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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
પ્રવચન ન:ં- ૫, સમયસાર ગાથા - ૩૫૬ થી ૩૬૫

તા:- ૧૮-૮-૮૭
આ સર્વ�વિર્વશદુ્ધજ્ઞાન અવિ�કાર છે. તેની ૩૫૬ થી ૩૬૫ ગાથા છે. ટીકાનુ ંપાનુ ંછે ૫૦૬.
અનાદિ"કાળથી જીર્વને એટલે કે આત્માને આત્માના અનભુર્વરૂપ-સ્ર્વાનભુર્વરૂપ-અનભુવૂિતરૂપ 

�મ�"શા કેમ પ્રગટતી નથી. તેમા ંબે પ્રકારની ભલૂ ચાલી આર્વે છે. અનતંકાળ ગયો. �મ� થયો નહીં. 
એને અનેક પ્રકારની દિ8યાથી હુ ં�મ� કરંુ છુ ંએમ માન્યુ ંખરંુ! પણ �મ� કયA નહીં. "ેહ, મન, ર્વાણીની 
દિ8યાથી, શભુ ભાર્વની દિ8યાથી, વ્રતથી, તપથી, જપથી, જાત્રાથી, મદંિ"રો બ�ંાર્વાના ર્વીકલ્પથી. અનેક 
પ્રકારની શભુભાર્વની દિ8યા કતા�બધુ્ધિJ�એ કરી ને અનતંકાળ ગયો. એને �મ� થયો નહીં.

હુ ંપરભાર્વનો ને પરદ્રવ્યનો કતા� છુ ંએર્વી જયા ંસ�ુી વિર્વપરીત માન્યતા છે ત્યા ંસ�ુી તેને 
આત્મ"શ�નરૂપ �મ�ની શરૂઆત થતી નથી. એટલે કે હુ ંપરનો કતા� છુ ંએર્વી માન્યતા તે એને 
સમ્યગ્"શ�નમા ંબા�ક થઇ ગઇ છે. એ તો મોટામા ંમોટી ભલૂ છે. કેમકે જગતના પ"ાથ� સ્ર્વય ંપદિરણમે 
છે. આ માને છે કે મારાથી પદિરણમે છે, હુ ં(તેને) પદિરણમાવુ ંછુ,ં દુકાનનો બ�ો ર્વહીર્વટ મારાથી ચાલે 
છે. આ ભાષા હુ ંબોલુ ંછુ.ં એમ અનેક પ્રકારની પરદ્રવ્યમા ંકતા�પણાની માન્યતા એ તેન ુ ંઅજ્ઞાન છે, 
તેથી તેને આત્માનો અનભુર્વ થઇ શકતો નથી. આત્માના અનભુર્વથી �મ�ની શરૂઆત થાય છે.

‘અનભુર્વ રત્ન ચિચંતામણી, અનભુર્વ હૈ રસકૂંપ, અનભુર્વ મારગ મોક્ષનો, અનભુર્વ મોક્ષસ્ર્વરૂપ' 
એક ભલૂ કતા�પણાની બધુ્ધિJ� તો જીર્વને ક"ાચિચત ્ જ્ઞાનીના યોગે ગળે પણ છે. પરંત ુએક બીજી ભલૂ જે 
રહી જાય છે, ભણેલાની ભલૂ. કે હુ ંપરને જાણનાર છુ.ં એર્વી જયા ંસ�ુી હુ ંપરનેા જાણનાર છુ ંએમ 
બધુ્ધિJ� રહ ેછે ત્યા ંસ�ુી તેનો ઉપયોગ બદિહર્મુુ�ખ રહ ેછે. આને જાણુ,ં આને જાણુ,ં આને જાણુ.ં કેમકે 
જાણવુ ંએ તો સ્ર્વભાર્વ છે. રાગને કરંુ તો નહીં પણ રાગને જાણુ ંતો ખરો ને? પરપ"ાથ�ને કરંુ નહીં તો 
કાઇં નહીં પણ જાણનાર છુ ંને? જાણુ ંતો ખરો ને? કેર્વળી પરમાત્મા લોકાલોકને જાણે છે અને હુ ંથોડા 
પ"ાથ�ને જાણુ ંછુ.ં જાણવુ ંએ તો સ્ર્વભાર્વ છે. એમ પરને જાણર્વાના અચિભપ્રાયથી તનેો ઉપયોગ 
બદિહર્મુુ�ખ રહી જાય છે. અંતર્મુુ�ખ થતો નથી. અને એ અચિભપ્રાયમા ંઇન્દ્રિન્દ્રયજ્ઞાનનો જન્મ થઇ જાય છે. 
અતીન્દ્રિન્દ્રયજ્ઞાનનો જન્મ થતો નથી.

અને એ ઇન્દ્રિન્દ્રયજ્ઞાન ર્વડે, તે ઇન્દ્રિન્દ્રયજ્ઞાન પરની પ્રવિસધ્ધિJ� કરે છે. અને સ્ર્વની પ્રવિસધ્ધિJ� કરત ુ ંનથી.
એટલે તેને હુ ંપરને જાણુ ંછુ ંતેર્વા અચિભપ્રાયમા ંપણ તનેે આત્માનો અનભુર્વ થતો નથી. હુ ંપરને 
જાણતો નથી ત્યારે આત્મા જણાય જાય છે. હુ ંપરને જાણતો જ નથી ત્યારે જ્ઞાન જાણ્યા વિર્વના તો રહી 
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શકતુ ંનથી. જ્ઞાનમા ંવિર્વષયનો વિનષે� કયA કે હુ ંપરને જાણતો નથી. તો તે જ્ઞાન જે્ઞયથી વ્યાવતૃ થઇ, 
પાછુ ંર્વળી અને એ જ્ઞાન જેનુ ંછે તનેે જાણશે, જાણશે અને જાણશે જ. ત્યારે તેના ભર્વનો અંત આર્વશે. 
આત્માને જાણ્યા વિર્વના ભર્વનો અંત આર્વતો નથી. એટલે પરને હુ ંજાણતો નથી ત્યારે આત્મા જણાય 
જાય છે. અને આત્માને જાણ્યા પછી પર જણાય ત્યારે તેને વ્યર્વહાર કહરે્વામા ંઆર્વે છે. આત્માને જાણ્યા
વિર્વના પરને જાણે છે એ અજ્ઞાનમા ંજાય છે. એ જ્ઞાનમા ંઆર્વતુ ંનથી. વ્યર્વહારજ્ઞાન પણ નથી અને 
વિનશ્ચયજ્ઞાન પણ નથી. એર્વી ઊંચા પ્રકારની ગાથાની માગંણી અહીંયા ંથઇ છે. એનો આપણે સ્ર્વાઘ્યાય 
કરીએ છીએ.

તેની ટીકામા ંએક બાજુ ખડીના "ષ્ટાતંથી-એ ખડી ભીંત આદિ"ને સફે" કરે છે. તો એ ર્વાત કેટલા
ટકા સાચી છે, ચાલો આપણે વિર્વચાર કરીએ. આવો તાત્ત્વિ##વક સબંધં જીવતં (અથા*ત ્ વિવદ્યમાન) હોવાથી, 
ખડી જો ભીંત આદિદની હોય તો ખડી તે ભીંત-આદિદ જ હોય. ચનૂો જો ભીંતનો હોય તો ચનૂો ભીંત જ 
થઇ જાય. માટે ચનૂો ભીંતનો નથી. ચનૂો તો ચનૂાનો છે. એ પણ વ્યર્વહાર છે. ચનૂો તો ચનૂો છે. ચનૂો 
ચનૂાનો છે એમ પણ નહીં. ચનૂો ભીંતનો છે એમ તો નહીં. પણ ચનૂો ચનૂાનો છે એમ પણ નહીં. ચનૂો 
તો ચનૂો જ છે. (અથા*ત ્ ખડી ભીંત-આદિદસ્વરૂપ જ હોવી જોઇએ, ભીંત આદિદથી જુદંુ દ્રવ્ય ન હોવ ુ ં
જોઇએ); એમ હોતા,ં ખડીના સ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ (નાશ) થાય. જો ચનૂો ભીંતનો હોય તો, ભીંત સફે" થઇ
ગઇ હોય તો, ચનૂાનુ ંઅસ્તિસ્તત્ર્વ ગાયબ થઇ જાય છે. ચનૂો "ેખાતો નથી. પહલેા ંભીંતને નહોતો લાગ્યો 
ત્યારે ચનૂો સફે" હતો. ભીંતને ચનૂો લાગ્યો ત્યારે ચનૂો સફે" છે એ લક્ષમાથંી છૂટી ગયુ ંહત ુ.ં અને 
ભીંત સફે" છે એમ લક્ષમા ંઆર્વી ગયુ ંહત ુ.ં એ ૧૦૦ ટકા ભલૂ છે.

