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 પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો 
પ્રવચન ન:ં ૨, દેવલાલી, તા.૨૫/૪/૮૭ 

સમયસાર, મોક્ષ અધિ"કાર, ગાથા ૨૯૭

આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. તેનો મોક્ષ નામનો અધિ6કાર છે. ગાથા ૨૯૭ ચાલે છે. તેમાં
મોક્ષનો માગ? મોક્ષનુ ંકારણ છે. અને મોક્ષના માગ?નુ ંકારણ ભેદધિEજ્ઞાન છે. ભેદધિEજ્ઞાન શુ?ં મોક્ષનો માગ? શુ?ં
અને મોક્ષ શુ?ં મોક્ષ એટલે પણૂ? આનદંની દશા. અતીન્દ્રિNOયજ્ઞાન અને અતીન્દ્રિNOયઆનદં એEી પણૂ? દશા પ્રગટ
થાય-અનતંજ્ઞાન, અનતંદશ?ન, અનતંસખુ અને અનતંEીય? એEી પરિરપણૂ? અEસ્થાનુ ંનામ મોક્ષ દશા છે. અને
એ મોક્ષનુ ંકારણ મોક્ષમાગ? છે. મોક્ષ છે પરિરપણૂ? દશા છે આનદંની અને તેન ુ ંકારણ મોક્ષનો માગ? છે. મોક્ષનો
માગ? એટલે કે Eીતરાગમાગ?. અને એ EીતરાગભાE પ્રગટEાનુ ંકારણ ભેદધિEજ્ઞાન છે.

ભેદધિEજ્ઞાન એટલે જે Eત?માન પણુ્ય ને પાપની લાગણીનુ ંઉત્થાન થાય છે,  તેEી બરિ\ર્મુુ?ખ વધૃિ`માં
ક્ષણમાં શભુ અને ક્ષણમાં અશભુ એEા જે ધિEકૃત ભાEો ઉત્પન્ન થાય છે.  તેનાથી ભિભન્ન ભિચદાનદં આત્મા એ
ચેતનારો છે પણ પણુ્ય-પાપને કરનારો નથી. અનારિદ-અનતં આત્માનુ ંસ્Eરૂપ જ એવુ ંછે કે એક સમય માત્ર
પણ આત્મા જેને આત્મા ક\Eેામા ંઆEે એEો જે શદુ્ધાત્મા એ પણુ્ય ને પાપના પરિરણામને કરનારો નથી.

આજ રિદEસ સ6ુી જે આત્માએ પણુ્ય ને પાપના પરિરણામ કયા? નથી એEો જે શદુ્ધાત્મા તેન ુ ંઅEલબંન
લેતા ંમોક્ષનો માગ? પ્રગટ થાય છે. પણુ્ય ને પાપના પરિરણામ પયા?યમા,ં અEસ્થામા ંમભિલનભાE ભલે અનારિદના
\ોય પણ તેનો  ઉત્પાદક તેનો  કતા?  આત્મા  નથી.  કેમકે  આત્મામાં પણુ્ય ને  પાપના  પરિરણામને  કરEાની
આત્મામાં કોઇ શક્તિjત નથી,  કે જે તેની રચના કરે.  એEો જે શદુ્ધાત્મા તે  અકારક અને અEેદક,  અકતા?  ને
અભોકતા તે માત્ર ચેતનારો છે. ચેતનારો છે પણ કરનારો નથી.

એ પણુ્ય ને પાપના પરિરણામ ભલે સયંોગમાં \ોય પણ ભગEાનઆત્મા તેનો કરનાર નથી.  તેનાથી
ભિભન્ન આત્મા છે. રાગારિદ પરિરણામથી આત્મા શદુ્ધાત્મા ચેતનારો, દેખનારો, જાણનારો, જ્ઞાનમય આત્મા રાગમય
એEા જડભાEથી ભિભન્ન છે.  તેથી જડભાEને કરનારો નથી.  એ તો ચેતનારો,  જાણનારો,  દેખનારો છે.  પણ
અનારિદકાળથી  ભેદજ્ઞાનનો  અભાE \ોEાને  કારણે  જાણે  આ રાગારિદભાE મારા  છે  અને  હું  તેનો  છું  એમ
અનારિદકાળથી પણુ્ય ને પાપનો સ્Eામી થઇ બેઠો છે. પરિરણામ બીજાના છે, પરિરણામ જીEના નથી. જીEમા ંજ્ઞાન
થાય છે અને એ જ્ઞાનથી પણુ્ય ને પાપ ભિભન્ન છે. એ પણુ્ય-પાપ જ્ઞાનમા ંજણાય ખરા પણ જ્ઞાનમા ંઆEે ન\ીં.

એ પણુ્ય-પાપથી ભિભન્ન આત્મા,  આચાય?ભગEાન ક\ે  છે  કે  એ રાગથી પણ ભિભન્ન પાડEાનું સા6ન
પ્રજ્ઞાછીણી છે.  પ્રજ્ઞા એટલે અંતરર્મુખુ જ્ઞાન કે જે જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય,  અનભુEમાં આEે,  ત્યારે તે રાગની
એકતાબધુ્ધિv6  તોડી અને અનભુE થાય તેને પ્રજ્ઞા ક\Eેામા ંઆEે છે.

તો એ પ્રજ્ઞા એટલે અંતરર્મુખુ જ્ઞાન દ્વારા, ભેદજ્ઞાન દ્વારા, ભેદજ્ઞાન દ્વારા એટલે અભેદના અનભુE દ્વારા,
ભેદજ્ઞાન એટલે અભેદનો અનભુE. ભેદનો અનભુE ન\ીં. ભેદનુ ંલક્ષ છોડીને અભેદ સામાNય ટંકોત્કીણ? આત્મા
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છે તેને અંતરમા ંલઇને જાણે અનભુEે તેનુ ંનામ પ્રજ્ઞાછીણી છે. અને તેના દ્વારા મારો આત્મા પણુ્ય-પાપથી ભિભન્ન
છે એવુ ંભાન થાય છે ગ\ૃસ્થઅEસ્થામા ંત્યારે તેને અતીન્દ્રિNOય આનદંનો અનભુE આEે છે.

\Eે તે પ્રજ્ઞા Eડે આત્મા અને આસ્ત્રEને જુદા કયા?. બ6ંનુ ંલક્ષણ રાગ, રાગ એટલે આસ્ત્રE. આસ્ત્રEના
બે ભેદ.  પણુ્યાસ્ત્રE અને પાપાસ્ત્રE બે પ્રકાર પડે છે.  એનાથી ભિભન્ન આત્માને જુદો કય� અને જાણ્યો.  શ્રઘ્6ા-
જ્ઞાનમાં લી6ો કે મારો આત્મા તો ચેતનારો છે.  આ પણુ્ય-પાપનો કરનારો નથી.  એમ પ્રજ્ઞા Eડે,  જ્ઞાન Eડે
ભેદજ્ઞાન કરીને અભેદનો અનભુE કય�.

ત્યાર પછી ધિશષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે એEો ભેદજ્ઞાન દ્વારા રાગથી જુદો પાડીને ભિચદાનદં આત્માને અનભુવ્યો.
\Eે એ પ્રજ્ઞા Eડે આત્માને ગ્ર\Eો કેEી રીતે? પ્રજ્ઞાથી તો રાગને ભિભન્ન પાડી દી6ો. \Eે એ આત્મા જે લક્ષમાં
આવ્યો તેને પ્રજ્ઞા Eડે એટલે જ્ઞાન Eડે એટલે ઉપયોગ Eડે કેEી રીતે ગ્ર\ણ કરEો એટલે કેEી રીતે જાણEો?
શ્રઘ્6ામા ંલી6ેલો આત્મા તેને \Eે કેEી રીતે મારે જાણEો? શ્રઘ્6ામા ંઆEી ગયો છે પણ \Eે કૃપા કરીને મને
જાણEાની ધિEધિ6 બતાEો. શ્રઘ્6ા તો પ્રગટ થઇ ગઇ પણ \Eે તેને જાણEો કેEી રીતે? ફરી ફરીને અનભુEEો
કેEી રીતે? એEો એક ચારિરત્રનો પ્રશ્ન ધિશષ્યનો ઉત્પન્ન થયો છે.

