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પજૂ્ય લાલચદંભાઈના પ્રવચનો - પ્રથમ પ્રવચનથી
પ્રવચન ન ં:-૧. તાઃ-૨૪-૪-૮૭ 

શ્રી સમયસાર ગાથા-૨૯૭
 
આ સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે.  તેનો મોક્ષ અધિ4કાર ચાલે છે.  મોક્ષ અધિ4કારમાં ૨૯૭

નબંરની ગાથા આવી છે.  ૨૯૭ નબંરની ગાથામાં ધિશષ્યનો પ્રશ્ન છે કે-આ આત્માને પ્રજ્ઞા વડે એટલે
જ્ઞાન વડે કઇ રીતે ગ્રહણ કરવો?  કઇ રીતે ગ્રહણ કરવો એટલે કઇ રીતે જાણવો.  કઇ રીતે જાણવો
એટલે  કેવી  રીતે  અનભુવવો.  જાણવો  એટલે  અનભુવવો-પ્રત્યક્ષ.  પરોક્ષની  વાત  નથી.  અંતર્મુુUખ
શ્રતુજ્ઞાન વડે શદુ્ધાત્માને કેવી રીતે પ્રત્યક્ષ અનભુવી શકાય? એવો એક ધિશષ્યનો સુદંર પ્રશ્ન છે.

અનાદિદકાળથી  આત્માએ  પોતાના  જ્ઞાન  વડે,  પોતાના  શદુ્ધાત્માને,  એક  સમય  માત્ર  પણ
અનભુવમાં લી4ો નથી.  એ મોટામાં મોટી તેની ભલૂ છે.  બ4ી દિbયા કરી પણ જ્ઞાન વડે આત્માને
જાણ્યો નહીં. એ ધિશષ્યનો પ્રશ્ન છે કે પ્રભ!ુ મેં ઘણી દિbયા કરી પણ મને શાધંિત થઇ નહીં. મને આનદં
આવતો નથી. તો હવે કેવી રીતે જ્ઞાન વડે આત્માને જાણવો, અનભુવવો? કૃપા કરીને મને એ ધિવધિ4
બતાવો. એવો એક પ્રશ્ન સુદંર છે. તેનો ઉત્તર આપે છે.

        ।पण्णाए धि�तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिणच्छयदो
        ।। अवसेसा जे भावा ते मज्झ परे तित णादव्वो ૨૯૭ ।।

પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો-નિનશ્ચયે જે ચેતનારો તે જ હું,
બાકી બધા જે ભાવ તે સૌ મજુ થકી પર-જાણવુ.ં ૨૯૭

કંુદકંુદઆચાયU ભગવાનનુ ંઅલૌદિકક શાસ્ત્ર છે.  ભાગવતી શાસ્ત્ર છે,  દૈવી શાસ્ત્ર છે.  તેનો અથU
સમજાવતા કહે છે કે પ્રજ્ઞાવડે એટલે જ્ઞાન વડે. જ્ઞાન વડે એટલે શાસ્ત્રજ્ઞાન નહીં. શાસ્ત્રજ્ઞાન તે જ્ઞાન
નથી.  તે  ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન છે,  એ ખરેખર જે્ઞય છે.  ખરેખર અજ્ઞાન છે.  જ્ઞાન નથી.  કેમકે  જે જ્ઞાનમાં
ભગવાનઆત્મા ન જણાય તેન ુ ંનામ અજ્ઞાન છે.  અજ્ઞાનની વ્યાખ્યા શું છે?  કે જે જ્ઞાનમાં પોતાનો
શદુ્ધાત્મા ન જણાય અને આત્મા ધિસવાય બીજી ચીજ જણાય તેને પરમાત્મા અજ્ઞાન કહ ેછે.

તો કહે છે કે પ્રજ્ઞા વડે એટલે આત્માના જ્ઞાન વડે આત્માને આત્માના જ્ઞાનવડે (આત્માને) એમ
ગ્રહણ કરવો કે- એમ જાણવો કે, એમ અનભુવમા ંલેવો કે, જે ચેતનારો છે તે નિનશ્ચયથી હું છંુ. આહાહા!
આ હું કોણ છું તેનો ઉત્તર આપે છે અને એ હું કેવી રીતે આત્મા પોતાને પ્રત્યક્ષ થાય તેની ધિવધિ4
બતાવે છે. કે જે ચેતનારો છે, જ્ઞાનવડે એમ ગ્રહણ કરવુ ંકે જે ચેતનારો છે, ચેતનારો એટલે જાણનારો
અને દેખનારો.  તેના બે પેટા ભેદ છે.  ચેતવુ ંએટલે જાણવુ ંઅને દેખવુ,ં તેના બે ભેદ  -  પ્રકાર છે.
અભેદથી ચેતવુ ંઅને ભેદ કરો તો દેખવુ ંઅને જાણવુ ંએવા બે ભેદ તેમા ંપડે છે.

તો ચેતનારો છે તે નિનશ્ચયથી હું છંુ, બાકીના જે ભાવો છે આ રાગાદિદ પણુ્ય-પાપના પદિરણામો,
વ્યવહારરત્નત્રયના પદિરણામો, એ પરપદાથy, પરભાવો. બાકીના જે ભાવો છે જે ભાવો છે એટલે આ
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આત્મા ધિસવાય બીજાના બીજા ભાવો છે ખરા!  બિબલકુલ નથી તેમ નથી.  પણ જે મારાથી પર છે
બાકીના બીજા ભાવો  તે મારાથી પર છે એમ જાણવુ.ં આ ચેતનારો તે સ્વ છે અને પણુ્ય-પાપના
પદિરણામ એ મારાથી બિભન્ન હોવાથી એ પર છે પણ સ્વ નથી. એક આત્મા અને બીજો અનાત્મા છે.

ટીકા :- નિનયત સ્વલક્ષણને અવલબંનારી પ્રજ્ઞા વડે, એટલે જ્ઞાન વડે. ધિનયત એટલે ત્રણે કાળ
જ્ઞાનનુ ંલક્ષણ, આત્માનુ ંલક્ષણ ચેતના ચેતના ચેતના ચેતના જેનુ ંલક્ષણ છે. એ સ્વલક્ષણ પોતાના
લક્ષણ વડે, અવલબંનારી પ્રજ્ઞા વડે, એ જ્ઞાનમા ંજ્ઞાનનુ ંસ્વલક્ષણ ચેતના છે. ખરેખર ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન તે
ચેતના નથી.  આહાહા!  તેમાં ચૈતoયલક્ષણ ખરેખર વ્યાપત ુ ંનથી.  જેમ રાગમાં વ્યાપત ુ ંનથી તેમ
ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન પરાવલબંી જ્ઞાનમા ંપણ વ્યાપત ુ ંનથી.

એ સ્વલક્ષણને અવલબંનારી પ્રજ્ઞા વડે, એ અભેદનો ભેદ છે. જ્ઞાન છે તે આત્માનો જ એક ભેદ
છે. અને રાગ અને ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન તે અભેદ આત્માનો ભેદ નથી. અભેદ શદુ્ધાત્મા સામાoય છે, અતીન્દ્રિopય
જ્ઞાનમય આત્મા તેનો  એક ભેદ તેને  પ્રજ્ઞા કહવેામાં આવે  છે.  અને  ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન છે તે  અતીન્દ્રિopય
જ્ઞાનમય આત્મા એ અભેદનો ભેદ નથી માટે તે જ્ઞાન નથી પણ પરજે્ઞય છે. તો રાગની વાત તો કયાં
કરવી? રાગ તો આત્માથી બિભન્ન જ છે.

