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

પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
પ્રવચન નં. LA ૩૪૧  

સમયસાર ગાથા-૩૭૩-૩૮૨ 
પય !ષણ પવ!-ઉત્તમ ક્ષમાધમ!

આજથી દસ દિદવસ સુધી પરુ્યુ-ષણ પવ0-દિધર0જન0 મ0ંગદિ6ક દિદવસો શરૂ થ0ર્યુ છે. ગુરુદેવે તો

પરુ્યુ-ષણ  પવ-  એટ6ે શદુ્ધ0ત્મ0ની  આર0ધન0  કરવી,  તેની  સવે0  કરવી,  એને અંતર  સન્મુખ થઇને

અનુભવ કરવો આત્મ0નો, એનું ન0મ પરુ્યુ-ષણ પવ- કહેવ0મ0ં આવે છે. દ્રવ્ર્યુથી, કે્ષત્રથી, ક0ળથી, અને

ભ0વથી, ચ0ર ે તરફથી અંતમુ-ખ થઇને,  અને એન0 ભેદોને પણ 6ક્ષમ0ંથી છોડીને, અભેદ આત્મ0નો

અનુભવ કરવો, આર0ધન0 કરવી, આ એનું ન0મ પરુ્યુ-ષણ પવ- કહેવ0મ0ં આવે છે. 

અનંત-અનંત  ક0ળથી  આત્મ0  પોત0ન0  સ્વભ0વને  ભ6ૂીને  દિવર0ધન0  કરી  રહ્યો  છે.  અને

દિવર0ધન0 કરીને  એ અહીરં્યુ0 જન્મ્ર્યુો છે.  સમ્ર્યુગ્દ્રદિWનો જન્મ અહીરં્યુ0ં થતો નથી.  અહીરં્યુ0 જન્મ્ર્યુ0

પછી  સમ્ર્યુગ્દ્રદિW થઇ શકે છે પણ એ આવે તો દિમથ્ર્યુ0ત્વ 6ઇને જ અહીરં્યુ0 આવે છે.  પૂવ- ભવમ0ં

સમ્ર્યુગ્દશ-ન હોર્યુ અને એનું આરુ્યુષ્ર્યુ પૂરંુ થ0ર્યુ તો એ સ્વગ-મ0ં જાર્યુ પણ અહીરં્યુ0 ન આવે,  મનુષ્ર્યુ

તરીકે, એવો દિનર્યુમ છે. તો અનંત-અનંત ક0ળથી જ ેઆત્મ0ને ભૂ6ીને પરને પોત0નું મ0નવું એનું ન0મ

દિવર0ધન0 છે. એનું ન0મ અપર0ધ છે. 

અને પુણ્ય-પ0પન0 પદિરણ0મથી અને ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નથી દિભન્ન,  અતીદિન્દ્રર્યુ જ્ઞ0નમર્યુ આત્મ0નો

અનુભવ કરવો,  એનું  ન0મ આર0ધન0 છે.  આ આર0ધન0ન0 દિદવસો છે.  એમ0ં આજ ેપ્રથમ ઉત્તમ

ક્ષમ0નો  દિદવસ છે.  એન0  ઉપર પજૂ્ય ગુરુદેવન0  વ્ર્યુ0ખ્ર્યુ0નો  તો થઇ ચૂક્ય0 છે.  એ થોડંુ  પહે60

એમ0ંથી 6ેવ0મ0ં આવે છે. 

ઉત્તમ ક્ષમા ધમ!-દસ લક્ષણ પવ!.

આજથી દસ6ક્ષણ પવ- શરૂ થ0ર્યુ છે. પહે6ો દિદવસ ઉત્તમ ક્ષમ0નો છે. ચ0દિરત્ર દશ0મ0ં વત-ત0

મુદિનઓને ઉત્તમ ક્ષમ0 આદિદ દસ પ્રક0રન0 ધમg હોર્યુ છે. એ ઉત્તમ ક્ષમ0 વગેરથેી ચ0દિરત્રદશ0 શોભે

છે,  હોર્યુ  છે.  તે  ચ0દિરત્ર મોક્ષનું  ક0રણ છે.  સમ્ર્યુગ્દશ-ન  અને  સમ્ર્યુક્જ્ઞ0ન  તે  ચ0દિરત્રનું  ક0રણ છે.

સમ્ર્યુગ્દશ-ન-જ્ઞ0નને મોક્ષમ0ગ-મ0ં કહેવો તે ઉપચ0ર છે. કેમકે જનેે સમ્ર્યુગ્દશ-ન-જ્ઞ0ન થર્યુ0 હોર્યુ તેને

સમ્ર્યુકચ0દિરત્ર અલ્પક0ળે અવશ્ર્યુ પ્રગટે છે. તેથી સમ્ર્યુક્દશ-ન થત0ં જ મોક્ષમ0ગ- કહેવ0મ0ં આવ્ર્યુો છે.

પણ મોક્ષ મ0ટે સ0ક્ષ0ત્ ક0રણ તો વીતર0ગી ચ0દિરત્ર, એટ6ે શુદ્ધોપર્યુોગની દશ0. શદુ્ધ પદિરણતી પણ

પરંપર0 ક0રણ છે. 

છઠ્ઠ0 (ગુણસ્થ0ન)ની પદિરણદિત જ ેશુદ્ધ છે ત્રણ કષ0ર્યુન0 અભ0વપૂવ-ક મુદિનર0જની, અંદરમ0ં

ભ0વદિ6ંગ પ્રગટ થઇ ગરંુ્યુ છે અને બહ0રમ0ં દ્રવ્ર્યુદિ6ંગ હોર્યુ. એને વસ્ત્રનો ત0ણોવ0ણો ન હોર્યુ. એને

મોરપીછંી અને કમંડળ ઉપકરણ સદિહતન0 બહ0રન0 સ0ધનો હોર્યુ છે.  એવી કોઇ શુદ્ધોપર્યુોગની

દશ0 સ0તમે, આઠમે, નવમે, દસમે, બ0રમે, એને ખરખેર સ0ક્ષ0ત મોક્ષનું ક0રણ કહેવ0મ0ં આવે છે.
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ચોથ0 ગુણસ્થ0નથી શુદ્ધપદિરણદિત પણ પરંપર0 મોક્ષનું ક0રણ છે અને સમ્ર્યુગ્દશ-ન-જ્ઞ0ન પણ ચોથ0-

પ0ંચમ0વ0ળ0ને પણ પરંપર0 મોક્ષનું ક0રણ છે.  ર0ગ તો પરંપર0એ પણ મોક્ષનું ક0રણ નથી.  એ તો

વત-મ0નમ0ં પણ બધંનું ક0રણ અને પરંપર0 6ંબ0વે ર0ગ, તો પણ એ બધંન0 ક0રણરૂપે રહે6ો ર0ગ

છે. 

તે ચ0દિરત્ર દશ0ન0 ઉત્તમક્ષમ0 આદિદ દસ પ્રક0ર છે. તે ઉત્તમક્ષમ0 આદિદ દસ પ્રક0રન0 ધમ-ની

આર0ધન0નું  પવ-  આજથી શરૂ થ0ર્યુ છે,  આહ0હ0! એટ6ે આ દસ  (દિદવસ) જ,ે  ૧૦  દિદવસ જ  છે

એટ6ી જ આર0ધન0 કરવી અને બ0કીન0 દિદવસોમ0ં દિવર0ધન0 કરવી,  એમ છે નહી.ં પણ એ બ0ર

મદિહન0મ0ં એને અલ્પ ટ0ઇમ મળ્ર્યુો હોર્યુ તો આ દસ દિદવસમ0ં પૂરો ટ0ઇમ ક0ઢીને એની આર0ધન0

કરવ0નો  ટ0ઇમ  ક0ઢવો  જોઇએ.  દસ  દિદવસ  તો  ખરખેર  વેપ0રથી  પણ  દિનવૃદિત્ત  6ેવી  જોઇએ,

આહ0હ0!  અને એક6ી આર0ધન0 સ્વરૂપમ0ં,  સ્વરૂપનો દિવચ0ર અને સ્વરૂપનો અનુભવ કરવ0નો

પ્રર્યુત્ન અને અનુભવ થ0ર્યુ તો દિવશેષ ઠરવ0નો પ્રર્યુત્ન, એ પ્રક0રની આર0ધન0ન0 દિદવસો છે. 

દસ 6ક્ષણ પવ- એટ6ે મોક્ષની આર0ધન0નો મહોત્સવ. આજથી આ મહોત્સવ શરૂ થર્યુો છે.

ઉત્તમ ક્ષમ0ની વ્ર્યુ0ખ્ર્યુ0,  ગુરુદેવન0 શ્રીમુખે થરે્યુ6ી વ્ર્યુ0ખ્ર્યુ0 છે,  આહ0હ0!  પચંમક0ળમ0ં આ પુરુષ

પ0ક્યો.  જાણે આપણ0 મ0ટે જ  એણે અહીરં્યુ0 જન્મ 6ીધો હોર્યુ,  એવો  બન0વ બની ગર્યુો.  તદ્દન

અંધ0રંુ  હતંુ, આહ0હ0!  આજનો દિદવસો ઉત્તમ ક્ષમ0નો ગણ0ર્યુ છે.  સમ્ર્યુગ્દશ-ન વગર ઉત્તમ ક્ષમ0

હોર્યુ જ નહી.ં 6ૌદિકકમ0ં શુભભ0વને ક્ષમ0 કહેવ0ર્યુ છે. પરસ્પર વેરભ0વ થર્યુો હોર્યુ તો પરસ્પર ક્ષમ0

પ્રદ0ન કર ેએટ6ે એનું મન હળવું થઇ જાર્યુ કષ0ર્યુથી, એ પ્રક0રનો શુભભ0વ હોર્યુ છે. એ શુભભ0વને

ક્ષમ0 કહેવ0ર્યુ છે તેનો દિનષધે કરવ0 અહીરં્યુ0 ઉત્તમ ક્ષમ0 એમ કહ્યું છે. 

આહ0હ0! ક્ષમ0ની આગળ જ ે"ઉત્તમ" શબ્દ વ0પરવ0મ0ં આવ્ર્યુો છે, 6ખવ0મ0ં આવ્ર્યુો છે તે

વીતર0ગી  ક્ષમ0  છે.  શુભભ0વની  ક્ષમ0,  એ  તો  બંધનું  ક0રણ  છે  અને  ચ0દિરત્રવંત  ધમ0-ત્મ0ઓને

વીતર0ગી ક્ષમ0 હોર્યુ છે.  એ ક્ષમ0,  એ ચ0દિરત્ર, એ મોક્ષનું ક0રણ છે.  પછી કહેશે ચોથે,  પ0ંચમે પણ

જઘન્ર્યુ એવી  ઉત્તમ ક્ષમ0  હોર્યુ  છે.  દિનશ્ચર્યુથી  પોત0નો  આત્મસ્વભ0વ  દિત્રક0ળ  જ્ઞ0ર્યુક  મૂદિત-  છે.

