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પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
પ્રશ્નોત્તરી તથા તત્ત્વચચા� 

તા:-૧૭/૮/૮૭, પ્રવચન નં:- ૪ b
 

મુમુકુ્ષ :- જ્ઞાયક જાણનાર એ દષ્ટિ1નો ષ્ટિ3ષય છે.

ઉત્તર  :-  બરાબર અકર્તાા< કહો કે જ્ઞાયક કહો.  એક જ 3ાર્તા છે.  જ્ઞાયક જ ેસ્3ભા3 છે એ 

ષ્ટિAયાથી રષ્ટિહર્તા છે.  કોઇપણ પ્રકારની ષ્ટિAયા જ્ઞાયકર્તાત્ત્3માં  નથી.  પ્રમત્ત-અપ્રમત્તની દશાઓ રે્તામાં 

નથી.  જ્ઞાયકને  જાણનારંુ જે જ્ઞાન એ ષ્ટિAયા  એ પણ જ્ઞાયકમાં  નથી.  એટલે  કે  ખરખેર જ્ઞાનની 

પયા<યનો પણ આત્મા કર્તાા< નથી એ3ો અકર્તાા< જ્ઞાયક છે. એ દષ્ટિ1નો ષ્ટિ3ષય છે.

હ3ે એ3ો અકર્તાા< અને અકારક આત્મા જ્ઞાયક જ ેછે એ જ દષ્ટિ1નો ષ્ટિ3ષય છે. પણ જયાં દષ્ટિ1 

એ અકર્તાા< એ3ા જ્ઞાયકમાં પડે છે, દષ્ટિ1 અને જ્ઞાન. શ્રધ્ધામાં જ્ઞાયક આ3ે છે અપષ્ટિરણામી, ષ્ટિનષ્ટિUAય, 

અકર્તાા<,  ત્યાર ે જ્ઞાન પણ રે્તાને  એ પ્રકારે જાણે છે અને જાણલેાનું  શ્રધ્ધાન પણ થાય છે કે,  હંુ  ર્તાો 

અકારક અ3ેદક છંુ.  કોઇ પષ્ટિરણામનો કરનાર નહી ંને (કોઇ) પષ્ટિરણામનો ભોગ3નાર પણ હંુ નથી. 

એમ  અકર્તાા<,  અભોકર્તાા  રે્તા3ો  આત્માનો  જે ષ્ટિZકાળી  સામાન્ય  એકરૂપ  સ્3ભા3  એ3ો  જ્ઞાયક 

એકરૂપભા3,  ટંકોત્કીણ< એક જ ેજ્ઞાયકભા3 એના ઉપર દષ્ટિ1 પડર્તાાં આત્માને આત્માનો અનુભ3 

થાય છે. અનુભ3માં એમ આવ્યંુ કે હંુ જ્ઞાયક છંુ. પહેલાં અજ્ઞાનદશામાં એમ આ3રંુ્તા હરંુ્તા કે હંુ રાગી 

છંુ.  હ3ે એમ આવ્યંુ કે અર!ે  હંુ ર્તાો જ્ઞાયક છંુ.  એમ દષ્ટિ1 અને જ્ઞાનમાં આત્માનો અનુભ3 થાય છે 

ત્યાર ેએ જ્ઞાયક સામાન્ય અપેક્ષાએ અકર્તાા< હો3ા છર્તાાં ષ્ટિ3શેષ અપેક્ષાએ કર્તાા< થાય છે. એટલે શંુ?

સામાન્ય અપેક્ષાએ અકર્તાા< હો3ા છર્તાાં,  જ્ઞાનની પયા<યનો પણ એ કર્તાા< નથી એ3ું સ્3રૂપ 

હો3ા છર્તાાં જ્ઞાન જયાર ેજ્ઞાયકને જાણે છે ત્યાર ેજ્ઞાયકને જાણ3ારૂપે જ્ઞાન પષ્ટિરણમે છે કે હંુ જ્ઞાયક 

છંુ ત્યાર ેરે્તા આત્મા પોરે્તા પોર્તાાને જાણે છે માટે પોરે્તા કર્તાા< થયો. અકર્તાા< રહ્યો અને કર્તાા< થયો. શું કહ્યું? 

અકર્તાા< ર્તાો Zણેકાળ રહ્યો. અકર્તાા< કર્તાા< બનર્તાો જ નથી.

આત્મા એક છે, રે્તાના પડખા બે છે. એક સામાન્ય અને એક ષ્ટિ3શષે. આ પાયાની 3ાર્તા જયાં 

સુધી જી3ને ખ્યાલમાં  ન આ3ે ત્યાં  સધુી આત્માને આત્માનો અનુભ3 થર્તાો નથી.  હ3ે  સામાન્ય 

પડખેથી 3ાર્તા કરી કે આત્મા Zણેકાળ અકારક અને અ3ેદક છે. રે્તા બંધ-મોક્ષના પષ્ટિરણામનો કર્તાા< 

નથી. એ3ો જ ેભગ3ાન જ્ઞાયક ટંકોત્કીણ< એક આત્મા છે. એ જ્ઞાયક છે, રે્તા હંુ છંુ. જયાં જ્ઞાયક છે ત્યાં 

હંુ  છંુ.  ત્યાં  સમ્યગ્દશ<ન,  જ્ઞાન,  ચાષ્ટિરZરૂપે આત્મા પષ્ટિરણમે છે.  સ3<થા અપષ્ટિરણામી અને સ3<થા 

અકર્તાા< છે એમ નથી.  અકર્તાા< હો3ા છર્તાાં પણ અકર્તાા<ને જાણનાર જ ેજ્ઞાન છે રે્તા જ્ઞાનમાં પષ્ટિરણામ 

થાય છે. ર્તાો એ પષ્ટિરણામ જયાર ેજ્ઞાયકને જાણે છે, ત્યાર ેસામાન્ય અપેક્ષાએ અકર્તાા< રહેર્તાો થકો, રે્તા 

ષ્ટિ3શેષ અપેક્ષાએ પોરે્તા પોર્તાાને જાણ3ારૂપે પષ્ટિરણમે છે માટે કર્તાા< પણ બની જાય છે. 

કર્તાા<  કે3ી રીરે્તા બને છે કે જ ે જાણનારો રે્તા હંુ,  માટે જાણનારો રે્તા કર્તાા<  અને જણાયો પણ 

આત્મા,  માટે આત્મા કમ< થઇ ગયંુ.  પયા<યથી રષ્ટિહર્તા આત્મા અકર્તાા< અને પયા<યથી સષ્ટિહર્તા આત્મા 
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કર્તાા<.  અને  કર્તાા<  અને  અકર્તાા<  બેયના  ષ્ટિ3કલ્પ છૂટે  છે,  ત્યાર ે જમે  છે  રે્તામ  આત્મા પોરે્તા  પોર્તાાને 

જાણ3ારૂપે પષ્ટિરણમે છે. ર્તાો પોરે્તા પોર્તાાને જાણ્યો માટે પોરે્તા કર્તાા<, જ્ઞાયકને જાણ્યો અને જણાયો પણ 

જ્ઞાયક  માટે  જ્ઞાયક  પોરે્તા  આત્માનું  કમ<  થયંુ,  જાણ3ારૂપે  કાય<  થયંુ.  જણાયો  કોણ?  કે  જ્ઞાયક. 