સ્વલક્ષણને અવલબંનારી પ્રજ્ઞા વડે,  એટલે જ્ઞાન વડે  જુદો કરવામાં આવેલો,  જુદો કરવામાં
આવેલો એટલે? કે જ્ઞાયક જ્ઞાનમય આત્મા અને જડ એવા રાગ તે બેનો સયંોગસબં4ંથી જાણે આત્મા
અને રાગ બેય એક હોય એવી જેની ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ થઇ હતી. સખુમય આત્મા અને દુઃખમય જડ એવા
ભાવો એ બેય જાણે એક હોય એવી જેને ભ્રાધંિત અનાદિદકાળની હતી. સ્વભાવ અને ધિવભાવ બેય જાણે
એક હોય એવી ભ્રાધંિત અનાદિદકાળની તેને હતી. હવે કહે છે કે શ્રી ગરુુ મળ્યા ભેદજ્ઞાનનો મતં્ર આપ્યો,
કે જ્ઞાનને અંદરમા ંવાળીને જ્ઞાયકને જો તો રાગથી બિભન્ન અનભુવ તને થશે. રાગથી આત્મા ત્રણે કાળ
બિભન્ન છે.  રાગનુ ંકરવુ ંઆત્માના સ્વભાવમાં નથી.  કેમકે રાગ જડ છે અને આત્મા ચેતન છે.  ચેતન
જડને કોઇ કાળે કરી શકે નહીં.

એ પણુ્ય ને પાપને કરનારો પણુ્ય-પાપ જે ભાવ છે.  એ આસ્ત્રવભાવ છે.  એ જડભાવ છે.  એ
જડભાવને કરનારો,  ભાવકમUને કરનારો એ pવ્યકમU નામનુ ંપદ્ુ ગલpવ્ય છે.  એ એને કરે છે.  આત્મા
શભુાશભુભાવને કરતો નથી પણ શભુાશભુભાવને કોઇક બીજો કરે છે એનુ ંલક્ષ આત્મા ઉપર અકતાU
ઉપર નથી એટલે કે એ pવ્યકમU ભાવકમUને કરતો દેખીને જાણે હુ ંએને કરંુ છું, (એવી ભ્રાધંિત તેને થાય
છે.)

આજે શ્રી સમયસારની મોક્ષ અધિ4કારની ગાથા ૨૯૭ ચાલી છે. એમા ંધિવષય ઘણો ગભંીર અને
અપવૂU  હતો.  અનાદિદકાળથી આત્મા સ્વભાવે જ્ઞાયક-જ્ઞાતા હોવા છતા,ં  જાણનાર જાણનાર જાણનાર
જાણનાર હોવા છતાં અનાદિદકાળથી પોતે પોતાની મેળે હું કતાU  છું એમ માનીને પ્રવધૃિત્ત કરે છે.  કતાU
થઇ તો શકતો નથી પણ અબિભમાન કરે છે કે, હુ ંઆનુ ંકરંુ, તેનુ ંકરંુ, આમ કરંુ, તેમ કરંુ. પરપદાથUની
કતાUબદુ્ધિદ્ધ તો ઠીક પણ અંદરમાં જે પણુ્ય-પાપના પદિરણામની વધૃિત્ત ઉત્પન્ન થાય છે. કષાયની તીવ્રતા
અને મદંતા તેનો પણ જ્ઞાનાનદં પરમાત્મા કતાU નથી. છતા ંપણ એ પદિરણામને હું કરંુ છું એમ માને
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છે.  એનાથી કરીને તેને અજ્ઞાન ઊભુ ંથાય છે.  અજ્ઞાનથી જીવ દુઃખી થાય છે.  જયારે જ્ઞાનીનો યોગ
મળે ત્યારે સમજાવે છે કે ભાઇ! ત ુ ંતો જ્ઞાતા છો ને કતાU નથી, ત ુ ંતો જાણનાર છો પણ કરનાર નથી.
ત્યારે મહા મહનેતે ઘણા ઘણા ઘણા પ્રકારના પરુુષાથU વડે તે પોતાની કતાUબદુ્ધિદ્ધને દબાવે છે. હું કતાU
નથી પણ જ્ઞાતા છુ.ં

પછી હું જ્ઞાતા છું એમાં આવતાં જાણે પરપદાથUનો હું જાણનાર છું,  પણુ્ય-પાપ થાય તેનો હું
જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. એમ પરને અને ભેદને જાણવાની બદુ્ધિદ્ધ રહી જાય છે. પછી જ્ઞાની એમ કહે
છે, કે જે પદિરણામ તારા નથી, તારાથી થતાં નથી તેનો કરનાર તો પદ્ુ ગલpવ્ય છે. તો જે પદિરણામ
પોતાના નથી પારકા છે, એ બ4ા પરpવ્ય અને પરભાવ છે તેને જાણવાથી તને દિકંબિચત ્ માત્ર લાભ
નથી. તેને જાણતા ંતને જ્ઞાન પણ નહીં થાય અને સખુ પણ નહીં થાય. માટે ત ુ ંહવે તેન ુ ંજાણવુ ંબ4ં
કરી દે.

દેહનુ ંજાણવુ ંબ4ં કર,  દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્રનુ ંજાણવુ ંબ4ં કર,  આ શાસ્ત્રમાં આમ લખ્યુ ંછે ને આ
શાસ્ત્રમા ંઆમ લખ્યુ ંછે. તારંુ એ બધુ ંજાણપણુ ંખરેખર આત્માના અનભુવ પહલેા ંએ અજ્ઞાનમા ંજાય
છે. કેમકે ઇન્દ્રિopયજ્ઞાનથી પરને જાણતા ંતેને મોહ, રાગ, દ્વષે થયા ધિવના રહતેા ંનથી. ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન હમંેશા
પરની પ્રધિસદ્ધિદ્ધ કરે છે.  અને સ્વઆત્માને ધિતરોભતૂ કરે છે.  ત્યારે જ્ઞાનીના યોગમાં આવતાં ફરી ફરીને
જ્ઞાની વારંવાર કહ ેછે કે તારો આત્મા જ જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જે્ઞય છે. તારા જ્ઞાનથી જુદંુ જે્ઞય હોય શકે જ
નહીં. અને એ જે શાસ્ત્રમા ંઆવે છે કે પરપદાથU જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છે એ બ4ા વ્યવહારના કથન છે. ભાઇ!

ધિનશ્ચયથી તો પોતે જ્ઞાન છે અને જ્ઞાન પોતે જે્ઞય પણ છે અને જ્ઞાન પોતે જ્ઞાતા પણ છે. એમ
એક આત્મામાં ત્રણ 4મy છે.  માટે ત ુ ંભેદને અને પરને જાણવાનુ ંછોડી અને તારા અભેદ સામાoય
આત્માને એકવાર જો. તો તને આત્માનો અનભુવ થશે. ભેદની કરવાની બદુ્ધિદ્ધ છોડી દે અને જાણવાની
બદુ્ધિદ્ધ પણ છોડી દે.  ભેદ એટલે પદિરણામના ભેદો.  જે કાઇં પદિરણામ થાય પરાધિશ્રત કે સ્વઆધિશ્રત એ
પદિરણામ માત્રથી આત્મા બિભન્ન છે. તેથી પદિરણામનો કતાU નથી. એટલે કે નવ પ્રકારના ભેદોનો કરનાર
પદ્ુ ગલકમU છે. માટે આત્મા તેનો કતાU નથી. એમ ચારે બાજુથી કતાUબદુ્ધિદ્ધ છોડાવી અને કહ ેછે કે ભેદને
જાણતા ંતને જ્ઞાન નહીં થાય. ભેદનુ ંકરવુ ંછોડયુ ંપણ જાણવુ ંતે છોડયુ ંનહીં. તો ત ુ ંજયા ંને ત્યા ંજ છો
કતાU જ છો.

