યો, એ આ મા આનંદ અને  ુ  ચૈત યશ તની  કાશદશા જેની  ૂર  થઈ ગઈ 
એ સમયસાર, એ  જનરાજ. એ  જનરાજ. 

જન  સોહ   હૈ  આ મા,  અ ય   સો   હ    હૈ    કરમ; 
કમ કટે  જનવચન  સો,  યે  હ  સમજ લે અપનો મમ. 

         .......... સબ શા કા મમ. 
(આ યંતર પ રણામ અવલોકન હાથન ધ-1)  

સમ ય છે કાઈ ? અહ  કહે છે કે સમયસાર એટલે કોઈ સં દાય નથી એમ કહે 
છે. ‘ જનરાજ‘ કોઈ સં દાયનો દેવ છે એમ નથી. સમયસાર  જનરાજ છે— 
એ સમયસાર એટલ ેઆ મા જ પોતે  જનરાજ છે. વ ુ પોતે  જનરાજ એટલ ે
વીતરાગ વ ાનનો  પડ  છે. જનરાજ. જન  એટલે  વીતરાગથી  શોભ ું  ત વ 
આ ું  છે. આ મા  વીતરાગ વ પ,  વીતરાગ વ ાનનો  કદ  શા ત. એવી  જ 
પયાય  ગટ  થાય વીતરાગ વ ાનતા  ૂણ,  એ  સમયસાર,  એ જનરાજ. 
સમ  ંકાઈ ? ભીખાભાઈ ! 

સમયસાર  જનરાજ  છે, યા  વાદ  જનવેણ... વીતરાગની  વાણી 
અનેકાતમય  યા ાદ  છે. વ ુને અ ત–ના તથી  કહેનાર   વાણી, ભગવાનની 
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વાણી એ  યા ાદ  જનવેણ છે. વીતરાગની  વાણી અનેકાતમય હોય  છે એમ 
ક ું. પહે ું દેવ ક ું, હવ ેવાણી કહ . 

ુ ા  જન  ન થતા— ુ નની  ુ ા  ન થ  દશા. આહાહા ! અંતરમાં 
વીતરાગ દશા, બહારમા ંન દશા. ન થ—કાઈ પકડ ન મળે રાગા દ, વ ા દ. 
વીતરાગી  ુ ા, ુ નની અંતર  સ ય દશન- ાન  સ હત  વીતરાગ  ુ ા એ  ુ ા 
જન  ન થતા. એ વીતરાગની  ન થતા  ુ ા એના વીતરાગ જેવી હોય. ુ ન 
ન થ દશા... આહાહા  ! સમ ં કાઈ ? બા માં વ  આ દનો પ ર હ ન 
હોય, અંતરમા ં રાગા દની  પકડ  (ન  હોય).  એકલો  પકડલેો  ભગવાન  વીતરાગ 
આનંદ   ુ એની  અ ુભવ  દશા—વીતરાગી  દશા—એ  એની  ‘ ુ ા’, એ 
ન થતા.  

ન ું—એ  ણને હુ નમ કાર ક  છુ. જનરાજ દેવને, વીતરાગી અનેકાત 
વાણીન ેઅન ે ન થ  ુ નની  ુ ાને–અંતર  ુ ાને. ન ું કરે સહુ ચેન... બધા  કારે 
આ માન ેઆનંદ આપે—ચેન આપ ેએવા  ણને  નમ કાર  કરવાથી આ  થ ત 
થાય છે.  યો, સમ ય છે કાઈ ? શ આતમાં ભગવાન ભાઈ નહ  હોય કોઈ 
દ’ ? નહ , યાદ નથી. ન હોય. આ તો ઘણી વાર ચાલ ું હોય, ૧૫મી વાર ચાલી 
ગ ું.  ૨૨ની  સાલમાં  ાવણ  મ હને,  ાવણ  ુદ-૧૧. એ  પહેલાં  ચૌદમી  વાર 
ચા ુ ંઆહ .  ુકુદભાઈ...... 

આ સોળમી વાર…. આસો વદ એકમ, મ હનાનો મ હનો બેસ ેછે આજ. 
શા નો મ હનો આજ બેઠો. આસો વદ એકમ. મ હનાનો પહેલો  દવસ, આસો 
મ હનાનો  પહેલો  દવસ. શા   હસાબ ે પહેલાં  વદ આવે, કેમ  કે  પંદર  દવસ 

યારે  થાય  યારે અમાસ થાય. અમાસ થાય એટલે અડધો  માસ થયો. ૂણ 

માસ. ૂ ણમા એટલ ે ૂણ માસ. મ હનાની શ આત આસો મ હનાની આજથી 
થાય છે. આ સોળમી વાર શ  થાય છે  યારે આ પહેલો  દવસ. 

આ  પ્રમાણ ે મંગળ ૂવક  પ્ર ત ા  કર ને... યો. મંગ લક ૂવક  ત ા 
કર , ી  કુદકુદ આચાયકૃત ગાથાબ  સમયપ્રા ૃત  ંથની  ી અ ૃતચં  
આચાયકૃત  આ મ યા ત  નામની  જે  સં કૃત  ટ કા  છે  તેની  દેશભાષામાં 
વચ નકા લખીએ છ એ એમ.  કુદકુદાચાયની ગાથાઓ, અ ૃતચં  આચાયની 



[12]                                       સમયસાર યા ત, ભાગ-૧                              [ ૂવરગ 

ટ કા આ મ યા ત  નામની, એ સં કૃત  ટ કા  તેની  દેશભાષા—ચાલતી ભાષામાં 
આ વચ નકા-વચનો લખાય છે. 

પ્રથમ,  સં કૃત  ટ કાકાર  ી  અ ૃતચં   આચાય  ંથના  આ દમાં 
(પહેલા  ોક  ારા) મંગળ  અથ  ઇ દેવને  નમ કાર  કરે  છે. અલૌ કક 
મંગ લક છે અ તપણાન ે સ  કરના .. ઓહોહો ! એમાં ના તને યાદ જ કર  

નથી. કહે છેન ે કેટલાક કે  વક પ તોડો, પણ એ વાત જ નથી અહ યા. અ ત 
આખો ભગવાન આવો આ મા  છે. બસ, Ôછે’ એવો અ ુભવ કરે વક પ  ૂટ  

ય, રાગ રહે નહ , કમ ખસી  ય. એ પણ અહ યા કહેવાની જ ર નથી. એ 

વાત આખા  સમયસારમાં  ૂળપણ ેઅ તથી  કહે ું  છે, પછ  વ તાર આવતા 
બ ુ ંઆવે. પણ ૂળ સાર..... કળશનો... બોલાઇ ગ ું છે, ફર ને. 

नमः  समयसाराय  ानभुूा  चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

ઓહોહો ! સાધકપ ં– સ પ ં, ભાવપ ં–ભાવવાનપ ંÑએટ ું  સ  

કર   દ ુ ં છે,  યો.  એ આ  શ દ ઓલામાં  (-અથમાં)  નહોતોન ે પહેલાં(- થમ 
આ ૃ માં) ? नमः समयसाराय (શ દ)નહોતો. नमः समयसाराय યો, શ   યાંથી 
થ ું, એ મંગ લક શ  થ ું. ઓલામાં નહો ું, ન હ ? ....... 

नमः समयसाराय ‘સમય‘ અથાત્  વ નામનો પદાથ. સમ+અય— એ 

આગળ અથ આવશે.  સ યક્  કારે  ાન  પોત ે પોતાનામાં  ણમ ે (-પ રણમે), 
ુ ય–પાપના  વકાર  વના, એવી  થ ત  આ માની  એને  સમય—સમયસાર 

કહેવામાં આવે છે. અહ   ‘સમય’ શ દે હજુ આ મા લેશે પદાથ,  વ નામનો 
પદાથ. તેમાં સાર—જે  યકમ, ભાવકમ, નોકમ ર હત  ુ  આ મા. દેખો ! 
સમય+સાર. સમય એટલ ેઆ મા,  વ પદાથ અને સાર એટલે જેમાં  યકમ 
નથી, ભાવકમ નથી, નોકમ એટલ ેશર ર-વાણી નથી. એવો જે  ુ  આ મા એ 

સમયસાર, ત ે સમયસાર.  કહો,  સમ ં  કાઈ  ? નયમ+સાર. આવે  છે  ને  ? 
એમાંય  (અ ાની) વાંધો કાઢે  છે ને ?..... નયમ એટલે  ુ તા અને સાર એટલે 
ન ય એકલી વ ુ. યવહાર એમાં આવે જ નહ . ‘ નયમસાર’ આવે છે ને ? 
ન યથી મો માગ  નરપે  છે ત ે નયમસાર. એમ. (ગાથા ૨).... 
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અહ યા  કહે  છે, ભગવાન આ મા  એ  સમય અને  સાર  એટલે  જડકમ 
ર હત, ુ ય-પાપના  વક પના ભાવ ર હત અને  વાણી,  શર ર,  ઇ ય આ દ 
નોકમ એનાથી  ર હત  એવો  ુ   આ મા. જુઓ  ! આ  લ યમાં  લેવાયો ય 
આ મા. યેય કર ને સ ય દશન  ગટ કરવા માટનેો આ આ મા.  થમમા ં થમ 
મો ના માગનો  મંગ લક અવયવ સ ય દશન (અને) એ ું સાધન  ુ  ભગવાન 
આ મા.  એવો  જે  ુ ા મા  તેને  અહ   સમયસાર  ક ો. પહેલો  ક ો  હતો 
સમયસાર  જનરાજ  એમ  ક ું  હ ું મંગ લક  કરતાં,  આ  પણ  સમયસાર 
જનરાજ. રાગ  અને  ષે  અને  વક પ,  શર ર,  કમ  વનાનો  એવો  ભગવાન 
આ મા તેને મારો નમ કાર—એમાં હુ ન ું છુ, ૂણ પરમા મદશા  ા ત છે એને 
ન ુ ં છુ, મારો  ુ  ભગવાન આ મા એમા ં હુ  ન ુ ં છુ. એટલે  કે  પરમા મ મા  

વ પ એ ર ત ેહુ પ રણ ુ ંછુ, એમા ંહુ ઢ ો છુ, એમા ંહુ ર ો છુ, એમાં મા —
પયાય ું  ય સાથે  મલન થ ું  છે. સમ ં કાઈ ? એન ેન ું  છુ. યો ! તેને 
મારો  નમ કાર  હો.  ુ   ભગવાન આ મા—કમ-જડ,  વકાર   પ રણામ  અને 
નોકમથી ર હત એવો પરમા મ  કાળ વ પ—તેને મારો નમ કાર અથવા એવી 
ગટ દશા થઈ ગઈ છે તેને મારો નમ કાર. કહો, સમ ં કાઈ ? 

કેવો  છે  સમયસાર  ? भावाय  ુ   સ ા વ પ.  જુઓ  !  भावाय—
ભાવ વ પ. પણ કેવો ભાવ ? ુ  સ ા વ પ વ ુ છે. भावाय— ુ  સ ા.  
ભગવાન આ મા ું  ુ  હોવાપ ં ત ેभावाय. સમ  ંકાઈ ? એ વ ુ,    ુ  

સ ા પ વ ુ. ુ  હોવાપણ ેસ ા પ વ ુ એને અહ  भावाय ક ધો છે. આહ  

યને भावाय ક ો  છે.  ુ ં ક ું ? વ ુ  છે  ુ  સ ા,  કાળ  ુ  સ ા વ  ુ
એને भावाय ક ો છે. એ भावाय એટલે  ુ  સ ા પ પદાથ. ુ  સ ા પ વ ુ 
ત ેવ ુ—એ  ય ક ું. 

આ  વશેષણપદથી સવથા અભાવવાદ  ના તકોનો મત ખં ડત થયો. 
એ  ુ ં કહે  છે  ? અભાવ  ‘સવથા‘  માનનારા  ખોટા  છે, કથં ચત્ અભાવ ખરો.  
કેમ ? કેમ કે (કથં ચત્–પરથી) અભાવ તો આ માનો બરાબર  વભાવ છે. પરથી 
અભાવ  વભાવ છે, પણ પોતાનો અભાવ છે એમ છે નહ . ુ ય-પાપ  વક પ, 
કમનો અભાવ (એવો)  વભાવ છે. એટલે આ મા અભાવ  વ પ ેપણ છે, પણ 
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પરની અપે ાએ અભાવ  વ પ છે. પણ બલકુલ અભાવ  વ પ એક જ (ધમ) 
છે એમ નથી. भावाय–ત ેપરથી અભાવ  વ પ છે એટલ ેભાવ અન ેઅભાવ બે 

વ પ ેએ  છે.  સમ ં  કાઈ  ? અભાવ  (એ)  વ પ ું  ૂળ  ( ૂળ  વ પ)  છે 

(એમ ન આ ું).  (તેથી)  ÔભાવÕને  પહેલો  સ   કય .  ત વ  કોણ  છે-(એ  ૂળ) 
વ ુ સ ાત  છે. એમ ને એમ રાગનો નાશ કરો, ુ યનો  નાશ કરો, વક પનો 
નાશ કરો એ તો બધી ના ત થઈ ગઈ. (ત ેયથાથ નથી). સમ  ંકાઈ ? 

સાં યમતમાં આવ ે છે  ને ? ‘ ચતાનો  નરોધ  ત ે ાન.‘ (પણ) એમ  છે 

નહ . એ તો ના ત થ ું, ના ત થ ું. પણ અ ત  ુ ં? શેમાં   આપવાથી 
ચતાનો  નરોધ  થાય  ? શેમાં  અ તપણાની    જતાં  વક પની  ઉ પ   ન  
થાય ? એ અ ત  ુ ં? સમ  ંકાઈ ? રાગ છોડો, રાગ છોડો, પણ છોડ ેશી 
ર ત ે ? એ  તો ના ત  થઈ. ‘રાગ છોડુ‘ એ    પણ  પયાય  ઉપર  ય અન ે
પયાય  થાય છે. સમ ય છે કાઈ ? પહેલાં મંગ લકની અંદરમાં भावाय.. છે 

ને  ? એવો  પદાથ જે ુ ....  એને  નમ કાર  કય ન ે પહેલો ? એ વ ુ,  ુ  

સ ા વ પ વ ુ. 
ુ  ુમ  ણગ ર ત,  સહુ જગ  દેખતા; 

નજ     સ ાએ     ુ ,   સહુને    પેખતા. 
પરમા માને કહે છે : હે નાથ ! ‘ ુ  ુમ  ણગ ર ત, સહુ જગ દેખતા; 

નજ સ ાએ  ુ , સહુને પેખતા.’ હે પરમા મા ! તમારા  ાનમાં  ણ કાળ,  ણ 

લોક જોયા,  તેમાં આ આ માની  નજ સ ા આપ  ુ પણ ેજ એન ે દેખો છો. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  ભગવાન  જે  નજ  સ ાથી  (આ માને)  ુ   જોવે  છે 

ભગવાન, એવો આ મા  ુ  સ ાએ (છે એમ) જોવે એ ું નામ સ ય દશન અને 
ાન છે. સમ ં કાઈ ? ‘ભગવાને દ ઠુ તે સા ું‘ એ આ. ભગવાન ેદ ઠુ આ— 

તા   નજ  હોવાપ ં  ુ   છે  ુ  ! એકલો  ૂણાનંદ  ુ - ુ   ય  નજ 

સ ાથી  હોવાપણ ે ુ   એ ભગવાન ેજો ું,  ુ ં જો. Ô નજ સ ાએ  ુ ’−આ 

ય ક ું. સવથા અભાવ નથી, કથં ચત્ અભાવ પણ છે. એ ક ું ને પહે ું ? 
કમ ને નોકમનો અભાવ છે એ અપે ાએ આ મામાં ‘અભાવ‘ નામનો પણ  ુણ 
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છે. એકલો અભાવ હોય તો   વ ુ રહેતી નથી. भावाय—પહે ું અ તથી  સ  

ક ુ. સમ ં કાઈ ? 
અ યારે  ચાલ ે છેને  ઓ ુ ં ?  વક પ  તોડો  યાન  કરાવીને.  કોણ  કરાવ ે

સાંભળને ? બીજો કરાવ ે કે એની સ ા એ સંભાળે ? સમ  ંકાઈ ? એમ 
કહેવામાં આવે છે કે યાં તો કાન વામી ત વની વાત કરે છે ને હુ તો  ે ટ કલ 
કરા ું, યાન કરા ું. જડ છે  યાં,  યાન  ાં હતાં ? આ એના ઓલામાં જ મેલા 
છે.  તમારા  તારણપંથીમાં જ મેલા  છે. ુ ં કહેવાય ? રજનીશ.  તે એમ  કહે  છે 

‘તમે  તો  ત વની  વાત  કરો છો,  હુ  તો.....‘  ૂળેય  યાન  નથી, જડ ુ ં યાન  છે. 
ૂ ય થઈ જશે, ં દગી હાલી જશે. ુ  સ ાએ ચીજ છે તેનો  સ ાત પહેલો 

ન   (કરવો જોઈએ.) ત ેસ ા  કેટલામાં અન ે કેવા  વભાવવાળ .. એ હમણાં 
કહેશે. સમ ં કાઈ ? એક  ુ  સ ા પણ પોતાની એક, બધાની થઈને (એક) 
નહ . સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા  ુ  સ ા છે,  ય છે, વ ુ.  યારે ત ેવ ુમાં  વભાવ 
ુ ંછે ? વ ુ હોય એનો  વભાવ  ુ ં? સમ ય છે ? (ઘણાં) આ મા.. આ મા.. 

કરે છે. ભાઈ ! એ  વચાર આ યો હમણાં કે આ આ મા.. આ મા.. કરે છે, પણ 
આ મા  એનો  વભાવ  ું  ? આ મા  તો  ઘણાં  કહે  છે, ‘આ માને  સાંભળો, 
આ માનો  વષય–આ મા ું  યાન કરો.‘ પણ ‘આ મા‘ એટલે તો વ ુ થઈ, નામ. 
પણ એનો  વભાવ  ું ? ‘આ મા ું  યાન કરો, આ માને ઓળખો, આ મા....‘ 
પણ આ મા એનો  વભાવ  ું ? સમ  ંકાઈ ? 

એથી ભગવાન અ ૃતચં ાચાય બીજો બોલ ના યો  છે  કે िचभावाय.. 
‘આ મા’ એ તો વ ુ થઈ. તો વ ુ ું  વ પ— વભાવ  ું ? એ ું  વ પ  ુ ં? 
એનો  ુણ  ુ ં? એ ું કાયમ ુ ંસ વ અને ત વ  ુ ં? અથ ું સ વ  ુ ં? સત્   ું સ વ 
ુ ં? Ôછે’ તેનો ભાવ  ુ ં? સમ ં કાઈ ? કહે છે, છે એનો  िचभावाय. છે 

વ ુ એનો  ાન વભાવ, પરમ  ાન વભાવ, िचभावाय. આવી વાત સવ  
અને સવ ના સંતો- ાની  સવાય  ાંય વાત હોઈ શકે ન હ. (કોઈ) ખોટેખોટા 
નામ આપ ેઆ મા.. આ મા.., પણ આ મા એટલ ે ું ? એ ું  ે  કેટ ુ ંને એનો 
ભાવ કેવો ? સમ ય છે કાઈ ! 



[16]                                       સમયસાર યા ત, ભાગ-૧                              [ ૂવરગ 

એના  ોકમાં (જયચંદ ના પદમાં) હ ું, આ તો અ ૃતચં ાચાય આખા 
સમયસાર ું  દોહન  કર   આ  કા ું.  ‘છે‘ ભગવાન  આ મા,  જેનો  વભાવ 
ચેતના ુણ પ  છે. (भावाय)  એ  વ ુ  થઈ.  જેમ  કે  પરમા   એ  વ ુ,  પણ 
અ વ. પણ હવે એનો  વભાવ  ુ ં? વભાવ ભેદે વ ુભેદ પડ ેછે ને ? ભાવÑ
રગ, ગંધ, રસ, પશ એનો  વભાવ. રજકણ ભલે નાનો, એ ું કાઈ નહ . પણ 
એનો  વભાવ રગ, ગંધ,  રસ, પશ. ભાવ— વભાવને  ે ું  કામ નથી. ભાવ 
અમાપ છે. પરમા —રજકણ વ ુ— ય, એનો રગ–ગંધ  વભાવ એ અચેતન 
વભાવ છે. એ અચેતન  વભાવ છે. ભગવાન (આ મા) છે એનો  ચ વભાવ, 
આ મા  ચ વભાવ.  ણ ું..... સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ ણવામાં  સવ  
વભાવ એમ આવી ગ ું. પયાયમાં  ગટ થાય એ પછ  કહેશે. સમ  ંકાઈ ? 
સ ા-વ ુ  ુ   ય, એનો  ચ વભાવ. વ  ાન વભાવ,  ચત્— ાન 
સ હત એવો  વભાવવાન એ આ મા. સમ ય છે કાઈ ? 

જુઓ, ય અને  ુણ−બેની  યા યા કર . આ ર ત ેન હોય તો (બી  
કોઈ  ર તે)  વ ુ  સા બત  થઈ  શકશ ે નહ . સમ ં  કાઈ  ? જેનો  વભાવ 
ચેતના ુણ પ  છે.  આ  વશેષણથી..  એ  વશેષણ  ક ું  ને  ?  આ મા 
‘ ચ વભાવ‘ એ  વશેષણ ક ું  ને ?  ‘સ ા— ુ  સ ા પ‘ એ પણ  વશેષણ 
ક ું.   Ô વશેષણપદથી’  આ ુંÕ ુ ં ને  ? આંહ   પણ આ  વશેષણથી  ુણ-
ુણીનો સવથા ભેદ માનનાર નૈયા યકોનો  નષેધ થયો.  

એ  ુ ંકહે છે ? Ôઆ મા  ુણી જુદો અને  ાન જુદો’ એમ કહેનારા જૂઠા 
છે, વ ુ એમ છે ન હ. સમ ં ? જુઓ  ! માટ   છે તેમાં ગંધ નથી  દેખાતી. 
પાણી પડ ે યારે ગંધ દેખાય છેÐઆવ ેછે. ગંધનો  ુણ નવો આવે છે એમ (કોઈ 
કહે છે.) ....પાણી પછ  ગંધાશે, ગંધ નવી થશે (એમ કોઈ માન ેછે.) ગંધ  ાંથી 
નવી થાતી‘તી ? તેનામાં શ ત છે એ  ગટ ત ેવખત ે દેખાણી.  ....ગંધ તો એમા ં
પ ો  જ  છે. પાણીના  રજકણમાં ગંધ  તો  પ ો  છે,  ગટ  ત ે વખતે  ઇ ય 
ગંધવાળાને આ યો. અતી ય ગંધવાળાને તો પાણીમા ંગંધ છે એ તો પહેલેથી 

ણવામાં જ છે. એમ આ મામાં  ાન વભાવ  ારે થયો ? કે અંદર જોડાણ 
થ ું  ( યારે) એમ  (કોઈ)  કહે  છે.  (અથાત્)  ાન ુણ  (અને) આ મા  જુદા, બે 
ભેગા થાય  યારે એ  ાની કહેવાય, (પર ુ) એમ નથી. (અ ાનીનો તક): ટ કા છે 
ને ? તેથી જુઓ, ન ુ ંન ુ ં ાન થાય છે. પહે ું પયાયમાં નહો ું ને ( ાન) ન ું થાય 
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એ આ ુ ં ાંથી ? (સમાધાન: પરમાંથી) ાંથી આવ ે? કેમ કે તારામાં છે એ 
આ ું છે. સમ  ંકાઈ ? 

ભગવાન  ુણી જે આ મા,  ુણ વ પ જ છે એ ું.  ુણ ને  ુણી નામભેદે 
ભેદ, દેશભેદે ભેદ  નથી. ુણના  નામભેદે ભેદ  છે. સમ ં  કાઈ ? નામભેદે 
(જુદા) નામ ભલે કહેવાય. ુણી એક,  ુણ અનંત. (સં યાભેદ). ુણ (અથાત્) 
વભાવ. વ ુ ત ે વભાવવાન અને  વભાવ એક છે. એટલે  વભાવવાન તેનો 
કોઈ  વભાવ  ખરો  કે  નહ   યારે  ?  એનો  ચેતના  વભાવ. ભગવાનનો  ચેતના 
વભાવ. Ô ’  વભાવ,  ‘ ’  વભાવ, સવ   વભાવ, ૂણ  વભાવ, એક પ 
વભાવ,  ચૈત ય  વભાવ—એ  એ ું  વ પ  છે. ભગવાન  (આ મા)  ચૈત ય 
વભાવ. ચેતન, તેનો ચૈત ય  વભાવ. ચૈત ય  વભાવ ુણ અને  ુણી અ ભ  
છે, બે થઈને એક છે. બેના  દેશો— ુણના અંશો જુદા ને  ુણીના અંશો જુદા; 
ુણ ુ ં ે  જુદ,ુ ુણી ું  ે  જુદ—ુએમ નથી. ુ ંક ું સમ  ંકાઈ ? 

ુણ- ુણીનો સવથા ભેદ માનનાર... કથં ચત્ ભેદ છે પાછો. ક ું છે ને 
એમાં ? ‘સવથા ભેદ  માનનાર‘  ખોટા  છે, કથં ચત્ ભેદ  છે. ‘ ુણ– ુણી‘—બે 
નામભેદ પ ા કે નહ  ? સં ાભેદ પ ા કે નહ  ? ણુ અનંત છે ને  ુણી એક 
છે એમ સં યાભેદ  પણ  છે. ુણ  અનંત  છે, ુણી  એક  છે.  સમ  ં કાઈ  
આમાં ? આહાહા ! ....... ફેર છે. વ ુ કથં ચત્ ભેદ છે, કથં ચત્ અભેદ છે.     
ુણ– ુણીનો સવથા ભેદ માનનાર.... સવથા ભેદ માનનારા હ , કથં ચત્ તો 
ાની માને જ છે કે  ુણ- ુણી એટલો નામભેદે ભેદ છે, પણ વ ુ તો એ જ છે. 

આ ું  વ પ આ મા ું (છે)— ય પ ે ુ  સ ા અને ુણ પે  ચૈત ય  વભાવ. 
બે વાત કર . 

વળ  તે કેવો છે ? હવ ેપયાય નાખે છે : ानभुूा चकासत ेપોતાની જ 
અ ુભવન પ  યાથી  પ્રકાશે  છે.  યો. ુ ં ક ુ ં ? ુ   સ ા  (એ) આ મા 
( ય), એનો ચૈત ય  વભાવ (એ)  ુણ, એની અ ુ ૂ તની  યા (એ પયાય.) 
એ  વભાવમાં એકા  થવાની અ ુ ૂ તની  યા એ  ારા ‘આ આ મા છે’ એમ 
સ   પામે  છે. સમ ં  કાઈ  ?  દયા, દાન, ત, ભ ત  આ દના  ુ ય 

વક પથી આ મા  સ   પામે  એ ું  વ પ જ  નથી  એમ  કહે  છે. ानभुूा 
चकासत े પોતાની  જ  ય   અ ુ ૂ ત  પયાય  ારા  ત ે સ   પામે  છે.   
આહાહા! કહો, આ આ મા આન ેકહ યે એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ?  
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ानभुूा चकासत ेપોતાની જ અ ુભવન પ  યા—એ  પયાય  થઈ. 
ુ   ચેતન  ( ય), એનો  ચૈત ય  વભાવ  ( ુણ), એની  ચૈત ય  અ ુ ૂ ત—
નમળ  ાનની અ ુ ૂ ત  (પયાય).  એ અ ુ ૂ તની  પયાય  ારા  ‘આ આ મા’ 
એમ  સ  પામે છે, પયાય  ારા  સ  પામે છે. સમ ં કાઈ ? ુ  સ ા, 
ુ   ુણ, એની  ુ  પ રણ ત ानभुूा. એમાં સ ય દશન, ાન, ચા ર —
ણે  આવી  ય  છે. સ ય દશન, ાન, ચા ર — ણ  અંશો.  
વા ુ ૂ ત = વ+અ ુ ૂ ત =  ચૈત ય  વભાવની અ ુ ૂ ત ત ેએની પયાય. એ 
પયાય  ારા  સ  થાય છે એમ કહે છે. કહો, સમ ં આમા ં? 

પોતાની જ અ ુભવન પ  યાથી પ્રકાશે છે. ઘણો સાર, ઘણો સાર ! 
યો, આ  યવહારની  યાથી  કાશ ેછે ને મો માગ  યવહાર (છે)—એ બધાનો 
અહ યા  નષેધ કરે  છે. અ ત  થાપે  છે  કે આ  યા.  કહો, શેઠ  ! અપના જો 
ચૈત ય  વભાવ  ઉસક   અ ુ ૂ ત  (વહ)  યા.  રાગ, ુ યકા  વક પ  ર હત 
ાનની  અ ુ ૂ ત— ાનમા ં એકા તાસ ે સ ... ય   ાનની  અ ુ ૂ ત 

તેનાથી  સ  થાય છે એવો એનો  વભાવ છે, એવી એની પયાયની તાકાત છે. 
આ  ય, ુણ, પયાય— ણેય  સ  કયા. એવી વાત ભગવાન  સવાય  ાંય 
હોઇ શકે નહ . 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૨ 
ોક - ૧ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ-૨, ર વવાર, તા. ૮-૯-’૬૮ 

 
આ સમયસાર શા  છે. એના મંગલાચરણ તર કે, ટ કાકાર 

અ ૃતચં ાચાય ુ ન છે એ, પહેલા ોક ( ારા) ઇ દેવને નમ કાર કરે છે. 

ઇ દેવ કેવા હોય એ ું ભાન  કર ન ે નમ કાર  (કરે  છે).  કોઈ  નામધાર ને  નહ , 
અહ યા સમયસાર ું નામ લઈન ેનમ કાર કરે છે. 

नमः  समयसाराय  ानभुूा  चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

નીચે અથ.  ટ કા  છે  ને ? नमः समयसाराय. આ  વ નામનો  પદાથ... 
ભગવાન આ મા  વ જે  છે વ ુ.... સવ  પરમે ર તીથકર પરમા માએ જે 

આ  વપદાથ  જોયો  અને  એ  પરમા માએ  ગટ  પયાયમાં  ૂણ  ાન-દશન-
આનંદથી  ગટ કય  એવો પદાથ કેવો છે  ુ  ? કે જે  યકમ, ભાવકમ, નોકમ 
ર હત  ુ   આ મા..  ભગવાન  આ મા....  પરમે ર  સવ   પરમા માનો 
આ મા—  અ રહતનો  કે  સ નો  (આ મા)  કે  આ  આ મા—એ  પરમા મા 
યકમ નામ જડકમના રજકણોથી ર હત છે, ભાવકમ નામ  ુ ય-પાપના મેલ 

એનાથી ર હત છે અને નોકમ—શર ર-વાણીથી પણ ર હત છે. એવા પરમે રને 
અહ  ‘સમયસાર’ કહેવામાં આવે છે. 

સમ્ = સ યક્  કારે, અય = ગમન,  ાન અને સાર નામ ચા ર  સ હત 
વીતરાગ દશા  જેને  ગટ થઈ  છે એને—પરમા માને અહ યા  ‘સમયસાર’ શ દે 
બોલાવવામા ંઆ યા  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  સમ+અય+સાર—સ યક્  કારે 
દશન−સ ય દશન,  અય  નામ  સ ય ાન,  સાર  નામ  ચરણ–ચા ર .  એવા  જે 

સ ય દશન- ાન-ચા ર —આ માના  ૂણાનંદ  વભાવની  ા,  ાન ને ચા ર  

—એનાથી જેન ે ૂણ દશા  ા ત થઈ ગઈ છે એવા પરમા મા અ રહતદેવ અથવા 
સ દેવ એને ‘સમયસાર’  તર કે  કહેવામાં આ યા  છે. એને ‘સમયસાર’  કહ ને 
તેને નમ કાર કય  છે. અમરચંદભાઈ ! 
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કહે છે, કેવો  વપદાથ છે આ અને ભગવાન ? ‘લોગ સ‘માં પણ આવે 
છે ‘ વહુયરયમળા’. એનો અથ ન આવડતો હોય. ‘લોગ સ’માં આવે છે કે નહ ? 
‘ વહુયરયમળા.‘  પરમા મા  સવ દેવ  પરમે ર  અ રહત  કે  જેણે  વહુય=  વ 
એટલે  વશેષે,  હુય એટલ ે ૂઈ—જેણ ે વશેષ ે ટા ા  છે.  રયમળા=  રય એટલે 
રજ—કમ, આઠ  કમ જડ, આ  જે  યકમ  કહેવાય  છે  તે અને  મળ  (એટલે) 
ભાવકમ.  ‘ વહુયરયમળા’.  મળ એટલે  મેલ.  ુભ-અ ુભ,  ુ ય–પાપના ભાવ 
એ ભાવકમ  મેલ છે અને જડકમ આઠ એ રજકણ-જડ છે, એન ેજેણ ેટા ા 
છે. સમ ં કાઈ ? અથની ખબર ન હોય એને, પણ વ ુમાં (-ખરેખર) એ છે. 
ગ ડયો  હાકે  ય,  પણ એમા ં ુ ં કહે ું  છે અને  ુ ં ભાવ  (છે)  તેની  ખબર  (ન 
હોય.) બરાબર છે ને ? ‘લોગ સ’ તો ઘણાને મોઢે હોય. ન સમ ય  યારે અથ 
કાઈના કાઈ કરે. 

આહ  એ કહે છે, ભગવાન આ માની  ૂણ પરમા મદશા જેન ે ગટ થઈ છે 

એ ઇ દેવ. (અહ ) નામ ન લી ું  કે મહાવીર કે તીથકર. જે આ મા આવા થયા 
એ  બધા  ઇ દેવ  છે.  જેન ે યકમ  એટલે  જડકમ,  પરમા -માટ − ૂળ એનો 
નાશ  થયો  છે—ર હત  છે;  ભાવકમ  એટલે  જેમાં  (-લોગ સમાં)  ઓલા 
‘રયમળ‘માં ‘મળ‘ ક ધો એ  ુ ય ને પાપના  વક પ—જે  ુભ–અ ુભ રાગ મેલ 

છે—એન ેજેણ ેટા ા  છે અન ેનોકમ એટલ ેઆ શર ર એ ર હત થઈ ગયા  છે 

એવા જે  ુ  આ મા તેને મારો નમ કાર. એમ કહ ન ેપરમા મા ું  વ પ કે ુ ંછે 

એ  ાનમાં લી ું  છે અન ેઆ ું (પોતા ું)  વ પ પણ એ ું છે એમ  ાનમાં લી ુ ં
છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

આ મા સ ચદાનંદ વ પ  ુ   સ  સમાન  છે. ભગવાનન ે પયાયમાં—
અવ થામાં  ગટ  થઈ  ગયો એવો જ આ આ મા  છે.  ‘ સ  સમાન  સદા  પદ 
મેરો’.(સમયસાર  નાટક,  મંગલાચરણ  પદ-૧૧) એ આ મવ  ુ જેન ે કહ યે આ 

આ મા.... શર ર અને કમ તો અ વ છે. અ વ કઈ એનામાં નથી, અ વથી 
તો ર હત તે ચીજ છે અને  ુ ય ને પાપના ભાવ તો આ વત વ છે. નવ ત વમાં 
વ, અ વ, આ વ, બંધ,  ુ ય, પાપ, સંવર,  નજરા ને મો . એમા ંશર ર ને 

કમ આ બધા, અ વત વ–માટ  છે. એ આ મામાં નથી,  વમા ંઅ વ નથી. 
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એમ  ુ ય  ને  પાપના  ભાવ  જે  વક પ  છે  ુભ–અ ુભ— ુ ય-પાપ 
ુભા ુભભાવ—એ તો આ વત વ છે, નવા આવરણ ુ ંકારણ છે. એ આ વ 

આ મામાં નથી. આ મામાં હોય તો ટળ  શકે નહ . સમ ં કાઈ ?  
કહે  છે  કે  આ  આ મા  પણ  એ  જડકમ,  શર ર  આ દ  અ વ(ત વ) 

એનાથી  ર હત  છે  (અને)  ુ ય-પાપના આ વત વથી  ર હત  છે.  એવો  મારો 
પરમા મ  વભાવ એને હુ ઓળખીન ેન ુ ં(છુ), એને વંદન—એનો આદર ક  છુ. 
સમ ય છે કાઈ ?  ૂ મ વાત છે ભાઈ ! સવ  પરમે ર ુ ંકહે ું બહુ  ૂ મ છે. 
વીતરાગનો  માગ  બહુ  ઝ ણો અન ે ૂ મ  છે.  અનંત  કાળથી એણે  અંતરમાં—
લ માં લીધો નથી. એના ભાન  વના ચોરાશીના અવતાર અનંત અનંતવાર કર  

ર ો છે. એ કહે છે કે પરમે ર કેવા ? અને એ પરમે ર (જેને)  ા ત કરે એવો 
આ મા કેવો ? એવો આ મા ઓળખીન ેનમ કાર ક  છુ. 

કેવો છે આ મા–આ  વ ? ભાષા ભાઈ !  ુ ંવાપર  ? જુઓ ! કે ‘ વ 
નામનો પદાથ’ શ દ વાપય  છે. હવ ેએને પાછો અથમાં ક ું કે ‘ ુ  આ મા’ 
ક ો.  કેમ  કે વળ  કોઈ,  વ અને આ મા—બે જુદા માની ન લે. એ તો  વ 
કહો  કે આ મા  કહો—એક જ ચીજ  છે.  સમ ં  કાઈ ? એટલે  યાં  પહેલો 
‘ વ નામનો પદાથ’  (ક ો), તેમાં આવો  ‘ ુ  આ મા’ તેને  મારો નમ કાર 
યાં ‘આ મા’ શ દ વાપય . 

બી  વાત. भावाय. ભગવાન આ મા भावाय—એ  ુ  સ ા વ પ વ ુ 
છે.  ય લી ું, હવ ે ય લી ું. જુઓ ! પરમે રે કહેલાં  ય,  ુણ અને પયાય. 
કેવળ ાની પરમા મા (કે) જેણ ેક ો એવો  ય વભાવ  ુ ં?  ુણ વભાવ  ું ? 
અને પયાય વભાવ  ું ?—એ  ણ વાત પરમે ર સવ માં હોય, બીજે હોઈ શકે 
નહ . તો કહે છે કે, આ આ મા અથવા પરમા મા એ  ુ  સ ા પ  ય છે, વ ુ 
છે એક. સમ ં કાઈ ?  ુ  હોવાપણા પ..  ુ  હોવાપણા પ.. આ મા વ  ુ

ુ  હોવાપણે વ ુ  છે. પરમા મા તો  ુ  હોવાપણા ું  ય  છે, એ ું જ  ય 
આ આ મા છે.  ય એટલે વ ુ,  ુ  સ ા વ પ ભગવાન આ મા  ુ  સ ાએ 

છે. સમ ં કાઈ ? 
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કાલ ક ું‘ ું થોડુ. ભગવાનની  ુ ત કરતાં  ‘  ુ ુમ  ણગ ર ત, સહુ 
જગ  દેખતા  હો  લાલ.‘  દેવચંદ   ુ ત  કરે  છે.  વહરમાન  ભગવાન  વતમાન 
બરાજે  છે,  વીસ  પરમા મા  મહા વદેહ ે માં  બરાજે  છે,  વીસ  તીથકર 
મહા વદેહ ે માં  મોજૂદ  બરાજે  છે  મ ુ યપણે.  પાંચસો  ધ ુ યનો  દેહ,  કરોડ 
ૂવ ુ ંઆ ુ ય એવા  વીસ  તીથકરો  વતમાનમા ં મહા વદેહમા ં બરાજે  છે. એન ે

ઉ ેશીને કહે છે : 
ુ  ુમ  ણગ ર ત, સહુ જગ દેખતા હો લાલ; 

નજ   સ ાએ   ુ ,  સહુને   પેખતા   હો    લાલ. 
હે નાથ  !  હે પરમે ર  ! આ આ માની  નજ સ ા નામ  નજ હોવાપ  ં

એને  આપ  ુ પણ ે દેખો  છો.  એ  આ  કહે  છે,  ુ   સ ા વ પ  વ ુ.... 
આહાહા  ! ભગવાન આ મા  ુ   હોવાપણે,  ુ   હોવાપણ ેપદાથ  છે આ મા. 
સમ ય છે કાઈ ? 

આ  વશેષણપદથી  સવથા  અભાવવાદ   (ના તકોનો)  મત  ખં ડત 
થયો. અભાવ જ, આ માનો અભાવ (જ) છે એમ નહ . અભાવ છે ખરો, પરની 
અપે ાએ અભાવ છે, પણ પોતાની અપે ાએ ભાવ છે. આ આંગળ , (પોતાની) 
આંગળ ની  અપે ાએ  ભાવ  છે,  પણ આ  બી  આંગળ ની  અપે ાએ  એમાં 
અભાવ  છે.  એમ ભગવાન આ મા  દેહમાં  બરાજમાન  ને  પરમા મા  સવ  એ 

પોતાની અપે ાએ સ ા—હોવાપણ ેભાવ છે અને પર આ મા અન ેપર જડની 
અપે ાએ  તેમાં  અભાવ  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એટલે  સવથા  અભાવ 
કહેનારાઓ એની અહ  ના ત ( નષેધ) કર  કે નહ , સવથા અભાવ નથી, પરની 
અપે ાએ અભાવ છે. એમા ં(-આ મામાં) શર ર, કમ,  વકાર નથી એ અપે ાએ 

અભાવ  છે,  પણ પોતાના  વ પની સ ા અપે ાએ પોતે સ  ભાવ.. સ  ભાવ.. 
સત્ ભાવ.. વ ુ છે. એ ું જે  ય એને અહ યા સ ા વ પે  ુ  કહેવામાં આવે 
છે. 

હવ ે કેવો  છે  ત ે વ ?  िचभावाय. એ  તો  વ  પદાથ  ક ો,  (પણ) 
એનો  વભાવ  ુ ં?  ુણ  ુ ં? એની શ ત  ુ ં? (भावाय) એ તો સત્ ક ું,  વ 
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સત્−સ ા ક ધી. (હવે કહે છે,) એ ું સ વ  ુ ં? સત્   ું સ વ  ુ ં? એનો  ુણ  ું? 
એનો ભાવ  ુ ં? સમ ય છે કાઈ ? 

પહે ુ ં ય વણ ું, હવ ે ુણ વણ યો. જેમ સાકર  ય છે, એમા ંસફેદ, 
મીઠાશ  આ દ  ુણ  છે.  એમ  ભગવાન  આ મા  ય—સ ા  વ ુ  છે,  એમાં 
िचभाव— ાન..  ાન..  ાન..  ાન જેનો  ુણ છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ? 
કહે  છે  કે  िचभावाय  જેનો  વભાવ  ચેતના ુણ પ  છે. આહાહા  !  ‘વ ુ 
સ ા પ  ુ ’ તો  ય થ ું, પદાથ થયો. પણ એનો  ુણ  ુ ં? પદાથનો  ુણ  ું ? 
અફ ણ હોય તો કડવાશ  ુણ, સાકર હોય તો મીઠાશ  ુણ, જડ રજકણ હોય 
તો  તેમાં  રગ,  ગંધ,  રસ,  પશ  ુણ. આ મા  છે  એનો  ુણ  ું  ?  ુણ  એનો 
िचभावाय— ાન  જેનો  વભાવ  છે,  ાન  જેનો  ુણ  છે,  ાન  જે ુ ં પ  છે, 
ાન  જે ું  સ વ  છે. આવો આ મા  એણ ે કોઈ  દ’  ણવાનો  અનંત  કાળમા ં
ય ન કય  નથી અને એ  યા  વના તેના જ મ-મરણ કોઈ  દ’ મટે એવા નથી. 

કહો, સમ ય છે કાઈ ? 
ુણ िचभावाय જેનો  વભાવ ચેતના ુણ પ છે. ભગવાન આ મા…. 

પરમા માનો  પણ  ુણ  ચેતના ુણ પ  છે  અને આ આ માનો  પણ  ચેતના ુણ. 
ણ ું..  ણ ું..  ણ ું..  ણ ું..  ણ ું.. એવો  ાન વભાવ જેનો  ુણ 

છે આ માનો. આ મા  ય થ ું, વ ુ થઈ. એનો ચેતના એ   વભાવ- ુણ છે. 
આ  વશેષણથી  ુણ– ુણીનો  સવથા  ભેદ  માનનાર  નૈયા યકોનો 

નષેધ થયો.  કેટલાક અ યમતીઓ એમ માન ે છે  કે  ુણ  જુદો  ને  ુણી  જુદો, 
(પણ) એમ છે નહ . સાકર ને સાકર ું ગળપણ જુદા ન હોઈ શકે. સાકર ત ે ુણી 
છે ને ગળપણ ત ે ુણ છે. અ  ત ે ુણી છે, ઉ ણતા તેનો  ુણ છે. એ  ુણ ને 
ુણી જુદા હોઈ શકે નહ . એમ ભગવાન આ મા  ુણી છે,  ાન એનો  ુણ છે. 

એ  ુણ અન ે ુણી જુદા હોઈ શકે નહ .  યાય સમ ય છે ?  યાયથી સમ ય 
એ ું છે હ . આમા ંલો કથી વાત ચાલ ેછે, આમા ંકાઈ ન સમ ય એ ું નથી. 
જર ક  યાન રાખે તો....  યાન રાખે તો સમ ય, પણ ન  યાન રાખે તો લૌ કક ું 
પણ ન સમ ય. સમ ં કાઈ ? એના ઘરની વાત છે. પરમે ર એના ઘરની 
વાત કહે છે કે  ુ ંકોણ છો. એ એને કહે છે. 
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કહે  છે,  ભગવાન...!  અહ યા  તો  ‘ભગવાન’  તર કે  જ  બોલાવે  છે 

આ માને.  ુ !  ુ ંતો આ મા છો ને !  ુ  સ ાવાળ  ચીજ,  ય અને એમાં 
ાન ુણ તારો  વભાવ છે. રાગ ને  ુ ય ને પાપ તારો  વભાવ નથી, સંસાર તારો 
વભાવ નથી,  વકાર તારો  વભાવ નથી. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  ુણ–
ુણીનો સવથા ભેદ (નથી), કથં ચત્ ભેદ કહેવાય. ભગવાન આ મા  ુણી અને 
ાન ુણ—(એમ) નામભેદ પ ો, સં ાભેદ પ ો. સં યાભેદ પડ—ે ુણી એક 

અને  ુણ  અનેક.  પણ  વ ુભેદ,  દેશભેદ  નથી. આમા ં ુ ં કહે  છે  ?  (આમ 
અ ાનીન ેઅટપટુ લાગ ેછે.)  

અહ  વ ુ છે... જુઓને, આ એક  ુખડ છે. આ  ુખડ ું લાકડુ છે ને ? 
હવ ેલાકડુ  છે  ુખડ એમાં  ુણ  છે હળવાપ ં,  ુંવાળાપ ં. હવ ે ુખડ તર કે 
એક છે વ ુ, પણ  ણુ તર કે અનેક છે— ુંવાળાપ ં,  ુગંધપ ં  વગેરે. છતાં 
એ  ુણ– ુણી જુદ  ચીજ નથી, એકમેક છે. એમ ભગવાન આ મા વ ુ તર કે 
એક  છે અન ેએના  ાન–દશન આ દ  ુણ તર કે અનેક  છે, છતાંય એ  ુણ ન ે
ુણી કોઈ જુદ  ચીજ નથી. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

હવ ેानभुूा चकासत.े હવ ે ીજુ (પદ). અહ   ુધી તો કાલે આવી ગ ું 
હ ું હ . પણ આ બધા મહેમાન નવા આ યા છે ને એટલે ફર ન ેશ  ક ુ. કાલે શ  

ક ુ  હ ું.  હવ ેઆ ानभुूाમાં  પયાય  લીધી  છે.  ય— ચદાનંદ  સ ા વ પ 
વ ુ,  ુણ—એના  ાન આ દ  કાળ  રહેનારા.—બે  ( ય,  ુણ). હવે એની 
વતમાન  દશા,  વતમાન  પયાય  જેન ે ભગવાન  કહે  છે.  પયાય.  ય,  ુણ અને 
પયાય.  એ  વતમાન  પયાય એની  કેવી  છે  અને  કેનાથી આ મા  સ   થાય  ? 
ानभुूा चकासत ेપોતાની જ અ ુભવન પ  યાથી પ્રકાશે  છે.  ાન વ પ 
ભગવાન આ મા  એની  વતમાન  દશામા ં ાનની  અ ુ ૂ ત—એ  ાન,  ાનમાં 
એકા  થાય એવી  ાનની અ ુ ૂ ત(થી  કાશે છે). એવી જે  ાનની પયાય, એ 

ાનની  દશા....  ાન  કાળ   ુણ, એનો  ધરનાર  ુણી આ મા  (- ય)  અને 
એની આ પયાય.  ુ ય–પાપના  વક પ ર હત, રાગ ર હત, એ  ાનની અ ુ ૂ ત 
(થાય)—  ાનની અવ થા અંતરમાં એકાકાર થઈને અ ુભવે— યારે ત ેઆ મા 
સ  થાય,  ગટ થાય એવો એ આ મા છે. સમ ય છે કાઈ ? 
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ानभुूा चकासत.े ભગવાન  આ મા....  સવ   પરમે રોએ  પોતાની 
અ ુ ૂ ત— વ પની  અ ુ ૂ ત— વ પને  અ ુસર ને—અંતરમાં  એકા  

થઈને—સવ  કેવળ ાન પરમા મ પદ  ા ત ક ુ. એ  ારા આ મા  સ  થયો. 
નીચે  (-નીચેના  ુણ થાનોમાં) પણ ભગવાન આ મા... આ  દેહ તો માટ , જડ, 
ૂળ  છે. આ તો  ુ  ગલ  છે.  ુ  ગલ, માટ ,  ૂળ  છે. આ વાણી  ુ  ગલ, શર ર 
ુ  ગલ,  કમ  ુ  ગલ—એ  તો  અ વ  છે,  જગતના  અ વ  ત વો.  એ  કાઈ 

આ માના  છે નહ . આ માન ેઅને એને  કાઈ સંબંધ નથી. ત ન જુદ , જગતની 
જડ–માટ   ચીજ  છે આ. એમ અંદર આઠ  કમના  રજકણો  જે  ાનાવરણીય, 
દશનાવરણીય  (આ દ) આઠ  છે  ને  ?  મોહનીય,  નામ,  ગો , અંતરાય એ  પણ 

માટ −જડ−અ વત વ છે. એને ને આ માને કાઈ સંબંધ નથી. આ મા  ભ , એ 

જડ  ભ  છે. સમ ં કાઈ ?  
હવે  એમાં  ર ા  ુ ય  અને  પાપના  વક પના  રાગ.  એ  ારા  આ મા 

જણાય  એવો  એ આ મા  નથી.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એનો  અથ  એ  થયો  કે 
ભગવાન (આ મા) આમ  ય છે વ ુ, એના  ાન આ દ  ુણ છે અનંત, એના 
સ ુખ થતાં, રાગનો ભાગ ર ા  વના, સીધી  ાનની દશા અ ુભવને  ા ત કરે 
એનાથી—‘આ આ મા  પ વ   છે’  એવી ानभुूाથી—તે આ મા  (જેવો)  છે 

એવો  સ — ગટ થાય છે. આહાહા ! ભારે ઝ ણી આ (વાત) આવી.  ીજુ 

ઝ  ં છે  (- વા ુ ૂ તની  વાત  ઝ ણી  છે),  એ અનંત  કાળથી  એણ ે ક ુ  નથી. 
સમ ય છે કાઈ ? 

સવ  પરમે ર  લોકનાથ તીથકરદેવ પરમા માએ  ણ કાળ,  ણ લોક 
(જોયા)—ભગવાનના  ાનમાં  જણાણા.  (તેમાં)  છ  ય  ભગવાન ે જોયા  છે, 
કાઈ  એક  જ  ય  જો ું  નથી.  અનંત આ માઓ  છે,  અનંત  પરમા ઓ  છે, 
કાળા   અસં ય  છે,  એક  ધમા ત,  એક અધમા ત  અને  એક  (આકાશ)—
એવા છ  ય જોયા  છે ભગવાને. એમાં એક-એક  યની શ ત ભગવાન ે ૂર  

જોઈ છે. 
એ અહ  કહે છે કે એ આ મા કેમ  સ  થાય ? અ ુભવમાં કેમ આવે ? 

અથવા ‘આ આ મા આવો છે’ એમ એની દશામા ંભાન કેમ થાય ? ભાન દશામાં 
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થાય છે,  ય- ુણ તો  કાળ છે. વ ુ અને  ુણ–શ ત તો  કાળ છે, વ  ુ

કાળ  છે.  હવ ે એન ે ભાન  થાય  એ  દશામાં  થાય  છે.  અ ન ય  ારા  ન યનો 
નણય થાય  છે, પયાય  ારા પયાયવાનનો અ ુભવ  (- ાન) થાય  છે. અ ુભવ  
(-વેદન)  તો  પયાયનો  છે,  પણ  પયાય  ારા  ‘આ  કોણ  છે  ?’  એનો  અ ુભવ        
(- ાન) થાય છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

ય,  ુણ  અને  પયાય— ણ  બોલ  છે.  દરેક  છ  ય  છે  ભગવાને 
જોયેલા. એમાં વ ુ તેને  ય કહ એ, એની શ તઓને  ુણ કહ એ અને એની 
વતમાન  હાલત—દશાન ે પયાય  કહ એ.  આ ું  જ  વ ુ ું  વ પ  (છે,  તેને) 
ભગવાન ેકાઈ ક ુ નથી. ભગવાને તો  ાનમાં જે ુ ંહ ું તે ુ ંજો ું, જો ું એ ું ક ું 
અને ક ું એ ું  છે. સમ ં કાઈ ? પણ એણે કોઈ  દ’ લ માં અનંત કાળમાં 
લી ુ ંનથી. એને (- વ પને)  ૂક ને બધી વા ું (કર  છે), વર  ૂક ન ે ન (જોડ  

છે). સમ ં કાઈ ? 
આ  કહે  છે,  કેવો  છે આ મા  ? આહાહા  ! ानभुूा— વ–અ ુ ૂ ત. 

પોતાનો  ભગવાન  આ મા  નમળાનંદ,  એના  સ ુખની  અ ુ ૂ ત— નમળ 

ન વક પ   ને  વસંવેદન  ાન—એ  ાન  ારા આ મા  ગટ થાય છે. એની 
વા ુ ૂ ત કે જે ધમની  યા છે એ પયાય છે,  ુણ (ને)  ય છે ત ે કાળ છે. 
વા ુ ૂ ત—રાગ,  ુ ય-પાપના  વક પથી  ર હત  ાનની  દશા  ારા  ાનીન ે
(આ માને)  પકડવો  અંદર.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  વતમાન  ાન ું  ગટપ ં— 

વકાસપ ં—ઉઘાડપ ં— જે છે એ પયાય છે,  કાળ   ાન તે શ ત- ુણ છે, 
એનો ધરનાર ત ે કાળ   ય છે. કહે છે કે એ આ મા વતમાન  ાનની પયાયથી 
—અ ુ ૂ તથી  સ   થાય  છે.  અ ુ ૂ ત  તેની  ધા મક  યા  છે. આહાહા  ! 
સમ ં કાઈ ?  ‘કાઈ સમ ં’ એમ કહેવાય છે ને ? કાઈ  ‘બ ું સમ ં’ 
એમ નથી કહેતાં. આહાહા ! 

અરે  !  પણ  એણે  કોઈ  દ’  (સમજવાની)  મહેનત  જ  કર   નથી.  આ 

દુ નયામાં મજૂર ું કર , મજૂર ું બધી.  કેમ કાન ભાઈ ? આ પૈસા માટ,ે  ૂળ 

માટ.ે (તેમાં) બે-પાંચ કરોડ ભેગા થાય (તો)  ણે અમે મોટા શેઠ યા થયા  ૂળના. 
ૂળમાંય  (શેઠ યા)  નથી  સાંભળને  હવે.  એ  તો  ૂવના  કોઈ  ુ યના  રજકણો 
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પ ા હોય શાતાના, (તો) પાકને કાળે ઓલી ચીજો દેખાય કે આવી. એમાં તાર  

પાસે  ાં આવી હતી ? તને આવી તાર  પાસે મમતા. એ ચીજ તો  યાં રહ  ગઈ 
છે, એ ( ું) તાર  પાસે છે અહ  પડ  ? ‘મને મળ ’—એ મળ  તને મમતા, પૈસાની 
મમતા.  પૈસા.... એ આ બધા શેઠ યા ર ા જુઓને ! કરોડપ તઓ બધા બેઠા છે 

ઘણા.  ૂળમાંય નથી એમાં.  યાં છે  ુ ંપણ ? સમ ં કાઈ ? 
આ શર રના  રજકણો પણ  યાં આ માને અ ા નથી.....  ‘આ અ ા 

નથી‘ એમ  કહે  છે ભગવાન. આ જડ  છે,  ભગવાન  (આ મા)  ચૈત ય  છે. આ 

(ચૈત ય) અ પી છે અને આ (શર ર) તો  પી છે. આ તો રગ, ગંધ,  પશવાળા 
હાડકા  છે  (અને) ભગવાન આ મા તો  રગ, ગંધ,  રસ,  પશ  વનાની ચીજ  છે, 
અ પી છે. આ તો  પી છે. એ અ પીન ેઅહ  ન ક ુ ં પી (શર ર) અડ ુ ંનથી. 
ૂળ  તો  ાંય  રહ   ગઈ, એના  બંગલા,  બંગલા.  શેઠ  !  છ  લાખનો  બંગલો  છે 

એમના ઘરે રહેવાનો  યાં સાગરમાં. છ લાખનો આરસપહાણનો. મોટા હ રામા ં
પ ા હોય  દરડા એ ું છે  યાં. એય, શોભાલાલ  ! અહ  અમારે ધા ંમાં બહુ 
રહે છે નોળ-કોળ. જો ુ ંછે ? આ ધા ં , ધા ં  હોય છે ને મોટ . ધા ંમાં નોળ-કોળ 

રહે એમ મોટા હ રામા ંરહે. ભાન ન મળે, કહે છે કે, માળા ! તને તાર . એમ કહે 
છે. 

ોતા : પણ જેલમાં તો રહેવાય ને ?..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ૂળમાંય મ  નથી, દઃુખ છે  યાં. મ  કે  દ’ હતી ? 

‘આ ઠ ક છે‘ એવો  યાં  વક પ (છે  યાં) રાગ છે (અને) રાગ છે એ દઃુખ છે—
આકુળતા છે. મ   ાંથી આવી એને ઘેરે ? સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

કહે  છે  કે  વક પ  વનાની  ચીજ  તાર   છે. આ પૈસા  વનાનો  તો  ુ ં છો, 
મકાન  વનાનો તો  ુ ંછો, પણ અંદર  ુ ય-પાપના  વક પ ઉઠે એ આ વત વ 
વનાનો  ુ ં છો. એના  (-આ વના) આ ય  વના  તાર   સીધી  વા ુ ૂ તથી  ુ ં
સ  થાય એવો છો. બરાબર  છે  કે નહ  ભાઈ ? વ લભદાસભાઈને તો બહુ 
ચ ું આ, બહુ  ચ ું, બહુ કહેતાં. બહુ સાર   ચ લઈન ેગયા હ . હા, એ ું તો 

કામ કર  ગયા છે.  ચ, ઘણી  ચ, એને બહુ  ચ. બોલે તો આમ એટ ુ ંથઈ 
ય. ભોગીભાઈને પણ  ૂબ ક ું (હ ું) હ  ભોગીભાઈને. તમારા હતા ઓલા 



[28]                                    સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                               [ ૂવરગ 

લચંદભાઈન ે ?  તમારા  વેવાઈ  નહ   ?  ભ ચ.  એન ે ૂબ  ક ું  (હ ું)  એણે. 
આ યા’તાને  એક  ફેર .  ‘માગ આ  છે  હો‘.—એમ  ૂબ  કહેતા.  બચારાન ે દમ 
ચડતો એટલ ે ાસને  લઈન ેજરા....  ેમ  ઘણો,  ચ  બહુ  લઈને  ગયા.  ઘણી 
ચ. આહાહા !  

આ આ મા.... પરમે ર  લોકનાથ પરમા માએ... ‘કેવળ પ ણ ં ધ મં 
સરણમ્’ બોલે છે  કે નહ  ? સાંજ-સવાર બોલે ખરા માંગ લકમાં. ‘અ રહતા.... 
સ ા  મંગલમ્, સાહુ  મંગલમ્’.  કોણ  ણે—અથની  કાઈ ખબર ન મળે.  ક ું 
હો ુ ંએક ફેર  ? ‘ વહુયરયમળા’નો હમણાં અથ ન કય ?  વહૂયરયમળા. દશા 
– વસાની તકરાર થઈ હતી એક ફેર  લ બડ માં, લ બડ માં. અથ તો આવડ ેનહ  

એટલે દશા ીમાળ ની બાઈ–ડોશી હશે (અને) આ પાઠ આ યો ‘ વહુયરયમળા’. 
એનો અથ એ છે કે ‘ વહુય’— વશેષે ટા ા છે, ‘રયમળા’—રય એટલે રજકમ 
અને મળ એટલે મેલ,  ુ ય-પાપના ભાવ. હે ભગવાન ! આપ ેકમના રજ ટા ા 
છે અને  મેલ  ટા ા  ને  ૂણ  થ ું.  હવ ેઓલાન ેઅથ આવડ ે નહ   ડોશીને અને 
વ ભાવ દશા– વસા બેને. એટલ ે યાં પાઠ આ યો ( યાં બો યા) ‘ વહા રોઈ 
મ ા.‘ ઓ ું  ‘ વહુયરમળા’ આ ું ને ? (લોકો) કહે,  ‘આપણી તકરાર આમાં 
ાંથી આવી ?  ’લોગ સ’માં  ાંથી આવી ગઈ ?‘  કહે,  ‘એલા  ું  છે અથ ? 

જુઓ તો ખરા ?‘ ડોશીને કહે, ‘તમ ેઆ  ાંથી કા ું– વહા રોઈ મ ા ? પણ 

એમ ન હોય,  ‘લોગ સ’માં આપણી તકરાર આહ   ાંથી આવી ?  જુઓ તો 
ખરા પાઠમાં તેના અથ  ુ ંછે એ ?‘ તો કહે, ‘ વહુયરયમળા છે,  વહા રોઈ મ ા 
નથી આંહ .‘ ‘ વહુય’ નામ પરમા માએ  વશેષ ે‘ ૂઈ’–ખંખેર  ના યા છે. પંખીણી 
જેમ  ૂળ ચ ટ  હોય  ને આમ  ખંખેર   નાખે  છે, એમ ભગવાન આ મા  પોતાના 
આનંદ વ પમા ંઆવીન ે કમના  રજકણન ે જેણ ે ખંખેર  ના યા  છે. સમ ય  છે 

કાઈ ? 
અથ આવડ ેનહ , ભાવ સમજે નહ , થઈ ગયા અમારે ધમ. એમ ને એમ 

અનંત  કાળ અ ાનીઓએ ધમ સમ યા  વના  ગા ો  છે.  ....  બસ, એમ  છે. 
પણ  સમજવાની  દરકાર  કે  દ’  કર   છે  ?  પયા- પયા  કયા  છે આખો  દ’, 
આખી  જદગી. એય શોભાલાલ  !  ‘સમ વનાર  મલા નહ  તો  ા કરે ?’ 
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એમ  (ભાઈ  કહે  છે.)  ુલંદ..  ુલંદ..  કે ું  તમા   ગામ  કહેવાય  ?  શહેર  કે ુ ં
કહેવાય  એ  દેશ  ?  ુંદેલખંડ.  ુંદેલખંડના  બાદશાહ  કહેવાય  છે,  મહારા  

કહેવાય બેય જણા.  બેય ભાઈ છે કરોડોપ ત. પચાસ–સાઠ લાખ હશે. ગમે તે, 
એ ું  કાઈ  નહ ,  પણ  કહેવાય  કરોડોપ ત.  ુંદેલખંડના  બાદશાહ  કહેવાય  છે,  
યો ! હવ ેએને ભાન ન મળે કાઈ. કહો, સમ ં કાઈ ? અહ  તો ભઈ ! જે ું 
છે તે ુ ં(કહેવાય) છે.  ૂળમાં.... આમા ં ૂળન ેલઈન ે ુ ંછે ?  યાં  ૂળ, મરે  યારે 
યાં ઘરેણે  ૂકાય એવી છે ? ભાઈ ! ઘરેણે  ૂકો, મારે દગુ ત જતાં અટક  જવાય. 
હવ ેતાર   ૂળ પડ  રહ  આહ . માટ—શર રના રજકણો પણ  ...(થઈ જશે), 
આ તો માટ  છે. 

ભગવાન  આ મા  તન ે (-તારે)  ા ત  કરવો  હોય  તો  ઉપાય  તે           
લ મી— ચદાનંદની  લ મી,  આ  ૂળની  નહ .  ભગવાન  આ મા  અનંત  ાન, 
દશન,  આનંદથી  ભરેલો  ુ  છે.  એ  કેવળ ાન  પરમા માને  ગટ  થાય  છે  ત ે
ાંથી  આવ ે છે  ?  બહારથી  આવે  છે  ?  પરમા મા  અ રહતદેવન ે અનંત 

કેવળ ાન, અનંત કેવળદશન, અનંત આનંદ, અનંત વીય (આ દ) અનંત  ુણની 
પયાય ( ગટ ) એ આવી  ાંથી ? બહારથી આવે છે  ાંયથી ? આ માના અંદર 
શ ત પ ેઅનંત  ાન,  દશન, આનંદ  પ ા  છે. એની અ ુ ૂ ત  ારા એ  ગટ 
થાય છે. સમ ં કાઈ ?  

ानभुूा—પોતાની જ અ ુભવન પ  યા...  દેખો  ! આ  યા. આ 

શર ર-વાણી-મન તો જડની  યા છે, માટ ની છે. આ મા આન ેકર  શકતો નથી. 
આ તો એની  વતં  પયાય છે આ જડની. પરમા  છે આ જગતના... ભગવાન 
અનંત પરમા  કહે છે. એક-એક પરમા માં અનંતી શ ત— ુણ કહે છે રગ, 
ગંધ (આ દ). આ એની અવ થા  પાંતર આમ થાય છે આ દ, એ એની અવ થા 
છે, આ માની નથી. (તેને) આ મા કર  શકતો નથી. સમ ં કાઈ ? 

કહે  છે,  એ જડની  યા એ આ માની  નહ ,  એક  વાત.  બી   પાપના 
પ રણામ  થાય— હસા,  જૂઠુ,  ચોર   એ  પાપબંધનની  યા—એ  ધમની  નહ . 
વચમા ંદયા-દાન- તના  વક પ ઉઠે  ુ યના, એ પણ  ુ યની  યા, એ ધા મક 
યા નહ . 
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ોતા : એ આ માની  યા નહ  ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ આ માની ( યા) નહ . સમ ય છે કાઈ ? આકર  

વાત  છે  બા  ુ !  પોતે  ુ ં છે એની એને  ખબર  નથી.  પરમા મા  તો  ુ ય-પાપને 
ટાળ ને વીતરાગ થયા. રાખીને થયા ? જો એની  યા (હોય) તો સાથે રહે ભેગી. 
સમ ં કાઈ ? એ કહે છે, ભાઈ ! તારો (આ મા) અ ુભવ પી  યાથી  કાશ ે

એવો  ું છો. સમ ં કાઈ ? વ ુ આ મા,  ુ   ચૈત યશ તનો  પડ  ુ છે. 
એની  અ ુ ૂ ત—વતમાનદશા  અંત ુખ  થઈને આ માનો  અ ુભવ  કરે....  અ ુ 
એટલે કે અ ુસર ન ેથાય, વ ુના  ુણન ેઅ ુસર ને થાય, રાગને અ ુસર ને નહ . 
એવી  ધા મક  યા  એનાથી—આ મા  પોતાના  ાનથી— સ   થાય  એવો 
ભગવાન  આ મા  છે.  અને  પરમા માએ  પણ  પોતાના  અ ુભવથી  પરમા મપદ 
ા ત  ક ુ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  વીતરાગનો  માગ  સવ   પરમે રનો,  આખી 

દુ નયાથી જુદ   ત છે. સમ ં કાઈ ? 
અ ુભવન પ  યાથી... આ  યા એટલ ેપયાય થઈ, અવ થા. પહેલાં 

ÔभावायÕ ક ું  એ  સ ા— ય  ક ું,  ÔिचभावायÕ—એ  ુણ  ક ધો  અને 
‘અ ુભવન’  એટલે  રાગ  ર હત,  આ માના  સ ુખની  એકા તાની  યા  તેને 
પયાય—ત ે યા  ક ધી.  એ  ય,  ુણ  ને  પયાય—આ  ણ  સ   કયા.  રાગ 

આ દ,  ુ ય આ દ એની પયાય નહ ; શર ર, કમ આ દ તેની પયાય નહ ; રાગ 

ર હત  ા,  ાન ને શાં ત  (આ મ)સ ુખ થઈને થાય ત ેતેની  યા, એ એની 
પયાય. 

ોતા : એ  યાથી ધમ થાય ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ  યા એ પોતે ધમ  છે. આહાહા  ! જયં તભાઈ  ! 

જયં તભાઈ  બહુ  સાથે  આવતા  વ લભભાઈની.  ાં  યાં  તમારા  ?  બી  

આ યા છે કે નહ  ? મન ુખ. નહ . કહો, સમ  ંઆમાં ? આહાહા !  ુ ! 
કહે છે,  ુ ! તાર   ુતા કેમ  ગટ ે? કે આ  ાનનો જે  વકાસનો અંશ દેખાય 
છે તેને અંતરમા ંવાળતા એકા  થાય તેનાથી આ મા  સ  થાય. બહુ ટૂક  વાત 
ને  મોટુ  ફળ.  સ ય દશન  ને  ાન  અને  ચા ર   એ  અંતરના  ુ   વભાવને 
અ ુસર ને  દશા  થાય  તેને  અહ યા  ધા મક  યા,  એને  મો નો  માગ,  એને 
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મો વ પ  જ  કહેવામાં  આવે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  જુઓ,  આ  તો  હ  

સમયસારની ટ કા ઉપાડતાં, પહેલા કળશ ુ ંઆ મંગલાચરણ થાય છે. સમ ં 
કાઈ ? 

તમારે આ લ  કરે  યારે નાખે છે ને માંડવો ? એ ું લાકડુ માણેક તંભ ું. 
ચાર લાકડાવા ું   હોય  છે  ને ?  ુ ં કહેવાય એ ?  માણેક તંભ  કહે  છે  ને  તમારે 
કાઈ? નહ , ઓ ુ ંલાકડુ હોય ને લાલ. નાખે ચાર બાજુ ચાર, ચાર ગ ત ું છે ને 
રખડવાની. 

ોતા : એમ નહ , ચારે  દશામાં હોય તો બરાબર સલામત રહે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : સલામત રહે એટલે ચારેય  દશામાં રખ ા કરે, એમ 

છે  ૂળ તો.  યાં  ુ ં છે પણ ? આ તો ભગવાન ુ ં ાનમંડપ નખાય છે.  જેમાંથી 
મો લ મી મળે એવો મંડપ નખાય છે. આહાહા ! 

ોતા :  ુ તના માંડવા. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ુ તના  માંડવા.  આહાહા  !  મંગલાચરણ.  ુ  ! 

મંગલ—‘મંગ’ નામ પ વ તા ને ‘લ’ નામ લા ત (આપે). મંગલ – ણ અ ર છે. 
મંગ લક કરે  છે ને ?  ‘ઇક‘ તો  યય  છે.  મંગલ.  ‘મંગ’ એટલે પ વ તા ને  ‘લ’ 
એટલે  ા ત (આપે). એને પ વ તાની  ા ત તેને  વા ુ ૂ ત ને તેને મંગ લક કહે 
છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એની  ા તો કરે, એ ું  ાન તો કરે કે માગ આ 

છે. માગની ખબર ન મળે અને  કુમાગ  ય ને માગ માને,  (તો) આરા કોઈ  દ’ 
આવવાના નથી. ચોરાશીના આહાહા !અવતાર, અનંત અનંત કાળ ગયો. 

‘અનેક જુગ વી યા રે, એને પંથે ચાલતા; 
ન આયો ન આયો પંથડા કેરો રે પાર...... 

લોકડ યાની લાજે રે, બહે ું કાઢ   ુંઘટા;’ 
લોકની લાજે  યા કર –આ કર , આ કર . (પણ) વ ુ  ુ ં છે તે ુ ંભાન 

ક ુ નહ . સમ  ંકાઈ ? 
પોતાને પોતાથી જ  ણે  છે—પ્રગટ કરે  છે.  દેખો  ! ભગવાન આ મા 

એનામાં  કાશ  નામનો  એક  ુણ  છે.  આ મામાં  કાશ...  જેમ  ાન ુણ  છે, 
આનંદ ુણ છે,  ા ુણ છે, ચા ર ુણ છે તેમ  કાશ નામની એક શ ત છે. 
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(૧૨મી  શ ત).  તો  કહે  છે  કે  કાશશ ત— કાશ— વ  (પોતે)  ય   થાય 
એવો  જ  એનામાં  ુણ  છે.  આહાહા  !  એ  નીચે  (ચોથ ે ુણ થાને)  પણ 

સ ય દશનના  કાળમાં  મ ત– ુત ાનના  ય પણ ેઆ મા  જણાય  એવો  એ 

આ મા છે એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ? 
આ  વશેષણથી, આ માને  અને  ાનન ે સવથા  પરો   જ  માનનાર 

જૈ મનીય....  જૈ મનીય  મત  કહેવાય  છે  અ યનો.  ....ભ -પ્રભાકર  આ દના 
મતનો  યવ છેદ થયો. (અ ાની) એમ (માન ેછે) કે આ મા ને  ાન  ય  હોય 
જ નહ , પરો  જ છે. (સમાધાન) : એ અ ાનીને પરો  છે, વ ુના  વભાવમાં 
પરો   છે  નહ .  ‘સવથા’  ક ુ ં છે  ને ?  ‘સવથા’નો અથ એ  કે અ ાનભાવમાં 
ભાન નથી  યાં  (આ મા) પરો   છે,  (પર ુ) વ ુના ભાનમાં  પરો   છે એમ  છે 

નહ .  ય   જ  વ ુ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ‘સવથા’  શ દ  છે  ને  ભાઈ  ? 
(અ યમત)  એમ  કહે  છે  કે  આ મા  અને  ( ાન)  બેયન ે હ— યને,  ુણને. 
આ માન ેઅને તથા  ાનન ેસવથા  ય  નહ  માનનારા, પરો  જ માનનાર 
અ યમ તનો  યવ છેદ થયો. 

ભગવાન સવ ના પંથમાં—પરમા મામાં—તો આ મા  ાનથી  ય  થાય 
એવો  એનો  વભાવ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  બેયની  વાત  થઈ. આ મા, ઓલો 
(અ ાની) કહે છે કે, પરો  છે અને એ ું  ાનેય પરો  છે. (અહ  કહે છે), ના. 
આ મા  ને  ાન—બેય  ય   થઈ  શકે  એવો  એનો  વભાવ  છે.  વભાવ.... 
અંતર  ાનથી  ાનને  ણે,  ાન  ારા આ માને  ણે (તે)  ય  છે,  યાં રાગ 

ને મનનો આ ય નથી. એવો આ માનો  વભાવ (છે), પોતે પોતાને  ણે એવો 
વભાવ છે. કહો, સમ ં ? 

તેમ  જ  ાન  અ ય  ાનથી  ણી  શકાય  છે,  પોતે  પોતાને  નથી 
ણ ું—એ ુ ંમાનનાર નૈયા યકોનો પણ પ્ર તષેધ થયો.  ું ક ું ? (અ ાની 

કહે છે કે,) આ મા છે એ ું ભાન થ ું— ાન. પણ એ  ાનની પયાય  ગટ થઈ, 
એ  ગટ થયેલી (પયાય) પોતે પોતાને કેમ  ણે ? જે કાળે  ાન  ગટ થાય છે તે 
જ કાળે તે  પોતાને  કેમ  ણે ?  ( ાન)  ગટ થાય  છે તે બી  કાળે જણાય, 
બીજુ  ાન એને  ણે. ઝ ણી વાત છે. સમ ં કાઈ ? એમ અ ાની કહે છે. 
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અહ  કહે છે કે, નહ .  ાન વ પ ભગવાન,  ુ ય-પાપના  વક પ  વનાનો.... જે 

ાનથી  ાન (-આ મા) જણા  ંએ  ાન  ગ ું, ત ેકાળે  ાને  ાનને  ું. 
ગ ું  અને  ું—બેય  એનો  વભાવ  છે.  આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ? 
ગટે ું  ાન  પોતાને  ન  ણે  અને  બીજુ  ાન  એન ે ણે  એમ  છે  નહ , 

ભગવાનના માગમાં એમ છે નહ . પણ એમ હોઈ શકે (નહ .) ‘ ાન  ગ ું આ’ 
ત ે ુ ં ાં  (કોણે) ? ઓહોહો..!  ‘આ  ાન  ( ગ ું), આ  ુ   છે’  (એમ) 

યા  વના ‘આ  ુ  છે, આ આ મા પ વ  છે’ એમ  ું કોણે ? સમ ં 
કાઈ ? ઝ ણી વાત છે, પણ છે  ૂળ રકમની (-વ ુની.) 

વા ણયા  ૂળ રકમ લેવા માંગે કે નહ  ? પાંચ લાખ ધીયા હોય છ આનાની 
તર કે ને ( યાજ) લેતાં વીસ વષ કા ા (હોય તો કહે), ‘હવે  ૂડ -પૈસા લાવ ?‘ 
‘પણ ભાઈસા‘બ ! પૈસા નથી.‘ ‘ યાજ ઘ ં ખા ું, હવે રકમ લાવને  ૂળ.‘ ઓલો 
કહે, ‘રકમ નથી.‘ હાય-હાય ! !  યાજ ખાઈન ે ુ ંક ુ આમાં ? (એમ) આ  ૂળ 

રકમની વાત છે. સમ ય છે કાઈ ?  ૂળ રકમ લાવ—એકલો આ મા કોણ છે 

તેને લાવ  માં, એ  વના બધા  ૂળ ને ધાણી છે. અમરચંદભાઈ ! એય ! પૈસા 
લેવા  ય છે ને કાન ુર, કેટલાં ? ઓહોહો ! લાખો  પયા બીડ ના વેપાર. એક 
દ’ના કેટલા લાખ ? ને મ હનામા ંકેટલાં કરોડો  પયા લાવતા હોય. દસ લાખ ને 
વીસ લાખ બે-ચાર  દ’માં કાન ુર જઈને.  ૂળ ભેગી થાય છે  યાં. સમ ય છે 

કાઈ  ?  એ  ુ  ગલ  છે  કે  નહ   ?  એ  તો  ુ  ગલ,  ભગવાન એને  કહે  છે,  અન ે
ુ  ગલન ેભગવાન અ વત વ કહે છે. એ અ વત વનો આ મા  વામી (નથી.)  

જેમ ઈ ર કોઈ, જગતનો કતા છે ? છે કોઈ એનો કતા  કે એનો  વામી 
હોય ? કોઈ નથી. એમ જડનો  વામી જડ છે, જડનો  વામી આ મા ન હોય. 
જડનો કતા પણ નથી ને આ મા જડનો  વામી પણ નથી. જડનો  વામી માને તે 
જડ કહેવાય. ભસનો  વામી પાડો હોય, એમ જડનો  વામી (પોતાને) માન ેએ 

પાડા—જડ  જેવા  છે  એમ  કહે  છે  અહ   તો  ભગવાન.  જે તીભાઈ  !  અહ  

વીતરાગને  ાં પડ  છે જગતની. આ માગ છે બાપા ! સાંભળ ું હોય તો સાંભળ 

અને સમજ ુ ંહોય તો સમજ  ું. અહ યા પૈસા કાઈ ઊઘરાવવા છે ?  કે ઓલા 
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ુશી થાય ને ખરડો કર  આપે  બે-પાંચ-પચાસ હ રનો.  ૂળમાં  ુ ં છે ?  ૂકને 
પડ ું. સમ ં કાઈ? 

ભગવાન  લોકનાથ  પરમા મા અને  સંતો એમ  કહે  છે  કે ભાઈ  !  તાર  

વ પલ મી અંદર પડ  છે ને ?  ૂણાનંદનો નાથ છો ને  ું ? એની અંતર સ ુખ 

થઈને અ ુભવ કર એ તાર  લ મી છે, એ તાર   યા અન ેએ તારો ધમ છે. અને 
ત ેવખત ે ું તને  ણીશ, તને ખબર પડશે કે ઓહોહો ! ! ભાન થ ું મને, આ મા 
જણાણો. કોઈ તને કહે તો જણાશે એમ છે નહ , એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
યો,  યાં  ુધી તો કાલ આ ું’ ું. થોડુક આ નહો ું થ ું. 

ાન અ ય  ાનથી  ણી શકાય—એમ (અ ાની) કહે છે.  ણના  

ાન બી થી જણાય અથવા બીજુ  ાન વળ   ી થી જણાય તો,  મેળ તો 
ર ો નહ  કાઈ. પોતાના  ાને ‘આ આ મા છે’ એમ  ું, એ  ાને  ાનને પણ 

ું અને  ાન ેપોતાના  ય- ણુન ેપણ  યા. એવો આ માનો  વભાવ છે. 
પોતે પોતાને  ય  થઈને પોત ેજણાય એવો છે, એમા ંવ ચે રાગ અને  ુ ય ને 
ન મ ની કોઈ અંદર અવકાશ–અવકાશ (-મદદ) છે નહ . એવો એ  વભાવ છે 

ભગવાન આ માનો. આમ અ ુભવ  ને  તીત  કરે  યારે  ત ે ધમ  અને  સમ કતી 
કહેવામાં આવે છે. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 

હવે  सवभावारिद.े  કેવો  છે  ભગવાન  આ માનો  વભાવ  ? 
सवभावार....  પોતાથી  અ ય  ય—જેટલાં  આ  આ મા  સવાયના  અનંતા 
આ માઓ છે ને....  નગોદના અનંતા આ માઓ....  નગોદ સમ ય  છે ? આ 

બટાટા, શ રકદ, લીલ ગ. એની એક કટક   યો રાઈ જેટલી, તેમાં અસં ય તો 
શર ર છે અને એક શર રમાં અ યાર  ુધી  સ  થયા એથી અનંત ુણા  વ છે. 
ા  (કહા) ? આ બટાટા, શ રકદ..  ુ ં કહેવાય તમારે ?  ડુગળ , આ લસણ  

—ઢોકળામાં નાખે છેન ેસર ું ? લસણ ુ ંશાક ને ભાખર ..  ુ ંકહેવાય ? મસાલો. 
એ લસણની આટલી કળ ની એક રાઈ જેટલી કટક   યો, રાઈ જેટલી કટક , તો 
ભગવાન પરમે ર સવ દેવ  લોકનાથ કહે છે કે તેમાં અસં ય ઔદા રક શર ર 
છે–ઔદા રક શર ર અન ેએક શર રમાં અ યાર  ુધી જેટલાં  સ  થયાં....  સ  

પરમા માની  સં યા અનંત  કાળથી  થતી આવ ે છે— સ  થતાં આવે  છે....  છ 
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મ હન ે ને આઠ સમયે  છ સો  ને આઠ  ( વની)  ુ ત  થાય એવો ભગવાનના 
ાનમાં લેખ છે. અઢ   પમાંથી છ સો ને આઠ ( વ)  ુ તને પામે. તો એટલો 

અનંત કાળ ગયો ત ેઅનંત કાળમાં જેટલાં  સ  થયાં એથી—એક રાઈ (જેટલી) 
કટક માં અસં ય  શર ર, એક શર રમા ંએ  સ   કરતાં—અનંત ુણા  વ  છે. 
સમ  ંકે નહ  ? જુવાનીયાઓએ તો સાંભ ુ ંપણ નહ  હોય. કોને ખબર છે 

જૈનમાં જ મે તોય... 
એવા  અનંતા  વ  કેવળ ાની  આ માની  પયાયમાં  જણાય  એવો 

પયાયધમ  વનો  છે.  અનંતા  નગોદના  વને  એક  સમયમાં  ાન  ણે.  છે 

જુઓ ? પોતાથી અ ય સવ  વ... સવ  વમા ંતો અનંતા  નગોદ આ યા, 
અનંતા  કેવળ   આ યા,  અનંતા  સ   આ યા.  એ  બધાને  આ મા ું             
ાન— ુત ાન  ણે  એમ  કહે  છે.  કેવળ ાની  તો  ણે,  પણ  ાનની 
ુતપયાયમાં  પણ જણાય. સમ ં  કાઈ ? सवभावार  છે  ને ? સવ અનેરા 

ભાવ—પોતાના ભાવથી અનેરા ભાવ.  કોણ ? સવ  વ. અનંતા આ માઓ, 
કેવળ ઓ, અનંતા  સ   થઈ  ગયા,  લાખો  કેવળ   વતમાનમાં  મહા વદેહ ે માં 
બરાજે છે, વીસ તીથકરો પરમા મા મહા વદેહમા ં બરાજે છે—એ બધા  વને 
આ મા  ાનની પયાયમાં  ણે એવો  ાનનો  વભાવ છે. ‘સવ ‘ને  સ  કરે છે. 
સમ  ં કાઈ ? સવ  વ. બી  વાત સવ અ વ.  ‘ વા વ‘  છે  ને ? 
સવ અ વ. પરમા થી માંડ ને આખા લોકના જેટલાં રજકણો—આ  ૂળ—
માટ—આ દ  બ ું,  (તે)  બધાને  એક  સમયમા ં ભગવાન  ણે  એવો  એનો 
વભાવ છે.  ણે એનો  વભાવ, કર ું એનો  વભાવ નહ . 

પછ  ચરાચર શ દ છે. એટલે  વ-અ વના બે  કાર છે. કેટલાંક  વો 
થર  છે  સ  આ દ અને  કેટલાંક  વો ગ તમાં ચાલતા હોય  છે—એ બધાને 

ભગવાન ું  ાન  ણે.  ચર—ચાલતાં,  અચર— થર.—એવા  બધા  વને 
ભગવાન  એક  સમયમાં  ણે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એક  સેકડના  અસં યમા 
ભાગમાં  નગોદના—બટાટાના અનંતા  વો આહ  મર ન ેબીજે જતાં  ર તામા ં
હોય (અથવા) એક  વ અહ  મર ન ેબીજે ઉપજવા  ય તો ર તામાં (હોય) 
એને ‘ચર’ કહેવાય, ગ ત કરનારા. —એવા અનંતને ભગવાન  ણે અને ઉભેલા 
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(- થર) અનંતા  વો  નગોદના પ ા છે એને પણ  ણે.  સ  અનંતા છે એને 
પણ  ાનનો  પયાય  ણે અને  સ  અહ  થઈને આમ  (અહ થી ઉ વ) જતાં 
હોય એને પણ ભગવાન  ણે. સમ ં કાઈ ? 

ચર-અચર પદાથ... ત ે ય લીધાં. ચર–અચર પદાથ—એ  ય એટલ ે

વ ુ  લીધી.  એને  આ મા ું  ાન—સવ પ ં— ણે  એવો આ માનો  સવ  

વભાવ છે અને પયાયમાં  ગટ થતાં બ ું  ય   ણે એવો આ માનો  વભાવ 
છે. એ સવ  વા વ... એક વાત. ચરાચર પદાથ એટલે  ય લી ું,  વ ુ. 
હવ ેસવ  ે –કાળ... એ લોક અને અલોક  ે  એન ેભગવાન ુ ં ાન  ણે. 
સવ  ે  છે ને ? સવ  ે  એટલે આ લોક આખો  ાંડ—ચૌદ  ાંડ—ચૌદ 
રાજુલોક અને બીજો અલોક ખાલી  છે.  લોક થઈ  ર ા  પછ  ખાલી ભાગ  છે, 
જેન ેભગવાન અલોક કહે છે. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. 
અનંત..  જેનો  ાંય અંત નથી એવો અલોક.  ાંય અંત નથી એ  ે નો,  યાં 
આકાશ  છે. એ સવ  ે ને...  જુઓ  ! સવ  ે  એને  ણે ભગવાન ું  ાન. 
આ માની— ાનની એટલી તાકાત છે. સમ ં કા  ? 

એમ ને એમ વાંચી  ય  (તો)  પાર આવે એ ું  નથી. એક-એક શ દમાં 
માલ ભય   છે અંદર.  સવ  ે –કાળ...  પણ  ુ ં સવ  ? આ  ચૌદ  રાજુલોક.... 
ભગવાન ેચૌદ  ાંડ—ચૌદ રાજુ જોયા છે અસં ય યોજનમાં. અને એ  સવાય 
ખાલી છે ને પછ  ખાલી ? ખાલીનો—આકાશનો—અંત  ાં ? આકાશ  ાં  થઈ 
રહે ું  હશે  ?  થઈ  ર ા  પછ   ુ ં હશે  ?  કોઈ  દ’  વચાર  કય   છે  કોઈ  દ’  ? 
ભગવાન ેઆકાશ નામનો પદાથ જોયો છે (તે) અનંત.. અનંત.. અનંત.. ચા યો 
જ  ય  છે....  છે..  છે..  છે..  છે..  છે..  છે..  છે,  ‘નથી‘ એમ  ાંય આવે નહ . 
‘નથી‘ તો પછ   ું ? —એવા આકાશ  ે ન ેપણ આ મા એક સમયમાં  ણે 
એવો સવ નો  વભાવ  છે અને આ આ માના  ુણનો પણ એવો  વભાવ  છે. 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 

સવ  પદાથ   લીધાં  પહેલાં.  ‘સવ’  શ દ  છેને  પહેલો  જુઓ  ?  પોતાથી 
અ ય સવ  વા વ, ચરાચર... એ  ય—વ ુ લીધી. પછ  પોતાથી અને  

ે  એટલે લોકાલોક. એને ભગવાન ું  ાન ને આ મા ુ ં ાન ( ણે.) સવ કાળ 
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લીધો  પછ .  ણ  કાળ— ૂત,  ભ વ ય અને  વતમાન.  એને આ માની  ાનની 
પયાય સવ  થાય એટલ ે ૂણ  ણે. એવો આ માનો સવ   વભાવ– ુણ  છે 

અંદર.  ુણમાંથી ત ેપયાય  ગટ થાય છે, કાઈ બહારથી આવતી નથી. સમ  ં

કાઈ ? 
ણ બોલ થયા, આ માનો  વા ુભવ થઈને.  જુઓ  !  (૧) भावाय લઈને 

ય  લી ું,  (૨) िचभावाय  લઈન ે ુણ  લીધો,  (૩) ानभुिूत  લઈન ે પયાય 
લીધી. એ ानभुिूतમાં—અ ુભવમાં  સંવર અને  નજરા  (આવી  ગયાં).  (૧માં) 
વ ય આવી ગ ું, (૨માં)  વનો  ુણ આ યો, (૩માં) અ ુ ૂ તમાં સંવર ન ે

નજરા આવી ગયાં.  ુ તા  ગટ  પયાયમાં, અંતર અ ુભવથી, એને સંવર  ને 
નજરા કહે છે અને આ (૪) सवभावातंरને હવ ેકેવળ ાન પી મો  કહે છે.  વ, 
સંવર,  નજરા ને મો —ચાર ત વ  સ  કયા અ ત પે. અ વ ને આ વ, બંધ 
( વમાં) નથી એમ ના ત ું કામ નથી એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

કહે  છે,  ભગવાન  આ મા  પોતા ું  ય,  પોતાની  શ ત  અને  પોતાની 
અ ુ ૂ ત  યા—એ  ારા  સવ   થઈ  શકે  છે.  એ  સવ ની  પયાય,  અવ થા 
છે—દશા  છે.  કઈ  ‘સવ ‘  કોઈ  ુણ  નથી  કાળ ,  એની  દશા  છે.  એ  દશા 
પોતાથી અનેરા  વ, અ વ, ચરાચરને જોવે, સવ  ે ન ેજોવ ેઅને સવ કાળ 

સંબંધી  ણ કાળને  ણે. સમ ં કાઈ ? 
ોતા :  ણ કાળને  ણે એ જરા કઠણ પ ું. 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ણ કાળને  ણે એમાં  ુ ં?  ૂત, ભ વ ય, વતમાન 

છે એમ  ું.  ૂત આમ છે, વતમાન આમ છે, ભ વ ય આમ છે—‘છે‘ એ ુ ં
ું.  ાનની પયાયમાં ન જણાય એ ું  ુ ંછે ? સવ  ન  ણે એ ું  ુ ંહોય ? 

સવ  કોને કહ યે ? સવ  એટલે સવને  ણે. ‘ન  ણે‘ એમાં આવે નહ , ‘ન 
ણે‘  એ  આવે  જ  નહ .  યારે  (કોઈ)  કહે,  ‘અના દ  છે  તેને  ુ ં ?‘  

(સમાધાન:) અના દને અના દ  ું, અનંત  છે એન ેઅનંત  ું.  છે એમ 
ું. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! ભગવાનના ઘરની મોટ  વા ુ ં છે ભઈ આ 

તો...  આહાહા  !  કેવળ ાની  એટલે  ?  એક  સમયમાં—સેકડના  અસં યમા 
ભાગમાં— ણ  કાળ,  ણ  લોકને  ણે.  એ ું  કેવળ ાન  ગ ું  એ  ગ ું, 
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અનંત કાળ એમ ને એમ રહેશે. આહાહા ! એવો તારો  વભાવ છે. ‘ભાઈ !  ુ ં
સા ું તો જો તને‘—એમ કહે છે. પણ પર સા ું જોઈન ેહેરાન થઈને મર  ગયો.  

કહે છે, સવ  ે કાળસંબંધી અને સવ  વશેષણો સ હત.... હવ ેભાવ 
આ યો.  વશેષણો એટલ ેભાવ.  ય,  ે , કાળ ને ભાવ—ચાર બોલ આ યા. 
સમ ં  કાઈ ? ભગવાન આ મા  પોતાની અ ુ ૂ તની  યાથી  પોતાને  ણે 
અને  સવ   પયાયમાં  પોતાથી  અનેરા  અનંત  આ માઓ,  અનંત  પરમા ઓ 

(આ દ) અન ેતેના (- વ ના અલોક સ હત)  ણ લોક ું  ે  અને  ણ કાળનો 
કાળ અને બધા પદાથ ના  ુણોને ( ણે.)  વશેષણ એટલ ે ુણો. એક આ માના 
અનંતા  ુણોને આ મા  ણે. 

એક  પરમા —આ  પોઈ ટ  છે.  આ  (આંગળ )  કાઈ  ૂળ  ચીજ  નથી, 
(તેના) કટકા કરતાં કરતા ંકરતાં છે લો પોઈ ટ રહે એને ભગવાન પરમા  કહે છે. 
આ  તો  ઘણા  રજકણો ું  ભે ું  (થયે ું)  દળ,  જડ  છે  માટ .  એનો  કટકો  કરતાં 
છે લો  પોઈ ટ  રહે  એને  ભગવાન  પરમા મા  પરમા   કહે  છે.  પરમ+અ —
એનાથી નાનો કોઈ (અ ) હોઈ શકે નહ . એવા એક પરમા મા ંઅનંતા  ુણ છે, 
એની અનંતી પયાય છે. આ  વશેષણ એટલ ેભાવની વાત છે. દરેક આ મા અને 
દરેક પરમા  (આ દ  યના) અનંતા  ુણો એને  વશેષણ (કહે છે).  

અનંત  ય, અનંત  ે , અનંત કાળ, અનંત  ુણ સ હત એક જ સમયે 
ણનારો—એક  સમયમાં  ણનારો  આ માનો  વભાવ  છે.  આહાહા  ! 

સવ ની હ  ખબર ન મળે (કે) સવ  કોને કહેવાય ? સમ  ંકાઈ ? એક જ 

સમય ે ણનારો છે. આ  વશેષણથી, સવ નો અભાવ માનનાર મીમાંસક 
આ દ ુ ં નરાકરણ થ ું. ‘સવ  હોઈ શકે નહ ’ એમ માનનારા છે, આજે પણ 

છે. અરે ભગવાન ! બા ુ !  ુ ંઆ મા છો ને ભાઈ ! અન ેઆ મા તો  िचभाव 
ક ધો  પહેલો,  ાન વભાવ  ક ધો.  તો એનો  ાન વભાવ  ાનમાં  ૂણ  (હોય). 
‘ ાન‘– વભાવ કહો,  ુણ કહો,  ૂણ કહો, એક કહો  કે અખંડ કહો  (એક જ 

વાત  છે).  એવો  ૂણ  વભાવ  છે  ત ે સવ વભાવ  છે.  એની એકા તા  કરતાં  
પયાયમાં  સવ વભાવ  ગટ ેએ  કેવળ ાની  પરમા મા  કહેવાય  છે.  સમ ં 
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કાઈ ? એ  કેવળ   ણ કાળ,  ણ લોક,  ય– ુણ–પયાય—બધાને  ણે  છે. 
સમ ય છે કાઈ ? 

કોઈ  (અ ાની) આ સવ ને માનતા નથી  કે  ‘સવ  હોય ? અરે, સવ  

હોય  તો  ણ  કાળ,  ણ  લોક  જણાઈ  ય  એનામાં.  પછ   તો આપણાં  એ 

ભગવાન ે ુ ં એમ  થાય,  આપ  ં ક  ુ કાઈ  થાય  નહ .  માટ ે સવ   નથી. 
સામા ય  ણે,  એના  પેટાભેદ  ન  ણે‘—એમ  (અ ાની)  કહે  છે.  ‘જો  બ ુ ં

ણે—કેવળ ાનમા ંબ ું જણાય કે આ  યની આ પયાય, આ  ે ે, આ કાળે 

થશ ેએ ું બ ું  ણે—તો આપણ ેકરવા ુ ં કાઈ રહે ું  નથી.‘ (સમાધાન:) અરે, 
સાંભળને  ?  સવ   ભગવાન ે બ ું— ણ  કાળ,  ણ  લોક  વશેષ  સ હત  કઈ 
પયાય,  ા  ે ે,  ે કાળે, કેમ થાય એ બ ું— ું છે. સમ ં કાઈ ? પણ 

એ  સવ   પરમા માનો  જેણ ે નણય  કય   એને  સ ય દશન  થાય  (અને)  એન ે
ણવા ું–દેખવા ું  રહ   ય  છે—એ  ણે  (- ણનાર  રહે)  છે.  સમ  ં

કાઈ ? 
આવે  છે  ને  ?  શીતલનાથ  ભગવાનમા ં આવે  છે,  નહ   ?  દેવચંદ ના 

તવનમા ંઆવે છે.  ‘ ય  ે  ને કાળ ભાવ  ુણ, રાજની ત એ ચાર  ; જડ 
ચૈત ય....‘ એમાં આવે  છે, શ દ  ૂલી ગયા.  ‘આપની આ ા લોપતા નથી‘—
એ ુ ંઆવે છે, શીતલનાથ ભગવાનમા ંઆવે છે. શીતલનાથ ભગવાનમા ંએ શ દ 
આવે છે દેવચંદ ની  ુ તમાં. 

‘ ય  ે  ને કાળ ભાવ  ુણ, રાજની તએ ચાર  ; 
ાસ  વના જડ ચૈત ય  ુની, કોઈ ન લોપે કાર  .‘ 

યો, આવી ગ ું. એ તો શ દો આવતાં આવતાં.... ઘણા ંકાળ પહેલાં વાં ુ ંહોય. 
‘ ાસ  વના જડ ચૈત ય  ુની, કોઈ ન લોપે કાર  ,’ 

ભગવાન  !  તાર   આ ા  કોઈ  લોપે  નહ .  તારા  ાનમાં  જણા  ં ત ે માણે 
જગતમા ંથાય,  પણ  ાસ  વના—કાઈ તમે  ુ ં માટ ેથાય એમ નહ . એની 
પયાયનો ધમ તે કાળે તેમ થવાનો  છે. સમ ં કાઈ ? શીતલનાથ ભગવાનમાં 
આવે છે દેવચંદ ની  ુ ત.  પણ  ાં....  વચાર–મનન ન મળે, લોકોને નવરાશ 

ન મળે. (પાપમાં) તેવીસ કલાક ગાળે અને માંડ એક કલાક એવો, ઠઠડવા જેવો, 
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કાઢે—કા ભ ત કર , કા ણમો અ રહતાણં કર , કા સામા યક થોથા જેવી કર  ને 
આ  ૂર   થઈ  વ.  થોથા  જેવી...  વા ત વક એક સમયની સામ યક  કરે  (તો) 
જનમ-મરણ ટળ   ય. એ આ દશાની વાત ચાલે  છે. સમ ય  છે કાઈ? આ 

સમતા—આ માના  આનંદનો  લાભ  થાય—એને  સામા યક  (કહે  છે.)  આ 

સમયસારની સામા યક કહેવાય છે. 
કહે છે, સવ .... આહાહા ! ભગવાન અ રહત—લાખો કેવળ— બરાજે 

છે મહા વદેહ ે માં, અ યારે મોજુદ  છે જમીન ઉપર. સીમંધર ભગવાન આ દ 
તીથકરો મોજુદ  છે— બરાજે  છે. અનંતા  સ ો  બરાજે  છે. એવા સવ  એક 
સમયમાં  ણ કાળ,  ણ લોકને  ણે (છે અને) એવી જ આ આ માની શ ત 
છે. કોઈ ું કરવાની શ ત નથી, પણ  ણ કાળ,  ણ લોકને  ણવાની શ ત છે 

એવો આ મા  છે. એવા આ માને અંદર  ણીને અ ુભવવો આ એ ું નામ ધમ 
અને સ ય દશન કહેવાય છે.     

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૩ 
ોક – ૧, ૨ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ-૩, સોમવાર, તા. ૯-૯-Õ૬૮ 
 

પહેલા કળશમાં મંગળ અથ  ુ  આ માન ેનમ કાર કય  છે. જુઓ ! 
આ ઇ પ ં. મંગળ અથ  ુ  આ માને નમ કાર કય  છે. કોઈ ું નામ લઈન ે
નહ , (પણ)  ુ  આ મા ને પરમા માને. જુઓ ! ઇ દેવ, ધમ ના ઇ દેવ પરમ 
આ મા  (છે  કે)  જેને  ૂણ  દશા  ગટ થઈ ગઈ  છે. सवभावारिद ेક ું  ને ? 
ानभुूाથી  ગટ  કર ને सवभावार  ણ  કાળ,  ણ લોક—સવ  ય– ે –
કાળ–ભાવને—જેણે  ાનની પયાયમાં  યા એવા સવ  પરમા મા તેને મંગળ 

અથ  ુ  આ માન ેનમ કાર કય  છે. અંદર પોતાનો આ મા  ુ  છે એને પણ 

નમ કાર એમાં આવી  ય છે. સમ  ંકાઈ ? 
કોઈ એમ પ્ર  કરે કે કોઈ ઇ દેવ ુ ંનામ લઈ નમ કાર કેમ ન કય  ? 

મહાવીર,  ઋષભદેવ,  શાં તનાથ,  પા નાથ  (આ દ)  કોઈ  (તીથકર) ુ ં નામ  તો 
લી ું નહ  ? ચોવીસ તીથકરમાંથી કોઈ તીથકર ુ ંનામ લે ુ ંહ ું ને ? 

તે ું  સમાધાન  :  વા ત વકપણે  એટલ ે ખરેખર  તો  ઇ દેવ ું 
(સામા ય)—સં ેપમાં  વ પ એ ું છે કે સવ કમર હત... એનો અથ કે પહેલાં 
કમ હતાં, પછ  કમ ર હત થયાં. જુઓ ! આ  સ ાત ઇ દેવનો. પરમા મા એને 
કમ સ હતપ  ંહ ું, એ કમ ર હત થયાં, એકલો આ મા થયો. સવ ... ત વ તો 
અના દ ું છે. એથી વાત  ું છે પણ ? એ વાત  ુ ંચાલી ? ‘ ુ  સ ા‘ કહેતાં જ 

અ ુ  સ ા હતી, પયાયમાં અ ુ તા હતી. ‘ઇ દેવ‘ કહેતાં જ પરમા મા સવ 
કમ ર હત (થયાં) એટલ ેકમ સ હત હતાં. એની સાથે આ  યાય પણ ભેગો આવી 

ય છે. સમ ય છે ? 
ઇ દેવ ુ ં(સામા ય) સં તમાં—ટૂકુ  વ પ તો એ સવ કમર હત અને 

સવ .... એક સમયમાં....  ાન વભાવી આ મા (છે) એટલે એની પયાય  ૂણ 

થાય  એટલ ે સવ   (થાય)  એટલ ે ણ  કાળ,  ણ  લોકન ે ણે.  એ  સવ  

પરમા મા તે ઇ દેવ છે. સમ ય છે કાઈ ? અને વીતરાગ... સવ ની સાથે રાગ 
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ર હત.  પહેલા  ‘કમ  ર હત’  ક ું  હ ું,  (પછ )  ‘સવ ’  ક ું,  (હવે)  રાગ  ર હત 
(વીતરાગ).  ભગવાન  આ મા  અ ત,  ....અ ત.  એ ું  વ પ  કમ  ર હત, 
સવ પ ં, રાગ ર હત છે. કહો, સમ ં કાઈ ? 

એવો  ુ  આ મા જ છે—એ તો  ુ  આ મા જ આવો છે, પરમા મા 
(અને)  ુ   આ મા.  આ  ‘સમયસાર’ના  અથમાં  અ રહતને  ઉતાયા  છે 

નમ કારમાં.  ‘સમયસાર’  શ દ  છે  ને  ?  એના  પછ  આમેય  ઉતાયા  છે  બધા. 
સમતાના—સ યક્  કારે  વા ત વક  વ પના— ણનારા  એવા  સા તશય 
સ ય   વોથી માંડ ને બારમા  ુણ થાન  ુધી, એવા જે ‘સમય’—સ યક્ 
કારે  ણનારા, એમાં જે  ુ ય એવા  જનરાજ. એટલ ે‘સમયસાર’માં (-એના 

અથમાં)  જનરાજ પણ કા ા છે,  ય ત કે ફલા  ંએમ નહ . વ ુ આવી છે. 
સમ ય છે ? (જુઓ, પરમ અ યા મ તર ગણી,  ોક ૧).  

સ માં  પણ  એ  ઉતા  ુ છે.  ‘સમ+અય’—સમતાના  ધણી  જે 

યોગીરાજ— ુ નઓ. ‘સમય‘—સમતા—વીતરાગતા એના  વામી જે યોગીઓ, 
એમાં પણ  ુ ય—‘સાર’ (એ)  સ . એટલ ે ‘સમયસાર’માં  સ  પણ આવી 

ય છે.  
આચાય  પણ.  સ યક્—સ ય ાન,  સ ય દશન....  ‘સમય’  છે  ને  ? 

સ ય દશન,  સ ય ાન,  સ ય  ચા ર   આ દ  આચારના  પાળનારા  એવા  જે 

‘સમય’—સંતો,  એમા ં ુ ય  એવા  ‘સાર’  (તે)  ‘સમયસાર’.  (તેથી) આચાય 
પણ એમાં આવી  ય છે.  

ઉપા યાય....  ‘સમય’—શા ના  ણનારા,  શા ના  ણનારા. 
‘સમય’  એટલે  શા   એના  જે  ણનારા,  એમા ં ‘સાર’—જણાવનારા  અને 

ણનારા એવા ઉપા યાય (એ) ‘સમયસાર’. શોભાલાલ  !  
અન ે સા ુ—સ યક્  કારે  સ ય દશન– ાન–ચા ર ને  સાધે.  ‘સમય’= 

સમ્+અય.  સમ્  એટલે  સ ય દશન, અય  એટલે  ાન, સાર  એટલે  ચા ર —
‘સમયસાર’. સમયસાર એને જે આરાધે—સાધે એ સા ુ.  
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અને ‘સમયસાર’—સમ્ એટલે સ ય દશન, અય એટલ ેસ ય ાન, સાર 
એટલે  ચા ર .  ‘સમયસાર’, એમાં  પણ  ‘સાર’  વ ુ—વીતરાગ  ૂણતા. એને 
પણ નમ કાર.  

(આ ર તે) પંચ પરમે ન ેનમ કાર, સ ય દશન– ાન–ચા ર ન ેનમ કાર 
(અને) એ બધાના સાર  વ પ ઇ દેવને નમ કાર. સમ ં કાઈ ? અલૌ કક છે 

ને  ?  આ  તો  આચાયના  કથનો  છે,  પારગત  છે  જે  બધામાં.  અ ૃતચં ાચાય     
સંત— દગંબર  ુ ન, એમણ ે યાં શ આત જગલમાં કર  તાડપ  ઉપર (અને) 
યારે આ ઘોળા ુ ંહશ ે!! આહાહા !!! આચાય પોતે કહે છે : नमः समयसाराय. 

બસ,  એક  જ  સમયસાર  આવો,  એને  નમ કાર  ક   છુ.  (એમાં)  પાંચે  પદને 
(નમન) થઈ ગ ું,  ણ રતનન ે(નમન) થઈ ગ ું.  

ઇ દેવ—કમ  ર હત,  સવ ,  રાગ  ર હત  એવા  ઇ દેવ  (જે)  ુ  

આ મા—એને  યાલમા ંલઈન ેકે ત ેઆવા આ મા હોય (છે) અન ેઅમારે એ દશા 
સ — ગટ  કરવી  છે,  માટ ે ઇ દેવ એ  છે. અને  ઇ દેવ  તર કે  ‘ ય‘  પણ 

ઇ દેવ છે, કારણ કે એ પોતે (છે) એમાંથી—પંચ પરમે  પદ એમાંથી— ગટ 
થાય  છે. સ ય દશન– ાન–ચા ર  પણ એમાંથી  ગટ થાય છે  યમાંથી. માટ ે
એ  ય પોતે જ અ રહત,  સ , આચાય, ઉપા યાય, સા ુ, સ ય દશન– ાન  
–ચા ર નો  પડ છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

સમયસાર  તો આ ભરત ે ુ ંઅલૌ કક, અ તૈ ચ ુ  છે—અજોડ ચ ુ 
(છે). આ ું  શા   બી માં  તો  હોય  નહ ,  પણ આ  દગંબર  શા ોમાં  પણ 

સવ કૃ  શા  સમયસાર ! એ  ટૂકામાં ઘ ં જ બતાવનાર, એક-એક શ દની 
યા યામાં ઘ ં ગંભીર બતાવનાર (છે).  

કહે  છે,  તેથી  આ  અ યા મ ંથમા ં સમયસાર  કહેવાથી...  જુઓ  ! 
સમયસાર કહેવાથી ઇ દેવ આવી ગયા. છે ને ? એ પાંચે પદ આવી ગયા, બ ું 
આવી ગ ું, વ ુ ું  વ પ આવી ગ ું, (પણ) કોઈ ુ ંનામ કાઈ ન આ ું. અનંત 
તીથકરો થઈ ગયા એ બધા એમા ંઆવી ગયા, અનંત  સ ો થઈ ગયા તે એમાં 
આવી ગયા. તથા એક જ નામ લેવામાં અ યમતવાદ ઓ મતપ નો  વવાદ 
કરે  છે  તે  સવ ું  નરાકરણ...  સવ ું  નરાકરણ,  સમયસારનાં  વશેષણો 
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વણવીને...  દેખો  ! ानभुूा चकासत,े  सवभावारिद े આ દ  ક ધા  ને  ? 
(તેનાથી) ક ુ. 

વળ  અ યવાદ ઓ પોતાના ઇ દેવ ુ ં નામ  લે  છે  તેમાં ઇ  શ દનો 
અથ ઘટતો નથી. (કોઈ) ઈ ર કતા કહે કે કોઈ  ા– વ –મહેશ વગેરે કહે, 
પણ  એમાં  ઇ   શ દનો  (અથ)  ઘટતો  નથી,  વ તા  આવે  છે.  યા ાદ  

જૈનોને—અપે ત  ાનવાદ વાળા  ાનીઓને તો સવ  વીતરાગ  ુ  આ મા 
જ ઇ  છે. વાહ  !  ‘સવ ’.  જુઓ  ! સવ  વીતરાગ— ાન ે ૂણ ને  કષાયથી  
( ૂ ય)  અકષાયભાવે  પ ર ૂણ.  ાને  ૂણ,  રાગ  ર હત  ભાવમાં  વીતરાગતાએ 

પ ર ૂણ— આ વ ુ ું  વ પ છે,  યો. સમ ં કાઈ ?  ાન ેપ ર ૂણ, કારણ કે 
ાન વભાવ એનો છે અને સમતા એટલે ચા ર વ પ જે  કાળ છે (એથી) એ 

દશામા ં ાનની પયાય  ૂણ થઈ ગઈ (અને) વીતરાગતા  ૂણ થઈ. એટલ ેસવ  ન ે
વીતરાગ એ  ુ  આ મા જ ઇ  છે. કહો, સમ ય છે કાઈ ? 

પછ  ભલ ેતે ઇ દેવન ેપરમા મા કહો.  યો ! આ ‘સમયસાર’ શ દના 
અથ  ઉતાયા  ને?  એને  કહે  છે  કે  પરમા મા  કહો,  પણ  આ  વ પને.  પરમ 
આ મા..  પરમ  આ મા..  ઉ કૃ   આ મા.  સવ   વીતરાગ  ુ   આ માને 
‘સમયસાર’થી ઓળખા યા, પણ એને ‘પરમા મા’ કહો તો કહ  શકાય છે (એમ) 
કહે છે. 

પરમ યો ત  કહો.  ચૈત ય યો ત,  પરમ યો ત,  પરમ યો ત.  ાનની 
યોત  જેને  ૂર—પરમ ખીલી  ગઈ  છે  યાં  વીતરાગતા  તો સાથે  હોય જ  છે. 

પરમ યો ત—ચૈત ય ૂય ભગવાન,  પરમ શ ત ું આ ું  ત વ હ ું એ ખીલી 
ગ ુ ં છે.  પરમ યો ત..  એ  ઇ દેવ  છે,  એ  સમયસાર  છે,  ત ે ધમા માન ે ય 
કરવાલાયક દેવ છે. સમ ય છે કાઈ ? 

પરમે ર... કહો, આ પરમે ર. કોઈ જગતના કતા ને હતા ને ટાળનાર ને 
નાશ કરનાર  (નથી).  ા બનાવે,  વ  પાળે ને શંકર ટાળે,  ટાળે એટલે મારે 
એમ નથી. એ તો ઉ પાદ– યય– ુવ એ ું  વ પ  ય ું છે (તેમાં)  ુવ તે  ા, 
ઉ પ  (ઉ પાદ) થાય ત ે વ  ને  યય થાય ત ેશંકર. સમ  ંકાઈ ? એ ું જે 

વ પ—અ ાન–રાગનો  નાશ થયો, સવ  વીતરાગની  ઉ પ  થઈ ને  ુવપ  ં
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કાયમ ર ું. સમ ય છે કાઈ ? વ ુની  થ ત આવી છે. આ વ ુ આ ર તે છે 

એથી કોઈ  વ  કહે (તો) ત ન ઉલટુ થઈ  ય, એની  ા,  ાન ને બ ું ઉલટુ 
થઈ  ય. સમ ય છે કાઈ ? 

પરમે ર... આ  પરમે ર.  સવ ,  વીતરાગ,  ુ   આ મા  ત ે પરમે ર 
અથવા સમયસાર ત ેપરમે ર. સમ ય છે કાઈ ? સમતાના—ચા ર ના ભાવ ને 
સ ય ાનથી પ ર ૂણ થઈ ગયા એવા પરમે ર = પરમ+ઈ ર =  ૂણ ઈ રતા 
જેન ે ગટ થઈ ગઈ છે. દુ નયા ું કર  દે કે ટાળે એ ઈ ર નહ . (ઈ ર) કરે  ું ? 
જગતના ત વો ‘છે‘ એને કરે  ુ ં? અને ‘છે‘ તેનો નાશ કરે  ુ ં? અને ‘છે‘ તેની 
ઉ પ  કરે  ુ ં? અને ‘છે‘ તેની ર ા કરે  ું ? સમ ય છે કાઈ ? પરમે ર કહો. 
એ ‘સમયસાર’ના ચાર  વશેષણ આ યા ને ? એ સમયસારન ેજ પરમે ર કહો. 

પર   કહો—પરમ  આનંદ.  ભગવાન  આ મા  આનંદ વ પ  છે  તો 
પયાયમાં  પરમ    ગટ  થઈ ગયો—પરમ આનંદ  ગટ  થયો  (અને)  ત ે ુ  

આ મા જ છે. સવ , વીતરાગ,  ુ  આ મા એ જ પરમ આનંદ છે—પરમ   

છે.. સમ ય  છે કાઈ ? પરમ  —બીજો કોઈ કતા જગતનો  (છે) એમ  છે 

નહ . આ પરમ   છે. 
શવ.  યો,  આ યા  શંકર.  શવ  એટલે  ઉપ વ  ર હત.  આ મા ું  ુ  

ચદાનંદ વ પ,  સવ ,  વીતરાગ એ ઇ દેવ  (છે અને)  તેને  શવ  કહ એ.  કોઈ 
શવ—કોઈ શંકર પાવતીનો ધણી  (છે), એવો  કોઈ  છે  નહ . સમ ં  કાઈ ? 
‘નમો ુણં’માં  આવે  છે  ‘ સવમલય....‘  આવે  છેન ે નમો ુણંમાં  ? 
‘ સવમલયમ યમણંત....‘  એ  શવ  નામ  ક યાણ ૂ ત.  શવનો  અથ 
ક યાણ વ પ. ભગવાન આ મા વ ુ એ તો  ક યાણ વ પ  છે,  પણ પયાયમાં 
ક યાણ પ  સવ   વીતરાગપ ં  ગટ  થઈ  ગ ુ ં એને  શવ  કહ એ.  એને  શવ 
કહ એ, એને શંકર કહ એ. સમ ય છે કાઈ ? 

નરજન.  યો,  જેને  અંજન  નથી.  એ  સમયસાર—વીતરાગ  સવ  
ઇ દેવને  ‘ નરજન’ શ દથી પણ ઓળખાવાય  છે.  જેને અંજન નથી—રાગ ને 
કમ ું  અંજન  નથી.  નરજન—વીતરાગ,  ૂણ  સવ   પયાયે  ગટ  થઈ  ગયા. 
સમ  ંકાઈ ? એ  નરજન. તમાર  મેળાએ કોઈ  દ’ વાંચો છો કે ન હ શેઠ ? 
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ઘેર  વાંચવાનો  વખત  નહ   હોય.  એ  અ યારે  નહ ,  અ યાર ું  નથી  કહેતો. 
નરજન. 

ન કલંક. સવ  વીતરાગ  ુ  આ મા—સમયસાર ત ે ન કલંક છે. તેને 
જ મ  નથી,  મરણ  નથી,  રાગ ું  કલંક  નથી,  રાગનો  લેશ  (નથી), અવતર ુ ં ત ે
કલંક છે ત ેતેને નથી. એકલો પરમા મા,  ુ  આ મા, સમયસાર... સમયસાર તે 
ન કલંક છે, કલંક છે નહ  એમ કહે છે. પહે ું કલંક હ ું, (હવે) કલંક નીકળ ને 
ન કલંક થઈ ગયા. 

અ ય  છે.  એને  અ ય—કોઈ  દ’  ય  ન  થાય  એવો  ભગવાન  એને 
(અ ય) કહ એ. સવ  વીતરાગ ઇ દેવનો  ય શી ર તે થાય ? (કેમ  કે)  ૂણ 
અ ત  ગટ થઈ ગઈ વ ુ. સવ  વીતરાગ ઇ દેવ એટલ ેસમયસાર (અને) એ 
સમયસાર  એટલે  સવ   વીતરાગદેવ.  એ  અ ય  છે,  કોઈ  દ’  નાશ  ન  થાય.  
જુઓ ! આ મહામંગ લક !  ુણીને  ુણી તર કે ઓળખા યા છે, ‘ફલાણો  વ‘ 
એમ નહ . આવો  ુણી  ુણની  પયાયમાં  ૂણ થઈ ગયો એને  ઇ દેવ  કહ એ. 
સમ  ંકાઈ ? 

અ યય— યય  ન  થાય  એવો.  ઓલો  (અ ય)—સવથા  ય  ન  થાય 
એવો  (અને) અ યય—થોડો થોડો નાશ ન થાય એવો. અ યય—નાશ ન થાય, 
અ વનાશી ભગવાન. સવ  વીતરાગ ઇ દેવ અ યય છે—એવા ને એવા, નાશ 
વનાના અનાશ છે. 

ુ —એ  ુ  છે, ત ન  ુ  છે.  ય ે ુ ,  ુણે  ુ  ને પયાયે  ુ — 

કાળ  ુ . એ  ુ  એવા પરમા માને અહ યા ઇ દેવ તર કે યાદ કર ને,  યેય 
બનાવીને નમ કાર કરે છે. સમ ં કાઈ ? 

ુ —એકલો  ાનનો  પડ  છે એ  ુ . આ આ મા એને  ુ   કહ એ. 
ઓલા ‘ ુ ‘ કહે છે ને  ુ  ? એ નહ . આ બૌ ધમનો  ુ  છે ને ? એ નહ . 
આ આ મા સવ  વીતરાગ એ પોતે  ુ  (છે). આહાહા !  

અહ   સવ ું....  જુઓને  !  પહેલેથી  સવ પ ં  ના ું. 
सवभावारिद.े... સવ   ૂળ વ ુ  છે, એની  જેને ખબર નથી  (કે) સવ ... 
આ મા સવ વભાવી છે અને સવ  પયાયવાળા  વો અના દ છે—એ  ુ ય 
છે, એની જેન ેખબર નથી એ બધા વા ુ ંકરનારા, બધી ના તકની વા ુ ંકરનાર 
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છે.  અ તપ ં  આટ ુ ં મોટુ—એક  સમયમાં  સવ પણા ું....  એકલો  ‘ ‘ 
વભાવ.  એકલો    વભાવ  એટલે  .....  આ મા  એટલે  ાન વભાવ, 
ાયક વભાવ,  બસ.  ાયક  એટલે  પ ર ૂણ  એટલે  સવ −સવદશ  

ઉપયોગ વ પ, એકલો દશન- ાન ઉપયોગ આખો. એવી પયાય  ગટ થઈ ગઈ 
સવ –સવદશ , (એટલે) ઉપયોગ  ૂણ થઈ ગયો. આહાહા ! એન ે ુ  કહ એ, 
એને  ુ   કહ એ.  ‘ ુ ‘માં  ઉપયોગ  લીધો—અહ  આ યો.  ાન  ને  દશનનો 
ઉપયોગ અખંડ જે છે (તે) પયાયમાં અખંડ  ગટ થઈ ગયો. ત ેસવ  વીતરાગ 

ઇ દેવ તેને  ુ  કહ એ. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  
અ વનાશી—નાશ  ન  થાય  તેનો,  કોઈ  દેશનો.  સમ ય  છે  કાઈ  ? 

અસં ય  દેશી  પરમા મા,  સવ   વીતરાગનો  પડ  છે  (તે)  નાશ  ન  થાય એવા 
અ વનાશી છે. 

 વીતરાગ  છે—એન ે રાગનો  અંશ  છે  ન હ.  પહેલો  રાગ  હતો,  (પછ ) 
વીતરાગ (થયા) એને ઇ દેવ સવ  વીતરાગ (કહે છે.) આ કોઈ સં દાયની વાત 
નથી, આ તો વ ુ ું  વ પ જ આ ું  છે. આહા  ! સમ ં કાઈ ? વીતરાગ, 
અહત્... 

ોતા : .... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : રહ  ગ ું ? 
ોતા : ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા  ઠ ક  ! અ વનાશી. અ ુપમ—જેને  કોઈ  ઉપમા 

નથી. ઓ ું ‘સવ  વીતરાગ’ બહુ તરે છેને મગજમાં ? (એટલે)  યાં આવી ગ ું. 
અ ુપમ—જેને  કોઈ  ઉપમા  નથી.  ઉપમા  ું  ?  એની  ઉપમા  એને,  એ  એના 
જેવા—સવ  વીતરાગ ઇ દેવ  ૂણ આ મા.  ાનનો એક સમયનો કાળ (તેમાં) 
સવ   બ ું  ણે  અન ે ૂણ  રાગ  ર હત  વીતરાગ  દશા.  સમ ય  છે  ?  એને    
ું—કોની ઉપમા ? એને ઉપમા કોની ? કહો, સમ ં કાઈ ? તમારે થાય છેન ે

કાઈક ‘ઉપમા’ નામનો ખોરાક–ખાવા ું,  ુ ંએ ું હશે ?  ુ ંકઈ કહેવાય છે ને ? 
ોતા : .... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ઉપમા કાઈક કરે છે, ખોરાક-ખોરાક. 
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ોતા : ‘ઉપમા’ મ ાસ બાજુ બહુ આવતો. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, ઉપમા એ. 
ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પણ આ ઉપમા તો, કહે છે  કે, કોઈ લા ુ પડતી નથી 

એવો આ મા છે. (ખાવાના) પદાથને ઉપમા કહે, આવો પકવાન એમ કાઈક કહે 
છે.  ુના  હૈ  ?  ઉપમા  નામકા  પદાથ,  ભોજન  હોતા  હૈ. આ  તો  મહા  અ ુપમ  
ભોજન  આનંદ  આ માકા.  અ ુપમ.  જેને  ઉપમા  ુ ં ?  ઓહોહો  !  વ ુની 
શ તએ  ભરેલો  ભગવાન,  એ  પયાયે  ૂણ  યાં  થઈ  ગયો  એને  ુ ં ઉપમા  
આપવી  ?  કોની  ઉપમા  એને  દેવાય  ?  એવો  ભગવાન  સવ   વીતરાગ—
સમયસાર— ઇ દેવ એને અ ુપમ કહેવામાં આવે છે. 

અ છે —એ  છેદાય  ન હ  એવો  છે.  કહો,  એ  તો  આવે  છે        

ઓલામાં—ગીતામાં  નથી આવ ું  ? અ છે  અને  અભે  આવે  છે,  પણ  ૂળ 

ઠેકા ં  ન મળે  ૂળ વ ુ ું. એવા શ દો તો ઘણાય લઈ લીધા  છે. અ છે —
આહ  તો સવ   વભાવ ને સવ  પયાય  ગટ થઈ એને—વીતરાગતા થઈ એવા 
આ માને—અ છે  કહેવામાં આવ ેછે. સમ ં કાઈ ? અ છે —છેદાય ન હ, 
ટૂકડા ન થાય. 

અભે —ભેદાય ન હ,  ૂકો ન થાય. અભે — ૂકો ન થાય. એક  ુણ 

આમ  ય ને એક  ુણ આમ  ય (એમ ન હ), પણ અભે . અભે  અખંડાનંદ 
ુ, સવ  વીતરાગ પરમે ર, ઇ દેવ.... ખાલી નામ ન હ, પણ આવા જેટલા 

ભગવાન હોય ત ેબધા ઇ દેવ ગણવામા ંઆવ ેછે. 
પરમ ુ ષ... પરમ ુ ષ.  યો ! એ  ુ ષમાં પરમ ુ ષ. વીતરાગી  ુ ષ, 

એમાં  પણ પરમ ુ ષ. સવ  વીતરાગ એ પરમ ુ ષ  છે, એ  ુ ષો મ  ુ ષ   
પરમ ુ ષ છે. સમ ં કાઈ ?  યો, એ  ુ ષ, પરમ ુ ષ. 

નરાબાધ— નર+આ+બાધ—બાધા  જેન ે નથી,  કોઈ  વ ન  નથી.  વ ન 
ું? શા ત કળા  યાં  ૂણ ખીલી ગઈ સવ  ને વીતરાગ દશાની, એને બાધા 

કોની હતી (-હોય) ?  વ ન  ાં હતા ં(-હોય) ?  ન વ નદશા જેને  ગટ થઈ, માટ ે
તેને ભગવાન  નરાબાધ કહ એ. આ,  ‘સમયસાર’ના બધા નામ, આ નામથી ત ે
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ઓળખાવાય  છે. અને એ બધા નામ એને ઘટ ે છે, એક જ નામ ઘટ ેએ ું  કાઈ 
નથી એમ કહે છે. 

સ ...  યો, એને  સ  કહ એ. સવ  વીતરાગ.... ચો સ વ ુ  ગટ 
થઈ ગઈ એન ે સ  પરમા મા—ઇ દેવ કહ એ. 

સ યા મા—સાચો આ મા.  યો ! સાચો આ મા થયો એ. હજુ અ ાન ને 
રાગ– ષેમાં  ુ ંહતો ત ેસાચો આ મા નહોતો. આહા ! સત્.. સત્.. જે ુ ંસત્ હ ુ ં
ાન, આનંદ, વીતરાગતા ું; એ ું જ પયાયમાં સ ય  ાન–આનંદ  ગટ થઈ ગયો 

એ સાચો આ મા. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
ચદાનંદ—એને  ાનાનંદ કહો.  ચ  એટલ ે ાન, અને આનંદ— ાનાનંદ. 

ુ ય  વ ુ  એ  છે  ને  ?  ાનાનંદ—ઉપયોગ  અને આનંદ,  ૂણ  ઉપયોગ  અને 
આનંદ  થઈ  ગયા.  એટલ ે ૂણ  ાન અને આનંદ  (એ)  ચદાનંદ  છે.  એ  સવ  

વીતરાગને  ચદાનંદ પણ કહેવામાં આવે છે. 
સવ   કહેવામાં  આવે  છે.  એક  સમયમાં  ણ  કાળ,  ણ  લોક  જેણે 

યા—એવી પોતાની પયાયને  ૂર   ણી—એન ેસવ  કહેવામાં આવે છે. 
વીતરાગ—રાગ ર હત છે. 
અહત્— ૂ ય છે ઇ ોને. સમ ય છે કાઈ ? ઇ ોને  ૂ ય છે એ  ુ  

વીતરાગ સવ  પરમા મા. 
જન... એને  જન કહ એ. 
એને આ ત કહ એ.  હત ઉપદેશના કહેનારાને આ ત કહ એ. ઉપદેશના 

કહેનારા ન હોય તો પણ આ દશાવાળાને આ ત કહ એ. 
ભગવાન  કહ એ,  યો.  ભગ+વાન— વ પલ મીના  વાન,  લ મીના 

વ પવાન.  ભગવાન  આ મા...  ુ   અનંત  લ મી  જે  વ પમાં  હતી  એને 
પયાયમાં  ગટ કર  છે એને ભગવાન— વ પલ મીના  પવાળા—કહ એ, અનંત 
લ મીના  વ પવાળા ભગવાન કહ એ. 

સમયસાર કહ એ. છે લો શ દ.  ૂળ સમયસાર જે હતો એ. 
ઇ યા દ હ રો નામોથી કહો.  યો  ! સમ ં  કાઈ ?  તે સવ નામો 

કથં ચત્  સ યાથ  છે—ત ે તે  ુણની  અપે ાએ  સાચા  છે.  બી   ુણની 
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અપે ાએ બી  (સાચા), પણ તે-ત ેક ા તે-ત ે ુણની અપે ાએ સાચા, બી  

ુણ બી   ુણની અપે ાએ સાચા.  
સવથા  એકાતવાદ ઓને  ભ   નામોમાં  વરોધ  છે.  નામ  આપે 

‘સહ મ વ પ.‘  (એકાતવાદ   કહે)  :  ‘‘વળ   ‘સહ મ વ પ‘  ાંથી  
આ યા  ?’‘  ‘સહ નંદ   આ મા.‘  (એકાતવાદ   કહે)  :  ‘‘વળ   ‘સહ નંદ  

આ મા‘ જૈનમાં  ાંથી આ યા ? સહ નંદ  તો  વામીનારાયણને હોય.‘‘ વળ  

એ  તકરાર.  એ  ‘સહ નંદ   આ મા‘  એને  જ  આ મા  કહ એ,  સાંભળને  ! 
વામીનારાયણન ે ‘સહ નંદ ‘  ાં  (કહેવા  છે)  ?  એ  તો  નામ  હ ું  એ ું. 
વાભા વક  આનંદનો  ધણી  ભગવાન  (આ મા)  એ  ‘સહ નંદ .‘  ુ વ પી 
સવ  વીતરાગ એને ‘સહ નંદ ‘ કહ એ. સમ ય છે કાઈ ! આ એને ‘ ા‘ 
કહ એ, ‘ વ ‘ કહ એ, ‘મહેશ‘ કહ એ. આ બધા (નામ) એને કહ એ એમ કહે 
છે. બી   ા,  વ  કહે છે એ ન હ. સમ ં કાઈ ? 

સવથા  એકાતવાદ ઓન ે ભ   નામોમાં  વરોધ  છે.  જુદા  જુદા  નામ 
આપ ે (તેમાં  વરોધ  છે.) અહ  તો  કમ  કૃષ ેસો  ‘કૃ ણ’  કહ એ.  સમ ય  છે ? 
‘કૃ ણ’  પણ એને  કહ એ—કમનો  નાશ કર ને એકલી  (- ૂણ)  દશા  જેણ ે ગટ 
કર   છે એમ  પણ  કહ એ. આ મામાં  રમે સો  ‘આ મારામ’  પણ  કહ એ. એવા 
ઇ દેવને ‘રામ’ પણ કહ એ. પણ આવા હ  ! સવ  વીતરાગ ઇ દેવ ત ેરામ, એ 

કૃ ણ, એ પરમે ર,   ત ે વ , ત ે ા. કહો, સવ  યાપક—બધાને  ણે  છે 

એવો પરમા મા એને ‘ વ ’ પણ કહ એ, પણ આવા  વ પને. સમ  ંકાઈ ? 
લોકોએ માનેલા એને નહ . 

યા ાદ ને  કાઈ  વરોધ  નથી.  અપે ાએ  સમજનારને  કાઈ  ( વરોધ 
નથી.) એને ‘ ુ યવાન’ કહ એ પરમે રને.  ુ ય એટલ ે?  ુ ય એટલે પ વ તા. 
ઓલા  ુ ય ુ ં અહ   ાં  કામ  છે  ?  ુ યવાદ ,  ુ યવાન—પ વ વાન  છે 

ભગવાન.  ુ ય  એટલ ે પ વ વાન.  ઇ દેવ  સવ   વીતરાગ—સમયસાર 
ુ યવાન છે. સમ ય છે કાઈ ? એમ છે. ભાઈ ! ઘણા નામ અપાય છે. એક 

ફેર   ‘પાપી‘  નામ  આ ુ ં છે.  ‘પાપી’  પણ  ભગવાનને  કહેવાય.  અ ુભવને—
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અ ુ ૂ તને—પીએ  છે  પોતે  અને  જગતને  પીવડાવે  છે,  માટ ે ‘પાપી.‘  એ 

યાલભાઈ ! 
ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, હા. અહ  તો એ ું—વ ુ ું (આ મા ું)  વ પ છે, 

ભગવાન સવ  પરમા મા (એ) પોતા ું  વ પ છે. (એથી) એવી દશા  ગટ થઈ 
એને,  કોઈપણ  એનો  (-આ માનો)  લા  ુ પડ ે તેવા....(-અથથી)  કહો  ત ે વાત 
બરાબર છે. સમ ં કાઈ ? 

ોતા : ..... સા ુનો અથ ‘ભલો‘ કય  છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  શા માં  સા ુને  પાખંડ  ક ા  છે,  ‘પાખંડ ’  !  ઠ ક. 

સમયસારમા ંનથી આવ ુ ંપાછળ ‘પાખંડ ’ ? (ગાથા ૪૦૮). પાખંડ એટલે પાપના 
ખંડ-ખંડ કરનારા તે પાખંડ . 

ોતા : એવો અથ છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એવો  અથ  છે.  શ દમાં  છે  પાઠમાં....ગાથામાં, 

સમયસારની પાછળ ગાથાઓમાં છે. સમ ય છે કાઈ ? શ દમાં  ુ ં છે ? એનો 
ભાવ  ુ ંછે એને સમજવો જોઈએ. ભાવ સમ યા  વના એમ ને એમ ભગવાન.. 
ભગવાન.. કરે તો પણ ખોટા. સમ ં ? 

ોતા : ......... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ પાખંડ  જુદા ને આ ‘પાખંડ ‘ જુદા. એ તો ક ું ને? 

એ પાખંડ  છે એ જુદા. હવ ે હ દ  ક ુ છે ટૂકુ, એ  ોક ું છે હ . 
नमः  समयसाराय  ानभुूा  चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

આ એનો  ોક કય  છે આ : 
પ્રગટે   નજ અ ુભવ  કરે,  સ ા  ચેતન પ; 
સૌ– ાતા લખીને ન ું, સમયસાર સહુ– ૂપ. 

પ્રગટે  નજ અ ુભવ કરે... એ  નજ અ ુભવ કરવાથી  ગટ થાય એવો 
ભગવાન આ મા છે. ानभुूा चकासत.े આ આ મા આનંદ ૂ ત છે,  ાનની  ૂ ત 
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સ ચદાનંદ વ પ.  એ આ મા  અંદર  ાનની  પયાયના  અ ુભવથી  ગટ  થાય 
એવો એ આ મા  છે. સમ  ં કાઈ ?  કોઈ  દયા–દાન– ત– વક પની  યાથી 
ગટ થાય એવો આ મા છે જ નહ , એમા ંએ  વક પો છે જ નહ . 

પ્રગટે  નજ અ ુભવ કરે...  નજ અ ુભવ—આ મા  ુ   ચદાનંદ  ુ 
એનો અ ુભવ—કરે તો એને ( ાન)  ગટ થાય કે ‘આ આ મા છે’ ને એવી દશા 
ગટ થાય. સ ા ચેતન પ.... આ ું’ ું ને ? भावाय અને िचभावाय. भावायનો 

અથ  ‘સ ા‘  ક ુ,  िचभावનો  અથ  ‘ચેતન પ‘  ક ુ.  સમ ય  છે  કાઈ  ? 
ानभुूा चकासतનेો અથ આ કય , પહે ું પદ (પ્રગટે  નજ અ ુભવ કરે.)  

સ ા  ચેતન પ—भावाय  આ ું’ ું.  नमः समयसाराय, िचभावाय 
भावाय।  भावाय  આ ું’ ું  ને  ?  ભાવ  એટલ ે એ  સ ા  છે,  ભગવાન  આ મા 
હોવાપણ ે વ ુ  છે.  જેમ  માટ   આ દ  જડ  આ  છે,  એમ  ભગવાન  અંદર 
ચદાનંદ વ પ સ ા  છે.  ‘ ુ   સ ા‘  ક ધી  છે  યાં  (કળશમાં). भावायનો અથ 
જુઓ ! ‘ ુ  સ ા વ પ‘. કેમ કે અ ુ પ  ંપયાયમાં હ ું ત ેગ ુ ંને  ુ  સ ા 
રહ   ગઈ  એકલી.  એટલ ે भावाय  એને  ‘સ ા‘  ક ધી  અને  िचभावाय  એને 
‘ચેતન પ‘ ક ું. એ શ દોના જ આ અથ છે આમાં. ભગવાન આ મા સ ા—
ભાવ પ  છે  અને  એ ું  વ પ  ચૈત ય પ  છે—  ણ ું–દેખ ું.  એ ુ ં ાન પ 
ભગવાન આ મા ુ ંછે. સમ ય છે કાઈ ? આ એવા આ માને અંદર અ ુભવવો 
એ ું નામ ધમ, બાક  બધી વા ું. સમ ં કાઈ ?  

સૌ– ાતા  લખીને  ન ું....  આ  सवभावारिदનेી  યા યા. 
सवभावारिद ेઆ ું’ ું ને ?  ાં આ ું’ ું ? 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ભીખાભાઈને, તમા  નહ . ભીખાભાઈને આમ આમ 

થઈ  ય છે અંદરથી.  ાં આ ું છે ?  ાં ? લાવો જોઈએ  ાં છે ? 
ોતા : બતાવો, બતાવો ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ હ હ થઈ  ય છે  યાં એને અંદરથી. એ તલાટ માં 

યાં ચા ું હશે એ ું. અહ  તો.... 
ોતા : ....... 
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ૂ ય  ુ દેવ ી : પહેલી ગાથા, પહેલી ગાથા કે કળશ ?  ુ ંછે ? નામ  ું 
છે ? 

ોતા : िचभावाय भावाय सवभावारिद.े 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  सवभावारिद े એ.  िचभावाय ું  કામ  નહો ું 

અહ . એ ઓલામાં ગ ું. 
ોતા : આ ું વાંચી જ ું......... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : અહ  તો કહે છે, એ ચારે પદના દરેક પદનો શ દ કય  

હ દ માં.  જુઓ  !  આ  તો  આપણ ે ુજરાતી  છે  ને  ?  िचभावाय भावाय. 
भावायનો અથ સ ા ક ુ, िचभाव ુ ંચેતન ક ુ, ानभुूाનો અથ પ્રગટે  નજ 

અ ુભવ કરે ક ુ અને सवभावारिदનेો અથ સૌ  ાતા લખીને (કય ).  ણ 

કાળ,  ણ લોકને  ણે એવો ભગવાન આ માની પયાયનો  વભાવ છે. આ મા 
એક સમયમાં  ણ કાળ,  ણ લોક એને ન  ણે, પણ પોતાની પયાયન ે ણતા ં
બ ુ ંજણાઈ  ય. એક પયાયની એટલી તાકાત !  વભાવ..  ચૈત ય  વભાવ.. 
વભાવ..  વભાવ.. એવો સવ  પરમા મા—પરમે ર—તેન ેલખીને....—તેને 
ણીને.... એમ કહે છે. આવા આ માને હુ ઓળખીને ન ું છુ, નમ કાર ક  છુ. 

સમ  ંકાઈ ? આવા પરમા મા પરમે ર—જેને  ુ તા, વીતરાગતા, સવ તા 
ૂણ  ગટ  થઈ  ગઈ  છે  એને  પરમા મા  કહ એ.  સમ ય  છે  કાઈ ?  એને 

સમયસાર  કહ એ, એન ે જનરાજ  કહ એ, એને આ મા  કહ એ, એને  ઇ દેવ 
કહ એ.  સમયસાર  સહુ  ૂપ.  યો  !  શ દ  છે લો  આ યો.  नमः समयसार  
આ ું’ ું ને ? नमः તો ન ું આવી ગ ું,  समयसार આ ુ ંહવે. 

नमः  समयसाराय  ानभुूा  चकासत े। 
िचभावाय भावाय सवभावारिद े।।१।। 

બ ુ ંએમા ંસંકેલી લી ું છે. 
સહુ  ૂપ—એ  સમયસાર  ણ  લોકનો  રા   છે.  ણનાર  તર કે 

પરમા મા, મહા ૂપ—મોટો રા . ભગવાન આ મા  ૂણ પરમા મદશા  ગટ કરે 
ુ   ચેતનની, આનંદની  દશા, બસ  !  એ  સવ  ૂપ—મોટો  રા .  એ  રા નો 

રા —મહારા  એ આ મા  !  બાક  બધા ભીખારા  ને  રાકા.  કહો,  સમ ં 
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કાઈ ? યો, એક  ોકનો અથ થયો, એક કળશનો. એ દેવની  યા યા છે, દેવને 
વંદન ક ુ. ‘દેવ–શા – ુ  તીન’ આવે છેન ેભ તમાં ? ‘દેવ–શા – ુ  તીન.‘ 
આ દેવન ેવંદન ક ુ. 

હવે શા ને  વંદન  કરે  છે.  (બી   ોકમાં) સર વતીને  નમ કાર  કરે 
છે. સર વતી કોણ ? એને ઓળખાવશે. 

अनधमण ंपँयी ूगान: । 
अनकेामयी  मिूत िन मवे  ूकाशताम ् ।।२।। 

જેમાં અનંત અનેક ધમ  (અંત)  છે એ ુ ં જે  ાન... એ  ાન..  ાન.. 
ાનમાં અનંત  વભાવ છે એ સર વતી છે. સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા ું 
ાન—સવ   ાન અથવા  ુત ાન—તેમાં  અનંત  ધમ  છે.  કારણ  કે એ  ાન 

અનંતને  ણે છે એવો અનંત  વભાવ છે એ  ાનમાં. એક કેવળ ાનની પયાય 
અને એક  ુત ાનની પયાય— ાન, એમાં અનંત ધમ છે. અનંતને  ણે છે એવા 
અનંત ધમ એક પયાયમાં છે. સમ ં કાઈ ? તથા વચન—કહેનાર  વાણી, બે 
ન મ -નૈ મ ક.  વાણી  યવહાર  તર કે  સર વતી,  કેવળ ાન  અને  ુત ાન 
ન ય તર કે સર વતી. વાણી બતાવે છે એટલ ે ન મ  ક ું, આ  ણે છે એટલે 
વા ત વક  થ ત એ  ક ધી.  કેવળ ાન અન ે ુત ાન એ સર વતી  છે,  કેમ  કે 
અનંત ધમવા ું  છે ને એ અનંત ધમવાળા ત વન ેદેખે છે. 

તેમય  ૂ ત એટલે  વ પ સદાય પ્રકાશ પ હો. અહો !  કેવળ ાન અને 
ુત ાન  અને  વીતરાગની  વાણી  સદાય  પ્રકાશ પ  હો,  એમ  કહે  છે.  એ 

કેવળ ાન  સા ય, ુત ાન  સાધક અને  વાણી બતાવનાર—એ  ણેય જયવંત 
વત . જગતની અંદર  ણેય રહો એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

જુઓ ! આ સર વતી એટલ ેઆ મ ાન ને વાણી. વીતરાગની  દ ય વ ન 
એ પણ એક સર વતી.  વીતરાગ વાણી  જે વ ુને બતાવનાર  અન ે ણના  

કેવળ ાન  એ  પણ  એક  સર વતી  છે.  સર વતી  =  સરસ્+વતી—આનંદના 
રસવાળ .  સર વતી  છે  ને  ?  સરસ્+વતી.  સમ ં  કાઈ  ?  ‘સર વતી‘  છે  ને  
શ દ ?  જુઓને  !    રસવાળ . ભગવાન આ મા ું  ાન સ−રસવા ું—આનંદના 
રસવા ું  (છે) એ સર વતી છે. સમ  ંકાઈ ? અને  ુત ાનની—આ માની—
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પયાય,  જે આ માને  સાધે  ને આ માને  ણે એ  પણ સરસ—આનંદવાળ   છે 

અને વીતરાગની વાણી પણ સર વતી છે.  
વચના ૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંત રસ ૂળ; 
ઔષધ જે  ભવરોગના,  કાયરને  તકૂળ. 

( ીમ  રાજચં , ૧૭મા વષ પહેલા, દોહરા) 

આવી  વાત  છે.  લોકો  બહારના ભભકા  ને  વાણીમાં એવા  ુંઝાઈ ગયા  છે  (કે) 
માણસન ેઆહાહા  !  (થઈ  ય  છે). અરે  !  વ ુ આવી  છે ભાઈ  ! સમ ં 
કાઈ  ?  બહુ  ગંભીર  ચીજ,  દૈવી  ચીજ.  (પણ)  અના દનો  અ યાસ  ન હ  ને 
વા ત વક  ત વના  યાલ  વના  એને  અનેક  કારના  બી   કહેનારાઓ  મળે 

ભભકાદાર (એટલ ેતેની વાત એવી) લાગે કે આહાહા ! આવી ઝ ણી વાત ! બહુ 
સાર  લાગ ેઝ ણી. 

કોઈ−કાઈ  સ ાત,  કોઈ સત્,  કઈ ત વ ખ   કાઈ ? અને  તારા  પહેલાં 
કોઈ થઈ ગયા  છે કોઈ ઇ દેવ ? પરમા મા કોઈ છે  કે નહ  ? અને એ ું કહે ું 
ત વ ને એની કહેલી વાણી કઈ છે કે નહ ? કે  ુ ંજ પા ો પહેલો ? ધી ભાઈ ! 
તમારા  ઘરમાંય  આ ું  છેન ે મદદ— ુ .  હવ ે અહ   કોઈક  કહે  કે  બોટાદમાં 
લાવવાના  છે.  જગતને  મણા  પણ....  પરમે ર  સવ   વીતરાગ વ પ  એવો 
આ મા છે. (જે) એવો  ગટ થયેલો આ મા છે એણે  ુ ંક ું છે ત ેવાતની અ ત 
વના કોઈ  દવસ કોઈની વાત સાચી હોઈ શકે નહ . સમ ં કાઈ ? 

કહે છે કે જેમાં અનંત ધમ છે એ ુ ંજે  ાન...  ાન, એ  ાનની પયાયમાં 
અનંતો  વભાવ  ણવાનો  છે  એમ  કહે  છે  અને  વચન  પણ  અનંત  ધમને 
બતાવનાર (છે) માટ ેવચનમાં પણ અનંત ધમ છે એમ કહે છે. સદાય પ્રકાશ પ 
હો.  અહો  !  કેવળ ાન  ને  ુત ાન,  સાધકપ  ં ને  સ પ ં—સા યપ ં— 

યેયપ ં—જગતમા ં સદાય  રહો.  જગતમાં  સાધક  પણ સદાય  છે, અને  સ  

નામ સા ય પણ સદાય છે અને વાણીના કહેનારા પણ (તથા) વાણી પણ સદાય 
છે.  સમ ં  કાઈ  ?  કાળ  દ ય વ નના  દાતાર  અને  કાળ  દ ય વ ન 
જગતમાં સદાય વ યા કરે છે. 
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કેવી  છે  તે  ૂ ત— વ પ ?  (એટલે)  ાન અને વાણી, એમ.  ાન અને 
વાણી એ કે ુ ંછે  વ પ ?  ાન—કેવળ ાન,  ુત ાન અન ેવાણી. કે ુ ં વ પ છે 

એ ું  ?  જે  અનંત  ધમવાળો  છે  અન ે જે  પર યોથી  ને  પર યના 
ુણપયાયોથી  ભ ... એ આ માની  યા યા  કરે  છે  (કે) આ મા  કેવો  છે  ? 

સમ ં  કાઈ ? ूग એટલે પર, પરથી  ભ . અનંત ધમ વાળો  છે આ મા, 
આ આ મા અનંત  વભાવવાળો છે, અનંતશ ત છે.  ાન, દશન આ દ અનંત 
ુણો  છે  એનામાં.  એવો  આ  જે  ભગવાન  આ મા....  જે  પર યોથી  ને 

પર યના  ુણપયાયોથી  ભ   છે.  કમ,  શર ર,  વાણીથી  ભગવાન  ભ   છે 

અને પર યના  ુણ–અવ થાથી પણ  ભ  છે.  ુ ંક ું ? સમ ં ?  
ભગવાન આ મા  સ ચદાનંદ  ુ  આ આ મા  એ  પર યના  ુણો  ને 

પયાયો અન ે યો— ણેથી  ભ   છે.  શર ર,  કમ....  કમ  ય,  એના  ુણ  ને 
એની  પયાય—એનાથી  ભ   છે.  શર રના  રજકણોના  ય,  ુણ  ને  પયાયથી 
ભ  છે. જગતના બી  આ માઓ એના  ય,  ુણ ને પયાયથી પણ  ભ  છે. 
સમ ં  કાઈ  ? પર યોથી....  ભગવાન આ મા...  પર યોની અ ત  સ  

કર  (કે) ’છે’ પર ય, એકલો આ મા છે એમ નહ . અનંતી પરવ ુ છે, એનાથી 
આ  ભગવાન  આ મા  ત ન  જુદો  છે  અન ે પર યોની  શ તઓ  અને  તેની 
અવ થાઓ એનાથી પણ આ આ મા જુદો—ત ન જુદો છે. 

તથા પર યના  ન મ થી થતા પોતાના  વકારોથી.... કમના  ન મ થી 
થતા પોતાના  વકાર એનાથી કથં ચત્  ભ  છે. સમ ય છે ? ( વકાર) પયાયમાં 
છે અને  યથી ખરેખર  ભ  છે. કથં ચત્  ભ  છે, સવથા  ભ  નથી. પયાયમાં 
છે,  યથી  ભ   છે. એવો એકાકાર ભગવાન આ મા...  દેખો  !  ય—અનંત 
ુણનો  પડ  પોતે,  ણુ—અનંત  ુણ,  પયાયમાં  (કઈક)  નમળતા  અને  કઈક 

મ લનતા એવી અવ થાવા ું  એ ત વ. એવા આ માના ત વને...  યો ! એવા 
આ માના ત વને કેવળ ાન  ણે છે,  ુત ાન  ણે છે, વાણી એને બતાવે છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

પર યના  ન મ થી હ . પાછુ જો  ન મ થી (વાત) આવે તો (અ ાની) 
વાંધા ઉઠાવ ે(છે  કે)  ન મ થી.... પણ  ન મ થી એટલ ેઅહ  (કાય) ક  ુ યારે 



ોક – ૧, ૨]                                  વચન નં. ૩                                             [57] 

 

‘ ન મ થી  થ ું’  એમ  કહેવાય  છે.  વાંધા. પર યના  ન મ થી  એટલે  કમના 
ન મ થી થતા  પોતાના  વકારો—એ  ુ ય-પાપની  દશા  વની  અવ થામાં 
થાય છે. એ  વની અવ થા  વ પ તર કે  ભ  છે, (પણ) પયાય તર કે અંદર 
અ ભ  છે— એનામાં થાય છે. સમ ં કાઈ ? 

એવા આ માના ત વને, અથાત્ અસાધારણ—સ તીય  વ તીય 
યોથી  વલ ણ.... દેખો ! અસાધારણ—સ તીય એટલે પોતાની  તના 

આ માઓ એનાથી આ જુદો છે. અનંત આ માઓ છે— સ ો,  નગોદના  વ 
એકે ય આ દ—એ સ તના  વો એનાથી આ જુદો.  વ તીય—પરમા , 
ધમા તકાય (આ દ) એ આ માની  તથી  વ ત છે એનાથી જુદો. આહાહા ! 
ભગવાન આ મા—સ ચદાનંદ  આ મા  ુ—એ  અનંત  સ તીય આ માથી 
જુદો  (છે).  (અથાત ્જગતમાં) એક આ મા  (છે એમ)  નહ , અનંત સ તીય 
આ માઓ છે એમ કહે છે. આહાહા ! ( વો)  નગોદના પણ છે,  સ ના પણ 

છે.  સ તીય અનંત આ માઓ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એનાથી  પણ ભગવાન 
આ મા ત ન  ભ  વ ુ અંદર છે. 

અન ે યોથી  વલ ણ.... ભાષા જોઈ ? અરે ! એ અનંત આ માઓ છે 

એના  લ ણથી  પણ  વલ ણ  ?  ુ ં ક ું  ?  બી   અનંત  આ મા  છે  એના 
લ ણથી પણ આ ું  વલ ણ ? કહે, હા. એ ું લ ણ  યાં  છે ને આ ુ ંલ ણ 

આહ  છે. એના લ ણથી  વલ ણ છે.  ુ ંક ું સમ ં કાઈ ?  ુ ંક ું ? 
ોતા :  વલ ણ છે, જુદ ુછે... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ભ  છે, પણ  વલ ણ કેમ ક ું ? (કેમ કે) એ  ાન 

છે એ ું  ાન (તો) આહ  છે. 
ોતા : ના, સાહેબ, એ..... જુદ,ુ આ  ાન જુદ.ુ 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  જુદ ુભલે હો, પણ  ત–લ ણ તો  બેના એક છે  કે 

નહ  ?  ાન લ ણે લ ત થાય છે બેય જણા ( વ-પર આ મા). 
ોતા : .... 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  :  યોથી  વલ ણ  એટલ ેએના  લ ણે  એ  લ ત 
થાય, આ લ ણે આ લ ત થાય. એટલ ેએનાથી તો આ  વલ ણ છે.  કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

ોતા : એવો ભાવ આવે તો ..... રા  થઈ  ય. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એમ હોય કઈ, નામ કોઈ  દ’  ૂલાય છે ‘ભીખાભાઈ‘? 
ોતા :  ૂલા ુ ંનથી પણ.... એકાકાર થઈ જવાય છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એમ થઈ જવાય છે. આ માના ત વને એટલે  વ પન ે

એટલે કે અસાધારણ  વ પન ેએમ. સમ ય છે ? (આ મા ું) એ ું અસાધારણ 

વ પ છે  કે સ તીય નામ અનંત આ માઓ (છે) એનાથી (તે)  વલ ણ છે, 
વ તીય—પરમા ઓ (આ દ)થી પણ ભગવાન આ મા  ભ  છે. 

એવા જે  નજ વ પ.... એ (-પહેલાં) તો  ભ ની  યા યા કર , પણ છે 

કે ુ ંપાછુ ?  નજ વ પ. ભગવાન આ મા સ ચદાનંદ—શા ત  ાનાનંદ— ૂ ત 
છે  (અથાત્)  નજ વ પ  છે. એ  પર ય—(પર) આ માથી  ભ   છે અને  પર 
પરમા ઓ, શર ર, વાણી, કમ આ દ જડ યોથી પણ  ભ  છે. એવા  વ પન ે
કેવળ ાન અને  ુત ાન દેખે છે—આવા આ માન ેદેખે છે. છે ને ?  નજ વ પન ે
તે  ૂ ત  એટલે  કેવળ ાન,  ુત ાન  ને  વાણી  એ  ૂ ત  અવલોકન  કરે  છે. 
કેવળ ાન પણ આવા આ માને  ણે છે,  ુત ાન પણ આવા આ માને  ણે છે 

ને વાણી આવા આ માને કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
ોતા : ......  ણે ખરા એના...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કોણ ? ક ું ને ? પોતા ું. પોતાના આવા ત વન ે ાન 

ણે એમ અહ  અ યારે  છે  વાત. અહ યા  ુત ાન  છે એ,  પોતા ું  જે  ત વ 
આ મા—જે સ તીય આ માઓથી  ભ ,  વ તીય પરમા  (આ દ)થી  ભ  

એ ું આ મા ું ત વ—એન ે ુત ાન  ણે એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ? માટ ેત ે
ાનને  સર વતી  કહેવામાં આવે  છે. આહાહા  !  સમ ં  કાઈ ? આ તો  હવે 

સોળમી વાર ચાલે છે. (શા ) છે કે નહ  સૌના હાથમાં ? આ સોળમી વાર તો 
સભામાં ચાલે છે. પંદર વાર તો  ુ  થઈ ગ ું. સમ ં ? 

ોતા : બધી વખત ેકઈ નવો નવો ભાવ નીકળતો હોય ને ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ તો નીકળતો હોય. કોણે ના પાડ  ? પણ ચાલ ેછે 

સોળમી  વાર  એમ  ક ું.....  આ મા ું  ત વ,  ભગવાન ું  આ મત વ.... 
‘ નજ વ પ‘  એમ  ક ુંને  અહ યા  જુઓને  ?  આ માના  ત વને  એટલે 
નજ વ પન ેએમ લે ું.  યાં છેન ેએની સાથે સંબંધી. આ માના ત વને એટલ ે

કે  નજ વ પને, એમ. ઓ ુ ંતો પછ  એનો  વ તાર કય  થોડો. હા, એ તો એનો 
વ તાર  કય ,  પણ આ માના ત વને એટલ ે કે  નજ વ પને, એમ. એટલ ે કે 
અસાધારણ—સ તીય  વ તીય  યોથી  વલ ણ—એ ુ ં અસાધારણ 

નજ વ પન ે તે  કેવળ ાન  ને  ુત ાન  અવલોકન  કરે  છે.  આહા  ! 
ભાવ ુત ાનની  પયાય  પણ—અવ થા  પણ—અનંતા  ધમવાળો  આ મા  અન ે
કથં ચત્  વકાર અંશ  છે એને  ાન બરાબર  ણે  છે એમ  કહે  છે.  જુઓને  ! 
ઓહોહો  !  સમ ં  કાઈ  ?  કેવળ ાન એ  તો  ૂણ  ણે  છે  બધા ું  વ પ. 
સમ ય છે ? 

તેરમા  ુણ થાનમાં  પણ  કથં ચત્  વકાર  અંશ ે છે.  કેવળ ાની  એને          
(- વ પને) આમ  ણે ને એને ( વકારને)  ણે છે. બસ,  ણે છે. સમ ં 
કાઈ ? જોગ ું કપન છે ને ? કતા-કમ આ દ જર  ઉદયભાવે પ રણ યા છે જર . 
એ  પણ  ‘છે’  એમ  ણે  છે,  આ  ( વ પ)  પણ  ‘છે’  એમ  બ ુ ં ણે  છે 

કેવળ ાન.  ુત ાનની પયાય  ય– ુણ  ુ  છે, પયાય (થોડ )  ુ  છે ને થોડ  

અ ુ  છે પોતાન ેકારણે—એમ પયાય એ ( ણે છે). ( વકાર)  ય એ 

ભ  છે, પયાય એ અ ભ  છે—એનામા ંછે એમ  ુત ાનની પયાય પોતાના 
આ માને આવા  ય,  ુણ અને આવી પયાયવાળો  ણે  છે.  કહો, સમ ં 
આમાં ? 

ભાવાથ  :  અહ   સર વતીની  ૂ તને....  ૂ ત  એટલે  વ પ. 
આશીવચન... આશીવાદ કહે છે ને ? આશીવાદ. આશીવાદ કહો કે આશીવચન 
કહો  (એક જ  છે). આશીવાદ આ યો.  વાદ  એટલે  વચન. આશીવચન એટલે 
આશીવાદ.  આશીવાદ પ  નમ કાર  કય   છે.  સમ ં  કાઈ  ?  સર વતીના 
વ પને આશીવાદ પ નમ કાર કય  છે. લૌ કકમા ંજે સર વતીની  ૂ ત પ્ર સ  

છે  તે  યથાથ નથી....મોર  ઉપર સર વતી  બેસાડ ે છે એ  ાં  વ ુ  (-ખરેખર)  
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છે ? વ ુ તો ભગવાન આ મા અનંત  ાનનો ધણી એની જે  ાનપયાય  ૂણ છે 

ત ેસર વતી છે અને ભાવ ુત ાન ત ેસર વતી છે.—એ સર વતી છે. સમ ં 
કાઈ ? 

કોઈ  ‘સર વતી  દેવી‘  છે  ને  એ  આ માને  જણાવે  છે—એમ  છે  નહ . 
સમ ં ? એ (અ ાની) ‘સર વતી દેવી‘ કહે છે ને ? મોર ું વાહન છે એને. મોર 
છે (તે) સપ આખાને ગળ   ય. સર વતી ુ ંવાહન મોર છે. મોર આખા (સપ)ને 
ગળે એમ સ ય ાન રાગ- ષેના ઝેરને નાશ કર  દે. એ ભાવ ુત ાન સર વતી 
છે. સમ ં કાઈ ? એ અવલોકન કરે છે એટલે કે દેખે છે.  

...તે યથાથ નથી તેથી અહ  તે ું યથાથ વણન ક ુ છે. જે સ ય ાન 
છે તે જ સર વતીની (સ યાથ) સાચી  ૂ ત છે. જે આ માના અનંત ધમને—
અનંત  ુણોને, પયાયોને અને કથં ચત્  વકાર એને— ણે ત ે ાનને વા ત વક 
સર વતીની  ૂ ત  (અથાત્)  સર વતી ું  વ પ  કહેવામાં  આવે  છે.  સમ ં  
કાઈ ? સ ય ાન છે તે જ સર વતીની (સ યાથ) સાચી  ૂ ત છે. તેમાં પણ 

સં ૂણ  ાન તો  કેવળ ાન છે. સં ૂણ  કેવળ ાન—એક સમયમાં  કેવળ  ાન, 
એક ું  ાન. અ ૂણ હોય એ એક ું  ાન ન હોય. આ તો એક ું  ાન, એક ું 
ાનપયાય  ૂણ.  કે જેમાં સવ પદાથ  પ્ર ય  ભાસે છે. જેમાં સવ  ણ કાળ, 
ણ લોક  કેવળ ાની પરમા માને  ય  ભાસે  છે. માટ ેત ે કેવળ ાન જ સાચી 

સર વતી છે. સમ ં કાઈ ? 
તે અનંત ધમ  સ હત આ મત વન ેપ્ર ય  દેખે છે. અહો ! સવ  દશા 

—આ માની કેવળ ાન દશા—તે અનંત ધમ  સ હત... આ માના અનંત  ુણો 
અને ધમ છે.... ‘धमण:‘ શ દ પ ો છે, એમાંથી પછ  બે ભેદ કરશે. અનંત ધમ  

સ હત... આ માનો એક જ ધમ  છે એમ  નહ .  ધમ એટલે  ધારેલી  શ તઓ, 
યો યતાઓ. એ આ મામાં  ાન-દશન આ દ  ુણ પી  ધમ અને  ન ય-અ ન ય 
આ દ અપે ત ધમ   (છે). એવા અનંત ધમ ને ધારનારો ભગવાન આ મા એક 
આ મા છે. સમ  ંકાઈ ? 

એવા અનંત  ધમ  સ હત આ માના  વ પને  ય   દેખે  છે  કેવળ ાની 
પરમા મા. આહાહા  !  વાંધા આના  હતા  મોટા  પહેલાં  (સંવત  ૧૯૭૨માં).  યાં 
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પહેલા  ોકમા ં પણ  सवभावारिद े (કહ ને)  ‘સવ ‘  લીધા  હતા.  (અને) 
આમાંય अनधमण ंपँयी    (કહ ને)  ‘સવ ‘ લીધા  છે.  જુઓ  ! ગાથા      
(- ોક) દ ઠ સવ ને  સ  કર ન ે સ  કરે છે.  

એ  અનંત  ત વન ે (-ધમને)  કાશે  છે  તેથી  તે  સર વતીની  ૂ ત  છે.  
કેવળ ાન—એક સમય ું  ાન— ૂણ આ માના  ત વન ે કાશ ે છે  તેથી  તેને.... 
દેખો ! એમા ંલોકાલોક આવી ગયા ભેગા... એની વાત એમ છે.  ૂણ આ માના 
ત વન ે કાશે—તેના  યને,  ુણન ે ને  પયાયને  ( કાશે)—એ  (કેવળ ાન) 
પયાયમાં  ણ કાળ,  ણ લોક આવી  ય  છે. એટલ ેઆ માને આ  કેવળ ાન 
કાશ ેછે—આ માને  કાશ ે(છે) એમાં એ બ ુ ંઆવી ગ ુ ંછે.  

તે  અનંત  ધમ   સ હત  આ મત વન ે પ્ર ય   દેખે  છે.  એ  પોતાની 
કેવળ ાન  પયાય—જે  ણ  કાળ,  ણ લોકને  ણે  છે—તેન ે પણ  કેવળ ાન 

ણે  છે.  ાન,  ાનન ે ણે  છે.  ાન  યને  ણે,  ુણન ે ણે,  પોતાની 
પયાયને  ણે. સમ ં કાઈ ? તેથી તેને સર વતીની  ૂ ત કહેવાય છે,  યો. 
હવ ેતેને અ ુસારે  ુત ાનને  પણ—ભાવ ુત ાન થાય તેને  પણ—સર વતીની 
ૂ ત કહેશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૪ 
ોક – ૨ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ-૪, મંગળવાર, તા. ૧૦-૯-’૬૮ 
 
સં ૂણ  ાન તો  કેવળ ાન છે  કે જેમાં સવ પદાથ  પ્ર ય  ભાસ ેછે.  

છે ? પહેલી લીટ , ચો ું પા ું. આ આ મા  ાયક ચૈત ય વ પ  ુ   ૂણ છે. એન ે
અને  બધા  પદાથ ને  કેવળ ાન  ય   દેખે  છે  તેથી  કેવળ ાન  જ  સાચી 
સર વતીની  ૂ ત છે. 

પહેલાં  દેવની  યા યા  કર   ગયા  नमः समयसारायમાં,  આ  ાનની 
યા યા  છે.  કેવળ ાન  આ માની  શ તમાં  પ ું  છે.  વ ુની  અંદરમાં—
આ મામાં— કેવળ ાન શ ત પ ેછે. એ  ગટ થતાં કેવળ ાન  વના ત વને અને 
પરના  બધા  ત વોન ે એક  સમયમાં  ય   દેખે  છે.  એવો  કેવળ ાનના  એક 
સમયના  વભાવનો  સામ ય ભાવ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એ  કેવળ ાન  કોઈને 
કર ું નથી, પણ કેવળ ાન  વ ને પર  ુ  છે એને  ણે છે. આ મા અખંડ  ૂણ 

અનંત  ુણનો  પડ  છે તેને  કેવળ ાન  ણે, પોતે  (કેવળ ાન) પોતાને–પયાયને 
ણે અને  ણ  કાળ,  ણ લોકના બી   ય,  ુણ,  પયાય—બધાને  ણે. 

એવો  આ માનો  ૂણ  ાનપયાય  ય   બધાને  કરે  (છે)  માટ ે સર વતી  છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

જયવંત રહો કેવળ ાન ! એમ કહે છે. આહાહા ! જે  ાનની પયાય  ણ 

કાળ,  ણ  લોકને  ણે—એવો  જે  ાનપયાય  વભાવ—ત ે સર વતી  છે. 
જયવંત રહો ! એ ભાવ  ગટ પ ેએમ (ન ેએમ) રહો ! એમ આશીવચન કર ને 
મંગ લક ક  ુછે. સમ ં કાઈ ? 

તે  અનંત  ધમ   સ હત  આ મત વને  પ્ર ય   દેખે  છે....  યો,  તે 
કેવળ ાન અનંત  ધમ   સ હત—આ મામાં  અનંત  શ ત– ુણો આ દ,  પયાયો 
આ દ, ધમ  છે—એવા આ મત વને  દેખે  છે. એ આ મત વને  દેખતાં લોકાલોક 
એમાં  (- ણવામાં) આવી  ય  છે. અહ  તો આ મત વને જ  (દેખવા ું) ક ું 
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છે, પણ એ આ મત વ એને  દેખતાં લોકાલોક એમાં જણાઈ  ય એ ું જ એ 

આ મત વ છે. સમ ય છે કાઈ ? 
એન ે ભરોસો  નથી આવતો  (કે)  હુ  એક  મહાન  ચૈત ય  પદાથ  છુ,  મહા 

માણેક  ચૈત યર ન  છુ અને એમા ં ણ  કાળ,  ણ લોકને  ણવાની શ ત  તો  
ાનની એક સમયની અવ થામાં છે. સમ ં કાઈ ? એવો જે  ાનનો પયાય છે 

એ આખા અખંડ  ૂણ ( ય)ને દેખે છે,  ુણને, પયાયને—બધાને (દેખે છે). અને 
પોતાની પયાયમાં એ બ ું ( ાન) આવી ગ ું તો, Ôપયાયને દેખતાં એ આ મત વન ે
દેખે છેÕ એમ કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ?  ુ ંક ું ? 

અનંત  ધમ   સ હત....  બધા  ધમ ું— ય,  ુણ,  પયાય ું— ાન 
પોતામાં આવી  ય  એ  એનો  પોતાનો  ધમ  થયો.  એવા  અનંત  ધમ   સ હત 
આ મત વન ેકેવળ ાન પ્ર ય  દેખે છે. સમ ં કાઈ ? આ મામાં  ણ કાળ, 
ણ  લોકને  ણવાનો  જે  વભાવ—ધમ,  એવા  ધમ  સ હત  અનંતા  ધમ  

આ મામાં (છે.) પણ એ તો  ાનની એક સમયની પયાયનો ધમ એટલો (–બધાને 
ણવાનો) તો છે. સમ ય છે કાઈ ? એવા અનંતા પયાયનો  પડ તો  ુણ છે. 

એવા અનંતા  ુણો ું  રહ ય—ત વ આ ું  ચૈત ય  છે.  મહા  ચૈત ય હ રો એવા 
ચૈત ય  હ રાન ે કેવળ ાન  ય   દેખે  છે.  એ આ મત વને  દેખે  એમાં  બ ું—
લોકાલોક ુ ં( ાન) પણ એ આ મત વના ( ાનમાં)—આવી  ય છે. સમ ં 
કાઈ ? 

તેથી  તે  સર વતીની  ૂ ત  છે...  તેથી  ત ે ાનની  ૂ તન ે અહ યા 
સર વતીની  ૂ ત કહેવામાં આવે છે. ઓહોહો !  વ ાસ  ાં છે એને  વ ાસ ! 
હુ એક અનંત.. અનંત.. આનંદ, અનંત..  ણ કાળ,  ણ લોકને  ણે એવી એક 
સમયની  પયાય  અને  એવી  અનંતી  પયાયનો  પડ  એક  ુણ,  એવા  અનંતા.. 
અનંતા  ુણોનો  પડ એક  ય. આહાહા ! એવા આ મત વને કેવળ ાન દેખે છે 

એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? એથી એ સર વતી જયવંત રહો, એવો પયાય—
સા ય જે છે  ગટલેો—ત ેસદાય રહો. ત ેમંગ લક ક ુ, મંગ લક ! 

તદ ુસાર....  હવ ે એ  કેવળ ાનને  અ ુસારે  જે  ુત ાન  છે...  દેખો  ! 
તદ ુસાર  જે  ુત ાન  છે....  યો, ઓલામાં  (–ખા નયા)  ચચામાં આવે  છે  ને 
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ભાઈ ?  કે કેવળ ાન જુદ ુ ણે અને  ુત ાનેય જુદ ુ ણે, તદ ુસાર નહ . અરે 
ભગવાન  !  ુ ં કરે  છે  ુ ં ભાઈ  !  ત ે Ôતદ ુસાર’નો અથ  વ પ  છે.  સવ પદની 
પયાય  ય   દેખે  છે,  એ  જ  અ ુસારે  તે ુ ં જ  ુત ાન  છે—આ મામા ં
ભાવ ુત ાન.  ભગવાન  આ મા  ૂણ  ુ   ચૈત ય  છે  એ ું  જે  ાન—
ભાવ ુત ાન—છે એ  પણ એક સર વતીની  ૂ ત  છે.  કેમ  કે ભાવ ુત ાન  તે 
આ મત વન ે પરો   દેખે  છે  એટલો  ફેર  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  આ માની 
કેવળ ાનની એક  પયાયમાં  ય   બ ું.....  જુઓ  !  એક ું આ મત વ એના 
ય   ( ાન)માં  બ ું  ( ાન)  આવી  ગ ું— વ  ને  પર.  અને  એ ું  વ-પરન ે
ણવા ુ ં(- ણના ) આ મત વ એને  ુત ાન પરો  ર ત ેદેખે છે. સમ ય 

છે કાઈ ? 
તદ ુસાર જે  ુત ાન છે તે આ મત વને.... એટલ ેમાથે (-ઉપર) ક ું 

હ ું ને ? અનંત ધમ  સ હત આ મત વ, એને કેવળ ાન  ય  દેખે છે. એ ું 
જ આ મત વ—કે  જેમાં  લોકાલોક,  ણ  કાળ,  ણ  લોક  જણાય  એવો  જે 

પયાય,  એવા  સ હત ું  આ ું  આ મત વ—એને  ુત ાન  પરો   દેખે  છે. 
સમ ય છે કાઈ ? 

ોતા : પણ પરો  એટલે  ું ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : પરો  નામ  ય  ન હ, એમ. પરો  એટલે  ય  

Ôઆ અસં ય દેશ છેÕ એમ અહ   ય  દેખતાં નથી. જેમ આંધળો સાકર ખાય 
એ સાકરનો  વાદ  ય  છે, પણ સાકર  ુ ં છે ત ે દેખતો નથી. પણ તેને  યાલ 

બરાબર છે કે સાકર આ ને  વાદ આ. સમ ં કાઈ ? આ સાકર જ છે તેનો જ 

આ  વાદ  છે.  વાદ  ય   છે,  સાકર  ય   નથી.  સમ  ં કાઈ  ?  એમ 
(ભાવ ુત ાનીને)  ય   વાદ  (આવ ેછે), પણ આમ  (- ય )  દેખતો નથી, 
છતાં  પણ બરાબર  ણે  છે  કે આ  વાદ અને આ  વાદ આ આ માનો એમ.  
-(આ) તેને પરો  કહે છે. અને  કેવળ ાની આ  વાદ અને આ આ માનો  વાદ 
એમ  ય   દેખે  છે.  અસં ય  દેશી,  અનંત  ધમ વા ું   ત વ  એવો આ માનો 
વભાવ છે. ઓહોહો ! अनतंधम ण ं। સમ ં કાઈ ? 
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જે  ુત ાન છે તે આ મત વને.... માથે ક ું હ ું : Ôઅનંત ધમ  સ હત 
આ મત વ’, બી  લીટ માં, એ જ આ મત વ.... એટ ુ ંજ આ મત વ ને એ 

જ આ મત વ (અથાત્) અનંત ધમ  સ હત જે આ મત વને  કેવળ ાન  ય  

દેખે છે ત ેજ આ મત વ, એવડુ જ આ મત વ. સમ ય છે કાઈ ? ુત ાન—
અંદરની  ાનની  દશા,  (તે) આ ું  જે આ મત વ—જે  અનંત  ધમવા ું   કેવળ  

ય  દેખે છે આમ (કે) ‘આ  દેશ છે, આ  ુણ છે, આ પયાય છે‘ (તેમ—તેન ે
ય  દેખ ું નથી. કેમ કે) આ ( ુત ાન) પરો  છે એટલે  ય  થ ું નથી. પણ 

બરાબર ‘આ  ાન, આ  ાનનો ધરનાર આ મા, એમા ંઅનંતા  ુણો ‘(એમ) એને 
બરાબર  તીતમાં– ાનમાં આવી  ય છે. સમ ં કાઈ ? 

કેવળ ાનીના....  કેવળ ાની  જે આ મત વને  દેખે  છે,  એ  જ અ ુસારે 
ુત ાની  બરાબર  એ જ આ મત વને  દેખે  છે.  એ  જ,  એવડો  જ  (આ મા) 
ુત ાની  (દેખે  છે).  છ  ય,  એના  અનંતા  ુણો,  એની  પયાય  (તેને)  એક 

સમયમાં  ણે એવી  (કેવળ ાનની) અનંતી પયાયનો  પડ તો એક  ાન( ુણ) 
છે,  એવા  એવા  અનંતા  ધમ નો  ધરનાર— ુણનો  ધરનાર—આ મા.  એ ું  જે 

આ મત વ (છે) એન ે ુત ાન પરો  દેખે છે. સમ ય છે કાઈ ? તેથી તે પણ 

સર વતીની  ૂ ત  છે. એ  ાનની  દશા આખા આ મત વને,  જે ુ ં ત વ  કેવળ  

દેખે છે એવડુ અને એ જ, પરો  દેખે છે. ફેર બીજો કાઈ નથી. સમ ં કાઈ ? 
એટલો તો એક  ુત ાનની પયાયનો ધમ— વભાવ  છે, એની પયાયની તાકાત 
આટલી છે. 

એન ે વ ાસ નથી કે ‘હુ આવડો છુ.‘ રાકો છુ, આ છુ ને આ છુ—(એમ) 
માની  લી ું  છે.  રાગવાળો  ને  ુ યવાળો  ને  શર રવાળો—એ  વાળો  ( ુ ં નથી).  
બા ુ  !  ું  તો અનંતા  ુણ, અનંતા ધમનો ધરનાર એ ું એક આ મત વ  (છો.) 
અહ   ચૈત યન ે આ મત વ  કહ ને....  ચૈત યન ે સવમાં  યાપક  કહ ને,  એને 
આ મત વ કહેશે. સમ ય છે કાઈ ? જર   ૂ મ વાત ! આ તો સમયસાર છે  
ને ?  ૂ મ વાત છે જર . (આ મા એટલે) સાધારણ  ણે..  ણે.. એમ નહ , 
પણ  ણવાની શ ત આવડ  છે એમ એના ભાવમા ં વ ાસ આવવો જોઈએ. 
મગનભાઈ ! સમ ં કાઈ ? 
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તેથી તે પણ.... એમ. ઓલી ( ૂ ત) કેવળ ાનને ક ું ને ? તેથી આ પણ 

એક સર વતીની  ૂ ત છે. આહાહા ! (કેવળ ાની) દેવનો આ મા જે  ૂણ  ુ  છે 

એવો જ આ આ મા  ૂણ  ુ   છે. એવા  ૂણ  ુ ન ેપયાય દેખે છે  ુત ાનની 
તો.  ુત ાનની  પયાયે  દેવ આ માને  (–કેવળ ના આ માને)  પણ એવો જોયો, 
ુ  આ મા  છે  તેવો જ જોયો.  (કેવળ ને)  ુતકેવળ ઓ  કે  ુ   પરમા માઓ 

અહ   (તેમના)  ાનમાં આવે  (-જણાય)  છે  એમ  ાનમાં  (– ુત ાનમા ં પણ) 
આવે છે. (આ ર તે) એ ું આ ું ત વ  ુત ાન દેખે છે. સમ  ંકાઈ ? ગંભીર 
ભગવાન છે.  

ોતા : ........... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એને  ‘આવડો  હુ  છુ‘—(એ)  બેસ ું  નથી.  એણે 

(પોતાને) રાકો માની લીધો છે. 
ોતા : મ ુ પડ ેછે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ આમ ને આમ અના દથી (ભટકે છે). ‘ભીખો‘ નામ 

છે ને ? 
ોતા : માર  વાત લીધી..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આ  તો  દાખલો આ યો,  બધા  ‘ભીખા‘  જ  છે  ને  ? 

માંગ..  માંગ..  ાંકથી લાવ,  ાંકથી લાવ.  પણ તારામાં બ ું  પ ું  (છે)  મોટો 
ણલોકનો  નાથ.  એવા અનંતા  નાથનો  નાથ  તા   વ પ  છે,  લે.  સમ ય  છે  

કાઈ ? અનંતા  સ  પરમા મા, અનંતા  કેવળ ઓ જેના  કેવળ ાનની પયાયમાં 
જણાય એ ું જે આ મત વ ને એવા એવા અનંતા પયાય ને  ુણો આ દ ધમ—
એન ેકેવળ ાની  ય  ( ણ ેછે અને) એવા એ જ આ માને  ુત ાની પરો  
દેખે છે. જેઠાભાઈ ! એવી વા ુ ંછે. આહાહા ! 

ોતા : સ ય વાત તો ખર , પણ વાત અમન ેબેસે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એમ કે આ વાત હોય તો ખર  આવી, એમ. સમ ય 

છે કાઈ ?  જુઓ, આ ધમ  ! આ મામાં અનંતા  ન ય-અ ન ય આ દ ધમ  અન ે
સત્-અસત ્આ દ  ુણો કે વ ુ વ આ દ  ુણો છે. એવા  ુણોમાં એક  ાન ુણ 

પણ એવો છે કે  ણ કાળ,  ણ લોકન ે ણે. દશન પણ એવો છે કે  ણ કાળ, 
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ણ લોકને સામા યપણે દેખે. એવા એવા અનંતા ધમ અને  ુણનો (ધરનાર) જે 

આ મા—એ ું  જે આ મત વ—તેને  ુત ાન બરાબર પરો   ર ત ે દેખે  છે એમ 
કહે છે. સમ ં કાઈ ? એની આં ુંમાં મોટો ભગવાન નજરે પડ ેએવો એ છે 

એમ કહે છે.  ુત ાનની આંખમાં—ભાવ ુત ાનની આંખમાં... અનંતા ભગવાન 
જેના  ાનમાં  ( ણવામાં) આ યા એ ું  જે  કેવળ ાન, એવા એવા  કેવળ ાન 
પણ જેના ધમમાં— ાનમા ં( ણવામાં) આવી ગયા એ  ુત ાની. એ  ુત ાની 
એવા આ માને દેખે છે. આહાહા ! કહો, સમ ય છે કાઈ ? 

એન ે કેટલો  ?  (-અ ાની  પોતાને  કેટલો  માન ે છે  ?)  કે  ‘હુ  આટલો 
ણનાર, આટલા ઘરનો, આ  દેશનો, મકાનનો,  ફલાણાનો.‘ ભાઈ  !  ુ ંએવડો 

નથી. તાર  મોટપની વાત  ુ ં કરવી ?  કેવળ ાનીની સાથે તને  બેસાડ એ એવડો 
છો એમ કહે  છે અહ  તો.  પયાયમાં હ .  Ôઆ ભગવાન આ મા’—આમ એની 
એક  સમયની  પયાયમાં—અવ થામા ં આ મત વ  જણા ં,  તો  આ મત વના 
( ાનમાં)  લોકાલોક ું  ( ાન)  પણ અંદર  ત વમા ંઆવી  ગ ું. એવડો ભગવાન 
આ મા એન ેકેવળ ાની  ય  દેખે છે. આ (– ુત ાની) પરો  (દેખે છે) એટલ ે

આમ  નજરમાં  ‘ ું  વ ુ  છે‘  એમ આવી  નથી,  પણ  Ôઆ જ  ચીજ  છે’  એમ 
પરો માં આવી ગઈ છે. સમ ં કાઈ ? એ કારણે એને પણ સર વતીની  ૂ ત 
કહેવામાં આવે છે. કોને ?  ુત ાનને. 

આ વળ   ય ુત વચન પ છે  તે પણ  તેની  ૂ ત  છે,  યો. કારણ  કે  
વચનો  ારા અનેક  ધમવાળા આ માન ે તે  બતાવ ે છે.  યો,  એ  વાણી  પણ 

આવો આ મા—કેવળ ાનની  એક  પયાયમાં  ણ  કાળ,  ણ  લોકના  કેવળ –
તીથકરો (આ દ) જણાય એવી એક સમયની પયાય, એવા અનંતા પયાયનો  પડ 
ુણ, એવા અનંતા  ુણ ુ ં(ભરે ું) ત વ—(તેને) એ વાણી કહે છે એમ કહે છે. 

ોતા : વાણીની મહ ા પણ આવી. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : મહ ાની નથી વાત, વાણી આવી હોય છે માટ ેએ પણ 

સર વતી  કહેવામાં આવ ે છે એમ  (કહે ુ ં છે.)  વાણી ુ ં વ પ  (કહે  છે),  વાણી 
પણ એને—આવા આ મા અખંડને—બતાવે છે (એમ કહે ું છે). જેમ ( ુત) ાન 
પરો   ણે છે,  કેવળ ાન  ય   ણે  છે, તેમ વાણી પણ એટલા  વ પને–
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એવડા  વ પન ે કહે  છે  એમ  કહે  છે.  આહાહા  !  વાણી  ારા  પણ  ભગવાન 
આ મા (ક ો છે.) ‘વચના ૃત વીતરાગનાં‘—વીર વીતરાગનાં વચનો..... એટલ ેકે 
વીતરાગભાવથી  નીકળેલાં  વચનો....  એ  વચનો ું  વચન  વ પ...  (વચન)  તો 
વચન વ પે નીક ા છે, પણ એ વચનોમાં ભગવાન આ મા (ક ો છે.) અનંતી 
કેવળ ાનની પયાયનો  પડ  ુણ અને એ પયાયમાં  ણ કાળ,  ણ લોક જણાય 
એવો એનો  વભાવ—એવા અનંતા ધમ અને  ુણવા ું  ત વ એને જ વચન કહે 
છે. સમ ં કાઈ ? એ વચન  ૂરાને કહે  છે.  કેવળ   ૂરાને  ય   ણે,  ુત 
ૂરાને  પરો   ણે અને વાણી  ૂરાને  કહે એમ કહે  છે. આહાહા  !   સમ ં 

કાઈ ? બા ુ ! આ તો આતમદેવ છે. સમ ં કાઈ ? 
વચનો  ારા અનેક  ધમવાળા....  અનેક  ધમ એટલ ેઆ બધા.  બીજો 

વ તાર કરશે હ  એનો, પણ એ અ ત-ના ત આ દ ધમ ,  ાન-દશન આ દ 
ુણો—બધા ધમ  છે. એમા ંએકેક  ુણમાં (અનંત તાકાત છે).  ણ કાળ,  ણ 

લોકન ે ણવાની  તાકાત  જેવી  ાનમાં  છે એટલી  તાકાત  દશનમાં  ને એવી જ 

તાકાત  વીયના  સામ યમાં અને એટલી જ  તાકાત  ચા ર માં  થર  થવાની  છે. 
એવી  એવી  અનંત  શ ત  ને  ધમનો  ધરનાર  ભગવાન  એક  આ મા,  એ  એક 
આ માના ( ાનમાં) લોકાલોક (પણ  ણવામાં) આવી ગયા, એવા આ માને ત ે
વચનો બતાવે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

આ તો  નજઘરની મોટ  વા ું છે. સમ ં કાઈ ? એણે  નજઘરમાં કેટલી 
કમત છે–કેટલી  ૂડ  છે એ કોઈ  દ’ જોઈ નથી. પોપટભાઈ ? આહાહા ! આવો 
આ મા—જેવો  કેવળ ઓએ  જોયો,  એવો  ુત ાનીએ  દે યો  અને  એવો  જ 

વાણીએ ક ો એમ કહે છે આંહ .  ણેયન ેસરખા લગાવી દ ધા જુઓ ! એવા 
જ વા યન ેવાચક શ દો, તેટલાને તેટલો ત ે કારે કહે છે, એમ કહે છે. સમ ં 
કાઈ? 

આ  ર તે  સવ  પદાથ નાં  ત વને....  આ  ર તે  સવ  પદાથ નાં  ત વને 
જણાવનાર .... દેખો !  ાન પ અને (તથા) વચન પ...  ાન પ બે ક ાં ને ? 
કેવળ ાન અને  ુત ાન. અનેકા તમયી સર વતીની  ૂ ત છે. એ  ુત ાન પણ 

અનેકાતમય  ૂ ત  છે,  કેવળ ાન  પણ અનેકા તમય  ૂ ત  છે અને  વાણી  પણ, 
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અનેકાત— ૂરા ત વને કહેનાર  હોવાથી એ પણ, અનેકા તમય સર વતીની  ૂ ત 
છે. 

એનો અથ એવો નથી  કે  વાણીમાં  કેવળ ના  ુણો આવી ગયા  છે. છાપ 
યાં  પડતી હશે  વાણીમાં ?  વાણીની એટલી તાકાત  છે— વ-પર કહેવાની  ૂર  

તાકાત  (છે અને) એટલી  વાણીની  (તાકાત) અહ યા  બતાવે  છે.  બસ, એટ ું. 
સમ  ંકાઈ ? એનામાં કાઈ ભાવ ભયા નથી  કેવળ ના ને  ાનના, આનંદના. 
એ ભાવ  યાં કાઈ નથી વાણીમાં. વાણી તો ‘આ આનંદ છે’ એમ બતાવે અને Ôહુ 
(વાણી) જડ છુ’ એમ એ વાણી બતાવે છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

ોતા : ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ક ુ ંને ?  યવહાર ( ૂ ત) ક ધીન ેવચનની ? વચન પી 

ૂ ત. આ  ાન પી  ૂ ત, ઓલી  વચન પી  ન મ પે  ક ધી.  ઉપાદાનપણ ે ુ  

ૂ ત તો આ ( ાન) છે,  ન મ પણે એ (વચન પ) છે. 
આ ર તે સવ પદાથ નાં.... જુઓ !  સ  (-અ ત) સવ પદાથ છે, પણ 

એક જ આ મા (છે) એમ ન હ. અનંત આ માઓ, અનંત પરમા ઓ, કાલા  

અસં ય,  ધમા ત,  અધમા ત,  આકાશ  એક–(એક)—એ  બધાન ે ણના  

આ મત વ.  એવા  સવ  પદાથ નાં  ત વને  એમ  જણાવનાર   ાન પ  અને 
(તથા) વચન પ અનેકા તમયી સર વતીની  ૂ ત છે; તેથી સર વતીનાં નામ 
Ôવાણી’—એ  શ દ  તર કે,  Ôભારતી’.... એને  જ  ભારતી  કહેવામાં આવે  છે, 
Ôશારદા’— ાનદેવી,  ાનદેવી શારદા.  ુ ં? ઇશારો કય  હતો ને કાલ ? ન હ ? 
કાઈક બોલતા’તા : Ôન બોલે એવી શારદા’ એમ કર ને ક ું હ ું ને ? આ Ôશારદા’ 
આ ું, જુઓ આંહ  ! કહો, સમ ં કાઈ ? 

ોતા : ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : ના, ના, આ તો એક શ દ આ યોન ેઅહ યા. કો’કને 

કાઈક કહેતાં હશે,  Ôન બોલે’. એટલ ેકાઈક ઇશારો કય  કે (જેથી) બોલતા બંધ 
થાય.  કહો,  સમ ં  કાઈ  ? શારદા.  દેખો  !  એ  ાનને  શારદા અને  વાણીને 
શારદા કહે છે. અહ  તો બ ું ( યાલમાં) હોય ને ? ભીખાભાઈ ! આહાહા ! 
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Ôવા દેવી’— યો,  એ  વચનની  દેવી,  એ  વચન વ પ  વચનદેવી.  અથવા 
ુત ાન ને કેવળ ાન એ પણ  ાનદેવી અને આ વચનદેવી. એ આવ ેછે, નહ  ? 

Ôવા દેવી’ નહ  ? સર વતી  ું.... Ôનમો દેવી વાગે ર ....’  યારે ઓલા (અ ાની) 
સમજે  ું? નમો દેવી વાઘે ર—ઓલી વાઘે ર . 

ોતા : વાઘ ઉપર બેસ ેને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ અહ  વાત  ાં  હતી ?  Ôનમો  દેવી  વાગે ર ....’ 

એમ આવે  છેને  આપણ ે ?  પં ડત   નથી  બોલતા  ૂ   વખતે  ?  ‘નમો  દેવી 
વાગે ર   જૈનવાણી...‘  ‘નમો  દેવી  વાગે ર ...‘  વાક્,  વાઘ  નહ .  નમો  દેવી 
વાગે ર .... ઓલા વાઘ ઉપર બેસેન ેસર વતી ? એ નહ . 

ોતા : વાઘ ઉપર કોણ બેસ ે? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કોણ બેસ ે? આહ  તો  ાનદેવી. વાઘ નામ અ ાન ને 

રાગ- ષેને  માર -તોડ ને, સપને  જેમ મોર ખાઈ  ય  છે તેમ  ાન વ પ  (દેવી) 
ઝેરને  માર   અ ૃતમય  પરમા માને  ગટ  કરે  છે.  ભગવાન  અ ૃતનો  સાગર 
પરમા મા પોતે, અ ૃત ું  ૂર- ૂર આ મા છે. એને  ાનદેવી  ગટ કરે છે અને ઝેરને 
માર  નાખે છે.  મ યા વ ને રાગ- ષેના ઝેરને માર— યય કર—પોતાના અ ૃત 
સાગરન ે ઉછાળ ન ે ગટ  કરે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  અરે  !  એને  વ ાસમાં—
ભરોસે  ાં આવે છે આ ? કો’ક કર  દેશ ેને કો’કમાં આવશ ેને કો’કથી આવશ ેને 
કા  વક પમાંથી આવશ ે ને  ુ યમાંથી આવશ ે ને  યવહારમાંથી આવશ ે એમ 
(અ ાની માને છે.)  યાં  ાં હતો કે આવે  ું ? સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

સવ ું  કથન અન ેએનો  કહેલો ભાવ અલૌ કક વ ુ...અલૌ કક વ ુ. 
કોઈ પણ એક બોલ  યો, તો તેમાં તેની  ૂણતાની ઝલક ઉઠતી હોય છે. સમ ય 
છે કાઈ ?  કોઈ પણ વાત  યો,  ૂણ..  ૂણ..  ૂણ.. ભગવાન  ૂણ છોને  ુ  ! 
અંત ુખ ું ત વ જુઓ તો આ ું કેવળ ાન ( વ પ છે.) એક સમયની પયાય છે 

એ તો બ હ ુખ (છે), પયાય બ હ ુખ છે એક સમયની,  યો. બ હ ુખ એટલે 
બહાર આવી. એવી એવી અનંતી પયાયનો  પડ  ાન ુણ, એવા અનંત  ુણનો 
પડ અંત ુખ આ ું  ય છે. સમ ં કાઈ ? 
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તેથી  તેન ે વા દેવી  ઇ યા દ  ઘણાં  નામ  કહેવામાં  આવે  છે.  આ 

સર વતીની  ૂ ત અનંત  ધમ ને  Ô યાત્’  પદથી એક  ધમ મા ંઅ વરોધપણ ે

સાધ ે છે.  યો.  એક  જ  આ મામાં  કથં ચત ્ ( યે)  ૂણ,  કથં ચત્  પયાયમાં 
અ ૂણ;  કથં ચત્  ( યે)  ુ ,  કથં ચત્  પયાયે  અ ુ —એ ું  ાન  પ ર ૂણ 

(અનંત ધમા મક) વ ુને અપે ાએ સાધે છે. અનંત ધમ ન ેÔ યાત્’ પદથી એક 
ધમ માં—એક જ વ ુમાં, અ વરોધપણે—પાછો  વ  ન થાય એ ર ત ે(સાધ ે
છે)  તેથી  તે  સ યાથ  છે.  ાનદેવી— ુત ાન,  કેવળ ાન  ને  વાણી  તર કે 
વાણી—સ યાથ છે,  ણેય સાચા છે. સમ ં કાઈ ? 

કેટલાક અ યવાદ ઓ સર વતીની  ૂ તન ેબી  ર તે  થાપે છે, પણ 

તે  પદાથને  સ યાથ  કહેનાર   નથી.  ભગવાન  આ મા  અનંત  આનંદ  આ દ 
ુણોનો  પડ  એક  વ ુ,  એના  અનંતા  ુણો,  એની  અનંતી  પયાય  અને  એક 

સમયની પયાયમાં તો બ ુ ંલોકાલોક આ દ આવે (-જણાય) એવો પયાયનો  ુણ  
(- વભાવ)—એવી (વાત) બી  (લોકોએ)  થાપેલી સર વતીની  ૂ ત કે વાણી 
કહ  શકતી  નથી,  માટ ેસાચા  ત વન ે થાપીને એ  કહ  શકતી  નથી.  માટ ે (એ) 
સર વતીની  ૂ ત નહ . સમ  ંકાઈ ? 

કોઈ પ્ર  કરે કે આ માન ેઅનંત ધમવાળો ક ો છે... એક-એક (દરેક) 
આ માન ેઅનંત ધમવાળો ક ો છે. 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, એ કહેશે હમણાં. એનામા ંરહેલા ધમન ે(-ભાવને) 

ધાર  રાખે ત ેધમ.  ુસલમાનનો ધમ અને ઢ કણાંનો ધમ એની અહ યા વાત નથી. 
એનામાં ધાર  રાખે, ટકાવી રાખે એવા  વભાવોને અહ યા ધમ કહે છે. ‘ધારય ત 
ઈ ત ધમ’. 

  આ માને અનંત ધમવાળો ક ો છે.... એટલે  યા યા કરે છે હવે... તો 
તેમાં અનંત ધમ   ા  ા  છે ?  તેનો ઉ ર  :  વ ુમાં સ  પ ં.... સામા ય 
( ુણની)  યા યા  છે  પહેલી.  આ  જગતની  અંદર  જેટલી  વ ુ  છે—અનંત 
આ માઓ,  એથી અનંત  ુણા  પરમા ઓ,  અસં ય  કાલા ઓ,  એક-(એક) 
ધમા ત, અધમા ત, આકાશ.  ભગવાન ે છ  યો જોયાં  છે.  છ  યોના  નામ 
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પણ સરખા નહ  આવડતા હોય શેઠ ? આવડતા હશે ? વક લ છે ને ? કહે છે, 
એને  ૂછો. છ  ય, છ  ય.  ા છ  ય ? 

ોતા :  વ, અ વ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : અ વ નહ , અ વ નહ . 
ોતા : ધમ, અધમ, આકાશ, કાળ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : અ વ ન આવ ેએમાં. એમાં  વ,  ુ  ગલ, ધમા ત, 

અધમા ત, આકાશ અને  કાળ એમ આવે.  નવ ત વમાં  વ, અ વ,  ુ ય, 
પાપ,  આ વ  (આ દ)  એ  એમા ં આવે.  આમા ં (છ  યમાં)  વ  અને  પાંચ 

અ વ,  એને  અ વ  ન  કહેતાં  પાંચ  નામ—ભેદ  પાડ   દ ધાં.  ધમા ત, 
અધમા ત, આકાશ,  કાળ અને  ુ  ગલ.  સમ  ં કાઈ ?  યો  કહ એ છ એ 

(તે) બરાબર કહ એ છ એ કે નહ  ? શેઠ દરકાર  ાં કરે છે ? અહ યા આ યા 
તોય હ  એમ ને એમ. ન  કર ુ ંપડશ ેબ ુ ંઆ. શોભાલાલ  ! અહ  કાઈ 
માખણ ચોપડવા ું છે ? મ ખન, મ ખન. આ તો  હતની વાત છે. ન  તો કર ું 
જોઈએ કે  ુ ંછે આ ? 

અનંત  કાળથી  સવ   ભગવાન,  અનંત  તીથકરો  કહેતાં  આવ ે છે... 
સમ ય છે ? અને અનંત ધમવાળો આ મા છુ ત ેધમ  ુ ંહશે ? ધમા તકાયનો 
ધમ હશે એમાં ? ધમા તકાયનો ધમ નહ , પણ દરેક પદાથ પોતામાં ટકાવી રાખે 

છે વ ુને — ુણ, પયાય,  ન ય-અ ન ય ને શ ત આ દ બધાને—એને અહ યા 
ધમ  કહેવામાં આવે  છે.  ધમ  ને  ુણ—બે  જુદા  પાડશે  પછ .  કહો,  સમ  ં 
કાઈ  ?  ભાઈ  !  માગ  એને  ઓળખવાનો  ય ન  કરવો  જોઈએ.  આહાહા  ! 
ભગવાન આખો  રહ   ય  છે એના  ાનમાં. બધા  યા, બધાની વા ું  કર , 
પણ બધાને  ણનારો  પોત ે કેવડો  છે એને  ણવાની એણે  દરકાર  કર   નથી. 
આહાહા !  

દુ નયાના ડા ા, દુ નયામાં  ડા ઉતરવાના. શેઠ ! ‘દુ નયાના ડા ા‘ એમ 
ક ું  ને ?  સંસારના સમજુઓ,  ‘સંસારના સમજુ‘ એ સંસારના  ડા ા. આ તો 
દુ નયાના ડા ા દ—ડ લા ુ પડ,ે એમ સંસારના સમજુ સ—સ લા  ુપડ ેએટલે. 
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સમ ં કાઈ ? સમજુ ‘સ’ આ યો ને. સંસારના સમજુ ને દુ નયાના ડા ા;  એ 

બધા રખડવાના પાયા. શેઠ ! એ ું છે ભાઈ ! અહ  તો. આહાહા !  
દરેક વ ુમાં સ પ ં....  જુઓ ! જેટલી ચીજો છે એમા ંસ પ ં એનો 

એક  ુણ છે (કે) એ ું સ પ ં હોય. હોવાપ ં હોયન ેઅ તપ  ં? સ પ ં એનો 
ુણ છે. 

વ ુપ ં...  યેક  પદાથ—વ ુ  પોતાની  યોજનની  યાને  સાધે  એ 

વ ુપ ં  દરેક  યમાં  હોય.  દરેક  આ મામાં,  દરેક  પરમા માં,  આકાશમાં, 
કાળા મા ં(આ દ) દરેક વ ુમાં હોય. સમ ં કાઈ ? 

પ્રમેયપ ં... દરેક  ય કોઈ પણ  ાનનો  વષય થાય એ ું  મેયપ  ંહોય 
છે.  મેય  એટલે  મેય,  મેય  એટલ ે માપ  અથવા  ેય.  દરેક  પદાથમાં  મેયપ ં  
—કોઈના  ાનમાં જણાય એવો એનામાં  ુણ હોય છે. આ મામાં પણ એક  મેય 
નામનો  ુણ છે કે પોતાના (ન ેબી ના)  ાનમાં પોતે જણાય. પરમા  અનંતા, 
અનંતા  સ ો, અનંતા જડ  કધો, આકાશ, કાળ આ દ એનો પણ  મેય નામનો 
એનામાં  ુણ  છે—ધમ  છે  કે  જેથી  બી ના  ાનમાં જણાયા  વના  રહે  નહ . 
સમ  ંકાઈ ?  ેય છે ત ે ાનમાં જણાયા  વના રહે નહ .  ેય,  ાનને આપે 
નહ   કાઈ.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  પણ  ેયમાં  પરન ે (- ાનમાં)  જણાવવાની  જે 

યો યતા  છે  તેથી  પર(- વ)  તેને  ણે  તેવો  મેયનો  ધમ  છે.  મેયનો  ધમ  કે 
બી ને  જણાવ ે ( ાનમા ં જણાય)  અને  ાન  પર  ને  પોતાને—બેયન ે ણે. 
સમ  ંકાઈ ? 

પ્રદેશપ ં.  દરેક  વ ુને  ે   હોય  છે  ને  ?  ભલે  પરમા   હોય  તો એક 
દેશી, કાલા ં હોય તો એક  દેશી, પણ દરેકન ે દેશ હોય છે.  દેશ નામ અંશ 

હોય છે,  ે નો એક ભાગ હોય છે. ધમા ત આ દને અસં ય  દેશ, આકાશના 
અનંત  દેશ,  વન ેઅસં ય  દેશ.  દેશ એટલે  ું ? પરદેશ હશે ?  દેશ એટલે 
ુ ં? માણસ કહે ને ? કે  દેશમાં ગયા,  દેશમાં ગયા. 

ોતા :  દેશમાં નહ , પરદેશમાં. 
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ૂ ય  ુ દેવ ી : એ ક ુંને આ ?   +દેશ = આખી ચીજનો  ે થી એક 
અંશ—ભાગ તેને  દેશ કહે  છે. સમ ય  છે કાઈ ?  દેશ વ નામનો પણ એક 
ુણ છે. 

ચેતનપ ં...  યો, આ મામાં ચેતનપ  ંએ એનો  ુણ—ધમ છે. 
અચેતનપ ં...  પાંચ  યમાં  અચેતનપ  ં એવો  એનો  ધમ  છે. આ મા 

સવાય દરેક—પાંચેય જડનો. 
ૂ તકપ ં... એક  ુ  ગલમા ંજ (હોય).  ૂ તકપ  ંએ  ુ  ગલનો  વતં  

ધમ છે. એણ ેધાર  રાખેલ  ૂ તકપ  ંછે, એમ. 
અ ૂ તકપ ં... પાંચ  યોમા ંઅ ૂ તકપ ં છે,  ુ  ગલ  સવાય. 
કેટ ુ ં ધાર ું  આમાં  ?  છ  યમા ં એક  ચેતન  છે,  પાંચ  અચેતન  છે.  છ 

યમાં  એક  ૂત  છે,  પાંચ  અ ૂત  છે.  યો,  એ  તો  સાદ   વાત  છે  સાધારણ. 
છોકરાવ  ભણે  છે.  શીખવતા  નથી  એને  જૈન  સ ાત  વે શકામાં  ?  પણ આ 

છોકરાવ વખત ેનહ  શી યા હોય. શી યા છે  ાં ? છોકરાવ વખત ેપાઠશાળામાં 
ય શેના ?  કહો,  સમ ં  કાઈ ?  મોટા  થઈને છોકરા  થા ું. એમાં  ુ ં છે ? 

શીખવા  ું. 
ઇ યા દ (ધમ) તો  ુણ છે,  યો. આવા ધમ ને તો  ુણ કહેવામાં આવે 

છે. સમ ય છે આ ? અહ   ‘ધમ‘ શ દ વાપય  છે ને ? ઓલામાં એમ કહે  કે 
ુણ છે એ અપે ાએ ધમ થાય છે; પણ ધમ, અપે ાએ  ુણ થતાં નથી. આવ ેછે 

ને  ‘આલાપ  પ ત‘માં  ?  અન ે તે  ુણો ું  ણે  કાળે  સમય–સમયવત  

પ રણમન થ ું.... ભાષા જુઓ ! આવા જે અનંતા  ુણો  યેક પદાથમાં તેન ે
તેને  લાયક  છે,  ત ે અનંત  ુણો ુ ં ણે  કાળે  સમય–સમયવત ...  સમય–
સમયવત ...  દેખો  !  એ  પયાયની  કાળ  થ ત  સમય–સમયવત   છે.  એક 
સમયવત   પયાય,  બીજે  સમય ે બી   સમયવત ,  એમ  ણ  કાળ.  સમ ં  
કાઈ ? 

ણ ેકાળે સમય-સમયવત  પ રણમન થ ું  તે પયાય છે... તેને પયાય 
કહે છે, જે અનંત છે. પયાય પણ અનંત છે દરેક  યમાં. દરેક પરમા માં, દરેક 
આ મામાં,  દરેક  કાલા માં  (આ દમાં)  પણ અનંત  ુણ  છે અને એની અનંતી 
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પયાય  છે  ણ કાળની પયાય થઈને.  ુણ એક– ુણ એક, પયાય  ણ કાળની 
અનંત. સમ ં કાઈ ? 

Ôછે તેને પામીએ‘ એનો અથ (એ છે  કે) વ ુ આ મા છે—આવા અનંત 
ધમવાળા  પદાથ   છે એને  ણના  આ મત વ  છે—એ ુ ં ૂણ ત વ  છે—તેને 

− ાનમાં  પામ ું.—એ  Ôછે  તેને  પામ ું’  (એનો અથ    છે).  સમ ય  છે  ? 
અ ત Ôછે’ એવો ભગવાન આ મા... અનંતા ધમવાળા પદાથ  આવા અનંત (છે) 
ત ેબધાને  ણનાર એક પદાથ એવો આ મા છે તેને  ા- ાનમાં લેવો તે ુ ંનામ 
ધમ.  એવા  ધમ માં  (-આ મામાં)  રહેલા  અનંતા  ધમ ને  અંત માં  લેવા, 
એક વ ુ   કર   વભાવ  સાથે, આ એને  સ ય દશન  ધમ  કહે  છે.  સમ ં 
કાઈ? 

વળ  વ ુમાં.... એ બધા  ુણોની  યા યા કર  કે જે  ુણોને પયાય હોય 
એમ. હવ ેજે કહે છે તેને પયાય ન હોય, અપે ત ધમ છે. વળ  વ ુમાં.... ‘આ 

તો ઘ ં ઝ ં આમા ંઆ ું‘ એમ માણસને લાગે. ઝ ં નથી, આ તો  ડ  વાત 
છે, બહુ  ડ  છે. 

અહો ! પોતે કોણ છે ? પર  ું છે ? અને પરસંબંધી ુ ં ાન પોતા ું પોતામાં 
છે.  પરસંબંધી  વ ુ  મારામાં  નથી.  સમ ય  છે  ?  એવા  અનંતા  અનંતા 
પદાથસંબંધી ુ ં ાન મારામાં છે. એ  ાનનો ધરનાર હુ છુ, એ મારો ધમ છે. બી  

બધા પદાથ નો ધમ એનામા ંછે. એ બધા ધમ ને  ણનારો મારો ધમ એક જ છે 

ાન. એવા અનંતા ધમ નો ધરનાર હુ આ મા છુ. આહા ! આ તો  ું, સાધારણ 

વાત છે. એવી  તી ત આવે કે ‘હુ પરમા મા થવાનો છુ પાકો. હુ સા ાત્ વતમાન 
પરમા મા છુ‘ એમ આવી  ય. કહો, સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા સા ાત્ અનંત  ુણનો—ધમનો  પડ  ુ એ ું ભાન થતાં 
Ôપોત ેપરમા મા જ છુ અ યારે, વ —ુશ તએ પરમા મા જ છુ’ એવી  તી ત 
અને Ôપરમા મા  ગટ પયાયમાં અ પકાળમા ંથવાનો છુ’ એવી  તી ત (પણ થાય 
છે).  ધમા મા  કઈ  બીજો  થશે  ન હ, એ  પયાયપણ ે પ રણમનાર  તો  હુ જ  છુ. 
સમ  ંકાઈ ? આહાહા !  
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ઓલાનો ભરોસો કરે કે આપણે હમણાં પચાસ લાખ છે તો થોડા વષમાં, 
પાંચ-પાંચ લાખ વધે છે તો, આપણને કરોડ થઈ જશે. અ ુક વખતમાં કરોડ થઈ 
જશે એમ અ ુમાન કરે છે કે નહ  ? શોભાલાલ  ! એ  ુ ંકરવા કહે પણ ? એ 

અંદર  કરતાં હોય. શેઠ  ! ભઈ આપણી પાસે સાઈઠ લાખ  છે  કે  પાંસઠ-છાસઠ 
લાખ છે અન ેહમેશા પાંચ લાખ,  ણ લાખ વધ ેછે તો એને (-કરોડને) હવ ેથોડ  

વાર છે. પંદરેક વરસ  ય એટલે આપણ ેકરોડપ ત થઈ જ ું.  યાં  હસાબ માંડે. 
શેઠ ! આ તો દાખલો. આહ  એન ેદાખલો કરતાં આવડ ુ ંનથી કે હુ આવો  ૂણ 

ુ  ચૈત ય ભગવાન, એ મન ે તીતમાં આ યો—ભરોસે ચ ો—તો હુ થોડા જ 

કાળે આ લ મી  વધીને  (-વધાર ને)  ૂણ  પરમા મા  થઈ જઈશ.  શેઠ  ! આ તો 
દાખલો આ યો તમારો હ . કહો, સમ  ંકાઈ ? 

આ તો દરેકન ેએમ હોય છે ને ? કોઈ વેપાર કરે તો એન ેએમ હોય ને ? 
(કે) ઓણ પચાસ હ ર  છે.  દશ હ ર  પેદા  કયા,  બે  હ રનો ખચ  કા ો, 
આઠ હ રની બચત. આ  માણે જો બાર મ હન ેવધે તો બાર મ હન ેલાખ થઈ 

ય.  કારણ  કે  પેદાશ  વધતી-વધતી  ય.  યાં  માળા  સરવાળા  માંડે. 
દવ ભાઈ ! એને ધારધીરનો ધંધો છે રોકડ યા પૈસાનો. કલક ા. એ માંડ ે કે 

આટલી પેદાશ થઈ, ફલા  ંથ ું, ઢ ક  ંથ ું. પણ આ મામાં પેદાશ....? આવડો 
મોટો  ભગવાન  ણ  લોકનો  નાથ  એમા ં અનંતા  પરમા મા  સંઘર ન ે પ ો  છે. 
સમ ં  કાઈ  ?  એનો  મ  વેપાર  માં ો  તો  મારા  નફામાં  ું  આ ું  ?  યાં  
(-વેપારમાં)  તેનો જવાબ લેનારા  છ છોકરાઓન ેબ ું  ૂછે.  કેટલાં  પેદા  થયાં  ? 
ઓણ ચાલીસ લાખ હતા, એમાં બે લાખ વ યાં કે પાંચ લાખ વ યાં પથરામાંથી. 
એક ઓલા થાણાના ઇ નમાંથી....  ું કહેવાય એ ? ફે ટર ..  ુ ંકહે છે એને ? 
ફે ટર .... અમારે જુગરાજ  કહે છે ને ? અહ  તો પરમા મા થવાની ‘ફે ટર ‘ 
છે.  યાં  તમારે ઓલા  પથરા  નીકળવાની  ફે ટર   છે. ભગવાન ભાઈન ે નથી ? 
ભગવાન ભાઈન ેઓલા ચંપલ....  ુ ંકહેવાય એ ?  લા ટ કની મોટ  ફે ટર  છે. 
આ શેઠ યાઓને બીડ ની મોટ  ફે ટર  છે. કહો, સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

ભગવાન  આ મા  અનંત  ુણને  ધરનાર  અને  અનંત  અપે ત  ધમ ને 
ટકાવનાર—ધરનાર એવો એક ભગવાન આ મા, કહે છે કે,  માં  ુ ંલે.  યાલનો 
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પાયો છે એ તને  ગટ થઈ જશે. આહાહા ! ‘આ દોષ હતા ને આવા...‘ એ  ૂલી 
. ‘દોષ હતા ને દોષ ગયા‘—એ વાતને  ૂલી  , યાદ આન ેકર હવે. સમ ય 

છે કાઈ ? ‘અરે ! મ પાપ બહુ કયા...‘ પણ એ તો પયાય હતી, બદલી ગઈ. હવે 
ુ ંછે તારે ? સમ ય છે ? આખી ચીજ છે તેને સંભારન ે! આખી ચીજ છે, ને 

ખોટ ગઈ એને સંભારે ઓલા ?  
પેદાશ થઈ  છેન ેઆપણને  ! ખોટ ગઈ હતી  પચીસ હ ર  પો’ર, ઓણ 

પાંચ લાખ પેદા થયા. પાંચ લાખન ેસંભારે કે ખોટન ેસંભારતો હશે ? શાં તભાઈ ! 
આઠ લાખ પેદા કયા છે, મફતની  ુ ંમાંડ  છે ?  વ ! છોકરાવને દરેકન ેફલા ં 
.... આપીએ. વળ  આપણ ેહ શમાં આવી  ઈએ તો..... કર  (દઈ)  દે એકાદ 
મોટર. એક-એક ઘ ડયાળ કાડામા ંલટકાવી દે......  વ ! એક-એક છોકરાઓને 
આપો,  નાના-નાના  છોકરાઓન ે દરેકન ે ઘ ડયાળ આપો  નાની–મોટ ....  બ સે-
બ સે,  પાંચસે,  હ ર,  પાંચ-પાંચ  હ રની  ઘ ડયાળ  હોય  છે  ને  !  પાંચ-પાંચ 

હ રની ઘ ડયાળ નાની આટલી. એક પાંચ હ રની, દશ હ રની. એમાં  ું ? 
ઘ ડયાળ તો ઘણી આવે. રા  મોટા (પાસે) લાખો  પયાની હોય. હ રા ના યા 
હોય એકલા, સોનાની હોય.  કાટા ભલે  પ ળના હોય.  કાટા  કાઈ બી  હોય 
અંદર ? પણ ઉપરની પાંખડ ુ ં ને ઉપર ું  ઢાક  ંહ રા જ ા હોય.  ુ ં છે પણ 

હવે ? એ  ૂળ છે. આહાહા !  
કહે છે  કે એની તને શોભા લાગે છે, પણ તારા ચૈત યની શોભા તને નથી 

લાગતી ? અનંતા  ુણનો હ રો પ ો  છે આખો આમ. આહાહા  !  કહે  છે, એ 

દરેક  વ ુમાં  એકપ ં....  ‘એકપ ં‘  છેન ે વ ુમાં  એક  ધમ.  બધા  દેશનો 
આધાર  એક  છે  ને  ?  માટ ે ‘એકપ ં‘  ધમ  છે  દરેક  આ મા  ને  દરેક  પરમા  

(આ દ)માં. 
અનેકપ ં....  એક  આધારમાં  પણ  એક  અને  ુણ-પયાય- દેશપણે 

અનેક  છે.  ‘અનેક‘  પણ  એનો  એક  ધમ  છે.  આ માનો,  પરમા નો,  (આ દ 
બધાનો) ‘એક‘ ધમ છે, તેવો ‘અનેક‘ પણ એનો ધમ છે. 

ન યપ ં—કાયમ રહે ુ ંપણ દરેક  યનો ધમ છે. 
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અ ન યપ ં—બદલ ુ ંએ પણ એક એનો ધમ છે. આ ધમ છે હ , આની 
પયાય  ન  હોય  આની.  પયાય  તો  ઓલા  ુણો  છે  તેની  હોય.  આ  તો              
એક-અનેકપ ં ધમ છે, અપે ત ધમ છે. 

ભેદપ ં... સં ા,  સં યા,  લ ણ ે દરેક  વ ુમાં  ભેદ  પડ.ે  ુણ- ુણીનો 
ભેદ હોય છે, નામ, સં યા આ દ (ભેદ હોય છે). 

અભેદપ ં—એક પે.  અભેદ—ભેદ  નહ .  સં યાભેદ  નહ ,  દેશથી 
અભેદ.  દેશની અપે ાએ.  

ુ પ ં...  યો,  આ મા  ુ   હોય,  યે  ુ   આ દ.  પરમા   ુ  

આ દ. 
અ ુ પ ં....  વભાવ ે પરમા   અ ુ   થાય  છે  પયાયે.  આ મા  પણ 

અ ુ  થાય છે. 
આ દ અનેક  ધમ....  જુઓ  !  અ ુ   પણ એક  ધમ  છે એમ  કહે  છે. 

વમાં પણ  વકારપણ ેથ ું એ  વનો એક ધમ છે. પરમા માં  વભાવપણે—
કધપણ ેથ ું  તે  પણ તેનો એક ધમ  છે. એક પરમા   ૂળપણે  (- કધપણે) 
પ રણમે ત ેપણ એક એનો  વભા વક ધમ—એનો ધાર  રાખેલો (ધમ) છે. કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

તે સામા ય પ ધમ  તો વચનગોચર છે.  કેટલાંક તો ધમ  વચનથી કહ  

શકાય છે. પણ બી   વશેષ પ ધમ  જેઓ વચનનો  વષય નથી એવા પણ 

અનંત ધમ  છે—જે  ાનગ ય છે. આ તો સામા ય  યા યા કર  બધા  યોની. 
આ મા પણ.... હવ ેલી ું. ઓલા તો દરેક પદાથની  યા યા કર . સમ ં ? 
એમ આ મા  પણ  વ  ુ છે  તેથી  તેમાં  પણ  પોતાના અનંત  ધમ   છે.  યો, 
ઓલા  ુણો અને  પયાય  જે  ક ધાને, એ  (સામા ય)  તના  હતાં.  તેથી  (હવે) 
Ôપોતાના’ ક ધા. ઓલા  ૂત આ દ એનામાં (-આ મામાં) નથી અચેતનપ ં આ દ. 
આ મા  પણ  વ ુ  છે  તેથી  તેમાં  પણ  પોતાના....ચેતનપ ં,  એકપ ં, 
અનેકપ ં, વ ુપ ં,  મેયપ ં,  દેશપ ં  વગેરે એવા અનંતા ધમ  એટલ ે ુણ 

ને અપે ત  વભાવો એક આ મામાં અનંતા છે. સમ ં કાઈ ? રા ે તો હમણા ં
નથી આવતા શેઠ. ઠ ક નથી ને. એમ કે  ૂછ ુ ંકોને કે આ આવ ું છે કે નહ  ? 
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એમ આ ું  (- વચાર આ યો). ભાઈએ ક ુ ં ને ?  કે આન ે ૂછો. પણ અ યારે 
ૂછાય? રા ે  ૂછે તો કેટ ું ધા ુ (છે એ) ખબર પડ ેને ? કહો, સમ ં કાઈ ? 

આ માના અનંત ધમ માં.... હવે જુઓ ! ચેતનપ ં અસાધારણ ધમ 
છે.  હવ ે ૂળ  વાત,  ઓ ુ ં अनधमण ं पँयी ूगान: ।  ભગવાન 
આ મામાં અનંતા  ુણો અને અપે ત ધમ   છે. એમાં ચેતનપ  ંઅસાધારણ 

ધમ છે.  ચેતનપ  ંઅસાધારણ—એક જ છે,  કે  જે પોતાના (ચેતન  સવાયના) 
અનંત  ુણ પ  ધમમાં  પણ  નથી  અને  બી માં  (-પર યમાં)  પણ  એ  નથી. 
ચેતનપ ં..  ચેતનપ ં..  ઓહોહો  !  એ  ત વ  ક ું  જો ુ ં ?  ચેતનપ ં.  એ 

ચેતનપ  ં અનંતા  પોતાના  ધમ   છે  એને  ણે  છે,  એ  ચેતનપ ં  અનંતા 
પરપદાથના ધમન ે ણે  છે. એ ું  જે  ચેતનપ ં... એ  ચેતનપ ં એક જ  ણે 
વ ુ (-ધમ) હોય એમ એનો અસાધારણ ધમ છે. સમ ં કાઈ ? 

‘સવ નો ધમ  ુશણ  ણી, આરા ય આરા ય  ભાવ આણી...‘ 
આ  સવાય  બીજો  કોઈ  ધમ  ાંય  હોઈ  શકે  નહ .  સવ   પરમે રે  કહેલો 
ભાવ—એ જ વ ુ—જે છે તેન ેઆરા ય આરા ય  ભાવ આણી. 

‘અનાથ એકાત સનાથ થાશે, એના  વના કોઈ ન બાં   હાશે.‘             
                          ( ીમ  રાજચં , અશરણ ભાવના, વષ ૧૭). 

તારો હાથ ઝાલનારો કોઈ બીજો છે ન હ. સવ  પરમે રે—પરમા માએ  યો 
એવો પદાથ અને ક ો વાણી  ારા એવો પદાથ—એવો જે આ આ મા—એમાં 
ચેતનપ  ંતો એક અસાધારણ (ધમ છે એમ) કહે છે. ઓહોહો !  ુ ંકહે છે ? કે 
જે ચેતનપ ં—પોતાનામાં અનંત ધમ  છે તેમાં ચેતનપ ં—તો એક જ છે, બી  

બધા ચેતન નથી, બી  ધમ  પોતાને  ણતા નથી.  ચેતન પોતાને  ણે,  ચેતન 
પરન ે (- વના બી  ધમ ને પણ)  ણે; બી  ધમ  આનંદ આ દ પોતાને ન 

ણે, આ જોડ ે રહેલો  ચેતન ુણ  છે  તેને  ન  ણે.  સમ ં  કાઈ ? એ આ 

આ માનો ક રયાવર માં ો છે—પાથય  છે. આહાહા !  
અનંત ધમ માં ચેતનપ  ંતો અસાધારણ—નહ  વહચાયે ું. સાધારણ 

એટલે  વહચાયે ું,  (અસાધારણ  એટલે)  નહ   વહચાયે ું—એક  જ  વતં . 
ભગવાન  આ માનો  ચૈત ય  ધમ  એક પ  છે,  બી   બધા  (ધમ )  ચેતન  નથી. 
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ઉપયોગ પ  ચેતન  તો  એક  જ  ધમ  છે.  જુઓ,  તેથી  તેન ે ઘણે  ઠેકાણે 
‘उवओगलणो’—ઉપયોગ  લ ણ,  ઉપયોગ  લ ણ,  ઉપયોગ  ત ે આ મા, 
ઉપયોગ ત ેઆ મા એમ ક ું છે. (ગાથા ૨૪). સમ ં કાઈ ? ઉપયોગ એટલ ે

ચેતનભાવ.  કાળ  દશન- ાનના ભાવ પ ભાવ તેને ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે. 
ઉપયોગ એટલ ેÔઆમ ઉપયોગ ક  ને એમ‘—અહ    નથી. 

ોતા : સમજ ું જોઈએ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા. એ તો  તમે બો યા હતા  તેમાંથી આ ુ ં હ ું  ને. 

આ ું’ ું  તમે ઓલામાંથી....  ઉપયોગ  કરવો  ને  ?  એ  એનો  પોતાનો  ઉપયોગ 

એટલે ચેતન—દશન– ાન  વભાવ. એક પે કહો તો ઉપયોગ એનો ધમ છે, બે- 
પ ેકહો તો દશન− ાન એનો ધમ છે. એ ઉપયોગના બે ભેદ પડ ેછે, પણ ત વ 
આ ર ત ેછે એક ું. એવો ઉપયોગ ત ેઅસાધારણ ધમ છે એમ કહે છે. આહાહા ! 
જેની તાકાત..... 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ આવી  ગ ું.  ણવા-દેખવાનો  ભાવ  કાળ  ત ે

ઉપયોગ. આહ   તો  ચેતનની  યા યા  ચાલે  છે  કાળ  ુણની.  બહુ  ભ ુ  છે, 
‘अनधमण’ं શ દ આ યો છે ને ? એથી ઘ ં ભ  ુછે. 

બી ં  અચેતન  યોમાં  નથી.  ભગવાન  આ મામાં  ચેતનપ ં— 

ૃતપ ં—ઉપયોગપ ં— વભાવપ ં— ણવા-દેખવાના  ભાવપ ં—(છે) 
એ આ મા  સવાય બી ં  યમા ં તો  નથી.  પરમા , શર ર  (આ દ) આ બધા 
આંધળા છે, જડ છે, આ તો માટ  છે. 

પણ સ તીય  વ યો અનંત છે... અને પોતાની  તના પણ અનંતા 
આ માઓ છે.  કેટ ું  સ  કરે છે ! ઓહોહો ! તેમનામાંય જોકે ચેતનપ ં તો 
છે....  નગોદના આ મા,  સ ના આ મા—બધા  ચેતન  તો  છે,  ચૈત ય જ  છે. 
તોપણ સૌ ુ ં ચેતનપ  ં નજ  વ પે  જુદુ  જુદ ુ ક ું  છે....  સહુ ું  ચેતનપ ં 
સહુ ું  જુદ ુ છે.  બી  આ મા ું  પણ  ચેતનપ ં એ ું  જુદ,ુ  સ ું  જુદ,ુ આ ું 
જુદ—ુ દરેક ુ ંચેતનપ ં જુદ ુછે. કોઈ ુ ંચેતનપ ં, બધા ું થઈને એક થઈ  ય 
એ ું નથી. કહો, સમ  ંકાઈ ? 
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સૌ ુ ંચેતનપ  ં નજ  વ પે—પોતાના પે જુદ ુજુદ ુક ું છે, કારણ કે 
દરેક  યને  પ્રદેશભેદ  હોવાથી....  દરેક  પરમા   (આ દ)  અન ે દરેક આ મા 
એના અંશો તો દરેકના જુદા છે— ે ભેદ છે. માટ ેતેનો ચેતનધમ પણ જુદો છે. 
પ્રદેશભેદ હોવાથી કોઈ ું  કોઈમાં ભળ ુ ંનથી.  યો,  દરેક ુ ં ે  અને  ે માં 
રહેલો દરેકનો ચૈત યધમ જુદો હોવાથી કોઈ કોઈમાં ભળ ું નથી. કહો, ચેતનનો 
મો  થાય એટલે બી  આ મામાં ભળ   ય એમ નથી એમ કહે છે. સમ ં 
કાઈ? 

‘અનંતમાં  ભળ   ગયો‘  એમ  (લોકો)  નથી  કહેતાં  ?  મો   થાય  તો 
‘અનંતમાં‘  ુ ંભળે ? અનંત  ાં ભળે ‘અનંતમાં‘ ? પોતાની સ ાનો નાશ થઈને 
પરમા ંભળ  જતો હશે? ‘ યોતમાં  યોત  મલાઈ’ પોતામાં. પરમાં  ાં  યોત 
મલાઈ  ?  કાઈ  ખબર  નહ   (અને)  જૈનમાં  રહેલા  કેટલાક  એમ જ  દ ધ ે રાખે 

સમ યા  વનાના.  ભઈ  સ   થઈ  ગયા  પછ   Ô યોતમાં  યોત  મલાઈ’. 
મ ણયાર  આ યા  હતાને  તે  દ’  ૯૫માં.  ઓલા  આંધળા.  એ  કહે,  ‘ યોતમાં 
યોત  મલાઈ’. આ જૈનના  ..... આ કેટલાકન ેપણ  ૂછો તો સરવાળામાં કાઈ 

દેખાય નહ . ‘ યોતમાં  યોત  મલાઈ ને ?‘ (લોકો) કહે, હા,  યોતમાં  યોત 
મલ ગઈ. (સમાધાન):  ુ ં યોતમાં  યોત  મલે ? બી  ભગવાનની  યોત છે 

તેમાં આ આ માની  યોત મળ  જતી હશે ? 
ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : સંકડાશ  કે  દ’ થતી’તી ? અહ  લાખ  દ વા હોય— 

કાશ હોય  યાં સંકડાશ થતી નથી. આ  પીની સંકડાશ થાય (ન હ તો),  યાં તો 
અ પી  છે એ  તો.  ‘સંકડાશ‘  સમજતે  હ  ?  ‘સંકડાશ‘  નહ  સમજતે ?  હ ર 
બ ી હોતી હૈ હ ર. એક બ ી હોય ને બી  હ ર આવે તો કાઈ પરમા માં 
ભીડ  પડ   જતી  હશે  અંદર  ?  દરેકના  ભ – ભ   પરમા   છે,  છતાં  એક 
જ યાએ  રહ   શકે  છે.  એક  બ ીના,  બે  બ ીના,  હ ર  બ ીના—ચારે  કોર 
હ રના બધા રહ  શકે છે. એ તો  પી છે તો પણ રહ  શકે છે, આ તો અ પી 
ચૈત ય છે. એક ઠેકાણે એક છે ( યાં) અનંતા  સ  ભગવાન  બરાજે છે.  યાં 
એક  સ  છે  યાં અનંતા  સ   બરાજે છે,  ભ – ભ  સ ા છે. 
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ોતા :  યોતમાં  યોત  મલ ગઈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  યોતમાં  યોત  મલી  નથી.  આહાહા  !  એ 

પાનાચંદભાઈ કહેતા તે  દ’. ૮૩માં ગયા હતાને બરવાળે. ‘ યોતમા ં યોત એમાં 
ભળ   ય  પછ .‘  કાઈ  બચારાને  ખબર  ન  હોય,  વેદાતનો  અ યાસ.  ૮૩ની 
સાલની વાત છે. ભાઈલાલભાઈ. ( સ  થતાં) ‘ યોત ભળ   ય પછ ‘—એમ 
ત ેકહેતા. (તથા) ‘ વ ુ ક ધો છે આ માન ે?‘ ‘ વ ુ એટલ ે ુ ં?‘ (મ) ક ું. ‘બધા 
(ભેગા) થઈને  યાપક થઈ  ય એ ?‘ એમ નહ ....એમ નહ . ૮૩ની વાત  છે, 
ભાવનગર જતા’તા ને. જૈનદશનમાં જ યા છતાં પ રચય ન મળે ત વનો. જૈન 
એટલે વ ુ થ ત છે આ. એવો માગ  ુ ંછે એનો પ રચય નહ  ને અ યાસ નહ  

એટલે બી  જે ું લાગ ેએને. બી  (મત) કહે ને ? વેદાત કહે, ‘આ બ ું (એક) 
છે.‘  કોઈની સાથે  મેળ ખાય એ ું  નથી સાંભળને  ! આ તો પરમા માનો  કહેલો 
‘ વતં ,  વયં સ  વ ુ છે‘—એ ધમ છે. સમ  ંકાઈ ? 

તેનામાં ચેતનપ ં જુદ ુછે. આ ચેતનપ ં પોતાના અનંત ધમ માં  યાપક 
છે.  ુ ં કહે  છે ? આ મામાં  ચેતનપ ં  છે ને ? (હા). હવે, એ ચેતનપ ં  છે  યાં 
અનંતા ધમ  બી  છે ને ? (હા). (ત ેચેતન) એમાં  યાપક છે. ચેતનપ ં  યાં છે 

યાં દશન છે, શાં ત છે, આનંદ છે, અ ત વ છે, વ ુ વ છે,  ન ય છે, અ ન ય 
છે, સત્ છે.... આ દ છે (અને) એ ચેતનપ ં ત ેબધામાં  યાપી ગયે ુ ંછે. (તેથી) 
એ ચેતનપ ં જ એ ું ખ  ત વ છે એ ર તે કહેવામાં આવે છે. એવા ચેતનને જે 

ાન દેખે તે ‘આ મત વને દેખે‘ તેમ કહેવામાં આવે છે.  વશેષ કહેશે. 
( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૫ 
ોક – ૨, ૩; ગાથા – ૧ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૫, બધુવાર, તા. ૧૧-૯-’૬૮ 
 

ી –ચોથી લીટ  છે, ભાવાથનો છે લો ભાગ. 
આ ચેતનપ ં....  ુ ંકહે છે ? આ આ મામાં અનંત ધમ  છે. અ ત વ, 

વ ુ વ,  ાન,  દશન  આ દ  આ યા  ને  ?  એ  અનંત  ધમ માં  ચેતનપ ં 
અસાધારણ− ુ ય  છે.  ચેતનપ ં  કાયમ ું,  એ  ચેતનપણામાં….  અનંતા  ધમ  

ચેતનથી  યાપેલા  છે.  એટલે  ચેતનપણાન ે જ  ૂળ  આ મા ુ ં ત વ  ક ું  છે. 
સમ ં કાઈ ?  ું કહે છે ? કે જે ચેતનપ  ંપોતાના અનંત ધમ માં  યાપક 
છે.  પોતાના  અનંત  ુણો  જે  છે  કે  ન ય-અ ન ય આ દ  ધમ   છે  ત ે બધામાં  
—આ મામા ં ચેતનપ ં  સરે ું  છે.  તેથી  તેને આ મા ુ ં ત વ  ક ું  છે.  તેથી 
ચેતનપણાને  જ આ મા ું  ત વ  ક ું  છે.  જેમ  ‘ ાયકભાવ‘ આ મા ું  ( વ પ) 
ક ું  છે એમ આ મામાં  ચેતનપ ં બધા ધમ માં  યા ત—પ રણમેલ  છે અથવા 
બધા ધમ માં  યાપેલ છે. એથી ચેતનપ ં अनधमण ंછે—અંદર ુ ંએ ત વ 
છે. 

તેને આ સર વતીની  ૂ ત દેખે છે. જુઓ !  ુ ંક ું ? કે આ આ મા જે 

છે  એમા ં ચેતનપ  ં અસાધારણ  ુણ  છે,  જે  બી   ુણો  એવા  નથી  તેમ 
બી માં એ નથી અન ેએ  ચૈત યમા ંઅનંતા પોતાના ધમ ની સં યા  યાપી  છે. 
એવા  ચૈત યધમન ે કેવળ ાનની  પયાય,  ુત ાનની  પયાય  દેખે  છે.  સમ ં 
કાઈ? સ ય ાન (અને)  કેવળ ાન, સર વતીની  ૂ ત અથવા ભાવ ુત ાન એ 

પણ સર વતીની  ૂ ત છે. એ એક–એક પયાય, એક ચેતનત વ જેમાં અનંત ધમ  

યા યા છે.... એવા (આ માના) અનંત ધમમાં  યાપે ું  ચૈત યત વ જે આ ું—
ૂણ (છે), એને એક-એક  ાનનો પયાય દેખે છે. (અથાત્) એ સર વતીની  ૂ ત 

એને દેખે છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
આ મામા ં ચેતનપ ં  જે  છે  એમા ં ણ  કાળ,  ણ  લોકના  પદાથ  

ણવાનો  વભાવ  આવી  ય  છે  અને  એનામાં  રહેલા  અનંતા  ધમ  
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ચૈત યધમમાં  યાપક છે. એ ું જે આ મા ું  ચૈત યત વ—અસાધારણ લ ણ... 
અસાધારણ  એટલે  બી માં  ન  હોય  એ ું,  વયં સ .  આ ું  આ ું  જે 

ચૈત યત વ—એ ું  જે આ મા ું  વ પ—તેન ે ુત ાનની  પયાય,  કેવળ ાનની 
પયાય દેખે છે અને વાણી એને કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

યો,  વાણી આવા આ મત વને  કહે  છે એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ ? 
વાણી  આવા  આ મત વને  કહે  છે.  જુઓ,  ભગવાન  આ મા  ચૈત ય વ પ 
અસાધારણ—બીજો કોઈ એવો  ુણ નથી એથી અસાધારણ એ ચૈત ય ુણમાં 
જેટલાં (એટલ ેકે) અનંતા પોતાના દશન–આનંદ આ દ ( વશેષ)  ુણો, અ ત વ 
આ દ  (સામા ય)  ુણો અને  ન ય–અ ન ય આ દ ધમ   (છે) એ  ચૈત ય ુણમાં 
યાપેલા  છે.  એ ું  મહાન આ મત વ  ચૈત ય—તેને  કેવળ ાન  પયાય  દેખે  છે, 
ુત ાન પયાય દેખે છે અને વાણી તેને કહે છે. માટ ે ણેયન ેસર વતી કહેવામાં 

આવે છે. સમ ં કાઈ?  
જુઓ, આ  ુત ાનની પયાય આવા ત વન ે દેખે  છે એમ કહે  છે. વાણી 

કહે  છે એ એકકોર  રાખો,  કેવળ ાન તો  વળ   ૂણ  છે,  પણ નીચે ?  (-નીચેના 
ુણ થાનોમાં  ?)  ુત ાનનો—ભાવ ુત ાનનો  જે  પયાય  (છે)  તે  આ ુ ં

ચૈત યત વ—જે  અસાધારણ,  અનંત  ધમમાં  યાપક  (છે)—તેન ે ુત ાનની 
પયાય દેખે છે. એવી  ુત ાનની પયાયની તાકાત છે. સમ ં કાઈ ? 

એક  સમયની  ુત ાનની  પયાય  અનંતાનંત  ુણથી  યાપક  એવા 
ચૈત યધમને  દેખે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  સારે  ય– ુણકો,  સબ અનંત  ુણક  

પયાયકો ( નતી હૈ). હા, એમ બોલતા  વ થોડા, ખબર પડ.ે ભાઈ ! ઠ ક,   

બરાબર હૈ. વો ( ુત ાન) પયાય હૈ. બસ, એમ. વો  ુત ાન હૈ ન ? વો પયાય 
હૈ. વો પયાય સારા ચેતનમાં રહેલા અનંત ધમ  એ ું આ મત વ એને દેખે છે. યે 
ઠ ક ક યા,   કરો તો ખબર પડ ેને તમને. 

ભાઈએ ક ું ને ?  કે હમ ક ચડમસ ે નકલ કર યહા આયે, તો ક ચડમસે 
આયે  કે  ન હ ?  કહો,  સમજમ આયા ?  સમ ય  છે ? આહા  !  તેથી  તેને—
ુત ાનની પયાયને—સર વતીની  ૂ ત ક ધી. જે આખા આ મત વને  દેખે માટ ે

ત ે સર વતીની  ૂ ત.  ુત ાનની  પયાય, અનંત  ધમ  યાપેલ  ચૈત ય  વ ુ એ ુ ં
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લ   કરતાં—એન ે જોતાં—સ ય દશન– ાનની  પયાય  ુ   થાય  છે,  એનાથી 
વ ુ ં ક યાણ થાય  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ? અને એ  વાણી  કહે  છે એ  પણ 

આવા  ચૈત યન ે (કહે  છે.)  ......(ચેતનપ ં)  અસાધારણ  વભાવ,  એમાં  બધા 
ધમ ને  ણવાનો  વભાવ અને  બધા  ધમ માં  યાપવાનો  વભાવ. એવા એન ે
(ચૈત યપણાન ેજે ું)  ુત ાન દેખે એ ું ક યાણ થાય છે. સમ ય છે કાઈ? 

સવ પ્રાણીઓ ુ ંક યાણ થાય છે માટે Ôસદા પ્રકાશ પ રહો.’ અહો ! 
કેવળ ાન  પણ  એમ  ને  એમ  રહો  (અને)  મારો  ુત ાન  વભાવ(પયાય)—
આખા  ચૈત યને  દેખે  (તે પણ)—(એમ ને) એમ રહો, પાછો ફરો ન હ, આગળ 

વધીને  ૂણ  થઈ  ઓ.  સમ ં  કાઈ ? માટે  ‘સદા  પ્રકાશ પ  રહો’.... એ 

વ ુ  (-કેવળ ાન) જગતમાં  છે  ત ેસદા  કાશ પ  રહો  મારા સા યમાં– યેયમાં 
અને  વતમાનમાં  જે  માર   ાનની  પયાય  છે—કે  જે આખા  ત વન ે દેખે  છે—તે 
પયાય  (પણ)  કાશ પ  રહો  (અથાત્) એમ ને એમ  રહો  જેથી આગળ વધીને 
કેવળ ાન  પામે.  કહો,  સમ  ં કાઈ  ?  સમયસાર  અલૌ કક  ચીજ  છે, 
ભરત ે ું અજોડ ત વ છે આ. ‘સમયસાર અ વકાર... સહુ  ૂપ.‘ આ ું’ ુ ંકે 
ન હ ? બધા શા નો રા — ૂપ છે.  

એ ુ ંઆશીવાદ પ વચન  તેને ક ું  છે.  યો,  ‘આશીવાદ‘  કહે  છે ને ? 
આશીવાદ—વાદ  એટલ ે વચન.  (તેમાં)  એ ું  ક ું  કે  અહો  ભગવાન  !  મારા 
ચૈત યત વમાં અનંત ધમ   યાપેલા છે. તેમાં  ણ કાળ,  ણ લોકના પદાથ  પણ 

જણાઈ  ય  એ ું  એ  ચૈત યત વ  છે.  એટલે  ચૈત યત વમાં  કોઈ  બાક   ર ુ ં
ન હ—પોતાના અનંતા ધમ  આ યા, એના  (-આ માના) ધમમાં  જેમ  ા  (છે 

તેમ)  ાનમાં  ણ  કાળના  અનંતા  પદાથ   જણાય  એ ું  ત વ  પણ  એમાં 
આ ું.—એવા  આખા  ત વને  ુત ાન  ણે  (તે)  એમ  (ને  એમ)  રહો  એ 

આશીવાદ વચન છે, મંગ લક ુ ંઆશીવાદ વચન છે. સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 
ગજબ  વાત  !  કથનની  પ ત  અલૌ કક  છે.  અ ૃતચં ાચાય  દગંબર  ુ ન  
જ બર ! આ...હા ! આવી કથનની પ ત વા યના ભાન  વના આવી શકે ન હ. 
સમ  ંકાઈ ? બસ, એ બીજો  ોક  ુરો થયો. હવ ે ીજો. 



[86]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

( ી   ોકમાં)  ટ કાકાર અ ૃતચં ાચાય  પોતે આ  ંથ ું  યા યાન 
કરવાના—આ  ંથ ું  અથવા  આ મા ું  યા યાન  કરવાના  ફળને  ચાહતાં 
પ્ર ત ા કરે છે : 

परपिरणितहतेोमहनाोऽनभुावा- 
दिवरतमनभुाािकािषताया: । 
मम परमिवशिु: शुिचाऽमतू- 
भ वत ु    समयसारायवैानभुतू:े ।।३।। 

ીમાન્ અ ૃતચં  આચાય કહે છે.... છ ે  ુણ થાન ેછે,  વક પ ઉ ો 
છે  યારે.  આ  સમયસાર  એટલ ે [ ુ ા મા  અથવા  (તથા)  ંથ]—બે, 
સમયસાર એટલે  ુ ા મા અથવા  વાણી—એની  કહેવાય  (-કહેનાર)  તે. એની 
ટ કા  કરતાં,  એની  યા યા  (કથની  તથા  ટ કા)થી  જ...  ટ કાથી  જ  માર  

અ ુ ૂ ત—માર   જે  અ ુ ૂ તમા ં મને  ુખ પ  પ રણ ત  છે  એ  અ ુ ૂ ત—
અ ુભવન પ  પ રણ તની  પરમ  વ ુ ...  દેખો  !  પયાયન ે પણ  ‘માર  

અ ુ ૂ ત‘ ભાખી (-કહ ) દ ધી પયાય એ. બે વાત (કહ ) છે. 
પયાય એ માર  અ ુ ૂ તની—જે અ ુભવ  ુખ પ પ રણમેલ  છે એ 

અ ુ ૂ તની—પરમ  વ ુ – ૂણ  ુખ પ  થાઓ એમ અંદર  ભાવના  કર   છે.  
કેમ ? છે લ ેકહેશે :  ય થી ચૈત યમા   ૂ ત—‘હુ  યે તો  ુ  ચૈત યમા  

ૂ ત (છુ)‘ એ તો મા  ઘોલન ચાલે જ છે. સમ  ંકાઈ ? મગનભાઈ !  ુ  

ચ મા   ૂ ત....  ુ   ાનમા   વ પ મા  એક ું, ‘એ જ હુ છુ‘— ય એ. 
‘એ  હુ  છુ,  એ  જ  હુ  છુ‘—વ ુ એ.  પણ  પયાય એ  માર   અ ુ ૂ ત 
ુખ પ છે (તો) પણ એમાં થોડ  દ:ુખ પ પ રણ ત પણ છે. સમ ં કાઈ ?  

માર   અ ુ ૂ તની  અથાત્  અ ુભવન પ  પ રણ તની....  જુઓ, 
અ ુભવન પ પ રણ ત તો છે ભાઈ ! ‘ ુ   ચ મા   ૂ ત છુ‘ એવી  ને લઈન ે
ુ   અ ુભવની  પ રણ ત  તો  છે  એમ  સ   ક ુ  છે.  સમ ં  ?  એમા ં જે 

ક મા ષત— વભાવ પ  પ રણમન  છે,  એ  વભાવ પ  પ રણ ત  છે  એ....  આ 

મારા  ુ   ચૈત ય ૂ તના ઘોલનમાં અ ુભવની  પ રણ ત  જે અ ુ   થોડ   છે—
ુ   છે,  પણ થોડ  અ ુ   છે—એ ઘોલનના સમયમાં અને આ  કાળમાં  માર  
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પરમ  વ ુ  થઈ  ઓ. પયાયમાં પરમ  વ ુ  થાઓ, વ ુએ તો હુ છુ, ત ે
છુ. સમ ં કાઈ ? વ ુએ તો હુ છુ એ છુ, એમાં માર  પરમ  વ ુ  (થાઓ) 
કે અ ુ  (ટળો) એ ું કાઈ છે ન હ. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા...  જુઓ,  સાધક  વને  પણ આમ હોય  છે. ભગવાન 
આ મા  ુ   ચ મા   ૂ ત—એકલા  ાયક વભાવ ુ ં વ પ જે ુ ંછે એ વ ુ— 
હુ  (છુ)  યે—વ ુએ— ુવે,  પણ  પયાય એ માર   પયાયમાં અ ુ ૂ ત  જે 
યના  આ ય ે થઈ  છે  એ  અ ુ ૂ ત  હ   ક મા ષત—થોડ   ક ુ ષત  છે. 

અ ુ ૂ ત છે તો ખર . સમ ય છે કાઈ ? કેમ કે  ય એ ‘આવો છુ‘ એવી જે 
ા ને  ાન પ રણ ું (છે એથી) એ  ુ પે અ ુ ૂ ત તો છે. સમ ં કાઈ ? 
ઓહોહો  !  કહે  છે  કે  ‘ ુ   ચ મા   ૂ ત  છુ‘ એ ું  જે  પયાયે ભાન  ક ુ 

છે.... શેઠ ! પયાયે ‘ ુ   ચ મા   ૂ ત‘ એમ ભાન ક ુ છે એટલે પયાય  ુ  તો 
છે. આ ( ય) તો  ુ   કાળ છે, (પણ) એનો  વીકાર કય  છે એથી પયાયમાં 
પણ  ુ તાની અ ુ ૂ ત છે.  ુખની, શાં તની, આનંદની આ દ પયાય છે તો ખર . 
( યે)  ‘ કાળ  ુ   છુ‘ એ  હુ, પયાયે  ‘આ હુ આવો‘ એમ. એ પણ ક ુંને ? 
‘मम’. પયાય પણ માર  એમ ક ુંન ે? વ ુ  કાળ હુ (અને) પયાય પણ માર . 
સમ  ંકાઈ? 

અ ુભવન પ  પ રણ ત...  એટલે  એનો  અથ  એવો  નથી  કે  માર  
અ ુ ૂ તની પ રણ ત  બલકુલ અ ુ  છે. સમ ય છે ? તો તો  ુ  ચૈત યમા  
ૂ તની   થઈ નથી,   થઈ નથી તો અ ુ ૂ ત નથી (અને) એ વાત તો અહ  

છે જ ન હ. સમ ં કાઈ ? આમા ંઘણા (એમ કહે છે),  ‘જુઓ, ટ કા કરતાં 
કરતાં એ  વક પ છે (તો) પણ એનાથી  ુ  થાશે.‘ અરે ભગવાન ! એમ નથી 
ભાઈ ! મગનભાઈ ! આહાહા ! અરે  ુ ! તને એના અથ .... અથ એવો જે 
ય એના ભાન  વના અથ કરે, એ બધા અથના અનથ થઈ  ય. 

આ શા  લખતાં લખતાં  વક પ છે અન ેએમાંથી મન ે ુ  થઈ જશે. એ 
ુભભાવમાંથી  મન ે ુ   થશ ે – આ ું  (અ ાની)  કાઢે  છે આમાંથી.  લ ુ ં છે 

ખ ંને ? જુઓ, આ સમયસારની કથની અને ટ કાથી ‘જ‘ એમ શ દ છે.  છે ? 
અમરચંદભાઈ ! Ôટ કાથી થઈ જશે’ એમ કહે છે  યો !  વક પ ક  છુ લખવાનો 
એમાંથી માર   ુ  થઈ જશે—એમ નથી. મા  ઘોલન  ય ું કાયમ થઈને 
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આમ  યારે  વક પ આવીને  થપાય છે (કે) Ôઆ  ુ ંછે, આ છે’ એ વખતે પણ 
ય ના જોર ું જ કામ છે મા . એ જોરને કારણે—જે અ ુ ૂ ત  ગટ  છે 

ત ે જોરન ે કારણે—અ ુ ૂ ત  ૂણ  થાઓ,  એ  મા   ફળ  છે  ટ કા ું.  સમ ં 
કાઈ? 

અ ુભવન પ પ રણ તની પરમ  વ ુ .... એમ શ દ  છે ને ?  Ôપરમ 
વ ુ ’નો  અથ  બલકુલ  ુ   નથી  ને  અ ુ   છે  એમ  નથી.  ભાઈ  !  Ôપરમ 
વ ુ ’  શ દ  ુ ો  છે.  ‘પરમ‘નો  અથ  ુ   તો  છે.  વ ુ  જે  કાળ 
ાયક ૂ ત— ુ   ાન ૂ ત—  ુએ હુ એવી જે   થઈ, એ ું જે  ાન થ ું 

એથી  માર   ુ   તો  છે,  ુ   તો  છે,  પરમ  વ ુ   હો.  સમ ં  કાઈ  ? 
આહાહા !  

પરમ આ... પરમ આ... આ વ ુ ઘોલનમા ંછે. ‘ ુ  ચૈત ય ય છે‘–એ 
 માર  છે અને એ  ની પયાય,  ાન  ુ  તો થયાં છે એટલ ેસવથા અ ુ  

છે એમ તો નથી. અને આ વાતને  થાપવાકાળે ( વક પ છે તો) પણ મા  ઘોલન 
તો આમ  છે—અંદર  વલણ  છે. એ  વલણના  ઘોલનન ે કારણ ે માર   જે  ુ ની 
થોડ   ુ   છે  (તે)  ૂર   થાઓ  યનો આધાર લઈને, એમ કહે  છે. સમ ં 
કાઈ ? આહાહા !  

આ  સમયસારની  યા યાથી  જ....  એમ  છેન ે શ દમાં  ? 
‘समयसारायवै‘  યો,  સમયસારની  ટ કાથી  જ,  એમ.  એટલે  ઓલા  
(-અ ાની)  કાઢે  છે  (કે  ટ કાથી  વ ુ   થશે.) ભાઈ  !  ટ કાથી  તો  વક પ  છે, 
વાણી  તો  વાણીન ે કારણે  પ રણમ ે છે  શા ો.  એ  તો  આગળ  કહેશે,  છે લે. 
સમ ય છે ? સમયસારમાં ક ુંને ? છે લે. (કળશ ૨૭૮). સમ ય છે ?....... 
શ દો મારા નથી, એ તો શ દોથી આ સમયસાર બની ગ ુ ંછે. શ દોથી બની ગ ું 
એનાથી મારે લાભ થાય ? અને પરલ ી  વક પ ઉ ો છે એ તો  ુ ય ું કારણ 
છે.  હુ  તો  વ પ ુ ત  છુ,  વક પથી  પણ  ( ભ )  હુ અંદરમાં  છુ,  વક પમાં  હુ 
નથી. સમ ં  કાઈ ? આહાહા ! 

વ ુના અથ ન સમ ય એટલે આવો અથ  ધો કરે એથી કાઈ વ ુ ફર  

ય છે ? ભ યા હોય મોટા  યાકરણ ને સં કૃત એથી  ુ ં? સમ ય છે ? એમ 
ન  હોય  ભાઈ  !  તને  ુકશાન  થાય  એવી  વાત  શા ે  કર   હોય  ?  વક પથી 
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આ માને  લાભ થાય એ  (વાત)  તો  ુકશાન  છે. એનાથી  લાભ થાય એમ  ક ું 
હોય? બીજે  ઠેકાણે  ના પાડે  કે  વક પ તો  ઝેર  છે,  બંધ  છે,  ુ ય ું  કારણ  છે, 
મો નો  ઘાતક  છે.  એને— વક પને  વળ   અહ યા  મો ુ ં સાધન  અને  ુ ું 
કારણ કહે ? સમ ં કાઈ ? આ સમયસાર—પરમા મા ઐસી ચીજ હૈ.  

ોતા : ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  વ ુ ંકામ..... એ  ુ ં  છે ?..... 
ોતા : .... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કોણ કહે છે ? એ પોતાની નબળાઈ. હ  નથી, એન ે

સમજતાં વાર લાગ ેછે ને ?  વક પ પોતાની નબળાઈને લઈન ે( ાનીને) આવ ેછે. 
રાગ છે,  વક પ છે; પણ એનો આ ય— વામી નથી, આ ય એનો નથી. ઝ ણી 
વાત છે. ભાઈ ! આ તો ત વ એ ું ઝ ં છે. લોકોને ત વના ભાન  વના માગ—
ધમ સમ  લેવો છે, એવો ધમ છે ન હ.  વક પ છે ને ? વીતરાગ  ાં થઈ ગયો 
છે આ મા ? એ  વખત ે વક પ–રાગ  છે  ુભ,  પણ  ુભનો  વામી  નથી.  ુભ 

યેની  ચ નથી,  ચ તો  ાયક વ પ તરફ ઢળ  ગયેલી છે. એ ઢળેલી  યાં છે 

યાં  વશેષ વળેલી થાઓ એ વાત છે. સમ ં કાઈ ? ઓહોહો ! 
એમ  ાનીના......  એમ  હશે  યાલભાઈ  ?  એ  કહેતાં  અમારે  હ , 

ેતાંબરમાં છે. ૨૪મો ધ મોનો અ ધકાર છે ને ? ભગવતીનો એક લેખ છે. હા, છે 

ને ? અમે તો પહે ું એ વાં ુ ં યારે મને  ૂછવા બધાં આવતાં. એટ ું મ  ૂ મથી 
વાં ુ ં પહે ું જ હ ,  (સંવત)  ૭૧ માં.  ૨૪મો ધ મોનો અ ધકાર.  ૭૧(ની સાલ). 
પહે ું જ વાં ુ ંને  યાં અમારા નાના ( ુ ભાઈ) હતા જગ વન . દ ા આપી 
હતી ને ?.... (તે કહે) ‘ ું છે આ ? આ ુ ંકેમ ?‘ બી   ૂળચંદ   (તેમને કહે) : 
‘એ તને શરમ નથી આવતી ?  ૨૦ વષની  દ ાવાળો એક વષની  દ ાવાળાને 
ૂછે  છે  તો ?‘ લાઠ માં વાત થયેલી,  ૭૧માં.  પણ સાધારણ વાત હતી  (એટલે) 

એકદમ બેસી જતી, કાઈ વગર વાં યે. બીજુ કાઈ વંચા ુ ંનહો ું બહુ. માર  મેળે 

વાંચતો  હતો. ઓહોહો  ! આ  તો આમ  કહે  છે.  .... આ ુ ંઆમ.....  જઘ ય, 
મ યમ, ઉ કૃ .... ૨૧માં ૯નો ભેદ છે.... બહુ અ ધકાર સાધારણ....  ણવાની 
વાત. 



[90]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

જગ વન   ૂછવા આવે  :  ‘આનો  ુ ંઅથ ?‘  (ઉ ર)  :  ‘આનો અથ 
આ.‘ એ  ૂળચંદ ન ેખટકે.  (ત ે કહે)  :  ‘એલા ૨૦ વષની  દ ા  ને  દોઢ વષની 
દ ાવાળાને  ૂછવા  ય, શરમ નથી આવતી ?‘ તો કહે : ‘મને આવડ ું નથી  ુ ં
ક  ?‘ એમા ંકાઈ  ણવાની વા ુ ંહતી. ........... હવ ેએને એમ થાય કે અમને 
બહુ  ાન આહાહા ! હવ ેએમા ંતો  ણવાની વાત છે. એમાં  ું છે ?  

આ માના  ાન  વના  ાંય  ુખ  ને  શાં ત  નથી.  સમયસારમા ં
(કળશટ કામાં) ન આ ુ ંપહે ું (પહેલો કળશ) ? કળશ(ટ કા)માં આપણ ેઆવી 
ગ ું.  છ  ય, એના  ુણો અને એની  પયાય,  જે અ ુ   સંસાર   વ—એને 

ણતાં પણ  ણનારને  ાન નથી (અને)  ણનારને  ુખેય નથી. સંસાર   વ 
અનંતા અ ુ ,  ુ  ગલ આ દ અ વ—એને  ાન પણ નથી ને  ુખ પણ નથી. 
એવા અનંતા  વો સંસાર  અ ુ  અને ( વથી) અનંત ુણા અનંતા  ુ  ગલો 
આ દ–વગેરે—એન ે ાન ને  ુખ નથી, પણ એના  ણનારન ે ાન ને  ુખ નથી. 
એના  ણનારને  ુખ– ાન  ાંથી  આ ું  ?  આ મા(માં)  ુખ  છે  તો  એને 

ણનારને  ાન ને  ુખ છે. સમ ં કાઈ ? 
એમાં (- ણપણામાં) લાખ વાત હોયને શા ની, પણ એમાં  ુ ંછે બહુ ? 

પર ુ ં ાન એ  ાં  ાન હ ું ? એ તો પર કાશક એક ું  ાન એકા ત થઈ ગ ું. 
ભગવાન આ મા  ુ   ચદાનંદ ૂ ત  પરમા મા  પોતે,  એ ું  ાન  ત ે ાન  ને  એ 
ાનમાં  ુખ તે  ુખ. સમ ં કાઈ ? એમા ંપાછુ અ ભમાન થઈ  ય કે અમન ે

આવડ ે છે  બહુ.  ધ મા  આવ ા,  નામ  આવ ા,  અપયા તમાં  આમ  હોય, 
પયા તમાં જઘ યમાં આમ હોય,  મ યમમાં આમ હોય,  ઉ કૃ મા ંઆમ હોય. 
યો, આ પલાખાં શી યો. 

ીમ  માં આવે છે ને ? નથી આવ ુ ં? શા  ....  ું ? આવ ેછે ને પહેલા ? 
નહ  પાછળ ? ‘ભંગમાં જે સમજે  ુત ાન... દેવા દ ભંગમાં‘—એ એ ું છે  યાં 
ધ મામાં. 

દેવા દ  ગ ત ભંગમાં, જે  સમજે   ુત ાન; 
માને  નજ મતવેષનો,  આ હ   ુ ત નદાન. (આ મ સ  ગાથા ૨૭) 
‘દેવા દ  ગ ત  ભંગમાં....‘  બધા  ભંગો  છે  ધ મામાં.  અપયા ત  દેહ  હોય 

યારે  તેન ેઆ ું  ાન  હોય અને આટલા  દશન  હોય, આટ ું.....હોય,  પયા ત 
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હોય  તો  આમ  હોય,  જઘ ય-મ યમ-ઉ કૃ .....  વાતો  સકડો-હ રો..... 
સમ  ં કાઈ  ?  ‘દેવા દ  ગ ત ભંગમાં....‘  દેવ આ દ  ચારે  ગ ત, એના ભંગો, 
એના પેટાભેદ ને ફલા  ંને ફલા ં..... Ôદેવા દ ગ ત ભંગમાં, જે સમજે  ુત ાન’. 
યો, એ  ુત ાન સમજે. (અહ  કહે છે) : એ  ુત ાન ન હ. સમ ં કાઈ ? 

અહ  તો કહે છે, છે ુ ંઆવશે, (કે) હુ  ય થી તો  ુ  ચૈત યમા  
ૂ ત  છુ.  હુ  વ ુથી  તો.... આનો અથ  કય  शुिचाऽमतू: છે  ને  ીજુ  પદ 

( ી  લાઈન) ?  હુ  યથી તો  ુ   ચ મા  અને  હુ પયાયથી આવો (મ લન) 
છુ—બેય,  બેય  પોતાની  વાત  છે.  વ ુથી  તો  હુ  ય  ુ   ચ મા   ુવ 
ાયકભાવ  કાળ એક પ  ત ે હુ.  ય એ  તો આ જ  હુ.  યવહારનયે—

પયાય એ.....  હવ ે એ  વાત  આવી.  પયાય માં— યવહારનયના 
વષયમાં—માર  અ ુ ૂ ત  ુ  છે થોડ , એ પયાય એ  ુ  છે.  ૂણ  ુ તા 
તો  કાળ  ય એ છે (અને) એનો આ ય લઈન ેમન ેપયાયમાં જે  ુ તા 
ગટ  છે એ પયાયમાં  યવહારનયનો  વષય છે. સમ ં કાઈ ? 

એ માર  मम.... પાછુ આહ  मम ક ું,  યાં પણ मम ક ું.  ય વાળો 
હુ અને અ ુ ૂ ત પણ માર—એમ બે વાત લીધી.  ય એ વ ુ ત ે હુ અને 
(પયાય  અપે ાએ)  અ ુ ૂ ત  પયાય  ત ે હુ,  એમ.  સમ  ં કાઈ  ?  માર  
અ ુ ૂ તની....Ôઅ ુ ૂ ત માર Õ—એ તો પયાય  છે ? સમ ં કાઈ? ભાઈ  ! 
મગનભાઈ  ! બા ુ  ! પણ પયાય પણ માર   છે,  ચ મા  પણ  હુ  છુ—બે થઈને 
આ ું  ય છે. સમ ં કાઈ ? 

અ ુભવન પ પ રણ તની પરમ  વ ુ .... ‘માર ‘ પહેલો શ દ પ ો 
છે.  માર   અ ુ ૂ તની અથાત્ અ ુભવન પ  પ રણ ત....  પ રણ ત  એટલે 
પયાય.  એની  પરમ  વ ુ ....  ુ   તો  છે  પયાય માં  (-પયાયમાં)  પણ, 
ય એ થયેલી. સમ ં કાઈ ? (સમ ત રાગા દ  વભાવપ રણ ત ર હત 

ઉ કૃ   નમળતા) થાઓ. Ôઉ કૃ   નમળતા થાઓ’નો અથ એ કે  નમળતા તો 
છે. સમ ં કાઈ ? 

કેવી છે તે પ રણ ત ? પરપ રણ ત ુ ંકારણ જે મોહ નામ ું કમ તેના 
અ ુભાવ  (-ઉદય પ  વપાક)....  એ  મ લનતા  છે  એટલી  હ ... ઓલી  માર  

અ ુ ૂ ત  પ રણ તમાં  Ôપરમ  વ ુ   થાઓ’  એમ  કેમ  કહે  છે  ?  (કેમ  કે) 
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અ ુ તા  થોડ   છે.  એ  અ ુ તા  કેમ  છે  એમ  (હવે  કહે  છે):  કેવી  છે  તે 
પ રણ ત?  પરપ રણ ત ુ ં કારણ  જે  મોહ  નામ ુ ં કમ  તેના  ન મ મા ં
અ ુભાવ— ભાવને  લીધે....  માર   યો યતાન ે કારણે  મારામાં  અ ુભા ય 
(રાગા દ પ રણામો)ની  યા ત છે.... માર  પયાયમાં રાગા દ  વભાવની  યા ત 
છે. વ ુએ  ુ  છુ,  ુ  પયાયે  ગટ  છે, છતાંય એ પયાયમાં જર ક રાગા દની 
અ ુ તા પણ  યાપેલી છે. સમ ં કાઈ ? એકલી (- ૂણપણે) રાગા દથી માર  

પ રણ ત  યાપી છે એમ ન લે ુ ંએમાં. નહ તર અહ યા  ુ ંકહે છે ?  
કેવી  છે  તે પ રણ ત ? ભાઈ  !  કેવી  છે  તે પ રણ ત ? પરપ રણ ત ુ ં

કારણ  જે  મોહ  નામ ુ ં કમ  તેના અ ુભાવન ે લીધ ે જે અ ુભા ય—રાગા દ 
સાથે  યા ત છે. આખી પ રણ તન ેરાગા દ સાથે  યા ત છે ? એમ ન હ. કેમ કે 
માથે ક ું છે : Ôમારે પરમ  વ ુ  હો.’  ુ  તો છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  
બાક ની  કેવી  છે  પ રણ ત  ?  પ રણ તમાં  આટલી  અ ુ તા  છે,  રાગમાં 
યાપે ુંપ ં  છે  એમ  મા   ાન  ણે  છે.  (મ લનતા)  યાપેલી  છે,  (કેમ  કે) 
વક પ  ઉ ો  છે  (અને)  અવ થામા ં રાગની  મ લનતા  યાપી  છે  એ  માર  

યો યતાથી  યાપી  છે એમ  કહે  છે. અ ુભા ય—હુ  રાગને ભોગવાને  યો ય—
અ ુભવવાન ેયો ય છુ, એ માટ ેએટલી (રાગની) પયાય થઈ છે. સમ ં કાઈ ? 
હુ સાધક છુ, એટલ ેજર  બાધકપણાની પયાય રાગ- ષેથી  યાપેલી છે એમ કહે 
છે. 

અ ૃતચં  આચાય ! આહાહા !  યારે હશે અહ યા ભરત ે માં ધમના 
થાંભલા,  દગંબર  ુ ન,  એક  મોરપ છ -કમંડળ  બા ના  ઉપકરણ. આહાહા  ! 
એને ઓળ યા નહ , સં દાય બે પડ  ગયેલા એટલે એન ેપણ  યા નહ  (ને) 
આપણા નહ , આપણા નહ , (એમ મા ું કેમ કે) એ ન  છે. આહાહા ! જુઓને 
પણ એની  થ ત  ! એક-એક શ દમાં  ને એક-એક ભાવમા ં કેટલી ગંભીરતા  ! 
કહો, સમ  ં? ટા  ંઆવે તો કહેને એ ? આહાહા ! એમા ંછે જુઓને ! અને 
હવ ે તો  ૧૬મી  વાર  વંચાય  છે  (તો)  કાઈ  વધારે  પ   થા ું જોઈએ ને ?  કહો 
સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 
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અહ  તો એમ લી ુ ં કે  માર  અ ુ ૂ તની  પ રણ તની  પરમ  વ ુ   હો.  
પછ   કેવી  છે  તે  પ રણ ત ?  કેવી  છે  તે  પ રણ ત ?  પણ કઈ પ રણ ત ?  કે 
જેટલી  પ રણ તમા ંઅ ુ તા  રહ   છે એ પ રણ ત. પરપ રણ ત ું  કારણ  જે 
મોહ નામ ુ ંકમ તેના અ ુભાવ—એના પાકને લીધે, એમાં જોડાણને લીધે. પાક 
એનો   (કમનો), હવ ેઅહ યા અ ુભા ય—પોતાની યો યતા છે જોડાવાની એને 
લીધે  અ ુભા ય  નામ  રાગા દની  યા ત  છે.  તેનાથી  નરતર  ક મા ષત  છે. 
ભાષા  જુઓ  ! ઓહોહો  !  (૧)  જેમ  ય  ુ   કાળ— નરતર  ુ   છે,  (૨) 
પયાયની  નમળતા  પણ અંશ ે તો  નરતર  છે,  (૩)  એમ  મ લનતાનો અંશ  પણ 
નરતર હ  છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

કહે  છે  કે એ  નરતર  ક મા ષત  છે.  છે  ને ભાષા ?  .... ુ ં ક ું  પહે ું? 
अिवरतम ्... જુઓ ! બે લીટ  આમ ( ીજે પાને) છે ને બે લીટ  આમ (ચોથે પાને) 
છે. अिवरतम ् अनभुा-ाि-कािषताया: આહાહા  !  ુ ં કહે  છે  ?  ભગવાન 
આ મા.. જુઓ. અન ેહુ કેવો છુ ?—એમ પાછ  ભાષા લીધી. અને હુ કેવો છુ ? 
ઓલામાં  मम  પ રણ ત  ક ધી’તી—मम પ રણ તની  વ ુ   થાઓ  અને  એ 
પ રણ ત જર  ક મા ષત છે એવો હુ છુ, પયાયે એવો છુ. પયાયે એવો છુ, પણ 
હવ ે યે હુ કેવો છુ  યારે પછ  ? ઓલામા ંનહોતો  ું ? એટલે કે Ôહુ’(નો) અથ  કે 
પયાયે-પયાયે હુ (મ લન) હતો,  ય ેએમા ંહુ નહોતો.  ય ેતો આ આખો અખંડ 
છુ.  

હુ કેવો છુ ?  ય થી  ુ  ચૈત યમા   ૂ ત છુ. હુ તો એકલો  ુવ, 
ચૈત ય  ુંજનો  ુવ, સ શ એકલો અખંડ એ હુ છુ— ય થી. પયાય એ 
અ ુ ૂ તની પ રણ ત  ુ  છે, કેટલીક અ ુ —મ લન છે એ પણ હુ છુ. એટલો 
એ પણ Ôमम’ છે, એ પણ માર  છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? પ રણ ત  ુ  
છે એ  માર   છે અન ે થોડ  અ ુ તા એ  મારામાં  માર   છે અને  ય એ  હુ 
કાળ આવો છુ. માટ ેપયાયમાં જે અ ુ તા છે થોડ , એ  ય ના ઘોલનથી 

(ટળ   વ. અ ુ ) પયાય  ગટેલી છે, (છતાં) એ ું ( ય ું) ઘોલન ચાલશે આ 
કાળમા ં(અને) ઘોલન ચાલતાં માર   ુ   ૂણ થઈ  ઓ, પયાયની  ુ   ૂણ 
થઈ  ઓ એમ  કહે  છે.  કારણ  કે  (૧)  ય   પણ  નરતર  ચાલ ે છે,  (૨) 
ુ ની પ રણ તનો અંશ  નમળ છે એ પણ  નરતર ચાલે છે અન ે(૩) એની સાથે 
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નરતર  (અ પ)  રાગા દક  (પણ)  છે.  તો આ  (- કાળ )  નરતરના આ યે એ 
(અ પ) અ ુ તા ટળ ને ( ૂણ)  ુ  થાઓ. સમ  ંકાઈ ? 

નરતર ક મા ષત... ભારે વાત આ ભાઈ  !  ણ  કારના  નરતર ક ાં. 
.......  અહ   તો  છ ા  ( ુણ થાન)ની  વાત  છે  અ યારે.  સાતમ ે ( ુણ થાને) 
અ ુ   છે  એની  ગણતર   નથી,  એને  ગૌણ  કર ને  કહે  છે  ગૌણ  કર ને.  અહ  
છ ાની અપે ાની વાત છે. ....  ુ  થઈ   એટલે  ૂણ  ુ  થઈ  . એનો 
અથ કે હુ અ મ  દશામાં આવી   ને  ુ  થઈ  ય. એમ સ ુ ચય  ુ માં 
Ô ૂણ થઈ  ’ એમ જ (ભાષામાં) આવે. ભાષામાં તો એમ છેન ેઅહ યા ?  ુ  
ઉપયોગ ગ યો  છેન ેસાતમે ?  યાં  ુભ ગ યો  નથી,  છે  તો    રાગ થોડો  થોડો  
(-અ ુ ૂવકનો). આ તો ‘કથં ચત્‘ ભાઈએ લ ુ ંછે ને ? કે કથં ચત ્(રાગ) ન 
હોય  તો  પછ   સાતમે  ુ   ઉપયોગ  છે  એકલો  ?  એકલો  ુ   ઉપયોગ  
છે ? રાગનો સંગ છે ને. જે વણ ું છે એ અપે ાએ બરાબર છે. (કોઈ કહે છે): 
આહ   કથં ચત્  ન  હોય.  હવે  કથં ચત્  ન  હોય  તો  યારે  ુ ં અહ યા  હોય  ? 
સાંભળને ! 

વના  અસં ય  પ રણામ  છે  એને  મ યમ  પ રણામથી  ચૌદ  વણ યા 
(અને)  ણ ઉપયોગથી આમ વણ ું, પણ  ણ ઉપયોગમાં  ુ યપણ ેવણ ું છે. 
( વચનસાર  ગાથા-૯  જયસેનાચાયની  ટ કા)  અંદર  પાછુ  પણ.....  અને  ુ  
ઉપયોગ સાતમે લીધો તો એકલો  ુ  ઉપયોગ છે  યાં ? રાગ નથી ભાગ ? એને 
નથી ગ યો. એમ અહ યા  ુભ ઉપયોગવાળાને ગ યો  છે, પણ  ુ  પ રણ ત 
નથી  યાં—ચોથે,  પાંચમે,  છ ે  ( ુણ થાને) ?  ( ુ )  ઉપયોગ  તો ઓલામાં—
ચોથે, પાંચમે પણ છે, પણ કોઈવાર છે ચોથે–પાંચમે. અહ  તો બી  અપે ાએ 
ક ું છે. સમ ં ? કે  યારે એન ે(ચોથે–પાંચમે)  ુભની  ુ યતા ક ધી, તો પણ 
ુ નો ઉપયોગ પણ કોઈવાર છે એ એમાં આવી  ય છે. ઓલાને—સાતમે—
ુ   ઉપયોગની  ુ યતા  ક ધી,  પણ રાગ  છે  ુભ. એમાં  (સાતમ ેઅ ુ ૂવક 

રાગ) છે એન ેગ યો નથી (અને) એની ( ુ ોપયોગની)  ુ યતાથી વાત કર  છે. 
એમ  અહ   (ચોથે–પાંચમે)  ુભભાવની  ુ યતા  (છે)  યાં  ુ   ઉપયોગ  પણ 
કોઈક વાર હોય છે, ચોથે-પાંચમે પણ હોય છે. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? ભારે 
વાત. 
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‘કરે અનથના અંધ.... અથના અનથ‘ આવે  છે  ને ? એ તો યશો વજય 
છે.... ‘જનમ અંધનો દોષ નહ  આકરો‘....... 

જનમ અંધનો દોષ ન હ આકરો, જે  ણે નહ  અથ; 
મ યા     તેથી    આકરો,    કરે   અથના   અનથ. 

જનમ અંધ હૈ તો દેખતે નહ . દેખત ેનહ  તો  ા કરે ? અથના અનથ કરે. આ તો 
જેન ેઆં ુ ંછે,  યોપશમ છે અને (તોય) જે ભાવ કહેવાનો (છે) એનાથી  ધો 
જ (ભાવ) કાઢે માળો એમાંથી.  ની  વપર તતા એવી છે. એને  બચારાને કાઈ 
ૂડવાનો ભાવ તો ન હોય, પણ વ ુની ખબર નથી ને ! એથી એ પયાયમાં એવા 

ભાવો  કરે  છે  ને  માને  છે  કે આપણ ેસા ં   કર એ છ એ.  ુ ં થાય ? એવી એની 
લાયકાત  છે  ને  !  જુઓને આહ   કહે  છે  કે  માર   લાયકાત  છે  ને  !  તેથી જર  
રાગ પ ે પ રણ ું  છુ  હ   એમ  કહે  છે.  આ  વક પ  પ રણ યો  છે  એ  માર  
લાયકાતથી પ રણ યો છે હ . પણ એ પ રણમન હવ ેટળ ને હુ  ુ  થઈ  . 
સમ  ંકાઈ ? 

ણ  નરતર ક ા : (૧) વ ુ— ય માં  નરતર પ ો છુ, (૨)  ુ ની 
પ રણ ત પણ  નમળ  નરતર વહે છે ને (૩) પયાયની ક ુ ષતતા પણ  નરતર છે. 
એટલે  ભાઈએ  ક ુંને  પંચા તકાયમાં  ?  (કે)  યવહારમાં  આવો  છુ  સદાય, 
અના દનો આવો છુ. અના દ ુ ં ું હોય ? અ ુ  પ રણ ત તો અના દની છેન ેઆ. 
આ  ાં  નવી આવી  છે ? ભલે અહ  સ યક્  થ ું,  ાન  થ ું,  ચા ર   થ ું — 
(એમ)  ુ પ રણ ત  છે, પણ  (ચા ર મોહના)  રાગની અ ુ તાની પ રણ ત  છે 
એ પ રણ ત તો અના દની છે. સમ ં કાઈ ? 

(અ ુ તા) અના દની છે એટલે એનો અથ એવો નથી કે  યાં સ ય દશન 
ને  ાન  ને  સાધકપ  ં પ રણ ું  નથી.  (સાધકપ ં)  પ રણ ું  છે  છતાંય 
અ ુ તાની પ રણ ત અના દની  છે. સમ ં  કાઈ ? આહાહા  !  રાગા દ તેની 
યા ત છે  તેનાથી  નરતર (ક મા ષત) મેલી છે,  મેલી  છે. આહાહા  !  ુ નન ે
છ ે  ુણ થાને  વક પ ઉ ો છે (તેથી) પ રણ તમા ંમેલપ છે. આહાહા ! જુઓ, 
ાન કરે છે.  ના  વષયમાં તો  કાળ એક પ છુ, (પણ) પયાયના  વષયમાં બે 

ભાગ  પડ   ગયા  છે.  પયાય માં  જોતાં— યવહારથી  જોતાં—પયાય(ના  બે 
ભાગ પડ  ગયા).   ન યથી આવો છુ ને  યવહારે આવો છુ.  ન યથી આવો છુ 
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ને  યવહારે અ ુ ૂ તની પ રણ ત પણ  નરતર છે ને ક મા ષત (પ રણ ત પણ) 
છે.  યવહારે આવો છુ. સમ ં કાઈ ? 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :..... સમ ં  કાઈ ? આહ  કહેવાય  છે એન ેપકડો, 

ઓલા  ો ઉઠાવવા કરતાં.   ઉ ો એમા ંકાઈ માલ ન હતો, ચાલતી વાતને ને 
એને  કાઈ  સંબંધ  નથી.  સમ ં  કાઈ  ?  એ  વાતમાં  નર ણ  તો આવે  છે, 

માં–પયાયમાં તો આવી ગ ું. હવ ે   ુ ં? આ તો પયાયમાં મ લનતા છે ત ે
પણ મારા  યાલમા ંછે, બસ એટલી વાત.  ણેય  યાલમાં છે મારા : (૧) વ ુની 

  ુ  છે,  ય—વ  ુએ પણ મારા  યાલમાં છે, (૨)  ુ  પ રણ ત  ગટ  
એ પણ મારા  ાનમાં છે (અને) (૩) એ વખત ેજર  રાગ ું મ લન પ રણમન છે 
એ પણ મારા ( ાનમા ંછે.) બસ,  ાન કરે છે. સમ ં કાઈ ? 

હા. રાગ હૈ ન ?   વક પ ઉઠા હૈ ન ? શા રચના કા  વક પ મેલ હૈ. એમ 
છે શેઠ ! ભગવાનની વાણી  ુણવી એ પણ  વક પ છે. વાણી તો વાણીના કારણે 
હોતી હૈ હ . વાણી કઈ આ માસ ેહોતી નહ . Ôઆ વાણી આમ થાયÕ એવો જે 
વક પ  છે એ  ુભરાગ  છે. આ  ુભરાગની મ લનતાની વાત કરે  છે, અ ુભની 
ન હ.  યો, વળ  એટ ું (વધારે આ ું). સમ ં કાઈ ? (અહ  વાત) અ ુભની 
ન હ. માર  પયાયમાં  ુ તાનો અંશ જે છે એની સાથે  ુભનો રાગ છે ત ેમ લન 
છે.  છે  ને.  સમ ં  ?  ુ ન- દગંબર  સંત,  ણ  કષાયનો  નાશ  (થઈને)  ુ  
પ રણ ત ( ગટ  છે), પણ આ  ુભરાગ છે ત ેમ લન છે.  છે. સમ ં કાઈ ? 
આ મદશનમાં  તો  કાળને જો ું,  પણ આ તો  ાનથી જોવ ે છે.  સમ ં ? 
ાનથી જોવ ેછે કે આ અ ુ તા છે, મારા અ ત વમાં છે. પયાયના બે ભાગ—
યવહારનયના પયાયના  વષયમાં બે ભાગ—(૧)  ુ  છે, (૨) થોડો અ ુ  છે.  
ય એ  કાળ એક ભાગ છે,  કાળ  ુ  છુ. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 
યો. 

ભાવાથ : આચાય કહે છે કે  ુ યા થક નયની  એ તો હુ  ુ  

ચૈત યમા   ૂ ત છુ. ( ોકાથમાં) છે લો શ દ લીધો એ. કહે છે કે  ુ   ય–
વ ુ....  ય એટલે વ ુ, એનો અથ  એટલ ે યોજન જેને. જે  ાન ું  યોજન 
ુ   યને  ણવા ુ ં છે  એવા  ુ   ય-વ ુની  અપે ાએ—એ  નયની 
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એ—તો  હુ  ુ  ચૈત યમા   ૂ ત  છુ, એકલો  ાનનો  ુવ  પડ  છુ. પર ુ 
માર  પ રણ ત— માર  પયાયમાં મોહકમના ઉદય ું  ન મ  પામીને...  ન મ  

પામીને  હ .  ન મ  પામીને એટલ ે ન મ  આ ું  માટ ે (કાય)  થ ું એમ ન હ. 
આમ ( વભાવ) પા યો નથી એટલ ેઆમ  ન મ ના લ ે... એમ. મેલી છે—માર  

પયાયમાં આ  ુભરાગ તો મેલ છે. ઓહોહો ! શા  રચવાનો  વક પ પણ મેલ 

છે, (કેમ કે)  ુભભાવ છે. 
‘અમે તો ઉપદેશ દઈએ એમાં  નજરા.... ઉપદેશ દ  છુ એમાં મારે  નજરા 

થાય  છે‘—એમ તેરાપંથી  કહે  છે.  (અથાત્) આપણ ે તો  બી ને  ઉપદેશ  દેવો, 
એમાં  નજરા  છે.  ૂળેય  નજરા  નથી સાંભળને  ! ઉપદેશ તો વાણી  છે,  વાણી 
ાં આ માની છે કે આ માને લાભ થાય ? એ બોલવાનો  વક પ ઉઠે છે એ  ુ ય 

છે,  ુભ  છે.  યાં  નજરા  શાન ે લઈન ે ?  સમ ં  કાઈ  ?  નજરા  તો  જેટલો 
ુભરાગ અને પર ુ ંલ  છોડ ને જે  વના લ  ેપડ  છે અંદર પયાય, એ પયાયમાં 
વને લ  ે ુ તા વધે છે એ  નજરા છે. સમ ં કાઈ ? ભારે વાત ભાઈ ! 

 ઓહોહો ! એક–એક ત વમાં  વે  ુ ંક ુ છે અના દ ુ ં? કઈક ુ ંકઈક, 
કઈક ુ ં કઈક  વે  (ક  ુ છે) એટલ ે દઃુખી થયો  છે. આહાહા  ! અન ે ું  કરશ ે

એ ું દઃુખ તો પોતાન ેછેન ેભાઈ ! અને એના ફળમાં દઃુખમાં.... આહાહા ! અરેરે ! 
દઃુખમાં  શે અને  ાંય  નીકળવાનો  વારો  નહ  આવે. એવા  દઃુખી  ય ે દયા 
હોય,  ક ણા હોય  કે એના  યે  તર કાર હોય ? ભાઈ  !  તને આ  ( ુખ) હો, 
(દ:ુખ) ન હો એમ કહે છે આચાય. આહાહા !  

જુઓને  !  કુદકુદાચાય  કહે  છે,  એકલાપ ં— વ છદપ  ં હે  ુ નઓ  ! 
તમન ેન હો. એક ું—ભાવ  વના ું— યલ ગપ ં ન હો, મારા દુ મનને ન હો, 
એમ કહે  છે. સમ ં કાઈ ?  ૂલાચારમાં. એક ું—ભાવ  વના— ય લગથી 
તો અ ાન થશ ે ુ ! અને  વ છદ  થઈશ. મારા દુ મનને—વેર ને પણ એ ભાવ 
વના ું  ય લગ ન હો. આહાહા ! પોતાન ે યારે વ ુ થી જુએ છે તો સામે 
પણ એવો ભગવાન જ છે એમ જોવ ેછે. ભાઈ ! તાર  આ પયાયમાં  ૂલ થાય 
છે.  આવી  પયાયમાં  ૂલ  છેન ે તને  અ ભમાન  ચડ   જશે.  ય લગ  ને  પંચ 

મહા તના  વક પ  ને  અમે  સા ુ  છ એ....  આ  બા ુ  !  ઉગરવાના  આરામાં, 
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બંધાવાના આરા આવી ગયા તારે હ . એ ું ન હશો હ . ‘પણ આ  વરોધ કરે છે ને 
તમારો ?‘ ના, ના બા ુ ! અમારો  વરોધ નથી... બા ુ ! તમને ન હશો આ અને 
આમા ંછૂટવાના આરા તમન ેમળવા ભારે  ુ કેલ પડશ ેએમ દયા કરે છે. અરે ! 
ભગવાન..... 

પર  ુ માર   પ રણ ત....  વ ુએ  તો  છુ  એ  છુ,  પયાયમાં  યવહારનયે 
રાગા દ વ પ થઈ  રહ   છે.  તેથી  ુ  આ માની  કથની પ....  ‘રાગ આ દ‘ 
શ દ છે ને ? એટલે જર  એમ  થાપ ે‘આમ ન હોય‘..... સમ ય છે ? તો એ 

ષેનો અંશ  છે એટલો.  ‘સત્ આમ હોય, અસત્—આમ ન હોય‘ એટલો પણ 

અંદર  ષેનો અંશ છે. આહાહા ! એકલો વીતરાગમાગ છે, એમાં  યારે  વક પ 
ઉઠે કે Ôઆમ ન હ’ એ  ષેનો અંશ છે,  Ôઆમ છે’ એ રાગનો અંશ છે. સમ ં 
કાઈ ? 