આહાહા!  જ્ઞાયક જ્યારે જણાયો જાણ3ારૂપે  પષ્ટિરણમીને  ર્તાો રે્તાને  કાય<  કહે3ામાં  (આ3ે છે).  કમ< 

એટલે કાય< થયંુ. આહાહા! અકર્તાા< રહ્યો અને કર્તાા< થયો. એ કર્તાા< થયો એટલે કે પોરે્તા પોર્તાાને જાણે છે 

માટે કર્તાા< અને પોરે્તા જ જણાયો માટે પોરે્તા પોર્તાાનું કાય<. એ કર્તાા<-કમ<નું અનન્યપણું થયંુ. આહા! કેમકે 

એ પયા<ય સાપેક્ષ પષ્ટિરણામી દ્રવ્યનું પડખું થયંુ. અપષ્ટિરણામી હો3ા છર્તાાં પષ્ટિરણામી થાય છે કથંષ્ટિચર્્તા . 

કથંષ્ટિચર્્તા  અકર્તાા< અને કથંષ્ટિચર્્તા  કર્તાા< આ3ો સ્યાદ3ાદ્  આત્માનો સ્3ભા3 છે.

હ3ે જયાર ેપોરે્તા પોર્તાાને જાણ3ારૂપે પષ્ટિરણમે છે ત્યાર ેકર્તાા< થયો અને કર્તાા<-કમ<નું અનન્યપણું 

થયંુ ત્યાર ેરે્તાનું નામ ફરી ગયંુ કે એ ને એ જ્ઞાયક રહંુ્ય? એનું એ નામ રહ્યું.  નામ એક અને ભા3 બે 

અંદર.  નામ ર્તાો જ્ઞાયક જ રહ્યું  અપષ્ટિરણામીનું નામ પણ જ્ઞાયક અને જ્ઞાયક જ્ઞાયકને જાણ3ારૂપે 

પષ્ટિરણમી જાય ર્તાોપણ જ્ઞાયક જ છે. બીજો કોઇ નથી. જે્ઞયાકાર અ3સ્થામાં જ્ઞાયકપણે જણાયો રે્તા 

સ્3રૂપ પ્રકાશનની અ3સ્થામાં પણ જ્ઞાયક જ છે. અન્ય કાંઇ નથી. આહાહા!

એ  આખા  ૪૧૫  ગાથાનો  સાર  એ  છઠ્ઠી  ગાથામાં  છે.  અને  છઠ્ઠી  ગાથાનો  સાર  એક 

જ્ઞાયકભા3માં છે. એક જ્ઞાયકને બે ષ્ટિ3ષ્ટિ3ક્ષાથી જાણર્તાાં પછી બે ષ્ટિ3ષ્ટિ3ક્ષાનો નયપક્ષનો ષ્ટિ3કલ્પ છૂટે 

ત્યાર ેજ્ઞાયક ર્તાો જ્ઞાયક જ છે.  આહાહા!  એ3ો આત્માને આત્માનો અનુભ3 થાય છે.  હંુ જ્ઞાયક છંુ 

એમ જ ેશ્રધ્ધામાં આવ્યંુ એ જ્ઞાયક ર્તાો અપષ્ટિરણામી.  અને જ ેજ્ઞાનમાં આવ્યંુ શુદ્ધનયથી એ પણ 

અપષ્ટિરણામી પણ એક બીજો અંશ જ્ઞાનનો પ્રગટ થાય છે પષ્ટિરણામીને જાણનારો. ર્તાો એ જ્ઞાન જાણે 

છે કે પષ્ટિરણામી પણ હંુ અને અપષ્ટિરણામી પણ હંુ.  કથષં્ટિચર્્તા  અપષ્ટિરણામી અને કથંષ્ટિચર્્તા  પષ્ટિરણામી. 

પષ્ટિરણામી એટલે પોરે્તા પોર્તાાને જાણ3ારૂપે પષ્ટિરણમે એ પષ્ટિરણામી, પરને જાણ3ારૂપેની 3ાર્તા નથી. 

આહા!

જો ભાઇ!  પહેલાં  જયારે પરને જાણ3ાનો ષ્ટિનષધે કરશે ને?  ત્યાર ે જાણનારો જણાશે.  અને 

જાણનારો જણાશે પછી પર જણાશે. શું કહ્યું? પહેલાં પોર્તાાના આત્માને જાણ્યા ષ્ટિસ3ાય પરને જાણે 

રે્તાનું નામ અજ્ઞાન અને પોરે્તા પોર્તાાને જાણ3ારૂપે પષ્ટિરણમીને પોર્તાાને જાણે અને પછી પરને જાણે ર્તાો 

વ્ય3હાર. પહેલાં પોર્તાાના સ્3ભા3ને ભૂલી અને જે્ઞયોને જાણ3ામાં રોકાણો એ અજ્ઞાન કહે3ાય. પણ 

એ જે્ઞયથી વ્યા3ૃત્ત થઇને,  અર!ે  મને જે્ઞયો જણાર્તાા નથી.  મને ર્તાો જ્ઞાન જણાય છે અથ3ા જ્ઞાયક 

જણાય છે. એમ જયાં જ્ઞાન અંર્તામુ<ખ થયંુ, જ ેબષ્ટિહ< મુખ હરંુ્તા રે્તામાં ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થરંુ્તા હરંુ્તા રે્તા પર 

જે્ઞયની પ્રષ્ટિસષ્ટિધ્ધ કરરંુ્તા હરંુ્તા.  એ જ્ઞાન ત્યાંથી વ્યા3ૃત્ત થયંુ.  વ્યા3ૃત્ત થયંુ એટલે કે પાછંુ ફયુ~.  વ્યા3ૃત્ત 

એટલે પાછંુ ફયુ~ અને જયાં ઉપયોગ અંદરમાં આવ્યો (ર્તાો)... અર!ે હંુ ર્તાો જાણનાર છંુ. જાણનાર છંુ. 

એ જાણનારમાં ષ્ટિAયા નથી.

એક પ્રશ્ન દે3લાલીમાં  એક મુમુક્ષુ  ભાઇએ કય� હર્તાો કે  જાણનારો  જણાય છે  અથ3ા હંુ 

જાણનાર છંુ એમાં ર્તાો જાણે જ્ઞાનની ષ્ટિAયા3ાળો આત્મા હોય રે્તામ ભાસે છે. ર્તાો ખરખેર શંુ છે? કહ્યું કે 

જાણે છે રે્તા આત્મા નથી અને જણાય છે રે્તા આત્મા છે. એ જ ેજાણનારો આત્મા છે રે્તા જ્ઞાયક છે. અને 
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જ ેજાણે છે રે્તા રે્તાની પયા<ય છે. અને પયા<ય જયાર ેજાણનારાને જાણે ત્યાર ેજાણનારો અને જણાય છે 

રે્તા જુદંુ રહેરંુ્તા નથી. એ અભેદ થઇ જાય છે. રે્તાનું નામ આત્માનો અનુભ3 છે.