આ ચારિરત્રદશા કેમ થાય તેની Eાત ચાલે છે. ત્યારે આચાય?ભગEાને શોટ?મા ંટકૂામા ંઉ`ર આપ્યો. કે જે
સા6ન Eડે તે રાગથી આત્માને જુદો પાડયો તે જ સા6ન પ્રજ્ઞા Eડે આત્માને ગ્ર\Eો. \Eે પ્રજ્ઞા Eડે આત્માને
ગ્ર\Eો, એમ ગ્ર\Eો, એમ જાણવુ ંકે જ્ઞાન Eડે એમ જાણવુ ંઅનભુEવુ ંકે જે ચેતનારો છે તે હુ ંછું. જે જાણનારો
છે તે હુ ંછુ.ં અનારિદ-અનતં આત્મા જાણનાર જાણનાર દેખનાર દેખનાર એEો એક ધિત્રકાળી સ્EભાE છે ચેતનારો
આત્મા જેમા ંચૈતNય ર\લે ુ ંછે. એમા ંરાગ નથી, દ્વષે નથી, (કાલ્પધિનક) સખુ નથી, દુઃખ નથી, આઠ કમ? નથી,
શરીર નથી. કોઇ જગતના પદાથ? તેની અક્તિસ્તમા ંનથી.

એ તો જ્ઞાન અને આનદંથી ભરેલો આત્મા ચેતનારો છે એ એમ ગ્ર\ણ કરEો,  એમ જાણEો કે હું
ચેતનારો છુ.ં જે ચેતક છે તે આ હુ ંછું. અને બાકીના બ6ા ભાEો જે રાગારિદ છે. પાચંમ\ાવ્રત આરિદના ભાEો તે
બ6ા મારાથી ભિભન્ન છે.  મારંુ લક્ષણ અને રાગનુ ંલક્ષણ મળતુ ંઆEતુ ંનથી.  તે અણમળતા ભાEો છે.  મારા
Oવ્ય, ગણુ, પયા?યમા ંચેતના છે અને પાચં મ\ાવ્રતના પરિરણામ જે પ્રગટ થાય છે તેમા ંચેતનાલક્ષણનો અભાE
છે. જેમા ંચેતના લક્ષણ નથી તે મારા ભાEો નથી. મારાથી બાહ્ય છે. એવુ ંભેદજ્ઞાન કરીને અનભુE કય� અને
આત્મા દન્દ્રિષ્ટમાં લી6ો.  \Eે ફરીને તે શઘુ્6ોપયોગ દ્વારા આત્માને...  પ્રતીતમાં આવ્યો.  \Eે શઘુ્6ોપયોગ દ્વારા
આત્માને કેEી રીતે અનભુEEો? કેEી રીતે ઘ્યેયનુ ંઘ્યાન કરવુ?ં vયેય શદુ્ધાત્મા છે. ચેતનારો. તેનુ ંઘ્યાન કેEી
રીતે કરવુ?ં  એનો આચાય?ભગEાન ઉ`ર આપતાં ક\ે છે કે જ્ઞાનની પયા?ય Eડે આત્મા જાણી શકાતો નથી.
જ્ઞાનની પયા?યનો જે ભેદ છે કે શ્રતુજ્ઞાન Eડે હું આત્માને જાણુ ંછું.  તો ક\ે છે કે શ્રતુજ્ઞાન એક સમયની ભેદ
પયા?ય છે.  તેના Eડે આત્માને જાણતાં એટલો ભેદ પડયો.  આના Eડે આને જાણવુ.ં  જ્ઞાનની અEસ્થા Eડે
જ્ઞાયકને જાણEો.  સમજાEEા માટે એ Eાત સાચી છે.  ક\Eેા માટે એ Eાત સાચી છે.  કે રાગ Eડે તો જાણી
શકાતો નથી પણ જ્ઞાન Eડે આત્મા જાણી શકાય છે. ક\Eેા માટે તો એ Eાત બરાબર છે.  પણ એટલુ ંકથન
આવ્યુ ંતેમા ંભેદ ઉત્પન્ન થઇ ગયો. આ\ા\ા!

જ્ઞાન Eડે, ઉપયોગ Eડે આત્માને જાણEો એટલો તેમા ંભેદ પડતા ંભેદના લકે્ષ જે ધિEકલ્પ ઉત્પન્ન થાય
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છે, તેમા ંઆત્માનો પ્રત્યક્ષ અનભુE થતો નથી. માટે જ્ઞાન Eડે એ સમજાEEા માટે કહ્યુ ં\ત ુ.ં \Eે ત ુ ંતેને ગૌણ
કરી નાખ.  એ ગૌણ કરીને આત્મા Eડે આત્મા જણાય છે.  આત્મા Eડે,  આત્માથી,  આત્માને માટે,  આત્મામા,ં
આત્માને આ6ારે આત્મા જણાય છે.  એટલુ ંસમજાવ્યુ,ં  એટલુ ંસમજાવ્યુ ંતેમાં પણ કારકના ભેદ પડે છે.  કતા?
પણ આત્મા,  કરણ આત્મા,  કમ? આત્મા,  સપં્રદાન,  અપાદાન ને અધિ6કરણ આત્મા.  પયા?યના ષટ્ કારકથી તો
આત્મા અનભુEમા ંઆEતો નથી પણ પયા?ય પરિરણત જે આત્મા તેમા ંપણ ભેદ પડે છે કે આત્મા આત્માને જાણે
છે. આત્મા આત્માને જાણે છે તેમા ંપણ આત્મા જણાતો નથી.

એકદમ ઊંચા પ્રકારની Eાત છે.  આ\ા\ા!  આ તો મ\ાધિEદે\કે્ષત્રમાથંી આEેલી Eાત કંુદકંુદભગEાને
ઝીલી અને આપણા માટે આ માલ લઇ આવ્યા.  આ\ા\ા!  અને આપણા માટે આ શાસ્ત્રો લખ્યા છે.  પ્રભ!ુ  ત ું
સાભંળ! ત ુ ંબ\ારની રિ¢યા, પણુ્યની રિ¢યાથી 6મ? માની રહ્યો છો કે પણુ્યથી 6મ? થાય એ તો મોટંુ પાપ છે. પણુ્ય
પોતે પાપ નથી. પણ પણુ્યથી 6મ? માનEો તેનુ ંનામ પાપ છે. પણુ્યના પરિરણામ તો સા6કને પણ \ોય, આEે.
પણ પણુ્યથી 6મ? સા6ક માનતો નથી. અજ્ઞાની જીE પણુ્યના પરિરણામથી 6મ? માને છે એ તો મોટંુ અજ્ઞાન છે.
પણુ્યના પરિરણામ,  રાગના પરિરણામથી તો આત્મા અનમુાનમાં પણ આEતો નથી તો અનભુEની Eાત તો
(કયાયં દૂર ર\ી.) આ\ા\ા! એ તો જડભાE અચેતન છે. એ તો સ્EભાEનો અંશ પણ નથી. એ તો પદ્ુ ગલનો જ
અંશ છે. કમ?કૃત ભાE છે, ભાઇ! જીEકૃત (ભાE નથી). એટલે એની Eાત તો દૂર ર\ો.

પણ જે ઉપયોગ આત્માનુ ંલક્ષણ છે અને આત્મા લક્ષ છે. સાકર ગળપણ છે તેને લક્ષણ ક\Eેાય અને
સાકરને લક્ષ ક\Eેાય. લક્ષણ લક્ષને પ્રધિસદ્ધ કરે લક્ષણ લક્ષને પ્રધિસદ્ધ કરે, કે ગળી તે સાકર, કડવુ ંતે અફીણ,
ખાટંુ તે લીંબ ુઇત્યારિદ.  એમ ક\ે છે કે ઉપયોગલક્ષણ Eડે પણ આત્મા અનમુાનમાં આEે છે પણ અનભુEમાં
આEતો નથી.  રાગ Eડે તો અનમુાનમાં પણ આEતો નથી પણ ઉપયોગલક્ષણ Eડે આત્મા ચેતનારો છે,
જાણનારો છે, દેખનારો છે એમ ખ્યાલમા ંઆEી શકે છે. ખ્યાલમા ંલઇ શકાય છે. પણ તે અનમુાનમા ંઆEી શકે
છે. ભેદ દ્વારા અભેદ અનમુાનમાં આEે. ભેદ દ્વારા અભેદ Eસ્ત ુઅભેદનો ભેદ-અભેદનો ભેદ \ોEાથી ભેદ દ્વારા
અભેદ અનમુાનમા ંઆEે પણ જે અભેદનો ભેદ નથી તેના દ્વારા તો આત્મા અનમુાનમા ંપણ આEી શકતો નથી.
એ તો સમ્યક્ ની સNર્મુખુ પણ નથી. પણ જ્ઞાન Eડે, પયા?ય Eડે હુ ંOવ્યને જાણુ ંછુ.ં  આ\ા\ા! જ્ઞાનની પયા?ય એ
આત્માના પરિરણામ છે. આત્માના પરિરણામ Eડે આત્માને જાણુ ંછુ.ં ક\ ેબાપ!ુ ભેદ પડયો. આ\ા\ા!