‘રાગા દ‘ એમ શ દ વાપય  છે ને ?  ષે આ દ  વ પ થઈ રહ  છે. તેથી 
ુ  આ માની કથની પ જે આ સમયસાર  ંથ છે.... આમાં તો  ુ ા મા ું 

જ  કથન  છે  બસ,  કહે  છે.  પરમા મા  ુ   ય વ પ અખંડાનંદ  પરમા મા— 

જેના પેટમાં  ણ કાળ,  ણ લોક સમાઈ ગયા એવો એક ભગવાન મોટો  વરાટ 
આ મા. ઓલામાં આવે છે ને ?  વરાટનો..... કૃ ણ મોઢુ ફાડ ેન હ ?....અજુનન ે
બતાવે  છે.  વરાટ.....  સમાઈ  ય  છે.  આ  વરાટ  છે—કેવળ ાન  (અથવા) 
ચૈત ય ભગવાન પોતે  ાન ૂ ત એમાં  ણ કાળ,  ણ લોક  વરાટ સમાઈ ગયા છે. 
એને જોવ ેતો આખા  ણ કાળ,  ણ લોક  ણે એવો  વરાટ છે આ મા. વાત એ 

છે  કે  જડતી  નથી  ાંય.  ગીતામાં આવે  છે.... આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ? 
ભગવાન આ મા ુ ં ાન  ( ૂણ)  ખીલતા અને  હોય  તો એમા ં ાનમાં  પણ  ણ 

કાળ,  ણ  લોક અંદર  પ ા  છે.  ણવાના  વભાવવા ું   એ  ાન એવડુ  છે. 
સમ ય છે કાઈ ? એને  ાન— ુત ાન ને કેવળ ાન દેખે છે,  વરાટ વ ુને દેખે 

છે. એ  વરાટ છે આ.....  સમ ં કાઈ ? 
એ  ચાહુ  છુ  ટ કા ુ ં ફળ  કે  માર   પ રણ ત  રાગા દ  ર હત  થઈ  ુ  

થાઓ.  બસ. હુ  નમળ  એ— ુ   ય એ—જો  છુ ને વારવાર માર  
ુ  પ રણ ત  (અ ધક)  ુ  થતી  ય  છે  ણ ે ણે—સમયે સમયે— ુ ના 
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લ ે,  ુ ના આ યે તો તેટલા (અ પ) કાળમા ંમાર   ુ તા ( ૂણ) થાઓ અને 
અ ુ તા ટળ   ઓ. 

મારા  ુ   વ પની પ્રા ત થાઓ.  કેની ? પયાયની. સમ ં કાઈ ? 
યની તો  (અ ત)  છે, મારા  ુ   વ પની પ્રા ત—પયાયમાં  ુ   વ પની 

પ રણ ત—થાઓ. આહાહા  ! અ ૃતચં ાચાય ગજબ કામ  કરે  છે. ભગવાનના 
પેટમાં પેસીન ે(વાત કરે છે.) મારા  ુ   વ પની પ્રા ત.... ( :) ‘ ુ   વ પ 
ભગવાન  ય એ છુ‘ એ તો ખબર છે તમન ે? (સમાધાન: ભાઈ !) પયાયમાં 
અભેદ  ૂણ પ ઉપલ ધ થઈ  ઓ એ  ુ   વ પની  ા ત છે.  

બીજુ કાઈ પણ— યા ત.... (ભ તો કહે છે:) જગતમા ં સ  થાઓ 
(કે) ઓહોહો ! અ ૃતચં ાચાય  ુ ંટ કા કર  ને ! (આચાયદેવ કહે છે:) ભાઈ ! એ 
માર   યા ત ને.....  (એ) મા  કામ નથી. લાભ,  ૂ ... લાભ  શ યોનો મળે, 
આબ નો મળે, મોટપનો મળે, પદવી મળે મોટ—એ કાઈ જોઈ ું નથી. સમ ં 
કાઈ ?  યા ત, લાભ,  ૂ .... દુ નયા  ૂજે, મોટા કહે આના કરતાં આ મોટો— 
(એવી)  કોઈ  ચાહના  નથી  ુ  !  માર   પયાયમાં જર   ક ુ ષતતા  છે એ  મારા 
ઘોલનના કાળમાં—ટ કાના કાળમાં—(ટળ   ૂણ)  ુ  થાઓ. બસ, બીજુ કાઈ 
(ચાહતા  નથી.)  ૂ દક  ચાહતો  નથી. આ  પ્રકારે આચાય  ટ કા  કરવાની 
પ્ર ત ાગ ભત....  કહો,  સમ ં  ? એના  ફળની  પ્રાથના  કર ,  એમ.  ટ કા 
કરવાની  ત ાના પેટાભેદમા ંએના ફળની પણ  ાથના કર .  યો. 

હવ ે ૂળ  ંથ. આ  ણ  કારે  ‘આ કરે  છે‘  ને  ‘કરતો નથી‘ એમ આમાં 
આ ું?—એમ  નથી,  એમ  નથી.  પરન ે તો  કરતોય  નથી,  રાગની  પ રણ તની 
મ લનતા જર  છે (તે  પે) પ રણમ ેછે. સમ ય છે ? એમાં—પરમા ં( વ) રત 
છે  ને  અકમ  છે  એમ  નથી  અહ યા.  અહ   તો  (૧)  મ લનતાનો  અંશ  છે,  
(૨)  નમળતા ુ ંભાન છે— નમળતાની પયાય છે (અને) (૩)  નમળતાની પયાય 
( યમાં)  એકાકાર  થતાં  થતાં  મ લનતા  ઘટ   (-ટળ   ૂણ)  નમળતા  થાઓ. 
આમાંથી (-પરમાંથી) આ  નમળતા થાય એમ છે ન હ, કમમાંથી અકમપ ં આવે 
એમ ન હ (અને) ઓલા  ુભ મ લનતા ું કમ છે એમાંથી અકમપ ં આવે નહ . 
સમ  ં કાઈ ?  ....... ભગવાન  !  માળો અથનો  (અનથ)  કરનારો  પણ  ગ ે
યારે તો..... ( ુ ષાથ)  ગટ કરે  યારે કેવળ ાન (અને) એવા ( ધા) અથ કરે 
યારે  નગોદમા ં ય.—બેય એની તાકાત છે ને ? 
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હવ ે ૂળગાથા ૂ કાર  ી  કુદકુદાચાય  ંથના આ દમાં  મંગળ ૂવક 
પ્ર ત ા  કરે  છે.  મંગળ ૂવક  ભગવાન  કુદકુદાચાય  એની  ત ા  કરે  છે,  યો. 
સમ ં  ? सऽूावतार—કુદકુદાચાયના  ૂ નો અવતાર  થાય  છે, એ  ઉતરે  છે, 
ૂ ો ઉતરે છે, એમ. 

विंद ु सिस े ीवुमचलमणोवम ं गिद ंप े। 
वोािम समयपाडिमणमो सदुकेवलीभिणद ं।।१।। 

ુવ, અચલ ને  અ ુપમ ગ ત  પામેલ  સવ   સ ને 
વંદ  કહુ  ુતકેવળ  ક થત આ સમયપ્રા ૃત અહો ! ૧. 

ઓહોહો  !  જુઓ, આ  કુદકુદાચાય ુ ં મંગ લક  !  સમ ં  કાઈ ? અને 
‘સમયસાર  કહ શ‘  એ  ત ા.  ‘સમયસાર  કહ શ‘—એ  ત ામાં  આ ું. 
ઓલામાં  ત ા  હતી  ‘ઉપશમપ ં–સા યપ ં  ગટ  ક ‘—એ  ત ા  હતી 
વચનસારમાં  (ગાથા  ૫).  ‘સા ય— ુ   ઉપયોગ  અંગીકાર  ક ‘—એ  માર  

ત ા.  સમ ં  કાઈ ? આમાં  સમયસાર— ુ ા મા—ભગવાન  પરમાનંદની 
ૂ ત છુ—એ  ુ ંછે એને કહ શ એ માર   ત ા છે અને એમાં મંગ લક છે આ. 

સમ  ંકાઈ ? એનો શ દાથ લઈએ. 
આચાય  કહે  છે  :  હુ  ુવ,  અચળ  અને  અ ુપમ—એ  ણ 

વશેષણોથી  ુ ત—સ હત એવી ગ તને પ્રા ત થયેલ એવા.... પહેલી ન હતી 
ને પછ   ા ત થયા એમ. સવ  સ ોને.... અનંત  સ ોને—અના દથી અ યાર 
ુધી  સ  થયા  (તે) બધાને નમ કાર કર ....  કોઈન ેએમ થાય  કે  કુદકુદાચાય 

વખતે  સ  હતા એના કરતાં અ યારે  સ  વધી ગયા એટલે આપણ ેતો વધારે 
સ ને  નમ કાર  કર એ  (છ એ)  એટલે  આપણ ે તો  ચા  છ એ  એમનાથી. 
વશેષની  વાત  અહ   નથી,  અહ   સામા ય  અનંતા  સ ો  છે  એને  નમ કાર 
કર ને.... અહો  !  ુતકેવળ ઓએ  કહેલા આ  સમયસાર  નામના  પ્રા ૃતને 
કહ શ.  યો, એની ટ કા ચાલશે. 

 
( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૬ 
ગાથા - ૧ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૬,  ુ વાર, તા. ૧૨-૯-Õ૬૮ 
 

विंद ु सिस े ीवुमचलमणोवम ं गिद ं प े। 
वोािम  समयपाडिमणमो सदुकेवलीभिणद ं।।१।। 

અહ   વજન આ ુ ં ભાઈ  !  ુતકેવળ  અને  કેવળ ુ ં કહે ું  કહ શ….. 
……  ૂળ વાત. (કોઈ) ઘરની ક પનાથી કહે (કે) માણસન ેઆમ હો ું જોઈએ 

અને  આમ  હો ુ ં જોઈએ  એમ  નહ .  કેમ  કે  જગતના  પદાથ   છે  તો  એનો 
ણનારો પણ જગતમા ંહોય જ. એ ું  માણ (- ાન) ન હોય તો  મેય છે એ ું 

માપ કોણ કરે ? અ ુમાનથી... અહ યા સાધારણ માણસને અ ુમાનથી  ( ાન) 
થાય,  (તો)  એનો  કોઈ  ય   જોનાર  પણ  હોય  જ.  એ  ન ય  (- ય  

ણનાર હોય)  યારે અ ુમાનથી ( ાન) થાય એ વાત સા બત થાય. સમ ં 
કાઈ ?  

જેમ અ  છે.  ૂમાડો છે તો અ  છે એમ અ ુમાન કરે કોઈ  ાણી. પણ 

યાં જોનારને તો  ય  છે કે આ અ  છે.  ૂમાડો છે માટ ેઅ  નહ , (પણ) 
સીધો અ  છે. એમ અહ  (કોઈ) અ ુમાનથી કહે કે ‘આ  ાન તે આ મા, મોટા 
આમ હોય ત ેજડ હોય‘—એમ અ ુમાનથી  ણનાર હોય એન ેજગતમા ંસવ  

—બ ું  ય   ણનાર—હોય. સમ  ંકાઈ ? 
ઓહોહો  !  મંગ લક ક  ુ છે.  ‘ ુતકેવળ ‘માં  ુતકેવળ  અને  કેવળ –બેને 

જુદા  પાડશે.  ુતકેવળ   અને  કેવળ   સવ   ભગવાન—બે ું  કહે ું  કહ શ. 
આહાહા  !  છે  તો  ુ ન  પોતે,  બ ું અ ુભ ું  છે,  ચા ર   છે,  સા ાત્ ભગવાન 
પાસે ગયા હતાં. કહે છે, આચાય કહે છે કે ‘હુ‘.... 

ુવ,  અચલ  ને  અ ુપમ  ગ ત  પામેલ સવ  સ ને 
વંદ  કહુ  ુતકેવળ -ક થત આ સમયપ્રા ૃત અહો ! ૧. 

(ગાથાથ) :  ુવ—આ  ુવના  યેયે જેની દશા  ગટ થઈ એ પયાય પણ 
ુવ રહેવાની એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા  ુવ છે. ચૈત ય  ુવ 
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સામા ય  ાયક એને જેણ ે યેય બના યો,  ેય બના યો (અને)  યેય બનાવીન ેજે 
પયાય  ૂણ  ગટ થઈ એ  ુવ. સમ ં કાઈ ?  

ુવ, અચળ અને અ ુપમ—એ  ણ  વશેષણોથી  ુ ત ગ તને પ્રા ત 
થયેલ એવા સવ  સ ોને  નમ કાર  કર , અહો  !  ‘અહો ભ યો  !‘ એમ  છે. 
‘અહો‘  શ દ  છે.  અહો  ભ યો  !  ુતકેવળ ઓએ  કહેલા  આ  સમયસાર 
નામના પ્રા ૃતને—સારન ેકહ શ. ઓહોહો ! હવ ેએની ટ કા. 

અહ  (સં કૃત ટ કામાં) ‘अथ’.. શ દ છે પહેલો, જુઓ ! अथ ूथमत... 
अथ  ूथमत  એમ  શ દ  છે  અ ૃતચં ાચાય  મહારાજનો.  अथ  ूथमत...  ‘अथ’ 
શ દ મંગળના અથને  ૂચવ ેછે. એટલે  ુ ં? अथ—હવે શ  થાય છે મો માગ, 
એમ. अथ—સ ય દશન શ  થાય  છે, अथ—બંધના  માગનો  છેદ શ  થાય  છે. 
અનંતકાળે  નહ  થયે ું अथ... अथ—આ માની સાધક  દશા,  નમળ  દશા  ગટ 
થાય છે. સમ ં કાઈ ? એ ર ત જુઓ ! અ ૃતચં ાચાયની. આહાહા !  

‘अथ’  શ દ  મંગળના  અથને  ૂચવ ે છે.  પ વ તાની  ા ત  અને 
અપ વ તાનો  નાશ  એવી  દશાથી  આ  શા   શ   થ ુ ં છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
પ વ તાની  ા ત અન ેઅપ વ તાનો  નાશ,  એનાથી આ શા   શ   થાય  છે. 
સવ ને  પણ  પ વ તાની  ૂણ  ા ત,  અપ વ તાનો  ૂણ  નાશ;  ુ નને  પોતાને 
પણ  (ઘણી)  પ વ તાની  ા ત  અને  અપ વ તાનો  નાશ  (થયો  છે.)—એ 
શ આત છે એને અહ  अथ કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ? 

ોતા : अथમાંથી આટ ુ ંનીક ું...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : આ તો શાસન છે. अथ એટલે  ુ ં? ‘હવે‘ શ  કર એ 

છ એ—અનંતકાળમાં  નહ   થયે ું  એ ું  શ   કર એ  છ એ.  (એટલ ે કે) 
અનંતકાળમા ંકાઈક બીજુ હ ું એ પણ એમા ંઆવી  ય છે. સમ  ંકાઈ ? 
સં કૃત ટ કાનો  ‘अथ’ શ દ મંગળના અથને  ૂચવ ેછે. આહાહા !  મંગ ળક.. 
મંગ ળક.. મહા મંગ ળક.  દેખો ! ભગવાન આ મા સવ  પરમે રે ક ો... એમ 
કહેશે ને ? એમણ ેક ો એ  હુ કહ શ.  ુતકેવળ ઓએ ક ો તે  કહ શ, સવ  
કેવળ ઓએ કહેલો ત ેકહ શ. ઓહોહો ! 

સવ  અને  ુતકેવળ ના ભાન ને  તી ત સ હત, અમે પણ ભગવાન ેક ુ ં
અને  ુતકેવળ એ ક ુ ંત ેઅમે કહ ું. અમારા ઘરની—ક પનાની વાત નથી એમ 
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કહે  છે.  અમે  આમ  કહ એ  છ એ—એમ  નથી.  આહાહા  !  જુઓ  તો  ખરા  
નરમાશ ! સમ  કાઈ ?  ુતકેવળ , સવ  કેવળ  એમણ ેક ું—એકે માગની 
શ આત કર  હતી  (અને) એકને  ૂણ થઈ ગયો હતો એમણે  કહેલો માગ—ત ે
અમે કહ ું. એમા ંઅમાર  પણ મંગ ળક દશા શ  થઈ ગયેલી છે. સમ ય છે 

કાઈ ? 
એ  ૂ મકાથી.... આ એક શા ને કહેનારા ભગવાન ને ( ુતકેવળ ) ભલે, 

પણ કહેનારો અ યારે તો હુ છુ એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  ુતકેવળ ઓએ 

ક ું, કેવળ એ ક ું, પણ અ યારે તો કહેનાર હુ છુ ને ? ભાવ ુત ાન મારામાં જે 

ઝ લા ં—થ ુ ં છે એ  ારા  હુ  કહ શ. મારા ભાવ ુત ાન ું अथ  નામ  મંગ ળક 
શ  થ ું  છે,  સાધકપ  ંશ  થઈ ગ ુ ં છે,  મંગ ળક  વાહ  ગટ થઈ ગયો  છે. 
સમ  ં કાઈ ? આહાહા  !  કુદકુદાચાય, અ ૃતચં ાચાય  કેટલી વાત  કરે  છે  ! 
ઓહોહો ! મંગળના અથને  ૂચવ ેછે. એ એક अथ શ દનો અથ છે આટલો.  

હવે ूथमत શ દ છેન ેસં કૃતમા ં? ંથના આ દમાં... એમ.  થમ એટલે 
આ  ંથની શ આતમાં. ूथमत શ દ પ ો  છે. એ  ંથની— સ ાત સમયસાર 
(તથા)  ુ ા મા એના—કથનમાં અને  એની  ા તમાં સવ  સ ોને...  દેખો  ! 
વતમાન  ુતકેવળ ઓ અને કેવળ ઓએ કહે ું એ હુ કહ શ, પણ એ પહેલાં સવ 
સ ોન ે નમ કાર  કર શ.  જેણે  એ  ગટ  દશા  કર ને  ૂણ  થઈ  ગયા  છે  (એ 

સ )—એવી  પણ  અંદર  તી તની  આ થા  પહેલી  લઈ  (નમ કાર  કર શ). 
અનંતા  સ ો  થઈ  ગયા.....  વીતરાગ  વ ાનઘન  જે  આ મા  હતો  એમાંથી 
પયાયમાં  ગટ  વીતરાગ  ાનઘન  થયેલાં એવા એક-બે- ણ  નહ ,  પણ અનંત 
સ ો  થયા  છે.  કોઈ એક જ આ મા  કહેનારા  હોય  છે— ુ ત  થાય  તો એક 
હોય, આહ   (અનેક)  હોય પણ  ( ુ તમાં) એક હોય—એ વાત ત ન સ યથી 
ધી છે, ક પત છે. સમ ય છે કાઈ ? 

ૂણાનંદ  ુ  દશા થઈ તો પણ ત ે સ  ‘સવ‘ નામ અનંત છે.  ૂણ દશા 
થઈ માટ ેએના બધામાં—એકમાં બધા—ભળ  ગયા એમ છે નહ . જેની સ ા જ 

ભ   છે એની  ુ તા  પણ  ભ  જ  યાં  રહે  છે.  જેની  સ ા  ભ   છે એની 
ુ તાની સ ા  સ માં પણ  ભ  જ રહે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? રાગ 
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નહ ,  જે  ાનની  પયાય  છે  ને  ?  એમાં  ( સ ને)  થાપે  છે.  રાગમા ં થપાય 
સ ને? રાગ  ાં  ણે છે ? સમ ં કાઈ ? પોતાની જે  ાનની પયાય  ગટ 
છે  યોપશમ, એ પયાયમાં અનંતા  સ ોન ે થાપે છે. સમ ં કાઈ ? 

ૂણ  દશાને  ા ત એવા  જે  સવ  સ ો એન ે હુ,  મારા  શા ના  કથનની 
શ આત માટ ેબધાને,  યાદ  ક   છુ— થા ું  છુ,  થા ું  છુ,  માર   ાન પયાયમાં 
થા ું  છુ.  સવ  સ ોન ે કઈ  ર ત ે થા ુ ં છુ  ?  ભાવ  નમ કાર  કર   અને  ય 

નમ કાર  (કર  અથાત્)  ુ ત—ભાવ ુ ત અને  ય ુ તથી.  ( ુ તનો અથ) 
‘નમ કાર‘ કય  છે જયસેન આચાય, ભાવ ને  ય નમ કાર (એવો) અથ કય  

છે.  ભાઈ  !  એમણ ે ‘નમ કાર‘  (એવો અથ)  કય   છે.  એ  તો  ુ ત  (કહો  કે) 
નમ કાર (કહો). અહ  ન ું  છુ— તવન ક  છુ, અનંતા  સ ોને માર  પયાયમાં 
ભાવથી એન ેન ું છુ—ભાવ નમ કાર ક  છુ. માર  પયાયમાં અ પ તા છે એમાં 
અનંતા  સ ને  થાપતાં,  માર   પયાય  ન વક પ  થઈ  ય  છે  એ  મારો  ભાવ 
નમ કાર છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

ાનની પયાય  યોપશમ છે—અ પ છે તેમાં અનંતા  સ ોન ે થા ું  છુ. 
અ પ  પયાયમાં અનંતા  સ ની પયાયને  રા ુ ં છુ  ( યાં) માર  પયાય  ય પર 
ઢળ   ય  છે.  એ  મારો  સ ને  ભાવ  નમ કાર  છે. આ  શેઠ  છેન ે ? આ  ફેરે  
પહેલા-વહેલા  આ યા  છે  આમાં.  આ  શ આતમા ં નહોતા  કોઈ  વખતે.  આ 

અલૌ કક વા ુ ંછે શેઠ !  થાપન છે આ. 
ોતા : રાગ  ાંથી ..... ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  રાગ  રહે  શેનો  ?  ાનની  પયાય આમ  (- યમાં) જ 

ઢળ   ય એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એવો જે આ મા....  યે 
ૂણ,  ુણે  ૂણ,  પણ  પયાયમાં  જે  અ પ  ાન  છે  છતાં  હુ  સવ   અનંતા 
સ ોને—અના દ(થી) અ યાર  ુધીના  સ ોને—માર  પયાયમાં  થાપી, હુ એને 
ભાવ નમ કાર ક  છુ અને  વક પ ને (શા )રચનાથી પણ નમ કાર (ક ં  છુ) એ 

યવહાર  નમ કાર  (છે).  ભાવ  (તે)  ન ય  નમ કાર  છે,  ય  તે  યવહાર 
નમ કાર છે.  ન ય ને  યવહાર—બેય ( ુ ત)  સ  કર . સમ ં કાઈ ? 

ભાવ– ય  ુ તથી...  ુ ત.  એનો  અથ  એ  થયો...    કેવળ ાનીની 
ુ ત કર ન ે યારે ? (૩૧મી ગાથા). એ કેવળ ાનીની  ુ ત એટલે કે આ માની 
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ુ ત.  એને  કેવળ ાનીની  ુ ત એમ  ક ું.  અહ   (કહે  છે  કે)  ુ ત  ક   છુ, 
અનંતા  સ ોન ે ત ું છુ એનો અથ (કે) મારા  ુણો છે  ૂણ એમા ંએકા  થા  છુ 
એ  અનંતા  સ ોન ે ત ું  છુ.  સમ ં  કાઈ  ?  સવ  સ ોને...  ઓહોહો  ! 
ઓલામા ંપં તમાં બેસા ા છે  વચનસારમાં (ગાથા ૧ થી ૫), બધાને બેસા ા 
આમ. અહ  કહે છે, માર  પયાયમાં  થાપીને નમ કાર ક  છુ. એ તો પયાયની 
જ  (વાત)  હતી  યાં, આહ     પ     કર   ના ું. આવા  ભગવાનને...  અનંતા 
અનંતા થઈ ગયા અને વતમાન છે એ બધા  ણે માર  પાસે વતમાન છે !! એનો 
અથ કે માર  પયાયમાં એને—અનંતાને— થાપી દ  છુ. સમ  ંકાઈ ? 

મારે આંગણ ેપધારો, માર  પયાયમાં હુ  થા ું છુ આપને.  વક પ ઉ ો છે 
ને વાણી નીકળે છે એ  ય ુ ત. સમ ં કાઈ ? એવી ભાવ– ય  ુ તથી 
પોતાના  આ મામાં...  મારા  આ મામાં  થા ું  છુ—એક  વાત  અને  પરના 
આ મામાં...  ( થા ુ ં છુ—એ બી   વાત).  ોતાઓને  કહે  છે ભગવાન  !..... 
જુઓ,  ોતાની કેટલી યો યતા છે ત ે થાપે છે.  ોતાઓ—જેન ેહુ સંભળા ુ ંછુ 
એ  ોતાની  ાનની  પયાયમાં આવા અનંતા  સ ોન ે થા ું  છુ  (એમ)  કહે  છે.  
શેઠ  !  હા.  પીછે(-બાદમ)  વો  સમયસાર  ુમકો  કહૂગા.  કેમ  કે  સ પણા  ુજે 
ા ત કરના હૈ,  ુજે ભી  ા ત કરના હૈ. સમજમ આયા ? સમ ય છે કાઈ ? 

થોડુ  હ દ  આવી ગ ુ ંવ ચે.  થાપન..  થાપન..  થાપન.  
( ોતા:) અહો ભગવાન ! આ બધા  ોતાઓ પણ  સ ને માનતા હશે કે 

સ   ૂણ  (અનંત)  સ   છે  એમ  ?  (સમાધાન:)  સાંભળને  !  અમાર   પાસે 
સાંભળવા આ યો છે તો એ  વ એને લઈન ેછે (-એવો છે).  સ ો અનંતા થઈ 
ગયા સાધકપણ ેથઈને, અનંતા  વ હતા એમાંથી આટલા અનંતા મો  ગયા, 
મો માં અનંતા  સ  છે—એવા  સ ોન ે થાપીને.....  ( :) પોતાને ?  ( ોતા 
પોતાની પયાયમાં  સ ોન ે થાપ ેછે ?) (સમાધાન:) હા, એવા  ોતાન ેઅમે  ોતા 
કહ એ છ એ. પોપટભાઈ ! આહાહા ! તાર  પયાયની થાળ  પણ મોટ  છે (એમ) 
કહે છે. એમા ંઅમે અનંતા  સ ને પીરસીએ છ એ જો. સમ  ંકાઈ ? એટલી 
તો  ોતાની પયાયની યો યતા હોવી જઈએ એમ કહે છે. આહાહા ! 

પછ  અમે આ કહ ું, કહેતાં.. કહેતાં.. તને ઘોલન વધી જશે, રાગ  ૂટ  
જશે અને  ૂણ થઈ જઈશ   – એમ કહે છે. (તાળ ઓ). અમે પણ કહેતાં.. 
કહેતાં.. અમાર   ુ તા  વધી જશે. આગળ કહેશે, આગળ કહેશે. મારા અને 
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પરના મોહના નાશ માટે.... અ ૃતચં ાચાય એવી શૈલી કર  છેને. એ માટ ેહુ કહુ 
છુ, કહેતાં.. કહેતાં.. મા  આમ (- ૂણ) થાશે અને તા  આમ (- ૂણ) થાશે લે, 
એમ કહે  છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ! આ તો સોળમી વાર વંચાય છે હવે, 
એટલે થોડુક..  થોડુક..  કાઈક....    યો, આ શેઠ  છેને હાજરમાં....  Ôક ચડમાંથી 
નીકળ ને...Õ (એમ) શેઠ બો યા’તા ને. ક ચડ હૈ  યાં. બહારના વાડામાં  ય તો 
કાઈ  ઠેકાણા નથી. આ માગ બી   તનો  છે. આહાહા !  રોક ડયો માગ અન ે
મંગ ળક શ  થઈને (-કર ને)  સ  ભગવાનને આમ  થાપે છે.  

ભાઈ  ! અનંતા  સાધક  થઈને  સ   થઈ ગયા, એવી અનંતી  સં યાન ે ું 
ક ુલ કર અને ક ુલીન ેતાર  પયાયમાં અમે  થાપીએ છ એ લે. આહાહા ! એવા 
વ-પર (પોત ેને બી ) સાધક  વો કેવા હોય છે એન ેઅહ   સ  કરે છે. એના 
(-સાધકના) લ માં છે કે અનંતા  સ  થયા છેન ે? એ  સ ોમાં મારે ભળ ું છે. 
(એથી) હુ એ  સ ોને આહ  લા ું છુ. હુ  યાં અ યારે જઈ શકતો નથી, (તેથી) 
એ  સ ોન ેઆહ  (-પયાયમાં)  થા યા. સમ ં કાઈ ? જગ વનભાઈ ! આ 
તો બ ુ ંચાલી ગ ું  છે  ણ-ચાર  દ‘ પહેલાં ઘ ં. આ તો હવે પહેલી ગાથા શ  
થાય છે. આહાહા !  

કહે છે  કે પોતાના આ મામાં.... ( ોતા:)  ુ ! અ યારે તમારે  થાપ ુ ં
છે  ?  (સમાધાન:)  બા ુ  !  અમે  તમાર   સાથે  (-તમન ે સાથે  લઈને)  વાત  કરવા 
માગીએ છ એ ને ? એટલે અ યારથી શ  કર એ  (છ એ) એમ કહ એ છ એ. 
‘ વચનસાર‘માં એમ ક ુંને  કે સા ય  હુ અંગીકાર ક   છુ.  (ગાથા ૫).  (તો  ું) 
અ યારે અંગીકાર કર ું હ ું ? પણ અમે જે વાત કહેવા માગીએ છ એ તેને ‘અમે 
ા ત કરવા માગીએ છ એ‘ એમ કહ ને, તમન ેસાથે લઈન ેવાત કર એ છ એ. 

સમ  ંકાઈ ? 
પોતાના  આ મામા ં તથા  પરના  આ મામા ં થાપીને....  કોલકરાર.... 

ોતા અભ વ ન હોય એમ કહે  છે ભાઈ  ! આહાહા  !  ોતા અનંત સંસાર  ન 
હોય એમ કહે છે. જુઓ તો ખરા ! આહાહા !  હમતભાઈ ! નીકળે છે કે નહ  
એમાંથી ? આહાહા ! એ ું જોર કેટ ું ? પોતા ું જોર કેટ ુ ંછે ? સમ ં કાઈ? 
આ સમયસાર જેને સંભળાવીએ છ એ એની પયાયમાં અનંતા  સ ને  થાપીએ 
છ એ. એ  ાણી અભ વ ન હોય, એ અનંત સંસાર થાય (-રખડ)ે એવા  વ ન 
હોય. આહાહા ! એય ! છે કે નહ  એમાં ?  ુ ! અભ વ તમને નમ કાર નહ  
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કરે, કેમ કે એ રાગને નમ કાર કરનારા છે. રાગના માનનારા,  ુ યના માનનારા એ 
સ ને નહ  નમે, નહ  નમે. સમ ં કાઈ ? 

અહ   કહે  છે,  ુ  !  એ આ માના  માનનારાના  અમે  સ ને  નમાવીને  
(-નમ કાર કર ન ે વ-પરના) આ મામાં  થાપીએ છ એ. આહાહા ! એ  ોતાઓ 
પણ  ુ ય ને   રાગના અ ભલાષી નથી. એવા  વને અમે  ોતા તર કે (લઈને) 
અનંતા  સ ને એની  પયાયમાં  થાપીએ છ એ. આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ? 
વણમા ં વક પ હોવા છતાં  સ પણાના  થાપનમાં એ ું આ ય ને  લ   છે, 
વક પનો આ ય નહ . આહાહા ! લ  ફર  ગ ુ ંછે એમ કહે છે.  ોતા ુ ંલ —
(જેણે) અનંતા  સ ને  થા યા એ ું લ — ય ઉપર  ય છે (અને) એને અમે 
આ સમયસાર સંભળાવ ુ ંએમ કહે છે. શોભાલાલ  ! આહાહા ! સમ ય છે 
કાઈ?  

પરના આ મામા ં થાપીને...  (કોઈ) શંકા  કરતા ં નથી  કે આ  ોતાઓને 
આમ  કેમ  ? આવડા  મોટા  અનંતા  સ ને  પહેલા  સમયમાં—પહેલા  સમયે—
થાપી  ો  છો  ?  સાંભળને  !  સમ  ં કાઈ  ?  મહારાજ  !  પહેલા  યાં 

સાંભળવા આ યા અન ેપહેલે ધડાકે અનંતા  સ ને તેની પયાયમાં  થાપી  ો છો 
એકદમ ? એકદમ નથી, એ છે જ એવી એની  થ ત. આ માની  થ ત જ  સ  
થવાને લાયક છે. એથી જેન ે જ ાસા થઈ છે (અને) એન ે સ  થ ું  છે એટલે 
એની  પયાયમાં  અનંતા  સ ને  વતમાનમાં  થાપી  દઈએ  છ એ.  એ  સ નો 
પાડોશી થઈ ગયો હવે, સંસાર નો પાડોશી નહ  રહે હવે. આહાહા  ! સમ ં 
કાઈ ?  ઉદયની સમીપમા ં નહ   રહ  શકે  હવ ેએમ  કહે  છે. ઓહો  !  પયાય  તો 
યોપશમ છે,  (છતાં) અનંતા  ા યકભાવવાળાને પયાયમાં  થા યા. પયાય તો 
યોપશમ  છે  (અને)  અનંતા  ા યકભાવવાળાને  થા યા  (તો)  એને  ઉદયનો 

સંબંધ રહેશ ેજ નહ , પરમ પા રણા મકભાવ સાથે સંબંધ થઈ ઉદય છૂટ  જશે. 
કહો, શેઠ ! જુગરાજ  ! ....... વાત સાચી, વાત સાચી... આહાહા !  

ભાઈ ! તારે કર ું છે ને  હત ?  હત માટ ેઆ યો છેન ે? તો  હત જેણ ે ૂણ 
સા ું છે એને આમં ણ દઈન ેઅમે  થાપીએ છ એ તાર  પયાયમાં.  હત કર ુ ંછે 
કે નહ  ?  હત માટ ેઆ યો છે કે અ હત કર ું છે એન ેમાટ ેઆ યો છે  ું? અન ે
દૂસરા હે ુ હોવો જ ન જોઈએ એમ કહે છે. અમે તો  ોતાને એમ કહ એ છ એ 
કે બે (-અ ય) હે ુ હોય એ  ોતા જ નથી. આહાહા ! ભગવાન અ ૃતચં ાચાય 
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કુદકુદાચાયના  શ દોમા ં રહેલો  ભાવ  કેટલો  ખ યો  છે  !  કેટલો  ખ યો  છે  !  
ઓહોહો ! એમના પેટ કળ  લીધાં છે. સમ ં કાઈ ? 

કહે  છે,  અરે  ોતાઓ  !  ‘પરના  આ મામાં‘  ક ુ ં ને  ?  પણ  પરના 
આ મામાં મહારાજ ! એટલી બધી તમે યો યતા  ાંથી એકદમ જોઈ લીધી ? 
સાંભળને  !  એનામાં—પયાયમાં— યોપશમમાં—આગળ  વધીને  સ   થવાની 
લાયકાત  છે.  યના  વભાવમાં  સ પ ં  પ ું  છે  એમાંથી  લાવ ુ ં છે,  કાઈ 
બહારથી લાવ ુ ંનથી. સમ  ંકાઈ ? જેઠાલાલભાઈ ! આહાહા ! આ મહા 
મંગ ળકના માંડવા  થપાય  છે.  (તાળ ઓ). આહાહા  ! એ ઉપરથી ઓ ુ ં યાદ 
આ ું  ને  ?  ....‘ત વાથસાર‘માં  (લ ુ ં છે):  સવ   પરમે ર  છે  એણે  કહેલાં 
(ત વો) છ થો કહે, પોતાની ક પનાથી કરવા (-કહેવા) જશે તો માગ એક પ 
કાળમા ંનહ  રહે. ‘અમને તકમાં ભા ુ ંઆમ છે ને તેમ છે‘– એમ ન હોઈ શકે. 

આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
કુદકુદાચાયદેવ,  અ ૃતચં ાચાયદેવ  જેવા  પણ  કહે  છે  :  અમે  અમાર  

ક પનાથી વાત નથી કરતાં,   પણ અના દ પરમાગમ—અના દ શ દની રચના— 
છે જગતમાં. અમે  કરતા ં   નથી,  કોઈ  કરતાં    નથી  શ દની  રચના. આહાહા  ! 
અના દ નધન  વાહ આગમનો  છે,  એમાં  ન મ   છે  સવ દેવ  કે  ુતકેવળ . 
ુ ષ  (-કેવળ   કે  ુતકેવળ   ુતના)  ન મ   છે એટ ું,  (પણ તેમનાથી)  રચા ું 

નથી,  ર ુ ં નથી.  ર ુ ં છે અના દ  શ દ ે  ર ુ ં છે એ આગમ.  સમ ય  છે  
કાઈ  ?  એવા  પરમાગમમાં...  આ  જે  અ રહતના  શા નો  એક  અવયવ—
અ રહતનાં  કહેલાં  શા નો  (અવયવ)—(છે)  એન ે કહેતાં,  અમે  આખા  ૂણ 
સ  થયા એવા અનંતા  સ ોન ેપહેલા  ોતાની  ાનની પયાયમાં અમે  થાપીએ 
છ એ. એટલ ે‘ના પાડશો‘ એ   અહ  છે જ નહ . સમ ં કાઈ ? અ તથી 
જ વાત છે અહ  તો.  સ ોન ે થાપીએ છ એ... પોતાના આ મામાં તથા પરના 
આ મામા ં થાપીને...—એક બોલ થયો.  

હવે આ સમય નામના પ્રા ૃત.... સમય નામ આ મા અથવા સમય નામ 
પદાથ. આ સમય નામ આ મા— ુ ા મા ુ ં ા ૃતપ  ંએટલે આ સાર. એવા 
પ્રા ૃત ુ ં ભાવવચન—એ  ભાવ ુત ાન,  ભાવ ુત ાનનો  વાહ  અને 
યવચન— વક પ અથવા  વાણી.  એનાથી  પ રભાષણ  શ   કર એ છ એ. 

જો ું ? સમ ં કાઈ ? 
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ભગવાન  કુદકુદાચાય  કહે  છે  કે  અમે  અનંતા  સ ોન ે અમાર   પયાયમાં 
થા યા,  ( ોતામાં)  થા યા, ભાવ  નમ કાર  (અને)  ય  નમ કાર  કર ને.  હવ ે

સમય ા ૃત  કહે ું  એ ું  પ રભાષણ  એટલે  યથા થાને— યાં  જોઈએ  યાં 
એવી—વચનની રચના થઈ જશે. એ  કાર ું મા   ાન પણ યથા થાન— યાં 
જોઈએ  યાં તે ુ ં ાન— ગટ થઈ જશે. એ  ાન ભાવવચન છે અને વાણીની 
રચના ત ે યવચન છે. સમ  ંકાઈ ?  

અથ કરશે ને પોતે ? એમ  કે वोािमનો અથ, પ રભાષણ કય  છે ને ? 
એમ.  એ  એમાંથી  (-वोािमમાંથી  અથ)  લેશે  પ રભાષણ.  ન હતર  તો 
યવચનથી वोािम (-કહ શ) એમ જોઈએ, પણ એ वोािम નો અથ જ એ 

છે. પહે ું છે ને वोािम ? એનો અથ કય  કે ‘પ રભાષણ શ  કર એ છ એ‘ 
એમ.  ‘કહે ું‘ એમ નહ , પણ તે ુ ંપ રભાષણ શ  કર ું (એમ કહે છે). એટલે 
અંદર  ુલાસો  કરશે  (ભાવાથમાં).  જે  સમયસાર ું  પ રભાષણ બાં ું  છે  તેમાં 
યથા થાને—યથા થાન ે જે  આ  ભાવ  આવવા  જોઈએ  એ—આવશ ે અને 
યથા થાન ેત ે કારની રચના પણ વાણીની થઈ જશે. આહાહા ! સમ  ંકાઈ? 

ભાવવચન....  ભાવ ુત ાન  પણ  યથા થાન—જે  કારે  યથા થાન— 
વાણી  નીકળશે  તેમાં  ત ે જ  ન મ   થશે.  એ ું  પણ  યથા થાન  ાન  અને 
યથા થાન  વાણી  એ ું  શ   કર એ  છ એ.  કહો,  સમ ં  આમાં  ?  આ  તો 
સ ાત છે, સંતોના કહેલા  સ ાત છે. આ કોઈ સાધારણ વાતા—કથા નથી, આ 
તો આ મબાદશાહની કથા છે.  

એમ  ી કુદકુદાચાય કહે છે. ूथमत....  ....ગ ુ ંછે ને ? भाविवाा ं
ािन परािन च िनधाया.... अनािदिनधन... —પછ  આવશે, પાછળ આવશે. 
સમ  ંકાઈ ?...કુદકુદાચાય કહે છે. એ  સ  ભગવંતો...  યો, એ અનંતા 
સ   ભગવાનો  સ પણાન ે લીધે...  છેન ે ?  भगवतः  सविसान ्  िसने 
साानः  ूितानीयान ्.... એનો અથ  છે,  સં કૃતમા ં છે. એ  ‘ સ  
ભગવાનો‘... ઓલામાં આ ું‘ ું  ને  ?  ભગવાન ું  નામ  પણ  મહા  મંગ ળક  છે. 
વચનસારમાં.  નામ હણ...  વધમાન.  નામ આ ું’ ુંને  ‘વધમાન‘  ?  ‘વધમાન‘ 

નામ હણ પણ ભ ું છે.  વચનસારની શ આતમા ં(૧ થી ૫ ગાથા).  
અહ   તો અનંતા  સ ોન ે કેમ  થા યા  છે અમે  ? એ  સ  ભગવંતો, 

સ પણાન ે લીધે,  સા ય  જે આ મા  તેના  પ્ર ત છદના  થાને  છે.  પડઘો, 
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પડઘો,  તઘાત. ‘  હે ભગવાન ! તમે  ૂણ છો.‘  ત વ ન સામે આવ ેછે  કે ‘હે 
ભગવાન ! તમે  ૂણ છો.‘ શેઠ ! ‘હે ભગવાન ! આપ  ૂણ  ુ  છો.‘  ત વ ન 
આવે  છે,  પડઘો,  પડઘો,  તઘાત,  પાછો.  એ અવાજ  પાછો આવ ે છે, આમ 
નાખતાં અવાજ પાછો આવે છે  ત છદ. ‘હે પરમા મા ! તમે  ૂણ અનંત  સ  
છો. હે પરમા મા !  ુ ંઅનંત  સ  છો. માર  જેવી અનંતી પયાય તારામા ંપડ  છે 
એવો  ુ ંઅનંત  સ  છો.‘ સમ ં કાઈ ? 

આપણ ેપડઘો નથી કહેતાં પડઘો ? આ રાણપરમાં નહ  ? આ પડઘો કહે 
છેને  હ દ માં ?  તઘાત, અવાજ,  ત વ ન.  રાણપરમાં  છેન ેમોટો ગઢ સાડા 
ચારસો વષ પહેલાનો,  મોટો ગઢ સાડા ચારસો  (વષ પહેલાનો)  રાણાનો  છે. એ 
અહ થી બંદકુ વાગે (-ચલાવે) તો  યાંથી બંદકુ વાગે એમ લાગે. એમ બંદકુ  યાંથી 
આવતી હોય એમ લાગે. ગઢ પાકો છે. ......પાયામા ંસી ું ભ  ુછે.  

આહ  કહે  છે,  સ  ભગવાન  કેવા  છે ?  કે  સ પણાને લીધે....  પાછુ 
એમ.  સ  ભગવંતો  ૂણ પરમા મદશા પા યા છે તેને લીધે સા ય જે આ મા—
આ મા ુ ંસા ય છે એ  સ  થવા ું છે. તેના પ્ર ત છદના  થાને છે—પડઘો છે. 
આ મા સા ય છે ને ? આ માન ે ૂણ  ા ત કરવો એ સા યમાં એ પોતે (- સ ) 
સા ય  છે.  (તેથી)  એ ુ ં લ   કર ને  ‘એવા  છે  તેવો  હુ  છુ‘  (એવો  નણય  કર). 
સમ  ંકાઈ ? 

આ છેન ેસ સંગ સાચો.  સ  ભગવંતો,  સ પણાન ેલીધે, સા ય જે 
આ મા તેનો પડઘો છે આ તો. આહાહા !  ુ ા મા સા ય છે, એ  ુ તા  સ ન ે
ગટ થઈ છે. તેથી ત ે તઘાત,  ત વ ન છે સામો. ‘તમે  સ  થયા છો.‘ (સામે 

પડઘો) ‘તમે  સ  થયા છો.‘ આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
સા ય જે આ મા  ુ , એમ. તેના  તઘાત—પડઘા— ત વ નન ે થાને 

સ   છે.  જેમના  વ પ ુ ં સંસાર   ભ ય  વો...  દેખો  !  ‘જેમના  વ પ ુ ં
સંસાર  ભ ય  વ‘ (કહ ને તેમને)  થા યા. સંસાર  ભ ય છે એ  સ  થાય છે કે 
નહ  ? કે  સ  થયેલા  સ  થાય છે ? સંસાર   વ ું  થાપન ક ુ (કે) અ ુ  
પયાયવાળા  વ સંસારમા ંસંસરણવાળા છે. એ પણ કોણ ? ભ ય  વો. ભ ય 
છે, અભ યની અહ  વાત લેવી નથી. અહ  તો  સ  થાય તે  વની વાત  છે. 
આહાહા  ! એને  કહે  છે  કે  કોલકરાર થઈ  ય  છે—અમ ે સ  થવાના છ એ. 
સંસાર અમારે માટ ેછે નહ , કેમ કે  ુ ા મા એવો જે સા ય એને  થાન ેભગવાન 
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સ  છે.  સ   ત વ ન છે.  ‘ ું  સ ‘ (સામે પડઘો)  કે  ‘ ું  સ ‘.  ‘તમ ે ૂણ‘ 
(સામે પડઘો)  કે  ‘ ું  ૂણ.‘  ‘તમે અનંત  કેવળ ાની મહારાજ‘ (સામે પડઘો)  ‘ ું 
અનંત  કેવળ ાની  મહારાજ.‘—(આમ)  ત વ ન  હોય  છે.  શોભાલાલ   ! 
ઐસા કભી  ુના નહ  હોગા કાન ુરમ. આહાહા ! 

....... આહાહા  !  ુ ં કરે  છે આચાય  !  ગજબ  કરે  છે  હ   ! આહાહા  ! 
ભ ય!  હે ભ ય ! સંસાર   વ ! એને  ચતવન કો ું કરવા ું  છે ? એકા  શેમાં 
થવા ું  છે ?  સ પ ં  ા ત કરવા આ મામાં ઉતર ું  છે, આ મામાં એકા  થ ું 
છે. એટલે  જેમના  વ પ ુ ં સંસાર  ભ ય  વો  ચતવન.....  ચતવન શ દે 
એકા તા. અંતર વ પ પોત ે સ વ પ છે.... એ  સ  છે. અહ   થા યા તે—
પોત ે ગટ  થયા  એ  બધા—(જેવા)  મારા  વ પમાં  સ પણા  છે.  એ  મારા 
વ પમાં  એવી  અનંતી  સ ની  પયાયો  મારા  વ પમા ં અ યારે  છે.  સમ ં 
કાઈ? આહાહા !  

એક  સ ની (પયાય) એવી અનંતી  સ ની પયાયો (મારામા ંછે.) કારણ 
કે જે  સ  પયાય મને  ગટ થવાની છે એ પાછ  સા દ-અનંત રહેવાની છે. (તેથી) 
એ બધી  પયાયો  માર   પાસે આહ  પડ   છે, બધા  સ ો  માર   પાસે  પ ા  છે. 
આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? ‘સા દ અનંત અનંત સમા ધ  ુખમાં....‘ એ બ ું 
અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત સમા ધ—એ બધી મારામાં પડ  છે. એ ુ ં
યાન કર ને, એમ.  સ  સમાન મારો આ મા  છે તેમ એકા  થઈને—એમ કહે 
છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

ઓલા (-અ ાની) એમ (કહે છે :) ‘અરર ! અમે એવા ?‘ અરે ભગવાન ! 
‘ના‘  ન પાડ, એવડો છો.  સ  થવાને લાયક જ છો. સંસારમા ં રહેવાને લાયક 
આ મા ન હોય. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? અરે ! સાંભળવાને મ ું, તારા 
ાનમાં આ વાત આવી અને હવે  ુ ં સ  થવાને લાયક ન હોય એમ બને ? એમ 

કહે છે, એમ કહે છે આહ . કાન ભાઈ ! આહાહા ! જુઓ તો કુદકુદાચાયની 
શૈલી  ! ગજબ વાત  છે  !  ેતાંબરના ૪૫  ( ૂ ) વ ખે તો  (પણ) આ ન નીકળે 
એમાંથી,  એવો  વ ન  (આ  છે).  સા ાત્  પોતે  સાધક,  ુ નપણાની  ૂ મકામાં 
ઉભા છે ને ‘અનંતા  સ ોન ે થા યા‘—એમ (કહ ને) પોતાના  સ પણાનો અંદર 
આ ય કય  છે. એથી એ  સ  ભગવાન ું  યાન કર ....(  :)  સ  ભગવાન ુ ં
યાન (કરવા ુ ંકહો છો, પણ) અહ   સ  નથી ને ? (સમાધાન :) છે.  
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જુઓ  !  ‘ત વા ુશાસન‘માં આ ુંને ?  (ગાથા  ૧૮૮)  ‘ત વા ુશાસન‘માં 
ક ું  કે  મહારાજ  !  તમે  ‘અ રહત ું  યાન  વ  કરે  છે‘  એમ  કહો  છો,  (પણ 
અ યારે) અ રહત તો નથી ? (સમાધાન :) કોણ કહે છે કે નથી ? કોણ કહે છે કે 
નથી ? મારા આ મામાં અ રહત છે. અ રહત હુ થવાનો છુ, અ રહત હુ થવાનો 
છુ  –  એવી  કેવળ ાનની  પયાય  મારામાંથી  આવશ ે કે  બહારથી  ?  એ  પયાય 
મારામાં  છે,  (તેથી) અ યારે  હુ અ રહત  છુ. આહાહા  ! સમ  ં કાઈ ? અને 
‘ સ  ભગવાન છો ?‘ હા, હુ  સ  ભગવાન છુ. કેમ કે  સ ની પયાય જે  ગટ 
મન ે થવાની  છે  એ  સા દ-અનંત  રહેવાની  છે  (અને)  એ  બધી  પયાય  મારામાં 
અ યારે પડ  છે, (તેથી) હુ  સ  જ છુ અ યારે. આહાહા ! 

‘ સ   સમાન  સદા  પદ  મેરો‘  (નાટક  સમયસાર,  મંગલાચરણ  પદ  ૧૧) 
ય..  ય. સમ ં કાઈ ? એવા  સ ોન ેભ ય  વો  ચતવન કર ન ેએટલે 

એ ું  યાન  કર ને,  એમ.  તે  સમાન  પોતાના  વ પને  યાવીને...  ત ે (સમાન) 
પોતા ું  વ પ  છે  (તે ું)  યાન  કર ન ે ‘હુ  સ   સમાન  જ  છુ.‘  એ  ( સ ના) 
આ મામાં અને આ આ મામાં ફેર નથી. આ માની  તની નાતમા ંફેર છે ? ‘સવ 
વ છે  સ  સમ, જે સમજે ત ેથાય.‘ (આ મ સ  ગાથા ૧૩૫).  યો, ‘ સ  

સમ‘ આવે છે કે નહ  ?  
ઓલામાં એમ આવે છે યોગસાર. ‘સવ  વ છે  ાનમય...‘ (ગાથા ૯૯). 

‘યોગસાર‘માં.  ‘સવ  વ  છે  ાનમય...‘  ાનમય  કહો  કે  એકલો  ચૈત ય ુંજ 
કહો, એમાં એ  સ વ પ થઈ (-આવી) ગયો. ‘ ાનમય છે‘ એમાં વળ  રાગમય 
ને અ પ ાનની  (વાત)  ાં  રહ  ?  ‘સવ  વ  છે  ાનમય...‘  ‘આ  ાન‘ આ 
ાનમય વ ુ એકાકાર વ ુ  છે. એ  સ ું  યાન કરતા ંપોતા ું  યાન થાય છે 

એમ કહે  છે. સમ ં કાઈ ? એટલે ત ે ( સ ) સમાન પોતાના  વ પ ું  યાન 
કર ને... ત ેસમાન... ‘હુ તો  સ  છુ, અનંતા  સ ો (છે) ત ે તનો જ હુ આ મા 
છુ‘ એમ પોતાના આ માની સ ુખ થઈ, પોતા ું  યાન  સ  સમાન કર , તેમના 
જેવા થઈ  ય છે—એમના જેવા થઈ  ય છે. કોલ-કરારે થઈ  ય એમ કહે 
છે અહ . એમાં વ ચે આમ થાશે ને તેમ થાશે, ઢ ક  ંથાશે એ વાત સંભાર મા.  
માળા  દેવા ળયા  !..... અહ  તો  સ ની વાત  છે,  સ ના શાહુકારની વાત  છે. 
આહાહા! સમ  ંકાઈ ? 
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શાહુકાર તો હુડ માં આમ બ ુ ંરાખે, પૈસા ઘણા રાખે. ગમે એવા (-તેટલા) 
લેવા આવે (તો) ‘લઈ  , લઈ  . કાલે આવ‘ એમ કહે નહ . કહે ? પ ચીસ-
પચાસ હ ર, લાખ રાખી  ૂકે આમ  તજોર માં.  ારે આવે લેવા ? કોણ લેવા 
આવે ?  ‘ના‘  ન પાડ,ે  પડાય નહ . શાહુકાર  કોને  કહે ? સમ ય  છે ? એય  ! 
તજોર માં રાખી  ૂકે પચાસ હ ર, લાખ. એમ (ન ેએમ) પ ા જ હોય. કોણ 

આ યો,  ારે  લેવા આ યો.  ‘ના‘  ન  પડાય,  ‘કાલ આવ‘ એમ  ‘ના‘  ન  પડાય. 
શાહુકાર કોને કહે? સમ ં કાઈ ? 

ચાર આના  ને  છ આનામા ં (પૈસા)  ૂક   યન ે કોઈ  શાહુકારની  દકુાને. 
શાહુકાર એવો હોય—સાચો હોય—તો તૈયાર રાખે. એ શેઠ ! હા, અમારે ભાઈ 
કુવર ભાઈની દકુાન હતી. બહુ સાર  છાપ હતી દકુાનની, કુવર ભાઈની. ઘણા 
ૂકવા આવે. બહુ છાપ સાર , છતાં પૈસા રાખી જ  ૂકે.  યારે કહેવાય ‘લઈ  .‘ 
...... સમ ં કાઈ ? તમા  હોય એ ખ . ........ આહ  સાદ  ભાષા છે એમાં 
ુ ં?  જુઓ, શાહુકાર હોતા  હૈ  ક  નહ  ?  તો  કસીકા  પૈસા લેતે  હ  ન ચાર-છ 

આના  યાજસ ે ?  તો  ારે  લેને  કો આતે  હ,  તો  અપની  તજોર મ  પ ચાસ 

હ ર, લાખક   સલક રખતે હ  હ. નગદ રખત ેહ  હ, ખાલી ન રહે.  ારેક કોઈ 
લેને આવે તો ‘ના‘ ન પાડ ેશાહુકાર. ‘અભી નહ ‘ એમ ‘ના‘ ન પડાય, લઈ  . 
સમજમ આયા ? 

.............સંસારમાં ય એવા હોય છે  ૃહ થો. સારા માણસ હોય. આ યા 
હોય લેવા, છ આના તર કે  ૂ ા હોય.  યાજે  ૂકે ને ? તમારે હવ ેઆઠ આના 
—  વધી ગ ું લાગે  છે.  પહેલાં ચાર-છ આના આપતા  યાજ. સો  પયાના છ 

આના,  ચાર આના.  પછ  ચાર-છ આન ે ૂકે, એમ  દસ-વીસ હ ર  ૂક   ગયા 
હોય. એ લેવા આવે તો ‘ના‘ ન પડાય (કે) ‘આજે નહ  ને કાલે‘ એમ નહ . અ ુક 
ઓછે ભાવે— યાજે માર  પાસે  ૂ ુ ં છે  ........... રોકડા ગણી દે એને. એટલી 
નોટુ.... પહેલાં પૈસા હતા,  કોથળ ું  રાખતા હતા. હવે  નોટુ  રાખે  છે નોટ. એમ 
આહ  તો માલ  રોકડ યો પ ો  છે  કહે  છે.  સ  ભગવાન ું  યાન  કરતાં અંદર 
માલ  પ ો  છે  એ  ફટ  ફટ  ફટ  એને આપી  દે.  વ પમાંથી  નીકળવા  જ  માંડ ે
અંદરથી. સમ ં કાઈ ? એવો શાહુકાર છે આ (આ મા) તો.  
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જુઓને,  ું  ક ું ?  કહે  છે  :  સ  સમાન... યાવીને  તેમના  જેવા થઈ 
ય  છે એમ  કહે  છે.  એ  પયાય..  પયાય..  વ પમાંથી  નીકળે  જ  ય  છે. 

ભગવાન આ મા  ુ   ચૈત ય ું  યાન  કરતા ં ( ુ   પયાય)  નીકળે જ  ય  છે, 
નીકળતાં નીકળતાં  સ  થઈ જશે. એ વજુભાઈ ! આ વા ુ થાય છે આ મા ું. 
તેમના  જેવા  થઈ  ય  છે.... એટલે  ું  ક ું  સમ ં  ?  સ પણા ું  યાન 
કરતાં  ા ત એને  ુ ની થાય જ છે એમ કહે છે. આહા ! મારા (-આ મા) સા ું 
જોઈન ેએકા  થયો ને અંદરમાંથી ( ુ તા) ન આવે (એમ બન ેનહ ). સમ ય 
છે કાઈ ?  

એવા  સ  ભગવાનને પોતાના આ મામાં  થાપીને  યાન કરે છે (કે) ‘એવો 
હુ છુ‘, એટલ ેવળ  ગયો  ય ઉપર.  ય પર ઢળતાં જેટલી એકા તા છે એટલી 
ુ તા  ગટ થાય જ છે— સ ની  ા તના કારણની પયાય  ા ત થાય જ છે 

અને  કરતાં  કરતાં  ૂણ  થઈ  જશે.  આહાહા  !  આમાં  ાંય  સંસાર   રહેશે  કે 
પામેલો પડ  જશે એ વાત આહ  નથી.  યાલભાઈ  ! આહાહા  !  ય ત ે નાશ 

થા ું હશે ?  ય નાશ થાય ?  ય પડ   ય ?  ય પડ  ગ ું  યો,  ુ ંપડ  ગ ું? 
એમ  યાં  ય ું  યાન ક ુ, પડ ેકોણ ? પડ ેએ  ુ ંનહ . પડ ેએ આ મા નહ , ચડ ે
ત ેઆ મા. સમ ં  કાઈ  ! આહાહા  !  વ ુ વ પ.... ભગવાન આ મા  સ  

સમાન  પોતાને  ણતો,  માનતો, અ ુભવતો  ત ે ૃ   પામીને  સ  સમાન  થઈ 
ય છે. એ ું  સ પ ં ન કમા ંછે. સમ ં કાઈ ? ભીખાભાઈ !  

હવ ે કહે  છે,  કેવી  છે  ત ે ગ ત  ?  હવે,  ા ત  થાય  છે  જે  સ પ ં—
મો ગ ત... સમ ય છે ? અને ચારે ગ તઓથી  વલ ણ જે પંચમગ ત.... 
દેખો  !  ચારગ ત  છે  તેનાથી  વલ ણ.  ગ ત,  ગ તમાંય  સંબંધ  છે,  પણ  આ 

મો ગ ત તો ચાર ગ તથી જુદા લ ણવાળ  છે– ત જુદ  છે. ચારે ગ તઓથી 
વલ ણ જે પંચમગ ત મો  તેને પામે છે.  યો,  સ  જેવા થઈ  ય છે એનો 
અથ કે પંચમગ તને પામ ેછે એટલે ચાર ગ ત રહેતી નથી. ચાર ગ ત હતી કે  દ’ ? 
વભાવમાં  છે  ાં  ?  સ ને  ય  છે  ાં  અને  આના  વભાવમાં  છે  ાં  ? 
સમ  ંકાઈ ? 
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અને ચારે ગ તઓથી  વલ ણ એટલે ચાર ગ ત—નરક, ઢોર, મ ુ ય ને 
દેવ.  દેવની  ગ તથી  પણ  વલ ણ,  ચ વત ના  મ ુ યભવથી  પણ  વલ ણ—
વપર ત લ ણવા ું. ચાર ગ ત ું લ ણ અન ેમો ું— સ ગ ત ુ ંલ ણ ત ન 
ભ  (છે). એવી  વલ ણ જે પંચમગ ત.... જુઓ ! ચાર ગ ત  સ  કર  અને 
પંચમગ તને  પામે— સ ને  પામે—(છે).  તો, એનો અથ  કે  સંસાર  પહેલો  હતો 
અને સંસારમા ંચાર ગ ત હતી. સમ ં કાઈ ? 

એવી પંચમગ ત મો  તેને પામે છે. પાંચ ગ ત  સ  કર . ચાર ગ ત આ 

સંસાર, પાંચમી ગ ત મો . ગમન, ગમન ક ુ  યાં. ગ ત થઈ એ થઈ, હવે આગ ત 
નહ . ચાર ગ તમાં તો ગ ત થાય અને આગ ત થાય— યાંથી પાછો આવે ને  ય, 
આવે ને  ય. આ તો ગ ત થઈ ત ેથઈ, આગ ત ન મળે હવે. માટ ેખર  ગ ત એ 

છે.  યાં પહ યા પછ  પાછુ ફર ું ન પડ ેએ એની ગ ત. જે માગ કા યો ને પાછો 
કાપવો  ન  પડ ેએ એ ું  નામ  માગ  .......  સમ   કાઈ ?  ચાર ગ ત  તો  ગ ત, 
આગ ત છે અને પાંચમી ગ ત, ગ ત છે એકલી. સમ ં કાઈ ? 

કેવી છે તે પંચમગ ત ? હવે પંચમગ તની  યા યા. એ ‘ ુવ‘થી ઉપા ું 
હવે.  ‘ ુવ‘ શ દ  છે ને ? विंद ुसिस.े.. હવે..... એને  ‘કહ શ‘ શ દ પહેલો 
નાખી  દ ધો,  પ રભાષણ—वोािम.  પછ   હવ ે સ ગ તના  વશેષણો,  બી  

પદના છે તે ीवुमचलमणोवम ंगिद ंप.े गिद ंप ेક ું (- યા યા કહ  દ ધી), પણ 

હવ ેકેવી ગ તન ેપા યા ? આહાહા ! પંચમગ ત કેવી છે ?  વભાવભાવ પ છે. 
દેખો, એ પંચમગ ત  વભાવભાવ પ છે. એ પયાયને  Ô વભાવભાવ પ છેÕ એમ 
ક ધી.  વભાવભાવ પ તો  ય છે  કાળ , (પર ુ) એવો જ પયાય  ગ ો માટ ે
વભાવભાવ પ છે. સમ ં કાઈ ? 

એ પંચમગ ત  વભાવભાવ પ છે,  વભાવભાવ પ છે.  ન ળ  વભાવ 
જે  કાળ  છે એવો જ પયાયમાં  વભાવભાવ પ થઈ ગયો છે. તેથી  ુવપણાને 
અવલંબ ે છે—તેથી  ુવપણાન ે ા ત થઈ  છે. એ  ુવપ  ં ર ું  યાં  હવે,  ગ ત 
ફરતી નથી.  જુઓ  !  છે  સ ની પયાય, પણ એને  ‘ ુવ‘ ક ધી.  ુવ તો  ય ને 
ુણ  ુવ છે, પણ  ુવ ુ ં યાન કર ન ે( ૂણ) પયાય  ગટ  એ એમ ને એમ રહેશે, 

(માટ ેતેને  ‘ ુવ‘  કહ   છે).  વભાવભાવપણાને  ા ત  છે એ તો.  વભાવપણાને 
ા ત એ પાછ  ફરે  કેમ ?  વભાવભાવપ ં  ગટ થઈ ગ ુ ં જેવો  છે એવો, તો 
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થઈ  ર ું— વભાવ પ  થઈ  ગયો  ત મય.  તેથી  ુવપણાને  અવલંબ ે છે. 
ीवुमचलमणोवम.ं...  યો ! સમ ં ? 

‘ीवुमचलमणोवम‘ं દ કર ઓ બોલી હતી. ચૌદ હતીને ચૌદ.  ‘ीवुमचलम ्‘ 
ચૌદ ( ુણ થાન)ની પેલી પાર ું  સ પદ માંગે છે—એમ ક ું. કાલ ચૌદ હતીને 

ચાર  (બહેનો) આહારમાં. આહાહા !  અમારે ीवुमचलमणोवम.ं... ક ું: 
ચૌદ ( ુણ થાન)ની પેલી પાર ું  ુવ, 
ચૌદ  વસમાસની પેલી પાર ું   ુવ અને 
ચૌદ    માગણાની   પેલી પાર ું   ુવ. 

ચૌદ આ યાન ેચૌદ.  કાલ  (ચૌદ)  દ કર ઓ હતીને  ચાર , એ ઉપરથી બધા 
ચૌદ ુ ંઆ ુ ંઆ. ચૌદ હ ુંને ચૌદ. સમ ં કાઈ ? આ ચૌદનો આંકડો ધમનો, 
નહોતો ક ો બારની સાલમા ં? બાર, બાર. બાર વષ થયા. પાંચની સાલમાં પહેલા 
છ, પછ  ઓગણીસમાં નહ  ? આઠ. ....... અહ  તો આપણ ેચૌદ  વસમાસ, 
ચૌદ  માગણા થાન,  ચૌદ  ુણ થાન—એ  વાત  ચૌદવાળ  અહ યા  (લેવી  છે).  
ચૌદ  ુણ થાનની ઉપરની દશા ત ે ુવ. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

કહે  છે  કે  વભાવભાવ પ  છે.  ‘ વભાવ પ  છે‘  એમ  નથી  ક ું. 
વભાવભાવ પ છે. પયાય  સ  કરવી છે ને ?  વભાવ છે એ  કાળ  છે, પણ 
આ તો  વભાવ પયાય,  વભાવભાવ પયાય થઈ ગઈ  વભાવ પ. મો ગ ત—
સ ગ ત  વભાવભાવ પ  છે. આહાહા  ! હ રા..  હ રા  છે એકલા હ . એકલા 
હ રા પાથયા છે. ચારે ગ તઓ પર ન મ થી થતી હોવાથી  ુવ નથી. કારણ કે 
પર  ન મ  ફર ું  ય એમ અહ  પયાય ફરતી  ય છે. આમાં (- સ દશામાં) 
તો  ન મ  ર ું નહ  અને  વભાવભાવ થઈ ગયો એટલ ેફર ું કાઈ ર ું નહ . 

ચારે  ગ તઓ  પર ન મ થી  થતી  હોવાથી....  પર  ન મ થી  હ , 
ઉપાદાન તો એ ું પોતા ું  છે. આ  ( સ દશા) તો  વભાવ ૂત પોતાથી થઈ  છે. 
ચારે ગ તઓ પર ન મ થી થતી હોવાથી  ુવ નથી,  વના શક છે. ચાર ગ ત 
વના શક,  સવાથ સ નો  ભવ  પણ  નાશ  પામે  છે.  ‘ ુવ’  વશેષણથી 
પંચમગ તમા ંએ  વના શકતાનો  યવછેદ થયો.  યો,  ચાર ગ તઓમાં  પરના 
ન મ ન ેલઈન ે વના શકપ  ંછે,  ુવપ ં નથી, એક પપ ં નથી. એનો અભાવ 
બતાવીને આ ુ ં(- સ દશા ું)  ુવપ  ંબતા ું, એ ું ને એ ું  યાં હવ ેરહેશે. ચાર 



ગાથા - ૧ ]                                       વચન નં. ૬                                          [117] 

 

ગ તથી  વલ ણ એની ગ ત છે. એવી આ.... સમ ય છે ?  સ ના  યાને પોતે 
સ ગ તને પામે (છે). એ  ુવની  યા યા કર .  

વળ  તે ગ ત કેવી છે ? અના દ કાળથી પરભાવના  ન મ થી થ ું જે 

પરમા ં મણ....  અના દ  કાળથી  અ યભાવના  ન મ થી  થ ું.... 
‘ ન મ થી થ ું‘નો અથ :  વભાવથી પ ર મણ હોય નહ ,  ન મ ના આ યે 
થ ુ ંપ ર મણ.  ન મ  છેન ેએ (પરભાવ) તો, ઉપાદાન તો આંહ ુ ંપોતા ું છે. 
વભાવમાં  ન મ  હોઈ શકે નહ . આ તો પ ર મણમાં  ન મ  છે એમ કહે છે. 
અના દ કાળથી પરભાવના  ન મ થી...  પરભાવ એટલે  કમ આ દ, થ ું જે 

પરમા ં મણ...  રાગા દમાં  મણ,  રાગા દ  વક પના ચકરાવામાં  મણ  તેની 
વ ાં ત—તેનો અભાવ થયો,  સ માં અભાવ થઈ ગયો. ीवुमचलम ्... अचलम ्
લે ુ ં છેન ે?  વ ાં ત (અભાવ) વશ અચલપણાન ેપામી છે.—અચળ રહેશે, 
ચળવાની નથી. સમ ં કાઈ ? 

પહેલા ‘ ુવ‘માં અ તપણાની વાત કર , આ હવ ે ન મ ના અભાવની—
ના તની વાત કર . ‘ ુવ‘ અ તની, પયાયની વાત કર . હવ ે‘અચલપ ં‘— ફરે 
નહ  એ ના તથી વાત કર . સમ ં કાઈ ? 

પેલામાં  ‘અમળ‘  લી ુ ં છે  જયસેનાચાયમાં.  ‘અચળ‘  અને  ‘અમળ‘— 

બેય અથ કયા  છે.  ટ કા  માણ ે ‘અચળ‘  છે અને  ‘અમળ‘  પણ  છે.  સ ગ ત 
નમળ  થઈ  છે એમ,  ત ન  નમળ થઈ.  ચાર  ગ તમાં  તો  મ લનતાનો અંશ  છે. 
ચૌદમા  ુણ થાનમાં પણ હજુ મ લનતાનો અંશ  છે, આન ેતો  બલકુલ  નમળ 

દશા.  ૂણ, અચલ અને અમળ—એવી ગ તન ેપા યા છે. 
આ  વશેષણથી,  ચારે  ગ તઓન ે પર ન મ થી  જે  મણ  થાય  છે 

તેનો  પંચમગ તમાં  યવ છેદ  થયો.  યો,  પાંચમી  ગ તમાં  મણ  છે  નહ . 
ઓલામા ં‘ ુવ‘પ ં ક ું’ ું (ત ેઅ ત), હવ ે‘અચળ‘માં  મણ નથી એમ ક ુ ંતે 
ના ત  કર . આમ  છે, આમ  નથી એમ  કર  અનેકા તપ  ં ‘ ુવ  ને  અચળ‘માં 
થા ું.  ીજુ  વશેષણ છે એ,  યો. આવશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૭ 
ગાથા - ૧ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૭,  ુ વાર, તા. ૧૩-૯-Õ૬૮ 
 
આ  સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર  ચાલે  છે.  પહેલી  ગાથામાં 

મંગલાચરણ ક ુ, મંગલાચરણ. 
विंद—ुએ એક શ દમાંથી આ કા ું.  ું કા ું ?  ુ ંકા ું ? ...... બફમ 

ક ુ. विंदમुાંથી  ું કા ું ટ કામાં આપણ ે? ચા ુંન ેએમાં ? विंदનुો અથ એમ 
કય   કે  અનંતા  સવ  સ ો  જે  છે  એને  ભાવથી  અન ે યથી  ુ ત  કર ન ે
આ મામાં—મારા અન ેતમારામાં— થા ું (છુ). એટલે કે विंदનुો આ અથ કય . 
............ સમ  ંકાઈ ? 

‘विंद ुસવ  સ ોને‘ એમ પહેલો શ દ પ ો છે. એ विंदનुો અથ એટલો 
કય  અ ૃતચં ાચાય...  આમ વંદન કર ું એટલ ેઆમ  વક પ એટ ુ ંન હ. માર  

પયાયમાં બધા—અનંત—સવ  સ ોન ેસ કાર આપીને, આદર કર ન ે થા ું  છુ 

એ विंद ु છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? विंद ुએટલે હુ આદર ક  છુ, આદર 
ક  છુ એટલ ેસ કાર ક  છુ, એટલ ેમાર   ાનની પયાયન ેઆંગણે અનંતા—સવ 
સ ોન ે થા ું છુ. અને ત ેપણ ભાવ ુ ત  ારા  થા ું છુ,  ય ુ ત  ારા  થા ુ ં
છુ. એ એકલાને (-એકલા મારા આ મામાં) ન હ, પણ સાંભળનારના આ મામાં 
પણ હુ ભાવ- ય  ુ ત કર ન ેએના આ મામાં  હુ  થા ું  છુ. સમ ં કાઈ ? 
આહાહા !  કેટલી વાત છે ! ગજબ છે ! સમ ં ? એ विंद ु  એની  યા યા 
એટલી  કર .  सिस—ेઅનંત  સ ો  થયા  અ યાર  ુધી  (તે)  બધા—સવ 
સ ોન ેવંદન ક  છુ. એટલે ? પગે લા ું છુ એમ એટ ુ ંન હ. 

ોતા : અપની આ મામ  થાપના......  
ૂ ય  ુ દેવ ી  : હા, ઉસકા નામ વંદન કરતા ં   હૂ. આદર ક  છુ માર  

પયાયમાં એને. (તેથી) ન કમા ંએને મ  થા યા છે. માર   ાનની પયાયમાં સવ 
સ ોન ે થા યા છે એ મા   સ ોન ેવંદન છે અને તેના જે  ુણો છે તે ું  તવન 
એટલે કે મારા  ુણોના  તવન સ હત એને  થા ું છુ (તેની સાથે)  વક પ ઉ ો 
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છે જર  એટલ ે યવહાર વંદન કહેવાય છે. સમ ં કાઈ ? કહો, મગનભાઈ ! 
થોડો  .....  બાક   રહેતો’તો,  અ યારે  ુલાસો  થઈ  ગયો  પં ડત   સાથે.  રા ે 
ઘોળા ુ ંહ ું. 

इणम ને ओ, इणम ને ओ — બે  ુ ં? એ અથ આમા ંઆ યો ન હ. છે ને ? 
विंद ुसिस.े... હવ ેચાલે  છે..... ीवुम ्, अचलम ् —એ બે અથ ચાલી ગયા. 
अणोवम ंगिद ंपનेો અથ ચાલશે. સમ ય છે ? પછ  वोािम એ થોડુ આવી 
ગ ું—  પ રભાષણ  કર એ  છ એ.  समयूाभतृम—्સમયસાર ું.  એ ું  વશેષ 
આવશ ેઅહ  પાછળ. इणमो—આ આ યકાર  ौतुकेवलीभिणतम ् એમ લે ું.  

અહો ! ौतुकेवलीभिणतम ्... અહો !  ુતકેવળ એ કહે ું (છે) માટ ેશા  
માણ ૂત  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ઓહોહો  !  અના દથી  સવ ો  અન ે
ુતકેવળ ઓ  એક  જ  વાત  કરે  છે  અને  એ આ યકાર  આવા  સમયસારને  
ુતકેવળ ઓએ અને  કેવળ ઓએ ક ું  છે એ આ યકાર  લાગ ે છે. એ  વાત 
માણપણાન ે પામે ું  છે  આ.  એક-એક  શ દ  અને  એનો  ભાવ  માણપણાન ે

પામેલો છે. સમ  ંકાઈ? શોભાલાલ  ! આ બહોત ગંભીર હૈ ! સમયસાર 
એટલે ઓહોહો ! બહોત ગંભીર.  

અહ યા  ુધી આપણે આ ુ ં છે,  જુઓ  ! અચલપણાને પા ુ ં છે. વળ  
કેવી છે તે ગ ત ?  સ ગ ત,  ુવપણાને પામે ું  જે  સ પ ં, સવ  સ ો.  ુવ, 
અચલ,  અ ુપમ  ગ તન ે ા ત  એવા  સ ોની  યા યા  ચાલે  છે  (અને)  એવા 
સ ોન ેમ વંદન ક ુ  છે. સમ ં કાઈ ? સવ  સ ો આ ગ તન ેપા યા  છે એ 
સ ો આવા છે: ‘ ુવ છે‘, કારણ કે  વભાવ ૂતપણાને લઈને..... જે  વભાવ—
ય વભાવ  હતો,  વ ુ વભાવ  જે  હતો,  વ ુ વભાવ  હતો  ત ે પયાયમાં 
વભાવ ૂત પ રણમી ગયો છે. સમ ં કાઈ ? 

भावभावभतूतया—‘ વભાવભાવ પ છે‘ એમ આવે છે ને ? વ ુ જેમ 
વભાવ(મય)  છે....  વ ુ  (તે)  ય,  એક  સમયની  પયાય  તો  અ પ, આ  તો 
વ ુ વભાવ.... એવા  વભાવમાંથી  ગટલેી  સ દશા (છે), તેથી ત ે ુવપણાને 
પામી છે.  ુવના  વભાવમાંથી આવેલી  વભાવ ૂત (છે), માટ ે ુવપણાન ેપામેલી 
છે. આખો ભગવાન,  ય વભાવમાં પ ો  છે એમ કહે  છે. સમ ય છે ? એ 
ભગવાન,  પયાય  વભાવમાં  આવી  ગયો.  આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ?  એક 
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સમયની પયાયની પાછળ આખો જે  ય વભાવ— ુવ વભાવ.....પયાય (તેની 
પાછળ)  ુવ વભાવ.....એ  ુવ વભાવને અવલંબીને  જે  વભાવ  પયાય  ગટ 
થઈ  સ ની, ત ે ુવપણ ેથઈ ગઈ. ભલે પ રણમન હો, પણ  ુવ છે—કુટ થ છે 
એક  યાયે.  સમ ં  કાઈ  ?  વ ુ વભાવ—જે  ય વભાવ—છે....એનો 
ાન–દશન આ દ અનંત—બેહદ  વભાવ (છે)....  વ પ છે....આ ુ ં વ પ છે. 

એ  ર ત ે યાં  ુવપણાન ે અવલંબીને  ગટ  થઈ  સ ગ ત  ત ે   ુવપણાને 
અવલંબ ેછે. એ ગ ત  ુવપણાન ેઅવલંબે છે એટલ ે(કે)  ુવપણાન ે ા ત થયેલ 
છે. સમ ં કાઈ ? 

અચલ.  ‘અચલ‘  ક ુ ં ને  ?  એનો  ુલાસો  કય   (થઈ  ગયો)  કે  અના દ 
કાળથી  કમના  ન મ થી  મણ  હ ું  ત ે વ ામ  પામી  ગ ું—ઠર   ગ ું.  કહો, 
ુવપ  ંઆહ   ા ત થ ું એટલ ેઓ ુ ં (-ગ ત  મણ પ) અ ુવપ  ંમટ  ગ ું 

— વ ામ  પામી  ગ ું.  ુવપ  ં આમ  (-પયાયમાં)  થ ું  — ય વભાવના 
આ યથી જે  ુવપ ં થ ું—તો પરના આ યથી જે અ ુવપ ં, ચળપ ં હ ું તે 
ખસી ગ ું એમ ક ું. સમ  ંકાઈ ? 

બે  વશેષણ  થયા.  ીજુ.  વળ   તે  કેવી  છે  સ ગ ત  ? જગતમાં  જે 
સમ ત  ઉપમાયો ય  પદાથ   છે...  જગતમાં  જે  સમ ત  ઉપમાયો ય.. 
સમ યાન ે?  પદાથ,  તેમનાથી તો  વલ ણ  છે—ત ન  વપર ત  છે. અ   ુત 
માહા ય હોવાથી.... ઓહોહો  !  ુવપણાન ે ા ત થઈ, ચલપણા  ર હત થઈ, 
એથી એવી પયાયને ઉપમા  ુ ંઆપવી ? એમ કહે છે. હવ ેકઈ ચીજ છે કે તેની 
ઉપમા આપવી ? સમ ં ? એની ઉપમા એને, બી ની અપે ા..... સમ ં 
કાઈ ? ભગવાન જે આખો ખીલી  યો પયાયમાં.. ભગવાન તો હતો પોતે, વ  ુ
તો આખી  ભગવાન  જ  છે.  એ  ખીલી  યો  એક  સમયની  પયાયમાં  ુવ  અન ે
અચળ(પણે) એને,  કહે  છે,  ું  ઉપમા  ? એમ  કહે  છે.  ુવ  ને અચળ એન ે ું 
ઉપમા ? સમ ં કાઈ ?  

અ   ુત માહા ય હોવાથી તેને કોઈની ઉપમા મળ  શકતી નથી. આ 
વશેષણથી,  ચારે  ગ તઓમાં  જે  પર પર  કથં ચત્  સમાનપ  ં મળ  આવ ે
છે.... દેવ પણ ગ ત, નરક (પણ) ગ ત છે ને ? (તેથી) ગ તના  હસાબ ેઉદયભાવ 
આ દની  સમાનતા  છે  કે  ન હ  એને  ?  સમાનતા  છે  ચાર  ગ તમાં.  ભલ ે
સવાથ સ ની  દેવગ ત  (હો),  પણ  એને  ઉદયભાવ  (છે  અને)  આન ે ય  



ગાથા - ૧ ]                                        વચન નં. ૭                                          [121] 

 

(-નરકા દને પણ) ઉદયભાવ છે. ભલે ઓલો (- ુ યની)  તનો ઉદય અને આ 
(-પાપનો) ઉદય, પણ હમેશા એને એટલી તો સમાનતા (છે). સમાનતા છે ચારેય 
ગ તમાં,  સ માં (અ ય ગ ત સાથે) સમાનતા નથી. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

ीवुम ्, अचलम ् , अणोवम—ं ુવપણાન ેપામી, ચલપણાનો નાશ થઈ ગયો 
એને ઉપમા કોની આપવી ? ચાર ગ તમાં તો માંહોમાંહે કાઈક ઉદયભાવ ું, કાઈક 
યોપશમભાવ ું  સમાનપ  ંહોય જ  છે. આન ે ું ?  ૂણ  દશા  યાં ભગવાન 

આખો.....  કળ  ખીલી ગઈ, આખી કળ   ૂણ ખીલી ગઈ, ચલપણા ર હત થઈ 
ગઈ એને કોઈ ઉપમા નથી. ગ તની વાત છે હ  આ—આ  સ પયાયની વાત છે, 
યની ન હ. કથં ચત્ સમાનપ ં મળ  આવ ેછે તેનો પંચમગ તમાં  યવ છેદ 

થયો.  ચાર  ગ તમાં એકતા—અંશની સમાનતા  ચાર  ગ તમાં  છે,  તેવી સમાનતા 
સ માં હોતી નથી.  સ ની પયાયને કોની ઉપમા દેવી ? એની સાથે કોને સમાન 
કરવા  (-ગણવા) ? એના  જેવી એ,  પરની અપે ાએ અ ુપમ. એની  જેવી એ, 
પરની અપે ાએ અ ુપમ. સમ ય છે કાઈ ? 

હવે... એ  વશેષણ  ણ— ુવ, અચલ, અ ુપમ ( સ )ના થયા. હવ ેगिद ं
प ेશ દ રહ  ગયો એક,  ૂળ  ોકનો. गिद ंप ेએનો અથ કરે છે. વળ  તે કેવી 
છે ?  સ પયાય– સ ગ ત ? અપવગ તે ુ ંનામ છે. ધમ, અથ અને કામ..... 
ધમ નામ  ુ ય, અથ નામ પૈસો, કામ નામ  વષયવાસના. —એ  વગ કહેવાય 
છે.  ણ વગ કહેવાય,  ણનો સ ૂહ કહેવાય.  ુ ય, પૈસો ને  વષય–કામ.  ુ ય, 
પૈસો ને  કામ—એ  ણ વગ  છે એકસરખા.  ુ ય....  ધમ એ  ુ ય, અથ અને 
કામ—એ પાપ. પાપના બે  કાર પડ  ગયા—પૈસાની ઇ છા અને કામની ઇ છા. 
ણેય  વગ  કહેવાય  છે  વગ.  એમાંથી  નીકળેલી  (-એનાથી  ભ )  આ 

અપવગ. એ વગમાંથી નીકળેલા.... વગ નથી હોતા છોકરાઓના ? એકડા ...... 
વગ. પહેલી, બી ,  ી  વગ.... (પછ ) વગમાંથી નીકળ  ગયા. એમ આ ધમ, 
અથ અને કામ—(એ)  ણે વગમાંથી  સ ગ ત નીકળ  ગઈ છે. સમ ં કાઈ? 
આહાહા!  

તે  કેવી  છે ? અપવગ  તે ુ ં નામ  છે.  કો ું ?  સ ગ ત ું. અપવગ  તે ુ ં
નામ છે. કો ુ ં?  સ ગ ત ું. કેમ ? કે ધમ, અથ (અને કામ)—એ  વગ કહેવાય 
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છે.  ........ એ  ણ  વગ  કહેવાય એમ  કહે  છે. એ  વગમાંથી  નીકળ   (-વગથી 
ર હત)  એટલ ે   અપવગ,  એમ.  (અથાત્)  એમા ં છે  જ  ન હ,  માટ ે અપવગ. 
(પંચમ)ગ તન ેઅપવગ કહેવાય છે એમ ક ુ ંને ? જુઓને ? તે કેવી છે ? કોણ ? 
(પંચમ)ગ ત. અપવગ  તે ુ ં નામ  છે.  (પંચમ)ગ તનો  અથ  જ  કય   અપવગ. 
ુ ય, પૈસો ને વાસના— ણ વગ કહેવાય,  ણ વગ જગતના.  (તેને)  ુ ષાથ 

પણ કહે છે.  
આ  મો ગ ત આ  વગમાં  ન હ  હોવાથી  તેને અપવગ  કહ —આવી 

પંચમગ તન ે સ ભગવંતો  પા યા  છે.  આવી  પંચમગ ત— ુવ,  અચલ, 
અ ુપમ, અપવગ એવી ગ તન ે ા ત થયા છે એવા સવ  સ ોન ેમ વંદન ક ુ એમ 
કહે છે, આવા  સ ોન ેઓળખીને મ વંદન ક ુ એમ કહે છે. એમ ને એમ વંદન 
નહ ,  મ  ઓળ યા  છે.  એ  ગ ત  આવી  છે,  ....  છે,  સ પણાને  પામી  છે, 
અચલપ ં થ ું છે, વગમાંથી નીકળ  ગઈ છે—એવી ગ તન ે ા ત થયેલા  સ ોન ે
માર   ાનપયાયમાં ( થા યા) એ મા  એને વંદન છે. સમ ં કાઈ ?  

યો,  ોતાન ેપણ એમ ક ુ ં છે બા ુ !  ...... સમ ય છે ?  ુ ં કરવા  ું 
આ યો  છે  ?  સાંભળવા આ યો  છે  કે  નહ   ?  હત ું  સાંભળવા આ યો  છે  કે 
નહ ? સાંભળવા આ યો છે તો અમાર  પાસે તો આ છે. તો આની ‘હા‘ પાડ  યાં. 
સમ  ંકાઈ ? એવા અનંતા  સ ોન ે( વમાં)  થાપ  ું. હુ તો  થા ું છુ, પણ  ુ ં
થાપ  હવે.  ુ ં પણ  ભાવ  ને  ય  ુ ત  કર ને  અને આવી  ગ તન ેઓળખીને 
થાપ.  સમ ં  કાઈ  ?  આવી  પંચમગ તન ે સ ભગવંતો  પા યા  છે. 

ઓહોહો  !  સવ   સવાય—વ ુના  વભાવના  ભાન  વનાના—વા ું  જે  કરે 
ધમની,  આ માની,  માગની,  ફલાણાની  તે  બધી  ગ પેગ પ.  સમ  ં કાઈ  ? 
ક પનાથી વાત કરે બા ુ ! એ કઈ વ ુ કહેવાય ?  

ય પોતે ‘ ‘  વભાવી વ ુ, અ તનો  પડ આખો ‘ ‘  વભાવી વ ુ 
છે. વ ુ પોતે જ—વ ુ આ મા જ પોતે—સવ   વભાવી છે. સવ   વભાવ, 
‘ ‘ સવ..... સવ.....સવ.  ૂણ ાન  વભાવ એ જ આ મા છે. એ આ મામાંથી 
અવલંબીને  ૂરો  ાન વભાવ  (જેને)  ગટ થયો એણે—સવ ે—જે જો ું, એ 

આણ ે(- ુતકેવળ એ) પણ આવો (આ મા) જોયો (અને) બી ને (પણ) આવા 
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જોયા. સમ ં કાઈ ? એની જે જોયેલી વાત (- વ પ) અને એની કહેલી વાત 
એ  માણ છે,  કારણ કે વ ુ એવી છે, એમ. વ ુ એવી છે—આ મા એવો છે, 
એવો  હતો  (ને)  એવો  ગ ો.  સમ ં  કાઈ  ?  આ  સમયસાર  એમ ું  
(-કેવળ ું) કહે ું અને  ુતકેવળ ુ ંકહે ું—એમ બે વાત કરે છે. ભગવાન પાસે 
અમે સાંભ ું હ ું,  કેટ ુંક  ુતકેવળ ઓ પાસેથી પણ અમને મ ુ ં છે. છ થ 
ુ નઓ હતાંને  યાં, એમની પાસેથી પણ અમન ેમ ું છે. એમ કહ , ‘સમયસાર‘ 

એમણ ેકહેલો (છે) માટ ે માણ છે એમ કહ ને, સમયસારન ે માણ કહે છે.  
તેમને....  ફર ને  લે  છે. એ તો  પહેલી  વાત આવી  છે  ને ?  પહેલી આવી 

હતી. ‘પોતાના આ મામાં તથા પરના આ મામાં  થાપીને....‘ એમ આ ું હ ું 
ને  ?  એની  એ  વાત  અહ   લે  છે.  આવા  સ ોન ે મ  ઓળખીને,  આવી 
ચીજવાળા— ુવ, અચલ, અ ુપમ ગ ત, અપવગવાળા—એને મ પોતાના તથા 
પરના  આ મામાં  થાપીને....  સમ ં  કાઈ  ?  સમયનો  (સવ  પદાથ નો 
અથવા  વપદાથનો)  પ્રકાશક—સમયનો  કાશક  આ  પ્રા ૃત... 
‘સમય ા ૃત‘ આ ું છે ભાઈ ! શ દ આ યોને એમાં ? ‘સમય ા ૃત.‘ विंद,ु 
પછ  वोािम, પછ  આવશ ેसमयपाडम ्.—એની  યા યા કરે છે.  

કેવો  છે એ ?  કે સમયનો પ્રકાશક.  ‘સમય‘ શ દે  વપદાથ અને સવ 
પદાથ. એટલ ેએક  વપદાથનો  કાશક થયો, એ સવ પદાથ નો  કાશક હોય 
જ.  સમ ં  કાઈ  ?  કારણ  કે એક  વપદાથ જ  સવ  પદાથ ને  કાશવાની 
તાકાત  રાખે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એક  વપદાથનો  જે  કાશક  છે  એ  સવ 
પદાથ નો  કાશક હોય જ.  કારણ  કે  વપદાથ જ સવ પદાથ ને  કાશ ેએવી 
તાકાતવા ું  ત વ છે. સમ  ંકાઈ ?  

સમયનો  પ્રકાશક  એવો  જે  પ્રા ૃત—સાર,  એવો  જે  સમય ા ૃત.... 
ા ૃત નામ સાર અથવા એક અ યાય ું નામ સમય ા ૃત. અહત્  ું  વચન (છે 

તે)  અહત્ ના  વચનનો  અવયવ  એ ું  નામ  સમય ા ૃત.  ‘સમયસાર‘  નામનો 
અહ પ્રવચનનો અવયવ.... આહાહા  !  ું  કહે  છે ? સવ  પરમા મા ઇ ોન ે
ૂ ય.......  અહત્ નાં  કહેલાં  વચનો  એનો આ  સાર  છે  ‘સમયસાર‘.  અહત ્

પરમે રે  કહેલાં  વચન એનો એક અંશ  છે આ  ‘સમયસાર‘.  સમ ં  કાઈ ? 



[124]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

‘સમય ા ૃત‘—સમયનો  પ્રકાશક  એવો  જે  આ  ભાવ—એ  અહ વચનનો 
એક અંશ છે. કહો, સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

હવે, એ કહ શ એમાં  ુ ં કરવા ? અના દ કાળથી ઉ પ  થયેલ મારા 
અને પરના મોહના નાશ માટે.... એટલે ?  મારે  પણ જર   રાગ  છે એનો આ 

કહેતાં નાશ થશે. ભાઈ ! ...... અન ેત ેઅના દનો રાગ છે. એમાંય (- ુ નદશામાં 
પણ)  અના દનો  છે.  મોહ  નામનો  (દોષ)  અના દનો  છે.  અના દનો  છે  ને  ?  એ 

ાં..... ભલે અહ   ુ તા  ગટ , પણ એ (અ ુ ) પયાય તો અના દની છે. તે 
કદ  ગઈ છે ? અ ુ  પયાય કદ  ગઈ છે ? ગઈ છે ને નવી થઈ છે ? ગઈ છે એ 

તો ગઈ  છે, પણ આ જે  (અ ુ તા)  છે એ કઈ ગઈ હતી ને થઈ  છે ? એ તો 
અના દની  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ભગવાન  આ મા  પોતાના  ુ   દશન– ાન–
ચા ર ને  ા ત થયો, છતાં  જે પયાયની અ ુ તા  છે ત ે   ત અના દની ચાલી 
આવે છે. સમ ં કાઈ ? 

કહે  છે  કે મારા અને પરના મોહના નાશ... આચાયનો  (અ થરતાનો) 
રાગ લેવો અને બી  સાંભળનારના  મ યા વ અને રાગ—બેય મોહ લેવા. જેને 
જે  કારે  હોય.  સમ ં  કાઈ ?  કારણ  કે સાંભળનારા  કોઈ  મ યા વી  હોય, 
કોઈ  સમ કતી  હોય,  કોઈ  પાંચમાવાળા  હોય,  ુ ન  હોય—ઘણા  સાંભળનારા 
હોય. સમ ં કાઈ ? એને ત ેત ે કારનો  યાં મોહ હોય તેના—મારા અને તેના 
(- ોતાના મોહના)—નાશ માટ ેઆ સમયસાર કહુ છુ. આહાહા ! સમ ં ? 

પરના મોહ....  અહ  ( થમ આ ૃ માં) લ ું છે ક સમા ંભલે અ ાન-
મ યા વ,  (પણ  મોહ  લેવો.  તો  તેના)  નાશ  માટે,  હુ  પ રભાષણ  ક   છુ. 
वोािम  શ દ  ખરોન ે ?  वोािम  છે  ને  ?  એની આ  યા યા.  वोािम—હુ 
પ રભાષણ  ક   છુ.  એ ું  અ ૃતચં ાચાય  वोािम  શ દમાંથી  આ  કા ું. 
(કુદકુદ)આચાયના  દયમાં આ હ ુ ં કે  જે  થાન ે જે જોઈએ ત ેકહે ું  છે. માટ ે
वोािमનો અથ ‘પ રભાષણ મ ક ુ છે‘ એમ ક ું. સમ ય છે ? ‘સમ ત  કારે 
કહે ું‘— યાં  યાં  જે  જોઈએ  ત ે ત ે કારે  યાં  ૂ   પાડ ું,  ૂ   પડ.ે  એ ું 
પ રભાષણ, આચાય  મહારાજ  કહે  છે  કે,  હુ  કર શ.  યાં  જોઈએ  યાં  ૂ  

કહેશે, યથા થાને ત ેભાવ બરાબર આવશે. સમ ય છે કાઈ ? 



ગાથા - ૧ ]                                        વચન નં. ૭                                          [125] 

 

કેવો છે ?  .....હુ પ રભાષણ ક  છુ.... એ (અ ાની) એમાં વાંધા કાઢે 
(છે)  : જુઓ, ‘હુ બો ું  છુ, કહુ છુ‘ –(એમ) આ ુ ં કે નહ  ? અરે ! સાંભળને  
ભગવાન  ! ભાઈ  !  ુ ં ુ ં કહે  છે ?  (ત ેકહે  છે  :  જુઓ  !)  યવહારે વંદન ક ુ.  
ભાઈ ! તને ખબર નથી. એ તો અંદર ભાવ ચાલ ેછે કહેવાનો, એ મારો ભાવ છે 

અને આ ‘કહુ છુ‘ એ  ન મ ના કથનો છે. સાથે સં ધ  ન મ –નૈ મ ક છે ને ? 
મારો ભાવ ત ે ન મ  છે, એ (શ દો) નૈ મ ક છે.  ન મ  ત ેશ દોન ેઅ ુકૂળ છે. 
સમ ય છે ? અ ુકૂળ છે માટ ે ‘હુ કહુ  છુ‘ એમ કહેવામાં આવે  છે. સમ ં 
કાઈ ? (અ ાની) એમ કહે છે : લ ું છે જુઓ, કુદકુદાચાય वोािम—‘હુ કહુ 
છુ,  હુ કહુ છુ‘ એમ ક ું  છે. (તેઓ) એમ નથી કહેતાં  કે વાણી કહે    છે. એય! 
‘વાણી કહે છે‘ એમ નથી ક ું. અરે ! સાંભળ ભગવાન !  ન મ થી તો એમ કહે 
કે  ન હ ?  વાણીના  કાળે  ન મ પ  ં મા   છે,  માટ ે ‘હુ  કહુ  છુ‘ એમ  કહેવામાં 
આવે એમ કહે  છે. સમ ં  કાઈ ? ભાષા  ુ ં (કહે) ? ભાષા ું  વ પ જ એ 

છે—એ ુ ંછે (કે)  યવહારથી વાત કરે. સમ ં કાઈ ? 
હુ  પ રભાષણ  ક   છુ  અને  નાશ  માટે—બેય  (અ ાનીને)  વાંધા. 

યવહાર— વક પ છે, છતાં મોહનો નાશ એનાથી થાશે અને ‘આ વાણીન ેહુ ક  

છુ‘ એમ (અ ાની) કતા  થાપે છે—બે  થાપે છે. જેઠાલાલભાઈ ! ભાઈ ! આ 

તો એવી વાત છે. આહાહા ! મગનભાઈ !  ુ ંથાય ? આહાહા ! પરમે રન ેપડખે 

ચ ા  વના વા ું  કરે, એની વા ુ ંએવી  ( વપર ત) જ આવે. સમ ં  કાઈ ? 
(એમ કેમ ક ું  કે) ‘હુ પ રભાષણ ક  છુ.‘ એમ કેમ ન ક ું  કે ‘વાણીએ વાણી 
કર  છે.‘ એમ (અ ાની) કહે છે. (સમાધાન) : ક ું છેને ઓલામાં ? અરે, એ ક ું 
સાંભળને  ભાઈ  !  છે લ ે નથી  કહેતાં  ?  શ દોમાં ससंिूचत शि છે.  (કળશ 
૨૭૮) ું મ ક  ુ છે આ ? (આંહ ) વાણી કહેવામાં  ન મ પ ં મા   છે એટ ુ ં
જણાવવા  ‘હુ કહુ  છુ‘ એમ ક ું  છે. પણ  ન મ  છે માટ ે(કતા છે એમ નથી.) 
ન મ  એન ેકહ એ કે (જે) પરનો કતા ન હોય તેને  ન મ  કહ એ, કતા હોય તો 
ન મ  કહેવાય નહ . સમ  ંકાઈ ? 

કેવો  છે  તે અહ પ્રવચનનો અવયવ  ?  હવ ેઆ સમયસાર એ અહત ્
ભગવાનના  વચનનો  એક  ભાગ  છે  આ.  ભગવાનના  ુખમાંથી  દ ય વ ન 
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નીકળ ,  વચન નીક ા....  +વચન =  — ધાન વચનો,  ધાન વચનો, ઉ કૃ  

વચનો,  દ ય  વચનો,  દ ય વ ન.  એનો  આ  એક  ભાગ  છે.  કેવો  છે  તે 
અહ પ્રવચનનો અવયવ ? અના દ નધન પરમાગમ શ દ થી  પ્રકા શત 
હોવાથી....  ‘ મબ ‘  સ   ક ુ,  જુઓ  ! અહ યા  સ   ક ુ.  સમ ય  છે ? 
............ અના દ  વાહ આગમનો  જે શ દ   છે એમાં  ન મ  થનારા  યાં 
કાયમ હોય છે. સમ ં કાઈ ?  ુ ંક ું ? એ વાત જુદ , અહ  તો……. આ તો 
અના દ–અનંત  થાપ ુ ં છે  ને  ?  ......શ દ ની  રચના  ત ે ત ે કાળે અના દથી 
થયા કરે છે. કેમ કે જગતમાં કેવળ  અને  ુતકેવળ નો  વરહ ને  ુ નઓનો  વરહ 
કદ  હોય નહ . એટલ ેએના કથનનો  વાહ એમ ને એમ અના દ ચાલ ે છે એમ 
કહે  છે ભાઈ  ! આહાહા  ! એની  (-વેદાતી) સામે આમ  થાપે  છે  (કે)  ુ નઓ, 
કેવળ ઓ, સમ કતીઓ, પાંચમાવાળા, પછ   ુ નઓ,  કેવળ ઓ, તીથકરો—એ 

(સદા) હોય જ છે. એટલ ેશ દ (-વાણી) અના દ–અનંત છે, એમ આ પણ હોય 
જ છે ભેગા  ન મ . બધાય અના દથી સાથે જ હોય છે એમ કહે છે. આહાહા ! 
સમ  ંકાઈ ? 

અના દ–અનંત  પરમાગમ  શ દ થી  પ્રકા શત  હોવાથી,  સવ 
પદાથ ના  સ ૂહને....  હવ ે કહે  છે  જુઓ,  સવ  પદાથ ના  સ ૂહને  સા ાત્ 
કરનાર  કેવળ ભગવાન સવ થી  પ્રણીત હોવાથી....  દેખો  ! એ  ન મ પ  ં

આ થ ું (-બતા ું). વાણી તો એમ (-અના દ નધન) છે, કેવળ ઓ પણ  બરાજે 

છે—સદાય  બરાજે  છે  સવ ો.  સવ નો  વરહ  ભરત ે માં  છે,  (પણ)  ણ 

કાળમા ં ણ  કાળના  ણનારનો  વરહ  હોય  નહ  અને એની  વાણીનો  વરહ 
(પણ) હોય નહ .  દેખો. આહાહા  ! લાખો  કેવળ ઓ, તીથકરો,  ુતકેવળ ઓ, 
ગણધરો, બાર અંગના  ણનારા—એના.... એ પછ  કહેશે. આ કેવળ ની વાત 
છે.  કેવળ ના  ુખમાંથી  (વાણી) નીકળ  છે. વાણીની  રચના તો હતી અના દથી 
હ ,  કેવળ  એમાં  ન મ  છે,  ુ ષ (-આ મા)  ન મ  છે. વેદાતની પેઠે  ન મ  

વનાના  શ દો  છે  એમ  નહ ,  છતાં  ન મ થી  થયા  નથી.  અમરચંદભાઈ  ! 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
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સવ  પદાથ ના  સ ૂહને  સા ાત ્ કરનાર  કેવળ ભગવાન....  સવ 
પદાથ ના  સ ૂહને  સા ાત્  કરનાર  કેવળ ભગવાન  લીધા.  જો ું  ?  બી  

ગાથામાં....  પહેલીમાં  (-ગાથામાં)  લીધા  અને  બી માંય  લીધા  (-લેશે).  આ 

પહેલીમાં  લીધા, બી માં આવશે.  કેવળ ભગવાન સવ થી પ્ર ણત....  યો. 
केविलूणीतने... िनिखलाथ साथ सााािरकेविलूणीतने... બસ, એટ ું છે. એ 
બે અથ  (કેવળ   ને  સવ )  પછ   કયા.  મ  ક ું, આ  ‘કેવળ  અને  સવ ‘  કેમ  
લીધા ? પણ શ દ એક જ છે. અહ  તો પાછુ મેળ ખા ુ ંજોઈએને બ ું. કેવળ  

ને સવ  તો એક જ છે. વાત એ  સ  કરવી છે કે  વાણી પણ જેમ અના દ છે, 
તો   એના કહેનારા સવ  પણ— ન મ  છે એ કેવળ ઓ પણ—અના દથી છે. 
કેવળ નો કોઈ  દ’  વરહ પડતો નથી. સમ ં કાઈ ? 

સવ  પદાથ ના  સ ૂહને  સા ાત ્ કરનાર  કેવળ ભગવાન....  દેખો  ! 
કાળના  ણનારા  અને  કાળના— ણે  કાળના—અના દ–અનંત— 

શ દ ની રચના( પે) થનાર વાણીના  ન મ  એવા કેવળ  સદાય હોય જ છે. 
સમ ં  કાઈ  ?  એનાથી  પ્રણીત  હોવાથી....  દેખો  !  ‘ ણીત‘  ક ુ ં પાછુ. 
વાણીની રચના તો  યાં (- ુ  ગલમાં)  છે, પણ અહ   ન મ   (કેવળ )  છે એટલ ે

‘એ ું કહે ું‘ એમ કહેવામાં આવે છે. ‘(કેવળ એ) ક ું છે‘ એ આ (-એનો અથ 
આ છે). ક ુ ંને ? પહે ું તો ઓ ું કહ  દ ું. 

દેવા ુ યા ! અના દ–અનંત આમ (વાણી) છે અને અના દ–અનંત કેવળ  

છે એમ  સ  કર ું છે આહ . માટ ે ન મ પણ ે‘એનાથી કહેવા ું‘ એમ કહે ું છે. 
અ રથી ઉઠ  છે વાણી ભ તમાંથી એમ ન હ, એમ કહે છે. પણ જેમ હોય તેમ 
હોયને ? સાંભળવાથી  ાં  કાઈ થા ું‘ ુ ંઅહ   (-આ મામાં) ? આ તો સ યના 
પડખાની  વા ુ ં છે  આ  બધી.  સમ ં  ?  ૂઢ  ભ ુ  છે,  બહુ  ૂઢ  ભ  ુ છે. 
ઓહોહો!  અના દ–અનંત  પરમાગમ  સ   ક ુ.  એની  રચના  તો  કોઈ  ુ ષ  
(-આ મા) કરનાર જ નથી, એ તો અના દ–અનંત છે. જેમ વ ુ અના દ–અનંત 
છે, એમ પરમાગમની રચના પણ અના દ–અનંત રચાય જ છે. રચાવાના કાળમાં 
કેવળ એ  કહે ું  ન મ   છે  કોઈમાં  (અને)  કોઈમાં  ુતકેવળ   છે—બે  છે. 
સમ  ંકાઈ ? 
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આ તો સવ  ભગવાનની કથા છે આ. આ કથા કાઈ એમ ને એમ પકડાય 
એવી  નથી.  એ  વજુભાઈ  !  સવ ની  પેઢ ની  વાત  છે આ.  કહે  છે,  વાણી—
શ દ ને..... જેમ ‘સવ ‘ ક ુંને ? ‘સવ‘ ક ુંને શ દને ? ‘શ દ ‘ ક ુંને? 
એ  શ દ   ુ ં   કહે  છે,  શ દ માં  યાપક— ૂર   વાત  છે  (અને)  એના 
કહેનારા  ૂરા  ણનાર  છે..... એના  (-સવ ના)  ુખમાંથી નીકળેલો શ દ  

છે. એ વખત ેઆગમરચના તો, તે કાળે પરમા ની થવાની જ હતી. સમ ય છે 

કાઈ ? અના દ–અનંત રચનામાં એ કાળ એનો હતો. સમ ં કાઈ ? 
સવ થી પ્રણીત....  યો,  केविलूणीतने... છે ને ?  કેવળ ના કથન.... 

—ભાષા તો એમ જ આવે ને ? સમ વે  ું ? બેયનો  ન મ –નૈ મ ક સંબંધ 
સ  કય . ભગવાન  કેવળ ઓ અના દ  છે, વાણીની રચના ય અના દ  છે. કોઈ 
દ‘  વરહ પડતો જ નથી. સમ ં  કાઈ ? અઢ   પમા ંવાણીની  રચના પણ 

અના દ–અનંત,  એના  ન મ   કેવળ ઓ  પણ  અના દ–અનંત  હોય  જ  છે 

જગતમાં. એમ ુ ંકહે ું આ કહ એ છ એ એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  
અને  કેવળ ઓના  નકટવત   સા ાત્  સાંભળનાર....  જુઓ,  એ  

(-સાંભળનાર)  વો  પણ  જોડ ે હોય  જ  છે.  એના  (-કેવળ ના)  ુખમાંથી 
(વાણીની)  રચનાનો  કાળ  હોય  યારે  ુતકેવળ ઓ  પણ  ન મ   હોય  છે. 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 

કેવળ ઓના  નકટવત ...  યો.  ौतुकेविलिभः यमनभुव... એમ છે ને ? 
ौतुकेविलिभः यमनभुवत ्  िभरिभिहतने....  ‘ક ું‘ એમ ને ?  ક ું.  ..... એ તો 
ઉપરથી લી ુ ંછે. ઠ ક. એ તો ‘ નકટવત ‘ છે ને ?  નકટ, ન ક છે. કેવળ ઓના 
સાંભળનારા ન ક છે.  

કેવળ ઓના  નકટવત   સા ાત ્ સાંભળનાર  તેમ  જ  પોતે  અ ુભવ 
કરનાર.... એમ કહે છે. આગમની રચના અના દ, એમાં કેવળ   ન મ  થયા અને 
એ  કેવળ ની  વાણી  નીકળેલી  ( યારે)  તેના  ન કના—સીધા  સાંભળનારા  પણ 

જોડ ેહતા એમ કહે છે  ૂળ તો. આ  યારે વાણીની રચનાનો કાળ હતો (અથાત્) 
અના દ–અનંતમાં આ (-રચનાનો) કાળ હતો  યારે કેવળ   ન મ  હતા અને તેને 
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સાંભળનારા પણ હતા. એ સાંભળનારાઓએ પોતે અ ુભ ું છે,  તે અ ુભ ું 
છે એ. તેમ જ પોતે અ ુભવ કરનાર એવા  ુતકેવળ ... આહાહા !  

મોટ  ચચા ચાલ ેછે. ( ): તમારે (વેદાતમાં) શ દ (કહેનાર છે કે નહ ?). 
વેદાત(વાળા) કહે : ન હ, અમારે તો (છે ન હ). (આપણે) ‘ધવલ‘માં આવે છે કે 
ુતના અથ કહેનારાનો  વ ેપ પ ો જ નથી. ભાઈ  !  ‘ધવલ‘માં આવે  છે. એ 

કથન  કરનારા  એવા  ાનીઓનો  વરહ  પ ો  જ  નથી.  ાનીના  ુખમાંથી  એ 

વાણી એના ભાવને (સમજનારને)  ન મ પે આવે છે.  યારે (-વેદાતી કહે) : તમે 
કહો,  શ દના  ભાવને  શ દમાં  સમજે  કોણ  ?  (સમાધાન)  :  એ  ભાવને 
સમ વનારા ુ ં ન મ (પ ં)  પણ સદાય સાથે હ ું, સાથે  છે એમ કહે  છે. એ 

(‘ધવલ‘માં) આવે છે. (કોઈ   કરે :) વેદાતન ેકોણ સમજશે ?  યારે (-વેદાતી) 
કહે : તમાર  વાણીન ેકોણ સમજશે ? એમ ચચા ચાલી છે. સમ યાન ે? વેદાત 
(માનનારને  :)  ુ ષ  વનાની  વાણી  છે  તો  એનો  અથ  કોણ  કરશે  ?  યારે 
(તેઓ કહે  :)  તમાર   વાણીનો  (અથ કોણ  કરશે ?)  (સમાધાન)  :  ના, અમાર  

વાણીમાં તો  (સમ વનારા)  ુ ષ ુ ં ન મ (પ ં)  છે. એના અથ સમ વનારા 
હતા (અને) એના  ુખમાંથી વાણી નીકળ  છે. સમ ય છે કાઈ ?  યો, આવે છે 

‘ધવલ‘માં. જુઓ, ‘અ ુ ષ વાણી‘નો અ ધકાર.  ાં ું  ાં આ ું.  યો ઠ ક. 
કહે છે,  ુતકેવળ  ગણધરદેવોએ કહેલ હોવાથી.... છે ને ? ‘કહેલ‘ તો 

છે  અંદર—अिभिहतने. ઓલામા ં (-કેવળ ની  વાતમાં)  ूणीतने  હ ું, આમા ં 
(- ુતકેવળ ની  વાતમાં)  अिभिहतने  કહે  છે.  પ્રમાણતાન ે પા યો  છે.  अहो 
ौतुकेविलभिणतम ्. બસ, એની સાથે લા ુ પાડ  દે ું. ‘અહો !‘ શ દ પ ો છે ને ? 
નહ તર  તો  इणमो.. इणम ओ सदुकेवलीभिणद.ं..  इद–ंઆ.  છેને ?  इद—ंઆ.  છે 

અંદર  જુઓ,  અથમાં—શ દાથમાં.  આ...  અહો  !....    इणम ओ—અહો  ! 
सदुकेवलीभिणद.ं  અહો  !  ુતકેવળ ઓ  અન ે કેવળ ઓએ....  અના દ–અનંત 
શ દ ની  રચનામાં  ન મ   કેવળ ઓ અન ે ુતકેવળ ઓ  હતા ં અને  એમ ુ ં
કહે ું (સમયસાર) છે. સમ ં કાઈ ? એમ છેન ેબરાબર એ દેવા ુ યા ? કેટ ુ ં
ભ  ુછે ! જુઓને ! કેટલી વાત છે ! એમા ંછે કેટ ું જુઓને ? આવ ેએટ ું આવે 
પણ એમાં ભ  ુછે તો ઘ ં. કેટલી ગંભીરતાથી ભાવ આ યો ! ઓહોહો ! ‘પોતે 
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અ ુભવ કરનાર‘ એવા  છે પાછા. એમ ન હ  કે  ‘સાંભળ  લી ું  છે‘ એમ ન હ, 
એને પા યા છે એ. એ જે કહે ું  છે એને  ન મ  થવાને લાયક છે  ુતકેવળ ઓ 

એમ  કહે  છે.  સમ ય  છે ?  જે  વાણીની  રચના  થવાની  છે  યાં  તેન ેઅ ુભવી 
ન મ   છે.  સમ યા  ?  માટ ે એમ ુ ં કહે ું  અમે  કહ એ  છ એ  એમ  કહે  છે.  
જો ું ? 

ખરેખર તો, અહ  શ દની રચના જે થવાની છે એ અના દ–અનંતમાં ભેગી 
(-આવી)  ય  છે.  પણ  અમે  આ  વાણીમાં—સમયસારમાં—એના  રસમાં  
(-એની રચનામાં)  ન મ  છ એ. સમ ય છે ? પ્રમાણતાન ેપા યો છે.... અહો 
વો  !  અહો  ભ યો  !  એમ  લ ુ ં છે  આપણ ે ઓલામાં.  અહો  ભ યો  ! 

આ યકાર   આ  રચના  ભગવાનના  ુખથી  નીકળેલી  અને  ુતકેવળ ઓએ, 
અ ુભવીઓએ કહેલી આ યકાર  છે, તેથી આ સમયસાર  માણ ૂત છે.  ણે 
કાળ,  ણ લોકમા ં માણ ૂત  છે. એને  કોઈ અ માણ કરવાને સમથ  છે ન હ. 
સમ  ંકાઈ ? 

લ ખતંગ  મફતલાલ  નથી એમ  કહે  છે. આ  શા ના  ન મ –લખનાર, 
તેમ  જ  કેવળ ઓ અને  ુતકેવળ ઓ  છે  એમ  કહે  છે. આહાહા  !  સમ ં 
કાઈ? તમારે આવે છે ને ? ન હ ? ચાર બાજુ  દશા. મકાન વેચે  યારે ચ ુ દશા 
લખે  કે  નહ  ? શેઠ  ! આ ઉગમણ ેફલા ં, આથમણે  ફલા  ંઅન ે હેઠે  કોઈનો 
હ  નથી. ઠેઠ ભ યરા કર એ તો, ભોયરા કર એ તો હ  કોઈનો ન હ અને ઉપર 
લઈ જઈએ માળ-મેડ  પાંચ-દસ તો કોઈનો હ  ન હ. આકાશ-પાતાળ હ  છે 

એમ લખે તમારે. કોણ  ણે  કેટ ું  ડુ  ું  છે એન ે? અહ  તો  ડુ ઉતર ન ે
કેવળ ાનને  પામવાના  છે  (-છ એ).  (તાળ ઓ.)  (સમયસાર)  માણ ૂત  છે.  
કેમ  ?  સા ી  છે  ભગવાન અને  ( ુત)કેવળ ઓની એમ  કહે  છે. આ  વાણીમાં 
કેવળ ઓની  અને  ુતકેવળ ઓની  સા ી  છે,  માટ ે માણપણાને  પા યો  છે. 
આહાહા ! વાહ ! 

પછ  ના તથી ક ું એ તો, અ યવાદ ઓના ંઆગમની જેમ છ થની 
ક પના મા  નથી  કે  જેથી અપ્રમાણ હોય. એ તો ઉપરથી ના તથી  કા ું. 
અ યવાદ ઓ  એટલે  જેને  ાન  સા ું  નથી,  જેની  ા  સાચી  નથી,  એની 
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વાણીમાંથી નીકળે ું હોય એ વાણી સાચી હોય ન હ. એના જે ુ ંઆ નથી એમ 
કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

અ યવાદ ઓના ં આગમની  જેમ  છ થ(અ પ ાની)ની  ક પના 
મા  નથી....આ તો વ ુ ું  વ પ જ એ ું છે, એવી જ વાણી છે (અને) એવી 
વાણીમાં આવા પરમા મા અને  ુતકેવળ   ન મ  છે. એ ું–અહત્  ું  વચન છે 

એનો આ એક ભાગ છે, એ અહ યા કહેવામાં આવશે. કહેનાર તો હુ છુ (એમ) 
કુદકુદાચાય  કહે  છે.  એ  વાણીની  રચનામાં  મા   ન મ   છે,  પણ એ  વાણીની 
રચના આવી થાય છે તે અહત્ ( વચનનો) ભાગ, અના દથી (વાણીની) રચના છે 

એમાંથી  આ  રચના  થઈ  છે.  સમ  ં કાઈ  ?  એક  ગાથામાં  આ ું  વચન  
(-કથન) સમયસાર ું  સ  ક ુ (કે) આ સમયસાર આ ું છે–એનો ભાવ આવો છે 

અને એની વાણી આવી  માણ ૂત પામી છે.  યો, એ ગાથા  ૂર  થઈ.  
ભાવાથ : सदुकेवलीभिणद ंએમ ભાષા ઓલામાં ( ૂળ ગાથામાં)  ૂક  છે. 

(કોઈ)  કહે  છે  :  (સમયસાર)  ‘सदुकेवलीभिणद‘ं  ક ું  છે,  તમે  (-આચાયદેવે)  તો 
ક ું નથી. (કેમ કે) પાઠ આ છે ને? હવે સાંભળને ભગવાન ! કથન તો એમ જ 

આવેને ?  ુ ં કહે  યારે ?  વાણીની  રચના  તો  કહ  ગયા  (કે) એ કાળે  વાણીની 
રચનાનો કાળ જ હતો. અના દ–અનંત જે વાણીની રચના થાય છે, એ કાળે એ 

જ વાણીની  રચનાનો  કાળ હતો  (અને)  ન મ  આ હ ું. એને सदुकेवलीभिणद ं
કહેવામાં આ ુ ંછે. અરે ભગવાન !  ુ ંતારે કર ું  છે ભાઈ ! કતા ુ  કર ને  ુ ં
કર ું છે ભાઈ ! આ મા (વાણીનો) કતા ન હોય. પરમા ની પયાયનો કતા આ મા 
હોય ? અન ેત ેપરમા ની પયાય  યાં રચાય છે એને વળ  રચ ું  ું ? —એમ તો 
સ   કરે  છે.  અના દ–અનંત  રચના  છે  એની  (-વાણીની).  એ  (વાણીનો 
રચના)કાળ  અના દ–અનંતમાં— કાળમાં  ન  આવી  ગયો  ?  અના દ–અનંત 
પરમાગમની રચના છે એમાં એ કાળ ન આ યો ભેગો ? આ મા અના દ–અનંત 
છે,  તો  ‘વતમાન  છે‘  એમ  ન આ ું  ?  એમ  અના દ–અનંત  રચના  છે  એમાં, 
વતમાન રચના એને કાળે છે એમ આવી ગ ુ ંએમાં. સમ ં કાઈ ? 

‘ભા યશાળ ને  ૂત  રળે  છે‘ એમ લોકો  કહે  છે.  ૂતડાની  જેમ  રળે  છે. 
(અહ ) એમ કહે છે, મહાવાણી નીકળવાની હોય  યારે  ાનીઓ જ એને  ન મ  
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હોય. આહાહા  ! સમ ં  કાઈ ? તેથી કહે  છે,  ‘वािम‘ ક ુ ં છે  તેનો અથ 
ટ કાકારે ‘वच ् पिरभाषण‘े ધા ુથી ‘પ રભાષણ‘ કય  છે. હવ ેઅ ૃતચં ાચાયને 
પોતે (-જયચંદ પં ડત) ખોલ ેછે. ‘वोािम‘નો અથ અ ૃતચં ાચાય ખો યો અન ે
એનો અથ હવ ેજયચંદ પં ડત ખોલ ેછે,  પ કરણ કરે  છે.  તેનો આશય આ 

પ્રમાણ ે ૂ ચત થાય છે.  
ચૌદ  ૂવમાં  ાનપ્રવાદ....  ૧૪  ૂવ  છે  ાનના.  એમાં  એક  ાન વાદ 

નામનો પાંચમો  ૂવ છે. જૂનામાં છપાઈ (Ôછ ાÕ  ૂવમાં છે તે)............. આ  ૂલ 
છે.  ાનપ્રવાદ નામના પાંચમા  ૂવમાં બાર  ‘વ ુ‘ અ ધકાર  છે. અ ધકાર ુ ં
નામ—એ  અ ધકાર ું  નામ  ‘વ ુ‘  છે.  તેમાં  પણ  એક  એકના  વીસ  વીસ 
‘પ્રા ૃત‘  એટલે  અ ધકાર.  એક  એકના  અ ધકારમાં  ૨૦–૨૦  અ ધકાર.  તેમાં 
દશમા વ ુમાં સમય નામ ું જે પ્રા ૃત—સાર છે.... જો ું ? દશમા વ ુમાં 
સમય નામ ુ ંજે પ્રા ૃત છે તેનાં  ૂળ  ૂ ોના શ દો ું  ાન તો પહેલાં મોટા 
આચાય ને હ ું. એ શ દો પણ હતા ંઅને એ ું  ાન પણ હ ું એમ કહે છે. તેના 
અથ ું  ાન આચાય ની પ રપાટ  અ ુસાર.....તેના અથ ું  ાન આચાય ની 
પ રપાટ  અ ુસાર  ી કુદકુદાચાયને પણ હ ું. હા, શ દો ુ ં ાન હ ું કે આ જ 
માગ  છે.    તેમણે  સમયપ્રા ૃત ુ ં પ રભાષણ  ક ુ—પ રભાષા ૂ   બાં ું. 
ૂ ની  દશ  તઓ  કહેવામાં આવી  છે શા માં.  તેમાં  એક  ‘પ રભાષા‘ 

નામની  ત  પણ  છે.  અ ધકારન ે જે  યથા થાનમાં  અથ ારા  ૂચવ ે તે 
પ રભાષા કહેવામાં આવે છે. એ  થાન ેતે ુ ંજ (વાણીમાં) આવ ે(અને)  ાનનો 
ભાવ તેવો જ હોય. (શ દો) યથા થાન ેગોઠવાય એમ. ત ેભાષા એ  થાને એ જ 
આવે  યાં. તેમાં એક ‘પ રભાષા‘  ત પણ છે. ....યથા થાનમાં અથ ારા 
ૂચવ ેતે પ રભાષા કહેવાય છે.  ી  કુદકુદાચાય સમયપ્રા ૃત ુ ંપ રભાષણ 

કરે  છે એટલ ે કે  સમયપ્રા ૃતના અથને જ...—એના જ ભાવને—એના જ 
અથને—યથા થાનમાં....  યાં  યાં  જોઈએ  યાં આ વન ે થાન ેઆ વ, 
સંવરન ે થાને  સંવર,  જઘ યના  થાને  જઘ ય,  ઉ કૃ ના  થાને  ઉ કૃ . 
યથા થાનમાં જણાવના  પ રભાષા ૂ  રચે છે.  યો, પછ  મંગળની  યા યા 
કરશે આગળ.  
(આ  વચન ૪૭ : ૩૦  મ નટ ું છે.)     ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૮ 
ગાથા - ૧, ૨ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૮, ર વવાર, તા. ૧૫-૯-Õ૬૮ 
 

ણમો  સ ાણં…. વતમાન  સ   છે  ત્યાં  ુધી બધા........  છે. સંસાર ને 
ુ  આ મા સા ય છે અને  સ  સા ાત્  ુ ા મા છે. સંસાર   ાણીને  હતને 

માટ ેતો  ુ ાત્મા જ  યેય છે. જુઓ ! સંસાર ન ેસા ય તો  ુ ાત્મા છે એમ કહે 
છે. સમ ં કાઈ ? સંસાર   વને  યેય હોય તો  ુ ાત્મા છે એમ, બીજુ કોઈ 
સા ય (છે નહ ). એટલ ે?  ુ ાત્મા  ુવ છે ત ે( યેય છે), પણ એની પયાય જે 

ુ  છે ત ેસા ય છે. એમાં  સ  છે ત ેસા ાત ્ ુ ાત્મા છે એમ કહે છે (અથાત્) 
ગટ થયેલા  ુ ાત્મા  છે એમ. સંસાર   વને  ુ  આત્મા ત ેસા ય…. સા ય 

નામ સાધવાલાયક હોય તો એ છે.  ુવ ભલે ( યેય) હો, પણ  ગટ પયાય સાધવા 
માટ ે સંસાર   વ ું  સા ય  ુ  આત્મા  છે.  ુ  આત્મા  ગટ  કરવો એ એ ું 
સા ય છે એમ કહે  છે. સમ ં કાઈ ? એમાં  સ .... (સા ાત ્ ુ ાત્મા)  છે 

એમ કહે છે. તેથી તેમને નમ કાર કરવો ઉ ચત છે..... સમ  ંકાઈ ? 
કોઈ ઇ દેવ ુ ંનામ લઈ નમ કાર  કેમ ન કય   તેની ચચા ટ કાકારના 

મંગળ પર  કરેલી  છે  તે અહ  પણ  ણવી. —એ આવી ગ ું  છે.  સ ોને 
‘સવ‘ એ ુ ં વશેષણ આ ુ ંછે; તેથી તે  સ ો અનંત છે..... અનંત (છે), એક 
જ આત્મા ને એક જ પરમાત્મા (કોઈ) કહેતાં હોય તો એમ છે નહ . ....... એક 
જ અ તૈ  છે અથવા  મો   ય  ત્યારે  ...... ભળ   ય  છે એમ  નથી, એમ. 
સમ  ંકાઈ ? 

હવે,  ુતકેવળ  શ દના અથમાં.... सदुकेवलीभिणद ंએમ ચો ું  પદ.... 
ુત તો અના દ નધન પ્રવાહ પ આગમ ક ું. એ અથ થઈ ગયો હતો પરમ  દ‘ 

આપણે.  ુતની—શ દની રચના અના દથી છે, એનો કોઈ કતા નથી.  ન મ  છે, 
કતા નથી. અના દથી  ુતની રચનાનો  વાહ અના દથી ચા યો આવ ેછે શ દમાં. 
સમ  ંકાઈ ? અઢ   પની અંદર  ુતની રચના કોઈ  દ’  ૂટ  નથી, અના દની 
છે, અત્યારે છે ને પછ  (પણ) રહેશે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? એ શ દની 
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રચના શ દથી બનેલી  (તેનો) અના દનો  વાહ અત્યારે  (છે)  ને અના દ–અનંત 
રહેશે. સમ ં કાઈ ? ભલે ભરત–ઐરાવતમાં (અત્યારે) ન હો, મહા વદેહમાં 
તો બધાય (કાળે) શ દની રચના બ યે જ  ય છે.  

હવ ેએમા ં ન મ   કોણ  ?  એટલી  વાત  સ   કરે  છે.  શ દની  રચનાના 
કરનાર કોઈ નથી, શ દની—આગમની રચના તો અના દથી  વાહ પે ચાલી જ 

આવે છે. સમ  ંકાઈ ? એમ સાધક અને સા ય  વ પણ અના દથી ચા યા 
આવે છે.—એ બે વાત કરે છે કેવળ  અને  ુતકેવળ ની. સમ ં કાઈ ? જેમ 
અના દ–અનંત શ દની રચનાનો  ુત વાહ  ૂ ો જ નથી અના દથી, (તેમ) તેને 
ન મ  થનારા કેવળ ઓ અને  ુતકેવળ ઓનો પણ  વાહ  ૂ ો નથી એમ કહે 
છે. સમ ં કાઈ ?  

‘ ુત‘  તો  અના દ–અનંત...  અના દ–અનંત  પ્રવાહ પ આગમ  ક ુ ં
અને  ‘કેવળ ‘  શ દથી  સવ   અને  (તથા)  પરમાગમના  ણનાર 
( ુતકેવળ )  ક ાં.  કેવળ ના  બે  અથ  કયા—સવ   અને  પરમાગમ  એના 

ણનાર  ુતકેવળ  ક ાં. તેમનાથી સમયપ્રા ૃતની ઉ પ  કહ — ન મ  

ક ું, એ તો  ન મ  ક ું. ભાષા તો એમ છે, ‘સમયપ્રા ૃતની ઉ પ .‘ પહે ું 
તો ક ું, સમય ા ૃત આ દ શા  તો છે, રચાય છે, અના દથી છે. એમા ં ન મ  

કોણ છે એ વાત કર . સમ  ંકાઈ ?  
(કેવળ )  શ દથી  સવ   અને  ુતકેવળ   તેમનાથી  સમયપ્રા ૃતની 

ઉ પ  એટલ ે ન મ પ  ં છે, એમ. સમ ં કાઈ ? ઓહો  !  કેટલી કથનની 
ગંભીરતા  જુઓ ને  ! શા ની  રચના અના દ–અનંત, એના કહેનારા  ન મ પ ે
પણ અના દ–અનંત. કોઈ  દ’  વરહ પ ો નથી. (૧)  ય જેમ અના દ–અનંત, 
(૨)  સ   પણ  અના દ–અનંત,  (3)  સાધક  અના દ–અનંત,  (૪)  કેવળ ાની 
અના દ–અનંત,  (૫)  શ દની  રચના અના દ–અનંત  વતં   શ દથી.  સમ ં 
કાઈ ? એને  ન મ પે  ુતકેવળ ઓ ત ેત ેકાળે હોય જ છે એમ કહે છે. શ દની 
અના દ રચનામાં—શ દને કારણ ે વતં  થતી પયાયમાં—એ વખત ેકેવળ  અને 
ુતકેવળ   ન મ પે હોય છે. આ, ‘અ ુ ષની વાણી‘ નથી એમ  સ  કર ું છે. 

સમ  ંકાઈ ?  
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વેદાત કહે  છે  કે ભાઈ  ! અમાર  વાણી પણ અના દ  છે, પણ એ ું  કોઈ 
ુ ષ (-આત્મા)  ન મ  નથી   (અથાત્)  ‘અ ુ ષી વાણી‘  છે. (અહ ) એમ ન 

હોય એ વાત  સ  કરે છે. સમ ં કાઈ ?  ુ ષ ું  ન મ  હો ું જોઈએ. વાણી 
તો  વાણીને  કારણ ે થાય.  સમ ં આમાં  ? આ  શ દની  રચના  પણ  વાણીને 
કારણ ેથાય છે એમ કહે છે, આત્મા તેનો રચનાર નથી. એને  ન મ પે કોણ છે 

તે ું  ાન (કરાવે) છે (કે)  ન મ પે  ાની જ હોય. શ દની રચનામાં  ન મ  પણ 

ાની,  કા  સાધક  અન ે કા  કેવળ .  સમ ં  કાઈ  આમાં  ?  મ યા   એને 
ન મ  હોઈ શકે ન હ એમ કહે છે.  

એ ર તે  ંથની પ્રમાણતા બતાવી. આ ર તે  ુ ષ માણ ે ન મ  અને 
વાણીની ઉપાદાન રચના—એમ  ંથની  માણતા બતાવી. સમ ં કાઈ ? અને 
પોતાની  ુ થી  ક પત  કહેવાનો  નષેધ  કય .  એ  કાઈ  માર   (ક પત) 
ુ થી કહેતો નથી. ક પત નથી  ુ  એમ, પાછ  છે તો વ ુની  થ ત. પણ 

ન મ પે  જે અના દ  વાહ  ચા યો આવ ે છે એમાં  (મા   ાન)  ન મ   છે. 
અત્યારે પણ આ વાણીમાં—આ  ન મ  છે એમ કહેવા માગે છે. પણ હુ ક પત 
નથી (કહેતો), ભાઈ ! એમ ક ું. ક પત એટલ ેહુ ક પત કહેતો (નથી). એનો 
અથ  કે મારે પણ જે  ાન વ પ  છે  ુ   (ભાવ ુત ાન) એ વાણીની  રચનામા ં
ન મ  થાય છે. વાણીની રચના તો એને (-વાણીને) કારણે થાય છે એમ કહે છે. 
સમ  ં કાઈ ?  ‘હુ  ુ થી  ક પત  કહેતો  નથી‘ એટલ ે કે  મા   જે  ાન  છે 

એમાં ક પતપ ં નથી, એ  ાનમાં યથાથપ ં છે ને વાણીની રચનામા ંત ે ન મ  

છે. બસ. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
અ યવાદ  છ થ પોતાની  ુ થી પદાથ ું  વ પ ગમ ેતે પ્રકારે કહ  

વવાદ  કરે  છે  તે ુ ં અસ યાથપ ં  બતા ું  (કે) આમ  ન  હોય.  સ ય ાની 
વાણીમાં  ન મ  હોય અને વાણીની રચના અના દ  વાહમા ંચાલી જ આવે છે 

એમ  સ  ક ુ. સમ ં કાઈ ? (વાણીની) રચના કરનારો  ાની કહો તો પાછ  

કતા ુ  થાય છે, (પણ) એમ (તો) છે ન હ. સમ ં ? ‘વાણી નથી‘ એમ છે 

ન હ,  વાણી અના દની  છે  (અને)  કહેનારા  ાની  પણ  (અના દ)  ન મ પે  છે, 
કતા પ ે નથી.  સમ ં  કાઈ  ?  એથી  એ  શા ુ ં મા ણકપ ં  બતા ું  (કે) 
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શા ુ ં મા ણકપ ં  છે.  (કેમ  કે)  અના દથી  કેવળ ઓ  કહેતાં  આ યા  છે, 
ુતકેવળ ઓ  કહેતાં આ યા  છે  તે  જ આ  વાણી  છે  એમ  કહે  છે.  સમ ં  

કાઈ ? 
આ  ંથનાં  અ ભધેય  એટલે  સા ય, સંબંધ–વાણી. અ ભધેય  એટલે 

વા ય, સંબંધ એટલે વાચક શ દો. પ્રયોજન તો પ્રગટ જ છે.  ુ  આ મા ુ ં
વ પ  તે અ ભધેય  છે. આમા ંતો  ુ  આત્મા ત ે યેય  છે. સમ ં  કાઈ ? 
ગટ  કરવાલાયક  ુ  આત્મા  અને  કાળ   ુવ  ુ   ત ે અ ભધેય  છે.  તેના 

વાચક આ  ંથમા ંશ દો  છે....  તેના  કહેવાના  (-કહેનાર) સં ાવાચક....  જેમ 
સાકર  (શ દ) સાકરને બતાવે  છે. સાકર શ દ વાચક  છે, સાકર  (પદાથ) વા ય 
છે. એમ આ સમયસાર વાચક છે, આત્મા વા ય છે.  ુ  આત્મા એ કહેવાલાયક 
છે આમાં. સમ ં કાઈ ? તેમનો અને  ુ  આ માનો વા યવાચક પ સંબંધ 
તે સંબંધ છે.  યો, પહેલામાં આ ું‘ ુ ંને એ ? કહેનારા  ન મ , વા ય અહ   ુ  

આત્મા લીધો છે, વાચક શ દો.  ુ ા માના  વ પની પ્રા ત થવી તે પ્રયોજન 
છે.  ુ ાત્માની  ામાં  યેય પે  (અને)  પયાયમાં  ૂણ પે  ા ત  થવી  ત ે તે ું 
યોજન છે. 

હવ ેબી  ગાથા. 
પ્રથમ ગાથામાં સમય ુ ં પ્રા ૃત  કહેવાની  પ્ર ત ા  કર . સમયનો સાર, 

(અહત્ વચનનો) અવયવ.  યાં એ આકા ા થાય કે સમય એટલે  ું ? આપ ે
સમય  કહેવાની  ( ત ા)  કર ,  પણ  ‘સમય‘  એટલે  ુ ં ?  તેથી  હવ ે પહેલાં 
સમયન ેજ કહે છે.  યો. એનો અથ થયો કે જેન ેઅંતર  જ ાસા થાય છે (કે) 
આ સમય એટલે  ું ? એવી  જ ાસાવાળાન ેઆ સમયની  યા યા બતાવે છે. 

जीवो चिरदसंणणाणिठदो त ंिह ससमय ंजाण । 
पोगलकपदसेिद ं च  त ं जाण    परसमय ं ।।२।। 

વ ચ રત-દશન- ાન થત  વસમય  ન ય  ણવો; 
થત   કમ ુ  ગલના   પ્રદેશે   પરસમય    વ   ણવો. ૨. 

આત્મા (અને) અનાત્માની વાત પહેલી શ  કર .  ‘સમય’ શ દનો અથ 
આ પ્રમાણે છે : ‘सम ्‘ તો ઉપસગ છે.  યાકરણ. (सम)् એટલે એકસાથે. એની 
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યા યા—એકસાથે.  ુ ંએકસાથે ? सम—्એકસાથે. એકસાથે એટલે  ું ? અને 
‘अय गतौ‘ ધા ુ  છે એનો ગમન અથ પણ છે અને  ાન અથ પણ છે. તેથી 
બેનો  મેળ  કય  હવ ે (કે) સાથે એમ.  તેથી એકસાથે જ  ણ ુ ંઅને  (તથા) 
પ રણમન કર ું એ બ ે યાઓ જેમાં હોય  તે સમય. અહ યા આત્મા  સ  

કરવો છે ને ? એકસાથે  ણે અન ેપ રણમ ેએ ું નામ સમય, બે  યા એકસાથે 
હોય એ ું નામ સમય (અને) એ સમય આત્મા જ હોય. સમ  ંકાઈ ? 

ભગવાન આત્મા જે સમયે  ણે એ સમય ેપ રણમે, જે સમય ેપ રણમે 
એ સમય ે ણે. એકસાથ ેજ  ણ ું અને (તથા) પ રણમન...ભાષા જુઓ ! 
પ રણમ ેછે.... ગમન એટલે પ રણમ ું. એકસાથે  ણ ુ ંઅને પ રણમ ું પાછુ. 
ઓહોહો !  ભગવાન આત્મા એક સમયમા ં(-જે સમયે) પ રણમે, ત ેજ સમયે તે 

ણે (અને) જે સમયે  ણે, ત ેસમયે પ રણમે છે. તે ચીજ એક આત્મા હોય. 
સમ ં  કાઈ ?  કહો, આમાં  (આત્મા)  રાગ પ ે કે  ફલાણા પે  (છે) એમ નથી 
(ક ું). પ રણમ ું અને  ાન કર ું એમ બે વાત છે. રાગ પ ેથાય,  ુ ય પ ે(થાય 
એમ નહ , પણ)  ણવા પે પ રણમે. પ રણમન અને  ણે–બસ, એટલી વાત. 
ચૈત ય વ પ છે ત ે ણવા પે જ પ રણમ ેએટલે (આત્મા) પ રણમ ે(છે તથા) ત ે

ણે છે અને (આત્મા)  ણે છે (તથા) ત ેપ રણમ ેછે. એક સમયમા ંબેય ભે ુ ં
છે એકસાથે. सम—्એકસાથે, अय गतौ—ગમન અને  ાન એ ું એક સમયમાં 
(કરે) તેને સમય કહેવામાં આવ ેછે. સમ ં કાઈ ? 

ત ેઆ  વ નામનો પદાથ એક જ વખતે પ રણમે પણ છે અને  ણે 
પણ છે....  યો, બી  (જડ) પદાથ  એક સમયે પ રણમ ેછે, (પર ુ)  ણતા 
નથી. (અને)  ણતા નથી તો  ેય (-બી  જડ પદાથ પોતે)  ું છે એને  યા 
વના એ ું પ રણમન એને  ુ ંકામ ું ? અહ  (આત્મા) તો  ણે અને પ રણમે, ત ે
પોતાન ે ણે  અને  પોતા પ ે પ રણમે.  (જડ  પોતા પે  પ રણમે,  પણ)  બી ને 

ણે નહ . એક જ વખતે પ રણમ ેપણ છે અને  ણે પણ છે.  ‘પણ’  છે  
ને ? બેય ભે ુ ંનાખ ું છે ને ? તેથી તે સમય છે.  યો, એ સમયની  યા યા થઈ.  
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હવે  એ  વપદાથ  સાત  બોલે  વણવશે,  જે  વ ુ ું  વ પ  છે.  એ ું 
(વણન)  અ યમાં—સવ   પરમાત્મા  સવાય—(હોય  નહ ).  આવો  આત્મા—
સાત બોલે વણવશે એવો આત્મા—બીજે હોય ન હ. સમ ં કાઈ ? 

[બોલ-૧]  આ  વપદાથ  કેવો  છે  ?  સદાય  પ રણમન વ પ 
વભાવમાં  રહેલો  હોવાથી....  જુઓ,  उादयीौयंु सत ्. એ  પહેલો 
બોલ,  ૂ ો  ત વાથ ૂ નો.  उादयीौयंु सत ्    (અને) सद ् िलणम ्. 
(અ યાય-૫,  ૂ  ૨૯, ૩૦). સમ ં કાઈ ? 

પહેલી  યા યા અ તત્વની  ૂક ,  સ ાની–સ ાની.  ‘છે‘ એવી  યા યા 
હોય ને ? ‘છે‘ એની હોય ને ? એમ કહે છે. ‘સત્  પણા‘માં ભાઈ ! આવ ેછે 

પહેલો બોલ, ‘ષ ખંડાગમ‘. ‘છે‘–સત્, પદ  પણા. ‘છે‘ તેના વાચક શ દો છે, 
હોય એની વાત  છે.   એમ  વ  ‘છે‘, પહેલો  ‘છે‘ એમ  સ  કરે  છે, અ તત્વ 
સ   કરે  છે.  એ  અ તત્વ  પણ  કેવા  કાર ું  ?  સદાય  પ રણમન વ પ 
વભાવમાં  રહેલો  હોવાથી....  પ રણમન વ પ  વભાવમાં  રહેલો  હોવાથી, 
ઉ પાદ- યય- ૌ યની એકતા પ અ ુ ૂ ત  જે ુ ં લ ણ  છે....  ઉત્પાદ- યય 
અને  ૌ ય એ ું એક પ રહે ું.... અ ુ ૂ ત એટલે એક પ રહે ું, એમ. સમ ં 
કાઈ ? 

વ  કેવો  છે ? સદાય  પ રણમન વ પ  વભાવમાં  રહેલો  હોવાથી, 
ઉ પાદ- યય- ૌ યની એકતા પ અ ુ ૂ ત  જે ુ ંલ ણ.... અ ુ ૂ ત એટલ ે
રહે ું.  ણપણ ે(હોવા છતાં) એકપણે,  ણપણામાં એકપણે રહે ું એમ.  ણના 
ભેદ હોવા છતાં,  ણના સમય એક છે. એ ું ઉત્પાદ- યય- ુવ ું એકપણા પે થ ું 
(-રહે ું) એવી જેની સ ા (છે) એન ે વપદાથ કહેવામાં આવે છે. આ (ઉત્પાદ-
યય- ૌ ય) તો જડમાંય હોય છે. સમ ય છે ? પણ આ તો ( વની) પહેલી 
યા યા  કર  ગયા  છે  ને ? અને આગળ કરશે, બી  બોલે જ  કરશે,  જુઓ. 
જડમાંય ‘અ ુ ૂ ત‘ તો આવે છે ને ? પરમા માં આવે છે (કે) પરમા  અ ુ ૂ ત 
કરે છે. ૨, ૪, ૫......પ રણમે આ દ. બસ, અ ુ ૂ ત એટલ ેથ ું, હો ું.  

એમ  વપદાથ સદાય  પ રણમન વ પ  વભાવમાં  રહેલો  હોવાથી, 
ઉ પાદ- યય- ૌ યની એકતા પ.... જુઓ ! પહેલો ‘ વ કેવો છે‘ એન ેએણ ે
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ણવો  જોઈએ,  યા  પછ   વસમય ુ ં પ રણમન  થાય  એમ  કહે  છે. 
સમ ં કાઈ ? પછ  પયાય ું વણન લેશે, હજુ સામા ય  ય ું વણન કરે છે. 
એ આવો આત્મા  વમા ંઠરે તે  વસમય અન ેપરમાં ઠરે ત ેપરસમય એમ કહેશે. 
(પણ) આવો આત્મા, આ  સવાય બી   તનો આત્મા કહે તે આત્મા એમ છે 

ન હ. સમ ં કાઈ ?  
બૌ  કા  ણક ઉત્પાદ– યય કહે છે (અને) વેદાત, સાં યા દક  ુવ કહે 

છે. એ બ ું સમ યા  વનાની વાત ખોટ  છે. સમ ં કાઈ ? અન ેએમ કહ ન ે
એ પદાથ ‘અ ત‘ છે (તથા) એમાંથી ઉત્પાદ- યય થાય છે એમ કહે છે. બીજો 
કોઈ  એની  સ ાને  ઉપ વ ે છે  એમ  નથી,  તેમ  એ  સ ાની  પયાયન ે બીજો 
ઉપ વે  છે એમ  નથી.  સમ ં  કાઈ  ?  વની  સ ા ુ ં હોવાપ ં  (છે) એને 
બીજો કોઈ ઉપ વે એમ નથી અને એ સ ાની પયાય વતમાન ઉપજે (છે) તેનો 
બીજો ઉપ વનાર નથી. એ પોતે સ ા  છે ત ે (પયાય) ઉપ વે  છે. એને  કોઈ 
પરમે રથી એની  પયાય  થાય  ને  પરમે ર એને  પયાય આપ ેએમ  વ ુમાં  છે 

ન હ. સમ ં કાઈ ? કહો,  ુ થી  ( ાન) ન થાય એમ કહે  છે. હ રાભાઈ  ! 
હોવાપણ ેછે ત ેકોઈથી ન હોય—વ ુ છે એ હોવાપણ ેછે ત ેકોઈથી ન હોય અને 
હોવાપણ ે જે  ઉપજે  છે  એ  બી થી  ન  ઉપજે,  પોતાથી  ઉપજે  છે.  કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

ઉ પાદ- યય.  પહેલો  ‘ઉત્પાદ‘  ના યો  શ દ.  પ રણમન વ પ  
વભાવમાં.... પાછો એવા  વભાવમાં રહેલો હોવાથી....  (અથાત્)  ટકેલો  છે, 
એમ.  ઉ પાદ—નવી  અવ થાથી  ઉપજે,  એક  સમયમાં  જૂની  અવ થાથી 
યય—બદલી  ય  (અન ે ો ય)—એ  જ  સમયે  સ શપણે  કાયમ  રહે. 
ઉ પાદ– યય– ૌ ય....  સમ ય  છે  ?  સ ય ત્વથી  ઉપજે  મ યાત્વથી  યય 
થાય,  ુવ પે  ુવ રહે. પોતાની પયાયન ેઉત્પ  કરનારો પોતે સ ા—પોતે જ છે. 
સમ  ંકાઈ ? આવો  સ ાત પહેલો  ૂ ો છે જુઓ ! આત્માની કોઈપણ—
અનંત  ુણની શ ત પડ  છે એની કોઈપણ—પયાયનો ઉત્પાદક એ પોત ેસ ા 
છે, એ સ ા એને ઉત્પ  કરે છે. કારણ કે उादयीौयंु सत—्પોત ેઆ ું 
ય છે. 
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એકતા પ અ ુ ૂ ત.... અ ુ ૂ ત એટલે થ ું,  ણ ું એક પે થ ું,  ણ ું 
એક પે રહે ુ ંએમ. અ ુ ૂ તનો અથ એ છે. સમ ં કાઈ ? એ ું જે ુ ંલ ણ 

છે એવી સ ાથી સ હત છે—આવી સ ાથી સ હત છે. ઉપજ ું, બદલ ું અને 
ટક ું—એવી સ ાથી આત્મા સ હત છે.  વની  યા યા સાત બોલે કરશે. મોટા 
સ ાતો આમા ંભયા છે જુઓન ે! સમ ં ? એની  ૃ નો ઉત્પાદક એ પોતે 
છે. અનંત ુણની પયાય પી  ૃ —ઉત્પ  (તેનો) ઉત્પાદક એ  ય છે,  ૂવની 
અવ થાનો  યય કરનાર એ પોતે  છે અને  ુવપણ ેરહેનાર એ પોતે  છે.  ‘ ા, 
વ  ને મહેશ‘ કહે છેન ેઓલા.  ાએ ઉપ ું,  વ એ રા ું, શંકરે નાશ 

ક ુ—એ  ાંય  બહારમા ં નથી,  અંદરમાં  છે  ણ.  .....  ુવ  રા ું,  પોત ે ...... 
વ એ રા ુ ં( ુવ), સમ ં ?  ે ઉત્પ  ક ુ પયાય અને શંકરે નાશ– યય 
કર  ઓલી  (પયાય). પોતે ને પોતે  ા,  વ  ને મહેશ છે. સમ ં કાઈ ? 
એનો કોઈ કરનાર નથી એમ કહે છે.  

આ  વશેષણથી,  વની  સ ા  ન હ  માનનાર….  હોવાપણે  આત્મા 
નથી, ના ત  છે. ના ત  છે શેની ?  કે  વની. એ  ‘ના ત છે‘ એમ કહેનાર જ 

અ તપ  ંબતાવે છે. સમ  ંકાઈ ?  ીમ  માં આવે છે ને : 
કર  ક પના  ઢ કરે, નાના ના ત   વચાર; 
પણ અ ત ત ે ૂચવે, એ જ ખરો  નધાર. 

( ીમ  રાજચં , વષ ૨૨) 
‘આ  વ નથી‘ એનો અથ એ (છે) કે  વ ું અ તપ  ંછે એ કહે છે કે 

‘નથી.‘ ન હોય એ કહે ? ન હોય એ  ણે ? ન હોય એ  ણે કે ‘હુ નથી‘ ? ‘હુ 
નથી‘ એનો અથ જ  કે  ‘હુ  છુ.‘  સમ ં  કાઈ  ?  ‘માર   મોટપ  નથી‘  તો  તને 
યાલમા ંઆવી છે મોટપ (અને) એ મોટપ છે. મોટપ  યાલમા ંઆવીને કે ‘માર  

મોટપ નથી‘ ? એનો અથ જ, મોટપ તને  યાલમા ંઆવી છે. પણ ‘નથી‘ (એમ) 
ુ ં ના  પાડ ે છે એ અ ત  ૂચવે  છે એમાં.  સમ  ં કાઈ  ?  કોઈપણ ચીજની 

હયાતીનો અવાજ  હોય  છે અને એ ું  ાન  હોય  છે. અવાજ અન ે ાન  બેય. 
સમ  ંકાઈ ? 
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ના તકનો  (મત)  ખં ડત  થયો  (તથા)  ુ ષન ેઅપ રણામી  માનનાર 
સાં યવાદ ઓનો  યવ છેદ.... આત્મા છે, પણ બદલતો નથી એમ માનનારનો 
નાશ  .....ખોટા  ઠરા યા.  બદલ ે ન હ  તો  અ ાન  કેમ  ટળે  ?  ાન  કેમ  ગટ ે ? 
આનંદ કેમ આવે ? દઃુખ કેમ  ય ? સમ ય છે ? સમજવા માગે છે તો એનો 
અથ એ થયો  કે અણસમજણ ટળે  છે, સમજણ થાય  છે અને  બેયની સં ધમાં 
પોતે કાયમ રહે છે. સમ ં કાઈ ? એટલે ન હ પલટનારનો ( વ પલટતો નથી 
એમ  માનનારનો)  યવ છેદ  કય .  ...પ રણમન વભાવ  કહેવાથી  થયો. 
નૈયા યકો  અને  વૈશે ષકો  સ ાન ે ન ય જ  માને  છે.  યો, ઓલા  નૈયા યક, 
વૈશે ષક સ ાન ે નત્ય—કાયમી એક પ (માન ેછે). સમ ં ? 

ઓલા  (-કોઈ અ ાની)  કહે  છે  કે બદલે, એકલો  (-મા ) બદલે. ઓલા  
(-બી  અ ાની) કહે, ન હ બદલે. —એ પછ  લેશે. સાં યવાળાનો  યવ છેદ, 
પ રણમન વભાવ કહેવાથી, થયો. ... ન ય જ માને છે (અને) બૌ ો સ ાને 
ણક જ માને છે. (-અ ાની) એક ું  નત્ય માને છે પણ એ માનનાર કોણ ? 

માનનાર પયાય  છે,  માને એ પયાય  છે.  ‘ નત્ય  છે‘ એમ માને  છે એ પયાય  છે. 
પયાય છે ને  ુ ંકહે છે કે ‘ નત્ય છુ‘ ?  મ છે. પયાય માન ેછે, પયાય  ણે છે, 
પયાય  ‘ના‘ પાડ ે છે, પયાય  ‘હા‘ પાડ ે છે—એ તો પયાયમાં કામ ચાલે  છે. એક 
ઠેકાણે કહે છે કે ‘નથી‘, (બીજો કહે છે કે) ‘ નત્ય છુ‘. (કોઈ) ‘નથી‘ (એમ) કહે 
છે (પણ એમ કહેતા  સ  થાય છે) કે ‘છે.‘ ‘ નત્ય છુ—એકલો  નત્ય છુ‘ (એમ) 
કોણે  ું  ?  નત્યે  ?  ( ોતા  :  પયાયે).  જુઓ,  વની  યા યા.  ‘जीवो‘,  
પહેલો શ દ છે.  છે ને ? जीवो... जीव:... जीव:... માંગ લકમાં પહેલો શ દ આ 

ઉપા ો. આવો  વપદાથ એને સાત બોલે વણવ ેછે. તેમ ું  નરાકરણ, સ ાને 
ઉ પાદ– યય– ૌ ય પ કહેવાથી થ ું.  યો, ઉત્પાદ- યય ને  ૌ ય—એ પહેલો 
સ ાત.  

મોટ   ચચા ચાલતી ભાઈ  !  પહેલે અમારે.  (કોઈ  કહે:)  Ôઆવો  છે  ુણ, 
લ ણ....  ઉત્પાદ- યય  ને  બ ું  છે  એ  ા ણમાં  છે.Õ  Ô ા ણમા ં ાંથી 
આ ું?’ –(મ) ક ું. એને તો એમ કે ઉત્પાદ,  યય ને  ૌ ય સમયે-સમયે (કેમ 
હોય ?) વાત એમ (છે)  કે સમયે-સમય ેઉપજે છે પોતાથી, કોઈને કારણે ન હ. 
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(અ ય કહે): Ôએ નહ , કમને કારણે હોય, ફલાણ ેકારણે (હોય.)Õ સમ યાને ? 
Ôઆત્માને (કમથી)  વકાર થાયÕ (–એમ માનનારને)  સ ાતનો મોટો વાંધો હતો. 
Ô વકાર હોય એ કમથી થાય, કમથી થાય. સંસાર કમથી થાય, કારણ કે આત્મા 
તો  ુ  છે. (તેથી)  વકાર કેમ આ યો ? કમને લઈને આ યોÕ (–એમ કોઈ માને 
છે).  કમ  ાં  (આત્મામાં) પેઠા હતા તે  (કમને લઈને  વકાર) આ યો ? ઉત્પાદ 
પોતાથી  થાય  છે— વકારનો  ઉત્પાદ  પોતાથી  થાય  છે,  વકાર પ  ૂવની 
અવ થાનો નાશ પોતાથી થાય છે (અને)  ુવપ ં—પોતાની  ૃ માં (પયાયમાં) 
પોતે ( વકાર) ઉત્પ  કર ન ેપોત ે ૃ નો ધારનાર રહે છે. સમ  ંકાઈ ? 

(બોલ- ૨) વળ   વ કેવો છે ? હવે ( વ ુ ંકથન) આ ું બીજે બોલે. 
આ  (ઉપર  ક ું  એ)  સામા ય વ પ  તો  પરમા માં  પણ  હોય  છે. 
ચૈત ય વ પણાથી  ન ય-ઉ ોત પ  નમળ  પ  દશન ાન- યો ત વ પ 
છે.  હવે  એને  (- વને)  ના યો.  પહે ું  ‘સત્  ય‘  સ   કર ,  સ ા. 
उादयीौयंु सत ् । सद-्िलणम ् । ભાઈ ! પહેલો એ બોલ  સ  કય . 
उादयीौयंु सत ्। सद-् िलणम ्  । — ય  સ  ક ુ. હવ ે ય  ું 
આહ  લે ુ ંછે આપણે, એ  સ  કરે છે. સમ ં કાઈ ? પહેલો મહા સ ાત કે 
ઉત્પાદ- યય- ૌ ય ુ તં અ ત અને ત ેઅ ત  ય ું લ ણ છે. (સત્) લ ણ 

છે (અને)  ય લ ય છે. અ ત (લ ણ છે,  ય) ત ેલ ય છે. આ ઉત્પાદ- યય-
ૌ યની  યા યા.... સમ ં કાઈ ? 

હવ ે અહ યા  તો  આત્મા  લેવો  છે.  જુઓ,  આ  ચૈત ય....  વની 
યા યામાં  પહેલામાં  પહેલી  ઉત્પાદ– યય– ૌ યથી  (વાત)  શ   કર .  કારણ  કે 
વ ુ ં વ પ જ એ ું  છે. છયે  ય ું એ ું  ( વ પ)  છે, પણ અહ  તો  વન ે

સ  કરવો છે ને ? ઓહોહો ! સમય ેસમય ેઅનંતા  ુણવાળો ભગવાન પોતાની 
પયાયથી  ઉપજે  છે,  ૂવની  પયાયથી  યય  થાય  છે,  અ તપણે— ૌ યપણ ે

કાયમ રહે છે. એ ું એ ુ ં વતં  (અ તત્વ છે), એ  વયં સ  વ ુ છે. સમ ં 
કાઈ ? 

હવ ેચૈત ય વ પપણાથી  ન ય-ઉ ોત પ  નમળ....  કેવો છે ભગવાન 
આત્મા ? ચૈત ય વ પ છે જે ું. પરમા માં તો જડ વ પ છે. ઉત્પાદ– યયવાળા 
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એ પણ છે અને સ ાપણ ેએ પણ છે—અ તત્વ એ ું પણ છે. અહ  તો  વની 
વાત  છે.  ભગવાન  આત્મા ું  ઉત્પાદ– યય– ૌ યપ  ં હોવા  છતાં,  તે  વ ુ 
ચૈત ય વ પપણામય  છે.  આત્મા  એ  ‘સત્‘  થ ુ ં અને  ચૈત ય વ પપ ં  એનો 
વભાવ છે—ચૈત યપ  ં વભાવ છે.  

ચૈત ય વ પપણાથી  ન ય-ઉ ોત પ  છે—કાયમ  ગટ પ  નમળ 

પ   દશન ાન– યો ત વ પ  છે.  દશન  અને  ાન.... આત્મા,  દશન  અને 
ાન એવી  યો ત વ પ  નત્ય-ઉ ોત પ— ગટ છે (અથાત્)  પ  છે,  ગટ છે 

ણ ેકાળે. વ ુ તો  ગટ છે  ચૈત ય. વ ુ અને  ચૈત ય વ પ—એવો જે  પ  

નમળ  દશન– ાન  વભાવ—ત ે એમ  ને  એમ  આમ  કાળ  છે,  સ ા ૂય– 
સ ા ૂય,  ચૈત ય સ ા ૂય  કાળ  છે એમ ને એમ—એમ કહે  છે. આહાહા  ! 
સમ ં  કાઈ  ?  પણ  કેવો  છે  ?  નત્ય  ઉ ોત પ. ઓલો  ૂય  તો  ઉગે,  વળ  

આથમે. ચૈત ય વ પણાથી....  પોતાના  ચૈત ય....  સામા ય લી ું,  પછ  એના 
ભેદ  પાડશે.  ચૈત ય વ પપણાથી....  ચેતન  ચૈત ય વ પપણાથી  ન ય 
ઉ ોત પ—કાયમ  ગટ પ  એવો  ભગવાન આત્મા  વ....  એ  પણ  કેવો  ? 
નમળ અન ે પ — ત્ય . સમ ં કાઈ ? એવા દશન ાન– યો ત વ પ 
છે—એ  ઉપમા આપી.  ‘દશન– ાન પ  છે‘  એમ  ન  ક ું,  (પણ)  દશન ાન–
યો ત વ પ  છે  (એમ  ક ું).  યો ત  છે—ચૈત ય યોત  ઝળહળ  બળે  છે 

અંદર.  દશન- ાનના  ચૈત ય વભાવપણાને  લઈન ે દશન– ાનપણાથી,  નત્ય 
ઉ ોત પ  નમળ  પ  ચૈત ય યો ત ઝળહળે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 
ચૈત ય વ પપણાથી  કાળ ઉ ોત પ—એક પ રહેનાર— નમળ  પ   યો ત 
છે.  ૂયની  ઉપમા આપે  છે  ને ? દશન ાન- યો ત વ પ— ા  ને  ાતા પ 
ત્ય   વભાવ.  વ ુ  (આત્મા)  સામા ય  દશન,  ત્ય વભાવ,  એક,  નત્ય, 
યો ત પ છે. 

જુઓ, આ ઉપયોગની  યા યા  ૂક  ભાઈ ! પહેલી. બી  અનંતા  ુણો 
નથી ના યા પહેલાં. એ પછ  નાખશે, કારણ કે પહેલાં ઉપયોગ પ આખી ચીજ 

છે એમ  સ  કરે છે. ÔउवओगलणोÕ । (ગાથા-૨૪) ( થમ) ઉત્પાદ– યય– ુવ 
ના ું,  (પછ )  ઉપયોગલ ણ  વ ુ  ચૈત ય વ પપણાથી  દશન ાન–
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યો ત વ પ એક છે (એમ ક ું). —એ પહે ું ના ું, (પણ) અનંત  ુણ વ પ, 
અનંત ધમ વ પ  (એમ) પહે ું  ન ના ું.  કારણ  કે  ણનાર–દેખનાર ભાવ જ 

બધાને  ણે-દેખે  છે.  બી ના અ તત્વની  ક ૂલાત  પણ  ાન–દશનમાં આવે 
છે,  બી   ુણો ું  હોવાપ  ં પણ  ાન–દશન  ણે  છે.  બી   ( ુણો) ું 
હોવાપ  ં(છે), પણ બી  પોતાને  ણતા નથી. સમ ં કાઈ ? જે  ણનાર 
છે  એ  પોતાની  હયાતી  અને  પરની  હયાતીને  ( ણ ે છે). આવો  ચૈત ય વ પ 
ભગવાન  દશન ાન  યો ત વ પ,  એને  પહેલો  સ   કય .  ઓહોહો  ! 
અ ૃતચં ાચાયની ટ કા !  

વ ુ.... સવ ે જોયેલો,  કહેલો એવો  જે આત્મા  (તે)  ‘આવો  છે‘ એમ 
પહેલાં ન  કર. શેઠ  ! આ બ ું  ન  કર ું  પડશે, એમ ને એમ અત્યાર  ુધી 
આંધ ું  હા ુ ંછે. આ ધમ (છે). આ ધમની (વાત નથી તો)  ુ ંચાલે છે આ ? એ 

તો પછ  કહેશે, આ આત્મા પોતામા ંએકા  થાય એ ધમ એ પછ  કહેશે. હજુ 

(આત્મા)  કોણ  છે  એ  તો  ન   કરે  ?  ધમ  પછ   કહેશે  કે  આવો  આત્મા 
વસમયમાં—આવા  વ પમાં—એકા  થાય એ ધમ.  પણ હ  વ ુ....  ધમ 
કેમાં  કરવો  ને  કરનાર  કોણ  ને એ ુ ં વ પ  ું—એ ન   કયા  વના  ધમ  કરશ ે 
કોણ  ?  એમ  કહે  છે  અહ .  ધમ  તો  પછ   બતાવશે.  ....  ધમ  તો  પયાય  છે. 
સમ ય છે ? પણ એ પયાય શેમાં થાય ? કેવામાં થાય ? કઈ ર ત ેથાય ? (કે) 
આવો આત્મા ન  કરે પછ   વસમયમા ંઠરે ત્યારે ધમ થાય એમ કહે છે. 

આવો  આત્મા  જેન ે યાલમાં,  ામાં,  ઓળખાણમા ં નથી—એને  એ 

વ ુ ું  સત્પ ં  યાં  યાલમાં  જ  આ ુ ં નથી  આ  ઢબે—એની  એકા તા 
અંદરમાં થઈ શકે જ ન હ એમ કહે છે. (કોઈ) બી  ર તે ક પ ેકે એક જ આત્મા 
છે ને ફલા  ંછે ને ઢ ક ં છે ને એમાં  કુટ થ છે ને  ણક છે ને એક જ  ાન–
દશન  ુણવાળો છે કા એકલો  ાનના  ુણવાળો છે ને એકલો દશનવાળો છે—
એન ેઆ વ –ુવ ુ થ ત ું જ  યાં  ાન નથી એ  ાન સત્-માં ઠરે એમ બની 
શકે ન હ. સમ ં કાઈ ? આહાહા  ! માને એમાં ઠરે.  ું મા ુ ં (તો) એમાં 
ઠરે—અ ાનમાં ઠરે. સમ ં કાઈ ? 
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દશન ાન- યો ત વ પ છે. —એ તો એ ું  વ પ જ છે એમ કહે છે, 
એ  કઈ  બહારથી  આવ ુ ં નથી  એમ  કહે  છે  જુઓ  !  (કારણ  કે  ચૈત ય ું 
પ રણમન  દશન ાન વ પ  છે).  કાળ  ચૈત ય વભાવ  એ ુ ં પ રણમન  તો 
દેખ ું– ણ ુ ંએ ું પ રણમન છે,  દેખ ું- ણ ું (એ) એ ું પ રણમન છે. ખર  

ચીજ એ છે, એમાં બધા  ુણો–ધમ બી  બધા (આવી  ય છે). 
ખરેખર તો  ાન જ એક ભાવ  યો, એક ભાવ. એ  ાનમાં બધા ભાવો 

આવી  ય  છે,  તેથી  ાનમા  જ એ વ ુ  છે. સમ ં  કાઈ ? એથી એના 
ઉપયોગને પહેલો લીધો. આત્મા... આ  ાન–દશનના ઉપયોગને  વ ક ો  છે, 
બી  બધાને અ વ ક ા ંછે. કારણ કે  ણનારો આ છે ને ? ચૈત ય વ પથી 

ણે  તે  વ.  ન  ણે  (એવો)  કોણ  વ ? એમ કહે  છે. સમ ં  કાઈ ? 
ચૈત ય વ પથી—દશન- ાનથી— ણે તે  વ.  ા, આનંદ આ દ ત ે ણતા 
નથી. એને  ાન  ણે છે કે આ આનંદ છે,  ાન  ણે છે કે આ  ા છે,  ાન 

ણે  કે  આ  ચા ર   છે.  સમ  ં કાઈ  ?  એ ું  વ પ  જ  એ  છે—
ચૈત ય યો ત ુ ં પ રણમન  દશન- ાનમય  છે,  ણ ું-દેખ ું  (એવો)  ઉપયોગ 

જે ુ ં વ પ છે. સમ ં કાઈ? 
આ  વશેષણથી, ચૈત યન ે ાનાકાર વ પ ન હ માનનાર....  યો. .... 

છે  ને ?  (કોઈ કહે  છે):  ‘અરે,  ાનમાં બ ું જણાય એમ ન હ.  ાન અંધ થઈ 
ય ત્યારે  ાન—કોઈને ન  ણે ત્યારે  ાન કે આત્મા (કહેવાય). ( ાન)  ણ ે

તો મારે ઉપા ધનો પાર ન હ.  ાનમાં  ણ ુ ં (થાય) તો બહુ થઈ ગ ું, ઉપા ધ 
થઈ  ગઈ.  માટ ે ાન  ન હ  ત ેઆત્મા.  સ માં  ાન  નાશ  થઈ  ય,  મો માં.‘ 
અ ાનીના એવા જ વાંધા હોય. માનનાર પણ મળ   ય  છેન ેસૌને. ચૈત યને 
ાનાકાર વ પ ન હ માનનાર....  ાન પ રણમન થઈને  વ ને પરને  ણે એવો 
વનો  વભાવ  ન હ માનનારા  જૂઠા  છે. એને  ચૈત ય વ પ એવો આત્મા એની 
ખબર નથી. સમ ં કાઈ ?  

(બોલ-3) વળ  તે કેવો છે ? હવ ેઆ ું. અનંત ધમ માં રહે ું જે એક 
ધમ પ ં તેને લીધે જેને  યપ  ંપ્રગટ છે. જુઓ ! એકલા  ાન-દશન ન હ, 
પણ હવ ેઅનંતા ધમ  લીધા.  ણવા-દેખવાના ભાવમાં આવેલા  (અનંત ધમ ) 
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એને અંદર (-સાથે)  લીધા. સમ ં કાઈ ? અનંત ધમ માં રહે ું.... ભગવાન 
આત્મામાં અનંત ધમ  છે, એમા ંરહે ું  ય એક છે. ધમ  અનંત છે,  ય એક છે. 
અનંત ધમ માં રહે ું એક ધમ પ ં એટલે એક વ ુપ ં..... સમ ં ? 

અનંતધમત્વ ુણ પણ છે એનો. ૪૭ શ તમાં આવે છે ને ?(શ ત ૨૭). 
અનંતધમપણાનો  ુણ છે એક. (આત્મામાં) અનંતા ધમ  છે ત ેઅનંતધમત્વ ુણ 

છે.  ાન–દશનનો ઉપયોગ જેમાં આવે એવા એ વ ુ (-ધમ ) છે અન ેત ેબધા—
અનંત  ધમ ને  ધરનાર  વ ુ  છે  (તે)  ય(પણે) એક  છે.  ાન-દશનનો  ઉપયોગ 

અને એમા ં (-સાથે) અનંતા ધમ  બી —ત ેબધાનો આધાર  ય  છે  (અથાત્) 
બધા ું એક પ (ત ેઆત્મ) ય છે એમ.  ાન–દશન જુદા પડ ેઅને બી  ધમ  

જુદા (પડે) એમ ન હ. સમ ં કાઈ ?  ાન–દશન (અને) અનંતા ધમ  (મળ ન ે
આત્મ) ય એક છે. (આત્મામાં)  ાન–દશનનો ઉપયોગ છે અન ેબી  ( ુણો 
છે), માટ ેબે  ય છે (એમ નથી). એક (આત્મ) ય  ાન-દશનવા ું  (અન ેબીજુ 

આત્મ ય અ ય  ુણોવા ું   એમ  નથી).  એય  મગનભાઈ!  એક  શ ત—એક 
ાનશ ત સવ  ુણોને ચૈત ય કરનાર  અને એક  ાનશ ત  ાન પ ેરહેનાર—

(એમ) બે નથી એમ કહે છે.  
મગનભાઈનો    હમણા ં હતોને  ?  એક  પરમા   છે.  એક  પરમા મા ં

અનંત  ુણોને જડ(પણે) રા યા—બધા જડ પે બધાય છે. એમ એક આત્મામાં 
જેટલા  ુણો છે એ બધાને ચૈત યપણ ેરાખે એવો કોઈ  ુણ છે કે ન હ ? બધાને 
ચૈત યપણ ેરાખે એવો ?  ુ ંક ું સમ ં ? એક ( ુણનો)  ણવાનો  વભાવ 
જુદો, (મા )  ણ ુ ં(અથાત્) એક ( ુણ)  ણે. (તો બી ) એક શ ત એવી 
છે કે (બધાન ેચૈત યપણ ેરાખે. એમ છે ? ના, એમ નથી.) જેમ પરમા માં અનંતા 
ધમ ને  જડ  કર ન ે રા યા  છે,  એમ  (આત્મામાં)  એવો  એક  ુણ  છે  કે  બધાને 
ચૈત ય કર ને રાખે ? એનો આ  ુલાસો કય  (કે) ચૈત ય કર ને અનંત  ુણોને રાખે 

એવો કોઈ  ુણ છે ન હ. સમ ં કાઈ ?  
ુ ં ક ું  વળ  આ  ?  ( ુણ ુ ં એકબી માં)  યાપકપ  ં છે,  પણ  (કોઈ 

ુણે) બી  ( ુણ)ને  ચૈત ય કયા નથી કાઈ. એ માટે તો એને જુદો પા ો  છે. 
(કોઈ  ુણે) કાઈ બી  ( ુણ)ને ચૈત ય કયા નથી. (બધા  ુણો) ચૈત યની સાથે 
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રહેલા  છે,  માટ ે ( વ)  ય(પણે)  એક  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પણ  ણવા-
દેખવાના  ુણ પે—બધાય  ુણોને  ણવા-દેખવા પે—કર   ના યા  છે  એમ 
નથી.  યાપકનો અથ કે (એક)  ે ે  યા યા છે. (બધા  ુણો એક)  ે ે  યા યા છે 

(અને) એક કાળે છે, પણ એક કાળે હોવા છતાં (તેમ જ) એક  ે ે હોવા છતાં 
ાન-દશને બી   ુણોને  ાન-દશન પ ે કયા  નથી, બી   ુણોને  ચૈત ય  કયા 

નથી.  ‘આ તો બધા જડ  છે  ને ?‘—એમ  ( કાર ું  કહે ું  છે).  (અથાત્)  ત્યાં 
(જડમાં) તો બ ું જડ જ છે, એમા ંબે ભાગ નથી. ત્યાં તો એક ું—બ ું જડ જ 

છે. વણ, ગંધ, રસ,  પશ (આ દ) બ ુ ંજડ છે—એક ુ ંજડ છે, એમા ંકોઈ ભાગ 

બી   તનો  નથી.  એમ આમાં  (- વમાં)  કોઈ  બી   ત ુ ં છે  કે  ન હ  ?  
—એમ (કહે ુ ં છે.). સમ  ંકાઈ ? અમરચંદભાઈ ! જેમ પરમા ના જેટલા 
ુણો છે એ બધા એકસરખા જડ છે, (એવી ર તે) આમા ં(- વમાં) એવો કોઈ 
ુણ છે  કે બધા  ુણોને  ચૈત યપણ ેકર  નાખે એવો એક (ધમ હોય) અને પછ  

બી  ધમ  રાખે ? (જેમ કે)  ણવા ુ ંજુદ ુરાખે અને એક ચૈત યશ ત એવી 
હોય કે જે બધાને ચૈત ય બનાવી દે. (-એમ છે ન હ). (ભાઈ ! એક  ુણ ુ ંબી  

ુણમાં)  યાપ ું  એ  જુદ ુ છે  અને  બી ને  ચૈત ય  બનાવ ું  એ  જુદ ુ છે.  
(-એમ છે નહ ). સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

પરમા  તો જડ અનંત  ુણમા ં યાપ ેપણ છે અને બધા ( ુણ પણ) જડ 
છે. એમ આ ભગવાન આત્મા એ ું ચૈત ય વ પપણાથી ઉ ોત પ તો પોતે દશન-
ાન(મય) પ રણમન કરે ત ે છે. હવ ેએ બે દશન- ાન ( ુણ) જે છે એટલો જ 

આત્મા નથી, પણ બી  ધમ   છે. બી  ધમ   છે એ કાઈ દશન- ાન પ થયા 
નથી, (છતાં) પણ બી  ધમ  છે. (તો) એ બી  ધમ અને આ (દશન- ાન) ધમ 
સ હત ુ ં(આત્મ) ય એક છે. (એક આત્મા) આવા  ાન-દશનવાળો અને (એક 
આત્મા)  બી   ધમવાળો—એમ  બે  (આત્મ) ય  છે  એમ  નથી.  એક  ાન-
દશનન ેધરના  (આત્મ) ય અન ે(એક) બી  આવા અનંતા  (ધમ)ને—જેમાં 
ાન-દશન  નથી એવા  (ધમ)ને—ધરના   (આત્મ) ય  (એમ)  બે  (આત્મ ય) 

નથી, (આત્મ) ય તો એક જ છે. સમ ં કાઈ ? આ તો ગંભીર છે. સમયસાર 
એટલે કેવળ ના પેટ ખોલીન ે ૂ ા છે. આહાહા ! સમ ં આમાં ?  
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અનંત ધમ માં  રહે ું  જે એક ધમ પ ં—એક વ ુપ  ં તેને  લીધે..., 
એમ. અનંત ધમ માં રહે ું જે એક ધમ પ ં તેને કારણે જેને  યપ ં પ્રગટ 
છે—વ ુપ ં  ગટ છે. સમ ં કાઈ ? (કારણ કે અનંત ધમ ની એકતા તે 
યપ  ંછે).... અનંત ધમ ની એકતા તે  યપ  ંછે, અનંત ધમ ની  ભ તા–

ભ તા ત ેતો  ુણ છે. અનંત ધમ ની  ભ તા– ભ તા તો  ુણ — ુણધમ છે, 
એકતા ત ે ય છે. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા ! જો ુ ં? લો ક પણ  ૂ ુ ંછે 

કે ન હ ?  ....... 
ભગવાન આત્મા... પહે ું અ તપ ં—ઉત્પાદ- યય- ૌ ય(મય) સ ા—

સ  કર , ‘છે‘ તેની  યા યા (કર  કે) એ ‘છે‘  કે ું ?  કે ઉત્પાદ- યય- ુવવા ું, 
એક વાત. હવ ેતેનો ખાસ  ુણ  ુ ં છે  કે જેથી બી  બધાથી  ભ  પડ?ે ખાસ 

ચૈત ય  લ ણ એ  ાન-દશન વ પ  છે.  ચૈત યપ ં  સામા ય  ક ું,  ાન-દશન 
વશેષ  ક ું.  સામા ય,  વશેષ  સમ ય  છે  ?  હવ ે એવો  આત્મા—જેને 
ચૈત યપણાના  વ પથી  ાન–દશનના પ રણમન પ ક ો એ  વ પણ—અનંત 
ધમ થી ભરેલો છે, માટ ેએ (બધા) ધમ નો ધરનાર હોવાથી એક જ  ય છે.  ય 
તો એક જ છે.  ાન–દશનન ે ( ય)  રાખે  છે અને (બી ) અનંતા ધમને (પણ 

ય)  રાખે  છે એટલે  ( યના)  બે ભાગ પડ  ગયા  છે એમ નથી.  (હા,) ધમની 
તમાં બે ભાગ પ ા. ભાઈ !  ાન-દશનની એક  ત અને એક (બી  અનંત 

ધમ ની) બી   ત—એમ  તમા ંભેદ પ ા, (પણ)  યમાં ભેદ નથી,  ય 
તો એક છે. સમ  ંકાઈ ? 

ઓહોહો  !  જુઓ,  આવો  આત્મા  સવ   સવાય—જૈન  પરમે ર 
સવાય— ાંય  હોઈ  શકે  ન હ અને આ  યા યા  પણ  દગંબર  સંતો  સવાય 
ાંય આવી ન હોય. સમ  ંકાઈ ?  કેટ ુ ંથોડામાં—‘ગાગરમા ંસાગર‘ ભર  

દ ધો છે, ‘ગાગરમાં સાગર‘ ભર  દ ધો છે. કહો, સમ ં ? જુઓ ! આ ૯૦૦ 
વષ પહેલાંના અ ૃતચં ાચાય   દગંબર  ુ ન, ચાલતાં  સ . આહાહા ! 

આ  તો  સવારે  એ  આ ું  હ ુંને  ભાઈ  ! આપણ ે આ विंद ु સ ... 
આ ું‘ ુ ંને ? ‘ સ ને વંદ ુછુ‘. રામચં ુ ંઆવે છે ને ? રામચં  નાના હતાને 
બે  વષના બાળક,  પછ  આમ  ચં   ૂનમનો  ઉગેલો. આમ  (ચં  સા ું) જોવે  ને 



ગાથા - ૧, ૨ ]                                     વચન નં. ૮                                          [149] 

 

રોવે–રોવે, આમ જોવે ને રોવે. દશરથન ેખબર પડ , (કહે) : ‘રામ   રોતે હ ? 
અરે  દવાન  !‘  દવાન   :  ‘અ દાતા  !‘  (દશરથ)  :  ‘કેમ  રોવે  છે  આ  ?‘ 
( દવાન ):   ‘અ દાતા ! હુ રાજ ક  કે છોકરાને રમાડુ ? (મન ે ુ ંખબર) કેમ 
રોવે છે ? ( ું  હુ) છોકરાને રમાડુ ?‘ (દશરથ) : ‘કોણ છે ? રામ કોણ  ુ ષ છે 

આ ?  ુ ષો મ  ુ ષ, આ ભવમાં  મો ગામી  વ  છે આ. આ રોવે  છે  કેમ  
અગાસીમાં ?‘ (રામચં ) ચં  સામે જોવ ેને (રોવે). દ વાનને (થ ું) ન  આન ે
ચં   જોવ ે છે  ું માં  (-ખી સામાં).  સ   (-ચં )  ઉપર  છે  તેને  હેઠા  ઉતારો 
આહ . એટલ ેએક અર સો આ યો, અર સો. અર સો સમજે ?  શીશા.  શીશો 
નાં યો  ું માં, (તો) ચં  આ યો  ું માં. ( દવાન ) : ‘ યો, રામ ! દેખો ચં .‘ 
હા,  લે  !  ....  એમ  અનંતા  સ ને  ના યા  ાનની  પયાયમાં  એમ  કહે  છે. 
(તાળ ઓ).  

રામના  અર સા  (સમાન)  ભગવાન  ાન પી  અર સો  અહ યા,  એની 
પયાયમાં અનંતા  સ ને પહેલા ઉતાયા. ‘ થા યા છે‘ એમ આ ું ને ? ‘ થા યા.‘ 
( સ ) ઉપર છે ને ?  થા ું છુ ને ? (તેથી) માર  પાસે છે, દૂર નથી. મારા  ાનના 
દપણમા ં મ અનંતા  સ ોન ે થા યા  છે.  ......  ના,  છે જ  ત્યાં  (- ાનપયાયમાં 
એમ)  કહે  છે. માર  પયાયમાં  થા ું  છુ ને ? અને  ોતાનેય ક ું,  ોતાને  ક ું. 
જુઓ ! આ વખતે  યા યાન ઘ ં ચા ું હ ું.  ોતાન ેક ું  કે  હુ તને (તારામાં) 
થા ું છુ. ‘ના‘ પાડ શનો   ન હ અને આ ર ત ે‘હા‘ પાડ ન ેહા યો આવ. હવે 

તને ‘સમયસાર‘ કહ શ એમાં તન ે નજરા થશ ેને  સ  થઈશ એમ કહે છે. 
ઉતાયા  સ ને તારા  ાનની પયાયમાં. હવ ેતાર  પયાય ઓછ  રહ  શકે 

ન હ, રાગવાળ  ન રહ  શકે. ત્યાં  ાં  સ ને રાગ હતો ? સમ ં કાઈ ? અને 
ોતા.....  એને  ોતા  સ   કયા  છે  આહ ,  કે  જેને  (-જેનામાં)  સ પ ં 
થાપીએ અને (જે)  સ  થવાના છે એ મારા સાંભળનારા  ોતા છે એમ કહે છે. 

આહાહા  !  જુઓને  !  [ ોતા  :  ( સ ને)  ત્યાંથી  (-ઉપરથી)  ઉતાયા  ?]  ૂ ય 
ુ દેવ ી  :  હા,  એન ે (- સ ને).  એ  કોણ  છે  ?  ન મ   છે  કે  ન હ  ?  ત્યારે 

ઉપાદાન તો એ ું (- ોતા ું)—તા  નથી ? પાંચમી ગાથામાં કહેશે. સમ ં ? 
जिद दाए पमाण.ं —કહુ તો  માણ કરજે,  માણ જ કરજે. આ (સમયસાર) 
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ન મ  અન ેત્યાં (પોતાનો આત્મા) ઉપાદાન—બેમાં સં ધ કરજે. સમ ં ? આ 

તો અલૌ કક.... કુદકુદાચાય એટલ ેપંચમ આરાના પરમે ર. આહાહા ! એમણે 
જે શા  ક ાં, શ દો ક ા ં(તે) ભરત ે માંય  ાંય બીજે છે ન હ. ઓહોહો ! 
એવી વાત છે. ઓહોહો ! સમ ં ? 

અનંત ધમ માં રહે ું જે એક ધમ પ ં તેને લીધ ેજેને  યપ  ંપ્રગટ 
છે.... આ  વશેષણથી.... (અનંત ધમ ની એકતા તે  યપ ં). ભાષા જુઓ ! 
ધમ  છે અનેક, પણ એની એકતા ત ે ય છે. એનો  (-આત્માનો)  ાન-દશનનો 
ઉપયોગ  પહેલો  ખાસ  લીધો,  ‘ચૈત ય વ પપણાથી  ન ય‘  એમ ખાસ  લી ું, 
છતાં  બધા  ધમની  એકતા  ત ે ય  છે  (એમ  પણ  લી ું).  સમ ં  કાઈ  ? 
ઓહોહો!  અ ૃતચં ાચાય  કેટલો  ( યોપશમ)....  સં કૃત– યાકરણનો 
( યોપશમ તો) ઠ ક, અંતરની વા ું–ટ કા.... જગતના ભા ય કે આવી ટ કા થઈ 
ગઈ.  જુઓને  !  નહ   તો  ટ કા—પરમા ની  ભાષા—થવાની  હતી  (એ)  એ ું 
(કારણ)  છે. આ તો  ન મ  આવા મ ા એમ કહે છે. જુઓને ! તેથી ક ુ ંને, 
(મ) ससंिूचत નહીં, શ દોએ संसूिचत ક  ુછે. ત્યાં એમ ક ુંને  છે લ ે? (કળશ-
૨૭૮) શ દમા ંએ શ ત છે, મ ક ું (ક ુ) નથી. જે કાળે શ દની રચનાનો કાળ 
હતો, ત્યાં  વાહમાં એ આ યો હતો. આહાહા ! અમે તો  ન મ મા  છ એ. જે 
કાળે  સમયસારની  શ દમા ં રચના  થવાનો  કાળ  (હતો  ત્યારે)  એ ું  ન મ  આ 
(હ ું). સમ ં કાઈ ? કેટ ુ ંઅ તપ ં  સ  કરે છે !  

અનંત ધમ ની એકતા તે  યપ ં  છે. કોઈ ધમ જુદો પડ ેને  ય રહે, 
એમ છે (ન હ.) કહો, આ  યા યા વીતરાગ  સવાય  ાં હોય ? શોભાલાલ  ! 
પણ અ યાસ જ કય  નથી, દરકાર  વના (-નથી). એ અમરચંદભાઈ ! આ તો 
વળ  ત્યાં વાંચે છે, આ કોની સાથે વાંચતા હશે ? ....... આ તો સવ  પરમે રે 
કહે ું,  ગટ  ત્ય  થયે ું, એવી....(વા ુ  છે.) સમ ં  કાઈ ?  હુ તો ભાઈને 
કહુ  છુ.  તમે  તો વળ   ત્યાં થોડો  વા યાય કરો છો  કાન ુર. આ કરે  છે  કે  ન હ  
એકલા  ?  એમ  મા   કહે ું  છે.  એકલા  પ ા  સાગરમાં.  સાગર,  સાગર.  ર લ 
સાંભળે,  યો. પણ વાંચન કર ું જોઈએ થોડુ. એ  વના પોતાને સમ ય નહ . 
(વાંચન કરવાથી)   ાં (- ું) સમ ં, આ  ુ ંથ ું, આ  ુ ંછે—(એમ) તક ઉઠે. 
સમ ં ?  
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ભાઈ ! અમારે હ રા  મહારાજ હતા.  ુ  હતાને સં દાયના. પછ  બે 
વષની દ ાએ  યાં–ત્યાં જઈએ ત્યાં લોકો કહે : ‘કાન   ુ ન  યા યાન વાંચે, 
કાન   ુ ન  યા યાન  વાંચે.‘  મહારાજને  ક ું    એકવાર  :  ‘મહારાજ  !  હુ 
યા યાન વાંચવા નીક ો નથી. મારે તો જોઈએ એકાત.‘ ( ુ  કહે) : ‘ભાઈ !  ું 
વાંચ, લોકોનો બહુ આ હ છે વાંચ.......‘ ( ુ દેવ ી :) Ôમહારાજ ! હુ વાંચવા 
નથી નીક ો હ  ! હુ તો મા  કરવા નીક ો છુ. મન ેકહેશો નહ  હ  ફર ને....Õ 
પછ  એકવાર કહે છે.... બહુ મીઠા હતાં, કષાય મંદ બહુ. સં દાયમાં તો  ‘હ રા 
એટલા  હ ર,  બાક   ુતરના  ફાળકા‘—એ ું  કહેવા ું  ભાઈ  !  એવા  હ રા  
મહારાજ હતા. પછ  એક ફેર  કહે  :  ‘કાન  ! તને એમ થાય છે  કે  હુ એકલા 
બેઠા-બેઠા વાંચીશ. પણ ભાઈ ! વાંચતા વાંચતા તક ઉઠશે, પોતાને કેમ લાગે છે, 
( )  સામે  જવાબ  ( ુ ં હોય)—એમાં  તા   ાન  ખીલશે.‘  એમ  કહેતાં.  બહુ 
શાંત માણસ.  ેમ બહુ હતો મારા પર એમને.  

દ ા  વખત ે :  ‘હુ  તન ે માર   સેવા  માટ ે દ ા  નથી આપતો  હ .‘  એમ 
ક ું’ ું.  ‘જૈનશાસનના  આધાર  માટ ે તને  દ ા  આ ુ ં છુ‘  એમ  બો યા. 
(તાળ ઓ).  .....  એમ  બો યા.  એ  લ બડ નો  જુનો  અપાસરો  છે,  લ બડ નો 
જુનો. પોપટભાઈ ડો ટરની સામે,  ુંદર વોરાનો (અપાસરો).  મેડ  ઉપર, ન હ ? 
(સંવત)  ૬૯ના  વૈશાખની  વાત  છે.  ત્યાં  ક ું‘ ું એમણે.  (મ  કહે ું):  ‘આ દ ા 
બરાબર નથી.... આ સા ુપ ં....‘ અપાસરા વાપરે, એના માટ ેઓરડ ું  કર ને 
વાપરે એ સા ુ નહ—એ ું શા માં આવ ું. ત્યારે એમણે ક ું હ  : ‘ભાઈ ! એ 
દોષ ન કહેવાય હ  બહુ ......Õ કારણ કે....મકાનનો દાખલો આ યો હતો ૬૯માં કે  
ુશાલભાઈએ મકાન  કરા ું  હોય  ને  ુ ં રહે,  તો એમાં  તને અ ુમોદન આવે ? 

કર ું, કરાવ ું, અ ુમોદન આવે ?‘ (મ  વચા ુ), શા  તો એ ું કહે છે કે વાપરે 
તો  અ ુમોદન આવે.  ૬૯ના  વૈશાખની  (વાત  છે.)  .........  એમ  બો યા‘તાં  હ  
બચારા. બહુ ..... એન ેમ ું નહ   બચારાને.  ડો  વ...... સમ ં કાઈ ? 
આહાહા !  યો, વખત થઈ ગયો તમારો. એક  યપ ં છે. સમ ં ? એની–
ી ની  યા યા  પછ   કહેશે.  વ ુને  ધમ થી  ર હત  માનનાર  બૌ મતીનો 
નષેધ થયો.  યો. 

( માણ વચન  ુ દેવ)  
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પ્રવચન નં.  ૯ 
ગાથા - ૨ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૯, સોમવાર, તા. ૧૬-૯-Õ૬૮ 
 

(આ પ્રવચન બેટર વા ું  છે) 
કેવળ ાનમાં….. તેનો પહેલો  નણય કર , પછ   વસમય ુ ંપ રણમન કરે. 

જે વ ુ  છે  (તેને) આ ર ત ે ણીને  વભાવ સ ુખ ું  પ રણમન કરે તે ું  નામ  
ુ તનો  (સ ય)  માગ  છે. આવો આ મા  છે  એ  યા  વના  વા ત વક...... 
યથી...... આ મામાં લ  કરવા માગે તો થાય નહ .  વ.... 
પહેલા  (બોલમાં)  તો  ઉ પાદ- યય અને  ૌ ય  સ   કયા. આ મા  પોતે 

ઉ પાદ– યય– ૌ ય  વ પ છે. ભગવાન ેપણ  ાનમાં એક સમયમાં  યના  ણ 

અંશ એક સમયમાં  યા,  યારે એને સવ પદ  (છે) એમ  સ  ક ુ  (-થ ું). 
પહેલેથી  ..... છે. જગતના  યોનો એક સમયમા ં ણ  કારનો ભાવ, એ આપ ે
એક સમયમાં  યો એ આપ સવ ની  સ  છે. (-આપ સવ  છો એ  સ  

થાય છે). સમ ં કાઈ ? સવ   સવાય આ  ણ (અંશ) એક સમયમાં હોય 
એમ (કોઈ)  ણી શકે નહ . જુઓ, પહેલો બોલ  સ  કય .  

બીજો બોલ.  (આમાં) એમ  સ  ક ુ  કે  ચૈત ય વ પ  ન ય–ઉ ોત પ 
નમળ  પ  દશન ાન– યો ત વ પ છે.  વ પ ચૈત ય છે.  ...... વ પ તે ુ ં
ચૈત ય  છે.  તેથી  તેને  દશન- ાનની  જ  પયાય  પ રણમ ે છે.  એ  વ વ પનો 
વભાવ છે. ચૈત ય છે ત ેદશન- ાન પી એ ું પ રણમન છે એવો  વ છે.  

ી  (બોલ)માં એમ ક ું, જે દશન- ાન પ ધમ છે એ  સવાય અનંતા 
ધમ  છે. એ બધા ધમ નો આધાર  ય એક છે. સમ ં કાઈ ? છે ને ? અનંત 
ધમ માં રહે ું જે એક ધમ પ ં તેને લીધ ેજેને  યપ  ંપ્રગટ છે— યપ  ં

પ્રગટ  છે. અનંત ધમ— ાન,  દશન,  વીય, અ ત વ આ દ—તે ું એકપ  ંએ 

વ ુ ું  યપ ં  છે.  સમ  ં કાઈ  ? આ  વ ુ ું  વ પ.  કેવો  છે આ મા  ? 
(ટ કામાં)  વ (શ દ) વાપય  છે. છેને  ૂળ પાઠમાં ? એનો અથ કે એ આ મા, 
એમ.  
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(બોલ - ૪)  કેવો છે ?  મ પ અને અ મ પ.... ચોથો બોલ. ભગવાન 
આ મા  મ પ  પ્રવતતા  અનેક  ભાવો  જેનો  વભાવ  છે.  મ પ  વતતા 
(અથાત્)  પયાય પ  અનેક  ભાવો.  મ( પ)  અનેક  છે  એવો  જેનો  વભાવ 
હોવાથી જેણ ેપયાયન ેઅંગીકાર કર  છે, એણે  મભાવી પયાયને અંગીકાર (કર  

છે), એનામાં  મભાવી પયાય  છે. સમ ં  કાઈ ?  મ પ અન ેઅ મ પ.... 
અ મ પ  ુણ (છે). એવા પ્રવતતા અનેક ભાવો જેનો  વભાવ હોવાથી જેણ ે

ુણપયાયો અંગીકાર કયા છે. સમ ં ? .... उित... उित...—પોતે 
છે. उित એટલે  ખોળામાં  લીધા  છે,  ખોળામાં...... એ આ મા  વ ુ  છે  કે 
જેણ ે મે  વતતા પયાયો પોતામાં લીધા છે.... અને અ મ પ એવા  ુણો—જે 

અના દ–અનંત  (છે) એવા  ુણોથી.....  ( ુણ) અને  પયાય( પ) અનેક ભાવો 
જેનો  વભાવ  છે,  એ  તો  એ ું  વ પ  છે.  ...હોવાથી  જેણે  ુણપયાયોને 
અંગીકાર  કયા  છે  (એટલે)  ખોળામાં  લીધા,  પોતામાં  લીધા,  પોતામાં  છે એમ. 
સમ ં કાઈ ? પોતામાં એટલ ેઅપનેમ— ુદમ.  કેટલા વરસથી વાત સાંભળે 

છે તો અથ આવડ ેછે કે નહ . સમ ય છે કાઈ ?  
પયાય  મવત   હોય  છે....  જુઓ, આહ   ‘ મવત ‘  ના ુ ં પહેલેથી, 

(કેમ કે)  વનો  વભાવ જ એ છે. એ  મબ   યાં કહો (કે)  મવત  કહો (એક 
જ છે), પણ એ  મવત ુ ંલ  કર ું  છે ? (ના).  વ ય કેવો—એમ ક ુ ં છે  
ને ? સમ ં કાઈ ?  વ ય કેવો છે ?  મવત  અને અ મવત   વત ુ ંજેનો 
વભાવ  છે.  (તેથી)  જેણ ે પોતાના  ુણપયાય  અંગીકાર  કયા  (છે)  એવો  જે 

આ મા  એ ું— ય ું  લ   કરે  યારે  એ  ુણ-પયાય ું  યથાથ  ભાન  થાય. 
સમ  ંકાઈ ? 

પછ ... અહ  તો હ  એને (- વને) પદાથ  સ  કરવો છે. આવો  વ 
નામનો  પદાથ  ‘સમય‘  છે  એટ ું  સ   કર ુ ં છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ભગવાન 
આ માએ પોતામાં  મે  વતતી પયાયોન ેખોળે લીધી છે એટલે અંગીકાર કર  છે 

અને અ મે  વતતા  ુણો  (અથાત્)  જેને  સહવત—સાથે  રહેલા  બધા અ મ 
કહ એ એન ેપોતે અંગીકાર કયા  છે, એટલે એનામાં  છે. એવો એ  વ નામનો 
પદાથ  છે.  જુઓ, આહ  અ તથી  સ   કરે  છે.  હવ ેઓલો  (-રજનીશ)  કહે, 
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કાઈ  વ છે કે ન હ ? કેવો છે એ ુ ંકાઈ ન હ. આપણ ે યાન કરો,  વક પ છોડો. 
કહે  છે  કે  ... અ ાન થઈને જડ થઈ ગયો. સમ ં  કાઈ ? અ ત પ આવો 
આ મા—એવો સમય નામનો પદાથ—આ સાત બોલે કર ન ે સ  કરે છે. એવા 
આ માન ે ણીને  પછ  અંદરમાં  એકાકાર  થાય,  વક પ  ૂટ,ે  ન વક પ  થાય. 
વ ુ આવી છે. સમ ં કાઈ ? 

(પયાય  મવત   હોય  છે  અને  ુણ  સહવત   હોય  છે;  સહવત ને 
અ મવત  પણ કહે છે.) ઓલામાં (શ ત ૧૮) ‘અ મ ૃ ‘ શ દ પ ો છેન ે? 
એટલે જર .... આ  વશેષણથી,  ુ ષન ે ન ુણ માનનાર.... આ મામાં  ુણ 

જ નથી (એમ માનનાર)..... આ મામાં કાઈ  કૃ ત આ દના  ુણો નથી, પણ આ 

ુણો  (તો) એ ું  વ પ  છે.  ...રજ,  તમો આ દ એનામા ં ( ુણ  નથી), આ  તો 
(એનામાં)  ુણ છે. ...સાં યમ તઓનો  નરાસ થયો.  યો. ચાર બોલ થયા.  

પાંચમો. છે એક સાથે બ ું (-બધા બોલ) હ . સમ વવામા ં મ પડેને ? 
એક સમયમાં આવો જ આ મા  છે—(૧)  ઉ પાદ- યય- ુવ,  (૨)  ચૈત ય વ પ 
દશન ાન યો ત,  (૩) અનંત  ધમ નો  ધરનાર  ય,  (૪)  મ પ અને અ મ પ 
પયાય  ને  ુણન ે અંગીકાર  કરના   ત વ— ય.  કહો,  સમ ં  કાઈ  ?  આ 

ર તથી બી  ર ત ે વન ેકોઈ કહેતા હોય તો એવો  વ છે ન હ. અનેકાત—
આ ર ત ે(ચૈત યમય  વ) છે ને બી  ર તે (જડમય) નથી. આ ર તે છે ને બી  

ર ત ેનથી એ ું નામ અનેકાત. આ ર ત ે(ચૈત યમય  વ) છે ને વળ  બી  ર તે 
(જડમય પણ) છે—એ વ ુ ું  વ પ એમ છે નહ .  

(બોલ  –  ૫)  વળ   (તે)  કેવો  છે  ?  પાંચમો  બોલ.  પોતાના  અને 
પર યોના આકારોને એટલે  વશેષ  કારને  પ્રકાશવા ું  સામ ય  હોવાથી... 
દેખો  !  કેવો  છે  ભગવાન આ મા  ?  પોતાના  અને  પરના—પર યોના આકારો 
એટલે  વશેષો એને  કાશવા ું સામ ય છે, (પણ) કોઈ ું કરવા ું સામ ય નથી. 
પોતાના  ને  પરના  આકારો  એટલે  વશેષ  કાર  એને  આ મામાં  પ્રકાશવા ુ ં
સામ ય હોવાથી જેણ ેસમ ત  પન ેપ્રકાશના  એક પપ ં પ્રા ત ક ુ  છે. 
જેણ ેસમ ત  પને..... સમ ત  પન ેપ્રકાશના .... દેખો ! ( થમ આ ૃ માં) 
‘ઝળકાવના ‘  છે  ને  ?  એ ું  ‘ કાશના ‘  કરવા ું  છે.  છે  ?  ુધા ુ  છે  ?  એ 
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‘ઝળકાવના ‘નો અથ  ‘ કાશના ‘  ક ુ  છે.  ‘ઝળકાવના ‘નો અથ ઝલક  કઈ 
અંદર પડતી નથી. સમ ં કાઈ ?  

પોતાના ને પર યોના જેટલા  વશેષ  કારો—પોતાના  ય– ુણ–પયાય 
છે,  બી ના  અનંતા  ય- ુણ-પયાય  (છે–તે)  બધાને  કાશવામાં...  છેને  ? 
પ્રકાશવા ું સામ ય છે. જેણ ેસમ ત  પન ેપ્રકાશના  એક પપ  ંપ્રા ત ક ુ 
છે.  પાછુ એમ.  બધાને  કાશના ,  પણ એક પ  છે. બધાને  કાશ ે છે,  (છતાં) 
એક પ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  (જેમાં  અનેક  વ ુઓના આકાર  પ્ર તભાસ ે

છે....)  યાં ( તભાસે છે) એમ લે ું, ( થમ આ ૃ   માણે) ‘ઝળકે છે‘ એને 
કાઢ   નાખ ું.  (જેમાં અનેક  વ ુઓના આકાર  પ્ર તભાસ ે છે….  ‘ઝળકે  છે‘ 
એનો  અથ  ‘ તભાસે  છે‘  (એમ  લે ું).  ...એવા  એક  ાનના આકાર પ  તે 
છે).—અનેક  આકારે  ઝળ ા  છતાં  એક  ાનના  આકાર પ ે છે,  ેયના 
આકાર પે—પરના  આકાર( પે)—થઈ  ગયા  (નથી).    પોતાનો  એક  જ—
ાનનો—આકાર છે એમ કહે ું છે. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન  આ મા(માં)  પોતાના  ને  પર યોના  વ પને  કાશના   એ ું 
(સામ ય) હોવા છતાં ત ેએક  ાન આકાર પ ેછે. અનંત  ેયોને  ણે છતાં અનેક 
ેયોનો આકાર ( ાનમાં) નથી, આકાર તો  ેયાકાર ( ાન) એક પ જ છે. પરન ે

આકારે અનેકાકાર ( ાન) છે એ  ન મ ની (- ેયની) અપે ાએ છે. સમ ય છે 

કાઈ ? પણ છે ( ાન) અનેકાકાર, છતાં  ાનાકાર છે.  ાનાકાર ને  ેયાકાર એવા 
બે ભેદ નથી. અનંતા  ેય ું  ાન છે, પણ છે બ ુ ં ાનાકાર. અનેકપ ં, પણ છે 

ાનાકાર એમ કહે ું છે. સમ ં કાઈ ?  
આ  વશેષણથી,  ાન પોતાને જ  ણે છે, પરન ેનથી  ણ ુ ંએમ 

એકાકાર જ માનનારનો  નષેધ કય . એકલો  ાનનો જ આકાર  છે અને  ેય 
સંબંધીનો  ાનનો આકાર  એમાં  નથી  એમ  માનનારનો  નષેધ  કય .  સમ ં  
કાઈ ?  ુ ં ક ું ?  ાન પોતાને  ણે  છે, પરન ેનથી  ણ ું (એમ નથી). પરને 

ણવા  છતાં  ાનાકારે  ાન  પ રણમ ે છે.  ઓલો  (અ ાની)  કહે  છે,  પરન ે
ણતાં  (પરને)  નથી  ણતો,  એ  તો  પોતાને  જ એકલાને  ણે  છે—(પણ) 

એમ નથી.  
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ાન  પોતાને  જ  ણ ે છે,  પરન ે નથી  ણ ું  એમ  એકાકાર  જ 

માનનારનો,  તથા  પોતાને  નથી  ણ ુ ં પણ  પરને  ણે  છે—અનેકાકારે, 
એમ  અનેકાકાર  જ  માનનારનો,  યવ છેદ  થયો.  સમ ં  કાઈ આમાં  ? 
ાનાકારપણે  એક  અને  અનંત  ેયાકારપણ ે (-અનંત  ેયન ે ણતાં) 

‘ ેયાકારપણે અનેક‘ એમ  નહ  એમ  કહે  છે. અનેક  ેયાકારપણ ેઅનેક એમ 
નહ ,  ેયાકાર સંબંધીના ‘ ાનપણે અનેક‘ છે. સમ ં કાઈ ?  વ આવો છે. 
આવા  વને  યા  વના વા ત વક  વ ુ ં વ પ  માં એને આવે (નહ ). 
આવા  વને  ( યા  વના) એની   અંતર  ય  નહ .  સમ ં  કાઈ ? 
પરન ે ણે  (- ણતાં)  એકાકાર  માનનારને  તથા  પોતાને  ણતો.....  છે  તો 
એકાકાર, પણ  વ-પરના બધાના  ાન પે એકાકાર છે એમ. એકલો  ાનાકાર છે 

એમ  નહ ,  તેમ  એકલા  પરના  ેયાકાર પે  થઈ  ગયો  છે  એમ  નહ .  સમ ં  
કાઈ ? એમા ં ુ ંફેર પ ો ? આવડ ેઆમાં ...... 

અનેકપ ં— ેયાકાર ુ ંઅનેકપ  ંઆહ   (આ મામાં) નથી એમ કહે  છે. 
અનેક  ેયોને  ણવા ું સામ ય પોતા ુ ં છે તેથી અનેકપણ ેપ રણ યો છે, છતાં 
છે  ાનનો આકાર. આ તો મગજન ેકેળવ ુ ંપડ ેએ ું છે. જુઓને ! પોતાના અને 
પર યોના આકારો.... આકાર  શ દે  વશેષો— કારો  બધા,  તેને પ્રકાશવા ું 
સામ ય  હોવાથી...  કાશવા ું  સામ ય  હોવાથી  જેણ ે સમ ત  પને—બધા 
પને પ્રકાશના ....  વ–પરના બધા  પને  કાશના ,  બધા  પને પ્રકાશના  

એક પપ  ંપ્રા ત ક  ુછે એમ. સમ ય છે કાઈ ? અર સો  ણે  વ ને પરના 
આકારપણે  પ રણ યો  હોય,  પણ  છતાં—એ  અર સો  અનેકપણ ે પ રણમતા 
છતાં—એ અર સાની જ પયાય પોત ે (-પોતાની)  છે. અનેકપ  ંએ કાઈ  ેય ું 
યાં  આ ુ ં નથી.  ેય  સંબંધી ું—પોતા ુ ં ને  પર ુ ં કાશવા ું  સામ ય  ત ે
અનેકાકારપણ ેપ રણ ું છે, પણ છે  ાનનો આકાર એ. સમ  ંકાઈ ? કહો, 
સમ ય છે કે નહ  આમાં ? એ આમા ંએમ નથી આવે એ ું. 

આહ  તો કહે છે કે પોતાના ને પર યોના જેટલા  વભાવો છે, એ બધાને 
કાશવા ું  સામ ય  પોતામાં  પોતાથી  છે.  પોતામાં  પોતાથી  બધાને— વ–પરન ે
ણવા ું  સામ ય  હોવાથી  જેણે  સમ ત  પને— વના–પરના  ભાવન ે
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ણવા ુ ંસામ ય (હોવાથી જેણે સમ ત  પને) પ્રકાશના  એક પપ ં પ્રા ત 
ક ુ  છે. એમ  કે,  પરને અને  વને  ણે, છતાં  પરના  ેયાકાર—જે  પર ેય  છે 

એ—અહ   આ યા  નથી.  અનેક  જે  ેયો  છે  એ  અહ   આ યા  નથી,  એને 
કાશના   પોતા ુ ં ાન  એ  અહ   પોતામાં  થ ું  છે.  સમ  ં કાઈ  ?  પોતાને 
કાશના   ાન  અને  પરન ે કાશના   ાન,  એ  પોતા ુ ં ને  પર ું  ાન ું  પ 
કા ું—ઝળ ુ ંછે  યાં (પયાયમાં). એટલે  કે  ાનાકાર પ હોવા છતાં  ાનમાં 

અનેક—અનંત  ેયોના  જે  વભાવ  છે  એ  કાર ુ ં (અનેકાકાર  ાન)  ાન પ ે
પ રણ ુ ં છે (અથાત્) અનેકાકાર પણ પોત ેપ રણ ુ ં છે.  ાન જ પોતે એક પ 
રહ ને અનેકાકારે પ રણ ું  છે,  ાન કાઈ  ેય પ ેથઈને અનેકાકારે પ રણ ું  છે 

એમ  (નથી).  ( ાન)  એકાકાર  છતાં  એ  (પર ેય)  સંબંધી ુ ં અનેકપણા ુ ં પ 
પ રણ ું છે, પણ એ સંબંધી ું કમ–કાય( પે)—એ સંબંધી  ેયાકાર( પે)—થઈ 
ગ ુ ંછે  ાન, એમ નથી. સમ ં કાઈ ? 

ેયાકાર ુ ંજે  ાન છે— વ–પર ુ ંજે  ાન છે,  વ-પર ુ ંજે  ાન છે—એ 

પોતા ુ ં છે. એ એક પ છતાં અનેક  છે અન ેઅનેક પ છતાં એક  છે.  વ-પરન ે
અનેકપણ ે ણવાનો આકાર  (હોવા) છતાં  છે એ  ાનનો  (એક) આકાર અને 
ાનનો  (એક)  આકાર  હોવા  છતાં  વ–પર ુ ં ( ણવાપણા પ)  અનેકપણા ું  

પ રણમન એમાં  છે,  એમ.  સમ ં  કાઈ  ? આ  તો  રેકોડ ગ  થાય  છે આ ું. 
ભગવાન આ મા.... જુઓને ! કેટ ું  ુ ુ ં પ  ! સમ ત  પને.....  

પોતાના  અને  પર યોના  (આકારોને)— કારોને—ભેદોને—
વશેષોને—પ્રકાશવા ું  સામ ય  હોવાથી....  પોતાને  અને  પરન ે કાશવા ું 
સામ ય હોવાથી.... પ્રકાશવા ું સામ ય હોવાથી  જેણ ેસમ ત  પને—બધા 
પને—લોકાલોક  અન ે પોતે  બધાને—ઝળકાવના   એટલે  કાશ  કરના  

એક પપ  ંપ્રા ત ક  ુછે. આટ ું (બધા ુ ં ાન) હોવા છતાં છે તો  ાનાકાર પ. 
ાનનો એક આકાર છે, એમા ં ેયનો આકાર બીજો છે એમ નથી, એમ કહે ું છે. 
ેયનો આકાર એટલ ેઓલા (પર) ેયનો આકાર આહ  આવી ગયો છે એમ છે 

નહ . એ તો એને  (- વ) ને  (પરને)—બેન ે કાશવા ું  વ પ  છે પોતા ું, એ  પ ે
ાન પ રણ ું છે. સમ ં કાઈ ? 
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એ પાંચ બોલ થયા.  ાન પોતાને (જ)  ણે છે એમ (અ ાની) કહે છે. 
ઓલા–પરન ે ણતો  નથી.  નહ તર  પરન ે ણે  તો  વળ   પર પ  થઈ  ય— 

એમ  નથી,  (એમ અહ )  કહે  છે.  પરન ે ણતાં  કાઈ  પર પે  થતો  નથી,    પરને 
ણતાં પોતા પ ેરહ ને પરન ે ણે છે, એમ. સમ ં કાઈ ? (અ ાની માન ેછે 

કે) વળ  પરને  ણે તો પર પે થાય. ના, ના.  વ-પરન ે ણવા ું પોતા ું  વમાં 
સામ ય  છે.  પરન ે અ ા  વના,  પરન ે પ યા  વના,  પર ુ ં (કાઈપણ)  લીધા 
વના—પર ુ ં લીધા  વના,  પરને  અ ા  વના  વ-પરન ે કાશવાના  પોતાના 
વભાવના સામ યને (લીધે) એ ું અનેકપણા ુ ં પ ધારણ કર   ાનમાં એકાકાર 
છે. 

આવો  વ  નામનો  પદાથ  છે.  શોભાલાલ   !  વ આવો  છે.  વ.. 
વ.. કરે પણ એમ નહ , આવો  વ છે એમ  ણ ુ ંજોઈએ. ‘ વ છે,  યો, 
વ છે. (હવે) કરો  વ ુ ં યાન, કરો  વમાં ધમ.‘ (આ ર તે અ ાની કહે છે. 

પણ) કેવો  વ ? (તેની સાથે)  ાના વાંધા છે એક-એકના. આહ  તો કહે છે, 
વ-પરન ે કાશવા ું સામ ય પોતા ું પોતાને લઈન ેછે, પરન ેલઈન ેનહ , એ પર ું 
ાન નહ  એમ. એ પર ુ ંનહ . લોકાલોકને  કાશ ેએ  ાન પોતા ું, પર ુ ંનહ , 

પરમાં  નહ ,  પરન ેલઈન ેનહ .  પરસંબંધી ુ ં પોતા ુ ં ાન અને  પોતાના સંબંધી ું 
પોતા ુ ં ાન (-એનાથી) પોતે એક પે પોતાથી ઝળકે છે. આહાહા ! 

યો, આવો  વ નામનો પદાથ. આવો ન  ણે ને બી  ર ત ે ણે (એ 

અ ાન). બી ને  ણે એ  યવહાર, પોતાને  ણે  ન ય. પણ પરના સંબંધી ું 
ાન  પોતા ું  એ  પોતે  ન ય  છે. આવો  વ  પદાથ  છે  કહે  છે.  આહાહા  ! 

સમ  ં કાઈ ?  લોકોને  ત વનો અ યાસ  નહ   ને  ઉપરથી  ધમ  કર  લેવો  છે. 
શેઠ!  ઉપરથી  કાઈ થઈ  ય  ધમ—પૈસાથી  કે  ૂ થી, ભ તથી,  નામ મરણ 

ભગવાન ું, અપવાસ–ઉપવાસ કર  નાખે, સામા યક કર  નાખે બે-ચાર.  ૂળમાંય 
નથી ધમ સાંભળને ! 

ોતા : ......  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ુગમતા  છોડકર  કરતે  હ,  એમ.  એટલી  સગવડતા 

છોડ ને બેસ ેછે કે નહ  ? એમ (શેઠ) કહે છે.  મ યા વ લઈન ેબેસ ેછે એમ કહે છે 
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અહ . મ  ુગમતા છોડ , મ આ ધમ ક ુ—એ બધી વાત  મ યા વભાવમાં  છે. 
એના  ાનમાં  વ-પરને  ણવાના સામ યવા ું   પોતા ું  વ પ  વતઃ—પોતાથી 
પોતામાં  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ઓલામાં  (૪૭  શ તમાં)  આ ુંને  ?  સવ , 
સવદ શ, આ મ . પહે ું આ મદ શપ ં એ નાં ું. (શ ત ૯, ૧૦). સમ ં 
કાઈ  ?  ...... ઓહોહો  !  અ ૃતચં ાચાયની  કથન  પ ત  દગંબર  સંતની....... 
અલૌ કક હૈ ભૈયા ! યે તો વ ુકા  વ પ હૈ. આ તો સવ શ ત, પરમે રશ ત 
છે વીતરાગ. 

સવારમાં  ોક આ યો  હતો.  .... આવે  છેન ે?  ‘એવો  માગ  વીતરાગનો 
( વનય  તણો),  ભા યો  ી  વીતરાગ.‘  આહ   ક ું,  ‘એવો  માગ  ભગવાનનો, 
ભા યો  ી વીતરાગ.‘ આવો..... ‘એવો માગ વીતરાગનો ભા યો  ી ભગવાન; 
ૂળ હે ુ એ માગનો, સમજે કોઈ  ુભા ય.‘ ............. ‘એવો માગ  વનય તણો 

ભા યો‘,  એમ  નહ .  ‘એવો  માગ  વીતરાગનો,  ભા યો  ી  ભગવાન.‘ 
(આ મ સ   ગાથા  ૨૦  ઉપરથી).  સમ ં  કાઈ  ?  પરમા મા  લોકનાથ 
પરમે ર વીતરાગદેવના  ુખમાંથી આ વ ુ આવી છે. સમ ં કાઈ ? જૈનમાં 
જ યા  છતાં  જૈનમાં  ‘ વ  કેવો  હોય‘  એની  ખબર  ન  મળે.  કેટલા  વષ  
ગા ા ?..... હવે .......  ૂછોને ..... શેઠ ?..... 

ભાઈ  !  વ  છે આ.  સાત બોલે  વ  (ક ો)  છે એવો  વ  તારો  છે. 
એથી  કોઈ  (બી )  ર ત ે વપર તપ ં  હશે અથવા અ ણપ ં  હશે  તો  વ 
એને  હાથ આવશ ે નહ . એવો  (-જેવો) એ  છે એ  ર ત ેએને  ણશ ે તો  હાથ 
આવશે. સમ ય છે કાઈ ? શાહુકાર ને કરોડપ તને કોઈ ‘ ભખાર ‘ કહે તો એ 

જવાબ આપશે ? એને  જેવો  છે એવો  કહેશે  તો જવાબ આપશે. એમ  ‘ વ 
આવો છે‘ એમ  ણશે તો જવાબ આપશે. સમ  ંકાઈ ? એવી ર ત ેક ું છે. 
જુઓ, એક ‘ વ‘ શ દની  યા યા થઈ ગઈ. (ગાથામાં) પહેલો એક શ દ છેને 
जीवो. તેના સાત બોલ ઉતાયા. 

ઓહોહો  !  દગ બર  ુ નઓએ  તો....  કેવળ ાનના  થાંભલા  છે  બધા. 
માગને આમ  થંભાવી  રા યો  છે. અના દ–અનંત..... એક-એક ગાથા  જુઓ તો 
ટકો ક ણ, કેવળ ાનને ઊભો કર  દ ધો છે. જુઓને ! કેવળ ાન આ ુંને આ ? 
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વ-પરન ે ણવા ુ ં સામ ય  પોતા ું  હોવાથી  પોત ે ાનાકારે  પ રણ યો  છે, 
અનેકપણાના  ણપણે પણ  ાનાકારે પ રણ યો છે એમ કહે છે. કાઈ  ેયાકારે 
પ રણ યો નથી. પરના આકારે (અથાત્) પર પ ેથયો છે ? પર( પે) થઈને પરન ે

ણે  છે ?  પોતા પે  થઈને  વ-પરન ે ણે  છે એ ું એ ું  સામ ય  છે.  પોતા પે 
થઈ, પોતા પે રહ , પોતાના ભાવે પ રણમી,  વ-પરન ે ણે છે. સમ ં કાઈ ? 

એવો  વ નામનો પદાથ.... એટલ ેઆમા ંપરપદાથ પણ  સ  કયા. પણ 

એ પરપદાથ સંબંધી ું  ાન પોતા ું  છે એમાં  પોત ે છે એમ કહે  છે, પરપદાથમાં 
નથી.  સમ ં  કાઈ  ? આહાહા  !  ાન  પોતાને  જ  ણે  છે,  પરને  નથી 

ણ ું એમ એકાકાર જ—એક જ  કાર ું માનનારા જૂઠા છે. તથા પોતાને 
નથી  ણ ુ ંપણ પરન ે ણે છે (એમ) અનેકાકાર—( ાન) પરન ેજ એક ું 

ણે છે,  વન ેનહ  એ પણ ખોટુ છે. પાંચ બોલ થયા,  વના પાંચ બોલ થયા. 
ઘરના (બંધાવાના)  પયા  કેટલા થયા એની બધી ખબર હોય હમેશા.  ુ ંહ ું ? 
પાપ કયા બધા એકલા ને થઈ ર ું. ..... ચા યા ગયા, થઈ ર ું. કાઈ  ુળેય સાથે 
આવી નહ .... પણ અહ ું માન.. માન.. માન... કાઈ મોટા, મોટા (તે) પણ સાથે 
આ યા નહ .  ુળેય રહે ન હ, તારે સાથે (તેને) છે  ું ? આહાહા ! 

ુ ં તો  વ-પરના  ણવાના— ાનના—સામ યવાળો  ુ ં છો,  ત ે તારામાં 
છે. સમ ય છે કાઈ ? રાગ-બાગ એ તારો  ાં ? પર એ  ાં તારો ? આ તો 
વ પ એ તારો (-તા ) છે એમ કહે છે. રાગવાળો છો એમ નથી ક ું. સમ ં 
કાઈ  ?  સમયસાર  ગંભીર  વ ુ  છે.  યારે  યારે  વાંચો,  તો  એમાં  ન ુ ં ન ું 
નીક ા જ કરે છે, એવી  વ ુ છે. પાંચ બોલ થયા. 

(બોલ - ૬) છ ો. વળ  તે કેવો છે ભગવાન આ મા ? અ ય  યોના જે 

ખાસ (- વ શ )  ુણો.... અ ય  યોના જે  વ શ  નામ ખાસ  ુણો.... હવે 
ુણોથી લી ું. એ  ુણો—જે આકાશનો અવગાહન ુણ, ધમા તનો ગ ત ુણ, 

અધમા તનો  થ ત ુણ,  કાળનો  વતનાહે ુપ ં,  ુ  ગલ ુ ં પીપ ં—એમ 
અ ય  યોના ખાસ  ુણો  તેમના અભાવન ેલીધે.... એ  ુણો આ મામાં નથી 
એમ કહે છે, સમ  ંકાઈ ? એ અ ય  યોના જે આ ખાસ  ુણો ત ેઆ મામાં 
(નથી).  યારે  છે  ું  ?  અસાધારણ  ચૈત ય પતા– વભાવના  સ  ભાવને 
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લીધે....  ુણથી લી ું. અ ય  યના જે એક-એક ખાસ  ુણો છે, ત ેત ે ુણનો 
આ ભગવાન આ મામાં અભાવ છે.  યારે છે  ુ ં? 

અસાધારણ ચૈત ય પતા– વભાવના સ  ભાવને લીધે.... અસાધારણ 

ચૈત ય પ પોતા ું.... (એવો) એક જ  ુણ છે, બીજો છે જ નહ  એવો. બી  

( ય)માં  નથી  (અને)  પોતામાં  બીજો  (એવો  ુણ)  નથી.  અસાધારણ 

ચૈત ય પતા— ણવા-દેખવાની  ચૈત ય પતા— વભાવની  હયાતીને  લીધે  
(અથાત્) આવા  ુણના હયાતીને લીધે.... આ બી  ( યના)  ુણના અભાવને 
લીધે  અને આ  (ચૈત ય)  ુણની  હયાતીને  લીધે  (એટલ ે કે)  અવગાહન–ગ ત–
થ ત–વતના– પીના  અભાવને  લીધ ે અને  પોતાના  અસાધારણ  ચૈત ય 
વભાવની હયાતીને લીધે આકાશ, ધમ, અધમ, કાળ અને  ુ  ગલ—એ પાંચ 

યોથી  જે  ભ  છે.....  યો, એક બોલ લીધો છ ામાં. સમ ં  કાઈ ?  ુ ં
લી ું ? આમા ંફેર  ું પા ો ? કે આ મા  સવાય જે પાંચ  યો છે એના જે  ુણો 
છે  ુણો, એ  ુણોનો અહ  અભાવ  હોવાથી અને અસાધારણ  ચૈત યભાવના 
વભાવન ે લઈન ે પાંચ  યોથી  જુદો  છે.  સમ  ં કાઈ  ? ઓહોહો  !  અ ય 
(પાંચ)  યો  થા યા, એના  ુણો  સ  કયા, એ  ુણોનો આમાં  (-આ મામાં) 
અભાવ  સ  કય  (અને) પોતાનો ચૈત ય  વભાવ  સ  કય . સમ ં કાઈ ?  

આહા !  જને ર સવ   સવાય આ  ત કોઈએ  ણી નથી. એક-એક 
ય કહે એ ખોટ  વાત અ ાનીની  છે. એક જ આ મા  છે ને એક જ  ય  છે 

એમ  નથી,  જગતમાં  છ  યો  છે.  અના દ–અનંત  ભગવાને.....  કારણ  કે  છ 

યો ુ ંઝળક ું—જણાવ ું— કાશ ું—એ ુ ંતો એક-એક  વમાં સામ ય છે. 
તો છ  યને ન માને તેણ ેપોતાના  ાન ું સામ ય આ ું છે એવા  વન ેજ એણે 
મા યો નથી. સમ ં કાઈ ? અનંતા-અનંતા  યો  છે એને ન માને તો અનંતા 
યોન ેઅન ેપોતાને—બેન ે ણપણા ું સામ ય ચૈત ય ુ ંછે એવો  વ જ એણે 

મા યો નથી, ખોટો  વ મા યો છે. સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! કેવો છે ? અ ય 
યોના જે ખાસ  ુણો—એમ પાછુ (લી ું). એનો  યાં આમા ંઅભાવ છે અને 

પોતાનો ખાસ  ુણ—એમ લી ું. બી ના ખાસ  ુણો તેનો અભાવ અને પોતાનો 
ખાસ  ુણ તેનો સ  ભાવ. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 
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અસાધારણ  ચૈત ય પતા– વભાવના  સ  ભાવને.....  વભાવની 
હયાતીને લીધે... ઓલાનો  (અ ય  યના  ુણોનો) અભાવ, આનો  (ચૈત યનો) 
ભાવ, એમ. આકાશ, ધમ, અધમ, કાળ અને  ુ  ગલ—એ પાંચ  યોથી જે 

ભગવાન  ભ   છે. સમ ં ?  પાંચ  યો સંબંધી ુ ં ાન પોતા ું,  પોતામાં  છે 

(અથાત્) એ  (પાંચ  યોને) ઝળકાવના   ( ાન) પોતામાં  છે એ તો ક ું, પણ 

તેના (પર યોના)  ુણો છે તેનો આમા ંઅભાવ ને પોતાના ચૈત ય વભાવન ેલઈન ે
પરથી તે  ભ  છે. હા,  યો  સ  કયા, એ ુ ં ાન પોતામાં  ુ   સ  ક ુ, એના 
ુણો  આમાં  નથી  પણ  એને  ણના — વ  ને  બધાને  ણના —એ 

ાન કાશ સાધન  તેને  લઈન ે પોતે  છે  (અને) એને  લઈન ે પોત ે પરથી  ભ   છે, 
એમ. એને લઈન ેપોતે પરથી  ભ  છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! આ વાંચ ું ન ે
ઓગાળવા જે ુ ંછે. એ શેઠ ! પહેલાં વાંચવા જે ુ ંછે. ‘ન સમ ય...ન સમ ય 
...ન સમ ય‘ એમ ન કર ું. આ અ યાસ કરવો બાળકની પેઠે. ....... સોળમી 
વાર શ  ક ુ. 

ગજબ વાત ! ભગવાન એકલો  ાન વ પ છે. એનો  ુણ તો એ (ચૈત ય) 
છે. એનો  ુણ તો એ છે. ઓલાના (અ ય  યોના) જે  ુણો છે ખાસ ખાસ.... 
બી   ુણની તો વાત જ  ુ ં કરવી કહે  છે. ખાસ  ુણો  જે પાંચ  યના એનો 
આહ  અભાવ અને આનો  (-આ માનો)  ખાસ  ુણ  ચૈત યનો  સ  ભાવ, આન ે
કારણ ેપર યથી જુદો હોવાથી.... (પર) યથી જુદો ક ધો, પણ આવા (અ ય 
યના)  ુણ નથી માટ ે(જુદો છે). ત ેપોતાના  ુણથી પોતે છે (અને) પરના  ુણો 

(તેનામાં) નથી માટ ેપર યથી  જુદો  છે. આહાહા  ! અ ૃતચં ાચાય ટ કા કરતાં 
હશે  યારે  કેટલો એમનો  યોપશમ  કામ  કરતો હશે  ! ઓહોહોહો  ! જગલમાં 
ુ ન,  દગંબર  ુ ન મહા  યાનમાં........  યો, હજુ તો ૯૦૦ વષ પહેલાં થયા છે 

ટ કાકાર.  ધમના  થાંભલા,  ધમ ુરધર,  કેવળ ાનના  કેડાયત—કેવળ ાનના 
કેડાયત....  ‘કેડાયત‘  સમજત ે હ ?  ‘કેડાયત‘  નહ  સમજતે ? કેડાયત એટલ ે
કેડ–ેકેડ ેચાલનારા. ‘કેડાયત‘ નહ  સમજતે ? ર તા. હમારે કેડા કહતે હ, ર તા, 
ર તા. એમ થોડા થોડા સમ   યો  ુજરાતી.  કેડાયત હૈ,  કેવળ ાનકા કેડાયત 
હૈ. ..... કેડાયત, એમ. ર તા. કેવળ ાનના ર ત ેચાલનારા. સમ ં કાઈ ? 
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વન ે ઓળખાવવાના  સાત  બોલની  આવી  વાત  જ  બીજે  નથી 
ાંય......  કહો,  સમ ં  આમાં  ?  આ  વશેષણથી,  એક  ( વ ુને) 
વ પન ે જ  માનનારનો  યવ છેદ  થયો.  યો, આ  કહેવાથી  કે  બી ના 

ુણોનો  આમા ં (-પોતામાં)  અભાવ  હોવાથી  અને  પોતાના  અસાધારણ 

ચૈત ય ુણનો સ  ભાવ હોવાથી (આ મા) પરથી  ભ  છે—એમ કર ન ે‘એક જ 

આ મા છે‘ એમ કોઈ માનનારા જૂઠા છે. કહો, સમ ં કાઈ ?  
સંતબાળ છે ને ?..... (ત ેકહે  છે):  ‘એક જ   છે, બીજુ કાઈ છે જ 

નહ .‘ સંતબાળ ન હ ? ........તમન ે ાં...... મજુર  કર  છેન ેદકુાનની.  વ ધમ 
જુદો. એ કહે છે, ‘એક જ આ મા‘—એમ કહે છે. ‘અ તૈ‘—એક, એમ કહે છે. 
‘એક જ અ તૈ છે.  હદુ તાન બેન ેમાન ેનહ ,  નષેધ કરે છે.‘ (એમ કહે છે). આ 

(સંતબાળ)  તો અ તૈ—એકલો આ મા  છે,  બે  નહ   (એમ કહે  છે).  હવ ે હાલ 

હાલ. હવ ે થાનકવાસીનો વેશ,  ુહપ ....  બલકુલ  ા જૈનની નહ . કામ જે 

કરે એ જુદ  વાત છે, પણ આ  ૂળમાં આખો ફેર છે. લૌ કકતા તો કરે—બીજો 
પણ કરે છે, સમ કતી હોય એ પણ કરે કદા ચત  યોને ! એ જુદ  વાત છે. આ તો 
ૂળ વાતમાં ઘા છે. મહા મ યા વ (કે) એક જ અ તૈ છે. .......... એક  સવાય 

બી નો વાદ  હદુ તાનમાં .....  નષેધ કરે, એક  સવાય બી નો  નષેધ કરે. આ 

વ ુ  સાંભળને  !  સમ ં  કાઈ  ? અ યાસ  કરવો  પડ.ે  લૌ કક  કરે એ  જુદ.ુ 
પોપટભાઈ !  

લૌ કક  કામ  તો  કદા ચત ્ ાનીન ે (પણ)  હોય,  એવા  વક પ  હોય  (તો 
અને)  બહારમા ં (પણ)  દેખાય.  રાગ  હોય  છે  ને  ?  જેમ  ઋષભદેવ  ભગવાન  
(-રા ). સમ ય  છે ?  (ચોથા કાળમાં) બધાને બતા ું  (અ સ, મ સ,  કૃ ષ). 
ણ  ાનના ધણી,  ા યક સમ કતી. ૭૨ કલા ને રાધ ુ ં કેમ, ઠામડા  કેમ કરવા, 

ચોખા કેમ રાધવા, શેરડ  કેમ કરવી, ઉટક ું—બ ુ ંશીખ ું. ‘ઠામ‘ સમજે ? આ 

વાસણ ન હ ? બતન. બતન નહ  સમજતે ? બતન કેમ માંજના, કેમ કરના, કેમ 
બનાના—બ ુ ં ભગવાન  ઋષભદેવ ે શીખ ું  હ ું  માણસને.  ૭૨  કલા—બ ું 
શીખ ું  હ ું. એટલો તો  વક પ  ( ૃહ થ  દશામાં) હોય.  ( ોતા): એ તો એને 
કારણે  (હોય).  ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ  જુદ   વ ુ  છે, અંદર    ાં  હતી  ને 
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માં  ું  છે  એ  વાત  છે.  ભગવાનન ે ( ૃહ થા મમાં)  વક પ  હતો,  પણ 

ણતાં (હતાં) કે  વક પ મા   વ પ નથી અને હુ કાઈ બી ને બતા ું છુ માટ ે
ત ે ણે છે એમ નથી. એ તો એની યો યતા છે માટ ે ણે છે. મારે  વક પ હોય 
યારે આવે. કારણ કે એ વખત ેકાઈ હ ું નહ  બીજુ. ઠામડા-ઠામ નહોતા, બતન 
નહોતા,  કાઈ  નહો ું.  .....  હવ ે ુ ં કર ું  ?  ક પ ૃ માં  ફળ  પાકતા  હતા  એ 

ક પ ૃ  બંધ થઈ ગયા. ખા ુ ંશી ર ત ે? ભગવાન ેક ું  :  ઓ, ગ ા છેન ેએ 

લાવો, કટકા કરો. એક લાકડાનો બનાવો સંચો.  રસ  નકાલો,  રસ ખાઓ. એમ 
ઋષભદેવ ભગવાન ે ( ૃહ થા મમાં)  બતા ું.  ‘બતા યા‘નો અથ  વક પ હતો 
અને  યા થવાની હતી (તો થઈ)—એમ છે આનો અથ. લૌ કક કાયમાં  વક પ 
હોય, (પણ) કાય તો  વતં  થાય છે.  

(અહ   કહે  છે):  અંતરમાં આ મા એક જ  છે  કે આવો  છે  ને  ખોટો  છે  
(-નથી)  એમ  માનનારા  બધાની    મ યા  છે.  આ  ર ત ે વ ું  વ પ  (છે 

તેનાથી)  કાઈ  પણ ઓછુ–વધ ુ ં (કે)  ફેરફાર  માને—ઓછુ,  અ ધક  કે  વપર ત 
માને—ત ેબધા  મ યા  છે,  વન ે ણતા નથી. સમ ં કાઈ ? (તે પછ ) 
ચાહે તો માંધાતા મોટો શા નો ભણનાર મોટો હોય. આ ર તે  વ ું  વ પ જ 

આમ છે. એથી કોઈ ઓછુ માને, અ ધક માને, ઉ ટુ માને, ત ેત ન  વપર ત (છે, 
તે)  વને માનતો જ નથી. સમ ં કાઈ ? ઓહોહો ! પહેલો  વ જ  સ  

કય . એની જ વાત કરવી  છે ને ?  ( વ ું)  કે ુ ંઅ ત વ છે એમ  સ  કર ને 
એને બતાવવો છે સમયસાર. એક  વ ુને જ માનનારનો  યવ છેદ થયો.  

(બોલ  - ૭) વળ   તે  કેવો  છે ? હવ ેસાતમો બોલ. અનંત અ ય યો 
સાથે  અ યંત  એક ે ાવગાહ પ  હોવા  છતાં....  જુઓ,  એક ે માં  અનંતા 
યો ભેગા છે.  યાં આ મા છે  યાં બી  અનંત આ માઓ છે, બી  અનંતા 

પરમા ઓ  છે, અસં ય  કાલા ઓ  છે. આહ  હ  આહ   (-આ મા  છે  યાં). 
આહ   વ  છે  ને  યાં અનંતા  પરમા ઓ  છે, અસં ય  કાલા ઓ  છે, અનંત 
વો  છે,  ધમા તના  અસં ય  દેશ  છે,  અધમા તના  અસં ય  ( દેશ)  છે, 

આકાશના અનંત ( દેશ) છે. 
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અનંત અ ય યો સાથે.... અનંત અ ય યો સાથે, પાછા એમ. એક 
સાથે  નહ .  અ યંત  એક ે ાવગાહ....  અનંત  અ ય યો  સાથે  અ યંત 
એક ે ાવગાહ.... એક ે માં  છે, એમ.  જુઓ, આહ  આ મા  છેન ે યાં  પણ 

અનંત આ માઓ  છે, આહ  અનંતા  પરમા ઓ  છે. આ આ મા  છે  યાં  જ 

અનંતા  (પરમા )  એક ે માં—એક  જ યાએ  છે.  આ મા  છે  ત ે આકાશની 
જ યામાં અનંતા  કધો પ ા છે પરમા ના  ૂરા, અસં ય કાળા ઓ છે. એવા 
અનંત અ ય યો સાથ ેઅ યંત એક ે ાવગાહ—એક જ યાએ  યા ત—
હોવા છતાં પણ પોતાના  વ પથી ન હ છૂટવાથી.... પણ પોતે પોતાથી છૂ ો 
નથી,  ટકો ક ણ  ચૈત ય વભાવ પ  છે.  આહાહા  !  ભગવાન  આ મા  પરને 
અ ો  ય  નથી.  એક  જ યાએ  અનંત  યાપેલા  હોવા  છતાં  પોતે  ( વ)  તો 
પોતાથી  ભ  (-છૂ ો) નથી. ચૈત ય વભાવ પ ( વ) પરથી  ભ  છે. પોતાના 
વ પથી ન હ છૂટવાથી.... પોતા ું  વ પ  ાંય ભળ  ગ ુ ંનથી. એક જ યાએ 

(અનંત  ય)  રહે  છે,  છતાં  પોતાનો  (- વનો)  ભાવ  ાંય  ભ ો  નથી. 
ટકો ક ણ  એટલે  જેવો  છે  તેવો,  ચૈત ય વભાવ પ  ભગવાન  (આ મા) 
ચૈત ય વભાવ પ છે…. ચૈત ય વભાવ પ છે.  યો, સાત બોલ થયા. 

આમાં સાત (બોલ) યાદ રહે કે નહ  રા ે ? શેઠ !.....હમણાં બે  દવસથી 
નથી આવતા. ........ સમ  ંકાઈ ? આ સાત બોલ છે. પોપટભાઈ ! રા ે યાદ 
રહેશે કે નહ  ? છોકરા કેટલા છે એ ખબર છે કે નહ  ? છોકરાને કેટલા છોકરા છે 

એ  બધી  ખબર  હોય  એને.  મોટાન ેઆટલા  છે,  એને  છોડ ું આટલી,  છોકરા 
આટલા  ને.... આ  કહે  છે  કે  ુ ં કોણ  છો,  કેવડો  છો. આ  સાત  બોલ ે ુ ં છો. 
આહાહા ! આવો  વ વ પ ભગવાને જોયો (કે) આ આવો છે આ. સમ ય 
છે ?  વની હ   યા યાની ખબર ન મળે.  

આ  વશેષણથી  વ ુ વભાવનો  નયમ બતા યો.  હવ ે પોતે આચાય 
કહે છે. આવો  વ નામનો પદાથ સમય છે.  યો, એ આચાય ું કથન. આવો 

વ નામનો પદાથ સમય છે. આહ  સમયની  યા યા કર . આવો સાત બોલે 
જે વણ યો—એવો ભગવાન ેક ો (તે) આવો  વ નામનો પદાથ (સમય) છે. 
સમ  ંકાઈ ? કહે છે ને ? ભગવાનદાસ શોભાલાલ આવા છે. આટલા એન ે



[166]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

મકાન, આટલી  એને  દકુાન, આટલી  એને  ુ ં કહેવાય  ?  તમાર   મોટ ,  એના 
આટલા  કારખાના,  આટલે  ઠેકાણ ે એની  દકુાનો  ચાલ ે એના  આટલા  પાછા 
આડ તયા,  .........    ું  ૂળમાંય નથી, એ તો એના (-પરના) ઘરમાં છે. આ તો 
બહારથી ઓળખ ું હોય કે ભગવાનદાસ શોભાલાલ કોણ ? કે મોટ -મોટ  દકુાનો 
હાલે  છે,  આટલી  આટલી  મોટરો  બીડ ું  લઈ  જવાની,  ૂકવાની  આ  તે.... 
સમ યા ને ?  ુ ંકહેવાય સાધારણ મોટર હોય એને ?  પ. ....... કેટલી  તની 
ફલા ં, ફલા ં. હા, એ તો  પમા ંએક  ફેર  બતા ું હ ું ને ?  ફેર યા‘તા  યાં 
પમાં લઈ ગયાં હતાં. મલહારગઢ જો ું‘ ુ ંને ? તમે બધા હતાને ?  ું કહેવાય? 

બ ર.. કેમકે સાર  મોટર ચાલ ેનહ   યાં,  પ ચાલે. સડક હોય તો સાર  મોટર 
ચાલે.  .......  પોલીસ  હતા  યાં જગલમાં  બંદકુ  સ હત.... આવી ભગવાનદાસ 

શોભાલાલની,  બે ભાઈયોની આવી ઋ  હતી એમ  કહે,  યો. એથી ઓછ –
વ ી કહો તો એને ઓળ યા (ન કહેવાય). આ તો દાખલો છે શેઠ! એમ આ મા 
આવો છે. આથી ઓછો–વ ો માનો તો આ મા એવો છે નહ . કેમ જુગરાજ  ! 
આહાહા !  

સમયસાર. આવો  વ નામનો પદાથ એને સમય  કહેવામાં આવે  છે. 
હવ ેઉપાડ ું  છે તો આહ   વસમય ને પરસમય (અથાત્) ધમ  ને અધમ . પણ 

પહેલો ધમ  એ  ય કેવો છે (ત ેવણ ું) અને  યારે એ ધમ  પછ  આ ું  ય છે 

એ પોતામાં પ રણમે— યારે  વમા ં  કરે— યારે  વસમય થાય એટલ ેખરો 
આ મા થાય. ઓ ું તો એક  ય પ સાધારણ છે, પ રણમે  ુ પણ ે યારે ખરો 
આ મા  કહેવાય.  અને  રાગ- ષેમાં  પ રણમ ે ( યારે)  અણા મા– ુ  ગલ.. 
અણા મા કહેવાય. સમ ં કાઈ ?  

યારે  હવે....  (અ યાર  ુધી)  સમયની  યા યા  કર ,  આ માની.  હવે 
યારે આ ( વ).... હવે સમયની  યા યામાં  વસમય ને પરસમય (એવા) બે 

ભેદ પાડ ેછે પયાયમાં. આ (પહેલાં)  યની વાત કર .  યમા ંપયાય આવી ગઈ 
ઉ પાદ- યયની, પણ આ તો હવે પ રણમનની વાત કરે છે.  યારે આ ( વ), 
સવ  પદાથ ના  વભાવન ે પ્રકાશવામાં  સમથ....  દેખો,  ગાથામાં  ‘કેવળ ાન‘ 
આ ું.  બી   ગાથામાં  ‘કેવળ ાન‘,  પહેલામાં  ‘સવ  સ ‘  ને  ‘કેવળ ાન.‘ 
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કેવળ ાનીઓન ે યાં  યાં યાદ કર ને બેસા ા છે ! સવ પદાથ ના  વભાવને... 
ુ ં ક ું  ? સવ  પદાથ ના  વભાવન ે હ .  જેટલા  અનંતા આ માઓ,  અનંતા 

પરમા ઓ,  અસં ય  કાળા ઓ,  એક  ધમા ત,  એક  અધમા ત  અને  એક 
આકાશ—એનો  જે  વભાવ  છે,  એનો  જે  વભાવ  છે...  સવ  પદાથ ના 
વભાવને પ્રકાશવામાં સમથ એવા કેવળ ાનને.... આ કેવળ ાનની  યા યા. 
સવ પદાથ ના  વભાવન ેપ્રકાશવામા ંસમથ એ ું  કેવળ ાન, એટલી  યા યા 
આવી.  

હવે  એન ે ઉ પ   કરનાર   ભેદ ાન યો ત....  કેવળ ાનને  ઉ પ  

કરનાર   ભેદ ાન યો ત...  કેવળ ાનને  ઉ પ   કરનાર  ુ ય,  દયા-દાન, 
યવહાર  એ  નહ ,  એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  સા ય  અન ે સાધન  બેય 
સમ ું  ભે ું.  સવ  પદાથ ના  વભાવને  પ્રકાશવામાં  સમથ  એવા 
કેવળ ાનને—સા ય  પરમા માદશાને—ઉ પ   કરનાર .....  કોણ  ઉ પ  

કરનાર   ?  ભેદ ાન યો તનો  ઉદય  થવાથી....  ભેદ ાન યો તનો  ઉદય 
થવાથી....  એ  રાગ  અને  ન મ થી  પર  (- ભ )  એ ું  આ મા ું  ભેદ ાન,  તે 
ભેદ ાન  કેવળ ાનને  ઉ પ   કરનાર  છે. ભેદ ાન  ત ેસાધક  છે, એનાથી સા ય 
કેવળ ાન ઉ પ  થાય છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એ  યવહાર જે થશેને 
યવહાર....  યવહાર  સાધન-ફાધનની  આહ   ના  પાડ   છે.  એ  યવહાર  છે 

એનાથી  તો  ભ   પડ ન ે પોતામાં  ભેદ ાન  કર   પરથી  ભ   (થયો).  પોતાથી 
અ ભ  થયો અને પરથી  ભ  (થયો). પરથી  ભ , પોતાથી અ ભ —એવી જે 

ભેદ ાન યો ત એનાથી કેવળ ાન ઉ પ  થાય છે. સમ ં કાઈ ?  
કેવળ ાન યો ત  ઉ પ   થવામાં....  કાલે  જ  આપણ ે આ ું’ ું  ને  ? 

( વચનસાર ગાથા ૧૬,  વચન નં. ૧૩) કોઈ સાધનની જ ર (નથી). બસ, એ 

જ  અહ   કહે  છે.  એ  પણ  અ ૃતચં ાચાયની  ટ કા  છે,  એ  જ  આ 

અ ૃતચં ાચાયની  ટ કા  છે.  ઓહોહો  !  સમયસાર,  વચનસાર,  પંચા તકાય 
એની  ટ કા  જૈનધમની  ‘ગીતા‘  જેવી  છે.  માણસે  મ ય થ  થઈને—પોતાના 
સં દાયનો  આ હ  છોડ ને  મ ય થથી— વચારે  ને  મ ય થથી...  અમન ે આ 

સ દાય (મ ો) માટ ેઆમ છે એમ નહ , વ ુ  ુ ંછે ? (એ  વચાર ું જોઈએ). 
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સમ  ં કાઈ  ?  પણ  આ  સ દાય  બાંધીને  એવા  માર   ના યા  જગતને. 
‘..........નયને  નહાળતાં, ત વની વાત કરતાં   ન લાજે.‘ અમારો આ સ દાય, 
અમારો આ સ દાય.... સ દાય જો ું (રહેવા દે અને) ભગવાન ેકહેલો માગ લે 
ને. સ દાય ું તારે  ુ ંકામ છે હવે ? આહાહા !  

કહે છે, સવ પદાથ ના  વભાવને.... સવ.. કાઈ બાક  નહ . સવ  ય, 
સવ  ે , સવ કાળ અને સવ ભાવ—એ બધાનો  વભાવ પાછો. સવ  ે નો, 
કાળનો,  ભાવનો,  ુણનો,  યનો,  પયાયનો—એવા  વભાવને  પ્રકાશવામા ં
સમથ એવા કેવળ ાનને ઉ પ  કરનાર  ભેદ ાન યો ત.... એક જ ઉપાય 
ક ધો.  એનો  ઉદય  થવાથી....  ભાષા  જુઓ  !  ગટ  થઈ  નવી,  અના દની 
ભેદ ાન યો ત નહોતી. ( વ) અના દનો તો રાગ સાથે એક વ હતો. સમ ં 
કાઈ ? અના દનો તો  વક પની સાથે એક વ હતો—મા યતામાં હ , એક વ થ ું 
નહો ું.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એક વ  થ ું  નથી,  (કેમ  કે)  વક પ  વક પ  છે, 
વભાવ  વભાવ  છે.  પણ મા યતામાં  વક પ  જે ઉઠે  છે  (એની જોડ)ે એક વ 
માનતો  હતો  (એ  ૂટ ને)  ભેદ ાનની  યો ત  ઉ પ   નવી  થઈ.  ઓલાનો 
(એક વનો)  યય  થયો,  આ  (ભેદ ાન)  ઉ પ   થ ું.  ાન વ પ  ભગવાન 
ચૈત ય વ પ  છે  અને  રાગ  છે  તો  ેય,  પણ  બેની  મા યતામાં—સં ધમાં  એક 
મા ું’ ું, (એથી) એ અભેદ થ ું પર સાથે (અને) એ તો સંસાર છે,  મ યા વ છે, 
એનાથી સંસારની ઉ પ  છે.  

આ  કેવળ ાનની  ઉ પ .....  આ  વક પથી  ભ   પડ ને  ભેદ ાનને 
પોતાથી અભેદ કર ું એ કેવળ ાનની ઉ પ ું કારણ છે. આહાહા ! (અ ાનીને 
એમ થાય છે  કે) માર  ના યા આહ  તો. એ સાંભળે ું કાઢ  ના ું બ ું. (-ધમ 
સાંભળવાથી પણ કેવળ ાન ન થાય). સાંભળે ું કાઢ  ના ું અન ેસાંભળેલા ું 
(ધારણા)  ાન પણ કાઢ  ના ું. આહાહા ! વાત તો જુઓ ! કથનની પ ત તો 
જુઓ  ! એ  (આચાય)  તો  કહે  છે  કે આમ પરથી  ભ   પડ ને આહ   ( વમાં) 
આ યો, બસ એ કેવળ ાનની ઉ પ ું કારણ છે. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
એક જ માગ. લાખ વાતની વાત  ન ય. (છ ઢાળા, ઢાળ- ૪, પદ-૪)  
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કહે  છે  કે  જે  કઈ  વક પ  હતા  કે  પર  તરફ ુ ં ણપ ં આ દ  હ ું—
એનાથી આમ જુદો પ ો....  જુદો પ ો  (એટલ ે કે) એ લ   ફેર ું. લ  હ ું 
આહ   (પરસ મખ)  એ  લ   ફેરવી  ના ું,  યારે  ભેદ ાનની  દશા  ઉ પ   થઈ. 
ભેદ ાન યો ત....  જો ું  ?  ઓલાન ે પણ  ‘ યો ત‘  ક ું’ ું,  દશન- ાન 
યો ત. ભેદ ાન યો ત—રાગન ેબાળ ને ઉ પ  ન થવા  દે,  રાખ કર   નાખે 

એવી  ભેદ ાન યો ત.  સમ ં  કાઈ  ?  (કોઈ  કહે  છે):  ભાઈ,  ભેદ ાન  તો 
યવહાર  આ યો  ?  અભેદ  થાય.....  એ  તો  આહ   રાગથી  (ભેદ  થાય)  એ 

અપે ાથી ક ું છે, આમ (ખરેખર) તો ( વ પથી) અભેદ છે. સમ ય છે કાઈ ? 
પરની અપે ા લઈન ેપરથી ભેદ ાન કહેવામાં આ ું  છે...... સમ ં  કાઈ ? 
‘એવો માગ વીતરાગનો, ભા યો  ી ભગવાન.‘  

ભેદ ાન યો તનો  ઉદય  થવાથી.....  ઉદય  થવાથી—પરથી  જુદા 
પડવા ું  ભાન  થવાથી સવ  પર યોથી  છૂટ ....  જુઓ,  સવ  રાગા દથી  છૂટ  

દશન ાન વભાવમાં  ન તપ્ર ૃ પ  આ મત વ....  દેખો, 
દશન ાન વભાવ....  વ ુ  જે  છે  આ મા  તેનો  દશન ાન વભાવ  એમાં 
ન તપ્ર ૃ પ—એમા ંજે  ન તપ્ર ૃ પ આ મત વ–ભાવ એની સાથે 
એક વ પે  લીન  થઈ....  એની  સાથે  એક વ પે  લીન  થઈ...  એની  સાથે 
એક વ પે લીન થઈ પ્ર ૃ  કરે છે—અંદર  ૃ  કરે છે.... જુઓ ! આ  ૃ  

આવી. પર યોથી છૂટ —(એ) ના ત(થી) ક ું. 
હવે દશન ાન વભાવમાં  ન તપ્ર ૃ ....  દશન ાન  છે  ને ? આ મા 

છે  તે  ‘દશન ાન પ  યો ત  છે‘  એમ  ક ુંને  પહે ું  ?  બી   બોલમાં.  એ 
દશન ાનમાં  ન તપ્ર ૃ પ....  એમાં  ૃ પ  (અ ત પ)  એ ું 
આ મત વ....  સમ ય    છે  ? એવા  (દશન ાનમય) આ માની  પયાય આ મા 
સાથે એક વ પે લીન થઈ  ૃ  કરે છે. સમ ં કાઈ ? દશન ાન વભાવમાં 
ન તપ્ર ૃ પ.... વતમાન પ રણ ત...., એ ું (દશન ાનમય) જે આ મત વ 
એની સાથે એક વ પે લીન થઈ પ્ર ૃ   કરે  છે  યારે  દશન- ાન-ચા ર મા ં
થત થવાથી....  યારે દશન- ાન-ચા ર  એટલે સ ય દશન- ાન-ચા ર માં 
થત  થવાથી  પોતાના  વ પન ે એકતા પે....  એકતા પે  એક  જ  વખતે 
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ણતો અને (તથા) પ રણમતો એવો તે ‘ વસમય‘ એમ પ્રતીત પ કરવામા ં
આવ ેછે. જુઓ, આ ધમ  છે એમ કહે છે.  

આહાહા  ! આવો  જે ભગવાન  ‘સમય‘  ( વ) એ પોતામાં,  પર યોથી 
ભ  પડ , દશન- ાન વ પ એ ું આ મા ુ ં ત વ એની સાથે એક વ પ પ રણ ત 
કરે  છે,  ( યારે)  દશન- ાન-ચા ર માં  થર  થાય  છે,  (તેથી) પોતાના  વ પને 
એકતા પે..... એકતા પે એમ...  થત થવાથી... એક જ કાળે  ણતો અને 
(તથા) પ રણમતો—પાછુ બે આ ુંને સમયનો અથ ? એ જ સમય ે ણે ને એ 
જ સમય ેપ રણમ ેએ ુ ં નામ સમય. આહ  લીધો  છે સરવાળો,  (આ ગાથામાં) 
પહેલાં ક ું હ ું એ. એક જ કાળે  ણપ  ં(ન ેપ રણમ ું) કરે એ ‘ વસમય‘ 
એમ પ્રતીત પ કરવામા ંઆવ ેછે. —એ  વસમય છે. જુઓ, અહ  તો ચોથાથી 
( વસમયપ ં) શ  કર  લી ું  છે.  ુ ન પોતે ચોથા  ( ુણ થાન)થી વાત કરે  છે. 
સમ ં  કાઈ ?  ુ ન  છેને એટલ ેચા ર થી વાત  કરે  છે. બાક  તો  પોતા ું  જે 
ત વ  છે  (તેને  વીકાર )  દશન- ાન- થરતામાં  અંદર  રમે  છે,  યારથી  એને 
‘ વસમય‘— ણતો  ને  પ રણમતો—એમ  કહેવામાં  (આવ ે છે),  એને  ધમ  
કહેવામાં આવે છે.  યો. સમ ં કાઈ ?  વશેષ  યા યા આવશે.   
     

            ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૦ 
ગાથા – ૨, ૩ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૧૦, મંગળવાર, તા. ૧૭-૯-Õ૬૮ 
 

બી  ગાથા.  વ-અ વ અ ધકાર. આવો  વ નામનો પદાથ સમય 
છે.  યાંથી  ફર ને.  સાત  બોલ આ યા‘તા  ને  સાત  ?  સાત  બોલ  ુ ા  હતાને 
ભીખાભાઈને ? રા ે  ુંઝવણમાં (હતા). આ  વની  યા યા. (ગાથામાં) પહેલો 
‘ વ‘ શ દ છે ને ? એ  વ કેવો છે ?  

૧. ઉ પાદ– યય– ુવવાળો છે,  
૨. ઉપયોગવાળો—દશન- ાનના પ રણમન પ ભાવ છે,  
૩. એવા અનંત ધમ ું એક  ય છે,  
૪. એવા  યે,  ુણ ને પયાય— મ-અ મને—અંગીકાર કયા છે,  
૫.  વ-પરન ે કાશવા ું સામ ય પોતે પોતાથી રાખે છે,  
૬. પરના  ુણોનો—પાંચ  યોના  ુણોનો—આ મામા ંઅભાવ હોવાથી, 

પોતાના  ુણથી હયાતી હોવાથી, પર યથી  ભ  છે. છ બોલ થયા.  
૭. અનંત  ય એક  ે –જ યાએ ર ા છતાં  ( વ) પોતાના  વ પથી 

ુત  થઈને  પર પ થતો  નથી,  પોતા પ ે રહે  છે.  કહો, આ  વ  નામનો  પદાથ. 
કહો, સમ ં કાઈ ?  

હવે એને  ધમ  કેમ થાય અને અધમ  કેમ થાય  (છે) એની વાત ચાલે  છે. 
આ ું  વ વ પ—સવ ે જોયે ું, સવ ે કહે ું, સવ ના  ાનમાં આવે ું. હવે 
એવો જે સમય નામનો પદાથ....  યારે આ ( વ), સવ પદાથ ના  વભાવન ે
પ્રકાશવામાં  સમથ....  સવ  પદાથ ના  વભાવને  પ્રકાશવામાં  સમથ  એ ું 
કેવળ ાન—એ કેવળ ાનની  યા યા આવી. કેવળ ાન એ ું છે કે સવ પદાથને 
કાશવામાં  સમથ  છે.  એને ઉ પ   કરનાર ...  કેવળ ાનન ે એટલે  મો દશાન ે

ઉ પ  કરનાર .... અહ   ાનથી એકલી વાત લીધી છે ને ?  
ભેદ ાન યો તનો  ઉદય થવાથી.... શી  ર તે  ?  પરથી  ભ   (પડ ને). 

રાગ,  શર ર,  કમ—એ  બધા  પર ય  છે  એનાથી  ભ   (પડ ને).  સવ 
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(પર) યોથી  છૂટ ....  એ  રાગા દ,  શર રા દ,  કમ ું  સવ–બ ું  લ   છોડ ને—
પર યો ું  લ   છોડ   દઈને—દશન ાન વભાવમાં...  ભગવાન  આ મા 
દશન ાન— ા- ાતા— વભાવ  છે  એ ું  જે  ન ત  હોવાપણા પ 
આ મત વ.....  આ ું  જે  ખરેખર  પોતા ું  હોવાપણા પ  આ મત વ,  એ 
દશન ાન વભાવમાં જ રહે ું અ ત પ એ ું આ મત વ. સમ ં કાઈ ?  

એની  સાથ ે એક વ પે  લીન  થઈ  પ્ર ૃ   કરે.....  આવી  જે 

દશન ાન વભાવ પ વ ુ એની સાથે એક વ પ  ૃ  કરે એ ું નામ  વસમય, 
એ ું  નામ સ ય દશન- ાન ને ચા ર , એ ું  નામ ખરો આ મા.  કહો, સમ ં 
આમાં ? શર ર, વાણી, મન તો પર છે બધા જડ, એ ું કઈ આ મામાં (હોવાપ ં) 
છે  ન હ.  આ મામાં  કઈ  ુ ય  ને  પાપ,  દયા-દાન- ત-ભ તના  પ રણામ  એ  

આ મામાં નથી, આ મામાં તો દશન ને  ાન એવો  વભાવ (છે). એની હયાતી પ 
જે ભગવાન આ મા (છે) એની અંદર એકા  થઈને..... પર યથી છૂટ ને આહ  

એકા  થાય....  યાં જે એકા  હતો—રાગમાં, પરમાં (અથવા) શર રની  યા—
આ  હુ.. આ  હુ..  હુ  ક ..  હુ  ક ..  હુ  ક .. આ  મા ..—એ ુ ં જે  પર યમાં 
પોતા ુ ં હોવાપ ં  વીકા ુ  હ ું એનાથી  છૂટ ,  પોતાનો  જે આ મા— ા- ાતા 
વભાવથી  ભરેલી  વ ુ—એમાં  એકાકાર  થઈ,  સ ય દશન– ાન–ચા ર ની 
પયાયને  ગટ  કર   એમાં  લીન  થઈ  વત  એને  વસમય  કહ એ,  એને  ધમ  

કહ એ, એન ેઆ મા કહ એ (એટલ ેકે) એ આ મા જેવો હતો એવો આ મા થયો 
(એમ) કહ એ. સમ ં કાઈ ? 

એક વ પે....  જે  રાગ ને પરમાં એક વની મા યતા પે હતો એ અના મા 
હતો. આ વ,  ુ ય–પાપના ભાવ  પરત વ  છે,  કમ,  શર ર, અ વ  પર  છે—
એની  હયાતીમા ં આ માની  હયાતી  નથી.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એટલે  પરની 
હયાતી ું લ  છોડ , પોતાની હયાતીવાળો ભગવાન આ મામાં—આવો જે ક ધો 
એ દશન ાન વભાવ/ વ પમાં—અંતર એકા  થતાં લીન થઈ પ્ર ૃ  કરે છે.... 
જો ું  !  પોતે  ુ ષાથથી  કરે  છે  યારે  દશન- ાન-ચા ર માં  થત  વતવાથી 
(અથાત્) તે કાળે પોતાના સ ય દશન, સ ય ાન ને સ ય  ચા ર  એમાં  થત 
થવાથી.....  યારે  આ  પર યોથી  છૂટ ,  વ યના  હોવાપણાના  વભાવમાં 
એકા  થઈ  વત છે  યારે..... ‘ યારે‘ એમ કહે છે (એટલ ેકે)  યારે આમ કરે છે 
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યારે  દશન- ાન-ચા ર માં.....  યારે  પોતા ું  વ પ  જે  દશન ાન વભાવ 
કાળ  (છે)  એની  તી ત,  એ ું  ાન  અને  એની  રમણતા  (કરે  છે  યારે).... 

સમ  ંકાઈ ? 
વ ુ  ભગવાન આ મા  દશન ાન વભાવવા ું–હયાતીવા ું   ત વ,  એમા ં

આ  ુ ય-પાપ,  શર ર,  વાણીની  હયાતી  એનામાં  નથી.  એ  એમાં  નથી  (-એ 
રાગા દ આ મામાં નથી છતાં) એમાં (-રાગા દમાં) જે લ  હ ું, (તે) એના લ ને 
છોડ ,  પોતાનો  દશન- ાનનો  વભાવ  છે  એમાં  એકાકાર  થઈને  સ ય દશન–
ાન–ચા ર ની પયાયમાં લીન થવાથી, પોતાના  વ પન ેએકતા પે..... પોતા ુ ં
વ પ જે  ાનાનંદ વ પ છે તેને  ા,  ાન અને ચા ર ની વીતરાગ પયાય  ારા 
એક જ વખતે—એ જ સમય ે ણે ને એ જ સમય ેપ રણમે (છે). સમ ં 
કાઈ  ?  એક  જ  વખતે  ણતો.....  એ  જ  કાળે  ત ે દશન– ાન–ચા ર ે 
પ રણમતો (અને) પોતાને  ણતો કે ‘આ ર તે (- પે) હુ છુ‘ અને (આ ર તે) તે 
જ  વખતે  ણતો અને  (તથા)  પ રણમતો એવો  તે  વસમય....  વસમય 
એટલે ખરો આ મા. આ મા છે તેવો થયો એને  વસમય આ મા કહેવામાં આવે 
છે. સમ ં કાઈ ? એમ પ્રતીત પ કરવામાં આવે છે. 

પોતાનો  વભાવ હોવાપણે  કાળ, એમાં  તો  દશન ને  ાન જ  વભાવ 
ભય   છે.  એને  અવલંબીને—એકાકાર  થઈને—સ ય દશન– ાન–ચા ર માં 
એક વ પ ેપ રણમે છે.... કહો સમ ં ? પોતાના  વ પન ેએકતા પે પ રણમે 
છે અને  ણે  છે એવો ત ેઆ મા.... બહુ જ મીઠ  વાત અને ઘણી જ સીધી 
વાત.  પોતા ું  હયાતીપ ં  અને  પર ુ ં હયાતીપ ં—બે  સ   ક ુ.  પણ  પરની 
હયાતી ું  હોવાપ  ંએનામા ં છે, આહ   નથી. એથી  તેને—પર યના  હયાતીના 
લ ને—છોડ   દઈન ેપોતાની હયાતીવાળો  જે ભગવાન  દશન– ાન વ પ એમા ં
એકતા પે,  અંતર  એકતા પે  દશન– ાન વ પ–ચા ર વ પ  થવાથી  પોતાના 
વ પને એક જ વખત ે ણે ને પ રણમે  યારે તેને આ મા કહેવામાં આવે  છે. 
યારે  ત ે ધમ   થયો,  યારે  ત ે પોતાના  ઘરમાં આ યો.  સમ  ં કાઈ  ?  શેઠ  ! 
‘ વસમય‘ એમ  પ્રતીત પ  કરવામા ંઆવ ે છે.  કહો,  સમ ય  છે  કે  નહ   ? 
પોપટભાઈ ! એ શેઠ ! આ સમજ ું પડશે. (નહ તર) ક યાણ ન હ. હા... ઐસા 
હૈ. ચોરાશીના અવતાર.... આહા ! અરે ! અક યાણના પંથે પ ો ચોરાશીમાં. 
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જે પોતામાં નથી એ ું અવલંબન લી ું—જે પોતામાં નથી એવા  ુ ય-પાપ 
વક પ,  શર ર,  વાણી,  મન  એ ું  અવલંબન  લી ુ ં (અને)  પોતામાં  છે  એ ું 
અવલંબન છો ું—આ ધંધો કય . હવ ેકહે છે કે જે તારામા ંનથી તે ું લ  છોડ  
દે અને જે તારામા ંછે તેમાં જોડા. સમ  ંકાઈ ? અને તેથી એ વ ુની  તી ત, 
એ વ ુ ું  ાન, એ વ ુની રમણતા—એ  પ ેથવાથી... જુઓ ! થવાથી એમ 
(કહે  છે).  પહેલો  (અ ાનદશામાં)  બી   ર ત ે થયો  હતો,  (હવે)  આ 
( ાનદશામાં) આ ર તે થયો પયાયમાં. સમ ં કાઈ ?  

આ  ર તે  દશન– ાન–ચા ર માં  થત  થવાથી....  જુઓ,  ‘પયાયમાં 
થત થવાથી‘ એમ લી ુ ંછે. સમ ં કાઈ ? આમ  ય તરફની એકતા એમા ં

થતાં.... આ ું આમ  ‘ થત થવાથી‘ એમ લી ુ ં છે. સમ ં કાઈ ? પોતાનો 
વભાવ  ુ  ચૈત ય, (ત ેમય)  ય એમા ંએકતા પે પ રણમતાં....   તો  યાં 
( કાળ   ય પર) ગઈ, પણ પ રણમીન ે(જે) થ ું એમાં (હવે)  થત છે એમ 
કહે ું  છે આહ .  અના દનો  જે  અ ાન  ને  રાગ– ષેમાં  થત  હતો  ત ે સંસાર 
મ યા વભાવ  હતો.  સમ ં  કાઈ  ?  (હવે)  પોતાના  ઘરમાં  આવી  અને  જે 

દશન– ાન–ચા ર ની  થ ત  ગટ કર , એમા ં થત થવાથી (એટલ ેકે) પોતાના 
વ પમાં એકતાપણે પ રણ યો એને સ ય , એને આ મા, એને ધમ , એને 
મો માગ   કહેવામાં  આવે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  હવ ે જેની  વ ધની—ર તની 
ખબર ન મળે  (અથાત્)  કેમ ધમ થાય અને  કેમ અધમ ટળે એની ખબર  (નથી) 
અને ધમ કરનારો કેવડો–કેમ છે એની ખબ  ન મળે (એને ધમ શી ર તે થાય ?) 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 

પહેલી  ગાથા(માં  સ ને)  વંદન  કર ને  ક ું  હ ું,  તો  બી   (ગાથા)  શ  

કર ન ેઆ ક ું : ભગવાન આ મા આવો (છે) એ પોતાના.. પોતાના હોવાપણામાં 
એકા  થઈને પ રણમ ેછે  યારે ખરેખર દશન– ાન–ચા ર મા ં થત છે, (પણ) 
એ રાગમાં, કમમાં  થત નથી. સમ ં કાઈ ? મ ઘો માગ છે. 

ોતા : સ તો છે કે મ ઘો ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : છે તો સ તો સત્  ને લઈને, પણ  ુ ષાથ કાઈ અવળો 

અના દનો છે. સાંભળ  નથી એ વાત.  ાં પરપદ ? એમ ( ાં) પોતે ? એની પણ 

ખબર નથી. ‘આ શર રની  યા હુ ક  છુ, બો ું છુ હુ, જુઓ ! શર રન ેરા ું છુ, 
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સંયમમા ંરા ુ ંછુ, ઇ યદમન ક  છુ‘ (એમ અ ાની માને છે, પણ) બ ું જડ છે 

એ તો. સમ ં કાઈ ? ઇ યન ેદમન કર   ાસ થોડો લીધો એથી  ય દમન 
થઈ, એથી મન ેસંયમ થયો  (એમ માનનારને)  મ યા વ થ ું. સમ  ં કાઈ ? 
(કારણ કે) જેમાં જે નથી એન ેદમન  ુ ંકર ું ? એને રોક ું  ું ? સમ ય છે કાઈ 
? કારણ કે એનામાં જે  ુ ય ને પાપના  વક પો ઉઠતા હતા એ ું અ ત વ એ 

આ મામાં  નથી. એના  (- વક પના) અ ત વમા ં ટકતો હતો  ત ેસંસાર હતો,  ત ે
મ યા વ છે, ત ેઅના મા છે, ત ેઅધમ  આ મા છે. કારણ કે એનો ધમ નથી એમાં 
એ ટ ો હતો.  

આ તો પોતાનો  વભાવ દશન ાન વભાવ એમાં એકાકાર થઈ અને  જે 

દશન– ાન–ચા ર માં  થત  થયો  તો  નજ  ઘરમાં  પ ો—આ યો.  એને 
વસમય કહ એ, એને ધમ  કહ એ, એ ધમા મા એને કહ એ. કહો, સમ ં 
આમા ંકાઈ ?  

પણ  યારે તે.... પહેલી વાત સવળ  લીધી— વસમયની લીધી. જો ું ! 
અના દની પછ  લીધી. આ મ ાન થાય  યારે અના દ ું  ુ ંહ ું એ ુ ં ાન થાય. 
પહેલો  વસમય  લઈ  પછ   પરસમય  (વણ યો).  ન હ  તો,  છે  તો  પરસમય 
અના દનો,  પણ એ પરસમય ું  ાન ધરાવે  કે થાય  ારે ?  કે યથાથ  વસમય 
થાય  યારે ( ાન થાય  કે) ઓહો ! અના દનો આ  માણેનો  હુ હતો. સમ ં 
કાઈ ? પણ  યારે... ‘પણ  યારે‘ એટલે  ુ ં? આ છે આમ. પણ  યારે... 
આ  માણે ( વસમયપ ં) ન કરે તો અના દ અ વ ા પી જે  કેળ.... અના દ 
અ ાન... અ વ ા અ ાન પી કેળ.... કેળ, કેળ નથી આ ? કેળાની કેળ. કેળ કા 
ઝાડ, આદત નહ .  કેળ,  કેળ.  કેળના બછડા  નથી હોતા ?  કેળના બછડા. આ 

કેળાના ઝાડ –બ ચા. ખોલે  તો  કેળ નીક ા જ કરે. બછડા  કહે  છે  ને ?  ા 
કહત ેહ ? પ -ેપ ા, ગાંઠ, કેળની ગાંઠ. કહે છે, એવો મોહ કેળની ગાંઠ જેવો છે. 
સમ ં  કાઈ ? અમારા  કા ઠયાવાડમાં એને બછડા  કહે  છે.  નીક ા જ કરે, 
એમ. ખો યા કરે તો પાંદડા નીક ા જ કરે, નીક ા જ કરે.  

અના દ  અ વ ા પી  કેળ....  કેળ.  એ  કેળ ુ ં ઝાડ  એની  અહ   ઉપમા 
આપી    છે  (કે) અ વ ા પી  કેળ. ઓલી  કેળ ન હ, પણ અ ાન પી  કેળ.  તેના 
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ૂળની ગાંઠ જેવો.... અ ાન પી કેળના  ૂળની ગાંઠ જેવો... ગાંઠ નાખી પાછ . 
એ  ( ુ   થયેલો)  મોહ  તેના  ઉદય અ ુસાર....  જડ  મોહ  જે  ુ   થયો  છે 

અના દથી, એના ઉદયને અ ુસાર  વત છે આમ.  વભાવને અ ુસારે ( વત ું) 
છોડ   દઈને, આમ  કમની  ુ ના  ઉદયન ેઅ ુસારે પ્ર ૃ ના આધીનપણાથી 
( વત છે). સમ  ંકાઈ ? 

પોતાનો  વભાવ હોવાપણે છે તેની  ૃ ન ેછોડ  અન ેકમનો જે ઉદય છે 

એને અ ુસારે  ૃ માં—એન ેઅ ુસારે કેડ ેકેડ ેચા યો.... તેના ઉદય અ ુસાર 
પ્ર ૃ ના આધીનપણાથી.... એને વશ થઈ ગયો. એના ઉદય અ ુસાર જે રાગ 

અને  ષે,  ુ ય  ને  પાપ—એન ે આધીન  થઈ  ગયો.  દશન– ાન વભાવમાં 
ન તપ્ર ૃ પ આ મત વથી  છૂટ .... આ  ‘એને આધીન  થયો‘ એટલ ે ુ ં
થ ું  ?  કે  દશન– ાન  એવો  આ માનો  વભાવ  કાળ   કાયમ— ા– ાતા 
વભાવથી ભરેલો ભગવાન—એવી જે  ન ત =  નયત, ૃ  = ટક ું— ન ય 
જે ુ ં ટક ું  છે  એ ું  જે  આ મત વ—તેનાથી  છૂટ ....  પર યના  ન મ થી 
ઉ પ   મોહરાગ ેષા દ  ભાવોમાં....  વશેષ  પ   ક ુ.  પર યના  ન મ થી 
ઉ પ   મ યા વ  અને  રાગ– ષેા દ  ભાવોમાં એકતા પે  લીન  થઈ  પ્રવત  છે.  
(–એ) પયાય ુ  (છે), કમના ઉદયને અ ુસારે મોહ અને રાગ– ષેના ભાવમાં 
એકતા પ ે વત  છે,  એકતા  થઈને  (-કર ને)  વત  છે.  યારે  ુ  ગલકમના 
કામણ કધ પ  પ્રદેશોમાં  થત  થવાથી....  યો,  છે  તો  રાગ– ષેમાં  થત, 
(પણ)  આહ   (આ મામાં)  થત  નથી  એટલે  ‘ ુ  ગલકમમાં  થત‘  એ ું 
અ ાનપણે એણે  મા ુ ં છે  (કે)  ‘હુ  ણે  પરમા ં થત  છુ,  પરમા ં થત  છુ.‘ 
સમ ં  કાઈ ?  જે  દયા-દાન- ત-ભ ત,  કામ- ોધના પ રણામમાં  થત  છે, 
એ ખરેખર  ( વ) યમા ં થત  નથી એટલે  ુ  ગલકમમાં  થત  છે.  સમ ં 
કાઈ ?  

આ  ર ત ે ( વ)  યારે  પ્રવત  છે  યારે....  ઓલામા ં (- વસમયની 
યા યામાં)  પણ એમ આ ુ ંહ ુ ં કે  યારે આમ  ૃ   કરે  છે  યારે  દશન–
ાન–(ચા ર )માં  થત થવાથી.... આહ  પણ એમ ક ું કે  યારે તે ( વ) 

આ ર ત ેઉદય અ ુસાર  વત છે... ભગવાન આ માના  વભાવને અ ુસરતો નથી 
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અન ે ન મ ન ે અ ુસરે  છે,  તેથી  પર યના  ન મ થી  થતાં—ઉ પ   થતાં 
(અથાત્) વ ુમાં નથી, (પણ) પરના લ  ેઉ પ  થતાં મોહરાગ ેષા દ ભાવોમા ં
એકતા પે  લીન....એકતા પે....  વ ુ  પર  છે,  છતાં  વભાવમાં  ‘એ  છે‘ એમ 
માની તેમાં (રાગા દમાં) એકતા પ ે વત છે (કે) એ રાગ ને  ષે અને  ુ ય-પાપ તે 
હુ છુ. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

ુભા ુભ રાગ,  વક પ એમાં એકતા પે  વત ુ ંએ જ  મ યાદશન– ાન 
ને  મ યાચા ર   છે.  સમ  ં કાઈ  ? એકતા પે  લીન  થઈ  પ્રવત  છે  યારે 
ુ  ગલકમના કામણ કધ પ પ્રદેશોમાં  થત થવાથી.... ઓ ુ ં ( વસમયની 
યા યામાં)  ‘દશન– ાન–ચા ર માં  થત  થવાથી‘  (એમ)  હ ું  પહેલામાં. 
પોતાના  વભાવની  ા– ાન ને રમણતામાં  થત હતો, આ (પરસમય  વ) 
કમ દેશમાં  થત છે. કારણ કે એના (કમના) અ ુસારે થતાં રાગ– ષેમાં  થત 
છે એટલે કમના  દેશના ભાગમાં  થત છે, એમ (કહે ું છે અથાત્)  ન મ માં જ 

એ ું  ચ  ચ ું છે. સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 
ુ  ઉપાદાન ભગવાન આ મા તેનાથી છૂટ ... છૂટ  એટલે કે છૂટલેો છે જ 

અના દથી. સમ ં કાઈ ? એમ ક ુંને  યાં ? આ મત વથી છૂટ  એટલે એ 

પોતે છૂ ું (-છૂ ો) જ છે અને પર યના  ન મ થી થતાં...... ુ  ગલમા ં થત 
થવાથી  પર યન ે પોતાની સાથે એકપણે....  યો. પર યન ે પોતાની સાથે 
એક.... પર ય એટલે  (જે)  વક પ  છે રાગ—દયા-દાન- ત-ભ ત, કામ- ોધ 
આ દ  વક પ—એ પર ય  છે.  પર ય અ ુસારે થયેલો ભાવ—પરના  ન મ ે 
થયેલો ભાવ—પર જ  છે ખરેખર. એવા પર યન ેપોતાની સાથે.... ભગવાન 
આ મા તો  ાન–દશન વભાવ છે, એમાં રાગ છે નહ . રાગ આ વત વ છે, કમ 
અ વત વ છે. અ વના અ ુસારે થતો આ વભાવ તેમાં એકતા થયો (-થઈ 
તો)  વભાવ છૂટ  ગયો. સમ ં કાઈ ? 

એ  પર યને  પોતાની  સાથે  એકપણે  એક  કાળમાં  ણતો  અને 
રાગા દ પે  પ રણમતો....  દેખો  !  ‘ ણતો‘  તો  લીધો,  કારણ  કે  ાનની 
પયાયનો  વભાવ  છે. એ  વખતે  ણ ુ ં એ જ અંદર અ ય તપણ ે છે, એમ. 
ાન ું આમ  ( વને)  ણ ું  (થ ું)  જોઈએ,  એને  ઠેકાણે  રાગ અને  ષે—બે 
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અંશ કૃ મ  વભાવભાવ—એન ે ણતો અન ેત ે પ ેપ રણમતો....  યો, સમય 
ત ે (-એક)  જ  લીધો. એક  કાળમાં  ણતો અન ે રાગા દ પ  પ રણમતો.... 
ઓહોહો ! (  :)  ુ ય-પાપન ે ણે છેન ેએ (પરસમય  વ) ? (સમાધાન :) 
એમ નહ . એ  ાનની પયાયમાં તે  કારનો રાગા દ જે છે એને  ણવાનો  વકાસ 

છે,  એ  ર તે  ‘ ણતો‘  એમ  કહેવામાં  આ ુ ં છે.  આમ  જે  (અંતર)  ણ ું 
જોઈએ,  એને  ઠેકાણ ે આમ  (બા )  ણે  છે  પોતાને.  એવો  ણતો, 
પ રણમતો.... સમ ં કાઈ ? (પરસમય  વ) જુદ ુપાડ ને (-ભેદ ાન કર ને) 

ણતો નથી કે ‘આ રાગ છે‘ એમ. પણ એનો અથ એ છે કે જેમાં (-રાગા દમાં) 
એકાકાર થાય છે તેને (-ત ેરાગને)  ાનની પયાયમાં  ણવા ુ ંકાય  યાં થાય છે, 
(તેથી  ણવા ું) થાય છે ને પ રણમ ેછે. સમ ં કાઈ ? 

સમયસાર  સાંભળવાને  માટ ે પણ  અ ુક  તની  પા તા  જોઈએ  છે. 
પહેલેથી ક ુ ંહ ું ને ? અનંતા  સ ને  થાપીએ છ એ, અનંતા  સ ને  થાપીએ 

છ એ. ભાઈ ! આ તો મો ના માલ કાઢવાના છે. સમ ય છે ? ઘણી ગંભીરતા, 
ધીરજ અન ેઅંદર  અ ુક  તની  પા તા  હોય  યારે આ  વાત  યાલમા ં એને 
આવે. સમ ં  કાઈ ? આ તો  ૂળ વાત  છે ને ?  ૂળ વાત  છે. ભાઈ  !  તા  

ડાક ુ ંપરમાં વાગે છે. ‘ડાકલા‘ નહ  હોતે ? સમજત ેહ ? ડમ . આની કોર વાગે 
(અને) આની  કોર  વાગે. આની  કોર  ( વભાવમાં)  વાગ ુ ંજોઈએ, એને  ઠેકાણ ે

આની કોર (રાગા દમાં) વાગે છે, કહે છે, તા  ડાક ું. રાગ– ષેમાં એકાકાર થઈ 
એ જ વખત ે ણ ું ને પ રણમ ું થાય છે એ  ું  છે તા ં   ડાક ું. આહાહા ! 
સમ  ંકાઈ ?  

તેને  પરસમય  એટલે  અણા મા....  એન ે અણા મા  એમ  પ્રતીત પ 
કરવામાં આવ ે છે.  એ અણા મા  છે એમ  ા  કરવામાં આવે  છે.  સમ ં  
કાઈ  ?  ભગવાન  આ મા  સ ચદાનંદ વ પ,  ાન–દશનનો  પડલો—એ  એ ું 
હોવાપ  ં(છે, છતાં) એ ું લ  છોડ  બી  ચીજના (-કમના) ફળના અ ુસારે 
વતતો,  (મોહા દમાં)  એકાકાર  થઈ  લીન  થતો,  તે  કાળે  તેને  ણતો  ને 

પ રણમતો  તેને  ‘પરસમય‘  કહેવામાં આવે  છે.  એ આ મામાંથી  નીકળ   ગયો, 
અણા મા છે એ.  યવહારે આ મા,  ન યથી અણા મા. સમ  ંકાઈ ?  
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ોતા : આપન ેફરમાયા ઈસ લયે અના મા હો  તા હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ..... કૌન કહત ેહ ? રાગ પ પ રણમતે હ વો અણા મા 

હૈ.  ......  કહા  હૈ યહા ? માગ તો વીતરાગકા માગ  હૈ, ભાઈ  ! સવ  પરમે ર 
તીથકરદેવન ેએસા કહા હૈ અને ઐસા હ  હૈ ન ? દસુર   ા ચીજ હૈ ?  ુનનેમ, 
યાલમ આતા હૈ  ક નહ  ? સમજમ આયા ? આહા !  

એ તો ખબરેય નથી કે કઈ ર ત ે‘પરસમય‘ ું પ રણમન થાય છે અન ેકઈ 
ર ત ે‘ વસમય‘ ું (પ રણમન) થાય. એની  વ ધની—ર તની (પણ) ખબર ન મળે 

(અને) હાલો ધમ કરો, સા ુ થાવ,  ત લઈ લો. શેના  ત ? ભાઈ ! તને ખબર 
નથી.  ુ ં કેવડો,  ાં, કેમ છો, એન ે(-એની સમજણ) છોડ ને તારામાં નથી એને 
વળ યો છો. સમ ં કાઈ ? વળ યો‘તો—લીન થયો’તો. આહાહા ! આહ  તો 
એ કહે છે, ઓલા— યવહારના જે દયા-દાન- તા દ  વક પ– ૃ  ઉઠે છેને, આ 

એમાં  થત છે એ પરસમય છે એમ કહે છે આહ  તો. સમ ય છે કાઈ ? 
‘અમારે  યવહારમાં  છ એ,  અમે  યવહારમાં  ર ા  છ એ,  અમે 

યવહારમાં પ ા છ એ‘  (એમ કોઈ કહે  છે, પર ુ) એટલે  ુ ં? એની  યા યા  
ુ ં? ભગવાન આ મા પોતાના  ાન–દશનના હોવાપણાના— વભાવના  તી ત, 
ાન ને રમણતા છોડ ન ેએ રાગા દ ભાવની  ૃ માં પ ો એકાકાર થઈને, કહે 

છે કે, એ અણા મા છે.  યવહારના  વક પમા ંપ ો છે લીન થઈને, એ અણા મા 
છે  (અથાત્) એ આ મા  નહ ,  (પણ)  મ યા  સંસાર   છે.  હૈ ?  દેખો,  સબ 

બાત  પ  હૈ, ઉસમ કોઈ  ુ ત બાત હૈ નહ , પડદા પાછળ હૈ નહ , પડદો  ુ લો 
છે. કહો, ભીખાભાઈ !  

(ધમ પ ં)  ાંથી લાવ ુ ંછે ? કહે છે, ‘છે‘ એમાંથી આવશ ેકે નહ  હોય 
એમાંથી આવશે  ?  ‘છે‘  તો આ મા  દશન  ને  ાન વભાવ  છે. એની  સ ુખની 
તી ત,  ાન ને રમણતામાં લીન થ ું એ આ મા છે, એ ધમ  છે, એ  વસમય છે. 

જે એનામાં નથી એન ે(-મોહા દને) ઉ પ  કર ને એમાં  થર થાય છે (એટલે કે) 
એને  ણતો  ટકે  છે  (અને)  પ રણમ ે છે  એ અણા મા  છે. આહાહા  !  નવમી 
ૈવેયક ગયો જૈન સા ુ થઈ— દગંબર સા ુ હ , પાછો  ય લગી સાચો. આ તો 

બધા—વ –પા વાળા— ય લગી  પણ  નથી.  ય લગી—જે  ૨૮  ૂળ ુણ, 
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પંચ મહા તના  વક પ (પાળે છે તે), કહે છે  કે એમાં (- વક પમાં) ઠય  છેન ે? 
યાં  પ ો  છેન ે ?  (તેથી)—જે  એનામાં  નથી  એમાં  એ  પ ો  છે,  (તેથી)—
અણા મા છે. સમ ય છે કાઈ ? અમરચંદભાઈ ! આ શેઠ યાઓ પણ  ુ ં? આ 

બધા  મોટા  મોટા  થઈને  દરકાર  કર   નથી  કાઈ.  મોટા  મોટા  બ દ  લઈ  લેવા 
શોભાના. એ જ ક ુ છે ? દરકાર કર  નથી. 

ોતા : .... ુનનેકો નહ   મલા.. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એક  યાયે  (-ર તે) બરાબર  હૈ.  (પણ)  દસુરા  યાયે, 

અપની  દરકાર  કયા  નહ .  દરકાર  કરે  તો  ભગવાન  બરાજે  છે,  કેવળ ાની 
બરાજે છે  યાં કેમ ન ગયો ? સમ ય છે ?  

