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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
પ્રવચન ન:ં- ૩, તા:- ૧૭-૮-૮૭.

શ્રી સમયસાર ગાથા - ૩૫૬ થી ૩૬૫. સેટીકાની ગાથા
(શરૂઆતની ૯ મિમમિનટ પછી પ્રવચન ચાલ ુથાય છે. વચ્ચે પણ ભક્તિ3ત છે)

આ શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. તેની ટીકા કરતા ંએક માગંલિ1ક શ્1ોક પોતે બનાવ્યો છે.
શાસ્ત્રની શરૂઆતમા ંમાગંલિ1ક કરવાની વિવવિ9 છે.

‘‘નમઃ સમયસારાય સ્વાનભુતૂ્યા ચકાસતે,  લિચત્તસ્વભાવાય ભાવાય સવFભાવાતંરચ્છિHછદે’’.  આ એક
શ્1ોકમા ંઆખા સમયસારનો સાર છે. ૪૧૫ ગાથાનો સાર ભરે1ો છે. નમઃસમયસારાય એટ1ે હુ ંમારા
શદુ્ધાત્માને નમસ્કાર કરંુ છુ.ં માગંલિ1કમા ંસામાન્ય રીતે અરિરહતંને, વિસદ્ધને નમસ્કાર કરવાનો એક પ્રકાર
હોય છે. આમા ંતો એમ કહ્યુ ંકે હુ ંમારા શદુ્ધાત્માને નમસ્કાર કરંુ છું. શદુ્ધાત્મામા ંપચંપરમેષ્ઠીપદ સમાય
જાય છે. એમ શાસ્ત્રોમા ંઆવે છે.

હુ ં મારા શદુ્ધાત્માને નમસ્કાર કરંુ છુ.ં  નમઃ-નમસ્કાર કરંુ છુ,ં  સમયસારાય-સમય એટ1ે શદુ્ધાત્મા
સાર એટ1ે ભાવકમF,  દ્રવ્યકમF,  નોકમFથી એ ત્રણેકાળ લિભન્ન છે.  અને પોતાના જ્ઞાનને આનદં એવા
અનતંગણુોથી સરિહત છે. એવો જે મારો શદુ્ધાત્મા છે તેને હુ ંનમસ્કાર કરંુ છુ ંએટ1ે એમા ંનમુ ંછું, રહુ ંછુ,ં
એમા ંઅંતરસન્મખુ થઇને મારા જ્ઞાયકદેવને નમસ્કાર કરંુ છું. ‘‘નમઃસમયસારાય સ્વાનભુતૂ્યાચકાસતે'',
આ મારો જે શદુ્ધાત્મા છે તે અનભુવમા ંઆવે એવો જ મારો આત્મા છે. સ્વાનભુવથી વિસદ્ધ થાય એવો
છે. ‘‘સ્વાનભુતૂ્યાચકાસતે, લિચત્તસ્વભાવાયભાવાય'', આત્માનો સ્વભાવ લિચત્તસ્વભાવ છે, જ્ઞાનસ્વભાવ છે.
ભાવાય કહતેાં અસ્તિસ્તરૂપ છે. અસ્તિસ્તરૂપ હોવાથી તનેો ગણુ પણ કોઇ અસા9ારણ હોય. ભાવાય એટ1ે
હોવાપણુ.ં

આત્માનુ ંઅનારિદઅનતં હોવાપણુ ંછે.  અને લિચત્ત તેનો સ્વભાવ છે.  લિચત્ત એટ1ે જ્ઞાન.  આત્માનો
ત્રણેકાળ પોતાનો સ્વભાવ છે. આત્મા જ્ઞાનમય છે. ‘‘લિચત્તસ્વભાવાયભાવાય સવFભાવાતંરચ્છિHછદે.'' આમ
આત્માનો અનભુવ કરતા ંતેના ફળમા ંકેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતા ંતેમા ંસ્વ અને
પર 1ોકા1ોક એમાં જણાય જાય છે.  વતFમાનમાં શસ્તિpતરૂપે તો આત્મા કેવળી જ છે.  પણ અનભુવ
કરતાં તેને કેવળજ્ઞાનની દશા પ્રગટ થાય છે.  ત્યારે એ જ્ઞાનની સ્વHછતામાં પોતાનો શદુ્ધાત્મા પણ
પ્રત્યક્ષ થાય છે. અને 1ોકા1ોક પણ તમેા ંજણાય જાય છે.

ભતૂ, ભવિવષ્ય અને વતFમાન ત્રણેકાળના પદાથr એક સમયમાત્રમા ંપદાથFની સન્મખુ થયા વિવના,
જે્ઞયની સન્મખુ થયા વિવના જ્ઞાયકની સન્મખુ પરિરણામ રહતેાં તે પરિરણામમાં ભગવાનઆત્મા પ્રત્યક્ષ
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થાય છે.  અને 1ોકા1ોક તમેાં પ્રત્યક્ષ જણાય જાય છે.  આ પોતાના શદુ્ધાત્માનો અનભુવ કરવો તેન ું
નામ માગંલિ1ક છે. પચંપરમેષ્ઠીની સ્તવુિત એ પણ માગંલિ1ક છે. પણ તે વ્યવહાર માગંલિ1ક છે. અને આ
વિનશ્ચય માગંલિ1ક છે. માગંલિ1ક એટ1ે મગંળ છે શબ્દ તેમા ંસખુની પ્રાચ્છિ�ત થવી તેને માગંલિ1ક કહવેામાં
આવે છે. અને તનેા બે અથF છે, મગં એટ1ે ગળ-દુઃખ, કષાય, મે1 ગળી જાય તેને માગંલિ1ક કહવેાય
અને સખુની પ્રાચ્છિ�ત થાય તનેે પણ માગંલિ1ક કહવેાય. એ માગંલિ1કના બે અથF અસ્તિસ્ત-નાસ્તિસ્ત થાય છે.
એટ1ે પ્રત્યેક જીવે પોતાના શદુ્ધાત્માનુ ં1ક્ષ કરી તનેો અનભુવ કરવો. અનભુવ ન થાય ત્યા ંસ9ુી એ
કેમ અનભુવ થાય,  અનભુવનો વિવષય શું અને અનભુવનો પ્રકાર અને તે કેમ અનભુવ થાય તને ું
વારંવાર લિચંતન કરવા જેવુ ંછે. જરૂર આત્માને આત્માનો અનભુવ થઇ શકે છે.

કેમકે પોતાના ઘરની વસ્ત ુછે એ કાઇં બહારથી 1ાવવાની નથી. જે ઉપયોગ બહાર ભટકે છે તે
ઉપયોગને  અંતરમખુ વાળવો.  અને  ઉપયોગમાં તો  ઉપયોગ છે એ તો આપણે અહીંયાં ચા1ે  છે.
ઉપયોગમા ંઉપયોગ છે. ઉપયોગમા ંઉપયોગ છે એમ જો શ્રઘ્9ા, જ્ઞાનમા ંઆવી ગયુ ંતો શદુ્ધઉપયોગ
પ્રગટ થઇ જાય છે.  તેનુ ંનામ માગંલિ1ક છે.  પોતાના ઉપયોગમા,ં  પોતાનો ઉપયોગ એટ1ે આત્મા
જણાય જાય તેનુ ંનામ માગંલિ1ક છે.

