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પૂ. લાલચંદભાઇના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર, ગાથા ૪,૫, 

પ્રવચન નંબર ૧૩૨ ,તા. ૦૨-૦૭-૧૯૮૯ 
શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર, તેનો પ્રથમ જીવ નામનો અધિ6કાર, ગાથા ૩ એનો ભાવાથ;. 

નિનશ્ચયથી સવ' પદાથ' પોતપોતાના સ્વભાવમાં નિસ્થત રહે્ય જ શોભા પામે છે. પરંતુ જીવ 

નામના  પદાથ'ની  અનાનિદ  કાળથી  પુદ્દગલકમ'  સાથે  નિનનિમત્તરૂપ  બંધ-અવસ્થા  છે;  તે 

બંધાવસ્થાથી આ જીવમાં નિવસંવાદ ખડો થાય છે.. ઝઘડો દુઃખ:દાયક ધિDથધિત ખડી થાય છે. તેથી 

તે શોભા પામતો નથી. જીવ. બીજાની સાથે સંબં6 થાય એમાં જીવનું ધિબલકુલ ધિJત નથી. અધિJત 

થાય છે, એમ. માટે વાસ્તનિવક રીતે નિવચારવામાં આવે તો એકપણું જ સુંદર છે; તેનાથી આ જીવ 

શોભા પામે છે. અJી ંછએ દ્રવ્યની વાત કરી Jતી. છએ દ્રવ્ય એકપણામાં રJે તો શોભા પામે છે. 

દ્રવ્ય-ગુણ-પયા;ય એ સાત પ્રકારથી વાત કરી છે. ઉપરમાં જ ેકહ્યું ધિનશ્ચયથી સવ; પદાથ;,  ધિનશ્ચયથી 

એટલે જે્ઞય પ્ર6ાન ધિનશ્ચય છે. 

હવે, તે એકત્વની અસુલભતા બતાવે છે:- ગાથા-૪.    
શુ્રત-પનિરનિચત-અનુભતૂ સવ'ને કામભોગબંધનની કથા;

પરથી જુદા એકત્વની ઉપલનિBધ કેવળ સુલભ ના.  ૪ 
એટલે દુલ;ભ છે. 

ટીકા:- આ સમસ્ત જીવલોકને, એટલે લોકમાં રJેલા જીવોને કામભોગ સંબંધી કથા એટલે 

ભાવ, કરવું ને ભોગવવું અથવા કમ;ચેતના અને કમ;ફળચેતના એ સંબ6ી જ ેભાવ વ્યવસાય Dવરૂપ 

એકપણાથી નિવરૂદ્ધ હોવાથી અત્યન્ત નિવસંવાદી છે.  સવ;થા દુઃખદાયક છે. (આત્માનંુ અત્યતં 

બૂરંૂ કરનારી છે) કામ અને ભોગની કથા. ભાવાથ;માં કામનો અથ; કય[ છે ધિવષયોની ઈચ્છા અને 

ભોગ એટલે તેમને,  ધિવષયોને ભોગવવું.  કરવું અને ભોગવવું એટલે પદાથ;ને મેળવવાની ઈચ્છા અને 

પદાથ;ને ભોગવવાની ઈચ્છા. પરપદાથ;ને મેળવવું અને પરપદાથ;ને ભોગવવું એવી જ ેકામ અને ભોગ. 

કામનો અથ; ખરખેર ઈચ્છા થાય છે.  ઈચ્છા એટલે ધિવષયોની ઈચ્છા એમ કહ્યું,  અને ભોગ 

એટલે તેમને ભોગવવું,  એટલે ધિવષયોને ભોગવવું.  એ કથા જીવનું અધિJત કરનારી છે. તોપણ, પૂવF 

અનંતવાર સાભંળવામાં આવી છે.  શું કહ્યું?  કે કામ અને ભોગની કથા,  કતા;પણું અને ભોગવવું, 

કતા;બુધિ` ને ભોક્તાબુધિ` એ વાત અનંતકાળથી પૂવc એણે સાંભળવામાં આવી છે. આત્મા જ્ઞાતા છે 

એ વાત એને સાંભળવામાં આવી નથી, એમ. 

કરવું અને ભોગવવું એ વાત જ એને,  એને શ્રવણમાં એ આવ્યા કર ેછે. પJેલા શ્રવણ લી6ું. 

અનંતવાર પનિરચયમાં આવી છે. આત્માને અજ્ઞાનદશામાં કરવું ને ભોગવવું તે એને પધિરધિચત છે. 