જેણ ેપોતાના સવ વભાવ.... ‘દશન– ાન‘ (એમ ટ કામાં) આ ુ ંને ? 
સવદ શ વભાવ.... ભગવાન સવદ શ, સવ   ય  છે  ગટ. ભગવાન આ મા 
‘દશન– ાન વભાવ‘  એમ  લી ુંન ે ?  દશન– ાન વભાવ  એટલ ે કે  સવદશન, 
સવ   એટલ ે ુ   દશન  અને  ુ   ( ાન).  ‘આ મા‘  એટલે  ુ ં ?  કે  દશન–
ાન વભાવ. એટલે  ુ ં?  ૂણ દશન,  ૂણ  ાન. એટલ ે ુ ં? એકલો સવ દશન, 

સવ  ાન  એવો  વભાવ.  એના  સમીપમાં  એકા   ન  થતાં—સવ –સવદ શ 
વભાવી  ભગવાન  પરમા મા  પોતે  (છે)  એના  સમીપમાં  એકા   ન  થતાં—જે 
એનામાં નથી (અથાત્ આ મામાં) અ પ પ  ંપણ નથી (અને) અહ  તો રાગ–
ષે પણ નથી ને પર (પણ) નથી એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

એનામાં  તો  ૂણ  વભાવ—એક ું  દશન,  એક ું  ાન,  એક ું– ૂણ, 
એક ું–સવ.... સવ.. સવ.. સવ.. એની સમીપતાન ેછોડ , જેણ ેકમના સમીપમા ં

  આપી  છે  (ને)  એને  અ ુસારે  થતાં  વક પ—ચાહે  તો  દયા-દાન, 
યવહારર ન યનો  રાગ  હો—એમાં  જે  થત  છે  ત ે ( મ યા   છે).  એ  તો 
ાનના  પયાયનો  વભાવ  છે  કે  ત ે કાળે  તેને  (-રાગા દને)  ણે  અને  ત ે પ ે

પ રણમ ે છે,  (તો) એ  મ યા   છે. સમ ં  કાઈ ? હ રો  રાણીને છોડ ને 
યાગી  થયો  હોય,  પંચ  મહા તના  વક પો  પણ એની  પાસે  હોય  ુભ  (અને) 
એમાં  થત છે તે  મ યા  છે. સમ ં કાઈ ? કેમ ? કે જે જેમાં (-પોતામાં) 
નથી એમા ંએ  થર થયો એટલ ે મ યા ા થઈ (અને) જે જેમાં (-પોતામાં) છે 
તેમાં  થર થાય તો સ યક્ થ ું એ તો. સમ ં કાઈ ? 
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એને  ‘પરસમય‘  એમ  પ્રતીત પ  કરવામાં આવે  છે.  ઓહોહો  !  એક 
ગાથાએ બંધ અને મો માગનો  નકાલ. અરે ! એવી વાત સાંભળવાય મળે નહ , 
એ સાંભ ા  વના એનો  વચાર કેમ કરે અને  ચમા ંકેમ.... ? સમ  ંકાઈ ? 

આ ર તે  વ નામના પદાથને....  યો, પહેલો પદાથ ક ધો હતોને સાત 
બોલે  ?  એવા  વ  નામના  પદાથને  વસમય  અને  પરસમય—એ ુ ં

વધપ  ં પ્રગટ  થાય  છે.  આહાહા  !  અરે  !  બેપ  ં (થ ુ ં એ)  બગ ો. 
સમ  ંકાઈ ? બેપ  ં ગટ થ ું.....એકલો ભગવાન આ મા (છે તેની એકતા 
થવી  જોઈએ)  એને  ઠેકાણ ે આ  રાગા દની  એકતા  (થઈ  એ)  બગ ો—

વધપ ં  ઊ પ   થ ું  એ  એને  શોભા  પામ ુ ં નથી.  સમ  ં કાઈ  ? એ ું 
વધપ  ંપ્રગટ થાય છે. જો ું ?  ગટ થાય છે (એમ ક ુ ં છે). એક(પણે) 
ય (છે), (છતાં) એણ ે વ પ રણમન છોડ  દઈને (-છોડતાં) રાગા દ ું એક વ 
ગટ થાય છે એ ‘મોટો ગોટાળો‘ ઉ ો (એમ) કહે છે. 

ભાવાથ  :  વ  નામની  વ ુને  પદાથ  કહેલ  છે.  હવ ે ‘ વ’  એવો 
અ રોનો  સ ૂહ  તે  ‘પદ’  છે.  ‘પદ’  છે  ને  ?  પદાથ.  પદાથ—પદ એનો અથ. 
સાકર  ‘પદ‘ એનો અથ  (એ) સાકર વ ુ. શ દ  ‘સાકર‘  છે ને શ દ ? એ પદ 
એનો અથ – સાકર. એમ ‘ વ‘ નામનો શ દ.... ‘ -વ‘ બે અ ર. ‘ વ‘ ત ે
પદ  થ ું  પદ અન ે તે  પદથી  જે  યપયાય પ  અનેકાત વ પપ  ં ન ત 
કરવામાં આવ ેતે પદાથ છે.  ‘તે પદથી‘ એટલે એ તો શ દો  છે, પણ શ દમા ં
એમ ક ુ ં કે આ ‘ વ‘  ય ને પયાય  વ પ છે.—ત ેપદ છે ત ેવાચક છે, એ ુ ં
વા ય છે આ  ય–પયાય( વ પ પદાથ).  તે પદથી જે  યપયાય પ....  ય 
નામ  ુવપ  ંઅને પયાય નામ ઉ પાદ– યયપ ં.  

અનેકાત વ પપ ં.... જુઓ !  યમાં પયાય નથી, પયાયમાં  ય નથી; 
પરથી પોતે નથી, પરમાં પોતે નથી—એ ું જે અનેકાત વ પપ ં.... (અનેકાત)= 
અનેક+અંત  એટલે  ધમ વ પપ ં  ન ત  કરવામાં આવ ે તે  પદાથ  છે.  પદ 
‘ વ‘ (અથાત્)  ‘ વ‘ એક (શ દ) થયો.  ‘ ’ અ ર થયો,  ‘વ’ અ ર થયો 
(અને) બે થઈને પદ થ ુ ં‘ વ‘ પદ. એ પદે  ય–પયાયને બતા ું છે વા ય. આ 
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વાંચતાય આ  ર તે  નથી આવડ ુ ં ર તભાઈ  !  કેટલા  વષથી  પ ુ ં હશે  ુ તક 
કો’કને ?  

કહે છે  કે આ પદ.... (ષ  ખંડાગમમાં) ‘સત્‘ પદ  પણા છે ને ? ‘સત્‘ 
હોય એની  પણા હોય ને ? એના (સત્  ના) પદો છે અન ેપદો ત ે‘સત્  ‘ને બતાવે 
છે એમ કહે છે. સમ ં ? કોઈ પણ શ દ હોય.... એ ું વા ય હોય તો શ દ 
હોય  ને  ?  તો  કહે  છે  કે  ‘ વ‘  એ  શ દ  છે,  શ દ.  એ ું  વાચક—(એણે) 
બતાવવા ું છે.  ય–પયાય પ,  ય–પયાય.  ય એટલ ેકાયમ રહેના , પયાય 
એટલે  અવ થા.  અનેકાત વ પપ ં....  જુઓ,  ન ત  કરવામા ં આવે  તે 
પદાથ છે. 

એ  વપદાથ.... હવ ેસાત બોલ આ યા.  
(૧).  ઉ પાદ– યય– ૌ યમયી  સ ા વ પ  છે.  યો,  યાંથી  ઉપા ુ ં

પહે ું, ઉ પાદથી ઉપા ું. ઉ પાદ–નવી અવ થા ઉપજે, ( યય)–જુની અવ થા 
ય,  ( ૌ ય)–સ ય  તપણે  ટક   રહે—એ ું  સ ા વ પ  છે,  એવા 

હોવાવાળ  ચીજ છે આ મા– વ.  
(૨).  દશન ાનમયી  ચેતના વ પ  છે.  બીજો  બોલ.  ‘દશન ાન– 

યો ત વ પ‘  (એમ  ટ કામાં)  આ ું’ ું  ને  ?  ચેતનાના  વભાવને  લઈન ે
દશન ાન– યો ત વ પ છે.  

(૩). અનંતધમ વ પ  ય છે. (આ મા) એકલા ચેતન ુણ જેટલો નથી, 
અનંતધમ વ પ  ય છે અને તેથી તે  ય હોવાથી વ  ુછે. એમ લી ું  ૂળ. 
ૂળ તો  ‘ ય‘  સ   કર ું  છે એમા ં (-ટ કામાં),  પણ  (ભાવાથમાં) આમ લી ું. 

અનંતધમ વ પ  વ  ુ હોવાથી  ત ે ય  છે–એમ  લે ું.  અનંતધમ વ પ  વ ુ 
હોવાથી તે  ય છે, તે એક  ય થ ું. સમ ં કાઈ ? આ બહુ  ૂંટાય છે તો 
બહુ  દવ ભાઈ ! યાદ રહે એ ું છે હ . રા ે ભીખાભાઈને  ૂછતા હ હ થઈ 
ગ ુ ંથોડુ. અમારા શેઠન ેકસીએ છ એ હવે. શેઠ હમણાં આવતા નથી રા ે, નહ  

તો આ તો  ૂછ એ. અહ  તો પર ા લેવાની  છે આની.  ુ ં ક ુ,  ુ ંભ યા તમે 
આટલામાં ? ઠ ક, પણ હવ ેઆવીન ેઅહ યા પ ા તો છે. ‘આનંદઘન  ુ ઘર 
ઘર  ારે‘ આવે છે ને ? ‘રટણ ક   ુણધામા.‘ ઓહો !  
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(૪).  ુણપયાયવાળો  છે. —એ  મ–અ મ ું  લી ું.  મે  અને  અ મે 
વતતો જેણ ે ુણ ને પયાય અંગીકાર કયા (છે). ખોળામાં લીધા છે એમ આ ું 

ને ?  
(૫).  તે ુ ં વપરપ્રકાશક  ાન અનેકાકાર પ એક  છે.  વ  અને  પરને 

ણવા છતાં, અનેકાકાર  ( ાન થવા) છતાં, વ ુ તો— ાનની પયાય એક પ 
છે.  

(૬).  વળ   તે  ( વપદાથ)  આકાશા દથી  ભ   અસાધારણ 
ચૈત ય ુણ વ પ છે, એમ.  ુણ... ઓલા (પાંચ જડ  યોના)  ુણથી ( વને) 
ભ  લીધો‘તો ને ? પાંચ  (જડ) યના ખાસ  ુણ છે  (તેનાથી  વ જુદો)  છે. 
આમ (અ ય  યના)  ુણ વણ યા, (અ ય)  ય વણ યા (અને) એનાથી  ભ  
ુણવાળો ( વ) વણ યો. આહાહા ! સવ  પરમા મા એણે જોયેલા પદાથ ું 
વ પ આ છે. સમ ં કાઈ ?  

(૭). અને અ ય  યો સાથે એક  ે મા ંરહેવા છતાં પોતાના  વ પને 
છોડતો નથી. વ ુ કાઈ છૂટે ? પરથી ના ત અને  વથી અ ત. સદૈવ  કાળ 
વ ુ ટક  રહ  છે એમ ને એમ. પરથી ના ત,  વથી અ ત એમ ને એમ રહ  છે 
બસ.  ભલે એક જ યાએ  રહે,  (છતાં) પોતાના  વ પન ે છોડતો  નથી. સાત 
(બોલ) થઈ ગયા.  

આવો  વ નામનો પદાથ....  યો, સાત આ યા બોલ. જો ું ? આવો 
સમજે  એન ે સાત  કૃ તનો  નાશ  થાય,  ા યક  સમ કત  થાય.  આવો  વ 
નામનો પદાથ સમય છે.  યારે તે પોતાના  વભાવમાં  થત હોય... જો ું ? 
વભાવમાં  થત  હોય....  દશન– ાનમાં  (- વભાવમાં)  થત  હોય  યારે 
દશન– ાન–ચા ર ની  પયાયમાં  થત  હોય, એમ.  પોતાના  દશન– ાન  કાયમી 
વભાવમાં  થત હોય,  યારે ત ેદશન– ાન–ચા ર  પયાયમાં  થત હોય એમ. 
સમ ં કાઈ ?  યારે (તો)  વસમય છે.  યારે તેને  ‘આ મા‘ કહેવામાં આવે 
છે, તેને ધમ  કહેવામાં આવે છે.  

યો, ઓલા (અ ાની) કહે :  વસમય ચૌદમા ( ુણ થાન)  ુધી ન હોય, 
પરસમય હોય.  સ ને  વસમય હોય.  દ હ માં (એક પં ડતે) ભાષણ ક  ુ(હ ું) 
યો  !  ઓહોહો  !  સવારમાં  (ભાષણ)  ક ુ’ ું  પહેલાં  (સંવત  ૨૦૧૩માં)  ગયા 
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(હતા)  યારે. એ  ણે  (-એન ેખબર)  કે આ  (કાન વામી)  વસમયની વાત 
કરે  છે ચોથા  ુણ થાનથી.  (એથી) એ કહે  :  વસમય  સ ને હોય, આપણને 
નહ   વ. આહાહા  ! સમ ં  કાઈ ? બહારમા ં ુ ય કૃ ત અન ેબોલવાની 
ભાષાનો યોગ (હોય) તો પં ડત એને કહેવાય. મ ક ું, આ (શા )  ું કહે છે ? 
‘કહે  છે‘  (એમ)  એને  નહો ું  ક ું, ઓલાને– જને (વણ )ને  (ક ું  હ ું).  (એ 

કહે): કોઈ અપે ાથી  યો. ભારે ભાઈ આ અપે ા !  કઈ અપે ા ? (મ) ક ુ ં: 
આ (ભાઈ) પરસમય ચૌદમા ( ુણ થાન)  ુધી કહે છે ને  વસમય  સ ને કહે 
છે, આ  ું (છે) ? (વણ ) કહે: કોઈ અપે ાથી.... હા, મર  ગયા. ઓલા  ુગડા 
ફેર યા, એમ ફેર ું કાઈ પછ  એ ું પદ રાખ ું  છે ને ?  કૈલાસચંદ એ વખાણ 

કયા : બઢ યા  યા યાન, કહે. કોણ  ણે  ું ચાલ ેઆંધ ું  ? માણસ ભેગા થાય. 
દસ દસ હ ર, પંદર પંદર હ ર માણસ હ . આ મેરઠ.. બડૌત ? બડૌત  ાં ? 
અ યારે  ?  બડૌત.  બડૌત  ગયા  યાં  લાખ  માણસ,  ઉછળ   ઉઠે,  લોકો  ણ ે 
આહાહા ! અરે ભગવાન !  ું છે ભાઈ ? બહારની ચીજને લઈન ેઅંતરને  ુ ંછે ? 
અંતરવ ુ— યાં  વક પમાં ટકતો નથી એવી ચીજ—આ ત ેએને  યા  વના 
બધા થોથે થોથાં છે.  યાં ટક ું  છે  યાં ટકતો નથી,  યાં નથી ટક ુ ં યાં ટક ને 
પ ો છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! એ એમ અના દની વ ુ થ ત છે, દલુભ 

વ ુ છે. 
યારે તે પોતાના  વભાવમાં  થત હોય  યારે તો  વસમય છે અને  

પર વભાવ—રાગ ેષમોહ પ  થઈન ે રહે....  ુ ય  ને  પાપના  વક પમાં 
(એકાકાર) રહે  યારે  મ યા વ ને રાગ- ષેમાં ર ો છે (અને)  યારે પરસમય છે. 
કહો, સમ ં ? એ પ્રમાણે  વન ે વધપ ં આવ ે છે. એક ફ ટ ન ે બે– 
બીજો થઈ ગયો એમ કહે છે. 

હવે  ી   ગાથા. અલૌ કક ગાથાઓ  છે એકેક એકેક  ! હવે, સમયના 
વધપણામા ંઆચાય બાધા બતાવ ેછે. અરે ! એકમાં બીજુ  ુ ંઆવે ? આ 

રાગ  ને  ુ ય  ને  વક પનો  સંબંધ.....  અરે  !  બંધનો  સંબંધ....  બંધ–સંબંધ.... 
રાગનો સંબંધ  ને  શર ર–કમનો સંબંધ.... આ એક ચીજને આ  ુ ં?  સમ ં 
કાઈ ? એ  ી  ગાથામાં કહે છે. 
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एयिणयगदो समओ स स ुदंरो लोग े। 
बधंकहा    एय े   तणे    िवसवंािदणी     होिद ।।३।। 
એક વ ન ય–ગત સમય સવ   ુંદર લોકમાં; 
તેથી બને   વખવા દની  બંધનકથા  એક વમાં. ૩. 

એનો શ દાથ  લઈએ. એક વ ન યન ે પ્રા ત  જે સમય  છે  તે  લોકમાં 
બધેય  ુંદર છે.  વ પ પોતે પોતામાં એકપણે રહે તે  ુંદર ને શોભા છે.  યેક 
પદાથ પોતે પોતામાં રહે ત ે ુંદરતા ને શોભા છે. તેથી એક વમાં બી ના સાથ ે
બંધની કથા.... બંધની કથાનો અથ બંધનો ભાવ. એક ભગવાન આ માની સાથે 
આ  કમ અન ેઆ  રાગ– ષે.. આ  ુ ં ? ભગવાન  ચૈત ય ય  ાયક ૂ ત એની 
સાથે આ  વક પના— ુ ય-પાપના  થોકડા  ?  વક પ  એ  (સાથે)  સંબંધ. આ 

સંબંધ શો ? અબંધને આ સંબંધ શો ? સમ ં કાઈ ?  
ભગવાન આ મા દશન– ાન વભાવ, અબંધ વ પ, એક વપણે—એ તો 

છે.  એમાં આ  ુ ય  ને  પાપના  વક પ  ને  રાગ વકાર  ? —એનો  સંબંધ  ું  ? 
અબંધને આ સંબંધ  ુ ં? (એ તો)  વપર તપ ં ઉ ુ ંથઈ ગ ું. સમ  ંકાઈ ? 
એ બી ના સંગ ેબદલીન ેબગડ  ગયો કહે છે. સમ ં કાઈ ? બી ના સાથે 
બંધની કથા....  ‘કથા‘ તો એક વાચકથી શ દ  ૂ ો  છે હ . વાતા ખોટ  નથી, 
વાતા તો વાતા છે. (પણ) બંધભાવ ( વ  છે). એક વ ુમાં રાગનો સંબંધ અન ે
કમના રજકણનો  ન મ પ બંધ—આ  ું ? સાથે સાથે લપ ? સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન  આ મા  દશન– ાન વભાવનો  પડ  ુ  (તે ું)  એકપ ં  છે. 
એમાં, એનામા ંનથી એવા કૃ મ  વકારો ને અ વપદાથનો સંબંધ (અથાત્) એ 

બી ની  સાથે  ભાવ  વરોધ  કરનાર   વાત  છે,  એ  વભાવનો  વરોધ  કરે  છે. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  વસંવાદ  ખડો  કરે  છે.  વસંવાદ—સંવાદથી  વ , 
વસંવાદ—સ યથી  વ ,  વસંવાદ— વરોધ કરે છે.  

ટ કા : અહ  ‘સમય’ શ દથી સામા યપણે સવ પદાથ કહેવામાં આવે 
છે.  અહ   (‘સમય‘  એટલે)  સવ  (પદાથ)  લેવા.  ઓલામાં  (-બી   ગાથામાં) 
‘સમય‘માં  વ લીધો  હતો.  ( યાં)  વને  (- વની  વાત)  લે ુ ં હ ુ ં ને ?  હવ ે
આહ  સ ુ ચય  બધાને  (-બધા  યોને)  થાપી,  (પોતાથી)  એકપણે  હોય એ 
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શોભ ેછે, પરના સંબંધે (તેની) શોભા નથી—એમ  સ  કરવા બધા  યને સાથે 
લીધા. ‘સમય’ શ દથી સામા યપણે સવ પદાથ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે 
ુ પ   પ્રમાણે  ‘समयत‘े એટલ ે એક ભાવે—એકસાથે  પોતાના 
ુણપયાયોન ેપ્રા ત થઈ..... પોતાની શ ત ને અવ થાન ે ા ત થઈ—દરેક  ય 

પોતાની શ ત ને પયાયને  ા ત થઈ જે પ રણમન કરે તે સમય.  યો, ઠ ક. આ 

ન મ ન ે ા ત  થઈ  ને  ફલાણાન ે ા ત  થઈ  (પ રણમન  કરે) એમ  કાઢ   ના ું 
આહ  તો. ‘પોતાના  ુણપયાયોને પ્રા ત થઈ‘ એમ લી ું  છે. છે ને ? गित. 
गितનો (અથ) કય  ને ? બરાબર. 

દરેક પદાથ—વ ુ એની શ તઓને અન ેએની પયાયન ે ા ત  છે.  દરેક 
વ ુ એની શ તઓ એટલે  ુણ અને એની અવ થા—એને  ા ત છે. તે પ્રા ત 
થઈ  જે  પ રણમન  કરે  તે  સમય.  હવે  સમયના  નામ આ યા.  તેથી  (ધમ)— 

ધમા તકાય  એક  વ ુ  છે,  (અધમ)—એક  અધમા ત,  (આકાશ)—એક 
આકાશ, (કાળ)—અસં ય કાળા ઓ, ( ુ  ગલ)— ુ  ગલ અનંત, ( વ)—
વ ય  અનંત—એવા  વ પ  લોકમાં....  આવા  છ  ય વ પ  લોકમાં....  

દેખો ! આ છ  ય વ પ લોકમાં સવ  જે કોઈ જેટલા જેટલા પદાથ  છે.... 
સવ —બધ ે થાનમાં,  જે  કોઈ—સં યાવાળા  જેટલા  જેટલા  પદાથ   છે  તે 
બધાય  ન યથી  એક વ ન યન ે પ્રા ત  હોવાથી  જ  ુંદરતા  પામે  છે.  તે 
બધા ન પણે (પોતાથી) એકપણ ેરહેવાથી તેની શોભા ને  ુંદરતા છે. 

અ ય પ્રકારે તેમાં સંકર,  ય તકર આ દ સવ દોષો આવી પડે....  યો. 
બી   ર તે  (અથ)  કરતાં..................संकर  (અથાત્)  બે ું  (-બે  પદાથ ું) 
એકપ  ં થઈ  ય અથવા  (પદાથ) એકબી માં ભળ   ય. આ ું  (પોતાથી 
એકપ ં)  જો  ન  હોય  તો  (પદાથ)  એકબી મા ં ભળ   ય  એવો  શંકર  ને 
ય તકર દોષ આવે. એ વાત  વશેષ કહેશે,  યો.  

( માણ વચન  ુ દેવ) 
 



ગાથા - ૩ ]                                        વચન નં. ૧૧                                         [187] 

 

પ્રવચન નં.  ૧૧ 
ગાથા - 3 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૧૧,  ુધવાર, તા. ૧૮-૯-Õ૬૮ 
 

ી  ગાથા.  વ–અ વ અ ધકાર. અહ   ુધી આ ુ ં જુઓ. અ ય 
પ્રકારે તેમાં સંકર,  ય તકર આ દ સવ દોષો આવી પડે. અહ   ુધી આ ું.  ું 
કહે  છે  ?  આ  જગતમાં  જેટલા  પદાથ   છે—આ માઓ,  આ  પરમા ઓ 
(આ દ)—એ  જગતની ચીજો છે. એ પોતપોતામા ંરહેલી શોભા પામે છે, પરના 
સંબંધથી  ત ે અશોભાને  પામે  છે  એમ  કહે  છે.  આ  આ મા  છે  સ ચદાનંદ 
ુ વ પ,  ાયક  ણનાર–દેખનાર, આનંદ વ પ, એમ આ  પરમા   છે એ 

જડ—રગ-ગંધ-રસ- પશવાળ   આ  ચીજ—માટ .  એ  દરેક  પદાથ  પોતામાં 
ર ા—(પરના) સંબંધ  વના—શોભે,  પણ પોત ે પોતાન ેછોડ ને  પરના સંબંધમાં 
આવે  તો  એ  શોભા  પામે  નહ ,  દઃુખી  (-અ ુ )  થાય.  ુ ં ક ુ ં સમ ં  ? 
ભગવાન  આ મા  ચૈત ય ૂ ત—જેની  હયાતીમા ં બ ું  જણાય  એવો  ણનાર 
ચૈત ય—પરના સંબંધ  વના પોતાના  વભાવમાં એક વ પામે, એ એની  થ ત 
અને એ એ ું  વ પ  છે. એને  છોડ ને  ુ  ગલકમ આ દ  જે જડવ  ુ છે એના 
અંતર સંબંધન ેપામે છે, તો (તેથી) ત ે‘ ધા‘— વકારની ઉ પ  થતાં  વ પથી 

 થઈ અના દથી પરના સંબંધમા ંરખડ  ર ો છે. સમ ય છે કાઈ ? 
સંકર અને  ય તકર એટલે.... (દરેક પદાથ પોતાથી એક વ છે. જો) એમ 

ન  હોય  તો  એક  પદાથ  બી   પદાથ પ ે બદલી  ય  કા  એક  પદાથ  બી  
પદાથ પ ેથઈ  ય, (પણ) એમ બન ેનહ . વ ુ છે, સત્ છે—આ મા, રજકણો, 
જગતના (બી ) ત વો અ વ—ત ેસત્ છે, એ પોતાથી  કાળ ટક  ર ા છે. 
સમ ય છે કાઈ ? જો એમ ન હોય તો પરના સંબંધમા ંઆવતાં પોતે પર પ થઈ 

ય—પર પ થઈ  ય અને કા પર પોતા ુ ં(સત્)  ુમાવી  દે. (પણ) એમ બને 
નહ . સમ ં કાઈ ? ઝ ણી વાત છે જર . અનંત કાળમા ંએણે.... હવ ેઅહ યા 
આવે છે જુઓ !  

કેવા છે  તે સવ પદાથ  ?  કેવા છે ત ેવ ુ ભગવાન આ મા ને રજકણે-
રજકણ (આ દ) એક-એક (પદાથ) ? પોતાના  યમાં અંતમ  રહેલ પોતાના 
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અનંત ધમ ના ચ ન ે (સ ૂહને)  ુંબ ે છે.  ુ ં કહે  છે ?  દરેક આ મા અને  દરેક 
રજકણ—પરમા  (આ દ) જગતના પદાથ, એમાં દરેકમાં એના અનંતા ધમ છે. 
ધમ એટલે  વભાવ, એના  ુણો. આ મામાં  ાન–દશન આ દ  ુણ, પરમા માં 
રગ-ગંધ-રસ- પશ આ દ  આ  જડ  ુણ  છે.  એવા  દરેક  પદાથ  પોતે  પોતાની 
શ ત પ  ુણન ેઅને  પોતાની  પયાયને—અવ થાને—હાલતને—દશાને— પશ 
છે. દરેક પદાથ પોતાની શ ત અને અવ થાન ે પશ છે. સમ ં કાઈ ? 

પોતાના  યમાં  અંતમ .... આ મામાં  ણ ું,  દેખ ું, આનંદ,  શાં ત 
એવી  જે અનંત  શ તઓ  છે એ આ મામાં અંતમ   વ ુ  (-રહેલ)  છે. એમાં 
(આ મામાં)  રહેલ  પોતાના અનંત  ધમ — ાન,  દશન,  ચા ર ....  ધમ એટલે 
વભાવ અન ે(તેને) ધરનાર આ મા. એવા જે એના (-આ માના) અનંત ધમ ના 
ચ ન ે(સ ૂહને)—આ મા પોતાના ધમને, શ ત નામ  વભાવને અડ ેછે— પશ 

છે— ુંબે છે—આ લગન કરે છે. આ પરમા —એક એક રજકણ—પોઈ ટ.... 
આ  (શર ર)  કાઈ  ૂળ  ચીજ  નથી,  ઘણા  પોઈ ટ એકઠા  થઈને આ  દેખાય  છે. 
(તેનો) છે લો ટુકડો જેન ેકહ એ ‘પરમા ’—નાનામા ંનાનો (અ )—એમાં પણ 

રગ, ગંધ, રસ,  પશ ું અ ત વ છે. એ રજકણ એના અનંતા ધમ—જે રગ, ગંધ 
આ દ, એને  પશ છે—એન ે ુંબે છે—એન ેઆ લગન કરે છે— એમાં રહેલ છે, 
(પણ) એક પદાથ બી  પદાથને  ુંબતો નથી. ..... શેઠ ! ( ોતા : સબ અલગ-
અલગ હૈ.) અલગ-અલગ હૈ. .... 

દેખો !  સવ પદાથ—‘છે‘ એવી ચીજો—પોતાના  યમાં એટલે પોતાની 
વ ુમાં અંતમ   રહેલ.....  કારણ  કે  વ ુ  છે એ  વ ુનો  વભાવ  હોય  ને  ? 
શ ત હોય ને ? એના  ુણ હોય ને ? એ ‘સત્  ‘ ું સ વ હોય ને ? જે વ ુ ‘સત્‘ 
છે એ ું  જે સ વ એટલે  ુણ ને અવ થા, એ પોતાના અંતમ  રહેલ પોતાના 
અનંત  ધમ —અનંત  શ ત,  અનંત  ભાવ,  અનંત  વભાવ—એના  ચ   નામ 
(સ ૂહને)....  પશ છે તોપણ જેઓ પર પર એકબી ને  પશ કરતા નથી. 
આ મા આ પરમા ને અડતો નથી, એક પરમા  આ માને  પશતો નથી, એક 
પરમા  બી ને (-પરમા ને) પણ  પશતો નથી. ઝ ણી વાત છે. અનંત કાળથી 
એણે  એક વ ન ય  ુ ં ચીજ  છે  ત ે સાંભળ   નથી,  સાંભળ   નથી  એટલે  કર  
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નથી— ગટ કર  નથી અને એ  ગટ કયા  વના એને  ુ તા  ગટ થાય નહ  અને 
જ મ–મરણ ટળે નહ . અના દથી જ મ–મરણ—અવતાર કર  ર ો છે.  

કહે  છે,  અહ   તો  એ  સ   કર ું  છે....  જુઓ  ! આ આંગળ   છે.  એ 

આંગળ ની  જેટલી  શ તઓ  છે  રગ-ગધં-રસ- પશની,  એને  એ  આંગળ  

અડલેી— પશલી છે. પણ આમા ંજે રગ-ગંધ-રસ- પશ આ આંગળ ના છે એને 
આ  (બી ) આંગળ  અડતી  નથી— પશતી  નથી— ુંબતી  નથી—આ લગન 
કરતી નથી. (બ ે)  ભ  છે માટ.ે એમ આ મા આ શર રના રજકણો, આ માટ  કે 
કમ રજકણો એને આ મા  ુંબતો નથી—અડતો નથી. આહાહા ! 

એ આ મા પોતાના  ાન, દશન, આનંદ આ દ  વભાવ અને એની વતમાન 
થતી અવ થા—હાલત એને  ુંબે—એન ે પશ—એમાં  રહેલ—એમાં  છે,  પણ 

એ પરમા ના  ય,  ુણ–શ ત ને પયાય (અથાત્) આ પરમા ઓ એ  ય—
વ ુ, એની શ તઓ રગ, ગંધ  (અને) એની અવ થા—એન ેઆ મા અડતોય 
નથી—અ ો  નથી— ુંબન  કરતો  નથી— પશતો  નથી.  તમાર  ભાષામાં  ‘છુતે 
નહ .’ એક પદાથ  દૂસરે પદાથકો છૂતા નહ  કભી. ભૈયા  દેખો ! ( ોતા  : બહુત 
ૂ મ બાત હૈ.) યહ   ૂ મ બાત હૈ.  ૂ મ કહો કે યથાથ કહો કે જો હૈ વો કહો. 
ુના  નહ   કભી.  અ ાનીની  બા   એમ  ને  એમ  બહારમાં  ભ યા  કરે  છે. 

પોતાની  ત  ુ ં છે,  પરની  ત  ુ ં છે એના ખબર  વના  બેભાન થઈ,  પાગલ 
થઈને ફરે છે. સમ ં કાઈ ?  

ોતા : બતાયે  વના કૈસ ેમાને ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી : એમ ? દરકાર કહા  કયા હૈ અભી તક ? તંબાકુમ કૈસી 

દરકાર  ક   હૈ  ?  ઐસી  તંબાકુ  ને  ઐસી  ફલાણા  ને  ઐસી  ૂલ.  કેટલી  તની  
તંબાકુ ? કેટલી મોટ  ? ને  યાં  યાં હાકે ગાડ , લોર  મોટ . પણ હોય ને ધંધા 
....  મોટા  ત ે? અહ થી અહ  મોકલવી  હોય  કરોડ બીડ ઓ ને અહ થી અહ  

કરોડ મોકલે. આ ખ નચી છે. કહો, સમ ં કાઈ ?  ૂળમાંય નથી, આહ  તો 
કહે છે. આહાહા ! 

ભગવાન ! તાર  ચીજમાં જે શ તઓ.... વ ુ છે ને ?  ુ ંવ ુ છો ને ? 
પદાથ છે ને ? છે.. છે.. ત ેઆ દ–અંત  વનાની અકૃ મ ચીજ છે. ‘છે‘ તો એ છે 
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ુ ંપણ ? એ તો આ મા ક ધો કે ‘છે.‘ પણ ‘છે‘ એ ું  વ પ  ુ ં? એનામાં શ ત 
ુ ં? એનો  ુણ  ુ ં? એનો  વભાવ  ુ ં? એની દશા  ું ? તો કહે, ‘છે‘. એ ‘છે‘ 

આ મા એમા ં ાન, દશન, આનંદ આ દ એ ુ ંઅ ત વ એ એના  ુણો છે અને 
એની  વતમાન  હાલત—અવ થા—પયાય—થાય  એ  દશા  છે.  એ એના  ુણો 
અને અવ થા—એ એના ધમ છે. ધમ એટલે ? એ  ુણ ને પયાય આ માએ ધાર  

રા યા છે માટ ેધમ (છે.) એવા ધમને—આ મા પોતે પોતાના ધમને— ુંબે, અડ ે
છે,  પણ આ  પરમા ના—શર ર,  માંસ,  હાડકા,  રજકણના—રગ,  ગંધ,  રસ, 
પશને (અડતો નથી.)  

એ  પરમા ના  રગ,  ગંધ,  રસ,  પશ  એનો  ધમ  છે.  ધમ  એટલે  ?  એ 

રજકણે  રગ,  ગંધ,  રસ,  પશ  ધાર   રા યા  છે  માટ ે એનો  ધમ.  ધમ   એવો 
રજકણ....  ધમ   એટલ ે ?  આ  (સ ય દશન)  ધમ  એ  ધમ  નહ ,  (ધમ નો) 
ધરનાર—એની શ ત પી ધમ એનો ધરનાર રજકણ. એ પોતાના રગ, ગંધ, રસ, 
પશને  એ  રજકણ  પશ  છે,  પણ એ  રજકણ આ માને  અડતો  નથી.  (બેય) 
ભ  ચીજ છે.  

ોતા :  ારની આ વાત ચાલ ેછે ? 
  ૂ ય  ુ દેવ ી  :  આ  અ યારની  વાત  ચાલે  છે.  ારની  ું  ?  કહો, 

ભીખાભાઈ ! અરે ! એણે કોઈ  દ‘ સાંભ ું નથી (કે)  ુ ં છે આ મા ને આ મા 
કઈ ર ત ે છે. એમ ને એમ આં ુ ંમ ચ ,  ુઠ ુ ં વાળ ને  દો ો ગયો ચોરાશીના 
અવતારમાં અના દથી. સમ ય છે કાઈ ? 

 ભગવાન આ મા... કહે છે કે ભાઈ ! .....ઓ ુ ંતો આ ું’ ુ ંને ‘ઉ વતા‘ ું 
ભાઈ પહે ું ?  (સમયસાર નાટક, ઉ થા નકા પદ ૨૬.  ીમ  રાજચં  વષ ૨૬, 
પ ાંક ૪૩૮). કોઈ પણ  ણનાર—કોઈ પણ  ણનાર પદાથ, કોઈ પણ  ે  
અને કાળમા ંપોતાની હયાતી  વના પરન ે ણે એમ બન ે?  ુ ં ક ો  સ ાત ? 
કોઈ  પણ  ણનાર  પદાથ— ણનાર  પદાથ  પોતાની  હયાતી  વના  કોઈ  પણ 

ે ,  કાળ  ને  પદાથને  ણે  ?  ભગવાન  આ મા  ણનાર  પદાથ  છે  એની 
હયાતીમાં  આ...  આ...  આ...  આ...  —એમ  જણાય  છે,  (પણ)  એમાં  
(- ણનારમાં) એ (જણાય છે તે) નથી. શર ર, વાણી, મન એ જણાય છે, (પણ 
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ણનારમાં  તેઓ  નથી).  જેની  હયાતીમાં....  કારણ  કે  જેની  ુ યતા— ાન 
ણપણાવાળો  ુ ય—ન  હોય  તો આ.. આ.. આ.. આ..—એમ  ણનારો 

કોણ ? એટલે  દરેક ચીજને  ણવાના  સંગમાં— ે  અને  કાળના યોગમાં—
ણનાર  ુ ય હોય તો તે જણાય.  યાય સમ ય છે કાઈ ? લો કથી તો વાત 

છે  આ.  ણનાર—કોઈ  પણ  ણનાર  આ મા  પોતાની  હયાતી  વના  પરને 
ણે  એમ  બન ે નહ .  આહાહા  !  એ  પોતે  ભગવાન  (આ મા)  ણનાર.. 
ણનાર..  ણનાર (એમ) એની હયાતી છે. એમાં આ શર ર અને આ વાણી 

અને આ બ ું (જણાય છે). કોઈ પણ વ ુ  ણી, (તો) એ  ણનારની  ુ યતા 
તેમાં આવી, (કેમ કે)  યારે એણે  ું (કે) આ શર ર છે, અરે ! આ રાગ છે, 
આ  ુ ય છે, આ પાપ છે. એ પણ  ણનારની હયાતીમા ંએ  ું, છતાં એ 

ણનારને (કે)  ણનારમાં એ શર ર અને રાગ નથી. સમ ં કાઈ ? 
ણનાર  ભગવાન  ચૈત ય વભાવ  ાયક વભાવ,  એની  (-પોતાની) 

હયાતીમાં એના  (-પોતાના)  ાનને એ અડ,ે  પશ. પોતાનો ધમ એટલે  ણ ું, 
એ ધમ એટલ ે વભાવ. એને આ મા ધારે અન ેએને  પશ. અને એના  ાનમાં આ 

શર ર છે, આ કમ છે, આ માટ  છે, આ પૈસો છે, આ બાયડ  છે, આ છોકરો છે, 
આ બ ું—એ આહ   ાનમાં જણાય હ .  (છતાં  ેય) આહ  આવ ેનહ , આ 

( ાન)  યાં  ય નહ . પોતાની સ ામાં કે પોતાના હોવાપણામાં ‘આ  ું છે‘ એ 

ણે.  એ  ણનાર  (-પોતાના)  ધમન ે પશ,  પણ  જણાય  એવી  ચીજને  એ 

અડતો નથી. .... કેમ કે એ ચીજ  ભ  છે. કોઈ  દ’  વચા ુ નથી. કોઈ  દ’એણે 
ૂળ ત વન ેસંભા ુ નથી. સંભાયા થોથા બધા બહારના. જેઠાલાલભાઈ !  

ોતા : સેવા સમાજ તો કરના....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  કોણ સમાજસેવા  કરતો’તો ? સમાજ ૂષણ ું  બ દ 

મળે  તમને.  ૂળમાં  ય  નથી  કાઈ  યાં.  વાણી  (-શ દ)  ુ ં ?  ‘સમાજ ૂષણ‘. 
સમાજના  ૂષણ છે એ.  ‘સમાજ‘  ાં ર ો ને  ‘ ૂષણ‘  ાં ર ું ?  ૂળમાં ય 
નથી,  સેવા-બેવા  કોણ  કર   શકે  છે  ?  શર રની  (સેવા)  કરે  છે  ?  શર રમાં  રોગ 

આ યો  (એમ) એને  ાનમાં આવે.  કેમ  કે  ાનમાં  જણાય  કે આ  રોગ  છે એ 

પરવ ુ  છે.—(એમ) એ  ાન  ણે. એ  ાન... આ મા— ાન,  ાનને  પશ, 
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(કાઈ) રોગન ે પશ ? (ના, કેમ કે) એ તો  ભ  ચીજ છે. સમ ં કાઈ ? હવ ે
આ ુ ં(-શર ર ું) કાઈ કરે નહ  એ બી ું કરવા  ય !! શોભાલાલ  !  

ોતા : દવા લેવી પડ ેને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ૂળેય  કરતા નથી.  દવા  કોણ  (લે) ?  દવાના પરમા  

પરમા માં કરે. (પર)વ ુ(થી) ભેદ ાન બતાવે છે. ભાઈ ! તાર  ચીજ (પરથી) 
ભ  છે અન ે 

(૧) જે જેનાથી જુદો એ જુદાને અડ ેનહ ,  
(૨) જે જેનાથી જુદો એ જુદા ું કાઈ કરે નહ ,  
(૩) જે જેનાથી જુદો એ જુદાને સહાય આપી શકે નહ ,  
(૪) જે જેનાથી જુદો એનાથી—પરથી—સહાય લઈ શકે નહ .  
નયમો— સ ાત  ુ ં છે  ત વના એ એને  સમજમા ંઆવ ે નહ   (એટલે) 

અનંત કાળથી રખડ  મય  છે ચોરાશીના અવતારમાં. સમ  ંકાઈ ?  યાયથી 
સમજ ું  પડશ ે ને  ?  લો જક  –  ‘ ન‘  ધા ુ  છે  યાયમાં.  ‘ ન‘–દોર   જ ું.  જે ુ ં
વ પ છે તેમ તેને  ાનમાં લઈ જ ું, દોર  જ ું એ ું નામ  યાય. આ લૌ કકના 
યાય નથી હ , દુ નયાના બાંધેલા. આ તો  વભાવના  યાય. ભગવાન આ મા.... 
મહા ટૂકડો આ યો છે.  

કહે  છે  કે સવ પદાથ .... સવ એટલે આ મા અનંત, એમ પરમા  આ 

રજકણો અનંત, (આ દ)—એ સવ (પદાથ ). કેવા છે તે સવ પદાથ  ? પોતાના 
યમાં....  પોતાની  વ ુ,  ય  એટલ ે વ ુ.  યમા ં અંતમ — યમાં 

રહેલા—અંતમ  રહેલ પોતાના અનંત ધમ .... આ માના  ાન, દશન, આનંદ 
આ દ  ધમ  એટલે  વભાવ,  પરમા ના  રગ–ગંધ–રસ  આ દ  વભાવ  એવા 
(પોતાના)  અનંત  ધમ ના  પડને—સ ૂહને  ુંબ ે છે.  સં કૃત  છે, 
कीयिामान– धमचबचिुनोऽिप. સં કૃત છે. આ તો મહા સ ાતો 
છે. સમ ય છે કાઈ ? આહ  તો કહે  છે, કમનો ઉદય છેન ેજડ ? એ પોતાની 
પયાયને—પોતાના  ધમને— પશ  છે,  (પણ)  એ  કમ  આ માને  અડ ુંય  નથી. 
(અ ાની) રાડરેાડુ પાડ ેછે : ‘એ.. મને કમ ન ા.‘  ૂળેય (ન ા) નથી સાંભળને 
મફતનો !  એ પર વ ુ છે. પર વ ુ....  
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આ શર રના એક-એક પોઈ ટ છે જુઓ ! રજકણ, એ પોતાની અવ થાન ે
(અને) શ તને  પશ છે, (પણ) એ આ બી  રજકણન ેકેમ  પશ ? કારણ કે 
ભ  ચીજ છે, એક (રજકણ)માં બી  (રજકણ)નો અભાવ છે. આમા ં(-એક 
રજકણમાં) આનો (-બી  રજકણનો) અને આનો (-બી  રજકણનો) આમાં 
(-પહેલા રજકણમાં અભાવ છે). (અથાત ્દરેક) પોતાથી છે, પરથી નથી. જુઓ! 
(રજકણ) પોતાથી છે અને પરથી પણ હોય તો બેય એક થઈ  ય. (પર  ુદરેક 
રજકણ) પોતાથી છે ને પરથી નથી,  યારે ( વતં ) અ તપ ં ટકાવી રાખે  છે. 
એટલે  દરેક  વ ુ  પોતાથી  છે  ને  પરથી  નથી, એમ  દરેક  રજકણ પોતાથી  છે  ને 
આ માથી નથી. (તેથી) આ શર ર ટકે છે એ એનાથી ટ ું છે, આ માથી ન હ.  

ોતા : અનાજથી ટકે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ૂળે ય ટક ું નથી અનાજથી. એની ટકવાની પયાયથી 

ટકે છે. અનાજ (શર રમાં) નાખે ને મર   ય છે. આ ‘ ય‘માં જુઓને !  કેટલા 
(અનાજ)  નાખે અંદર  ને  બળખા આવતા  હોય આવડા  મોટા. એની  પયાય— 

અવ થા  યારે થવાની હોય ( યારે) ત ેથાય એ પરન ે(શર રને) લઈન ેછે. ( ું) ત ે
આ માન ેલઈન ે છે ?  ડો ટર-બા ટર  ુ ં મટાડ   દે  રોગ ? એમ કહે  છે.  ... ભારે 
આક  ! જગતથી  ુ ંછે આ.  

કહે છે, જે પદાથ છે.... પદ ું (વા ય) છેન ેપદાથ ? પદ. પદ એટલે શ દ 
(અને) શ દે બતાવેલો અથ (એ) પદાથ.  જેમ  ‘ વ‘ ક ું ને ?  -વ,  -વ, 
-વ.  ‘ ’ અ ર  છે ને  ‘વ’ અ ર  છે.  -વ  બે થઈને  પદ થ ુ ં પદ. એ પદે 

બતાવેલો કોણ ?  વપદાથ. ( વ) શ દ, આ (આ મા)  વપદાથ. શ દમા ં
કાઈ  પદાથ  નથી,  પદાથમાં  શ દ  નથી.  વ...  વ... આ  ‘ વ‘  શ દ.  એ 

(આ મા)  વપદાથ, એમ અ વપદાથ આ રજકણ પોતાના અ ત વ ેરહેલા  
એ દરેક પદાથ, એમાં પોતાની શ ત—એ  ુણો— વભાવો (છે) એને તે અડ,ે 
પશ, એમા ંરહેલો છે. પણ કોઈ પદાથ બી ના  ય,  ુણ–શ ત કે પયાયન ે
અડતો નથી, કરતો નથી, છૂતો નથી (તેમ જ) પરમાં  તો નથી (અને) પર આહ  

આવ ુ ંનથી. કહો, સમ ય છે કાઈ ? ભારે વાત ભાઈ !  



[194]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

અંતમ  રહેલ પોતાના.... પોતાના (એટલે)  ા શેઠ ? અપનેકા. અપના 
અનંત ધમ ના.... જો ુ ં ! એક-એક પદાથ, એક-એક પદાથમાં અનંત ધમ  છે. 
ધમ  એટલે  શ ત,  ધમ  એટલે  વભાવ,  ધમ  એટલે  એનો  ુણ  અને  એની 
અવ થા.  એ  દરેક  પદાથ પોતાના  ( યમાં)  અંતમ   રહેલ  પોતાના અનંત 
ધમ ના.....સ ૂહને..... પશ  છે....  (અ ાની)  કહે  છે,  (પદાથ)  પોતાના  ધમને 
પશ છેને ? તો પરને  પશ તો ( ું વાંધો) ? એક ગાય... કહે છે ને ? એક ગાયનો 
ગોવાળ તો બે ગાયનો ગોવાળ. એમ કહતે હ હમારે. સમજમ નહ  આયા, નહ  ? 
વો ગાયકો ચરાનેકો  લે  ત ે હ  ન ?  ગાયન ેએક ગોવા ળયો, એક ગાયન ેલઈ 

ય (છે તો),  ‘ભાઈ !  મેર  ભી લે  . તારે ચરાવવી છે ને ? (તો) એક ભેગી 
બે.‘ એક ગાયનો ગોવાળ તો બે ગાયનો ગોવાળ. ગોવા ળયા. એમ (એવી ર તે) 
પોતાન ે પશ છેને ? તો પરને ય  પશ. (પર  ુએમ છે) નહ . ભાઈ ! તને ખબર 
નથી. દરેક પદાથની મયાદા પોતાના  ે  અન ેપોતાના ભાવમા ંરહે ું—એ એની 
મયાદા છે. પરપદાથના  ે માં અન ેપરના ભાવમાં કોઈ પદાથ જતો અને અડતો 
નથી. જો  ય ને અડ ેતો પોતા ું અ ત વ ટક  શકે નહ . અરે !  ુ ંકરે ? એની 
એને ખબર ન મળે. એની એને ખબર ન મળે ને બી ની ખબ  કરવા ગયો માળો 
!! ડહાપણ કરવા દુ નયાના શેઠ ! (પણ) પોતાની ખબર ન મળે (કે) હુ  ાં ને કેમ 
છુ. પરના....... આહાહા ! જુઓ તો ખરા.  

આહ   ‘ ુંબે‘નો  અથ  ભાઈ  લચંદ   એમ  કરતા  કે  એ  પર પે  થતો 
નથી—એમ ક ું છે.  આ ‘ ુંબે નહ ‘ એનો અથ ક ું : ભાઈ ! અડ ેનહ .  યારે 
(તેઓ) કહે, ‘પર પે થતો નથી‘ એવો અથ છે. (તમે) સાંભ ું’ ુ ં?  ું’ ુ ંએક 
ફેર . આહ  (કહે છે): કાઈ સંબંધ નથી ખરેખર. કેમ કે  યાં એક (વ ુ) છે,  યાં 
બી  (વ ુ)નો એમાં અભાવ છે. અભાવ ન હોય તો એ વ ુ પોતાપણ ેરહ  

કેમ શકે? 
(વ ુ)  વપણે  છે,  પરપણ ે નથી.  યારે  અનેક  વ ુ  છે  (જગતમાં) 

અનેક, ( યારે) એ અનેક ુ ંઅનેકપ  ંકઈ ર તે રહે ? કે અનેક—એક–એક વ  ુ

પોતાથી છે અને અનેક—(એક–એક વ ુ) બી થી છે નહ . એમ દરેક પોતાથી 
છે  અને  પરથી  નથી,  યારે  અનેકપ  ં અનેકપણ ે ટક   શકે.  નહ તર અનેકપ ં 
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અનેકપણ ે ટક  શકે  નહ .  યાય સમ ય  છે  કાઈ ? આહાહા  !  ૂળ  પદાથની 
ખબર ન મળે ને લોકો હાલી નીક ા  બચારા ધમને નામે. આ આહ  ધમ થશે ને 
આમ થશ ેને આમ થાશે. જેઠાલાલભાઈ !  

કહે છે, ભલે.... આહાહા ! એક રજકણ હ  આ પરમા , એ પરમા —
પોઈ ટ છે લો..... કારણ કે આના (- કધના) ટુકડા થાય છે, આ કાઈ  ૂળ ચીજ 

નથી આખી. ટુકડા થતાં.. થતાં.. થતાં છે લો પોઈ ટ રહે ત ેઅ ત—રજકણ—
પરમા — પરમ અ —નાનામાં નાનો પોઈ ટ—જેના બે ભાગ પછ  થાય નહ . 
એ રજકણ પણ અનંત  ુણથી ભરે ું ત વ છે. વ ુ છે તો અ ત વ, વ ુ વ, 
મેય વ  આ દ  શ તઓનો  ધમ— વભાવ—એમાં  રહેલો  છે.  એ  પરમા  

પોતાના  પશને—ધમને—અડે,  (પણ)  બી   રજકણન ે નહ   ને  આ માને 
અડતોય નથી એ. આહાહા ! કહો, સમ ં કાઈ ?  યારે (કોઈ) કહે છે ને ભઈ, 
આ માથાને અડ ેછે, આ તરવારનો ઘા શર રન ેવાગે આમ, ( યારે) આ માને અડ ે
છે.  (અહ )  કહે  છે: ના ભાઈ  ! તને ખબર નથી. એ  (તને)  ાન થાય  છે એમાં  
(-એ સમયમાં) આ આહ  (શર ર) છે એમા ંકાઈક થાય છે – એ ું તને  ાન થાય 
છે. પણ  ાન થતાં એન ે (-તને)  મ પડ   ય  છે  કે આ મને અ ું.  (ખરેખર 
અડ ુ ંનથી). સમ ં કાઈ ? કારણ કે એ તો જડ છે, ( યારે) આ મા ચૈત ય 
છે, અ પી છે. આ તો  પી છે,  પી. (તો પછ )  પી અ પીન ેશી ર તે અડ ે?  

આ મા તો રગ, ગંધ, રસ,  પશ  વનાની ચીજ છે. રગ, ગંધ, રસ,  પશ 

વનાનો મહાન ચૈત યપદાથ  ાયક ૂ ત  ુ છે, ( યારે) આ તો જડ, માટ ,  ૂળ 

છે— શર ર, દાળ, ભાત, પાણી, આ મકાન, પૈસા, આબ , ક ત માટ ,  ૂળ છે. 
(તો  ચૈત ય આ જડ-) ૂળન ે શી  ર તે  અડ ે ?  અ પી  પીને  પશ  કઈ  ર તે  ? 
( ): આ શર રના માંસ ને હાડકાને  પશ છે ને ? આ દાળ–ભાત ખાય છે ને ? 
(સમાધાન): કોણ ખાય ? ભગવાન ! તને ખબર નથી. એ દાળ–ભાત–રોટલાના 
પરમા  જગતની ચીજ છે અ વ. એ અ વ પોતાની અંદર શ તઓ છે તેને 
પશ ને, બદલીન ે યાં  ફેરફાર થયા  (-કયા)  કરે  છે. એ આ માને  લઈન ે નહ  ને 
આ મા એન ેઅડતોય નથી અને આ મા એન ેખાતોય નથી. આ ભારે વાત ભાઈ ! 
કહો, શેઠ ! 
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અના દ–અનંત સનાતન સ ય આ છે. પદાથ અનેક  છે એમ કહો, તો તે 
અનેક અનેકપણ ેરહ ને અનેકપણ ેટક  ર ા  છે. એ અનેક એક થઈને ટકે એમ 
હોઈ શકે નહ . સમ ં કાઈ ? પણ એને  ામાં બેસ ુ ંનથી. (કોઈ કહે છે) 
મારે શર ર  વના—શર ર  વના હાલે નહ . કહો, સમ ં કાઈ ? બાયડ   વના 
હાલે નહ , રોટલા  વના હાલે નહ , આબ   વના હાલે નહ . બા ુ ! ભાઈ !  ુ ંતો 
આ મા છો ને ! એ ચીજ તો પરમા —રજકણો છે બધા (અને) એના  વના ત 
રોડ ું છે. એટલે ? એના  વના જ  ુ ંટક  ર ો છો. છતાં  ુ ંકહે છો કે એના  વના 
હાલે નહ  એ તને  મ છે મોટો. આ  મણા મોટ  અના દની છે જગતને. 

ુ ં ક ું  સમ ં  ?  ભગવાન આ મા  ચૈત ય યોત,  સ ચદાનંદ  ુ, 
શા ત  સત્  વ ુ  છે  અને  તેમાં  અનંત  શ તઓ એટલ ે ુણો—બેહદ  ાન, 
દશનની હયાતી ધરાવનારા એમા ં ુણો છે. એવા  ુણોની અવ થા વતમાન થાય 
તેમાં ત ેરહેલો છે આ મા. (તે) પોતે પોતાના  ુણ એટલે શ ત ને પોતાની વતમાન 
હાલત  સવાય શર રને,  કમને અને બી  પદાથન ેઅ ોય નથી, એને  પશ ય 
નથી, એમાં ગયો નથી  (તેમ જ) એ ચીજ આહ  આવી નથી. એમ ન હોય તો 
પોતા ુ ંપોતાપ ં ટક  શકે (નહ ). સમ ં કાઈ ? 

(અ ાનીની)    પર  ઉપર  છે  ને ?  (તેથી)  ‘મારે  પર  વના  હાલ ે નહ ‘ 
(એમ કહે  છે). એલા,  પર  વના જ  (ત)  હલ ું  છે.  હલ ુ ં છે એટલે ?  તા  
હોવાપ ં પરના અભાવ પ ેજ ટક  ર ું છે. તારા ભાવથી ટક  ર ું છે અને પરના 
અભાવ પે  ટક   ર ું  છે  અને  (છતાં)  ુ ં કહે  કે  ‘મારે  પરના  ભાવ  વના  હાલે 
નહ ‘— એ તારો  મ  છે અ ાનીનો  (અને તેથી) એની  (તાર ) નજર અંતરમાં 

તી નથી.  
ોતા : વાહ  ુ !  ૂરે ૂરો તારા એકલા અંતર   ......  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  માટ ે કહે  છે:  યાલ  કરો,  યાલ  કરો  એમ. આ  તો 

જ મ–મરણ ટાળવાની વા ુ ંછે ભાઈ ! સાધારણ વાતો બધી—દયા, દાન,  ૂ , 
ભ ત, ફલા  ંને ઢ ક ં કયા કરે  છે લોકો  બચારા.  ુ ય બાંધે અને માને ધમ 
(તેથી) રખડ  મરે. સમ ં કાઈ ? 

આ તો પદાથ ભગવાન આ મા અને આ રજકણો જગતના ત વો,  (તે) 
ભ – ભ ના  ભ  કાય  છે,  ભ ની  ભ  દશા છે,  ભ ના  ભ  ધમ  છે, (તો 
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પછ ) એ  ભ  ધમ ને  ભ   ય કેમ અડ ે? (ન અડ)ે. સમ  ંકાઈ ? (આ ુ ં
વીકારતા) એ   એની પરથી સમેટાઈને અંદરમાં  ય.  મારામાં એ નથી ને 
એનામાં હુ નથી,  યારે મારામાં છે  ુ ં? એ મારામાં નથી; એને હુ અડતો નથી, એ 
મન ેઅડતા નથી; એનામાં હુ જતો નથી, એ મારામાં આવતા નથી;  યારે મારામાં 
છે  ું  ?  યારે  પરના  અભાવ વ પે  હુ  છુ—પરન ે અડતો  નથી  (અને)  મારા 
ભાવથી છુ  યારે કેવા ભાવથી છુ ? કે  ાન, દશન, આનંદ આ દ ભાવથી છુ. એ 
ભાવ ુ ંલ  કરતાં  ‘ ય આ છે‘ (એવી   થાય છે). સમ ં કાઈ ?  સ ાત 
જર ક ઝ ણા છે, પણ છે સ યના એકલા માખણ. સમજમ આતા હૈ ? 

 ઓલા  (અ ાની)  કહે:  ‘કરો  આ,  કરો  આ,  કરો  આ,  પરોપકાર  કરો, 
ફલા ં કરો, ઢ ક ં કરો.‘ પણ ( ું)  ું કરે ?  ુ ંકોણ અન ે ાં કર ?  ુ ંકોણ અને 
ાં કર ? અને  યાં કર ત ેચીજ  ુ ંછે ?  યાં કરવા   છો  યાં પર-પરવ ુ છે 

(અને) ત ેતો પરપદાથ અ ત છે. (તે) અ ત છે  કે સસલાના  શગડા છે ? આ 
મકાન, આબ , શર ર એ બધી અ ત છે,  ‘છે‘.  ‘છે‘ એ  દેખાય  કે ન હોય એ 
દેખાય ? ‘છે‘ ત ેછે—અ ત. હવે ‘છે‘ એ તો એનાથી છે અને એ ું બદલ ું પણ 
એનાથી  છે.  (તો  પછ )  તારાથી  (કરવાપ ં)  ાંથી  આ ું  યાં  ?  સમ ં  
કાઈ ? ભારે !  ‘અનંત કાળથી આથ ો  વના ભાન ભગવાન, સે યા નહ   ુ  
સંતને...‘ ( ીમ  રાજચં  વષ ૨૪, દોહરા ૧૫). એ (વાત)  ૂકશે હ  આગળ. 
એ   આવશ ે ચોથી  ગાથામાં.  ‘સે યા‘નો અથ  કે એને  યા  નહ ,  ‘સે યા‘નો 
અથ જ કે  યા નહ . ( ોતા :  ુ ન ેઓળ યા નહ .) સમ ં કાઈ ? એ 
ચોથી  ગાથામાં આવશે. આ તો  મહા સ ાતો  છે. અ ૂવ—અનંત  કાળમાં એને 
કાને નથી પ ા. એ ચોથે કહેશે, ચોથી ગાથામાં કહેશે.  

ભાઈ ! તા  પરથી  ૃથક્  વ પ અને તારા  વભાવથી એક વ—અ ભ  
વ પ સાંભ ુ ં નથી  ુ  ! ત ેસાંભ ુ ં નથી. આહાહા  ! સાંભળે તો તો એન ે
નણય આવ ેકે આહા ! આ વાત ! ઓહો ! માર  ચીજ પરથી ત ન જુદ  અને 
પર ત ન મારાથી જુદા. કોના ને કોના કામ માટ ેહુ રોકા  કે જેના કામ હુ ક  ? 
એ તો બધા ( વતં ) પદાથ છે અને એના કામ એટલ ેએના કાય તો તેનાથી થાય 
છે. એના કામને હુ ક  એ  ાંથી આ ુ ં? કારણ કે એ પદાથ છે (અને) એની 
અવ થા—હાલત એ એ ું કામ છે આ બ ું. (તેથી) એના કામમા ંએ છે, એના 
કામને એ અડ ેછે, તો એ કામન ેહુ  ાં અડવા   ? શોભાલાલ  ! આહાહા!  
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ોતા : બરાબર  ુ દેવ,  યેક  ય અપને અપને  ુણોમ રહતે હ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા. ( ય) અપની શ તમ રહે અને પયાયમ રહત ેહ, 

જેની એને ખબર ન મળે (અને) કરો ધમ—પાળો દયા, કરો ભ ત ને કરો  ૂ . 
શેની પણ ? એ વ ુની તો ખબર ન મળે. સમ ય છે કાઈ ? કોણ  ું છો ? કોણ 
પર  છે ?  બેની  વ ચેની એકતા  છે  કે  નહ  ?  બેની  વ ચે  ભ તા  છે  કે  નહ  ? 
(એની)  ખબર  ન  મળે  અને  કર ું..  કર ું..  કર ું  (એવી)  કતા ુ   અના દની 
અ ાનીની છે.  

કહે  છે, ઓહોહો  ! એક  ટુકડે  તો  ગજબ વાત  કર   છે.  (જુઓ  !) એક 
આ મા  છે  અને  બીજો  (પણ  એક)  આ મા  છે.  એ  દરેક  આ મા  પોતાની 
શ તઓ— ુણો અન ેઅવ થા એને એ અડ,ે (પણ) બી  આ માને કેમ અડ ે? 
(કેમ  કે) એ ુ ં (-પહેલા આ મા ું) હોવાપ ં—અ ત વ  ભ  છે  (અને) બી  
આ મા ું હોવાપ ં પણ  ભ  છે. આના (-પહેલા આ માના) પ રણામ  ભ  છે 
(અને) એના  (-બી  આ માના)  પ રણામ  ભ   છે.  તો  પ રણામ  ભ   છે—
પયાય  ભ  છે—અવ થા  ભ  છે—તો અવ થાનો કતા પણ  ભ  છે પરથી. 
સમ  ંકાઈ ? 

અહ યા  તો  મહા સ ાત—અના દ–અનંત  પરમ  સ ય—કે  દરેક  વ ુ 
પોતાના  યમાં રહેલાં પોતાના ધમ એટલ ેશ તઓ— ુણો— વભાવો (અને) 
અવ થા એને  પશ  છે એટલ ે કે એમા ં રહેલી  છે,  પણ પર પર....  પર પર... 
દેખો  !  (એક)  પરમા   (બી )  પરમા ને, આ મા  પરમા ને,  (એક) આ મા 
(બી )આ માને,  પરમા  આ માને પર પર એકબી ને  પશ  કરતા  નથી. 
આ કાઈ કથા નથી  કે શ દોમા ંઝટ સમ ઈ  ય. આ તો ઊભા  સ ાતો છે. 
સમ ં  કાઈ  ?  જેઓ  પર પર  એકબી ....  એકબી ને  પશતા  નથી, 
પશ કરતા નથી. સમ ં કાઈ ? આહ  કહે છે કે બી ની દયા પાળ  શકતો 
નથી  આ મા—એમ  કહે  છે.  કારણ  કે  એની— વન ે બચવાની—પયાય  યાં 
( વમાં)  થાય  છે,  એની  એની  (- વની)  દશામાં  થાય  છે,  એના  (- વના) 
ધમમાં થાય છે અને આ (અ ાની) કહે  કે  ‘હુ ક .‘ ( ું) અડતો નથી,  પશતો 
નથી ને  ુ ં ું કર ? સમ  ંકાઈ ?  

આ બધા કરે છેને નેતાઓ ? પંચશીલ ને મોટા...  ુ ંકહેવાય ? સડક. હા, 
પંચશીલ ઓલા,  પંચવષ ય યોજના  તો  ઠ ક. આમ સડકુ  કાઢવી  ને આમ  કુવા 
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ખોદવા ને આમ.... આવે  છે ને બ ું ?  ઢેબરભાઈ કહેતા  કે આ કર એ ને  ...... 
(તેમને  ):  પણ તમારાથી  થા ું  હશે આ ?  (તે)  કહે  કે  ના,  થાય  નહ ,  પણ 
હવે.... આહ  સાંભળ ને કહે:  ‘ ન મ  તો થઈએને ?‘  ( યો)  ઠ ક. પણ  (તમે) 
ન મ  શેના થાવ ? જે ચીજ જગતની છે તેનો ધમ તેનામા ં વભાવ પ ેથઈ ર ો 
છે,  (જો) એને તમે  ન મ  થઈને કરો તો પછ  બેય  (-ચેતન ને જડ) એક થઈ 
ગયા. ઓલાએ (ઢેબરભાઈએ અહ ું) સાંભ ું ખ ને ? એટલે સાંભળ ન ેઆમ 
(ઉપાદાનથી કતાપ ં)  તો  કહે નહ  હવે.  (તેથી  કહે),  ‘આપણે  ન મ  થઈએ, 
ન મ  થઈએ.‘ ભાઈ ! ‘ ન મ  થાય‘ની  યા યા  ું ?  યાં તે કાળે ત ેત ેપદાથની 
અવ થા (અથાત્) ધમ  યાં થઈ ર ો છે,  યાં  ુ ં ‘હો‘ એટ ું. ( ું)  ‘હો‘ એટલ ે
તારાથી  યાં (કાય) થ ું  છે (એમ)  ણકાળમાં છે નહ . કારણ કે (જો) તારાથી 
યાં  (કાય)  થ ું  તો  એનાથી  (ઉપાદાનથી)  યાં  ું  થ ુ ં ?  એ  પણ  વ ુ  છે 
જગતની. (જગતમાં) રજકણો છે, આ માઓ છે, (આ દ પદાથ  છે). (હવ ેજો) 
એની  (પરપદાથની)  અવ થા—એના  કાય   તારાથી  થયા  તો  એ  ( ું)  કાય 
વના ું— એની દશા  વના ું ર ુ ં?  એના કાય—કામ  વનાનો એ પદાથ ર ો ? 
(પરપદાથ) એની અવ થાના કામન ેત ેકરે, તાર  અવ થાના કામન ે ુ ંકર. પરના 
કામમાં  ( ું)  વેશ  કરતો  નથી, અડતો  નથી  ને  પરને  કરે  (એમ)  શી  ર તે  બને? 
સમ  ંકાઈ ?  

અરે ! એકપણ સ યનો  નયમ જો એને બેસી  ય (તો) નવરો થઈ  ય 
પરથી. પણ અ ભમાન.. અ ભમાન.. અ ભમાન.. ‘હુ ક , હુ ક  એ જ અ ાન 
છે, શકટનો ભાર જેમ  ાન તાણે.‘ ઓ ુ ંગાડુ સો મણ ું હોય ને હેઠે કુત  હોય 
ને જો અડ ું હોય હેઠે ઠાઠુ (તો માને  કે) મારાથી હાલે  છે. ન હાલે બા ુ ! પડ  

જઈશ,  મર  જઈશ. એમ જગતના  પદાથ—જડ  ને આ માઓ—પોતપોતાની 
શ ત અને અવ થાથી ટક ને, બદલીને ર ા છે. એ તારે કારણ ેનહ  અને  ું એને 
કારણ ેનહ . આહાહા ! આ  સ ાત બેસી  ય તો પરની   ઉડ   ય એને. 
હવ ેમા   ું ? તા  એ  ાન, દશન ને આનંદ, એનો ધરનાર  ું. એની   કર તો 
સ ય ાન થાય (અને) તો જ મ–મરણ ટળે. સમ  ંકાઈ ? 

 આ તો ટૂકડો બહુ સારો આ યો છે હ . બરાબર આ યા છો ભાઈ ! .... 
મહા સ ાત. આહાહા  ! ભગવાન  !  ુ ં તારા  વભાવને અડ,ે  પશ  કે બી ના 
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વભાવને અડ ે? આ તાવ આવે શર રમાં એ આ મા એન ેઅડ ે? તાવ છે ત ેઊની  
દશા છે ઊની. ઊની તે  પશ ુણની દશા છે.  પશ ુણની દશાન ેપરમા  અ ા 
છે, આ મા અડ ેએને ? (નહ ). એ તો  ણે, એનો તો  ણવાનો  વભાવ છે. 
એ  જેની  હયાતીમાં  ણવા ુ ં છે....  જે  કોઈ  પણ  ણનાર  પોતાની  હયાતીને 
(કારણે)  ણે  છે  કે  ‘આ  પશ  છે‘ એમ  ણે  છે.  (તો)   એ  ‘ પશ  છે‘ એમ 

ણે  છે  (કે)  ‘હુ  પશ  છુ‘ એમ  ણે  છે ?  (સમાધાન):  ‘આ  પશ છે‘ એમ 
ણે છે (અથવા) ‘હુ  ણનાર છુ‘ એમ  ણે છે. (પર ુ) એમ ન માનતાં ‘ પશ 

મન ે થઈ  ય  છે‘  (એવો)  મ  પડ   ય  છે  અ ાનીને.  સમ ં  કાઈ  ? 
જેઠાલાલભાઈ !  

સાકર, સાકર આવી  યો મોઢામા ંસાકર,  યો. સાકર તો માટ  (જડ પ) 
અ ત છે ને ? અ ત છે ને સાકર ? છે ને ? (તે) રજકણોનો  પડ છે. તો એની 
ગળ  અવ થા છે—ગળ  દશા છે (અને) ગળ  દશા તો જડ છે,  પી છે,  ૂત છે, 
અ વ છે. આ  ાન  ણે છે— ાન  ણે છે કે આ ‘છે‘ એટ ુ ં(અથાત્) આ 

ગળ   છે એમ. એ  ગળ   (દશા) ું  ાન આહ  આ ું  એ  તો  ાન  પોતા ું  છે. 
ાનની હયાતીમા ંગળ   (દશા) જણાણી, પણ ગળ   (દશા)ને  ાન અ ુ ં છે ? 

ગળ  અવ થા  ાનને અડ  છે ? ગળ  (દશા) જડ છે ને આ ( ાન) તો અ પી 
છે. સમ ં કાઈ ? માળે, ભારે  મ ભાઈ !  

એ કહે છે, દરેક પદાથ પોતાની  ણે– ણ ેથતી અવ થા ને શ તઓ તેને 
અડ,ે  પશ, રહે, ટકે; પણ કોઈ બી   યની શ ત ને (અવ થાને)  પશ ું—
અડ ુ ંનથી. આહાહા ! એક પદાથ બી  પદાથને (અન ેતેની) અવ થાન ેઅડતો 
નથી,  પશતો  નથી.  તો  પર ું  ું  કરે અને  પરમાં  કેમ આવે અને  પર અવ થા 
આહ  (આ મામાં)  કેમ આવી  ય ? સમ ં કાઈ ? ‘સમ ં કાઈ‘ આવે 
છે  ને ? બ ું  સમ ય તો  યાલ થઈ  ય. આ તો  વ ુ એવી  છે,  પરમ સત્ 
સ ાતો  છે.  સમ ય  છે  કાઈ ?  પદાથ વ ાન,  પદાથ વ ાન. ભગવાન સવ  

પરમે ર—  સવ   પરમા માએ  પદાથ  જોયા,  તે ું આ  વ ાન  છે. આ લોકો 
પદાથ– વ ાન કરે છે એ બ ું સમજવા જે ુ ંહ   યાં તો  નશાળમાં.  
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આ  તો  સવ થી  સ   થયેલી  (વાત  છે).  એક  સેક ડના  અસં યમા 
ભાગમાં, જેવો  ાન વભાવ છે આ માનો એવો જેણ ે(સવ ે)  વકાસ કર ન ેએક 
સમયમાં  ણ  કાળ  ણ લોક  યા  (અને)  યા છતાં  (તેને) અ ા  નહ  

(તેમ જ) એ  છે માટ ે યા નહ . સમ ં  કાઈ ? એ  છે માટ ે યા નહ  

(અથાત્) એ છે માટ ે ણવા ુ ંથ ુ ંએમ નહ , (પણ) પોતાથી  ણવા ુ ં(થ ું). 
સવ   વભાવ પોતાનો એમા ંએકાકાર થઈને સવ  પયાય પોતાના ધમને  પશ ને 
ગટ કર  ( યારે) જણા  ંકે આ ચીજ છે. પણ એ ચીજ છે માટ ે ાન છે એમ 

નહ  અને આ  ાન  છે માટ ેએ ચીજ  છે એમ  (પણ)  નહ . અને સવ  પયાય 
લોકાલોક—જગતને અડ ે છે એમ નહ  અને જગતના પદાથ   ાનની અવ થા 
(કે) સવ ને અડ ેછે એમ (પણ) છે નહ . સમ  ંકાઈ ? આ તો બધા લો ક 
નયમો છે એના (-સવ ના). આહાહા !  યો, એટ ું આ ું. હવ ેબીજો ટુકડો. 

અ યંત  નકટ એક ે ાવગાહ પ ે ર ા  છે  તોપણ....  ુ ં કહે  છે ?  કે 
ર ા છે તો એક જ યાએ આમ ભેગા.  યાં દૂધ  યાં પાણી, દૂધ  યાં સાકર, એમ 
આ મા  યાં શર ર, આ માંસ,  હાડકા  (આ દ) સાથે  ને સાથે  છે. આ જ યાએ 

આ મા ને ત ેજ જ યાએ શર ર, આ જ યાએ આ મા ને ત ેજ જ યાએ કમ— 

બ ુ ંભે ું એક જ યાએ ર ું  છે ને ? અ યંત  નકટ.... આમ ન ક છે ત ન. 
( યાં)  ભગવાન  આ મા—અંદર  આ મા—અ પી  ાનઘન  છે,  યાં  જ  આ 

પરમા નો  પડ—કમનો  ને  શર રનો—એક  ે માં,  એક  જ યામાં  રહેલો  છે. 
અ યંત  નકટ  એટલ ે ન ક  એક ે ાવગાહ પ ે ર ા  છતાં....  ર ા  છે. 
એક ે  અવગાહ.... અવગાહ એટલે  યાપ ું. એક ે માં  યા ુ ં છે આ બ ું 
(છએ  ય).  તોપણ  જેઓ  સદાકાળ— ણ ે કાળ,  સદા  નામ  ણ ે કાળ 

પોતાના  વ પથી  પડતા  નથી.  કોઈ  વ ુ  પોતાના  વ પથી  ડગતી  નથી. 
આહાહા  !  પોતાના  વ પથી ખસી જતી  નથી. એક ે માં અનંત  પદાથ  ર ા 
છતાં  ત ે પદાથ  પોતાના  વ પથી  ખસીને  પરમાં  જતા  નથી.  ે   ભલે  એક 
જ યાએ હો, સૌનો ભાવ  ભ  છે. સમ ં કાઈ ? 

અ યંત  નકટ.... એક જ યાએ રહેવા છતાં.... આ મા છે  યાં રજકણો 
છે—આ શર ર, માટ ,  ૂળ—બ ું  છે આમ ભે ું, છતાં અ યંત ન કમાં  ર ા 
છતાં, તોપણ  જેઓ....  જેઓ એટલે  શર રના  રજકણો  ને આ મા સદાકાળ 
પોતાના  વ પથી  પડતા  નથી, અને  પર પે  ન હ  પ રણમવાને  લીધે....  ત ે
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પર પે  નહ   થવાને  લીધે,  પોતાની  અનંત....(પ્રગટતા)  નાશ  પામતી  નથી. 
નહ તર  સં ધ  તો  ણે એવી આવે  કે  .... અનંત....(પ્રગટતા)  નાશ  પામતી 
નથી એટલે ઓલા ધમ લેવા પ ા. નહ  તો અનંતની અનંતતા નાશ પામતી નથી 
(એમ) આવે. સમ યા  ુ ંકહુ છુ ભાઈ ? અહ  તો ધમ ક ા, પણ હુ બીજુ કહુ 
છુ. આમ તો, અનંતની અનંતતા નાશ પામતી નથી,  ય તઓ નાશ પામતી નથી 
એમ  વ ન  (-અ ભ ાય) એવો ઉઠે  છે.  ( ોતા  :  ય તઓ....?) પદાથ. એવો 
વ ન આમાં છે. આમ  વાહ હાલતા એમ ( વચાર) આવી ગયો. સમ ં કાઈ 
? અમારે  પં ડત  તો  કેટલા તરત તરત....  યો.  કારણ  કે આ  વ ન જતાં.... 
એમ લાગે  છે. ભાઈ  ! સમ ય  છે ? આ અથ  જે  કય   છેન ેએ  કરતાં.... એ 
કરતાં, અનંત  ય તઓ એટલે પદાથ, સં યા જેટલી છે એ—એમ લે ું. ( ોતા : 
......) એમ, બસ, બસ, બસ. વ ુ એમ મેળ ખાય છે. કારણ કે.... જુઓને ! 
સ ાત એમ નીક ો ને ?  

અ યંત  નકટ  એક  જ યાપણે  રહેવા  છતાં  પણ  સદાકાળ  પોતાના 
વ પથી  નહ   પડતા  હોવાથી  અને  પર પે  ન હ થવાને  લીધે  પોતાની  એટલે 
જેટલી અનંત  પદાથ ની સં યા  છે  તે  ગટપણે નાશ પામતી નથી.  (પદાથ ની 
સં યા)  જેટલી  અનંત  છે  ત ે અના દ-અનંત  રહે  છે.  કહો,  સમ ં  કાઈ  ? 
સમજમ આતા હૈ  ક નહ  ?  જતને અનંત પદાથ હ—આ મા કે અનંત પરમા  

આ દ—એ પોતાના  વ પથી ડગતા નથી, પર પે થતા નથી. એની જેટલી સં યા 
છે અનંત, ત ેઅનંતપણે કાયમ રહે છે. સમ ં કાઈ ?  

અનંત....(પ્રગટતા)  નાશ  પામતી  નથી  માટે  જેઓ  ટકો ક ણ  જેવા 
થત રહે છે. ‘શા ત‘......... આ મા આ માપણે, પરમા  પરમા પણે એમ 

ને એમ શા ત સત્.. સત્.. સત.્.  (રહે  છે). આહાહા  ! એનો અથ નથી કય , 
ન હ  ?  ......  અ વયાથ  નથી  કય ને  એમ  ?  ઠ ક. આણ ે કય   છે  ઠ ક....કાઢ  

ના યો છે. ખરેખર તો આમ હાલે છે. ખરેખર, ચા યા આવતા  વાહમા ં(આમ)  
આ ું.  યાં ખટક ું’ ુ ં કે આ વળ  આમ છે ને વળ  ધમમાં અનંત ું  ુ ંઆ ું ? 
આહ  તો ધમ(ની વાત નથી). ધમ—કાયમ  યો જેટલા છે તેટલા એમ ને એમ 
ટક   રહે  છે.  બસ,  જેટલા  છે  તેટલા  અનંત  આ માઓ,  અનંત  પરમા ઓ, 
અસં ય  કાળા ઓ,  ધમા તકાય  (આ દ)  એવા  ને  એવા  ટકો ક ણ  શા ત 
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ભ   ભ  રહે છે. આહાહા !  ુ ંતારામા ંને એ એનામાં. તારે ને એને કાઈ સંબંધ 
નથી. જો સંબંધ મા યો તો બંધકથા ઉભી થઈ (એમ) કહે છે.   

ભગવાન  આ મા  પોતાના  ુ વ પ....  ‘एयिणय‘  લી ુ ં છે  ને  ? 
‘एयिणय‘. પોતાના એક વપણાને  ા ત થતાં, તે  ુ પણાન ે ા ત થતાં, ત ે
શોભ ે છે.  કમના સંયોગને  ા ત થતાં તે  હેયપણાથી શોભ ે છે—એ તો  હેયપણ ે

થ ું. ભગવાન આ મા—કે જે ું  પ  ાન, દશન ને આનંદ છે (તેની) એવી અંતર 
અવ થા  (થાય)—પોતાની  અંત ુખ  થઈને  ુ તાને  ગટ  કર ને  ુ પણ ે જે 

થાય—એ આ માની ધમદશા, એ આ માની શોભા, એ આ મા ું આ માપ ં, એ 

આ મા ું  અ તપ ં—સ પ ં.  એને  છોડ ને  પરસંબંધમાં—કમ  આ દના 
સંબંધમાં—જઈન ેરાગ– ષે આ દથી મેલો થાય ત ેઅણા મપ ં છે, દઃુખદશા છે, 
સંબંધ દશા છે,  ભ  દશા નથી. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 

ટકો ક ણ એટલે  જેવા ને તેવા.  રજકણો પણ એવા ને એવા અના દથી 
છે, આ મા પણ એવો ને એવો છે, અનંત આ માઓ (પણ) એવા ને એવા છે. —
ટકો ક ણ.  જેમ  અદબદનાથ  છેન ે આહ   ?  .....  અંદરથી  કાઢેલી  ૂ ત–
પાલીતાણા, અંદરથી કાઢેલી. આ એવી વ ુ ... છે. આ મા ને રજકણો (આ દ) 
આમ ને આમ વ ુ છે. પોતાની શ તનો  પડ એકલો, એવો ને એવો અના દથી 
(અથાત્)  પોતે  પોતાથી  પ તત  નથી  થતો,  પરપણ ે પ રણમતો  નથી,  (અને) 
પોતાથી ખસતો નથી.—એવી (જ ર ત ેબધી) ચીજો પોતામાં સદાય રહેલી (છે).  

જેઓ ટકો ક ણ જેવા (શા ત)  થત રહે  છે અન ેસમ ત  વ  
કાય  ને અ વ  કાયના  હે ુપણાથી....  યો, અ ત–ના ત.  પરથી નથી ને 
પોતાથી છે. હમેશાં  વ ન ેઉપકાર કરે છે—ટકાવી રાખે છે.  વ  નામ અનંત 
પદાથ.  વ   શ દે  અનંત  પદાથ.  અનંત  પદાથ.  વ   એટલે  સમ ત,  સમ ત 
એટલે અનંત. જેટલા અનંત પદાથ છે, એ પોત ેપોતાથી છે ને પરથી નથી. એ ર તે 
ચૌદ  ાંડ, આ  માણ ેઅના દ–અનંત પોતાથી  ટક   ર ું  છે.  કહો, સમ ં 
કાઈ ? 

સમ ત  વ   કાય....  પયાય ું  લી ું’ ુંને  એક  ફેર   ?  ઉ પાદ– યય 
વ   છે,  ુણ  ત ેઅ વ   છે.  દરેક  વ ુમાં  ણે– ણ ેઅવ થા  થાય  (ને) 
ય—એ  વ   કાય  (એટલે)  કે  ઉ પાદ– યય,  ઉ પાદ– યય.  નવી અવ થા 
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થાય  ને  જુની  ય એ  વ   (અને)  ુણ પે અ વ —‘ધવલ‘ના  હસાબે, 
‘ધવલ‘માં છે.  વ  કાય ને અ વ  કાય એના કારણે હમેશાં આ ું જગત જે 
ર ત ેછે અનંત (તે ર તે) તેને ટકાવી રાખે છે—એમ ને એમ ર ું  છે. એ ‘સત્  ‘નો 
કોઈ કતા છે નહ . ‘સત્  ‘ને કોણ કરે ? (જો કોઈ કરે) તો અસત્ થઈ ગ ુ ંએ તો. 
સમ  ંકાઈ ? એક-એક  ‘સત્  ‘ ું   સ પ ં પોતાથી અના દ ુ ં ટક   ર ુ ં છે— 
ભલે  પયાયથી  કે  ુણથી.  નવી અવ થા  થાય,  જુની  ય,  ુણ  (કાયમ)  રહે 
(તથા)  વપણ ે રહે  ને  પરપણ ે નહ—(આ  ર તે)  એમ  ને  એમ  અના દના 
પદાથ ું—ચૌદ  ાંડ ું— થ તપ ં જે ું છે તે ુ ંટક  ર ું છે. કહો, સમ ં 
આમા ં? ત વ  એવી ઝ ણી છે જર  કે એણે અનંત કાળમાં એનો (અ યાસ 
કય  નથી) અને અ યારે તો બ ુ ંગોટા જ હાલે છે ધમન ેનામે. શાં તભાઈ ! પદાથ 
ુ ં છે એની ખબર ન મળે..... સવ  પરમે ર—જેણ ેએક સમયમાં  ણ કાળ 
ણ લોક જોયા, એવો જ એનો  વભાવ છે  ાનનો. એ (સવ ે) જોયા એવી 

વાણી આવી, એ વાણી ું શા  ક ુ, એ શા માં પદાથ ું  વ પ આ ું ક ું છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

બધા થઈને એક આ મા  (છે)–એમ નથી. જગતમા ંએક જ  ચૈત ય  છે–
એમ નથી. જગતમાં જડ એક છે–એમ નથી. જડ અનંત છે ને આ માઓ પણ 
અનંત  છે. અને એક–એક આ મામાં અનંતા ધમ   છે અને અનંતી અવ થા  છે 
અને પરથી ત ેના ત પ  છે. આ ર ત ેઅના દ–અનંત જગત ટક   ર ું  છે. એન ે 
(-આ માને) પરથી જુદો પાડતાં, પરથી જુદો પાડતાં  વ ઉપર    ય (અને) 
યારે તેને સ ય દશન ને ધમ થાય. સમ ય છે કાઈ ?  યારે ધમ થાય, નહ  તો 
....... થાય નહ .  ‘સત્‘  માં આવે  યારે ધમ થાય ને ? વ ુએ વ ુ પરથી 
ભ ,  બી   વભાવથી  ભ —(એ  ર તે)  એની    પડતાં  (-થતાં)—
સ ય દશન,  સા ું  દશન,  સાચી  તી ત  થતાં— મ યા  તીત  નાશ  થાય  અન ે
અંતર મો ના પંથે ગ ત કરે. આ ધમ ને આ ધમ ું ફળ છે, પણ આ ર તે સમજે 
તો.  

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૨ 
ગાથા – ૩, ૪ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૧૨,  ુ વાર, તા. ૧૯-૯-Õ૬૮ 
 

સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર,  ી   ગાથા.  આ  જગતની  અંદર 
જેટલા  યો છે, એ પોતે પોતાના  ુણ–પયાયમાં રહેલા છે. અને ખરેખર  યેક 
પદાથ  પોતાની  પયાયમાં—પોતામા ં એકાકાર  રહે  એ  ુંદરતાન ે પામે  છે.  પરના 
સંબંધમા ંઆવતા  વને  વકાર થાય છે, એ  વકાર દઃુખદાયક છે. એ બંધભાવ,  
દઃુખદાયક છે. આહ  ક ું ને ? જગતના જેટલા પદાથ  છે એ પોતપોતામાં ટક  

ર ા છે અના દથી. જેટલા અનંત આ માઓ, અનંત પરમા ઓ (આ દ) છે—
એ બધા હમેશાં  વ ન ેઉપકાર એટલે સમ તપણે જે અનંત છે ત ેઅનંતપણે 
ટક  ર ા ં છે. કોઈ  ય કોઈ  યને અડ ુ ં નથી. પોતાના જે  ુણો  છે પદાથના 
અને એની જે અવ થા છે—એન ેએ  પશ છે, કેમ કે એમાં એ છે. (પણ) જેમાં 
એ નથી એન ેએ અડતો નથી, કોઈ  ય એને અડ ુ ંનથી, એમ કહે છે. એવી જ 

વ ુની  થ ત છે.  
આ પ્રમાણ ેસવ પદાથ ું  ભ   ભ  એકપ ં  સ  થવાથી.... દરેક 

વ ુ—આ મા,  રજકણ આ દ  જુદા-જુદા ું એકપ ં  સ   થવાથી....  પોતે 
પોતામાં એકપણે છે એમ  સ  થવાથી, પરની સાથે એક છે એમ નહ . સમ ય 
છે કાઈ ?  વ નામના સમયને.... ભગવાન આ મા  વ નામનો પદાથ, એને 
બંધની  કથાથી....  એને  કહે  છે  કે  આ  કમના  સંબંધે  જે  ભાવ  છે,  એનાથી 
વસંવાદની આપ  આવ ેછે.  વખવાદ—ઝેર ઉ પ  થાય છે એમાં. સમ  ં

કાઈ  ?  વ ુ  પોતે  ાયક વભાવ  એમાં  આ  કમના  સંબંધથી  ભાવબંધ.... 
જડકમનો સંબંધ અને એના સંબંધથી થતો  વકાર   ુ ય–પાપભાવ, એ એકમાં 
બંધ—ભાવબંધ  અન ે યબંધ—જે  ઉભો  થયો,  એ  વસંવાદ—વા ત વક 
ત વમાંથી  ધી અવ થા ઉ પ  થઈ. સમ ં કાઈ ? 

વ  ુપોતે  ાયક ચૈત ય, પ વ  આનંદ આ દ  વભાવથી ભરેલો ભગવાન 
છે.  એમા ં જે  એકપ ં  હોય  એ  તો  વ ુની  થ ત  છે,  પણ  કમના  સંબંધે 
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બેકલાપ  ંઆમ  (-પયાયમાં)  થ ું  (એમ)  કહે  છે.  કમનો  સંબંધ  છે  ન મ પ ે
બંધઅવ થામાં, એને લઈન ેઅંદરમાં— વભાવમા ંનથી એવી  વકૃતદશા ઉ પ  

થઈ એ  વસંવાદ—ઝેર ઉ પ  થ ું (એમ) કહે છે. સ યમાંથી  વપર તતા ઊભી 
થઈ,  સ યમાંથી  સ ય આવ ું  જોઈએ એને  ઠેકાણ ે ન મ ના  સંબંધે  અસ ય 
વપર ત ભાવ ઊભો થયો. સમ ં કાઈ ? 

એ  વસંવાદની આપ —કહે છે એ તો આપદા છે—પીડા છે. સમ ં 
કાઈ ? ભગવાન આ મા આનંદ  ને  ાનની  ૂ ત  ુ, એ ું એક પ  વ ય—
વત વ  એન ેઆ  બીજુ—કમના  સંબંધથી  ઉ પ   થતી  વપર ત  દશા—એણે 
ઝઘડો  ના યો,  વભાવમાં  ઝઘડો ઊભો  કય  એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
લેશ  ઉ પ   કય ,  દઃુખ  ઉ પ   ક ુ.  ભગવાન આ મા  તો  ાનાનંદ વ પ  છે. 
એમાંથી તો (અથાત્) એ ું લ  કરે તો આનંદ અને  ાન ને શાં ત ઉ પ  થાય—
(કે જે) એ તો એની  થ ત અને એની શોભા છે (એટલે  કે) એમાં રહે ું એ તો 
એની ચીજ છે. જે એમા ંનથી એવા કમના સંબંધના લ  ેજે  વકૃતભાવ ઊભો 
થયો  એ  બધો  ઝઘડો— લેશ— વખવાદ— વસંવાદ— વપર તવાદ—
વભાવથી  વ  ભાવ—ઊભો થયો. સમ ં કાઈ ?  

કેમ  કે બંધકથા ુ ં ૂળ—જે  ુ  ગલકમના પ્રદેશોમાં  થત થ ું.... એ 

ભાવ— વસંવાદ  જે ઊભો  થયો એ ું  ૂળ  ુ ં?  કે  કમના— ન મ ના  ઉદયમાં 
અંદર    જવી.  સમ ં  કાઈ  ?  ુ  ગલકમના  પ્રદેશોમાં  એટલે  કમ-
પરવ ુના ઉદયમાં તે ુ ં થત થ ું—તેમાં  ચ  ચ ું. તેમાં તે ું  ચ  ચ ું છે 

એટલે  ાનાનંદ વભાવથી અના દથી ખસી ગયો છે. સમ ં કાઈ ?  
તે જે ુ ં ૂળ છે....  ું કહે છે ? ભગવાન આ મા પોતાના  વભાવને છોડ  

અને  કમ દેશ એટલે  ઉદયના જોડાણમાં જતાં  પરસમયપ ં— વપર તપ ં—
વ પ ં—ઝઘડાપ ં— લેશપ ં— મ યા વભાવપ ં—ઉ પ   થ ું;  એ 

પરસમયપ  ં છે, એ અણા માપ  ં છે. સમ ય  છે કાઈ આમા ં?  વસમય ન 
ર ો એ,  ાનાનંદ ચૈત ય ભગવાન પોતાના  નજઘરમા ંન ર ો એ, પરના ઘરમાં 
જઈ અને  ય ભચાર ભાવ ઊભો કય . સમ ય છે કાઈ ? એથી એ  વપદા ને 
વસંવાદ ું  ૂળ પરના  ન મ મા ંજોડા ું તે—તેમાં  થત થ ું ત ેછે.  
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તે  જે ું  ૂળ  છે  એ ુ ં પરસમયપ ં  તેનાથી  ઉ પ   થ ું....—
પરસમયપ  ંઉ પ  થ ું. વ ુ તો રહ   ય વ ુ, સમ ય છે ? પણ  ન મ ના 
સંબંધે  ુ ય–પાપના  ુભા ુભ ભાવો,  મ યા ાં ત ઉ પ  થઈ એ પરસમયપ ં 
થ ું—એકમા ંબે થયા. સમ ં કાઈ ? ભગવાન એકલો ચૈત ય ૂ ત છે એમાં, 
ન મ ના  લ માં  રહેવાથી  એને  વધપ ં— ધા  ઉ પ   થઈ.  અને  તેથી 
પરસમયપ ં  તેનાથી  ઉ પ   થ ુ ં પરસમય અને  વસમય પ  વધપ ં 

વને આવ ે છે. એટલે એક  તો  ય—વ ુ અન ેએમાં આ  (પરસમય)પ ં 
એવો  વકૃતભાવ ઊભો થાય  છે. એ એન ેસંસાર ુ ં કારણ છે,  ુકશાન ું  કારણ 

છે, ઝેરનો અ ુભવ છે, એ એકમાં બે થઈ ગયા. સમ ય છે કાઈ ?  
માટે  સમય ુ ં એકપ ં  હો ું  જ  સ   થાય  છે.  ખરેખર  તો  પરના 

સંબંધથી  છૂટ ,  વનો  સંબંધ  કરે  ત ે એકપ ં  સ —સા બત—યથાથ  છે. 
સમ  ં કાઈ  ?  અંતરની  વાત  છે  (એટલે)  ઝ ણી  છેન ે થોડ .  એ  વા ત વક 
ત વ..... કહેશે એમાં–ચોથી (ગાથા)માં કહેશે. એ વાત—પરથી  ભ   ુ ં(ચીજ) 
છે  એ  વાત—એણે  સાંભળ   નથી  અને  પરથી  એક વની  વાત  સાંભળ   છે. 
ભગવાન  આ મા  એકલો  ાયક,  ા વભાવ—આનંદના  વભાવથી  જડલેો 
આ મા—(છે  તેની  સાથે)  એકપ ં  એ ું  જે  વસમયપ  ં થ ું  (જોઈએ)  એ 

અટક   ગ ું  છે  અના દથી.  પરના  સંબંધમાં  આવતાં,  વભાવમાં  નથી  એવી 
વપર ત અવ થા ઉ પ  થતાં, તેને પરસમયપ ં થ ું—તેન ેઅણા માપ ં થ ું 
એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

આ મા એન ેકહ એ  કે  જે  ુ ય-પાપના  વક પથી  ર હત પોતાના  ય-
ુણમાં એકાકાર થાય, તેને આ મા કહ એ. સમ ય છે કાઈ ? एक िनय गत: 

પોતાની પયાયને અંતરમાં એક વ કરે ત ેઆ મા. તે પયાયને  ન મ ના સંબંધમાં 
જોડ ેઅને રાગ- ષેને ઉ પ  કરે ત ેઅણા મા, એ પરસમય. જુઓ ! આ  વ-
અ વની  યા યા. એ ભૈયા ! દસ  ાણે  વે એ  વ–એ (વાત) આહ  નહ . 
આહાહા ! સમ ં કાઈ ? અહ યા તો ભગવાન આ મા ચૈત ય, આનંદ આ દ 
વભાવના  ાણ( પ)  વ ુ  એ  વ  (તેમ  જ)  એની  વતમાન  અવ થા  તેમાં 
જોડ ને  વન ઉ પ  થાય તેનાથી  (જે)  વે  તેને  વ કહ એ. એમ ન થતાં  
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(-કરતાં) વતમાન દશાને બંધના સંબંધની સાથે સંબંધ કરતાં, ઉ પ  થતાં  ુ ય-
પાપના ભાવો અને  મ યા ાં ત—એ બ ું  વપ  ં(છે) નહ . એ પરસમયપ  ં

છે, અણા માપ  ં છે, અ વપ ં એને થઈ ગ ુ ં છે, વા ત વક ચૈત યપ  ંર ું 
નહ .  સમ ં  કાઈ  ?  ટૂક   પહેલી  ગાથાઓ,  બહુ  ટૂકામાં–ટૂકુ  બહુ  છે.  
આહાહા !  

  વ.....  પહે ું  ‘ વ‘  આ ું’ ુ ં ને  ?  (બી   ગાથામાં).  વ  કોન ે 
કહેવો  ? એના સાત બોલ આ યા.  પછ   વસમય–પરસમય આ ું. એ  વ 
પોતે  પોતાના  કાયમી અસલી  વભાવમાં  વતમાનદશાને જોડ   ન યગત થઈને 
ા ત થાય— ુ પ  ં ા ત થાય—ત ેતો આ મા. તેન ે વ કહ યે—તેન ેઆ મા 

કહ એ—તેને  વસમય  કહ એ—તેને  ધમ   કહ એ.  પોતાનો  વભાવ  કાળ , 
એને વતમાન અવ થા છોડ  વતમાન  ણક પરના— ન મ ના સંબંધમા ંજોડાય 
અને જે  ુ ય–પાપના  વક પો (ઉ પ ) થઈને ‘તે અ ત વ હુ છુ અને ત ેમા  

વ પ છે‘ એવી  ાં ત (થાય) એ અણા માપ  ંછે. સમ ય છે કાઈ ? ચાહે તો 
નવમી  ૈવેયક ગયેલો જૈન  દગંબર સા ુ હો, પણ અંતરના  વક પો જે  ન મ ના 
સંબંધે  થયેલા  (છે)  તેમાં  રોકાયેલો  છે  (તો) એને  પરસમયપ ં—અણા માપ  ં

કહેવામાં આવે  છે. સમ  ંકાઈ ? ભારે વા ું ભાઈ ઝ ણી. ચો ખી વાત  છે. 
ચો ખામાં તો ચો ખી જ વાત હોય ને ? 

एयिणयगदो समओ स स ुदंरो लोग े । ભગવાન આ મા  પોતાની 
પયાયને  વભાવમાં એક વ કરે એ ુ ંનામ ધમ અને એ ું નામ આ મા. એ ું નામ 
આ મા—એ ું નામ  વ અને જે પોતામાં એક વ ન થતાં પર જે  ભ  છે એની 
સાથે એક વ  થાય એ  વ  નહ   (એમ)  કહે  છે.  એને  વ ુ ં વન  વતાં 
આવ ું  નહ . આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ? માટે  સમય ું એકપ ં  હો ું જ 

સ   થાય  છે  (અને  એ જ  પ્રસંશા  કરવા લાયક  છે.)  ન મ ના  બંધના—
ન મ ના સંબંધમાં—આ જડના  દસ  ાણ તો બા – ૂળ  ર ા પાંચ ઇ ય 
(આ દ), એ તો આ મા જ નથી, એ તો જડ છે. પણ અંદર કમ ું જડપ ં જે છે 

એના—આમ  ચૈત ય  તરફના  અંતર  વલણની  દશા  છોડ   એના  (-કમના)—
સંબંધમાં આમ ( વયં) જોડાય છે. એ (કમ) કાઈ કર ું નથી, એન ેખબરેય  ાં 
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છે ? આમ  ( વભાવમાં)  ન જોડાતાં, આમ  (કમના સંબંધમાં) જોડાય  છે અને 
(તેથી)  જે  ઉ પ   (થાય  છે)  વપર તભાવ—ચાહે  તો  દયા,  દાન,  ત,  ભ ત, 
ૂ (નો  ભાવ)—એ  બધો  વપર તભાવ,  બંધભાવ  છે.  એક  અબંધ વ પ 

ભગવાન— અબંધ વ પ  ુ—એમાં  બંધભાવ ે વસંવાદ ખડો કય  એણે એમ 
કહે છે. સમ ય છે કાઈ ? 

ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આમ નામ  છે આમ.  ેમ  છેને  જુઓને આમ ?  ગળે 

વળગે છેન ેહ રાભાઈ કેટલા ?  
ોતા : ..... કેમ વળ યા ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ  વળ યા  છે  મમતાને  લઈને. આમ  નામ  પડ ે યાં 

અંદરથી આમ આમ થઈ  ય છે અંદર. કહો, સમ ં આમાં ? આ તો દાખલો 
આ યો.  ‘મારો  હ રો‘  યાં આમ થાય આહાહા  !  કોના  હ રા  ને  કોના.... ?  છે 

કોઈ ુ ં?  
  ોતા : .......... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ કહે છે કે જે પોતા ું છે—જે પોતા ું હોવાપ  ંછે— 

એ  (પોતાના)  હોવાપણે  એને  ભા ુ ં નહ   એટલે  એને  પરના  સંબંધમાં  કાઈક 
‘હોવાપ ં‘ ભા ુ ં(અને) ‘તે હુ‘ એમ મા ું. સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા 
‘ ’  વભાવી વ ુ— ાયક વભાવી પદાથ—એ ું હોવાપ  ં માં ન ભા ું, 
યારે  હવ ે ાંક એ ું  હોવાપ  ંભાસે  તો ખ ને ?  (તો) આમ  પર  ઉપર   

અના દની છે— ન મ ના સંબંધમાં, સંબંધના બંધમાં, બંધના ભાવમાં,  ન મ ના 
ભાવમાં, એના સંબંધમા ં( ) છે. એ સંબંધમા ંપોતે  વપર તભાવ— વભાવથી 
ઊલટો ભાવ—ઊભો કય  છે  કે  જે એને અશોભા ું  કારણ, અશોભા ું  કારણ, 
વવ ુન ેઅ ુંદરતા ુ ંકારણ છે, અશોભા ું કારણ છે. સમ ં ? માટ ેએને 

છોડ  ભગવાન આ મા એક વમાં આવે (તો) એ  ુંદરતાન ેપામે  છે. આહાહા  ! 
પણ  યાં હ  ર તને સાંભળ  નથી કે વ ુ  ુ ં છે,  કેમ છે (અને) એમ ને એમ 
અના દથી જૈન સા ુ થયો, પંચ મહા ત લીધા, હ રો રાણી છોડ ; પણ એ રાગ 

છે એ પર સંબંધીના સંબંધથી ઉ પ  થયેલો  છે એને જ પોતા ુ ં વ પ માનીન ે
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પરસમય—અ ાનપણે  પ રણમેલો  છે.  જુગરાજ   ! આહાહા  !  ુ ં વાત  કર  

છે! 
एयिणयगदो समओ स स ुदंरो लोग े । પોતાની  પયાય  પોતામાં 

એકાકાર થાય, એકપ ં રહે,  વધા ન થાય—બેપ ં ન થાય, બંધનો સંબંધ ન 
થાય,  અબંધ વભાવી  ભગવાન  એની  વતમાન  પયાય  અબંધ  ( વભાવ)  ઉપર 

ય  યારે ત ેએક વ— ુંદરતાન ેપામે છે. આહાહા ! અને ત ેએક વપ ં છોડ , 
એ બી  ચીજ—(કે)  જે સંબંધમા ં ફ ત  વતમાન  ૂરતી આવી  છે એ  ણક 
સંબંધમા ંઆવેલી ચીજમા ંજોડાતાં  (અથાત્) તેના તરફ જતાં  વપર તભાવ— 

મ યા વ અને રાગ,  ષે,  વક પ—ઉ પ  થાય (છે કે) જે  વભાવમાં નથી. (આ 

ર તે)  એવો  ઝઘડો  ઊભો  કય   એકમાં.  બગડ ે બે–એકડ ે એક  ને  બગડ ે બે, 
બગ ો.  ‘બગડ‘ે  સમજતે  હ  ?  ( ોતા  :  બગડ  ગયા)  બગડ  ગયા.  હમાર  

ુજરાતી ભાષા ઐસી હૈ... એકડ ેએક, બગડ ેબે, બગડ ેબે. બે થાય તો બગડ,ે 
બગડ ગયા.  

ોતા : એક રહા વહા તક ઠ ક હૈ, દો હુઆ તો  બગડ ગયા. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : (દો  હુઆ તો)  બગડ ગયા ઔર તીન  હુઆ તો  ગડ 

ગયા.  દશન,  ાન,  ચા ર   તીન   વપર ત  (હ)  તો  ખલાસ  હો  ગયા,  વ. 
સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  ુ ંપણ વાત છે.... ઘણી થોડામાં અને ઘણી જ 

મોટ  વાત છે. સમ ં કાઈ ?  
કહે છે, ભાઈ ! ભગવાન આ મા વ ુ છે. તો જે વ ુ એમાં (આ મામાં) 

નથી એમાં  (પરમાં)  લ   કર ને એમાં  (આ મામાં)  નથી એવો ભાવ  (- વભાવ) 
ઊભો  કરે,  એ  કાઈ આ માની  શોભા  છે  નહ—અ ુંદરતા  છે—દઃુખ પ  દશા 
છે—ઝઘડો  ના યો  એણે.  વભાવ  ને  ન મ માં....  વભાવથી  ખસી  અન ે
ન મ ના સંબંધે.....બંધભાવમાં કહો કે તેના સંબંધમાં કહો (એક જ વાત છે).... 
જોડાઈને જે કાઈ—ચાહે તો  ુભભાવ ઉ પ  કરે કે અ ુભ ઉ પ  કરે એ બધી 
વપર ત દશા  છે અને  ‘એ  (બંધભાવ)  વ  છે‘ એ મા યતા  મ યા વભાવ  છે. 
સમ ય છે કાઈ ? ચાહે તો દયા, દાન,  ત, ભ તના પ રણામ ઊભા કયા  ુભ, 
એ બંધભાવ છે—એ  ન મ ના સંબંધે ઉ પ  થયેલો બંધભાવ છે. ‘એ બંધભાવ 
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મારો  છે, એ મન ેલાભદાયક છે‘ એ  (મા યતા) અના માપ ં—પરસમયપ ં—
મ યા વપ ં—છે. સમ ય છે કાઈ ?  

માટ ેઆચાય સરવાળો લે  છે. પાઠ તો એટલો  છે  (કે) बधंकहा एय ेतणे 
िवसवंािदणी होिद। (એકપ ં) ુંદર છે માટ ેએકપ  ં ૂણ  શંસા કરવા લાયક છે. 
ભગવાન આ મા બી  ચીજના બંધમા ંઅથવા સંબંધમાં ન જોડાય અને પોતાના 
ુ વભાવનો  સંબંધ  કરે  એ  શંસાન ે લાયક  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પોતાનો 
વભાવ  છે એની સાથે સંબંધ કરે એ  શંસાન ેલાયક  છે.  જે એમા ંનથી એની 
સાથે સંબંધ કરે તો  વસંવાદ—ઝેર ઉ પ  થાય,  મ યા વ પી સંસાર ઉ પ  થાય 
એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

ભાવાથ :  ન યથી સવ પદાથ—દરેક આ મા, દરેક રજકણો (આ દ) 
પોતપોતાના  વભાવમા ં થત  રહે  જ  શોભા  પામે  છે.  (પદાથ)  પોતાનો 
વભાવ—કાયમીભાવ—કાયમી વ પ—એમાં  રહે  ત ે તેની શોભા  છે. ભગવાન 
આ મા  ાતા- ાના  વભાવમાં—એનો  વભાવ  ણ ું,  દેખ ું, આનંદ છે એ 

વભાવમાં—રહે તો એની શોભા એટલે એપ  ં(-પોતાપ  ંછે). એપ ં એટલે 
એ તો આ મપ ં, એ  વપ ં. સમ  ંકાઈ ? પર  ુ વ નામના પદાથની 
અના દ કાળથી  ુ  ગલકમ સાથે  ન મ પ બંધ-અવ થા છે.... જુઓ ! એ 

જડકમ છે આઠ જડ–માટ –ઝ ણી  ૂળ, એ  ન મ પ બંધ અવ થા છે બંધ. તે 
બંધાવ થાથી આ  વમાં  વસંવાદ ખડો થાય છે.... એ  ન મ ના સંબંધમાં 
જોડાવાથી  વમાં...  વમાં  હ ,  વસંવાદ— વપર તભાવ— વભાવભાવ— 

ુભા ુભભાવ— મ યા વભાવ—અ ૃત વ પથી  વ   ઝેરભાવ—ઉ પ  

થાય છે. સમ ં કાઈ ? ગંભીર હૈ ભૈયા ! બહોત ગંભીર. અનંત કાલસે યે બાત 
ુની નહ . ઐસે .... ઐસે અ ગયાર અંગ પઢ ડાલે, ચૌદ  ૂવકે અંદર અથવા નવ 
ૂવ પઢ ડાલે, તો  યે ચીજ  ા  હૈ (વહ) ઉસકે લ મ આયા હ  નહ . સમજમ 

આયા ?  
ત ે ન મ પ  બંધ–અવ થા  છે.....  ત ે ન મ પ  બંધ–અવ થા  છે 

જડની. તે બંધાવ થાથી આ  વમાં  વસંવાદ ખડો થાય છે તેથી તે શોભા 
પામતો નથી. આહાહા ! કહે છે કે  ન મ ના સંબંધથી જે કાઈ  ૃ ઓ ઉ પ  
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થાય—દયા, દાન કે  ુભ-અ ુભભાવ—ત ેબધાય  વપર તભાવો છે  વભાવથી. 
સમ ં કાઈ ? ભગવાન પોતામાં ન આવતાં પર ઘરે ગયો એ  ય ભચાર  ભાવો 
છે બધા.    ર તા  ૂલ ગયે,  ક–ર તે—કાટાના  ર ત ેચઢ  ગયો. બાવળ હોતા  હૈ  
ન ? બ ુલ, બ ુલ. બહોત કાટા.  યાં કેડો દ ઠો નહ  ને  યાં  યાં હાલવા મં ો, 
કાટ ે ચઢ   યો.  ભગવાન આ મા  પોતા ુ ં ુ વ પ  પ વ ધામ એને  દોરે  જ ું 
જોઈએ—એને ર ત ેજ ું જોઈએ—એને આ ય ેજ ુ ંજોઈએ—એના પંથમાં 
વળ ુ ંજોઈએ—એ છોડ   દઈને આમ પરને  પંથે ચા યો. સમ ં  કાઈ ? એ 

વસંવાદ ખડો (થયો, એ) શોભા નથી.  
માટે વા ત વક ર તે  વચારવામાં આવ ેતો એકપ ં જ  ુંદરતા ને  ુંદર 

છે..... ભગવાન આ મા પોતાની વ ુ અને એનો  કાયમી સત્  વભાવ— ાન, 
દશન,  આનંદ  આ દ  સત્  વભાવ—એમાં  એક વ  થાય  ત ે શોભા  છે.  આમ 
યમાં એક વ થાય એ શોભા  છે અને  ન મ મા ંએક વ થાય ત ેઅશોભા  છે 

એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? વાત છે મોટ  ને વાત છે નાની, થોડામાં ઘ ં છે. 
એની  ૂલ  પણ  કેવડ   થઈ  છે  અને  ૂલ  કેમ  ભાંગે—બેય  વાત  છે  આમાં. 
સમ  ં કાઈ  ?  મોટો  પરમા મા  સત્  સાહેબ  પોતે,  ાનાનંદના  વભાવથી 
(ભરે ું)  જે ુ ં વ પ—જેનો  વભાવ—જેનો  ભાવ—ભાવવાન  વ ુ  એનો 
ભાવ—અપ ર મત  શ ત- વભાવ—છે.  (હવે)  એની  વતમાન  અવ થા  તેના 
વભાવમાં જોડાય એ શોભા  છે, એ શોભા.... એ ઘરની શોભા  છે, એ ઘરનો 
ુ —  છે એ. સમ ં કાઈ ? અરે ! પરઘરના લ  ેગયો,  યાં દોરાણો અને 

ચાહે  તો  ુભભાવ ઉ પ  થાય  કે અ ુભ થાય—એ બધો  લેશ  છે,  દઃુખ  છે. 
ભગવાન  વસમયથી એ ું  વ પ  વ  છે. સમ ં કાઈ ? 

હવ ેતે એક વની અ ુલભતા બતાવ ેછે. ચોથી, ચોથી (ગાથા). 
सदुपिरिचदाणभुदूा स िव कामभोगबधंकहा । 
एयवुलंभो   णविर   ण   सलुहो  िवह ।।४।। 

નીચે હ રગીત. 
ુત-પ ર ચત-અ ુ ૂત સવને કામભોગબંધનની કથા; 

પરથી  જુદા  એક વની  ઉપલ ધ  કેવળ   ુલભ  ના. ૪. 
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એનો શ દાથ કર એ, અ વયાથ પહેલો. હવે સોળમી વાર ચાલ ેછે ને ! 
સવ લોકને—એકે યથી  માંડ ને  બધા  પંચે ય  સંસાર   ાણીને....  નગોદના 
વથી—એકે યના  વથી (લઈને)....  ન ય  નગોદમાં પ ા  ાણી એકે ય 
વ અને બહાર નીકળેલા  યવહાર રાશીના  વો એવા સવ લોકને.... અરે ! 

નવમી  ૈવેયકે ગયો  દગંબર જૈન  મ યા  સા ુ, એ પણ સવ લોકમાં જ આવે 
છે, એ કાઈ બહાર ગયો (સવ લોકની) બહાર નથી. સમ ં કાઈ ? 

સવ  લોકને  કામભોગસબંધી  બંધની  કથા....  એક  તો  ઇ છા....  કામ 
એટલે  ઇ છા અને એ ું ભોગવ ુ ં (અથાત્) આમ પોતાન ેછોડ ને  પરની  ઇ છા 
કરવી  અને  તે ું  ભોગવ ુ ં એવા  સંબંધી  બંધકથા—એવા  ભાવબંધની  કથા—
ભાવબંધની  કથા  તો સાંભળવામાં આવી  ગઈ  છે.  ઇ છા  કરવી  અને  ઇ છા 
ભોગવવી,  પરના  લ ે  ઇ છા  કરવી  ને  ઇ છા ભોગવવી,  રાગ– ૃ ણા  કરવી  ને 
ૃ ણાન ે ભોગવવી,  ૃ   ઊભી  કરવી  ને  ૃ ન ે ભોગવવી—એવો  જે 

બંધભાવ....  જે  વભાવમાં  નથી  એવી  ઇ છા  અને  એનો  અ ુભવ  ત ે
બંધ પભાવ—એવી વાત એટલે એવો ભાવ.... એવો ભાવ સાંભળવામાં આવી 
ગયો  છે.  યો,  એકે યન ે (પણ)  સાંભળવામાં આવી  ગયો  છે  એમ  કહે  છે. 
એકે ય  ાણી પણ તે રાગના  વક પન ેજ અ ુભવ ેછે અને વેદે છે. આ, એ ું 
નામ એણે બંધકથા ‘સાંભળ ‘ એમ કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા વીતરાગ  વ ાનઘન છે, આ મા વીતરાગ  વ ાનઘન છે. 
એવા  વે આવી રાગની વાત—જે એનામાં નથી, ઇ છા થવી એનામાં નથી.... 
અહ  તો પર વષયની ઇ છા (કર  છે) અને  વ વષય છો ો છે એ  સ  કર ું 
છે. સમ ં કાઈ ? પોતાનો  વષય જે  ય છે તે ું લ  છોડે ું  છે અના દથી, 
તેથી  તેને  પર વષયમાં  જ  ૃ   ઉ પ   થાય  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ચાહે  તો 
બાયડ , છોકરા માટ ે(ઇ છા) ઉ પ  થાય કે ચાહે તો દેવ– ુ  માટ,ે પણ ઇ છા 
પરન ે લ ે  થાય  એ  કામની  કથા  છે  એમ  કહે  છે.  અમરચંદભાઈ  !  
આહાહા  !  કામભોગ એટલે એકલા  પાંચ ઇ યના શ દ– પ એમ નહ . એક 
આ મા  સવાય....  આ મા  જે  વષય  છે—જે  વ વષય  ાનની  અવ થાનો 
વ વષય,  વ યેય  છે—એન ે છોડ ને  જે  ઇ છાઓ  પર યના–કોઈપણ 
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પર યના લ માં દો ા કરે છે એવી ઇ છાઓ ત અનંત વાર કર  છે, એ ઇ છા 
સાંભળ   છે, એ  ઇ છાનો  પ રચય  કય   છે, એ  ઇ છાને  ત  વેદ   છે.  સમ ં  
કાઈ ? 

સાંભળવામાં આવી ગઈ છે, પ રચયમાં આવી....  ટવેાઈ ગયો છો  ું. 
કહે છે, ઇ છા થવી, ઇ છા ભોગવવી અને (તેથી) અબંધ વભાવમાંથી (ખસતા) 
ભાવબંધ  જે  થયો એનો  પ રચય  તન ે થઈ  ગયો  છે,  ટવેાઈ  ગયો  છો  ુ ં એમાં. 
સમ  ં કાઈ ?  તાર  આદત જ એમાં  ગઈ  છે અના દથી. અને અ ુભવમાં 
પણ આવી  ગઈ  છે.  યો,  નગોદના  વને—એકે ય  વને  પણ  અબંધ 
ભગવાન આ મા એ લ માં,  માં  નથી, તેથી તેની  માં  રાગ અને  રાગનો 
અ ુભવ (છે અથાત્) ત ેએણ ેસાંભ ું, (એના) પ રચયમાં આ ું અને (એણે 
તે) વે ું. સમ ં કાઈ ? એમ  દગંબર જૈન  મ યા  સા ુ હોય, એને કાને 
(વાત) પડ  છે કે રાગ....એન ે(વાત) સાંભળવામાં આવી છે (એટલે)  ુ ં? કે ‘આ 

રાગ  એ  ઠ ક  છે‘  એમ  જે  (એણે)  મા ું  છે  એ  બધી  રાગની  જ  વાત  એણે 
સાંભળ  છે. ભગવાન પાસે સાંભ ુ ંતો ય કહે છે કે ‘રાગની વાત એણે સાંભળ ‘ 
એમ કહે છે આહ  તો.  ુ ંક ું ? કારણ કે ભગવાન પાસે સાંભળતા (સમયે) પણ 

એને રાગથી  ી ત હતી, (તેથી) ત ેરાગને જ એણ ેસાંભ ો છે. સમ ં કાઈ? 
‘એ રાગ એટલે  વક પ એટલે  ૃ  એ ઠ ક છે‘ એ ું તેણે સાંભ ુ ં છે, 

પ રચયમાં આવી ગ ું છે (અને) વેદનમા ં(પણ) આવી ગ ુ ંછે. તેથી ત ેવાત તેને 
ટવેાઈ ગઈ હોવાથી  ુલભ થઈ ગઈ  છે. સમ ય  છે  કાઈ ? ભગવાન આ મા 
વીતરાગ  વ ાનઘન..... વીતરાગનો અથ ?  ‘વીતરાગ‘ તો  ુણવાચક શ દ  છે. 
વીત એટલે  નહ   (અને)  રાગ એટલ ે નેહ.  નેહ  નથી  યાં  ષે  પણ નથી. એ 

નેહ  અને  ષે  વનાનો  જે  આ માનો  વભાવ  (અને)  એવો  જે  વીતરાગ 

વ ાનઘન  ભગવાન  (આ મા)  એની  વાત  એણે  સાંભળ   જ  નથી.  સમ ં  
કાઈ ? એનાથી  વ   વાત—રાગની,  ૃ ની,  ઇ છાની ઉ થાન ૃ   થાય એ 

વાતને—(તે)  ણે છે, આમ વેદે છે (તથા) પ રચયમાં આવી ગઈ છે એ વાત. એ 

કાઈ નવી નથી, એ તો  ુલભ થઈ પડ  છે. અના દની એ ( વકાર) અવ થા એના 
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અ યાસમાં આવી ગઈ છે અને નવો નવો એનો અ યાસ પણ એ  તનો (કયા) 
જ કરે છે એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

કહે  છે,  એવી  ઇ છા  કરવી  અને  ઇ છા  ભોગવવી  એટલે  કે  જેના  
(-પોતાના)  અ ત વમાં  ઇ છા  નથી  એવી  (ઇ છા)  ઉ પ   કરવી  અને  જેના  
(-પોતાના) અ ત વમાં—જેના  વ પમાં—નથી એવા રાગ ું અ ુભવ ું.—(આ 

ર તે) રાગને કે ઇ છાને (કરવા–ભોગવવાની) વા ું (અ ાની) કરે છે—ઉ પ  કરે 
છે, (તેનાથી) ટવેાઈ ગયો છે અને અ ુભવ ેછે. તેથી એ રાગની વાતા એને સહેલી 
થઈ ગઈ છે, સરળ થઈ પડ  છે. કહો, સમ ં કાઈ ? એને સ ઘી થઈ પડ  છે 

એમ કહે છે. ટ કામાં નાખશે બહુ હ . તેથી  ભ  આ મા ું એકપ ં હો ુ ંકદ  

સાંભ ું નથી..... પણ ભગવાન આ મા, એ દયા-દાન- ત-ભ તના  વક પથી 
પણ  ભ   છે  એ  વાત  એણે  સાંભળ   નથી.  અબંધ વભાવી  ભગવાન 
બંધભાવને—રાગની ઇ છાને—ભોગવવાથી પાર છે. સમ ં કાઈ ? એ  ભ  

આ મા ુ ંએટલે કે  ન મ ના સંબંધથી ઉ પ  થતાં  વક પો એનાથી  ભ  એવા 
આ મા ુ ંએકપ ં.... એકપ ં.... ઓ ુ ંરાગા દ (થાય એ) બેકલાપ  ંથઈ ગ ું. 
રાગ  વના ું એકલાપ ં  (એવો) ભગવાન  (આ મા)  વીતરાગ  વ ાનઘન  છે એ 

વાત  કદ  સાંભળ  જ નથી. શોભાલાલ   !  ‘સાંભળ  જ નથી‘ એમ કહે  છે. 
યો, ભગવાન પાસે ગયેને ? (ઉસને)  ુનાન ે? અ ગયાર અંગ પઢેને ? (-આમ 
કોઈ કહે છે).  ુન તો સહ  ! બંધભાવકે  ેમમ પડ ે ુનત ેહો, તો યે બાત—રાગસ ે

ભ ક  બાત— ુની હ  નહ  ત, એમ કહત ેહ. વો ‘ ુની હ  નહ ‘ કા અથ  ા? 
શેઠ  !  વો  રાગક   પયાયમ  ુમારા  એક વપના  હૈ  તો  વો  બાત  ુની  હૈ,  રાગસે 
ભ પને(ક  બાત)  ુની નહ , એમ કહત ેહ. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  યો.  

કદ  સાંભ ુ ં નથી,  પ રચયમાં આ ું  નથી.....  સાંભ ુ ં નથી એટલે 
ટવેમા ં(પ રચયમાં)  ાંથી આવે ?  વશેષ  ાંથી અ યાસ હોય ? એમ કહે છે. 
અ યાસ નથી તો અ ુભવમાં આ ુ ંનથી  તેથી એક  તે  ુલભ નથી.  કેવળ 

એક  તે  ુલભ નથી. એટલે ?  રાગ  વનાની,  વક પ  વનાની,  ઇ છા  વનાની 
વ ુ (તેનાથી)  ભ  છે એ એક જ  ુલભ નથી, એ દલુભ છે. સમ ં કાઈ ? 
આમ  ુ ય  કર ું  અને  ુ યના  ફળ  મીઠા  ભોગવવા,  ભાઈ  !  એ  વાત  તો  ત 
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અના દથી સાંભળ  છે. સમ ં કાઈ ? કાઈક–કાઈક  ુ ય કરશો, કષાય મંદ 
કરશો  તો  કાઈક  ર ત ે ચઢશો—એવી  અ ાનીઓની  વાતો  તો  ત  અનંત  વાર 
સાંભળ   છે  (એમ)  કહે  છે.  અનંત  કાળનો  પ રચય  છે  ને  ?  નગોદથી  માંડ ને 
(પ રચય) છે અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. અનંત.. (કાળ). 
આહાહા  !  ભગવાન  પણ  અનંત..  અનંત..  અનંત  કાળનો  એવો  ને  એવો  છે. 
(છતાં) એન ેછોડ ન ે(અથાત્ તેણે) વીતરાગભાવને ન સાંભ ો કે ન જોયો—ન 

યો—ન અ ુભ યો, (પણ) એને (વીતરાગભાવને) છોડ ને રાગની– વક પની 
વા ું  તને  મળ   (એને)  ત  સાંભળ ,  તને  (તે)  ચ,  તેને  (તે)  વેદ   (અને)  તેના 
અ યાસમાં  ુ ં છો.  તે  કઈ  નવી  વાત  (નથી), એ  તો સહેલી  થઈ ગઈ  છે  તને. 
સમ  ંકાઈ ? 

એ  ભગવાન આ મા  ઇ છાની  પાર  વ ુ  છે,  એ  ત– વક પ(થી)  પાર 
ભ   ચીજ  છે—એવી  વાત  ત  સાંભળ   નથી.  (તેથી)  એ  ુલભ  નથી. આમ 
(કહ ને) દલુભ છે એમ કહે ું  છે ને ? અનંત કાળના અણ-અ યાસ ે(આ માની 
વાત) દલુભ છે અને અનંત કાળના અ યાસ ેરાગની વાત તને સહેલી થઈ ગઈ 
છે. રાગ કરવો–અ ુભવવો.... રાગ કરવો–અ ુભવવો.... એથી તો  ુ ંટવેાઈ ગયો 
છે, માટ ેતને સહે ું થઈ પ ું છે.  વક પ કરવો અને અ ુભવવો એ તો તને સહે ુ ં
થઈ પ ું છે,  કેમ કે ટવેાઈ ગયો છો અનંત કાળથી. પણ  વક પ  વનાની ચીજ 

અંદર  ભગવાન  આ માને— વક પ  જેનામાં  નથી  તેવી  ચીજને—સાંભળવી 
(સાંભળવા મળવી)  ુલભ નથી, દલુભ છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? પૈસા 
મળવા  દલુભ  છે એમ નથી  ક ુ ંઅહ યા,  દેવપદ મળ ું  દલુભ  છે એમ  (પણ) 
નથી ક ું. (કેમ કે) એ તો અનંત વાર (મ ું છે.) એ  ુ ં(અ ૂવ) ચીજ છે  કાઈ ? 
આંહ , રાગ મ ો એ પણ (અ ૂવ) મ ુ ંનથી, એ તો  ુ ંઅ ાનને મ ો એમ 
કહે છે.  

 :  ુ યન ેમ ો એ ? 
સમાધાન  : અ ાનને મ ો એ તો, જડન ેમ ો  ું. સમ ય છે કાઈ ? 

જડ સાથે ભેટા થયા તારા.  ચૈત ય ભગવાન....  ુ યના પ રણામ—દયા,  દાન, 
ત,  ભ તના—એ  અચેતન  જડ  છે,  વક પ  છે,  રાગ  છે.  એ  નથી  ણ ું 
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પોતાને,  નથી  ણ ું  ચૈત યને.  એવી  વક પદશાના  મેળમાં  જોડાઈ  ગયો 
(અથાત્) ચૈત ય ેજડ સાથે સંગ કય . સમ ં કાઈ ? એ  ભ પ  ં ુલભ નથી 
બસ.  

ટ કા  : આ સમ ત  વલોકને.... આ સમ ત  વલોક  (એમાં)  બ ું 
આવી ગ ું  જુઓ  ! એકે ય,  બે  ઈ ય,  ણ ઈ ય,  ચૌરે ય, અપયા ત-
પયા ત, એકે ય પયા ત-અપયા ત, બે ઇ ય પયા ત-અપયા ત,  ણ ઇ ય, 
ચૌરે ય,  પંચે ય—દેવ,  નારક ,  મ ુ ય,  ઢોર—બધા.  આ  સમ ત 

વલોકને, કામ નામ રાગ અને ભોગ નામ અ ુભવ ું—એવા જે સંબંધવાળ  

વાતા  અથવા  ભાવ,  એવો  ભાવ  એકપણાથી  વ   હોવાથી....  ભગવાન 
આ મા  ાયક વભાવ ુ ંએકપ  ં છે  તેનાથી એ ઇ છા અને  ઇ છા ુ ં ભોગવ ું 
અને  તેનો  જે  સંબંધ  એ,  વભાવના  સંબંધથી  વ   હોવાથી  અ યંત 
વસંવાદ  છે (આ મા ુ ંઅ યંત  ૂ  કરનાર  છે). આહાહા ! એ  ુ યભાવ 
આ મા ું  ૂ   કરનારો  છે એમ  કહે  છે.  ઇ છા  છે  ને ?  વ ુમાં  ાં  છે એ  ? 
વ ુમાં નથી એવી પયાય ઉ પ  કર  અને તેમાં જોડાઈ,  થર થઈ ગયો એ, કહે 
છે, અ યંત  વસંવાદ .... ઘ ં જ આ મા ું  ૂ   કરનાર  વાત  છે. આહાહા  ! 
પણ કહે છે કે એને મીઠાશથી સાંભળે છે માળા.  

યાં  ુ યની  વાત  આવે....  રાગ  આમ  થાય,  ુ ય  આમ  થાય  અને 
એનાથી પૈસા મળે  કે એનાથી કાઈ  વગ મળે  કે  ુ યથી હળવે-હળવે આગળ 

(વધાય)—(એમ)  એની  મીઠાશ  લાગી  છે  એ  ઝેરની  કથા  એણે  સાંભળ   છે, 
દસણભેદની કથા સાંભળ  છે, આ માન ે રાગથી એક કરનાર  વાત સાંભળ  છે 

એણે. સમ ં કાઈ ? કઈપણ અંદર  વક પ ઉઠે તેનાથી આ માને લાભ થાય 
એ વાત, અ યંત  ૂ  કરનાર  (હોવા) છતાં, એણે વેદ  છે, સાંભળ  છે. (તેથી) 
એને  સહેલી  પડ   (છે).  સમ ં  કાઈ  ?  ભગવાન  (આ મા)ના  ઘરમાં  જે  
(- વક પ)  છે  નહ   (અથાત્) એક વગતમાં  નથી, એ તો  તીયગતમાં—પરમાં 
જોડાણો  યારે થયો છે. સમ ં કાઈ ? એવી ઇ છાઓને—ચાહે તો  ુભ હો 
કે ચાહે તો અ ુભ હો એ ઇ છાઓને— યવહાર ઇ છાની વાત ત સાંભળ  છે.  
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તોપણ,  ૂવ અનંત વાર સાંભળવામાં આવી છે.....  ૂ  કરનાર  હોવા 
છતાં. સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા વીતરાગી આનંદઘન  ુ—અતી ય 
આનંદ ું ચોસ ું  ુ—આ મા એનો આ ય, એક વપ  ંછોડ  એણે  ુ યની–
પાપની  ૃ ઓના ભાવમાં એક વપ  ંકર  એ વા ું (સાંભળ  છે). ‘સાંભળ ‘નો 
અથ અ ાનીઓએ એને  કહ  અને એને એ વાત  બેઠ . સમ ં  કાઈ ?  ૂવ 
અનંત  વાર  સાંભળવામાં  આવી  છે.....  યો.  ઓહો  !  એકે યમાંથી  તો 
નક ાય નથી એવાય કેટલાય  વો છે, તોય કહે છે કે—અમે કહ એ છ એ કે 
એણે અનંત વાર સાંભ ુ ંછે. વા ત વક વ ુ જે છે એનાથી  વ  ભાવને વેદે 
છે, તો એણ ે‘અનંત વાર  વપર ત વાતને સાંભળ  છે‘ એમ અમે કહ એ છ એ—
એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  

કહો, સમ ય  છે  કે  નહ  આમા ં?  ૂવ અનંત વાર.... ઓહો  ! અનંત 
કાળ ગયો... અનંત કાળ ગયો તોય રાગ ું જ વેદન ક ુ, તો ત અનંત વાર વાત 
સાંભળ .  આહાહા  !  ભગવાન  આ મા—વીતરાગી  વ ાનઘન  આ મા—જેને 
કહ એ.... આ  વક પ કઈ આ મા છે ? (ના). એ તો આ વ છે, એ તો  ુ ય–
પાપ આ વ છે. ‘એ મારા ને એ કરવા મને લાભ(દાયક)‘ એ  મ યા વની વાત ત 
અનંત વાર સાંભળ  છે.  

ોતા : .......એ જ કર એ છ એ.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ તો અનંત  કાળથી  છે ભૈયા  ! શેઠ  જુગરાજ   ! 

ભૈયા  કહતે હ  ક ઉસ ઓર બહુત  ુના હૈ. ઉસમ તો અનંત કાલ ગયા. આહ  

તો  કહત ે હ  ક  ભગવાનકે  પાસ  ગયે,  સમવસરણમ  અનંત  વાર  ગયે,  તો  ભી 
(રાગક  કથા  ુની). ભગવાનક  કથા તો વીતરાગી કથા થી, પર યહા ઉસક—
રાગક  (કથા)  ેમસે  ુનત ેહ તો રાગની જ વાત એણ ેસાંભળ  છે. ભગવાનના 
સમવસરણમાં પણ અનંત વાર ગયો છે. (છતાં) એ અંતરમા ં વભાવથી  વ  

રાગના  ેમમાં પ ો (હોવાથી),  ણ લોકના નાથ તીથકરદેવની  વ ન સાંભળતા 
પણ, એ રાગની વાત જ સાંભળે છે, રાગની જ મીઠાશ એને છે.  

ોતા : ભગવાન આગળ સાંભળે તો.... ?  
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ૂ ય  ુ દેવ ી : સાંભળે એમાં  વક પ છે ને ? (અને) એ  વક પમાં જ 

એનો  ેમ  છે.  (તેથી)  ભગવાન  પાસે  સાંભળતો  નથી,  ભગવાન  તો આહ   છે 

અંદર. ભગવાન  છે એ પર ય  છે અને વાણી  (પણ) પર ય  છે, એમાં ઇ છા 
ઉ પ  થાય ત ેઇ છાની અપે ાએ (ભગવાન ને વાણી) પર વષય છે, પર વષય 
છે.  (આ)  ઇ છાએ પર વષયન ેઘેરો ઘા યો  છે—એમ કહેશે હમણાં. ઇ છાએ 

પર યમાં  ઘેરો  ઘા યો  છે,  ઇ છા  વઘરમાં આવી શકતી  નથી.  ચાહે  તો  ુભ 

ય  ( ુ યના  ન મ )  હો  કે અ ુભ બા   પદાથ  (પાપના  ન મ )  હો,  પણ 

ઇ છાએ  ન મ માં જ ઘેરો ઘા યો  છે. આ.. આ.. આ.. આ  ( ન મ  જ)  છે 

એમ  બસ.  સમ ં  કાઈ  ? આકર   વાત  છે આ.  એ  પરલ   છે  સાંભળતી 
વખતે.  

ોતા : .......અંદર વાત બેસાડવી  યારે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : બેસાડવી છે તેમાં પરલ   ાં આવે એમાં ?  
ોતા: .....એ તો સાહેબ ! આવ ે યારે આવે.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : બસ,  યારે આવે.  ( વલ  કરે)  યારે  બેસે એને, એ 

વના  બેસ ેજ  નહ  એમ  કહે  છે.  એક જણો  તો  જુએને  પ કરણ  કરનાર. 
બી ને મનમાં રહે ું હોય, કોઈક એને બહાર પાડ ેઆ. આહાહા !  

ભાઈ  ! અહ યા તો  કહે  છે,  કો’ક સા ુ ંજોવા ું  તારે  છે જ નહ .  કો’ક 
સા ું જોવામાં ઇ છાએ બહારમાં— વષયમાં ઘેરો ઘા યો  (અથાત્ ઈ છા)  યાં 
અટક  છે એમ કહે છે. આહાહા ! વીતરાગની વાત ! પરમે ર  લોકનાથ એમ 
કહે છે, અરે ! અમારા તરફના વલણની ઇ છા  (છે તો) અમે પણ તાર  ઇ છાનો 
વષય છ એ હ  ! આહાહા ! સમ ં કાઈ ? ( વષય એટલે) એકલા શ દો, 
સંસારના  પરગ એમ નહ , (પણ) બધા (અ ય પદાથ ). ભગવાનની વાણી પણ 

ઇ છાનો  વષય છે. આકર  વાત છે. લોકોને એ ું લાગ ે (છે  કે)  ‘અરે  ! આ તો 
આમ કહે છે.‘ સાંભળને હવ ે! ભડકે... ભડકે...  બચારા. ભડકન છે ને ? ભસ 

તો ભડકેન ે ટ દેખીને.  ુ ંથાય ? 
ભાઈ  ! આહ  એ કહે  છે.  જુઓ  !  કહેશે,  હ  તો આવે  છે  ને ?  ૂવ 

અનંત વાર સાંભળવામાં આવી છે, અનંત વાર પ રચયમા ંઆવી છે.... અરે! 
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ભગવાન પાસે ગયો, જૈનનો સા ુ થયો— દગંબર  ુ ન થયો અનંત વાર, તોય કહે 
છે  કે  રાગની  વાત  જ  ત ે સાંભળ   છે.  તા   બ હ ુ પ  ં ગ ુ ં નથી  (અને) 
અંત ુ   થઈ જ નથી. સમ ં  કાઈ ? અને અનંત વાર અ ુભવમાં  પણ 

આવી  ૂક  છે. અનંત વાર એ  વક પ ુ ંવેદન ને  વક પ ું કર ું..... આહ  તો બે 

વાત  સ  કરે છે (કે)  
(૧) ઇ છા ું અ ત વ આ મામાં નથી અને એ ું ભોગવ ુ ંઆ મામાં નથી 

અને  
(૨) ઇ છા ુ ંકર ું એ  વ પમાં નથી અને ઇ છા ું ભોગવ ુ ંએ  વ પમાં 

નથી. (એટલ ેકે)  
(૧) ઈ છા ું અ ત વ (આ મામાં) નથી અને  
(૨) તે ું કર ું–ભોગવ ું (પણ આ મામાં) નથી.  
—એ બેયની વાત  યાં નથી ત ેવાત એણે સાંભળ  છે  (અથાત્) એણે 

(ઈ છા) કર  છે ને ભોગવી છે અનંત વાર. હવ ેપછ   વ કેવો છે એ  યા યા 
વશેષ કરશે.  

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૩ 
ગાથા - ૪ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૧૩,  ુ વાર, તા. ૨૦-૯-Õ૬૮ 
 

આ સમયસાર, ચોથી ગાથા. કહે છે  કે આ ભગવાન આ મા  ુ   ચૈત ય 
ુવ વ ુ, પરથી  ભ  છે. એ  ુ ય–પાપના રાગ અને  દેહા દથી તો ત ન જુદ  

ચીજ  છે.  એવી  એક વ  ચીજને  કોઈ  દ’  એણે  અનંત  કાળમાં  સાંભળ   નથી. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ  કહે  છેન ે જુઓ  !  આ  સમ ત  વલોકને, 
કામભોગસંબંધી  કથા એકપણાથી  વ   છે. એકપણાથી એટલે ભગવાન 
આ મા  ચૈત ય  ુ   ુવ  ાયકભાવ, સ વ-ત વ  છે. એ ું  જે  પરથી  ભ પ  ં

(અન ે વથી) એકપ  ંછે એનાથી આ વાત (અથાત્)  ુ યના પ રણામ કરવા, 
પાપના  (પ રણામ)  કરવા,  ઇ છા  કરવી,  ઇ છાને  ભોગવવી,  ઇ છાનો  સંબંધ 
(કરવો),  ઇ છાથી  થવો  બંધ—એવી  વાત,  આ માથી  (એટલ ે કે)  પરથી 
ભ પણાના  એકપણાથી  વ   હોવા  છતાં  એણે  અનંત  વાર  સાંભળ   છે. 
આ માન ે ુકશાન કરનાર—અલાભ કરનાર  (છે), છતાં એ વાત (એણે) અનંત 
વાર સાંભળ  છે. સમ ં કાઈ ? 

સમ ત  વલોકને....  કામ  નામ  ઇ છા  અને  ભોગ  નામ  ભોગવ ું 
અથવા પર તરફના વલણવાળ   ૃ  રાગ અને તેનો અ ુભવ અને તેનો રાગનો 
સંબંધ  થવો  અને  રાગથી  જોડવો  બંધ—એવી  વાતા  એકપણાથી  વ  

હોવાથી.... ભગવાન આ મા  વ ુ  પોતે  પરથી  ત ન  ભ   છે  (અને) એકપણે 
ાયક ચૈત ય વભાવ છે. એવા એકપણાના ભાવથી એ (બંધ)ભાવ ત ન  વ  

છે. સમ ં કાઈ ? અનેકપ  ંએટલે  ુ ય ને પાપ  વક પો કરવા, પર આ ય 
લેવો અન ેએનાથી  વકાર થાય એ  વકારમાં લાભ છે એવી મા યતા.—(આવી)  
વાત એણે અનંત વાર સાંભળ  છે. સમ ં કાઈ ? 

એકપણાથી  વ  હોવાથી.... અ યંત  ૂ  કરનાર  છે. આહાહા ! 
ુભા ુભભાવ  કરવા  અને  પર  આ યની  ઇ છાઓ  કરવી  એ  આ મા ુ ં ૂંડુ 

કરનાર છે— ુકશાન કરનાર છે, છતાં એ વાત તો  ૂવ અનંત વાર સાંભળવામાં 
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આવી છે. એકે યની  ા ત પયાયથી માંડ ને પંચે યની પયાયમાં મ ુ ય થયો, 
ય લગી  દગંબર જૈન સા ુ થયો, તો કહે છે કે એવી વાત તો એણ ેઅનંત વાર 

સાંભળ  (છે અથાત્) રાગ કરવો,  ુ ય કર ું, પાપ (કર ું), પર યની આશ— 

ઇ છાઓ  કરવી,  પર ય  તરફનો  ઝૂકાવ  કરવો—એવી  વા ુ ં એણ ેઅનંત  વાર 
સાંભળ  છે, (પણ) ભગવાન ચૈત ય વ ુ  ાયક ૂ ત પોતે છે એના તરફ એક વ 
થ ું અને પરથી  ભ  પડ ુ ંએ વાત એણે અનંત કાળમાં સાંભળ  નથી. સમ ં 
કાઈ ? 

બે અથ કયા છેન ેજયસેનાચાય ? ‘કામ‘ના બે અથ કયા છે— પશ અને 
રસ. ‘ભોગ‘માં  ણ લીધા છે—( ાણ, ચ ુ,  ો . ગા. ૪ની ટ કા).   ૂળ તો એ 

પાંચ  ઈ ય(થી  ર હત)  અ ણ ય  વ પ  (આ મા)  છે.  (આવો)  અ ણ ય 
આ મા  પરથી  ૃથક્  છે—એ  વાત  (અ ાનીએ)  સાંભળ   નથી  એટલે  ઇ યો 
તરફના વલણના  વક પો અને ઇ યો તરફ જ ું અને પરના વલણમાં રહે ું—
એ વાત સાંભળ  છે. કહો, સમ ં કાઈ ? 

તો  પણ અનંત  વાર એણે ભગવાન આ મા....  રાગ પ  વક પ  કે અનેક 
કારની  વકૃત અવ થાઓ—એનાથી ચૈત ય ભગવાન આ મા તો ત ન  ભ  છે, 

ત ન જુદો છે એ ું એણ ેસાંભ ું નથી, પણ એ જુદાથી (- વભ ત આ માથી) 
વ  જે વાત છે એ (એણે અનંત વાર સાંભળ  છે). એને (એ વાત)  ુકશાન 
કરનાર  છે, સમ  ંકાઈ ? છતાં પર તરફ ુ ં(વલણ) કર ું—દયા, દાન ને  ત, 
ભ ત ને  ૂ  ને  હસા (કરવા)—એ પર તરફના વલણવાળો ભાવ એણે અનંત 
વાર સાંભ ો  છે.  વ યના આ યન ેછોડ  પર યના આ યની લાગણીઓ 

કરવી એવી વાત તો એણે અનંત વાર સાંભળ  છે, પ રચયમાં આવી છે. અનંત 
વાર તેનો અ યાસ  (કય   છે),  ટેવાઈ ગયો  છે.  પર યના વલણના ભાવમા ંએ 

ટવેાઈ ગયો છે એમ કહે છે. આદત પડ  ગઈ છે. સમજમ (આયા) શેઠ ?  વ ય 
તરફકા વલણક  આદત હૈ હ  નહ ,  ુના હ  નહ  ( ક)  ા ચીજ  વ ય હૈ.  

ભગવાન આ મા સ ચદાનંદ   ુપરથી  ભ  (અને)  વભાવથી અ ભ  

એવી ચીજ—વ ુ એકપણ ેછે એનાથી આ અનેકપ  ંત ે વ   છે. ચાહે તો 
ુભભાવ હો—દયા, દાન,  ત, ભ ત,  ૂ  આ દ  કે (ચાહે) અ ુભ હો—એ 
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બ ું  વભાવથી  વ ભાવ છે. એ  વ ભાવન ેકરવા, એને ભોગવવા, એનો 
આ ય લેવો—એ વાત એણે  ુકશાન  કરનાર  હોવા છતાં સાંભળ   છે,  ટવેાઈ 
ગયો છે અન ેઅનંત વાર અ ુભવમા ં(પણ) આવી  ૂક  છે. કહો, સમ ય છે 

કાઈ ? એ બંધભાવ—એ ભાવ એના કરવામા ંઆ યો છે, પ રચયમાં આ યો છે 

ને બંધભાવ અ ુભવમાં પણ આ યો છે. સમ ં કાઈ ? 
ભગવાન આ મા....એ  વક પ—પરા ય  વક પ—કરવા એ વ ુ (વાત) 

જ એનામાં નથી. એનાથી (તો) ભગવાન ચૈત ય ય  ાયક આ મા સ ચદાનંદ 
ુ  પોત ે (ર હત)  છે.  (છતાં એવી)  પરથી  જુદાપણાની  વાત એને  સાંભળવા 

મળ  નથી. સમ  ંકાઈ ? શેઠ ! જોગ ન  મલા. ભૈયા  ! 
આહાહા ! તીથકરકે પાસ ગયે,  ુના, પણ એના લ માં ‘પર ય તરફના 

વલણનો ભાવ જ ઠ ક છે‘ એ ર તે એણે સાંભ ું, (તેથી)  યાં જોર, ગ ત થઈ. 
(તે)  કમ(ને  કારણે)  નહ .  કમને  (કારણ)  કોણ  કહે  ?  અપના  ઝૂકાવ  વો  જો 
વક પ–રાગ હૈ ઉસ તરફ ઝૂકાવ થા (અને) ઉસ ઝૂકાવમ એક વ હોકર  ુના હૈ. 
(તેથી) રાગસે  ભ  બાત ઉસન ે ુની નહ . ભગવાનકે પાસ  ુના તો ભી રાગસ ે

ભ  (આ મા)  ુના નહ . વો ભી ઉસકે ઐસે..... ભગવાન કહતે હ ઉસ તરફ  
રાગ– વક પ  ત ેહ વો  ુજે લાભકારક હ– ુજે  હતકારક હ, વો પર તરફકા 
વલણ  ુજે હટાના નહ , યહા (રાગ પર)  ુજે લ  રખના હૈ—ઐસી બાત  ુની.  

ોતા : ભગવાનન ેસાંભળતાય.....? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ભગવાનને  સાંભળતાય  એમ  (–એ  ર તે)  સાંભળ . 

ભીખાભાઈ ! વાત તો સાચી. એ હ રાભાઈ  ાં ગયા ?  યો, બા ુ  કહે છે કે 
ઘરે બેસ ેતો કઈક કહ એને ? ત ે વના  ુ ંકહુ ? વાત તો સાચી છે. પણ ‘આ  ુ ં
કહેવાય છે‘ એમ તો  યાલમાં આવ ેછે કે નહ  ?  

આહાહા  !  ગજબ  વાત  કર   છે.  કામ,  ભોગ અને  બંધ— ણ  શ દમાં 
ગજબ વાત નાખી છે ! એણે ‘ઇ છા કરવી‘ એ વાત સાંભળ  છે (એમ) કહે છે, 
‘ઇ છા ભોગવવી‘ એ વાત સાંભળ  છે અને  ‘તેમાં અટક ું—બંધપ ં એ વાત 
ઠ ક  છે‘ એ વાત  (પણ) સાંભળ   છે; પણ ઇ છા  વનાની ચીજ,  રાગના ભોગ 

વનાની  ચીજ  અન ે ભાવબંધ  વનાની  અબંધ  ચીજ  એણે  સાંભળ   નથી. 
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સમ ં કાઈ ? સમવસરણમાં ભગવાન  લોકનાથ પરમા મા ( બરાજે છે). ત ે
પરમે રની સમવસરણ સભામાં ગયો, હ રો (રાણી છોડ ) સા ુ થયો  દગંબર 
ન , સમ  ંકાઈ ? પણ એણે વાત સાંભળ  છે આ  (રાગ કરવાની). અંતર 
લ માં (એમ લી ુ ં કે) પર ય તરફના વલણવાળો ભાવ ત ેહુ, તેમાં ઠ ક (અને) 
ત ે મન ે લાભદાયક  છે—ત ેજ વાત  તેણે  વણમાં–લ માં  લીધી  છે.  સમ ં 
કાઈ ?  

અનંત વાર અ ુભવમા ં(પણ) આવી  ૂક  છે. કેવો છે  વલોક ? આ 

જગતના  ાણી—  વો કેવા છે ? સંસાર પી ચ ના મ યમાં  થત છે....  ું 
કહે છે ? પર યના વલણવાળા ભાવમાં એ  થત છે. સંસાર ુ ંચ —પ ર મણ 

એવો  જે  મ યાભાવ  એના  મ યમાં  પ ો  છે  એ.  આ મા  સવાય  પર યના 
વલણવાળો  જે  ભાવ  એના  મ યમાં  (અ ાની)  પ ો  છે.  સંસાર પી  ચ ના 
મ યમાં  થત  છે....  (અ ાની)  મ યમાં  થત  છે  હ .  કેડ ે નહ , આમ  નહ , 
બરાબર મ યમાં. ભગવાન અબંધ વ પ પરમા મા (એના મ યમાં રહે ુ ંજોઈએ) 
એને  ઠેકાણે, એ  વક પ ને  રાગ જે ભાવસંસાર... ભાવસંસાર  છે— ુભ આ દ 
રાગ  એ  ભાવસંસાર  છે—એમાં  (એની)    પડ   છે.  અ ાનીની  અના દથી 
સંસરણ.... સમ ય છે કાઈ ? સંસાર પી ચ — વક પ ું ચ — ુભ-અ ુભ, 
ુભ-અ ુભ,  ુભ-અ ુભ એ ું  જે ચ   છે એના મ યમા ં થત છે, એમા ંએ 

પ ો છે. સમ  ંકાઈ ? 
નરતરપણ ે ય,  ે , કાળ, ભવ (અને) ભાવ પ અનંત પરાવત ને 

લીધ ેજેને  મણ પ્રા ત થ ું છે....  એ  ુ ય અને પાપના ચકરાવામાં.... ચકરો 
છેને ચકરાવો ? એ એમાં પ ો,  ‘ઠ ક છે‘ (એમ માની) પ ો રહેવાથી  નરતર 
જેન ેજગતના સંયોગી  પદાથ , એના  ે ો, એનો  કાળ, એના ભવ અને ભાવ 
ુભા ુભ—એવા  અનંત  પરાવત ને  લીધ ે જેને  મણ  પ્રા ત  થ ું  છે.  એ 

વકારના ચ ે ચ ો, ચારગ તના  મણમાં પોતે ચડ  ગયો છે. સમ ં કાઈ ? 
ય  (પરાવતન)  એટલ ે સંયોગી  અનંતા  પરમા ઓ  છે  ને  ?  .....  અહ   ૂળ 

( વને)  ભાવ—ભાવમા ં (પરાવતન)  છેને  ?  વભાવથી  વ ભાવ  એવો 
સંસારભાવ— મ યા વભાવ—રાગભાવ— ુ યભાવ—એની  મ યમાં  પ ો 
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હોવાથી એણ ેબા ના  ય,  ે , કાળ અને ભવ અને એ  ુભા ુભ ભાવ એમાં 
અનંત પરાવતન—અનંત વાર તેમાં પલટો ખાધો છે. સમ  ંકાઈ ?  

એણ ે ુભભાવ  પણ  એવા  કયા  કે  નવમી  ૈવેયક  ય  (અને)  એવા 
ુભભાવમા ંપરાવતન એણે અનંત વાર ક ુ  છે એમ કહે  છે. સમ ં  કાઈ ? 

(મ)  હ રો  રાણી  છોડ ,  રાજપાટ  છો ા  એમ  (તે)  માને  (અને)  અંદરમાં 
વભાવથી  વ નો  વક પ છે તેની  ી તમાં— ચમાં— ેમમાં—પ ો છે (તો) 
એ સંસારના મ યમાં જ પ ો  છે. સમ ં કાઈ ?  જેમ ઘંટ ના પડમાં  બે પડ 
હોય ને ? પડ. ઘંટ . ‘ઘંટ ‘ સમજતે નહ  ? ચ , ચ . બે પડના મ યમાં દાણો 
પડ ે તો  પસાઈ  ય  છે,  એમ  આ મા  અના દથી  ુભા ુભ  પ રણામના 
ચકરાવામાં  ભ સાઈ  ગયો  છે.  સમ  ં કાઈ  ?  એને  લઈન ે એને  અનંત  વાર 
ભાવના  (પરાવતન) એવા  ુભા ુભ  પરાવતનો—પ રવતનો—બદલા  થઈ ગયા 
છે. અનંત વાર  ુભા ુભભાવના  ુલાંટ ખાઈન ેનવા.. નવા.. નવા.. નવા..  ુભ-
અ ુભ,  ુભ-અ ુભ,  ુભ-અ ુભ  (એમ ભાવ પરાવતન) અનંત વાર થયા  છે 

એને. સમ ં કાઈ ?  
મણ પ્રા ત થ ું છે..... ચકરાવે ચ ો. ચકરાવે ચડનેે આમ, પછ  ગ ત 

મળે  એને  વશેષ.  એમ  એ  ગ તના  વેગમાં  મ યાભાવ— વભાવથી 
વ ભાવ—એના  મ યમાં  હોવાથી  એને  મણ—ચકરાવાની  ગ ત  ચઢ   છે 

(એમ) કહે છે. ચાર ગ તમા ંરખડ ું એ ચકરાવો છે એને, ચાહે તો પછ  નરક હો 
કે  વગ હો—બધી ગ ત રખડવાની ગ ત છે. સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 

ોતા : લાયકાત હૈ ઐસી... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  લાયકાત  હૈ  ધી  ઐસી.  ધી.  ધી  ઐસી 

(પ રણ ત)  કયા તો (લાયકાત ભી ઐસી) હુઈ એમ કહતે હ. સમ ય છે કાઈ ? 
ધી.  અબંધ વભાવ  ભગવાન  આ મા  એને  ન  વચારતાં,  ન  સ ુખ  થતાં, 

એનાથી  વ ુખ થઈને  ુ ય ને પાપના ભાવને પોતાના માની, તેમાં  થર થતાં જેને 
ચોયાસી  (લાખ  યો ન)ના  ગ તના  ચકરાવા— મણ  ા ત  થયા  છે.  સમ ં 
કાઈ ? એ દઃુખન ેદાવાનળે સળગી ર ો છે એમ કહે છે. 
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આહાહા  !  ભગવાન  આ મા  અતી ય  આનંદની  ૂ ત  આ મા  છે, 
અતી ય આનંદ ું  પ  એ ું  છે.  એને  ન  સાંભળતાં,  એને  ન  જોતાં,  એન ે ન 
વચારતાં,  એનાથી  વ ભાવ  (જે)  ુ ય  ને  પાપ  બંધભાવ— વભાવથી 
વ  (એટલ ેકે) અબંધભાવથી  વ  બંધભાવ—છે એના ચકરાવામાં ચ ો 
(છે તેથી) એને  મણ પ્રા ત થ ુ ંછે એમ કહે છે. અહો, ગ તનો ચકરાવો ચડ  

ગયો  છે  એને,  સમ ં  કાઈ  ?  એ  મ યા ાં તને  લઈને.  જે  ુ ય–પાપના 
વક પો પોતાના નથી, પોતામાં નથી, પોતાને લાભદાયક નથી... સમ ં કાઈ ? 
એને પોતાના માની, રખડવાના ચ ે ચડ  ગયો છે.  

સમ ત  વ ન ેએકછ  રા યથી વશ કરનાર મોટુ મોહ પી  ૂત.... 
દેખો ! એ  મ યા વ પી  ૂતડુ.  ુભ-અ ુભભાવ એ બંધભાવ છે એ મારા  છે, 
એ હુ છુ—એવો જે  મ યા વભાવ છે, એ  મ યા વભાવ પી મોટુ  ૂતડુ સમ ત 
વ ન ે એકછ   રા ય.....  મ યા વના  રાજમાંથી  કોઈ  નીક ો  નથી, 
બાદશાહ   ુણ થાન  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  મોટો  માંધાતા  યાગી  ુ ન  થાય 
બહારનો, (પણ) એને અંદરમાં ‘આ  વક પ છે એ મારો છે, મહા ત હુ પા ું  છુ‘ 
એ ું  મ યા વ ું  ૂતડુ વળ ુ ંછે. સમ  ંકાઈ ? 

સમ ત  વ ન ેએકછ  રા ય.....  યાં  જુઓ  યાં  મ યા વ ું  રાજ 

છે. સમ ં કાઈ ? ‘મ દયા પાળ  પરની‘—(એવો અ ભ ાય)  મ યા વભાવ, 
‘મ  ુભભાવ  કય ‘—(એવી  કતા ુ )  મ યા વભાવ,  ‘મ  અ ુભ  ટા ો‘— 

પયાય માં  ‘અ ુભ  મ  ટા ો‘—(એવી  પયાય ુ )  મ યા વભાવ.  (આ 

ર તે)  યાં  યાં  મ યા વભાવ ું રાજ છે એમ કહે છે આહ . સમ ં કાઈ ? 
‘મ આ આટલા સંયોગો છો ા, આટલા સંયોગો મ રા યા‘—(એ ુ ંમાન ું) એ 

બ ુ ં મ યા વ ું  ૂતડુ વળ ુ ંછે (એમ) કહે છે. સમ ં કાઈ ? .......  
સમ ત  વ ન ે એકછ .....  વ   એટલે  સમ ત  મ યા   ાણીને 

એમ. એકછ  રા યથી.... ચ વત ું એકછ  રા ય હોયને ? એમાં બી ુ ં
રાજ ન હોય. એમ  મ યા વ ું રા ય....  એકે યમાં જોવો તો પણ ‘રાગ મારો‘ 
(એવો અ ભ ાય),  ુ ન થઈને બેઠો તો કહે ‘રાગ– ુ યની  યા એ મ કર  અન ે
માર , (એનાથી) મન ેલાભ‘—(એમ) બધે  ઠેકાણે  મ યા વ ું, (જેમ) ચ વત ું 
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(તેમ), એક રા ય ચાલ ેછે (એમ) કહે છે. સમ ય છે કાઈ ? એ ( મ યા ) 
એકે યની  હરોળમાં  જ  બેઠો  છે  એમ  કહે  છે.  (પછ   ભલે)  એ  આહ  

(મ ુ યપણામાં) પંચે ય થયો (હોય) ને  ુ ન થયો (હોય કે)  યાગી થયો (હોય) 
બહારનો. એને એ ું ( યાગ ું અ ભમાન છે  કે) મ  યાગ કય  છે અને  હુ  યાગી 
છુ, મ  શર  ુંડા ુ ં છે. સમ ય છે ? એવો જે  મ યા વભાવ (અથાત્) રાગન ે
પોતાનો માનવો ને એ  યા મ કર  અને એ  યા મ છોડ  એવો જે  મ યા વભાવ 
(છે એણે) એકછ  રા યથી બધાને વશ કયા છે (એમ) કહે છે. ( મ યા વભાવે) 
તાબે  કયા  છે,  મોટા  માંધાતાને  તાબે  કયા  છે. સમ  ં કાઈ ?  યાગી, ભોગી, 
જોગી,  એકે ય,  પંચે ય—બધાને.  (એણ ે મ યા વભાવથી)  પોતાના 
અબંધ વભાવથી  વ ની  વાત  (એટલ ે કે)  ુ ય–પાપના  વક પની  વાત 
મીઠાશથી  સાંભળ   (અને)  મીઠાશથી  કર   છે.  જે  મ યા વભાવ  (છે  એણે) 
આખી દુ નયાન ે(પોતાને) વશ કર  દ ધી છે (એમ) કહે છે. સમ ં કાઈ ?  

મોહ પી.... પાછુ કે ુ ંછે? મોટુ મોહ પી  ૂત.....  ૂતડુ વળ ું,  ૂતડુ. 
જેની  પાસે  બળદની  જેમ  ભાર  વહેવડાવે  છે.....  એ  મ યા વભાવ  મજૂર  

કરાવ ે છે—‘આ ઇ છા ક , આ ક , આ  ુ ય ક , આ પાપ ક , આ છોડુ, 
આ  ૂકુ.‘—(એવી)  મજૂર ના  મ યા વના  ભાવનો  ભાર  (મોહ પી  ૂત) 
વહેવડાવે છે. શોભાલાલ  ! આહાહા ! કહે છે, બળદની જેમ ભાર વહેવડાવ ે
છે..... બળદ હોયને મોટા બળદ ? આમ માથ ેસો-સો મણ ભાર નાખેને ? એમ 
મ યા ા—‘બંધભાવ  ત ે મારો‘  એવી  મ યા ા—એ  મ યા ા—
પર યના લો ુપીપણામાં, ઓલા બળદની જેમ,  ૃ ણા ઊભી કરે છે (એમ) કહે 
છે.  ( મ યા વભાવ) ભાર વહેવડાવ ે છે  (કે)  ‘આ ક , આ ક , આ છોડુ, આ 

ૂકુ, આ લ ‘. આહાહા ! (પણ) જુઓને ! આચાયની એક પ ત ! 
કહે છે કે  મ યા વ પી  ૂતડુ,  વક પની અનેકતાના  ેમમાં—રસમા ંપ ો 

(છે) એવા  મ યા વને કારણે, બળદની જેમ ભાર વહેવડાવે  છે....  ‘આ ક , 
બી ું ભ ું  કર  દ , આમ કર  દ , આવા આચરણ ક , આમ વાંચી લ , 
આમ  વાંચવાથી  મન ે આમ  થાય,  હુ  બી ને  કહુ  તો  આમ  (થાય)‘—એવા 
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વક પની  ળમાં—મહેનતમા ં મ યા વ ે બળદની  જેમ  જોડ   દ ધો  છે  યાં. 
સંક પ- વક પની  ળમા ં મ યા વે એને જોડ  દ ધો છે. સમ ં કાઈ ? 

એથી જોરથી ફાટ  નીકળેલા.....  ૃ ણા ફાટ , કહે છે હવે. આહ  અંદર 
એકા  થ ું જોઈએ  માં  (આ માને)  લઈને, એને  ઠેકાણ ેઆમ  ૃ ણા  ફાટ  

હવ ે બહારની.  જોરથી  ફાટ   નીકળેલા  ૃ ણા.....  એ  ઇ છા  ફાટ   ઇ છા. 
મ યા માં તો, કહે છે, ઇ છા જ ફાટ ે(કે) ‘આ ક , આ લ , આ દ , આ 

ૂકુ, આમ ક ‘. સમ ં કાઈ ?  
ૃ ણા પી  રોગના  (દાહથી)  કારણે.....  ‘રોગને  કારણે‘  એમ  લે ું. 

‘દાહથી‘ અંદર (સં કૃત ટ કામાં) શ દ નથીને ?  રોગને કારણે જેને અંતરગમાં 
પીડા  પ્રગટ  થઈ  છે.....  ભગવાન  ચૈત યરસ,  આનંદકદ  (છે)  એના  થાનન ે
(અથાત્  વ)ભાવને પોતે છોડ  દઈન ે વક પની  ળના  વાહમા ંગયો, (તેથી) 
પીડા  ઉ પ   થઈ  છે—જે    આકુળતા  છે  (એમ)  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
અંતરમાં   કરે તો એકપ  ં ા ત થાય અન ેઆનંદપ ં  ા ત થાય, ( યારે) 
અહ  બહારમાં અનેકપ  ં ા ત થતાં આકુળતા ઉ પ  થઈને  ૃ ણા  ફાટ   (કે) 
‘આ ક , આ ક , આ ક .‘ સમ  ંકાઈ ? એ  ૂ મ શ ય છે આ ઝ ણાં. 

અંદર..  અંદરમાં  ‘આ બના ું, આ  ક , આમ  ક , આમ  ક ‘—એવી 
પર યના  વલણની  ઇ છામાં— મ યા વભાવમાં  ૃ ણા  જ  ફાટ,ે  યાં  કાઈ 
આ મા તરફ વળે એ ું છે નહ , એમ કહે છે. આહાહા ! એ શાસનન ેબહાન ેપણ 

એને  ૃ ણા  ફાટ ે (એમ)  કહે  છે.  એ  યાલભાઈ  !  ‘આ ું  કર   દ ,  શાસન ું  
(-શાસનની  ભાવના) કર  દ , બી ું કર  દ , આ ું કર  દ ‘.... સમ ં ? 
એ  મ યા વ ભાવમાં તો ઇ છા જ ફાટ ેઅન ેઇ છામાં દઃુખ જ હોય. આહાહા ! 
સમ  ંકાઈ ? 

જેને અંતરગમાં પીડા પ્રગટ થઈ છે..... અંતરગમાં ઘા વાગે છે એમ કહે 
છે. આ માની વતમાન અવ થામાં એ  ુ ય-પાપના  ેમના ર તે—પંથે પ ો (છે, 
એથી) પર તરફના વલણની  ૃ ણા ફાટ  (છે અને) એને અંતરગ અસં ય  દેશે 
પીડા  (થાય)  છે—એ દઃુખના ક ડા  છે. સમ ં કાઈ ? લે ! આમ બેઠો હોય, 
ચ વત ું રાજ હોય બહારમાં આખા (છ ખંડ ું). અરે ! ન ુ ન હોય  દગંબર, 
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યો.  સમ ય  છે  ?  કાઈ  ન  મળે  લંગોટ   કાઈ.  (છતાં) આ અંદરમા ં વભાવ 
તરફના  વલણનો ભાવ  નથી અન ે તેથી  વભાવ  તરફના  વલણના ભાવમાં એને 
વકાર ું દઃુખ જ વેદાય છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? ‘આમ સ ય બો ું, આમ 
અસ ય  ન  બો ું,  દયા  પા ું,  હસા  ન  ક ,  ચોર   ન  ક ‘—એવા  વક પની 

ળમાં, આહાહા ! અંતરગમા ંપીડા પ્રગટ થઈ છે.  
આકળો  બની  બનીન ે ૃગજળ  જેવા  વષય ામને  જે  ઘેરો  ઘાલે 

છે.....  ુ ં કહે  છે ?  ઇ છાના  વેગમા ંબા ના  પદાથ   જે  ણક  છે—ચાહે  તો 
દેવ- ુ -શા   હો  કે  ી,  કુટુબ,  પ રવાર  હો.  એ....  ૃગજળ  જેવા 
વષય ામને—બા ના  પદાથ ને  ઘેરો  ઘાલે  છે  (કે)  ‘આને  ચોટુ,  આને  લ , 
આ ુ ંલ  ક , આ ું ક , આ ું ક , આ ું લ  ક , આ ુ ંલ  ક .‘ સમ  ં

કાઈ  ?  અંતર  ય   કર   અંતરમા ં ઘેરો  ઘાલવો  જોઈએ  વભાવમાં,  એને 
ઠેકાણ ેઆમ બહારની ઇ છાવાળાની  ૃ ઓ બહારમા ંઘેરો ઘાલ ે છે (કે)  ‘આ 

ન મ  આ ુ ંબના ું, આ ુ ંઆમ બના ું, આ ુ ંઆમ બના ું‘... કહો, સમ ં 
કાઈ ? 

‘આમ  અપાસરા  બના ું,  મં દર  બના ું,  ા  કરા ું,  સ મેદ શખરને 
ુધાર  દ , પગ થયા નખાવી દ .‘ કહે છે કે (આમ)  ૃ નો વેગ પર યમાં ઘેરો 

ઘાલે  છે. સમ ં કાઈ ? કારણ કે ભગવાન આ મા ઇ છા અને  બંધના ભાવ 
વનાની ચીજ છે, એવી ચીજને તો  માં લીધી નથી. એથી એની  નો  વષય 
તો વતમાન રાગ ને  ુ ય ને  વક પોનો ચકરાવો છે અને એમાંથી તો એની  ૃ ણા 
પર ય ઉપર  ય છે. આહ  ( વ પ તરફ  ૃ ) નથી  તી, (તો)  યાં (પર ય 
તરફ) જશે એની. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? આહાહા ! ભારે વાત !  ૂ મમાં 
કેટ ુ ંના ું છે !  

 ભગવાન (આ મા) આમ ( વ તરફ) વ ો નહ  એટલ ેઆમ (પર તરફ) 
વ ો  યારે જેટલા બધા પર ય છે—ભલ ેત ે ુભ કે અ ુભ  ય હો—એ બધા 
ઇ છાના (અથાત્ બ હ ુખતાએ) લ  થનારા  વષયો  છે. સમ ં કાઈ ? એ 

તો  (ગાથા)  ૩૧માં એ નાં ુંને ?  ૩૧માં  ન હ ?  ‘ઇ ય અને ઇ યના  વષયો 
એણે  યા.‘ એનો અથ જ એ થયો  કે  યે ય,  ખંડ ભાવે ય અને  પાંચ 
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(ઇ યોના  વષય)—એ બ ું બા  (છે અને) એ ું લ  છો ું  યારે અતી ય 
થાય  છે. પરના લ માં  રહે  છે  યાં ઇ યનો બોધ  (ઇ ય ાન)  છે. સમ ં 
કાઈ ? 

કહે  છે,  એ  બા   સંયોગો  ૃગજળ  જેવા  છે,  ણે- ણ ે બદલાય— 

પાંતર થાય (છે). જેવા  વષય ામ એટલે પાંચ ઇ યના  વષયોનો સ ૂહ..... 
એ  શ દો  પછ  ભગવાનની  વાણી પે  હો  કે  યાજની  વાણી પે  હો—એ બધા 
ઇ યના  વષયો છે એમ કહે છે અહ  તો. અમરચંદભાઈ !  વષયસ ૂહને ઘેરો 
ઘાલે છે (અથાત્) એ  ન મ ના શ દોમા ંએ ુ ંલ  ચ ટ   ય છે....  

ોતા : ..... આપ ર તો બતાવોને ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી : આ ર તો બતાવે છેને !  
ોતા : ....અમા  લ  એ બાજુ જશે જ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ આનાથી નહ   ય એમ કહે છે. હ રાભાઈ ! કાઈક 

ટકેો આપો બાપા ને. ભાઈ  ચર વી છેન ેતમારો એ. આહાહા !  
ભાઈ ! આ  વ યમા ંખ ને  ું ખોટ છે કે તેની સા ું જોતો નથી ? એમ 

કહે  છે. તારા ખ નામાં  ુ ંખોટ છે  કે  ુ ંએની સા ું જોતો નથી ? અને  ું પર 
સા ું જોઈન ે વ સા ું જોવા માંગે છો એ કોઈ  ર ત  છે ?  ું  હોય ઉગમ  ં

(અને)  ૂઠ ુ ં વાળ ન ે (દોડ)  ૂકે આથમણે. અહ  તો  વ ય અને  પર ય—
બેની જ વાત છે, એક જ  સ ાત. જેને  વ યના વલણની  ૃ  અન ે   યાં 
નથી  એટલે  એકપણાનો  ભાવ  યાં  નથી,  એને  પરના  અનંતા  ય  તરફના 
વલણની  વષયની  ૃ ણા  યાં ઘેરો ઘાલે છે આ.. આ.. આ.. આ.. આ. ચાહે તો 
સા ાત્  લોકનાથ ભગવાન  સમવસરણમાં  હોય,  (તો) એ  પણ  ઇ છાનો જ 

વષય  છે.  એ આ માનો— ાનનો  વષય  નથી,  એ  વનો  વષય  (એટલે)  વ 
નથી. ‘મહાજન સાચા, પણ ખીલી ખસ ેનહ ‘—એ ું  ુ ંસમજ ું ? 

અહ  તો એક ઘા ને બે કટકા ફડાક દઈને. ભગવાન આ મા અખંડાનંદ   ુ

વ યના સ ુખ  ન  રહેતા, એ  પર યના સ ુખપણે અના દકાળ ગા ો  છે 

(અને) પર સ ુખતામાં તો પીડા જ એકલી છે એમ કહે છે. ચાહે તો  ુભભાવ 
હો  કે ચાહે તો અ ુભ હો, ચાહે તો ભગવાન  ણલોકના નાથ ઉપર નજર પડ  



ગાથા - ૪ ]                                     વચન નં. ૧૩                                        [231] 

 

હો, પણ એ  ુભરાગનો જ  વષય છે ને પીડા ું જ કારણ છે. કહો, સમ ય છે 

કાઈ ?  
ોતા : ........... .... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હવે સાંભળે, સાંભળ ુ ંહોય તો, અહ   ુ ંછે ? આ શેઠ 

આ યા  છેન ે?  જુઓને,  ૂક ને આ યા  છેન ે યાં  !  પડાવ  ના યો  તો ખરો  હવ ે
યાંથી (છોડ ને) પહેલો અહ યા. હવ ેસમજવાની દરકાર કરે  યારે ખર . આમ 
બા ુ ! વ ુ જ આ છે. સમ ં કાઈ ?  

એકકોર  ભગવાન આ મા—એકકોર  રામ  ને  એકકોર  ગામ. આ  ‘ ામ‘ 
ક ું ને ? આ માનો  વભાવ એક પ  ય વભાવ એના  સવાય જેટલા પદાથ  

પર—એ  વક પથી  માંડ ને  ભગવાન  ણલોકના  નાથ  કે  નારક નો  વ  કે 
મ યા  કુદેવ,  કુ ુ —એ બધા પર ય છે (અને) પર યના વલણનો ભાવ 
રાગ અને  ૃ ણા છે. વાત એવી છે ભીખાભાઈ ! આ તો.... આહાહા ! ભગવાન ! 
.... આહાહા ! કુદકુદાચાય  વ યથી  વ ભાવને ખડો કરે છે. 

ભગવાન  !  ુ ંએકપણાને  ૂ યો છો ભાઈ  ! આમ મહા આનંદની ખાણ 

ુ, શાં તના  વભાવનો  દ રયો ભગવાન આ મા, ભાઈ  ! એના સા ુ ંજો ુ ં ત 
છોડ   દ ું  અના દથી  અને  વ ય  સવાય....  વક પ  એ  પરવ ુ  છે,  એ 

ભાવબંધ છે અને એ  વક પ ું લ   ય છે પર ય ઉપર. (-આ  કારે) એ બધી 
સાંકળ બધી પરમા ં ય છે. સમ ં કાઈ ? ભાઈ ! આ તો માગ છે. સમ ં 
કાઈ  ? આ  કાઈ  વાતની  વા ુ ં નથી. આ  તો અનંત  કાળથી  મ યા ાએ  કેમ 
રખ ો એની વાત વણવ ેછે. સમ ં કાઈ ?  

આહ   પહેલેથી  ક ું  હ ુંને  ?  કે કામભોગ(સંબંધી)  કથા એકપણાથી 
વ  હોવાથી....  યાંથી ઉપા ુ ં છે.  ‘એકપણાથી‘ શ દ પ ો  છેન ેપહેલી 
લીટ માં ? ઓહોહો ! સમ  ંકાઈ ?  છેન ેઅંદરમાં ? चकैिवने.... એ 

પાંચમી  લીટ   છે. अनभुतूपवूा  चकैिवने..... ઓહોહો!  ભગવાન આ મા 
ુભ-અ ુભ  વક પ, કમ અને બા  પદાથ—એનાથી ત ન  ભ  એક વ ુ છે. 
ભ —એક વ  છે આ મા. એ  વાત છોડ   દઈ, એકપણામાં આ અનેકપણાના 
વક પોની  ૃ ઓ (ઉઠાવવી) અન ેપરનો આ ય (કરવો)—એ બ ું દઃુખદાયક 
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ભાવ છે, આકુળતા છે. (-આવી દશા છે  યાં ુધી) એ  ૃ ણાનો  ાંય અંત આવે 
નહ . સમ ય છે કાઈ ? 

ધમન ેબહાન ેપણ    યાં ( વ) ય ઉપર નથી, એથી એની  ૃ ણા ને 
વક પની ઝાંય— ૃ ‘....., પર ું આ કર  દ , પર ુ ંઆ કર  દ , આ ુ ંઆમ 
છે, આન ે ુધાર   દ ....‘—એમ પરના  વલણમાં જ  ય  છે  (અને) એની એ 

ૃ નો અંત  (આવતો)  નથી. સમ ય  છે  કાઈ ? અનંતા  પર યોના વલણમાં 
જતી  ૃ ઓએ પીડાન ે ગટ કર   છે, છતાં એમાં એ  ુખ માને  છે.  છે  દઃુખી, 
પણ એને ખબર નથી.  

કહે  છે, આકરો બનીન ેઘેરો ઘાલે  છે. આમ (પર તરફ) ઘેરો ઘાલે  છે હ  

(કે) ‘આ.. આ.. આ.. આ ુ ંલ  ક , આ ુ ંલ  ક , આ ુ ંલ  ક , આન ેલ  

આન ે દ , આ  ૂકુ, આ ક .‘  (આ ર તે)  વ યની એકતાને છોડ  પર યના 
ઘેરામાં પ ો છે. આહાહા ! ‘આના પછ  આ, આના પછ  આ, આના પછ  આ 

કર ું  છે, આના  પછ  આ  કર ું  છે, આના  પછ  આ  કર ું  છે‘  (એમ  વક પો 
કરતાં) તારો પાર નહ  આવે ( યાં) પાર, સાંભળને હવ ે! સમ  ંકાઈ ?  

આ સંસારમા ંનહ  ? ચાર છોકરા (છે તેમાં) બે પરણા યા છે, બે પરણાવી 
દઈએ,  ણ છોડ ઓ (છોકર ઓ) પરણી  ય, પછ  આપણ ે ન ૃ  લઈએ. એ 

ન ૃ   યે  (નહ )  ને  મરે  છૂટકો એમ ને એમ  ૃ ણામાં.  કારણ  કે  કોઈ પાછળ 

કરનાર  નહ   (અને) આપણ ેઆબ દાર માણસ છ એ.  કાળ   કોઈ છોડ  હોય 
સાધારણ રગે  કાળ   (કે) એવી  (તો એને  કોઈ)  નહ  વરે,  (માટ)ે આન ેવરાવીને 
પછ  (ધમ) કર ું, આમ કર ને કર ું. ‘વરાવીને‘ સમજે ? લગન કરાવીને. (કોઈક 
છોડ ) કાઈક સાધારણ હોય તો પણ, પછ  આવા શેઠ યા હોય ત ેલઈ લે (અને) 
દઈ  દે કોઈકન ેતો કોઈ ના ન પાડ.ે આવા એને  (-શેઠ યાઓને) અ ભમાન હોય 
(કે) ‘હુ આ કર  દ ‘ એમ. ‘...... આ ુ ંઆ કર  દ , આ છોકરો જર  સાધારણ 

છે  તો  એન ે જર   માર   હયાતીમાં  વરાવી  દ ,  માર   આબ માં  એને  કોઈક 
(છોકર ) આપી  દેશે, નહ તર નહ    આપે.‘ આવા ને આવા  (અ ભમાન) માથા 
ફરેલ  (કરે  છે).  એમ આ  ધમને  બહાન ે ‘હુ આટ ુ ં કરાવી  દ ,  સમેદ શખર ું 
કરાવી  દ ,  શાસન ુ ં કરાવી  દ ,  શા ુ ં કરાવી  દ ‘—(એમ)  એ  પર યના 
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કરવાના  વક પમાં ઘેરો ઘા યો છે ત, કહે  છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એ 

વજુભાઈ ! આહાહા !  
(જુઓ  !)  કેવી  કથન પ ત ને  કેવા  સ ાતોના  નયમને  ૂકે  છે  !  કે  તે 

પર યના  વષય ામ....  આમ  વષય  (કરતો)  નથી,  ાને  વષય  આ માનો 
(કરવો જોઈએ અથાત્)  ાનની  પયાયનો ખરો  વષય  જે  ય  છે એન ે વષય 
(બના યો)  નથી,  યેય  (બના ું)  નથી(અને) આમ  (પર ય)  વષય થઈ ગયા, 
એકલા  પર ય  વષય( પ)  રહ   ગયા.  સમ ં  કાઈ  ?  ‘આ શા ના  પાના 
વાંચી લ , આટલા ભણી લ , આટલા કર  લ ‘—એ પણ એક  વષય છે સામો 
એમ કહે  છે. કઈ ર તે ? ઓલી ( ય)  નથી અન ે વક પની  ળ (-ગ ત) 
પર યમાં  વળ  છે એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ? એને  ૂ મપણ ે ાં માર  ગ ત 
(જઈ રહ ) છે એની એને ખબર નથી. .............. 

આકળો  બની  બનીને..... આહાહા  !  ‘અમે  ધમની  ર ા  કર એ,  અમે 
બી ની  ર ા  કર એ  છ એ,  વા સ ય  કર એ  છ એ,  ધમ  ભાવના  કર એ 

છ એ‘—(આવા ભાવમાં) એની    ય ઉપર નથી એટલે એના વલણના આ 

ભાવ કોઈ  દ’  ૂટ ેનહ , ચા યા જ કરે એની આ (વણઝાર).  ુ ંછે હવ ેબે વ ચે 
કાઈક ?  યો, એ ના ું વળ . ઓલા હમણાં  ું’ ું એ. એ કહે છે કે તમે  વાથ 
........... કહો, સમ ં કાઈ ?  

આહાહા  !  (‘ વષય ામે  ઘેરો  ઘા યો  છે‘) આ એક શ દમાં  (ઘ  ંભ ુ 
છે)..... આમ અંતરમાં (વલણ) નથી એટલે આમ  ૃ ણા ુ ંવલણ પર યના—
અનંત (પર) યના (તરફ ગ ુ ંઅન ેએ) વલણમાં ઘેરાઈ ગયો કહે  છે. અને જે 

પર પર આચાયપ ં પણ કરે છે. હવ ેપોતે આમ છે (અને) બી ઓ પણ એને 
એ જ વાત કરે છે. (તેઓ) કહે છે : ‘હા, કર ુ ંજોઈએ, પર ુ ંભ ું કર ું જોઈએ, 
બી ું આ કર ું જોઈએ, પહે ું આ કર ુ ંજોઈએ, માનવસેવા કરવી જોઈએ.‘ 
વીણભાઈ ! એકબી  ઉપદેશ પણ એવા આપ ેછે. 

આચાયપ  ં (અથાત્)  માંહોમાંહે એમ  કહે,  ‘હા, એ બરાબર  છે. એમ 
ચાલતા હશ ે? શાસન કઈ એમ હાલે ? બ ું  કર ુ ં પડે,  વક પ કરવા પડ,ે એ 

કર ું પડ.ે‘ એ ( વક પ) લંગડો થઈને (અ થરતાનો) આવી  ય એ જુદ  વાત 



[234]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ - ૧                              [ ૂવરગ 

છે અને આ  (અ ાની)  તો  કહે,  ‘કર ુ ં પડે.  કર ું  પડ,ે  કયા  વના  હાલે  ?‘–એ 

આચાય..... પર પર આચાયપ ં એટલે એકબી ને  કહ ન ેઅંગીકાર  કરાવે. 
સમ ય છે કાઈ ? ‘ ુભભાવ કરવો પડ,ે કયા  વના ચાલતા હશે ? એમ ને એમ 
થાતા હશે આ બ ું—પાઠશાળા, મં દર.... કઈક  ુભભાવ કરો તો થાતા હશે કે 
નહ   ?  કરો  ુભભાવ  પહેલેથી.  ુ તકો,  ચૈ યાલય અન ે બધા  ુ તકો  ાંથી 
થાતા હશે ? કાઈક ઇ છા કરો તો થાતા હશે કે એ  વના ?‘ (આ ર તે) અ ાની ું 
વલણ પર યના કરવા અને (તેના) લ ના આ ય તરફ ઢળ  ગ ું છે એમ કહે 
છે. સમ ય છે કાઈ ?  

સ  ભગવાન કોને કરે છે ? જોવ ેછે. એમ  ાનનો  વભાવ તો જોવાનો 
છે, થાય ત ેજોવે. એને ઠેકાણે, ‘થાય ત ેક  અને આમ ક  અને આમ ક ‘ એવી 
ૃ ણાએ— વ યના  લ   ને  આ ય  વના,  પર ય  તરફના  વલણવાળ  

ૃ ઓએ—જગતના બા  પદાથ માં ઘેરો ઘા યો છે. સમ  ંકાઈ ? અને એ 

(અ ાનીઓ)  માંહોમાંહે  યવહારનો  ઉપદેશ  કરે  છે  એમ  કહે  છે.  સા ુ  નામ 
ધરાવનારા  પણ એ કહે  છે,  ‘ યવહાર  કરવો પડ ે કે  નહ  ?  પર ુ ંભ ું  કરવામાં 
રોકા ુ ંપડ ેકે નહ  ? આપણને કદાચ એકાદ ભવ વધે, પણ (બી ું) ભ ું થ ુ ં
હોય  તો  આપણ ે ભવ  કરવો  ઓલાનો  (-સંસારનો).  (ભાવમરણે)  મર   ગયો, 
(ભાવમરણ  કર   કર ને)  મર   ને  (તોપણ)  મ યા વ  છે.  સાંભળન ે હવે  ! 
સમ  ં કાઈ  ?  ઓલા  ( ોતા)  કહે,  ‘હા,  આપણા  ઉપર  કેટલી  ક ણા  !‘ 
‘તમારા ખાતર હુ ગર બને ઘેર અવતર શ, પણ તમારો ઉ ાર કર શ.  ુ ય કરો. 
હા,  ુ ય કરો.‘ (એવો અ ભ ાય)  મ યા વ છે, કહે છે અહ  તો. આહાહા !  

ોતા : પાપ થોડા હોગા ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  પાપ  થોડા  ?  મ યા વકા  પાપ  બડા  હૈ  ન  ઉસમ. 

‘ ુ યકા  વક પ  અ છા  હૈ,  કરન ે લાયક  હૈ‘—વહ   (મા યતા)  મ યા વભાવ 
બડા પાપ હૈ.  કસકો છોટા કહના ? ખબર નહ , લોકોને ખબર નહ . બાત  ુની 
હ  નહ . ‘ ુની હ  નહ ‘ એમ કહેશે, હમણાં કહેશે ને ? સમ ય છે કાઈ ? ‘.... 
કહે સલવાણા, કઈક ચ ા કઈક પાળા.‘ ધમને બહાને પણ  મ યા વને સેવતો 
હોય હ  અંદર અને માનતો હોય કે ‘હુ કઈક પરોપકાર ક  છુ, બી  માટ ેઆમ 



ગાથા - ૪ ]                                     વચન નં. ૧૩                                        [235] 

 

ક   છુ,  બી ું  આમ  કર   દ   છુ,  બી ને  મદદ  ક   છુ‘—એ  પર યના 
ચકરાવામાં  મ યા વ  અને  ૃ ણાના  ભાવ  જ  એવા  હોય  છે  (એમ)  કહે  છે. 
જેઠાલાલભાઈ !  

ોતા : પાટ ઉપર બેસી બેસીને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :   પાટ ઉપર બેસ ે કે  હેઠે  બેસે. (જેમ) માખી  ચે બેસે 

એટલે  ચી થઈ ગઈ કઈ ? પાટ ઉપર તો માંકડ ેય બેસે છે આમાં. માંકડ નહ  

બેઠતે ?  ‘માંકડ‘ નહ   (સમજતે) ?  ....    બેસત ેનહ , પાટ ઉપર નહ  બેસતે ? 
પાટમ  હ   રહતે  હૈ  વો  તો.  (એમ)  પાટ  ઉપર  બેસ ે તો  ા  બડા  હો  ગયા  ? 
શોભાલાલ  ! બાત તો ભઈ યહા સ ચી ઐસી હૈ. આહાહા ! બાત તો યહ  હૈ 
ઓહોહો !  

કહે  છે,  બંધભાવની  (અથાત્)  એકપણાથી  વ ના  વક પોની  અને 
પર યના આ યની વાત જ માંહોમાંહે કહ ને અંગીકાર કરાવે છે એમ કહે છે.  
મ યા નો ભાવ આ જ ચાલ ેછે (કે) ‘કરો અંગીકાર, કરો આ રાગ, કરો આ 

કમ.‘ સમ ય છે ? અરે ભગવાન !  ચૈત ય ાન ૂ ત  ુ એનાથી  વ  રાગ 

એને કરવો એ તો  મ યા વભાવ છે. આહાહા !  મ યાદશન શ ય છે મોટુ એની 
તો એને ખબર ન મળે. સમ ં કાઈ ? ‘ઘણાની સેવાઓ કરવી, ઘણા ું આ કર  

દ .‘  (એમ  મ યા   માને  છે).  કોણ  કરે  ?  ૂળેય  નથી  કરતો  સાંભળને  ? 
રજકણ પણ આ શર રનો એક  ફરે એ એન ે કારણે  ફરે,  ુ ં ુ ં કરે ?  ( ું)  કોને  
(કરે) ? આખી દુ નયાનો બોજો માથે ઉપાડ ે(કે) ‘આખી દુ નયાને  ુધાર  દઈ ું 
અમે‘ એમ (તે) કહે. સમ ં કાઈ ? અરે ! તને  ુધાર  શકતો નથી ને દુ નયાને 
ુધારવા  ાં નીક ો  ુ ં?  

આવે  છેન ે બંધ અ ધકારમાં ? આ  ટુકડા  તો બહુ સામા ય  (સં તમાં) 
ૂ ા છે. આવે છેન ેપછ  (કે) ‘બી ને બંધ કરા ું, બી નો મો  કરા ું‘—બંધ 

અ ધકારમાં (ગાથા ૨૬૬). એ બધી વાત આન ે વ તાર ન ે પ  કર  છે વધારે. 
આ બાર ગાથામાં સમયસાર ું સા  (-આ ું)  વ પ ગોઠવી દ ું  છે. (અ ાની 
માને છે:) ‘બી નો મો  કરા ું.‘ એમ ? બી નો મો  એના વીતરાગી પ રણામ 
વના ( ું) તારાથી થાશ ે? સમ ય છે કાઈ ? એ તારો  વક પ  મ યા છે એમ 
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કહે  છે.  આહાહા  !  એમ  (આ  ર તે)  અનંત  કાળ  એણે  ગા ો  છે  અન ે એ 

ગાળવાનો— રખડવાનો  કાર આ જ છે, એમ કહે છે. 
અન ેજે પર પર.... પાછા બેય માંહોમાંહે (કહે): ‘હા, એમ કઈ  યવહાર 

વના હાલતા  હશે ?  યવહારમાં આપણે  પ ા છ એ.‘  (ભાઈ  !)  યવહારમાં 
પ ા છ એ એટલે  મ યા વમાં  પ ા છ એ એમ  કહે.  યવહાર એટલે  રાગ–
વક પ  (અને) એમાં  (એકાકારપણે)  પ ો  છે એટલે  મ યા વમાં  પ ો  છે,  ું 
આ મામાં છો નહ . કહો, સમ ં કાઈ ? એકપણાથી  વ .... આંહ  તો 
પહેલો શ દ  ૂ ો છે એની.....  આહાહા ! એ વાત જ એ છે. 

અન ે જે  પર પર....  માંહોમાંહે  (બી ને  કહ   તે  પ્રમાણે  અંગીકાર 
કરાવે  છે).  (કે)  ‘કરો  સંક પ–ન   કે  આ  કર ું  છે  તમારે  પાઠશાળા,  કરો 
વક પ—ન   કે  આ  મં દર  બનાવ ુ ં છે  સવા  લાખ  કાઢ ને.‘  શેઠ  !  અરે  
ભગવાન !  ુ ંતો  ાન વ પ ચૈત ય છો ને ? એવા  વક પથી તારા ( હતના) કાય 
થાય અને  વક પ તા  કાય (એમ માન ું એ)  મ યા વ શ ય છે. (અરે !) દઃુખની 
પીડામા ંઘેરાઈ ગયો છો, દઃુખની ઘાણીએ પીલાણો છો. ભાઈ ! તને ખબર નથી. 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ?  

અને જે પર પર આચાયપ ં પણ કરે છે, એમ. ‘પણ’  ુ ંકરવા લી ુ ં? 
પોતે  તો એમ  કે  કરે  છે,  પણ માંહોમાંહે  પણ અંગીકાર  કરાવ ે છે  પાછા. ઓલો 
‘પણ’  શ દ  છે  ને ? એ  વક પ  જે  મહા તનો  કે  દયા–દાનનો  (કે)  દેવ– ુ – 
શા ની  ાનો છે એનાથી પાર ભગવાન આ મા છે. એવા આ માની   અન ે
એક વપ ં  ન  કરતાં,  એકપણામાં  આવા  વરોધભાવ  ઉ પ   કર ન ે (તેમ  જ) 
બી ને  પણ  વરોધભાવ  ઉ પ   કરવા ું  કહ ન ે ( વરોધભાવ)  અંગીકાર 
કરાવવાનો ભાવ (અ ાની) રાખે છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

બી  ર તે (કહ એ તો)  યવહારના કોઈપણ  વક પથી  વન ેલાભ થાય 
એ વાત(મા યતાનો અથ એ છે કે) પર યના વલણમાં મીઠાશ (લાગે) છે (અને) 
એના  ેમની  (એ)  વાત  છે  બધી.  સમ ં  કાઈ  ?  કારણ  કે  વક પ  છે  એ 

પર યના લ  ેઆવે છે. એનાથી આહ  ( વને) લાભ થાય (એમ માન ું) એ 
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શ ય પ ું છે એન ેપર તરફના વલણ ું એક ું (અને તેથી)  વ યના વલણમાં 
આવ ુ ંએન ે ચ ુ ંનથી. સમ ં કાઈ ?  

ોતા :  વ ાદાન...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  વ ાદાન  કોણ  દેતો’તો  ?  વ ા  ાં  (બી   પાસે)  

હતી ?  વ ા તો એની (પોતાની) પાસે છે. એની પાસે છે  યાંથી લે પોતે. અહ  છે 

પયાય (પોતાની પાસે બી ની પયાય છે  કે) ત ે યાં આપે બી ને ?  ‘ વ ાદાન 
દે ું– ાનદાન  દે ું,  અભયદાન  દે ું, ઔષધદાન  દે ું‘—એમ  બ ું  (આવે).  અરે 
ભગવાન  ! એ  વક પની  ળમાં  તારે અટક ું  છે અને એની  મીઠાશ  છે  તને. 
આહાહા  !  મ યા વને  ઘ   કરે  છે. આકર  વાત  છે બા ુ  ! આ તો  વીતરાગનો 
મારગ છે. સમ ં કાઈ ? હા, ઇ છામા ની  ૃ  થાય અને એમાં લાભ માન ેકે 
‘મ  કાઈક લાભ  કય   મન ેઅને  મ લાભ  કય   પરને‘—(એ)  બલકુલ  મ યા— 

મ યા વને સેવ ેછે. સમ ં કાઈ ? શ ય છે એ અને આ શ ય હોય  યાં  ુધી 
એને સ ય દશન હોય નહ  અને જો સ ય દશન ન હોય તો  ત  ાંથી આ યા ? 
ચા ર  ને  ત આ યા  ાંથી ? આહાહા ! કામ ભારે.  

પર પર  આચાયપ ં  કરે  છે.  સમ યાન ે ?  ‘આચાયપ ં‘  એટલે 
અંગીકાર કરાવ ેછે, અ ધકપ ં કરે છે (કે) ‘હા, બરાબર છે, આપણને (રાગા દ) 
હોય ને ? આપણ ે ૃહ થી છ એ, આપણે કાઈ  યાગી છ એ ? આપણ ેતો આ ું 
કર ું  પડ.ે‘  (ભાઈ  !)  આ  આ મા  ૃહ થીય  નથી  ને  યાગીય  નથી,  એ  તો 
ાયક ૂ ત છે સાંભળને ! સમ ં કાઈ ? ‘અને આપણ ેછ થ છ એ, પાંચમા 

આરાના  વ છ એ.  આપણ ેએવો  યવહાર ન કર એ તો પછ   યવહાર  વના 
રહેવા ું  હશ ે ?‘  એમ  યવહારન ે થાપીને  યવહારને  અંગીકાર  કરાવ ે છે 

મ યા .  સમ ં  કાઈ  ?  આહાહા  !  તેથી  કામભોગની  કથા  તો  સૌન ે
ુલભ થઈ પડ  છે કહે છે. હવ ેએનાથી  ભ ની વાત કરશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૪ 
ગાથા - ૪ 

સંવત ૨૦૨૪, ભાદરવા વદ ૧૫, ર વવાર, તા. ૨૨-૯-Õ૬૮ 
 

આ  સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર,  ચોથી  ગાથા  ચાલ ે છે.  ી  

ગાથાનો  થોડો અથ ફય   છે,  જુઓ  ! અમારે  પં ડત એ અથ બીજો  કય   છે 

અંદર, બરાબર છે એ.  ુ ંકહે છે ? 
પહેલી  ગાથામાં  તો  ભગવાનને  વંદન  કર ,  થાપી  ને  સમયસાર  કહે ું. 

સમય... समयूाभतृ.... वोािम.... समयूाभतृ.... ‘સમયસાર કહે ું‘ એમ ક ું.  
બી  ગાથામાં એમ ક ુ ં કે આ આ મા આનંદ– ાન વ પ આ દ(મય) 

વ ુ છે, પણ એ પોતાની  નમળ સ ય દશન– ાન–ચા ર મા ં થત થાય તો ત ે
‘ વસમય‘  અને  ‘ વ વ પ‘  અને  ‘આ મા‘  કહેવામાં  આવે  છે.  સમ ય  છે  
કાઈ ? વ ુ પોત ે ુ  ચૈત ય ય  ાયક છે એ પોતે ‘ ાયકમાં ઠરતાં‘ એનો અથ 
એ કે એની પયાય જે  ગટ થઈ સ ય દશન- ાન-ચા ર ની, એમાં ઠરે એ ું નામ 
‘ વસમય‘, ‘ધમા મા‘ અથવા ‘આ મા‘ અથવા એન ે‘સમયસાર‘ કહેવામાં આવે 
છે.  પણ એ આ મા  પોતામાં  થર  ન  થતાં  કમના  ઉદયમાં—પર યમાં  થર 
થાય  (અથાત્)  પર યમાં  લ   કર ન ે તેમાં  થર  થાય  એટલે  કે  ઉદયભાવમાં 
જોડાય એટલ ે કે  જે એનામાં  નથી એવો  બંધભાવ—રાગ અથવા  કમ—એમાં 
થત થાય.... સમ ં ? એ તો પરસમય છે, એ તો  વ  છે. વ ુ ું પોતા ું 

એકપ  ં ભ  ન ર ું, (એ તો) પરમા ંઅટ ો...અટ ો.—એ બી  ગાથામાં 
ક ું.  

ી   (ગાથા)માં ક ું  : एयिणयगदो समओ. હવ ે યાં  ‘સમય‘ લીધો 
એકલો પહેલો.  (કહે  છે), વ ુ  છે પદાથ આ મા, એ તો પોતે એકપણ ેજ છે. 
(ÔएकÕ)શ દ  આ યો  હતોને  પહેલો  (- ી   ગાથામાં)  ?  ચોથી  (ગાથા)માં 
આ ું’ ું  કે  એકપણાથી  વ .  એક  વ ુ  પોતે  ‘સમય‘  નામ  પદાથ  (છે 

અથાત્)  ુવ  ુ  ચૈત ય વ ુ એક ‘સમય‘ છે એ જ સમીચીન છે—સ ય છે—
યથાથ છે—વા ત વક—છે. Ôએ વા ત વક છે, યથાથ છેÕ એવો અ ુભવ (થયો) 
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એ પ રણ ત સ હત ( યને) લઈન ેજયસેન આચાય (અહ યા) ‘એક વ  ન ય‘ 
ક ું. બાક , સ ય ‘છે‘ ને આ જ ‘છે‘ ને આ ‘છે‘ એવો જે  વષય છે ‘સમય‘ તે 
વ ુ છે એમ અહ  અ ૃતચં ાચાયને  સ  કર ુ ંછે. સમ ં કાઈ ? 

એવી જે એક પ વ  ુછે એમાં, કહે છે કે, આ બંધ પભાવ (–ભાવબંધ) 
અથવા બંધ...( ય)બંધ—કમના  દેશમાં  થત થ ું (અથાત્) પરમાં  થત થ ું 
(અને) એમાંથી ઉ પ  થ ુ ંજે પરસમયપ  ંએ ું (બેપ ં) એને એકમાં કેમ ઘટે 
?  સમ ય  છે  કાઈ  ?  વ ુ  એક  છે એવો  ‘સમય‘  પદાથ—આ મા  ુ   ુવ 
ચૈત ય—એ  પરમાં  (અથાત્)  ુ  ગલમાં  થત  થતાં  એમાંથી  ઉ પ   થ ું 
પરસમયપ  ંએ ું (બેપ ં) એના  વસમયમા ંઘટ ેકેમ ? આ મામાં એ ઘટ ેનહ , 

વધપ ં હોઈ શક ું નથી. એમ ને ભાઈ ? અમારે પં ડત એ (ક ુ ંતેનો) અથ 
કય , કાલે  (ક ુ ંહ ું  તેનાથી)  ફેર યો થોડો. આવો અથ પહેલાં નથી થયો કોઈ 
દ‘. 

એ  ‘कुत:‘  શ દમાંથી  કા ું.  જયચંદ  પં ડતે  કારણ  ના ું  છે  (અને) 
આમણે  (–આચાયદેવે)  ક ું,  Ôકેમ  હોય  ?’ એ બરાબર  છે.  વ ુ  એક  ાયક 
ચૈત ય યોત સત્.. સત્.. સત્..  ુવ છે એમા ંવળ  આ ‘બેપ ં‘  ુ ં?  વધપ ં 
ઉ પ  થાય (અથાત્) એને નરકની ગ ત અને મ ુ યની ગ ત (આ દ મળે) અન ે
રાગવાળો  ને  ુ યવાળો  ને  ભાવબંધવાળો  (થાય)  અને  સંબંધ—સમ્+બંધ 
(થાય.) અબંધમાં આ સંબંધ  ુ ંશોભે ? સમ  ંકાઈ ?  

અબંધ કહો કે એક પ વ ુ કહો (-એક જ છે). એવી જે એક પ વ ુ છે 

એમાં આ  ૂળ—પરમા ં થત થ ું એ  ૂળ—પરસમય છે. એ પરમાં  થત થ ું 
(એ ું)  પરસમયપ ં આમા ંઘટ ેશી  ર તે ?  કારણ  કે એકમાં  બેપ  ં કેમ ઘટ ે? 
(એમ )કહે છે. એ  વસંવાદ છે, અસ યાથ છે, ઝઘડો છે, આપ  ઉ પ  કરે છે. 
સમ  ંકાઈ ? ઝ ણી વાત  છે બહુ. શેઠ  !  ‘ ૂલસે‘ એ નહ ,  ૂલ પણ  કૈસ ે

(હુઈ) ? એ ભાષા એમ ન ચાલે. ઓઘે ઓઘે શેઠ  પકડ ે છે.  ‘ઓઘે‘ સમજે ? 
( ોતા : ઉપર ઉપરથી). ‘અપની  ૂલ‘ ઐસે (અહ યા નથી કહે ું).  ૂલમાં હે ુ 
શો ? (એ કહે ું છે). પોતાના  વભાવમય વ ુ છે એ એક પ વ ુ છે, એ Ôપરમા ં
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ટકેÕ એ  ું (શી ર તે) આ કહે છે ? આ વ ુ   ુ ં(શી ર તે હોય) ? એમ કહે છે. 
અમરચંદભાઈ !  

પોતે  વ ુ  છે.  વ ુ–પદાથ  છે  અના દ–અનંત  ચૈત ય ૂ ત  ભગવાન 
આ મા, એન ેઆ પરમાં  થત થતાં ઊભા થયેલા  વકાર,  નારક ,  દેવ,  મ ુ ય 
આ દ, ભય આ દ,  ુણ થાન ભેદ આ દ—એ એને–એમાં હોય શી ર તે ? એ 

વધપ ં શોભ ેશી ર તે ? એટલે કે  વધપ ં હોઈ શકે નહ  એમ  સ  કર ુ ં
છે. સમ ં કાઈ ? ઝ ણો  વષય છે પહેલી ગાથાઓમાં. 

એકદમ ભગવાન આ મા....  કહે  છે  કે  ‘સમય‘  છે ને ? एयिणयगदो 
समओ....એકપણાને  ા ત પોતે છે. એકપ ં ત ેતેની સમીચીનતા—સ યાથતા—
યથાથતા—વા ત વકતા—છે,  તો એને આ  બંધના  સંબંધની  વાતથી  કહેવો એ 

કેમ શોભે ? એમાં કેમ હોય ? ‘શોભે‘ (એમ) નહ , (પણ) એ એમાં કેમ હોય ? 
(એમ) કહે છે. એકમાં બેપ  ંહોય કેમ આ ? એમ કહે છે. આયા કહાસ ે? હોય 
ાંથી ? એમ આચાય આ ય કર ન ે‘कुत:‘ ક ું છે.  

વ નામના સમયને.... પં ડત એ અથ લ યો છે આ. બંધકથાથી જ 

વસંવાદની આપ  આવ ેછે. બંધનો સંબંધ છે ભાવ પે, ‘કથા‘ તો શ દ છે. 
બંધ–સંબંધ, આમ તો સંબંધ.... એકને આમ સંબંધ કહેવો આપ  છે. સમ ય 
છે કાઈ ? તો પછ  બંધ જે ુ ં ૂળ છે.... ઓલી ચીજ. શેમાં ?  ુ  ગલકમના 
પ્રદેશોમાં  થત થ ું, તે જે ું  ૂળ છે એ ું પરસમયપ ં તેનાથી ઉ પ  થ ું 

વધપ ં.... એકપણામાં  વધપ  ંઉ પ  થાય તે કેમ હોય ?...એકપણામાં 
વધપ ં  ઉ પ   થાય  ત ે કેમ  હોઈ  શકે  ?  એમ  કહે  છે.  ૂળચંદભાઈ  !  

આહાહા ! સમ ય છે કાઈ આમાં ? માગ ઝ ણો છે ભાઈ !  
ભગવાન આ મા વ ુ છેન ે? અના દ–અનંત સત્.. સત્.. સત્...  યાં  ુધી 

આવી ગ ુંન ેઅંદરમાં (-ટ કામાં) તો ? કે એક  ય, બી   યને અડ ુ ંનથી— 

ુંબ ું  નથી— પશ ુ ં નથી.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  તો  એ  યપ ં  છે  ત ે તે ું 
સ યાથપ ં કહો,  વસંવાદ ર હતપ ં કહો કે અ વ પ  ંકહો (–એક જ છે.) 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  વ ુપ ં  છે...  વ ુપ ં  છે એ એ ું  અ વ પ  ં કહો, 
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અ વસંવાદપ  ં કહો,  સ યાથપ ં  કહો,  સમીચીન  કહો  (કે)  જેમ  છે  તેમ  કહો  
(–એક જ છે.) સમ ં કાઈ ? 

પણ એ ભગવાન આ મા આમ પરમાં—જે પરવ ુ  યાં આ મામાં નથી 
એ પરમાં આમ— થર થાય (કે) અટકે તે જે ુ ં ૂળ છે એ ુ ંપરસમયપ ં.... 
પરપ  ં જ  જેમાં  (-આ મામાં)  નથી,  (છતાં)  એને  ઠેકાણ ે પરમાં  અટક ને આ 

(બેપ ં)  ઉ પ   થ ું  એ  ાંથી  હોય  આમા ં (-આ મામાં)  ?  એમ  કહે  છે. 
સમ ં કાઈ ? વજુભાઈ ! ભારે.  યો, આ તમે આટલા વષ થી વાંચનકાર (છો 
તો)  કા ું હ ું આ ું ? અમારે તો ભઈ શ દાથ ન આવડે, અમે તો ઠ ક, અમે તો 
ભાવ કાઢ એ અ ુક-અ ુક. પણ તમે તો અંદર ભણેલા છો કે નહ   યાકરણ અને 
સં કૃત ? કહો, સમ ં આમા ં?  

જુઓ ! અહ  ÔकुतःÕ (શ દમાંથી) કા ું  યો. અરે !  વધપ  ં ાંથી 
હોય  ?  અરે  !  એકમાં  બેપ  ં ાંથી  હોય  ?  એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
ભગવાન  આ મા  વ ુ..  વ ુ..  વ ુ..  વ ુ..  ચૈત ય ૂ ત  છે  એમાં–
એક(પણા)માં–બે(પ ં)  કેમ હોય ?  બેપ  ં કેમ હોઈ શકે ?  હોઈ શકે  (નહ ), 
બેપ  ંઅસ યાથ છે એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ? આહાહા !  

એ વાત ચોથી (ગાથા)માં લે છે, જુઓ. एकोपल: છેન ેએમાં એ ? 
ભગવાન આ મા.... કહે છે કે પરમાં  થત એ ું જે રાગ અથવા  ષેમાં અથવા 
ઉદયભાવમા ં અથવા  ુ  ગલકમમાં  રહે ું  એવી  (વાત  અથાત્)  ઇ છા  અને 
ઇ છા ુ ંભોગવ ુ ંઅને પરભાવમાં રહે ું એવી વાત તો અનંત વાર  વે સાંભળ  

છે, અનંત વાર.  ‘એ રાગ છે ત ેહુ,  ુ ય છે ત ેહુ, આ છે ત ેહુ, જે એનામાં નથી 
એવો બંધભાવ ત ેહુ....‘ સમ ય છે ? ‘એના રાગ ું કર ુ ંત ેહુ, રાગ ું અ ત વ 
ત ેહુ, પરના અ ત વમા ંછુ ત ેહુ, એ પરનો અથ કે રાગ અને  ષેના અ ત વમાં  
છુ ત ે હુ.‘  (આમ  મ યા  માન ે છે). સમ ં કાઈ ? આહાહા  ! આહ  તો 
દયા–દાન– ત–ભ તના  ુભ  પ રણામમાં  હુ  (છુ  એમ  માન ું  તે),  કહે  છે  કે, 
પરસમયપ  ં(છે અને તે)  મ યા  છે એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ?  

કહે  છે,  એવી  પરસમયની  વાત  તો  એટલે  (કે)  અ ાનભાવે  વસમયને 
છોડ ને પરમાં ર ો છે એવી વાત તો એણે અનંત વાર સાંભળ  છે (અને) એના 
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પ રચયમાં  (પણ)  આવી  છે...  ઉદયભાવ— ુ ય–પાપના  ભાવ,  ભાવ–
વભાવમાં નથી, એ તો પા રણા મકભાવ છે આ મા. ભગવાન આ મા તો પરમ 
પા રણા મક  વભાવ પ છે. એમાં, કહે છે કે, (ઉ પ ) નહ  થયેલો આ (રાગા દ 
ભાવ) ઉ પ  થઈને એમાં ર ો અન ેરહે એ અ ત વ—એ ું અ ત વ.... અહ  

તો  વ-અ વની વાત છે ને ? એવા (રાગા દમય) અ ત વથી ( વ) છે એવી 
વાત  તો  વે અનંત  વાર  સાંભળ   છે, અનંત  વાર  ટવેાઈ  ગયો  છે અને  પરના 
અ ત વનો  એને  અ ુભવ અનંત  વાર  (થઈ  ગયો  છે).  પર ુ ં અ ત વ એટલે 
ુ ય-પાપના  વક પોના  હોવાપણાનો અ ુભવ એને અનંત  વાર  થઈ ગયો  છે. 

સમ  ંકાઈ ? 
પછ  ક ુ ંને ? પરમાં  ુ  પડ  છે તેથી તે  મ યા વભાવ છે, સ યક્ નહ , 

સમીચીન નહ . વ ુ જે સ યક્  ય છે એ ઉપર   નહ , એટલ ેઆમ (પરમા ં 
) છે એટલે  મ યા વ છે. આમ છે—વ  ુછે એમ   કરે એ સમીચીન છે. 

વ ુ  સમીચીન  છે  અને    પણ  સમીચીન  છે.  વ ુ  છે...  વ ુ  છે,  એ 

સમીચીન—સ યાથ  છે  (અને)  એની    કરે  તો  એ  પણ  સમીચીન  અને 
સ યાથ  છે. હવે વ ુમાં નથી એવા  ુ ય-પાપના  વક પોમાં અટક ને  ‘આ 

અ ત વ ત ેહુ‘ (એમ માન ું) એવો જે  મ યા વભાવ–એ  મ યા વભાવ છે, એ 

અસ યાથભાવ  છે,  વ પમાં  નથી  એવો  જૂઠોભાવ  છે.  એવા  જૂઠાભાવનો 
અ ુભવ એન ેઅનંત વાર થઈ ગયો છે. સમ ં કાઈ ? ભારે વાત ભાઈ ! ધમને 
માટ ેબહુ આ ું ઝ ં સમજ ું પડ ુ ંહશે ? ભીખાભાઈ ! આહાહા !  

ભાઈ !  ું કોણ છો અને  ાં અટ ો છો ?  યાં ઘરમાં ( વ પ) તો વ ુ 
ુ  ચૈત ય ુવ પરમા મા છો ને  ુ ંતો. એ પરમા મા (-આ મા) પોતે વ ુ ‘સમય‘ 

છે  (અને) એ સ યાથ  છે. આ એની    કરવી, એ ું  ાન  કર ું એટલે સા ુ ં
( ાન)– ાન  (થાય)  એટલ ે સ ય દશન– ાન  (થાય)  એમ  (કહે ુ ં છે).  પણ 

ભગવાન આ મા એ  ુ ય-પાપ, ઉદયભાવ આ દ  વકાર ભાવ( પ) પરમાં  થત 
છે એ પરસમયપ ં  (છે અને) એને  ( વકારા દને) જ પોતાના માનીન ેવેદવા એ 

મ યા વભાવ છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એવી વાત એણે (સાંભળ  છે, 
પ રચય કય  છે ને અ ુભવ કય  છે).  
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કહે  છે  કે પરમા ં થત થવાથી એની  (-અ ાનીની)  ૃ ણા ફાટ   છે પરન ે
માટ.ે  (જો  તેની) આહ   ( ય  ઉપર)    હોય  તો  તો  અંતરમાં  એકા તાની 
ભાવના આવે. ભગવાન આ મા વ ુ છે ‘સમય‘  ુવ ચૈત ય—એવી   સ યક્ 
થાય  તો  તો  એમાં  એકા તાની  ભાવના આવે,  પણ  અહ યા  યાં  રાગ  અને 
વક પમાં  થર  થયો  યારે  તેની  ૃ ણા  એને  (- વક પને)  વધારવાની  ફાટ  

(અથાત્)  પર યના  અવલંબનની,  પર યના  લ ની,  પોતાના  યને  ૂક ન ે
અનંતા  પર ય ું  આલંબન  કરવાની  (-લેવાની),  ન મ   બનાવવાની  એની 
ૃ માં—  મ યા વમાં  ૃ ણાનો વેગ  યો. સમ ં કાઈ ? ઓહોહો !! ટ કા 

કેવી કરે છે !  
કહે  છે,  એ  ૃગજળ  જેવા….  ન મ ોના  લ માં  ય  તો  એ  બધા 

ન મ ો  ૃગજળ  જેવા  છે  નાશવાન.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ  સ મેદ શખર 
નાશવાન,  મં દર નાશવાન, સમવસરણ નાશવાન એમ કહે છે અહ યા તો. એની 

માં એ ર યા કરે આમ ને આમ, (પણ) કહે છે  કે એ (ચીજ) તો નાશવાન છે. 
(છતાં)  યાં ને  યાં આલંબન ેપ ો (છો) ને  યાં ઘેરો ઘા યો ત, (તો તાર ) વ ુને 
ૂલી ગયો છો. સમ ં કાઈ ?  

કહે  છે,  એ  ઘેરો....  અને  જે  પર પર  આચાયપ ં  પણ  કરે  છે..... 
માંહોમાંહે (અ ાની)  વ યન ેછોડ ને પર યની  ૃ ઓ ઊભી કરવી ને પરનો 
આ ય કરવો, પર ું લ  કર ું, પર ુ ંઆલંબન લે ું—એ વાતનો જ ઉપદેશ કર  

ર ા  છે  (એમ)  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  આ  ઉપદેશકો  પણ  એવા  એને  
(-અ ાનીને) મ ા અન ેએની પણ ‘હા‘ એમા ંભળ  (કે) ‘વાત સાચી આ. એ 

બરાબર  છે.  આલંબન  વના  ચાલે  ?  પરના  આલંબન  વના  ચાલે  ?‘  કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

માંહોમાંહે (પર પર)  વ યન ેછોડ ને પર ય તરફના ઝાંવા નાખવાની જ 
વાતો એણે કર  છે (એમ) કહે છે. આહાહા ! ભારે ! સમ ય છે કાઈ આમા ં? 
એકકોર ભગવાન  રામ ને એકકોર ગામ. ભગવાન આ મા  ચૈત ય ૂ ત અનાકુળ 
આનંદ ને એકલો  ાયકભાવનો  પડ રસકદ ત વ–સ વ એ ‘સમય.‘ એની   
ને  ાન કરવા ત ે વસમય. એ  એ  યને છોડ ન ેપર યના લ માં રહ ને પર 
તરફના ઝાંવાના—વલણના વેગમા ંજતાં, અનેક  કારના  વક પો ઉઠાવીને  યાં 
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રહેતાં એણે ત ેપર યમાં ઘેરો ઘા યો છે.  વ યન ેરો ું, પર યમાં ઘેરો ઘા યો 
અને એ વાત માંહોમાંહે... માંહોમાંહે કર ને એકબી માં ઠસાવ ેછે.... સમ ં 
કાઈ ? અમરચંદભાઈ ! કે ‘ યવહાર—રાગ, દયા, દાન,  ત,  ૂ , ભ ત, પાઠ 
એ ખાસ કરવા જેવા છે,  યાં લ  દેવા જે ુ ંછે, એનો આ ય કરવા જેવો છે.‘ 
દયા,  દાન,  ત,  ભ ત એ બધા  પ રણામ  પર,  વકાર  છે,  વભાવ  છે,  પરમાં 
થત છે. (છતાં) એનો જ ઉપદેશ એને મળે છે અને ઓલો (અ ાની) ‘હા‘ પાડ ે

છે....  સોગનચંદ   ! (એ  ણે  કે) ુગંધમાંથી  દગુધ  ઉઠ   એમ  કહે  છે. 
આહાહા !  

આચાયપ ં માંહોમાંહે કરે છે (અથાત્) એકબી ને એ વાત જ મળે છે 
એમ કહે છે. સમ ય છે કાઈ ? અના દ કાળથી એ વાત મળે છે એકબી ને 
(કે)  ‘હા,  યવહાર કરવો પડ,ે  યવહાર કયા  વના  ન ય થાય નહ ,  યવહાર 
સાધન ક ું છે શા માં.‘—એ ું ચાલે છેને ઘ ં બ ું. અરે, સાંભળને હવે ! એ 
તો  એને  ન મ   તર કે ું  ાન  કરા ું  છે.  યવહાર—રાગ,  વક પ  છે  એ  તો 
પરવ ુ  છે  ત ન. ખરેખર અચેતન, જડ  છે.  (છતાં)  ચૈત ય ભગવાનન ેછોડ ન ે
યાં ટ ો છો અન ેએ (રાગમાં) ટકવાની વાત તને ને એકબી ને મળે છે. (એટલે 
કે)  મ યા વની વાત મળે છે અને  મ યા વની  ુ  કરે છે એમ કહે છે. સમ ં 
કાઈ ?  વસંવાદ—આપ  ઊભી કરે છે (એમ) કહે છે, આપદા વહોરે છે એમ 
કહે છે. સમ ં કાઈ ?  

યારે  (કોઈ) કહે  છે,  ‘ ાનીને આવ ેછેન ે વક પ ને  રાગ‘ ?  (સમાધાન:) 
આવે  છે  (એને) પરવ ુ(પણે)  ણે  છે, એમાં  થર નથી,  ાની એમા ં થર 
નથી.  ાની રાગ અને  યવહારથી  ુ ત છે. આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? ‘ધમ ને 
પણ  એ ું  (રાગા દ)  દેખીએ  છ એન ે ?Õ  (એમ  કોઈ)  કહે  છે.  (એટલે  કે)  એ 

તની  યાવાળા,  રાગવાળામાં  જોડાય  છે–એ  બ ું  દેખીએ  છ એને  ? 
(સમાધાન:) સાંભળને ! એ રાગ આ દથી  ુ ત ધમ  છે.  વ યના  વભાવનો 
યાં  આ ય  છે,  વસમયનો  (- નજ યનો)  આ ય  થઈને  (-લઈન ે જેને) 
વસમય દશા  ગટ  છે, એ ( ાની)  વસમય પ  ા– ાનમા ંછે.  યવહારના 
રાગમાં  ાની  છે  જ  નહ .  સમ ં  કાઈ  ?  અને  યવહારમા ં (-રાગમાં)  જે 

એકલો છે ત ે મ યા  છે એમ કહે છે અહ યા તો. સમ ં આમા ંકાઈ ?  
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આ  કારણે કામભોગની  કથા  તો સૌન ે સહેલી  પડ   છે— ુખે  થઈ  છે. 
ુખે થઈ છે..  ુખે થઈ છે.. (કેમ કે) અ યાસ થઈ ગયો છેને એને. આહાહા ! 

ભગવાન આ માને છોડ , જે એમાં નથી એમાં (અ ાની)  થત થાય છે. રાગા દ 
એમાં નથી (એમ) કહે છે. એ  ુ  ગલકમ  દેશ છે સાંભળને ! સમ ય છે કાઈ ? 
એ  (કામભોગની)  વાત  એને  સહેલી– ુલભ  થઈ  પડ   છે,  આ  (એક વ-
વભક વની) વાત દલુભ છે.  

પણ  નમળ  ભેદ ાન પ  પ્રકાશથી  પ   ભ   દેખવામાં  આવ ે છે 

એ ું.... પયાય લીધી. ‘દેખવામાં આવે‘  ુ ંએ ?  ુ ંક ુ ંસમ ં કાઈ આમા ં? 
આહાહા ! કઈ અપે ા છે ત ેએણે સમજવી જોઈએન ેદેવા ુ યા ! (અહ યા)  
આમ કહે  છે  કે (અ ાની)  રાગમાં,  ુ યમાં, ઉદયમા ં થત છે અને એ વાતનો 
એને અ ુભવ  છે અના દનો અન ેમાંહોમાંહે એ વાતને  ુ  આપ ે છે.  પણ  જે 

એનામાં  રાગ  વક પ  કે  ( ન મ પ ં)...  ન મ પ  ં કે  રાગપ ં—બેય એક જ 

ચીજ  છે....—એ  બેય  જેમાં  નથી એ ું  જે  રાગથી  ભ પ  ં (છે  એ)  પોતા ું  
વ પ છે. સમ  ંકાઈ ? 

નમળ ભેદ ાન પ પ્રકાશથી..... જુઓ ! પયાય લીધી છે  યાંથી. આમ 
(પર તરફ) લ  હ ું એ છોડ ને આમ ( વ તરફ) લ  ક ુ... આમ લ  ક  ુ યાં 
રાગથી  ભ   પ ો.  એટલે  આહ થી  વાત  લીધી  (કે)  રાગથી  ભ   પડ ન ે
ભેદ ાનથી  કાશમાં (- ણવામાં) આવ ું.... કોણ ? કે આ  ય. સમ ય છે 

કાઈ  ? આ  સમજે  છૂટકો  છે,  પરાણે  નહ   હ .  અમારે  શેઠ  કહે  છે  કે  અમારે 
સમજ ું પડશ ેતો ક યાણ થશે.....સમજ ું પડશ ે(એટલે)  ણે કોઈ મજૂર—
વેઠ કરવી પડતી હોય (એમ એમ ું કહે ું છે). દરકાર  કયા નહ  શેઠ ! અભી તક. 
આહાહા  ! ભગવાન આવો  બરાજે  છે,  (છતાં) કહે  છે  કે, આમ સા ું ત જો ું 
નથી. પર સા ું જોઈન ેજ અટકેલો છો. સમ ં કાઈ ? 

આ  ુલભ છે  યારે દલુભ  ુ ં છે ? એટલે કે  ુલભ નથી  ુ ં?  કે  નમળ 
ભેદ ાન પ પ્રકાશથી.... ભાષા એમ  છે, એક ું  ‘ભેદ‘  નહ .  વક પથી  ભ  
પડ , રાગથી–ઉદયભાવથી  ભ  પડ  અને વ ુ પોતે કે જેનો  વભાવ અભેદ છે 
એના  તરફ  ઢળ ન ે નમળ ભેદ ાન પ  પ્રકાશથી....  દેખો  ! ઓલો  ઉદયભાવ 
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અંધા   હ ુ ં (અને) એમાં  (અના દથી)  થત  હતો,  (હવે) એનાથી  ભ   પડ  
નમળ ભેદ ાન પ પ્રકાશથી  પ   ભ  દેખવામાં આવ ેછે.... એ મ ત અને 
ુત ાનમાં  ‘ ય  આ મા છે‘ એમ દેખવામા ંઆવે છે, એ ું ભેદ ાન છે એમ 

કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
(ટ કામાં  છે)  છે લે  :  िनम लिववके आलोकिविवं.... िनम लिववके 

आलोकिविवं.... વાહ !  ુ ંકહે છે ? ભગવાન આ મા...  પ  તો વધારે ક  ુછે 
ઘ ં. આ.......માંથી કા ું.  યાલ છે અંદર, એક ફેર  લીટ  કર  હતી. એ  નમળ 
ભેદ ાન પ પ્રકાશ  છેન ે? એ  ( કાશ) અંદર  ( ારે) થયો ?  કે  રાગથી  ભ  
પડ , પરના લ થી જુદો પડ ,  વના લ માં આ યો એટલ ેરાગથી  ભ  પ ો. 

નમળ ભેદ ાન પ પ્રકાશથી  પ   ભ  દેખવામાં આવે છે..... ‘આ 
આ મા‘  એમ  ‘સમય‘  દેખવામાં  આવે  છે.  ‘સમય‘..  ‘સમય‘..  એ  વ ુ. 
‘સમય‘... પરથી  ભ  પડ   ાનની પયાય  ારા આ.. ‘આ સમય છે, આ આ મા 
છે‘ એમ  દેખવામાં આવ ે છે એ ુ ં મા  આ  ભ  આ મા ું એકપ ં જ.... 
એ ુ ં મા   આ  ભ   આ મા ુ ં એકપ ં  જ.....  દેખો  !  એક  વ ુ,  પોત ે
એકપ ં....  પરથી  ભ   એકપ ં....  પરથી  ભ   એકપ ં....  જુઓ  !  આ 
સ ય દશન, આ સ ય ાન અને આ ધમની શ આત. સમ  ંકાઈ ? 

નમળ  ભેદ ાન પ  પ્રકાશથી.....  નમળ  ાનના  કાશથી  કાશમાં 
આવતો— ભ   દેખવામાં આવતો.....  વાત  કર   છે આમ  (કે)  ‘રાગથી  ભ .‘ 
મતલબ કે વ ુ છે ત ે દેખવામાં આવે છે એમ. ‘ ભ  દેખવામાં આવતો‘ એટલ ે
રાગથી દેખતો નથી, રાગન ેદેખતો નથી. ‘રાગથી  ભ  દેખવામાં‘ એટલ ે‘આ રાગ 
છે અને એનાથી  ભ ‘—(એમ નહ ). એ તો એક કથનની શૈલી સમ વે છે. એ 
ાનની પયાય રાગથી  ભ  પડ ને, રાગથી  ભ  વ ુ જે છે (તેની) અંતરમાં ગઈ 
યારે એ ભેદ ાન  ારા  ‘આ આ મા  છે‘ એ ું    દેખવામાં આવે  છે,  માનવામાં 
આવે  છે, અ ુભવમાં આવે  છે. એ ુ ંમા  આ  ભ  આ મા ુ ંએકપ ં—એ 
સમયપ ં, વ ુપ ં, આ મા ુ ં જુદાપ ં તે એકપ ં.... પહેલા એ ક ું’ ું, આ 
અહ યા ન હ ? કામભોગની કથા એકપણાથી  વ  હોવાથી.... પાછો ફર ન ે
એ  શ દ આ યો  છે  ‘એક‘.  िनम लिववके आलोकिविवं केवलमकेम ्....  ઠ ક, 
ફર ન ેઆ યો  યો. સમ ં ? 
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ભગવાન આ મા  ુવ પરમ પા રણા મક  વભાવભાવ પ છે એને, રાગથી 
ભ   પડ ને  નમળ  ( ાન) કાશ  ારા  યાં  દેખવામા ં આ યો  યાં  આ મા 
એક પ વ ુ  છે  (એમ  દેખાય  છે). સમ ં  કાઈ ? આહાહા  ! એક પ  જે ું 
કરવા.... આ મા ુ ં એકપ ં  જ–જે સદા  પ્રગટપણે  અંતરગમાં  પ્રકાશમાન 
છે.....  એ  તો  વ ુ,  વ ુ  જ  છે  એમ  કહે  છે. સદાય— કાળ અંતરગમાં 
પ્રકાશમાન—વ ુ હ , વ ુ. એ વ ુ  (એટલે)  ય..  ય..  ય.. —આહ  
‘સમય‘  જે ક ધો એ.  ‘સમય‘— ય તો અંતરગમાં  કાશમાન  કાળ એક પ 
સદા છે. એ રાગથી  ભ  પડ ને  નમળ  ાન  ારા જો ુ ંતો એ વ ુ એક જ–
એકપણ ે છે. સમ ં  કાઈ ?  નમળ પયાયે  યને  દે ું,  પણ  યને એક પ 
દે ું.  કહો,  સમ ં  કાઈ  ? ભારે. આ પહેલી  ગાથાઓ બહુ  ડ   છે,  બાર 
ગાથા(માં) આ ું  સમયસાર એમા ં ભર   દ ું  છે.  સોળ  વ ુ ં થાય  છે.  અહ યા 
પાછો થોડો અથય ફેર યોન ેજર , એટલે વધારે  પ  થાયને ? એમન ેય  ુઝ ુ ં

યન ે થોડુ  થોડુ.  ફેરફાર  (અ ુવાદમાં)  કયા  વખત ેઆ  ુ ું  નહ   હોય  એ 
વખતે. એ તો હોય, એ તો. ....... ફેર છે ને ?...... વચાર આવે, આવે એ તો બ ું, 
એમાં કાઈ નહ .  

‘कुत:‘ શ દ છે એ બરાબર છે. અરે ! એકમાં બેપ ં કેમ હોય ? એમ કહે 
છે. અરે ! એકમા ંબેપણા કેમ હોય ? એ એકમા ંબેપણા તો જૂઠા છે (એમ) કહે 
છે. એકમાં એકપ  ંએ સા ું  છે એમ  છે. આહાહા  ! ગજબ  કુદકુદાચાય અને 
અ ૃતચં ાચાય  !  કેવળ ના  પેટ  ખો યા  છે.  વ ુને,  ભગવાન  સવ   પરમા મા 
લોકનાથ તીથકરદેવે  જે  (ર તે) જોઈ  (ત ે ર તે)  કહ   (અને) એ ર તે  ૂકવાની 

પ ત  આચાયની  છે.  આહાહા  !  અ રહતના  વચનનો  અવયવ  છેન ે આ 
(સમયસાર)  ?  શ દ   છે એનો અવયવ  છે. એ  પણ અવયવ  તો,  તે  કાળે 
પ રણમવાનો હતો, એન ે(આચાય)  ન મ  થયા છે. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા—કે જે પરથી  ભ  છે એ— ુલભ નથી (એમ) કહે છે. 
આવો સદા  પ્રગટપણે  અંતરગમાં  પ્રકાશમાન  છે....  હવ ે ( વધપ ં)  લેશ ે 

જુઓ ! તોપણ કષાયો સાથે એક પ જે ું કરવામાં આવ ુ ંહોવાથી.... આ 

વાત,  આ  વ ુ.  આ  ‘ વધપ ં‘  ક ું.  સમ  ં કાઈ  ?  ુ ય  ને  પાપના 
વક પો જે કષાય છે, એની (સાથે) એક પ જે ું..... એક પ (જે ું) કરવામાં 
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આવ ું..... એક પ  જે ું  કરવામા ંઆવ ું..... એક  છે  નહ ,  થ ું  નથી,  હો ુ ં
નથી; પણ  ણે એક ભાવ (હોય) એમ માની ર ો છે અ ાની. ભગવાન આ મા 
અકષાય વભાવનો  પડ છે.... જુઓ ! એની (-અકષાયની) સામે કષાય ના યો. 
ભગવાન  આ મા  વીતરાગ વ ાનઘન  છે  એ  ‘સમય‘  છે.  એ  ‘સમય‘ ું  પરથી 
ભ પ  ંદેખ ું એ  ુલભ નથી, દલુભ છે. અનંત કાળમા ંએ વાત એણે સાંભળ  

નથી એમ કહે છે આહ  તો. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  
સદા પ્રગટપણે અંતરગમાં.... એ વ ુ તો વ ુ છે,  ગટ જ છે. વળ , 

વ ુ કે  દ‘ અવ ુ થતી હશે ? વ ુ કે  દ‘ પડદે પડતી હશ ે? વ ુ કે  દ‘ ઢકાઈ 
જતી હશે ? વ ુ... જે ચૈત ય ુવ વ ુ છે ત ેઅંતરગમાં  ગટપણે એકાકાર—
એવી  ને એવી  ચીજ—અના દથી  છે. એવી  હોવા  છતાં કષાયો સાથે એક પ 
જે ું કરવામાં આવ ુ ંહોવાથી..... જુઓ !  વક પ... જે  ુ ય–પાપના  વક પ 
અને  ૃ ઓ છે, જે રાગ આ દ (છે તે) કષાય છે. (અ ાનીએ) અકષાય એવો 
ભગવાન  આ મા  એન ે કષાય  સાથે  એક પ  માનવાથી  ણે  એક પ  (જે ું) 
કરવામાં  આવ ુ ં હોવાથી  અ યંત  તરો ૂત  પા ું  છે.....  યભાવ  ઢકાઈ 
ગયો,  રાગ  અને  કષાય  સાથેની  એકતા ુ માં  ય  ઢકાઈ  ગ ું,  ય  માં 
આ ું નહ . 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : નહ , તમે કેમ  ધા પક ા ? યે હમારે શેઠેય કહત ેહ. 

હમારે  શેઠ  હ  ન  વો  ?  વો  કહતે  હ,  ‘હમને  ઐસા  ુના,  ઉસમ  ા  કરે‘  ? 
(સમાધાન:)  ા કરે ( ા) ?  ુમન ેઉ ટા    ુના ? શેઠ ! ઐસી યો યતાસ ે

ઐસા  મલા ભૈયા ! ક ુલ તો  ુમન ે કયા ન ભૈયા ?  
ભગવાન  આમ  દેખે  છે  તો  વ ુ  કૈસી  દેખી  ?  પરમા મા  લોકનાથ 

પરમે રના  ુખમાંથી  આવી  છે  એ  વાત  વાણી  ારા  અહ યા  સંતો  કહે  છે. 
સમ ય છે ? ભાઈ ! ‘સમય‘ છેન ે ુ ં? ચૈત ય  ુવ  ુ ંવ ુ છે ને ? આ દ–અંત 
વનાની અહે ુક સત્  ચદાનંદ   ુએવી (વ ુ) ‘સમય‘ છે ને ? (અને) એ તો 
ગટ જ છેન ેપરમા મા ? (તે)  ગટ હોવા છતાં તેને પરથી  ભ  પાડ ને જોયો 
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નહ ,  પણ પરની સાથે એકપ  ં કર ન ે ર ો  (છો)  માટ ે ત ે (એક વ)  દલુભ થઈ 
પ ું છે,  તરો ૂત થઈ ગ ુ ંછે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

‘તરણા ઓથે  ડુગર  રે,  ડુગર  કોઈ  દેખે  નહ .‘  તરણા ઓથે  ડુગર.  એક 
વક પની  (કે)  કષાયની  લાગણી—દયા,  દાન,  ત,  ભ ત,  ૂ   આ દની 
કોઈપણ  ુભ  ૃ —એવા  રાગના  કષાય  સાથે  આ મા ું  એકપ  ં ક  ુ છે 

(અથાત્) એ ું મા ું છે. (એકપ ં) થ ું નથી હ , એક થ ું નથી. પણ એની   

ાયક વભાવ  ઉપર  નહ   હોવાથી  અના દથી,  ત ે પર  કમનો  દેશ  એટલે  જે 

વક પ–ઉદયભાવ તેમાં  થત થવાથી અને તેનાથી  ણે આ મા એક પ હોય 
એમ.... સાથે–કષાયો સાથે.... ઓહોહો  !  ુ ય-પાપના ભાવ સાથે.... અરે  ! 
યવહારના  વક પની  સાથે એક પ  જે ું  કરવામાં આવ ું.... એક પ  જે ુ ં
કરવામાં (આવ ું).... એક પ થ ું નથી. થાય કેમ ? (કેમ કે) વ ુ છે ભગવાન 
વીતરાગ  વ ાનઘન ચૈત ય છે—કે જેમાંથી વીતરાગતા અને કેવળ ાન  ગટ ેછે. 
એ તો પોતે સ વની ખાણ છે. સમ ય છે ? એ તો કુડ મોટો છે, કેવળ ાનનો કુડ 
છે. એમાં તો કેવળ ાન ને વીતરાગતા નીકળે એવો એ કુડ છે. એમાં આ (કષાય 
સાથે એક વ)  ાંથી ત કા ું ?  જે એમાં નથી એવો  વક પ ઉઠાવીને  (કષાય 
સાથે)  એકપણા  જે ું  ત  ક ુ  છે,  એથી  આ મા  તન ે ભ   ભાસતો  નથી.  
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ?  

કષાયો સાથ ેએટલે  ુભા ુભ  વક પો, ઉદયભાવ સાથે.... બસ, એક જ 

વાત  છે.  ભગવાન  આ મા  વભાવભાવ ું  ધામ....  ‘ યાં  ચૈત ય  યાં  અનંત 
ુણ...  યાં ચૈત ય  યાં અનંત  ુણ, કેવળ  બોલ ેએમ...‘ (યોગસાર ગાથા ૫૫) 

ભગવાન એમ કહે છે,  યાં  ુ ંછો,  યાં બધા અનંત  ુણો છે. બધા અનંત  ુણો 
(તેમ  જ)  જેટલા  કેવળ ાન,  કેવળદશન,  આનંદ આ દ  પયાયો  કહેવાય—એ 

બધાનો અંદર  પડ  છે તારો આ મા. એ ું  જે સમય વ પ  છે પોતા ું એને, આ 

(અ ાની)  એનામાં  નથી  એવા  રાગના  વક પની  સાથે  એકપ  ં કરવાથી—
એકપ  ં માનવાથી—એક  જે ું  કરવાથી—એક  જે ું  કરવાથી—ભાસતો  નથી 
ઓલો  (આ મા),  ઢકાઈ ગયો  છે. ભગવાન આ મા,  વક પની  ી ત— ચ—
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ેમમાં પ ો (હોવાથી) એ ભગવાન ઢકાઈ ગયો છે,  ૂલી ગયો છે, ઢકાઈ ગયો 
છે. આહાહા ! તર ં આડુ આવી ગ ુ ંછે. આહાહા !  

જુઓને ! (જે રાગા દ એનામાં)નથી એમા ંટ ો છે એમ કહે છે. એનામાં 
ાં ગયો છે  ુ ં? એ નવો ઉ પ  કરેલો ખરેખર  ુ  ગલનો છે એટલ ેખરેખર એ 

ુ  ગલ છે. રાગ આ દ,  ુ ય આ દ એ  ુ  ગલ છે. ‘ ુ  ગલકમ  દેશ ે થત છે‘ 
એનો અથ કાઈક કય  હતોને એક ફેર   લચંદ એ.  ું ? કે અ ાની એ ું માન ે
છે ને ?—એમ કઈક અથ કય  છે. તેથી ક ુ ંકે  ુ  ગલકમ  દેશમ  ત ેહ—એમ 
ક ું.  પણ  એ  તો  ુ  ગલકમના  દેશનો  જ  ભેદ  છે,  એ  બધો  ઉદયભાવ  તે. 
ુ  ગલકમના  દેશનો  ભેદ–ભાગ એ  બધો  ઉદયભાવ  જ  છે,  એમ.  સમ ં  

કાઈ ?  ઉદય  નામ  (આ મામાં)  ‘નથી‘  ત ે ગ ો  (અને) આ એમા ં પોતાપ ં–
એકપ ં  મા ું  ( યાં)  વ ુ  પડ   રહ .  સ ય દશનમાં આ મા  તીતમાં આવવો 
જોઈએ, (તેને બદલે) એ આ મા પ ો ર ો (અને) અહ  રાગમાં એક વ થઈને 
(-કર ને) મા ુ ંત ે મ યા વભાવ છે (એમ) કહે છે. આહાહા !  

મોટા માંધાતા  ુ ન થઈને ફરતા હોય  ય લગી સા ુ, કહે છે કે, ત ેઅંદર 
જે  વક પ  વ ુમાં  નથી  તેની  સાથે  એક વ ુ માં  પ ો  છે,  (તેથી) આ મા 
ઢકાઈ ગયો છે (અથાત્) એને આ મા ુ ંભાન નથી, એને આ મા છે એની  તી ત 
નથી, એને રાગ છે એની  તી ત છે. એ તો આ ું’ ું ને ? (ગાથા ૨). એકસાથે—
એક સમયે  ણે  ને  (પ રણમે).  ‘ ણતો અને  રાગપણે પ રણમતો‘ એ ભાષા  
(-વાત)  તો  (અહ યા પણ) એ જ કહેવી  છે. આહાહા  ! સમ ય  છે ? આમ 
ાનનો પયાય છે.... એનો  વભાવ ભલે એન ે( મ યા ને) ખબર ન હોય, પણ 

એ  રાગને  ણતો  રાગ પ ે પ રણમ ે છે  મ યા .  ાનના  પયાયમાં  એને  
(-રાગને)  ણવાની એ વખતે યો યતા છે, (પણ) આમ ( વભાવને)  ણવાની 
(યો યતા)  નથી. આમ  (રાગને)  ણવાની  યો યતા  છે  એટલે  રાગને  ણતો 
રાગ પ ેપ રણમ ેછે, એ પરસમય  મ યા  છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

કષાયો  સાથ ે એક પ  જે ું  કરવામાં  આવ ું.....  ऐकीिबयमाण  ને  ? 
ऐकीिबयमाण कषायचबेण.... જુઓ ! चब શ દ છે હ  ! कषायचबेण (શ દ) છે. 
એ (चबेणનો અથ) કેમ ન આ ું ? ચ માં  ુ ય-પાપ,  ુ ય-પાપ ફરે છેન ેચ  ? 
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(चबेणનો અથ) આ યો  નહ  એમા ં? કષાયો સાથ ેએક પ.... चब  (શ દનો 
અથ)  ન આ યો ? આપણને  તો ખબર નથી, શ દાથ ન આવડ.ે... એ અમારે 
પં ડત ન ેઆવડ.ે આ તો  જુઓ આહ .  ુ ંઆ ુ ં?  જુઓ  ! कषायचबेण  છે 

ભાઈ ! શ દમાં—સં કૃતમાં. ‘चब‘ છે चब. ચ  ફરે છે ને ?  ુભ-અ ુભ,  ુભ-
અ ુભ,  ુભ-અ ુભ  કષાયચ .  ુભ-અ ુભ,  ુભ-અ ુભ,  ુભ-અ ભુ 

પ રણામના ચ માં (અ ાનીએ) પોતાન ેમા યો છે. કેમ આ ‘कषायचबेण‘નો અથ 
ન કય  તે  દ‘ ? ત ે દ‘ પણ ક ું’ ું, ‘બહુ ફેરવ ું નહ  હ ‘—એમ પણ ક ું હ ું. 
વાત સાચી છે, એ વાત સાચી. એ હતી, પણ હવે સમયમાં  ફેર છે ને ? એમ કે 
આપણે... ઘણા વષ થઈ ગયા. (સંવત) ૧૯૯૫. એટલા વષ થઈ ગયા  યો. પાંચ 

ને  ચોવીશ  ઓગણ ીસ  વરસ  થઈ  ગયા.  ઝાટક યા  હતાને  યાં  ૯૫માં 
મોહનભાઈના મકાનમાં. 

શ દાથ હોયન ે ૂળનો (-ટ કાનો) તો તેમાં ગંભીરતા ઘણી હોય, ઘણી.  ું 
ક ું ? કહે  છે, इद ंत ु िनयाः ूकाशमानमिप.... ભગવાન  ચદાનંદ   ુ

ન યાનંદ  ુ   ય હોવા છતાં એણે કષાયના ચ ની— ુ ય–પાપના ચ ની—
પયાયમાં  (અથાત્)  ુ ય-પાપના  વક પમાં— ુભ-અ ુભમાં—એક  જે ુ ં ક  ુ

હોવાથી....  ऐकीिबयमाणात ्....  એ ું  ાંથી  કા ું?  ( ોતા  :  ભાવ...)  ભાવ 
લઈને.  ઠ ક.  ऐकीिबयमाणात ्....  कषायचबेण.... सहकैीिबयमाणाद-
ितरोभतू ं। ભાવ લઈને એ ઠ ક થ ું. 

અહ  તો એમ છે  કે એ કષાયના ચ માં  ‘એક પે‘ માનીન ે બેઠો  છે એમ 
કહે છે. ભલે એ થઈ શકતો નથી, પણ આચાય આમ ક ું (છે કે) એક સાથે લઈ 
(એક પે) માનીન ેબેઠો છે એમ.  વક પ–કષાયનો અંશ છે, એની સાથે એકપ ં 
કર ન ેજ બેઠો છે. તેથી આહ   વભાવ ભગવાન—કે જે  વક પ  વનાની ચીજ 

ન વક પ  ‘સમય‘  વ ુ  છે—એન ેપામતો  નથી,  ઢકાઈ ગયો  છે,  તરો ૂત થઈ 
ગયો (છે એટલે કે) ઢકાઈ ગયો છે. પડદા આડે ભગવાન  બરાજે છે. આહાહા ! 
કહો, સમ ં કાઈ ? ઢકાઈ ગયો.  

હવે...  હવે આ ુ ં ભીખાભાઈ  !  તૈયાર  કરવા જોઈએને એને. પોતામા ં
અના મ પ  ંહોવાથી.... પોતે આ મા  ું  છે—રાગ  વનાનો,  વક પ  વનાનો  
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એ ુ ં એને  ાન  નથી,  અના મા  છે.  અના મા એટલ ે રાગ  સાથે  એક વ  થયેલો 
એવો અના મા  છે એ. અના મ–   (-આ માને  નહ   ણતો),  પણ અના મ  

(આ મા પ ેનથી એવા રાગા દન ે ણતો) છે હ .  
ોતા : અના મ ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ  તો  યાં  (ગાથા  ૨માં)  ણતો  ને  રાગ પે 

પ રણમતો ક ું ને ?  ણતો રાગ ને પ રણમતો.... અના મ પ ં હોવાથી—
એ રાગને  (પોતાપણે)  ણતો હોવાથી,  રાગને  પોતાપણે  ણતો અના મા.... 
એ  રાગ  અના મા  છે.  ુ ય–પાપ,  દયા,  દાન,  વક પ  આ દ  ુભ  (પણ)  ત ે
અના મા  છે. એને  (અ ાનીને) અના મા ુ ં ાન  છે, અના મા ું. આ મા ુ ં ાન 
એને નથી. સમ  ંકાઈ ? આહાહા !  

અના મ પ  ંહોવાથી (-પોતે આ માન ેન હ  ણતો હોવાથી) અને 
બી  આ માન ે ણનારાઓની સંગ ત-સેવા ન હ કર  હોવાથી.... જુઓ 

છે હ  અંદરમાં.... परषेामाानामनपुासनात—्સં કૃત (ટ કા) છે હ . એનો અથ 
કે જે પરે (પર આ માએ) રાગથી  ભ   વ પ  ુ ંછે (અને) એ ું જે કહે છે 

એ ું  (- ાની ું)  એણે  ભાવથી  સાંભ ુ ં જ  નથી.  અને  ભાવથી  સાંભળે  યારે 
અંદર લ  થાય  યારે  (તો)  ‘પરની  (- ાનીની) સેવા  કર ‘ એમ કહેવામાં આવે 
એમ કહે છે. હ રાભાઈ !  

ોતા : સાંભળે તો તરત થઈ  ય ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ સાંભળે થાય નહ  એમ (અહ ) આવે છે. હા, એવી 

વાત  છે અહ યા તો. એ કાલે  માંડ   નહોતી ? સાંભળ  નહોતી બપોરે ?  કહો, 
સમ  ંઆમા ં? આહાહા ! અરે ભગવાન ! કહે છે, તને તા  સાંભળ ું (તાર  

વાત  સંભળાવવી)  પડ ે એ  ત ે કઈ  વ ુ  (શોભે)  છે  ?  એ  કહે  છે. આહાહા  ! 
અલૌ કક વા ું છે બાપા ! આ તો સવ ના પેટ છે. સ ય દશન કોને કહે ું એની 
હ  ખબ  ન મળે...... અને થઈ ગયા  ાની ને ચા ર  ને  તધાર  સા ુ સાચા ? 
બાપા ! જવાબદાર  આકર  છે ભાઈ ! સમ ં કાઈ ?  

કહે  છે  કે  પોતાન ેતો  ાન નથી,  પણ  ણનારાઓની સેવા... એમ  છેન ે
શ દ  ?  परषेामाानामनपुासनात ्....  ‘સેવા  કર   નહ ‘ એનો અથ... આમ  તો 
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ભગવાન પાસે અનંત વાર ગયો છે. અનંત વાર ભગવાન પાસે ગયો, પણ ‘સેવા 
કર  નથી‘ એનો અથ  કે એ જે કહે  છે ત ેસાંભ ુ ં નથી એટલે અ ુભ ું  નથી 
એમ કહે છે. આહાહા ! હ રાભાઈ ! ઠ ક બાપાએ એક રા યા છે, એક રાખવા 
તો જોઈએને ?  

ોતા : ....લ  રાખીએ તો..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ કહે છે કે એવો એ છે નહ . એ લ  આપીન ેપછ  

(અ ુભવ)  થાય  એવો  એ  છે  નહ   એમ  કહે  છે  આહ .  આહાહા  ! 
વીતરાગમાગ—પરમા મા  લોકનાથ વીતરાગનો આવો માગ  ાંય  ણ કાળ, 
ણ  લોકમા ં બીજે  હોઈ  શકે  નહ .  આહાહા  !  આમ  તો  બધાય  કહે, 
‘केविलपण ंध ंसरण.ं.. केविलपण.ं...‘ રાડ ેરાડુ પાડ.ે માંગ લકમા ંબોલેને ? 
અરે ભગવાન ! ‘केवलीपण‘ं કોને કહે ું ? ભાઈ ! ‘केविलपण ंध‘ंમાં એમ 
ક ું છે કે એ  વક પથી પાર તાર  વ ુ છે એની  – ાન કરે તો ધમ થાય અને 
એ ‘केविलपण ंध‘ं કહેવાય છે. કેવળ એ એમ ક ું છે. સમ ય છે કાઈ ? 
આહાહા ! 

આહ  તો કહે છે, બી  આ માન ે ણનારાઓની સંગ ત-સેવા નથી 
કર .  યારે અનંત વાર સમવસરણમાં  નથી ગયો ?  ‘પરમા મ કાશ‘માં તો બહુ 
આ ુ ં છે  (કે)  હે  નાથ  !  અનંત  વાર  સમવસરણમાં  ભગવાનની  ૂ   કર , 
દ ય વ ન ભગવાનની સાંભળ , મ ણ–રતનના દ વા ને ક પ ૃ ના  લ(થી  ૂ  

કર ). પણ એ તો પર ય તરફના વલણવાળા  વક પ અને બહારની ( યાની) 
વાત છે. સમ ય છે કાઈ ? ભગવાન ેક ું... ભગવાન ેક ું કે તારો આ મા  ુ ય-
પાપના  વક પ, આ વથી  ભ  છે. (આ  વ) એ ું  ભ પ  ં ણે  યારે તેણે 
ભગવાન  કે  ુ ની  સેવા  કર   (એમ)  કહેવામાં  આવે.  સમ ં  ?  એ  પછ  

ન મ થી  કથન  થાય  (કે  ુ થી  ાન  થ ું).  સમ ં  કાઈ  ?  ‘તે  તો  ુએ 

આ પયો‘ આવે છે ને ? આ મ સ માં. (ગાથા ૧૨૫). આવી શૈલી છે !  
પોતામાં  અના મ પ  ં હોવાથી  અને  બી   (આ મા)ને 

ણનારાઓની સંગ ત.... उपासना..  ૂળ  (ટ કામાં  શ દ)  તો  ‘उपासना‘  છે. 
(તો ઉપાસના) નહ  કરવાથી નથી  ૂવ કદ  સાંભળવામાં આ ું.... દેખો ! એ 
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એકપ ં....  ચૈત ય  ભગવાન આ મા  રાગથી  ભ   એવો  એક(પણે)  ભગવાન 
આ મા  છે એવી  વાત  ૂવ  કોઈ  દ‘  સાંભળ   નથી  (એમ)  કહે  છે. આહાહા  ! 
સમવસરણમાં  અનંત  વાર  ગયો,  ભગવાનની  દ ય વ ન  (સાંભળવા)  ગયો. 
ભગવાન  બરાજે છે મહા વદેહ ે માં, ( યાં) મહા વદેહમા ંઅનંત વાર ઉપ યો 
છે. મહા વદેહમાં તીથકરનો કોઈ  દ‘  વરહ હોય નહ . મહા વદેહમાં તીથકરોનો 
કોઈ  દ‘  ણ કાળમાં  વરહ ન હોય,  (વીસ તીથકર હોય જ.) એક પછ  એક 
તીથકર થયા જ  કરે  છે.  ( યાં) અનંત વાર ઉપ યો  મહા વદેહમાં, અનંત  વાર 
ગયો છે  યાં, (પણ) સાંભ ુ ંનથી (એમ) કહે છે.  

ોતા : અ યારે વતમાનમાં  ુ ંકર એ સાહેબ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ  કહે  છે  કે  સાંભ ુ ં નથી  (એમ)  કહે  છે.  હા, એ 

સાંભ ુ ંનથી એમ કહે છે.  
ોતા : ભગવાન કહે છે કે ઓળખ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : ઓળખ એટલે  કે ઓળખાણ કર  યારે ભગવાનન ેત 

સાંભ ા એમ કહેવામાં આવે છે એમ કહે છે. આહાહા !  
વીતરાગનો  માગ  વીતરાગભાવથી  ઊભો  થાય  છે,  પરની  અપે ાથી  ને 

આલંબનથી ઊભો  થતો  નથી—એ ું  વ ુ ું  વ પ  છે.  વીતરાગમાગ એટલ ે? 
આ મા જ એવો છે. આહ  તો એ કહે છે (કે) આ મા જ એવો છે. આહાહા ! 
વીતરાગ એટલે પોતા ું  વ પ. ‘જૈન‘ સં દાય નથી. ‘જૈન‘ તો જે (આ મ)વ ુ 
છે તે વ ુનો આ ય કર ન ે વપર તતાન ે તે (ત ેજૈન છે). ‘ તે‘ એ ના તથી 
વાત  કર   છે.  (ખરેખર  તો)  વ ુનો આ ય  કર ન ે વપર તતાને  ત ેએટલે  કે 
વકાર હતો (એનો) વ ુ  ન વકાર છે એન ેઆ ય ેનાશ થાય છે (- યય), નવી 
( ન વકાર   પયાય)  ગટ  થાય  છે  (-ઉ પાદ)  અને  (વ ુ)  ુવ  રહે  છે—એવી 
વ ુની મયાદાની  થ ત છે. સમ ં કાઈ ?  

નથી  ૂવ  કદ   સાંભળવામાં  આ ું.....  અહ યા  ‘ના‘  પાડ ે છે  યો. 
આહાહા  ! અ ગયાર અંગ  કઠ થ  કયા,  નવ  ૂવ ભ યો...  સમ ય  છે ? એ 

ાની  પાસે  દ ાઓ  લીધી.  આહાહા  !  ભગવાનના  સમવસરણમાં  ન   ુ ન 
દગંબર તર કે ર ો સમવસરણમા ંપણ.  
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ોતા : .......દ ા આપે સાહેબ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કોણ આપે છે ? એની મેળાએ લઈન ેબેઠો હોય તો  ું 

કરે ? પણ ઓલા છ થ  ુ નન ેતો ખબર ન હોય, એને (દ ા) આપ ે યવહાર 
સારો દેખીને. સમ ય છે ? આ તો કોઈની (-બી ની) વાત છે ને ? એવી વાત 
છે; થાય છે. અનંત વાર દ ા, અનંત વાર ચા ર પણા— તપણા, આચાયપણા 
(પણ) અનંત વાર થયા  છે. એમાં  ુ ં? બહાર ુ ંઅ ાનપણે અનંત વાર  (થ ું) 
એમાં નવી  ુ ંવાત છે ? સમ ં ?  

નથી કદ  પ રચયમાં આ ું.... પ રચયમાં પ રચય.... સાંભ ુ ંનથી  યાં 
પ રચય કેમ (થાય) ? વારવાર  વચાર ું કે મનન કર ું એ એમા ંછે જ નહ . નથી 
કદ  અ ુભવમાં આ ું. રાગથી  ભ  ભગવાન આ મા  ચદાનંદ સમય વ પ છે 

એને અ ુભવમાં લીધો નથી. વ ુ તો એ જ છે, (પણ) અ ુભવમાં લીધો નથી. 
તેથી  ભ  આ મા ું  એકપ ં  ુલભ  નથી.  આ  જગતમા ં રાગ  ને  ુ યના 
વક પથી  ભ  ભગવાન અખંડાનંદ એક પ  વભાવ  છે તેની  ા ત અના દના 
પરના અ યાસન ેલઈન ે ુલભ નથી, છતાં સ પ ં તો સ પણે છે માટ ેસરળ છે. 
સમ ં  કાઈ ? આ કારણે  ભ  આ મા...  જુઓ  ! બીજુ  કાઈ  ુલભ નથી 
એમ નથી ક ું, આ એક જ  ુલભ નથી ભાઈ ! એ ચોથી ગાથા થઈ. એનો અથ 
(ભાવાથ) બાક  છે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૫ 
ગાથા – ૪, ૫ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧, સોમવાર, તા. ૨૩-૯-Õ૬૮ 
 

વ  અ ધકાર,  ચોથી  ગાથાનો  ભાવાથ.  આ  લોકમાં  સવ  વો 
સંસાર પી  ચ   પર  ચડ ....  (અ ાની  વ),  વકારના  પ રણામ  જે  ફરતા 
(બદલતા રહે) છે ત ે ુ ય ને પાપના (ભાવ) એ ું જે સંસારચ  (છે) એના ઉપર 
ચઢ   એટલ ે કે  એમા ં આ ઢ  થઈ  (અથાત્)  પોતાનો  વભાવ  (જે)  નમળ 

વ ાનઘન  છે એનાથી અના દથી  છૂટ ,  ુભ-અ ુભ  (કે)  ુ ય–પાપના ભાવ ું 
જે  ચ   છે  એ  સંસારચ માં  (આ ઢ  થયો  છે)— વભાવથી  ખસીને  વકારના 
પ રણામમાં આ ઢ થયો છે. એન ેલઈન ેએને (અ ાનીને) પંચ પરાવતન  મણ 

છે.  એવા  સંસારચ ના— વભાવથી  વ   પ રણામના—આ ઢપણાથી 
જગતના બધા  યો,  ે , કાળ, ભવ (અને ભાવ) એમાં એ ું  મણ થ ું  છે, 
ઓલા ( વકાર ) ભાવો છે એને લઈને. એ ભાવ એમાં (પંચ પરાવતનમાં) આવી 
ગયા—  ય,  ે , કાળ, ભવ ને ભાવ. 

  યાં  તેમને  મોહકમના  ઉદય પ  પશાચ  ધ સરે  જોડે  છે.....  તેને 
મ યા ા  છે  કે  ુ ય-પાપ ુ ં ચ   તે  હુ,  ત ે મા ં   અ ત વ—એવો  જે 

મ યા વભાવ છે ત ેમોહ પ  પશાચ— મ યા વ ધ સરે જોડે છે. જગતના બા  

પદાથના  અવલંબનમાં  તે  મ યા વ  ેરે  છે...  સમ ય  છે  કાઈ  ?  (કે)  બા  

પદાથનો આ ય લ , અવલંબન  લ , એને  વષય બના ું,  લ  બના ું,  યેય 
બના ું.  સમ  ં કાઈ  ?  વ યના  વષય  સવાય  જે  ુ ય–પાપના ભાવ પ 
ચ   (છે  તેના)  ઉપર  પયાય ુ — વકાર ુ એ અંદર  પ ો  છે,  ત ે સંસારના 
મણને  ા ત છે અને  મ યા વ પી  ૂતડુ બા  તરફ જ એને દોરે છે. સમ ં 

કાઈ ? 
તેથી તેઓ  વષયોની  ૃ ણા પ.... એને લઈને.... પોતાના  વષય  સવાય 

બા  પદાથ  જે  વષય છે એની ઇ છાને લઈન ે(અ ાની) ઇ છાથી પી ડત થાય 
છે.  આ  (પર)પદાથને  અવલં ું,  આ  પદાથ ું  લ   ક ં ,  આ  પદાથનો  આધાર 
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લ —એમ આ માનો  વ ય  વષય છોડ , આ મા  સવાય અનંતા  પર યની 
ઇ છાની  ૃ ણામા ંદોરાયેલા પી ડત છે, દઃુખી છે. સમ ય છે કાઈ ? 

અન ેતે દાહનો ઇલાજ ઇ યોના  પા દ  વષયોને  ણીન ેતે પર દોડે 
છે. ઇલાજ એ (એમ)  ણે  છે  કે— ઇ છા–રાગથી દાહ થયો એટલ ે ણે  કે 
પરન ેઅવલં ું  તો માર  દાહ–ઇ છા મટે એમ એ ધારે  છે. પર ું લ  ક ં , પરન ે
યેય  બના ું,  પરનો આ ય  લ ....  સમ ય  છે  કાઈ  ?  (તો)  માર   ૃ ણાની 
પીડા, આને (-પરપદાથને) અવલં ુ ંતો, મટ ેએમ (માનતો તેને) અવલંબે છે—તે 
પર દોડે છે. પાંચ ઇ યના  ુભ-અ ુભ પદાથ ના લ — વષય— યેય—તરફ 
દોડ ે છે. ભગવાન આ મા  નમળ  વ ાનઘન  છે તેના તરફ તે ું  લ  જ ું  નથી. 
સમ ય છે કાઈ ? 

અન ે પર પર  પણ  વષયોનો  જ  ઉપદેશ  કરે  છે.  ‘બા ય  તરફના 
ભાવન ેઉ પ  કરવો‘ એવો જ એ ઉપદેશ માંહોમાંહે કર  ર ા છે. સમ ય છે 
કાઈ  ?  બા   અનંત  પદાથ—ત ે પછ   ુભ  કે  અ ુભ  હો—ત ે તરફના 
વલણવાળો  ભાવ  રાખવો  એ  જ  માંહોમાંહે  ઉપદેશ  કર   ર ા  છે.  સમ ં  
કાઈ ? 

એ ર તે તેન ેકામ ( વષયોની ઇ છા) તથા ભોગ (તેમને ભોગવ ું)—
એ બેની કથા તેને.... પર તરફની ઇ છા એ ું થ ું અને તે ુ ંવેદ ું (એવા ભાવમાં) 
વ પની    વના આ માના આનંદ ું  વેદ ુ ં અને  ણ ુ ં એ  રહ   ગ ું.  પર 
તરફના  વલણવાળા  એવા  ભાવથી  તેણ ે એ  કથા  (તો)  અનંત  વાર  સાંભળ  
છે.... ત ે ુ ય ને પાપના  વક પોના ચ વાળો ચકરાવો કરવો ને ભોગવવો એ ું 
એણે અનંત વાર સાંભ ુ ંછે, અનંત વાર તેના પ રચયમાં આવી ગ ુ ંછે અને તે ું 
દઃુખ પ  વેદન  પણ અનંત  વાર,  અનંત  કાળમાં, અનંત ભવમાં, અનંત ભાવથી 
આવી ગ ુ ંછે. કહો, સમ ં કાઈ ? 

પણ પર યોથી  ભ .... સવ પર યોથી  ભ .... આ આ મા  સવાય 
બધા  પર યો  જેટલા  છે  ત ે બધા,  એનાથી  ભ  એક ચૈત યચમ કાર વ પ 
પોતાના  આ માની  કથા ુ ં ાન....  એક  ચૈત યચમ કારમા   વ ુ  એવો  જે 
આ મા—પોતાના  આ માની  કથા  હ ,  એ  પોતાનો  (આ મા). 
ચૈત યચમ કાર વ પ  પોતાના  આ માની  વાતા ું  ાન  પોતાને  તો  નથી, 



[258]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

પોતાને  તો  (પોતાથી)  કદ   થ ું  ન હ  (અને)  જેમને  (તે  ાન)  થ ું  (હ ું) 
તેમની સેવા (કદ ) કર  ન હ.... જેમને ( ાન) થ ું તે ું મા ુ ંનથી એમ કહે છે. 
જેમ ‘ભગવાનની  ુ ત કર  નથી‘ એમ ક ું ને ? એટલે ‘કેવળ ની  ુ ત‘ એટલ ે
કોણ  (- ું)  ?  કે આ માની  ુ ત.  (ગાથા  ૩૧,  ૩૨,  ૩૩).  એમ  ાનીની  સેવા 
એટલે  ુ ં? કે આ માની સેવા. સમ ં કાઈ ? 

સંતો– ાનીઓ  જે  કહે  છે, ભાઈ  !  તા ં   નધાન  તો  તાર   પાસે  છે.  યાં 
અંતર જો, નજર નાખ,  યાં ઠર. એ વાત  ાનીએ સંભળાવેલી, પણ એની સેવા 
કર  ન હ—માની ન હ. સમ ં કાઈ ? પર યના વલણવાળા ભાવને જ એણે 
સાંભ ો, અ ુભ યો. પણ પર યથી  ભ  ભગવાન આ મા—કે જેન ેઅહ યા 
ચૈત યચમ કાર વ પ આ મા  ક ો  (અને) આગળ બધે  ભ – ભ  ભાષાથી 
વણવ ેછે (કે)  નમળ  વ ાનઘન જે ુ ં વ પ છે,  ાયક છે,  ુવ છે, ચૈત ય બબ 
છે—એવો જે એનો  વભાવ છે એની વાત પોતાએ  ણી નથી (અને) જેમને 
(તે)  ાન  થ ુ ં (હ ું)  તેમની  સેવા  (કદ )  કર   ન હ.....તેથી  એ  વાત  કદ  
સાંભળ  જ નથી (એમ) કહે છે. 

આ  વ ુ  રાગથી  ભ   છે.  ન યાનંદ  ભગવાન  વ ાનઘન  ુ,  એ 
વક પથી, રાગથી,  ુભ-અ ુભથી ત ન  ભ  છે એ વાત એણે સાંભળ  નથી. 
સમ ય છે કાઈ ? આ વ ુ  વ ાન ું ઘન દળ, ચૈત ય દળ–પ ડ છે. એવો જે 
આ મા  છે  ત ે વક પ,  ુભ-અ ુભભાવ અન ે પર—કે  જે  બધા  પર ય  છે—
તેનાથી ત ન  ભ  છે. એ વાત (અથાત્) પર યના વલણવાળા ભાવની સેવાથી 
આ  ( ભ તાનો)ભાવ   એણે  કોઈ  દ‘  યો  નથી.  ભારે  કામ  છે.  સમ ં  
કાઈ ? 

ઓલામાં આવે  છેન ે નયમસારમા ં ?  કે  નામમા   (-કથનમા )  યવહાર 
ર ન યને પણ અનંત વાર સે યા. ન હ ?  નયમસારમા ં(કળશ ૧૨૧માં એ વાત) 
આવે છે. એટલે કે સાચા દેવ- ુ -શા  આ દ એ ું  ુ ં વ પ છે એના (યથાથ) 
ભાન  વના પર ય તરફની  ાનો રાગ— યવહાર  ા,  યવહા   ાન અને 
યવહાર  આચરણ—એવા  યવહાર  ર ન ય  એ  પરલ ી  વ ુ  (-ભાવ)  છે. 
એણે  તો  અનંત  વાર  એ ું  ક ુ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પણ  એ  યવહારના 
વક પથી પાર  ભ  ભગવાન છે એ વાત એને કાને પડ  નથી. ‘કાન ેપડ  નથી‘ 
તેનો અથ (એ છે કે આ મા) રાગથી  ભ  છે એમ એન ેવાત બેઠ  નથી, એટલે 
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સાંભળ  નથી. સાંભળ  નથી, સાંભળ  નથી (એટલે કે) એ (વાત લ માંથી) કાઢ  
નાખી. કહો, સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  ણ લોકનો નાથ બાદશાહ સવ  

ુ પોતે, એકલો  ાનનો ઘન દળ, ચૈત ય  ુંજ  ુ, ઠડ  શીતળ  શલા આ મા, 
વીતરાગી  શલા ભગવાન એ  વક પથી— યવહાર ર ન યના  વક પથી—પણ 
પાર  છે,  ભ  છે.  યવહાર ર ન યનો  વક પ એ પણ પર ય છે. આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? 

માણસન ેઆક  એ ું પડ ે છે  કે અરે  !  દેવ- ુ -શા   (પર) ? એ  દેવ-
ુ ને ઓળ યા ( યારે કહેવાય કે  યારે) દેવ-( ુ )નો આ મા છે ત ેઓળખીને 

અંદર  ( )  કરે  છે  (અને)  એ  બી   વાત  થઈ.  પણ  પોતાના  ( વભાવના) 
આ ય–લ   વના ફ ત ‘આ અ રહત છે, આ  ુ  છે, આ શા  છે‘ એમ જેવા 
છે એવા એમની  ાનો  વક પ છે એ—પર ય તરફની  ાનો  વક પ તે—
પર ય  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એમ  પર  તરફના  લ વા ું   શા ના  અ ગયાર 
અંગ ું  ણપ ં—એ  બ ુ ં પર ય  છે.  એમ  દયા,  દાન,  ત,  ભ ત,  ૂ , 
મહા ત આ દના પ રણામ—એ બધા પર યના વલણવાળા (ભાવ) પર ય છે. 
પર યના વલણવાળા (કોઈ પણ ભાવ) પર ય છે. આહાહા ! 

ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ! એ પર યથી  ભ  તાર  વાત ત સાંભળ  નથી 
કોઈ  દ’  હ .  અંદરમાંથી  આહાહા...  આ  (આ મા)!.... વક પ  ને  શર ર  ન ે
ઇ યોથી તો પાર,  (અરે  !)  જેમાં  ુણ- ુણીનો ભેદ  નથી. એવો  જે ભગવાન 
ચૈત યચમ કાર આ મા વ ુ...  ‘ચમ કાર‘નો અથ કે એકદમ (ચૈત ય) ચમ કાર 
અંદર થાય. રાગથી  ભ  પડતા ંએ ું—(આ મ)અ ુભવ ું— ભાન (થાય કે) આ 
ુ ંથ ું ? આ  ુ ંછે આ ? (ચૈત ય) ચમ કાર થયો એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

દેહથી  ભ  એકલો–કેવલ ચૈત ય  ુંજ  ુ, એની વાત ત સાંભળ  નથી (એમ) 
કહે  છે.  ડ ે ડ ેએન ે મીઠાશ,  પર યના  વલણવાળા  વક પમાં જ  રહ   છે. 
સમ ય  છે  ?  અને  એને  એ  ર તે  પણ,  ‘આ  ર તે આમ  ક ં   ને આમ  ક ં   તો 
એમાંથી મન ેઆમ થશે‘ એવો  મ યા વનો શ યભાવ અના દથી ર ો છે (એમ) 
કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

તેથી કદ  (વાત) સાંભળ  નથી, તેનો પ રચય (કય ) નથી, તેનો અ ુભવ 
થયો નથી. ન તેનો પ રચય કય  (કે) ન તેનો અ ુભવ થયો. સાંભ ુ ંનથી કે 
આ (આ મા)  ાનઘન છે  ુ, હુ ચૈતન યઘન છુ. (અ ુભવ થતાં) એક સમયની 
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પયાય ું લ  (ચૈત ય)ઘન પર  ય છે એમ કહે છે. સમ ય છે ? આ પયાય ુ ં
લ  રાગ ઉપર ને પર ઉપર  ય છે તો પર યના વલણમાં  મ યા વના ધ સરે 
જોડાઈ ગયો એમ કહે  છે. સમ ં કાઈ ? ધમને બહાને પણ અંદરમાં  ડા-
ડા શ યો એવા હોય છે કે ‘કઈક  વક પો ક , આન ેઆ ક , આ આમ ક , 

આ આમ  ક   એમાંથી  કઈક  કઈક  તો  મન ે લાભ  થશે.‘  સમ ય  છે  કાઈ  ? 
‘વાંચીને પરન ેસમ વવાનો  વક પ થાય તેનાથી પણ કઈક લાભ થશે‘—એ ુ ં
ડ ે ડ,ે એણે પરથી  ભ પણા ુ ંસાંભ ું નથી એટલે, આ વાત રહ  ગઈ છે 

એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  
માટે તેની પ્રા ત  ુલભ નથી.... મહા–અનંત કાળે ચૈત યના ઘનની વાત, 

અ ુભવની વાત દુલભ છે. સમ ં કાઈ ? પૈસા મળવા, રાજ મળ ું,  દેવપદ 
મળ ું—એ દલુભ છે એમ નથી ક ું આહ .  ૂળ એ તો વળ  અનંત વાર (મળ  
છે). આ  ુ ય  પ રણામ  મળવા  દલુભ  છે  (એમ નથી,  કેમ  કે) એ અનંત  વાર 
મ ા છે, (સંસાર પી) ચ  પર ચ ો હતો તો  યાં. ‘મ ા‘ એટલે ? તેમાં ર ો 
હતો. સમ ં કાઈ ? ભગવાન ભાઈ ! આહા !  બબ  થર  ુ,  વ ાનઘન 

ુ  થર છે, ( યારે) આ  ુ ય–પાપના ચકરાવામાં ફેરફાર.. ફેરફાર (થાય છે). 
ુભ-અ ુભ..  ુભ-અ ુભ..  ુભ-અ ુભ  વક પોના  ચ   ચાલ ે છે  એમાં 

(અ ાની) આ ઢ થયો છે, (તેથી)  ૂલી ગયો પોતાને. એની (પોતાની) વાત એણે 
સાંભળ  (નથી) અને સાંભળવા ગયો  યારે પણ એની પોતાની વાત (-મા યતા) 
રાખીન ે સાંભળ   છે  કે  ‘રાગથી  લાભ  થશે,  વક પથી  લાભ  થશે,  પરથી  લાભ 
થશે‘ એમ માનીન ેએણ ેસાંભ ું છે.  

ોતા : ........... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : પણ એને અંદરમાં  ડ ે ડ ેરહે  છે. આ તો સામા ય 

વાત છે. આ તો (કોઈ)  ુ ુ ુની વાત નથી. આ તો વ ુની  થ તની વાત છે, આ 

તો વ ુના  વ પની વાત છે.  ય તગતની અહ  વાત નથી. સમ ય છે કાઈ ? 
આ  તો  વ ુ  એવી  છે  કે  ત ન  વ ાનઘન  (અથાત્)  જેને  પર યના 

વલણવાળા  વક પની  બલકુલ અપે ા છે જ નહ . સમ ય છે ? ‘હુ આટલાન ે
સમ ુ ંતો એમાંથી મન ેઅંત ુખ થવાનો વખત મળશે‘ (એમ માનનાર), કહે છે 

કે, એ  (પર)વ ુમાં અટકેલો  છે અના દથી. સમ ય  છે ?  ‘કઈક જૈનશાસનને 
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રા ું, બહાર ુ ંરહેને કાઈક થોડુ તો પણ એમાં ઠ ક છે‘ એમ (અ ભ ાય) કર ને 
એણે બહાર તરફના  વક પને જોર આ ુ ં છે—એ  મ યાદશન શ ય છે. ભારે 
વાત. સમ ય છે કાઈ ? 

ોતા :   ુ! આટ ું સાંભ ા પછ  આનંદ ન આવે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આવવા ન આવવાનો   નથી. આ તો  (આનંદ)  ન 

આ યો કેમ ?—એની વાત ચાલે છે. અને પરથી  ભ  ત ે( વ પ)  ા ત થ ું ત ે
મહા–અનંત  ુ ષાથ છે એમ કહે  છે. સમ ય છે કાઈ ? એ ચાર ગાથા  ુધી 
વાત કર ,  યો. 

હવ ે આચાય  કહે  છે  કે  વોને  તે  ભ   આ મા ુ ં એક વ  (અમે 
દશાવીએ છ એ)  દશા ુ ં છુ.  હવે  ત ે ભ  આ મા  કેવો  છે એને  હુ  દેખાડુ  છુ. 
આચાય પોતે કુદકુદાચાય કહે છે : 

त ं एयिवह ं दाएहं  अणो सिवहवणे । 
जिद दाए पमाण ंचेु छलं ण घे ं।।५।। 

દશા ુ ંએક  વભ ત એ, આ મા તણા  નજ  વભવથી; 
દશા ું  તો  કરજો  પ્રમાણ, ન  દોષ   હ   ખલના ય દ.     ૫. 

એનો અ વયાથ.  તે  એક વ- વભ ત આ માને....  રાગથી  ૃથક્  અને 
વભાવથી  એક વ.  નમળ  વ ાનઘન  વભાવથી  આ મા  એક વ  અને  રાગ, 
વક પથી  ૃથ વ—એવા આ માને... એવા આ માને... સમ ય છે કાઈ ? 

‘ યાનો લોપ થાય, ધમનો  વંસ થાય‘ એમ આ ું’ ુંને કાલ ? (કોઈએ 

આ ું  મેગેઝ નમા ં લ ું  હશે). આહા  !  ભગવાન  !  ‘ યા‘  એટલે  ુ ં ભાઈ  ? 
ુભરાગ ું  પ રણામ  છે  એ  રાગ  છે,  એ  પર  છે.  એ  યા  તો  ુ ય પ  છે, 

પર ય પ  છે.  વ યના  આ ય  કરનારને  એની  મદદ  છે  નહ .  પર ય  છે 

એનાથી  ભ  પડ ુ ંછે, (તો) એમાં—  ભ  પડવામાં—એની મદદ કેમ હોય ? એ 

વભ ત-એક વ વાત હુ બતા ું છુ, એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
એક વ- વભ ત આ માને હુ આ માના  નજ વૈભવ વડે.... મારો  નજ 

અ ુભવ( પ) વૈભવ  ગ ો છે મન ેપયાયમાં.  ય તો (વૈભવમય) છે. સમ ં 
કાઈ  ?  આહાહા  !  ય  તો  ય  છે,  પણ  યને  આ ય ે વૈભવ—જે  માર  
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પયાયમાં  મન ે વસંવેદન–અ ુભવનો  વૈભવ—જે  ગ ો  છે....  એ  ચાર  બોલે 
કહેશે...  તે વૈભવ વડે  દેખાડુ  છુ. ભગવાન ે ક ું  છે  માટ ે દેખાડુ  છુ એમ  ન હ, 
ભગવાન ેઆ મા આવો  ક ો  છે  માટ ે દેખાડુ  છુ  એમ  ન હ.  સમ ં  કાઈ  ? 
ેતાંબરમાં એમ આવે  છે....  ‘હે જ ૂ ! ભગવાન એમ કહેતા હતા, એ હુ તન ે

કહુ છુ.‘ એ પરબાર  વાત થઈ ગઈ. સમ ં ? પહેલો એ શ દ આવે છે એના 
શ આતમાં–આચારાગના પહેલા  ૂ માં......  ‘હે આ ુ યમાન  !  હે જ  ૂ !  મન ે
ભગવાન ેક ુ ંછે એ તન ેકહ શ.‘ અહ  કહે છે કે મારા વૈભવથી કહ શ. ભગવાન ે
ક ું છે માટ ેકહ શ એ તો ભગવાન ુ ંર ું.  ુગનચંદ  !  ૂ મ વાત છે. 

‘ નજ‘  પાછો  શ દ  પ ો  છે  ને  ?  ુ ં કહે  છે  ?  [िवभवने]... 
[िवभवने]... નજ વૈભવ વડે દેખાડુ છુ. ઓહોહો ! વાણી તો વાણીને કારણે 
આવશે,  વક પ  વક પન ેકારણ ે(આવશે), પણ મારો ભાવ અંદરમાં આ  તનો 
ઊભો  થયો  છે  ને  ?—(એમ  કહે  છે).  સમ ં  કાઈ  ?  ‘ નજવૈભવ‘  યાં 
વક પમાં આવશ ે?  વાણીમાં આવશ ે?  પણ ભાવ થયો  છે એ ુ ં ન મ   (છે) 
એટલે (તેને) અ ુ પ ભાષા પણ એ ર તે ભાષાને કારણે પ રણમી જશે,  હુ કઈ 
ભાષાનો કતા નથી. સમ ં કાઈ ? 

નજ વૈભવ વડે  દેખાડુ છુ; જો હુ  દેખાડુ.... એક વાર તો ક ુ ં‘દેખાડુ 
છુ‘...  દેખાડુ  છુ, પણ જો  દેખાડુ (એટલ ે કે)  વાહ ચા યો તો પ્રમાણ કર ું.... 
વ-અ ુભવથી  પ્રમાણ  કર ું.  જે  વાત  કહુ  છુ,  ત ે વાત  તારા  વ અ ુભવથી 
માણ કર ું,  વક પથી  માણ કર ું ને ‘હા‘ પાડવી એમ ન હ એમ કહે છે. લે, 

હવ ેતમે કહો છો એ ‘ માણ કર ું‘, (પણ) એ ( ોતા) તો અંદરમાં ( વભાવમાં) 
ગયો  યાં એ, કહે છે કે,  માણ (કરવા ું)  ાંથી આ ુ ંપછ  ? સમ  ંકાઈ ? 
(ભાઈ !) ‘દેખાડુ તો પ્રમાણ કર ું‘ એનો અથ એ છે કે ઉપાદાનપણે.... અહ યા 
(વાણીનો)  વાહ (છે અને)  ન મ પે (આચાયદેવ છે. હવે) જો વાત નીકળ , 
તો તારા ઉપાદાનમાં  ુ   વભાવ તરફ વલણ કર , અ ુભવ કર  ને  માણ કરજે 

કે ‘આ વ ુ બરાબર છે.‘ આ (વ ુ) બરાબર છે (એટલ ેકે) હુ (આવો છુ) એમ. 
સમ  ંકાઈ ? 
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‘હા,  મહારાજ  !  વાત  તમે  કહેતાં  હતા ં ત ે બરાબર  છે‘—એમ  ( વક પ 
કરવો એ  ‘ માણ  કરજે‘નો અથ)  હશે  ?  ુ ં હશે  ?......  ક ુંને  ?  કે  ‘ માણ 

કરજો,  દેખાડુ  તો‘  એનો અથ એ  છે  કે  દેખાડુ  છુ  યાં આગળ  ( યારે)  અંતર 
વલણ  કર   અને  વ યનો  અ ુભવ  કર   વીકારજે.  અંદરનો  વીકાર  
(-અ ુભવ) કરજે કે ‘હુ રાગર હત  ન વક પ  વ ાનઘન (છુ).‘ (આ ર તે) એનો 
અ ુભવ  કર ને  ત  તેનો  વીકાર  કય  એ  ‘મ  દેખા ુ ં તેનો  વીકાર  કય ‘  એમ 
કહેવામાં આવે છે. વજુભાઈ ! આહાહા ! આ પ ત જુઓને ! ગજબની વાત 
છે ! 

(  ) : ‘  દેખાડુ તો  માણ કરજે Õ (કહ ને)  ું કહો છો (-કહેવા માગો 
છો)  ુ ? તમે ક ુ ંએ ર ત ે(Ô માણ કર ુંÕ નો અથ  ુ ં?) 

(સમાધાન ) : ‘એ ર તે‘નો અથ કે... ‘મ ક ુ ંએ ર તે‘નો અથ કે  ુ ંતારા 
તરફ ુ ંવલણ (કરે)  યારે ‘અમે ક ું એ ર તે તને અ ુભવ થયો‘ (એમ કહેવામાં 
આવે  છે).  પછ   (અ ુભવના  કાળે)  એમ  ન હ  (-એમ  ન  હોય)  કે  Ôભગવાન 
કુદકકુદાચાય કહેતાં હતા ંએ ર તે મન ેઅ ુભવ થયો....Õ સમ ં કાઈ ? એમ 
પછ  રહે ું નથી—એમ કહે છે. 

ભગવાન  વ ાનઘન  ુ છે ને ! દરબાર છેન ેઅંદર મોટો ! ચૈત ય દરબાર 
પરમા મા પોતે  છે અંદર. એ પરમા મામાં અનંતા પરમા મા  બરાજે છે.—એવો 
જે ભગવાન આ મા  છે  તેને અમે  વક પથી  બા - ભ  બતાવીએ છ એ,  તો 
ભ   કર ને  અ ુભવજે.  એમ  કહેતાં  એમેય  ક ુ ં કે આ  સાંભળનારામાં  એવા 
વો પણ હશે... સમ ય છે ?  કે એને આહ  (વાણી ું)  ન મ  આ ું  છે તો 

ઉપાદાનમા ંઅ ુભવ થશે. એવા પણ  વો  છે એમ કહે  છે. સમ ં  કાઈ ? 
ઓહોહો  !  જુઓ  ! આ  ુ નઓની  વાણી આટલી  ગંભીર  છે  તો  કેવળ ઓની 
વાણી તો  કેવી  (હશે) ?  કેવળ ાનીની વાણી– દ ય વ ન એ ું  ુ ં કહે ું ? એના 
પટના પટમાં  ુ ંછે ? કેટ ું (હશે) ? આ તો પંચમકાળના છ થ  ુ ન, ભાવ લગી 
સંત આનંદના અ ુભવમા ં ર ાં,  કહે  છે  કે  મારા  નજ  વૈભવને  કહ શ  હ . એ 

વૈભવ  કોણ  (-કેવો) ? આનંદની સંપદા  ગટ   છે એ વૈભવ.  કહો, આ તમારા 
પૈસા-ફૈસા— ૂળના વૈભવ ગ યા જ નથી અહ  તો. (એ તો) ઉકરડા છે મોટા.  
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આહાહા ! એવો માગ વીતરાગનો (છે કે) જે એક  વક પ—જૈનશાસનને 
નભા ુ ંએવો જે  વક પ છે—એ  વક પથી પણ ત ેપાર છે. એ  વક પથી પણ 

ચૈત યન ે લાભ  નથી,  કારણ  કે એ  પર ય  છે. એનાથી  ભ   પડ ને  વ યનો 
અ ુભવ  કરજે,  માણ  કરજે  હ .  અહ   કહે  છે  કે  મને  વક પ  ઉ ો  છે, 
યવસાય ક  છુ, પણ એનો આ અથ છે. સમ ં કાઈ ? 

અને જો  કોઈ  ઠેકાણે  ૂક   ....  ું  કહે  છે ?  વા ત વક અ ુભવ, 
રાગથી  ભ ની  વાત  બરાબર  હશે.  શ દોની  શૈલી  ઘણા  કારની  છે— ૂત- 
ભ વ ય-વતમાનકાળ, આ  વભ ત, ફલા ં, ધા ુ..... એવા ઘણા ( કારની છે) 
અને  તને  સાંભળતા,  તારા  યાલમા ં એવી  તનો  યાલ  (- યોપશમ)  હોય 
કદા ચત્ સં કૃત,  યાકરણ આ દનો તો એને, કોઈ ઠેકાણે  ૂક    તો છળ ન 
હણ કર ું.  યાં ઊભા ન રહે ું, એટ ું પકડ કર  ઊભા ન રહે ું. રાગથી  ભ  

(આ માને) જે ર તે કહુ છુ તે ર તે  ુ ંલ મા ંલેજે, પણ કોઈ અ ય (પ  પકડ ને 
કે)  ‘જુઓ  !  આ  વાણીમાં  બો યા,  આ  વાણીમાં....‘  (એમ  કર ને  ઊભો  ન 
રહ શ). એ વાણી-વાણી માર  નથી (એમ માનીને) સાંભળજે ! 