આ બ9ો ગરુુદેવનો પ્રતાપ છે. આત્માની વાત બહાર આવી ગઇ. એક પરુુષ થયો. આ વાત કોઇ
જાણતુ ંનહોત ુ.ં..ખરેખર તો આ સ્વાગત ગરુુદેવનુ ંછે. અમે તો ગરુુદેવના ચરણની રજ છીએ. કેમકે આ
બ9ો પ્રતાપ એક મહાપરુુષ થઇ ગયા (તેમનો છે). જેણે શદુ્ધાત્માનુ ંસ્વરૂપ જગતના જીવો ભ1ૂી ગયા
હતા, રાગને ને શરીરને પોતાન ુ ંમાનતા હતા. તે રાગારિદથી ને શરીરારિદથી લિભન્ન અંદરમા ંજે જ્ઞાનમય
જ્ઞાયક ભગવાન આત્મા લિચદાનદં આત્મા લિબરાજમાન છે. એ તારંુ સ્વરૂપ છે. મનષુ્યની પયાFય એ તારંુ
સ્વરૂપ નથી.  કમFનો બ9ં થાય છે એ તને થયો નથી.  તે બીજો બ9ંાણો છે.  ત ુ ંતો ત્રણેકાળ મકુત
પરમાત્મા છો. જેમ ઘીનો ઘડો ઉપચારથી કહવેામા ંઆવે પણ ઘડો તો માટીમય છે, ઘીમય નથી. તેમ
કથનમાં ઉપચારથી સયંોગને  સ્વભાવમાં આરોપ કરીને  કહવેામાં આવે  છે  કે  જીવ રાગી  છે  જીવ
વિમથ્યાદષ્ટિષ્ટ  છે  પણ  ખરેખર  જીવ  વિમથ્યાદષ્ટિષ્ટ  નથી.  પણ  જીવ  તો  અનારિદઅનતં  જ્ઞાનમય  છે.
વિમથ્યાત્વના પરિરણામ તે તો આસ્ત્રવતત્ત્વ છે. તે જીવતત્ત્વ નથી અને જીવની જાત નથી. તેથી ખરેખર
તે જીવના પરિરણામ પણ નથી.  જીવ ચેતનની જાતનો આત્મા છે.  અને તનેા પરિરણામ થાય તે તો
જાણવુ-ંદેખવુ ંથાય તે તેના પરિરણામ કહવેામા ંઆવ્યા છે. આ બ9ો આપણને ૪૫ વષF ઉપદેશ આ�યો
તે બ9ો પ.ૂગરુુદેવનો પ્રતાપ છે. આ બ9ી પરંપરા અત્યારે તત્ત્વની દેખાય છે તે તે જ પરુુષનુ ંદાન છે
કોઇ આત્માના સ્વરૂપને જાણત ુ ંનહોત ુ.ં  કોઇ શદુ્ધનયનો ઉપદેશ આપતુ ંનહોત ુ.ં  તારો આત્મા પણુ્ય-
પાપના પરિરણામથી અત્યારે લિભન્ન છે.  ત્રણેકાળ લિભન્ન છે.  જ્ઞાનથી અલિભન્ન ને રાગથી લિભન્ન એવુ ંતારંુ
સ્વરૂપ છે.  અને ત ુ ંરાગારિદનો કરનાર નથી.  આહા!  ત ુ ંતો જાણનાર જાણનાર પરમાત્મા છો,  એવા
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જાણનારને ત ુ ંજાણ. એવો ઉપદેશ ગરુુદેવે આપે1ો. એ વાત અત્યારે આપણે સ્વાઘ્યાયમા ં1ેવી છે.
સેરિટકાની ગાથા ૩૫૬ થી ૩૬૫.  પાનુ-ં૫૦૬ છે.  ટીકા:-  જીવનુ ંસ્વરૂપ બતાવે છે.  આ આત્મા

સ્વભાવથી એકરૂપ, છઠ્ઠી ગાથામા ંઆવી ગયુ.ં આ આત્મા પરિરણામ માત્રથી લિભન્ન એવુ ંજ્ઞાયક તત્વ છે.
એ  જ્ઞાયકતત્ત્વ  એકત્વ-વિવભકત  પરિરણામ  માત્રથી  લિભન્ન  અને  પોતાના  જ્ઞાન  અને  આનદં  એવા
અનતંગણુોથી  અલિભન્ન એવો  વિનજ  પરમાત્મા  અંદર  દેહ  દેવળમાં  પણ દેહથી  લિભન્ન  અને  રાગના
સયંોગથી પણ ન્યારો એવો અંદરમા ંજે જાણવાની-દેખવાની શસ્તિpતનો વિપંડ પરમાત્મા અંદર લિબરાજમાન
છે.  અને એ જ ખરેખર તારંુ સ્વરૂપ ને ત ુ ંજો.  એમ જીવનુ ંસ્વરૂપ બતાવ્યુ.ં  એટ1ે શદુ્ધાત્માનુ ંસ્વરૂપ
બતાવ્યુ.ં

આ શાસ્ત્રનુ ંનામ છે સમયસાર. સમય એટ1ે આત્મા. અને સાર એટ1ે જેમા ંપણુ્ય-પાપનો અભાવ
હોય એ કમF તો જુદા રહી જાય, શરીર પર જુદુ રહી જાય. એ જુદાથી જુદો,  એ જુદા ભાવોથી જુદો
આત્મા અંદરમા ંલિબરાજમાન છે. એને પરમાત્મા આત્મા કહે છે. એટ1ે પ્રથમમા ંપ્રથમ આત્માને દેખ.
જો જાણવા જેવી વસ્ત ુહોય તો એ પોતાનો શદુ્ધાત્મા છે. બાકી બધુ ંપછી રાખવુ.ં જાણવાનુ ંતો ઘણુ ંછે
જગતમા.ં જાણવાની ચીજો તો ઘણી છે પણ શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય અને જાણવાયોગ્ય તો પ્રથમમા ંપ્રથમ
શદુ્ધાત્મા છે. પ્રથમ ત ુ ંશદુ્ધાત્માને જાણી 1ે. અને પછી તારાથી અંદરમા ંન ઠરાય અને ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન ઊભું
થાય તો પછી ભેદ ને અભેદ ત ુ ંજાણજે. જાણવાની તને મનાઇ નથી. પણ પ્રથમમા ંપ્રથમ એ બ9ાને
જાણવાનુ ંમકુી દઇને, છોડી દઇને પ્રથમ જાણનારને ત ુ ંજાણી 1ે. જાણનારો એ તો પોતાનો આત્મા છે.
એને જાણવાથી જીવને સમ્યગ્દશFન,  જ્ઞાન ને ચારિરત્ર એવો જે મોક્ષનો માગF,  મોક્ષનો માગF  એટ1ે
સખુનો માગF. સખુનો માગF એટ1ે ભૌવિતક સખુની વાત નથી. આત્મિત્મક સખુની વાત છે.

