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પ.ૂલાલચદંભાઈના પ્રવચનો 
પ્રવચન ન ં:- ૩૦, સમયસાર ગાથા ૩૧

તા. ૨૧-૧૦-૮૭
શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. તેનો જીવ નામનો અધિ�કાર છે. તે જીવનુ ંએટલે કે 

પોતાના શધુ્�ાત્માનુ ંસ્વરૂપ શુ ંછે તે આજ સ�ુી જીવે જાણ્યુ ંનથી. દેહને જીવ માન્યો, કમ3ને 
જીવ માન્યો, પણુ્ય-પાપના જે પરિરણામ ઉત્પન્ન થાય છે તેને જીવ માન્યો, સખુ-દુઃખનુ ંજે વેદન
થાય છે તેને જીવ માન્યો, તે જીવ નથી. જીવ દેહથી અને પણુ્ય-પાપના પરિરણામથી જુદો 
જાણનાર છે. 

તો જાણનાર જીવને એક સમયમાત્ર જીવે જાણ્યો નથી. આત્માએ પોતાનુ ંઅસલી સ્વરૂપ 
શુ ંછે તેને જાણ્યુ ંનહીં. જે સ્વાગં આવ્યો તેને જીવ જાણી લી�ો. તે તો સ્વાગં છે. જેમ નાટકમા ં
સ્વાગં આવે છે, તે સ્વાગં તો અનેક પ્રકારના �ારણ કરે છે. નાચવાવાળો તો એક છે પણ 
સ્વાગં અનેક પ્રકારનો �ારણ કરે છે. કયારેક રાજાનો પાઠ કરે છે, કયારેક ભિGખારીનુ,ં કયારેક 
આવો, કયારેક આવો, (કયારેક) દારૂડીયાનો (સ્વાગં �ારણ કરે), બહ ુજ સ્વાગં �ારણ કરે છે. 
જે સ્વાગં છે તે સ્વGાવથી ભિGન્ન છે. સ્વાગં નીકળી જાય છે, સ્વGાવ રહી જાય છે. 

તો ત્રણેકાળ પોતાનો મળૂ સ્વGાવ જે જ્ઞાતા-દષ્ટા, જ્ઞાન-આનદં છે, આનદંમય આત્મા 
છે, જ્ઞાનમય આત્મા છે. તે તને ુ ંઅસલી મળૂ સ્વરૂપ છે. તો મળૂ સ્વરૂપને ન ઓળખયુ,ં 
મનષુ્યની અવસ્થા થઇ તો હુ ંમનષુ્ય છુ,ં ધિતયUચની અવસ્થા થઇ-કાગડા, કૂતરાની તો હુ ં
કાગડો છુ,ં હુ ંકૂતરો છુ,ં અને દેવમા ંગયો તો હુ ંદેવ છુ,ં સ્ત્રી થઇ તો હુ ંસ્ત્રી છુ,ં પરુુષ થયો તો હુ ં
પરુુષ છુ.ં આત્મા સ્ત્રી નથી, પરુુષ નથી. આત્મા તો સ્ત્રી અને પરુુષની જે સ્વાગંરૂપ અવસ્થા છે 
તેનાથી ભિGન્ન ભિચદાનદં આત્મા અંતરમા ંભિબરાજમાન છે. તે અંતરદષ્ટિષ્ટથી જોવામા ંઆવે છે. તે 
બરિહરદષ્ટિષ્ટથી આત્મા જોવામા ંઆવતો નથી. જોવામા ંઆવતો નથી. 

જે બરિહરદષ્ટિષ્ટથી એટલે કે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનથી જે જુએ છે તે પરને જુએ છે. ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન સ્વને 
જોત ુ ંનથી. આંખ, કાન, નાક જે જ્ઞાનનો ઉઘાડ છે Gાવષે્ટિન્[ય, [વ્યેષ્ટિન્[ય શુ ંઅને Gાવેષ્ટિન્[ય શુ ં
તે જગતે સાGંળ્યુ ંપણ નથી. [વ્યેષ્ટિન્[ય કોનુ ંનામ છે, જે આ સ્પશ`ષ્ટિન્[ય, જીG એ [વ્યેષ્ટિન્[ય, 
કાન છે, આ નાક છે ઘ્રાણેષ્ટિન્[ય, ચક્ષઇુષ્ટિન્[ય જડ છે જડ, આ બધુ ંજડ છે, તે પદ્ુ ગલની 
અવસ્થા છે, અચેતન છે. તેમા ં(આત્મામા)ં એક જ્ઞાનનો ઉઘાડ થાય છે. જ્ઞાન થાય છે 
ક્ષયોપશમજ્ઞાન, જેમા ંજાણવાની રિfયા થાય છે. તે જાણવાની રિfયા પરને પ્રધિસધ્� કરે છે તો 
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પરમા ંઆત્મા આત્મબદુ્ધિi કરી લ્યે છે. તેનાથી આત્મા જુદો છે. દેહથી જુદો, [વ્યેષ્ટિન્[યથી જુદો 
અને દેહને જાણવાવાળંુ જે જ્ઞાન, દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્રને જાણવાવાળંુ જે જ્ઞાન તે જ્ઞાનથી જ્ઞાન ભિGન્ન 
છે. 

સકૂ્ષ્મ વાત છે. કયારેય સાGંળ્યુ ંપણ નથી, ધિવચાયુU પણ નથી કે મારંુ સ્વરૂપ શુ ંછે. થોડુ ં
પણુ્ય કરો, વ્રત કરો, તપ કરો, જાત્રા કરો �મ3 થઇ જાશે. Gાઇ! �મ3 નથી. એ કમ3 છે. કમ3થી 
બ�ં થાય છે, આહા! અને �મ3થી મોક્ષ થાય છે. �મ3નો અથ3 આત્માના સ્વGાવનુ ંનામ �મ3 
છે. પણુ્ય-પાપના જે પરિરણામ શGુ અને અશGુ થાય છે તે આત્માનો સ્વGાવ નહીં હોવાથી તે 
�મ3 નથી. અને આત્માનુ ંજ્ઞાન, આત્માનુ ંશ્રધ્�ાન તે આત્માનો સ્વGાવ હોવાથી તેનુ ંનામ �મ3
છે. જે �મ3ના પરિરણામથી આત્માને અત્યારે વત3માનમા ંઆત્મિત્મક શાધંિત મળી જાય અને 
Gધિવષ્યમા ંપણ પરૂી શાધંિત આનદં મોક્ષનો પ્રગટ થઇ જાય તેનુ ંનામ સ્વGાવ છે. સ્વGાવમા ં
સખુ છે. ધિવGાવમા ંદુઃખ છે. 

ધિવGાવનો અથ3 શુ?ં કે કષાયની તીવ્રતા અને કષાયની મદંતા તીવ્ર કષાયને પાપના 
પરિરણામ, તે પાપના પરિરણામમા ંજીવ દુઃખી થાય છે. અને કષાયની મદંતા પણુ્યના પરિરણામ 
તેમા ંથોડો ઓછો દુઃખી થાય છે પણ થાય છે દુઃખી. પાપના પરિરણામમા ંસખુ નથી અને 
પણુ્યના પરિરણામમા ંસખુ નથી. રિહંસા, જૂઠ, ચોરીના પરિરણામ તો દુઃખરૂપ છે જ, પણ અહીંસા 
આરિદના પરિરણામ જે છે શGુરાગ તે પણ દુઃખદાયક છે. કેમકે તે આસ્રવતત્ત્વ છે. તેમા ંદુઃખ 
GયુU છે. તેમા ંરિકંચીત્માત્ર આત્મિત્મક સખુનો સ્વાદ આવતો નથી. તેથી પણુ્ય-પાપના પરિરણામથી 
આત્મા ભિGન્ન છે અને પણુ્ય-પાપના પરિરણામને જાણવાવાળંુ જે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન તેનાથી પણ આત્મા
જુદો-ભિGન્ન છે. તે અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય આત્મા અંદર ભિબરાજમાન છે. અંદર દેખવાવાળાને 
દેખવામા ંઆવે છે. દેખવાવાળાને દેખવામા ંઆવે છે. દેખે નહીં તો દેખાતો નથી. તો આ 
દેખાય છે. 

