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પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર ગાથા - ૩૫૬ થી ૩૬૫

સેટીકાની ગાથા 
તા:- ૧૭-૮-૮૭, પ્રવચન નં:- ૪ a

 

(This pravachan continues from Pravachan 3)

શ્રોતાઓને સાથે  રાખીને, એને  કાંઇ વિ2ચાર કર2ાનો નથી.  શ્રોતાઓને ઊભા રાખે  છે કે 

ચાલો બેસો,  આપણે ચચા< કરીએ.  ચૂનો સફેદ છે કે ભીતં સફેદ છે?  આપણે વિ2ચારીએ.  આહાહા! 

જીતુભાઇ!  આપણે સાથે બેસીને વિ2ચારીએ.  એ2ું  છે  કે ઊભા રાખેને તો સાંભળ2ા તો બેસે. 'તંુ 

ખોટો છો,  ભીતં સફેદ નથી’  (જો એમ કહીએ) તો ઓલો ભાગી જાય.  તો ભાગી જાય એ પણ 

જ્ઞાનીને પોસાય નહી ંઅને ખોટંુ માને એ પણ પોસાય નહી.ં સાચું માને એ પોસાય. તો સાંભળે તો 

સાચું માને. કોઇક તો પકડશે ને, બધા ન પકડે તો કાંઇ નહી.ં 

વિ2ચારીએ..,  એમ કહે છે. 'અહી ંવિવચારવામાં  આવે છે:-...’,  વિ2ચાર2ામાં  આ2ે છે. 'જો 

ખડી...’ એટલે ચનૂો, 'ભીતં-આવિદ પરદ્રવ્યની હોય તો...’, એટલે ભીતં સફેદ થઇ ગઇ હોય તો 'શંુ 

થાય…’, એ આપણે વિ2ચારીએ. કારણ કે તંુ કહે છે કે ભીતં સફેદ થઇ ગઇ છે. 'તંુ ખોટો છો'- એમ 

એમણે ન કહ્યું. બેસ, વિ2ચારીએ આપણે. વિ2ચારીએ, બેય પરસ્પર વિ2ચાર કરીએ. પછી છે2ટે તમને 

વ્યાજબી લાગે તો અમારી 2ાત સાચી માનજ.ે વિ2ચારીએ. આહાહા! 

જ્ઞાની કોઇનો વિતરસ્કાર ન કર.ે  કહેશે  આગળ.  જ્ઞાની તો ભાઇ,  આહા!  એ તો કરુણાના 

સાગર. કરોડપવિત આવ્યા હોય તેને ન કહે કે ક્યાંથી આવ્યા ને શું? પણ મેલોઘલેો કપડા2ાળો કોઇ 

હોય,  થાકેલો હોય,  વિહંદીભાષી ભાઈ પાંચસો વિકલોમીટરથી આવ્યો હોય,  મેલોઘેલો એકદમ,  દાઢી 

રાખલેી હોય. આ2ે દશ<ન કર2ા, "ભાઇ!" એમ પે્રમથી (કહે) "ભાઇ! ક્યાંથી આ2ો છો?” ત્યાં તો તેનો 

થાક ઉતરી જાય. (એને એમ થાય કે) 'આહા! આ2ા મહાપુરુષ! અમે તો જાણતા (ન) હતા કે આ કેમ 

હશે ને,  દશ<ન કર2ા જાશું  તો રજા લે2ી પડતી હશે ને?  આ શું  હશે?  આ તો જટેલી અમે 2ાત 

સાંભળી એ બધી ખોટી!  આ મહાપુરુષ તો કહે છે કે,  ભાઇ....!  કયાંથી આ2ો છો?’  ત્યાં તો એને 

સ2ાશેર લોહી ચડી જાય. આપણી ગુજરાતી ભાષામાં. 'કે આ ગામથી અમે આ2ીએ છીએ.’ 'બપોર ે

ત્રણથી  ચાર  વ્યાખ્યાન  છે  હો!  સાંભળજો.’  2ાહ!  આ2કાર  આપ્યો.  આ2નારને  મુમુક્ષુ  જી2ને 

