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પૂ. લાલચંદભાઇના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર, કળશ ૧, 

અમદાવાદ, તા. ૨૨-૦૬-૧૯૮૯
 પ્રવચન નંબર ૧૨૮ 

ૐ શ્રી ભગવાન કંુદકંુદાચાય'દેવ વિવષે ઉલ્લેખો. 

ચંદ્રવિગવિરપવ'ત પરનો વિશલાલેખ, એનો અર્થ&.

અર્થ':-  કુન્દપુષ્પની પ્રભા ધરનારી જમેની કીવિત' વડે વિદશાઓ વિવભૂવિષત ર્થઈ છે,  જઓે 

ચારણોનાં–ચારણઋવિ<ધધારી  મહામુવિનઓનાં-સુંદર  હસ્તકમળોના  ભ્રમર  હતાં  અને  જ ે

પવિવત્રાત્માએ ભરતક્ષેત્રમાં શુ્રતની પ્રવિતષ્ઠા કરી છે, તે વિવભુ કંુદકંુદ આ પૃથ્વી પર કોનાર્થી વંદ્ય 

નર્થી? બધાર્થી વંદ્ય છે.

પછી બીજો શિ4લાલેખ વિવં<યવિગવિર–વિશલાલેખ, ઓલો ચંદ્રશિ:શિ; આ શિવંધ્યશિ:શિ;. 

અર્થ':-  યતીશ્વર  (શ્રી કંુદકંુદસ્વામી)  રજ:સ્ર્થાન-ભૂવિમતળને-છોડીને ચાર આંગળ ઊંચે 

આકાશમાં ચાલતા હતા તે દ્વારા હંુ એમ સમજંુ છંુ કે, તેઓશ્રી અંદરમાં તેમ જ બહારમાં રજર્થી 

(પોતાનંુ)  અત્યતં અસ્પૃષ્ટપણું વ્યક્ત કરતા હતા. (-અંદરમાં તેઓ રાગાવિદક મળર્થી અસ્પૃષ્ટ 

હતા અને બહારમાં ધૂળર્થી અસ્પૃષ્ટ હતા).

હવે એક દ4&નસા; નામનું 4ાસ્ત્ર છે એના કર્તાા& દેવસને આચાય& ર્થઈ :યા. રે્તાઓશ્રીનો એક 

શ્લોક છે. એનો અર્થ&. 

અર્થ':- (મહાવિવદેહક્ષેત્રના  વત'માન  તીર્થRકરદેવ)  શ્રી  સીમંધરસ્વામી  પાસેર્થી  મળેલા 

વિદવ્ય જ્ઞાન વડે શ્રી પદ્મનંવિદનાર્થે  (શ્રી કંુદકંુદાચાય'દેવ)ે  બોધ ન આપ્યો હોત તો મુવિનજનો 

સાચા માગ'ને કેમ જાણત?

હવે શ્રીમદ્ ;ાજચંદ્રજીનો ઉલ્લેખ ક; ેછે.

હે કંુદકંુદાવિદ આચાયX! તમારાં વચનો પણ સ્વરૂપાનુસંધાનને વિવષે આ પામરને પરમ 

ઉપકારભતૂ ર્થયા છે. તે માટે હંુ તમને અવિતશય ભવિક્તર્થી નમસ્કાર કરંુ છંુ. 

સ્વરૂપાનુસંધાનને  વિવષે એટલે  ભૂર્તાકાળમાં  આ  મનુષ્યદેહ  પહેલાં, મનુષ્યભવ  પહેલાં, 

આ:લા ભવની અંદ; મને સમશિકર્તા ર્તાો ર્થઈ :યેલું પણ સમ્યકદ4&ન છૂટી :યંુ હરંુ્તા,  અને હંુ અહી 

આવ્યો અને ફ;ીર્થી આપના 4ાસ્ત્ર હાર્થમાં આવર્તાાં મને ફ;ીર્થી અનુસંધાન ર્થઈ :યંુ. અનુભવ ર્થઈ 

:યો માટે હંુ ર્તામને નમસ્કા; કરંુ છંુ. એટલે ભૂર્તાકાળમાં અમે સમશિકર્તાી હર્તાાં અને વર્તા&માનમાં ફ;ીર્થી 

આપના વચનના યો:ે આત્માનું ભાન ર્થયંુ એટલે પૂવ&ભવમાં એમણે અમને સમશિકર્તા હરંુ્તા એમ દાંડી 

પીટીને કહ્યું. 4ું કહ્યું? જ્ઞાનના શિવ4ે અનુસંધાન રૂ્તાટી :યંુ હરંુ્તા રે્તા પાછંુ અનુસંધાન ર્થઈ :યંુ. જોડાઈ 

:યંુ. જ્ઞાનચેર્તાના પ્ર:ટ ર્થઈ :ઈ.

હવે  પુજય  ગુરુદેવના  હસ્તાક્ષર:  ૐ  નમ:  વિસદ્ધભે્ય: ભગવાન  શ્રી  કંુદકંુદાચાય'દેવ 

સમયપ્રાભતૃમાં કહે છે કે,  હંુ જ ેઆ ભાવ કહેવા માગું છંુ. તે અંતરના આત્મસાક્ષીના પ્રમાણ 
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વડે પ્રમાણ કરજો; કારણ કે આ અનુભવપ્રધાન શાસ્ત્ર છે. તેમાં મારા વત'તા સ્વ-આત્મવૈભવ 

વડે કહેવાય છે. આમ કહીને છઠ્ઠી ગાર્થા શરૂ કરતાં આચાય'ભગવાન કહે છે કે,  ‘આત્મદ્રવ્ય 

અપ્રમત નર્થી અને પ્રમત નર્થી એટલે કે એ બે અવસ્ર્થાનો વિનષેધ કરતો હંુ જોયંુ, વિનષેધ કરતો 

હંુ,  એક જાણનાર અખંડ છંુ.  આહાહા!  આવ્યંુ,  એક જાણનાર અખંડ છંુ.  4રૂઆર્તા જ અહીરં્થી 

ર્થાય છે. આત્મા જાણના; જ છે. આહાહા! હંુ એક જાણનાર અખંડ છંુ એ મારી વત'માન વત'તી 

દશાર્થી કહંુ છંુ’. મુવિનપણાની દશા અપ્રમત અને પ્રમત એ બે ભૂવિમકામાં હજારો વાર આવ-જા 

કર ેછે, તે ભૂવિમકામાં વત'તા મહામુવિનનંુ આ કર્થન છે.

સમયપ્રાભૃત એટલે સમયસારરૂપી ભેટણું.  જમે રાજાને મળવા ભેટણું આપવું પડે છે 

તમે  પોતાની  પરમ  ઉત્કૃષ્ટ  આત્મદશાસ્વરૂપ  પરમાત્મદશા  પ્રગટ  કરવા  સમયસાર  જ ે

સમ્યગ્દશ'ન-જ્ઞાન-ચાવિરત્રસ્વરુપ  આત્મા  તેની  પવિરણવિતરૂપ  ભેટણું  આપ્યે  પરમાત્મદશા–

વિસ<ધદશા પ્રગટ ર્થાય છે.

આ શબ્દબ્રહ્મરૂપ પરમાગમર્થી દશા'વેલા એકત્વવિવભક્ત આત્માને પ્રમાણ કરજો, હા 

જ પાડજો, કલ્પના કરશો નવિહ. આનંુ બહુમાન કરનાર પણ મહાભાગ્યશાળી છે. (પોતાના જ 

હસ્તાક્ષરમાં) સદ્દગુરુદેવના હૃદયોદ્દગાર.

હવે ર્તામે સ્રુ્તાશિર્તા બોલો, એના પછી સ્રુ્તાશિર્તા છે.

 (શ્રી સમયસારજી – સ્તુવિત)

 (હવિરગીત)

 મુમુકુ્ષ: સંસારી જીવનાં ભાવમરણો ટાળવા કરુણા કરી,

 સવિરતા વહાવી સુધા તણી પ્રભુ વીર! તેં સજંીવની;

 શોષાતી દેખી સવિરતને કરુણાભીના હૃદયે કરી,

 મુવિનકંુદ સજંીવની સમયપ્રાભતૃ તણે ભાજન ભરી.