ભૌવિતક સખુ તો એ અનતંવાર નવમી ગૈ્રવેયકમા ંસ્વગFનો દેવ થયો અને ભૌવિતક સખુ-સખુ નહોત ું
પણ સખુની કલ્પનામા ંરહ્યો. પણ વાસ્તવિવક સખુ તો આત્મામા ંછે. એને ત ુ ંપ્રથમ જાણ અને જાણીને
તેન ુ ંશ્રઘ્9ાન કર. પ્રથમમા ંપ્રથમ કાયF હોય તો, પ્રથમ કાયF દુકાને જાવાનુ ંનથી. પ્રથમ કાયF આત્માને
જાણવાનુ ંછે.  પ્રથમ કાયF રસોઈ કરવાનુ ંનથી પણ પ્રથમ કાયF આત્માને જાણવાનુ ંછે.  પ્રથમ કાયF
શાસ્ત્ર વાચંવાનુ ંનથી પણ આત્માને જાણવાનુ ંછે. પ્રથમ કાયF મરંિદરે જવાનુ ંનથી પણ અંતર મરંિદરમાં
પ્રવશે કરવાનુ ંછે. પછી મરંિદરમા ંજઇ અને દેવ, ગરુુ, શાસ્ત્રના દશFન કરી 1ે તો પછી તને જે ઉપકારી
સવFજ્ઞ પરમાત્મા લિબરાજમાન છે ‘ત્મિજનપ્રવિતમા ત્મિજન સારખી'  તેના દશFન તને થાય તો તનેે વ્યવહાર
કહવેામા ંઆવે છે.

પોતાના શદુ્ધાત્માને છોડીને અનતં અનતંકાળ વીત્યો તનેે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન દ્વારા એક ઇષ્ટિન્દ્રય થઇને
પરને જાણ્યુ,ં બે ઇષ્ટિન્દ્રય થઇને પરને જાણ્યુ,ં ત્રણ ઇષ્ટિન્દ્રય થઇને પરને જાણ્યુ,ં એમ ચાર ઇષ્ટિન્દ્રય, પાચં
ઇષ્ટિન્દ્રય, સજં્ઞી, અસજં્ઞી, અનતં અનતંકાળ એ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન દ્વારા વીત્યો. એ પરને જાણે છે તેમા ંપરમાં
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મારાપણાની બદુ્ધિદ્ધ, મમતા થયા વિવના રહતેી નથી. એક વખત ત ુ ંપરને જાણવાનુ ંબ9ં કરી દે. સવFથા
બ9ં કર અને તારા શદુ્ધાત્માને જાણ.

હવે જે શદુ્ધાત્મા છે. છે એ તો છે જ. છે છે ને છે. ત ુ ંએને જાણ તોપણ એવો ને એવો છે. કદાચ ત ું
એને ન જાણ તો પણ આત્મા તો એવો ને એવો આહાહા! જ્ઞાન અને આનદંથી સભર ભરે1ો પ્રભ ુછે.
એમા ંકોઇ લિબ1કુ1 જ્ઞાન અને આનદંમા ંઓટ આવતી નથી, કમી થતી નથી. ત ુ ંજાણ તો તને 1ાભ
થશે, ન જાણ તો તને નકુસાન થશે.

એવો જે શદુ્ધાત્મા  છઠ્ઠી ગાથામાં બતાવ્યો પ્રમત-અપ્રમતથી રરિહત એવો જે જ્ઞાયકદેવ અંદર
લિબરાજમાન છે. તો એક પ્રશ્ન બ9ાને થાય. તો એવો શદુ્ધાત્મા અમારા જ્ઞાનમા ંજણાતો કેમ નથી? છે
એમ કહો છો. જ્ઞાની કહ ેછે કે તારી પાસે તારી વસ્ત ુમોજુદ છે તો એમ પ્રશ્ન થાય કે મને મારી દષ્ટિષ્ટમાં
અનભુવમા ંઆત્મા આવતો કેમ નથી? એવો એક વિશષ્યને પ્રશ્ન ઊઠે છે. અને ઊઠે તે વાસ્તવિવક પણ છે.
વાસ્તવિવક પણ છે. પોતે પોતાના ઘરમા ંજાય અને એમ કહ ેકે મને ઘર દેખાત ુ ંનથી. તો બીજા શુ ંકહ?ે
કે કાઇંક મગજમાં ફેરફાર થઇ ગયો છે.  બે આની કાઇંક ફેર 1ાગે છે.  એમ કહે કે નહીં?  એમ આ
પોતાનો શદુ્ધાત્મા વતFમાનમા ંછે છે ને છે જ. અને વિનત્ય વિનરાવરણ અખડં છે, જ્ઞાનમય છે, આનદંમય
છે.  ચૈતન્યનો ગણુ છે,  ચૈતન્ય પ્રકાશમય આત્મા અંદરમાં લિબરાજમાન છે.  એ હોવા છતાં મને કેમ
દેખાતો નથી? કહે કે ત ુ ંદેખતો નથી માટે દેખાતો નથી. દેખે તનેે દેખાય છે. અચ1જી! જે દેખે એને
દેખાય છે, પણ નથી દેખતો તનેે કયાથંી દેખાય? આહાહા!

એ શદુ્ધાત્મા  અનતં,  અનતં,  અનતંકાળ થયો.  અનતંા  જીવો  આવી રીતે  શદુ્ધાત્માને  જાણીને,
અનભુવીને અનતંા વિસદ્ધ પરમાત્મા થઇ ગયા. અને દર છ મરિહના ને આઠ સમયે છસ્સો ને આઠ જીવો
વિસદ્ધ1ોકમા ંપ9ારે છે. દર છ મરિહના ને આઠ સમયે કંરિટન્ય.ુ તેમા ંછસ્સો ને સાત નહીં અને છસ્સો ને
નવ નહીં. સખં્યા ઘટે નહીં અને સખં્યા વ9ે નહીં. દર છ મરિહના ને આઠ સમય થાય અને છસ્સો ને
આઠ જીવ વિસદ્ધ પરમાત્મા થઇ જાય. ણમો વિસદ્ધાણમંા ંભળી જાય. આહાહા! પહ1ેા ંણમો અરિરહતંાણમંાં
આવે, ણમો અરિરહતંાણ ંપહલે ુ ંછે અને પછી ણમો વિસદ્ધાણ.ં તેરમુ ંગણુસ્થાન પહ1ેા આવે છે અને પછી
ગણુસ્થાનાતીત થાય છે.

એવો વિસદ્ધ દશા પ્રગટ થવાનો ઉપાય,  પણૂF  સખુની પ્રાચ્છિ�તનો જે ઉપાય,  મોક્ષની વ્યાખ્યા છે
વિનયમસારમા.ં કંુદકંુદઆચાયFભગવાનનુ ંવિનયમસાર શાસ્ત્ર છે. પોતાની ભાવના માટે રચના તેમણે કરી
છે. એ શાસ્ત્રમા ંમોક્ષની વ્યાખ્યા બતાવી છે. મોક્ષ એટ1ે શુ?ં પણૂF આનદંની ઉપ1ચ્છિબ્9 તેન ુ ંનામ મોક્ષ
છે.  પણૂF આનદંની પ્રાચ્છિ�ત.  આનદંની પ્રાચ્છિ�ત એટ1ે આ સયંોગની નહીં.  પણૂF આત્મિત્મક આનદંની પણૂF
પ્રાચ્છિ�ત તેને પરમાત્મા મોક્ષ દશા કહે છે. એ મોક્ષનુ ંકારણ મોક્ષમાગF છે. અને એ મોક્ષમાગFન ુ ંકારણ
શદુ્ધાત્માને  જાણવો ને  પ્રતીતમાં 1ેવો  એ છે.  એ કેમ જાણવામાં આવતો  નથી?  એમ પ્રશ્ન થતાં
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આચાયFભગવાન ઉત્તર આપે છે કે તને કેમ જણાતો નથી તેન ુ ંપણ હું કારણ તને આપુ ંછું અને કેમ
જણાય એની વિવવિ9 પણ આમાં હુ ં તને આ ગાથામાં બતાવ ુ ંછુ.ં  ત ુ ંસાભંળ!  આચાયFમહારાજ પહ1ેા
દષ્ટાતં આપે છે. પહ1ેા હરિરગીત 1ઇએ.