વાણીની  પયાયમાં  કોઈ  ફેરફાર  તને  સં કૃત,  યાકરણના  શ દમાં  (લાગ ે
અને)  યાલ  તને  હોય  (તો  યાં ઊભો  રહ શ નહ ).  તેથી  ક ું  છેન ે ટ કામાં ? 
જુઓને ! न छलमहणजागकैभ िवतम ्. —છલને  હ ને  ૃત— યાં ઊભા ન 
રહે ું  તારે.  વાત  કર એ  છ એ  રાગથી  ભ   ભગવાન  આ મા  ૂણાનંદના 
નાથ(ની), એની ભાષામાં કેટલો ફેરફાર છે એ તારે ન જોવો. એમાં કહેલો  યેય જે 
છે  એને  પકડ ન ે અ ુભવ  કરજે.  આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ?  ઓહોહો  ! 
સમયસારે તો અ ૃત વરસા યાં  છે  !  કેવી એની ઢબ ને  કેટલી એની ચમ કા રક 
વાત કહેવાની ર ત ! અરે !  ાં આમા ંઝગડા બહારના ને  ાં બા ુ આમાં..... 
સમ  ં? 

અહ  તો કહે છે  કે  વક પની  યાનો લોપ કર ન ેઅંતરમા ં   યારે તને 
અ ુભવ થશે.  ‘લોપ કર ું‘ એ પણ એક ના તથી વાત છે. અમે રાગથી  ભ , 
પર યથી  ભ   કહ એ  છ એ  યાં  .  યાં    એટલ ે વક પ  છૂટ   જશે. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  એવી  ચીજને  અવલંબી,  અ ુભવ  કરજે.  અને  કહેવાનો 
અમારો  આ  જ  આશય  છે  એકલો.  સમ  ં કાઈ  ?  આ  બધો  યવહાર–
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યવહાર આવે ને ? (એમ કોઈ) કહે છે. એ અમારો કહેવાનો આશય નથી, એ 
આવી  ય તેને પણ  વ-અ ુભવથી  ણી લેજે. સમ ય છે ?  ાન તરફના 
અ ુભવમાંથી (બહાર આવતા) એ  વક પ અંદર (-પ રણ તમાં) હોય છે, (પણ) 

ણવા ુ ંકામ તા  છે—એ  ણવાનો અ ુભવ એ તા  કામ છે, એ  વક પ 
તા ં  કામ નથી. સમ ં કાઈ ?  

હવે તેની ટ કા. આ તો આપણ ેશ દાથ કય . આચાય કહે છે કે જે કાઈ 
મારા આ માનો  નજવૈભવ છે...... જે કાઈ, જે કાઈ...   इह िकल એ છે ને ? 
ાં છે એ ?  ી  લાઈન च य: कनािप ममानः  જે કાઈ મારા.... જે કાઈ 

મારા આ માનો  નજવૈભવ છે તે સવથી હુ.... ઓહોહો ! જેટ ુ ં ાન, દશન, 
આનંદ  આ દ  ગ ું  છેન ે મારા  વૈભવમાં,  એ  બધા ું  સામટુ  જોરથી  હુ  વાત 
કર શ.  તે  સવથી  હુ....  જે  ાન,  દશન,  ચા ર ,  આનંદ,  વીય આ દ  અનંત 
ુણોની  નમળતાનો  ભાવ  ગ ો  છે  એ  બધા  ુણોના  સામ યના  બળથી—

જેટ ુ ં બળ  છે  તેટલાથી—કહેવાનો મ ઉ મ કય   છે,  નણય કય   છે.  કહો, 
સમ  ંકાઈ ? 

તે સવથી....  નજવૈભવ છે  તે સવથી એમ. ो ને ? ममानः ो... 
ो એટલે  ાં  ?  વ—પોતા ું  એમ  ને  ? ो, ो ममानः ो.... ‘મારો‘ 
એટ ું. ो–  વ,  વ—પોતા ું. िवभवने समने.... ઓહો  !  બધો  વૈભવ 
ગ ો એ બધાથી કહેશો ! અ યારે મારા ઉપયોગ ું વલણ  ાનમા ંઆ  કાર ું 

છે.... સમ ય છે ? (અને) એટલા જોરથી વાણીમાં વાણીન ેકારણે એ  ત ુ ં
પ રણમન  થઈ  જશે.  ન મ પે  ( ાન)  પણ  આ ુ ં છે  એટલ ે નૈ મ કમાં—
વાણીમાં પણ એવો જ ભાવ વાણીને કારણે થશે—એ  તની  થ ત (વાણીની 
પ રણ ત)  યાં ઊભી થશે. હુ તો એમાં  ન મ મા  છુ.... સમ ં કાઈ ? કતા 
ન હ. 

ુ ંકહે છે ? પહે ું તો કહે છે કે આ માનો  નજવૈભવ છે તે સવથી.... 
समने.... વક પને અડશ ેન હ એ વૈભવ, વાણીને અડશ ેન હ એ વૈભવ. તો 
કહે છે કે ઉ કૃ  વૈભવની  યાં આગળ માર  તૈયાર  છેને ? એ એ ું  ન મ પ ં 
છે, એવી  તનો  યાં  વક પ છે અને એવી  તની વાણી તેને અ ુ પ થઈ જશે. 
સમ ય  છે  કાઈ  ? આટલા  જોરથી  યારે  હુ  કહેવા  મા ું  છુ  ( યારે)  મારા 
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ભાવમા ંઘોલન (પણ એ ું) છે એમ (કહે છે). ઓહોહો ! સમયસારને કહેવાની 
યો યતાની  ૂ મકા પોતાની આવી છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

જે  ાન,  દશન,  ચા ર ,  આનંદ  (આ દ)  અનંતા  ુણોના  અંશોની 
નમળતાનો  નજવૈભવ  પોતાનામાં  ગ ો  છે,  ત ે બધાના समने જોરથી..... 
બધાથી—સવથી  હુ આ એક વ- વભ ત આ માને  દશાવીશ.  આ આ મા 
અંદર જે  છે તમારો અને આ (મારો)—એ આ મા તે ુ ંએક વપ ં.... ભગવાન 
આ મા પોતાના કાયમી  ાન, દશન,  ુવ  વભાવથી એક વ વ ુ..... એમ લી ું 
છે ને ? જુઓ ! એક વ– વભ ત આ મા = એક વ આ મા ને  વભ ત આ મા. 
એટલે સમ ય છે કાઈ ? આ મા જે છે ત ેઆ વ ુ થઈ અને કાયમનો  ાન.. 
દશન..  આનંદ  આ દ  જે  ુવ  ( કાળ )  વભાવ  છે  (ત ે ુણ  છે).  તેનાથી 
(આ મા) એક વ છે અને રાગા દથી  વભ ત છે. સમ ં કાઈ ? 

આ  ઓલા  (અ ાની)  એમ  કહે  છે,  ‘જુઓ  !  એમ  ક ુ ં છેન ે કે  હુ 
દશાવીશ ? એમ  ાં  ક ું  છે  કે  વાણી  દેખાડ ે છે ?‘ અરે ભગવાન  !  સાંભળ  
ભાઈ ! શ દે–શ દે વાંધા. (વળ  ત ેકહે છે),  ‘वोािम समयपाड.ं—હુ કહ શ 

એમ  ક ું  છે.  ુ ં એમ  ક ું  છે  કે  વાણી  કહેશે  ?‘  બાપા  !  તન ે ખબર  નથી, 
સાંભળને ભાઈ ! આહાહા  ! અહ  કહે  છે  કે  ‘હુ દશાવીશ‘—એ તો  ન મ ના 
કથન  છે.  એટ ું  અહ   જોર  છે  તો  વાણીનો  વાહ  પણ  વાણીના  કારણે 
(આવશે).  અના દના આગમ—જે  સ ાત  છે  પરમાગમ,  એ  ર તે  પરમાગમ ું  
(-વાણી ું)  પ રણમન  યાં  એને  કાળે  એન ે કારણે  થશે.  પણ  આ ું  મા  

ન મ પ ં  આટલા  જોરવા ું   છે  એટ ુ ં (અહ )  બતાવે  છે.  વજુભાઈ  !  
આહાહા !  

અરે ભગવાન  ! માળા  (અ ાની) એમાંથી  (શા માંથી એ ું  કાઢે  છે  કે) 
જુઓ ! ‘અમે કહે ું એમ ક ું છે (કે) વાણી કહેશે એમ ક ું છે ?‘ ભાઈ ! વાણી 
એમ જ આવે. ( ું) આ મા કહે છે ? કહ  શકે છે ? વાણી (કહે) છે. વાણી જડ 
છે (એ કહે છે), એ તો (પોતા ું)  ન મ પ ં  છે એટલ ે(આચાયદેવ) કહે  છે  કે 
‘દશાવીશ‘.  મા  લ   ‘આ ભાવ  છે‘ એમ  (કહેવા ઉપર  છે), એથી  ન મ માં 
‘કહુ છુ‘ એ ર ત ેબો યા (-ક ું છે). સમ ં કાઈ ? અજર  યાલા છે બાપા ! 
વીતરાગમાગને ઓળખવો.....  
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જડથી અન ે વક પથી (પોતે)  ભ  છે અન ેછતાં  ભ પણાનો પોતે કતા 
થાય  કે  ‘મારાથી  વક પ ઉ ો  છે અને મારાથી વાણી થઈ  છે‘—એમ હોય ? 
અહ   ભ તા તો બતાવે  છે. સમ ં કાઈ ?  હુ આ એક વ આ માને તેમ જ 
વભ ત આ માન ેએમ.... જે એનો કાયમી અસલ  વભાવ છે ત ેઅનંત–બેહદ– 
અપ ર મત  ુવ  વભાવથી ભગવાન એક વ છે, એક પ છે, એની સાથે એક પ 
છે. અને આ  વક પ ઉઠે છે—ચાહે તો  યવહાર ર ન ય આ દનો  વક પ અથવા 
આ કહેવા વખતનો  વક પ.... જુઓ ! સમ ય છે કાઈ ? —એનાથી  ભ  હુ 
દેખાડ શ. હુ અ યારે (પણ) એનાથી  ભ  (છુ અને) મારો વૈભવ (પણ) અ યારે 
એનાથી  ભ  છે.  ું ક ુ ં? (આ)  વક પ ઉઠે છે એનાથી મારો વૈભવ અ યારે 
(પણ)  ભ  છે. આહાહા !  

અરે  !  વાણી  તો  વાણીની  ર તે  વાણી આવેને  !  ભગવાનમા ં ાં  વાણી 
અંદર  હતી  કે  રજકણન ેઆ મા  કરે,  બોલે. આહાહા  !  ાન વ પી  ભગવાન 
રાગથી પણ  ુ ત પ ો છે. એ રાગમા ં યાં આવતો નથી  યાં ત ેવાણીમાં આવે 
(એમ કેમ બન ે?) ‘વાણી  ારા દેખાડુ‘—એ તો  ન મ ના કથનો છે. ‘ ન મ પ  ં
કો ું  છે‘ એટ ું  બતાવવા એ વાત  છે.  સમ ં  કાઈ ? આગળ કહેશે  છે લી 
ગાથામા ં (કળશ  ૨૭૮માં)  તો અ ૃતચં ાચાય  કે એ  શ દોએ આ વાત  કર   છે 
બધી હ . માર  રખેને માનતા નહ . 

આહાહા ! એ વખતમાં અના દ  સ ાતો જે આગમ છે તેનો—એ વખતે 
એ અના દ  વાહમાં એ ર તે જ અના દ  સ ાતના શ દોને પ રણમવાનો તેનો—
વતમાનમાં  એ  વકાળ  છે.  એ  પહેલી  ગાથાના  (ભાવાથમાં) આવી  ગ ું  છે  કે 
‘ વાહ અના દ‘  (અના દ નધન  વાહ પ આગમ) એમાં  મા ં  આ ું  ન મ   છે 
એટ ું જણાવ ું  છે, બસ એટ ું.  મારા  નજવૈભવના જોરથી  હુ જણાવીશ—
સવ જોરથી. બસ, એટલી વાત છે. સમ ં કાઈ ? એવો મ.... જો ું ? એવા 
આ માને દશાવીશ એવો મ  યવસાય કય  છે, ઉ મ કય  છે. અંદર  ાનમાં, 
વીયની  રણામાં એ  ત ુ ંમા ં  પ રણમન છે. સમ ં કાઈ ? 

હવ ેએ  કેવો છે મારા આ માનો  નજ વભવ ? જુઓ !  કેવો છે મારા 
આ માનો  નજ વભવ  ?  આ  લોકમાં  પ્રગટ  સમ ત  વ ુઓનો  પ્રકાશ 
કરનાર.... શ દ .... આ લોકમાં પ્રગટ સમ ત વ ુઓનો પ્રકાશ કરનાર 
અને  ‘ात‘्  પદની  ુ ાવાળો  જે  શ દ ....  શ દ ....—અહતનાં 
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પરમાગમ.... અહત પરમે રના  ુખમાંથી નીકળે ું  પરમાગમ. આહાહા  ! આ 
લોકમાં પ્રગટ સમ ત વ ુઓનો.... જો ુ ં! બધી–સમ ત વ ુઓનો..... જેમ 
સવ  બધી  વ ુને  ણે  છે,  તેમ અ રહત ું  પરમાગમ બધી  વ ુને  દેખાડવા 
સમથ  છે.  એ  શ દ   છે,  યાપક  છે.  કોઈ  (પણ)  કાળ  ( ણે  કાળની) 
વ ુને—બધી  વ ુને—દેખાડવાની  શ દ માં  (અથાત્)  વાણીમાં  તાકાત 
એટલી છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

સમ ત વ ુઓનો  પ્રકાશ  કરનાર અને  ‘ात‘्  પદની  ુ ા– ચ હ....  
(ात ्  એટલે)  કથં ચત ્ કહે ું  એમ.  એવો  શ દ —અહતના  પરમાગમ, 
અહત ું પરમ આગમ—તેની ઉપાસનાથી જેનો જ મ છે..... ભાષા દેખો ! એ 
ભીખાભાઈ ! એનો અથ એ છે કે મા ં   ાન તો મારાથી  ગ ું છે, (પણ) એમા ં
આ  ન મ પ  ંતો આ ું જ હોય, બીજુ હોય ન હ એમ  સ  કરે  છે. અહત 
સવ  પરમે રની વાણી, પોતા તરફના અ ુભવના વલણમાં  ન મ  હોય તો આ 
વાણી જ હોય, બીજુ  ન મ  હોઈ શકે ન હ. પરમા મા  લોકનાથની વાણી—
પરમાગમ એ જ  ન મ પણ ેહોય. કારણ કે એમાં  ૂણ વ ુ કહેવાની તાકાત છે. 
ૂણ–બ ુ ંકહેવાની તાકાત છે એ  ન મ  (હોય) છે. તેની ઉપાસનાથી એટલે કે 

પહે ું એના (વાણી) તરફ ું વલણ હ ું, પછ   વભાવ તરફના વલણથી ( વ પ) 
ુ ં યારે  મારો  નજવૈભવ  મારાથી  ગ ો,  પણ  તેમાં  ન મ પ ં આવા 

ુ ષની વાણી હોય (-હતી) એ અહ   સ  કરે છે. સમ ં કાઈ ?  
ોતા :  ુ ાવાળો એટલ ેછાપ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : છાપ, છાપ. (ात ् એટલે) કથં ચત્ કહે ું એમ. આ મા 

(કથં ચત્)  ન ય છે, કથં ચત્ અ ન ય છે, કથં ચત્  ુ  છે, કથં ચત્ અ ુ  છે, 
કથં ચત્  કાળ છે, કથં ચત્ સમય  ૂરતો છે. એમ ‘ात‘् (એટલે) અપે ાએ. 
યાં  (ातમ्ાં) પણ ગોટો  છે બધે,  (જેનામા ંધમ) ન હોય એને  (-તેનામાં) પણ 
‘ात‘् લગાડ ુ ં(એમ કોઈ કહે છે). આ તો એનામાં હોય એવા ધમ ને ‘ात‘् 
લગાડ ને  કહે ું.  અરે  ભગવાન  !  ુ ં કરે  છે  ભાઈ  ?  મોટા  કુતકના  દ રયાને 
ઓળંગીને પાર જવા ું છે.  ાંય એવા (કુતકમાં) માણસો અટકતા હોય છે તેને 
છોડ  દઈને  (તેમ જ) પોત ેતેના  (કુતક) તરફના વલણમાં અટકતો હોય તો તેન ે
છોડ  દઈન ેઅહ  ( વભાવમાં) જવા ું છે (એમ) કહે છે. કહો, સમ ં કાઈ ? 
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આ લોકમાં પ્રગટ સમ ત વ ુઓનો પ્રકાશ કરનાર....  યો, અહ  તો 
બધી વ ુઓનો  કાશ કરનાર ક ું  છે હ .  ીમ  માં તો એમ આવે છે  કે ‘કહ  
શ ા ન હ તે....‘ એ તો અપે ાથી વાત કર  છે. અહ  તો બ ું કહ  શકે છે એમ 
જ  લી ુ ં છે,  ૂ   કહ   શકે  છે.  આહાહા  !  એવી  વાત–શૈલી  એવી  છે  આ. 
સમ  ંકાઈ ? પોતે  ૂરો છે ને ? એટલે વાણી પણ  ૂર   કાશ કરનાર  એવી 
જ હોય છે. ભગવાન આ મા  ૂરો— ણ કાળ,  ણ લોકને  ણનારો—છે ને ? 
ૂરો  ણનાર છે તો વાણી (પણ)  ૂ  કહેનાર  છે એમ કહે છે.  

અહતના  ુખમાંથી  નીકળેલો  શ દ   છે.  પરમા મા  તીથકરદેવ સવ  
પરમે ર  ૂણપણે  છે—એ તો  પોતાની  પયાયમાં  છે,  પણ વાણી  જે  નીકળ  ત ે
પણ  ૂ   કહેનાર   છે  માટ ે તેન ે શ દ   કહેવામાં  આવે  છે.  આહાહા  ! 
આ મ   ભગવાન  યારે  એ  (વાણી)  શ દ .  આ મ   નામ  આ મા 
બધાને  ણી  લે  યાપકપણે  એવો,  યારે  શ દ  બધાને  કહ   શકે  એવો  એ 
શ દ . સમ  ંકાઈ ? પહેલી ૧૨ ગાથાઓ બહુ  ૂ મ છે. પી ઠકા છે ને ? 
આખા સમયસારનો એ મોટો ઓટલો છે, પછ  એમાંથી ઝાડ ઉગ ેછે— વ તાર 
કરે  છે.  એવી  ચીજ  છે.  એક-એક  વાત  અલૌ કક  !  આ  તો  કેવળ ાની 
પરમા માની  (વાત  છે).  લોકોમાં બહુ  ફેર  છે,  ઘણો  ફેર  છે,  પણ  ુ ં કરે ? અરે  

 ુ !.... સમ  ંકાઈ ? 
‘ात‘्નો  અથ  ‘કથં ચત્‘  છે.  પણ  ઉપાસનાથી  જેનો  જ મ  છે 

વૈભવનો.  અહ  એ  સ   કર ું  છે.  છે  ને  ? अणो सिवहवणे— વવૈભવ  કેમ 
ગ ો  ?  કે  એમાં  સવ   લોકનાથ  પરમા મા  અહતની  વાણી ું  જ  ન મ  

હોય, અ ાનીઓની વાણી ( ન મ ) ન હોય એમ પહે ું  સ  કર ું છે. સમ ં 
કાઈ ? જેણે સવ  ું  છે—એવી દશા  યાં  ગટ  છે—એટલ ે( યાં) વાણી 
પણ સવને  કહેનાર   (હોય)  છે એ  વાણી. એ  વાણી, અમારા  વૈભવના  ઉ પ  
થવામાં— (ઉપાદાન) કારણ તો અમારો આ મા છે પણ તેમાં—આ  ન મ  હ ું 
(ને) લ . સમ ય છે કાઈ ? એટલે સવ ની વાણી જ વાણીપણે (ઉપદેશમાં) 
આવવી જોઈએ, એ  (સવ ની) વાણીન ેઅ ુસારે આવ ું જોઈએ  (પણ) પોત ે
ક પનાથી કહે એ વાત આવવી ન જોઈએ એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ? 

આહાહા ! અમારો  યારથી જ મ છે. અમારો આનંદ વૈભવ ( ગ ો છે) 
એમાં  ન મ પ  ંઆ ુ ં હ ું  (અને) એ  યવહારથી  ‘સેવા  કર ‘ એમ  કહેવામાં 
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આવ ે છે.  શ દાથથી  એકલા  (શ દો)  પકડે  અને  ભાવાથ  ન  પકડ ે તો  આમાં 
(અ ાની)  ુ ં મારે  એમ  છે  કે  ‘જુઓ  !  વાણીની  સેવાથી‘  (એમ  ક ું  છે). 
એકકોર તો એમ ક ુ ં કે વાણીથી અહ  (આ મામાં)  ાન થાય ન હ અને વાણી 
તરફ ુ ં ાન  છે  એ  ાન  પણ  વા ત વક  ાન  નથી.  ઇ યોથી  ત ે (આ મા) 
જણાય  એવો  નથી  અને  ઇ યથી  ત ે (આ મા)  ણે  એવો  નથી. 
અ લગ હણમાં  (બોલ-૧,૨માં) આવે  છે  ને ?  કાલે આપણ ેઆ ું  હ ુંને ?  કે 
સંસાર માં....  એનો  અથ  જ  એ  છે  કે  ઇ યોના  ન મ થી  ણે  એ ું 
(ઇ ય) ાન  એનાથી  જણાય  એવો  (આ મા)  નથી,  તેમ  બી   ણનારા 
ઇ યો  (-ઇ ય ાન)  ારા  આ માને  જોવે– ણ ે (અથાત્)  ભગવાન 
(આ મા)ન ેઓળખે ઇ યો  ારા એવો આ મા જ નથી. આહાહા ! આ મા જ 
પોતે અ ણ ય  ( ાન)થી પોતાને  ણે અન ેપરન ે ણે એવો એ આ મા છે. 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ?  

એથી અહ યા એમણ ે (-આચાયદેવે)  ન મ થી  ‘(આગમની)  ઉપાસના‘ 
(કહ )  છે.  આવા  વીતરાગ  સવ   પરમા માના  પરમાગમનો  (-વાણીનો)  જે 
અવયવ  છે  એ  જ  ( નજવૈભવમાં)  ન મ   હોય.  અહ   કહે  છે  કે  અમને  એ 
ન મ  હ ું. (ભલે) અમે પંચમકાળના  ુ ન છ એ.... સમ ય છે ? પણ અમન ે
આવા અહતના પરમાગમનો અવયવ  ન મ  છે અ યારે. અહ   સ  કર  દ ું 
ભાઈ  !  કે અ યાર  ુધી અહતના  વચનો અ યારે  ચા ુ  છે. આહાહા  !  સવ  
પરમે રે  કહેલી  વાણી  (અને)  એ  વાણી ું  શ દ પ  ંઅ યાર  ુધી  ચા ું 
આવે છે. અમારા  ન મ માં એ છે. સમ ં કાઈ ? 

ઉ પ  છે, ઉપાસનાથી જેની ઉ પ  છે. ભગવાન આ મા  ાનની ખાણ 
છે એ ું અંતર લ  કરવાથી જેને  ાનની ઉ પ —વૈભવ  ગ ો  છે એને આ 
(વાણીના)  ન મ થી  ગ ો છે એમ  ન મ પણાને સા બત કરવા એ વાત કર  
છે. સવ ના આગમો જ (મો માગમાં)  ન મ  હોય (તેમ જ) અ ાનીના કરેલા 
આગમો  તે  આગમ  ન હ  એમ  સ   કરે  છે  ભાઈ  !  કોઈએ  પોતાથી  ક પત 
બના યા આગમ, ત ેઅહતના  ( વચનના) અવયવ ન હ. આહાહા  ! સમ ં 
કાઈ ? 

પરમે ર  લોકનાથ પરમા મા એ વખત ેપરમાગમ પ વાણીના  વાહમાં 
ન મ   હતાં. એ જ  વાણીનો અવયવ અ યાર  ુધી  ચા યો આવે  છે અને  તે 
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ન મ મા ંઅમા  લ  હ ું  પહે ું,  પછ  અમારા  ( વભાવના) લ માં ગયા તો 
અમે  અમારા  અ ુભવન ે પા યા.  (આ  ર તે)  અમને  સાંભળવામાં  અ રહતની 
(વાણીનો)  અવયવ આ યો  હતો.  સમ ં  કાઈ  ?  બહુ  ગજબની  વા ું  છે, 
ગજબ વાત છે ! ઉપાદાન તો અમા  અમારામાં છે (અને) અમારાથી  ગ ું છે, 
પણ  ત ે વખત ે ન મ   આ ું—અ રહતની  વાણી  જ  હોય  (-હતી).  લોકોએ 
ક પીન ેશા ો બના યા એ વાણી અ ુભવમા ં ન મ  ન હોય એમ  સ  કરે છે. 
સમ ં કાઈ ? અને ત ે વાહ અમે છ એ  યાં  ુધી—અમારા  ુ  પાસેથી આ 
વાણીનો  વાહ (અમે છ એ)  યાં  ુધી—આવેલો છે. પહે ું  યાં એ  સ  ક ુ. 
સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 

‘ात‘्નો  અથ  ‘કથં ચત્‘  છે  એટલ ે કે  ‘કોઈ  પ્રકારથી  કહે ું‘. 
પરમાગમને  શ દ   ક ાં  તે ું  કારણ  :  અહતનાં  પરમાગમમાં  સામા ય 
ધમ —વચનગોચર.... દેખો ! વચનગોચર છે એ સવ ધમ —નાં નામ આવ ેછે 
અને   વચનથી અગોચર જે કોઈ  વશેષ ધમ  છે તેમ ું અ ુમાન કરાવવામા ં
આવ ે છે.....  પણ  (કાઈ)  બાક   નથી  રહે ું  એમ  કહે  છે.  કહેવામાં  કાઈ બાક  
નથી, બ ું ક ું છે એમ કહે છે. સમ ય છે ? સામા ય તો ક ું અને  વશેષ છે 
એ ું અ ુમાન ક ુ (-કરા ું), પણ ક ું છે બ ું. આહાહા ! 

વશેષ ુ ંઅ ુમાન  કરાવવામાં આવ ે છે;  એ  ર તે  તે  સવ  વ ુઓનાં 
પ્રકાશક  છે  માટે  સવ યાપી  શ દ   કહેવામાં  આવ ે છે.....  તેથી  તેને 
સવ યાપી.....  ઓહોહો  !  સવ   પરમે ર  (આ મ   છે),  યારે  વાણીને 
સવ યાપી—શ દ   (કહે  છે).  ભગવાન  આ મ ,  યારે  એ  (વાણી) 
શ દ .  ૂરે ૂરા  બેય આખા  લીધા, આમ  ( વ)  ને આમ  (પર). આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? અને તેથી તેમને શ દ  કહેવામા ંઆવે છે એમ. (વાણી) 
સવ યાપી છે ને ? (અથાત્) બ ું કહે છે, શ દો બ ું કહે છે.  ય ું જે ું, જેટ ુ ં
વ પ છે તે બ ું વાણી  ૂ  પાડ ેછે (એમ) કહે છે. આહાહા !  ાન  ૂ  પાડ ેછે 
ૂણ    ણવાન ે (અને)  વાણી  ૂ   પાડ ે છે  બ ુ ં કહેવાને.  એવો  જ  અ રહત 

ભગવાનના ( વચનનો) અવયવ અને પરમાગમ છે (તથા) એની સેવાથી ‘અમને 
( ાન)  ગ ું છે‘ એમ  ન મ થી કથન કહેવામાં આવે છે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૬ 
ગાથા - ૫ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૨, મંગળવાર, તા. ૨૪-૯-Õ૬૮ 
 

સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર,  પાંચમી  ગાથા.  આચાય  મહારાજ 

કુદકુદાચાય પોતે કહે  છે  કે  હુ સમયસાર કહ શ એ મારા  નજવૈભવથી કહ શ. 
મારો  નજવૈભવ  એટલ ે ?  આ મા  જે  નમળ  વ ાનઘન  છે  એમાં  એકાકાર 
થવાથી  જે  મને—સવ ની  વાણીની સેવા  (કે)  ઉપાસના  ન મ   તર કે  છે અને 
પછ   વ તરફના વલણથી મને જે—આ મવૈભવ  ગ ો છે એનાથી હુ કહ શ. 
એક  બોલ  આ યો  છે  ને  ?  અ રહતનો  ઉપદેશ—સવ   પરમે રનો  ઉપદેશ 

(અથવા  જે) અ રહત  વચનનો અવયવ  (છે) એની  ઉપાસના.... એ સવ ની 
વાણી છે—એમણ ેજે ક ું છે—તેની સેવા એટલ ેએમણે ક ું તે મારા આ મામાં 
મ ઉતા  ુછે. સમ ં કાઈ ? એક વાત.  

એ પોતાના  નજવૈભવથી કહ શ, એ વૈભવ કેવો  છે એની  યા યા ચાલે 
છે. જુઓ ! સંત  ુ ન, આચાય  ુ ન કેવા હોય છે એની પણ ભેગી આ  યા યા 
છે.  સમ ય  છે  કાઈ ?  ુ ન અથવા આચાય સંત  કેવા  હોય  છે ?  ન મ પ 
સવ ની વાણીની સેવાથી જેન ેઆ માનો આનંદ  ગ ો છે. સમ ય છે કાઈ ? 
(આચાયદેવને)  આ મવૈભવ  ગ ોને  ?  તો,  વૈભવ  અંદરમાં  હતો— ાન, 
આનંદ, શાં ત એવા  વભાવ ું  વ પ પોતા ું  કાળ (અને) ભગવાને (પણ) એમ 
ક ું હ ું વાણીમાં, એમ કહે છે. ‘ભગવાનની વાણીની સેવા‘નો અથ એ કે એમા ં
એ  ક ું  હ ુ ં કે  ‘આ માના  વભાવ  વ પ  તરફ  વળ ને  આનંદનો  અ ુભવ 
કરવો‘—એમ ભગવાનની વાણીમાં આ ું હ ું  (અને) એની સેવા કરવાથી મને 
આ મવૈભવ  ગ ો  છે.  એટલ ે એમની  વાણીમાં  આ મવૈભવ  ગટ  કરવા ુ ં
આ ું હ ું એમ કહે છે. વજુભાઈ ? આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? 

ભગવાન આ મા  ય અને  ુણે તો ત ેપ ર ૂણ આનંદ અને  વ ાનઘન છે, 
અતી ય આનંદ ું દળ.. દળ છે એ આ મા. (એના અ ુભવ માટ)ે ભગવાનની 
વાણીની સેવા મ કરવાથી....  ‘એમણે ક ું—ભગવાનની વાણીમાં એમ આ ું‘ 
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એનો આખો અથ એ છે કે (અથાત્) સવ ની વાણીના ઉપદેશમાં એ આવે છે કે 
આ ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ છે એક અખંડ, એની સેવા કર એટલે એમાં એકા  

થા તો તને આ મશાં ત, આ મ-આનંદ અને ધમ  ગટ થાય. સમ ં કાઈ ? એ 

મન ે ગ ો છે એમ કહે છે.  ુ ન હોય સાચા, આચાય સાચા એની એ દશા હોય 
જ એમ કહે છે. સમ ય છે કાઈ ?  

અને વળ  તે  નજ વભવ  કેવો  છે ? સમ ત જે  વપ ...... ભગવાને 
કહેલો  આ મા  કે  ભગવાન ે કહેલો  માગ  એનાથી  વપ   જેટલા  માગ   છે 

જગતના...  અ યવાદ ઓથી  હણ  કરવામા ં આવેલ  સવથા  એકાત પ 
નયપ ....  સવ   પરમા માની  વાણીમાં  (કહેલ  માગ)  સવાય  અ ાનીઓએ 

કહેલા જેટલા માગ  છે એમાં સવથા એકાત પ નયપ  છે. કા એકાત  ન ય જ 

માને, કા એકાત અ ન ય જ માને; કા એકાત  ુ  જ માને, કા એકાત—પયાય 
અ ુ  છે—તો અ ુ  જ માને; (કા એકાત) એક જ માને, (કા એકાત) અનેક 
જ માને વગેરે... વીતરાગ સવ ની વાણીના ઉપદેશન ે(માનનાર)  સવાય જેટલા 
અ યમતીઓ છે એ બધા એકાત પ ના કહેનારા  છે.  કહે  છે  કે એકાત પ પ 
નયપ —તેમના  નરાકરણમાં  સમથ  જે  અ ત ન ુષ  નબાધ  ુ ત..... 
અંતરના  યાયથી  મ  સ   ક ુ  છે  કે  કુ ુ તથી  કહેનારા  એ  જૂઠા  છે.  એ  મ 
ન ુષ—અખંડ  ુ તથી  સ  ક ુ છે. સમ ં કાઈ ? 

સમ ત  જે  વપ —ભગવાનના  માગથી  વપ .  ઓહોહો  !  વીતરાગ 

સવ   પરમે રના  (કહેલા  પંથ)  સવાય  જેટલા  પંથો  છે  જગતમાં,  એ  બધા 
વચૈત યપ થી  અથવા  આ મપ થી  ત ન  વ   પ વાળા  છે.  એ  વ  

પ વાળા  અ યવાદ ઓથી  હણ  કરવામા ં આવેલ  સવથા  એકાત પ 
નયપ —તેમના  નરાકરણમાં  સમથ.....  (એટલે)  ુ ં ?  એનો  નષેધ 
કરવામાં—તેનો  નષેધ કરવામા ંસમથ....  ુ ં? અ ત ન ુષ  નબાધ  ુ ત.... 
અ ત ન ુષ...  ુષ એટલ ેફોતરા, ( નસ ્એટલે)  વનાની (અથાત્) અખંડ. અખંડ 
નબાધ—બાધા  વનાની  એવી  ુ ત  તેના  અવલંબનથી....  મારા 
આ મવૈભવનો જ મ નામ ઉ પ  છે. સમ ય છે કાઈ ?  
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અ યમતીઓ  જેટ ું  કહે  છે,  એનો  મ  માર   અખંડ  ુ ત  ારા  નણય 
કર ન ે (કય   કે)  ‘એ ખોટા  છે  ને  (સ ય)  વાત બી   છે‘. એમ  ( નષેધ  કર ને) 
અખંડ  નબાધ  ુ તથી  મ  મારા આ માનો  વૈભવ  ગટ  કય   છે.  સમ ય  છે  
કાઈ ? એનો અથ એ છે  કે અ ાનીના જેટલા પંથો છે એ બધા મારા  યાલમાં 
આવી ગયા છે અને મ એ ું  નરાકરણ કર  ના ું છે કે એ વ ુ એમ (છે) ન હ. 
સમ ય છે કાઈ ? 

યાય– ુ ત  ારા.... અંતરના  યાય અને  ુ ત  ારા  (અથાત્) અખંડ 
ુ ત  ારા એમ. અ ત ન ુષ  નબાધ  ુ ત તેના અવલંબનથી..... અ ત–

ના ત  કર   છે.  સવ ની  વાણીની  સેવા  (-અ ત)  અને  એ  સવાયના 
અ ાનીઓની વાણી ુ ં નરાકરણ કે આ વ ુ એમ છે ન હ. (-ના ત). એ ર તે 
મારા આ માના આનંદનો—ધમનો—વીતરાગી  પયાયનો—મન ેઉ પ   (અથવા) 
જ મ થયો છે. સમ ં કાઈ ? એનો અથ કે જેન ેઆ ધમ  ગટ થાય એને આ 

ર ત ેજ થાય એમ  (કહે  છે). સમ ં કાઈ ? સવ  પરમા મા એની વાણીનો 
અવયવ મળે, એનો  નણય (કરે) અને અ ાનીઓના ( વપર ત)  નણયનો  વરોધ 
કરે કે આ ન હ....આ ન હ...આ ન હ....સમ ય છે ? એથી એન ેઆ મા ું  ાન 
અને આ મદશન  (એટલ ે કે) આ મા ું સ ય દશન  (અને) અ ુભવ થાય.  યાય 
સમ ય છે કાઈ ? 

તેમના  નરાકરણમાં સમથ.....  યાય  કરવામાં,  તેનો  (અ યવાદ ઓનો) 
નષેધ કરવામા ં(કે) વ ુ આમ ન હોય. ભગવાન કહે છે તેમ હોય, અ ાનીઓ 

કહે  છે તેમ ન હોય. એવો જે  (યથાથ) આ મા એનો મ  નણય  (કય  છે અને) 
અ ાનીઓની  ુ તઓ સામે  નબાધ  ુ તથી મ એ ુ ં નરાકરણ કર  ના ું છે. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  હવ ેએમા ંએમ  (શંકા)  નથી  કે અ યમતીમા ંઆમ  કાઈક 
કહેતા હશે કે આમ કહેતા હશે ?—બ ુ ં નરાકરણ થઈ ગ ુ ંછે. સમ ં કાઈ ? 
બે બોલ થયા. 

વળ  તે કેવો છે મારો વૈભવ ? વૈભવ (એટલે) આ માની  નમળ વીતરાગી 
પયાયની આ વાત ચાલ ેછે. સ ય દશન, સ ય ાન, સ ય ચા ર  એ આ માનો 
વૈભવ છે. સમ ય છે કાઈ ? ભગવાન આ મા  ય- ુણે તો  ૂણાનંદ   ુછે. 
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એની અંદર સેવા કરવાથી જે સ ય દશન,  ાન ને ચા ર મય વીતરાગતા  ગટ 
થઈ એ આ માનો  નજવૈભવ—પયાય પ દશાનો  નજવૈભવ કહેવામાં આવે છે. 
શ તએ તો  ૂણ પ ું છે. સમ ં કાઈ ? 

ક રયાવર  દેખાડ ે છેને  છોડ ને  વળાવે  યારે ?  ક રયાવર  નથી આપતા ? 
ા કહતે હ  ુ હારે ? દહેજ. કે આટ ું આપીએ છ એ, આટ ું આપીએ છ એ. 

આ  પાંચ  હ ર ું  સો ું,  આ  ૧૦૧  સાડલા,  ફલા ં,  ઢ ક ં,  આ  સાંકળ  

આટલી—એમ  કહે  છેન ે બ ુ ં ?  પાથરે  છેન ે પછ  આમ  ઢોલીયામાં  ?  એ  તો 
બતાવવા, ખોટા અ ભમાન કરવા. આ કહે છે કે મારો વૈભવ હુ તમન ેબતા ું છુ 

ભાઈ ! આ મારો વૈભવ મન ેઆ ર ત ે ગ ો છે (અને) આ ર તે  ગ ો છે એ 

વૈભવથી હુ આ વાત હવ ેકહ શ. સમ ય છે કાઈ ? ગજબ વાત ! સમયસારની 
વ ુ..... 

વળ   તે  કેવો  છે  મારો  વૈભવ  ?  એટલે  કે આ મા ું  સ ય દશન,  ાન, 
ચા ર ની  વીતરાગી  દશા  એ  મારો  વૈભવ.  નમળ વ ાનઘન  જે  આ મા.... 
પહેલી  તો  યા યા  કર   આ માની  કે  આ મા  કેવો  ?  કે  નમળ વ ાનઘન. 
ભગવાન આ મા  નમળ વ ાનનો ઘન  ુ છે. સમ ય છે ?  નમળ વ ાનઘન 
એ  ુવ છે. તેમાં અંત નમ .... એ પયાય છે.  વ ાનઘન જે આ મા અને તેમાં 
અંત નમ —એ  વ ાનઘનમાં  અંતર  ‘ ન’– વશેષે  મ   થયા  પરમ ુ —
સવ દેવ  પરમે ર.  સવ   પરમા મા  એ  વ ાનઘન  આ મામાં—જે  સવ   

પરમા મા  થયા  એ  વ ાનઘન  આ મા  (એમાં)—અંત નમ ...  (અથાત્)  એ 

વ પના અંતરમાં ‘ ન‘ –  વશેષ ેમ  થઈ ગયા. એવી જે સવ  દશા (છે ત ેજેન ે
ગટ   છે).... સમ ય છે કાઈ ? એનાથી કહેલો આ ઉપદેશ  છે એમ કહે  છે. 

આહાહા  !  જુઓ  !  ઠેઠ  સવ થી  લી ું.  વ ાનઘન  નમળ  પરમા મા....  પોતે 
આ મા વ ુ જ  વ ાનઘન છે, દળ છે,  ુવ છે. તેમાં અંત નમ .... ભાષા  યાન 
રાખજો (કે) કેવળ ાનીન ેમાટે જે શ દ વાપરે છે એ જ શ દ છ થ  ુ નઓન ે
માટ ેપણ વાપરે છે. થોડોક ફેર છે એ વાત કાઢ  નાખે છે. સમ ય છે કાઈ ? 

આ મા એટલ ેએમ ક ું.... પાછુ આ મા એટલ ે( નમળ  વ ાનઘન એમ) 
પણ બતા ું. એ આ મા  કાઈ શર ર,  વાણી,  મન અને  ુ ય–પાપના  વક પ– 
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રાગ એ  કાઈ આ મા  નથી.  તેમ એક સમયની  પયાય  જેટલો આ મા  નથી  તેમ 
પહે ું  સ  કર ું છે. એકલો  ાનઘન.... જેમ બરફની શીલા છે આમ (ઘન) એમ 
આ મા  એકલો  વ ાનઘન  છે.  આ મા  નમળ વ ાનઘન—એ  વ ુ,  એમાં 
અંત નમ —પયાય  ારા આમાં  લીન  થયા.  અંત - ન-મ   =  અંતરમાં  ‘ ન’-
વશેષે મ  થયા એવા સવ  પરમા મા. સમ ય છે કાઈ ?  

અને  એ  પરમ ુ   એટલે  સવ દેવ  અને  અપર ુ —ગણધરદેવ 
(આ દકથી)  માંડ ને....  ભગવાન  મહાવીર  પરમા મા  પછ   ગણધર  થયા,  ત ે
ગણધર  પણ  નમળ  વ ાનઘન  આ મા  તેમાં  અંત નમ   હતાં.  સમ ય  છે  
કાઈ  ?  ગણધર  થયા  એ  પણ  ભગવાન  આ મા  નમળ  વ ાનઘનમા ં ડૂબક  

મારતાં.....   (એમાં) અંત નમ  હતા ંએ. ઓહો ! આટ ું બ ું  ઠેઠ ું (-ભગવાન 
ુધી ું)  ન   કર   લી ું  !  બધાની  પર ા  કર   લીધી  કે  વીતરાગ આવા  હતાં, 

ગણધર આવા હતાં, એના પછ ના  ુ ન આવા હતાં, એના પછ ના  ુ ન આવા 
હતાં,  એના  પછ ના  ુ ન  આવા  હતાં—ત ે અમારા  ુ પયત  બધા  નમળ 

વ ાનઘન એમાં અંત નમ  હતાં એમ અમે અ ુભ ું  છે  (અથાત્)  ું  છે 

એમ કહે છે.  
ોતા : વૈભવ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા,  એ  (વૈભવ)  અમન ે ગ ો  છે આમ,  પણ  એ 

(અમારા  ુ )  આવા  હતા ં (એમ  કહે ું  છે  અને)  એમણે  અમન ે અ ુસર ને 
શખામણ આપી  છે  (એટલે  કે)  અમારા  ઉપર  મહેરબાની  કર   સાદ  કય—
સાદ આ યો અમને. આવા પરમા માએ અન ેપછ  પરપરામાં થયેલા ગણધર, 
ુ નઓ—આમ ધારાવાહ ... આહાહા ! અમારા  ુ પયત... પોતે (આચાયદેવ) 

છ થ છે, છતાં કહે છે એ બધા (અમારા  ુ થી લઈને)  ઠેઠ પરમા મા ( ુધી) 
નમળ  વ ાનઘનમાં  અંત નમ   હતાં  (અને)  એમણે  અમને  મહેરબાની  કર ને 
(અથાત્) અમન ેઅ ુસર ને.... अनशुासन.... અમન ેઅ ુસર ને, અમન ેઅ ુસર ને 
ભગવાન ેક ુ ંહ ું. કહો, સમ  ંકાઈ ? 

ત ેઅપર ુ —ગણધરા દકથી  માંડ ન ેઅમારા  ુ   પયત....  દેખો  ! 
ુ   આવા  હોય,  સા ુ  આવા  હોય  ને  આચાય  આવા  હોય  એમ  કહે  છે... 
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સમ ં કાઈ ? કે જે (સા ુ) ભગવાન આ મા  નમળ  વ ાનઘન છે એમા ંલીન 
છે... એમાં લીન છે. એટલી જેને વીતરાગતા  ગટ થઈ છે તેને  ુ  કહ એ, તેન ે
સા ુ કહ એ, તેને આચાય કહ એ. સમ ં કાઈ ? એમણે (આચાયદેવે) એમ 
નથી ક ુ ંકે અમારા  ુ  પંચ મહા તના પાળનારા હતાં.  

ોતા : છ કાયના  પયર.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  પયર, છ કાયના  પયર. એ વળ  અમારે  યાલભાઈ ું 

આ ું સં દાય ું. છ કાયના ર ક, છ કાયના ગોવાળ.  
આહા !  ું એક શૈલી પણ ! સવ  પરમે રથી માંડ ને અમારા  ુ  (કે 

જે)  અ યારથી  બે  હ ર  વષ  (પહેલાં)  થયા.  પણ  એમનાથી  (-મહાવીર 
ભગવાનથી)  છસો  વષ  (પહેલાં  થયા).  લગભગ  કહે  છે,  થોડો  ઘણો  ફેર  હશે. 
છસો  વષ.  ઠેઠ  પરમા મા  મહાવીર ભગવાનથી  માંડ ને  (અમારા  ુ   ુધી બધા 
આ મામાં  નમ  હતાં).  કારણ  કે અમને  ગ ુ ં છે એ ું... એમણ ેઅમને  ક ું 
હ ું એ ું અમન ે ગ ુ ંછે (તો) એ એવા હતાં. સમ ય છે કાઈ ? પરમા માના 
ુખમાંથી વાણી નીકળ  એ કેવા હતા ં? કે  નમળ  વ ાનઘનમા ંઅંત નમ  હતાં. 

કારણ  કે અમે  પણ એ વાણીની સેવા  (કર  હતી અને  તે)  કરવાથી અમન ેઆ 

(અંત નમ પ ં)  ગ ું  છે.  તે  વાણીમાં  એ આ ુ ં હ ું  ને  વાણીમાં  ન મ  

કેવળ ાન–સવ  હતાં, (તેથી) એ સવ  અંત નમ  જ હતાં. સમ ં કાઈ ? 
આહાહા !  

અરે ! અહ  તો કહે છે.... એ તો ઉપદેશ એમનો—સવ નો નીકળે એટલ ે

(તેઓ અંત નમ  હોય જ), પણ હવ ે ુ   જે  છે—ગણધરથી માંડ ને અ યાર 
ુધી—એ (બધા) તો છ થ છે. (તેથી) ઉપદેશ વખત ેતો એમન ે વક પ (હોય 

છે), ભાઈ ! છતાં અમે તો કહ એ છ એ કે અમારા  ુ ઓ જે સંત છે એ  નમળ 

વ ાનઘનમા ં નમ  છે.  
ોતા : ઉપદેશ વખત ેપણ  નમ  ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ઉપદેશ  વખતની  વાત  છે  ને  !  એ  તો  નમ   યાં 

(આ મામાં) છે,  વક પમાં આ યા જ નથી. સમ ં કાઈ ?  ું કથનની પ ત 
પણ ત ે ! અને ત ેઅમારા અ ુભવથી અમે કહ એ છ એ. કારણ  કે એ  ( દ ય) 
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વાણીમાં એ (અંત નમ તા ું કથન) આ ુ ંહ ું. એ વાણીમાં  ન મ પણ ેસવ  

હતા  અને  અહ   ુ ની  વાણીમાં  એમનો  ( ુ નો)  ભાવ  ન મ પણ ે હતો,  એ 

ભાવ આવો હતો (એમ કહે ું છે). આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? (પણ) આવી 
દેહની  યા કરતાં હતાં એ અમારા  ુ  ને સવ  આવી વાણી કાઢતા હતા ંઅને 
એમન ેસમવસરણ હ ું—(એમ નથી કહે ું). સમ ય છે કાઈ? 

ભગવાન આ મા એ  ાનનો કદ છે. જેમ શ રકદ છે એક ું મીઠાશ ુ ંદળ 

છે, તેમ આ મા એકલો  ાન ને આનંદ ું દળ છે. ઓ ુ ં પી છે ને આ અ પી છે 

એટ ું, બીજુ કાઈ (ફેર) ન હ. પણ છતાં આ મહાન પદાથ છે, કારણ કે જડને 
પણ જડપણે  સ  કરાવનાર તો આ  ાન છે. સમ ય છે કાઈ ? એવો જે આ 

ભગવાન આ મા  નમળ  વ ાનઘન  (છે  તે) આ મામાં  અંત નમ   સવ ુ, 
ગણધરદેવ—(કે  જેઓ  કુદકુદાચાયના)  વખત  (અગાઉ  લગભગ)  છસો  વષ 
(પહેલાં)  થયા—(તેમ જ)  યારથી  માંડ ને અ યાર  ુધી અમારા  ુ   પયત... 
છે  ? અપર ુ થી  માંડ ને અમારા  ુ   પયત—એ બધા  વ ાનઘન આ મામાં 
અંત નમ  હતાં. આહાહા ! કેવી શૈલી છે !  

અ ૃતચં ાચાય  છે ું  (કળશ  ૨૭૮માં)  ક ુંને  કે  ભાઈ  ! આ  વક પમાં 
અમે  આ યા  છ એ  (એમ  ન  માનો).  અમે  તો  વ પ ુ ત  છ એ,  અમે  તો 
વ પ ુ ત છ એ. આ વાણી અમાર  કરેલી જ નથી. વાણી તો જડથી બની છે. 
એ જ (વાત) અહ  કહે છે... સમ ં કાઈ ? (કે) અમારા  ુ  તો  વ પ ુ ત 
હતાં.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એનો  અથ  (કે)  અમે  પણ  કહે ું  યારે  પણ  અમ ે
વ પ ુ ત જ છ એ (-હ ું). આહાહા ! સમ ં કાઈ ? અમે કહ એ છ એ 

એ કાળે પણ અમે  નમળ  વ ાનઘન આ મામાં અંત નમ  જ છ એ એમ કહે 
છે. વજુભાઈ ! આહાહા  ! વાત તો આમ ( ુ ની) કરે  છે પણ આમ (પોતાની 
વાત) કહે છે પાછુ. આહાહા !....હા, એ તો એની મેળાએ રચાય છે. 

ાન વ પ  છે  ુ આ મા, એમા ં નમ     દશાથી આ માપ ં  (થ ું)  ત ે
આ મા છે. ( ું)  વક પ ઉ ો એ આ મા છે ? અને એમા ંઅમે છ એ ? એમાં તો 
આ વત વ  છે.  શર ર  (છે),  વાણી  (ઉઠ )  એમાં  અમે  છ એ  ?  એ  તો 
અ વત વ છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  
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(કોઈ) કહે છે કે કુદકુદાચાય અને આમણે (-અ ૃતચં ાચાય) અ ાવીસ 

ૂળ ુણ પા ા, પંચ મહા ત પા ા અન ેતમે કહો છો  કે મહા ત એ આ વ 
છે,  ુ ય છે, હેય છે ? અરે ભગવાન ! ત સાંભ ુ ંનથી  ુ ! એ  ુના પંથ ત 
સાંભ ા નથી નાથ !  ુ ંપણ  ુ છો હ  ! આહાહા ! ફ ત (તા )  નમ પ ં 
પરમા ં છે એટલો  ફેર  છે.  વ ાનઘન ભગવાન આનંદનો  કદ, એન ેછોડ ને  ( ું) 
રાગમાં  નમ  છે, બસ એ જ (ફેર છે). (બાક ) વ ુ ભગવાન તો ભગવાન જ 

છે... ભગવાન ભાઈ ! આહાહા ! પણ ભાઈ !  ુ ંરાકો થઈને રાગમાં એકાકાર 
થયોને ? પણ એ  ુ ંન હ હ  ! તાર  નાત ન હ, તાર   ત ન હ હ  એ, એ આ મા 
ન હ હ    ુ ! આહાહા  !  સમ ય  છે  ?  ુ ંઆ મા  નથી  થયો.  જેને  રાગમાં 
લીનતા છે,  ુ યનો નાનો પણ  વક પ છે એમાં જેણે અ તપ  ંને એક વ મા ું 
છે એ આ મા  નથી. એ ભગવાન  તો  વ ુએ ખરો,  પણ પયાયે  ત ે પામર અને 
અના મા થઈ ગયો છે. આ તો  ય– ુણે આ મા ને પયાયે પણ આ મા એમ કહે 
છે અહ  તો. સમ ં કાઈ ?  

વ ુ.. વ ુ.. વ ુ.. વ ુ.. ‘વ ુ વહોરજો રે, ...ન ેહાટ‘ે એ ું આવ ેછેન ે
કાઈકન ે?  ( ોતા  : એ  તો  લ માં.) આ પણ લ   છેન ેઆહ . એ ું આવ ે છે 

ગાયન.  આપણ ે સાંભળે ું  હોય  એ ું,  બા ુ ં બોલતી  હોયને  ાંક.  ‘વ ુ 
વહોરજો રે, ...ન ેહાટ.ે‘ .... (એટલે) વેપાર કરતા હોયન ેએમ. આહાહા ! વ ુ 
વહોરજો  રે,  આ  ભગવાનની  પાટ ે બેસીન ે અંદરમાં  (એમ  આહ )  કહે  છે.  
આહાહા ! સવ નો નાથ પરમા મા પોતે  બરાજે છેન ે! એ વ ુને વહોરજેને ? 
એને વહોરન ે? એને લે ને ? સમ ં કાઈ ?  

ભગવાન કુદકુદાચાય ફરમાવે છે કે હુ સમયસાર કહ શ હ ! મારા વૈભવથી 
કહ શ. પણ મારો વૈભવ  ગ ો  છે એમાં  ન મ  કારણ કોણ હ ુ ંઅને એનો 
ઉપદેશ કરનારા કેવા હતા ં? કેવા હતાં ? એ બધા(ને) ઓળખીન ેહુ વાત ક  છુ. 
આહાહા ! લોકો કહે છેન ેભાઈ ! કે એ છ થને કાઈ પર ુ ંજણાય ? છ થ 
ાની  (આચાયને) અવ ધ ાન નહ , મનઃપયય  ાન નહ .  (તો પછ ) આ  ુ  

નમળ  વ ાનઘન(માં અંત નમ ) છે એ કેમ ન  થાય ? અરે ભગવાન !  ુ ં ુ ં
કહે છે ? રહેવા દે, એમ રહેવા દે. સમ ય છે કાઈ ? એ વાણીના  વાહમા ંજે 
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નૈ મ કપ ં આ ુ ં(-જે વાત આવી), એમાં  ન મ પ  ંકે ુ ંહ ુ ં(-સવ  આ દ 
કેવા હતાં) એ એના  ાનમાં– યાલમાં આવી  ય છે. સમ ય છે કાઈ ? કહે 
છે... આહાહા  ! એ વીતરાગના માગની પરપરા  કેવી હતી એ પણ બતા ું  છે. 
આહાહા ! આવા વીતરાગના  કેડાયતો બધા ( ૂતકાળમાં) થયા હતા, પરમે ર 
પાછળ.. પાછળ.. અમે થયા  યાં  ુધી. અને અમે...પણ એમ ભેળવીન ેન ક ું, 
પણ અમન ેઆ મ ુ ંએથી વૈભવ  ગ ો આહ  (એમ ક ું). આહા !  

એવા  જે અમારા  ુ   પયત....  યો,  એ  બધા  વ ાનઘન આ મામાં 
અંત નમ  હતાં. ‘એકલા  નમ ‘—એમ નહ , અંત નમ . ‘મ ‘ એકલા ન હ, 
એક ું ‘ નમ ‘ ન હ, અંત નમ . ‘અંત  +  ન + મ ‘ આટલા શ દ વાપયા છે. 
અંતરમાં  વશેષ ેમ  હતાં.  કેવળ  અને  ુ નઓની વાત છે ખર ને ? (એટલ ેઆ 

ર ત ે ક ુ ં છે).  સમ ય  છે  કાઈ  ?  સ ય  આ દ એટલા  બધા અંત નમ  

(અથાત ્ કેવળ   ને  ુ નઓ  જેટલા  અંત નમ   હોય)  એટલા  બધા  ન  હોય  
ભાઈ  !—એમ બતાવ ુ ં છે.  ુ નઓ અંત  +  ન  +  મ   છે.  ુ ન  કોને  કહે  ! 
આહાહા ! અહ  તો બેય (કેવળ  ને  ુ ન) સરખા ના યા. સવ  પરમે ર પણ 

વ ાનઘન આ મામાં અંત  +  ન +  મ   છે  (અને)  ગણધરથી  માંડ ને  (બધા) 
સાચા  ુ નઓ–સંત પણ  કે અમારા  ુ  એ પણ  વ ાનઘન  નમળ આ મામાં 
અંત  +  ન +  મ   છે. એમણે અમારા ઉપર મહેરબાની  કર ને ઉપદેશ આ યો 
એમ કહે છે. અમને  સાદ  આપી. કહો, સમ ં કાઈ ?  

સ યનારાયણની કથા આવે છે ને ? શીરો વહચેને ? ‘ સાદ  લીધા  વના ન 
ું‘ એમ ઓલા  ા ણ બોલે.  સાદ  લીધા  વના ગયો તો ફલા ં થ ું હ ું 

એ ું આવે  છે.  કથા  સાંભળ   હતી. આવે  છેન ે ?  વહાણ ભર ને  ગયા  હતા  ને 
એમાં.....  અમારે  યાં  થા ું’ ું  પાલેજમાં  પણ.  સ યનારાયણની  કથા.  એ 

સ યનારાયણ  (એટલે) આ  (આ મા) સ યનારાયણ. સમ ય  છે કાઈ ? સ ય 
નારાયણ ભગવાન નરનો નારાયણ થવાને લાયક આ મા છે. પરમે ર નારાયણ 

થઈ ગયા  (અથાત્) સ ય વ પમાં મ  થઈ ગયા એ નારાયણ—પરમા મા થઈ 
ગયા. એ (સાચા) નારાયણ હ .  



ગાથા - ૫ ]                                     વચન નં. ૧૬                                           [281] 

 

કહે છે કે અમારા  ુ  પયત.... છસો–છસો વષ ચા યા ગયા, ભગવાન 
ને કેવળ ાનના  વરહ પડ  ગયા (તેમ જ) અવ ધ અને મનઃપયય નથી, છતાં અમે 
અમારા  ભાવથી–ભાનથી  ચો સ  કહ એ  છ એ.  અમે  સ ય  ણનારા,  સ ય 
બોલનારા  છ એ.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  નઃસંદેહપણે  સ ય  કહેનારા  છ એ  કે 
(કેવળ થી લઈને) અમારા  ુ પયત એ (બધા)  નમળ  વ ાનઘનમા ંઅંત નમ  

હતાં. આહાહા ! આ દશા જુઓ સા ુની !  ુગનચંદ  !  
ભગવાન ચકરાઈ  ય એટ ું (અ ાનીએ) ફેરવી ના ું ? હવ ેએને અહ  

યાં આમ (સ ય) કહેવાય છે  યાં એય.. તમે આમ ક ુ ં(એમ અ ાની કહે છે) 
.... ભાઈ ! વ ુ ું  વ પ આ ું છે. ભાઈ !  ુ ંછેતરાઈ જઈશ. સમ ય છે ? એ 

રાગની  યા અને  ુ યની  યામાં  ુ નપણા માનીશ,  છેતરાઈ જઈશ બાપા  ! 
હણાઈ જઈશ, તારો આરો નહ  આવે. સમ ય છે કાઈ ? ભાઈ ! માગ તો આ 

છેન ેબાપા ! તારે માટ ે(જ આ માગ) નથી, આ તો વ ુની  થ ત જ આવી છે. 
સવ  પરમે રના માગમાં આવો જ માગ ચાલે છે. સમ ય છે કાઈ ?  

પોકાર  છે  છ થનો.  કુદકુદાચાય  ભગવાન  (મહાવીર)  પછ   છસો  વષ 
(થયાં  કે  યારે)  અવ ધ ાનના  વરહ  પ ા  (હતા),  મનઃપયય ાનના  વરહ 
પ ા (હતા), કેવળ ના (પણ)  વરહ પ ા (હતા, છતાં) પણ ‘અંત નમ તા‘નો 
વરહ  નથી  પ ો એમ  (આચાય)  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ ? આહાહા  !  વ ુ 
ભગવાન  નમળાનંદનો નાથ એમાં અંત નમ ...... અમે કહ એ છ એ કે અ યાર 
ુધી (તેનો  વરહ) કોઈ  ુ નઓન ેપ ો નથી હ . ભલે મન:પયય ન હોય, અવ ધ 

ન હોય અને કેવળ ન હોય. વજુભાઈ ? આહાહા ! જુઓ ! આ એક  ુ નપણાની 
પર ા, તે ું  ાન,  ુ નપણાની મયાદાની હદ.  

ન પ ં એ  ુ ન(પ ં) નહ , અ ાવીસ  ૂળ ુણ  ુ નપ  ંનહ . ‘ નમળ 

વ ાનઘનમા ં નમ ‘  એનો  અથ,  દશન– ાન–ચા ર ની—વીતરાગતાની  દશા. 
ન વક પ આનંદની રમણતા એ સા ુપ ં  છે. એ કેવળ ુ ં કેવળ ાન પણ એ ું 
છે  અને  આ ુ ં સા ુપ ં  પણ  એ ું  છે  એમ  કહે  છે.  આહાહા  !  થોડો  (ફેર) 
ઉઘાડમા ં છે—સવ ન ે સવ (પ ં)  છે  ને  આને  (-આચાયદેવને)  ુત ાનનો 
ઉઘાડ છે, (પણ) એની વાત ન  યો કહે છે. આહાહા ! જુઓને ! એક (વાત) ! 
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એ  સવ ને  એક  સમયમા ં ણ  કાળ,  ણ  લોક  ( ય )  જણાય  છે,  આ 

ુત ાનમાં પરો પણ ે(જણાય છે). ભલે ( ુત ાનમાં) પરો પણ ેજણાય, એ 

ભલે  એનાથી  (કેવળ ાનથી)  અનંતમા  ભાગ ે છે  ને  પરો પ  ં કહો—ઓછ  

શ ત કહો, (છતાં) પણ અમે તો એમ કહ એ છ એ કે  નમળ  વ ાનઘન—કે 
જેમાં પરમા મા... અનંતા પરમા મા પ ા  છે—એમા ંએ  ( ુ ન)  નમ   છે.  તો 
(જેમ) સવ   નમ  છે તેમ  ુ નઓ પણ એમા ં નમ  જ છે. સમ ં કાઈ ?  

ુ  પયત.... છે ને ?  ૂળ (ટ કામાં) તો अपरगु (શ દ છે). ूसादीकृत.... 
હવ ે ूसादीकृत આ ું.  એ  પ્રસાદ પે  અપાયેલ....  એની  ચીજનો  તો  ુ ં પાક  
(-ફળ),  પણ  એની  થોડ   સાદ   આપી.  ન ુનો.  પ્રસાદ પે  અપાયેલ....  ું 
અપાયેલ ?  સાદ પે  ુ ંઅપાયેલ ?  ુ ા મત વનો અ ુ હ ૂવક ઉપદેશ.... 
ુ ા મત વનો અ ુશાસન ઉપદેશ. अनशुासन...  ૂળ તો अनशुासन (શ દ) છે. 
ુ ા મત વનો  અમને  અ ુસર ને  ક ું  છે,  શખામણ  આપી  છે.  આહાહા  ! 

જુઓ ! સવ ે પણ એમ આ ું, અમારા  ુ એ પણ એમ આ ું. પણ બીજો 
ઉપદેશ કેમ ન આ યો ? બા ુ ! વ ુ તો આ છે. સમ ય છે કાઈ ?  

પ્રસાદ પ ેઅપાયેલ..... એ  ુ ા મત વ.... જો ુ ં! પયાયમાં અ ુ તા 
છે, (પણ) વ ુ  ુ ા મા છે  કાળ ( ુ ).  કાળ   ુ  ભગવાન સ ચદાનંદ 

ુ એવો  ુ ા મત વનો અ ુ હ ૂવક... અ ુ હ ૂવક—મહેરબાની કર ને, 
અમને  અ ુસર ને,  અમને  લ   કર ને....પાઠમાં  अनशुासन  છે  ને  ?  પાઠમાં 
अनशुासन  છે. अनशुासनનો અથ  ‘અ ુ હ‘  કય   છે.  ૂળ  તો अनशुासन  છે—
અમન ેઅ ુસર ન ે શખામણ આપી છે (કે) જુઓ ! આ  ુ ા મત વ કહેવાય છે, 
આ  ુ ા માને... એમ કહે છે. સમ ય છે ?  ુ ા મત વનો અમન ેઅ ુસર ન ે
ઉપદેશ આ યો છે. મને જ અ ુસર ન ેભગવાન ેઆવો ઉપદેશ આ યો છે. ....... 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ?  ુ ંપણ સં કૃત ટ કા !  ુ ંએની ગંભીરતા !  ુ ંઅંદર 
વીતરાગતાના ભાવોની અ   ુતતા !  કે જેમાં (-જેના કારણે) આવી વાણી એને 
અ ુ પ નીકળ . સમ ય છે કાઈ ? એ વાણીને એ ભાવ અ ુકૂળ હતો એટલ ેકે  
ન મ  હતો. બસ, એટ ું. કતા-બતા ન હ.  
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કહે છે,  ુ ા મત વનો (અ ુ હ ૂવક) ઉપદેશ.... આહાહા ! જુઓ ! 
હવ ેકોઈ કહે છે કે ભઈ, ઉપદેશ.... આ (આચાયદેવ) તો કહે છે, અમારા  ુ એ 

તો અમન ેઆ ઉપદેશ આ યો છે. દયા પાળો, આવા  ત પાળો, આ ભ ત કરો, 
ફલા ં  કરો એવો  કાઈ ઉપદેશ અમન ે તો આ યો  નથી, અમને  તો આ ઉપદેશ 

આ યો  છે.  એ  તો  આ  ( ુ ા મત વનો)  ઉપદેશ  આપવામાં  ઓ ું  બીજુ  
(- ૂ મકાના  તા દને)  સમ વે  (છે,  પણ)  એ  ાન  કરવા  માટ ે છે.  વ  ુ

આદરણીય (કરવા) માટ ેઆ એક જ ચીજ છે. સમ ય છે કાઈ ? 
આહાહા  !  (કોઈ)  કહે  છે  કે,  બસ  તમને એક જ—એટલો જ  ઉપદેશ 

આ યો ? આખો  દ’ ભેગા ર ા,  ુ  પાસે ચચા (કર  તોપણ) તમન ેઆટલો જ 

ઉપદેશ ? બાપા ! (જે ઉપદેશ આ યો) એમા ંસારમા ંસાર આ જ હતો. સમ ં 
કાઈ ? એ સવ ોએ (પણ) એમ (જ) ક ું—એમ કહે છે. સવ ે પણ અમારા 
પર મહેરબાની કર ને આ ઉપદેશ આ યો હતો. અમે તો કહ એ છ એ કે અમને 
અ ુલ ીને  એમણ ે તે  દ’  (આ જ)  ક ું  હ ું. આહાહા  !  અમે  સં ધ  કર એ 

છ એને  ! અમને અ ુલ ીને  ભગવાન ે (આ જ)  ક ું  હ ું.  કહે  ?  ુ ં કહે ું  છે  
તારે ? એ  યાલભાઈ ! આહાહા !  

ોતા :  યા- યા..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કઈ  યા ? આ  યા નથી ? આ જ  યા છે. ઓલી 

તો  થોથા  યા—ઝેરની  યા.  રાગા દની  યા  તો  ઝેરની  યા  છે.  આ  તો 
અ ૃતની  યા છે. જેમાં અ ૃતપ ં છે ને પોત ેમરે ન હ ને  વતો– ગતો ઊભો 
રહે એ ું  નામ અ ૃતની  યા  છે.  રાગની  યામા ં તો  મર   ય  છે, આ માની 
શાં ત  તો  નાશ  થાય  છે.  આહાહા  !  સમ ય  છે  કાઈ  ?  અ ૃત યા...  નથી 
આવતી એમા ં? પાંચ  કારની આવે છે ને ? એ વળ  જુદ   તની....કહે છે..... 

આ અ ૃત યા. કહે છે, અમારો વૈભવ  ગ ો છે એ અમાર  અ ૃત યા 
છે અને  કેવળ ઓએ અમન ેલ ીને ત ે દ’ (આ જ) ક ુ ંહ ું એમ અમે કહ એ 

છ એ.  तानशुासनजा.. એમાં  સવ ,  પરાપર ુ —(એમ)  ઠેઠ  ુધી  છે  કે 
ન હ ? ભઈ, અમારે પં ડત ન ેપાછુ.... અમરચંદભાઈ ! અમે તો એમ કહ એ 

છ એ કે પરમે રના  ુખમાંથી  ુ ા મત વનો ઉપદેશ આ યો એ अनशुासन—
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અમન ે લ ીન ેઆ યો  છે,  એના  ઉપદેશ ુ ં લ   અમારા  ઉપર  હ ું.  સમ ં  
કાઈ ? અ યાર  ુધી અમારા    ુ .....  ુ ા મત વનો અ ુશાસન.... પછ  તો 
અ ુશાસન  (એટલે)  ઉપદેશ.  अनशुासनजा.. બસ,  અમને  લ ીને  કહે ુ ં
એમાંથી ઉ પ  થ ું. પરમે રે અમન ેલ ીન ેક ો  ુ ા મત વનો ઉપદેશ (અને) 
ુ એ  (પણ)  અમને  લ ીને—અ ુસર ન ે ક ું  (એ)  અ ુશાસન, આ એમાંથી 

અમારો (વૈભવનો) જ મ થયો, એમાંથી અમાર  શાં ત અને આનંદ  ગ ો છે. 
સમ ય  છે કાઈ ? સ યનારાયણની કથા ચાલે  છે આ.  સાદ  આવી  છે ને ? 
જુઓને ! આ કાઈ વાતની વાત નથી ભાઈ ! આ તો અલૌ કક વાત છે. આહાહા!  

લ  બાં યા  (જે) આ માએ,  કહે  છે, ભગવાન ેએને  લ   કર ન ે ઉપદેશ 

આ યો હતો એમ અમે કહ એ છ એ. સમ ં કાઈ ? ભ ય  વો અને જેને 
આ માના લ  થયા એવાને અ ુસર ન ેભગવાન ું કહેવા ું લ  હ ું અને અમને 
અ ુસર ને ભગવાન ે શખામણ આપી છે હ . અમન ેઆપી. આહાહા  ! ( :) 
અરે  ! ભગવાનના તો બહુ  વરહ હતાને તમન ે?  (સમાધાન:) એ આંતરો અમે 
નથી દેખતા (એમ) કહે છે  યો. સમ ં કાઈ ?  

..... પણ અહ  તો  ુ ા મત વના અ ુશાસનનો ઉપદેશ (અથાત્) અમને 
અ ુસર ને  ુ ા મત વનો ઉપદેશ આ યો છે. આમ  ુ ય કરજે અને  યવહાર 
કરજે ને આ થાશે,  યવહારથી આ થાશે—એ વાત તો ભગવાન ેક ધી જ નથી 
અમન ે(એમ) કહે છે. જુઓ ! એનો અથ એ (છે કે) એમણ ેક ુ ંછે આ, એમ 
કહે છે. એ તો વ ચે (મો માગમાં)  યવહાર આવે છે (અને)  ન ય ું  ાન થ ું 
છે તેમાં એ જણાઈ  ય છે, જણાઈ  ય છે. એ (કરવા ું) ક ું નથી (તેમ જ) 
એ  કઈ  ન ુ ં ાન  કરવા ુ ં નથી એને  (- યવહારને)  માટ.ે  સમ ં  કાઈ  ? એ  

ુ ા મત વનો  ભગવાન ે ઉપદેશ આ યો  છે  (અમારે)  લ ે—અમન ેઅ ુસર ન ે
(અને) અમને અમારો વૈભવ  ગ ો, એ અમારો  ન ય વૈભવ ત ેવૈભવ છે. આ 

વક પ ઉ ો  છે એ ું એ  ણ ુ ંએ અમારો વૈભવ  છે  (અને) એ  ણ ું એ 

(પણ)  વના લ  ે(એટલે કે)  વ ુ ં ાન થતાં તેને  ણ ુ ંએ અમારો વૈભવ છે, 
(પર ુ) રાગ અમારો વૈભવ નથી. સમ ં કાઈ ? અને ભગવાને એમ ક ું હ ું 
એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ?  
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ુ ા મત વનો  ભગવાનની  વાણીમાં  જે  આ  ઉપદેશ  આ યો,  અમારા 
ુ એ  (પણ)  અમને  ‘ ુ ા મ  પરમા મા વ પ આ  છે‘  એમ  ક ું,  (કારણ  કે 

તેઓ) પોતે  નમળ  વ ાનઘનમાં  નમ  હતાં. (તેથી તેમની) વાણી આવી તેમાં 
આમ ક ું. (બી  ર તે કહ એ તો)  ુ ા મત વની અમન ેલ ીન ેવાત કર  છે 

એમાં આ આ ું  છે. સમ ં કાઈ ? એમાં  યવહાર આ યો છે ને  યવહારને 
સમ યો  છે, એમની વાણીમાં  યવહાર આ યો હતો એમ નથી ક ું અહ યા 
ભાઈ ! આહાહા ! બહુ ગજબ વાત છે ! ઓહોહો ! 

‘ યવહાર  ણેલો  યોજનવાન છે‘ (ગાથા- ૧૨) તેનો અથ (એ છે) કે એ 

ણ ુ ંકાઈ ન ુ ંનથી.  ુ ા મત વ ુ ં યાં ભાન થ ું  યારે જે રાગ બાક  છે તે ુ ં
ાન અન ેઆ ( વ ું)  ાન એ પોતે વૈભવ એનો છે, રાગ-બાગ ન હ. સમ ં 

કાઈ ? ( :)  ભગવાન ! બાર અંગમાં તો ઘણો ઉપદેશ હતો ને ? આ અ ગયાર 
અંગ….. ભાગ  રહ  ગયો  થોડો  થોડો. એમા ંઆ હ ુંને ?  તમન ે તો  ઘ ં  મ ું 
હ ુંને ? (કારણ કે) કહે છે કે કુદકુદાચાયન ે( ૂવના અથ ું  ાન હ ું). (સમાધાન:) 
એમાં  આ  હ ું,  એમાં  આ  હ ું  હ .  એ  ય વ પ  ુ ા મા  છે  એને,  અમને 
અ ુસર ને ભગવાન ેકહે ું  (અને)  ુ એ  (પણ) એ ક ું હ ું. એ બધી વાતમાં 
કહેવા ું આ હ ું. સમ ય છે ? 

એ  અમને  અ ુભવમાંથી  વૈભવ  ગ ો,  એમાં  વ ચે  જે  યવહારનો 
વક પ ઉ ો  છે  ને  પંચ મહા ત હોય  છે, એ કાઈ અમારા અ ત વમાં  નથી. 
સમ ય છે ? એ અમારા અ ત વમાં નથી, એ અમારો વૈભવ નથી, એ (ઉપર) 
અમા   વામીપ  ંનથી (અને) એ અમારામાં છે ન હ. સમ ં કાઈ ? અમે તો 
નમળ  વ ાનઘન એમા ંઅંત નમ ન છ એ. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? બહુ 
ભ  ુછે પણ હ  ! ઓહોહો ! 

ોતા: છેડો નથી. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આવતા આવતા આવે એટ ું આવે.  કેટ ુ ં ના ું  છે 

આચાય  !  ગજબ  ટ કા  છે  હ   !  ઓહોહો  !  ગણધર  જેવી  ટ કા  કર   છે 
અ ૃતચં ાચાય. પાઠમા ં ( ૂળ ગાથામાં) એટ ુ ંસમા ુ ં છેન ે?  કે  નજવૈભવથી 
કહ શ. सिवहवणे—એનો અથ, ઉપદેશ પણ ધમ નો આવો હોય એમ આવે  છે 
એમાં. ધમ નો ઉપદેશ જ આવો હોય એમ કહે છે. 
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ઓલામાં  આવે  છે  ને  (‘આ માવલોકન‘માં)  ?  વીતરાગ..  વીતરાગ.. 
વીતરાગ.. (એમ) मु मु (-વારવાર) વીતરાગ કહે છે.  ુ નઓના  ુખમાંથી તો 
વીતરાગનો જ ઉપદેશ આવે. ઓલામાં નથી આવ ુ ં ‘છ ઢાળા‘માં ?  ‘ ુખચં ત 
અ ૃત ઝર‘ આવે  છેને  ‘છ ઢાળા‘માં ?  (ઢાળ ૬,  પદ  ૨).  ુ ન  કોને  કહ એ ? 
આહાહા !  વ ાનઘનમાં  નમ  છે, આનંદ.. આનંદના જેન ેઝરણાં ફા ા છે— 
અતી ય આનંદના ઝરણા ંફા ાં છે  ુ નને. સ ય દશનમાં તો છે (ઝર ં) થોડુ, 
પણ આમાં  વશેષ  (છે એમ) કહે  છે.  ુ નને તો  ‘અમંદ‘  (આનંદના) ઝરણાં  છે 
એમ  પાઠ  (ટ કામાં) એ  છે  ને  ?  ‘अमदं‘  છે.  પછ   ‘अमदं‘નો અથ  ુર  કય . 
અમંદ (આનંદ) છે અમાર  પાસે, આહાહા ! મંદ વેદન નથી. (કેમ કે)  ુ ન છે ને ? 
(માટ)ે અમંદ વેદન છે, આનંદ ું અમંદ વેદન છે.  ુ નન ેઅતી ય આનંદ ું અમંદ 
એટલે  ઉ   વેદન  છે.  કારણ  કે આનંદ ું  મંદ  વેદન  તો  ચોથે  ુણ થાનેય  હોય 
સમ કતીને (અને) પાંચમે ( ુણ થાને) હોય, પણ આ તો  ુ ન છે.  ુ નદશામા ંતો 
અમંદ નામ  ુર આનંદ ુ ંવેદન હોય છે. આહાહા ! એન ેમહા ત ું વેદન હોય છે 
એ  વક પ ું, એમ છે ન હ એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

આહાહા  ! ભારે ગાથા પણ હ   ! એક એક ગાથા  ! એમાંથી નીકળ ું...  
(ગોઠે એ ું  નથી.)  કેટ ુ ં છે  યાલભાઈ ? તમારા  યાજમાંથી  કેટ ુ ં નીક ા કરે 
જુઓને  !  એમ  ને  એમ.  બચડા  ના  બચડા.  યાજ ુ ં યાજ  ચ ૃ   યાજ  
કાઢેને ?  ઉપદેશ  કેવો  હોય,  ુ ન  કેવા  હોય,  ઉપદેશમાં ખાસ ઉપદેશ આ હોય 
(એમ વણવ ેછે).  યવહારનો ઉપદેશ ને  ુ યનો ઉપદેશ ને  ન મ નો ઉપદેશ ને 
ન મ  મેળવવા, ને  યવહાર કરવો ને... કહે છે કે એ ઉપદેશ જ ન હ (નહોતો) 
એમ કહે છે અહ  તો. આહાહા ! કારણ કે એ ( યવહાર) વ ચે આવે છે એ ું 
કાઈ (કરવાપ  ંછે ન હ). 

ન ય  વત વના અ ુ હથી  જે  દશા  ગટ ,  એમાં  એ ું  ( યવહાર ું) 
ાન એ  ત ુ ંઉ પ  થઈને આવે જ છે અહ યા. એટલે આ  યવહાર ું કર ું, 
ણ ુ ં કે  યવહારને  કર,  યવહારને  ણવો એમ  પણ અહ   તો  ક ું  નથી. 

યવહારને  કરવાની  તો  વાત  ન હ,  પણ  યવહારન ે ણે  એ  પણ  ન હ. 
ુ ા મત વન ે ુ ં ણ, અ ુભવ—બસ આટ ુ ં(ક ુ ંછે). સમ ં કાઈ ? એ 
યવહારને  કર  તો  ઠ ક  (એમ  તો)  નહ ,  પણ  યવહારને  ણવાનોય  ઉપદેશ 
નથી.  અહ   તો  એમ  કહે  છે.  અહ   તો  ુ ા મત વનો  અમને  લ ીને  ઉપદેશ 
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આ યો (અન ેએ  માણે) અમન ે ુ ા મના લ  ેજે વૈભવ  ગ ો એ અમારો 
વૈભવ છે. એ  યવહાર ન હ, (પણ)  યવહાર સંબંધી ું અમા  અમારાથી ઉ પ  
થયે ું  ાન  એ  અમારો  વૈભવ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  બીજ  છે  બીજ આજ 
( તથી) ! 

ુ ા મત વનો  અ ુ હ ૂવક  ઉપદેશ  (એટલ ે કે)  અમને  લ ીને 
શખામણ આપી  છે  (એમ)  કહે  છે.  અ ુશાસન  =  શખામણ,  અમન ે લ ીન ે
ુ એ  અમને  શખામણ આપી  છે  હ   એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પણ 
શખામણમાં  (બતા ું)  આ  કે  ુ ા મત વ.  આહા  !  ભગવાન આ મા....  ! 
જુઓ !  યાં પયાય ગૌણ થઈ ગઈ, રાગ ગૌણ થઈ ગયો,  ન મ  ગૌણ થઈ ગ ું 
—એનો  અભાવ  (-એ  બધા ું  લ   છૂટ   ગ ું  અન ે ાનમાં)  આ  એકલો 
( ુ ા મ)ભાવ રહ  ગયો  (અથાત ્ જેવા)  ુ ા મત વનો ઉપદેશ આ યો એવા 
ુ ા મત વન ેમ  યો એમ (કહે છે). સમ ય છે કાઈ ? 

ૂવાચાય  અ ુસાર  જે  ઉપદેશ.... એ  તો  ઉપરથી  ના ું  છે.  પણ એ 
આવી ગયાને ? અપર ુ માં એ આવી ગયા. અપર ુ માં—પરપરાએ જે  ુ ની 
સં ધ હતી એમાં—બધા આવી ગયા.  જુઓ  ! વીતરાગી સંતો અને આચાય નો 
આ ઉપદેશ પરપરાનો છે એમ  સ  કરે છે. અમરચંદભાઈ ! 

ોતા : આ પરપરા છે. 
ૂ ય  ુરેદવ ી  : આ  પરપરા  છે.  બી   પરપરા  વચમાં  ગર   (-આવી 

ગઈ) હોય ત ેપરપરા સાચી નથી. આહાહા  ! અમારા  કેવળ ાની પરમા મા.... 
અહ યાથી માંડ ને ગણધરો (અન ેતેમનાથી) માંડ ને  ુ નઓ—એમની પરપરાના 
ઉપદેશમાં તો  ુ ા મત વનો જ ઉપદેશ આ યો છે. સમ ય છે ? તો, આ પંચમ 
આરાના  ુ ન કહે છે કે કોણ કહે છે આ ? (કોઈ કહે છે:) ‘ચોથા આરામાં આ ું 
હોય, પાંચમા ંઆરામાં (ન હોય)‘. તો કહે  છે પાંચમા આરા અને આરા-ફારાની 
અહ  વાત નથી સાંભળને ! આરો (-કાળ) આરામા ંગયો. આરાને પાર કય   યાં 
આરો  ાં ર ો અંદર ? સમ ં કાઈ ?  

ુ ા મત વ ુ ં અ ુશાસન....  બસ,  अनशुासन  (અથાત્)  ‘ શખામણ 
આપી‘  એમ  ?  अनशुासनનો  ‘ઉપદેશ‘  (એવો)  અથ  કય   છે.  અમને  લ ીન ે
ઉપદેશ— શખામણ આપી એમ. તેનાથી જેનો જ મ છે.... એમાં એ ક ું હ ું, 
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એ ઉપદેશમાં એ ક ું હ ું  કે  ુ ા મત વન ેઅવલંબ, અ ુભવ કર. એ જે ક ું 
હ ું એ ું અમન ેથ ું છે. સમ ં કાઈ ? જેઠાલાલભાઈ ! જુઓ ! આ ( ું કહે 
છે ?) ઓલા (અ ાની) કહે  છે  કે અમાર  પરપરા તોડ  નાખી. અરે ભગવાન ! 
સાંભળને ભાઈ ! આ (સવ ની) પરપરા ત તોડ  છે કે આ આ માએ તોડ  છે ? 

આહાહા ! ભગવાન  લોકનાથથી.... આ તો અહ  સવ થી–મહાવીરથી 
લી ું છે, (પણ ચા ું આવે છે) ઠેઠ અના દકાળથી. અના દકાળથી તીથકરદેવની 
વીતરાગમાગની પરપરામાં  ુ ા માનો ઉપદેશ એ એની પરપરાનો ઉપદેશ છે. એ 
ુગનચંદ   !  વા ું  આખી  જુદ   તની  છે.  ાંય  મેળ  ખાય  ન હ  એટલે 
બચારા ઓલા  (કહે)  હ ,  ‘અરે  !  ુ કેલ  પડ ે છે.‘  ......  હવ ે પણ  તમારે  ું  
છે ? હવ ેતમે  ાં  યામાં છો ? હવ ેતમે તો અહ  આવી ગયા છો. ના, ના, આ 
તો કહુ છુ. ના, વાત સાચી છે. આહાહા ! એ (રાગા દની)  યા હોય એની અહ  
વાત નથી. અહ  તો,  વ ુ ં ાન થતાં એના (- યવહારના) સંબંધી ુ ંજે  ાન હોય 
ત ેઆ માનો વૈભવ છે. બસ, ભાઈ ! (એટ ુ ંકહે ું છે.) સમ ં કાઈ ? 

તેનાથી  જેનો....  જેનો  એટલ ે ?  અમારા  સ ય દશન- ાન-ચા ર ની 
વીતરાગ પયાય( પ) જે વૈભવ (છે તેનો જ મ) આનાથી (-વાણીથી)  છે. એનો 
અથ  (એ  છે)  કે  વીતરાગના  ઉપદેશમાં  વીતરાગી  ત વનો જ  ઉપદેશ આવે  છે 
(અને)  ‘વીતરાગભાવ  ગટ  કર‘ એનો અથ  (એ  છે  કે)  ુ ા મત વન ેઆ ય ે
...  ુ ા મત વન ે આ ય ે   (તો)  વીતરાગતા  થાશે.  —એ  પરપરાએ 

વીતરાગનો માગ છે. એ  સવાય આડુ–અવ ું  કહે એ સવ નો માગ (-ઉપદેશ) 
ન હ, ભાઈ ! સવ નો ન હ, તો તારા  ુ નો ન હ; તારા  ુ નો ન હ, તો તારો 
પણ ન હ,  (કેમ  કે) આ મા એવો નથી. સમ ય  છે  કાઈ ? હવ ેપછ  પોતાના 
વેદનની વાત કરે છે જર . એ સમજવા જેવી આવશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૭ 
ગાથા – ૫, ૬ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૩,  ુધવાર, તા. ૨૫-૯-Õ૬૮ 
 

સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર.  વ  કેવો  છે  (અને) એવા  વનો 
અ ુભવ  કઈ  ર ત ે થાય  એ ું  વણન  છે  આમાં.  વ  છેન ે વ  અ ધકાર  ? 
આચાય  કહે  છે  કે, એ  વ ુ ં વ પ  પરથી  જુદ ુ (- વભ ત) અને  વભાવથી 
એક વ છે.  ુ ય-પાપના  વક પો આ દથી  ભ   વ પ છે અને પોતે આ મા છે 

એનો જે અનંત (-બેહદ)  વભાવ છે ત ે કાળ  ાયક વભાવ એનાથી એક વ–
અ ભ  છે. એ આ માની વાત કહ શ. એ એક વ- વભ ત આ માન ે હુ કહ શ, 
પણ હુ મારા  નજવૈભવથી કહ શ. વતમાનમાં એ વૈભવ—(કે) જે હુ કહેવા માં ુ 
છુ ત ે વ પ—માર  પયાયમાં મન ે ગ ું છે એમ કહે છે. સમ ય છે કાઈ ? આ 

આ મા (એ)  કાળ   ય અને  કાળ  ુ  (એ)  ુણ (તેમ જ) એની પયાયમાં 
નજવૈભવ એટલે  પયાય.  સ ય દશન,  ાન, આનંદ  સ હતની  થરતા આ દ 
નજવૈભવ—એ મન ે ગ ો છે. એ  નજવૈભવ ચાર  કારે  ગ ો છે એમ કહે 
છે. એ  નજવૈભવથી હુ આ માની વાત કર શ અને ત ેપણ જગતના  ાણીન ેએ 

અ ુભવ કરવા (-કરાવવા) માટ ેવાત કર શ. સમ ં કાઈ ? 
પહે ું (૧) એમ ક ુ ંકે સવ ની આ જે વાણી છે એની ઉપાસનાથી માર  

નજવૈભવ  દશાની  ઉ પ   થઈ  છે.  સવ   પરમા મા—(કે)  જેના  ુખથી 
દ ય વ ન નીકળ—એના (અથાત્) અહતના  વચનનો અવયવ–અંશ એવા જે 

આગમ છે એવા આગમની સેવા.... એટલ ેકે પહે ું મા  લ  ભગવાન  ુ ંકહે છે 

એવા આગમ ઉપર હ ું.  (આ ર તે) એવા આગમની સેવાથી  માર  વૈભવ  દશા 
ઉ પ  થઈ. એટલે  કે એના  (-આગમના) તરફથી લ  છોડ  મ આ મા( ું  લ  

ક ુ),  કારણ  કે  એમા ં એમ  કહેવામાં  આ ું’ ું.  પરમાગમમાં  એમ  કહેવામાં 
આ ું’ ું  કે, આ આ મા  ુ  આનંદ વ પ  છે તેનો અ ુભવ કર. સમ ય  છે 

કાઈ  ?  (તો),  એ  અ ુભવ  કય   એટલ ે પરની  (-વાણીની)  સેવાથી  મન ે
( નજવૈભવ)  ઉ પ   થયો  એમ  કહેવામાં  આ ું.  નજવૈભવ  =  ધમવૈભવ. 
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આ મા ું  સ ય દશન,  સ ય ાન,  સ ય ચા ર ,  આનંદનો  અ ુભવ  એ 

નજવૈભવ,  એ  નજલ મી,  નજસંપદા.  એ  મન ે આ  ર તે—આગમની  સેવા 
(કરવાથી)  ગટ થઈ છે. 

(૨) એકાત મતના કહેનારાઓના (કથનનો)  ુ ત  ારા મ  નણય કય  કે 
એ ખોટ  વાત છે એમ.  ુ તના આલંબનથી.... સવ   સવાય જેણે એકાત મત 
ક પનાએ કહેલાં ને કરેલા છે એ ુ ંમ  ુ તના આલંબનથી  નરાકરણ ક ુ છે (કે) 
એ વ ુ એમ છે નહ . સમ ય છે કાઈ ?  

અને  ીજુ (૩) અમને..... સવ  પરમા મા અને ગણધર આ દથી (લઈને) 
વતમાન અમારા  ુ (પયત)—કે જે  નમળ  વ ાનઘનમા ંઅંત નમ  હતા ં(અને) 
છે....  જે  નમળ  વ ાનઘન...  નમળ  વ ાનઘન...  વ ાનઘન  (આ મા)  તો 
નમળ જ છે, (પણ)  વશેષ  નમળ કહેવા અને (એમાં) મ લનતાની પયાય નથી 
(એ બતાવવા  ‘ નમળ  વ ાનઘન‘  ક ું  છે).  નમળ  વ ાનઘન  ચૈત ય આ મા 
(એમ કહો) કે  વ ાનઘન ત ેજ આ મા (એમ કહો–એક જ વાત છે). એ  નમળ 

વ ાનઘન એવો જે આ મા છે એમાં (સવ  આ દ) અંત નમ  હતાં. સવ થી 
માંડ ને અમારા  ુ   પયત—બધાં એક હારમાં અંત નમ  હતાં. એમણ ેઅમને 
સાદ   આપી  છે—એમણ ે અમન ે અ ુલ ીન ે શખામણ  આપી  છે  (અને) 

એનાથી આ અમારો  નજવૈભવ  ગ ો છે. સમ ય છે કાઈ ? 
એ  ણ બોલ તો  થયા હતા  કાલ.  ચોથો  (૪) બોલ હવે.  કહે  છે  કે આ 

ભગવાન  આ મા  વ ુ   આનંદ વ પ  છે,  ન યાનંદ  ુ  આ મા  છે.  એનો 
અ ુભવ કરતા ંઅમન ેવૈભવ ( ગ ો છે). એ કેવો છે અ યારે વતમાન ( ગટેલો) 
અમારો  નજવૈભવ  ?  કે  નરતર  ઝરતો–આ વાદમા ં આવતો,  ( ુંદર  જે) 
આનંદ....  ુર  વસંવેદન....  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ‘ વસંવેદન‘  કેવો  કે  કે ું 
(કહેવાય)  ?  કેવો  (લ ું)  છે આમાં,  નહ   ?  ુ ં છે આમા ં ?  નરતર  ઝરતો  
–આ વાદમા ંઆવતો..... એ તો (ÔકેવોÕ શ દ) આનંદ સાથે (માટે) આવી  ય 
છે. ઠ ક. એ  ુંદર જે આનંદ કેવો છે અમારો ? આહાહા ! કે ભગવાન આ મા 
એને  અમે  રાગથી,  વક પથી  ભ   પાડ— વભ ત  (કર   અને)  વભાવનો 
એક વનો  અ ુભવ  કર ,  નરતર  ઝરતો— નરતર  વેદનમા ં આવતો,  નરતર 
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આનંદ વેદનમાં આવતો.... આહાહા ! જુઓ ! આ  ુ નપ ં !  ુગનચંદ ! આ 

આચાયપણાની દશા, આ સા ુપણાની દશા, એ ધમની  ગટ થયેલી વૈભવ દશા. 
સમ ય છે કાઈ ?  

નરતર...  अनवरति... (એટલે) નરતર  વાદમાં  આવતો  એમ. 
ઝરતો—‘ઝરે છે‘ એનો અથ કે આ વાદમા ંઆવતો. ડુગરો જેમ હોય ને ઝરેન ે
પાણી,  એમ આ મામાંથી આનંદ  ઝરે  છે.  અતી ય આનંદ  ઝરે  છે  એટલે  કે 
આ વાદ આવે છે એમ. ‘ઝરવા‘નો અથ એ છે. પયાયમાં—વતમાન અવ થામા ં
અતી ય આનંદનો આ વાદ આવે છે. એવો  ુંદર જે આનંદ....  ુંદર આનંદ. 
કહો,  સમ ય  છે  કાઈ  ?  જુઓ  !  એક  યા યા  તો  જુઓ  !  ઓહોહો  ! 
ુ નપણાની દશા આવી હોય છે. આ ઉ કૃ  (સાધના અથાત્)  ુ નપણાની વાત 

છે ને. સમ કતીની વાત એના અંદર ગૌણ છે. સમ ય છે કાઈ ?  
ુ ન  જેને  કહ એ....  વીતરાગ સવ  પરમા માના  માગમાં  ુ નપ  ં જેન ે

ગ ું હોય એ  ુ ન એને કહ એ કે..... સમ ય છે ? જેણ ેઆ માના આનંદને 
સાધીને ( ુર) આનંદ  ગટ કય  છે.  ુ ય-પાપના  વક પો એ તો આકુળતા છે, 
વકાર  છે,  દઃુખ  છે. એનાથી  ( ભ ) આ ભગવાન આ મા અંતરમા ં ાન અને 
આનંદનો ઘન છે. તેની અંતર એકા તાથી સંતોને.... અહ  સંતની  ુ ય(તાથી) 
વાત છે એટલ ે ુ નન ે નરતર આનંદ  વાદમાં આવે છે. એવો મારો  ુંદર આનંદ 
છે (અને) એ મારો  નજવૈભવ છે, એ માર  દશા ને  થ ત છે. એ વૈભવથી  હુ 
સમયસાર  એટલે આ માને  (કહ શ).  પરથી,  વક પથી  ભ  અન ે વભાવથી 
અ ભ  આ માને આવા વૈભવથી હુ કહ શ. આહાહા ! કહેનારા પણ કેવા હોય 
એમ કહે  છે. આહાહા  ! સમ ં  કાઈ ? અને સાંભળનારને,  કહેનારા આવા 
હોય તો એ સાંભળે એમ કહે છે અહ  તો. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? ‘આને 
સંભળાવીશ‘ એનો અથ કે આ વાત જ સાંભળવા જેવી છે અને સાંભળનારને 
આવા સંભળાવનારા હોય એમ કહે છે. આહાહા ! અમરચંદભાઈ !  

નરતર  આ વાદમા ં આવતો.....  ‘ઝરતો‘નો  અથ  એ. िंद, िंदનો 
અથ  એ.  ુંદર  જે આનંદ....  ઓહો  !  આ મા– ય વભાવ  ૂણ  આનંદથી 
ભરેલો છે. એ અંતર અ ુભવમાં આવતા તેનો—આનંદનો  વાદ આ યો (એમ) 
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કહે  છે  (અન ેઆ) અતી ય આનંદનો  વાદ આ યો એ મારો  નજવૈભવ  છે. 
આ (લખવાનો)  વક પ ઉ ો છે કે આ પંચ મહા તના  વક પો છે એ કાઈ મારો 
નજવૈભવ ન હ. શર રની ન  દશા...  ુ નન ેન  દશા જ હોય  છે,  (છતાં) એ 

પણ એ મારો  નજવૈભવ નથી. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ?  નજવૈભવ તો.... 
ભગવાન આ મા સ ચદાનંદ  ુ, શા ત આનંદ અન ે ાનનો કદ છે. એ મારા 
આ માનો  Ô વભાવથી એક વ  (અને)  પરથી  ભ   છેÕ એવો  મ અ ુભવ  કય , 
યારે આનંદ ું ઝર ું—અ ુભવ ું કાયમ રહે છે (અને) એવો મારો  નજવૈભવ છે. 
ઓહોહો  ! આ અમે  પાળ એ છ એ  (એમ)  કહે  છે  (અથાત્) આ  (આનંદનો) 
અમે આ વાદ લઈએ એ અમા  આચરણ ને સા ુપ ં  છે.  સમ ં  કાઈ ? 
આનંદનો  અ ુભવ  એ  અમા   આચરણ  છે,  એમાં  સ ય દશન– ાન–ચા ર  

આવી ગયા ભેગા. સમ ં કાઈ ? અરે !  ુ નપ  ંકે ુ ંહોય....? હ  સમ કત 
કે ુ ંહોય એની ખબ  ન મળે અને એને ધમ થઈ  ય (એમ કેમ બન ે?)  ુ ંથાય 
ભાઈ ?  

અહ   તો  કહે  છે  કે,  ભગવાન આ મા....  અમન ે પરમા માએ,  સંતોએ, 
અમારા  ુ એ તો  ુ  આ મત વનો ઉપદેશ આ યો અમને. અન ેએ આપીને 
અમન ે ુ  આ મા પમા ો (- ા ત કરા યો). સમ ં કાઈ ? એમાં  વનય છે 

કેટલો  ! અમારા  ુ  આવા  હતાં, એમણ ેઅમન ે સાદ   (-મહેરબાની)  કર ને, 
અમન ેઅ ુલ ીન ે શખામણ આપી છે અમને. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! જેમ 
માણસને આ  ઠેકાણે બાણ મારવા ુ ં (છે એમ)  કોઈ લ ય હોય  કે  નહ  ?  તેમ 
સંતો ુ ંલ ય ઉપદેશમાં અમારા તરફ હ ું (એમ) કહે છે. અમને અ ુસર ને આ 

શખામણ છે હ  એમ કહે છે. આહાહા ! આ ચોથા બોલથી કહ એ છ એ કે, 
અમન ેવેદનમા ંતે આનંદ કાયમ વત છે એમ અમે તો  ણીએ છ એ. આહાહા ! 
( ):  (તેઓ) છ થ  છે ને ?  પંચમ આરાના સા ુ  છેન ેઆ ?  (સમાધાન)  : 
સાંભળને  !  આરો  ાં  છે  ને  ફલા ં  ાં  યાં  ?  સમ ય  છે  કાઈ  ? 
અ ૃતચં ાચાય પોતે કહે છે. સમ ય છે કાઈ ?  

જે  આમ  ુ ય  અને  પાપના  વક પો  ઉ પ   થતા  એ  તો  એનામા ં
(આ મામાં)  હોતા.  ુભ-અ ુભ  વક પો—જે  દયા,  દાન,  ત,  ભ ત,  કામ, 
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ોધની  ૃ ઓ—ઉ પ  થતી... એ ઉ પ  થતી, (પણ) એમા ંનહોતી. આ તો 
એનાથી  ભ  પડ ને એનામાં આનંદ હતો  (અથાત્) એ અનાકુળ આનંદ વ પ 
હતો એમાંથી અમે આનંદ ું ઝર  ંકા ું છે. જુઓ ! આ ુ ંનામ ધમ. સમ ં 
કાઈ ? ધમમાં અમન ેઆનંદ વેદાય છે, દઃુખી અમે નથી.  

તમે (-અ ાની) એમ કહેતા હો કે ‘અરે !  ુ ન—આન ેખાવા ન મળે, પીવા 
ન  મળે,  ટાઢા  ટાણે  ઉના  મળે,  ઉના  ટાણે—ઉનાળો  હોય  ( યારે)  ટાઢા  મળે, 
સમ ય છે ? ઉ ું જોઈ ું હોય (તો) ઠડુ (મળે), ઉનાળામાં ઠડુ (જોઈ ુ ંહોય) 
તો ઉ ું મળે,  શયાળામાં ઉ ું જોઈ ુ ંહોય  યારે ઠડુ મળે. અરે !  ુવાના ઠેકાણા 
નહ , હેઠે  ાંય કાકરા પ ા હોય, પાથરવાના નહ , કહે છે, આ  ુ ન કેવી ર ત ે
(રહેતા હશે)? એ દઃુખી હશે.Õ  

(સમાધાન) : અમે દઃુખી નથી હ . અમે તો આનંદમાં છ એ એમ  ણજો 
હ  એમ કહે છે. એ, ભીખાભાઈ ! અમન ેઅમે જેમ છ એ એ ર તે  ું જોજે. અમે 
જેમ  છ એ,  જેમાં  છ એ એમા ં ુ ં જોજે  અને  (અમે)  જેમાં  નથી  એ  ર તે  ું 
જોઈશ તો અમન ે ુ ંજોઈ શક શ નહ . સમ ં કાઈ ? એ શર રની અવ થામાં 
અમે નથી, એ કમમાં અમે નથી અને કમથી–પોતાના મનથી  વક પ આ દ કોઈ 
ઉ પ  થયા ત ેએમાં અમે નથી. એમાં અમે નથી. અમે  યાં છ એ  યાં તો અમન ે
આનંદનો  વાદ આવે,  યાં અમે  છ એ.  ુગનચંદ   !  જુઓ  ! આ સા ુપ ં 
વીતરાગના માગ ું. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? 

કહે છે કે  ુંદર (જે) આનંદ તેની છાપવા ું.... હવે કહે છે... કહે છે કે 
અમારા વેદન ુ ંમહોર છાપ  ુ ંછે ? મહોર છાપ મારે છેને મહોર છાપ ? આનંદની 
મહોર  છાપ  છે.  ભગવાન આ મા....  વેદનમાં....  અમા   વેદન  (એ  છે)  જેમાં 
આનંદની મહોર છાપ છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? દઃુખની એમાં મહોર છાપ 
નથી,  દઃુખ એમાં  છે જ નહ . સમ  ં કાઈ ? અમે  ુ ન છ એ,  ધમ  છ એ, 
અમે અમારા ધમમાં છ એ, અમે અમારા ધમમાં—આનંદના છાપવાળા વેદનમા ં
છ એ. સમ ં કાઈ ? મહોર છાપ નથી મારતા માથે (ટપાલ ઉપર) ? 

ુ ુ  ુ: ય તધમ પાળતા હશે  યારે અંદર ( વક પ) નહ  આવતા હોય ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી :   ાં... ય ત કોને કહેવા પણ હ  ? એની જ આ વાત 
ચાલ ેછે. આહાહા ! ય તધમ એટલે અંદરની સમતા, શાં ત અને આંનદની દશા 
ગટ  કરવી એ ું  નામ  ય તધમ  છે. એની  તો  વાત  ચાલ ે છે.  સમ ં  કાઈ  ? 

આહાહા ! દેહની ન  દશા અને પંચ મહા તના  વક પો, એકવાર આહાર લેવો, 
છ આવ યકના  વક પ—એ કાઈ  ુ નપ ં નથી.  યાલભાઈ ! આહાહા ! એ તો 
પરવ ુ છે (અને) પરથી તો (આ મા)  ભ  છે. કહે છેન ે? એક વ– વભ તની 
તો  વાત  ચાલ ે છે અહ . એવા  વક પથી  ૃથક્ છ એ અને  વભાવથી એક વ 
છ એ.  વભાવથી  એક વ  થતાં,  પરથી  વભ ત  થતાં, આનંદના  ઝરણા  ઝયા 
અંદરમાંથી.  જે  આકુળતાની  ઉ પ   હતી....  વક પની  ઉ પ માં  આકુળતા 
હતી,  એને  ઠેકાણ ેએનાથી  ભ   પડ ને  અનાકુળ આનંદમા ં અમે આ યા અને 
અહ થી (આકુળતાથી)  ભ  પ ા છ એ. આનંદનો અ ુભવ અમન ેવેદનમાં વત 
છે. વતમાન વેદનની પયાયમાં મહોર છાપ આનંદની છે. અતી ય વેદન અમા  

છે એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? 
ુંદર  જે આનંદ  તેની  છાપવા ું   છે.  मिुित  છે  ને  ?  सुरानमिुित 

સં કૃત પાઠ છે. વળ  જે પ્ર ુરસંવેદન વ પ  વસંવેદન.....  ુ ંકહે છે ? પાઠમાં 
એમ  છે  કે अमसिंवदाकसवंदेन....  એટલે  (આમ)  કેમ  (કહે)  છે  ?  આ 

ુ નપણાની દશા છે ને ? એટલે  ુ નપણાની દશામા ં ુર  વસંવેદન છે (એમ) 
કહે છે. સ ય દશનમાં ચોથે  ુણ થાને  વસંવેદન છે પણ  ુર ન હ, મંદ છે— 

અમંદ નહ . સ ય દશનમાં... સ ય દશનમાં—ચોથા  ુણ થાનમાં  રાગથી  ભ  

પ ો  છે,  પણ  હ   ણ  કષાય  બાક   છે.  સમ ય  છે  ?  અને  ભ   પડ ન ે
આ મા ું અવલંબન લી ું છે એટલ ે યાં આનંદની મહોર છાપવા ું  વેદન છે, પણ 

એ મંદ છે. સમ  ંકાઈ ? જુઓ ! આ સ ય દશનનો ધમ. આહાહા !  
કહે છે, अमसिंवदाकसवंदेन.... ઉ  સંવેદન વ પ એ ું  વસંવેદન. 

ુ ન  છે  ને  ?  એટલે  કહે  છે  કે  અમન ે તો  પ્ર ુરસંવેદન વ પ  વસંવેદન  છે. 
આ માના  ઘણા આનંદના  સંવેદનવા ું   અમન ે વેદન  છે.  કહો,  અમરચંદભાઈ  ! 
આહાહા  ! અરે  ! એક  વાત, એક  લીટ , એક  ગાથા  પણ  મ ય થથી  વચારે, 
વાંચે, સમજે તો ખબર પડ ે કે  ું માગ છે. સમ ં કાઈ ? કહે  છે, અમે  ુ ન 
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છ એ ને ? અથવા પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ થયા છ એ. એવા વૈભવથી 
તમન ે વાત  કર ું,  પણ એ  વૈભવમાં  અમા   વેદન  છે  એ  ુર  છે—ઘ  ં છે. 
આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ?  કેમ  કે  ચોથા.....  એની  વાત  ગૌણપણે,  બી  

(ચોથા,  પાંચમા  ુણ થાનની  વાત)  પણ  લઈ  લીધી  એમાં  ભાઈ  !  ચોથા 
ુણ થાનમાં અને પાંચમા  ાવક  ુણ થાનમાં એને  ુર  વસંવેદન નથી,  મંદ 
વસંવેદન છે. આહાહા ! શાં ત ું– વશાં ત ું વેદન ચોથે પણ છે,  યારે એને ચો ું 
ુણ થાન કહેવાય છે. પાંચમે એનાથી વધારે શાં ત ું વેદન છે. પણ આ તો  ુ ન 

છે તો, Ôઅમન ે ુર  વસંવેદન એ ું  વ પ છેÕ (એમ કહે છે.) 
ુ ુ  ુ: વહ   ુ નપના હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ  ુ નપ ં છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ? જુઓ ! 

આ વા ત વક આ માનો ધમ અન ે ુ નપ ં. ધમની  થ ત  ુ ંછે,  ાં છે, કેમ છે 

એ (વાત) સાંભળ  ન હોય અન ેધમન ેનામે ઝધડા, ઝધડા, ઝધડા. (કોઈ કહે છે 

કે), એ..  તમે  ુ યમાં  ધમ માનતા  નથી.  ુ યથી  તો અ રહત થયા.  ુ યફલા 
અ રહતા થયા. (સમાધાન) : અરે ભાઈ !  ુ ય તો રાગ છે ભગવાન ! અને રાગ 

એ  ધમ  ન  હોય.  ધમમાં  તો  શાં ત આવે  એ  ધમ  હોય.  રાગ  તો  અશાં ત  છે. 
સમ  ંકાઈ ?  જેઠાલાલભાઈ  ! ઝધડા. પ   (-મેગેઝ ન)  દ ઠ લખે  (કે) એ.. 
સોનગઢવાળા  ુ યન ે ધમ  માનતા  નથી.  (સમાધાન)  :  અરે  ભગવાન  ! 
સોનગઢવાળા નહ , બા ુ  !  Ôઆ માવાળાÕ એમ કહે. આ માવાળા  ુ યને ધમ 
માને  નહ ,  કારણ  કે  આ મામાં  ુ ય  છે  નહ .  આ મામાં  તો  ુ ય  ર હત 
પરમાનંદ વ પ  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ધમ ની    ુ ય-પાપ  ર હત 
પરમાનંદ ૂ ત  (આ મા) એના ઉપર    છે અને  તેથી તેને અ વકાર  પ રણામ 
ગટલેા છે ધમના, એને ધમ કહ એ. વચમા ં ુ ય,  વક પ આવે એ ધમ છે નહ . 

આહાહા ! અરે ભગવાન !  ું કરે ? બહુ સાદ  ને સરળ ને સીધી વાત છે, (પણ 

અ ાનને લીધે) એવી અટપટ  કર   ુક  છે ને. એનો માગ  ુ ંછે ને કેમ પમાય એ 

ર તની ખબર ન મળે. હવ ેર ત  વના એ  યોગ શી ર ત ેકરે ? સમ ં કાઈ ?  
કહે  છે,  અમન ે જે  નરતર  (ઝરતો)–આ વાદમાં  આવતો,  ુંદર  જે 

આનંદ  તેની  છાપવા ું ....  છે,  મહોર  છાપ  છે,  જે  પ્ર ુરસંવેદન વ પ 
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વસંવેદન  છે.  પોતા ું  ય પ ં....  ાનમાં  ય પણ ે અને આનંદ ું  વેદન 
ય પણે....  ુરપણે આનંદ ું વેદન છે. આહાહા ! જો ુ ં? જયસેનાચાયનો 

(તેમની ટ કામાં) ‘ વસંવેદન  ય  છે‘ એટલો શ દ છે. આમાં આટલા  વશેષણ 

નાં યા.  જેમ ઓલામાં  (-જયસેનાચાયની  ટ કામાં  એકલા)  ‘પરમ ુ ‘  ના યા 
અને  આમાં  (અ ૃતચં ાચાય)  પરમ,  અપર( ુ —બેય)  નાં યા.  ઓલામાં  
(-જયસેનાચાયની  ટ કામાં)  ‘सवंदेनूणे इित‘  એટ ું  (લી ુ ં છે,  યારે) 
અહ   (અ ૃતચં ાચાય)  વસંવેદન ું  વશેષણ  (‘ ુર‘)  ખાસ  એની  ૂ મકા 
માણે ું  હ ુંને  (એટલે)  એને  ના ું.  ઓ ુ ં (જયસેનાચાયમાં)  ‘ વસંવેદન‘ 

સામા ય વાત થઈ. અહ  તો કહે છે, ‘ ુર‘—ઘ ં. આ માના  વભાવને એટલો 
પ ય  છે અને એટલો આ ય કય  છે કે  યાં  ુર—ઘ ં સંવેદન વ પ એ ુ ં
વસંવેદન  છે  અમને. આ  ુ નપણાની  દશા, આ આચાયના  અંતરના  દયની 
દશા. સમ ં કાઈ ?  

આ કહેનારા અમે, પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ, કહે ું એમ કહે છે. 
( ા ત) કરેલા (ત વને) કહે ું એમ કહે છે. પરથી  ભ  ને  વથી એક વ અમે ક  ુ

છે, એ અમે  પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ  કહે ું.  યો, આ તો ઓલામાં 
આ ું.  ‘ વચનસાર‘માં આવે  છે  ને ? ભાઈ  !  છે લો,  ન હ ?  ‘માગના  ણેતા 
અમે આ ઊભા.‘ (ગાથા ૨૦૧ની ટ કા ુ ંછે ુ ંવા ). વાહ રે વાહ ! ચા ર  દશા 
કેવી  હોય અને એ ચા ર ની  દશામાં  વક પની  તની  હદ  કેટલી  હોય, એના 
અમે  અ ુભવનારા આ  ર ા  એમ  કુદકુદાચાય  કહે  છે.  સમ ય  છે  ?  ‘એના 
ણેતા અમે આ ર ા.‘ જુઓ ! આ કહે ું અમે.  યાં ચરણા ુયોગની વાત કરવી 

છે ને ? અહ  કહે છે  કે,  ‘પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ કહેનારા અમે આ 

ર ા.‘ સમ ં કાઈ ? ઓહોહો !  
પ્ર ુર  સંવેદન વ પ....  વસંવેદન ુ ં એ  વશેષણ  છે.  ઓહોહો  ! 

વસંવેદન મા  કે ુ ંછે ? મા   વ ું—આનંદ ું વેદન કે ુ ં?  ુર  વસંવેદન છે, 
ઘ ં વેદન છે. ( ) : પણ એટ ું બ ુ ં ું તમે ? છ થ  ુ ન, અવ ધ ાન 
નહ ,  મનઃપયાય  નહ ,  કેવળ( ાન)  તો  નહ .  (સમાધાન)  :  સાંભળને  હવ ે ! 
ાનની  વશેષતા ું  (- યોપશમ ું)  અહ   ાં  કામ  છે  ?  અહ   તો  જે  ાને 
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પોતાના  ુર  વસંવેદનન ે ું, બસ એ જ  ાનની  ુ યતા છે. સમ ય છે 

કાઈ  ?  જુઓ  !  ાનમાં  ‘પોતા ું  વેદન  છે‘  એમ જણાય  છે અને  ત ે નઃસંદેહ 
જણાય છે એમ  સ  કરે  છે.  ‘કેમ હશે ? આમ હશે  કે તેમ ? ભગવાન  ણે 
ુ નપ ં આ ું હશે કે નહ  ? અમન ે ુ નપ  ંછે કે નહ  એ કેવળ   ણે‘ એમ 

નથી અહ  ક ું. સમ ં કાઈ ? અમે  ણીએ છ એ કે આમ છે  (અને) એ 

ર ત ેભગવાન  ણે  છે.  સમ ં  કાઈ ? આહાહા  !  ગજબ  ટ કા  પણ હ   ! 
અ ૃતચં ાચાય..... 

ુર  સંવેદન,  પ્ર ુરસંવેદન વ પ  એ ું  જે  વસંવેદન,  તેનાથી  જેનો 
જ મ છે. અમારા  નજવૈભવની આનાથી ઉ પ  થઈ છે. એ આનંદના વેદનથી 
અમારો  નજવૈભવ  ગ ો  છે એમ કહે  છે. સમ ય છે કાઈ ?  જુઓ  ! ચાર 
બોલ થયા. ચાર  દશા બાંધે છેન ેતમારા મકાનની ? અહ  ચાર બાંધીન ે.....ન હ ? 
આ મકાન વેચે  યારે નથી  ....? ચ ુ દશા બાંધે ને ? આ  દશામાં આ છે ને આ 

દશામાં આ છે. આ અમાર  ચાર  દશા છે એ અમારો વૈભવ છે, લે. (અથાત્) 
અમા   થાન  યાં છે એ ચાર  દશાથી ઉ પ  થયે ું છે. આહાહા !  

એમ જે જે પ્રકારે મારા  ાનનો  વભવ છે.... कनािप ममानः છે ને ? 
પહેલા એમ આ ું’ ુંને ? કાઈ પણ મારા.... જે કાઈ મારા.... પહેલા શ દમા ં
હ ું. એ ું એ છે. એનો એ શ દ અહ  ફેર યો છે. જે જે  કારે મારા આ માનો 
વૈભવ છે તે સમ ત વૈભવથી દશા ું  છુ. એ, પહેલા શ દ આવી ગયો છે.  ‘તે 
સવથી હુ આ કહ શ‘ એ, પહેલા આવી ગ ું છે. એનો અહ  સરવાળો કય . ત ે
બધા વૈભવથી દશા ું છુ.  

જો દશા ું (તો)  વયમેવ પોતે જ પોતાના અ ુભવ-પ્ર ય થી પર ા 
કર  પ્રમાણ કર ું..... તમારે પણ આ જ કરવા ું  છે કહે છે. રાગથી  ભ  પડ  

વભાવની  એક વતાનો  અ ુભવ  કરવો  એ  તમારે  કરવા ું  છે.  આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? ધમ ને ધમ કરવો હોય તો ધમ ુ ંકર ું—આ ર તે છે. દશા ું તો 
વયમેવ—તમાર  મેળાએ અંતરમાંથી પોતાના અ ુભવ— વસંવેદન  ાન અને 
ાન ું  વેદન,  રાગ  અને  વક પથી  ભ   પડ   વયમેવ  (પોતાના) અ ુભવ– 

પ્ર ય થી પર ા કરવી. પર ા (કરવી) એટલે  યાં અ ુભવમાં  નણય કરવો. 



[298]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

સમ  ંકાઈ ? આ તારે પણ આ ર ત ેઅ ુભવ કરવો એ માટ ેઅમે આ વાત 
કર એ છ એ.  

પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ કહેવાનો આશય (એ છે  કે) તને પણ 

પરથી  વભ ત અને  વથી એક વનો અ ુભવ થાય  યારે ત અ ુભવથી પર ા 
કર  એમ કહેવામાં આવ ેછે. (કોઈન ેએમ લાગે  કે) ઓહો ! પણ મોટ  વાત છે 

ભઈ ! (સમાઘાન) : ‘હા‘ તો પાડ ! ( ું) એટ ુંય નહ  (કર  શક) ? ‘હા‘ તો પાડ 
કે આ માગ. એ (ઉપરછ લી)  ‘હા‘ નહ . એ વ ુ.... પરથી  ભ  પડ ને  વનો 
આ ય લઈન ેઅ ુભવ કરવો એ  ‘હા’,  યારે  ‘હા’ અ તની સાચી થઈ.  તારા 
યાલમા ંન આ ુ ં કે આ વ ુ એવડ –કેવડ  છે,  કેમ છે, પરથી જુદ  ને  વથી 

એક વ કેવડ  છે—એ  યાલમા ંન આ ું ને  ું ‘હા‘ શી ર તે પાડ શ ? 
વાત  પણ  કુદકુદાચાય  જે  ઉપાડ ે છે  ત ે ઠેઠથી  ઉપાડ ે છે.  અમે  તને આ 

કહે ું,  .....  કહે ું.  આ  વૈભવથી  (અમે)  આ  ( ુ નપણાની)  ૂ મકામાં  ર ા ં
(છ એ),  ું પણ  વક પ અને પરથી  ભ  પડ ,  વથી એક વ થઈ, તારા  વયમેવ 
ય   વેદનથી  અ ુભવ  કર ને  નણય  કરજે.  યો,  નણય  કરજે  યાં.  કહો, 

સમ ં ?  યારે  નણય થયો. રાગથી  ભ  પડ   વભાવના એક વમાં એકાકાર 
થતાં  જે અ ુભવ— ય  વેદન—થ ુ ં (અને) એમા ં નણય થયો—એ પર ા 
કર ન ે નણય કય  (અથાત્) ‘(પર ા) કર ‘ (એમ) કહેવામાં આવે છે. સમ ં 
કાઈ ?  

જો દશા ું તો  વયમેવ.... (પહેલા) ‘દશા ું છુ‘ તો ક ું, પણ ‘દશા ું તો‘ 
(એનો અથ એ છે કે) દશાવવાનો  વાહ જો આ યો બરાબર (તો).... એમ. ભાવ 
તો  દશાવવાનો મારો થયો, પણ હવ ેદશાવવાનો એમ ને એમ  સંગ ર ો  (તો) 
માણ  કરજે  યાં.  સમ  ં કાઈ  ?  પોતાના  અ ુભવ–પ્ર ય થી  પર ા 

કર ને.... એ અ ુભવ–પ્ર ય થી પર ા કર ન ેએમ. (એટલ ેકે) અંદરમાં વેદન 
કર ન ેપ્રમાણ કર ું,  માણ કરજે. કહો ! એ પાંચમા આરાના  ોતાને પણ આમ 
કહે  છે.  પહેલેથી  (-પહેલી  ગાથામાં)  ક ું’ ું  કે  અમે  સ ને  થાપીએ  છ એ 

ોતાના  ાનમાં.  અનંતા  સ ોને  ( ોતાના)  ાનની  પયાયમાં  અમે  થાપીએ 

છ એ અને અમે આ માની  વાત  કર ું. અમે અમાર   પયાયમાં અનંતા  સ ોન ે
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થા યા છે (કે)  સ વ પ અમા  છે, રાગા દ નહ . એમ તમાર  પયાયમાં પણ 

અનંતા  સ ોન ે થા યા છે. પહેલી ગાથામાં શ આત કર  ( યારે). સમ ય છે ? 
હવ ેઅમે વાત કર એ છ એ કે પડજે, અંદરમાં જજે. આ પર ું લ  છોડ  

દઈ  વના  લ માં  .  (આ  ર તે)  પરથી  વભ ત  થયો,  વમાં  એક વ  થયો 
એનાથી તન ે(અથાત્) પર ાથી— ય પણાથી—તને અ ુભવ થશે. એમાંથી 
તને આ ભગવાન ને આચાય  કહેતાં હતા ંત ે‘આ અ ુભવ‘ (એમ  નણય થશે). 
આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ?  

જો  ાંય  અ ર,  મા ા,  અલંકાર,  ુ ત  આ દ  પ્રકરણોમાં  ૂક  

 તો છલ  (દોષ)  હણ કરવામાં સાવધાન ન થ ું.... એટલ ે કે  વાતમાં, 
ભાષામાં,  કોઈ એવી  વભ ત આ દ  શ દોમા ં ફેર  પડ ે (અને)  એ  તારા  લ –
યાલમા ંઆવી  ય  (તો)  યાં ઉભો ન  રહ શ  યાં. અમારે તો અ ુભવ ધાન 

પદાથન ેકહેવો છે. અ ુભવ— વસંવેદન (અને) પરથી  ભ   વ ું એક વ કહે ુ ં
છે એ ભાવને પકડજે. કોઈ શ દોની શૈલીમાં, ભાષામાં, ધા ુમાં આ (હોય) અન ે
ફલા ં, અ ર અને મા ા,  ર વાઇ થઈ ગઈ ને  દ ઘાઈ થઈ ગઈ,  ર વ ઉ થ ું, 
દ ઘ ઊ આમા ંઆવી ગ ું ને કોઈ અલંકારમાં  ફેર પડ  ગયો હોય, કોઈ દાખલો 
આપતાં એ  દાખલામાં  બરાબર અલંકાર  ન  મ ો  હોય  તો એ  વાત  ( યાનમાં) 
લઈશ નહ . આહાહા ! ગજબ કોઈ સમયસારની ગાથાઓ અને સમયસાર એવે 
પળે  લખાઈ  ગ ુ ં છે.....  એવી  દશામાં  !  અલૌ કક  વ ુ,  અલૌ કક  ભાવ, 
અલૌ કક  વાણી  !  સમ ય  છે  ? એવી  ચીજ  છે અંદરથી. આહાહા  ! આમાં 
બધા આ હ છૂટ   ય એના વાદ વવાદના. બા ુ  ! આમા ંવાદ વવાદ ુ ં થાન 
ાં છે ભાઈ ? સમ ય છે કાઈ ? 

ુ ં જેવો છો  તેવો  પામ, એમાં  બી   વાત આમા ં ાં  છે ? આહાહા  ! 
જેવો  ુ ંછો એવો થા, છો એવો બની  . પરથી  ભ  અને  વથી એક વ—એ 

વાત કર એ એમા ં(એનાથી) બી   વશેષ (વાત)  ુ ં છે ? આમાં વાત ને ઝઘડા 
(કે)  ‘આ  યવહારથી થાય‘  (ન ે થાન  ાં  છે ?) એ ન હોય બા ુ  !  કારણ  કે 
પરથી જુદ ુપડ ુ ંછે  યાં  યવહારનો  વક પ ( ુ ંમદદ કરે ?) જેનાથી જુદ ુપડ ું 
એનાથી મદદ મળે ? એ એમ કહેતાં આવે છે પહેલેથી. સમ ય છે કાઈ ? (કોઈ 
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કહે છે) : કાઈક આપણને પહેલી કષાયની મંદતા હોય,  ુ ય હોય તો કાઈક મદદ 
(મળે).  (સમાઘાન)  :  પણ  જેનાથી  જુદ ુ પડ ુ ં (છે)  એ  મદદમા ં હોય  નહ . 
આહાહા  ! સમ ય  છે ? એ તો  વના લ  ેઅહ થી  (- વભાવથી)  ભ  પડ  

ય એટલે  યવહારથી જુદો પડ  ગયો.  વના લ  ે( વભાવથી)  ભ  પડ  ગયો 
એટલે અહ  ( વભાવમાં) એકા  થયો એટલ ે‘ યવહારથી થાય‘ એ વાત રહેતી 
નથી. આહાહા ! સમ ં કાઈ ?  

અને  યાયથી એના મગજમાં કાઈક  વચારે તો એને એ ( યાલમાં) આવે 
કે  યારે  પરથી,  વક પથી  જુદ ુ (ક ું)....  વક પ  તો  યવહાર  છે  યો.  હવ ે
એનાથી  વભ ત (અને)  વથી એક વ (થતાં અથાત્) અહ થી (- વક પથી) લ  

છોડ ને  અહ   ( વમાં)  લ   ક ુ  યારે  અહ થી  (- વક પથી)  જુદો  પ ો અને 
જુદો  પ ો  યારે આન ે ( નમળતાને)  યવહારની  મદદ  મળ  એમ  ર ુ ં ાં  ? 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  આ  તો  એકલો  (- વયં)  પરથી  ભ   પડતાં,  વને  લ  ે

આવતાં જે દશા  ન યને (- વભાવને) લ  ે ગટ  તે  ન ય પયાય, (વીતરાગી 
પયાય)  બસ.  સમ ં  કાઈ  ?  (આ  પયાય)  યવહારન ે લ  ે ( ગટ)ે  નહ , 
યવહારથી જુદા પડતાં (આ પયાય  ગટ  હોવાથી)  યવહારમાં (હોય) નહ  તેમ 
જ  યાં  (-તેમાં)  યવહારપ ં  ઊ ુ ં થા ું  નથી  (એમ)  કહે  છે.  ન યના  લ  ે

પરથી  ભ  પડતાં  ન યની પયાય ઊભી થાય તે વ ુ (-યથાથ મો માગ) છે. 
કહો,  સમ ં આમા ં?  જુઓ  !  ‘ વયમેવ‘  ક ું‘ ું—તમાર   મેળાએ  કરજો, 
કો‘કનો હાથ (-મદદ) લેશો નહ  એમ કહે છે  યાં. 

ોતા : સા   ુ ! આપની આ ા. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : આવડ ેછેને બોલતા એન ેથોડુક. તલાટ પ ં ક ુ છે ને ? 

...... ઘણા સાથે વાતમાં આવ ું પડ ે...... આહાહા !  
ાંય અ ર,  મા ા, અલંકાર,  ુ ત  દેવામાં  કાઈક  ફેર  પડ   ય.... 

(કોઈ કહે કે)  ુ ત આ તમાર  મળ  નહ . (સમાધાન) : હવે સાંભળને ! અમારે 
જે કહે ું છે એ ઉપર  ને. સમ ં કાઈ ? આ દ પ્રકરણોમા ં ૂક    (તો 
છલ)  દોષ  હણ કરવામા ંસાવધાન ન થ ું..... એમ  છે ને ? छलं ण घते.ं 
યાલ તારામાં આવી  ય કદા ચત્ ઉઘાડ હોય ને  યોપશમ હોય તો, (પણ) એ 
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વાતમા ંઊભો ન રહ શ. કારણ કે અમારે એ વાત પર વજન નથી દે ું. અમારે તો 
વસંવેદન  ને  રાગથી  ભ   ચૈત ય ુ ંએક વ  છે એ ું  વજન  દે ુ ં છે. એ ભાવને 
પકડજે, એ અથને લેજે, એમાં સાવધાન થજે, બીજુ  ુક  દેજે. આહાહા ! કે ુ ં
...... પદ  ુ ુ ંછેને ?  

દોષ  હણ કરવામાં સાવધાન ન થ ું.... એટલે  ુ ં કહે  છે ?  યાલમાં 
કોઈ વાત આવી  ય તો ઊભો (નહ  રહેતો). એનાથી (-દોષથી)  ભ  પડવાની 
અને  વથી એક વની  વાત  છે  યાં  તા   દય— ાન જ ું જોઈએ. સમ ં 
કાઈ  ? ઓહોહો  ! અનંતા જ મ–મરણના અંતના આરા આ  છે.  સમ ય  છે  
કાઈ  ? આ  સ ય દશનની  ૂ મકા. આ  તો  ચા ર ની  ૂ મકાથી  વાત  કરે  છે, 
સ ય દશનની  ૂ મકા  પણ  પરથી  ભ  અન ે વના એક વથી  ા ત  થાય  છે. 
સમ  ંકાઈ ?  

શા સ ુ નાં પ્રકરણ તો (બહુ) ઘણા છે..... શા ના  યાકરણો, ...... 
ઘણા  કાર  હોય  છે. માટે અહ   વસંવેદન પ અથ  પ્રધાન  છે. એ જયચંદ 
પં ડત ેના ું  છે.  વસંવેદન પ અથ.... અથ એટલ ેપદાથ  (-ભાવ).   અહ  તો 
આ માને  રાગ  અને  ુ યના  વક પથી  ભ   પડ ને,  વ ું  એક વ  થાય  એવો 
‘ વસંવેદન‘નો  અથ  છે.  ‘ વસંવેદન‘  એવો  ભાવ  એની  ુ યતા  છે  અહ . 
સમ ં કાઈ ?  વસંવેદન પ અથ પ્રધાન છે (એટલે) એ જ  ુ ય કહે ું છે 

એમ.  
તેથી અથની  પર ા  કરવી....  એટલે  વસંવેદનનો અ ુભવ  કરવો એ 

અથની પર ા છે. સમ ં કાઈ ? બહુ સરસ વાત છે આજ. આ યા, બરાબર 
ઠ ક આ યા. આહાહા  ! કહે  છે, અમારા કહેવામાં  ‘પરથી  વભ ત અને  વથી 
એક વ‘ એવો ભાવ કહેવો છે. એ ભાવને પકડજે. બસ, થઈ ર ું. બી  વાત 
સમ શ નહ . સમ ં કાઈ ? અમારે જે કહે ું છે એ આ ભાવ અને તારે એ 

ભાવ પકડવો. સમ ં કાઈ ?  યો, એ ટ કા  ુર  થઈ. આહાહા ! બહુ સરસ.  
ભાવાથ : આચાય મહારાજ ભગવાન કુદકુદાચાય, અ ૃતચં ાચાય વગેરે  

સંતો.... (૧) આગમ ું સેવન....—ભગવાનની વાણી ું સેવન. તીથકર સવ દેવ 
પરમા મા એના  ુખથી નીકળેલી વાણી એ વાણીને આગમ કહ એ. એ આગમ ું 
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સેવન  એટલ ે એ આગમ ું  સાંભળ ું.  એમાંથી  અમાર   દશા  ગટલેી  છે.  એ 

આગમ  સવાય બી  સાંભળવા જેવા નથી એમ કહે  છે. સમ ય છે કાઈ ? 
એનો  અથ  એ  થયો  કે  સવ ના  કહેલાં  (વચનો)  એ  (આચાય )  કહે  છે,  એ 

પરપરાએ એક જ વાત કરે છે. એને સાંભળવા, એની સેવા કરવી એટલે એ કહે 
છે  તેમ  ણ ુ ં એમ.  બી  આડા-અવળા  કહેનારા  સવ   સવાય  (હોય એ 

સાંભળવા નહ ). અને જેને એ સવ ની પરપરા મળ  છે ને પોતાની અંદરમાં મળ  

છે (તે ુ ંજ સાંભળ ું). સમ ય છે ? જેન ેકાઈ છે જ નહ , (સવ ની પરપરા) 
મળ  નથી ને અ રથી, ક પનાથી વાતો કરે  છે એને આગમ ન કહ એ અન ેએ  

આગમ  ાન થવામાં  ન મ  પણ હોઈ શકે નહ . સમ ં કાઈ ? એમ કહ ન ે
ભાઈ  !  એમેય  ક ું... આ  જુઓ  ! ઓલા  (-અ ાની,  કોઈની  પણ  વાણીને) 
દેશનાલ ધ કહે છે ને ? (તેની સામે અહ )  ાનીની (વાણી) જ દેશનાલ ધ હોય 
એમ ક ું છે. ઓહોહો ! કેટલી વાત... અ ાનીની વાણી  ન મ  હોઈ શકે નહ . 
સમ  ંકાઈ ?  

આગમ—સવ ના,  ાનીના  કહેલાં  વચનો—એ ુ ં ન મ પ ં  હોય. 
સમ ય છે ? અ ાનીની વાણી અને અ ાની  ન મ  હોઈ શકે નહ . (કોઈ) કહે 
છે ને ? (કે) કહેનારા ગમ ેતેવા હોય, પણ શા ની વાત કરતા હોય તો આપણ ે

મા ય રાખવી ને એ દેશના (છે)—એમ ના પાડ ેછે અહ   યો ! આ તો આમ કહે 
છે જુઓ ! ઓલા કહે છે ને ? મનોહરલાલ વણ  ને (બી ) એમા ં(-મેગેઝ નમાં) 
લખે  છે  કે  (કહેનાર) ગમ ેતેવા  (અ ાની પણ) હોય, પણ શા ની વાત કહેતા 
હોય (તો એ દેશના છે). પણ એ બરાબર હોય જ નહ .  યાં બરાબર ( ા) 
અંદર નથી  યાં  ન મ  બરાબર અ ુકુળ ને (નૈ મ ક) અ ુ પ હોઈ શકે નહ . 
સમ ય છે ?  યાં  ન મ  અ ુકુળ નથી,  યાં નૈ મ ક અ ુ પ હોઈ શકે જ 

નહ   એમ  કહે  છે  અહ યા.  આહાહા  !  સમ ં  કાઈ  ?  એ  (વાતનો)  તો 
પહેલામાં  (-ટ કાની વાત કરતાં)  યાલ આ યો‘તો, વળ  અ યારે અહ  આ ું. 
જુઓને  !  ુ ં કહે  છે આ ?  .......ની વાણી ત ે ન મ  હોય  છે,  ાનીની વાણી 
ન મ  હોય છે એમ કહે છે.  ૂલચંદભાઈ ! છતાં પામે છે પોતાથી. આ (વાણી) 
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કહે  છે આમ, એમ  કર ને અંદરમાં  ( વ પમાં)  ય  છે  યારે,  યારે  તેને આ 

(વાણી)  ન મ  કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ? આહાહા !  
(૨)  ુ ત ુ ં અવલંબન......  આગમ ું  સેવન  આગમ ું  અને  ુ ત ું 

અવલંબન.  ુ ત,  યાય,  તકથી,  લો કથી,  યાયથી....  અ ય  મતમાં 
એકાતપ ં  ુ ં ુ ં છે  તે ું  ુ તના  અવલંબનથી  નરાકરણ  ક ુ  છે.  સમ ં  
કાઈ ?  કોઈ એક જ આ મા  કહેતા હોય, એકલા  યને  માનતા હોય, એકલી 
પયાયને માનતા હોય.... સમ ય છે ? અને કો’ક આ  યવહારથી (ધમ) માનતા 
હોય—એ બધા એકાત  કહેનારાના આગમ, એ આગમ જ નથી એમ  કહે  છે. 
સમ ં કાઈ ? આહાહા ! એ અમે  ુ તથી (- ુ ત ું) અવલંબન કર ને એ ુ ં
નરાકરણ કર  ના ું છે. આહાહા ! સમ ં કાઈ ?  

(૩)  પરાપર  ુ નો  ઉપદેશ.....  યો,  (પહેલા)  વાણી  આવી.  હવે 
કહેનારા  આવા  (આ યા).  પર  નામ  સવ   પરમા મા  (અને)  અપર  નામ 
ગણધરથી  માંડ ને  અમારા  ુ   પયત—એનો  ઉપદેશ,  એનાથી  અમારો  વૈભવ 
ગટલેો છે. 

ચો ુ ં(૪), અને  વસંવેદન.... એ જે હ ું એ, જે હ ું એ. ઓલા (પહેલા 
ણ)  તો  ન મ થી વાત કર   છે,  પણ છતાં એમાં ઉપાદાન પોતા ું  ૃત  છે. 

કહો, સમ ં ? ( ૂળ) વ ુ આ.  વ– જેવો આનંદ વ પ છે તે ુ ં વસંવેદન, 
ાનથી  ય પણ ે વેદન.  રાગના  અવલંબન  વના,  ભગવાન  (આ મ) યના 

અવલંબનથી  વસંવેદન  તે  ૂળ  વ ુ  છે.  એનાથી અમે આ  વાત—સમયસાર 
કહે ું, આ માન ેકહે ું,  ુ ા માન ેકહે ું. અમને ભગવાન,  ુ નઓએ  ુ ા માનો 
ઉપદેશ  આ યો  હતો,  એમાં  અમન ે થ ું  (- નજવૈભવ  ગ ો),  અમે  એ  જ 

ુ ા માનો ઉપદેશ કહે ું. આહાહા  ! સમ ં  કાઈ ? અરે  ! ઝઘડા બાપા  ! 
આમા ં ાં ભાઈ?  યાં આકુળતા ટાળવાના ર તા, એમા ંઆકુળતા શી (-કેવી)?  

આ  ચાર  પ્રકારે  ઉ પ   થયેલ  પોતાના  ાનના  વભવથી  એક વ-
વભ ત  ુ  આ મા ુ ં વ પ  દેખાડે  છે. સમ ં ? એ ચાર  કારે ઉ પ  

થયેલ પોતાના  ાનનો વૈભવ....  ાનની  યોપશમ પ દશા છે ને ? એ ું એક વ– 
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વભ ત  ુ  આ મા ુ ં વ પ  દેખાડે  છે.  ુ વ પ આ મા ું એ ું જ છે— 

પરથી  વભ ત અને  વથી એક વ. એવા આ મા ુ ં વ પ દેખાડે છે.  
તેને સાંભળનારા હે  ોતાઓ ! પોતાના  વસંવેદન–પ્ર ય થી પ્રમાણ 

કરો. ઓહોહો  ! ઓલા  (અ ાની) એમ  કહે  છે  કે  ોતા  કેવા  છે એમ  દેખીને 
ઉપદેશ કરવો. અહ  તો એક જ ઉપદેશ  છે આ.  ોતા  કોઈ એવા હોય તો.... 
(અ ાની  કહે  છે  કે)  ભઈ  !  જુઓ  !  ભીલને ઓલાને  માંસ ું  બતા ું,  ભીલને 
ફલા  ંખવડા ું. અરે ! એ તો  ય તગત છે, વ ુ–ત વ તો આ છે. સમ ય 
છે કાઈ ? એ વાતને....  જુઓ  ! ઓલાન ેઆ બતા ું.... આવે  છે ને ?  કાગ ું 
માંસ ખવડા ું, ફલા ં...... હવ ેએ  સંગમાં એવા  વક પ આ યો ને એ થ ું. 
હવ ેસાંભળને  ! એ વાત  ુ ય નથી.  ુ ય તો આ છે. સમ ય છે કાઈ ? એ 

વાત....  ય,  ે , કાળ, (ભાવ  માણે) એવો  વક પ આવી  ય, કરવો પડ ેછે 

ાં ? કે આન ેઆમ ક  ને આન ેઆમ કહુ. સમ ય છે કાઈ ? આન ેઆટલી 
હદ છે માટ ેઆમ છોડા ું (એવા)  વક પના કતા થાય છે એ ? એ  વક પ ઉઠાવી 
શકે  છે ? ઓહો  !  માગ ત ે માગ  છે  ને  !  કહે  છે,  પોતાના  વસંવેદન  (અથાત્) 
ભગવાન આ માન ે ાન  ારા પકડ   ાન ું વેદન કર ું એ તા  કામ છે અન ેએ 

કામ સાટુ (-માટે) અમારો  ુ ા માનો ઉપદેશ છે.  ુ ંઅમારે કર ું એમ (કોઈ) કહે 
છે ને ?  ુ ંઅમારે કર ુ ં? કે આ તારે કર ું. સમ  ં? 

ાંય કોઈ પ્રકરણમા ં ૂ ું તો એટલો દોષ  હણ ન કરવો એમ ક ું 
છે. અહ  પોતાનો અ ુભવ પ્રધાન છે.... અહ  તો આ માના વેદનની  ુ યતા 
છે.  ણપ ં  કોઈ  ઓછુ–વ ુ ં હોય  એની  અહ   વાત  નથી  એમ  કહે  છે. 
સમ ં  કાઈ  ?  ણપણાની  વાત  ઓછ –વ ી  હોય,  ણપ  ં અથવા 

ણપણાના  કથનની  પ તના  શ દોમા ં કોઈ  ઓછા–વ ા  ફેર  હોય—એની 
અહ   વાત  નથી. અહ   તો  પોતાનો  અ ુભવ  પ્રધાન  છે  વાત.  તેનાથી  ુ  

વ પનો  ન ય કરો.  યો, આ કરવા ું. તેનાથી  ુ .... કોનાથી ? અ ુભવ 
પ્રધાન છે. તેનાથી  ુ   વ પનો  ન ય કરો—એમ કહેવાનો આશય છે.  

એ પાંચ ગાથા થઈ. 
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અહ થી (સમયસારની) શ આત કરે છે હવે હ . હવે છ ના લેખ ફયા ફરે 
નહ . છ  ગાથા. (તાળ ઓ) કહે છેન ેલોકો ? છ ના (લેખ). ગાથા છ  આવી 
હવ ે યો. હવ ેપ્ર  ઊપજે છે  (કે) એવો  ુ  આ મા કોણ છે..... અહ   ું 
માં ું હવ ે?   (કય ) એનો અથ એ કે એને— ોતાને,  શ યને—હવે ધગશ 

થઈ  છે.  મહારાજ  !  આવો  આ મા  !  પરથી  ભ ,  વથી  એક વ  એવો 
ુ વ પ... એવો  ુ વ પ આ મા ! એવો કોણ છે ? એ  ુ ંછે ? એવી જેને 
જ ાસા છે એને માટ ેઆ ગાથા કહેવામાં આવે છે એમ  સ  કરે છે. સમ ં 
કાઈ ?  શ યને આમ   ઉઠે છે. આ વાત સાંભળ  આવી  યારે હવ ેએ કહે છે, 
તમે એક વ– વભ ત કહેવા માંગો છો તો  ુ  આ મા છે કોણ ? છે કોણ ?  ુ  

આ મા કોણ છે ? સમ ં કાઈ ? 
જુઓ ! સાંભળનારને અથવા   કરનારને આ   ઉ ો. મહારાજ ! 

ુ ય  કેમ  કર ું ?  પહે ું  ુ ય  કેમ  કર ું ?  પહેલો  યવહાર  કેમ  કરવો ? એમ 
એમાં (-વાણીમાં) આ ુ ંનહો ું, તેથી એનો (સાંભળનારનો)   પણ એમ નથી. 
સમ ય  છે કાઈ ? પરથી  વભ ત  (અન ે વથી એક વ એવા)  ુ ા મત વનો 
ઉપદેશ અમે કહ ું—એમ ‘કહ ું‘ (એ ું) એમણ ે(આચાયદેવે) ક ું,  યારે હવ ે
એને  શ યને એ જ   થયો. બી  વાત નહ   (કે)  યવહાર પહેલો કરવો ને 
પછ  આવે.... એ વાત અમે  ાં તને કહ  હતી ? અમે તો  ુ ા માનો ઉપદેશ 

કર ું (એમ ક ું હ ું). હવ ે ુ ં ૂછ,  ુ ં ૂછ ુ ંછે ? તો એ  ુ  આ મા કોણ છે ? 
બસ, એક જ વાત. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  

એ એવો  ુ  આ મા....  છે ને ? कोडसौ शु आिेत. અ ૃતચં ાચાય 
સં કૃતમા ં (આમ  ક ુ ં તેની  જયચંદ એ)  સં ધ  કર   કે  જે ુ ં વ પ  ણ ું 
જોઈએ ?..... કે જે ુ ં વ પ  ણ ુ ંજોઈએ ? એવો ત ે ુ  આ મા કોણ 

છે કે જે ુ ં વ પ  ણ ુ ંજોઈએ ? અને  ણે તો  વસંવેદન થાય અને  યાલ 

થાય. આવા  ના... આવા  પ્ર ના  ઉ ર પ ગાથા ૂ  કહે  છે. આવી  જેને 
અંતરથી ધગશ અને  જ ાસા થઈ છે એને આ મા   ૂ  કહેવામાં–આ ત વનો 
ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. છ  ગાથામાં કહેશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૮ 
ગાથા - ૬ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૪,  ુ વાર, તા. ૨૬-૯-Õ૬૮ 
 

આ સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર. વા ત વક  વ ય કોને  કહેવો 
એનો  ુ ય અ ધકાર  છે આમાં.  અહ   શ ય ે   કય   પાંચ  ગાથા  સાંભ ા 
પછ . હવ ેપ્ર  ઉપજે છે કે એવો  ુ  આ મા કોણ છે....   તમે ક ું કે અમને 
ુ એ  ુ ા મત વનો  ઉપદેશ આ યો અને અમને  ુ ા મત વનો  નજવૈભવ 
ગટ થયો છે. એનાથી અમે આ માને—આ મા કહો, સમય કહો, પદાથ કહો— 

કહે ું,  ુ  આ માને કહે ું, સમયને કહે ું, સમયસારને કહે ું,  ુ ા માને કહે ું. 
તો  કહે  છે  કે,  એ  ુ  આ મા  છે  કોણ  ?  જુઓ  ! આ  ૂળ  ગાથા  છે આ. 
સ ય દશનનો  વષય  ુ ં છે  અને  સ ય દશન  કેમ  થાય  ?  એ  આ  વાત  છે. 
સમ  ંકાઈ ? ઓરા આવો, અહ  જ યા છે, અહ  આવી  ઓ. ..... એ તો 
ભલે ર ા, બી  મોઢા આગળ આવી  યને એકાદ. એ ું  થાન બદલ ું કઠણ 

છે. ...... સમ ં કાઈ ? 
શ યનો   છે કે એવો ત ે ુ  આ મા કોણ છે કે જે ુ ં વ પ  ણ ું 

જોઈએ ? જેનાથી સ ય દશન થાય અને અનંત કાળના જ મ-મરણ ગળ   ય 
એવો ત ે ુ  (આ મા) કોણ છે ? એમ   કરે છે. સમ ં કાઈ ? એ પ્ર ના 
ઉ ર પ ગાથા છે. એવી જેને અંતર ધગશ થઈ છે એને આ ઉ ર કહેવામાં આવે 
છે, જેથી એને સમાધાન થાય એમ કહે છે. છ . 

ण िव होिद अमो ण पमो जाणगो  जो भावो । 
एव ं  भणिंत   सु ं  णादो    जो    सो       सो   चवे ।।६।। 
નથી અપ્રમ  કે પ્રમ  નથી જે એક  ાયક ભાવ છે, 
એ ર ત ‘ ુ ’ કથાય, ને જે  ાત  તે  તો  તે  જ  છે. ૬. 

જુઓ ! આ સમયસારની શ આત અહ થી  ૂળ થાય છે. જે  ુ  આ મા 
સ ય દશનનો  વષય  અભેદ  ચીજ....  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ  કોને  કહેવો 
ાયકભાવ,  ાયક પદાથ  ુ  આ મા ? છેન ે ાયક–भावो ?  ાન વ પ પદાથ, 
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કાળ  ાન વ પ પદાથ,  ાયકભાવ,  ુ ા મા—એ બ ુ ંએક જ છે. એ કોણ 
છે અને કેમ છે ? કેવો છે ?  

(૧લો  બોલ).  કહે  છે  કે  જે  વ ુ  પોતે  છે  જે  પોતે  પોતાથી જ  સ  
હોવાથી  (કોઈથી  ઉ પ   થયો  ન હ  હોવાથી) અના દ  સ ા પ  છે....  એ 
ાયક એક પભાવ (કે) જેન ે ુ  આ મા કહો,  ાયક– ાન વ પ એક પ ભાવ 

કહો,  ાયક એક વ પ  પદાથ  કહો,  ત ે કેવો  છે  ? પોતે  પોતાથી જ  સ   છે 

એટલે પોતે પોતાથી જ  ન પ  છે. કોઈથી ઉ પ  થયો નથી,  કેમ કે સ ા છે. 
ઉ પ   થયો  નથી,  અના દ  સ ા પ  છે—અના દ  હોવાપણ ે છે.  ાયકભાવ 
અથવા  ુ   આ મા,  ુ ા મ  પદાથ  એ  કોઈથી  ઉ પ   થયો  નથી.  અના દ 
હોવાપણ ે છે, અના દ હોવાપણ ે છે. એથી  પોતાથી  સ  હોવાથી  ઉ પ  થયો 
નથી, તેથી અના દ હોવાપણે છે.  

(૨જો  બોલ).  કદ   વનાશ  પામતો  ન હ  હોવાથી  અનંત  છે.... 
ભ વ યની  વાત  લીધી.  અના દ  હોવાપણ ે છે—ઉ પ   થયો  નથી  માટ ે અથવા 
કોઈથી ઉ પ  થયો નથી માટ.ે ઉ પ  થયો નથી માટ ેઅથવા કોઈથી ઉ પ  થયો 
નથી  માટ.ે...સમ ં  કાઈ  ?  એ અના દ  સ   સ ા વ પ  (છે)....  ભગવાન 
આ મા  ાયકભાવ  ુ ા મ પદાથ, (જેમ) અના દ સ ા પ છે એમ અ વનાશી 
છે.  કદ   વનાશ  પામતો  નથી,  ભ વ યમા ં પણ  કોઈ  દ’  નાશ  પામતો  નથી, 
અનંત છે. કહો, સમ ય છે કાઈ ?  

ીજો બોલ. અને  ન ય ઉ ોત પ  છે.  ન ય—વતમાન એમ.  કાયમ— 
ન ય  ગટ પ જ  કાશ— પ પ છે એ ું  કાળ.  (૧) અના દ સ ા પ  છે, 
(૨)  અનંત  છે—નાશ  ન  થાય  એવો  (છે),  (૩)  વતમાન  ન ય  ઉદય પ  
(-ઉ ોત પ) છે. પછ  જર  અથ કય  (એ જયચંદ) પં ડત ેકય  છે (કે) હોવાથી 
ણક નથી. પાઠ આટલો છે. સમ ં ? िनोोतो.... સમ ય છે ?  ન ય 

ઉ ોત  છે  (એટલે)  કાયમ  ગટ પ જ  છે,  કાશની  ૂ ત  ન ય–કાયમ  છે. એ 
ચૈત ય  ાયક વ પ  ુ  આ મા પદાથ–વ ુ એ  ન ય ઉ ોત—કાયમ એવો ને 
એવો  ન ય છે. સમ ય છે કાઈ ? (૧) અના દ સ ા, (૨) નાશ ન થાય એવો, 
(૩) વતમાન  ન ય ઉ ોત પ  કાળ એમ ને એમ.  

(૪થો  બોલ). અને  પ   પ્રકાશમાન  યો ત  છે....  ભગવાન આ મા 
વ ુ તર કે,  ય તર કે,  ાન વ પ— ાયકભાવ તર કે એ તો  પ  પ્રકાશમાન 
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યો ત  છે—  ગટ  કાશમાન  ચૈત ય  યો ત  છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  સત્  
છેન ે ?  સત્  છેન ે ?  ુવ  છેન ે ?  વભાવભાવ પ,  વભાવભાવ પ  છે.  પ  
પ્રકાશમાન  યો ત  છે  એવો  જે  ાયક  એક  ‘ભાવ’  છે....  આ  યા યા 
जाणगो  जो भावो—બીજુ પદ છે ને ? એની  યા યા કર . जाणगो  जो भावो.... 
એવો—આવો જે  ાયક—  ાન વ પ,  કાળ  ાન વ પ  ાયક. 

(૧)  અના દ  સ ા,  (૨)  નાશ  ન  થાય  એવો,  (૩)  ન ય  ઉ ોત પ,  
(૪)  ગટ  કાશમાન— પ   યો તમાન એવો જે  ાયક એક  ‘ભાવ‘  છે—
એવો  ાયક એક  ‘ભાવ‘  છે. સમ ં  કાઈ ?  જુઓ  ! આ વ ુ  ાયક  ુ  
આવો એક  ‘ભાવ‘  છે,  એક  ‘ભાવ‘  છે.  કહો,  સમ ય  છે  કાઈ  ? એવો  જે 
ાયક એક  ‘ભાવ‘— વભાવભાવ વ ુ એને સંસારની અવ થામાં (એટલે) 

હવ ે પયાયથી એને  જોઈએ  તો....  વ ુ  તો આવી  છે.  સમ ં  કાઈ  ? આ 
બાજુ.. અહ  જ યા કરજો દેવશીભાઈ !  યાં જ યા કરજો.  

ુ ંક ું આ ? ફર ને.  શ ય ેએમ   કય  છે  કે મહારાજ ! એવો  ુ  
આ મા તે કોણ છે કે જેન ેઅ ુભવે  વને સ ય દશન થાય ? ...... સમ ય છે 
કાઈ ?  ું    છે ? પ્ર  ઊપજે છે કે એવો  ુ  આ મા કોણ છે....  યારે 
એમ તમે ક ુ ંકે અમને  ુ એ, તીથકરોએ, સવ ોએ  ુ ા માનો ઉપદેશ આ યો 
અને  અમારો  નજવૈભવ  ( ગ ો)......આ મા આનંદ ૂ ત,  સ ચદાનંદ  ુ, 
સ વ પ છે એ ું અમન ેભાન થઈને અમને અતી ય આનંદનો  વાદ આ યો 
છે—એવા અમે  છ એ એમ  ુ ન  કહે  છે.  સમ ય  છે  ? અતી ય આનંદના 
વાદમાં  અમે  છ એ.  (એક વ– વભ ત)  એવો આ મા અમન ે માં આવતાં 
અમે આનંદમા ં મ  છ એ,  વસંવેદનમાં  મ  અમે છ એ  (અને) એવા આ મા 
અમે (છ એ). 

યારે  શ યે  ૂ ું, એવો ત ેઆ મા કોણ છે કે જે આ માન ે યે  વન ે
સ ય દશન થાય ? જેને અનંત કાળમાં એણે  યો નથી, એનો અ ુભવ કય  

નથી  પયાયમાં,  તો એ ચીજ  છે  કોણ ? એ  ય—એ વ ુ  છે  કોણ ? એના 
ઉ રમાં કહે છે. શ આતથી પહે ું (લઈએ). 

(૧લો  બોલ).  જે  પોતે  પોતાથી  જ  સ   હોવાથી  અના દ  સ ા પ 
છે.... ભગવાન આ મા પોતાથી  સ   છે.  સ  એટલે  ન પ —એની ઉ પ  
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કોઈ ચીજથી થઈ નથી, એનો  કોઈ ઉ પ   કરનાર  નથી.  ‘છે‘ આ મા એ પોતે 
પોતાથી જ  સ  હોવાથી અના દ સ ા પ છે..... અના દ હોવા પે છે. એક 
(વાત). 

(૨જો  બોલ).  કદ   વનાશ  પામતો  ન હ  હોવાથી  અનંત  છે..... 
ભ વ યમાં  કોઈ  દ’  નાશ  ન  થાય  એવી  અના દ  ુવ  સ ા  ભગવાન 
સવ વભાવી,  ાયકભાવી, આ મા અ વનાશી છે.  

(૩જો બોલ).  વળ   ન ય ઉ ોત પ.....  ગટ વતમાન  ન ય  કાશ પ 
કાયમ. 

(૪થો  બોલ)  પ   પ્રકાશમાન  યો ત  છે..... એવો  જે આ ભગવાન 
આ મા, એવો  જે  ાયક  એક  ‘ભાવ’  છે.  લો, આ એટલો  જવાબ આ યો 
પહેલો.  એવો  એક  ાયકભાવ  છે—(કે)  જે  એ  ાયકભાવની    કરવાથી 
સ ય દશન  થાય.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  જુઓ ભીખાભાઈ  ! આ  તમારો  ઉ ર 
આવે છે આ. આહાહા !  ુ ંથાય ?  

જે  ાયક એક  ‘ભાવ‘  છે  એમ  શ દ  પ ો  છે.  પાઠમા ં એટ ુ ં છે  કે  
जाणगो  जो भावो..... ાયકભાવ.... બીજુ પદ છે એનો અથ કય  : આ  ાયક 
એક ‘ભાવ‘, એક ‘ભાવ‘, (કે જેમાં) પયાયભેદ નહ , રાગ નહ ,  ન મ  નહ . એ 

ચીજ એક પ ભાવ  છે—એન ે ુ  આ મા કહ એ, એને  ય વભાવ કહ એ, 
એને  ાયક  ુ ા મા કહ એ, એને પોતાનો પરમ પદાથ–પા રણા મકભાવ પદાથ 
કહ એ કે જેની અંદર   આપવાથી (સ ય દશન થાય છે). એ સ ય દશનનો 
વષય છે એ. સમ ય છે કાઈ ? સ ય દશન—(મો માગ ું) પહે ું (અંગ એ ું) 
સ ય દશન એનો  વષય એ  છે  કે  ાયક એક પ  ુ  આ મા ભાવ–પદાથ  છે 

(અને) એની   કરવાથી સ ય દશન થાય છે. કહો, સમ ય છે કાઈ ? ધમની 
ઉ પ ું કારણ આ છે. ધમ ત ે(નવો) ઉ પ  થાય છે, ધમ કાઈ અના દનો નથી. 
વ ુ અના દની છે.  

ભગવાન  ાયકભાવ—(કે  જે)  ાન વ પ  ભાવ,  ચૈત યભાવ,  અના દ 
સ ા પ, અનંત—નાશ ન થાય એવો,  ન ય  કાશ પ,  પ   કાશમાન  યો ત 
છે—એ તો છે એ છે. એને  ગટ થ ું નથી (કે) તેનો નાશ થતો નથી. એવો જે 
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ભગવાન આ મા  ાયક  એક  ભાવ પ  છે,  એની    કરવાથી  સ ય દશનની 
ઉ પ  થાય છે (-ઉ પાદ),  મ યા વનો નાશ થાય છે(- યય),  ાયકભાવપણે— 

ુવપણ ે યેયમાં  કાયમ  રહે  છે(- ૌ ય).  સમ ં  કાઈ  ?  ૂળ  ગાથા  છે આ 

છ ના લેખ. ફરે જ ન હ, આ છ  ગાથાનો ભાવ  ણ કાળમા ંફરે નહ  એવો છે 

ભાઈ ! આ તો અલૌ કક વાત છે.  
અનંત કાળથી એણે સ ય દશન ને એનો  વષય  ું છે એ સાંભ ો નથી. 

સમ ય છે કાઈ ? અનંત વાર નવમી  ૈવેયક ગયો. ‘ ય સંયમસ ે ૈવેયક પાયો, 
ફેર પીછો પટ ો.‘ સમ ય છે ? ‘સ ય‘માં આવે છે. આ તો એમાંÑચાર 
સ યમાળામાં—આવ ે છે. એ  વળ  આમાં—છ  ઢાળામાં આવે  છે. આ  તો 
ચાર સ યમાળા આવે  છે. એ બધી–ચાર સ યમાળા મ તો દકુાન ઉપર 
વાંચેલી ત ે દ‘  સ ેર સાલ પહેલા. ચાર સ યમાળા. એક એક વાંચે ું બ ું, 
(કારણ  કે)  ન ૃ   ઘણી  ને.  એમા ંઆ  હ ુ ં ‘ ય  સંયમસ ે ૈવેયક  પાયો,  ફેર 
પીછો પટ ો.‘  સ ય દશન  વના અનંત વાર એવા જ મ-મરણ કયા, પણ એણે 
સ ય દશન  ુ ંછે અન ેએ ું  યેય  ુ ંછે એ લ માં અને અ ુભવમાં લી ું નથી.  

એ કહે છે, એવો જે  ાયક એક ‘ભાવ‘ છે ત ે ુ ા મા છે એમ કહે છે 

ૂળ તો. પણ એ  ુ ા મા કોને ( ા ત) થાય એ પછ  કહેશે. સમ ય છે કાઈ ? 
આવો  ુ  આ મા ભગવાન પોતે  ુવ..  ુવ.. જેમાં અનંતા.... જે  સ  છે એક–
એક  સ , એ  સ ને જે કેવળ ાન, કેવળદશન, આનંદ આ દ પયાય  ગટ  છે 

એ  પયાય  છે,  ુણ  નથી  કાઈ.  સ દશા  એ  પયાય  છે,  એ  પયાયમાં  જે 

કેવળ ાન, અનંત આનંદ આ દ  ગ ા છે એ (પણ) પયાય છે.  સ ને પયાય 
એક  સમય  રહે  છે,  બીજે  સમય ે એ  પયાય  બી   થાય  છે.  પહેલા  સમયની 
(પયાયનો)  યય  થાય  છે,  (બી   સમયે)  બી નો  ઉ પાદ  થાય  છે.  તો 
કેવળ ાનની  પયાય  પહેલે  સમયે  જે  થઈ  હતી  તે  બીજે  સમય ે ય  છે  અને 
( યારે)  નવી  (પયાય  ઉ પ )  થાય  છે.  એવી  એવી  કેવળ ાન,  અનંત આનંદ 
આ દની  પયાયો—કે  જે  યારથી  ગટ ે છે  ( યારથી લઈને) અનંત  કાળ  ગટ 
થાય છે ત ેઅનંતી કેવળ ાનની પયાય—આ માના  ાન ુણમા ંપડ  છે (અથાત્) 
આ  ાયકભાવમા ં પડ   છે.  સમ ં  કાઈ  ? એવો  જે આ મા  ાયક  ચૈત ય 
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ાન વ પ છે ત ેએક ભાવ પ વ ુ છે, ત ેસ ય દશનનો  વષય છે અને તેને  ુ  

આ મા કહેવામાં આવે  છે.  પણ  ‘ ુ  આ મા‘  કહેવામાં આવે એ  (વાત)  પછ  

લેશ ેભાઈ  ! અહ  તો બસ, આટ ુ ં ‘ ાયક એક ભાવ છે‘  (એમ કહે  છે). હવ ે
એને પયાયમાં  ુ ા મા ુ ંભાન  ારે થાય એ વાત કરતા ંપહેલા એની પયાયમાં 
ુ ંછે એ બતાવે છે.  

તે સંસારની અવ થામાં..... આવો ભગવાન આ મા  ાયક પે, એક પ ે
હોવા છતાં (એટલ ેકે) વ ુ વભાવ  ચદાનંદ  ુ, કેવળ ાનનો કદ આ મા  ુવ,  
અનંતી કેવળ ાનની પયાયનો  પડ (એવા)  ુણ( વ પ) આ મા અના દ એક પ 
હોવા  છતાં,  સંસારની  દશાથી  જોઈએ—પયાય થી  જોઈએ—
યવહાર થી  જોઈએ  તો  તેની  અવ થામા ં અના દ  બંધપયાયની 
ન પણાથી.....  ભાષા  એ આવી  ભાઈ  !  બેયમાં  (બંધપયાયની  વાતમાં  અન ે
ય વભાવની વાતમાં ટ કામાં) ‘ ન પણ‘ (શ દ) છે, બેયમાં ‘ ન પણ‘ (શ દ) 

છે.  પછ  એ  તો  (‘અપે ાથી‘  શ દ)  ના યો. આમા ં ( ય વભાવની  વાતમાં)  
છેન ે? અહ   (બંધપયાયની  વાતમાં)  તો  (શ દ)  ‘ ન પણ‘  છે,  પણ આ  ( ય 
વભાવની વાતમાં) તો ‘ યના  વભાવની અપે ાથી‘ એમ લ ું છે એમાં. પણ, 
યાં પણ ‘ ન પણ‘ છે  ૂળ પાઠમાં. પયાયની  ન પણાથી જોઈએ..... 

ોતા :  ય વભાવ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ  પછ   વળ . અહ   (શ દ)  ‘ ન પણ‘  છે.  પહેલી 

અહ   પયાય.....  વ ુ  તો આવી  (- ુ )  છે,  પણ  એની  વતમાન  અવ થાની 
થી  જોઈએ— યવહારનયથી  જોઈએ—અ ુ નયથી  જોઈએ—  પયાય-

નયથી  જોઈએ—ભેદ થી  જોઈએ—તો  બંધપયાયની  અપે ાથી  ીર-
નીરની જેમ.....  દૂધ અને પાણી જેમ ભેગા  દેખાય છે, એમ કમના પરમા ઓ 

જડ  અને  ભગવાન  આ મા  (જુદા  હોવા  છતાં)  યવહારનયે—વતમાન 
પયાય થી—જોઈએ  યારે  કમ ુ  ગલો  સાથે  એક પ—કમના  ન મ ના 
સંબંધમાં  જોડાયેલો  છે.  વતમાન  અવ થાથી—પયાય થી—દેખતાં 
(કમ ુ  ગલો સાથે) એક પ હોવા છતાં....  ણે બેય એક હોય, એક પ હોય 
એમ દેખાય છે.  કાળ  ય  વભાવ તો છે ત ેછે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 
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સંસાર  દશામાં—એની  પયાયની  અવ થામાં  અના દ  બંધપયાય—  કમના 
સંબંધની અવ થાથી ઉ પ  થયેલી દશા, એ અપે ાથી જોઈએ તો  ીર-નીરની 
જેમ કમ ુ  ગલો સાથ ેએક પ હોવા છતાં..... એ એક વાત થઈ.  

બી   વાત.  યના  વભાવની અપે ાથી જોવામાં આવે....  જુઓ 

હવે. ભગવાન આ મા વ ુ— ય  ાયકભાવ કે જેન ેપહેલા ‘એક  ાયકભાવ‘ 
ક ો હતો એ  ય વભાવની—વ  ુસત્ સત્ અનંત  ાના દ  વભાવથી  ુવ પ 
એવા  ય વભાવની  અપે ાથી....  (અહ )  ‘અપે ા‘  (શ દ)  લીધો  છે,  પણ 

પાઠમાં  (સં કૃત  ટ કામાં)  ‘ ન પણ‘  (શ દ)  છે.  ય( વભાવ)ના  ન પણથી 
જોઈએ તો.... એમ (લે ું અને) પયાયના  ન પણથી જોઈએ તો..... એમ (લે ું). 
‘મો માગ  કાશક‘માં (શ દ) લીધો છેન ે‘ ન પણ‘ ? એ અહ થી આવે છે. બે 

કારે  ન પણ  છે—મો માગ ું  બે  કારે  ન પણ  છે,  મો માગ  બે  નથી. 
મો માગ તો એક જ છે. (સાતમો અ ધકાર, ઉભયાભાસી  મ યા   કરણ.) 
અમરચંદભાઈ !  

ભગવાન આ મા  ુ   ાનનો કદ, અનાકુળ આનંદનો  પડ  ુ છે. એવા 
ય વભાવને  ય વભાવથી જોઈએ તો.... પહેલા વ ુ  ક ધી  ‘ ાયકભાવ‘. 

પછ   ક ુ ં કે  એની  પયાયથી–અવ થાથી  જોઈએ  તો  ણે  કમ ુ  ગલ  સાથે 
ન મ –નૈ મ ક સંબંધમા ં યવહારે એક પ  દેખાય  છે.  હવ ે કહે  છે  કે  વ ુના 
વભાવની  અપે ાથી  જોઈએ  તો  જે ું  મટ ુ ં કઠણ  છે  એટલે  કે....  હમણા ં
બીજો  અથ  કય   પં ડત એ.  ‘र‘  શ દ  પ ો  છેને  ?  रकषाय-
चबोदयविैचवशने.... એટલે  કે  ઘણા  કારે—અનંત  કારે  કષાયચ ના 
ઉદયની  વ ચ તા છે. કમના ઉદયની ઘણા  કારે—અનંત  કારે—અનેક  કારે 
( વ ચ તા છે). એવો કષાયચ  એટલે કે મોહચ  જડ ું, જડ ુ ંહ  મોહ(ચ ), 
એના ઉદયની—ઉદય ત ેજડનો, એની  વ ચ તા અનેક  કારની એને આ મા 
વશ થાય છે પયાયમાં. સમ  ંકાઈ ?  

ું  કહે  છે  ? ભગવાન આ મા  ાયક એક પ ભાવ—વ ુ  હોવા છતાં, 
પયાય—વતમાન અવ થાની અપે ાથી જોઈએ તો, પાણી અને દૂધનો જેમ એક 
ે ાવગાહે  ન મ પ સંબંધ છે એમ, અહ યા આ માને અને કમના રજકણો—
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ૂળન ેએક  ે ાવગાહ એક પ(પ ં છે એમ)  યવહારનયથી દેખવામા ંઆવે છે. 
પણ વ ુથી જુઓ તો, જેનો અંત (આવવો સહેલો) નથી એવા અનેક  કારના 
કષાયચ —જે  મોહ  જડકમ  એનો  ઉદય  (ને)  એની  વશેષતા— વ ચ તા 
(અથાત્)  ઉદયની  અનેકતા  એને  વશે....આ મા  પયાયમાં  એન ે વશે  (થયો), 
પયાયમાં  એને  વશે—એને  તાબે  (થયો).  કમને  લઈન ે નહ .  કમમાં  તો—એની 
સ ામાં—જડની  સ ામાં—ઉદય પી  (-ઉદયની)  વ ચ તા  આવી  છે.  (પણ) 
અહ યા ( વે) એને (-કમને) વશે.... ( વે) પોતાની પયાય એન ે(-કમને) વશ 

કર  છે. સમ ં કાઈ ? ન સમ ં ? કમનો દોષ નથી, કમ તો પર ય છે. 
એના—કમના  ય- ુણ-પયાય કમમાં છે. કમના  ય એટલે પરમા ઓ, ુણ 

(એટલે) એની વણ-ગંધ આ દ શ ત અને પયાય (એટલે) એનો ઉદય થયો તે. 
—એ  ય, ુણ, પયાય  ણેય  અ વ—જડ,  જડમાં  છે. જડ  છે  ને  ? 
આહાહા ! સમ  ંકાઈ ?  

‘ વહુયરયમલા’  નથી  આવ ુ ં ?  ‘લોગ સ‘માં  આવ ે છે  કે  નહ   ?  
‘ વહુય‘ =  વ– વશેષે, હુય–ટા ા છે. ‘રયમલા‘. ‘રય‘માં ‘ય‘નો ‘જ‘ થાય છે. 
રજ = આઠ  કમની  રજ.  ત ે હુય અને  મળ  (-મલા) એટલે  ુ ય-પાપનો  મેલ, 
વક પ, ભાવકમ. —એ બેન ેટા ા છે. આવે છે એમાં. પણ અથની  ાં ખબર 
છે અ યારે ? જેઠાલાલભાઈ ! હાકે રાખે ગાડા ‘ વહુયરયમલા.‘ નહો ું ક ું એક 
ફેર   (કે) ઓલા  સમજે  નહ .  વશા ીમાળ  અને  દશા ીમાળ ને–બેને  તકરાર. 
અથ  સમજે  ન હ  ‘લોગ સ‘નો.  પછ   ઓલા  દશા ીમાળ ની  બાઈ 
‘ વહુયરયમલા‘ (ન ેબદલે)  ‘ વહા રોઈ મ ા‘ (એમ બોલી). ઓલા (માણસો) 
કહે,  ‘આપણી  અહ ની  તકરાર  લોગ સમાં  ાંથી  આવી  ?  આપણી  તકરાર 
દશા- વહાની  હોય.‘  દશા- વશા સમજત ેહ ? આ વાણીયામાં  (નાત)  હોય  છે  
ને ? અમારે દશા ીમાળ  અને  વશા ીમાળ . બેયન ેતકરાર થઈ ગઈ લીમડ માં. 
અથ  આવડ ે નહ .  ભગવાનભાઈ  !  ‘ વહુય‘  છે  ને  ?  (એટલ ે બોલી)  વહા, 
‘રયમલા‘ (એટલે બોલી) રોઈ મ ા. ‘એલા આ ‘લોગ સ‘માં  ાંથી આ ુ ં? 
આપણી તકરાર અહ   ાંથી આવી ? અથ તો જુઓ !‘ અરે ! આ તો  વશાની 
વાત નથી, આ તો  વહુયરયમલા છે. ભગવાન પરમા મા  લોકનાથ  ુ ! આપ ે
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‘ વહુય‘— ૂઈ—ખંખેર  ના યા છે. જેમ પંખી  ૂળને ખંખેર  નાખે, એમ રજ— 

ર-જ—રય—આઠ  કમની  રજ  ખંખેર   ગઈ  (-નાખી)  છે  અને  ‘મલ‘— ુ ય-
પાપ— ુભ-અ ુભ રાગ પ જે  વક પો દયા,  દાન,  ત, કામ,  ોધના ભાવ  છે 

એ  ુ ય-પાપના ભાવ મેલ (છે અને) એને ટા ા છે આપે. આપ વીતરાગ થયા 
છો. સમ ં કાઈ ?  ુ ંથાય ? (અ યારે) એવી ચીજ થઈ ગઈ છે કે નથી એના 
(શ દોના) અથની ખબર કે નથી એના ભાવની (ખબર) અને વ ુ  ુ ંછે અને કેમ 

  કરવી—એ  આખી  બધી  વાતનો  ફેરફાર  થઈ  ગયો  છે  આખો.  સવ  

પરમા મા  લોકનાથ  વીતરાગદેવનો—પરમા માનો—પરમે રનો  માગ.... 
સમ ય છે ? કહે છે, આ માગ છે ભગવાન !  

વ  ુ ભગવાન— ય વભાવથી  વ ુ  જોઈએ,  તો  તો  તેમાં  ઉદયની 
અનેકતાની  વ ચ તાના વશ ેથયેલો આ મા.... પયાયમાં હ , પયાયમાં. વ ુ તો 
વ ુ છે. એવા વશે પ્રવતતા.....  ુ ં વતતા ? ‘વશ ેપ્રવતતા‘.... ભાઈ ! એમ 
ક ું છે. ઉદયની અનેકતાની .....  વ ચ તા—જડમાં, એ તો જડની પયાય. હવ ે
આ મા  તેને  વશે  વ ય  એ  વની  વકાર   પયાય.  સમ  ં કાઈ  ?  ુ ય-
પાપન ેઉ પ  કરનાર.... જુઓ !  ુ ંકહે  છે ?  ુ ય-પાપના નવા જે રજકણો 
બંધાય  છે  એને  (- વને),  ત ે નવા  ુ ય-પાપ  બંધાય  એને  ઉ પ   કરનારા 
ન મ પ કોણ  છે ?  (કે) સમ ત અનેક પ....   उपाનો અથ  ‘સમ ત‘  કય   
છે  ?  उपा.  ‘उपा‘ શ દ  પ ો  છે. िनव त कानामपुा.... ‘અનેક‘  તો  વ ની 
યા યા  છે. उपाની  યા યા  ‘અનેક પ  ા ત કયા  છે‘ એમ ?  વ   (એટલે) 
અનેક ને उपा (એટલે)  ા ત ક  ુછે. શ દ બરાબર નથી, અથ નથી બરાબર.  

વાત તો ખરેખર તો આમ છે  કે વ ુ પોતે  ાયકભાવ  ચદાનંદ  ુ  ુવ 
હોવા  છતાં—એક પ ે હોવા  છતાં—એની  વતમાન  અવ થામાં  એ  કમ  ુ  ગલ 

સાથે  ન મ પણ ે યવહારથી એક પ દેખાવા છતાં (-દેખાય છે). તેને (- વને) 
કેમ આમ  થાય  છે  ?  કે  કમની  અનેક  વ ચ તા  જડમાં  જડન ે કારણે  છે.  એ 

જડ(કમ)ના  ઉદયની  સ ા  પડ   છે એમાંથી  ઉદય આવતા  તેની–જડની  પયાય 
થઈ.  (હવે)  એને  વશે આ મા  પોતાના  ય વભાવ  તરફ  ન  જતાં  (એટલ ે કે) 
વતમાન  પયાયથી  ય વભાવ  (તરફ)  ન જતાં,  વતમાન  પયાય તેને  (-ઉદયને) 
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વશ થતાં  નવા  ુ ય-પાપને ઉ પ  કરનાર એવા  ુભા ુભ ભાવને અંગીકાર 
કયા  છે  જેણે,  યો.  ઉ પ   કરનાર  સમ ત  અનેક પ.....  ા ત  કયા  છે. 
‘અંગીકાર  કયા  છે‘  એમ  ક ુંને  ભાઈએ.  વ પ  અંગીકાર  ક ુ  છે  એમ, 
અનેકપણાન ે ા ત ક ુ છે.  

એટલે,  ુ ંસમ ં કાઈ ? આ બાજુ એક પ ભગવાન છે, વ ુ  ાયક 
એક પ વ ુ છે. પણ આ બાજુ પયાયમાં  ુ ય અને પાપન ેઉ પ  કરનારા એવા 
અનેક  કારના  ુભ ને અ ુભ— ુ ય ને પાપ (અથાત્) દયા, દાન,  ત, ભ ત, 
કામ,  ોધા દ—એ  ુભા ુભ ભાવ તેને  ા ત થયો, એવા ભાવો તેમના  વભાવે 
પ રણમતો નથી એમ હવે અહ યા આચાય લે છે. પયાયે આમ  ા ત છે, છતાં 
ય વભાવથી જોઈએ તો ત ે ય  ુભા ુભભાવ ેથતો નથી. આહાહા !  

ફર ને.  ભગવાન આ મા  ુ   ચદાનંદ  ુ  (છે  કે)  જેને  સ ય દશનનો 
વષય  કહ એ,  જેન ે ુ  આ મા  કહ એ.  કેમ ?  કે  કમ,  શર ર એ તો અ વ 
ત વમા ં ય છે. સમ ય છે કાઈ ? અને કમમાં જે શાતા-અશાતા બંધાય છે એ 

બધા અ વત વ—જડમાં ( ય છે), આઠેય કમના  ય- ુણ-પયાય જડ છે. 
હવ ે આ માની  પયાયમાં  જડન ે વશ  થઈને....  આમ  ( વમાં)  ન  આવતાં  એન ે
(જડને) વશ થઈને, પયાયમાં—અવ થામાં—હાલતમાં—એન ેતાબે થઈને, એન ે
લ   કર ને  ઉ પ   થતાં  ુભા ુભ  ભાવ  નવા  ુ ય-પાપ ું  કારણ  (થાય)  છે. 
સમ  ં કાઈ ? ખરેખર  ય તો..... અહ થી હવ ે ( ય)  લે ું  પાછુ.  યના 
વભાવની અપે ાથી— ન પણથી  કહેવામાં આવે  તો  ત ે ુભા ુભ  ભાવ પે 
થતો નથી, થયો નથી. આહાહા ! 

વ  ુ છે  વ ુ  ાયક ૂ ત  ચેતન  ુ  ુવ,  ( યારે)  એ  ુભા ુભ  તો 
ખરેખર  તો અચેતન  છે.  અચેતન એટલે  ?  એ  રાગ  છે,  એ  રાગ  નથી  ણ ુ ં
પોતાન ે કે  રાગ  નથી  ણ ુ ં ાયક  ચૈત યને,  (તેથી) એ અચેતન  છે. અચેતન 
એટલે આમ રગ-ગંધ- પશ(વાળો) એમ નહ ,  પણ એમાં  ચૈત યના— ાયકના 
ૂરના તેજનો જેમાં અભાવ છે.  ુભ-અ ુભભાવ— ુ ય-પાપના ભાવ—દયા- 

દાન- ત-ભ તનો  ુભભાવ,  હસા-જૂઠુ-ચોર   આ દનો  (અ ુભ)ભાવ  કે 
મ યા વભાવ—એ ભાવમાં,  ચૈત યનો  કાશ છે તેનો એમાં અભાવ છે.  કેમ  કે 
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વકૃતભાવ  નથી  ણતો  પોતાને  (કે) એ  વકૃતભાવ સમીપમાં  ાયક  છે એને 
નથી  ણતો.  તેથી  તેને  અચેતન  એટલે  કે  ાયકના–ચૈત યના  ુ   નમળ 

કરણથી  વ ભાવ  હોવાથી  એને  અચેતન  કહેવામાં  આ યા  છે.  ચેતનનો 
અભાવ  (એટલે  કે  ચેતનપ ં)  નહ ,  માટ ે અચેતન  એમ.  સમ ય  છે  કાઈ  ? 
ઝ ણી વાત છે ભાઈ ! આ વ ુ તો  ૂળ વ ુ છે ભગવાન! આ તો અનંત કાળમા ં
એણે  ૂળ ચીજનો પ ો લીધો નથી  ુ ! સમ ય છે કાઈ ? 

ભગવાન....  આ  ગાથામાં  તો  આખી  ૂળ  રકમને  ૂકે  છે,  ૂળ  રકમ. 
વા ણયાન ેહોય ને ? પાંચ-દસ લાખ ( યાજે) આ યા   હોય છ આનાની તર કે. 
વીસ વરસ  યાજ ખા ું. (પછ  કહે) : ‘ ૂળ રકમ તો લાવ હવ ે?  યાજ ખાધા 
ઘણા  વરસથી,  પણ  રકમ  (લાવ) ?‘  (ઉ ર)  :  ‘રકમ  નથી.‘ અરે  ! આ  ારે 
આ ું ક  ુ? એમ આ ધમની  ૂળ રકમ (એવા) સ ય દશનમાં  ુ ં છે એની વાત 
ચાલ ે છે. એ,  યાલભાઈ  ! કહે  છે, ભગવાન આ મા....  શ ય ે ૂ ું  :  ‘ ુ  ! 
નાથ ! એવો ત ે ુ  આ મા  ાયકભાવ એક પ પદાથ કોણ છે એ ત ે?‘ ભાઈ ! 
એ એવો પદાથ છે કે અના દ–અનંત,  ન ય  ગટ પ, એક  વભાવ પ છે.  

હવે,  એ ું  ુ પ  ં થાપ ું  છેન ે ભાઈ  !  હવ ે ‘ ુ ‘  ારે  એને 
કહેવાય?.....  એ  છે  તો  ુ   એ,  પણ  એને  ારે  ‘ ુ ‘  કહેવાય?  કે  એની 
પયાયમાં તો.... જડકમની અવ થા—જડ ું અ ત વ—એમા ં(-જડમાં) છે, એ 

કાઈ આ મામાં  છે  નહ .  કારણ  કે  દરેક  (વ ુના)  ય- ુણ-પયાય પોતાથી  છે 

અને  પર  (વ ુના)  ય- ુણ-પયાય  એનાથી  છે.  વચ ુ ય ે આ મા  છે  ને 
પરચ ુ યથી નથી. પોતે પોતા ુ ં ય એટલે વ ુ,  ે  એટલે પહોળાઈ, કાળ 

એટલે  અવ થા,  ભાવ  એટલ ે શ ત—(ચારેય  પોતાથી)—એનાથી  છે.  પર 
પરમા   (કે)  કમ આ દના  ય- ે -કાળ-ભાવથી આ મા  નથી.  પરના  ય-
ે -કાળ-ભાવથી  (આ મા)  નથી  એટલ ે કમના  ઉદયની  વ ચ તાથી  આ મા 

નથી. એનાથી  (-ઉદયથી)  તો એ  (જડ)  છે.  પણ એના  લ થી  ઉ પ   થયેલો 
વકૃતભાવ  એમાં–પયાયમાં  છે.  પણ  છતાં  એ  ુભા ુભપણ ે ય વભાવ 
પ રણમતો નથી એમ  સ  કર ું છે અહ .  આહાહા ! સમ  ંકાઈ ? 
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વ ુ  (અ ુ પે) પ રણમ ેશી  ર તે ?  ુભ-અ ુભ  વક પ  છે એમાં તો 
ાનના  કરણનો  અભાવ  છે.  ૂયના  કરણો  નીકળે  એ  કાળો  નીકળે  કોઈ  ? 

કોલસાવાળો નીકળે ? એ  કરણમાં તો  કાશ–એકલો  કાશ હોય. એમ ચૈત ય 
ભગવાન  ૂય અનંત  ાનનો  પડ  ુ  છે. એની  પયાય  ગટ  થાય  તો  કરણ 

ાન ું નીકળે, શાં ત ું– ા ું–આનંદ ું એ  કરણ નીકળે. રાગ (કેવો છે) ? એ 

રાગ  તો  બા ુ  ! અચેતન  છે. એટલ ે ?  ચૈત યના  ાયકભાવની  પયાયનો  જેમાં 
અભાવ છે.  યનો તો અભાવ છે,  ુણનો તો અભાવ છે, પણ  ાયક ચૈત યના 
કરણનો—ચૈત યની  નમળ  અવ થાનો—પણ  તેમાં  અભાવ  છે.  સમ ં  
કાઈ ? આહાહા !  

(કહે  છે), જડના ઉદયની  વ ચ તા એનામાં  છે, એ ુ ંઅ ત વ એનામાં 
છે.  આના  (-આ માના)  અ ત વમાં  એને  (-કમને)  વશ  થઈને  પયાયમાં— 

અવ થામાં નવા  ુ ય-પાપન ેઉ પ  કરવામા ં ન મ પે.... જેમ પોતાના ભાવમાં 
(- વના  અ ુ   ભાવમાં)  ન મ પ ે જૂ ુ ં કમ  છે.  એના  (-કમના)  વશ  હોય 
( યારે) ઓ ુ ં જુ ું  (કમ)  ન મ   છે અને  (હવે) અહ  વશ થયો.....હવે અહ  

(કમને) વશ થયો ( યારે) જે અહ  પ રણામ થયા (તે)  ા ? કે  ુભા ુભ. (તે) 
કેવા ?  કે  નવા  ુ ય-પાપના  પરમા   જે એને  કારણે  બંધાય, એમાં આ  ુભ-
અ ુભભાવ  ન મ  છે. સમ ં કાઈ ?  

એવા  ુ ય-પાપને  ઉ પ   કરનાર  સમ ત  અનેક પ  ુભ-અ ુભ 

ભાવો.....  વશ થયો  (કમને) એટલ ેપયાયમાં  ( ુભ-અ ુભભાવ)  હો એમ કહે 
છે.  પણ  એ  પ ે ય વભાવ—વ  ુ ાયક વ પ—ચૈત ય વ પ  ાનની 
ૂ ત— ાનનો  કદ  જે  છે  એ  ય વભાવ—ત ે ુભા ુભ પ ે થયો  નથી. 

આહાહા! સમ  ં કાઈ ? ભગવાન આ મા આ શર ર,  કમ પ ે તો થયો  નથી 
ભાઈ  !  આમા ં યાન  રાખજો.  આહાહા  !  ભગવાન  ચૈત ય  ય વ પ,  ુ  

સ ચદાનંદ—સત્+ ચ +આનંદ વ પ  ુવ,  સવ   પરમે રે  જેવો  જોયો... 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ  ક ું’ ુંને  એક  ફેર   ?  દેવચંદ ની  ુ તમાં આવે  છે. 
દેવચંદ .  ‘ ુ  ુમ  ણગ  ર ત,  સૌ  જગ  દેખતાં  હો  લાલ....Õ  નવમા  
( ુ વ ધનાથ) ભગવાનની  ુ ત કરતા (કહે છે) :  
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ુ  ુમ  ણગ ર ત, સૌ જગ દેખતાં હો લાલ; 
                 નજ સ ાએ  ુ , સૌન ેપેખતા હો લાલ..... 
હે  નાથ  !  હે  સવ   ુ  !  હે  પરમા મા  !  તમે  ણ  કાળ,  ણ  લોકને 

યા  છે  નાથ  !  પણ અમારા આ માની  સ ાન ેઆપ  કેવી  દેખો  છો  ? આ 

( નજ)સ ા હ  આ. એમ  દરેક આ મા.  ‘ નજ સ ાએ  ુ , સૌન ે પેખતા હો 
લાલ.‘ કેમ કે ભગવાન ! આ શર ર, વાણી, મન અને કમ તો અ વત વમા ં ય 
છે અને એમા ં ુ ય-પાપના  વક પો જે ઉઠે છે એ તો આ વત વમાં  ય છે, 
એ આ મત વમાં નથી. તો આ વ અને અ વત વથી  ભ , ભગવાન ! આપ 
આ આ માને  નજ સ ાએ  ુ  જોવો છો. એવી  નજ સ ાન ે ‘ ુ ‘ અંદરમાં 
જોવ ેને નજર કર ને અ ુભવ ે યારે તેને ‘ ુ ‘ આ મા  ણવામાં આ યો અન ે
સ ય  થયો એમ કહેવામાં આવ ેછે.  

ભગવાને—કેવળ  પરમા માએ—જેવો જોયો અહ યા (આ માને) ‘ નજ 

સ ાએ  ુ , સૌન ેપેખતા...‘ એ  (તો),  કહે  છે, ભગવાન  ણે.  પણ અહ યા 
ય વભાવની  એ જોતાં,  કહે  છે  કે ભગવાન  ાયક વ પ  ુ,  ચૈત યના 

હોવાવાળો એકલો સ વનો કુડ ચૈત યનો દ રયો ભગવાન છે, ચૈત યના  ૂર ુ ં ૂર 
છે આ મા. એવો જે ભગવાન  ુ  ચૈત ય, ત ે ુ ય-પાપના આ વપણે થયો જ 

નથી. સમ ં કાઈ ? કમના ઉદયપણ ેતો થયો નથી, શર રપણે થયો નથી. (કેમ 
કે) આ તો બ ું જડ–માટ  છે. આ (-શર ર) તો જડ છે, વાણી જડ છે. સમ ં 
કાઈ  ?  ભગવાન આ મા  વ ુ વભાવથી  જોતાં,  ત ે વ ુ  કમના  વ ચ તાના 
ઉદયના સંગમા ંપડ  છે અને નવા કમને ઉ પ  કરનારા એવા  ુભ અને અ ુભ—
ુ ય  અને  પાપ— શ ત-અ શ ત  રાગ  આ દ—એવા  સમ ત  કારના 
ુભા ુભભાવો પયાયમાં હોવા છતાં, વ ુ ત ે વભાવપણે— ુભા ુભભાવપણ ે

થઈ નથી. વ ુ ( વભાવપણે) થાય ? આહાહા ! કહો, જ ુભાઈ ! આહાહા ! 
આ  વાત  સવ   ભગવાન  પરમે ર  સવાય  કોઈ  ઠેકાણે—  ાંય  હોય  નહ . 
વેદાત (આ દ) બધા (ભલે) વાતો કરે કે ભેદ છે,  ુ  છે ને આમ છે ને ઢ ક  ંછે 

ને.... 
ોતા : ....  ૂલ બાત હૈ, ન વક  બાત હૈ.  
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ૂ ય  ુ દેવ ી :  ...... ન વક  બાત હૈ. મકાનનો પાયો.  યે પાયાક  બાત 
હૈ. પાયાક  બાત હૈ   ુ! આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ?  

કહે છે કે ભગવાન આ મા તો.... ‘ભગ‘ એટલે  ાનલ મી, ‘વાન‘ એટલે 
લ મીવાળો.  ભગવાન  આ મા.....  ‘ભગવાન‘  તર કે  જ  બોલા યો  છે  ૭૨ 
ગાથામાં.  ાયક ચૈત યનો  ૂંજ  ુ છેન ે! એની ખાણમા ંતો અનંતા કેવળ ાનની 
પયાયો પડ   છે, અનંતી  કેવળ ાનની પયાય.  ૂતકાળની પયાયોથી અનંત ુણી 
ભ વ યની  પયાયો  છે. એ બધી  પયાયો  કેવળ ાન  થાય  યારથી  નવી..  નવી.. 
નવી.. સમય.. સમય.. સમય.. સમય.. નવી પયાય થયા કરે. એ બધી જ પયાય ું 
થાન— નધાન  ાન ુણ છે. અને એ  ાન ુણનો આધાર  ય ભગવાન આ મા 

છે. સમ ં કાઈ ? 
આહાહા  !  કહે  છે, એવો  ુ  ચૈત ય  ાયક વ પ એક પ ભાવ  (એક 

‘ભાવ‘) જે ક ો હતો ને ? એ એક પ ભાવ, બે પ ેનથી થયો એમ કહે છે ભાઈ ! 
આહાહા  !  એ  ાયક  એક  ‘ભાવ‘  ભગવાન  છે,  એ  ુ ય-પાપના  વક પના 
પ રણામ પે  પ રણ યો  જ  નથી.  ાન વ પ  ચૈત યઘન  છે  એ,  વકારપણે—
વભાવપણે— ુ ય-પાપપણ ેથયો જ નથી. થાય તો વ ુ રહેતી નથી. સમ ય 
છે કાઈ ? 

આ તો આ મા ું જેણે ક યાણ કર ુ ંહોય એની વાત છે. દુ નયામાં માન ને 
ત ા  (માટ)ે  મર  જ ું  હોય જગતમા ં (એની  વાત  નથી).  એ  તો અના દથી 

હેરાન થઈ ર ો છે. વા ત વક વ ુની  યાં—સ ય દશન  ુ ંએનો  યાં—હ  

પ ો–ખબર  નથી....  સ ય દશન  કેમ  ગટ  થાય  એની  ખબર  નથી  અને 
સ ય દશન  ગટે ું હોય તો એની  ુ ંદશા હોય એની ખબર નથી ( યાં ક યાણ 

કેમ થાય ?) સમ ય છે કાઈ ? 
આહાહા ! કહે છે કે એ  ુભ-અ ુભ ભાવ.... અહ  (ટ કામાં) ઓલી કોર 

( થમ)  લીધો  હતો  ાયક  ‘ભાવ‘.... એક  વ ુ  ાયક એક પ  ‘ભાવ‘, આમ 
ાયક એક પ ‘ભાવ‘ વ ુ.—એ આ  ુભા ુભભાવ તેમના  વભાવે.... તેમના 
વ એટલ ે વકાર  ભાવ,  ુભા ુભભાવ ેપ રણમતો જ નથી. સમ ં કાઈ ? 
( ાયક  ભાવથી  જડ  ભાવ પ  થતો  નથી.)  જુઓ  !  ભાષા  એવી  કર   છે. 



[320]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

જયચંદ પં ડતે કર   છે ક સમાં. એનો અથ એ કે  ચૈત ય ૂ ત  ાયક વ પ છે ત ે
વક પની અચેતનતા છે, ત ે પ ેથયો જ નથી. સમ ય  છે કાઈ ? આહાહા !  

તેથી  પ્રમ  પણ નથી અને અપ્રમ  પણ નથી..... આ કારણે....હવે 
ૂળ શ દ લીધો જુઓ ! ( ૂળ ગાથામા) પહેલો શ દ (-પદ) હતો ને ? ण िव होिद 
अमो ण पमो... ( ૂળ ગાથામાં) પહે ું પદ. (તેની ટ કામાં) હવ ે યા યા કર . 
जाणगो  जो भावो.... એની (ગાથાના બી  પદની ટ કામાં) પહેલી  યા યા કર . 
પછ   (ક ું  કે) એ ભાવ પયાયથી જોઈએ તો આમ  ણે  કમના સંબંધમા ં છે, 
આમ જોઈએ–પયાયથી જોઈએ તો કમના ઉદયની  વ ચ તાન ેવશે  ુભા ુભ 

પ રણામ  છે,  પણ વ ુથી જોઈએ તો.... એમ લી ુંન ે પાછુ ?  ય વભાવની 
અપે ા,  ન પણ,  કથન  ને  વા યથી  જોઈએ  તો  ત ે ુભા ુભ પ ે કોઈ  દ‘ 
ણકાળમાં થયો નથી. આહાહા  ! સમ ં  કાઈ ? અને આ કારણે એટલ ે કે 

વ ુ  ાયક  એક પ  ુ  યારે  ુભા ુભ  પ રણામ— વક પો— ૃ ઓ—
વાસના  ુભ અને અ ુભ—એ  પ ેથયો  નથી,  તેથી  તેમાં  ુણ થાનના  મ -
અ મ ના ભેદો પડતાં નથી એમ કહે છે. સમ ય છે કાઈ ? 

કારણ  ૂ ુ ંકે આ તેમના  વભાવે પ રણમતો નથી તેથી..... એમ ક ું 
ને ? शभुाशभुभावाना ंभावनेापिरणमनात ्.... એમ સં કૃત  છે. ूमोऽूम न 
भवित....  આહાહા  ! ભગવાન  આ મા  ુવપણ ે ચૈત ય  સત્  સાહેબો  ુ  

ાયકભાવ....  કહે  છે  કે  ુભા ુભ  પ રણામ  પયાયમાં—અવ થામા ં ન મ ન ે
આધીન થયેલા હો, પણ વ ુ ત ે પ ેથઈ નથી. એ ( ુભા ુભ) તો પયાયમાં છે, 
સમ ય  છે  કાઈ  ? અંશમાં  છે. અંશી  કાળ   ાયકભાવ  ત ે પ ે થયો  નથી. 
તેથી....આ  કારણે.....ભગવાન  ાયકભાવ  ુવ  ચૈત ય  એક પ  હોવાથી, 
પયાયમાં અંગીકાર કરેલા અનેક પ  ુભા ુભભાવ પ ેત ેએક પ થયો નથી, તેથી 
તેને  મ -અ મ ના ભેદો લા ુ પડતા ંનથી. પ્રમ  નામ પહેલે  ુણ થાનથી છ  

( ુણ થાન), અ મ   નામ  સાતમેથી  ચૌદ ું  ( ુણ થાન). એ  ુણ થાન ભેદ 
અભેદવ ુમાં લા ુ પડતા નથી. એ અભેદ, ભેદપણે થતો જ નથી એમ કહે છે. 
આહાહા ! ધીમેથી... ધીરેથી... (સમજો). 
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ુ ં કહે  છે  ?  યારે  ુ  આ મા  ાયક  વભાવ પ,  રાગથી—
વક પથી—આ વથી  ભ   છે.... અ વથી તો  ભ   છે જ.  કમ ને શર ર ને 
વાણી—એ બધા તો અ વત વો છે. નવ ત વમાં તો અ વત વમાં ગયા એ. 
ુભ-અ ુભભાવ  એ  નવ  (ત વ)માં  આ વત વમા ં ગયા.  એ,  આ મા 
ાયકત વમા ં ન  આવે.  નહ તર  બે  ત વ  જુદા  રહેતા  નથી.  એથી  ત ે

આ વત વ—જે  વક પ છે  ુ ય અને પાપનો એ—પયાયમાં પ રણમેલો ભલે 
દેખાય,  (પણ)  વ ુ  તર કે  વ ુ  એ  પ ે થઈ  છે  એમ  છે  નહ .  આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? 

તેમના  વભાવે પ રણમતો નથી.... એટલ ે?  કે  ાયક ચૈત ય વ પ— 

ાન વ પ,  ાન વ પ  ુ,  ુ ય-પાપના  ુભ-અ ુભ  વક પો—(કે)  જે 

અચેતન છે એટલે એક  યાયે તો એ જડ છે—એ  પ ે(અથાત્) ચૈત ય વ પ તે 
જડ પ ેથતો નથી, એટલ ેભેદ પે થતો નથી. તેથી તેને  મ -અ મ   ુણ થાન 
લા ુ  પડતા  નથી.  એ  ાયકભાવ  તો  એક પ ે છે.  સમ ં  કાઈ  ?  અને  એ 

( મ -અ મ )  શ દો  કેમ  ક ાં  છે  ?  (કેમકે)  પોતે  ુ ન  છે  ને  ?  (અને) 
ુ નદશામાં—અંતર  અ ુભવમાં  (એટલ ે કે)  પયાયમાં— મ -અ મ   દશા 

હ રો વાર આ યા કરે છે.  ુ ન હોય છે ને ?—કે જેન ેભગવાન વીતરાગ ેસાચા 
સંત– ુ ન  ક ા,  એ  ુ નને  તો  વતમાન  પયાયમાં  અ ત  નમળતા  અને  અ ત 
આનંદના  વસંવેદનની ઉ તા ુ ં વેદન હોય  છે. આનંદ ું અને.... ભાવ ુત  ાન 
ારા તેમન ેઅ ત આનંદ ુ ં(વેદન હોય છે). કેમ કે તેમન ે ણ કષાયનો નાશ થયો 

છે.  
એ કાલે (પાંચમી ગાથામાં) આવી ગ ુ ંછે. એ  ુ ન (-અ ૃતચં ાચાય) કહે 

છે કે અમને તો અમંદ  વસંવેદન છે. અમંદ એટલે ઉ  અમન ેઆનંદ ું વેદન છે 

(અને) એને  ુ નપ ં કહ એ. સમ કતીન ેકે પાંચમા  ુણ થાનવાળા સાચા  ાવક 
હોય એને મંદ  વસંવેદન હોય, આનંદ ું મંદ–થોડુ આનંદ ું વેદન હોય. ન હતર તો 
એ ધમ  નહ . પણ અહ  તો કહે છે કે અમે  ુ ન છ એ, તો  ુ નમા ંઅમન ેઅમંદ 
આનંદ  છે,  વસંવેદન ું અમંદપ ં  છે. સં કૃત ટ કામાં આવી ગ ુ ં કાલ, પાંચમી 
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ગાથામાં. એમ કહેતાં,  ુર  વસંવેદન  છે અમને, (કેમ  કે) અમાર  દશા જ એ 

ુ નની છે.  
નમળ  વ ાનઘન  ભગવાન—જેન ે અહ યા  Ô ાયકભાવÕ  ક ો  એવો 

નમળ  વ ાનઘન  આ મા—એમાં  અમે  લીન  છ એ.  આનંદની...  અતી ય 
આનંદના  વાદના ઉભરા આ યા છે. ‘ઉભરા‘ સમ ય છે ? આ દૂધમા ંઉફાન, 
ઉફાન. ‘ઉફાન‘ એ અમાર  ભાષા નહ ,  હ દ . પણ એ ઉફાન પોલી ઉફાન હોય 
છે. આ દૂધ ું ઉફાન પો ુ ંહોય પો ું.... દળ છે દળ એમા ંએ આમ પો ું હોય. આ 

કઠણ ઉફાન છે આ. ( ુ નદશામાં) અમંદ આનંદનો અ ુભવ છે (એમ) કહે છે. 
સમ ય  છે કાઈ ? એ દશામા ં મ -અ મ પ ં હ રો વાર આવે  છે, તેથી 
યાંથી  વાત ઉપાડ   છે  (કે) એ  મ -અ મ  અમે  નથી. અમે  તો  ાયકભાવ 
એક છ એ. સમ ં કાઈ ? આહાહા !  

તેથી  અહ થી  ઉપા ું  :  ण िव होिद अमो ण पमो.... ત ે પહેલો 
‘અ મ ‘  શ દ  ઉપા ો.  ુ નને  તો અંદર અ મ દશા  ણે  ને  પળે,  ણ ે ને 
પળે,  હાલતાં-ચાલતાં, ખાતાં- ૂતાં  (હોય  છે).  ુ ન  છે  જે  ુ ન,  જેન ેભગવાન 
‘સા ુ‘  કહે,  એને  તો  પોણી  સેકડની  અંદરની  ન ા  હોય  છે.  કારણ  કે  છ ા 
ુણ થાનના  વક પનો  માદ એટલા અંશ ેરહે છે, તેથી એટલો કાળ જર   ન ા 

આવી  ય. પછ  તો તરત  ૃત અ મ  અવ થા (થઈ  ય). સમ ય છે 

કાઈ? આહાહા ! કહે છે કે એવી  મ -અ મ  અવ થાઓના જે જોડાણ છે 

એમાં  અમે  નથી.  એ  તો  પયાય— યવહારનયનો  વષય  છે.  અમરચંદભાઈ  ! 
આહાહા !  

સવ   લોકનાથ પરમા મા જૈન પરમે રનો પંથ અલૌ કક છે. न भतूो न 
भिवित.  ાંય આવો માગ ભગવાન વીતરાગ પરમે ર  સવાય— જને ર દેવ 
સવાય  ાંય—હોય નહ . વ ુની જ હ   યાં ખબર નથી..... સમ ય છે 

કાઈ ? (અથાત્) પોતાની મેળાએ આ મા ક પે—પોતાની મેળાએ કા  ન ય ક પ ે
ને કા એકલો અ ન ય ક પ ેને કા એકલો  ુ  જ ક પ ેને કા એકલો અ ુ  ક પ ે
ને કા એક જ આ મા બધો  યાપક ક પે ને..... સમ ય છે ? એ તો હ   ૂળ 

ચીજ  ુ ં છે  એનો  એને  યાલ  નથી.  આ  તો  પરમે ર  વીતરાગ  લોકનાથ 
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જને દેવ એણે જો ું,  ુ ંને ક ું એવો જે આ મા છે તેવો એક એક આ મા 
છે—અનંત એવા આ મા છે હ . આહાહા ! 

જુઓ !  નગોદની એક કણી આટલી રાઈ જેટલી બટાટાની, શ રકદની; 
(તે)  એક  કણીમાં  અસં ય  ઔદા રક  શર ર  અને  એક  ઔદા રક  (શર ર)માં 
અ યાર  ુધી  સ  થયા એથી અનંત ુણા  વ છે. છ મ હના ને આઠ સમયમા ં
૬૦૮  ( વ)  ુ ત  પામે  (એમ)  ભગવાનના  ાનમાં આ ુ ં છે,  કેવળ ાનમાં 
પરમા મા  પરમે રે  (જો ું  છે).  અના દથી  કેવળ ાનીઓ  છે  અને  અના દથી 
(અનંત કાળ) રહેવાના છે. કેવળ ાનીના  ાનમાં એમ આ ું છે કે આ જગતના 
ાણીઓની  સં યામાંથી  છ  મ હના  ને  આઠ  સમયમા ં છ સો  આઠ  ( વ) 
સ પદ પામે, પામે ને પામે. (અ યાર  ુધી)  કેટલી સં યા થઈ ? અનંત  ુ  ગલ 

પરાવતન  ગયા.  એ  બધા  સ ની  સં યાનો આંકડો  (અનંત  છે).  નગોદનો— 

બટાટાનો,  લસણનો  કે આ  ુ ં કહેવાય  ?  ડુગળ નો  કટકો આટલો  રાઈ  જેટલો 
( યો), એમા ંઅસં ય ઔદા રક  શર ર  છે  ને  (ત ેએક)–એક શર રમાં આટલા 
સ   થયા એથી અનંત ુણા  વ  છે.  સમ  ં કાઈ  ? આ એમા ંએક-એક 
વ આવો છે એમ કહે છે. સમ ય છે ?  નગોદની અવ થા ભલે અ પ  હો, 

એ પયાયપણે પ રણ યો છે. છતાં  ય ત ેપયાયપણ ેપ રણ ું નથી એમ કહે છે. 
સમ ં  કાઈ? આહાહા  ! એવો ભગવાન,  મ -અ મ  એવા ભેદો એમાં 
નથી.  

હવે  ુ ાની  રકમનો  એક  શ દ  રહ   ગયો.  કહે  છે...એ  ‘ ુ ‘  છે  ખરો 
ાયક, પણ કોને ? કે પર ુ ંલ  છોડ ,  વક પ ું લ  છોડ , પયાય ુ ંલ  છોડ  

અને  પર ુ ં લ   છોડ ન ે ય વભાવ  જે  કાળ   છે  તેના  સેવનમાં—સેવામાં 
ય, અંતર એકા   થાય અને  Ô ુ Õનો આનંદ  ગટ થાય  ( યારે) એવા  ુ  

આનંદના સંવેદનમાં ‘આ આ મા  ુ  છે‘ એમ એને  યાલમા ંઆવે. એ  સવાય 
‘ ુ  છે‘ એવો  યાલમાં આવે નહ . એ વાત કહેશે ભાઈ ! 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૧૯ 
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સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૫,  ુ વાર, તા. ૨૭-૯-Õ૬૮ 
 

છ  ગાથા.  વ ુ ંવા ત વક  ાયકભાવપ ં  ુ ંછે તે અહ   સ  કરે છે. 
આ મા  મ -અ મ  નથી એમ ક ું ને ? એમાંથી  યાય કા ો અ ૃતચં ાચાય 
કે  મ -અ મ   નથી  (એટલે  કે)  માદ  અને  અ માદ એવા  ુણ થાન  ભેદ 
નથી. તો કેમ નથી ? કે જે  ાયકભાવ— કાળ  ાયક  ય વ પ વ ુ—છે એ 

ુભ અને અ ુભ પ રણામ  વક પપણે પ રણ યો જ નથી. વ ુ પોતે  ય જે 

છે, (જે)  ુવ છે,  ાયકભાવ જે છે, जाणगो  जो भावो....  ાયક જે ભાવ છે એ 

મ -અ મ  નથી. કેમ ? કે  ુભ-અ ુભપણ ેપ રણમતો નથી માટ.ે સમ ં 
કાઈ ? 

વ  ુજે  ુવ  ાયકભાવ એક પ....  ‘એક‘ ક ુંને એક ?  છે ને?  ાયક 
એક  ‘ભાવ‘ એમ શ દ  છે.  પાઠમા ંએટ ુ ં છે  કે जाणगो  जो भावो—એમાંથી 
કા ું  ાયક એક  ‘ભાવ‘ એમ.  ત ે ુભ-અ ુભ  વક પો  (કે)  પ રણામ—જે 
નવા  ુ ય-પાપને  ઉ પ   કરનાર  છે—ત ે પ ે ય  થ ું  જ  નથી.  સમ ય  છે 
કાઈ?  વ ુ  ાયક એક ભાવ  વભાવ—જે  નો  વષય  છે.... સમ ય  છે 
કાઈ?  એ  પોતે  ય વભાવ....  એ  ક ુંને  ?  યના  વભાવની  અપે ાથી 
જોઈએ  તો....  એ  ય વભાવ— ાયકભાવ  (કહેવો  છે)  એટલે  ‘એક‘  શ દ 
લીધો.  એક પ  ાયકભાવ  એ,  ુભ-અ ુભભાવ  જે  અનેક  (છે)...  ુભ-
અ ુભભાવ જે અનેક (છે)... એક પ  ાયકભાવ એ અનેક એવા  ુભ-અ ુભ 
ભાવ પે પ રણમતો નથી. સમ ય છે કાઈ ? આ ગાથામાં હવે આહ થી  ુ ાની 
રકમ ચાલે છે. 

ण िव होिद अमो ण पमो....  (આચાયદેવ)  ુ નની  દશામા ં છે, એથી 
ુ નને  (-આચાયદેવને)  મ   અને  અ મ —આમ  બે  ભાવ  થયા  કરે  છે 

પયાયમાં.  કહે  છે  કે,  પણ  ાયકભાવ  એક પ  છે  એ આ  પ ે થયો  જ  નથી. 
સમ  ં કાઈ  ?  એવો  જે  એક  ાયક  એટલે  ાન વ પ.  ાયક વ પ  = 
ાન વ પ, એક ું  ાન વ પ. એ  ુભ-અ ુભ....  પછ  અથમાં  (-અથ કરતાં 
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ક સમાં)  તો  યાં ુધી  લી ુ ં જયચંદ  પં ડતે  કે  ભાઈ  !  એ  તો  જડ  થયો  નથી.  
એટલ ે?  કે  ુભ-અ ુભભાવ એ તો અચેતન  છે ખરેખર.  ાયક  ચૈત ય વ પ, 
ાયક ચૈત ય વ પ ત ેચૈત ય વ પ આ  વક પો જે અચેતન છે એ અચેતનપણે 

થયો જ નથી, જડ થયો જ નથી  (અન ેજડ) થયો નથી એથી એનામા ં મ -
અ મ ના ભેદો છે ન હ. સમ ં કાઈ ? 

ુભ-અ ુભ  ભાવો  તેમના  વભાવે....  જો ુ ં ?  તેમના  વભાવે 
પ રણમતો નથી.  ાયકભાવ એ  ુભ-અ ુભપણ ેકેમ પ રણમ ે? વ ુ છે વ  ુ
ચૈત ય ૂ ત  ાન વ પ  એ  તો....  ાયકભાવનો  અથ  જ  ાન વ પ.  કાળ 
ાન ૂ ત વ ુ  છે એ  ાન વ પ,  જે અ ાન એટલે  ાનથી  વ  (છે) એવા 
ુભ-અ ુભ  પ રણામે  (પ રણમતો  નથી).  ાન વ પથી  વ   જે  અચેતન 

અથવા  ાન વ પથી  વ   જે  અ ાન  છે...  એ  અ ાન  છે,  ુ ય-પાપના 
વક પો એ અ ાન છે. અ ાન એટલે એમા ં ાન નથી, (પણ  મ યા ાન નહ ). 
સમ ં કાઈ ? એ  ાયક વ પ આ મા  મ -અ મ ના ભેદવાળો નથી. કેમ 
કે  ુભ-અ ુભવાળા  વક પ પે  ત ે પ રણમતો  નથી,  માટ ે મ -અ મ  નથી. 
કહો, સમ ય છે કાઈ ? 

વ ુ..  વ ુ  તંભ..  વ નો  તંભ,  ુવ  તંભ અને  ત ે પણ  ાન વ પ 
તંભ.  ાન વ પ =  ચૈત ય વ પ એમ.  યાં  પણ  તેથી  લી ુ ં ને ?  (કે) ઓલો 
પરમ  પા રણા મકભાવ  એકલો  યો  તો  વળ   પા રણા મક  બી   જડમાં  પણ 
હોય  છે.  સમ ય  છે  ?  અહ   તો  આ  ાયક વ પ  ત ે ાન વ પ  (અને) 
ાન વ પ ત ેએક પભાવ એમ.  (આ)  ાન વ પ એક પભાવ ત ેઅનેક એવા 
ુ ય-પાપના  વક પો—(કે  જે)  ાન વ પથી  વ   ભાવ  એવા  અચેતન 

અથવા  ાનની  તથી  વ  એવા અ ાનભાવ  છે....  સમ ય  છે  કાઈ  ?  
ાન પ વ પ  એ  અ ાનભાવપણે  પ રણમતો  નથી.  સમ ં  કાઈ  ?  એય 

ઈ રચંદ  ! જુઓ ! આ ઈ ર છે (એમ) કહે છે. આહા ! સમ ં કાઈ ? 
એ ( ુભભાવ)  યવહારનો  વક પ છેન ે? (અને)  યવહાર તો અ ૂતાથ 

છે.  ૂતાથ તો આ જ વ ુ છે, એમ. સમ ં કાઈ ? (પહેલા) ‘એક’ હ ું ને ? 
ાયક  Ôએક  ભાવ.‘  તો આહ   લી ું  કે  મ   ( ુભ-અ ુભભાવ)  ‘અનેક પ‘ 

એમ.  અનેક પ  ુભ-અ ુભ  ભાવો  તેમના  વભાવે—તેના  વ પે—તેની 
થ તએ—ભગવાન  ાયકભાવ  થતો  નથી.  ચૈત ય બબ  ાન વ પી  સ વ–
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ત વ આ ું, એ  વક પની અનેક  ત....અનેક  કાર....  ત  તો એક,  પણ 
અનેક  કાર.  ત  એક  એટલે  કે  અચેતન  એમ.  અનેક  કાર  એ  ( ુભ-
અ ુભ) પ ે ભગવાન  ાન વ પ  ુવ  એ  પ ે થયો  નથી.  (ત ે પે)  થયો  નથી 
માટ.ે...  તેમના  વભાવે  પ રણમતો  નથી  તેથી....  એમ  ક ું  ને  ?  એ  કારણ 
આ ુ ંઆચાય. અ ૃતચં ાચાય  યાય કા ો એમાંથી. વજુભાઈ !  

‘ण िव होिद अमो ण पमो‘ એ તો  (કુદકુદ)આચાયનો એટલો શ દ. 
અ ૃતચં ાચાય એનો  હે ુ  કા ો  કે  કેમ  મ -અ મ  નથી ?  ાયક  જે એક 
ભાવ છે ત ેભાવ અનેક ભાવ પે થતો નથી, એટલે અનેક પપ  ંએ ું જે  મ -
અ મ પ  ં(તે) વ ુમાં છે ન હ. એ વજુભાઈ ! ( ોતા :  ુ ત આપી.)  ુ ત 
આપી,  યાય આ યો. ટ કા તો એ ુ ંનામ કહેવાય ને ? કે જે વ ુ છે તેને  યાયથી 
વશેષ  પ  કર ન ે સ  કરે. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન  ાન વ પ  તંભ,  ુવ તંભ,  એકલો  ચૈત ય વભાવભાવ 
એક પભાવ  (છે). અનેક પ  (એવા  ુભા ુભભાવ) એની  (-આ માની એક પ) 

તથી  વ ભાવ  છે  (અથાત્)  ચૈત ય વભાવી  ાયકભાવથી  ( ુભા ુભ-
ભાવ)  વ ભાવ  છે.  જુઓ  !  પછ   (ટ કામાં)  તો  બી   વાત  કરશે  હ   (કે) 
અ ય યથી  ભ  ત ે વ ુ  (છે)....  પણ અહ  તો  કહે  છે  કે, એ  ( ાયક) ય 
એના  વક પના  જે  ભાવ  (છે)  એ  પ ે પ રણ યો  નથી  એમ  કહે  છે  અહ . 
(આગળ)  ‘સેવવામાં‘  (-ઉપાસવામાં) બી   વાત  કરશે. સમ ં  કાઈ ?  યાં 
અ ય યોના ભાવોથી  ભ  સેવવો એમ કહેશે.  યાં પછ  Ôએના  ુ ય-પાપના 
વક પથી  ભ Õ—એમ  નહ   (-એમ  અથ  નથી.)  કારણ  કે  એના  વક પથી 
(પયાય) ત ન ( ૂણપણે)  ભ  (-ર હત) થઈ  ય તો તો પયાય  ુ  થઈ  ય 
ત ન ( ૂણ). 

આહ  તો  યને— ાયકભાવને  ુ  વણવવો છે અન ે ાયકભાવને  ુ  

વણવતા ંતે  ાયકભાવ, તેની પયાયમાં  ુ તા આવતાં... ‘ત ન  ુ તા આવતાંÕ 
એમ ન હ, ‘ત ન  ુ તા‘ આવે તો પયાય ( ૂણ)  ુ  થઈ ગઈ. અને તો (પછ ) 
યની  ુ તા  માં લેવા જેવી છે; એ (વાત) રહેતી નથી.  ું ક ુ ંસમ ં 

આમા ં?  પયાયની  ત ન  ુ તા જો  થઈ  ય  (કે)  થઈ એ આહ  વાત  નથી. 
આહ   તો  ય ું  ુ પ  ં છે—જે  ાયકભાવ  છે—એ  એનાથી  (-પોતાથી) 
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વ ભાવે (- ુભા ુભભાવે) પ રણ યો નથી માટ ેત ે મ -અ મ  નથી, તેથી 
ત ે મ (પણ) નથી.  

તે જ—તેને.... હવે કહે છે, તે જ.... તે જ આ મા (એટલે) એમ કે તે જ 

ાયકભાવ....સમ  ંકાઈ ? બહુ  ડ  વાત છે, (કેમ કે)  ડો ભગવાન પ ો 
છેન ેઆખો  ?  તે જ સમ ત.... ઓલો  જે  હતો એ સમ ત અનેક પ  ુભ-
અ ુભ ભાવો એની પયાયમાં.... માથે (-ઉપર) હ ું પહેલી લીટ માં એ. અને આ 

સમ ત અ ય યોના ભાવોથી  ભ  છે.  ું કહે ું છે ? કે જે અ ય  ય છે કમ 
અને  એના  જે  ભાવ—એની  થ ત–દશા,  એના  ભાવ—એનાથી  ભ પણ ે

સેવતા ં(એટલ ેકે)  ભ પણે ઉપાસવામા ંઆવતો.... એમ. સમ ં કાઈ ? 
સમ ત અ ય યોના ભાવોથી.... અ ય વ –ુપદાથ એના ભાવથી.... 

કારણ  કે  યા યા  પાછ  એવી  છે  ને ?  કે  ‘ ુ ‘  ક ધો એને....  લી ુંને  ભાઈ  ! 
આમા ં મો માગ કાશકમા ં ?  કે  પોતાના  ભાવથી  અ ભ ,  પરભાવથી  
(-પર યથી)  ભ .  (સાતમો  અ ધકાર,  ન યાભાસી  મ યા   કરણ) 
પોતાના  ભાવથી  અ ભ   છે  (અથાત્)  ભલે  ુભા ુભ  પ રણામ  (હોય),  પણ 

અંદર  ુ ના ભાનવાળો આમ છે એ પયાય આહ  આવી છે (અને) ઓલી પયાય 
પર છે એનાથી  ભ  પ ો છે, (છતાં) પયાયમાં ત ન  ુ તા થઈ નથી.  યની 
ુ તા લ માં લેતાં (તે જ સમયે) પયાયની ત ન  ુ તા થઈ (જતી) નથી, તેમ 

પયાયની  ુ તા  થયા  વના  યની  ુ તા  માં આવતી  નથી. આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? ......  ૂ મભાવ હૈ. ..... આમા ંઝ ં મગજ કર ું પડ ેએ ું છે. 
આમા ં ડુ હાલે એ ું નથી. આહાહા !  ુ ંપણ વાત ત ેવાત કર  છે ને ! પયાયમાં 
એ.... આહ  તો પયાય અ ુ   છે એ  પ ેતો  ય પ રણ ું  નથી એટલી વાત 
પહેલી કર  લીધી. એ (અ ુ પણે) તો  ય પ રણ ુ ંનથી.  ય તો  ય જ છે, 
માટ ેતેમાં  મ -અ મ  ભેદ પડતાં નથી. 

હવે ત ે ાયકભાવને સમ ત અ ય યોના ભાવો.... (એટલે) એ ઓલા 
ુભા ુભ  પ રણામ  ન હ.  સમ ં  કાઈ  ? સમ ત અ ય યોના  ભાવોથી 
ભ પણ ેઉપાસવામાં આવતો..... એટલે  કે ત ેપર યના ભાવ ઉપર જે લ  

છે અના દ ું, એ ું  લ  છોડ ને—એનાથી  લ  છોડ ન ેઆહ   ય  ઉપર  લ  
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જતાં—આ  ય ઉપર લ  જતાં  પરથી  તો  ભ   પ ો,  (સાથે)  રાગથી  પણ 

ભ  (પડતાં) જર   ુ તા થઈ (અને)  યારે ‘આ  ુ  છે‘ એમ ભાસમાં આ ું. 
સમ  ંકાઈ ? એને માટ ે‘ ુ  છે‘ એમ કહે છે. વજુભાઈ ! 

એ ( વ) તરફ વ ો છે.... અ ય  યના ભાવના લ થી પાછો ફય  છે તે 
ભ  છે અન ેપોતા ુ ંજે  વ પ છે  ાયકભાવ, ત ેતરફની સેવામાં એટલે કે તેનો 
આ ય લીધો—તે  તરફ  વ ો—ત ે તરફ એકાકાર  થયો  (અને) એકાકાર  થયો 
યારે  ા- ાનની પયાય  ુ – નમળ તો થઈ... સમ ય છે કાઈ ? પણ પયાય 
બધી  ( ૂણ)  નમળ  (થઈ)  નહ .  સમ ય  છે  કાઈ  ?  એ  વ ુ  જે  છે  ત ન 
ાયકભાવ, ત ેતરફ વળતા ં(અને) આહ થી ખસતાં—ઉદયના ને પરના ભાવની 

શ તથી–ભાવથી ખસતાં—લ  છોડતા ં (અથાત્) એની  (પરભાવની)  જે સેવા 
હતી,  એના  ઉપર  વલણ  હ ું,  એ  વલણને  છોડ ને  તે  ાયકભાવ  તરફ  વલણ 

જતાં, જે  ુ તાની દશા અ ુભવમાં આવી, એ  ુ તાના અ ુભવમાં ‘આ  ુ  

છે‘ એમ કહેવામાં આવ ેછે.  
ોતા : પયાય.....  
ૂ ય  ુ દેવ ી : પયાયની  ુ તામાં  ય જે  ુ  ભા ુ ંએને ‘આ  ય 

ુ  છે‘ એમ કહેવામાં આવે છે એમ. સમ ં કાઈ ? 
અ ય યોના  ભાવોથી  ભ પણે  સેવવામાં  આવતાં.....  उपामानः 

છેન ે પાઠ  ? उपामानः ભગવાન  ાયકભાવ  જે  છે—ચૈત ય  યભાવ  છે—
એની  સેવા  થઈ...  સેવા  થઈ  (એટલે)  એ  તરફ  ઢ ો,  પયાય..  પયાય  ઢળ . 
સમ ય છે કાઈ ?  ય તો છે ત ેજ છે. હવ ેજે પયાય પરના લ વાળ  પરના 
લ  ેદોરાતી હતી, એ પર ુ ંલ  છોડ ને એ પયાય આમ  ય તરફ ગઈ...  ય 
તરફ ગઈ  (અને) એક  ાયકને  સેવતા ંએટલે  ય  તરફ  ઢળતાં, એમાં એકા  

થતાં તેને ત ે‘ ય  ુ  છે‘ એમ કહેવામાં આવે છે. સમ ય છે કાઈ ? આ તો 
મોટા મં ો છે. આહાહા ! 

કહે  છે,  ભગવાન  આ મા  તે  જ—ભગવાન  ાયક વ પ  ુ,  એની 
સેવા—ઉપાસના.... આમ (-પર તરફની) જે ઉપાસના હતી.... અ ય ભાવ ઉપર 
વશ થતો’તો ને ? અ ય ભાવના ઉદયમાં વશ થતો હતો ને ? એન ેવશ હતો એ 
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એની  (-પરની) સેવા  હતી.  (હવે) એનાથી  ભ  પડ , અ ય યોના ભાવોથી 
ભ પણે....આમ  ( યની)  સેવા  કરતાં  (અંતરમાં)  એકા   થયો  (અને)  એ 

સ ય દશન- ાન-ચા ર ની  ુ તા  ગટ ,  (પણ)  બધી  (- ૂણ)  ુ તા  ન હ. 
સમ ય  છે  ?  પયાયમાં  બધી  (- ૂણ)  ુ તા  નહ .  આહ   તો  (કહે  છે  કે) 
ુ ય  માં  કોને આ ું  ?  કે  જેને  એ  તની  ય  તરફની એકા તાથી 

( યારે)  ુ તાની પયાયથી  યને સેવવામાં આ ુ ં યારે તેને ‘આ  ય  ુ  છે‘ 
એમ  માં આ ું.  

ોતા : પયાય Ô ુ Õ નહ  ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : નહ , નહ . પયાય Ô ુ Õ નહ , એ  ય Ô ુ Õ છે (એમ 

માં આ ું). સમ ં કાઈ ? આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 
આહ થી  સમયસાર  શ   થાય  છે  હવે.  ભગવાન આ મા  ાયકભાવ પ 

એક પ  વભાવ.... આહ   ુન ત લાગતી નથી આહ .... એવો જે ભગવાન 
ાયકભાવ એક પ ચૈત ય વ પ...  ાનભાવ ક ધો છે ને ? એટલ ેકે  ાન વ પ 

છે આ મા. એ  ાન વ પ..... એકલો પરમ પા રણા મકભાવને  ાન વ પ કહે 
છે.  એ  એક પ  ભાવ  એને....  ુભા ુભના  ભાવો  છે  એ  ાયકભાવથી  તો 
વ ભાવ  છે,  અચેતનભાવ  છે,  ચૈત ય વ પથી  વ — વપર ત ભાવ  છે. 
સમ ય છે ? ત ે પ ેચૈત ય  ાયક વ પ થતો નથી, તેથી તેને  મ -અ મ ના 
ભેદો એટલે  ુણ થાનના ભેદો  યને લા  ુપડતા ંનથી.  

યવહારનયનો  વષય છે એ અ ૂતાથ છે, વ ુ છે એ  ૂતાથ છે એમ કહે 
છે.  પણ એ  ૂતાથ ું  ૂતાથપ ં  ારે  એને  યાલમા ંઆ ુ ં ?  સમ ય  છે 

કાઈ?  કે  આ  અ ૂતાથ  તરફથી  લ   છોડ   અથવા  પરભાવના  લ થી  છૂટ , 
યાંથી  છૂ ો એટલે ખરેખર તો એના પરભાવ  (- વભાવ)  જે હતા એ  કેટલાક 
(પણ  છૂટ   ગયા).  યાંથી  (પરભાવ)  લ માંથી  છૂટ   ગયા  ને  આમ  યમાં 
આ યો— ાયકભાવ ઉપર આ યો  યારે તેની પયાયમાં  કેટલીક  ુ તા  ગટ . 
સમ ય છે? ત ન  ુ તા  ગટ ે ૂણ, એ તો  સ ને છે. એટલે અહ યા (અ પ) 
ુ તા  ગટ .... યાં  ( વભાવમાં) એકા   થયો એટલે. એ  ુ તાની  પયાયમાં 

(પરભાવથી)  ભ પણ ેસેવવામાં આવતા ‘ ુ ‘ કહેવાય છે, એને ‘આ આ મા 
ુ   છે‘  એમ  કહેવાય  છે.  એને આ  ાયકભાવ  છે, આ  ાયકભાવ  છે, આ 
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એક પભાવ  છે,  આ  ુ   છે  (એમ)  એને  માટ ે આમ  કહેવાય  છે.  સમ  ં 
કાઈ ? 

કારણ  કે  જે  વ ુ  છે  એ,  કહે  છે  કે,  એ  તનો  અંશ  યાં  વતમાન 
ગટમાં (-પયાયમાં) આ યો નથી,  ગટમાં આ યો નથી (અથાત્) વ ુ લ માં 

આવી નથી, તો એ  ‘આ આ ું  (- ય)  ુ   છે‘  (એમ) શી  ર તે    કરશે ? 
વ ુ  લ માં આવી  યારે  તો અંદર  પયાયમાં  ુ તા આવી  છે એ  તની  હ  
(અને) એ  તની  ુ તા આવી  યારે ‘આ આખો  ુ  છે‘ એમ એને કહેવામાં 
આવે  છે.  (પોતાના)  તની  ુ તાનો અ ુભવ થયો  યારે એને  ‘આ  ુ   છે‘ 
એમ  (ભાન)  થ ું.  (ભાન  વના)  એમ  ને  એમ  ‘ ુ   છે‘  (એમ  કહે)  એ  તો 
અ તપ  ંછે (જ)  ુ , અ તપ  ંછે તે. Ôઅ ત છેÕ એ સ ાનો  વીકાર..... 
વીકાર પયાયમાં ન થાય તો ‘આ  ુ  છે‘ એ શી ર તે એને  યાલમાં આ ુ ં? 
સમ  ંકાઈ ? 

તે  જ  સમ ત  અ ય યોના  ભાવોથી  જુદાપણે— ભ પણે 
ઉપાસવામાં આવતો  ત ે જ  ‘ ુ ‘  કહેવાય  છે.  એમ  છે  ને  ?  ત ે જ  ‘ ુ ‘ 
કહેવાય છે. ત ેએટલ ેઓલો  ાયકભાવ જે છે તેન ે‘ ુ ‘  ણવામાં આવે છે 
એટલે કહેવાય છે એમ.  

ોતા : અ ય યોમાં રાગ- ષે ન લેવા ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ના, ના, એ ન હ. પર યોનો ભાવ અન ેપર ય (લેવા 

અને) એનાથી જુદો પ ો. પછ  એનાથી (જુદો) પ ો એટલ ેકેટલાક  વક પથી 
પણ જુદો પ ો (-કેટલીક અ ુ તાનો અભાવ થયો). પણ સવથા પડ ે(-બધી 
અ ુ તાનો અભાવ થાય)  તો  પયાયની  ( ૂણ)  ુ તા  થઈ  ( ય). આહ  તો 
યની  ુ તા  સ  કરવી છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! સમ ં ? પયાયની 

( ૂણ)  ુ તા  સ  કરવી હોય તો, એ તો થઈ ર ું, પયાય  ૂણ  સ  છે એવી 
સ  થઈ. સમ ં કાઈ ? અલૌ કક માગ છે ભાઈ ! આ તો સવ  વીતરાગ 
જને દેવ પરમા માએ કહેલો ને (તેમને)  ગટલેો છે એ (માગની)  વ ધની ર ત 
છે. સમ ં કાઈ ? 

તે જ સમ ત અ ય યોના ભાવોથી  ભ પણે સેવવામાં આવતો.... તે 
જ  ભ પણ ેસેવવામાં આવતાં ત ેજ  ુ  છે, ‘ ુ ‘ કહેવાય છે એટલે Ô ુ Õ 
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ણવામાં આવે છે એમ.  યારે  ુ   ણવામાં આવ ેછે કે ‘આ  ુ  છે‘ એમ. 
સમ  ં કાઈ  ?  ઝ ં  પડ ે પણ  યાન  રાખીને  સમજ ું.  સમ ય  છે  કાઈ  ? 
એવી વ ુ છે કે, આમ વ ુ આખી પોત ેપડ  છેન ેઆખી ચીજ ? (તે) એક પ 
વભાવ ભગવાન, એક પ  વભાવ  (છે  કે) એ અનેક પ    છે એ  ? અનેક  તો 
પયાયનો— યવહારનો  વષય  છે.  સમ ં  ?  ન ય(નયનો  વષય)  જે  છે 

એક પ...  એક પ..  વ ુ— ન ય  એક પ—એ  અનેકપણ ે (અથાત્)  એની 
તથી  વ ના  વક પ પ ેથયો જ નથી. તેથી તેન ેભેદ અને  ુણ થાન લા ુ 

પડતા નથી. એવો જે ભાવ છે એ એક પ છે. તેને પરથી  ભ પણે—પર યના 
ભાવોથી  જુદો—સેવવામાં  આવતાં...  જુદો  સેવવામા ં આવતાં  તેની  સેવાની 
પ રણ તમાં ત ેજણાયો કે ‘આ  ુ ‘ ! એણે ‘ ુ  છે‘ એમ  ું.. એણ ે‘ ુ  

છે‘ એમ  ું. ‘કહેવાય છે‘ એ તો ભાષા લીધી છે. સમ ય છે કાઈ ? એને 
‘ ુ  છે‘ એમ  ણવામાં આ ું. કહો, એ વાત  ણ લીટ ની થઈ. 

ण िव होिद अमो ण पमो....  ુ ં (-કોણ) ?  કે जाणगो  जो भावो... 
ાયક વ..... થ ું ? एव ंभणिंत सु.ं... ઓલા भणिंत  છે ને ?  ‘કહે ું‘ એમ ક ું 

છેન ે શ દ તો ? એને કહે ું ‘ ુ ‘, એને કહેવો ‘ ુ .‘ આવા  ાયકભાવને કહેવો 
‘ ુ ‘ એમ  ી  લીટ   છે  ને ?  ુ ં કહેવાય ?  ીજુ  પદ.    લીટ  બી   ને  પદ 
ીજુ.  સમ ં  કાઈ  ?  एव ं भणिंत.... એ  ાયકભાવને  ‘ ુ ‘  કહેવાય  છે. 

ઓલો    કય ‘તો  ને  ?  ુ  આ મા  કોણ  છે  કે  જેન ે ણવો  જોઈએ  ? 
તે ું— ુ ુ ં વ પ  ું છે કે જેન ે ણ ુ ંજોઈએ ? કે આ ‘ ુ .‘ एव—ंએવો જે 

ાયક એક ભાવ... જે  ુભા ુભ પ ેથયો નથી, તેથી  મ –અ મ  નથી એવો 
જે  ાયકભાવ એને ‘ ુ ‘ કહ એ. 

‘એને  ુ  કહ એ‘ એટલ ેએમાંથી એમ કા ું અ ૃતચં ાચાય (કે)  Ôએને 
ુ  કહ એÕ (અથાત્)  Ôએને  ુ   ણીએÕ એમ,  Ôએન ે ુ   ણીએÕ,  Ôએને 
ુ   ણવોÕ. એટલ ેÔએને  ુ   ણવોÕ એમ જે આ ક ું.... भणिंत  તો વાચક 

છે. સમ ય છે કાઈ ? Ôએને  ુ   ણવોÕ (એમ ક ું),  યારે  ‘ ુ   ણવો‘ 
એટલે  એમાંથી  કા ુ ં કે  પરથી  ભ   પડ ને  પયાયમાં  તેની  સેવા  કર ,  તેન ે

માં—લ માં  લીધો  યારે  તેને  ‘ ુ ‘  કહેવામાં  આવે  છે,  યને  ‘ ુ ‘ 
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કહેવામાં  આવે  છે.  અમરચંદભાઈ  !  આ  વ ુ,  આ  વ ુ.  હવ ે ચોથા  પદની 
યા યા,  ણ (પદ)ની થઈ. 

णादो जो सो  सो चवे. ચો ું પદ છે હવે. વળ  દા ના આકારે થવાથી.... 
દા  એટલે બળવાયો ય પદાથના આકારે થવાથી અ  એમ. અ ને.... એ તો 
ના ુ ં હ ું  ઓ ું  िन– ુવણ  (-બી   આ ૃ તમાં).  પણ  દા ના  એટલ ે કે 
બળવાયો ય પદાથના આકારે  થવાથી અ ન ે દહન  કહેવાય  છે.  ુ ં ક ું  ? 
અ  છે, એ દા યો ય લાકડાને બાળવાથી તેને અ  (-દહન) કહેવામાં આવે 
છે. અ  છે એને, બળવાયો ય લાકડાને બાળવાથી તેન ેઅ  (-દહન) કહેવામાં 
આવે  છે. એટલી અપે ા આવી  (એમ) કહે  છે.  (પણ) એ અપે ા અ માં  છે 

ન હ. 
તોપણ દા કૃત અ ુ તા તેને નથી. એ દા —બળવાયો ય પદાથ—

છે  એને  બાળે  છે  માટ ે તેને  (-અ ને)  દહન  કહેવામાં  આવે  છે,  પણ  એ 

બળવાયો ય પદાથના કારણ ેઅ  છે એમ નથી. ત ેઅ  પોતાથી જ પ રણમી 
છે. દા  (પદાથ) છે માટ ે(અ ) એને આકારે થઈ છે એમ નથી. અ  પોતે જ 

પોતાના  આકારે—બળવાયો ય  પદાથને  બાળ ન ે પોતાના  આકારે—થઈ  છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

દા  એને આકારે એટલ ે બળવાયો ય  પદાથને આકારે....  એટ ું  થ ુંન ે
ણે  આમ—બળવાયો ય  પદાથને  આકારે,  એમ.  થવાથી  અ ને  દહન 

કહેવાય છે. ઓ ુ ં( સ ાતમાં)  ાયકને લેવો છે ને ?  ણે  છે આન ે(- ેયને) 
માટ ે (તેને)  ાયક  કહે  છે  એમ  આહ   લઈને,  પે ું  અ ુ ં ાત  આપીને, 
વતં તા  સ   કરે  છે  પયાયમાં  હ   હવે.  દા ના—બળવાયો ય  પદાથના—
આકારે થવાથી, એના આકારે થવાથી.... થઈ કોણ ? અ . સમ ં કાઈ ? 
બળવાયો ય પદાથન ેઆકારે થઈ કોણ ? અ . (માટ)ે એને દહન કહેવાય છે. 
એને (-અ ને) આ બળવાયો યને બાળે માટ ે ‘દહન કહેવાય છે‘ એવી ભાષા 
છે, તો પણ દા કૃત અ ુ તા  તેને  નથી. બળવાયો ય પદાથને આકારે થઈ 
માટ ે તેને  (-અ ને)  કઈપણ  બળવાયો ય  પદાથની  અપે ા  આવી  અ ની 
પયાયમાં, એમ નથી. અ  પોતાને કારણે—એને (-દા ને) આકારે અ  પોતે—
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પ રણમી  છે, અ ની અવ થા એ  પ ેથઈ  છે.  (અ )  પરના આકારે થઈ  છે 

એમ નથી, અ ની અવ થા એ  પ ેથઈ છે. સમ  ંકાઈ ?...... 
ું કહે છે ?  ાત પહેલો સમજવો જોઈએ. અ ન ે‘દહન‘ કેમ કહે છે ? 

અ ... દહન... દહન... બાળે છે ને ? બાળે છે ને ? બાળે છે. (અ ) લાકડા 
આ દને— બળવાયો યને—બાળે  છે માટ ે (તેને)  ‘દહન‘ કહે  છે. પણ કહે  છે  કે 
જેટ ુ ં ‘બાળે  છે‘  એટલી  અપે ા  અહ યા  (-અ માં)  આવી  કે  ન હ  ? 
બળવાયો ય પદાથની અપે ા આમા ં(-અ માં) આવી કે ન હ ? કે ના. (કેમ કે) 
અ  પોતે પોતા પે—અ પણે—(પ રણમી છે). બળવાયો ય પદાથ પ ે(-તેના 
આકાર પે) અ  પોતે પ રણમી છે.... સમ ં કાઈ ? અને (તે) અ પણે... 
અ પણ ે(જ રહ  છે). અ  પયાયમાં બળવાયો ય પદાથને આકારે થઈ એટલી 
(પણ) અ ુ તા એને નથી. (કારણ કે અ  ખરેખર) એના આકારે થઈ નથી, એ 

તો અ ના  (-પોતાના) આકારે—અ  એ ર તે પોતાના  પ ેથઈ છે. સમ ં 
કાઈ  ?  તોપણ  દા કૃત—બળવાયો ય  પદાથની  અપે ાથી  તે  અ ને 
પરા યપ ં, અ ુ પ  ંઆ ું નથી. સમ ં કાઈ ? એક  યાય (પણ) કેટલી 
(-કેવી) ર તે  ૂકે છે જુઓને ! દાખલો આપવામા ંપણ.....!  

તેવી  ર તે....  યો,  ાત  આપીને  હવે....  તેવી  ર તે....  દા —
બળવાયો ય પદાથને આકારે અ  થઈ માટ ેતેને દહન—બાળનાર... બાળનાર... 
બાળનાર.....કહેવાય  છે.  પણ બાળનાર  કહેવાય  છે  માટ ે ‘પરને  બાળે‘ એટલી 
અપે ા  એને  આવી  ?  કે  ના.  સમ  ં કાઈ  ?  એ...બાળનાર  પોત ે અ , 
અ પે  પ રણમી  છે,  કાઈ  પરના  દા પણે  પ રણમી  નથી.  સમ ં  કાઈ  ? 
આહાહા ! તેવી ર તે.... ઓલો  ાત એને  યાલમા ંઆવે તો આ  સ ાત એને 
યાલમા ંસહેલાઈથી આવે, માટ ેદાખલો આ યો છે. સમ ં કાઈ ? 

પાઠમા ંતો એટ ું  છે  કે णादो जो सो  सो चवे....  યો (- ણનાર) તે 
યો  (- ણનાર  છે).  એમાંથી  (કા ું  કે)  ણવાકાળે  ાયક  છે....  એ 

(પરને)  ણે  છે  ને ? એટ ું  (-એટલી અપે ા)  તો આ ું  ને ?  ણે  છે  ને ? 
ણે  છે ને ? એ  ણે  છે ને ? તો  ણે  છે એમા ંપરની કાઈક આવી  કે ન હ 

અપે ા ? એ (તક) આપવા માટ ેઆ અ નો દાખલો પહેલો આ યો. અ  છે તે 
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દા ન ે બાળે  છે  એથી  એને  અ   કહો,  પણ  ખરેખર  તો  અ   પોતે... 
બળવાયો ય પે અ  પોતે થઈ છે. એ અ ું  પ છે, એ કઈ દા કૃત ુ ં પ એ 

નથી. પરની અપે ા ુ ં પ આમા ં(અ માં) છે જ ન હ. સમ ં કાઈ ? 
તેવી ર તે  ેયાકાર થવાથી તે ‘ભાવ’ને  ાયકપ ં પ્ર સ  છે..... હવે 

પયાયમાં  લે  છે  હ . આમ તો  ાયક  કાળ  છે,  પણ હવ ે ‘ ાયક‘  ક ધો  ને ? 
ણનાર...  ણનાર...  ણનાર.  (તો)  ણનાર એની પયાયમાં  ‘આ રાગને 
યો, આન ે યો‘ એવી અપે ા આવી  કે નહ  ?  ણનાર  ‘આને  ણે‘ 

એમ  થ ું  ને  ?  બાળનાર આન ે બાળે,  બાળનાર આન ે બાળે  (એમ)  ણનાર 
‘આને  ણે‘ એટલી અપે ા આવી કે ન હ ? કે ના. સમ ં કાઈ ? 

ેયાકાર થવાથી.... એટલે કે  ાન વ પ  ાયકભાવ તો  કાળ છે, હવે 
યારે એ  ાનની પયાય  ગટ  છેન ેઅહ યા ? એમા ં‘ ુ ‘ ું ભાન થ ું છે ને ? 

હવ ે ગટ  છે જે  ાન(પયાય) એમા ંરાગ ું,  વક પ ું  ાન છે અહ . સમ ય  
છે ? (કેમ કે) એને  ણે છે ને ? રાગ આ દ,  વક પ આ દ પરભાવન ેએ  ણે 
છે  ને  ?  ણે  છે  ને  ?  તો  ‘પરન ે ણે  છે‘  એટલી  અપે ા,  પરાધીનતા,  પર 
અપે ા એની પયાયમાં આવી કે ન હ ? સમ ં કાઈ ?  ેયાકાર થવાથી.... 
એ  (જે) કાઈ જડ આ દ પદાથ ,  રાગા દ ભાવ  છે એને આકારે  (એટલ ે કે)  જે 

ર ત ેછે એ  કારે  ાનની પયાય પોતામાં પ રણમ ેછે. જેમ દા —બળવાયો ય 
(પદાથ)ને આકારે અ  પ રણમે છે, એમ  ુભ  વક પ–રાગ આ દ જે છે—એ ું 
(જે ું) જે  વ પ છે—એ  પ ેઅહ   ાનની પયાય (પ રણમે છે. તે)  ણનાર છે 

ને ? (તેથી) પોતાન ે ણે છે (અને) એને ( ેયને)  ણવા પે  યાં પ રણમ ેછે.  
ેયાકાર  થવાથી  તે  ‘ભાવ‘ને  ાયકપ  ં પ્ર સ   છે.....  ણવાની 

અપે ાએ  (પયાયમાં)  તેને  ાયકપ  ં સ   છે.  ઓલો  ( ાયક)  યપણે 
સ   છે  કાળ.  હવ ે અહ યા  રાગા દ  ણવાની  અપે ાએ  (પયાયમાં) 
ાયકપ ં એ ું  સ  છે. જેમ દહન—બાળવાની અપે ાએ અ   સ  છે. 

અ  તો અ  છે એક પે,  (પણ) હવ ેએની પયાયમાં વાત કર   છે. સમ ં 
કાઈ ? કહે છે, તે ‘ભાવ‘ને આ ર ત ે ાયકપ  ંપ્ર સ  છે એમ. આ ર ત ેહ  

(કે)  ેયાકાર થવાથી એમ પાછુ. રાગ આ દ જે ભાવ છે,  ુભ આ દ ભાવ છે, ત ે
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કારે આહ   ાન થાય છે. તેથી તેન ે ાયકપ ં—તેન ે ણવાપ ં— સ  છે, 
‘ ણે  છે‘  એ ું  એ  સ   છે,  પયાયમાં  ‘આ  ણે  છે‘  એ ું  સ   છે. 
સમ  ંકાઈ ?  

તોપણ  ેયકૃત અ ુ તા  તેને નથી.....  (રાગને  ણવા કાળે)  રાગની 
અપે ા આવી આહ   ણવામાં  ?  કે  ના. એ  તો  પોતે જ  ાનપયાય એ  પે 
(અથાત્) પરની અપે ા  વના ત ેર તે  ાનની પયાય પ રણમી છે. પરની અપે ા 
વના.  સમ ં  કાઈ  ?  ાયક  પોતે  હવે  યો—પ રણ યો  (એમ)  કહે  છે. 
પયાયથી ‘આ  ુ  છે‘—એમ લી ુંને (-અ ુભ ુંને) ? તો હવ ેએ પયાયે આહ  

રાગા દને  યા ને ? (તેથી) ‘રાગ આ દ  યા‘ એટલી પણ  ાનની પયાય(માં 
અપે ા આવી  ને?)  ાયકને  ાયકપ ં—‘ ણનાર  છે‘ એ  સ   છે,  ‘પરન ે

ણનાર‘—એ  સ   છે એમ કહે  છે.  ‘ ણનાર  છે‘ એમ  સ   છે.  યારે 
‘આને  ું‘ એટલી અપે ા આવી  કે  ન હ ?  ના. સમ  ં કાઈ ?  ેયકૃત 
અ ુ તા  (તેને)  નથી....  જણાવાયો યના  કતાપણે  ( ેય  કતા  છે  અને)  યાં 
ાન  થ ું  છે એમ  નથી.  સમ ં  કાઈ  ? એ  તો  ાયકભાવથી  ત ે ત ે કાર ું 
ાન પે પ રણમન પોતાથી પોતામાં થ ું છે. સમ  ંકાઈ ? 

દા કૃત અ ુ તા  તેને  નથી એટલે અ ની  પોતાની જ પયાય  તે  પ ે
પ રણમી  છે,  તેમ  ાયક  પોતે  ાન પે—રાગા દન ે ણવા પે—પોત ે પોતાથી 
પ રણ યો છે. રાગ છે માટ ે(રાગના  ાન પે) પ રણ યો છે એમ એની અપે ા છે 

(અને)  માટ ે અ ુ તા—તેન ે ણવાવાળ   પયાયમાં  અ ુ તા—આવી  (એમ 
નથી).  ય તો  ુ  છે, સમ  ંકાઈ ? પણ  ણવાવાળ  પયાયમાં  ણનાર, 
(જે ુ ં ેય છે) એવા  ેયાકારે—પરન ેઆકારે—પ રણ યો (અથાત્) પર ુ ં વ પ 
જે ુ ંછે તે ું  ણવામાં (આ ું). તો, એટલી અપે ાથી ત ે ણવાવાળ  પયાયને 
અ ુ તા, પરા તા, પરાધીનતા લા ુ પડ  કે ન હ ? કે નહ . તે  કારની  ાનની 
પયાય,  ત ે કાળે,  પોતાથી,  ત ે કારે,  પરની  અપે ા  વના—ત ે કારે—પરને 

ણવા  છતાં,  પરની  અપે ા  વના—પોતાથી  નરપે પણ ે ાનની  પયાય 
પ રણમી  છે. માટ ેતે  પયાયમાં પણ પરની અપે ાએ  (-સાપે તા પ) અ ુ તા 
(નથી).  યમા ં તો  (અ ુ તા જ)  નથી. સમ  ં કાઈ ?  ૂળચંદ   ! ઐસી 
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બાત હૈ. ઓહોહો સમયસાર ! એકલા  ાયકભાવના પેટ (-રહ ય) ખો યા છે. 
વતં ...  વતં ...  વતં . 

જેટલો  રાગ  છે,  યવહાર  છે એના આકારે  ાન પ રણ ું  છે  કે  નહ  ? 
પયાયમાં હ . કારણ કે એ  ણનાર છે ને ?  ણનાર છે તો પોતાને  ણનાર તો 
યો.  હવ ે કઈ  રાગ....  ( ાન)  વ-પર કાશક  છેન ે ?  તો  એ  ણનાર,  વન ે
ણનાર  થયો  (એટલે)  ુ   થઈ  પયાય.  (હવે)  એ  ુ   પયાયમાં  આ  પર 
ણવામાં આ ું, પર  ણવામાં આ ું અને જેટ ુ ંપર છે ત ેજ  કારે  ેયાકાર 
ાન પ રણ ું. ત ે કારે  ાન પ રણ ું તો એટલી પરની અપે ાથી અ ુ તા છે 

કે ન હ ?  કે ના.  ેયકૃત અ ુ તા (તેને નથી)—છે નહ . ઓલાને (-અ ને) 
દા કૃત અ ુ તા નથી. આહ  ( ાનને)  ેયકૃત— ેયથી કરાયેલી અ ુ તા 
નથી. દા થી કરાયે ું અ ું પ રણમન નથી, એમ રાગા દથી કરાયેલી  ાનની 
પયાય નથી.  ાનની પયાય પોતાથી પ રણમીન ેપોતાથી થઈ છે. સમ ં કાઈ ? 

તેવી ર તે  ેયાકાર થવાથી તે ‘ભાવ‘ને..... ઓલા  ેયાકાર થવાથી તે 
‘ભાવ‘ને હ .... પયાય પે પ રણ યો છે ને ? તે ‘ભાવ‘ને એટલે  ાયકભાવને..... 
ાનપણે—રાગા દના  ાનપણે,  યવહારના  ાનપણે  (પ રણમેલો)  હ   આ. 

ઓલો ( ૂ મકાને યો ય)  યવહાર હોયન ે યવહાર ? એના  ાનપણે.... ઓલા 
(જેમ) દા  લાકડા છે ને ? દા  છેન ેલાકડા ? એમ આ  ેય છેન ેઆ રાગા દ 
યવહાર  ?  (અને)  એને  આકારે  અહ   (-આ મામાં)  ાન  થ ું  છેન ે ?  જેવો 
યવહાર  છે એ ું આહ   ાન થ ું છેન ે? માટ ેએટલી અપે ા પરની આવી ? કે 
ના,  બલકુલ નહ .  

તે  પોતાને  ાયકપ ં,  ેયાકાર  થવાથી  સ   છે  તોપણ  ેયકૃત 
અ ુ તા  તેને  નથી.....  યવહાર  છે  માટ ે ાન  પ રણ ું— યવહાર  છે  માટ ે
ાન થ ું—એ તો નથી... ભાઈ !  ું ક ું હવ ે? આ  ય છે માટ ેઅહ   ુ   ાન 

થ ું  છે.  યવહાર  છે તો  ુ તા  ગટ   છે એમ નથી. આ  ય છે તેની સેવાથી 
ુ તા  ગટ   છે.  યવહારથી  (-રાગથી)  ુ તા  ગટ  એમ તો  નથી,  પણ  જે 

( યવહારને  ણ ું)  ાન  ગ ુ ંછે (અથાત્) એન ે(- યવહારને)  ણવાવાળ  

જે અવ થા થઈ છે તે,  યવહાર છે તેથી (તે ું)  ાન અહ યા જણા  ંછે એમ 
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નથી.  ાન ું  પોતા ું  ત ે કારે  વ-પર કાશ ું  પ રણમન,  પોતાથી,  પોતા  વડે, 
પોતાથી થ ું છે પરની અપે ા  વના. સમ ં કાઈ ?  

યવહારથી  ન ય- ુ   ગટ ેએ તો નથી. એ  ન ય- ુ  તો ( યની) 
સેવા કરતાં  ગટ ેછે. પણ હવે ‘ ણ ું‘ એને  સ  છે (તો) એ  ણનાર, એનો 

ણનાર છે કે ન હ ?  ણનાર, પયાયમાં  ણનાર છે ને ? તો  ણનાર,  ણે 
છેન ે યવહારને ? કે  યવહારને  ણે છે, પણ એ સંબંધી ુ ં ાન પોતા ું પોતાથી 
પ રણમે ું  છે.  એ  ( યવહાર)  છે  માટ ે આહ   ાનમાં  અ ુ તા  થઈ  છે  
(- યવહારની અપે ા આવી  છે) અથવા પરા ય આ યો  છે એમ  છે જ ન હ. 
સમ  ં કાઈ  ? એ  યને  તો,  કહે  છે  કે, ભેદપ ં  નથી,  પરા તપ ં  નથી, 
અનેકપ  ંનથી; પણ પયાય  યાં  ાયકપણે પ રણમી છે એને પર અપે ા નથી. 
સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! કેવી વાત કરે છે જુઓને ! વ ુની  થ ત આ ર તે 
છે. બી  ર તે—કોઈ ર ત ેવ ુ હોઈ શકે જ ન હ.  

ચૈત યનો  પડલો  છે, હવ ેકહે  છે  કે, પસય .... સમ ય છે ?  ણનાર 
પ રણ યો....  ાયક  છે  ને  ?  તો  ાયક  છે  ત ે ણવાપણ ે પ રણ યો.  પણ 

ણવાપણ ે પ રણ યો  ( યારે)  પોતાન ે તો  યો,  પણ  આન ે (-રાગા દને) 
ણવા પે પણ આહ  થયો  કે ન હ ? એ  (-જે)  કારનો—જેવો  યવહાર  છે 

રાગા દનો  ત ેજ  કારે  ણવાવાળ   પયાય  પ રણમી,  (તો)  તેટલી  પરા યતા 
આવી કે નહ  ? કે ના, એ  ેયકૃત અ ુ તા (તેને) નથી. એ  ાનકૃત  ાન છે, 
એ પોતાના  ાનકૃત  ાનની પયાય છે,  ેયકૃત છે ન હ. આહાહા !  યવહારથી 
ન ય  તો  થાય  ન હ,  પણ  યવહારથી  ાનની  પયાય— યવહારથી 
ણવાવાળ  (પયાય)—ન થાય. ( યવહારથી)  ણનાર  (પયાય પણ) ન થાય 

એમ કહે છે અહ  તો. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? 
ન ય- ય વ પ જે છે એની સેવાથી  ુ તા  ગટ .  યવહારની સેવાથી 

ુ તા  ગટ ે? (ના, કેમ કે)  યવહારપણે તો પ રણ યો જ નથી ને ? એ તો પહે ું 
ક ું.  ય પોતે  યવહારપણે, ભેદપણે, અ ૂતાથપણે,  ુભા ુભપણ ેપ રણ યો 
જ  નથી.  સમ ય  છે  ?  હવે  (જે  પણે)  પ રણ યો  નથી  એનાથી—એની 
સેવાથી—અહ   ( ુ તા) થાય ? આહાહા  ! ભગવાન આ મા વ ુ  ાયકપણ ે
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ચૈત ય  ુવ,  એની  સેવાથી  ુ તા  ગટ .  સમ ય  છે  ?  હવે  ુ તામાં  ાન 
ગ ુંને  વ-પર કાશકપ  ં ?  વ-પર કાશકપ ં.  એમાં  પર  એટલે  જેવા 
કારનો  યવહાર છે એવા જ  ેયાકારે અહ   ાન પ રણમે છે ને ?  ેયાકારે  ાન 

પ રણમે છે ને ? કે ભલે પ રણમે, (પર ુ)  ેય છે માટ ેતે  ાન ું પ રણમન એ ું છે 

એમ નથી. સમ  ંકાઈ ?  
ેયાકાર થવાથી તે ‘ભાવ‘ને.....  ેયાકાર થવાથી—એ પયાય થઈ ને? 

ાયકને,  રાગા દને  ણનાર   ેયાકાર પયાય થઈ  (અથાત્)  ાયકપ  ં સ  

થ ું  (અને)  એમાં  ણવાપ ં  સ   છે  એમ  (કહે  છે).  તોપણ  ેયકૃત 
અ ુ તા  તેને  નથી....  ઓહો  !  કેટલા  નયનો  (-અસ   ૂત  ઉપચ રત  અને 
અ ુપચ રત  તથા  સ   ૂત  ઉપચ રત  યવહાર—એ  ણ  નયનો)  નષેધ  કર  

ના યો  !  સમ ં  કાઈ  ?  અસ   ૂત  ુ ય-પાપના  ય ત-અ ય તનો  
(- ુ ૂવકના અને અ ુ - ૂવકના રાગનો)  નષેધ થઈ ગયો. આમ પરથી  ભ  

પડતાં—આમ  (અંત ુખ) થતાં—ઓલાનો (-રાગનો)  નષેધ થઈ ગયો અંદરમાં. 
કારણ કે આ ય આહ  (- વભાવનો) કરતાં એને  ુ  પયાય ું પ રણમન થ ું. 
હવ ે ુ  પ રણમનમાં અ ુ તાનો (-રાગનો, અસ   ૂત ઉપચ રત ને અ ુપચ રત 
યવહારનો)  નષેધ  થઈ  ગયો  ખરેખર.  પરની  સેવા  છૂટ   યાં આહ   (રાગનો) 
નષેધ થઈ ગયો આહ  પયાયમાં, આમ  યને આ ય ેગયો એટલે. સમ ં 
કાઈ ?  

હવે કહે  છે  કે એ સંબંધી ુ ં ણપ ં  ર ુંને અ ુ તા ું ?  ાનપયાયમાં  
ઓ ુ ં (પરને)  ણ ું  છે  ને  ?  કે  ના,  એ  પરન ે ણે  એવો  સ   ૂત  ઉપચાર 
( યવહાર) એ (પણ) નથી એમાં. એ પોતે જ પોતાને  ણે છે. ( ાનકૃત)  ાન 
છે, ઓલા  ાનકૃત  ાન છે,  ાયકકૃત  ાન છે,  ાનકૃત  ાન છે,  ાયકકૃત  ાન 
છે.  ેયકૃત— યવહારકૃત  ાનની પયાય છે ન હ. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 
અ ૃતચં ાચાય  (કરેલી  આવી)  આ  ટ કા  ભરત ે માં  ાંય  નથી,  જેમાં 
કેવળ ઓનાં  પેટ  (-રહ ય)  ખોલીન ે ૂ ા  છે.  ય ું—ત વ ું  વ પ  એ 

અ તપણ ેજે ર ત ેછે (ત ેર તે) અ તપણે—સ ાપણે ( સ  ક ુ છે).  
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પહેલા  ાયકભાવ ું સ ાપ  ં સ  ક ુ. આમ સેવા કરે  યારે ‘આ  ાયક 
છે‘ એમ ક ું. હવ ેએની પયાયની  વતં  સ ા  સ  કરે છે કે રાગા દને  ણે છે 

માટ ેઆ  ( ાન)પયાયની  સ ા  છે  ?  ણનાર   (પયાયની)  સ ા—  અ ત વ  
છે ? કે ના, એ તો  ાયકની—પોતાના જ  ાનની—પ રણ તની સ ા પોતામાં છે, 
પોતાથી છે. સમ ં કાઈ ? ઝ ં બહુ  દવ ભાઈ ! બહુ  યાન રાખે તો–
યારે પકડાય એ ું છે ભઈ આ. ઓલા  પયામાં તો ફટ દઈન ેભઈ આ યા  વ. 
ચાર આના, છ આના, આઠ આના તર કે ( યાજ).... હવે તો ઘ ં વધારે છે,  યો 
પયો તર કે  કે દોઢ  પયો. ફટ દઈન ેસમ ય. દસ હ ર આ યા હતા, લાવ 

આટલા....... ભાઈ  !  ડ ગ ે ડ ગ બ ું  છે. આ ભગવાન  ચૈત યની  કોથળ માં  તો 
ાન વ પ ભ  ુ છે  ને,  કહે  છે.  તે  વટાવ  તો  ાનપણે  નીકળે  બહાર, એ  કાઈ 

રાગપણે આવે ન હ. આહાહા !  
કહે છે  કે ભગવાન ચૈત ય  ુજે  ુ   ય છે, એને  યાં લ મા ંલીધો 

યારે ત ે ુ  થયો (અથાત્) એની  માં ‘ ુ ‘ આ યો. હવ ેત ેવખતે  ાન જે 

પ રણ ુ ં ધમ પે— ાન  સ ય ાનપણે  (થ ું)—તો  ાનમાં  વ-પર કાશક 
ભાવ— વભાવ છે ને ? એમાં,  યવહારને  ણના   ાન  ેયાકારે થાય છે ને ? 
જે  કારનો રાગ—દયા-દાન  વક પ આ દ—છે ત ેજ  કાર ુ ં ાન  ેયાકાર પે 
પ રણમ ેછે. સમ ય છે કાઈ ? ( ાન) પ રણમ ેછે, છતાં એ  ેય આકારે પરને 
કારણ ેનથી પ રણમ ુ ંએમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? અસ   ૂત ( યવહાર)ના બે 

(-ઉપચ રત અને અ ુપચ રત એ બે ભેદ)ના  નષેધ કયા અને સ   ૂત ( યવહાર) 
ઉપચારનો ( નષેધ) કય . હવે સ   ૂત ( યવહાર) અ ુપચાર ર ો એ સાતમીમાં 
ૂકશ ેસાતમીમાં. 

હવે  કારણ  આપ ે છે.  કારણ  કે  ેયાકાર  અવ થામાં....  એટલ ે કે 
રાગા દન ે ણવાની  અવ થામાં....  રાગા દ  ેય  એના  આકારે  થ ુ ં ાન  એ 

વખતે  ાયકપણ ે જે  જણાયો.....  ાયકપણે— ણનારપણે  જણાણો, 
ણનારપણ ે જણાયો,  તે  વ પપ્રકાશનની  અવ થામા ં પણ.....  એ  તો 

પોતે— પરને  ણવા વખતે પોતે—જણાણો છે એમ કહે છે અને  વને  ણવા 
વખતે પણ પોતે જણાય છે એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  
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ેયાકાર  અવ થામા ં ાયકપણ ે જે  જણાયો....  જો ું  ?  ેયાકાર 
અવ થા  એટલે  ાનની  પયાય  થઈ.  ાનની  પયાય—અવ થા  થઈ  ( યારે) 
ાયકપણે જણાયો—‘આ  ાયક છે‘ એમ જણાયો. એ ( ેયાકાર) વખત ેપણ 

ાયકપણે  જે  જણાયો  એમ  ક ું.  ેયાકાર  અવ થામા ં ાયકપણ ે જે 

જણાયો..... રાગ આ દને  ણવાની અવ થામા ંપણ  ણનારો જણાયો એમ 
કહે છે (અથાત્)  ાયકપણ ેજણાયો. તે  વ પ-પ્રકાશનની અવ થામા ંપણ 

એનો એ પોતે જણાણો છે. પરની અપે ા લઈન ે(- ન મ ે)  ાન થ ું, પણ એ 

પોતે જણાણો  છે એમાં. એમાં  પર  છે ન હ. અને પોતાને  ણવાની અપે ામાં 
પણ પોતે જણાયો છે.  

વ પ–પ્રકાશનની અવ થામા ંપણ..... એમ. દ વાની જેમ.... દાખલો 
દ વાનો  આ યો.  કતા-કમ ુ ં અન યપ  ં હોવાથી....  દેખો  !  કતા-કમ ું 
અન યપ  ં (એટલે  કે) એકમાં  કતા-કમપ ં  હોય,  ભ મા ં કતા-કમપ ં  હોય 
ન હ.  જુઓ  !  આહ થી  ( સ ાત)  સ   (કરવા ું)  શ   કર   દ ું.  કતા-કમ ું 
એકપ ં—અન યપ ં (એટલ ેકે) અનેરાપ ં ન હોવાથી, પોતામા ંને પોતામાં જ 

કતા-કમપ ં  હોવાથી....  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ાયક જ  છે....  ાયક જ  છે. 
ાયક પોતે કતા અને  ાયક ું પ રણમન જે  ાન એ એ ુ ંકમ. એ  યવહાર તે 

કતા ને  ાન પ રણમન તે ું કમ એમ નથી. સમ  ંકાઈ ? ભારે વાત ભાઈ ! 
આ તો બહુ  યાન રાખે તો પકડાય, વાતા નથી આ કાઈ. 

આહ  તો કહે  છે  કે, એ એની સામે જોયે જ  ુલ ેએ આ મા. ભગવાન 
આ મા....  આહાહા  !  ચૈત ય ૂય  છે  આ  ભગવાન.  કહે  છે  કે,  ચૈત ય ૂય 
પયાયમાં ખી યો ને ? (તો) ખી યો એમા ંજર  પર ુ ં ણવાપ  ંઆ ુ ં(-એટલી 
અપે ા આવી) કે ન હ ? પર ુ ં ણવાપ  ંએટ ું આ ુ ંકે ન હ ? કે ન હ. એ 

પોતા ુ ં ણવાપ  ંએમાં  છે. પરન ે ણવાની અપે ાએ  (-કાળે) પણ પોતાને 
ણે છે અને પોતાને  ણવાની અપે ાએ પોતાન ેજ  ણે છે. પરની અપે ામાં 

(-પરન ે ણવાના કાળમાં) પરને  ણે છે એમ છે ન હ. સમ ં કાઈ ? આરે, 
આવી ધમની  ર ત ? આવી હોય ?  (એમ કોઈ)  કહે  છે.  (ભાઈ  !) વ ુ થ ત 
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એવી છે અને આ ર તે ન હોય તો વ ુ કોઈ ર તે—બી  ર તે હોઈ શકે કેમ ? 
સમ ય છે ? આ તો જે ુ ં વ પ છે ત ેજ ર તે  સ  થાય છે.  

‘આ મ યા ત’ છે ને આ? આ મ યા ત—આ મ સ . ( ણવા કાળે) 
એ તો  ાયક  સ  થાય છે (એમ) કહે છે, રાગ  સ  થાય છે એમ છે ન હ. 
આહાહા ! વ ુ આવી જ છે, આવી જ છે. રાગા દ હો, એને  ણ ુ ં ાન—
ાનનો આકાર—તો પોતા ુ ંપ રણમન છે, એ પોત ે છે. પરન ે ણવાનો પયાય 

જે છે એ પોતાનો જ છે,  યાં પોતે જ  ાયકપણ ેજણાય છે અને આમ  વ પ 
તરફ  ય  તોય  પોતે  જ  ાયકપણ ે જણાય  છે.  સમ ય  છે  ?  યાં  બીજો 
જણાય છે, એમાં  યવહાર જણાય છે એમ નથી એમ કહે છે. એ જણાય છે ત ે
યવહાર સંબંધી ુ ં પોતા ું  ાન  પોતાથી  થ ું  તે જણાય  છે.  સમ ં  કાઈ ? 
આહાહા ! 

કતા-કમ ુ ંઅન યપ  ંહોવાથી  ાયક જ છે—પોતે  ણનારો માટે 
(પોતે) કતા.... જુઓ ! પોતે  ણનારો માટે કતા અન ેપોતાને  યો માટે 
પોતે જ કમ. પોતાન ે યો છે ને ? એમા ં યવહારને, રાગને  યો એમ  ાં 
આ ું ? કહે છે. સમ ં કાઈ ? એક પણ વાત ને એક પણ ગાથા અને એક 
પણ પદ જો બરાબર સમજેને તો બેડો પાર થઈ  ય ને  યાલ આવી  ય  કે 
આ વ ુ (આમ છે). બધાના ઉકેલ, સારા આગમના. ‘સારા આગમભેદ   ુઉર 
બસે.‘ સમ ં કાઈ ? હવે એમ ને એમ પોતાની ક પનાથી જુએ.... ‘સમયસાર 
અમે  વાં ું  છે‘  યો,  ઓલો  કહેતો  હતો.  ‘અમે  સમયસાર  વાં ું  છે,  માટ ે
સમયસારમા ંતમે કહો છો એમ નથી. એમા ં યવહાર  થા યો છે ને  યવહારથી 
થાય  છે એમ એમા ં કહે ું  છેÕ.  યો  ઠ ક,  ભગવાન  !  લ બડ માં  ભાઈ  !  (એક 
જણો કહેતો હતો), ‘મ સમયસાર વાં ુ ંછે. અમે સમયસાર વાં ુ ંછે હ , નથી 
(વાં ું)  એમ  નહ .‘  ઠ ક,  હવે  બાપા  !  ુ ં કહ એ  તને  ? આહાહા  !  ના,  ના. 
(શા નો અ ભ ાય) રાખીન ે(વાંચે) ન હ, (અ ાની) પોતાની  માં જ રહેલ 

છે  એ.  સમયસારને  ુ ં કહે ું  છે  યાં  એણ ે ાં  વાળ   છે  ને  ?  એના  
(-સમયસારના) ભાવને પોતાની   ( માણે) વાળવા છે. આ (પોતાની)  ને, 
એ  ુ ંકહે છે  યાં વાળવી નથી. 
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ોતા : આમાંથી (શા માંથી) ટેકો મળે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા,  એમ.  એમાંથી  ાંક  ટકેો  મળે  પોતાની  ના 

ભાવને—એમાંથી  (શા માંથી  પોતાની  ને  ટકેો)  મળે એમ એને  (-શા ના 
અથને) વાળે છે. બા ુ ! એમ નથી આહ . 

આહ  તો ક ુ ંકે  યવહાર જે છે એ ખરેખર... ખરેખર એનાથી તો  ન ય 
થ ું નથી.  ન ય જે પયાય સ ય દશનની  ગટ , એ તો  યના સેવવાથી  ગટ  

છે.  યવહારના સેવવાથી  ગટ  નથી. હવ ેઅહ યા કહે છે કે, પણ  ાન થ ુંને ત ે
સંબંધી ુ ં ?  સેવા  તો  ભલે  યની  કર   ને  (સ યક્) ાન  ગ ું,  પણ  હવે  એ 

ાનમાં ઓલા રાગને પણ  ણ ુ ં ાન  ગ ુ ંછે કે ન હ ?  યવહાર જેટલો છે 

એ  કારનો, તેટ ું તે  કાર ુ ં ાન અહ   ગ ુ ંછે કે ન હ ? કે છેને. (પણ) એ 

( ાન)  ગ ું એ કોને લઈન ે ગ ું  છે ?  યવહારને લઈન ે ગ ું  છે ? (ના).  
કેમકે  ાનની  પયાય  પોતાની  યો યતાથી  પોતાના  કારણે  ગટ   છે,  પરન ે લઈને 
ન હ. (આ ું નામ એ) णादो जो सो  सो चवे (છે). ણનાર જણાણો તે પોતે જ 

જણાણો છે (એમ) કહે છે, પર (જણા ં એમ) છે ન હ.  વશેષ કહેશે. 
( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૦ 
ગાથા - ૬ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૮, ર વવાર, તા. ૨૯ -૯-Õ૬૮ 
 

(છ  ગાથાનો)  છે લો ભાગ  છે. ચોથા પદની  યા યા ચાલ ે છે.  ુ ં ક ું 
પહે ું ? જુઓ ! ण िव होिद अमो ण पमो..... એની  યા યામાં આવી ગ ુ ંકે 
ુભ–અ ુભ પ રણામ પે...  ય—વ ુ  ુ   ુવ  વભાવ એ  ુભ–અ ુભપણ ે

પ રણમતો નથી, તેથી તેમાં અ મ – મ  આ દ  ુણ થાનના ભેદ પડતાં નથી. 
સમ ં  કાઈ  ? અપ્રમ   (એટલે)  સાતમેથી  ચૌદ  ( ુણ થાન)  અને  પ્રમ  

(એટલે)  પહેલેથી  છ  ( ુણ થાન).  એ  વ ુ  પોતે  ુવ  છે  ુ   એક 
ાયકભાવ….. એમ આ ુંને  પહે ું ? जाणगो  जो भावो..... જે  ાયકભાવ છે, 

વ ુ છે ત ે ુભા ુભપણ ેથતી નથી તેથી તેનામાં  ુણ થાન આ દના ભેદ પડતાં 
નથી. તેથી તેને  મ -અ મ  લા  ુપડ ુ ંનથી. ....  ાયકભાવની  યા યા કર .  

હવે, एव ंभणिंत सु ंની  યા યા કાઢ .  ું કા ું ? ‘एव ंजाणिंत सु‘ं એમ 
લે ુ ં યાં भणिंतના (અથ)માં. एव ंजाणिंत सु.ं... એવો જે  ાયકભાવ છે.... एव ं
जाणिंत सु.ं....  એટલે  એમાંથી  કા ું  કે  પર યથી  ભ   પડ ને  ( વ) યન ે
ઉપાસવામાં આવતા ંએટલ ે ણવામાં આવતાં.... સમ ં કાઈ ? एव ंभणिंत—
એ ર ત ેતેને  ણે ( યારે) ‘ ુ ‘ કહેવામાં આવે છે. (તે)  મ -અ મ થી  ભ  

છે, (કેમ કે)  ુભા ુભપણ ેથતો નથી અને એ ર ત ે ણે ( યારે).... एव ंभणिंत... 
भणिंत—‘કહે ું‘ તો  એક  શ દ  છે.  પણ  એ  ુ   વ ુ  છે  એન ે ણે  એટલે 
( યારે) ‘ ુ ‘ કહેવામાં આવે છે. સમ  ંકાઈ ? એ  ણ પદની  યા યા થઈ. 
વજુભાઈ ! એ તો પાઠ લીધો છે ને ? કે ‘ ુ ‘ કહેવાય છે. ‘કહેવાય છે‘નો અથ 
કે  યો  કે આ.. આ.. એ  યો  યારે એને  ‘ ુ ‘ કહેવાય  છે.  ુ ..  ુ  

ણવામાં આ ું એમ.  ૂળ તો પાઠમાંથી કા ું છે કે ન હ ? ટ કા કાઈ અ રથી 
નથી  કાઢ .  પાઠમાં,  ભાવમા ં છે  એ ભાવને  પશ ને  (ટ કા)  કર   છે.  સમ ં 
કાઈ?  
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આ તો પહેલો  ોક (-ગાથા) છેન ે ુ ય ? કે આ મા  ાયકભાવ એક..... 
ાયકભાવ  એક....  એ  ચોથા  પદની  યા યા  છે.  ના,  બી   પદની.  પહેલી 

(લીટ ના) બી  પદની, બી  ભાગની.  ાયક એક ‘ભાવ‘....તેથી એની સામે 
આમ કા ું  કે  ુ ય–પાપના અનેક ભાવ (અને) તેને પયાયમાં  ા ત થવા છતાં 
યથી  ા ત છે ન હ (અથાત્)  ય વભાવથી જોઈએ તો તેને (- યને) ત ેછે 

ન હ, માટ ેતેને અ મ  અને  મ પણાના ભેદો લા  ુપડતા નથી. વ ુ  ુ   ુવ 
છે. સમ ં કાઈ ? અને एव ंभणिंत सु—ंએમાંથી કા ું આ (કે) પર ય ું લ  

છોડ   વ યન ેસેવ ેએટલે કે આ  ુ  જે  ાયકભાવ છે એના તરફ   ગઈ, 
આહ   એકા   થયો  યારે  એને  ‘ ુ ‘  છે  એમ  ણવામાં  આ ું.  સમ  ં

કાઈ? સમ ય છે કે ન હ આમા ંજગ વનભાઈ ?  ુ ંક ું ? ( ોતા : ..........) 
એમાં एव ंभणिंत सुમंાંથી કા ું. એ વજુભાઈ ! 

હવ ેणादो जो सो  सो चवे.... ચોથા પદની  યા યા હાલ ેછે.  ૂળ તો  યાં 
જણાય છે—જણાણો—ત ેપોતે જ છે એમ કા ું. પર કાશનના કાળમાં પણ 

પોતે  ાયક જ  છે. પછ  કાઈ કાળભેદ ( વ કાશનનો કાળ ને પર કાશનનો કાળ 

એવો ભેદ) નથી, એ તો સમ વે છે કે ભઈ આ રાગા દને  ણતા ંપણ—પરને 
ણતાં પણ—પોતે પોતે (-પોતાના  પે) જ છે,  ાયક જ છે. એમા ંકાઈ બીજો 

થઈ ગયો નથી, બી પ ેથયો નથી. એ તો પોતા પ ેરહ ને બી ને  ણતાં, એ 

ું  છે એ પોતા ું  વ પ છે અહ . એ પરન ે ણવા વખતે પણ  ાયકપણ ે

પોતે જણાય છે અને  વને  ણવા વખતે (પણ) એ પોતે ( ાયકપણે) જણાય 
છે, એટલે કાઈ બે ભેદ નથી. એને સમ વવાની ર ત કર . સમ ં કાઈ ? 

બહુ  ચો  ોક (-ગાથા) છે.  ૂળ આહ થી શ  થાય છેન ેઆ ું ( વષય) 
હવ ે? એટલ ેકહે છે કે  ેયાકાર થવાથી તે ÔભાવÕને  ાયકપ ં પ્ર સ  છે..... 
ઓલા  દા કૃત  ક ું  ને  ?  દા કૃત.  દા ના  આકારે....  એટલ ે બળવાયો ય 
પદાથના આકારે થવાથી અ ન ેદહન કહેવાય છે, અ ન ેદહન કહેવાય છે. 
બળવાયો ય  પદાથને  બાળવાની  અપે ાએ એને  (-અ ને)  દહન  કહેવાય  છે. 
તોપણ  દા કૃત  અ ુ તા  તેને  નથી.  એ  લાકડા  બ ાં  તેથી  અહ   અ  

(દહન) પ ેપ રણમી છે, લાકડાની અપે ાથી (અ ) પ રણમી છે એમ છે ન હ. 
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તેવી ર તે  ેયાકાર થવાથી.... ‘ ણગ‘ શ દ છે ને ?  ાયક છે ને ?  ાયક છે. 
હવ ે ાયક છે એને પયાયમાં લેવો છે.  ય તો છે  ાયક. હવ ેપયાયમાં  ણે છે 

યારે  રાગ આ દ  યવહાર,  પરને;  એ  વખત ે ેયાકાર  થવાથી  તે  ‘ભાવ‘ને 
ાયકપ ં પ્ર સ  છે.....  ણવાની અપે ાએ તે  સ  છે. તોપણ  ેયકૃત 

અ ુ તા  તેને  નથી.  યવહાર  હતો  માટ ેઆહ   ણવાની  પયાય  થઈ  અને 
યવહારને  ણે  છે  માટ ે એટલી  પરાધીનતા  છે  એમ  નથી.  ેયથી  કરાયેલી 
અ ુ તા નથી, કરાયે ું તો પોતા ું  ાન વ પ છે એ. સમ ં કાઈ ? 

ેયકૃત  અ ુ તા  તેને  નથી,  કારણ.... એ ું  કારણ  આ ું  પાછુ. 
ેયાકાર  અવ થામા ં ાયકપણ ે જે  જણાયો....  પરન ે ણવાકાળે  પણ 

જણાયો પોતે જ છે, એ કાઈ એમા ંબીજો છે ન હ. બીજો થયો નથી, બી   પ ે
થયો નથી. એ તો પોતાના  પ ેથઈને (-રહ ને) પરન ે ણે છે એમ કહે ું (કહેવાય 
છે), પણ એ વખત ે ાયક તો  ાયક જ છે.  ણવાની પયાયપણ ેથયો એ તો 
ાયક  પોતે જ  છે, એમાં  પરન ે ણવા  કાળે બીજો અને  વને  ણવા  કાળે 

બીજો એમ છે ન હ, એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ? 
ેયાકાર  અવ થામા ં ાયકપણ ે જે  જણાયો.....  ેયાકાર 

અવ થામાં.... પણ અવ થા તો કોની ? પોતાની. એમાં જે જણાયો તે  વ પ–
પ્રકાશનની અવ થામા ંપણ પોતે જ છે. અવ થામા ંપણ  ાયક જ છે એમ 
લે ું, વચમાં તો  ાત છે. અવ થામાં પણ....  ાયક જ છે. છેને શ દ છે લો? 
દ વાની જેમ, કતા-કમ ુ ંઅન યપ  ંહોવાથી  ાયક જ છે.  યાં  ..... લેવો 
છે.  સમ ં  કાઈ  ?  અલૌ કક.....  અલૌ કક  વાત  !  ( ોતા  :  બહોત  ગંભીર 
ભાવ). બહોત ગંભીર ભાવ. ઓહોહો !  

દ વાની જેમ, કતા-કમ ુ ંઅન યપ  ંછે. તેથી તે  ણનારો જણાયો.... 
એ  ણનાર જણાયો ત ે કતા અને જણાઈ અવ થા તે  કમ, એ કઈ  ભ   છે 

ન હ. પરને  ું એ કમ અથવા પર કતા ને  ાનનો પયાય કમ એમ છે ન હ. 
રાગ આ દ,  યવહાર આ દ જણાયા માટ ેતે ( ાન)  યવહારકૃત છે (એટલ ે કે) 
યવહાર  કતા અને અહ   ણનાર   પયાય  તે ું  કાય એમ  નથી.  ત ે યવહારને 
ણવા કાળે પણ પોતા ું  ાયકપણા ુ ંજ પ રણમન છે. (તેથી) એ કતા પોતે 
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અને  ણનાર  પયાય એ ું કમ છે. સમ ં કાઈ ? સમયસાર ભઈ આ ચીજ 

છે અને એન ેસમજવા માટ.ે...  
ોતા : રાગને  ણતાં પણ જણાય છે  ાયક..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  પોતે  જણાય  છે.  ‘રાગને  ણતો‘  એ  તો  કહેવાની 

ભાષા છે (એમ) કહે  છે.  ‘ યવહારને  ણ ું‘ એમ કહે ું (-કહેવાય છે), બાક  

ણ ુ ં તો  પોતા ુ ં છે એમાં.  સમ  ં કાઈ ?  તેથી  તેને  (-રાગને) જણાયાના 
કારણે અહ  (રાગ) જણાયો, (રાગના)  ણવાના કારણે અહ  (રાગ) જણાયો 
એમ  નથી,  ( વના)  પોતાના  કારણ ે અહ યા  ( ાનમા ં રાગ)  જણાયો  છે. 
સમ  ંકાઈ ?  

પોતે  ણનારો  માટે  પોતે  કતા.....  ભગવાન  ાયક વભાવ  પોતે 
ણનારો,  માટ ે ણનારો એ કતા.  ન હ  કે ઓલા  યવહારને અહ   ણે  છે 

માટ ે યવહાર કતા ને ( યવહારને)  ણ ુ ંત ેતે ું (- યવહાર ું) કમ એમ તો છે 

ન હ. સમ ય છે કાઈ ? કહો, છેન ેસામે  ુ તક ? જુઓ જયં તભાઈ ! ઓલા 
ભાવનગરવાળા આવે છે  યારે કેટ ુંક ઝ ં આવે છે. આ વળ  આજ ન આ યા 
એ બંને. ભાવ તો એવો હતો કે આવશ ેર તભાઈ.... કહે, છ  ગાથા સાંભળવી 
છે.... કુદરત  ુ ંભઈ એમાં..... બહારના સંયોગો..... 

આ માન ે ણવા માટ ેબા ની સામ ીની જ ર નથી. એ તો આવી ગ ું 
છે ને ? ( વચનસાર ગાથા-૧૬) એકલો પોતે જ અંદરમાં અંદર ડો ક ું નાખીને 
પોતે પોતા ું સાધન ને સા ય થાય છે, એને બહારના  વક પની પણ જ ર નથી. 
સમ ં ? અને એ  વક પ આહ  જણાયો ?  કે ના.  ાનની પયાય જણાણી 
છે.  ાન— ાયકની  પયાય,  ાયકની  પયાયમાં  ાયક જણાયો  છે,  રાગ  ન હ 
અને રાગથી  ાન થ ું છે એમ (પણ) ન હ,  ાયકથી  ાન થ ું છે. રાગ સંબંધી ું, 
યવહાર સંબંધી ુ ં ાયકથી  ાન થ ુ ંછે, તેથી  ાયક તેનો કતા છે અને  ાનની 
અવ થા થઈ ત ેઆ મા ું કમ નામ કાય નામ કત ય છે. સમ ં કાઈ ? પોતે 

ણનારો માટે પોતે  કતા અને પોતાન ે યો માટે પોતે જ કમ. જો ુ ં? 
યવહારને  યો, રાગન ે યો એમ ન હ, એમ કહે છે. પોતાને  યો માટ ે
પોતે કાય—કમ. 



ગાથા - ૬ ]                                      વચન નં. ૨૦                                          [347] 

 

જેમ  દ પક  ઘટપટા દને  પ્રકા શત  કરવાની  અવ થામાં....  દ પક 
ઘટપટા દને  પ્રકા શત કરવાની અવ થામાંય  દ પક જ  છે. આ ઘડો  છે, આ 

વ  છે, આ છે—એન ે કાશવા વખત ેદ પક દ પકપણે રહ ન ે કાશ ેછે. દ પક 
કઈ પરપણે—પર પ—ેથઈ ગયો છે ? દ વો જે  કાશ ેછે એ પરન ે કાશ ેછે ? એ 

તો, કહે છે કે, કહે ું (-કથન)મા  છે. બાક  એ વખતે એ પોતાની પયાયને  કાશે 
છે. સમ ં કાઈ ? દ પક ઘટપટા દને પ્રકા શત કરવાની અવ થામાંય દ પક 
છે  અને  પોતાને—પોતાની  યો ત પ  શખાને—પ્રકાશવાની  અવ થામા ં
પણ દ પક જ છે. દ વો તે  દ વો જ છે. દ વો તે કાઈ પર ઘટપટ પ ેથયો નથી 
અને ઘટપટને કારણ ેદ વાની  કાશતા થઈ નથી. ઘટપટને કારણ ેદ વાની  કાશતા 
થઈ નથી. સમ ય છે કાઈ ?  