 (અનુષુ્ટપ)

 કંુદકંુદ રચ્યું શાસ્ત્ર, સાવિર્થયા અમૃતે પૂયા',

 ગ્રરં્થાવિધરાજ! તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભયા'.

 (વિશખવિરણી)

 અહો! વાણી તારી પ્રશમરસ-ભાવે નીતરતી,

 મુમુક્ષુને પાતી અમૃતરસ અંજવિલ ભરી ભરી;

 અનાવિદની મૂછા' વિવષ તણી ત્વરાર્થી ઊતરતી,

 વિવભાવેર્થી રં્થભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પવિરણવિત.

 (શાદૂ' લવિવક્રીવિડત)

 તું છે વિનશ્ચયગ્રંર્થ ભંગ સઘળા વ્યવહારના ભેદવા,

 તું પ્રજ્ઞાછીણી જ્ઞાન ને ઉદયની સંવિધ સહુ છેદવા;

 સાર્થી સાધકનો, તંુ ભાનુ જગનો, સંદેશ મહાવીરનો,
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 વિવસામો ભવક્લાંતના હૃદયનો, તું પંર્થ મુવિક્ત તણો.

 (વસંતવિતલકા)

 સણુ્યે તને રસવિનબંધ વિશવિર્થલ ર્થાય,

 જાણ્યે તને હૃદય જ્ઞાની તણાં જણાય;

 તું રુચતાં જગતની રુવિચ આળસે સૌ,

 તંુ રીઝતાં સકલજ્ઞાયકદેવ રીઝે.

 (અનુષુ્ટપ)

 બનાવું પત્ર કંુદનનાં, રત્નોના અક્ષરો લખી;

 તર્થાવિપ કંુદસૂત્રોનાં અંકાયે મૂલ્ય ના કદી.

તર્થાવિપ કહાનવાણીના અંકાયે મૂલ્ય ના કદી. 

ઉત્તર:-  ॐ श्री  परमात्मने नमः ।  શ્રીમદ્  ભગવત્કંુદકંુદાચાય'દેવપ્રણીત શ્રી  સમયસાર, 

અશિધકા; પહેલો જીવ અવિધકાર. મૂળ ગાર્થાઓનો અને આત્મખ્યાવિત નામની ટીકાનો ગજુરાતી 

અનુવાદ.  પહેલા આ શિહંદી અનુવાદ ક;ના; જયચંદપંશિડર્તા છે.  એ માં:શિલક ક;ે છે.  પછી બીજંુ 

માં:શિલક  આવ4ે,  અમૃર્તાચંદ્રઆચાય&નું  સંસ્કૃર્તાના  ટીકાકા;  અને  પછી  ત્રીજંુ  માં:શિલક  આવ4ે, 

મૂળકર્તાા& કંુદકંુદ-ભ:વાનનું, એમ ત્રણ પ્રકા;ના માં:શિલકર્થી 4રૂઆર્તા ર્થાય છે.

 શ્રી પરમાતમ પ્રણમીને, શારદ સુગરુુ નમીય;

 સમયસાર શાસન કરંુ દેશવચનમય, ભાઈ! ૧ 

 શબ્દબ્રહ્મ પરબ્રહ્મનો વાચકવાચ્ય વિનયોગ;

 મંગળરૂપ પ્રવિસદ્ધ એ, નમું ધમ'ધન-ભોગ. ૨.

શ્રી પરમાતમ પ્રણમીને એટલે પ;માત્માને નમસ્કા; ક;ીને, શારદ સુગરુુ નમીયે, શિજનેન્દ્ર 

ભ:વાનની વાણી દ્રવ્યશ્રુર્તા અને આત્મજ્ઞાની :ુરુ-સુ:ુરુ એને નમસ્કા; ક;ીને  સમયસાર શાસન 

કરંુ દેશવચનમય ભાઈ.  ચાલર્તાી વર્તા&માન જે જયપ;ુની ઢંૂઢા;ી  ભાષા છે એના દ્વા;ા હંુ  આનો 

અનવુાદ ક;ી4,  અને એ મને 4ાસન ઉપ; પે્રમ આવ્યો છે.  શબ્દબ્રહ્મ પરબ્રહ્મનો વાચકવાચ્ય 

વિનયોગ,  4બ્દબ્રહ્મ છે રે્તા  વાચક છે અને પ;બ્રહ્મ એટલે  4દુ્ધાત્મા એનું  વાચ્ય છે.  એનો વાચક 

‘વાચકવાચ્ય  વિનયોગ’, શિનયો:-શિવ4ેષ  યો:  ર્થાય  છે.  4બ્દબ્રહ્મ  રે્તા  જ્ઞાન  છે  અને  એનું  વાચ્ય 

4ુદ્ધાત્મા જ ેછે, એ કેવું છે, રે્તા વાચ્ય બર્તાાવે છે. મંગળરૂપ પ્રવિસ<ધ એ, નમું ધમ' ધન–ભોગ.  આ 

વાર્તા પ્રશિસધ્ધ છે.  અને હંુ  નમસ્કા; એટલા માટે કરંુ છંુ કે મને ધમ&રૂપી ધનની પ્રાશિx ર્થાય અને હંુ 

આનંદનો ભો:વટો કરંુ, એ હેરુ્તા છે. 

 નય નય સાર લહે શુભ વાર, પદ પદ માર દહે દુઃખકાર;

 લય લય પાર ગ્રહે ભવધાર,-જય જય સમયસાર અવિવકાર. 3 

નય નય સાર લહે,  નય નય સાર લહે શુભ વાર,  વા;ંવા; વા;ંવા; વા;ંવા; આનું ;ટણ 

ક;ર્તાાં નવા નવા ભાવ આવ4ે, અને એનાર્થી જીવનું શિહર્તા ર્થ4ે. પદ પદ માર દહે દુઃખકાર, પદે પદે 

દુઃખનો ના4 ર્થાય એ આમાં વાચક-વાચ્યનું શિનયો: છે. લય લય પાર ગ્રહે ભવધાર, લય લય પાર 
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ગ્રહે ભવધાર.  આ ભવ ભ્રમણરૂપી જ ેદુઃખ છે રે્તાનો ના4 ર્થાય.  જય જય સમયસાર અવિવકાર. 

4ુદ્ધાત્મા અશિવકા;ી છે, 4ુદ્ધ છે એની મને પ્રાશિx ર્થાઓ, એ મા;ો હેરુ્તા છે.

શબ્દ, અર્થ' ને જ્ઞાન-સમયત્રય આગમ ગાયા, આ:મના એક 4બ્દ સમય છે, અર્થ& સમય 

છે, અને જ્ઞાન સમય, એમ સમયત્રય આ:મની વાર્તા છે. શબ્દને સમય કહેવાય, અને પદાર્થ'ને પણ 

સમય કહેવાય અને એના દ્વા;ા જે જ્ઞાન પ્ર:ટ ર્થાય સમ્યકજ્ઞાન,  એને પણ સમય કહેવાય.  ત્રણ 

પ્રકા;ના સમયત્રય છે. એક વાચક છે. એક અર્થ& વાચ્યનો પદાર્થ& છે અને એનું જ ેજ્ઞાન ર્થાય એને પણ 

સમય કહેવામાં આવે છે.

કાળ, મત, વિસ<ધાંત-ભેદત્રય નામ બતાવ્યા; હવે કહે છે કાળ એટલે સ્વમર્તા, સ્વકાળ. અને 

મત એટલે શિજનેન્દ્રભ:વાનનો મર્તા અને વિસ<ધાંત, એમ ત્રણ પ્રકા;ના બર્તાાવ્યા. કાળમાં જ ેવર્તા&માન 

જ ેઅવસ્ર્થા છે, શ્રુર્તા પયા&ય, રે્તાને પણ કાળ કહેવાય અને આ બહા;નો કાળ એને કાળ કહેવાય. મત 

એટલે શિજનેન્દ્ર ભ:વાનનો મર્તા એ ખ;ખે; સાચો મર્તા છે,  અને એને  વિસદ્ધાંત  કહેવાય.  એમ ત્રણ 

પ્રકા;ના ભેદત્રય નામ બર્તાાવ્યા. 