તો આ ધિવષય ગGંીર ચાલે છે. ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનને જીતવાની ગાથા છે. ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન જીતવાથી
મોહ જીતાય જાય છે. આત્માની ધિનમuહદશા થઈ જાય છે. ધિનરાગીદશા નથી થતી. પણ 
ધિનમuહદશા થાય છે. તે ગહૃસ્થઅવસ્થામા ંથાય છે. ધિનરાગીદશા તો જયારે તે ઘરબાર છોડીને, 
કુટંુબને છોડીને, જગંલમા ંજઇને સાધ ુથાય છે, સાધ ુએટલે કે આત્માને ધિનરંતર સા�ે તેનુ ંનામ
સાધ ુછે. સાધનુો અથ3 શુ ંછે? કે ધિનરંતર પોતાના શધુ્�ાત્માની સા�ના કરે, શધુ્�ોપયોગ દ્વારા 
સ્વરૂપમા ંલીન થઈ જાય ત્યા ંસકંલ્પ કે ધિવકલ્પનુ ંઉત્થાન થાય નહીં એવી ધિનધિવzકલ્પ ધ્યાનસ્થ
અવસ્થાનુ ંનામ મધુિનરાજ સાધ ુછે. 

એ તો કોઈ અલગ-અપવૂ3દશા છે. તેની પહલેા,ં સાધ ુથવા પહલેા,ં મોક્ષ થવાની પહલેા ં
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જીવ સાધ ુથાય છે. સાધ ુથવા પહલેા ંજીવ સા�ક હોય છે, ગહૃસ્થી, અધિવરતસમ્યગ્દષ્ટિષ્ટ 
શાસ્ત્રનો શબ્દ છે. એવા શiુાત્માના દશ3ન ગહૃસ્થઅવસ્થામા ંથાય છે. શiુાત્માના દશ3નનુ ંનામ 
જ �મ3 છે. �મ3નો અથ3-'વત્થ ુસહાવો �મ્મો' વસ્તનુો જે સ્વGાવ છે તને ુ ંનામ �મ3 છે. જેમ 
લીંબનુો સ્વGાવ ખાટો છે. તો ખાટાપણુ ંતે લીંબનુો સ્વGાવ. સ્વGાવનો અથ3 �મ3, સ્વGાવનો 
અથ3 �મ3. �મ3 એટલે સવંર, ધિનર્જરા, મોક્ષની વાત નથી. વસ્તનુો જે સ્વGાવ છે તને ુ ંનામ 
વસ્તનુો �મ3 કહવેામા ંઆવે છે. 

જેમ સાકરનો સ્વGાવ મીઠાપણુ.ં સ્વીટનેસ. તો તે સાકરનો સ્વGાવ છે અને અફીણનો 
સ્વGાવ કડવો છે. તેનો સ્વGાવ હોવાથી તનેો �મ3 છે. તેમ આ આત્મા નામનો એક પદાથ3 છે.
જેમ લીંબ,ુ સાકર, અફીણ બ�ા પદાથ3 છે જગતના તે પદ્ુ ગલની જાત છે. મધૂિતzક છે. અને આ 
આત્મા અરૂપી, અમધૂિતzક છે પણ જેમ લીંબમુા ંખટાશ Gરી છે, સાકરમા ંમીઠાશ Gરી છે, 
અફીણમા ંકડવાસ Gરપરૂ-Gરચક Gરી છે તેમ Gગવાન આત્મા વસ્ત ુહોવાથી તેમા ંજ્ઞાન-
આનદં Gયu છે. છલોછલ Gયu છે. 

જેમ પાણીનો લોટો પાણીથી Gરેલો છે. તેમ આ કાશીઘાટનો લોટો છે તમેા ંઆત્માના 
જ્ઞાન અને આનદં અંદર છલોછલ Gરેલા છે, શરિકતરૂપે છે. તે આત્માનો સ્વGાવ છે તેની 
સન્મખુ થઈને જયારે આત્માનુ ંજ્ઞાન, Gાન, અનGુવ થાય છે. તો જે શક્તિ�તમા ંજ્ઞાન ને આનદં 
હતો તે જ્ઞાન ને આનદંની Gરતી આવે છે. જેમ સમ[ુમા ંGરતી આવે છે, મોજા. તેમ પરિરણામ
પ્રગટ થઈ જાય છે. એ જે જ્ઞાન-આનદંના પરિરણામ પ્રગટ થાય છે તે આત્માનો સ્વGાવ છે. 
સ્વGાવ હોવાથી �મ3 છે અને �મ3 હોવાથી અતીષ્ટિન્[ય સખુનો સ્વાદ આવે છે તેમા.ં એવા 
આત્માને આત્માએ આજ સ�ુી કયારેય એક સેકન્ડ, એક સમયમાત્ર આત્માને જાણ્યો નહીં. 
અનાત્માને આત્મા માન્યો. પરને આત્મા માન્યો. પણ પરને આત્મા માનવાથી આત્મા ચાર 
ગધિતનુ ંદુઃખ Gોગવે છે. 

દુઃખથી છૂટવાનો ઉપાય પોતાના સ્વરૂપને ઓળખો. અને પોતાના સ્વરૂપમા ંએકાગ્ર 
થઈને તેનુ ંધ્યાન કરવાથી આત્મામા ંઆનદં બહારમા ંપ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન-આનદં Gયu છે તે
બહાર નીકળે છે. એમ આ આત્માનુ ંસ્વરૂપ બતાવવાવાળંુ એક પરમાગમ શાસ્ત્ર સમયસાર 
શાસ્ત્ર છે. જે આજથી બે હજાર વષ3 પહલેા ંકંુદકંુદાચાય3 Gગવાને તાડપત્ર પર લખ્યુ ંછે. તેની 
ટીકા છે અને તેનો અનવુાદ ચાલે છે. 

ઇષ્ટિન્[યને ત્મિજતવાનો પ્રયોગ. ઇષ્ટિન્[યને ત્મિજતવાથી શુ ંથાય છે કે આત્મGાન થાય છે. તો 
ઇષ્ટિન્[યને કેમ ત્મિજતાય? કે આંખ બ�ં કરી દઉં, જોવાનુ ંપણ બ�ં કરી દઉં તો ઇષ્ટિન્[યોની ત્મિજત 
થઈ ગઈ? નહીં. કાનની અંદર લાકડીનુ ંબચુ લગાવી દયે તો ઇષ્ટિન્[ય ત્મિજતાતી નથી. તે અલગ
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સ્ટાઇલ છે. તે તો પર વસ્ત ુછે. પણ અંદરનો જે ઉઘાડ છે તે બરિહમુ3ખ જાય છે તે મારો �મ3 
નહીં, મારો સ્વGાવ નહીં, મારા પરિરણામ પણ નહીં. તેનાથી હુ ંભિGન્ન છુ.ં એ ભિGન્નનુ ંGાન થાય 
છે, તેનો વ્યાપાર અટકી જાય છે અને નવો વ્યાપાર અંદરમા ંશરૂ થઈ જાય છે. તેનુ ંનામ 
અનભુધૂિત છે. એ વાત આત્મા ને કેમ થાય છે તે બતાવે છે.

એ ત્રણેય ઇષ્ટિન્[ય જીતીને, એટલે [વ્યષે્ટિન્[ય, Gાવેષ્ટિન્[ય અને Gાવેષ્ટિન્[યના ધિવષય બહારના
પદાથ3. તે ત્રણને ત્મિજતવાથી એટલે કે ત્રણેયનુ ંલક્ષ છોડવાથી ત્મિજતવાનો અથ3 શુ ંછે? તેનુ ંલક્ષ
છોડી દેવુ.ં આ [વ્યેષ્ટિન્[ય આંખ મારી છે (એવી) બદુ્ધિi છોડી દેવી. આંખનો સ્વામી પદ્ુ ગલ છે, હુ ં
તેનો સ્વામી (નથી.) મારી ચીજ નથી. અને જે ક્ષયોપશમજ્ઞાનનો ઉઘાડ છે તે જ્ઞાન 
વ્યવહારજ્ઞાન છે તેનો સ્વામી જે્ઞય છે. તેનો સ્વામી હુ ંનથી. એમ તેન ુ ંલક્ષ છોડીને, અને તેને 
ઇષ્ટિન્[ય દ્વારા જે જાણવામા ંઆવે છે તેન ુ ંલક્ષ છોડીને, તે ત્રણેયનુ ંલક્ષ છોડીને અંતરધ્યાનમા ં
આત્મા આવે છે. ત્યારે આત્માના દશ3ન થઇ જાય છે.