(અ ય  કાઈ  નથી)  તેમ  ાયક ું  સમજ ું.  અ ય  કાઈ  નથી,  દ વો 
દ વા પ ે ર ો  છે. પરને  કાશવા વખતે પણ દ વો  દ વામા ં રહ ને  દ વો  છે અને 
પોતાન ે કાશતી  વખત ે (પણ)  દ વો  દ વામા ં રહ ને  દ વો  છે.  એમ  ભગવાન 
આ મા  ાયકપણે..... યવહારને  કાશ ે એ  વખતે  પણ  ાયક  ાયકપણામા ં
રહ ન ે ( કાશ ે છે,  કેમકે)  ાયક પ જ એ ું  છે  (અને)  પોતાન ે ણવામાં  પણ 

ાયક  ાયક પે—પોતે  (પોતાના પે)—જ  છે.  એમા ં કઈ  બીજો  થયો  નથી. 
બીજો થયો  નથી એટલ ેબી ું  ાન થ ું  નથી અને બી પ ેએ થયો  નથી. 
સમ  ં કાઈ  ? ઓહોહો  ! અ ૃતચં ાચાય એટલા  પાઠમાંથી  કા ું  છે  યો. 
ચાર પદ ું (કથન) ભાઈ ! જુદ ુપાડ ને  વચા ુ. આ બ ું કા ું  ાંથી ? મ ક ું 
(- વચા ુ). આહાહા ! કારણ કે ટ કા કઈ ઘરની નથી.  ૂળ અંદર (ભાવ) ભરેલા 
છે,  છે એની  પ તા  છે.  ‘અ ય  યથી  ભ  પડ ને સેવવામાં આ ું‘  (એમ) 
કા ું  ાંથી આ ? ક ું (- વચા ુ). સમ ં ? एव ंजाणिंत सुમंાંથી કા ું છે. 
‘भणिंत‘ તો શ દ  ૂ ો  છે ગોઠવવા માટે.  ‘બંધકથા‘  ને એવો શ દ આવે  છેન ે
ભાવ માટે. (ગાથા-૩) 

ભગવાન આ મા  ાયક એક ભાવ....  ાયક એક ભાવ.... એને  મ -
અ મ પ  ં હોઈ  શક ુ ં નથી.  એટલ ે હે  ુ આ યો  આચાય  પોતે  કે  ુભ  ન ે
અ ુભભાવ( પ ે ાયક પ રણમતો નથી.) ખરેખર તો એની (- ુભા ુભભાવની) 
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ાયકની પયાયથી પણ  ભ   ત છે.  ાયકપણે.... ઓ ુ ંચોથા (પદ)માં લી ું 
(કે)  ાયકપણ ે પ રણમ ે છે  એ  ાનની  પયાય  છે  એમ.  (પણ)  આ 

( ુભા ુભભાવ) એ ું  વ પ નથી, આ એની પયાય નથી એમ કહે છે. સમ ં 
કાઈ  ?  આહા  !  એ  ાયક  ભગવાન  આ મા  એ  તો  ચૈત ય વ પ  છે,  એ 

ચૈત ય વ પ  પોતે  (છે).  ુભ  ને  અ ુભ  જે  વક પો  છે  એ  ચૈત યના  ય–
ુણમા ંતો નથી, પણ એ ચૈત યનો અંશ (-પયાય) જે ( ાન)  કાશ( પ) છે ત ે

એમાં  નથી,  એમાં  નથી.  આમાં  (-ચૈત યમાં)  એ  (- વક પ)  નથી,  આમા ં 
(- વક પમાં) એ (-ચૈત ય) નથી. તો એ (-ચૈત ય) પ ેછે એમાં એ (- વક પ)નથી 
અને  એ  ુભા ુભ  પ રણામ  એની  પયાયમાં  નથી.  કારણ  કે  ચૈત યની  પયાય 
ુભા ુભ પ હોઈ શકે ન હ. આહાહા ! સમ ં કાઈ ?  

તેથી એને  ચોથા  (પદ)માં  સમ ું  કે  ભઈ આ  પ ે થયો  નથી  માટ ે તે 
મ -અ મ  નથી એવો  ાયક એક ભાવ एव ंजाणिंत सु—ं એને  ણતાં.... 

આ चते(्નો અથ)  ફ ત  ‘ ‘  જ  છે  ને  ?  ‘એન ે ણ ુ ં જોઈએ‘–એ ુ ં કાઈ 
એમાંથી  .....  નથી  નીકળતા  માં.  कोडसौ शु आिेत चते ्.  બસ,    છે 

કારનો.  પછ  અહ  લ ું  છે  કે  ણ ું,  જે ુ ં વ પ  ણ ુ ંજોઈએ  ? 
આવો    છે એમ. એવો ત ે ુ  આ મા કોણ છે ? એમ. એ ત ે ુ   કોણ  
છે ?  ુ  કોણ છે? એમ   છે. એટલે  ુ  ‘આ છે‘ (એમ ક ું છે). ‘આ છે‘ 
એટલે  જે  ુભા ુભપણ ે પ રણમતો  નથી,  તેથી  તેમાં  અ મ – મ ના  ભેદ 
પડતા  નથી. એવો  જે  ાયક એક ભાવ પ એને  ણતાં, એને  ણતાં  ‘ ુ  

આ‘ કહેવાય એમ કહેવામાં આવે  છે. અન ેએવો જે આ મા  ાયકભાવ છે.... 
તો,  ાયક  છે  તો  એની  સ   તો  ાનથી  હોય.  ાયકની  સ ,  ાનથી 
સ . 

( ) :  યારે  યાં  યવહાર છે ને ? પર છે ત ેપર  ણવામાં આવે છે ને ? 
(સમાધાન) : કે પર  ણવામાં પણ એ  ાયકની  સ ...  સ  થઈ 

છે. એમા ંકઈ પરની  સ  થઈ નથી. પરથી થઈ નથી, પરની થઈ નથી. પરથી 
થઈ નથી, પરની થઈ નથી. એની (- ાયકની) પોતાની ( સ ) થઈ છે. ભાઈ 
હમતભાઈ ! ઓલા  ુભા ુભનો  નષેધ કય ને પયાયમાં, તો આહ  પયાય પાછ  
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નાખી. સમ ં કાઈ ?  ય તો એ ( ુભા ુભ) પ ેપ રણ ુ ંનથી, પણ  યારે 
હવ ેપયાયમાં ( ું છે) ? સમ ં કાઈ ? તો એને  ણવા..... ભાવો જે હોય છે 

યવહારના, પરના એન ે ણવાનો છેને ( વ)ભાવ ?  વ-પર કાશક  વ પ છેને 
એ  ?  વ-પર કાશક ુ ં પ  પોતા ુ ં છે  ને  ?  તો,  એ  પર  કાશવા  કાળે  વ-
પર કાશક  (એવો)  પોતે  ાયક  જ  છે  અને  પોતાન ે કાશવા  કાળે  પણ  વ-
પર કાશક એવો  પોતે  ાયક  જ  છે.  એમા ં ાયકની  પયાય  પરથી  થઈ  છે  ને 
પર પે થઈ છે એમ તો છે ન હ. સમ ં કાઈ ? શશીભાઈ ! બહુ ઝ ં. આહા! 
કહો, સમ ં આમાં ? 

એ ચૈત ય યોત ઝળહળ  યો ત ભગવાન આ મા....  ાન વ પી  ુ 
છે આ મા.  એટલે  ‘ ાયક‘  શ દે....  પરમ  Ôપા રણા મક‘  શ દ  વાપરવામા ં તો 
બી   ( ય પણ) આવી  ય. અહ   તો  ‘ ાયક‘  શ દ  વાપય .  છે  તો  પરમ 
પા રણા મક  ાયક,  પણ  ાયક  પરમ  પા રણા મક.  ાયક  પરમ  પા રણા મક 
એક વ ુ, એક પ ભાવ એક પ. ત ેભાવ.....  ુભ–અ ુભ જે ભાવ  છે એમા ં
કોઈ  ાનની  ત નથી. સમ ય છે ?  (એમાં  ાનમય)  ય- ુણ  (તો) નથી, 
પણ એની  ાનની  ત  (પણ)  નથી. એવા  ( ુભા ુભ) પ ેએ  ય  પ રણ ું 
નથી. એવા  પ ે ય પ રણ ું નથી એટલે  ય પોત ે મ -અ મ  (નથી. તેથી) 
યને  ુણ થાન ભેદો લા ુ પડતા નથી.  

એવો જે  છે.... હવે આમા ં ( યવહારના)  ણ જ બોલ  (-ભેદ) ક ા  છે 

ભાઈ ! હ . ચોથો બોલ આમા ંનથી. ચારેય બોલનો  નષેધ અ ગયાર (ગાથા)માં 
લેશે. આહ  તો હ   ણનો  નષેધ થયો  છે. એના અ ુભવમાં ભલે ભેદ  ર ો 
નથી, પણ  નષેધપણે  ણનો કય  છે. ચોથા (માટ)ે ગાથાની જ ર છે  યાં. કારણ 

કે  અહ યા  ુ ના (અ ુભવમાં) ‘આ  ાન, આ દશન ને આ આ મા‘ એવા ભેદો 
માં  ર ા  (રહેતા)  નથી,  પણ  નષેધમા ં ણ  કાર  (અસ   ૂત  ઉપચાર, 

અસ   ૂત  અ ુપચાર  અને  સ   ૂત  ઉપચાર  યવહાર)  આહ   વણ યા  છે. 
સમ ય  છે  કાઈ  ?  ચોથો  (સ   ૂત  અ ુપચાર  યવહાર  ભેદના)  નષેધ  માટ ે
સાતમી ગાથા લેવી પડ . સમ ય છે કાઈ ? આહા ! ભારે પણ જ બર વાત. 
ઓહોહો ! અ ૃતચં ાચાય એની કેવી શૈલીથી વાત કરે છે !! આચાય પણ વાતને 
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સ ય.. સ ય.. સ ય વાતને છે એને  સ  કરે છે. આ ર ત ેસ ય છે ભાઈ ! એમ 
કહે છે. સમ ં કાઈ ? 

ભગવાન આ મા....! આહ  તો  ુન ત લા ુ પડતી નથી હ . પણ કાઈ 
નવો  વચાર  કરતાં  કાઈ  ન ુ ંઆવ ેએમ  (હે  ુ છે).  ‘ ાયક  ભાવ‘  એટ ું  ક ું 
પાઠમાં  (- ૂળ ગાથામાં). પછ  એમાંથી ક ુ ં ‘ ાયક એક ભાવ‘ એમ  (ટ કામાં) 
કા ું.  ‘ ાયક  એક  ભાવ‘  એમ  કા ું,    અ ૃતચં ાચાય  આમ  નાં ું  છે. 
(નહ તર) પાઠ આ છે : जाणगो  जो भावो..... પછ  એને  પ  ક  ુ‘ ાયક એક 
ભાવ.‘ હવે એક ભાવ ‘ મ -અ મ  નથી‘ એમાંથી કા ું કે  મ -અ મ  તો 
ુભા ુભ  પ રણામ ું  પ રણમન  હોય  તો  મ -અ મ   હોય.  સમ ય  છે  

કાઈ ? કારણ કે એ બધા  ુણ થાન આ દ ભેદો અચેતનની  તના છે. સમ ય 
છે  કાઈ  ? આહાહા  !  તેથી  જે  ાયકભાવ  છે  તે  ુભા ુભ  વક પો  અથવા 
ુભા ુભ યોગ અથવા  ુભા ુભ પ રણામ એ  પ ેથયો નથી, માટ ેતેને– યન ે

આ ભેદ લા  ુપડતો નથી અને તેથી તે વ ુને एव ंजाणिंत सु.ं... આવી ચીજને 
ણે  યારે  તેને  ‘ ુ   છે‘ એમ  કહેવામાં આવે  છે, એમ  ણવામાં આવે  છે, 

યારે એને  ણવામાં આવે છે.  
અને (હવે) એ  ણવામાં આવે છે એ વખત ેપયાય તો થઈ  ણવાની. 

ણવાની પયાય તો થઈ ને ? ભાઈ ! એય ! એટલે હવે ચોથા બોલની (-પદની) 
જ ર પડ . ( ાયક)  ણવામાં આ યો.  યારે એમાં— ણવાની પયાયમાં—એ 

( ાયક) આ યો અન ે યવહાર છે એ ું  ાન (પણ) આ ું છે કે ન હ એમા ં? એ 

વખતે એ ું (- યવહાર ું)  ાન તો આ ુ ંછે. સમ ય છે કાઈ ? એનો  વભાવ 
છે  વપર કાશકનો, એ   વભાવ  ાં  ય ? એટલે આમ ( યને)  ણતાં તે 
‘ ુ   છે‘  એમ  જે  ાનમાં  જણા  ં તે  ાનમાં  પણ  યવહાર  સંબંધી ું—જે 

યવહાર આ દ છે એ ું— ાન અને આ ું (- વ ું)  ાન,  બેય એકસાથે આ ું 
જ છે. સમ ય છે ? એટલે હવ ેકહે છે કે આ  યવહારન ે ણતાં વખતે  ુ ંછે ? 
એને (- યવહારને)  ણતો નથી. (તેને)  ણવા વખત ેપોતે ( ાયક) જ ર ો છે 

(અને)  ાયક પોત ેજ ર ો છે. પોતાન ે ણવા વખતે (પણ) પોતે  ાયક ર ો 
છે,  પયાયથી. સમ ં  કાઈ ? ભગવાન ભાઈ  ! આ તો  ( વષય સંબંધીની) 
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પહેલી  ૂળ  ગાથા  છે  ને  ?  એટલે આમા ં બ ું....  જર   પાઠમાં  ું  છે  ?  ક ું  
(- વચા ુ). પાઠમાં  ુ ં ુ ંછે ? ઘ ં ભ  ુછે એમાં.  

णादो—જણાયો, जो—જે,   सो  सो चवे—ત ેત ેજ  છે. એ કાઈ પર પ ે
થયો નથી,  પરન ેલઈન ેથયો નથી એમ કહે  છે. સમ ં  કાઈ ?  (અ ય કાઈ 
નથી), તેમ  ાયક ું સમજ ું. ઓલા દ વાની જેમ. છે ને ?  ણનારો ભગવાન 
(એને)–પોતાન ે યો,  એ  વખત ે ( ણવાની)  પયાયનો  વભાવ  (હોવાથી) 
યવહાર જે છે એને પણ  ણવા ુ ંએમા ંઆવી ગ ુ ં છે. સમ ં કાઈ ? એ 

ણેલો ( યવહાર) જણાયો એટલે  ુ ંજણા ું ? એ તો  ાયક જ જણાયો છે, 
યવહાર જણાયો નથી અને  યવહારને લઈન ે( ાયક) જણાયો છે એમ (પણ) 
નથી.  ાયકન ેલઈન ેજણાયો છે,  ાયકને લઈન ેજણાયો છે.  ાયક કતાપણાને 
લઈન ે(-થઈને)  ાયક પયાયમાં જણાણો એમ કહે છે.  યવહારને લઈન ે( ાયક) 
જણાણો નથી અને  યવહાર જણાયો નથી.  યવહારને લઈન ેજણાયો નથી અન ે
યવહાર જણાયો નથી. સમ ં કાઈ ?  

તેમ  ાયક ું સમજ ું.  ણનાર ભગવાન આ મા.... આ તો ક ુ ંને ?  
તે  ‘ભાવ‘ને  ાયકપ  ં પ્ર સ   છે.....  ેયાકાર  થવાથી  તે  ‘ભાવ‘ને 
ાયકપ ં  પ્ર સ   છે એમ  ક ુ ં ને ?  તેવી  ર તે  ેયાકાર થવાથી.....  પાછો 

એકલો  ાયક  ય એમ ન હ, સાથે પયાય લીધી ભેગી એમ. સમ ં કાઈ ? 
ઓલો  દાખલો આ યો  ને  ?  કે  ( ેયકૃત)  અ ુ તા  તેને  નથી.  કોની  જેમ  ? 
અ ની જેમ. તેવી ર તે  ેયાકાર થવાથી.... જુઓ ! ( ાન)પયાય તો થઈ. તે 
‘ભાવ‘ને  ાયકપ ં પ્ર સ  છે— ણનાર  પયાયથી  ાયક (- ણનાર) જ 

છે એ  સ  છે. તોપણ  ેયકૃત અ ુ તા તેને નથી.  યવહારથી  ાન થ ું છે 

ને  યવહાર કતા ને  ાનની પયાય કમ—એમ નથી. તેમ  યવહાર જ જણાયો છે 

એમ નથી. સમ  ંકાઈ ?  ાયક કતા ને  ાનપયાય કમ ને જણાયો ત ે ાયક. 
આહા  !  લો કસ ે બાત  હૈ.  યો,  એ  થઈ  ગાથા  છ .  કહો,  દાસ  ! 
ભાવનગરવાળા આવી ગયા.  

હવ ેભાવાથ. ચાલતી ભાષામાં જર  ભાવાથમાં સમ વે છે. અ ુ પ ં 
પર યના સંયોગથી આવ ેછે. ભગવાન આ મા ચૈત ય બબ  ાયક ૂ ત એમા ં
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—પયાયમાં જે અ ુ તા આવ ે(-થાય) છે એ તો પર યના સંયોગથી આવે છે. 
અ ુ   થ ું  એ  કાઈ એનો  ય વભાવ  નથી એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
અ ુ પ ં પર યના સંયોગથી આવ ે છે. અ ુ પ  ં કાઈ  યનો  વભાવ 
નથી  કે એ અ ુ પણ ેપ રણમે. એ  ય તો  ુ  વ ુ  છે,  ુ   છે. સમ ં 
કાઈ  ? અ ુ પ ં  પર યના  સંયોગથી આવ ે છે.  ‘સંયોગથી આવે  છે‘નો 
અથ? કે (અ ુ પ ં) થાય છે એના ઉપાદાનમાં, પણ સંયોગથી આવે છે એટલે 
કે  વભાવમાંથી  આવ ુ ં નથી.  સમ ય  છે  ?  એ  અ ુ પ  ં પણ  એનો—
પયાયનો—પોતે ધાર  રાખેલો ધમ છે. પણ પરના સંયોગથી થાય છે એટલો  ફેર 
છે,  વભાવથી (થયો) નથી.  

યાં  ૂળ  ય તો અ ય  ય પ થ ું જ નથી.....  યો.  ૂળ વ ુ  જે 

ાયક  ચૈત યસ વ  છે,  જે  સત્  છે,  સત્  છે  (અથાત્)  જે  ાન વ પે  સત્  છે, 
હોવાપણ ે છે, ભાવ પે– ાયકપણે હોવાપણે  છે એવો  ાયકભાવ ત ે ૂળ  ય 
તો  અ ય  ય પ  થ ુ ં જ  નથી....  થ ું  ?  યારે  હવ ે થાય  છે  ુ ં ?  મા  

પર યના  ન મ થી  અવ થા  મ લન  થઈ  ય  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
ન મ ની  યા યા  પાછ   એમ  ન હ  હ   કે  ‘ ન મ ન ે કારણે‘—એમ  ન હ. 
ન મ થી  (એટલે)  આહ   અ ુ   ઉપાદાનથી,  યાં  ઓલા  ન મ થી  એમ 
કહેવામાં આવે  છે. સમ  ંકાઈ ? સમજે ન હન ેએટલે શ દે-શ દે વાંધા,  ું 
કરે ?  

ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ  સંયોગથી  (અ ુ તા)  થાય  છે એટલે  ુ ં ક ું  ? 

વભાવથી થા ું નથી એમ ક ું,  વભાવથી (અ ુ ) થયો નથી. અંદરમાંથી—
વભાવમાંથી  અ ુ તા આવી  નથી  એટલે  સંયોગન ે કારણ ે અ ુ તા  થઈ  છે 

(એમ ક ું છે). એટલ ેકારણ,  ન મ  કારણ  યાં ક ું છે. ઉપાદાન તો પોતા ું છે. 
એથી અહ  ક ુંને જુઓને ! પર યના  ન મ થી અવ થા મ લન થઈ  ય 
છે. સમ ય છે ? એ અવ થા મ લન થઈ એ તો (પોતા ું) અ ુ  ઉપાદાન છે. 
ઓ ુ ંપર ય તો  ન મ  છે. સમ ં કાઈ ? 
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ય થી તો  ય જે છે તે જ છે.....  ય થી— ય છેન ેવ ુ, 
એ  થી—જોઈએ તો  ય જે છે તે જ છે—વ  ુતો જે છે તે જ છે, એ કઈ 
અ ુ  થઈ નથી અને  ય થી જોઈએ તો  ય છે એ કઈ પયાયમાં આ ું 
નથી.  

પયાય  (-અવ થા)  થી  જો  જોવામાં  આવે....  પયાય  એટલે 
અવ થા  થી જોવામા ંઆવે તો મ લન જ  દેખાય  છે. અવ થા  થી 
જોવામાં....—એની પયાયન ેજોવામાં આવે.... જુઓ ! એની પયાયને અવ થા 

થી જોઈએ તો એ મ લન જ દેખાય છે....Ôમ લન છેÕ એમ છે. સમ ય છે 
કાઈ ? પયાય એ પયાય મ લન છે. સમ ં કાઈ ? હવે ઓલા (અ ાની) 
કહે  છે ને ?  કે  ‘ એ તો મ લન માનતા નથી, એ તો  ણે કાળ  ુ  જ માને  છે 
પયાયને.‘  નયમસાર ું આ ું છે ને ? કારણ ુ પયાયની વાત (૧૫મી ગાથામાં) 
એ આવી (એટલે) વા ુ ંખોસી નાખી.... ઘણે ઠેકાણે લખે છે. અરે, ભગવાન !  ું 
ુ ંકરે છે બા ુ ? આહાહા ! સમ ં ? (પયાય થી) મ લન જ દેખાય છે.  

એ ર તે આ માનો  વભાવ  ાયકપ ં  મા   છે..... જો ું  ? એ  ર તે 
આ માનો  ૂળ  વભાવ તો  ાયકપ  ંમા  છે. પયાયની મ લનતા થાય એ તો 
પયાયમાં  છે,  કાઈ  વ ુમાં  નથી.  વ ુ  ાયકમા   જ  છે,  વ ુ  ાયકમા . 
આહા! અન ે તેની અવ થા  ુ  ગલકમના  ન મ થી.....  યો,  ુલાસો  કય . 
ઓ ુ ં ‘પર યના  ન મ થી‘  ક ુ ં છે  ને  ?  તો  પર ય  ક ું  ?  ુલાસો  કય   કે 
ુ  ગલકમના  ન મ થી  એમ.  પર ય  તો  બી   ઘણા  છે.  ુ  ગલકમના 
ન મ થી રાગા દ પ મ લન છે તે પયાય છે એ તો.  ુ  ગલકમ  ન મ  છે અને 
અ ુ  ઉપાદાન પોતે પયાયમાં મ લન છે ત ેપયાય છે, અવ થા છે. ઓહોહો !  

પયાય થી જોવામાં આવ ેતો ત ેમ લન જ દેખાય છે. અવ થાથી 
જુઓ....  હ   તો  પયાયની  ખબર  ન  મળે.  એક  હતા  ને  ?  ાં  ગયા  એ  ? 
બગસરાવાળા. બોરસદ.. બોરસદ.. વયા (-ચા યા) ગયા હશે. બહાર બેઠા છે ? 
કાઈ  ખબર  ન  મળે,  અ યાસ  જ  ન  મળે  લોકોને  કાઈ.  વકાર  એટલે  ાં  
હશ ે? પયાયમાં. પયાય એટલે  ું હશે ? કાઈ અ યાસ ન મળે લોકોને—જૈનમાં 
જ યા એન ે(પણ) કાઈ. વાડામાં જ યા પણ (અ યાસ નથી  કે ભગવાન)  ુ ં
કહે છે,  ય- ુણ-પયાય ( ું છે?) અમ ું  યવહારથી  ણ ું હ . પરમાથ જુદ  
વાત. 
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આહ  તો  કહે  છે  કે  વ ુ  જે  છે....  હવ ે ‘વ ુ‘  ુ ં વળ  પાછુ ? એ તે 
(ખબર ન મળે).  ય એટલે વ ુ,  કાળ  આ ું સત્ તેને  ય ને વ ુ કહે છે. 
કાળ  સત્... સત્ (એટલે)  કાળ  સ વ તેને  ય અથવા તેને વ ુ (કહે છે)  

તેને  ય થી  જુઓ  તો  ય  ત ે ાયકપણ ે કાળ  છે.  અન ે તેની  દશા— 
વતમાન અવ થા—હાલત—પયાય  ુ  ગલકમના  ન મ થી રાગા દ પ મ લન 
છે  તે તેની પયાય છે.  ય  ાયક છે, આ એની પયાય છે.  બે થઈને  માણનો 
વષય છે. સમ  ંકાઈ ? 

પયાય થી જોવામાં આવ ેતો ત ેમ લન જ દેખાય છે....મ લન જ 
દેખાય  છે.  હા,  પણ  એ  કાઈ  પયાયમાં  (સદાય  ૂણ)  ુ તા  નથી.  પયાયમાં 
( ૂણ)  ુ તા હોય તો  સ  થઈ  ય. સમ ય છે ? તો આ રહે શાનો આહ  ? 
આહા  !  સમ  ં કાઈ  ?  પયાય થી  જોવામાં આવ ે તો....  એ આ મા 
ભગવાન  ાયક વ પ  ય—વ ુ  કાળ  ( ુ   છે)  અને એની અવ થા  જે 
ણક છે તેમાં મ લનતા છે. અને એ મ લનતા  ુ  ગલના સંયોગથી— ન મ થી 

પોતામાં  થયેલી  પોતાથી  છે. એ અવ થાથી જોઈએ તો  ત ે મ લન  છે.  વ ુથી 
જોઈએ તો  કાળ  ય  ુ  છે. સમ  ંકાઈ ? આ તો વાં ું છે કે ન હ તમે?  

ોતા : આપ સમ વો પછ ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : પણ  યાં વાં ું  છે  કે ન હ ?  ુંબઈ- ુંબઈમાં નવરા ન 

હોય. .......  યાં બરાબર સમ ુ ંનથી એમ ન ક ું. વાત તો સાચી છે હ  તમાર  
એક અપે ાએ.....  

પયાય થી જોવામા ંઆવ ેતો ત ેમ લન જ દેખાય છે.... મ લન જ 
દેખાય  છે. પયાય, સંસાર એ પયાય  છે, સંસાર એ પયાય  છે,  વકાર   દશા  છે 
એની. એનો સંસાર  કાઈ બહારમાં  નથી.  બાયડ -છોકરા-પૈસા-કુટુબ એ સંસાર 
નથી, એ  તો બા  જડ  પરચીજ  છે. એનો સંસાર....  ાયકભાવ  જે  કાળ  
ય  છે  એમાં  સંસાર  નથી,  તેમ  એનો  સંસાર  બા   પદાથમાં  નથી—કમમાં, 

શર રમાં, બાયડ -છોકરામાં. એનો સંસાર.... ससंरण ंइित ससंारः— ાયકભાવથી 
ખસીન ેપયાયમાં મ લનતા  મ યા વની (અને)  ુ ય-પાપની (થવી અથાત્) દયા-
દાન- ત-ભ ત, કામ- ોધ અને  મ યા વ (થવા એ સંસાર છે). આ (રાગ) મા  
કામ  છે એ ું  ક ૃ વ—એવો  મ યાભાવ—એ એની  સંસારદશા  છે. એ  સંસાર 
પયાય  છે.  પયાયથી  જુઓ તો એ સંસાર એનામાં  છે.  સમ  ં કાઈ ? એનો 
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સંસાર  યમાં નથી, એનો સંસાર બા માં નથી—બાયડ -છોકરા, પૈસા-મકાન, 
બંગડ મા ંનથી. કહો, સમ  ંકાઈ ? કેમ કે હ રાભાઈનો સંસાર બંગડ મા ંનથી 
એનો, એની પયાયમાં સંસાર છે.  

સંસાર એટલ ેવ ુ જે  ાયક  ચદાનંદ ભગવાન સ ચદાનંદ  ૂણ  વ પ, 
એમાં ન રહેતાં પયાયમાં અના દની મ લનતા ઉ પ  કર  છે તે. (તેમાં) એ સંયોગ 
ન મ ,  ુ  ગલ કમ  ન મ , (પણ) ઉ પ  એના પોતાના કારણે થઈ છે. એની 
પયાયથી જોઈએ તો મ લન જ  છે.  કહો સમ ં  કાઈ ?  યાલભાઈ  !  છે  કે 
ન હ ? જુઓ ! ‘છે‘ એમ આ ું છે કે ‘ન હોય‘ એમ આ ું છે ? છે કે ન હ ? 
પયાયમાં રાગ- ષે અન ે ુ ય-પાપ ન હોય તો આ સંસાર કોનો ?  દઃુખ કોન ે? 
દઃુખ  કોને  ?  (જેને)  પયાયમાં  રાગ- ષે  છે  એને  દઃુખ  છે.  દઃુખ  એમાં—એની 
પયાયમાં છે. સમ ં કાઈ ? આહાહા ! 

અન ે ય થી  જોવામા ં આવે....  ય  એટલ ે વ ુ  કાળ  
ાયકભાવ,  ચૈત યભાવ,  ુવભાવ,  વભાવભાવ, એક પ ચૈત ય  ય વભાવ. 

એનાથી જોવામાં આવે....(એટલે  કે)  ય થી જોવામાં આવે  હ .  ય  તો 
ય છે. હવ ે ય થી જોવામાં આવે એમ. તો  ાયકપ  ંતો  ાયકપ  ંજ 

છે....  ાન ૂ ત ચૈત ય બબ  ુવ વ પ, અના દ–અનંત  ાન ૂ ત  ુ તો  ાયક 
જ  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  ઠ ક, આ અમરચંદભાઈ આમા ં રહ   ગયા  બરાબર 
પહેલા  ોકોમા ં(-ગાથાઓમાં). 

ય થી જોવામાં આવ ેતો  ાયકપ ં તો  ાયકપ  ંજ છે, કાઈ 
જડપ ં  થ ુ ં નથી.  ચૈત ય ૂ ત  ાયક વ પ  છે  ત ે કોઈ  વક પ પે,  ુ ય 
-પાપ પે  બ કુલ થયો જ નથી. સમ ય છે કાઈ ? ભગવાન ચૈત ય  ુ   ુવ— 
જેમાં  નજર  નાખતાં  ુવપ  ંજણાય એ વ —ુતો  ાયક જ  છે. એમા ં કાઈ 
અ ુ તા આવી નથી, એટલે એ કઈ અચેતનપણે થયો નથી એટલ ેકે ચૈત યની 

ત  બદલીન ે એમા ં બી   તના  વ ભાવો— ુ ય-પાપના  (કે)  અચેતન 
આ દ —એ  પ ેતો થયો જ નથી. એ  ાયક તો  ાયક જ ર ો છે. સમ ં 
કાઈ ?  

આહાહા !  ાં ધમ થાય છે ને ધમ કરનારો કેવડો છે ને ધમ કેમ પયાયમાં 
નથી—આ (વાતો) એન ેસમ વે છે. ધમ જેમાં થાય છે એ પોતે કોણ છે એને 

યા  વના..... ધમ ત ેપયાય છે,  નદ ષ દશા છે. હવ ે નદ ષ દશા જેમાં થાય 
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છે, ત ેછે કોણ પણ ? એના આ ય  વના  નદ ષ દશા આવશ ે ાંથી ? સમ ં 
કાઈ ? ધમ કાઈ બહારથી આવ ેએવો  છે કાઈ આમ ? ધમ   (- ય) એવો જે 
ાયકભાવ એની અંતરમા ં  અને  ાનની એકા તા  થતાં  (અથાત્)  ધમ નો  

(- યનો)  જે  વભાવ છે એમાં એકા  થતાં  ુ પણાની પયાય  ગટ થાય એ 
ધમ. સમ ં કાઈ ?  

ય થી જોવામાં આવે તો..... કાઈ જડપ ં થ ુ ંનથી. એટલે ? 
ચૈત ય યોત  કાશનો  ૂંજ—ચૈત ય ૂંજ છે, ત ે(રાગા દ) અંધારા પે થયો નથી. 
ૂય અંધારા પે થાય ? સમ ય છે કાઈ ? એમ ચૈત ય ુ ં ૂર.... આ ( ૂય) તો 

સાધારણ  પરમા ના અનંત  રજકણોનો  પડ  છે,  કધ  સાધારણ  છે.  એ એક 
ય નથી. આ ( વ) તો એક  ય–એક વ ુ, એકલો ચૈત ય ૂંજ  ુ, એક ું 

ચૈત ય ુ ં ધોકડુ....  ÔધોકડુÕ સમજતે  હ ?  ઈકા ગ ા  હોતા  હૈ  ન બડા ?  ગ ા. 
ચોવીસ-ચોવીસ મણ, પ ચીસ-પચાસ મણના ગ ા. આ અનંત  ાનનો ગ ો છે. 
ે ની અહ   વાત  લીધી જ  નથી,  ે   ના ું-મોટુ એનો    નથી.  ભાવ એનો 

બેહદ..  બેહદ..  વભાવ,  અપ ર મત—મયાદા  વનાનો—હદ  વનાનો—એવો 
જેનો  વભાવ.... ાયક  વ પ  કાળ..  કાળ  એક પ  છે.  એ  વ ુ  ુ ય 
-પાપપણે કે અચેતનપણે, ભેદપણે,  ુણ થાનપણે થઈ નથી. 

અહ   ય ને પ્રધાન કર  ક ું છે. આ ગાથામાં  ય ને  ધાન— 
ુ ય  કર ને  (ક ુ ં છે).  પયાય  છે ખર ,  પણ તેને  ગૌણ કર   દઈ,  યવહાર  કર   
(-કહ ), અભાવ કર ... યવહાર ગૌણ કર ,  યવહાર કર ન ે (-કહ ને), અભાવ 
કર ન ેવ ુ– ય ને  ધાન કર ને (અથાત્) વ ુ જે છે આ—કે  યાં નજર 
નાખવા જેવી  ચીજ છે—એન ે ધાન (કે)  ુ ય કર , આમા ંછ  ગાથામાં ક ુ ં
છે.  

જે  પ્રમ -અપ્રમ ના ભેદ  છે  તે  તો  પર યના સંયોગજ નત પયાય 
છે.  માદ અને અ માદ આ દ ભેદો ચૌદ  ુણ થાનોના છે.  માદ એટલે પહેલા 
ુણ થાનથી છ ા  ુધી  માદ અને સાતમે ( ુણ થાન)થી ચૌદ  ુધી અ માદ. 

એ બધા  મ -અ મ ના ભેદ, એ તો પર યના સંયોગથી ઉ પ  થતી દશાઓ 
છે, એ કઈ  ાયકભાવ નથી અન ે ાયકભાવથી ઉ પ  થ ુ ંચૈત ય ુ ં કરણ નથી.  

એ અ ુ તા  ય માં ગૌણ છે.  ુ ંકહે છે ? કે  મ -અ મ ભાવ, 
ુણ થાન આ દ ભાવ  પયાયમાં  છે,  વ ુમાં  નથી. એ અ ુ તા—એ  મ  
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-અ મ ના  ભાવ,  એ  ુભા ુભ  ભાવ,  એ  ુણ થાનભેદના  ભાવ—એ 
ય મા ં ગૌણ  છે. વ ુ   કરાવવા  ત ે પયાયને  ગૌણ  કર   નાંખી.  ગૌણ 

એટલે  ુ ય ન રાખતા ંગૌણ—પેટામાં કર  નાખી (અને) ગૌણ કર ને તેને  યવહાર 
ક ો છે. સમ ય છે કાઈ ? ગૌણ કર .....  ુ યપણાના ભાવની અપે ાએ તેને 
ગૌણ કર—પેટામા ંલઈ—તેને  યવહાર છે (એમ ક ુ ંછે).  ય માં અ ુ તા 
એ  ગૌણ  છે  એટલે  કે  યવહાર  છે એટલે  કે  અ ૂતાથ  છે  એટલે  કે  જૂઠા  
(-અસ યાથ) છે એટલ ેકે ઉપચાર છે. બહુ સરસ ક ુ છે કેટ ું, જયચં  પં ડતે 
પણ ! 

ુ ં ક ું ? ભગવાન  ચૈત ય યોત  ય વભાવ વ ુ એની  માં—એ 
માં  વતમાન  પયાયના  ભેદ  એન ે ગૌણ  કર   ના યા  છે.  ગૌણ એટલે  એની 

ુ યતા ન રાખતાં એન ેપેટામાં કર  ના યા અને તેથી ત ે યવહાર છે. અ ુ તા 
ગૌણ છે,  તેથી તે  યવહાર  છે. એ પયાયની અ ુ તા  ય માં ગૌણ છે, 
એને અહ યા  યવહાર કહે છે, એને અ ૂતાથ કહે છે. અ ૂતાથ (એટલે) નથી. 
(૧) ગૌણ પહે ું  ૂક , (૨) પછ   યવહાર  ૂક , (૩) પછ  અ ૂતાથ  ૂ ુ ં છે 
જુઓ  !  સમ ં  કાઈ ? એ  વખતના  પં ડતે  પણ  કેટ ું  પ   ક  ુ છે  ! ભઈ 
આપણ ે ુજરાતીમાં  હદ ુ ં(ભાષાંતર)  હમતભાઈએ ક ુ  યારે આ બ ું  વશેષ 
પ મા ં યાલમાં આવે........ સમ ં ? હા, પણ એ કઠણ છે. એ ક ું ને ? 

પ્રમ -અપ્રમ ના ભેદ  છે  તે  તો પર યના સંયોગજ નત પયાય  છે. 
એ  અ ુ તા  ય માં  ગૌણ  છે.....એ  અ ુ તા... મ -અ મ , 
ુભા ુભ  પ રણામ  એ  બધી  અ ુ તા  વ ુની  માં  ગૌણ  છે,  યવહાર  

છે. એટલે એનો અથ કે  યવહાર છે ત ેપર છે એમ, સમ  ં? પોતા ુ ં વ પ 
નથી.  એટલ ે અ ૂતાથ  છે  એમ  ક ું.  ક ું  ને  ?  એમ  કહ ને  અ ૂતાથ  છે. 
ય માં એ અ ુ તા છે જ ન હ, છે જ ન હ  વમાં. સમ ય છે કાઈ ? 

‘અ’ એટલે—‘અ’  નામ  ન હ,  ( ૂતાથ એટલે)  છતો  પદાથ. એ  ુ ય–પાપના 
ભાવ,  મ -અ મ ના  ભાવ,  અ ુ તાના  ભાવ  એ  (૧)  ગૌણ  છે,  
(૨)  યવહાર  છે,  (૩) અ ૂતાથ  છે  (એટલે)  નથી છતો પદાથ. એ અ ુ તા 
છતો પદાથ નથી. એમ કહ ન ેપછ  (૪) અસ યાથ છે એટલ ેજુઠા છે એમ ક ું. 
છતો પદાથ નથી તેથી ત ેઅસ યાથ છે. સમ ં કાઈ ?  

ોતા : પયાય બતાવી. 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  : અ ુ તા. તેથી  (૫) ઉપચાર છે. સમ ય છે ? હવે 
એની સામે.... 

ય   ુ  છે..... વ ુ  ાયકભાવ તેની   ત ે ય  (અને) તે 
ુ   છે.   એટલે ?    તો  પયાય  છે,  પણ  એ(-થી)  જે  ય લ માં 

આવે એ  ય ત ે ુ   છે. સમ ં કાઈ ?  ‘ ય   ુ   છે‘ એનો અથ  કે 
 તો પયાય છે, પણ એનો  વષય જે  ય છે તે  ુ  છે. સમ ં ? ઓલી  

(-પહેલાં)  ‘પયાય ‘  ક ધી  ને ? એટલે અહ   ‘ ય ‘  લીધી એમ.  યન ે
લ માં  લે ું  (-લેતાં) એ  ય  ુ   છે.  પયાયને  લ માં  લે ુ ં (-લેતાં) એ પયાય 
અ ુ  છે, ગૌણ છે. સમ ં કાઈ ? 

અભેદ  છે.....  વ ુ  છે  તે  અભેદ  છે.  ુ   છે  વ ુ  (એમાં)  પયાયભેદ 
–અ ુ તા નથી. ઓલા અ ુ તાની સામે  ‘ ુ ‘ ના ું. સમ ં ? ઓલામાં 
ના ું’ ુ ંને ? અ ુ તા.... તે પયાય અ ુ તા, એની સામે અહ   ય   ુ  

છે, એ અભેદ છે.  યો. સમ ં કાઈ ? ઓલો (-પયાય) ભેદ છે, આ (- ય) 
અભેદ  છે. એ  ‘ગૌણ‘  છે, એની સામે  ‘અભેદ‘  ના ું. ઓલો  ‘ યવહાર‘  છે, 
એની સામે ‘ ન ય‘ ના ું. સમ ં ?  

ય—વ  ુ જે  છે  તે  ુ   છે, અભેદ  છે,  ન ય  છે,  ત ે ૂતાથ  છે. 
‘અ ૂતાથ‘ની સામે  ‘ ૂતાથ‘ નાં ું. એ  (-સ યાથ છે)—સાચો પદાથ એ  છે 

એમ કહે છે.  ાયક  કાળ  વ ુ ત ેસાચો પદાથ છે. ત ે‘ ૂતાથ‘ એટલે છતો 
પદાથ  છે  (અને)  છતો  છે  તેથી  સાચો  (-સ યાથ)  છે  એમ. ઓલો  (-પયાય) 
અછતો  (અ ૂતાથ)  છે  માટે–ખોટો  છે.  સમ  ં કાઈ  ?  અને  તેથી  તે..... 
ઓલામા ં ‘ઉપચાર‘  ક ો‘તો, આ પરમાથ  છે.  વ ુ  ત ે પરમાથ  છે.  વ ુ  જે 

ાયક  ચૈત ય એની   કરવી, કારણ કે વ ુ પરમાથ છે....વ  ુપરમાથ છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

આ  ધમ  કેમ  કરવો  એની  વાત  ચાલ ે છે આ.  સમ ં  કાઈ  ?  ધમ... 
દેરાસર જવામા ં ુ ય થાય એ ધમ ન હ, ભગવાનની ભ ત-બ ત કરે એ ધમ 
ન હ—પરમાથ ધમ ન હ.  યવહારન ેગૌણ (ધમ કહેવાય), પણ આ પરમાથ ધમ 
હોય તો. સમ ં કાઈ ? એ દયા-બયા પાળવી એ ધમ ન હ એમ કહે છે. આ 
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ત પાળવા—કરવા એ ધમ ન હ. એ તો  રાગની મમતા ુ ં ુ ય  છે,  ધમ ન હ. 
ધમ... એ વ ુ છે તેની   અન ે ાન કરવા, એમા ં થરતા (કરવી) તે ધમ છે, 
કારણ  કે   વ ુ  પરમાથ  છે.  વ ુ  પરમાથ  છે, વ ુ સ યાથ  છે, તે  ૂતાથ  છે. 
એની  ,  ાન ને રમણતા (કરવા) એ ું નામ ધમ છે. કહો, સમ ં કાઈ ?  

માટે આ મા  ાયક જ છે; તેમાં ભેદ નથી.... જુઓ ! ‘પરમાથ‘ ક ધીને 
વ ુને  ? માટે આ મા  ાયક જ  છે....  ાયક—ચૈત ય યોત,  ચૈત ય બબ, 
ઝળહળ  યો ત, ચૈત ય  ુવ તેમાં ભેદ નથી તેથી..... ભેદ નથી તેથી તે પ્રમ  
-અપ્રમ  નથી.  યો, જો ુંને ? આમણે (-પં ડત જયચંદ એ) એમ ક ું (ભેદ 
નથી  તેથી)..... આચાય એમ  ક ુ ં કે  ુભા ુભ પ ે પ રણમતો  નથી  માટ ે મ  
-અ મ  નથી. એટલ ેઆહ  (પં ડત જયચંદ એ) ક ું કે ભેદ નથી માટ ે મ  
-અ મ  નથી. એ તો એની એ વાત છે. સમ ં કાઈ ? 

અ ૃતચં ાચાય મહારાજે  (ટ કામાં) એમ ક ુ ં કે ભગવાન આ મા  ાયક 
ચૈત ય યોત,  ુવ સત્.. સત્..  ચાંદલો—ચં મા, ભગવાન  ુ   શાંતરસનો  કદ 
એ  ુભ-અ ુભભાવ ે પ રણમતો  નથી  માટ ે મ -અ મ   નથી.  આહ  

(ભાવાથમાં) કહે છે કે ભેદ નથી માટ ેત ે મ -અ મ  નથી, એ તો  ુભા ુભના 
ભેદપણે  પ રણમતો  નથી  માટ ે મ -અ મ  નથી.  સમ ં  કાઈ  ?  (કોઈક) 
કહે  કે  ( વચનમાં) સમયસાર તો એકવાર લે ુ ંજોઈએ,  વારવાર.....  મ  ક ુ ં : 
પંદરવાર થઈ ગ ું, હવે સોળમી વાર ચાલે છે સોળમી વાર.  ૂળ ચીજ છે, આ તો 
ૂળ  ચીજ  છે.  સમયસાર  એટલે  તો  આહાહા  !  આહા  !  હ રો  શા ોનો, 
દ ય વ નનો સાર. સમયસાર આ મા !  

માટે આ મા  ાયક જ  છે;  તેમાં  ભેદ  નથી  તેથી  તે  પ્રમ -અપ્રમ  

નથી. સમ ય છે કાઈ ? અ ૃતચં ાચાય એમ ક ુ ંકે ( ાયકભાવ)  ુભ-અ ુભ 

ભાવપણ ેપ રણમતો નથી તેથી ત ે મ -અ મ  નથી. એ તો  ુભ-અ ુભ ભાવ 
ભેદ છે, ભેદ છે.  વક પ એ ભેદ છે, એ નથી માટ ે મ -અ મ  નથી. કારણ કે 
પયાયનો ભેદ થતો નથી (-છે નહ ), માટે  મ -અ મ પ  ંનથી. 

‘ ાયક‘ એ ુ ંનામ પણ તેને.... હવે આ યો ચોથો બોલ (- ૂળ ગાથા ું 
ચો ું પદ).  ‘ ાયક‘ એ ુ ંનામ પણ તેને  ેયને  ણવાથી આપવામાં આવે 
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છે.  જો ું  ?  ‘ ણવાથી‘  ક ું  (એટલે)  પયાય  આવી.  ાયક  ણનાર.. 
ણનાર..  એમ  આવેને  વ ન  ?  ણનાર..  ણનાર..  ચૈત ય  ભગવાન 
ણનાર.. એ ુ ંનામ પણ તેને  ેયને  ણવાથી આપવામા ંઆવ ેછે.  

ોતા :  ા  ેયને ?  વ ેય કે પર ેય ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  બધા,  બધા.  એ  બ ું  એનામાં  ાન..  ુત ાનની 

પયાયમાં બ ું  ણવામાં આવે. સમ  ંકાઈ ?  
કારણ કે  ેય ું પ્ર ત બબ  યારે ઝળકે છે.....  ેયો એટલ ેપર—રાગ 

આ દથી માંડ ને બ ુ ંપર—એ ું  ાનમાં  યારે  ણ ુ ંથાય છે એમ.  ત બબ 

એટલે કાઈ.....  ત બબ કેમ ક ું ? જુઓ ! આ ું‘ ુંને આપણ ે?  બબ અને 
ત બબ. સામી ચીજને  યારે  બબ કહ એ  યારે   આહ  ( ાનમાં) પયાય છે 

એને  ત બબ કહ એ. (કેમ કે) એ  કારની ( ણવાની) પયાય થઈ. 
‘ ાયક‘ એ ુ ંનામ પણ તેને  ેયને  ણવાથી....  ેયને  ણવાથી 

આપવામાં આવ ેછે, કારણ કે  ેય ું પ્ર ત બબ  યારે..... એટલ ે ેય સામી 
ચીજ છે એ  બબ છે,  યારે આહ  પોતાની પયાયમાં ત ે કાર ું  ાન થાય છે (એ 

ત બબ છે).  યારે  ાનમાં તે ુ ંજ અ ુભવાય છે..... જો ુ ં? એ પયાયમાં તે 
ત ે કાર ું  અહ   ાન  થ ું  પોતા ું,  એને  ાનમાં  તે ુ ં અ ુભવાય  છે.  ઓલી 
(પર)વ  ુ અ ુભવાતી  નથી  કાઈ.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  યવહાર  અ ુભવાતો 
નથી, ત ેસંબંધી ુ ંથયે ુ ંપોતા ું  ાન ત ે ાનમાં તે ું જ અ ુભવાય છે. તે ુ ંજ 

અ ુભવાય ને ? જેવો ( ેય પદાથ)  યાં સામે હોય એ ું અહ   ાન થાય (અને) 
ત ે ાનને અ ુભવ ેછે. 

તોપણ  ેયકૃત  અ ુ તા  તેને  નથી.....  સમ ં  ?  તોપણ  તે 
( ાનપયાય)  ેયથી  કરાયેલી  (નથી),  પરાધીનતા—પરા તા  (નથી),  ાનની 
પયાય એનાથી (થઈ) નથી. એ પરાધીનતા છે ન હ. કારણ કે જે ું  ેય  ાનમાં 
ભા ું.... જે ુ ં ેય—રાગા દ (અને) પર આ દ  ાનમાં જણા ં, તેવો  ાયકનો 
જ અ ુભવ કરતાં  ાયક જ છે.  ાયકનો અ ુભવ કરતાં  ાયક જ છે, ત ેકાઈ 
ેય પ ેથયો નથી સમ ય છે ? 
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ાયકનો જ અ ુભવ કરતાં  ાયક જ છે. ‘આ હુ  ણનારો છુ તે હુ 
જ છુ‘..... આ હુ  ણનારો છુ ત ેહુ જ છુ એમ. ( ું)  યવહાર  ણનાર છે ? 
(ના).  ( ું)  યવહારને  ણે  છે ?  (ના).  ‘આ હુ  ણનારો  છુ  તે  હુ જ  છુ, 
અ ય  કોઈ  નથી‘—એવો  પોતાને  પોતાનો....  પોતાન ે પોતાનો  એક પ 
અભેદ પ અ ુભવ  થયો  યારે  એ  ણવા પ  યાનો  કતા  પોતે  જ  છે. 

ણવા પ  યાનો કતા આ મા છે.  ણવા પ  યાનો કતા ઓલો  યવહાર ને 
ેય  નથી. અને  જેને  ું  તે  કમ પણ પોતે જ  છે. એણે— ાનની  પયાયે 

એને (- યને)  યો છે, પરન ે ુ ંનથી. કહો, સમ ં કાઈ ? આવો એક 
ાયકપણામા  પોતે  ુ  છે.  યો,  વશેષ કહેવાશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ)  
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પ્રવચન નં.  ૨૧ 
ગાથા – ૬ , ૭ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૯, સોમવાર, તા. ૩૦-૯-Õ૬૮ 
 

પા ું છે, ૧૮ છેન ે૧૮ ? આ  ુ નયનો  વષય છે.  યાં  ુધી આ ું છે. 
છે ને ?  ી  લીટ  છે.  ુ ંક ુ ં? કે આ મા  ાયક,  ુ  ચૈત ય એક પ  વભાવ 
છે ત ે ુ નયનો  વષય છે એટલ ે નો એ  વષય છે. એક પ ચૈત ય છે, તેમાં 
ભેદ આ દ જે છે એને ગૌણ કર ને પોતાનો એક પ  ાયક  ુ  ચૈત ય વભાવ છે 

ત ેજ આ ય કરવાલાયક છે. સમ ય છે કાઈ ? ત ેજ  ુ નયનો  વષય છે. 
ુ નયનો  વષય કહો  કે સ ય દશનનો  વષય  (કહો—એક જ  છે.)  ૂતાથ—

એક સમયમાં  ૂણ  ુ .... ૂણ  ુ  સામા ય  ય વભાવ—છે ત ેજ  ુ નયનો 
વષય છે. 

અ ય પરસંયોગજ નત ભેદો  છે....  પયાયમાં  કમના,  ન મ ના  સંબંધે 
જેટલા  પરસંયોગજ નત  ભેદો  છે  તે  બધા  ભેદ પ  અ ુ યા થકનયનો 
વષય છે. બેય વાત  સ  કર . (૧)  ાયક,  ુ  એક પ છે ત ે ુ નયનો  વષય 
છે  ને  (૨)  જેટલા  ભેદો  છે  ુણ થાન આ દ,  ુભા ુભ  રાગ આ દ એ  બધો 
અ ુ નયનો  વષય છે. સમ ં કાઈ ? બે ભેગા થઈને  માણ ક ું છે.  

અ ય પરસંયોગજ નત ભેદો  છે....  કમના,  ન મ ના સંબંધથી  જેટલા 
ુણ થાન ભેદો,  ુ ય–પાપના ભેદો આ દ છે ત ેબધા પરસંયોગજ નત (છે)— 

એટલી વાત છે એમાં (છ  ગાથામાં.) ઓલા  ....ભેદો એ નીચે લેશે, સાતમામાં 
લેશે.  તે બધા ભેદ પ અ ુ યા થકનયનો  વષય છે.  ુ ં ક ું ? આ મામાં 
જેટલા  ુણ થાન ભેદ,  ુ ય–પાપના  વક પ આ દ છે, એ છે એની પયાયમાં. 
(અને) એની પયાયમાં છે તેથી એન ેઅ ુ યા થક ક ું.  ય જે છે એ  કાળ 

ુ  છે. (તેથી) વ ુ  ાયક (છે) તેને  ુ નયનો  વષય (ક ધો) અન ેએ જ  ય 
પોતે  પયાયમાં ભેદ પ  પ રણમે  છે  તેથી  તેને અ ુ યા થક  ક ધો.  ખરેખર  ત ે
અ ુ યા થક(નય)  છે  ત ે પણ  ુ   યની  માં  પયાયા થક જ  છે. 
સમ  ંકાઈ ? 
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વ ુમાં  બે અંશ—(૧) એક  કાળ   ાયક અંશ–ભાવ અને  (૨) એક 
વતમાન  ભેદ પ  ુ ય–પાપ  વક પ,  ુણ થાન  ભેદ  આ દ,  નારક –મ ુ ય–
દેવગ ત આ દ.  (કહે  છે)  વ ુની    કરવામા ં (-માટ)ે  તો  ુ નયે  (- ારા) 
વષય થતો જે આ મા છે ત ેએનો (- ુ નયનો)  વષય છે અને એનામા ંભેદ પડ ે
છે— ુ ય-પાપનો,  ગ ત  આ દનો,  ુણ થાન  આ દનો,  એકે ય–પંચે ય 
આ દનો  વગેરે—એ  બધા(પણે  અથાત્)  અ ુ પણ ે વતમાનમાં  ય  પોતે 
પયાયમાં  પ રણ ુ ં છે,  તેથી  તેને  અ ુ યા થક  ક ું.  પણ  ખરેખર  એ 

અ ુ યા થકનય  એટલે  પયાય  છે  (અને)  પયાય  છે  એટલે  યવહાર  છે. 
સમ  ંકાઈ ?  

બધા ભેદ પ અ ુ યા થકનયનો  વષય  છે. અ ુ યા થકનય 
પણ  ુ   યની  માં....  એક પ  ચૈત ય  ાયકભાવના  એક  વભાવની 

ની  અપે ાએ  એન ે પયાય  જ  (-પયાયા થક  જ)  કહેવાય  છે.  ‘અ ુ - 
યા થક‘  જે ક ું એ તો  ય  (પયાયમાં અ ુ પે) પ રણ ુ ં છે એટલ ેએને 

( યને) અ ુ  ક ું, બાક  છે એ પયાય પોતે–અવ થા છે... અવ થા છે અને 
તેથી  યવહારનય  જ  છે–એ  યવહારનય  છે.  ચૌદ  ુણ થાનના  ભેદો, 
ુભા ુભભાવ—એ  બધો  યવહારનયનો  વષય  છે,  એ  પોતે  સંસાર  છે. 

અ ુ નયનો  વષય  એ  સંસાર  છે,  યવહારનયનો  વષય  એ  સંસાર  છે.  માટ ે
(તેને)  હેય  કર ન ે ાયક  કાળ  વભાવનો આ ય લેવો  તે ું  નામ  સ ય ાન 
અને સ ય દશન કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ? 

અ ુ યા થકનય  પણ....  એમ..  ુ   યની  માં....  ુ  

ય વ પની  ની અપે ાથી તો એ પયાય જ (-પયાયા થક જ) છે, અવ થા 
છે. ભેદો  જેટલા  છે— ુણ થાન ભેદો આ દ,  મ -અ મ  આ દ,  ુભા ુભ 

આ દ, નારક -મ ુ ય ગ ત આ દ—એ બધા પયાયો જ છે અને તેથી પયાય છે ત ે
યવહારનય જ છે એમ આશય  ણવો. કહો, સમ ય છે કાઈ આમાં ?  

અહ   એમ  પણ  ણ ું....  એમ  પણ  ણ ું,  એમ.  કે  ભઈ  ! 
ુ નયનો— નો  વષય એકલો  ુ  ક ધો, તો પછ  પયાયમાં અ ુ તા છે એ 

છે  કે  ત ન  નથી  ?  (કેમકે)  એને  યવહારનય  કહ   દ ધો,  અ ૂતાથ  ક ધો, 
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અસ યાથ ક ધો, જૂઠો ક ધો. સમ ં કાઈ ? એ કાઈ છે કે  બલકુલ આકાશના 
લ  (જેવા)  છે  ? અહ  એમ  પણ  ણ ું  કે  જનમત ું  કથન—વીતરાગી 
અ ભ ાય ું કથન— યા  વાદ પ છે.—અપે ાથી કથન હોય છે. 

ુ નય,  કાળ   ય વભાવને  વષય કરે છે માટ ેએન ે ૂતાથ ક ો અને 
એક  સમયની  અવ થા—અ ુ યા થક પ  પયાય  —(કે  જે)  યવહારનો 
વષય  છે  તેને  જૂઠો,  અસ યાથ  ક ો.  પણ  ત ે ગૌણ  કર ને,  યવહાર  કહ ને, 
અ ૂતાથ  કહ ને,  અસ યાથ  કહ ને,  ઉપચાર  કય   હતો;  અભાવ  કર ને  નહ . 
સમ  ંકાઈ ? કેટ ુ ંઆમા ં ણ ુ ં? કેટલા પડખા ંઆમા ં ણવા ? એક કોર 
ુ યા થકનયનો  વષય કહો  (કે)  ુ નયનો  વષય કહો  (કે)  નો  વષય 

કહો ત ેએક ું  ય  ાયક છે એ  ૂતાથ, એ સ યાથ, એ સા ું–સા ું એમ (ક ું) 
અને (બી  કોર) ગ ત આ દના ભેદ,  ુ ય–પાપના ભેદ,  ુણ થાનના ભેદ એ 

અસ યાથ  છે,  અ ૂતાથ  છે,  યવહાર  છે  (એમ  ક ું).  યવહારનો  અથ  જ 

અ ૂતાથ—ખોટા  છે. ભઈ  !  યાં  ‘ખોટા‘  ક ાં હતાં એ અપે ાથી ક ાં હતાં, 
યા  વાદની–નયની અપે ાએ (ક ાં હતાં). સમ ય છે ? 

તેથી અ ુ નયને સવથા અસ યાથ ન  માનવો. અ ુ (નય)ન ેગૌણ 

કર ન ેજે  યવહાર ક ો હતો, એને અ ૂતાથ ક ો હતો, અસ યાથ ક ો હતો, 
ઉપચાર  ક ો  હતો.....સમ ય  છે  કાઈ  ?  (તેથી) એન ેસવથા અસ યાથ  ન 
માનવો.  એ  તો  ના  વષયની  અપે ાએ  તેને  (- કાળ   યને)  મહા  સત્ 
કહ ને  ૂતાથ  ક ું,  યારે  આન ે (-અ ુ નયને)  અ ૂતાથ  (ક ો).  આની  
(- યની) અપે ાએ એને અ ૂતાથ ક ો છે. સમ ં કાઈ ?   

કારણ  કે  યા  વાદ  પ્રમાણે.... —અપે ાથી  ણવાના  ાન  ારા  તો 
ુ તા  અન ે અ ુ તા—બંને  વ ુના  ધમ  છે.  કાળ   ાયક  ુ   પણ 

આ માનો  વભાવ  (-ધમ)  છે અન ે પયાયમાં  પરસંયોગજ નત  ુ ય–પાપ અને 
ુણ થાન ભેદ પણ (એનો ધમ છે). એ તો ‘ ન મ જ નત‘ એટલ ેકે (તે કાળે) 
ન મ  હ ું એટ ું (બતાવ ું છે), પણ છે તો એના અ ત વનો ધમ. (અ ુ તા 
એ) આ માની પયાયમાં, એના સ વમાં, એના અ ત વમા ંએનો પોતાનો એ ધમ 
છે. ત ેકાઈ કમનો ધમ ને શર રનો ધમ છે એમ છે નહ—એમ કહે છે. સમ ં 
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કાઈ?  ુ તા  એટલ ે કાળ   ( ય), અ ુ તા  એટલ ે વતમાન  ુ ય–પાપ, 
ુણ થાન. બેય વ ુના ધમ છે, એ આ માના બેય ધમ છે.  કાળ   ાયક  ુ  

પણ આ માનો ધમ છે—એણ ેધાર  રા યો છે અને અ ુ તા પણ આ માનો ધમ 
એટલે કે (તેણે) પયાયમાં ધાર  રાખેલ છે. સમ  ંકાઈ ?  ુ ય–પાપના ભાવ, 
અ ુ ભાવ પણ  વની પયાયે ધાર  રા યા છે, એણે ધાયા છે. તે કમ ધાયા છે 

ને  કમને લઈન ેછે એમ છે નહ—એમ કહે છે. 
ોતા : હમણા ંઆપ કહેતાં હતા ંકે Ôસંયોગજ નતÕ છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  Ôસંયોગજ નતÕ  એટલે  ન મ ની  અપે ાવા ું   ાન  

(-ભેદો) એમ (કહે ુ ંછે), પણ તે થ ુ ંછે પોતા ું-પોતાથી. Ôસંયોગજ નતÕ એટલ ે

(ભેદો)  વભાવથી ઉ પ  થયેલા નથી. એથી ‘સંયોગજ નત‘નો અથ (એ છે કે) 
સંયોગના  ન મ થી ઉ પ  થયેલો છે,  ન મ ન ેઆ યે ભેદ પ ો છે. (પણ) છે 

તેનો અ ત વ  ધમ.  (ભેદ,  અ ુ તા એ) આ માની  પયાયનો—અંશનો—તેનો 
પોતાનો—ધમ છે, પોતે ધાર  રા યો છે. પર તો  ન મ મા  છે. સમ ં કાઈ ? 
તમારે  બધા  હવ ેસમજે  છેન ે ુજરાતી  ?  ાનચંદ   !  નહ   (સમજત ેહ  તો)  
સમ   દેના,  સમ   દેના.  હદ (ભાષી)  હૈ  ન  ?  તો  સમ   દેના.  અહ   હદ  

સદાય હોય તો કોઈ  દ’  ુજરાતી થાય નહ . સમ  દેના. સમ ય છે કાઈ ? 
ુ તા અન ેઅ ુ તા—બંને વ ુના ધમ છે..... વ ુ એટલે આ મા. 

વ ુ આ મા  કાળ   ાયક  ુ —એ પણ તેનો ધમ એટલે એણે ધાર  રાખેલો 
(-ભાવ) છે અને પયાયમાં અ ુ તા, મ લનતા,  ુ ય-પાપ, સંસાર, ઉદયભાવ—
એ (ભાવ) પણ એણે ધાર  રા યો છે, એનામાં છે, એનો એ ધમ છે, એના સત્   ું 
એ સ વ છે. એ કઈ કમ ું સ વ (કે) પર ુ ંસ વ નથી. સમ ં કાઈ ? જુઓ ! 
બહુ  પ  ક ુ છે.  

ુ તા  અન ે અ ુ તા—બંને  વ ુના  ધમ  છે  અને  વ ુધમ  છે  તે 
વ ુ ુ ં સ વ  છે.... —વ ુનો  કસ  છે  એમ  કહે  છે.  કસ,  કસ એટલે  સ વ. 
કાળ   ાયક  ુ ભાવ—એ પણ વ ુ ું સ વ છે અન ેવતમાનમાં  ુ ય–પાપ, 
ુણ થાન ભેદ, ગ ત આ દ ઉદયભાવ—એ પણ વ ુ ું સ વ છે, એ ું સ વ છે, 

એના સત્   ું સ વ છે. એ અ ુ પ  ંપણ એના સત્   ું સ વપ  ં છે. સમ ં 
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કાઈ ?  યો, વળ  આગળ કતા-કમ (અ ધકાર, ગાથા-૭૫) આવે  યાં કમ  યાપક 
અને  ુ ય-પાપ  વકાર ત ે યા ય છે, આ મા નહ  (એમ કહે) !—એ બી  વાત 
છે.  યાં તો  વભાવની  માં  વભાવ ું  યાં પ રણમન થ ુ ં યાં હવ ે વકાર  

પ રણમન જે થોડુ છે એને, કમ  ન મ  અને તે ું કાય ( વકાર) એ બેન ેભે ું ગણી 
નાખીને,  આ ું  છૂટુ  પાડ   દ ુ ં છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  કારણ  કે  વ ુમાં 
અ ુ પણ ેપ રણમ ુ ંએ ું ( વ પ) નથી. વ ુ છે એ તો  ુ ,  ુવ, ચૈત ય છે 

અને એને  લ ે—એન ેઆ યે  તો  ુ  જ  પ રણમન થાય  છે.  સમ ય  છે ? 
ધમ ું પ રણમન  ુ  જ ગ ું છે, કારણ કે  ુ   ય જે  ાયક છે તેની  માં 
(થતાં)  તો  ુ   જ  પ રણમન  (થાય)  છે.  યમાં  અ ુ   પ રણમન  ાંથી 
આ ું? એથી અ ુ  પ રણમન ું સ વ જે એનામાં છે એ  ન મ ના લ ે થયે ું 
છે, એટલ ે ન મ  અને એ (-અ ુ  પ રણમન) બંન ેપરમાં ગયા... પરમા ંગયા, 
પોતાના  ય– ુણમાં  આ યા  નહ   એમ  કહે  છે.  પણ  આ  સમ ને,  આ  
(-ભાવાથની) વાત રાખીન ે(કતાકમમાં) એમ કહે છે. કહો, ઈ રચંદ  ! કેટલા 
લખાણ ને કેટલો..... સમ  ંકાઈ ?  

(કોઈ) એમ જ કાઢ  નાખે (-માની લે) કે થઈ ર ું, અ ુ તા પરન ેલઈને... 
અ ુ તા પરન ેલઈન ેછે, આ માને કાઈ (અ ુ તા) છે ન હ. (તો એમ છે નહ ). 
સમ ય છે ? એક જણો Ô મબ ..  મબ .. બસ, બધામાં  મબ .  મબ  

(છે તેથી) એમાં આપણ ેકાઈ કર  શક એ ન હ... આપણ ેકાઈ કર  શક એ ન હÕ 
(એમ કહેતો હતો).  ું એના (- વ છદતા) માટ ે મબ  છે ? સમ  ંકાઈ ? 
‘બ ું  નયત છે... બ ું  નયત છે‘—એય ચા ુ ંછે વળ  કેટલાક આપણામાંય હ , 
અંદરમાં સમ યા  વનાના....  

ોતા : આપ નથી કહેતાં કે Ô નયતÕ છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કઈ ર ત ેપણ ? ‘ નયત છે‘ એનો  નણય કરનારની તો 

ય ઉપર   હોય છે. એ  ‘ નયત છે..  નયત છે..  નયત છે‘ એમ  ણે છે. 
સમ ં કાઈ ? જેની હ    રાગ ઉપર ને  ન મ  ઉપર ને ભેદ ઉપર છે એ 

કહે  ‘ નયત  છે‘,  (તો)  Ô નયતÕ  ાંથી  તા ં  આ ું  ?  કેમ  કે  ( ાનમાં  નયત) 
જણા ં નથી તો ( નયત)  ાંથી આ ુ ં?  
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ોતા : એના  ાનમાં ‘ નયત છે‘ એમ..... ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : નથી જણા ં. ( નયત યથાથપણે) જણા ં હોય તો 

(   )  ાયક ઉપર  ય,  તો  ાન  થાય  યારે એને  પયાયમાં  નયત—થવા ું 
થાય—એ ું એને  ાન થાય. આ ું (- ય ું) ાન થાય  યારે  નયત ુ ં ાન થાય. 
સમ ં  કાઈ ? એક જણો કહેતો હતો, આ એક જણ વાંચે તો  ‘બસ, બ ુ ં
નયત છે,  નયત છે‘ એમ જ કહે છે. વાંચનાર આપણા  ુ ુ  ુમાંયલા. સમ ય 
છે ? ‘બ ું  નયત છે. આપણ ેકાઈ કરવા ું છે જ નહ ‘—(એમ ત ેકહે છે). 

ોતા : ......... આપણે તો  ાતા– ા રહેવા ું છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પણ ‘ ાતા– ા રહે ું‘—એ કરવા ુ ંનથી ?  
ોતા : ‘કરવા ું નથી‘ એમ તો આપ પણ કહો છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ‘કરવા ું નથી‘ એટલે રાગ કરવાનો ન હ, પર ુ ંકત ય 

ન હ. પણ પર ુ ંકત ય નહ   યાં  ાતા– ા ું કત ય તો છે કે નહ  ? સમ  ં

કાઈ  ?  ‘પર ું  ક ૃ વ  નથી‘  તેનો  અથ  ું  થયો  ?  કે  પોતાના  ાતા– ાના 
પ રણામનો કતા છે. એ કતા થાય  યારે ‘પરનો કતા નથી‘ એમ ન  થ ું (અને) 
યારે  પર ું  (કાય)  મસર  છે— નયત  છે  (એમ) એને  ન   નણયમાં આ ું. 
(નહ તર) તો કો‘કની વાત પકડ—શ દ  (પક ો), એન ેભાસ  ાં થયો  છે ? 
જેઠાલાલભાઈ  !  જેમ  છે  તેમ  તેને  ણે  નહ   ને આડુ-અવ ું   ણે  તો  ધી 

 થશે, ગોટ ેચડ  જશે. સમ ં કાઈ ?  
ોતા :  યાય  વ  નહ  ચાલે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા,  યાય  વ  ન હ ચાલે જર યે આહ .  જુઓને ! 

કહે છે ને ? અ ુ તા અને  ુ તા—એ બેય વ ુના ધમ છે, આ માનો ધમ 
છે. ધમ એટલ ેઆ માએ ધાર  રાખેલ છે. ધમ એટલે ઓલો  ુ ય–પાપ(ર હત)  
મો નો માગ ધમ છે—એ વાત અહ  નથી. સમ ં કાઈ ? ધમ એટલે કે એણે 
ધાર  રાખેલી એની ચીજ છે (અને તે) એના સ વમાં છે.  કાળ સ વ જે  ાયક 
છે એ  ુ  છે વ ુ. એ  ુ નયનો  વષય છે,  નો  વષય છે,  યોજન  સ  

કરવા માટનેો ત ે વષય છે. ત ે યોજન  સ  કરવાનો  વષય (છે), પણ પયાયમાં 
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અ ુ તા  ન  ણે  તો  યોજન  સ   કરવા ું— ય  તરફ  ઢળ ન ે ( યોજન) 
સ  કરવા ું—રહે  ાં ? સમ ં કાઈ ? 

કહે છે, બેય વ ુ ુ ંસ વ છે.  ાયક  કાળ..  કાળ..  કાળ.. અનંત.. 
અનંત..  બેહદ  વભાવનો  સાગર  ય  ુ —એ  પણ  વ ુ ું  સ વ  છે...  એ 

વ ુ ું  સ વ  છે  (અથાત્)  વ ુનો  વભાવ  છે, એના  સત્   ું એ સ વ  છે અને 
પયાયમાં  ુ ય-પાપ,  કામ,  ોધ,  મ યા ાં ત  કે  રાગ- ષે  આ દ  પયાય, 
ુણ થાનભેદ છે એ પણ વ ુનો (ધમ)—પયાય છે, પયાય પી એ ું સ વ છે, 

પયાય પી સત્   ું સ વ છે (અને) આ  ય પી સત્   ું સ વ છે. બેય થઈને આ મા 
છે. સમ ં કાઈ ? 

અ ુ તા પર યના  ન મ -સંયોગથી થાય છે એ જ ફેર છે. આટલી 
વાત છે. છે તો એનામાં, એનાથી, એની પયાયમાં, પણ એ અ ુ તા પર યના 
સંયોગથી  થાય  છે.  કમ  છે એનો  સંયોગ—સંબંધ  પોતે  કરે  યારે  (અ ુ તા) 
થાય છે. એટલો ફેર છે, બાક  છે તો એનામાં, એનાથી, એના સ વમાં. સમ  ં

કાઈ ? એ જ ફેર છે....  યો, ભગવાન આ મા  કાળ   ુ  પરમે ર પોતે... એ 

પરમે રતા પણ— ુ નયના  વષય ુ ંસ વ પણ—પોતા ું  છે અન ેઅ ુ તાની 
પામરતા એની પયાયમાં  છે એ પણ—અ ુ નયનો  વષય છે એ પણ—સત્  ની 
પયાયના સ વમા ંછે, એના સ વમા ંછે, એના કસમાં છે. એનો કસ પ રણ યો છે 

એવી ર તે. એ  ુ ય–પાપ ને  ુણ થાન ભેદ કાઈ કમ ુ ંછે અને જડ ુ ંસ વ છે 

એમ છે નહ . સમ ં કાઈ ?  
ોતા : અના દના ચા યા આવે છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : છેને પણ બેય ? વ ુ (-ધમ) બે છે કે નહ  ? બે (ધમ) 

છે  યારે  ..... અહ  કહે છે જુઓ ! એ. 
અ ુ તા  પર યના સંયોગથી થાય  છે એ જ  ફેર  છે. અ ુ નયને 

અહ  હેય ક ો છે....  ુણ થાનભેદ,  ુ ય-પાપનો ભાવ, ગ ત આ દના ભાવને 
હેય ક ાં છે, કારણ કે અ ુ નયનો  વષય સંસાર છે.... એ પોતે ઉદયભાવ, 
ભેદભાવ એ  સંસાર  છે.  એ અ ુ નયનો  વષય  સંસાર  છે.  સમ ય  છે  ? 
ય વભાવ  એ  મો વભાવ  છે,  આ  (અ ુ નયનો  વષય)  સંસાર  છે. 
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ુણ થાનભેદ,  ુ ય–પાપના ભેદ,  વક પ આ દના અસં ય  કારના ભેદો—એ 

અ ુ નયનો  વષય  સંસાર  છે.  એ  સંસાર....એ જ  સંસાર  છે,  સંસાર  કોઈ 
બીજો  નથી.  બાયડ ,  છોકરા,  કુટુબ  કાઈ  સંસાર  નથી,  (કેમકે  તેઓ)  વને 
નથી— વમા ં નથી.  વમા ં (થતાં)  ુ ય-પાપ અને  ુ ય–પાપ  મારા—એવા 
જે  મ યા વભાવ અને  વકારભાવ છે એ સંસાર છે. એ અ ુ નયનો  વષય છે, 
યવહારનયનો  વષય છે, એથી એને  હેય ક ો છે. પણ એનામાં નથી માટ ે હેય 
ક ો  છે એમ નથી. સમ ં  કાઈ ? ઘ ં આમા ંતો.....  ફેરફાર કાઈ હોય તો 
બ ુ ંનીકળ   ય એ ું છે. 

ોતા : ઘણે પડખે સમજવા જે ુ ંછે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, (નહ તર) ગોટ ેચઢ   ય. જુઓ ! હેય ક ો છે, 

કારણ કે અ ુ નયનો  વષય સંસાર છે અને સંસારમા ંઆ મા  લેશ ભોગવ ે
છે.... એ  વકાર  પ રણામ, ગ ત આ દના ભાવ  કે ભેદ... એ ભેદ પોત ેદઃુખ પ 
ભાવ છે, એ સંસારભાવ છે (અને) એને ભોગવતા દઃુખ— લેશ—ભોગવે છે. એ 

( વ)  પોતે  લેશ  ભોગવે  છે.  ુ ય-પાપના  ભાવ  ને  ભેદ પ  ભાવ  એ  બધા 
લેશ પ  ભાવ  છે.  એ  અ ુ નયનો  વષય  પોત ે સંસાર  છે  અન ે દઃુખ પ  છે. 
સમ  ંકાઈ ? સંસારમાં આ મા  લેશ ભોગવ ેછે.... એટલે કે અ ુ  પયાય 
પોતે  જ  દઃુખ પ  છે,  લેશ પ  છે.  એ  સંસારદશા  કે  અ ુ નયનો  વષય  એ 

લેશ પ છે. સમ ય છે ? 
યારે પોતે પર યથી  ભ  થાય.... જુઓ ! હવે. પરના લ થી  ભ  

થાય  યારે સંસાર મટે.... પર યથી  ભ  થાય—પર યના લ થી  ભ  થાય 
એટલે વતમાન પયાયથી—અ ુ તાથી પણ જુદો પડ ે યારે  ય વભાવ ઉપર 

  ય. સમ ં કાઈ ? ઝ ણી વાત છે. (ભાવાથમાં) ‘પર યના સંયોગથી‘ 
ક ધો હતો  ને?  (અ ુ તા) સંયોગના લ ે  ઉ પ  થયેલ,  તો  હવે એ પર ય ું 
લ   છોડ ન ે વ યના  લ મા ંઆવે— ાયક  ચદાનંદમાં આવે.... પર યથી 
ભ  થાય  યારે સંસાર મટે.  યો. પર યના લ થી જે આ  વકાર આ દ થાય 
છે  એના  સ વમાં—એની  પયાયમાં,  એ ું  હવ ે લ   છોડ ને  વ ય  ચદાનંદ 
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ાયક છે એમાં જો આવે તો  લેશ મટે. પર યના સંયોગથી ઉ પ  થતાં ભાવ 
વ યના લ  ે(- વ ય ુ ંલ  કરે તો) ઉ પ  થાય નહ . સમ ં કાઈ ? 

યારે  લેશ  મટે....  પર યના  સંયોગે  ઉ પ   થતો  વકાર   ભાવ  તે 
દઃુખ પ,  એ  લેશ,  એ  સંસાર  છે.  યારે  એ ું—પર ય ું  લ   છોડ ે યારે 
વ યમાં  આવે— ાયક  ચદાનંદમાં  આવે  (અને  યારે)  એ  લ   યાંથી  
(-પર યથી)  છુ ું  એટલે  એના  ન મ ે  થતાં  ભાવો  પણ  ઉ પ   થાય  નહ . 
ય વભાવ  ાયક ભગવાન આ મા, એન ેઆ ય ેજે ભાવ થાય એ તો શાં ત ને 

આનંદના થાય, એટલ ેએને સંસાર મટે. છે ને ? પર( યથી)  ભ  થાય  યારે 
સંસાર મટે,  યારે  લેશ મટે.  યો. 

એ ર તે દુઃખ મટાડવાને  ુ નયનો ઉપદેશ પ્રધાન છે. જુઓ ! આ ર ત ે
દઃુખ  મટાડવામાં....  (અ ુ તા)  એ  લેશ,  સંસાર  છે.  સંયોગજ નત  (અ ુ ) 
પયાય એનામા ંહોવા છતાં એ દઃુખ પ,  લેશ ને સંસાર છે. એ દઃુખ મટાડવા.... 
(અ ુ તા) એ સંસાર  કહો, અ ુ નયનો  વષય  (કહો),  દઃુખ  કહો,  રાગ– ષે 
કહો,  મ લનતા  કહો  (એક  જ  છે.)—એ  બધો  દઃુખ પ  (ભાવ)  છે.  એ  દુઃખ 

મટાડવાન ે ુ નયનો ઉપદેશ  ુ ય છે. ગૌણમાં (-પયાયમાં) અ ુ તા છે તેનો 
નષેધ  નથી  કય   (-અ ુ તાનો  અભાવ  છે  એમ  નથી  ક ું,  પણ)  પયાયમાં 
અ ુ તા  છે  તેને  ુ   વભાવની  એ  ગૌણ  કર ને  ‘નથી‘  એમ  કહેવામાં 
આ ું છે. આન ે(- ુ નયને)  ુ ય–  કરાવવા. સમ ં કાઈ ?  ુ નયનો 
ઉપદેશ પ્રધાન  છે એમ ક ું.  ુ યપણે,  ય વભાવ ઉપર    કરાવવા—કે 
જેનાથી  ુ ત  થાય  અને  લેશ,  સંસાર  મટ ે (ત ે માટ ે ુ નયનો  ઉપદેશ  છે.) 
સમ ં? એથી (હુ) એક પ પરમા મા.... ‘ ું પરમે ર છો‘ એમ  થાપ. 

આવે  છે  ને  ?  અ ુભવ કાશ(માં),  દ પચંદ ના  આવે  છે.  ‘ ું  તને 
પરમે ર  થાપ,  પામરતા  ન  થાપ.‘  છે  ખર   પામરતા—અ ુ તા.  (છતાં) 
પરમે ર  છુ,  પરમે ર  છુ,  હુ  પોતે જ પરમે ર  છુ,  ય વભાવ જ પરમે ર 
વભાવ છે, પરમ ઈ ર  વભાવ છે, વ ુ વભાવ જ પરમ ઈ ર  વભાવ છે. 
એક-એક  વભાવ–( ુણ ઈ ર), એવો આખો  (—દરેક  વભાવ,  ય)  પરમ 
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ઈ ર  વભાવ  છે.  (આવા)  પરમે રન ે થાપ,  માં  પરમે ર  થાપ, 
માંથી પામરતા છોડ  દે. સમ ં કાઈ ? 
એ ર તે દુઃખ મટાડવાન ે ુ (નય)નો ઉપદેશ પ્રધાન છે. અ ુ નયને 

અસ યાથ  કહેવાથી....  અ ુ નયન ે જૂઠો  કહેવાથી  એમ  ન  સમજ ુ ં કે 
આકાશના  લની  જેમ  તે  વ ુધમ સવથા જ નથી.  જેમ આકાશને  લ  ન 
હોય, એમ આ મામાં  ુ ય–પાપ,  વકાર, દઃુખ, સંસાર, રાગ- ષે છે જ નહ—
એમ નથી. સમ  ંકાઈ ? 

જુઓન ે !  ઓલો  વળ   દ હ વાળો  કહે  છે  કે  એ  (કાન વામી)  તો 
કાળ  ુ પયાયને જ કહે છે. ઓલો છે ને ?  ાનચંદ  ! નહ  ઓલો ? બીજો 
ાનચંદ .  દ હ  જોડ ે સાદર...  કેવો  કહેવાય  ? એનો  (-એના  વષેનો)  બહુ  

(-મોટો) લેખ આ યો છે. હમણાં (લેખ) આ યો છે, પહેલાં.... (એ કહે છે :) એ 

(કાન વામી)  તો  કાળ  પયાયમાં  ુ તા  જ  કહે  છે,  અ ુ તા  બલકુલ 

માનતા જ નથી, માટ ેજૂઠા છે. (અરે !)  ુ ંકહે છે ? (ત વની) કાઈ ખબર ન મળે. 
(કોઈ   કરે કે) પણ એ (કાન વામી) તો (એમ) કહે છેન ેમોઢેથી ? એ કહે 
મોઢા ું (કહે ું) બકવાસ છે, લ યાની (-શા ની) વાત અમે માનીએ. લ યામાં 
(-શા માં)  આમ  છે  એમ  (એ)  બોલે–એમ  કહે  છે.  (એણે)  ‘ નયમસાર‘ ું 
( વચન) વાં ુ ંહશે એક  ઠેકાણેથી, પણ બીજે  ઠેકાણ ે ુ ં છે ? એ તો  કાળ 

કારણ ુ પયાયની  વાત  છે.  કારણપયાય  ુ   છે,  બાક   આ  ઉ પાદ- યયની 
(કાય) પયાય અ ુ  નથી ? (પયાય) અ ુ  નથી તો  દઃુખ કો ું ? સંસાર કોનો ? 
સમ  ંકાઈ ? 

એમ  ન  સમજ ું....  અ ુ નયન ે જૂઠો  ક ો  માટ ે એમ  ન  ણ ુ ં કે 
આકાશના  લ  જેમ  નથી,  તેમ  ુ ય–પાપ,  અ ુ તા,  ુણ થાનભેદ—તે 
વ ુધમ સવથા જ નથી.  કથં ચત્  (અથાત્)  ય ની અપે ાએ  (ભેદા દ) 
નથી.  કથં ચત્  (અથાત્)  ય ની  અપે ાએ  નથી  અને  પયાય ની 
અપે ાએ છે. વ ુધમ સવથા જ નથી એમ ન હ.  ના  વષયની અપે ાએ 

નથી,  પયાય ના  વષયની અપે ાએ એ  છે. સમ ં  કાઈ ? આમાં  કેટલા 
બોલ ધારવા ? (એમ કોઈ) કહે છે. 
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એમ સવથા એકાત સમજવાથી.... એમ સવથા  વકારભાવ પયાયમાં 
છે જ નહ , મ લનતા છે જ નહ , પયાયમાં દઃુખ છે જ નહ , સંસાર દશામાં છે 

જ નહ—એમ એકાત સમજવાથી  મ યા વ આવ ેછે....  મ યા  થાય છે. 
સમ ય છે કાઈ ? પયાયમાં અ ુ તા છે,  વકાર છે, દઃુખ છે, ઉદયભાવ છે. એ 

એની પયાય ુ ંસ વ છે, (પણ) કોઈન ેલઈન ેછે નહ—કમને લઈન ેનહ . કમ તો 
ન મ  છે.  ન મ ન ેલઈન ે(-લ ે) થયે ું છે, (પણ થ ું છે) પોતાથી. (માટે તેને) 
‘સવથા નથી‘ એમ માન ેતો ત ન  મ યા  થઈ  ય. ગૌણ કર ને....  (ભેદ) 

ના  વષયમાં નથી, તેથી ગૌણ કર ને તેન ે‘નથી‘ અને ‘અસ યાથ છે‘ (એમ) 
કહેવામાં આ ુ ંછે. પણ પયાયમાં  બલકુલ જ નથી એમ કહેવામાં આ ુ ંનથી. 
કહો, સમ ં આમાં ? આહાહા ! 

માટે  યા  વાદ ુ ં શરણ  લઈ....  એટલે  ?  કે  પયાયમાં  મ લનતા,  દઃુખ, 
ઉદય, સંસાર  છે.  ના  વષયમાં— યમાં—એ છે નહ .  ‘એ છે‘ એ ું  ાન 
કર  અને  યની   કરવી એ  યા  વાદ ું શરણ છે. ( ોતા : શરણ ક ું છે?) 
( ૂ ય  ુ દેવ ી :) હા, ત ેશરણ ક ુંને. એમાં— પયાયમાં છે,  યમાં નથી એમ 
કર ન ે એ ું  યા  વાદ ુ ં શરણ  લે ું.  યા  વાદ ું  એટલ ે કે આ મા ુ ં શરણ  લે ુ ં
એમ,  પણ  ઓ ું  ણીને.  આમા ં (-પયાયમાં)  અ ુ તા  છે  એ ું  ણી, 
ુ તામાં (- યમાં) એ નથી એમ (  કર ને)  ુ તા ુ ં(- ય ું) શરણ લે ું. 

ઓ ુ ં(-પયાય ું)  ાન રાખીને. કહો ભીખાભાઈ ! 
યા  વાદ ુ ં શરણ લઈ એટલે અપે ત  ાનને  ણી એમ.  પયાયમાં 

અ ુ તા છે, દઃુખ છે, મ લનતા છે. એ કાઈ કમની નથી, એ કાઈ જડની નથી, 
એ કાઈ પરની નથી દશા. પોતાની દશા  છે.  જેટલા  ુ ય–પાપ( પ) પરના લ ે 
ઉ પ  થયેલા  વક પો— હસા, જૂઠુ, ચોર , દયા, દાન,  ત, ભ ત,  ૂ  આ દ 
સવ ભાવ—એની પયાયમાં (છે તે) દઃુખ પ,  લેશ પ સંસાર છે. એ ું  ાન કર  

એટલે  કે  ‘છે‘ એમ  ણી અને પછ   યનો આ ય લેવો એમ કહે  છે.  ‘નથી‘ 
ણીને  યનો આ ય લેવો એમ નહ , એમ કહે છે. સમ  ંકાઈ ? 

વ પની  પ્રા ત  થયા  પછ   ુ નય ું  પણ  અવલંબન  નથી  રહે ું. 
પછ   ાં  ( વક પ હોય  છે ?)  વ પની  ા ત  યને આ ય ેથઈ ગઈ,  પછ  
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અ ુ તા ગૌણ કરવી ને  ુ ન ે ા ત ક  એ ું કાઈ (-એવા  વક પ) છે (ન હ). 
થઈ ગઈ— ુ તાની  ા ત થઈ ગઈ— ુ નય ું પણ અવલંબન નથી રહે ું. 
જે વ ુ વ પ છે તે છે—એ પ્રમાણ  છે. પછ   યને પણ બરાબર  ણે 
છે અને પયાયમાં પણ જેટલી  ુ તા  ગટ  ને જેટલી અ ુ તા હોય એને  ણે. 
સમ ય  છે  ને  ?  શરણ  લે  અહ ું  (- વ પ ું),  ણે  બેયને.  એ  વભાવનો 
આ ય લેતાં જે  ુ તા  ગટ ેત ેપયાયને  ણે,  યને  ણે.  

એ ું ફળ વીતરાગતા છે. આ પ્રમાણ ે ન ય કરવો યો ય છે. એકાત 
ન ય કરવો કે આ અ ુ તા આ મામાં  બલકુલ નથી, કમને કારણે– કમ  યા ું 
માટ ેથઈ છે.... સમ ય છે કાઈ ? એમ છે નહ  એમ કહે છે. એમ  વકાર છે એ 

બેય  ( વ– ુ  ગલ) ભેગા થઈને થયો  છે એમ  (પણ) નથી એમ કહે  છે.  બે—
પ ત-પ ન હોય તો દ કરો થાય, એમ  વકાર કમ ને આ મા—બે ભેગા હોય તો 
થાય એમ પણ એક ઠેકાણે (શા માં) આવે. એ તો  ન મ  કોણ હ ું એ ું  ાન 
કરા ું છે, (કાય તો) ઉપાદાન-પોતાથી થયે ું છે એમ  ાન (કર ું.) બાક  (કાય) 
થયે ું છે પોતા ું, પોતાથી, પોતાના સ વમાં.  ન મ ના સ વમા ંને  ન મ ન ેલઈને 
(કાય) થ ું છે (એમ કહે ું) એ તો  યવહારના કથન છે. સમ ં કાઈ?  યો, એ 

છ  ગાથા થઈ. આ (-અ ાની) તો પોતાની  એ વાંચે અને પાછા સમજે નહ  

સર ું, એટલ ેકેટ ું આમા ં પ  ક  ુછે !! 
અહ ,  ( ાયકભાવ)  પ્રમ -અપ્રમ   નથી એમ  ક ું  છે....  ભગવાન 

ચૈત ય વ પ  વ ુ વભાવ  કાળ   એવો  જે  ાયક  નામ  ાન વ પ  ુવ  એ 

મ -અ મ  નથી એમ ક ું.  યાં ‘પ્રમ -અપ્રમ ’ એટલ ે ુ ં? પોતે (પં ડત 
જયચંદ )  ુલાસો જર  કરે છે કે  ુણ થાનની પ રપાટ માં છ ા  ુણ થાન 
ુધી  તો  પ્રમ   કહેવાય  છે....  છ ા  ુણ થાન  ુધી અને  સાતમાથી  માંડ  

અપ્રમ  કહેવાય  છે. પર  ુએ સવ  ુણ થાનો અ ુ નયની કથનીમાં  છે. 
એ  બધા  ભેદો  યવહારનયની  કથનીમાં  છે.  ‘અ ુ નયની  કથની‘નો  અથ  કે 
એની  પયાયમાં  ( ુણ થાનો)  છેન ે? એથી અ ુ નય એને  કહેવામાં આવે  છે. 
પણ ખરેખર  ુ નયથી આ મા  ાયક જ છે. સમ ં? 
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(અ ૃતચં ) આચાય  તો  ઘણો  ુલાસો  કય   છે  પોતે.  ભગવાન આ મા 
મ –અ મ  નથી.  કેમ ?  કે  ુભ–અ ુભભાવ ેપ રણ યો જ નથી  ય માટ.ે 

પ્રમ -અપ્રમ  નથી એમ ક ું. કેમ ? કે ભગવાન  ાયક ચૈત ય  ય વભાવ એ 

પોતે  ુભ–અ ુભપણ ેપ રણ યો નથી, માટ ેભેદ નથી, માટ ે મ -અ મ  તેમાં 
છે નહ . સમ ય છે કાઈ ? એ સવ  ુણ થાનો અ ુ નયની કથનીમાં  છે. 
‘અ ુ નય‘  ક ધો  છે  ને  ?  એક  સમયની  પયાયમાં  અ ુ તા  છેન ે ?  એટલ ે

અ ુ નય  ક ધો અને એ અ ુ નયન ેઅહ યા અ ુ યા થક  ક ધો અને એ 

અ ુ યા થકન ેઅહ યા પયાય (-પયાયા થક) ક ો અને એ પયાયને  યવહાર 
ક ો. સમ ં કાઈ ? 

હવ ે આમાં  ( યવહારનયના)  ણ  બોલનો  [(૧)  અસ   ૂત  ઉપચાર 
યવહારનય, (૨) અસ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનય અને (૩) સ   ૂત ઉપચાર 
યવહારનયનો]  નષેધ આ યો, છ  ગાથામાં. વ ુ (- કાળ   યને) તો વ  ુ

તર કે ક ધી— ાયક  ુ   ચૈત ય ૂ ત. એ જ વ ુ છે અને એનો આ ય કરતાં 
સ ય દશન  થાય  છે.  એમાં  તો  બીજુ  (-ભેદા દ)  આ ુ ં નથી,  પણ  નષેધના 
કથનમાં  ણ  બોલ  આ યા.  ચોથો  બોલ  આ યો  નથી.  સમ ં  કાઈ  ? 
અ ુ તાનો  નષેધ કય   છે અને  ણવાની પયાય  ‘પરને  ણે  છે‘ એમ નહ . 
પરન ે ણે  છે  એમ  ન હ,  એ  પરન ે ણ ુ ં એ  પોતા ુ ં છે  એમ  કર ને 
પર કાશકપણાનો–સ   ૂત  ઉપચાર  યવહારનયનો  નષેધ  કય .  એક  (બોલ) 
રહ  ગયો (કે) પયાય ત ેઆ મા,  ુણ– ાન ત ેઆ મા, દશન ત ેઆ મા—(એવો) 
ભેદ. અ ુ તા નહ  હવે.  ાન ત ેઆ મા,  દશન તે આ મા, ચા ર  તે આ મા, 
આનંદ  ત ેઆ મા,  પયાય  ત ેઆ મા.  એનો એટલો  સંબંધ  ર ો  એનો  સાતમી 
ગાથામાં  નષેધ કરે છે. સમ  ંકાઈ ? 

Ô ાયકÕ (નામ)  કેમ  ક ું  ? અ ુ તા  નથી  માટે. એક.  ુભા ુભ(પણે) 
પ રણ યો  નથી  એટલે  મ   નથી,  એટલે  બે  (બોલ)  થઈ  ગયા.  અસ   ૂત 
યવહારનયના ઉપચાર અને અ ુપચારનો  નષેધ થઈ ગયો. હવ ેએ ‘ ાયક છે‘ 
એમ ક ુ ં(એટલે Ô ાયકÕ)  ાનથી તો  સ  છે, એ  ાનથી  સ  છે. રાગા દ 
હોય  કે  પર  હોય એ ું  ાનમાં  ાન  થાય એનાથી  ાન  (- ાયક)  સ   છે. 
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ાયક  ાનથી  સ   છે.  તો,  ાનથી  સ   છે  એમાં  પરને  ણે  છે  ને  ? 
પર ેયાકાર  ાન થાય છે ને ? (સમાધાન:)   ેયાકાર  ાન પણ  ાનાકાર જ છે 

એ.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ેયાકારે  ાન  પ રણ ું  એ  ાનાકાર  પોત ે પોતાથી 
પ રણ ુ ં(-થ ું) છે. એ ( ાન)  ેયકૃત છે—એન ે ેયકૃતની કઈ અપે ા આવી 
છે એમ  છે  નહ . णादो जो सो  सो चवे...  યો  ત ે જણાણો,  જણાણો  ત ે

યો  (- ાયક). ઓલો  (-પર)  નહ ,  યવહાર  નહ  એમ  કહે  છે.  સમ ં 
કાઈ ? 

એમ  કર ને  પરન ે ણવાની  અપે ાનો  નષેધ  કય .  વ-પરનો 
( ણનારો)—(એવા)  બે  ભેદ  ન હ,  એકલો  વનો  ણનાર એમ  ક ો.  હવ ે
પયાય  રહ   ગઈ,  ુ   પયાય.  ુ   પયાય  માં— ુ   પયાયનો  વષય  છે 

એમાં—નથી. એ  (બહાર)  રહ   ગઈ.  ુણભેદ,  પયાયભેદ એનો અહ  સાતમી 
(ગાથા)માં  નષેધ  કરે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પહેલી  બાર  ગાથાઓ  છે એ બહુ 
ૂ મ છે. આ ું સમયસાર પહેલી બાર ગાથાઓમા ંસમાવી દ ુ ંછે. પછ  એનો 
વ તાર કય  છે તેર ગાથાથી. બાક  (-નહ તર) બ ું (બાર ગાથામાં) સમેટ  લી ું 
છે. 

હવ ેપ્ર  થાય છે....  શ ય કહે છે : दशनानचािरऽवनेााशुिमित 
મહારાજ !  યારે તમે ભેદથી અ ુ તા કહો છો, ભેદ પડ ેએ બ ું અ ુ  કહો 
છો, પરના લ  ેબધો ભેદ થયો તે અ ુ  છે (એમ કહો છો), તો આ  ણ ભેદથી 
પણ એમાં અ ુ તા આવે છે ? એમ  શ યે   કય ,  યો. એક પ ચૈત ય છે, 
ાયક વ ુ છે એમાં આ  ાનવાળો ને આ દશનવાળો ને આ ચા ર વાળો ને આ 

પયાયવાળો–પયાયવાન ને... સમ ં કાઈ ? એવો ભેદ પડતા ંઅ ુ તા આવ ે
છે ? એટ ું તો  મા ંઆ ું.  કારનેય એટલો તો   ઊ ો. તમે તો  યારે 
ભેદને  અ ુ   કહો  છો,  તો આ  પણ  ણ ભેદ  પડ ે છે— ાન,  દશન,  ચા ર . 
આ મામાં  ાન છે, દશન છે, ચા ર  છે, એની  નમળ પયાય છે  ાન–દશનની—
એ પણ ભદે પ ો  યો.  (અને) ભેદ ત ેઅ ુ   છે. એ ું  ુ ં? એ ું  ુ ં? એમ 
શ ય  ૂછે છે. चते ् છેને चते ् ? (અથાત્)   કરે છે. સમ ં ?  

એને ઉ ર આપ ેછે. આવી જેને  જ ાસા થઈ છે કે આ વ ુ છે એક પ 
ાયક, તો એ વ ુમાં આ  ણ ભેદ પણ—એના  ુણભેદ, પયાયભેદ (પણ છે). 
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તો, ભેદ છે ત ેપણ અ ુ  કહેવાય છે. એને કેમ તમે ન લી ું ? સમ ં કાઈ ? 
તમે  અ ુ તાન ે ટાળ   (- નષેધ  કય )  કે  અ ુ તા  ન હ,  ુણ થાનભેદ  ન હ, 
ફલા  ં ન હ,  કેમકે અ ુ   છે. અને  Ô ાન પરન ે ણેÕ-એમ નહ ,  ાન  ાનને 

ણે—પોતાન ેપોત ે ણે. આ  ુ ંકર ું (પણ) આ  ણ ુ ં? કહો, વજુભાઈ ! 
એટલો તો  કાર તૈયાર થયો છે એવો લીધો છે. જુઓ ! આચાય શૈલીમાં એવો 
લીધો છે.  

ોતા : ..... તૈયાર થાય ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : થાય ને. આ ું (જવાબ આ યો) હ , તમાર  જેમ નથી 

.... એટ ું  સાંભળે  તો  તૈયાર  થાય  ને  ? એમ  ક ું  એણે. એટલે  પછ  અમારા 
હમતભાઈએ દાત કા ા. 

એના  યાલમા ંએમ વાત આવી કે આ ભેદને અ ુ  કહેવા માગે છે. તો 
આ  ( ુણભેદ)  પણ ભેદ  છે.  અ ુ તાને  તમે  કાઢ   નાખી,  પરને  ણ ુ ં કાઢ  

ના ું. સમ યા ને ? એ તો ભલે કા ું, પણ એમાં (-આ મામાં) ભેદ  ણ પડ ે
એ ? આ  ય ત ેઆ પયાય, આ પયાય ત ેઆ  ય અને  ાન ત ેઆ  ય, દશન 
ત ે ય.....અથાત્ એનામા ં (- યમાં) ને એનામા ં (- યમાં) ભેદ પડ ેએ તમારે 
હસાબ ેતો—તમે  કહેવા માગો છો તો એ પણ—અ ુ  જ કહેવામાં આવે ? 
(સમાધાન:) હા, હા, અમે અ ુ  કહ એ છ એ સાંભળને ! અમરચંદભાઈ ! 

 ववहारणेवुिदिद      णािण     चिर   दसंण ं  णाण ं। 
 ण    िव    णाण ं   ण   चिर ं  ण   दसंण ं  जाणगो    सुो ।।७ ।। 

       ચા ર , દશન,  ાન પણ  યવહાર—કથને   ાનીને; 
       ચા ર  ન હ, દશન નહ , ન હ  ાન,  ાયક  ુ  છે. ૭ 
આ વાંચીને એક જણો સમજે  ન હન ે (એટલ ે કહે):  યો,  ાનીને  ાન 

ન હ,  ાનીન ે દશન  ન હ,  ાનીને  ચા ર   ન હ,  યારે  ુ ં ાની જડ  છે ? એક 
જણ ેએમ  ક ું  વળ .  થાનકવાસી એક  સા ુ  હતો,  વાં ું આ એણે,  (પછ  

આમ ક ું). ભગવાન ! ભાને ય ન મળે. ભગવાન તો ખરો, પણ ભાન  વનાનો. 
ભગવાન તો ખરો.   ુસવ  ુણસંપ   છે,  પણ અપલખણનો પાર નથી એની 
પયાયમાં.  ીમદે ક ું  છે ને ?  ીમદે ક ુ ં(-લ ું)  છે એક ઠેકાણે, (૨૪ ુ ંવષ, 



ગાથા - ૬, ૭ ]                                   વચન નં. ૨૧                                        [ 377] 

 

પ ાંક  ૧૬૫)  તો એમાંય  ટ કા  કરે  :  ‘ યો,  ુમાંય અપલખણ  કાઢે  છે.‘  કઈ 
અપે ા  છે સાંભળને ?  ( ું)  પોતે  ુ, સવ  ુણસંપ  ભગવાન  છે.  પરમે ર, 
ૂરો પરમે ર છો  ું. અનંત શ ત ુ ંસવ વ સ વ ત ેભગવાન આ મા ( ું) પોત ે

જ છો,  (છતાં)  પયાયમાં અપલખણના  પાર  ન  મળે....  સમ ં  કાઈ ? એમ 
ક ું છે.  ુ ંભગવાન કેવળ ની વાત કર  છે  યાં ? (ના). આહાહા !  

આહ  કહે છે, એ વ ુ જે  ાયક છે અથવા  ાની છે.... (અહ )  ાની 
કહો કે આ મા કહો (એક જ વાત છે). આ મા જે  ાની છે એની તો  ય ઉપર 

 છે, અભેદ ઉપર   છે. એવા  ાનીન ે ના અભેદ  વષયમાં  ાન, દશન 
ને ચા ર ના એ ભેદ છે ન હ. ભેદ નથી માટ ે ાનીન ે ાન, દશન, ચા ર  નથી એમ 
ક ું છે. સમ ં કાઈ ? ઓલા (કોઈ અ ાની) સમજે નહ  (એટલ ેકહે). ‘ યો, 
ાનીને  ાન ન હ.‘ (કારણ કે ગાથામાં) આ ુ ંને ? જુઓ !  

 ચા ર , દશન,  ાન પણ  યવહાર-કથને  ાનીને;  
 ચા ર  ન હ, દશન નહ , ન હ  ાન....   

યો. ण िव णाण ंण चिर ंण दसंण.ं... ધમ ન ેઅથવા આ માન ેઆ મામાં 
આ  ણ નથી એમ કહે છે. (ભાઈ !) કઈ અપે ાએ કહે છે ? અભેદ વ ુ અખંડ 
છે, એમા ંએ ભેદ છે નહ . અભેદ માં ભેદ દેખાતો નથી (અને) ભેદ દેખાય તો 
અભેદ રહે ું નથી. સમ ય છે કાઈ ?  

એક  સમયમાં  ભગવાન  (આ મા)  ાન,  દશન,  આનંદ  આ દ  (અનંત) 
ુણસંપ  છે તેની અભેદ  કરતાં—તેન ેઅભેદ એક પ જોતાં—એ અનેક પે 

કેમ  દેખાય  ?  એમા ં અનેકપ  ં છે  ખ ...  છે,  છતાં  એક પ  જોતાં  અનેકપ  ં

દેખાય ન હ. માટ ેએકપ ં દેખવાની અપે ાએ— ના અભેદની અપે ાએ— 

એમાં ભેદ છે જ નહ  એમ કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ?  
જુઓ,  એનો  અ વયાથ.  ાનીન ે એટલ ે આ માને  એટલ ે ધમ ને— 

આ માન ેચા ર ,  દશન,  ાન—એ  ણ ભાવ  યવહારથી  કહેવામાં આવે 
છે..... ભાષા જુઓ !  યવહાર છે....  યવહાર તો Ôપરન ે યવહાર કહ એÕ-એમ 
કહે છે–કહેશ ેઆગળ.  યવહાર તો પરન ે યવહાર કહ એ અને આ તો તમે કહો 
છો  કે  (દશન,  ાન,  ચા ર )—એ  ણન ે યવહારથી  કહ એ,  એટલે  ણે  કે 
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એનામા ં છે  જ  નહ .  યવહારથી  કહેવામાં  આવ ે છે;  ન યથી....  ધમ ને 
એટલે  ાનીન ેએટલે  ાનીની  ના  વષયમાં  ાન પણ નથી, ચા ર  પણ 

નથી અન ેદશન પણ નથી;  ાની તો એક  ુ   ાયક જ છે. ધમ ની  નો 
વષય તો એકલો  ાયકભાવ છે. એમા ં ણ ભેદ છે જ ન હ,  ુણભેદ એમા ંછે 

ન હ એમ કહે છે. 
ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ુ તો અના દથી મારતો જ આવે  છે ને. સવ ું   કરે 

તોય પોતે કરે છે ને અવ ું  કરે તોય પોત ેકરે છે. એમા ં ાં કોઈ કર ું’ ું એને ? 
કોઈ બીજો મટાડ   દે એને ? એણે  ક ુ એ બીજો મટાડ ે?  ક ુ એણે  ને  મટાડે 
બીજો એટલ ે ુ ં? સમ ં કાઈ ? ઔષધ કોણ મટાડ ેછે ? એને પોતાને  યાં 
થાય છે  યાં મટ ેછે.  યાં મટ ેછે ને ?  યાં થાય છે  યાં મટ ેછે કે બીજે મટ ેછે ? 
રોગ થાય છે  યાં રોગ મટ ેછે કે ઔષધમાં મટ ેછે કે પરમાં મટ ેછે ? આહાહા ! 
વીતરાગમાગને  ણવો અલૌ કક વાત છે. સાધારણ એક પડખેથી (કોઈ) માની 
લે એવી ચીજ નથી. (એ તો) મહા ાનનો દ રયો છે,  ાનનો દ રયો છે. સમ ં 
કાઈ? 

વળ   (કોઈ)  કહે, ભેદે  ય  નથી  ાનીને,  તો  પછ   ાનીન ેઆ રાગ થાય, 
લડાઈ કરે એ  ુ ં? (સમાધાન:) એ એનામાં છે જ  ાં ? એ તો એનો  ણનાર 
છે એમ કહે છે. આહાહા !  યારે (કોઈ) કહે છે કે એક કોર  ાનીન ે ાયકભાવમાં 
ણ ભેદ  (દેખાતા)  નથી, તો એન ેવળ  રાગ ને  ુ ય ને  પાપ  ાંથી લા યા ? 
ાની લડવા  ય છે, ૯૬ હ ર  ીઓ ઘરે હોય છે,  ણ  ાન એની પાસે હોય 

છે અન ે રાગની  વાસના  થાય  છે. એ  વળ   ાનીને ભેદ  નથી  ને  વળ  આ  રાગ 

ાંથી આ યો એને ? (ત ેપણ) આટલો મોટો રાગ ? કે ૯૬ હ ર  ીના  ૃંદમાં 
રાગ વાસનાનો અને લાખો  માણસના  ૃંદમાં  હાથીના હોદે  બેઠો  હોય  ને  ધડાકા 
આમ ઉડતાં હોય બંદકુના ધારાવાહ . (સમાધાન:) એ તો જડની પયાય છે. એ 

ાં એન ેપોતે પોતાના અ ત વમાં  ણે છે ? રાગ થાય છે તેને પોતે  ણે છે કે 
એ મારામાં નથી, હુ તો એનો  ણનાર છુ. આહાહા ! 
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મારા અ ત વમાં એ રાગ નથી, પયાયના અ ત વમાં છે.    ય ઉપર 
છે  માટે  એ  મારા  અ ત વમા ં નથી—એ  અપે ાએ  મારામાં  નથી.  સમ ં  
કાઈ ? માર  પયાયમાંય નથી એ અપે ાએ તો. અહ  તો પયાયમાં છે એટ ુ ં સ  

કર ન ે ાન કરા ું છે. પણ  યાં   થઈ  વભાવની...  વભાવની   થઈ— 

ાયકની   થઈ એટલ ે ય  ુ ,  ુણ  ુ   ને  તેની  પયાય  ુ   છે  ત ે તેના 
સ વ ુ ં છે  સ વ.  અ ુ   પયાય  એના  સ વમાં  છે,  છતાં  તેને  ગૌણ  કર ,  તેને 
અ ુ –પર ગણીને, એને  યવહાર ગણીને, એની પયાયમાં ‘નથી‘ એમ કહેવામાં 
આ ું છે. સમ  ંકાઈ ? 

ટ કા : સાતમી ગાથાની ટ કા : આ  ાયક આ માને.... આ  ાયક —
ણક વ પ  ભગવાન  આ માને....  ‘ ાયક  આ મા‘  એમ  લી ું  છે  ને  ? 

(અથાત્)  ણક વભાવ એવા આ માને એમ.  ાયક આ માન ેબંધપયાયના 
ન મ થી.... કમનો બંધ છે ને ? એના—બંધપયાયના  ન મ થી અ ુ પ  ં

તો  દૂર  રહો.....  કહે  છે  કે એમાં અ ુ પ  ં છે એ  તો  દૂર  રહો.  સમ ં  ? 
( ાયક)  એવો  જે આ મા એન ેઅ ુ પ ં—સંયોગના  સંબંધથી  થ ુ ં પોતામાં 
અ ુ પ ં—એ તો  દૂર  રહો, પણ એને  દશન,  ાન, ચા ર  પણ  વ માન 
નથી.... પણ  ાયક વ પ જે એક પ વ ુ છે એમા ંદશન,  ાન ને ચા ર ના ભેદ 
નથી.  

અ ુ પ  ંતો નથી... સમ ય છે ? પર ુ ં ણ ુ ંએ પણ એનામાં નથી, 
પણ એનામાં— ાયક  ચૈત ય વ ુની અભેદ    કરતાં આ મામાં  (એટલ ે કે) 
આ માને— ાનીને  ાન, દશન, ચા ર ના ભેદ છે જ નહ . અભેદમા ંભેદ છે જ 

ન હ.  જેમ  આ મામાં  અ ુ તા— મ -અ મ   નથી,  (કેમકે)  ુ ય–પાપના 
ભાવપણ ે પ રણમતો  નથી  માટ ે અ ુ તા  નથી,  એમ આ માના  ાયકભાવમાં 
ણ ભેદ જ નથી. અભેદની    કરતાં ભેદપ ં  છે જ ન હ અંદર. સમ ં 

કાઈ ?  
એ તો  દૂર  રહો.  એમ  છે  ને  ? आा ं છે  ને  ? आा ं तावूयात ् 

ायकाशु,ं दशनानचािरऽायवे न िव:े । ધમ   વન ે અથવા 
આ માન ેઅથવા  ાનીન ે ણ ભેદ જ નથી—દશન,  ાન, ચા ર . કારણ કે   
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અભેદ ઉપર છે તેથી અભેદમાં ભેદ છે ન હ. ધમ ની  નો  વષય તો અભેદ છે, 
એમાં ભેદ નથી કે આ  ાન ત ેઆ મા, દશન ત ેઆ મા, ચા ર  ત ેઆ મા—એ ું 
એમાં છે જ ન હ. (બસ), આ મા ત ે ાયક એમ. આ મા ત ે ાયક એક પ એમ. 
એમાં એ  ણ ભેદ નથી.  ના  વષયમાં— ુ નયના  વષયમાં— ન યનયના 
યેયમાં—અભેદમાં—ભેદ છે નહ . સમ ં કાઈ ? 

ોતા : અ ુ તા  સ  કરવા બહુ મહેનત કર  છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  કર   છેન ેઆમાં  ?  ૂ ું  છેન ેઓલાએ  ( શ યે)  કે 

અ ુ   છેને આ  ( ણ ભેદ) ?  (સમાધાન:)  નથી, એનામા ં (ભેદ)  છે જ  નહ . 
એકલો  ાયકભાવ  છે  ચૈત ય ૂ ત  ુ, એમાં  (રાગા દની) અ ુ તા  તો  નથી, 
ભેદની  અ ુ તા  પણ  નથી  એમ  કહે  છે.  એણ ે ૂ ું  હ ું  એમને  (-એ ું)  કે 
ણથી અ ુ તા આવ ે છે  ને?  (ઉ ર:) એ ભેદની અ ુ તા અભેદમાં  છે જ 

નહ .  એકલો  ાયક  ચૈત ય  ભગવાન  માં  લેતાં,  એ આ મા  એવો  (-ભેદ 
ર હત) છે,  ાની એવો છે ને ધમ  એવો છે. સમ  ંકાઈ ? ઝ ણી વાત છે આ 

આ માની તો. 
(અહ ) સ   ૂત અ ુપચાર ( યવહારનય)ન ેકાઢ  ના યો. છ  (ગાથા)માં 

ણ કા ા–(૧) અસ   ૂત ઉપચાર, (૨) (અસ   ૂત) અ ુપચાર, (૩) સ   ૂત 
ઉપચાર ( યવહારનય). આ (ગાથામાં) સ   ૂત અ ુપચાર ( યવહારનય)ન ેકાઢ  

ના યો  કે  ાન  તે  આ મા,  ુણ  ત ે ુણી,  ુણ  ત ે ુણી,  પયાય  તે  આ મા. 
સમ ં કાઈ? કહે છે કે,  ાન ત ેઆ મા, દશન તે આ મા—એવા ભેદને લ ે 
અભેદ  થતી નથી. એવા ભેદને લ  ેઅભેદપ ં એટલ ેઆ માની  ા ત થતી 
નથી, (પણ) ભેદના લ  ેરાગની જ  ા ત થાય છે. સમ ં કાઈ ? 

ન મ ની અપે ાથી  (-લ થી) તો રાગની ઉ પ  થાય જ, પણ ભેદની 
અપે ા લેવા (-લ  કરવા)  ય  યાં (પણ) રાગની ઉ પ  થાય, (પર ુ) આ મા  
ઉ પ   ન  થાય  એમ  કહે  છે  (અને)  એ  તો  અ ુ તા  ઉ પ   થઈ.  એકલો 
ાયકભાવ અભેદ, એની  માં ભેદ છે જ ન હ—ભેદ ું લ  જ નથી. ભેદ ું 

લ  હોય તો એ આ મા જ નથી, એ તો રાગ થયો, એમાંથી રાગની ઉ પ  થઈ. 
સમ ં  કાઈ  ? આ મા જ એન ે કહ એ  (કે) આ મા(ની  નમળદશા)  ઉ પ  
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થાય  (અને) એ તો અભેદની  એ આ માની  નમળ પયાય ઉ પ  થાય  છે, 
ભેદને  લ ે  ( નમળ પયાય)  થાય જ  ન હ,  (તેથી) એ  (ભેદ) આ મા જ  નહ . 
સમ  ંકાઈ ? 

ઓહોહો !  ાયકના દોરે  ય  યારે એને આ મા  ા ત થાય એમ કહે છે, 
(પણ)  ભેદના  લ ે  ય  તો  એને આ મા  ા ત  થાય  ન હ.  કારણ  કે  અભેદ 
આ મામાં ભેદ છે ન હ એમ કહે છે. આહાહા !  

ોતા :   ુ! આ બહુ  ડુ  વચારે  યારે આ  યાલમાં આવ ુ ંહશે ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ સમજોન ેતમે ? આ ું તો આવે છે કે નહ  એમા ં? 

એ જ, કહુ છુ, કહેવાય છે ને ?  ડો એટલે એક પ  ાયકમાં  ય  યારે આ મા 
હાથ આવે. 

ોતા : બની શકે ખ ં  ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : બની શકવાની તો વાત છે. આ જ બની શકે છે.  ‘છે‘ 

એ ું  ા ત થ ું એ જ બની શકે  છે, ઓ ું–ભેદ  છે જ ન હ એમાં,  રાગ  છે જ 

નહ  એમાં.  (તેથી  તે)  ાંથી  ા ત  થાય  ?  (એમ)  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ? 
આહાહા ! ભારે વાત ! 

આ  ાયક આ માન ેબંધપયાયના  ન મ થી.... બંધના સંબંધની પયાય 
જે છે એનાથી અ ુ પ  ંતો  દૂર રહો, પણ એને દશન,  ાન, ચા ર  પણ 

વ માન  નથી.....આ  (અ ુ પ ં)  નથી,  તો આ  (ભેદ)  પણ  વ માન  નથી 
એમ.  ‘પણ’ આ ુ ંને ? આ તો નથી—અ ુ પ  ંતો નથી, પણ દશન,  ાન, 
ચા ર   પણ  વ માન  નથી.  છે  ને  ?  दशनानचािरऽायवे—ચા ર   પણ न 
िव.े.. એમ છેને અંદર ? चािरऽायवे.... —એ પણ નથી. અ ુ તા તો નથી, 
પણ  ણ ભેદ  પણ  નથી.  ‘એ  ણેય  નથી‘ એનો અથ  (કે) એક( પ)  વ ુની 

માં  ણ  (ભેદ)  નથી એટલે એ  ણ ેઆ માન ે નથી. આ મા તો એક પ  છે 

એમ કહે છે. આ, એની   કરવી એ ું નામ સ ય દશન ને સ ય ાન કહેવામાં 
આવે છે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૨ 
ગાથા - ૭ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧૦, મગંળવાર, તા. ૧-૧૦-Õ૬૮ 
 
સાતમી ગાથા.  વ-અ વ અ ધકાર.  દેખો,  ટ કા  ફરસે.  ા  કહતે હ 

પહલે, સાતવ  ગાથામ ? इस ायक आाको बधंपया यके  िनिमस ेअशुता तो 
र  रहो.  વો  છ   ગાથામ  કહા  ન  ?  યે  આ મા  જો  હૈ  ુ   આનંદ વ પ 
ાયક વ પ વ ુ, ઉસક  પયાયમ—અવ થામ કમકે  ન મ સે અ ુ તા હૈ વો 

તો  દૂર  રહો,    ક અ ુ તા ઉસકા  વભાવ ન હ. તો અ ુ તાકો  યમસે, 
ય   કરાકર,  નકાલ  દયા.  જો  ુ ય–પાપ,  કામ– ોધ,  મ –અ મ  

આ દ ભાવ હ—યે  યવહારનયકા  વષય હૈ, તો ઉસકો  નકાલ  દયા. છોડ દો, વો 
તેર  ચીજ ન હ ઔર તેર   ૂલ ચીજમ યે હૈ ન હ. 

તો વો કહતે હ, इस ायक आाको बधंपया यके िनिमस ेअशुता तो र 
रहो. —ઉસક  બાત તો છોડ દ . िक ुउसके दशन, ान, चािरऽ भी िवमान नह 
ह.... વો જર   ૂ મ બાત હૈ.  ાયક વ પ  ચદાનંદ આ મા હૈ, ઉસમ તીન  કારકે 
ભેદ નહ . સમજમ આયા ? વ ુ જો હૈ  ાયક ચૈત ય  ય વભાવ સત્.. સત્.. 
સત્  કા  સ વ વ પ એક પ આ મા, ઉસમ યે દશન હૈ, યે  ાન હૈ, યે ચા ર  હૈ 
—ઐસા ભેદ ભી અભેદ એક પ વ ુમ હૈ નહ .    ક ભેદ કરનેસે.... વ ુમ 
ભેદ નહ , ભેદ કરનેસે રાગ ઉ પ  હોતા હૈ. સમજમ આયા ? ઓહોહો !    ુભ 
–અ ુભભાવ ઔર  ુણ થાનભેદ—(યે સબ), જો  કા  વષય  ય હૈ ઉસમ 
વો હૈ નહ .  કા  વષય  ાયકભાવ, જો અભેદ ચીજ હૈ, ઉસમ  ાન–દશન–
ચા ર   (અથાત્)  ના ત  ાનં,   ે ત ે સમ કત,  થરતા  વો  ચા ર —ઐસા 
તીન  કાર ભી વ ુકે એક પમ હૈ નહ . સમજમ આયા ?  

उसके दशन, ान, चािरऽ भी  िवमान नह   ह....  ‘िवमान नह‘કા અથ 
‘હૈ હ  નહ ‘ એમ. સમજમ આયા ? ભગવાન  ાયક ચૈત ય એક પ વ ુ, ઉસમ 
તીન ભેદ  વ માન નહ  એમ કહતે હૈ યહા તો. તીન હૈ હ  ન હ. ‘नह  ह‘ ઉસકા 
અથ  ?  કે  એક પમ—અભેદમ  તીન  નહ .  અમરચંદભાઈ  !  આહાહા  ! 
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સ ય દશનકા જો  વષય હૈ અભેદ એક પ, ઉસ ઉપર   દેનેસે હ  સ ય દશન 
હોતા હૈ. સમજમ આયા ? 

ઐસા  જો  ય વભાવ,  કહત ે હ  ક,  (ઉસમ)  તીન  (ભેદ)  વ માન 
નહ—તીન  ઉસમ  હૈ  હ   નહ  એમ.  કહો,  ભીખાભાઈ  !  દશન,  ાન,  ચા ર  

(ઐસે  ભેદ)  નહ .  ુનનેકા  વક પ  તો  નહ— ુનના  ઉસમ  નહ ,  પણ  વ ુ 
એક પ  ચદાનંદ ભગવાન  ાયકભાવ.... એકમ તીન  (ભેદ)  કહાસ ેઆય ે?  ૂં 
કહત ે હ.  એકમ  તીન  હૈ  નહ .  Ôिव मान नहींÕ  -એમ  છેન ે પાઠ  ?  દેખોને  ! 
‘....चािरऽायवे न िव‘े સં કૃત  છે. સમ ય  છે  કાઈ ?   ?  કારણ  ુ ં? 
કારણ  ા  હૈ  ?  ભગવાન આ મા...  છ   ગાથામ  તો  (કહા  ક)  ુ ય-પાપકા 
પ રણમન હ  ન હ  યકો, તો ઉસમ  મ –અ મ  ભાવ ભી ન હ  યમ ઔર 
ાનક   પયાય  પરકો  નતી  હૈ  ઇતના  ભી  અપે ા  ઉસમ  ન હ.  વો  તો  ાન, 
ાનકો  નતા હૈ. ઠ ક. (ઉતના) વહા લે  લયા. 

હવે (અબ) યહા કહતે હ  ક ( યમ) ભેદ હૈ  ક નહ  ?  ક આ પયાય ત ે
ય અથવા  યમ યે પયાય અથવા  યમ વો  ાન,  યમ વો દશન,  યમ વો 

ચા ર —ઐસા  તો  હૈ  ક  નહ   ?  (કહત ે હૈ)  નહ .  યમ  તીન  ભેદ  હ   ન હ. 
સમજમ આયા ?  ચૈત ય  ાયકભાવ એક પમ  તીન ભાવ  (-ભદે)  હૈ  હ   નહ  

અને તીન ભાવ (-ભેદ) જહા કરન ે યે તો એક પ   રહતી નહ . સમજમ 
આયા  ?  એક પ    કરનેમ  તીન ભેદ  લ મ આતે  નહ .  સમજમ આયા  ? 
કેટલાક તો કહે કે,  યો,  ાનીકો  ાન–દશન-ચા ર  નહ  તબ  ા (વે) જડ હ ? 
વળ  એમ કહે છે. અહ  તો ક ું ને ?  ાનીકો  ાન, દશન, ચા ર  નહ . સમ ય 
છે કાઈ ?  

કહત ે હ, िक अन धमवाले एक धमम....  દેખો  ! ભગવાન આ મા 
અનંત ધમવાલા— ાન, દશન, ચા ર  આ દ અનંત ધમવાલા, પર એક ધમ  હૈ, 
વ ુ  એક  હૈ. अन धमवाले एक धमम जो िनात नह ह....  જસ ે ઉસકા 
યાલ  ન હ  હૈ,  ઉસકા  ાન  ન હ  હૈ.....અનંત  ધમવાલા એક  ય આ મા—

અનંત  ધમવાલા  હૈ ઐસા જો એક  ય–ધમ ....ધમ   કહો  કે અનંત  ધમવાલા 
ય  કહો,  (એક  હ   બાત  હૈ).  એક પ  યમ  જો  ન ણાંત  નહ –જો  શ ય 
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ઉસમ  ન ુણ  નહ   (અથાત્)  જો  શ યકો  અનંત  ધમકા  ધરનેવાલા  એક પ 
ભગવાન  આ મા  ઉસકા  જસકો  ાન  નહ— ન ુણતા  નહ— વ ચ ણતા 
નહ— નપના નહ  ऐस ेिनकटवत िशको.... (જો  શ ય) સમીપમ  નનેકે 
( લયે)  આયા  હૈ  ઉસકો....  સમજમ  આયા  ?  સમીપમ  નનેકે  ( લયે)—
( નનેક )  ઇ છા  કરનેવાલા  આયા  ક  ‘મેરા  આ મા  ા  હૈ  
મહારાજ  ?‘  સમજમ આયા  ?  (ઉસકા અથ  યહ  હૈ  ક) આ માકો—એક પ 
વ ુ(કો)—તો વો  નત ેનહ , અભેદ ચીજ  ા હૈ વો તો  નત ેનહ , (ય દ) 

નત ેહો તો  ૂછને આવે નહ . સમજમ આયા ?  
એક પ  ચૈત ય  ભગવાન  ાયકભાવ– યભાવ– ુવભાવ  ઉસકો  જો 

નતા  નહ  ઔર  હૈ  નકટવત   શ ય.  ‘िनकटवत‘કા અથ  (સમજનેકે  લયે) 
ે સે સમીપમ આયા  હૈ,  દૂર(વાલે)કો સમ ને  ત ે નહ . સમજમ આયા ? 
िनकटवत—નજદ કમ  સમજનેકો  આયા  હૈ....  ે સે  નજદ ક  ઔર  અંદર 
યો યતા ભી  નજદ ક  (-અ પ કાલમ)  સમજન ે ક   હૈ.  પાઠમ  ‘अवेािस‘  કહા  
ન ? ભાવ.  ે સે  નકટમ  હૈ ઔર ભાવ—સમજનેક  લાયકાત—ભી  નકટ  હૈ 
ઉસક .  સમજે  ?  સમજમ  આયા  ?  ઐસે  िशंय को....  એટલે  ા  ?  કોઈ 
અ ાની સમજને આતા  નહ ,  ઉસકો  તો  હમ ભેદસ ેસમ ત ે નહ   હૈ,  ક 
ઉસકો સમજના હ  નહ   હૈ. પણ  જસકો  ‘આ મા  ા  હૈ ?  યે ચીજ  ા  હૈ 
આ મા  ?  જસકા  અ ુભવ  કરનેસ ે અપનેકો  ધમકા  લાભ ઔર  સ ય દશન–
ાન–ચા ર કા લાભ  મલે ઐસા આ મા  ા હૈ ?’ (ઐસી  જ ાસા હૈ).  

ઐસા  ય પ આ મા—એક પ આ મા— જસકો  યાલમ  નહ   ઐસે 
નકટવત   શ યકો धमको बतलानवेाले िकतन े ही धमके.... દેખો  !  ધમ   નામ 
ય, ધમ  નામ વ ુ, અનંત ધમ ધરનેવાલા પદાથ. धमको बतलानवेाला..... ધમ  

નામ  ય—અનંત ધમ પ એક  ય. ઐસા  યકો बतलानवेाले िकतन ेही धमके 
ारा.... યો, અહ  તો બધા  ÔધમÕ છે  (કેમકે) ધાર   રાખે  છે ને ?  ાન,  દશન, 
ચા ર ને પણ અહ યા તો ÔધમÕ જ શ દ વાપય  છે, કારણ કે ધાર  રા ું છે—
એમા ંછે ને ? ઉસમ હૈ ન ? ભેદ પ ઉસમ હૈ ન ? સમજમ આયા ? 
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પહલ ે(છઠવ  ગાથાકે ભાવાથમ) તો યે કહા થા ન ?  ક અ ુ પયાય વો 
ભી  વકે સ વમ હૈ,  વકા સ વ હૈ. –વો (ઐસા) ભી કહા થા. ( ફર  મસે) 
નકાલ  દયા હૈ  ક અ ુ પયાય તેર  ચીજ નહ , તેર  (- ુજે)  મ લેને લાયક 
નહ . પણ  Ôઅ ુ તાÕ કોઈ સવથા અસ યાથ કહે  ક ઉસક  પયાયમ અ ુ તા 
હૈ હ  નહ  તો  યે બાત જૂઠ હૈ. ઉસક  પયાયમ અ ુ તા ઉસકા ધમ હૈ, ઉસકે 
સત્  કા સ વ હૈ, ઉસકે અ ત વમ હ. સમજમ આયા ? ફ ત ફેર  કતના હૈ ?  ક 
(અ ુ તા)  સંયોગકે  લ સે  (પયાયમ)  ઉ પ   હુઈ  હૈ,  ઇતના  ફેર  હૈ.  સમજમ 
આયા?  પણ  હૈ  તો  આ માકે  સ વમ,  પયાયકે  સ વમ,  પયાયકે  ભાવમ  વો 
અ ુ તા  હૈ.  પણ  કા  વષય  બતાનેમ— ય કા  વષય  જહા  બતાના 
હૈ—તો અ ુ તા તેરેમ હૈ હ  નહ , અ ુ તા  વ માન હૈ હ  નહ ....અ ુ તા 
વ માન  હૈ હ  નહ   (ઐસા કહનેમ આતા  હૈ).  યમ  (અ ુ તા)  હૈ  નહ  વો 
અપે ાસ ે વ માન નહ , (લે કન) પયાયમ હૈ. સમજમ આયા ? 

હવ ે (-અબ)  દૂસર   બાત.  તેરે  યમ  દશન,  ાન,  ચા ર   ભી  નહ . 
ઓ..હો ! સમજમ આયા ?  યારે (કોઈ) કહે  ક આપ સમ ત ેહ ન  શ યકો 
તીન ભેદસ ે? (સમાધાન:)  ા કરે ?  ુન તો સહ  ! જો  યકો—અખંડ  ાયક 
ભગવાન,  ુ  સ ચદાનંદ  ુ,  ચૈત ય પરમે ર, એક પ ભગવાન આ મા  હૈ 
ઉસકો જો— નત ે નહ ,  ન ણાંત  નહ ,  જસક   સમજમ  Ôઆ મા  ાÕ  વો 
બાત આયી નહ , તો આચાય ને  શ ય કો, ઐસા धमको बतलानवेाले िकतन ेही 
ધમ સે—ધમ  ારા—ધમ કો બતાયા હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! 

धमको बतलानवेाले िकतन ेही धमके .... સબ ધમ કો તો કહાસે બતાવે ? 
સમજે ? ખાસ–ખાસ ઉસકે જો ધમ હ, ખાસ–ખાસ. धमको बतलानवेाले िकतन े
ही....िकतन ेही धमके ारा, उपदशे करत ेए आचायका.... જો આચાય  શ યકો 
ઉપદેશ  કરતે  હૈ  ઉનક   બાત  હૈ.  આચાય  જો  યાનમ  હ—અપને  અ ુભવમ  
(- ુ ોપયોગમ)  હ—ઉનક  બાત  તો  હૈ  નહ . ઔર જો આચાય  યાનમ  નહ  

ઔર  સમજનેવાલા  નકટમ  આયા  હૈ,  તો  શ યકો  સમ નેમ  આચાયકો 
સમ નેકા  વક પ આયા  હૈ.... સમજમ આયા ? એમ કહતે હ. धमके ारा, 
उपदशे करत ेए आचायका.... જસકો  નકટવત   શ યકો સમ નેકા—ઉપદેશ 
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(દેનેકા)— વક પ  હૈ,  ઐસા  ઉપદેશ  કરનેવાલે....  करत े ए....  યો  !  એ 

દેવા ુ યા!  ‘उपदशे करत ेए‘ કહા. ઉપદેશ કર  શકે  છે ને ? લ ુ ં છે ને ?  ુ ં 
છે ?  ા હૈ ? દેખો !  ુ ં? 

धिम यिनात..... तदवबोधिवधािय .... યો, अनशुासता ं सिूरणा ं
धमधिम णो: .... पदशेतो....  યો.  ાં  આ ુ ં એ  ?  नधमयकेिन ् 
धिम यिनातावेािसजन  तदवबोध —એ.  अवबोध... अनशुासता.ं... 
શખામણ આપતા,  યો.  કહો, સમ  ં કાઈ ?  ‘इित उपदशे:’  છે લો  (શ દ) 
છે.... ‘ान ंचािरऽिमपुदशे:‘ એ ચોથી લીટ માં છે. જુઓ ! છે, બરાબર.  યો,  
‘उपदशे:‘.... પણ  ÔउपदशेÕ  એટ ું  ક ું.  चािरऽिमपुदशेः... પણ  એનો  અથ 
થયોને  કે  ઉપદેશ  કરનેવાલા.... શખામણ  આપનેવાલા  (-દેનેવાલા)  એમ.... 
(ઉપદેશ) આપ ેછે ને ? કરે છે ને ? ‘કરે છે‘ એમ છેન ેશ દ ? અહ  ‘કરે છે‘ એ 

શ દ ઉપર.... યે તો કથન આતા હૈ, જબ  વક પ હૈ સમ નેકા.  
શ ય  ( ુ કે  પાસ) આયા  તો  ૂછતા  હૈ  ક  ‘મહારાજ  !  ુ  આ મા 

કસકો  કહતે હ ?‘ છ   (ગાથા)મ  ૂછા  હૈ  ન ? છ મ વો  ૂછા  હૈ  ક  ‘ ુ ‘ 
કસકો  કહતે  હૈ  ?  ‘ ુ ‘  ઉસકો  કહત ે હ  ક  ુભા ુભ  પ રણમનસ ે ર હત,  
મ –અ મ સે  ર હત  અપના  ાયકભાવ  હૈ  ઉસક—પરસે  લ   છોડકર 

અપના  ુ વભાવ  હૈ—ઉસક  સેવા  કરનેવાલેકો  પયાયમ  ‘આ  ુ   ય  હૈ‘ 
ઐસા  ભાસ—અ ુભવ  હોતા  હૈ  (ઔર)  ઉસકો  ‘ ુ ‘  કહનેમ આયા.  તો  વો 
‘ ુ ‘મ ભેદ હૈ  ક નહ , વો બાત યહા બતાત ેહૈ. સમજમ આયા ? જો ‘ ુ ‘ 
પયાયમ-અ ુભવમ આયા, તબ યહ ‘ ુ ‘ (કહનેમ આયા), તો વો ‘ ુ ‘મ ભેદ 
હૈ કે નહ  ? (સમાધાન:)  ક ભેદ હૈ હ  નહ .  

શ ય સમજનેકે લાયક હૈ, પણ સમ  હૈ નહ , ઉસકો આચાય  કતન ેહ  

धमके ारा उपदशे करत ेए.... ‘अनशुासता‘ं આ ું,  યો. ‘कैिमैमनशुासता ं
सिूरणा.ं...‘  શખામણ  દેનેકા  વક પ  જસકો  હૈ  ઔર  ઉપદેશ  કરનેક   ભાષા 
આયી  હૈ ઐસે  ૂ રય ને.... आचायका—यिप धम और धमका भावस ेअभदे 
ह.ै... ભગવાન આ મા धम નામ  ય અન ેधम નામ  ાન,  દશન આ દ ધમ—
ુણ.  વ ુ  (ધમ ઔર  ધમ )  તો અભેદ  હૈ.  કોઈ  ાનકા  દેશ  ભ   હૈ ઔર 
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આ મા  યકા  દેશ  ભ  હૈ (યા)  ાનકા  ે   ભ  હૈ ને આ માકા  ે   ભ  હૈ 
ઐસા તો હૈ નહ . સમજમ આયા ?  ુ મ બાત હૈ ! 

કહત ેહ, ધમ કે  ારા.... धम और धमका भावस ेअभदे ह.ै... ભગવાન 
આ મા  ચૈત ય વભાવ—અનેક  ુણ વભાવ  વ પ  ઐસા  ધમ   આ મા—વો 
ધમસ ેતો અ ભ  હૈ.  ય અપન ે ુણસે ઔર પયાયસે તો અ ભ  હૈ,  ભ  હૈ 
નહ .  तथािप....  ઐસા  હોને  પર  ભી  નકટવત   શ યકો  સમ નેમ  नामस े भदे 
करके.... દેખો  !  સમજમ  આયા  ?  નામથી....  ‘पदशेतो‘  (શ દ)  છે  ને  ? 
‘ યપદેશ‘  શ દ  પ ો  છે  ને  ?  ‘पदशेतो भदेमुा वहारमाऽ....‘  બે  શ દ 
પ ા  છે. ઓહોહો  ! નામસે ભેદ  હૈ, વ ુમ ભેદ  હૈ નહ . વ ુ તો  ાયક ૂ ત 
અખંડ  ાન–આનંદકા  પડ-કદ હૈ (ઔર) ઐસી   કરાના હૈ, પર વો સમજતા 
નહ  એક (-અભેદ)  યકો. તો  યકે અનંત ધમમસ ે કતને (હ ) ધમ.... કતન 
(હ ) ખાસ–ખાસ ધમ....  

અ નો દાખલો આ યો છેન ેજયસેન આચાય ? અ  સમ વવી હોય 
તો... અ  તો અ પ છે, પર ઉસકો તીન  કારસ ેસમ તે હ—(૧) પાચક 
કરે ત ેઅ , (૨) દાહક ત ેઅ , (૩)  કાશક ત ેઅ . એમ  ણ  કાર લીધા છે 

ને ? જયસેન આચાય લીધા છે. અ ન ેબતાવવા હ . હૈ તો અ  અ પ, કોઈ 
તીન ભેદ ઉસમ નહ . પર અ કો બતાના હો—દૂસરેસ ે ભ  બતાકર અ કા 
લ   કરાના  હો—તો  કહે  ક  (૧)  પાચક—અનાજકો  પકાવે,  પાચક  વો અ ,  
(૨)  દાહક—લકડ કો  જલા  દે  વો  અ  ઔર  (૩)  કાશક— વ ઔર  પરકો 
કાશ ે વો  કાશક.—યે  અ .  યે  તીન  કારસ ે અ કો  બતાયા.  અ   તો 

અ પ હૈ, ઉસમ તીન  કારકા ભેદ (નહ ). અ મ ભેદ કહા આયા ? સમજમ 
આયા ? પર જો અ  નહ  સમજતે ઉસકો (કહત ેહ  ક), દેખો ! જલાતી હૈ ન, 
પાચન કરતી હૈ ન ઔર દાહક હૈ ન વો અ . ઐસે ભગવાન આ મા.... અ કે 
થાનમ આ મા ઔર  (અ કે)  તીન  ુણકે  થાનમ    ાન,  દશન  ને  ચા ર . 

સમજમ આયા ?  
नामस ेभदे करके—वहारमाऽस ेही.... પાછુ ‘હ ‘.वहारमाऽस ेही.... ભેદ 

કરનેકા  યવહારમા સ ેહ ... ऐसा उपदशे ह ैिक ानीके दशन ह.ै...  યો, દેખો !  ક 



[388]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

ા કરતા હૈ વો આ મા.  ા— વ ાસ...... ા કૌન કરતા હૈ ? રાગ કરતા 
હૈ? શર ર કરતા હૈ ? તો  ા કરતા હૈ વો આ મા.  ાન કાશ કરતા હૈ....  ાન 
કાશ  કરતા  હૈ  વો આ મા ઔર અંદર  થરતા  કરતા—રમણતા  કરતા  હૈ  વો 

આ મા. જૈસ ેઅ મ તીન બોલ આયે ન ? (૧)  કાશક વો  ાનકે  થાનમ હૈ, 
સમજમ આયા ? (૨) દાહક (વો) ચા ર કે  થાનમ હૈ (ઔર) (૩) પાચક (વો) 

ાકે  થાનમ હૈ. 
(૧)  ા—સારે  આ માક   તીત  કરે  વો  દશન.—ઐસા  ભેદ  કરકે 

બતાયા.  (૨)  ાન—અપનેકો ઔર  પરકો  કાશ ે સો  ાન ઔર  (૩)  વ પમ 
થર રહકર રાગકો જલા દે ઐસા ચા ર —વો આ મા. સમજમ આયા ?  ૂ મ 

બાત  હૈ.  જૈસ ેઅ કો.... અ  તો અ પ  હૈ—એક પ  હૈ.  પર ઉસકો નહ  

નત ેહો (ઉસ ેકહતે હ  ક) જો ભાઈ ! પાચન કરતી  હૈ, દહન કરે વો અ . 
ઐસે આ મા એક પ  ય  હૈ  ધમ .  ઉસકો  નહ   નનેવાલેકો  તીન બોલસે—
िकतन ेही धम..  કતને ધમ (એટલે) કેટલાક ખાસ (ધમ). હૈ તો ઉસમ અનંત ધમ 
અ ત વ આ દ. (પર) ઉસક  યહા (બાત હૈ નહ ), ઉસસે વો સમ નેમ આતા 
નહ .  બરાબર ?  ક અ ત વ  દૂસરેમ ભી  હૈ.  (ઈસ લયે)  યહા  (કહતે  હ), 

ને– કાશ કરે વો આ મા,  ા કરે વો આ મા.... પહેલે વો  લયા  હૈ, પહલે 
દશન  લયા હૈ. 

ા—આ મા પ ર ૂણ  ુ  ચૈત ય અખંડ હૈ (ઐસી)  ા કરતા હૈ વો 
આ મા.  (પણ)  ‘ ાÕ-વો  તો ભેદ હો ગયા. સમજમ આયા ? ઔર  ‘ ાન  યે 
આ મા‘. (આ મા)  નતા હૈ ન ?.... નતા હૈ ન?  જસકે અ ત વમ  નપના 
હૈ.... જસ  અ ત  ત વમ  નપના  હૈ  (વહ  અથાત્)  ‘ ાન  યે  આ મા’.  યાં 
(આ મા)  તો  અભેદ  હૈ,  પણ  નામમા સે  ભેદ  પાડકર  (-કરકે)  યવહારસે 
શ યકો—જો નહ  સમજતા હૈ ઉસકો—સમ તે હ. (  :) તો દેખો ! ભેદસ ે

અભેદ સમજમ આયા  ક નહ  ?....(અ ાની કહતા  હૈ)  ‘દેખો  ! ભેદસ ેઅભેદ 
સમ ત ે હ,  (ઇસ લયે)  ભેદક   જ ર  હૈ.  યવહારસ ે ન ય  આતા  હૈ.‘ 
અમરચંદભાઈ ! (સમાધાન:) યે તો કહત ેહૈ, ભૈયા ! ભેદ સમ તા હ અભેદકો. 
સમજે ? ભેદમ રહનેકો નહ . આહાહા ! વો ચીજ ઐસી હૈ,....વો ચીજ ઐસી 
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હૈ—ઐસા  ભેદ  પાડકર  (-કરકે)  અભેદકો  દખાત ે હ.  કતને  (હ )  ધમસ ે

બતાનેવાલા  ઉપદેશક,  ધમ કો  (- યકો)  બતાત ે હ  ( ક)  વો  ધમ— ય  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

ानीके दशन ह.ै... ानी  નામ આ મા. ानीके એટલે આ માકો दशन ह,ै 
ान ह,ै चािरऽ ह.ै... યે તીન ભેદ અભેદમ नामस ेभदे करके—કથનસે ભેદ કરકે.... 
જુઓ ! અહ  તો  યવહારનો (અથ) કથન આ ું. ‘પંચા યાયી‘માં તો ‘કથનમા  

યવહાર‘ એમ લે છેને ? ભાઈ ! ‘કથનમા   યવહાર....કથનમા   યવહાર‘ એમ 
બહુ લે છે એમાં ‘પંચા યાયી.‘ એ આમાં આ ું,  જુઓન ે! (અહ ) આ ું ને ? 
‘नामस े भदे....  नामस े भदे.‘  કથન  (માને)  નામ  હૈ,  કથનભેદ  હૈ.  કથન  હૈ  વો 
યવહાર હૈ એમ કહતે હ.  યાં ‘કળશટ કા‘મ ભી યે લેતે હ. સમ ય છે કાઈ ? 
લી ું  છેને એમાં ? આમા ં (-સમયસારમા ં પાંચમાં)  કળશ(નો અથ  છે  તેમાં આ 

શ દો) નથી, આમાં કળશ નથી. બીજો (બીજુ શા )  Ôકળશ(ટ કા)Õ  છે એમા ં
લી ું છે ને ? છે એમાં. Ô યવહારÕનો અથ કય  છે ને ? આ  હદ  (શા ) છે ? 
‘ યવહાર‘ (શ દ) પહેલા લીધો છે  ાં ?  યવહારને ‘કથનમા ’ ક ુ ંછેન ે યાં ? 
ચોથો ? (કળશટ કામાં) પાંચમો (કળશ). 

જુઓ  !  એ,  એ.  જુઓ  !  ‘वहरणनय: यिप हावलः ात ्‘ 
(वहरणनय:)  ‘ જતના કથન‘ એવો શ દ લીધો છે. અહ  પણ (એ વાત છે). 
એણે (પં ડત રાજમલ એ) પોતા ુ ં(પોતાના ઘર ું) નથી (ક ું). અહ  (સાતમી 
ગાથામાં)  ÔનામÕ (શ દ)  આ ું  છે  ને  ?  નામ=કથન  છે  ને  ?  જુઓ  !  એમાં 
(કળશટ કામાં) આ ું  છે  :  ‘वहरणनय: यिप हावलः ात ्‘—Ô જતના 
કથન. ઉસકા  વવરણ— વવ  ુ ન વક પ હૈ. વહ તો  ાનગ ય હૈ.Õ પર (વહ  

વવ ુકો) Ôકહના ચાહ, તબ ઐસ ેહ  કહનેમ આતા હૈ  ક  જસકે  ુણ દશન–
ાન–ચા ર   વહ  વ.‘  યો  !  વો  (બાત)  ભી  યહા  આયી,  ઠ ક.  સમજમ  

આયા ? ઐસે હ  કહનેમ તો વો આતા હૈ. ‘(જો કોઈ) બહુ સા ધક હો તો ભી 
ઐસે હ   કહના  પડ.ે  ઇતને  કહનેકા  નામ  યવહાર  હૈ.‘ સમજમ આયા? ઐસી 
બાત લેતે હ વે. રાજમ લ  હ ન ? ઉ હ ને બનાયા વો—‘પંચા યાયી.‘ અહ  તો 
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આપણ ે શા માંથી  ઉપમા  (-આધાર) આવે,  એકેય  શ દ  ઘરનો  કોઈ  નાં યો 
નથી એવી ટ કા (-કળશ ટ કા) છે. 

तथािप नामस े भदे करके....  નામસે  ભેદ  કરકે  કહના  વો  હ   યવહાર  હૈ 
ઐસા કહતે  હૈ. કથનમ ભેદ કરકે કહના વો હ   યવહાર  હૈ. સમજમ આયા ? 
वहारमाऽस ेही ऐसा उपदशे ह.ै... શ દ  દો  હ  ઉસમ  (-ટ કામ) ભલે.  સમજમ 
આયા  ?  ‘पदशेतो भदेमुा वहारमाऽणेवै‘  પણ  એ  તો આવી  ગ ુ ં ને  ? 
‘पदशेतो (भदेमुा वहारमाऽणेवै)‘... કથન-ભેદ, ઉ પ   યવહારમા થી... 
થઈ  ગ ુ ં ને  ?  (તેથી  ભેદ)  કથન  યવહારમા   થઈ  ગ ું.  વજુભાઈ  ! 
‘પંચા યાયી‘માં આવે  છે  કે  નહ  ?  યવહારન ે ‘કથનમા ..  કથનમા ..‘  (એમ) 
આવે છે. આમાંય (કળશ ટ કામાં) એ ું કથન છે. આહાહા !  

યહા  કહતે  હ  ક नामस ेभदे करके....  ભગવાન આ મા એક પ—અનંત 
ુણનો  પડ એક પ  ય (અથાત્)  ાયકભાવ,  ુ ભાવ,  ુવભાવ, કારણ ુ, 

કારણપરમા મા  પોતે  છે.  યે  એક પ  હોને  પર  (ભી)  નામમા સે  ભેદ  કરકે 
યવહારસ ેકથન કરનેમ આતા હૈ  ક ानीके दशन ह.ै... આ મામ દશન હૈ,   ે

વો આ મા હૈ,  ને વો આ મા હૈ.  ....  થરતા—એકા  હોતા હૈ ન ? એકા  

કસમ હોતા હૈ? અપને એકમ. તો વો એકા  હોતા હૈ— થરતા—વો ચા ર  હૈ 
આ મા.  ઐસા  એક પમ  તીન  કારકા  કથન  યવહારમા સ ે કરકે  બતાયા  હૈ. 
સમજમ આયા ? પર બતાયા હૈ  ા ? વો  ય. ભેદસ ેબતાયા  ય વો અભેદ. 

Ôયે ઐસા હૈ, ઐસા હૈÕ (ઐસે ભેદકા) લ  છોડ દે ઔર અભેદમ  . હમ 
ભી  ુજે  વક પસ ેકહતે હ, ઉપદેશકા કાલ હૈ તો. સમજમ આયા ? ઔર  ુમ 
ભી ઐસે....  હમ  કહતે  હ—તીન પસે  કહત ેહ,  પર એક પ  હૈ  વહા    કર. 
ઓહોહો ! સમજમ આયા ? ઐસે  ય વભાવ ઉપર   કરનેકો તીન (ભેદ)સ ે

બતાયા.  વો  ( શ ય)  ભી  તીનસે  સમજકર  એક  યકો  સમજતે  હ.  વો 
યવહારકો આ ય કરતે નહ . વો આઠવ  ગાથામ આયેગા ( ક ભેદ) અંગીકાર 
નહ   કરના.  યવહારસ ે બતાયા  હૈ,  પણ  યવહારકો  અંગીકાર  નહ   કરના. 
કહનેવાલેકો ભી અંગીકાર નહ  કરના ઔર  ુનનેવાલેકો ભી અંગીકાર નહ  કરના 
ઐસે  કહત ે હ.  અમરચંદભાઈ  !  ુનનેવાલેકો  તીન  ભેદસ ે બતાયા,  પણ  તીન 
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(ભેદ)કો  અંગીકાર  નહ   કરના.  આહા!  એક પ  ચૈત ય  ભગવાન,  એક પ 
ુવ વ પ  ઉસ  પર    કર.  સમજમ આયા  ?  જસમ  સારા  (- ૂરા)  અનંત 
સ પદ ઔર અનંત કેવલ ાન  જસમ પડા હૈ ઐસે  ુવપદકા અવલંબન લે.  

िक.ु... નામમા સે— યવહારસ ે ઉપદેશ  હૈ  તો  ભી  परमाथ स े दखेा 
जाय—े ખરેખર (વા ત વક પસે) દેખા  વે तो अन पया यको एक ि पी जाता 
ह ै.... યે અનંત  ુણ ઔર પયાયકો પી ગયા, (ઇસ લયે)  યમ ભેદ હૈ નહ . પી 
ગ ુ ંઅંદરમાં. પી  ત ેહૈ ન ? પાની પી  તે હૈ ન ? કોઠા (-પેટ)મ ચલે  ત ેહૈ  
ન ? પાની-બાની નહ   દખતા, કોઠા હ  અકેલા  દખતા હૈ. ઐસે અનંત  ુણ ઔર 
પયાયકો  ય  પી  ગયા  હૈ,  (ઇસ લયે)  એક પ  ય  હૈ. આહાહા  ! સમજમ 
આયા ?  ાન  યે આ મા, દશન યે આ મા—ઐસા ભેદ એક પ  યમ હૈ નહ , 
કારણ કે  ય સબ (ભેદ)કો પી ગયા હૈ. અભેદમ સબ ભેદ હૈ....અભેદમ સબ 

(ભેદ) હૈ, પણ વો ભેદ   કરાનેકો (-કરનેલાયક) નહ  હૈ. અભેદકો   કર, 
વો માટ ે(-ઇસ લયે) ભેદસ ેબતાયા હૈ.  

िक ुपरमाथ स ेदखेा जाय ेतो अन पया यको અથાત્ અનંત ભેદ કો एक 
ि पी गया ह.ै...અભદેમ સબ (ભેદ) આ ગય ેહ. इसिलय ेएकप.... એ કારણ ે

એક પ એમ. અનંત ભેદ કો— ુણ કો, પયાય કો—एक ि पी गया યાની એક 
યમ સમા ગય ેહ.  ઇસ લય ે ય એક પ એમ.  વ ુ એક પ.... ઓહોહો  ! 

જુઓ  !  યે  ઉસકો  કરના  હૈ—પહલેમ  પહલી    ય  ઉપર  કરના.  યારે  વો 
ધમક  શ આત હોતી (હૈ), નહ  તો ધમક  શ આત હોતી નહ . લાખ બાત દૂસર  

કરે....  ‘છ ઢાળા‘માં આતે  હૈ  ક નહ  ?  ‘લાખ બાતક  બાત યહ ,  ન ય ઉર 
લાઓ‘ (છ ઢાળા, ચોથી ઢાળ, પદ ૯). લાખ બાતક  બાત, પણ  ય ઉપર   

કરો.  
એક  ય વભાવ અખંડ હૈ ઉસક    કરો. રાગ તો કહા ગયા,  યવહાર 

કહા ગયા,  ન મ  તો કહ  રહ ગયા, ભેદ ભી છુડા  દયા. ..... હા, ‘(તો ર સકલ) 
જગદદ–ફદ’...  છોડ...  આવ ે છે  ને  ?  એક  આતમકો  યાવો.’  ( નત  આતમ 
યાઓ). વહ ‘છ ઢાળા‘માં આતા હૈ. પહલેકે  ૃહ થ પં ડતોન ેભી બહુત યથાથ 
બાત ક  થી, અભી સબ  ફર ગયા, બહોત  ફર ગયા. સમ ય છે કાઈ ? જુઓને 
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એમ કહે  છે:  ‘લાખ બાત ક  બાત  (યહ ),  ન ય ઉર લાઓ.‘ લાખ વાત  ું, 
કરોડ વાત ને અનંત વાત હોય શા માં લે. એક વ ુ ભગવાન સામા ય એક પ 
ય  હૈ.  પયાયમ  ઉસકા  (- યકા)  સંબંધ  બનાવો....પયાયમ  ઉસકા  આ ય 

લો...  પયાયસે  ઉસકા  આ ય  લો....પયાય  ઉસકે  આ યમ  ય....પયાયકા 
સંબંધ  ય ઉપર  ય....—વો કરના હૈ.  ાનચંદ  ! કહો, સમજમ આયા ? 
વો  (હ )  દશન ુ .  યકા આ ય  હુએ  બના  ઉસકા  કોઈ  ાન ભી  સ ચા 
નહ ,  ત-તપ સ ચા નહ , સબ મ ડા ( ૂ ય) હૈ. સમજમ આયા ? ઓહોહો !  

વ ુ  ઐસી  હૈ.  ભગવાન ે કઈ  કર   નહ   હૈ....ભગવાને  કર   નહ   હૈ, 
ભગવાન ેતો  ની  હૈ.  ની ઐસી વાણીમ આયી  હૈ. ઈસ લય ેકતા-હતા નહ  

ભગવાન  (યા)  પરમે ર.  ઐસા  વાણીમ આયા  ( ક)  ભગવાન!  તેર   ચીજ  તો 
અખંડાનંદ  હૈ ન  ુ  !  ( ું) એક પ  ય  હૈ ન  !  દેખો  ! एकप  હૈ ન  ! અનંત 
ધમકો  પી  ગયા  ઐસી  ચીજ  એક પ  હૈ  ન  !  ‘िकंिचत ् एकमके िमले ए 
आादप....‘  ા કહત ેહ ?  ક  ુણકા  વાદ તો  ભ – ભ  હૈ, હરેક  ુણકા 
વાદ  ભ – ભ   હૈ.  ‘िकंिचत ् एकमके िमले ए आादप....‘  એમ.  સબકા 
વાદ  ભ – ભ  હૈ, વો  વાદ એક હો ગયા ઐસા નહ . વ ુ એક પ હ   હૈ. 
સમજમ આયા ? પર સબ  ુણકા  વાદ એક હ  હો ગયા  હૈ— વાદ એક હો 
ગયા હૈ ઐસા નહ . સમજમ આયા ? આહાહા ! 

िकंिचत ् एकमके िमले ए....  िकंिचत ् एकमके िमले ए....  યક  અપે ાસે 
એકમેક  મલા  હુઆ  હ,  પણ  ુણકે  વાદક   અપે ાસ ે એકમેક  નહ   હ. 
આહાહા! જુઓને ટ કા ! અ ૃતચં ાચાયને ગજબ કામ  કયા હૈ !  દગંબર  ુ ન 
વનવાસમ  રહતે  થે.  જગલમ આ મ યાનમ  મ ત  થે.  ઐસેમ  શા ક   ટ કાકા 
વક પ આયા,  વાણીસ ેશા  બન ગયા...વાણીસે  શા  બન ગયા.  સમજમ 
આયા ? 

તો  કહત ે હૈ,  िकंिचत ् एकमके िमले ए आादप તથા अभदे.... અભેદ 
વ ુ. વ ુ તર કે અભેદ. एकभाव वकुा अनभुव करनवेाले.... પાઠમ તો ઐસા 
હૈ  યાં.... સમ યાન ે? છે ને ? ‘एकभावमनभुवतो....‘ પણ વો ‘ ય‘ (શ દ) 
પહલ ેઆયા હૈ ન પહલે ? ‘परमाथ तकेि‘ એમ. એટલે....‘એક  ય’ (એવો 
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શ દ) આ યો એટલ ેવ ુ  (શ દ) લઈ લીધો પાછો  યાં. ખરેખર તો વ ુનો–
વભાવનો અ ુભવ કર. પણ વ ુનો (અ ુભવ) ને ? એમ. (અથાત્)  યકા ન? 

ક ચત્  મલે  હુએ અભેદ एकभाव वकुा अनभुव करनवेाले.....  ‘વ ુ‘ 
શ દ વહા નહ  હૈ, પણ પહલ ે‘ ય‘ (શ દ) આયા ન ? .... સમજે ?  ા ? एक 
ि पी जाता ह ै વો  ‘ ય‘  આયા.  વો  યમ  एकभाव....एकभाव  યકા 
अनभुव करनवेाले..... एकभाव   યકા अनभुव करनवेाले ઐસ ેલેના. સમજમ 
આયા ? एकभाव  યકા અ ુભવ,  ભ – ભ   વભાવકા અ ુભવ  (નહ .) 
એક  સમયમ,  એક વભાવ  ય–એક વભાવ પી  ય–જો  હૈ....  एकभाव 
યકા  अनभुव.....  ય  કહો  ક  વ ુ  કહો.  एकभाव  યકા  अनभुव 

करनवेाले.... સમજમ આયા ? 
ભગવાન  આ માકા  ાયક વભાવ,  એક વભાવ  હૈ  ઉસકા  અ ુભવ 

કરનેવાલે  સ ય કો—ઉસકા  ાન  કરનેવાલેકો—पिंडत पुष....  યે  પં ડત. 
દેખો  !  સમજમ આયા ?  ‘पिंडत  ‘  (શ દ)  ઉપરથી  ના ું ?  ઠ ક, એ  ‘पिंडत‘ 
(શ દ) બરાબર  છે,  ઠ ક  છે..... હદ મા ંભલે,  ( હ દ   દેશોમાં ભલે  કહેવાય,) 
પણ (આ તો) ટ કામાં નાં ું. ટ કામાં નાં ું ને ? એનો (-Ôअनभुव करनवेालेÕનો) 
અથ કય  ને ? ‘ ાની‘ (Ôअनभुव करनवेालेÕ) શ દ આ યોન ેપહેલો ?  ાની.  ાની 
એટલે અ ુભવ કરવાવાળો. અ ુભવ કરવાવાળો એ જ  ાની ને એ જ પં ડત 
એમ.  ત ે પં ડત.  એ ું  આવે  છેન ે પં ડત ું,  નહ   ?  ઓલામાં  ‘ વામી 
કા તકેયા ુ ે ા’માં. ઘણા (શ દો) આવે છે ‘ વામી કા તકેયા ુ ે ા‘માં. પં ડતેય 
કહેવાય... ઓલામાં આવે છે  ણ-ચાર બોલ આવે છે.  ૂરવીરેય કહેવાય, વીરેય 
કહેવાય.  (એમ)  આવ ે છે.  ‘અ પાહુડ‘માં  તો  આવે  છે,  આ  તો  ‘ વામી 
કા તકેયા ુ ે ા‘માંય  (ગાથા-  ૧૯માં) આવે  છે. આખો  ોક  જુદો  લીધો  છે. 
‘અ પાહુડ‘માં પણ આવે છે. (મો પાહુડ ગાથા-૮૯)  

એ વ ુ જે ચૈત ય.... બીજુ ઓછુ-વ ું  ણે એનો   નહ ....સમજમ 
આયા ? પણ એક પ  ય વ પ  ચદાનંદ અખંડ  હૈ ઉસક    કરનેસે, ઐસે 
યક     કરનેવાલે  ઐસે  ાનીકો—ઐસે  ધમ કો—ઐસ ે પં ડતકો—ઐસે 
યક   પછાન  કરનેવાલેકો—न तो दशन ह.ै... એક પ અ ુભવ  કરનેમ  ÔદશનÕ 
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ભ  (-ઐસા ભેદ) હૈ નહ , તો ઉસકો ‘દશન હૈ નહ ‘ એમ અપે ાએ (કહે છે). 
અભેદકા અ ુભવ કરનેવાલેકો  દશનકા ભેદ  હૈ  નહ . ભેદ  હૈ  નહ  તો  ‘દશન  હૈ 
નહ ‘ ઐસે કહા હૈ. સમજમ આયા ? न तो दशन ह,ै न ान ह,ै न चािरऽ ही ह.ै ન 
ઉસકો દશન ‘હ ‘ હૈ ઐસ ેલે લેના સબમ. સમજમ આયા ? 

न दशन,ं न ान,ं न चािरऽ.ं...  ायक एवकै: शुः... ‘एव‘  છે  ને ?  ન  તો 
સમ કત હૈ, ન તો  ાન હૈ, ન તો ચા ર  હૈ. ઓહોહો ! બસ, મો માગ ભી નહ ? 
પણ યે તો પયાય હૈ,  યમ ભેદ કહા હૈ ?  યમ પયાય ભી કહા હૈ ? સમજમ 
આયા  ?  યમ  પયાય  કહા  હૈ  ?  ( :)  પયાયકા—વતમાન  અવ થાકા  તો 
સંબંધ  હૈ  યકો  ?  (સમાધાન:)  યમ  પયાય  હૈ  નહ ,  યમ  ભેદ  હૈ  નહ . 
સમજમ આયા?  ુવ જો હૈ ઉસમ તો પયાયકા અભાવ હૈ.  ુવ જો એક પ હૈ 
ઉસમ  ભેદકા  અભાવ  હૈ.  યે  પયાયકા  અભાવ  હૈ...  સમજમ આયા  ?  ઔર 
એક પ  યમ  તીન ભેદકા અભાવ  હૈ.  ભેદ  કહા  યાં આયા  ? એક પ  હૈ  ન, 
એક પ હૈ. એક પ ક  અપે ાસ ેભેદ હૈ નહ . સમજમ આયા ? બહુત  ૂ મ ! 

એમાં સાતમી ગાથા (તો) છ થી ઉ કૃ  લીધી છે ને ? સ   ૂત અ ુપચાર 
( યવહાર) કાઢ  ના યો. આહાહા ! સમ ય છે કાઈ ? જુઓ ! તમે બરાબર 
આ યા  સાતમી  (ગાથા)માં  દ હ વાળા. આ  સોળમી  વાર  વંચાય  છે.  સભામ 
સમયસાર ૧૫ બાર પહલેસે (લેકર અંત તક)  ૂરા હો ગયા. ૧૫ બાર. ૧૬વ  બાર 
ુ   હુઆ,  ુ હાર  આસો વદ એકમસે, હમાર  ભાદરવા વદ એકમ. સમજમ 

આયા ?  
ા  કહતે  હૈ ? ઓહો  ! એક અભેદ  વભાવકા અ ુભવ કરનેવાલા.... 

ન વક પ  દશાસે  અ ુભવ  કરનેવાલેકો—ઐસ ે આ માકો....  આ માકો  કહો, 
ાનીકો કહો, પં ડતકો કહો (એક હ  બાત હૈ). ઐસે આ માકો... પં ડત  ુ ષકો 

એટલે (યાની) ઐસે આ માકો. સમ ય છે ? વળ   ુ ષની જ (વાત) છે એ ું 
કાઈ નહ  અહ યા. ઐસે આ માકો.... સમ ય છે કાઈ ? 

न तो दशन ह,ै न ान ह,ै न चािरऽ ही ह,ै िक ुवह तो एकमाऽ शु ायक ही 
ह.ै ‘ायक एवकैः शुः‘  ાયક જ એક  ુ  એમ. ‘ ायक एवकै: शुः‘  દેખો ! 
एकमाऽ शु ायक ही.... અ ુભવ કરનેમ અકેલા  ય હ   મ  હૈ.  ( મ) 
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ાયક હ  અકેલા હૈ, ભેદ હૈ નહ . ઉસકા નામ સ ય દશનકા ( વષય પ) અભેદ 
એક પ  ય—Ô ુવÕ કહનેમ આતા હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ?  

અભી સ ય દશન  કસકો કહત ેહ (ઉસક ) ખબર નહ . સ ય દશન કૈસે, 
કસ  કારસ ેઉ પ  હોતા હૈ (અથાત્)  કસમસે,  કસ  સે (હોતા હૈ ઉસક ) 
ખબર નહ .... સમજમ આયા ? (ઔર) કરો  ત ને કરો તપ.  ૂખાઈ ભરેલા  ત-
તપ  હૈ  સબ.  સમજમ આયા  ?  જેન ે ‘સમયસાર‘માં  (ગાથા  ૧૫૨માં) ભગવાન 
કુદકુદાચાય  બાળ ત  ને  બાળતપ  કહત ે હ.  સવ   ભગવાન  ઉસે  બાળ ત  ને 
બાળતપ (કહત ેહ). વ ુ અભેદ એક પ  ા હૈ (ઐસી) જહા   હુઈ નહ  

ઔર ઉસકે અ ુભવમ આઈ નહ , તો  કસમ ઠહરના વો તો  મ આયા નહ . 
સમજમ આયા ?  કસમ રમના વો ચીજ તો  મ આયી નહ  (ઔર)  મ 
આયે  બના રમના—ચા ર  કહાસ ેઆયા ? સમજમ આયા ? 

તો કહત ેહ, िक ुवह तो एकमाऽ.... एकमाऽ.... અનેકપના  બ કુલ નહ . 
ત ેપણ शु ायक—એકલો  ુ   ાયક....  દેખો ! एक ને शु—બેય  વશેષણ 

આ યા. સમ ં ? एक ને शु—બેઉ આ ું  વશેષણ. કોઈ  ઠેકાણે આમાં—
‘કળશટ કા‘માં (કળશ-૬) ÔએકÕને Ô ુ Õ કહે છે, Ô ુ Õને ÔએકÕ કહે છે. એ વાત 
છે. અહ  તો एक ને शु—બેય  વશેષણ આ યા. एक ને शु.... અનેકનો  નષેધ 
કર ન ેएक અને અ ુ તાનો  નષેધ  કર ને शु. સમ  ં કાઈ ? ભેદનો  નષેધ 
કર ન ે एक,  અ ુ તાનો  નષેધ  કર ન ે એક ું  शु.  બેય  આવી  ગ ું—છ ા–
સાતમા ું (–છ -સાતમી ગાથા ું કથન) ભાઈ ! છ ા–સાતમાનો (-છ  ગાથાના 
ભેદનો, સાતમી ગાથાના ભેદનો)—બેયનો નકાર થઈ ગયો એક સાથે. આહાહા ! 
ભારે વાત ભાઈ ! ‘एक: शुः एव ायक ‘ સમ ં કાઈ ? 

પહેલા  યાલમા ં તો  વાત  લે  કે  ા  ચીજ  હૈ અને  કૈસી  ચીજમ એકા  

હોનેસે  સ ય દશન  હોતા  હૈ.  જસકો  (સ ય દશનકા  વષય)  સમજમ આયા 
નહ ,  જસકો  યાલમ આયા નહ ,  ુનનેમ આયા નહ , વો કરે કહાસ ે? નહ  કર 
સકતે. જુઓ ! વો ટ કા  ૂર  હુઈ સાતવ  ગાથાક .  

પહેલે (ટ કાની શ આતમાં) ક ું‘ ુ ં ને ?  કે बधंपया यके  िनिमस ेअशुता 
तो  र  रहो. છ   (ગાથાને)  મેળવીન ે ક ું  હ ું  ને ?  र रहो,  પણ આ તો  (હવે 
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સાતમી ગાથામાં) એકમ અનેક નહ   (એમ કહે  છે). એટલ ે કે ભગવાન આ મા 
એક પ  ુ   છે.  ુ ં (-કેવો) ?  ાયકમા . સમ ય  છે ? કારણ  કે નહ તર તો 
પરમા  પણ એક પ ને  ુ   છે. પણ અહ   Ôએક  ુ   ાયકમા  છેÕ.—આમ 
થઈને  (-કહ ને)  વ ુ  ક ધી  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  પરમા   પણ  વ ુ  તર કે 
એક પ  જ  છે  અને  ુ   જ  છે,  પણ  એ  તો  જડ  છે.  અહ   તો  Ôએક  ુ  

ાયકમા Õ (આ મા છે એમ કહે છે). સમ ય છે કાઈ ?  
एकमाऽ...  ભગવાન  આ મા— ના  વષય પ  ભગવાન  (આ મા)—

ના  યેય પ આ મા—એ તો एकमाऽ છે એટલે અનેકપ  ંછોડ  દ ું (- નષેધ 
કય ). शु—ત ન પ વ , અ ુ તા નહ . ायक ही ह—ैએ તો  ાન વ પ  હૈ. 
એ  સ ય દશનનો  વષય  છે  અન ે એ  ૂતાથ  ચીજ  છે.  ૂતાથ—સ યાથ.. 
સ યાથ કે જેન ેઆ યે સ ય દશન થાય. કહો, સમ ં કાઈ ?  ુ ાની રકમની 
આ ગાથા છે.  ન મ થી સ ય દશન થાય ન હ,  વણથી થાય ન હ,  વક પથી 
થાય ન હ, પયાયભેદથી થાય ન હ,  ુણભેદથી થાય ન હ. (જે)  ન મ   વના જ 

ચાલે એને (સ ય દશન) થાય એમ કહે છે. અ ુ તા  વના કરે એન ેથાય, ભેદ 
વના ( ુ ષાથ) કરે એને થાય એમ કહે છે  યો. કહો, સમ ં કાઈ ?  

આ ક ુ ંને ? પણ એણે (- ુ એ ભેદથી) ક ું  યારે અભેદ સમ વવા 
માટ ે ક ુ ં છે  (અને)  ઓલો  (- શ ય)  આ  ર ત ે અભેદ  સમજે  છે  યારે  એને 
‘ભેદથી સમ ું‘ એમ  યવહારથી કહેવામાં આવે છે. એમાં કાઈ (બીજુ) ચાલ ે

એ ું  નથી  હ .  આહાહા  !  એવો  માગ  છે.  ‘એવો  માગ  વીતરાગનો,  ક ો 
ભગવાને...‘  સમ ં  કાઈ  ?  ‘ભા યો  ી  ભગવાન‘  એમ  લે ું.  ‘એવો  માગ 

વીતરાગનો, ભા યો  ી ભગવાન.‘ પરમા માએ  ી ુખેથી વાણી  ારા ઇ ોની 
સમ માં,  ગણધરોની  સમ માં....(-આવા)  લોકના  નેતાઓની  સમ મા ં મોટા 
મોટા....  જેવામાં  ભગવાન ે આમ  ક ું  હ ું.  પરમે ર  લોકનાથ  પરમા મા 
તીથકરદેવ આમ કહેતાં હતાં. કહો, સમ ય છે કાઈ ? ભગવાન ભાઈ ! 

હવ ેઆ ધમ સમજવામાં કાઈ પૈસા-બૈસાની, શર રની મદદ મળે કે (તેઓ) 
જોઈએ કે નહ  ? કહે છે કે એમા ંપૈસાની જ ર નથી, મ ુ યપણાના દેહની જ ર 
નથી, એને  વક પની જ ર નથી, એને ભેદની જ ર નથી એમ કહે છે. સમ ય 
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છે  કાઈ  ?  આહાહા  !  ‘એવો  માગ  વીતરાગનો,  ભા યો  ી  ભગવાન.‘ 
સમવસરણમાં  ઇ ોની  સમ ,  ગણધરોની  સમ   ભગવાન ે આ  ક ુ ં છે. 
લોકનાથ પરમા માની વાણીમાં આ આ ુ ંછે. આહા ! એ આ ુ ંછે, પણ કે ુ ં

છે  એ  કહે  છે.  ભાઈ  !  ુ ં તો  ય પે—ધમ પે  એકપણ ે ભગવાન  છો.  (તો) 
એકમા ંઅનેકપ  ં ાંથી આ ુ ં? અને એકને  દેખતાં અનેકપ  ંએમાં આવે  કે 
દેખે  ાંથી ? એકપણે  દેખતાં અનેકપ  ંઆવ ે ાંથી ? એમાં અનેક ુ ંએક પ 
છે—અનેક  ુણ ું  એક પ  ય  છે,  છતાં  એક પ  દેખવામાં  અનેક પતા  હોતી  
(-દેખાતી) નથી. અને એકન ે દે યા  વના એકા તા થતી નથી ને એકા તા થયા 
વના એક  માં આવતો નથી. સમ  ંકાઈ ? 

‘ ૂળ મારગ સાંભળો  જનનો  રે.’  (– ીમ   રાજચં ). આ  ૂળ માગ 

વીતરાગનો છે. જગતને —સાધારણ  ને તો એ ું લાગ ેકે આહાહા ! આ ું ? 
પણ બીજુ કાઈ હશે  કે ન હ ? અનેકા ત માગ છે,  યા  વાદ માગ છે. (એટલે) 
બીજુ  કાઈ—આનાથી, આનાથી  (થાય) એ ું—હોય  કે  ન હ ?  (સમાધાન:)  કે 
આનાથી થાય ને બી  ર ત ેન થાય એવો અનેકા ત માગ છે. સમ ં કાઈ ? 
આ ર ત ેથાય ને બીજે ર ત ેન થાય એ ું  નામ અનેકા ત  છે. આનાથી થાય ને 
આનાથી (પણ) થાય એમાં અનેકા ત (નથી), એ તો  દડ વાદ થયો. આહાહા ! 
એને કાઈ  ચ ુ ંનથીને ! પાંગળો છેન ે! (એટલ ેબીજો) કાઈક આધાર જોવ ેછે. 
(ભાઈ !  ું) પાંગળો નથી, મોટો પરમે ર છો સાંભળને !  

આહાહા ! તારા પરમે રની વા ું પયાયમાં  ૂર  શી ર તે આવે ? આખો 
પયાયમાં  ન આવે  ત ે વાણીમાં  તો  શી  ર ત ેઆવે  ?  એમ  કહે  છે. આહાહા  ! 
સમ  ંકાઈ ? ભગવાન  ૂણાનંદનો નાથ  ય વ પ તે પયાયમાં ન આવે. એક 
પયાયમાં  ય  આવે  ?  (ન આવે).  તો  વક પમાં  શી  ર ત ે કહે ું  (-આવે)  ને 
વાણીમાં શી ર ત ેઆવે ? આહાહા ! સમ ં કાઈ ? એવો ભગવાન... ભેદથી 
(-કથનથી) ઓલો એક પ  ાયક  ુ ન ે દેખા ો  છે,  યાં  ( ાયક ઉપર)   

ય  તો એને  ‘ભેદથી  ક ું‘  એમ  કહેવામાં આવે.  બાક   તો  ભેદથી  ું  અને 
ભેદને પકડ ને ઉભો રહે, એ તો એની એ દશા છે. સમ ં કાઈ ? 
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ભાવાથ  :  इस शु आाके.... ભગવાન  આ મા  તો  ુ   ય  છે, 
આનંદનો સત્  પડ છે. સત્.. સત્.. સત્.. સત્... શા ત. સત્ એટલે ‘છે‘ એવો 
શા ત  ુ  આ મા. એને कमबधंके िनिमस ेअशुता होती ह.ै... જો ું ! પયાયમાં 
અ ુ તા, એનો ધમ છે—સ વ છે—તો, હોય છે. यह बात तो र ही रहो.... એ ું 
અહ  કામ  ુ ંછે ? અહ યા સ ય દશન  ગટ થવામાં એ અ ુ તા ુ ં ુ ંકામ છે ? 
અ ુ તા તો દૂર હ  રહો—એ લ  કરવા જેવી નથી. સમ  ં? કહે છે કે એ 

તો લ  કરવા જેવી નથી. िक.ु... ઓહોહો ! उसके दशन, ान, चािरऽके भी भदे 
नह ह.ै...  ણનો પણ ભેદ  નથી. એટલે ઓ ુ ં (-અ ુ તા)  તો  નથી,  પણ આ  
(-ભેદ)  પણ  નથી એમ. અ ુ તા  તો  નથી,  પણ  તેમાં  ણના ભેદ  પણ  નથી. 
એકમા ં ણનો ભેદ  ાંથી આ યો ? સમ ં કાઈ ? 

िक व ुअनधमप एक धम ह.ै વ ુ  જે ભગવાન આ મા  છે એ 

અનંત ધમ વ પ હો, પણ વ ુ (અપે ાસે) તો એક હૈ. વ ુ અનંત ધમ વ પ 
એક  હૈ.  વ ુ  બે- ણ  છે  ?  સમ ં  કાઈ ?  વ ુ એમાં  વસેલા અનંત  ધમ  

હોવા  છતાં  વ ુ  તો  એક  છે.  વ ુ  બે-ચાર-દસ  છે  ?  व ुअनधमप.... 
अनधमप एक धम ह.ै—એક વ ુ હૈ, એક પદાથ હૈ, (અનંત) ધમનો ધરનાર 
ધમ  એક પ હૈ. 

पर ुवहारीजन धमको ही समझत ेह.... કેમકે ધમ  (- ય) જે છે એની 
અભેદ  તો છે નહ , અભેદ લ માં આ ુ ંનથી. તેથી वहारीजन धमको ही 
समझत ेह... તેને સમ વે છે કે જુઓ !  ણે છેન ે?  ણે છેન ે? —એ  ણે ત ે
આ મા.  વ ાસ કરે છેન ે?  વ ાસ કોણ કરે? —રાગ કરે ? જડ કરે ? શર ર 
કરે  વ ાસ ? વ ાસ કરે ત ેઆ મા એમ  યવહારથી (સમ વે છે). સમ ય 
છે ? वहारीजन धमको— યવહારસ ેસમજતે હ ધમ કો, धमको नह जानत.े... 
એક પ  યને તો  ણતા નથી, અભેદ ભગવાન વ ુને તો  પછાનતા નથી. 

એથી  એને  પછાનવા  માટ,ે  इसिलय े वकेु िक असाधारण धमको.... 
દેખો ! असाधारण—ખાસ તેમાં હોય અને બી માં ન હોય એવા  (ધમ)—એમ 
લી ું. કારણ કે એનામાં અ ત વ, વ ુ વ,  મેય વ છે અને બી માં પણ ત ેછે. 
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એટલ ે તે ું  અહ   કામ  નથી. असाधारण  (એટલે)  જે  તેમાં  જ  હોય,  એમાં  જ 

હોય— ાન, દશન, ચા ર  વગેરે. એ ચા ર મા ંઆનંદ પણ આવી  ય છે.  
असाधारण धम....  વ ુ  એક,  તેના  અસાધારણ  ધમ   દશન,  ાન  ને 

ચા ર .  એવાને  उपदशेम लेकर.... ણના  ભેદને–લ માં  લઈને....  જુઓ  ! 
કહેનાર ઉપદેશક પણ કહે છે.... આચાય લીધા છેને અહ યા ? કેવળ  નથી લીધા 
અહ યા. એય ! આચાય (લીધા છે, કેમકે) પંચમ આરાની વાત છે ને ? આચાય 
યારે ઉપદેશ કરે છે  યારે તેને... સમ ય છે ? उपदशेम लेकर.... એટલે  વક પ 

આ યો છે, ભેદથી સમ વવા માટ ે વક પ— યવહાર આ યો છે.  
उपदशेम लेकर अभदेप वमु भी.... વ ુ એક પ  ચૈત ય ૂ ત ભગવાન 

છે એવા અભેદમાં પણ धमके नामप भदेको.... ધમના કથન પ ભેદ, નામમા  

ભેદ .... નામમા  ભેદ, વ ુમાં ભેદ નથી. નામમા  ભેદ કરકે, भदेको उ करके 
ऐसा उपदशे िदया जाता ह.ै... ऐसा उपदशे िदया जाता ह ै िक.... (એટલ ે કે)  કયા 

તા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  िक ानीके दशन ह.ै...  લો.  આ મામ  दशन ह,ै 
આ મામ ान ह,ै આ મામ चािरऽ ह—ै ણ ભેદથી તેને સમ ું. બહુ  પ  ક ુ 
છે એમણે (જયચંદ  પં ડતે) પણ પાછુ. इसूकार अभदेम भदे िकया जाता ह.ै —
દખાયા (-ઉપદેશ  દયા)  તા હૈ, તો હવ ેअभदेम भदे िकया जाता ह ै(ઐસા કહતે 
હ).  હૈ  તો અભેદ એક  વ ુ,  પણ भदे िकया जाता ह,ै  इसिलय े वह वहार ह.ै 
અભેદમ ભેદ કરના વો હ   યવહાર હૈ. નામમા સે  ભ  કથન કરના ( યવહાર 
હૈ). વ ુ તો અભેદ હૈ, તો ભેદ કરના ભી  યવહાર હૈ. નામ ને  યવહાર—બે ભેદ 
કર  ના યા. 

यिद परमाथ स ेिवचार िकया जाय ेतो एक ि अन पया यको अभदेपस ेपी 
कर बठैा ह.ै... એક  વ ુ અનંત  ધમ કો  (પી  કર  બૈઠા  હૈ અથાત્) અભેદ પમાં 
પ ા  છે બધા,  જુદા  છે નહ –જુદા  હૈ નહ . અભેદ પમ  હૈ. इसिलय ेउसम भदे 
नह ह—ै ભગવાન  ાયક પમ ભેદ  નહ . ઐસ ેઅભેદક     કરના, અભેદમ 

 લગાના ઔર અભેદકા આ ય કરના વહ  ધમ ક  પહેલી સીઢ  ઉ પ  કરના 
હૈ.  વશેષ કહગે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૩ 
ગાથા – ૭, ૮ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧૧,  ુધવાર, તા. ૨-૧૦-Õ૬૮ 
 
આ સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર. સાતમી ગાથા, એનો ભાવાથનો 

બીજો પેરે ાફ.  ુ ંક ુ ંઆમા ં?  ા કહત ેહ ? અમા   ુજરાતી ચલતી‘થી ને. 
પહલ ે તો  છ   ગાથામ  ઐસા  કહા  ક  આ મા  મ –અ મ   નહ ,  ક  
આ માક   પયાયમ  ુભ–અ ુભભાવ જો  હોતા  હૈ,  ઉસ  પ આ મ ય  હોતા 
નહ .  સમજમ  આયા  ?  આ મા  જો  ાયક વ પ  ચૈત ય  ુવ  સામા ય—
ાયક વભાવ આ મા—હૈ  વો  ુભ-અ ુભ  વક પ જો  રાગ  હૈ  ઉસ પ  ય 

હોતા  નહ .  વો  કારણ....  ુભા ુભભાવ પ  નહ   હોતા  ઉસ  કારણસે  ઉસકો 
મ –અ મ કે ભેદ  હો  સકત ે નહ .  સમજમ આયા  ?    ાયક  ઉપર  લે 
નેકો— એક પ ચૈત ય ૂ ત  (હુ) ઐસી   લે  નેકો  (-કરાનેકો)— મ –

અ મ કા ભેદ ભી  નકાલ  દયા.  ક પયાયમ ભેદ હૈ, અ ુ તાકા ભેદ હૈ, વો 
છોડ દે લ  (-ઉસકા લ  છોડનેયો ય હૈ).  

સાતવ મ ઐસા  કહા  ક જો આ મા  હૈ  (ઉસમ) અ ુ તા  તો  દૂર  રહ , 
યમ—વ ુમ— કે  વષયમ.  જો  ાન વ પ  આ મા  હૈ  વો  કા— 

સ ય દશનકા  વષય (અથાત્)  યેય હૈ. વહ  યેય( પ)  યમ અ ુ તા તો  દૂર 
રહ , અ ુ તા તો હૈ નહ . પર ઉસમ પયાયભેદ ને  ુણભેદ ભી નહ  હૈ. સમજમ 
આયા ? એક પ  ચૈત ય વ ુ  ાયક ૂ ત વહ અભેદ વ ુ  હૈ,  ઉસમ  ુણભેદ 
(કરના)—અભેદમ  ુણભેદ કરના (યા) પયાયભેદ કરના—વો  યવહાર હો ગયા. 
સમજમ આયા ?  ક ઉસમ હૈ નહ . એક સમયકા  ાયકભાવ જો  ુવ વ પ 
હૈ,  ઉસમ  ભેદ  હૈ  નહ .  ભેદ  હૈ  નહ ,  તો  ભેદ  કહના  વો  યવહાર  હો  ગયા. 
યવહાર નામ જૂઠા હો ગયા, યે અભેદમ ભેદ જૂઠા હૈ. સમજમ આયા ? 

એક ચૈત ય ય  જસમ અનંત શ તકા  પડ પડા હૈ, વો હ   કા  વષય 
હૈ.  સ ય દશન  વો  યકે આ યસે  હોતા  હૈ,  વો  હ   ૂતાથ  હૈ.  ૂતાથ  નામ 
છતો—વા ત વક  પદાથ  ુવ.  વહ   ૂતાથ  નામ  સ યાથ—સત્  વ ુ  હૈ ઔર 
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વહ  સત્ વ ુક    કરનેસ ેસ ય દશન હોતા હૈ. ઐસી વ ુક    કરનેસે 
સ ય દશન—પહલેમ  પહલા  ધમ—ઉસસે  હોતા  હૈ.  તો  કહતે  હ  ક  કે 
વષયમ— યમ અ ુ તા તો નહ , પણ  યમ  ુણભેદ, પયાયભેદ ભી નહ . 
સમજમ આયા ?  

તો  શ યકા    હુઆ.  દેખો  ! यहा ँकोई યહ कह सकता ह.ै...  ુજરાતી 
ભાષા  ું છે ? ‘અહ  કોઈ કહે‘ એમ છે ? ઠ ક. ‘અહ  કોઈ કહે‘ ઠ ક. यहा ँकोई 
कह सकता ह.ै...  ા કહત ેહ ?  ક વ ુમ, એક સમયક  અવ થા ઔર રાગા દ 
ઉસમ નહ  ઔર અવ થા (તથા)  ુણભેદ ઉસમ નહ  ઐસા કહા. તો કહત ેહ  ક 
यहा ँ कोई कह सकता ह ै िक पया य भी िके ही भदे ह....  જો  વ ુ  હૈ  ાયક 
ચૈત ય ુવ—સત્  ચદાનંદ  ુ વ પ  ુવ—ઉસક   ાનપયાય  હૈ વો ઉસક  હ. 
સમજમ આયા ? અવ થા જો હૈ—પયાય હૈ—હાલત હૈ—દશા હૈ—વો ઉસક  

હૈ, अव ुनह.... યે કોઈ બી  ચીજ નહ , એમ. ‘अव‘ु કહનેકા અથ, દૂસર  

ચીજકો ‘અવ ુ‘ કહત ેહ. અપની ચીજકો ‘વ ુ‘ કહતે હ ઔર અપની ચીજસે 
દૂસર  ચીજકો ‘અવ ુ‘ કહત ેહ. સમ ય છે કાઈ ? 

વષય  ૂ મ હૈ. અનંત કાલસે ઉસન ેઆ મા એક પ  ય  ા ચીજ હૈ, 
ઉસક    કભી  કયા નહ  ઔર વો   હુએ  બના ઉસકો કભી સ ય દશન ને 
ધમ હોતા નહ . સમજમ આયા ? તો કહત ેહ, કોઈ ઐસે કહ સકે  िक पया य भी 
िके ही भदे ह....  ણુ કહો— ાન–દશન–ચા ર , વો ઉસકા હ  ભાવ  હૈ. વો 
યકા હ  ભાવ હૈ,  ય ક  હ  પયાય હૈ,  યકા હ  ભેદ હૈ, વ ુ હૈ ઉસકા હ  

(ભેદ)  હૈ.  તો,  (કોઈ)  ‘कह सकता ह‘ै  એમ  કહે  છે.  અમરચંદભાઈ  !  સમજમ 
આતા હૈ ? 

कोई कह सकता ह ै ક  ભગવાન આ મા  ાયક વ પ  ુમ  કહતે  હો,  તો 
ઉસમ  ાન–દશન–ચા ર   તો  ઉસમ  હૈ..  હૈ.  સમજમ આયા  ? अव ु नह... 
‘अव‘ु નામ દૂસર  ચીજ નહ  વો, વો તો અંદરમ હૈ. દૂસર  ચીજ.... જૈસ ેએક 
આ માક   અપે ાસ ે દૂસરા  આ મા  ઔર  દૂસરા  પરમા   અવ ુ  હૈ.  વ ય  
અપે ાસ ેદૂસરા ( ય) અ ય હૈ;  વવ ુ, વો અપે ાસ ેદૂસર  (વ ુ) અવ ુ 
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હૈ;  વભાવ, વો અપે ાસ ેદૂસરા અભાવ હૈ. (ઇસ લયે) ઉસકો તો અવ ુ કહો, 
ઉસકો તો  યવહાર કહો. સમજમ આયા ? 

શ યકા   હૈ  ક  યકે ભેદ તો ‘અવ ુ‘ નહ , વો અવ ુ નહ . દૂસર  

ચીજ હૈ તો અવ ુ કહો. અવ  ુકહો  ક  યવહાર કહો (–એક હ  બાત  હૈ). 
સમજમ આયા ? દૂસર  ચીજકો  યવહાર લા ુ પડતા હૈ. અપનેમ તો જો હૈ વો 
તો  ન ય હૈ,  વવ ુ હૈ. અપનેમ  ય જો હૈ વ ુ (ઉસમ), ઉસકા  ુણ હૈ ને 
ઉસક  પયાય હૈ. તો (યે)  વવ ુમ  હૈ, (ઇસ લયે) વો તો અવ ુ નહ . વો તો 
( વ)વ  ુહૈ. પરવ ુ હો તો અવ  ુહૈ. સમજમ આયા ? 

શ યકા   ઐસા  લયા—ઉઠાયા  — વશેષ સમ નેકો  ક कोई कह 
सकता ह ैिक पया य भी िके....  ય નામ આ મા, ઉસકા પયાય અંશ હૈ અથવા 
ુણ હૈ યે ભી એક અંશ હૈ  યકા. વો પયાય હૈ (વહ) ભેદ હૈ ન ? તો ઉસમ હૈ. 

એક વ ુમ  ુણ ભી હૈ ઔર યે ચીજમ પયાય—અવ થા ભી હૈ, (ઇસ લયે) વો 
ચીજ ( ુણ, પયાય) અવ ુ નહ , દૂસરા  ય નહ . સમજમ આયા ? 

तब िफर उ वहार कैस ेकहा जा सकता ह ै? જબ વો અવ ુ નહ  ઔર 
અપનેમ હૈ તો ઉસકો  યવહાર કૈસ ેકહત ેહો ? तब िफर उ वहार कैस ेकहा जा 
सकता ह ै? યે   હૈ. પોતાની વ ુ—અપની વ ુ હૈ ઉસકો  યવહાર   કહો? 
દૂસરેક   વ ુ  હો—અપનેસ ે દૂસર   હો—ઉસકો  યવહાર  કહો.  અપની  હૈ,  તો 
અપનેમ (હૈ વહ)  ન ય હૈ. સમજમ આયા ? આ મા.... યે શર ર, વાણી, મન 
તો પર હૈ, કમ પર હૈ ઔર ઉસમ  ુ ય–પાપકા  વક પ—અ ુ તા વો ભી પર 
હૈ,  ક  યમ  હૈ  નહ .  પણ,  યમ—વ ુમ  ાન–દશન–ચા ર   ઐસા 
( ુણ)  તો  હૈ. ઔર  ( ફર ભી)  ુમ  તો  કહતે  હો  ક  ઉસમ  ાન–દશન–ચા ર  

કહના યે  યવહાર હૈ. અભેદમ ભેદ પાડકર (-કરકે) કહના,  નના વો  યવહાર 
હૈ. સમજમ આયા ? સાતમી ગાથાકા બડા– ઢૂ અથ હૈ.  

તો કહત ે (- ૂછતે) હ    ક ઉસકો  (-ભેદકો) અવ ુ    કહા ?  ુમ તો 
(ભેદકો) અવ ુ— યવહાર કહતે હો, (લે કન)  યવહાર તો અવ ુ (-અપનેમ 
ન હો વહ) હોતા હૈ. ઔર આ મામ  ાન–દશન,  નના–દેખના આ દ  ુણ તો હૈ 
ઔર ઉસક  અવ થા ભી હૈ. तब िफर उ वहार कैस ेकहा जा सकता ह ै?  કા 
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પ સમજમ આયા ?  કા  પ  (યાની)    ા આયા. અભી તો    ા 
કરતે હ વો સમજના ક ઠન હૈ. વાં ુ ંતો ઘણીવાર હશે. ભગવાન ભાઈ ! આ 

વાં ુ ંતો હશે. 
ોતા : વાં ુ ંતો હોય, પણ સાહેબ ! અહ યા ભાવ  યાલમાં આવેને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : જો આ ર તે કહે છે. 
ોતા : .......... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : યે ચીજ ઐસી હૈ. અમરચંદભાઈ ! યહા તો કહતે હ, 

ુ આ મા વ ુ.. વ ુ..  કાળ..  કાળ..  ુવ તંભ..  ુવ તંભ.. વ બબ 

જૈસા  ુવ સામા ય  વભાવ,  ુવ એક પ  ય ઔર ઉસક  અવ થા હોતી  હૈ 
વહ પયાય. 

હવે કહત ેહ  ક પયાયમ અ ુ તા હોતી હૈ, વો તો  યકા.....  યમ હૈ 
હ  નહ . તો  ય  કરનેવાલેકો  મ –અ મ કા આ ય લેના હૈ નહ . વો તો 
ભેદ  હૈ,  અ ુ તા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  ઔર  કે  ( વષયકા)  આ ય 
લેનેવાલેકો  યકા આ ય  કરના  (ચા હયે).  તો  (કોઈ)  કહે  ક  યકા આ ય 
કરના હૈ તો  યમ  ુણભેદ હૈ ઐસા આ ય કરના  ક નહ  ? કહે, નહ .  ક 
(૧)  ુણભેદ કરન ે યેગા તો ભેદ હો  યેગા, (૨) ભેદ હો  યેગા તો  વક પ 
ઉ પ  હોગા, (૩)  વક પ ઉ પ  હોગા તો આ માકો લાભ નહ  હોગા. સમજમ 
આયા ? વો કારણસે, આ મા એક પ–અભેદ હૈ ઉસમ ભેદ કરકે બતાના વો ભી 
યવહાર  હૈ,  અ ૂતાથ  હૈ,  ઉસમ  હૈ  નહ ,  જૂઠા  હૈ  ઐસા  કહતે  હૈ.  સમજમ 
આયા ? તો કહત ેહ  ક ( :)  ુમન ેઐસા   કહા ? અપની ચીજકો  યવહાર 

 કહા ? અપનેમ હૈ ન ? (સમાધાન :) यह ठीक ह.ै... ઠ ક હૈ, તેર  બાત તો ઠ ક 
હૈ ઐસા કહતે હ.  જસ અપે ાસ ે ુમ કહતે હો, યે અપે ા ઠ ક હૈ.  

ક  ુ યહા  દૂસર   અપે ા  હૈ.  िक ु यहा ँ ििस ेअभदेको ूधान करके 
उपदशे िदया ह.ै  ા  કહત ે હ  ?  ििस.े... ય—વ  ુ જો  પરમા મા  પોતે 
( વયં)  ચૈત ય ૂ ત  ાયકભાવ  હૈ,  ઉસક     કરાનેકો  ििस ेअभदेको—
એક પ વ ુ હૈ ઉસકો— ુ ય કરકે,  ુ ય કરકે उपदशे िदया ह.ै સમજમ આયા? 
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अभदेिम भदेको गौण कहनसे ेही अभदे भलीभािँत माम हो सकता ह.ै વો 
ધાન કહા ન,  ધાન ? अभदेको ूधान— ુ ય करके उपदशे िदया ह.ै  યારે હવે  

કહત ેહ  ક अभदेिम.... વ -ુ ય વભાવ એક પ હૈ ઐસી   કરાનેકો ઔર 
અભેદમ भदेको गौण कहनसे.े.. ઉસમ  ાન–દશન આ દ  ુણ હૈ ઔર પયાય અંશ 

ભી હૈ, પણ વો સબકો ગૌણ કરકે, ગૌણ કરકે....  ક  કે  વષયમ અભેદ 
 કરે તો સ ય દશન હોતા હૈ. 
તો  अभदेको ુ ય करके उपदशे िदया  ઔર  ઉસમ  જો  ુણભેદ  ઔર 

પયાયભેદ  હૈ  ઉસકો  गौण कहनसे.े...  ‘गौण‘કા  અથ  અભાવ  નહ .  સમજમ  
આયા ? પયાય હૈ હ  નહ ,  ુણભેદ હૈ હ  નહ—ઐસા નહ , પણ ઉસકો गौण 
(યાની)  ઉસકો  ુ ય  નહ   કરના.  ક  વ ુ અભેદ  હૈ  (ઔર)  ઉસક   મ 
અભેદ  હો  તબ સ ય દશન હોતા  હૈ. અભેદમ ભેદ  કરન ે યે  તો  સ ય દશન 
હોતા નહ . સમજમ આયા ? ઓહોહો ! 

अभदेिम भदेको गौण कहनसे ेही.... અભેદ  કરાનેકો, અભેદમ ભેદકો 
ગૌણ કહનેસ ેહ  अभदे भलीभािँत—ભલા  કારે  ાન હો સકતા  હૈ. अभदेिम 
भदेको गौण  કરકે...  गौण कहनसे े ही  અભેદવ —ુ ય વભાવ  જો  હૈ  ઉસકા 
ભલા  (-સ યક્)  કારસ ે ાન  મા ૂમ  હોતા  હૈ.  અભેદમ  ભેદ  કરનેસ ે અભેદ 
મા ૂમ હોતા નહ . જેઠાલાલભાઈ ! 

ોતા : હે ુ હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હે  ુહૈ. 

ભગવાન આ મા એક પ વ ુ હૈ ઉસક    કરે તો સ ય દશન હોતા હૈ. 
એક પમ  ભેદ  કરને  યે  તો  વક પ  ઉઠતે  હ.  સમજમ  આયા  ?  અભેદકો 
બરાબર સમજનેકે કારણ.... भदेको गौण कहनसे ेही अभदे યથાથપને મા ૂમ હોતા 
હૈ. સમજમ આયા ? ભારે વાત ભાઈ ! એ ું ત વ છે કે લોકોને (સમજ ું  ુ કેલ 

પડ ેએ ું છે. એટલે) અ યારે તો (તેઓ) બહારની માથાકૂટમાં  બચારા મર  ગયા 
છે. વ ુ  ા હૈ ઔર ઉસક    અભેદમ   લે  ના હૈ ઔર ભેદકો–ઉસકો 
ભી    યવહાર કહા—(યે) સમજમ ન આવે તો  યોગ કરકે અભેદ પર   

કહાસે  કરે ? સમજમ આયા ?  યાં  કેમ  બેઠા તડકામાં મોહનભાઈ ? અહ   છે 
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અંદર  (જ યા).  એ આમ  મોઢા આગળ આવો,  મોઢા આગળ  જર ક  ખસો. 
ન ક આવો ન ક થોડા. એ તડકે બેઠા. સમ ય છે કાઈ ? આહાહા !  

ઐસી ધમક   .... ધમ કો ધમ  કબ હોતી હૈ ? ધમ કો ધમ — 

સ યક્  , સ ય ાન કબ હોતા હૈ ? આહાહા ! પરક   યાસે તો હોતા નહ , 
ક પર તો અપનેમ હૈ નહ . અપનેમ  ુભ–અ ુભ પ રણામ ઔર અ ુ તા 

હોતી  હૈ  ઇસસે  ભી  ધમ  તો  હોતા  નહ .  વ ુ  (-પયાય)  અપની  અ ુ   હૈ, 
ઉસમસ ે ુ  ધમ કહાસ ેઆતા હૈ ? ઔર અપના ભગવાન આ મા એક પ ચીજ 

હૈ,  ઉસમ  ભેદ  કરનેસ ે ુ તાક   પયાય  કહાસ ે આતી  હૈ  ?  ભેદ  કરનેસે  તો 
અ ુ તા- વક પ  ઉ પ   હોતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  હ  ( ુણ)  ઉસમ,  પણ 

એક પક   અભેદ   કરાનેમ  ભેદકો  છુડા  દયા  હૈ  ( ક)  ભેદ  યવહાર  હૈ.... 
યવહાર હૈ.  

ભેદકો ગૌણ કરકે ‘ યવહાર‘ કહ  દયા હૈ. ગૌણ કરકે ‘ભેદ નહ  હૈ‘ ઐસા 
કહ  દયા. ઉસમ  ાન–દશન (આ દ) ભેદ હૈ, પયાય હૈ, પણ ગૌણ કરકે ઉસકો 
‘અવ ુ‘ કહકર  Ô યવહારÕ કહ  દયા. ગૌણ કરકે  ‘અવ ુ‘ કહકર,  ‘ યવહાર‘ 
કહ  દયા. સમજમ આયા ?  ૂ મ બાત  હૈ.  ૂલ બાત ઐસી  ૂઢ  હૈ  ક અનંત 
કાલસે  રહ  ગયી  હૈ—ઉસકે  યાલમ  નહ   આયી.  પ ર મણ....  ચોરાશીના 
અવતારમાં  કડાકૂટા  કયા  કર  (-કર   કર ને)  ઘાણીની  પેઠે  દઃુખથી  પલાય  છે. 
દઃુખસે પીડા.. પીડા.. દઃુખી.. દઃુખી.. દઃુખી હ સારે  ાણી. અપને આનંદ વ પકે 
ભાન  બના  સારે  ાણી  દઃુખી..  દઃુખી..  દઃુખી.  કોઈ  વખત ે નરકમ,  કોઈ  વખતે 
વગમ, કોઈ વખતે શેઠાઈમ ને કોઈ વખતે રાકાઈમ—પણ સબ દઃુખી.. દઃુખી હૈ. 
સમજમ  આયા  ?  ઉસકો  આનંદક   દશા  ઉ પ   હોનેમ  (કારણ)  અકેલા  
(-અભેદ)  યકા આ ય (હૈ. વહ) કરનેસ ેઆનંદક  ઉ પ  હોતી હૈ. સમજમ 
આયા ?  

સ ય દશન કહો  ક સાથમ આનંદક  ઉ પ  કહો  (–એક હ  બાત  હૈ). 
આહાહા ! ભગવાન આ મા.... આનંદક  ઉ પ   ા  ુ ય-પાપ (યા)  ન મ કે 
લ સે ઉ પ  હોતી  હૈ ?  ા  ઇસમ  ( ુ ય-પાપ  (યા)  ન મ મ) આનંદ  હૈ ? 
ુ ય-પાપકા આ ય કરનેસ ે ા ઉસમસ ેઆનંદ ઉ પ  (હોતા હૈ ? નહ . ય દ) 
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હો તો વહ ( ુ ય-પાપ) તો મ લન હૈ, દઃુખ પ હ  હૈ. ઔર અપના  વ પ અભેદ 
હૈ, ઉસમ ભેદ કરનેસે... ભેદ કરનેસ ેતો  વક પ ઉઠત ેહ, એકા પના હોતા નહ , 
યમ—અભેદમ એકા તા  હોતી  નહ .  (ભેદમ)  એકા તાસ ે રાગમય  ઉ પ  

હોતી હૈ ઔર રાગક  ઉ પ મ આનંદક  ઉ પ  હોતી નહ . આહાહા ! 
તો કહતે હ, अभदेिम भदेको गौण कहनसे ेही अभदे भलीभािँत माम हो 

सकता ह—ैઅભેદકા યથાથ  ાન હોતા હૈ. અભેદ ભગવાન આ મા એક પ (હૈ. 
વહ અભેદ), ભેદકો ગૌણ કરનેસ ેહ  ભલે  કારસ ે ાનમ મા ૂમ હોતા હૈ, તબ 

વો  ાન સ ય ાન હોતા હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા !  દેખો ! શા સ ેભી 
ાન નહ  હોતા,  ૂ ંકહતે હૈ યહા તો. શા સ ે ાન નહ  હોતા—વો રા કા   

થા. વો (   ૂછનેવાલે) ચલે ગયે. એક ઘંટા (યહા) રહે ઈતનેમ  ા સમજે  ક યે 
ચીજ  ા  હૈ.   શા   તો  પર  હૈ.  ઉસ તરફકા લ સે,  રાગ  મંદ હોકર,  ાનકા 
વકાસ  હોતા  હૈ  વો  તો  પરલ ી  ાન  હૈ.  વો  તો  બંધકા  કારણ  હૈ,  વો  કોઈ 
સ ય ાન નહ . આહાહા ! સમજમ આયા ? 

જસમ  ાન પડા હૈ (ઐસા) ભગવાન (આ મા)  ૂણ,  ાનસ ેસં ૂણ હૈ. 
ान ंइद ंपणू  इद.ं... યે  ાન વ પ  ુ આ મા  ૂણ હૈ. ઉસકા આ ય કરનેસે— 

ઉસક     કરનેસે—સ ય દશન  હોતા  હૈ  ઔર  સ ય ાન  હોતા  હૈ  ઔર 
વ પાચરણ  થરતા ભી સાથમ હોતી હૈ. તબ ઉસકો ધમક  શ આત હોતી હૈ. 
ઓહોહો ! 

અભી  તો  વો  લોગ  રાડ  પાડત ે (- ચ લાતે)  હ  ક  યવહારસ ે હોતા  હૈ, 
યવહારસ ેધમ હોતા હૈ. યહા તો  યવહાર— ુણભેદ કરકે  યવહાર, ઉસસે ભી 
ધમ નહ  હોતા ઐસે કહતે હૈ ભાઈ ! આહાહા ! ભગવાન !  ુમ  ા કહત ેહો ? 
દયા,  દાન,  ત,  ભ ત પ  યવહાર  કરો,  યવહાર  કરતે–કરતે  ન ય  હોગા, 
સ ય દશન હોગા, સ ય ાન હોગા. ભગવાન ! ઐસી ચીજ હૈ નહ . ભાઈ ! વો 
યવહાર—દયા, દાન,  વક પ વો—તો રાગ હૈ. ઉસમ તો ધમ હૈ નહ , વો ધમકા 
કારણ ભી નહ , પણ યહા તો કહતે હ  ક આ મામ  ુણભેદ કરકે  નના, વો ભી 
ધમકા કારણ નહ . અપની ચીજમ—અભેદમ—ભેદ કરકે  નના યે ભી ધમકા 
કારણ નહ . આહાહા ! જેઠાલાલભાઈ ! 
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ધમકા કારણ તો અભેદ ચીજ હૈ, આહાહા ! ( ક)  જસમસે ધમક  પયાય 
ગટ હો (-હોતી  હૈ).  ા  ન મ મસ ેધમક  પયાય  ગટ હોતી  હૈ ? ઉસમ હૈ 

ધમ ?  ા દયા, દાન,  વક પમસે ધમક  પયાય ઉ પ  હોતી હૈ ? રાગમ હૈ ધમક  

પયાય ?  ા  ુણભેદમ (ધમક  પયાય હૈ ?)  ુણભેદ તો  વક પ હૈ—ભેદ હૈ, 
ા ઉસમસ ેધમપયાય  ગટ હોતી હૈ ? ઉસમ (ધમ)પયાય હૈ ?  

વ ુ જો અખંડ અભેદ  ચદાનંદ હૈ ઉસમ ધમ પડા હૈ. ‘व ुसहावो धो‘ 
( વામી  કા તકેયા ુ ે ા  ગા.  ૪૭૮)  વ ુનો  વભાવ  કાળ  ાયક,  અભેદ, 
આનંદ આ દ  (છે.  વહ)  એક પ  વ ુ  હૈ  ઉસમ  સબ  ધમક   (- ુણક )  પયાય 
આ દ, સબ ક  સબ પડ  હૈ. વો ધમ  ઐસા આ મા એક પ અભેદ હૈ ઐસી   

કરનેસ ે અભેદમ  ભેદ  મા ૂમ  નહ   હોતા.  (ઇસ લય ે યહા)  ભેદકો  ગૌણ  કરકે 
અભેદક     કરાયી  હૈ.  તો  અભેદક   ( )સ ેઆ માકા  સ ય દશન– ાન–
આનંદ હુઆ.  ુખી હોનેકા રા તા અભેદકા આ ય કરના વો હૈ.  

ભગવાન ભાઈ !  ુ ંઆમા ંતમારા પૈસા–બૈસા એ ું કાઈ આ ુ ંનહ  ? 
આટલા પૈસા થયા ૬૦-૭૦ લાખ, કરોડ, બે કરોડ, પાંચ કરોડ,  ૂળ કરોડ (માટે) 
ુખી છે ?  ુળેય નથી સાંભળને, માળા દઃુખી છે બધા. ( ોતા : પૈસા છે માટ.ે) 

પૈસા છે માટ ેનહ , એની મમતા છે માટ.ે પૈસા  ાં એની પાસે આવે છે ? પૈસા 
ઉસકે પાસ આતે હ ? ( ોતા : તો કોની પાસે ?) એની પાસે... પૈસા પૈસામ હૈ, 
જડ પૈસા જડમ હૈ, જડ જડમ હૈ. પૈસા તો જડ હૈ, ( ા) જડ આ માકે પાસ 

આતે  હ ? જડ  તો જડમ  રહતે  હ.  વો  માનતા  હૈ  ક  ‘મેરા  પૈસા‘—વો  મમતા 
ઉસકે પાસ આતી હૈ (ઔર) મમતા દઃુખ હૈ. 

ોતા : મમતા દઃુખ છે સાહેબ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ુખ( પ) હશ ેમમતા ? ભગવાન ભાઈ ! 
ોતા : બધા એમા ંજ  ુખ માન ેછે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : માને છે. આહાહા !  ૂળમ  ુખ નહ  સાંભળને, દઃુખી 

હૈ મમતાસે. યહા તો કહતે હ  ક રાગક  મંદતાકા પ રણામ (ઐસા)  ુભ કરના વો 
ભી  દઃુખ  હૈ  ઔર  ઉસકે આ યસે  દઃુખ  હ   ઉ પ   હોતા  હૈ  ઔર  વો  દઃુખ, 
અપનેસ ે (-અપન ેઆપમ)  દઃુખ( પ હ )  હૈ. આહાહા  !  રાગક   મંદતા....  દયા, 
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દાન,  ત,  ૂ  આ દ  ુભભાવ હૈ (ઉસકા) અપના  વ પ હ  દઃુખ હૈ. રાગ હૈ 
(વહ) દઃુખકા હ  કારણ હૈ અને પોતે ( વયં) દઃુખ વ પ હૈ.  ા ઉસમસ ેઆનંદ 
આતા હૈ ? સમજમ આયા ? 

ભાઈ ! યે તો વીતરાગકા માગ હૈ. સવ  પરમે ર  લોકનાથ પરમા માને 
તીન  કાલ,  તીન લોક  દેખે ઔર ઉસમ  (-સાથમ) આનંદ  કૈસ ેઉ પ   હુઆ વહ 
બતાયા. સમજમ આયા ? ઓહો ભગવંત  !  તેરા અભેદ એક પ  વ પ  હૈ.  યે 
અભેદક     કરનેસે  ુજે  સ ય દશન,  ાન  ઔર  ુખ  ગટ  હોગા.  (વે) 
ન મ સે નહ ,  ુ યસે નહ  ઔર ભેદસ ે(ભી  ગટ હ ગે) નહ . ઓહોહો ! યહા 
(અ ાની)  તો  અભી  (કહત ે હ  ક)  યવહાર  કરતે-કરતે  ન ય  હોગા. 
(સમાધાન:)  તેરા  (- ુજે)  યવહાર  કહા  હૈ  ?  ન ય  બના  યવહાર  કહાસે 
આયા ? સમજમ આયા ? 

અપના  વ પ  અભેદ  ચૈત ય ૂ ત  હૈ  ઉસકા  આ ય  કરનેસ ે જો 
સ ય દશન,  ાન  આ દ  ધમ  હુઆ  ઉસ  (અ   ુત)  સંગમ—ઉસ  કાળમ—
જર ક  ુભભાવ ભ ત,  ૂ  આ દકા હોતા  હૈ ઉસકો  યવહાર ધમ કહતે હ. 
(પણ) હૈ  ુ ય બંધકા કારણ. સમજમ આયા ?  ન ય  બના તો તેરા  યવહાર  
(- ુભભાવ) ભી  યવહાર નહ . સમજમ આયા ? ખબર નહ , અનંતકાળ એમ 
ને એમ ગા ા.  કઈક  કઈક  મણા,  કૈસી  કૈસી  મણામ  ક  ગયે.  મણામ 
ભગવાન હાથ આયા નહ . સમજમ આયા ?  

यहा ंयह अिभूाय ह ै िक भदेििम....    ‘भी’  (શ દ)  ન જોઈએ  યાં.  ‘भी’ 
શ દ  છપાઈ  ગયો  છે  આમાં  (-આ  આ ૃ માં).  એ  તો  ઠ ક.  भदेििम भी 
िनिव क दशा नह होती–એમ પણ થઈ શકે શ દથી. भदेििम िनिव क दशा नह 
होती. ા  કહત ેહ ?  ક ભગવાન આ મા એક પ  ચૈત યવ  ુસામા ય  ુવ  હૈ 
ઐસી   કરનેસ ે ન વક પ   એટલે  કે  રાગ  બનાક   , આનંદક    
તબ હોતી હૈ. અને भदेििम िनिव क दशा नह होती.  વક પ નામ રાગ  બનાક  

 ઔર રાગ  બનાકા આનંદ ઔર રાગ  બનાકા  ાન વો ભેદ મ નહ  હોતા. 
આહાહા ! સમજમ આયા ? 

જુઓ !  લખા હૈ  ક નહ  ઉસને ? યે તો જયચંદ પં ડત ને  લખા હૈ.  વો 
(કથન)  આચાયને  તો  કહા  હૈ,  કુદકુદાચાયને  ૂલ  પાઠમ  કહા,  પીછે 
અ ૃતચં ાચાય  દગંબર  સંત  ૯૦૦  વષ  (પહલે)  અભી  (-પંચમકાલમ)  હુએ 
ઉ હ ને કહા, યે જયચંદ પં ડત હુએ જય ુરમ ઉ હ ને અથ  લખા હૈ. 
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ોતા : આપ અ યારે આપ સમ વો છો હાલ  બરાજતા... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ વાત પછ , સાંભળો તો ખરા  ુ ંકહે ું  છે ? તમન ે

પાછુ એમા ંવ ું (- વષય બીજે ચા યો)  ય છે. એમ કે આ  ૃહ થ પણ આમ 
કહે છે એમ કહે ું છે. એમાં વળ  તમે બીજુ ના ુ ંઆડુ. અ યારે એ   ખોટો 
થઈ ગયો. સમ  ંકાઈ ? 

યહા તો  ૃહ થા મમ  ૃહ થ ભી ઐસા અથ કરતે હ, ઐસા કહના હૈ. 
વો  વ ુમ  (-ગાથામ)  તો  (યથાથ)  વ ુ  કહ   હૈ  આચાય ને,  (પણ)  ઈસકા 
પ કરણ ચલતી ભાષામ.....ચલતી ભાષામ ભી ઐસા  પ  કરતે હ. સમજમ 
આયા ? ભગવાન ભાઈ ! આહાહા !  ૃહ થ થે, બાયડ , છોકરા, કુટુબ થે. હો 
તો એના (-ઉસકે) ઘરે ર ા.  ા હૈ ? સમજમ આયા ? આ મામ  ા  ુસ ગયા 
હૈ કોઈ  ી,  ુ  ? આ મામ રાગ  ુસા નહ . અરે ! અભેદમ ભેદ ભી નહ , તો 
દૂસર  ચીજ કહાસે આયી ? સમજમ આયા ? આહાહા !  

ૃહ થા મમ ભી સ ય  હોત ેહ. છ ખંડકા રા ય ચ વત કો હોતા 
હૈ. તો  ા રા ય ઉસમ (-આ મામ) આ ગયા હૈ ? રા ય, રા યમ રહા ઔર 
જર   રાગ  આયા  તો  રાગ,  રાગમ  રહા.  અપના  ાતા- ાકા  વ પ  અપની 

મ—અ ુભવમ  લયા હૈ તો  ાતા– ાક  પયાયમ ધમ  હૈ. ધમ  રાગમ ભી 
નહ  ને  ન મ મ ભી નહ  ને  રા યમ ભી નહ . આહાહા  ! સમજમ આયા ? 
અલૌ કક માગ  હૈ ભગવાન ! આહા ! એ કાઈ પામરના કામ નથી. કહતે હ  ક 
ન મ સે  મેરેમ ધમ હોતા હૈ,  ુ યસે  મેરેમ ધમ હોતા હૈ—યે પામર   હૈ.... 
પામર   હૈ, રાક   હૈ,  મ યા   હૈ. સમજમ આયા ?  

ભગવાન આ મા— ક  જસમ અનંત  શાં ત ઔર અનંત આનંદ  પડા  હૈ 
ઐસી ચીજ—એક પ અભેદ  હૈ. ઐસી   કરાનેકો ભેદકો ભી  નકાલ  દયા. 

ક भदेििम िनिव क दशा नह होती. જબ લગ ભેદ   રહે  ક  Ô ાન  હુ, 
દશન  હુ, આનંદ  હુ,  એક  સમયકે    વકાસમ  (-પયાયમ)  ઈતના  વકાસ  હુઆ 
હૈÕ—ઐસી જબ લગ   રહે, તબ લગ સ ય દશન ને  ન વક પ દશા, આનંદ 
તબ લગ આતા નહ . સમજમ આયા ? આહાહા ! 

 और सरागीके िवक होत ेरहत ेह.....  દેખો ! सरागीके.... રાગી  ાણી  હૈ, 
મોહ   ાણી  હૈ,  ઉસકો  તો  વક પ  હોત ે રહતે  હ   હૈ.  ન મ કા  લ   કરે  તો 
વક પ હોતા હૈ, અ ુ તા કરે તો  વક પ હૈ, ભેદ  કરે તો ભી  વક પ હોતા 
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હૈ.  રાગી  હૈ  તો  રાગ  ઉ પ   હોતા  હૈ.  સવ — ાની  હુએ,  પીછે  ભેદ–અભેદ 
સબકો દેખે. ઉસમ (સવ કો) કોઈ ભેદ દેખના રાગકા કારણ નહ . પણ યે રાગી 
ાણી હૈ, અ પ  હૈ ઔર રાગી હૈ, ઉસ કારણસે ભેદ  કરને  યે તો  વક પ 

હ  ઉ પ  હોતા હૈ. સમજમ આયા ? ભારે ! આ ું ધમ ુ ં પ. ભારે ભઈ આવો 
ધમ ! એ કરતા ંતો (અ ાની કહે છે કે) આ  ત પાળવા, ભ ત કરવી, અપવાસ 
કર  નાખવા, દાન કરવા,  ઓ ધમ..... 

ોતા : એમા ંઆ મા ું  ાં.....? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ુળેય ધરમ નથી,  ુન ન ? એમ ને એમ અનંત કાલસે 

પ ર મણ કર રહા હૈ, આ મા ચીજ  ા હૈ ઉસક     બના. ઐસા તો અનંત 
બાર  કયા હૈ. સમજમ આયા ? ‘ ુ ન ત ધાર....‘  ુ ન ત ધારણ, ૨૮  ૂલ  ુણ 

ધારણ  કયા, હ રો રાણી છોડકર. છોડા વો  ષે હૈ, રાગ– હણ  કયા વો રાગ 

હૈ (ઔર) વો મેર  ચીજ હૈ (ઐસે) મોહ પ પ રણમન કરતે હૈ  મ યા વસે. 
ભગવાન  આ મા  અભેદ  ચીજ  હૈ  વ ુ,  ઉસકા  આ ય  કરનેસ ે હ  

સ ય દશન  ને  ન વક પ  દશા  હોતી  હૈ. और सरागीके िवक होत े रहत े ह, 
इसिलय.े.... આ કારણે जहा ँतक रागािदक र नह हो जात.े.... જહા તક  વક પકા 
અભાવ ન હો, રાગ- ષે આ દકા અભાવ ન હો वहा ँतक भदेको गौण करके.... તબ 

લગ भदेको गौण करके अभदेप िनिव क अनभुव कराया गया ह.ै... જબ લગ– 
યાં  ુધી વીતરાગતા  ૂણ ન હો,  તબ લગ  (હમ) અભેદ મ  રહ, અભેદકે 

વલણમ રહ, ભેદકે વલણમ ન રહ. ( ક) ભેદકે વલણમ  યે તો રાગ હોતા 
હૈ, રાગી હૈ ઇસ લયે. 

अभदेप िनिव क अनभुव कराया गया ह.ै... જહા તક રાગ હૈ, તબ લગ 

અભેદ   કરાયી  (હૈ),  અભેદકા  વલણ  કરાયા  હૈ.  ‘વલણ‘  સમજત ે હ  ? 
ઝુકાવ. જબ લગ રાગ હૈ (તબ લગ) અભેદમ ઝુકાવ કરાયા હૈ.  ક રાગી હૈ 
તો  રાગકે  કારણ—ભેદ  કરન ે યે  તો  રાગકે  કારણ— વક પ ઉ પ  હોતા  હૈ. 
ભેદકા લ  કરન ે યે તો રાગી  ાણી હૈ (ઔર) અભેદપના (- ાન)  ૂણ  ગટ 
હુઆ નહ—સ ય કો અભેદ  હુઈ હૈ, પણ જબ લગ રાગ હૈ તબ લગ 

ૂણ વીતરાગતા નહ  હૈ, તો વો ભી ભેદકા લ  કરે—તો ઉસકો ભી રાગ ઉ પ  

(હોતા હૈ), વો રાગી હૈ માટ ેરાગ ઉ પ  હોતા હૈ. સમજમ આયા ?  
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ભેદકા  નના  વો  રાગકા  કારણ  નહ .  (ય દ)  ભેદકા  નના  (રાગકા 
કારણ હો) તો કેવલી સબકો  નત ેહ— ય  નતે હ,  ુણ  નત ેહ, પયાય 

નત ેહ, અપનેકો  નત ેહ, પરકો  નત ેહ. ( ફર ભી રાગ નહ  હૈ. ઇસ લયે) 
ભેદકો  નના વો કોઈ રાગકા કારણ નહ . પણ રાગીકો રાગ જબ લગ હૈ,  યાં 
ુધી ભેદકા  (લ )  કરન ે યે  તો  રાગ  ઉ પ   હોગા.  સમજમ આયા  ? ભારે 

ઝ ણી વાત. (કોઈ કહતા હૈ :) હવ ેઅમે ધમ સમજનેકો આયે હ, હમ કૈસ ેધમ 
હોગા ? (સમાધાન :) વો કહત ેહ યહા. (  :) પણ બાહરસે કૈસ ેકરના ઐસા 
કુછ  હૈ ? સમેદ શખર  કર યા ા કરના, ૫૦ હ ર ખચ  દેના.  યો, લાખ–બે 

લાખ ખચ દેના, ધમ હોગા ? 
ોતા : આપ ન  કર દો..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  (બહારસે)  ધરમ-બરમ  કૈસા ?  (પૈસેસે)  ધમ  કૈસા ? 

પૈસા તો જડ હૈ ઔર ઉસમ રાગક   મંદતા ક  હો, વો  ુ ય  હૈ. વો ધરમ-બરમ 
નહ . 

ોતા : ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  સમેદ શખરક   ાકા  પ રણામ  ભી  ધમ  નહ . 

સમેદ શખર  (અથાત્)  ભગવાન આ મા અભેદ  હૈ  ઉસ  પર  ના  ઉસકા  નામ 
ધમ— ા હૈ. સમજમ આયા ? ઢૂ ઢયાન ે(યા ામાં)  ું ગોઠે ન હન ે? એટલ ે

આ  (ધમ)  ઠ ક  (છે તેમજ) પૈસા ખરચવા નહ .  કેમ  કે છોકરા પાસે પૈસા લેવા 
નહ ,  ાંય  ું  નહ . એટલે  ઘેર  બેઠા  પૈસા  વનાનો  ધમ આ  ઠ ક  છે.  પૈસા 
રખાય ને.....  પણ જેને એવો ભાવ  ા આ દનો ન હોય, એવો  ુભભાવ ન 
હોય અને ન જ આવે, એને   પણ સાચી છે નહ . 

ોતા : .........ધમ નથી. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ( ુભભાવ) ધમ નથી. પણ એ ભાવ આ યા  વના (રહે 

નહ ), જબ લગ ( ૂણ) વીતરાગ ન હો. ( ૂણ) વીતરાગ ન હો, તબ (ભી)   

તો અભેદ ઉપર  હૈ ધમ ક .  પર જબ લગ વીતરાગ ન હો,  તો ઐસા  ુભભાવ 
ાકા,  ૂ કા, ભ તકા આતા હૈ, પર વો હૈ બંધકા કારણ. ( ફર ભી) આયે 

બના રહતા નહ .  (કોઈ) એમ કહે, હમ તો કાઈ ભ ત-બ તકા રાગ  (આતા 
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નહ ,  ક)  ુમ તો  કહત ેહો  ( ક ધમ) અભેદમ  (અભેદક    કરનેસે)  હૈ. 
(ઈસ લયે) હમ (રાગ) આતા નહ . તો  ુમ સમજે હ  નહ  ત વકો. એય ! ( ા 
ુમ) હો ગયા વીતરાગ? એક સમયમ વીતરાગ હો ગયા ( ક  જસસે) રાગ આતા 

નહ  ? રાગ હો, પણ   કરન ેલાયક નહ . એય !  આક  ભારે. 
ોતા : આ ુ ંકહુ તો આ  ુશી થાય અને આ ું........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  થાનકવાસીમા ં ા ને ભ ત ન હોય (એટલે અહ ું 

સાંભળ  કોઈ) કહે, આ.. હા ! (આ ઠ ક છે.) પણ કઈ અપે ાએ (ત ેધમ) નહ  

સાંભળને  !  અપના  વ પ  અભેદ  વીતરાગ વભાવક     હુઈ,  સ ય દશન 
હુઆ, તો ઉસકો જબ લગ ( ૂણ) વીતરાગ ન હો, તબ અ ુભ ભી આતા હૈ  ક 
નહ  ? અ ુભ આતા હૈ  ક નહ  કુટુબ આ દક  આસ ત ? તો ઉસકો  ુભ તો 
આયે  બના  રહે  નહ . અ ુભસ ેબચનેકો અથવા  ઉસ  કાલમ ઐસા  ુભભાવ 
આતા હૈ, (પણ) આ ય કરન ેલાયક નહ , વો ધમ નહ . પણ (ધમ) નહ  એટલે 
(રાગ) આતા હ  નહ  (ઐસા નહ  હૈ. કોઈ કહે :) અભેદ વીતરાગતા હો ગઈ હૈ 
હમાર   મ. (સમાધાન  :)  મ અભેદ હુઆ તો ( ા) પયાયમ હુઆ  ૂણ 

વીતરાગ  ?  ૂણ  (વીતરાગ)  પયાયમ  ન  હો  તબ  તક  રાગ આતા  હૈ.  સમજમ  
આયા ? .... જર ક આમ કહે તો વાંધા, આમ કહે તો.... ભીખાભાઈ ! 

ોતા : ....... આમાં વાંધા જ  ાં છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : આમાં.... વ ુને સમજે નહ  તો એમ જ થાય (વાંધા 

જ પડ.ે કોઈ કહે : આ ધમ) ઠ ક, આપણે પૈસા પણ રખાય. ભ ત થાય નહ , 
ૂ   થાય  નહ ,  ાંય  (યા ામાં)  ું  નહ ,  પાંચ  (કે)  બ સો-પાંચસો  પૈસા 

આપણ ે ખચવા  નહ ,  છોકરાઓ  પાસે  (પૈસા)  લેવા  મટ ે અને  ધમ  થઈ  ય. 
ભીખાભાઈ ! (સમાધાન :) એમ.... ધમ ન થાય, એ    મ યા છે એમ કહે છે. 
સમ ય છે કાઈ ? જેઠાલાલભાઈ ! 

(કોઈ કહતા હૈ:) હા, ઐસે  ુભભાવ હમ આતે હ  નહ  ઔર  ુભભાવ 
તો બંધકા કારણ હૈ,  ુભભાવ કરના વો કામ આ મા(કા નહ ), કરના આતા હ  

નહ .  (સમાધાન:)  (રાગ  ર હત  હૂ) ઐસી  ત વમ    (હોને  પર ભી  ાનીકો) 
ુભભાવ આતા  તો  હૈ.   જો  રાગ  હૈ  ઉસક—રાગક—   તો  ( ાનીકો)  હૈ 
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નહ   ક  રાગ બરાબર  (કરનેયો ય)  હૈ. —(ઐસા) ઉસકા  (-રાગકા  ાન)  તો 
( ાનીકો) સાથમ હૈ નહ . (અથાત્)  ૂણક  અભેદ  હુઈ તો (ભી) રાગ આતા 
હૈ (ઔર) ઉસક  ભી  ા બરાબર હોની ચા હયે. નવ ત વક  યથાથ  ા હોની 
ચા હય ેન ? સમજમ આયા ? અભેદ  હૈ વો યથાથ સ ય દશન હૈ, પણ ઉસ 

સમયમ  ( ા  ૂણ)  વીતરાગ હો ગયા  હૈ ?  (ના).  તો અ ુભરાગ આતા  હૈ તો 
ુભરાગ  તો  ખાસ  ઉસકો  (- ાનીકો) આતા  હૈ, ઐસે  કહત ે હ.  (રાગ આ યા 
વના) રહે નહ ; આવે, પણ ધમ નહ . ( ુભરાગ) ધમ નહ , માટ ેહમ આતા નહ  

હૈ—(ઐસા  માનનેવાલા)  જૂઠા  હૈ,  (ત વ)  સમજતા  નહ .  ભગવાન ભાઈ  ! 
( ુભભાવ ન જ આવે) તો અ ુભ (હ ) હૈ. સમજમ આયા ? 

વ  ુ યહ –ઐસી  હ   હૈ  ભઈ  !  અનેકાત  માગકા  વ પ.  ઐસી  કા 
વષય તો અભેદ હ  હૈ તીન કાલમ. જબ લગ ( ૂણ) વીતરાગ ન હો, તબ લગ 

અભેદમ રહના ને અભેદ તરફમ  ના ને    ૂકના નહ . પણ ઐસી   હોને 
પર ભી જબ લગ પયાયમ  ( ૂણ)  વીતરાગતા, સવ તા-કેવલ ાન  ન હો,  તબ 

લગ (ત વ) વણ કરનેકા, ભ ત કરનેકા,  ા (કરનેકા)—ઐસા ભાવ આયે 
બના રહતા નહ . ઈ રચંદ  !  યો, ભારે વાત ભાઈ ! ( :) પણ (રાગથી) 
બંધ છે તો  ુ ંકરવા કરવો ? (સમાધાન:) પણ કરે કોણ ? (રાગ) આય ે બના રહે 
નહ  (ઔર ઉસકા) કતા હો તો તો    મ યા હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! 
ભારે વાત ભાઈ ! 

भदेको गौण करके अभदेप िनिव क अनभुव कराया गया ह.ै...जहा ँ तक 
रागािदक र नह हो जात.े... રાગ  ઉ પ   હોતા  હૈ,  ( ફર  ભી)  અભેદક  ઓર 
ઉસકા  વલણ  રહના  ચા હયે.  वहा ँ तक भदेको गौण करके अभदेप िनिव क 
अनभुव कराया गया ह.ै वीतराग होनकेे बाद भदेाभदेप वकुा ाता हो जाता ह.ै... 
ૂણ દશા પછ  તો ભેદ—પયાયકો  ને,  ુણકો  ને,  યકો  ને, પરકો  ને. 
( ા)  નના  વો  રાગકા  કારણ  હૈ  ?  (ના).  પણ  રાગી  ાણી  હૈ  ને  અભેદકા 
(લ )  છોડકર  ભેદ ઔર  ન મ મ  લ   કરેગા,  તો  રાગી  હૈ  માટ ે રાગ  ઉ પ  

હોગા. સમજમ આયા ?  
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પરકો  નનેસ ેરાગ હોતા હો તો કેવલીકો ભી (રાગ) હોના ચા હયે. કેવલી 
તો  તીન  કાલ,  તીન  લોકક   પયાયકો  નતે  હ,  સબ  ભેદકો  નત ે હ,  સબ 

વશેષકો  નત ે હ.  (વે)  સામા યકો  હ   નત ે હ  ઐસા  નહ .  વશેષકો  કૈસ ે

( નત ેહૈ ?) અપની ઔર પરક  એક–એક સમયક  પયાય  ભ - ભ  (કરકે) 
કેવલી  નત ેહ ઔર એક–એક સમયક  પયાયમ અનંતા અ વભાગ  ત છેદ 
ભ -  ભ  કરકે કેવલી  નત ેહ. ઓહોહો ! એક સમયક  પયાયકો  ને ઔર 
એક સમયકે અનંતા અ વભાગ  ત છેદકો  ને.  નના....ભેદકો  નના—
ભેદકા  યાલ  કરના—વો  કોઈ  રાગકા  કારણ  નહ .  પણ  રાગી  ાણી  હૈ,  તો 
અભેદકો છોડકર ભેદ અને  ન મ કા લ  કરેગા તો ઉસ કારણસ ેરાગ ઉ પ  

હોગા. સમજમ આયા ? એવી વાત છે ભાઈ ! વ ુ (-હક કત) એવી છે કે અંદર 
એ ું અનેકાત  વ પ  જૈસા  હૈ ઐસા ઉસન ેઅનંત કાલમ સમજમ  લયા નહ . 
એકાત.. એકાત.. કોઈ ને કોઈ એકાતમ અડ (-અટક) ગયા. સમજમ આયા ?  

वहा ँ नयका आलन ही नह रहता.  વીતરાગ  જબ  હુઆ  ૂણ.... 
સ ય દશન અભેદકે (આ ય)સ ેહુઆ (તો)  ભી રાગ તો હૈ અભી. તો રાગી હૈ 
તો  રાગકે  કારણ....ભેદકા ઔર  ન મ કા  લ   કરેગા  તો  રાગીકે  કારણ  રાગ 

ઉ પ  હોગા. તો ઉસકો અભેદ તરફકા વલણ—જબ લગ ( ૂણ) વીતરાગ ન હો 
તબ  તક  અભેદકા  ઝુકાવ— ૂકના  નહ .  સમજમ  આયા  ?  બહુ  સરસ  આ 

પેરે ાફ  છે.  યો,  પૌના  ઘંટા  હુઆ  ઉસમ,  ન હ  ?  બહુત  મમ  જૈનદશનકા—
વીતરાગકા પેટ—ખોલકર  ૂ ા (-રખા) હૈ ઉસમ. ઓહોહો ! 

अब यहा ँपनु: यह ू उठा ह ै .... આ પાછુ  ઘરે  વાંચ ું જોઈએ હ   (કે) 
આનો અથ આ થાતો‘તો....આ અથ થાતો‘તો....તો સમ ય એ ું છે, નહ તર 
તો અ રથી લાકડા ઉભા થાશે—કાઈક ુ ંકાઈક બેસી  શ ેપાછુ. अब यहा ँपनु: 
यह ू उठा ह.ै...  દેખો ! यिद ऐसा ह ैतो एक परमाथ का ही उपदशे दनेा चािहय.े... 
ુમ તો બહુત પરમાથકા જોર  દેત ેહો તો પરમાથકા હ  ઉપદેશ દો ન અકેલા ? 

યહ परमाथ का ही उपदशे दनेा चािहय;े वहार िकसिलय ेकहा जाता ह ै ?  યવહાર 
કસ લયે કહતે હો  ુમ ?  ુમ કહતે હો  ક પરમાથ.. પરમાથ.. પરમાથ.. સમજમ 
આયા ?  યવહાર.... પાઠ તો ઇતના  હૈ  ‘तिह परमाथ  एवकैो व‘ એમ. પછ  
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એમાંથી ના ત કાઢ . તો તો પરમાથ એક હ  કહના ચા હયે. ‘ યવહાર કહનેક  

જ ર નહ ‘—ઐસે (અથમસે)  નકાલ  લયા, અથમસ ે નકાલા અ ત-ના ત. 
ઉસકા ઉ ર હૈ.  યો, આ ગાથા વાંચીન ેએ ભાઈ ત ે દ‘ બો યા‘તા. કેવા? 

ચીમનલાલ  ચકુ  (સંવત)  ૯૭માં  આ યા‘તાને  ૯૭.  (તે  કહે,)  જુઓ  !  આમાં 
યવહાર આમ ક ધો છે. જુઓ !  યવહારથી  ન ય થાય છે. આ ગાથા વાંચીને. 
લોકોને  કાઈ ખબર  ન  મળે.  યવહાર  તો સમ નેકો  કહા.  યે  કહગ.  સમજે ? 
યવહાર  બના  ન ય  સમ વી  શકાતો  (નથી),  સમ વી  શકાય  નહ . 
અ ાની(કો)  યવહારકે  બના સમ ના શી ર ત ે(-કૈસે) ? સમજમ આયા ? વો 
કારણસે  યવહાર,  સમ નેકો  (-સમ નેકે  લયે)  થાપન ે લાયક  હૈ,  પણ 

યવહાર  આદરને  લાયક  નહ .  યવહાર  હૈ,  યવહાર  હૈ  નહ—ઐસા  નહ . 
સમજમ આયા ? (સાધકકો) રાગ મંદ હૈ ઔર  યવહારસ ે ન યકો સમ તે હ 
ક ‘ભૈયા! આ મા  ાનાનંદ હૈ,  ાન–દશન–ચા ર કો  ા ત હો યે આ મા.‘—યે 
તો  યવહાર હો ગયા. ‘ ાન–દશન–ચા ર કો  ા ત આ મા.‘—(યે તો)  યવહાર 
હો ગયા.  દેખો !  ‘ ાન–દશન–ચા ર ‘ (ઐસા) ભેદ હો ગયા (તો)  યવહાર હો 
ગયા. પણ  યવહાર  બના કહના શી ર ત ે(-કૈસે) ? વો તો ત વકો સમજતા નહ  

સામનેવાલા  ાણી. સમજમ આયા ? વો કહતે હૈ દેખો ! 
जह  ण  िव समणो  अणभास ं िवणा  गाहे ं। 
तह     ववहारणे     िवणा      परमवुदसेणमसं ।।८।। 
નીચે,  
भाषा अनाय  िबना न, समझाना  ुश अनाय को । 
वहार  िबन  परमाथ का, उपदशे  होय अश य ।।८।। 

ઉપદેશ દેવામાં  યવહાર આયે  બના રહતા નહ . સમજમ આયા ? ઉસકા 
અ વયાથ : जसै ेअनाय  ( लेछ) जनको अनाय भाषाके िबना.... દેખો !  યવહારને 
અનાય ભાષાની ઉપમા આપી છે. अनाय भाषाके िबना िकसी भी वकुा प महण 
करानकेे िलय े कोई समथ  नह.  અનાયકો  સમ યે  કૈસ ે ?  સમજે  ?  સમજમ 
આયા?  ઉસક   ભાષામ  સમ તે  હ  અનાયકો.  उसीूकार वहारके िबना 
परमाथ का उपदशे दनेा अश ह.ै  યવહાર  બના—ભેદ પા  ે (- કયે)  બના—
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સમ ના મહા અશ  હૈ. કઈ ર ત ે(-કૈસે) સમ ના ? સમજમ આયા ?  યાં 
ઓલા  (અ ાની)  એમ  લે  છે  કે  યવહાર  બના  પરમાથ  હોતા  નહ .  જુઓ  ! 
યવહાર આતા હૈ  ક નહ  ? આહાહા ! ઓલામાં આ ુ ંછે ને ? ગૌતમ વામીએ 

યવહારનો  આ ય  લઈ  શ યોન ે સમ યા,  કારણ  કે  એનાથી  લાભ  થાશે 
વધારે.  (સમાધાન:)  પણ  એ  તો  ભેદ  પાડ ને  અભેદ  સમ ું  એમ  કહે  છે. 
આહાહા ! (અ ાની) એનો અથ કાઢે એવો ( વપર ત).  ુ ંકરે પણ ?  વ પણ 

ુ ંકરે ? એની  માં ઉ ટ  (- વપર તતા) હોય એ ું કરે.  અમરચંદભાઈ !  ય 
ા કરે ઉસમ ? પયાયક  જૈસી   હૈ ઐસા અથ લગાવે.  ય તો  ય હૈ,  ુવ 

તો  ુવ હૈ.  ય–ભગવાન (આ મા)  ા કરે ? પયાયમ જૈસી   હૈ ઐસા અથ 
લગા દે, ઐસા અથ કર દે, ઐસા અથ ચલા દે, અપનેમ.  

ોતા : ભગવાન (આ મા) તો ભગવાન હ  હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : વો (આ મા) તો ભગવાન હ  હૈ. ભગવાન (આ માકો) 

પ રણામકે  (સાથ) સંબંધ  હૈ ઈસકો.  કતના  હૈ ?  પયાયકા તો સંબંધ  હૈ,  ( ફર 
ભી) પયાય ઉસમ  ુસ ગયી નહ  હૈ  ુવમ. આહાહા !  ુવ ભગવાન તો ભગવાન 
હ  હૈ  ૂણાનંદ  ુ, પણ પયાયમ જહા  ૂલ હૈ તો પયાય જૈસા કામ.... કામ તો 
પયાયમ લેના હૈ, તો પયાયમ  ૂલ હૈ તો ઐસી ( વપર ત)   કરેગા. સમજમ 
આયા ?  

પાઠમાં  કુદકુદાચાયના  કાળે  (-સમયે)  અનાય  ભાષા  લીધી  છે, 
અ ૃતચં ાચાય  લે છ (ભાષા) લીધી છે. (કારણ કે) કાળ ફય  છેન ેથોડો પછ , 
(એટલે)  લે છ ભાષા લીધી. ઓલો ‘અનાય‘ શ દ હતો  ૂળ પાઠમાં. ‘અનાય‘ 
શ દ હતો એ જર  હળવો (શ દ) હતો, પછ  પાછુ ‘ લે છ‘ લી ું. મળને ઇ છે 

એવા  લે છ. સમ ય છે ? 
टीका: जसै ेिकसी लेछस ेयिद कोई ॄाण ‘ि’ ऐसा श कह.े...  યો, 

સમજે ? કોઈ  લે છ હો ઔર  લે છક  (શેર મ).... સમજે ? ઉસક  (શેર  હો) 
ઉસમ  ા ણ ચઢ ગયા.  લે છ....  ુ ંકહેવાય ? શેર . ‘શેર ‘કો  ા કહત ેહ ? 

ોતા : મોહ લા.. મોહ લા 
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ૂ ય  ુ દેવ ી : મોહ લા. ‘મોહ લા‘ નહ  સમજતે ? કહો ! મોહ લા 
નહ  (સમજતે) ? મોહ લા=શેર . શેર  કહો કે ર તા. જહા  લે છ વસતે હો વહા 
ા ણ આ ગયા... જહા  લે છ વસતે હો વહા  ા ણ આ ગયા. ઐસા નહ  

સમજત ે ?  વ તી  જહા  લે છક   હૈ  (વહા)  ા ણ ઐસ ે ‘ि’ ऐसा श 
कह.े... ‘ि’..... तो वह लेछ उस शके वावाचक सबंधंको न जाननसे.े... 
ા કહતે હ ? ‘ि’ વાચક શ દ હૈ ઔર ઉસકા વા ય  ા હૈ વો સમજતા 

નહ . ‘ि’ શ દ  ુના— વાચક... વાચક શ દ  ુના, પર વાચકકા વા ય  ા 
હૈ (વો  નતા નહ ). ‘તેરા ક યાણ હો’ ઉસકા (‘ि’ શ દકા ઐસા) ઉસમ 
વા ય હૈ, વો તો સમજે નહ  ( ક)  ા કહતે હૈ યે ? 

वावाचक सबंधंको न जाननसे.े... ઉસ શ દકા અથ  ા હૈ, શ દમ ભાવ 
ા હૈ વો તો સમજે નહ . कुछ भी न समझकर...  દેખો ! वावाचक सबंधंको न 

जाननसे.े...  વાચકકા...  જૈસ ે ‘સાકર‘  કહા,  ‘સાકર’.  પણ ઓલો  ( ૂઢ)  સમજે 

નહ  ( ક) સાકર (માને)  ા ? સાકર (માને)  ા ? સાકર (માને)  ા ? સાકર 
(માને)  ા ? ભાઈ ! સાકર વો મીઠ  ડ લી, વો સાકર. Ôઆહાહા ! આ સાકર !Õ 
(એમ સમ   ય  છે.)  કેટલાકન ેએવી ભાષા હોયન ે કે સમજે નહ . આપણ ે

શેરડ નો  રસ...  અમારે  કહે  ‘શેરડ કા  રસ.‘  વો  ‘શેરડ કા  રસ‘  (માને)  ા  ? 
( યારે  કોઈ સમ વે)  યારે ઓલો સમજે  કે ગ ાકા  રસ....હા, એ બરાબર. 
એની  ભાષામા ં એને  સમ વ ું  (પડ ે કે)  વો  ગ ા  હોતા  હૈ  ન  ?  ઉસકે  રસકો 
‘શેરડ કા રસ‘ કહત ેહૈ હમારેમ. (આમ સમ વે  યારે કહે,) હા, વો ઠ ક. ઉસક  

ભાષામ કહે તો ઉસકો ઠ ક પડ,ે નહ  તો સમજે નહ . કાઈ સમજે નહ . 
યહા  ુનનેવાલેકો  ુજરાતી  સમજનેક   લાયકાત  લેકર  આના,  ઐસા 

કૈલાસચંદ ન ેલેખ  લખા થા. હા,  ક  ુજરાતીમ જૈસા  પ  એની મેળાએ 

(-અપન ેઆપ) ચલતા હો વૈસા  હદ મ  (નહ  હો સકતા). અભી તો ચલતા  હૈ 
ઐસા  થોડા,  થોડા.  પર ઐસા—બરાબર  ુજરાતીમ  જૈસા ભાવ  નકલે ઐસા 
હદ મ (નહ  આવે). ( ક)  હદ  ભાષામ  યાલ કરનેકો અટક  ના પડતા હૈ 
ન ?  ક આ ભાષા  હદ  હૈ  ક  ા  હૈ ? સમજે ?  ુજરાતી ભાષાકા તો ઐસા 
અ યાસ હૈ ન ?  ક ચલે હ   તી હૈ....ચલે હ   તી હૈ. કૈલાસચંદ ને  લખા 
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થા એકબાર લેખમ  ક મહારાજ પાસે (સમજનેકે  લયે)  ના હો તો અપને થોડા 
ુજરાતી  શીખકર  ના.  ઉનક   ભાષામ  જો  (ભાવ)  આતે  હ  ઐસા  અપની 

ભાષામ  ન આયે.  તો આપણી ભાષા આપણે.....  સમજને  તે  હ  તો અપની 
ભાષામ લેના ( ુનના), એ કરતાં  ુજરાતી સમજના. એય! 

ોતા :   સ ાત બરાબર, પણ બધા અમલમાં  ૂક  શકે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ તો બધાય... ‘શે ઠયા‘ તો  ુજરાતીમા ંસાંભળવામાં 

ુશી (થતાં), દ પચંદ શે ઠયા. બરાબર  ુજરાતી...  ુજરાતી. 
कुछ भी न समझकर उस ॄाणकी ओर मढकेी भािंत...  ઘટેા  હો  ન  ઘેટા ? 

‘ઘેટા‘ કહતે હૈ ન ? મઢા.  ા કહતે હો ? ‘ि’. — ા કહતે હ ?  ીક લેટ ન 
જેવી ભાષા હોય ને  ુજરાતી,  હ દ  માણસ બેઠા હોય તો ‘યહ  ા કહતે હૈ‘ 
એમ  થાયને  એને  ?  ીક  લેટ ન  જેવી  ભાષા  (હોય  તો)  ા  કહતે  હૈ  
યહ  ?  ‘ि’  ા  હૈ  ? मढकेी भािंत  आखं ेफाडकर....  બસ,  ‘टकटकी‘...તો 
એનો  અથ  કય   પછ .  ૂલ  ઐસા  નહ ,  ૂલ  તો  ઐસા  હૈ  ન  ?  ‘इव अिनमषे 
उिेषत‘ એમ છે. ‘उिेषत‘ છે બસ, आखं ेफाडकर... પછ  ‘अिनमषे उिेषत’ 
છે  ને ? એટલે  પછ   વશેષ टकटकी लगाकर એમ એનો  વશેષ અથ  (કય   કે) 
આમ જોઈ રહે છે આમ આમ.  ા કહતે હ યે ? ‘ि’....‘ ि’.... ા 
કહત ેહ ? ....लगाकर.... ફાડકર....આંખે लगाकर दखेता ही रहता ह.ै... दखेता ही 
रहता ह ैહ . ઇતના તો અ ુકરણ કરતે હ. હા. ઐસા ‘ઉહ‘  ા કહતે હ યે ?—
ઐસે નહ . ઐસ ેનહ   ક યે ઐસી ભાષા   કરતે હ ?—એમ નહ . ( જ ાસા 
હૈ  ક)  યે  ા કહતે હ ! ઇતના તો ઉસમ અ ુકરણ કરનેક   ુ   હૈ. સમજમ 
આયા ? 

िक ुजब  ॄाणकी और लेछकी भाषाका.... દેખો !  ા ણન ે‘ि’ 
કહા  ઔર  લે છ  ભાષામ  ા  અથ  હૈ—દોન કો  નનેવાલા,  दोनका अथ  
जाननवेाला कोई सरा पुष.....  ા ણની અન ે લે છની ભાષાનો ( ણનાર)... 
ઓહોહો ! ‘ યવહાર‘ને તો  લે છ ભાષામાં ના યો. 

ોતા :  ન ય  ા ણની ભાષા........ 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ન ય અભેદ  વ પ  હૈ.  ા ણની અને  લે છની 
ભાષામાં  दोनका अथ  जाननवेाला..., दोनका अथ  जाननवेाला —બરાબર  દોકો 

નતા હૈ. ઐસા कोई सरा पुष  या वही ॄाण.. વહ  કહનેવાલા  लेछ भाषा 
बोलकर उस ेसमझाता ह.ै...  લે છ ભાષા બોલકર ઉસકો સમ તા હૈ िक ‘ि’ 
शका अथ  यह ह ै िक ‘तरेा अिवनाशी काण हो‘.  ુ+અ ત= વ ત.  ુ=ભલા 
તેરા હો, ક યાણ તેરા હો. ( લે છ  વચારે છે :) હ ! ઓહો ! Ô વ તÕ (કહકર) 
ા કહતે હ ? યે હમકો કહતે હ ? ( લે છ) નહ  સમજતા, ( ફર ભી) બરાબર 

ટકટકાકર દેખતા હૈ આંખે ફાડકર. સમજમ આયા ? 
‘ વ ત’કા અથ ઐસા  હૈ  ‘तरेा अिवनाशी काण हो‘. तब ताल ही.... 

ताल ही.... આમ  યાં  સાંભ ું,  પ રણમી  ગયો.  उ होनवेाले अ 
आनदंमय.... સમ ય છે ? ‘अम‘ એમાં (-ટ કામાં) એમ છે ને ? ‘अम‘ છે. 
‘अम‘ એ હતોને (શ દ) ઓલામા ંપાંચમી ગાથામાં ? એવો અહ યા ‘अम‘ 
શ દ  છે. ‘अम‘નો અથ કય   છે  ‘અ યંત.‘ સમજમ આયા ? मढकेी भािंत... 
लगाकर दखेता ही रहता ह,ै  िक ुजब वहार–परमाथ  माग  पर सानपी.... 
એ પછ  આવશે, ન હ ? હા, એ  યાં ને  યાં આ ું, ઓલા તો પા ું આગળ ું. 

ताल ही उ होनवेाले अ आनदंमय अौओुसं े िजसके नऽे भर जात े
ह.... આહાહા ! ઓહો ! ‘તેરા ક યાણ’ ઐસા અથ હૈ ? ( લે છના) આંખમાંથી 
(આં ુ) આમ.... યાંય (પાંચમી ગાથામા ંપણ) શ દ તો એનો એ જ છે अम. 
अौओुसं.े.... आनदंमय अौ—ुઆ  ‘હષના આં ુ‘  નથી  કહેતા  ?  ÔआनदंमयÕનો 
અથ એ (છે). આપણ ેહષના આં  ુકહે છે.  યાં ( હ દ   ાતમાં) Ôહષના આં ુÕ 
નહ   કહત ે? બહુ હષ આતા  હૈ  ન ?  દ કરો બહાર(થી આવે  તો) બહુ  ેમમા ં
હષના આં  ુઆવે ઉસકો. ઐસે ઉસકો હષકા આં  ુઆયા. िजसके नऽे भर जात े
ह ऐसा वह लेछ इस ‘ि’ शके अथ को समझ जाता ह.ै યો.  હવે  ઉપમા  
(- સ ાત) આયેગા.         ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૪ 
ગાથા - ૮ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧૨,  ુ વાર, તા. ૩-૧૦-Õ૬૮ 
 
સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર.  આઠવ   ગાથા  ચલતી  હૈ.   

શ યકા વો થા  ક જબ  યવહારનય આદરણીય નહ  હૈ ઔર  નષેધ કરનેલાયક 
હૈ, તો  ફર અકેલા પરમાથકા ઉપદેશ દેના થા. સમજમ આયા ? 

છ  ગાથામ કહા  ન ?  ક આ મા  ાયક પ એક વ પ  હૈ  વહ   કા 
વષય  હૈ  (ઔર)  વહ   વ ુ વ પ  હૈ.  ુભ-અ ુભ  (અથાત્)  ુ ય-પાપકે 
ભાવ પ વો  ાયકભાવ હોતા નહ , ઉસ કારણસ ે(વહ)  મ -અ મ  હૈ નહ . 
ઉસકા  નષેધ  કર  દયા,  ( ક)  વ ે યવહારનયકે  વષય  હ.  વતમાન  ચૌદહ 
ુણ થાન  યવહારનયકા  વષય ઔર અ ુ નયકા  વષય હૈ,  ઉસકા તો  નષેધ 

કર  દયા.  ાયક વ પ  ચદાનંદ એક પ  હૈ  વહ  આ મા  હૈ,  વહ   ૂતાથ  હૈ  ને 
વહ  સ ય  હૈ.  ઉસક     કરનેસ ેસ ય દશન હોતા  હૈ. ઔર સાતવ  ગાથામ 
કહા  ક  ુણ- ુણીકા ભેદ વો ભી  યવહાર હૈ. ‘ ાન-દશન-ચા ર  વો આ મા..’ 
‘વો આ મા...’  વહ ભી  યવહાર  હૈ  (ઔર)  યવહાર છોડનેલાયક  હૈ, આ ય 
કરનેલાયક નહ . 

ઐસા કહા તો  શ યને    કયા  ક  યવહાર કહના હ   ા કામકા હૈ ? 
ુમ એક પરમાથ હ  કહો ન ? સમજમ આયા ? (આ મા) અકેલા  ાયક વ પ 

હૈ—ઐસા  પરમાથ  કહો,  ઐસી  યવહારક   બાત    (કરતે  હો)  ?  ુ હ 
‘ યવહાર‘  કહકર  તો  યવહારકો  છુડાના  હૈ,  તો  યવહાર  કસ  કારણસે  કહત ે 
હો ?  વો   આઠવ  ગાથામ  હૈ  ન ?  ( યવહાર)  ા  હૈ  ઉસકા  ાત  કહા. 
ભૈયા !  ુન. કોઈ  લે છ  થાનમ (- ે મ)  ા ણ ચલા ગયા,  લે છક  વ તીમ 
ા ણ ગયા.  ા ણન ે‘ વ ત‘ ઐસા કહા. સમજમ આયા ? ન ક આવો.. 

ન ક.....  યાંથી  તપસી  બોલે  યારેને  પણ. આહ   તો જ યા  ઘણી  છે  મોઢા 
આગળ. 

ુમ  ુ: ઠવણી કાઢ  નાખો. 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ઠવણી  જુદ   વાત,  હ   ઠવણી  સવાય  પહોળા 
(થઈને)  બેઠા  છે એ તો  (જ યા)  કરો  (- યવ થત  બેસો).  યહ આ મા  હૈ  વો 
ુવ વ પ એક  ાયક પ હૈ, વહ  યહા આ ય કરનેલાયક હૈ, ધમ   વકો વહ  

અવલંબન ઔર આ ય  કરનેલાયક  હૈ.  વો  યહા  થાપન  કરના  હૈ.  ઉસમ જો 
ચૌદહ  ુણ થાન યા  ુભા ુભભાવ હોત ેહ વ ેભી આ ય કરનેલાયક નહ , પણ 
નષેધ કરનેલાયક હૈ અથાત્ ઉસ તરફકા લ  છોડનેલાયક હૈ. સમજમ આયા ? 

ઔર  સાતવ   ગાથામ  ઐસા  કહા  ક  ‘ ાન–દશન–ચા ર કો  ા ત 
આ મા‘—ઐસા  યવહાર ભી  નષેધ  કરનેલાયક  હૈ.  ક તીન ભેદ  (કરને)મ 
ભેદ (- વક પ) હો  તા હૈ ઔર  ાયક ચૈત ય એક વ પ હૈ વો અભેદ ભેદસે 
(-ભેદકો છોડકર) લ   તા  હૈ અભેદ ઉપર, પણ (અના દસે) ભેદ ઉપર લ  
હોનેસે  અભેદ  દેખનેમ  (- મ)  આતા  નહ   ઔર  અભેદ  દેખે  બના 
સ ય દશન—ધમક   પહલી  ુ આત  હોતી  નહ .  સમજમ આયા  ?  એક પ, 
અભેદ, એકાકારક    હુએ  બના સ ય દશન હોતા નહ .  

( શ યકા  :)  ‘ ુમન ેતો  યવહારકા  નષેધ કર  દયા,  ( ફર)  યવહાર 
કસ કારણસ ેકહત ેહો ? અકેલા પરમાથ હ  કહો ન ?‘ ઉ ર  દયા  ક, જુઓ 
ભાઈ  !  ા ણ  હૈ  વો  લે છક   વ તીમ  ચલા  ગયા  (ઔર)  ‘ વ ત’  કહા. 
‘ વ ત‘કા અથ  વો  સમ   નહ ,  તબ  લે છ  ા ણક  ઓર આંખ  ફાડકર 
ટકટક  લગાકર દેખત ેરહતા હૈ. અ ુકરણ (કરતા હૈ  ક)  ા (કહનેમ) આયા ? 
ા કહતે હ ?  ા કહતે હ ? બાદમ વહ   ા ણન ેઅથવા દૂસરેને આકર ઉસ 

( વ ત)  શ દકા  અથ  કયા  ક  જુઓ  ભાઈ  !  ‘ વ ત‘કા  અથ  ઐસા  હૈ, 
ુ+અ ત=તેરા  અ વનાશી  ક યાણ  હો.  (ઈસ કાર)  ઉસક   લે છ  ભાષામ 

સમ યા  (અને)  યારે વો સમજ ગયા  ક ઓહો  !  ‘ વ ત‘મ તો ઐસા અથ 
ભરા હૈ ! આંખમ હષકા આં  ુઆ ગયા ઔર વો ‘ વ ત‘કા અથ સમજ ગયા. 
સમજમ આયા ? વો  ાત  દયા.  

ઐસે... યહા લેના  હૈ,  દેખો  ! इसीूकार....  ‘ि’ शके अथ को समझ 
जाता ह.ै...  યહા  તક  આયા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  લે છ  ઉસક   (-અપની) 
ભાષાકે  બના વહ સમજ સકતા નહ , તો ઉસક  ભાષામ કરના (-કહના) પડા  ક 
‘તેરા  અ વનાશી  ક યાણ  હો.’  આહા  !  ભાઈ  !  બહુ  અથ  સરસ  છે  આ 
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‘ વ ત‘નો. ઐસા આનંદ.. આનંદ  હો  ગયા.  હષકા આનંદ...  હષકા આનંદ... 
આ માકા આનંદ નહ , હષકા આનંદ. ઓહોહો ! બડ  અ છ  (બાત)  કયા. 

इसीूकार वहारीजन....  સં કૃતમ  તો  लोकः  ઐસા  પડા  હૈ  શ દ. 
લોકજન—લૌક કજન...  લોકજન—લૌક કજન.  ‘ યસં હ‘માં  આવે  છેન ે
ભાઈ  ?  ‘લોકો ત.....  યવહાર ....‘–એ  શ દ  છે  (અહ ).  જુઓ  !  लोकः.. 
लोकः.  લોકભાષા(માં)  લોકમાણસ  છે— યવહાર જન  છે—એ લોકો–માણસ–
જન  સમજે  છે.  યવહાર જન..  लोकः શ દ  હૈ  ને  ?  ‘लोकोडाेिभिहत े
सित...‘ –યે શ દ હૈ સં કૃતમ. તો, એનો અથ અહ યા કય  (કે) वहारीजन—
જે લોકમા ં યવહાર –લૌક કજન હૈ વો भी.. વો भी.. જૈસ ેવો  લે છ ‘ વ ત‘કા 
અથ નહ  સમજતા થા, ઐસ ેલૌ કક वहारीजन भी ‘आा‘ शके कहन ेपर..... 
‘આ મા’  ઐસા  કહા.  ઐસા  શ દ  કહન ે પર  ‘आा‘ शके  अथ का ान न 
होनसे.े.... ‘बिहृत‘ (શ દ છે) એનો અથ કય ને ? ‘बिहृत’કા અથ  કયા.  

‘आा‘ शके अथ का ान न होनसे.े.... વો  લે છકો  ‘ વ ત’ (શ દકે) 
અથકા  ાન ન હોનેસે ટગટગ દેખતે હ, (ઐસે) આ લૌ કકજન હૈ ઉસકો કહા  ક 
‘આ મા’. યે  ા કહતે હ ? આ મા  ા હૈ ? ઐસે ટકટક  લગાકર (દેખના યે) 
અ ુકરણીય    હૈ,  (ઉ હ)  કહનેવાલેકા  તર કાર  નહ .  સમજમ આયા  ? 
(‘આ મા’ શ દ)  કહતે હ ઉસકા  તર કાર  નહ ,  પણ  ‘યે  ા  કહતે હ‘ ઐસે 
ટકટક  લગાકર દેખત ેહ. સમજમ આયા ? ‘आा‘ शके अथ का ान न होनसे े
कुछ भी न समझकर.....  કુછ સમજે નહ   ( ક)  ા  કહતે હ  ‘આ મા’ ?  યે  તો 
આ મા... આ મા...  (કરતે હ) પણ  ા  (હૈ) આ મા ? मढकेी भािंत.....  ‘મઢા‘ 
ા  કહતે  હૈ  ુ હારેમ ?  ‘મઢા‘  હ   કહતે  હ.  ઘેટા,  હમારેમ ઘેટા  કહતે  હ.  વો 

મઢેક  માફક ટકટક  લગાકર દેખતા હૈ. દેખો ! ઉતની અ ુકરણ (કરને)ક    તો 
ઉસક  હૈ. સમજમ આયા ? ઇતના તો પા  હૈ. ‘આ મા‘ શ દકા (અથ) સમ  
નહ , પણ ‘આ મા‘ (માને)  ા કહત ેહ,  ા કહતે હ—ઐસા કહનેવાલેકે  ત 
બહુમાનસે  ટકટક   લગાકર  દેખત ે હ.  ઇતના  તો  ઉસકા  બહુમાન  હૈ.  સમજમ 
આયા ? 

मढकेी भािंत आखँ फाडकर टकटकी लगाकर दखेत े रहत े ह, िक ु जब 
वहार–परमाथ  माग  पर सानपी महारथको चलानवेाले.....  ા કહત ેહ ? 
વો  ‘આ મા’કા   અથ  કહનેવાલા...  ‘આ મા’કા અથ  કહનેવાલા  કૈસા  હૈ  ?  ક 
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યવહાર ઔર  પરમાથ  માગ  પર  સ ય ાન( પી)  મહારથકો  ચલાનેવાલા  હૈ. 
ક જબ સમ ના હૈ દૂસરેકો, તો  વક પ તો આયા હૈ—ઐસા લેના હૈ ભાઈ! 

યહા  કેવલી  લેના  નહ   હૈ,  ( ક)  વો  (આચાયકે)  સમયક   બાત  હૈ  ન  ? 
ુનનેવાલા આયા  (ઔર આચાયને)  ‘આ મા’  કહા.  તો,  ‘આ મા‘  ા  હૈ  યે ? 

આ મા (માને)  ા ?  યે  ા કહતે હ ? –(ઐસે) ટકટક  લગાકર ( ુનનેવાલા) 
દેખતા હૈ. વો ‘આ મા’ કહનેવાલા અથવા દૂસરા કોઈ ભી આચાય અથવા  ુ ન, 
ાની... वहार.....  દેખો ! પહલે  યવહાર  લયા હૈ. હૈ ? वहार–परमाथ  माग  
पर અથાત્ વો સમ નેવાલા—’આ મા’કા અથ કહનેવાલા— યવહારમ આયા 
હૈ,  વક પમ આયા  હૈ.  ઉસકો  (-અ ાનીકો)  સમ ના  હૈ  ન  ?  તો  (આચાય) 
યવહારમ આયે હૈ. પરમાથમ તો હૈ હ . અંતરમ  ન ય—’ ાનાનંદ  વ પ હૂ’ 
ઐસા  ભાન—તો  હૈ.  હૈ  ઉસમ  (- ન યમ),  પણ  વો  સમયમ  સમ નેકા 
વક પ— ુભભાવ આયા હૈ, તો  યવહાર (- વક પ) આયા હૈ ઔર  ન ય (તો 
હૈ હ )—દોન  હ. સમજમ આયા ? 

યહા  તો  વક પ  સમ નેકા  હૈ  ન  ?  (ઈસમ)  યવહાર  પહલે  આયા 
(ઐસા)  ા (-કહા હૈ ?) યહા તો  ન ય- યવહાર દોન  સાથમ હ  હૈ. (દેખો ! 
યહા)  ા  કહત ે હ  ?  वहारमाग -परमाथ  माग ....તો  (દોન )  સાથમ  હ   હૈ. 
( :)  યવહાર    કહા  પહલે  ?  (સમાધાન:)  ક  ઉસકો  (-આચાયકો) 
સમ નેકા  વક પ  આયા  હૈ  (ઈસ લયે).  તો,  વક પ  વો  યવહાર  હૈ  અને 
અંદરમ  વક પસ ેર હત ‘મ  ુ  આનંદ,  ન વક પ આનંદ હૂ‘ ઐસા  ન ય તો 
હૈ  હ .  ન ય  તો  હૈ  હ ,  પણ  ન ય  (- ન વક પ)  યાનમ  જબ  ન  રહે.... 
(અથાત્)  ન યક   પ રણ ત  તો  હૈ  હ— ુ ,  ાતા- ા  (ઔર)  આનંદક  

અવ થા તો હૈ હ , પણ  વ પમ  થર નહ  (તબ  વક પ આયા હૈ.) 
સમજનેકે  લયે  ( જ ા ુ)  આ મા લાયક  હોકર  આયા  હૈ.  ક 

‘આ મા‘ કહા તો ઐસ ેટકટક  લગાકર (દેખતા હૈ). (ઉસકો અ ચી/ નષેધ નહ  

હૈ  ક)  ા  કહત ે હ  ઐસા  આ મા..  આ મા..  ?  હમ  સમજમ આયે  ઐસા 
કહો..... ભીખાભાઈ ! ‘હમ સમજમ આયે ઐસા કહો’ (ઐસા કોઈ કહે) વો તો 
ુનનેકો લાયક હ  નહ –ઐસા કહતે  હૈ. સમજમ આયા ? એણે (સાંભળનારે) 

એમ નથી ક ું  કે  ‘અમને સમ ય એ ું  કહો’.  (એ  વચારે  છે  :)  ા કહત ેહ  
યે  ?  (ઇસ  કાર)  ઈતના  ‘આ મા’  (શ દ)  ુનકર,  ઉસક   અ ુકરણ  કરનેક  
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ઈતની  ુ   તો  હૈ ઔર સમ નેવાલા જબ સમ તા  હૈ, તબ ભેદકા  વક પ 
આયે  બના સમ  સકતા નહ . સમજમ આયા ?  

દેખો  ! वहार–परमाथ  माग  पर.....  પણ  (વો  દોન )  એકસાથ  હૈ  હ . 
યવહાર પહલા ઔર પરમાથ બાદમ ઐસા હૈ નહ . હૈ તો (સ ચા માગ) પરમાથ 
હ  અકેલા,  પણ  સમ નેકે  વ તમ  (-સમયમ)  યવહાર- વક પ આયા  હૈ  તો 
‘ યવહાર‘  આયા  ઐસા  કહત ે હ.  યવહાર  હૈ  તો  ઉસકો  (-આચાયકો)  ભી 
આ ય કરનેલાયક નહ , અંગીકાર કરનેલાયક નહ . વો કહગ.  

અ ાનીકો સમ નેકે  કાલમ  (આચાયકો)  વક પ— યવહાર આયા  હૈ, 
પણ વો  યવહાર આદરણીય હૈ નહ . આહાહા ! ( યવહાર) આયે  બના રહતા 
નહ ,  ક  ઉસ  સમય  યાનમ  રહ  સકે  નહ   ઔર  ુનનેવાલા  આયા  તો 
‘આ મા’ (ઐસા  શ દ)  ઉસન ે (-આચાયને)  સબસ ે કહા.  તો  ઉસકો 
( ુનનેવાલેકો) ‘આ મા’ (ઐસા શ દ કહા) તો (વો) ટકટક  લગાકર (દેખતા હૈ). 
(ઇસ  કાર)  ઉસક   સમજનેક   ઇ છા  તો  હૈ—ઐસા  (આચાયકો)  લગા  (તો 
સમ નેકા)  વક પ આયા.  યહ  વક પ આયા  વો  યવહાર  હૈ ઔર અંતરમ 
વક પસે  ર હત  ન ય  દશન– ાન–ચા ર ક   જો  પ રણ ત—વીતરાગ 

અવ થા—હૈ વો  ન ય હૈ, વો પરમાથ હૈ. સમજમ આયા ?  
वहार–परमाथ  माग  पर सानपी महारथ..... દોન  હ ન ? દો હ તો 

સ ય ાન  (ભી)  ઐસા  હુઆ.  ન યકા  ભી  ાન  હૈ  અને  યવહાર- વક પ 
આયા ઉસકા ભી  ાન હૈ. माग  पर सानपी महारथको चलानवेाले.... દેખો ! 
ન યકા  ભી  અ ુભવ  હૈ ઔર  વક પ  ભી આયા  વો  યવહાર—દોન કા  હ  

વતન વતમાનમ હૈ. 
ઐસે  सानपी महारथको चलानवेाले सारथीकी भािंत.....  ‘સારથી‘ 

હોતા  હૈ  ક  નહ  ? ભગવાનકા  રથ  નકલતા  હૈ  તબ  ‘સારથી‘  બૈઠતા  હૈ  ન ? 
સારથી. ઐસે  યવહાર ઔર  ન યકા ભાન તો હૈ (તથા)  યવહારમ આયા તો 
ઉસકો  મહારથ  ચલાનેવાલ ે મહાસારથી  સમાન  કહા. सारथीकी भािंत अ कोई 
आचाय  अथवा ‘आा‘ शको कहनवेाला..... ઐસા  લયા  હૈ  ક  વો  ( કસીને) 
‘આ મા‘  કહા,  (પર)  કહનેવાલેકો  કદા ચત્  (સમ નેકા)  અવસર  હો  તો  ભી 
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( ુનનેવાલે)  ન  સમજે.  તો  કહતે  હ,  (આચાયને)  કહ  દયા  આ મા,  પણ 

( ુનનેવાલા) ન સમ  અથવા પોતાને (- વયં આચાયકો) સમ નેકા  વક પ ન 
આયા ઔર  (તબ)  દૂસરા આ  ગયા.....દૂસરા આ  ગયા.  (એન ે લા ુ ં કે) આ 

(સાંભળનાર) કાઈ  વચારમા ંછે  ક  ા કહતે હ ? ‘આ મા’ (ઐસા) ઉસકો કહા 
હૈ, (પણ વો) સમજતા નહ  ‘આ મા’કો. (તો) ઉસકો–દૂસરેકો ભી (સમ નેકા) 
વચાર આયા— વક પ આયા. वहार–परमाथ  माग  पर सानपी महारथको 
चलानवेाले सारथीकी भािंत.... સમજમ આયા ? अ कोई आचाय  अथवा ‘आा‘ 
शको कहनवेाला य ंही वहारमाग म रहता आ..... દેખો !  વક પ આયા ન ? 
ભેદસ ેકહના (ઐસા) એક  યવહાર ( વક પ) આયા. સમજમ આયા ? 

वहारमाग म रहता आ....  ‘वहारमाग म रहता आ‘કા  અથ  ા  ? 
વક પ આયા હૈ ઉસમ ઉસકા વતમાન લ  હૈ.   તો  ય પર હ  હૈ—અભેદ 
ઉપર હ  અ ુભવ  હૈ,  પણ  યવહારમ આયા  તો  વક પમ આયા  હૈ.  સમજમ 
આયા ? તો वहारमाग म रहता— વક પમ રહતા—आ.... ‘रहता आ‘ (યહ) 
યવહારસે  કહા  હૈ,  ન યસ ે યવહારમાગમ  ાની  હૈ  નહ .    ભાઈ  !  લે  ! 
ન યસે  ાની  યવહારસ ે ુ ત  હૈ,  પણ જબ  વક પ આયા  તો  ‘ યવહારમ 
રહતા હુઆ‘ ઐસા  યવહારસ ેકહા હૈ. સમજમ આયા ? 

આ  ગાથાઓ  તો  બહુ  મા મક  બધી  ગાથાઓ  આવી.  વીતરાગદશન, 
આ મદશન—એક  હ   બાત,  તા વક  વાત.  ઓહોહો  !  ઈતના  (ભેદ)  ભી 
પાલવતા (- વીકાય) નહ .  દેખો ! તીન(ભેદ)ક  અપે ા એક (અભેદ) હ  લગ. 
તીનસ ેસમ ત ેહ,  પીછે  ‘ ાન હ  આ મા‘  (ઐસા ભેદ)  વો ભી  યવહાર  હૈ. 
યો ! ઐસે કરતે.. કરતે.. વહા (અભેદ તક) લે  યગ. સમજમ આયા ? 

ભગવાન આ મા અનંત  ુણ પ એક વ પ ઐસી જો  ચીજ  હૈ  ઉસક  

  કરના—અભેદકા  આ ય  કરના—વહ   મો કે  માગક   ઉ પ   હૈ.  પણ 

અ ાની લોકજન....લોકજન... (ટ કામ) ‘लोकः’ કહા ન ? વહ, ઉસક   યવહાર  

ભાષા  હો  (-ભાષામ  કોઈ  કહે)  તો  સમજ  સકતા  હૈ.  ભાષા  યવહારસ ે હ , 
સમજના  તો  હૈ  અભેદ.  સમજના  તો  ઉસકો અભેદ  હૈ ઔર  કહનેવાલેક   ભી 
અભેદમ હ    હૈ. પણ સમ નેકા  વક પ આયા હૈ તો  યવહારમાગ પર.... 
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આયા  ન  ? वहारमाग म रहता आ....  સમજમ આયા  ? वहारपरमाथ पथ-
ूािपत... ...... वहारपथम ् आाय.... એમ છે ને ? वहारपथम ् आाय.... 
યવહારપથમ રહતા હુઆ.... आाय... 

ોતા :  યવહારમાંથી આ થા થઈ  ય ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આ થા  ાં  કર  ? એ વળ   ાંથી  કા ું ?  યે  તો 

યવહારમાગમ  ‘आाय’  થ..  થ..  થ..  થત  યહા  હૈ.  ‘હૈ’  ઇતના  કહા. 
સમજમ આયા ? 

वहारमाग ....ખરેખર તો સ ય   ાની ચોથે, ( ાવક) પાંચમે, ( ુ ન) 
છ ે ( ુણ થાનમ)  યવહારસ ે ુ ત હ  હૈ. પણ જબ ઐસા (સમ નેકા)  સંગ 

આયા  તો  ુભ  વક પ આતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  તો  વો  ુભ  વક પકો 
‘ યવહારમાગમ  હૈ‘ ઐસા  યવહારસ ેકહનેમ આયા  હૈ,  ન યસે તો ઉસમ  હૈ 
નહ . સમજમ આયા? 

ોતા : .....  યવહારસે કહતે.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  યવહારસ ેકહતે હ ( ક)  યવહારમ આયા,  ન યસ ે

તો  યવહારસે  ુ ત હ  હૈ. એ દેવા ુ યા ! આવી વાત છે. वहारमाग म रहता 
आ....  ક આ મા એક પ અભેદ  હૈ  ઉસકો ભેદ  કરકે સમ નેકા  વક પ 
આયા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  આ મા  જો  ાયક પ  એક વ પ  હૈ  ઉસકો 
સમ નેકા—ભેદસ ે સમ નેકા— વક પ આયા  તો  યવહાર આ  (હો)  ગયા. 
યહ કહત ેહ  ક  યવહાર  થાપનેલાયક હૈ,  યવહાર ‘હૈ‘  યે બરાબર હૈ. ‘હૈ‘કા 
અથ (અ ત) હૈ, અંગીકાર કરનેલાયક નહ . સમજમ આયા ? આહાહા !  

वहारमाग म  रहता  आ  आा  शका  यह  अथ   बतलाता  ह.ै....आा 
शका  यह  अथ   बतलाता  ह ै िक ‘दशन,  ान,  चािरऽको  जो  सदा  ूा  हो‘.....  
દેખો ! ભેદ કરના પડા ઉસકો. અભેદ ચીજ હૈ ઉસમ કોઈ દશન  ભ  હૈ,  ાન 
ભ  હૈ, ચા ર   ભ  હૈ—ઐસા હૈ નહ . વ ુ તો અ ભ  હૈ એકાકાર  ાયક 
વ ુ.  વહ   અભેદ,  વહ   ( ૂતાથ)  ચીજ    કરનેલાયક  ઔર  આ ય 
કરનેલાયક  હૈ.  પણ  વો  સમજનેવાલા  સમ   નહ   ‘આ મા’કા  અથ  ઔર 
અપનેકો  (-કહનેવાલેકો)  સમ નેકા  વક પ  આયા.....સમજમ  આયા  ?  તો 
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ઉસકો સમ યા.  ા ?  िक ‘दशन, ान, चािरऽको जो सदा ूा हो‘.... सदा ूा 
हो....  ા,  ાન  ઔર  લીનતામ  સદા  ા ત  હો....  ‘अतित गित इित 
आा‘.—યે  ‘આ મા’  ાન-દશન-ચા ર કો  ા ત  હો  વો  આ મા.  ઐસા 
આ મા....  દેખો ! ઇતને (ભેદકો)  યવહાર કહા, ઇતના (ભેદ) ભી  યવહાર હૈ. 
આહાહા ! સમજમ આયા ?  

અહ યા (અ ાની) તો હ  દયા, દાન,  ત, ભ ત એ  યવહાર (છે અને) 
યે  યવહાર કરતે.. કરતે  ન ય હોતા હૈ (ઐસા માનતે હ). એ તો  ાંય રહ  ગઈ 
તાર   ધી વાત. ઉ ટ  બાત હૈ. યહા તો ઈતના  યવહાર ભી કહનેમ આ ગયા 
હૈ....  વહ  કહગે  ક  હમ  ભી  અ ુકરણ—આ ય  કરનેલાયક  નહ ,  અંગીકાર 
કરનેલાયક  નહ .  વો ભેદસ ે કહતે  હ  યે  હમ અંગીકાર  કરનેલાયક  નહ   (તથા) 
ુમકો  કહતે  હ  ક  ‘દશન- ાન-ચા ર કો  ા ત  (હો  વહ)  આ મા‘—(ઐસા) 

ભેદસ ે ુમ  ુનત ેહો, પણ ભેદ  ુજે (ભી) અંગીકાર કરન ેલાયક નહ .  ુજે ભી 
ભેદસ ે અભેદમ  ના  વો  ુજે  અંગીકાર  કરનેલાયક  હૈ. આહાહા  !  સમજમ 
આયા ? 

दशन, ान, चािरऽको जो....  ‘दशनानचािरऽायततीा….‘    अतित 
(इित) आ  એ આ ું ને ? अतित आ. બરાબર છે. जो... जो सदा ूा हो. સદા 
દશન,  ાન... જુઓ,  યવહારસ ેભી ઐસા નહ  કહા  ક ‘જો રાગકો  ા ત હો, 
રાગ(કા) કતા હો.‘ સમજમ આયા ? ‘ યવહાર(કા) કતા હો યે આ મા‘—ઐસા 
નહ   લયા ભાઈ ! ઇતના  લયા  ક દશન– ાન–ચા ર કો  ા ત હો..  ા ત હો. 
આ  દશન– ાન–ચા ર કો....  દશન– ાન–(ચા ર )કો  ા ત હો  વહ આ મા—
ઈતના કહનેમ આયા વો ભી  યવહાર હૈ. 

  ોતા : સાતમી ગાથાનો  યવહાર લીધો.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, એ ક ું. સાતમી ું લી ું... સાતમી (ગાથા)માં લી ું 

એ બ ુ ંકાઢ  નાં ું. અહ  તો એ કહે ું છેન ે! હ  પછ  આગળ (-વધારે) કાઢ  

નાખશે. આગળ  (કહશ ે કે)  ‘એક  ાન  ત ેઆ મા...  ાન  તે આ મા‘—(વહ) 
યવહાર (ભી) છોડ દે. ‘ ાન ત ેઆ મા‘ યે બાત ભી છોડ દે. 
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પહલ ે (છઠવ   ગાથામ  ‘ મ -અ મ   નહ ‘  ઐસા  કહકર)  ચૌદ 
ુણ થાન  ઐસા  (ભેદ)  નકાલ  દયા,  પીછે  (સાતવ   ગાથામ)  ાન–દશન–

ચા ર (કા ભેદ)  નકાલ  દયા. વો યહા (આઠવ  ગાથામ કહતે હૈ  ક) સમ નેમ 
ાન-દશન(કા ભેદ) આયા હૈ.  યવહાર- વક પ આયા હૈ તો ધમ  સમ તે હૈ. 

આતા  હૈ  ન  વો  ‘મો માગ કાશક‘મ  ?  ‘ધમકા  લોભી.‘  ‘મો માગ કાશક‘મ 
આતા હૈ ( ક) ધમકે લોભી  ાણી આતે હ, તો  શ ત રાગ—કષાયકા ઉદયભાવ 
સંત– ુ નય કો, આચાય કો આ  તા હૈ. (પહલા અ ધકાર, આચાયકા  વ પ). 
સમજમ આયા ? 

ઉસકો  (- જ ા ુકો)  સમજનેક   ઇ છા  હૈ  ઔર  (આચાયા દ)  અપને 
યાનમ  હૈ  નહ .  સમજમ  આયા  ?  (ઈસ લયે)  યાલ  આ  ગયા  ક  યે  તો 
સમજનેક   ઇ છાવાલા  ાણી  હૈ.  (આચાયા દ)  વયં  યાનમ  હ  નહ ,  તબ 

(સમ નેક )  ઇ છાવાલેકા  લ   પર ઉપર ગયા  ન ?  સમજમ આયા ? અપને 
યાનમ હો, તો તો વો (સમ નેક ) બાત હૈ હ  નહ . આનંદ વ પમ રહના વહ  

ચીજ  (કરનેયો ય)  હૈ.  રહના  તો  અંતર  વ પમ  (હૈ),  અભેદમ    લગાકર 
થર  રહના  વો  હ   કત ય  (અથાત્)  કરનેલાયક  હૈ.  પર  ઉસ  સમયમ  ઉસમ  

(- વ પમ)  યાન  લગાકર  રહ  સકે  નહ   ઔર  સામને  ાણી  ‘ધમકા  લોભી’ 
દેખા.... સમજમ આયા ?  ક આ મા સમજનેમ ઉસક  આકા ા— જ ાસા હૈ. 
તો કહા, ‘ભૈયા ! યે આ મા દશન— ા— વ ાસ કરતા હૈ, વો  ાનકો  ા ત 
હોતા  હૈ,  વ ાસકો  ા ત હોતા  હૈ, શાં તકો— થરતાકો  ા ત હોતા  હૈ—વો 
આ મા.’ બસ. હાલે-ચાલે તે આ મા,  થર હો તે આ મા—ઐસા તો નહ  કહા 
યહા. બોલે ત ેઆ મા, જોરથી બોલે ત ેઆ મા,  દ ય વ ન કરે તે આ મા (-ઐસા 
નહ  કહા). 

ોતા :  સ  ભગવાન આ મા ન થયા. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  પણ  (આ મા) ઐસા  હૈ  હ   નહ .  સમ નેમ ઈતના 

યવહાર  (-ભેદ) આય ે બના  રહતા નહ ,  (સમ નેવાલે) ઔર સમજનેલાયક 
વકો—દોન કો. 
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ભગવાન આ મા  ૂલ  ‘રકમ.’  દૂસરે તો અનંત  ુણ હ, પણ दशन, ान, 
चािरऽको  जो  सदा... सदा... सदा  (શ દ  છે)  હ   !  જો  ા ત  હો.....સમજમ 
આયા ? सदा ूा हो वह आा... वह आा ह.ै... ઐસા  (આચાયા દને) કહા. 
ઓહો ! સમજને(કે) લાયક.... સમજનેકે લાયક  વ ભી  કતના (તૈયાર હૈ) ? 
ક  જહા  ઇતના  યવહારસે  સમ યા....  પાંચવી  ગાથામ  કહા  ન  ? 
‘ूमाणीकत म ्Õ....  માણ  કરના.  જો  (ય દ)  મ આ મા  દખા   (તો)  માણ 
કરના  ુ ! અ ુભવ કરકે  માણ કરના. મ,  ‘આ મા’  ુજે  દખા   ક આ મા 
ઐસા  હૈ  ‘એક વ- વભ ત....‘  વભાવસ ેએક વ  હૈ,  વક પ આ દસ ે વભ ત 
હૈ—ઐસા  દખલા   તો  માણ  કરના—અંત ુખ  અ ુભવસે  માણ  કરના, 
માણ કરના હ . સમજમ આયા ?  

યહા  ુનનેવાલાન ેજહા આ માકા (અથ  ના)... દેખો ! ઐસા હ  યહા 
( જ ા ુ) આ મા  લયા હૈ. ઓહોહો ! આ માકા અથ સમજનેવાલા  ોતા ભી 
ઐસા—પા   લયા  હૈ. એકબાર યહા ઉસકો  ુનાયા  ક ભાઈ ! જો આ મા હૈ  
ન ? યે  ા,  ાન, ચા ર કો  ા ત હો, अतित गित વો તેરા आा. વો રાગકો 
ા ત હો,  ન મ કો  ા ત હો, પરકા કાયકો  ા ત હો (ઐસા હૈ નહ ,  ક) વો 

તો ઉસમ હૈ હ  નહ . આહાહા ! સમજમ આયા ? ઉસમ જો  કાલી  ા–
ાન–ચા ર   હૈ વો  ા ત હો, ભેદકો  ા ત હો, અભેદ ભી ભેદકો  ા ત હો—

ઐસે ભેદસ ેઅભેદકો સમ યા હૈ. સમજમ આયા?  
तब ताल ही.... ताल ही....  દેખો ! આહાહા ! ત કાલ આનંદ આ યો 

એમ અહ  તો (કહે છે). એવો જ  વ લેવો છે આહ . અહ યા વળ  પછ  થાશે 
ને આમ થાશે ને... એ વાતેય નથી આહ . અહ  તો अिभधये—ंતરત, સાંભળ ન ે
તરત. સમજમ આયા ? કુદકુદાચાય, અ ૃતચં ાચાય મહા  દગંબર સંત– ુ ન હૈ. 
ઉનક  અંતર અ ુભવ   ઔર  થરતા ઇતની થી  ક,  ોતા કો ભી ઐસા 
માનતે થે  ક હમારે  ોતાકો હમ કહતે હ તો તરત પામ  યેગા (- ુર ત  ા ત કર 
લગે). આહાહા ! સમજમ આયા ?  