પ્રકાશ છે સૂય<નો પ્રકાશ. રે્તામાં પરપદાથ< પ્રષ્ટિર્તાભાસે છે. એમ જયાં સધુી સૂય<ના પ્રકાશ દ્વારા 

એ પૃથ્3ી જણાય છે ત્યાં સધુી રે્તા સૂય< અને સૂય<ના પષ્ટિરણામને જાણર્તાો નથી. અચલજી! પણ અર!ે આ 

પૃથ્3ી-પૃથ્3ી જણાર્તાી નથી.  પૃથ્3ી જનેા દ્વારા પ્રષ્ટિસદ્ધ થાય છે એ મને ર્તાો પ્રકાશ જણાય છે.  અર!ે 

હ3ે ર્તાો પ્રકાશ પણ જણાર્તાો નથી. મને ર્તાો સૂય< જ જણાય છે. ત્યાર ેરે્તાની નજર ઠેઠ સૂય< સધુી જર્તાાં રે્તા 

3ખરે્તા રે્તાને પૃથ્3ી જણાર્તાી નથી. પછી પ્રકાશ અને પ્રકાશકને અભેદ કરીને જાણર્તાા, ષ્ટિનશ્ચય આ3ી 

ગયો પછી હ3ે પ્રકાશ દ્વારા પૃથ્3ી જણાય છે ર્તાો વ્ય3હાર.  પહેલાં  સૂય<ને  જાણ્યા ષ્ટિસ3ાય પૃથ્3ી 

જણાય છે ર્તાો અજ્ઞાન-સૂય<  સંબધંીનું  અજ્ઞાન.  પછી સૂય<ને  જાણે છે રે્તા ષ્ટિનશ્ચય.  અને ષ્ટિનશ્ચયપૂ3<ક 

પૃથ્3ીને પ્રષ્ટિસદ્ધ કર ેછે રે્તાનું નામ વ્ય3હાર.

એમ પહેલાં  જાણ3ાનો ષ્ટિનષધે કરીને  જાણનારને  જાણે ર્તાો સમ્યગ્જ્ઞાન ષ્ટિનશ્ચય અને પછી 

પરને જાણે ર્તાો રે્તાને વ્ય3હાર કહે3ામાં આ3ે છે. પણ પહેલાથંી હંુ પરને જાણું છંુ એ ર્તાો રે્તાનું અજ્ઞાન 

છે,  ભાઇ!  આહા!  આ સેષ્ટિટકામાં  કહેશે કે જ્ઞાયક ર્તાો જ્ઞાયક છે.  એ પષ્ટિરણામી થયો.  પોરે્તા પોર્તાાને 

જાણ્યો  રે્તા  પયા<યનો  ષ્ટિનશ્ચય.  નામ  બદલ્યંુ  નહી.ં  એક ર્તાત્ત્3માં  જ  સ્યાદ્દ3ાદ  છે.  એક આત્મામાં 

સ્યાદ્દ3ાદ  છે.  કથંષ્ટિચર્્તા  અકર્તાા<  અને  કથંષ્ટિચર્્તા  કર્તાા<,  કથંષ્ટિચર્્તા  અભોકર્તાા  અને  કથંષ્ટિચર્્તા  આનંદનો 

ભોકર્તાા પણ આત્મા છે.

એ આનંદને ભોગ3ે છે. આનંદને ભોગ3ે છે ર્તાો અભોકર્તાાપણું કાયમ રહ્યું? ર્તાો કહે, હા... અર!ે 

આત્મા આનંદને  ભોગ3ે  છે  એમ કહો છો અને  આત્મા અભોકર્તાાપણે  રહ્યો છે એ શું?  એ જનૈ 

દશ<નની ખબૂી છે. સામાન્ય પડખું અભોકર્તાાપણે રહેરંુ્તા (અને) ષ્ટિ3શષે પડખામાં એ આનંદને ભોગ3ે 

પણ છે. ભોગ3ે છે અને નથી ભોગ3ર્તાો એ બેય ષ્ટિ3કલ્પ છૂટીને અનુભ3 થાય છે. ત્યાર ેજમે છે રે્તામ 

ષ્ટિચત્ત્સ્3રૂપ જી3 ર્તાો ષ્ટિચત્ત્સ્3રૂપ છે.  કોઇ નયપક્ષ ગ્રહણ કરર્તાો નથી.  3ાર્તા છે ઝીણી.  લોઢા કાપે 

છીણી. આ એ3ી 3ાર્તા છે.

મુમુકુ્ષ :- ...........

ઉત્તર :- હાં, બસ! ખલાસ! પછી ભોગ3ે છે કે નથી ભોગ3ર્તાો એ બેય નયપક્ષના ષ્ટિ3કલ્પથી 

આત્મા ષ્ટિ3રામ પામે છે. અને જમે છે રે્તામ આત્મા પષ્ટિરણમર્તાો જાય છે ને જ્ઞાન રે્તાને જાણે છે કે ભોગ3ે 

છે કે નથી ભોગ3ર્તાો પછી સષ્ટિ3કલ્પદશામાં આ3ીને બીજાને સમજા3ે છે ત્યાર ેનયપક્ષથી સમજા3ે 

છે.  કે  ષ્ટિનશ્ચયથી  અભોકર્તાા  આનંદનો  અને  વ્ય3હારે આનંદનો  ભોકર્તાા  પણ છે.  આહાહા!  એ 

સામાન્ય પડખું આનંદના અભોકર્તાાપણે અને ષ્ટિ3શેષપડખું આનંદને ભોગ3ે છે. એમ જ્ઞાન અભોકર્તાા 

અને ભોકર્તાાને બેયને ષ્ટિ3કલ્પ ષ્ટિ3ના અAમે અર્તાીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનથી જાણે છે.

મુમુકુ્ષ :- અર્તાીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન કે3ી રીરે્તા પ્રગટ થાય?

ઉત્તર :- એ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો ષ્ટિનષધે કર ેત્યાર ેઅને ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો ષ્ટિનષેધ કેમ થાય કે હંુ પરને 

જાણર્તાો નથી ત્યાર.ે

મુમુકુ્ષ :- પરને જાણ3ાનું બંધ કર ેર્તાો શું જણાય?
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ઉત્તર :- પરને જાણ3ાનું બંધ કર ેત્યાર ેઆત્મા જણાય. કેમકે જાણ્યા ષ્ટિ3ના ર્તાો આત્મા રહેર્તાો 

જ નથી. હંુ પરને જાણર્તાો નથી ર્તાો જ્ઞાનનો ષ્ટિ3ષય ર્તાો કાંઇકને કાઇંક થશે. પર(ષ્ટિ3ષય) થર્તાો હર્તાો રે્તાને 

બદલે સ્3(ષ્ટિ3ષય) થઇ જશે.  એ જ્ઞાયક જણાય છે ર્તાો જ્ઞાયક જણાય છે ત્યાર ેશું થાય? અર્તાીષ્ટિન્દ્રય 

આનંદ આ3ે.  અપ3ૂ<,  નહી ંઆ3ેલો એ3ો.  અર્તાીષ્ટિન્દ્રય જ્ઞાનથી આત્મા જણાય અનુભ3ના કાળમાં 

ત્યાર ેરે્તાને અર્તાીષ્ટિન્દ્રય આનંદ આ3ે છે, સુખનો સ્3ાદ. એના ઉપરથી રે્તાને ખબર પડે છે કે સમ્યગ્દશ<ન 

થઇ ગયંુ. કેમકે આત્મા અસંખ્યાર્તાપ્રદેશી છે એ ર્તાો છદ્મસ્થને દેખાર્તાો નથી. એ કે3ળીનો ષ્ટિ3ષય છે. 

એના માટે મોક્ષમાગ<પ્રકાશક કર્તાા<એ દ1ાંર્તા આપ્યંુ છે. જમે આંધળો સાકર ખાય અને દેખર્તાો સાકર 

ખાય.  સાકર ર્તાો બેય ખાય છે અને બેયને ગળપણનો સ્3ાદ આ3ે છે.  દેખર્તાાને ગળપણનો સ્3ાદ 

આ3ે અને આંધળો સાકર ખાય ર્તાો રે્તાને કડ3ાશનો અનુભ3 થાય? એ ર્તાો દેખર્તાો નથી.  સાકરની 

ક્વોષ્ટિલટી એક જ છે. સાકર ર્તાો મીઠાશગુણથી ગળપણગુણથી ભરલેું દ્રવ્ય છે. જ ેજીભમાં મૂકે ર્તાો રે્તાને 

ગળપણનો સ્3ાદ આ3ે.