ભાષામા ંઅકતાU આવ્યો પણ ભાવમા ંઅકતાU થયો નથી. માટે ભેદને એટલે પદિરણામના ભેદોને,
પદિરણામના પ્રકારોને જે કાઇં પદિરણામો થાય એ પદિરણામોનુ ંપણ લક્ષ છોડી દે. ભેદનુ ંલક્ષ છોડી દે.
અભેદ અનતંગણુનો ધિપંડ પરમાત્મા અંદર બિબરાજમાન છે એને અંતરમાં જઇને ત ુ ંજો. તો તને જ્ઞાન
પણ થશે અને તને સખુ પણ થશે. જ્ઞાન એટલે અતીન્દ્રિopય જ્ઞાન અને સખુ એટલે આત્મિત્મક સખુ, તને
આનદંનો અનભુવ આવશે. માટે હુ ંપદિરણામને કરતો નથી કેમ કે હુ ંઅકતાU છું. હુ ંપદિરણામને જાણતો
નથી કેમ કે હું જ્ઞાયકને જાણું છુ.ં  એમ વારંવાર અકતાUના લકે્ષ જ્ઞાયક ઉપર આવી જા.  તો તને
આત્માનો અનભુવ થશે.  કતાUબદુ્ધિદ્ધ છૂટી જશે.  ગહૃસ્થ અવસ્થામાં આત્મદશUન થશે.  અને અલ્પકાળમાં
તારી મોક્ષ અવસ્થા પ્રગટ થશે.  એક પરની કતાUબદુ્ધિદ્ધ અને પરને હું જાણું છું એ બે પ્રકારના પક્ષ
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વ્યવહારના અનાદિદકાળના છે.
આખા સમયસારમાં સાર એ છે કે પ્રજ્ઞા વડે ચેતનારાને ચેત ુ ંછુ,ં પ્રજ્ઞા વડે જાણનારાને જાણું

છુ.ં જ્ઞાન વડે જાણનારાને જાણુ ંછુ.ં જે જ્ઞાન જેનુ ંછે એને ન જાણે અને જે જ્ઞાન જેનુ ંનથી તેને જાણવા
જાય તો તેમા ંજ્ઞાન ન થાય પણ અજ્ઞાન ઊભુ ંથાય છે. માટે હવે થાકીને પણ ત ુ ંએક વખત છ મદિહના
પ્રયોગ કર તો તને આત્માની પ્રાપ્તિપ્ત થાય છે કે નથી થાતી તે ત ુ ંજો.  અવશ્ય તને થશે.  આ બે
પ્રકારના દોષ અનાદિદકાળના છે.  ભેદનું કરવું અને ભેદનું જાણવુ.ં  ભેદ એટલે પદિરણામ.  પદિરણામ
માત્રનુ ંનામ હોય તેા ભેદ.  ભેદને પદિરણામ કહવેામાં આવે છે એ ભેદનુ ંકરવુ ંપણ નથી અને ભેદ
પદિરણામનો ભેદ છે તેન ુ ંજાણવુ ંપણ બ4ં કરી દે. એકવાર તો બ4ં કરી દે. તને આત્મદશUન થયા પછી
એ ભેદો જયારે જણાશે ત્યારે તેને વ્યવહાર કહવેામા ંઆવશે.

તે પણ ફરી ફરીને, પછી તારે ભેદને જાણવાનુ ંછોડી અને અભેદને જાણવા માટે પાછું ભેદને
જાણવાનુ ંછોડવું પડશે.  સમ્યગ્દશUન માટે તો ભેદનુ ંજાણવું છૂટયુ,ં  સમ્યગ્દશUન થયુ,ં  સધિવકલ્પદશા
આવી, ફરી ફરીને ઉપયોગને અંદરમા ંજોડવા માટે, ચાદિરત્ર માટે પણ તારે પદિરણામના ભેદને જોવાના
બ4ં કરવા પડશે. પયાUયને જોવાનુ ંબ4ં કરીશ તો અંતરમાં સ્વભાવને જોનારી ચક્ષ ુપ્રગટ થાય છે.
તેને શાસ્ત્રની ભાષામા ંpવ્યાધિથªક ચક્ષ ુકહવેામા ંઆવે છે. એ વડે આત્માના દશUન થશે. આત્માના દશUન
ધિવના કોઇ પણ દિbયાકાડં ગમે તેટલા કરે,  વ્રત કરે,  તપ કરે,  જપ કરે,  મદંિદરો બ4ંાવે,  દવાખાના
બ4ંાવે અનેક પ્રકારના એ શભુભાવ કતાUબદુ્ધિદ્ધથી કરે છે પણ તેમા ંભવનો અંત આવતો નથી.

ભવનો અંત તો પોતાના શદુ્ધાત્માને  અંતરમાં જઇને  જાણવો,  અનભુવવો અને  અનભુવીને
પ્રતીતમાં લેવો કે જાણનાર તે જ હું છુ.ં તો વારંવાર એ પ્રકારે પ્રેન્દ્રિ«ટસ કરતાં તેને જરૂર આત્મદશUન
થઇ શકે છે.  શરત એ છે કે એક કતાUબદુ્ધિદ્ધ છોડવી અને પરને જાણવાનો અબિભપ્રાય પણ છોડી દેવો.
પરને હું જાણતો જ નથી.  પરને જાણતો નથી એમાં બધું આવી ગયુ.ં  ભેદને જાણતો નથી,  પરને
જાણતો નથી, લોકાલોકને જાણતો નથી. પરને જાણતા ંઇન્દ્રિopયજ્ઞાનની ઉત્પધિત્ત થાય છે. પરને જાણવું
બ4ં કયુ તો નવુ ંજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તેને જાત્યાતંરજ્ઞાન કહવેામા ંઆવે છે. અપવૂU જાતનુ ંજ્ઞાન છે કે
જેમા ંઆત્માના દશUન થાય. એ પ્રકારે ૨૯૭ ગાથામા ંકહવેાનો આશય આ છે. હવે કોઇને કાઇં પ્રશ્ન હોય
તો પ્રશ્ન કરે તો ચચાU ચાલે. આજ તો અત્યારે ચચાU છે, અત્યારે સ્વાઘ્યાય નથી.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- જીવમા ંપદિરણામના ભેદો લેવા કે ગણુ-ગણુીના ભેદ લેવા?
ઉત્તર :-નહીં.  પદિરણામના ભેદો લેવા છે.  કેમકે ગણુ-ગણુી તો અભેદ જ છે.  તેનો ભેદ કરીને

પછી અભેદમાં જાવુ ંતેના કરતાં પયાUયનો ભેદ તો પ્રગટ થાય છે અને ઓલુ ંતો વસ્ત ુઅભેદ જ છે.
એક સામાoય અને એક ધિવશેષ. સામાoયમા ંભેદ કરે તો જ્ઞાન, દશUન, ચાદિરત્રના ભેદ પડે છે પણ એ
તો અભેદ જ છે. અભેદમાં ભેદ શા માટે કરવો? અને પયાUયનો ભેદ તો છે છે ને છે માટે તેનુ ંલક્ષ
છોડવુ.ં ઓનો ભેદ કરીને લક્ષ છોડવુ ંએના કરતા ંએ તો સામાoય તો અભેદ જ છે. અને પયાUયનો ભેદ
તો પ્રગટ થાય છે. એટલે પયાUયના ભેદને જાણવાનુ ંબ4ં કરી દેવુ.ં એમ (પ્રવચનસાર) ૧૧૪ ગાથામાં
ગણુભેદને જાણવાનુ ંબ4ં કર એમ નથી કહ્યુ ંપણ પયાUયાધિથªક ચક્ષનુે બ4ં કર. પયાUયને જાણવાનુ ંબ4ં
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કરી દે તો તને pવ્ય સ્વભાવ જણાશે.
બાકી સમજાવવા માટે  દન્દ્રિષ્ટનો ધિવષય જ્ઞાન,  દશUન,  ચાદિરત્રના ભેદથી સમજાવે.  પણ એક

સામાoય  અને  એક ધિવશેષ.  જેટલું બને એટલું ટૂંકંુ  કરવું જોઈએ.  જેટલું બને  તેટલુ.ં  સામાoયમાં
અનતંગણુો આવી જાય છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- પરમાથUપ્રધિતbમણમા ંધિનયમસારમા ંઅને ૩૨૦ ગાથામા ંએ બેમા ંશુ ંકહવેા માગેં છે?
ઉત્તર :- એ બેયમાં વાચ્ય તો સરખુ ંછે વાચ્ય. પણ પ્રધિતપાદનની પદ્ધધિતના પ્રકારમાં ફેરફાર

હોય છે.  સમ્યક્ જ્ઞાન તો રહ.ે  ભેદને જાણે,  અભેદને જાણ્યા પછી,  સા4ક.  જાણેલો પ્રયોજનવાન થયો
ને? પણ તે સધિવકલ્પદશા આવી જાય છે. સા4કને સધિવકલ્પદશા પોષાતી નથી. માટે હુ ંભેદને જાણતો
નથી.  હું તો  અભેદને  જાણું છુ.ં  ફરીથી ભેદને  જાણવાનો ધિનષે4 કરીને  અભેદમાં ચાલ્યો જાય છે.
અભેદને જાણ્યા પછી ભેદને જાણે તો અજ્ઞાન નથી. પણ સમ્યગજ્ઞાન છે પણ તેમા ંસધિવકલ્પદશા આવે
છે.  અને જે ભેદને સધિવકલ્પ દશામાં જાણે છે ને એને પણ ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન ઊભુ ંથાય છે. ઇન્દ્રિopયજ્ઞાનની
અપેક્ષાએ સમજાવવામાં આવે  તો  ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન એ જે્ઞય છે.  એક અપેક્ષાએ અજ્ઞાન પણ છે  એમ
કહવેાય. કેમ કે,  ભેદને જાણતાં શદુ્ધઉપયોગ પ્રગટ થતો નથી. માટે પધિતત થયો એમ પણ કહવેાય.
ઘણા પ્રકારો છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- સા4ક થયા પછી પણ પરને જાણે ત્યારે ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન ઊભુ ંથાય છે?
ઉત્તર :- હા, ઊભુ ંથાય-ઊભુ ંથાય છે.
ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- અભેદનુ ંલક્ષ હોવા છતા ંપણ...
ઉત્તર :- હોવા છતા ંપણ. પરસત્તાવલબંનશીલ જ્ઞાન એ બ4ંનુ ંકારણ છે. મોક્ષનુ ંકારણ નથી.