જાણન0ર-જાણન0ર-જાણન0ર છે.  તેની ઓળખ0ણ અને બહુમ0ન કરવું,  આત્મ0નું,  તથ0  ર0ગ-દે્વષ

ક્રોધ0દિદની રૂદિચ છોડવી. 

ર0ગ-દે્વષને છોડવ0 એમ  કહેત0 નથી પણ ર0ગની રૂદિચ છોડવી.  ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન છોડવું  એમ

નહી ંપણ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નની રૂદિચ છોડવી,  આહ0હ0!  કે ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન તે જ્ઞ0ન નથી એમ જાણવું.  અને

ર0ગ તે એક60 બધંનું ક0રણ છે પણ મોક્ષનું ક0રણ નથી એમ જાણવું.  તે ઉત્તમ ક્ષમ0ની આર0ધન0

છે.  આત્મસ્વભ0વનો અન0દર કરીને પણુ્ય પ0પની રૂદિચ કરવી તે તો ક્રોધ છે.  સ્વભ0વને છોડીને

પુણ્યની રૂદિચ કરવી,  શુભભ0વ મીઠો 60ગે,  એ દિહતનું  ક0રણ 60ગે,  એ તો કહે છે કે એ ક્રોધ છે.

આત્મ0ની અરૂદિચ એનું ન0મ ક્રોધ છે.  અને આત્મસ્વભ0વન0 આદર વડે પુણ્ય પ0પની રૂદિચ છોડી

દેવી એ ઉત્તમ ક્ષમ0 છે. 

દસ દિદવસને પવ- કહેવું  તે તો ઉપચ0ર છે.  આત્મ0ન0 સ્વભ0વની ઓળખ0ણ પૂવ-ક,  ચ0દિરત્ર

ધમ-ની  દસ  પ્રક0રે  આર0ધન0 કરવી  તે  સ0ધક  જીવનું  સ0ચું  પવ-  છે.  પવ-  એટ6ે  આર0ધન0.  તે
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આર0ધન0નો આરોપ કરીને અમુક દિદવસને  પણ પવ- કહેવું  તે વ્ર્યુવહ0ર છે.  વળી આત્મ0 પોત0મ0ં

આર0ધકભ0વ પ્રગટ કર,ે  દિનશ્ચર્યુ મોક્ષમ0ગ-, તેને મ0ટે દિદવસને વ્ર્યુવહ0રથી પવ- કહેવ0ર્યુ.  પણ જનેે

આત્મ0નું  ભ0ન નથી,  જ્ઞ0ન નથી,  તેને પોત0મ0ં  જ પવ-  નથી તો  દિદવસોમ0ં  ઉપચ0ર કોનો  કરવો?

એટ6ે આજ ેઉત્તમ ક્ષમ0નો પ્રથમ દિદવસ છે. વીતર0ગી ક્ષમ0. 

હવે, એ ચ0દિરત્રન0 જ ેદસ ધમ- કહ્ય0, એ વીતર0ગી ચ0દિરત્રનું ક0રણ સમ્ર્યુગ્દશ-ન-જ્ઞ0ન છે. એ

સમ્ર્યુગ્દશ-ન અને જ્ઞ0ન કેમ પ્રગટ થ0ર્યુ પ્રથમ, એન0 મ0ટે સમર્યુસ0રની રચન0 થઇ ગઇ છે. અન0દિદ

અપ્રદિતબુદ્ધ જીવને (મ0ટે છે), મુદિનર0જ મ0ટે નથી આ સમર્યુસ0ર, પણ અન0દિદ અજ્ઞ0ની જ ેપોત0ન0

શુદ્ધ0ત્મ0નો અજાણ છે, દિમથ્ર્યુ0દ્રદિW, દિવપરીત દ્રદિW છે એવ0 જીવોને  પ્રથમ ભેદજ્ઞ0ન કરી,  અભેદનો

અનુભવ કરી અને સમ્ર્યુગ્દશ-ન અને જ્ઞ0ન કેમ પ્રગટ થ0ર્યુ એન0 મ0ટે આ શ0સ્ત્રની રચન0 કરવ0મ0ં

આવી છે. આચ0ર્યુ- ભગવ0ન પોતે જ કહે છે, કે હંુ એકત્વ-દિવભક્ત આત્મ0ની વ0ત કહીશ. 

હમણ0ં આપણે ટેપમ0ં પણ સ0ંભળ્રંુ્યુ.  કે ર0ગ0દિદથી દિભન્ન જ્ઞ0ર્યુકનું  6ક્ષ કરવું  અને ર0ગ0દિદ

પરભ0વનું 6ક્ષ છોડવું, એનું ન0મ એકત્વ-દિવભક્ત કહેવ0મ0ં આવે છે. અનંતગુણથી આત્મ0 એકરૂપ

છે અને સવ- પ્રક0રન0 દિવભ0વભ0વથી દિવભક્ત ન0મ દિભન્ન છે. એ દિવભ0વન0 બે પ્રક0ર છે. એક ર0ગને

પણ દિવભ0વ કહેવ0ર્યુ અને એક ર0ગને  જાણન0રંુ  જે ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન,  એ પણ દિવભ0વભ0વ છે.  એ

સ્વભ0વભ0વ નથી કેમકે ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નનો તો અભ0વ થ0ર્યુ છે કેવળજ્ઞ0ન થ0ર્યુ ત્ર્યુ0ર.ે જો ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન

સ્વભ0વ હોર્યુ અને ર0ગ સ્વભ0વ હોર્યુ તો ર0ગને ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન બેર્યુ રહેવ0 જોઇએ, પણ રહેત0 નથી

મ0ટે એ દિવભ0વ છે. નીકળી જાર્યુ છે, દ્રવ્ર્યુમ0ં તો એ નથી, પણ બહુ ઊંડેથી 60ંબો દિવચ0ર કરવ0મ0ં

આવે તો એ પર્યુ0-ર્યુનો પણ સ્વભ0વ નથી કેમકે નીકળી જાર્યુ છે. 

દ્રવ્ર્યુસ્વભ0વમ0ં, અદિતદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નમર્યુ આત્મ0મ0ં ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નનો તો અભ0વ છે, સવ-થ0 અભ0વ

છે, સવ-થ0 દિભન્ન છે. કથદંિચત્ દિભન્ન-અદિભન્ન નથી. એમ ર0ગ0દિદ સવ-થ0 દિભન્ન છે આત્મ0મ0ં. આત્મ0મ0ં

તો સવ-થ0 દિભન્ન છે પણ એક સમર્યુની પર્યુ0-ર્યુમ0ં જ્ય0ં સુધી હોર્યુ, ત્ર્યુ0ં સુધી એમ0ં એનો સદ્ભ0વ હોર્યુ

છે.  શું  કહ્યું?  અજમેર0ભ0ઇ!  ભગવ0ન આત્મ0મ0ં  તો  ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન અને  ર0ગ,  એનો તો  ત્રણે  ક0ળ

અભ0વ છે.  જ્ય0રે સદ્ભ0વ પર્યુ0-ર્યુમ0ં છે,  પર6ક્ષી  ઉઘ0ડ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નનો અને પર6ક્ષી ર0ગ,  એનો

પર્યુ0-ર્યુમ0ં જ્ય0ં સધુી સદ્ભ0વ છે અજ્ઞ0નીને પણ, ત્ર્યુ0ં સુધી પણ એ પર્યુ0-ર્યુમ0ં એ ભ0વો સમર્યુ પૂરત0

છે, પણ એ આત્મ0મ0ં એનો સવ-થ0 અભ0વ છે. એ દ્રવ્ર્યુમ0ં તો નથી અને પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ સમર્યુવત�

છે, દિત્રક0ળવત� નથી. 

શું કહ્યું?  આ દિમથ્ર્યુ0ત્વ છેને?  એ પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ દિત્રક0ળવત� નથી, સમર્યુવત� છે.  મનુભ0ઇ!

આ  સમજવ0  જવેું  છે.  દિમથ્ર્યુ0ત્વનો  ર0ગ,  ભગવ0ન  જ્ઞ0ર્યુક  પરમ0ત્મ0મ0ં તો  એનો  અભ0વ  છે,

આહ0હ0!  અને  પર્યુ0-ર્યુમ0ં  સદ્ભ0વ  છે  પણ  પર્યુ0-ર્યુમ0ં  પણ  સમર્યુવત�  સદ્ભ0વ  છે. દિત્રક0ળવત�

દિમથ્ર્યુ0ત્વ રહેતંુ નથી. અને ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નનો પણ, છે ત્ર્યુ0ં સુધી પર્યુ0-ર્યુમ0ં સદ્ભ0વ છે. જર0 પર્યુ0-ર્યુ ધમ-ને

જો 6ંબ0વીને, દ્રવ્ર્યુ પર દ્રદિW ર0ખીને, એ શત- છે. દ્રવ્ર્યુ ઉપર દ્રદિW ર0ખીને, દ્રવ્ર્યુને જોત0ં-જોત0ં જો

પર્યુ0-ર્યુને જોઇશને,  દ્રવ્ર્યુને જોત0ં-જોત0ં જો પર્યુ0-ર્યુને જોઇશને,  તો તને પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન

અને ર0ગ 60ંબો ક0ળ રહેશે,  એમ દેખ0તંુ  નથી.  એનો અભ0વ થઇ જશે  એમ દેખ0ર્યુ છે.  એવ0
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પર્યુ0-ર્યુન0 દશ-ન થઇ જાર્યુ છે. 

ભગવ0નઆત્મ0મ0ં  તો  ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન,  અતીદિન્દ્રર્યુ  જ્ઞ0નમર્યુ  આત્મ0  છે  એમ0ં  પર6ક્ષી

ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન ક્ય0ં છે? એ તો દિવભ0વ છે, એનો તો સ્વભ0વમ0ં દિત્રક0ળ અભ0વ છે. પણ એક સમર્યુની

પર6ક્ષવ0ળી,  શ0સ્ત્રન0  6ક્ષવ0ળું  જ ે  જ્ઞ0ન,  એ  શ0સ્ત્રન0  સંબંધવ0ળું  જ ે  જ્ઞ0ન,  ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન,

મ0નદિસકજ્ઞ0ન,  એ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નનો પણ એક પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ,  આહ0હ0!  એ ક્ષદિણક ત0દ0ત્મ્ર્યુ છે.  શું

કહ્યું? ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન પણ, અદિતદિન્દ્રર્યુ જ્ઞ0નમર્યુ ભગવ0ન આત્મ0મ0ં તો એ નથી પણ, પર્યુ0-ર્યુમ0ં છે ત્ર્યુ0ં

સુધી છે.  અને  પર્યુ0-ર્યુમ0ં ર0ગ છે ત્ર્યુ0ં  સધુી છે.  પણ પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ દિત્રક0ળ રહે ર0ગ,  અજ્ઞ0નીની

પર્યુ0-ર્યુમ0ં પણ દિત્રક0ળ, અન0દિદઅનંત ર0ગ રહે પર્યુ0-ર્યુમ0ં કે પર્યુ0-ર્યુમ0ં ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન રહે એવો પર્યુ0-ર્યુનો

સ્વભ0વ નથી. 