જે્ઞય અને જે્ઞય-જ્ઞાયક સકંર નામનો દોષ, જ્ઞાયક તો શધુ્�ાત્મા છે અને જે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનનો 
ઉઘાડ છે એનુ ંનામ જે્ઞય છે. જે્ઞય ભિGન્ન છે અને જાણવાવાળો ભિGન્ન છે. તે જે જાણવાવાળો 
આત્મા અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય છે. અને જે્ઞય એટલે કે જે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનનો વ્યાપાર અંદરમા ંઉત્પન્ન 
થાય છે સ્વયભં ૂતે જ્ઞાન નથી પણ જે્ઞય છે. તે જે્ઞયથી જ્ઞાન ભિGન્ન છે. ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનને આખુ ં
જગત જ્ઞાન માને છે પણ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા એવી છે કે જે જ્ઞાન આત્માને પ્રધિસધ્� 
કરે તને ુ ંનામ જ્ઞાન છે. સયૂ3ને પ્રધિસધ્� કરે તેનુ ંનામ આ પ્રકાશ છે. તે જે પ્રકાશ પથૃ્વીને 
પ્રધિસધ્� કરે અને સયૂ3ને પ્રધિસધ્� ન કરે તો એ પ્રકાશ જ નથી. 

એમ જે જ્ઞાન છે તે આત્માનુ ંછે તે આત્માને પ્રધિસધ્� કરે તો જ્ઞાન છે અને ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન જે 
છે બરિહમુ3ખ તે આત્માને પ્રધિસi નથી કરત ુ,ં પરને પ્રધિસધ્� કરે છે. પરને પ્રધિસધ્� કરવાવાળંુ જે 
જ્ઞાન છે તે અજ્ઞાન છે. જે્ઞય છે અથા3ત ્અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન એટલે આત્માને પ્રધિસધ્� ન કરે તેનુ ં
નામ અજ્ઞાન છે. તો એ ત્રણેયને જીતીને જે્ઞય-જ્ઞાયક નામનો સકંરદોષ થતો હતો તે બ�ા દૂર 
થવાથી Gેદધિવજ્ઞાન થઇ ગયુ.ં Gેદધિવજ્ઞાન થયુ.ં જેમ કપડુ ંમેલુ ંછે, (એમ કહવેાય છે) કપડુ ં
મેલુ ંનથી. ખરેખર તો કપડાની અવસ્થા મભિલન છે. તેનાથી સકુ્ષ્મમા ંજાઓ તો માટી મભિલન 
છે. શુ ંકહ્યુ?ં 

શ્રોતા-માટી મભિલન છે. 

ઉત્તર:- મણીGાઇ! કપડુ ંમેલુ ંથયુ ંએમ માતા કહ,ે કપડા �ોવાના છે, સાફ કરવા છે. 
કપડા મેલા છે એવા મેલના સયંોગસબં�ંથી કપડા સફેદ હોવા છતા,ં સફેદ અને સ્વચ્છ હોવા 
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છતા ંમાટીનો સયંોગ જોઇને કપડાને મેલા કહવેા તે ઉપચાર વ્યવહારના કથન છે. ખરેખર 
કપડા મેલા નથી. ઉપર ઉપર દેખાય છે, ઉપર ઉપર દેખાય છે તે કપડા નથી. કપડા તેની 
અંદરમા ંસફેદ અને સ્વચ્છ છે. દૂ� જેવા સફેદ છે. પણ વ્યવહારનયથી જુઓ તો કપડાની 
અવસ્થા મભિલન થઇ છે તે વ્યવહારનયનુ ંકથન છે. ખરેખર તે જે અવસ્થા છે તે માટીની છે. 
કેમકે કપડાની જાતની અવસ્થાનુ ંનામ કપડાની અવસ્થા કહવેામા ંઆવે. કપડા સફેદ છે-
અવસ્થા મભિલન છે. તો જાત તનેી નથી તો મભિલનGાવ મેળવો તો માટીની સાથે મળે છે. તો 
માટીનુ ંધિવશષે છે. માટીની અવસ્થા છે. ખરેખર કપડાની અવસ્થા નથી. કપડાની અવસ્થા 
કપડાથી જુદી નથી પડતી. અને જો જુદી પડે તો કપડાની અવસ્થા નથી. માતા! બરાબર? 

મમુકુ્ષ ુ- બરાબર, એકદમ દષ્ટાતં બરાબર. 

ઉત્તર :- બહનેોને તો કપડાનો અનGુવ છે. એટલા માટે તેને દષ્ટાતં બેસી જાય. મેલ 
જુદો પડી જાય છે ને? જે મેલ નીકળી જાય છે, જો કપડાની અવસ્થા હોય તો નીકળવી ન 
જોઇએ. આત્મામાથંી જ્ઞાન નથી નીકળત ુ.ં આત્મામાથંી રાગ-દ્વષે, સખુ-દુઃખ નીકળી જાય છે. 
તેથી આત્માની અવસ્થા નથી. અને ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન પણ નીકળી જાય છે તથેી આત્માની અવસ્થા 
નથી. આહાહા! રમણીકGાઈ! આ અભ્યાસ કરવા જેવો છે. 

જુદી પડી જાય તે ચીજ મારી નથી. આ દેહ ચાલ્યો જાય છે. દેહને બ�ા બાળી દે છે. 
આહા! તો દેહને બાળે છે તો દેહ તો નીકળી જાય છે, ધિવયોગ થાય છે. તો દેહ મારી ચીજ 
નથી. તેમ આઠ કમ3નો અGાવ થઈ જાય છે. જ્યારે ધિસધ્� પરમાત્મદશા પ્રગટ થાય છે તો 
આઠ કમ3નો અGાવ થઈ જાય છે તેથી આઠ કમ3 આત્માની ચીજ નથી. પષુ્યને પાપના 
પરિરણામ પણ જયારે યથાખ્યાત ચારિરત્ર થઈ જાય છે કેવળજ્ઞાન, ત્યારે પષુ્ય-પાપ નીકળી 
જાય છે તેથી તે મારી ચીજ નથી. 

તેવી રીતે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તો નીકળી જાય છે. નીકળી જાય
તે મારી ચીજ નથી. તેમ આ કપડાની અવસ્થા મભિલન છે તે નીકળી જાય છે તેથી મારી નથી 
અને કપડાની જાત નથી. કપડા સફેદ છે અને મભિલન અવસ્થા છે એમ બનત ુ ંનથી. જેવુ ં
સામાન્ય હોય તવે ુ ંધિવશેષ હોવુ ંજોઇએ. તો તે મેલ નીકળી જાય છે. તો કપડા મેલા છે તમે 
કહવે ુ ંતે ઉપચારનુ ંવ્યવહારનુ ંકથન છે એટલે કે જુઠ્ઠુ ંકથન છે. કપડાને સફેદ કહવે ુ ંતે સાચુ ં
કથન છે. તેમ આત્માને રાગી કહવેો તે જુઠ્ઠુ ંકથન છે. આત્મા જ્ઞાનમય છે, રાગમય નથી. 
આહા! રાગ ઉપર દષ્ટિષ્ટ છે તો રાગી દેખાય છે. જયારે દષ્ટિષ્ટ પલટે છે અને જ્ઞાયક ઉપર દષ્ટિષ્ટ 
જાય છે તો હુ ંતો જાણનાર છુ.ં રાગી હુ ંનથી. આહાહા! 
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આમ Gેદજ્ઞાન કરવાથી આત્માનો અનGુવ થાય છે. તે અનGુવનુ ંનામ �મ3 છે તને ુ ં
નામ �મ3ધ્યાન અને શકુલધ્યાન છે. એમ આચાય3 મહારાજ Gેદજ્ઞાનની બસંરી બજાવે છે, કે 
Gગવાન આત્મા ભિGન્ન ને રાગ ભિGન્ન છે. અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય ધિનજ પરમાત્મા ભિGન્ન છે અને જે 
ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન જે્ઞય છે તે ભિGન્ન છે. જ્ઞાન ભિGન્ન ને જે્ઞય ભિGન્ન, જ્ઞાન ભિGન્ન ને રાગ ભિGન્ન જ્ઞાન એટલે 
જ્ઞાનમય આત્મા. આ રીતે આ સવ3 Gેદો દૂર થવાથી એકત્વબધુ્ધિધ્� છૂટી ગઇ. ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન મારંુ 
નહીં, મમત્વ છૂટી ગઇ. શુ ંકહ્યુ?ં કે ભિચદાનદં Gગવાન આત્મા અંતરદષ્ટિષ્ટથી દેખાય છે અને 
બરિહરદષ્ટિષ્ટથી રૂપી પદાથ3 દેખાય છે. જે દેખાય છે તમેા ંઅહમ કરી લ્યે છે. દેહ દેખાય તો દેહ 
મારો, કુટંુબ દેખાય તો કુટંુબ મારંુ, મોટર, બગંલા, પૈસા, આહાહા! એ દુકાન દેખાય 
મીઠાGાઈની કાપડની, તો મારી, અને પ્રણામ-સકંલ્પમા ંરેડીમેઇડની દુકાન દેખાય તો દુકાન 
મારી. નરેન્[Gાઇ કહ ેમારી. નરેન્[Gાઇની દુકાન નથી. બરિહરદષ્ટિષ્ટથી જે જોવામા ંઆવે છે તેમાં
મોહ કરી લ્યે છે મારાપણુ.ં તે મારી ચીજ હોતી નથી. મારાપણાની ધિમથ્થાબધુિ� થાય છે તે 
દુઃખી થાય છે. મોહથી દુઃખી થાય છે. મોહ છૂટી જાય છે તો આત્મા સખુી થઇ જાય છે. તેમ આ
Gગવાન બનવાનો મતં્ર છે. આ સમયસાર છે ને તે બ�ાને પરમાત્મા બનાવી દયે છે. 
બરિહરઆત્મામાથંી અંતરાત્મામા ંઆવે છે અને અંતરાત્મા થાય તો અલ્પકાળમા ંપરમાત્મા બની
જાય છે. ચાર ગધિતમા ંરખડવા માટે સમયસાર નથી. દુઃખથી છૂટવા માટે શાસ્ત્ર છે. ગધિત ધિપ્રય 
છે તેના માટે સમયસાર ધિનધિમત્ત નથી પડત ુ.ં 