જયમ સેટિટકા નથી પર તણી, છે સેટિટકા બસ સેટિટકા,
જ્ઞાયક નથી ત્યમ પર તણો, જ્ઞાયક ખરે જ્ઞાયક તથા; ૩૫૬.
જયમ સેટિટકા નથી પર તણી, છે સેટિટકા બસ સેટિટકા,
દશ=ક નથી ત્યમ પર તણો, દશ=ક ખરે દશ=ક તથા; ૩૫૭.
જયમ સેટિટકા નથી પર તણી, છે સેટિટકા બસ સેટિટકા,
સયંત નથી ત્યમ પર તણો, સયંત ખરે સયંત તથા; ૩૫૮.
જયમ સેટિટકા નથી પર તણી, છે સેટિટકા બસ સેટિટકા,
દશ=ન નથી ત્યમ પર તણુ,ં દશ=ન ખરે દશ=ન તથા; ૩૫૯.
એમ જ્ઞાન-દશ=ન-ચટિરતમિવષયક કથન મિનશ્ચયનય તણુ;ં
સાભંળ કથન સકેં્ષપથી એના મિવષે વ્યવહારનુ.ં ૩૬૦.
જયમ મિનજ સ્વભાવથી સેટિટકા પરદ્રવ્યને ધોળંુ કરે,
જ્ઞાતાય એ રીત જાણતો મિનજ ભાવથી પરદ્રવ્યને; ૩૬૧.
જયમ મિનજ સ્વભાવથી સેટિટકા પરદ્રવ્યને ધોળંુ કરે,
આત્માય એ રીત દેખતો મિનજ ભાવથી પરદ્રવ્યને; ૩૬૨.
જયમ મિનજ સ્વભાવથી સેટિટકા પરદ્રવ્યને ધોળંુ કરે,
જ્ઞાતાય એ રીત ત્યાગતો મિનજ ભાવથી પરદ્રવ્યને; ૩૬૩.
જયમ મિનજ સ્વભાવથી સેટિટકા પરદ્રવ્યને ધોળંુ કરે,
સદુષ્ટિPટ એ રીત શ્રદ્ધતો મિનજ ભાવથી પરદ્રવ્યને. ૩૬૪.
એમ જ્ઞાન-દશ=ન-ચટિરતમા ંમિનણ=ય કહ્યો વ્યવહારનો,
ને અન્ય પયા=યો મિવષે પણ એ જ રીતે જાણવો. ૩૬૫.

એની ટીકા.  ટીકા એટ1ે વિવસ્તાર.  કંુદકંુદઆચાયFભગવાન આજથી બે હજાર વષF પહ1ેાં સદેહે
મહાવિવદેહકે્ષત્રમા ંગયા. ત્યા ંઆઠ રિદવસ રહ્યા હતા. સવFજ્ઞ ભગવાનની વાણી સાભંળી ને અહીંયા ંફરી
પ9ાયાF.  અને આ સમયસાર આરિદ શાસ્ત્રની રચના કરી. તેમની પાસે જ્ઞાન તો ઘણુ ંહત ુ.ં  પણ તેમને
સવFજ્ઞ ભગવાનનો વિવરહ થયો, કે આ ભરતકે્ષત્રની અંદર કેવળી અને અરિરહતં પરમાત્માનો વિવરહ છે.
એ વિવદેહકે્ષત્રમા ંકાતંો પોતાની શસ્તિpતથી 1ચ્છિબ્9થી અથવા દેવો પવૂFના તેમના વિમત્રો હતા તે 1ઇ ગયા
પણ ગયા હતા, આઠ રિદવસ રહ્યા હતા એ વાત સો ટકા સાચી છે. નજરે જોનારા જીવોએ કહ1ેી વાત
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છે.  એમાં શકંા  કરવા  જેવી  વાત  નથી.  એ વખતે  આપણા  ગરુુદેવ  પણ ત્યાં  હાજર  હતા.  અને
કંુદકંુદઆચાયFભગવાન ત્યાથંી પ9ારી મદ્રાસથી ૮૦ માઇ1 દૂર એક પોન્નરુ હી1 છે ત્યા ંતેની તપોભવૂિમ
છે. તેના અત્યારે પગ1ા પણ ત્યા ંછે. અત્યારે આપણે પગ1ા (ચરણ) જોઇએ છીએ આખા ભારતમાં
તેના કરતા જુદા મોટા પગ1ા છે.

આ શાસ્ત્ર  ટીકાકાર  કહે  છે  કે  કેવળી  ને  શ્રતુકેવળી  ભગવતંોએ કહલે ું આ શાસ્ત્ર  છે.  અહFત
પ્રવચનનો અંશ છે આ. અને વિનત્ય આનદંનુ ંભોજન કરનારા એવા 9માFત્મા અવિતઆસન્નભવ્ય 9માFત્મા
જેનો એકાદ ભવમાં તો મોક્ષ થવાનો છે.  એવા 9માFત્માએ આ શાસ્ત્રની રચના કરી છે.  જગતના
અજ્ઞાની અપ્રવિતબદુ્ધ જીવો એ પોતાના શદુ્ધાત્માના સ્વભાવને ભ1ૂી ગયા છે અને પરને આત્મા માની
રહ્યા છે. એવા જીવોનુ ંઅજ્ઞાન દૂર કેમ થાય એવી તેમને કરુણા આવી અને કરુણાના વિવકલ્પમાં આ
શાસ્ત્રની રચના થઇ ગઇ છે. બે હજાર વષFથી આ શાસ્ત્રની રચના થઇ ગઇ છે. બે હજાર વષFમા ંઘણા
જીવો સમ્યક્  પામ્યા.  તેમાં ચારે અનયુોગ ત્મિજનવાણી છે.  અને ચારે અનયુોગ સમ્યગ્દશFનમાં વિનવિમત્ત
થાય છે. પણ મખુ્ય વિનવિમત્ત દ્રવ્યાનયુોગના શાસ્ત્રો છે. ગૌણ વિનવિમત્તમા ંબધુ ંછે. તે મખુ્ય વિનવિમત્તમા ંપણ
દ્રવ્યાનયુોગના  શાસ્ત્રોમાં  પણ  કંુદકંુદ  ભગવાનના  શાસ્ત્રો  સમયસાર,  પ્રવચનસાર,  વિનયમસાર,
પચંાસ્તિસ્તકાય,  અષ્ટપાહડુ આરિદ.  દ્રવ્યાનયુોગના શાસ્ત્રમાં શદુ્ધાત્માને આમ હથેળીમાં જુદો બતાવે છે.
જોઇ 1ે.  હુ ં તને બતાવુ ંછુ.ં  હવે ત ુ ં રુલિચની આંખ ઉઘાડ એટ1ી વાર છે.  તારે કાઇં બીજો પરુુષાથF
કરવાની જરૂર નથી.  તારે તો માત્ર રુલિચની આંખ ઉઘાડવાની છે.  આ આંખથી નહીં દેખાય.  રુલિચની
આંખ ઉઘાડી અને ઉપયોગને ઉપયોગ દ્વારા એને જોઇ 1ે.  ઉપયોગ દ્વારા બીજાને જોઇ રહ્યો છો તે
ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ કરી રહ્યો છો ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ થાય છે. ભોગીભાઇ! કાપડની દુકાનમાં
કાપડને જોવુ ંએ ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ છે. સદ્ ઉપયોગ નથી.