એમ કે3ળીભગ3ાન દેખર્તાા છે. એ આત્માનો અનુભ3 કર ેછે ર્તાો રે્તાને અસંખ્યાર્તાપ્રદેશ પણ 

જણાય છે અને છદ્મસ્થ આધંળો છે. કે3ળજ્ઞાન નથી. પણ રે્તા શ્રુર્તાજ્ઞાન દ્વારા આત્માનો અનુભ3 કર ે

છે.  ભલે પ્રદેશ ન દેખાય આત્માના પ્રત્યક્ષ પણ રે્તાને આનંદનો સ્3ાદ આ3ે છે દેડકાને હરણીયાને, 

બોલો!  દેડકાને અને હરણીયાને સમ્યગ્દશ<ન થાય છે.  દેડકાને ને હરણીયાને સમ્યગ્દશ<ન થાય ર્તાો 

મનુUયને થાય કે ન થાય? થાય જ. આહાહા!  પોર્તાાના ઘરમાં જાય ત્યાર ેબેલ મારીને મે આઇ કમ 

ઇન સર? એમ કોઇ પૂછે પોર્તાાના ઘરમાં જાય ત્યાર?ે ર્તાો રે્તાને પાગલ કહે. ર્તામે ર્તામારા ઘરમાં જા3 છો 

અને ર્તામે પૂછો છો કે  હંુ  ઘરમાં  આ3ું?  કોઇને  પૂછ3ાનું  ન હોય.  રે્તામ પોરે્તા પોર્તાાને  જાણ3ા જાય 

અંદરમાં ર્તાો કોઇની મંજૂરી લે3ાની જરૂર નથી. ભગ3ાનને ન પૂછે કે હંુ હ3ે ર્તાને જાણ3ા આ3ું છંુ.

ભગ3ાન હ3ે મને ર્તાને જાણ3ાનો ભા3 જાગ્યો છે. આજ સુધી જાગ્યો નહી.ં માટે હંુ આપને 

જાણું? એમ પૂછ3ાની જરૂર નથી. પોરે્તા ભગ3ાન છે અને ભગ3ાનને જાણર્તાાં ભગ3ાન થઇ જાય છે. 

આહાહા! આ બે દોષ છે. એક પરને કરંુ અને એક પરને જાણું (એ) મહાદોષ છે. એક રાગને કરંુ અને 

રાગને  જાણું,  પષ્ટિરણામને  કરંુ  અને પષ્ટિરણામને  જાણું  (મહાદોષ છે.)  આહાહા!  જાણનાર છે  રે્તામાં 

કર3ાનું નથી ભાઇ! આત્મા જ્ઞાનને કર ેછે એ પણ ઉપચાર છે. આત્મા રાગને કર ેછે એ ર્તાો અજ્ઞાન 

છે.

આત્માનો અનુભ3 કેમ થાય એ3ો પ્રશ્ન અનાષ્ટિદકાળથી પૂછાર્તાો આ3ે છે અને શ્રી ગુરુ રે્તાનો 

ઉત્તર આપર્તાાં આ3ે છે. અને ઉત્તરથી સમાધાન થર્તાાં બીજા જી3ોને અનુભ3 પણ થાય છે.  આ3ી 

પરંપરા ભારર્તામાં છે.  પ્રશ્ન છે કે પયા<યમાં  રાગ-દે્વષ થાય છે એ 3ખરે્તા રાગ-દે્વષથી ષ્ટિભન્ન પોર્તાાના 

શુદ્ધાત્માનો અનુભ3 કેમ થાય છે?  એ3ો એક પ્રશ્ન છે.  ર્તાો રે્તાનો ઉત્તર એ3ો છે કે,  એ રાગ-દ્વષેના 

પષ્ટિરણામ છે રે્તા આસ્ત્ર3ર્તાત્ત્3 છે.  રે્તા જ્ઞાયક જી3ર્તાત્ત્3ના સ્3ભા3માં રે્તાનો અભા3 છે.  એટલે જી3ની 

સન્મુખ જયાં જી3 થાય છે ત્યાં  એકલો જ્ઞાયક છંુ એ3ો અનુભ3 થાય છે.  પણ હંુ રાગી છંુ રે્તા3ો 

અનુભ3 થર્તાો નથી.  કેમકે રાગના પષ્ટિરણામ પયા<યમાં રહી જાય છે,  દ્રવ્ય સુધી આ3ર્તાાં નથી.  એ 

જ્ઞાન અંર્તારસન્મુખ થર્તાાં એ રાગથી ષ્ટિભન્ન આત્માની અનુભૂષ્ટિર્તા થાય છે.  ત્યાં આચાય<ભગ3ાને એમ 
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ઉત્તર આપ્યો,  ષ્ટિશUયએ કહ્યું  કે  3ર્તા<માનમાં  મોહ,  રાગ,  દ્વષેના પષ્ટિરણામ ર્તાો છે.  ર્તાો  આ3ા કાળે 

આત્માનો અનુભ3 કેમ થાય?

ત્યાર ેરે્તાનો એક ટંુકો ઉત્તર એમ આપે છે કે રે્તા અભૂર્તાાથ< હો3ાથી આત્માનો અનુભ3 થઇ શકે 

છે.  રાગ-દ્વષેના  પષ્ટિરણામ અભૂર્તાાથ<  હો3ાથી,  થ3ાથી  નહી,ં  હો3ાથી.  એનો અથ<  હમણાં  કરશું. 

અભૂર્તાાથ< હો3ાથી એટલે આત્માના સ્3ભા3માં એનંુ ન હો3ાપણું છે. અ, ભરૂ્તા અને અથ<, અભૂર્તાાથ< 

એટલે અ,  ભરૂ્તા અને અથ<.  અ એટલે નહી,ં  ભરૂ્તા એટલે હો3ાપણું,  અથ< એટલે ભા3.  એ જ ેરાગનો 

ભાગ છે એ આત્માના સ્3ભા3માં પ્ર3ેશર્તાો નથી, રે્તા ર્તાો ઉપર ઉપર બહાર રહી જાય છે. અંર્તારમગ્ન 

એ ઉપયોગ જયાર ેજ્ઞાયકની સન્મુખ થાય છે ત્યાર ેએ જ્ઞાન અને આનંદનો અનુભ3 આ3ે છે. રાગ 

ને રાગની આકુળર્તાાનું 3ેદન રે્તા 3ખરે્તા આ3રંુ્તા નથી.  કેમકે આત્મા આસ્ત્ર3થી ષ્ટિભન્ન છે.  એક 3સ્રુ્તા 

બીજી 3સ્રુ્તાની નથી.

હમણાં  મોટરમાં  આ3ર્તાાં  મેં  બેનનો અ3ાજ સાંભળ્યો કે  એક 3સ્રુ્તા બીજી 3સ્રુ્તાની નથી. 

ઉપયોગમાં  Aોધાષ્ટિદ નથી,  ઉપયોગમાં  ઉપયોગ છે.  રે્તાથી એકલા ઉપયોગનો સ્3ાદ આ3ે છે પણ 

Aોધનો સ્3ાદ આ3ર્તાો નથી. મુદ્દાનો પ્રશ્ન છે આ કે સંસારી જી3ને 3ર્તા<માનમાં રાગ-દે્વષ ર્તાો થાય છે. 