તે  મહી ં આવિદ શુભ અર્થ'સમયકર્થની સુણીએ બહુ,  હવે  4બ્દસમય,  અર્થ&સમય,  અને 

જ્ઞાનસમય જ ેકહ્યા છે, એમાંર્થી કહે છે કે તે મહી ંઅહી ં(આવિદ) શુભ અર્થ'સમયકર્થની સુણીએ 

બહુ. આ બધામાં જ ેસા;ભરૂ્તા છે રે્તા 4દુ્ધઆત્માની કર્થા છે, એ ર્તામે સાંભળજો. 4દુ્ધઆત્માની કર્થા 

લખી છે આમાં રે્તા ર્તામે બધા સાંભળજો. હવે સાંભળીને 4ું ક;વું? 4બ્દ ર્તાો 4બ્દની વાર્તા ક;ી પહેલા, 

સુણીએ એ 4બ્દનો અર્થ& કય|.  હવે  અર્થ', અર્થ&સમયમાં છ દ્રવ્યને અર્થ& કહેવાય અને મર્તામાં પણ 

ઘણા મર્તામર્તાાન્ર્તા; એને પણ મર્તા કહેવાય. અશિહયાં અર્થ'સમયમાં છ દ્રવ્ય અર્થ& છે, રે્તામાં જીવ નામ 

છે સાર. છ દ્રવ્યમાં જ ેઅર્થ& છે ર્તાો એક 4ુદ્ધાત્મા જ સા;ભરૂ્તા છે સુણીએ સુણજો સહુ.

તે મહી ંસાર વિવણકમ'મળ શુદ્ધ જીવ શુ<ધનય કહે,  આ જ ેસમયસા; છે  તે મહી ંસાર 

વિવણકમ'મળ.  4ુદ્ધ આત્મા ભાવકમ&-દ્રવ્યકમ&-નોકમ&ર્થી ;શિહર્તા રે્તા 4ુદ્ધ જીવ છે એમ શુ<ધનય કહે 

છે. એટલે વાસ્ર્તાશિવક સ્વરુપ છે રે્તાને કહેના;ી એક 4ુધ્ધનય છે. 

 આ ગ્રરં્થમાં કર્થની સહુ, સમયસાર બુધજન ગ્રહે. ૪

કર્થની ર્તાો નવર્તાત્ત્વની ભ;લેી છે.  ઘણું  કર્થન આવ4ે પણ કોઈ બશુિધ્ધજન હ4ે,  જ્ઞાનીજન 

હ4ે, કોઈ શિનકટભવી જીવ હ4ે એ સમયસા;ને ગ્રહણ ક;4ે. સમયસાર બુધજન ગ્રહે, આ ગં્રર્થમાં 

કર્થની ર્તાો ઘણી છે. સ્વાં:ની વાર્તાો ઘણી આવ4ે, પણ બુધજન હ4ે શિવશિચક્ષણ રે્તા 4ધુ્ધનય વડે 4દુ્ધ 

આત્માનું ગ્રહણ ક;4ે બસ.

નામાવિદક ષટ્ ગ્રંર્થમુખ, તેમાં મંગળ સાર;

વિવઘ્નહરણ, નાવિસ્તકહરણ,-વિશષ્ટાચાર ઉચ્ચાર, ૫ 

આ માં:શિલક ક;વાનું કા;ણ ઇ કે કોઈ શિવઘ્ન ન ર્થાય,  પૂરૂ ર્થઈ જાય અને નાશિસ્ર્તાકમર્તાનો 

પશિ;હા; ર્થઈ જાય, એ શિ4ષ્ટાચા;નો ઉચ્ચા; છે. 

સમયસાર વિજનરાજ છે, સ્યાદ્વાદ વિજનવેણ;

મદુ્રા વિજન વિનગ્રRર્થતા, નમું કર ેસહુ ચેન. ૬ 
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દેવ,  :ુરુ,  4ાસ્ત્ર  ત્રણેને  લીધા.સમયસાર  વિજનરાજ  છે.  શિજન;ાજ  દેવ  કોણ  છે?  કે  આ 

4ુદ્ધાત્મા દેવ છે.  અને  શિજનવાણી કેવી  છે?  સ્યાદ્વાદ જનેી  મુદ્રા  છે,  ટ્ર ેડમાક&  છે  એને  શિજનવચન 

કહેવામાં આવે છે. સ્યાદ્વાદ વિજનવેણ અને સમયસાર વિજનરાજ. 4દુ્ધાત્મા એ શિજન;ાજ છે. પછી 

મદુ્રા વિજન વિનગ્રRર્થતા, :ુરુનું લક્ષણ, જનેી અંર્તા; અને બાહ્ય શિનગ્ર�ર્થદ4ા હો, રે્તા શિજનની મુદ્રા છે. નમું 

કર ેસહુ ચેન.  આ ત્રણેને નમસ્કા; ક;ર્તાાં મને સખુની પ્રાશિx ર્થ4ે.  ચેન એટલે સખુની પ્રાશિx ર્થ4ે. 

એવી ભાવના ભાવું છંુ. 

આ પ્રમાણે મંગળપૂવ'ક પ્રવિતજ્ઞા કરીને શ્રી કંુદકંુદ આચાય'કૃત ગાર્થાબ<ધ સમયપ્રાભતૃ 

ગ્રરં્થની શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાય'કૃત આત્મખ્યાવિત નામની જ ેસંસ્કૃત ટીકા છે તેની દેશભાષામાં 

વચવિનકા લખીએ છીએ.

હવે જ ેમાં:શિલક ક;વાના છે આચાય& ભ:વાન ટીકાકા; એનું માં:શિલક. 

પ્રર્થમ,  સંસ્કૃત ટીકાકાર શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાય' ગ્રરં્થના આવિદમાં  (પહેલા શ્લોક દ્વારા) 

મંગળ અર્થ� ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કર ેછે:- 

એવો શિ4ષ્ટાચા; છે કે કોઈપણ 4ાસ્ત્રની ;ચના ક; ેજ્ઞાનીઓ, ર્તાો ઇષ્ટદેવને પહેલાં નમસ્કા; 

ક;,ે  કે જરે્થી એમ કે આ 4ાસ્ત્ર પૂરંુ ર્થાય.  કોઈ શિવઘ્ન આવે નહી ંઅને પશિ;પૂણ&ર્તાા ર્થાય એવો એક 

વ્યવહા; છે.  અને એ પ્રકા; ેઇષ્ટદેવને નમસ્કા; પણ ક; ેછે.  હવે ઇષ્ટદેવને નમસ્કા;,  અત્યા; સુધી 

ઘણાં 4ાસ્ત્રોમાં મેં વાંચ્યંુ.  જટેલા વાચંવામાં આવ્યા એટલા,  એમાંર્થી ઇષ્ટદેવને નમસ્કા; ક;વા,  કાં 

અશિ;હંર્તાને નમસ્કા;, કાં શિસધ્ધભ:વાનને નમસ્કા;, કાં પચંપ;મેષ્ઠીને નમસ્કા; ક;,ે એમાં આવી જાય 

પણ પ;ને નમસ્કા; ક;વાનો વ્યવહા; છે, પ;ને નમસ્કા; ક;વાનો, પ;માત્મને.

આની કોઈ શિવ4ેષર્તાા છે. એમ આપણે ઘણીવા; વાર્તા ર્થાય છે કે :ુરુ ક;ર્તાાં શિ4ષ્ય રે્તાજદા; 

છે. આપણે ઘણીવા; વાર્તા ર્થાય છે.રે્તામાં (ટીકમાં) કહ્યું પ્રર્થમ આત્માને જાણવો. આ (ટીકાકા;) કહે 

જણાઈ ;હ્યો છે.  એવી એવી ર્તાો શિવ4ેષર્તાા ઘણી જગ્યાએ આપણે જોઈ. આમાં એક શિવ4ષેર્તાા છે. 

ઇષ્ટદેવને નમસ્કા; ક; ેછે. ઇષ્ટદેવ કોણ છે? ઇષ્ટ એટલે જનેે નમસ્કા; ક;ર્તાાં શિહર્તા ર્થઈ જાય. 

મુમુકુ્ષ:- શિહર્તા ર્થઈ જાય, ઈસકા નામ ઇષ્ટ.