આત્મા અને આત્માના પરિરણામ એકમા ંબે પ્રકાર તે પાડયા. એ ભેદથી પણ ધિEકલ્પની ઉત્પધિ` થાય છે
પણ શદુ્ધાત્માની પ્રાધ્ધિપ્ત થતી નથી.  પછી આગળ E6ીને આચાય?ભગEાન એમ ક\ે છે કે આત્મા Eડે આત્મા
જણાય  છે.  પોતે  પોતાને  જાણે  છે.  સેરિટકાની  ગાથામાં  આવ્યું  છે  કે  પોતે  પોતાને  જાણે  છે  એ  પણ
સ્Eસ્Eામીસબં6ંનો અંશ છે એ વ્યE\ારથી સાvયની ધિસધ્ધિv6 થતી નથી. આત્મા આત્માને જાણે છે. પોતે પોતાને
જાણે છે.  પોતે પરને જાણે છે એ માNયતા તો અજ્ઞાનમાં જાય છે.  એ તો જ્ઞાનમાં આEતુ ંનથી.  પણ આત્મા
આત્માને જાણે છે, આત્મા Eડે હુ ંઆત્માને જાણુ ંછુ,ં આત્માથી આત્માને જાણુ ંછુ,ં આત્મા માટે આત્માને જાણુ ંછુ,ં
આત્મામાથંી આત્માને જાણુ ંછું એમ આત્મા એક \ોEા છતાં તેના બે ભાગ પાડયા તેથી તેને ધિEકલ્પની જાળ
ઊભી થાય છે પણ અનભુE થતો નથી. માટે \Eે, ત્યાં સ6ુી કાલે આપણે આવ્યા \તા. \Eે તેનાથી આગળ
એક છેલ્લી Eાત છે. કોઇને એમ લાગે કે ઉતાEળથી જલ્દી ક\ી દયો તો \Eે કાઇં બાકી નથી. આ એક બાકી

3 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

છે. થોડુકં એક બાકી છે. એ જો નજરમા ંઆEી જાય તો અ\ીં બેઠા બેઠા અનભુE થાય. બ\ાર નીકળEાની જરૂર
નથી. એ શુ ંછે મમ?? એ \Eે આચાય?ભગEાન ફરમાEે છે. 

નથી ચેતતો થકો ચેતતો,  નથી ચેતતો થકો ચેતતો.  એટલે નથી જાણતો થકો જાણતો.  નથી દેખતો
થકો દેખતો. છે તો બધુ ંદેખEાનુ ંને જાણEાનુ ંઅંદર. બ\ારની Eાત અ\ીંયા ંકાઇં છે ન\ીં. અ\ીંયા ંકમ?, રાગને
જાણEાની, દેખEાની Eાત તો છે જ ન\ીં. પણ આત્માને દેખEા માટે ભેદ જેટલો પડે છે તેમા ંપણ આત્માનો
અનભુE થતો નથી, મોક્ષમાગ? પ્રગટ થતો નથી. મોક્ષમાગ? પ્રગટ થાય તો મોક્ષ થાય. ધિEકલ્પની જાળ એ તો
બ6ં માગ? છે. બે પ્રકારના છ પ્રકારના કારકના ભેદ પડે છે તેમા ંઅનભુE થતો નથી. 

આ સમયસારમાં કતા?-કમ? અધિ6કારની ૭૩ નબંરની ગાથા છે. તેમાં શદુ્ધના બોલમાં એમ લીધુ ંકે આ
આત્મા એક છે, શદુ્ધ છે, મમત્E\ીન ને જ્ઞાન-દશ?નથી પરિરપણૂ?. ક\ ેછે કે આ આત્મા શદુ્ધ છે એટલા માટે કે સE?
પ્રકારની  કારકોની  પ્રરિ¢યાથી  પાર ઉતરેલી  ધિનમ?ળ અનભુધૂિતમાત્ર સ્EભાE \ોEાથી  આત્મા  શદુ્ધ  છે.  આત્મા
પરપદાથ?ને તો કરતો ભોગEતો નથી. એEી તો પ્રરિ¢યા આત્મામા ંછે જ ન\ીં છતા ંએમ માને કે હું પરને કરંુ,
પરને સખુી-દુઃખી કરંુ,  આ\ા\ા! એ તો તદ્ ન સ્થળૂ અજ્ઞાન છે. એવુ ંકતા?પણુ ંઆત્મામાં નથી. આત્મામાં એવું
કતા?પણુ ંનથી કે કમ?ને બા6ંે અને કમ?ને ભોગEે એવુ ંકતા?પણુ ંનથી. આત્મામાં એવુ ંકતા?પણુ ંનથી કે પણુ્ય-
પાપને કરે. એવુ ંકતા?પણુ ંઆત્મામા ંનથી. આત્મામા ંએવુ ંકતા?પણુ ંનથી કે EીતરાગભાEને કરે. આ\ા\ા! સકૂ્ષ્મ
Eાત છે. આ\ા\ા! જબલપરૂEાળા આવ્યા \તા ને? જબલપરૂEાળા ન\ીં ભ ૂસંાEળEાળા એમણે ન કહ્યુ ંકે બહુ જ
સકૂ્ષ્મ Eાત છે અરિ\યા ંસમજEા જેEી.

એ ભગEાન આત્મા છે એ શદુ્ધ એટલા માટે છે કે અકતા? છે માટે શદુ્ધ છે. \Eે અકતા? છે માટે શદુ્ધ છે એ
બતાEEા માટે એમ કહ્યુ ંકે સE? પ્રકારના કારકો.., કાઢો ૭૩ નબંરની ગાથા. આપણે સાક્ષી છે. શાસ્ત્રનો આ6ાર.
કતા?બધુ્ધિv6 છૂટયા ધિEના કાઇં ભEનો અંત આEે એવુ ંનથી. જ્ઞાતા છે, કતા? નથી ભાઇ! આત્માને કતા? માનEો એ
તો મોટી ભલૂ છે. જુઓ! શદુ્ધનો બોલ છે. હુ ંશદુ્ધ છુ.ં આત્મા શદુ્ધ થતો નથી. શદુ્ધ છે. શદુ્ધ થાય છે એ પરિરણામ
થાય છે. શદુ્ધ થાય છે એ પરિરણામ થાય છે.

એ શદુ્ધ થાય છે એ પરિરણામમાં શદુ્ધતા થાય છે. મોક્ષ છે એ પરિરણામ છે. પEૂ?કાળમાં એ પરિરણામમાં
બ6ં \તો એ બ6ંનો અભાE થઇને જીEનો મોક્ષ થાય છે. જીEનો મોક્ષ થાય છે અથા?ત ્ જીEના પરિરણામનો
મોક્ષ થાય છે.  જીEનો મોક્ષ થાય છે એ શોટ?  Eાકય છે.  ટૂંકાણ.  સમજયા? જીE બ6ંાયેલો \તો \Eે જીEનો
મોક્ષ થઇ ગયો. એમ કથનમાં તો એમ આEે છે. પણ ખરેખર તો જીE બ6ંાણો ન\ોતો. એ પરિરણામમાં બ6ં
\તો. એ પરિરણામમાં મોક્ષ થઇ ગયો તો ક\Eેાય છે કે જીEનો મોક્ષ થઇ ગયો. ખરેખર તો મોક્ષ પરિરણામનો
થાય છે.

ભગEાન આત્માનો બ6ં પણ નથી અને મોક્ષ પણ નથી. એ તો ધિત્રકાળ ર્મુકુત છે. આ\ા\ા! પરમાત્મા
ભિબરાજમાન અત્યારે ર્મુકુત છે. ર્મુકુત દશા નથી. બ6ં દશામા ંપણ ર્મુકુત ર\ે છે. બ6ં દશા થEા છતા ંપણ તે
ભગEાનઆત્મા ર્મુકુત જ છે. ધિમથ્યાત્Eની તીવ્ર અEસ્થા \ો ગ્રરિ\ત તથા અગ્રરિ\ત બનંે ભલે, એEી અEસ્થાના
કાળમા ંપણ ભગEાનઆત્મા તો શદુ્ધ જ છે. એ ત ુ ંજોઇ લે. દેખાય છે કે પરિરણામની મvયમા ંર\Eેા છતાં પણ
આત્મા સ્ફરિટકમણી જેEો શદુ્ધ છે. આ\ા\ા! તેને જોઇ લે. પરિરણામને ન જો. પરિરણામને જોEાના બ6ં કરી દે એક
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ક્ષણભર. પરિરણામના જે ભેદ છે ને તેની દન્દ્રિષ્ટ બ6ં કરી દે.  ઓ\ો\ો! ત્યાથંી દન્દ્રિષ્ટ \ટાEી લે. લક્ષ \ટાEી દે.
પરિરણામની મvયમા ંએ ભગEાનઆત્મા ભિબરાજમાન છે તેને લક્ષમા ંલઇ લે. આ\ા! એક સમય માટે તો લક્ષમાં
લે કે જાણનારો જણાય છે, બીજુ ંકાઇં જણાત ુ ંનથી. આ\ા\ા!