આ રીતે જે્ઞય-જ્ઞાય–સકંર નામનો દોષ આવતો હતો તે સઘળો દૂર થવાથી એક્તવમા ં
ટંકોત્કીર્ણ1, એકત્વ એટલે આત્મા એકરૂપ છે. જ્ઞાન-દશ3નમય આત્મા છે. જ્ઞાન-દશ3નવાળો નહીં, 
જ્ઞાન-દશ3નમય છે, મય-અનન્ય, એકરૂપે તાદાત્મ્ય છે. આત્મા જ્ઞાન-આનદંથી તાદાત્મ્ય છે. 
રાગ-દ્વષે તો સયંોગસબં�ં છે, નીકળી જાય છે અને ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન પણ સયંોગસબં�ં છે, નીકળી 
જાય છે. તેની સાથે આત્માનો તાદાત્મ્યસબં�ં નથી. તાદાત્મ્યસબં�ં કોને કહ ેછે કે ત્રણેકાળ 
તેની સાથે રહ ેઅને જુદા પડે નહીં. સાકરનુ ંઅને ગળપણ તેની સાથે સાકરની સાથે 
ગળપણનો તાદાત્મ્યસબં�ં છે. તે જુદા પડતા નથી. લેબોરેટરીમા ંમોકલો કે Gઈ આમાથંી 
ગળપણ કાઢી દયો તો ગળપણ નથી નીકળત ુ.ં ગળપણ નીકળે તો સાકર જ રહતેી નથી. હા, 
મેલ નીકળી જાય છે. કેમકે મેલની સાથે સાકરનો સયંોગસબં�ં છે. 

જેમ કપડાની સાથે મેલનો સયંોગસબં�ં છે. પણ કપડાની સાથે જે સફેદપણુ ંછે, શ્વતેપણું
છે તે તો તાદાત્મ્યસબં�ં છે. કપડાનો મેલ નીકળે છે પણ શ્વતેપણુ,ં સફેદપણુ ંકપડાનુ ં
તાદાત્મ્ય, તદ્રૂપ અનન્યસબં�ં છે. તે સફેદપણુ ંનીકળત ુ ંનથી. એમ આત્મામાથંી અજ્ઞાન 
નીકળી જાય છે, જ્ઞાન નીકળતુ ંનથી. અજ્ઞાન દૂર થઇ જાય છે પણ જ્ઞાન આત્માથી દૂર થત ુ ં
નથી. એમ એકત્વમા ંટંકોત્કીર્ણ1, એકત્વ એટલે એકપણુ,ં એકપણુ.ં એકત્વ એટલે એકપણુ ંછે. 
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આત્મા એકનો બે નથી થાતો. આત્મા પોતાનો જે એકરૂપ છે તેને છોડીને તેન ુ ંબેરૂપ થત ુ ંનથી.
કયારેક મનષુ્ય થઈ ગયો અને કયારેક દેવ થઈ ગયો ને કયારેક પણુ્યવાળો થઇ ગયો ને, 
કયારેય આત્મા ત્રણકાળમા ંપણુ્ય-પાપરૂપ થતો નથી. એ તો અલગ ચીજ છે. માન્યતા કરવી 
છે એત્વબદુ્ધિi ભલૂ તો નીકળી જાય છે. આત્મા એકત્વ છે, એકરૂપ છુ.ં હુ ંએક છુ ંએવુ ંGાન 
આવી જાય છે. 

એકત્વમા ંટંકોત્કીર્ણ1 અને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે, ટંકોત્કીણ3 એટલે તેવુ ંને તવે ુ.ં આ જે 
પ્રતીમાજી છે એકવાર ઘડાઇ ગઇ, તો પ્રતીમાજી એવા ને એવા રહ ેછે. કાઇં તેમા ંવ�ઘટ થતી
નથી. એ રીતે આ આત્મા છે તે ચૈતન્ય પ્રતીમા છે. તે (પેલી) તો કારીગર ઘડે છે, અને 
(આત્માને) કોઈ ઘડવાવાળો નથી. તે અઘરિટત ઘાટ છે. અનારિદ-અનતં જેવો છે ચૈતન્ય 
પરમાત્મા એવો જ છે. નરકમા ંજાય, ધિનગોદમા ંજાય, દેવમા ંજાય તોપણ Gગવાન આત્મા 
પોતાના ટંકોત્કીણ3 સ્વGાવ છોડતો નથી. તેમા ંઆત્મામા ંવ�ઘટ નથી થતી. જેમા ંવ�ઘટ 
થાય તે આત્મા નથી. તે પરGાવ છે. પર[વ્ય છે. પર[વ્યમા ંવ�ઘટ થાય, સ્વ[વ્યમા ંવ�ઘટ
નથી  થતી. એમ ટંકોત્કીણ3 અને જ્ઞાનસ્વGાવ વડે, એટલે કે પોતાનો જે જ્ઞાનસ્વGાવ ધિત્રકાળી 
સામાન્ય એક જ્ઞાયક તે હુ ંછુ.ં તેના દ્વારા, વડે સવ1 અન્યદ્રવ્યોથી પરમાથ: જુદા, આહા! તે 
Gગવાન આત્મા ધિસવાય, તે  આ Gગવાન અંદર ભિબરાજમાન છે. દેહ-દેવળમા,ં આ દેહનુ ં
દેવળ છે. તેમા ંચૈતન્ય પ્રતીમા અલગ છે. એવો ને એવો અંદર ભિબરાજમાન છે. 

Gગવાનના દશ3ન કરવાથી �મ3 થાય છે. બાળકોને માતા કહ ેકે મરંિદરે જાવુ ંઅને પ્રભનુા 
Gગવાનના દશ3ન રોજ કરવા તો તને �મ3 થશે. Gગવાનના દશ3ન કરવાથી �મ3 થશે તે 
વાક્ય સાચુ ંછે. તે વાકય સાચુ ંછે. પણ Gગવાન તો એક પ્રકારનો અંદરમા ંછે. આ (અંદરમા)ં
Gગવાનના દશ3ન કરવાથી �મ3 થાય છે. તે (ત્મિજનેન્[) પરમાત્માના દશ3ન કરવાથી પણુ્ય થાય
છે (પણ) �મ3 થતો નથી. તોપણ તે પરમાત્મા પોતાના સ્વરૂપને સ્મરણમા ંલાવવા માટે 
ધિનધિમત્ત છે એટલે તનેા  Gગવાનના દશ3નની ધિવધિ� ચાલે છે. શા માટે દશ3ન કરવા આવે છે? 