ઉત્ત;:-  ઇષ્ટદેવ છે ને,  ઇષ્ટદેવ.  જ ેદેવને નમસ્કા; ક;ર્તાાં ઇષ્ટ નામ સાધ્યની શિસશિદ્ધ ર્થાય, એ 

શિહર્તાની પ્રાશિx ર્થાય એને અમે દેવ કહીએ છીએ.  ર્તાો આને ર્થયંુ કે ઓહોહો!  4દુ્ધાત્માને નમસ્કા;. 

નમો શિસધ્ધભે્ય નહી,ં  નમો અશિ;હંર્તાાણં નહી,ં  અને વર્તા&માન વર્તા&ર્તાા ર્તાીર્થ�ક;ને નમસ્કા; કરંુ છંુ એમ 

પણ  નહી,ં  અને  ભૂર્તા,  ભશિવષ્યના,  વર્તા&માન  ર્તાીર્થ�ક;ને  નમસ્કા;  કરંુ  છંુ  એમ  પણ  નહી.ં  કોઈ 

જબ;જસ્ર્તા વ્યશિ� ર્થઈ :ઈ,  જબ;જસ્ર્તા.  અમૃર્તાચંદ્રઆચાય& આહાહા!  :ા:;માં સા:; ભ;ી દીધું. 

એક શ્લોકમાં ૪૧૫ :ાર્થા ભ;ી દીધી. મૂળ જીવર્તાત્ત્વ કહ્યું અને નવર્તાત્ત્વની વાર્તા પણ એમાં ક;ી. એક 

શ્લોકમાં નવર્તાત્ત્વ એમ પણ વાર્તા ક;ી,  સ્વાં:ની અને 4દુ્ધાત્માની વાર્તા ક;ી.  એક જ શ્લોકમાં બધું 

કહી દીધું. એની 4શિ� જ એવી છે. હવે શ્લોક કહે છે ટીકાકા;. 

नमः  समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चिचत्स्वभावाय भावाय सव� भावान्तरच्छि�दे ॥ १ ॥

5 Please report errors: email rajesh@AtmaDharma.com or Telegram https://t.me/Lalchandbhai

https://www.youtube.com/LalchandbhaiModi
https://t.me/Lalchandbhai
https://t.me/Lalchandbhai
https://www.AtmaDharma.org/
https://www.AtmaDharma.com/


Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot 
YouTube LalchandbhaiModi AtmaDharma.com & AtmaDharma.org Telegram Lalchandbhai

4ધુ્ધ  આત્માને  નમસ્કા;  ર્તાો  સ્વાનુભૂશિર્તાર્થી  ર્થાય  ને!  चिचत्स्वभावाय  भावाय  सव� 

भावान्तरच्छि�दे હવે એની આપણે જયચંદપંશિડરે્તા જ ેરે્તાનો અર્થ& કય| છે એનો શિવસ્ર્તાા; કય| છે એ 

લઈએ.

શ્લોકાર્થ':- (नमः  समयसाराय) પહેલા સમયનો અર્થ& ક; ેછે. ‘સમય’ અર્થા'ત્ જીવ નામનો 

પદાર્થ'.  સમયના ઘણા અર્થ& ર્થાય છે.  અન્યમર્તાને સમય કહેવાય, છ દ્રવ્યને સમય કહેવાય, કાળને, 

પયા&યને સમય કહેવાય. 

અહીયાં  ‘સમય’ અર્થા'ત્ જીવ નામનો પદાર્થ'.  હવે જીવ નામનો પદાર્થ& કહ્યો.  હંુ પદાર્થ&ને 

નમસ્કા; નર્થી ક;ર્તાો. જીવ નામના પદાર્થ&ને નમસ્કા; નર્થી ક;ર્તાો, રે્તામાં 

મુમુકુ્ષ:- પદાર્થ& પજૂ્ય નહી ંહે.  

ઉત્ત;:- પજૂ્ય નહી ંહે. પ્રમાણજ્ઞાનનો શિવષય પજૂ્ય નર્થી આમાંર્થી નીકળે છે. ‘સમય’ એટલે 

જીવ નામનો પદાર્થ&.  ઇ પાછી સમયની વ્યાખ્યા પણ મૂળ આવ4ે ઘણી - પદાર્થ&ની વ્યાખ્યા. પણ 

એને ર્તાો આમાં લખી નાખ્યંુ ‘સમય’ એટલે પદાર્થ& બસ. એ પદાર્થ&માં દ્રવ્ય, :ુણ, પયા&ય બધુ આવી 

:યંુ એને નમસ્કા; નર્થી ક;ર્તાો હંુ. 

મુમુકુ્ષ:- સા;, 4રૂઆર્તા અહીરં્થી છે. પ્રમાણ પૂજ્ય નર્થી. પદાર્થ& પજૂ્ય નર્થી.  

ઉત્ત;:-  એ સમયનો અર્થ& કય|.  હજી સા;નો અર્થ& બાકી છે.  नमः  समयसाराय નમઃ સમય 

નહી,ં નમઃ સમય નહી.ં समयसाराय હવે સા;નો અર્થ& ક; ેછે.  સા;, રે્તામાં સા; અહાહા! એટલે કે જ ે

ઉપાદેય છે, જનેે નમસ્કા; ક;વા યોગ્ય છે. જ ેદ્રવ્યકમ', આઠ કમ&ર્થી ;શિહર્તા, ચા; પ્રકા;ના ભાવકમ' 

આસ્ત્રવોર્થી ;શિહર્તા, ઇશિન્દ્રયજ્ઞાનર્થી પણ ;શિહર્તા, રે્તા ભાવકમ&ના પેટામાં જાય છે. 

4;ી;આશિદ નોકમ' એનાર્થી  રવિહત. જુઓ ;શિહર્તા ઉપ; લીટી નાખી છે,  ;શિહર્તા ઉપ; લીટી 

મુકી છે. ;શિહર્તા, આ ;શિહર્તા ઉપ; ધ્યાન ખચેારંુ્તા નર્થી ત્યાં સુધી દ્રવ્યનો શિનશ્ચય, દ્રશિષ્ટનો શિવષય દ્રશિષ્ટમાં 

આવે નહી.ં  ;શિહર્તા જ છે.  પ્રર્થમર્થી જ ;શિહર્તા છે.  રવિહત શુદ્ધ આત્મા.  અહાહાહા!  ;ા:ર્થી,  પુણ્ય 

પાપર્થી ;શિહર્તા છે 4દુ્ધ આત્મા. શિમથ્યાત્વના કષાયર્થી ;શિહર્તા છે, આસ્ત્રવર્થી ;શિહર્તા છે. 

રવિહત શુદ્ધ આત્મા,  તેને  મારો  નમસ્કાર  હો.  નમસ્કા;  કરંુ  છંુ  એમ નર્થી,  રે્તાને  મા;ો 

નમસ્કા; હો.  મા;ા  નમસ્કા;ને  યોગ્ય આ જ:ર્તામાં  કોઈ પદાર્થ&  હોય ર્તાો  મા;ો  4ુદ્ધાત્મા.  મા;ો 

નમસ્કા; મા;ો આત્મા ઝીલી 4કે, મા;ો નમસ્કા; બીજો કોઈ ઝીલી 4કે નહી.ં કેમકે મા;ો નમસ્કા; 

જનેે  ર્થાય ઇ એ રૂપ ર્થઈ જાય.  ર્તાો  મા;ો  નમસ્કા; શિસદ્ધભ:વંર્તાો  ઝીલી 4કે  નહી ં કેમકે  મા;ી 

પશિ;ણશિર્તા ત્યાં  ર્તાો જાય નહી ં એનાર્થી અનન્ય ર્થાય નહી.ં  માટે મા;ો 4દુ્ધાત્મા જ મા;ો નમસ્કા; 

ઝીલી 4કે. આહાહા! સમંર્તાભદ્રઆચાય&એ ન કહ્યું?