પરંત ુદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ તો થતો નથી. એટલે ચનૂાનો નાશ તો થતો નથી. કારણ કે એક દ્રવ્યનુ,ં 
ચનૂાનુ ંભીંતરૂપે સ8ંમણ થર્વાનો-બ"લર્વાનો તો પરૂ્વu જ વિનષે� કયA છે. ૧૦૩ નબંરની ગાથામા ં
આચાય�ભગર્વાને ફરમાવ્યુ ંછે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યરૂપે ત્રણકાળમા ંથઇ શકત ુ ંનથી. અને દ્રવ્યના ગણુો
પણ અન્ય દ્રવ્યના ગણુોરૂપે સ8ંમણ પામતા નથી. માટે એ કોઇ અપરૂ્વ� ચીજ છે. કહ ેછે કે સકં્રમણ 
થવાનો તો પવૂI જ વિનષેધ કયK છે. સ8ંમણ એટલે પલટો, ચનૂો ભીંતરૂપ થઇ જાય તેને સ8ંમણ 
કહરે્વાય.

ચનૂો ક"ી પણ ડબ્બામા ંહોય કે ભીંતમા ંલાગેલો હોય તો ચનૂો પોતાના સ્ર્વરૂપને, સ્ર્વભાર્વને 
છોડીને ભીંતરૂપે ક"ી પણ થઇ શકે નહીં. જો થાય તો તો ચનૂાનો જ નાશ થઇ જાય. ન્યાય ને 
લોજીકથી ર્વાત વિસદ્ધ કરે છે. માટે (એ વિસદ્ધ થયુ ંકે) એમ. હર્વે તાત્પય� કહ ેછે કે ભીંત સફે" થઇ નથી. 
તને ભ્રાવંિત થઇ ગઇ છે. ભીંત તો જેર્વી છે તેર્વી જ છે. જેમ શીસમનુ ંલાકડુ ંકાળંુ હોય અને માથે કલર 
સફે" શુ ંકહરે્વાય? તેલર્વાળંુ સફે". સફે"ો. સફે"ો હોય ને? ચીકણો. આ જુઓ ને, આ સફે". આના 
ઉપર ટેબલ ઉપર લગાવ્યુ ંછે કે નહીં? તો કહ ેછે કે એ સફે" કલર ટેબલરૂપે, આહાહા! શીસમના કાળા
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લાકડારૂપે સફે"ી થતી નથી.

એમ કહ ેછે કે એ તો દૂર રહો એ ર્વાત તો તદ્ ન ખોટી છે. એમ વિસદ્ધ થયુ ંકે ખડી ભીંત આદિ"ની 
નથી. ન્યાય આપ્યો કે ખડી-ચનૂો ભીંતનો હોય, ભીંતનો થઇ જાય તો તો ચનૂાનો નાશ થાય. પણ 
દ્રવ્યનો નાશ તો ક"ી પણ, કોઇપણ સયંોગમા,ં કોઇ પણ કે્ષત્રે પ"ાથ� જાય, ડબ્બામા ંહોય કે ભીંતને 
લાગે પણ ચનૂાનો નાશ ક"ી પણ થતો નથી. એ ર્વાત વિસદ્ધ કરી.

તો એમ વિસદ્ધ થયુ ંકે ચનૂો ભીંતનો નથી. તો આગળ વિવચારીએ. જો ચનૂો ભીંતનો નથી તો ચનૂો 
કોનો છે? વિર્વચારીએ આપણે. જો ચનૂો (ખડી) ભીંત-આદિદની નથી તો (ખડી) ચનૂો કોનો છે? એમ પ્રશ્ન 
આર્વે. ભીંતનો નથી એમ આપે કહ્યુ ંએ તો બરાબર છે. તો ચનૂો છે કોનો? તો કહ ેકે ચનૂાનો જ ચનૂો 
છે. ખડીની ખડી છે. ઉત્તર સમજાણો? ચનૂાનો જ ચનૂો છે. ચનૂો ભીંતનો નથી. ભીંતનો નથી તો ચનૂો 
કોનો છે? એમ વિશષ્યનો પ્રશ્ન થયો. ચનૂો ચનૂાનો જ છે.

હર્વે એ પ્રશ્નમા ંપાછો બીજો પ્રશ્ન કાઢે છે વિશષ્ય. કે ચનૂાથી જુ"ો એર્વો બીજો કયો ચનૂો છે? ચનૂો 
ભીંતનો નથી એ તો સમજાણુ.ં મારો પ્રશ્ન છે તો ચનૂો કોનો છે? તો ઉત્તર આપ્યો કે ચનૂો ચનૂાનો છે. 
તો પાછો વિશષ્ય હોંવિશયાર છે બહ.ુ કે બે ચનૂા તો હોય શકે નહીં. આપ તો બે ર્વાત કરો છો. ચનૂો 
ચનૂાનો છે. તો ચનૂાથી જુ"ો એર્વો બીજો કયો ચનૂો છે? કે જેનો આ ચનૂો છે. આ ચનૂાથી જુ"ો અન્ય 
કોઇ ચનૂો નથી. આ ચનૂાથી અન્ય કોઇ જુ"ો ચનૂો નથી. પરંત ુતને સમજાર્વર્વા માટે અમે ભે" કરીને 
કહ્યુ ંહત ુ ંકે ચનૂો ભીંતનો નથી પણ ચનૂો ચનૂાનો છે. તને સમજાર્વર્વા માટે એ ભે" કરીને સમજાવ્યુ.ં 
બેય સ્ર્વ-સ્ર્વામી સબં�ંના વ્યર્વહાર દ્વારા તમને સમજાર્વર્વામા ંઆર્વતુ ંહત ુ.ં

પરંત ુતેઓ બે સ્વ-સ્વામીરૂપ અંશો જ છે. અહીં સ્વ-સ્વામીરૂપ અંશોના વ્યવહારથી શુ ંસાધ્ય છે? 
આહાહા! આત્મા આત્મા ર્વડે આત્માને જાણે છે. એ વ્યર્વહાર લજાય છે. અચલજી.......... આત્મા 
આત્માર્વડે જણાય છે એર્વો તો વ્યર્વહાર લજાય છે. તેમા ંઆત્માનો અનભુર્વ થતો નથી. અહીંયા ંકહ ેછે
કે આ ચનૂાનો આ ચનૂો છે. એર્વો વ્યર્વહાર તેમા ંચનૂો "ન્દ્રિષ્ટગોચર થતો નથી. એ તો સ્ર્વ-સ્ર્વામીરૂપ-
ચનૂો તે સ્ર્વ અને ચનૂાનો સ્ર્વામી પણ પોતે, એમ સ્વ અને સ્વામી એવા અંશોના વ્યવહારથી શુ ંસાધ્ય 
છે? કાઇં સાધ્ય નથી. એટલે ચનૂો હાથમા ંઆર્વતો નથી. ચનૂો ચનૂાનો છે. ચનૂો ચનૂાનો છે. ચનૂો 
ચનૂાનો છે. આહા! એમા ંચનૂો જણાતો જ નથી. એ તો વિર્વકલ્પ ઊભો થાય. કાઇં સાJય નથી.