એ 3ખરે્તા રાગ-દે્વષથી રષ્ટિહર્તા આત્માનો અનુભ3 કેમ થાય?  આત્મામાં રાગ નથી માટે આત્માનો 

અનુભ3 થાય. ર્તાો રે્તામાં છે રે્તાનો અનુભ3 થાય. છે શું આત્મામાં? જ્ઞાન અને આનંદ. માટે જ્ઞાન અને 

આનંદનો અનુભ3 આ3ે છે અને રાગનો અનુભ3 થર્તાો નથી. અંર્તામુ<ખ થ3ું જોઇએ રે્તાણે.

મુમુકુ્ષ  :-  રાગ-દે્વષના  પષ્ટિરણામ  ર્તાો  ચાષ્ટિરZગુણની  ષ્ટિ3કારી  પયા<ય  છે  અને  જ્ઞાનગુણનું 

પષ્ટિરણમન ર્તાો સ્3રં્તાZ છે.

ઉત્તર  :-  એ જ જ્ઞાન છે ને રે્તા રાગથી ષ્ટિભન્ન પાડીને આત્માને પકડી લ્યે છે.  એ3ી જ્ઞાનની 

ર્તાાકાર્તા  છે.  એ  જે જ્ઞાન  ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન  હરંુ્તા  ને!  અને  એની  ચાષ્ટિરZની  પયા<યને  જાણરંુ્તા  હરંુ્તા  રે્તા 

ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો  વ્યાપાર  બંધ  થઇને  ન3ું  અર્તાીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન  પ્રગટ  થાય  છે.  રે્તા  અર્તાીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમાં 

અર્તાીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમય ભગ3ાનઆત્મા જણાય છે. એ ઇષ્ટિન્દ્રય3ાળો હંુ છંુ રે્તામ જાણ3ામાં આ3રંુ્તા નથી. 

હંુ  રાગી  છંુ  રે્તામ  જાણ3ામાં  આ3રંુ્તા  નથી.  રાગથી  ષ્ટિભન્ન આત્માનો  અનુભ3 થઇ શકે  છે.  એમ 

સમયસારની ૧૪મી ગાથામાં કહ્યું છે પાચં બોલથી કે પાંચે ભા3નો આત્મામાં અભા3 છે. ૧, કમ<ના 

બંધનો  અભા3  છે.  ૨,  ગુણભેદનો  અભા3  છે.  ૩,  સંયોગી  રાગનો  પણ  અભા3  છે.  ૪, 

અગુરુલઘુગુણની  પયા<ય  પ્રગટ  થાય  છે  રે્તાનો  પણ  આત્મામાં  અભા3  છે.  ૫,  નર-નારક  આષ્ટિદ 

પયા<યની  ગષ્ટિર્તાનો  પણ  આત્મામાં  અભા3  છે.  પાંચભા3નો  અભા3  હો3ાથી  પચંમ 

પાષ્ટિરણાષ્ટિમકભા33ાળો ભગ3ાનઆત્મા એ દષ્ટિ1માં  અને  અનુભ3માં  આ3ે  છે.  એનું  નામ ધમ<ની 

શરૂઆર્તા છે.

પાપથી ર્તાો ધમ< થર્તાો નથી પણ પુણ્યના પષ્ટિરણામથી પણ ધમ< થર્તાો નથી. અને શાસ્ત્રજ્ઞાનથી 

આત્મા જણાર્તાો નથી. શું કહ્યું? પુણ્યથી ર્તાો ધમ< થર્તાો નથી અને શાસ્ત્રજ્ઞાનથી આત્મા જણાર્તાો નથી. 

આહાહા! પુણ્યથી ધમ< થર્તાો નથી. કેમ? કે પણુ્યના પષ્ટિરણામ એ આસ્ત્ર3ર્તાત્ત્3 મષ્ટિલનભા3 છે,  રાગ 

છે. જનેાથી બધં થાય રે્તાનાથી મોક્ષ થઇ શકે નહી.ં માટે પુણ્યથી ધમ< થર્તાો નથી.
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પછી શાસ્ત્રજ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાન થરંુ્તા નથી. કેમકે શાસ્ત્ર સન્મુખનું જ્ઞાન એ ર્તાો ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન છે. 

એ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન દ્વારા આત્મા જણાર્તાો નથી.  જ ે જ્ઞાન શાસ્ત્રને  પ્રષ્ટિસદ્ધ કરે છે  રે્તા  જ્ઞાન આત્માને 

ષ્ટિર્તારોભૂર્તા કર ેછે. આ પંષ્ટિડર્તાોની ભૂલ, પુણ્યથી ધમ< થાય એ સમાજની ભલૂ અને શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય 

એ ષ્ટિ3દ્વાનની ભૂલ. શાસ્ત્રથી આત્મજ્ઞાન ન થાય. ભલે આત્માના અનુભ3 પહેલાં શાસ્ત્ર ષ્ટિનષ્ટિમત્તરૂપે 

હોય પણ ષ્ટિનષ્ટિમત્તના લક્ષ3ાળું  જ્ઞાન આત્માને પ્રષ્ટિસદ્ધ કરરંુ્તા નથી.  આત્માને ષ્ટિર્તારોભૂર્તા કરે છે.  એ 

પંદરમી ગાથા  (સમયસાર)માં  છે.  જે્ઞયાકારજ્ઞાનનો આષ્ટિ3ભા<3-સામાન્યજ્ઞાનનો ષ્ટિર્તારોભા3.  જે્ઞયના 

સંબંધ3ાળું જ ેજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, શાસ્ત્રના લક્ષ3ાળું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે રે્તા જ્ઞાન નથી પણ અજ્ઞાન 

છે. એનાથી જુદંુ જ્ઞાન છે. એનાથી જુદંુ એક ન3ું જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જ ેઅનંર્તાકાળથી નહી ંપ્રગટેલું 

ન3ું (પ્રગટે છે.)

ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એ3ું અષ્ટિ3પરીર્તા જ્ઞાન પ્રગટ થાય ત્યાં શદુ્ધઉપયોગ પ્રગટ થાય છે. 

શુદ્ધઉપયોગમાં આત્માના દશ<ન થાય રે્તાને સ3ંર કહે3ામાં આ3ે છે. એ 3ાર્તા ર્તાો રોજ ચાલે છે.

મુમુકુ્ષ :- દેશનાલષ્ટિ�ધથી આત્માનું જ્ઞાન થાય?

ઉત્તર :- દેશનાલષ્ટિ�ધથી આત્માનું જ્ઞાન ન થાય. આત્માનું જ્ઞાન દેશનાલષ્ટિ�ધનું લક્ષ છોડીને 

એ જ્ઞાન અંર્તારસન્મુખ થાય અને આત્માનો અનુભ3 કર ેત્યાર ેરે્તાને દેશનાલષ્ટિ�ધથી આત્માનું જ્ઞાન 

થયંુ એમ ઉપચારથી વ્ય3હારથી કહે3ામાં આ3ે.  જયાં સધુી દેશનાલષ્ટિ�ધ ઉપર લક્ષ છે ત્યાં સુધી 

આત્માનો અનુભ3 ન આ3ે. રે્તાનું લક્ષ છોડે, સાક્ષાર્્તા ર્તાીથ~કર પરમાત્માની ષ્ટિદવ્યઘ્3ષ્ટિન સાંભળે છે કે 

રંુ્તા  શદુ્ધાત્મા છો.  એમ 3ાણીમાં  આવ્યંુ.  3ાણીની સન્મુખર્તાા3ાળું  જ ે જ્ઞાન છે એ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન છે. 