મુમુકુ્ષ:- સમંર્તાભદ્રઆચાય&એ,

ઉત્ત;:- ‘ર્તામા;ો દેવ મા;ો નમસ્કા; નહી ંઝીલી 4કે’ ;ાજાને કહ્યું.  એમ!,  એટલું બધુ ર્તામારંુ 

જો; છે.  ર્તામારંુ આ છે ને 4ંક;ની પ્રશિર્તામામૂશિર્તા&,  મા;ો નમસ્કા; નહી ંઝીલી 4કે.  એમ! હંુ જોઉં છંુ 

એને ર્તાો ચડી :યંુ હરંુ્તા નશિહર્તા; ર્તાો ફાંસી દેર્તા, સમજી :યા. કા;ણ કે અશિહયાં બધુ ખાર્તાા હર્તાા ને ;ોજ, 

પછી ફશિ;યાદ ર્થઈ, પકડાઈ :યા. બસ! મંત્ર બોલ્યા 4ું અને ભ:વાનની પ્રશિર્તામા અંદ;માંર્થી બહા; 
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આવી. એમ, આ શિદ:ંબ; મુશિનઓ આવા હોય. 

શિનશ્ચયની  પ;ાકાષ્ઠા  એક  શ્લોકમાં.  4રૂઆર્તાર્થી  શિનશ્ચયની  વાર્તા  ક;ી.  4રૂઆર્તાર્થી  જ 

વ્યવહા;ને ઉડાડયો. એમ કહંુ ર્તાો ચાલે. વ્યવહા;ને ઉડાડી દીધો. કેમકે વ્યવહા; ઉપ; લક્ષ ;હે, ને 

શિનશ્ચય પ્રાx ર્થાય એમ નર્થી. પચંપ;મેશિષ્ઠ પ; લક્ષ હોય આહાહા! ર્તાો આત્માને નમસ્કા; ન ર્થાય. આ 

ર્તાો સમયસા; છે ને એને નમસ્કા; ક;વાર્થી પ્રાશિx બધી ર્થાય છે. 4રૂઆર્તામાં જ. આહાહા! 

સમય એટલે પદાર્થ&. હંુ પદાર્થ&ને નમસ્કા; ક;ર્તાો નર્થી, હંુ પંચપ;મેશિષ્ઠને નમસ્કા; ક;ર્તાો નર્થી. 

હંુ ર્તાો જ ેભાવકમ&, દ્રવ્યકમ&, નોકમ&ર્થી ;શિહર્તા છે, રે્તાને હંુ નમસ્કા; કરંુ છંુ. નમસ્કા; હો. નમસ્કા; હો. 

આહાહા! ટીકાકા; પણ એવા નીકળ્યા હો.ં જયચદંપંશિડર્તા કેવા નીકળ્યા, ‘નમસ્કા; હો’ં.

તે કેવો છે? કેમકે આ શ્લોક છે ને,  રે્તા આખા સમયસા;ની નીવં  (પાયો)  છે.  ૪૧૫ :ાર્થાનું 

આમાં ;હસ્ય ભયુ� છે. જ્યાં જ્યાં આપણે ;હસ્યવાળી વાર્તા આવે ત્યાં ર્થોડો શિવસ્ર્તાા; ક;વો જોઈએ. 

શિચંર્તાવન ક;વું,  મનન ક;વું  જોઈએ (બાકી આ:ળ જવું).  કેમકે જમે બને એમ,  ઘણી :ાર્થાઓનો 

સ્વાધ્યાય ક;ી લેવો છે, મા;ો ભાવ રે્તા છે. એટલે ત્યાં આવી મહત્વની વાર્તા હોય ત્યાં ;ોકાઈ ;ોકાઈને 

.. ..  ..  રે્તાને મા;ો નમસ્કા; હો.ં એ કોણ છે? જનેે હંુ નમસ્કા; કરંુ છંુ  તે કેવો છે? નમસ્કા; ર્તાો હંુ 

સમયસા;ને  કરંુ છંુ 4દુ્ધાત્માને.  હવે  કહે છે કે 4દુ્ધાત્મા કેવો છે?  કે  નાશિસ્ર્તાર્થી ર્તાો મેં  કહ્યું.  પણ 

અશિસ્ર્તાર્થી રે્તા કેવો છે? ;શિહર્તા ર્તાો કહ્યું. 

મુમુકુ્ષ:- પહેલા ;શિહર્તાર્થી વાર્તા ક;ી.  

ઉત્ત;:-  ;શિહર્તાર્થી વાર્તા ક;ી,  વ્યવહા;નો શિનષધે કય|.  હવે જયાં શિનશ્ચયની વાર્તા ક; ેછે કે,  ઇ 

4ેનાર્થી સશિહર્તા છે. (भावाय)  તે કેવો છે? (भावाय) શુદ્ધ સત્તાસ્વરૂપ વસ્તુ છે. પહેલા  भावाय 

કહીને અશિસ્ર્તાત્વ શિસદ્ધ કયુ�.  4દુ્ધ જીવ અશિસ્ર્તાકાય. અશિસ્ર્તા શિસદ્ધ ક; ેર્તાો જ એના :ુણો શિસદ્ધ ર્થાય. 

પદાર્થ&ની શિસશિધ્ધ માટે અશિસ્ર્તા બહુ જરૂ;ી છે. માટે (भावाय) 4દુ્ધ સત્તાસ્વરૂપ વસ્તુ છે. भावाय માં 

4ુદ્ધા4દુ્ધ નર્થી લીધું, કેમકે એ પહેલી વાર્તા ક;ી હર્તાી કે જનેે હંુ નમસ્કા; કરંુ છંુ એ 4દુ્ધાત્મા છે અને 

અ4દુ્ધ પયા&ય માત્રર્થી ;શિહર્તા છે. 

'સંયો:લક્ષણાભાવા'  મા;ાર્થી શિભન્ન છે.  શુદ્ધ સત્તાસ્વરૂપ વસ્તુ છે.  અશિસ્ર્તાત્વ શિસદ્ધ કયુ�. 

પદાર્થ& શિસદ્ધ કય|. પદાર્થ&માંર્થી જ ેબાદબાકી ક;વાની હર્તાી રે્તા કાઢી અને 4ુદ્ધાત્મા શિસદ્ધ કય|. અને 

ઇ હોવાપણે છે. છે-છે ને છે. છે અશિસ્ર્તારૂપે છે

મુમુકુ્ષ:- એ રુપે જ છે.  એ રુપે જ છે. 

ઉત્ત;:-  એ રુપે જ છે.  અનાશિદઅનંર્તા છે.  છે છે ને છે.  भावाय અહાહા!  ઇ  भावाय કહીને 

બીજાનું  ખંડન ક;ે છે  જો અભાવવાદીનું.  આ વિવશેષણપદર્થી, અશિસ્ર્તાત્વ છે ને,  આહાહા!  આ 

વિવશેષણપદર્થી  સવ'ર્થા  અભાવવાદી  નાવિસ્તકોનો  મત ખંવિડત  ર્થયો.  કે  આત્મા છે  જ નહી.ં 

આત્મા છે જ નહી.ં આત્મા વસ્રુ્તા જ એવી નર્થી કાંઈ. એમ જ ેઅભાવવાદી છે, નાશિસ્ર્તાક એના મર્તા 

ખડંન કયુ�. भावाय છે. 

હવે,  જો છે,  વસ્રુ્તા છે,  ર્તાો કોઈ એનો અસાધા;ણ :ુણ હોવો જોઈએ. चिचत्स्वभावाय એના 

:ુણની વાર્તા ક;ે છે.  પદાર્થ&ની વાર્તા ક;ી.  પદાર્થ&માંર્થી કચ;ો કાઢીને  4દુ્ધાત્માની વાર્તા ક;ી.  એનું 
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હોવાપણું અશિસ્ર્તાત્વ, એ શિસદ્ધ કયુ�. હવે એનો કોઈ અસાધા;ણ :ુણ કહે છે. चिचत्स्वभावाय ઓલું જ ે

સર્તા હરંુ્તા, સર્તા છે રે્તા પણ એનો :ુણ છે પણ સાધા;ણ :ુણ છે. અશિસ્ર્તાત્વ:ુણ હર્તાો રે્તા. અશિસ્ર્તાત્વ:ુણ 

હર્તાો પણ અશિસ્ર્તાત્વ:ુણ છે એમાં દોષ આવી જાય, ર્તાો અશિસ્ર્તાત્વ ર્તાો પુદ:લેય છે, એમ નહી.ં 

હવે  શિવ4ેષ:ુણર્થી  વાર્તા  ક;ે  છે.  चिचत्स्वभावाय  જનેો  સ્વભાવ  ચેતનાગુણરૂપ  છે. 