તો પછી ખડી કોઇની નથી. ચનૂો કોઇનો નથી. કોઇનો નથી તેમા ંબે વિનષે� કયા�. ચનૂો ભીંતનો 
છે એ ર્વાત પણ ખોટી અને ચનૂો ચનૂાનો છે એ ર્વાત પણ ખોટી. કેટલા ટકા ખોટી હશે? સો ટકા ખોટી 
એમ કહ ેછે. તો પછી. તો પછી હર્વે, એમા ંનહીં બ�ામા ંતમે વ્યર્વહાર કયA. તો હર્વે વિનશ્ચયથી તેન ુ ંશુ ં
સ્ર્વરૂપ છે? ચનૂાનુ.ં ચનૂો ચનૂો જ છે. ચનૂો ચનૂાનો છે એ વ્યર્વહાર અને ચનૂો ચનૂો જ છે. એ વિનશ્ચય. 
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આ વિનશ્ચય-વ્યર્વહાર બેય અં"રમા.ં ચનૂો ભીંતને સફે" કરે છે એ વ્યર્વહાર નથી. અજ્ઞાન, ભ્રમણા. તો 
તો સ8ંમણ થઇ જાય.

ચનૂો ભીંતને સફે" કરે તો તો ચનૂો ભીંતરૂપ થઇ જાય. તન્મય થઇ જાય તો ભીંતને સફે" કરે. 
ચનૂો પોતાના સ્ર્વભાર્વને છોડીને ભીંતરૂપે થતો નથી. માટે એ ર્વાત ખોટી છે. આ "ષ્ટાતંમા ંતો હા 
આર્વશે પણ વિસદ્ધાતંમા ંહા પાડર્વી કઠણ પડશે. ચનૂો ચનૂો છે એ વિનશ્ચય છે. આ "ષ્ટાતં પરંુૂ થયુ.ં

(એ પ્રમાણે દષ્ટાતં કહ્યુ.ં) જેમ આ દષ્ટાતં છે, તેમ, આ શેની ર્વાત ચાલતી હશે? આ �મ�કથા 
ચાલે છે. આત્મકથા ચાલે છે હોં! �મ� કેમ થાય? અને �મ� કેમ થયો નથી? હુ ંપરને કરંુ છુ ંતેમા ં�મ� 
નહીં થાય અને હુ ંપરને જાણુ ંછુ ંતેમા ંપણ �મ� નહીં થાય અને આત્મા આત્માને જાણે છે તેમા ંપણ 
�મ� (નહીં થાય.) કયા ંલઇ જાર્વા છે આ? અં"ર આત્મામા ંલઇ જાર્વા છે ભાઇ!

આચાય� ભગર્વાને આપણા ઉપર કરુણા કરી છે. એમણે આ શાસ્ત્રો લખ્યા. જેમ આ દષ્ટાતં છે, 
તેમ આ (નીચે પ્રમાણે) દાષ્ટાZત છે-વિસદ્ધાતં. "ષ્ટાતં છે તે વિસદ્ધાતંને સમજાર્વર્વા માટે આપર્વામા ંઆર્વે 
છે. આ જગતમા,ં લ્યો! આ વિર્વશ્વમા,ં ચેતવિયતા એટલે ચેતનારો, ચેતનારો એટલે જાણનારો, જાણનારો 
એટલે "ેખનારો, ચદુંભાઇ! ચેતનારો આ આત્મા કેર્વો છે? ચેતનારો છે પણ કરનારો નથી. એક ફકત 
ચેતનારો છુ-ંજાણનાર છુ ંતેના પક્ષમા ંઆર્વે એટલે કતા�બધુ્ધિJ� છૂટી જાય. પછી એક સ્ટેજ બાકી રહી 
જાય, બસ! એ આ બીજા સ્ટેજની આમા ંર્વાત કરે છે. જેને કતા�બધુ્ધિJ� છે તનેે તો આ ગાથાનુ ંરહસ્ય 
સમજાશે જ નહીં.

અચિભમાન છે ને કે હુ ંકરંુ, હુ ંકરંુ એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. સનૃ્દ્રિષ્ટ મડંાણ 
તેની પેરે, કોઇ યેાગી યેાગીશ્વરા (જાણે). યોગી એટલે �મા�ત્મા. યોગીશ્વરા એટલે અદિરહતં જ્ઞાની. એક 
ર્વખત એર્વો બનાર્વ બન્યો. ગાડા નીચે કૂતરંુ ચાલત ુ ંહત ુ.ં ચાલતા ંચાલતા ંએને અચિભમાન હત ુ ંઆમ 
માથુ ંભટકાડયા કરે કે આ ગાડુ મારાથી ચાલે છે. આ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ચમચાનો ર્વપેાર મારાથી 
(ચાલે છે) આહાહા! ચાલતો હશે તમારાથી? ભાઇ! તને અચિભમાન ચડી ગયુ ંછે, કતા�બધુ્ધિJ�નુ ંછોડી "ે 
અચિભમાન. એ કૂતરંુ ચાલતા ંચાલતા ંચાલતા ંજરાક ખજર્વાળ આર્વી તો ઊભુ ંરહી ગયુ.ં ખજર્વાળ 
આર્વી એટલે (આમ આમ કરવુ ંપડે ને) ઊભુ ંરહવે ુ ંપડે ને? રજની! ઊભી ગયો. ગાડુ ચાલર્વા માડંયુ.ં 
અરે! હુ ંતો માનતો હતો કે ગાડુ મારાથી જ ચાલે છે. હુ ંઊભી ગયો તો ગાડુ તો ચાલે છે. આહાહા! મારંુ
અચિભમાન વિમથ્યા છે. એમ વિર્વચારતા ંકૂતરાને સમ્યગ્"શ�ન થઇ ગયુ.ં કતા�બધુ્ધિJ� છૂટી અકતા� જ્ઞાયકમા ં
આવ્યો. હુ ંતો જાણનાર છુ,ં કરનાર નથી. બોલો! કૂતરાને સમ્યગ્"શ�ન થાય તો મનષુ્યને થાય કે નહીં?
આહાહા! તેના માટે એક કડક "ષ્ટાતં આપુ.ં કડક છે જરા.

એક ભાઇને વિર્વચાર એમ આવ્યો. ભાઇ મોટી ઉંમરના હતા. કે આ દુકાન તો અત્યારે મારાથી જ 
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ચાલે છે. છોકરાઓ તો કાઇં... મારા જેવુ ંતો કાઇં ચલાર્વી શકે નહીં. એટલે દુકાને ચોટયો રહતેો હતો. 
પછી એક દિ"ર્વસ એને વિર્વચાર આવ્યો કે જોઉં તો ખરો કે મારા વિર્વના દુકાન ચાલે છે કે નહીં. અખતરો 
તો કરંુ. આહાહા! છોકરાઓ મને તેડાર્વે છે કે નહીં જોઉં તો ખરો! છોકરાર્વ શેના તેડાર્વે? છોકરાર્વ કહ ેકે
બાપા બહાર જાય તો સારંુ. છોકરાઓ કહ ેકે તમે �મ�ઘ્યાન કરર્વા જાર્વ. અમે દુકાન ચલાર્વશુ.ં તોપણ,
આહાહા! અચિભમાની છોડતો નહોતો તમેા ંએક દિ"ર્વસ વિર્વચાર આવ્યો કે લાર્વ અખતરો તો કરંુ. તો ગયો
બહારગામ "ચિક્ષણમા ંજાત્રાએ અને ત્રણ મદિહના પછી બીજાનુ ંનામ લખી પોતે તાર કયA કે તમારા 
વિપતાશ્રી ગજુરી ગયા છે. અને તનેી બ�ી દિ8યા અમે અહીંયા ંકરી લી�ી છે. આ જોર્વા માટે કે દુકાન 
મારા વિર્વના ચાલે છે કે નહીં. ત્રણ મદિહના પછી તાર આવ્યો. અહીંયા ંતો બ�ી રોકકળ ને બ�ી દિ8યા 
ઉઠમણુ ંને પરંુૂ થઇ ગયુ ંઅહીંયા ંએ પછી ભાઇ આવ્યા અહીંયા.ં બ�ાને આશ્ચય� થયુ ંકે આ શુ ંથયુ?ં 
તાર તો આવ્યો હતો. બ�ી આપણે દિ8યા કરી લી�ી. એ કહ ેઆ મેં તાર કયA હતો. હુ ંજોર્વા આવ્યો છુ ં
કે મારા વિર્વના દુકાન ચાલે છે કે નહીં? મેં દુકાન જોઇ તો મારા કરતા સર્વાઇ દુકાન ચાલે છે. એ દુકાન
પણુ્યથી ચાલતી હતી, મારાથી નહીં. આહાહા! એમ જયા ંજાણ્યુ ંત્યા ંઅચિભમાન ઉતરી ગયુ.ં અચિભમાનનો
કોટો ચડયો હતો. એમ કતા�બધુ્ધિJ�ર્વાળા જીર્વને હમંશેા અચિભમાન હોર્વાથી તનેી "ન્દ્રિષ્ટ બદિહરર્મુખુ રહ ેછે. 
આનુ ંકરંુ આનુ ંકરંુ આનુ ંકરંુ. આહાહા! કોઇ કરનાર નથી ભાઇ! અરે! અહીંયા ંતો કહ ેછે કે ત ુ ંપરનો 
જાણનાર નથી. કરનારની ર્વાત તો સ્થળૂ છે.