એમ આચાય?મ\ારાજ ફરમાEે છે, કે હુ ંશદુ્ધ છું તેન ુ ંકારણ આપે છે. શદુ્ધનુ ંકારણ શુ?ં કે આત્મા પરનો
કતા? નથી એટલે શદુ્ધ છે. આત્મા શરીરનો કતા? નથી એટલે શદુ્ધ છે, આત્મા Eાણીનો કતા? નથી એટલે શદુ્ધ છે,
આત્મા આઠ કમ?નો કતા?  નથી એટલે શદુ્ધ છે,  આત્મા પણુ્ય-પાપનો કતા? નથી એટલે શદુ્ધ છે,  આત્મા સEંર,
ધિનર્જરા, મોક્ષનો કતા? નથી એટલે આત્મા શદુ્ધ ર\ી ગયો. શદુ્ધ પયા?યનો કતા? નથી એટલે આત્મા શદુ્ધ છે.

તો ક\ે કે શદુ્ધ પયા?ય તો કરEી જોઇએ ને ભાઇ! કરવુ ંજોઇએ કે થાય છે તેને જાણવુ ંજોઇએ? થEા
યોગ્ય થાય છે તેને જાણનાર છે કે નથી થત ુ ંતેને કરવુ ંછે? થાય છે તેને કરવુ ંછે? નથી થત ુ ંતેને કરી શકતો
નથી. અને સ્Eય ંથાય છે તે કતા?પણાની અપેક્ષા રાખત ુ ંનથી. એ તો પરિરણામ તો થઇ ગયા. આ\ા\ા! બહુ જ
ઊંચી ગાથા છે.  આ\ા\ા!  છેલ્લો રિદEસ છે.  આ\ા\ા!  આ \રખ જમણ છે.  ઊંચી Eાત છે.  ગરુુદેE ક\તેાં કે
\રખજમણ.

ભગEાન એક Eખત તારી Eાત તો સાભંળ! તારી કથા ભગEાન ક\ ેછે. ભગEાન ભગEાનની કથા ક\ે
છે.  ભગEાન થઇને ભગEાનને બતાEે છે.  એમ શાસ્ત્ર ભણીને આત્માની Eાત નથી કરતા.  પ્રત્યક્ષ અનભુE
કરીને (આત્માની Eાત કરે છે.) ર્મુધુિનરાજ ધિનરંતર આનદંનુ ંભોજન કરEાEાળા, પ્રચરુ આનદંનુ ંભોજન કરે છે.
જગંલમા ંર\EેાEાળા. એ 6મા?ત્મા ક\ ેછે. પ્રભ!ુ આત્મા તો જ્ઞાતા છે ને! કતા? છે ન\ીં. કતા? નથી એટલે શદુ્ધ ર\ી
ગયો. એટલે કે અકતા? છે એટલે શદુ્ધ ર\ી ગયો.

તો કોના કતા? નથી? કે પરના કતા? નથી, કમ?ના કતા? નથી, રાગના કતા? નથી. અ\ીં સ6ુી તો ઠીક છે.
અ\ીં સ6ુી તો... આવુ ંઆવુ ં(\ા) થાય છે. અ\ીં સ6ુી તો ઠીક છે. પણ EીતરાગભાEનો કતા? નથી. સમ્યગ્દશ?ન,
જ્ઞાન, ચારિરત્રના પરિરણામના, ધિનશ્ચય મોક્ષમાગ?ના કતા? નથી. આમ (\ા પાડEાની રિ\ંમત)ન આEે. ભલે આમ
(\ા પાડEાની ચેષ્ટા) ન આEે પણ આમ (ના પાડEાની ચેષ્ટા) ન કરEી. શુ ંકીધુ?ં સમજ ન આEે ત્યા ંસ6ુી
આમ (\ા પાડEાની ચેષ્ટા) ન કરવુ.ં પણ પરિરણામના શદુ્ધપરિરણામના આત્મા કતા? નથી એ Eાત કોઇ બતાEે
તો આમ (ના)  ન કરવુ.ં  અને સમજયા ધિEના (\ા)  ન કરEી.  થોડી Eાર આમ રાખવુ.ં  આ શુ ંEાત છે? શદુ્ધ
પયા?ય તો કરEા જેEી ચીજ છે. કરEા જેEી છે કે થાય છે તેને જાણનાર છે આત્મા?

આત્મા કરનાર છે કે જાણનાર છે? જાણનાર છે માટે આત્મા બ6ં-મોક્ષનો કતા? નથી. તો કોણ કરે છે એ
Eાત જરા સકૂ્ષ્મ છે. પણ આટલી Eાત તો સાભંળો!

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- એ પણ તમે બતાEો.
ઉ`ર  :-  અચ્છા!  બ6ં-મોક્ષનો કતા?  કેમ નથી? કે આત્માથી બ6ં-મોક્ષ ભિભન્ન છે.  તેથી આત્મા બ6ં-

મોક્ષનો કતા? નથી. એમા ંધિશષ્યને પ્રશ્ન ઉઠયો કે બ6ં-મોક્ષનો કતા? ભલે આત્મા ન \ોય પણ બ6ં-મોક્ષ કાય? તો
છે કે ન\ીં? પરિરણામ તો થાય છે કે ન\ીં? \ા, પરિરણામ તો થાય છે.

ધિશષ્ય  પછેૂ  છે  પ્રભ!ુ  અમને  એ  પરિરણામનો  કતા?  બતાEો.  તો  અમે  અકતા?  માની  લઇએ.  તો
આચાય?ભગEાને કરુણા કરીને ક\ી દીધુ.ં ખલુ્લે ખલુ્લ ુક\ી દીધુ ંકે તેનો કતા? પદ્ુ ગલ કમ? છે. આત્મા કતા? છે
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ન\ીં. બ6ંમાં સદ્ ભાE Eત¹ છે અને મોક્ષ પયા?ય થાય છે તેમાં અભાE કારણ છે, અભાE કતા? છે. અભાEથી
થાય છે. આત્માના સદ્ ભાEથી મોક્ષ નથી થતો. આત્મા તો પ્રથમથી જ \તો. આ\ા\ા!  જયારે જ્ઞાનાEરણારિદ
આઠ પ્રકારના કમ?નો ક્ષય થાય છે તો મોક્ષ થાય છે.

આત્માથી મોક્ષ થતો \ોય તો સીમ6ંરભગEાન કરી  દયે.  અત્યારે  દેEલાલીથી બ6ા સાથે  મળીને
ધિEનતંી કરે સાથે મળીને ધિEનતંી કરે કે \ે પ્રભ!ુ આપને તો અનતંજ્ઞાન પ્રગટ થઇ ગયુ,ં અનતંEીય? પણ પ્રગટ
થઇ ગયુ,ં આપનુ ંઅત્યારે તેરર્મુુ ંગણુસ્થાન છે, આપની Eાણીમાં પણ એવુ ંઆવ્યુ ંકે તેરર્મુુ ંગણુસ્થાન તે પણ
સસંાર છે.  તો પ્રભ!ુ અમારા અરિર\તં ભગEાનને ભલે ઉપચારથી સસંારી કહ્યા પણ અમારાથી એ સ\ન થત ું
નથી. અમારી એEી એક ધિEનતંી છે કે આપ મોક્ષ કરી દયો. આ\ા\ા! સારંુ કામ. શુ?ં તેરમા ગણુસ્થાને અરિર\તં
છે ને? મોક્ષ તો ગણુસ્થાનાતીત એ અપEૂ? દશા આપ કરી દયો. તો ત્યાથંી ઉ`ર આEે છે કે તારો પ્રશ્ન અધિEEેક
અને ર્મુખૂા?ઇ ભરેલો છે.