એક6ું  સ્વભ0વનું  6ક્ષ કરીને,  અર!ે  અનુભવ પહે60  સ્વભ0વનંુ અદિધકત0  કરીને,  સ્વભ0વ

ઉપર, આહ0હ0! સ્વભ0વને જ0ેત0ં-જોત0ં પર્યુ0-ર્યુને જોઇશને તો પર્યુ0-ર્યુમ0ં ર0ગ 6ંબ0તો નહી ંદેખ0ર્યુ,

ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન  6ંબ0તંુ  નહી ં  દેખ0ર્યુ.  કેવળજ્ઞ0ન  દેખ0શે  તને,  ર્યુથ0ખ્ર્યુ0તચ0દિરત્ર  દેખ0શે.  પર્યુ0-ર્યુમ0ં

અત્ર્યુ0ર,ે  હો!ં  આહ0હ0!  એવો પર્યુ0-ર્યુનો સ્વભ0વ છે.  પર્યુ0-ર્યુમ0ં દિમથ્ર્યુ0ત્વ રહે? આહ0હ0!  ભ6ે એક

સમર્યુ પૂરતો હો પણ દિત્રક0ળવત� નથી. 

પ0ણી ઉષ્ણ થ0ર્યુ કેટ6ો ટ0ઇમ રહે?  થોડ0 ટ0ઇમ. શરીરમ0ં ત0વ  આવે તો કેટ6ો ટ0ઇમ?

થોડો ટ0ઇમ, પછી નોમ-6 થઇ જાર્યુ છે કે નહી?ં એ પર્યુ0-ર્યુમ0ં ઉષ્ણત0 આવીને? એ ઉષ્ણત0 60ંબો

ટ0ઇમ રહેતી નથી.  એ ડોક્ટરનું  કહેવું  મ0ને કે ત્રણ દિદવસે ત0વ ઉતરી જશે.  જ્ઞ0નીઓ કહે છે કે

પર્યુ0-ર્યુમ0ં  દિમથ્ર્યુ0દશ-ન-જ્ઞ0ન-ચ0દિરત્ર  છે,  સમર્યુવત�  છે,  દિત્રક0ળવત�  નથી,  મ0ટે  નીકળી  જશે.

સ્વભ0વનું અવ6ંબન 6ેત0ં એનો અભ0વ ચપટી મ0ત્રમ0ં થઇ જશે. ક્ષણ મ0ત્રમ0ં, આહ0હ0!

ઉપજ ેમોહ મોહ વિવકલ્પથી સમસ્ત આ સંસાર! 

અંતમ !ખ અવલોકતાં, વિવલય થતાં નહી ંવાર.

અન0દિદનું દિમથ્ર્યુ0ત્વ હતુ. ગણેશભ0ઇ! એ પર્યુ0-ર્યુમ0ંથી દિમથ્ર્યુ0ત્વ જત0ં કેટ60 દિદવસ 60ગત0

હશે, રમેશ? 

મુમુકુ્ષ :- એક ક્ષણ. 

ઉત્તર :-  એક ક્ષણ,  સમર્યુ મ0ત્ર. આહ0હ0!  દિમથ્ર્યુ0ત્વની દિચંત0 છોડી દે.  આત્મ0નો સ્વભ0વ

જવેો છે એવું રટણ કર,  આપોઆપ દિમથ્ર્યુ0ત્વનો અભ0વ થઇ જશે.  જ ે સ્વભ0વને ભૂ6ે  છે એની

પર્યુ0-ર્યુમ0ં ર0ગ હોર્યુ. ર0ગની રૂદિચ કર ેત્ર્યુ0ં સુધી ર0ગ હોર્યુ. પણ ર0ગની રૂદિચ છોડીને સ્વભ0વનું 6ક્ષ

કરે ત્ર્યુ0ર ે પર્યુ0-ર્યુમ0ં  પણ દિવભ0વભ0વનો  અભ0વ થઇ  સમ્યગ્દર્શ!ન-જ્ઞાન-ચાવિરત્રાવિણં  મોક્ષમ0ગ-

પ્રગટ થ0ર્યુ. એવો પર્યુ0-ર્યુનો સ્વભ0વ છે. પર્યુ0-ર્યુમ0ં 60ંબો ટ0ઇમ નહી ંરહે. 

આવ0 ગુરુ મળ્ર્યુ0.  આવી દિજનવ0ણી તને મળી,  આહ0હ0!  આવ0 સમર્યુસ0ર આદિદ શ0સ્ત્ર

મળ્ર્યુ0. કંુદકંુદઆચ0ર્યુ-  અને અમૃતચંદ્ર0ચ0ર્યુ- જવે0 સંતો મળ્ર્યુ0 અને એને સમજાવન0ર0 ઉપક0રી ગુુરુ

મળે અને એને સંસ0ર રહે એમ ન બને. આહ0હ0! ગુરુની ઓળખ0ણ થ0ર્યુ અને ગુરુ કહે છે એમ કરે

અને સંસ0ર રહે, એમ બનવ0નું નથી. આહ0હ0! આર0ધન0ન0 દિદવસ છેને  આતો? હ0ર્યુ! હ0ર્યુ! અમે
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દિમથ્ર્યુ0દ્રદિW! અર!ે  અમે  ભગવ0ન  છીએ એમ લ્ર્યુોને?  દિમથ્ર્યુ0દ્રદિWને શું  ક0મ  ર્યુ0દ  કરો  છો?  તમે

દિમથ્ર્યુ0દ્રદિW તો છો નહી.ં તમે ભગવ0ન આત્મ0 છો. 

ગુરુદેવે શું  કહ્યું?  ભગવ0ન આત્મ0  છે બધ0ઈ. આહ0હ0!  આ દિવભ0વને ર્યુ0દ કરે છે બો6ો,

આહ0હ0! કોઇ દિનધ-ન હોર્યુ એવી દિનધ-ન દશ0 ક0ર્યુમ રહે એમ છે? આહ0હ0! થોડ0 ટ0ઇમમ0ં સ0રંુ

થઇ જશે. બ્ર0હ્મણ-જ્યોદિતષી, આવી ને કહે કે છ મદિહન0મ0ં ત0રો પુણ્યનો ઉદર્યુ થશે. તો એનું મ0ને

અને  સંતો  કહે  છે  વધ0રમે0ં  વધ0ર ે છ  મદિહન0  અભ્ર્યુ0સ  કર  તો  સમ્ર્યુગ્દશ-ન  થશે. એવ0  મોટ0

જ્યોદિતષીનંુ  તંુ  મ0નતો  નથી,  આહ0હ0!  દિત્રક0ળવત�  સવ-જ્ઞ  ભગવ0ન  અને  એન0 સંતો  મોટ0

જ્યોદિતષી છે, હો ંએ! અને જ્યોદિતષ ફર ેનહી,ં આહ0હ0! 

આવ0 ચ0દિરત્રન0 દિદવસો છે આ. મુદિનર0જને ઉત્તમ ક્ષમ0 હોર્યુ છે.  અહીરં્યુ0 હવે સમ્ર્યુગ્દશ-ન

કેમ પ્રગટ થ0ર્યુ?  એન0 મ0ટે સવ-દિવશદુ્ધજ્ઞ0ન અદિધક0ર સમર્યુસ0રનું છે,  અને એની ગ0થ0  ૩૭૩થી

૩૮૨, એવી દશ ગ0થ0 6ેવ0નો ભ0વ, સ્વ0ધ્ર્યુ0ર્યુ કરવ0નો ભ0વ આવ્ર્યુો છે. 

એની ઉપર મથ0ળું  છે. ગ0થ0 જ ેછેને? હદિરગીત, એની ઉપર એનંુ મથ0ળું. દિશષ-ક. શું આમ0ં

આવવ0નું છે? એ પદંિડતજી પોતે 6ખે છે.  જર્યુચંદપદિડંત થઇ ગર્યુ0, જર્યુપુરમ0ં.  પોણ0 બસ્સો-બસ્સો

વષ- પહે60. એણે આ અનુવ0દ કર્યુg છે. એનું આ 6ખ0ણ છે. 

સ્પર્શ!, રસ, ગંધ, વણ!, રમેશ મળ્રંુ્યુ? સ્પર્શ!, રસ, ગંધ, વણ! અને ર્શબ્દાવિદરૂપે પવિરણમતાં

પ દ્ગલો, ગુણ,  આ શબ્દ રૂપે કોણ પદિરણમતો હશે? આત્મ0 કે પુદ્ગ6?  આહ0હ0!  ત્ર્યુ0ં ગુરુદેવ કહે

વ0દિણર્યુ0ને દિવચ0ર કરવ0નો ટ0ઇમ મળતો નથી.  શબ્દરૂપે  પુદ્ગ6 પદિરણમે છે.  દિકશોરભ0ઇ! આત્મ0

શબ્દ રૂપે પદિરણમતો નથી મ0ટે શબ્દની પર્યુ0-ર્યુનો કત0- આત્મ0 નથી. આહ0હ0! પુદ્ગ6 પદિરણમે છે

એમ 6ખ્રંુ્યુ આમ0ં.  પવિરણમતાં પ દ્ગલો,  આત્માને કાંઇ કહેતા નથી કે  'ત ં અમને જાણ', એકદમ

ઊંચ0 પ્રક0રની ગ0થ0 છે. અદિતદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નમર્યુ આત્મ0 અને ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન બે વચ્ચેન0 ભેદજ્ઞ0નનો ફેંસ6ો

છે. 

આત્મ0 અને ર0ગ વચ્ચેનો ફેંસ6ો તો આખ0 સમર્યુસ0રમ0ં, આત્મ0 અને આસ્રવ દિભન્ન છે એ

વ0ત તો ઠેકઠેક0ણે આવે છે. પણ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નથી અદિતદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નમર્યુ જ્ઞ0ર્યુક આત્મ0 દિભન્ન-દિભન્ન છે,

એ બે તત્ત્વ, એ વ0ત થોડી આવે છે શ0સ્ત્રોમ0ં. પણ આવી તો છે. આવી તો છે. સમર્યુસ0રમ0ં પણ

ઘણી જગ્ર્યુ0એ છે, આ એક જગ્ર્યુ0એ નથી, આહ0હ0! ઘણી જગ્ર્યુ0એ છે, છૂટી છવ0ઇ. 