આ2કાર આપ્યો.  કેમકે બધા આત્મા ભગ2ાન છે.  આહાહા!  કોઇને પયા<યથી ન જો.  સ્ત્રી નથી ને 

પુરુષ પણ નથી.  કોઇ ધન2ાન નથી અને કોઇ ગરીબ પણ નથી.  કોઇ રાજા કે રંક નથી.  બધા 

આત્મા ભગ2ાન છે. સાંભળ2ા માટે આવ્યો છે તો કાઇંક પણ બે શબ્દ લઇને તેને ગામ જશે. ખાલી 

હાથે આવ્યો છે,  ખાલી મુઠ્ઠીએ આવ્યો છે અને ભરી મુઠ્ઠીએ જશે.  જન્મે ત્યાર,ે  આહાહા!  આવ્યો 

હતો ખાલી મુઠ્ઠીએ, ખાલી હાથે અને કાંઇક પણ તત્ત્2 લઇને જશે.

માટે આચાય<ભગ2ાન કહે છે ચાલો વિ2ચારીએ,  બેસો.  બેસાડે છે હ2ે તેને.  અજ્ઞાની જી2ને 
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બેસાડે  છે.  ચાલો  વિ2ચારીએ.  જો  ખડી,  તને  એમ લાગે  છે  કે  ભીતં  સફેદ  થઇ ગઇ,  તો  ચાલો 

વિ2ચારીએ. 'જો ખડી ભીતં-આવિદ પરદ્રવ્યની હોય તો શંુ થાય તે પ્રથમ વિવચારીએ: ‘જનંુે જ ે

હોય તે તે જ હોય,...'  મહાવિસદ્ધાંત.  આહાહા!  ‘જનંુે જે હોય તે તે જ  હોય…'. જમેકે સફેદપણું 

ચનૂાનું હો2ાથી સફેદપણું તે ચૂનો જ છે. ખટાશ લીબંુની હો2ાથી ખટાશ તે લીબંુ જ છે. કે દાળ છે? 

દાળમાં પડેલું લીબંુ,  દાળમાં પડેલું લીબંુ.  જ ે ખટાશ છે તે દાળની છે કે લીબંુની છે? સાચું બોલજો 

બધા.  દાળ ખાટી નથી?  ના.  દાળ ખાટી નથી તો ભીતં સફેદ નથી.  તો જ્ઞાન પરને જાણતંુ નથી. 

આહાહા! ત્યાં બધાને લઇ જા2ા છે. કહે2ાય દાળ ખાટી, પણ ખરખેર દાળ ખાટી નથી, શાક ખાટંુ 

નથી, લીબંુ ખાટંુ છે.

‘જનંુે જ ેહોય તે તે જ હોય,...'  મહાવિસદ્ધાંત! આહાહા! ગળપણ ગોળનું હો2ાથી,  થ2ાથી 

નહી,ં હો2ાથી. ગળપણ ગોળનું હો2ાથી, થ2ાથી નહી,ં હો2ાથી. ગળપણ તે ગોળ જ છે. ગળપણ તે 

ગોળ જ છે.  હ2ે ગળપણ તો એક તેનો અસાધારણ ગુણ હતો. પણ ગુણ ઉપરથી ગુણી ઉપર લઇ 

ગયા.  ગળપણ ગોળનું  હો2ાથી,  ગળપણ તે ગોળ જ છે.  ગળપણ ઉપરથી ગોળ ઉપર લઇ ગયા. 

ગળપણ ઉપરથી (ગોળ ઉપર લઇ ગયા). એમ આત્માનું જ્ઞાન હો2ાથી, આત્માનું જ્ઞાન થ2ાથી નહી.ં 

આત્માનું  જ્ઞાન હો2ાથી બધા આત્માને  આત્માનું  જ્ઞાન થાય છે.  બધા આત્માઓને 2ત<માનમાં, 

કૂતરા,  વિબલાડાઓને,  એકેવિન્wય,  બે ઇવિન્wયને,  વિનગોદના જી2ને જ ેજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે,  તે જે્ઞયનું 

નથી પણ જ્ઞાયકનું છે, આત્માનું છે. ‘જનંુે જ ેહોય તે તે જ હોય...' મહાવિસદ્ધાંત!