આત્માને ત ુ ંકતા? માને છે તો તારો અભિભપ્રાય મારા સ6ુી સ્થાપી દી6ો? આ\ા\ા! ત ુ ંતારા આત્માને કતા?
માને છે તો મને પણ કતા?  સ્થાપી દી6ો!  અરે!  ત ુ ંપણ અકતા?  છે ને હું પણ અકતા?  છું.  એટલે હું મોક્ષની
પયા?યને કરEાEાળો નથી. હુ ંજાણEાEાળો છુ.ં આ\ા! કરEાEાળો નથી. કરવુ ંમારા સ્EભાEમા ંનથી, જાણવુ ંએ
મારા સ્EભાEમા ંછે. તો જયારે મોક્ષ થશે ને! મોક્ષ કયારે થશે તે પણ જ્ઞાનમા ંઆEી ગયુ.ં માટે આત્મા કતા?
નથી. ખ્યાલ રાખજો. શુ ંકહ્યુ?ં

અ\ીં તેરમા તીથºકર પરમાત્મા થશે,  આEતી ચોEીસીમા.ં  નરેNOભાઇ!  આEતી ચોEીસીમાં તીથºકર
પરમાત્મા થશે.  તેમાં પ\લેા તીથºકર શ્રેભિણક મ\ારાજા થEાના પ\લેા તીથºકર.  તો જયારે તેરમા તીથºકરનો
અ\ીં પ્રાદુભા?E થશે ત્યારે તેનો મોક્ષ થશે.  તેના જ્ઞાનમાં આEી ગયુ.ં  પ\લેેથી જ્ઞાનમાં આEી ગયુ.ં  પ\લેેથી
જ્ઞાનમા ંઆEી ગયુ ંઅને આજ તે મોક્ષને કરે તો કેEળજ્ઞાન ખોટંુ ઠરે. અને પયા?યનુ ંસત ્ પણ ખોટંુ ઠરે. અને
આત્મા કતા? બને તો.. આ\ા\ા! જીભ નથી ઉપડતી. આ\ા\ા!

એવુ ંEસ્તનુ ુ ંસ્Eરૂપ છે. કોઇ તત્ત્Eનો અભ્યાસ ઊંડાણથી કરે ન\ીં... આ\ા\ા! અને ધિનશ્ચયની Eાત બ\ાર
આEે કે એ બ6ં-મોક્ષનો કતા? કોણ છે? તો ક\ે પદ્ુ ગલ કતા? છે. રાગનો કતા? કોણ છે? પદ્ુ ગલ કમ? તેનો કતા?
છે. એEી ધિનશ્ચયની Eાત સાભંળીને કોઇ પોતાના દોષથી સ્Eચ્છદંી થઇ જાય તો થઇ જાE. આ\ા! પણ તત્ત્E
તો એવું જ છે.  ઊં6ા પડે તો  તેની  પ્રજ્ઞાથી  ઊં6ા પડે  છે.  આ\ા\ા!  ધિનશ્ચયની Eાત સાભંળીને  કોઇ કોઇ
ધિનશ્ચયાભાસી પણ થઇ જાય છે. નથી થતા ંએવુ ંનથી. આ\ા\ા!

પ્રભ!ુ એ ધિશકાર, માસંા\ાર, દારૂ, પરસ્ત્રીગમન, વ્યભિભચાર એ બ6ા નરકના ભાE છે. એમા ંમોક્ષમાગ? છે
ન\ીં.  પણુ્ય પણ નથી એકલુ ંપાપ છે અને મનષુ્યભE પણ મળEાનો નથી.  નરકમાં સી6ા જશ.ે રિ\ંસા,  જૂઠ,
ચોરી,  ધિશકાર,  પરસ્ત્રીગમન એવું બધું સાત વ્યસનમાં આEે  છે.  આ\ા\ા!  પ્રભ!ુ  ધિનશ્ચયની Eાત સાભંળીને
આત્માને જાણી લે. એટલે આત્માની Eાત જાણEા માટે છે. પાપને કરEા માટે ક\ે કે કમ? કરે છે, ઠીક છે. આ
બધ ુરિ\ંસા,  અરિ\ંસાના ભાE કમ? કરે છે.  અચ્છા!  અમને છૂટ મળી ગઇ. કરો લ\રે!  E\લેા મરી જાઇશ. ભાઇ
સા\બેનો પ્રશ્ન આવ્યો \તો. ભાઇ સા\બે! તમે ક\ો છો કે જો એ બ6ા પરિરણામ છે તે પદ્ુ ગલ કરે છે, કમ? કરે
છે. તો પાપ કરEા માટે છૂટ મળી ગઇ. નથી મળી. મરી જઇશ. તે ઉપર ઉપર ચડાEEાની Eાત છે. નીચે નીચે
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ઉતરEાની Eાત નથી.  જો સE?જ્ઞભગEાન પણુ્યનો ધિનષે6 કરે અને પાપ કરEાનુ ંક\ે  (એવુ)ં  કયારેય તેમની
Eાણીમા ંઆEતુ ંનથી. આ\ા\ા! એ કાચો પારો છે. લાયક જીEને પચશે. તેનુ ંકામ થઇ જશે.

અને  (એમ ક\ે કે)  એ તો ચારિરત્રનો દોષ છે એ તો ચારિરત્રનો દોષ છે.  સમ્યગ્દશ?નના ઠેકાણા નથી,
સમ્યક્  સNર્મુખુનુ ંઠેકાણુ ંનથી, તત્ત્Eના ધિનણ?યના ઠેકાણા નથી, વ્યE\ારની બદુ્ધિદ્ધનુ ંપણ ઠેકાણુ ંન\ીં. આ\ા\ા!
અને માને  કે  એ તો ચારિરત્રનો દોષ છે.  ભલે દોષ આEે.  મરી જઇશ.  કોઇ બચાEEાEાળંુ નથી.  આ\ા\ા!
સભંાળીને આ તત્ત્Eનો અભ્યાસ કરEો જોઇએ.  અvયાત્મધિEદ્યા ગભંીર છે.  આ ધિસં\ણનુ ંદૂ6 છે.  ધિસં\ણનુ ંદૂ6
સમજયા ને? માટીમા ંનાખોને તો માટી ફાટી જાય છે. ઘડો ફાટી જાય છે. ધિસં\ણનુ ંદૂ6 તો સોનાના પાત્રમા,ં
એટલે કે તે આત્માથÁ જીE સોનાનુ ંપાત્ર છે તેમાં ભેદજ્ઞાન  જામે છે.  ભાઇસા\બેનો પ્રશ્ન \તોને તેનો થોડો
ખલુાસો કય�. આ\ા\ા!  સ્Eચ્છદં થEાની Eાત નથી.  પ\લેાં સ્Eચ્છદં છોડી દે.  આ\ા\ા!  અ\ીં સ્Eચ્છદંીનુ ંકામ
નથી. આ\ા\ા!

આચાય?ભગEાન કરુણા કરીને ફરમાEે છે,  આ ભગEાન આત્મા શદુ્ધ છે.  શદુ્ધ કેમ છે?  કે અકતા?  છે.
સવ(કારકોના સમહૂની પ્રક્રિ,યાથી પાર ઉતરેલી,  કતા?,  કમ?,  કરણ,  સપં્રદાન,  અપાદાન અને અધિ6કરણસ્Eરૂપ,
એEી  પ્રરિ¢યાથી  પાર  ઉતરેલી  જે  ધિનમ(ળ  અનભુધૂિત,  અનભુધૂિત  એટલે  જ્ઞાનમય  ભગEાનઆત્મા  તે
અનભુધૂિતમાત્રપણાને લી"ે હું  તો શદુ્ધ છંુ. કોઇનો કતા?  નથી.  અરે!  ભેદનો જાણEાEાળો પણ હું નથી.  હું તો
અભેદને જાણEાEાળો છુ.ં  પણ અભેદ થઇને અભેદને જાણEાEાળો છુ.ં  અભેદને જાણEાEાળો પણ હું નથી.
અભેદને જાણEાEાળો પણ હુ ંનથી. અભેદ થઇને અભેદને જાણEાEાળો તે આત્મા છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- અભેદને જાણEાEાળો ક\ીએ તો ભેદ પડે છે.
ઉ`ર :- ભેદ પડે છે.  અભેદ થઇને અભેદ જણાય છે.  અભેદ થઇને અભેદ જાણEામાં આEે છે.  તેમાં

અભેદ થઇ ગયો એEો ભેદ પણ ખ્યાલમા ંઆEતો નથી. એ તો અંદરમા ંગરકાE થઇ જાય છે. ડબૂી જાય છે.
આ\ા\ા! એરકંડીશનમાં  બેસી જાય છે.  અંદર એરકંડીશન છે.  ગરમી લાગતી નથી.  ગરમી એટલે કષાય-
ધિEકલ્પનુ ંદુઃખ થત ુ ંનથી.  અંદર એરકંડીશન છે.  તે એરકંડીશન બ\ારની ચીજ નથી.  સવ( કારકોના સમહૂની
પ્રક્રિ,યાથી પાર ઉતરેલી જે ધિનમ(ળ અનભુધૂિતમાત્રપણાને લી"ે હું  તો શદુ્ધ છંુ,  એમ અ\ીંયાં ક\ે છે કે આત્મા
આત્માને જાણે છે તેટલો ભેદ \ોEાથી (પણ) આત્માનો અનભુE થતો નથી.