ત્યાંથી  એ જ્ઞાન  છૂટે  છે  અને  એ જ્ઞાન  (જયાર)ે  અંર્તારમા  આ3ે  ત્યાર ે અનુભ3 થાય  છે  ત્યાર ે

દેશનાલષ્ટિ�ધથી સમ્યગ્દશ<ન થયંુ એમ ઉપચારથી વ્ય3હારથી કહે3ામાં આ3ે છે. એ3ો વ્ય3હાર છે 

ખરો.  પણ વ્ય3હાર  કયાર ે કહે3ાય?  કે  આત્માનો  અનુભ3 કયા<  પછી  એને  વ્ય3હાર  કહે3ાય. 

આત્માનો અનુભ3 ન કરર્તાો હોય ર્તાો દેશનાલષ્ટિ�ધમાં રોકાય ગયો. એને દેશનાલષ્ટિ�ધથી સમ્યગ્દશ<ન 

થયંુ એમ કહે3ામાં આ3રંુ્તા નથી. સમ્યગ્દશ<ન થાય ત્યાર ે3ાણીને ષ્ટિજન3ાણીને રે્તાનાથી આત્મજ્ઞાન 

થયંુ એમ વ્ય3હાર કર3ામાં આ3ે છે.  આહાહા! એ3ો પૂ3<ભષૂ્ટિમકામાં વ્ય3હાર હોય પણ છે. શાસ્ત્ર 

સન્મુખથી જાણે કે શાસ્ત્રજ્ઞાન રે્તા જ્ઞાન નથી. એમ જયાં 3ાણી સાંભળે કે શાસ્ત્રજ્ઞાન રે્તા જ્ઞાન નથી 

આત્મજ્ઞાન રે્તા જ્ઞાન છે ત્યાં  ર્તાો ઉપયોગ અંદરમાં  આ3ી જાય છે.  ત્યાર ે શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થયંુ એમ 

ઉપચારથી કહે3ામાં આ3ે છે.

મુમુકુ્ષ :- જ્ઞાનના પ્રદેશો અને રાગના પ્રદેશો સ3<થા ષ્ટિભન્ન છે?

ઉત્તર :- હા. સ3<થા ષ્ટિભન્ન છે. 3સ્રુ્તા ષ્ટિભન્ન છે. વ્ય3હારનયથી જો3ામાં આ3ે ર્તાો રાગ જી3ના 

પ્રદેશમાં થાય છે.  પણ ષ્ટિનશ્ચયનયે જો3ામાં આ3ે ર્તાો એ જી3ના કે્ષZમાં રાગ થર્તાો નથી.  જી3ના 

કે્ષZમાં ચેર્તાના હો3ાથી જ્ઞાન જ થાય છે અને રાગ થર્તાો નથી. પ્રદેશ ષ્ટિભન્ન છે, કે્ષZ ષ્ટિભન્ન છે. બીજ ે

થાય છે મારામાં નહી.ં એ બીજાના કે્ષZમાં છે. આહાહા! એ જમેાં બા3ળના કાંટા ઉગે રે્તા ખેર્તાર મારંુ 

નથી. ચંદનના 3ૃક્ષ જમેાં ઉગે રે્તા ખેર્તાર મારંુ છે. આહાહા! એ શીર્તાળર્તાાનું ખેર્તાર મારંુ છે. એ જમેાં 

આકુળર્તાા ઉત્પન્ન થાય રે્તા મારંુ ખેર્તાર નથી.  એમ ખેર્તાર ખડે3ા જ3ેું  નથી.  આહાહા!  સ્યાદ્દ3ાદથી 
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જમે છે રે્તામ સમજ3ું જોઇએ.

રાગ  વ્ય3હારનયે  જી3ના  પષ્ટિરણામ  અને  ષ્ટિનશ્ચયનયે  એ  પુદ્ ગલના  પષ્ટિરણામ  અને  જો 

સૂક્ષ્મદષ્ટિ1થી જો3ામાં આ3ે ર્તાો રાગ નથી જી3ના પષ્ટિરણામ કે નથી પુદ્ ગલના પષ્ટિરણામ.  અ3સ્રુ્તા 

થઇ ગઇ. ષ્ટિમથ્યાત્3 ગયંુ. ષ્ટિમથ્યાત્3ના પષ્ટિરણામ ગયા પછી ષ્ટિમથ્યાત્3ના પષ્ટિરણામ કથંષ્ટિચર્્તા  જી3ના કે 

કથંષ્ટિચર્્તા  પુદ્ ગલના? કોના કહેશો? છે જ નહી ંર્તાો કોના કહે3ા? હોય ત્યાં સુધી કથષં્ટિચર્્તા .

આ ર્તાો દ1ાંર્તા છે કોઇએ ગભરા3ા જ3ેું નથી. એક બહારગામની 3ાર્તા કહંુ છંુ.  આ આપણે 

અત્યાર ેષ્ટિહંમર્તાનગરની 3ાર્તા નથી.  ષ્ટિહંમર્તાનગરનો બના3 નથી.  બહારગામની 3ાર્તા કરંુ છંુ.  માર્તાા-

ષ્ટિપર્તાાને એક નો એક પૂZ હર્તાો. રે્તા ગુજરી ગયો. હર્તાો ત્યાં સુધી ર્તાો કહે3ાય. કે કથષં્ટિચર્્તા  દે3દત્તનો પુZ 

અને કથંષ્ટિચર્્તા  દે3દત્તાનો પૂZ. હોય ત્યાં સુધી. ગજુરી ગયા પછી? છે જ નહી.ં કોનો દીકરો? એમ પૂણ< 

3ીર્તારાગદશા પ્રગટ થઇ ગઇ. રાગ છે જ નહી ંપછી કથંષ્ટિચર્્તા  કયાં રહ્યું? આહાહા!

મુમુકુ્ષ  :-  વ્ય3હારનયથી આત્મા અનંર્તાગુણોથી સષ્ટિહર્તા છે.  છર્તાાં  પણ પષ્ટિરણામથી સષ્ટિહર્તા 

માન3ો રે્તા ષ્ટિમથ્યાત્3 છે.

ઉત્તર :- આત્મા અનંર્તાગુણોથી સષ્ટિહર્તા છે. છર્તાાં રે્તાને પયા<યથી સષ્ટિહર્તા માન3ો રે્તા ષ્ટિમથ્યાત્3 છે. 

અનંર્તાગુણથી સષ્ટિહર્તા છે એ ર્તાો 3ાસ્ર્તાષ્ટિ3ક છે. ગુણી છે આત્મા. પણ... એ ર્તાો ષ્ટિનત્ય છે, ધ્રુ3 છે. પણ 

એના જ ેપષ્ટિરણામ થાય છે એ પષ્ટિરણામથી હંુ સષ્ટિહર્તા છંુ. એમ માને ર્તાો રે્તાને દષ્ટિ1નો ષ્ટિ3ષય હાથમાં ન 

આવ્યો.  એને  શ્રધ્ધાનો  ષ્ટિ3ષય બનાવ્યો  માટે  ષ્ટિમથ્યાત્3  છે.  કેમ  કે  પષ્ટિરણામથી  સષ્ટિહર્તા માનર્તાાં 

પષ્ટિરણામનો ર્તાો અભા3 થાય છે ર્તાો એ પષ્ટિરણામ મારા છે અને એ પષ્ટિરણામ ગયા ર્તાો આકુળર્તાા થશે. 

પષ્ટિરણામ આ3ો કે પષ્ટિરણામ જા3 હંુ ર્તાો અનંર્તાગુણાત્મક ટંકોત્કીણ< એક જ્ઞાયકભા3 છંુ. આહાહા!