આ જગતમા ંચેતવિયતા, વિર્વશ્વમા ંચેતવિયતા એટલે જાણનાર, ચેતનાર, "ેખનાર આ#મા છે, (છે, છે) 
તે જ્ઞાનગણુથી ભરેલા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે. જેમ ચનુો સફે" ગણુના સ્ર્વભાર્વથી ભરેલુ ંદ્રવ્ય લીધુ ંહત ુ.ં
અહીંયા ંઆત્મા છે તે જ્ઞાનગણુથી ભરેલુ ંદ્રવ્ય છે. તેનામા ંજ્ઞાન છે. તેનામા ંરાગ, દ્વષે, મોહ, 8ો�, માન,
માયા, લોભ એ આત્મામા ંનથી. આત્માની બહાર છે.

એ આત્મા કેર્વો છે કે જ્ઞાનગણુથી ભરેલુ ંદ્રવ્ય છે. તે જ્ઞાનગણુથી ભરેલા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે. 
જ્ઞાન છે તે આત્માનો સ્ર્વભાર્વ છે. રાગ તે સ્ર્વભાર્વ નથી. જેનો જે સ્ર્વભાર્વ હોય તેનુ ંપદિરણમન પણ તે 
પ્રકારનુ ંહોય. ‘સ્ર્વસ્ય ભર્વનમ ઇવિત સ્ર્વભાર્વ' તે જ્ઞાનગણુથી ભરેલા સ્વભાવવાળંુ દ્રવ્ય છે. તે દ્રવ્યની, 
આત્મદ્રવ્યની વિસધ્ધિJ� કરી કે આત્મા જાણનાર છે, હુ ંજાણનાર છુ.ં કેમકે મારામા ંજ્ઞાન રહલે ુ ંછે. તો જ્ઞાન
દ્વારા જાણર્વાની દિ8યા મારામા ંથાય છે. પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય, હર્વે અહીંયા ંઆત્મા સ્થાપ્યો, હર્વે બીજા 
પ"ાથA પદ્ુ ગલાદિ" છએ દ્રવ્ય લઇ લેર્વા. પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય 
છે. શુ ંકહ્યુ?ં કે આ આત્મા જ્ઞાનગણુથી ભરેલુ ંઆખુ ંદ્રવ્ય છે. અહીંયા જ્ઞાન છે અને બહારમા ંજે્ઞયો છે. 
જ્ઞાનને જાણર્વાના વિર્વષયો તનેે પરજે્ઞય કહરે્વામા ંઆર્વે છે.

તો આમા ંઅહીંયા ંજ્ઞાન પરને જાણત ુ ંજ નથી. વિનશ્ચયથી જાણતુ ંનથી અને વ્યર્વહારથી પણ 
જાણતુ ંનથી. એ વિસદ્ધ કરવુ ંછે છતા ંઅહીંયા ંવ્યર્વહારે એને જાણે છે એમ કેમ લખ્યુ?ં એમ પ્રશ્ન થાય. 
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વ્યર્વહારનય લખી નથી. વ્યર્વહારે. કેમકે જેને જન્મથી માડંીને ઘીનો ઘડો જ પ્રવિસદ્ધ છે, ઘીનો ઘડો જ 
પ્રવિસદ્ધ છે. ઘડો માટીમય છે એ ર્વાત તેણે સાભંળી જ નથી જન્મથી માડંીને, ઘીનો ઘડો-ઘીનો ઘડો-
ઘીનો ઘડો-ઘીનો ઘડો. તો શ્રJ�ા જ્ઞાનમા ંપણ એમ આવ્યુ ંકે ઘીનો ઘડો. હર્વે ઘીનો ઘડો જેને પ્રવિસદ્ધ છે
અને માટીનો ઘડો પ્રવિસદ્ધ નથી તેને માટીનો ઘડો છે એમ સમજાર્વર્વા માટે તનેે કહ્યુ ંકે ઘીનો ઘડો. 
એટલે ઓલો હા પાડર્વા માડંયો. આમ આમ કરમા. આમ (હા) પણ કરમા અને (ના) પણ કરમા. 
સાભંળ. ઘીનો ઘડો! આમ કયુ�. (હા પાડી). કેમકે એને પ્રવિસદ્ધ શુ ંછે કે ‘ઘીનો ઘડો'. તો એની ભાષા 
દ્વારા, એની ભાષા દ્વારા, વ્યર્વહાર દ્વારા વિનશ્ચય સમજાર્વર્વો છે. ‘ઘીનો ઘડો' બસ ત્યા ંજ્ઞાની રોકાય 
ગયા. ‘ઘીનો ઘડો' ઇનટ ૂકોમા, એ ર્વાત કરી. ઘીનો ઘડો છે એમ ન લખ્યુ.ં ઘીનો ઘડો. પછી આગળ 
ર્વ�ીને એમ કહ્યુ,ં ‘છે તે' છે તે માટીમય છે અને ઘીમય નથી. આહાહા! તો ઘીનો ઘડો શબ્"નો પ્રયોગ 
ઘીનો ઘડો કયA આચાય� મહારાજે. પણ એને જે ર્વાત પ્રવિસદ્ધ છે ઘીનો ઘડો, એ પ્રવિસદ્ધ ર્વાકય દ્વારા 
અપ્રવિસદ્ધ એર્વો જે માટીનો ઘડો તનેે સમજાર્વર્વો તો, હર્વે એને સમજાર્વર્વા માટે કરવુ ંશુ?ં