\Eે શુ ંક\ે છે? આત્માને આત્મા Eડે જાણEો, આત્મા માટે જાણEો તેમાં ભેદની ઉત્પધિ` થાય છે. \Eે
ભેદ છોડાEEા માટે, ભેદ છોડાEEા માટે કે આત્મા આત્માને જાણે છે. તો બે આત્મા તો નથી. આત્મા તો (એક
છે). રિ\ંમતભાઇ! આત્મા તો એક છે. બે આત્મા તો છે ન\ી. આત્મા તો એક જ છે ને! તો આત્મા દ્વારા આત્માને
જાણEો,  આત્મા Eડે આત્માને જાણEો તો બે આત્મા થઇ ગયા.  એક તો રહ્યો ન\ીં.  તો બે આત્મા ખ્યાલમાં
આEEાથી અનભુધૂિત થતી નથી. તો \Eે શુ ંકરવુ?ં

આપે જ બતાવ્યુ ંકે આત્મા Eડે આત્માને જાણો. તમે \મણા ંક\ો છો કે આત્માને નથી જાણતો. તો એ શું
છે? નથી જાણતો? જુઓ! નથી ચેતતો; નથી ચેતતો થકો ચેતતો. આ\ા\ા! આ છેલ્લી કોરિટની ઊંચામાં ઊંચી
Eાત છે અને શરૂઆતની Eાત છે, 6મ?ની શરૂઆત. સમ્યગ્દશ?ન Eખતે આ ધિEધિ6 \ોય છે અને ચારિરત્રમા ંપણ
એ જ ધિEધિ6 \ોય છે. નથી ચેતતો થકો ચેતતો. નથી જાણતો થકો જાણતો. જાણતો થકો જાણતો કે નથી જાણતો
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થકો જાણતો. કે નથી જાણતો થકો જાણતો.
તો શુ ંજાણનરિ¢યાનો અભાE થઇ જશે. કે ન\ીં જાણનરિ¢યા પ્રગટ થઇ જશે. જાણતો થકો જાણે છે તેમાં

તો ધિEકલ્પની ઉત્પધિ` થતી \તી. જ્ઞાનની ઉત્પધિ` ન\ોતી થતી, અજ્ઞાનની ઉત્પધિ` થતી \તી. \Eે જયારે નથી
કહ્યુ ંતો ધિEકલ્પ તટૂી ગયો. બે આત્મા ન રહ્યા. એક આત્મા ર\ી ગયો. અભેદને અભેદ થઇને આત્મા જાણે છે.
અભેદને અભેદથી નથી જાણતો, અભેદ થઇને જાણે છે. પરિરણધિત અંદરમા ંલીન થઇ જાય છે. તો નથી ચેતતો
થકો ચેતતો, આ એવુ ંછે કે ભાષામા ંતો લીમીટ થઇ જાય. ભાષામા ંE6ારે આEી શકે ન\ીં. જેટલુ ંઆEી શકે
એટલા શબ્દથી આચાય?મ\ારાજ સમજાEે છે. તેનુ ંજે Eાચક છે તેન ુ ંEાચ્ય તત્E ખ્યાલમા ંલઇ લે તો તેન ુ ંકામ
બની જાય.

ક\Eેાનો આશય શું છે કે ‘નથી’ શબ્દ આપે લગાવ્યો.  તેમાં ભેદનો ધિEકલ્પ ઉત્પન્ન થતો \તો, એ
ધિEકલ્પનો નાશ કરEા માટે ‘નથી’ શબ્દ જોડી દી6ો. નથી ચેતતો થકો ચેતતો, નથી ચેતતા વડે ચેતતો, નથી
ચેતતા  માટે  ચેતતો,  આ\ા\ા!  નથી  ચેતતામાથંી  ચેતતો,  નથી  ચેતતામાં  ચેતતો,  નથી  ચેતતાને  ચેતતો,
આ\ા\ા!  આત્મા આત્માને નથી જાણતો,  આત્મા આત્માને જાણતો નથી તેમાં આત્મા જણાય જાય છે.  આત્મા
આત્માને  જાણે છે તેમાં ધિEકલ્પ.  ‘નથી’ શબ્દ લગાવ્યો તો ભેદનો ધિEકલ્પ છૂટી ગયો,  અનભુધૂિત થઇ ગઇ.
આ\ા\ા! પરંત ુસવ(ધિવશદુ્ધ ચિચન્માત્ર (-ચૈતન્યમાત્ર) ભાવ છંુ. આ\ા\ા!

હું કોણ છુ?ં સE?ધિEશદુ્ધ ભિચNમાત્ર આત્મા હું છુ.ં એEો ધિEકલ્પ ન\ીં, એEો અંદરમાં અનભુE આEી જાય
છે. અંદરનુ ંપરિરણમન થઇ જાય છે. એ ટીકા પરૂી થઇ ગઇ. \Eે ભાEાથ?. ભાEાથ?મા ંપરંિડતજી બહુ જ ખલુાસા
કરે છે. સારો ભાEાથ? છે. ભાEાથ?મા ંથોડું સરળ \ોય છે. ટીકામા ંજરા \ાડ? \ોય છે. તેનુ ંડાયલ્યશુન કરીને જરા
\ળEી ભાષામા ંસમજાEે છે.

ભાવાથ(ઃ-  પ્રજ્ઞા વડે,  એટલે કે જ્ઞાન Eડે,  અતીન્દ્રિNOય જ્ઞાન Eડે,  અંતરર્મુખુ જ્ઞાન Eડે,  ચિભન્ન કરવામાં
આવેલો, રાગથી ભિભન્ન છુ,ં એમ ભિભન્ન અનભુE કરEામા,ં જે ચેતક છે તે આ હું છંુ. જે ચેતક છે તે આ હું છંુ. ચાર
શબ્દ છે ને? તે આ હું છંુ. એ જ અક્ષર રાખ્યા. શબ્દ ન\ીં. અક્ષર. એક અક્ષર કેમ રાખ્યો? આત્મા એક છે. એકો
\મ. આત્મા એક છે. તેથી એક અક્ષરથી ખ્યાલમા ંઆEે છે. શબ્દથી ખ્યાલમા ંનથી આEતુ.ં એક એકને પ્રધિસદ્ધ
કરે છે. એક એકને પ્રધિસદ્ધ કરે છે. તે આ, પ્રત્યક્ષ હું છંુ. તે આ હું છંુ. ચાર અક્ષર થયા. ચતથુ? ગણુસ્થાન આEી
જાય છે. ચતથુ? ગણુસ્થાન આEી જાય છે. તે આ હું છંુ. આ\ા\ા!

અને બાકીના જે ભાવો,  જે રાગારિદ ભાEો છે બ6ા સકંલ્પ-ધિEકલ્પની જાળ છે.  અને બાકીના ભાવો
મારાથી પર છે.  મારાથી ભિભન્ન છે.  આ\ા\ા!  એક ચેતનારો તે હું અને બાકીના રાગારિદ ભાEો વ્યE\ારનયના
ધિEષયો એ મારાથી પર છે, ભિભન્ન છે. માટે (અચિભન્ન છ કારકોથી) ભિભન્ન કારકથી ન\ીં. અભિભન્ન ષટ્ કારકથી હું જ, હું
જ એ કતા?. હું જ અથા?ત ્ કતા?, મારા વડે જ, એ કરણ Eડે કરણ. મારા માટે જ, સપં્રદાન. હુ ંઆત્માને જાણુ ંછુ.ં
કોના માટે જાણુ ંછુ?ં મારા માટે જાણુ ંછુ.ં કે આત્માને સમાજ માટે જાણુ ંછુ?ં 6મ? સમાજ માટે કરEો છે કે પોતા
માટે? દેખાડEા માટે કરEો છે કે અનભુEEા માટે? કોઇ દેખત ુ ંનથી માટે મને કોઇ 6મÁ ન\ીં ક\ે. આ\ા\ા! તને
6મ? થEાનો જ નથી. કેમકે દેખાડEા માટે ત ુ ં6મ? કરી રહ્યો છો તો જે દેખાય છે એ તો રાગ દેખાય છે. અને
રાગ તો બ6ંનુ ંકારણ છે, એમા ં6મ? કયા ંછે? દે\, મન, Eાણીની રિ¢યા એ તો જડની છે. અને તારી શભુભાEની
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રિ¢યા એ તો આસ્ત્રEની રિ¢યા છે. તારે એ દેખાડવુ ંછે? એ તો 6મ? જ નથી. જે પરિરણામ બીજાને નથી દેખાતા
એ 6મ? છે. બીજાને પરિરણામ દેખાય છે એ અ6મ? છે. ધિEમલાબેન! ખ્યાલમા ંઆવ્યુ?ં