વો તો પહલેસે (પહલી ગાથાસે) કહા હૈ ‘विंद ु सिस‘े— સવ  સ કો 
હમાર   ાનપયાયમ  હમ  થાપત ે હ ઔર  ોતાક   ાનક   પયાયમ  (ભી)  હમ 
અનંત  સ કો  થાપત ેહ. રાગ યા  વક પ યા શર રમ ( થાપતે) નહ , ( ક) 
વો તો પર હૈ. ઉસક— ોતાક   ાનક  પયાયમ અનંત  સ કો  થાપતે હ, પીછે 
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હમાર   બાત  ુનો.  ઔર  ુનનેસ ે તેરા  લ ....  હમન ે (તેર )  પયાયમ  અનંત 
સ કા  થાપન  કયા હ, તો ‘ સ  સમાન મ હૂ‘ ઐસા લ  તો  ુજે હુઆ હૈ. 
અબ  ઐસા  ુનને(કે  બાદ  અંતર)  એકા   હોકર  ુજે  અ ુભવ  હોગા  ઔર 
કેવલ ાન હોકર  ુજે  મો   ા ત હોગા,  .    હમારા ભી  મો  હોગા  (ઔર) 
ુ હારા ભી મો  (હોગા), ઐસા કહા. સમજમ આયા ?  

કુદકુદાચાય  દગંબર સંત– ુ ન વનવાસી, જગલમ રહતે થે. વ ેપરમા માકે 
પાસ ગયે થે. સમજમ આયા ? ભગવાન મહા વદેહમ  બરાજતે હ સીમંધર ,ુ 
ઉનકે પાસ વ ેગયે થે, આઠ  દન રહે થે ઔર વહાસે આકર યે શા  બનાયા હૈ. 
સા ાત્  પરમા મા  લોકનાથ  તીથકરદેવ  વંત વામી....  (ઐસા  શ દ  કહ ) 
આયા  હૈ ? બયાનામ. બયાનામ ૫૧૬ વષ પહલ ેભગવાન સીમંધર ભગવાનક  
તમા  થાપી  હૈ. યહા (સોનગઢમ) તો અભી  થાપી  હૈ, પણ ઉસસે પહલે—

૫૧૬  વષ  પહલે—બયાનામ  ( થા પત  ક   ગઈ)  હૈ.  ગય ે થે  ન  ગત સાલમ.  તો 
૫૧૬ વષ પહલ ે( તમા) ઉપર ઉનકા નામ  લખા હૈ : ‘ વંત વામી મહા વદેહ 
ે કે સીમંધર ભગવાન.‘ –ઐસા  લખા હૈ. સમજમ આયા ? ૫૧૬ વષ પહલેક  
તમા હૈ એક મં દરમ. વેદ મ  ુ ય હૈ— ુ ય નાયક હૈ. સમજમ આયા ? વો 

કહત ે થે  ન  કભી બહુત લોગ,  ક સીમંધર ભગવાનક   ( તમા)    થાપી ?  
અરે  !  ુનને. સીમંધર ભગવાનક   તમા ૫૧૬ વષ પહલે  વહા  મં દરમ  હૈ.  દો 
મં દર હ બયાનામ. સમજમ આયા ? ભગવાન કુદકુદાચાય ગયે થે વો પરમા માકે 
પાસ. વહ  પરમા મા વતમાનમ મહા વદેહ ે મ  બરાજમાન હ. કુદકુદાચાય તો 
વગમ ચલે ગયે. સમજમ આયા ?  

કહત ે હ,  ઇતના  યવહાર  સંતોકો....  સમ નેવાલ કો  ઇતના  યવહાર 
આતા  હૈ. અપની  પયાયમ  (- ુ ોપયોગમ)  રહ સકે  નહ  ઈસ લયે  ( યવહાર) 
આયા હૈ, સમજનાર માટ ેઆયા નહ  હૈ. 

ોતા : સાંભળનાર માટ ે( યવહાર આ યો) નથી.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  (આચાયને  પોતાના  કારણે  યવહાર  આ યો  છે.) 

સાંભળનાર ઉપર એમ ુ ંલ  કેમ ગ ુ ં? આહ  ( વ પમાં)  થર કેમ ન ર ા ? 
યાનમ હો તો  ‘આ સમજનેકે લાયક  હૈ, સમજનેકો આયા  હૈ‘ ઐસા લ    
ગયા  ?  અમરચંદભાઈ  !  આહાહા  !  માથે  (ઉપર)  ક ુંને  ?  યવહારમાગમાં 
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(આચાય)  પોતે  આ યા  છે.....પોતે  આ યા  છે.  सानपी महारथको 
चलानवेाले....  પોતાના  કારણ ે ( યવહારમાં)  આ યા  છે  એમ  પહેલા આ ુ ં કે  
નહ  ? માથે આ ું છે  દેખો ! वहार–परमाथ  माग  पर सानपी महारथको 
चलानवेाले  सारथीकी भािंत....  અપને  કારણસે  યવહારમ  આયા  હૈ  (ઔર) 
પરમાથમ હૈ.  યાનમ હો... અંતર  યાનમ—આનંદમ—મ તીમ—હો તો ‘કૌન હૈ 
સમજનેકે લાયક,  (ઉસકા  ુનનેમ)  યાલ  (-ઉપયોગ)  હૈ  ક નહ  ?’—(ઐસે) 
ઉનકો (-આચાયકો  ોતા) સમજે (યા) ન સમજે કહા પડ  હૈ ? સમજમ આયા? 

ોતા :  યાન તો એક સેક ડથી ઓછુ હોયન ે? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ  ભલે  હો.  યાન  અંદર આવ ે ને  ય, આવે  ને 

ય—એમ કરતાં... કરતાં... જો  થર ન રહ  શકે ઔર  યાલ આ ગયા  ક ‘યે 
તો કોઈ સમજન ેઆયા  હૈ,‘ (તો)  વક પ આયા, (વહ) અપને કારણસે આયા 
હૈ,  થર ન રખનેકે કારણ (આયા હૈ). ધમકે લોભીકો દેખકર કષાયકા કણ આતા 
હૈ—ઐસા  કહત ે હૈ  ન  (મો માગ કાશકમ)  ?  વક પ  આયા  હૈ  તો  અપને 
કારણસે  આયા  હૈ,  પરકે  કારણસે  નહ   આયા  હૈ.  આહાહા  !  (‘આ મા’) 
સમ નેકા  વક પ ભી કષાયકા કણ હૈ, કષાયભાવ હૈ,  ુ યભાવ હૈ. આહાહા ! 
સમજમ આયા ? વો કોઈ આ માકા ધમ હૈ નહ . આહાહા ! 

વીતરાગ  સવ   પરમા મા….  ઐસા  માગ  પરમે રકા  હૈ.  લોકનાથ 
પરમા મા તીથકરદેવ—વીતરાગદેવ….. અના દસ ેઅનંત તીથકર ચલે આયે હ, 
(વતમાન) ભગવાન  બરાજતે હ, અનંત તીથકર હ ગે—સબકા માગ  (-કહના) 
એક હ  હૈ  ક સમ નેકા  વક પ આયા વો કષાય હૈ. આહાહા ! (સમ નેસે) 
કુછ લાભ હોગા  ક નહ  દૂસરેકો ? વો કૌન કહત ેહૈ લાભ હોગા  ક નહ  ? વો 
(લાભ) તો ઉસસે હોગા—ઉસકે કારણસે. ( ાની માનતે હ  ક)  ુજે સમ નેકા 
વક પ આયા, બસ. વો  વક પસે  ુજે ભી  ુ યબંધ હોગા,  ુજે સંવર– નજરા 
હોગી ઐસા હૈ નહ . આહાહા ! ભીખાભાઈ !  

‘એવો માગ વીતરાગનો, ભા યો  ી ભગવાન.‘ ઓલા (અ ય કોઈ) કહે 
છે કેવો માગ ? કેવળ એ ભા યોને  વનયનો..... ક ું, રહેવા  ો, હવ ેઆમ  યો. 
‘ઐસા મારગ વીતરાગકા, ભા યા  ી ભગવાન.‘  લોકનાથ પરમા માને  વક પ 
વના  દ ય વ ન  ારા ઐસા માગ આયા (-બતાયા) હૈ. યે (યહા) તો છ થક  
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બાત કરતે હ ન ? છ થ(કો) પરકો સમ નેકા ( વક પ આતા હૈ). વે  યાનમ 
રહ સકે  નહ   (તબ)  પર  લ   કયા  (ઔર)  વો  સમ —ઐસા  દો  લયા  ન  ? 
‘આ મા‘  (શ દ)  તો  કહા  દૂસરેકો— વક પ  આયા  થા  તો  સમ નેવાલે(ને) 
‘આ મા‘  (શ દ) કહા. સમજે ? પીછે  વક પ ન રહા ઔર  યાનમ ઉતર ગયે, 
(તો)  વ ત  ન  રહા  ઉસકો  (અથ)  કહનેકા.  (કહનેવાલા)  દૂસરા આયા,  ઉસકો 
યાલ આયા  ક યે કુછ સમજનેક  ઇ છા કરતા હૈ. તો ઉસકો ભી  વક પ આયા 

તો  સમ તે  હ—કહતે  હ. આહાહા  !  દેખો  માગ  !  દેખો  વીતરાગકા  માગ  ! 
આહાહા  ! ઐસા માગ તીનકાલમ સવ  વીતરાગ  સવા કહ  હોતા નહ , કહ  
નહ  હોતા. બધા  મોટા..  મોટા.. એ મોટ   વાતો  કરે,  ણે....આહાહા  !  ધમ.. 
ધમ.. ધમ..  ણે (થાય છે). 

ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : લ ું છે, ઓલામાં આવે છે. મહાસાગર ....માં ધમને 

ઉછેય  છે. કોને કહેવો ધમ ? ભગવાન ! ભાઈ ! આહાહા ! બહારની ધમાધમ 
જડની  યા છે અને અંદર ઓલો રાગ થાય એ તો  વકાર છે. ધમ તો, આ મા 
અખંડાનંદ  ુ  હૈ  ઉસક—અભેદક     કરના  વો  ધમ  હૈ.  ઉસ ચીજક   તો 
ખબર ભી નહ ,  ુના હ  નહ , ( ફર) કહાસ ેધમ હોગા ?  

યહા  તો  ઉસન ે (- ોતાને)  ુના  ‘આ મા’કો  ઐસા  કહતે  હ.  સમજમ 
આયા?  (‘આ મા‘  શ દ)  ુના  હૈ,  પણ  સમજમ  આયા  નહ .  તો  ઉસક  
જ ાસા  સમજનેક   હૈ,  તો  સમ નેવાલા  મલે  બના  રહતા  નહ  ઐસા  ભી 
સ   કરતે  હ.  સમજમ  આયા  ?  ‘આ મા‘  કહનેવાલેને  કદા ચત ્ (અથ)  ન 
સમ યા,  પણ  સમજનેક   ધગશ.....ધગશ,  જ ાસા  હૈ  (તો  અ ય  કોઈ) 
સમ નેવાલા આય ે બના  રહતા નહ . ઉસકે  (-સમજનેવાલેકે)  કારણસે નહ , 
(લે કન) ઐસા  ન મ –નૈ મ ક મેલ હૈ ઐસે કહત ેહ. સમજમ આયા ? 

ોતા : શે ું આકષણ રહે છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આકષણક  કહા બાત ક  ?  ન મ -નૈ મ ક સંબંધ 

ઐસા હૈ. ઇસક  જહા સમજનેક  લાયકાત હૈ તો સમ નેવાલા  મલે  બના રહે 
નહ   ઐસા  ન મ –(નૈ મ ક)  સંબંધ  હૈ.  વો  સમજનેવાલા  હૈ  તો  ઉસકો  
(-સમ નેવાલેકો) આના પડા—ઐસા હૈ નહ . વો કતા ને વો કાય—ઐસા તો હૈ 
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નહ . સમજમ આયા? પણ જગતમ ઐસા હ  લાયકાતવાલા  ાણી હો (અથાત્) 
અપની ચીજકો સમજનેક   જસકો  જ ાસા હુઈ હૈ, તો (સમ નેવાલા) આયે 
કહ સે (ભી). દેખો ! સમજમ આયા ?  

જુગ લયામ  (- વ મ  કોઈ)  સમજનેકે  લાયક  હોત ે હ  તો  ઉપરસે  ુ ન 
ઉતરત ે હ.  ુના  હૈ  ક  નહ   ?  જુગ લયા  સમજે  ?  વો  ભોગ ૂ મકે  ( વ). 
ભોગ ૂ મ કહત ેહૈ ન ?  દેવકુ , ઉ રકુ  આ દ. (તો વહા) જુગ લયા હ ન ? 
જુગ લયા.  સમજનેક   લાયકાત ઓહો  !....  હો  તો  (ઉપરસે  ુ ન  નીચે  ઉતરતે 
હૈ.)  વહા  (ભોગ ૂ મમ)  તો  ુ ન  હૈ  નહ .  ુ ન  તો  મહા  અતી ય આનંદકા 
અ ુભવ  કરનેવાલે  હ,  ( જ હ)  ણમ  મ -અ મ   (દશા) આતી  હૈ.  ( ફર 
ભી)  ુ નકા યોગ (બના). સમજનેક  લાયકાત હૈ, તો  ુ ન ઉપરસ ેચલે  ત ેહો 
તો ઉનકો ઐસા  વક પ આતા હૈ  ક મ નીચે ઉત . (નીચે આકર) બૈઠ  તે હ 
ુ ન ઔર જુગલીયા આ  તે હ સબ. ખડ ેહો (વ ેકહતે હ), મહારાજ !  મા 

કરો. દેખો ! વહા  ુ ન નહ  હ, કેવલી નહ  હ. સમજમ આયા ?  
આવ ે છે  ને  ?  ઋષભદેવ  ભગવાનનો  વ  (આ દ)  બધા  ગયા‘તાને 

જુગ લયામાં ? (-હતાન ેભોગ ૂ મમાં ? વહા) ઉપરસ ે ુ ન આયે લો. (ઉ હ ને) 
સમ યા તો સમ કત પાયા  યાં. કોઈ  ન મ કા સંયોગ વતમાનમ ( નકટ)  ે મ 
નહ  (ઔર) દૂર  ે સે ઉપરસ ેચલ ે તે થે  ુ ન તો નીચે ઉતર ગયે. વહ અપન ે
કારણસે હ , અપને  કારણસે ઉતરે હ. ઐસી પયાય  (અપને  કારણસે  હુઈ  હૈ), 
ઉસકે (-દૂસરે  વ કે) કારણસે (હુઈ) નહ . ઐસા હ   વક પ આયા  ક મ યહા 

.  સમજમ  આયા  ?  તો  કહતે  હ  ક  જસક   યથાથ  ત વ  સમજનેક  

જ ાસા હૈ, ઉસકો સમ નેવાલા ન  મલે ઐસી બાત હૈ નહ . દેખો ! વો  મલા 
અથવા દૂસરા  મલા ઐસા (યહા) કહતે હ.  મલા...  મલે  બના રહે નહ  ઐસા 
કહત ેહૈ. ઓહોહો ! સમજમ આયા ?  કતની (-કૈસી) બાત કહતે હ, દેખો ! 

અ ૃતચં ાચાય,  કુદકુદાચાયકે  (-બાદ) એક  હ ર  વષ  પીછે  હુએ,  ન  

ુ ન  દગંબર વનવાસી. તીથકરકે (ઉપદેશકા) જૈસ ેગણધર અથ કરતે હ, ઐસ ે

કુદકુદાચાયક  (ગાથાકા) અથ અ ૃતચં ાચાય (કરતે હ). ટ કા  ુલી ન હુઈ હોતી 
(-ટ કામ ગાથાકે ભાવ ખોલે ન હોતે) તો  ા ઇસમ ભાવ ભરા હ (વહ) સમજમ 
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ન આવે  (-આતે).  સમજમ આયા  ?  (ગાથાકે)  એક-એક  શ દક   ટ કા—ઇસ 

ભરત ે મ ઐસી ટ કા—દૂસર  કહ  હૈ નહ . ઓહોહો ! અ ૃતચં ાચાય  દગંબર 
ુ ન જગલવાસી.... ઐસી ટ કા દૂસરે ધમમ તો નહ .... (દૂસરા) તો ધમ હૈ નહ . 
(પર ુ) યહા તો ધમ (જો) જૈન પરમે રકા કહા હૈ, ઉસમ ભી ઐસી ટ કા દૂસરે 
(શા ોમ)  હૈ  નહ .  ઐસી  ટ કા...  ઓહોહો  !  ભગવાન  જૈસા  કામ  કયા  હૈ 
ઉ હ ને.  સમજમ આયા  ?  ચાલતા....  ચાલતા....  ચાલતા  સ   !  (બહારમાં) 
એક  મોરપ છ   ને  કમંડલ,  અંતર  આ માકે  આનંદમ  ઝુલતે  થે.  બસ,  હમ  તો 
આ મા  હૈ.  વક પ ભી હમ તો  (નહ ),  વક પસે ભી પર  (- ભ ) હ. હમ તો 
યવહારસ ે ુ ત હ. ( યવહાર) આતા હૈ... લોકાલોક હૈ ઐસ ેરાગ હો, પણ હમ 
તો  (ઉનસે)  ુ ત હ. આહાહા  ! કહત ેહ,   સમ નેકા  વક પ આયા  હૈ, પણ 

અંદરમ  ુ ત હ. આહાહા ! ઐસી કથની ને ટ કા— ૂ , જૈસા ગણધરકા  ૂ  
હો ઐસી ટ કા હૈ  યો. આહાહા ! સંતોએ.... પરમે ર  કેવલ ાનીકે  કેડાયત થે 
વે.  કેવળ ાનીકે  કેડાયત=પીછે..  પીછે  ચલનેવાલે.  દગંબર  ુ ન–સંત  જગલમ 
રહતે  થે,  ઉ હ ને ઐસા  કામ  કયા  હૈ, ઐસા  કામ  દૂસરા  કોઈ  કર સકતા  નહ . 
સમજમ આયા ? એક-એક ગાથા દેખો !.... અલૌ કક વાત..... અલૌ કક વાત !  

કહત ે હ  ક  ઐસા  ુનકર  ताल ही....  આહાહા  !  (લાયક  વકો) 
સમજનેક   જ ાસા થી  ક આ મા  ા હૈ. ઉસકો સમ નેવાલા  મલા (ઔર) 
ઉસકા  (-‘આ મા‘  શ દકા)  અથ  કયા  ( ક)  ‘અંતરમ  દશન— તીત,  ાન, 
રમણતાકો  ા ત હો વો આ મા.’  (–ઐસા) ભેદ  કરકે બતાયા.  (પર ુ) બતાયા 
(અભેદ) આ મા હ , ભેદ બતાના (વો  યોજન) નહ  હૈ. ભેદસ ેઅભેદકો બતાયા 
( ક)  વો  આ મા.  ‘દશન,  ાન,  ચા ર કો  ા ત  હો—પ રણમે—વો  આ મા.’  
–ઐસા  ુનકર  ( ુર ત  હ )  ઉસક   ‘ઓહો  !  દશન- ાન-ચા ર   ા ત  હો  યહ 
આ મા !!‘ ઐસે આ મા ઉપર   ગયી,  ુનનેવાલેક . 

ताल ही उ होनवेाले अ आस े िजसके ॑दयम....  ‘अ‘ 
(શ દ)  છે  ને ?(ટ કામાં)  ‘अमदं’    (શ દ)  છે ને ? એમાંય  (પાંચમી ગાથામાંય) 
‘अमदं  (શ દ)  છે.  યાંય  હ ુંને  ‘अमदं‘?  કુદકુદાચાયન ે પાંચમી  ગાથામ  ઐસા 
કહા, હમ  ુર  વસંવેદન વતતા હૈ. આચાય પોત ે ુર  વસંવેદન(માં છે.) ચૌથે 
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ુણ થાનમ  સમ કતીકો  વસંવેદન  હૈ,  પણ  થોડા  હૈ.  પંચમ  ુણ થાનમ 
વસંવેદન હૈ, પણ ચૌથેસ ે વશેષ હૈ (ઔર)  ુ નસ ેથોડા હૈ. તો આચાય (પાંચવી 
ગાથામ) કહતે હ  ક આ માકા ‘अमदं’    વસંવેદન વ પ (વૈભવ) હમકો ( ા ત 
હૈ.)  ‘अमदं’ એટલે  ુર..... આ માકે આનંદકા ( ુર) વેદન—ઐસા  વ પકા 
( ુર)  વસંવેદન—હૈ યે હમારા વૈભવ હૈ. યે વૈભવસે હમ કહગ. આચાય કહતે 
હ  ક ઐસે વૈભવસ ેહમ આ માકો કહગ. આહાહા  ! સમજમ આયા ?  યાંય 
(પાંચમી  ગાથામાંય)  ‘अमदं’  શ દ  છે,  અહ   પણ  ‘अमदं’ (શ દ)  છે.  દેખો. 
अ आनस े िजसके ॑दयम सुर.... આહાહા  !  ( ોતા  માટ)ે એટ ું  બ ુ ં
લઈ લી ુ ં છે. નહ તર  યાંય (પાંચમી ગાથામાં)  ‘अमदं’ આનંદ (શ દ)  છે, પણ 

એ તો  ુ નનો ‘अमदं’ આનંદ છે. અહ  તો સાંભળનારને ‘અ યંત આનંદ‘ છે— 

એટ ું બ ુ ંલઈ લી ુ ંછે. આહાહા ! 
‘પારસમ ણ ઔર સંતમ, બડો આંતરો  ણ; વો લોહા કચન કરે, વો કરે 

આપ સમાન.‘—એમ  કહે  છે અહ .  પારસમ ણ ઔર સંતમ  બડા આંતરા  હૈ. 
પારસમ ણ તો લોહેકો સોના કરે.....બનાવે હ , (-એ)  ન મ ક  બાત હૈ. લોહા 
તો સોના બન  યે, પણ કઈ લોહા પારસમ ણ બન  યે ઐસા (બનતા) નહ  

હૈ.  ધમા મા  તો  કહતે  હ... ઓહોહો  !  ઐસા  ુના  તો  અ યંત આનંદ  ( ગટ 
હુઆ).   અહ   (અમને)  તો  ‘अमदं’(શ દ)ની સાથે જર   યાલ આ ગયા.  યાં 
(પાંચમી  ગાથામાં)  ‘अमदं’નો  (અથ)  ‘ ુર‘  ક ધો,  અહ   ‘अमदं’નો  (અથ) 
‘અ યંત‘ ક ો. બેય શ દના (અથમાં ફરક છે.) આહાહા ! ધ ય નાથ ! સમ ય 
છે કાઈ ? 

ઓહોહો ! કહે છે કે એ તો અમાર  જેવો (- તનો) આનંદ અંદર આવી 
ય એને.  ુનનેવાલા સાધારણ હો એને એકદમ અંતરથી.... સમજમ આયા ? 

ताल ही....  ત કાળ  જ....  उ होनवेाले....  પહલ ે અતી ય આનંદ  નહ  

થા....  આ માકા  ભાન  નહ   થા  તબ  અતી ય  આનંદ  નહ   થા.  જહા 
સ ય દશન,  ાન-ભાન  હુઆ તો અતી ય આનંદ આયા. સ ય દશન– ાનમ 
અતી ય  આનંદ  આયા....  ઉસકો  સ ય દશન– ાન  કહત ે હ.  આહાહા  ! 
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સમજમ આયા ? જુઓ ! આ વીતરાગ માગકા સ ય દશન ( ક જો) પરમા મા 
લોકનાથ સવ દેવને કહા હૈ. 

  ુ નય ન ે જહા  કહા   ‘આ મા’કા  અથ,  તો  ઉસમ  (- ોતાકે  દયમ) 
અ યંત  અતી ય  આનંદ  ઉછલ  ગયા.  ભગવાન  આ મા....  ‘દશન,  ાન, 
ચા ર કો  ા ત  વો આ મા.‘—ઐસ ેભેદસ ે (છૂટકર)  જહા અભેદ  ઉપર   

ગયી વહા  યમ  જતને  ુણ હ અનંતાનંત, વો સબકા અંશ પયાયમ  ગટ હો 
ગયા. તો ઉસક  (-આનંદક )  ધાનતાસ ેદૂસરે ( ુણ)કો ન કહકર ‘અ યંત આનંદ 
ગટ હુઆ‘ (ઐસા) કહતે હ યહા. આહાહા ! સમજમ આયા ? 

ताल ही उ होनवेाले अ आनस े िजसके ॑दयम....  ॑दयम.... 
॑दयम....  ા ( કસ શ દકા) અથ  કયા ઉ હ ને (પં ડત જયચંદને) ? अः.... 
अः.... आनदंातं:.... अः.... છેન ેએ ? आनदं अतं: છે. સં કૃત (શ દ)  છેન ે
अतं:  ? अ....  ॑दयम—અંતરમ,  એટલ ે કે  યહા  ાનમ ઐસા  (અથ  હૈ). 
॑दयम એટલે કે કઈ મનમ,  વક પમ નહ , અંતરમ. અંતરમ એટલે અપની  નમળ 

પયાયમ. ‘આ મા‘કા અથ જહા  ુના, (તો) ઐસે (આ માકે) અંતરમ   કરકે 
(-ક  તો) અ ુભવ હો ગયા— ાનક  પયાયમ (અ ુભવ હો ગયા).  યમ,  ુણમ 
તો અતી ય આનંદ થા, પણ જબ લગ   ઔર અ ુભવ નહ  થા તો પયાયમ 
આનંદ  નહ   થા—અવ થામ આનંદ  નહ   થા,  દઃુખ  થા— વક પકા  દઃુખ  થા. 
(પણ) જબ અંતરમ  ‘ ય વભાવ ઐસા હૈ‘—ઐસા જહા અ ુભવ હુઆ, તો 
પયાયમ અતી ય આનંદ અ યંત ઉછલ ગયા. સમજમ આયા ? દેખો ! લોક—
યવહાર જનકો  ુનનેસ ે ત કાલ    (આનંદ)  આયા....  ભાષા  તો  દેખો  ઉનક . 
ઓહોહો !  

( ુનનેવાલા)  સાધારણજન  થા—લોકજન  થા—લૌ કક  થા—
યવહાર જન  થા.  આહાહા  !  સમજમ  આયા  ?  પણ  આ મામ  કહા 
યવહાર જન ઔર લૌ કકજન  હૈ ? આ મા તો ભગવાન સ ચદાનંદ  ુ  હૈ. 
કહત ે હ,  લૌ કક  થા—લોકજન  થા— યવહારસે  નનેલાયક  (- નનેવાલા) 
થા—અકેલા  યવહારમ પડા થા. ઉસકો (આ માક  બાત બતલાઈ), તો વ ુક  

 અંદર હો ગયી. બતાના (તો) ઉસકો આ મા હૈ ન ? ભેદસ ેભી બતાયા હૈ તો 
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આ માકો, તો વો (- ોતા) ભી ભેદસ ે( નકર) આ મામ પહુચ ગયા ( ક)..... 
સમજમ આયા ? વો હ  ચીજ  નન ેલાયક હૈ, વો અ ુભવ કરનેલાયક હૈ, વો 
દશન કરનેલાયક હૈ, વો હ  આ મા હૈ. કહો, ભગવાન ભાઈ ! ‘ભગવાન  મલ 

ગયા’ ઐસા કહત ેહ. આહાહા !  
ताल ही....  દેખો  !  ઉસમ—ટ કામ  કતના  ભરા  હૈ  !  યે  સં કૃત  ટ કા 

હૈ—જો અ ૃતચં ાચાયને બનાયી, ઉસકા (પં ડત જયચંદ ને) તો  હદ  બનાયા 
હૈ. આપણે  ુજરાતી બનાવી.  કતના પડા હૈ મમ !  કતના પડા હૈ ! ઓહોહો ! 
સંતોક   વાણી  હૈ  વો.  સમજમ આયા  ?  વો આતા  હૈ  ક  નહ   ?  ભાઈ  !  ‘છ 

ઢાળા‘મ આતા  હૈ.  ‘ જસકે  ુખચં સ ેઅ ૃત  ઝરે...‘  વો આતા  હૈ  ક  નહ   ? 
‘ ુખચં ત અ ૃત ઝર.‘(છ  ઢાળ, પદ ૨). આહાહા !  ુ નક   યા યા આતી હૈ 
ન ? કેટલામા ંઆવે છે ? 

ોતા :  મરોગ-હર. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, વો.  ુ ંઆ ુ ંછે એ ? ‘છ ઢાળા‘ ને ? 
ોતા : છ  ઢાળ.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : છ  ઢાળ. યહા સબ રખત ેહ ન કમ.  ોક  ો ? 

છ નો. આ યો. (દસુરા) કલશ (પદ) હૈ. 
‘ મરોગ-હર  જનકે વચન,  ુખચ ત અ ૃત ઝર‘....  

આ ‘છ ઢાળા’ પં ડત દૌલતરામ  (ર ચત) હૈ. પહલેકે તો પં ડત ભી ઐસે હુએ 

હ—દૌલતરામ ,  ાનતરાય ,  આ  ટોડરમલ ,  આ  બનારસીદાસ  

આ દ—ગજબ કામ સબકા. સમજમ આયા ? કહત ેહ, દેખો ! 
‘અંતર     ચ ુદશ     ભેદ    બા હર,    સંગ    દસધાત    ટલ, 
પરમાદ   ત જ  ચૌકર   મહ    લ ખ,   સ મ ત   ઇયાત   ચલ; 
જગ- ુ હતકર સબ અ હતહર,  ુ ત  ુખદ સબ સંશય હર, 
મરોગ–હર      જનકે   વચન,     ુખચ ત    અ ૃત   ઝર.‘ 

આ  ુ ન.....ભાવ લગી  સંત– ુ ન  ઇસકો  કહત ે હ.  સમજમ આયા  ?  દેખો  ! 
‘ મરોગ-(હર)‘— મ યા વના  હરનારા  ‘ જનકે  (વચન)‘— ુ નય કે  વચન  હ. 
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‘ વક પકા કતા ને પરકા કતા‘—(ઐસે) વચન  ુ નય કે હોત ેનહ  ઐસા કહતે હ. 
આહાહા ! સમજમ આયા? 

‘ મરોગ-હર  જનકે  વચન,  ુખચ ત  અ ૃત  ઝર‘....  ચં માંથી  જેમ 
શીતળતા  ઝરે  છે,  એમ  ( ુ નઓના)  ુખમાંથી  અ ૃત...  અ ૃત  ઝરે  છે.  જૈસે 
ભગવાનકા વચન   દ ય વ નકે  ારા  નકલતી હૈ, ઐસ ે( ુ નય ક  વાણી) અ ૃત 
હૈ.  ‘ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ  ુ  હૈ  ઉસકો  ા ત  કરો,  વીતરાગ ભાવ  ગટ 
કરો‘— ઐસે હ  અ ૃત વચન  ુ નય ક  વાણીમ  નકલતા હૈ. સમજમ આયા ? 
જુઓ, આ જૈનદશનના  ુ ન! સમજમ આયા ? છ ઢાળામ ઐસા  લયા હૈ દેખો ! 
....અને આ આ ુ ંને ? 

‘ ાલીસ દોષ  વના  ુકુલ,  ાવકતન ઘર અશનકો; 
 લ તપ બઢાવન  હે ુ, ન હ તન પોષત ેત જ  રસનકો.‘ (છ  ઢાળ, પદ ૩) 

દેખો ! ઓહોહો ! સમજે ? આ અને આ ુંન ે? 
‘ ૂમા હ  પછલી રય નમ કછુ શયન એકાસન કરન.‘ (છ  ઢાળ, પદ ૫)  

‘ ૂમા હ  પછલી  રય ન....‘  પાછલી  રાત ે થોડો....એકાદ થોડો....  થોડા. 
કછુ (શયન) એકાસન... એકાસન. ઇતને  યાનમ મ ત હોત ેહ ( ક)  ુ નકો છ ા 
ુણ થાનમ જર—પોણી સેક ડકે અંદરક  (-પૌની સેકડસ ેકમ)  ન ા આ  તી 

હૈ, બસ.  પોણી સેક ડકે અંદરક   ન ા આ  તી  હૈ  પછલી  રા મ— પછલી 
રાતકે  આ ખરકે  ભાગમ.  પીછે  (-બાદમ)  સ તમ  ( ુણ થાનમ)  આનંદ.  વળ  

પોણી સેક ડ  ન ા, વળ  આનંદ. ઐસી  ુ નક  દશા હૈ. સમજમ આયા ? 
વ ે ુ ન યહા ઐસા કહતે હ  ક હમને (આ મા) કહા, તો  ુનનેવાલેકો ભી 

ઐસા અ યંત આનંદ આ ગયા. આહાહા ! સમજમ આયા ? अ आनस े
िजसके दयम सुर और मनोहर...  દેખો ! ‘सुर‘ એમ પાછુ. अ आनस े
िजसके दयम सुर और मनोहर बोधतरंग उछलन ेलगती ह....  દોન   લે  લયે, 
આનંદ  અન ે ાન—દોન . આનંદ  ભી  ગટ  હુઆ ઔર  સ ય ાન  ભી  ગટ 
હુઆ. 
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ુંદર,  મનોહર  બોધતરગ— ાનક   તરગ—ઉછલન ે લગી  ક  ઓહો  ! 
(ઐસા આ મા !) શા (-શ દ તો ‘આ મા‘) ઇતના  ુના, તો કહાસ ેઇતના  ાન 
આ ગયા ? શ દ તો ઇતના  ુના  હૈ  ક  ‘આ મા, દશન– ાન–ચા ર કો  ા ત.‘ 
ઇતના  ુના  હૈ,  પણ  ુના  હૈ  ૂરા  ‘આ મા’  ક  નહ   ?  સારા  આ મા  ાન, 
આનંદસ ેભરા પડા હૈ, ઉસ આ મા પર નજર જહા પડ ,  ાનકે તરગ આનંદસે 
ઉછલ  નકલ ે(-ઉછલ ગયે).  ઓહોહો ! દેખો! ધમા મા ! સમજમ આયા ? 

अ आनस े िजसके ॑दयम सुर और मनोहर बोध.... सुर, 
मनोहर....—એ બધા ÔबोधतरंगÕના  વશેષણ છે ને ?  ુંદર ને મનોહર. કહો,  ુંદર 
ને મનોહર સ ય ાનના તરગ—એમ. ખોટા કુતક ને ખોટા  ાનના (તરગ નહ ), 
આ  તો,  ુંદર,  મનોહર  બોધતરગ—સ ય ાનક   પયાય.  ય વભાવક  

અંત   જહા  હુઈ,  ાયકભાવ  અભેદકા  અ ુભવ  હુઆ,  તો  બોધતરગ 

આનંદસ હત ઉછલન ેલગી. આહાહા  !  દેખો  !  યે સ ય દશન.  વીતરાગ સવ  

પરમા માને, સંતોન ેકહા વહ સ ય દશન યહ હૈ. સમજમ આયા ? 
(કોઈ) બાહરસે  માન લે  ક  દેવ– ુ –શા ક   ા,  નવ  ત વક   ા 

(સ ય દશન  હૈ.  લે કન)  વો  તો  સબ ભેદવાલી  ા  હૈ,  વો  તો  વક પ  હૈ,  યે 
સ ય દશન  નહ .  સમજમ  આયા  ?  મ ય થસે  ુનના,  વાંચના,  વચારના 
ચા હયે,  પ પાત છોડકર.  યે  તો સવ  પરમા માકા માગ  હૈ.  ા  કોઈ  કસીકે 
પ કા માગ હૈ ?  લોકનાથ પરમા મા ઉનકા કહા હુઆ માગ હૈ. ઉસકો, જૈસા 
કહા  હૈ ઉસ  કાર ઉસે સમજનેક  તૈયાર  કરની ચા હયે, મ ય થતાસે આ હ 
છોડકર.  પરમા મા ઐસે  કહત ે હ  (ઔર)  ુ ન  (ભી)  ઐસે  કહત ે હ.  સમજમ 
આયા ? 

યે (અ ૃતચં ાચાય) તો પંચમ આરાકે  ુ ન હ ન ? તો, (કેવલીક  નહ ), 
ુ નસ ેબાત લી હૈ ( ક)  ુ ન ઐસે થે  યવહારમ ભી. ઉસન ે(- ોતાને)  ુના ઔર 
सुर, मनोहर बोधतरंग उछलन ेलगती ह. દેખો ! સમ ં કાઈ ? ‘बोधतरंग‘—એ 

છેન ે? ितपत एव..... अमदंानदंातं: सुरबधंरुबोधतरंग.... ાંથી લી ુ ં? 
‘बधंरु’માંથી કા ું એમ ને ? ઠ ક. ‘बधंरु’નો અથ નથી ભાઈ ! એમાં. એમા ં‘बधंरु’ 
નો અથ નથી આ યો હ . એ વાત થઈ ગઈ છે પહેલાં. 
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ોતા : ‘बधंरु’નો અથ ‘मनोहर’ કય  છે ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એ  બરાબર  નથી,  કહે  છે.  ‘बधंरु’નો  અથ  ‘मनोहर‘ 

બરાબર નથી બેસતો એમ કહે છે. એમ ક ુંને ભાઈ ? .....  યો, એ તો બહુ ઠડા 
માણસ છે. એમ કે ‘ઉછળ ું’ (અથ) જોઈએ. ‘बधंरु’નો (અથ ‘मनोहर’) કરતાં 
વધારે  (સારો  અથ  ‘ઉછળ ું’)  જોઈએ એમ.  ‘ઉછલના’નો  બીજો  શ દ  નથી 
આમા ં (-સં કૃત  ટ કામાં).  એને  ‘बधंरु’નો  અથ  ‘मनोहर‘  કરતાં  ‘ઉછળ ું’  ઠ ક 
લાગે  છે આમા ં(ભાષાંતરમાં).   सुर बोधतरंग ेउछलन ेलगती ह....  યો,  ‘बधंरु’ 
જો ું‘ ુંને આપણ ે ાંક નહ  ? શ દાથ જોયો‘તો ? હમણાં જોયો‘તો.  ૂ ું‘ ુ ં
કાલ, ‘बधंरु’ અહ  શ દ છે ને (અથ) ‘मनोहर‘ કેમ ? ‘बधंरु’નો અથ ‘मनोहर‘  
થાય છે ?  ‘मनोहर‘ કય  ભલે....એક શ દ છે ખરો, પણ વધારે.... એ આપણે 
જો ું’ ું. ‘मनोहर’ (અથ) પણ છે. 

ચૈત ય  ાયક  તરફક   સે  જહા  અ ુભવ  હુઆ,  (તો)  ાનતરગ 

ચમકતી.. ચમકતી.. ચમકતી.. ચમકતી.. ઝળહળ  યો ત  ગટ  હુઈ. સમજમ 
આયા ? આહાહા ! ऐसा वह वहारीजन....  યો, ऐसा वह वहारीजन.... પહલેસે 
લયા થા ન ‘લૌ કક‘ ? લૌ કકજન કહો  ક  યવહાર જન કહો (-એક હ  બાત 
હૈ). उस ‘आा‘ शके अथ को अी तरह समझ लेता ह.ै...  ‘આ મા’ શ દ  હૈ 
ઉસકા અથ (સમજ લેતા હૈ) એમ. ‘આ મા’ શ દ હૈ अथ को अी तरह समझ 
लेता ह.ै... યો,  ઉસકો  આ માકા  ાન  યથાથ  હો  ગયા.  ઐસા  ભી  કહા  ક 
સમજનેવાલેકો  ુ ન યા ધમા માકે હ  વચન  ન મ  હ ઐસા ભી આ ગયા ઉસમ. 
અ ાનીકે  વચન  (સ ય દશનમ)  ન મ   હૈ  ઔર  (અ ાનીકે  વચનકો) 
દેશનાલ ધ લા ુ  પડતી  હૈ—ઐસા  નહ ,  યે ભી  કહ  દયા.  સમજમ આયા ? 
સમજનેવાલેકો,  સમ નેવાલા  પરમાથ ઔર  યવહાર  માગમ  હૈ  વો  સમ તે 
હ—ઐસા ભી આ ગયા ઉસમ ભાઈ ! ઓહોહો ! કેટલી વાત નાખી દ ધી.  યો, 
આ તો બાક  રાખીએ. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૫ 
ગાથા - ૮, ૯-૧૦ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧૩,  ુ વાર, તા. ૪-૧૦-Õ૬૮ 
 
૮મી ગાથા. છે લો અ ધકાર (-ભાગ) થોડો બાક  છે. જુઓ !  ા કહતે 

હ ? પહલ ેતો   યે થા  ક પરમાથક  બાત કહો. જો (ય દ) પરમાથ હ  સ ય હૈ 
તો  વો  કહો,  યવહાર    કહા  ?  યવહારકા  ઉપદેશ    દેતે  હો  ? અકેલા 
પરમાથકા  ઉપદેશ  દેના  (ચા હયે  ક)  ‘આ મા..  આ મા..  આ મા..  આ મા..’  
સમજે?  (ઐસા)  શ યકો    ઉઠા.  તો  કહત ે હ  ક  યવહારસે—ભેદસે 
સમ ય ે બના  ન ય સમજમ આતા  નહ .  ‘આ મા.. આ મા..’  કરનેસે  વહ 
સમજેગા  નહ .  તો  સમ નેવાલેકો  યવહાર  કરના  પડતા  હૈ.  ‘ યવહાર  કરના 
પડતા હૈ‘કા અથ  ા? ભેદસ ેકહનેકા  વક પ ઉસકો આતા હૈ  ક ‘દશન– ાન–
ચા ર કો  ા ત  હો  વહ આ મા.‘  જુઓ  !  ‘રાગકો  ા ત‘ આ દ  (ઐસા)  નહ  

(કહા).  યવહાર ભી ઐસા  લયા. જો આ મા...  ‘ ા– ાન–ચા ર કો  ા ત 
હો  વો  આ મા‘—ઇતના  યવહાર,  ન યકો  (-આ માકો)  સમ નેકો  ભેદસ ે

કહનેમ આયા હૈ. વો  બના દસુરા કોઈ ઉપાય હૈ નહ . સમજમ આયા ? 
એક શ દ છેન ેઓલામાં, ન હ ? બહુ  ુ વાળો હોય તો.... એમ છેન ે? 

‘કળશટ કા‘માં નથી એક શ દ ?  ુ ં? ‘સા ધક.‘  ું ? ‘સા ધક‘ કાઈક છે ને ? 
શ દ એવો છે. સા ધક  વ. હા, એ. આટ ુ ંતો કહે ું પડ.ે એ છે, એણે લી ુ ંછે. 
એ  પાંચમા  કળશમાં  છે  ને  ?  પાંચમામાં.  પાંચમામા ં છે  હ .  જેમાં  યવહારને 
‘કથનમા ’ ક ુંને એ.  યો,  ‘જો કોઈ બહુ સા ધક (-અ ધક  ુ માન) હો તો 
ભી  ઐસે  હ   કહના  પડ.ે‘  સમજમ આયા  ?  આ માકો  સમ નેમ  ‘આ મા.. 
આ મા..’  કહનેસ ે વો  સમજેગા  નહ .  ‘આ મા‘  હૈ  કૌન  ?  (કોઈ)  બહુત 
ુ વાલા હો તો ઉસકો ટૂકામાં (સં તમ) કહે તો, ઇતના તો ઉસકો કહના હ  

પડ ેઐસે  કહતે  હૈ.  ‘દશન– ાન–ચા ર (કો  ા ત  હો)  યે  વ  હૈ‘—ઐસા  તો 
ભેદ  પાડકર,  બહોત  ુ વાલા  હો ઔર  સમ નેમ  બહુત  સં ેપમ  સમ તે 
હ .... સં ેપમ સમ ત ેહ ... તો ઇતના તો કહના પડ,ે ઉસકે  બના સમજે નહ . 
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સમજમ આયા ? એ પાંચમા  ોકમા ંછે. ‘वहरणनय:‘.... હવે આવશેને આના 
પછ   ?  ‘वहरणनय:‘....  બારમી  (ગાથા)  થઈ  ગયા  પછ   આવશે. 
‘वहरणनय:‘.... એ  ોક,  યાંથી બધો સાર  લીધો  છે. એ  કળશમા ંબધાનો 
સાર આ યોન ે ઠેઠથી  (-શ આતથી) ?  ણ  ( ોક પહેલી ગાથા) પહેલાં ક ધા 
અને પહેલી (ગાથા)થી બાર (ગાથા)  ુધીના (સાર માટ)ે એ કહ  દ ધો પાંચમો 
(કળશ). 

ા સમજમ આયા ? ‘આ મા‘ સમ ના હૈ તો ‘આ મા.. આ મા..’  કહે 
તો તો સમજતે નહ .    ક  યકો તો સમજતે નહ . (ધમકા ધારક) ધમ  ઐસા 
જો  આ મા  હૈ  ઉસકો  તો  સમજતે  નહ   (અ ાની)  ાણી  યવહાર લોક—
યવહાર જન. તો ઉસકો સમ નેમ, સં ેપમ કહે તો, ઇતના તો કહના પડગેા હ  

ક જુઓ ભાઈ ! જો દશન- ાન-ચા ર .... अतित  હૈ ન ?  ‘अतित गित इित 
आा’–આ મા,  અપને  દશન- ાન-ચા ર કો  ા ત  કરે  વો  આ મા.  સમજમ 
આયા? 

હૈ  ા ? ( જસે) ખબર નહ  ઉસકો હૈ  ા ? સમજમ આયા ? ખબર હ  

નહ   ક  ા આ મા હૈ ? ( જસે) વો ધમ કા (-અનંત ધમ વ પ આ માકા)  ાન 
નહ  ઉસકો, ઉસકે (-આ માકે)  કતન અસાધારણ ધમ બતાકર અભેદકો બતાના 
હૈ. બતાના  તો અભેદકો હ   હૈ.  સમજમ આયા ?  પીછે  વો  ુનકર..  ‘આ મા‘ 
(શ દ)  કાનમ  પડા  તો સમજે  નહ .  તો ઐસે.. ઐસે..  નજર  કરતા  હૈ  ક  ા 
કહત ેહ  યે ?  ‘આ મા’  (માને)  ા  કહતે હ ?  પીછે  (ઉસે)  કહતે  હૈ  ‘‘ભૈયા  ! 
‘આ મા‘  ઉસકો  કહતે  હ  ક  જો  ાકો  ા ત  હો,  નપનેકો  ા ત  હો, 
થરતાકો  ા ત  હો  વો  આ મા.’’  (યહ  બાત  ુનત ે હ )  આહાહા  !  ઐસા  

આ મા !! (ઐસ ે ુનનેવાલા) આનંદમ આ ગયા, દેખો ! હૈ ન ? अ आनस े
िजसके ॑दयम सुर बोधतरंग (ानतरंग) उछलन ेलगती ह, ऐसा वह वहारीजन 
उस ‘आा‘ शके अथ को अी तरह समझ लेता ह.ै  યો ! સમજમ આયા ? 

સમજના  હૈ  આ મા,  બાક   સબ  ફોક.  આ મા  ન  સમજે  (ઔર)  સબ 

યારહ અંગ આ દ પઢે તો ઉસમ કુછ હૈ નહ ,  ૂં કહતે હૈ. અપની ચીજ  ા હૈ 
ઉસક   કમત ન કરે તબ લગ પરક   કમત ઉસકો હટતી નહ .  ુ યકા પ રણામ, 
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પાપકા પ રણામ,  ુ ય-પાપકા ફલ, વતમાન  યોપશમકા  વશેષ-અ ધક  વકાસ 

(હો તો) ઉસક  અ ધક  ુ  વહા રહ  તી હૈ.... સમજમ આયા ? (પણ) વો 
( ુ ) તો પરમ અ ધક હુઈ. વહા લગ તો ચાર ગ તમ  લનેકા ભાવ હૈ ઉસકે 
પાસ.  ચાર  ગ તકે  ભાવકા  અભાવ  તો  ય વભાવમ  હૈ.  સમજમ  આયા  ? 
ભગવાન  આ મા  અકેલા  ાયકભાવ...  વભાવભાવ...  અનંત-અનંત 
કેવલ ાનક  પયાયકા  પડ હૈ. (ઐસા) જો આ મા હૈ ઉસમ ભવકા અભાવ હૈ, 
તો ઉસકા આ ય કરનેસ ેભવકા અભાવ (હોતા) હૈ. સમજમ આયા ?  

તો આચાય કહત ેહ  ક સં ેપમ ભી ઇતના તો સમ નેવાલેકો  યવહાર 
કરના  પડતા  હૈ  યાની  ભેદ  કરના  પડતા  હૈ.  ‘કરને‘કા  અથ  ઐસા  નહ   ક 
‘ વક પકા  મ  કતા  હૂ‘–  ઐસે  નહ ,  ઐસે  નહ .  પણ  ભેદસ ે સમ નેમ ઐસા 
વક પ  આયે  બના  રહતા  નહ .  ાની  ઉસકો  નત ે હ,  (પણ)  કતા  નહ . 
આહાહા ! સમજમ આયા ? વો સમજનેવાલા, અપને આ માક  ચીજ— નધાન 
(જો) સ ચદાનંદ   ુ(હૈ વો) મ હ   ૂણ આનંદમય એક પ હૂ. તીનકો  ા ત 
એક પ આ મા (હૂ)....તીનકો  ા ત એક આ મા (હૂ)—ઐસી   આ માક  હો 
(-કરતા  હૈ)  તબ  ઉસકો  સ ય દશન– ાનમ  અ ત  આનંદ  ા ત  હોતા    હૈ. 
સમજમ આયા ? 

આનંદ ઉછલને લગતા હૈ...  વકાર ઉછલતા થા પહલ ે(અથાત્)  ુ ય-પાપ 
મ ઔર પર આ દ મ ઔર એક સમયક  અવ થા ઇતના  મ—વહા  તો  વકાર 
ઉછલતા થા નામ  વકારક   ૃ –ઉ પ ત હોતી થી. સમજમ આયા ? (અબ) મ 
આ મા  ાયક  ચદાનંદ,  ુ   ુવ વ પ  કાલ  હૂ—ઐસી જહા    હુઈ તો 
કહત ેહ  ક ઉસમ આનંદ ઔર  ાનકા તરગ ઉછલતા હૈ. સમજમ આયા ? જેમ 
વારાન ેઆમ  દાબે  ને  વારો  ટ ે છે  ને  ? —પાણી  નીકળે  છે, ઐસે ભગવાન 
આ મા  ઉસમ    એકા   હુઈ—   અભેદમ  એકા   હુઈ—(તો)  ચદાનંદ 
(અથાત્)  ાન, આનંદ ઔર શાં ત આ દ તરગ (માને) પયાય ઉછલન ેલગતી હૈ. 
દેખો  !  ધમ  ઐસા  ૂ મ  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  ધમ  કોઈ  મં દરમ  હોતા  હૈ, 
શ ુંજયમ  હોતા  હૈ,  સ મેદ શખરમ  હોતા  હૈ—ઐસા  નહ ,  એમ  કહત ે હ. 
સમજમ આયા ?  ત–તપકા  વક પ કરનેસ ેધમ હોતા હૈ–ઐસા નહ .  
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ોતા : દૂસરેમ દૂસર  બાત  લખા હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  દૂસરેમ  (દૂસરા)  લખા  હ   નહ .  યવહાર  જણાવ ે 

(-જણાવવો હોય), તો  યવહારનયકા  ંથ બતાવે  ક ઐસા હોતા હૈ, ઐસા હોતા 
હૈ,  ઐસા  હોતા  હૈ.... આવો અંદર, આવો અંદર.  કામમા ં હતા  ને  ?  સમજમ 
આયા ? 

ા  કહત ે હ  ?  યે  આ મા  સ ચદાનંદ  =  સત્–શા ત  +  ાન  ઔર 
આનંદકા  ભંડાર પ એક વ પ  હૈ....એક વ પ.  ઉસકો  સમ નેમ  દશન- ાન-
ચા ર ....  ા કૌન કરતા હૈ ? જડ કરતા હૈ ?  ા  કસકો હોતી હૈ ?  ા 
કસમ  હોતી  હૈ  ?  ક આ મામ.  ાન  કસમ  હોતા  હૈ  ?  ક આ મામ.  ઔર 
થરતા..    થરતા–રમણતા  કસમ હોતી  હૈ ?  ક આ મામ.  (વ ે ા) જડમ  

હૈ ? જડમ  ા, જડમ  ાન, જડમ  થરતા હૈ ? નહ . તો અપનેમ  ાન ઔર 
ા,  થરતા હૈ ઐસા ભેદ પાડકર (-કરકે) આ માકો બતાયા  ક યે આ મા હૈ 

વો  નતા  હૈ,  ા  કરતા  હૈ  (ઔર  થરતા  કરતા  હૈ).  (જબ ઉસક )   

આ મા ઉપર  તી  હૈ તબ ઉસકો શાં ત ઔર આનંદક  ઔર સ ય દશન ઔર 
ાનક  પયાય ઉ પ  હોતી હૈ. 

इसूकार जगत तो लेके ान पर होनसे.े... ભાષા (જુઓ !) દુ નયા તો 
લે છકે  થાન (પર હૈ.)  ા ણ ગયા થા ન  લે છક  વ તીમ ? (ઔર કહા :) 
‘ વ ત’.  લે છકે  થાનમ (-વ તીમ) ગયા થા  ા ણ. તો (કહા :) ‘ વ ત’. 
તો  કહત ેહ  ક  લે છકે  થાનમ  કૌન  હૈ ? જગત–દુ નયા. और वहारनय भी 
लेभाषाके ान पर होनसे.े...  દેખો  !  ભેદ  પાડના  (-કરના) ઔર  કહના  યે 
લે છભાષા  જૈસી  ભાષા  હૈ. वहारनय भी  लेभाषाके ान पर होनसे.े... 
लेभाषाके ान पर होनसे.े..  (-ઐસા કહા  હૈ).  લે છકો સમ ના  હૈ  ન ? 

ઈસ લય ે ‘ લે છભાષાકે  થાન પર હોનેસે’ परमाथ का ूितपादक ह.ै—પરમાથકા 
કહનેવાલા  હૈ.  ભગવાન આ મા  ુ   ચદાનંદ  ૂ ત  અભેદકો  ભેદસ ે દખાનેમ 
યવહાર  થાપના પડતા હૈ,  યવહાર આતા હૈ—ઇતના કહત ેહ. 

પરમાથકા  યવહાર  તપાદક  હૈ—કહનેવાલા  હૈ,  (પણ)  યવહારસે 
પરમાથ  ા ત હોતા હૈ—ઐસા નહ . સમજમ આયા ? ભગવાન આ મા અંતરમ 
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આનંદ ૂ ત  ુ હૈ ઉસકા  યવહાર  તપાદન કરતા હૈ, ભેદસ ેઉસકે (-આ માકે) 
કથનમ વો  ( યવહાર)  લા ુ  પડતા  (-આતા)  હૈ  ક  દેખો  ! આ મા  દશન- ાન-
ચા ર કો  ા ત હૈ.  દૂસર  બાત સબ  નકાલ દ .  ુ ય કરતા હૈ વો આ મા, પાપ 
કરતા  હૈ વો આ મા, પાપ છોડતા  હૈ વો આ મા,  ુ ય છોડતા  હૈ વો આ મા—
ઐસા (ભી) નહ   લયા. એય ! સમજમ આયા ? પર છોડ ેવો આ મા,  ુ ય છોડ ે
વો આ મા,  ુ ય કરે વો આ મા—યે  યવહાર (કથન) ભી નહ  ઐસ ેકહત ેહ. 
આહાહા ! જુઓ ને ! કેટલી વાત  ુકે છે. સમજમ આયા ? 

( :) પાપ કરે વો આ મા ? 
(સમાધાન:) કહે, નહ . પાપ કરે વહ આ મા નહ . પાપ તો  વકાર હૈ.  યે 

આ મા કહાસ ેઆયા ? 
( :)  ુ ય કરે વહ આ મા ? 
(સમાધાન:) વો કહાસ ેઆયા ? 
( :) પાપકો છોડે વો આ મા ? 
(સમાધાન:) વો કહાસે આયા ?  ુ ય-પાપ હૈ હ  નહ   યમ (ઔર) કરે 

નહ  તો છોડ ેકહાસે ? સમજમ આયા ?  કતની પ ત.... ઉપદેશક  પ તમ 
કૈસા  લયા હૈ ! (અ ય  યવહાર) હૈ નહ   ક પરક  દયા પાલે વહ આ મા, પરકો 

ને વહ આ મા. 
( :)  ન ેકૌન પરકો ? આ મા ? 
(સમાધાન:) કહે, ના. ઐસા કહા કહા હૈ ? હમ તો કહતે હ  ક આ મા જો 

ચીજ  હૈ વો,  ‘અપને  ા- ાન-ચા ર કો  ા ત હો વો આ મા’.  યવહાર કહે 
તો, ઇતના  યવહાર કહતે હ. આહાહા !  દેખો ! (ઇસમ) ઇતના ભરા હૈ હ .  

( :) શર રક   યા કરે યે આ મા, હલે–ચલ ેયે આ મા ? 
(સમાધાન:) વો તો આ મા હૈ હ  નહ . 
( :) વો તો નહ , (પણ) પાપ કરે  ક પાપ છોડ ેયે આ મા ? 
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(સમાધાન:)  યે  આ મા  હૈ  હ   નહ .  યે  આ માકો  ભેદ  પાડકર  (-કરકે) 
સમ નેક   ર ત—(જો  ક)  યવહાર  હૈ વહ—ભી    યે  ( ુ ય-પાપ) નહ  ઐસા 
કહત ેહ. સમજમ આયા ? 

( :) ઔર પરકો  નનેવાલા વો તો આ મા  હૈ  ક નહ  ? પરકો  ને 
કૌન ? જડ  ને ? પરકો  ને વો ભી આ મા ? 

(સમાધાન:)  કહે,  ના.  વો આ માકો  સમ નેક   ર ત  હ   નહ .  ‘આ મા 
અપનેકો  ને,   ેઅને ઠરે‘—ઐસા ભેદ પાડના વો  યવહાર હૈ (ઔર) યે ભી 
લે છભાષાકે  થાનમ  હૈ.  આહાહા  !  અલૌ કક  બાત  હૈ  ભાઈ  !  ભગવાન 
આ મા....  યહા  તીન  બોલ  (-ભેદ)  પાડા  (- કયા)  હૈ  ન  ?  પીછે  એક  (બોલ) 
પાડગેા (-કરગે) અભી (૯-૧૦ ગાથામ). 

वहारनय भी  लेभाषाके ान पर....  પણ  કઈ  ભાષા  (-ભેદ) 
યવહાર? યે ઇતના.... ( ક) ‘યહ  ા કરતા હૈ યે આ મા— ાકો  ા ત હોતા 
હૈ  યે આ મા,  ાનકો  ા ત...‘ ઉસકા (અપના) હ .  ‘ઉસક   ા ઔર ઉસકા 
ાન‘ ઐસા ભેદ પાડતે (-કરતે) હ ન ? દૂસરેક   ા ઔર દૂસરેકે  ાનક  બાત 

નહ  યહા. અમરચંદભાઈ ! ઉસકા (-અપના  ા ઔર  ાન). સમજમ આયા ? 
ા બાત ચલતી હૈ ? યહા તો  લે છભાષાકે  થાનમ  યવહાર (કહા, તો) 

કતને (ભેદ)કો  યવહાર કહત ેહ ? ‘યે આ મા  તા હૈ, યે આ મા  નતા હૈ 
અપનેકો હ ‘....–ઇતના ભેદ પડતા  (-હોતા)  હૈ. પણ ભેદ પડ ે (-હોતા)  હૈ ન ?  
‘આ મા યે કરતા હૈ, યે આ મા  નતા હૈ, આ મા....‘—ઇતના ભેદ કરકે કહના 
ઉસકો  ભી  (અથાત ્ ઐસી)  ભાષાકો  યવહાર  (ઔર  ઉસકો)  લે છભાષાકે 
થાનમ કહનેમ આયા હૈ. આહાહા ! દૂસર  તો બાત હ   ા ? સમજમ આયા ? 

( :) પરકો  ને યે આ મા ? 
(સમાધાન:)  તો  પછ   (- ફર)  વ–પર કાશક  આ મા  તો  રહા  નહ . 

(ઇસ લયે) પરકો  ને વો આ મા નહ . 
( :) પરક   ા કરે યે આ મા ? 
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(સમાધાન:)  કહે,  નહ . વો  કૌન કહતા  હૈ ?  યે આ મા હ  નહ . એય  ! 
આહાહા ! સમજમ આયા ? ભગવાન (આ મા) ‘અપના  વ પ  ,ે  ને ઔર 
ઠરે‘—  ઇતના  ભેદ  પાડના  (-કરના)  વો  યવહાર  હૈ  ઔર  વો  લે છભાષાકે 
થાનમ હૈ. સમજમ આયા ? ભારે વાત ! 

जगत तो लेके ान पर होनसे ेऔर वहारनय भी....    ‘भी’ ઓલા 
( લે છભાષા) સાથે લે ુ ંછે ને ? (એટલ ે‘भी’ ક ું છે.)  लेभाषाके ान पर 
होनसे ेपरमाथ का ूितपादक (कहनवेाला) ह ैइसिलय.े...( યવહાર) ‘कहनवेाला‘ હ , 
‘પરમાથકો  ા ત કરાનેવાલા હૈ‘— ઐસા નહ . ‘આ માકો  ા ત કરાનેવાલા‘—
ઐસા  નહ ,  (મા )  કહનેવાલા  હૈ.  ‘યે  આ મા  ા,  ાનકો  ા ત  (હો), 
વ ાસ– ને–ઠરે યે આ મા‘—ઇતના કહતા હૈ. (ઇસ લયે)  યવહાર  તપાદક 
હૈ, (પર ુ)  યવહાર પરમાથકો  ા ત કરાતા હૈ ઐસા નહ . 

ોતા : ......  યવહાર  ા ત કરાવે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ના,  ના.  માટ ે તો  કહે ું  પ ું.  યવહાર  તપાદક  હૈ 

(યાની) ફ ત કહનેવાલા  હૈ.  યવહાર પરમાથકો  ા ત કરાય ે(નહ ). પરમાથકો 
યવહાર બતાવે  ક ‘યે હૈ’. બસ, ઇતના.  તપાદક—કહનેવાલા હૈ ઇતના.  ા ત 
તો ઉસકા (- યવહારકા) લ  છોડકર અભેદમ આયે તો  ા ત હોતા હૈ. સમજમ 
આયા  ?  આહાહા  !  ભારે  !  અ ૃતચં ાચાયની  ટ કામાં  બહુ...બહુ... યાયના 
એકલા  ત વ– સ ાતો  ભયા  છે.  સમ યા  ?  બી   શા ોમાં  પણ 

(સમ વવાની)  કઈ  ર તે  પ ત  હોવી  જોઈએ,  ા  પ ત  હૈ—(યહ)  સબ 

યહાસ ે(-ટ કામસે) નીકલતા હૈ. 
लेभाषाके ान पर होनसे े परमाथ का ूितपादक (कहनवेाला) ह ै

इसिलय.े... કહનેવાલા હૈ ઉસ કારણસે.... એમ. ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ  ુ હૈ 
ઉસમ ભેદ પાડના (-કરના) ઐસા  યવહાર, પરમાથકો કહતા હૈ  ક ‘યે વ ુ, યે 
વ ુ.‘ ઉસ કારણસે–એ કારણ ેवहारनय ािपत करन ेयोय ह.ै ‘ યવહારનય 
હૈ‘—ઐસા  થા પત  કરન ે (યો ય)  હૈ.  ‘હૈ‘  ઐસા  થાપન  કરનેકે  ( લયે)  હૈ, 
(પણ)  આદર  કરને  લાયક  નહ .  સમજમ આયા  ?  ઉસ  કારણસે वहारनय 
ािपत करन ेयोय ह.ै 
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ોતા : અનેકાત છે ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  અનેકાતકા અથ  ા  ?  યવહાર  થાપન  કરતા  હૈ 

(અથાત્)  યવહાર  ( ન યકો) બતલાતા  હૈ,  પણ  યવહાર  ા ત  કરાતા  હૈ—
ઐસા  નહ   હૈ.  ( ન ય)  ા ત  તો  (જબ)  ઉસકા  (- યવહારકા)  લ   છોડકર 
અભેદક    કરે તો  ા ત હોતા હૈ.  

ોતા : એકાત થઈ  ય છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : સ યક્ એકાત હ  અનેકાતકા લ ણ હૈ. સ યક્ એકાત 

હો તબ પયાય,  યવહાર, ભેદ આ દકા  ાન હોતા હૈ (ઉસકો) અનેકાત કહનેમ 
આતા  હૈ.  સમજમ આયા  ? ઓલા  (અ ાની)  કહે,  ‘અનેકાતને.....’  ુ ં ક ું  
કાઈ ?  ક ું  કઈ ?  ‘અનેકાતને તમે આમ કર  નાં ું‘—  ક ું‘ ું  ને ?  દ હ   કે 
ાં? ( ોતા : તલોદમાં). તલોદમાં. એ બીજે હશે  ાંક. તલોદમા ંતો એણે ક ું 

કે  ‘તમે અનેકાતને  ( વષે)  કહેજો’.  તમારા  વ તાઓને અનેકાત ું  કહેજો.  પણ 

અનેકા તને....  હા,  એ.  હા,  ઓલાપણ ે યાં  સહારન ુર.....સહારન ુર.....હા, 
એમ ક ુ ંકોઈકે, ‘અનેકાતક   ુમ બોખલી ઉડાતે હો.’  ા ? ( ોતા : ને મચંદકે 
ભાઈ...) હા વો, બસ વો, બસ વો. ‘અનેકાતક   ુમ બોખલી ઉડાતે હો.’ મ ક, 
મ ક. અરે ભગવાન  ! ખબર  નથી  તને ભાઈ  ! અનેકાતક  ઐસે  મ ક  નહ  

(હોતી). અનેકાતસે તો યથાથતા હોતી હૈ......યથાથતા હોતી હૈ. 
‘સ યક્ એકાત  યસ ેલાભ હોતા હૈ, તીન કાલમ ભેદસ ે(લાભ) નહ ‘— 

ઉસકા  નામ અનેકાત  હૈ.  સ યક્  એકાત  પર  ઢલકર જો  ાન  હુઆ,  વો  ાન 
વતમાનમ  યવહાર હૈ—ભેદ હૈ,  વક પ હૈ, પયાયકા અંશ હૈ—ઉસકો  નતા હૈ 
તબ  અનેકાત  કહનેમ આતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  અરે  ભગવાન  !  ાં આ 

તકરાર, વાદ અને  વવાદ. અરે ! માંડ નીકલનેકા કાલ આયા તબ ઉસ ેસમ નેમ 
કના. એક (વાત) આવ ેછે આ લોકોમાં– ેતાંબરમાં  કે વતમાનમ  ત મરણ 

ાન  વશેષ    નહ  હોતા ?—ઐસા આતા  હૈ  થાનાંગમ.  ક  ધમ કો  ઇતને 
તકૂલ  થાન  હૈ,  ઇતને  તકૂલ  વ  હૈ  ક  ઉસકા  સમાધાન  કરનેમ,  ઉસકે 
કા ઉ ર દેનેમ ઔર (ઇસ કાર) ઉસમ  કનેમ કાલ  તા હૈ બહોત. ભાઈ ! 

એ ું (ક ું છે). એય ! એક (વાત) આવે છે. 
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સભામાં— યા યાનમા ંએકવાર ક ું‘ ુ ંને ? એમ કે  યાં ઓલો (અ ાની) 
કહે, ‘ઐસા નહ .’ (તો  ાનીકો) કહના તો પડ ેત વકા (ઉપદેશ). તો (અ ાની) 
સામે  બોલે,  ‘ઐસા  નહ—એમ  નહ ,  એકાત  હૈ.’  વળ   એને  ( ફર  ઉસકો  
- ાનીકો) કહના પડ.ે અરે ! વળ  (- ફર) એક દૂસરા ( ) દૂસર  ર તસે આયા. 
(ઇસ કાર  ાનીકો) અપને તરફમ (- વક  ઓર) એકા   વશેષ હોનેકા અવસર 
મલતા નહ .  યે હૈ તો અપને કારણસે હ , પરકે કારણસે નહ . કારણ કે ઇતના 
પરમ—પર  ( વકો)  સમાધાન  ન  હો  (-નહ   હોગા)  તો  ઐસી  ગડબડ   હો 

યેગી  ( ક)  વરોધ કરેગા,  ‘એકાત  હૈ’–ઐસા કહેગા. તો ઉસકો  ‘અનેકાતપન ે
ઐસા  ( વ પ)  હૈ  ભૈયા!‘—ઐસા  સમ નેકે  વક પમ  કતના  (સમય)  ચલા 

તા હૈ. આહાહા ! ઔર વો  વક પસ ેઅપનેકો તો કોઈ લાભ હૈ નહ  ઔર વો 
વક પસ ે પરકો  લાભ  હૈ  નહ .  અરે  ભગવાન  !  આહાહા  !  માગ  તો  દેખો  ! 
અમરચંદભાઈ ! યે બાત હૈ. પણ કહત ેહ,  યવહાર આય ે બના રહતા નહ  હ . 
યવહાર  થાપના તો પડતા હૈ. ‘હૈ‘ ઇતના હ , પણ ઉસસે ( ન ય)  ા ત હોતા 
હૈ ઐસા નહ . 

वहारनय ािपत करन ेयोय ह.ै िक ुॄाणको ले नह हो जाना 
चािहय.े  ા ણકો  લે છ નહ  હોના (ચા હયે). (ભેદસે) ભાષા કરની પડતી  હૈ 
તો  થાપન કરનેમ ( વક પમ– યવહારમ) આના પડતા હૈ, પણ ॄाणको ले 
नह हो जाना चािहय–ेइस वचनस ेवह (वहारनय) अनसुरण करन ेयोय नह ह.ै 
આહાહા !  દેખો !  વક પ આતા હૈ સમ નેકા, પણ વો  વક પકા આદર નહ  

કરના.  યવહાર આદરણીય નહ  હૈ. આહાહા ! ઔર  ુનનેવાલેકો ભી... ભેદસે 
ુનાયા  તો  ુનનેવાલેકો ભી ભેદકો અંગીકાર  નહ   કરના. ભેદસ ે (-ભેદકા લ  

છોડકર) અભેદ પ ેચલે  ના—અભેદમ અંદર. તો ‘ યહારસે  તપાદન  કયા‘ 
ઐસા  કહનેમ આતા  હૈ.  નહ   તો  યવહાર  હ   ન ય  હો  યેગા.  સમજમ  
આયા ?  કતની  પ તા !  બહોત  પ  કરતે હ દેખો ! 

‘ ન ય રાખી લ માં, સાધન.....‘ (આ મ સ  ગાથા ૧૩૧માં) આવે છે 

‘સાધન‘.  ઓલામા ં (-બી માં)  આવે  છે  ‘ ન ય    દય  ધર ,  સાધે  જે 

યવહાર.‘ સાધે જે  યવહાર....  
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ોતા :  ુ યવંત તે... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ુ યવંત તે... ‘સાધે  યવહાર‘ની  યા યા શી ? એય ! 

યહા તો કહતે હ, સમ નેમ ઐસા  યવહાર–ભેદ આતા હૈ ઔર સમજનેવાલેકો 
ભી ઐસા ભેદ આતા હૈ, બસ ઇતના. પણ ઉસસે અભેદક   ા ત હોતી હૈ ઔર 
કહનેવાલેકો ભેદ– યવહાર આયા તો ઉસકો લાભ હૈ ઐસા હૈ નહ . આહાહા ! 
વીતરાગ ! તેરા માગ તો  દેખ ! વીતરાગતાક  ઉ પ  તો  યકે આ યસે હોતી 
હૈ, વો એક હ  લાભકા કારણ હૈ. સમજમ આયા ? ભેદ (યા)  વક પકા  થાપન 
હો,  થાપન તો કરના પડ.ે  

યવહાર  દશનીય— દખાને લાયક તો  હૈ. આતે  હૈ  ન વો ?  (સમયસાર) 
૪૬ ગાથા.  જનવરને  યવહાર  દખાયા તો હૈ  ક ઉસકો  યવહાર કહના, (લે કન) 
આ ય કરન ેલાયક નહ . સમજમ આયા ? ૪૬ ગાથા. 

એ (અ ાની ૪૬મી ગાથાને) એના પ માં લે છે કે ‘જુઓ ! આમાં (૪૬મી 
ગાથામાં)  આમ  આ ુ ં છે  જુઓ  !  નહ તર  આમ  થઈ  જશે.  ભ મને 
ચોળવામાં.... આમ થઈ જશે માટ.ે...’ 

(સમાધાન  :)  એ  તો  ન મ -નૈ મ ક  સંબંધ  જણાવ ે છે  કે  જુઓ  ! 
શર રનો અન ેઆ માનો સંબંધ છે એટલો  યવહાર છે, એમ. 

(અ ાનીની દલીલ :) નહ તર (- યવહાર નહ  માનો તો), જેમ કે એકલા 
ભ મને ચોળ  નાખે એમ (તમે)  વન ેચોળ  નાખશો. કેમ કે શર ર અને આ મા 
ત ન જુદા તમે માનો છો,  ન મ -(નૈ મ ક) સંબંધેય માનતા નથી. 

(સમાધાન :) ભાઈ ! સંબંધ છે  યવહારે સાંભળને ! એથી એમ કહેવાય કે 
આ શર રમાં ર ો એ  વ...સમ ય છે ? સચેત  વ, એમ સચેત શર ર,  યો. 
ઐસે  યવહારસ ેકહનેમ આતા હૈ,  યવહાર. પણ (કોઈ) ઉસસે ઐસે માન લે  ક 
શર ર સચેત હો ગયા—શર ર  વ હો ગયા ઔર  વ શર ર હો ગયા, (તો  ા) 
ઐસા હૈ ? (નહ ). 

.....(અ ાની કહતા  હૈ  :)  યો,  (આ મા  ા) શર ર  બના ચલતા  હૈ ? 
ટાગા  ુટ  ગયા,  તીસ ગાઉ ચલ  કરકે.  પાલીતાણાસ ે રાણ ુર આયા  તીસ ગાઉ 
ચલકે  અને આ  અ યા મઓ  કહે,  ‘(આ મા)  શર રકા  કુછ  કરતા  નહ  ઔર 
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શર રસે  આ મામ  કુછ  હોતા  નહ .’  યો,  એક  જણ ે વળ   એ ું  ક ું, 
પાલીતાણાસ ેરાણ ુર આકર  (-આન ેપર) તીસ ગાઉ  (ચલનેસે)  ટાગા  ુટ ગયા  
(-પાંવ થક ગય ેઅને) આ અ યા મઓ..... 

(સમાધાન :) ભાઈ ! ‘અ યા મઓ....‘ ઐસી ભાષા રહેવા દે. સ ય બાત 
તો ઐસી હૈ  ક (આ મા) શર રકા કુછ કરતા નહ . ‘શર ર આ માકે સાથ હૈ‘— 

ઐસા કહના ભી  યવહાર હૈ. એક  ે મ (હોને પર ભી) સાથ  કસકા ? ઉસકે  
(-જડકે) કારણસે વો (જડ) પ રણમતા હૈ ઔર ઉસકે (આ માકે) કારણસે યહ 
(આ મા)  પ રણમતા  હૈ.  કસીકો  ( કસીકે સાથ)  કોઈ સંબંધ  હૈ  નહ . સમજમ 
આયા  ?  તો  શર ર  લેકર  હમ  યહા આય ે વો  બાત  જૂઠ   હૈ.  શર ર  તો  શર રકે 
કારણસે આયા  હૈ.  ( ા) તેરે કારણસે આયા  હૈ ? સમજમ આયા ? બોલનેમ 
ઐસે આવે  ક  ‘મ છ કોસ ચલકર આયા  હૂ.’— યો, ઐસા બોલનેમ આય ે ક 
નહ  ? યે  યવહાર ભાષા હૈ, વો સબ  લે છભાષાકે  થાનમ હૈ.  

કહત ેહ,  યવહારસ ે તપાદન કરન ેલાયક તો હૈ, વો કારણસે ( યવહાર) 
થા પત  કરન ે લાયક  હૈ,  પણ  ॄाणको ले नह हो जाना चािहय.े—  इस 
वचनस ेवह (वहारनय) अनसुरण करन ेयोय नह ह.ै  દેખો  ! સમજમ આયા ? 
ॄाणो न लेित इित वचनायवहारनयो नानसुत ः । ધમ   વકો 
યવહારનય અંગીકાર કરન ેલાયક નહ , અ ુસરણ કરન ેલાયક નહ . ભગવાન 
આ મા... કહનેવાલે ભી,  ચદાનંદ  વભાવી ભગવાન અભેદ હૈ ઉસકો અંગીકાર 
કરો ઔર  ુનનેવાલોકો ભી ભેદસ ે ુનાયા, પણ ભેદ અંગીકાર કરન ેલાયક નહ . 
વો ભી અભેદકો અંગીકાર કરો. ભગવાન અખંડ અભેદ  ચદાનંદ ૂ ત  હૈ ઉસકા 
આ ય  કરો.  વો  ક યાણકા  માગ  હૈ,  દૂસરા  કોઈ  ક યાણકા  માગ  હૈ  નહ . 
સમજમ આયા? 

ભાવાથ : लोग शुनयको नह जानत.े... લોક, લોક. વો આયા થા ન ઉસમ 
(સં કૃત ટ કામ) ? लोक अिप आा इित... सित– એ (લોકો) આ માને ન  ણે  
(-નથી  ણતા)  એમ  કહે  છે.  લોગ, આ મા અભેદ  ુ વ પ  હૈ  ઉસકો  તો 

નત ે   નહ .  અંદર  ભગવાન  આ મા  ુ વ પ  હૈ,  ૂણાનંદ  ુ  હૈ,  વો 
ુ નયકા  વષય  હૈ— ય કા  વષય  હૈ—(ઉસકો)  તો  નત ે નહ . 
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અના દસે  અ ાની  હ  લોગ. िक शुनयका िवषय अभदे एकप....  આ મા 
અખંડ આનંદ વ પ એક પ— अभदे एकप व ुह.ै (ઉસમ)  ુણ- ુણીકા (ભી) 
ભેદ નહ , एकप व ुह.ै  ુણ- ુણીકા ભેદ ભી ભેદ હો ગયા ને   દો હો ગયા. 
(વહ) अभदे एकप व ुह.ै સમજમ આયા ? 

शुनय  નામ  ન યનય,  ઉસકા  વષય જો  ભગવાન આ મા  હૈ  વો  તો 
अभदे एकप (व)ु ह.ै (આ માકો) ભેદ પ, અનેક પ કહના વો તો કથન પ ત 
યવહારનયક   હૈ.  (અ ાની)  લોગ  પરમાથકો  તો  સમજતે  નહ ,  ક अभदे 
एकप व ुह ैઉસકો તો  નતે નહ . िक ुव ेअशुनयको ही जानत ेह.... દેખો ! 
ભેદસ ે નત ેહ  ક ‘યહ  ાન યે આ મા,  ન ેયે આ મા‘—ઐસે ભેદસ ે નત ે
હ.  ભેદસ ે નત ે હ  વ ે અ ુ નયકો  નત ે હ.  (જુઓ  !)  ઉસકા....ઉસક   
(-અ ાનીક ) બાત.... ઉસક –ઉસક  (-અ ાનીક ) બાત ઉસમ (-અ ુ નયમ) 
લયા. 

‘ ાન...  ન ેયહ આ મા,   ેયે આ મા‘—ઐસે (ભેદસ ેલોગ)  નત ે
હ, વો પયાયનયસે  (-ભેદસે)  ‘યહ આ મા’  (-ઐસે)  નત ેહ તો અ ુ નયકો 

નત ેહ. िक उसका िवषय भदेप अनके ूकार ह.ै ‘દેખના,  ના, ઠરના‘—
ઐસે  અનેક  કાર  भदेप अनके ूकार  યવહારનયકા  વષય  હૈ.  (ઉસકો) 
અ ુ નયકા  વષય  કહો.  ‘અ ુ નય‘    ?  ( ક)  ઉસમ-ઉસમ  (અપન ે
આપમ) ભેદ પાડકર (-કરકે) કહા માટ ે(-ઇસ લયે). પણ હૈ તો વો ભી  યવહાર. 

इसिलय ेव ेवहारके ारा ही परमाथ को समझ सकत ेह. (અ ાની) લોગ તો 
‘આ મા‘ કહો તો કુછ સમજે નહ . તો વા ત વક આ મા બતાનેકો वहारके ारा 
ही परमाथ को समझ सकत ेह.  યવહાર  ારા પરમાથકો સમજ સકત ેહ. સમજમ 
આયા ?  યવહાર  ારા પરમાથકો ( ા ત) કર સકત ેહ,  વક પ  ારા પરમાથકો 
( ા ત)  કર સકત ે હૈ—ઐસા નહ .  યવહાર  ારા  પરમાથકો સમજ સકત ે હૈ. 
બસ, ઇતની બાત. 

ોતા :  વક પ સ હત કે  વક પ ર હત ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  વક પ  સ હત  નતે  હ,  પણ  વો  (ભેદ)  ારા 

અભેદકો  દેખત ેહ અંદર.  વો  યાલ આયા  ક  ‘યહ  ાન  હૈ,  યહ  દશન  હૈ‘—
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ઐસા  વક પ. પણ વો (ભેદ)  ારા સમ યા  ા ?  ક અભેદ. ઉસકો (-ભેદકો) 
છોડકર—અ ુસરણ  છોડકર—અ ુકરણ  છોડકર—અભેદ  ઉપર  ત ે હ  તબ 

આ માકા  ા ઔર  ાન હોતા હૈ. સમજમ આયા ? ભારે વાત. 
ોતા : આમાંય બે ભાગ ચાલ ેછે...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ું ? ચાલ ેજગતમાં.....  
अत: वहारनयको परमाथ का कहनवेाला जानकर उसका उपदशे िकया जाता 

ह.ै.. उपदशे िकया जाता ह.ै ઉપદેશમ વો  કાર આતા હૈ  ક આ મા ઐસા હૈ. યે તો 
એક પ  ચદાનંદ  અનંત  ુણકો ઔર  અનંત  પયાયકો  પીકર  બૈઠા  હૈ.—યે  તો 
(સાતવ   ગાથામ)  આ  ગયા  હૈ.  એક પ  ભગવાન...  અનંત  ુણ ઔર  અનંત 
પયાયકા એક પ હૈ વો તો. એક પ અભેદ હૈ ઉસમ ભેદ કરકે બતાના હૈ અભેદ. 
ભેદ  કરકે  બતાના  હૈ  અભેદ.  તો  અ ાની  ભેદસે— યવહારનયસે  પરમાથકો 
સમજ સકત ેહ. 

वहारनयको परमाथ का कहनवेाला जानकर....  कहनवेाला जानकर  હ   ! 
‘ વક પસે  ન વક પતાકા  લાભ  હોતા  હૈ‘—ઐસી  યહા  બાત  નહ   હૈ.  પણ 

વક પમ યે આયા  ક ‘યે દશન,  ાન, ચા ર  વો આ મા‘.—ઐસા જો આયા તો 
લ   ગયા  ય  ઉપર.  તબ  પરમાથકા  કહનેવાલા  યવહાર  હૈ  (ઐસા)  કહનેમ 
આયા. કહનેવાલા=બતાનેવાલા. પણ વો  યવહારકા લ  છોડકર  ન યક    

કરે, આ મા અ ુભવમ  ા ત હો, તબ  યવહારકે  તપાદનસે અભેદકો કહા થા 
ઐસા  ાન  કરનેમ આતા  હૈ  (- ાન  હોતા  હૈ). અરે  !  ધમ ભારે આકર   વાત. 
લોકોએ તો એ ું સ ુ કર ન ે ુક  દ ુ ંછેન ે! એટલે વાત આ (આકર  લાગે છે).  

ોતા : અમે તો મ ઘા માટ.ે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : મ ઘા માટ.ે... વખત વયો  ય છે એનો. સાચી ત વની 

ા- ાન  વના  વખત ચા યો  ય  છે.  સ ુ  કરે  છે, એ મ ુ  થઈ ગ ું–ચાર 
ગ તમાં રખડશે. સમ ં કાઈ ? ભગવાન આ મા અભેદ  ચદાનંદ વ પ અનંત 
ુણ કો  પીકર  બૈઠા  હૈ  ુ. ઐસા અભેદકા અ ુભવ  કરના,    કરના ઔર 

ઠરના  વહ   ક યાણકા  માગ  હૈ.  વો  ધમ  હૈ,  દસુરા  કોઈ  ધમ  હૈ  નહ .  સમજમ 
આયા ? 
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इसका अथ  यह नह समझना चािहय े िक यहा ँवहारका आलन करात ेह. 
દેખો  !  ઐસા  અથ  નહ   સમજના  ક  યવહાર  (પરમાથકા)  તપાદક  હૈ—
યવહાર  પરમાથકા  કહનેવાલા  હૈ  (ઈસ લયે)  યવહાર  થાપન ે લાયક  હૈ—
ઇતની  બાત  બહુત  કયા  ુમને.  પણ  ઉસકા  ઐસા  અથ  નહ   સમજના.... 
वहारका आलन करात े ह, ूतु वहारका आलन डाकर....  વો  ભદેસે 
સમ ત ેહ,  પણ ભેદકા આલંબન  છુડાતે હ  ક ભેદકા લ  છોડ  દે, હમને  તો 
(પરમાથ) સમ નેકો (ભેદસે) બાત ક  થી. સમજમ આયા? આહાહા ! 

ોતા :  કતના સાફ.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ઇતના સાફ  કયા હૈ, તો ભી (અ ાની) ગડબડ ચલાતે 

હ.  
ઐસા  નહ   સમજના  ક  યવહાર...  દેખો  !  (પરમાથકા)  તપાદક  હૈ, 

(ઇસ લયે  યવહાર)  થાપન ેલાયક હૈ, (લે કન)  યવહાર પરમાથકો કહતા હૈ—
ઐસા કહા તો ( ા)  યવહારકા આલંબન કરાયા હૈ ?  યવહારકા આલંબન—
આ ય—લ  કરાયા હૈ ?  યવહારકા લ  કરાયા હૈ ? નહ . ूतु— વશેષમ 
वहारका आलन डाकर परमाथ म पचंात ेह— यह समझना चािहय.े ભગવાન 
અખંડાનંદ  ુ  હૈ  ઉસકો  ભેદ  પાડકર  કહના  હો  તો  ( યવહાર)  થાપન  કયે 
બના  તો,  દૂસર   બાતસે  ચલતે  (-કહ  સકતે)  નહ .  બહોત  ુ વાલા  હો—
બહોત  વચ ણ હો—તો ઇતની તો બાત (અથાત્) ભેદ તો કરના પડતા હૈ ( ક) 
દશન- ાન-ચા ર (કો  ા ત વો આ મા) બસ. સમજમ આયા ? પણ વો લ —
યવહારકા  લ   કરાનેકો,  યવહારકા  આ ય  કરાનેકો,  યવહારકા  આલંબન 
કરાનેકો  યવહાર  કહા  નહ   હૈ.  ( યવહારસે)  તપાદન  કરકે,  લ   યકા 
કરાનેકો—આલંબન  યકા  કરાનેકો—ઉસમ  (-અભેદમ)  નેકો  યવહાર 
કહનેમ આયા હૈ. કહો, સમ ય છે કાઈ ? આહાહા ! 

યો,  ૮મી  ગાથા  થઈ.  अब, ू यह होता ह ै िक वहारनय परमाथ का 
ूितपादक कैस ेह ै?  યો,  હવ ે ટૂક  બાત લેત ે હ ઉસસે.  યવહારનય પરમાથકા 
કહનેવાલા કૈસ ેહૈ ? इसके उरप गाथासऽू कहत ेह.  શ યકા   હૈ  ક ઐસા 
કોઈ  સ ાત  સ   કર  દો  હમકો  ક  યવહાર  પરમાથકા  કહનેવાલા,  યવહાર 
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પરમાથકા  સમ નેવાલા—બતાનેવાલા  કૈસ ે હૈ  ?–ઐસ ે હમારે  યાલમ આયે 
ઐસા કોઈ  ાત દો. ઐસે...ઐસે સમ વો. –એમ  શ ય  ૂછતા હૈ. દો ગાથા 
હૈ. कथ ंवहार ूितपादकिमित चते ् 

जो िह सदुणेिहगिद अाणिमण ंत ुकेवलं सु ं। 
त ं  सदुकेविलिमिसणो    भणिंत   लोयदीवयरा ।।९।। 
जो सदुणाण ंस ंजाणिद सदुकेविलं तमा िजणा । 
णाण ं   अा    स ं   जा   सदुकेविल    ता ।।१०।। 

યો, આમાં તો  હ દ  આ ું ! આમા ં હદ  હૈ. 
इस आको ौतुस ेिनयत, जो शु  केवल जानत े। 
ऋिषगण ूकाशक लोकके, ौतुकेवली उसको कह ।।९।। 
ौतुान सब जान ज,ु िजन ौतुकेवली उसको कह े। 
सब  ान सो  आा  ही  ह,ै ौतुकेवली उसस ेबन ।।१०।। 

ઓહોહો  !....એટલે  ટૂકુ  નાં ું  પાછુ એકદમ.  ણમાંથી  કાઢ ને  (-દશન, 
ાન, ચા ર  એ  ણ ભેદ કાઢ  નાખીને હવે) એક ( ાનથી વાત કરશે). ઓલો  

(- શ ય)  કહે,  ણથી  (-દશન,  ાન, ચા ર થી)   તમે  (આ માને)  કહો છો, તો 
યવહાર  (પરમાથનો)  તપાદક  શી  ર ત ે છે  ?  (આચાય  કહે  છે  :)  હવ ે યારે 
(અમે) એકથી (-અભેદથી) કહ એ છ એ લે. ભાઈ ! ઓલો (- શ ય) કહે કે તમે 
યવહારથી  (અથાત્)  ણ—દશન,  ાન,  (ચા ર થી)  ક ું  કે  એનાથી  (એને) 
ા ત થાય (ત ેઆ મા), તો  યવહાર (પરમાથ)નો  તપાદક (શી ર તે) છે. (તો) 

હવ ે ણ  (ભેદ)  કાઢ ન ે શ યે  ૂ ુ ં યારે  એક  કા ું  (-એકથી  વાત  કરશે.)  
ા  ?  કે  ાન..  ાન..  ાન..  ાન..  ાન...  ભાવ ાન  છે  તે આ મા,  બાક  

યવહાર. ઇતના ભેદ પાડના યે  યવહાર હૈ દેખો ! સમજમ આયા ?  
અ વયાથ  યો.  યવહારનય અ ૂતાથ.... जो जीव िनयस े (वावम) 

ौतुानके ारा इस अनभुवगोचर....    इम—ं ય , એમ.  ય .  केवल एक.... 
ભાવ ુત ાનકે  ારા....  છે  ને ? ौतुने... ભાવ ુત ાનકે  ારા...  દેખો  !  સીધા 
આમ  (-અ ુભવ)  લયા  ( ક)  इम—ंઆ અ ુભવગ ય  केवल एक शु....  केवलं 
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शुम ्.... आाको सखु होकर जानता ह.ै...  ાન—ભાવ ુત ાનસ ે સીધા 
(યાને) સ ુખ હોકર આ માકો  નતા હૈ, उस.े... આ માકો  નતા હૈ ઉસે.... 
ૂં. સમજમ આયા ? ભાવ ુત ાનસે આ માકો  નતા હૈ ઉસે,  ૂં. लोकको ूगट 
जाननवेाले.... સવ   પરમા મા.....लोकको ूगट जाननवेाले  પરમે ર  પરમા મા 
અથવા ऋषीर.... વ ેઋષી ર હ. ौतुकेवली कहत ेह.... ઉ હ ‘ ુતકેવલી‘ કહત ે
હ. ભાવ ુત ાનસ ે ( વ)સ ુખ હોકર  યકો...  યકો  નતે હ—આ માકો 

નત ે હ  ઉસકો  (વહ)  ‘ ન ય  ુતકેવલી‘  (હૈ  ઐસા)  પરમે ર  અથવા 
ઋષી ર કહતે હ. સમજમ આયા ? 

जो जीव सव ौतुानको जानता ह.ै... 
જો વક   ાનક   પયાય...  ાનક   પયાય...  ાનકો  (-આ માકો) 

નતી હૈ (અથાત્)  ાન..  ાન..  ાનક  અવ થા હૈ વો  ાનસે  યકો  ના 
તો ભાવ ુતકેવલી  હૈ— ન ય  ુતકેવલી  હૈ.  પણ जो जीव सव ौतुान.....  યે 
સવ  ુત હો ગયા. જો  ાન હૈ ન, યે  ાન આ માકો પકડતા હૈ તો  ાનકો... સવ 
વ ુકો  નનેવાલા, સારા શ ત(વાન)  ય હૈ ઉસકો  ાન પકડતા હૈ તો ઉસ 

ાનકો હ  સવ  ુત કહનેમ આયા હૈ. સવ ભાવ ુત. સમજમ આયા ?  
उस े िजनदवे ौतुकेवली कहत े ह....  યવહાર,  યે  યવહાર  હૈ.  સમજમ 

આયા ? ઓ ું ‘सव‘ આ ું ને ? सव.... સવ  ુત ાનકો ( ને ઉસકો  યવહાર 
ુતકેવલી) કહત ેહ.  ાનક  પયાયકો  ( ને ઉસકો  યવહાર  ુતકેવલી) કહતે 

હ.  ાનક   પયાયમ  નના  (હુઆ)  વો  ાન..  વો  ાન..  વો  ાન.  વો  ાન 
આ માકો  પકડકર  અ ુભવ  કરે  યકા,  તો  ન ય  ુત ાની  હુઆ,  ન ય 
ુતકેવલી.  ાન(પયાય)કો  ને વો  યવહાર  ુત ાની..... ાન(પયાય)કો  ને 

વો  યવહાર  ુત ાની. સમજમ આયા ?  
ફર ન ે કહ એ. આહ   વ તારથી  કહ એ છ એ.    યે  ( ાન) ુણક  એક 

સમયક   ાનક  પયાયકો  ને વો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ ઔર ભાવ ુતસે અંતર 
યકા  અ ુભવ  કરે  વો  ન ય  ુતકેવલી  હૈ.  વશેષ  કહો.  જેઠાલાલભાઈ  ! 

ભાવ ુત ાનસે સીધા— યકે સ ુખ હોકર— યકા અ ુભવ કરે વો  ન ય 
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ુતકેવલી હૈ ઔર ઉસકો  નનેવાલી  ાનક  પયાય હૈ, યે  ાનક  પયાયકો  ને 
વહ  યવહાર  ુતકેવલી હૈ. 

ોતા : થઈ ર ું, આદરવાયો ય નથી એમ આપ ેક ું. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : (હા, આદરવાયો ય) નહ . ભેદ હો ગયા ન ? પયાયકા 

ભેદ હો ગયા. સારે  ( ૂણ)  યમ અંશભેદ—ભેદ હો ગયા. આહાહા  ! ગજબ 

વાત.  સમજમ આયા  ?  ન ય  ુતકેવલી,  યવહાર  ુતકેવલી—યે  દો  બાત 
સ   કરના  હૈ.  નવવ   (ગાથા)મ  ન ય  ુતકેવલી  (ઔર)  દસવ   (ગાથા)મ 
યવહાર  ુતકેવલી ( સ  કરના હૈ).  ન ય  ુતકેવલી અથાત્ જો અંતર  ાન 
ગટ હૈ, ઉસ  ાનસે અ ભ ુખ  ય..... ‘अिभगित’ છે ને ?  ય—વ ુ જો 

અભેદ  હૈ  ઉસકો  ા ત  કરકે અ ુભવ  કરે  વો  ન ય— વ-આ ય  ન ય—
ુતકેવલી  કહનેમ આતા  હૈ.  વ-આ ય— વકા  અ ુભવ—હુઆ  તો  ઉસકો 
ન ય  ુતકેવલી કહતે હ ઔર  ાનક  પયાય સારે (- ૂરે)  યમ ભેદ પ (-સારે 
યક   અપે ાસ ે ભેદ પ)  હૈ—એક  સમયક   પયાય  ભેદ પ  હૈ...  સમજમ 

આયા? (ઉસ) ભેદ પ  ાનકો  ન ેવો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ,  ક ભેદ પડા. 
વો  યવહાર  ુત ાન હૈ, (ઈસ લયે) વો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ.  ક વો  ાન 
બતાતા હૈ ઉસકો (- યકો), પણ વતમાનમ  ાનમ લ  અકેલા (પયાયકા) હૈ તો 
ઉસકો  યવહાર  ુતકેવલી કહતે હ. સમજમ આયા ? 

ોતા : જે  ુત ાનની પયાય  યને પકડ ેછે એ.....? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  યને પકડ ેએ  ય ુતકેવળ  (- ન ય  ુતકેવળ ). 

(કેમકે) આનાથી  (ભેદથી  ય  પકડા ં)  નહ ,  પકડા ં  છે  સી ું. એ  તો એણે 
(ભેદે- યવહારે) બતા ું  કે  ‘આ  ાન ત ેઆ મા‘ એટ ું. પણ આ માન ેપક ો 
અને આ માનો અ ુભવ  થયો એ  ન ય  ુતકેવળ   છે  (અને)  ‘આ  ાન  છે‘ 
(એમ) એને  ણે ને  યાં રોકાય છે એને  યવહાર  ુતકેવળ  કહે છે. આહાહા ! 
સમજમ આયા ? (કેમકે) એક પ ભગવાન આ મા હૈ ઉસમ વો પયાયકા ઇતના 
ભેદ પડ ગયા ન ? 

ોતા : એક પયાય આવી...... 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  : હા. ભેદ પડ ગયા. ભલે સારા..... સાર  પયાય, પણ 

ભેદ પડ ગયા. અનંત... એક પ, અનેક પ હો ગયા.  ભ   ભ   ાનક  પયાય હૈ  
ઉસકો હ   ને,  યાં રોકાય (વહા  કે)—વહા અટક  ય—તો ઇસકો  યવહાર 
ુતકેવલી કહત ેહૈ. વહાસે આ  ય યહા (અંદર) તો  ન ય  ુતકેવલી કહતે હ. 

સમજમ આયા ? 
ોતા : અહ થી  ૂ મ આવી ગ ું. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ૂ મ  આ ુ ં ?  યો  ભાઈ,  આ  તો  આપણા 

સાંભળનારા છે જુના. નવાન ેતો (કઠણ) પડ.ે છે,  ૂ મ છે ને ! ઝ ં, ઝ ં છેન ે
ઝ  ં! કહો, સમ ં આમાં ? આહાહા ! બા ુ ! આહ  તો કહે છે.... ઓલા 
શ યે  ૂ ું....  યારે (આઠમી) ગાથામાં ક ુંને ? કે દશન,  ાન, ચા ર ને  ા ત 
થાય તે આ મા. તો  યવહાર  થાપન કરન ેલાયક હૈ, લે કન આદર કરન ેલાયક 
નહ . (હવે  ૂછે છે :) વો ( યવહાર)  ા માટે (- કસ લયે)  તપાદક કરન ેલાયક 
હૈ ? (ઐસા)  ૂછા, તો ઉસકા ઉ ર પહલ ે દયા—દેત ેહ. (ઉસમ) પહલ ેતો  દયા 
(-કહા) વો સીધા ( ન ય  ુતકેવલીક  બાત). 

ોતા :  ન યની વાત. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા.  પહેલી એ વાત. ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ  ુ  

એક પ અભેદ હૈ ઉસકા અ ુભવ કરે—ઉસકો  ા ત કરે—ઉસમ લીન હો—(વે) 
ન ય  ુતકેવલી હૈ (અથાત્)  વ–આ ત અભેદ એકકા અ ુભવ હૈ તો  ન ય 
ુતકેવલી ઔર પયાયકા  ાન કરે અને અકેલી પયાયમ  કે (અથાત્) ભેદ પ હૈ, 
યવહાર પ હૈ, અંશ પ હૈ ઉસકો  નત ેહ વો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ. (કેમકે) 
ભેદ પડ  ગયોને ? અલૌ કક વાત ! સમજમ આયા ?  યો, યે તો શ દાથ  કયા 
હ  !  

िजनदवे ौतुकेवली कहत ेह.... એમાં  ‘ યવહાર’  (શ દ) લઈ લેવો, ભાષા  
(-શ દ)  ભલે  ન  હોય.  સમજે  ? िक ान सब आा ही ह,ै इसिलय े वह 
ौतुकेवली  યવહારસ ેકહનેમ આતા હૈ.  ક (અ ુભવકે કાલમ)  ાનકા લ  
તો આ મામ  તા હૈ ઔર  ાન આ મા હ  હૈ.  ાન કોઈ રાગ ઔર પર હૈ નહ . 
(-ઇસ લયે) માટ ેઅકેલે  ાનકો  ને વો  યવહાર  ુતકેવલી કહનેમ આતા  હૈ. 
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સમજમ આયા ? કવરચંદ   ! તમારા આ વાંચનારા  છેન ેઅહ  વારવાર. એને 
ખબર પડવી જોઈએને કે  ા શ દનો અથ કૈસ ેહોતા હૈ ? એય, ઈ રચંદ  ! 
આહાહા ! ઘણી સીધી વાત છે. સમ ય છે ? એકદમ સ ય ને  યાલમા ંઆવી 

ય એવી વાત છે. આહાહા ! 
ઓલાએ (- શ યે)  ૂ ુ ંકે  યવહાર  ુ ંકરવા કહો છો ? 
(સમાધાન:) ભાઈ ! (અ ુભવ કાળે) એ  ાન  ણે છેને... એ  ાન  ણે 

છેન ે ?  (તો),  એ  ણવાનો  સંબંધ આહ   (આ મા  સાથે)  છે,  એ  ણવાનો 
સંબંધ આહ   (પયાય/ભેદ સાથે) નથી. એથી  (પયાય/ભેદ)  ણે  છે તેને અમે 
યવહાર  ુતકેવળ  કહ એ (છ એ અને) આ (આ માને)  ણે છે એને  ન ય 
ુતકેવળ  (કહ એ છ એ). લે ! સમ ં કાઈ? 

टीका.  એની  ટ કા.  ूथम, "जो ौतुस े केवल शु आाको जानत े ह व े
ौतुकेवली ह"..... અથમાં  (-ભાવાથમાં)  સાધારણ  ક ુ  (-લ ું)  છે  હ  એણે. 
‘शाानस ेअभदेप ायकमाऽ........ जानता ह.ै..Õ એમ લ ું–ના ું છે જયચંદ 
પં ડતે. પણ એ ‘ભાવ ાન’ છે એમ લે ું. 

ોતા : એ તો પછ  લી ુ ંછે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ના, પહે ું એણે ક ુ છે એ જ ખોટુ છે એમ (કહે ુ ંછે). 
ોતા : ભાવાથ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ભાવાથમાં. એ 'शाानस ेअभदेप ायकमाऽ'–એમ 

ન જોઈએ. યે તો 'ભાવ ાનસ ેએકદમ  ાયકકો  ને' એમ (જોઈએ), વાત એ 
છે.  યહા  ‘અભેદ  (આ મા)’  લેના  હૈ  ન  ?    પહલે  ‘અભેદ  (આ મા)’  લેના  હૈ, 
(ઇસ લયે) વો ‘ ય ુતસે‘—ઐસી બાતકા યહા કામ નહ  હૈ,  ય ુતકા યહા 
કામ હ  નહ  હૈ. એ તો જર  ભાઈએ— જયસેન આચાય (આ ગાથાની ટ કામાં) 
ના ુ ંછે કે ‘िौतु आधारणे (उ ंभावौतुानम)्‘–ભાવ ુત ાન ઉ પ  હોતા 
હૈ.–યે તો  ન મ કા કથન હૈ.  

પણ ભાવ ુત હૈ... ભાવ ુત જો હૈ વતમાન  ાનક  પયાય, ઉસસે સીધા 
આ માકો  ન  લે  (વો  ન ય  ુતકેવલી  હૈ).  ौतुस.े...  એટલે  ભાવ ુતસે. 
પહેલા  શ દ  હૈ  ન  ?  ભાવ ુત ાનસે— ાનક   નમલ  પયાય  હૈ  (ઐસે) 
ુત ાનસે....  केवल शु  —અકેલા  ુ   आाको जानत े ह.....केवल शु 
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आाको जानत ेह व ेौतुकेवली ह''. वह तो परमाथ  ह.ै... એ તો ખરેખર છે—યે તો 
યથાથ હૈ—વા ત વક હૈ—યહ  વ ુક   થ ત હૈ—ઐસે કહત ેહ. ઓહોહો ! 
શા કો  ને  ને  પરકો  ને  ઇસકો  યહા ભાઈ  !.....—એને  તો  યવહારેય  ન 
ક ો. એય ! એવી શૈલી ! અ ૃતચં ાચાયની શૈલી જુદ  ! એને (-શા ન ે ણ ે
એને)  યવહાર  ન  કહ એ.  (કોઈ  કહે:)  શા કો  ને એને  યવહાર  કહો..... 
શા કો  ને  ઉસ  ાનકો  યવહાર  કહો  (ઔર) આ માકો  ને  ઉસ ે ન ય 
કહો. (સમાધાન:) એમ નહ , એમ નહ . 

ોતા :  ાનની પયાયન ે ણે એન ે યવહાર ક ો. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : દેવા ુ યા ! ઉ સાહ આતા હૈ ઉ સાહ. દેખો ! જુવાન 

માણસ છે. ઐસી ચીજ હૈ ન ? પહલ ેસમજમ  ચ તો કરના ચા હયે. સમજમ 
આયા ? આહાહા  ! जो...  'तावत ्' (ટ કામ) શ દ પડા  હૈ ન ?  'तावत ्' (શ દ) 
છેન ેછે લો ? 'तावरमाथ'..... પહલ ેયે કહના હૈ  ક  ૂં. 'तावत ्' છે લો શ દ છે 
પહેલી લીટ માં. એ. આહ  તો આચાય કહતે હ  ક હમ  ુ ય— થમ યહ કહના 
હૈ  ક.... ઐસે કહત ેહ, દેખો ! 

ોતા : પરમાથની વાત કરવી છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હા, હમ પહલે તો યે (પરમાથ) કહના હૈ. આહાહા ! 

ગાથા એ છેન ેનવમી ? 
जो ौतुस.े... આહાહા !  જસકે  ાનકા  યાલ સ યક્ હુઆ હૈ (ઔર)  યે 

ાનકે  યાલસ ેજો આ માકા  યાલ  કર  લેતે  હ  (અથાત્) ભગવાન આ માક  
ભટ કરતે હ— ાનક  પયાયસે પયાયવાન આ મ ય હૈ ઉસક  ભટ કરતે હૈ (વે 
ન ય  ુતકેવલી હૈ). केवल એક शु आा.....' केवल शु आाको जानत ेह, व े
ौतुकेवली ह'.—યે પરમાથ  હૈ,  ન ય  હૈ, યથાથ  હૈ,  યે અ ુપચાર  હૈ. સમજમ 
આયા ? 

હવ ે યવહાર. 'जो सव ौतुानको जानत ेह व ेौतुकेवली ह.'....'सव ौतुान' 
 કહા ? ભલે  ાન થોડા હો, પણ સારા ( ૂણ-અભેદ) આ માકો  નનેવાલી 

વો  ાનપયાય  હૈ  ન ?  તો  ઉસ  ાનક   પયાયકો ભી  'સવ  ુત ાન'  કહ  દયા. 
સમજમ આયા ?  ાનક  પયાયમ સારા (- ૂણ)  ય અ ુભવ—લ મ લેના હૈ. 
સારા—પ ર ૂણ વ ુ,  ૂણ—પ ર ૂણ વ ુ હૈ. તો (ઉસકા) યહા  ાન જો હુઆ 
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ઉસકો ભી  'સવ  ુત( ાન)' કહ  દયા. સમજમ આયા ? जो सव ौतु(ान)को 
जानत ेह.... सव ौतु(ान)को जानत ेह— યકો ( નનેક  બાત) યહા નહ  હૈ. 
सव ौतु(ान)को जानत ेह. (અથાત્) જો આ મા  ય વ પ હૈ ઉસકો  નનેક  
જો પયાય હૈ, (વહ) અભી અભેદ (- ૂણ) નહ  હુઈ, પણ વો પયાયકો  નત ેહ 
व ेौतुकेवली ह, यह वहार ह.ै  યો. સમજમ આયા ?  

ન ય  વભાવ(વાન) ભગવાન આ મા  હૈ ઉસકો  ા ત કર લે— ાનસ ે
ાનીકો (-આ માકો)  ા ત (કરે)—વ ે ુતકેવલી હૈ.—યે પરમાથ હૈ, સ ચા હૈ. 

ઔર જો  વતમાન  ાન  હૈ— ક  જસમ સારા  (- ૂણ)  યકો  નનેક  શ ત 
હૈ.... સારા (- ૂણ)  યકો  નનેક  શ ત હૈ, પણ વો પયાયકો (અથાત્) સવ 
ુતકો  નત ેહ વ ે ુતકેવલી હ.—યે  યવહાર હૈ, ઉસકો  યવહાર ( ુતકેવલી) 

કહત ે હ.  યો,  દેખો  !  ‘આ  ાન  યે  આ મા...આ  ાન  યે  આ મા‘—ઇતના 
યવહાર  (-ભેદ)  કરના પડા ન ?  યો, ભેદ હો ગયા. બહુ  ટુકામાં લી ું,  યો  ! 
ઓલામા ં (કળશ  ટ કામાં,  કળશ-૫માં)  તો એમ  ક ું  છે  કે  સા ધક  ુ વાળો 
હોય તો (પણ)  ણ (દશન,  ાન, ચા ર  એવા ભેદ) કરવા પડ ેએમ આ ું હ ું. 
એય ! આહ  તો એક આ ુ ંપાછુ. એમા ંએમ (ક ુ ં છે)  કે સા ધક  ુ વાળો 
હોય  તો  પણ  એણે  ણ  (ભેદ)  તો  કરવા  પડ.ે  આહ   તો  કહે  છે.....  એય, 
દેવા ુ યા ! આ તો એક આ ું.  

વ ુ  તો  છેન ે વ ુ,  એક પ  પદાથ  છે  ને  ?  (વહ)  અનંત  ુણ  ઔર 
પયાયકો  પીકર  બૈઠા  હૈ  એક પ.  યે  વ ુકો  અ ુભવે,  ને  વો  તો  ન ય—
સ ય—પરમાથ—સાચા— ુતકેવલી.  (ઔર)  જો  ઉસકો  (- યકો)  નનેક  
ાનપયાય હૈ... વો  ાનપયાયકો ભી સત્ કહ દ , ‘સવ  ુત ાન’ કહ  દ ુ ં(કે 

તે) સવ  ુત હૈ (અને તેને– ાનપયાયને– ણે ત ે યવહાર  ુતકેવળ  છે). 
ઉસમ  (તા પય ૃ   ટ કામ)  તો  અથ  દૂસરા  કયા  હૈ  ભાઈ  !  જયસેન 

આચાયને.  ‘સવ  ુત‘  (એટલે)  બાર  અંગકા  ાન  કરે ઔર  પરકો  લ   કરકે 
વચારે (વે)  યવહાર ( ુતકેવલી હૈ), એમ લ ુ ંછે.....એમાં એ ું લ ુ ંછે બે-
ણ શ દોમાં. ‘िौतु आधारणे (उ ंभावौतुानम)्Õ....ભાવ ુત ાન ઉ પ  

થાય  છે–એમ લ ું  છે અને  ાન  હ   પરના  વચારમા ં રોકાય એને  યવહાર 
( ુતકેવલી કહે છે). 
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યહા  તો  કહતે  હ  ક  વો  ાનક   પયાય  હૈ  ન  ?  ઉસમ  નનેક   શ ત 
બહોત હૈ.  નન શ ત...  ‘સવ‘ કહા ન ? સવકો. તો વો  ાનકો—ઉસકો  ને 
વહ   યવહાર  ુતકેવલી  હૈ, ભેદકો  ન ે વો  યવહાર  ુતકેવલી  હૈ.  સમજમ 
આયા ? આવી ધમકથા કઈ  તની આ ? ધમકથામાં તો આમ ઝપટ વાગતી 
હોય—દાખલા, દલીલ અને બહારથી હો-હા.....હો-હા.... યો ! ધમકથા આ છે 
ભાઈ !  જસમ ભેદસે લાભ મનાવે, રાગસ ેલાભ મનાવે વો ધમકથા હ  નહ , વો 
તો ‘दशनभदेणी कथाÕ હૈ. સમજમ આયા ? અભેદ  વભાવક   કો ભેદ કરકે 
કહે તો ભેદ હો  યેગા—  મ યા વ હો  યેગા. આહાહા ! સમજમ આયા ? 

કહત ેહ  ક ''जो सव ौतुानको जानत ेह व ेौतुकेवली ह'' यह वहार ह.ै 
કહો, બરાબર  હૈ ? હવ ે ‘ યવહાર’  સ  કરતે હ  વશેષ, ( ક)  ‘ યવહાર’   
કહા  ?  વો  ાનપયાયકો  ‘ યવહાર’    કહા  ?....સમજમ આયા  ?  યે  સ  
કરતે હ. એમ કે  ાન ત ેઆ માની પયાય છે (અથાત્) ‘આ આમ છે‘—ત ે ાન ું 
કઈ રાગ ને પર ઉપર લ  છે (તેથી) એ  ાન એ ું (-રાગ  કે પર ું) નથી, આ ુ ં 
(-આ મા ું)  છે. આ ુ ં (- ેય ું)  ાન નથી—રાગ ું અને પર ુ ં ાન નથી, આ ું  
(-આ મા ું)  ાન  છે. એ ું  (-આ મા ું)  ાન  છે,  પણ  (તે)  પયાય ું  ( ાન)  છે. 
માટ ે એને  યવહાર  ુતકેવળ   કહ એ  છ એ.  સમ  ં કાઈ  ?  આહાહા  ! 
અલૌ કક વાત. એય, છોટુભાઈ !  ણ(ભેદ)માંથી એક, (હવે) એકમાંથી એક.  

यहा ंदो प लेकर परीा करत ेह... આ  યવહારને  સ  કરે  છે હવે. એ 
ાનની  પયાયને  ( ણે  તેને)  ક ુંને  ?  કે  ત ે યવહાર  ુત ાન( ુતકેવળ )  છે. 

(તો) કેમ ક ુ ં?   કહા ? વો  ાનક  પયાય  કસક  હૈ ?  કસ ઓર ઢલતી હૈ ? 
સમજમ આયા ? उपरो सव ान आा ह ै िक अनाा ? દેખો  ! વો  ાનક  
પયાય હૈ વો આ માક  હૈ  ક અના માક  હૈ ? એ આ મા છે કે અના મા છે ? ..... 
થઈ ગયો (વખત) ?  યો, પછ  આવશે.         

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૬ 
ગાથા – ૯-૧૦ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો  ુદ ૧૫, ર વવાર, તા. ૬-૧૦-Õ૬૮ 
 
સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર, ૯-૧૦ ગાથા ચલતી હૈ. ઇસક  ટ કા. 

ूथम, ‘‘जो ौतुस े केवल शु आाको जानत ेह व ेौतुकेवली ह’’.....  દેખો  !  ધમ 
પાનેક  પહલી ર ત. પહલી ર ત  ા ? શા સ ે ુનને (- નને)મ આયા પહલે 
ક આ મા  ા હૈ. પીછે  ાનક  પયાયમ.... સવ  પરમા માને  ા આ મા કહા 
ઐસી બાત પહલ ે ુનનેમ આયી ઔર  ુનનેમ આયી ઉસસે  ાન ઉસ  કારકા 
હુઆ, તો (ભી) વો  ાન અપનેકો પકડનેમ કામમ નહ  આતા હૈ, ઐસ ેકહતે હ. 
સમજમ આયા ? 

સાધન  લયા ન ? जो ौतुस ेकेवल शु आाको जानत ेह.... પણ, જો  ુના 
હૈ વો બાત એક ઓર રહ ગઈ. પીછે જો  ાનક  પયાય હૈ ભાવ ુત ભાવ, વહ 
અપનેમ—અંતરમ—આ માકો  ને  તો ઉસકો સ ય દશન, સ ય ાન  કહનેમ 
આતા હૈ. જ મ-મરણકે નાશકા વો ઉપાય હૈ. સમજમ આયા ? પહલ ેÔશા સ ે

ુના(- ના)Õ વો બાત યહા  લયા હ  નહ  ભાઈ ! (કેમકે) એ ું કામ નથી માટ.ે 
( થમ) ' ુના હૈ' વો બાત બરાબર હૈ (ઔર  ુનનેસે) લ માં તો આવી છે વાત. 
ા લ માં ? પરલ ી ( ાનમ) હ . સમજે ?  ક આ આ મા.... સવ  પરમે ર 

ઔર  સંતો– ુ નય   Ôઆ મા  ઇસકો  કહતે  હÕ—ઐસા  ઇ યસ ે ુત  ુનકર 
યાલમ આયા હૈ. પણ વો  યાલક  પયાય અંત ુખ (હોને)મ કામ નહ  કરેગી. 

વજુભાઈ ! સમજમ આયા ? 
જસકો જ મ-મરણ નાશ કરના  હૈ—જ મક  પ રપાટ   બંદ  કરના  હૈ— 

ઉસકો  ા કરના વો કહતે હ. જો પહલ ે ુના હૈ વો બાત (એક ઓર) રહ . પીછે 

(બાદમ) અંતરમ અપની  ાનક  પયાયકો ..... ઉસકો અંતરમ મોડનેસ ેઆ માકા 
અંદર  વેદન  હો—આ માકા  અ ુભવ  હો—આ માકા  ાન  હો—ઉસકા  નામ 
ભગવાન ભાવ  ુતકેવલી અથવા  ન ય  ુતકેવલી કહતે હૈ. સમજમ આયા ? 
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जो ौतुस.े.... 'ौतु' શ દ(કા અથ) સીધા ભાવ ુત હૈ.  ય ુતસે... એમાં 
લી ું  છે  ભાઈ  !  (જયસેનાચાય)  લી ુંને  ?  કે  िौतुाधारणे....( ય ુતના 
આધારથી), પણ એ તો  ન મ થી—એ  ન મ ની વાત કર  છે. ( ક) પહલે 
ુનનેમ  તો આયા  હૈ....  સમજમ આયા ?  ક  ‘યે આ મા  ાયક વ પ અભેદ 
ચદાનંદ  હૈ,  અનંત આનંદ વ પ  હૈ’—ઐસા  ુનનેમ આયા,  પણ  વો  ુનનેક  

પયાય તો પરલ ી હૈ. સમજમ આયા ? ઉસકો યથાથ ભાવ ુત ાન નહ  કહતે. 
સમજમ આયા ? પણ પીછેક  અંતરક  પયાય જો ભાવ ુત ાન પ  ગટ (હોતી 
હૈ)....  (પયાય) અંતરમ  ઝુકતી  હૈ  તો  ઉસકો ભાવ ુત ાન  કહતે  હૈ.  સમજમ 
આયા ?  

આહાહા ! ભગવાન આ મા અખંડ પરમા મા, સ ચદાનંદ  ુ...  केवल 
शु आा....  દેખો  !   ौतुस े केवल शु आाको..... ભાવ ુત ાનસે....  કહના 
ા હૈ ?  ક ભાવ ુત ભી હુઆ કૈસે. પહલ ેભાવ ુત હુઆ કૈસ ે ક 'ભાવ ુતસ ે

આ માકો પકડના' (ઐસા કહા). ભાઈ ! પહલે  ુનનેમ તો આયા....  કેવી શૈલી 
કર  છે ! ઓહોહો !  ુ નકે  ુખસે, સવ કે  ુખસે, આચાયકે  ુખસે  ુના  ક Ôયે 
આ મા  હૈ.Õ  વો  તો  પરલ ી  પયાય  હુઈ,  વો  પયાય  ભાવ ુત ાન  નહ   હૈ. 
અમરચંદભાઈ  !  વો  પયાયસે  અંતરમ  (નહ     સકતે).  વો  પયાય....  વો 
( ુનનેક ) તો પયાય હુઈ—એક સમયક  પયાય હુઈ પરલ ી, (પણ) વો પયાય 
તો  પરલ ી  હૈ.  (ઇસ લયે)  અબ  ઉસ  પયાયકો  અંતર  લ મ  કૈસ ે લેના  (-લે 

ના)? (નહ  લે   સકતે). સમજમ આયા ? 
ઓહોહો ! ઐસા (ભગવાનક  વાણી આ દ)  ન મ સે હુઆ  યાલ, પણ 

વો  યાલક   (પરલ ી  ાનક )  વતમાન  પયાયકો  છોડકર  જો  ાનક   પયાય 
અંતર  યકો  પશ કરતી હૈ, વો  ાનક  પયાયકો ભાવ ુત ાન કહનેમ આતા હૈ. 
અમરચંદભાઈ  ! બહુ અ ૂવ વાત  છે,  પણ લોકોને બહારની સામા ક  થ ત 
(અને)  યવહાર  એટલા  ચે  છે  કે  ઉસમ....  યે  ૂલ  (માગ  હૈ)  જનમ-મરણ 

ગાલનેકા. (જ મ-મરણક ) પ રપાટ કો બંધ કરનેકા (જો માગ હૈ) વો યે માગ હૈ.  
મો માગક   પ રપાટ   ુ   હો....  સમજમ આયા  ?  મો માગક   ેણી  ુ   હો 
ઔર બંધમાગક  પ રપાટ  બંધ હો—(વહ માગ હૈ). સમજમ આયા ? 
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કહત ે હૈ  ક  ભગવાન  !  ુમ  તો  આ મા....  ચદાનંદ વ પ  આનંદ ૂ ત 
અકેલા  ાન વ પી આ મા હો. ઉસકો વતમાન  ાનક  અવ થા.... જો  (ય દ) 
અવ થા—પયાય  ઉસકો  વેદનમ  લે,  યકો  પકડ ે તો  'ભાવ ુત ાનસ ે યકો 

ના'  ઐસા  (યહા)  કહનેમ  આયા  હૈ.  ના  આ માકો....  આ માકો  ના 
ાનક  પયાયસે, તો વો  ાનક  પયાયકો  ન ય  ુતકેવલી કહતે હ. લે !  ય 

તો....  ભાઈ  !  ય  તો  ય  હૈ.  યકો  ન ય  ુતકેવલી  નહ   કહતે  યહા. 
સમજમ આયા ? 

ોતા : ફર ને કહો. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ફર ને કહ એ. હ  હળવે.. હળવે.. ચા ું આવ ેછે. 

એમ કે આ મા..... જે વતમાન સાંભ ું, એ વાત એક કોર પડ  રહ . જો આ મા 
ાયક વ પ  કાળ  ુ   ચૈત ય  હૈ,  ઉસકો જો  ાનક   પયાયને  પકડા  તો  વો 
ાનક  પયાયકો  ન ય  ુતકેવલી—ઉસકો  ન ય  ુતકેવલી (કહતે હ.  ક) 

અભેદકો  ના ન  ! અભેદકો  ના તો  ન ય  ુતકેવલી કહતે હ.  केवल शु 
आाको  ના...  કૈસા ( ના) ? સવ ને કહા ઐસા, (પણ) દુ નયા કહતી  હૈ 
ઐસા ( વપર ત) આ મા ( ના–ઐસા) નહ . ઇસ લયે જરા (અ ુભવકે) પહલે 
‘ ુનના’ ઐસા (જયસેન આચાયને)  લયા  હૈ. ઉસમ  ( ૂલ ગાથામ)  લયા નહ  

હૈ,  પણ  ઉસમ  (ઐસા  ભાવ) આતા  તો  હૈ.  સમજમ આયા?  (પણ)  વો  કઈ 
( ુનના આ દ) યહા ( ૂલ ગાથામ)  લયા નહ , જ ર નહ .  ું ક એકદમ સીધા 
'આ માકો  ના'—ઐસા  કહના  હૈ  ક  નહ   ?  પીછે  ઐસે  કહતે  હૈ  ક  વો 
(પરલ ી)  ુત ાન  હૈ...  વો  ુત ાન  હૈ વો  Ôઅણા માÕ  હૈ.  યે  (પરલ ી)  ાન 
(પયાય)  હૈ  વો  Ôઅણા માÕ  હૈ  (ઔર  ઉસકો  ના)  વો  યવહાર  ુત ાન  હો 
ગયા— યવહાર  ુતકેવલી હો ગયા. (વે)  ાન(પયાય)કો  નતા હૈ ન ? પણ, 
વો બાત  (આગ ેઆયેગી) અભી વો  ( ન ય  ુતકેવલી)  ાનકો  (- ુ ા માકો) 

નત ેહ ઉસક  બાત કહત ેહૈ. પીછે વળ   ા આતા હૈ.... સમજમ આયા ? 
યહા તો, जो ौतुस ेकेवल शु आाको जानत ेह.... વો આ માકો  ના.... 

જો  ાનને  અભેદ  આ માકો  ના  તો  ઉસકો  ુતકેવલી  કહતે  હૈ—  ભાવ 
ુતકેવલી,  ન ય  ુતકેવલી. સમજમ આયા ? સમ ય એવી વાત છે. ભાષા 
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ઐસી કોઈ–આકર  (-કઠ ન) નહ  હૈ, મગર લ મ તો લેના પડ ે ક  ા ચીજ હૈ 
ઔર કૈસે  ા ત હો. ઔર યે  ા ત હુએ  બના સારા–સબ  ૂ ય...  બના એક કે 
ુ ય હ. સારા સંસાર દઃુખમય.. દઃુખમય.. દઃુખમય હૈ. સમજમ આયા ?  વગ 

હો  ક શેઠાઈ હો, રા  હો  ક બડા અ ધપ ત—અમલદાર, અ ધકાર  પાંચ-પાંચ 

હ ર (યા) લાખ-લાખક  મા સક (આવકવાલા) હો, સબ દઃુખી.. દઃુખી.. દઃુખી 
હૈ.  ુખી હશ ે? આ મા ભગવાન.... अाणम ्.... બસ, અહ  તો યહ  (આ માકો 

નનેક   બાત  હૈ.)  ભગવાન  આ માકો  જો  ાન  ને—જો  ભાવ ુત ાન 
ને—ઉસકો યહા  ન ય  ુતકેવલી કહતે હૈ. સમજમ આયા ? 
वह तो परमाथ  ह.ै... વો તો  ન ય હૈ—વો પરમાથ હૈ. જો  ાનક  પયાયસે 

આ મા– ાતાકો  પકડ  લયા  ઔર  ાતાકા  અ ુભવ  હુઆ,  વો  તો  ન ય 
ુતકેવલી હૈ. યે પરમાથ હૈ...યે સ ય હૈ. और ÔÔजो सव ौतुानको जानत ेह’’..... 

અબ  ાન(પયાય)  લયા.  વો  (- ન ય  ુતકેવળ )  તો  Ôઆ માકો  નત ે હÕ  
(-ઐસા)  લયા થા, અબ Ô ાન(પયાય)કો  ના (-ઐસા લેતે હૈ.)  ાન..  ાન.. 
ાન હૈ ન ? (તો) આ  ાન, આ  ાનીકા; આ  ુણીકા યે  ાન; યે  ાન, યે  ુણી 

અને આ  ાન, આનંદ—ઐસ ે ાન(પયાય)કો  ના  (એટલ ે કે)  યકો પકડને 
લાયક જો  ાનક   પયાય  હૈ  ઉસકો  ના  (તો)  ઉસન ે સવ  ના—સવ  ુત 

ના....Ôસવ  ુત  નાÕ  (-ઐસા  કહત ે હ),  ક  સવકો  પકડના  હૈ  તો  વો 
ાનને 'સવકો  ના'—ઐસા કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા ?  

‘‘जो सव ौतुानको जानत ेह व ेौतुकेवली ह’’ यह वहार ह.ै....–વો  તો 
ાન(પયાય)કો  ના  ઉસકો  ( યવહાર  ુતકેવલી)  કહા,  ( ક) 

Ô ાન(પયાય)કો  નાÕ–વો તો  યવહાર હુઆ (ઔર)  ાનસ ેÔઆ માકો  નાÕ 
–વો  ન ય  હુઆ.  સમજમ  આયા  ?  તો  વો  ભી  જણાયા  (-બતાયા)  ક 
યવહારનયકા  વષય ( ા હૈ)— ાન(પયાય)કો  ના વો  યવહારનયકા  વષય 
હૈ  (ઔર)  ન યકા  વષય....  ાનસ ેઆ માકો  ના  વો  ન યકા  વષય  હૈ. 
ભાઈ ! આહાહા ! સમજમ આયા ? 

આ માકો  ને  વો  ન ય  ુતકેવલી  હૈ ઔર  ાન(પયાય)કો  ને  વો 
યવહાર  ુતકેવલી હૈ..... ાન(પયાય)કો  ન ેવો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ.   ? 
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ક  ( યવહારમ)  ' ાન  વહ આ મા' ઐસા બતાના  હૈ  ન ? આ માકો સીધા 
પકડ  લયા વો તો  ન ય ( ુતકેવલી) હો ગયા. પણ,  ાન(પયાય)કો  ને વો 
યવહાર  ુતકેવલી  હૈ...  ાનકો  ને વો  યવહાર  ુતકેવલી  હૈ—ઐસા  સ  

કયા હૈ ન ? વો પાઠમ હૈ ન ? દેખો!.... व ेौतुकेवली ह’ यह वहार ह.ै... (-ઐસા) 
પાઠમ  લયા  હૈ. બી   (-દસમી) ગાથામા ંઆ ુ ંને ? जो सदुणाण ंस ंजाणिद 
सदुकेविल तमा िजणा.... તેને વીતરાગદેવ,  ુતકેવળ   યવહારે કહે છે. સમજમ 
આયા ? 

ધમક  બાત ઐસી હૈ, બહોત  ૂ મ હૈ ઔર ઉસકા ફલ ભી અલૌ કક હૈ. 
આહાહા  ! જ મ-મરણ, ચોરાસીકે અવતાર જહા  બંદ હો ઔર જહા મો ક  

પયાયકા કારણ... મો ક  પયાયકા કારણ  ુ  હો યે  થ ત (-દશા) તો અલૌ કક 
હોતી  હૈ  ક  નહ  ?  સમજમ આયા ?  (ઔર)  ઉસકા  નામ ધમ  હૈ.  ુત ાનસ ે

અંતરમ આ માકો  ના ઉસકો–વો પયાયકો–ભાવ ુત(કેવલી)  કહા.  (અથાત્) 
જસને  (-આ માકો)  ના  (ઉસકો)  ન ય  ુતકેવલી  કહા ઔર અકેલા સવ 
ુતકો  હ   નત ે હ— ાન(પયાય)કો  હ   નત ે હ— ુણી આ મા  ાતા  હૈ 

ઉસક   ાન(પયાય)કો હ   નતે હ સવ—व ेौतुकेवली ह,ै यह वहार ह.ै..  ું ક 
વો  ાન(પયાય) આયી ન !–યે શ દાથ  કયા ગાથાકા.... ઉસમ (- ન યમ) તો 
આ માકો  ( ના  ઐસા)  આયા  થા— ાનસે  આ મા  ના  તો  ન ય 
( ુતકેવલી)  કહા  થા  (ઔર)  ાન(પયાય)કો  ાનસે  ના  તો  યવહાર 
( ુતકેવળ )  હો  ગયા.... યવહાર  ( ુતકેવળ )  હો  ગયા.  ક ભેદ  પડા  ન  ! 
પયાય  હુઈ ન ! (ઇસ લયે)  ાનક  પયાયકો  ના વો તો  યવહાર( ુતકેવળ ) 
હો  ગયા.  સમજમ  આયા?  વો  પયાય  કહેગી  (- નેગી)  ન યકો  ( નમલ 

પ રણ તકો),  પણ  (પ રણ તકો  નના)  વો  હુઆ  યવહાર  ( ુતકેવળ ). 
સમજમ આયા ? 

यहा ंदो प लेकर परीा करत ेह.... અબ  Ôવો  ાન  હૈ  યે આ મા  હૈÕ—યે 
સ  કરના  હૈ. તો दो प लेकर परीा करत ेह :– उपरो सव ान आा ह ैया 
अनाा ? જો  ાન હૈ  ાન, યે  ાન આ મા છે કે અના મા ?  ાન, એ આ મા 
સાથે સંબંધ રાખે છે કે એ  ાન, અના મા સાથે સંબંધ રાખે છે ? તો ान आा 



[468]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

ह ैया अनाा ? यिद अनााका प िलया जाय ेतो वह ठीक नह ह,ै िक जो सम 
जडप अनाा आकाशािदक पाचं ि ह, उनका ानके साथ तादा बनता ही 
नह... જો  ાન હૈ, ઉસકા રાગકે સાથ, શર રકે સાથ, કમકે સાથ (યા) આકાશકે 
સાથ  તાદા ય—રાગકે  સાથ  ભી  ઉસકા  તાદા ય  (સંબંધ)—બનતા  નહ . 
સમજમ આયા ?  યે  ાન  હૈ વો आा ह ैया अनाा ? તો કહત ે હૈ, ( ાનકો) 
Ôઅના માÕ કહો તો અના માકે સાથ  ાન એક પ તો હોતા હ  નહ , તો ઉસકા  
(-અના માકા)  ાન નહ   હૈ–  ાન અના મા નહ   હૈ...  ાન અના મા નહ   હૈ. 
સમજમ આયા ? 

सम जडप अनाा आकाशािदक पाचं ि ह.... ધમા ત, અધમા ત, 
(આ દ) એ બધા–સબ. उनका ानके साथ तादा –એક પ बनता ही नह. શર ર, 
કમ, આ વાણી—વ ે ાનકે સાથ એક પ નહ , વે (સબ) તો જડ હ. ( ાન) વો 
(જડ)  તરફ  ઝુકતા  નહ ,  મલતા  નહ .  ઉસકા  (-જડકા)  ાન  નહ   (અથાત્) 
ાન ઉસમ (-જડમ) તાદા ય હૈ નહ . સમજમ આયા ? 

इसिलय ेअ पका अभाव होनसे.े...  એટલે કે પરમ  ાન નહ  હોનેસે 'ान 
आा ही ह'ै यह प िस आ. ' ાન યે આ મા હૈ...  ાન યે આ મા હૈ'—ઐસા 
પ   સ  હુઆ, (પણ)  ' ાન  યે રાગ હૈ,  ાન  યે આકાશ હૈ,  ાન  યે ધમા ત 
હૈ'—ઐસા પ   સ  નહ  હુઆ. સમજમ આયા ?  'ान आा ही ह'ै यह प 
िस आ. इसिलय ेौतुान भी आा ही ह.ै કહો, સમજે ?  ' ાન' (ઐસા) ભેદ 
કયા ન ? (છતાં) પણ યે  ાન આ મા હ  હૈ...  ાન હૈ યે આ મા હ  હૈ.  ક 
ાનકા  સંબંધ આ માકે  સાથ  હૈ,  ાનકા  સંબંધ  પરકે  સાથ  નહ   હૈ.  સમજમ 

આયા ? 
ધમક  સમજ કરના  ૂ મ  હૈ, ઐસે ઉપરસ ે મલ  યે  (ઐસા ધમ નહ  

હૈ).  (લે કન)  લોગ કો  બહારક   ઐસી  ચ  હૈ— યવહારક ,  સામા જકક   ને 
ઐસી  ચ હૈ— ક ઓહોહો ! (તેની વાત) સાંભળવા લોકોના ટોળેટોળાં ભેગા 
થાય.  પણ   આ  વાત....    સામા જક  ને આ  ને આ...  કોઈ  કહે ું  હ ું આજ 

સવારમાં....  ુ ં કહેવાય  ?  આ  ચ ભા ુ  (છે  તે)  બહુ  ભાષણ  આપ ે છે 

ેતાંબરમાં અને ખાવાય  ય છે (લોકોના) ઘરે. છોડ  દ ુ ંઓ ુ ં(ગોચર  અને) 
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જમવા  ય છે. એ સાંભ ુ ંહ ુ ંખ ં ,  ુ ંકહેવાય ?  ટફ ન.  ુ ંકહેવાય એને ? 
ટફ ન.  ટફ ન બહુ મગાવતા હતા અપાસરે–એ ું  તો સાંભ ુ ંહ ું, હવ ેખાવા 
ય છે. રામ  હસરાજના (ઘરે) ગયા હશે. જડાવબેન સાંભળવા ગયા હશે ને 

ક ું  હશે  જમવા ું.  કહો,  સામા જક  લોકોને  (તેની)  વાત  એવી  લાગે  છે  કે 
આહાહા ! હવ ેઆ વાત કઈક...... 

ોતા : (અ ય  ય ત ું) ભાષણ થાય છે  યારે હ રો માણસો થાય છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : માણસો (ભેગા) થાય ને ! એ તો વેદાતી છે.... એ તો 

અ ય...વેદાતી છે. એ તો એના માનનારા ઘણા એટલે–એ તો પ  એનો એટલે– 
(ભેગા થાય). એ તો (એનો) પ  માનનારા (હોય ત ેભેગા થાય).–એ જુદ  વાત 
છે, પણ આ તો એક જૈનમાં રહેલા, વેશન ે....... આ વાત  ુ ંકહે છે, આમાં કઈ 
.......  ુ ંકર ુ ં? એમાં કઈ મ –મા ુ ં ુઝ પડતી નથી (એમ કોઈ કહે છે). ..કરો, 
ઐસા કરો, ઐસા કરો. 

ોતા : ........ કતાપણા ું ના પાડો છો ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પણ (પર ું) કર  શકતો નથી ને ? (પરકા)  ા કરે ? 

પરકા કર સકત ેનહ , એક અં ુ લ  ફરા સકત ેનહ . આ રાગ કરના વો ભી ઉસકા 
વભાવ નહ . આ  ુ ંવાત !  ું ક રાગકે સાથ  ાનકા તાદા ય હૈ નહ .  ાનકા 
તો આ માકે સાથ તાદા ય હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ? 

આચાયને  ઐસી  શૈલીસે  બાત  ક યા  હૈ  ક  વો  ાન...  ાનસ ે ાનીકો  
(- યકો) પકડના— ાનસે આ માકા અ ુભવ કરના—વો હ  ધમ હૈ (ઔર) વો 
ન ય  ુતકેવલી હૈ. અભેદકા અ ુભવ કરના વો  ન ય  ુતકેવલી હૈ ઔર વો 
ાન(પયાય)કો (યા) અકેલા  ુણકો  નના—હૈ તાદા ય ઉસકે (- ાનકે) સાથ, 

પણ (અકેલા)  ુણકો  નના—વો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ.  ું ક ભેદ પડા ન ? 
(ઇસ લયે)  વો  યવહાર  ુતકેવલી  હૈ.  ઉસકા  (- યવહાર  ુતકેવલીકા)  વષય 
હુઆ  ાન,  પણ ઉસન ેકહા  (- ના)  ા ?  ક  'યહ  ( ાન  હૈ  વહ) આ મા.' 
સમજમ આયા ? તો ઇતના ભેદ પડતા હૈ માટ ેઉસકો  યવહાર  ુતકેવલી કહતે 
હ. દાસ! ભારે ઝ ં. આમા ંમગજને બહુ કેળવ ુ ંપડ ુ ંનથી હ , પણ બહુ  ચ 

જોઈએ.  યાલભાઈ !  જનવાણી ુ ંમાપ કરવા  ય તો.... (પોતાની મ ત મપાઈ 
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ય.)  આહાહા  !  વીતરાગ  ભાવ  ઊભો  થાય  જેમાંથી—વો  વીતરાગ  ભાવ 
જસમ ખડા હો,  ગટ હો—વહ  ધમ હૈ, વહ  જ મ-મરણકે અંતકા ઉપાય હૈ. 
સમજમ આયા ? 

કૈસી બાત ક યા ભગવાન ! જો  ાનસ ેઆ માકો પકડા વો  ાનકો યથાથ 
(- ન ય)  ુતકેવલી કહત ેહ,  ( ક) આ માકો  ના ન ઉસને ? તો ઉસકો 
ન ય  ુતકેવલી— ુતકેવલી  ન ય  (કહત ે હ).  ઓહોહો  !  ાન  વશેષ 
ુલા— ખલા ન હો,  વકાસ  વશેષ ન હો, પણ જો સારા ( ૂણ)  યકો લ –
મ  લયા,  ાનને અ ુભવ  કયા, (તો)  ન ય  ુતકેવલી (હૈ ઔર) ઉસમસ ે

કેવલ ાન હોગા.... સમજમ આયા ? ઉસમસ ે સ પદ હોગા. પણ ' ાન આ મા 
હૈ' ઐસા જો  યવહાર કહત ે (- નતા) હ, તો કહત ેહ  ક વો  ાન કઈ પરકે 
સાથ સંબંધ રખતા હૈ ?  નપના– ાન હોતા હૈ (ઉસકા) કઈ પરકે સાથ સંબંધ 
હૈ  ?  (નહ ).  ાનકા  તાદા ય  સંબંધ  તો આ માકે  સાથ  હૈ.  તો,  કહત ે હ  ક 
ાન..... इसिलय ेअ पका अभाव होनसे े 'ान आा ही ह'ै यह प िस आ. 

દેખો ! 'ान आा ही ह'ै....યે  યવહાર હૈ હ ,  ક ' ાન આ મા હૈ' ઐસા (ભેદ. 
તથા)  ' ાન  યે આ મા  હૈ'—ઐસા ભી  સ   હુઆ,  પણ  ' ાન,  રાગ  હૈ  (યા) 
ાન, આકાશ  ક ધમા ત હૈ'—ઐસા સા બત નહ  હુઆ. સમજમ આયા ? 

इसिलय ेौतुान भी आा ही ह.ै  ' ાન જો હૈ વો આ મા હ  હૈ.' (ઐસા) 
ભેદ કરકે કહા. ौतुान भी आा ही ह.ै ऐसा होनसे े‘जो आाको जानता ह,ै वह 
ौतुकेवली ह‘ै ऐसा ही घिटत होता ह.ै ભગવાન  ાન વ પ  ુ,  ૂણાનંદ, 
ચૈત ય ૂય આ મા  હૈ, ઉસકો જો  ાનસ ે ન ેવો  ન ય  ુતકેવલી—પરમાથ 
ાની—પરમાથ  અ ુભવી—પરમાથ  ુતકા  નનેવાલા—કહનેમ  આતા  હૈ. 

સમજમ આયા ? ‘जो आाको जानता ह,ै वह ौतुकेवली ह‘ै ऐसा ही घिटत होता ह.ै 
સમજમ આયા ? ઐસી હ  બાત–પરમાથ घिटत होता ह.ै ઓહોહો ! 

और वह तो परमाथ  ही ह.ै ‘जो आाको जानता ह,ै वह ौतुकेवली ह‘ै—એ તો 
ઘ ટત હોતા હૈ બરાબર. (અથાત્)  ન યમ ઉસક  સં ધ હોતી હૈ. वह तो परमाथ  
ही ह.ै.. પરમાથ હૈ,  ન ય  ુતકેવલી હૈ. કહો, સમજમ આયા ? ઓહોહો ! એક 
( વકો) મંડુકકા શર ર હો, દેડકાકા....ÔદેડકાÕ કહતે હૈ ન? મઢક. વો ભી અપન ે
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આ માકો  ભાવ ુત ાનસે  ને  તો  ન ય  ુતકેવલી  હૈ.  આ  તમાર   જેમ 
વક લાત નહ   નત ેવહા  ન યમ. એને તો શ દેય આવડ ેનહ  ચો ખો, કેવલ 

આ માનો  (અ ુભવ હોય).  केवल शु =એકલા  ુ , અભેદ  ુ , એક  ુ .  
—ઐસી  ચીજ-વ ુ  હૈ  ઉસકા  ાન  હુઆ,  તો  ન ય–પરમાથ  ુત ાની  હૈ. 
ઓહોહો ! (અ ાનીને) અ ગયાર અંગ પઢા, નવ  ૂવ પઢા તો ભી વહ  યવહાર 
( ુત) ાની નહ . સમજમ આયા ? જો  ાન આ માકો  ને ઉસકો Ô ાનÕ કહતે 
હ.  'યે  ાન' (ઐસા) ભેદસ ેકહતે (- નતે) હ વો  યવહાર  ુતકેવલી હૈ, પણ 

વો  યવહાર (ઇતના હૈ  ક) 'યે આ મા....યે આ મા... ાન સો આ મા'. સમજમ 
આયા? 

ાન, વહ તો પરમાથ  હૈ. इसूकार ान और ानीके भदेस ेकहनवेाला जो 
वहार ह ै उसस े भी परमाथ  माऽ ही कहा.... ા  કહતે  હ  ?  ભગવાન આ મા 
ાન વ પ  ૂણાનંદ  ુ  હૈ  ઉસકો જો  (-ય દ) ભાવ ુતસે  પકડ  કર અ ુભવ 
કયા, તો કહત ેહ  ક વો  ન ય—પરમાથ  ુત ાની હો ગયા, સાચા  ાની—
પરમાથ  ુત ાની  હુઆ,  યે સીધા  મો માગ   હુઆ. સમજમ આયા ? અકેલા 
આ મા  જસને  ના  વો  તો  ન ય  ુતકેવલી  હૈ ઔર જો  ાન....  ' ાન  યે 
આ મા..  ાન  યે આ મા'... અબ ભેદ પાડકર  કહત ેહ....એ જ યા આપજો, 
જ યા  યાં  બેસવાની.  સમજમ  આયા  ?  પણ  જો  ान और ानीके भदेस े
कहनवेाला....  ા કહત ેહ ? 'આ  ાન ઔર  ાની આ મા.... ાન યે આ મા'—
ઐસા ભેદસ ેકહનેવાલા ( યવહારને) ભી.... उसस ेभी परमाथ  माऽ ही कहा.... કહા 
તો  Ôઆ માÕ ઉસન ે(- યવહારને).  Ô ાન  યે આ માÕ (-ઐસા) ભેદ કરકે પણ.... 
સમજમ આયા ? ઉસન ે(- યવહારને) કહા તો આ મા હ . 

જ યા આપો જ યા.  કેમ ખસતા નથી એટલામા ં? ખસી  ઓ, આઘા 
પાછા થઈ  વ ભાઈ ! આ માગ તો બા ુ ! કોઈ મહા યો યતા અન ેપા તા હોય 
એને  સમ ય  હ .  (તાળ ઓ).  સમ ં  કાઈ  ? આહાહા  ! આ  તો  જ મ- 
મરણના  ફેરાના અંત(ની  વાત  છે  કે  યાં  પછ )  જેને જ મ  નહ ,  મરણ  નહ . 
( જસકો)  જ મ-મરણ  કરના  હૈ  વો  તો  એક  બાર  નરકમ  યેગા,  એક  બાર 
નગોદમ  યેગા, એક બાર એકે યમ  યેગા.  વો  કોઈ  (ઈ છનેયો ય) ભવ 
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હૈ?  આહાહા  !  સમજમ  આયા  ?  એક  બાર  એકે યમ,  ઇયળમાં....  કહા  
ઉ ાર  !! ઓહો  !  જસકો  મ યા વ ભાવ પડા  હૈ....રાગક  એકતામ  Ôરાગ મ, 
રાગસ ેમેરા કાય (હોતા) હૈ, વો રાગમ મેરા  હત હૈÕ—ઐસી   જહા પડ  હૈ, 
તો વો  મ યા વમ અનંત  નગોદ (ઔર) નરકકે ભવ કરનેક  તાકાત હૈ. સમજમ 
આયા  ?  ઔર  સ ય ાનમ  ઐસે  અનંત  ભવકા  અંત  કરકે,  મો ક   સ ુખ 

હોનેક  તાકાત હૈ. સમજમ આયા ?  
કહત ેહ, ભગવાન આ મા—સવ  પરમે ર  લોકનાથ તીથકરન ે કહા 

(ઔર)  ના ઐસા આ મા—અનંત  ુણકા  પડ   ુઅભેદ, એક વ પ હૈ. જો 
ઉસકો  ાનસે  ને વો  ાનકો (- ાનીકો  ન ય)  ુતકેવલી કહતે હ. સમજમ 
આયા  ? ઔર  ાનકો  ના....  હવ ેએકલા  ાનક   બાત  કરતે  હૈ  ક  ાનકો 

ના  (અથાત્)  ાન– ાનક   પયાયકો  ( ના).  ાનક   પયાયકો  ના  વહ 
યવહાર  ુતકેવલી  હૈ,  ક ભેદ હ.  પણ ભેદ હોકર ભી વો  ાનક  પયાય, 
ાતાકો બતાતી હૈ  ક Ôયે  ુણ યહ આ માકા હૈ... યે  ુણ આ માકા હૈ.Õ સમજમ 

આયા ? આહાહા ! બહુ ટુકામાં  ન ય અને  યવહારની સં ધ કર  છે. 
આ  ુણભેદ  પણ,  પછ   ૧૧મી  (ગાથા)માં  તો  (કાઢ   નાખશે).  ુણભેદ 

અ ુપચાર (સ   ૂત  યવહાર) છે ભાઈ !  ાનની પયાય છે એન ે ણવી અને એ 

ાનપયાય  'આ  ાન....આ  ાન....Õ (એમ  ણે) એ પણ એટલો ભેદ પડ ેછે. 
(જો  કે) બતા ું એણે (- યવહારે), પણ ભેદ  હૈ ન ઇતના ? (ઇસ લયે) ૧૧વ  

ગાથામ  નકાલ દેગા  ક વો ભી નહ—અ ૂતાથ હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ? 
'આ  ાન તે આ મા...  ાન ત ેઆ મા'—(ઐસા  નના) વો ભી  યવહાર હુઆ, 
ભેદ  હુઆ.  Ô ાન(પયાય)કો  નેÕ–વો  યવહાર  કહા,  (પણ)  વો  યવહારન ે
બતાયા  ા  ?  ઉસકા— યવહારનયકા— વષય  વો  ાન  હૈ.  ( નનેકે  લયે) 
વષય હ ,  ૂલ  વષય નહ . પણ બતાયા  ાનને  'યે આ મા'—ઐસા કહતે  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

યવહારનયકા  વષય વો  (અભેદ) આ મા નહ   હૈ,  તેથી  યવહારનયનો 
વષય  ક ો— સ   કય .  સ   કયા  હ ,  ( ક  યવહારનયકે  વષય પ)  વ ુ 
યથાથ ઐસી  હૈ. પણ ઉસન ે(- યવહારને) બતાયા  ક  'યે આ મા...આ  ાન ત ે
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આ મા... ાન ત ેઆ મા'. સમજમ આયા ? उसस ेभी परमाथ  माऽ ही कहा जाता 
ह.ै  પણ  કતન (લોગ) ઉસમસે ઐસા  નકાલત ેહ  ક દેખો !  યવહારમ પરમાથ 
હ  આતા હૈ..... યવહારસે પરમાથ હ  આતા હૈ..... યવહાર યે પરમાથકા અંશ 

હૈ એમ (કોઈ અથ  નકાલત ેહૈ, પણ) એમ નથી. યહા તો (કહત ેહૈ  ક)  યવહાર 
હૈ  વો  વક પસ ે (-ભદેસે)  'યે  આ મા'—ઐસા  બતાતા  હૈ  તો  ઉસન ે પરમાથ 
(કહા) હૈ.  

યે  ( યવહાર)  તો  કથનક  પ ત  હૈ.  પણ અંતરમ  વક પ જો  હૈ  ક  'યે 
ાન વો આ મા...  યે  ાન વો આ મા'—ઐસા  નના હૈ ઉસને બતાયા  ા ? 
ક Ôયે આ મા.Õ સમજમ આયા ? તો  વક પવાલા જો  ાન હૈ અથવા વો  ાન 
(જો  ક)  અકેલા  યવહારસ ે નતા  હૈ  વો  બતાતા  હ  ઉસકો  (-આ માકો). 
સમજમ  આયા  ?  તો  યવહારન ે ઉસકો  બતાયા  ભેદ  પાડકર  (-કરકે),  પણ 

ન યમ ભેદ હૈ નહ   ક  'યે  ાન વો આ મા'.—યહ ભેદ હૈ નહ . વો ( ન ય) 
તો આ માકો સીધા  નતા હૈ. સમજમ આયા ? તો ભેદસ ેભી ' ાન યે આ મા.. 
ાન યે આ મા' (ઐસા બતાયા). 

પહલ ેવો (-ઐસા  વક પ) આયે  બના રહતા નહ , માટ ેઉ લેખ કરતે હ 
ક  'આ  ાન'.... ગટ  હૈ  ન  ાન  !....' ાન  યે  આ મા.' તો ઉસકો—
ાન(પયાય)કો  ને  ઉસકો— યવહાર  ુત(કેવલી  કહત ે હ.)  પણ  વો 
યવહારને  બતાયા  ા  ?  ભેદ પ  પયાયને  (- યવહારને)  બતાયા  ા  ?  ક 
Ôપયાયવાન યહ (આ મા) હૈ.... ાન યે આ મા હૈ...  ાન યે આ મા હૈ.Õ परमाथ  
माऽ ही कहा जाता ह,ै उसस े िभ कुछ नह कहा जाता. યવહારને કઈ  Ô યવહારÕ 
બતાયા નહ  ઐસ ેકહતે હ ભાઈ ! આહાહા ! હા, એમ કહે છે. 

ોતા : એનો  વષય....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ( યવહારનો)  વષય  ભલે (ભેદ) હો, પણ બતાયા વો 

( ન ય).  યવહારકા  વષય  વો  ( ન ય)  નહ ,  પણ  બતાયા  તો  વો.  (તો 
યવહારકા)  વષય  છોડકર  ન યમ  તે  હ  તો  યવહારને  ( ન ય  બતાયા 
ઐસા) કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? ભાઈ ! ધમક  કલા અને ધમક  ર ત 
કોઈ અ ૂવ હૈ ! આહાહા ! સમજમ આયા ? 
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કતને  ાણી (-લોગ) આતે હ ભાઈ ! અંદરમ, ( ફર) ખાનગી વાત કરે  ક 
( ુજે)  ઇતના....ઇતના....દઃુખ..  દઃુખ..  દઃુખ..  દઃુખ..  (હૈ).  સમજમ આયા  ? 
(કોઈ) કહે હમાર   ી હૈ (ઉસે) પ ઘાત હૈ ઔર .... ઉસકા ( વ)ભાવ ઐસા હૈ 
ક  Ôઐસા કામ કરો... ઐસા કામ કરોÕ (ઐસ ે હુકમ કરતી  હૈ.)  પ ઘાત  હૈ તો 
(ભી  કહતી  હૈ)  Ôઐસા  કામ  કરો.Õ  (જેથી)  ઘરના  માણસન ે અકળામણ  લાગ ે

(થાય  છે). હવ ેઘરનો છોકરો  છે એ અમને  બેયને તરછોડ ે છે—મા-બાપ  બેયન ે
તરછોડ ેછે. ઘરના છોકરાની વહુ છે એ બહુ સમજવા જેવી છે. અમારે મોઢુ બંધ 
રાખ ું પડ ેછે....મોઢુ બંધ રાખ ું પડ ેએવી તે છે. છોડ  (-દ કર ) ? કે છોડ  એવી 
આકરા  વભાવવાળ  છે કે તેનો ધણી (તેને) છોડ ન ેવયો ગયો છે કો'કને લઈને. 
હવ ેઅહ  (ઘરમાં) પાલવે નહ , (કેમકે) છોડ નો  વભાવ આકરો  છે. છોકરાનો 
દ કરો એક  છે,  તો એન ે પહેલેથી આહ   ુટ   ગયે ુ ં છે આ–કઈક  કેડ ું….  ુ ં
કહેવાય ? આ મકોડો. 

ોતા : મણકો... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : મણકો, મણકો. એ મણકો  ુટ  ગયો છે તેથી હાલતાં- 

ચાલતાં પેશાબ થઈ  ય, દ ત થઈ  ય—કઈ મેળ રહેતો નથી. જુઓ ! આ 

સંસાર  !  (મ)  ક ું,  Ôભાઈ  ! એ  તો  કમના  યોગે  (એવા)  સંયોગો  હોય.  સમતા 
રાખવી બાપા!Õ એકે-એક ઘરમાં પણ સમજવા જેવા છે. ભગવાન ભાઈ ! પણ 

(-કદાચ) આ એક-એક સરખા (-સારા) હોય બધા,  યોને ! (તો પણ) એ  ુ ંછે? 
એ તો આકુળતા ું–દઃુખ ું–કારણ હ   હૈ. કહેવા કોને સરખા ? એ તો બહારની 
ચીજ છે. આહાહા! કહો, સમ ય છે કાઈ ?  ી એવી, વળ  દ કર  એવી  કે 
દ કરો.... એનો  વભાવ સારો, પણ મમતા ઘણી છે. ..... ( ી) એકલી પડ  પડ  

આ કરો... આ કરો... આ કરો  (એમ) કયા કરે. હવ ેએ ઓલા  (દ કરા આ દ) 
માને  નહ   ને  તર કાર  થાય.  મ ુકચંદભાઈ  !  ુ ં હરખાઈ  (-અ ુકૂળતા)  છે  
ૂળની ? કાઈ એ ું ધા ુ થા ું નથી. જુઓને ! આ અમદાવાદ.. અમદાવાદ માટ ે

કેટલા  મર   પડ ે છે  !  આ યા  છે  તો  ુ ં જવાબ  દેશ ે એ  ખબર  પડશે.  કહો, 
સમ  ંકાઈ ?  
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આહાહા ! સંસાર એવો છે. એણે (- વે) આ માનો અ ુભવ કય છુટકો 
છે.—એણે (સંસારનો) અંત લાવવો હોય તો, બીજો કોઈ ઉપાય છે નહ .  ાંય 
(બહારમાં  ુખ)  નથી. સગવડતા હોય તોય આકુળતા ને અગવડતા હોય તોય 
આકુળતા. એ સગવડતા ને આકુળતાની મીઠાશમા ંમર  જશે. 

ોતા : સગવડતા કહેવી કોને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આ અ ુકૂળતા  હોય—પૈસા  (ને)  બાયડ   ઠ ક હોય, 

હમણાં અ ુકૂળ બોલતી હોય, છોકરો સારો પા ો હોય, છોકરાના છોકરા સારા 
પા ા  હોય,  વહુઓ સાર   પાક  હોય.  કહેતા હતાને આપણ ેશેઠ યા,  યોન ે ! 
શેઠ યા કહે, Ôમારે બ ુંય સર ું છે એકે-એક.Õ આ શેઠ યા આવવાના છેન ેકાલ, 
ઘ ં  કર ને  કઈ.  (ત ે કહે),  Ôએકે-એક  દ કરા  એવા  (અ ુકૂળ),  દ કરાના  ઘરે 
વહુઓ આવ ેતો એવી દ કર  (જેવી), આટલી (-આવી)  યાં દ કર  (હોય  યાં) 
એને  જમાઈ  એવા  મળે–એવા  અ ુકૂળ  મળે–કે  દ કર   ધમ  કરે.Õ  વહુ  આવે 
તેરાપંથીની  દ કર   .....  તો  વહુ આંહ ુ ં સાંભળ ન ે કહે  :  Ôઆહાહા  પતા   ! 
અમારા ભા ય ! અમે તમારા ઘરે આ યા, આ ધમ હમકો  ુનન ે મલાÕ–એમ કહે 
યો ! (એક) બાઈ તો આહ  આવી હતી એક ફેર  (અને) ક ું હ ું. મોટા  ૃહ થ 
દ કર  આપે,  (કેમકે)  મોટા-મોટા આબ દાર  છે  ને  !  ત ે (એક)  દ'  કહે,  Ôઆહ   

બધી  ુ યન ે યો ય-યો ય એકે-એક સરખાઈ  છે.Õ  ા  કરના  ? ભીખાભાઈ  ! 
તમારે  તો એક  (દ કરો)  છે,  (બી ને)  પાંચ  (દ કરા) અને  દ કરાનો એક દ કરો  
(-એમ) એ છ  ય ત અને છ વહુઓ—આમ બધા ઘરના  ીસ માણસ, (પણ) 
જુઓ તો એકરસ.. શાં ત.. સમાધાન.. સમાધાન.. સમાધાન,  કોઈની સાથે  કઈ 
વેરઝેર કાઈ નહ . Ôબહુ અ ુકૂળતા ઘરની.Õ (-એમ) એ કહેતા હતા એક ફેર . તો 
ુ ં ુખ છે એ ?  ૂળમાંય નથી. કોઈને એમ ન થઈ  ય સાંભળ ને કે આ ું મારે 

હોય તો ઠ ક. 
ોતા : વાત એવી ર તે કર  કે મન થઈ  ય. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : આહ  તો  વાત  કર   કે એક જણ આમ કહેતો હતો 

અને એ ું હ ું, ( યારે) બીજો (કોઈ માણસ  તકૂળતા ું) કહેતો હતો.–બેયની 
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(વાત) સાંભળ  હતી મ તો. સમજમ આયા ? બેયમાં  ૂળધાણી ને વા-પાણી છે 

(-એમ) ક ુ ં(-કહે ુ ંછે.) 
આહાહા ! આ આ મા ભગવાન સ ચદાનંદ  ુ....અનંત આનંદનો કદ 

ુ આ મા  હૈ.  ઉસક  અંતર અ ુભવ–   કરના  વો  હ   સારા  દઃુખકા અંત 
લાનેકા ઉપાય હૈ. સમજમ આયા ? એ  સવાય કોઈ  યાકાડ—રાગ- ષે,  ુ ય, 
દયા,  દાન,  ત, ભ તભાવ  (આ દ)—સબ  મેરા  હૈ અન ેમ કરતાં  હૂ  (યે) સબ 

મ યા વ ભાવ હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ? (ઐસી બાત હૈ) ભાઈ !  
ઓહોહો ! ભગવાન આ મા.... કહત ેહ  ક ઉસકો  ના ન ? ( જસને) 

ાનસ ેઉસકો  (-ભગવાન આ માકો)  ના  વો  તો  મહા ુ–પરમાથ હો ગયા, 
ન ય  ુત ાની  (- ુતકેવલી)  હો  ગયા.  પણ  જો  ઉસકો  ( નતી  હૈ).... 
ાન(પયાય)  નતી  હૈ ન ?  (તો)  ાન(પયાય)કો  ને વો  યવહાર  ુત ાની  

(- ુતકેવલી)  હૈ.  ું ક ઉસકો( ાનપયાયકો)  નના (- નકર) પીછે  ના હૈ 
ઉસમ  (- યમ).  (ઇસ લયે)  યહ  ાનક   પયાય  હૈ  ઉસકો  ( ને)  વો  ભી 
યવહાર  ુતકેવલી  કહનેમ  આયા  હૈ.  યહા  તો  વો  ( ુ ા માકો)  નત ે હૈ 
(અથાત્) અંતર (આ માકો)  નનેવાલેકે (પયાયકે)  ાનકો  યવહાર  ુતકેવલી 
કહત ે હૈ  હ .  (ય દ)  અંતર  આ માકો  ન  પકડ ે (તો)  ઉસકે  (પયાયકે)  ાનકો 
યવહાર  ુતકેવલી  ભી  કહત ે નહ .  સમજમ  આયા  ?  જો  (-ય દ)  ાનક  

વતમાન  અવ થા  ાતાકો  પકડ,ે  તો  વો  અવ થાકો  ( નનેવાલેકો)  યવહાર 
ુતકેવલી  કહનેમ આતા  હૈ.  (પણ) અંદર  ( વભાવ)  પકડનેમ  ન  યે,  તો એ 

ાનકો  Ô ાનÕ હ  (કહતે) નહ . નહ , એ  યવહાર ( ુતકેવલી) ભી નહ  ઐસા 
કહત ેહ. આહાહા ! ભારે વાત ! ચંદભુાઈ !  

ભવનો અંત લાવવો હોય એની વાત  છે બા ુ ! અને જો એક પણ ભવ 
કરવાની  મીઠાશ  રહ   ગઈ....  એક  પણ  ભવ  કરવાની  મીઠાશ  તે  અનંત  ભવ 
કરવાની  મ યા વની  મીઠાશ  છે.  ભગવાન ભાઈ  ! આહ   તો  એવી  વાત  છે 

બા ુ! એક પણ ભવ ઠ ક..  ઠ ક.. આ  વગનો  ઠ ક, શેઠાઈનો  ઠ ક, સગવડતા 
(હોય  તો)  ઠ ક—એવો  જે  ભાવ  (છે  તે)  મહા  મ યા વ  છે.  (અ ાનીએ) 
ભગવાનકો 'અઠ ક' કર દ યા ઔર ભવકે ભાવકો 'ઠ ક' કર દ યા હૈ.  
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આહાહા ! આહ  તો ભગવાન કુદકુદાચાય મહારાજને—જો  ક  દગંબર 
સંત,  જગલવાસી  થે  ઉ હ ને—બનાયા  શા  ઔર અ ૃતચં  આચાયને  ટ કા 
બનાઈ. આહાહા ! કહતે હ, અરે ભગવાન ! (ય દ) વો  ાન(પયાય)કો  ને ને... 
ાન(મય આ મા)કો  ને  તો હ  ઉસકો  યવહાર  ( ુતકેવલી)  કહા.  યવહાર 
ું કહા ? નહ  તો (ય દ આ માકો ન  ને તો)  યવહાર ભી ન કહે. સમજમ 

આયા ?  પણ વો  ાન(પયાય)–યે  ાન, આ માકો પકડતા  હૈ– નતા  હૈ ઔર 
પકડગેા. (ઇસ કાર આ માકો)  નતા હૈ ઉસ કારણસે  ાન(પયાય)કો  ન ેસો 
યવહાર ( ુતકેવલી) કહા (ઔર) અંતરકા અ ુભવ કરે વો  ન ય ( ુતકેવલી) 
કહા. એમાંય  ાંય  વક પ ને રાગ ન આ યો ભાઈ !  યવહાર–રાગ આ યો અન ે
રાગથી આ થાય અને  યવહારથી લાભ  (થાય–એ ું  કાઈ ન ક ું). આહાહા  ! 
જુઓને ! કેવી વાત કર  છે ! 

એક જ ભેદ ક ો કે આ  ાન...  ાનપયાય... એ પયાય....આહ  જણાવે 
—બતાવે છે કે 'આ આ મા'. માટ ેએને  યવહાર ક ો અને એકલો આ મા પકડ ે
એને  ન ય ક ો. સમજમ આયા ? સબ  નકાલ  દયા—શર રક   યા,  દયા-
દાન- તક   યા,  ુ ય-પાપ,  અ ત  આ દ  આ મામ  હૈ  નહ ,  અના મામ 
ગયે...  યે અના મામ  ગયે.  ક  ાનકા  સંબંધ  રાગ–આ વકે સાથ  હૈ  નહ . 
આહાહા ! હવ ે(અ ાની) આ કરના હૈ એ કરે નહ  ને માથાફોડ બી  (કરે છે). 
માથાફોડ જ છે ને ? આ ન સમજે એને. એન ે(બીજુ)  ુ ંછે.  

કહે છે, वहार ह ैउसस ेभी परमाथ  माऽ ही कहा जाता ह.ै દેખો ! परमाथ  माऽ 
ही कहा जाता ह ै(-ઐસા કહા હૈ).   ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  ાન, આ માકો હ  

પકડગેા ઔર આ માકો હ  બતાતા  હૈ. સમજે ?  ાન,  રાગકો બતાતા  હૈ ઔર 
પરકો  બતાતા  હૈ—ઐસા  નહ   હૈ. આહાહા  !  (પર ુ)  'યહ આ મા'—(ઐસા 
બતાતા હૈ). યે  ાનપયાય ચલતી હૈ, તો (ઉસકે)  નનેમ ઐસા  યવહાર (-ભેદ 
આયા)  ક Ôયહ આ મા....અખંડ, અભેદ આ મા.Õ માટ ે યવહારને ભી પરમાથકો 
હ   કહા.  પરમાથકા  અ ુભવ  હુઆ  વો  તો  સીધા  હુઆ,  પણ  યવહારને  ભી 
પરમાથ હ  કહા. ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  ુણકા ભેદ....  ુણીમ 'યે  ુણી ઔર 
યે  ુણ'—ઐસા ભેદ કરકે ભી અભેદકો બતાતે હ. સમજમ આયા ? ઇસ કારણ 



[478]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

ભેદકે  ાનકો... ભેદ એટલે અંશકે  ( ાનકો)  યવહાર  ુતકેવલી કહનેમ આયા 
હૈ. ઓહોહોહો ! સમજમ આયા ?  

(કોઈન ે  થાય:) આવો ધમ કઈ  તનો ? આપણ ેજૈનમાં તો ભાઈ ! 
બટાટા ન ખવાય, લીલોતર  ન ખાવી (એ ું હોય)....ભાઈ ! (તેન ેબદલે) આ ું ? 
આ સ ય  કઈ આ ું  હોય ?  રા ે  ચો વહાર  કરવો  (વગેરે)—આ ું  તો  તમે  કઈ 
કહેતા નથી આમા ં? (સમાધાન :) ભગવાન ! એ ખાવાની તો પર  યા છે  ુ ! 
યે  યા કર સકતા હૈ વહ આ મા નહ . યહા તો (કહત ેહ  ક), (૧) ખાનેકા જો 
વક પ ઉઠતા  હૈ વો ભી દોષ અને પાપ  હૈ ઔર  (૨) આહાર છોડનેકા  વક પ 
ઉઠતા  હૈ વો ભી  ુ યકા રાગ હૈ ઔર (૩) મન ે(આહાર) છોડા ઐસી મા યતા 
કરે તો  મ યા વ હૈ. આહાહા ! વાત ત ેવાત ! સમજમ આયા ? 

કહત ેહ  ક ઉસસે (- યવહારસે) તો પરમાથ હ  કહા. उसस ेिभ कुछ नह 
कहा जाता.  યવહારસ ેકોઈ દૂસર  ચીજ—રાગકો બતાતે હ,  વક પકો બતાત ેહ, 
ન મ કો બતાત ેહ ઐસા હૈ હ  નહ  ઉસમ તો.  ાનક  પયાય બતાતી હૈ  ક 'યે 
આ મા'. –ઐસ ેબતાતી હૈ. સમજમ આયા ? और ‘जो ौतुस ेकेवल शु आाको 
जानत ेह, व ेौतुकेवली ह‘.... ભાવ ુત ાનસ ેજો આ માકો  નત ેહ વે  ુતકેવલી 
હ. इसूकार परमाथ का ूितपादन करना अश होनसे.े... અથવા પરમાથકા કહના 
નામ  (પરમાથકો)  સીધા  નના  (યહ અશ   હૈ)...  સમજમ આયા  ?  સીધા 
અશ  હૈ. (અથાત્)  'યે  ાન વહ આ મા'—ઐસા (ભેદસે)  ને  બના, સીધા 
આ માકો  ને વો અશ  હૈ—ઐસા કહતે હ. 

ા કહતે હ ? 'યે આ મા હૈ, યે  ાન હૈ'—ઐસે સીધા... 'યહ આ મા' 
ઐસે સીધા કહનેમ અશ  હૈ  (ઔર) ઐસા  નના ભી અશ  હૈ. વો  (ભેદ 
અ ુભવ)  પહલ ેઆય ે બના  રહતા  નહ .  સમજમ આયા  ?  યવહાર  ઐસા 
કહતા  હૈ  ક  ાન....  'યે  આ માકો  અંદરમ  નના.  વો  આ મા....  ાનસે 
આ માકો  નો....  ાનસ ેઆ માકો  નોÕ. (–ઐસા કહે) તો ભી ભેદ હો ગયા. 
ાનસ ેઆ માકો  નો..  ાનસ ેઆ માકો  નો.. એ જ કહે  છે  કે  પરમાથને 

કહેવો અશ  છે કે 'સીધો આ માને  ણો'. હવ ેસીધો 'આ માને  ણવો' શી 
ર ત ેકહેવાય ?  
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કોણ આ યા  ?  તમારા આ યા  લાગે  છે.  તમા   રા ું  ખ .  યો, આ 

તમા  રા ું ખ ં . બા ુ  કહ  ગયા છે (એમ કોઈ) કહે ું હ ું. એ ું સાંભ ું 
હ ું અહ . આહાહા  ! અલૌ કક  વાત  હૈ ભાઈ  !  દુ નયાને— મ યા  મા યતાના 
ુવાડા લઈન ેઆ યા હોય મગજમાં એને—આકર  પડ ેઆ વાત. કહો, સમજમ 

આયા ? 
ા કહતે હ ?  ‘जो ौतुस े केवल शु आाको जानत ेह, व ेौतुकेवली ह‘ 

इसूकार परमाथ का  નના...  ' कथन करना '  યે તો ભાષાક  બાત હૈ, (યથાથમ) 
નના.. (कथन) करना अश होनसे,े  ‘जो सव ौतुानको जानत ेह व ेौतुकेवली 

ह‘.....   પણ, જો  ાન(પયાય)કો  ન ે ક  ાન..  ાન..  ાન..  ાન હ .  રાગ 

નહ , શર ર નહ , વાણી નહ , પરક  તો બાત નહ , પણ અંદર  ાન(પયાય)કો 
ને વો  યવહાર  ુત ાની (- ુતકેવલી) હૈ.... 

...ौतुानको  जानत े ह व े ौतुकेवली ह’ ऐसा वहार परमाथ के જનાનેમ  
(-બતાનેસે) अपनकेो ािपत करता ह.ै ‘ढता‘ શ દ  વશેષ લીધો છે,  ૂળમાં નથી 
ભાઈ ! એ ‘ढता‘ શ દ પ ો છે ને ? એ શ દ  ૂળ (ટ કા)માં નથી..... परमाथ  
ूितपादकनेाान ंूितापयित....  ા કહતે હ ? બી  કોઈ ચીજ— વક પસે 
આ મા  નનેમ આતા હૈ,  ન મ સે આ મા  નનેમ આતા હૈ વો તો બાત હૈ હ  

નહ . 
ોતા : એ તો 'સવ'માં બધા આવી ગયા. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  બધા  કાઢ   ના યા,  સબ. એક  ાનક   પયાય... જો 

ાનક  પયાય હૈ  નનેમ....  ાન હૈ ન ? તો  ાનકા અંશ....  ાતાકા અંશ વો 
ાન  અંશ  હૈ.  કોઈ  રાગ  કે  કોઈ  ( વભાવ)  ઉસકા  ( ાતાકા)  અંશ  નહ   હૈ. 

આ માકો  નનેકા  જો  ાન  અંશ  હૈ  વો  ને  ( નતે  હૈ)–ઐસે  યવહાર 
ુતકેવલી  ઉસકો  (ભેદકો)  કહતે  હ,  તો  ઉસસે  (ભેદસ ે કહનેસ ે પરમાથકો) 
નનેમ લોગ કો અ ુકૂલ પડતા  હૈ,  ( ક) એકદમ સીધા  ( નના, બતાના) 

અશ  હૈ. 
'યે  આ મા  નો.....આ મા  નો' (આ  સી ું) શી  ર ત ે (જણાવ ે ?) 

એટલે કહતે હ  ક વો  (પરમાથ) અશ  હૈ કહના.  (ઇસ લયે) જો  ાન  હૈ વો 
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આ માકો જનાતે  (-જણાવે,  બતાવે)  હૈ—ઐસા  યવહારસ ે પરમાથકો  કહનેમ 
આતા હૈ. (ઇસ કાર)  યવહાર અપના  વ પ  થાપતા હૈ  ક Ôહમ હ...હમ હÕ. 
યવહાર ( વયંકો)  થાપતા હૈ  ક  Ôહમ હÕ.  ' ાન યે આ મા'—ઐસા  યવહાર 
(-ભેદ  ારા)  યવહાર  ( વયંકો)  'હમ  હ'  ઐસા  થાપન  કરતા  હૈ.  સમજમ 
આયા? ભારે વાત ! 

કહો,  સમ ય  છે  કે  નહ   હમતભાઈ ?  યો,  તમારા ભાવનગરવાળાને 
ર વવારે આ ું આ. આહાહા  !  (તેઓ) આવે  યારે સા  આવ ે છે  કે  નહ  ? 
અમારે જયં તભાઈ  કહે  છે  કે અમે આવીએ  યારે સા  આવે  છે. આહાહા  ! 
આવો ભગવાન આ મા અખંડાનંદ (છે  કે) જેમાં અતી ય આનંદની ખાણ છે. 
જો  ઉસકો  ાનસ ે સીધા  ને,  (વો)  યાલ  હો  ગયા.  વો  ુતકેવલી— ન ય 
ુતકેવલી—સાચા  ુતકેવલી—છે, (તેમને) સા ું  ુત ાન છે અન ેઅ પકાળમાં 

એને  ુ ત (મળશે). એણે  ુ તના પંથે  યાણ માં ા છે. આહાહા ! એ  ુ ય 
ઔર  પાપ  મેરા,  શર રક   યા  મેર   અને  અ પ પના  મ—ઐસી  મ યા વ 
મા યતા  વો  સંસાર- નગોદકા  યાણ  હૈ.  નીચે...નીચે...નીચે...નીચે...નીચે 

ઉતરનેકા  યાણ વો  મ યા વભાવ હૈ. સમજમ આયા ? 
ઓહોહો !  દગંબર સંત ક  પ ત કહનેક  અલૌ કક.. અલૌ કક.. ઐસી 

બાત દૂસરે હોતી નહ .  વીણભાઈ ! બરાબર છે ? તમારામા ં(આ વાત) નથી. 
ોતા : અમારે આ જ.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પણ પહેલાં હતા કે નહ  ? હવ ેતો આ થઈ ગયા છે. 

હવ ે તો  આ  છે.  આહાહા  !  ુ ં પણ  વાત  !  અહ   તો  (કહે  છે  કે)  ભગવાન 
(આ મા)  એકલો  ાનની  ૂ ત  ુ  છે,  ચદાનંદ  ભગવાન  આ મા  છે.  બસ, 
ઉસકો  જો  ાન  ( ન ે વો)  ભાવ ુત(કેવલી)  હૈ.  ઉસ  ભાવકો  દેખે  એટલે  કે 
ાન(મય  આ મા)ને  ભાવ ુત(કેવળ )  પકડ ે છે  એમ  કહે ું  છે  અને  એકલી 
ાન(પયાય)કો  ને....સમજમ આયા ? ઉસકો  યવહાર  ુતકેવલી કહતે હ. 
ું ક ઉસકો ભી  ના હૈ તો  યાં ( ય વભાવમ— યવહાર  જસકો) બતાતા 

હૈ  યાં ?  'યે  ાન..  યે  ાન..  ાન..  ાન..  ાન  યે  ાતાકા'—ઐસે  ાતાકો 
નત ે હ  અથવા  બતાત ે હ  તો  યવહારસ ે કથન  કહનેમ  (આતા  હૈ  ઔર) 



ગાથા -  ૯-૧૦ ]                                 વચન નં. ૨૬                                      [481] 

 

યવહાર  કથની અપના  વ પ  થાપન કરતી  હૈ.  'મ  હૂ'  (–ઐસે)  યવહારનય 
અપના  વ પ  થાપન કરતા હૈ. 

भावाथ  : जो शाानस ेअभदेप ायकमाऽ शु आाको जानता ह.ै... 
(જુઓ  !)  શા ાનથી  લીધી  વાત.  કારણ..  શા ાન  (એટલે)  ુ ં ?  શા  

સાંભળ ું. પછ  થ ું આહ  ભાવ( ુત) ાન. એટલે જો  ાન આ માકો પકડ લે 
ઉસ ેભાવ( ુત) ાન  કહત ેહ,  બસ.  સમજમ આયા ? એ પહે ું  જે  શા થી 

ું, એ  ાન કાઈ અહ  કામ નથી કર ું.  પણ કથન શૈલીમાં સમ વે  (શી 
ર તે?)  કાઈ  પણ....  ભાવ ુત( ાન)  છે  ને  ?  એટલ ે ુતમાં  (-ભાવ ુત ાન 
થવામાં)  પહેલા  કઈ  સાંભ ુ ં છે  કે  નહ   ?  એમ  કહે  છે.  એટલ ે કહે  છે:  હા, 
સાંભ ુ ંહ ું. પણ એ  ુના થા વો  ાન નહ , વો બાદક  જો  ાનપયાય હૈ વહ 
'સારા( ૂણ  ાન) યેÕ ઐસે કહતી (- નતી) હૈ. તો વો બાદક   ાનપયાય  યકો 
પકડ લે યે  ન ય હૈ—યે  ન ય  ુતકેવલી હૈ. 

ોતા : બહોત બ ઢયા બાત હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  બહોત અલૌ કક  બાત  હૈ.  ુ ાક   રકમક   બાત  હૈ. 

' ુ ાની રકમ' સમજે ? પાંચ-પચાસ લાખ આ યા હોય છ આના  યાજ તર કે. 
હવ ેઘણી વાર  યાજ ખાધા, (પછ  કહે :) Ôલાવ, હવ ેપચાસ લાખ લાવ.  ુ ાની 
ૂળ રકમ છે કે નહ  ?’ (વેપાર ) કહે : Ôરકમ નથી.Õ Ôહાય! હાય! રકમ નથી.Õ છ 

આના  કે આઠ આના ુ ં યાજ ખાધા,  પણ  રકમ  તો  ઉડ   ગઈ સાર .  સમજમ 
આયા ? ઐસે  વક પમ ઐસા,  ુ યમ ઐસા—યે સબ  યાજ હૈ, 'આ મા' રકમ 
લાવન ે ૂર . એક સમયમ અખંડાનંદ ભગવાન.... આહાહા ! અરે ! ઉસ ે યાલ 
હ  નહ , મ હમા નહ . ઉસક  મ હમા નહ ,  તી ત નહ ,  વ ાસ નહ   ક  Ôમ 
ઐસા હૂ. આહાહા ! મ પરમા મા હૂ અંદર. અરે ! અનંત પરમા માકા ગભ મેરે 
પેટમ પડા હૈ. આહાહા !Õ ઐસ ેઆ માકો  જસને સ ય ાન  ારા  ન  લયા વો 
ુત ાની–ભાવ ુત ાની– ન ય  ુત ાની–યથાથ  ુત ાની–હૈ.  ુત ાનમ  ૂરા 

હો ગયા—એમ કહે છે.  યો ! યે  ુત ાનમ  ૂરા હુઆ. 
યે  કહત ે હ  દેખો  ! आाको जानता ह ै वह ौतुकेवली ह.ै यह तो परमाथ  

(िनय कथन) ह.ै... ‘कथन’ તો ભાષાની વાત છે. और जो सव शाानको जानता 
ह.ै... એટલે કે  ાનક  પયાયકો ( નતા હૈ). સમજમ આયા ? उसन ेभी ानको 
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जाननसे ेआाको ही जाना ह.ै જર  'શા ાન'  એમ  ભાષા  લીધી  છે,  ખરેખર 
તો એમા ંશા ાન ું કઈ કામ નથી. અહ   ાન છે ને ? આ  ાનની પયાય છે ને? 
આ  ાનની પયાય  ણે  છે  કે  'આ  ાન.' બસ, એ જણાય છે.  (અથાત્) એ 

ુ ં એણ ે યવહાર  ુ ં (અને)  ન ય  ું..... ય  ુ ં એણે 
ન ય  ું (-એ  ન ય  ુતકેવળ  છે). બસ, યે કહના હૈ. સમજમ આયા ? 

शाानको जानता ह ैउसन ेभी ानको जाननसे ेआाको ही जाना ह.ै   યાં 
(અ ાની) પકડ  લે છે. એક જણ કહે કે અમન ેશા ની ખબર છે. પણ એ એનો 
(-શા ાનનો)  અથ  એવો  છે  કે  અપની  ાન  દશા  હૈ— ાન  અવ થા  હ  
વતમાન—યે  ાન અવ થાકો  ના  ક  યે  ાન..  યે  ાન..  યે  ાન ઇસકા...  યે 
ાન  ઇસકા...  તો  ઉસકો  યવહાર  ( ુતકેવલી)  કહનેમ  આતા  હૈ.  સમજમ 

આયા? िक जो ान ह ैवह आा ही ह.ै... વો ( વષય) આ ગયા  હૈ  ક  ાન, 
રાગ આ દ નહ  હૈ.  ાન, રાગકે સાથ સંબંધ નહ  કરતા. 'આ  ાન.. આ  ાન' 
તો  ( ાનકા) સંબંધ યહા  (આ મામ)  યેગા,  રાગકે સાથ  નહ   યેગા–ઐસે 
કહત ેહૈ.  

इसिलय ेान–ानीके भदेको कहनवेाला जो वहार उसन ेभी परमाथ  ही कहा 
ह.ै... નનેકા  (- નનેવાલા)  ાન  યાલમ  આયા  (અથાત્)  નના— ાન 
યાલમ  આયા,  પણ  વો  યાલ  વહા  (- યમ)  તા  હૈ.  તો  ઉસ  ાનને  

તો  ઉસકો  (-પરમાથકો)  કહા,  (પણ)  રાગકો બતાના–બતાયા  નહ .  વો  ાનક  
પયાયને રાગ,  ન મ કો તો બતાયા નહ , ઉસકો (- યકો) બતાયા હૈ. બહુ વાત. 

ોતા :  ેરે ત ેપરમાથને....? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  યે  ન મ કા  ાન  (કરાયા  હૈ). આહાહા  !  ' ેરે  તે 

પરમાથને, ત ે યવહાર સમંત.' (આ મ સ , ગાથા ૩૬). (તેનો અથ) ક ધો ને ? 
કે આ  ાનક  પયાય છે ત ે યવહાર સમંત છે. યે  યવહાર હુઆ, ( ક) ભેદ હૈ 
માટ.ે કહો. ' ાનક  પયાય યે....યે પયાય ઉસક ...ઔર ઉસકો  નના...Õ યે ભેદ 
હૈ તો વો  યવહાર હુઆ ઔર યે  યવહાર સમંત હૈ. ભોગીભાઈ ! એ એ ું..... 
આપણ ેઆહ  (આ) લે ુ ંછે. આપણ ેઅ ૃતચં ાચાયની વાત ચાલે છે ને ! (તેથી) 
ઉનકા  યવહાર લેતે હ.  .... કહો, સમજમ આયા ?  યે તો  કુદકુદાચાય સા ાત ્
ભગવાન  સીમંધર  પરમા માકે  પાસ  ગયે  થે, આઠ  દન  રહે  થે ઔર ભગવાનકે 
પાસસે આયે....ભગવાનકે પાસસે (આયે).  સ માં જઈન ેકોઈ પાછા ન આવે. 
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(સીમંધર) ભગવાન સા ાત્  બરાજતે હ ન ? આઠ  દન રહકર  યાંથી આ યા. 
પીછે ઉ હ ને યે સબ શા  બનાયે, જો ભગવાનક  (વાણી હૈ). બાત તો ઇતની 
આ ગઈ હૈ  ક.... ઓહોહો !  

अ कुछ नह कहा....   ા  કહતે  હ  ?  યે  ાનક   પયાય  હૈ  (ઉસકો) 
નના  (અથાત્)  ાન,  ાનકો  (પકડ)ે,  (પણ)  રાગકો  નહ ....રાગકો  નહ .... 

વક પકો નહ ..... પરકો નહ . 'યે  ાન હૈ'(-ઐસે) યે  ાનક  પયાયકો  નના. 
(ઉસસે)  યે  ાનપયાય આ માક  હૈ....  યે આ માક  હૈ.....—ઐસા વલણ વહા 
(- યમ)  યેગા. સમજમ આયા ? (ઇસ કાર)  ાનક  પયાયને ભી પરમાથકો 
હ  બતાયા.  ાનક  પયાયન ેકોઈ રાગ ઔર  ન મ કો બતાયા નહ ,  ું ક ઉસકે 
સાથ  ાન  તાદા ય  તો  હૈ  નહ .  ાનપયાય  તાદા ય  આ માકે  સાથ  હૈ. 
ઓહોહો! પ ત! વજુભાઈ ! એવી કથન પ ત ! ગજબ વાત ! 

इसिलय ेवहारनय ही आाको..... अ कुछ नह कहा. और परमाथ का 
िवषय तो कथिंचत ् वचनगोचर भी नह ह.ै... 'યે આ માકો  નો...આ માકો  નો', 
પણ પરમાથ આ મા  ા હૈ વહ ઇસમ (-વાણીમ) આય ેનહ .–યે વચન અગોચર 
હૈ.  इसिलय ेवहारनय ही आाको ूगटपस ेकहता ह.ै... યો  !  ऐसा जानना 
चािहय.े ' ાન ત ેઆ મા.... ાન ત ેઆ મા'— યવહારનય અપને આ માકો ઇસ 

ર તસે કહતા  હૈ. તો ઉસકો  નના (ઔર)  વ પકા અ ુભવ કરના વો  ન ય 
હૈ.                 ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૭ 
ગાથા - ૧૧ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૧, સોમવાર, તા. ૭-૧૦-Õ૬૮ 
 
આ સમયસાર,  વ–અ વ અ ધકાર ચલતા હૈ. ૯ ઔર ૧૦ ગાથા  ૂર  

હો ગઈ, ૧૧વ  ચલતી હૈ. अब, यह ू उपित होता ह.ै....     ઉપ થત 
હોતા હૈ—વહ કહત ેહૈ. पहले यह कहा था िक वहारको अगंीकार नह करना..... 
૮વ  ગાથામ  કહા  થા  ક જો  યવહાર–ભેદ  હોત ે હ....  (ઉસકા આ ય  કરના 
નહ ),  આ મા  અખંડ–અભેદ  ચૈત ય ૂ ત  હૈ  ઉસકા  આ ય  કરના.  ભેદકા... 
ન મ કા,  વક પકા–રાગકા ઔર ભેદકા આ ય કરના નહ ,  ક વો  યવહાર 
હૈ, ભેદ હૈ. 'ભેદકો ગૌણ કરકે, ઉસકા આ ય કરના નહ '—ઐસા આપન ેપહલ ે
(૮વ   ગાથામ)  કહા  થા. ઔર  ૧૦વ   ગાથામ આપને  ઐસા  કહા  ક  યવહાર 
પરમાથકો  કહનેવાલા  હૈ— તપાદક  હૈ—જનાનેવાલા  હૈ.  ાનક   પયાય 
યવહાર  હૈ,  વો  ાતાકો  જનાતી  હૈ.  તો  આપન ે યવહાર  સ   કયા  ક 
પરમાથકો બતાતા હૈ– યવહાર પરમાથકો જનાતા (-કહતા) હૈ. તો ' યવહારકો 
અંગીકાર  નહ   કરના'—(ઐસે)  પહલ ે (૮વ   ગાથામ)  કહા ઔર  ( ફર  ૯/૧૦ 
ગાથામ કહા  ક) વો  યવહાર પરમાથકો જનાતા હૈ, (તો)  યવહારકો   નહ  

અંગીકાર કરના ?—ઐસા  શ યકા   હૈ. સમજમ આયા ? 
શ યકા  કા  પ  ા હૈ ? ૧૦વ  ગાથામ વહ આયા થા  ક जो सदुणाण ं

स ंजाणिद.... સ ય ાન— ાનક  જો પયાય  હૈ વો  ( વકો)  નતી  હૈ  (તો) 
ઉસન ેસવ  ુતકો  ના,  ક ઉસસે  ાતાકા  નના હોતા હૈ. તો કહતે હ  ક 
વો  ાનક  પયાય.... રાગ– વક પ,  ન મ  તો  દૂર હો ગય ે(ઉસક  તો બાત હ  

નહ ). એક  સમયક   ાનક   પયાય એટલ ેઅવ થા  વો  ાતાકો  બતાતી  હૈ—
ઐસા  યવહાર આપને પહલ ે(૯/૧૦ ગાથામ)  સ   કયા થા ઔર  યવહાર 
થાપનેયો ય  હૈ  ઐસા  ભી  આપન ે (૮વ   ગાથામ)  કહા  થા.  તો  યવહારકો 

અંગીકાર  નહ   કરના  (ઐસા  ભી  આઠવ   ગાથામ  કહા)  ઔર  યહા  (૯/૧૦ 



ગાથા - ૧૧ ]                                   વચન નં. ૨૭                                       [ 485] 

 

ગાથામ) કહતે હ  ક  યવહાર પરમાથકો બતાતા હૈ, તો ( યવહાર) અંગીકાર  ો 
નહ  કરના? સમજમ આયા ?  

पहले यह कहा था िक वहारको अगंीकार नह करना.... પાઠમ (-ટ કામ) તો 
ઐસા હૈ, कुतो वहारनयो नानसुत .... વો માથે (ઉપર ટ કામ) શ દ હૈ. ‘नय ‘ 
શ દ (ઉપર સં કૃતમ) પડા હૈ, ‘नय‘ શ દ આમા ંનથી લીધો. वहारको अगंीकार 
नह करना चािहए,  िक ुयिद वह परमाथ को कहनवेाला ह ैतो ऐस ेवहारको  
अगंीकार न िकया जाय े ? वहार  શ દે  ‘ યવહારનય‘  સમજના.  માથે—ઉપર 
પાઠમાં  ' वहारनय'  (શ દ)  છે  ભાઈ  !  कुतो वहारनयो नानसुत .... ઐસા 
શ યકા    હૈ.  યવહારનય  કેમ  અંગીકાર  નહ   કરના  ?  યવહારકા   

અ ુસરણ નહ  કરના ? 
આપ પહલે  (૮વ  ગાથામ) તો  Ô યવહાર અંગીકાર નહ  કરનાÕ  (-ઐસે) 

કહત ે થે.  ૧૦વ   ગાથામ  ઐસા  કહા  ક  ભગવાન  ાતા- ા,  ુ ,  અભેદ, 
ચદાનંદ   ુ હૈ—સવ ે દ ઠા ઐસા સત્  વભાવ અભેદ એકાકાર હૈ—ઉસકો 
યવહાર બતાતા હૈ–જનાતા હૈ. (અથાત્)  વક પ આયા અને  ાનક  પયાય જો 
હૈ વો ઉસ (- વભાવક ) ઓર ઝૂકતી હૈ તો  યવહાર પરમાથકો બતાનેવાલા (હૈ 
ઐસા) તો આપ કહતે હો. (ઇસ કાર)  યવહાર પરમાથકો બતાતા હૈ–પરમાથકો 
જનાતા હૈ, તો  યવહારકો   અંગીકાર નહ  કરના ?  

ોતા : ઈતના તો લાભ હૈ ! 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ( યવહારસે) લાભ (હૈ  ક નહ )—યે   પીછે, પર  ુ 

વો  પરમાથકો  બતાતા  હૈ  તો    અંગીકાર  નહ   કરના  ?—ઈતના    હૈ. 
સમજમ આયા ? (અ ાની) માને તો ઐસા ન ?  ક  યવહારસ ે ન યકો લાભ 

હોતા  હૈ.  (લે કન) ઐસા  હૈ નહ .  યવહારસે  ( સફ) બતાયા  હૈ. શર ર, વાણી, 
મન તો દૂર રહે,  વક પ જો  ુભ રાગા દ હ વ ેભી દૂર રહે. ભગવાન  ાયક વ પ 
ચદાનંદ હૈ ઉસક  પયાયમસ ેફ ત  ાનપયાય જો હૈ, વો  ાનપયાયસે ‘યે  ાયક 
હૈ‘  ઐસે  નનેમ,  અ ુભવમ આતા  હૈ.  તો  યવહાર  પરમાથકો  બતાનેવાલા 
હુઆ. 
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તો  ( ફર)  યવહારકો  અંગીકાર  કરના—ઐસા  (ઉસમ)  આ  ગયા.... 
અંગીકાર  કરના  ઐસા  આ  ગયા.  (જબ  ક)  પહલે  (૮વ   ગાથામાં)  તો  ના 
પાડ ‘તી.... પહલ ેતો ના પાડ ‘તી  ક  યવહારકો અંગીકાર નહ  કરના. સમજમ 
આયા ? તો कुतो યે (અંગીકાર કરનેક  બાત) કહાસ ેઆયી ? 

कुतो वहारनयो नानसुत ....   યવહારકા અ ુસરણ નહ   કરના ? 
અ ુસરના  નહ  ઔર  અંગીકાર    નહ   કરના  ?—ઐસા  શ યકા    હૈ. 
સૌભા યચંદભાઈ ! સમજમ આયા ? 

દૂસર  બાત તો  નકાલ  દયા  ક  દયા,  દાન  ને  ત  ને  યવહારસ ે ન ય 
(મો માગ)કો લાભ હોતા હૈ.—વો બાત તો હૈ (નહ ), વો તો કહ  દૂર રહ ગઈ. 
ઔર  ન મ સ ેલાભ હોતા હૈ વો બાત (ભી) દૂર રહ ગઈ.  ક વો પરવ ુ હૈ. 
પણ અંદરમ ઈતના તો  યવહાર આયે  બના રહતા નહ   ક Ôયે આ મા  ાન હૈ... 
ાન  યે  આ મા...  ાન  યે  આ મા..  ાન  નતા  હૈÕ.  તો  ' ાનપયાય  વો 

આ મા'—ઐસા  યવહાર  પરમાથક   ઓર  ઝુકાતા  હૈ  (અથાત્)  પરમાથકો 
બતાતા હૈ તો વો  યવહારકો   નહ  અંગીકાર કરના ?   નહ  અ ુસરના ? 
—ઐસા  શ યકા   હૈ. સમજમ આયા ? 

तो ऐस ेवहारको...  (‘वहार’કા યહા મતલબ)  'वहारनय' લેના સબ 
જગહ. वहारको अगंीकार नह करना....  એટલે  (અથાત્)  યવહારનયકો....  
‘ યવહારનયકો‘  ઐસે  લે  લેના. वहारको  अगंीकार न िकया जाय े ?  इसके 
उरपम गाथासऽू कहत ेह. 

ववहारोऽभदूो भदूो दिेसदो  सुणओ । પહલ ે (ગાથાક   પહલી 
પં તમ)  યવહારમ  (Ô યવહારÕ  શ દકે  સાથ)  ‘નય‘  શ દ  નહ   પડા  હૈ,  પણ 
પીછે  (દૂસર   પં તમ)  ‘નય‘  (શ દ)  પડા  હૈ  ન  ?  ક  ‘ ુ નય‘.  તો  વો 
(Ô યવહારÕકા અથ) આ ગયા  ક Ô યવહારનય.Õ 

ववहारोऽभदूो भदूो दिेसदो  सुणओ । 
भदूमिदो ख सािदी हविद जीवो ।।११।। 

      वहारनय अभतूाथ  दिश त, शुनय भतूाथ  ह ै।     
भतूाथ  आिौत आा, सद ्ि िनय  होय  ह ै।। ११।। 

જૈનશાસનક  મહા પરમ ગાથા યહ હૈ. સમજમ આયા ?  
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ઉસકા  અ વયાથ  :  પહલે  અ વયાથ  લઈએ.  પાઠમ  (- ૂળ  ગાથામ) 
‘वहार‘  શ દ  પડા  હૈ  (ઔર)  અથમ  (-અ વયાથ  તથા  ટ કામ)  લયા 
‘वहारनय‘.  ક  વો  ( કાળ   આ માકો)  Ô ુ નયÕ  (કહા)  હૈ  તો  વ ે
(ભેદા દકો)  Ô યવહારનયÕ હ   કહનેમ  (આતા  હૈ). આ તો  ( ૂલ ગાથામ) શ દ 
ટૂકા (-કમ) કરનેકો (‘वहार‘) શ દ કહા હૈ.  

वहारनय अभतूाथ  ह.ै... યવહારનય  હૈ  (તો  ભાવ ુત ાનકા  અંશ. 
લે કન)  નય  ઔર  નયકા  વષય—દોન કો  યહા  એક  લેના  (- લયા)  હૈ.  નય, 
(ભાવ ુત) ાનકા અંશ હૈ ઔર ઉસકા  વષય દૂસરા હૈ—ઐસા યહા અ યા મમ 
નહ   લેના  હૈ.  ા  કહતે  હ  ?  નય  તો  ાનકા અંશ  હૈ,  વષયી  હૈ— વષયકો 
( હણ) કરનેવાલા  વષયી  હૈ.  વષય નામ  દૂસર  ચીજકો  ેય બનાનેવાલા નય 
વષયી  હૈ.  નય,  (ભાવ ુત) ાનક   પયાય  હૈ–અંશ  હૈ.  વો  વષયી  હૈ એટલે  કે 
નનેવાલા હૈ ઔર ઉસસ ે નનેલાયક તો  ેય—પદાથ હ. 

તો  કહત ે હ  ક  વહ  નનેલાયક  પદાથ—ભેદ,  રાગા દ  ( વષય) ઔર 
( નનેવાલા)  નય  (અથાત્)  યહા  નય  અન ે નયકા  વષય—દોન કો  એક  હ  

કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? નહ  તો, નય તો....  ાન ુણ હૈ ઉસક  એક 
સમયક   પયાય  (વો)  માણ  હૈ  ઔર  વો  માણકા  દો  અવયવ  હૈ  નામ  
(૧)  ન યનય ને (૨)  યવહારનય હૈ. સમજમ આયા ? વો ( યવહારનય) તો 
ાનકા અંશ હુઆ, પણ યહા વો ( માણ)  ાનકા અંશ જો  યવહારનય હૈ ઔર 

ઉસકા જો  વષય હૈ—વ ેદોન કો હ   યવહારનય કહા હૈ.....દોન કો  યવહારનય 
કહા હૈ. સમજમ આયા ? અમરચંદભાઈ ! 

वहारनय अभतूाथ  ह.ै...  
( :) નય અ ૂતાથ હૈ ? નય તો (સ યક્) ાનકા અંશ હૈ ? 
(સમાધાન:) પણ  યવહાર  ાનકા  (-નયકા) જો  વષય  હૈ.... કૌન ?  ક 

ન મ ,  વક પ,  ુણ- ુણીકા  ભેદ  કરના– ુણ- ુણીકા  ભેદ  આ દ  વક પ, 
આ દ (-વ ેસબ આ ય કરન ેયો ય નહ  હૈ, ઇસ લય ેઅ ૂતાથ હ). 

સ   ૂત  યવહાર— ાનક  પયાય અપનેકો  નતી હૈ ઔર પરકો  નતી 
હૈ  ઐસા  સ   ૂત  યવહાર—વહ  યવહારનયકા  વષય  હૈ,  તો  ઉસકો  હ  
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યવહારનય કહ  દયા  હૈ.  રાગ...  વક પ જો  રાગ  હૈ,  વો  રાગકા  દો ભાગ  હૈ. 
(ઈસમસે).... 
(૧) જો રાગ  નનેમ આતા હૈ વો અસ   ૂત (ઉપચાર)  યવહારનયકા ( વષય 

હૈ). તો વો  વક પ-રાગકો હ  અસ   ૂત (ઉપચાર)  યવહારનય કહ  દયા 
હૈ યહા ઔર 

(૨)  જો  રાગ  નનેમ  નહ   આતા  હૈ  વો  (રાગકો)  અસ   ૂત  અ ુપચાર 
( યવહાર)નય કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા?  
જો રાગ  નનેમ આતા હૈ વહ અસ   ૂત (ઉપચાર)  યવહારનય કહનેમ 

આતા  હૈ.  (ઈસ કાર) રાગકો  હ   ÔનયÕ  કહનેમ  આતા  હૈ  યહા  તો. 
ભગવાન ભાઈ ! ઝ ં છે આ હ . 

ોતા : સમજવા જે ુ ંછે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : સમજવા  જે ુ ં છે, બરાબર. સમજમ આયા ? ઔર 

જો  ાનક   પયાય  ાતાકો  (અથાત્)  'યહ  ાન  ત ેઆ મા' ઐસા  ( નતી  હૈ 
વહ) સ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનયકા ( વષય) હૈ. તો ઉસકો Ô યવહારનયÕ કહ 
દયા હૈ. નવનીતભાઈ ! સમજમ આયા ? 

ચાર  કારકે  યવહારકે ( વષયકો) યહા  યવહાર(નય) કહ  દયા હૈ. એક 
રાગકે દો ભાગ : 
(૧)  નનેમ આતા હૈ વો (રાગ) અસ   ૂત ઉપચાર  યવહાર હૈ. ઔર 
(૨) ઉસી સમય  નનેમ ન આય ેવો (રાગ) અસ   ૂત અ ુપચાર  યવહાર હૈ, 

ક ( ૂ મ રાગ)  નનેમ આતા નહ . ઔર 
(૩)  ' ાન  રાગકો  ને'—  ઐસા  લેના  (-ભેદ  કરના)  વો  સ   ૂત  ઉપચાર 

( યવહાર)નય હો ગયા.  ાન અપના  હૈ  ન ? તો  'સ   ૂત'  હુઆ  (ઔર) 
નતા  હૈ અપનેસે, પણ પરકો  નતા  હૈ ઐસા (કહા વો)  'ઉપચાર' હો 

ગયા. તો વો સ   ૂત ઉપચાર ( યવહાર)નય ભી  યવહારનયકા  વષય હો 
ગયા. ઔર 
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(૪)  ' ાન  વો આ મા'—(ઐસા ભેદ)  વો સ   ૂત અ ુપચાર  ( યવહાર)નયકા 
વષય હો ગયા. 

તો  વષયકો હ  યહા 'નય' કહનેમ આતા હૈ. સોભાગભાઈ ! જર ક  ૂ મ તો હૈ, 
પણ ગાથા હ  ઐસી આયી હૈ, લો !  ુ હારે  લયે.  ુ હારે  લયે દોપહરકો  ૂ મ 
( વષય)  રખા  હૈ.  બે  વાગે આવી‘તી....આજ ભાઈ  ! અઢ  વા યાથી  ( વચન 
થશ ેએમ) ક ું’ છેન ે? આજ બપોરે અઢ થી વાંચન (થશે). જર  સામે (પછ ) 
વખત મળતો નથીને ? સમજમ આયા ? 

યવહાર છેન ે?  ાન... આ છે લો (ચોથો) બોલ હતો એ ભાઈ ! ૧૦મી 
ગાથામાં જે (બોલ) હતો એ છે. ' ાન તે આ મા....આ  ાન તે આ મા...Õ—એ 

સ   ૂત અ ુપચ રત ( યવહાર). Ôસ   ૂતÕ... ( ક)  ાન તો હૈ અપના, પણ 

ભેદ  કયા  ન  ?  તો  Ô યવહારÕ  હો  ગયા  ઔર  'અ ુપચાર'  નામ  ઉસકે  સાથ 
(તાદા ય)સંબંધ હૈ ન ?  ાન ને  ાતાકા (તાદા ય)સંબંધ હૈ. સમજમ આયા ? 
રાગકે  (સાથ)  સંબંધ  નહ   હૈ,  (ઇસ લયે)  રાગકો  નના  વો  તો  ÔઉપચારÕ  હો 
ગયા,  રાગ ખરેખર અપન ે (સાથ)  સંબંધમ  હૈ  નહ .  તો,  રાગકો  નના— ાન 
અપના  ઔર  રાગકો  નના—વહ  વ-પર કાશક(પના)  સ   ૂત  ઉપચાર 
( યવહાર) હો ગયા. વો (ઉસકા) ભી  નષેધ હૈ. ઔર રાગકે દો ભાગ હ..... 
(૧)  ય ત, (૨) અ ય ત. (અથાત્) 
(૧)  યાલમ આનેવાલા (રાગ) ઔર (૨)  યાલમ નહ  આનેવાલા (રાગ). 
દોન   હ   અસ   ૂત  યવહારનયકા  વષય  હૈ.  તો  યવહારનયકે  વષયકો  હ  

' યવહારનય'  કહ  દયા  યહા  તો.  નય  ઔર  (ઉસકા)  વષય  અભેદ  આયા  
(-કહા) હૈ, જુદે ....(કહે) નહ . સમજમ આયા? 

वहारनय अभतूाथ  ह.ै...  એ  'वहार'  શ દ  (ગાથામ)  પડા  થા  ઉસમ 
(ઉસકે સાથ) 'नय' (શ દ) લે  લયા હૈ,  ક (આગે) વહ ( કાલી આ માકો) 
ÔशुनयÕ  કહનેમ આયા  હૈ. शुनय भतूाथ  ह.ै... અ વયાથ ચલતા  હૈ હ  અભી 
તો.  शुनय भतूाथ  ह.ै...  Ô ુ નયÕકા  અથ  ?  Ô ુ નયÕકા  અથ  અભેદ  ચીજ 

ૂતાથ હૈ ઉસકો ' ુ નય' કહનેમ આતા હૈ.  કાલી ચીજ જો  ૂતાથ એક પ 
અભેદ  વભાવ  હૈ—સહજ  ાયક એક પ  વભાવ  હૈ—ઉસકો  હ   ' ુ નય' 
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કહનેમ આતા હૈ.  ૂતાથકો હ   ુ નય કહો,  ન યનય કહો... (અહા !) ઉસકો 
હ  'નય' કહનેમ આતા હૈ યહા તો. વજુભાઈ ! 

ોતા :  વષય અભેદ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી : અભેદ. યહા ભેદ-ભેદ હૈ નહ . સમજમ આયા ?  ऐसा 

ऋषीरन ेदशा या ह.ै... ઐસા સવ ,  ુ નય ને.. મહા  ુ નય ન ેઅન ેમહા સંતોને 
ઐસા  દશાયા  હૈ—ઐસા  કહા  હૈ. जो जीव भतूाथ का आौय लेता ह.ै... ( ૂતાથ 
માને) જો  Ô ુ નયÕ  કહા  થા  વો.  ૂતાથ  =  ૂત+અથ  =  છતો  પદાથ,  સ ય 
પદાથ.. સ ય પદાથ. Ôસ ય પદાથÕ યહા ઈસકો કહત ેહ.... એક સમયક  પયાય 
ભી સ ય પદાથ નહ . દયા, દાન,  વક પ તો સ ય પદાથ નહ ...  ન મ —વો તો 
અવ ુ– પર હૈ, (લે કન) અપનેમ  વક પ ઉ પ  હુઆ વો ભી સ ય પદાથ નહ . 
વો તો નહ , પણ એક સમયક  અવ થા ભી સ ય પદાથ નહ . 

ોતા :  ુ  પયાય.... ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ુ  પયાય (ભી) સ યપદાથ નહ . સમજમ આયા ?  

એક સમયમ  ( કાલી)  ૂતાથ—સત્...  Ô ૂતÕ  નામ સત્...સત્  વ પ.. 
સત્  વ પ  ભગવાન  ાયક.  એક પ....સત્  વ પ  હૈ  (અથાત્)  સહજ  એક 
ાયક,  ૂતાથ એક પ  વ પ હૈ યે સ ય હૈ....વોહ  સ ય હૈ. પયાયકો ભી યહા 

'અસત્'  કહ  દયા  હૈ.  ક  પયાયમસે અપના  યોજન  સ   હોતા  નહ— 

પયાયમસે (નયી) પયાય ઉ પ  નહ  હોતી, પયાય  યમસે ઉ પ  હોતી હૈ. તો, 
યકો  ુ ય કરનેકો— યકા આ ય કરાનેકો—પયાય ઉસક  હૈ  ફર ભી ગૌણ 

કરકે ‘ઉસક  નહ  હૈ, અસત્ હૈ‘ ઐસા કહનેમ આયા હૈ. 
અભી  ( વચન)  હ દ મ  ચલેગા  (ઔર)  દોપહરકો  ુજરાતીમ  ચલેગા. 

ક વો અ ધકાર (૩૨૦ ગાથા,  ી જયસેનાચાયની ટ કા) આયા (વો  ૂ મ) હૈ 
ન  !  (તથા)  વો  (અ ુવાદ)  ુજરાતીમ  હૈ,  હદ મ  હૈ  નહ .  યે  (સમયસાર)  તો 
હદ મ  હૈ  તો  ચલતા  હૈ.  દોપહરકો  ( વચન)  ુજરાતીમ  ચલેગા.  સમજમ 
આયા? સવેરેમ  હદ મ ચલેગા (ઔર) દોપહરકો  ુજરાતીમ (ચલેગા). સમજમ 
આયા ? 
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કહત ે હ,  जो जीव भतूाथ का आौय–અવલંબન–लेता  ह—ैઆ ય  કરતા 
હૈ— આધાર  બનાતા  હૈ...  સમજમ આયા  ?  સ ય દશનક   પયાય  ૂતાથકા 
આ ય લેતી હૈ—આ ય બનાતી હૈ... આહાહા !  ૂતાથ = ભગવાન  ુવ વ પ, 
સત્  વ પ,  ૂણાનંદ  વ પ, એક પ સહ મ પરમ પા રણા મકભાવ.    પરમ 
પા રણા મક...  પણ  યહા  ' ાયકભાવ'  કહના  હૈ,  ક  પા રણા મકભાવ  તો 
જડમ  ભી  હોતા  હૈ.  (ઇસ લયે)  પરમ  પા રણા મક.  ાયકભાવ....સમજમ 
આયા?  ૂ મ હૈ ભગવાન ! વો ધમક  ચીજ બહોત  ૂ મ હૈ. સોભાગચંદભાઈ ! 
આહાહા ! ચાર ગ તના દઃુખ અનંત કાલસે અ ુભવતે હ. વો દઃુખકા નાશ કરનેકા 
ઉપાય..  ૂતાથકા  આ ય  કરના  વહ   દઃુખકા  નાશ  કરનેકા  ઉપાય  હૈ. 
નવનીતભાઈ ! સમજમ આયા ?  

કહત ે હ,  जो जीव भतूाथ का आौय लेता ह ै वह जीव िनयस.े... 
ન ય=વા ત વક.  िनयस ेसिि ह.ै—યે  ન ય સ ય  હૈ—વા ત વક 
સ ય  હૈ—ખરેખર વો હ  સ ય  હૈ... સમજમ આયા ?–ઐસે કહત ેહ. 
નવ  ત વક   યવહાર  ા,  દેવ- ુ -શા ક   ા—વો  ા-બ ા  વ  ુ 
(-યથાથ) હૈ નહ , વો સ ય દશન હૈ નહ . 

ોતા : સબ અ ૂતાથ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : સબ અ ૂતાથ હૈ. (જહા) ઉસક  એક સમયક  પયાય 

અ ૂતાથ  હૈ,  પીછે  વો  ભેદક   બાત  દૂસર   હૈ—દૂસરેક   બાત  ા  (કરના)  ? 
(રાગ) હૈ તો ઉસક  પયાય, પયાય સે તો વહ  ૂતાથ હૈ. એક સમયક  પયાય, 
પયાય સે તો  ૂતાથ હૈ. પણ, અપને  કાળકે (- કાલી  યકે) અવલંબનક  

ુ યતા  કરનેસ ે (-કરાનેકો), એક સમયક   પયાયકો—(જો  ક એક અપે ાસે) 
ૂતાથ  હૈ  ઉસકો ભી—યહા  ગૌણ  કરકે  Ôઅ ૂતાથÕ  કહ  દયા  હૈ.  ગૌણ  કરકે 

(અ ૂતાથ) કહ  દયા હૈ, અભાવ કરકે (અ ૂતાથ) કહ  દયા હૈ ઐસા નહ .  
ોતા : બહોત  ૂ મ હૈ.  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ૂ મ ?  ુમ આયે હો તો  ૂ મ આતા  હૈ  ક નહ  ? 

ુ હારા Ôસૌભા યÕભાઈ નામ હૈ  ક નહ  ? હમ તો ÔસોભાગભાઈÕ કહતે હ ન ? 
ુ હારે  લયે તો દોપહરકો  ૂ મ રખા હૈ. શેઠ યા આવે છે તો...... વાંચો તો ખરા. 
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ત ે દ‘ રામ ભાઈએ (સમયસારની ગાથા ૩૨૦, જયસેનાચાયની ટ કા) વાંચવા ું 
ક ું‘ ું, કે આપણ ેઅહ  (રાજકોટમાં) વાંચીએ છ એ તો સોનગઢમાં તો વાંચ ું. 
(તેથી) પાંચ-છ  દવસ પહેલાં (વાંચવાનો)  વચાર આ યો‘તો, ( યાં) વળ  પાછો 
પરમ  દ‘  રા ે  કાઈક  ચચા  થતી  હતી  તેમાં  ‘ ન ય‘  (શ દ)  આવી  ગયો. 
આ યોને ' ન ય'? ' ન ય'. તો ક ું  Ô(આ તો) પા રણા મકભાવક  વાત !Õ 
અરે ! આ તો આપણ ેઅહ યા વાત શેઠ યાઓએ કરવાની કહ ’તી, ત ેથઈ હતી 
૫-૬  દ‘ પહેલાં. (પણ)  ૂલ ગયા પાછા....  ૂલ ગયા. (હવ ેએ વાત પાછ  યાદ) 
આ ગયી તો આ ગયી. તો રા કો પછ .... પરસો રા , કાલ નહ , ન   કયા  ક 
છાપ  દો.  ૧૦૦૦  પ  ે (-કોપી)  હ.  દોપહરકો  આયગે.  સમજમ  આયા  ? 
ુજરાતીમ આયગે હ .  

ા કહતે હ ? યે તો આ માક  ધમકથા હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! 
ધમકા ધરનેવાલા—કાયમ  વભાવ, અસલી  વભાવ,  ુવ વભાવ, પરમ વભાવ 
ઉસકા ધરનેવાલા—તો આ મા હૈ. વહ તો અભેદ હૈ, એક પ હૈ. शुनय भतूाथ  ह ै
અથાત્ વો (જો)  ન ય ને  ુ  હૈ, યે હ  સ યાથ હૈ.  યવહાર  જતના કહો યે 
તો સબ Ôઅ ૂતાથÕ ને Ôઅસ યાથÕ હૈ. તો કહત ેહ  ક જો ( વ), વ ુ  કાલ 

ુવ એક પ સહજ  ાયકભાવ  હૈ ઉસકા  (- ુવકા) આ ય કરતે હ—પયાયકો 
ઉસકા આ ય દેતે હ.... આહા ! વ  ભ ત  ુવ... અના દ  ુવ વભાવ... ઉસકા 
જો પયાયમ આ ય લેતે હ, વ ેહ  સ ય સ ય  હ—વ ે ન ય સ ય  

હ—વ ેહ  સ ચે સ ય  હ. કહો, સમજમ આયા ? વો શ દાથ હુઆ. 
હવે  ટ કા.  પાઠમ  તો  Ôववहारोऽभदूो’  ઈતના  શ દ  હૈ.  ઉસક  

અ ૃતચં ાચાય  ટ કા  બનાયી  ક  Ôवहारनय’....  દેખો  !  યાં  ( ૂળ  ગાથામ) 
‘वहार‘ શ દ પડા હૈ તો (ટ કામ) ‘वहारनय‘ (ઐસા શ દ) લે  લયા હૈ  પ  
કરનેકો.  (કુદકુદ)આચાયકો ભી  ' યવહારનય'  હ   કહના  હૈ. वहारनय सब ही 
अभतूाथ .....  ववहारोऽभदूो કહા  ન  ?  (ઉસકા  અથ  યહ  હૈ)  ક  યવહાર 
અસ યાથ  હૈ,  અ ૂતાથ  હૈ.—ઈતના  ( ૂળ  ગાથામ)  પાઠ  હૈ.  તો  (અ ૃતચં ) 
આચાયન ે(શ દકા ભાવ) ખોલકર  પ  કર  દયા  ક वहारनय सब ही अभतूाथ  
ह.ै... સમજમ આયા? પાઠમ તો ઈતના હૈ  ક  યવહાર અ ૂતાથ હૈ,  યવહાર તે 
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અસ ય  હૈ,  ઈતના.  તો  યહા  યવહારકો  અસ ય  કહા  (કુદકુદ)આચાયને,  તો 
યવહારનયકે  જતને ભેદ હ ઉસકો (વે સબકો અ ૃતચં ાચાયને) લે  લયે. 

वहारनय सब ही अभतूाथ  ह.ै...  वहारनय सब ही अभतूाथ  ह.ै... 
અ યા મમ  યવહારનયકે ચાર ભેદ આતે હ. 

(૧) અસ   ૂત ઉપચાર  યવહાર 
(૨) અસ   ૂત અ ુપચાર  યવહાર 
(૩) સ   ૂત ઉપચાર  યવહાર 
(૪) સ   ૂત અ ુપચાર  યવહાર  
(૧)  અસ   ૂત  ઉપચાર  ( યવહારનયક   યા યા  :)  પહલે  કહ  ગયે  ક 

વક પ–રાગ જો આયા હૈ (વો ય દ)  નનેમ– યાલમ આતા હૈ, તો ઉસ રાગકો 
અસ   ૂત ઉપચાર ( યવહારનય કહત ેહ). (અસ   ૂત ઉપચાર)  યવહારનયકે 
વષયકો ઔર ઉસકો— યવહારનયકો અસ   ૂત ઉપચાર  યવહારનય કહતે હ. 
જો રાગ  નનેમ આતા હૈ ઉસકો અસ   ૂત ઉપચાર  યવહારનય કહતે હ. 

(૨) અસ   ૂત અ ુપચાર ( યવહારનયક   યા યા :) ઔર ઉસ સમયમ 
ઉપયોગ  ૂ મ  (નહ )  હૈ,  તો  અ ય ત  (-અ ુ ૂવકકા  રાગ)  સાથમ  હૈ  વો 

નનેમ  આતા  (નહ ).  તો  નનેમ  નહ   આતા  ઉસકો  (-ઐસે  રાગકો) 
Ôઅસ   ૂતÕ....  ક  (રાગ)  આ મામ  હૈ  નહ ,  (ઔર)  ' યવહાર'  હુઆ, 
( ક)  ભેદ  હુઆ  ન  અપે ાસ ે ?  ઔર  ઉસકો  'અ ુપચાર'  (કહા,  ક) 
(અ ુ ૂવકકા  રાગ)  યાલમ આયા  નહ .  (અ ુ ૂવકકા  રાગ)  યાલમ  ન 
આયા, તો વો કારણસે ઉસકો અસ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનય કહતે હ. રાગ 
યાલમ નહ  આયા, તો ઉસકો અસ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનય કહતે હ. 

(૩) સ   ૂત ઉપચાર ( યવહારનયક   યા યા :) ઔર રાગ હૈ ઉસકો  ાન 
નતા  હૈ...  ાન, રાગકો  નતા  હૈ. તો ઐસા  ાન  ક જો રાગકો  નતા  હૈ 

(વહ સ   ૂત ઉપચાર  યવહારનય હૈ). તો,  ાન તો હૈ અપના, (ઈસ લયે) યે તો 
Ôસ   ૂતÕ  હુઆ. (ઔર) ભેદ હુઆ....Ô ુણીસ ે ુણક  પયાયÕ–યે તો ભેદ  હુઆ 
(તો વહ)  Ô યવહારÕ  હુઆ.  ( ાન)  હૈ  (વહ) અપના  હૈ  (ઔર)  રાગકો  નતા 
હૈ....હૈ  વો  ાન અપના ઔર  રાગકો  નતા  (હૈ  તો)  ÔઉપચારÕ  હો  ગયા,  તો 
(ઈસ કાર વો) સ   ૂત ઉપચાર  યવહારનય હો ગયા. સમજમ આયા ? 
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(૪)  સ   ૂત  અ ુપચ રત  ( યવહારનયક   યા યા  :)  ઔર  ' ાન  ત ે
આ મા'...   વો દસમી ગાથામ કહા થા  ક  ાનક  પયાય...  ાનક  પયાય, (તો) 
વો યે આ મા....યે આ મા—ઐસ ેÔ ાનક  પયાય ઔર આ માÕકા ભેદ બતાતા હૈ 
વો Ôઅ ુપચારÕ હૈ. ( ક) ઉસકા (-આ માકા)  ાન હૈ ન ? કોઈ પરકા ( ાન) 
નહ   હૈ, (ઇસ લય ે Ôઅ ુપચારÕ  હૈ ઔર) ભેદ પડા તો  ' યવહાર'  હૈ. (તથા)  હૈ 
(માને)  Ôસ   ૂતÕ. ( ાન) અપની પયાયમ (હૈ ઈસ લયે)  'સ   ૂત'  હૈ, ભેદ પડા 
તો  Ô યવહારÕ  હૈ  અન ે ાન  અપના  હૈ,  કોઈ  પરકા  નહ   હૈ,  (ઇસ લયે 
Ôઅ ુપચારÕ). ઈસ અપે ાસ ેસ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનય  (કહા  તા  હૈ). 
' ાન ત ેઆ મા'—ઈતના (ભેદ)કો ભી સ   ૂત અ ુપચાર  યવહારનય કહતે હ. 

યે  ચારેય  નય  (અથાત્)  યવહારનયકા  વષય  જૂઠા  હૈ.  નવનીતભાઈ  ! 
આહાહા !  

'જૂઠા'કા  વશેષ અથ કહગે હ .  યે (પયાયા દ) નહ  હૈ—ઐસા નહ  હૈ. 
અપને  કાળ   ( યક )  અપે ાસ ે (ઉસકો)  ુ ય  કરકે  (ઔર)  ઉસકો  
(-પયાયા દકો)  ગૌણ  બના  કરકે  ઉસકો  (-પયાયા દકો)  'અસ યાથ'  કહનેમે 
આયા હૈ. Ôસવથા પયાય નહ  હૈÕ (-ઐસ ેઉસકો સવથા) અસ યાથ માન લે તો 
એકાત  મ યા   હો  ય.  સમજમ આયા ?  ક યાણ ભાઈ  ! ભારે  ઝ ં 
આ. વ ુ...વ ુ....–એને જ  ય કહે છે. પયાય તો  યવહારનયકા  વષય હૈ. 
ઉ પાદ- યય ભી... ઉ પાદ- યય—એક સમયક  પયાય—અવ થા વો  યવહાર-
નયકા  વષય હૈ.  ન ય તો..  ય–વ ુ જો  કાળ હૈ યે  ન યનયકા  વષય હૈ. 
સમજમ આયા ? યે  ુ ાક  રકમક  બાત હૈ. 

કહતે હ, वहारनय सब ही अभतूाथ  ह.ै... આ કારણ... ઈસ લયે... એમ. 
છેન ેપાઠ ? वहारनयो िह सव एवाभतूाथ ादभतूमथ ूोतयित.... સં કૃત ટ કા હૈ. 
ા કહત ેહ ?  ક  જતના ભેદ દેખના, રાગા દ દેખના, પયાયકો દેખના—વો સબ 

અ ૂતાથ  હૈ.  વ ુમ  નહ— કાળ   યમ  નહ ,  ઈસ  અપે ાસ ે ઉસકો 
( યવહારનયકે  વષયકો)  'અસ યાથ'—નહ   હૈ,  વો  નહ   હૈ  (ઐસા  કહનેમ 
આયા હૈ). 

યવહારનયકે  વષય  Ôઅ વ માનÕ  હૈ ઐસે  કહત ે હ અહ   તો.  કાળ  

( ય)ક  અપે ાસ ે ઉસકો  અ વ માન  કહા  હૈ.  હૈ  તો  ( યવહારનયકે  વષય) 
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વ માન. નય ઔર.... નયકા  વષય હો તો નય પડતે (હોતે) હ ન ? નય ઔર... 
નયકા  વષય કોઈ ચીજ હો તો  (નય) પડતે  (-હોતે) હ ન ? સમજમ આયા ? 
પણ,  વો  કાળ   ાયકકા  આ ય  લેનેમ  પયાયકા  આ ય  કામ  નહ   કરતા  
(-નહ   હોતા).  પયાયકા આ ય  કરન ે ય  તો  વક પ  ઉ પ   હોત ે હ ઔર 
(ઉસમ) લાભ માને  મ યા વ હોતા હૈ. સમજમ આયા ? 

ઈસ  કારણસે— કાળ  ાયકભાવકે  કાયક   (-આ ય  કરાનેક ) 
અપે ાસ ે જતને  યવહારનયકે ભેદ હ યે 'અ વ માન' હ—ÔહÕ હ  નહ  (ઐસા 
કહા  હૈ).  યો  !....સમજમ આયા ?  (ભેદ)  ÔહÕ હ  નહ ,  ક અભેદમ ભેદ 
દખતે  નહ—એકમ  અનેકપના  દખતા  નહ ,  તો  એકક   અપે ાસ ે અનેકપના 
ઔર  ભેદ  'અ વ માન'  નામ  વ માન  હ  નહ   ઐસા  કહનેમ  આયા  હૈ. 
સોભાગભાઈ  !  ( વષય) બરાબર ઝ ણા  હૈ,  પણ સમજના  પડગેા. એ  સવાય 
(શાં ત)  ાંય— ૂળમાંય નથી  ાંય. 

આ  અમારા  સોભાગભાઈ  પૈસાવાળા  છે  યો,  કરોડપ ત....  ા  હૈ  ? 
ૂળમ  હૈ  નહ   કાઈ.  યહા  તો  કહત ે હ  ક  ાનક   પયાય  અપની  હૈ  યે  ભી 

'અ ૂતાથ'  હૈ ઐસે  કહતે  હ.  ભાઈ  ! આહાહા  !  ( ાનક   પયાય) અ ૂતાથ, 
અ વ માન  હૈ,  કાળ   ( ય)ક   અપે ાસે.  એક પ,  સહજ  ાયકભાવ  હૈ 
(ઉસક   અપે ાસે)  રાગ- ષેકા  પ રણામ  તો  અ વ માન  હૈ  હ   ઔર  અપની 
અપે ાસ ેપર ય તો અ વ માન હ  હૈ—અવ ુ હ  હૈ. 

ા  કહત ે હ સમજમ આયા ? ભગવાન આ મા.... અપના જો  વ પ 
હૈ—ઉસક  અપે ાસ ેતો પરમા મા  લોકનાથ ભી અ વ માન હ  હ—અ ય 
હૈ—અ વ માન  હૈ—હૈ  હ   નહ .  આ  (અપના  વ પ)  સ ય  હૈ,  તો  ઈસ 

અપે ાસ ે દૂસર   વ ુ  અસ ય  હૈ. આહાહા  !  નવનીતભાઈ  !  વો  તો  ઠ ક..... 
સમજમ  આયા  ?  પણ  અપની  પયાયમ  રાગ- ષે  ઉ પ   હોતે  હ  વે  ભી 
અ વ માન હ— યમ હ હ  નહ—અ વ માન હ—જૂઠા હ—અસ ય હ. 

દેવ- ુ -શા ક   ાકા  વક પ  ઉઠતા  હો  યા  નવ  ત વક   ાકા 
ુભરાગ  ઉઠતા  હો,  કહત ે હ  ક  વ ે અ વ માન  હ—હ  હ   નહ   ન.  અપને 
કાળ ક  અપે ાસ ેવો તો  હૈ હ  નહ , ( ક) વો તો અ ુ   હૈ તો  હૈ નહ , 
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પણ અબ અપની પયાયમ  ાનકા જો  નમળ અંશ હૈ— ય ત  યોપશમ ાનકા 
અંશ  હૈ—  વો  ભી  Ôઅ વ માનÕ  હૈ.  કસ  અપે ાસે  ?  ક  કાળ  ૂતાથક  

અપે ાસ ેયે ( ાનકા અંશ) Ôઅ ૂતાથÕ હૈ. યે ( કાળ ) સ યાથ હૈ, (તો  ાનકા 
અંશ)  Ôઅસ યાથÕ  હૈ,  આ  ( કાળ )  હૈ  તો  ( ાનકા  અંશ)  નહ   હૈ. 
અમરચંદભાઈ! સમજમ આયા ? હેમચંદ  ! ઐસી બાત હૈ. 

કોઈ વાદ વવાદસે પાર પડ ેઐસી ચીજ નહ  હૈ. વો (-કોઈ ઇસ) ગાથામસે  
ઇતના–ઐસા કહતા હૈ  ક  કુદકુદાચાયન ેતો યહ વાત વેદાતકે ઢાળેમ ઢાળ  દયા 
હૈ.  ..ભાઈ  ! ઐસા  નહ   હૈ.  યહા  યવહારકો  'અ ૂતાથ'  કહા  ન ?  (અથાત્) 
પયાયકો  'જૂઠા' કહ  દયા.  (ઇસ લય કોઈ કહતા  હૈ  ક યહા) પયાયકો  'જૂઠા' 
(કહા),  રાગકો  'જૂઠા'  (કહા ઔર)  પરકો  'જૂઠા'  (કહા),  તો  પર  (આ દ  રહે) 
નહ , અકેલી એક ( વ)વ  ુહ  રહ ગઈ.  ા કહત ેહ સમજમ આયા ? ઈસ 

ગાથામસે..... (એક ભાઈ) ઐસે કહત ેથે ( ક) કુદકુદાચાયન ેસમયસારકો વેદાતકે 
ઢાળેમ  ઢાળા  હૈ.  (સમાધાન:)  બલકુલ  નહ .... બલકુલ  નહ .  ( ક  ય-
પયાયમય)  વ ુકા  વ પ  હૈ  (ઉસમસે)  ુ ય-ગૌણ  કરકે  કહનેમ  આયા  હૈ. 
ઈસસ ેપયાયકા અભાવ હો ગયા હૈ ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા ? 

અપની  અપે ાસ ે સબ  પરવ ુ  અસ યાથ  હૈ,  ઐસે  અપને  કાળ ક  

અપે ાસ ેઅપની એક સમયક  પયાય ઔર  રાગ- ષે અસ યાથ હ   હૈ.  (કોઈ 
કહે) Ô  સત્ ને સબ જગત  મ યાÕ—ઐસા હો ગયા. અમરચંદભાઈ ! Ô  

સત્ ને જગત  મ યાÕ (-ઐસા હૈ નહ ).   (માને) ભગવાન આ મા એક હ  

સત્  હૈ  (ઔર)  દૂસરા  સબ  અસ ય  હૈ.  યહા  ઐસી  ભાષા  લી  હૈ,  પણ  કઈ 
અપે ાસ ે લયા હૈ ? શેઠ યા ! બાત તો ઐસી હ  લી હૈ, પર વો કઈ અપે ાસ ે

લયા હૈ ? 
ોતા : (જગત) હયાતી ધરાતા હૈ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  (હા,  જગત)  હયાતી  ધરાતા  હૈ.  પણ  અપની  

(- વ યક )  હયાતીક   અપે ાસે  જૈસ ે દૂસરે  ÔઅહયાતીÕ  હૈ,  ઐસે  અપન ે
કાળ ક  અપે ાસ ેએક સમયક  પયાય ભી ÔઅહયાતીÕ હૈ ઐસા કહનેમ આતા 

હૈ. (પયાયકો) ગૌણ કરકે અભાવ  કયા હૈ—‘નથી‘ એમ કહા હૈ, (પણ) અભાવ 
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કરકે ‘નથી‘ ઐસે કહનેમ આયા નહ  હૈ. સમજમ આયા ? વજુભાઈ ! નહ તર 
એક જ વ ુ (- કાળ   ય) રહેશે. 

(કોઈ  અ ાની  કહે  છે:)  યવહાર  અ ૂતાથ  થઈ  ગયો  (એટલે  બધાનો 
અભાવ)  થઈ  ગયો  વ.  પયાય  નહ ,  રાગ- ષે  નહ   (અને)  પર  વ ુ  નહ ; 
(પર ુ) સવ યાપક એક વ ુ રહ  ગઈ.  ુણ- ુણી ભેદ નહ  (અને) એક  યમ 
ુણ ઘણા—એ નહ , પયાય નહ ...સમજમ આયા ? બી  ચીજ નહ . અકેલી 

રહ ગઈ એક ચીજ. (સમાધાન:) એમ નથી. સમજમ આયા ? 
આ  (આ મા)  તો  ૂણ  વ ુ  ભગવાન  હૈ.  જસમ  (- જસકે આ યસે) 

અપના  યોજન  સ  નહ  હોતા  હૈ ઐસે  પયાય ઔર  રાગકો અ યોજન ૂત 
ગનકે Ôઅસ યાથÕ કહ  દયા હૈ. (અથાત્)  ુ યકો (- કાળ   યકો) બતાનેકો, 
( યવહારકો) ગૌણ કરકે  'અસ યાથ' કહા  હૈ, (લે કન) અભાવ કરકે (અથાત્) 
પયાય,  રાગા દ  ને  પરવ ુ    હૈ  હ   નહ—ઐસા  હૈ  નહ . આહાહા  !  સમજમ 
આયા ? યહ ગાથા તો સારે જૈનશાસનકા  તંભ હૈ, સારે  વ દશનક  ગાથા હૈ. 
સમજમ  આયા  ?  સ યકો  હેર  કરનેવાલી— સ   કરનેવાલી—ગાથા  હૈ. 
ઔર અસ ય નામ ગૌણ....જો પયાયા દક  હૈ (ઉસકો) ગૌણ કરકે  'અસ યાથ' 
કહનેમ આયા હૈ.  ાનચંદ  ! આહાહા ! 

કાળ એક પ ભગવાન (આ મા હૈ) ઉસક   મ— ૂતાથક   મ— 

તો એક પ  ૂતાથ હ  રહતા ( વષય બનતા) હૈ, ઉસમ કોઈ ભેદ-બેદ (હૈ નહ ). 
પયાયકા  ભેદ  ક  ુણ- ુણીકા  ભેદ  ક  રાગ—કુછ  હૈ  હ   નહ .  વો  અપે ાસે 
वहारनय सब ही अभतूाथ  ह.ै... अिवमान.... (વો) તો ઉસકા—અ ૂતાથકા અથ 
કયા.  પાઠ  તો  ઈતના  હૈ  : अभतूाथ ादभतूमथ.... ( યવહારનય)  ‘જૂઠાÕ  હૈ  તો 
જૂઠેકો ( યમ નહ  ઉસકો) કહતા  હૈ,  યો.  યવહારનય  ÔજૂઠાÕ  હૈ, તો જૂઠક  

બાત કરતા હૈ.. જૂઠક  બાત કરતા હૈ. 'જૂઠા' (શ દ) બહોત આતા હૈ ભાઈ ! 
અપની ‘કળશટ કા‘મ. (કળશ-૫) કળશટ કામા ંઆવે છે. એ અસ   ૂતને સવથા 
જૂઠા કહેવામાં આવ ે છે–એકદમ જૂઠા..  જૂઠા..  જૂઠા.. પરકા કતા કહના  ( ા 
હૈ) ?  ક જૂઠ હૈ. સમજમ આયા ? 

( :)  યવહારસ ેધમ હોતા હૈ ? 
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(સમાધાન:)  ક જૂઠ  હૈ. સમજમ આયા ? યહા તો કહતે હ,  કાળ ક  

અપે ાસ ેએક પયાય—અવ થા જૂઠ હૈ. સમજમ આયા ?  
ભીખાભાઈ  !  થોડુ  થોડુ  યાન–લ   આપ ુ ં એમ  કહે  છે.  આહાહા  ! 

वहारनय....  ાણી  દઃુખી  હૈ  પયાય સે.  અંશ મ  દઃુખ  (ઔર) 
મ યા વભાવ  હૈ.  'રાગ  મેરા  હૈ,  ન મ   મેરા  હૈ'—ઈતના  (-ઐસા માનના)  તો 
દઃુખ (ઔર)  મ યા   હૈ હ , પર  ુઅંશ જો  વકાસકા—પયાયકા અંશ—હૈ 
વો  (ઉપર    હૈ  તો)  અંશ ,  પયાય ,  યવહાર ,  મ યા   હૈ. 

ક સારા (- ૂરા) ભગવાન આ મા રહ ગયા. (ભેદકો)  મ લેનેસે સાર    

(વહ ) રહ ગઈ, ( કાળ   ય પ)  વષય રહ ગયા. સમજમ આયા ?  
અના દસે  ાણી,  અંશકો  અપના  ૂણ  ( વ પ)  માનકર  મ યા  સે 

(અથાત્)  ૂરા સ યક્-સ યકા અનાદર કરકે ચાર ગ તમ  લત ેહ. વો  લના બંધ 
કરનેકા  ઉપાય  ા  હૈ  વો બતાતે  હ.  હા,  વો  કહતે  હ.  પણ સબ  (અ ાની)કો 
દઃુખી કહા હૈ હ .  ુમ પૈસાવાલેકો ભી યહા દઃુખી કહતે હ. દઃુખી.. દઃુખી.. દઃુખી.. 
એ તો અમથીય ખબર  હૈ  ક નહ  શેઠ યા ?  (પૈસાવાળાને) બહારની ઉપા ધના 
પાર (ન મળે). પણ (પૈસા) ન હોય તોય પરલ સ ે વક પ ઉઠતે હ  યે દઃુખ  હૈ. 
ઔર વો તો દઃુખ  હૈ, પણ અપનેમ વતમાન પયાય પ અંશ  હૈ—ઉ પાદ- યયકા 
અંશ હૈ—ઈતનેમ (ઉસ પર)   રખનેસે  મ યા વપના  હૈ (ઔર)  મ યા વ યે 
દઃુખ હૈ. સમજમ આયા ? દઃુખક   યા યા : કોઈ સંયોગ  તકૂળ હો વો દઃુખ હૈ 
ઐસી  યા યા  હૈ નહ .  તકુળ સંયોગ  હૈ તો દઃુખી  હૈ, અ ુકુળ સંયોગ  હૈ તો 
ુખી હૈ—ઐસી  વ પક   થ ત હૈ હ  નહ . નવનીતભાઈ ! 

અપના  ભગવાન  આ મા  આનંદ પડ  ુ  કાળ   હૈ—આનંદકા 
પડ વ પ  ુવ  હૈ—ઐસી  ૂતાથ   ન  કરકે  (અથાત્)  સત્  ભગવાન 
સ ચદાનંદ સત્  ુ, સત્ સાહેબ પોતે (- વયં) હૂ ઐસી   ન કરકે, (પયાય) 
અંશ ઉપર   હૈ  ક 'વો મેરા' (તો વહ  મ યા વભાવ હૈ). 

(૧)  'યે  પર(પદાથ)  મેરા  ને  લડકા  મેરા,  પૈસા  મેરા  ને  શર ર  મેરા  ને  કમ 
મેરા'—વો (-ઐસા માનનેવાલા) તો  મ યા વભાવસ ેદઃુખી, દઃુખી હૈ....પણ .... 
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(૨)  ' ુ ય–પાપકા આ વ  મેરા'—વો  (-ઐસા  માનનેવાલા)  મ યા  

દઃુખી હૈ, પણ... 
(૩) 'એક સમયકા અંશ હૈ ઈતના મ હૂ'—વો (-ઐસા માનના)  મ યા વ-

ભાવ  હૈ,  દઃુખ  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  નેમચંદભાઈ  !  ભારે  વા ું  ભાઈ  આ. 
વીતરાગકા  માગ ઐસા  હોગા  ? ઓહોહો  !  ૧૧વ  ગાથા  ! અલૌ કક  વાત  હૈ, 
લોકો ર. 

કહત ે હ  ક अिवमान, अस, अभतू....(એટલે  કે)  નથી.  એ  તો  એક 
યા યા  કયા હ—'અ ૂતાથ'ક   યા યા  હૈ. अभतूाथ  ह.ै... હવ ે યા યા કરતે 
હ  ક યે अभतू अथ को ूगट करता ह.ै... 'નથી' એને જણાવ ેછે એમ કહે છે. ભાષા 
તો એમ છે. એય ! હા, 'નથી' ઉસકો જણાતે હ. ભાષા તો જુઓ ! વો  કાલીમ 
નહ   હૈ. એક સમયકા અંશ  હૈ  ને  રાગ  હૈ,  યે  કાલીની અપે ાસ ે ( કાલીમ) 
નહ  હૈ.  

તો કહત ેહ,  યવહારનય અ ૂતાથ, અસ ય.. अस अथ को ूगट करता 
ह.ै... પાઠમ  (ટ કામ) ભાષા ઐસી  હૈ,  દેખો  ! अभतूाथ ादभतूमथ..... ‘અસ યÕ 
પદાથ  ગટ કરતા હૈ— યવહારનય ÔજૂઠેÕ અથકો (- ય વભાવમ નહ  ઉસકો) 
ગટ કરતા હૈ. એક સમયકો  ગટ કરે યે  યવહારનય ÔજૂઠાÕ હૈ ઐસે કહત ેહ. 

આહાહા ! સમજમ આયા ? ભાઈ ! આ તો ગાથા બહોત... આપણ ેતો વાંચન 
કરતે.. કરતે.... કલ ૧૦વ  (ગાથા)  ૂર  હો ગઈ ને આજ ૧૧વ  ( ુ ) હો ગઈ હૈ. 
સમજમ આયા ? કલ સવેરે ૯-૧૦ (ગાથા)  ૂર  હો ગઈ.  

કહત ે હ,  યવહારનય  Ôઅસ યÕ  હૈ—નય  Ôઅસ યÕ  હૈ,  તો  Ôઅસ યÕ 
ભાવકો  ગટ કરતા હૈ. 'નહ  હૈ' ઉસકો બતાતા હૈ—'નહ  હૈ' ઉસકો કહતા હૈ. 
જુઓ  !  ભાષા  દેખો.  સમજે  ?  એક  સમયક   પયાય  'વ ુ  હ   નહ '—ઐસા 
કહત ે હ.  પયાયક   અપે ાસ ે પયાય  હૈ,  પણ  યહા  કાલીક   અપે ાસ ે વહ  
(-પયાય)  Ôવ ુ  હ   નહ Õ  (-ઐસા  કહા  હૈ.)  સમજમ  આયા  ?  કાલીક  

અપે ાસ ેરાગ વ ુ હ  નહ .  કાલીક  અપે ાસ ેપર તો Ôઅવ ુÕ હૈ હ , પણ 

અપને  કાલીક   ુ યતાક  અપે ાસ ેએક  સમયક   પયાયકો  ભી  Ôઅવ ુ—
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અસ ય—અ ૂત—નહ   હૈÕ–ઐસા  યવહારનય  ગટ  કરતા  હૈ.  સમજમ 
આયા?  

આ  ગાથામાં  હર  વખત ે કાઈ  (હાજર)  હો અહ યા  ભગવાન ભાઈ  ? 
કોઈ કોઈ (વખતે હોય), વચમાં.. વચમાં...કોઈક ગાથા આવી ગઈ હોય ( યારે). 
પણ આ ગાથા વખતે (હાજર) હોય તો ખબર પડ ેકે આ ગાથાકા  ા અથ હૈ. 
સમજમ  આયા  ?  અ ૃતચં ાચાયને  (પાઠમસે–  ૂલ  ગાથામસ ે ઐસા  અથ) 
નકાલા હૈ,  ક પાઠમ ‘अभतूाथ ‘ કહા ન ?  યવહારનય તો Ôઅસ ય અથÕકો 
કહતા  હૈ....અસ ય અથકો. अभदूो... अभदूो...  ક ુંને  ? अभतू+्अ.—
અસ ય અથકો કહતા હૈ. 

(  :) પણ જો Ôઅસ ય હૈ' ઉસકો કહે ? સમજમ આયા ? 
(સમાધાન  :)  કાળ  ાયક ભગવાન  (આ મા) સહ નંદ  ુ એક પ 

વભાવ હૈ,  ક  જસકે ગભમ–પેટમ અનંતા પરમા મા પડ ેહ.... સમજમ આયા? 
અનંત આ મા  સ  હોત ેહ, તો  સ ક  પયાય એક સમયક  અવ થા હૈ. ઐસી 
ઐસી...અનંત,  સા દ-અનંત  જો  સ   અવ થા—પયાય  હૈ,  યે  ગભમ—
આ માકે  યમ પડ  હૈ. સમજમ આયા ? ઐસા ભગવાન (આ મા) સ યાથ—
પરમાથ— ૂતાથ—હૈ.  સ ચા  સા હબ  તો  ય  હૈ.  સમજમ આયા  ?  ઉસક  

અપે ાસ ે એક  સમયક   પયાયકો  ભી  Ôજૂઠ Õ  (કહ   હૈ).  યવહારનય  જૂઠેકો  
(- વભાવમ નહ  ઉસકો)  ÔજૂઠાÕ  ગટ કરતા  હૈ.  ( વભાવમ)  Ôહૈ નહ Õ ઉસકો 
કહતા હૈ. સમજમ આયા ? 

યે ૧૧વ  ગાથા ઐસી હૈ  યાલભાઈ ! જૈનદશનન ેસમજ ું એ (માટ)ે બડ  

યો યતા જોઈએ, બડા  ુ ષાથ જોઈએ. સમજમ આયા ? આહાહા ! કથનીક  

ર ત  ા હૈ (વહ સમજના ચા હયે). अिवमान.... નહ  હૈ–હયાતી નહ  હૈ અને 
(अस)–જૂઠા  હૈ. अभतू  હૈ—છતી  ચીજ  હ   નહ   હૈ.  ‘નહ   હૈ‘  ઉસ અથકો 
ગટ કરતા હૈ  યવહારનય. છતી ચીજ હ  નહ  હૈ... એક સમયક  પયાય Ôછતી 

ચીજÕ હ  નહ  હૈ. ÔછતીÕ (માને)  ા સમજતે હ ? ( ોતા : હયાતી,  વ માન.) 
આ તો આપણ ે‘भतू’ની સાથે જર  શ દ લેવો (-મેળવવો) છે.  ુજરાતી આવડ ે
એ ું  હદ   ન  આવડ ે બરાબર.  છતી..  છતી  એટલ ે કે  ÔહૈÕ–છતી.  ઉસકો  
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(-પયાયકો યહા) ÔનાÕ પાડત ે(-કહતે) હ  ક (પયાય) નહ  હૈ. ÔહૈÕ તો ખર  પયાય, 
પણ આ  યક  અપે ાસ ેઅછતી હૈ—હૈ નહ . (માનો)  ુમ પયાય દુ નયામ હૈ 
નહ . 

મેરે ( લયે) તો  ય હ  વ ુ હૈ.  યાલભાઈને કહા ન ? ઉસમ (- ય  

કાશમ) એક બોલ (નં. ૨૭૯) આયા હૈ  ક Ôમ તો  ુવ હૂ. મ  કસકા  યાન ક  ? 
પયાય  યાન કરે તો કરો, મેરા  યાન....મ  કસકા ક  ?’ વો  યાલભાઈ સોગાનીકે 
ુ તકમ આયા ન ?  ુ તક  મલા નહ   ુમકો ?  યાલભાઈકા, અજમેરવાલેકા. 

ઉસમ  લખા હૈ ઐસા શ દ. ઐસા એક શ દ પડા હૈ ઉસમ. ઉ હ ને  કતની બાત 
તો બહોત  ુલી કર દ  હૈ. એને  ાં ઉપદેશ કરવો હતો ને એને  ાં (બી ને) 
સમ વ ું (હ ું) ? એન ેએમ ખબર નહોતી  ક મેરા પ  બહાર આયેગા. થોડા 
વખતમ  કામ  કરકે  ચલ ે ગયે.  ઉસમ  ઐસા  લખા  હૈ  એક  (બોલ)મ,  ( ક)  Ôમ 
કસકા  યાન  ક   ?  પયાય  મેરા  યાન  કરે  તો  કરો.  ુજે  ા  હૈ  ?’  સમજમ  
આયા ? 

Ôપયાય લગો મેરે  ુવ ઉપર—સંબંધમ. મ સંબંધ  કસકા ક  ?’ શેઠ યા ! 
કેટલીક બાત ઐસી હૈ–બાત  ૂ મ હૈ. (એટલે) બહાર ન પાડ . (ઉસમ) બહોત 
ૂ મ  (બાત)  હૈ. ઉનકો કોઈ  દૂસરેકા કામ થા નહ   (અથાત્) ઉનકો તો ઉપદેશ 

દેના  નહ   થા.  વો  તો અપના  કામ  કરતે  થે.  કરતે..  કરતે..  શ દ  લખાઈ  ગયા. 
ઉસકો ખબર નહ   ક મેરે પીછે ઐસા પ  (ઔર ચચા) છપેગા. અન ેએકદમ દેહ 
છૂટ  ય ઉસકે  લયે......  (દેહ) એકદમ  છૂટ ગયા.  યાલચંદ સોગાની નહ   થે 
અજમેરકે?  ુના હૈ ? નહ . કલક ા દકુાન હૈ. નહ   ુના હૈ ?  ુના હૈ. પ રચય... 
પ રચય નહ  હુઆ.  ુમકો  મલે થે  યાલભાઈ ? સમજમ આયા ? 

કહત ે હ,  યે  ( યવહાર)  अभतू अथ को....  અ વ માન  અથકો—જૂઠે 
અથકો—ूगट करता ह.ै  સમજમ આયા  ?  પરમ સ ય  ય વભાવ  હૈ  ઉસક  

અપે ાસ ેએક સમયક  પયાય ભી Ôઅસ યÕ ને Ôજૂઠ Õ અપે ાસ ેકહનેમ આયી 
હૈ. સમજમ આયા ?  ુ ય-પાપક  તો કહા બાત રહ , દૂસરે  યક  તો કહા બાત 
રહ ,  (પર ુ)  માણકા  વષય જો  ય ઔર પયાય—દો  હૈ, ઉસમસ ેપયાયકો 
ભી યહા Ôઅસ યÕ ને ÔજૂઠાÕ કહ  દયા હૈ,  યવહારનયકો. યે  યવહારનય ÔજૂઠાÕ 
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હૈ (ઐસા) કહો  ક  યવહારનયકા  વષય ÔજૂઠાÕ (હૈ ઐસા) કહો (દોન  એક હ  

બાત હૈ). સમજમ આયા ? ઓહોહો ! 
એક જ પરમ  ય હ  વો સ ય ભગવાન હૈ ( ક)... 
(૧)  જસકા  આ ય   લેનેસે  સ ય દશન       હોતા    હૈ, 
(૨)  જસકા  આ ય   લેનેસે  સ ય ાન        હોતા    હૈ, 
(૩)  જસકા  આ ય  લેનેસે  (સ યક્)ચા ર   હોતા    હૈ, 
(૪)  જસકા  આ ય  લેનેસે   ુ લ યાન         હોતા   હૈ  ઔર 
(૫)  જસકા  આ ય  લેનેસે  કેવલ ાન          હોતા   હૈ. 
માલચંદ  !  યો ! અહ  તો દયા, દાન ને  ત પાળ એ તો આમ થાય ને 

કાઉ સ ગ  કર એ  તો  આમ  થાય  ને  ફલા  ં કય....  એ  કાઈ  ર ું  નહ .  
યાલભાઈ  ! આ  રસનો  યાગ  કર એ,  લીલોતર   ન  ખાઈએ  તો  કાઈક  લાભ 

થાય—(એ ું)  કાઈ  ન  ર ું  એમાં.  Ôઐસા  મન ે છોડા  ને  ઐસા  ૂ ાÕ—વો  તો 
વક પ  મ યા વ  (સ હત)કા  હૈ. આહાહા  ! સમજમ આયા? અંશ ઉપર   

રખકર મને  યાગ  કયા ને  હણ  કયા વો તો  મ યા વકા પોષણ હૈ. ઐસી બાત 
હૈ ભૈયા ! બહોત ( ૂ મ હૈ). 

હવ ેशुनय एक ही भतूाथ .... પાઠમાં  (- ૂળ ગાથામાં) તો ववहारोऽभदूो  
–ક ુંÕ ું,  (હવે  કહે  છે  :) भदूो दिेसदो  सुणओ.....– ુ નય હ   ૂતાથ  હૈ. 
भदूो दिेसदो  सुणओ.... જો ુ ં?  ુ નયકા  વષય  ૂતાથ  હૈ—ઐસા નહ  

કહા. એ  ૂતાથ જો  કાલી ( ય) હૈ વો  ન ય– ુ નયકા  વષય હૈ—ઐસા 
નહ  કહા, (પર ુ) વો તો  ૂતાથ હૈ, વો હ  ' ુ નય' હૈ (ઐસા કહા). સમજમ 
આયા ? જો  કાલ સત્.. સત્.. સત્.. સત્.. સત્  વ પ (હૈ,  ક)  જસમ અનંત 
ુણ  એક પ  હૈ  (અથાત્)  જે  અનંત  ુણ ુ ં એક પ  છે....  એક-એક  ુણની 

અનંતી શ કત છે (અને) ઐસી અનંતી શ તકા....અનંતી શ તકા એક પ (વો) 
શ તવાન ( ય હૈ). વો એક પ  ૂતાથ હૈ ઉસકો  ' ુ નય' કહનેમ આયા  હૈ. 
નહ  તો,  હૈ વો  ( ૂતાથ)  ુ નયકા  વષય, પણ વો  ુ નયકા  વષય ને  (આ) 
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ુ નય—(ઐસા) અહ યા જુદા નહ  (કહા). વો ( ય) હ  शुनय હૈ. સમજમ 
આયા ? 

शुनय एक ही....  एक ही....  દેખો  ! ઓલામા ં (- યવહારનયક  બાતમ)  
ÔसबÕ  લયા  થા  ન  ?  (ગાથામ  સફ)  ‘अभतूाथ ’  શ દ  પડા  હૈ,  પણ  (ટ કામાં) 
આચાય  ુલાસો  કય   કે  યવહાર  Ôसब अभतूाथ Õ  હૈ–(ઐસા  ટ કામ)  લે  લયા. 
(ઈસી કાર)  ગાથામ  (ઈતના)  લે  લયા  હૈ—પાઠમ  તો  ઈતના  હૈ— ક  भदूो 
दिेसदो  सुणओ.... સામે  યારે  યવહાર 'અનેક' હૈ, તો  ુ નય 'એક' હ  હૈ. 
કારણ  કે  વ ુ વ પ  એક પ  હૈ....  સમજમ  આયા  ?  ય વભાવ—
વ ુ વભાવ—એક પ હૈ. 

તો કહતે હ, शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े... शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े... 
शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े...  સ યાથ  એક  હ   ચીજ  હોનેસે...  िवमान... 
છતો—હયાતીવાળો  પદાથ  વો  शुनय  હૈ  (અથવા)  હયાતીવાળા  પદાથકો 
( ુ નય) બતાતા હૈ—હયાતીવાળા પદાથકો હ   ુ નય કહતા હૈ. હયાતીવાળા 
પદાથ  (માને) વો  ય. સમજમ આયા ? शुनय एक ही.... પાછો  ‘ही’  (શ દ) 
જુઓ ! પાછો એની સાથે (‘ही’ શ દ છે). ઓલામાં (- યવહારની વાતમાં) એમ 
હ ું  કે  ‘सब ही’,  ( યારે)  આહ   (- ુ નયની  વાતમાં)  ‘एक ही’  (શ દ  છે). 
वहारनय सब ही અસ ય अथ को ूगट करता ह,ै ( યારે) शुनय एक ही  સ યકો 
બતાતા હૈ (અથવા) સત્  વ પ એક હ  હૈ. સમજમ આયા ? 

‘ूगट करता ह‘ै  ઐસા  ા  (-   કહા)  ?  એક  (બાજુ)  તો  કહા  ક 
भदूम ्...  ૂતાથ હ  ÔशुनयÕ હૈ, વળ  ( ુ નય) Ôूगट करता हÕै ઐસા (કહા, 
તો ઉસકા અથ)  ા ?  ક  ુ નય હ  અપન ે ાયકભાવકો બતાતા  હૈ અથવા 
( ુ નયસે)  ાયકભાવ  ગટ હોતા હૈ. વો આયેગા. ટ કામાં આવશેને ભાઈ ? કે 
'આ વભાવ' હોગા  ાયકભાવ. (યથાથમ)  ાયકભાવ ‘આ વભાવ’ નહ  હોતા, 
ાયકભાવ તો હૈ વહ  હૈ. પણ (અ ાનીને)  મ નહ   લયા થા તો  ાયકભાવ 

' તરો ૂત'  થા.  પયાય મ  રહા  થા—અંશ મ  રહા  થા—દયા-દાનકે 
વક પક   મ  રહા  થા—તો  સારા  ાયકભાવ  Ô તરો ૂતÕ  હો  ગયા  થા 
(અથાત્)  મ ' તરો ૂત' હો ગયા થા. (યથાથમ) યે તો હૈ વહ  હૈ..આહાહા ! 
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સમજમ આયા ? ઔર જબ  મ  લયા  ૂતાથકો,  ક વો હ  એક સ ય હૈ, તો 
વો હ  'આ વભાવ' હો ગયા. ‘ ગટ કરતા હૈ‘ (એવી કર  છે ને) ભાઈ ! ભાષા ? 
એટલે એનો  વ તાર  યાં (-ટ કામાં) કરશે  કે  'આ વભાવ' થયો....'આ વભાવ' 
થયો.  હા, એમાંથી  (Ô ગટ  કરતા  હૈ' એ  શ દમાંથી  'આ વભાવ' એવો અથ) 
કાઢશે. સમ ય છે કાઈ ? ઓહોહો ! 

ાયકભાવ  ુ સત્ સાહેબ  ૂણાનંદ એક પ  હૈ ઉસકો  ' ુ નય'  કહા 
ઔર  વો  (-પયાય પ)  ુ નય  ૂતાથકો  ગટ  કરતા  હૈ  અથાત્  ઉસકા  
(- ૂતાથકા)  ાન કરનેસે—ઉસમ  ૂતાથમ લ  કરનેસે— ૂતાથ  યાલમ આતા 
હૈ.  જો  ' તરો ૂત'  થા  વો  ાયકભાવ  યાલમ આયા,  તો  ાયકભાવ  ગટ 
હુઆ—'આ વભાવ'  હુઆ—ઐસા કહનેમ આતા  હૈ.  હદ  ઐસી  ( ૂણ)  નહ  
આતી. શેઠ યાકો ખબર હૈ  ક નહ  ? શેઠ યા તો  ુજરાતી સમજતે હ બહોત. 
પણ  હવ ેઆ  લોકો આ યા  દ હ વાળા,  એટલે  થોડા  હદ   કરના  પડા.  યો,  
આઠ  દ‘ થી  હદ (મ) ચલતા હૈ. સમજમ આયા ? જયસાગર  ! જયકુમાર ! 
યે  ા હૈ ? 'જયસાગર' હૈ આ મા—ઐસે કહત ેહ. બડા સાગર પડા હૈ  ચદાનંદ 
ભગવાન.  જસમ અનંતા  સ  ભગવાન પડ ેહ વો હ   'સ ય'  હૈ  (ઔર) એક 
સમયક  પયાય 'જૂઠ ' હૈ. એક સમયક  પયાયમ ( ય) કહા રહા હૈ ? સમજમ 
આયા ? 

शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े...  ુ નય એક પોત ેસ યાથ  હૈ ઐસે કહત ે
હ.... ુ નય એક હ  સ યાથ  હૈ. ત ેકારણ ે िवमान...–યથાથ, स...–સ ચા, 
भतू अथ को ूगट करता ह.ै  ઈસકા  અથ  ?  વો  ૂતાથકા આ ય  લેતા  હૈ  તબ 
' ૂતાથ યહ હૈ'—ઐસા  યાલમ આતા હૈ. આહાહા ! ગાથા બહુ... શેઠ યા ? 
યો  !  યે  ગાથામ  સારા  ન યકા— ૂતાથકા—સારા  બીજડા  ઉસમ  પડા  હૈ. 
પીછે  સબ  વ તાર  ઈસમસ ે લયા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  જુઓ  ! આ ુ ં આ 
સમજને  મલતા નહ ,  ુનન ે મલતા નહ  (ને) 'કરો ભગવાનક  ભ ત ને  ૂ  ને 
દેરાસર  બનાવો....  વ  !  તમારા  ક યાણ  હોગા.'—(ઐસી  બાત  ુનનેકો 
મલતી  હૈ).  (યહા)  કહતે  હ,  'નહ ,  ક યાણ-બ યાણ નહ  હોગા.'  ...ભાઈ  ! 
આવી વાત છે. 
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'(આમ) લોકો  કહે  છે‘ એમ ભાઈ કહે  છે. એને  (-મોટા માણસને) માથે 
(જવાબદાર ) ના યા  વના રહે નહ  લોકો. મોટા માણસ છેન ે? મોટુ મા ું છેન ે? 
છોકરા મોટા ચાર  છે—બે મોટા  કરોડપ ત ને  બે ઓલા  (નાના  છે).  તેને છોકરા 
નથી (એટલ ેલોકો) કાઈક  ુ ંકહે છે ? કે છોકરા નથી તો કાઈક એમા ં(-મં દરમાં) 
ખરચશે  કે  નહ  ?–એમ લોકો કહે  છે. લોકોને આધાર-આશા રહે,  (તેથી) માન ે
લોકો, (પણ)  ુ ંથાય એ જુદ  વાત છે. કહો, સમજમ આયા ? મ ુકચંદભાઈ ! 
(દ કરા) કાલ બપોરે આ યા‘તા  (અન ેક ું)  કે મ બા ુ ને ક ું  છે (કે) આવો 
તમે માર  સાથે. મ (- ુ દેવ ીએ) ક ુ ં: પોત ેઆહ   વનંતી કર  તે આ ું કહેવા 
શેના આવે ?  કેમ  મ ુકચંદભાઈ ? એણે  તો  ના ું.  ક યાણ ભાઈને  વાંચવા 
આ ું, ભાઈને વાંચવા આ ું,  ુનમચંદને આ ુ ંને આણ ેવાં ું. હવે એ પાછુ 
'ના' પાડવા આવે  કે બરાબર આ ઠ ક નથીને ? આખી–બધી દુ નયા એમ ભજે 
છે. આહાહા !  

કહત ેહ  ક યે ગાથામ સબ પડા હૈ હ  બહોત. ટ કા કરગ, (પર ુ) ટ કામ 
ઉસકા  પ કરણ  હૈ.  ા  કહતે હ ? यह बात िास ेबतलात ेह.... યો, વો 
અથ  કયા ઉસકા દાખલા દેકર (સમ યગે). 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૮ 
ગાથા - ૧૧ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૨, મંગળવાર, તા. ૮-૧૦-Õ૬૮ 
 
આ  સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર.  ૧૧વ   ગાથા  ચલતી  હૈ.  દેખો, 

પહલ ે ા કહા ? वहारनय सब ही अभतूाथ  ह.ै  યવહારકે  જતને  કાર હ વ ે
સબ  અ વ માન  હ,  જૂઠે  હ  ઐસે  યહા  કહત ે હ.  આ મ ય  જો  અભેદ 
ાયક વ પ  હૈ ઉસક    કરાનેકો— ુ યપન ેજો  ાયક  કાલ  વભાવ  હૈ 

ઉસકા આ ય કરાનેકો—ઐસા આશયસ ેકહા  ક ઉસમ રાગ- ષે, કમ આ દ તો 
હ નહ , પણ ઉસક  એક સમયક  અવ થા ભી (ઉસમ)  હૈ નહ— વ માન હૈ 
નહ . સમજમ આયા ? એક સમયક  ઉસક  અ ન ય પયાય જો હૈ (વહ  યમ) 
હૈ  હ   નહ .  ઐસ ે યકા— ાયકભાવકા—અ ુસરણ  કરાનેકો,  પયાય કો 
ગૌણ કરકે, ‘નહ  હૈ પયાય‘ ઐસા કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા ?  યો ! આ 

તો આક ં   પડ ે છે,  તો  પછ  ઓલા  ણની  (-ઔપશ મક,  ાયોપશ મક  અને 
ા યકભાવની સમયસાર ગાથા ૩૨૦,  ીજયસેનાચાયની ટ કામાંથી)  ÔનાÕ પાડ ે

છે (તેની તો  ુ ંવાત જ કરવી ?) न िवदतंी—ન જોઈએ  યાં. અહ  તો કહે છે કે 
પયાય જ નથી. સાંભળને હવ ે! 

આ મામ— ય વભાવમ— ા યક,  યોપશમ આ દ જો પયાય  હૈ  વો 
પયાય હૈ હ  નહ . ઉસમ (- ય વભાવમ)  હૈ નહ , તો  'હૈ હ  નહ '  ૂ ં(કહત ે
હ).....ઉસમ નહ , તો  'હૈ નહ '  ૂ ં(કહત ેહ). નવનીતભાઈ ! એક પ વભાવી 
ચૈત ય પડ ભગવાન  હૈ  વહ   સ ય  હૈ,  વહ   ૂતાથ  હૈ,  સ ય  પદાથ  હૈ,  બસ. 
પયાય-બયાય  સબ અસત્  પદાથ  હૈ.  સમજમ આયા  ?  વહ   (- ય વભાવ) 
ુ ય બતાનેકો,  પયાયકો ગૌણ  કરનેકો,  વહા  ‘(પયાય)  નહ   હૈ‘ ઐસા  કહનેમ 

આયા  હૈ.  સમજમ આયા ?  ઇસ લય ેવો  જૂઠ , अिवमान...  યો  ! અહ  તો 
ÔअिवमानÕ  (-એમ)  ચો ુ ં લ ું  છે  એમણે.  પયાય  ÔअिवमानÕ  –‘નથી‘  
(-એમ) તેન ે યવહાર કહે છે (અથાત્) ‘નથી‘ તેને કહે છે.  યો ! (‘નથી’) એને 
ગટ કરે છે–‘નથી‘ તેને બતાવે છે.....‘નથી‘ એને બતાવે છે, (તો જે) ÔનથીÕ તેન ે
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બતાવે  ુ ં ?  (-કેવી  ર તે  ?)  સમજે  ?  યવહારનય  ‘નહ   હૈ‘  ઉસકો  કહતી  હૈ 
ઐસા  લયા હૈ યહા. 

ઔર शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े... યહા (ટ કામ) ઐસા ( લયા હૈ). નહ  

તો, પાઠ (- ૂલ ગાથામ) તો ઐસા હૈ  ક भदूो दिेसदो  सुणओ— ૂતાથ જો હૈ 
વહ   Ô ુ નયÕ  હૈ.  સમજમ આયા  ?  જો  કાલી  ાયકભાવ—પરમભાવ— 

વભાવભાવ— ચદાનંદ વ પ—હૈ વહ  Ô ુ નયÕ હૈ. પાઠમ (- ૂલ ગાથામ) તો 
ઐસા  લયા હૈ, (ટ કામ ઉસકા)  ુલાસા  કયા  ક शुनय एक ही भतूाथ  होनसे.े... 
યે  ુ નયકા  વષય (હૈ વહ) એક હ   ૂતાથ હોનેસે.... ( ુ નયકા)  વષય કહો 
ક  ુ નય કહો—દોન  એક હ  હૈ યહા તો. 

भतूाथ  होनसे े िवमान, स, भतू अथ को ूगट करता ह.ै  યો  !  ુ કો—
ૂતાથકો  દખાતી  હૈ  ુ નય  (ઔર)  Ô ૂતાથÕકો તો પહલ ે કહા  ક  ૂતાથ હ  

ુ નય હૈ ભાઈ ! (ઇસ લય ેઉસકા યહ અથ હુઆ  ક  ુ નય) વો Ô ૂતાથÕકો 
દખાતી  હૈ,  તો  વો  Ô ુ નયÕકો  હ   દખાતી  હૈ.  (અથાત્)  જો  કાલી 
(Ô ૂતાથÕકો) દેખતે હૈ વો Ô ુ નયÕકો દેખતે હ. સમજમ આયા ? शुनय एक ही 
भतूाथ .... એક હ  સ ય હૈ.... ૂતાથ હ  એક હ  સ ય હૈ. અહ  Ô ુ નયÕ એટલે 
Ô ૂતાથÕ.  Ôशुनयके अनसुार बोधÕ  (એમ  ટ કામાં)  ક ુ ં છેને  ?  Ôभतूाथ दश.... 
शुनयके अनसुारÕ....(એટલે  કે)  એ  તો  યકે  અ ુસાર.....  અહ   ૂલ  પાઠમ  
(-ગાથામ) તો Ô ૂતાથÕ ઔર Ô ુ નયÕ એક હ  કહા હૈ. 

िवमान, स, भतू अथ को ूगट करता ह.ै વહ   (- ુ નય) સ ય બાતકો 
સ  કરતા હૈ. ભગવાન  ાયકભાવ,  ુવભાવ હૈ વો  ુ નયભાવ— ુ નયકા 

હ   ભાવ  હૈ.  (ઉસકો)  વો  ( ુ નય)  ગટ  કરતા  હૈ—ઉસમ  ( ય)  યાલમ 
આતા  હૈ  તો  ુ ભાવ  ગટ  હુઆ  (અથાત્)  ાયકભાવ  યાલમ આયા  (તો) 
ાયકભાવ  હ   ગટ  હુઆ ઐસા  કહનેમ આતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  ભારે 

ઝ ં. 
यह बात िास े बतलात े ह....  ભાવાથમાં  વશેષ  ુલાસો  જયચંદ  

પં ડત કરગે. जसै ेूबल कीचड़के िमलनसे.े... દેખો ! જલકા  ાત  દયા. જલ હૈ ન 
જલ? ूबल कीचड़.... ूबल कीचड़.... સામા ય–સાધારણ ક ચડ નહ . જલકા 
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બહોત ક ચડમ  મ તપના હો  ના (યા) હો ગયા (હોનેસે)  िजसका सहज एक 
िनम लभाव....    જલપના  હ   ितरोभतू—ઢક  ગયા.  કાદવકે  આ યમ—કાદવકે 
સંબંધમ—જલકા  ૂલ જો  વ છભાવ હૈ વો હ  ितरोभतू નામ ઢક ગયા. 

ूबल कीचड़के िमलनसे े िजसका सहज एक िनम लभाव.....   ऐस ेजलका..... 
એમ  છેન ે ?  છે લ ે શ દ  છે.  ऐस ेजलका.....  જલકા  સહજ એક  નમલભાવ, 
કાદવકા સંબંધ  મલનેસ ે ितरोभतू.... જલપના હ   ितरोभतू हो गया.... જલપનકેા 
ભાવ જો હૈ વહ  ઢક ગયા. બહોત  ૂ મ બાત હૈ સોભાગભાઈ ! સં દાયમ તો 
(ઐસી બાત)  હૈ હ  નહ .  (ઇસ લયે) ઐસી ચીજ  ( ુનનેકો)  મલે  નહ . અબ 

યહા કોઈ બાર  ુનનેમ,  વચારમ આવે તો બહુત  ૂ મ લગે. (લે કન) બાત તો 
ઐસી હૈ.  ૂ મ લગે તો (ભી) યે હ  (બાત) હૈ, ન સમજમ આય ેતો (ભી) યે હ  

હૈ ઔર સમજમ આય ેતો (ભી) યે હ  હૈ. સમજમ આયા ? 
ભગવાન આ મા.... ! યહા જલકે  ાતસે (કહત ેહૈ  ક) જલ હૈ (વો) તો 

જલ હ  હૈ, પણ કાદવકે સંબંધમ જલ હ  ઢક ગયા... જલ હ  ઢક ગયા (ઔર) 
કાદવ  સ   હો  ગયા.  સમજમ આયા  ? અ ૃતચં ાચાય  ાત  દેકર  બહોત 
સ  કરતે હ, નહ  તો પાઠમ (- ૂલ ગાથામ) તો (કહા)  હૈ. (જબ  ક) ૩૨૦વ  

(ગાથા)મ  જો  ને કા  ાત  દયા  હૈ,  વો  ૂલ  પાઠ(-ગાથા)મ  હૈ.  સં ુ ણકા 
ાત દેકર  સ – પ  કર  દયા હૈ. યહા તો  ૂલ(-ગાથા)મ  ાત હૈ હ  નહ , 

પણ  ાત  દેનેસે  સ ાત સમજનેકો  સરલ  પડ,ે  ઉસ  કારણસે  ાત  દેતે  હ. 
ાત,  ાતકે ખા તર (હોતે) નહ  હૈ. સમજમ આયા?  ાત,  ાતકે ખા તર 

(હોતે)  નહ   હૈ.  ાત તો ત વકા  સ ાત સમજનેકે  લયે સરલ પડ ેઇસ લયે 
ાત (દેતે) હ. સમજમ આયા ? 

કહત ે હ,  જલકા  વભાવ  ूबल कीचड़के िमलनसे े िजसका सहज एक 
िनम लभाव ઢક ગયા હૈ (અથાત્) જલ હ  ઢક ગયા હૈ,  ણે જલ (હૈ) હ  નહ . 
ऐस ेजलका अनभुव करनवेाले पुष—जल और कीचड़का िववके न करनवेाले.... જલ 

ઔર ક ચડ-કાદવ, દોન  કો  ભ  ન કરનેવાલે— વવેક ન કરનેવાલે—જુદા નહ  

કરનેવાલે—દોન કે ભેદકો ન સમજનેવાલે.... ક ું’ ુંને એકવાર ૮૨ની સાલ ું ? 
કુકડા  (ગાંવ)  હૈ  કુકડા. વઢવાણથી  ૂળ  જતાં  કુકડા આવે,  નહ  ?  યાં પાણી 
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એક ું મે ું. આખા ગામન ે(ચો ુ ંપાણી મળે) નહ . ડહો ું–મે ુ ંપાણી (મળે). 
ઊ ુ ં પાણી....આ  તો  ત ન  મે ું  (પાણી).  જે ુ ં વરસાદ ું  હેઠ ું  (પાણી  મે ું) 
આવે, એ ું  મે ુ ં (પાણી) એમ.  ( ાવકના ઘરે) પાણી લેવા ગયા તો  મે ુ ંપાણી 
(હ ું). (લોકો કહે), Ôમહારાજ ! અમારે  યાં મે ુ ંપાણી છે.Õ ...... કુકડાની ૮૨ની 
વાત છે. ૪૨ વષ હુઆ.  યાં રતનચંદ  હતા શતાવધાની. ....... મે ું. (મ) ક ું, 
Ôઆ ું (પાણી) ?’ (ઉ ર :) Ôઅહ  તો તળાવ ુ ંજ પાણી છે, દૂસરા કુવા- ુવા હૈ 
નહ .Õ (પર ુ) તળાવમા ંતો એક ું ક ચડ–મે ુ ં(પાણી)..... પછ  થોડ વાર રાખે, 
(પણ)  ઇતના  તો  બૈઠે  નહ   ક ચડ-બીચડ  .......  નમળ  ઔષ ધ  વહા  કહાસ ે 
લાવ ે? સમજે ? ઐસે....  નમળ  ઔષ ધ કહાસ ેલાવે ? સમજમ આયા ? 

जल और कीचड़का िववके न करनवेाले (दोनके भदेको न समझवाले)—बतस े
तो उस जलको मिलन ही अनभुवत े ह....  માદ   વો  તો  જૈસા  (મ લન)  પાની 
આયા ઐસા હ  પી લેત ેહ. बतस.े...  દેખો ! ‘बतस‘े   લયા હૈ હ , સબ નહ . 
बतस ेલોગ तो उस जलको मिलन ही अनभुवत ेह.... (કોઈ માનત ેહ  ક) જલ હ  

મ લન હૈ, આ ગામમાં પાણી જ મે ુ ં છે. ભાઈ ! પાણી  મે ુ ંન હોય. સમજે ? 
'દ રયો  ગંધાય  છે'  (એમ  કોઈ)  કહે,  (પણ)  દ રયો  ગંધાય  નહ .  નારણભાઈન ે
મગજ  ઓ ુ ં (-ફર   ગ ું)  હ ુંને  ?  પોરબંદરનો  દ રયો....નહ   ?  બહુ  ગરમી 
પડ ’તી (તેથી) માછલા મર  ગયા—દ રયામ મ છ  મર ગઈ બહોત. (પીછે) ગંધ 
મારે  ગંધ.  મધદ રયે.......  નહ ,  દ રયા  ગંધ  મારતે  નહ .  ગંધ  મારનેક   ચીજ  
(-કારણ)  દૂસર   હૈ. સમજમ આયા ? ઐસે જલ મ લન હોતા નહ , મ લન તો 
ક ચડકે કારણસે કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ?  

िक ु  िकतन े ही अपन े हाथस.े...  ‘िकतन े ही‘  એમ  લયા  હૈ.  થોડે  ાણી  
(-મ ુ ય)  ઉસમસ ે મ લનતાકો—મૈલકો  ભ   કરકે.... अपन े हाथस ेडाले ए.... 
ભાષા દેખો ! કોઈ નોકરકો ભી કહના નહ , ( ક)  ફર વો  કતની ડાલે ઔષ ધ 
(ઔર) કૈસે કરે, કૈસ ે(ન) કરે—ડાલી હૈ  ક નહ . (ઇસ લયે) अपन ेहाथस—ेહાથ 
ડાલકર.... કેમકે કોઈ નોકરન ે(કહે તો તેણે) ના ુ ં(કે) ન ના ું તે કાઈ (ખબર ન 
પડ)ે. યે (-ઐસા) ખીચડ મ નહ  હો  તા હૈ ? ખીચડ  હોતી હૈ ન ખીચડ  ? તો, 
ઘરમ દો-તીન બાઈ હો તીન-ચાર, (તેમાંથી) એકે મીઠુ ના ું હોય. (પછ ) બી  
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આવ ેતો એ પણ (મીઠુ) નાખે, (કેમકે) બી ન ેખબર ન હોય. (કોઈ) કહે, Ôઆ ું 
(ખા ં)  કેમ  થ ુ ં ?’  (પહેલી  બાઈ)  કહે,  ‘કોણ  ણે  ?  મ  તો  મીઠુ  ના ું’ ું 
એકવાર.Õ બી   કહે,  Ôમ પણ ના ું’ ું એકવાર.Õ  પણ આ,  બે  વાર થઈ ગ ું 
એમાં એ.... ખીચડ  સમજત ેહ ન ? ઉસમ નમક ડાલતે હ ન ? તો થોડા નમક 
ડાલા હો, વહા દૂસર  (બાઈ) આવે. 'નમક ના ું હશ ેકે નહ  ?' (-એમ  વચાર 
કરે. હવ ેભોજન) આમ ઉ ું ઉ ું તો ઝટ ખવાય નહ—ઉ ું ઉ ું હોય એટલે આમ 
ચખાય તો નહ . (તેથી) નાખે બીજુ (મીઠુ). ખા ં-ખા ં  લાગે.  

કહત ે હ,  अपन े हाथस े डाले व.े...  અપને  હાથસે  નમલી  ઔષ ધ 
લેકર.....(કતકફલ)=એક  કારક  ઔષ ધ  હૈ.  જસસે  ક ચડ  નીચે  બૈઠ  તા 
હૈ... ક ચડ નીચે બૈઠ  તા હૈ. ઔષ ધ નાખે, મ લનતા  નકલ  યે. अपन ेहाथस े
डाले व ेकतकफलके पड़न ेमाऽस.े....  યાં ના ું  નમળ .... पड़न ेमाऽस ेउ 
जल-कादवके िववकेतास.े...(કતકફળ)  પાણીમા ં યાં  ના ું,  ( યાં)  જળ  ન ે
મ લનતાની  ભ તા થઈ ગઈ. िववकेतास,े अपन ेपुषाथ  ारा.... દેખો ! ડાલનેવાલા 
અપને  વીય  ારા....  યહા  ુ ષાથ બતાના  હૈ  ન ? पुषाथ  ारा आिवभू त िकय े
गय.े... પાની  ગટ  કયા ઐસે કહતે હ. પાની  ગટ  કયા.... પાની—જલ.. જલ.. 
જલ  ગટ  કયા (ઐસે કહત ેહ). ( ા) જલ નહ  થા ? સમજમ આયા ? (થા), 
પણ  જલ,  કાદવક   આડમ—મ લનતામ— દખતા  નહ   (થા).  જલકા  ભાવ 
તરો ૂત—ઢક ગયા થા વો  ગટ  કયા, તો 'જલ હ   ગટ હુઆ' (ઐસા કહતે 
હ). સમજમ આયા ?  

पुषाथ  ारा आिवभू त िकय ेगय ेसहज....  ા ?  ‘आिवभा िवतÕ—आिवभू त 
िकय े गय.े...  ા  ?  सहज एक िनम लभावपनसे.े...  જલકા  વાભા વક  એક 
નમલભાવ.... उस जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह....  યો ! जलको िनम ल ही.... 
'આ વભાવ  કયા' એટલ ે કે પાની તો થા, પણ ઢક ગયા થા મ લનકે ( મલનસે. 
અબ  મ લનતાકો)  નકાલનેસ ે ( નમલ)  જલકા  હ  આ વભાવ  હો  ગયા  (તો) 

ણે ( નમલ) પાની હ   ગટ હો ગયા. પાણી પયાયમ આયા તો  'પાણી  ગટ 
હો ગયા' ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? બદલ (- નમલ હો)  તા હૈ 
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ન વો (-પાણી) ? ક ચડ નીચે બૈઠ  તા હૈ, (તો) જલ  ભ  (- નમલ) હો  તા 
હૈ. ઐસી ઔષ ધ આતી હૈ વો.  

કહા થા ન એક બાર વો ?  વલાયતમ  વ ાકા શીરા બના  દયા દો ઘડ મ. 
વ ા..  વ ા.  તમારા  થાયને  ચંપકભાઈ  દાદભાવાળા  ?  એ  યાં  ગયે  થે  ન 
વલાયતમ ? ઈતના  વ ા લે  લયા (ઔર) એક ઔષ ધ ડાલી  (તો) ગંધ ચલી 
ગઈ.  દૂસર  ઔષ ધ ડાલી  (તો) વહ માનો  યે  દૂસરા –આટા  હૈ આટા ઐસા હો 
ગયા. તીસર  ઔષ ધ ડાલી..... પૈસા બેઠા કઈક. ૧૫  પયેક  ઔષ ધ હુઈ થી. 
વહ ઔષ ધ  ડાલી  તો  જૈસા શીરા  હો  (ઐસા હો  ગયા).  શીરા  સમજત ેહો ? 
હલવા જૈસા હો ગયા. (યે તો) પરમા ક  પયાય હૈ (વહ) પલટ ગઈ. દૂસરા  ા 
હૈ ? વો (શીરા) તો પહલે પરમા  હ  થે ન ? ઉસમસ ે વ ા હુઈ ન ? શીરા ખાત ે
થે  તો  શીરામસ ે વ ા  હુઈ  થી.  શીરા  ખાયા  હો  ઉસમસે  વ ા  હુઈ  થી,  વળ  

વ ામસે શીરા હુઆ. પણ ઉસમ  ા હૈ ? બાત તો (યહ હૈ  ક) પયાય બદલતી 
હૈ.. પયાય બદલતી હૈ. 

જલમ  કાદવક   પયાય(કા  સંબંધ)  થા  તો  જલ  તરો ૂત  હો  ગયા  થા, 
અકેલા  મૈલ હ   દખતા થા.  વવેક  યાં પડા અંદરમ, જલ  ગટ  હુઆ. બસ, 
યો  !  કતના  વશેષણ  દયા  હૈ  ક  सहज एक िनम लभावपनसे.े...  યે  વશેષણ 

ઉસકા–જલકા  હૈ. उस जलको... जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह....  યે  લૌ કક 
ાત  દયા, લૌ કક  વવેકકા.  નમલી ઔષ ધ ડાલ કર  વવેક   ુ ષને—લૌ કક 

વવેકવાલેને—ઉસન ેજલસે કાદવકો  ભ  કર જલકા અ ુભવ  કયા.  
इसीूकार ूबल कमके िमलनसे े िजसका सहज एक ायकभाव ितरोभतू हो 

गया ह.ै... દેખો ! ूबल कमके िमलनसे.े... દેખો ! ભાષા ઐસી હૈ  ક Ôूबल कमके 
िमलनसे.े...Õ  ઉસમ  (- ાતમ)  આયા  થા  ન  ?  ‘ બલ  કાદવકે  (-ક ચડકે) 
મલનેસે‘  ઐસા  આયા  થા.  જસકા  નામ....ભગવાન  આ મા  (હૈ  વહ) 
આનંદસાગર,  નમલાનંદ  જલસે  ભરા  ૂણાનંદ વ પ,  ુ   ય વભાવ, 
વ ુ વભાવ,  ાયક વભાવ,  ુ   પા રણા મક  પરમભાવ વ પ  ભાવ  હૈ.  વો 
કમકા....  બલ  કમસે....  દેખો  !  ‘ બલ  કમ‘  લયા  હૈ  હ ,  થોડા  કમ  નહ . 
સમજમ આયા ? 
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ूबल कमके िमलनसे े िजसका सहज एक.....  કોઈ  તો  ઐસ ે લેતે  હ  ( ક)  
Ôદેખો! કમ કે  મલનેસ ેવો ( વ) ઢક ગયા  હૈ, અપની ( વક )  ૂલ નહ  હૈ.Õ 
વજુભાઈ  !  (કોઈ કહતા  હૈ),  Ôદેખો  !  ા અથ  હૈ ?  કરો શ દાથ  ( ક)  બલ 

કાદવકે  મલનેસ ે જસકા—જલકા ( નમલ  વભાવ)  તરો ૂત હો ગયા હૈ ઐસે 
હૈ.Õ  એમ  ूबल कमके िमलनसे े िजसका सहज एक ायकभाव.....  सहज  (યાને) 
વભાવી. सहज  (યાને) અકૃ મ—નહ  બની  (ઐસી)  વ ુ. જગતક  શા ત 
ચીજ  હૈ  આ મા.  सहज एक....  एक—ÔએકÕ  હૈ  ન  વ ુ  ?  एक  ायकभाव....  
– ાયક  ુવભાવ,  પરમભાવ,  ુ   પરમ  પા રણા મક ઐસા  પરમભાવ  લ ણ 

ાયકભાવ વો ઢક ગયા થા– બલ કમસ ેઢક ગયા થા.  દેખો  ! ભાષા ઐસી  હૈ 
યહા ( ક ‘ બલ કમ સ ેઢક ગયા થા.’) સમજમ આયા? ઉસકા અથ હૈ  ક કમક  

 કરનેસે અપના  વભાવ ઢક ગયા થા. સમજમ આયા? વજુભાઈ !  
ા  કહતે  હ  ?  ूबल कमके िमलनसे.े...  મલનેક   (-કમ  મલે  ઐસી) 

યો યતા અપની પયાયમ હુઈ તો 'કમકા  ન મ   મલા' ઐસા કહનેમ આતા હૈ  ક 
નહ  ? કમ તો જડ હૈ, પર હૈ.....સમજમ આયા ? પણ અપની પયાયને કમકા 
સંબંધ  કયા.  (ઇસસે)  અપની  પયાય  (વો)  નૈ મ ક  ભાવ  અપના  હૈ  (ઔર) 
ન મ   કમ  હૈ.  તો,  ‘કમકે  મલનેસે‘ ઐસા  કહા  હૈ.  સમજમ આયા ?  કમ તો 
પર ય હૈ (ઔર) પર યસે અપની પયાય ઢક  તી હૈ— ક  તી હૈ—ઐસા 
(હૈ)  નહ .    જયકુમાર   ?  કહત ે હ....  (અ ાની)  તકરાર  કરતે  હ  ન  ? 
( ક) ઉસકા (-કથનકા) અથ સમજે નહ   ક  કસ અપે ાસ ેકહના હૈ. યહા 
તો ( જસકો) ભગવાન આ માક    અના દસ ેનહ  હૈ (ઉસક  બાત કરતે હ). 
સમજમ આયા ? 