એ વ0ત કહે છે કે સ્પશ- આદિદ પદ0થg, શબ્દ0દિદ પદ0થg આત્માને કહેતા નથી કે ત ં અમને

જાણ. શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તંુ અમને જાણ. ધીરજ, શું કહ્યું? શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તંુ અમને

જાણ. આ જ ેશબ્દ નીકળ્ર્યુોને, તમ0ર0 ક0ન ઉપર આવ્ર્યુોને, ક0ન સુધી આવે છે એ. એન0થી આગળ

જતો નથી. કણ�દિન્દ્રર્યુનો દિવષર્યુ છે એ. જ્ઞ0નનો દિવષર્યુ નથી. સમજાશે ધીમે ધીમે. દસ દિદવસ આપણ0

હ0થમ0ં છે. એક દિદવસ હોર્યુ તો જર0 કઠણ પડે. દસ દિદવસ છેને એટ6ે સમજાશે. નહી ંસમજાર્યુ એ

તો ક0ઢી જ ન0ખવ0નું.  આમ (ન0 ન0)  તો કરવું  નહી.ં  અને સમજ્ય0 દિવન0 આમ (હ0)  નહી કરવું.

આમ કરવું. (સમજવું) બર0બર સમજાર્યુ ત્ર્યુ0ર ેઆમ (હ0) કરવું. આમ (ન0) તો કરીશ મ0. 

આ દિજનેન્દ્રભગવ0નની વ0ણી,  ત્રણ 6ોકન0 ન0થની વ0ણી,  કંુદકંુદ0ચ0ર્યુ- ભગવ0નની વ0ણી
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આવી છે.  આહ0હ0! કે એમ કહેતા નથી કે  'ત ં  અમને જાણ’, અને આત્મા પણ,  ઓ60 (પુદ્ગ6)

પક્ષથી કહ્યું. હવે આ (જીવ) પક્ષથી વ0ત કર ેછે. શબ્દો નીકળે છે, એ એમ કહેત0 નથી શબ્દો-જડ,

આત્મ0ને એમ કહેત0 નથી કે તંુ મને સ0ંભળ. તંુ મને જાણ. એમ શબ્દ જડ છે. એ ક0ંઇ કહે આત્મ0ને

કે તંુ મને જાણ? એમ કહેત0 નથી. અને અહીરં્યુ0 (જીવ) પકે્ષ વ0ત કર ેછે. 

અને આત્મા પણ પોતાના સ્થાનથી છૂટીને,  પોત0ને જાણવ0નું છોડીને,  આહ0હ0! અમૃત

જવેી ગ0થ0 છે.  આત્મ0 જ્ઞ0ન0નંદ પરમ0ત્મ0 એનંુ 6ક્ષણ  ઉપર્યુોગ છે. ઉપર્યુોગમ0ં દિનરંતર બ0ળ-

ગોપ0ળ (બધ0ને) ભગવ0ન આત્મ0 એમ0ં જણ0ઇ રહ્યો છે. એ પોત0ને જાણવ0નું છોડીને એ શબ્દને

જાણવ0 જતો નથી.  ત્ર્યુ0ર ેકોણ એને જાણે છે?  એવ0 પ્રશ્નો ઘણ0ં આવશે.  એન0 પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ

આમ0ં બધ0 આવશે ધીમે-ધીમે-ધીમે. ધીમે ધીમે આવેને? એક સ0થે બધી વ0ત ન થ0ર્યુ. 

બે વ0ત કરી. શબ્દ એમ કહેતો નથી કે તંુ મને જાણ. અને આ આત્મ0 છે, બધ0ન0 આત્મ0ની

વ0ત છે  હો!ં  આ આત્મ0નો સ્વભ0વ આ0ત્મ0ને  જાણવ0નો છે. શબ્દને  જાણવ0નો નથી.  શબ્દને

જાણવ0નો હોર્યુ તો-તો શબ્દને જાણે. પણ આચ0ર્યુ- ભગવ0ન કહે છે કે શબ્દને જાણન0રંુ જ્ઞ0ન જુદંુ ને

આત્મ0ને  જાણન0રંુ જ્ઞ0ન જુદંુ.  અંદર બે  ભ0ગ પડે60 છે.  સ0ંભળ તંુ!  આહ0હ0!  એકત્વ-દિવભક્ત

આત્મ0ની વ0ત હંુ કહીશ. 

શબ્દ એમ કહેત0 નથી કે તંુ મને સ0ંભળ અને આત્મ0 પણ પોત0ન0 સ્થ0નથી એટ6ે પોત0ને

જાણવ0નું છોડીને,  આહ0હ0!  એને જાણવ0 જતો નથી. એટ6ે એનું 6ક્ષ કરીને જાણે એવો આત્મ0

સ્વભ0વ નથી. આહ0હ0! આત્મ0ને જાણવ0નું છોડે નહી ંઅને શબ્દને જાણવ0 જાર્યુ નહી ંઅને શબ્દ

કહેતંુ નથી કે  'તંુ  અમને જાણ’.  આહ0હ0!  અંદરમ0ંથી હ0 આવી જશે એવી વ0ત છે આ. કંુદકંુદની

વ0ણી છે. તેમને જાણવા જતો નથી, આહ0હ0! 

બને્ન તદ્દન સ્વતંત્રપણે પોતપોતાના સ્વભાવથી જ પવિરણમે છે. પુદ્ગ6 શબ્દરૂપે પદિરણમે

છે અને આત્મ0 પોત0ને જાણવ0રૂપે પદિરણમે છે. પોત0ને પણ જાણે અને પરને જાણે એવું સ્વરૂપ છે

નહી.ં અમને બધી ખબર છે. આવશે સ્વપરપ્રક0શકનો, ખ6ુ0સો તો આવશે. આવે તો ખરોને, ભ0ઈ!

સ્વને જાણે અને શબ્દને પણ જાણે. વ્ર્યુવહ0ર ેએ બધું આવે છે, શ0સ્ત્રમ0ં આવે છે, તો એનું શંુ? એનો

તો ખ6ુ0સો આસ્તે-આસ્તે, ધીમે-ધીમે, આહ0હ0! ખ6ુ0સ0 તો બધ0 આવશે. 

પરમ0થ-ની વ0ત એણે સ0ંભળી નથી.  વ્ર્યુવહ0રની વ0ત બધી એણે સ0ંભળી છે.  વ્ર્યુવહ0ર

સ0ચો 60ગ્ર્યુો છે. આ વ્ર્યુવહ0ર સ0ચો 60ગ્ર્યુો (એનંુ ફળ) સંસ0ર ચ0ર ગદિતનું દુ:ખ છે. જ્ય0ર ેવ્ર્યુવહ0ર

જૂઠો 60ગશે અને દિનશ્ચર્યુ સ0ચો 60ગશે ત્ર્યુ0ર ેએને અનુભૂદિત થશે. આહ0હ0!  આ ક0ળમ0ં અનુભવ

થઇ શકે છે. ચ0દિરત્રદશ0 પણ પંચમક0ળમ0ં આવી શકે છે. છઠ્ઠ0-સ0તમ0 સુધી આવી શકે છે. શ્રેણી

નથી  અત્ર્યુ0રે  એટ6ે  અદિરહંત  દશ0  અત્ર્યુ0રે  નથી-નથી.  તો  છઠંુ્ઠ-સ0તમંુ  જો  આવી  શકે  આ

પચંમક0ળમ0ં છેડ0 સુધી, તો સમ્ર્યુગ્દશ-ન અને જ્ઞ0ન તો સ0ધ0રણ છે, ગૃહસ્થોને થઇ શકે છે. 

વપે0ર કરવ0 છત0ં હેર્યુ0હેર્યુનું,  ઘરક0મ કરવ0 છત0ં હેર્યુ0હેર્યુનું  જ્ઞ0ન,  ર્યુોગસ0રમ0ં  6ીધું  છે.

આહ0હ0! સમ્ર્યુક્દશ-ન મ0ટે નગ્ન થવ0ની જરૂર નથી. આહ0હ0! ચ0દિરત્ર દશ0 મ0ટે નગ્ન દશ0 હોર્યુ છે.

(મુદિન) એ કપડ0વ0ળ0 ન હોર્યુ. પણ અહીરં્યુ0 તો કહે છે, કપડ0 મ0ર0 નથી ને કપડ0ને હંુ જાણતો નથી.
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હંુ તો જાણન0રને જાણું છંુ. કપડ0-કપડ0મ0ં રહી જાર્યુ છે. દેહ-દેહમ0ં રહી જાર્યુ છે. પર0વ6ંબી જ્ઞ0ન

પરમ0ં રહી જાર્યુ છે અને અનુભૂદિત થઇ જાર્યુ છે. આહ0હ0! ગૃહસ્થીને અનુભવ થ0ર્યુ. 

બને્ન તદ્દન સ્વતંત્રપણે પોતપોાતાના સ્વભાવથી  જ પવિરણમે છે. જડ-પુદ્ગ6 શબ્દરૂપે

પદિરણમે છે અને આત્મ0 પોત0ને જાણવ0રૂપે પદિરણમે છે.  આવી  (વસ્તુ)  દિસ્થદિત છે.  આ દિસ્થદિતનું

વણ-ન છે.  આમ આત્મા પરપ્રત્યે ઉદાસીન (-  સંબધં વિવનાનો  તટસ્થ) છે, આહ0હ0!  આત્મ0ને,

શબ્દની સ0થે  જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુન0 સંબધંનો અભ0વ છે.  એની સ0થે  જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુ સંબંધ ક્ય0રે થ0ર્યુ?  કે

અહીથંી જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુ સંબધં છૂટે તો એની સ0થે જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુ સંબંધ થ0ર્યુ. આત્મ0 જ્ઞ0ત0 અને શબ્દની

પર્યુ0-ર્યુ મ0રંુ જે્ઞર્યુ, એમ છે નહી.ં શબ્દની પર્યુ0-ર્યુ જો જે્ઞર્યુ બન0વીશ તો શબ્દની પર્યુ0-ર્યુ ત0રંુ કમ- થઈ

જશે. જ ેજે્ઞર્યુ થ0ર્યુ એ કમ- થ0ર્યુ. મ0ટે મ0ર0 જ્ઞ0નનું જે્ઞર્યુ તો મ0રો ભગવ0ન આત્મ0 છે. મ0ર0 જ્ઞ0નનું

જે્ઞર્યુ શબ્દ નથી.  આહ0હ0!  આર0ધન0ન0 ઊંચ0 દિદવસોમ0ં બધો ઊંચો જ મ06 હોર્યુ.  રોટ60-રોટ6ી

તો રોજ મળે, સમજી ગર્યુ0? પણ દિમW0ન તો? સ0ર0 દિદવસે દિમW0ન મળે. આ દિમW0ન છે. આહ0હ0! 