ચેર્તાના:ુણમય છે.  પયા&યની વાર્તા નર્થી હજી. દ્રવ્ય શિસદ્ધ કયુ�,  એનું અશિસ્ર્તાત્વ શિસદ્ધ કયુ�,  એનો :ુણ 

શિસદ્ધ ક; ેછે. અને હવે :ુણની પયા&ય શિસદ્ધ ક;4ે.  દ્રવ્ય હોય ર્તાો :ુણ હોય ને :ુણ હોય ર્તાો પયા&ય 

પણ એની હોય.

ચેતનાગુણરૂપ  છે.  ચેર્તાના:ુણમય  છે.  આ  વિવશેષણર્થી  ગુણ-ગુણીનો  સવ'ર્થા  ભેદ 

માનનાર નૈયાવિયકોનો વિનષેધ ર્થયો. નૈયાશિયક મર્તા હ4ે એ :ુણ અને :ુણીને જુદા માનર્તાા હ4ે. આ 

કહે છે :ુણ અને :ુણી એક સત્તા છે.  :ુણી :ુણમય હોય છે,  એમ.  એમાં પણ અશિસ્ર્તાત્વ:ુણ ર્તાો 

સામાન્ય લીધો. હવે શિવષે4:ુણ (લીધો) ચેર્તાના. વળી તે કેવો છે? આમાં 4ું છે, કે આમાં ઘણાં મર્તાોનું 

એ લોકો ખડંન ક;,ે આવી જાય. ખંડનનો 4બ્દ ન લખે પણ આવી જાય એની અંદ;. 

આને ર્તાો ઘણું  વાચંેલું  છે જયચદંપંશિડરે્તા,  અન્યમર્તાોનાં  4ાસ્ત્રો,  એટલે ભે:ુભ:ુે આ-આ કેમ 

અશિસ્ર્તાત્વ કેમ કહ્યું? કે કેટલાક નાશિસ્ર્તાક છે આત્માને માનર્તાા નર્થી માટે અશિસ્ર્તા શિસદ્ધ ક;ી. પછી :ુણ 

અને :ુણી જુદા છે સવ&ર્થા એમ માનના;ા પોર્તાાર્થી, એ કર્થંશિચર્તા અભેદ છે, એમ. આ વિવશેષણર્થી 

ગુણ-ગુણીનો સવ'ર્થા ભેદ એટલે :ુણ આહી ં;હે (બીજ)ે અને :ુણી આહી ં;હે (બીજ)ે એમ નર્થી. 

એ કુદ;ર્તાી છે ને આજ ેઆપણે 4રૂ કયુ�. આ વિવશેષણર્થી સવ'ર્થા ભેદ માનનાર કર્થશંિચર્તા 

ભેદ ર્તાો જનૈ દ4&ન માને છે પણ સવ&ર્થા ભેદ નર્થી માનર્તાા, :ુણ અને :ુણીનો, એટલે સવ&ર્થા 4બ્દ 

મૂક્યો, એમ!. નૈયાવિયકોનો વિનષેધ ર્થયો. વળી તે કેવો છે? આહાહા! હવે આવો જ ેઅશિસ્ર્તાસ્વરૂપ 

આત્મા ચેર્તાના:ુણમય આત્મા, એ કાંઈ વર્તા&માન અનુભવમાં આવે કે ન આવે? એમ કહે છે. ર્તામે કહો 

છો, છે. ર્તામે કહો ચેર્તાના :ુણમય, પણ કાંઈ અનુભવમાં આવે કે નહી ં? કે હા આવે. 

(स्वानुभूत्या चकासते) આહાહા! દ્રવ્ય, :ુણ અને પયા&ય. પહેલી પયા&ય લીધી. પોતાની જ 

'જ'  4બ્દ છે.  પોતાની  જ અનુભવરૂપ વિક્રયાર્થી  પ્રકાશે  છે.  ;ા:ની  શિ¢યાર્થી  પ્રકા4ર્તાો  નર્થી. 

પોર્તાાના  અનુભવર્થી  અનુભવમાં  આવે  એવી  વસ્રુ્તા  છે.  પોર્તાાના  જ્ઞાનમાં  આત્મા  જે્ઞય  ર્થાય  છે. 

આહાહા!  જણાય છે.  અનુભવન વિક્રયાર્થી  પ્રકાશે  છે.  અર્થા'ત  પોતાને  પોતાર્થી  જ જાણે  છે. 

પોતાને પોતાર્થી જ જાણે છે. છઠ્ઠી :ાર્થામાં લીધું છે. પોર્તાાને પોર્તાાર્થી જ જાણે છે. જાણે છે એટલે 

પ્ર:ટ ક; ેછે. 

આ વિવશેષણર્થી આત્માને તર્થા જ્ઞાનને એટલે પયા&યને.  હવે :ુણ:ુણીનો અર્થ& પયા&યને, 

જ્ઞાનને સવ'ર્થા પરોક્ષ જ માનનાર, સવ&ર્થા શિભન્ન નહી.ં  કોઈ મર્તા એવો છે કે આત્મા અરૂપી છે 

એટલે છદમસ્ર્થના જ્ઞાનમાં અનુભવમાં ન આવે એમ. સવ'ર્થા પરોક્ષ જ માનનાર,  કર્થંશિચર્તા પ;ોક્ષ 

ર્તાો માને છે જનૈદ4&ન, પણ સવ&ર્થા પ;ોક્ષ માનર્તાા નર્થી. સ્વસંવેદનર્થી પ્રત્યક્ષ જાણે છે એમ. 

સવ'ર્થા  પરોક્ષ  જ  માનનાર  જવૈિમનીય-ભટ્ટ-પ્રભાકર  ભેદવાળા  મીમાંસકોના  મતનો 

વ્યવચ્છેદ ર્થયો. દ્રવ્ય ને પયા&ય સવ&ર્થા શિભન્ન છે, એટલે કે પયા&ય દ્વા;ા એ પ;ોક્ષ જ ;હે, પ્રત્યક્ષ ન 
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ર્થાય આત્મા.  આ અમદાવાદમાં ઘણી ચચા& ર્થઈ હર્તાી.  સમજી :યા.  :જાબને,  ચૌ;જેી અને બીજા 

ત્રણ  જણ આવ્યા.  ટાઈમ  લઈને  બેઠા.  પ;ોક્ષ જ છે  "આશિદયેપ;ોકં્ષ”-પ્રત્યક્ષ  છે  નહી.ં  ઇ  આ. 

અન્યમર્તાી ર્થઈ :યો. 

 વર્તા&માનમાં જ્ઞાનમાં મધ્યસ્ર્થ ન ર્થાય રે્તા અન્યમર્તાી છે.  એક જીવ એવો નીકળ્યો કે જ્ઞાનમાં 

આત્મા અનુભવમાં આવે જ નહી.ં  જ્ઞાન પ;ને જ જાણે.  દ4&ન જ સ્વને દેખે.  મે કીધું છે જીભ નહી ં

મળે.  બોલાય :યંુ મ;ાર્થી! વ્યશિ�:ર્તા વાર્તા હર્તાી ... 4ું કહો છો? જ્ઞાનમાં આત્મા ન જણાય? ઇ આ. 

સવ&ર્થા પ;ોક્ષ માનના;ા એમ. પ્રત્યક્ષ ર્થાય નહી.ં આ બેન એવું છે કે, એકલા આ:મના અભ્યાસર્થી 

ઉકેલ ન આવે. સાર્થે અધ્યાત્મ 4ાસ્ત્રનો અભ્યાસ ઊંડો જોઈએ. 

મુમુકુ્ષ:- મા:& અધ્યાત્મર્થી જ મળે છે. 

ઉત્ત;:- મળે છે. આ:મર્થી ર્તાો પદાર્થ&ની શિસશિધ્ધ ર્થાય છે.

મુમુકુ્ષ:- પદાર્થ&ને .... 

ઉત્તર:- મીમાંસકોના મતનો વ્યવચ્છેદ ર્થઈ ગયો; પરોક્ષ જ માનનારા જવૈિમનીય-ભટ્ટ-

પ્રભાકર મતનો વ્યવચ્છેદ ર્થયો; તેમ જ જ્ઞાન અન્ય જ્ઞાનર્થી જાણી શકાય છે.  આ બીજો મર્તા. 