ા કહના થા પહલ ે? પાનીકા ( ાત) કહા થા ન ? દેવા ુ યા ! જલમ 
નમલ ઔષ ધ વખતે...... ક ચડકા (ઔર) જળકા  વવેક ન કરનેવાલે.... પહલે 
(કુકડા  ગાંવકા)  ાત  દયા  થા  ન  ?  .......  સમજમ આયા  ?  (છોટ ે ગાંવમ) 
નમલ ઔષ ધ કહાસ ેલાવ ે? ગાંવમ હો ઔર વહા અકેલા  મેલા પાણી હો તો 
નમલ ઔષ ધ કહાસે લાવે ? ઐસે  નગોદ આ દમ પડા હો.... સમજમ આયા ? 
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તો અનંતકાલ ઐસે (હ  બીત  ય). ઉસમ ભેદ ાન કરનેકા અવસર તો હૈ નહ . 
નમલ ઔષ ધ કહાસ ેલાવ ેવહા ? સમજમ આયા ? 

જલ(કે  ાત)મ ભી ઐસા  હૈ. વહા  નમલ ઔષ ધ કહા થી  કુકડામ ? 
પાની ઐસા થા (મ લન અને આવા) પાણીના બેડાના બેડા ભયા હોય હો. 'બેડા' 
સમજત ેહ ન ?  દેગડા પાણીકા, પણ  મેલા  (પાણીસે) ભરા હો.  (પાણી) ગરમ 
(ઔર) ઠડા (હોતા થા). ઊના...ઊના પાણી તો  હાવા માટ ેકરે ને ? એટલે હોય 
સા ુ માટ ેપણ (ગરમ પાણી) કરે, ગામમા ંગયા (-આ યા) હોય સા ુ તો. પાની 
તો સબ (જગહ) ગરમ ( મલે), વહા  નમલ ઔષ ધ કહાસ ેલાવે ?  ક ( જસકો) 
ડાલે ઔર  ુત ક ચડ નીચે બૈઠ  યે. સમજમ આયા ? ઐસે જબ તક  યોપશમ 
ભાવ ઐસા મ ુ યપના,  વગ આ દકા  (અથાત ્સં ી)  પંચે ય(પના)  ન  મલે 
તબ તક  નમળ ઔષ ધ( પ) ભેદ ાન કહાસે હો ? સમજમ આયા ? પણ યહા 
તો (મ ુ યપનેમ) અવસર  મલા હૈ ઉસક  બાત કરતે હ. 

ूबल कमके िमलनसे ेिजसका.... ‘िजसका‘.... હમણાં આ ું’ ુંને ઓલામાં 
( ાતમાં)  ?  (વહા)  ' िजसका'  એટલે  જલકા.  અહ   ( સ ાતમાં)  ÔिजसकाÕ 
એટલે આ માકા ઐસા લેના. ूबल कमके िमलनसे े िजसका सहज एक ायकभाव 
ितरोभतू हो गया ह.ै...  ાયકભાવ ઢક ગયા હૈ. 

( :)  ાયકભાવ ઢક  યે, તો જડ હો  ય—( ાયકકા) અભાવ હો 
યે ?  ાયકભાવ =  યભાવ. ' યભાવ ઢક ગયા હૈ' ઐસા  લખા હૈ ? 

(સમાધાન:) ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  મ કમ હૈ,  વકાર હૈ (ઔર) પર 
હૈ, તો ( ાયકભાવ) તો  મ આયા નહ . (ઇસ લયે) તો   ઢક ગયા હૈ (ઐસા 
કહા  હૈ).  વ ુ  હૈ  ઉસક     ક   નહ   ઔર    તો  રાગા દ,  વક પા દ, 
ુ યા દ,  શર રા દ,  કમા દ  પર  ઉપર  હૈ,  તો  પયાય  ઉપર  ુ   હૈ.  સમજમ 

આયા? વો કહગે હ , ‘वहारस ेिवमोिहत’ શ દ લગે.  
નમલભાવ  જલકા....  નમલ  હ   અ ુભવ....  ુ ષાથ  ારા..  (ઉસકા 

અથ) સમજે ? અપને આપસે હૈ વો તો. इसीूकार ूबल कमके िमलनसे ेिजसका 
सहज एक ायकभाव ितरोभतू हो गया ह,ै ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले.... ितरोभतू 
हो गया ह,ै ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले.... ( ાત :) કાદવસે જલ  તરો ૂત હો 
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ગયા  હૈ  ऐस े जलका अनभुव करनवेाले....  ( સ ા ત  :)  ઐસે  બલ  કમસે 
ાયકભાવક    હૈ નહ  ને કમ ઉપર   હૈ, રાગ ઉપર   હૈ,  વક પ ઉપર 

( )  હૈ,  તો  ઉસક   મસ ે ાયકભાવ  તરો ૂત  હો  ગયા  હૈ.  સમજમ  
આયા ?  

ितरोभतू हो गया ह,ै ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले पुष—आा और 
कमका िववके (भदे) न करनवेाले.... ભગવાન  ાયકભાવ હૈ ઔર  વક પ ને એક 
સમયક   પયાય  ઉસમ– કાલી  ( ય)મ  હૈ  હ   નહ .  સમજમ  આયા  ? 
(ઇસ કાર) એક સમયક  પયાય ઔર  વક પ–રાગ ઔર  ન મ  હૈ ઉનસ ે ભ  

ય હૈ. ઐસે ' ભ   ય હૈ' ઐસા  વવેક નહ  કરનેવાલે.... સમજમ આયા ? 
જૈસ ે બલ કાદવસે જલ  ભ  હૈ ઐસા ( વવેક) નહ  કરનેવાલે.... ઐસે 

બલ કમસ ેભગવાન  (આ મા)  તો  ભ   હૈ,  પણ ઉસકો  ભ  નહ  કરનેવાલે  
(- નનેવાલે).....  સમજમ  આયા  ?  અ ુભવ— ુ ષાથસ ે Ôिववके (भदे) न 
करनवेालेÕ ભાષા એમ લીધી  છે.  (भदे) न करनवेाले....    તો ભેદ  નહ   કયા,  યે 
અપને  ુ ષાથસ ેનહ   કયા એમ કહે છે ભાઈ ! (भदे) न करनवेाले (ઐસા)  લયા 
હૈ.  કમસ ે (કમકે  કારણસે)  'ભેદ  નહ   કરનેવાલે'  ઐસા  નહ ,  (પર  ુ અપને 
કારણસે) ભેદ નહ  કરનેવાલે.....સમજમ આયા ? ભગવાન આ મા સહજ એક 
નમલભાવ  ાયક ઔર કમ—દોન કા ભેદ નહ  કરનેવાલે.....દોન કો જુદા નહ  

કરનેવાલે.... વહ (-ઐસા કથન) આ ગયા, દેખો ! 
भदेिवानतः िसा िसा य ेिकल केचन 
अवैाभावतो बा .......   (સમયસાર, કળશ-૧૩૧) 
ભેદ ાન નહ  કરનેવાલા  બંધા  હૈ. કમસે  બંધા  હૈ  (-ઐસા) કહના વો તો 

યવહાર  હૈ.  ભેદ ાન.....પરસે  ભેદ ાન  નહ   કરનેવાલા  (અથાત્)  પરસ ે

ભ તા— વવેક—નહ   કરનેવાલા.....કમસ ે ભગવાન  આ મા  ભ   હૈ  ઐસી 
ભ તા  નહ   કરનેવાલા….  िववके (भदे) न करनवेाले, वहारस े िवमोिहत 
॑दयवाले....  યવહારકા અથ  (યહ  હૈ)  ક  ન મ   તરફક  સાવધાની  યા  દયા-
દાનકે  વક પક   સાવધાની  યા  એક  સમયક   પયાયકે  અંશ  ઉપરક   સાવધાની 
(ઔર)  વો  યવહારસે  વમો હત  દયવાલા  હૈ. સમજમ આયા ?  યે ગાથા તો 
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ૂલ  હૈ. શેઠ યા  ! બરાબર આય ેહ ઈસ સમયમ. પઢતે-પઢત ે (યહ ગાથા) આ 

ગયી હૈ. ૧૬વ  બાર, ૧૬વ  બાર ચલતી હૈ સભામ.  
કહત ે હ,  ऐस े आाका अनभुव करनवेाले.... દેખો  !  .....  કમકા  ઔર 

આ માકા ભેદ ન કરનેવાલે...બહોત ઉસમ (મમ હૈ  ક) અપના  ુ ષાથ હ  ઉ ટા 
હૈ તો Ôભેદ કરતે નહ Õ ઐસે કહત ેહ. કમસ ેભેદ.... કમ હૈ તો 'ભેદ નહ  કરતે' 
ઐસા  યહા  નહ   કહા.  સમજમ આયા  ?  એક  સાથમ  (- ે મ આ મા ઔર 
કમ)—દો ચીજ હૈ, પણ  ભ  નહ  કરનેવાલા અ વવેક ..... કૈસા હૈ અ વવેક  ? 
वहारस े िवमोिहत ॑दयवाले....  એક  સમયક   પયાયમ  ૂઢ  હૈ  ઔર  રાગા દ 
વક પ પ જો  યવહાર હૈ ઔર કમ જો હૈ ઉસ તરફક   સે, 'અપના આ મા 
(કમસે)  ભ   હૈ'  ઐસા  વવેક  નહ   કરનેસે.... वहारस े िवमोिहत.... રાગમ, 
વક પમ  ૂઢ હો ગયા હૈ— ુભ-અ ુભ રાગ હૈ ઉસમ  ૂઢ હો ગયા હૈ.  ન મ  

ઐસા હો તો મેરા અ છા હોગા,  ન મ  ઐસા (હો).... (ઐસા માનનેવાલા) તો 
ન મ મ  વમો હત  હો  ગયા  હૈ.  िवमोिहत.. वहारस े िवमोिहत ॑दयवाले.... 
મ યા  હૈ. સમજમ આયા ?  

અપને  ય વભાવકો  પરસ ે (-કમસે)  ભ   (નહ )  કરનેવાલા....  'નહ  

કરનેવાલા'  તો  ના તસ ે (કહા),    તો અ ત  ા  હૈ  ?  ક  યવહારસ ે ૂઢ  હૈ. 
સમજમ આયા ? वहारस े िवमोिहत  હૈ.  ા  કહા સમજમ આયા ? ભગવાન 
આ મા  ાયક વ પ ઔર  કમ  યા  ન મ   દખતે  હ  સાથમ  (-એક  ે મ.)  યે 
દોન કો  ભ   નહ   કરનેવાલા....  યે  નહ   કયા  તો  ઉસન ે ા  ( કયા)?  ઉસક  

 કહા હૈ ? તો वहारस ेिवमोिहत... હૈ. સમજમ આયા? કા અ ુભભાવ, કા 
દયા, દાન, ભ ત,  ત,  ૂ  આ દકા  ુભ  વક પ-ભાવ—ઉસમ  જસક    

પડ  હૈ, (વહ  યવહારસે)  વમો હત હૈ (અથાત્)  વશેષ ેઉસમ  ૂઢ હો ગયા હૈ. 
સમજમ આયા ? વો  ૂઢ હો ગયા  હૈ, વહ  'કમસ ે ૂઢ હો ગયા  હૈ' ઐસે નહ  

કહત ેહૈ યહા. 
ા  ‘સમ ’ લેના  હૈ ?  વવેક નહ  કરનેવાલા  યવહારમ  વમો હત  હૈ. 

પરસ ેઅપનેકો  ભ   નહ   કરનેવાલા  પરમ,  યવહારમ  વ ૂઢ  હૈ.  દેખો  !  કૈસી 
બાત  હૈ  !  સમજમ  આયા  ?  યે  તો  મહામં   હૈ.  સમજમ  આયા  ?  યે  કોઈ 
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સાધારણ કથા, વાતા નહ  હૈ. યે તો પરમે રક  (-આ માક )  ૂલ   હુઈ ઔર 
પરમે ર  ા ત    (કૈસે)  હુઆ—ઐસી  (ઉસક ) બાત  હૈ. સમજમ આયા ? 
પરમે ર.. આ મા તો પરમે ર હ  હૈ તીન  કાલ. તીન  કાલ આ મા, પરમે ર–

ુ હ  હૈ. 'સવ  વ છે  સ સમ.' (આ મ સ  ગાથા ૧૩૫). Ôસવ  વ છે 

ાનમય.Õ (યોગસાર ગાથા ૯૯). આતા હૈ  ક નહ  ? સમજમ આયા ? 
આ મા પરમે ર હ  હૈ. ઓહોહો ! પરમ ઈ રતા...(૧) એક એક  ુણક  

પરમ ઈ રતા, ઐસે (૨) અનંત  ુણક  પરમ ઈ રતા, ઐસે (૩) અનંત  ુણક  

પરમ ઈ રતા પ એકતા.–ઐસી પરમ ઈ રતા હૈ, વૈસા પરમે ર આ મા હૈ. વો 
પરમે ર  (આ મા)    ૂલા ?  (આ મા) ઐસા પરમે ર હોને પર  (ભી)   

ૂલ પડ  (-હુઈ) ?  ક કમકે  મલનેસ ેઉસકો આ માક    રહ  (-હુઈ) નહ , 
 વહા (કમા દ પર) રહ . સમજમ આયા ? કમકા સંયોગ  મલનેસ ે વભાવક  

 (હુઈ નહ , તો)  વભાવ  તરો ૂત હો ગયા—ભગવાન ઢક ગયા—પરમે ર 
પદમ પડ ગયા. માલચંદ  ! પરમે ર પદમ પડ ગયા ઔર રાગ ને  વક પ....... 
સમજમ આયા ?  કતના ( પ ) કથન હૈ ! દેખો.  

વળ  કોઈ Ôूबल कमके िमलनसे.े...Õ ઐસા (કહા હૈ તો) વહા (એકાત ન) 
લે લે, (ઇસ લયે) ઐસા કહા ( ક), ભગવાન !  ું તો આ મા અને કમનો  વવેક 
નહ  કરનેવાળો (છો અને) એને ‘( બલ કમ)  મલે હ‘ ઐસા કહનેમ આયા હૈ. 
પર ઔર આ માકા ભેદ નહ  કરનેવાલે(કે  લયે)  ‘ બલ કમ સે  મલા  હૈ‘ ઐસા 
કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ?  યો ! ૧૧વ  ગાથા ચલતી હૈ (ઔર)  ુમ ભી 
યહા હૈ ન બરાબર.  દ હ વાલે આયે હ ન ? આહાહા ! બે એકડા છે. સમજમ 
આયા ? 

કહત ેહ, ભગવાન  !  ુમ  તો  પરમે ર હો  ન  !  પણ  ( નજ)  પરમે રક  

તીત  હૈ  નહ ,  રહ   નહ .    ?  ક  પર  ઉપર    રહનેસે—કમ  પદાથકે 
મલનેસે—'વહ  મલા' ઐસા લ  કરનેસે—ઉસસ ેજો  રાગ- ષે આ દ ઉ પ  

હોત ે હ  ઉસમ  વમો હત  હો.  (ઇસ કાર)  જો  યવહારમ  વમો હત  હૈ  વો 
યવહાર–રાગ આ દમ  વમો હત  હૈ  (અથાત્)  પયાયઅંશમ—અંશ ુ મ  રહા 
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હૈ,  તો  અંશ ુ મ  રહનેસ ે મ યા વભાવ,  વમો હતભાવ  ઉ પ   હુઆ  હૈ. 
સમજમ આયા?  

આ મા ઔર કમકા ભેદ ાન નહ  કરનેવાલે આ મા....  યે  તો ઉસકે પર 
( વ પર જવાબદાર ) આયી. કમ ( મલે)  હૈ તો કમકે કારણસે  Ôભેદ ાન નહ  

કર  સકતેÕ ઐસા  નહ  આયા.  કમ  મલે  હ,  પણ  ઉસ  કારણસે  Ôભેદ  નહ   કર 
સકતેÕ  ઐસા  નહ   હૈ.  વહ  તો  (અ ાની  વયં)  ભેદ  નહ   કરતા  હૈ.  સમજમ 
આયા?  (અ ાની)  ભગવાન આ માક     નહ   કરતા  હૈ,  પર  ુ કમક   , 
રાગક—જો  કમકે  ન મ સે  ઉ પ   સબ  વક પા દ  ુભા ુભભાવ  (હૈ 
ઉસક )—   ઔર  એક  સમયક   પયાય  હૈ  ઉસમ    રખનેસ ે (ઉસકો) 
મ યા વભાવ  હુઆ  હૈ.  યવહારમ  વમો હત—ભેદમ  વમો હત—અંશમ 
વમો હત—રાગમ  વમો હત—(હોનેસે)  મ યા  હુઆ હૈ. સમજમ આયા ? 

ુ તક હૈ  ક નહ  સામને ? અભી તો  હદ  ચલતી હૈ, દોપહરકો  ુજરાતી 
ચલતી  હૈ.  યે  તો  ુજરાતી ભી સહેલી  (સરલ)  હૈ,  પણ થોડા  યાલ  રખે  ન ? 
‘સરસ‘  શેઠ યા  કહતે  હ  ન  ?  'સરસ.'  ુજરાતીમ  'સરસ'  (કહત ે હૈ,  પણ) 
હદ મ ભી  'સરસ'  (શ દ)  તો આતા  હૈ  ન  ?  સરસ=સ+રસ. आा....  કૌન 
કહતા હૈ ? 

ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले पुष....  ુ ષ  શ દસે  (-શ દકા  અથ) 
Ôઆ માÕ  હૈ હ .  ુ ષ શ દસ ે 'આ  ુ ષ'  ને  'ઓલી  ી'—ઐસા યહા નહ  

લેના. ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले... ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले पुष.... 
ુ ષ એટલ ે વ  ૂં,  ુ ષ એટલ ે વ.  ુ ષ એટલે 'આ  ુ ષ' ને 'આ  ી' 

ઐસા યહા હૈ નહ . સમજમ આયા ? 
ऐस ेआाका अनभुव करनवेाले पुष....  ( ુ ષ)  નામ  વ. आा और 

कमका िववके न करनवेाले.... આ મા ઔર કમકા  વવેક નહ  યાની પરકા લ  નહ  

છોડનેવાલે  અને  વકા  લ   નહ   કરનેવાલે  ૂં.  સમજમ  આયા  ?  वहारस े
िवमोिहत.... પયાયમ, રાગમ  ૂઢ  હુઆ (વો)  વમો હત હૈ— વશેષ ે ૂઢ હો ગયા 
(ઐસા)  મ યા   હૈ એમ કહે  છે. એવા ॑दयवाले तो, उस े(आाको)  िजसम 
भावकी िवपता ूगट ह.ै...  દેખો  !  જસમ ભાવોક  અનેકતા— ુભ-અ ુભ 
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વક પક   અનેકતા....  ુભ-અ ુભ...  ુભકે  અસં ય  કાર  હૈ,  અ ુભકે 
અસં ય  કાર  હૈ.  યે  વ ...  વ   નામ સમ ત—અનેક  કારકે  ુભ-અ ુભ 

વક પ ક  અનેકતા.  
िजसम भावकी िवपता (अनकेपता) ूगट ह.ै...    દેખો  !  ભગવાન 

(આ મા) તો ઢક ગયા (ઔર)   વહા (-બ હ ુખતામ) રહ  હૈ, તો  ÔूगटÕ... 
અનેક  કારકે  ુભ-અ ુભ  વક પ હૈ (અથાત્) રાગા દ અનેક  કારકે  ગટ હ. 
સમજમ આયા ? ऐसा अनभुव करत ेह.... ूगट ह ैऐसा अनभुव करत ेह.... ભગવાન 
તો  ઢક  ગયા—આ માક     તો  રહ   નહ   (ઔર)    રહ   વહા 
(બ હ ુખતામ, તો)..... યે (-આ મા) તો છોડ  દયા—ભગવાન ઢક ગયા—યહા 
પદમ પડ ગયા–તો....યે રહ ગયે  ગટ  ુ ય ઔર પાપ—દયા-દાન,  ત-ભ ત-
ૂ , કામ આ દ જો  વક પ ઉઠતે હ વે. 

िवप.... વ ( પ)  નામ  અનેક પ—અનેક પકે  કાર  જો  હ.  (તો, 
અ ાની)  આ માકો  અનેક પ  અ ુભવતે  હ.  (આ મા)  હૈ  એક,  સહજ  એક 
ાયકભાવ.....સહજ  એક  ાયકભાવ,  ઉસકો  પરસ ે ભ   નહ   કરનેવાલા  

(- નનેવાલા),  યવહારમ  મો હત  હુઆ,  અનેક  ભાવકો  અ ુભવતા  હૈ.–યે 
મ યા કા લ ણ  હૈ. સમજમ આતા  હૈ  ક નહ  માલચંદ  ?  કહો, ઉસમ 
ા હૈ ? ઈતના અથ હૈ......ÔસમયસારÕ. તો વાંચતે હો  ક નહ   ુમ ? ઘરે વાંચો 

છો કે નહ  ? ઈતના વાંચત ેતો હ ન? પઢત ેતો હ.  જ ાસા તો વાંચનેક  હૈ, તો 
વાંચતે હ. બહોત કાલસ ેતો આતે હ,  (તો) ઉસકા  (-શ દકા)  ા ભાવ  હૈ  યે 
સમજના  ચા હય ે ન  ?  સમજમ આયા  ?  યે  તો  અ યા મ  શા   હૈ,  યે  કોઈ 
વાતાકા  ંથ નહ  હૈ. માખણ....માખણ હૈ.....મ ખનક  ચીજ હૈ. ને મચંદ  ! 
આહાહા ! 

કહત ે હ  ક ભગવાન सहज एक ायकभाव....  મ  પરસ ે વવેક  નહ  

કયા....(૧)  યે  ( ાયકભાવ)  મ  ન  લયા,  (૨)  તો  પરસ ે વવેક  (-ભેદ)  ન 
હુઆ,  (૩)  તો  પરમ  વમો હત  હો  ગયા. ઔર  પરમ  વમો હત  હુઆ તો એક 
ાયકભાવસે  વપર ત....એક  ાયકભાવકે  નમલ  વભાવસ ે વપર ત  

(૪)  ુભા ુભ  વક પ આ દ જો  વકાર હ ઉસકો અ ુભવતે  હ  (અથાત્)  વો 
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મ યા   રાગકો  અ ુભવતે  હ  ઐસ ે કહત ે હ.  સમજમ  આતા  હૈ  ?  યહા 
( વચન  ુનનેમ)  યાન તો બહોત રખત ેહ. યે સમજના વો હ  કરના હૈ હ . યે 
હ  માગ હૈ ( જસસે)  યાલ હો  ય. નહો ુ ંક ું તમારે અલીગઢમાં ? કહા થા  
ન  ?  ( કસીન ે વચન)  ુનકર  કહા  થા  ક  Ôઓહોહો  ! આ  વાત  !  સ ય  ચ 

યે—બૈઠ  યે તો  યાલ હો  યેÕ ઐસા કહા થા. ૧૩ક  સાલમ અલીગઢમ 
(આયે) થે ન ? Ôયે ઐસી બાત હૈÕ (-ઐસા) ઉસકે  યાલમ– ાનમ મ હમા આની 
ચા હયે. સમજમ આયા ? 

યહા  કહતે  હ  ક  અ ાની  તો  वहारस े िवमोिहत  હૈ.  ભાષા  દેખો  ! 
(અ ાની)  ુ ય-પાપકા  વક પ આ દ સબ  યવહાર હૈ ઉસમ  ૂઢ હો ગયા હૈ. 
ભગવાન સહજ  વભાવી એક પ (હૈ વહ) જબ  મ ન આયા,  ક  વવેક 
ન  કયા,  (તો)  તરો ૂત હો ગયા.  (તબ) ઉસકો આ વભાવ  ા  હુઆ ? ઐસે 
કહત ેહ. જબ ( ાયકભાવ)  તરો ૂત  હુઆ તો આ વભાવ  ા  હુઆ ? કમ– 
ન મ ક   મ ઔર  રાગા દક   મ અનેક  કારકે  વક પ  ઉ પ  હોતે  હ 
ઉસમ  વમોહ ત  હોકર  યે જો  ( મ યા વવાદ )  વકાર ભાવ  હૈ  (ઉસકો)  ગટ 
( કયે), (પર ુ)  ગટ જો પરમા મા હૈ (વો) તો અ ય ત રહ ગયા અંદર. સમજમ 
આયા  ?  તો  (ઇસ કાર)  વકારકો  હ  અ ુભવતે  હ....  સમજમ આયા  ?  વો 
મ યા  હૈ. આહાહા ! 

પરકો  અ ુભવતે  નહ   હ—શર રકો  ને  જડકો  ને  પરકો.  પણ  પરકે—
ન મ કે  લ સે  નૈ મ ક(ભાવ)  ઉ પ   હુઆ  (ઉસકો  અ ુભવતે  હ).   

પર( ય) ઉપર પડ  હૈ તો  વભાવક    તો  ક ગઈ—( વભાવ) ઢક ગયા હૈ. 
(તો) તબ  ન મ  ઉપર   હોનેસ ે(ઔર) કમ ઉપર   હોનેસ ેકમકે  ન મ મ 
ઉ પ  હુએ અપની પયાયમ નૈ મ ક  વકાર ભાવ—જો  ક અનેક  કારકે ભાવ 
હૈ—(ઉસકો  અ ુભવતે  હ).  ક  વભાવ  ભાવ  એક  હૈ— નમલ  ભાવ 
ભગવાન એક હૈ— વો તો (અપની)  મ ઢક ગયા હૈ, તો યે ( વકાર)  ગટ હો 
ગયા હૈ. અના દસ ેપયાય ુ મ  ુભ-અ ુભ  વક પ— ુભ-અ ુભ રાગ—વો 
ગટ હો ગયા હૈ (ઔર) વો  ગટ હુઆ (હૈ તો) ઉસકો અ ુભવતે હ  ક 'વો મ 

હૂ, વહ  મ હૂ'—ઐસા અ ુભવતે હ. સમજમ આયા ? 
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ऐसा अनभुव करत ेह.... દેખો ! ूगट ह ैऐसा अनभुव करत ेह.... ૂ. (Ô ગટÕ) 
–ઐસા શ દ હૈ ન અંદર ?  ितरोिहतसहजकैायकभावानोऽनभुिवतारः पुषा 
आ-कमणोिव वकेमकुव ो वहारिवमोिहतदया: ूोतमानभाववै ं
तमनभुवि.... तमनभुवि એમ ને ?  Ô ગટ હૈ..... ગટ હૈÕ–એ  ાંથી કા ુ ં? 
એમ  ક ુ ં (- ૂ ુ ં છે).  ूोतमान.... ઠ ક, ूोतमानभाववै ं तमनभुवि. 
બરાબર હૈ. જો  ગટ  હૈ—જો  દેખનેમ આતે હ (-ઐસે)  ુભ-અ ુભ ભાવ(કો 
અ ાની  અ ુભવતે  હ).  ભગવાન  (આ મા)  તો  દેખનેમ આયા  નહ ,  ( ક) 
પરસ ે ભ  (આતમા)ક    હુઈ નહ . (તો)  યે ( વકાર)  દેખનેમ આયા (ઔર 
ઉસકો અ ાની અ ુભવતે  હ).  પયાય ુ મ  ુ ય-પાપ પ  વક પ ઉ ોતમાન 
હૈ— ગટ હૈ, તો ઉસકા (અ ાની અ ુભવ કરતે હ). 

ગટ હૈ—ઉ ોતમાન હૈ ઐસા.... 'तम' એમ છે ને ? तम अनभुवि.... છે 

ને  ?  Ôએવો  છેÕ  એમ  અ ુભવે  છે.  ूोतमानभाव....  ूोतमानभाववै ं
तमनभुवि....  ऐसा अनभुव करत े ह.—  Ôએવો  તેને  અ ુભવ ે છેÕ  (એમ)  છે  
ને ?.....કરતા ં ઠ ક આ ું. दयाः ूोतमानभाववै ंतमनभुवि.  કસકો ? 
આ માકો. ‘આ માકો‘ લેના હૈ ન બાદમ ? (ઈસ લયે) બરાબર હૈ. 

આ માકો (-અ ાનીકો) સહજ એક  નમલ  વભાવ હૈ ઉસક    નહ  

હોનેસે, પર ઉપર   હોનેસે, અનેક પ જો  વકાર હૈ ઐસે આ માકો અ ુભવતે 
હ  ક  મ  યહ  હૂ—ઐસે આ માકો  અ ુભવતે  હ.  જૈસ ે કાદવ  સ હત  જલકો 
અ ુભવતે  હ....  કાદવ  સ હત  જલકો  અ ુભવતે  હ,  ઐસે  અનેક  વક પ-
ભાવ( પ) હ  આ માકો અ ુભવતે હ.....ઐસા આ માકો અ ુભવતે હ.....ઐસા 
આ માકો અ ુભવતે હ. જેમ કાદવવાલા પાનીકા  વવેક નહ  કરનેવાલા (મ લન) 
જલકો અ ુભવતે  હ,  (અ ાની) ઐસા  (મ લન) આ માકો અ ુભવતે  હ.  પણ 

ભગવાન આ મા એક પ  ય  કાલ હૈ ઉસક    હૈ નહ . સમજમ આયા ?  
સમજમ આતા  હૈ  ક  નહ   ?  યે  તો  સીધી  બાત  હૈ....બહોત સીધી  હૈ. 

પ પાત થોડા છોડકે સબ  ુને તો ઉસ ે યાલમ આ  યે. પણ  ૂવક  બાત પકડ ે
(-પકડ રખે)  ક ઐસા હૈ—પહલ ે યવહારસ ે ન ય હોતા હૈ ને ફલાણા.... (તો) 
યહા  'ના'  પાડત ે હ.  ુન  તો  સહ   !  દેખો  !  સમજમ  આયા  ?  યવહારમ 
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વમો હત— ૂઢ હૈ ઐસા (અ ાની) આ મા, અનેક પતાકો હ  (અ ુભવતે હ). 
આ મા એક પ હોને પર ભી— ાયક  વભાવ પ એક હોને પર ભી—અનેક પ 
ઐસે આ માકો અ ુભવતે  હ તો  મ યા   હૈ. આહાહા  ! સમજમ આયા ? 
કહો, શાં તભાઈ !  યો, ઐસા હૈ. 

ઐસા અભી  નણય કરે  નહ , અ ુભવ કરે  નહ   (ઔર માન લે  ક)  હો 
ગયા સા ુપના  યો ! લે લો સા ુપના !  ાનચંદ ! વો (અ ય લોગ) કહતે હ, 
સોનગઢવાલે હમારે સા ુકો તો માનત ેનહ . ભગવાન  !  ુમ  (ઐસા)  કૈસ ેકહતે  
હૈ ? અરે ! સા ુ તો પરમે ર હૈ બા ુ ! ભાઈ ! સા ુ તો પરમે ર હૈ, પણ સા ુ 
હોના ચા હય ેન ? સમજમ આયા ? ઓહો ! સા ુ તો પરમે ર... ુ...પરમે  

હૈ,  ક  જસકો ગણધર નમ કાર કરે.  જસકો ચાર  ાન હ, જો ૧૪  ૂવ (ઔર) 
૧૨  અંગક   રચના  અંત ુહૂતમ  બનાતે  હ  (તથા)  અપનેકો  લાખો-કરોડો  વષ 
ગણધર  પદમ  હુઆ  હો  ઔર  (યહા)  દો  ઘડ   પહલે  ભાવસંત  ( ુ નરાજ) 
આ મ ાન—અ ુભવ કરકે  થર  હુઆ હો,  (ઉ હ)  ગણધર  કહતે  હ  ક णमो 
लोए स साण.ं...હે  સંત  !  તેરે  ચરણમ  મેરા–ગણધરકા  ભી  નમ કાર  હૈ. 
સમજમ આયા ? .......... સમજમ આયા ? 

સા ુ હોના ચા હય ેન ?  વ પકા સાધન કરકે  ુ  ઉપયોગમ રહતે હ વો 
સા ુ  હૈ.  ા  ન પના  સા ુ  હૈ  ?  વંદન  કરન ે લાયક  ન   યા  હૈ  ?  ા  ૨૮ 
ૂળ ુણકે  વક પ ઉઠતે હ વહ રાગ વંદન કરન ેલાયક હૈ ? વો (તો) રાગ હૈ. રાગ 

વંદન કરન ેલાયક હૈ ? વંદન કરન ેલાયક તો રાગસે  ભ  હોકર એક ચૈત યમા કા 
અ ુભવ—આનંદકા  અ ુભવ—કરકે  ુર  વસંવેદન  જસને  અંતરમ  ગટ 
કયા  હૈ  (ઔર)  ુ ોપયોગમ  રમતે  હ  (વે  હ).  કદા ચત્  કોઈ  ( ુ નકે  યો ય) 
વક પ આ  તા  હૈ  છ ે  ુણ થાનમ,  તો  (ઉસે)  હેય  સમજતે  હ.  સમજમ 
આયા  ?  ઐસે  સંત...  આહાહા  !  પરમે રન ે પગલે  ચાલતા..  (ચાલતા)..  
પરમે ર  હોનેવાલે  હ.  પણ  આ  (આ માકે)  ભાન  બના  અકેલે  યવહારમ 
વમો હત  હૈ  વો  તો  મ યા   હૈ ઐસે  કહતે  હ  યહા  તો.  સમજમ આયા  ? 
અકેલા  ુભ  વક પ જો હૈ વો કમકે  મલનસે– ન મ સે–(ઉસકા) લ  હોનેસે–
ઉ પ  હુઆ હૈ. (ઇસ લયે) વો તો કમકા  મલન હૈ. ( જસકો) યહા  વભાવક  
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  હૈ  નહ   ઔર  વક પકો  અપનેમ  માનકર  (અથાત્)  આ માકો  ઐસા 
વક પવાલા—અનેક  વક પવાલા—અનેક  ભાવવાલા—માનકર  અપનેકો 
અ ુભવતે હ, વો  મ યા  હૈ. સમજમ આયા ? 

िक.ु... હવ ેસવ ું  લે છે. भतूाथ दश.... જુઓ ! આહ  તો भतूाथ दश... 
(યાની)  ૂતાથકો  દેખનેવાલા  ( લયા  હૈ).  (જૈસ ે ાતમ  નમલ)  જલકો 
દેખનેવાલા,  (ઐસ ે સ ાતમ)  ૂતાથ(કો  દેખનેવાલા).  ભગવાન  ાયક વ પ 
ૂતાથકો દેખનેવાલા, (પર ુ) અ ૂતાથ નામ એક સમયક  પયાય, રાગા દકો નહ  

દેખનેવાલા.....સમજમ આયા ? ચૈત ય બબ પરમે ર,  ૂરા  ુ પોતે... पणू इद ं
ઐસા ભગવાન આ મા  ૂતાથ—છતો પદાથ—સ ય પદાથ—સત્  વ પ  કાલ 
પરમા મા—હૈ.  વો  ૂતાથ  હૈ  ઉસકો  દેખનેવાલા....  દેખો  !  (‘शुनयको 
दखेनवेाले‘)...વો તો પીછે અથ  કયા હૈ. ( ક) પાઠમ (- ૂલ ગાથામ ‘सुणओ’ 
શ દ) હૈ ન ?  ુ નયકો દેખનેવાલા કહો  ક  ૂતાથકો દેખનેવાલા (કહો–એક હ  

બાત હૈ).  ક  ૂતાથ હૈ વહ   ુ નય હૈ. ભારે વાત આ ! આહાહા ! સમજમ 
આયા ? 

એક સમયક   પયાય  (યા)  રાગા દ  બનાક   ચીજ જો  હૈ  ઉસકો  ૂતાથ 
કહત ે હ.  કમ  તો  નહ ,  ુ ય-પાપકા  યવહાર  વક પ  તો  નહ , એક સમયક  

પયાયકા  ભી  ઉસમ— યમ  વ માનપના  નહ .  ઐસા  ય વભાવ— 

ાયક વભાવ—એક પભાવ—હૈ  ઉસકો  દેખનેવાલા  भतूाथ दश  હૈ.  (અથાત્) 
‘હૈ‘–સત્  ભગવાન  ઉસકો  દેખનેવાલા  વો  ુ નયકો  દેખનેવાલા  હૈ.  કહો,  
ચંદભુાઈ ! આહાહા ! અરે !  ુનનેમ 'સત્' ન આય ેતો ઉસ 'સત્  'ક  ચીજ અંદર 
કૈસી હૈ (વહ  નનેકા)  યોગ કૈસ ેકરે ? સમજમ આયા ?  

શીરા–હલવા  કૈસે  બન ે (ઉસક )  ખબર  હ   નહ ,  યે  હલવા  બનાન ે બૈઠે, 
(તો) કૈસ ેબન ે? સમજમ આયા ?  ુડકા પાની પહલે આટામ ડાલ દે, બાદમ ડાલ ે

ઘી.  (તો  ઉસે)  શીરા–હલવા  બનાનેક   ર તક   ખબર  નહ . આગે–પીછે  કર  દે. 
સમજમ આયા ? પહલ ેઘીમ આટા શેકના પડ,ે બાદમ  ુડકા-સ રકા પાની ડાલ ે

તો હલવા હોતા હૈ. (પર ુ  વ ધક ) ખબર નહ  (ઔર કહે કે)  ુડકે પાનીમ આટા 
શેકો, બાદમ ઘી (ડાલના). (ઐસે) પહલે ચા ર  લે લો  તા દ, પીછે સ ય દશન 
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હોગા. નહ  ? શાં તભાઈ ? શાં તભાઈ બચ ગયે.  ક ુ નામ આતા હૈ હમારા હ  

ક ઉનકે (-કાન વામીકે) કારણસે  કતન સા ુ હોનેવાલે થે, વ ેસા ુ નહ  હુએ. 
ઐસા (કથન) ચલતા હૈ. અરે ભગવાન ! પણ સા ુ હોતા હૈ (વો) સ ચા સા ુ કે 
ખોટા ?  ાનચંદ  !  ુ હારે ગાંવમસ ેભી નામ આતા હૈ ઐસા. સા ુ હોનેવાલા 
થા, (પર ુ) ઉસકો (સા ુ દ ા) નહ  હુઈ. પણ સા ુ  કસકો કહના યે ખબર હૈ 
ુજે ? આહાહા !  

છાપામ  બહોત આતા  હૈ.  મર   ય  (-અ યંત  વપર ત)  એ ું  છે  આ 

(કુ લગ)  તો.  અપની  ૂ મકા  ા  હૈ ઔર  ( ુ નરાજક )  ૂ મકામ  કૈસી   

હોની  ચા હયે,  તબ  (- ુ નદ ા  લેતે  સમય)  ઉસક   ૂ મકા  નમલ  કૈસી  હો  
(-હોતી)  હૈ—ઉસક   ખબર  નહ   અને.... ા  કરે  ?  અના દસે....  અરે  ! 
કુદકુદાચાય તો કહત ેહ હ , ( ક) હમારે દુ મનકો ભી કુ લગ ન હો... ય લગ ન 
હો.... ક વો  ય લગ હો  યેગા, (તો) બાદમ ઉસમ  ુંઝવણ (ઉલઝન) આ 

યેગી.  ભાવ( લગ)  તો  હૈ  નહ ,  (ઈસ લયે)  બચાના  પડ,ે  (- તા દ  ન  પળાય 
એનો બચાવ કરવો પડે), (જબરદ તી) રહના પડ.ે સમજમ આયા ? કુદકુદાચાય 
તો  (કહે  છે)  Ô ૂલાચારÕમાં  કે, અરે ભગવાન  ! હમારે  દુ મનકો ભી  ય લગ ન 
હો...  કુ લગ  ન હો....  ક  ઉસમ જો સંડોવાઈ  (-ફસ)  યેગા,  (તો)  પીછે 

(વહાસે)  નકલના ઉસકો બહોત  ુ કલ પડેગા. સમજમ આયા ?.... 
(૧) જગતક—સંયોગક—ઇતની અટપટ  હૈ ઔર 
(૨) સમાજક  અટપટ મ રહના (પડતા હૈ) ઔર 
(૩) ઉસ ે(- ુ નદ ા લેનેવાલેકો)  વભાવકા ભાન હૈ નહ , ઔર 
(૪) વો (- ુ નદશાક ) લી હુઈ  ત ાકા  નભાવ (-પાલન) કરના હૈ, (લે કન)  
(૫) ( ત ાકા પાલન કરનેક ) શ ત હૈ નહ .  

—(ઈસ  કાર) બડ  અટપટ  (દશા) હૈ. સમજમ આયા ? 
યે ( ા કહતે હ વહ) દેખો ! ઓહો ! પહલે, ભગવાન (આ મા)  જસને 

દેખા— ૂતાથદશ   (જો  હુઆ—વહ) સ યક્   હોતા  હૈ. સમજમ આયા ? 
भतूाथ दश (शुनयको दखेनवेाले) अपनी बिुस ेडाले व.े... ઓલામાં (- ાતમાં) 
આ ું‘ ુંને ?  કે  'અપન ે ુ ષાથસ ે(-હાથસે) ડાલે  હુવે'  નમળ .....  ુ ષાથસ ે
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(-હાથસે)  ડાલે  હુએ.  (અહ   સ ાતમાં)  अपनी बिुस े डाले व.े...  સમજમ  
આયા  ?  યહા  ' ુ ક   ુ સ ે ડાલ ે હુએ'  યે  કામ  નહ  આતા ઐસે  કહત ે હ. 
કેવલીક   ુ સ ે ડાલે  હુએ  ક  Ôહે ભગવાન  !  તમે  કહો એ સા ું,  નાખ આમા ં
ભેદ ાન કર  દેÕ (-એમ ન હોય). સમજમ આયા ? 

કહત ેહ,  (शुनयको दखेनवेाले....) शुनयको નામ  ૂતાથકો  દેખનેવાલા. 
દેખનેવાલી  પયાય  હૈ,  ( જસકો)  દેખતી  હૈ  વો  ય  હૈ.  સમજમ  આયા  ? 
દેખનેવાલી  પયાય  હૈ,  આ ય  કરનેવાલી  પયાય  હૈ  (ઔર  જો)  ય  કાલ 
ૂતાથ હૈ વહ   ુ નય હૈ. પણ ભાષા કૈસ ેકરતે હ, દેખો ! अपनी बिुस ेडाले व े

शुनयके अनसुार बोध होनमेाऽस.े... ા કહત ેહ ? વો  યકે લ સે જો બોધ 
હુઆ, વો  ુ નયકે અ ુસાર બોધ હુઆ. સમજમ આયા ? પયાયકે લ સે બોધ 
હોતા થા, વો (અબ)  ય વભાવ  ાયક એક પ હૈ ઉસકા અ ુસરણ કરકે બોધ 
હુઆ. સમજમ આયા ? 

ોતા :  ુ ંછે ? આ 'બોધ' શ દ વાપય  છે ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ાં ? ' ાન' કહા ન ? આ  ા કહતે હ ? યે  ુવ.... 

આ  ુવ... ુવકે...અ ુસાર હુઆ  ાન. 
ોતા : આ તો 'બોધ' આ ું ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : આ બોધ (એટલે) હૈ ન  ાન !  
ોતા :  ુ નએ બોધ આ યોને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  યે યહા, કહા બાત હૈ ? અરે !  ાં ુ ં ાં વળગા ુ ં 

(-જો ું?) તમાર     ાં અ યારે છે ? ફેર છે મોટો. ઇસ લય ેતો કહ  દયા  ક 
' ુ નય અ ુસાર  હુઆ બોધ'   અથાત ્ ુવકે  લ સે  હુઆ બોધ.....  ુવ જો 
ૂતાથ હૈ ઉસકે લ સે હુઆ બોધ.  

ોતા : એવો બોધ કરવા ુ ંક ુ ંતો  ુ એને ?–એમ કહે છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પણ યહા વહ બાત હૈ કહા ? વાંચો તો ખરા. 
ોતા : 'બોધ' ઉપર જ વજન છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  'બોધ' પર હ  વજન  હૈ, યહા ભી ઐસા  હૈ.  ા  હૈ 

દેખો  !  ા  કહતે  હૈ  દેખો  ! शुनयके अनसुार बोध होनमेाऽस.े... ા  કહા  ? 
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शुनयके अनसुार....  ÔशुनयÕકા અથ  ૂતાથ, વહ  વ ુ  ુ નય  હૈ.  ૂતાથકા 
લ  કરનેસે—  કરનેસે—જો બોધ હુઆ ઉસકા નામ સ ય ાન હૈ. 

ોતા : ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એ આહ    જ નથી, આહ  સવાલન ેઅવકાશ જ 

નથી. ભગવાન  પરમા મા  ચદાનંદ  ુવ  હૈ  ઉસક  જહા    હુઈ ઔર  સે  
(- કે સાથ) જો  ાન હુઆ, વો  ૂતાથ અ ુસાર હુઆ— ુ નયકે અ ુસાર 
હુઆ—ભગવાન (આ મા)કે આ યસે  હુઆ. સમજમ આયા ?  હુઆ બોધ— 

પયાય.  પણ  (બોધ)  હુઆ  કૈસ ે ?  ૂતાથકે  આ યસે..... કાલી  ભગવાન 
ય વભાવ  હૈ ઉસકા પયાયસે લ  કરનેસે. પયાયકા લ   ય ઉપર કરનેસે, 
યકે અ ુસાર  ાન  હુઆ— યેયકે અ ુસાર  ાન  હુઆ  (અથાત્)  ુ નયકે,  

જો  ક  ૂતાથ  કાલ  ાન એક પ  હૈ  ઉસકે, અ ુસાર  (સ યક્)  ાન  હુઆ, 
(પર ુ)  પયાયકે  લ સે,  ન મ કે  લ સે,  રાગકે  લ સે  (યા)  ૂ કે  (-શા કે) 
લ સે  ાન હુઆ, વો (સ યક્)  ાન નહ . સમજમ આયા ?  

आ-कमकी िववकेतास.े...ઐસા બોધ  હુઆ,  તબ  રાગ ઔર  ભગવાન 
(આ મા)  ભ   પડ  ગયા અંદર.... વવેક  હો  ગયા.  સમજમ આયા  ?  પણ  વો 
( વવેક),  ય વભાવ—જો  વ ુ  ાયક  ચૈત ય  ભગવાન  એક પ—હૈ  ઉસકે 
ઉપર    કરનેસ ે (તથા)  ઉસકે અ ુસાર બોધ  હોનેસ ે યહ  રાગ ઔર આ મા 
ભ  પડ ગયે.  વશેષ બાત  ા હૈ વો આયેગી. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૨૯ 
ગાથા - ૧૧ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૩,  ુધવાર, તા. ૯-૧૦-Õ૬૮ 
 
યે  સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર  ચલતા  હૈ.  ઉસક   ૧૧વ   ગાથા 

ચલતી હૈ.  ા   થા ઔર  ા ઉસકા ઉ ર હૈ, દેખો ! પહલ ે  વો થા  ક યે 
આ મા અખંડ, અભેદ,  ુ   ચદાનંદ ૂ ત  હૈ....  યવહાર જો બીચમ આતા  હૈ 
(વહ)  યવહાર અંગીકાર  નહ   કરના.  પયાયકા અંશ જો  યવહાર  હૈ અથવા 
રાગ- ષે આ દ ( યવહાર) હૈ વો અંગીકાર નહ  કરના,  ક ઉસસે આ માકો 
લાભ હૈ નહ .–ઐસે પહલ ેકહા થા. પીછે કહા  ક  યવહાર પરમાથકો કહનેવાલા 
હૈ—પરમાથકો બતાનેવાલા  હૈ. પરમાથ જો  કાલી  ાયક વ પ— ુવ અભેદ 
ચૈત ય વ પ—હૈ ઉસકો  યવહારનય બતાતા હૈ, જતાતા હૈ  ક દેખો ! યે વ ુ. 
તો  ઐસે  પરમાથકો  બતાનેવાલા  યા  કથન  કરનેવાલા  ઐસા  યવહારનય   

અંગીકાર  નહ   કરના  ?  જો  (-ય દ)  યવહારનય અંતવ ુકો  બતાતા  હો,  તો 
ઉસકો અંગીકાર   નહ  કરના ? ઐસા  શ યકા   થા.  

ઉસકે ઉ રમ વો હૈ  ક  યવહારનય સબ અસ યાથ હૈ. સમજમ આયા ? 
એક સમયક  પયાય.... વ ુ,  કાળ  વ ુ  હૈ.  વ ુ,  ુવ, સામા ય  હૈ ઉસમ 
જો એક સમયક   વશેષ...  વશેષ અવ થા  હૈ  (ઉસે) ભી યહા અ ૂતાથ કહ  

હૈ—વો  હૈ  હ   નહ ,  ક  ઉસમસ ે નયી  પયાય  (આતી  નહ  ઔર)  અપના 
યોજન  સ  હોનેમ પયાયકા—અંશકા આ ય કામ કરતા નહ . સો વો એક 

સમયક  પયાયકા આ ય કામ નહ  કરતા (અથાત્) નયી શાં ત,  ા, અ ુભવ 
આ દ પયાય ઉ પ  નહ  (હોતી), તો વો પયાય Ôનહ  હૈÕ ઐસા (કહનેમ આયા 
હૈ).  

પયાય  'હૈ', છતાં વો  યવહાર  હૈ—પયાય  યવહાર  હૈ....  ય  કાળ  

વ ુ  હૈ  યે  ન ય હૈ (ઔર) એક સમયક  પયાય  યવહાર હૈ. તો વો  યવહાર 
'નહ   હૈ' ઐસા ગૌણ કરકે  (કહા  હૈ). પયાયકો  (સવથા)  'નહ   હૈ' ઐસા નહ  

(કહા),  પણ પયાયક   ુ યતા  ન  કરકે,  ગૌણ  કરકે  ('નહ   હૈ' ઐસા  કહા  હૈ). 
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કાલી  ય વભાવમ અનંત આનંદ આ દ પડા હૈ, તો ઉસકે આ યસ ેઅપનેકો 
આનંદ ઔર અ ુભવ—સ ય દશન હોતા  હૈ.  (ઉસ)  યોજનક   સ  કરનેકો 
એક સમયક  પયાય ઔર રાગ- ષે—સબકો 'નહ  હૈ' ઐસા ગૌણ કરકે કહનેમ 
આયા હૈ. સૌભાગભાઈ ! હવે આટ ુ ંતો આ બ ું હા ું છે, બે  દ' થી ચાલ ેછે 

આ. સમજમ આયા ?  
'આ મા' હૈ ન આ મા ? ઉસમ દો અંશ હૈ. પરવ ુ પર(મ) રહ . અપને 

આ મામ દો અંશ હૈ : (૧) એક  કાળ   ુવ અંશ ઔર (૨) એક વતમાન પયાય 
અંશ.  વો  કતની  પયાય—અ ત વ  ુણ આ દક—તો  નમલ  હૈ ઔર  કતની 
રાગા દ  પયાય અ ુ — વકાર   હૈ.  (ઇસ કાર આ મામ)  દો અંશ  હૈ.  હવે  દો 
અંશમસે,  એક  અંશ  જો  વતમાન  અવ થાકા  હૈ  ઉસકો  ગૌણ  કરકે  (ઉસીકો) 
' યવહાર' કહા હૈ.  યવહારકા અથ ‘નહ  હૈ‘ ઐસા હૈ—વો ચીજમ હ  નહ  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

એક સમયક   પયાય  'હૈ'—અંશ  હૈ,  પણ  ઉસકો  ગૌણ  કરકે  (Ôનહ   હૈÕ 
ઐસા  કહા  હૈ),  ક  ઉસકે  આ યસે  આ માકો  લાભ  હોતા  નહ .  શાં ત, 
સ ય દશન,  અ ુભવ, આનંદ ઔર  ુ ક   ઉ પ   (-સંવર)  ને  ુ ક   ૃ   
(- નજરા)—વ ે પયાય( પ)  અંશકે આ યસે  ન  હોનેસ ે (-હોતે  નહ ),  (પર ુ) 
વ ુ  કાળ   ાયક  ચદાનંદ વ પ  હૈ  ઉસક     કરનેસે—ઉસકા  આ ય 
લેનેસે—સ ય દશન આ દ  ુ  ઉ પ  હોતી હૈ (-સંવર) ઔર ઉસકે આ યસે 
ુ ક   ૃ  હોતી હૈ (- નજરા) ઔર ઉસકે આ યસે  ુ   ૂર  (- ૂણ) હોતી 

હૈ  (-મો ).  નવનીતભાઈ  !  સમજમ આયા  ?  ઉસ  કારણસે  દોન  અંશ  ઉસકે  
(-આ માકે) હોને પર ભી, એક  ુ ય અંશ જો  ય  કાળ  હૈ ઉસકો 'સ યાથ' 
કહા ઔર  પયાયકા અંશ  ( વયંકા)  હોને  પર ભી  ઉસકા આ ય  કરનેસ ે લાભ 

નહ  હૈ, (ઇસ લય ે'અસ યાથ' કહા હૈ). જૈસ ેપર યકા આ ય કરનેસ ેલાભ 

નહ  હૈ, ઐસે એક સમયક  પયાયકા આ ય કરનેસ ે(ભી) લાભ નહ  હૈ. (ઔર) 
જૈસ ેપર ય આ મામ નહ  હૈ, ઐસે એક સમયક  પયાય ' યમ નહ  હૈÕ ઐસે 
ગૌણ કરકે,  ઉસકો  યવહાર  કહકે  'નહ   હૈ' ઐસા  કહનેમ આયા  હૈ. સમજમ 
આયા ? 
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યારે  ાત  દયા  ન જલકા ?  ક જલ કાદવ મ ત જો  હૈ....    બલ 

કાદવસે  જલકા  મલન  હોનેસ ે (જલ)  મ લન  હુઆ,  તો  બહુત  લોગ  મ લન 
(જલ)કો હ  અ ુભવતે હ. જલકો  નહ   નનેવાલે....જલકા  વભાવ  વ છ 

નમલ  હૈ  ઉસકો  નહ   નનેવાલે...કાદવ  સ હત  જલકો  હ   બહુતસે  લોગ 

અ ુભવતે હ.  કતને  ાણી અપને  ુ ષાથસે  નમલી ઔષ ધ ડાલકર, જલ ઔર 
મેલકો  ભ  કરકે,  નમલ જલ હૈ ઉસકા અ ુભવ કરતે હ. વો ભાષા આયી ન ? 
દો  કાર આયા. सहज एक िनम लभावपनसे ेउस जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह.... 
સમજમ આયા ? 

એમ  અહ યા  હવે  ( સ ાતમાં)  કતને  હ   ાણી.....યહા  ( સ ાતમ) 
' કતને' શ દ નહ   લયા  હૈ, સ ુ ચય બાત  લયા  હૈ  પીછે ભી.  (કહત ે હૈ)  ક 
આ મા ઔર  બલ કમકે સંબંધસ ેઅના દસ ેઆ મા મ લન હુઆ હૈ. ભગવાન 
આ મા  ( વભાવસે)  તો  નમલાનંદ  ુ   ચૈત ય  વ ુ  હૈ,  પણ  પયાયમ—
અવ થામ—હાલતમ—કમકે  ન મ કે સંબંધસ ેનૈ મ ક દશામ મ લનતા ઉ પ  

હુઈ  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  તો  કતને  (-અ ાની)  ાણી  મ લનતા  નામ 
યવહારમ—જો  ક  પર  હૈ  ઉસમ—હ   ૂઢ  હોકર  ઉસકો  હ   અ ુભવતે  હ. 
સમજમ આયા ? એક સમયક  જો ( વકાર ) અવ થા હૈ વો મૈલી હૈ–મ લન હૈ– 
અ ુ  હૈ (ઔર) વો  યવહાર હૈ. ખરેખર, આ મા–વ ુમ વો નહ  હૈ. છતાં—
ઐસા હોને પર ભી—અના દસે અ ાની અપની વ ુકે  વભાવ ઉપર લ  અને 

 નહ  હોનેસે અને વતમાન મ લન પયાય ઉપર   હોનેસ ેઆ માકો મ લન 
હ  અ ુભવ કરતે હ. સમજમ આયા ?  

ઔર  કતને भतूाथ दश....  ઉસમ  શ દ  ‘ કતને‘  નહ   લયા.  બેય  શ દો 
વાપરવા  છેન ે ?  કે  भदूो सुणओ... તૂાથ  ુ નય...  ૂતાથ  ુ નય.  તો 
भतूाथ दश.... ભગવાન આ મા એક સમયમ  ૂણ વ ુ....  ૂણ વ ુ....હૈ ઐસા 
भतू—‘છતો’  કાળ  એક પ  વભાવ  હૈ  ઉસકો  દેખનેવાલા....  દેખનેવાલી  તો 
પયાય  હૈ.  એટલે  કોઈ  પયાયકા  નષેધ  કર  દે  ક  (પયાય)  હૈ  હ   નહ ,  તો 
દેખનેવાલી પયાયકા  નષેધ હો  તા હૈ. સમજમ આયા ? તો, દેખનેવાલી પયાય 
હૈ વો  ૂતાથકો દેખતી હૈ. ભાષા તો.... ગાથા ઐસી હૈ— ુ ેક  રકમક  બાત હૈ. 
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સૌભાગભાઈ !  કસીકો લાખ, દો લાખ  દયા હો. ( ફર કહે :) Ôબાર આના, ટકા ું 
યાજ દેતે હો, તો પૈસા (- ૂલ રકમ) તો લાઓ પહલે ?Õ (ઉ ર :) Ôપૈસા નહ  હૈ, 
યાજ દગે.Õ (  :) Ô યાજ  ા કરે ? બહુત  યાજ  લયા, લાઓ  ૂલ રકમ.Õ 
(ઉ ર :) Ôરકમ નહ  હૈ, કરો ફ રયાદ કરની હો તો.Õ કોઈ ઐસે કહ દે  કતને  યો ! 

ોતા : અ યારે  યાજ........... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એમ છે. 

યહા  તો  કહતે  હૈ,  ભગવાન...  'ભગવાન'  તો આ માકો  કહત ે હ અભી 
(યહા) તો. ભગવાન–પરમા મા, ભગવાન આ માકો કહતે હ  ક  ુ ! અના દસ ે

તેરે (સંયોગમ) કમ (હૈ વહ) કોઈ દૂસર  ચીજ હૈ, તેરે  વભાવસ ે વલ ણ કોઈ 
(અ ય)  ચીજ  હૈ.  યે  વલ ણ  ચીજ  ઉપર  તેરા  લ   હોનેસે— ન મ   ઉપર, 
સંયોગ ઉપર લ  હોનેસે—સંયોગીભાવ,  વકાર ભાવ, મ લનભાવ ઉ પ  હુઆ 

હૈ (તથા) ઉસ ઉપર   હોનેસ ેઉસમ  વમો હત હોતા હુઆ  ૂઢ  ાણી ઉસકો 
હ  અ ુભવતા  હૈ  ક  મ  વો  હ  આ મા  હૂ.  સમજમ આયા ?  પણ સ ય  

ઐસા  ન  લેકર  (-માનતા  હુઆ),  યહા  (કહત ે હૈ  ક)  भतूाथ दश— કાલી 
ાયકભાવ ઉપર દેખનેવાલા— शुनयके अनसुार बोध होनमेाऽस ेઅથવા  કાલ 

ાયક વભાવ જો હૈ ઉસકા લ  કરનેસે— યેય બનાનેસે—આ ય કરનેસે જો 
બોધ હુઆ..... આ ુંન ે? ભીખાભાઈ ! આ 'બોધ' આ યો હતોને તમારે કાલ ? 

भतूाथ दश (शुनयको दखेनवेाले) अपनी बिुस ेडाले व ेशुनयके अनसुार 
बोध होनमेाऽस ेउ....  ા કહત ેહ ? ભગવાન આ મા  ુવ.... ુ .... ુવ.... 
ુવ.....એક પ....એક પ....હૈ ઉસકા આ ય કરનેસે—ઉસકો દેખનેસે—ઉસકા 

અ ુસરણ કરતે  હુએ—જો  ાન  હુઆ, (ઉસ)  ાન  ારા ઉ પ  आ-कमकी 
िववकेतास.े...  ૂતાથ તરફ   ગઈ તો આ મા પરસ ે ભ  હો ગયા. પયાયમ જો 
કમકા  સંબંધ  થા,  વો  ઈસ ઓર  ઢલનેસે— ૂતાથ  ઉપર    હોનેસે— ૂતાથ 
નામ  ુ નય  (નામ)  વ ુકે  અ ુસાર  બોધ  હોનેસે—પરસ ે ભ   હો  ગયા. 
સમજમ આયા ? નેમચંદભાઈ ! આવી ચીજ ! 

 આહાહા ! આ  ૂળ ચીજ છે. ઉસન ેઅનંતકાલસ ેવો વા ત વક પદાથ–  
(જો)  એક પ  વ પ  ભગવાન  (આ મા)  સહજ એક  ાયકભાવમા   પદાથ– 
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ચીજ હૈ, ઉસ પર લ –આ ય–   કયા હ  નહ . તો કહત ેહ  ક,  યવહાર 
વમો હત  ાણી તો ઐસ ેહ  હ. પણ  વવેક કો, અપને  ુવ વભાવ ઉપર આ ય 
કરનેસ ેજો બોધ  હુઆ  હૈ વો બોધમ તો, અપને આ મા તરફ   હો ગઈ  હૈ 
(ઔર ઉસસે) રાગ અન ેકમસ ે ભ  હો ગયા હૈ. સમજમ આયા ? 

વો  ‘કમસે  ભ   હુઆ‘  ઉસકા  અથ  યહ  હૈ  ક  યહાસ ે (બા કા)  લ  

છોડકર યહા  ૂતાથક    હુઈ તો કમકા ભી લ  છૂટા (ઔર) ઐસા (- ૂતાથ) 
યકા  લ   હુઆ  (તો)  રાગકા ભી  લ   છૂટ  ગયા.  સમજમ આયા ? અથાત્ 

બ હલ ી જો    થી,  વો અંત   કરકે  વ ુ  જો  ુવ અંતરમ  હૈ  (ઉસકો 
પકડનેસે)—અંત  કરનેસે— યેયકે અ ુસાર બોધ હોનેસે—અંત ુખ હોનેસે 
(ઉસકા) બોધ હુઆ. વો બોધમ, બ હ ુખ વ ુ—રાગા દ, કમ આ દ  ભ  હો 
ગય ે(ઔર) અપને  વભાવમ એકા  હો ગયા. સમજમ આયા ?  

अपन ेपुषाथ  ारा.... યહાસે  ુ  હોતા  હૈ આજનો ( વષય) તો.... अपन े
पुषाथ  ारा आिवभू त िकय ेगय ेसहज एक ायकभावके कारण.... ા કહત ેહ 
અબ ? अपन ेपुषाथ  ारा.... અપની વીયગ ત.... જો વીય  હૈ  ુ ષાથ ઉસક  

થ ત રાગ ઔર પયાય ઔર  ન મ મ  ઝૂક ગઈ થી.  (અબ)  વો વીય અંદરમ 
ઝૂકા— યેય તરફ વીય ઝૂકા. (તો), વીયકા  ુ ષાથ અંતરમ ઝૂકનેસ ેपुषाथ  ारा 
आिवभू त िकय ेगय.े...  ( ુ ષાથને)  ા  કયા  ? सहज एक ायकभावके.... 
વાભા વક એક  ાયકભાવકો આ વભાવ  કયા— ગટ  કયા.  ' ગટ  કયા'કા 
અથ  ?  ક  ( ાયકભાવ)  હૈ  તો  સહ ,  વો  ાયકભાવ  ગટ  નહ   હોતા.  પણ 

પયાયમ જો લ   રાગા દકા  થા,  તો  ાયકભાવ  મ– ાનમ  ગટ  નહ  થા. 
(અબ,  ાનમ  આયા  તો  Ô ગટ  કયાÕ–ઐસા  કહત ે હૈ)  સમજમ  આયા  ? 
માલચંદ  ! યહ બહુત  ૂ મ બાત હૈ. ઐસે ( બના સમજે) Ôદયા પાલના,  ત 
લેના, કરો–દયા પાલો, ભ ત કરો ધમ હોગાÕ ઐસી (બાત) નહ  હૈ (ઐસે) કહતે 
હ.  ુરાના ધમ (-મા યતા) ઐસા હૈ ન  ુ હારા ? હૈ  ક નહ ? 

ોતા : અબ નહ . 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  અબ  નહ ,  મ  તો  ુરાનેક   બાત  કરતા  હૂ.  ુ હારે 

બાપકે બાપ ઔર  પતા  કરતે હ ગ ે ક નહ  ? 
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અરે ભગવાન ! તેર  દયા  ુને ક  નહ . તેરે  વનમ (-અ ત વમ)  જતની 
શ ત હૈ ઈતની ક ુલ નહ  ક  તો  વન—‘મ હૂ નહ ‘ ઐસે (માનકર)  ૂને તેર  

હસા  ક . સમજમ આયા ?  વ ુ અખંડાનંદ  ૂણ  ુ  હૈ—અનંત  ાન-દશન 
સામ યસ ેપ ર ૂણ  ુ હૈ—ઉસકે સ ુખ ન હુઆ ઔર રાગા દકે સ ુખ હોકર 
'યે મ હૂ'–(ઐસા માના) તો  ૂરે  યકા ઉસને  ૂન  કયા. ઉસક  (-અપની) દયા ન 
રહ—આ ( ય વભાવ મ) નહ ....આ નહ ....(મ તો) આ (રાગા દ). સમજમ 
આયા  ?  આહાહા  !  ૂણાનંદ  ુ  ુવ વ પ  ચૈતન ય  હૈ  ઉસકા  લ   નામ 
આ ય  ન  કરકે  (અથાત ્ ઉસકે)  સ ુખ  ન  હોકર—ઉસસે  વ ુખ  હોકર— 

રાગા દકે  સ ુખ  હોકર  (ય દ  રાગા દકો)  અપના  માના,  તો  કાલી  વનક  

હસા  કયા  ક  મ  ઐસા  (-ચૈત ય ય)  નહ .....  મ  ઐસા  નહ .....  મ  ઐસા 
(રાગા દમય) હૂ.  ાનચંદ  ! સમજમ આયા ?  

તો કહત ેહ, अपन ेपुषाथ  ारा आिवभू त िकय.े...  ા આ વ ૂત  કયા ? 
ગટ  કયા.  ા  ગટ  કયા ?  ક ઢકા હુઆ થા વો  ગટ  કયા. પહલ ેકહા થા  
ક Ô ાયકભાવ ઢકા હુઆ હૈ.Õ ' તરોભાવ'કા અથ ઢકા હુઆ હૈ. (લે કન) ઉસકા 
અથ  ા ?  ક  ુ ય-પાપકા  વક પ ઔર એક સમયક  પયાય ઉપર   હોનેસે 
ાયકભાવ જગતમ  હૈ  ક  નહ   (ઉસકા  યાલ  ન  હોનેસ ે વહ)  ઢક  ગયા  થા. 

સમજમ આયા ? 
વ  ુ 'છતી'  હોને  પર  ભી  યાલમ  ન  લયા,  તો  'ઢક  ગયા  થા'  ઐસા 

કહનેમ  આતા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  ઔર  ૂતાથદશ   હોકર  જબ  યાલમ 
(આયા  ક) Ôઓહો ! વ ુ  ૂણાનંદ મ હૂÕ—ઐસી   હુઈ, તો આ મા ઐસા હૈ 
(-ઐસી ક ૂલાત હુઈ. ઇસ કાર) જૈસા  વન ઉસકા હૈ—ઐસી ક ૂલાત હુઈ 
(તો) આ માક   દયા  હુઈ—આ માક  અ હસા  હુઈ. સમજમ આયા ?  'अिहंसा 
परमो धम:' વો હૈ. 

(કોઈ માનતા હૈ), પરક  દયા પાલે, ( ુભરાગ પ)  યવહાર હૈ, વો 'अिहंसा 
परमो धम:' હૈ. યે પરમ ધમ હૈ ? ભગવાન આ મા  ૂતાથ  કાલ  ુ ાનંદ  ુ હૈ. 
એક સમયકા અંશ હૈ ઉસકા લ  છોડકર,  ૂણ  ુ હૈ ઉસકા અવબોધ— ાન 
કરનેસ ેકમ ઔર આ મા(કા)  વવેક હો ગયા.  વવેક હોનેસે— ભ  (-ભેદ ાન) 
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હોનેસે— ાયકમા  જો સહજ એક  ાયક વભાવ  હૈ  વો  ગટ  હુઆ.  Ô ગટ 
હુઆÕ નામ  મ આયા,  ાનમ આયા. (ઔર)  ાનક  પયાયમ  ૂરા  ેય આયા 
તો  ' ગટ હુઆ' ઐસા કહનેમ આતા  હૈ. સમજમ આયા ? કહો, શાં તભાઈ ! 
સમજમ આતા  હૈ  ક નહ  ? હમારે શાં તભાઈ સા ુ હોનેવાલે  થે. હમારે ઉપર 
આરોપ દેતે હ  કતને (લોગ)  ક, કોઈ કોઈ સા ુ હોનેવાલે થે ઉસકો અટકા  દયા. 
અરે ભાઈ ! સા ુ સ ચા (હોનેવાલે) હો તો ઉસકો અટકાવ ેકૌન ? અરે ! અટકાવ ે
કોણ—રોકે કોણ અન ેબનાવ ેકોણ અને આપે કોણ ? અરે ભગવાન ! ..... 

આહાહા ! અરે ! સા ુપદ... બાપા ! ભગવાન !  યે તો 'ભગવાન'પદ હૈ. 
આહાહા  !  અહ   તો  કા  વષય  (ઐસા)  પરમા મા જહા  નજરમ  પડા  તો 
'પરમા મા  ગટ હુઆ' ઐસે કહતે હ યહા તો. (શ ત પ)  હૈ તો થા (-હુઆ). 
વ ુ સ ચદાનંદ  ુ,  ૂણ આનંદકદ  ુ  હૈ. પણ   ક  તો વો ‘ ગટ હુઆ‘ 
ઐસે  યહા  કહનેમ આતા  હૈ. સમજમ આયા ?  ૂલ ચીજક  ખબર નહ  ઔર 
ઉપરસ ે(બા મ ઐસા ઉપદેશ  દયા  તા હૈ  ક) Ôસબ કરો.. કરો.. આ કરો..Õ 
ા કરે   ુ? વો તો સબ પ ર મણક   યા હૈ. સમજમ આયા ?  

પ ર મણકા ભાવ  જસમ નહ  (ઐસા આ મા) તો  ાયક  ચદાનંદ  ુવ 
હૈ.  અનંત  સ ..... સ .....અનંત  સ .... જસમ  (-ઉસમ)  પડ ે હ,  ક 
અપની  સ  પયાય હોનેવાલી હૈ (ઔર) ઐસી પયાય (ભા વમ) અનંતી હોગી. 
(ઐસી અનંત પયાય હોનેવાલી હૈ) તો અનંતી–સબ પયાયકા  પડ (ઐસા)  ય 
અંદર પડા હૈ. (ઇસ કાર) એક આ મા, અનંત પરમા મ વ પ હૈ. 

(  :) એક આ મા (અનંત પરમા મ વ પ) ? 
(સમાધાન :) (હા), પયાય હૈ ન ?—પરમા મા,  સ  યે પયાય હૈ. તો વૈસી 

પયાય સા દ-અનંત જો  ગટ હોગી,  યે સબ આ માક  શ તમ પડ   હૈ  (ઔર 
ઐસા) સારા  ય પડા હૈ. ઐસ ેપરમા માક—પરમ વ પ ભગવાન આ માક—

 કરનેસ ેવો  ાયકભાવ સહજ  ગટ હુઆ... આ વભાવ હુઆ. ( ગટ) નહ  

થા વો આ વભાવ હુઆ. 
ીમ  માં (છ પદના પ માં, વષ ૨૭) આવે છેન ેભાઈ ? એમ કે,  ાએ 

કેવળ ાન  ગ ું  છે.—ઐસા કહા  હૈ. લો  !  ‘કેવળ ાન  ગ ું‘  (ઉસકા)  ા 
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અથ હૈ ?  'કેવલ ાન ૂ ત મ હૂ' ઐસા અ ુભવ— મ આયા તો  'કેવળ ાન 
ગ ું' ઐસા  કહનેમ આતા  હૈ. આહાહા  ! આ  (આ મા)  તો અકેલા  ાનકા 
ૂંજ  હૈ,  વ ુ અકેલી  ાનક   ૂંજ  હૈ. બસ,  કેવળ  ાન—અકેલા  ાન  મ  હૂ. 

ઐસા ( વીકાર કરન ેપર) 'કેવલ ાન પયાય હોગી' ઐસા  તીતમ આ ગયા. આ 

(આ મા)  એક  હ   ( ાન પ)  ચીજ  હૈ,  એક  ાન વ પ  વ ુ—ચીજ  એક 
(આ મા)  હ   હૈ.  (-ઐસા  વીકાર  હુઆ)  તો  (ભા વ)  પયાયમ  અકેલા  ાન 
રહેગા,  (પર ુ)  રાગા દ  નહ   (રહેગા), અ પ પના  નહ   (રહેગા).  (ઈસ કાર) 
ઐસી  ા હુઈ તો  ામ કેવલ ાન  ગટ હુઆ હૈ (ઐસા કહનેમ આતા હૈ). 
સમજમ  આયા  ?  વતમાન  (કેવલ ાન)  મૌજૂદ  ન  હોને  પર  ભી,  અકેલા 
ાનાનંદ  ુ મ  આનેસ ે ' ામ  કેવળ ાન  હો  ગયા'  (ઐસા  કહતે  હ). 

સમજમ આયા ? આહાહા !  
ા કહતે હ ? દેખો ! पुषाथ  ारा आिवभू त िकय ेगय.े... દેખો ! કોઈ કમકા 

મંદ પડના હુઆ—દશનમોહ મંદ હુઆ, કમક   થ ત-રસ મંદ હુઆ—તો અપના 
આ મા  ગટ  હુઆ ઐસા નહ  કહા. अपन ेपुषाथ  ारा....  વસ ુખ  ુ ષાથ 
હુઆ  વો  ારા  ભગવાન सहज एक ायकभाव....  વ ુ....  વ ુ....  વ ુ.... 
વ ુ આ મત વ  ગટ હુઆ— મ,  યાલમ આયા.  વક પક  એકતા ુ મ 
વો આ છા દત થા,  (અબ)  ન વક પ   હુઈ તો  મ ભગવાન આ વભાવ 
હુઆ— મ પરમા મા સમીપ આ ગયા.  સે ભગવાન  દૂર થા.... સમજમ 
આયા ?  ુ ય-પાપ ઔર એક સમયક  પયાયક   ુ મ પરમા મા  દૂર થા,  તો 
( ન વક પ)    જહા  હુઈ  યાં  (-તબ)  ભગવાન  મ  સમીપ  આ  ગયા. 
સમજમ આયા ? ज सिंणिहदो अा... આવે  છે ને ?  ‘ નયમસાર‘માં  (ગાથા 
૧૨૭માં) આવે  છે. सिंणिहदो अा.....  જેની  માં આ મા  સમીપ  છે,  જેથી 
ાનપયાયમાં આ મા સમીપ વત છે.... ઓહોહો ! આચાય એ કઈ કઈ શૈલીએ 

વાત કર  છે ! સમજમ આયા? જો દૂર થા, વો સમીપ આયા. ( ય) સમીપ તો 
હૈ  હ ,  પણ    સમીપ  (ઐસ ે યક )  કયા  તો  (ભગવાન આ મા)  મ 
'સમીપ હૈ' ઐસા કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા ? એક ગાતા હતાને ભાઈ ? 
પોપટભાઈ (સંત વઢવાણવાળા) ગાતા હતા. 



[534]                                 સમયસાર યા ત, ભાગ- ૧                              [ ૂવરગ 

દૂર કા  ુ દોડ  ું, મારે રમત રમવી નથી... 
હે  ુ !  ૂણાનંદનો નાથ !  દૂર  ાં ખસ ેછો ? મારે આ રમત રાગ અને 

એકતાની રમવી નથી. 
દૂર કા  ુ દોડ  ું, મારે રમત રમવી નથી... 

ુ ય-પાપની  એકતાની  રમત  (રમવી  નથી).  હવે  ુ ં દૂર  ાં    છો  ? 
સમજે ?  ાનચંદ  ! ભગવાન આ મા  મ સમીપ  લયા (તો) દૂર થા વો હટ 
(- નકટ આ) ગયા. સમજમ આયા ? આહાહા  ! અ યમતમ કહત ેહ ન ? વો 
કૃ ણકા..... ુરદાસ થા ન ?  ુરદાસ. (ઉસક ) આંખે બંધ થી (અથાત્) અંધા.. 
અંધા થા. તો (ઉસને) કૃ ણકા હાથ પકડ  લયા.....હાથ પકડતે હ કૃ ણકા. ( ફર) 
કૃ ણ  હાથ  છુડાકે  ચલ ે ગયે.  યે  ( ુરદાસ)  તો  અંધા  થા,  (વહ  કહતા  હૈ  :)  
Ôભગવાન  !  ુમ  ચલ ે ઓ,  પણ  મેરે  ાનમસ ે નહ   ચલે  ઓગે.Õ  ઐસા 
ુરદાસ કહતા હૈ. સમજમ આયા ? Ôમેરા હાથ તરછોડ કર  ુમ છૂટ (-ચલે) ગયે, 

મેરે  ાનમસ ેનહ  છૂટ  ઓગે.Õ એમ જહા રાગમ એકતા થી, (ઈસસે) મ અંધા 
થા  (ઔર)  તબ  તો  મ  વ પસે  દૂર  હો  ગયા  થા.  સમજમ આયા  ?  અબ  મ 
વ પક  સમીપ આયા તો મેર   ાનક   મ તરવરતા હૈ  ક આ મા હ  ભગવાન 
હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! સમજમ આયા ?  

અપની વતમાન  ાનક  પયાયને  ૂરે  યકો  ેય બનાયા.... ૂરે  યકો  ેય 
બનાયા તો વો  ેયકે (- યકે) અ ુસાર જો બોધ હુઆ... વો તો (બાતકો) ઐસ ે

લયા હૈ, નહ  તો યહા  ાનક  પયાયન ે( યકો)  ેય બનાયા તો  ેયકે (- યકે) 
અ ુસાર હ   ાન હુઆ.....સમજમ આયા ? शुनयके अनसुार હ   ાન હુઆ.... 
शुनयके अनसुार હ  बोध  હુઆ. પરકે અ ુસાર બોધ હોતા થા, વો તો અ ાન 
થા. અલૌ કક બાત હૈ ભાઈ ! સમજમ આયા ? યે તો હ  સ ય દશનક  બાત 
ચલતી હૈ હ . સ ય દશનક  ગાથા હૈ ન યે ?  

કહતે હ  ક आिवभू त िकय ेगय ेसहज.... सहज =  વાભા વક વ ુ. एक....  
વ ુ તો એક હ  હૈ. વો તો  વકાર અનેક થા. અનેક થા ન ?  िवपता ूगट ह ै
ऐसा अनभुव करत े ह—ઐસા  આયા  થા  ન  પહલ ે ?  અ ાની  વ કો  યાની 
અનેક પતાકા અ ુભવ કરતે હ.  ભ - ભ   વક પ..... ભ - ભ  દયા-દાનકા 
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(રાગ).....  ભ - ભ   ુભ-અ ુભભાવ..... (ઈસ કાર) અનેકકા અ ુભવ કરત ે
હ. —(ઐસા) પહલ ેઆ ગયા  હૈ  ( ક)  िवपता ूगट ह ैऐसा अनभुव करत ेह, 
(જબ  ક) યે ( ાની) એક પ ( ય)  ગટ હૈ ઉસકો અ ુભવ કરતે હ. સમજમ 
આયા ? ચીજ (-આ મા) કૈસી હૈ ઉસકો પહલે સમજમ લેના પડગેા  ક નહ  ? 
ક ઐસે કે ઐસે હોગા ધમ ઉપરસ ે?  

તો કહત ેહ  ક सहज एक ायकभावके कारण.... અહ  તો ક ુ ંકે सहज 
एक ायकभावके कारण....  ુ ષાથ  ારા  જો  ગટ  હુઆ  વો....  उस े
(आाको) िजसम एक ायकभाव ूकाशमान ह.ै... વો તો ઈસ કારણસે  ાયકભાવ 
ગટ  હુઆ ઐસે કહતે હ.  જેમ ઓલામાં  (- ાતમાં) ક ું હ ુંને જળમાં ?  કે  
सहज एक िनम लभावपनसे ेउस जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह.... िनम लभाव. ઐસ ે

એક  ાયકભાવ  ચદાનંદકે  કારણ,  નમળ  કાશમાન  ાયકભાવકા  અ ુભવ 
કરતે હ, બસ. સમજમ આયા ?  યો, યહા તો  રાગ- ષેકા અ ુભવ  હુઆ હ  

નહ—રહા  હ   નહ   એમ  કહે  છે  ભાઈ  !  સ ય દશન  હુઆ  તો  રાગ- ષેકા 
અ ુભવ રહા હ  નહ  ઐસે કહતે હ. અકેલા  ાન(કા અ ુભવ રહા). 

દેખો ભાષા  !  (-બાત)  દો  હુઈ.  દેખો  !  પહલે  ા  કહા થા ? सहज एक 
िनम लभावपनसे ेउस जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह.... જલમ ઐસે  લયા  હૈ. 
એમ યહા  ( સ ાતમ) અકેલા  ાયકભાવ.... ભાષા  ા  લયા  હૈ ઉસમ ?  ક 
सहज एक ायकभावके कारण उस े (आाको) िजसम एक ायकभाव 
ूकाशमान ह.ै... એક પ  ાયક.....એક પ  ાયક....ઐસા અ ુભવમ ायकभाव 
ूकाशमान ह.ै.. પહલ ેકહા થા ન ?  ક सहज एक ायकभावके कारण... એમ. 
ઉસસે બોધ  હુઆ  (ઔર) વો  મ  લયા, તો  ાયકભાવકે કારણ  िजसम एक 
ायकभाव ूकाशमान ह.ै... યે  કાશમાન ( ય)  મ આયા, અ ુભવમ આયા 
(અથાત્)  ઉસકા અ ુભવ કરતે હ. અકેલા  ાયકભાવકા હ  અ ુભવ કરતે હ 
સ ય .  (ઉસકો)  ુ કા  હ   અ ુભવ  હૈ,  અ ુ કા  અ ુભવ  હૈ  નહ . 
આહાહા ! જુઓ ! યે ચૌથે  ુણ થાનસ ેબાત લી હૈ. સ ય  હોના (-હુઆ) 
ઉસક  તો બાત હૈ. 
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भयूमिदो ख समािदी हविद जीवो । સમજમ આયા  ?  (પયાયમ) 
અ ુ તા  હૈ વો તો  ેયમ ગઈ, પરમ ગઈ. અપના  ુ   ેય  ાયક વભાવ..... 
અપના  ુ   ેય  ાયક વભાવ  હૈ  ઉસકો  ેય  બનાનેસ ે ુ   ાયકભાવ  હ  

કાશમાન—પયાયમ  અ ુભવ—હોતા  હૈ.  રાગકા— યવહારકા—જો  વક પ 
હૈ....  કહતે  હૈ  ન લોગ ?  ક  યવહાર.....  (યહા કહતે  હૈ  ક) ધમ   યવહારસે 
ુ ત હૈ. સમજમ આયા ?  ાતાકા  ાન હુઆ તો વો અ ુ તા  ાતાકે  ાનમ 
(પર ેય પ રહ  તી હૈ).  વ ેય આ મા ઔર પર ેય રાગ—ઐસા  ાતા,  વ-
પરકા  કાશક રહ  તા  હૈ,  (પણ) અપનેમ  રાગકા અ ુભવ કરતે  હૈ ઐસા  હૈ 
નહ ,  ક વ ુમ રાગ હૈ નહ . સમજમ આયા ?  

કતની બાત  કરતે  હ ?  દેખો  ! एक ायकभाव ूकाशमान ह ैऐसा अनभुव 
करत ेह.... 

(   :)  યો,  પણ  ુ નયકે  અ ુસાર  સ ય દશન  હુઆ,  ૂતાથદશ  

હુઆ, તો ઈતનેમ સબ આ ગયા (-કાય હો ગયા) ? રાગ-બાગ (હૈ વે) કહા ગયે ? 
તીન કષાયકા ભાવ (તો) હૈ ન ? 

(સમાધાન  :)  પરમ  ગયે.  અ ૂતાથ....અ ૂતાથ....મેર   ચીજમ  હૈ  નહ , 
(અરે!)  મેર  પયાયમ (ભી હૈ) નહ .  યમ (તો  હૈ) નહ ,  ુણમ (તો  હૈ) નહ , 
મેર  પયાયમ (ભી હૈ) નહ— યવહાર મેર  પયાયમ હૈ નહ .  ાનચંદ  !  

 ૂ કહા  !  ા  કહા  દેખો  ! એક  ાયક...  िजसम—જેમાં एक ायकभाव 
ूकाशमान ह ै ऐसा अनभुव करत े ह...  સમજે  ?  ા  કહા  સમજમ  (આયા)? 
સ ય કો.. સ ય કો અકેલા  ાયકભાવ જો  હૈ— ચદાનંદ  ય વભાવ 
હૈ—વો અ ુભવમ આ ગયા  હૈ.  તો, સ ય કો ચૌથે  ુણ થાનમ અ ુ કા 
અ ુભવ  હૈ  નહ ,  ક  ય  ુ   હૈ  ઉસકા  અ ુભવ  હુઆ  તો  ુ કા  હ  

અ ુભવ  ાનીકો હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ?  ક  યવહાર તો અ ૂતાથ 
હોનેસે  વકાર આ દ પયાય– યવહાર–અપની પયાયમ હૈ નહ  ઐસા યહા કહતે 
હ. આહાહા ! સમજમ આયા ? 

તો કહત ેહ  ક, સ ય .... 
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(૧)  અપના  ય— ુવ વભાવ.... ુવ વભાવ  જો  ૂતાથ  હૈ—ઉસકો 
દેખનેસ ેઔર..... 

(૨)  કાળ   ાયકભાવકે અ ુસાર અપનેમ બોધ હોનેમા સે (તથા)... 
(૩)  ુ ય-પાપકા  વક પ ઔર પરસ ે ભ  હોનેસે.... 

અપના  ાયકભાવ  મ  કાશમાન  હૈ ઉસકા હ  અ ુભવ કરતે હ. સમજમ 
આયા ? ઓહોહો  ! ભારે  (વાત)  !  છે ને એમા ંનવનીતભાઈ ? પાઠ ઐસા  હૈ–
એવો છે હ . આહાહા ! કેટલી વાત કરે છે. ઓહોહો !  

ાયકભાવ આ વભાવ  હુઆ ઔર  યે  ાયકભાવપનેકે  કારણ.... सहज 
एक ायकभावके कारण...  ાયકભાવ હ  અ ુભવમ રહા, (પર ુ) અ ુભવમ 
રાગા દ— વક પા દ— યવહારા દ—રહા નહ . સમજમ આયા જયકુમાર  ? 
ભગવાન ! તેર  (- ાનીક )    ય ઉપર હોનેસે વો  યકા હ  અ ુભવ કરત ે
હ—ઐસા  કહત ે હ,  ( ક)  ય  તો  ુ   હૈ.  સમજમ આયા  ?  ભગવાન 
આ મા  સ ચદાનંદ  નમળાનંદ  ૂંજ પ  (હૈ.  વહ)  આનંદકા  ૂંજ પ,  ાનકા 
ૂંજ પ વ ુ  હૈ.  તો ઉસકો  મ  યેય ઔર  ાનમ  ેય બનાનેસ ેઉસકા હ  

અ ુભવ  રહા— નમળકા  (હ ) અ ુભવ  રહા.  (ઈસ લયે) સ ય કો  ુ કા 
હ   અ ુભવ  હૈ,  અ ુ કા  અ ુભવ  સ ય કો  નહ   હૈ.  (અ ુ તાકો) 
Ôઅ ૂતાથ કહકેÕ  નકાલ  દયા  હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! અરે ! (આવી 
સ ય) વાત (છે) એને સાંભળે નહ ... 

આહાહા  !  કારણ પણ આ ુંને ?  દેખો  !  एक ायकभाव...  કેમ ?  કે 
पुषाथ  ारा आिवभू त िकय ेगय.े...  ા ?  ક सहज एक ायकभावके कारण..... 
એમ. ભગવાન આ મા  ચદાનંદ  ાયક ૂ ત આનંદપ ડ  ુ  (હૈ ઉસકે) સ ુખ 
અપના  ુ ષાથ  કયા, તો વો  ગટ હુઆ (અથાત્)  તીતમ નહ  થા,  ાનમ  ેય 
નહ   થા,  વો  પરમા મા  વયં  તીતમ  આયા.  તો  (ઉસે)  ાયક....  સહજ 
ાયકતાકે કારણ ' ાયકકા અ ુભવ હૈ' ઐસા કહતે હ. સમજમ આયા ? ઉસમ  

(- ાતમ)  ભી  ઐસા  લયા  થા  ન  ?  ક  જલ....  સમજે  ન  ?  सहज एक 
िनम लभावपनसे,े उस जलको िनम ल ही अनभुव करत े ह....  Ô નમળપનેસેÕ—બાત 
લયા થા. જુઓ !  िनम लभावपनसे,े उस जलको िनम ल ही अनभुव करत ेह.... એમ 
Ôભગવાન  આ મા  ચૈત ય બબ  હૈÕ—ઐસી    સ ય ક   હુઈ,  તો 
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ાયકભાવપનેકે  કારણ— ાયકભાવ  ુ   હૈ  (ઈસ લયે)—પયાયમ 
ાયકપનેકા– ુ કા હ  અ ુભવ (હોતા) હૈ. 

ઓહોહો  !  હૈ  ઉસમ  ?  હૈ  ક  નહ   ?  દેખો  !  પાઠમ  હૈ  ક  નહ   ? 
નેમચંદભાઈ  !  કતને  લોગ ઐસા  કહત ે હ  ક  વ ે (કાન વામી)  તો  અપનેસ ે 
(-અપની ઘરક  બાત) કહત ેહ. પણ  ુન તો સહ  ભગવાન !  ુજે ખબર નહ , 
તને શા  વાંચતા આવડ ેનહ  અને અપની ક પનાસે વાંચે અને  કહે  ક હમને 
શા   ુના, શા  વાંચીએ છ એ. ભગવાન ! યહ તો સમયસાર હૈ. પરમા માકા 
કહા હુઆ ઔર પરમા માક  બાત હૈ. સમજમ આયા ?  

આહાહા !  ુ ંપણ અ ગયારમી ગાથા છે ! સૌભા યભાઈ ! બરાબર આ 
ગય ેહ કૌનસી ગાથામ દેખો !  ુ હારે  લયે (યહ ગાથા) નહ  લી હૈ હ . દોપહરકો 
(૩૨૦વ  ગાથા,  ી જયસેનાચાયની ટ કા)  ુ હારે  લયે  લયા હૈ. યે તો કુદરતસે 
(આયી  હૈ).  વાંચત ે થે  (ઈસમ)  દસ  ગાથા  ૂર   હુઈ ઔર  (યહ  ૧૧વ   ગાથા) 
આયી. ઓહોહો ! કહો, ચંદભુાઈ !  

ા કહત ેહ ? ભગવાન !  ુ હાર    એક સમયક  પયાય ઔર રાગ 
ઔર  વક પ ઉપર હૈ, તો વો    યવહારસ ે વમો હત હૈ— યવહારમ  ૂઢ હૈ. 
(ઈસ લયે)  મ યા    હૈ.  સમજમ  આયા  ?  જો  તેર   મ  કાલી 
ાયકભાવ—સહજ  એક  નમલાનંદભાવ—આયા  નહ ,  તો  તેર     તો 

વતમાન  એક  સમયક   અવ થા,  રાગ- ષે  વક પ  અને  ન મ   ઉપર  હૈ. 
(ઈસ લય ે ું)  યવહારમ  ૂઢ હોકર અ ુ તાકા,  મ યા વકા અ ુભવ કરતા હૈ. 
ઔર  (જબ)    ૂતાથ  ઉપર  નેસે— ાયક ભગવાન  ચદાનંદ  ુ   ઉપર 

  નેસે—ઔર  ુ કો  ેય  બનાનેસ ે તેર   મ  ાયકભાવ આતા  હૈ, 
(તબ)  વો  ાયકભાવ  ' ુ '  હૈ  ઉસ  કારણસે  પયાયમ  ુ તાકા  હ  અ ુભવ 
હોતા હૈ. સમજમ આયા ?  

ઓહોહો  !  કુદકુદાચાય  ઔર  અ ૃતચં ાચાય–યે  દગંબર  ુ નય ને 
જગલમ રહકર  કૈસા કામ અંતરમ  કયા  હૈ  !  (ઔર) બાહરમ શા  બન ગયે. 
સમજમ આયા ?  વો  (શા )  તો જડક  પયાય  હૈ,  (ઉસકો)  કોઈ બનાનેવાલા 
નહ  હૈ. આહાહા !  
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કહો  ! अनभुव करत ेह....  िजसम एक ायकभाव ूकाशमान ह.ै....  દેખો  ! 
िजसम एक ायकभाव ूकाशमान ह.ै... ઉસકા કારણ ભી બતાયા ન પહલ ે?  ક 
पुषाथ  ारा आिवभू त िकय े गय े सहज एक ायकभावके कारण.... ઈસ 
કારણસે. उस े (आाको) िजसम एक ायकभाव ूकाशमान ह ैऐसा अनभुव करत े
ह....  ુ કા હ  અ ુભવ ધમ  કરતે હ ઐસે કહત ેહ (ઔર)  યવહાર ઉસકો હૈ 
નહ   તો  યવહારકા અ ુભવ  કરતે  નહ  ઐસે  કહતે  હ. આહાહા  ! ભારે  વાત 
આવી ! હૈ  ક નહ  જયસાગર  !....જયકુમાર  ! ઉસમ હૈ  ક નહ  ઐસા ? 
ુ તકમ  લખા  હૈ  ?  ઉસકે  શ દાથમસે ઐસા  (વા ય)  નકલતા  હૈ  ન ભૈયા  ? 
(ઐસા) વા ય હૈ  ક નહ ? એ જ વાત છે.  

ભગવાન  અ ૃતચં ાચાય.....  ભગવાન  કુદકુદાચાયન ે ઘણી  ૂઢ  બાત 
(ગાથા)મ  ૂક  દયા  હૈ–(રખ)  દયા  હૈ.  પણ અ ૃતચં ાચાયને  ઉસકો  ખોલકર 
(રખ  દયા). વ ે દગંબર  ુ ન થે, જગલમ રહતે થે, આ માકે આનંદમ બસતે થે. 
અતી ય આનંદકા— ુ ોપયોગકા—અ ુભવ યે  ુ નપના હૈ. સમજમ આયા? 
વો કહતે હ, અરે !  ુન તો સહ   ુ ! એક બાર. તેર  ચીજકા જબ  પશ હુઆ 
ુજે.... તેર  ચીજમ જો નહ  હૈ (ઐસે)  વકારકા  પશ ઔર અ ુભવ હૈ તો વો 
ુમ  (- ુ હારા  વ પ) નહ ....વો તો  ુમ નહ .  (ય દ  ુમ  વકાર વ પ હો તો) 
ુમ તો અણા મા હો ગયા. સમજમ આયા ? 

ભગવાન... એક સમયમ સહજ એક  નમલ ભગવાન આ મા  હૈ ઉસક  
  છોડકર,  ુ ય-પાપકે  વક પ  ઉપર    રખકર  (-રખનેસ ે ઔર)  એક 

સમયકે અંશ ઉપર  ુ  રખકર (-રખનેસે) જો  વકારકા અ ુભવ (હોતા) હૈ વો 
તો  મ યા વકા અ ુભવ— યવહાર   ૂઢ  વકા અ ુભવ હૈ. વો આ મા નહ , 
વો તો અણા મા હૈ. આહાહા ! બહુ ( ડ ) વાત નાખી છે હ . પણ ભગવાન ! 
જબ  ૂને તેર    ક યા.....  ૂને તેર    ક યા....  ુ ષાથસે (બાત)  લયા હૈ 
ન ? ઉસમ કુછ કમક  મદદ  મલે ઔર કમ ઘટ—ેયે બાત યહા તો હૈ હ  નહ .  ૂન ે

 જો યહા પયાય ુ મ, રાગ ુ મ ક  થી, વો હ     ફરાકર યહા લી. 
સમજમ આયા ? 

તો  વો  કારણસે  ायकभाव....  ‘ूोतमान‘  શ દ  પડા  હૈ  ન  ? 
ूोतमानकैायकभाव ं तमनभुवि....  સં કૃત  ઐસા  હૈ.  पुषकारािवभा िवत-
सहजकैायकभावात ्..... ભગવાન વાભા વક  એક  ાયકભાવપનેકે  કારણ 
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(અથાત્)    જહા  ાયકભાવપનેક   હુઈ,  તો  સહજ  એક  ાયકભાવપનેકે 
કારણ સ ય કો  ાયકભાવકા— ુ કા—હ  એક અ ુભવ  રહ  તા  હૈ. 
સમજમ આયા ? બસ.  

यहा,ँ शुनय कतकफलके ान पर ह.ै... દેખો ! જૈસ ેજલમ કાદવ હૈ ઉસમ 
કતકફળ— નમલી  ઔષ ધ—ડાલ(નેસે)  દો  ભ   હો  ત ે હ,  ઐસે  યહા 
ુ નય....  દેખો  !  ( ુ નય  માને) આ મા.... આ મા—જો  ક  ુ નય  (યા) 
ૂતાથ હૈ ઉસ—ઉપર   હોનેસે.... (शुनय) कतकफलके ान पर ह.ै.. ઉસકા 

(- ુ નય યા  ૂતાથકા) આ ય જહા  કયા, તો રાગસે  ભ  હો ગયા. સમજમ 
આયા  ?  ભગવાન  ાયક વ પ  ચદાનંદ  ુવ— ૂતાથ— ુ નય—હૈ  ઉસકા 
જહા આ ય  કયા, તો (આ માસે) રાગ ઔર કમ  ભ  હો ગયે— યવહાર ઔર 
ન મ   ભ  હો ગયે. સમજમ આયા ? 

इसिलय ेजो शुनयका आौय लेत ेह.... દેખો ! शुनय कतकफलके ान पर 
ह,ै इसिलय ेजो शुनयका आौय लेत े ह.... जो शुनयका आौय....  ÔशुनयÕકા 
અથ  ુવ. કહા ન  ક ववहारोऽभदूो भदूो दिेसदो  सुणओ... (યહા) ૂતાથકો 
હ   ુ નય  કહા  હૈ.  કાલી  ભગવાન  ૂતાથ—'છતો'  એક પ  વ ુ– ુવ.... 
ુવ....  ુવ....  ુવ....  ુવ.... સામા ય હૈ વો હ   ુ નય હૈ. વો शुनयका आौय 
लेत ेह, व ेही सक ्अवलोकन करनसे.े... સં કૃતમ હૈ વો... સમજમ આયા ?  ક 
सक ् पँयः... ભગવાન....  ાયકક   પયાય  ઉસકો  દેખતી  હૈ  ન  ?  કાલી 
ાયકભાવ  ુ   ુવ  હૈ  ઉસકા  આ ય  કરનેસ ે सक ् पँयः... सक ्
अवलोकन करनसे ेसिि ह.... ઉસકો સ ય  કહતે હ. આહાહા ! સમજમ 
આયા ? 

ા કહતે હ ?...यहा,ँ शुनय कतकफलके ान पर ह.ै... (કતકફલ માને) 
નમલી  ઔષ ધ  જેમ  જલ  ને  કાદવન ે (જુદા  કરે  છે.)  इसिलय े जो शुनयका 
आौय.... (જુઓ !)  Ô ુ નયકા આ ય કરતે હÕ—ઐસા  લયા હૈ.  ÔशुनयÕકા 
અથ  ૂતાથ  વ ુ.  (ઔર)  ઉસકા  જો  આ ય  કરતે  હ— કાળ   ાયક 
ય વભાવ  હૈ  (ઉસકા) આ ય  કરતે  હ—व े ही सक ्अवलोकन करनसे.े... 

સ ચા  દેખનેવાલા  વો  હ   હૈ.  પયાયકા  અંશ  ઔર  રાગકો  દેખનેવાલા  સ ચા 
દેખનેવાલા  નહ   હૈ.  અકેલા  અંશ પકો—પયાયકા  અંશ  ઔર  ુ ય-પાપકે 
વક પકો—દેખનેવાલા  સ ચા  દેખનેવાલા  નહ   હૈ.  સમજમ  આયા  ?  કહો, 
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શાં તભાઈ  ! આ સાંભ ુ ં હ ું  પહે ું  દ હ માં ?  નહો ું  સાંભ ું. આહાહા  ! 
કહત ેહ... ભારે પણ ટ કા હ ! ઓહોહો ! શ દ-શ દમ  કતની  ૂઢતા ભર  હૈ ! 
ઓહોહો !  

ા  કહતે  હ  ? शुनयका आौय लेत े ह, व े ही.... એમ.  વ ે હ   ઉસકો  
(-આ માકો) દેખત ેહ ( ક) યે વ ુ, તો ઉસક   ામ સ ય દશન હુઆ, નહ  તો 
સ ય દશન  હોતા  નહ .  સમજમ આયા  ?  ભગવાન  અ ૃતચં ાચાય  મહારાજ 
દગંબર  ુ ન ૯૦૦ વષ પહલ ેહુએ. ઉનસ ેપહલે—૧૦૦૦-૧૧૦૦ વષ પહલે—
કુદકુદાચાય  ભગવાન  દગંબર  ુ ન  હુએ,  ઉનકા  ોક  (-ગાથા  હૈ  ક)  भदूो 
दिेसदो  सुणओ..... બસ  !  ઉસક   (-ગાથાકે  તીસરે  પદક )  યા યા  ક  
અ ૃતચં ાચાયને  ક,  ૂતાથકા આ ય  લયા વો સ યક્ દેખત ેહ, (ઈસ લયે) વે 
સ ય   હ.—યે  યા યા  ક   भदूमिदो ख.... (યહ) તીસરે  પદક . 
भदूमिदो ख सािदी हविद जीवो.... સ ય  તબ હોતા  હૈ. ભગવાન 
કુદકુદાચાય કહતે હ  ક भदूमिदो.... કાળ  ાયકભાવકા આ ય લેનેસે—
ઉસકા  સ યક્ અવલોકન  કરનેસે—જૈસા  સ ય  હૈ ઐસા અવલોકન  કરનેસે—
ઉસકો સ ય  કહનેમ આતા હૈ. ઐસા ભગવાન કુદકુદાચાયને કહા વૈસા હ  
અ ૃતચં ાચાયને  અથ  કર  ટ કા  કર  દ   (અથાત્)  પ   કર  દયા. ઓહોહો  ! 
સમજમ આયા ?  

सर ेसिि नह ह  અથાત્  પયાય અંશ  ઉપર  ુ   હૈ,  ુ ય-પાપકે 
વક પ  ઉપર  ુ   હૈ,  દયા-દાન- ત-ભ તકે  પ રણામ  ઉપર  ુ   હૈ  વો 
સ ય  નહ  હૈ, વો  મ યા  હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા ! સાર   ૂણ 
ચીજ ભગવાન  ાયકભાવ  ૂરા ભરા હૈ. વો એક સહજ  ાયકભાવ ઉપર   
હોનેસે.... सक ्अवलोकन करनसे—ेઉસકા આ ય લેનેસે  સ ય   કહનેમ 
આતા હૈ. ઉસકે  સવા એક સમયક  પયાયકા આ ય  લયા ઔર રાગકા આ ય 
લયા ઔર  ુ ય-પાપ ઉપર  ુ  હૈ, તો વો સ ય  નહ  હૈ, વો  મ યા  
હૈ. ઉસકા અથ વો  હુઆ  ક અપના  કાલી  ાયકભાવ ઉપર   નહ  ઔર 
સ યક્  અ ુભવ  ભી  નહ   ઔર  અકેલા  દયા,  દાન,  ત,  ભ ત,  ૂ કે 
વક પમ— યવહારમ— યવહારાભાસમ—પડા હૈ, વો  મ યા  હૈ. સમજમ 
આયા  ?  હૈ  ઐસા  અથ  ઉસમ  ક  નહ   ાનચંદ   ?  ુમ  તો  કેળવણી.. 
કેળવણીમ હ  ક  ા હૈ ? 
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ોતા : કેળવણીમ... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કેળવણી.  

આહાહા  !  सर े (जो अशुनयका सवथा आौय लेत े ह व)े....  ÔसवथाÕ  
એટલે ?  ા કહા ?  ક અ ુ પનેકા લ   (- ાન)  રખકર,  વભાવકા આ ય 
જસને   લયા (વો સ ય  હૈ). અ ુ પના પયાયમ હૈ, પણ આ ય લેના હૈ 
ુ કા.  પણ અકેલા  ુ કા આ ય  લયે  બના, અકેલા અ ુ કા હ  આ ય 

લેતે હ (વે)  મ યા  હૈ. સમજમ આયા ?  જસને ભગવાન આ મા—જો  ક 
એક સમયમ  ૂણાનંદ,  સ ચદાનંદ,  ુ  સ વ પ,  ુ  આનંદકદ  હૈ ઐસા 
(ઉસકા) આ ય  લયે  બના અકેલા રાગ,  દયા,  દાન,  ત, ભ ત,  ૂ  આ દ 
વક પ  હૈ  ઉસ  ઉપર  લ   રખકર  ઉસકા આ ય  કરતે  હ,  (પર ુ)  વભાવકા 
આ ય  (લેતે) નહ ,  (વે)  મ યા  હ. સમજમ આયા ? અનંત  બૈર  ુ ન ત 
લયા, પણ ઈસ  સે. 

ુ ન ત ધાર  અનંત  બાર,   ીવક  ઉપ યો; 
પ ૈ નજ આતમ ાન  બના,  ુખ લેશ ન પાયો.  

(છ ઢાળા, ઢાળ ૪, પદ ૫) 
અનંત  બૈર  ુ નપના  ( લયા)— દગંબર  ુ ન  ૨૮  ૂળ ુણ  પાલનેવાલા 

(હુઆ,  પર ુ)  વો તો  રાગ  હૈ,  વો તો  વક પ  હૈ,  વો તો અ ુ (તા)  હૈ  (ઔર) 
અ ુ કા અ ુભવ કરનેવાલા  મ યા  હૈ ઐસે કહત ેહ. આહાહા ! સમજમ 
આયા ?  

યે सिि ह,  सर ेसिि नह ह.  ઉસકા અથ  (યહ  હૈ)  ક અપના 
ાયક વભાવ,  ુવ વભાવ, પરમાનંદ એક પ સહજ  વભાવ હૈ ઉસકા  જસકો 

આ ય  હુઆ  નહ –સ ય દશન  હુઆ  નહ   ઔર  રાગ  ને  ુ ય,  વક પ, 
યવહાર,  ત  આ દકા  નયમ  હૈ  ઉસમ  લ   રખતે  હ ઔર  વો  હ   જસકા 
આ ય ઔર  યેય  હૈ  વો  મ યા   હૈ.  તો  મ યા કો  અકેલા  અ ુ કા 
અ ુભવ  હૈ  ઔર  સ ય કો  અકેલા  ુ કા  અ ુભવ  હૈ  ઐસા  બતાતે  હ. 
આહાહા ! ચંદભુાઈ ! કહો, સમજમ આયા ? અરે ! આમા ંવાદ વવાદન ે થાન 
જ  ાં છે ? અરે ભગવાન !  ુજે ખબર નહ  ભાઈ ! 

સ   ુ  કહે સહજકા ધંધા, વાદ વવાદ કરે સો અંધા..... 
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વાદ વવાદ  ચૈત યમા ં ાં (છે) ? ભગવાન અખંડાનંદ  ુ  છે ઐસી  યાં   

(હોકર) અંતરકા આ ય હુઆ, (તો) વો હ   ુ  અ ુભવ ઔર વો હ  ધમ હૈ. 
શે ઠયા ! સમજમ આયા ? 

इसिलय.े...  દેખો  !  सर ेसिि नह ह–ઐસા  (કહકર) અ ત-ના ત 
કયા હૈ, યે અનેકાત.....ઉસકા નામ અનેકાત હૈ. ઐસા નહ  હૈ  ક પયાયકા ભી 
આ ય કરે (ઔર)  યકા ભી આ ય કરે તો અનેકાત હૈ.—યે અનેકાત નહ , યે 
તો  દડ વાદ હુઆ. સમજમ આયા ?  ા ?  ક ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ   ુ

અપના (હૈ ઉસકા) આ ય  લયા તો  ુ કા અ ુભવ કરતે હ, (પર ુ) અ ુ કા 
નહ  ઉસકા નામ અનેકાત હૈ. ઔર (ઇસ કાર)  ુ ય-પાપકે  વક પકે  યાકાડમ 
(યા) રાગમ  જસક    પડ  હૈ, (ઉસકો)  ય વભાવકા અ ુભવ (ઔર)   

નહ   હૈ  તો અકેલા અ ુ કા અ ુભવ  કરતે  હ,  (પર ુ)  ુ કા  નહ   (અથાત્) 
અધમકા અ ુભવ કરતે હ, (પર ુ) ધમકા નહ .–એમ (અનેકાતની) ચો ખી વાત 
છે. સમજમ આયા ?  

इसिलय ेकमस े िभ आाके दखेनवेालको.... દેખો  !  સરવાળો.  'કમ સે 
ભ   દેખનેવાલા'કા  અથ  અપનેકો  દેખનેવાલા,  એમ.  અપનેકો  દેખનેવાલા.... 
दखेनवेालको वहारनय अनसुरण करन े योय नह ह.ै  અપનેકો  દેખનેવાલેકો 
રાગા દકા  અ ુસરણ  કરના  હૈ  નહ .  સમજમ આયા  ?  कमस े िभ आाके 
दखेनवेाल....  યો,  પણ  કમ સે  ( ભ )  દેખના  ા  હૈ  ?  (કમ સે)  ભ  

આ માકો....ઉસ(કમ )સ ે ભ   આ માકો  (દેખના  હૈ)  कमस े िभ आाके 
दखेनवेालको वहारनय अनसुरण करन ेयोय नह ह.ै  ક ઈસ (- યક ) ઓર 
પડા  (-ઝુકાવ)  હૈ  તો  Ôરાગકા  અ ુસરણ  કરનાÕ–ઐસા  (અ ભ ાય)  હૈ  નહ , 
પયાય ુ  હૈ હ  નહ . સમજમ આયા ? આ તો સમ વે  યારે ઐસા કહે ને ? 
ક  યવહાર અ ુસરણ  કરનેયો ય  નહ  અથાત્  ઉસકો  (- ાનીકો)  યવહારકા 
અ ુસરણ  રહતા  નહ .  ય વભાવકા  અ ુસરણ  હુઆ  તો  ઉસકો  રાગ  અને 
પયાયકા અ ુસરણ રહતા નહ .  ાન રહ  તા હૈ  ક 'પયાય હૈ' ઐસા  ાન. વો 
બારમ  (-બારહવ   ગાથામ)  ુલાસા  કરગે.....સમજમ  આયા  ?  ક  યકા 
આ ય  લયા,  સ ય દશન  હુઆ,  ઈસસ ે નમલ  પયાય  જતની  હુઈ  (ઔર) 
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જતના  રાગ  રહતા  હૈ  ઉસકો  નના  (વહ)  યોજનવાન  હૈ.  (અથાત્) 
યવહારનય  નના વો  યોજનવાન હૈ— નનેકે  લયે  યવહાર  યોજનવાન 
હૈ, આદરનેકે  લયે નહ . સમજમ આયા ? 

इसिलय,े कमस.े... આ કારણે કમ થી  िभ आाके दखेनवेालको.... દેખો 
ભાષા  !  વજન  યાં  છે  હ .  પરથી  ભ  એવા ભગવાન आाके दखेनवेालको 
वहारनय अनसुरण करन ेयोय नह ह ैઅથવા  યવહારકા અ ુસરણ રહતા હ  

નહ  ઐસા (અથ) હૈ. વજુભાઈ ! (वहारनय) अनसुरण करन ेयोय नह ह ैઐસા 
લયા હૈ. પણ એને (- ાનીકો  યવહારનયકા) અ ુસરણ કરના રહતા હ  નહ . 
( જસને)  ય વભાવકા અ ુસરણ  કયા, ઉસકો  યવહારકા અ ુસરણ રહતા 
હ  નહ .  (હા),  યવહારકા  ાન  રહતા  હૈ.  (વો બાત બારહવ  ગાથામ) આગ ે

કહગે. સમજમ આયા ? લો, ટ કા  ૂર  થઈ.  
હવ ે ભાવાથ  :  જયચં   પં ડત  ઉસકા  ભાવાથ  લખત ે હ.  यहा ँ

वहारनयको अभतूाथ —જૂઠા....  યવહારનયકો  અસ યાથ—જૂઠા  કહા और 
शुनयको भतूाथ —સ ચા कहा ह.ै દેખો ! અભી જરા  ુલાસા બહુત અ છા કરતે 
હ વો (જયચં ) ભી.  िजसका िवषय िवमान न हो, असाथ  हो, उस ेअभतूाथ  
कहत ेह. દેખો ! िजसका िवषय िवमान न हो.... ભાઈ ! યહા તો ( યવહારનયકા) 
વષય  વ માન ન હો (નહ  હૈ ઐસા કહતે હ). ( ક) વહા અંદરમ (-વ ુમ 
યવહારનયકા)  વષય નહ  હૈ ન ! યહા (પયાયમ) હૈ... સમજમ આયા ? વ ુમ 
નહ  હૈ. 

िजसका िवषय िवमान न हो.... યહા તો પયાય નહ  ઐસા લેના હૈ. યહા તો 
કહત ે હ,  िजसका िवषय िवमान न हो....  પીછે  ુલાસા  કરેગા  જર .  યહા  તો 
જસકા  વષય  ન  હો  જગતમ,  असाथ  हो उस े अभतूाथ  कहत े ह.  સમજમ 
આયા?  પહલ ે તો  વો  કહત ેહ  ક  યવહારનય અ ૂતાથ  કહા  (ઔર)  ુ નય 
સ ચા કહા, અ ૂતાથ નામ જૂઠા કહા. ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  જસકા  વષય 
હૈ હ  નહ , असाथ  हो—જૂઠા હો उस ेअभतूाथ  कहत ेह. 

वहारनयको अभतूाथ  कहनकेा आशय यह ह ै िक शुनयका िवषय अभदे 
एकाकारप.... પહલા  ુલાસા યે  કયા...  ા કહા ?  ક िजसका िवषय िवमान न 
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हो  (ઐસા  કહકર  Ôઅ ૂતાથÕક )  યા યા  ક યા.  અબ  ઉસકો  લા  ૂ પાડત ે હ. 
' યવહાર'કા અથ યે  ક આ મામ વો હૈ હ  નહ .  યવહાર તો પરમ હૈ, આ મામ 
હૈ નહ— ઐસા ' યવહાર'કા અથ આયા. સમજમ આયા ? ' યવહાર'કા અથ 
ઐસા  આયા  ક  વો  પયાય  ભી  (આ મામ)  હૈ  નહ .  યવહારનયકા  વષય 
વ માન હૈ હ  નહ . તો (ઉસકા અથ હુઆ  ક) પયાય ભી નહ  હૈ, રાગ ભી નહ  

હૈ. અબ કહતે હ, वहारनयको अभतूाथ  कहनकेा आशय....   યવહારનયકો જૂઠા 
કહનેકા આશય..... અબ આશય લેતે હ. 

પહલ ે તો  (કહા  ક)  યવહારનયકા  વષય  હૈ  હ   નહ ,  ઐસા 
(Ôઅ ૂતાથÕકા) અથ હોતા હૈ...‘અ ૂત‘કા અથ ઐસા હોતા હૈ—‘અસ યાથ‘કા 
અથ ઐસા હોતા હૈ. પણ અબ अभतूाथ  कहनकेा आशय यह ह ैिक.... બહુ સરસ 

લી ુ ંછે, બહુ સરસ લી ું. વાત તો જેમ વ ુ થ ત હોય એમ જ લેવાયને ?  ાં 
ગયા ચીમનભાઈ ! આ, પયાયને  'જૂઠ ' ક ધી એનો અથ આવે (-કહેવાય)  છે. 
(આ વાંચીને) વેદાતવાળા  ુશી થઈ  યન ે? (કે)  યમા ંપયાય નથી. પણ એ 

વાત જ  નથી,  એ અપે ા  નથી  અહ .  અહ   તો  યવહારકો  'અ ૂતાથ'    
કહા ?  (ઉસકા  ુલાસા  કરતે  હ).  યવહારકા અથ તો અ ૂતાથ હ   હૈ,  પણ 

ઉસકો અ ૂતાથ   કહા ? ઉસકા આશય  ા હૈ ? (વો કહત ેહ).  
शुनयका िवषय....  દેખો  !  ુ નય  નામ  ૂતાથ  જો  વ ુ  હૈ...  યહા 

शुनयका िवषय (ઐસા કહકર) ભેદ  કયા. નહ  તો,  ુ નય ઔર (ઉસકા  વષય 
ઐસે)  ૂતાથકો એક હ  કહા હૈ પાઠમ (-ગાથામ). પણ યહા  ુલાસા કરના હૈ 
ક  યવહારનયકો અ ૂતાથ  કહા,  તો  ુ નયકા  વષય  ા  હૈ  ?  ક  ૂતાથ. 
ુ નયકા  વષય  ા  હૈ ? જબ  યવહારનયકા  વષય અ ૂતાથ નામ  હૈ નહ  

(ઐસા) પહલે કહા— યવહાર અ ૂતાથ કહા—તો  ુ નય(કા  વષય)  ા હૈ ?  
शुनयका िवषय अभदे एकाकारप िन ि ह.ै... દેખો ! शुनयका िवषय 

(માને) સ ય દશનકા  યેય. 'નય' (- ાન)    લયા ?    ક સ ય દશન હૈ યે 
ન વક પ (-અભેદ ાહ ) પયાય હૈ અને  ાન સ વક પ (-ભેદ કરકે  નતા) હૈ. 
તો  ાન,  વ ઔર પરકો  નતા હૈ. (અથાત્)  ુ નય (- ાન)  નતા હૈ  વકો 
ઔર પરકો—રાગ આતા હૈ ઉસકો—ભી  નતા હૈ, ઈસ લય ે ુ નય  લયા હૈ. 
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નહ તર, વો  ુ નયકા (-ઉસકે  વષયકા) આ ય કરનેવાલા સ ય  હૈ, પણ 

સ ય દશનમ  વ-પરકો  નનેક  તાકાત–શ ત નહ  હૈ. સમજમ આયા ? ઉસ 

કારણસે  કહતે  હ  ક शुनयका िवषय अभदे एकाकार....  એક  વ પ.  એક જ 

આકાર (માને) એક જ  વ પ એમ. અભેદ એક વ પ... ÔएकाकारÕનો અથ એક 
વ પ. ઐસા  िन ि ह.ै उसकी ििम भदे िदखाई नह दतेा... उसकी ििम भदे 
िदखाई नह दतेा; इसिलय ेउसकी ििम भदे अिवमान, असाथ  ही कहना चािहए. 
યો, યે અપે ાસ ેઉસમ  યવહાર હૈ નહ . भदे अिवमान ... कहना चािहए... પણ 

એ ું ન સમજ ું કે પયાય ને (ભેદ) કુછ નહ  હૈ. વો  ુલાસા આયેગા. 
( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩૦ 
ગાથા - ૧૧ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૪,  ુ વાર, તા. ૧૦-૧૦-Õ૬૮ 

આ સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર, ૧૧વ  ગાથાકા ભાવાથ ચલતા હૈ. 
ા કહત ેહ યહા ?  યવહારકો ‘નહ  હૈ‘ ઐસા કહા હૈ. ' યવહાર અ ૂતાથ હૈ' 

ઐસા કહા ન ? ઉસકા અથ  ા ?  ક આ મામ  ુણભેદ નહ , પયાય નહ , રાગ 

નહ—યે  કોઈ ચીજ હ  નહ   હૈ. સમજમ આયા ?  ‘ યવહાર  નહ ‘  (-ઐસા) 
ઉસકો કહનેકા આશય (યહ હૈ  ક) વે  ુણભેદ ઉસમ—એક(એક પ) વ ુમ—
(નહ   હૈ).  દેખો  !  यहा ँवहारनयको अभतूाथ ...  —અસ યાથ और शुनयको 
સ યાથ—સ ચા (કહા હૈ).  યવહારનયકો 'જૂઠા' ઐસા કહા હૈ. 

िजसका िवषय िवमान न हो....  દેખો  !  જસકા  વષય  (યા)  ેય હો હ  

નહ ......  જસકા  ેય  (યા)  વષય  હૈ હ  નહ  ઉસકો યહા  Ô યવહારÕ  કહનેમ 
આયા હૈ.  જસકા  વષય હૈ હ  નહ ....Ôअसाथ ’ નામ જૂઠા  જસકા  વષય હો, 
ઉસ ેઅસ યાથ કહત ેહ—उस ेअभतूाथ  कहत ेह. સમજમ આયા ? वहारनयको 
अभतूाथ —અસ યાથ—જૂઠા  कहनकेा आशय यह ह ै िक.....  નહ   તો..... 
યવહારકા  વષય  ‘નહ   હૈ‘–ઐસા  યહા  તો  કહા  હૈ.  'જૂઠા'  હૈ— યવહારકા 
વષય હ  નહ  હૈ—  વ માન હ  નહ  હૈ–હયાત નહ  હૈ–વ ુ નહ  હૈ—ઐસા 
કહા.  ઉસકા—Ôઅ તૂાથÕકા  અથ  તો  ઐસા  હોતા  હૈ.  પણ  वहारनयको 
अभतूाथ —અસ યાથ  कहनकेा आशय यह ह ै िक शुनयका िवषय....  ભગવાન 
આ મા એક પ વ ુ (હૈ વો), 'शुनयका िवषय' (હૈ–ઐસા) યહા  લયા હૈ. હૈ તો 
ૂતાથ  વ ુ  હ   ( ુ નય).  વ ુ  જો  અભેદ  હૈ  યે  ૂતાથ  હૈ  ઔર  ઉસકો 

‘ ુ નય‘  ૂલ પાઠમ (-ગાથામ) કહા હૈ. સમજમ આયા ? 
ૂલ  ૂતાથ  ( ય)—એક  સમયમ  અભેદ  ચીજ—અભેદ  વ  ુ

એકાકાર—હૈ વહ  ' ુ નય' હૈ ઐસા પાઠમ— ોકમ (-ગાથામ) તો કહા થા. 
અહ  (ભાવાથમ) જર  સમ યા હૈ  ક शुनयका िवषय अभदे....  ય જો વ ુ 
હૈ  (વહ) અભેદ  હૈ ઔર  (૧)  Ôअभदेમ  ુણભેદ  નહ ,  (૨)  Ôएकाकार’ —એકમ 
અનેક  નહ  ઔર  (૩)  Ôिन’–ઉસમ  (- યમ)  પયાય  નહ .  સમજમ આયા ? 
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शुनयका िवषय अभदे   एक.....  એક.....  અભેદ....એક  એમ.  એક.....  
(૧) ‘अभदे’મ ભેદ નહ , (૨) Ôएकाकार’મ અનેક નહ  ઔર (૩) Ôिन’મ પયાય 
નહ , અ ન ય નહ .—ઐસા  ુ નયકા  વષય હૈ. સમજમ આયા ? 

અંતવ ુ.... જો વતમાન પયાય અંત ુખ હોતી  હૈ, તો ઉસકા  વષય તો 
એક યા અભેદ રહા. સમજમ આયા ?  ુણભેદ ભી (ઉસકા  વષય) નહ  રહા, 

ક  અભેદ....  અવ થા,  જો  હૈ  વતમાન  અવ થા  વો  અંત ુખ  હુઈ  તો 
અવ થા  મ  રહ   નહ  ઔર  મ  ુણભેદ  (ભી)  રહા  નહ .  મ  તો 
અકેલા  અભેદ  સામા ય પ  રહા.  ઉસમ  (- મ)  અ ુ તા  તો  રહ   નહ , 
ન મ તા તો કહ  દૂર રહ ગઈ. ( ય મ) (૧)  ન મ તા તો કહ  દૂર રહ ગઈ, 
(૨) અ ુ તા તો કહ  દૂર રહ ગઈ (ઔર) (૩) પયાય અંત ુખ ઝૂક  હૈ તો પયાય 
(ભી)  મ  હૈ  નહ .  સમજમ આયા  ? अभदे  एकाकार અથાત્  એક વ પ—
એક પ. ઉસમ  ાન ને દશન ને ચા ર —ઐસે અનેક  પ હ હ  નહ . 

ુ નયકા  વષય  અંતરમ  એક પ  હૈ.  (તો),  અંતરમ  નેસ ે જો 
સ ય દશનકા  વષય હૈ ઉસકો  ુ નયકા  વષય યહા (ભાવાથમ) કહા, પણ (વો 
વષય)  યે  ' ુ નય'  હ   હૈ—અપની  ચીજ  (- ુ ા મા)  હ   ' ુ નય'  હૈ.  વો 
ુ નયકા  વષય  ÔહૈÕ ઔર  યવહારકા  વષય  'નહ   હૈ'—ઐસા  કહા  ન ?  તો 
ુ નયકા  વષય  Ôયે  હૈ'–ઐસા  કહા.  સમજમ આયા  ?  અંતરમ  ( ુ નયકા 
વષય)  ુ ,  એક પ  (યાની)  ુણભેદ  બનાકા  હૈ,  ક  —વતમાન 
પયાય–અવ થા—વો  અંત ુખ  હુઈ  હૈ  તો  ઉસમ  પયાય  તો  નજરમ  નહ  

(આતી).  તો  (ઇસ કાર)  પયાય  ય મ ગઈ— ય ઉપર ગઈ—તો  યમ 
પયાય  દખતી  નહ ,  ન ય  અકેલા  ( કાલી  ય  દખતા)  હૈ.  ઔર  એક પ 
( ય)મ અનેક  ુણભેદ હોતે છતે  (-હોને  પર ભી), એક પ  મ અનેકાકાર 
કહાસે  દખે ? (ન  દખે). સમજમ આયા ? 

તો  शुनयका िवषय  (૧)  अभदे— ુણભેદ  નહ ,  (૨)  एकाकार—એકમ 
અનેક પ  નહ   (ઔર)  (૩)  िन—પયાય  નહ .—ઐસા  ( ય  હૈ). शुनयका 
िवषय अभदे एकाकार िन ि ह.ै... સમજમ આયા ? કહતે હ  ક તેરા કાય કરના 
હો  ુજે, તો તેર  પયાય અંત ુખ ઝુકાનેસે જો એક પ ( ય)  મ આયા વો 
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કા  વષય અથવા  ુ નયકા  વષય  હૈ  (ઔર) ઉસસે સ ય દશન હોતા  હૈ. 
સમજમ આયા ? યે ગાથા તો સારે (- ૂરે) જૈનશાસનક  જડ હૈ.  

उसकी ििम भदे िदखाई नह दतेा....  ા કહતે હ ?  દેખો  ! જો પયાય– 
અવ થા  અંત ુખ  હુઈ  તો  અંત ુખક   મ  પયાય  નહ   દખતી,  ભેદ  નહ  

દખતા, (પર ુ) એક પ ( ય) અંત મ આયા (-આતા હૈ). ‘એક પ આયા‘ 
યે ભી—ઐસા  (ભેદ) ભી— મ  (હોતા)  નહ ,  યે  તો સમ ના  હૈ.  'યે એક 

મ આયા'– ઐસા ભી  હૈ  વહા  ?  (નહ ).  સમજમ આયા  ?  પણ એક પ 
( ય)  મ આતા હૈ તો ' મ આયા'–ઐસા કહનેમ આયા હૈ. 'યે એક હૈ, 
સામા ય  હૈ'  (-ઐસા  દખે)  તો  ભી  ભેદ  હો  ગયા  (ઔર  )  વો  તો  વક પ  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

કહત ે હ  ક  वहारनयको अभतूाथ —જૂઠા कहनकेा आशय यह ह ै िक 
शुनयका िवषय अभदे एकाकार िन ि ह.ै....  ન ય  ય હૈ વો હ  ( ુ નયકા) 
વષય હૈ. उसकी ििम भदे िदखाई नह दतेा.... અંત મ भदे िदखाई नह दतेा નામ 
ભેદ હૈ હ  નહ . અભેદમ ભેદ કૈસા ? ભેદ નહ   દખતે હૈ ઉસ અપે ાસ ેભેદકો 
'જૂઠા' કહા હૈ. એક પ ( ય)  દખતા હૈ ઉસકો 'સ ચા' કહા ઔર નહ   દખત ે
ઉસકો  યહા  'અ વ માન—અસ યાથ—જૂઠા'  કહનેમ  આયા  હૈ.  સમજમ  
આયા ? 

उसकी ििम भदे िदखाई नह दतेा.... અંત ુખ અભેદ મ भदे िदखाई नह 
दतेा;  इसिलय.े... इसिलय—ेઈસ કારણસે.... સમજમ આયા ? उसकी ििम भदे 
अिवमान....   ૂ (કહત ે હૈ).  અંત   કરનેસ ે ભેદ  દખતે  નહ ,  ઉસ  કારણસે 
ઉસક  (- ુ નયક )  મ ભેદ જૂઠા હૈ. સમજમ આયા ? માલચંદ  !  યાન 
તો રખત ેહ, પણ  ૂ મ હૈ ઐસા  વષય. શર ર, વાણી તો કહ  રહ ગયે, પયાય 
જો હૈ વો તો અંત ુખ—અંદર  ુસી—હૈ (અથાત્) પયાય જો હૈ વો તો અંત ુખ 

વળ  (-ઝુક )  હૈ, તો ઉસકે (-પયાયકે)  વષયમ અકેલા  ય રહા હૈ. પયાય તો 
વહા ( યમ) વળ  (-ઝુક ) હૈ (ઔર)  ુણભેદ લ મ હૈ નહ , તો અભેદમ ભેદ 
દખતે નહ . ઈસ લયે—ઈસ કારણસે ભેદ ‘અ વ માન હૈ‘ ઐસા કહનેમ આયા 
હૈ....  ઈસ  કારણસે  ભેદ  Ôનહ   હૈ'  ઐસા  કહનેમ આયા  હૈ.  એક પ  ( યક ) 
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મ ભેદ  દખતે નહ—પયાય વહા (- યમ) ઝૂક  હૈ (તો  ભેદ)  દખતે નહ—
તો ઉસ અપે ાસ ેભેદકો 'નહ  હૈ' ઐસા કહનેમ આયા હૈ.  સમજમ આયા ?  

ििम भदे अिवमान, असाथ  ही कहना चािहय.े... એટલ ે? 'कहना चािहय'े 
એટલે કે ઐસા હૈ  ૂ. અંત ુખ  મ, અભેદમ ભેદ  દખતે નહ , પયાય  દખતી 
નહ ,  અનેકપના  દખતા  નહ .  ઉસ  કારણસે— ક   અપે ાસે—ભેદકો, 
અનેકપનેકો  ઔર  પયાયકો  ભી  અસ યાથ,  જૂઠા  કહનેમ  આયા  હૈ.  સમજમ 
આયા ? 

असाथ  ही कहना चािहय.े... कहना चािहय.े... એટલે કે ઐસા (વ ુ વ પ) 
હૈ  (અને)  ઉસે  ઉસ  ર તસે  હ   વાણીમ  કહનેમ  આતા  હૈ  ક  જૂઠા  હૈ 
યવહાર..... યવહાર  જૂઠા  હૈ.    ?  ( ક)  અંતર મ  યવહાર  દખતા 
નહ  (ઔર) નહ   દખતા હૈ તો ‘નહ  હૈ‘ ઐસા કહનેમ આતા હૈ. ऐसा न समझना 
चािहय.े....પણ ऐसा न समझना चािहय े िक भदेप कोई व ुही नह ह.... સમજમ 
આયા  ?  ऐसा न समझना चािहय े िक भदेप कोई व.ु...  ભેદના  કાર  પાડશે. 
भदेप कोई व ुही नह ह—ઐસા નહ  સમજના ચા હયે. 

यिद ऐसा माना जाय ेतो जसै ेवदेातंमतवाले भदेप अिनको.... દેખો ! પયાય 
ભેદ પ  હૈ. એક સમયક  પયાય અ ન ય હૈ  (ઔર) અ ન ય વો ભેદ  હૈ.  (પણ) 
વેદાતમતવાલ ેઅ ન યકો માનતે નહ . अिनको दखेकर अव ुमायाप कहत े
ह.... યે તો માયા હૈ.  ા કહા સમજમ આયા ? એક સમયક  પયાય હૈ યે અંશ 

હૈ (ઔર)વો—ભેદ હૈ. (પણ) ઉસકો (વેદાતમતવાલે) માનતે નહ  (ઔર કહતે હૈ 
ક)  Ôયે (પયાયા દ)  હૈ હ  નહ , વો તો માયા હૈ....માયા હૈ.Õ ( ૂ ંભી) ઐસા હો 
યેગા,  જો (-ય દ) એકા ત માન લેગા તો. પયાય હૈ હ  નહ ,  ુણભેદ હૈ હ  

નહ ... સમજમ આયા ? અનેક  ય હૈ હ  નહ , (મા ) અકેલા  ય હૈ, અકેલા 
અભેદ  હૈ,  અકેલા એકાકાર  હૈ—ઐસા  માનનેસ ે વેદાતમતવાલેક     (જૈસે) 
મ યા વ હૈ ઐસા  મ યા વ હો  યેગા. સમજમ આયા ? 

यिद ऐसा माना जाय ेतो जसै े वदेातंमतवाले भदेप अिनको....  પયાય પ 
અ ન ય—એક સમયક  પયાય નહ  માનતે વ ેતો,  ુણભેદ ભી નહ  (માનતે)— 

ુણ હૈ ઐસા નહ  માનતે. વળ  એકમ અનેક ( ુણ) કૈસ ે? એકમ અનેક કૈસે ? 



ગાથા - ૧૧ ]                                  વચન નં. ૩૦                                             [551] 

 

એક  ન યમ પયાય કૈસી ?  ન યમ  વકાર કૈસા ?  ન યમ.... એક ચીજમ વળ  

દૂસર  ચીજ કહાસે આયી ?  દૂસર  ચીજ હ ....વળ   દૂસર . સમજમ આયા ? 
जसै ेवदेातंमतवाले (भदेप)—પયાય પ अिनको दखेकर.... Ôभदेप’ નામ પયાય, 
એક અંશ..... અંશ. ઉસકો दखेकर अव.ु... વ ે(ભેદકો) તો અવ  ુમાનત ેહ. 
પયાય  હૈ  નહ—અવ થા હ  નહ   હૈ, અકેલી  ન ય ચીજ  હૈ –ઐસા  (વેદાત- 
મતવાલ ેમાનતે હ).  યહા  (૧૧વ  ગાથામ) ભી ઐસા કહા  હૈ  ( ક)  યવહાર  હૈ 
નહ ,  ભેદ  હૈ  નહ .  પયાય  (તો)  ભેદ  હૈ–અંશ  હૈ,  પણ  વો  તો અભેદમ  (ભેદ) 
દખતે  નહ  ઉસ કારણસે  ('નહ   હૈ' ઐસા કહા  હૈ).  પયાયમ ભલે  (ભેદ)  હો, 
(પર ુ) વો બાત હ  (યહા) હૈ નહ . (જહા) પયાય ઝૂક  હૈ  ય ઉપર, તો પયાય 
તો  યહા અંતરમ  ઝૂક   હૈ,  તો અભેદમ ભેદ  દખે  કહાસે  ?  સમજમ આયા  ? 
(ઔર) અભેદમ ભેદ  દખતે નહ  ઉસ કારણસે, ઉસકો (-ભેદકો) 'અ વ માન હૈ' 
ઐસા (યહા) કહા હૈ. સમજમ આયા ?  

જુઓને ! કેટ ું  પ  ક  ુછે ! કે उसकी ििम भदे िदखाई नह दतेा; इसिलय े
उसकी ििम भदे अिवमान કહા  હૈ. સમજમ આયા ?  ક પયાય  હૈ વો તો 
ય ઉપર અંત ુખ વળ  (-ઝુક ) હૈ. હવ ેઅંત ુખમ  કે એક પ  વષયકા હ  

અ ુભવ હૈ. ઉસમ  ફર 'યે પયાય'–ઐસા (ભેદ) કહા હૈ ? 'યે પયાયકા અ ુભવ' 
ઐસા (ભેદ) ભી વહા (અ ુભવમ) નહ  હૈ. સમજમ આયા ? નહ  તો, અ ુભવ 
પયાયકા  હૈ,  પણ  'યે  પયાયકા  અ ુભવ'–ઐસા  (ભેદ)  ભી  વહા  કહા  હૈ  ? 
અંત ુખ   હૈ તો વહા (૧) પયાય  દખતી નહ , (૨) ભેદ–અંશ વો  દખતે નહ  

ઔર (૩)  ુણ અનેક હ વો ભી  દખતે નહ . સમજમ આયા ? (પર ુ) એક પ 
ન ય  ય (હ )  દખતા હૈ. તો, उसकी ििम....   ૂકહત ેહ. ઉસક   મ 'ભેદ 
નહ '— ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમ ય છે ? 

भदे िदखाई नह दतेा; इसिलय.े... એમ. (આ કારણે) उसकी ििम....उसकी 
ििम—અભેદક   મ— भदे अिवमान.... 'ભેદ જૂઠા હૈ'—'ભેદ નહ  હૈ'— 

ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આતા હૈ ? માલચંદ  ! વાં યા (-પઢા) હૈ  ક 
નહ  સમયસાર ? પહલ ેવાં યા (-પઢા) હૈ  ક નહ  ઘરપે ? શેઠ પાસ ે ુના હૈ  ક 
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વાં યા  (-પઢા)  હૈ  ?  મહેનત  કરની  પડગેી.  ાં  ગયા  ભાઈ  ?  નથી આ યા  ? 
ગડબડ હૈ.  ઓહો ! ..... ઓહોહો ! સમજમ આયા ?  

ऐसा न समझना चािहय ेिक भदेप कोई પયાય ही नह ह.ै व–ुપયાય ही नह 
ह.ै यिद ऐसा माना जाय ेतो जसै ेवदेातंमतवाले પયાયકો.... પયાયકો એટલ ેકે ભેદ પ 
પયાયકો એટલ ેકે भदेप अिनको.  કાલી ( ય) અભેદ હૈ (ઔર) પયાય એક 
સમયક  અવ થા  હૈ. તો ઉસકો अव ुमायाप कहत ेह.... और....  (ઉસસે) 
ા  હો  યેગા  ?....  'સવથા  અભેદ  હ   દખતા  હૈ'—ઐસા  કહા  ઔર 

' યવહાર  નહ   હૈ' —(ઐસા)  કહા,  વો  તો  અભેદમ  ભેદ  દખતા  નહ   ઉસ 

કારણસે (ભેદા દકો) અ વ માન કહા હૈ. સમજમ આયા ? (લે કન) વ ે(ભેદા દ) 
વ ુ નહ  હૈ ઐસા નહ  હૈ. સમજમ આયા ? અરે ! ભારે વા ું ભાઈ !  

જો ઐસા.....अव ुमायाप कहत ेह और सवापक હો  યેગા.  ા 
કહત ેહ ? જો એક જ વ ુ કહો અને અભેદ જ કહો, તો (આ મા)  ે સે ભી 
સવ યાપક  હો  યેગા.  બાદમ  દો આ મા  યા  તીન આ મા ઐસા  કોઈ  રહેગા 
નહ .  સમજમ આયા  ?  (૧)  Ôसवापक’  હોગા,  કારણ  કે  (ય દ)  ન ય  એક 
(આ મા)  હ   હૈ ઔર  દૂસરા  હૈ  નહ ,  તો  તો  એક આ મા  હ   સવ યાપક  હો 

યેગા, (પર ુ) ઐસા હૈ નહ . 
(૨)  'एक'  હોગા....દેખો  !  વો  ‘सवापक’  ે સે  કહા.  ( ય)  ે સે 

सवापक એક હ   રહેગા ઔર  યસે एक  હ   રહેગા.  દૂસરા  (-દો)  શ દ  હૈ  :  
(૧) सवापक ઔર  (૨)  एक.....  એક  હ   ય  રહેગા,  દૂસરા  ય  ભી  નહ  

રહેગા.  સમજમ  આયા  ?  યવહારકો  (સવથા)  Ôઅ વ માનÕ  માનનેસે— 

યવહાર  Ôનહ   હૈÕ ઐસા  માનનેસે— ે સ ેભી એક  (સવ યાપક  ય)  રહેગા 
(ઔર)  યસ ેભી એક  ( ય)  રહેગા. અભેદમ ભેદ  નહ   દખતે  વો  કારણસે 
યવહારકો 'અ વ માન' કહા વો બરાબર હૈ, પણ  યવહાર 'વ ુ' (-અ ત વ) 
હ  નહ , ઉસકા  વષય હ  નહ  (અથાત્) પયાય નહ ,  ુણભેદ નહ , અનેક  ય 
નહ   (ઔર)  એક  ે મ  સવ યાપક  એક  હ   ( ય)  હૈ—ઐસા  માનનેસ ે તો 
એકાત હો  યેગા. સમજમ આયા ? 
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(૧) 'सवापक'.... ે  કહા. (૨) 'एक'..... (કહો તો) એક હ   ય રહ 
યેગા, દૂસરા  ય નહ  હોગા. (૩) ‘अभदे’..... (કહો તો)  ુણભેદ નહ  રહેગા. 

સમજમ આયા ? (૧)  ે   દૂસરા નહ  રહેગા—એક હ   ે   રહેગા, (૨)  ય 
એક હ  રહેગા—વ ુ એક હ  રહેગી ઔર (૩)  ુણભેદ નહ  રહેગા.  ાન હૈ, 
દશન હૈ, આનંદ હૈ—ઐસા  ુણભેદ અભેદમ નહ  રહેગા, અકેલા અભેદ રહેગા. 
સમજમ આયા  ? ઔર  (૪)  ‘िन’.....  (કહો  તો)  ન ય  રહેગા,  પયાય  નહ  

રહેગી. સમજમ આયા ?  ન ય જો કહો, તો પયાય રહેગી નહ . 
(૧) ‘सवापक’ કહો તો દૂસરા  ે  નહ  રહેગા,એક હ   ે  રહેગા, 
(૨) ‘एक’ કહો તો દૂસરા  ય હ  રહેગા નહ , 
(૩) ‘अभदे’..... અકેલા અભેદ કહો તો દૂસરા  ુણ ભી રહા નહ  ઔર 
(૪)  ‘िन’....અકેલા  ( ન ય)  કહો  તો  પયાય  ભી  રહ   નહ .  સમજમ 

આયા ? ઔર 
(૫)  ‘शु’....  (અકેલા  ુ   કહો),  તો  તો અ ુ   પયાય ભી  રહ  નહ . 

કેટલા ( કતને)  વશેષણ  દયે હ ? (પાંચ). વાં યા (-પઢા)  હૈ ન  ુમન ેતો પહલે 
વેદાત ? વાંચે છે વેદાત ું.   ુ આતમ બહુત અ યાસ થા. હોતા હૈ ન વહા તો.... 
સમજમ આયા ?  

આહાહા  !  ા  કહતે  હ ?  વો  તો અભેદમ  પયાય અંત ુખ  હુઈ  હૈ  તો 
ઉસમ એક પકા હ  અ ુભવ હૈ.  'અ ુભવ હૈ ઔર આ એકકા અ ુભવ કરતા 
હૂ'—ઐસા ભી  વહા  કહા  હૈ  ?  વહા  તો એક પ  ઉપર    હૈ,  તો  ઉસમ—
એક પમ—અનેક  ઔર  પયાય  દખતી  નહ .  ઉસ  અપે ાસ ે યવહારકો—યે 
અપે ાસ ે યવહારકો—  'જૂઠા'  કહા  હૈ.  ય દ  દૂસર   અપે ાસે  (ભી)  'પયાય  
(- યવહાર)  હૈ હ   નહ '—ઐસા જો  કહો...  'પયાય  હૈ હ  નહ '—ઐસા જો 
કહો... 'ભેદ નહ '—ઐસા જો કહો...  (તો) 

(૧)  ે સે એક હ   ય ‘सवापक’ હો  યેગા. 
(૨)   યસે ‘एक’ હ   ય રહેગા, અનેક  ય નહ  રહગે. 
(૩)  ુણસે  (-ભાવસ ે ‘अभदे’)— યમ  એક  હ   ( ુણ)  રહેગા,  ઉસમ  

(- યમ)  ાન-દશન (આ દ)  ુણ નહ  રહગે. 
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(૪) (કાલસે  ય) ‘िन’ હ  રહેગા, પયાય નહ  રહેગી ઔર 
(૫)  ( ય)  ‘शु’  રહેગા,  અ ુ   નહ   રહેગા.  જયકુમાર   !  કહો, 

સમજમ આયા ? (અથાત્) એકાત હો  યેગા ઐસા કહત ેહ દેખો !  
शु ॄको व ुकहत ेह....  દેખો ! (૧) सवापक,  (૨) एक , (૩) अभदे, 

(૪) िन, (૫) शु ॄको व ुकहत ेह.... (૧)  દૂસરા  ે .... એક  સવાયકા 
દૂસરા  ે  હૈ,  ક (૨) દૂસરા  ય હૈ,  ક (૩) દૂસરા  ુણ હૈ,  ક (૪) દૂસર  પયાય 
હૈ,  ક  (૫) અ ુ તા  હૈ—વો  માનતે  નહ .  સમજમ આયા  ?  वसैा िस हो.... 
ઐસી વ ુ કહત ેહ, તો વૈસા  સ  હો ( યેગા.) જો સવથા અભેદ હ  કહો 
(તો)  ઐસા  સ   હો  ( યેગા)—  (૧)  सवापक,  (૨) एक , (૩) अभदे,  
(૪) िन, (૫) शु. સમજમ આયા ?  (૧) सवापक,  (૨) एक , (૩) अभदे,  
(૪) िन, (૫) शु —ઐસા  સ  હો  યેગા. 

 और उसस ेसवथा एका शुनयके पप िमाििका ही ूसगं आयगेा. 
દેખો ! પયાય ન માને.... (૧) એક  યકા  ે  હ  સવ યાપક માને, (૨) અનેક 
ય ન માને, (૩)  ુણભેદ ન માને, (૪) પયાય ન માને, (૫) અ ુ તા ન માને, 

(વહ) સવથા એકાત(વાદ )  મ યા  હો  યેગા. 
યાં  (- ુંબઈમાં)  ઉસમ  (-૧૧વ   ગાથાકે  બારેમ)  કહતે  હ  ન  વો  ?  ક 

Ô૧૧વ   ગાથા  આ દકો  વેદાતકે  ઢાલેમ  ઢાલા  હૈÕ—ઐસા  કહતે  હ.  ( ક) 
યવહાર 'જૂઠા' ઐસા કહા ન ? તો, Ôઆચાયને વેદાતકે ઢાલેમ ઢાલા હૈÕ (-ઐસા 
કોઈ કહતા હૈ.) અરે ! ઐસા હૈ નહ ,  ુન તો સહ ! વે (આચાયદેવ) તો પહલેસ ે

(-છઠવ   ગાથાસે)  કહતે આયે  હ  ક  Ô મ -અ મ   નહ   હૈÕ.  (તો,)  પયાયમ 
મ -અ મ  હૈ (તભી) તો ‘નહ  હૈ‘ ઐસા કહા ન ?  ુભા ુભ પ પ રણમન 

પયાયમ  હૈ,  યમ  નહ .  (ભેદ)  પયાયમ  હૈ,  નહ   તો  નષેધ  કસકા  કહા  ? 
(પયાયમ ભેદ) હૈ. ' મ -અ મ  નહ '–ઉસકા અથ  ા ? (પયાયમ) ભેદ હૈ. 
યક   મ ભેદ હૈ નહ , (પર ુ) ભેદમ ભેદ હૈ. સમજમ આયા ? 

વો  (-કોઈ)  જો  એકા ત  કરેગા  તો....  सवथा एका  शुनयके पप 
िमाििका ही ूसगं आयगेा. (પં ડત જયચંદ એ) બહુ  પ  ક  ુછે. જુઓ ! 
આ પાંચ બોલ  ૂક ન ેબહુ  પ  ક ુ છે. (૧) સવ યાપક, (૨) એક, (૩) અભેદ, 



ગાથા - ૧૧ ]                                  વચન નં. ૩૦                                             [555] 

 

(૪)  ન ય અને (૫)  ુ .—એવા એકલા  ન ે(એકાતવાદ   મ યા ) માને 
છે. સમજમ આયા ? વ ે(એકાતવાદ ) લોગ કહત ેહ ન ?  ક Ôભઈ, (આપ કહત ે
હો  ક) અંતમ  તો અ તૈ  તેર   મ આના ચા હયે,  (તો) જુઓ  ! અંતમ  તો 
હમારા અ તૈ આયા  ક નહ  ?Õ આગ ેકલશમ (-કલશ ૯, ભાવાથમ) આયેગા  ક 
એક પ  વ ુ...  ન વક પ  એક પ  વ  ુ (અ ુભવમ  આતી  હૈ).  અહ   તો,  
(૧) ( ે થી)  તૈપ ં, (૨) અનેક  યપ ં, (૩) અનેક  ુણપ ં, (૪) પયાયપ  ં

અને (૫) અ ુ પ  ં( ાનમાં) રાખીને અ તૈ ઉપર   કરવાની છે. (ભેદ) હૈ, 
ાનકે લ મ વો બાત  હૈ.  યા  વાદ  (-અપે ા) લ મ લેકર અભેદ ઉપર   

કરના  હૈ,  ઉસ  કારણસે  અભેદમ  ભેદ  નહ   દખતે  ઐસા  કહનેમ  આતા  હૈ. 
સમજમ આયા ? આહા !  

इसिलय ेयहा ँऐसा समझना चािहय.े... इसिलय ेयहा ँऐसा समझना चािहय े िक 
िजनवाणी ाादप ह.ै....  દેખો  ! ઓલામાં  (ટ કામાં) ક ું હ ું  કે અભેદમ ભેદ 
દખતે નહ , ઈસ લયે ઉસક  (- ુ નયક )  મ (ભેદ) 'જૂઠા હૈ' ઐસા કહનેમ 
આયા  હૈ.  (તો)  યહા  (ભાવાથમ  કહતે  હૈ  ક)  ઈસ લય ે ( જનવાણીમ) 
યવહારકા—ભેદકા  નષેધ  કયા  હૈ  ક  िजनवाणी ाादप ह,ै वह ूयोजनवश 
नयको मु-गौण करके कहती ह.ै....  દેખો  !  યોજનવશ અભેદ  યકો  ુ ય 
કહકર  ('હૈ'  કહા)  (ઔર)  ુણભેદ  ને  પયાયકો  ગૌણ  કરકે....  ગૌણ 

કરકે.....('નહ   હૈ'  કહા).  યા  વાદમ  યોજનવશ  ( ુ ય-ગૌણ  હોતા  હૈ).  
અપના  યોજન  સ  કરના  હૈ તો અભેદકે આ યસે  યોજન  સ  હોતા  હૈ. 
સમજમ આયા  ?  (લે કન)  પયાયકે આ યસે,  ુણભેદકે આ યસે,  ન મ કે 
લ સે  ક અ ુ તાકે લ સે....  યહ  નમલ પયાય હો તો ઉસકે આ યસે ભી 
અપના  યોજન  સ  હોતા નહ .  

ूयोजन  નામ  ુ તાકા—આનંદકા  ગટ  હોના  વો  યોજન  હૈ.  વો 
યોજન.... યક   ુ યતાસે  વો  યોજન  સ   હોતા  હૈ.  સમજમ આયા  ? 

સ ય દશનકા  ગટ હોના ઔર આનંદકા અ ુભવ હોના—શાં તકા  વેદન હોના 
વો  યોજન હૈ. વો  યોજનક   સ  કૈસ ેહોતી હૈ ?  ક  યકો  ુ ય કરકે (ઉસ 

પર)    દેનેસે  યે  યોજનક   સ   હોતી  હૈ.  સમજમ આયા  ?  (ઇસ લયે) 
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ુણભેદ,  પયાય,  વકાર  ને  ન મ કો—સબકો ગૌણ  કરકે  ' યવહાર'  કહા  હૈ, 
(પણ) અભાવ કરકે ' યવહાર' કહા હૈ ઐસા હૈ નહ . સમજમ આયા ?  

‘ूयोजनवश‘....ભાષા  ઐસી  હૈ  ન  ?  मु-गौण करके....    ( ક) 
યા  વાદ  હૈ..... યા  વાદ  હૈ.  ( યકો)  ુ ય  કહા,  તો  દૂસર   ચીજ  'નહ   હૈ' 
ઐસા નહ  હૈ.  યા  વાદ(સ ે યકો)  ુ ય કહા, તો દૂસર  ચીજ 'નહ  હૈ' (ઐસા 
નહ  હૈ), ગૌણ પસ ેદૂસર  (ચીજ) હૈ. સમજમ આયા ? પયાય આ દ લ  કરન ે
લાયક  નહ  ઐસી  ચીજ  હૈ.  સમજમ આયા  ?  (ઈસ લયે)  ઉસકો  ગૌણ  કરકે 
' યવહાર' કહા અને એક પ ( યક )   કરાનેકો (ઉસકો  ુ ય કરકે ' ન ય' 
કહા).  ( વકા)  યોજન  આ માક   શાં ત– ુખકા  ગટ  હોના  હૈ  (ઔર)  યે 
( યોજન) તો  યકે આ યસે હોતા  હૈ. વો  યોજનક  ( સ કે  લયે) અભેદ 
યકો  ુ ય કરકે ('હૈ' ઐસા) કહા અને પયાય આ દકો ગૌણ કરકે  ‘નહ  હૈ‘ 

ઐસા કહા. (પયાય આ દકો) ગૌણ કરકે ' યવહાર' કહા ઔર ' યવહાર' કહકર 
'નહ  હૈ' ઐસા કહા હૈ. સમજમ આયા ?  

જુઓ  !  ूयोजनवश नयको मु-गौण करके कहती ह.ै...  એટલે  કે 
( જનવાણી)  ન યકો  ુ ય  કરકે  (ઔર)  યવહારકો  ગૌણ  કરકે  કહતી  હૈ. 
સમજમ આયા ?  યવહાર  'નહ  હૈ' (ઐસા કહા) વો તો ગૌણ કરકે  યવહાર 
'નહ  હૈ' (-ઐસા) કહા હૈ અને ઉસ  હસાબસે  યવહાર હૈ વો ‘અ વ માન’ હૈ. 
પણ  ગૌણ  કરકે,  યવહાર  કહકે  ‘નહ   હૈ‘  ઐસા  કહા  હૈ.  સમજમ આયા  ? 
વજુભાઈ  !  (પં ડત  જયચંદ ને)  કતના  પ કરણ  કયા  હૈ,  લો.  સમજમ 
આતા હૈ  ક નહ  ? ભગવાન આ માકો  અંત ુખ  સ ે(દેખનેસે),  જસમ સારા 
ય પડા હૈ, જો એક પ હૈ, અભેદ હૈ,  ન ય હૈ, (-ઐસા  દખાઈ દેતા હૈ.) ઉસ 

ઉપર   દેનેસે સ યક્  —સ ય વ— ા ત હોતા હૈ,  ુખ  ા ત હોતા હૈ, 
શાં તક   ા ત હોતી હૈ.—યે  યોજન હૈ  વકા.  ુણભેદમ, પયાયમ,  વકારમ 
(યા)  ન મ મ લ  કરનેસ ે વકાર હોતા  હૈ, ઉસમ અપના  યોજન  સ  નહ  

હોતા. સમજમ આયા ?  
ઓહોહો  !  યા  વાદ( પ)  જનવાણી  હૈ  (વહ) मु-गौण करके कहती 

ह.ै..  मु-गौण करके कहती ह.ै  ન ય-અભેદકો  ુ ય  કરકે  'હૈ'  ઐસા  કહા, 
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યવહાર–ભેદ આ દકો ગૌણ કરકે ' યવહાર' કહા ઔર Ô યવહારÕ કહા તો ઉસ 

અપે ાસ ે'અ ૂતાથ—અ વ માન' કહા. ઝ ં બહુ. કેટ ુ ંઆમાં યાદ રાખ ુ ં? 
આ અમારા માલચંદ ન ે ાં.... ? અ યાસ કરના ચા હય ેયહા ઉસ  કારકા. 
કેમ શે ઠયા ? આજ બરાબર રહ  ગયા (-ન આવી શ ા) ભાઈ, સૌભાગભાઈ.  

इसिलय ेयहा ँऐसा समझना चािहय.े... इसिलय—ेઈસ કારણસે. એકાત ન હો 
ય ઈસ કારણસે ऐसा समझना चािहय.े... પયાય આ દ,  ુણભેદ આ દ Ôવ ુÕ 

નથી—ઐસા એકાત ન હો  ય... ઐસા એકાત ન હો  ય... इसिलय ेयहा ँऐसा 
समझना चािहय े िक िजनवाणी ाादप ह.ै... અપે ાસ ે કહતી  હૈ.  ‘ात’्  નામ 
જનવાણી અપે ાસ ે કહતી  હૈ.  ‘ात ् +वाद’ = અપે ાસ ે કહના... અપે ાસે 
કહના. ‘ात ्’=અપે ાસે, ÔवादÕ = કહના. તો અપે ાસે કહના  ા (કૈસે) ?  ક 
ન યકો  ુ ય કરકે (ઔર)  યવહારકો ગૌણ કરકે (કહના). (-ઐસે) અપે ાસ ે

જનવાણી કહતી હૈ. કહો, સમજમ આયા ?  
 ?  ( જનવાણી) ઐસા   કહતી  હૈ ?...... ઐસા   કહતી  હૈ ? 

( જને ક )  જનવાણી  યા  વાદસ ે ન યકો— ુ નયકો  ુ ય  કરકે  (ÔહૈÕ) 
(ઔર)  યવહારકો ગૌણ કરકે  'નહ  હૈ' ઐસે કહતી  હૈ ઉસકા કારણ—ઉસકા 
હે ુ  ા હૈ ?  

ूािणयको भदेप वहारका प तो अनािद कालस ेही ह.ै...  ાણીય ક    

પયાય ઉપર, અંશ ઉપર હૈ હ  અના દસે.  ા ?..... હા, આવો સૌભાગભાઈ. 
અહ  (હમણા) ક ું, સૌભાગભાઈ આજ (આ યા) નહ . ઠ ક, આધા ઘંટા લેટ 
છે. અહ યા આવો અહ યા. ूािणयको भदेप वहारका प तो अनािद कालस ेही 
ह.ै... ઈતના  તો આચાયને  સ   કયા  હૈ  (અથાત્)  ના તકક  બાત  યહા  નહ  

લયા ભાઈ  ! અંશ  હૈ,  રાગ  હૈ,—ઈસકા  પ   તો અના દકા  હૈ ઐસ ે કહતે  હ. 
સમજમ આયા ?  ( ક)  ય  કાલી એક પ  હૈ ઐસી    તો  કભી  હુઈ 
નહ . આહાહા ! 

તો કહતે હ, ूािणयको भदेप वहारका प तो.... એક સમયક  પયાય 
ઉપર લ  તો—એક સમયક  અવ થા ઉપર લ  તો—ઔર Ôરાગ કરનાÕ (-ઐસે 
રાગ) ઉપર લ  તો અના દકા હૈ. વહા તો   પડ  હૈ ઔર ઉસમ હ  વ ે લતે 
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હૈ.  સમજમ  આયા  ?  ूािणयको भदेप—અંશ પ  પ .....  અંશ પ  પ   હૈ. 
(પણ) જો  કાલી  વ ુ  હૈ  ઉસક     તો  કભી  હૈ  નહ ,  ક  પયાય ુ  

હૈ..... પયાય ુ   હૈ. ूािणयको भदेप वहारका प...  હૈ અથાત્ પયાય ુ  

હૈ, (પર ુ) અભેદ  ય  ા હૈ ઉસકે ઉપર   હૈ નહ . સમજમ આયા ?  
ूािणयको भदेप वहारका प तो अनािद कालस ेही ह.ै...  લો.  નગોદમ  

ભી ? (હા), એક અંશ ઉપર તો ઈસક    અના દસે પડ  હૈ. और इसका उपदशे 
भी बधा....  દેખો  !  इसका उपदशे भी बधा सव ूाणी परर करत े ह.... ઈતના 
પયાયકા  યોપશમ  હૈ,  ઈતના હમ  રાગ  કરતે  હ,  ઈતના  ુભ હોતા  હૈ,  ઈતના 
અ ુભ હોતા  હૈ. ઐસે હમ  (રાગ)  કરતે  હ—ઐસા માંહોમાંહે ભી  કહત ેહ.... 
સમજમ આયા ? પર પર ભી કહત ેહ—ભેદકા ઉપદેશ પર પર ભી કહત ેહ.  

(૧) એક વાત : અંશકો (હ ) માનનેવાલા ભેદકા પ  અના દસ ે વકો હૈ, 
( ક) અંશીકો  કભી  દેખા  નહ ,  માના  નહ ,  ુના  નહ .  વો  તો  પહલ ે (૪થી 
ગાથામ) કહા થા ન ?  ક  ુત, પ ર ચત....  ુના હ  નહ   ુને. પરસ ે વભ ત ને 
વસ ેએક વક  (બાત) કભી  ુના નહ . પયાય ને  વક પ ને અંશ (મ હૂ) ને  ુજે 

પયાયમ ઇતના  ઉઘાડ  હુઆ ને  વકાસ  હુઆ.  પહલે  (ઉઘાડ)  થોડા  થા  ને  ફર 
વશેષ  હુઆ,  (પહલે)  રાગ  તી   થા  ને  મંદ  કયા,  ુ ષાથ  કયા—ઐસી 
અંશ ુ  (- યવહારકા પ ) તો  ાણીકો અના દસ ેહૈ હ .—એક વાત. ઔર... 

(૨) દૂસર  બાત : માંહોમાંહે (અ ાની) યે (- યવહાર, ભેદક ) બાત કરતે 
હ,  એક-દૂસરેકો  ચતી  હૈ  ઈસ  કારણ.  ભેદક—અંશક   પણા,  પયાયક  

પણા—પયાયકા કથન વો बधा सव ूाणी परर.... बधा (માને) ધમા માકો 
છોડકર. સમજમ આયા ?  

बधा सव ूाणी परर करत ेह.... परर करत ेह ( ક) હા, ઐસા હ  હૈ ન ? 
હમકો તો ઈતના  યોપશમ હુઆ— કતને થોડસેે (અબ) ઈતના હુઆ—તો કુછ 

હુઆ  ક નહ  ? (ઈસ કાર) યે  યોપશમ પયાયક  ઔર રાગક  મંદતા યા તી તા 
હૈ ઉસ પર (અ ાનીક )   હૈ. (દેખો) ! (કષાયક ) તી તાસે મંદતા કરતે હ  ક 
નહ  ? (હમ)  ુ ય હોતા હૈ  ક નહ  ? ...  ુ ય હોતા હૈ  ક નહ  ? (ઈસસે) વો 
ધમ નહ  હોતા  હૈ ? હમ પાપ કરતે  થે (ઉસક  બ ય અબ)  ુ ય કરતે હ— 
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ૂ ,  ભ ત,  દયા,  દાનકે  વક પ  (કરત ે હ),  તો  વો  કુછ  ફેરફાર  હુઆ  હૈ  ક  
નહ  ? (અમે) કેટલા વ યા ? (વ યા)  મ યા વમ. વો (અ ાની) માનતે હૈ  ક હમ 
કુછ (ધમ) કરતે હ, (પર ુ)   તો વહા (રાગા દ ઉપર) હૈ. સમજમ આયા ?  

તો (અ ાની) માંહોમાંહે ઉપદેશ કરતે હ....( ક) હા,  ુભભાવ કરના ઔર 
ુભસ ેલાભ હોગા— મ- મસે હોગા. પયાય ઉપર લ  કરકે પયાયકા  વકાસ 

કરના—પયાયક   ખલવટ કરના— અવ થાકા  વકાસ કરના.—ઐસે રાગ કરના 
અને  (ઉસકા)  વકાસ  કરના  વો  ઉપદેશ અ ાનીકા  હૈ ઐસે  કહતે  હ.  સમજમ 
આયા  ?  (પહલે)  થોડા  કુછ  વકાસ  હો  ને  (અબ)  વશેષ  હુઆ,  તો  (અ ાની 
કહતા હૈ  ક) દેખો ! કુછ હુઆ હૈ  ક નહ  ? પહલ ેકહા ઈતના  યાલ થા ? (અબ 
યાલમ) આયા  ક નહ  ? ઈતના તો લાભ હુઆ હૈ  ક નહ  ? (સમાધાન:) વો તો 

પર  ઉપર  તેર     હૈ  (તો)  વકાસ  હુઆ  (વહ)  પરકા  હુઆ, આ માકા  કહા 
વકાસ  હુઆ ઉસમ ? સમજમ આયા ? કહો, ભીખાભાઈ  !  યો, આવી વાત  
છે !  

(અ ાની પર પર ઉપદેશ કરતે હ :) પહલ ેકહા હમકો  યોપશમ ઈતના 
થા ?    દેખો  !  વા યાય કરતે..... કરતે.....અબ  ાનકા  યોપશમ હો ગયા  ક 
નહ   વશેષ ?   ક  તો ખબર નહ  (ઔર) પરકા લ  હૈ તો (ભી)  વકાસ હો 
ગયા  ક નહ  ? નવ  ૂવકા બોધ હો ગયા  ક નહ  ?  દેખો ! ( વ)  નગોદમસ ે
નકલા થા,  તો  નગોદમ  કહા  (ઈતના  યોપશમ)  થા ?  (ઔર)  યહા  (-મ ુ ય 
પયાયમ) આયા તો ઈતના નવ  ૂવકા  ાન હુઆ, અ ગયાર અંગકા  ાન હુઆ, 
દેખો ! ઔર  ા किरा (-કર ને) ? સમજે ?  ુભ.. અ ુભ..  ુભ.. હમ હવ ે
ુભ(ભાવ)  બહુત  કરતે  હ.  –ઐસા  સબ  ઉપદેશ  પયાય મ  અ ાનીય  

પર પર—માંહોમાંહે કરતે હ. દો બાત હુઈ. સમજમ આયા ? 
(૧)  ભેદ—પયાય ુ કા  પ   (ઔર)  અંશ ુ ,  રાગ ુ , 

ન મ ુ કા પ  અના દકા હૈ. 
(૨)  અ ાની  માંહોમાંહે....  પયાય ુ ,  રાગ ુ   (ઔર)  ન મ કો 

મલાના—છોડના આ દ વો  યવહારક  બાત અ ાની માંહોમાંહે કરતે હ. 
(૩) તીસર  બાત.  યે  िजनवाणीम वहारका उपदशे शुनयका हावल 

(सहायक) जानकर बत िकया ह.ै....  દેખો  !  આહાહા  !  સમજમ  આયા  ? 
જનવાણીમ ભી  યવહારકા— જનવાણીમ  ન મ કા, ભેદકા—ઉપદેશ (બહુત 
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આતા હૈ),  ક અભેદકો સમ નેમ ભેદસ ે(કહને પર) સમજમ આતા હૈ. તો 
ભેદકા,  યવહારકા અન ેપયાયકા બહુત લખાણ (આતા હૈ). સમજમ આયા ? 
આહાહા ! 

(૧) ઉસકો તો પયાય ુ કા પ  હૈ ઔર 
(૨) ઐસી બાત ઉસકો માંહોમાંહે  મલતી હૈ ઔર 
(૩) શા  ભી (ત વકો) કહે તો ઉસમ વો ( યવહાર)  વશેષ (આતા) હૈ. 
તીન   મલ ગય ેઉસકો (-અ ાનીકો). 
िजनवाणीम वहारका उपदशे....  દેખો  !  शुनयका हावल 

(सहायक)....  ુ નયકો  નનેમ વો ( યવહારકા ઉપદેશ)  ન મ  પડતા હૈ ( ક) 
દેખો ભાઈ  !  યે  ( ાન)  હૈ.....  યે  (દશન)  હૈ......  યે  (ચા ર )  હૈ......  ાન સો 
આ મા.... દશન સો આ મા... પયાય યહ  યક ... સમજમ આયા ? —ઐસે 
शुनयका हावल....  દેખો  !  (सहायक)  લખા  હૈ,  પણ  ફલ  ા  હૈ  વહ 
બતાયગે. આહાહા ! સમજમ આયા ? 

(वहारका) उपदशे....સમજમ આયા ? शुनयका हावल जानकर.... 
(सहायक) जानकर.... દેખો ! Ô(सहायक) जानकर’ (ઐસા) કહા હૈ.— યવહારનય, 
ુ નયકા  સહાયક  હૈ.  લો,  (ઐસા)  કહા  ક  નહ   ?  ‘सहायक‘કા અથ સાથમ 

હૈ.....  ÔહૈÕ....—યે  કથન  પ ત  યવહારક   હૈ.  ઐસા  પ રણામ.....  ઐસા 
પ રણામ..... કરણા ુયોગમ કૈસા (આતા) હૈ ? દેખો !  ુણ થાન દ ઠ પ રણામ, 
સ ા  એક–એક  કૃ તક ,  ઈતના  પ રણામ...ઐસા  હોતા  હૈ...સં મણ  હોતા 
હૈ....(વગેરે) કેટલી વાત !  યવહારનયકે  વષયક  ( કતની) વાત ! કમક   કૃ તકા 
અ યાસ વો સબ  યવહારનયકા  વષય  હૈ. ઔર ઉસમ  (ય દ)  કુછ  ુલ ગયા 
વકાસ, તો ઐસ ે(અ ભમાન) હો  ય ( ક) આહા ! હમકો કમ કૃ તકા બહુત 
અ યાસ  હૈ.  (ભાઈ  !)  વો  તો  યવહારનયકે  વષયકા  અ યાસ  હૈ  ુજે— 

પયાય ુ કા અ યાસ હૈ,  યકા અ યાસ નહ  હૈ. સમજમ આયા ? 
हावल जानकर बत िकया ह.ै...  બે- ણ  ઠેકાણે  ‘બહુત‘  (શ દકા 

ભાવ)  લયા હૈ. (કૈસે) ? એક તો ભેદપ  અના દકા હૈ, ઈસ લયે ઉસમ બહુત-
કમકા   (નહ ). 
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(૧) અના દસ ેબહુત  ાણીય કા એક હ  પ   હૈ.–ખલાસ  (બરોબર?). 
એક. 

(૨) બહુધા  ( ાણી)  માંહોમાંહે  કહત ે હ.  વહા  ‘બહુધા‘  (શ દ)  લયા 
હૈ—ઘણા તો એ વાત કરે છે. 

(૩) તીસર .  જનવાણીમ ભી 'બહુત' (-બહુધા  યવહારકા) ઉપદેશ હૈ. 
દેખો  !  સં યા  તો  ÔબહુધાÕ  યાં  (દૂસરે  બોલમ)  ગઈ.  िक ु उसका फल 

ससंार ही ह.ै... સમજમ આયા ? 
(૧) અંશ ુ  ઉપર   રખકર રાગક  મંદતા આ દ હો (-કરે), તો ભી 

ઉસકા ફલ તો સંસાર હ  હૈ. સમજમ આયા ? ઔર 
(૨)  માંહોમાંહે  ઉપદેશ  કરતે  હ  ક  ' યવહાર  કરના.....ઐસા  યવહાર 

લાના... યવહારમ  જુડના,'  તો  કહત ેહ  ક ઉસકા ભી  (ફલ) સંસાર  હૈ.  યે  તો 
ઠ ક, 

(૩)  પણ  જનવાણીન ે ન મ પ—હ તાવલ બ પ—જો  ( યવહાર) 
કહા વહ  રહ (-અટક)  ય (અથાત્) અભેદકો બતાનેકે  લયે ભેદ કહા, (પર ુ) 
વહ   રહ  (-અટક)  યે  તો उसका फल ससंार ही ह.ै  યાં જઈન ે (-ભેદ ું  ાન 
કર ને) અભેદમા ં ય તો ખલાસ  હુઆ  (-અ ુભવ થઈ  ય,  પર  ુઅભેદમ) 

ત ેનહ , ( ક)  કે પ ક  (- વ પક ) ખબર નહ . સમજમ આયા ?  
વો (-આ મા) સમ નેમ, આયા હૈ  ક નહ   યવહાર ? તો, વહા રહ  ય 

(અથાત્) 'દશન- ાન-ચા ર  વહ આ મા' (ઐસા ભેદમ) વહા રહ  ય, પર ુ 
(જૈસા) આ મા  કહા ઐસા  (અ ુભવ)  ન  રહે  (-કરે)  તો સંસાર  હૈ.  (વો બાત) 
આયી  ક નહ  સાતવ  (-આઠવ ) ગાથામ ?  ક 'દશન,  ાન, (ચા ર કો જો સદા 
ા ત હો વહ આ મા).' અરે ! ' ાન હ  આ મા' (ઐસા)  યોને ! તો, (ઈતના) 

ભેદ કરકે વહ  (ભેદમ) રહ  ય (ઔર) જો (અભેદ આ મા) બતાના હૈ વહા ન 
ય (તો ઉસકા ફલ સંસાર હ  હૈ). વો ભી ( યવહારકો) હ તાવલ બ  નકર 

વહા  ઐસા  ઉપદેશ  આયા  હૈ  (ઐસે)  કહતે  હ.  (યાની  ક)  ન યકો—
ુ નયકો— યકો—બતાનેમ  ઐસા  યવહાર આયા  હૈ...આતા  હૈ,  પણ  વો 
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યવહારકા ફલ સંસાર હૈ. વહા ( યવહારકા) જો (-ય દ) અ ુસરણ  કયા, (તો 
ઉસકા ફલ) સંસાર હૈ. સમજમ આયા ? 

(કોઈ કહે :) Ôબહુત લોગ કો સમ ના (ઔર વે) સમજગ ેતો તીથકરગો  

બાંધેગા  આ માÕ.—ઉસકા  અથ  ા  હુઆ  ?  તીથકરગો કા  પ રણામ  તો 
સમ કતીકો (હ ) હોતા હૈ, પણ (સમ નેવાલા) સમ કતી ઐસે નહ  માનતે  ક મ 
દૂસરેકો  સમ તા  હૂ  તો  ુજે  તીથકરગો કા  બંધ  પડ  ગયા.  (બ ક)  મેર  

કમજોર સે  ુભરાગ આયા  હૈ  વો  ુજે  હેય  હૈ,  ુજે  લાભદાયક  નહ   (ઔર) 
ઐસા બંધ પડ ગયા (ઉસકા  ાની)  ાતા હોકર  ેય પસે  નત ેહ. (જબ  ક) 
અ ાની  (માનતા  હૈ  ક)  હમસે  બહુત  ( વ )કો  લાભ  હોગા  ઔર  બહુત 
( વ )કો લાભ હોગા તો  ુજે ભી  કુછ  મલેગા  ક નહ  ?—ઐસે  મ યા  

ુ નયકા અવલ બન પ  ન મ કા કથન દેખકર.... દેખોને ! ઐસા કહા ન ?  ક 
शुनयका અવલ બન—'हावलन जानकर  ' ઐસા કહા ન ?  ક અભેદ 
દખાનેકો ઐસા ભેદ આયા  બના રહતા નહ . પણ યે ભેદકા ફલ તો સંસાર હૈ. 
આહાહા  !  સમજમ આયા  ?    બહુ  સરસ  વાત  કર   (તેમણે).  જયચંદ  પં ડતે 
' યવહારનય અ ૂતાથ'ના  (ભાવને)  કેટલો  પ  કય   છે  !  કતના  પ   કયા  
હૈ ! કહો, સમજમ આયા ? અન ેઐસા કહે  બના ઉસકા (-ગાથાકા)  પ કરણ 

હોતા નહ . 
કોઈ ( બના સમજે) એકાત લે  ય અને શા મ ભી  યવહારસ ેકહા હો 

તો ઉસ ેભી (સ યાથ માન લે ઔર કહે  ક) ભગવાનને ( યવહારનય) કહા હૈ  ક 
નહ  ?  યવહારનય હૈ  ક નહ  ? ÔહૈÕ  ક નહ  ? (ઔર) 'હૈ' તો ભગવાનને કહા 
ક  નહ  ?  (સમાધાન:) આ, ભગવાનને  કહા— જનવરને  કહા—  (ઐસે)  ત, 
નયમ આ દ બંધકા કારણ હૈ. લે. બંધમ (-બંધ અ ધકાર, ગાથા ૨૭૩મ) આતા 
હૈ  ક નહ  ?  ક  જનવરે કહેલા  ત,  નયમ ને તપ—જો  યવહાર હૈ, યે અભ વ 
ભી કરતે હ (ઔર) ઉસકા ફલ સંસાર હૈ.  

ોતા : અભ વને સંસાર છેન ે?  
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ભ વને  (પણ)  સંસાર  છે.  યહ  તો અભ વકા  ાત 

દયા હૈ.  ુમ કૌન હો ? (એમ કહે ું છે). અભ વ ભી ઐસે (પ રણામ) કરતે હ. 
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તો (ય દ)  ુમ ભી, જો  યવહાર હૈ ઐસે, પંચ મહા તકા (પાલન કરો તો ઉસકા 
ફલ સંસાર  હૈ). શીલમા ં પ ર ૂણ,  તપમાં  પ ર ૂણ,  પંચ મહા તકા પ રણામ—
ઐસે  યવહાર  (યા)  ન મ કો  દેખકર...(અથાત્)  ુ નયક   અ ુભવ  

(ઔર)  થરતાકે  (સાથમ) ઐસા  ન મ   (-રાગ) આતા  હૈ, હોતા  હૈ —ઐસા 
( જનવરને)  કહા  હૈ.  (પર ુ) જો  (-ય દ)  વહા  ક  ય ઔર  યવહારકો  હ  

અપના માન લે, તો સંસારફલ હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ?  
વો કહા દેખો !  યવહાર હૈ,  ૂ મકા  માણે  યવહાર, ભગવાનને  દખાયા 

હૈ. સમજમ આયા ? પણ વો  યવહારકા ફલ તો સંસાર હ  હૈ. (આ ું સાંભળે, 
વાંચે)  યાં ઓલા (અ ાની) રાડ નાખે છે  કે અરર !  યવહાર મો માગ હૈ ન ? 
.... યવહાર  મો માગ  હૈ  ન  ?  (સમાધાન:)  યવહાર  મો માગ  હૈ  હ   નહ . 
સમજમ  આયા  ?  મો માગ  તો  એક  હ   હૈ.  યકે  આ યસે  અંતરમ 
સ ય દશન– ાન–ચા ર .... અંતરકે આ યસે  ગટ હુઆ વો હ  મો કા કારણ 

હૈ.  (મો કા  કારણ) એક હ   હૈ,  દૂસરા  કોઈ કારણ  હૈ  નહ .  ન મ   દેખકર—
અ ુકૂલ  દેખકર— યવહારસે  યવહાર  સમ કત,  યવહાર  ાન  (ઔર)  પંચ 

(મહા ત) આ દકે  વક પ હૈ ઉસકો  યવહાર ચા ર  કહા હૈ, પણ ઉસકા ફલ તો 
સંસાર–બંધ હ  હૈ. સમજમ આયા ? નેમચંદભાઈ ! દેખો ! આ (વાત) છે. 

(આ વાત સાંભળ ને) લોકોને  ાસ થઈ  ય છે કે અરરર ! (પણ) ભાઈ ! 
ભગવાન આ મા  એક પ  વ પ  હૈ,  ક  જસમ  અનંત આનંદ,  અનંત  શાં ત, 
અનંત પરમા મશ ત પડ   હૈ. તો ઉસકા આ ય કરાનેકો,  (ઉસકો)  ુ ય કરકે 
'વહ  ચીજ હૈ.....વહ  ચીજ હૈ'—ઐસા કહા હૈ ઔર  ુણભેદ–પયાયકો ગૌણ 

કરકે  'નહ   હૈ'  ઐસા  કહા  હૈ.  આહાહા  !  સમજમ  આયા  ?  પણ  ( યમ) 
બલકુલ  ુણ ન હો, તો એક  ય હ  રહા (ઔર) અનંત  ુણ નહ  હૈ, તો  ુણક  

(પયાય) ઐસે  ા,  ાન, આનંદ કહાસે આયેગા ? 
(ઉસી  કાર ય દ) પયાય નહ  હૈ, તો કાય તો પયાયમ કરના હૈ ?  યકા 

આ ય તો પયાય લેતી હૈ,  યકા આ ય  ય નહ  લેતા હૈ. સમજમ આયા ? 
આહાહા !  નણય-અ નણય કરના હૈ, તો વો પયાય  નણય કરતી હૈ. જો (કોઈ), 
પયાય ન માને તો  નણય કરના રહા હ  નહ .  Ôમેરેમ  ૂલ થી, અબ મને સત્  કા 
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નણય  કયાÕ—વો  કહાસે  આયા  ?  પયાય  માને  બના  વો  કહાસ ે આયા  ? 
સમજમ આયા ? જયચંદ  પં ડતને ઈતના ( ુલાસા  કયા)  દેખો  !  Ô યવહાર 
અ ૂતાથ' (કહનેસ ે  કોઈ) એકાતમ ન લે  ય ઔર ( યવહારકો)  'અ ૂતાથ' 
કહનેકા  આશય.....આશય  ા  હૈ  (વો  સમ ત ે હૈ.)  (અથાત્)  Ô ૂતાથ-
અ ૂતાથÕ કહનેકા આશય  ા  હૈ ઔર (કોઈ) એકાત ન લે  ય  ક  યવહાર 
બલકુલ હૈ હ  નહ  (ઉસકા  ુલાસા  કયા). સમજમ આયા ? 

હો..... યવહાર(- ુભરાગ),    યવહારકે  થાનમ  (- ૂ મકાકે  યો ય)  હો 
(ઔર)  ન ય (-વીતરાગતા)  વભાવકે આ યસે હો. પણ  યવહારકા ફલ તો 
બંધ હૈ. ચાહે તો સમ કતીકા (સાધકકા)  યવહાર હો (યા) ચાહે તો એકાતપ ી 
પયાય ુ વાલેકા  યવહાર હો—દોન કા ( યવહાર- ુભરાગ) બંધકા હ  કારણ 

હૈ. સમજમ આયા ? 
તીન કા ફલ સંસાર કહા. 
(૧) અના દસ ેઅંશ ુ   ઉપર    પડ   હૈ  તો ઉસકા  ફલ ચાર ગ તમ 

લના હ  હૈ ઔર 
(૨)  બહુધા  ( ાણી)  માંહોમાંહે.... યકો  છોડકર—અભેદકો  છોડકર, 

અકેલ ે પયાય ને  ુણ(ભેદ)ક   ૃ   કરના,  પયાયક   ૃ   કરના  (માને અ ુભ) 
રાગ  ઘટાના,  ુભરાગ  કરના—ઐસા  ( યવહારકા)  ઉપદેશ  માંહોમાંહે  કરતે  હ, 
(પર ુ) ઉસકા ફલ સંસાર હ  હૈ ઔર 

(૩)  ુ નયકા  ન મ   દેખકર...  ન મ   દેખકર— ુ નયકા  સાથ  
(-સહાયક)  દેખકર  (યાની)  ુ નયકા  વષય અભેદ ( ય હૈ ઉસક  સાધનામ) 
ન મ કો,  યવહારકો  સહાયક......‘सहायक’    નામ  સહ–સાથ.  તો  સાથમ 
દેખકર.... 'સાથ' એટલ ેમદદ–એમ નહ , 'સાથ' એટલ ેસાથે. 'સાથે' (માને)  ા 
કહત ેહ ? (સાથમ). તો, સાથમ દેખકર  યવહારકા ઉપદેશ  કયા હૈ. લો, ઠ ક. 
ન ય  (- કાલી)  ભગવાન આ માકા આ ય  કયા ઔર  સ ય દશન– ાન–
ચા ર  હુઆ, (પર ુ) ઉસમ જબ લગ  ૂણતા નહ  હૈ તો  યવહાર કૈસા હોતા હૈ 
(-યે બતાયા હૈ.) ઐસે  ન મ કો હ તાવલંબ દેખકર અભેદમ ભેદ (-મો માગમ 
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ુભરાગ પ  યવહાર) ઈતના રહતા હૈ—યે બતાયા. પણ ઉસકા ફલ તો બંધ હૈ–
સંસાર હૈ. ઓહોહો ! સમજમ આયા ?  

‘ससंार ही ह‘ै–ઐસા  કહા.  (કોઈ  કહતા  હૈ)  Ôકથં ચત્  બંધ  ને  કથં ચત્ 
અબંધ—(ઐસા)  ઇસમ  યા  વાદ  કરો.  સબ  (કથન)મ  યા  વાદ  કરતે  હો  તો 
યહા  યા  વાદ કરો. (સમાધાન:) વહા (-ગાથામ) તો  ુ યકો (- યકો)  ન ય 
કહકર...  ુ યકો  ન ય કહકર (ઔર) ગૌણકો (-ભેદા દકકો)  યવહાર કહકર, 
યોજન  સ   કરનેમ,  યા  વાદ  લગાયા.  પણ જહા  પયાય ુ ,  અંશ ુ  

(ઔર)  અકેલા  યવહાર ને અકેલા  વક પમ  ુ  હૈ, ઉસમ વળ  કથં ચત્ બંધ 
ને કથં ચત્ અબંધ (ઐસા) કહાસ ેઆયા ? 

ોતા :  મ યા વમાં  યા  વાદ પણ  ાં આ ુ ં? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ( મ યા વમ)  યા  વાદ  હૈ  કહા  ?  અનેકાત આયા  

કહા ? એક સમયક  પયાય  યમ હૈ નહ , પયાયમ  ય હૈ નહ ; રાગમ આ મા 
હૈ નહ , આ મામ રાગ હૈ નહ—ઐસા  યા  વાદ તો ( મ યા વમ) આયા નહ , 
એકાત આયા,  ( ક  મ યા ક )   એકાત પડ   હૈ પયાય ઉપર  (ઔર) 
રાગ ઉપર. ખલાસ ! આ  ય, ઉસમ (-રાગા દમ) હૈ નહ ,  યમ વે (-રાગા દ) 
હૈ નહ—(ઐસા  યા  વાદ) તો આયા નહ . સમજમ આયા ? ભારે વા ુ ંભાઈ ! 
યાલભાઈ  !  જુઓ  ! આ ું ઝ ં  છે.  જુઓ  ! આ અમારે  યાં શેઠ  છે.. શેઠ, 
વડાલ...  વડાલ  થાનકવાસીના. હવ ેનથી  ર ા હ , આ તો પહેલાની વાત  છે. 
યાં  તો  બ ું  કે ુ ં સાંભળે ુ ં ?....  યાં  બ ું  કે ુ ં સાંભળે ુ ં ?  (શેઠ)  કહે  : 
Ôસાંભળે ુંÕ, બસ. એમ કહે. 

આહાહા  !  (પં ડત  જયચંદ એ)  પ   કેટ ુ ં ક ુ  છે  હ   !  વચાર ને, 
મનન કર ને આ ગાથામાં ભાવ  ા ભરા હૈ ઐસા (ઉસકો) ખોલકર બતાયા હૈ. 
ભાવ તો હૈ–પાઠમ ભી હૈ (ઔર) ટ કામ ભી હૈ, પણ ટ કા ને (ગાથામસે) ભાવ 
ઈતના  ન સમ ય,  તો  ઉસકો ચાલતી ભાષામ  પ કરણ કર  દયા  હૈ. બસ. 
िक ुउसका फल ससंार ही ह.ै... ઐસે કહા. દેખો ! 

(૧) પયાય ુ ,  ુ ય ુ  (યા) રાગ ુ  હૈ ઉસકા ફલ સંસાર હૈ. 
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(૨) માંહોમાંહે (અ ાની)  યવહાર કરનેકા કહે ઉસકા ફલ (ભી) સંસાર 
હૈ. 

(૩)  યે  ભગવાનક   વાણીમ આયી  ન મ ક   યો યતા  (- ૂ મકા  યો ય 
ુભરાગ  આ દકા  કથન  આયા)  ક  વહા  ઐસી  ન મ તા  (હોતી)  હૈ.  ુ  

વભાવકો બતાનેકો ઐસા (ભેદકા કથન) આતા  હૈ અથવા  ુ   વભાવ  ગટ 
હુઆ  હૈ  વહા  (-સાધકદશામ)  ઐસા  ન મ –સહાયક  નામ  સાથમ  ( ુભરાગ 

આ દ) હોતે  હૈ (-ઐસા કથન આતા  હૈ), પણ ઉસકા ફલ તો   સંસાર  હૈ. કહો, 
સમજમ આયા ? વાડ ભાઈ !  ાં ગયા ડા ાભાઈ ? ગયા ? સમ ય છે આ ? 
ભારે વાત ભાઈ આ ! એક ગાથા પણ બરાબર સમજેને, (તો) સારા  નકાલ (હો 

ય)  ૂરા જૈનશાસન(કા).  
કહે છે, शुनयका प तो कभी आया नह.... દેખો ! Ôशुनयका प’ હ . વો 

(પહલ ેકહા થા વહ) તો  યવહારકા પ  થા. Ô ાયક  ચદાનંદ હૂ, અભેદ હૂÕ—
ઐસા ( ુ નયકા) પ  તો કભી આયા નહ . સમજમ આયા ?  'મ, એક અંશ 

જતના  નહ ,  ( જસમ)  રાગ  નહ ,  ન મ   નહ   (ઔર)  ુણભેદ  નહ   હૈ–
(ઐસા) એક પ ભગવાન  ુ  અભેદ હૂ'—ઈસકે લ કા પ  કભી  કયા નહ—
આયા હ  નહ . ઓહોહો ! शुनयका प तो कभी आया नह और उसका उपदशे भी 
िवरल ह.ै... દેખો  !  ઓલામા ં (- યવહારના  પ વાળાની  વાતમાં  ક ું  કે),  
(૧) બહુધા ( ાણી  યવહારકા) ઉપદેશ માંહોમાંહે કરતે હ, (૨) બહુધા ( ાણી 
યવહારકો  હ )  માનનેવાલે  હૈ  ઔર  (૩)  બહુધા  જનવાણીમ  ભી  ઐસા 
( યવહારકા ઉપદેશ) આતા હૈ–(ઐસા કહા થા). ઓહોહો ! (કોઈ કહતા હૈ :) 
Ô ા કરે ?  જનવાણીમ ઐસા ( યવહારકા ઉપદેશ) આતા હૈ તો  ા કરના ? 
વળ   ( ુ નયકા) હ તાવલંબ–સહાયક  દેખકર  ( યવહારકા ઉપદેશ) આયા  હૈ 
(ઐસા કહા હૈ). દેખો !Õ  

शुनयका प तो कभी आया नह.... ઓહોહો ! નવમી  ૈવેયક અનંત બાર 
દગંબર  જૈન સા ુ  હોકર ગયા.  ‘ ુ ન ત ધાર અનંત બાર  ીવક ઉપ યૌ,  પ ૈ
નજ આતમ ાન.....‘  (છઢાળા,  ઢાળ-૪,  પદ-૫).— નજ  ુ નયકા  પ   તો 
કભી  લયા નહ . અનંત બાર ઐસા પંચ મહા ત, અ ાવીસ  ૂળ ુણ, પયાયમ 
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અ ગયાર અંગકે  ( ાનકા)  વકાસ  હોના,  નવ  ૂવકે  ( ાનકા)  વકાસ  હોના—
ઐસા  સબ,  યવહારકે  પ મ અનંત  બાર  હુઆ.  પણ  'મ  ાયક  ચદાનંદ  હૂ' 
ઐસી  દશા, લ   ફરા નહ  ઉસકા. સમજમ આયા ? 

शुनयका प तो कभी आया नह और उसका उपदशे भी िवरल ह.ै... ઉપદેશ 

થોડા  હો  ગયા. આહાહા  !  દેખો  !....  સત્  કા—અભેદકા  લ   કરાનેકા  ઉપદેશ 

બહુત થોડા હો ગયા. નેમચંદભાઈ ! वह कह कह पाया जाता ह.ै.... कह कह... 
ુ નયકા—અભેદકા ઉપદેશ કોઈ કોઈ  થાનમ  ા ત હોતા હૈ, બહુત  થાન પર 

નહ . 
(  :) ભગવાનન ેબહુત કહા હૈ ન ? (તો), વહા ભી કોઈ-કોઈ  થાનમ ? 
(સમાધાન  :)  ુન  તો  સહ   !  (ભગવાનક )  વાણીમ  યવહારકા  કથન 

બહુત આતા હૈ, વહા ભી  ન યક  બાત બહુત થોડ  આતી હૈ.  જનવાણીમ ભી 
અભેદકા  કથન....  ા  (કૈસે)  અભેદ  બતાવ ે ?  કોઈ  ભી  ( કારસે) 
બતાવે....( ાનસે) આ મા  (બતાવે)  તો ભી લ ય-લ ણભેદ હો ગયા  (- તા 
હૈ.)  યો,  ' ાન  યે આ મા..... ાન  યે આ મા'  (કહનેસે  ભી)— ાન,  લ ણ 

ઔર આ મા, (લ ય)—યે ભેદ હો ગયા. સમજમ આયા ? ઐસા ભેદકા કથન 
તો  જનવાણીમ  બહુત આતા  હૈ,  (લે કન)  અભેદ  ઉપર  લ   કરાનેકો—  

કરાનેકો. (પણ) ઉસમ (ભેદકો હ ) પકડ લે (તો  મ યા  હૈ).  
તો કહતે હ  ક  જનવાણીમ ભી ઉસકા (- ુ નયકા) ઉપદેશ થોડા થોડા 

હૈ.—ઐસા આયા  ક નહ  ? (૧) માંહોમાંહે ( ુ નયકા ઉપદેશ) થોડા (કરતે) હૈ 
(ઔર)  (૨)  (ઉસકા)  ઉપદેશ  થોડા  હૈ — જનવાણીમ  કહ   કહ   ( ુ નયકા) 
ઉપદેશ  હૈ.  બાક   તો  બહુત  યવહારકા  ઉપદેશ  હૈ.  ઈસ લયે  ા  કયા  ?–વો 
કહગે.               ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩૧ 
ગાથા – ૧૧, ૧૨ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૫,  ુ વાર, તા. ૧૧-૧૦-Õ૬૮ 
 

યો,  અહ યા  ુધી આ ું  છે.  પહલ ે તો  વો  બાત  કર   ક  યવહારકા 
ઉપદેશ જો  હૈ.... જગતમ ભેદકા પ  તો  ાણીય કો અના દસે  હૈ. એક બાત. 
ભેદકા  અથ  ા  ?  એક  સમયક   પયાય  યા  રાગ- ષે—ઐસા  ભેદ.  કાલી 
અભેદકા  પ   તો  કભી  ઉસકો આયા  નહ .  સમજમ આયા ?  તો  કહત ે હ  ક 
આચાયન ેઅભેદકો Ô ૂતાથ–સ યાથÕ કહા ઔર ભેદકો Ôઅસ યાથ–જૂઠાÕ કહા, 
ઉસકા આશય  ા હૈ ? સમજમ આયા ?  ક  ૂતાથ જો  કાલ  ાયકભાવ હૈ 
વો  ન ય  હૈ (ઔર) ઉસકો  ુ ય કરકે  ' ન યÕ કહા,  ક ઉસકે આ યસે 
આ માકા  યોજન... આ માકા  યોજન  સ  હોતા હૈ. (ઈસ કાર)  ુ ય-ગૌણ 

કરકે કથન  કયા હૈ. (પર  ુઐસા) નહ  હૈ  ક પયાય હ  નહ  હૈ અન ે ય હ  હૈ–
ઐસા  નહ   હૈ.  યકા— ાયક  ચદાનંદ  અભેદ વ પકા—આ ય  કરનેસ ે

સ ય દશન- ાન,  ુખ આ દક   ા ત (અથાત્)  યોજનક   સ  હોતી હૈ. ઉસ 

કારણસે  યકો  ુ ય કરકે ' ન ય' કહા, 'હૈ' કહા (ઔર) પયાયકો ગૌણ કરકે 
' યવહાર' કહકે  'નહ  હૈ' (ઐસા) કહા. સમજમ આયા ? ટપે  રેકો ડગ  ુના હૈ 
ક નહ  કલ સવેરેકા ? ટપે રેકો ડગ નહ   ુના ? લે નહ  ગયે ?  ુનના બાક  હૈ. 
ટપે રેકો ડગ કલ સવેરેકા. અ છા. સમજમ આયા ? 

તો કહત ેહ  ક.... 
(૧) ભેદકા પ  તો અના દસ ે ાણીય કો હૈ હ . અંશ ઉપર  ુ  હૈ, રાગ 

ઉપર  ુ  હૈ, તો અના દસ ે નગોદસે લેકર સવ (સંસાર   વ) હ ઉનક   ુ , 
પયાય ુ  હૈ. ઔર 

(૨) માંહોમાંહે  યવહારકા ઉપદેશ ભી, વો હ  સબ કરતે હ.  યવહારકા, 
ભેદકા  ાન હૈ તો ઉસીકા ઉપદેશ ભી માંહોમાંહે કરતે હ. ઔર 

(૩)  જનવાણીમ  ભી  યવહારકા  ઉપદેશ  ન યકા  હ તાવલંબ—
ન મ પ—સાથ પ... सहायक નામ સાથ પ દેખકર બહુત  કયા હૈ. 
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પણ વો તીન કા ફલ સંસાર હૈ. સમજમ આયા ? 
ઔર (૧) शुनयका प तो कभी आया नह... ભગવાન આ મા અભેદ.... 

ક શ ત.....  ગટ  પયાય  ય ત  હૈ...  ગટ  પયાય  ય ત  હૈ  (ઔર)  રાગ 

ય ત હૈ તો ઉસક    હુઈ, પણ અ ય ત જો  કાલી હૈ—પયાયકે અંદરમ 
ૂરા  ભગવાન  ૂણાનંદ  વ પ  પડા  હૈ—ઐસા  (ઉસકા)  અંતરમ  પ   તો  કભી 

આયા નહ . સમજમ આયા ? शुनयका प तो कभी आया नह और 
(૨) उसका उपदशे भी िवरल ह.ै...  કોઈ-કોઈ  ઠેકાણ ે હૈ.  બાક   વો 

( યવહારકા) ઉપદેશ તો બહુત ઠેકાણે (-જગહ) હૈ.  યવહારકે ઉપદેશક  દકુાન 
તો બહુત હૈ—એમ કહતે હ. સમજમ આયા? ઔર યે उपदशे भी िवरल ह—ैवह 
कह कह पाया जाता ह.ै કોઈ-કોઈ  થાનમ—કોઈ-કોઈ ઠેકાણે પાયા  તા હૈ. દો 
બાત. 

યે  ( ુ નયકા)  ઉપદેશ  વરલ  હૈ,  યે  ઉપદેશ  કહ -કહ   હૈ,  તો  વો 
( યવહારકા ઉપદેશ  જનવાણીમ બહુત હૈ તથા) બહુધા  ાણી વો (- યવહારકા 
ઉપદેશ) કરતે હ–માંહોમાંહે કહત ેહ. इसिलय ेउपकारी ौीगुन.े... इसिलय ेउपकारी 
ौीगुन े  शुनयके महणका फल....  દેખો  !  વ ે તીનકા  ફલ  સંસાર  હૈ.  સમજમ  
આયા ? 

(૧) ભેદકા પ  હૈ, (૨) ભેદ એક દૂસરેકો  ુનાના— ુનનેમ આતા હૈ ઔર 
(૩)  ભગવાનક   વાણીમ  ભી  ભેદકા,  ન મ કા  (ઉપદેશ  બહુત  આયા  હૈ). 
અભેદકો  બતાનેમ ભેદ આતા  હૈ.  તો ઐસા ભેદ અથવા  વકા ભેદ  પયાયમ 
ઈતના હૈ,  વ ઈતના હૈ આ દ ઔર એક અંશક  બાત (ઐસા)  યવહારનયકા, 
ન મ કા કથન તો  જનવાણીમ બહુત આયા હૈ. પણ યે તીન કા ફલ સંસાર હૈ. 

તભી યે  ુ નયકા ફલ... ौीगुन े  शुनयके महणका फल मो जानकर.... 
દેખો ! ભગવાન  ાયક અભેદ ચૈત યકો  મ લેનેસે ઔર વહ   ુ ય કરનેસે—
પયાય, રાગા દકો ગૌણ પ  યવહાર કરકે  ુ નયકે પ સે(-આ યસે)—મો કા 
ફલ  ા ત હોતા હૈ. સમજમ આયા? शुनयके महणका.... 'महण'કા અથ  ા ? 
ૂતાથકા  અ ુભવ  કરના—  ૂતાથ  કાલી  વ ુ  હૈ  ઉસકા આ ય  કરના—
કાલી  ાયકભાવ હૈ..  કાલી  ાયકભાવ હૈ ઉસકા અવલંબન કરના. ઉસકા 
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फल मो जानकर....  દેખો  !  સ ય દશનમ ભી  ઈતની  ુ ત  (-   મો )  હૈ, 
વહાસ ે માંડકર  (-લેકર)  ૂણ  ુ ત  ુ   કાલી  યકે  આ યસે  હોતી  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

जानकर उसका उपदशे ूधानतास े िदया ह.ै...  ઐસે  લયા  હૈ.  ( ુ નયકા 
ઉપદેશ)  ુ યતાસ ે દયા હ, (સાથમ) ગૌણપણે તો દૂસર  ( યવહારક ) બાત ક  

હૈ.  ( યવહારક  બાત ક  હ )  નહ  એમ નહ .  (લે કન)  યે  ( ુ નયકા) ઉપદેશ 

ધાનતાસે— ુ યતાસે  દયા હૈ ( ક) ભાઈ ! પયાય, એક અંશ ઔર રાગા દ ભેદ 
હૈ ઉસકા લ  છોડ દે... ઉસકા લ  છોડ દે. વો ભેદ હૈ ઉસકો ગૌણ કરકે 'તેરેમ 
નહ ' ઐસા કહકર,  કાલી  ાયકભાવકા આ ય કરાનેકો..... ( )  ક ઉસકે 
(આ યકા) ફલ મો  હૈ તો ઉસકો (અથાત્)  ૂતાથકો હ   ુ ય (કરકે) ઉપદેશ 

( દયા હૈ). સમજમ આયા ? 
ूधानतास ेिदया ह ैिक.... દેખો !  ા (ઉપદેશ)  દયા હૈ ? िक शुनय भतूाथ  

ह.ै...  शुनय भतूाथ  ह.ै...  ય  હ— ાયક  ુવ  ચદાનંદ  ન ય  ભગવાન 
અપ રણામીભાવ હ  साथ .... 'शुनय भतूाथ  ह'ै એમ ક ું છેને  ૂળ ? भदूो 
दिेसदो  सुणओ.... (ઐસા ગાથાકા) દૂસરા પદ હૈ ન ? ववहारोऽभदूो भदूो 
दिेसदो  सुणओ.... યવહાર જૂઠા હૈ, પયાય જૂઠ  હૈ, રાગ જૂઠા હૈ. જૈસ ેપર 
જૂઠા  હૈ અપની અપે ાસે, ઐસે  ુ યકા  લ   કરાનેક  અપે ાસ ે પયાય ઔર 
રાગ,  ુ ય આ દ 'જૂઠા હૈ' ઐસા કહા હૈ. સમજમ આયા? 

આજ તો પાંચવા  દન ચલતા હૈ ન? ચાર  દન તો હો ગયે ન ગાથાકો ?  ુમ 
આયે હૈ તબસે (૧૧વ  ગાથા)  ુ  હુઈ હૈ. આ તો અભી  ૂરા હો ગયા— ૂરા હો 

યેગા. शुनय भतूाथ  ह.ै... સ ય હૈ.  ા કહતે હ ?  ય વભાવ  કાલી હ  

'સ ચા' હૈ, પયાય ઔર રાગ- ષે યે 'જૂઠે' હ.....સમજમ આયા? (ઐસા કહા) 
વો  ુ યકા લ  કરાનેકો—અંતરકા આ ય કરાનેકો—ઉસકો (- ય વભાવકો) 
હ   સ ય  કહા  (ઔર)  પયાયકો,  (ઉસક   અ ત)  હોને  પર  ભી,  ગૌણ  કરકે, 
યવહાર કહકે 'જૂઠા હૈ' ઐસા કહા હૈ. સમજમ આયા ? 

ÔÔशुनय भतूाथ  ह,ै साथ  ह;ै इसका आौय लेनसे.े... इसका आौय लेनसे े
सिि हो सकता ह.ै... ધમક  શ આત... વો  યકે આ યસે પહલેમ પહલી 
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શ આત  હોતી  હૈ.  કોઈ  પયાયકે આ યસે,  રાગ  યા  ન મ   યા  ુભરાગમસ ે

ધમ—સ ય દશન હોતા હૈ યા એક સમયક  પયાયકે આ યસે સ ય દશન હોતા 
હૈ—ઐસા તીન કાલમ હૈ નહ . સમજમ આયા ? 

इसका आौय लेनसे.े...  'इसका'  નામ  સ ય  વ ુ  હૈ  વો.  કાલી  સત્ 
ભગવાન  ુવ  વભાવ હૈ વહ  સત્ હૈ.. વહ  સત્ હૈ.. વહ  સ ય હૈ. इसका आौय 
लेनसे ेसिि हो सकता ह.ै...  યો, યહા તો સ ય ક  બાત કરતે હૈ.  કતન ે
(લોગ) ઇસ ગાથાકે  લયે કહત ેહૈ  ક Ôયે તેરવ  ુણ થાનક  બાત હૈ.Õ એમ કહે 
છેન ેકોઈ કોઈ ? આહાહા ! કોણ  ણે  ુ ંકહે ું છે ? 

'प े चरण ं चािरऽ'ं—એમ આવે  છેન ે એ  વચનસારમાં  (ગાથા-૭)  ? 
એને  રતનચંદ   કહે,  Ôએ અ ગયારમા  ુણ થાનની  વાત  છે,Õ  એક ું  (- ણૂ)  
प े चरण ं चािरऽ ं કષાય  હોય  યાં  ુધી  હોય  નહ .  માટ ે દે  અ ગયારમે 
( ુણ થાને). પણ આચાય પોતે કહે છે... 'પોતે'  ા ?  ુદ. સમજમ આયા ? 
હમાર  ભાષા થોડ  આ  તી  હૈ  ન  ુજરાતી.  વયં  કહત ેહ... આચાય  વયં 
કહત ેહ  ક હમ આ માકા શાંત–ઉપશાંત  ુ   ઉપયોગ—સા યભાવ અંગીકાર 
કરતે હ (અને) ઉસ સા યભાવકો હ  Ôप ेचरण ंचािरऽÕं—   વસમયક   ૃ  

કહનેમ આયી હૈ. અરે ! ભગવાન !  ુ ંકરે છે ? કેવા અથ કરે છે ?  ુ ! સીધી 
વાત છે. આ તો શા ના શ દોથી જોવ ેતો (પણ) સીધી વાત છે.  ા કરતે હ ? 
કોણ  ણે  ુ ંકરે છે ? સમજમ આયા ?  'पुणफला अरहंता' (- વચનસાર ગા. 
૪૫ની  વાત)  વળ   આવશે,  હવ ે આ  ( ી  સમયસાર   ગાથા  ૩૨૦,  ી 
જયસેનાચાયની ટ કા, તેના ઉપરના  વચનો)  ુ  થાશેને ? (તે પછ   વચનસાર 
ઉપરના  વચનો આગળ ચાલશે.) 

કહત ેહ  ક इसका आौय लेनसे ेसिि हो सकता ह.ै.... દેખો ! દેવ- ુ -
શા કા,  ન મ કા, રાગકા, એક સમયક  પયાયકા આ ય લેનેસે સ ય  હો 
સકત ે નહ—સ ચા સ ય  હો સકત ે નહ .  Ôસ ચાÕ  નામ સ યક્— ન ય 
સ ય  હો સકત ે નહ . ભૈયા  !  પહલે  ામ  તો  ન   કરે  ક  વો  કાલી 
યકા આ ય  લેનેસે  હ   ધમ  ગટ  હોતા  હૈ.  Ôલાખ  બાતક   બાત  કરો,  પણ 
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ન ય  ઉર આનોÕ—એક હ  બાત. આતા  હૈ  ન ?  વો  'છ  ઢાલા'મ આતા  હૈ. 
(છઢાળા, ચોથી ઢાળ, પદ-૯) દુ નયા ઝઘડે.. ઝઘડ ેચઢ  ગઈ છે.  

દેખો ! इस ेजान ेिबना.... દેખો !  ાયકભાવ  કાલી વ ુ વભાવ હૈ ઉસકો 
ને  બના—ઉસકા આ ય  લયે  બના....  સમજમ આયા  ?  जब तक जीव 

वहारम म ह.ै....  દેવ- ુ -શા ક—પર યક   અકેલી  ા...  સમજે  ? 
ઔર  ુ યક   ા, એક સમયક  પયાયક   ા—ઐસે वहारम म ह.ै દેખો ! 
वहारम म ह.ै....–એક પયાય( પ) અંશ ુ મ ભી રહા હૈ, तब तक आाका 
ान-ौानप िनय स त्व–સમ કત नह हो सकता. સમજમ આયા ? જબ 

તક  ન મ કા  લ   હૈ  ઔર  ુ ય—દયા-દાન  વક પકા  અથવા  યવહાર 
સમ કતકા— વક પકા  લ   હૈ  અથવા  એક  સમયક   પયાય—અંશ  હૈ  ઉસકા 
લ  હૈ, તબ તક ઉસકો  ન ય સ ય દશન નહ  હોતા. સમજમ આયા ? કહા 
ગય ેથે અભી તક ? ચાલવા ગયા'તા  યાં ?  કતની બાત ચલી ગઈ. અહ યા તો 
ભાઈ ! ચાલ ેછે બ ું હમણાં. ચાર  દનથી તો ઘ ં ચાલ ેછે સવારના.  

इस ेजान े िबना जब तक जीव वहारम म ह.ै...  દેખો !  યે  યવહાર—જો 
ઉપર કહા વો. (અથાત્) ભગવાનન ેકહા વો  યવહાર હ—હ તાવલંબ કહા (વો 
યવહાર). ઐસે  યવહારમ ભી મ   હૈ.... આ ુંને ભાઈ આમા ં? આહાહા  ! 
ભગવાન... સમજમ આયા ? जब तक जीव वहारम म ह.ै... વીતરાગને  કહા 
(ઐસા  યવહાર).....  ુ નયકા અવલંબન લેનેવાલેકો (-સાધકકો) ભી પયાયમ 
યવહાર  કતને– કતને  કારકા  (હોતા)  હૈ ઐસા  ન મ કા (- યવહારકા)  ાન 
કરાયા  થા.  ન મ કા  ( સફ)  ાન  (કરાયા  થા),  પર  ુ વો  અકેલા  વહા 
( યવહારમ) રહ  યેગા (-અટક  યેગા)... અકેલા રહ  યેગા— યવહારમ 
મ  રહ  યેગા (તો) સ ય દશન નહ  હોગા. સમજમ આયા ? માલચંદ  ! 
જુઓ  !  આમા ં તો  દયાનો—પરદયાનો  (પરની  દયા  પાળવી  તે)  ધમ—એ 

(અ ભ ાય) તો  ાંય રહ  ગયો. આહાહા ! 
इस ेजान े िबना.... ભગવાન  ાયક ૂ ત  પરમા મા,  નજ  પરમા મ  ય... 

નજ  પરમા મ  ય...  આગ ે આયેગા  દોપહરકે  ( વચનમ,  ગાથા  ૩૨૦  ી 
જયસેનાચાય  કૃત  ટ કાકે) આ ખરકે બહોત  ( ૂ મ) શ દ....  'સકલ  નરાવરણ 
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અખંડ, એક,  ય   તભાસમય, અ વન ર,  ુ  પા રણા મકભાવ લ ણ... 
ુ  પા રણા મકભાવ એવા.... પરમભાવ લ ણ  નજ પરમા મ  ય ત ેમ હૂ'— 

ઐસી    કયે  બના સ ય દશન કભી હોતા નહ . સમજમ આયા ?  
इस े जान े िबना  जब तक....  જયચંદ  પં ડતન ે ુલાસા  અ છા  કયા  હૈ. 

(ઐસા ભાવ) પાઠમ તો  હૈ હ ,  ટ કામ તો  હૈ હ . સવ ( યવહારકો)   અ ૂતાથ 
કહ  દયા ન ! સવ  યવહારનય અ ૂતાથ  હૈ—સબ  યવહારનય  Ôહૈ હ Õ નહ . 
યો! ગૌણ કરકે....  યમ   લગાનેકો સબ (-સારે)  યવહારકો યહા 'જૂઠા' 
કહ  દયા હૈ. Ôસત્Õ તો એક  યકો હ  કહા.  કાલી વ ુ હૈ વો સત્ હૈ.   ? 
ક  ઈસકે આ યસે  સ ય દશન  હોતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  ધમક   શ આત 
કહાસે હોતી હૈ ? ઉસકે (- ુ નયકે આ યકે)  સવા જબ લગ  યવહારમ મ  
હૈ, પયાયમ (અપની  ૂણ અ ત) માનતે હ, શા ન ેભેદસ ે થન કહા ઉસમ મ  
હૈ,  દેવ- ુ -શા ક—પરક   ાકો  યવહારસ ેસમ કત કહા ઉસમ ભી મ  
હૈ.... સમજમ આયા ? 

तब तक आाका  ान-ौानप िनय स त्व नह हो सकता.... तब 
तक.... યહા આયા ન ? जब तक... ઐસા આયા થા ન ? સમ ં ? તબ તક યે 
આ માકા  ાન- ાન નહ  હોતા. ભગવાન આ મા  ૂણાનંદ વ પ, સત–્શા ત 
વ ુ,  ુવ  હૈ.  તો  યવહારકો  છોડકર, ઐસા  ન ય  વભાવકા આ ય  લયે 
બના  ન ય  સ ય દશન—સ ચા  દશન—સ ચા  સમ કત—(હોતા  નહ ).  યે 
ચૌથે  ુણ થાનક  બાત હૈ. વળ  કોઈ કહતા હૈ  ક  Ô ન ય સ ય દશન આઠવ 
હોતા હૈ, યે ચૌથે-પાંચવ-છઠવ ( ુણ થાન)મ તો  યવહાર (સમ કત) હોતા હૈ.Õ 
યહા  તો  કહતે  હ  ક  ( વ)  યવહારમ  મ   હૈ  તબ  તક  મ યા   હૈ,  નવ 
ત વકા ભેદ સ હત જો અ ુભવ કરતે હ વો ભી  મ યા  હૈ. સમજમ આયા ? 
' वहारम म 'કા વો અથ હૈ  ક  વ, અ વ (આ દ) નવ ત વકા ભેદ સ હત 
અ ુભવ કરે તો  મ યા  હૈ. ઉસકા (- ુ નયકા) આ ય  લયે  બના जब तक 
जीव वहारम म ह.ै... એમ ક ુંને ? 'जब तक' એમ શ દ પડા હૈ ન ? तब तक 
आाका ान-ौानप िनय स त्व–સમ કત नह हो सकता. ऐसा आशय 
समझना चािहय.े  યો, એ અ ગયારમી ગાથા  ૂર  હુઈ. સમજમ આયા ?  

હવે  બારમી....  હવ ે બારમી.  अब, ÔÔयह वहारनय भी....  દેખો  !  વહા 
(૧૧વ  ગાથામ) તો  બલકુલ  Ôઅસ યાથÕ  કહકર—Ôજૂઠ Õ  કહકર—ગૌણ કરકે 
યવહારકા  અસ યપના  કહા  થા.  અબ  કહત ે હ,  વો वहारनय भी  िकसी 
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िकसीको.... કોઈ કોઈ  વકો (માને) સાધક અવ થામ (ઔર) िकसी काल (માને) 
જબ  ન વક પ  અ ુભવ  નહ   ઔર  ૂણદશા  નહ   વો  કાલમ  (-સાધકકો 
સ વક પદશામ) ूयोजनवान ह.ै...  નના  યોજનવાન હૈ. ' નના  યોજનવાન 
હૈ' (ઉસકા)  ુલાસા કરગે ટ કામ. સમજમ આયા? 

ા કહા ? ÔÔअब, यह वहारनय भी िकसी िकसीको.... કોઈ કોઈ  ાણીકો 
(-સાધકકો) કોઈ કોઈ કાલમ.... સાધક વમ પણ જબ સાધક ( વક પ દશામ) 
હૈ તબ. (સાધક)  ન વક પ અ ુભવમ આ  યે (ઔર) વીતરાગ હો  યે, તો 
બાદમ    ઉસકો ભી  યવહારનય  નને  લાયક  રહતા  નહ .  ક  (વહા) ભેદ  
(- યવહાર)  રહતા હ  નહ . सवथा िनषधे करन ेयोय नह ह.ै...એટલ ે કે ાની–
ધમ   વકો  ૂતાથ  યકા આ ય હુઆ (ઈસસે) સ ય દશન- ાન આ દ હુએ 

હ, પણ પયાયમ અ પ પયાય (- ુ તા) હૈ, (તો) રાગ આ દ હૈ ઉસકો  નના. 
વો  (૧૧વ   ગાથામ)  ૂતાથકો  હ   નના  કહા  થા,  તો  ઉસકે  સાથ  ઉસકો  
(- યવહારકો) ભી  નના. (ઈસ કાર) યહ  યવહારનય  નનેકે કારણ (- લયે) 
યોજનવાન  હૈ.....( યવહાર)  નનેકે  કારણ  (- લયે)  યોજનવાન  હૈ,  (પણ) 

આદરનેકે માટ ે(- લયે)  યોજનવાન નહ  હૈ. સમજે ભૈયા ? માલચંદ  ! 
દેખો  !  (અ ાની)  કહત ે હ....    ઉસમ  (૧૨વ   ગાથામ)  બડ   ગડબડ  

(- વપર તતા)  કરતે  હ..... બારવ  ગાથામ બડ  ગડબડ  (કરત ેહ  ક)  જુઓ  ! 
આમા ં(આમ) ક ુ ંછે, બારમી (ગાથામા ં યવહારનો) ઉપદેશ ક ો છે.... આનો 
ઉપદેશ  ક ો  છે.  इसिलय ेउसका उपदशे हÕैÕ, यह कहत े ह.  યો  ! એટ ું  છે  કે, 
केषािंचदािचोऽिप ूयोजनवान ् । બસ,  ૂળમાં  (-સં કૃત  ટ કામાં આટ ું  છે, 
પછ  ભાવાથકારે  વ તાર કય  છે). 

सुो सुादसेो णादो परमभावदिरसीिहं । 
ववहारदिेसदा पणु ज े अपरम ेिदा भाव े।।१२।। 
दखे ेपरम जो भाव उसको, शुनय ात ह ै। 
ठहरा ज ुअपरमभावम, वहारस े उपिद ह ै।।१२।। 

યે  Ôवहारस ेउपिदÕ  (કહા  હૈ) ઉસમ  (અ ાની)  ગડબડ  (કરતે)  હ  ક 
પહેલો  તો  યવહારનો  ઉપદેશ  દેવો—અપરમભાવવાળાને  યવહારનો  ઉપદેશ 
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દેવો.  (સમાધાન:)  ઉપદેશ  દેવાની  યા યા  (-વાત)  જ  નથી. અહ   તો, એ  તો 
(એવો) શ દ ( ૂ ો છે, કેમ કે ગાથા એ) પ  છેન ે? તો પ  છે (ઈસ લયે) ઐસા 
કહા હૈ.  યવહારનો ઉપદેશ એટલ ેકથન (અને) 'કથન'કા અથ, વો  નનેલાયક 
હૈ ઐસા  નના,  ૂં. સમજમ આયા ? યે અથ ટ કાકાર અ ૃતચં ાચાયને બહુત 
સરસ  કયા હૈ.  

અ વયાથ : जो शुनय तक पचंकर ौावान ए तथा पणू  ान-चािरऽवान 
हो गय.े...  દેખો  ભાષા!  યહા  (-૧૧વ   ગાથામ)  તો  ' ુ નય'  યકો  કહા  થા  
ભાઈ ! પણ યહા તો शुनय तक पचंकर..... (અથાત્) પયાય  ૂણ ( ુ )  હુઈ 
ઉસકો Ô ુ નય  ૂણ હુઆÕ—ઐસા યહા કહનેમ આતા હૈ. આહાહા ! સમજમ 
આયા ?  નહ  તો,  પહલે  (૧૧વ  ગાથામ)  તો  વો  કહા થા  ક  ' ુ નય  ૂતાથ 
હૈ'— ય જો  હૈ  વહ એક હ  સ ય  હૈ. અબ યહા  યે  કહના  હૈ  ક  ' યવહાર 

નનેલાયક  હૈ'—યે  બતાના  હૈ  ઔર  યવહારકા  વષય  'અ ત'  હૈ—
યવહારકા  વષય 'હૈ', 'નહ  હૈ' ઐસા નહ . ઉસમ (-૧૧વ  ગાથામ) તો  નકાલ 

દયા થા  ક  યવહાર  'હૈ હ  નહ ', (વહ) ગૌણ કરકે  યવહાર  'નહ  હૈ' ઐસા 
કહા થા. યહા અબ, ધમ કો ભી જબ તક  ુ નયકે ( વષયકા)  ૂણ આ ય કરકે 
ૂણ  ( ુ )  પયાય  ગટ  (ન  હુઈ)—  ુ નયકે  વષયકા  (આ ય લેકર)  ૂણ 

કેવલ ાન ન હુઆ—તબ તક ' ુ નય  ૂણ  ગટ ન હુઆ' ઐસે કહનેમ આતા 
હૈ.  યો ! સમજમ આયા ? 

(૧૧વ  ગાથામ) ' ુ નય' તો  ૂતાથ વ ુકો કહા, પણ ઐસી જો 'સ ય' 
વ ુ હૈ ઉસક  સ યતાક   ૂણ પયાય (- ણૂ  ુ  પયાય) જબ લગ ન હો, તબ 

લગ ' ુ નય  ૂણ  ગટ હુઆ નહ ' ઐસા કહનેમ આતા હૈ. 'કહેવામાં આવે છે' 
એટલે કે એમ છે, એમ. સમ ય છે કાઈ ? અહ  તો 'ઉપદેશ કહેવામાં આવે છે' 
એટલે  કે  ણ ુ ં(અને જે ું)  ણ ુ ં છે એ ું (વ ુ વ પ) છે. ( હદ  ભાષામ 
જૈસા)  ના ઐસા હૈ. કહો, સમજમ આતા હૈ ? બારમી ગાથા... અ ગયાર ન ે
બારમી (ગાથા)માં તકરાર. કોઈ (અ ાની) કહે, અ ગયારવ  ગાથા સમ કતક  હૈ, 
પણ  વો  તો આઠવ  ુણ થાનમ  (હોતા  હૈ).  કોઈ  ફર  કહે,  ( ન ય સમ કત) 
બારમા, તેરમા ( ુણ થાન ેહોય). 
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(કોઈ કહે), આ બારમી (ગાથા)માં  યવહારનો ઉપદેશ (દેવો એમ) છે. તો 
પહેલા  યવહારનો ઉપદેશ ચોથે, પાંચમે ( ુણ થાને) દેવો અને  ુ નય  ૂણ થાય 
યારે એને....  (સમાધાન:)  ુ નય(વાળા)ને ઉપદેશ  ું  દેવો ? એ તો  ૂણ  છે. 
અહ  તો  ુ નયનો  વષય જે  ુવ છે એની  ૂણ એકા તા થઈ ગઈ અને જહા 
અબ પયાયમ  ુ નયકા (અ ધક) આ ય લેના રહા નહ .....આ ય લેના રહા 
નહ  (અથાત્) પયાયમ  ૂણતા  ા ત હો ગઈ હૈ, ઉસકો ' ુ નય  ૂણ  ા ત વહા 
હુઆ'—ઐસા કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? 

છેને એ ? આપણે..... (પાના નં) ૨૭૩-૨૭૪ છે આમા ં? ૨૭૩-૨૭૪ છેને? 
આમા ં (સમયસાર  ોક  ૧૨૦,  ૧૨૧નો  ભાવાથ)  છે  હ .  Ôसाात ् शुनय तो 
केवलान होन ेपर होता ह.ैÕ યે બાત હૈ. ૧૭૮ ગાથા (પછ   ોક ૧૨૦ છે) એનો 
ભાવાથ પાછળ છેન ેછે લો ? છે ને ?   હ દ મ તો ૨૭૩વાં પ ા હૈ. ઔર ઉસમ 
૧૭૮ ગાથા... ૧૭૮ ગાથા, ઉસકે આ ખરમ ૧૨૦ કળશ..... ૧૨૦ કળશ. કહો, 
(કળશનો નંબર જુઓ તો) પ ેમ ફેર (દેખના) હૈ નહ  ન ? ૧૨૦ કળશના પાનામાં 
ફેર હોય ? એ (પા ુ ંનંબર) ગમે તે, પણ ૧૨૦ કળશમા ં ાં (ફેર છે) ? જુઓ, 
ઐસે નીચે હૈ, દેખો ! ત ન આ ખરકા (ભાવાથની છે લી પં તના) શ દ. 'साात ् 
शुनय तो केवलान होन ेपर होता ह.ै..'  હૈ શે ઠયા ?  હાથમ નહ  આયા. ઔર 
(પાના નંબર) ૨૭૪ આ ખર. એ પણ ૨૭૪મ આ ખર. ' केवलान होन ेपर साात ् 
शुनय होता ह.ै..'  ૧૨૧  કળશ.  ૧૨૧  કળશકે  (ભાવાથક )  આ ખરક   લીટ . 
સમજમ આયા ? વો અપે ાસ ેયહા કહા હૈ. ઐસે તો  ૂતાથ જો  કાલી વ  ુ

હૈ ઉસકો હ  ' ુ નય' કહા હૈ. સમજમ આયા ? પણ જબ લગ ( વભાવકા) 
આ ય  ૂણ ન હુઆ.....  ૂણ આ ય ન હુઆ, તો  ૂણ ( ુ ) પયાય નહ  હુઈ. 
તો તબ લગ ' ુ નયક   ૂણ  ા ત હુઈ નહ ' ઐસે કહનેમ આતા હૈ. ભારે વાત. 
સમજમ આયા ? છે ? સમજમ આયા  ક નહ  ? 

યહા  તો  કહતે  હ  ક  शुनय तक पचंकर ौावान ए....  शुनय तक 
पचंकर....  દેખો ભાષા  ! ौावान ए तथा पणू  ान-चािरऽवान हो गय.े...  દેખો 
ભાષા ! ( ક) शुनय तक पचंकर.... चािरऽवान हो गय.े  એટલે કે  ૂણ ચા ર —
વીતરાગતા  ને  કેવલ ાન  હો  ગયા.  उ तो शु (आा)का उपदशे (आा) 
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करनवेाला शुनय એટલે  કે  ઉસકો  ( ુ નય)  નને  લાયક  હૈ,  બસ.  ઉસકો 
(ઔર) આ ય કરના રહા નહ , (મા )  નતે હ. સમજમ આયા ? 

(કેવલી)  ુત ાનકે અવયવ હ ઉસકો  નતે હ, ઐસા આતા (-કહા) હૈ 
ન ? ૧૪૩ (ગાથા)માં. કેવલી હ વે તો  ુ નયકો  નત ેહ. વહા આતા હૈ ભાઈ ! 
૧૪૩.  ૧૪૩  (ગાથા)માં  કતા-કમ  (અ ધકારમાં).  કેવળ   સાથે  ( ુત ાનીને) 
મેળ ુંને ?  કે  કેવળ  છે એ  ુ નયન ે ણે છે એમ. ' ણે છે' એટલે  કે એને  
(-કેવળ ને)  નય  છે જ  નહ ,  (પણ) એ  તો  ણે  છે  માણ વડે  (- ાન  વડ)ે. 
એમ.  સમજમ આયા ?  ૧૪૩  ગાથામ  ુત ાનકા  યાય  દયા  હૈ  ૂળ  ોકમ  
(-ગાથામ ઔર ટ કામ) કેવલીકે સાથ ( ુત ાનીકો) અ ૃતચં ાચાયને  મલાયા હૈ. 
તો કેવલ ાની ભી.... સમજમ આયા ?  ુત( ાન)કા અવયવ ઐસે નયકો  નત ે
હ. ' નત ેહ'કા અથ ?  ક ઉસમ (-કેવલ ાનમ) હૈ નહ  નય. ભારે વાત ભાઈ ! 
परमभावदिरसीिहं.... જબ ( ાન)પયાય  ૂણ  ગટ હો ગઈ, (તબ) ઉસકો તો કોઈ 
નયા  નનેલાયક  (નહ )  રહા  (તથા)  કોઈ  ભેદ  રહા  નહ ,  (અ ધક) આ ય 
(લેના) રહા નહ , ઉસકો ' ુ નય  ૂણ  ા ત હો ગયા' ઐસા કહના હૈ. સમજમ 
આયા  ? અમરચંદભાઈ  ! આહાહા  ! અરે  !  (ઐસા  ગાથાકા)  સીધા અથ  હૈ, 
(પણ) સમજમ  યાલ કરે તો  ને.  

और जो जीव अपरमभावम....  દેખો  ! अपरमभावम अथा त ् ौा तथा ान-
चािरऽके पणू  भावको नह पचं सके.... વ ુકા— ય વભાવ  ાયક ભગવાન હૈ 
ઉસકા—આ ય લેકર (સ યક્)દશન હુઆ,  ાન હુઆ, ચા ર  હુઆ. પણ  ૂણ 

ચા ર  નહ   (હુઆ),  ૂણ  ાન  (તક) નહ  પહુચ શકે,  (તો) સાધક-અવ થામ 
હ  હૈ. જબ લગ અભી સાધક હૈ (અથાત્) સા યપયાય— ૂણ  ુ નયક   ા ત 
પયાયમ  ૂણ નહ   હુઈ  ક જહા  યવહાર રહતા નહ ....  ' ૂણ  ા ત'કા અથ 
જહા  યવહાર  રહતા  નહ . સમજમ આયા ?  મ ુકચંદભાઈ  ! સમ ય  છે  કે 
નહ  ? તમે વાંચતા હતાને પહેલા અમદાવાદમાં ? આ તમારે  ુ ય પં ડત તો એ 

હતા.  પણ  ાં આ ુ ં વાંચતા  હશ ેઆ  માણ ે?  યો,  દાત  કાઢે  છે.  ચંદભુાઈ 
આ યા હવે તમારે. કહો, સમ ય છે કાઈ ?  
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ા  કહતે  હ  ?  દેખો.  Ôअपरमभावम ितÕકા અથ સાધકપના  તો  ગટ  
હુઆ હૈ, સ ય દશન- ાન-ચા ર   ગટ  હુઆ હૈ—(પર ુ)  ૂણ નહ   હુઆ હૈ, 
ૂણ કેવળ ાન નહ  હુઆ. જયસેન આચાય ભાઈ !  ન વક પ દશામાં (ઐસા) 
લયા હૈ. ઠ ક, એ તો.... આમણે (અ ૃતચં ાચાય) તો  ૂણ (દશાની) વાત લીધી 
છે. અહ યા તો  ૂણ... આ..... (જયસેનાચાયની ટ કામાં)  ન વક પ અ ુભવમ 
સાથમ  હૈ  તો  વક પકા  ાન  ..... એમ  લયા  હૈ.  પણ યહા  કહના  હૈ  ક  ૂણ 

પયાય— ણૂદશા( પ)  ુ નયક   ા ત ન  હુઈ તબ લગ સાધક  (દશા)મ  હૈ... 
ચૌથે, પાંચવ, છઠવ, સાતવ ( ુણ થાનમ) હૈ તો.... સમજે ?  

ित ह व ेवहार ारा उपदशे करन ेयोय ह.... ઉસકે અથમ (અ ાનીકો) 
વાંધા  હૈ.  ઉસકા  (અથ)  ટ કાકાર  કરગે.  ' યવહાર  ારા  ઉપદેશ  કરનેલાયક'કા 
અથ  'ઉપદેશ  કરના'  વો  નહ   હૈ,  (પર ુ)  યે  યવહારનયસે  નનેલાયક  હૈ  ક 
'મેર   પયાયમ  કમજોર   હૈ,  નમલતા— ુ તા અ પ  હૈ,  રાગા દ  હૈ'.  જતના 
યવહારકા  એક-એક  અંશ  ભ - ભ   દખતે  હ  ઉસકો  યવહાર  કહતે  હ 
(ઔર) ઉસકો  નના  ક ઈતના  ( યવહાર-અ ુ તા)  હૈ—'મેર  પયાય ઈતની 
( ુ )  ગટ  હુઈ  હૈ ઔર ઈતના  રાગ  હૈ.'  તો  યે  યવહારનય  નનેલાયક  હૈ 
तदा  કાળે—ત ે કાળે...  તે  કાળે... જબ જબ  (હૈ)....  સમય-સમયમ.... એમ 
કહત ેહ.   સમય-સમયમ  ુ  બઢતી  હૈ  (ઔર)  રાગ ઘટતા  હૈ,  તો ત ેત ે કાળે 

જતની  ુ  ઔર રાગ હૈ, ઉસ કાલમ વો ભેદ  યવહારનયકો  નનેલાયક હૈ, 
બસ. સમજમ આયા? 

ોતા : એનો અથ  યવહારનો ઉપદેશ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ ુ ં નામ  ( યવહારનો) ઉપદેશ એટલે  કે એ ું વા ય 

આ છે એમ.  'બંધકથા'  (શ દ)  નથી આવતો ?  (ગાથા-૩).  (તો  ું)  બંધકથા ું 
કામ છે  યાં ? બંધભાવ ુ ં(-બંધભાવ કહેવો છે). એમ અહ  એનો (- યવહારનો) 
ઉપદેશ....તો, ઉપદેશ ુ ં કામ  છે ? એ  યવહારને  ણવા ું  કામ અહ  બતા ું 
છે. સમજમ આયા ? જો કોઈ साधक अवाम ही ित ह व.े... वहार दिेसता: 
એટલે  કે  યવહાર  નના— નનેલાયક  ઉસકો  (-સાધકકો)  હૈ.  યવહાર 

નના ઉસકો  યોજનવાન  હૈ,  ક  (સાધકકો)  યવહાર  હૈ.  કહો, સમજમ 
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આયા  ?  ભારે અટપટ   વાત  માણસન ે લાગે. અટપટ   નથી  હ ,  બહુત સરળ.. 
સરળ છે. પણ... પોતાની મ તએ ઉલટા (અથ) કર ને એવા ગોટા માયા છે ને ! 
ગોટા.. ગોટા.. 

હવ ેએની ટ કા : जो पुष....  ુ ષ ને ?  ી નહ  ? એક  યાયસ ે ુ ષકો 
હ  ઉ કૃ  ભાવ  ગટ હોતા હૈ, પણ અહ  તો આ માની વાત છે. કહો, સમ ં 
કાઈ ? પણ યહા તો...  ુ ષકો હ   (કેવલ ાન)– ૂણતા હોતી  હૈ ન ? પણ એ 

(અથમાં  અહ   Ô ુ ષÕ)  શ દ  નથી,  અહ   ' ુ ષ'  શ દે  આ મા.  જે  કોઈ 
આ મા... अिंतम पाकस ेउतर ेए....  ાત આપશે હ  હ . अिंतम पाकस.े... વો 
સોનાકો પાક  દેત ેહ ન ? સોના, સોના. આંચ દેત ેહ ન અ કા ? अिंतम पाकस े
उतर ेए शु सवुण के समान.... અકેલા સો ટચ સોના હો ગયા. 'સો ટચ' કહતે હ 
ન ? સોળવલા.  ા કહતે હ  ુ હારે ભૈયા ? સો ટચ. अिंतम पाकस ेउतर ेए शु 
सवुण के समान (वकेु) उृ भावका अनभुव करत ेह.....  દેખો ! (वकेु) उृ 
भाव....  દેખો  !  યહા  'ઉ કૃ  ભાવ' આયા.....(કોઈ  કહે  છે  કે) पर आकारणे.ं.. 
(પયાય થાય છે).  યો, અહ યા (એ યાદ) આવી ગ ુ ંવળ . સમજમ આયા ?  

उृ भावका अनभुव करत ेह..... કેવલ ાન, કેવલદશન,  ૂણ આનંદ,  ૂણ 

વીય  (દશા,  ક)  જસમ  યવહાર–ભેદ રહા હ  નહ  (ઐસી), અકેલી  ૂણદશા 
હો  ગઈ.  જૈસ ે ૂતાથ  ( ય)  ૂણ  સ ય  હૈ,  ઐસે  પયાયમ  ૂણતા આ  ગઈ. 
સમજમ આયા ? ઉસકા अनभुव करत ेह उ.... યે સોનાકા  ાત હૈ હ  પહલે. 
જસકો સોળવલે સોના  ( ા ત) હો ગયા, ઉસકો તેરવલા-ચૌદવલા( પ અ ૂણ 

સોના) તો હૈ નહ . उ ूथम, ितीय आिद पाककी पररास ेपमान (पकाय ेजात े
ए) अशु णके समान जो अनृु मम भाव ह उनका अनभुव नह....  યો. 
સમજમ આયા ? 

જે,  ુવણકે સમાન,  ુ  હો ગયા  ૂણ, ઐસે આ માકો ूथम, ितीय आिद 
पाककी पररास े पमान अशु णके समान जो अनृु मम भाव ह....  
યો  !  ઓલાન ે ( જસકો)  ઉ કૃ   (ભાવ)  હો  ગયા,  ઉ હ  તો  થમ  આ દ 
અ ુ કૃ -મ યમ  ભાવકા  અ ુભવ  નહ   હોગા.  ( જસકો)  સોળવલા  (સોના 
ા ત) હો ગયા, ઉસકો તેરવલા, ચૌદવલા  યાલમ આયેગા ? (નહ ),  ૂણ હો 
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ગયા  ફર  ા ? ઐસે આ માક   ૂણ  દશા  હો ગઈ,  ઉસકો  યહા અ ૂણ  દશા 
યાલમ રહેગી ? (નહ ,  ક) હૈ હ  નહ  ન ? (ઉસકો) અ ૂણતાકા અ ુભવ 

હૈ હ  નહ ,  ૂણતાકા અ ુભવ હૈ. સમજમ આયા? 
ूथम, ितीय आिद पाककी पररास े पमान अशु णके समान जो 

अनृु मम.... એ  તો  (સં કૃત  ટ કામાં)  એક  જ  શ દ  છે  ને  કે  મ યમ  ? 
अपरम... अपरम...  (અથાત્) અ ુ કૃ  અથવા  મ યમ.  (ÔअपरमÕ એટલે)  પરમ 
નહ ,  યો. ઈતના  યો. 

ોતા :  ૂણ નહ . 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ૂણ નહ .  ૂણ પયાય  જસકો  ગટ  હુઈ નહ  ઔર 

હ  પયાય અ ૂણ  ુ  હૈ... અ ૂણ  ુ  હૈ ઔર રાગ ભી સાથમ હૈ. તો કહતે 
હ, अनृु मम भाव ह उनका अनभुव नह होता....  ૂણદશા  ગટ થઈ ગઈ—
યાં  કેવળ ાન આ દ પરમા મ દશા  ( ગટ   યાં) એન ેમ યમદશા  હૈ નહ  તો 

અ ુભવ કહાસે હો ? હૈ નહ  તો (અ ુભવ) કહાસે હો ? એમ કહતે હ. સમજમ 
આયા ? કથન પ ત તો ઐસી  હૈ  દેખો  ! ઉસમ નહ   હૈ....'નહ   હૈ'કા અથ ? 
ૂણ  હૈ  ઉસમ અ ૂણ  કહા  રહા અબ ? ભગવાન આ મા  ૂણ  ુ   વ પ  હૈ 

ઉસકા આ ય  ૂણ હો ગયા (અથાત્) પહલે આ ય  લયા તો સ ય દશન હુઆ, 
બાદમ  ( વશેષ) આ ય  લયા  તો  ચા ર   હુઆ.  પણ જહા આ ય  ૂણ  હો 
ગયા—  ુ ( ય)કા  ૂણ  આ ય  હો  ગયા—તો  પયાયમ  ૂણતા  (માને) 
ુ નયકા  વષય  ૂણ આ  ગયા,  ા ત  હો  ગયા.  બાદમ  યવહાર  (-રાગા દ) 

પયાયમ ભી રહા નહ . સમજમ આયા? 
अशु णके समान जो अनृु मम भाव ह उनका अनभुव नह होता; 

इसिलए, शुिको कहनवेाला....  એટલે  ?  शुिको कहनवेाला  એટલે  ? 
ુ યકો  નનેવાલી  ૂણ  દશા  (ઔર  વહ)  હોનેકે  કારણ  िजसन े अचिलत 
अखड एकभावप एक भाव ूगट िकया ह ैऐसा शुनय ही, सबस ेउपरकी एक 
ूितविण का (ण-वण ) समान होनसे,े जाननमे आता आ ूयोजनवान ह.ै...  ા 
કહત ે હ  ?  શ દાથ  કર એ  હવે. આ  તો એકદમ  બોલી  ગયાને  ?  કહત ે હ  ક 
જસકો  ૂણ  ુ ( ય)ક   પયાય  ૂણ  ગટ  ન  હુઈ  ઉસકો  તો  યવહાર 
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( નનેમ આતા હુઆ ઉસ કાલમ  યોજનવાન હૈ). (વો બાત) પીછે કહગે. પણ 

ુ તા  ૂણ હો ગઈ ઉસકો તો અ ૂણતા હૈ નહ . िजसन.े..  
ા કહા ?  ક शुिको  નનેવાલા... ÔकहनवेालाÕકા અથ ( નનેવાલા 

હૈ).  તો  ુ યક   પયાય  ૂણ  હો  ગઈ  ઉસકો  अचिलत अखड....  દેખો  ! 
एकभावप एक भाव ूगट िकया ह.ै... ઐસા  લયા હૈ ભાઈ !  ક ूगट िकया હૈ. 
ભાષા જુઓ ! વો  ુ   ુવ વ ુ તો થી, પણ ઉસકે આ યસે પયાયમ એક હ  

કારકા  ભાવ—કેવલ ાન,  અખંડ  આનંદ  (આ દ)  એક પ  ભાવ—રહ  ગયા. 
વ પ—અનેક  કારકા  ુભા ુભ  જો  પયાયમ  રાગ  થા  યે  રહા  નહ .  
આહાહા ! સમજમ આયા ?  

िजसन.े.. जाननमे आता आ....  એમ.  िजसन.े...  ુ ં ? अचिलत अखड 
एकभाव... પયાય(ક  બાત) હ , एक भाव ूगट िकया ह.ै...  अचिलत—ચલે નહ , 
अखड ને एकभावप ભાવ.... एक भाव—  ૂણ  ુ ભાવ પયાયમ ूगट िकया 
ह.ै સમજમ આયા ? કેવલ ાની ..... ' ુ નય' તો  ુવ હૈ. તેને આ ય ેજેણ ે ૂણ 

એક પ  વભાવ  ગટ  કય   છે,  હવ ે અનેકપ  ં ર ું  નથી.  સમજમ આયા  ? 
ુ ય  એક પ  હૈ—વ ુ  તો  એક પ  હૈ.  ઉસકે  આ યસે  પયાયમ  જસન ે

એક પ  ગટ  કયા હૈ. સમજમ આયા ? આહાહા !  
अचिलत अखड एकभावप एक भाव ूगट िकया ह ैऐसा शुनय ही.... 

દેખો  ! યહા પયાયકો  Ô ુ નયÕ કહા  હૈ. सबस ेउपरकी एक ूितविण का समान.... 
સોળવ ું, એમ. એક-એક (વ ું)  ુ  થતાં-થતાં  ૂણ ( ુ ) થઈ ગ ું. जाननमे 
आता आ ूयोजनवान ह.ै... વો તો  નત ેહ. બસ, થઈ ર ું. કેવળ ાન હુઆ— 

ૂણ  ુ  પયાય  ગટ હુઈ—અચલ એક પ ભાવ  ગટ હુઆ—તો સબ  નતે 
હ.—ઈતના (કહના  હૈ). વો  યવહાર હૈ નહ ,  ુ નય  ૂણ હુઆ, તો કહતે હ 
' નત ેહ' ઐસ ેકહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? ન સમજે તો  ૂછના રા કો. 
અ યારે ભી  ૂછ સકત ેહ. આહ  કાઈ (વાંધો નથી). સમજમ આયા ?  

જુઓ  ! शुिको कहनवेाला होनसे.े... આહાહા  !  ભારે  વાત  ભાઈ  ! 
(યહા  ા)  ુ યકો કહના હૈ ?  યકો— ુ યકો કહના હૈ ? (નહ ,)  ય 
તો  કાલી હૈ. પણ વો  કાલીકે આ યસે  ૂણ પયાય ( ગટ)  હુઈ તો વો ભી 
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ુ યકો  કહનેવાલી— નનેવાલી હો ગઈ  (ઔર)  ઉસકો  યવહાર  હૈ  નહ . 
( ક) અ ુ કૃ  મ યમ ભાવ હૈ નહ ,  ૂણ હો ગયા, ખલાસ. વ ેતો  નનેવાલ ે

હો ગયે— ાતા હો ગયે  ણ કાળ  ણ લોકકે, બીચમ (-સાથમ) નયકે ભી  ાતા 
હો ગયે. ભારે ભાઈ ! સમજમ આયા ? 

सबस ेउपरकी एक ूितविण का.... એમ. उपरकी એટલે આ ખરમાં આ ખર 
ુ   ૂણ. જેમ સોના આ ખરકા—સો ટકેકા હો ગયા ન ? સોના  નમલ હોતે.. 

હોતે..  હોતે..  હોતે  ૂણ  ( ુ   હો ગયા), ઐસે  (પયાયમ)  નમલ હોતે..  હોતે.. 
હોત ે કેવલ ાન,  કેવલદશન,  ૂણ આનંદ  હો  ગયા.  ઉસકો  (-કેવલીકો)  તો  (વે 
પયાય)  નનેલાયક રહ ગયે. બસ, ખલાસ. एक भाव ूगट िकया ह ैऐसा शुनय 
ही....  ભાષા  દેખો  !  પયાયકો  યહા  ' ુ નય'  કહા  હૈ.  કાલી  ( ય)  તો 
(Ô ુ નયÕ)  હૈ.  સમજમ આયા  ? એ  કાઈક..  કાઈક..  બરાબર એન ે લા ુ  પડે 
ઐસા (અથ) હોના ચા હય ેન ? અમરચંદભાઈ ! એક ઠેકાણે (કહે), ' ુ નય' ત ે
ૂતાથ  ( ય),  બીજે  ઠેકાણે  (કહે),  ' ુ નય'  ગટ  કયા...  ' ુ નય'  ગટ 

કયા. વો ( ય) તો  ગટ હોતા નહ , વો તો  ુવ પ હૈ. વજુભાઈ ! આહાહા ! 
અલૌ કક  પ ત  ! ભાઈ  !  જસકો  (અબ અ ધક) આ ય  (લેના)  રહા  નહ , 
ઉસકો ' ુ નય  ૂણ  ગટ હો ગયા' ઐસે કહનેમ આતા હૈ. આહાહા ! સમજમ 
આયા ? 

આહ   (આ મ યા ત  ટ કામાં)  તો  'કેવળ ાન'  લી ુ ં છે  હ .— 

અ ૃતચં ાચાય  ૂણ  લી ુ ં છે,  ( યારે)  જયસેન આચાય  'અ મ '  લી ુ ં છે. 
આહ  તો ઉ કૃ  બાત છે અ ૃતચં ાચાયની. એ ું કારણ છે, કે (કેવળ ાન થયા) 
પછ  કઈ ભેદ જ (નથીને) ? (અને) પાછુ પડ ુ ંપણ નથી. સમ ય છે ? સાતમા 
( ુણ થાન)માંથી  વળ   પાછો  પણ  આવે  છ ે  ( ુણ થાને,  યારે)  આ  તો 
એકદમ  ૂણ  થઈ  ગ ું,  ખલાસ.  પછ   એને  યવહાર આવતો  જ  નથી.  એવા 
વન ેજે  ૂણતા થઈ છે ત ેએણે  ણી છે— ું  છે, બસ. એને ' ુ નય' 
ણવાલાયક થઈ ગયો છે. (જેમ) ' ય છે' એ ું (તેમ એ)  ણવાલાયક છે. 

જે ુ ં ય  કાળ ( ુ ) છે એવી પયાય  ુ  થઈ, તે  ણવાલાયક થઈ ગઈ. 
સમજમ આયા ? (Ô ુ નયÕ)  નનેલાયક હો ગયા. થોડા-થોડા  ુજરાતી આ 
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તા  હૈ,  દેખો  !  ( ક)  યાલમ  (આતા)  હૈ....  યાં  વચાર કરવા  ઈએ, 
યાં ભાષા  ુજરાતી થઈ  ય  છે. પણ  (આ ગાથા) ઘણીવાર વંચાઈ ગઈ છે, 
તમે ન હો એટલે ? સમજમ આયા ? 

ોતા : .....આ ૧૧મી ગાથાકા આધાર લેત ેહ, (પણ) ૧૨મી  (ગાથા)કા 
નહ  લેતે.  

ૂ ય  ુ દેવ ી  : આ બારમી  (ગાથાકા આધાર) લેત ેહ ન ? યહ  ા 
લેતે  હ  ?  યહ  બારહવ   (ગાથા  નહ   હૈ)  તો  ા  હૈ  ?  યે  બારહ  (ગાથા)કા 
( ુલાસા)  કહત ેહ— પ  કરતે હ  ન ?  ક અ ગયારવી  (ગાથામ)  ૂતાથક –
એકક  હ  બાત કહ  થી (તથા) પયાય ઔર રાગકો અ ૂતાથ કહકર 'જૂઠા' કહા 
થા. ઉસકો યહા 'સ ચા હૈ' ઐસા કહા હૈ.  યવહાર 'સ ચા' નામ (અથાત્) 'હૈ', 
એમ. હૈ.... 

ોતા : ખોટા તર કે તો હોય .... ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : 'ખોટા' નહ , 'હૈ'. પયાય તર કે 'હૈ', રાગ તર કે 'હૈ', 

ભેદ તર કે 'હૈ'. તો 'હૈ' ઉસકો  નના ઉસકા નામ  યવહારનયકા  યોજન હૈ. 
પણ એને (અ ાનીને) ખબર ન પડ.ે .......  ૂતાથ ક ું’ ું (અન ેજે ભાવ) બાક  

રહ  ગયો'તો ભાવ, વો બારવ મ  ('હૈ' ઐસા કહકર) સં ધ કર  દયા.  માણ... 
માણ ( ાનકા  વષય) આખા ( ૂરા) કર  દયા.  ન ય વો ( ૂતાથ) હૈ (ઔર) 

પયાય અ ૂણ  હૈ  વો  નનેલાયક  ( યવહાર)  હો ગઈ.  માણ.... માણ( ાન) 
હો  ગયા.  વો  મે- મે  અકેલા  કેવલ ાન  હો  યેગા.  પીછે  યવહાર  (યા) 
ન ય—કોઈ  નય  રહતા  નહ .  ન યકા  (ઓર અ ધક)  આ ય  કરના  નહ  

(તથા)  યહા  (પયાયમ)  અ ૂણ  નહ   રહા— ૂણ  હો  ગયા.  સમજમ આયા  ? 
ઓહોહો !  

ા કહા સમજમ આતા હૈ ?  ક અ ગયારવ  ગાથામ વો કહા થા  ક એક 
સમયમ  ૂણ  ુવ,  એક  અ ય બબ  ાયક વભાવ  હૈ  વહ   'સ ય'  થા ઔર 
'સ ય' હૈ. ઔર પયાય 'અસ ય હૈ' ઐસા કહા થા. યે ગૌણ કરકે 'અસ ય' કહા 
થા,  'નહ   હૈ' ઐસા કહકર  'અસ ય'  નહ  કહા થા. વો  (બાત) યહા  પ  કર 
દયા  ક ધમ કો અપને  વભાવકા આ ય હુઆ હૈ તો સ ય દશન- ાન હુઆ હૈ 
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ઔર  (ય દ) ચા ર ક   ૂણ દશા  ા ત હો ગઈ, તો ઉસકો  યવહાર હૈ નહ . તો 
યહા  વ ુ  ( કાળ   ય  હૈ  વો)  ન ય  હો  ગઈ  (-હૈ  હ ),  (ઔર)  પયાયમ 
ન ય  ૂણ હો ગયા. સમજમ આયા ? તો, ઉસકો તો शुनय ही, सबस ेउपरकी 
एक ूितविण का समान, સોલવલા ( ુવણકે) સમાન,  ૂણ હુઆ जाननमे आता आ 
ूयोजनवान ह.ै...  

पर.ु..  ' ક ુ  ને  પર ુ'  કહતે-કહત ે (કાન વામી)  બાત છોડ  દેત ે હ, 
એમ  (કોઈ)  કહે  છે તમારામાંથી  (અથાત્)  ટ કા  કર   છે.  (વહ કહતા  હૈ)  'દેવ-
ુ -શા ની  ાસ ેસ ય દશન હૈ'—ઐસા તો (કાન વામીને) ભયના માયા 

(-ભયકે  કારણ)  કહ  દયા,  ફર  ' ક ુ–પર ુ'  કહતે-કહત ે ઉઠ  ગયે.  ઘણા 
માણસો અપના પ   થાપનેકો  કચડ -મરડ ને  કઈક  (ખોટ  વાત  કહે  છે). અરે 
ભગવાન !  ુ ંકરે છે ભાઈ ? આ કાઈ વાદ વવાદનો  વષય નથી. સ ય વ ુ  ા 
હૈ, ઔર  કસકે આ યસે લાભ હોતા હૈ ઔર  જસકા આ ય ન  લયા વો ચીજ 

હૈ  ક નહ  ?  'હૈ'. તો વો  નનેલાયક  હૈ  (ઔર  ુ )  ૂણ હો ગઈ  હૈ તો વો 
(ભી)  નનેલાયક  હૈ—ઐસે  કહા  હૈ.  સમજમ આયા  ? આમા ં તકરારન ે ાં 
થાન છે ? કોણ છે કાઈ... ? (આચાયને) બહુત સરલ કર  દયા હૈ. 

ભગવાન  આ મા....  કહત ે હ  ક  ભગવાન  ૂણ  ુ—અપના  નજ 

પરમા મા— ય–વ ુ, ઉસકા આ ય કરનેસ ે( થમ) સ ય દશન- ાન  હુઆ, 
( ફર) કરતે-કરતે આ ય  ૂણ હો ગયા  (તો) પયાય  ૂણ હો ગઈ—  કેવલ ાન 
દશા,  ૂણ આનંદ,  ૂણ શાં ત ( ગટ હો ગયે). બસ, વો મો . વહા  ૂણ(દશા)મ, 
અ ૂણ રહા નહ  ઔર અ ૂણકા અ ુભવ નહ  હૈ તો  ૂણકા અ ુભવ હૈ, તો વહા 
' ુ નય'  ૂણ  ગટ હો ગયા. ઔર જબ લગ ઐસા  ૂણ અ ુભવ ન હો ઔર 
વકા આ ય  તો  લયા  હો....  સમજમ આયા  ?  પયાયમ  ૂણ  ુ તા  ગટ 
(હુઈ) ન હો (અથાત્) પરમા મદશા—કેવળ ાનક  દશા— ૂણ (દશા  ગટ) હુઈ 
ન હો ઔર  વ  કાલી  યકા આ ય  લયા હો તો ઉસકો  યવહાર  ા (કૈસા) 
હૈ ઉસક  બાત (અબ) કરતે હ. 

અરે ભગવાન ! અરે !  ુને ઉસકે (-અપને)  હતકા રા તા કભી  ુના નહ  

(ઔર)  હૈરાન-હૈરાન હો ગય ેચાર ગ તમ.  દઃુખી..  દઃુખી..  દઃુખી..  દઃુખી.. સધન 
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દઃુખી,  નધન દઃુખી,  દેવ દઃુખી,  ભખાર  દઃુખી,  ક ડા  દઃુખી,  કુજર દઃુખી,  રા  

દઃુખી, રક દઃુખી... એમ હશે ? પણ પૈસાવાળાય દઃુખી ?  ુમકો કરોડપ ત કહતે 
હ ? 

ોતા : પૈસાવાળો હતો કે  દ' ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હવ ે (તેમન ે દુ નયા)  'કરોડપ ત'  આમ  તો  કહે  છે. 

શોભાલાલ .. સોભાગચંદ .. મોહનલાલ ..  યો !  ૂળમાંય  ુખ નથી. 
ોતા : ..કાલ ેનહોતા અડધો કલાક  ુધી.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  કલ ૩૫  મ નટ  કના  પડા, ભાવના થી  તોય... આ 

શર ર ઐસી ચીજ હૈ. આ  ૂલ ચીજ હૈ—માટ   હૈ, ભગવાન તો એનાથી  ભ  

ત વ  હૈ ભગવાન વ પ. અરે  ! ઉસક  ખબર નહ . શર ર નાશ હો  યેગા,  યે 
સંયોગ સબ બદલ  યગે. વ ુ ભગવાન આ મા તો અ વનાશી  હૈ, ઉસકા તો 
નાશ  નહ   હોગા.  તો,  ઉસક   જૈસી  ા  (ઔર)  ાન  હ ગે,  વો  લેકર  ચલા 

યેગા અગલ ેભવમ. જો સ ય દશન- ાન આ દ સાથ લે  લયા—પોત ે( વયં) 
જૈસા હૈ ઐસા ( ા- ાન) સાથ પયાયમ લે  લયા—તો આગ ેબઢકર કેવલ ાન 
હો  યેગા. સમજમ આયા ?  

વો  કહતે  હ,  સાધના  કરતે  કરતે  જો  (-ય દ)  અ ૂણતા  રહ  ગઈ,  તો 
'અ ૂણતાકો  નના  યોજનવાન  હૈ'—એમ  કહતે  હ,  (પર ુ)  'મ  ૂણ  હો 
ગયા'—ઐસા  નના  નહ .   ૂ કહત ે હ.  વો  યવહાર  હૈ...  વો  યવહાર  હૈ. 
સમજમ આયા ?  

ા  કહત ેહ ?  દેખો  ! पर ुजो पुष ूथम, ितीय आिद अनके पाककी 
पररास ेपमान अशु णके समान जो (वकुा) अनृु ममभावका अनभुव 
करत े ह....  દેખો  !  मम =  જઘ ય  (ભી)  નહ   (ઔર)  ઉ કૃ   (ભી) 
નહ .....સમજમ આયા ?  ક સ ય દશન  ગટ હુઆ હૈ તો  વકા આ ય તો 
હો ગયા હૈ. (ઇસ લયે) હવ ેજઘ ય (ભાવ) રહા નહ—ત  ન પહલે સમયકા જો 
અ ુભવ હૈ (વહ) નહ  હૈ. (ઉસસે) વો થોડા આગ ેબઢ ગયા હૈ. ( ફર ભી)  ૂણ 

હૈ નહ . સમજમ આયા ?  
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તો  કહત ે હ,  જો  આ મા  પહલે,  દૂસરે  આ દ  अनके पाककी पररास े
पमान अशु ण.... અ ુ   ુવણ  હૈ  ન ?  તેરવ ું,  ચૌદવ ું,  પંદરવ ું. जो  
(वकुा) अनृु   એટલે ममभावका अनभुव करत ेह.... દેખો ! 'ममभाव'ક  

ભાષા  હૈ  ન  ૂલમ  (-સં કૃત  ટ કામ)  ?  ( ક)  ÔअपरमÕ....  (એટલે)  પરમ  નહ . 
ઉ કૃ  કેવળ ાન, કેવલદશનમય પરમા મા હૈ (ઐસી) આ માક  દશા  ગટ હુઈ 
નહ   હૈ ઔર  કાલી  ૂણ  પરમા મા  હૈ  ઉસકા આ ય તો  લયા  હૈ.  સમજમ 
આયા ? (જૈસે)  ુવણ તો હૈ....  ુવણ તો હૈ  ક નહ  ?  ક લોહા હૈ ? સમજમ 
આયા ? ઐસે ભગવાન આ મા  ુ   ુવ ચૈત ય ૂ ત હૈ ઉસકા આ ય તો  લયા 
હૈ.  જૈસે  સોના  હૈ,  પણ  જૈસે  સોનેમ  અ ૂણ  ( ુ )  પયાય  હૈ,  ઐસે  યહા 
(આ મામ) જબ લગ આ માક   ૂણ ( ુ ) પયાય હુઈ નહ , તબ લગ અ ુ તા 
ઔર  ુ તાકા અંશ—વો સબ અ ૂણ (પયાય)મ રહતે હ. સમજમ આયા? 

....पमान अशु णके समान जो (वकुा) अनृु ममभावका 
अनभुव करत ेह उ अिंतम तावस ेउतर ेए शु णके समान उृ भावका अनभुव 
नह होता.... લો  ! એને ઉ કૃ નો અ ુભવ નથી. સોના તો  હૈ, તાવ  દયા.  દેતે.. 
દેતે..  દેતે..  પાંચવલા,  દસવલા,  ઐસે  તેરવલા,  ચૌદવલા  હો  ગયા,  (પર ુ) 
સોળવલા  નહ   હુઆ. સમજમ આયા ? એમ ભગવાન આ મા  ચદાનંદ વ પ 
ાતા  (ઔર) આનંદમય  હૈ  ઉસકો આંચ  દેતે..  દેતે..  (અથાત્)  એકા   હોતે.. 

હોતે..  કતની  (-કુછ)  ુ તા  તો  હો  ગઈ  હૈ,  (પર ુ)  ૂણ  ુ તા  હૈ  નહ .  તો  
ઉસકો  ા  .... કહતે હ,.... शु णके समान उृ भावका अनभुव नह होता; 
इसिलय,े.... ઉ કૃ નો અ ુભવ નથી. બરાબર હૈ ? 

अशु िको कहनवेाला.... દેખો ! 'अशु िको कहनवेाला' (ઐસા કહા 
હૈ).   ુ ંભાષા વાપર  છે ? ( ું કહે ું છે ? કે) વો  ય તો  ુ  હ  હૈ, પણ  યક  

પયાયમ અ ુ તા ઔર અ ૂણતા (હૈ વહ) અપનેસ ેહૈ. સમજમ આયા ?  ય 
તો  ુ  હૈ  કાલ, ભગવાન  ૂણાનંદ  ુ. ઉસકા આ ય  લયા, (તો) પયાયમ 
અ ુ તા ઔર  ુ તા હૈ વહ પયાય વો  યક  હૈ...  યક  હૈ. તો ભેદકો યહા 
'અ ુ   ય' કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? ઓહોહો ! ભારે !  
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.... अशु िको कहनवेाला એટલે  નનેવાલા  होनसे े िजसन े िभ-िभ 
एक-एक भावप....  દેખો  ! अनके भाव िदखाय ेह....  નમલ  પયાય  ગટ  હુઈ 
ઔર પીછે  વશેષ ( નમલ) હુઈ, રાગ મંદ હુઆ, પીછે રાગ હુઆ— (ઈસ કાર) 
એક-એક ભાવ  ભ - ભ  કરકે  નના.... દેખો ! िभ-िभ एक-एक भावप 
अनके भाव िदखाय ेह.... અનેકપના  દખાયા હૈ. વ ુ એક પ હૈ ઔર  ગટ  ૂણ 

પયાય એક પ હો ગઈ. ઐસે આયા ન ? વ ુ એક પ હૈ ઉસકા આ ય કરનેસ ે

એક પ ( ૂણ) પયાય  ગટ હો ગઈ. પણ યે (ઐસી) એક પ ( ૂણ) પયાય  ગટ 
હુઈ  નહ ,  તબ  લગ  વભાવકા  આ ય  કરકે  સ ય દશન- ાન  હુઆ  (ઔર) 
ચા ર  આ દ (ભી) થોડા હુઆ, પણ હ  થોડા (રાગા દ હૈ.) ( ફર) થોડ   નમલ 

પયાય અભી બઢતી  તી  હૈ  (ઔર)  રાગ ઘટતે  તે  હ.  તો, ઐસે એક-એક 
ભાવકો  લ   (- ાન)  કરકે  અનેક  ભાવકો  નના,  ઉસકા  નામ  ' યવહારનય' 
કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? 

अशु िको कहनवेाला होनसे.े....  अशु िको कहनवेाला....  યો  ! 
(આમ ક ું છે, તેથી  ુ ં કાળ )  ય અ ુ  થઈ ગ ું છે ? (અ ાનીઓ) કહે 
છે કે Ôપયાય અ ુ  છે તો  ય ભી અ ુ  હો ગયા. દેખો, યે (અહ યા) 'અ ુ  

ય'  કહા  હૈ.Õ એનો અથ  (યહ  હૈ)  ક  ય, જબ લગ  ૂણ  ુ   પયાયમ ન 
હુઆ–પયાયમ  ૂણ  ુ   ન  હુઆ....  (ય દ)  પયાયમ  ૂણ  ુ   હો  ગયા  તો 
' ુ નય'  ૂણ હો ગયા.  પણ પયાયમ  ૂણ  ુ   ન  હુઆ તો  યક   (અ ુ ) 
પયાય, ઉસક  હૈ. અ ુ તા ઉસક  (- યક ) હૈ,  નમલ પયાય ભી ઉસક  હૈ.... 
હૈ  (પયાય)  યવહાર—હૈ ભેદ,  પણ ઉસમ  (- યમ)  હૈ  (અથાત્) જો અભેદ 
ય હૈ ઉસક  પયાયમ ભેદ હૈ. સમજમ આયા ? 
िजसन.े..   िजसन े એટલે  યવહારનયે,  યવહારનયને.  िभ-िभ एक-एक 

भावप अनके भाव िदखाय ेह ऐसा वहारनय.....  દેખો  !  ભ - ભ ..  ભ -
ભ  પયાયકો દેખે  ક યે ચૌથા  ુણ થાન હૈ, પાંચવાં હૈ, યે રાગ હૈ આ દ ભેદકો 
નના— ભ - ભ  એક-એક ભાવ કરકે અનેક ભાવકો  નના—ઉસકા નામ 
ના  હુઆ  યવહારનય  યોજનવાન  હૈ.  દેખો  !  ( યવહારનય)  ના  હુઆ 

યોજનવાન હૈ. સમજમ આયા? 
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अनके भाव िदखाय े ह ऐसा वहारनय....    िजसन े िभ-िभ एक-एक 
भावप अनके भाव िदखाय ेह ऐसा वहारनय.....  જસને Ôअनके भाव िदखाय ेहÕ 
(-ઐસા  કહા  હૈ),  દેખો  !  (૧)  ુ નયમ એકભાવ  હૈ  મ, ઔર  (૨)  ૂણ 

(પયાય)મ એકભાવ હો ગયા, (જબ  ક) (૩) અ ૂણમ (-સાધકદશામ) એક-એક 
કરકે  અનેક  ભાવ  યાલમ  આતે  હ.  ઐસા  જો  वहारनय,  िविचऽ अनके 
वण मालाके समान होनसे.े... સોનાનો  ભ - ભ  પડનેે રગ.. રગ ? जाननमे आता 
आ....  દેખો  ! આમા ંયહા મહા યોજન  (-મમ)  હૈ.  'ववहारदिेसदा पणु'.... જો 
(ગાથામ)  થા.... 'ववहारदिेसदा  पणु'....  જો  શ દ  (ગાથામ)  થા  ક  ' યવહાર 
દખાના.' (તો) ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  નનેમ આતા હુઆ ( યવહાર).—યહ 
ઉસકા અથ હૈ. ( ૂલ ગાથાકે) તીસરે પદકા યહ અથ હૈ. 

'ववहारदिेसदा पणु'....  યે આયા ન ? ઉપદેશ.  'ववहारदिेसदा पणु... अपरम े
िदा'.... એ अपरम  (અથાત્) એની  (અ ૂણ) અવ થામા ં 'ववहारदिेसदा' એટલ ે

( યવહાર)  નનેલાયક હૈ. 'ववहारदिेसदा'નો અથ Ô( યવહાર)  નનેલાયક હૈÕ 
(-ઐસા)   કયા. (જુઓ !) અ ૃતચં ાચાય ઐસા અથ કરતે હ. (કોઈ કહે છે) કે 
ભાઈ  ! આચાય આમ  કેમ  (કહે  છે ?)  (સમાધાન:)  વો  તો  પ   હૈ,  તો  (અ પ 
શ દ મ)  ‘ववहारदिेसदा’  ઐસા  કહનેમ આયા  હૈ.  'દેખા ું'....  દેખાડ ે કોણ  ? 
અહ  તો  કહે  છે,  યવહાર ઐસા  રહતા  (-હોતા)  હૈ.  જસને એક-એક ભેદસ ે

અનેકપના  દેખા  ઐસા  યવહારનય,  તે  કાળે—ત ે ત ે સમયે— નનેલાયક 
યોજનવાન હૈ.  વશેષ આયેગા. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩૨ 
ગાથા - ૧૨ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૬, શ નવાર, તા. ૧૨-૧૦-Õ૬૮ 

આ સમયસાર,  વ-અ વ અ ધકાર.  ૧૨વ  ગાથા ચલતી  હૈ.  દેખો  ! 
યહા તક આયા હૈ. अिंतम तावस ेउतर ेए शु णके समान उृ भावका अनभुव 
नह होता....  કસકો ? સાધક  વકો.  છે ?  નીચે...  ટ કાની ઉપરની ચાર-પાંચ 

લીટ , નીચેથી.  ા કહતે હ ?  ક આ મા.... પહલ ે૧૧વ  ગાથામ તો ઐસા કહા 
ક  ૂતાથ  (આ મા)  વહ  વ ુ  હૈ— કાળ  વ ુ  વહ  સ ય  હૈ ઔર પયાય, 
રાગ આ દ સબ અસ ય  હૈ—ઐસા  કહા  થા.  'જૂઠા  હૈ'—(ઐસા)  ગૌણ  કરકે 
કહા થા. તો યહા (૧૨વ  ગાથામ) કહત ેહ  ક સાધક  વકો કુછ  યવહાર હૈ  ક 
નહ  ?  ક  ૂણ હો ગયા ?  યકે આ યસે— ાયકભાવ  ૂણ  ુ   ચૈત ય  હૈ 
ઉસકા આ ય  લયા (તો)— નમળ પયાય  ગટ હુઈ, ( ફર ભી) સાથમ રાગ ભી 
હૈ. તો કહતે હ  ક વો સ ય કો—સાધક  વકો—વો સમયમ જો  કારક  

ુ   પયાય  હૈ ઔર  વક પ આ દ અ ુ તા  હૈ ઔર એક-એક  (પયાય)  કરકે 
(અથાત્)  થમ  ુ  અંશ  હુઆ,  ( ફર)  દૂસરા  વશેષ  ુ  અંશ  (હુઆ) ઔર 
રાગ  હૈ—ઐસ ેએક-એક  (પયાય)  કરકે  અનેક  ભાવકો  જો  દખાતા  હૈ  ઐસા 
યવહારનય, વો સમયમ  નનેલાયક  યોજનવાન હૈ. (કથન) લંબા હો ગયા  ક 
નહ  ?  યવહાર તો લંબા હ  હૈ. સમજમ આયા ?  ા કહતે હ સમજમ આયા? 

જુઓ ભાષા અહ યા  !  ૂબી આહ   છે  કે  વો  ऐसा वहारनय,  िविचऽ 
(अनके) वण मालाके समान होनसे.े...  ક  ધમ કો  સમય-સમયમ  ભ - ભ  

ુ તાકા અંશ ભી  ગટ હોતા હૈ ઔર અ ુ તાકા અંશ ભી હૈ. તો ઐસા એક-
એક અંશ  મલાકર અનેક અંશકો જો  દખાતા હૈ (વહ  યવહારનય હૈ). (ઔર) 
એક પકો  દખાતી હૈ.....વો   તો (એક પ)  યકો દેખતી હૈ.   જો હૈ વો 
તો એક પ  યકો દેખતી હૈ. સમજમ આયા ? ઔર  યવહારનય હૈ વો અનેકકો 
દેખતા હૈ—ઐસા બતાના હૈ. સમજમ આયા ?  ન યનય (- ુ નય) હૈ વો તો 
ાયક એક પ  વભાવકો દેખતા હૈ. તો ઉસક   મ  પયાય, રાગ, ભેદ—કુછ 

હૈ હ  નહ . પણ જબ લગ  ૂણ  ુ નયક   ા ત ન હુઈ.... '( ૂણ) ુ નયક  
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ા ત'કા  અથ  ૂણ  ( ુ )  પયાય  ન  હુઈ—(ઐસા)  યહા  લેના  હૈ.  નહ   તો, 
ુ નય  હૈ  વહ  ૂતાથ  હૈ— કાલી  ( ય)  હૈ.  પણ  (જબ  લગ)  કાલી 

( ય)કા  ૂણ આ ય નહ   હુઆ ઔર  ૂણ પયાય  કેવલ ાન આ દ નહ   હુઈ 
તબ લગ, સાધક  વક    એક પ  ય ઉપર હોને પર ભી, પયાયમ  ુ તાકે 
અંશ અનેક  કારકે બઢતે હ ઔર રાગા દ અ ુ તાકે અંશ ઘટત ેભી હ. આ દ 
અનેક  કાર હ ઉસકો  નના... ત ેત ેસમયમ  નના.. 'તે ત ેસમયમ'—ઐસા 
પાઠ હૈ. હૈ ન ? उस काल ूयोजनवान ह.ै..  નનેમ उस काल ूयोजनवान ह.ै 

સમય-સમયમ જો અનેક ( કાર)— ુ તા, રાગ આ દ હૈ ઉસકો  નના 
વો કાલમ.... ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક અપને  વ પકા  ાન (ઔર)   હુઈ, તો 
વો  ાનમ પર કાશક ઐસા  ાન  વયં હ   ગટ હોતા  હૈ.  યે તો ઉસકો  (-ઉસ 

બાતકો)  કહા  ક  'પયાયકો,  રાગકો  નના'  ઐસા  કહા.  બાક   ખરેખર  તો... 
સમજમ આયા ? અપના  ુ —પ વ   વ પ હૈ ઉસક   મ (- કે સાથ) 
જો  ાન હુઆ, વો  ાનમ  વકો  નના ઔર  જતની પયાય અ ુ  યા  ુ  હૈ 
ઉસકો  નના—(દોન ) સાથમ  ગટ હોતા હૈ.  ા કહા  ફર વો ?  

ોતા : વો સમયમ ઐસી પયાય  ગટ હોતી હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  સહજ ઐસી  પયાય  ગટ  હોતી  હૈ.  યહ ,  ' નના 

યોજનવાન હૈ' ઉસકા અથ હૈ. સમજમ આયા ?  વ-પર કાશક  ાનક  પયાય 
ઐસી હ   ગટ હોતી હૈ સમય-સમયમ. (વહ પયાય) જૈસ ે વકો  ને, ઐસે હ  

જૈસી ( ુ ) પયાય હૈ (ઔર) રાગા દ હૈ ઉસકો ભી  ને. ઈસક  (-આ માક ) 
પર કાશક  પયાય  (અનેકકો)  ને  ઐસી  હ   ગટ  હોતી  હૈ.  ઉસકો  'પરકો 

નના  યોજનવાન' કહનેમ આયા હૈ. કહો, સમજમ આયા ? 
जाननमे आता आ....  ભાષા  ઐસી  હૈ  ન  ?  દેખો  !  ા  કહતે  હ  ? 

'पिरायमानदा'े એમ શ દ છેન ેભાઈ ? ' पिरायमानदा'ेનો અથ ( ૂ ય 
ુ દેવ ીકો) ઐસા લ મ આયા  ક વો સમયમ  ાન હ  ઐસા ઉ પ  હોતા હૈ. ' 
पिरायमानदा'े ભાઈ  ! 'पिराय'  શ દ  પડા  હૈ  ન  ?  જુઓ  ! 
'पिरायमानदा े ूयोजनवान ्'..... જસ  કારસે  નના  હુઆ,  ઉસ  કારસે 
યોજનવાન  કહનેમ  આતા  હૈ.  ભારે  વા ું  ભાઈ  ઝ ણી  !  સમય..  સમયકા 
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( યોજનવાન)  હ .  એક  સમયમ ભી  ુ તાકે  અંશ  ભી  અનેક  હ  ક  નહ   ? 
ાકા  અંશ  (-પ રણમન),  ચા ર કા  અંશ,  આનંદકા  અંશ  વગેરે..  વગેરે.. 

ઉસકે  (- ુ તાકે) અનેક  કાર  હ ઔર અ ુ   (અંશકે)  ભી અનેક  કાર  હ. 
અ ુ   (અંશ  હૈ)  યે  અસ   ૂત  ( યવહાર)  હૈ,  ુ   (અંશ)  હૈ  યે  સ   ૂત 
( યવહાર) હૈ (ઔર)  ય વો  ન ય હૈ... સમજમ આયા ? 

તો કહતે હ  ક  'पिरायमानदा'े.... पिर—સમ ત  કારે, એમ હૈ ન ? 
દેખો  ! जाननमे आता आ.... –ઐસા  લયા  હૈ.  'पिरायमानदा'े.... ઉસકા 
અથ  (યહ  હૈ  ક) ાયક વભાવ  મ  (આને  પર) જો  ાન  ગટ  હુઆ વો 
ાનમ  વકા  ાન તો હૈ, પણ  જતની  ુ તા અને અ ુ તા રહ  હૈ ઉસકા  ાન 

ભી હૈ. 'पिरायमानदा'े.... (અથાત્) વો  કારકા હ   ાન  ગટ હોતા હૈ અને 
વો  (-ઈસ)  કાર  યવહારકો  ' ના  હુઆ  યોજનવાન'  કહનેમ  આતા  હૈ. 
સમજમ આયા ?  ાનચંદ  ! હૈ ન ? 

ૂણ હુયે  બના વો સોનાકા  ભ - ભ  વણ હોતા હૈ ન ? તેર-ચૌદ વલા... 
ઐસા  ભ - ભ   ' વ ચ  વણ'  કહા  ન ?  िविचऽ....वण मालाके समान.... એમ 
કહા  ન  ?  िविचऽ अनके वण मालाके समान...  એમ અનેક  કારકે.....,  સમજમ 
આયા ?  (૧૧વ  ગાથામ  કાલી  યકો)  ૂતાથ કહા થા, તો ઉસમસ ે (અથ) 
નકાલકર ઈતના રખા ( ક) વો પયાયકો  બલકુલ અ ૂતાથ કહ દો. (વહ યથાથ 
નહ   હૈ.)  સમજે  ?  ( ક  પયાયકો)  ગૌણ  કરકે,  યવહાર  કરકે  'નહ   હૈ'—
ઐસા (વહા) કહા થા. (અબ યહા કહત ેહ  ક પયાય) 'હૈ'— ાનક   ુ  આ દ 
પયાય  ગટ  હોતી  હૈ.  તો  યે  પયાયકો  નના  ને  રાગકો  (ભી)  નના  ઉસકો 
ઐસા  'पिरायमानदा'े.... ' ના  હુઆ  યોજનવાન'  કહનેમ  (આયા  હૈ). 
સમય.. સમયમ ઐસા હ   ાન  ( ગટ હોતા  હૈ).  જૈસી  જૈસી  ુ તા ને  જૈસી 
જૈસી અ ુ તા  હૈ, ઉસકો  નતી  હુઈ  ાન(પયાય)  ગટ હોતી  હૈ...  નતી 
હુઈ  ગટ હોતી  હૈ. ( ાનપયાય)  ગટ હોતી  હૈ (વહ) અપનેકો ભી  નતી  હૈ 
ઔર ઉસકો (-રાગા દકો) ભી  નતી હૈ, (પણ) યે કહના  યવહાર હૈ. આહાહા! 
સમજમ આયા  ?  નેમચંદભાઈ  !  ૂ મ  ભાવ  હૈ  યહ.  બારહ  ગાથામ  તો  સારે 
સમયસારક  પી ઠકા હૈ—સાર  પી ઠકા. જેમ ઝાડ હોતા હૈ ન ? (તો ઉસકે ચાર  
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ઓર) ઓટલા હોતા હૈ ન ? ઓટલા. ઐસે બારહ ગાથામ સાર  પી ઠકા ભર દ  

હૈ—સારા (સાર). પીછે ૧૩વ  (ગાથાસે) ઉસકા  વ તાર હૈ. સમજમ આયા ? 
ા સમજે ?  ક  ય જો હૈ વો તો અખંડ, એક પ  વ પ હૈ. તો, ઉસક  

મ—સ ય દશનમ— ય તો (એક પ) આયા. વો તો એક પ આયા, (પણ) 
હવ ેપયાયમ કોઈ અનેકતા— ુ તા,  વકૃતતા હૈ  ક નહ  ? ( ા પયાયમ ભી) 
બલકુલ  ૂણ  ુ  હ  હૈ ? (સમાધાન:) જબ લગ  ૂણ  ુ તા  ગટ નહ  હુઈ, 
તબ લગ.... એમ કહતે હ ન ?  કેવલ ાન આ દ  ૂણ  ુ તા    ગટ નહ   હુઈ, 
તબ લગ.... સમજમ આયા ? તબ લગ વહા  કા પ રણમન  ાયક ઉપર હોને 
પર ભી  કે સાથ જો  ાન  ગટ હુઆ વો  વ ેયકો ભી  નતા હૈ અન ે.... 
વો  ાન(કા)  વ-પર કાશક  વભાવ  હૈ,  તો  વ ેયકો  ભી  નતા  હૈ  ઔર 
પયાયકે અ ુ તા ને  ુ તા અંશકો—જો અનેક હ ઉસકો— ભી  નતા હૈ. તો 
ઉસકો  યવહારનયસે ' ના હુઆ ( યોજનવાન કહતે હૈ). વહ  (-ઉસી) કાલમ 
ઐસા  ( ાન)  ગટ  હોતા  હ,  તો  પરકો  ના  હુઆ...  પરકો  ના  હુઆ.... 
અથવા અપની પયાયકો ને રાગકો ' ના હુઆ  યોજનવાન' કહનેમ આતા હૈ. 
યો  !  અપની  ુ   પયાયકો  ભી  નતા  હુઆ ઔર  અ ુ   (પયાય)કો  ભી 
નતા હુઆ... ' નતા હુઆ  યોજનવાન' કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા? 

ઉસક  ઈતની મયાદા હૈ. 
અથકાર જયચંદ પં ડત  (ભાવાથમ)  ુભજોગકો  ' યવહાર'  કહગ.—યે 

અસ   ૂત  યવહારનયસ ેકથન હૈ. સમજમ આયા ? બાક  તો,  ુ તાકા અંશ 

જો  પયાય  હૈ  વહ   ' યવહાર'  હૈ.  સમજમ આયા  ?  પીછે  (ભાવાથમ)  બાત  
ુભજોગક   કરગે,  અસ   ૂત( યવહાર)સે.  અહ યા  સ   ૂત  ( યવહાર)ક  

નમલ  પયાય ઔર અસ   ૂત  ( યવહાર)કા  વક પ—દોન કો  ' નતા  હુઆ' 
( યોજનવાન  કહા  હૈ).  સ   ૂત  ( યવહાર)ક   નમલ  પયાયમ અકેલી  ાનક  

(પયાય)  નહ   હૈ.  દશનક ,  ચા ર ક , આનંદક  આ દ  જો  ુ   પયાય  હ  વો 
(સબ) સ   ૂત  ( યવહાર  હૈ). ઉસકા  (- ુ તાકા જો) અંશ  હૈ  (વહ સ   ૂત) 
યવહાર  હૈ ઔર  વક પ  હૈ વો અસ   ૂત  ( યવહાર  હૈ).  તો,  દોન કો  નતા 
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હુઆ  ાન (અથાત્)  યવહારનય '( ના હુઆ)  યોજનવાન હૈ' ઐસા કહનેમ 
આયા હૈ. બહુત  ૂ મ હૈ. ...ભાઈ !  

હવે  એને  સ   કરવા  માટ ેઆ  ( ોક)  છે.  મોટો  ગોટો  અહ   ઉઠે  છે. 
જુઓ! હવે  ુનો. िक.... હવ ેએ વાત— યવહારનયને— સ  કરવા માટ ેઆ 

દાખલો  (- ોક)  આ યો  છે. िक....  એમ  છે  ને  ?  ભાઈ  !  જુઓ  !  એને 
પોતે..... અથવા....  'तीथ तीथ फलयोिरमवे वितात ्'... —આ સં કૃત છે. 
(એટલ ે કે)  તીથ  ને  તીથના  ફળની  યવ થા આ  ર ત ેબની શકે  છે.....આ ર ત ે
બની....  ા હૈ તમાર  (ભાષામ) ? 'બની સકત ેહ' એમ કહત ેહ ન ? બન સકતી 
હૈ,  યો ! સમજમ આયા ?  

કૈસ ે? કૈસ ે? िक तीथ  और तीथ के फलकी ऐसी ही विित ह.ै... तीथ  = 
જો વતમાન   ુ તાક  પયાય વો તીથ. સમજમ આયા ? અ ુ તાકા અંશ ભલે 
સાથમ  લો.  ( ક)  એમ  કહનેમ  આતા  હૈ  ન  ?  ક  ન ય  ને  યવહાર 
મો માગ—(દોન કો)  મો કા  કારણ  કહનેમ આતા  હૈ  ન  ?  વો  ( યવહાર  તો) 
કહનેમા   હૈ.  પણ  આપણ ે સમજે  ન.....  વો  ુભ  વક પકો  મો કા  કારણ 

કહા/કહો.  વો  યવહારસ ે કહો.  ઉસકા  અથ  યહ  હૈ  ક  (વહ)  'હૈ'  ઈતના 
બતાનેક  બાત  હૈ. યહા કહતે હ  ક तीथ ... વતમાન  ( ુ ) પયાયકો હ   'તીથ' 
કહનેમ  આતા  હૈ.  જો  પયાય  ન  માનો  તો  'तीथ 'કા  નાશ  હો  યેગા.  ચૌથા 
ુણ થાન,  પાંચવા ં ુણ થાન, છઠવાં  ુણ થાન—યે સબ પયાય  હૈ,  વો સબ 

'તીથ'  હૈ.  ઉસમ  વક પ  આતા  હૈ  ઉસકો  અસ   ૂત  યવહારનયસ ે 'તીથ' 
કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ? ભારે ! 

तीथ  और तीथ के फलकी ऐसी ही विित ह.ै...   ?  ક  (અ ૂણ  ુ ) 
પયાય જો  હૈ  ઉસકા  ફલ ભી  ૂણ  ( ુ )  પયાય આયેગી.  ુ તાકા  અંશ  હૈ 
ઉસસે  ૂણ  ુ તાકા ફલ આયેગા (ઔર) વો ભી  યવહાર હૈ ખરેખર તો. ( ૂણ 

ુ )  પયાય  હુઈ  વો  ભી  યવહાર  હૈ—કેવલ ાન ભી  સ   ૂત  યવહારનયકા 
વષય  હૈ. મો ક  પયાય,  સ ક  પયાય,  (અરે!)  કેવલ ાન ભાવમો  લો, તો 
ભી વો તો સ   ૂત  યવહારનયકા  વષય  હૈ. જો  (-ય દ)  પયાયકો ન માનો તો 
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તીથ ઔર તીથફલ—વતમાન (અ ૂણ  નમળ પયાય એ) તીથ છે અને એ ુ ંફળ 

કેવળ ાન એ (તીથફલ) છે.—દોન કા નાશ હોતા હૈ. સમજમ આયા ? 
तीथ  और तीथ के फलकी ऐसी ही विित ह.ै... એમ ક ુ ંછે અહ  તો. એ 

નાશની (વાત) તો પછ  આવશે. અહ  તો કહે છે, ઐસી હ   યવ થા હૈ.  ય—
વ  ુતો એક પ હૈ, પણ પયાયમ (ભી) ઐસી ( યવ થ ત હૈ)— યવ થ ત હ  

ઐસી હૈ. સમય-સમયક  (અ ૂણ  ુ ) પયાય હૈ વહ ' યવહાર' હૈ ઔર ઉસકા 
ફલ—(અ ૂણ)  ુ તાક   પયાયકા  ફલ  .....(સાધકદશામ)  અ ુ તા—
ુભભાવ—ભલે સાથમ હો, પણ ઉસકા  (-સાધકદશાકા) ફલ—જો  કેવલ ાન 

પયાય હૈ વો ભી  ' યવહાર ફલ'  હૈ,  ન ય નહ .  ન ય તો  ય  હૈ. સમજમ 
આયા ?  

વહા (કલશ ૧૨૦, ૧૨૧કે ભાવાથમ), (કેવલ ાન હોને પર) ' ુ નય  ૂણ 

હુઆ' ઐસા કહનેમ આયા હૈ. ઈસકા અથ યહ હૈ  ક (અ ૂણ  ુ ) પયાય  વકે 
આ યસે  ૂણ હો ગઈ. નહ  તો, (પયાય  ૂણ) હુઈ હૈ વો તો ' યવહાર' હૈ. પણ 

આ ય  ૂણ હો ગયા પીછે (અ ધક) આ ય (કરના) રહા નહ , તો ' ુ નય  ૂણ 

હો ગયા' (ઐસા) પયાયકો ભી કહનેમ આતા હૈ. પણ ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક 
યવહારકા  ( વષય ઐસા) જો  ુ તાકા અંશ  હૈ ઉસસે— ુ તાકા અંશસે— 

કેવલ ાન  ા ત હોતા હૈ. (ઈસ કાર) તીથ ઔર તીથફલક   યવ થા ઐસી હૈ. 
સમજમ આયા ? 