એકવાર એવુ ંથયુ ંહસમખુGાઇ! કે હુ ંઇન્દોર ગયો હતો. તો ત્યા ંએક દસ-પદંર 
રિકલોમીટર દૂર એક નવુ ંમરંિદર બન્યુ ંહત ુ.ં તો ત્યાનં ુ ંઆમતં્રણ આવ્યુ ંકે આપ સાજંે આહાર 
લઇને મરંિદર તરફ આવો અમારંુ મરંિદર જોવા માટે, દશ3ન કરવા માટે. મેં કીધુ ંઅચ્છા! 
(આવીશ.) તો પાચં-દસ મમુકુ્ષનુી સાથે ત્યા ંગયા. તે Gાઇ પણ ત્યા ંબ�ા મમુકુ્ષઓુ ત્યાનંા 
રહવેાવાળા છે તેની સાથે હતા. દશ3ન કયા3 ને બેઠા તો વાત નીકળી કે પ્રતીમાના દશ3ન 
કરવાનુ ંશુ ંકારણ છે? એવુ ંકોઈકે પછૂયુ.ં કે પ્રતીમા-Gગવાનના દશ3ન કરવાથી શુ ંલાG થાય 
છે? મેં કહ્યુ ંકે આત્મલાG થાય છે. આત્મલાG થાય છે? હા, આત્મલાG થાય છે. કોને? કોને 
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થાય છે? તો તેના માટે મેં એક દષ્ટાતં આપ્યુ.ં 

એક જગંલની અંદર ધિસંહણ હતી ધિસંહણ. જેમ ગીરના જગંલમા ંધિસંહ રહ ેછે ને? તો 
ધિવયાણી, પ્રસધુિત થાય તો બચ્ચા થાય છે. તેમા ંબે-ત્રણ બચ્ચામાથંી એક બચ્ચુ ંછૂટંુ પડી ગયુ.ં 
તો તે (બચ્ચુ)ં Gરવાડના ઘેટાની સાથે Gળી ગયુ.ં તે પણ ઘેટાની સાથે મોટંુ થવા લાગ્યુ.ં 
ઘેટાની સાથે રહવેાથી જેને જોવે તે હુ ંછુ ંતવેી ભ્રાધંિત થઈ ગઈ. પોતાનુ ંસ્વરૂપ ભલૂી ગયો. હુ ં
(તો) ધિસંહ છુ ંએમ ભલૂી ગયો. જેને જોવે છે તેની સાથે રમે છે તો હુ ંપણ ઘેટંુ છુ ંઆહાહા! 
ઘેટાને શુ ંકહ ેછે? હા Gેડ. Gેડ. તો એવુ ંથયુ,ં તે �ીમે �ીમે મોટંુ થઇ ગયુ.ં Gરવાડને થયુ ંકે 
આ ભલૂુ ંપડી ગયુ ંછે તો તેને પણ સાથે રાખુ ંછુ.ં થોડુ ંથોડુ ંમોટંુ થવા લાગ્યુ.ં 

એક વખત શુ ંથયુ ંકે તે બ�ા (Gરવાડ અને ઘેટા) જગંલમા ંજતા હતા તો સામે એક 
ટેકરી હતી. તે ટેકરી ઉપર ધિસંહ આવ્યો. ધિસંહ ેતે (બચ્ચાને) જોયુ!ં અરે! આ તો મારી જાતનુ ં
બચ્ચુ ંધિસંહ તે ઘેટાની સાથે કેમ Gળી ગયુ.ં પેલા તો ઘેટા છે અને તે તો ધિસંહ છે. મારી જાતનુ ં
બચ્ચુ ંછે. આને છોડાવવુ ંકેવી રીતે? તેમાથંી તેની ભ્રાધંિત તો થઈ ગઈ. આ તો  તેને ભ્રાધંિત થઇ
ગઇ હતી. ઘેટંુ તો તે હત ુ ંનહીં. એ તો ધિસંહનુ ંબચ્ચુ ંહત ુ.ં ધિસંહનુ ંબચ્ચુ ંતો ધિસંહ જેવુ ંજ હોય છે. 
તો તેણે ત્યાથંી તનેી Gાષામા ંએક ત્રાડ પાડી, અવાજ કયu. તેની Gાષામા.ં ધિસંહની વધૃિત્ત તો 
અંદરમા ંપડી હતી શક્તિ�ત, વધૃિત્ત ઊઠી. તેણે ત્યાથંી કહ્યુ,ં પહલેા ંત ુ ંમારી સામે જોજે. મારી સામે 
જોયા પછી ત ુ ંતારી સામે જો. તેણે (બચ્ચાએ) એમ કયુU. આમ (પોતાની સામે જોઇને) કરીને 
આમ (ધિસંહ સામુ ંજોયુ.ં) કયુU, અરે! હુ ંતો ધિસંહ છુ.ં કુદીને બહાર નીકળી ગયુ.ં બહાર નીકળી 
ગયુ.ં 

મમુકુ્ષ ુ- પોતાની શક્તિ�તનો ખ્યાલ આવી ગયો. સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવી ગયો. 

ઉત્તર :- ખ્યાલ આવી ગયો. 
તેવી રીતે આ જે પ્રતીમાનો વ્યવહાર છે તે સાચો છે. તેનાથી શુ ંફાયદો થાય છે કે 

ચોવીસ કલાક વ્યાપાર-રોજગારમા ંઆત્મા પડયો હોય, તેમા ંચોવીસ કલાકમાથંી કોઇ સવારે 
દશ3ન કરવા આવે છે, કોઈ સાજંે દશ3ન કરવા આવે છે. કોઇ પ્રતીમાને જોઇને ચોવીસ કલાકમાં
પોતાના  આત્માનુ ંધિવસ્મરણ થઈ ગયુ ંહત ુ,ં જેમ ધિસંહના બચ્ચાના સ્વરૂપનુ ંધિવસ્મરણ, હતો 
ધિસંહ, હતો ધિસંહ પણ ઘેટંુ છે એવી ભ્રાધંિત થઇ ગઇ. તો ચોવીસ કલાકમા ંહુ ંવ્યાપારી છુ,ં હુ ં
વ્યાપારી છુ,ં હુ ંવ્યાપારી છુ,ં વ્યાપારી છુ,ં ભ્રાધંિત થઇ ગઇ. હુ ંમનષુ્ય છુ,ં હુ ંમનષુ્ય છુ.ં હુ ંપસૈા 
કમાવાવાળો છુ,ં ભ્રાધંિત થઇ ગઇ હતી. મરંિદરજીમા ંદશ3ન કરવા માટે આવ્યો, આહા! 
પરમાત્માના દશ3ન કરે છે. હ ેઅરિરહતં પરમાત્મા! જેવુ ંઆપનુ ંસ્વરૂપ છે તેવ ુ ંમારંુ સ્વરૂપ છે. 
તેના દશ3ન કરવાથી પોતાના સ્વરૂપનુ ંસ્મરણ આવે છે. તે  સ્વરૂપનુ ંસ્મરણ આવતા આવતા, 
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ત્યા ંદશ3ન કરતા ંકરતા ંસમ્યગ્દશ3ન થઇ જાય છે. તો પ્રધિતમાના દશ3ન તે સમ્યગ્દશ3નનુ ં
ધિનધિમત્ત કારણ છે. એમ આગમમા ંલખ્યુ ંછે. સાચુ ંછે. 

કેમકે તેને જોયા પછી, અરિરહતંના [વ્ય-ગણુ-પયા3યને જાણ્યા પછી આત્મા જો પોતાના 
[વ્ય-ગણુ-પયા3યને જાણે છે તેનો મોહ ક્ષય થઈ જાય છે. તેની સાથે મેળવણી કરી લ્યે છે. 
જેમ ધિસંહ ેકહ્યુ ંકે મારી સામે જો. ધિસંહ ેકહ્યુ ંકે મારી સામે જો, એમ Gગવાને કહ્યુ ંકે મારી સામે 
જો અને પછી Gગવાને કહ્યુ ંકે તારી સામે જો તો જેવો હુ ંતવેો ત ુ.ં તો ધિસંહ ેજોયુ,ં આહા! એમ 
જયારે તે જોવે છે તો કુદકો મારીને સસંારથી પાર થઈ જાય છે. જેમ બચ્ચુ ંનીકળી ગયુ ંને 
તેમ આ આત્મા ચાર ગધિત છોડી દયે છે અલ્પકાળમા.ં એવુ ંધિનધિમત્ત છે તે. એમ અધ્�રથી વાત
નથી. 