પહેલો મર્તા આવ્યો સવ&ર્થા પ;ોક્ષ, બીજો મર્તા એમ કહે છે કે, બીજો બીજાને જાણે પોરે્તા પોર્તાાને ન 

જાણી 4કે. કેવળી પોર્તાાના આત્માને મા;ા આત્માને કેવળી જાણે એમ કહે છે. હંુ મા;ા આત્માને ન 

જાણી 4કંુ એવો એક મર્તા છે. એવી ;ીરે્તા ના. કેવળી ર્તાો જાણે જ એમ આવ્યંુ જો. તમે જ જ્ઞાન અન્ય 

જ્ઞાનર્થી  જાણી શકાય  છે,  પોતે  પોતાને  નર્થી  જાણતું  –  એવું  માનનાર  નૈયાવિયકોનો  પણ 

પ્રવિતષેધ ર્થયો. બ;ાબ;!

હવે એના સામથ્ય&ની વાર્તા ક; ેછે. સ્વભાવની વાર્તા ક;ી. 

મુમુકુ્ષ:- ઇ પોરે્તા પોર્તાાને જાણે છે. 

ઉત્ત;:- ઇ પોરે્તા પોર્તાાને જાણે છે એ એનો સ્વભાવ છે. હવે આવો જનેે સ્વભાવ પ્ર:ટ ર્થયો 

પયા&યમાં એનું સામથ્ય& 4ું છે? એ બર્તાાવે છે. 

सव�  भावान्तरच्छि�दे આહાહા!  પોતાર્થી  અન્ય સવ'  જીવાજીવ,  ચરાચર પદાર્થXને  સવ' 

ક્ષેત્રકાળસંબધી,  સવ'  વિવશેષણો  સવિહત,  એક  જ  સમયે  જાણનારો  છે.  આ  વિવશેષણર્થી, 

સવ'જ્ઞનો અભાવ માનનાર મીમાંસક આવિદનંુ વિનરાકરણ ર્થયું. કેવળજ્ઞાનમાં એક સમય માત્રમાં, 

આહાહા! જીવ, અજીવ, જીવ ચ;ાચ; પદાર્થ&, ભરૂ્તા, ભશિવષ્ય, વર્તા&માન એક સમયમાં જણાય છે. એવું 

જ્ઞાનનું સામથ્ય& છે. કેવળજ્ઞાનનું એવું સામથ્ય& છે, ર્તાો શ્રુર્તાજ્ઞાનમાં એ પ્રકા; ેઆવે છે. શ્રુર્તાજ્ઞાન પણ 

એના જવેું  જ છે.  લોકાલોકને  જાણે છે.  હવે  જાણના;ો જણાય એક જ સમયે બધાને  જાણના;ો 

જણાય છે. ભરૂ્તા ભશિવષ્ય, વર્તા&માન કેવળજ્ઞાનની મુખ્યર્તાા ર્થર્તાાં सव� भावान्तरच्छि�दे એમ કેમ કહ્યું? 

કે આમાં દેવને નમસ્કા; આવી :યા. આમાં દેવને નમસ્કા; આવ્યા. પોર્તાાને જ ેજાણે છે રે્તા 

પોર્તાાના કેવળજ્ઞાનને જાણે છે. અને ઇ પોર્તાાનું જ ેકેવળજ્ઞાન છે એનું સ્વરૂપ કેવું છે? ભરૂ્તા, ભશિવષ્ય, 

વર્તા&માન ત્રણેકાળને સમયમાત્રમાં જાણે છે. બધુ અહીરં્થી (અંદ;ર્થી) છે. 

મુમુકુ્ષ:- અહીરં્થી જ છે બધું, અશિહયાં છે. 
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ઉત્ત;:-  સમર્થ&  આચાય&,  આને  કેવળજ્ઞાનના  દ4&ન  વા;ંવા;  ર્થાય  છે.  એક  જ  સમયે 

જાણનારો છે આ વિવશેષણર્થી સવ'જ્ઞનો અભાવ માનનાર, આહાહા! અત્યા; ેઆ કાળમાં સવ&જ્ઞ 

છે  એમ  ઇ  કહે  છે.  કાંઈ  સમજે નહી ં  કોઈ.  સવ'જ્ઞનો  અભાવ  માનનાર મીમાંસક  આવિદનંુ 

વિનરાકરણ ર્થયું. ઇ કહે છે કે કેવળજ્ઞાન બર્તાાવો મને એમ કહે, કેવળજ્ઞાન હોય ર્તાો મહાશિવદેહકે્ષત્રમાં 

અહી ંક્યાં છે? અહીયાં કેવળજ્ઞાન છે ભ;ર્તાકે્ષત્રમાં. વિનરાકરણ ર્થયું. 

આ પ્રકારના વિવશેષણો  (ગુણો) ર્થી શુદ્ધાત્માને જ,  શુદ્ધાત્માને જ ઇષ્ટદેવ  વિસદ્ધ  કરી 

ફ;ીર્થી જુઓ! આહાહા! એક 4ુદ્ધાત્મા જ ઇષ્ટદેવ છે. ઇષ્ટ એટલે શિહર્તારૂપ, સખુરૂપ, જનેું અવલબંન 

લેર્તાા આત્માને  સુખ પ્ર:ટ ર્થાય.  ઇષ્ટની શિસશિદ્ધ  (ક;ી),  સાધ્યની શિસશિદ્ધ.  ઇષ્ટદેવ વિસદ્ધ કરી તેને 

નમસ્કાર કયX.  આત્માને જ ઇષ્ટદેવ વિસદ્ધ કરી,  આ (પોર્તાાનો આત્મા)  ઇષ્ટદેવ છે. ‘શિ4વ ;મણી 

;મના; રંુ્તા, રંુ્તા હી દેવનો દેવ' આ ઇ. એ ધ્વશિન આવી હર્તાી :ુરુદેવને ... ..., રે્તાને નમસ્કા; કય|.

 બરાબર, આમાં ખાસ કોઈ પોઈન્ટ (સમજવો) હોય તો ... 

મુમુકુ્ષ:- એકદમ બ;ાબ;. મહા ભાગ્ય હોય ત્યા; ેઆવું સ્વરૂપ સાંભળવા મળે છે. 

ઉત્ત;:-  ભાવાર્થ':-  અહી ં મંગળ  અર્થ� એટલે  શિહર્તાને  અર્થª  સુખને  માટે  શુદ્ધ  આત્માને 

નમસ્કાર કયX છે.  કોઈ એમ પ્રશ્ન કર  ેકે, જુઓ ખલુા4ો ક;ે છે,  કે  કોઈ ઇષ્ટદેવનંુ નામ લઈ 

નમસ્કાર કેમ ન કયX? મહાવી;નું, ઋષભદેવ ભ:વાનનું, પાર્શ્વ&નાર્થ પ્રભુનું, અહાહા!

તેનંુ સમાધાન:- વાસ્તવિવકપણે ઇષ્ટદેવનંુ સામાન્ય સ્વરૂપ સવ'કમ'રવિહત, જુઓ સવ'જ્ઞ, 

વીતરાગ,  શુદ્ધ આત્મા જ છે તેર્થી આ અ<યાત્મગ્રરં્થમાં  સમયસાર કહેવાર્થી ઇષ્ટદેવ આવી 

ગયા.  આહાહા! જુઓ!  આ  4દુ્ધાત્માના  શિવ4ેષણો  કહ્યા  છે.  ઇષ્ટદેવનું  સ્વરૂપ  કેવું  છે?  કે, 

સવ'કમ'ર્થીરવિહત એક, સવ'જ્ઞ બે, અને વીતરાગ મૂશિર્તા& છે પ્રશિર્તામા, એ શુદ્ધ આત્મા જ છે. તરે્થી આ 

અ<યાત્મગ્રંર્થમાં સમયસાર કહેવાર્થી ઇષ્ટદેવ આવી ગયા. 