કેમકે ઉપયોગ જેનો છે તનેે ન જાણે, ભોગીભાઇનુ ંનામ 1ઇએ એટ1ે તેને ખોટંુ ન 1ાગે. બીજાનું
નામ ન 1ેવાય. બાકી બ9ાએ સમજી 1ેવુ.ં ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ એટ1ે જ્ઞાન જેનુ ંછે તનેે ન જાણે
અને  બીજાને  જાણવા  જાય  ને  રોકાય,  આહાહા!  તે  ઉપયોગનો  દૂરઉપયોગ  કરી  રહ્યો  છો.  હવે
ઉપયોગનો સદ્ ઉપયોગ થતાં આત્માનો અનભુવ કેમ થાય તનેી વાત આમાં બતાવે છે. તેમાં પ્રથમ
જગતના જીવોને વિસદ્ધાતં-સમજવો સહ1ેો પડે, સમજાવવો છે વિસદ્ધાતં. આત્માનુ ંસ્વરૂપ. પણ એ વિસદ્ધાતં
સમજવો સહ1ેો પડે એટ1ા માટે ટીકાકાર આચાયFભગવાન દષ્ટાતં આપે છે. કંુદકંુદઆચાયFભગવાનની
ગાથામાં જ આ દષ્ટાતં છે અને તેનો જ વિવસ્તાર હવે આચાયFમહારાજ ટીકાકાર કરે છે.  આત્મખ્યાવિત
નામની ટીકા છે.

આ જગતમાં ખડી, ખડી એટ1ે ચનૂો ખડી એટ1ે ચનૂો. સેરિટકા કહ્યુ ંહત ુ.ં સેરિટકાનો અથF છે ખડી.
ખડી એટ1ે ચનૂો.  જે રિદવાળીના ટાઇમમાં દુકાન ને ઘર ઉપર ચનૂો 1ગાવે છે,  વ્હાઇટ વોશ કરે છે
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ચનૂા દ્વારા. ખડી એટ1ે ચનૂો. શબ્દથી કાઇં ભડકવા જેવુ ંનથી. સેરિટકા એટ1ે ચનૂો અને ખડી એટ1ે
પણ ચનૂો છે. સામાન્ય શબ્દ છે. એ બ9ાને ખ્યા1મા ંઆવે તવે ુ ંદષ્ટાતં છે. ચનૂાનો ઉપયોગ તો બ9ા
કરે જ છે. મકાન બનાવે ત્યારે ન બનાવ્યુ ંહોય ને જૂનુ ંહોય ને તોપણ ચનૂાનો પીછડો 1ગાવે છે. તો
ભીંત સફેદ થઇ જાય છે. નદં1ા1ભાઇ!

ભીંત સફેદ થાય છે. એ વાત ખોટી છે. સો ટકા ભીંત સફેદ થતી જ નથી. ચનૂો સફેદ છે. ભીંત
તો જેવી છે તેવી જ છે. આ જગતમાં ખડી છે, અરે! ઉપાદાન ઉપર જેની નજર આવે એનુ ંકામ થાય.
ચનૂા ઉપર નજર આવે તો પણ કામ થાય. ભીંત ઉપર નજર જાય આહાહા! બરિહદF ષ્ટિષ્ટ થઇ જાય. ખડી
છે એટ1ે કે ચનૂો છે તે, પહ1ેા ંચનૂા નામનો એક પદાથF જગતમા ંછે. ચનૂો પણ છે અને ભીંત પણ છે.
વસ્ત ુબે છે એક જ નથી. જેમ અન્યમવિત કહ ેછે કે એક આત્મા છે બીજી કોઇ વસ્ત ુનથી. ખોટી વાત છે.
અજ્ઞાન છે. વિમથ્યાત્વ છે.

જગતમા ંબે પદાથF છે. જેમ જીવ અને અજીવ બે છે તેમ દષ્ટાતંમા ંબે છે એક ચનૂો પણ છે અને
એક ભીંત પણ છે.  ભીંત ભીંતમાં છે અને ચનૂો ચનૂામાં છે.  ઉપચારથી ચનૂો ડબ્બામાં છે એમ પણ
કહવેામાં આવે.  પણ ખરેખર તો ચનૂો ચનૂામાં છે અને ભીંત ભીંતમાં છે.  ચનૂો ડબ્બામાં નથી.  એમ.
એમ કહે છે કે જે ચનૂો છે તે, જે છે તે, આ 1ખાણ છે તેનો અથF ચા1ે છે. ચનૂો છે, છે તે. છે તે કેવો
છે?  કે શ્વતેગણુથી ભરે1ા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે.  આહાહા!  ચનૂા નામનો એક દ્રવ્ય છે,  પદાથF.  ચનૂા
નામનો એક દ્રવ્ય છે, પદાથF. તો જો પદાથF હોય તો તેનો કાઇં ને કાઇં સ્વભાવ હોય. સ્વભાવ વિવના
પદાથFન ુ ંઅસ્તિસ્તપણુ ંહોય શકે નહીં. જેમ સોનુ ંછે સોનુ ંછે તો તેનો સ્વભાવ પીળાશ, ચીકાશ, ભારેપણું
એ એના ગણુો સ્વભાવ છે. એમ પોતાના સ્વભાવગણુથી એ ચનૂો સફેદ ગણુથી ભરેલુ ંદ્રવ્ય છે. દ્રવ્ય
એટ1ે જે દ્રવ્યમાં ગણુો પણ હોય,  અને ગણુની અવસ્થા પણ થાય તેને  દ્રવ્ય કહવેામાં આવે છે.
ગણુપયાFયવત ્દ્રવ્યમ ્ આહાહા! એવુ ંતત્વાથFસતૂ્રનુ ંવચન છે. ગણુપયાFયવત ્દ્રવ્યમ ્.