જે દેખEામાં આEે છે તે 6મ? નથી.  6મ? તો આત્મા આધિશ્રત સમ્યગ્દશ?ન,  જ્ઞાન,  ચારિરત્રના પરિરણામ,
Eીતરાગી પરિરણામ,  અર્મુધૂિતÇક પરિરણામ,  અરૂપી પરિરણામ છે.  તે કોઇને જોEામાં આEતા નથી.  આ 6મÁ આ
6મÁ આ 6મÁ એ બ6ા ગપ્પા મારે છે. 6મÁ છે એ તેને ભ્રાધંિત થઇ જાય છે. કેમકે બાહ્યનો ત્યાગ છે ને? ભલે
કઠણ પડે તો પડેા પણ દેEલાલીમા ંતો ખલુ્લા સત ્નો ઢઢેંરો પીટEો જોઇએ. બીજાને દેખEામા ંઆEે છે એ 6મ?
નથી.  એ તો ર્મુધૂિતÇક પયા?ય દેખEામાં આEે છે.  અરે!  સામેEાળાની પાસે ઇન્દ્રિNOયજ્ઞાન છે.  અને ઇન્દ્રિNOયજ્ઞાનનો
ધિEષય ર્મુધૂિતÇક છે. અને ર્મુધૂિતÇક પરિરણામ જાણીને (ક\ ેછે કે) 6મÁ છે 6મÁ છે. અરે! કમÁને 6મÁ જાણEો તે પાપ
છે. આ\ા\ા! તો એ તો અરૂપી પયા?ય છે.

સમ્યગ્દશ?ન, જ્ઞાન, ચારિરત્રના Eીતરાગી પરિરણામ, આનદંના પરિરણામ એ તો અતીન્દ્રિNOય જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય
છે. ઇન્દ્રિNOયજ્ઞાનથી ખબર પડતી નથી.  ભાઇસા\બે! શુ ંનામ છે? ભલૂી ગયો. ગણુEતં! ગણુEતંભાઇ! આ\ા\ા!
અરે!  કોઇ અલૌરિકક Eાત બ\ાર આEી ગઇ છે.  ઓ\ો\ો!  જે શ્રીમદ્  રાજચOંજીને  સમયસાર સમ્યગ્દશ?નમાં
ધિનધિમ` થયુ ંતે સમ્યગ્દશ?નનુ ંકારણ છે. તેનો સ્Eાઘ્યાય ચાલે છે. જે શાસ્ત્રથી શ્રીમદ્ જીને સમ્યગ્દશ?ન થયુ ંએ
શાસ્ત્રથી શ્રીમદ્ જી પછી કેટલાય જીEોને સમ્યગ્દશ?ન થઇ ગયુ.ં એકથી E6ારેને એવુ ંઅપEૂ? શાસ્ત્ર છે. તો ક\ ેછે
કે મારા માટે જ, 6મ? કરEો છે તે કોના માટે? દેખાE કરEા માટે? માન પત્ર માટે? આ 6મÁ છે ઢંઢેરો પીટે?
આ\ા\ા! 6મÁ તો ગપૂ ચપૂ કામ કરે છે કે અમને કોઇ દેખે ન\ીં, જાણે ન\ીં તો બહુ જ સારંુ. બોલો! મારા માટે
જ. આ 6મ? કરEો છે તે પોતાના માટે છે. કોઇને માટે નથી. મારા માટે જ, મારામાથંી જ, એ 6મ?ના પરિરણામ
કોનામાથંી આEે છે?  મારામાથંી જ આEે છે.  શાસ્ત્રમાથંી નથી આEતા.  અપાદાન કારણ પોતાનો આત્મા છે.
ધિનધિમ`માથંી ઉપાદાન આEતુ ંનથી. અલૌરિકક Eાત છે. સમ્યગદશ?ન, જ્ઞાન, ચારિરત્રના જે પરિરણામ પ્રગટ થાય
છે એ અપાદાન એટલે ધ્રEુ શક્તિjત આત્મામા ંછે. તો શક્તિjતની વ્યરિકતનુ ંનામ અપાદાન છે.

આત્મામાથંી એ પ્રગટ થાય છે. આનદં આત્મામાથંી આEે છે. આનદં બ\ારથી નથી આEતો. મારામાથંી
જ,  મારામાં  જ  મને  જ  આ6ાર  છે.  આત્માના  આ6ારથી  આત્માના  પરિરણામ  થાય  છે.  પાચંમ\ાવ્રતના
પરિરણામના આ6ારથી આત્માના પરિરણામ થતા નથી. નગ્નદશાથી ર્મુધુિનદશા નથી. નગ્નદશા તે ર્મુધુિનદશા નથી.
શદુ્ધઉપયોગ ર્મુધુિનદશા છે. નગ્ન તો બાહ્યના લક્ષણ અનાત્મભતૂ લક્ષણ છે. આત્મભતૂ લક્ષણ નથી. આત્મભતૂ
લક્ષણ શદુ્ધઉપયોગ આનદંનુ ંભોજન એ ર્મુધુિનનુ ંલક્ષણ છે.

મારામાં જ, મને જ ગ્રહણ કરંુ છંુ, આ\ા\ા! મને જ હુ ંતો જાણુ ંછું. હુ ંબીજાને જાણતો નથી. દેE, ગરુુ,
શાસ્ત્રને જાણતો નથી. હુ ંમને મારા Eડે મને જ જાણુ ંછુ.ં જાણનારો જણાય છે. ગ્રહણ કરંુ છંુ એટલે ચેત ુ ંછંુ. ચેત ું
છું એટલે જાણુ ંછું દેખુ ંછું. કારણ કે ચેતવુ,ં જાણવુ,ં દેખવુ ંતે જ આત્માની એક રિ¢યા છે. એક જાણEાની રિ¢યા
અને એક શભુભાEની રિ¢યા એ બે રિ¢યા આત્માની નથી. જાણEાની રિ¢યા આત્માની છે અને શભુરાગની રિ¢યા
કમ?ની છે. જીE જાણનાર છે, પદ્ુ ગલ કરનાર છે. આત્મા કરનાર નથી. ભાઇસા\બે! આ Eાત એEી છે.

કારણ કે ચેતવું તે જ આત્માની એક ક્રિ,યા છે.  જાણવુ-ંદેખવુ ંઆત્માને-આત્માને જાણવુ-ંદેખવુ ંએ જ
આત્માની એક રિ¢યા છે.  આત્માને જાણEાથી EીતરાગભાE સ\જ પ્રગટ થઇ જાય છે.  માટે હું  ચેત ું જ છંુ,
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ચેતનારો જ,  ચેતનાર વડે  જ,  ચેતનાર માટે  જ,  ચેતનારમાથંી  જ,  ચેતનારમાં  જ,  ચેતનારને જ ચેત ું છંુ.
જાણનારને જાણુ ંછુ,ં દેખનારને દેખુ ંછુ.ં ચેતનારને ચેત ુ ંછુ.ં અથવા...જુઓ! અથવા દ્રવ્યદષ્ટિTટએ તો-છ કારકોના
ભેદ પણ મારામાં નથી.  કતા?,  કમ?,  રિ¢યા આરિદના ભેદો મારામાં નથી.  કેમકે હું ધિનન્દ્રિષ્¢ય પરમાત્મા છું માટે
મારામા ંરિ¢યાના ભેદો નથી. હું તો શદુ્ધ ચૈતન્યમાત્રભાવ છંુ.-આ પ્રમાણે પ્ર્રજ્ઞા વડે આત્માને ગ્રહણ કરવો અથા(ત ્
પોતાને  ચેતનાર તરીકે  અનભુવવો.  એ ભાEાથ?  પરૂો  થઇ ગયો.  એક Eજનીય Eાત સારી  નીકળી  \તી.
મીઠાભાઇ ચાલ્યા ગયા \તા.  પછી નીકળી ને? મીઠાભાઇ ચાલ્યા ગયા પછી નીકળી. તો એક Eાત એકાએક
એEી નીકળી કે માટી કરનાર છે. એ તો બરાબર ને? ગજુરાતી સમજમા ંઆEી ગયુ?ં માટી કરનાર છે, અજ્ઞાની
માનનાર છે અને જ્ઞાની જાણનાર છે. શુ ંકહ્યુ?ં માટી કરનાર છે. અજ્ઞાની ક\ે છે કે હુ ંકરનાર છું એમ માને છે.
માનનાર છે. માટી ઘડાને કરે છે. કંુભારની \ાજરી છે તો કંુભારની દન્દ્રિષ્ટ માટી પર છે. તો એ ક\ે છે કે મેં ઘડો
કય�.  અજ્ઞાની માનનાર છે.  કરનાર નથી.  કરનાર તો માટી છે.  ઘટની કરનાર તો માટી છે.  પણ અજ્ઞાની
માનનાર છે. માનનાર એટલે કરનાર ન\ીં. ઘડાને કરનાર અજ્ઞાની નથી. એક એક Eાત ર\સ્યEાળી છે. માટી
કરનાર છે. અજ્ઞાની માનનાર છે કે મેં ઘડો કય�, એમ માને છે. ઘડાને કરEાEાળો અજ્ઞાની નથી. ત ુ ંક\ે કે જો
માટી કરEાEાળી છે તેને આત્મા પણ કરે અને માટી પણ કરે તો એક ઘટની પયા?યના બે કતા? \ોતા નથી. એ
અજ્ઞાની છે.