મમુકુ્ષ ુ- શ્રીમદ્જીએ કહ્યુ ંહત ુ ંકે ત્મિજનપ્રતીમાના સ્વરૂપનુ ંકારણ અને ધ્યાનનુ ંકાય3 એવી 
જે ત્મિજનપ્રતીમા તેનાથી લાખો લોકો ધિવમખુ થયા. 

ઉત્તર :- બરાબર. ધિવમખુ થયા. શ્રીમદ્દનુ ંવાકય બરાબર છે. 
આહાહા! એ તો પરમાત્મા છે ને તે પોતાના સ્વરૂપનુ ંસ્મરણ કરવા માટે છે. તે તો 

પોતાના સ્વરૂપમા ંલીન છે. તે તો કહતેા નથી કે ત ુ ંતારામા ંજો, પણ તેને જોવાથી પોતાના 
સ્વરૂપનુ ંધિવસ્મરણ થયુ ંહત ુ,ં ચોવીસ કલાક વેપારમા,ં આહાહા! આત્માને યાદ નહોતો કરતો 
પણ મરંિદરમા ંઆવવાથી થોડી કષાયની શાધંિત થાય છે. મદંતા થાય છે. વેપારના ગ્રાહક તો 
ત્યા ંકોઈ છે નહીં. દાળના ગ્રાહક મરંિદરમા ંતો આવતા નથી. દુકાન પર હોય છે. દાળના 
વેપારી છે. મોટા વેપારી. ત્યા ંતો કોઈ ગ્રાહક હોય નહીં. ત્યા ંતો પ્રભનુા દશ3ન કરે છે. દશ3ન 
કરવાથી, આહાહા! આપ અરિરહતં છો, વ્યકતરૂપ અરિરહતં થઇ ગયા છો. હુ ંશરિકતરૂપ ધિસધ્� છુ,ં 
અરિરહતં છુ.ં આહા! હુ ંમારા સ્વરૂપને ભલૂી ગયો છુ.ં પ્રભ!ુ આપનુ ંજેવુ ંસ્વરૂપ છે તેવ ુ ંજ મારંુ 
સ્વરૂપ છે. આપની જાત અને મારી જાત એક છે. આપની જાતમા ંઅને મારી જાતમા ંફેર નથી.
પણ ઘેટાની વચ્ચે તે બચ્ચુ ંઆવી ગયુ ંપણ ધિસંહને કહ્યુ ંકે મારી જાત છે, ઘેટાની જાત નથી. હુ ં
ધિસધ્� સમાન આત્મા છુ ંતો તેના દશ3ન કરવાથી અનGુવ થાય છે. 

અચ્છા! Gગવાનની પ્રધિતમાની પજૂા કરો તો શGુGાવ થાય. શGુGાવ નહીં આત્માનુ ં
જ્ઞાન થાય છે. શGુGાવને ગૌણ કરી દયો. પણુ્ય બ�ંાય તનેે ગૌણ કરી દે. પણુ્ય બ�ંાય તે 
માટે મરંિદરમા ંજાતા નથી. હુ ંમારા સ્વરૂપનુ ંસ્મરણ કરવા માટે પ્રતીમાની સામે ઊGો રહુ ંછુ.ં 
પ્રભ!ુ જેવુ ંઆપનુ ંસ્વરૂપ છે તેવ ુ ંમારંુ સ્વરૂપ છે એટલા માટે પ્રતીમા છે. શGુGાવ માટે પ્રતીમા
નથી. આહા! 
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આમ Gેદજ્ઞાનનો મતં્ર ચાલે છે કે અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય આત્મા ભિGન્ન છે અને પરને પ્રધિસધ્� 
કરવાવાળંુ ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન ભિGન્ન છે. જે્ઞય ભિGન્ન અને જ્ઞાન ભિGન્ન. આહાહા! જ્ઞાનથી જ્ઞાનનુ ંGેદજ્ઞાન 
એટલે કે ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન વ્યવહારજ્ઞાન છે અને Gગવાન આત્મા અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય ધિનશ્ચયજ્ઞાન 
છે. ધિનશ્ચયજ્ઞાનથી વ્યવહારજ્ઞાન ભિGન્ન છે. વ્યવહારજ્ઞાન કહો, અજ્ઞાન કહો, જે્ઞય કહો, આહાહા! 

એવી રીતે જ્ઞાનસ્વભાવ વડે સવ1 અન્યદ્રવ્યોથી, અન્ય[વ્યોથી એટલે કે પણુ્ય-પાપના 
પરિરણામથી, ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનથી નવતત્ત્વનો જે Gેદ છે તેનાથી અલગ ભિGન્ન આત્મા છુ.ં ગણુસ્થાન 
૧૪-માગ3ણાસ્થાન એ પરિરણામમાત્રથી મારો આત્મા ભિGન્ન છે, તે અન્ય[વ્ય છે. સ્વ[વ્ય નથી. 
અન્યદ્રવ્યોથી પરમાથ: જુદા, પરમાથ` એટલે કે ખરેખર જુદા એવા પોતાના આત્માને અનGુવે 
છે જયારે આત્મા. આહાહા! ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનનુ ંલક્ષ છોડીને અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય આત્મામા ંઉપયોગ 
લગાવે છે, આહા! 

આત્મામા ંઉપયોગ લગાવે છે તને ુ ંનામ યોગ છે અને ઉપયોગ આત્મામા ંલાગી જાય તને ું
નામ યોગી છે. આત્મા છે તનેા પ્રધિત જયારે ઉપયોગ લાગે છે, ઉપયોગને આત્માની તરફ 
જૂકીને લગાવવો તેનુ ંનામ યોગ છે. અને તેનો અનન્ય અનGુવ થવો તેન ુ ંનામ યોગી છે. 
આહાહા! યોગી છે, ધ્યાની છે, જ્ઞાની છે. એવી રીતે જ્યારે પોતાના આત્માને આત્મા અનGુવે 
છે, પણુ્ય-પાપનો અનGુવ તો અનતંવાર કયu. પણુ્ય-પાપનો અનGુવ કરીને તો આજ સ�ુી 
દુઃખી થયો. હવે પણુ્ય-પાપનો અનGુવ છોડીને જાણવાવાળાને જાણી લે, આહાહા! 

કે હુ ંતો જાણનાર છુ.ં હુ ંપણુ્ય-પાપનો કરવાવાળો નથી અને પણુ્ય-પાપને જાણવાવાળો 
પણ હુ ંનથી. કરવાવાળો તો નથી પણ જાણવાવાળો પણ હુ ંનથી. તો જાણવાવાળો જુદો છે. 
પણુ્ય-પાપને કરવાવાળો તો જુદો છે અને પણુ્ય-પાપને જાણવાવાળો પણ જુદો છે. એનાથી હુ ં
જુદો છુ.ં આહા! શુ ંકહ્યુ?ં કે પણુ્ય-પાપના પરિરણામ જે ધિવકારGાવ છે તનેે કરવાવાળંુ પદ્ુ ગલ 
છે. હુ ંતેનો કરવાવાળો નથી. તેથી હુ ંઅકતા3 છુ.ં પણુ્ય-પાપને કરવાવાળંુ [વ્યકમ3 છે. હુ ંતનેે 
કરવાવાળો નથી તેથી હુ ંઅકતા3 છુ ંઅને તેને જાણવાવાળંુ ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાન છે. હુ ંજાણવાવાળો પણ
નથી. તેનાથી હુ ંજુદા જાણવાવાળાને જાણુ ંછુ,ં તે હુ ંછુ.ં મારા જાણવાના ધિવષય પણુ્ય-પાપ 
પણ નથી, કરવાનો ધિવષય પણ પણુ્ય-પાપ નથી અને જાણવાનો ધિવષય પણ પણુ્ય-પાપ નથી.
જાણવાનો ધિવષય મારો આત્મા છે. મારા આત્માને જાણવાથી મને શાધંિત થાય છે. 

એવા પોતાના આત્માને અનભુવે છે. એક એક શબ્દનો આ ધિવસ્તાર ચાલે છે. આહા! 
પોતાના આત્માનો જયારે આત્મા અનGુવ કરે છે તે, તે (નિનશ્ચયથી) સા�ક આત્મા અનGુવી 
આત્મા ‘જિEતેન્દ્રિન્દ્રય જિEન' છે. આહાહા! ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનથી અધિ�ક આત્માને, અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય 
આત્માને અનGુવમા ંલી�ો તો ત્મિજન થઇ ગયો. આહા! તેનુ ંનામ ઇસતત્મિજન છે. નાનો ત્મિજન, 
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મોટો ત્મિજન નથી થયો પણ ત્મિજનની જાત છે. તે અરિરહતંની જાત પ્રગટ થઇ ગઇ. અરિરહતં થવા 
પહલેા ંઅરિરહતંથી નાના ત્મિજન થઈ ગયા. આહા! મોહને જીતી લી�ો, ઇષ્ટિન્[યજ્ઞાનને જીતી લીધુ,ં
ધિનમuહી થઇ ગયો, અતીષ્ટિન્[યજ્ઞાનમય થઇ ગયો. તો ‘જિEતેન્દ્રિન્દ્રય જિEન' આહાહા! ઇનટ ૂકોમામા ં
લખ્યુ ંછે. 