દ્રવ્ય હોય તેમા ંતેના ગણુો હોય અને ગણુોની પયાFય પણ હોય. ગણુો હોય અને એની અવસ્થા ન
હોય તો  તેને  ગણુ ન કહવેાય.  માટે  શ્વતે ગણુથી ભરે1ા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે.  આહાહા!  અહીંયાં
પયાFયની મખુ્યતા દ્વારા દ્રવ્ય સમજાવવુ ંછે. અને પછી દ્રવ્ય ને પયાFયનો ભેદ પણ દેખાતો નથી. માટે
પયાFયથી વાત કરે છે. કેમકે વિવષય એવો ચા1ે છે કે જ્ઞાનની પયાFયનો વિનશ્ચય શુ?ં એમ હવે કહવેામાં
આવે છે. જ્ઞાન, દશFન અને ચારિરત્રની પયાFયનો વિનશ્ચય એ મખુ્ય મથાળંુ છે. જુઓ!

ખડી તો ખડી જ છે તે મિનશ્ચય છે. ખડી-સ્વભાવે પટિરણમતી ખડી ભીંત-સ્વભાવે પટિરણમતી ભીંતને
સફેદ કરે છે એમ કહવે ુ ંતે પણ વ્યવહારનુ ંકથન છે. તેવી રીતે ‘જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ છે’ એ મિનશ્ચય છે.
જ્ઞાયક સ્વભાવે પરિરણમતો એમ. અપરિરણામી નહીં. જ્ઞાયક સ્વભાવે પરિરણમતો, જાણવારૂપે પરિરણમતો.
જ્ઞાયક પરદ્રવ્યના સ્વભાવરૂપે પરિરણમતા એવા પરદ્રવ્યને જાણે છે એમ કહવે ુ ંતે પણ વ્યવહારનુ ંકથન
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છે.  આવા  વિનશ્ચય વ્યવહારના  કથનને  હવનેી  ગાથાઓમાં ધ્યાનમાં  રાખતા,  પણ પહ1ેા  જ્ઞાનની
પયાFયનો વિનશ્ચય શું અને વિનશ્ચય સમજયા પછી જ્ઞાનની પયાFયનો વ્યવહાર શુ.ં  એમ વિનશ્ચય અને
વ્યવહાર બેયનુ ંજ્ઞાન કરાવે છે.

આ જગતમા ંખડી છે તે શે્વત, એટ1ે સફેદ ગણુથી ભરેલા એવા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે. એ ચનૂાની
વાત કરી,  ચનૂાની વાત કરી.  ચનૂો કેવો છે?  સફેદ છે.  ચનૂો જો કાળો હોય તો કોઇ ભીંત ઉપર
1ગાવે? કોઇ 1ગાવે જ નહીં.  ચનૂો સફેદ છે.  હવે એક બીજો પદાથF સામે છે.  ભીંત આટિદ પરદ્રવ્ય,
ભીંત આરિદ બધુ ં1ઇ 1ેવુ.ં પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ખડીનુ ંશૈ્વત્ય છે. ખરેખર ખડીનુ ંશ્વતૈ્ય તો પોતે ખડી જ
છે. પણ તેમા ંવિનવિમત્તપણે ભીંત છે. તો એ ભીંત ઉપર જ્યારે ચનૂો 1ાગે છે તો વ્યવહારે એમ કહવેામાં
આવે કે ભીંત સફેદ થઇ ગઇ.  તો એ શ્વતૈ્ય છે.  ચનૂાનુ ંએ શ્વતૈ્ય છે.  એમ વ્યવહારે કહવેામાં આવે.
(અથા=ત ્ ખડી વડે શૈ્વત કરાવાયોગ્ય પદાથ= છે.) ખડી છે તો સફેદ પોતે અને તે ભીંતને તો અડતી પણ
નથી તો ભીંતને સફેદ કયાથંી કરે? દષ્ટાતં તો સમજાવે છે. પછી દષ્ટાતં સમજાશે તો વિસદ્ધાતં સમજવો
સહ1ેો પડશે.

(અથા=ત ્ ખડી વડે શૈ્વત કરાવાયોગ્ય પદાથ= છે.) હવે આચાયFમહારાજ કહ ેછે કે સાભંળ! હવે, શે્વત
કરનારી ખડી,  સફેદ કરનારી ખડી.  કતાF  કોણ છે?  કે ચનૂો.  એ ચનૂાનુ ંસફેદરૂપ કાયF શું થયુ?ં  એ
ચનૂાની પયાFય સફેદ થઇ એ વિનશ્ચયથી તને ુ ંકાયF હોવા છતા ંપણ જેની નજર ચનૂા ઉ૫ર નથી પણ
જેની નજર ભીંત ઉપર છે. તો કહે છે કે શે્વત કરનારી ખડી, સફેદ કરનારી ખડી. શે્વત કરાવાયોગ્ય જે
ભીંત આટિદ પરદ્રવ્ય તેની છે કે નથી?  ચનૂો ભીંતનો છે કે નથી?  ભીંતને ચનૂો સફેદ કરે છે એમ
વ્યવહારી જીવોને ઉપ1ક દષ્ટિષ્ટથી જોતા ંતનેે એમ ભાસે છે અને વાણીનો વ્યવહાર પણ તેવો કરવામાં
આવે છે. કા1 સ9ુી ભીંત કાળીમસ હતી ૧૨ ૧૨ મરિહનાથી વ્હાઇટવોશ કરાયો નથી. કેમકે મોંઘારત
બહુ છે.  બે ત્રણ વષF થઇ ગયા હતા.  એટ1ે આ વખતે વ્હાઇટવોશ કરાવ્યો.  ભીંત કા1 સ9ુી કાળી
દેખાતી હતી પણ આજે, આહાહા!  આ ભીંત તો જો! એકદમ ભીંત સફેદ થઇ ગઇ. જો જો દષ્ટિષ્ટ ફરી
ગઇ. આહાહા! વિનવિમત્ત ઉપર દષ્ટિષ્ટ ગઇ. ઉપાદાન 1ક્ષમાથંી છૂટી ગયુ.ં દષ્ટાતં સમજવુ ંપણ કઠણ પડે.

મમુકુ્ષ ુ:- ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન તો સમયે સમયે થાય છે.
ઉત્તર :- ના ના, ભીંતનુ ંજ્ઞાન પણ ખોટંુ અને ખડીનુ ંપણ જ્ઞાન ખોટંુ. બેમાથંી કોઇનુ ંજ્ઞાન સાચું

નથી. વિનશ્ચય પણ ખોટો અને વ્યવહાર પણ ખોટો. કેમકે ભીંત સફેદ છે એમ કહે છે, તો ખરેખર ચનૂો
સફેદ છે. એક. એટ1ે ભીંત સફેદ છે એ ખોટંુ પડયુ.ં હવે ભીંત તો કાળી હતી અને કહ ેછે કે ભીંત સફેદ
છે તો ભીંત સબં9ંીનુ ંજ્ઞાન પણ ખોટંુ.  વિનશ્ચય પણ ખોટો અને વ્યવહાર પણ ખોટો.  પચાસ ટકા તો
સાચુ ંકહો? એક ટકો પણ સાચુ ંનથી. સમજાય છે?