તો એને એમ કહ ેકે ઘીનો ઘડો નથી ઘીનો ઘડો નથી, માટીનો છે માટીનો છે, માટીનો છે. ઓલો 
સાભંળર્વા ઊભો પણ નહીં રહ.ે ઘીનો ઘડો (કહશેે તો) બેઠો રહ.ે હ.ં.. મારી ર્વાત આર્વી. તારી ર્વાત નહીં
આર્વે. સાભંળ તો ખરો! ઓલો ભાગી જતો હતો. એટલે તેને સમજાર્વર્વા માટે જરાક.. આહાહા! મ્લેચ્છ 
ભાષાએ અજ્ઞાનીને કહ્યુ,ં ઘીનો ઘડો ત્યા ંબેસી ગયો. હા..બરાબર ઘીનો ઘડો ‘છે તે' ‘છે તે' (ઘીમય) 
થયો નથી. ‘છે તે' માટીમય છે અને ઘીમય નથી. ઓલુ ંજન્મથી માડંીને હત ુ ંઘીનો ઘડો. હર્વે 
અજ્ઞાનીને અનાદિ"થી માડંીને આજ સ�ુી રાગી જીર્વ પ્રવિસદ્ધ છે, અશદુ્ધ જીર્વ પ્રવિસદ્ધ છે પણ શદુ્ધ જીર્વ 
પ્રવિસદ્ધ નથી. હર્વે તનેે શદુ્ધાત્માનુ ંસ્ર્વરૂપ સમજાર્વવુ ંછે. હર્વે તનેે એમ કહ ેકે ત ુ ંમાને છે તે ખોટી ર્વાત 
છે, આત્મા રાગી નથી આત્મા શદુ્ધ છે. શદુ્ધ છે. તો ઓલો ભાગી જાય. રાગી જીર્વ! બેઠો સાભંળર્વા! હા. 
એની ભાષા હતી ને? એની પોતાની માન્યતા જેર્વી છે તેર્વી ભાષા આર્વી. એમા ંકોઇ ભાર્વ તો એર્વો 
નથી કે એને કહરે્વાય. એને કહવે ુ ંપણ નથી. એની ભાષા દ્વારા રાગી જીર્વ ‘છે તે જ્ઞાનમય છે અને 
રાગમય નથી.' આહાહા! ત્યારે તેને શદુ્ધજીર્વનુ ંભાન થયુ.ં

તેમ અહીંયા ંવ્યર્વહારી જીર્વોને સમજાર્વર્વા માટે, વ્યર્વહારી જીર્વો માને છે કે આત્મા પરનો 
જાણનાર છે. ઘીના ઘડા જેવુ ંકથન છે. આત્મા પરનો જાણનાર છે તે ઘીના ઘડા જેવુ ંકથન છે. પણ 
આત્મા પરને જાણે છે એમ કહ્યુ ંત્યા ંબેઠો! હ.ં.. મારી ર્વાત તો કાઇંક આર્વી. તારી ર્વાત નહીં આર્વે, 
સાભંળ! તારંુ અજ્ઞાન હમણા ંદૂર થઇ જશે. એટલે ચેતવિયતા પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે 
ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ ં) જે્ઞય છે. અહીંયા ંહજી વ્યર્વહારનય પ્રગટ થયો નથી. જેની ભાષા દ્વારા ઘીના 
ઘડાની માફક એને જે પ્રવિસદ્ધ છે એ દ્વારા એનો અપ્રવિસદ્ધ આત્મા તેને સમજાર્વર્વો છે. જ્ઞાનની પયા�યના 
વ્યર્વહાર દ્વારા જ્ઞાનની પયા�યનો વિનશ્ચય સમજાર્વર્વાનો પ્રયોગ કરે છે. પદ્ુ ગલાદિ" પરદ્રવ્યો વ્યર્વહારે 
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જણાય છે, જે્ઞય છે પણ તે તેને શીખડાર્વવુ ંનથી. તેને નથી જાણતો એમ કહવે ુ ંછે. જાણે છે એના દ્વારા 
નથી જાણતો એમ કહવે ુ ંછે. આહાહા!

આ ગાથા બહ ુઊંચી છે હો! આ વિર્વદ્વાનોની ભલૂ છે. પણુ્યથી �મ� થાય એ સમાજની ભલૂ છે, 
આખા સમાજની. અને વિર્વદ્વાનો પરને આત્મા જાણે છે એમા ંશુ?ં જાણવુ ંતે તેનો સ્ર્વભાર્વ છે. સ્ર્વ- 
પરપ્રકાશક સ્ર્વભાર્વ છે. કેર્વળી ભગર્વાન તો લોકાલોકને જાણે છે. અમે અમારી દુકાનને જાણીએ છીએ.
દુકાન મારી છે એમ કયા ંકહીએ છીએ? દુકાનને જાણીએ છીએ. આહાહા! આ કાપડ છે એને જાણીએ 
છીએ. જાણનાર છે કોનો જાણનાર છે પણ? એ તો કથા ચાલે છે. જાણનાર છે પણ કોનો? આહાહા! એ 
પ્રશ્નાથ� મોટો છે. જાણનાર ખરો પણ કોનો? આહાહા! એ ર્વાત સમજર્વી બાકી રહી ગઇ હતી. એ ર્વાતની
પનુ્દ્રિષ્ટ આ ગાથામા ંથઇ જાય છે.

જાણનાર તો છે પણ કોનો? આહાહા! બાકી રહી ગયુ ંહત ુ.ં એ પરંુૂ થાય છે અહીંયા.ં કંુ"કંુ"આચાય�
ભગર્વાન, અર્મુતૃચદં્રાચાય� ભગર્વાન અને આપણા ઉપકારી ગરુુએ આ ર્વાત કરી છે. અને વ્યાખ્યાન 
છપાય ગયા છે ને ટેઇપો બધુ ંછે. આહાહા! જાણનાર છે એમ ખ્યાલ આર્વી ગયો છે. પણ કોનો? 
આહાહા! એનો વિર્વચાર શુ ંકરર્વાનો? હુ ંતો જાણનાર છુ ંઇ. આ બધુ ંજણાય છે હુ ંઆનો જાણનાર છુ ં. 
આહાહા! એ અજ્ઞાન છે. જાણનાર નથી પણ અજ્ઞાન છે. મોક્ષમાગ� પ્રકાશક ટોડરમલજી સાહબેનુ ંછે. 
તેમા ંએક જગ્યાએ એર્વી એક સુ"ંર ર્વાત કરી. રાજપાટ છોડી જગંલમા ંજઇ અને નગ્ન દિ"ગબંર થઇ 
ગયો. આહાહા! પાચંમહાવ્રત વિનરવિતચારપણે પાળે છે. અવિતચાર પણ નહીં અને અનાચાર પણ નહીં. 
અનાચાર તો ન જ હોય પણ અવિતચાર "ોષ પણ ન લાગે. એર્વા પાચંમહાવ્રતનુ ંપાલન કરે. એક.

બીજી ર્વાત એ અચિગયાર અંગ ભણી ચકૂયો. કેટલા શાસ્ત્રો ભણ્યો? અચિગયાર અંગ ભણી ચકૂયા 
પછી ટોડરમલજી સાહબે કહ ેછે કે સમ્યગ્જ્ઞાનને અથu પ્રવવૃિત કરર્વા છતા ંપણ, સમ્યગ્જ્ઞાન કેમ પ્રગટ 
થાય? કે શાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન કરો તો સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થાય. શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થાય છે તેમ અજ્ઞાની માને છે.
એમ અજ્ઞાની માને છે. તો એ અચિગયાર અંગ ભણી ગયો. ભણ્યા પછી ભણીને છેર્વટે તેણે તાત્પય� 
કાઢયુ.ં સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કરર્વા માટે. શુ ંતાત્પય� કાઢયુ?ં

કોથળામાથંી ચિબલાડુ ંકાઢયુ.ં શુ ંકાઢયુ?ં આનો (બહારના જે્ઞયોનો) જાણનારો તે હુ ંછુ.ં આનો 
જાણનારો તે હુ ંછુ.ં આહાહા! પણ તેની ભલૂ છે. ભલૂ બતાર્વે છે પછી. પણ એક તનેી ભલૂ રહી ગઇ કે 
હુ ંજ્ઞાનસ્ર્વરૂપ છુ.ં આહાહા! હુ ંતો જ્ઞાનસ્ર્વરૂપ છુ.ં ત્યા ંસ�ુી ન આવ્યો. કેટલી કષાયની મ"ંતા! 
પાચંમહાવ્રત, અઠયાર્વીસ ર્મુળૂગણુ વિનરવિતચારપણે પાલન કરે. જરાક "ોષ આર્વે તો પ્રાયવિશ્ચત લ્યે. હા,
હા. આટલી તો કષાયની મ"ંતા! અને અચિગયાર અંગનુ ંભણતર એટલો તો જે્ઞયનો ઉઘાડ! જે્ઞયનો 
ઉઘાડ, જ્ઞાનનો તો છે નહીં. જ્ઞાન તો એની પાસે છે નહીં. અચિગયાર અંગનુ ંજ્ઞાન-જ્ઞાન નથી પણ જે્ઞય 
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છે. કેમકે જ્ઞાન તો હજી તેને ઉત્પન્ન જ નથી થયુ.ં આત્મજ્ઞાન તો ઉત્પન્ન જ નથી થયુ ંતો વધૃ્ધિJ� થઇ તે 
ર્વાત કયાથંી આર્વી? અચલજી! �મ� ન થયો. આહાહા! અરે અનતંર્વાર ગૈ્રર્વેયકમા ંગયો પણ 
આત્મજ્ઞાન વિર્વના સખુ ન પામ્યો.