સE?જ્ઞ ભગEાનના મતથી બ\ાર છે. માને છે કે હું ઘડાની પયા?યને કરEાEાળો છુ.ં એEી માNયતા છે,
એ માNયતા તો તેના સ્Eચતષુ્ટયમાં ર\ી ગઇ.  તેની માNયતા તેની રિ¢યામાં જાતી નથી.  એ કરEાEાળી તો
માટી છે. માટી કરનાર છે, અજ્ઞાની માનનાર છે. પટેલભાઇ! અજ્ઞાની એમ માનનાર છે કે હુ ંકરંુ છુ.ં 6ીરૂભાઇ!
આ મકાનનુ ંકામ ભિબલ્ડીંગનુ ંકામ મેં કયુº! \રામ! આપે કયુº \ોય તો! \રામ છે \ો! કરવુ ં\રામ છે. એક Oવ્ય
બીજા Oવ્યનુ ંકરી શકતો નથી. માટી કરનાર છે, અજ્ઞાની માનનાર છે કે હુ ંઘડાને કરંુ છું. અને જ્ઞાની જાણનાર
છે. અથEા જે જાણનાર છે તે જ્ઞાની થાય છે અને માને છે તે અજ્ઞાની ર\ી જાય છે. સસંાર ચાર ગધિતમા ંરખડે
છે. આ તો દષ્ટાતં નોકમ?નુ ંઆપ્યુ.ં માટી નોકમ? છે બ\ારનુ ં પદાથ? .. \Eે એ Eાત આપણે ધિસદ્ધાતંમા ંઉતારEી
છે. રિ\Nદીમા ંચાલે છે, ઠીક ને? \Eે ધિસદ્ધાતંમા ંઉતારવુ ંછે.

કમ? કરનાર છે,  અજ્ઞાની માનનાર છે,  જ્ઞાની જાણનાર છે.  માટીની જગ્યાએ કમ? રાખ્યા.  કમ? એટલે
Oવ્યકમ?.  દશ?નમો\,  ચારિરત્રમો\ બે પ્રકારના કમ?  છે.  ‘કમ?  અનતં પ્રકારના તેમાં ર્મુખુ્યે  આઠ,  તેમાં ર્મુખુ્યે
મો\નીય \ણાય તે કહુ ંપાઠ' શ્રીમદ્ જીનુ ંઆ Eાકય છે. આઠ પ્રકારના કમ? છે. એમ કમ? કરનાર છે. કમ? એટલે
Oવ્યકમ?, રાગારિદને કરEાEાળા જડકમ? છે. જેમ માટીથી ઘડાની ઉત્પધિ` થાય છે એમ જડકમ?થી રાગની ઉત્પધિ`
થાય છે.  એ પજૂાનો ભાE થાય છે ને?  તેને  ભરિકતનો રાગ થાય છે ને?  તેને  કરEાEાળા કમ?  છે.  જીE
કરEાEાળો નથી \ાય!\ાય! અમારી પજૂા ચાલી જાશે, ભરિકત ચાલી જાશે, બધુ ંચાલ્યુ ંજાશે. વ્યE\ારનો લોપ
થઇ જાશે. અરે! વ્યE\ારનો લોપ થEાથી ધિનશ્ચયની પ્રાધ્ધિપ્ત થઇ જાશે. પરમાત્મા થઇ જાઇશ. સાભંળ તો ખરો
ત ુ!ં

કમ?  કરEાEાળા છે,  અજ્ઞાની માનEાEાળા છે અને જ્ઞાની જાણEાEાળા છે.  કમ?  એટલે Oવ્યકમ?.  તે
રાગની રચના કરે છે. વ્યાપ્ય-વ્યાપક સબં6ં તત ્સ્Eરૂપમા ંછે, કતા?-કમ? સબં6ં તત ્સ્Eરૂપમા ંછે. અનતંકાળથી
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માની રાખ્યુ ંછે કે રાગને કરEાEાળો હું છુ.ં રાગનો કરEાEાળો આત્મા નથી. રાગને કરEાEાળા કમ? છે અને
માનEાEાળા અજ્ઞાની છે.  કરEાEાળા નથી.  રાગને  કરEાEાળા \ોય તો તો સમ્યગ્દન્દ્રિષ્ટ થઇ જાય.  રાગને
કરEાEાળા બીજા છે, માને છે કે હુ ંકરEાEાળો છુ,ં એટલે ધિમથ્યાદન્દ્રિષ્ટ છે.

તો \Eે  કતા?બધુ્ધિv6 છોડી દે.  હું તો જાણનાર છુ.ં  રાગને કરEાEાળા કમ?  છે.  રાગી તો પદ્ુ ગલ છે.
જEા\રભાઇ! રાગી તો પદ્ુ ગલ છે. તો રાગને કોણ કરે? રાગી જો પદ્ુ ગલ \ોય તો રાગને કોણ કરે? જીE કરે
કે પદ્ુ ગલ?

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- પદ્ુ ગલ કરે.
ભાઇ :- અચ્છા! જીE કરતો નથી. કયારે?
ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- કયારેય ન\ીં.
ભાઇ :- સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી?
ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- કયારેય ન\ીં.
ભાઇ :- અજ્ઞાની છે ત્યા ંસ6ુી તો રાગને કરે છે કે ન\ીં?
ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- રાગને કરતો જ નથી.
ભાઇ :- કરતો નથી, કરંુ છું એમ માને છે. કતા? તો થઇ શકતો નથી. જો કતા? થાય તો જડ થઇ જાય.

તો પાચં Oવ્ય થઇ જાય. છ Oવ્ય ર\તેા નથી. આ\ા! માને છે અજ્ઞાની. માને છે કે હું રાગને કરEાEાળો છુ.ં
કરEાEાળો બીજો \ોEા છતા ંપણ દન્દ્રિષ્ટ Oવ્ય પર નથી. સયંોગ પર દન્દ્રિષ્ટ છે, સ્EભાE પર દન્દ્રિષ્ટ નથી, પયા?ય
પર દન્દ્રિષ્ટ છે, જ્ઞાયક પર દન્દ્રિષ્ટ નથી ત્યા ંસ6ુી તે માને છે કે રાગને કરEાEાળો હુ ંછું. એ તો અજ્ઞાન છે. તેમાં
કાઇં છે ન\ીં.

અને જ્ઞાનીનો યોગ મળે કે-કમ? કરEાEાળા છે જ્ઞાની જાણEાEાળા છે.  અરે!  હું તો જાણનાર છું.  હું
કરનાર નથી.  તો દન્દ્રિષ્ટ પર ઉપરથી ખસીને અંદરમાં આEી જાય છે.  હું તો ચેતનાર છું,  હું તો દેખનાર છુ,ં
જાણનાર છુ.ં જાણનારને જાણુ ંછુ.ં જે જણાય છે તેને નથી જાણતો. રાગ જણાય જાય છે, રાગને જાણતો નથી.
હુ ંતો જાણનારને જાણુ ંછુ,ં તો રાગ ઉપરથી દન્દ્રિષ્ટ ખસીને આત્મામા ંઆEી જાય છે તો સાક્ષાત આત્માના દશ?ન
થાય છે, અનભુE થાય છે. તેનુ ંનામ સમ્યગ્દશ?ન 6મ?ની પ\લેી સીડી છે. Eખત થઇ ગયો.
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