સા4કની  વાત છે.  પરસત્તાવલબંનશીલ જ્ઞાન એટલે  ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન સા4કને  પણ બા4ક થાય  છે.
સા4કને સા4ન થત ુ ંનથી.  બા4ક થાય છે. .....  ર્મુળૂમાં ઘા મારવો જોઇએ. ભેદને જાણવાનુ ંસા4ન
ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન નથી.  ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન પોતાને જાણતુ ંનથી અને પરને પણ જાણતુ ંનથી.  એ ૧૭૨  (ગાથા
પ્રવચનસાર)મા ંછે. બે બોલમા,ં અબિલંગગ્રહણના બોલમા.ં આહાહા!

અરે! ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન જ્ઞાન જ નથી. ત્યાથંી વાત ઉપાડી! પછી એના દ્વારા ભેદને જાણે છે કે નથી
જાણતો એ વાત પણ રહશેે નહીં.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- .....ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન પરને જાણે છે કે નથી જાણતુ ંએ વાત તો પછીની છે. પણ એ જ્ઞાન
છે કે નથી?

ઉત્તર :- એ જ્ઞાન જ નથી. ઇન્દ્રિopયજ્ઞાનનુ ંનામ તો જે્ઞય છે. મોહ રાજાએ તેનુ ંનામ જ્ઞાન પાડયું
છે. અને અદિરહતંભગવાન કહ ેછે કે તેનુ ંનામ જ્ઞાન જ નથી જે્ઞય છે. તે જે્ઞય કેના જેવુ?ં કે બ4ી ઇન્દ્રિopય
તેમા ંનાખી દી4ી. ભાવેન્દ્રિopય, ભાવેન્દ્રિopયના ધિવષયો અને pવ્યઇન્દ્રિopય એ બધુ ંપરજે્ઞયમા ંજાય છે. જ્ઞાન
જ નથી. એમ. જે્ઞયને બદલે જ્ઞાન માને છે એ ભલુ છે. એને જ્ઞાન માને છે ત્યા ંસ4ુી તેને આત્મજ્ઞાન
પ્રગટ થત ુ ંનથી. અને તેના દ્વારા હું જાણુ ંછું આ ઇન્દ્રિopય વડે એવી બદુ્ધિદ્ધ રહી જાય છે. ત ુ ંજાણ અને
ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન વડે આત્મા જણાતો નથી એમ ત ુ ંજાણ. આ બે બોલ તો અપવૂU છે.
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ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન વડે આ ચpંપ્રભનુે આત્મા જાણતો નથી. ચpંપ્રભ ુપરમાત્માની પ્રધિતમા છે ને તેને
ઇન્દ્રિopયજ્ઞાન વડે જાણે તેવો આત્માનો સ્વભાવ નથી. અતીન્દ્રિopયજ્ઞાન વડે આત્માને જાણતા ંએ ભગવાન
ભગવાનમા ંજણાય જાય.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- લોકાલોકને જાણે છે? જ્ઞાનને જાણે છે?
ઉત્તર :- જ્ઞાનને ધિનશ્ચયથી જાણે છે તો લોકાલોક તેમા ંજ્ઞાનમા ંજણાય જાય છે ધિનધિમત્તપણે. તો

લોકાલોકને જાણે છે તેમ વ્યવહારથી પણ કહવેાય. ધિનશ્ચયથી તો જ્ઞાન જ જાણાય છે. સ્વસબં4ંીનુ ંઅને
પરસબં4ંીનુ ંજ્ઞાન જ જણાય છે. જ્ઞાનની પયાUય જ જણાય છે. પણ લોકાલોક તેમા ંધિનધિમત્ત છે એટલે
નૈધિમધિત્તક જ્ઞાનની પયાUય જણાય એમા ંજે ધિનધિમત્ત હોય તેને ઉપચારથી ધિનધિમત્તને જાણે છે એમ કહવેામાં
(આવે છે). ધિનશ્ચયથી તો એ જે્ઞયાકારજ્ઞાન એ જ્ઞાનની પયાUય છે. એ જે્ઞયાકારજ્ઞાનને જ જ્ઞાન જાણે છે.
પણ એ જે્ઞયાકાર જ્ઞાનમા ંલોકાલોક જે્ઞય ધિનધિમત્ત છે તો કાયUમા ંકારણનો ઉપચાર આપીને, જણાય છે
જ્ઞાન અને ઉપચારથી કહવેાય કે લોકાલોક જણાય છે. એમા ંકોઇ દોષ નથી.

જણાય છે નૈધિમધિત્તક અને કહવેાય કે ધિનધિમત્તને પણ જાણે છે. (કેવળ ધિનજ સ્વભાવનુ ંઅખડં વત¼
જ્ઞાન,) 'કહીએ  કેવળજ્ઞાન  (તે),  દેહ  છતાં  ધિનવાUણ’.  એકલું  ધિનશ્ચય  .....  એવું  જે્ઞયાકાર
અભેદ....પ્રવચનસાર.  નૈધિમધિત્તકભતૂ  જે્ઞયાકારો  તો  અહીંયાં  જ્ઞાનનો  પયાUય  અને  તેમાં  ધિનધિમત્તભતૂ
જે્ઞયાકારો  જે્ઞયના  આકારો,  એ  લોકાલોક.  લોકાલોક  જ્ઞાનની  સ્વચ્છતામાં  જણાય  છે.  તો  જ્ઞાનની
પયાUયનુ ંનામ નૈધિમધિત્તકભતૂ જે્ઞયાકાર અને તેમા ંલોકાલોક ધિનધિમત્ત છે તો એ ધિનધિમત્તભતૂ જે્ઞયાકાર.

એકનુ ંનામ ધિનધિમત્તભતૂ જે્ઞયાકારો અને અહીંયા ંજ્ઞાનની પયાUયનુ ંનામ નૈધિમધિત્તકભતૂ જે્ઞયાકારો,
અહીંયાં સ્વચ્છતા છે તો તેમાં ઝળકે છે જેમ દપUણમા,ં  અરીસામાં બધુ ંઝળકે એમ.  એમાં કાઇં દોષ
નથી. એ કાઈં જ્ઞાન મબિલન થત ુ ંનથી. લોકાલોક જણાય છે તો જ્ઞાન મબિલન થત ુ ંનથી. ઉલટી જ્ઞાનની
સ્વચ્છતા છે. લોકાલોક જ્ઞાનને જાહરે કરે છે. જ્ઞાન લોકાલોકને નહીં. એવી વસ્ત ુછે. 

પહલેા ંઅજ્ઞાની હતો કેમ કે, એમ માનતો હતો કે હુ ંરાગનો કરનાર છું, ત્યારે પણ કરનાર તો
પદ્ુ ગલકમU હત ુ.ં  જ્યારે એમ માનતો હતો કે રાગનો હું કરનાર છું,  ત્યારે ખરેખર તો કરનાર તો
પદ્ુ ગલકમU હત ુ.ં પણ પદ્ુ ગલકમU કતાU હોવા છતા ંપણ, પોતાની ઉપસ્થિસ્થધિત દેખીને હુ ંકરનાર છું એવી
તેને ભ્રાધંિત થઇ હતી.