કહ ેછે કે ભીંતને તેણે જોઇ અને ભીંતને જોતા ંએ ચનૂાનો એક સફેદ ભાવ ભ1ૂી ગયો. અને ભીંત
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કાળી હતી તે પણ ભ1ૂી ગયો.  આહાહા!  ભીંત સફેદ તો ભીંત સબં9ંીનુ ંજ્ઞાન પણ ખોટંુ અને ચનૂા
સબં9ંે જ્ઞાન પણ તને ુ ંખોટંુ.  વિનશ્ચય સાચો હોય તો વ્યવહાર સાચો હોય. જેનો વિનશ્ચય સાચો ન હોય
તેનો વ્યવહાર પણ સાચો ન હોય. પણ ભીંત સફેદ થઇ છે એ તો સાચી વાત છે. ભીંત સફેદ થતી જ
નથી.  ચનૂો સફેદ છે.  ચનૂો ભીંતને અડયો જ નથી.  એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને સ્પશF કરત ુ ંનથી.  પગ
જમીનને અડતો નથી. આ માથાને આ ટોપી અડતી નથી. માથાને આ9ારે ટોપી નથી. ટોપી ટોપીના
આ9ારે છે અને માથુ ંમાથાને આ9ારે છે.

કહે છે કે સાભંળ ભાઇ! આ શદુ્ધાત્માની વાત અને આ શદુ્ધાત્માનો અનભુવ કેમ થાય એ બે વાત
સમજવા જેવી છે. બીજી વાત તને ન આવડે તો કાઇં જરૂર નથી. પણ આ વાત સમજવા જેવી છે. એક
વાર ગરુુદેવે દષ્ટાતં આ�યુ ંહત ુ.ં કે ગગંાનદીનો રિકનારો તમેા ંવહાણમા ંબેસીને બ9ા સામે રિકનારે જાય.
તો વહાણ તો આમ ભાગેં1-તટેૂ1 હત ુ.ં અને બ9ા સસ્તા ભાડામા ંબેઠા હતા. બીજે ઠેકાણે પાચં રૂવિપયા
હતા અને આ કહ ેએક રૂવિપયો એક રૂવિપયો આવો આવો. બ9ાય બેઠા. તેમા ંએક કાશીના ભણે1ા ંપરંિડત
પણ બેઠા. તેમા ંઅ9વHચે બરાબર વાવાઝોડું આવ્યુ.ં તેમા ંપરંિડતજી ઓ1ા ચ1ાવવાવાળાને પછેૂ છે કે
તને આવડે છે?  આ શીખ્યો છો?  સસં્કૃત આવડે છે?  માગ9ી આવડે છે?  વ્યાકરણ આવડે છે?  કહે
ભાઇસાહબે! મને કાઇં નથી આવડત ુ ંમને કાઇં નથી આવડત ુ.ં ના પાડયા કરે. એમા ંવાવાઝોડું આવ્યું
તો પરંિડતજીને ઓ1ો પછેૂ છે, સાભંળો! તમને તરતા ંઆવડે છે? તો કહે કે ના, તરતા ંનથી આવડત ુ.ં
તો તો હમણા ંનદીમા ંરામ બો1ો રામ થઇ જાશે. બધુ ંતમે શીખ્યા પણ તરવુ ંકેમ એ શીખ્યા નહીં.

એમ વિવદ્યા ને  બધુ ભણી ગયો પણ આત્માનું સ્વરૂપ શું છે  (એ શીખ્યો નહીં).  આહાહા!  એ
પ્રથમમાં પ્રથમ શીખવા જેવુ,ં  સાભંળવા જેવુ,ં  સમજવા જેવુ ંચચFવા જેવુ.ં  ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એ
પહ1ેામાં પહલે ુ ંશીખવા જેવુ ંછે.  એ શીખ્યો નહીં.  બધુ ંબી.એ. એ1.એ1.બી.  થયો અને સી.એ. પણ
થઇ ગયો અને અમેરિરકા જઇને ભણ્યો પણ શદુ્ધાત્માનુ ંસ્વરૂપ શુ ંતે જાણ્યુ ંનહીં.  આહાહા! તો મનષુ્ય
ગવિત પરૂી થઇને કયા ંફેંકાઇ જશે! ગરુુદેવ ફરમાવતા હતા કે વૈરાગ્ય આવતો હતો તેમનો. અરે! જેવી
રીતે મોટંુ જબર જસ્ત વાવાઝોડુ ંઆવે એમા ંએક નાન ુ ંતણખલુ ંહોય એ ઊડે, પવન આવે ને ઊડે પણ
એ તણખલું કયાં જઇને  પડશે  તેની  કોઇને  કાઇં  ખબર નથી.  એમ શદુ્ધાત્માનો  અનભુવ ન કયr,
આત્માને જાણ્યો નહીં. તો તારો આત્મા કયાં ફેંકાઇ જશે,  ગોત્યો જડશે નહીં.  ક્યાયં ગોત્યો નહીં મળે,
એવી રીતે કયાયં ફેંકાઇ જશે. આહાહા!

શદુ્ધાત્માનુ ંસ્વરૂપ શુ ંછે એ સમજવા જેવુ ંછે અને તેનો અનભુવ કેમ થાય એ સમજવા જેવુ ંછે. બે
જ વાત સમજવા  જેવી  છે.  અનભુવ અને  અનભુવનો  વિવષય.  અનભુવ અને  અનભુવનો  વિવષય,
અનભુવનો વિવષય પહ1ેો શીખવો અને પછી અનભુવ કેમ થાય. નબંર બે. અહીંયા ંનબંર બેની વાત
ચા1ે છે.  એક નબંરમાં તો આવી ગયો.  દ્રવ્યનો વિનશ્ચય તો એણે ખ્યા1માં 1ી9ો છે.  એવા આત્માને
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આત્માનો અનભુવ કેમ થાય તેની કળા અને વિવવિ9 આમા ંબતાવતા ચનૂાનુ ંદષ્ટાતં આપે છે કે ભાઇ!
શ્વતે કરાવાયોગ્ય ભીંત આરિદ પર દ્રવ્ય તનેી છે કે નથી? આહાહા! ચનૂો ભીંતનો છે કે નથી? ચનૂો

છે તે ભીંતનો છે કે નથી? જો ભીંતનો છે એટ1ે ભીંત સફેદ થઇ ગઇ એમ તારા ખ્યા1મા ંજો આવ્યુ,ં
તો પહ1ેા ંકા1ે ત ુ ંએમ કહતેો હતો કે ડબ્બામા ંચનૂો છે. આજે ત ુ ંકહશે કે ભીંત સફેદ થઇ ગઇ તો ચનૂો
ગાયબ થઇ ગયો. તારી દષ્ટિષ્ટમા ંચનૂો રહ્યો નહીં. કા1ે ચનૂો અને ભીંત બેય દેખાતા હતા. આજે તને
ચનૂો દેખાતો નથી. અને ભીંત કેવી છે એ પણ દેખાતી નથી. પણ ભીંતનુ ંસ્વરૂપ પણ વિવપરીત અને
ચનૂાનુ ંસ્વરૂપ પણ વિવપરીત (દેખાય છે) એક વિવપરીત તો બધુ ંવિવપરીત. આહાહા!