'જિEતેન્દ્રિન્દ્રય જિEન' જેણે આત્માનો અનGુવ કયu તેનુ ંનામ ત્મિજન છે. આહાહા! જૈન નહીં ત્મિજન
છે. આહાહા! ત્મિજન તો તે અરિરહતંની જાતના થઈ ગયા. ‘ત્મિજતષે્ટિન્[ય ત્મિજન' ઇષ્ટિન્[યોને જીતી લી�ી.
તેથી તેન ુ ંનામ ત્મિજન થઇ ગયુ.ં જ્ઞાનસ્વભાવ અન્ય અચેતન દ્રવ્યોમા ંનથી. એટલે કે જે ચૈતન્ય
પરમાત્મા છે, જ્ઞાનસ્વGાવી આત્મા છે તે અન્ય અચેતન દેહારિદ, પદ્ુ ગલારિદ, પૈસા આરિદ કે 
�ન-�ાન્ય આરિદ કે હીરા-મોતી-માણેક આરિદ તે અચેતન છે. તેમા ંઆ ચેતન પરમાત્મા નથી. 
તેનાથી અલગ છે Gગવાન આત્મા. અન્ય અચેતન દ્રવ્યોમા ંનથી, અને પણુ્ય ને પાપના 
પરિરણામ અચેતન છે તેમા ંઆત્મા નથી. આહાહા! 

રિહંસા અરિહંસાના પરિરણામ જે આસ્રવતત્ત્વ છે અચેતન તમેા ંચેતન આત્મા નથી. અચેતન
દ્રવ્યોમા ંનથી તેથી તે વડે આત્મા સવ1થી અનિKક, સવ3થી જુદા, અધિ�ક એટલે તનેાથી જુદો હું 
છંુ, આહા! જુદો E છે. સવ1થી અનિKક જુદો E છે. કેવો છે તે જ્ઞાનસ્વGાવ? જે પરથી જુદો થઈ 
ગયો, દષ્ટિષ્ટમા ંજ્ઞાનસ્વGાવ આવી ગયો તે જ્ઞાનસ્વGાવ કેવો છે? તે જ્ઞાનસ્વGાવ જે દષ્ટિષ્ટમા ં
આવ્યો તે કેવો છે? તે દષ્ટિષ્ટવતં બતાવે છે. જેને સમ્યક્ દષ્ટિષ્ટ, સાચી દષ્ટિષ્ટ થઇ ગઇ, સમ્યક્  
એટલે સાચી સમીભિચન સાચી દષ્ટિષ્ટ થઈ ગઈ. જેવો આત્મા છે તેવા આત્માની દષ્ટિષ્ટ અનGુવમાં
આવી ગઈ તો, અનGુવી ફરમાવે છે. 

કેવો છે તે જ્ઞાનસ્વGાવ? આત્મા જે અનGુવમા ંઆવ્યો, અનGુવમા ંઆવ્યા પછી શાસ્ત્ર 
લખે છે. આહા! અજ્ઞાનીને, અજ્ઞાની લખે છે ને? તે ચોપડા લખે છે. અજ્ઞાની શાસ્ત્ર લખી શકતા
નથી. આહાહા! ચોપડા તો બહ ુજ છે. હજારો, લાખો, કરોડો. પણ શાસ્ત્ર! આહાહા! તે તો 
અનGુવી આત્મા લખી શકે છે. કેવો છે તે જ્ઞાનસ્વGાવ? કે જે અનGુવમા ંઆવ્યો પરથી જુદો 
તે આત્માનો સ્વGાવ શુ ંછે? 

આ નિવશ્વની (સમસ્ત પદાથ1ની) ઉપર તરતો, આખુ ંજે ધિવશ્વ છે, બહારનુ ંધિવશ્વ છે તેનાથી 
તરતો એટલે કે જુદો, તરતો એટલે જુદો. જેમ લાકડી છે તે પાણીમા ંતરે છે પણ પાણીથી 
અલગ રહ ેછે. તો પાણીમય લાકડી હોતી નથી. તે ઉપર ઉપર તરે છે. તે પાણીમય થતી 
નથી, ડબૂતી નથી. પાણીની ઉપર હોવા છતા ંપણ તે પાણીમા ંડબૂી જાતી નથી. ઉપર ઉપર 
તરે છે. એમ આ નિવશ્વની ઉપર તરતો અથા1ત ્તેમને જાર્ણતા ંછતા ંતે રૂપ નહીં થતો, આહાહા! 
તે આખુ ંધિવશ્વ જ્ઞાનની અંદર જે્ઞય થવા છતા ંપણ તે આત્મા ધિવશ્વરૂપ અથા3ત ્અનેકરૂપ થતો 
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નથી. ધિવશ્વનો અથ3 અનેક. આત્મા એકપણુ ંછોડતો નથી અને અનેકરૂપ થતો નથી. ધિત્રકાળ .... 
અચ્છા! 

એક બહારના ધિવશ્વથી તો જુદો છે પણ એક અંદરનુ ંધિવશ્વ જુદંુ છે, અંદરનુ.ં અંદરનુ ંધિવશ્વ 
શુ ંછે? કે આત્મા અGેદ સામાન્ય એક છે. તેની જે અવસ્થા થાય છે અનતંગણુની અનતં 
પયા3ય તે અંદરનુ ંધિવશ્વ છે. તે ધિવશ્વથી પણ આત્મા જુદો છે. આહાહા! બે પ્રકારનુ ંધિવશ્વ છે. એક 
બહારનુ,ં એક અંતર-અંદરનુ ંધિવશ્વ. બે ધિવશ્વથી જુદો આત્મા અGેદ સામાન્ય એકરૂપ છે. 

મમુકુ્ષ ુ- અંદરની વ્યવસ્થા જુદી છે..... 

ઉત્તર :- કોનાથી? અંદરનુ ંધિવશ્વ, જે fો�, માન, માયા, લોG, વ્રત, અવ્રત, દયા, દાન, 
રિહંસાના, અરિહંસાના જે પરિરણામ થાય છે અથવા જે ગણુસ્થાનના પરિરણામ થાય છે, 
માગ3ણાસ્થાનના પરિરણામ થાય છે ઉત્પાદ-વ્યય, ઉત્પાદ-વ્યય, ઉત્પાદ-વ્યય, ઉત્પાદ-વ્યય 
થાય છે ને પયા3ય, તે પયા3ય અનેકરૂપ છે અને [વ્ય તો એકરૂપ છે. પયા3ય અનેકરૂપ છે. તો 
ધિવશ્વનો અથ3 અનેકપણુ.ં જ્યા ંઅનેકપણુ ંહોય તેનુ ંનામ ધિવશ્વ છે. જેમ છ [વ્યથી Gરેલો લોક 
છે તે અનેક થઇ ગયા ને? અનતંા જીવ, અનતંા પદ્ુ ગલ, પરમાણ,ુ આખુ ંધિવશ્વ, તે ધિવશ્વથી 
જુદો બહારના ધિવશ્વથી જુદો છે તેમ અંદરના ધિવશ્વથી પણ આત્મા જુદો છે. ધિવશ્વમા ંઅનેકપણુ ં
છે, મારામા ંઅનેકપણુ ંનથી. હુ ંતો એક ટંકોત્કીણ3 પરમાત્મા છુ.ં આહા! 