કહે છે કે આત્મ0 પર પ્રત્રે્યુ ઉદ0સ છે, એવો એનો સ્વભ0વ છે. પરને 6ક્ષ કરીને જાણે એવો

એનો સ્વભ0વ નથી.  પરપદ0થ-નું,  6ોક06ોક જણ0ર્યુ ભ6ે,  પણ એને જાણે નહી.ં  શબ્દ જણ0ર્યુ ભ6ે

પણ શબ્દને જાણે નહી.ં સ્વપરપ્રક0શક છેને? બેર્યુનો પ્રદિતભ0સ થ0ર્યુ છે. જ્ઞ0નની પર્યુ0-ર્યુમ0ં જ્ઞ0ર્યુકનો

પ્રદિતભ0સ છે અને શબ્દોનો પ્રદિતભ0સ તો થ0ર્યુ છે. પણ, હંુ શબ્દને જાણું છંુ એ અજ્ઞ0ની બની જાર્યુ

છે. અને જાણન0ર જણ0ર્યુ છે એ જ્ઞ0ની થઇ જાર્યુ છે. પછી શબ્દનો પ્રદિતભ0સ થ0ર્યુ છે એમ દેખીને

એને વ્ર્યુવહ0ર ેજાણે છે એમ કહેવ0ર્યુ છે. અથવ0 ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન એને જાણતંુ દેખીને આત્મ0 એને જાણે

છે એમ કહેવ0મ0ં આવે છે. 

વ0ત  જર0  સૂક્ષ્મ  છે  પણ  સમજાર્યુ.  સૂક્ષ્મનો  અથ-  ન  સમજાર્યુ  એવો નથી.  સૂક્ષ્મ  એટ6ે

ઉપર્યુોગને  બીજે  ન જવ0  દેવો.  અને  પોત0ની  મ0ન્ર્યુત0ને  પોટ6ું  વ0ળીને  એક બ0જુ  ર0ખી દેવો.

પોત0ની મ0ન્ર્યુત0 છેને, ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નને જ્ઞ0ન મ0ન્રંુ્યુ છેને? ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન, જ્ઞ0ન મ0નીને બેઠો છે. એ જે્ઞર્યુ

છે. અજ્ઞ0ન છે. આહ0હ0! ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નન0 ઉદર્યુથી અદિતદિન્દ્રર્યુ જ્ઞ0નનો ન0શ થ0ર્યુ છે. બ0ધક તત્ત્વ છે

એ, ઘ0તક છે.  અહીરં્યુ0ં એન0 પ્રત્રે્યુ ઉદ0સ તટસ્થ જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુનો સંબધં તો અહીરં્યુ0 (આત્મ0મ0ં)  છે.

આ જ્ઞ0ત0 ને શબ્દ નીકળે એ મ0રંુ જે્ઞર્યુ એમ છે નહી.ં આહ0હ0! એતો અસદ્ભૂત વ્ર્યુવહ0રનું કથન છે

કે આત્મ0 પરને જાણે છે, એ સદ્ભૂત પણ  નથી. 

(-સંબંધ વિવનાનો,  તટસ્થ છે), તો પણ અજ્ઞાની જીવ, આમ હોવ0 છત0ં,  સ્વભ0વ તો

આવો છે. તો પણ અજ્ઞાની પ્રાણી સ્પર્શા!વિદકને સારા-નરસા માનીને, સ્પશ0-દિદકને જોવે તો આ

ઠીક ને આ અઠીક. એને જોવે તો ઠીક-અઠીક 60ગેને? પણ એને જોવે નહી ંને જાણન0રને જાણે તો?

તો ર0ગ-દે્વષની ઉત્પદિત્ત નહી ંથ0ર્યુ. માનીને રાગીદ્વષેી થાય છે તે તેન ં અજ્ઞાન છે. -આવા અથ!ની

ગાથાઓ હવે કહે છે :- હવે દસ ગ0થ0 મૂળ એક સ0થ બધ0 બો6ો. 

ર!ે પ દ્ગલો બહ વિવધ વિનંદા-સ્ત વિતવચનરૂપ પવિરણમે,

તેને સ ણી, ‘મ જને કહ્ય ’ં ગણી, રોષ તોષ જીવો કર.ે ૩૭૩.

પ દ્ગલદરવ ર્શબ્દત્વપવિરણત, તેહનો ગ ણ અન્ય છે,
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તો નવ કહ્ય ં કંઈ પણ તને, હે અબ ધ! રોષ ત ં ક્યમ કર?ે ૩૭૪.

ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેર્શબ્દ તે ‘ત ં સ ણ મને’ ન તને કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે કણ!ગોચર ર્શબ્દને; ૩૭૫.

ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેરૂપ તે ‘ત ં જો મને’ ન તને કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે ચક્ષ ગોચર રૂપને; ૩૭૬

ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેગંધ તે ‘ત ં સૂંઘ મ જને’ નવ કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે ઘ્રાણગોચર ગંધને; ૩૭૭.

ર્શ ભ કે અર્શ ભ રસ જહે તે ‘ત ં ચાખ મ જને’ નવ કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે રસનગોચર રસ અર!ે ૩૭૮

ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેસ્પર્શ! તે ‘ત ં સ્પર્શ! મ જને’ નવ કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે કાયગોચર સ્પર્શ!ને; ૩૭૯.

ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેગ ણ તે ‘ત ં જાણ મ જને’ નવ કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે બ વિ\ગોચર ગ ણને; ૩૮૦.

 ર્શ ભ કે અર્શ ભ જ ેદ્રવ્ય તે ‘ત ં જાણ મ જને’ નવ કહે,

ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે બ વિ\ગોચર દ્રવ્યને. ૩૮૧.

–આ જાણીને પણ મૂઢ જીવ પામે નહી ંઉપર્શમ અર!ે

વિર્શવ બ વિ\ને પામેલ નવિહ એ પર ગ્રહણ કરવા ચહે. ૩૮૨.

દસ ગ0થ0ન0 હદિરગીતમ0ં  આવી. મૂળ કંુદકંુદ ભગવ0ન બે હજાર વષ- પહે60 થર્યુ0.  તેઓએ

પ્ર0કૃતમ0ં આ ગ0થ0 બન0વી. ત્ર્યુ0ર પછી એક હજાર વષ� અમૃતચંદ્ર0ચ0ર્યુ- થર્યુ0. એણે આ જ ગ0થ0નું

સંસ્કૃતમ0ં રચન0 કરી અને એની ટીક0 પણ તેઓશ્રીએ કરી. એનો અથ- અને એન0 ભ0વ0થ- ને ટીક0

દિહન્દીમ0ં જર્યુચંદ પંદિડતે કરી. 

હવે એક-એક ગ0થ0  જ ેછે  દસ ગ0થ0,  એમ0ં એક-એક ગ0થ0નો આપણે  જર0 અથ- 6ઈએ

છીએ. દસ ગ0થ0નો અથ- થર્યુ0 પછી એની ટીક0 પણ 6ેશું સંસ્કૃતની. પહે60 અથ- એક એકનો 6ઇએ.

ગ0થ0નો અથ- – ૩૭૩ નંબરની ગ0થ0, પહે6ી ગ0થ0 છે, એનો અથ-. 

બહ  પ્રકારના વિનંદાનાં અને સ્ત વિતનાં વચનોરૂપે પ દ્ગલો પવિરણમે છે. કોઇને ભ0વ આવે

દિનંદ0નો અને  સ્તુદિતનો સ0મ0ન્ર્યુ રીતે,  તો  એ જે શબ્દો પડે  છે  દિનંદ0ન0 અથવ0 એની સ્તુદિતન0,

નમસ્ક0ર કે દિતરસ્ક0ર,  એવ0 કોઇ વચનો નીકળે કોઇન0,  એ વચનનો કરન0ર એ આત્મ0 નથી.  એ

વચન એણે કર્યુ0- હોર્યુ, એ બો6તો હોર્યુ તો-તો તંુ એન0 પ્રત્રે્યુ રોષ-તોષ કર. પણ એ વચન તો સ્વરં્યુ

નીકળે છે. અજ્ઞ0ની આત્મ0 પણ એનો કત0- નથી, પદિરણમ0વન0ર નથી. પુદ્ગ6 પદિરણમે છે દિબચ0ર0.

એ જે દિનંદ0ન0  અને  સ્તુદિતન0  એનો દિવકલ્પ  ઊઠર્યુો,  એ  દિવકલ્પ  એમ0ં  દિનદિમત્ત છે,  ઉપચ0રથી

આત્મ0ને  દિનદિમત્ત કહેવ0ર્યુ  -  અજ્ઞ0નીન0 આત્મ0ને,  પણ ખરખેર એનો  દિવપ0ક  કરતો  (નથી).  એ

ભગવ0ન આત્મ0 છે. અને શબ્દની પર્યુ0-ર્યુ દિનંદ0 અને સ્તુદિત રૂપે આવે છે, એ પ દ્ગલો પવિરણમે છે. 

એ દિનંદ0 અને સ્તુદિત રૂપે ઓ6ો અજ્ઞ0ની જીવ પદિરણમતો નથી. અજ્ઞ0ની તો એન0 અજ્ઞ0ન
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ભ0વે પદિરણમે છે. અને પુદ્ગ6ો - એ પદિરણમે છે દિનંદ0-સ્તુદિતરૂપે. જીવ દિનંદ0ન0 શબ્દોરૂપે કે સ્તુદિતન0

શબ્દોરૂપે,  જડરૂપે  અજ્ઞ0નીનો  આત્મ0 પણ પદિરણમતો નથી.  આહ0હ0!  એ શબ્દનો  કત0-  પણ

અજ્ઞ0નીનો આત્મ0 નથી. આહ0હ0! કદ0દિચત્ એ અજ્ઞ0ન ભ0વને એક સમર્યુ પૂરતો કર ેતો કરો. પણ

શબ્દરૂપે તો પદિરણમે નહી.ં એ શબ્દનો સ્વ0મી નથી. એ પોતે પુદ્ગ6 શબ્દોરૂપે પદિરણમે છે. દિનંદ0

અને સ્તુદિતનો જ ેશબ્દ આવ્ર્યુો - પર્યુ0-ર્યુ, એ પુદ્ગ6 પદિરણમે છે, સ0મે. 

તેમને સાંભળીને, આહ0હ0! એટ6ે તેનંુ 6ક્ષ કરીને, તમેને સાભંળીને એટ6ે તેનું 6ક્ષ કરીને

અજ્ઞાની જીવ શબ્દ પડર્યુો છે. અજ્ઞાની જીવ 'મને કહ્ય ં' એમ માનીને, તને કહ્યું તો નથી પણ જાણે

મને કહ્યું હોર્યુ. આ જાણે મને કહે છે. આહ0હ0! એમ મ0નીને, કહ્યું તો નથી એને. અને એ કહેતો નથી

શબ્દ કે તંુ મ0રી સ0મે જો.  પણ અજ્ઞ0ની સ્વભ0વને ભ6ૂીને 6ક્ષ એનંુ કર ેછે જાણે મને કહ્યું.  'મને

કહ્ય ં'  એમ માનીને. આહ0હ0!  શબ્દ કહેતો નથી બીજાને.  શબ્દ તો પુદ્ગ6 પદિરણ0મે પદિરણમે છે,

પર્યુ0-રે્યુ,  સ્વતંત્રપણે. આહ0હ0!  એ શબ્દથી જો બધ0ને  રોષ-ક્રોધ થ0ર્યુ તો  મુદિનર0જને  પણ થવો

જોઇએ. સવ-જ્ઞ ભગવ0નન0 જ્ઞ0નમ0ં પણ તો આવે છે, શબ્દન0 પદિરણ0મ. તો એને પણ ક્રોધ આવવો

જોઇએ. ક0ં ર0ગ આવે સ્તુદિતન0 વચનથી. પણ એમ કેમ નથી થતંુ? કે જ્ઞ0ની એને જાણતો નથી. 