પષ્ટિરણામ આ3ો કે પષ્ટિરણામ જા3. પષ્ટિરણામ ઉપજ ેકે પષ્ટિરણામ 3ીણસે. રે્તા મારી ચીજ નથી. 

હંુ ર્તાો એક અષ્ટિ3નાશી ર્તાત્ત્3 છંુ. એમ દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ1 પડર્તાાં પષ્ટિરણામ પ્રગટ થાય છે. અને નાશ3ાન 

પષ્ટિરણામને જ્ઞાન જાણે છે.  અષ્ટિ3નાશીને જાણર્તાાં  જાણર્તાાં  નાશ3ાન પષ્ટિરણામને જાણે છે ર્તાો રે્તાને 

આકુળર્તાા થર્તાી નથી. દ્રવ્ય ઉપર દષ્ટિ1 પડર્તાાં પષ્ટિરણામ ર્તાો થાય. અને પષ્ટિરણામને જ્ઞાન જાણે કે આ3ે 

ને જાય છે.  ઉત્પાદ અને વ્યય થાય છે રે્તાને માZ જ્ઞાન જાણે છે.  પણ રે્તામાં રે્તાની આત્મબષુ્ટિધ્ધ થર્તાી 

નથી. આત્મબુષ્ટિધ્ધ એકમાં છે જ્ઞાન બેનું. આશ્રય એકનો અને જ્ઞાન બેનું. આશ્રય એકનો અને જ્ઞાન 

અનંર્તાનું.

આશ્રય એકનો અને  જ્ઞાન અનંર્તાગુણની અનંર્તા પયા<ય થાય રે્તાને  જ્ઞાન જાણે  છે.  એકનો 

આશ્રય હો3ાથી રે્તા અનંર્તાપયા<યને જાણે એમ કહે3ું રે્તા વ્ય3હાર છે. એકને જ્ઞાન જાણે રે્તામ કહે3ું રે્તા 

ષ્ટિનશ્ચય છે. એકને જાણર્તાાં અનંર્તા જણાય જાય છે. અને એકને જાણ્યા ષ્ટિ3ના એક પણ જણારંુ્તા નથી. 

એકને જાણ્યા ષ્ટિ3ના એક પણ જણારંુ્તા નથી,  બે પણ જણારંુ્તા નથી અને અનંર્તા પણ કાઇં જણારંુ્તા 

નથી. એ ર્તાો અજ્ઞાન થાય છે.

મુમુકુ્ષ :- સાહેબ! શાસ્ત્રમાં "ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં સર્્તા " ને દ્રવ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે.

ઉત્તર :- હા. એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. એ પદાથ<નું એ3ું સ્3રૂપ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્યયુક્તં 

સર્્તા , એમાં પદાથ<ની ષ્ટિસષ્ટિધ્ધ થાય છે પણ રે્તામાં પ્રયોજનની ષ્ટિસષ્ટિધ્ધ થર્તાી નથી. પ્રયોજનની ષ્ટિસષ્ટિધ્ધ ર્તાો 
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એ પ્રમાણજ્ઞાનમાંથી પછી શદુ્ધનયનો ષ્ટિ3ષય કાઢે કે ઉત્પાદવ્યયથી રષ્ટિહર્તા એ3ો ધ્રુ3 પરમાત્મા હંુ છંુ 

એમ  ધ્રુ3  ઉપર  દષ્ટિ1  લગા3ર્તાાં  એને  આત્માનો  અનુભ3  થાય  છે.  અને  અનુભ3ના  કાળે 

'ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં  સર્્તા '  નું  જ્ઞાન થાય છે.  'ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં  સર્્તા '  નંુ  જ્ઞાન થ3ા  છર્તાાં 

અજ્ઞાન નથી. અને ધ્ર3ુને જાણ્યા ષ્ટિ3ના ઉત્પાદવ્યયધ્રુ3ને જાણે અને શ્રધ્ધાનો ષ્ટિ3ષય બના3ે રે્તાા એ 

ષ્ટિમથ્યાદશ<ન છે.  ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં સર્્તા  (એ3ા) પદાથ<ના જ્ઞાન સુધી (જી3) અનંર્તા3ાર આવ્યો 

પણ રે્તામાં પ્રયોજનની ષ્ટિસષ્ટિધ્ધ ન થઇ. (રે્તા) પ્રમાણનો ષ્ટિ3ષય છે. પ્રમાણનો ષ્ટિ3ષય પજૂય નથી. કેમ કે 

રે્તામાં  ષ્ટિનશ્ચયનયનો ષ્ટિ3ષય ધ્ર3ુ પણ આવ્યંુ અને વ્ય3હારનયનો ષ્ટિ3ષય પણ રે્તામાં  આ3ી જાય છે. 

એટલે  રે્તામાં  ષ્ટિનશ્ચયનય 3ડે  વ્ય3હારનો ષ્ટિનષેધ ન આવ્યો  માટે  પ્રમાણ પજૂય નથી.  નય કરર્તાા ં

પ્રમાણનો ષ્ટિ3ષય 3ધાર ેહો3ા છર્તાાં પણ પૂજ્ય નથી. અને ષ્ટિનશ્ચયનયનો ષ્ટિ3ષય એક હો3ાથી પૂજ્ય 

છે.

મુમુકુ્ષ :- ધ્રુ3પયા<ય અને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન રે્તાનું સ્પ1ીકરણ કર3ા ષ્ટિ3નંર્તાી.

ઉત્તર :- ધ્રુ3પયા<ય અને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન. ધ્રુ3પયા<ય. એક ર્તાો જાણે (જ)ે ષ્ટિસદ્ધપયા<ય છે ને, એને 

પણ ધ્રુ3 અને અચળ કહી છે.  પયા<યને ધ્રુ3 કેમ કીધી કે ફરીથી ષ્ટિસદ્ધ ભગ3ાન સંસારમાં આ3ર્તાાં 

નથી.  માટે એ ષ્ટિસદ્ધપયા<યને પણ ધુ્ર3પયા<ય કહે3ામાં આ3ે છે.  બીજંુ એક કારણશુદ્ધપયા<ય છે રે્તા 

ધ્રુ3 છે.  કારણશુદ્ધપયા<ય  (છે) રે્તા પણ ધ્રુ3 છે.  એ કારણશદુ્ધપયા<ય પણ અષ્ટિ3નાશી છે.  એક 3ાર્તા. 

અને બીજંુ પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન એટલે શું  કે એક 3ખર્તા જાણેલાનું  ફરી ફરી જ્ઞાન થાય રે્તાને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન 

કહે3ામાં આ3ે છે.

જમે કે  એક 3ખર્તા ષ્ટિહંમર્તાનગરનું  જ્ઞાન થયંુ કે  આ ષ્ટિહંમર્તાનગર છે અને  ર્તામે ગયા મંુબઇ 

ર્તાોપણ ષ્ટિહંમર્તાનગરનું જ્ઞાન ફરી ફરીને થાય રે્તાને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન કહે3ામાં આ3ે છે.  જાણેલાં પદાથ<ને 

ફરી  ફરીને  જાણ3ો  રે્તાને  પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન  કહે3ામાં  આ3ે  છે.  એમ  સાધકને  એક  3ખર્તા  શુદ્ધાત્મા 

જાણ3ામાં  આવ્યો એ જ આત્માને,  એ3ા જ આત્માને  એ સાધક ફરી  ફરીને  જાણે  છે  ર્તાો  રે્તાને 

પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન કહે3ામાં આ3ે છે.  જાણેલાં પદાથ<ને ફરી ફરી 3ારં3ાર એ જ પદાથ<ને જાણ3ો,  કે જ ે

જાણ3ામાં આવ્યા રે્તા જ આ ભાઇ છે.  કાલ જ ેજાણ્યા હર્તાા રે્તા જ આ ભાઇ છે.  એમ જ ેગઇ કાલે 

જાણ્યંુ અને આજ ેજાણ્યંુ રે્તાને જોડરૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન કહે3ામાં આ3ે છે.