યમા ંતીથ અને તીથના ફળની  યવ થા લા ુ પડતી નથી.  'લા  ુપડતી 
નહ ' કહતે હૈ ન ? લા  ુનહ  પડતી. સમજમ આયા ?  ય તો  ય હૈ, ઉસમ 
પયાય—તીથ ઔર ફલ—ઉસમ હો સકત ેનહ . સમજમ આયા ? પહલ ેયે કહા 
થા એક બાર. तीथ  और तीथ के फलकी ऐसी ही विित ह.ै... ઐસા પાઠ હૈ ન ? 
इमवे... इम ् एव... वितात ्.... तीथ तीथ फलयो: इम ् एव... 'यो:' એમ 
(સં ધ  વ છેદ)  થ ુંને  ?  'र'  નો  વસગ.  Ôतीथ तीथ फलयोःÕ  એમ  થ ુંન ે ભાઈ  ?  
જુઓ ! 'र' છે ને 'र'.  तीथ तीथ फलयोः इम ् एव—ત ેજ  કારે  वितात ् .... 
બસ. સમજમ આયા ? ધીરે.. ધીરે.. સમજના, પણ વ ુ ઐસી હૈ.  
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યહા  તો  વો  કહા  ક िविचऽवण मािलकाानीयािरायमानदा े
ूयोजनवान ्.... એને  (-પયાયને) લગતી વાત કર   છે. ભાઈ  ! પયાયની વાત  છે. 
અહ   યની વાત તો જુદ  રહ  ગઈ. આહાહા ! પણ પયાયકા વો અથ હૈ ( ક) 
જો  તરનેકા  ઉપાય  સ ય દશન- ાન-ચા ર   હૈ  વો  ભી  યવહાર  હૈ. 
કાલી( ય)ક  અપે ાસ ે ન ય મો માગ ભી  યવહાર હૈ ઔર  ુભ  વક પ 

આયા— યવહાર મો માગ—વો તો અસ   ૂત  યવહાર હૈ. ભલે કહો દોન કો 
મો માગ, પણ એક કહનેમા  હૈ ઔર એક યથાથ હૈ. સમજમ આયા ? 

तीथ  और तीथ के फलकी ऐसी ही विित ह.ै... विित  નામ  વશેષે 
અવ થા, એની મયાદા હૈ.  યો. विित...ભાઈ !  ા ' विित'(કા અથ)? 
યવ થા— વશેષ અવ થા...  વશેષ અવ થા.....विित =  વશેષ અવ થા, 
ય નહ . આપણ ેઅહ યા પયાયની વાત કરવી  છે ને ? પયાયની વાત કર એ 

(છ એ)  એટલે  એમાંથી  કાઈક  વશેષ  ( વચાર ું  જોઈએન ે ?)  યવ થ ત  
=  વશેષ અવ થા....  વશેષ અવ થા... સામા ય તો  કાલી  ( ય)  હૈ,  પણ 

વશેષ  અવ થા,  ન ય  મો માગ  ઔર  વક પ પ  યવહાર  મો માગ  હૈ. 
સમજે ? ઐસા પયાયમ  હૈ વો, ઉસકે  બના કોઈ ઉપાય  હૈ નહ . ઔર ઉસકા  
(-મો માગકા)  ફલ ભી  પયાય  હૈ.  ા  ઉસકા  ફલ  ન ય  ય  હૈ ?  ય  તો 

મ આ ગયા  હૈ  પહલ ે (અને) એ  તો આવે  છે  દોપહર(કે  ૩૨૦  ગાથા,  ી 
જયસેનાચાયક   ટ કા ઉપરકે  વચનમ). સમજમ આયા ? આહાહા  !  જુઓ! 
માગ તો દેખો !  'ઐસા માગ વીતરાગકા ભા યા  ી ભગવાન.' ભગવાનન ેઐસા 
ભા યા.  ભગવાનને  કહા ઐસા  ુ નય   કહતે  હ  (ઔર) ઐસી  વ ુક   થ ત 
હૈ—ઐસે કહત ેહ. ઓહોહો ! સમજમ આયા ? 

(िजसस े ितरा जाय ेवह तीथ  ह.ै...  (યહ) અથ  કયા  હૈ ભાઈને—જયચંદ 
પં ડતને. (िजसस ेितरा जाय.े... વો તરનેકા ઉપાય મો માગ હૈ—સ ય દશન- ાન-
ચા ર   વો  તરનેકા  ઉપાય  હૈ,  પણ  વો  પયાય  હૈ.  (ઈસ લયે)  વો वहार धम 
હૈ.....वहार धम  હૈ.  (વહ)  પયાય( પ) ધમ  હૈ ન ?  (પણ)  ન ય  ( ય પ), 
ધમ નહ   હૈ— ન ય  ય પ નહ   હૈ.  યવહાર ધમ વો  પયાયકા  વભાવ  હૈ. 
और पार होना वहारधम का फल ह.ै... (અ ણૂ)  નમલ પયાયસે  ૂણ પયાય  ગટ 
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હોના वहारधम का फल ह.ै સમજમ આયા ? अथवा.... અથવા... ('પાર હોના') 
એ ફલ લી ુ ંને ? अथवा अपन ेपको ूा करना तीथ फल ह)ै.... આ માક   ૂણ 

નમલ પયાય  ા ત કરના વો ફલ હૈ, વો ભી પયાય હૈ. સમજમ આયા ?  
अऽ भी कहा ह.ै.. એ (ઉપરની) જ વાતને  સ  કરવા માટ ેછે ભાઈ ! આ 

(ગાથા)..... એને (-પયાયને)  સ  કરવા માટ ેઆ ગાથા છે. ચંદભુાઈ ! જુઓ ! 
'उं च'.... 

‘जइ िजणमय ंपवह ता मा ववहारिणए मयुह । 
 एेण   िवणा  िछइ  ित ं  अणणे   उण  त ं।।’ 

આહાહા ! આમા ંગડબડ ઉઠાવે  છે બધાય (કે) ૧૨મી ગાથાનો અથ એ 

(છે  કે)  યવહારથી  ક ું  છે— યવહારનો  ઉપદેશ  દેવો—નીચે  (નીચેના 
ુણ થાનોમાં) તો  યવહારનો ઉપદેશ દેવો. (સમાધાન:) અહ  ઉપદેશ (દેવા)ની 
ાં  યા યા છે ? અહ  ઉપદેશ (દેવા)ની  યા યા—વાત જ  ાં છે ? 'ઉપદેશ 

(કરના)'  કહા  ઉસકા  (અથ)    યવહાર  નના  હૈ.  (અથાત્)  ' યવહારકો 
નના'  (વો)  ઉસકા  (-Ô યવહારકા  ઉપદેશ  કરનાÕકા)  વા ય  હૈ.  '( યવહાર) 
નનાÕ ઐસા ઉપદેશ (કહા), ઉસકા નામ (હ  Ô યવહારકા) ઉપદેશ (કરના)Õ હૈ. 

સમજમ આયા ? આ ગાથામાંથી (ખોટો અથ) કાઢે બધા.  
आचाय  कहत ेह िक ह ेभ जीवो ! यिद तमु िजनमतका ूवता ना करना चाहत े

हो.... ूवता ना करना चाहत ेहो तो वहार और िनय—दोन नयको मत छोडो....  
'िजनमतका ूवता ना करना'.....ચાહનેક   (- વક પક )  બાત  હૈ  ન  ?  (માન ેજો) 
ૂણ  (વીતરાગ)  હો ગય ેહ ઉનક  બાત  હૈ  નહ .....સમજમ આયા ?  ( ક) 

ઉ હ તો કોઈ  વક પ હૈ નહ—કોઈ (રાગ) હૈ નહ . 
પણ  िजनमतका ूवता ना करना चाहत े हो  तो वहार और िनय—दोन 

नयको मत छोडो....  દેખો  !  ઉસકા  અથ  ા  ? वहारनयके िबना तो तीथ —
वहारमाग का नाश हो जायगेा.... પયાયકા નાશ હો  યેગા (અથાત્) પયાય હ  

નહ  રહેગી  યવહારમાગક .....તીથ– યવહારમાગક .  'પયાય  હૈ નહ '—ઐસા 
હો  યેગા. સમજમ આયા ?  ' ુ  પયાય નહ  હૈ ઔર સાથમ  વક પ (ભી) 
નહ   હૈ'—ઐસા હો  યેગા.  સમજમ આયા  ? वहारनयके िबना तो तीथ —
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वहारमाग   કહા  રહેગા  ?  ચૌથા,  પાંચવા ં ુણ થાન  (આ દ)  જો  હૈ  વ ે સબ 

તીથકા  માગ  હૈ.  ચૌદહ  ુણ થાન  હ  વે  સબ  ભેદ  હૈ  (ઔર)  ચૌથા,  પાંચવાં, 
છઠવાં,  સાતવાં આ દ ભેદ  હોના  વ ે સબ  યવહાર  હ.  જો  પયાય  ન  માનો—
યવહાર  ન  માનો—તો  ઉસકા  ( ુણ થાનકા)  નાશ  હો  યેગા.  ઔર  ઉસકે 
સાથમ જો જો  વક પ આતે હ  ૂ મકાકે યો ય, ઉસકા ભી અભાવ હો  યેગા. 
સમજમ આયા ? 

वहारनयके िबना तो तीथ —वहारमाग का नाश हो जायगेा और 
िनयनयके िबना त (व)ुका नाश हो जायगेा....  ન ય  બના ત વકા—અભેદ 
અખંડાનંદ  હૈ ઉસકા—આ ય નહ  રહા, તો  ા વ ુ  રહ  ?  ુજે ( ૂ મકાકે 
યો ય)  યવહાર ભી ઉ પ  નહ  હુઆ (ઔર  ુ ) પયાય ભી ઉ પ  નહ  હુઈ 
(તો) तका नाश हो जायगेा.  સમજમ  આયા  ?  અકેલા  પયાય....પયાય..... 
પયાય..... પયાય કરેગા, તો  ન યકે  બના પયાયકો  યવહાર કહે (- ને) કૌન? 
સમજમ આયા ?  

ઓહોહો  !  वहार और िनय—दोन नयको मत छोडो; िक 
वहारनयके िबना तो तीथ –वहारमाग का नाश हो जायगेा....  ુ   પયાય આ દ 
જો  હૈ ઔર  વક પ આ દ  હૈ—દોન   હ   હૈ ભલે....  સમજે  ન  ?  વો  નાશ  હો 

યેગા.  (ભાવાથમાં)  જયચંદ  પં ડત ે એકલા  ુભયોગની  જ  વાત  કર   છે. 
ખરેખર તો અહ યા 'પયાયનો નાશ થશે'—એમ કહે છે. જો  યવહારનય છોડ  

દેશો તો પયાય નહ  રહેગી  (અને) પયાય નહ  રહેગી તો તીથ—માગ હ  નહ  

રહેગા  (અથાત્)  સ ય દશન- ાન  (આ દ પ)  જો  ુ નમાગ,  ાવકમાગ, 
સમ કતમાગ હૈ વો હ  નહ  રહેગા. સબ પયાય—  યવહારનયકા  વષય હૈ વો 
માગ  ભી—નહ   રહેગા,  (ય દ)  તીથ  ન  માનો  તો— યવહારનય  ન  માનો  તો. 
સમજે ? (ઔર)  ન ય ન માનો તો ત વકા નાશ હો  યેગા.  

ોતા :  ન ય મો માગ,  યવહાર છે ને ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી :  યવહાર  હૈ,  ન ય મો માગ....મો માગ સાધવો એ 

યવહાર  છે.  પયાય  બાત....  યહા  તો,  પયાયકો  'અ ૂતાથ'  કહા  થા  ઉસક  

'હયાતી'  બતાત ે હ,  બસ.  જો  યારહવ   ગાથામ  પયાયકો  ગૌણ  કરકે 
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'અસ યાથ' કહા થા,  ઉસકો યહા  ુ ય કરકે (કહા હૈ  ક) પયાય  ા હૈ. ' ુ ય 
કરકે'(કા) અથ ?  યવહારનયક  ( વષય પ) પયાય વતમાનમ  ા (-કૈસી) હૈ વો 
બતાત ેહ.  બલકુલ (પયાય) નહ  હૈ ઐસા નહ   ૂ. સમજમ આયા ? સમજમ 
આતા હૈ  ક નહ  ? (યહા આનેમ)  કતને મ હન ેહો ગયે ? ુ ું થઈ ગ ુ ંહોય, 
ઘણાં મ હન ેઆ યા (હોય) તો એમ ને એમ (વાંચન- વચાર  વના).  ા ? આહ  

તો કહે છે, આ મા  ુલાય ? એ કહે છે, દેખો ! 
એક પયાયન ે સ  કરવા માટ ેતીથ અને તીથફલની  યવ થ ત  ા  હૈ 

(વહ બતાયા)—પયાય  'હૈ' વો  સ  કરનેકો.  ય  'હૈ' વો  ન ય  હૈ—વો તો 
ન ય  હુઆ ઔર પયાય  'હૈ' વો  યવહાર  હુઆ.  ..... સમજમ આયા ? માટ ે
વીતરાગમાગકો  વતાના  ચાહતે  હો,  તો  યવહાર  નામ  પયાયમ  ુ તા આ દ 
આતી  હૈ  વો  યવહાર  હૈ  ઉસકો  નહ   છોડના  (અથાત્)  'નહ   હૈ'  ઐસા  નહ  

માનના...  'નહ   હૈ'  ઐસા  નહ   માનના  (ઔર)  યકા  લ   ન  હો  તો  ન ય 
(મો માગ) નહ  હોગા, તો  યક    નહ  (રહેગી).... 

ય  એકાત  હૈ,  એક પ  હૈ.....એક પ  હૈ.....  એક પ  હૈ.....એક પ..... 
એક પ હ   ....  હૈ. સમજમ આયા ?  કાલ એક પ  ( ય  હૈ)  વહ  સ ય  હૈ. 
ુ ય સ ય તો વો ( યકો) કહા..... ુ ય  ન ય તો વો ( યકો) કહા. સમજમ 

આયા ? (ય દ) વૈસી ( યક )   ન રહ , તો ત વકા નાશ હો  યેગા ઔર 
પયાયકો છોડ દો તો વતમાન ભેદ આ દ, ધમક   નમળ પયાય આ દ કોઈ (-કુછ) 
રહેગા  નહ .  ગાથા  બરાબર  અ છ   આયી  હૈ  અગીયારવ ,  બારવ .  બરાબર 
આવી છે અહ યા  યો. સમજમ આયા ? 

िनयनयके िबना तका नाश.... વ ુ તો વ ુ  હૈ,  'સત્' ત વ વહ   હૈ. 
ન યનયકા  વષય જો ત વ હૈ.... અથવા  ન યનય હ  વો હૈ.—ઐસે કહા થા 
ન ? અગીયારવ  ગાથામ. 'भदूो दिेसदो  सुणओ'....  ૂતાથ એ જ  ન યનય 
છે,  ન યનય  નામ  ુ નય  હૈ.  કાલી  વ ુ  હૈ  વહ   ( ુ )નય  હૈ—વહ  

ન યનય  હૈ.  કાલી  ( ય)કો  મસે  છોડ  દયા  (તો)  ન યકા  નાશ  હો 
યેગા—ત વકા  નાશ  હો  યેગા.  સમજમ આયા  ?  અને  ઐસી  ૂવક 

(ય દ) પયાયકા ભેદ આ દ ન માન , તો પયાય ન રહ   (ઔર) તો તીથ હ  ન રહા. 
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સમજમ આયા ? દોન  (નય )કો યથાથ  થાન(મ) જહા-જહા હૈ ઐસા માનન ે
(ઔર)  નને લાયક હૈ. આ મોટ  ગડબડ બારમી ગાથામાં છે. ઘણા (અ ાની) 
એમાંથી કહે છે કે Ôએકાત કહે છે સોનગઢવાળા. જુઓ ! બારમી (ગાથા)માં કહે 
છે  કે  યવહાર  કરના,  યવહારકા  ઉપદેશ  દેના,  યવહારસે  લાભ હોતા  હૈÕ.—
ઐસા (ભી) કહત ેહ. 

ોતા : પણ, Ô યવહાર ું  ાન કર ુંÕ—એ  યવહારનો ઉપદેશ (દેવો એવો 
અથ) ન થયો ? 

ૂ ય  ુ દેવ ી  :  પણ એ  'ઉપદેશ  (દેવો)Õની  યા યા  ( ું) ?  'ઉપદેશ 

(દેવો'–એ)  તો  કથન  છે,  એ ું  વા ય  ' ણ ું'  એમ  ક ું  છે આહ .  સમજમ 
આયા  ?  યહા  (સમયસારમાં)  ઐસા  શ દ  તો  બહુત  આયા  ન  ?  (જુઓ,  
ગાથા- ૪) બંધકથા એટલ ે વસંવાદ  કથા. (તો  ા) કથા  વસંવાદ  હૈ ? શા મ 
(ગાથા-૪)મ  તો  ઐસા  આયા  હૈ.....રાગમ  કના  (વો)  બંધ(કથા)  હૈ.  રાગમ 
એક પ (હોકર)  કના વો  વસંવાદ ખડા—ઉ પ  કરતા હૈ. ઐસી બાત હૈ. કથા 
તો  .... ભાષાસ ે (ઓર)  ા કહે ? સમજમ આયા ?  ટૂક  ભાષાસે  (-શ દોસે) 
બતાનેકો (ઐસે કહનેમ આતા હૈ). (ગાથા) પદમ હૈ ન ? તો પદસ ેબતાનેકો ઐસી 
ટૂક  (ભાષા) આતી હૈ. ઉસકા અથ તો સમજના ચા હય ેભાઈ ! (પર ુ અ ાની) 
ઝગડા  કરતે  હ  ( ક)  'કરો  (શા કા)  સીધા  અથ..  કરો  સીધા  અથ.  યો, 
( વચનસાર)  ૨૫૪  ગાથાકા.  (ઉસમ)  ાવકકા  (કથન)  આતા  હૈ  ન  ?  ( ક) 
ુભભાવસ ે મો   હોતા  હૈ....  ાવકકો  ુભભાવસ ે મો   હોતા  હૈ. 

' વચનસાર'માં આવે છે કે નહ  ? કરો સીધો અથ.  યો,–એ   (ઉભો) થયો. 
ોતા :  ાવકને  ુભરાગથી (મો  થાય) ને  ુ નને  ુ થી થાય ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ુ નન ે ( ુભભાવથી  મો   ન  થાય,  પણ)  ાવકને 

થાય.....  ાવકને  થાય.  ુ નને ભલે  ( ુભભાવથી  મો   ન  થાય,  કેમકે) એ  તો 
વીતરાગ  વ પ  છે.  એમ.  (શા માં)  ુ નન ે ના  પાડ   છે  ને  ?  માટ ે ુ નન ે
( ુભભાવથી મો  ન થાય, પણ)  ાવકન ે ુભથી (મો ) થાય.—(એમ અ ાની 
કહે છે). (સમાધાન:)  ુ ંથાય ?  ૂળ થાય.  ૂન તો સહ  ? વો તો  યવહારનયકા 
કથન—ચરણા ુયોગકા  કથન  હૈ.  ાવક  અ ુભ(ભાવ)  ટાલતે  હ  ઔર 
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ુભ(ભાવ) બહુત આતે હ ઉસકો,  તો  મ– મસ ેઅ ુભ  રાગ ઘટતા  હૈ ઔર 
ુભકો ભી  ઘટાકર  ુ મ આયેગા,  તબ  (મો   હોગા). અરેરે  !  માગમ ઐસી 

તકરાર !! ઐસા  વસંવાદ ખોસ (-ડાલ)  દયા !! સરળ સ ય માગ....સરલ માગ 

હૈ, ( ફર ભી) ઉસક   ચ ને ર ત હ  રહ  નહ— ચ ને ર ત  ા હૈ વો ભી રહ  

નહ . ઔર ઉસકો ધમ પાના ? વો કહાસે પાયેગા ? સમજમ આયા ?  
યો,  યે તીન કા અથ હો ગયા. ટ કાકા (શ દ) ' યવહારનય....( નનેમ 

આતા  હુઆ).....  યોજનવાન  હૈ.'  (ઔર)  'ववहारदिेसदा पणु ज े अपरम े िदा 
भाव'े.....(-યહ)  દૂસર  (પં તકે) દો પદ હૈ ન બારવ  (ગાથા)કે ?  'सुो सुादसेो 
णादो परमभावदिरसीिहं' .... એ તો  ુ નય ( ુધી) પહ યા એને ઉપદેશ... ( ું) 
એને  ઉપદેશ  દેવાનો  છે  ?  'सुो सुादसेो णादो'— ુ નો આદેશ.....ભાઈ  ! 
એમ છે ને?  'सुो सुादसेो'.... આદેશ.  યો,  ‘આ ા કરવી’ એમ છે એમાં. એ 

દેવા ુ યા ! લ ું છેન ે?....અંદર (ગાથાથમાં) લ ુ ં છેન ે? (કે) 'આ ા'. હા,  
છેન ેઆદેશના (અથ)માં. 'આ ા'નો અથ કે  યાં ( ુ નય) 'હૈ'– ુ દશા  ૂણ હો 
ગઈ, થઈ ર ું  વ.—(એમ કહે ું છે). આહાહા ! સમ ય છે કાઈ? 

દેખો  !  उपदशे  નામ આ ા  કરના.  લખા  હૈ  ન  ઉસમ  (અ વયાથમ)  ? 
(શ દ) 'उपदशे' છે ને ? शुादशे:...— ુ નો ઉપદેશ.  ૂળ તો અહ યા ( ૂણતાને 
પામેલાને)  ુ નો  ઉપદેશ  અને  ઓલાન ે (-અ ૂણતામાં  છે  એને)  યવહારનો 
ઉપદેશ.—બેય.....  બેય.....  ઉપદેશ  છે.  (૧)  ુ નો  ઉપદેશ  અને  
(૨)  ववहारदिेसदा.... —એનો  (- યવહારનો)  ઉપદેશ.  દેખો  !  છે  કે  નહ   ?  
(૧)  सुादसेो.... ન યવાળાન ે કહે ું  (અને)  (૨)  ववहारदिेसदा.... 
અપરમભાવ(વાળા)ને  કહે ું.—એમ  છે.  અહ   તો  'કહે ું'  એમ  છે.  પાઠમ  તો 
ઐસા  હૈ. (૧) सुो सुादसेो णादो.... — ુ નો ઉપદેશ છે તેને  ણવો.  (તો 
ું) ઉપદેશન ે ણવો ? ઉપદેશકો  નના હૈ (ઉ હ) ? (૨) ववहारदिेसदा.... —
યવહાર દેખાડવો વાણી  ારા. ( ા) યે ( યવહાર)  દખાના હૈ ? (અ ૂણતા હૈ 
તો)  યવહાર  નના ઔર  ન ય  ૂણ હો ગયા હો તો  ન ય  નના.  ન ય 
નામ  પયાય  ૂણ  હો  ગઈ—ઐસા  નના  ૂ.  આ  ન ય  (માને)  યકા  તો 
( નના)  હૈ  હ ,  પણ  યકા આ ય  કરકે  ન ય  (અથાત્)  ુ નયક   ૂણ 
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ા ત કેવલ ાનમ હૈ ઐસા ( નના—એમ) કહા હૈ. ચંદભુાઈ !  ુ ં?  ુ નયક  

ૂણ  ા ત, કેવલ ાન હુઆ તો હુઈ. ઉસકા અથ (યહ હૈ)  ક  ુ નય તો  ય 
હૈ,  પણ ઉસકા(- યકા) આ ય  ૂણ વહા હો ગયા,  તો  ૂણ પયાય હો ગઈ. 
સમજમ આયા ? 

(૧) सुादसेो....  ુ નો  ઉપદેશ એટલે  કે  (પયાયમાં)  ુ ભાવ  ૂણ  હૈ 
(ઐસા)  નના.  (૨) અહ યા  (ववहारदिेसदा).... યવહારનો ઉપદેશ એટલે  કે 
ુ  પયાય ને અ ુ  (પયાય ઐસા) જો ભંગ (-ભેદ) હૈ ઉસકો  નત ેહ.  યો, 

બસ.  દોન   ÔઆદેશÕકા અથ  ' નત ેહ.' આ તો  દોન કા અથ  ' નના'—એમ 
છે. 'આદેશ' હૈ ન દોન મ ? (૧) सुो सुादसेो (૨) ववहारदिेसदा ...अपरम ेिदा 
भाव.े...  એમ છે. એ  (અ ાની) લોકો એમ કહે  છે ને ?  કે  યવહારનો ઉપદેશ 
કરવો પહેલાને (શ આતવાળાને) તો. ઉપદેશ (કરને)ક   યા યા હ  નહ  હૈ યહા. 
તો તો, 'सुादसेो'(નો અથ એ થશે કે) કેવળ ન ે ુ નો ઉપદેશ દેવો. (તો  ું) એમ 
છે  ?  'પરમભાવમાં  થતને  ુ નો  ઉપદેશ  દેવોÕ—ઉસકા  અથ  ા  હૈ  ? 
કેવળ ાનીકો  ુ કા  ઉપદેશ  દેના.—શ દાથ  તો ઐસા  હૈ.    સમજમ આયા  ? 
પણ ઉસકા અથ સમજના ચા હય ેન ! આહાહા !  

ઘણા  વખતથી  ( વચારમાં) આવ ે છે  Ôबधंकहा एयÕे....    નહો ું  આ ું  
(-ક ું)? ...... 

एयिणयगदो समओ स स ुदंरो लोग े। 
बधंकहा एय.े... 

લો, વહા (ગાથા-૩મ) યે આયા. एयिणयगदो समओ.... વભાવમ—
અપનેમ એક વ હોતા  હૈ  વહ  સવ   ુંદર  હૈ—સવ  ઝગડા  ર હત  હૈ અથવા 
અ વ  હૈ. एयिणयगदो....  અપને  વ પમ એક વ રહના વહ  અ વ  
કાય  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  વો  'सुर'કા  અથ  આપણ ે કહ   ગયા  (છ એ). 
'सुर'કા અથ અ વ  કાય હૈ—ઐસા કહા થા ન ભાઈ ? ઔર 'बधंकहा'.... 
(એટલ ે કે)  બંધભાવ.  'બંધકથા'કા અથ  (વહા)  કથા નહ . શ દમ તો  'કથા'  હૈ 
ી  ગાથામ. 

एयिणयगदो समओ स स ुदंरो लोग े। 
बधंकहा   एय े   तणे     िवसवंािदणी     होिद ।।३ ।। 
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વભાવમ  એક વ  વહ   અ વ   કાય  હૈ  ઔર  વભાવકે  એક વમ 
બંધકથા નામ બંધભાવ (હૈ ઐસા)  નના—બંધભાવકા હોના—વો  વ  કાય 
હૈ, ઝઘડા ઉ પ  કરતી  હૈ, આ માક  પયાયમ  ખેદ નામ  દઃુખ ઉ પ  કરતી  હૈ, 
વ  કાય ઉ પ  હોતા હૈ. સમજમ આયા ? વહા 'બંધકથા'કા અથ (બંધભાવ 
હૈ) ઐસા કહા—ઐસે કહના હૈ. 'બંધકથા' (અથાત ્ ા) કથા કરની બંધક  ? 
(નહ ). 

(યહા ૧૨વ  ગાથામ) શ દાથ (-અ વયાથ) તો ઐસા હૈ,  દેખો ! शुनय 
तक पचंकर (ौावान ए)— ાન  ૂણ હો ગયા. (तथा पणू  ान–चािरऽवान हो 
गय)े.... જુઓ  !  ચા ર   ભી  ૂણ  હો  ગયા.  [उ तो शु (आा)का उपदशे 
(आा)]—ઉસકો  ુ ક  આ ા करनवेाला शुनय जाननयेोय ह.ै.... યો, 'આ ા 
કરનેવાલા' (ઐસા કહા હૈ,  ક) ' आदशे' શ દ પ ો છે ને ? પણ ઉસકા અથ 
(યહ હૈ)  ક  જસકો કેવલ ાન હો ગયા, વે નયકા  ાન  નત ેહ. ઉનકો કુછ હવે 
આ ય  લેના  રહા  નહ ,  ( ક)  અ ૂણતા  રહ   નહ .  (ઈસ લયે)  યવહાર 

નનેકા  રહા  નહ , એકલા ઉસકો  (-આ માકો)  નત ેહ— ૂ ં કહા. સમજમ 
આયા ? ઔર अपरमभावम....ित ह—ै ૂણ દશા ચા ર  આ દક  હુઈ નહ— 

સાધક  અવ થામ  હૈ—ઉસકો,  પયાયમ  જતની  ુ તા  યા  અ ુ તા  ઉ પ  

હોતી હૈ ઉસકો  નના વો  યોજનવાન હૈ. ઉસકો 'કહના'—યે બાત યહા હૈ હ  

નહ . સમજમ આયા ? ૧૨વ  ગાથાકા ઐસા અથ હૈ.  
યે  બહુત  ઝઘડવેાલી  બાત  હૈ  તો  વારવાર  વશેષ  ( પ કરણ)  બહુત 

આતા હૈ. (અ ાની) ગાથાકા અથ ભી ઐસા કરતે હ ઔર ટ કાકા અથ ભી કહતે 
હ  ક દેખો ! ववहारदिेसदा पणु.... (સમાધાન:) પણ ટ કામ તો દેખ  ક  ા કહતે 
હ  ‘ववहारदिेसदाÕક   યા યા  ?  ક  Ô યવહાર  ના  હુઆ  યોજનવાન  હૈÕ—
(ઐસા)  ÔववहारदिेसदाÕકા  અથ  કહા  હૈ.  ववहारदिेसदा  पणु....— યવહાર 
દેખા ો—  ઉપદેશ  કયા.  ઉસકા  અથ  ઐસા  કયા  હૈ  અ ૃતચં ાચાયને,  ક 
ય   હુઈ—  ન ય ભાન  હુઆ—પણ પયાયમ  ૂણ દશા  ા ત  હુઈ નહ  

તબ  લગ  પયાયમ  સ ય ાના દ  ુ તાકે  અનેક  અંશ  હ ઔર  વક પ આ દ 
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અનેક  અ ુ   પયાય  હ.—યે  સબકો  નના  ઉસકા  નામ  ववहारदिेसदा पणु... 
अपरम ेिदा भाव ेહૈ. સમજમ આયા ? 

યો,  હવ ે ઉસકા ભાવાથ.  જયચંદ  પં ડત....  યે  (અ ાની)  સબ  લોગ 

ઉસમસ ેડાલતે (-કહતે) હ  ક Ôદેખો !  યવહાર કહા હૈ— યવહાર કરના કહા હૈ. 
યવહાર  કરતે  કરતે  ( ન ય  હોગા)Õ.  (સમાધાન  :)  યે  તો  યવહાર આતા  હૈ 
ઉસકો  જણાયા  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  જબ  લગ  ૂણતા  ન  હો,  તો  બીચમ 
ુ પયાયકા  અંશ  ગટ  હોતા  હૈ,  સાથમ  ુભ  ઉપયોગ— વક પ  ભી  ઐસા 

હોતા હૈ. તો ઉસકો ' ના હુઆ  યોજનવાન' કહકર (ઉસક )  યા યા કરતે હ. 
યાં  (-ગાથામ)  ' ના  હુઆ'  કહા  ને  યહા  Ôકરતા  હુઆÕ  કહા  ઐસી 

ઉસક   (-ગાથાક )  ટ કા  હૈ  ?  જો  બાત  (ગાથામ)  કહ   ઉસકા  (ટ કામ) 
પ કરણ  હૈ.  સમજમ  આયા  ?  વહા  તો  ( ૂલ  ગાથામ)  ' ના  હુઆ 

યોજનવાન' (કહા ઔર) યહા (ટ કામ) 'કરતા હુઆ  યોજનવાન' (કહા.  ા 
ઐસા) ઉસકા (-ગાથાકા) અથ— પ કરણ હોતા હૈ ? (ટ કામાં) ઠ ક પડ ેએવો 
(અથ) કરે એમ હોય ? જૈસ ેકુવામ (જૈસા) જલ હો ઐસા જલ બહારમ આતા 
હૈ  ક અંદરમ મીઠા (જલ) હો ઔર બહારમ  ખારા (જલ) હો (-આ)  ય ? 

જુઓ  !  ટ કામ  કહા  ક  યવહારનય  તે  કાળે—ત ે ત ે સમયે...  ત ે ત ે
સમયે....  જુઓ  !  ભાષા  તો...  ઓહોહોહો  !  સમય–સમયકા  ુ તાકા  અંશ 

ભ – ભ   (ઔર)  અ ુ તા  ત ે ત ે સમય...  સમય–સમયમ.....  ભલે  (સમય-
સમયમ)  ઉપયોગ  ઉસકા  (છ થકા)  લા ુ  ન  હો.....સમજમ આયા  ?  પણ 

સમય-સમયમ  જતની  ુ તા (ઔર) અ ુ તા હૈ ઐસા  ાન  નતા હૈ,  ક 
ાનકા  વભાવ હ   વકો ઔર પરકો  નના (હૈ તો) ઐસી પયાય  ગટ હોતી 

હૈ. સમય-સમયમ  જતની  ુ તા-અ ુ તા  હૈ વહ, વહ  સમયમ  ના  હુઆ 

( યોજનવાન  હૈ).  દસુરે  સમયમ  દસુરા  ના  હુઆ  ( યોજનવાન  હૈ),  તીસરે 
(સમય)મ  જૈસા  હૈ  વૈસા  ના  હુઆ  ( યોજનવાન  હૈ).  (ઈસ કાર)  ત ે ત ે
સમયમ  ( યવહાર)  ના  હુઆ  યોજનવાન  કહનેમ  આતા  હૈ.  આહાહા  ! 
નવરગભાઈ ! ભારે ભાઈ આ !  

ોતા : મો માગમ હૈ ઉસકા  ા અથ કરતે હૈ ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી : યે (અ ાની) કહતે હૈ ન ?  ક (જો)  ૂણ  ુ  હો ગયા 
હ એને 'ઉપદેશ  ુ નો દેવો'—ઐસા કહતે હ. (પણ ઉસકો)  ા દેના ઉપદેશ ?  
પણ (અ ાની કહે છે કે) 'કહના' (-ઉપદેશ દેવો) ઐસા હૈ ન પાઠ ? ÔसुादसेोÕ હૈ 
ક  નહ   ?  ુ કા આદેશ  કરના—( ૂણ  ુ   હો  ગયે)  ઉસકો  ુ કા આદેશ 

કરના  (ઔર)  નીચેવાલેકો  (-નીચે  ુણ થાનવાલેકો)  યવહારકા  ઉપદેશ  કરના. 
ઉસકો  (ઉપદેશ  દેનેક  બાતકો)  દોન કે સાથ  મલાત ેહ. એમ જ  (બી  બધા) 
કહે  છે  ને  ?  કે  અભી  તો  યવહાર  હ   હૈ,  ન ય  હૈ  હ   નહ .  ....  આઠમે 
( ુણ થાનમ)  ન ય હોતા હૈ ઐસે કહત ેહ. બહુત  ધા અથ. અરે ભગવાન ! 
ુજે  ા કરના હૈ ?  ુજે  તરના હૈ  ક  ા કરના હૈ ?   

(વૈરા ય ૂવક) આહાહા ! જુઓને એક સંસાર ! આ જુઓને એક બાળક 
મર  ગયોન ે ાંક ? નહ  ? છોકરો મર  ગયો.   બચારો કેટલા (હ શ)થી આ યો 
હશે ? એ પ રણામ કઈ  તના એના (હશે) ? આમ કર ું... આમ કર ું... ચાર 
વાગે મર  ગયો. અઢ  વાગે આ યો અને ચાર વાગે મર  ગયો. અહ  મરવા માટ ે
.... પયાય જે  ણે, જે  ન મ માં, જે  ે ે, જે સંયોગે (થવાની) ત ે ણ કાળમાં 
ફરે  નહ . આહાહા  !  સમજમ આયા  ?  ગમ ે ત ે સંગમા ં વૈરા ય  ઉ પ   કરના 
ચા હય.ે ઓહો ! કહા... ઈતના  બચારા બાલક.... પછ  કોઈ મડદાન ે યાં લઈ 
ગયા હશે ઘરે. કારણ કે અહ  બાળક મા-બાપને  દેખે ન હ તો રાડ નાખી  ય.  
ટે ી કર ને લઈ ગયા  યાં  ફરાબાદ.  ફરાબાદ  ાં આ ુ ં? વેરાવળ પાસે. 
છોકરા  કહેતા'તા...  છોકરા  કહેતા’તા.  કાકો-ભ ીજો  બે  હતા.  કાકો  મર   ગયો 
અને ભ ીજો મરવાને.....  

એ અવ થા... બા ુ ! ભાઈ ! જો સમય જો અવ થા જડક  હોનેવાલી હૈ 
(ઉસે)  તીન  કાલમ  કેવલી  ફેર  (-બદલ)  સકે  નહ .  સમજમ આયા  ?  કૌન  કરે 
(ફેરવે) ભાઈ ?  કતની હુ શયાર કા અ ભમાન  ુજે ?  ામ (-અ ાનમ) ઈતના 
અ ભમાન  ક શર રક  અવ થા ઐસે  મ  ર ુ,  ઉસકો ઐસે  મ  ર ુ, ઐસ ેમ 
ર ુ,  ઐસે  મ  કર  દ,ુ  છોકરાકો  ઐસા  મ  પઢા  દ–ુશીખા  દ,ુ  દુ નયાકો  ઐસે 
શખામણ દે દ ુ ક ઉસસે ઉસક   યવ થા હો  ય.....ઉસસે ન હો  ય ? 

ોતા :  યવ થા કરવી કે ન કરવી ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી : કૌન કર સકતા હૈ (કે જેથી) કર ું ? માટ ેતો કહતે હૈ 
યહા. આહાહા  !  બચારા બાળકને  કેવા  વક પ હશે  કે આમ શીખ ું,  ૧૦  દ' 
આમ શીખ ું, પછ  આમ થાશે, પછ  ઐસા થાશે.  ા  ૂલ હોગા ભગવાન ? 
આહાહા ! અરે ! મ ુ યપના  મલા, (પણ) કહા ગયા... કહા ગયા.... કઈ  મ 
ને કઈ  ૃ મ ? ઓહોહો !  

આહાહા  ! ભાઈ  !  ઈસમ  (-ઈસ ભવમ)  તો ઝઘડા  કરનેક  બાત  હૈ હ  

નહ , યહા તો ઝઘડા ટાલનેક  બાત હૈ. ભગવાન ! જૈસા માગ હૈ ઐસા સરલપન ે
રખ  (- વીકાર).  ઉસમ  આડ  ન  માર...  આડ  ન  માર  ભાઈ  !  તેરે  વભાવમ  
(-પ રણામમ)  વકૃતતા  (ય દ)  આયેગી  તો  વભાવક   શાં ત  નહ   મલેગી. 
મ યા વક   અશાં ત– જસમ  અનંતા  નગોદકે  ભવ  કરનેક   તાકાત  હૈ..... 
મ યા વમ તો અનંત ભવ  (કરને)ક  તાકાત  હૈ ઔર સ ય દશનમ મો  લેનેક  

તાકાત હૈ. સમજમ આયા ? (સ ય દશનમ)  બલકુલ ભવકા અભાવ (કરકે હ ) 
રહનેક  તાકાત હૈ. ઉસમ (- મ યા વમ)  ૂણ ભવક  (સભી ભવ કરતે રહનેક ) 
તાકાત હૈ. (કોઈ)  યે ( વપર ત)   લેકર  યે, તો કહા  યેગા ? ચોરાસીના 
અવતારમાં  ુડશે. આહાહા !  

કહત ેહ  ક ભગવાન !  ુમ  યવહારકા ઇતના આ હ ન કરો  ક Ô યવહાર 
હો  તો  ન ય  રહેગા,  યવહાર  હૈ  તો  ન ય મો માગ  ા ત હોગા.Õ—ઐસા 
આ હ  ન  કરો.  ( જસકો)  ન યક   (- કાલી  યક )    હૈ  તો  (ઉસકો) 
મો માગક   ા ત  હુઈ  હૈ.  (તો,)  ઉસકો  (- ુ તાકો)  નના  (ઔર)  રાગ  હૈ 
ઉસકો (ભી)  નના ઉસકો  યવહાર કહનેમ આયા હૈ. ઈસસ ેકમ, અ ધક (યા) 
વપર ત માનનેસ ે મ  વરોધ હોગા. 

ોતા  :  આપ ે ક ું,  યવહારનો  એટલો  આ હ  ન  રાખવો.  એટલે 
સમ  ંનહ . 

ૂ ય  ુ દેવ ી : 'એટલો' એટલ ે?  ક યે  યવહાર ઐસા કરના હ  હૈ, 
કરના હ  પડગેા—ઐસા નહ . હોતા હૈ ઉસકો  નના.—એમ કહે છે. ચંદભુાઈ! 
આહાહા  !  ઈતના  આ હ  ન  રખના  ક  ુજે  ( યવહાર)  કરના  હ   (પડગેા). 
(અ ાની  કહતા  હૈ  ક)  Ôજુઓ  !  દેખો  !  યવહાર  આતા  હૈ  ક  નહ ?’ 
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(સમાધાન:)  'આતા  હૈ'  વો  દૂસર   બાત  હૈ  અને  'કરના'  વો  દૂસર   બાત  હૈ. 
આહાહા ! (સ ય કો રાગ) 'આતા હૈ' એ તો  નને લાયક હોકર આતા હૈ 
(ઔર)  'કરના  હૈ' એ તો  મ યા  હોકર કરના  (-કરનેલાયક  હૈ ઐસા માનતે 
હુએ) આતા હૈ. આહાહા ! દેવા ુ યા ! 

ોતા : ધમ કરવો (એ)  યવહારના  ાણ પોષવા (માટ ેછે)..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા, એ  તો  વળ   (કોઈકે)  ક ું  કે  Ô યવહારના  ાણ 

પોષવા—ઐસા ઉપદેશ દેના.Õ સોનગઢવાળા એવા એક નીક ા છે  કે (એકલી) 
ન યની જ વાત કરે  છે,  તો આપણ ે યવહારકા  (ઉપદેશ  દેના).  રામ વજયને 
કાયદા  નકાલા  હૈ  અ ગયાર— નયમ  બાંધે  હ  અ ગયાર.  યહાકા  દેખા  હો  ન 
(સા હ ય)  ?  તો  ઉસકે  સા ુમ  ભી  કોઈ–કોઈકો  ઝપટ  લગી  (- યાલમ આને 
લગા) હૈ  ક બાત કઈક હૈ..... કઈક હૈ—ઐસા. તો (ઉ હ ને) કાયદા બાંધા હૈ  ક 
યવહારકા  ઉપદેશ  દેના,  યવહારકા  ાણ  પોષના.—(ઐસે)  અ ગયાર  કાયદા 
કા ા છે.  

(અ યંત ક ણાથી)  : અરે ભગવાન !  ' યવહાર'  કસકો કહના ભાઈ ? 
સમજમ  આયા  ?  આહાહા  !  અરે  ભગવાન  !  ું  કરે  છે  ભાઈ  ?  આવા 
(રખડવાના) અનંત કાળમા ંતરવાના ઉપાય  (માટ)ે થોડો કાળ છે. માંડ નીક ો 
આમાંથી ( નગોદમાંથી), એમાં વળ  આ ( યવહારનો પ ) કર શ, ભાઈ ! તારા 
આરા  નહ   આવે.  બા ુ  !  એ  ના  ફેરે  (- વપર તપણાથી)  દઃુખડા  અનંત 
આવશે, સ ા  નહ   ય ભાઈ  ! સમ ય  છે  કાઈ ? આ  (આ મા) ભગવાન 
(થઈન ેપણ) જુઓને !  ાં ને કેવી ર તે (રખડ ેછે) ? 

આહાહા  ! આ ૧૧મી અને ૧૨મી  (ગાથા)માં  ન ય અને  યવહાર—
દોન કા  ુલાસા કર  દયા. સમજમ આયા ? અને વો બતાનેકો હ   ાત  'તીથ 
ઔર તીથકે (ફલ)ક   યવ થ ત'કા ( દયા હૈ). ઔર વહ  બતાનેકો— યવહાર ન 
છોડના બતાનેકો—जइ िजणमय ंपवह.... (કહા. લે કન) પીછે  ન ય તો આયા 
ઉસમ. સમજમ આયા ?  યવહાર આતા હૈ બીચમ.... પયાય હૈ વહ   યવહાર 
હૈ. આહાહા ! સમજમ આયા ? 
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યો, હવ ેભાવાથ. लोकम सोनकेे सोलह वान ूिस ह... ( હદ મ) 'सोलह 
वान  '  કહત ેહ ?  ÔતાવÕ. पहव वान तक उसम चरूी आिद परसयंोगकी कािलमा 
रहती ह.ै...  પંદર વાન તક ઉસમ  ૂર  આ દ રહતી હૈ.  ૂર  આ દ... પણ ÔકથીરÕ 
રહતી હૈ કથીર ? તાંબા ? તાંબા આ દક  બાત કહતે હ ન ? આપણ ેકોઈ દેખા 
નહ  હ  કોઈ  દ' ઐસા સોના-બોના  ૂર વાલા. કો'ક કહે એ સાંભળ એ. સોનામ 
કોઈ  તાંબાકા ભાગ હોતા  હૈ  ન ?  ક  કથીરકા ભાગ થોડા  હોતા  હૈ. चरूी आिद 
परसयंोगकी कािलमा रहती ह,ै इसिलए तब तक वह अशु कहलाता ह.ै... તબ તક 
અ ુ  કહલાતા હૈ ન વો સોના ? તેર વલા, ચૌદ વલા તક ઉસમ અ ુ તા રહતી 
હૈ તો અ ુ  કહલાતા હૈ. 

और ताव दते ेदते.े... અ ક   વાલા દેતે.. દેતે.. વો સોનાકો.... વો કુલડ મ 
રખત ેહ ન ?  કુલડ  માટ ક . ( હદ મ) 'કુલડ ' કહતે હ  ક  ા કહતે હ ? હા, 
વો.  ક  મારતે  હ ન વો સોની ?  (ઐસે)  કરતે..  કરતે..  કરતે..  કરતે..  (અથાત્) 
આમ તાવ દેતે.. દેતે.. જહા (સોના) સોલ વલા હો  ય, તબ ડાલ દેત ેહ—નીચે 

ડાલ  દેત ે હ.  તબ લગ  તો  ઉસકો આંચ  દેતે  હ અ સે. અ કો  ક  મારતે  હ 
અ કો  વ લત કરનેકો.  

और ताव दते ेदते ेजब अिंतम तावस ेउतरता ह.ै...  દેખો  ! સોલહ વલા હો 
ગયા तब वह सोलह वान या सौ टंची शु सोना कहलाता ह.ै...  યો.  िज सोलह 
वानवाले सोनकेा ान, ौान तथा ूाि ई ह.ै.... सोलह वानवाले सोनकेा ान, 
ौान तथा ूाि ई ह,ै उ पह वान तकका सोना कोई ूयोजनवान नह... અહ  

તો એમ (ક ું) કે જેણે સોળ વ ુ ં(સો ું) લી ું એન ેપંદર (વલા) ુ ં ુ ંકામ છે ? 
ા કામ હૈ ?  ૂં. और िज सोलह वानवाले शु सोनकेी ूाि नह ई ह,ै उ तब 

तक पह वान तकका सोना भी ूयोजनवान ह.ै... 'ूयोजनवान'કા અથ (યહ હૈ  ક) 
સોના હૈ—જો  ક પં હ વાન હૈ—ઉસકો લેતે હૈ—ઐસા કહતે હ.....પં હ વાન 
(સોના)  હૈ વો લેતે હ એમ. યહા (પં હ વાન કહા) વો  યવહારકે સાથ  મલાના 
હૈ હ . સોલહક  સાથ.....(કોઈ કહે  :)  'ूयोजनवान'કા અથ  હૈ  ક સોના પં હ 
વાન લેના એટલે કે  યવહાર કરનાÕ (પર ુ) ઐસા (હૈ) નહ .  
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पह वान तकका सोना कोई ूयोजनवान नह होता, और िज सोलह 
वानवाले शु सोनकेी ूाि नह ई ह ैउ तब तक पह वान तकका सोना भी 
ूयोजनवान ह ै । इसीूकार यह जीव नामक पदाथ — ભગવાન  (આ મા) जो िक 
पदुगलके सयंोगस ेअशु अनकेप हो रहा ह.ै... ન મ કે સંગમ અપની પયાયમ 
અ ુ તાકા  રગ  લગા  હૈ—અ ુ તાકા  (અથાત્)  અનેકપનાકા  સંગ  ઉ પ  

હોતા  હૈ.  સમજમ આયા  ?  હૈ  તો  વ,  સોના  સમાન  ( ૂણ  ુ ).  સમજમ 
આયા ?  યે તો  ુ હારા  વષય હૈ.  ૂર - ૂર ... સોનાકા  વષય હૈ  ુ હારા. કરતે 
હો ન ?  દાગીના બનાના,  ફલાના બનાના. આપણ ેતો કભી બનાયા નહ ,  દેખા 
નહ . કહો, સમજમ આયા ? 

यह जीव नामक पदाथ  ह,ै जो िक पदुगलके सयंोगस ेअशु अनकेप हो रहा 
ह।ै उसका सम परिस े िभ.... યહ  વ..... સમજે ન ? सम परिस े
िभ....  દેખો  !  सम परिस े िभ,  एक ायकमाऽका ान.... एक 
ायकमाऽका ान....  વો    ચૌથે  ( ુણ થાન)સે  હોતા  હૈ.  (ઔર)  एक 
ायकमाऽका ौान.... વો  (ભી)  ચૌથેસ ે હોતા  હૈ. आचरणप ूाि....  યો, 
હવ ેઆચરણ. સમજમ આયા ? —यह तीन िजस ेहो गय ेह.... ૂણ— ાન,  ા 
ઔર ચા ર   ૂણ હો ગયે,  વો  તો સોલવલા સોના  (જૈસા)  હો  ગયા.  સમજમ 
આયા ? 

उस े पदुगलसयंोगजिनत अनकेपताको कहनवेाला अशुनय कुछ भी 
ूयोजनवान नह ह.ै...  ુ  ગલજ નત  અનેક પતાકો....  ( ુ તા  ઔર  રાગા દ) 
અનેક પ હૈ ન ? વો એક-એક કરકે અનેક પ  દખાય ે(एक एक भावप अनके 
भाव िदखाय ेह)—ઐસા (ટ કામ) આયા થા ન ?  िविचऽ अनके वण मालाके समान 
અનેક  દખતે હ—રાગા દ  ભ   ભ   (ઔર)  ુ તાક  પયાય ભી  ભ   ભ  

( દખતી  હૈ).  तीन िजस े हो गय े ह,  उस े पदुगलसयंोगजिनत अनकेपताको 
कहनवेाला अशुनय कुछ भी ूयोजनवान नह ह.ै... (िकसी मतलबका) नह ह.ै... 

िक ुजहा ंतक शुभावकी ूाि नह ई..... દેખો ! સમજમ આયા ? जहा ं
तक शुभाव—પરમાનંદક   ૂણ  ા ત (નહ  હુઈ)..... (સ યક્)  ા- ાન તો હો 
ગયા,  પણ આચરણ–ચા ર   ૂણ  ન  હો...  વીતરાગતા  ૂણ  ન  હો.  સમજમ 
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આયા?   वहा ंतक िजतना अशुनयका कथन ह ैउतना यथापदवी ूयोजनवान ह.ै...  
—ત ેત ેપદવીમાં ત ેત ે યવહારનય (હૈ ઐસા)  નના  યોજનવાન હૈ—ઐસા 
કહા  હૈ.  પાછુ એને  (- યવહારન ે ણ ું)  યોજનવાન  છે એટલે  ( યવહારને) 
કર ું  યોજનવાન છે (-એમ નથી. કેમ કે  યવહારનો) કતા હો તો  મ યા  હો, 
ુન  તો  સહ   !  ( યવહારકા)  કતા  હુઆ  તો  ાન....  કતા  હુઆ  તો  ાન  ને 

આ માકો અ ુ  હ  માના ઉસને. સમજમ આયા ?  વક પ  ુભ હૈ વો કરે (ઔર 
વહ) મેરા કત ય હૈ—(ઐસા માને) તો બંધદશા ઉ પ  હોગી,  મ યાદશા ઉ પ  

હોગી.  સમજમ  આયા?  (યહા  યવહારકે)  કત યક   બાત  નહ   હૈ.  (બીચમ 
યવહાર) આતા હૈ, તો ઉસકો 'કરના'—ઐસા  યવહારનયસે ઉપદેશ કહા હૈ. 

અહ  તો કહેશે.... એ આહ  કહેશે... કહેશે. 'કરના'નો નીચે ( ટનોટમાં) 
ુલાસો  કય   છેન ે ?  નીચે  છે.  पर ु ऐसा समझना िक साधक दशाम भिूमकाके 
अनसुार शभुभाव आय े िबना नह रहत.े   (ઈસ લયે)  યવહારસ ેકતા હૈ. સમજે ? 
वहारोपिद शभुभावको आा वहारस ेकर सकता ह.ै...   —ઐસા  યવહારસ ે

કહત ેહ.  નીચે  ( ટ)નોટમા ંઆ લ ું  છે.  કારણ  કે પાઠના અથમ  (-ભાવાથમ) 
લયા હૈ ન જયચંદ પં ડતન ે?  ક કરના... કરના... 'કરના'કા અથ (યહા ઐસા હૈ 
ક) ઐસા હોતા  હૈ... ઐસા હોતા  હૈ. અરે ! નહ તર, (ઐસા અથ નહ  સમજે 

તો) તેર     ફર  યેગી. 
વક પ તો વ ુમ હૈ હ  નહ , યે તો પહલેસ ેકહા છ  ગાથામ,  ક  ુભ-

અ ુભપન ેઆ મા પ રણમા હ  નહ  કભી..... ુભ-અ ુભપન ેભગવાન આ મા–
ય  તો  હુઆ  હ   નહ .  (તો  ભગવાન આ મા  જસ પ)  હુઆ  નહ   વ ે ુભ  

(-અ ુભ) ઉસમ કહાસ ેઆયે ? ઉસ કારણસે ' મ -અ મ  નહ '—ઐસા તો 
પહલેસ ેકહા હૈ.  ય વભાવ તો  ુભ( પ ભી) પ રણમતા હ  નહ . (ઈસ લયે) 
પયાયમ જો  ુભ આતા હૈ વો— ય  કરકે (હોનેકે બાદ) જો ( ુભ) આતા 
હૈ  ઉસકો— નના.  સમજમ આયા  ?  વો  ૂ મકાકે  યો ય  Ôઐસા  ુભભાવ 
આતા હૈ....હોતા હૈÕ—ઐસા  નના.  યો.  

वहा ंतक िजतना अशुनयका कथन ह.ै... દેખો  ! उतना यथापदवी....  ચૌથે 
ુણ થાનમ  ચૌથેકે  માણમ,  પાંચવ  ( ુણ થાનમ)  પાંચવકે  માણમ,  છ ે 
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( ુણ થાન)મ છઠવેકે ( માણમ). उतना यथापदवी ूयोजनवान ह.ै... લો. जहा ंतक 
यथाथ  ान-ौानकी ूािप सदशनकी ूाि नह ई हो.... ઉ હ ને (-જયચંદ 
પં ડતને) ડાલા હૈ, પાઠક  શૈલીમ યે હૈ નહ . પાઠક  શૈલીમ તો સ ય દશન પાયા 
પીછે પયાયમ  કતની  ુ તા ને અ ુ તા હૈ વો  નના—વો બાત હૈ. સ ય દશન 
પાયે  બનાક  બાત વો અ ગયારવ  (ગાથા)મ ભી નહ  હૈ ઔર બારવ  (ગાથા)મ 
ભી  નહ   હૈ.  પણ  ઉ હ ને  જર   સમ યા  હૈ  ક  (સ ય દશનકે)  પહલ ે ઈતના 
ઈતના ઉસકો  વક પ આતા હૈ. વો બાત કહગે  વશેષ. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩૩ 
ગાથા - ૧૨ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૭, ર વવાર, તા. ૧૩-૧૦-Õ૬૮ 

આ  સમયસારકા  વ-અ વ  અ ધકાર  ચલતા  હૈ.  ઉસક   બારહવ  

ગાથાકા ભાવાથ હૈ.  ા કહત ેહ ? બારહવ  ગાથામ,  યારહવ  (ગાથા)મ કહા 
ઉસકે  સાથ  સં ધ  કરતે  હ.  યારહવ   (ગાથા)મ  તો  ઐસા  કહા  ક  યે આ મા 
ૂતાથ— કાળ  સત્  વ પ— ુવ  વ પ—હૈ  વહ   ુ નય  હૈ,  વહ   ન ય 
વ પ  હૈ  ઔર  ઉસકા  આ ય  કરનેસ ે પહલેમ  પહલા  ધમક—સ ય દશનક  

ા ત હોતી હૈ. સમજમ આયા ? 
વ ુ......  એક  સમયમ  ૂણ  જો  ુવ  ય વભાવ—એક પ  ાયક—

અભેદ ચીજ—હૈ વહ  સ ય હૈ, વહ   ન ય હૈ, વહ  વા ત વક હૈ ઔર  ુ નય 
હૈ. ઉસકા આ ય કરનેસ ે (ધમ હોતા  હૈ).  ક  યમ અનંતી  ( ુ )  પયાય 
ગટ હોનેક   (-કરનેક ) ઉસમ તાકાત  હૈ. તો અપના  યોજનક—સ ય દશન-
ાન ને ચા ર ક— ા ત  ય વભાવકા (અથાત્)  ૂતાથકા હ  આ ય કરનેસ ે

હોતી હૈ.—ઐસા (૧૧વ  ગાથામ) કહા. તો, વહા તો ઐસા (ભી) કહ  દયા થા 
ક  ાયક વ પ  ૂતાથ એક પ  હૈ  વહ  સ ય  હૈ.  પયાય,  ુણભેદ,  રાગ અન ે
ન મ —એ સબકો ગૌણ કરકે 'અસ ય હૈ', પયાય ભી 'નહ  હૈ'—ઐસા કહા 
થા.  વો  પયાય  ભી  'નહ   હૈ'—ઐસા  ગૌણ  કરકે...  ગૌણ  કરકે,  ઉસકો  'પર' 
કહકર, ' યવહાર' કહકે, 'અસ ય હૈ' ઐસા કહા થા. ઉસકા બારહવ  ગાથામ 
પ કરણ કરતે હ. સમજમ આયા ? 

અપના  વ પ  ુ   ચૈત ય ભગવાન  હૈ.  વો  ુવ...  દોપહરકો  ( વચનમ 
સમયસાર ગાથા ૩૨૦,  ી જયસેનાચાયક  ટ કા) જો ચલા થા  (વહ)  ન ય 
(ત વ)....  બંધ  અને  મો કે  પ રણામ ઔર  બંધ-મો કે  કારણ પ  પ રણામસે 
ૂ ય  ય  હૈ.  ઉસકા  જો  આ ય  કરતે  હ  (ઉસકો)  અપની  સ યક્  ચીજક  

અથવા  વ પક   ા ત હોતી હૈ.  
તો (કોઈ) કહતા હૈ, Ôબસ ! 'સ ય' એક હ  હૈ ? પયાયમ (અનેકપના હૈ 

ઉસકો) ગૌણ કરકે જો  નષેધ કર  દયા થા (વ ેકુછ હૈ  ક નહ ) ? સ ય કો 
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ધમ  ગટ હુઆ, (તો ભી) ઉસકો પયાયમ કોઈ કમી હૈ— ુ તાકે અંશ અનેક હ, 
રાગા દ ઉ પ  હોત ેહ—વો કોઈ ચીજ હૈ  ક નહ  ?Õ સમજમ આયા ? 

(સમાધાન:)  વો ચીજ  હૈ....  (લે કન)  વો ચીજ  હૈ  યે  નનેલાયક  હૈ.... 
નવનીતભાઈ  !  સમજમ  આયા  ?..... નનેલાયક  હૈ,  આદરનેલાયક  તો  યે 
ય વભાવ હ  હૈ. ઉપાદેય—અંગીકાર કરના—અથવા  જસમ   લગાના હૈ 

વો તો  ય હ  હૈ. ( કાલી) વ ુ હ  ઉપાદેય—અંગીકાર કરનેલાયક  હૈ.  
( :)  તો  (સાધકકો)  પયાયમ  (અ થરતાકા)  બાક   રહા  રાગ  ઔર 

ુ તાક  કમી આ દ હૈ ન ? (સમાધાન:) યે  નનેલાયક હૈ. વો કાલમ જો જો 
કારક   ુ તા ઔર  જતને  કારક  અ ુ તા  હૈ, (ઉસકો) ઉસ  કારસ ે ાન 
નતા હૈ ( ક યે સબ) 'હૈ'. (સાધક)  નતા હૈ તો અપની પયાયકો, પણ ઉસમ 

વો  ( ુ તા-અ ુ તા)  યવહારસે  નનેમ  આતી  હ—ઐસા  યહા  કહા  હૈ. 
સમજમ આયા  ?  તો  યહા  ુલાસા,  યહા  લગ    તો  કર  દયા  ઉ હ ને  (પં ડત 
જયચંદ ને) ભાવાથમ  ક शुभावकी ूाि नह ई वहा ँतक िजतना अशुनयका 
कथन ह ैउतना यथापदवी ूयोजनवान ह.ै ' ÔूयोजनवानÕકા અથ  નનેલાયક  હૈ. 
યહા તક આયા થા  ન  કલ ?  કહા આયા  હૈ માલચંદ  ?  કહા તક આયા થા  
કલ ? વો અભી કહ  દયા ન ? 

िक ुजहा ँतक शुभावकी ूाि नह ई....  ા કહત ેહ ? પયાયમ  ૂણ 

शुभावकी ूाि नह ई....  યકે  ુ ભાવક   ા ત  તો  ા- ાનમ  હુઈ 
હૈ.... કાલી  ાયકભાવ  ુ   હૈ ઐસી  ા- ાનમ તો  ા ત  હુઈ  હૈ,  (પર ુ) 
પયાયમ જબ  લગ  ૂણ  ુ (ક )  ા ત  ન  હો,  તબ  લગ...  वहा ँ तक िजतना 
अशुनयका कथन ह.ै..  અથાત ્ અ ુ નયકે  ( વષય પ)  જતને  ભેદ પ  ભાવ 
હ—પયાય, રાગ આ દ.  યે સબ  Ôअशुनयका कथनÕ કહેતાં અ ુ નયકા  વષય 
હૈ— યવહારનયકા  વષય હૈ.  

अशुनयका कथन ह.ै...  (જુઓ  !)  યહા  'અ ુ (નય)'  કહા,  (લે કન) 
Ô યવહારનયÕ નહ  કહા.  ક ઉસક  પયાયમ કમી હૈ  ુ તાક  ઔર રાગ (હૈ). 
તો ઉસ અપે ાસે, ઉસકો (-રાગા દકો) અપની અ ુ  પયાય કહકર.... સમજમ 
આયા ? 'अशुनयका कथन ह'ै—ઐસા કહા. ' યવહારનયકા કથન હૈ'—ઐસા 
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નહ   કહા,  ક  ' યવહાર'  (કહનેસે) એકદમ  'પર'  (હૈ ઐસા)  હો  તા  હૈ 
ભાઈ ! .... ' યવહાર' (કહનેસે) એકદમ 'પર' (અ ય) હો  તા હૈ અને યહા તો 
(રાગા દ)  પર  નહ   હૈ.  (યહા  તો)  ઉસક   (-સાધકક )  પયાયમ  રાગ  હૈ,  ુ  

પયાયમ  કમી  હૈ  (ઉસક  બાત  હૈ).  તો  (-ઈસ લયે)  વો અ ુ નયકા  કથન  હૈ. 
(જબ  ક)  ુ નય તો  કાલી( ય)કો બતાતા હૈ. સમજમ આયા ? જો (ય દ, 
યહા)  Ô યવહારનયકા  કથનÕ  (ઐસા)  કયા  ય–કહને  ય,  તો  (કોઈ) 
યવહાર તો પર હૈ, ઉસક  પયાયમ ભી ન હો. ઐસા તો કહા થા પહલ ે(૧૧વ  

ગાથામ)  ક  ' યવહાર અ ૂતાથ  હૈ......પયાય ઉસમ  હૈ હ  નહ '—ઐસા કહા 
થા. ...ભાઈ ! સમજમ આતા હૈ ?  

તો યહા કહતે હ  ક जहा ंतक.... ભગવાન આ મા—અપના  ુ   ચૈત ય 
પરમા મા—જો  ુવ હૈ ઉસકે  ા- ાનક   ા ત તો પહલેસે હૈ હ , પણ (અબ) 
અપની  પયાયમ  ૂણ  ુ તા  ( ગટ  હુઈ)....(અ ધક) આ ય  કરના  રહા  નહ  

(ઐસી)  ૂણ  ુ તા  ( ગટ  હુઈ)..... ૂણ  ુ   પયાય  ગટ હો ગઈ....તો ઉસ 

( વ)કો તો કઈ  યવહારકો  નના હૈ નહ . સમજમ આયા ? પણ ( ૂણ  ુ  

પયાયક )  ા ત નહ  હુઈ, वहा ँतक िजतना अशुनयका कथन ह.ै... અપની ( ુ ) 
પયાય  અને  રાગકા  જો  ભાવ  હૈ  ઉસકો,  ઉસે  નના  યોજનવાન  કહા  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

उतना यथापदवी.... દેખો ! ચૌથે  ુણ થાનમ  જતની  ુ તા હૈ ઔર રાગ 

હૈ ઉસકો  નના, પંચમ  ુણ થાનમ ભી  જતની  ુ તા (ઔર રાગ) હૈ— ભલે 
(પહલેસે)  ુ તા  બઢ  ગઈ  હૈ ઔર અ ુ તા  ઘટ  ગઈ  હૈ  તો—ઉસકો  ઉતના 

નના, છ ે  ( ુણ થાન)મ  ુ તા બઢ ગઈ  હૈ ઔર અ ુ તા ઘટ ગઈ  હૈ તો 
ઐસે  નના. यथापदवी.... જહા જહા ( જતની)  ુ તા ઔર  જતની અ ુ તા 
હૈ, તહા તહા ત ેતે પદવી યો ય  યવહારકા—અ ુ નયકા  ાન કરના અથવા 
યવહારનય  નનેલાયક  (હૈ—ઐસા)  કહા  હૈ.  ઓહોહો  !  ભારે.  સમજમ 
આયા? 

હવે જર  જયચંદ પં ડત  યારહવ   (ઔર) બારહવ  ગાથામ નહ   હૈ વો 
બાત  કહતે  હ.  સમજમ આયા  ?  સ ય દશન  પહલ ે ભી  ા  કરના  વો  બાત 
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વશેષ  ડાલત ે હ.  સમજમ  આયા  ?  (ઈસક )  યારહવ   (ઔર)  બારહવ  

(ગાથા)કે સાથ સં ધ નહ  હૈ. સમજમ આયા ?  યારહવ  (ગાથા)મ તો (કહા  ક) 
ૂતાથ—ભગવાન  (આ મા)  ચદાનંદ   ુ અનાકુલ  આનંદકદ  હૈ  (ઉસકા) 

આ ય લેનેસે સ ય દશન- ાન હુઆ. ઔર (બારહવ  ગાથામ કહા  ક) પયાયમ 
અ ૂણતા હૈ  ુ તાક  (ઔર) અ ુ તા (હૈ) વો  નના. બસ, વો સં ધ હો ગઈ 
યારહવ  (ઔર) બારહવ  (ગાથા)ક . સમજમ આયા ?  

પણ જર   પ  કરનેકો જયચંદ પં ડત કહતે હ  : जहा ंतक यथाथ  ान-
ौानकी ूािप सदशनकी ूाि नह ई हो.... સમજમ આયા ? जहा ंतक 
यथाथ  ान-ौानकी ूािप.... यथाथ  ान-ौानकी ूािप सदशनकी ूाि 
नह ई हो, वहा ंतक तो िजनस ेयथाथ  उपदशे िमलता ह.ै... દેખો ! હવે સ ય દશન 
પાયે  બનાકે  ાણીકો  ા હોતા  હૈ વો બતાત ે હૈ. કરના... કરના... કહગે, પણ 

(સમ કત  પહલે)  ા  હોતા  હૈ  વો  બતાત ે હ.  અમરચંદભાઈ  !  યવહારનયસે 
કરના... કરના... કરના... ઐસે કહનેમ આતા હૈ, પણ (સમ કત પહલે)  ા હોતા 
હૈ ઐસી (વહ) બાત હૈ ખરેખર તો. સમજમ આયા ? ચંદભુાઈ !  

जहा ंतक यथाथ  ान-ौानकी ूािप सदशनकी ूाि नह ई हो, वहा ं
तक तो.... वहा ंतक तो  िजनस.े...  જસકે પાસસ ેयथाथ  उपदशे....  યે પહલે શ દ  
(- થમ કાય) હ. यथाथ  उपदशे.... વીતરાગતા. 

ોતા : અ ાનીને  ુ ંખબર પડ ે? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  સમજના  ચા હયે...  ઉસકો  વીતરાગતા  ચા હય ે ક 

નહ ?  ોતાકો  વીતરાગતા  ચા હય ે ક  નહ   ?  જ ાસા  હો  તો  વીતરાગતાકા 
ઉપદેશ કહા  મલતા હૈ ઉસકો ન  કરના. 

ોતા : ....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  જ ાસા  ા  હૈ  ોતાક  ?  કહો,  રાગ કરનેક   હૈ ? 

રાગ  તો  હૈ—રાગમ તો  હૈ— વકારમ  તો  હૈ. અબ  જ ાસા  હૈ  નદ ષ હોનેક . 
સદોષ  તો  હૈ,  નદ ષ  હોનેક   ( જ ાસા  હૈ),  તો  નદ ષ  હોનેક   ઈ છાવાલા, 
( જસકા)  નદ ષ  કથન  હો  ઉસકા  ુનના.  સમજમ  આયા  ?  ઈતની  તો 
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જવાબદાર   ોતા ઉપર (હોની ચા હય ેન ?  ક) કુછ (જવાબદાર ) ન જ રહે ? 
નેમચંદભાઈ ! 

ોતા : થોડો થોડો ભાર નાખો, આ તો એક સાથે...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ......  ઉસકો  સદોષતા  ટાલની  હૈ  (ઔર)  નદ ષતા 

હણ કરની હૈ..... ોતાકા અથ  ા હૈ ?  ોતાકો  ા (-કૌનસી)  જ ાસા હૈ ? 
ા  વકાર રખનેક  ( જ ાસા) હૈ ? વો (- વકાર) તો હૈ હ . વો તો (ય દ  વકાર 

કરના હૈ તો)  ુનનેકે લાયક હ  કહા હૈ ? સમજમ આયા ? (યહ)  ુનના હૈ ( ક) 
જો અના દકાલસે  વકારમ હૈ, વો  વકાર કૈસ ેટલે ઔર  ન વકારક— નદ ષતાક  

ા ત કૈસે હો ? ઉસકા અથ યહ હુઆ  ક રાગકા અભાવ કૈસ ેહો અને વીતરાગ 

( વભાવ)ક    (દશન)– ાન-ચા ર  કૈસ ેહો ? બસ, ઉસક— ોતાક  ઈતની 
જ ાસા તો હોની ચા હયે ભાઈ ! સદોષતા ટલે અને  નદ ષતા  મલે ઐસી (ય દ) 
ોતાક   જ ાસા  ન  હો  તો  ોતા  કૈસ ે?  તો  ુ ં કરવા  ોતા  (થયો)  છે એ ? 
વકથા  ુનના હૈ ? નાટક  ુનના હૈ ?  ા  ુનના હૈ ઉસકો ? સમજમ આયા ? 
ધમકથા  ુનની હૈ તો  ોતાક  ઈતની તો જવાબદાર  (હોતી)  હૈ  ક  નદ ષ  ુજે 

હોના હૈ, તો  નદ ષ કથની કૌન કરતે હ, કૈસ ેકહત ેહ,  ા  કારક  (કથની) હૈ—
(ઉસકા  નણય હોના ચા હયે).  

यथाथ  ान-ौानकी...  સમજે  ?  ા  કહતે  હ  ?  िजनस े यथाथ  उपदशे 
िमलता ह.ै...  દેખો ! ઈતની તો ઉસક  જવાબદાર  હૈ  ક નહ  ?  કે (કોઈ) જે ત ે
મારે ગ પા ને  યાં સાંભળવા  ય. 

ોતા : ધંધા આ દને કારણે ખબર ન પડ.ે.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ન ખબર  (પડ ે કેમ ?) ઉસે  જ ાસા  ા  (- કસક )  

હૈ ?  વકાર રખનેક  હૈ ? (ય દ)  વકાર રખનેક  હૈ તો અના દસ ે( વકાર) હૈ. 
ોતા : આબ દાર માણસ છે, બહુ  હ શયાર..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : હવ ે'આબ દાર'  કસકો કહના ?  ૂલમ. 'આબ દાર' 

કસકો કહના ? દેખો ! 
ોતા : અમારા વડ લોના પરપરાના  ુ .... 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  : અરે ! વડ લોની પરપરા કહને(ક   હૈ).  કસ ેકહના ? 
જસમસ ે નદ ષતાક   ા ત ન હો અને સદોષતાકા  યય ન હો.... વો ના તસે 
બાત હૈ, પણ ( જસસે)  નદ ષતાક   ા ત હો અને  નદ ષ(પનેક ) કહાસ ે ા ત 
હો—ઐસા  જસકા કથન નહ  હૈ, તો (વહ)  ોતાકો  ુનનેકે લાયક હ  કહા હૈ ? 
સમજમ આયા ? આહાહા  !  જુઓને  !  (કોઈએ  વપર ત કહ ને) ગજબ કય  

છેન ે? (ત ેકહે છે:)  વષયમ સમા ધ હોતી હૈ. કાળા કેર (કરે છેને) ?  ોતા કૈસ ે

(ઉસકે  ુનનેવાલે) યે ? 
ોતા : પંચમકાળકા... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : પંચમકાળકા......સદોષમ પડા  હૈ. સદોષક   યા યા? 

( ક) (૧)  વપર ત મા યતા ( ા) ઔર (૨)  વપર ત આચરણ (-ચા ર ) ઔર 
(૩)  વપર ત  ાન ....... તો ઉસકો (૧) અ વપર ત  ા, (૨) અ વપર ત  ાન 
(ઔર) (૩) અ વપર ત આચરણ કરના હૈ. ઉસકે  બના  ોતાક   જ ાસા  કસ 

તક  (- કારક ) લેના? 
ોતા : કરના  ા ? કમ બહોત નડતે હૈ ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કોઈ (કમ) નડતે નહ— ૂલમ હ  નડતે નહ , અ ાની 

માનતે હ ઐસા  ક  ુજે કમ માગ દે તો મ  ોતા(કે) લાયક હો .—( ા) ઐસા 
હૈ ? 

ોતા : કમ પાસે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : કમ તો જડ હૈ.  ા કમકે પાસ માગણી કરના હૈ ? યે 

તો માટ – ૂલ હૈ. 
ોતા : હાથ જોડ ને  વનંતી કર એ... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  કરો  વનંતી જડ  પાસે, જડ  થઈ    ું.  વનંતી  તો 

આ માકે સાથ કરની હૈ ( ક)  ુ ં ુન યથાથ ત વ. યથાથ ત વ  ુનનેકે લાયક હમ 
ોતા હ—એમ કહતે હ, દેખો ! યથાથ ત વકા.... હૈ ? यथाथ  उपदशे िमलता ह ै
ऐस े िजनवचनको सनुना.... ભાષા  કૈસી  હૈ  !  વીતરાગી  વચન  (ઉસકો  કહે  ક) 
જસમસ ે વીતરાગભાવ  નતરતા  હો.  વીતરાગભાવ  નામ  નદ ષભાવક   ા ત 
જસમસ ેહો—યે  જનવચન કહનેમ આતા હૈ. રાગસ ેલાભ માને (-હૈ ઐસા કહે 
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અથાત્) રાગસે લાભ મનાવે—યે  જનવચન નહ . અને (ય દ  જનવાણી રાગસ ે

લાભ  મનાવે  તો)  ોતા  તો  વો  (અના દસે)  કરતે  હ,  ઉસમ  (નયા)  ા  હૈ  ? 
સમજમ આયા ?  

िजनस ेयथाथ  उपदशे िमलता ह ै ऐस े िजनवचनको सनुना....  દેખો  !  ઐસી 
વીતરાગી વાણીકો  ુનના. સરાગી... સરાગ શ દસ ે મ યા વ અને રાગ (પોષક 
વાણી  ુનના નહ ,  ક) ઉસ ( મ યા વ ઔર રાગ) સ હત તો (અ ાની) પડા 
હ  હૈ. ઔર (ય દ  જનવાણી) ઐસી ક  ઐસી બાત કરે, તો  ા વો નયી બાત  
હૈ ? તો  ોતાકો  ા નયી (બાત)  ુનના હૈ  ક ઉસી (અ ાન)  તક  (બાત) 
ુનના હૈ ? સમજમ આયા ? (યે વાણી વીતરાગતા પોષક હૈ  ક નહ  ) ઈતની તો 

(પર ા  કરે  ઐસી)  જવાબદાર   ઉસક   (- ોતાક )  હૈ.  નેમચંદભાઈ  !  ૂર   

જવાબદાર   હૈ. આહાહા  !  યાં- યાં  (કોઈ)  મારે  ગ પા અને  ુનન ે યે,  તો 
(ઉસકા  અથ  યહ  હુઆ  ક)  વકાર– મ યા વ  ુનને  તે  હ  (ઔર)  વો  તો 
(પ રણતીમ) હૈ હ . ઉસમ  ા આયા (-નયા  મલા)  ુજે ? રાગ કરના ને રાગસ ે

લાભ હૈ,  વકાર કરના ને  વકારસે લાભ હૈ,  વકાર કરતે.. કરતે.. શાં ત હોગી ને 
સમા ધ હોગી—(ઐસા)  ૂઢ  તો અના દસે  કરતા  (-માનતા) હ   હૈ. ઉસમ નયા 
ા  ુના ? 

ોતા : પરપરા તો થાયને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : પરપરા...  ૂલમ પરપરા નહ  હોતી. સમજમ આયા ? 

દેખો ! શ દ  કતના (અ છા)  લખા હૈ ! ભલે યહા–ઉસમ (-ગાથામ) હૈ નહ  વો 
બાત.  યહા  (-ભાવાથમ)  તો સ ય દશન  ા ત  કરનેક  લાયકાતવાલા  ( વકો) 
લેકર (બાત  કયા હૈ  ક સાધકકો) ઉસક  પયાયમ કમજોર   કતની હૈ ઔર  ુ  

કતની  ગટ  હુઈ  હૈ  ઉસકો  નના. બસ,  ઈતની સં ધ  કયા  હૈ ચાર  કારસે. 
સમજમ આયા ? ભગવાન  કુદકુદાચાય (ઔર) અ ૃતચં ાચાયને,   પયાય બાક  

(-અ ૂણ)  રહ  ગઈ  થી  તો,  Ôપયાયમ  કતની  ુ તા  (ઔર)  અ ુ તા  હૈ  વો 
નનેલાયક  હૈÕ—ઐસા  (કહકર)  વહા  ( ાન)  જોડ  દયા  (ઔર  ઉસસે) 
માણ ાન  હો  ગયા....  સમજમ આયા  ?  ન ય ાન  (ઔર)  યવહાર ાન 
( મલકર)  માણ ાન હો ગયા.  
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યહા  અથકારન ે (-જયચંદ   પં ડતને)  વશેષ  લખા  થોડા  ક  ભાઈ  ! 
( જસે)  ા- ાનક   ા ત ન  હુઈ ઉસકો  ા કરના ? ભલે ઈસમ  (-ગાથામ 
યહ  બાત)  નહ   હૈ,  ( ફર  ભી  સમ યા  હૈ.)  સમજમ આયા  ?  ા- ાનક  

ા ત  નહ   હુઈ  ઉસકો  ા  (કરના)  ?  ક  પહલ ે यथाथ  उपदशे  ( ુનના). 
िजनवचन–વીતરાગી વચન હોય ત ેયથાથ ઉપદેશ  હૈ. અથાત ્ જસમ  નદ ષતા 
ા ત કરનેક  બાત હો વો  જનવચન હૈ.  

ોતા : બધાય એમ કહે છે કે અમા ં   જનવચન છે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  (કોઈ ુ ં પણ)  સાંભળતા,  જનવચન  (હૈ  ક  નહ  

ઐસી)  યા યા  (-પર ા)  કરેગા  ક  નહ   ?  ( જનવચન  માને)  નદ ષતા. 
નદ ષતા ચા હય ે ક નહ  ઉસકો ? (હા),  નદ ષતા. તો વીતરાગતા વો  નદ ષતા 
હૈ.  ( ા)  રાગ વો  નદ ષતા  હૈ ?  રાગસ ેલાભ મનાવે  (ઔર)  રાગસ ેલાભ હો 
(ઐસા કહે)—વો  નદ ષતા હૈ ?  યે  જનવચન હ ? (યહ તો) અ ાનીકા વચન 
હૈ. સમજમ આયા ?  (અ ાની  કહે  છે:)  જુઓ  !  (અહ યા)  યવહાર  કરવા ું 
ક ું છે. જુઓ !  યવહાર કરવો (એમ ક ુ ંછે). (સમાધાન:) યહા 'કરને'કા અથ 
ઐસા ( વક પ હોતા હૈ). 

ોતા : ....સમજ તો ખરો ! કે  જનવચન  ુ ં(-કોને) કહેવાય છે ?  
ૂ ય  ુ દેવ ી :  એમ વાત છે.  જનવચન યથાથ.... પણ  ુજે ચા હયે 

ા  ?  ુમ  હો  મ યા વ ઔર  રાગ- ષેમ.  તો  મ યા વ ભી  કષાય  હૈ  (ઔર) 
રાગ- ષે ભી કષાય હૈ. ( ું) કષાયમ (તો) હૈ, હવ ે ા કરના હૈ ઉસકો (- ુજે) ? 
ા  ુનના હૈ ? ( ા) વહ  ક  વહ  બાત  ુનની હૈ ? (ય દ 'હા') તો  ોતા કહા 

રહા  ?  વો  (બાત)  તો અના દક   ( ુની)  હૈ.  સમજમ આયા  ?  મ યા ાં ત—
વપર ત  ા, વો ભી કષાય હૈ (ઔર) રાગ- ષે ભી કષાય હૈ. તો ( ું) કષાયમ 
તો  હૈ  હ .  તો  (અબ)  અકષાયી  હોના  હૈ  ક  નહ   ?  અકષાય  કહો  (યા) 
જનવચનમ અકષાયભાવ (કરનેકા) આતા હૈ તો (ઉસે)  જનવચન કહો. (એક 
હ  બાત હૈ). સમજમ આયા ? 

िजनस े यथाथ  उपदशे िमलता ह ै ऐस े िजनवचनको सनुना....  વો  धारण 
करना....  દેખો !  યે બાત ધારણ કરના ( ક) ઓહો !  યે ( જનવચન) રાગ ર હત 
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વીતરાગ   ( ગટ) કરનેકો કહતે હ.  Ô વભાવકા આ ય લેનાÕ (-ઐસા), વો 
વીતરાગ   ( ગટ કરનેકો) કહતે હ ઔર  વ પમ  થર રહો તો વીતરાગતા 
ઉ પ  હોગી—ઐસા કહત ેહ... કહતે હ... ઐસા  ુનના (ઔર)  ુનકર ધારના. 
છોડ દેના નહ , ધાર રખના અંદર. સમજમ આયા ? 

ોતા : યાદ ન રહે તો  ુ ંકર ું ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ઐસા યાદ ન રહે ? સંસારક  બાત કૈસ ેયાદ રહતી હૈ ? 

દકુાનમ હ ર, દો હ ર......  હૈ  ક નહ  ?  ા કહતે હ ? માલ. માલકા સબ 

કુછ યાદ હૈ  ક નહ  ? 
ોતા :  વ યે સબકો પીછાનતા હૈ. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : અરે ! તીન-તીન પટ કો  પછાનતા હૈ. (૧)  ા ભાવસ ે

(વ ુ) આયી હૈ ઔર અભી  ા ભાવ ઉસકા ચલતા હૈ, (૨)   કતન ે(-કૌનસે) 
ભાવસે (આગે) બેચી હૈ ઔર  કતન ે(-કૌનસે) નયે ભાવસ ેઆજ બેચના હૈ ઔર 
(૩) નયે ભાવસ ેઆયી ચીજ  કતની હૈ. નેમચંદભાઈ ! સમ ય છે કાઈ ?  

અમારે  આણંદ   હતાને  આણંદ   ?  એન ે બધી–બહુ  ખબર  હતી. 
યવહારમાં બહુ  કુશળ.  માલ લેવા  ય તો માલ  કેટલો બહારથી આ યો, એ 

માલ  પહેલો  કેટલો  આ યો'તો  અને  કેટલો  ખ યો  વખારમાંથી  (તથા)  કેટલો 
એમાંનો બાક   છે—એ બધી ખબર  પડ ે યો.  સમ  ં કાઈ ? એમ,  જસકો 
આ માક   સ ય  બાત  ુનની  હો,  આ માકા  હત  કરના  હો....  અ હત  તો 
અના દસે કર રહા હૈ, (તો ભી) અબ ઉસમ યે હ  બાત  ુનની હૈ ? એ તો અ હત 
તો કર  રહા  હૈ. તો  ોતાક  ઈતની તો જવાબદાર   હૈ  ક  હત  કૈસે હો  (-ઐસી 
બાત   ુને).  

તો  હત વીતરાગવાણીસે ઔર વીતરાગભાવસે હોતા હૈ. જો यथाथ  उपदशे 
िमलता ह ै ऐस े िजनवचनको सनुना.... ઔર  ુનકર  હણ  કરના—धारण करना, 
છોડ  દેના  નહ   વો  બાત.  ઓહો  !  આ માકા  આ ય  કરો  તો  સ ય દશન—
વીતરાગ પયાય ઉ પ  હોગી,  વ પમ  થર હો તો ચા ર —વીતરાગતા હોગી 
ઔર ( ૂણ) વીતરાગતા હોગી તો કેવળ ાન હોગા.—વો બાત યથાથ  ુનન ેઔર 
હણ કરનેલાયક  હૈ. સમજમ આયા ?  જુઓ  !  કેટલી  વાત  (જયચંદ)  પં ડતે 
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ૂક  છે  યો. यथाथ  उपदशे.... िजनस ेयथाथ  .......ऐस ेिजनवचन..... દેખો ! જહા-
તહા  ુનના  નહ ,  ઐસે  કહત ે હ.  ચાલો  !  કાઈક  સાંભળવા ું  તો  મળશે. 
સાંભળવા ું મળશ ે ા ( ું)  ૂળ ? 

ોતા : આટ ુ ંબ ુ ં(સાંભળવા ું મળે તો)  મ યા વ છૂટ   ય..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  (એવા ું  સાંભળવા ું  ુ ં ?  જે)  વપર ત  મા યતાના 

લાકડા નાખી દે. આહાહા ! અરર ! આ તે  ોતા કેવા ? કે, કામભોગ ...... (કોઈ 
કહે છે:)  Ôકામકો છૂટા છોડ દો, (   ક) કામ  દેવ હૈ.Õ (સમાધાન:) આહાહા ! 
અરે ! ઈ છા ને ઈ છાકા કરના યે ( વપર તતા)  હૈ... કામ-ભોગ એટલે? ઈ છા 
હ  કામ હૈ ઔર ઈ છાકા ભોગના વહ ભોગ હૈ. વો બાત છોડ દે, વો તો અના દસ ે

ુની હૈ. ઈ છાકા કરના ને ઈ છાકા ભોગના વો બાત તો અના દસે  ુની હૈ, વો 
નયી  બાત  નહ   હૈ.  (અબ  તો)  ઈ છાકા  નહ   કરના  ને  ઈ છાકા  નહ  ભોગના 
(અથાત્)  આ માક   પયાયકા  કરના  ને  આ માકા  ભોગના—ઐસી  બાત  ુન. 
ચંદભુાઈ ! સમજમ આયા ?  

આહાહા  !  કહત ે હ  ક....  िजनवचनको सनुना, धारण करना तथा 
िजनवनचनको कहनवेाले ौी िजन....  ौी िजन.... દેખો ! िजनवनचनको....  જસને 
નદ ષ પયાય  ગટ (ક ) હો ઐસ ેકહનેવાલે  જન હૈ. સમજમ આયા ?  िजन–
गुकी भि..... 

ોતા : એકલી  ુ ની ભ ત ન કરવી..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  નહ ,  નહ .  (૧)  જન  વીતરાગ  અને  (૨)  વીતરાગ 

(માગ)ના  ુ –સંતો.  िजन–गुकी भि....  જન (સાથે) લાંબી લીટ  કર ને  ુ  

(પણ  ક ા).  िजन–गु (અથાત્)  વીતરાગી  ુ .  (૧)  ભગવાન  ભી  સવ  

વીતરાગી  ુ  હ. સવ  વીતરાગ... સવ દેવ પરમ ુ ... સવ દેવ પરમ ુ  હૈ 
(ઔર)  (૨) છ થ  ( ુ નરાજ)  હ  વો  (ભી)  જન વીતરાગ  ુ   હ.  સમજમ 
આયા  ?  ઐસે...  (૧)  જસક     (-પ રણ ત  ૂણ)  વીતરાગી  હુઈ  હૈ ઔર  
(૨)  જસકો  ન થ  દશામય  વીતરાગભાવ  હુઆ  હૈ,  વ ે જનકે  ુ   (યાની) 
જન- ુ  કહનેમ આતા હૈ. સમજમ આયા ?  
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આ,  સં દાયક   બાત  નહ   હૈ.  આ મા....  (I)  જસકો  પ વ તા  ા ત 
કરની હૈ (-ઉ પાદ) અને (II) અપ વ તાકા નાશ કરના હૈ (- યય).... ઉસમ—
એક (બાતમ), દો (બાત—અ ત ઔર ના ત) આ ગયી. તો અપ વ તાકા અથ 
હૈ  મ યા ાં ત ઔર  રાગ- ષે.  યે  અપ વ તા  હૈ,  સરાગભાવ  હૈ ઔર  ઉસકા 
નાશ કરનેકા ઉપાય વીતરાગભાવ—અરાગભાવ— નદ ષભાવ હૈ (ઔર) વો તો 
વ પ હ  હૈ. સમજમ આયા ? વો કોઈ સં દાયક  ચીજ નહ  હૈ, વો તો વ ુક  

ચીજ (- થ ત) ઐસી હૈ.  
જસકો  વકારભાવ  છોડના  હૈ  (- યય)  ઔર  નદ ષ  વીતરાગીભાવ 

અથવા  નદ ષભાવ લેના  હૈ  (-ઉ પાદ)..... —(અ ત-ના ત)  દો બાત. તીસર  

(બાત)  ક  (I)  નદ ષભાવ  જસકો  ગટ  કરના  હૈ  (-ઉ પાદ),  તો  આયેગા  
કહાસ ે ?  (ઔર)  (II)  સદોષતા  નાશ  કરની  હૈ  (- યય)  તો  (સદોષતા)  કર  
(-છૂટકર)  ઉસકે  થાનમ  નદ ષતા  આયેગી  કહાસ ે ?  સમજમ  આયા  ?  તો  
(III)  નદ ષતા  ા ત  કરની  હૈ  તો  નદ ષતા  જસમસે આયેગી  ઐસા  યકા  
(- ૌ યકા)  ાન ઉસકો કરના પડગેા ઔર  જન ઉપદેશમ વો પહલા આતા હૈ. 
સમજમ આયા ? સવારે નવનીતભાઈ કહેતા હતા આજ, કે પરપરા માગ તો રહ  

ગયો છે. નહ  ભાઈ ? સવારના આમ કહેતા હતા. આ બ ું ફર  ગ ુ ંઘ ં, પણ 

પરમ (પરપરા) માગ આ રહ  ગયો.  કતના  ફર ગયા ?..... આહાહા ! ભગવાન ! 
(પણ)  પરપરાકા  સ ય  માગ  તો  રહ  ગયા  હૈ.  સવારના  ભાઈ  કહેતા  હતા.  
આહાહા ! 

ભાઈ ! પણ, કોઈ (પણ) અપે ા  યો, કોઈ (પણ)  કારક .  ક ભાઈ ! 
' ુજે  કઈ  (કુછ)  ુધરના  હૈÕ—ઈતના બસ  યો.  ચલો,  Ô ુજે  ુધરના  હૈÕ,  તો 
ઉસકા અથ હુઆ  ક ઉસક  દશામ ' ુધાર' નહ  હૈ. ' ુધાર' નહ  હૈ તો ઉસકા 
અથ  ા (હુઆ) ?  ક  વપર ત  વકાર ને  વપર ત  મ યા વભાવ ઉસક  દશામ 
પડા  હૈ  તો  Ô ુધરાÕ  નહ   હૈ.  તો હવ ેઉસકો  ુધરના  હૈ.  તો  ુધરના—પયાયમ 
ુધરના હૈ  ક વ ુમ  ુધરના હૈ ? 

ોતા : એ  ણવાની  ુ ંજ ર ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ક અ ુધરેલાભાવકા નાશ અને  ુધરેલા ભાવક  

ઉ પ  અને એ  ુધરેલો— નદ ષ ભાવ  કહાસ ેઆયેગા  ? અ ધરસ ેઆયેગા 
કહ સે  ?  તો  ઉસકો  ય- ુણ-પયાયકા  ાન  કરના  પડગેા.  સમજમ આયા  ? 
લો કસે– યાયસ ેસમજના પડેગા  ક નહ  ?  યાયસ ેસમજના હૈ  ક નહ  ?  

કોઈપણ  ાણી ઐસ ેકહે  ક હમ  હત કરના હૈ—ઠ ક કરના હૈ—અ છા 
કરના  હૈ.  ઉસકા અથ  (હૈ  ક)  મેરે  પાસ  હત નહ   હૈ—ઠ ક  નહ   હૈ—અ હત 
હૈ— હત નહ  હૈ. વો (અ ત હૈ) તો ઉસમ —(અ તકે)  સ ાતમ —(ના ત) 
આ ગયી. બરાબર હૈ ? હવ ેઅ હત હૈ—ઠ ક નહ  હૈ—અઠ ક હૈ—અસ  હૈ—
ઠ ક  કરના  હૈ,  તો  કરના  કહા  હૈ ?  પયાયમ કરના  હૈ  ક  નહ  ?  વો  ઠ કપના... 
અઠ કપના  કર (-અભાવ હોકર) ઠ કપના આતા હૈ (યા)  વપર તભાવ  કર 
અ વપર તભાવ  આતા  હૈ,  તો  વો  પયાયમ—અવ થામ  આતા  હૈ.  (તો) 
વપર તભાવ  કર  નદ ષ વીતરાગી પયાય— નદ ષભાવ આતા  હૈ. —વો તો 
ઉ પાદ- યય ( સ ) હો ગયા. 

તો  ( નદ ષભાવ) આયા કહાસ ે? સદોષભાવ ગયા ઉસમસ ે નદ ષભાવ 
આતા હૈ ? પ વ તાકા ભાવ….. અપ વ તા ગઈ ઉસમસ ે( ા) પ વ તા આતી 
હૈ  ?  વો  (અપ વ તા)  તો  ગઈ  (-નાશ  હુઈ),  તો  (ઉસમસ ે પ વ તા  કહાસે  
આવ ે?) બસ, ઉસકા અથ (યહ) હો ગયા  ક ...... 

(૧) પ વ તા  જસમસ ેઆતી હૈ વો  ય વભાવ—વ  ુ( ૌ ય) હૈ. ઔર 
(૨) અપ વ તા  તી (-નાશ હોતી) હૈ વો  યય હૈ. ઔર  
(૩)  યકે આ યસે પ વ તા (આતી હૈ વો ઉ પાદ હૈ.)  
તો  (ઈસ કાર) અપ વ તાકે  નાશકે  થાનમ  ( યમસે)  પ વ તા આતી 

હૈ, તો ઉ પાદ- યય- ૌ ય  સ  હો ગયા.  ોતાકો ઈતના (ભી)  યાલ ન હો, તો 
ોતા કહાસ ેઆયા (-કહલાયેગા) ? અમરચંદભાઈ ! આહા ! (ભાવાથમ) ઐસી 

બાત  કહ   હૈ.  ઉ હ ને  (-પં ડત જયચંદ ને).  જેઠાલાલભાઈ  !  બરાબર  છે  કે 
નહ  ? 

યાયસે.... કોઈ ભી  ાણી—જો આ મા હૈ, ઉસકો ઐસા (ભાવ)  હૈ  ક 
Ô ુજે  હત કરના  હૈ હ  ભાઈ !  ુજે સારા (-અ છા) કરના  હૈ... અ છા કરના 
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હૈ.Õ તો ઉસકા અથ (યહ)  હુઆ  ક ઉસક  દશામ અ છા હૈ નહ  ઔર અ છા 
કરના હૈ. 'કરના' હૈ ન ? તો (ઉસકા અથ યહ હુઆ  ક કુછ) નયા કરના હૈ. તો વો 
ઉસક  પયાયમ કરના  હૈ—અવ થામ કરના  હૈ. તો અવ થામ અ છા કરના  હૈ 
ઔર  ુરા નાશ કરના હૈ. તો અ છા કરના હૈ, (વહ) અ છા આયેગા કહાસ ે? તો 
ઉસકા અથ યહ હુઆ  ક,  

(૧) વીતરાગી પયાય કરની હૈ (-ઉ પાદ) ઔર (૨) રાગ પયાય નાશ કરની 
હૈ  ( યય)  તો,  વીતરાગ વ ાન  પયાય  ગટ  હોતી  હૈ  વો  (૩)  વીતરાગ વ ાન-
ઘનમસે (- યમસે) આતી હૈ (ઔર  વયં) ભગવાન આ મા વીતરાગ વ ાનઘન 
હૈ ( ૌ ય). સમજમ આયા ? ઈસમ ઐસા  લખા હૈ.  

ા  લખા હૈ દેખો ન ?  ા કહા હૈ ? िजनस ेयथाथ  उपदशे िमलता ह ैऐस े
िजनवचनको...  (ઐસા)  કહા  હૈ.  વીતરાગી  વચનો— નદ ષ  વચનો—પ વ  

વચનો— ન વકાર  વચનો.... વચન ભલે વચન હ—(જડ હૈ), પણ ભાવ બતાતે 
હ  નદ ષ— ન વકાર . વચન તો વચન (જડ) હૈ....  

‘વચના ૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ  ૂળ;  
 ઔષધ  જે  ભવરોગનાં,  કાયરને   તકૂળ.’  

( ીમ  રાજચં , દોહરા, ૧૭મા વષ પહેલાં) 

વીતરાગનાં વચનો પરમ શાંતરસ  ૂળ..... શાંતરસ  ૂળ હૈ.  ા કહત ેહ ? 
વીતરાગ  પરમા મા.....  જો  જગતકા  ાણી  અશાં તમ  પડા  હૈ  ઉસકો  શાં તક  

ા ત કરાનેકો ઉનકા વચન હૈ. તો શાં તક   ા ત,  કાલ શાંત વ પ ભગવાન 
આ મા  હૈ  ઉસસે  શાં તક   ા ત  હોગી.  ા  (શાં ત)  ન મ સે  હોગી  ?  ા 
(શાં ત) અશાં ત  યેગી ઉસ (પયાય)મસે હોગી ?  ા શાં તક  પયાય અ ધરસે 
આતી  હૈ ? અભી  (શાં ત,  યમસ ેઆતી  હૈ) ઐસે લેના  હૈ. ન હ તો, શાં તક  

પયાય ભી  વતં  હૈ, પણ વહ દૂસર  (અપે ા) હૈ. શાં તપયાયકા  વાહ  યમસે 
આતા હૈ. સમજમ આયા ?  યા  વાદક  શૈલી તો દેખો ! ઓહોહો ! 

થોડામાં થોડ  વાત હોય તો (આ છે કે)  ોતાકો  હત કરના હૈ, તો ઉસકા 
અથ વો હો ગયા  ક અ હત હૈ ઉસકા નાશ કરના હૈ. (અ હત) વો દશામ હૈ અને 
દશામ  હત  લાના  હૈ...  દશામ  ( હત)  લાના  હૈ—અવ થામ  લાના  હૈ.  તો 
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(અવ થામ)  હત લાના હૈ, તો  હત કહાસે આયેગા ? ( ા) પરમસ ેઆયેગા ? 
( ા) અ હત  તા (-છૂટતા) હૈ ઉસમસ ેઆયેગા ? (નહ ). ભીખાભાઈ ! ( હત 
તો), ભગવાન આ મા વીતરાગ વ ાનઘનકા  પડ હ  હૈ (ઉસમસે આયેગા).  

ભગવાન આ મા—જો અંદર  બરાજમાન હૈ,  જસકો આ મા ક હય ેવો–
તો  ુ ય-પાપકે  વક પસ ેર હત હ  હૈ. કમસ ેતો ર હત હૈ હ , ( ક) યે (કમ) 
તો જડ  હૈ. ભગવાન આ મા.....  ુ ય-પાપકે  વક પ  તો આ વત વ  હૈ,  કમ 
અ વત વ હૈ (ઔર) ભગવાન (આ મા)  ાયકત વ હૈ. તો (ભગવાન આ મા) 
અ વ ઔર આ વ ત વસે  ર હત  હૈ ઔર  વભાવસ ેસ હત  હૈ. લો કસે–
યાયસ ેસમજના પડેગા  ક નહ  ? ઐસે  ( બના  યાય) સમજે  (ઔર) એમ ને 
એમ ( બના યથાથ  નણય) માન લે, યે માનના (હૈ) નહ . સમજમ આયા ?  

िजनस ेयथाथ  उपदशे िमलता ह.ै... 'यथाथ  उपदशे िमलता ह'ै ઉસક   યા યા 
કયા  ક  ऐस े िजनवचन.....  એમ  કહા  ન  ?  ऐस े िजनवचन....  ' िजनवचन'ક  

યા યા  :  જે  નદ ષ  વચનો—વીતરાગી  વચનો  (છે  તે,  પણ)  રાગવાળા— 

વકારવાળા  વચનો  નહ .  બસ,  થ ું.  જસસે  વીતરાગભાવ  ઉ પ   હો, 
વીતરાગભાવક   ૃ  હો, વીતરાગભાવક   ુ  હો—ઐસ ેવચનકો Ô જનવચનÕ 
કહનેમ આતા હૈ.  જસમ 'રાગ કરના, રાગસે લાભ માનના' (–ઐસા કથન હો) યે 
વીતરાગવચન  નહ ,  યે  મ યા કા  રાગપોષક  અ ાન  વચન  હૈ.  સમજમ  
આયા ? 

યહ  બારહવ   ગાથામ  તો  વો  બતાયા  ( ક  સાધકદશામ)  રાગ આતા  હૈ 
ઉસકો  નના. (પર  ુરાગ) કરના, રાગ  વકા પોષક હૈ—ઐસા કહા હૈ વહા ? 
ભગવાન આ મા અનંત  ુણ વ પ વીતરાગ વ ાનઘન  હૈ.... વીતરાગ એટલ ે? 
વીત+રાગ નામ નહ  રાગ.  રાગ નહ  એટલે ?  રાગ નહ  અથાત ્?  વકાર પણ 

નહ . 
(૧)  ન વકાર  ભગવાન (આ મા)– નદ ષ  પડ  ુ આ મા—હૈ. ( ૌ ય)  
(૨) ઉસક    કરનેસે  નદ ષતા આતી હૈ. (ઉ પાદ)  
(૩) સદોષતા  મ યા વક   તી હૈ. ( યય) 
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નદ ષ ભગવાનમ (- ૌ ય)  થરતા કરનેસે અ થરતા  તી હૈ (- યય) 
(ઔર)  થરતા આતી  હૈ  (-ઉ પાદ).  બસ,  ઉ પાદ– યય  ને  ુવ  (- ૌ ય)—
તીનકા  યથાથ  ાન  તો  ઉસકો  હોના  ચા હયે.  સૌભા યભાઈ  !  બરાબર  હૈ  ક  
નહ  ? ૧૭-૧૮ (ગાથામ) રા કા  ાત  દયા હૈ ન ?  ક રા ક  સેવા ક ંગા, 
(તો)  નધનતા  યેગી  (ઔર) સધનતા આયેગી—પૈસા  મલેગા. વો પૈસાવાલા 
હો  તો  પૈસા  દે  ન ?  પહલે ઐસા  લયા  હૈ  ક  જસકે  પાસ....  (કોઈ) ખા દલા 
(રા ) હો તો નોકર  (કરે ઉસકે) પૈસ ેમ હને–મ હન ેનહ  દેતે. 

ોતા : બાર-બાર મ હને.... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : બાર-બાર મ હન ેકેટલાક રા   ુકવતા નથી (ઐસા) 

ુના હૈ. ઓલો (પૈસાવાળો રા ) કહે, નહ , લે  ઓ મ હના–મ હનાનો પગાર 
તમારો,  પચીસ  હ ર,  પચાસ  હ ર  જે  થતો  હોય  ત ે જૈસા  નોકર  હો.  બાર 
મ હન ેછ લાખ,  દસ લાખ–સબ લે  વ.  મ હને–મ હન ે લે  વ  (એમ  કહે). 
કેટલાક એવા ખા દલા હોય કે બાર મ હના ઉસક  નોકર  કરે, (પણ) પૈસા  મલે 
નહ . એવા  રા ની સેવા  કોણ કરે ? એમ ભગવાન આ મા સ ચદાનંદ  ુ, 
વીતરાગ વ ાનઘન,  અનાકુલ  આનંદકા  કદ  હૈ.  ઐસા  પરમા મા(મય)  અપના 
વ પ  હૈ  ઉસક   સેવા  કરનેસે  લાભ  હોતા  હૈ,  ( ક)  ુખમ  વ ુ  પડ   હૈ.  
(- વયં  ુખ વ પ હૈ).  

(જૈસે)  રા   પાસે  લ મી  પડ   હૈ  તો  દેગા,  નહ   હૈ  તો  ા  (દેગા  ?) 
સમજમ આયા ? ઐસે ભગવાન (આ મા) રા  હૈ. 'एव जीवराया' ઐસે આતા 
હૈ  ન  ?  રા ...  વરા ...  ભગવાન  (આ મા)—  ુ વરા   હૈ. અપની 
ુ   સંપદાસ ે વો  શો ભત  હૈ......  અપની  ુ   સંપદા—લ મીસ ે શો ભત  હૈ. 

ઉસક  સેવા  કરનેસ ે લાભ  હોગા—ઐસા  વચન  જસકા  હો,  યે  જનવચન  હૈ. 
સમજમ આયા?  ઐસે  िजनवचनको कहनवेाले ौी िजन–गुकी भि.... ભ ત 
આતી  હૈ  ન ?  ુભભાવ આતા  હૈ.  ુનનેવાલેકો ભ ત,  બહુમાન આયે  બના 
રહતા નહ . ઐસા  ુભભાવ આતા હૈ ઉસકો. 

िजनिबके दशन....  દેખો ભાષા ! સવ (જગહ) ' જન'...... ' જન'...... 
હ   લયા  હૈ.  વીતરાગ— નદ ષ ભગવાન પરમા મા  હૈ ઉનક  હાજર  ન હો તો 
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વીતરાગ બબ..... ઉસકા  ા આયા અથ ?  िजनिब = વીતરાગ બબ. ઉસમ 
કોઈ વ , દાગીના ઉસપે ન હો, અકેલા (વીતરાગ.) ઐસે िजनिब— વીતરાગી 
આકૃ ત  દખે  (વો)  વીતરાગકા  બબ  હૈ.  જૈસ ેભગવાન  વીતરાગ  થે, ઐસા  વો 
બબ (હોતા હૈ). ખરેખર ( તમા)  ત બબ હૈ  બબકા (-સા ાત ્પરમા માકા), 
તો ઉસકો યહા દશન કરનેલાયક  બબ કહા હૈ. સમજમ આયા ? દેખો ! ઉસમ 
(-ભ તમ)  ઐસા  લયા  હૈ  ક  જન ુ   =  વીતરાગી  ુ – ક  જસક    

વીતરાગી હૈ, વીતરાગી ચા ર  હૈ, વીતરાગી  ાન હૈ. ઔર (દેવ) =  ૂણ વીતરાગી 
દશા  ગટ હો વો તો સવ દેવ હ. (ઈસ કાર)  દેવ અને  ુ  = ( જ હ) સવ  

હોનેકે  ( લયે)    હુઈ  હૈ,  ાન  હુઆ  હૈ  (ઔર)  ચા ર   હુઆ  હૈ  (ઉનક  

ભ ત)....  
ઔર  िजनिबके दशन....  દેખો  !  પરમા મા  ન  હો,  (તો)  ઉનક  

ગેરહાજર મ  વીતરાગ બબ....  જસકે  ઉપર  કુછ  નહ—વ   નહ ,  દાગીના 
નહ ,  ુકુટ  નહ ,  કુછ  નહ   (હો)—વો  જન બબ  કહનેમ આતા  હૈ.  સમજમ 
આયા ?  ઉસમ  (- તમામ)  કુછ લગા  દેના— લ લગા  દેના,  કેસર લગા  દેના, 
કપડા...  ા  કહતે  હ  વો  ?  આંગી  રચા  દેના,  માથે  ુકુટ  લગા  દેના—વો 
જન બબ નહ , વો  વકૃત  બબ હૈ. બાત તો ઐસી હૈ ભાઈ ! પ કારને ન  ચે 

તો એથી  કઈ  વ ુ  ફર   ય  છે ?  વ ુ  તો  વ ુ  હૈ  હ .  ઈસ લયે  લખા  હૈ,  
દેખો !  िजनिबके दशन इािद वहारमाग म ूवृ होना ूयोजनवान ह.ै... ઐસા 
યવહાર ઉસકો આતા હૈ—ઐસા કહત ેહ. ચંદભુાઈ ! સમજમ આયા ?  

वहारमाग म ूवृ होना....  અહ   તો આપણ ે યવહારમાગ  હૈ,  (વહ) 
સ ય   (હુએ)  પીછે  લયા  ન  યવહાર  ?  તો,  યવહાર  આયા  (હૈ)  વો 
' નનેલાયક'  હૈ  ઐસા  (ટ કામ)  કહા.  યહા  (ભાવાથમ)  કહા,  (સ ય દશન) 
પહલ ે  યવહારમાગ ઐસા આતા હૈ, તો ઉસમ ' વતના' ઐસા  યવહારનયસે 
કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા ?  

और िज ौान-ान तो आ ह.ै... હવ ે જસકો  આ મદશન  (ઔર) 
આ મ ાન હુઆ.... ભગવાન આ મા  ુ  અનંત આનંદકદ  ુ હૈ—અતી ય 
આનંદક  ખાન (ઐસા) આ મા ભગવાન હૈ. ઐસા અતી ય આનંદમય ભગવાન 
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(આ મા  હૈ)  ઉસક  અંતર  ન વક પ   ઔર  ન વક પ  વસંવેદન  ાન.... 
શા ાન આ દ (ધારણા ાન) નહ , યે ( વસંવેદન  ાન  જસકે હુઆ હૈ)..... 
સમજમ આયા ? िज ौान-ान तो आ ह.ै... વ ુ આ મા  ૂણાનંદ  ુ....  

કોઈ  નદ ષતા  ચાહતા  હૈ  વો  નદ ષતા  ૂણ  ચાહતા  હૈ  ન  ?  ક અ ૂણ 

ચાહતા હૈ ? તો  ૂણ  નદ ષતા  જસમસે  ગટ હો (વો ચીજ)  ૂણ  નદ ષ  વ પ 
હ   હૈ.  જસમસે  ૂણ  નદ ષતા  નકલ ે કહો  ક  ૂણ  વીતરાગ વ ાન  નકલે 
(કહો), વો વ ુ આ મા હૈ. ભગવાન આ મા હ  .......  યાયસ ેસમજે તો ભી વો 
હ  આતા હૈ  ક  ુજે  ૂણ  નદ ષ,  વ ાન ને  વકાર ર હત દશા ચા હયે.  ૂણ  ાન 
અને  ૂણ  નદ ષતા...  નદ ષતા એટલે વીતરાગતા. તો વો  ૂણ વીતરાગતા અને 
ૂણ  વીતરાગી  ાન આયેગા  કહાસ ે ?  વ ુ  ૂણ  વીતરાગ વ ાનઘન  હ   હૈ. 

સમજમ આયા ? 
તો ઐસે વીતરાગ વ ાનઘનક   ન વક પ  તી ત– ા.... રાગકા આ ય 

( લયે)  બના  કાલીકા આ ય  લેકર  સ ય દશન  હુઆ ઔર  ઉસકા આ ય 
લેનેસે  વસંવેદન ાન  હુઆ,  તો  ઉસકો  સ ય – ાની  કહતે  હ.  તો  પીછે 

ઉસકો  ા આતા હૈ ? વો કહત ેહ... ઈતના હુઆ પીછે  ા આતા હૈ? ौान-
ान तो आ ह,ै िक ुसाात ् ूाि नह ई.... ા (કહત ેહ) ?  ક  ૂણ કેવળ ાન 
ને  ૂણ  ુ તાક   ા ત  (હૈ)  નહ .  ૂણ  ( ુ )  પયાયક   ( ા ત  હુઈ  નહ ) 
પયાયમ  પયાયક .  વ ુ  તો  ૂણ  ( ુ )  હૈ  હ ,  (લે કન  જસે)  પયાયમ  ૂણ 

( ુ તાક )  ા ત  હુઈ નહ , ઉસકો  ા હોતા  હૈ,  ઉસકો  ા આતા  હૈ ઔર 
ઉસકો  ા કરના  યવહારસ ે? ઐસા (યહા) કહનેમ આયા હૈ. સમજમ આયા ? 
આમાંથી ને આમાંથી (કેટલાક) તકરાર કાઢે છે (કે) જુઓ ! આમ ક ું છે. ભાઈ! 
ુ ંક ું છે ? જે ક ુ ંછે એ (સા ું) છે.  

હવે, साात ् ूाि नह ई उ पवू किथत काय ....  ૂવક થત કાય તો ઉસકો 
(- ાનીકો)  ભી  આતે  હ.  (૧)  िजनवचनको सनुना,  (૨)  धारण करना  વો  ભી 
( ાનીકો) આતે હ  ક નહ  ? (૩) गुकी भि, (૪)  िजनिबके दशन—વો ભી 
ચૌથે  ુણ થાનમ  તો  આતા  હૈ  હ .  સમજમ  આયા  ?  ( જસકો)  આ માકા 
સ ય દશન– ાન હુઆ, ઉસકો  યવહારમ (૧)  જન વીતરાગી વચન કો  ુનના 
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(ઐસા  ુભભાવ)  આતા  હૈ,  (૨)  ઉસકો  ધારણ  કરના  ભી  આતા  હૈ  ઔર  
(૩)  જનવચન કો કહનેવાલે  ુ ક  ભ ત ભી આતી હૈ ઔર (૪)  જન બબ—
વીતરાગી  તમાકે  દશનકા  ભાવ  ભી આતા  હૈ,  સ ય કો  ભી.  જબ  લગ 

( ૂણ)  ુ તાક   ા ત  પયાયમ  ન  હો  તો ઐસા  ુભભાવ આયે  બના  રહતા 
નહ . વો હૈ  ુ યબંધકા કારણ, પણ વો  યવહારમાગ આયે  બના રહતા નહ . 
સમજમ આયા ? 

આ  જન બબના (દશનની વાત સમ કત) પહેલાય (હોય એમ ક ું) છેને? 
એના  (સમ કતના  થયા)  પછ   (પણ  ક ું)  છે.  આહાહા  !  ખરેખર  તો 
' જન બબના દશન' લા ુ જ પડ ેસ ય ાન થયા પછ . (સ યક્) નય  ગટ હો 
તભી,  ન ેપ લા ુ પડે. પં ડત  ! હમારે (ઈસ બારેમ) ચચા બહુત હુઈ થી ન ? 
(દામોદર શેઠ કહે:) Ôપહેલા  મ યા વી હોય તો ( ૂ ત ૂ  હોય)Õ. એને ઉડાડવી 
હતી  ૂ તને, (તેથી એમ કહે ું હ ુ ંકે)  મ યા વી હોય  યાં  ુધી ભલે  ૂ તન ેમાને, 
(પણ)  સ યક્  (થયા)  પછ   ું ?  મ  ક ુ ં :  Ôસ યક્  (હુએ)  પીછે  જન બ બકા 
ન ેપ  યથાથ  લા  ુ પડતા  હૈ,Õ  યો.  સ ય ાન  હુઆ,  નયકા  ાન  હુઆ,  તો 
નયકા  વષય (ઐસા  ન ેપ) ઉસકો હ  હોતા હૈ. (વો) (-સ ય દશન) પહલે તો 
યવહારસ ેકહા હૈ. સમજમ આયા ?  

જન બબક   ન મ તા— ન ેપ  કબ  હોતા  હૈ  ?  જબ  આ માકા 
માણ ાન— ુત ાન—હુઆ,  તો  ુત ાનકે  અંશ( પ)  દો  ભાગ  પડ  ગયે.  
(૧)  ન ય(નય)  ઔર  (૨)  યવહાર(નય).  તો,  યવહાર  ાનકે  વષયમ 
ન ેપકા ભેદ જો (- થાપના) હૈ (વહ) ઉસમ (- ુત ાનમ) લા  ુપડતા હૈ. નય 
ાન હુઆ, વહા  ન ેપકા (ભેદ) લા ુ પડતા હૈ. જહા (સ યક્)  ાન હ  નહ , 

વહા  ન ેપ (યા) નય લા ુ પડત ેનહ . પણ યહા  યવહારસ ે ..... કહા  હૈ. તો, 
સ યક્ (હોનેકે) પહલે ભી... સમજમ આયા ? પા કલાકની વાર  છે.  દરરોજની 
(ટવે) છેને ? સવા આઠથી શ  ક  ુછે ને ? સમજમ આયા ?  

અમારે ચચા બહુત હોતી થી, દામોદર શેઠકે સાથ. વો કહે: ' મ યા  હો 
તબ લગ ભલે  ૂ તકા અવલંબન હો, પણ સ ય દશન (હુએ) પીછે  ું  ન મ  

હો—અવલંબન હો ? ઉસકો તો આ માકા ભાન હૈÕ. મ ક ું  :  'પીછે (સમ કત 
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હોનેકે બાદ હ )  ન ેપ લા ુ હોતા હૈ.Õ કહો ? શેઠ યા ! સ ય દશન હુઆ,   તો 
સ ય ાન  હુઆ,  સ ય ાન  (હુઆ)  તો  માણ( ાન)  હુઆ.  તો  ઉસકે  દો 
અવયવ હો  ગયે—(૧)  ન ય(નય) ઔર  (૨)  યવહાર(નય).  યવહારનય  હૈ 
ઉસકે  વષયમ  ન ેપ...  ન ેપ,  ેયકા ભાગ (-ભેદ) હૈ.   ેયમ ચાર ભાગ હ, તો 
ઉસમ  દૂસરા  ભાગ  બબ  (- થાપના)  ન ેપ  હૈ.  (ઈસ કાર)  યવહારનયકા 
વષય  (ઐસા  થાપના  ન ેપ– જન બબ)  ઉસ ે (-સમ કતીકો) લા  ુ પડતા  હૈ. 
અમરચંદભાઈ ! વ ુ તો ઐસી હૈ ભૈયા ! (દામોદર શેઠ કહે:) Ôએમ નહ , એમ 
નહ Õ,  (કેમકે) એને  તો  ( જન ૂ ત)  ઉથાપવી  હતી  ને  ?  (તેથી  કહે),  Ôસમ કત 
પછ  વળ  કોણ  (કો ું આલંબન હોય ?) ધમ ને  ૂ ત ૂ   ન હોય.  મ યા  

હોય  યારે  હોયÕ.  અરે  ભગવાન  !  ું  કરે  છે  વ  ?  અપની  બાત  રખનેકો 
( સ ાતકો) કચડ–મચડ કરકે  ા– ા (નહ  કરતે હ ?) (પર ુ) વ ુ થ ત તો 
જૈસી હૈ વૈસી રહેગી, વો કોઈ દૂસર  હોગી નહ . 

કહત ેહ  ક સ ય દશન પહલ ેભી  જન બબ (દશન) ઐસા  ુભભાવ હો, 
પણ યથાથપન ેનય ઔર નયકા  વષય (- ન ેપ) ઉસકો (- મ યા કો) હૈ નહ . 
ચંદભુાઈ  !  યહા  (સ ય દશન હોનેકે બાદ)  હ   યથાથ  (નય ઔર  નયકા  વષય 
ન ેપ) લા  ુપડતા હૈ. દેખો ! સમજમ આયા ? 'पवू किथत काय '  લખા ન ? તો, 
વો  ( જનવચન કો  ુનના,  ધારણ  કરના, ભ ત,  દશન આ દ)  સબ આ ગયા. 
સ ય દશન-સ ય ાન  હુએ  પીછે  ભી,  ગૌતમ  જૈસ ે ગણધર  ભી,  વીતરાગક  

વાણી  ુનત ેહ. (–ઐસા)  યવહાર આતા હૈ ન ? વો  યવહાર હૈ એમ કહતે હ. 
ધારણ  કરના,  જનવચન કો    ુનાનેવાલ ક   ભ ત  કરના....  (અરે  !)  ભ ત 
આયે  બના (રહેગી નહ ).  

(ભ તકા  ુભરાગ ધમ નહ ) ઐસા  ન ય હો, તો પીછે કોઈ  યવહાર 
ભ ત કરેગા હ  નહ  ? ઐસા (અ ાની) કહતે હ. અરે ! એને (આવો  ન ય 
કરવાવાળાને)  જ  ખર   ભ ત  હોગી.  અ ાની  તો  ભ તમ  ધમ  માનતે  હ,  તો 
ઉસકો ખર  ભ ત  હૈ નહ .  યવહાર... ખર   ( ન ય) ભ ત  હૈ, તો  યવહાર 
(ભ ત) ઉસકો હૈ.  જસકો  ન ય ભ ત, અપની  મ  ગટ હુઈ ઔર  ૂણ 
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ુ ક   ા ત પયાયમ  હુઈ નહ , ઉસકો હ   જન બબકા  દશન આ દ  (ઔર) 
ભ તકા  ુભભાવ બરાબર આતા હૈ. ભારે વાત ! 

(અ ાની)  તકરાર..  તકરાર..  (કરે  છે  !)  અરે  !  વ ુની  થ ત  છે  એ 

માણે સમજ. તેર   સ ે ુ ંઆગમકા અથ કરે, તો ઐસા ચલે ? આગમકો  ા 
કહના હૈ ઉસ તરફ તેર    લે  , (પણ) તેર     હૈ ઐસા આગમકા અથ 
કરતે  હો,  તો  ઐસા  નહ   ચલે(ગા).  દેખો  !  સ ય દશન  પીછે  (-હોનેકે  બાદ) 
તમાકે દશનકા (ભાવ) આય ે બના રહતા નહ—ઐસા કહત ેહ. માલચંદ  ! 

આહાહા  ! ઐસા ભાવ આયા (-આતા  હૈ),  ક  ૂર   ુ ક   ા ત તો  હુઈ 
નહ ......સમજમ આયા ?  તો, અ ુ તા તો હૈ. તો, અ ુભભાવ બહુત આતે હ 
તો  ઐસે  ુભભાવ આય ે બના રહતે હ ? (નહ ). દેવ- ુ -શા કા ભ ત હુઆ 

હૈ (ઔર) અપના ભ ત હુઆ હૈ, તો ઐસી ( ાના દ) શ ત  જસકો  ૂણ  ગટ 
હો  ગઈ  હૈ  (વ ે દેવ  હ)  ઔર  (ર ન યધાર   હ)  વ ે ુ   હ  (ઔર)  ઐસા 
(વીતરાગમાગ) કહનેવાલા શા  હૈ.—ઉસક  (-યે તીન ક ) ભ તકા ભાવ આયે 
બના  રહતા  નહ ,  (પણ  ઉસકો)  યહા  'કરના'  ઐસા  યવહારનયસે  કહા  હૈ. 
સમજમ આયા ? 

હવે, पवू किथत काय  ઉપરાત પંચમ  ુણ થાનમ ઔર   ુ ન(દશા)મ ા 
હોતા હૈ  ?  વો કહતે હ. ઈતના  (દશન,  ભ ત  આ દ) કાય તો હૈ ચૌથે 
( ુણ થાનમ).  परिका आलंबन छोडनेप....  પર યકા ન મ  છોડને પ.... 
'आलंबन'કા અથ હૈ વલણ. તી  પર ય(કા વલણ).... હૈ તો અભી યે અ ત, 
મહા ત,  પંચ  પરમે કા  યાન–ઉસમ ભી પર યકા વલણ.... પણ 'પર ય' 
(માને)  ા?  અ ુભભાવકા  ન મ   જો  પર ય  (હૈ  વો  ઔર)  ઉસકા  લ  

છુડાનેકો....  (યહા)  સ ાત લેના  હૈ  ક परि  (અથાત્) સવ પર યકા  (લ  

છોડના ઐસા) યહા (કહના) નહ  હૈ. (યહા 'परि'કા અથ) સવ પર ય (કર 
તો) પંચ પરમે કા  યાન આ દ ઉસમ (-અ ત–મહા તમ) આતા (-આયેગા) 
નહ .  આ  તો  'પર ય'  એટલે  તી   (કષાયકે–પાપકે  ન મ )  જો  દેવ- ુ -
શા સે ઊ ટા  (- વપર ત  હૈ ઐસે)  કુદેવ-કુ ુ -કુશા ,  ી,  કુટુબ,  પ રવાર, 
વેપાર, ધંધા આ દ (હ વ ેયહા) પર ય હ. સમજમ આયા ? ઉસકા (-સાધકકા) 
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ઉસ (પર ય) તરફકા  ન મ  છુડવાના હૈ.... 'आलंबन'કા અથ  ન મ  છુડવાના 
હૈ—ઉસ  (પર  તરફકા)  લ   છોડના  હૈ.  (તો  કહત ે હ)  परिका  ન મ  

छोडनेप....  આ  'आलंबन'નો  અથ  યાં  ' ન મ '  કય   છે  ભાઈ  !  આમાં 
'મો માગ કાશક'માં.  આ  શ દ  જ  ( યાં)  છેને  ?  પાઠનો  આ  શ દ  છે. 
'आलंबन'નો  અથ  જ....  આપણે  આ ું  છેન ે વચનસારમાં  ?  (ગાથા  ૨૧). 
(કેવળ ાનને)  લોકાલોક  આલંબન  છે.  ÔआलंबनÕ  એટલે  ન મ   છે—
ÔઆલંબનÕનો  અથ.  જુઓ  !  (સાતમો  અ ધકાર,  ઉભયાભાસી  મ યા ની 
વાત.  પા ું  ૨૫૯).  'પર ય ું  ન મ   મટવાની  અપે ાએ....'  અહ યા 
(Ôમો માગ કાશકÕમાં)  આલંબન  મટવાની  અપે ાએ  (એમ  છે).  'પર ય ું 
ન મ   મટવાની અપે ાએ  ત,  શીલ,  સંયમા દકન ે મો માગ  ક ો...' અથવા 
પહેલે  (શા માં ઉપર  જુઓ).  'પર યના ં ન મ  મટવાની સાપે તા વડ ે ત, 
શીલ,  સંયમા દ પ  વીતરાગભાવના  ભેદો  બતાવતા ં તેને  વીતરાગભાવની 
ઓળખાણ થઈ.'—બ ુ ંકથન એક શૈલીવા ું  છે. સમજમ આયા ?  

ા  કહતે  હ  ?  હવ ે પંચમ  ુણ થાનમ  સ ય દશન- ાન  તો  હૈ,  પણ 

'અ તકા  હણ' વો (બાત) લેના હૈ પહલે. દેખો ! હૈ ન ? परिका आलंबन 
छोडनेप अणोुत.... પહલ ે યે  લેના  ક  મ યા વમ  કુદેવ-કુ ુ   (આ દ)  સબકા 
ન મ  (થા વો) તો ગયા હૈ. પણ (અબ)  દૂસરે જો  ી, કુટુબ આ દ પર યમ 
તી   (કષાયકે)  પ રણામ  થે,  ઉસકો  (-અ ુભભાવકો)  છુડાનેકો  અ તકા 
પ રણામ આતા હૈ... અ તકા પ રણામ આતા હૈ. વો હૈ નહ  મો માગ, પણ 

પર યક  તી  (આસ ત)કા લ  છોડકર (-છૂટકર) ઐસા અ તકા ભાવ—
ુભભાવ પંચમ  ુણ થાનમ આતા હૈ. ખરેખર તો વો  નનેલાયક હૈ, પણ યહા 
યવહારનયસ ેકથન  કયા હૈ  ક अणोुत महण. સમજમ આયા ? દેખો ! अणोुत–
महाोतका महण....  ઐસા શ દ પડા હૈ ન ? 

ોતા : અહ યા સ ય દશન (થયા) પછ ની વાત છે. 
ૂ ય  ુ દેવ ી : એની જ વાત છે ને ? એની (- મ યા ની વાત)  ાં 

છે ?  પણ આ તો,  (સમ કત  પછ ની  દશા અને  મ યા વની  દશામાં)  હણમાં 
પણ ફેર છે એમ (કહે ુ ંછે). પીછે ભી 'अणोुत महण'કા અથ  ા?  ક પર ય 
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તરફકા  તી   લ   છુડાનેકો  (-અ ુભભાવ  છોડનેકે  લયે)  ઐસા  અ તકા 
ુભભાવ સ ય કો પંચમ  ુણ થાનમ આતા હૈ. તો महण કરના.. महण.... 

ખરેખર  તો,  કાઈ  યવહાર  હણ  કરના  (-કરનેલાયક)  હૈ  નહ ,  વો  (Ô હણ 

કરનાÕ) તો  યવહારનયસ ેકહા હૈ. 
परिका आलंबन छोडनेप अणोुत-महाोत....  ુ નકો મહા ત.... છઠવ 

ુણ થાનમ ઐસા  વક પ  (હોતા  હૈ). જો  વેપાર-ધંધા આ દકે  તી   (કષાયકે) 
પ રણામ હ ઉસ સબકા લ  છુડાનેકો (અ ુભભાવ છોડનેકે  લયે) સ ય દશન-
ાન ૂવક પંચમહા તકા  ( વક પ આતા  હૈ. પણ  જસકો સ ય દશન- ાન  હૈ) 

ઉસક   બાત  હૈ  હ .  ( જસકો)  સ ય દશન- ાન  નહ   હૈ  ઉસકો  તો  અ ત, 
મહા ત હોતે નહ— યવહાર હોતા નહ . સમજમ આયા ? જો કોઈ અભી ભી 
રાગસ ેધમ માને— ુ ય કરતે-કરતે ધમ માને—વો તો  મ યા  હૈ, ઉસકો તો 
અ ત, મહા ત હોતે નહ . સમજમ આયા ? 

ોતા : ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  જૈન  હ   નહ .  જૈન  તો  વ પક     કરે...  Ô ુ  

ચૈત ય ૂ ત  ન વક પ  મ  હૂÕ—ઐસી    હો  તો  જૈનકે  પહલે  નંબરમ  (-ચોથ ે
ુણ થાનમ) આતા હૈ, એકડામ.  યે (પાંચવા-છઠવાં  ુણ થાનવાલા) તો આગે 

બઢતા હૈ. સમજમ આયા ?  
જન સો હ  હૈ આ મા, અ ય સો  હ  હૈ  કમ; 
યે હ  વચનસ ેસમજ લે,  જન  વચનકા મમ. 

અપના ભગવાન આ મા  નદ ષ પરમા મ વ પ હૈ, ઐસી અંત ુખ  —
રાગકા  કતા  (હુએ)  બના,  જડક   યાકા  કતા  (હુએ)  બના  અપની  —
અપનેમ  હુઈ  તો  અપન ે વભાવકા  કતા  હુઆ  (ઔર)  વભાવકા  ાન  હુઆ. 
( ફર)  ઉસમ આગ ે બઢનેકો  ઐસા  મહા તકા  વક પ  (આતા  હૈ).  વભાવકા 
આ ય  વશેષ  હુઆ  તો  પર યકા  તી   (રાગ)  ઉપરસે  લ   છુડાનેકો  
(-અ ુભભાવ છોડનેકે  લયે) ઐસા મહા તકા  વક પ, ૨૮  ૂળ ુણકા  વક પ 
છઠવ  ુણ થાનમ  આતા  હૈ.  ઉસકો  ' હણ  કરતે  હ'–(ઐસા)  યવહારસે 
કહનેમ આયા હૈ. 
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अणोुत-महाोतका महण, सिमित, गिु और पचं परमेीका ान....  દેખો ! 
દેખકર  ચલના....  પાંચ સ મ ત  હ  ન  ઈયા આ દ  ?  દેખકર  ચલના,  વચાર  કર 
બોલના—યે  સબ  ુભભાવ  હૈ.  પણ  તી   (-અ ુભ)  રાગ  ન  હો  અને    જો 
(પર) ય હૈ અ ુભ પ રણામકા  ન મ , ઉસ તરફકા લ  છુડાનેકો ઐસી પાંચ 

સ મ તકા  પ રણામ— ુભભાવ—આયે  બના  રહતા  નહ .  (વહ)  હૈ  બંધકા 
કારણ,  પણ  ઉસકો  ઐસા  યવહારમાગ  આય ે બના  રહતા  નહ .  સમજમ  
આયા ? 

सिमित, गिु....  મન-વચન,  (કાય  ુ તકે  ુભભાવ)  અ ુભસ ે બચનેકો 
और पचं परमेीका ानप ूवत न....  દેખો  !  અ રહત,  સ ,  આચાય, 
ઉપા યાય,  સા ુ—ભગવાનને  કહે ઐસે पचं परमेी,  ઉસકા ानप ूवत न.... 
દેખો  !  परमेीका ानप ूवत न....  યવહારમ  (- વક પમ)  ભી  કોઈ  દૂસરેકા 
યાન  નહ .  ન યમ  (- ુ ોપયોગમ)  યાન  આ માકા  (ઔર)  યવહારમ  
(- વક પમ  યાન) પંચ પરમે કા. સમજમ આયા ? કોઈ દૂસરેકા નહ—કુદેવ ને 
કુ ુ   ને  જૈસા–તૈસા  ને  ઈકોતેર,  ભવાની  ને  ફલા  ં ને  ઢ ક ં...  ા  કહતે  હ 
સમજે ? पचं परमेीका ान....  ક (દેવને)  ૂણ દશા  ા ત કર લી હૈ ઔર 
ુ  ( ૂણ દશા)  ા ત કરનેકે લાયક હો ગયે હ. તો ઉનક  ભ ત સ ય કો–

સ ય ાનીકો,  અ તધાર કો ઔર  મહા તધાર કો.....સમજે  ? આયે  બના 
રહતી નહ .  

तथा उसी ूकार ूवत न करनवेालकी सगंित.... સંગ ત ઉસક  કરના ઐસા 
કહત ેહ. उसी ूकार ूवत न करनवेालकी सगंित....  વપર ત  ા,  વપર ત  ાન ને 
વપર ત આચરણ  ( જસકા  હૈ)  ઉસક  સંગ ત  નહ   કરના.  સમજમ આયા  ? 
શાં તભાઈ  !  ખબર  (-ત વની  સમજણ)  વના  કોની  સંગ ત  (કરવી)  ને  કોની 
સંગ ત (ન કરવી)—(એની) ખબર (પડ)ે નહ . 

ોતા : જવાબદાર  અપની... 
ૂ ય  ુ દેવ ી : જવાબદાર  ઉસક  હૈ ભગવાન ! 
ોતા : સમજના તો પડગેા ન ? 
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ૂ ય  ુ દેવ ી  : સમજના  તો  પડગેા. સોના લેને  તે  હ  તો સોનાક  

ખબર નહ  હૈ ? ખબર નહ  હૈ તો  પ લ લે લેત ેહ ? વો  પ લ દેત ેહ તો  પ લ 

લે લેતે હ ? પીલા હૈ ન વો ભી ? નહ .. નહ .. યે નહ .  ચકનાહટ હોની ચા હયે, 
સોના હોના ચા હયે. ઐસી ચીજ હૈ તો ઝટ લાવ.... કસોટ  ...... તબ સોના લેતે 
હ  ક નહ ? ઐસે સ ચે દેવ- ુ -શા  ઔર સ ચા આ મા  ા ચીજ હૈ ઉસક  

કસોટ  લેકર પર ા તો કરના હ . સમજમ આયા ?  
जाननकेे िलय.े...  ા કહત ેહ દેખો ! उसी ूकार ूवत न करनवेालकी सगंित 

एव ं िवशषे जाननकेे िलय.े...  વશેષ  નના  (વો)  યવહાર  હૈ  ન  ?  ાન 
તો.....ખરેખર આ માસે ઉ પ  હોતા હૈ  ન ય  ાન તો, પણ  યવહાર  ાન—
પરકો  નનેમ ઐસા ભાવ—આયે  બના રહતે નહ . સમજમ આયા ? આ અથ 
ફય , એનો અથ કરવો પડ ેછે. ચંદભુાઈ ! કહો, ર તભાઈ !   

......तथा उसी ूकार ूवत न करनवेालकी...  उसी ूकार ूवत न 
करनवेालकी...  દેખો  ભાષા  !  સ ય દશન-સ ય ાન—ઈતના  તો  હૈ,  ઓર—
ઉપરાત  અ ત ઔર  મહા ત  ( જસકો  હૈ)  ઐસ ે જો  વતન  કરનેવાલ ે હ 
ઉસક  सगंित एव ं िवशषे जाननकेे िलय ेशाका अास करना....  દેખો  !  યે ભી 
યવહાર હૈ. શા કા અ યાસ  યવહાર હૈ, ( ફર ભી અ યાસકા)  વક પ આયે 
બના  રહતા  નહ .  इािद वहारमाग म य ं ूवत न करना.....  અથવા 
યવહારમાગ ઐસા આતા હૈ ઉસકો  નના. (યહ બાતકો)  યવહારસ ેકહતે હ 
ક  ' વયં  કરના.'  सरको ूवत न कराना.... અથવા  દૂસર કો  'ઐસા  ( યવહાર) 
હોતા હૈ' ઐસા કહતે હ.....દૂસર કો ઉપદેશ (કરના  ક) 'ઐસા ( યવહાર) હોતા 
હૈ.' સમજમ આયા ? 

ऐस े वहारनयका उपदशे अगंीकार करना ूयोजनवान ह.ै... યો.  ઐસે 
યવહારનયકા કથન (અથાત્) ભાવ જો આતા હૈ વો યથાથમ  નનેલાયક હૈ. 
(યહ  કથનકો)  યવહારનયસે  ઐસે  કહનેમ આયા  ક  'ઉસકો  કરના.'—ઐસે 
આયા હૈ. ઉસકા નીચે ( ટનોટમ) અથ હૈ.  વશેષ આયેગા. 

( માણ વચન ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં.  ૩૪ 
ગાથા - ૧૨,  ોક - ૪ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૯, મંગળવાર, તા. ૧૫-૧૦-Õ૬૮ 
 
૧૨મી  ગાથા,  એનો  ભાવાથ.  અહ   ુધી  આ ુ ં છે.  જુઓ  ! 

યવહારમાગમાં  પોતે  પ્રવત ુ ં અન ે બી ને  પ્રવતાવ ું—એવો 
યવહારનયનો ઉપદેશ અંગીકાર કરવો પ્રયોજનવાન છે. છે ?  .... આ ું ? 
હવ ે યાં  ુલાસો  કરે  છે  કે  ભાઈ  !  યવહારમાગ  કરવો  અને  યવહારમાગ 

કરાવવો એ ું આ ું, (તો) એનો  ુ ંઅથ છે ? નીચે ( ટનોટમાં) છે.  
યવહારનયના ઉપદેશથી એમ ન સમજ ું કે આ મા પર યની  યા 

કર  શકે છે.... ( ટ)નોટ નીચે છે. પર ય ુ ંકર ું એટલ ેકે  વણ કર ું, ધારણ 

કર ું,  જન બબના દશન કરવા, પર ુ ં ન મ –અવલંબન છોડવા, પંચ મહા ત 
આ દ વગેરે કાય   હણ કરવા અને બી ને કરાવવા —એવો જે ઉપદેશ આ યો 
એનો અથ એ કે, ( વ) કઈ પર યની  યા કર  શકે છે એમ નથી. પણ એમ 
સમજ ુ ં કે  યવહારોપ દ   ુભ ભાવોને આ મા  યવહારે કર  શકે  છે..... 
યવહાર—જે  ુભભાવ—આવે  છે  તેને  યવહારથી એમ  કહેવાય  કે  (કરે  છે)  
—ત ેપ રણમ ેછે એટલે  યવહારથી 'કરે છે' એમ કહેવામાં આવે છે. 

ન યથી તો આ મા  ાયક વ પ છે. તે  ુ   ચૈત યની   સ હત જે 

કઈ  ુભભાવ આવે  છે  તેને  યવહાર  કહેવામાં આવે  છે. એ  યવહાર  'કરવો' 
એમ જે ક ુ ં છે, એ તો  યવહારનયના કથનથી છે. ( ુભભાવ પે) પ રણમે છે 

એટલે  'કર ું'  એમ આ ું  (-ક ુ ં છે).  (બાક )  ખરેખર  'કર ું'  (-કરવાલાયક) 
નથી.  પણ  સ ય દશન- ાનના  ભાન  સ હત  ુભભાવ  આવે  એને  ' ણેલો 
યોજનવાન છે'—એમ ક ું છે. સમ  ંકાઈ ?  

વળ   તે  ઉપદેશથી  એમ  પણ  ન  સમજ ું  કે  આ મા  ુભ  ભાવો 
કરવાથી  ુ તાને પામે છે....  યવહાર ' યોજનવાન' ક ોને ? એટલ ે'જ રનો 
છે'—એમ ક ું, (તો) એનો અથ એમ ન સમજવો કે  યવહાર કરતાં (-કરવાથી) 
તેને  ુ ની  ા ત  થાય  છે.  દયા,  દાન,  ત,  ભ તના  ુભભાવથી આ માને 
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ુ ની  ા ત થાય છે—એમ ન સમજ ું. (સાધકદશામાં પણ)  ુભભાવ હોય 
છે, એથી 'કરે છે' એમ ક ું  છે અને ' યોજનવાન છે' એટલ ેકે  ણવાલાયક 
છે—એમ  કહેવામાં આ ું  છે.  (પણ)  ' યોજનવાન  છે' એટલે  ુભ(ભાવ)થી 
ુ નો  લાભ  થાય  છે—એમ  ' યોજનવાન'ની  યા યા  નથી.  અન ે 'કરવાની' 
યા યા (અથવા) 'કરો' એની  યા યા  એમ નથી કે ‘કર ું'—એ કરવા જે ું છે. 
પણ  યવહારનયથી.... એવો  ુભભાવ આવે  છે  ન યના ભાન સ હત,  (તો) 
એને  યવહારથી  'કર ું'  એવો  યવહારનયથી  ઉપદેશ  કરવામા ં આ યો  છે. 
સમ ય છે કાઈ ? 

પર  ુએમ સમજ ુ ં કે  સાધક  દશામાં  ૂ મકા અ ુસાર  ુભ ભાવો 
આ યા  વના  રહેતા  નથી.  જુઓ  !  એ.  વ ુનો  ુ   ય વભાવ—ચૈત ય 
ાયક આનંદ વભાવ—છે એ જ  માં આ ય કરવાલાયક છે, એ જ ઉપાદેય 

છે.  ભગવાન  (આ મા)  પોતે  ૂણાનંદ વ પ,  ુ   આનંદમય,  ન ય  ચૈત ય 
પરમા મા છે (અને) એ જ ઉપાદેય નામ  માં  યેય કરવાલાયક છે. પણ એવી 

  થયા  છતાં,  યાં  ુધી  ુ નયની  ૂર   ા ત  (એટલે  કે)  વીતરાગતા  ને 
કેવળ ાન ન થાય  યાં  ુધી વ ચે, આવા  ુભભાવો—દયા, દાન, ભ ત, ૂ , 
વણ આ દના—આવ ેછે (અને તે) 'આવે' એને  યવહારનયવાળા  યવહારથી 

એમ કહે છે કે 'કરો'—એમ કહે છે અને ' યોજનવાન છે'—એમ (પણ) કહે છે. 
તો  'કરવાની'  યા યા એ  છે  કે  'હોય  છે'  (અને)  તેને  યવહારે  'કરે  છે' એમ 
કહેવામાં  આવે  છે.  અને  ' યોજનવાન'ની  યા યા  એ  છે  કે  ન યના  
(- ય વભાવના)  ભાન  સ હત  એવા  ુભભાવ  હોય,  તે  ' ણવા  માટ ે
યોજનવાન' છે. નવનીતભાઈ ! મોટો ઝઘડો  ન ય અને  યવહાર વ ચે છે ને? 
(હવ ેઝઘડો–અણસમજણ–નથી, સમજણમાં  ન ય– યવહાર ુ ં વ પ) સાફ 
છે સાફ. 

૧૧મી ગાથામાં એમ કહેવામાં આ ુ ંકે એકલો  ૂતાથ—જે વ ુ છે—ત ે
જ સાચી છે. પયાય ન હ. રાગ ન હ, પયાય ન હ, (જે  ૂતાથ) વ ુ છે ત ેસાચી 
છે—એમ ક ું. ૧૧(મી ગાથા)માં  ' ૂતાથ’—છતો  ાયક  ચૈત ય ૂ ત  (આ મા) 
છે ત ે ય છે, (પણ) પયાય નહ . વ ુ છે ત ેસાચી છે એમ ક ું,  યારે પયાય 
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'ખોટ  છે' એમ ક ુ ંએમાં (૧૧મી ગાથામાં). એ 'ખોટ  છે' એમ ક ું એ 'ગૌણ' 
કર ને—(પયાય)  લ મા ં લેવાલાયક  કે  આ ય  કરવાલાયક  નથી  માટ ે 'ગૌણ' 
કર ને— યવહાર  કર ને  '(પયાય)  નથી'  એમ  કહેવામાં આ ુ ં છે.  (પર  ુજો) 
પયાય નથી એકાતે, તો તો  નણય પયાય  ારા જ કરવો છે. સમ ય છે કાઈ ? 
અમરચંદભાઈ !  

અહ  ૧૧મી (ગાથા)માં તો એમ જ ક ું કે  ુ નય ત ે ૂતાથ છે.—સા ું 
ત વ...  ય તે સા ું ત વ છે, એમ ક ું. ૧૧મી (ગાથા)માં તો એમ ક ું કે સ ય 
કાળ   ાયક ૂ ત છે ત ેસાચી છે—છતી છે—સ ય છે (અને) પયાય તે ખોટ  

છે—જૂઠ  છે—નથી. શેઠ યા ! —એમ ૧૧મી (ગાથા)માં ક ું. પણ એ '(પયાય) 
નથી' (એમ) કહેવાનો આશય (એ છે કે તેને) ગૌણ કર ને ત ેઆ ય કરવાલાયક 
નથી અને  ુ ય...  કાળ   ચૈત ય  ય વભાવ  છે  તેન ે ુ ય  બનાવી આ ય 
કરવાલાયક  છે  (એમ  કહે ું  છે).  પયાયને  'ગૌણ'  કર ,  યવહાર  કહ ન ે 'નથી' 
એમ ક ુ ંછે, અને વ ુ  કાળ  છે તેન ે' ુ ય' કર  એ 'ઉપાદેય' છે (એમ ક ુ ં
છે).  કેમકે  એનાથી  પોતા ું  યોજન  સ   થાય  છે.  સ ય દશન- ાન-શાં તની 
ા ત, વ ુની  ુ યપણ ે   કરતાં થાય  છે.  (માટ)ે એ  યોજન  સ  કરવા 
યને  'સા ું'  ક ુ ં અને  પયાયને  'ખોટ '  ક ધી  હતી.  એ  પયાયને  ૧૧મી 

(ગાથા)માં  જે  ખોટ   ક ધી  હતી,  તેને  અહ યા  ૧૨મી  (ગાથા)માં  પાછ   લા યા. 
સમ  ંકાઈ ? આહાહા ! 

( :)  તમે  તો  (૧૧મી  ગાથામાં)  પયાયન ે 'અ ૂતાથ'  ક ધી  હતી, 
'અસ યાથ'  ક ધી  હતી,  તેનો  ' વષય  નથી'—એમ  ક ુ ં હ ું  ?  એનો  વષય 
નથી.....  ‘अभतूाथ ादभतूमथ ूोतयित..’  જૂઠાની વા ુ ં કરે  છે એ  ( યવહાર). 
(સમાધાન:) ભાઈ ! એ પયાયને 'ગૌણ' કર ને ત ેઆ ય કરવાલાયક નથી (એ ું 
બતાવવા તે 'નથી' એમ ક ું હ ું). પયાયને આ ય ે સ ય દશન- ાન-આનંદની 
ા ત ું  યોજન  સ  થ ું  નથી. એ માટ ેતેને અમે  'ગૌણ'  કર ને  'નથી' એમ 

ક ું હ ું (અને) વ ુ જે  ુવ  ચદાનંદ  વ પ છે તેને ' ુ ય' કર ને 'સ ય' ક ું 
હ ું. 
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પણ ૧૨મી ગાથામાં  કહ એ છ એ  કે  જે વ —ુભગવાન આ મ ય—
ન ય  ચદાનંદ વ પ છે એની   કર , (તેનો) આ ય કર  સ ય દશન- ાન 
થ ું. પછ , અ ુભભાવથી બચવા અથવા તેન ેકાળે  ુભભાવ આવ ેછે—દયા, 
દાન,  ત, ભ ત,  ૂ , નામ મરણ એ બધો  ુભભાવ આવે છે. તો, 'આવ ેછે' 
તેને અહ યા ' ણવાલાયક છે' એમ કહેવામાં આવે છે. તો 'નથી' જ એમ નહ , 
(પણ)  'છે'— યવહાર  છે.  (પર  ુ તે)  ણેલો  યોજનવાન  છે,  આદરેલો 
યોજનવાન નથી. તેમ (સવથા) 'નથી' એમેય નથી. ...ભાઈ ! ઝ ં છે આ બહુ 

ઝ  ંછે. અ ધરથી (-ટ કાના શ દ લીધા  વના) વાત ચાલે છે ને ? પહેલી (૧૧મી 
ગાથાની  વાત) બધી  વઈ  (-ચાલી)  ગઈ  છે.  ૧૧મી ગાથાની  ધણી બધી  (વાતો) 
ગઈ. આ તો હવ ે (૧૨મી ગાથા ચાલ ે છે. ફર થી ૧૧મી ગાથાની વાત) પહેલેથી 
બધી માંડે તો કાઈ પાર આવે ન હ પાછુ. સમ ં કાઈ? 

(આ મા) વ ુ છે ને ? તો ભગવાન આ મામાં બે અંશો છે. કહો. (૧) એક 
કાળ  અંશ અને (૨) વતમાન પયાયનો અંશ. કહો, આ વાત તો સમ ય  કે 

નહ  ? (૧)  કાળ  અંશ  ય—એ પણ અંશ જ છે. (કેમ કે) નયનો  વષય છે  
ને  ?  (તેને  વષય  કરનાર)  નય  છે.  અને  (૨)  એક  વતમાન  અવ થા— ગટ 
અવ થા  ાના દની હો કે રાગા દની હો, ત ેપયાય છે (અને) ત ે(પણ) એક અંશ 

છે. હવે તે બે અંશમાં, છે તો બેયની હયાતી, પણ પયાયના અંશને 'ગૌણ' કયા 
વના અને  યના અંશન ે' ુ ય' કયા  વના  યોજન  સ  થ ું નથી. સમ  ં

કાઈ ?  
ોતા :  યોજન  સ  નથી થ ુ ંએટલે ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  સ ય દશન  થ ુ ં નથી, આ માને  શાં ત  મળતી  નથી, 

એમ (એનો અથ છે).  યોજન  સ  થ ુ ંનથી (એટલ ેકાઈ) પૈસા ભેગા કરવા છે 

યાં ? કહો, સમ ય છે ?  યોજન  સ  થ ુ ંનથી (એટલે  ું) પૈસા ભેગા કરવા 
છે  યાં ? એ  ૂળમાંય  યોજન નથી. ( વ ું)  યોજન એ છે કે આ માને શાં ત 
મળે,  ુખ મળે અને સ યતાનો  વીકાર થાય—આ  યોજન છે. એ  યોજન... 
વ ુને— કાળ  ( ય)ને  ુ ય કરે તો ત ે યોજન  સ  થાય છે. અને વતમાન 
અંશને—એ  એનો  (- યનો  અંશ)  હોવા  છતાં  'ગૌણ'  કર ને,  એ  આ ય 
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કરવાલાયક નથી તેથી તેને—‘નથી’ એમ કહ ન ેએ  યવહારને 'જૂઠો' ક ો છે. 
સોભાગભાઈ! આ બ ું સમજવા જે ું છે, અહ  બહુ ઝ ં છે. સમ ં કાઈ ? 
પણ એનો અથ કોઈ એમ જ લઈ લે, કે ત ેબે અંશમાંથી એક ( કાળ   ય પ) 
જ અંશ છે અને આ (વતમાન પયાય પ) અંશ નથી, (તો) તેનો ૧૨મી (ગાથા)માં 
ુલાસો કય  છે.  

૧૧મી  (ગાથા)માં  તો  'એક જ  સ ય  છે'  એમ  સ   ક ુ  હ ું.  કાળ  

ભગવાન  ૂણાનંદ વ પ  ુવ  ય વભાવ  છે એ જ વ ુ  છે, સ ય છે,  ૂતાથ 
છે,  વ માન છે, હયાતી એ જ ધરાવે છે—એમ ક ુ ંહ ુ ં(અને) પયાય જૂઠ  છે, 
અ વ માન છે, અહયાતી  છે (એટલ ે કે) એ હયાતી જ ધરાવતી નથી —(એમ 
ક ું હ ું). સમ ય  છે કાઈ ?  યારે એ  બે અંશમાં,  (૧) એક  ( ય પ અંશ)  
હયાતી ધરાવે છે અને (૨) બીજો (પયાય પ અંશ) હયાતી નથી ધરાવતો—એવો 
જે  કહેવાનો આશય  છે, એ  ય–વ ુ  કાળ ની    કરાવવા  (માટ ે છે),  કે 
જેમાંથી  શાં ત અન ે ુખ  મળે,  સ ય દશન- ાન  થાય,  ુખ  મળે, આનંદ  મળે 

અને દઃુખ ટળે છે. એથી (-એ કારણે)  કાળ  વ ુને ' ુ ય' કર  'સાચી' કહ  

(અને) એક  (પયાય) અંશ એનો હોવા છતાં  તેને  'ગૌણ'  કર , એ  'નથી'  કહ , 
‘અ વ માન’ છે—એમ કહેવામાં આ ુ ંછે. સમ  ંકાઈ ? હવ ેઆ  ુજરાતી 
ચા ું આજ ચો ું. સોભાગભાઈ  !  દ હ વાળા  કેટલાક ગયા,  તેના  માટ ે ક  ુ

હ ુંને થોડુ ( હદ માં). કહો, સમ ય છે આમાં ?  
કહે  છે  કે  પણ  યવહારને  'કરવો'  એ ું  આમાં—અથમાં  (-ભાવાથમાં) 

આ ું અને ત ે' યોજનવાન છે' (એમ ક ું એનો) અથ કોઈ એવો લઈ લે કે ત ે
રાગા દ  યવહાર—દયા, દાન,  ત, ભ ત આવે તે—આ માની  ુ ન ેમદદ કરે 
છે—એમ કોઈ  ' યોજનવાન'નો અથ કરે,  (તો) એમ  નથી.  તેમ જ  ' યવહાર 
કરવો'  (એમ)  આ ું— ન યના  ભાન  સ હત  'કર ું'  આ ું—તો  (પણ) 
ક ૃ વપ  ંછે ન હ ખરેખર. પણ તેને ( ુભરાગ) 'આવ ેછે' ને ત ેર તે પ રણમન 
છે એટલ ે યવહારનયથી  'કર ું' એ ું  કથન કરવામા ંઆવે  છે.  કહો, સમ ં 
આમા ં? 
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હવે,  યવહારનયન ે કથં ચત્ અસ યાથ  કહેવામાં આ યો  છે....  હવે 
યા યા  (-ભાવાથ) ચાલ ે છે.  યવહારનયને કથં ચત્ (એટલે) કોઈ અપે ાએ 

‘જૂઠો’  કહેવામાં આ યો  છે.  કાળ   યની    કરાવવા  (તેમ જ)  પયાયને 
'ગૌણ'  કર ને  આ ય  નહ   કરાવવા,  એ  પયાય  (- યવહાર)  હોવા  છતાં 
'અસ યાથ'  કહેવામાં  આ યો  છે.  માલચંદ   !  ુમ  તો  હવ ે સમજત ે હો  ન 
ુજરાતી ?  

પણ જો  કોઈ  તેને  સવ અસ યાથ  ણી  છોડ   દે....  પયાય  નથી, 
ુભભાવ  નથી  જ...  સમ ય  છે  કાઈ  ? —એમ  કર ને  (તેને)  છોડ   દે,  તો 
ુભોપયોગ પ  યવહાર છોડે.... (દેવ-શા - ુ  ઉપર) પયાય ું લ   ય છે 

(અન ેછતાં રાગ) 'નથી જ' એમ કહે, તો  યાં દેવ- ુ -શા ની ભ ત આ દનો 
ુભ ઉપયોગ તો હોય છે. સમ ય છે કાઈ ?  ૂણ પયાય  ા ત થવા પહેલાં.... 
ૂણ પયાય—સવ પ ં  ા ત થવા પહેલાં આવો  ુભભાવ તો હોય છે. (તેથી) 

જો  યવહારને  સવથા  છોડ   દે....  સવ  અસ યાથ  ણી  છોડ   દે  તો 
ુભોપયોગ પ  યવહાર છોડે અને  ુ ોપયોગની સા ાત્  પ્રા ત  તો  થઈ 

નથી....  ુ ોપયોગની પયાયમાં સા ાત્  ા ત થઈ નથી. 
  ોતા : બી  ર ત ેથાય....... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  ના,  બી   ર ત ે થાય  એ ું  નથી.  ુ ોપયોગની 

સા ાત્ પ્રા ત તો થઈ નથી.... એટલે ? 'સા ાત્' ( ા ત) થઈ નથી એટલ ે? 
સા ાત્—એક સમયમાં  ૂણ  ુ  ઉપયોગ થયો નથી, હ  અહ યા  ુભ વત 
છે.  ુ ( ય)ની    થઈ  ગઈ  છે.... ુ ની    થઈ  છે— ુ   ઉપયોગથી 
આ મદશન  થ ુ ં છે,  પણ  ુ   ઉપયોગ ુ ં પ રણમન  પયાયમાં  ુ ં   જોઈએ  ત ે
સા ાત્ થ ું નથી. સમ  ંકાઈ ? ભારે અટપટ  વા ુ ંછે. સા ાત્ ( ા ત) થઈ 
નથી એનો અથ જ એ છે કે  ુ નયનો  વષય જે સા ાત ્ ુ  આ મા તેની 
પ્રા ત  યાં  ુધી ન થાય.... જુઓ ! પછ  (ભાવાથમાં) આવે છે ને ?  

તેથી ઊલટો અ ુભોપયોગમાં જ આવી,   થઈ  ય.  ની જો 
ખબર હોય (- ય  જો થઈ હોય), તો તો એને   થવાનો  સંગ રહે નહ . 
(કેમકે) એન ે યાલ છે  કે આ કાળે આવો  ુભભાવ હોય છે (અને તે)  ણવા 
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જેવો છે. પણ જો એ ખબર ન હોય (- ય  થઈ ન હોય) અને  ુભ ઉપયોગ 

અને  પયાય ું  લ   છોડ   દે,  તો  એકલો  અ ુભ  ઉપયોગ  થાય......  યનો 
ઉપયોગ (- ુ ોપયોગ) નથી અને આનો— ુભનો ઉપયોગ છોડ  દે, તો અ ુભ 

થાય એકલો. 
 થઈ, ગમે  તેમ  વે છા પ પ્રવત તો નરકા દ ગ ત તથા પરપરા 

નગોદન ેપ્રા ત થઈ સંસારમા ંજ  મણ કરે. માટે.... હવ ેઆ ું, જુઓ ! એ. 
' ુ ોપયોગની સા ાત્ પ્રા ત થઈ નથી' તેનો  ુલાસો. કે  ુ નયનો  વષય 
જે સા ાત્  ુ  આ મા તેની પ્રા ત  યાં  ુધી ન થાય....  યો ! એનો અથ 
એ છે  કે  ુ નયનો  વષય જે સા ાત્  ુ  આ મા..... (—આ) પયાય છે. 
હા.  'સા ાત્'  કેમ  ક ુ ં  એ   વાત  બે વાર થઈ ગઈ  છે.  જે વ ુ  છે તેનો  ૂણ 

આ ય થયો  નથી....  (જો)  ૂણ આ ય થાય  તો  પયાયમાં  ૂણ  ુ તા  થાય 
(અન ેતેને 'સા ાત્'  ુ  આ મા કહેવાય છે). સમ ય છે કાઈ આમા ં? 

બે વાર (આવે છે એમ) ક ું હ ુંને ? ૨૮૭મા પાને છે આમા ં ુજરાતીમાં. 
૧૨૦  કળશ અને  ૧૨૧  કળશમાં  બતા ું  હ ું— હ દ   (સમયસાર)માં બતા ું 
હ ું. ૧૨૦ ને ૧૨૧ કળશ છે ને ? અહ  તો ૨૮૭ પા ું લ ુ ં છે. ત ે દ’થી વળ  

(કળશ)  ૧૨૦  યાદ  રહ   ગ ુ ં છે.  ત ે દ’  વાં ુ ં હ ું  માટ.ે  જુઓ  !  ૨૮૭  પા ુ ં
ુજરાતી...  ુજરાતીમાં. અથવા ૧૨૦ કલશનો છે લો ભાગ (ભાવાથ). સા ાત્ 
ુ નય તો કેવળ ાન થય ેથાય છે.... એ કઈ અપે ા છે ?  

ુ નય....  વાત  તો  પહેલાં  કહેવાઈ  ગઈ  છે  કે  (અહ યા)' ુ નય'  તો 
કાળ   'સ ય'ને  જ  કહે    છે.....  ‘भदूो दिेसदो  सुणओ’.. કાળ   ુ  

યને—(કે જે) એક સમયની પયાય  વના ું છે એને—જ ' ુ નય' ક ધો છે... 
એને જ  ' ુ નય' ક ધો  છે. પણ અહ યા  (૧૨મી ગાથામાં)  ુ નયનો આ ય 
જે કરે છે  યાં  ુધી,  યાં  ુધી.... અહ  આ ય કરે છે (એટલ ેકે) આ ય કર ું 
(કરવા ુ ંહજુ) રહે  છે  યાં  ુધી... તેને  ૂણ  ુ ની પયાયની  ા ત થઈ નથી. 
(અથાત્)  યાં  ુધી  યનો આ ય કરવા માંગે  છે અંદર,  યાં  ુધી એને  ૂણ 

પયાયની  ા ત થઈ નથી. એટલ ે ુ નય તો કેવળ ાન થયે....  દેખો ! સા ાત્ 
ુ નય તો કેવળ ાન થય ેથાય છે.... —એ પયાયની વાત ચાલ ેછે.  
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' ુ નય' તો  યને જ ક ધી છે અહ યા (૧૧મી ગાથામાં). વ ુ.. વ ુ.. 
ભગવાન  ૂણાનંદ (ત ે ' ુ નય'  છે). પણ  'સા ાત્' (એટલે)  ું  ક ું ?  કે એને 
ૂણ  ા ત પયાયમાં નથી — કેવળ ાન થ ું નથી ( યાં ુધી  ુ નયની ‘સા ાત્’ 
ા ત  નથી  અને)  કેવળ ાન  થાય  યારે  એને  ુ નયની—  ૂણ  પયાયની— 
( સા ાત્ )  ા ત (થઈ એમ કહેવાય છે. અંતર) આ ય કરવો બાક  ન રહે અને 
આમા ં(-પયાયમાં) રાગા દ રહે નહ  એને  ુ નયની ‘સા ાત્’  ા ત (કહે છે). 
પયાયમાં (આવી દશા) થાય તેને ( ુ નયની ‘સા ાત્’  ા ત) કહ  છે. (આવા 
શ દો)  નીચે  પણ  છે  એમાં–૧૨૧મા  (કળશ)માં.  એ  ૧૨૦મા  (કળશ)માં  હ ું. 
(હવે) નીચે છે કે કેવળ ાન થતાં સા ાત્  ુ નય થાય છે.....૧૨૦ ને ૧૨૧—
બે (કળશ)માં એક જ (વાત) છે. સમ ં કાઈ ? છે એમાં ભીખાભાઈ ? એમાં 
(-મા   વાંચવાથી)  કાઈ  ન  હોય  (-નહ   મળે),  પણ આ  ઉપરથી  ુ ં ક ું  એ 

સમ  ં?  ુ ંસમ  ં? કહો. હા, જવાબ દેવો પડ ે યાં.... હળવે હળવે....  
એને (પયાયને) ' ુ નય'  ુ ંકરવા ક ધો ? પણ ' ુ નય' તો  ય છે. 

ોતા : ........ 
ૂ ય  ુ દેવ ી : ઠ ક છે, થોડુ થોડુ ઠ ક છે. આ મા છેને એક સમયની 

પયાય  વનાનો, આપણ ે(તેન ે ુ નય તર કે) અહ  લેવો છે. વ ુ.... શર ર, કમ 
એ કાઈ છે ન હ. ભગવાન આ મા છે એના બે અંશો છે. (૧) એક પયાય અંશ, 
(૨) એક  (બીજો)  ય અંશ. પદાથ  કાળ   (અંશ અને) એક  (બીજો) અંશ 

અવ થા.  (તેને)  પર  સાથે  કઈ  સંબંધ  નથી,  પરવ ુ  વતં   છે.  હવે,  એમા ં
' ુ નય'  તો અહ યા  (૧૧મી ગાથામાં)  યને જ ક ધી  છે—વ ુન ે ' ુ નય' 
૧૧મી  (ગાથા)માં  ક ધી  છે.  છતાં  અહ   (૧૨મી  ગાથામાં)  ુલાસો  કરતાં  એમ 
કહે ું પ ું કે (વ ુને) ' ુ નય' ક ધી ખર , પણ એનો (- યનો) આ ય હજુ 

ૂણ થયો નથી. જો  ૂણ આ ય થઈ  ય તો (અ ધક) આ ય કરવો રહે ન હ 
(અને)  ુ ની  ા ત  ૂર   (-સા ાત)્  થઈ  ય.  શે ઠયા  !  માલચંદ   ! 
સમ ય છે કાઈ ? થોડુ થોડુ સમ ય છે.  

વ  ુછે  ુ  ચૈત ય  ય,  ાયક ૂ ત  ૂણાનંદ  ુ. (અને) એ જ  ૂતાથ 
છે,  એ  જ  સાચી  છે  અને  એને  જ  ' ુ નય'  ક ધી.  નય–' ુ નય'  તો  એને  
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(-વ ુને) ક ધી છે, છતાં અહ  કેમ ક ું કે સા ાત્  ુ નયની  ા ત થઈ નથી.... 
સમ  ંકાઈ ? સા ાત્  ુ નયની  ા ત કેવળ ાન થયે થાય છે—એમ ક ું 
અહ યા (કળશ ૧૨૦ ને ૧૨૧માં) તો. તેનો અથ (એ છે) કે  ુ નયનો— યનો 
આ ય  તો  લીધો  છે,  પણ  હજુ  તેનો  ૂણ આ ય  નથી  યાં  ુધી  યવહાર 
આ યા  વના રહેતો નથી. જો ( યનો)  ૂણ આ ય થઈ ગયો (હોય) તો, તેની 
પયાયમાં  કેવળ ાનની  ા ત થઈ  ય જ. સમ ં  કાઈ? વજુભાઈ  ! ભારે 
વાત. ... એની રમ ુંની એને ખબર ન મળે !!  

અહ  તો કહે છે  કે આ મા.... ભાઈ ! તારે  હત કર ુ ં છે  કે નહ  ?  હત 
કહો—ઠ ક  કહો— ુખ  કહો—સ ય દશન- ાન-ચા ર   કહો  (–એક  જ  વાત 
છે). એ સ ય દશન- ાન-ચા ર ની પયાય કોના આ ય ેઆવે ? ( ું) પયાયના 
આ ય ે આવે  ?  ( ું)  અંશ-દશાના  લ  ે આવે  ?  ( ું)  એમાં  (પયાય  કે 
અંશદશામાં)  છે  સ ય દશન  પયાય  (કે એમાંથી આવે)  ?  ( ું)  રાગના આ યે 
આવે ? ( ું)  ન મ ના આ યે આવે ? સ ય દશન- ાન-ચા ર —કે જે  હત પ 
છે, જે  ુખ પ છે, જે આનંદ પ દશા છે એ તો— યમાંથી આવે છે. કારણ કે 
યમાં અ રહત,  સ  આ દ બધા પદો પ ા  છે અંદર. મો માગની પયાયની 

તાકાત પણ અંદર પડ   છે,  (તેથી) એમાંથી આવે  છે. એનો  (- યનો) આ ય 
કરતાં....,  હત  કરનારન ે ુ   વ ુનો  આ ય  કરતાં  હત  થાય  છે.  (પણ) 
પયાયનો આ ય અન ેરાગનો આ ય કરતા ં હત થ ું નથી, તેનો આ ય કરતાં 
વક પ આવ ેછે (અન ેતેથી) અ હત થાય છે. સમ ય છે કાઈ ? 

માટે,  ુ નયનો  વષય  જે  વ ુ  છે  તેને  ' ુ નય'  કહ   છે  અને  એનો 
આ ય કર ન ે (-કરતાં) સ ય દશન- ાન થયા  (અને) ચા ર   કેટલેક અંશ ેથ ું. 
પણ  ૂણ ચા ર  અન ે ૂણ  કેવળ ાનની  ા ત  ન  થાય...  સમ ય  છે ?  યાં 
ુધી એને  યવહાર  પણ  ‘ યોજનવાન’  છે. એટલે  કે  યાં  ુધી  તેને  યવહાર 

હોય  છે—  રાગા દની  મંદતા  હોય  છે,  પયાયની  અ ૂણતા  હોય  છે.  (અને  તે) 
પયાયની અ ૂણતા હોય છે, રાગનો ભાગ હોય છે એન ે' ણ ું' ત ે યોજનવાન 
છે. કહો, સમ ય છે કાઈ ? આ ૧૧ ને ૧૨ ગાથામાં મોટા ગોટા છે..... એ માટ ે
જયચંદ પં ડતન ે ુલાસો કરવો પ ો છે. સમ ય છે ?  
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માટે  ુ નયનો  વષય....  વષય....  દેખો  !  અહ યા.  સા ાત ્ ુ  

આ મા..... સા ાત ્ ુ  આ મા એટલે  ય નહ  અહ યા. 
  ોતા : પહેલા  ુ નયનો  વષય ક ો, છે લ ેએને  યવહારનયનો  વષય 

ક ો ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : એ તો કઈ અપે ાએ કર  છે વાત (એ ઉપર આધાર 

રાખે  છે).  યવહારનય....  'પયાય  છે  ત ે યવહારનય  છે' એ વાત  ારે  (લા  ુ

પડ)ે? કે (પયાયમાં) અ ૂરો છે ને નય ું  ાન કર ુ ંછે એટલ ે(તેન ેલા  ુપડ)ે.  ૂણ 

દશા  ા ત થઈ એને પછ  નય હોતા નથી, એને તો કેવળ( ાન) થ ું (છે એટલ ે

નય  લા  ુ પડતા  નથી).  પણ  નીચલા  ( ુણ થાન)વાળાને  એ  કેવળ ાન 
' યવહારનયનો  વષય છે' એમ કહેવાય છે. અને એ  યવહારનયનો  વષય  ૂણ 

(કેવળ ાન)  છે એને અહ યા  ' ુ નયનો  વષય'  ક ધો  છે,  કેમકે  ( ૂણ)  ા ત 
થઈ ગઈ છે, (તેન ેહવે)  યવહાર ર ો નહ  (અને) આ ય  ૂણ થઈ ગયો છે—
એમ કહે છે.  

ોતા :  ુલાસાનો  ુલાસો કરવો પ ો. 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  ુલાસાનો  ુલાસો થયો...  
ોતા : ભાવાથ એ  ુલાસો છે ને એનો  ુલાસો કરવો પ ો. 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  વાત  સાચી  છે....વાત  સાચી  છે  માગ  તો  એવો  છે  

ભાઈ ! પરમ સ ય પરમા મા પોતે  ુ  ચૈત ય છે — કે જેની નજ  કય  નધાન 
( ગટ) થાય, જેની નજ  કરે ( વ)  યાલ થાય. જેમાં  નધાન પ ું છે, જેની 
નજર કરતાં ( વ)  યાલ થાય—એ તો વ ુ છે....  ૂણ વ ુ છે. એમાં— ૂણ 

ચૈત ય  ભગવાન  ય વભાવમાં— નધાન  પ ા  છે.  કેવળ ાન,  કેવળદશન 
એવા.... (એવા)....અનંતા....અનંતા.... નધાન જેમાં પ ા છે.... સમ ય છે ? 
એવો  ય વભાવ—વ ુ વભાવ—અસલી  કાળ   વભાવ—છે તેનો આ ય 
કય  સ ય દશન- ાન-ચા ર ની  ને  કેવળ ાનની  ા ત  થાય  છે,  બી   કોઈનો 
આ ય કય (ત ેકોઈ) થતાં નથી. તેથી 'છતો પદાથ' એન ેક ધો ને એનો આ ય 
કરવા ું  ક ું.  પણ,  કહે  છે  કે, એનો આ ય  યાં  ુધી  ૂરો  ન થાય એટલે  કે 
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પયાયમાં  ૂણ  ા ત—કેવળ ાન  ન  થાય  યાં  ુધી  તેને  યવહાર  ણેલો 
યોજનવાન છે. સમ ં કાઈ ? 

ુ નયનો  વષય જે સા ાત્  ુ  આ મા તેની પ્રા ત  યાં  ુધી ન 
થાય  યાં  ુધી  યવહાર પણ પ્રયોજનવાન છે—એવો  યા  વાદમતમા ં ી 
ુ ઓનો  ઉપદેશ  છે.  કુદકુદાચાય,  અ ૃતચં ાચાય  આ દ  સંતો—મહા 
ુ નઓ— દગંબર  સંતો—કે  જેન ેઆ માના અ ુભવ  સ હત  મહા  ચા ર દશા 

વત છે, જે પરમા માના કેડાયત છે—પરમા માના પંથે પડેલા છે અને ત ન થોડા 
કાળમાં પરમા મા થવાને લાયક છે.... સમ ય છે કાઈ ? એવા સંતો– ુ ઓનો 
આ ઉપદેશ છે એમ કહે છે. આહાહા !  

ુલાસાનો  (-ભાવાથનો)  ુલાસો કરવો પડ ે છે, (કેમકે) એ  વના સમજે 

નહ  (અને) માળો (-અ ાની) કઈ ુ ંકઈ લઈ  ય (-માની લે. જેમ કે) અહ  કહે 
છે કે,  ુ નયનો  વષય જે સા ાત્  ુ  આ મા તેની પ્રા ત થઈ નથી એટલે 
'એકલો  યવહાર છે અને  ુ તા તો નથી આવી'—એમ અથ કર  નાખે. ભાઈ ! 
'એકલો  યવહાર જેને  છે અને  ુ   ( ય)ના આ યથી સ ય દશન- ાન થ ુ ં
નથી  એવાને  તો—  अपरम े िदा भाव े એવાને—એકલો  યવહારનયનો  ઉપદેશ 

દેવો' એમ કોઈ કાઢ  નાખે (-અથ કર  લે). સમ  ંકાઈ ? 
 ઓહોહો  ! એના—પોતાના  નજ  ૂણ  વ પના એને  મહા ય આવતા 

નથી.  યાં નજર (કરવી છે), જેની  ા કરવી છે, એ તો મહા  ુછે....ચૈત ય 
મહા  ુ છે.  પયાય  તો  સાધારણ  વ ુ—એક  અંશ  છે.  ઓહો  !  (એક) 
કેવળ ાનના અંશો, એવા આનંદના અંશો આ દ એવા એવા તો અનંતા અંશો 
જેમાં પ ા છે ત ેઅંદરમા ંશ ત પ ેઆ ું (ત વ છે). એવો પરમા મા પોત ેઅંદર 
ઝુલે છે.... ડોલે છે. સમ ય છે કાઈ ? એની નજર કરાવવા અને એનો આ ય 
કરાવવા  તેન ે 'સાચો'  કહ ને,  તેન ે ' ુ ય'  કહ ને,  તેને  ' ન ય'  ક ો  (અને 
ુ તા) એની પયાય હોવા છતાં  (તેમ જ)  ુભરાગ આવવા છતાં તેને  'ગૌણ' 

કર ન ે ( યવહાર  ક ો  છે).  ( ુભરાગને)  અભાવ  કર ને  યવહાર  નથી  ક ો, 
'ગૌણ' કર ને  યવહાર ક ો છે. (અને  યવહાર ક ો) તો થઈ ગ ું— યવહાર 
એટલે  અવ  ુ થઈ  ગઈ.  પણ  'ગૌણ'  કર ને  અવ ુ  ક ધી  છે,  'નથી'  કર ને 
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અવ  ુ ક ધી  નથી.  આહાહા  !  કેટ ું  આમાં  સમજે  માણસ  ! 'ગૌણ'  કર ને 
અવ ુ ક ધી છે ને.... એ  ીક-લેટ ન જે ું લાગે, ન સમ ય એન ેતો. સમ  ં

આમા ં?  
ભગવાન—સવ —પરમે ર—પરમા મા— લોકનાથ—તીથકરદેવ—

છે એના  ાનમાં આ માના બે અંશો આ યા છે. (૧) એક  કાળ  વ ુ (અને) 
(૨)  એક  પયાય અંશ.  સમ ય  છે  ?  એમાં  કાળ   વ ુ  જે  છે  તે આ ય 
કરવાલાયક  છે—એમ ભગવાનની વાણીમાં આ ું  છે.  તેનો  ુ ય ઉપદેશ કય  

છે.  એમા ં (કળશના  ભાવાથમાં  એ  વાત)  નીચે  આવશે.  ભગવાનની  વાણીમાં 
(એટલે કે)  જનવાણીમાં વ ુને  ુ ય કર ને— યા થકનયનો  વષય જે  ુવ છે 

તેને  ુ ય  કર ન ે (અથાત્)  ઉપાદેય ગણીને—એ જ  (વ ુ)  'છે'  તેમ  કહેવામાં 
આ ુ ં છે.  ( યારે)  પયાયને—પયાયા થકનયના  વષય( પ)  અવ થાને—
'ગૌણ' કર ને, એને  'નથી'  (એમ ક ું  છે,  કેમ  કે તે) આ ય કરવાલાયક નથી, 
માટ ે 'નથી' એમ  ક ું  છે.  સમ ં  કાઈ  ? —એમ  જનવાણીમા ંઆ ું  છે. 
પરમે ર  લોકનાથ  પરમા મા  સમવસરણમાં  આમ  કહે  છે.  એ  (વાત)  નીચે 

(કળશના ભાવાથમાં) કરશે. 
હવે, એ અથ ુ ંકલશ પ કા ય ટ કાકાર કહે છે : 

उभयनयिवरोधिंसिन    ादाे 
िजनवचिस रम ेय ेय ंवामोहाः । 
सपिद  समयसारं  त े परं   ोित-ै 
रनवमनयपाुणमी           एव ।।४।। 

હવે,  ી   ોક  (પછ ) ચોથો  ( ોક) અહ  આ યો.  ૧૨ ગાથા પછ  

પહેલો  ોક  અહ   આ યો  હવે.  પહેલા  ણ  કળશ  તો  ઉપો  ઘાતના  હતા.  
(૧)  'નમઃ  સમયસારાય',  (૨)  'અનંતધમ ને  દેખાડનાર   સર વતી',  (અને)  
(૩)  'પર પ રણ ત'.....  હવે,  ૧૨ ગાથા થઈને  (પછ ) આ એક  (ચોથો)  કળશ 

આ યો છે.  યાં  ુધી કળશેય અ ૃતચં ાચાય કય  નથી. ૧૨ ગાથાની ટોચ આ 

એક કળશ છે.  
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ન ય અન ે યવહાર—એ બે નયોન ે વષયના ભેદથી પર પર  વરોધ 
છે—વેર  છે.  ુ ં કહે  છે ?  ન ય(નય)  નામ સા ું  ાન  (અને) એનો  વષય તે 
અભેદ છે—એક છે.  યવહારનયનો  વષય—એનો  વષય—ભેદ છે, અનેક છે, 
અ ુ   છે.  સમ ય  છે  કાઈ  ?  ન ય  અને  યવહાર—એ  બે  નયોન ે
વષયના... વષયના ભેદથી.... વષયના ભેદથી પર પર—માંહોમાંહે...  ન ય 
ને  યવહાર—એ બેન ે વરોધ છે... બેમાં વેર છે અથવા  વરોધ છે.  ન ય(નય) 
એમ કહે છે કે ભગવાન આ મા એક છે,  ુ  છે, અભેદ છે,  ન ય છે, સત્ છે. 
યવહારનય એમ કહે છે કે આ મા અનેક છે— ુણ-પયાય(ની અપે ાએ) અનેક 
છે, ભેદ છે, અ ુ  છે, અ ન ય છે—એમ  યવહારનય કહે છે. સમ ં કાઈ ?  

ન ય અન ે યવહાર—એ બે  નયોન ે વષયના  નામ  લ ના ભેદથી 
પર પર—બેયને હ ,  માંહોમાંહે.  યવહારથી  ન ય  વ   છે અન ે ન યથી 
યવહાર  વ   છે. એ  વરોધન ે નાશ  કરના   ‘ યાત્’પદથી  ચ હત..... 
'કથં ચત્'  પદના લ ણવા ું  જે  જન ભગવાન ું વચન....  જન ભગવાન ું 
વચન તેમાં જે  ુ ષો રમ ેછે..... ભાષા દેખો ! વાણીમાં જે  ુ ષો રમે છે.... (તો 
ું) વાણીમાં રમ ું  છે? અહ  તો પયાયમાં રમ ું નથી, રાગમાં (પણ) રમ ું નથી 

અને (તો પછ   ું) વાણીમાં રમ ું છે ? એનો અથ સમજવો જોઈએને ? વાણીમાં 
જે  ુ યપણ ે કહેવામાં  આ ુ ં છે  તેમાં  રમ ું  એ ું  નામ  ' જનવચનમાં  રમ ું' 
કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ?  

જન ભગવાન ું  વચન....  લોકનાથ,  પરમા મા,  તીથકરદેવ  છે એની 
જે વાણી આવી... સો ઈ ોની મ યમાં….. મોટા લોક( પી) આભના થોભ જેવા 
અધલોકના  વામી  ઈ ોની—દ ણના  ( વામી)  શ ે ,  ઉ રના  ( વામી) 
ઈશાન  ઈ   એવા  ઈ ોની—સમ માં  ુની  વાણી  છૂટ .  એ  વાણીમાં  એમ 
આ ું.... —એ કહે છે જુઓ ! જે  ુ ષો એમાં—વાણીમાં કહેલા ભાવમાં રમ ે
છે.... એમ.  (—પ્ર ુર  પ્રી ત સ હત અ યાસ કરે  છે) એટલે  કે એમાં  કહેલા 
ુ ય ભાવની  ી ત સ હતનો અંદર અ યાસ કરે છે.... સમ ય છે ?  

ુ ષો  રમ ે છે  તે  ુ ષો  પોતાની  મેળે  (અ ય  કારણ  વના) 
મ યા વકમના ઉદય ુ ંવમન (કરે છે)—થઈ  ય છે. અહ  નીચે (-ભાવાથમાં) 
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ુલાસો  કરશે  કે  ભગવાનની  વાણીમાં  યા થકનો  વષય  ' ુ ય'  કર   અને 
પયાયા થકના  વષયને  'ગૌણ'  કર ને  કથન કરવામા ંઆ ું  છે. એવી  ર તે—એ 

ર ત ે જે  કોઈ  ાણી....  ભગવાનના  વચનમાં  ઉપદેશ આ યો  કે  પયાય  અનેક, 
અ ુ   છે એને  'ગૌણ'  કર ને  (અન ે કાળ   ય)  એક,  ુ ,  ન ય,  સ ય, 
અભેદ  છે એને  ' ુ ય' કર ને.... એમ ભગવાનની વાણીમાં આ ુ ં છે. (તો) એ 

ુ યનો જે આ ય કરે છે તેને  મ યા વ ુ ંવમન નામ  મ યા વનો નાશ થઈ  ય 
છે. સમ ય છે કાઈ ? 

જન ભગવાન ું વચન તેમાં જે  ુ ષો રમ ેછે....  યો! એનો અથ એ 

છે કે વાણીમાં જેની  ુ યતા ક ધી તેમાં રમે છે એમ. વાણીમાં  ુ ય-ગૌણ ભાવ 
જે  આ યા...  ુ યપણ ે ભગવાન  ૂણાનંદ  ચૈત ય ય  આ ુ ં અને  ગૌણપણે 
યવહારનયનો  વષય પયાય,  રાગા દ આ યા. એવા  ુ યમાં.... ભગવાન ે જેન ે
ુ ય  ક ો એવો  જે  ય વભાવ  છે— ુ  આનંદ  ાયકભાવ  છે—એમાં  જે 

એકા   થઈને  અ યાસ  કરે  છે....  એમા ં રમવાનો  જે  અ યાસ  કરે  છે  તેને 
અ પકાળમા ં મ યા વનો નાશ થઈ  ય છે. સમ ં કાઈ ?  

પોતાની મેળે...એટલે ? એને  મ યા વનો નાશ કરવાનો  ય ન (- વક પ) 
કરવો  પડતો  નથી.  એન ે તો....  ભગવાનની  વાણીમાં— લોકનાથ  પરમે રની 
વાણીમાં—જે  યા થક-પયાયા થકનયનો  વષય કર ને (સ હત ઉપદેશ આ યો, 
તેમાં)  ુ યપણ ે યા થકનયનો  વષય ક ો એવો જે ભગવાન આ મા છે એમાં 
જે એકા તાનો અ યાસ કરે છે, એને  મ યા વકમ—પોતાના ટા ા  વના એની 
મેળાએ—ટળ   ય છે.  ાનચંદ  ! કહો, સમ ય છે કાઈ ? 

મ યા વ ું  ઝેર...  ભગવાન  આ મા....  પરમા માની  વાણીમાં  આ ું.... 
લોકનાથ પરમે રોએ—અનંત તીથકરોએ—કેવળ ઓએ—આ આ માના બે 

નયોમાં  યા થક(નયના  વષય એવા)  યને ' ુ ય' કર ને ઉપદેશ કય  છે (અને 
પયાયા થકનયના  વષય  એવા)  પયાયને  'ગૌણ'  કર ને  કહ   છે.  એને  (-એ 

ઉપદેશને) સાંભળ ને ભગવાન ેકહેલાં  યનો એટલ ે કે વ ુ  ૂણ  ુ   ય  છે 

એનો જે અ યાસ કરે છે.... એના તરફની સ ુખતાને સેવ ેછે એને, એના  ય ન 
વના,  મ યા વ(કમ)ના પરમા   યાં  નાશ થવાને લાયક હોય  છે  (એ ું)  વમન 
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થઈ  ય છે.  'વમન'  કેમ ક ું ? વ ુ ં(-વમન કરે ું) ફર ન ેમાણસ ખાય નહ  

એમ  મ યા વ ગ ું એ ફર ન ેઆવે નહ—એમ કહે છે. આહાહા ! સમ ય છે 

કાઈ ?  
ભગવાન આ મા  ૂણ ચૈત ય બબ છે. એ  ય વભાવ— ુવ વભાવ— 

ાયકભાવ—છે એને (એટલ ેકે)  ુ નયન ે(-તેના  વષયને) ભગવાન ે ુ ય કર  

અથવા  યા થકનયને  (-તેના  વષયને)  ુ ય  કર ....  ( યા થકનય =  ય + 
અ થક+નય) =  ય એટલે વ ુ, (અ થક એટલે) એ ુ ંજેન ે યોજન છે (અને 
નય એટલે) એ ું  ાન.  (તો) એના  વષયને  ુ ય  કર ને  ત ે 'આદરણીય  છે'— 

એમ કહેવામાં આ ું છે....  યો, વીતરાગની વાણીમાં એમ આ ું છે. સમ ં 
કાઈ ? (અ ાનીને) આમા ંવાંધા છે. 'વીતરાગ ેતો બેય નયો ક ધી છે’— એમ તે 
કહે  છે.  (માટ)ે  ‘બેય  નયમાં  રમ ું'.  જુઓ  !  આમા ં એમ  આ ું  કે  નહ   ? 
(અ ાની કહે છે:) ‘ જનવચનમાં બેય નયો આવી છે (અને) બેય નયોમા ંરમે તો 
સમ કત થાય—એમ કહે છે જુઓ ! આમાં’. 

ોતા : વીતરાગનો માગ અનેકાત માગ છે ને ? 
ૂ ય  ુ દેવ ી  : અનેકાતમાં  રમ ું  (-રમવા ુ ં હોય)  તો શી  ર તે  રમે ? 

(કોઈ)  પયાયમાં  (પણ)  રમે  અને  યમાં  (પણ)  રમે—બેય  શી  ર તે  થાય  ? 
સમ  ંકાઈ ? આમાંથી (-આ  ોકમાંથી) કહે છે આ લોકો–પં ડતો. આ ુ ં
છે—છાપામાં આ બ ું આવી ગ ું છે કે 'िजनवचिस रम'े—બેય નયોમાં રમે તેને 
સમ કત થાય (અને)  મ યા વ  ય. એનો અથ કે (બે નયોમા ંરમ ું, પર ુ)  બે 

નયોમાં રમે શી ર તે ? (કોઈ)  વક પ અને પયાયમાંય એકા  થાય અને  યમાંય 
એકા  થાય—એવા બે (ભાવ  ું એકસાથે એક  વમાં રહે ?) કઈ એક  યાનમાં 
બે (તરવાર) રહે ? (ના).  ું થાય ? જગતન ેસ ય મ ુ ંનથી અન ેસ યના કાળ 

આ યા  યારે માળા ઉ ટા— ધા પ ા. ભા યશાળ  સવળા પ ા. આહાહા ! 
એ અવળ  ગણ ી ગણાય નહ . 

અહ  તો કહે છે, ભગવાનની વાણીમાં (આમ આ ું છે—એમ) આચાય 
મહારાજ કહે છે હ .  જનવચનો.... ' જનવચનો'નો અથ વીતરાગી વચનો. તો 
વીતરાગી વચનો એટલે ? એમા ં(-જેમાંથી) વીતરાગભાવ  ગટ થાય તેવી વાણી 
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આવ ે તે ું  નામ  વીતરાગી  વચનો  છે.  જેમાં  (-જેનાથી)  રાગ  ગટ  થાય  તે 
'વીતરાગી  વચનો'  કહેવાય  ?  (ના.) આહાહા  !  પાઠમાંથી  લે  તો  હ .  (જો  કે) 
ુલાસો તો કરશે. પાઠમા ંએમ છે કે 'िजनवचिस रम.े..' એમ છે ને ?  જનવચન 

કેવા હોય ?  
'વચના ૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ  ૂળ; 
   ઔષધ  જે  ભવરોગના,  કાયરન ે તકૂળ.' 

( ીમ  રાજચં  દોહરા, ૧૭ વષ પહેલાં) 

સમ ય  છે  ?  'કાયરન ે તકૂળ'—ભગવાનની  વાણી  (સાંભળતા) 
કાયરના  કાળ   કપ ે છે.  ‘વચના ૃત  વીતરાગ....  વચના ૃત’...  દેખો  !  વાણીને 
પણ  વચના ૃત  ક ધી  છે.  કારણ  કે એ ું  વા ય અ ૃત(સાગર આ મા)  છે  ને  ? 
‘વચના ૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ  ૂળ...’ એમા ં(-વીતરાગના ંવચના ૃતમાં) 
રાગ  ૂળ  છે  ને અ ુ તા  ૂળ  છે—એમ  ક ું  છે ભાઈ ? એની—પરમા માની 
વાણીમાં...  પરમ  શાંતરસ  આ મા  આનંદ( વ પ  છે  એ  તરફ)  ઝુકાવ  કર ને 
વીતરાગતા  ગટ કર—એવી વીતરાગની વાણી આવી છે. અનંત તીથકરો, અનંત 
કેવળ ઓ, અનંત સંતો (થયા) એમની વાણી આ આવી છે. (તેઓની) વીતરાગી 
વાણી  છે. વીતરાગી વાણી એટલ ે?  જેમાં  (-જેનાથી) વીતરાગભાવ  ગટ થાય 
અને  જે ું  યેય  (-વા ય)  ૂણ વીતરાગ વ ાનઘન  (આ મા)  હોય. સમ ય  છે 

કાઈ ? આહાહા !  
ભગવાન  આ મા  વીતરાગ વ ાનઘન  જ  છે.  એવા  વીતરાગ વ ાનઘન 

(આ મા)માં રમતાં વીતરાગ વ ાનદશા  ગટ થાય એ સ ય દશન,  ાન ને ચા ર  

છે—એ  પણ  એક  વીતરાગી  જ  પયાય  છે.  ભગવાનના  ઉપદેશમાં  આ  ગટ 
કરવા ું આ ુ ં છે.  રાગ- ષે અન ે વક પો  તો અના દથી  કરતો  (જ) આવે  છે. 
(હવ ેજો ભગવાનના ઉપદેશમાં) એ ું એ  (કરવા ું)  કહે, તો તેને  (ન ું)  કરવા ુ ં 
ુ ં? (ઉપદેશ સાંભળ ને પણ) ન ું  ુ ંક ુ (-કરશે) ? એ (રાગ- ષે અને  વક પો) 

તો  કયા  જ  કરે  છે— ુ ય-પાપ,  રાગ- ષે,  દયા-દાન,  ત- વક પ  (આ દ) 
પરલ ી બધા  ન મ ભાવ કયા જ કરે છે. ભગવાનની વાણીમાં બી  કરતાં ન ુ ં
ુ ંઆ ુ ં? બી  અ ાનીઓ કહે એવી ને એવી વાણી વીતરાગની હોય ?  
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ભગવાન સવ  અને  વીતરાગ  થયા,  ૂણાનંદની  ા ત  થઈ અને  વાણી 
નીકળ . એ વાણી  (છૂટ ેએવી  કૃ તનો)  બંધ  યારે સાધકભાવમાં  પ ો હતો 
યારે, ‘ ુ   ૂણાનંદ હુ છુ’ એવી  તીત અને ભાન (સ હત),  વક પ ઉ ો હતો 
કે  ' ૂણ  થા ...  ૂણ  વીતરાગ  થા ...'—એવો  વક પ  હતો.  (તો)  ત ે વક પ 
(કાળે) એવા પરમા  બંધાઈ ગયા કે એ પરમા ના ( ન મ ે) એવી વાણી આવે 
કે વીતરાગતા  ગટે—એવી વાણી આવે એમાં. સમ ય છે કાઈ ? પહેલાં  યારે 
ભગવાન ેતીથકરપ ં બાં ું હ ું,  યારે પોતાના આ માના  ુ   ય વભાવ ઉપર 

ુ ં પ રણમન  હ ું—વીતરાગી  ,  વીતરાગી  ાન  (અને)  વીતરાગી 
(ચા ર નો) અંશ તો  ગ ો હતો. હવ ે' ૂણ થા '—એવો  વક પ આ યો. તો 
' ૂણ  થા '—એ  વક પના  (કાળ)માં  એવા  પરમા   બંધાઈ  ગયા  કે  ૂણ 

થવાના— વીતરાગ થવાના ભાવ જ વાણીમાં આવે, બીજો (ભાવ) આવે નહ . 
એ  લાવ ે ાં  (-કેવી  ર તે)  ?  ભગવાન  ાં  લાવે  છે  અને  કરે  છે  વાણીને  ? 
નવનીતભાઈ ! આહાહા ! સમ ં કાઈ ? 

ઘણા  વષ   પહેલાં  ‘આ મ સ ’  (ઉપરના  વચન)માં  ક ું  હ ું,  એ 

‘આ મ સ ’  (ઉપરના  વચન)માં આ ુ ં (છપા ું)  છે. સં દાયમાં  (પણ)  ક ું 
હ ું. ભાઈ ! વીતરાગપણાની વાણીમાં.....  યારે તીથકરપ  ં( કૃ ત) બાં ું એ 

કાળે  તો  એનો  વક પ એવો  હતો  કે  'હુ  ૂણ  થા '  અથવા  બહારથી  લો  તો 
'જગતના  વો  વીતરાગધમને  પામે.'  પણ  એ  આ ુ ં એ,  એ ુ ં એ  આ ું. 
વીતરાગ  એટલે  રાગ  ર હત  ધમ  (અને)  એવા  નદ ષ  ધમને  (બધા)  પામે.  ‘હુ 
નદ ષતાન ે ૂણ ક  (અને) જગતના  ાણી  નદ ષ ધમને પામે’.—એવી  તનો 
વક પ, આ મ ૂ મકામા ં રમતા એને  (-સાધકને),— આ યો.  તો એ  વક પ ુ ં
એ ું  ન મ   થઈને  (-પામીને)  પરમા   એવી  જ  તના  બંધાય,  કે  જેમાં  
(-જેનાથી)  વીતરાગ  તરફ  એ ું  લ   ય  અને  વીતરાગી  પયાય  ગટ  
થાય—એવી જ વાણી એમાં હોય.... આહાહા ! વાણી એવી હોય જ. ભાઈ ! 
આ (રાગપોષક વાણી) ન હોય. સમ ં ? 

આ ગજ ુકુમારની વાત ભાઈ ! આવી હતી ને એક ફેર  ? આ તો ૭૨ની 
સાલની વાત છે હ . 'એવી વાણી ન હોય'—(એમ મ) ક ું. આ (વાત) અંદરથી 
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આવી  હતી. આવી  (ભગવાનની)  વાણી  ન  હોય  કે....  ભગવાન ે (એમ)  કહે ું 
(નથી) કે.... સમ ય છે? ‘અ યારે આપણ ે ુ ષાથ (કર  શક એ) નહ ... કાળ 

પાકશ ે યારે ( ુ ષાથ) થાશે, હમણા ંનહ  કર  શક એ’.એમ વાણી ન હોય....એ 

આગમની વાણી એવી ન હોય. ‘આ તમાર   વ છદની વાણી છે’—(એમ) ક ું 
(હ ું).  આ  તો  અંદરથી  આ ું  હ ું.  ૭૨ની  સાલ,  બાવન  વષ  થયા.  ફાગણ 

માસ.... 'આ (ભગવાનની) વાણી આવી ન હોય. આ કોણે કહ  વાણી ?  ાંની 
આ વાણી આવી ?’ ભાઈ ! એની  (-ભગવાનની આવી) વાણી ?  

આ ગજ ુકુમારનો દાખલો આ યો હતો ત ે દ’ હ ...., આ ગજ ુકુમારનો 
દાખલો (આપેલો). લગભગ ફાગણ  ુદ તેરસ હતી, (સંવત) ૭૨, રા ે–રા ે. આ 

ગજ ુકુમાર  ભગવાન  પાસે  સાંભળવા  ગયા  (- ય  છે.)  ણ  ખંડના  ધણી 
ીકૃ ણ જેના બંધવ છે (અને) જેન ે( ી કૃ ણે) ખોળે બેસા ા છે હાથીના હોદે, 

ત ેભગવાનના દશન કરવા  ય  છે.  (તેમ ું)  ુકુમાર  ( ુકોમળ) શર ર  છે.  યાં 
(સં દાયમાં)  એની  નાની  મર  ગણે  છે.  ુકુમાર  શર ર  છે  (અને)  ખોળામાં 
બેસાડ ન ે (ભગવાનની  વાણી  સાંભળવા)  ય  છે.  એમા ં એક  સોનારની  
(-સોનીની) બહુ  પાળ  દ કર  દડ ેરમે છે. એટલ ેઆને—કૃ ણન ે વચાર થયો કે 
આ  ક યા આટલી બધી  પાળ   છે  તો  મારા  ગજ ુકુમાર  માટ.ે...  (તેથી  કહે:) 
'અંતઃ ુરમાં છોડ  દો—લઈ  ઓ.' ( ુરાણમાં) અંતઃઘરમાં' (શ દ) આવે છે, 
અંતઃઘર. ' વ, એને અંતઃ ુરમાં લઈ  વ ગજ ુકુમાર માટ.ે' એના (-દ કર ના) 
પતા પાસે ગયા તો, (તે કહે:) ‘ઓહોહો ! ધ ય ભા ય અમારા ભાઈ ! કે રા  

આ....'  (ગજ ુકુમાર)  અહ યા  ભગવાન  પાસે  સાંભળવા  ય  છે  (અને) 
સાંભળતા  યાલો  (- ુ ષાથ)  ફાટ   ય  છે.  'મહારાજ  !  ઈ છા મ... આપની 
આ ા હોય તો હુ  ુ નપ  ંલેવા માં ું છુ. હુ માર  માતાની આ ા લેવા   છુ.' 
માતાની આ ા લેવા  ગયા  (અન ે કહે:)  ‘માતા!...’  દેવક ને  ક ું:  'માતા  !  ર  

આપો મા. ફર ન ેમા નહ  કર એ હવ ેઅમે. ફર ન ેભવ અમારે નથી. માતા ! ર  

ો.  અમે  ુ નપ ં....'  (માતા)  કહે  :  'બેટા  !  ....’  ગજ ુકુમાર  (-કે  જેના) 
ુંવાળા શર ર છે—હાથીના તાળવા અંદર કૂણા ને લાલ છે એવા જેના શર ર છે. 

(તેથી  માતા  કહે  :)‘બેટા  !  ુ નપ  ં કેમ  કરશો  ભાઈ  ?’  (ગજ ુકુમાર  કહે:) 
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'માતા ! એમ ન કહો...' સમ ય છે ? (ગજ ુકુમાર કહે :) 'માતા ! અમન ેર  

આપો હ . હવ ેઅહ યા  ાંય અમન ે ચેન પડ ુ ં નથી....  ાંય અમને, આ મા 
સવાય, ચેન પડ ુ ંનથી.' (માતા) ર  આપ ેછે (અન ેગજ ુકુમાર) દ ા લે છે. 
(તો પછ ) ‘અરે ! વાણી કેવી સાંભળ  હશે એણે (ગજ ુકુમારે) ?’ ભાઈ ! ‘કેવી 
(વાણી) સાંભળ  હશે ? ન હ, હમણાં તારે નહ  થાય, અમે દ ઠુ તે  દ’ થશે. ( ું) 
એવી વાણી ક ધી હશે આ (ભગવાને) ?’ (એમ મ) ક ુ ંહ ું. સમ ય છે કાઈ ? 
ભીખાભાઈ ! એવી વાત છે. બાપા !  

જે  દશાએ  સહ સંચયા, એ રજુ લાગી તરણા; 
એ ઊભા તરણા ં ુકશે, એને  નહ   ચરે  બકરા (હરણા)... 

યાં  સહની ગજના  (સમાન)  વીતરાગની  (વાણી) આવી....  જુઓને  ! 
કાલે  ( વચનસાર  ઉપરના  વચનમાં)  આ ું' ુંને  ભાઈ  !  'જોર ું'  નહો ુ ં
(આ ું) ? હમણાં  ૂ ુ ંહ ું મ કે આ ( વચનસારના ૨૨મા)  ોકમાં 'अनीच'ै 
શ દ  છે.  અ ૃતચં ાચાય  (કહે  છે  કે)  ‘અમાર   જોરદાર  વાણી....બળવાન 
વાણી....બળવાન અવાજ અમારો....છે’.  (ભલે)  પાંચમો આરો  છે,  પણ  ા ત 
થશે. ‘આજે જ  ા ત કર’—એમાં એમ આ ું છે.  વચનસારમાં છે લો (૨૨મો 
કળશ) છે. ક ું આ 'બળવાન'નો અથ (-શ દ)  ું છે સં કૃતમા ં? 'अनीच'ै શ દ 
છે.  નીચો અવાજ  નહ ,  (પણ)  ચો અવાજ....  (અ ૃતચં ાચાય  કહે  છે  કે) 
‘બળવાન—જોરથી અમે કહ એ છ એ કે, ભગવાન આ મા અખંડાનંદ (છે તેની) 
ા ત આજ જ કર... આજ જ કર. વાયડા હોય ત ેવાયદા કરે’.  

એવી ગજ ુકુમારે વાણી સાંભળ , દ ત થયા અને આમ માં ું  કે...... 
પાઠ, એ વખત ેએ યાદ હતોને ? .......... (ગજ ુકુમાર કહે છે :) 'નાથ ! તમાર  

આ ા હોય તો, આ મહાકાળ  ા રકાના  મશાનમાં અ મ લઈન ે બેસી  .' 
‘અ મ’ એ છે લી  ભ ુની પ ડમા છે બારમી. બારમી  ભ ુની પ ડમા છે. ........ 
' ુ  !  આપની  આ ા  હો  તો.....'  અરે  !  પણ  રાજકુમાર  આજે  (વાણી 
સાંભળવા) નીક ો ને આજ ચા યો  મશાનમાં ! 'આપની આ ા......' ભાઈ ! 
આમ શ દ છે. ભગવાનની વાણી આવી કે '....... દેવા ુ યા ! જેમ  ુખ ઉપજે 

એમ કરો. मा ूितबधं...  તબંધ કરશો નહ .  વ' .... ....માં એમ છે.  
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ત ે દ’ આ આ ુ ં હ ુ ં અંદરથી  યો.  (કે  ું) આવી  ભગવાનની  વાણી 
(સાંભળે)  ને  કે  દ’  મો   ય  (-થશ ેએમ)  ુ નપ  ં લઈન ે (માને)?  ુંવાળા 
(જેના) શર ર  (છે એવા) ગજ ુકુમાર.... હાથીના તાળવા અંદરના  (કુણા હોય 
છે). આપણાય (તાળવા) કુણા હોય છે, (પણ) હાથીન ે(તાળ ું) બહુ લાલચોળ 

(ને)  કુ ં  કુ ં  માખણ જે ું  હોય  છે.  (ગજ ુકુમાર ું)  તો એ ું આ ું શર ર  છે 

અને જેણે...... અને આ (ગજ ુકુમાર) એકદમ  દ ીત (થઈ ગયા). આહાહા ! 
યારે (-તેથી) એનો (-દ કર નો) બાપ મારવા  ય છે ને ? મારવા  ય છે બીજે 

દ'.... સમ ય છે ? (અન ેગજ ુકુમારને માથે) અ   ૂક . ખલાસ થઈ ગ ું, 
(બહારમા ં શર ર  બળે  છે  ને  પોતે)  યાન....  યાનમાં  મી  ગયા.  (કેવળ ાન 
પા યા). (મ) ક ુ ં :  'ભગવાનની વાણી  કેવી આવી હશ ે કે ત ેજ  ણ ે ુ નપ ં 
લઈન ે કેવળ  પા યા  ?'  સમ ય  છે  ? એ  કાયરોની  વાણી  ન  હોય  યાં.  ‘એમ 
થશે...  નહ   થાય...  ૂળ  થાય...  આ  ુ ં ?  (-આ  તે  કેવી  વાણી)  ?  હ જડા 
જેવી—પાવૈયા જેવી વાણી છે’, ક ું.  .... પછ  તો જર  બોલાય  યારે....એમ 
ક ું,  ભાઈ  !  ‘આ તો  અનંત  સંસાર  ભગવાને  દ ઠો  લાગ ે છે  તમારો.  (તમાર  

વાતમાં) મેળ ખાતો નથી’.  
આહાહા ! જુઓ ! આ  જનવચન !  જનવચનમાં વીતરાગતા  ગટ થાય. 

—ત ેવીતરાગની વાણી. 'રાગ કરો અને રાગ રાખવા જેવો છે'—એ વીતરાગની 
વાણીમાં હોઈ શકે નહ . આહાહા !  યાં (- યારે) એ ક ું હ ું ભાઈ ! ‘તો (જો 
વીતરાગની વાણીમાં  'રાગ કરવા ું' આવે તો) અ પ (પ ં) ને  રાગ ટાળ ન ેએ 

વીતરાગ  ને  સવ   કેમ  થયા  ?  (પોતે)  અ પ (પ ં)  અને  રાગ  ટાળ ને  સવ  

વીતરાગ થયા, (તો) એની વાણીમાં સવ  ને વીતરાગ થવાની જ વાણી (-વાત) 
આવે’. સમ ં કાઈ ?  

એ અહ  કહે છે  દેખો ! જે કોઈ વીતરાગની વાણીમાં આવેલા ભાવો(માં 
રમે  છે)....  જે  વ ુ  ભગવાન  વીતરાગ વ ાનઘન  છે....  વીતરાગી  પયાય  ન ે
કેવળ ાન  થાય  છે  એ  ાંથી આવે  છે  ?  અંદરમાં  દળમા ં (પયાયો)  પડ   છે. 
વીતરાગ વ ાનઘન  જ  આખો  ુ  પ ો  છે  એનો  આ ય  કરવો—એ 

વીતરાગની  વાણી  છે  અને  એનો આ ય  કરતાં  વીતરાગદશા  ગટ  થાય—એ 
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વીતરાગની આ ા છે. રાગ વ ચ ેઆવે એ  ણવાલાયક છે, આદરવાલાયક છે 

નહ . સમ ં કાઈ ?  
આવી વીતરાગની વાણીમાં જે રમે છે એટલે કે (તેમાં) કહેલા ભાવમાં (રમે 

છે)....  એમ.  ુલાસો  નીચે  કરશે  કે બ ે નયોમાં,  પ્રયોજનવશ  ુ યા થક 
નયન ે ુ ય કર  તેને  ન ય કહે છે. (-એમ) ભાવાથમાં કહેશે. (અહ ) કહે છે, 
જે  ુ ષો.... ભગવાને કહેલા ભાવમાં.... એમણ ે(-ભગવાને) તો વીતરાગભાવ 
વણ યો છે. ( ૂ મકા અ ુસાર) રાગભાવ હોય એને ' ણવાનો' ક ો છે..... એ 

તો ૧૨મી (ગાથા)માં આ ું. (પણ  ગટ કરવા ુ ંતો) વીતરાગભાવ  ગટ કરવા ુ ં
ક ું છે, કેમકે આ મા જ વીતરાગ વ પ છે. સમ ય છે કાઈ ?  

' જન સો હ  હૈ આ મા, અ ય સો હ  હૈ કમ; 
   યે  વચનસ ે સમજ  લે,   જન  વચનકા મમ.' 

સોભાગભાઈ  !  ભગવાન  આ મા....  પરમે રે  ક ું— લોકનાથની 
વાણીમાં આ ું  .... અહો  !  (૧)  વીતરાગની વાણી વીતરાગતાને  ગટ  કરવાન ે
માટ ે જ  હોય  છે  અન ે (૨)  વીતરાગભાવ  રાખવાન ે માટ ે હોય  છે  અને  (૩) 
વીતરાગભાવની  ૃ  કરવા માટે હોય છે. સમ ં કાઈ ? એવી વાણીમાં કહેલો 
જે ભાવ છે એમાં જે રમે છે તે....  મ યા વકમના ઉદય ું વમન કર ને..... યો ! 
એ  મણાનો નાશ કરે છે. એ  મ યા વ 'કમ' શ દ ભલે વાપય  છે.... સમ ય 
છે? એના ઉદય ું વમન કર ને.... (એમ ક ુ ં છે, છતાં) ઉદય ઉપર   નથી, 
વભાવ ઉપર છે.  

આ અ તશય પ પરમ યો ત પ્રકાશમાન  ુ  આ માન ે ુરત દેખે જ 

છે.  દેખો  !  દેખે  જ  છે. આહાહા  ! આ અ તશય પ  પરમ યો ત.....  ૂય 
આ દ,  ચં   આ દ,  અ   આ દની  યો ત  સવાય  આ  તો  કોઈ  અ તશય 
પરમ યો ત છે ભગવાન (આ મા). સમ ં કાઈ ? આ  ૂય  યો ત કહેવાય, 
ચં  ( યો ત) કહેવાય, અ  ( યો ત) કહેવાય, ર નની  યો ત કહેવાય ને ? 
માણેક-મોતીનો  તો  કાશ  કહેવાય.  (પણ)  એ  બધીથી  આ  જુદ   અ તશય 
પરમ યો ત  છે—આ  તો  અ તશય  પરમ  ચૈત ય  યો ત  છે.  અ તશય પ 
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પરમ યો ત....  દેખો  !  એક  તો  'અ તશય'  શ દ  વાપય   (અને)  વળ  

'પરમ યો ત' (કહ ).  
પ્રકાશમાન એવો  ુ  આ મા એને  ુરત જ અ ુભવે છે.  ુરત દેખે જ 

છે એટલે કે અ ુભવ ેછે—સા ાત ્અ ુભવ ેછે એમ કહે છે. 'ई' છેન ેશ દ ? 
એનો અથ  છેને  ?  ई  एव.... 'ई' એટલે અ ુભવ ે છે.  'ई'—જો ું, 
અ ુભવ ું. ભગવાનની વાણીમાં એ જ આ ુ ંહ ું કે પરમા મા  ુ  ચૈત ય ય, 
વીતરાગ વ ાનઘન  છે  (અને)  તેન ે ુ ય  કર ને,  અમે  તેને  'આદરણીય'  કહેવા 
માગીએ છ એ. પયાયન ેઅને રાગન ે'ગૌણ' કર ને, એનો આ ય કરાવવા માગતા 
નથી. (તેથી તેને) 'નથી' તેમ ક ું. આ ર ત ેજે રમે છે ત ેસા ાત્ આ માના  ય  

મ ત– ુત ાન  ારા  ય   અ ુભવ  કર   આનંદનો  અ ુભવ  કરે  છે.  કહો, 
સમ ં કાઈ ? (અ ાનીને શ દના) અથમાં હજુ વાંધા છે  યાં  એના ભાવમાં 
તો  ાંય રહ  ગયો. (શ દના) અથ કરવામા ંવાંધા— ‘ઘરના અથ કરે’, (પણ) 
એમ ચાલે કઈ ? આ તો પરમા માની પેઢ  છે.  

કેવો છે સમયસાર પ  ુ  આ મા ?  દેખો ! એ ‘ ુ ા મા  ા ત થયો’ 
યારે એનો અથ  થયોને  ?  કે  ુ ા માની  ુ યતાથી ભગવાનનો  ઉપદેશ  હતો. 
આહાહા !  કેવો  છે ભગવાન આ મા  કાળ   ય  ુ  ? નવીન ઉ પ  થયો 
નથી.... એ તો છે (અને) 'છે'ની  ા ત થઈ છે એમ કહે છે.  ા તની  ા ત થઈ 
છે. સમ ં કાઈ ? નવીન નથી ઉ પ  થયો. પહેલાં કમથી આ છા દત હતો 
તે પ્રગટ  ય ત પ થઈ ગયો....પયાય ુ માં ઢકાઈ ગયો હતો, ત ે ય ુ માં 
ગટ  થઈ  ગયો—એમ  કહે  છે.  સમ ં  કાઈ  ?  એક  અંશ  અને  વક પની 
ચમા ં તા   ત વ  જે હ ું  તે  ઢકાઈ ગ ું  હ ું.... એક અંશ વતમાન  વકાસનો 

અને રાગ—એની  ચમા ંતા  ત વ ઢકાઈ ગ ુ ંહ ું. એ, વ ુનો આ ય કરતાં 
ગટ થઈ ગ ું.  ગટ એટલે  કે 'છે' એવો  ગટ થયો. એ ( કાળ  આ મા) તો 

હતો જ તે. સમ  ંકાઈ ? 
વળ  કેવો છે ? સવથા એકાત પ કુનયના પ થી ખં ડત થતો નથી.... 

'એકાત'  કોઈ માનનારા—સવથા એક જ માને, સવથા અનેક જ માને; સવથા 
સત્ જ માને, સવથા અસત્ જ માને; સવથા  ુ  જ માને, સવથા અ ુ  જ 
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માને;  સવથા  અભેદ  જ  માને,  સવથા  ભેદ  જ  માને.—એવા  કુનયના  પ થી 
ખં ડત  થતો  નથી.  એવા  કુનયના  કહેનારાઓથી  આ  વ ુને  બાધ  આવતો 
નથી— નબાધ  છે.  સમ  ં કાઈ ? એવો ભગવાન આ મા  યથી  ુ   છે, 
પયાયથી અ ુ  છે;  યથી એક છે, પયાયથી અનેક છે.—(એમ) જે ું  વ પ 
છે તે ુ ં ગટ થઈ  ય છે. કુ ુ તઓના એકાતવાળાથી (-એકાત અ ભ ાયથી) 
ત ેખં ડત થઈ શક ુ ંનથી. કહો, સમ  ંઆમા ં?  યો ! એટ ુ ંથ ુ ંઆજે.  
                ( માણ વચન  ુ દેવ) 
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પ્રવચન નં. ૩૫ 
ોક - ૪, ૫ 

સંવત ૨૦૨૪, આસો વદ ૧૦,  ુધવાર,  તા. ૧૬-૧૦-Õ૬૮ 
 

સમયસાર,  વ-અ વ  અ ધકાર.  ચોથો  કળશ  છે  એનો  ભાવાથ. 
આ માને— કાળ  વ ુને  ૂતાથ  નામ સ ય  કહ   છે અને  પયાય અને  રાગન ે
અસ ય ક ા ંછે એ ું  ુ ંકારણ છે એનો  વ તાર કરે છે. વ ુ વ પ આ મા એક 
(-દરેક) સમયમા ંએક સમયની પયાય  સવાયનો આખો  ૂણાનંદ  વ પ છે એને 
સ ય ક ો ને એને સ ય દશનનો  વષય ક ો. અને પયાય —જે અવ થા તે—છે 

ખર ,  રાગા દ  છે  ખરા,  છતાં  તેમન ે અ ૂતાથ–અસ યાથ  ક ાં.  કહે  છે  કે 
યા  વાદની  શૈલીમાં  યોજન  સાધવા  ુ ય-ગૌણ ું  કથન  ક ુ  છે.  સમ ં  
કાઈ  ?  ન  સમ ય  ?  દેખો  !  જનવચન  યા  વાદ....  ( યા  વાદ)  એટલે 
‘ યાત્’ એટલે અપે ાએ અને ‘વાદ’ એટલે કહે ું. વીતરાગના વચનો ‘ યાત્’ 
એટલે અપે ાએ અને ‘વાદ’ એટલ ેકહે ું—અપે ાથી કહે ું. 

ોતા : એમા ંહોય ત ેકહે ું કે..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  એમાં  છે  એમ  (કહે ું)....  છે  એમ  (કહે ું),  પણ 

અપે ાથી  (કહે ું). એ  કહેશે— ુલાસો  કરશે.  જનવચન  ( યા ાદ પ  છે).... 
‘ યાત્’=અપે ાથી  (અન ે ‘વાદ’)=કહે ું, એટલે  કે એમાં  (-વ ુમાં  જે)  વ પ 
હોય તેને અપે ા લગાડ ને કહે ું. (પછ )  ુલાસો કરશે. 

યાં  બ ે નયોન ે વષયનો  વરોધ  છે....  ન યનય  અને  યવહારનય 
અથવા  પયાયા થક  નય.  પયાય  એટલે  વતમાન  અવ થાને  ણનાર— વષય 
કરનાર પયાયા થક નય. પયાયા થક નય કહો કે,  યવહારનય કહો (-એકજ છે.) 
(અને)  કાળ  વ ુને  વષય કરનાર  ન યનય કહો કે અભેદ  ૂતાથ(ને  વષય 
કરનાર)  ુ નય કહો (-એકજ છે). એ બે નયોને  વષયનો  વરોધ છે. એટલ ેકે 
એક નય એમ કહે છે.... દેખો ! 

જેમ  કે  :  જે  સત્- પ  હોય  તે  અસત્- પ  ન  હોય....  એમ  લાગ ે છે 

લોકોને. એટલ ેકે પોતે પોતાથી ‘છે’, એ જ પાછુ ‘નથી’.... સત્ છે, ત ેજ અસત્ 
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છે.—(કથનમાં)  વરોધ લાગે  છે. ( યા  વાદ)  વરોધ મટાડ   દેશે. આગળ કહેશે  
ને ! ‘સત્ છે’ એ  યા થકનયની અપે ાએ  ુ યપણ ેગણીન ે‘સત્ છે’ એમ ક ું 
છે. અને  ‘અસત્  છે’ એ પયાય આ દ એમાં— કાળ માં નથી અથવા પરવ ુ 
એમાં (— કાળ માં) નથી એ અપે ાએ ‘અસત્ છે’ (એમ) કહેવામાં આવ ેછે. 
‘સત્ છે’.... વ ુ  ‘છે સત્’ એ  યની  એ  ુ ય કર ને ક ું (કે)  ‘સત ્છે’. 
પયાય ‘અસત્ છે’ એ પયાય એમા ં(- કાળ માં) નથી અથવા બી  ચીજ એમાં 
(- કાળ માં) નથી (એ અપે ાએ ક ું  છે.) એમ (આ ર તે)    જે વ ુ સત્  છે 

એને અસત્ કહેવી એ  વ  લાગે, પણ  વ  છે નહ . એ કહેશે, જુઓ ! 
એક હોય  તે અનેક ન હોય,  ન ય હોય  તે અ ન ય ન હોય, ભેદ પ 

હોય  તે અભેદ પ  ન  હોય,  ુ   હોય  તે અ ુ   ન  હોય  ઇ યા દ  નયોના 
વષયોમા ં વરોધ છે— યાં  જનવચન.... દેખો હવ ે! હવ ેએનો  ુલાસો આવે 
છે—એ શ દો એકસાથે વાંચી ગયા એનો અથ. વીતરાગ વાણી કથં ચત્—કોઈ 
અપે ાએ  વવ ા નામ કહેવા માંગેલ સત્- અસત્  પ.... દેખો !  

(૧) સત્- અસત્  પ..... એમા ંસત્  ને  ુ ય કર ને, પોત ેઆ મા ‘સત ્છે’ 
એમ કહે અને પયાયને ગૌણ કર ને પયાય ‘નથી’ એમ કહે. સમ ય છે કાઈ ? 
‘સત્’  કાળ   વ ુ  છે.  વ ુ વ પ  એ  ‘સત્’  છે  અને  એક  સમયની  પયાય 
‘અસત્’ છે (એટલ ેકે) એમાં ( કાળ  વ ુમાં) નથી. એમાં ( કાળ  વ ુમાં) 
સત્  છે, એમાં અસત્ નથી—પયાય નથી. એમાં ( કાળ  વ ુમાં પયાય) નથી 
એટલેકે  પયાય જ નથી એમ ક ું. એ સત્  ને— વભા વક વ ુને—એની   

કરાવવા  ુ ય (કહ ને)  યોજન.... વ ુ સત્, સામા ય, એક પ છે એની   

કરતાં સ ય દશન નામ ધમદશા થાય છે.—એ  યોજન  સ  કરવા સત્  ને  ુ ય 
કર ન ે‘ ન ય’ ક ો અને અસત્ ને ગૌણ કર ન ે‘ યવહાર’ ક ો. કહો, સમ ં 
કાઈ આમાં—‘ યા  વાદ’માં ?  ‘ યાત્’ અપે ાએ કહે  છે—એમ કહે છે. સત્  ને 
ુ ય કર ને તેને સા ું... સ ય...  ન ય...  ુ નય...  ક ો. અને એક પયાયન ે

અસત્.... એ પયાય પયાય પ ેછે, પણ એમાં (- કાળ  વ ુમાં) નથી તેથી તેને 
અસત્  કહ ને,  ગૌણ  કર ન ે ‘ યવહાર’  ક ો.  યવહાર  એટલે  નથી.  ત ે ુ ય-
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ગૌણ ુ ંકથન  યોજન  સ  સાધવા કહેવામાં આ ું છે. કહો, સમ ં કાઈ ? 
આ તો એકલો  યાયનો  વષય છે બધો.  

જુઓ ! (૨) એક-અનેક પ.... દેખો !  એક પ ક ું.... વ ુ એક પ છે 

એ  યા થક— ન યનયના  ( વષય) ુ ં લ   કરાવવા  (ક ું)...  એક પ ું  લ  

કરાવવા 'એક' ક ું અને (અનેક)  ુણ–પયાય એનામાં હોવા છતાં અનેક એકમાં 
નથી એમ બતાવીને—અનેક અનેકપણ ે છે,  (પણ) એકમાં  નથી એમ  કર ને—
અનેકન ેગૌણ કર ને  યવહાર ક ો. એકને  ુ ય કર ને  ન ય ક ો. સમ ય છે 

કાઈ આમાં ?  
(૩)  ન ય-અ ન ય.... વ ુ  ન ય છે અન ેઅ ન ય પણ છે.  ન ય છે એ 

યા થકનયને  ુ ય  કર ન ે ન ય  ક ો  (અને)  પયાયા થકનયને  ુ ય  કર ને 
અ ન ય ક ો. પણ એ પયાય અ ન ય, એ  ન યમાં નથી. સમ ય છે કાઈ ? છે 

વ ુ  ન ય, અ ન ય—બેય. પણ  ન યને  ુ ય કર  (‘છે’ ક ું) અને અ ન યને 
'નથી' એમ ક ું, પણ અ ન ય અ ન યપણે છે. સમ ય છે કાઈ ? 

કાળ  વ ુ  ન ય  છે....  વ ુ. એ વ ુ  છે એને— યને  ુ ય  કર ને 
' ન ય'  ક ું  (અને) અ ન ય પયાયન ે 'નથી' એમ ક ું. અ ન ય(પ ં)  છે ખ  

પયાયમાં,  પણ  (તેન ે ગૌણ  કર ને)  'નથી' એમ  કહ ને  ત ેઅ ન યપણાને અસત્ 
ક ું હ ું. (અને) એ તો  યને  ુ ય કરવા (ક ુ ંહ ું). સમ ય છે ? એ  ન યને 
ુ ય કરવા, અ ન યને 'નથી' એમ ક ુ ંહ ું.  યા  વાદ શૈલીમાં  યોજન  સ  

કરવા  ન ય  ુ ય ‘છે’ ને અ ન ય ‘નથી, એમ ક ું છે. પણ પયાયમાં અ ન યતા 
છે,  ય ે ન ય છે.—બેય વ ુના  વ પ ુ ંકથન છે. સમ ં કાઈ ? એમ.... 

(૪) ભેદ-અભેદ....  વ ુ  અભેદ  છે  અન ે ભેદ  પણ  છે.  પણ  યોજન 
સ  કરવા અભેદને  ુ ય કર ન ેએ અભેદ 'છે' એમ ક ુ ંહ ું (અને) ભેદ 'નથી' 
એમ ક ું હ ું.... ભેદ ‘છે’, છતાં ‘નથી’ એમ ક ું હ ું. પયાય છે, છતાં નથી એમ 
ક ું હ ું. સમ ં કાઈ ? એ  ુ ય-ગૌણથી ( યોજન)  સ  કરવા (ક ું છે.) 
યા  વાદ શૈલીથી એ બે વ ુના (-ધમમાં), એકન ે ુ ય કર  અને એકન ેગૌણ 

કર ન ેકથન ક ુ છે. જેથી  વરોધ મટ   ય છે આમાં (- ુ ય-ગૌણની શૈલીમાં). 
આમા ં વરોધ રહેતો નથી. ભેદ-અભેદ (બોલ  ૂરો થયો). 
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(૫)  ુ -અ ુ .....  ુ ન ે ુ ય  કર ....  ુ   ય વભાવ.... એકલો 
ુ   વભાવ....-કે જેનો આ ય લેતા શાં ત થાય, આનંદ થાય, એવો  કાળ  

પરમા મા  પોતે  ુ   છે  (અને)  એને  ુ ય  કર ન ે ત ે ‘છે’  (એમ)  ક ું    (અને) 
અ ુ ન ેગૌણ કર ને  'નથી' ક ું. પણ (જેને) ગૌણ કર ને  'નથી' ક ું, (તે)  છે 

ખ . સમ ં કાઈ ?  જેઠાલાલભાઈ ! સમ ય છે આમાં ? 
  ુ -અ ુ પ જે ર તે  વ માન વ  ુ છે.....  દેખ   ! એ ર ત ેપદાથ 

બેય ( પે)  વ માન છે.  ુ ં વ માન છે ? (૧) સત્ છે, અસત્ છે; (૨) એક છે, 
અનેક  છે;  (૩)  ન ય  છે,  અ ન ય  છે;  (૪)  ભેદ  છે,  અભેદ  છે;  (૫)  ુ   છે, 
અ ુ   છે.  તે ર તે કહ ન ે વરોધ મટાડ   દે છે..... જે ર ત ેછે ત ેર ત ેકહ ને... 
કાળ   ( ય)  ન ય  છે,  પયાય અ ન ય  છે;  વ ુથી એક પ  છે,  ુણ-પયાયે 

અનેક પ છે; આ (વ ુ) અભેદ છે, આ (વ ુ) ભેદ  છે; વ ુ  ુ   છે, પયાય 
અ ુ  છે.—એમ એન ે વવ ાથી (એટલ ેકે) કહેવા ધારેલા માગથી તેનો  વરોધ 
મટાડ   દે  છે,  જૂઠ   ક પના  કર ુ ં નથી.  એમાં  (અપે ા  લા  ુ પડતી)  નથી  ને 
ક પના કરે છે એમ નથી. 

 તે  જનવચન....જુઓ ! હવે લી ું....  યા થક અન ેપયાયા થક—એ 

બ ેનયોમાં....જેટલા બધા જોડલા (છે તે) બધા વ ુના છે. (જેમકે)—(૧) સત્-
અસત્, (૨) એક-અનેક, (૩)  ન ય-અ ન ય, (૪) ભેદ-અભેદ, (૫)  ુ -અ ુ . 
છતાં વીતરાગી વાણી વીતરાગપ ં  ગટ કરવા....વીતરાગની વાણી વીતરાગપ  ં

ગટ કરવા  ( ુ ય ગૌણ કરે  છે.)  યા થક-પયાયા થક—એ બ ેનયોમાં..... 
જુઓ !  યા થક- પયાયા થક (નયો) આ યાન ે? (૧) સત્  યા થક છે, અસત ્
પયાયા થક  છે;  (૨)  એક  યા થક, અનેક  પયાયા થક;  (૩)  ન ય  યા થક, 
અ ન ય  પયાયા થક;  (૪)  અભેદ  યા થક,  ભેદ  પયાયા થક;  (૫)  ુ  

યા થક,  અ ુ   પયાયા થક—એ  બ ે નયોમાં,  પ્રયોજનવશ....  યોજનને 
કારણ ે ુ યા થક નયન ે ુ ય કર   તેને  ન ય કહે  છે..... ભાષા  દેખો  ! 
ુ યા થક નયન ે ુ ય કર  તેને  ન ય કહે છે. 

કાળ   ય  ાયકભાવ  ુ   છે  તેને  ુ ય  કર   તેને  ન ય  કહે  છે. 
ન ય કર ને  ુ ય  કહે  છે—એમ ન હ.  ું  ક ું ?  વળ  એમાં  ફેર  ુ ં પ ો ? 
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ન ય  છે  માટ ે ુ ય  છે—એમ ન હ,  ુ ય  કર   તેને  ન ય  કહે  છે.  કેમ ? 
પયાય અસત્  છે,  (તેમાં) અ ુ તા  છે,  (તેથી)  કાળ   વ ુને  ુ ય  કર ને—
એનો આ ય  કરવો  છે  માટ ે ુ ય  કર   તેને— ન ય  ક ો.  નહ   તો  પયાયમાં 
અ ુ તા છે ખર .... છે ખર ....  ન યથી છે.... ખરેખર છે. પણ આન ે( કાળ  

વ ુને)  ુ ય  કર ન ે ન ય  ક ો  અને  પયાયને  ગૌણ  કર ન ે યવહાર  ક ો. 
સમ ય છે કાઈ ? ભીખાભાઈ ! સમ ય છે કાઈ ? જવાબ દેતા આવડે ? 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી :  પહેલા ગભરાય અંદર.  ુ ંકહેશે આ ?  ું કરશે ? પણ 

આ ચાલ ેછે એ વાતમાં  યાય અને કઈ ર ત છે ત ેપકડાય છે ?—એમ કહેવાય 
છે. જે અપે ાએ જે કહેવા માંગે છે તે અપે ા  ું છે એ ું અહ   પ કરણ કરે 
છે એ સમ ય છે ?—એમ કહેવાય છે. સમ ં કાઈ ? 

જનવચન... જુઓ ! અહ   ૂબી આ લીધી છે. ઓલા (-અ ાની) કહે, 
જનવચનમાં  રમે  (એટલે  કે)  યા થક-પયાયા થક,  ન ય-અ ન ય, એક-અનેક 
(આ દ)માં    રમે  તો  સમ કત  થાય.  આ  (પં.  જયચંદ )  કહે  છે  કે  આવા 
જનવચનમાં....  કેવા  જનવચનમાં ?  કે  યા થકન ે ુ ય કર  તેને  ન ય કહે 
(અને)  અવ થા,  રાગ,  ભેદ,  અનેકા દને  ગૌણ  કર ને  યવહાર  કહે.—એવા 
જનવચનમાં  એટલે  કે  અભેદમાં  રમે  તેને  સમ કત  થાય—એમ  કહે  છે. 
ાનચંદ  ! સમ ય છે કાઈ ? ધરમચંદ  ! સમ ય છે  કે ન હ કાઈ ? હા 

પાડ ેછે. ... હા પાડ ેછે. એથી પણ કહે ખરો મામલો ( ૂછે)  યારે (થાય છે-) હ.. 
હ.. થઈ  ય છે જર વાર. 

ું  ક ું  ?  કે આ આ મા  વ ુ  છે એમા ં ન ય  (ધમ)  પણ  છે, અ ન ય 
(ધમ)  પણ  છે; સત્  (ધમ)  પણ  છે, અસત્  (ધમ)  પણ  છે.  (સત્-) અસત્  કઈ 
અપે ાએ છે ? પોતાપણે છે ને પરપણ ેનથી;  યપણે છે અને પયાયપણ ેનથી 
એટ ું  સ   કર ું  છે  અહ .  પણ અ યારે  (૧)  સત્  પણ  છે,  અસત્  પણ  છે;  
(૨) એક પણ છે, અનેક પણ છે; (૩) અભેદ પણ છે, ભેદ પણ છે; (૪)  ન ય 
પણ    છે,  અ ન ય  પણ  છે;  (૫)  ુ   પણ  છે,  પયાય  અ ુ   છે—આમ 
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છે....વ  ુતો આમ છે. હવ ેએને વીતરાગની વાણી  ુ ય-ગૌણ કર ને કહે છે—
યોજન  સ  કરવા એ ર ત ે યા  વાદ ુ ંકથન છે.  

જે વ ુ એક છે, સત્ છે,  ુ યા થક નયનો  વષય છે તેન ે ુ ય કર ને 
ન ય ક ો. નહ તર તો એની પયાય રાગ- ષેની, છે તો  ન ય. કારણ કે  વમાં 
છે માટ ે ન ય.  વમાં ન હોય તેને  યવહાર કહ એ....પોતામાં ન હોય ને પર હોય 
તેને  યવહાર કહ એ. પણ પોતામાં આ બ ુંય છે....સમ  ંકાઈ ? સત્-અસત ્
છે,  એક-અનેક  છે,  ન ય-અ ન ય  છે,  ભેદ-અભેદ  છે—બ ુંય  છે.  છતાં,  એ 

બ ુંય હોવા છતાં, તેમાં  યોજન  સ  કરવા વીતરાગની વાણી આ ર ત ેનીકળે 

છે કે... એમ કહે છે જુઓ ! હા, એમ નથી કહેતાં કે  ન ય-અ ન ય છે ત ેબેયનો 
આ ય  કરો  ને  બેયને  અવલંબો.  (બેયને)  શી  ર ત ે અવલંબે  ?  પણ  કઈ  ર તે 
અવલંબે ? આહ   ન ય ું લ   કરે  ને  વળ  અ ન ય ું  લ  કરે—એમ બેય શી 
ર ત ેથાય ? એટલે આ  ુલાસો  કરવો  પ ો  છે  કે ભાઈ  !  ‘ જનવચનમાં  રમે’ 
એટલે  કાઈ  વાણીમાં  રમ ું  છે  ?  અથવા  જનવચને  ક ાં  યા થક, 
પયાયા થક—એ બેમાં રમ ું છે ?  

ુ ં ક ું  ?  એક  તો  ‘વીતરાગની  વાણીમાં  રમે’—એમ  ક ું.  યારે 
વીતરાગની વાણીમાં  રમ ું  છે— જડમાં ? બી  વાત.  વીતરાગની વાણી  ય 
અને  પયાય—બેયન ે કહે  છે  (અથાત)  (૧)  સત્  અને  અસત્,  (૨)  એક  અને 
અનેક,  (૩) અભેદ અન ેભેદ,  (૪)  ન ય અન ેઅ ન ય,  (૫)  ુ  અને અ ુ  

(આ દ)  કહે  છે.  (તો)  એ  બેયમાં  રમાય  છે  ?  યારે  રમવા ુ ં તો  ક ું, 
વીતરાગભાવ–વીતરાગની વાણીમાં ? એનો અથ એ છે કે બે વ ુ (-ધમ) જે છે 

અંદર (આ મામાં)—(૧) સામા ય ને  વશેષ, (૨)  ન ય ને અ ન ય, (૩) એક ને 
અનેક,  (૪) અભેદ  ને ભેદ,  (૫)  ુ   ને અ ુ ....  (તેમાંથી) એક  ુ ન ે ુ ય 
કર ... (આ મામાં)  કાળ   ુ  ( ય) પણ છે અને અ ુ  પયાય પણ છે—છે 

તો બેય, પણ  ુ ને  ુ ય કર ને ત ેસત્ છે, ત ે ન ય છે એમ ક ું. અને પયાયનો 
અંશ આ ય કરવાલાયક નથી,  કેમ  કે તેને આ ય ેઆ માની  સ  થતી નથી. 
માટ ેપયાય હોવા છતાં....  વ માન હોવા છતાં....તે ું  વ માનપ ં ન બતાવતા, 
ગૌણ કર ને 'નથી' એમ કહેવામાં (આવે છે)....ગૌણ કર ને  'નથી' ને ' યવહાર 
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છે’  (-એમ)  કહેવામાં આવે  છે.  ઝ ણી  વાત  છે જર .  કહો,  સમ ય  છે  કાઈ 
આમાં ? હવ ેઅહ યા તો આ.... ‘ જનવચનમાં રમે તેના  મ યા વનો નાશ થાય’ 
એનો અથ  ું, એટલી વાત ચાલે છે. 

જનવચનમાં—વાણીમાં તો રમાય નહ . એક વાત. હવ ે જનવચન, વ  ુ

ને (પયાય)—બેયની  વ માનતા છે એને તો બતાવ ેછે કે ભાઈ ! આ મા,  કાળ  

ુ  પણ છે (અને) પયાયમાં અ ુ   છે,  ય ેએક છે (અને) વ ુ  ુણપયાયે 
અનેક  છે—એ બતાવે  છે. તો હવ ેબતાવે  છે  બેય. તો  બેયમાં  રમી શકાય  છે ? 
અને  પયાયની  એ  અંશમાં  લ   રાખીને  અનેકપણામાં,  અ ુ પણામાં  તો 
અના દથી રમી ર ો છે.... એ તો અના દથી છે. સમ ં કાઈ ? પયાયનો અંશ 

અને  અ ુ તા—એમા ં તો  અના દથી    કર ન ે પ ો  જ  છે.  તો  હવે  એને 
( જનવાણીએ) કાઈક કહે ું છે તો કાઈ ન ુ ંકહે ું છે કે ન હ ? ન ુ ંકહે ું છે. તો 
યાં  એ  રમે  છે  યાંથી  ઉઠાવી  અને  કાળ   ુ   યમાં  રમે—એ  વાત 

વીતરાગની વાણીમાં  સ  કરવી છે. સમ ય છે કાઈ? 
ભગવાનની વાણીમાં આ ું  કે ભાઈ !  ું  કાળ  પરમા મા  ુ છો હ . 

તારામા ંતો  ુ તા અને આનંદ  વ પ ે છે.... વ પ ેપ ર ૂણ આનંદ  છે. ભાઈ  ! 
આ પયાયમાં જે દઃુખ દેખાય છે, એ છે તો ખ  (અને) આનંદ( વ પ) છો પણ 

ખરો—બેય છે. પણ દઃુખની   ને પયાયની   અના દની  છે, (તેથી) એમાં 
કઈ ન ુ ંકહેવા ું રહે ું નથી. વીતરાગની વાણીમાં કાઈ ન ુ ંઅને એ ું સાધકપ ં 
ગટ ે એ ું  આવે  કે  જે ુ ં છે—એમ  ને  એમ  (રાગા દમાં)  રમે—એ ું....એ ુ ં 

આવ ે ?  કારણ  કે  વીતરાગ  પોતે  પોતા ું  સાધનપ ં  કર ને  ૂણ  થઈ  ગયા.... 
સમ ય છે કાઈ ? (તેથી) તેમની વાણીમાં સાધકપ ં કેમ  ગટ ે?  ુ પ  ંકેમ 
ગટ ે ?  (તેની  વાત આવે  છે.  અને  તે)  કાળ   ુ   યનો આ ય    કરતા ં

સ ય દશન  ગટ થાય છે (તેથી) તેને (- કાળ   યને)  ુ ય કર ને  ન ય કહે 
છે.  ુ યા થક (નય નો  વષય) પણ છે (અને) અ ુ  પયાય પણ છે—બેય 
વ માન  છે,   છતાં આને—સ યને— ુ ય  કર ને  યા થકનો  વષય  ( ન ય) 
ક ો  (અને)  યવહારનો  વષય  (એવી)  પયાયન ેગૌણ  કર ન ે ( યવહાર)  ક ો. 
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ભારે  વા ું.  મગનલાલ   !  ુરે નગરના  મા તર  છે.  આવી  વાત  છે.... 
સમયસારની ઝ ણી વાત છે. સમ ં કાઈ ? 

વીતરાગની વાણી….પરમે ર  લોકનાથ પરમા મા એની વાણીમાં (કથન 
તો)....  વ માનતા તો  પદાથના  બેય અંશોની  છે.  (પદાથ)  ન ય પણ  છે,  ુ  

પણ છે અન ેઅ ુ  પણ છે. વ ુ ( યે)  ન ય છે ને પયાયે અ ન ય છે—બેય 
(અંશો)  છે  વ માન.  પણ  બેય  વ માન  (અંશો)માં  પયાયની  એ—
અંશ એ—તો રખડ  ર ો છે, આ ( કાળ ) વ ુની તો  ખબર નથી.  ુભ-
અ ુભ....  ુ ય-પાપ કરે, દયા-દાન કરે ને  ત-ભ ત કરે ને  ુ ય બાંધે, (પછ ) 
મર ન ે ચાર  ગ તમા ં ય,  રખડ.ે  એ  તો  અના દથી  કરે  છે.  હવ ે વીતરાગની 
વાણીમાં વીતરાગ ેકઈ ન ુ ંક  ુએ ું બતાવેને ? વીતરાગતા થઈ, કેવળ ાન થ ું, 
પરમા મા  દશા  થઈ,  તો  એની  વાણીમાં  વીતરાગતા  થાય  (અથાત્)  આ 

(પયાય) ુ  છે તેનો નાશ થાય અને નવી ( ય) ુ   ગટ—ેએમ કહેને કાઈ ? 
સમ  ંકાઈ ? તો એ કહેવામાં તો એમ આ ું કે  જનવચન  યા થક અને 
પયાયા થક—એ બ ેનયોમા ંપ્રયોજનવશ.... આ માને શાં ત મળે, સ ય દશન 
થાય,  ધમ  થાય,  અધમ  ટળે  એવા  યોજનને  કારણે....  સમ ં  ? 
ુ યા થક નયન ે ુ ય કર  તેને  ન ય કહે છે. ‘વ ુ ભગવાન.... કાળ  

વ ુ’—એ જ  ણે કે છે એમ એને  ુ ય કર ન ેતેને જ ‘ ન ય’ કહેવામાં આવે 
છે.  

અન ેઅ ુ યા થક પ પયાયા થક.... ભાષા  દેખો !  ુ ંકહે છે ? એ 

જ  ય એટલ ેઆ મા પયાયમાં  ુ ય-પાપ,  મ યા ાં તના પ રણામપણ ેછે, એ 

અ ુ યા થક  છે.  ‘અ ુ ’  એટલ ે ય  પોત ે (પયાયમાં)  અ ુ   થ ું  છે.... 
ય પોતે  (પયાયમાં) અ ુ  થ ું  છે, માટ ે ‘અ ુ યા થક’ શ દ વાપય   છે. 
ય  વળ   પયાયમાં  ુ   રહ   ગ ુ ં છે  અન ે અ ુ તા  કો‘કમાં  છે  એમ  નથી. 

સમ  ંકાઈ ? 
ુ યા થક નયન ે ુ ય કર  તેને સા ું કહે છે....  ન ય કહે છે.... 

સ ય કહે છે. અ ુ યા થક.... પયાયમાં  ુ ય-પાપ મેલ, રાગ,  મ યા ાં ત 
આ દ પે   પ રણમ ેછે, એ પોતા ું  ય જ પ રણમ ેછે.  ય જે  કાળ  છે એ 
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(અ ુ ) પયાયપણ ેપ રણમ ેછે, પયાયપણે. એ (અ ુ ) પયાયપણ ેપ રણમે છે 

એટલે તેને અ ુ યા થક (કહે છે.)  ય પોતે (અ ુ પે) પ રણ ુ ંછે, માટ ે
અ ુ યા થક કહ .... અને પયાયા થકનયન ેગૌણ કર .... એ પયાયનયનો 
વષય  છે.  (કેમકે અ ુ તા તો)    પયાય  છેને  ! અ ુ યા થક પ..... ભાષા 
કેટલી સરસ કર  છે જુઓને ! એટલે એ (અ ુ ) પ રણમન કોઈ ું નથી, એની 
પયાય ું પ રણમન છે.  ુ ય-પાપ મેલ, રાગ- ષે એની અવ થાના છે. એ અ ુ  

પા રણા મક—અ ુ યા થક—એની  પયાય  છે  એ  બતાવવા 
અ ુ યા થક પ પયાયા થકનય (ક ુ ંછે.)  

અ ુ યા થક પ  પયાયા થકનયને  ગૌણ  કર ....  અભાવ  કર ને 
નહ .  વીતરાગની  વાણી  યા  વાદથી  આ  ર ત ે બતાવે  છે.  ગૌણ  કર   તેને 
યવહાર કહે છે. દેખો ! કહો, ધરમચંદભાઈ ! આ  ન ય ક ુ ં (-પોતાનામાં છે 

એવા રાગાદ  છે) એને  ુ ય ક ું. સમ ં કાઈ ?.......  ુ ય (આ ય કરવા 
યો ય  કાળ   ય) જે  ન ય છે ને.... ન ય તો બેય  ન ય છે— ય પણ 

ન ય છે,  ુણ પણ  ન ય છે ને પયાય પણ  ન ય છે; અ ુ તા પણ  ન ય 
છે ને  ુ  ( ય) પણ  ન ય છે. પણ  ુ   યને  ન ય બતાવીને  ુ યપ  ં

બતા ું  છે  અને  અ ુ   પયાયને  બતાવી,  તે ું  ગૌણપ ં  બતા ું  છે.  કહો, 
બરાબર છે ? 

ોતા : પયાય ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  પકડા ં  નથી.  ાંક  ાંક  ફેર  પ ો  પહેલા 

(કહેવામાં.)  ુ   યને  ન ય કહ ન ે ુ ય ક ો—એમ નથી,  ુ   યને  ુ ય 
કર ન ે ન ય ક ો છે.  ન ય કર ને  ુ ય કહો, તો  ન ય તો પયાય પણ છે. 
સમ ં  કાઈ ?  સમ ં  કે  ન હ આમાં ?  ન ય  કર ન ે ુ ય  ક ો—એમ 
નથી, (કારણ કે)  ન ય તો  ણેય  ન ય છે.  યેય  ન ય છે,  ુણેય  ન ય 
છે,  પયાયેય  ન ય  છે.  કારણ  કે  વ  (-પોતામાં) આ ય  (-હોય)  ત ે ન ય. 
પોતામાં છે ત ે ન ય અને પર તે  યવહાર....પર ત ે યવહાર. હવ ેઅહ યા  ણેય 
( ય,  ુણ ને પયાય)  ન ય છે, એમાં એકને  યવહાર કહ  દેવો છે, પયાયને. 
યવહાર  તો  પરન ે કહેવાય,  છતાં  પયાયને—અ ુ યા થકના  વષય પ 
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પયાયને— યવહાર  કહેવો  છે.  એ  યવહાર  કહેવો  છે  કેમ  ?  કે  કાળ   ય 
ુ ન ે ુ ય  કર ને  ન ય  ક ું  અને  પયાયને—અ ુ યા થકના  ( વષય પે) 

પયાયને—ગૌણ કર ને,  યવહાર કહ ને 'નથી' એમ કહેવામાં આવે છે. સમ ં 
કાઈ ? છગનભાઈ ! 

ોતા : ...... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  હા,  વાત  ઠ ક  (બરાબર)  છે.    પયાયકે  આ યસે 

યોજન  સ  નહ  હોતા.  ( ુ )  પયાય તો એક અંશ  છે, એમાંથી  કાઈ નવી 
પયાય  ગટ  થતી  નથી અને  ુ ય-પાપના ભાવ  ત ે મેલ  છે, એને આ ય ે કાઈ 
આ માને  સ ય દશન  થાય  ?  (નહ ).  તેથી  ત ે પયાય  પોતાની  અવ થા  હોવા 
છતાં— ુ ય-પાપના  ભાવ  પોતાના  હોવા  છતાં—તેમાંથી  યોજન  સ   થ ું 
નથી. અને એનો આ ય તો અના દથી કર  જ ર ો છે. સમ ં કાઈ ? તેથી 
પયાયના  વષયને  ગૌણ  કર   યવહાર  ક ો  છે,  (પણ)  'નથી'  કર ને  યવહાર 
ક ો છે એમ છે ન હ. એમ  કાળ   યને  ન ય કહ ને  ુ ય ક ો છે એમ છે 

ન હ, (પણ)  કાળ ને  ુ ય કર ને  ન ય ક ો છે કે જેનો આ ય કરવાથી ધમ 
ને સ ય દશન થાય છે. સમ ં કાઈ ?  

આવી  વીતરાગની—પરમા મા  પરમે રની—વાણી  છે.  લોકોને  તેની 
સમજ નથી  બચારાને. વાડામાં  યવહાર....  યવહાર....  યવહાર.... કયા કરે છે 

કે અમારો  યવહાર. અરે  !  પણ તારો  દયા-દાન- તનો  વક પ  યવહાર  ારે 
કહેવાય  ?  યવહાર.... યવહાર  ધમ  હ .  એ  એનાથી  ભ   પડ   ુ  

ય વભાવનો આ ય કરતાં સ ય દશન,  ાન, શાં ત  ગટ,ે પછ  એ કાળે જર  

કાઈ  દયા-દાન-ભ ત આ દ  હોય એને  યવહારધમ  કહેવામાં આવે  છે.  યારે 
( યવહાર  ધમ)  કહેવાય,  (પણ)  હ  આહ   પરમાથ  વના  યવહાર  ાંથી 
આ યો ? એકડા  વનાના મ ડા  ાંથી ગણવામા ંઆ યા ? સમ ં કાઈ ? 

જુઓને  !  સરસ  લ ુ ં છે  એ.  ૧૧મી  (ગાથા)  અન ે ૧૨મી  (ગાથા) ું 
પ કરણ  ક ુ  છે.  ૧૧મી  (ગાથા)માં  એમ  ક ું  હ ુંને  ?  કે  વ ુ  ભગવાન 
ૂણાનંદ છે ત ે ૂતાથ છે (અને) એ જ  ુ નય છે (અથવા) ત ેનય જ  ુ  (નય) 

છે (અને) પયાય અ ૂતાથ છે, જૂઠ  છે. ભાઈ ! પયાયને જૂઠ  કહેવાનો આશય 
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છે.  પયાય  તો  વ માન  છે,  ‘છે’,  એનામાં  (-પદાથમાં)  છે.  તો  કઈ  કોઈમાં 
(નથી.)—બી   ચીજ  નથી....પયાય  કઈ બી   ચીજ  નથી.  તે એની  પોતાની 
ચીજ  છે,  વ માન  છે,  ન ય  છે,  યથાથ  છે,  (તેની)  હયાતી  છે. એવી  (-એક 
સમયની)  હયાતીવાળ  ચીજને ગૌણ કર ને  યવહાર  ક ો અને  કાળ  ચીજ 

ુવ  છે  તેન ે ુ ય  કર ન ે ન ય  ક ો.  સમ ં  કાઈ  ?  જુઓ  !  આ 

વીતરાગમાગના  રહ ય  છે.  સમ ય  છે  ?  વીતરાગની  આખી  વાણી—ચારેય 
અ ુયોગમાં આ ર તે કહેવામાં આ ુ ંછે. સમ ં કાઈ ?  

ચારેય અ ુયોગ ુ ંતા પય તો વીતરાગતા છે અને વીતરાગતા,  ય  ુ નો 
આ ય  કરે  તો  જ  વીતરાગતા  ગટ,ે  એ  સવાય  વીતરાગતા  ગટ ે નહ . 
સ ય દશન,  ન ય  વીતરાગ  સ ય દશન  છે.  સ ય દશન,  સરાગ-સરાગ  એ 

સ ય દશન  છે નહ . સમ  ંકાઈ ?  ન ય સ ય દશન એ વીતરાગી પયાય 
છે. એ  વીતરાગી  પયાય,  પયાયન ેઆ યે, અ ુ તાન ેઆ યે,  ભેદને આ યે 
નથી  ગટતી.  પણ  એમાં  (-ભેદા દમાં)  ાં  ખાણ  છે  (કે  ગટ)ે  ?  ભગવાન 
ૂણાનંદ   ુ ુવ છે એમાં અનંત આનંદ, અનંત  ુ તા(આ દ) પ ા છે. એમાં 

એકા  થાય તો  ુ તા  ગટ,ે આનંદ  ગટ.ે એ ું આ માના ધમ ું  યોજન  સ  

કરવા,  યોજનને વશે વ ુ  કાળ  છે ત ેપણ એનો (-પદાથનો) અંશ છે છતાં 
તેને  ુ ય કર ન ે ન ય ક ો (અને) પયાય પણ તેનો (-પદાથનો) અંશ છે છતાં 
યોજન  સ  કરવા તેને ગૌણ કર ને  યવહાર ક ો, 'નથી' એમ ક ું. સમ ં 

કાઈ ? આ તો સમ ય એ ું છે હ . ભાષા કાઈ બહુ એવી કડક (-અઘર ) નથી 
આવતી. સાદ .. સાદ .. સાદ  ભાષા. સાદા પદો. 

આવા  જનવચનમાં  જે  ુ ષ  રમણ....  જુઓ  !  આવી  વીતરાગની 
વાણીમાં જે  ુ ષ રમણ કરે છે....(વાણીમાં) આ ક ું છે કે જે આ મા વ ુ છે 

ત ે ુ , ત ે ુ ય, ત ે ન ય છે. —એવી (વ ુ) છે એમાં રમે છે.... એમ. એ  ુ  

વ પમાં  જે  એકા   થાય  છે  તેને  સ ય દશન  ને  શાં ત  થાય  છે.  આવા 
જનવચનમાં....  જુઓ  ! આવા  જનવચનમાં  હ . ઓલા  (-અ ાની)  માળા 
એવો અથ કરે છે  કે  ‘બે નયમાં રમે. જુઓ !  બે નય ક ધી છે, ભગવાન ેબે નય 
ક ધી  છે’. પણ બે નયોને  વષયનો તો  વરોધ    (છે-એમ) પાઠમાં  છે.  ું  ક ું ? 
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જુઓ  ! પાઠ  છે ? उभयनयिवरोधिंसनी... સીધો  વરોધ  છે.  ય  કાળ છે, 
પયાય  એક  સમય  છે;  કાળ   ( ય)  ુ   છે,  પયાય  અ ુ   છે. —બેયનો 
વષય તો  વરોધ છે. બે  વરોધી ( વષય)માં શી ર તે રમ ું હવે ? સમ ય છે ? 
આહ   (બા   ભાવોમાં)  એકાકાર  થાય  યારે  મ યા વ  થાય  છે  અને  આમ  
(- કાળ   યમાં)  એકાકાર  થાય  યારે  સ યક્  થાય  છે.  હવે આ  બે  વ  

( વષય)માં (એક  સાથે) શી ર ત ેએકાકાર થવાય ? સમ ં કાઈ ? પાઠમાં જ 

છે કે  उभयनयिवरोधिंसिन....  બે નયોમાં  વરોધ છે.... બે નય પર પર  વ  

છે. તો પર પર  વરોધીમા ંબેય ઠેકાણ ેશી ર તે હ ડોળે હ ચક ું ? કહો, સમ ં 
કાઈ ? 

એક નયનો  વષય પયાય આ દ ભેદ, એક નયનો  વષય અભેદ—બેયને 
( વષયનો)  વરોધ છે. હવ ેબેયના ( વષયમાં)  વરોધ છે, તો બેયમાં એક સાથે શી 
ર ત ેરમ ું ? સમ ં કાઈ ? તો કહે છે,  ાનીની વાણી એ  વરોધને મટાડ  દે છે. 
એને— ુ   ય  કાળ ને  ુ ય કર ,  ન ય કહ ને તેમાં એકા  થવા ું કહે છે. 
અ ુ ન ેગૌણ કર ને, પયાયને ગૌણ કર ને  યવહાર કહ ને.... તે ું  ાન ભલે હો, 
પણ આ ય કરવાલાયક નથી—આદરવાલાયક નથી (-એમ કહે છે.) સમ ં 
કાઈ ?  ાનચંદ  ! સમજમ આતા હૈ  ક નહ  ? ઐસી બાત હૈ દેખો ! તે આ 

ુ  આ માન ેયથાથ પામે  છે.....  દેખો  ! આવા  જનવચનમાં  રમે  છે  તે આ 

ુ  આ માન ેએટલે કે  ુ   ય તો છે, પણ તેમાં એકા તા કરે છે એટલ ે ુ  

આ માને યથાથ પામે  છે....તેની પયાયમાં યથાથ  ુ ા મા ું ભાન થાય  છે—
એમ કહે છે. સમ ં કાઈ ?  

ભગવાન આ મામાં  બે અંશો—બે  કારો  વ માન  છે,  હયાતી  છે.  બેય 
(અંશોની) હયાતી છે. વ ુ (- ય)  ુ  છે, પયાય અ ુ  છે; (વ ુએ) અભેદ 
છે, પયાયમાં ભેદ  છે. —બેય હયાતી  છે.  બેયની હયાતી હોવા છતાં એકની—
પયાયની  હયાતીને આ ય ે ધમ  થતો  નથી.  કેમ  કે એ  તો   અના દથી  પયાયનો 
આ ય  કર   જ  ર ો  છે.  એથી  તેની  (-પયાયની)  હયાતી  હોવા  છતાં,  લ  

છોડાવવા, તેને ગૌણ કર ન ે યવહાર કહ  નાખી છે. ભગવાન આ મા  ુ  વ  ુ

છે એ  કાળ  અંશ  છે. આ  (પયાય) અંશ  છે, એવો આ  ( કાળ ) અંશ  છે  
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(-હયાતી પ). પણ આ  કાળ  અંશનો આ ય કરતા ંસ ય દશન થાય છે. તેથી 
તેને  ુ ય કર   ન ય ક ો, તેને સત્ ક ું. સમ  ંકાઈ ? 

.....જુઓને ! બધા બોલ લીધા છે. સત્-અસત્, એક-અનેક બધા (બોલ) 
એણે  (પં.જયચંદ એ)  ના યા  છે.  એ  બધા  ભલે  છે....  હો....  વ માન  છે, 
(પણ  તેથી)  ુ ં ?    (પયાયા થક)  નયનો  ( વષય  ણવાલાયક)  છે,  પણ 

આદરવાલાયક  તો  એક  કાળ   ય  છે  ત ે જ  છે.  અ ન યપ ં,  અનેકપ ં, 
ભેદપ ં,  અ ુ પ  ં આદરવાલાયક  નથી.  ત ે વ માન  છે.... વ માનપ  ં તો 
સ  ક ુ.... એ અપે ાએ તો ‘છે’. સમ ં કાઈ ?  ૂળ વ ુ છે. આ તો હ  

ચોથો —પહેલીજ  ગાથા  (- ોક) આવી  છે  ને?  ( વષય  સંબંધી)  પહેલો  જ 

કળશ છે. (પહેલા)  ણ (કળશ) તો ઉપો  ઘાતના હતા. બાર ગાથાનો આ કળશ 

છે. ‘ ન ય’નો અથ બહુ સરસ  વ તારથી કય  છે.  
આવા  વીતરાગભાવમાં...વીતરાગ  વચન એટલ ે વીતરાગભાવ.... કાળ  

વીતરાગભાવ.  ુ યા થક એટલ ે કાળ  વીતરાગ  વ ાનઘન, એમાં  જે રમે 
છે  એને  વીતરાગભાવ  ગટ  થાય  છે.  કહો,  સમ ય  છે  કાઈ  ?  બહુ  મ ું  
(- ુ કેલ) પડ ેએ ું નથી હ  સમજવામાં.  ુ ષાથ માટ ેમ ું  છે, પણ સમજવા 
માટ ેએમ  નથી  કે  સમ ય,  ન  સમ ય. એ ું  છે  કાઈ  ?  સત્  ....ભાવો  બસ 

એટલો  વ છે. 
આખા  જૈનશાસનનો સાર....બાર અંગ ું  યોજન....વ ુ વ પ  તરફનો 

ઝુકાવ કરવો એ જ આખા બારેયઅંગ ું  યોજન છે.  ન મ  ને પરનો તો ઝુકાવ 
નહ ,  પણ  પોતામાં  રહેલી  અવ થા પ  વ માનતા  એનો  પણ  ઝુકાવ  નહ . 
ઓહોહો ! બધી ચીજો છે ને ? દેવ- ુ -શા , બાયડ , છોકરા, કુટુબ, છ  ય 
છે  ને  બ ું  ?  હો,  ‘છે’  એની  કોણ ે ના  પાડ   ?  એ  બધા—આ મા  સવાયની 
ચીજો—છે એનો આ ય  કરવા  જેવો  નથી,  કારણ  કે એ  તો  પર  છે.  પરા ય  
(-પરમા ંત મયપ ં) શી  ર તે થાય ? હવે આ ય  (કરવો)  ર ો પયાયમાં. એક 
સમયની  પયાયનો આ ય કરવા  ય  તો  પયાય તો  ણક  છે. એનો આ ય 
કરવા  ય તો  વક પ ઉઠશ ેઅને લાભ માને તો સાવ  મ યા વ— યવહાર ુ  

થઈને  મ યા વ  થશે.  તેથી  ત ે પયાયને...  પરવ ુને  તો  કાઢ   નાખી.  જે  એમાં  
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(-પોતાનામાં) નથી એનો આ ય કરવો એ તો   છે જ નહ . એનામા ંપયાય છે 

ને  ય છે  કાળ . એમાંય પયાયન ેગૌણ કર ન ેઆ ય કરવાલાયક નથી (એમ 
કહે છે, કેમકે)  કાળ  વ ુનો આ ય કર ને (-કરતાં) સ ય દશન થાય છે. કહો, 
સમ  ંઆમા ં?  

આ  એ શા   વાંચે  તેને અથ સમજતાં આવડે.  (અ ાની)  પોતાની 
  (શા માં)  ૂક ન ે (-રાખીને) અથ  કરે  છે  કે એ એમાં આમ  ક ું  છે. એ 

આમા ંઆમ ક ું છે. (ભાઈ !) બ ુ ંક ું છે, લે. એમા ંહે ુ– યોજન  ુ ંછે અને 
ણવાયો ય  ુ ં છે—એ  બે  વાતને  સ   કરવી જોઈએ.  સમ  ં ?  બારેય 

અંગમાંથી ગમ ેત ેલખાણ હો, પણ એમાંથી  વ આ ય કરવો એ વાત કાઢ  લેવી 
જોઈએ. પયાય ને રાગ હોવા છતાં આ ય કરવાલાયક નથી, પણ  ણવાલાયક 
છે એવો અથ કાઢવો જોઈએ. અમરચંદભાઈ ! 

ોતા : ..... 
ૂ ય  ુ દેવ ી  :  મ લનતા  હૈ,  પણ ગૌણ કર ન ેનહ   હૈ.  નમલતા  હૈ, 

ુ ય  કર ને  એ  જ  સ ય  છે.... ુ ય  કર ન ે એ  જ  સ ય  છે.  ગૌણ  કર ન ે એ 

(મ લનતા)  'નથી' એમ ક ુ ં છે. ઓહોહો  !   બહુ આમા ં મગજને  કેળવ ુ ં પડ ે
યાલભાઈ  !  ત ને  પોષો  કર  નાખવો એ ું  નથી આ. એક પોષો  કર  ના યો, 
ઓ  !  થઈ  ગ ું.  ઉપવાસ  કર   ના યો એક....  (શર રની  યા)  કોણ  કરતો  

હતો ? એને એ  તનો  વક પ વ ચે (સાધનામાં) આ યા  વના રહેશે ન હ.   

ાં છે એ વાતની વાત છે. સમ ં કાઈ ? એની    ાં છે ?  વક પ ઉપર 
છે, પયાય ઉપર છે, સંયોગ ઉપર છે, રાગ ઉપર છે કે  ય ઉપર છે ? એ તો બ ુ ં
છે એમ  છે.  ાનીને  (અ થરતાના)  વક પ નથી આવતા ?  ( ાનીને) હોય તો 
બ ુ ં હોય,  (પણ) હોય તેથી  ું  છે ? એ  વક પ આવ ે છે  (અને) એ આવે  છે 

(તેથી તે)  વ માન છે, છતાં તેને ગૌણ કર ને તે ું  ાન કર ું એમ કહેવામાં આવ ે
છે. ( વક પ) છે ને ? ન હોય તો પછ   ૂણ થઈ ગયો હોય (તેમ જ) હોય એ ું 
ાન હોય  કે ન હોય એ ું  ાન હોય ? સમ  ંકાઈ ?  જુઓ  ! આટ ુ ંબ ું 

જયચંદ  પં ડત ેઅથ ભયા છે, જુઓ !  
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આ  ુ   આ માને….  આ  ર તે  ( જનવચનમાં)  રમે  તે 
યથાથ....‘યથાથ’....એમ  (ક ું  છે  અથાત્)  જેવો આ મા  છે  તેવો  ત ે ા-
ાનમા ં ા ત  કરે  છે—એમ કહે  છે. અ ય સવથા એકાતી.... એક જ પ ન ે

માનનારા—કા  ન ય જ, કા અ ન ય જ; કા  ુ  જ, કા અ ુ  જ; કા  ય, કા 
પયાય; કા  ન ય, કા અ ન ય—એવા એકાતી સાં યા દક એ આ માને પામતા 
નથી....નથી.... ‘નથી’ એ ું માન ેતો (આ માને) પામે  ાંથી ? એમ. ‘છે’ એ ુ ં
માને અને ‘છે’ એમાં પણ,  કાળ  (વ ુ) ‘છે’  (એમ માને અને પયાય)અંશ છે 

એને  ગૌણ  કર ન ે માને  તો  તો  (આ માને)  પામે.  જેને આ  વ ુની  ખબર  નથી 
(અને)  ુ ય-ગૌણ  કર ુ ં કેમ  (તથા)  શા  માટ ે (કર ું)—એની  પણ  જેને  ખબર 
નથી, એવા એકાતીઓ આ માના  વ પન ે ા ત કરતા નથી—ચાહે તો  યાનમાં 
રહે જગલમા ંરહે (અને)  ુકાઈ  ય. કારણ ? જુઓ ! (કારણ) આપ ેછે.  

સવથા એકાતી સાં યા દક એ આ માન ેપામતા નથી, કારણ કે વ ુ 
સવથા એકાત પ નો  વષય નથી....સવથા એકાત પ નો  વષય....(એટલે 
કે આ મા)  ુ  જ છે, અ ુ તા પયાયમાં નથી (અથવા તે) અ ુ  જ સવથા છે 

ને  ુ  નથી. (પણ) એવો પદાથ કે  વષય જ નથી. સવથા એક પ ની વ ુ—
પદાથ— વષય—જ નથી. તોપણ તેઓ એક જ ધમને  હણ કર .... કા તો 
એક જ પયાયને, કા તો એક જ  યને, કા તો એકલી અ ુ તાને, કા તો એકલા 
ુ ન ે હણ કર  વ ુની અસ ય ક પના કરે છે....વ ુની જૂઠ  ક પના કરે 

છે—જે  અસ યાથ  છે,  બાધા  સ હત— વરોધ  સ હત  મ યા    છે. 
સમ  ંકાઈ ? 

આ  ર તે  બાર  ગાથાઓમા ં પી ઠકા  છે,  યો  !  આ  બાર  ગાથામાં 
પી ઠકા— ૂ મકા બાંધી. હવે તેરમી (ગાથા)થી  વ તાર.... વ તાર....કરશે.  ૂળ 

માગ આમાં બધો આવી ગયો. સામા યપણે— સં ેપમાં બાર ગાથા પી ઠકા (છે). 
પી ઠકા નથી (હોતી) આ ? ઝાડમાં ઓટલો હોય છેન ેમોટો ઓટલો ? પછ  ઝાડ 
ઉગ ેછે ને ? (અહ ) ઓટલો બાં યો પી ઠકા  કે આમા ંબ ુ ં છે.... આમાંથી બ ું 
ઉગવા ુ ંછે. સમ ં કાઈ ?  
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હવ ેઆચાય  ુ નયને પ્રધાન કર ....  ુ નયને— કાળ  વ ુને  ુ ય 
કર ,  ુ નય કહો કે  કાળ  વ ુ કહો (-એક જ છે). જુઓ ! 'પ્રધાન' શ દ 
વાપય  છે.  યાં (-ચોથા કળશના ભાવાથમાં) ‘ ુ ય’ શ દ વાપય  છે.  ુ નયને 
ુ ય કર   ન ય સ ય વ ું  વ પ કહે છે. અ ુ નયની ( યવહારનયની) 
ુ યતામાં  વા દ  ત વોના  ાનને  સ ય વ  ક ું  છે.  સમ ય  છે  ? 
યવહારની  ામાં—ભેદની  ામાં— વા દની  ાને  સમ કત  યવહારે 
ક ું છે. તો અહ  એ  વા દ ત વોને  ુ નય વડે  ણવાથી સમ કત થાય 
છે એમ કહે છે.... અભેદ થી સમ કત થાય છે, (પણ) એવા નવના ભેદની 
( )થી સમ કત થા ું નથી. એન ેતો  યવહાર સમ કત ક ું (છે અને)  યવહાર 
સમ કત છે એનો એકલો અ ુભવ કરે તો  મ યા વ જ છે. સમ ં કાઈ ? 

વા દ ત વોને  ુ નય વડે  ણવાથી સમ કત  થાય  છે એમ કહે 
છે....  વા દ ત વોન ે ુ નય વડે એટલ ેકે   એકલા આ મા વડ,ે એમ.  યાં 
ટ કાકાર એની  ૂચના પ ે ણ  ોક  કહે  છે....  યો  ! આ  (કળશ)  તેરમી 
(ગાથા) માટ ેક ુ ંછે. તેરમી (ગાથા)નો ઉપો  ઘાત છે. તેમાં પહેલા  ોકમાં એમ 
કહે  છે  કે  યવહારનયન ે કથં ચત્  પ્રયોજનવાન  ક ો  તોપણ  તે  કાઈ 
વ ુ ૂત નથી.... એની સાથે મેળવ ેછે— વૂ(ના  ોક)ની સાથે મેળ  ુએટ ું. 
યવહારનયને  કથં ચત્  પ્રયોજનવાન  ક ો,  પણ  એ  કાઈ  સાચી  સમજણ 

નથી, અ ુભવ થતાં એ કાઈ કામ કર ું નથી. પાંચમો  ોક. 
वहरणनयः ािप ूादा- 
िमह िनिहतपदाना ंह हावलः । 
तदिप      परममथ   िचमारमाऽ ं
परिवरिहतमः पँयता ंनषै िकित ् ।।५।। 

જુઓ ! જે  યવહારનય છે તે જો કે આ પહેલી પદવીમા ં( યાં ુધી 
ુ   વ પની પ્રા ત ન થઈ હોય  યાં ુધી) જેમણ ેપોતાનો પગ માંડેલો છે 

એવા  ુ ષોને,  અરેરે  !  હ તાવલંબ  ુ ય  ક ો  છે..... યાં  (પં ડત 
લચંદ એ  પોતાના  લખાણમાં)    બે  (-બી   ર તે)  અથ  કય   છે.  જો  નવી 
ટ કાને—આન ે(-આ કળશને)—  તેરમી ગાથાનો ઉપો  ઘાત ગણીએ, તો તો એને 
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સમજવામાં પહેલાં  ુણ- ુણીના ભેદ ું કથન આ યા  વના રહે ું નથી. સમ ય 
છે ?  ‘આ  ુણી....આ  ાન ત ેઆ મા....  ાન ત ેઆ મા....’ એટલો  યવહાર 
પહેલો આવ ે છે,  હોય  છે—એટ ુ ં હ .  પણ અ ુભવ થતાં એ  યવહાર  રહેતો 
નથી. અને ( ાનીની સ વક પ) દશાની અપે ાએ લઈએ... પં ડત એ —પં ડત 
લચંદ એ  (‘કળશ  ટ કા’  ુ તકના  ારભમાં  ‘ટ કા  ઔર  ટ કાકાર’—એ 

પોતાના લખાણમાં) એમ લી ું  છે  કે  ( ાનીને) સ વક પ દશામાં  યવહાર હોય 
છે.  યાં તો  ૂણની (- ૂણ વીતરાગતાની) સાથે સં ધ કર  છે. આ (કળશને) હવેની 
તેરમી ગાથાની ટ કાનો ઉપો  ઘાત (છે એમ) જો લઈએ તો એમ પણ લેવાય.  

કોઈ  પણ  ાણીને  'આ મા'  કહેવો  (-સમ વવો)  હોય,  તો આટલો  તો 
ભેદ— યવહાર—સમ વવામાં  (આ યા)  વના  રહેતો  નથી.  ાન  તે 
આ મા.... ણ ેત ેઆ મા...., એટલો તો  યવહાર (-ભેદ) પહેલા સમ વવામા ં
(સમ વનારને) અને સમજનારને આવે  છે. પણ અંતરમાં જતાં એ કોઈ વ ુ 
આદરણીય  છે  નહ .  સમ  ં કાઈ  ?  એ  યવહાર  હો,  પણ  એ  કાઈ  વ  ુ 
(-ભેદ) અ ુભવ કરતાં કાઈ કામ કર ું નથી. એ બતા ું એણ ે(-ભેદે) આ—કે 
‘અંતરમાં આ મા  ાયક વ પ છે’. અથવા (બીજો અથ લઈયે તો)  યવહારનય 
પહેલી  પદવીમા ં એટલ ે કે  ( ાનીને)  ૂણ  ુ તાની  ા ત  થઈ  નથી—
સાધકદશામાં  છે  (અને)  યારે  ત ે સ વક પમા ંઆવે  છે—રાગમા ંઆવે  છે—
યારે તેને  યવહાર આવ ેછે. એટલ ેએ  ણવો ત ે યોજનવાન છે, પણ વ નુો 
આ ય—  કરવામાં એ કાઈ કામ કર ું નથી. સમ ં કાઈ ?  

યવહારનય છે  તે જો  કે આ પહેલી પદવીમાં..... પહેલી પદવીના બે 

અથ  છે.  (૧) અ ુભવ થવા  પહેલા  ુણ- ુણીના ભેદનો  વક પ આવવો અને 
(૨) અ ુભવ થયા પછ  પણ  ન વક પતા  ૂણ ન થાય  યાં  ુધી પણ તેને પહેલી 
પદવી કહેવામાં આવે છે. સમ ં કાઈ ?  યવહારનય છે એટલે ? અ ુ પ  ં

ણવાલાયક  છે,  ભેદપ ં  આવ ે છે.  ત ે પહેલી  પદવીમા ં ( યાં ુધી  ુ  

વ પની પ્રા ત ન થઈ હોય  યાં ુધી) જેમણે પોતાનો પગ માંડેલો છે એવા 
ુ ષોને, અરેરે ! હ તાવલંબ  ુ ય ક ો છે.... (આચાયદેવ)  ખેદ કર ને કહે 

છે: ‘અરે ભગવાન આ મા !  ૂણાનંદનો નાથ  ુ !...’ એને ભેદથી સમ વે છે 
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કે ‘આ આ મા....  ાન ત ેઆ મા....’ અરેરે ! એવો  યવહાર વ ચે આવે છે.... 
ખેદ  છે.  ह: ....નહ તર  તો  એનો આ ય  (- યવહાર)  આ યા  વના  સીધો 
આ માન ેઅ ુભવી લેત. પણ એટલો  યવહાર વ ચે આ યા  વના રહેતો નથી. 
સમ  ંકઈ ? તેથી  યવહારને અ ૂતાથ કહેવામાં આવ ેછે.  

....આનો  (‘ह:Õનો) અથ  લીઘો  છેન ે એમાં—‘પરમ  અ યા મ 
તર ગણી’માં. 'ह' કહ ન ેઆચાય ખેદ બતાવે છે કે  યવહાર આવે છે (એનો) 
ખેદ  છે.  અરે  !  અભેદ  ભગવાન  આ મા  છે  એને  ભેદ  તર કે  લ માં  લઈન ે
સમજવો....અરે  !  યવહાર વચમાં આવો આવે  છે  !!  ‘આ  ાન ત ેઆ મા.... 
એવો ભેદ પાડ ન ેપહેલા સમ વે  છે  (અને  ોતા) સમજે  છે.  ું  કર એ ? એ 

યવહાર વ ચે એટલો આ યા  વના રહેતો નથી. નહ તર તો, સીધો આ માને—
ૂતાથને પકડવો એ (કરવાયો ય) વ ુ છે. સમ  ંકાઈ ? 

જે  યવહારનય  છે  તે જો  કે આ  પહેલી  પદવીમાં  ( યાં ુધી  ુ  

વ પની  પ્રા ત ન થઈ હોય  યાં ુધી)  જેમણે  પોતાનો  પગ એટલે  કે  લ  

રહે ું  છે  એવા  ુ ષોને  અરેરે  !  હ તાવલંબ  ુ ય  ક ો  છે....દેખો  ! 
‘હ તાવલંબ’ આ ુ ંહ ું કે  યવહારનયન ેહ તાવલંબ ક ો છે સહાયક ગણીને 
(-એમ)   ૧૧મી ગાથાના (ભાવાથ)માં જયચંદ પં ડત ેક ું હ ું. ‘પણ એ ું ફળ 

સંસાર જ છે’ એમ પણ  યાં ક ું હ ું. સમ ં કાઈ ? ભેદ ું (-ભેદના લ ું) 
ફળ  ુ ંહોય ?  વક પ છે (અને) એ ું ફળ તો સંસાર છે. એનાથી (-ભેદ ું લ  

છોડ )  અંદરમાં  ય  તો ઓલાને  (ભેદના  ાનને)  ન મ   કહેવામાં આવે  છે. 
આહાહા  ! ભગવાન આ મા  ૂણ આનંદઘન  છે,   એની વતમાન અવ થા એને 
પહ ચી  વળે....બસ,  પછ  આ  ' ાન  ત ેઆ મા'  એવો  ભેદ  યાં  રહેતો  નથી, 
એટલે  યવહાર જૂઠો થઈ ગયો  યાં. સમ ં કાઈ ? ‘એવો મારગ વીતરાગનો, 
ભા યો  ી ભગવાન.’  ....આ ું ભગવાન ેક ુ ં છે. આમાં વાદ- વવાદને અવસર 
પણ  ાં છે ? (છતાં અ ાની) તકરાર કરે છે....પણ હવ ેસાંભળવા મ ુ ંનથી 
સ ય અને (તેથી) સ ય (સાંભળવામાં) આવ ે યારે એન ેલાગે છે  કે ‘અરે ! આ 

એકા ત  થઈ  ગ ું....એકા ત  થઈ  ગ ું’.  ભાઈ  !  સ યક્  એકા ત  થયા  વના 
ાંયથી સ ય દશન થશે નહ   ણ કાળમાં.  
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એ અહ  કહે  છે  કે  પયાય હોવા છતાં,  રાગ હોવા છતાં, અ ન ય હોવા 
છતાં, તેન ેગૌણ કર  દઈન ે'નથી' એમ અમે કહ એ છ એ. હા, લ  છોડાવવા. 
અહ  (પયાયમાં  વક પના  કાળે), ભલે હો, તેથી  ુ ંછે ? અહ યાં વ ુ ભગવાન 
આખો પરમાનંદ અંત ુખમાં પ ો છે....અંત ુખમાં છે ને જો પયાય ું બ હ ુખે 

લ  જશે તો  યાં આગળ કાઈ આ માની  ા ત છે નહ . ભગવાન તો અંતરમા ં
પ ો  છે....પયાયના  અંશની  અંતરમા ં આ ું  ય  છે....સમ  ં ?  વતમાન 
પયાયના અંશની અંતરમાં આ ું  ય છે. ત ે(આ ું  ય) પયાયના અંશમાં નથી 
ને પયાયનો અંશ બહારમા ંનથી. તેથી એક સમયની પયાયન ેઅંતરમા ંવાળતાં, એ 

(જેને) ‘હ તાવલંબ’ ક ો હતો એ કાઈ વ ુ જ નથી   ! (-એમ) કહે છે.  
તોપણ  જે  ુ ષો  ચૈત યચમ કારમા ,  પર યભાવોથી  ર હત..... 

દેખો ! એકલો  ચૈત યચમ કારમા  ભગવાન....સામા ય વભાવ... ુવ વભાવ... 
એક પ  ચૈત ય પડ  વભાવ....  છે  એનો  અ ુભવ  કરનાર....  કેવો  છે  તે  ? 
પર યભાવોથી  ર હત  ( ુ નયના  વષય ૂત)  પરમ  ‘અથ’....  પરમ 
પદાથ—વ  ુજે પરથી  ભ  છે. એક સમયની પયાય પણ અંતરમાં વાળવી છે, 
તેથી  એનાથી  પણ  ખરેખર  લ   છૂટતાં  પરમ  'અથ'ને  અંતરગમાં  અવલોકે 
છે..... અહો  !  ુ નયનો  વષય ભગવાન....  ‘ વષય’  (શ દ) લીધો  છે અહ . 
દેખો ભાષા ! વ ુ તો  ુ નય પોતે જ છે,  ુ   ય તે. એને જે પકડ ેછે....  

પરમ 'અથ'ને અંતરગમાં.... દેખો ! એ ( કાળ  આ મા) પરમ અથ છે, 
પયાયનો એક સમયનો અંશ (કે) રાગા દ પરમ અથ નથી. સમ ં કાઈ ? પરમ 
પદાથ....ભગવાન  ુવ સ ચદાનંદ  ુ. એ    પરમ  પદાથને  જે અ ુભવ ે છે—
એનો  આ ય  કર ને  અ ુભવ ે છે—એન ે યવહાર  કાઈ  ( યોજનવાન)  નથી. 
અવલોકે છે એટલે કે અ ુભવ ેછે, તેની  ા કરે છે..... પહે ું (‘અવલોકે છે’ 
કહ ને)  ાન લી ું, (હવે  ા લે છે :)  અંતરના  ૂણ  વભાવની  ા અંતરમાં 
કરે છે અને ત   પ લીન થઈ ચા ર ભાવન ેપ્રા ત થાય છે.  યો ! અહ  તો એમ 
લી ુ ંજો ુ ં? એટલે કે  ૂણ વીતરાગ ન થાય  યાં  ુધી એન ે યવહાર (હોય છે) 
એવી શૈલી લીધી છે. —બેય ઢબ આવે છે, પણ અહ  તો એમ નથી. 
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અહ   તો એ  છે અ યારે.  કેટલામો  (કળશ)  છે એ  ?  પાંચમો ािप 
ूादािमह िनिहतपदाना.ं...परममथ िचमारमाऽ ंपरिवरिहतमः पँयता ंनषै 
िकित ्.... એટલે બેય અથ લીધા છે. (૧)  યાં પરમ પદાથની  —અ ુભવ 
થયો  યારે પણ  યવહાર કાઈ રહેતો નથી અન ે(૨)  ૂણ (વીતરાગતાની)  ા ત 
થઈ  યારે પણ  યવહાર રહેતો નથી.  

(૧)  પહેલો  યવહાર  આ યો  કે  આ  ‘ ાન  ત ે આ મા....’  (હવે)  એ 

ાનમય આ માનો અ ુભવ કરતાં એ  ાન ને આ માનો ભેદ  રહેતો  નથી,  માટ ે
( યવહાર) કાઈ નથી. અને  

(૨) બી  ર ત ે(કહ એ તો)    ને અ ુભવ થયાં છતાં  ૂણ  ુ  થયો 
નથી  યાં  ુધી એને  વક પ આ દ આવે  છે— હો, પણ  ૂણ  ુ  થાય એટલે 
પછ   ( યવહારા દ)  કાઈ  ણવાલાયક  રહે ું  નથી.... ણવાલાયક  રહે ું 
નથી....  ણવાલાયક રહે ું નથી, એકલો અ ુભવ રહ   ય છે. 

તેમન ે એ  યવહારનય  કાઈ  પણ  પ્રયોજનવાન  નથી....  કાઈ  પણ 

પ્રયોજનવાન નથી એટલે  કે  વ ુ  (- યવહાર) જ નથી એમ કહે  છે.  વાત તો 
એમ  છે  ને  !  એક  જ  ભગવાન આ માના  ૂણ  ુ  આનંદનો  યાં  અ ુભવ 
(થયો), પછ   યવહાર કોઈ વ ુ જ નથી—ઉડ   ય છે (-અભાવ થાય છે). 
સમ ય છે કાઈ ?  

ોકમા ં લી ુંને  ?  કે  પરમ  ‘અથ’ને  અંતરગમાં  અવલોકે....  ણેય 
(સ ય દશન- ાન-ચ ર ) લઈ લીધા છે. परममथ....પાઠ તો એ છેન ે? परममथ 
िचमारमाऽ ं परिवरिहतमः पँयता.ं... परिवरिहतमः पँयता.ं... એ  તો 
परिवरिहतमः पँयताમंાં સ ય દશન પણ હોય છે. પરથી ર હત એકલો આ મા 
દેખતાં એ સ ય દશન પણ હોય છે અને પરથી ર હત અ ુ તાનો અંશ  બલકુલ 

ટળ ને  ૂણ (  ુ ) થઈ ગયો  યાં પણ ‘ परिवरिहतम ् Õ છે એમ કહેવામાં આવે 
છે. સમ ં  કાઈ ? એ તો  ન ય ું  છેને ? છતાં એણે  બેય ના ુંન ેઅથમાં. 
અથમાં.... परममथ. નહ તર તો એમ કહે છે કે....સમ ં ? ......આમણે પાછુ 

ચા ર  ના ું ભે ું. એ માટ ેઅથ કય . એણે અથ કય ને જયચંદ પં ડત ેકે  ા 
કરે છે તથા ત   પ લીન થઈ ચા ર ભાવને પ્રા ત થાય છે. જુઓ ! (એમણે) 
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૧૨મી  (ગાથા)માં  નાં ું’ ું  ને  ?  કે  ા- ાન-ચા ર ન ે ા ત  થાય  તેને 
યવહારનય..., એ એવી શૈલી લીધી છે.  

તેમને  એ  યવહારનય  કાઈપણ  પ્રયોજનવાન  નથી.  (૧)  એકલા 
સ ય દશનની અપે ાએ લઈએ તો,  ુણ- ણુીનો ભેદ કર ન ેજે  વક પ ઉઠતો 
હતો એ,  ુણીનો  (- યનો) અ ુભવ  યાં  થયો,  ( યાં)  યવહાર  કાઈ  છે જ 

ન હ. એકલો આ માના આનંદ વ પનો અ ુભવ રહ  ગયો. —એ સ ય દશનની 
અપે ાએ કથન છે. (૨) આ જયચંદ પં ડતના અ ધકાર (- માણે) ચા ર   ુધી 
પણ લઈ ગયા કે  ૂણ ચા ર  થાય  યારે, એને સ વક પ અવ થામાં  યવહાર જે 

આવતો  હતો  એ  રહેતો  નથી  (અને  યવહાર)  રહેતો  નથી  એટલ ે ત ે કાઈ 
યોજનવાન નથી—એટલ ે(તેને)  ણવા જે ુ ંપણ રહે ું નથી, (પર ુ) એકલો 

અ ુભવ થઈ (-રહ )  ય છે. તેમને એ  યવહારનય કાઈ પણ પ્રયોજનવાન 
નથી....  યો !  

(ભાવાથ :)   ુ   વ પ ુ ં ાન,  ાન તથા આચરણ થયા બાદ.... 
એમ  લી ું....  અ ુ નય  કાઈ  પણ  પ્રયોજનકાર   નથી....એટલ ે કે 

ણવાલાયક  રહે ું  નથી એમ,  યોજન એટલે.  પછ   યવહાર  ણવાલાયક 
(પણ) રહેતો નથી, એકલો  ૂણ  વ પનો અ ુભવ થઈ (-રહ )  ય છે.  વશેષ 
કહેશે. 

( માણ વચન  ુ દેવ) 
 
 
 
 
 
 
 

 



ોોક – ૪, ૫ ] 
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