અને જ ેએને જાણે છે તે આત્મ0નું જ્ઞ0ન નથી. અ6ૌદિકક ગ0થ0 છે. આહ0હ0! 'મને કહ્ય ં' એમ

માનીને, કલ્પન0 કર ેછે મને કહ્યું-મને કહ્યું-આ મને કહ્યું. મને કહ્યું-આ મને કહ્યું, આ મને કહે છે-મને

કહે છે,  મને કહે છે,  મને કહે છે,  મને કહ્યું,  મેં કહ્યું,  મેં સ0ંભળ્રંુ્યુ ક0નો ક0ન, આહ0હ0! એમ માનીને

રોષ તથા તોષ કર ેછે, આહ0હ0! ર0ગ અને દ્વેષ કર ેછે. (અથા!ત ગ સ્સે થાય છે તથા ખ ર્શી થાય

છે) ક0ં એકદમ દિપત્તો ફ0ટી જાર્યુ. કેમ મને કહ્યું, આ? બ0પુ! તને કહ્યું નથી. તને ક્ય0ં કહ્યું છે એ? 

અને જ ેસ0ંભળે છે,  એ ક0ન ત0ર0 નથી.  તંુ  તો  ક0ન વગરનો છો.  સ0ંભળવ0નું સ0ધન ત0રી

પ0સે નથી. ક0નનો આત્મ0મ0ં અભ0વ છે. એન0થી સૂક્ષ્મ, જ ેઆદિહં ક0ન પ0સે ભ0વઇદિન્દ્રર્યુનો ઉઘ0ડ

છેને, આહ0હ0!  એણે  સ0ંભળ્રંુ્યુ  છે.  મેં  ક્ય0ં  સ0ંભળ્રંુ્યુ  છે?  એનું  ગ્રહણ ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન  કરે છે.  ભ0વ

ઇદિન્દ્રર્યુનો દિવષર્યુ છે. તે આત્મ0નો ને આત્મ0ન0 જ્ઞ0નનો દિવષર્યુ નથી. આ ઊંચ0 પ્રક0રનો (મ06 છે).

ઊંચ0 દિદવસો છેને? આર0ધન0ન0?

મુમુકુ્ષ :- બેર્યુનો દિડપ0ટ-મેન્ટ (departmant) જુદો છે. 

ઉત્તર :-  દિડપ0ટ-મેન્ટ જુદો છે,  અ6ગ છે.  કોઇ ભ0ગ 60ભ આત્મ0ની સ0થે  (નથી). આહ0હ0.

ઓન0  શબ્દને  પણ નથી,  આ  ક0નને  ભ0ગ60  નથી  અને  ક0ન  તરફનો  જે ઉઘ0ડ  ભ0વઇદિન્દ્રર્યુ

ખડંજ્ઞ0ન, આહ0હ0! એની સ0થે એને જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુનો સંબધં થર્યુો છે. મ0રી સ0થે જ્ઞ0ત0-જે્ઞર્યુનો સંબધં

થઇ શકતો નથી. આહ0હ0! આત્મ0 દિભન્ન, આત્મનું  જ્ઞ0ન દિભન્ન, ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન દિભન્ન, ર0ગ દિભન્ન અને

શબ્દ પણ દિભન્ન. બધુ દિભને્ન ભદિન્ન છે, આહ0હ0! કોઇ કોઇને કહેતંુ નથી. શબ્દ કહેતંુ નથી કે તંુ મને

સ0ંભળ.  આહ0હ0!  મફતનો એ પોતે ક0ં  ગુસ્સે થ0ર્યુ ક0ં ર0જી થ0ર્યુ.  તંુ  કહે, ઓહોહો!  બહુ સ0ર0

અમ0ર0 વખ0ણ કર્યુ0-. કે વખ0ણ કર્યુ0- એ કેન0 વખ0ણ કર્યુ0-? કોણે સ0ંભળ્રંુ્યુ? એનો તો દિવચ0ર કર. 

કોને કહ્યું ને કોણે સ0ંભળ્રંુ્યુ? કહેન0ર કોણ ને સ0ંભળન0ર કોણ? અને એનો જાણન0ર કોણ?

ને એન0થી દિભન્ન આત્મ0નો જાણન0ર કોણ? ભેદજ્ઞ0નની ગ0થ0 છે. તને ક0ંઇ, મફતનો તંુ હ0થે કરીને
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દુ:ખી થ0શ. મને કહ્યું-મને કહ્યું. તને તો ક0ંઇ કોઇ કહેતંુ નથી, આહ0હ0! બીજંુ, એ સ0ંભળવ0નું જ્ઞ0ન

ત0રી પ0સે નથી. 

મુમુકુ્ષ :- તંુ કોણ છો? એ દિવચ0ર કર. 

ઉત્તર :- તંુ કોણ છો? દિવચ0ર. મને કહ્યું,  પણ મને કહ્યું મને એટ6ે કોને? આ કોને કહ્યું  આ?

એતો દિવચ0ર કર, આહ0હ0! મ0થે મફતનું ઓઢી 6ે છે. આહ0હ0! કહેન0ર કોણ? સ0ંભળન0ર કોણ?

એનો જાણન0ર કોણ?  એન0થી દિભન્ન આત્મ0નો જાણન0ર કોણ?  આહ0હ0!  આ ભેદજ્ઞ0નની વ0ત

ચ06ે છે. એ એક ગ0થ0 થઇ. 

હવે બીજી ગ0થ0. દસ વ0ગ્ર્યુ0 સુધી છેને? દસનો ટ0ઇમ? પ દ્ગલદ્રવ્ય ર્શબ્દપણે પવિરણમ્ય ં છે.

પુદ્ગ6દ્રવ્ર્યુ શબ્દરૂપે પદિરણમે છે.  એનો આત્મ0 તો શબ્દરૂપે પદિરણમતો નથી.  એનો આત્મ0 જુદો.

(અને)  શબ્દ નીકળે એ જુદો છે.  બનેી અંદર એકત0 છે નહી.ં  તેનો ગ ણ, જ ેપુદ્ગ6 દ્રવ્ર્યુ શબ્દરૂપે

પદિરણમે,  તેનો  ગ ણ જો  (તારાથી) અન્ય છે.  એ  શબ્દની પર્યુ0-ર્યુ ત0ર0થી  જો દિભન્ન છે.  તંુ  તો

જાણન0ર દેખન0ર જ્ઞ0ર્યુક પ્રભુ આત્મ0 છો, અને જ ેશબ્દ પદિરણમે છે સ0મે, એ શબ્દ, એ તો ત0ર0થી

દિભન્ન છે.  પુદ્ગ6 તો ત0ર0થી દિભન્ન છે પણ પુદ્ગ6નો જ ેગુણ છે,  દિનંદ0-સ્તુદિતન0 શબ્દો  પદિરણમે છે,

એવો જ ેગુણ એટ6ે પર્યુ0-ર્યુ,  શબ્દની પર્યુ0-ર્યુ,  એ અન્ર્યુ ન0મ દિભન્ન છે આત્મ0થી.  ત0ર0થી અન્ર્યુ છે.

આહ0હ0!  તંુ  તો  જ્ઞ0નમર્યુ આત્મ0 છો.  શબ્દો તો  પુદ્ગ6ની  પર્યુ0-ર્યુ છે.  પુદ્ગ6 ત0ર0થી દિભન્ન અને

પુદ્ગ6ની જ ેઅવસ્થ0 શબ્દરૂપે થઇ, એ પણ ત0ર0થી દિભન્ન છે. 

તો હે અજ્ઞાની જીવ! આહ0હ0! જ ેત0ર0થી દિભન્ન છે એને, હે અજ્ઞાની જીવ! તને કાઇં પણ

કહ્ય ં નથી.  આહ0હ0!  પુદ્ગ6,  એ શબ્દરૂપે પદિરણમે છે,  પણ તને તો ક0ંઇ કહ્યું નથી. કે મ0રંુ ન0મ

6ઇને કહે છે. કે ત0રંુ ન0મ તો છે નહી ંરદિવચંદ, ત0રંુ ન0મ તો જ્ઞ0ર્યુક છે. રદિવચંદ તો ત0રંુ ન0મ નથી.

રદિવચંદને કહે તો કહે, એમ0ં ત0ર ેશું 6ેવ0 કે દેવ0? તને 6ેવ0-દેવ0 શું? તંુ તો રદિવચંદ છો નહી.ં તંુ તો

આત્મ0 છો. આત્મ0 અરૂપી છે.  એ (શબ્દ) તો  એ જાણતો નથી મ0ર0 આત્મ0ને.  કહે ક્ય0ંથી મને?

અને એને જાણવ0નું જ્ઞ0ન પણ મ0રી પ0સે નથી. તો કેવી રીતે હંુ એને જાણું? હંુ તો મ0ર0 આત્મ0ને

જાણત0ં પદિરણમંુ છંુ, બસ! આહ0હ0! 

તેનો ગ ણ જો  (તારાથી) અન્ય છે તો હે અજ્ઞાની જીવ! [तस्मात्]  હે અજ્ઞાની જીવ!

કરુણ0 કરીને કહે છે, હે અજ્ઞ0ની પ્ર0ણી! મ0થે ઓઢી 6ીધો મફતનો તે કદિજર્યુો કોકનો, આહ0હ0! હે

અજ્ઞાની જીવ! તને કાંઇ પણ કહ્ય ં નથી; આહ0હ0! એણે તો તને કાઇં પણ કહ્ય ં નથી.  તો કોને

કહ્યું  છે?  કે રદિવચંદને  કહ્યું  હોર્યુ,  તો રદિવચંદ તો મ0રંુ સ્વરૂપ છે  જ નહી.ં  એ તો આનું  ન0મ છે

(શરીરનું)  કોથળ0નું.  હંુ  તો રદિવચંદ છંુ નહી.ં  હંુ તો ભગવ0ન આત્મ0 છંુ.  આહ0હ0!  અને ભગવ0ન

આત્મ0 અરૂપી અમૂદિત-ક.  એ મ0ર0 આત્મ0ને  જાણતો નથી તો મને કેવી રીતે કહી શકે એ? એની

આંખ વડે  તો  હંુ  જાણ0ઉં  નહી.ં  એની આખં વડે  તો  આ  (શરીરરૂપી)  કોથળો જણ0ર્યુ છે.  એ

કોથળ0નું ન0મ રદિવચંદ છે, તને ક0ંઇ કહ્યું નથી. હે અજ્ઞ0ની જીવ! તને તો ક0ંઇ કહ્યુ નથી. આ પ્રત્ર્યુક્ષ

હમણ0ં પ0ંચ મ0ણસોની વચ્ચે મ0રી આબરૂ પ0ડીને  અને મને કહ્યું. કે  તને તો ક0ંઇ કહ્યું નથી,  હે

અજ્ઞ0ની જીવ! 