આ આપણા આત્માની ર્વાત છે હોં! આ બીજાની ર્વાત નથી. અહીંયા ંવિર્વકથાની સખત મનાઇ છે. 
આપણા પ્રર્મુખુ બેઠા છે. આવ્યા છે કે નહીં? આ બેઠા. તેમણે બહાર બોડ� માયુ� છે. સ્ર્વાJયાય મદંિ"ર છે 
આ. અહીંયા ંવિર્વકથાની સખત મનાઇ છે. આ સ્થળ આત્મકથા ને �મ�કથા માટે છે. આપણો આત્મા 
અનતંર્વાર નર્વમી ગૈ્રર્વયેકમા ંગયો. તેણે બે ભલૂ કરી કે કા ંતો પરનો કરનાર છુ ંઅને કા ંહુ ંઆનો 
(પરનો) જાણનાર છુ.ં આનો કરનાર તો કાઢી નાખ્યુ.ં એટલે સ�ુી તો આર્વી ગયો કે હુ ંકરનાર નહીં, હુ ં
તો જાણનાર. પણ કોનો? એ પ્રશ્ન મોટો! તો કહ ેઆનો (પર જે્ઞયોનો). સસંાર... એટલા માટે તો આ 
ર્વાત લી�ી છે અહીંયા ંદિહંમતનગરમા.ં કોનો? તે રહી ગયુ ંઆખુ.ં જાણનાર જણાય છે ત્યા ંસ�ુી આવ્યો 
નહીં. આ જણાય છે એમા ંઅટકયો. કરનાર તો કાઢયુ.ં કરનારનુ ંશલ્ય તો ગળ્યુ.ં ટળ્યુ ંનથી. અનભુર્વ 
વિર્વના ટળે નહીં. પણ ગળ્યુ.ં કરનાર નહીં પણ આનો જાણનાર છુ.ં આ દુકાન મારી એમ તો નહીં. પણ 
આ દુકાનને હુ ંજાણુ ંછુ.ં રજની કહ ેઆ દુકાન મારી નથી. ત્યારે તમે શુ ંકરો છો? કે આ દુકાન છે 
પદ્ુ ગલની એમ હુ ંજાણુ ંછુ.ં આહાહા! એને જાણતા ં�મ� નહીં થાય.

જાણનારને જાણ તો �મ� થાય. જાણનાર ખરો પણ કોનો? આહાહા! એ પ્રશ્ન અં"રથી ઊઠે તો 
પરને જાણર્વાનો અજ્ઞાનનો વિનષે� આર્વે. પહલેો અજ્ઞાનનો (વિનષ�ે) હોય, વ્યર્વહારનો ન હોય. તો 
વ્યર્વહાર તો ઘીના ઘડાની માફક, તેને સમજાર્વર્વા માટે વ્યર્વહાર શબ્" ર્વાપયA છે. વિનશ્ચય વિર્વના 
વ્યર્વહાર હોય શકે નહીં. આ તો કોઇ ગાથા છે અલૌદિકક! જ્ઞાનની પયા�યનો વિનશ્ચય કેમ પ્રગટ થાય? 
દ્રવ્યનો વિનશ્ચય જેના હાથમા ંઆર્વી ગયો હોય કે પદિરણામ માત્રથી ચિભન્ન મારો આત્મા પ્રમત્ત-અપ્રમત્તથી
રદિહત એક જ્ઞાયક તત્ત્ર્વ તે હુ ંતેમ જેને ખ્યાલમા ંઆર્વી ગયુ ંહોય ઘ્યેય જેને ખ્યાલમા ંઆર્વી ગયુ ંહોય
એને �મ�Jયાન કેમ પ્રગટ થાય? આહા! ઘ્યેય જેને ખ્યાલમા ંઆર્વી ગયુ ંહોય તેને �મ�Jયાન કેમ 
પ્રગટ થાય આત્માનો અનભુર્વ, તેની કળા અને વિર્વવિ� આમા ંબતાર્વી છે. આ Jયાનનો અવિ�કાર છે. 
Jયયેનો અવિ�કાર ગયો. આ Jયાનનો અવિ�કાર કોને જાણતા ં�મ�Jયાન થાય. પરને જાણતા ંઆત�Jયાન
અને રૌદ્રઘ્યાન થાય પણ �મ�Jયાન થાય નહીં. તો શકુલઘ્યાનની ર્વાત તો કયાયં આઘી રહી. આહાહા!

પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય છે. આ પ્રશ્ન ગીરનાર અમે ગયા 
હતા. આ જર્વાહરભાઇ પણ સાથે ત્યા ંગીરનાર આવ્યા હતા. અઠર્વાડીયુ ંરોકાણા હતા. ત્યારે મને આ 
પ્રશ્ન કયA હતો. કે ભાઇ! આમા ંવ્યર્વહારે તો લખ્યુ ંછે. આમા ંવ્યર્વહારે લખ્યુ ંછે. મેં કીધુ ંવ્યર્વહારનય 
નથી લખી વ્યર્વહારે લખ્યુ ંછે. વ્યર્વહારે કહરે્વામા ંઆર્વે છે. ઘીના ઘડા જેવુ ંકથન છે. કેમકે તેને પ્રવિસદ્ધ 
છે ઘીનો ઘડો. એને પ્રવિસદ્ધ છે કે આત્મા પરને જાણે છે. તો એને એની ભાષા દ્વારા કહ ેછે. ‘આત્મા પરને

Page 8

https://www.youtube.com/channel/UC3lZU0cmXbCN03cuWPZ6C6Q


Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot
https://www.youtube.com/channel/UC3lZU0cmXbCN03cuWPZ6C6Q

જાણે’. છે તેને જાણતો નથી જાણનારને જાણે છે. એમા ંઆર્વી જા. એટલા માટે આ ગાથા છે. વિનશ્ચય 
વિર્વના વ્યર્વહાર હોય શકે નહીં. પરને જાણવુ ંએ અજ્ઞાન છે, વ્યર્વહાર નથી. અજ્ઞાની પાસે વિનશ્ચય પણ 
નથી અને વ્યર્વહાર પણ નથી. વિનશ્ચયનય અને વ્યર્વહારનય બેય સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રમાણ એના બે અંશ છે.
જેને પ્રમાણજ્ઞાન નથી તેને નય હોય શકે નહીં. પ્રમાણજ્ઞાન અનભુર્વી પરુુષને જ હોય.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- (અજ્ઞાનીને પ્રમાણજ્ઞાન ન હોય.)