હવે જ્ઞાની મળ્યા પછી ત ુ ંજ્ઞાનનો કરનાર છો અને રાગનો કરનાર નથી. ત્યારે તેણે કતાUબદુ્ધિદ્ધ
છોડી, કતાUબદુ્ધિદ્ધ છોડયા પછી રાગ તો થાય છે. તો કહે છે કે રાગી તો પદ્ુ ગલ છે. રાગને પદ્ુ ગલ કરે
છે.  પહલેાં હુ ં રાગને કરતો નહોતો પણ માનતો હતો.  હવે ખ્યાલ આવ્યો કે હું રાગનો કરનાર નહીં,
પદ્ુ ગલ કરે છે.  તો એની માoયતા ધિમથ્યાત્વની છૂટી ગઇ. બસ. બીજુ ંકાઇં નહીં.  ફેર એટલો પડયો.
પદ્ુ ગલ તેનુ ંકાયU તો કયાU જ કરે છે.

જેવી રીતે કંુભાર છે ને કંુભાર. એ ઘડાને કરતો નહોતો, કરનાર તો માટી હતી. પણ કંુભારની
હાજરી હતી માટીના કાયUકાળે,  માટી જયારે ઘડાનેા કાયUકાળ હતો ત્યારે માટી કરનાર,  પોતે તેનો
જાણનાર હતો એને બદલે માoયુ ંકે ઘડાને મેં કયy. પછી જ્ઞાની મળ્યા (અને કહ્યુ)ં કે ઘડાનો કરનાર ત ું
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નથી, ત ુ ંતો જાણનાર છે. ઘડો થાય તેનો જાણનાર છે, તો એ કતાUપણાની માoયતા છૂટી ગઇ. ઘડો
પહલેા ંબનાવતો હતો અને કતાUબદુ્ધિદ્ધ નીકળી ગઇ એટલે ઘડો થવાનો બ4ં થઇ ગયો એમ નથી. ઘડો
તો ચાલ ુજ રહ ેછે. જ્ઞાની થયા પછી પણ ઘડાનુ ંકાયU તો થયા જ કરે છે. આ જાણ્યા જ કરે છે. પહલેાં
અબિભમાન હત ુ,ં  અબિભમાન છૂટી ગયુ.ં  જાણ્યા કરે છે.  કંુભાર પણ જ્ઞાની થઇ શકે છે.  અને પોતાનો
વ્યવસાય તો રહે છે.  વ્યવસાય રહે છે પણ વ્યવસાયની પહલેાં શુ ંહત ુ?ં  કે ઘડાને હું કરંુ છું  (એમ
માનતો હતો). હવે ઘડાને હુ ંકરતો નથી, માટી ઘડાને કરે છે. એવી બદુ્ધિદ્ધ થઇ ગઇ.

એમ પયાUયમા ંપરના લકે્ષ રાગ થાય તેન ુ ંકરનાર તો કમU હતો. પણ માનતો હતો કે હુ ંરાગને
કરંુ છુ.ં રાગની કતાUબદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઇ. અને જડકમU તો રાગની રચના કયાU કરે છે થોડોક ટાઇમ. પણ હું
કરનાર છું એવી બદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઇ. માટે ખરેખર રાગનો કતાU હતો ને કતાU બ4ં થયો એમ નથી.  કતાU
બીજો હતો ને માનતો હતો કે હુ ંકતાU છુ ંએ માoયતા છૂટી ગઇ. કમU કાયU કયાU કરે છે.

પહલેાં કાપડની દુકાનમા,ં  વીસ વારનો તાકો હતો ભોગીભાઈ પાસે.  તેમાં ઘરાક આવ્યો કે
આમાથંી દસ વાર કાપી આપો. તો દસ વાર કાતર ર્મુકુીને કાપી દીધુ.ં ત્યારે આ કાતર વડે મેં કાપ્યું
એમ ભાસત ુ ંહત ુ.ં  કાપી શકાત ુ ંનહોત ુ.ં  પ્રધિતભાસ હતો ખોટો.  પણ જયારે જ્ઞાની મળ્યા (અને કહ્યુ)ં કે
તમારા હાથને કાતર અડતી નથી.  કાતરને કપડું અડત ુ ંનથી.  એ તો બેય સ્વયં કપાય છે.  હું તો
જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. હવે થઇ ગયા જ્ઞાની. જયસખુભાઇ! જ્ઞાની મળ્યા પછી. ગયા દુકાને. બીજે
દિદવસે ઘરાક આવ્યો કે વીસ વારના તાકામાથંી દસવાર કાપી આપો શેઠ! કાતર લઇને કાપ્યુ.ં આગલે
દિદવસે  જે દિbયા હતી એ ને એ દિbયા ચાલ ુરહી ને કતાUબદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઇ. આહાહા! આ સ્થિસ્થધિત છે. સમજમે
આયા? દસ દિકલો દાળ આપો. દાળ તો આપી, પણ મેં આપી ત્યા ંસ4ુી તો અજ્ઞાન છે. બીજે દિદવસે
સઘં્યાબેન (કહ)ે પપ્પાજી! આપ કરનાર નથી, આપ તો જાણનાર છો. અચ્છા! હું જાણનાર છુ?ં કતાU
નથી? કતાU નથી. અચ્છા હુ ંજ્ઞાતા છુ.ં

બીજા દિદવસે દુકાને ગયા. દસ દિકલો દાળ આપો. દાળ આપે છે પણ કતાUબદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઇ. એ જો
દિbયા કરવાવાળો બીજો છે, તેને તમે અટકાવી નહીં શકો. પદ્ુ ગલ તેની દિbયા કરે છે તેને અટકાવવાની
તાકાત આત્મામા ંનથી. અજ્ઞાન અવસ્થામા ંકમU ને નોકમUના પદિરણામ કરતો હતો. ત્યા ંસ4ુી અજ્ઞાની
હતો.

હવે કહ ેછે કે કમU અને નોકમUના પદિરણામને જે ન કરે, માત્ર જાણે તે જ્ઞાની છે. એટલે કમU અને
નોકમUના પદિરણામ તો થયા જ કરે છે.  અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ થતાં હતા અને સા4ક થયો તોપણ
કમU અને નોકમUના પદિરણામ થાય છે. ત્યારે એ બોલે છે કે વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં તેની સાથે છે. મારી
સાથે વ્યાપ્ય-વ્યાપક  (સબં4ં નથી).  ગઇ કાલે પણ વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં તેની સાથે જ હતો પણ
માનતો હતો કે મારી સાથે વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં રાગનો હતો. એ વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ંની, કતાU-કમU
સબં4ંની બદુ્ધિદ્ધ ભ્રષ્ટ હતી, તે નીકળી ગઇ ખોટી બદુ્ધિદ્ધ. અને પદ્ુ ગલ તો રાગને કયાU કરે છે.

આત્મા જ્ઞાતા થાય છે એટલે પદ્ુ ગલની દિbયા અટકી છે, અટકાવે છે, એવી તાકાત આત્મામાં
નથી. તો તો એ જ્ઞાતા જ થયો નથી. પદ્ુ ગલની દિbયા રાગની દિbયા અટકાવે તે જ્ઞાની નથી. રાગની
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દિbયા અટકાવી શકાતી નથી. રાગનો હુ ંકતાU છુ-ં એવી ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ નીકળી જાય છે અને રાગની દિbયા
થયા કરે છે થોડો ટાઇમ. થોડો ટાઇમ. માધિમªક વાત છે. અમારા વચ્ચે આ વાત તો ઊંડાણથી થાય.

શ્રોતા :- એમા ંસ્વચ્છદં ન આવી જાય?
ઉત્તર :-ના, સ્વચ્છદં ન આવે. સમ્યગ્દશUન થઇ જાય. સમ્યગ્દશUન થઇ જાય, સા4ક થઇ જાય,

બા4ક રહી જાય, બા4કનુ ંજ્ઞાન રહી જાય, પદ્ુ ગલ રાગને કરે છે એવુ ંજાણવુ ંપણ રહી જાય. અને હું
તેને કરતો નથી એમ પણ થઇ જાય. અને જ્ઞાનની સાથે આત્માને વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં થઇ જાય.
રાગની સાથે વ્યવહારે જ્ઞાતા-જે્ઞયનો સબં4ં થઇ જાય. આ બધુ ંરહી જાય, થઇ જાય. રહી જાય-થઇ
જાય-જાણનાર રહી જાય. બસ.