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

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


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

આ જગતથી જુદી વ0ત છે. આ જગત અજ્ઞ0ની જીવો, એન0 જ ેવ્ર્યુવહ0રો, એન0થી જુદી વ0ત

છે. તને કાઇં પણ કહ્ય ં નથી. હે અજ્ઞ0ની જીવ! અમને ખબર છે. અમને ખબર છે તંુ ઊભો છો અને

સ0મેથી શબ્દ નીકળ્ર્યુો અને એણે શબ્દ ક0ઢર્યુ0,  એમ પણ મેં જાણ્યંુ.  પણ અમે તો એમ જાણીએ

છીએ કે તને તો ક0ંઇ કહ્યું નથી. બે જણ0 તમે ઊભ0 હત0 અને ત્રીજો હંુ જુદો ઊભો હતો, જ્ઞ0ની કહે.

પણ મેંતો એમ કે, તને ક0ંઇ કહ્યું એમ તો મને ક0ંઇ ખબર પડતી નથી. તે શું ક0મ મ0થે 6ઈ 6ીધું કે

આ મને કહ્યું? 

આ શ0ંદિતનો ઉપ0ર્યુ છે. આપણી શ0ંદિત આપણે શોધવ0ની છે. તને કાઇં પણ કહ્ય ં નથી; ત ં

અજ્ઞાની થયો થકો, મને કહ્યું-મને કહ્યું-મને કહ્યું-મને કહ્યું, આહ0હ0! મને કહ્યું એમ તંુ મ0નીશ, એ

ત0રંુ અજ્ઞ0ન છે. તને તો ક0ંઇ કહેત0 નથી શબ્દો, કે તંુ મને ગ્રહણ કર, જાણ. તો રોષ ર્શા માટે કર ે

છે? એન0 પ્રત્રે્યુ શ0 મ0ટે તંુ ગુસ્સો કરશ? આહ0હ0! તને તો ક0ંઇ કહ્યું નથી. તંુ તો જ્ઞ0ત0 આત્મ0 છો

અને એ (શબ્દ) જ્ઞ0ત0નંુ જે્ઞર્યુ પણ નથી. તંુ એને જાણતો પણ નથી. એને જાણન0રંુ તો ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન

જુદંુ છે. ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0નથી જુદંુ જ્ઞ0ન, એ આત્મ0નું છે, એ આત્મ0ને જાણે છે. ઇદિન્દ્રર્યુજ્ઞ0ન પરને જાણે છે,

આહ0હ0! 

બહુ વ0તો.  હજી આ તો બે ગ0થ0 સ0મ0ન્ર્યુ કથન છે.  પછી હજી ત્રીજી ગ0થ0થી મૂળ શરૂ

થશે. મૂળ શું કહેવું છે આચ0ર્યુ- ભગવ0નને, એ ત્રીજી ગ0થ0થી આવશે. જુઓ! 

ત ં  રોષ ર્શા માટે ગુસ્સો  કર ેછે  એની મ0ટે?  આહ0હ0!  મને ક0ંઇ કહ્યું  નથી.  તને ક0ંઇ કહ્યું

નથી, મને ક0ંઇ કહ્યું નથી. મને ક0ંઇ કહ્યું નથી તો મ0ર ેગુસ્સો કરવ0નું ક0રણ ક0ંઇ છે નહી.ં 

એક બન0વ એવો બન્ર્યુો, આ દ0ખ6ો આપું તો ખ્ર્યુ06 આવે કે શું છે પદિરદિસ્થદિત? પદિરદિસ્થદિત

શું છે આ? કે સ0સુ-વહુનો ઝગડો રોજ થ0ર્યુ અગ0ઉન0 ક0ળમ0ં. હવે તો ફેરફ0ર થઇ ગર્યુો. હવે તો

ઝગડો થ0ર્યુ તો વહુ કહે મ0ર ેજુદંુ થ0વું છે. એટ6ે જુદ0 થઇ જાર્યુ પછી તો ઝગડો મટી જાર્યુ. અત્ર્યુ0રે

તો સંરુ્યુક્ત કુટંુબ જવેું ક0ંઇ છે નહી.ં ક્ય0ંક-ક્ય0ંક છે. આહ0હ0! બહુ ઝગડો થ0ર્યુ, રોજ ઝગડો થ0ર્યુ,

અને  સ0સુએ  બો6ે  અને  વહુ  પણ  પ0છુ  ફટક0ર,ે  સ0મસ0મ0. આહ0હ0!  પછી  વહુ  થ0કી.  એક

જ્યોદિતષી પ0સે ગઇ. કે ભ0ઇ! અમ0ર ેઆ મને બહુ દુ:ખ આપે છે મ0રી સ0સુ. કે શું થ0ર્યુ છે? કે તંુ

ઇદિતહ0સ કહે મને. કે એ બે બો6ે અને હંુ ચ0ર બો6ું. એ બે શબ્દ બો6ે તો એની સ0મે હંુ ચ0ર પટકવું

(શબ્દ બો6ું). ઠીક. આ ઝગડો ચ06ું છે? કેટ60 ટ0ઇમથી છે? કે ઘણ0ં ટ0ઇમથી ચ06ું છે. આનો ક0ંઇક

ઉપ0ર્યુ તમે બત0વો. મ0ર ેતો સખુી થ0વું છે. 

તો  (જ્યોદિતષી)  કહે,  જો હંુ એક તને દોરો  કરીને આપું છંુ ને,  એનો તંુ હંુ કહંુ એમ પ્રર્યુોગ

કરજ.ે  મંત્ર બંત્ર ક0ંઇ હતો નહી.ં  એણે ગ0ંઠો વ0ળી.  સ0ત ગ0ંઠ વ0ળી એટ6ે ગ0ંઠ તો મોટી થ0ર્યુને

દોર0ની,  ગ0ંઠ મોટી.  આ મંતે્ર6ી ગ0ંઠ છે.  એ જ્ય0ર ેબો6ે ત્ર્યુ0ર ેબે દ0ઢની વચ્ચે ત0ર ેગ0ંઠ દબ0વી

ર0ખવી.  જર0ર્યુ પોચી કરવ0 દઇશ મ0. એ કર્યુg પ્રર્યુોગ એણે તો જઇને.  ઓ6ી બોલ્ર્યુ0 કર,ે  બોલ્ર્યુ0

કર,ે અગ0ઉન0 ક0ળમ0. ક0ંઇ બો6તી નથી? ક0ંઇક મોઢ0મ0ંથી ફ0ટને? એટ6ે બે દિદ, ચ0ર દિદ, ઓ6ી

(સ0સુ) બો6વ0 મ0ંડી! ઓ6ી (વહુ) તો ક0ંઇ પ્રદિત-ઉત્તર આપે નહી.ં ગ0ંઠ બે દ0ઢ વચ્ચે દબ0વી ર0ખે.

થ0કી ગઇ સ0સુ. સ0સુ થ0કીને બંધ થઇ ગઇ. એન0 ઘરમ0ં શ0ંદિત થઇ ગઇ. 
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કે તને ક્ય0ં ક0ંઇ કહ્યું છે, આચ0ર્યુ- ભગવ0ન કહે. વહુને કહે છે કે તને ક્ય0ં ક0ંઇ કહ્યું છે? શબ્દ

રૂપે પદિરણમે છે તો પદિરણમે. થ0કીને બધં થઇ જશે એની મેળે. એમ ત0રી કોઇ દિનંદ0 કે સ્તુદિત કરતો

હોર્યુ તો એ શબ્દનો સ્વ0મી થઇશ મ0. મૌન રહેજ,ે એમ! ગ0ંઠ તો નહી ંપણ મૌન રહેજ.ે આફળર્યુો

થ0કી જશે. 

એક વખત,  પચ0સ વષ-  પહે60ની  વ0ત છે.  પચ0સ-પંચ0વન.  ગ0ંધીજીનો  જોર હતો  અને

હદિરજન બધંુ છ0પો પ0ડત0ં હત0 પોતે. પોતે 6ેખ આમ0ં 6ખે, અઠવ0દિડરે્યુ. તો એક ગ0મડ0ની અંદર,

કોઈ સેવક હતો. પ્ર0મ0દિણક. સેવ0ભ0વી. હવે, એન0 પ્રત્રે્યુ એની વ0હ-વ0હ તો થ0ર્યુ. સેવ0 કર ેએની

વ0હવ0હ તો થ0ર્યુ કે નહી?ં એટ6ે કેટ60કને ગમી નહી,ં ઇષ્ર્યુ0- થઇ ગઇ! કે આને કેમ પ0ડી દઉં, હવે?

ઇષ્ર્યુ0-મ0ં એક ધંધો એવો છે, ઇષ્ર્યુ0-નો. એન0 પુણ્યન0 ઉદર્યુને સહન કરી શકે નહી.ં એટ6ે એન0 ઉપર

આક્ષપે મૂકવ0 મ0ંડર્યુ0 બધ0 ભેગ0 થઇને.  કે આ ચોરી કર ેછે, ને ખ0ઇ જાર્યુ છે પૈસ0, આમ ને તેમ,

ખુબ એને હેર0ન કરવ0 મ0ંડર્યુ0. 

એટ6ે એણે પત્ર 6ખ્ર્યુો ગ0ંધીજીને. કે હંુ પ્ર0મ0દિણકપણે આટ60 વષ-થી સેવ0 કરંુ છંુ ગ0મની,

છત0ં મ0ર0 પર આ 6ોકો ખુબ ખોટ0 આરોપ મૂકે છે અને મને હેર0ન કર ેછે. આનો ઉપ0ર્યુ શું? એ

કૃપ0 કરીને મને 6ખો. એટ6ે ગ0ંધીજીએ બે 6ીટીમ0ં ઉપ0ર્યુ કહ્યો કે એનો ત0ર ેક0ંઇ બચ0વ કરવો

નહી,ં પ્રદિતક0ર કરવો નહી.ં બો6ત0ં-બો6ત0ં બો6વ0 દર્યુો, થ0કી જશે એની મેળે. એની મેળે (થ0કી

જશે).  એક મદિહનો,  બે મદિહન0,  ચ0ર  મદિહન0 થર્યુ0,  થ0કી ગર્યુ0  બધ0, સમજાણું?  આહ0હ0!  એટ6ે

ગ0ંધીજીએ એમ કહ્યું કે તંુ  એ વ0ત એની સ0ંભળ મ0, એમ!  તને ક0ંઇ કહે છે ક્ય0ં?  એમ કરને તંુ!

એની મેળે બધુ થશે! 