હ2ે ‘જનંુે જ ેહોય તે તે જ હોય...' કોઇ સાકરનું wષ્ટાંત લ્યે, લીબંુનું wષ્ટાંત લ્યે. wષ્ટાંત પણ 

આત્માનો આપે છે. wષ્ટાંત પણ આત્મા (સમજ2ા માટે છે). જમે કે લીબંુ ને ગોળ છે ને એ તો ક્ષવિણક 

પયા<ય છે.  એ તો મૂળ wવ્ય નથી.  એટલે એ તો ફરી જાય.  ગોળ હોય એ અફીણ થઇ જાય અને 

અફીણ હોય તે ગોળ થઇ જાય.  બાકી ગોળ અને અફીણ એ તો પયા<યાવિથ<ક નયનો વિ2ષય છે. 

અહીયંાં  તો  કહે  છે  કે  wષ્ટાંતમાં  એમ આપે  છે  કે...  સમજા22ો છે આત્મા અને  wષ્ટાંત આપે  છે 

આત્માનું.  પણ સમજા22ો છે આત્મા તો wષ્ટાંત આત્માનું કે2ી રીતે?  કહે છે કે તને સમજાશે.  તને 

સમજાશે.

'જમે...’,  જમે  એટલે  wષ્ટાંત.  'જમે  આત્માનંુ  જ્ઞાન  હોવાથી...’,  જ્ઞાન  થ2ાથી  નહી.ં 

આહાહા! આત્મા જ્ઞાનમય છે. અને આત્મામાં આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થયા જ કર ેછે. અને પ્રગટ થયેલું 

જ્ઞાન આત્માને પ્રવિસદ્ધ કયા< કર ેછે. આત્મામાંથી આત્માનું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાન આત્માની 

સાથે  તન્મય છે.  તેથી એ જ્ઞાન આત્માને  પ્રવિસદ્ધ કરતંુ  ઉદયરૂપ થાય છે.  માટે  કહે છે  કે  'જમે 

આત્માનંુ જ્ઞાન હોવાથી...’, આત્માનો પૈસો છે ને આત્માનો દેહ છે? શરીર છે? આ મકાન, આ ન2ું 

બનાવ્યંુ તે મીઠાભાઇનું મકાન છે? આહાહા! એ તો પદ્ુ ગલનું છે.  એ કયાં તેનું છે. 'જમે આત્માનંુ 

જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા છે.’ એ પયા<ય છે કે wવ્ય છે? અહીયંાં જ્ઞાન એટલે વિત્રકાળી ન લે2ો. 

પણ આત્માનું જ્ઞાન હો2ાથી, જ ેપ્રગટ થતંુ જ્ઞાન જનેે લક્ષણ કહે2ામાં આ2ે તે આત્માનું છે.  જ્ઞાન 

શાસ્ત્રનું ન હોય. જ્ઞાન પ્રવિતમાજીનું ન થાય. પ્રવિતમાજીનું જ્ઞાન જ ન થાય. જ્ઞાન તો આત્માનું જ થાય 

છે. પણ પ્રવિતમાજી વિનવિમત્ત દેખીને પ્રવિતમાજીનું જ્ઞાન થયંુ, એમ વ્ય2હાર કર2ામાં આ2ે છે. તો ચાલો 
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વિ2ચારીએ, કે જ્ઞાન પ્રવિતમાજીનું થયંુ છે કે આત્માનું? બોલો.

હેં? આ શું? હંુ રોજ દશ<ન કર2ા જા2 છંુ તો પ્રવિતમાજી તો મને જણાય છે. આહા! એ તારી 

થોડીક ભૂલ છે. થાય છે વિનજ પ્રવિતમાનું જ્ઞાન અને ભાસે છે તેનું જ્ઞાન. આહાહા! સમજ2ા જ2ેી 2ાત 

છે. સમજાય એ2ી છે. સમજશે માટે શાસ્ત્ર લખ્યંુ છે કે નહી ંસમજ ેમાટે? ભલે થોડા સમજ.ે એનું કાઇં 

નહી.ં  પણ સમજશે માટે શાસ્ત્ર લખાણા ને?  કે કોઇ નહી ંસમજ ેમાટે શાસ્ત્રો લખી નાખ્યા?  જરા 

સૂક્ષ્મ તો છે. વિ2ષય થોડો સૂક્ષ્મ તો છે. પણ અહીયંાં તત્ત્2ની રુવિચ2ાળા જી2ો છે એટલે સમજાશે. ન 

સમજાય એ2ું કાંઇ નથી.