મુમુકુ્ષ :- રે્તાને ધ્રુ3પયા<ય કહે3ાય?

ઉત્તર :- ના, ધ્રુ3પયા<ય નહી.ં જાણેલાનું જ્ઞાન, દ્રવ્યને જાણરંુ્તા..  દ્રવ્યને જાણ્યંુ અને જાણલેાનું 

જ્ઞાન થયંુ રે્તાને પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન કહે3ાય. આહાહા! એક મનુUય પયા<ય છે, એક જી3ને મનુUયપયા<ય છે, રે્તા 

પયા<યનું  જ્ઞાન થયંુ ર્તામને,  ર્તામે કીધું  કે આ ભાઇનું  નામ શું  છે?  ઝ3ેરચંદભાઇ!  ઝ3રેચંદભાઇ મને 

ગઇકાલે મળ્યા હર્તાા. ર્તાો આજ ેઝ3રેચંદભાઇ પાછા મળે ને ર્તાો એ ર્તાો પયા<ય છે ર્તાો પયા<યનું જ્ઞાન 

ફરી ફરીને થાય રે્તાને પણ પ્રત્યષ્ટિભજ્ઞાન કહે3ામાં આ3ે છે. આ કોણ છે ભાઇ કે કાલે નીકળ્યા હર્તાા 

રે્તાના રે્તા જ છે. રે્તામાં કાંઇ ફેરફાર નથી. ટોપી બદલી ગઇ હોય પણ ભાઇ ર્તાો રે્તાના રે્તા જ છે. કાલે જ ે

જોયા રે્તા રે્તાના રે્તા જ છે. આહાહા!

મુમુકુ્ષ :- ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે ર્તાો આ ઉપયોગમાં અને બીજા ઉપયોગમાં શું ર્તાફા3ર્તા છે?
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ઉત્તર  :-  ઉપયોગમાં  ઉપયોગ છે.  એમાં  બહુ ર્તાફા3ર્તા છે.  જ ે પહેલો ઉપયોગ શ�દ છે રે્તા 

સામાન્ય ઉપયોગ છે.  રે્તામાં  અશદુ્ધઉપયોગ પણ ન લે3ો  અને  શદુ્ધઉપયોગ પણ ન લે3ો.  જમે 

ર્તાત્ત્3ાથ<સૂZમાં ઉપયોગલક્ષણ કહ્યું છે ને ર્તાો રે્તા ઉપયોગલક્ષણ છે રે્તા ઉપયોગમાં આબાળ-ગોપાળ 

સહુને ભગ3ાનઆત્મા અનુભ3માં આ3ી રહ્યો છે રે્તાને ઉપયોગ કહે3ાય. બધા અજ્ઞાની પ્રાણીને પણ 

ઉપયોગલક્ષણમાં ઉપયોગ3ાન જ્ઞાયકઆત્મા જણાય રહ્યો છે. રે્તા ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે રે્તા સામાન્ય 

છે. પણ રે્તા ઉપયોગમાં Aોધાષ્ટિદ નથી. આ3ું જનેે ભેદજ્ઞાન થાય કે ઉપયોગમાં ર્તાો આત્મા જ છે. રે્તાથી 

મને  આત્મા જણાય છે  અને  Aોધાષ્ટિદ  જણાર્તાા  નથી.  એમ અંર્તારસન્મુખ થયો  ઉપયોગ ત્યાં  એ 

ઉપયોગનું નામ શુદ્ધઉપયોગ થયંુ. એ શદુ્ધઉપયોગનું નામ સં3ર છે. અને ઉપયોગનું નામ આસ્ત્ર3 

પણ નથી અને સં3ર પણ નથી. સામાન્ય ઉપયોગ.

મુમુકુ્ષ :- શદુ્ધઉપયોગ એ ચાષ્ટિરZ ગુણની પયા<ય છે કે જ્ઞાનગુણની?

ઉત્તર  :-  શદુ્ધઉપયોગ છે રે્તા જ્ઞાનગુણની પયા<ય છે.  પણ સાથે શુદ્ધર્તાાનો ઉપચાર આવ્યો 

માટે રે્તા ચાષ્ટિરZગુણની પયા<ય થઇ.  શદુ્ધર્તાા ને અશદુ્ધર્તાા રે્તા પણ શ્રધ્ધાગુણની અને ચાષ્ટિરZગુણની 

પયા<યની અપેક્ષાએ છે. ઉપયોગ ર્તાો ઉપયોગ જ છે. ઉપયોગ ર્તાો શુદ્ધ પણ નથી અને અશદુ્ધ પણ 

નથી. એ ર્તાો જાણ3ું જાણ3ું જાણ3ું થાય છે. પણ જયાર ેઅંર્તારસન્મુખ થાય અને ષ્ટિમથ્યાત્3 જાય અને 

ચાષ્ટિરZમાં અનંર્તાાનબુંધી કષાયની ચોકડી પણ જાય. ત્યાર ેરે્તા ઉપયોગને શુદ્ધઉપયોગ કહે3ામાં આ3ે 

છે. એ ઉપયોગમાં ષ્ટિમથ્યાત્3નો સ્3ાદ આ3ર્તાો નથી અને અનંર્તાાનુબંધી ચાષ્ટિરZના દોષનો પણ સ્3ાદ 

આ3ર્તાો નથી. એકલો 3ીર્તારાગભા3નો સ્3ાદ આ3ે છે. ર્તાો રે્તાને શદુ્ધઉપયોગ કહે3ામાં આ3ે છે.

મુમુકુ્ષ :- રે્તાને ર્તાો અનુભૂષ્ટિર્તા કહી છે.

ઉત્તર :- અનુભૂષ્ટિર્તા કહે3ાય. અનુભૂષ્ટિર્તા કહે3ાય અને રે્તાને આત્મા પણ કહે3ાય. અનુભૂષ્ટિર્તા એ 

જ્ઞાનની જ અ3સ્થા છે. એક અપેક્ષાએ અનુભૂષ્ટિર્તાને ચાષ્ટિરZની અપેક્ષાએ રે્તાને ચાષ્ટિરZની પયા<ય કહી 

છે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ. Zણ શ�દો 3ાપયા< છે.  લક્ષ, પ્રર્તાીષ્ટિર્તા અને અનુભ3. લક્ષ રે્તા જ્ઞાનની પયા<ય, 

પ્રર્તાીષ્ટિર્તા રે્તા શ્રધ્ધાની પયા<ય અને અનુભૂષ્ટિર્તા રે્તા ચાષ્ટિરZની પયા<ય. એમ જયાં જયાં જ ેજ ેયોગ્ય છે ર્તાહાં 

સમજ3ું રે્તાહ. એ પ્રકરણ અનુસાર અથ< સમજી લે3ો. અનુભ3 લક્ષ પ્રર્તાીર્તા. એ3ા Zણ શ�દ 3ાપયા< 

છે.  અનુભ3 એટલે ચાષ્ટિરZની અપેક્ષાએ કહ્યું.  અનુભ3 પછી લક્ષ જ્ઞાનની પયા<ય અને પ્રર્તાીર્તા રે્તા 

શ્રધ્ધાની પયા<ય. થઇ ગયો 3ખર્તા.
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