એમ,  ગુરુદેવ, જ્ય0રે  એનો  ઉદર્યુ થર્યુો,  રમેશ,  ત્ર્યુ0ર ે મોટી હ6ચ6  મચી ગઇ,  છપ0ઓમ0ં.

આહ0હ0!  આવે  ખૂબ! સ્થ0નકવ0સી,  શે્વત0ંબરે કરી કર્યુg હલ્6ો,  અને  પછી દિદગંબરોએ હલ્6ો કર્યુg.

આહ0હ0! ત્ર્યુ0ગી અને દિવદ્વ0નોએ બધ0એ હલ્6ો કર્યુg, બહુ. તો એ 6ોકો જવ0બની ર0હ જોર્યુ0 કર.ે

જવ0બની ર0હ જોર્યુ0 કર ેકે એન0 આત્મધમ-મ0ં આપણ0 દિવરુદ્ધ ક0ંઇ પણ આવશે હવે. આપણે એને

ઉશ્કેરીએ તો આપણને જવ0બ તો આપશેને ક0ંઇક? તો એમ કરત0ં કરત0ં, એક, સુરને્દ્રનગરમ0ં, એક

ભ0ઇ, ખૂબ ક0દવ ઉછ0ળ્ર્યુો ગુરુદેવ દિવરુદ્ધ. 

એમ0ં ર0મજીભ0ઇ એક વખત તૈર્યુ0ર થઇ ગર્યુ0.  ગુરુદેવને કહ્યું,  હંુ સુરને્દ્રનગર જાઉં છંુ.  કેમ

ભ0ઇ જાવ છો સરુને્દ્રનગર? શું એન0 મનમ0ં સમજ ેછે, આપણ0ં દિવરુદ્ધ? બેસી જાવ. શ0ંદિતથી બેસી

જાવ. ક્ય0ંર્યુ આપણે સુરને્દ્રનગર જાવું નથી. એતો ઉકળી જાર્યુ બહુ. સમજી ગર્યુ0ં, ફ0ઇટ આપે હો!ં

આહ0હ0! સૌર0W્રમ0ં પહે60 નંબરનો વકી60ત કરી છે.  પ્રદિસદ્ધ,  પ્ર0મ0દિણક.  મુરબ્બી ર0મજીભ0ઇ!

શ0ંદિત ર0ખો, આપણે ક0ંઇ બો6વું નથી. એની મેળે બધું શ0ંત થઇ જશે. કોઇ દિદવસ ગુરુદેવે પ્રત્રુ્યુત્તર

જ ેદિવરોધી જીવોને આપ્ર્યુો જ નથી. આહ0હ0!

કરુણ0 કરે અર!ે એને સમજાતંુ  નથીને એટ6ે દિવરોધ કરે છે.  જ્ય0રે સમજાશે ત્ર્યુ0ર ે દિવરોધ

એની મેળે મટી જશે.  આહ0હ0!  એવ0 બન0વ તો ગુરુદેવ ઉપર અવ0રનવ0ર બન્ર્યુ0.  મંુબઇમ0ં પણ

એક વ0ર બન0વ બન6ેો. અહી ંતો બન્ર્યુ0 જ કર,ે સમજી ગર્યુ0ં? હંમેશ0 જ્ઞ0નીઓ જ્ય0ર ેપ0કે છે ત્ર્યુ0ર ે
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સત્ર્યુ વ0ત કહે છે. તો સત્ર્યુન0 આગ્રહવ0ળ0 તો હોર્યુને?  વ્ર્યુવહ0રન0 પક્ષવ0ળ0.  એને ગમે ક્ય0ંથી?

એટ6ે દિવરોધ તો કર.ે પછી એક જણ0એ કહ્યું, આહ0હ0! આ એની જ ેપો6ીસી (policy) છે જવ0બ

ન આપવ0ની, એમ0ં એની જીત થઇ ગઇ. જો જવ0બ આપ્ર્યુ0 કરત તો એ હ0રી જાત. 

આ ગુરુદેવ બહુ કહે, આપણે શું? આપણે શું? સ્વ0ધ્ર્યુ0ર્યુ કરો. બસ! આપણે બીજંુ આપણું

ક0ંઇ ક0મ નથી. એ આપણને ક્ય0ં કહે છે એ? આપણે એને ક્ય0ં સ0ંભળીએ છીએ? આહ0હ0! એમ

કરીને  પોતે  પોત0મ0ં  મસ્ત  રહેત0  હત0.  એની  મેળે  શ0ંદિત  બધી  થઇ  ગઇ. આસ્તે-આસ્તે  બધું

સબસ0ઇડ (subside) થઇ ગરંુ્યુ. 

એમ, આચ0ર્યુ- ભગવ0ન કહે છે તને ક્ય0ં કોઇ ક0ંઇ કહે છે? તંુ શું કરવ0 મ0થે ઓઢી 6ે છે?

મફતનો દુ:ખી થ0શ? મને કહ્યું, મને આમ કહ્યું, હંુ આમ કરી ન0ખું, હવે આમ કરી ન0ખું, હવે આમ

કરી ન0ખું, હવે આમ કરી ન0ખું, સ0મે પ0છંુ 6ખી ન0ખું, કોટ-મ0ં જાઉં ને નોદિટસ આપુનંે. અર!ે રહેવ0

દે ને તને ક0ંઇ કહેત0 નથી. આચ0ર્યુ- ભગવ0ન કહે છે તને ક0ંઇ કહ્યું જ નથી. પણ સ0હેબ! મને કહ્યું છે

ને?  તને કહ્યું  નથી.  અજ્ઞ0ની  એમ તંુ  મફતનો અજ્ઞ0ની થઇને મને કહ્યું,  મને કહ્યું,  મને કહ્યું,  (એમ

મ0ની)ને દુ:ખી થઇ રહ્યો છો. સખુી થ0વું હોર્યુ તો (એમ મ0ન કે) મને ક0ંઇ કહેત0 નથી. 

મને ક0ન નથી. ક0નનો મ0ર0મ0ં અભ0વ. દ્રવ્ર્યુઇદિન્દ્રર્યુનો મ0ર0મ0ં અભ0વ. અને ભ0વઇદિન્દ્રર્યુનો

ઉઘ0ડ જ ેશબ્દને ગ્રહણ કર,ે એ ગ્રહણ કર ેએટ6ે જાણે. ગ્રહણ કર ેએટ6ે શબ્દને એ જાણે છે, કોણ?

ભ0વઇદિન્દ્રર્યુ! આત્મ0 કે આત્મ0નું જ્ઞ0ન એ શબ્દને જાણતંુ નથી. આહ0હ0! તો તને ક્ય0ં ક0ંઇ કહે છે?

શ0ંદિત ર0ખને પ્રભુ. એની મેળે બધું (શમી જશે). આહ0હ0! ઘીન0 ઠ0મમ0ં ઘી ભળી જશે. તંુ ત0રંુ ક0મ

કરી 6ે.  આહ0હ0!  પોતે પોત0નું  ક0મ કરીને  ચ0લ્ર્યુ0 ગર્યુ0. અને  આ પણ એક પ્રક0રનો આપણને

ઉપદેશ આપત0 ગર્યુ0 કે કોઇ ત0રો દિવરોધ કર ેતો શ0ંદિત ર0ખજ.ે પ્રદિતક0ર કરીશ મ0. આહ0હ0! જો

પ્રદિતક0ર કરીશ તો-તો  એકદમ  વધ0રે થ0શે  6ડ0ઇ.  જામશે.  પણ હવે  એ 60ઇન (line) 6ેવી  કે

અપન0વવી, ક0ંઇ સ0ધ0રણ વ0ત નથી. 

સમત0ન0 ઘરમ0ં બેઠંુ રહેવું  અને દિવષમભ0વ થવ0 દેવો નહી.ં  આહ0હ0!  હંુ તો જાણન0ર છંુ.

મને તો ક0ંઇ કહેત0 નથી.  અને જનેે કહે છે એ શરીર તો  મ0રંુ છે નહી.ં મ0ર0 આત્મ0ને તો દેખત0

નથી.  કોને કહે છે?  થઈ રહંુ્ય.  થોડ0ક ટ0ઇમમ0ં તો એ થ0કી જશે દિબચ0રો બો6ી  બો6ીને.  ઓ6ી

સ0સુ થ0કી ગઇને,  એ6 કઈં  બો6તી નથી ક0ંઇ?  ત્રણ-ત્રણ દિદવસ થર્યુ0  હંુ તને કહંુ છંુ.  બર0બર

(મોઢ0મ0ં) દબ0વી ર0ખ્ર્યુો, હો!ં એક શબ્દ બો6ે નહી.ં થ0કી ગઇ (સ0સુ), એમ બધ0 થ0કી જવ0ન0 છે.

આહ0હ0! ઇષ્ર્યુ0-ની આગથી શું થ0ર્યુ ને શું ન થ0ર્યુ એ કહી શક0ર્યુ નહી.ં અજ્ઞ0ની શું કર ેઅને શું કર ે

નહી ંએનો ક0ંઇ પત્તો (નથી).

ટોડરમ6જી જવે0! આહ0હ0! એને હ0થીને નીચે જુવોને, (મ0રી ન0ખ્ર્યુ0). એની દિસ્થદિત, એવી

તો  ઘણી દિસ્થદિતઓ આવી ભૂતક0ળમ0ં  પ્રથમ0નુર્યુોગની વ0ંચીએ આપણે,  તો  એવો ઉપસગ-  તો

આવ્ર્યુ0 જ કર ેજ્ઞ0નીઓ ઉપર, આવે. આહ0હ0! અર!ે મ0ર0 દ્રવ્ર્યુ, કે્ષત્ર, ક0ળ, ભ0વમ0ં પરનો પ્રવેશ

નથી.  પદિરણ0મનો પ્રવેશ નથી તો પરન0 શબ્દનો પ્રવેશ તો ક્ય0ંથી હોર્યુ?  એન0 છ0પ0,  તો એનો

ક0ગળ બગડે ને એની શ0હી બગડે, મને શંુ 6ેવ0-દેવ0. હંુ તો એને જાણતો જ નથી, આહ0હ0! ક0ગળ
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આવે એટ6ે  વ0ંચ્ર્યુ0 વગર ફ0ડી ન0ખજ ેને! વ0ંચીશ મ0.  અને શ0સ્ત્ર વ0ંચજનેે એ ટ0ઇમે.  અને  એ(

ક0ગળ) ફ0ડીને પછી શ0સ્ત્રનો સ્વ0ધ્ર્યુ0ર્યુ કરીશ તો શ0ંદિત થઇ જશે તને,  આહ0હ0! આવું સંસ0રમ0ં

તો ચ0લ્ર્યુ0 જ કર,ે આહ0હ0! અર ેમ0નદિસક શ0ંદિત પણ આમ0ં આવે અને આદિત્મક શ0ંદિત પણ અંદર

ઊંડો ઊતર ેતો ક0મ થઇ જાર્યુ.

ૐ
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