સમયસા;  એટલે  4દુ્ધાત્માને  નમસ્કા;  ક;ર્તાાં  ઇષ્ટદેવ  આવી  :યા,  તર્થા  એક  જ  નામ 

લેવામાં,  હવે  કદાચ  એક  નામ  લઈએ  ર્તાો,  રે્તાઓ ર્તાક&ર્થી  ખડંન  ક;4ે.  એક  જ  નામ  લેવામાં 

અન્યમતવાદીઓ મતપક્ષનો વિવવાદ કર ેછે.  કે ર્તામે મહાવી;ને નમસ્કા; કય|, ર્તાો ઋષભદેવ ;હી 

:યા એમ.  તે સવ'નંુ વિનરાકરણ,  સમયસારનાં  વિવશેષણો વણ'વીને,  કયુR. વળી અન્યવાદીઓ 

પોતાના ઇષ્ટદેવનંુ નામ લે છે તેમાં ઇષ્ટ શબ્દનો અર્થ' ઘટતો નર્થી,  બાધાઓ આવે છે;  અને 

સ્યાદ્વાદી જનૈોને તો સવ'જ્ઞ વીતરાગ શુદ્ધ આત્મા જ ઇષ્ટ છે. પછી ભલે તે ઇષ્ટદેવને પરમાત્મા 

કહો, પરમજ્યોવિત કહો, પરમેશ્વર કહો,  પરબ્રહ્મ કહો, વિશવ કહો, વિનરંજન કહો, વિનષ્કલંક કહો, 

અક્ષય કહો,  અવ્યય કહો,  શુદ્ધ કહો,  બુદ્ધ કહો,  અવિવનાશી,  અનુપમ,  અચ્છેદ્ય,  અભેદ્ય, 

પરમપુરુષ,  વિનરાબાધ,  વિસદ્ધ,  સત્યાત્મા,  વિચદાનંદ,  સવ'જ્ઞ,  વીતરાગ,  અહ'ત,  વિજન,  આપ્ત, 

ભગવાન,  સમયસાર ઇત્યાવિદ હજારો નામોર્થી કહો, પાછંુ છેલ્લું  સમયસા; લીધું  છે.  જુઓ!  હેં! 

એને ભૂલર્તાા નર્થી. આ સમયસા;ના જ નામ છે બધાય, નામારં્તા; છે. 

સમયસાર ઇત્યાવિદ હજારો નામોર્થી કહો;  તે સવ' નામો કર્થંવિચત્ સત્યાર્થ' છે.  સવ'ર્થા 

એકાંતવાદીઓને વિભન્ન નામોમાં વિવરોધ છે.  સ્યાદ્વાદીને કોઈ વિવરોધ નર્થી.  માટે અર્થ' યર્થાર્થ' 
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સમજવો જોઈએ. એનો વાચ્યાર્થ&, અર્થ& સમજવો જોઈએ, 4બ્દને નહી.ં 

પ્રગટે વિનજ અનુભવ કર,ે સત્તા ચેતનરૂપ;

સૌ-જ્ઞાતા લખીને નમું, સમયસાર સહુ-ભૂપ. -૧. 

આહાહા! પ્રગટે વિનજ અનુભવ કર,ે અનુભવ દ4ા ર્થાય આત્માની અને સત્તા ચેર્તાનરૂપ છે 

અશિસ્ર્તાત્વ કહ્યું અને ચેર્તાન એની સત્તા :ુણ કહ્યું.  સૌ-જ્ઞાતા લખીને  બધા જ્ઞાર્તાા ર્થયા,  કોઈ કર્તાા&-

બર્તાા& છે નહી.ં  સમયસાર સહુ-ભૂપ આહાહા! બધામાં  સમયસા; ;ાજા છે.  આહાહા!  ભૂપ નામ 

(;ાજા). ગં્રર્થોનો અશિધપશિર્તા છે. સવ& ગં્રર્થોનો અશિધપશિર્તા ;ાજા છે. 

મુમુકુ્ષ:- આમેય સમયસા; જીવ;ાજા છે 

ઉત્ત;:- હા એ જીવ;ાજા જ છે અને આ શિનશિમર્તાપણે છે. 

ગં્રર્થાશિધ;ાજ છે બસ! 

હવે બીજો શ્લોક.  એક શ્લોક ર્થયો.  કેટલાક ઉલ્લખેો ર્થયા,  સ્રુ્તાશિર્તા ર્થઈ,  સમયસા;ની,  ઘણું 

આવી :યંુ માં:શિલકમાં. આહાહા! સમયનો અર્થ& કય| પદાર્થ&. કોઈને નમસ્કા; નહી.ં પદાર્થ&ને સમય 

કહેવાય, ધમા&શિસ્ર્તાકાય પણ સમય છે, બધાને પદાર્થ&નું નામ જ સમય છે. પછી બીજાર્થી જુદંુ પાડવા 

માટે જાણે છે અને પશિ;ણમે છે એમ લે4ે. 

પહેલા પ્રમાણર્થી સાર્તા પ્રકા;ર્થી શિસશિધ્ધ ક; ેછે પદાર્થ&ની. પહેલા શ્લોકમાં જ જુઓ જીવર્તાત્ત્વ 

લીધું અને સંવ;, શિનજ&;ા અને મોક્ષ. છ ર્તાત્ત્વમાંર્થી. स्वानुभूत्या चकासते. 

મુમુકુ્ષ:- એ શિ¢યા લીધી. 

ઉત્ત;:- એ શિ¢યા લીધી. 

મુમુકુ્ષ:- સ્વાનુભૂશિર્તાની એ શિ¢યાલીધી. 

ઉત્ત;:- એક જ શિ¢યા. 

મુમુકુ્ષ:- ;ા:ાશિદ કોઈ આત્માની શિ¢યા નર્થી.

ઉત્ત;:- શિ¢યા જ નર્થી. 

મુમુકુ્ષ:- એનાર્થી ર્તાો ;શિહર્તા છે આત્મા. 

ઉત્ત;:-  એટલે જીવર્તાત્ત્વ,  સંવ;,  શિનજ&;ા અને  મોક્ષ ચા; ર્તાત્ત્વ લીધા અશિસ્ર્તારૂપે,  અજીવને 

કાઢી નાખ્યો. અને પુણ્ય, પાપ, આસ્ત્રવ, બંધ એ પાંચને કાઢી નાખ્યા. આની કો; ચા;, આની કો; 

પાંચ એમ લીધું. એટલે અશિસ્ર્તાર્થી જ વાર્તા ક;ી, નાશિસ્ર્તાની વાર્તા જ નર્થી. 

કેમકે જ્યાં  સ્વાનુભવ ર્થાય ત્યાં  અજીવનું  લક્ષ છૂટી  જાય અને  આસ્ત્રવ,  બંધ ર્થાય નહી.ં 

ટંૂકાણ ક;ો ર્તાો ત્રણ ર્તાત્ત્વની નાશિસ્ર્તા છે. એકની અશિસ્ર્તા ર્થઈ અને એકને આશ્રયે ત્રણ ર્તાત્ત્વ ઉભા ર્થાય 

નવા પયા&યરૂપ ર્તાત્ત્વ, સંવ;, શિનજ&;ા, મોક્ષ. એટલે જીવર્તાત્ત્વની શિસશિદ્ધ ક;ી અને એનંુ અવલંબન લેર્તાા ં

મોક્ષમા:&  પ્ર:ટ ર્થાય એમ કહ્યું.  બધુ છૂટંુ  પાડી દીધું  બધું.  મોક્ષમા:&ની પણ સ્ર્થાપના ક;ી અને 

મોક્ષમા:&નો શિવષય કીધો. પોરે્તા પોર્તાાને જાણે છે એ મોક્ષમા:& છે. 

अनन्तधम�णस्ततं्त्व पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः  ।

अनेकान्तमयी मूचित�चिन�त्यमेव प्रकाशताम् ।।२।।
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Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot 
YouTube LalchandbhaiModi AtmaDharma.com & AtmaDharma.org Telegram Lalchandbhai

अनेकांतमयी मूचित� એનો અર્થ& ક; ેછે. જમેાં અનેક અંર્તા (ધમ&)  છે એવું જ ેજ્ઞાન ર્તાર્થા વચન 

રે્તા-મય મૂશિર્તા& સદાય પ્રકા4રૂપ હો. આ સ;સ્વર્તાી મૂશિર્તા&ના બે અર્થ& ક;4ે. એક જ્ઞાન એ પણ સ;સ્વર્તાી 

છે. અને વચન એ પણ.

ૐ
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