'જમે આત્માનંુ જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે.’ એ પયા<ય નથી. જ્ઞાન તે આત્મા જ 

છે, અભેદ કરી નાખ્યંુ. અભેદનયે તે પયા<યને આત્મા કહે2ાય. ભેદનયે પયા<ય છે. પણ પયા<ય દેખાય 

છે ત્યાં સુધી આત્મા નહી ંદેખાય. જે્ઞય દેખાય ત્યાં સુધી તો આત્મા ન દેખાય. પણ પયા<ય જણાશે 

ત્યાં સુધી જાણનારો નહી ંજણાય. અને જયાં જાણનારો જણાશે ત્યાં પયા<ય નહી ંદેખાય. તે પયા<ય 

પોતે આત્મા થઇ જાય છે. અનુભૂવિત પોતે આત્મા થઇ જાય છે. શ્રુતજ્ઞાન આત્મા થાય છે. ધીમે ધીમે 

આપણે લેશું તો સમજાશે. બાકી એમાં કાંઇ નહી.ં ન સમજાય એ તો કાઢી નાખ2ું. ન સમજાય એ તો 

કાઢી નાખ2ું. આત્માને ન સમજાય તો કોને સમજાય. જમે આત્માનું જ્ઞાન હો2ાથી જ્ઞાન તે આત્મા 

જ છે.  આ પયા<યની 2ાત કરે છે.  ગુણની 2ાત નથી.  ગુણની 2ાત કરી,  ગુણને આત્મા કહે2ો એ 

દૃવિષ્ટના વિ2ષયમાં અભેદ કરીને આત્મા કહ્યો. એ જ્ઞાન-લક્ષણ લઇ લીધું.

અહીયંાં તો પયા<ય જ્ઞાયકને જાણે છે માટે પયા<ય તે આત્મા છે, જ્ઞાયક થઇ જાય છે. પયા<ય 

રહેતી નથી. આહાહા! 'જમે આત્માનંુ જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. (-જુદંુ દ્રવ્ય નથી);' 

લ્યો! જ્ઞાન અને આત્મા જુદા નથી. જમે સફેદ અને ચૂનો, એ બે 2સ્તુ છે કે એક? એક જ 2સ્તુ છે. 

સફેદ કહો કે ચનૂો કહો, બેય એક જ 2સ્તુ છે. ગુણભેદથી તેને સફેદ કહે2ાય અને અભેદથી તેને ચૂનો 

કહે2ામાં આ2ે. એમ ગુણભેદથી જ ેજ્ઞાનની પયા<ય આત્માને પ્રવિસદ્ધ કર ેછે, તેને જ્ઞાનની પયા<ય પણ 

કહે2ાય અને અભેદથી તેને આત્મા કહે2ાય. આહાહા!

એ જ્ઞાનની પયા<ય જણાય છે તે વ્ય2હાર છે અને એ જ્ઞાનની પયા<યમાં પરપદાથ< જણાય છે 

તે અજ્ઞાન છે.  હાય!  હાય!  વ્ય2હાર ગયો અમારો?  કહે તારો વ્ય2હાર હોય નહી ં તને.  આહાહા! 