 આ હાથ છે ને સહજેે  ઊંચો-નીચો થયા કરે છે અથવા પદ્ુ ગલ કયાU કરે છે. શુ ંકહ્યુ?ં અચ્છા!
આ હાથ છે ને તે ઊંચો-નીચો થઇ રહ્યો છે અથવા પદ્ુ ગલ તેને કરી રહ્યુ ંછે. સમજ્યા? બે વાત કરી.
પહલેા ં(એમ કહતેો હતો) કે મેં હાથ ઊંચો કયy અને મેં નીચો કયy. જ્ઞાની મળ્યા તો કહ ેકે અરે ભાઇ!
હાથ ઊંચો નીચો કરવો તે પદ્ુ ગલની દિbયા છે, તારી દિbયા નથી. અચ્છા! તો મારી દિbયા શુ?ં તો કહે
જાણવુ-ંદેખવુ.ં તો કતાUબદુ્ધિદ્ધ છોડી દે. અચ્છા! હુ ંકતાUબદુ્ધિદ્ધ છોડી દઉં છુ.ં હવે હાથ ઊંચો  નહીં કરંુ અને
નીચો પણ નહીં કરંુ. અરે! કતાUબદુ્ધિદ્ધ રહી ગઇ. અરે! કહું છું કે હું હાથ ઊંચો નીચો નહીં કરંુ! (ર્મુરુ્મુકુ્ષ:ુ-
તો પણ કતાUબદુ્ધિદ્ધ આવી ગઈ.)  પહલેાં હાથ ઊંચો નીચો  કરતો હતો,  હવે ઊંચો પણ નહીં કરંુ અને
નીચો પણ નહીં કરંુ. તો કતાUબદુ્ધિદ્ધ તો છૂટી ગઇ. તો (જ્ઞાની) કહ ે(છે) કે નથી છૂટી!

 તો હવે શુ ંકરવુ?ં પહલેા ંપદ્ુ ગલ તેનો કતાU હતો. હવે ત ુ ંજ્ઞાતા થયો, તોપણ પદ્ુ ગલ તો તેન ું
કાયU કરત ુ ંરહે છે. એમા ંતને શુ ંનકુસાન છે? ‘હુ ંકતાU છુ'ં એ ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઇ. પદ્ુ ગલનુ ંકાયU તો
થયા કરશે. આહાહા!

પહલેા ંસેલ્ફ ડ્રાઇધિવંગ કરતો હતો (તો માનતો હતો કે) મોટર હુ ંચલાવુ ંછુ,ં સમજયા? મોટર હું
ચલાવુ ંછુ.ં જ્ઞાની કહે અરે! મોટર સ્વય ંચાલે છે. તારો હાથ સ્ટીયરીંગને અડતો નથી. પેટ્રોલથી મોટર
ચાલતી નથી. સ્વય ંસચંાબિલત છે? હા, પદ્ુ ગલ કતાU છે. તેનો કતાU છે કોઇ! ત ુ ંનહીં. પદ્ુ ગલ કતાU છે.
ભાન થઇ ગયુ.ં અચ્છા! હવે હુ ંમોટર નહીં ચલાવુ.ં ચલાવુ ંતો કતાUબદુ્ધિદ્ધનો દોષ આવી જશે. અરે! મોટર
ચલાવવાથી કતાUબદુ્ધિદ્ધનો દોષ આવતો નથી. 'મોટર હું ચલાવુ ંછુ'ં-  એવી ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધથી કતાUબદુ્ધિદ્ધનો
દોષ આવી જાય છે. ચાલતી તો રહ ેછે. ત ુ ંનાખી દે ને પદ્ુ ગલ પર. પદ્ુ ગલ કતાU છે અને હુ ંજાણુ ંછુ ં.
હુ ંજાણુ ંછુ,ં પદ્ુ ગલ કતાU છે. હુ ંજાણુ ંછુ,ં પદ્ુ ગલ કતાU છે. આહાહા! (કતાUબદુ્ધિદ્ધમાથંી) ધિનવધૃિત્ત મળી જાય
છે ધિનવધૃિત્ત. સમ્યગ્દશUન થઇ જાય છે.

પદ્ુ ગલની દિbયા રોકવાની તાકાત આત્માની નથી.  પણ ઉપયોગ ફેરવીને આત્મા તરફ થઇ
જવાની શસ્થિ«ત આત્મામાં છે.  કરવુ,ં  ન કરવુ,ં  રોકવુ ંતે ચીજ પોતાના આ4ીન  છે જ નહીં.  માoયતા
બદલી દે, બસ. શ્રઘ્ઘા બદલે છે, સમ્યગ્દશUન થઇ જાય છે. અલ્પકાળમા ંસ્થિસ્થરતા થઇ મોક્ષ થય જાય
છે. તો શુ ંજ્ઞાતા થયો તો હાથની દિbયા બ4ં કરે છે? હાથની દિbયા પહલેાં કયાં કરતો હતો? માનતો
હતો તે માoયતા છૂટી ગઇ. પદ્ુ ગલ હાથ તો હલાવ્યા કરે છે.
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ભાષા-ભાષાનો કતાU હુ ંનથી. કાલથી હુ ંમૌન થઇ જાવ છું. ભાષા નીકળે તો કતાUબદુ્ધિદ્ધ આવે ને?
ભાષા કાલથી બોલવી જ નથી. અરે! ર્મુખૂU છો. ત ુ ંજાણતો નથી કતાU-અકતાUન ુ ંસ્વરૂપ શુ ંછે? ભાષા નું
તો ગઇ કાલે પદ્ુ ગલ કતાU હત ુ ંઅને આજે પણ ભાષાનુ ંકતાU  તો પદ્ુ ગલ જ છે.  ત ુ ંમાનતો હતો કે
ભાષા મેં કરી, એ માoયતા છોડી દે. તે પદ્ુ ગલનુ ંકાયU છે, એમ જોઇ લે. બસ. પદ્ુ ગલ કતાU છે હુ ંતો
જાણુ ંજ છુ.ં તો સ્વચ્છદં થઇ જાશે? નહીં, સ્વચ્છદં નહીં થાય સમ્યગ્દશUન થઇ જાશે. હું કરનારો છું -
તેનુ ંનામ સ્વચ્છદં છે.

ધિમથ્યાત્વનુ ંસ્વચ્છદં, કતાUબદુ્ધિદ્ધને ભગવાને ધિમથ્યાત્વનુ ંસ્વચ્છદં કહ્યુ ંછે. બહનેને કહ્યુ ંજ્ઞાનીએ કે
રોટલી ત ુ ંનથી કરતી. અચ્છા! રોટલી હુ ંનહીં કરંુ? રોટલીની ત ુ ંકતાU નથી. તો હુ ંરોટલી નદિહ કરંુ. નદિહ
કરંુ નદિહ કરંુ,  એમ ન બોલ. સાભંળ! ત ુ ંવાત પહલેાં સાભંળ! રોટલીનો કતાU આત્મા નથી.  રોટલીનો
કતાU  બીજો  પદાથU  છે.  કોણ પદાથU  છે?  પદ્ુ ગલ.  તો  હું  શુ?ં  જાણનાર.  રોટલીનો કતાU  માનવાથી
ધિમથ્યાત્વનો દોષ આવે છે. બીજા દિદવસે રોટલી કરવાનુ ંબ4ં કરી દીધુ.ં રસોડા બ4ં. સ્વામીજી આવ્યા,
bો4ી સ્વામીજી બરાબર, આવો કોઈ bો4ી (રોટલી લેવા), રોટલી નથી બનાવી? (તો બાઈ બોલી કે)
હું કતાU  નથી.  (સ્વામીએ કહ્યુ)ં અરે!  ત ુ ંશુ ંસમજે છે? કાઇં સમજતી જ નથી.  કાલ ત ુ ંરોટલી કરતી
હતી?  કે આજે બ4ં કરી?  આહાહા!  એ શું સ્વામીજી આપ બોલ્યા?  રોટલી ત ુ ંકાલે નહોતી કરતી.
કતાUપણાની માoયતા હતી.  કાલ રોટલી કરવાવાળા તો પદ્ુ ગલ હતા.  અને આજે રોટલી કરશે તો
પદ્ુ ગલ કરશે. ત ુ ંકયા ંકરવાવાળી છો? ત ુ ંતો જાણવાવાળી છો. આહાહા! 4મUપત્નીને સમ્યગ્દશUન થઇ
ગયુ.ં બોલો! એવુ ંજ સ્વરૂપ છે.