ઉત્તર :- પ્રમાણનુ ંજ્ઞાન (નહી). પ્રમાણાભાસ હોય. પ્રમાણજ્ઞાન ન હોય. પ્રમાણનો આભાસ. 
નયાભાસ પ્રમાણાભાસ. હર્વે કહ ેછે. બહુ સુ"ંર આ ગાથા સમજર્વા જેર્વી છે. આત્માનુ ંદિહત થઇ જાય. હુ ં
પરને જાણુ ંછુ ંએર્વો જે પક્ષ જીર્વને અનાદિ"કાળથી છે. જાણનાર જણાય છે એર્વો પક્ષ પણ આવ્યો નથી
અને પક્ષાવિત8ાતં થઇને એર્વો અનભુર્વ પણ થયો નથી. આહાહા! એને સમજાર્વર્વા માટે એ જ્ઞાન જે 
બદિહરર્મુખુ રખડે છે, ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ થાય છે. એ ઉપયોગનો સ"ઉપયોગ કેમ થાય કે એ 
ઉપયોગ જેનો છે તનેે જાણે તો સ"ઉપયોગ અને ઉપયોગ જેનો નથી �નાલાલજી તેને જાણર્વા જાય 
તો ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ. આહાહા! બહુ કડક ભાષાથી કહીએ તો, કહરે્વાય નહીં બાકી આત્માને 
છોડીને, આહાહા! સાક્ષાત તીથ�કર ભગર્વાનને જો જાણર્વા રોકાય તો ઉપયોગનો દૂરઉપયોગ છે. 
આહાહા! એવુ ંતો અનતંર્વાર તે તીથ�કરની સભામા ંગયો અને ભગર્વાનના "શ�ન તે કયા� પણ 
આત્મ"શ�ન તેં કયા� નહીં. ર્વાણીમા ંપણ આવ્યુ ંકે ત ુ ંમારી સાર્મુુ ંજોઇશ તો, ‘પર"વ્ર્વાઓ દુગ્ગઇ' તારા 
ઉપયોગની દુગ�વિત છે, જા. પણ ઉપયોગને તેં પાછો હટાવ્યો નહીં.

પ્રભ!ુ બ�ી ર્વાત કરો પણ તમે એ ર્વાત રહરે્વા "યો. આપના તરફથી.. આપ તો ઉપકારી છો, 
સર્વ�જ્ઞ છો, આપના તરફથી હુ ંઉપયોગ હટાવુ,ં આપને હુ ંજાણર્વાનુ ંબ�ં કરંુ તો અવિર્વનય થઇ જશે. કે 
ના. મને જાણર્વાનુ ંબ�ં કરીશ તો તારો આત્મા જણાશે. એ જ વિર્વનય છે. આહાહા!

આર્વી અપરૂ્વ� ર્વાત ગરુુ"ેર્વના પ્રતાપે બહાર આર્વી ગઇ છે. પછી બ�ા ટીકા કરે કે વિનશ્ચયની ર્વાત
વિનશ્ચયની ર્વાત, વિનશ્ચયની ર્વાત. ગરુુ"ેર્વ કહ ેવિનશ્ચયની ર્વાત એટલે સાચી. વિનશ્ચયની ર્વાત એટલે સાચી 
અને વ્યર્વહારની ર્વાત એટલે ખોટી. વિર્વદ્વાનો કહ ેઅસત્યાથ� છે વ્યર્વહાર. રાજમલજી કહ ેવ્યર્વહાર જૂઠો 
છે. બેય ર્વાત એક જ છે. ર્વોટર કહો, પાણી કહો, જળ કહો કે નીર કહો. તેનો ભાર્વાથ� તો એક જ છે. 
અસત્યાથ� કહો કે જૂઠો કહો.

શ્રોતા :- અસત્યાથ�મા ંસત્યાથ� ભાસે છે.

ઉત્તર :- ભાસે છે. એટલે કડક ભાષા ર્વાપરી કે વ્યર્વહાર જૂઠો છે. આહાહા!
અર્મુતૃ જેર્વી ગાથા છે. હુ ંપરનેા જાણનારો છુ,ં આનો જાણનારો છુ.ં અચિગયાર અંગ ભણેલો ભલૂ્યો. 

ભીંત ભલૂ્યો અને હરણીયુ ંપામી જાય. અરે! હર્વે અચિગયાર અંગ શુ?ં નર્વ તત્ત્ર્વના નામ પણ નથી 
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આર્વડતા હરણીયાને. પણ ઉપયોગ અં"રમા ંગયો ને આત્માનો અનભુર્વ થઇ જાય છે. વિસંહમહારાજને 
ન થયો અનભુર્વ... વિસંહમહારાજ ભગર્વાન મહાર્વીરનો જીર્વ વિસંહના ભર્વમા ંસમ્યક્  પામ્યો. એ વિસંહ 
મહારાજ થઇ ગયા. પહલેા ંવિસંહ હતા. મહાર્વીરસ્ર્વામીની જ ર્વાણી છે. પહલેા ંવિસંહ હતો ઇ પછી અનભુર્વ
થયો ત્યારે વિસંહ મહારાજ! લઘનુ"ંન થઇ ગયો વિસંહ! બોલો! માટે વિસંહ મહારાજ! વિસંહના ભર્વમા ંપણ 
ચારે ગવિતમા ંસજં્ઞી પચેંન્દ્રિન્દ્રય જીર્વને આત્મ અનભુવૂિત સમ્યગ્"શ�ન થઇ શકે છે.

કહ ેછે કે વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય છે, વ્યર્વહારે કહરે્વામા ંઆર્વે છે કે આ આત્મા 
જાણનાર છે, જ્ઞાયક છે અને જગતના પ"ાથA તે જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છે. એમ વ્યર્વહારે જોઉં તો, વ્યર્વહારી 
લોકોનો વ્યર્વહાર છે. કાઢો આમા ંલખ્યુ ંછે જુઓ! વ્યર્વહારી લોકોનો વ્યર્વહાર છે. વ્યર્વહારનયથી 
આત્માને પરદ્રવ્યનો જ્ઞાતા-"ષ્ટા, શ્રJ�ા કરનાર, ત્યાગ કરનાર કહરે્વામા ંઆર્વે છે. કારણ કે, કહરે્વામા ં
આર્વે છે તેનુ ંકારણ આપે છે. કારણ કે, પરદ્રવ્યને અને આત્માને વિનવિમત્ત-નૈવિમવિત્તક ભાર્વ છે. જ્ઞાનાદિ" 
ભાર્વોને પરદ્રવ્ય વિનવિમત્ત થત ુ ંહોર્વાથી વ્યર્વહારીજનો કહ ેછે કે.. અમે નથી કહતેા.ં આચાય� મહારાજ કહે
છે કે અમે તો કહતેા નથી. વ્યર્વહારી અજ્ઞાની ઘીનો ઘડો કહ ેછે. અમે ઘીનો ઘડો કહીએ નહીં. આહાહા!
ગાથા તો ગાથા છે. આ કાઢીને બતાર્વીએ ને તો શ્રJ�ા પડે સરખી. નહીંતર કહશેે કે લાલભુાઇ તો 
અJ�રથી કહતેા લાગે છે.

આત્મા પરને જાણતો નથી તેન ુ ંનામ પણ છે અને બ"નામ પણ છે. શુ?ં નામ પણ છે અને 
બ"નામ પણ છે. બહુ પાકંુ થયુ.ં આહા! થાર્વ તો થાર્વ. આચાય� મહારાજ કહ ેછે. વ્યર્વહારીજનો કહ ેછે 
કે, વ્યર્વહારીજનો શુ ંકહ ેછે? આત્મા પરદ્રવ્યને જાણે છે. કોણ કહ ેછે? વ્યર્વહારીજનો. આહાહા! એટલે 
અજ્ઞાનીજનો, પરદ્રવ્યને જાણે છે, પરદ્રવ્યને "ેખે છે, પરદ્રવ્યનુ ંશ્રJ�ાન કરે છે અને પરદ્રવ્યને ત્યાગે 
છે, રાગને ત્યાગે છે. કોણ કહ ેછે? વ્યર્વહારીજનો કહ ેછે કે આત્મા રાગનો ત્યાગ કરે છે. આહાહા! 
વિનશ્ચયથી વિનશ્ચયના જાણનાર તો કહ ેછે કે, જાણનાર જ જણાય છે ખરેખર પરમાથu પરદ્રવ્યો જણાતા 
નથી. આહાહા! આ વિનશ્ચયની ર્વાત ચાલે છે. પછી વ્યર્વહારની ર્વાત આર્વશે. પયા�યનો વ્યર્વહાર પછી 
બતાર્વશે. વિનશ્ચય પછૂયા પછી પયા�યનો વ્યર્વહાર શુ ંતેન ુ ંજ્ઞાન કરાર્વશે. વિનશ્ચયપરૂ્વ�ક વ્યર્વહાર. આ 
વિનશ્ચય વિર્વનાના વ્યર્વહારની ર્વાત કરે છે.

પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય છે, હર્વે, એ જે વ્યર્વહાર કહરે્વામા ં
આર્વે છે. ચનૂો ભીંતને સફે" કરે છે એમ વ્યર્વહારથી કહરે્વામા ંઆર્વે છે. તો એમા ંકેટલા ટકા 
વ્યર્વહારની ર્વાત સાચી હશે, ચાલો આપણે સાથે બેસીને વિર્વચારીએ. આહાહા! વિશષ્યને સાથે રાખી, 
ઊભો રાખી, ઊભો રાખે તો જ તે સાભંળે. બાકી તો તે ભાગી જાય. ગરુુ"ેર્વ એમ કહ ેઆર્વો ભાઇ! 
કયાથંી આવ્યા? આહાહા! ત્યા ંતો ઓલો થાક તેને ઉતરી જાય. કપડા મેલા, થીગડા (સા�ંા) માયા� 
હોય. અરે! ગરુુ થીગડાને જોતા નહોતા એ તો ભગર્વાન આત્મા છે. એ તો બ�ાને ભગર્વાન જોતા હતા.
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આ વ્યર્વહારે પરદ્રવ્યો જે્ઞય છે, ચાલો વિર્વચારીએ. તેમા ંશુ ંસત્યાથ� છે તેમા ંઊંડા ઉતરીને જરાક આપણે
વિર્વચારીએ. વિર્વચારર્વામા ં શુ ંર્વા�ંો હોય? આહાહા!

પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય છે, હવે, જુઓ! હવે, જ્ઞાયક (અથા*ત ્ 
જાણનારો) જ્ઞાયક એટલે જાણનારો કહો, ચેતનારો કહો એકાથ� ર્વાત છે. અથા�ત ્ જ્ઞાયક, જ્ઞાયક પછી 
ચેતવિયતા શબ્" ર્વાપયA. અને જ્ઞાયકનો અથ� કૌંસમા ંકયA-જાણનારો. જાણનારો જયા ંકહ્યો ત્યા ંકરનારો
નથી. કરનારા ઉપર તો પહલેા ંમોટો ચોકડો મારશે ને ત્યારે તો �મ�ની શરૂઆત થશે. જાણનાર છે 
આત્મા. જાણનાર છે. જેમ ચક્ષ ુછે ને તે કેર્વળ "ેખનાર છે. "શ્ય પ"ાથ�ને દૂર રહીને માત્ર "ેખે છે. પણ
"શ્ય પ"ાથ�ને આંખ કાઇં કરે નહીં. છન્નાલાલજી! બોલો આટલા ર્વષ�ની ઉમરમા ંતમારી આંખે શુ ંકયુ�? 
દૂર રહીને માત્ર "ેખે છે. આમ ચમચાને ફેરર્વે કે નહીં? આ તમારા દિ"કરાના મામાજી છે.

સમયસારના અનરુ્વા" કરનારા જયચ"ંપદંિડતજી લખે છે કે, અરે! આ ગરુુ પરંપરા ચાલી ગઇ. 
ગરુુ પરંપરા શદુ્ધનય કહો કે શદુ્ધાત્માનો ઉપ"ેશ, ચાલ્યો ગયો. આ તો ર્વળી કંુ"કંુ" ભગર્વાન! આહાહા! 
એણે આ ર્વાત કરી અને એનો અનરુ્વા" હર્વે થયો. બાકી તો સસં્કૃતમા ંહત ુ.ં કોઇ ર્વાચંી શકે નહીં. 
આહાહા! ૧૮૦૦ ર્વષ� સ�ુી તો કોઇ ર્વાચંી ન શકે એર્વી સ્તિસ્થવિત હતી. આ ૨૦૦ ર્વષ� પહલેા ંતો તેનો 
ઢંુઢારીમા ંઅનરુ્વા" થયો, પછી દિહન્"ીમા,ં પછી ગજુરાતીમા ંથયો. આહાહા! એટલે ઘરે ઘરે (પહોંચ્યા) 
આહાહા! પદંિડત કૈલાસચ"ંજી કહ,ે બ�ા સમયસારની ર્વાત કરર્વા માડંયા. સાહબે! તો સમયસારમા ં
આમ લખ્યુ ંછે. તો શુ ંએનો અથ�? મેં તો સમયસાર ઉઘાડીને જોયુ ંપણ નહોત ુ.ં બ�ા પછૂર્વા માડંયા. 
બ�ા પછેૂ એટલે મારે જર્વાબ તો "ેર્વો જોઇએ ને? આ જર્વાબ "ેર્વા માટે મેં અભ્યાસ કયA. અભ્યાસ 
કરતા ંલાગ્યુ ંકે, ઓહોહો!

આ સમયસાર તો, વિનવિ� આમા ંભરી છે. પછી બીજી બાબત-આ ટોડરમલજીનુ ંપસુ્તક મોક્ષમાગ� 
પ્રકાશક તેના પ્રશ્નો તનેી પાસે આર્વર્વા માડંયા. ટોડરમલજી સાહબે આમ કહ ેછે. અમે પણ પદંિડત અને
એ પણ પદંિડત. એનુ ંપસુ્તક શુ ંર્વાચંર્વાનુ?ં એમ અમે માનતા હતા. પણ જયા ંપ્રશ્ન આવ્યા તો લાર્વો 
ઉઘાડીને જોઈએ કે શુ ંછે? અને જ્યા ંજોયુ ંઆહાહા! આ તો જ્ઞાની પદંિડત હતા હો! એમ પોતે બોલ્યા. 
કેમ? કે આની અં"ર ભે"જ્ઞાનનો મતં્ર છે. ભગર્વાનઆત્માની "ન્દ્રિષ્ટ કેમ થાય એવુ ંઆ શાસ્ત્ર છે. તો 
અહીંયા ંકહ ેછે કે, પદ્ુ ગલાદિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ચેતવિયતાનુ ં(આ#માનુ)ં જે્ઞય છે. હવે, ‘-જ્ઞાયક, જ્ઞાયક
એટલે જાણનારો, પણ કોનો? એ મોટા પ્રશ્નનો ઉકેલ આમા ંછે. મોટા પ્રશ્નનો ઉકેલ? અચલજી! પ્રશ્ન 
મોટો છે પણ ઉકેલ આમા ંલખેલો છે. રુચિચની આંખ ઉઘાડીને જોર્વે તો! રુચિચની આંખ બ�ં રાખે અને 
ચામડાની આંખ ઉઘાડીને ર્વાચેં તો કાઇં એમાથંી હાથ આર્વે એવુ ંનથી.

જ્ઞાયક (અથા*ત ્ જાણનારો) ચેતવિયતા, જે્ઞય (અથા*ત ્ જણાવાયોગ્ય), જાણનાર આત્મા અને 
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Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot
https://www.youtube.com/channel/UC3lZU0cmXbCN03cuWPZ6C6Q

જણાર્વાયોગ્ય આ પદ્ુ ગલાદિ" દ્રવ્યો, (અથા*ત ્ જણાવાયોગ્ય) જે પદ્ુ ગલાદિ" પરદ્રવ્ય તેનો છે કે નથી? 
તેને જાણે છે કે નથી જાણતો? એ પદ્ુ ગલનુ ંજ્ઞાન થાય છે કે આત્માનુ ંજ્ઞાન જ્ઞાયકનુ ંછે? શુ ંછે? જો 
પદ્ુ ગલનુ ંજ્ઞાન થત ુ ંહોય તો જ્ઞાન તે પદ્ુ ગલ જ હોય.

ૐ
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