મહાઅપૂ2< સમયસાર શાસ્ત્ર છે.  એ2ી કોઇ અલૌવિકક પળે આ શાસ્ત્ર લખાઇ ગયંુ છે,  કે જ ેઆજ 

સુધીમાં ઘણા જી2ોને સમ્યગ્દશ<નમાં મુખ્યપણે વિનવિમત્ત થયંુ છે.  પજૂ્ય ગુરુદે2ને આ શાસ્ત્ર વિનવિમત્ત 

થયંુ  એ  તો  આપણે  બધા  જાણીએ  છીએ.  પણ  પૂ2�  ટોડરમલજી  સાહેબ,  રાજમલજી, 

બનારસીદાસજી,  દીપચંદજી,  ઘણા  ઘણા  વિ2દ્વાનો,  જ્ઞાનીઓ થઇ ગયા,  તેમને  સમયસાર  શાસ્ત્ર 

વિનવિમત્ત થયંુ છે.  કોઇ અવિતશય છે.  આ શાસ્ત્રમાં કોઇ અવિતશય છે.  હે ગં્રથાવિધરાજ! તારામાં ભા2ો 

બ્રહ્માંડના ભયા<. આહાહા! ગં્રથાવિધરાજ, ગં્રથ નહી ંપણ ગં્રથનો અવિધપવિત. આહાહા! હે ગં્રથાવિધરાજ! 

તારામાં ભા2ો બ્રહ્માંડના ભયા<.  અને મારામાં પણ ભા2ો બ્રહ્માંડના ભયા<,  એમ તેં બતાવ્યંુ અને મેં 

જાણ્યંુ, તો મારામાં પણ ભા2ો બ્રહ્માંડના છે, એમ અનુભ2માં આવ્યંુ. આહાહા!

'જમે આત્માનંુ જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે...’  પયા<ય નથી. સફેદ છે તે ચનૂો જ 
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છે. સફેદ છે એ તેની પયા<ય છે, એમ કહે2ું તે વ્ય2હાર છે. પણ એ વ્ય2હાર પણ અભૂતાથ< (છે). એને 

પણ અભેદ કરીને ચૂનો તો ચનૂો જ છે. જુદંુ wવ્ય નથી. wવ્ય અને પયા<ય એક છે, એક સત્તા. wવ્યથી 

પયા<ય જુદી નથી. દૃવિષ્ટ અપેક્ષાએ વિભન્ન અને જ્ઞાન અપેક્ષાએ અવિભન્ન. આ સ્યાદ્વાદ છે, આ અનેકાંત 

છે. આહા!

'આવો તાવિOવક  સંબધં…’,  લ્યો!  આ2ો તાવિત્ત્2ક સબંંધ.  જનેું  જ ેહોય તે તે જ હોય.  જમે 

જ્ઞાન આત્માનું  હો2ાથી  જ્ઞાન તે  આત્મા જ છે,  એ એનો તાવિત્ત્2ક સંબધં.  અંદરનો  સબંંધ  તેને 

તાવિત્ત્2ક સંબંધ કહે2ામાં આ2ે છે. બહારની સાથે સંબધં કય�, એ વ્ય2હાર પણ નથી પણ અજ્ઞાન 

છે. વિનશ્ચય જાણ્યા પછી વ્ય2હાર આ2ે, એ પછીની 2ાત છે. આહાહા!

'આવો  તાવિOવક  સંબધં  જીવતં  (અથાSત્  વિવદ્યમાન)  હોવાથી...,’  વિ2દ્યમાન  હો2ાથી 

અનાવિદઅનંત. આ સંબંધ છૂટતો જ નથી. આત્માનું જ્ઞાન કદી આત્માથી જુદંુ પડી શકતંુ નથી. અને 

જ ેજુદંુ પડે છે તે આત્મા નથી.  શરીર જુદંુ પડે છે માટે શરીર આત્મા નહી.ં  કમ< જુદાં પડી જાય છે 

માટે  કમ<  આત્મા નહી.ં  પુણ્ય-પાપના  પવિરણામનો  અભા2 થાય છે  માટે  તે  આત્મા નથી.  પણ 

આત્માનું જ્ઞાન ને આત્મા એ કદી જુદા પડી શકે નહી.ં ચૂનો અને ચૂનાનો સફેદ સ્2ભા2 એ કદી જુદાં 

પડી શકે નહી.ં ભીતં જુદી પડી શકે પણ ચનૂાનો સફેદ ભા2 એ ચૂનાની સાથે તન્મય છે. તેમ આત્મા 

અને આત્માનું જ્ઞાન એ તાદાત્મ્ય છે. તન્મય છે. માટે જ્ઞાન એ આત્માનું છે. 
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