‘એકો અહમ' 'એકો અહમ' હુ ંએક છુ.ં અનેકGાવ મારા નથી. એક અધિવનાશી છે અને 
અનેક જે પરિરણામ પ્રગટ થાય છે તે તો નાશવાન છે. નાશવાન હુ ંનથી. પયા3યદષ્ટિષ્ટ છૂટી 
ગઇ, [વ્યદષ્ટિષ્ટ થઈ ગઇ, અનGુવ થઇ ગયો. અનGુવ પછી આ જ્ઞાનસ્વGાવ કેવો છે? તો કહે
આખા ધિવશ્વથી જુદો છે. ધિવશ્વ દેખાય જાય છે પણ ધિવશ્વમય થતો નથી. તેમ અનતં પયા3ય 
જ્ઞાનમા ંજે્ઞયરૂપ જણાય જાય છે પણ જ્ઞાન અનેકરૂપ થત ુ ંનથી. આહાહા! અંદરમા ંઅનેકરૂપ જે
પયા3ય દેખાય છે તે જે્ઞય છે. અને ધ્યયે તો એક છે. જે્ઞય અનેક છે, ધ્યયે તો એક છે. હુ ંતો 
ધ્યયેનુ ંધ્યાન કરંુ છુ,ં જે્ઞયનુ ં ધ્યાન કરતો નથી. અંદરની વાત છે. 

મમુકુ્ષ ુ- જે્ઞય-જ્ઞાયક એટલે એક અનેકાતં થઈ ગયુ.ં 

ઉત્તર :- જૈનદશ3ન થઇ ગયુ.ં પયા3ય અનેક છે પણ આત્મા એકરૂપ છે. કોણ ના પાડે છે? 
પણ હુ ંઅનેકરૂપ છુ ંકે હુ ંએકરૂપ છુ?ં આહાહા! અનેકની અક્તિસ્ત મારામા ંનાક્તિસ્ત એવી મારી 
એકરૂપ અક્તિસ્ત એવી મસ્તી તને ુ ંનામ અનGુવ છે. અનેકની અક્તિસ્ત છે પયા3ય અનેક અનતં 
પયા3ય કોણ ના પાડે છે? અનતંગણુ છે. અનતંગણુની અવસ્થા પણ સમયે સમયે સ્વય ંપ્રગટ 
થાય છે. આત્મા કરવાવાળો નથી. નૈસગ©ક છે તે. પયા3યનો ઉત્પાદ નસૈભિગªક છે. આત્મા 
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ઉત્પાદનો ઉત્પાદક નથી. ખરેખર તો ઉત્પાદનો જાણવાવાળો પણ નથી. એ તો વાત છે ઝીણી,
લોઢા કાપે છીણી. 

મમુકુ્ષ ુ- તેના ગણુની સ્વતતં્ર શરિકત છે. 

ઉત્તર :- સ્વતતં્ર શરિકત છે. ગણુ-પયા3યનો કતા3 નથી, [વ્ય પયા3યનો કતા3 નથી. પયા3ય 
સ્વય,ં સત,ુ અહતેકુ સ્વકાળે પ્રગટ થાય છે અને વ્યય થાય છે. એવુ ંઅંદરનુ ંધિવશ્વપણુ ંપયા3ય 
અનતં છે. અનતંગણુ છે તો અનતં પયા3ય સમયવત© પ્રગટ થાય છે. પણ જે અનતં પયા3ય 
પ્રગટ થાય છે તનેી અક્તિસ્ત છે પણ મારામા ંનાક્તિસ્ત છે. એકમા ંઅનેકનો અGાવ છે. અનેક 
અનેકરૂપે છે પણ અનેક એકરૂપ થત ુ ંનથી. એક અનેકરૂપ થત ુ ંનથી. અંદરનો ધિવGાગ છે. 
મારામા ંનથી...... મારામા ંનથી તે ઘુટંવ ુ.ં દેહ છે મારામા ંનથી, દેહ મારો નથી. આ કુટંુબ 
કબીલા છે, છે પણ મારામા ંનથી. મારા નથી મારામા ંનથી તેથી મારા નથી. 

તેવી રીતે અનતં પયા3ય છે પણ મારામા ંનથી. મારામા ંનથી એટલે મારી ચીજ નથી. 
તેથી મમત્વ થત ુ ંનથી એટલે પયા3યદષ્ટિષ્ટ છૂટી જાય છે અને [વ્યદષ્ટિષ્ટ થઈ જાય છે. 

મમુકુ્ષ ુ- માસ્ટર ચાવી આપી દી�ી. 

ઉત્તર :- એ તો કંુદકંુદાચાય3 Gગવાનની દેન છે. શધુ્�ાત્મા હથેળીમા ંબતાવે છે. હુ ં
હથેળીમા ંબતાવુ ંતારંુ કામ શુ ંકે રુભિચની આંખ ખોલવી. રુભિચની આંખ ખોલો તો દેખાશે. આ 
આંખથી નહીં દેખાય. રુભિચ અંદર રુભિચ જોઈએ. મારે આત્માના દશ3ન કરવા છે. તો રુભિચ ઉત્પન્ન 
થઇ તો અંદરના જ્ઞાનચક્ષ ુખલુી જાય છે. જ્ઞાનચક્ષ ુખલુવાથી આત્માનો અનGુવ થઇ જાય છે.
આમ જ્ઞાનસ્વGાવ કેવો છે તેનો ધિવસ્તાર છે. 

આ નિવશ્વની (સમસ્ત પદાથUની) ઉપર તરતો, તરતો એટલે જુદા, ધિવશ્વથી જુદા. ધિવશ્વ છે, 
ધિવશ્વ એટલે શુ?ં છ [વ્ય છે. છ [વ્યને ન માને તો તે સવ3જ્ઞને નથી માનતો, જૈન�મ© નથી. 
(અથા1ત ્તેમને જાર્ણતા ંછતા ંતે-રૂપ નહિહ થતો), પ્રત્યક્ષ ઉદ્યોતપર્ણાથી સદાય અંતરંગમા ં
પ્રકાશમાન, આહાહા! જાજ્વલ્યમાન જયોધિત છે. કહ,ે પ્રત્યક્ષ છે આત્મા, પરોક્ષ નથી. છે પ્રગટ 
છે. પ્રત્યક્ષ  ઉદ્યોતપર્ણાથી, પ્રકાશમાનપર્ણાથી, સદાય, ત્રણેકાળ, હમંશેા અંતરંગમા ંપ્રકાશમાન
છે. જાજ્વલ્યમાન જયોધિત, ચૈતન્યજયોધિત ઝળહળ જયોધિત પ્રગટ છે. કેમ દેખાતી નથી? કે ત ુ ં
જોતો નથી. કેમ દેખાતી નથી? કે ત ુ ંજોતો નથી. ત ુ ંઅહીં જોવે છે પણ તે તો અંતરંગમા ંછે. ત ું
બહાર જોવે છે. આહાહા! તે બહાર વસ્ત ુનથી, અંદરમા ંછે. 

અંતરંગમા ંપ્રકાશમાન, જૈનસાહબે ના ઘરથી ધિસકોહાબાદથી આવ્યા બહુ પ્રમોદ આવ્યો 
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સાGંળીને બહ ુજ, અંદરથી પ્રમોદ આવે છે. ઉછાળા આવે છે. આહા! પ્રકાશમાન અનિવનશ્વર, 
નાશવાન હુ ંનથી, હુ ંતો અનારિદ અનતં છુ,ં આહાહા! અનિવનશ્વર, નાશ થાય છે તે મારી ચીજ 
નથી. સ્વતઃધિસi, આહા! હુ ંતો અનારિદ-અનતં સ્વતઃધિસi છુ.ં તો પાચં પદાથ3 Gેગા થાય અને 
આત્મા બની જાય એવુ ંઆત્માનુ ંસ્વરૂપ નથી. કોઈ સયંોગથી જેની ઉત્પધિત્ત નથી અને 
ધિવયોગથી નાશ થતો નથી. એવુ ંશ્રીમદ્દનુ ંવચન છે. છઠ્ઠી ગાથામા ંપણ તે છે. સ્વતઃનિસદ્ધ, 
આત્મા સ્વતઃધિસi છે. અને પરમાથ1સત.્ આહા! પરમાથ` સત ્છે. એટલે કે ધિત્રકાળ સત ્છે. 
વ્યવહારિરક સત ્તે સવંર, ધિનર્જરા અને મોક્ષ એ તો પરમાથ3 સત ્નથી. આ તો [વ્યનુ ંધિવશષેણ
ચાલે છે. આત્માનુ ંધિવશષેણ ચાલે છે. પયા3ય ધિવશ્વરૂપ છે તો મારામા ંનથી તો હુ ંકેવો છુ?ં 
પરમાથ1સત ્છંુ. 

એવો ભગવાન જ્ઞાનસ્વભાવ આત્મા છે. તેનુ ંલક્ષ કરો તો સસંારનો નાશ થઈ જશે. 

ૐ
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