કહ ેછે કે જો એ ખડી છે તે ભીંતને સફેદ કરે તો ચનૂો ભીંતનો છે કે નહીં? એવો પ્રશ્ન પોતે ઉઠાવે
છે.  ચનૂો છે તે ભીંતનો છે કે નથી?  એમ તે બને્નનો તાત્ત્વિત્ત્વક  (પારમામિથfક)  સબંધં,  આહાહા!  પહ1ેો
વિનવિમત્ત-નૈવિમવિત્તક સબં9ં નહીં વિવચારતો.  પહ1ેો તાચ્છિત્ત્વક પથૃક બનંેના સ્વભાવથી જુદંુ જુદંુ વિવચાર.
એમ તે બને્નનો તાત્ત્વિત્ત્વક (પારમામિથfક) સબંધં, વ્યવહારથી જોઇશ તો ચનૂો હાથમા ંનહીં આવે. વિનશ્ચયથી
જોઇશ તો ચનૂો હાથમાં આવશે.  એને વિનવિમત્ત-નૈવિમવિત્તક સબં9ંથી જોઇશ તો ચનૂો ગાયબ થઇ જશે.
આહાહા!

તાચ્છિત્ત્વક-પારમાવિથÊક બે તત્વ હમંેશા ત્રણેકાળ લિભન્ન લિભન્ન છે. ચનૂો એ લિભન્ન ને ભીંત પણ લિભન્ન.
ડબ્બામા ંહોય તો પણ ભીંતથી લિભન્ન ને ભીંતને ચોંટયો હોય તો પણ લિભન્ન. ડબ્બામા ંહોય ત્યારે તો લિભન્ન
બ9ા કહે પણ ભીંતમાં 1ાગે જ્યારે ત્યારે 1ોકોને ભીંત સફેદ 1ાગે છે. જ્ઞાનીને ચનૂો સફેદ 1ાગે છે.
ભીંત તો જેવી છે તવેી છે........ એમ તે  બન્નેનો આહાહા! જ્ઞાન ને જે્ઞયનો તાત્મિત્વક સબં9ં વિવચાર એમ
ત્યા ંસ9ુી 1ઇ જવુ ંછે.

એમ બને્નનો તાત્ત્વિત્ત્વક (પારમામિથfક)  સબંધં અહીં મિવચારવામાં આવે છે.  વ્યવહારનયથી તેં જોયું
અનતંવાર.  અને વ્યવહારથી જોતાં ભીંત સફેદ થઇ છે એવી તને ભ્રાવંિત થઇ.  હતો ચનૂો સફેદ અને
ભાસ્યુ ંભીંત સફેદ.  આહાહા!  એ વ્યવહારની દષ્ટિષ્ટથી જોતાં વિનશ્ચય હાથમાથંી ગાયબ થઇ જાય છે.
જણાય છે જ્ઞાન અને ભાસે છે જે્ઞય જણાય એ જ્ઞાન હાથમાથંી ગય ુ.ં એ અજ્ઞાની થઇ ગયો. એમ આવશે
આસ્તે આસ્તે આહાહા!  વ્યવહારે  (ભીંત) તો સફેદ ખરી કે નહીં  ? પણ વ્યવહારે એટ1ે શુ?ં  ચનૂાએ
વિનશ્ચયે ભીંતને સફેદ ન કરી તો કાઇં નહીં. પણ વ્યવહારે સફેદ કરી કે નહીં?

વ્યવહારે સફેદ કરી એટ1ે શુ?ં આહાહા! એનુ ંજ માત્ર વિવચારવાનુ ંછે. એમા ંજ વિવચારવાનુ ંછે.
કેમકે વ્યવહારનય એમ કહે છે કે ચનૂાએ ભીંતને સફેદ કરી.  એ કથન અસત્યાથF અને અભતૂાથF છે.
આહાહા! એમ ત ુ ંજાણજે. વિનશ્ચયનય વડે જે વિનરૂપણ કયુÎ હોય તેને યથાથF છે એમ જાણી તને ુ ંશ્રઘ્9ાન
કરજે અને વ્યવહારનય વડે જે વિનરૂપણ કયુÎ હોય તેને અસત્યાથF છે એમ જાણી તેન ુ ંશ્રઘ્9ાન છોડી
દેજે. ભીંત સફેદ ન થાય. વિનશ્ચયે કે વ્યવહારે. અરે! મળૂ વિનશ્ચય અને વ્યવહાર બધુ ંઅંદરમા ંછે. બધું
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અંદરમા ંછે.
ચનૂો સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે વ્યવહાર છે. અને ભીંત સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે અજ્ઞાન છે. શુ ંકહ્ય?ુ

ચનૂો સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે વ્યવહાર છે અને ચનૂો તો ચનૂો જ છે એમ કહવે ુ ંતે વિનશ્ચય છે. પણ ચનૂો
સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે વ્યવહાર અને ભીંત સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે વિનશ્ચય પણ નહીં અને વ્યવહાર પણ
નહીં. તે અજ્ઞાન છે. આ 1ોકો બ9ા કહે છે એ જૂઠ્ઠું છે? સાવ જૂઠ્ઠુ.ં પચાસ ટકા? સો એ સો ટકા. કોઇ
કાળે કોઇ ભીંત અત્યાર સ9ુી સફેદ થઇ નથી અને ચનૂાએ સફેદપણુ ંછોડયુ ંનથી. ચનૂો ડબ્બામા ંરહે
તોપણ સફેદ અને ભીંતમાં 1ાગે તોપણ સફેદ. પોતાના સ્વભાવને વસ્ત ુછોડે નહીં અને પરભાવરૂપે
થાય નહીં. આહાહા! આ તો કોઇ ગાથા છે? ઊંચામા ંઊંચી ગાથા છે.

આત્માનો  અનભુવ  કેમ  થાય  તનેી  કળા  ને  વિવવિ9  આમાં  આચાયF  ભગવાન  કરુણા  કરીને
લિબનઅનભુવી જીવોને પણ આત્મદશFન કેમ થાય? સમ્યગ્દશFન કેમ થાય? તેની આ ગાથા છે. શુ ંકહ્યુ?ં
9ન્ના1ા1જી!  એ ચનૂો સફેદ છે એમ કહવે ુ ંતે વ્યવહાર અને ચનૂો તો ચનૂો જ છે એમ જાણવુ ંતે
વિનશ્ચય.  અને ભીંત સફેદ છે એમ કહવે ું ને જાણવું તે વિનશ્ચય પણ નથી અને વ્યવહાર પણ નથી.
વિનશ્ચય-વ્યવહાર ન હોય તો અજ્ઞાન થાય. શુ ંકહ્યુ?ં તો અજ્ઞાન ઊભુ ંથાય. તેનો તાચ્છિત્ત્વક સબં9ં એમ
ચા1ે છે વાત. આ તાચ્છિત્ત્વક સબં9ં કહ્યો.

તાચ્છિત્ત્વક સબં9ં અહીં વિવચારવામા ંઆવે છે. જો ખડી એટ1ે ચનૂો, ચા1ો વિવચારીએ આપણે. આ
બાબતમાં આપણે વિવચારીએ કે આમાં ખરેખર શુ ંછે?  ચનૂો સફેદ છે કે ભીંત સફેદ છે?  ચા1ો સામે
બેસીને આપણે વિવચારીએ, ચચાF કરીએ એમ. શ્રોતાઓને સાથે રાખીને એને કાઇં વિવચાર કરવાનો નથી.
શ્રોતાઓને ઊભા રાખે છે કે ચા1ો બેસો આપણે ચચાF કરીએ. 

This pravachan continues in 004a.
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