પહલેા ંકતાU હતો નહીં. કતાUબદુ્ધિદ્ધ હતી, ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ હતી. કરનાર કોઇક હત ુ ંઅને માનનાર હુ ંકરંુ
છુ.ં દુકાનનો વહીવટ હું કરંુ છુ,ં તેમ માનતો હતો. મોટર ચાલતી હતી પદ્ુ ગલથી અને હું ચલાવુ ંછું
એવુ ંઅબિભમાન હત ુ.ં  અબિભમાન નીકળી ગયુ.ં  જીતભુાઇ! મોટર તો પદ્ુ ગલ ચલાવે છે. રોબોટ! રોબોટ
ચલાવે છે. હુ ંતો જાણનાર છુ.ં આહાહા! રોબોટ તેનુ ંકામ કરે છે, કરવા દયો! આપણને શુ ંછે? રોબોટ
એટલે જડ. તેમા ંચેતન નથી. તેનુ ંનામ રોબોટ. અત્યારે અમેદિરકામા-ંરધિશયામા ંરોબોટ નીકળ્યા છે ને?
કોઇ ચા લાવે છે, કોફી લાવે છે, કોઇ દરવાજા ખોલે છે, આમ સલામ ભરે છે. બધુ ંકરે છે તે રોબોટ
એટલે કે તેમા ંચેતન નથી. જડનુ ંકામ.

શ્રોતા :- ખબુી તો એ છે કે કોફી મગંાવો તો કોફી જ લાવે, ચા ન લાવે.
ઉત્તર :- અને બે કપનુ ંકહો તો બે જ આવે. અને પછી ખાડં વગરની કહો તો ખાડં વગરની જ

આવે.  ખાડં બિબલકુલ નહીં તો ખાડં વગરની જ કોફી આપે.  કોણ કરે છે,  તેમાં ચેતન તો છે નહીં ?
(શ્રોતા :-પદ્ુ ગલ. આ વાતને ટેકો આપે છે.) આ વાતને ટેકો મળે છે. પદ્ુ ગલ જ કરે છે, આત્મા કરતો
નથી. એમાં આત્મા નથી એમાં જીવ નથી. એના કાયU તો કરે છે.  બધુ ંકરે છે. (શ્રોતા :- આ વાતને
પનુ્દ્રિષ્ટ મળી.) હા, આત્મા અકતાU છે. ટેકો મળ્યો આપણી વાતને, સવUજ્ઞ ભગવાનની વાતને કે આત્મા
અકતાU છે, જાણનાર છે, કરનાર નથી.

આ (શરીર)  રોબોટ છે.  રોબોટ છે બીજુ ંશુ.ં  આ બોલે છે કોણ? રોબોટ!  રોટલી,  દાળ,  શાક,
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ભાત જમે છે કોણ? રોબોટ! જાણે છે કોણ? જીવ. જાણે જીવ. જાણે જીવ, કરે રોબોટ. કરનાર પદ્ુ ગલ
છે,  જાણનાર આત્મા છે.  આહાહા!  હું તો જાણનાર છુ,ં  કરનાર નથી.  બસ.  આમાં લખ્યુ ંછે બોડUમા.ં
આત્મા કેવળ જાણનાર છે અને કરનાર નથી. જો કતાU હોય તો બ4ાને સમ્યગ્દશUન પ્રગટ કરી દે્ય. અને
સમ્યગ્દશUન પ્રગટ થયા પછી કેવળજ્ઞાન કરી દે્ય, પણ કરવાની તાકાત નથી. આહાહા!

છે તેને જાણ અને થાય તેને જાણ. છે એને જાણ પહલેા ંઅને સમ્યગ્દશUન થાય તેને જાણ. પણ
જાણવુ,ં જાણવુ ંને જાણવુ.ં આત્મામા ંકરવુ ંક્યાયં છે નહીં. કતાUબદુ્ધિદ્ધ જીવને રખડાવે છે. કરી તો શકતો
નથી.  કતાUબદુ્ધિદ્ધ થાય છે.  કરી તો શકતો નથી.  કંુભાર ઘડાને કરી શકતો નથી.  કતાUબદુ્ધિદ્ધ થાય છે,
ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ.  ધિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધથી રખડે છે. આત્મા ખરેખર રાગને કરતો હોય અને રાગને કરે તો સમ્યગ્દશUન
હોવુ ંજોઇએ. કરે છે કોઇક અને માને છે કે હુ ંકરંુ છુ,ં તેનુ ંનામ ધિમથ્યાજ્ઞાન છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- કોણ કરે છે?
ઉત્તર  :-  પદ્ુ ગલ કરે છે.  રોબોટ!  કષાયના ભાવને કમU કરે છે.  કમUના લકે્ષ,  સબં4ંથી થતાં

ભાવો, એ બ4ા કમUકૃત છે.  પરુુષાથUધિસદ્ધિદ્ધઉપાયમાં આવ્યુ ંછે કે કમUકૃત રાગાદિદથી આત્મા અસયંકુત
હોવા છતાં પણ સયંકુત જેવો લાગે છે તેન ુ ંનામ સસંાર છે. કમUકૃત છે રાગ. બોલો! ચરણાનયુોગના
શાસ્ત્રમા ંઆવ્યુ.ં પરુુષાથUધિસદ્ધિદ્ધઉપાય ચરણાનયુોગનુ ંશાસ્ત્ર છે. તેમા ંલખ્યુ ંછે કે રાગ કમUકૃત છે.

ભગવાનની પજૂાનો રાગ... તમે પજૂા કરી કે રોબોટે કરી? તો તો કોઈ પજૂા જ નહીં કરે. અરે!
પજૂાનો ભાવ રોબોટ કયાU વગર રહશેે નહીં અને આત્મા જાણ્યા ધિવના રહશેે નહીં. જાણવાનો સ્વકાળ એ
જે્ઞયનો છે. એ જે્ઞય આવીને ઊભુ ંથશે. અને જ્ઞાન તેને જાણત ુ ંપદિરણમી જશે. રોબોટ કરશે અને જ્ઞાન
જાણતા જાણતા મોક્ષ થઇ જશે.  આહાહા! (શ્રોતા :- કરવા ન કરવાનો પ્રશ્ન જ નથી.) પ્રશ્ન જ નથી.
જાણવુ ંઆત્માનો સ્વભાવ છે. (શ્રોતા :- માગU મળી જાય એવી વાત છે.) 

ગમનભાઇને ઘરે આપણે ગયા હતા. બહને બેઠા છે. એમણે કહ્યુ ંકે આટલા વષUથી અમે બ4ે
જતા હતા પણ કાઇં માગU સઝૂતો નહોતો. માગU સઝૂતો નહોતો. શુ ંછે આ? અમે તો સ્ત્રી જાધિત, શાસ્ત્રનું
જ્ઞાન નહીં. હૃદયથી કહતેા ંહતા હો? આહાહા! હુ ંતો જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. બસ! એટલામા ંતો મને
શાધંિત થઇ ગઇ!  શાધંિત થઇ ગઇ!  બોલો!  એમના પોતાના શબ્દો છે.  પ્રશસંા માટે નહીં.  પણ બીજાએ
અનકુરણ કરવા જેવુ ંછે એમ. હું જાણનાર છું પણ કરનાર નથી. તો જીતભુાઇ કહશેે કાલથી તો બધું
બ4ં થઇ જશે. કે નહીં, પદ્ુ ગલ કાયU કયાU વગર રહશેે નહીં અને હુ ંજાણ્યા વગર નહીં રહુ.ં હુ ંજાણીશ
અને એ કામ કરશે.  આહાહા! આત્મા જાણનહાર છે. ‘પ્રભ ુમેં જ્ઞાયકરૂપ કેવળ જાણનહારા રે'  બહનેનું
ભજન છે. આહાહા!

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- ભાઇ! રેકોડU કરીએ તો બ4ાને કામ આવે ને?
ઉત્તર :- કયાથંી થાય? થવાનુ ંહોય તે થયા કરે. થવાનુ ંહોય તેમ થાય. આત્માના અધિ4કારની

વાત નથી. આહાહા! એમા ંવ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં પદ્ુ ગલનો છે. પદ્ુ ગલ કતાU થઇને એના કાયUને કરે
છે. આહાહા! સ્પશU, રસ, ગ4ં, વણUને કરે. રાગ-દ્વષે, મોહને કરે. એ બધુ ંકરનાર આદિદ, મઘ્ય, અંતમાં
પદ્ુ ગલ છે. હુ ંતો આત્માને જાણતા ંજાણતા ંએ પદ્ુ ગલ કરત ુ ંહોય તો જાણુ ંછું, બસ. તે પણ ધિનધિવªકલ્પ
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ઘ્યાનમા ંઅવાત ુ ંનથી માટે તેને જાણુ ંએમ વ્યવહારથી કહવેાય. બીજુ ંકાઇં છે નહીં.
એ ગરુુદેવે મહા મતં્ર આપ્યો છે. જીવનુ ંઘ્યાન ખેચાત ુ ંનથી. ઘ્યાન ખેચાય તો કામ થાય. કે

જેમ ધિસદ્ધ પરમાત્મા જાણનાર દેખનાર છે. જેમ ધિસદ્ધ પરમાત્મા જાણનાર દેખનાર છે કે નહીં? એમ ત ું
પણ જાણનાર ને  દેખનાર છે.  અધરુા પરૂાનો પ્રશ્ન છે નહીં.  જરા પણ ધિસદ્ધથી જુદો પડયો એટલે
કત ૃUત્વમાં ગયો.  આખો સસંાર ઊભો થઇ જશે.  આહાહા!  મહા મતં્ર!  આટલુ ંકરવામાં 4મU થાય? અને
અમે આટલુ ંઆટલુ ંકરીએ અને 4મU થાય નહીં? તો કહે ના.  તેમાં કમU થાય.  જાણવામાં 4મU થાય
અને કરવામા ંકમU થાય.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- એમા ંભાઇ! ગરુુદેવે કમાલ કરી કારણ કે વતUમાનમા ંજ ધિસદ્ધત્વ.....
ઉત્તર :- નહીં એમ કહે છે કે કેવળજ્ઞાન વડે જેમ ધિસદ્ધભગવાન કેવળજ્ઞાન વડે જાણે છે તેમ ત ું

મધિત-શ્રતુજ્ઞાન વડે જાણે છે. પણ જાણવામા ંબેયમા ંકોમન છે. એમા ંકેવળજ્ઞાન છે માટે જાણે છે અને
મધિત-શ્રતુ છે માટે જાણતો નથી,  એમ નથી.  નાનો દીપક પણ પ્રકાશક છે અને મોટો દીપક પણ
પ્રકાશક છે.  એમ એને કહવે ુ ંછે.  પ્રકાશકની સરખામણીમાં સરખુ ંછે.  એમ. છે ને?  નાનો દીપક પણ
પ્રકાશક છે ને? અં4ારંુ તો નથી. અને સો નો બલ્બ હોય તોપણ પ્રકાશક જ છે. પ્રકાશની અપેક્ષાએ
સમાનતા છે.  એમ. અધરુા પરુાનો કોઇ પ્રશ્ન કરીશમા.ં  એ પણ જાણનાર અને ત ુ ંપણ જાણનાર.  એ
જાણનાર છે અને હુ ંઅધરુો છું માટે હુ ંથોડું જાણુ ંઅને થોડું કરંુ? કરવુ ંતો આત્માના સ્વભાવમા ંછે જ
નહીં.  પચાસ પચાસ ટકા રાખો ને?  નહીં?  સો ટકા જાણવુ?ં  અચ્છા!  બહને બહુ ખશુી બતાવે  છે,
અંતરથી હો!  કે  અમે તો ચારે બાજુ ગયા પણ કયાયં સઝૂ નહોતી પડતી.  માગU  નહોતો મળતો.
આહાહા! હું તો જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. એવી શાધંિત અનભુવાય છે! તેના પોતાના શબ્દો છે. અમે
ચાર,  પાચં જણા ગયા હતા હો? બેય બહનેો હતા,  પછી કોણ? મીઠાભાઇ હતા,  હું હતો.  તમે હતા?
અમારા ભાઇસાહબે! યાદ છે ને ભાઇ સાહબે! આત્મા છે ને? એમાં શુ ંછે? શાસ્ત્રની શુ ંજરૂર છે? ર્મુળૂ
વાત પકડી લી4ી. જાણનાર છુ,ં  કરનાર નથી.  પદંિડતો ગોથા ખાય અને તે પામી જાય એવુ ંછે આ.
જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. ઉપરથી દેવ આવે તોપણ ફરાય નહીં. જાણનાર જ છુ,ં કરનાર નથી. આ
રસોઇ કોણે કરી? તો કહે પદ્ુ ગલે કરી. કહી દેવુ ંચોખ્ખુ.ં  કોઇનો ડર બર ન રાખવો. પદ્ુ ગલ કરે છે
રસોઈ તો કરે છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- સ્વરૂપ જ એમ છે ને.
ઉત્તર :- એમ છે. એમાં શુ?ં  પદ્ુ ગલના પદિરણામને તો પદ્ુ ગલ કરે. જીવના પદિરણામને જીવ

કરે. પદ્ુ ગલના પદિરણામને પદ્ુ ગલ કરે. રોટલી, દાળ, શાક, ભાત જીવના પદિરણામ છે કે પદ્ુ ગલના?
પદ્ુ ગલના.  તો પદ્ુ ગલ કરે કે જીવ  કરે?  પદ્ુ ગલ કરે.  અને ઢોકળંુ બનાવે એ કોણ?  શારદાબહને!
(શ્રોતા :- એનો વ્યાપ્ય-વ્યાપક એનામા ંછે.) એમા ંછે, તમારામા ંનથી, એમ. પદ્ુ ગલની સાથે વ્યાપ્ય-
વ્યાપક છે કતાU-કમUનો.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- હુ ંએ રૂપે થાવ તો ઢોકળંુ થાય મારાથી.
ઉત્તર :- તમે ઢોકળારૂપે ના થાવ એટલે કતાU નથી?
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ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- ના, કતાU નથી. જાણવારૂપે છુ.ં
ઉત્તર :-  એને કરવા જાવ તો ઢોકળા થઇ જાવુ પડે તો જીવનો નાશ થય જાય.  માટે મારે

ઢોકળંુ કરવુ ંનથી. ઢોકળંુ થાય એમ જાણુ ંછુ ંપણ કરંુ નહીં. કરંુ તો હુ ંઢોકળંુ થઇ જાવ. મમU છે. એ મય
થાય તો કરે ને?

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં4ં એકમા ંજ હોય ને?
ઉત્તર :- એકમા ંજ હોય ને? હુ ંઢોકળંુ કરંુ તો ઢોકળંુ થઇ જાવ. મારે ઢોકળંુ થાવુ ંનથી. મારે તો

આત્મા રહવે ુ ંછે. એકદમ લોજીક અને oયાયથી વાત છે. તoમય ન થાય.
ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- કરવુ ંનહીં પણ ઘ્યાન તો બરાબર રાખવુ ંજોઇએ ને?
ઉત્તર :- લ્યો! કરવુ ંનહીં પણ ઘ્યાન તો રાખવુ ંજોઇએને. ત્યા ંઘ્યાન રાખવુ ંછે કે અહીં ઘ્યાન

રાખવુ ંછે?  જાણનારને જાણવામાં ઘ્યાન રાખવુ ં કે એનુ ંધ્યાન રાખવુ?ં  એમાં જાણનાર અપાUય તો
આત્મા ગમુ થઇ જાય. ખરેખર આત્મા જ જણાય છે. અને આત્માને જાણતા ંજાણતા ંએ બ4ી પયાUયો
પદ્ુ ગલ કરે છે એમ સહજેે જાણવામા ંઆવે. જાણવાની ઇચ્છા નથી પણ જણાય જાય છે, બસ. ટાઈમ
થઇ ગયો. બોલો પરમ ઉપકારી પજૂ્ય સદગરુુદેવ નો જય હો! 
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