આત્મા  કતા;  નથી  ને  ભોક્તા  નથી  એ  વાત  અપધિરધિચત  છે,  એને  પધિરચયમાં  આવી  નથી  ને 

સાંભળવામાં  આવી  નથી.  અને અનંતવાર  અનુભવમાં  પણ આવી ચૂકી  છે. કતા;બુધિ` અને 

ભોક્તાબધુિ`.  અનંત  અનંત  અનંતકાળ  પૂવc,  પૂવ;ની  વાત  કરે  છે.  ભધિવષ્યકાળમાં  આ  એને 
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સાંભળવામાં આવશે ને પધિરચયમાં આવશે અને અનુભવમાં આવશે એમ લખ્યંુ નથી.  પૂવ;કાળમાં 

આ સDંકાર એને અનાધિદના છે, કરવું ને ભોગવવું. આત્મા જ્ઞાતા છે તે વાત સાંભળી તો નથી એનો 

પધિરચય પણ કય[ નથી અને જ્ઞાનનો એકત્વ ને અનુભવ પણ કય[ નથી. 

કેવો છે જીવ લોક? રાગને કરવું અને રાગના ફળને ભોગવવું. કમ;ચેતના અને કમ;ફળચેતના 

અનાધિદકાળની છે. એ વાત નવી નથી એમ. રાગને કરવું એવો એને અભ્યાસ ને અધ્યાસ છે. અને 

દુ:ખને ભોગવવું  એ પણ એને  અભ્યાસ છે.  રાગ અને  રાગના ફળથી ધિભન્ન આત્મા છે એ વાત 

સાંભળી નથી.  કેવો છે જીવ લોક?  એટલે લોકમાં  રJેલા જીવો કેવા છે? જે સંસારરૂપી ચક્રના 

મધ્યમાં નિસ્થત છે. સંસારરૂપી ચક્રની વ્યાખ્યા કર ેછે. નિનરંતરપણે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને 

ભાવરૂપ અનંત પરાવત'નોને લીધે દ્રવ્ય પરાવત;ન, કે્ષત્ર પરાવત;ન, કાળ પરાવત;ન, ભવ અને ભાવ. 

ઓJોJો..! 

એ પરાવત;નની જ્યાર ેવાત સાંભળીએ ત્યાર ેએમ થાય કે કેટલોય કાળ વયો (ચાલ્યો) ગયો, 

આJાJા!  જમે કે કે્ષત્ર પરાવત;નની વાત આપણે કરીયે તો લોકાકાશના એક એક પ્રદેશે ક્રમે ક્રમે 

જન્મ્યો ને મય[.  પછી,  પJેલા પ્રદેશ પછી જો ત્રીજા પ્રદેશે આવીને જન્મ્યો-મય[ Jોય ને રખડે તો 

પાછો  બીજા પ્રદેશે  આવવું  જોઈએ...ઓJોJોJો!  કાળ અનંત..અનંત..અનંત..  અનંત..અનંતકાળ 

ગયો પરાવત;નનો. એમ એક પરમાણુ, કે્ષત્ર, અવસધિપ;ણી ને ઉત્સધિપ;ણી એના એક એક સમયે જન્મવું 

ને મરવું ક્્રમસર. ક્્રમ ભંગ કર ેતો પાછો ફરી ફેરો, ફરી ફેરો..

મુમુકુ્ષ:- એ ગણત્રીમાં જ ન આવે. 

ઉત્તર:- ગણત્રી ન થઇ શકે, એવો દધિરયો વયો ગયો, એમ કJે છે. અનંત પરાવત'નોને લીધે, 

આJા! એક પરાવત;ન નJી ંએક અ6;પુદ્ગલ પરાવત;નમાં કેટલો કાળ જાય? એક પુદ્ગલ પરાવત;નમાં 

કેટલો કાળ જાય? અને અનંત પુદ્ગલ પરાવત;ન, એમ. જનેે ભ્રમણ પ્રાપ્ત થયું છે. અનંતકાળથી ચાર 

ગધિતમાં રખડે છે. 

સમસ્ત નિવશ્વને એકછત્ર રાજ્યથી વશ કરનાર મોટંુ મોહરૂપી ભતૂ જનેી પાસે બળદની 

જમે ભાર વહેવડાવે છે.. શાંધિતથી બેસી શકે નJી.ં  કતા;-ભોક્તા, કતા;-ભોક્તા, કરવું,  આમ કરવું, 

આમ કરવું  આના પછી આમ કરવું,  એમ ધિનરંતર જાળ,  સંકલ્પ ને ધિવકલ્પની ઊભી થયા કરે છે. 

સમસ્ત નિવશ્વને એક મોJરાજાનું રાજ છે, એમ કJે છે. મોJરાજા જનેા હૃદયમાં જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનમાં 

આવ્યો એ મોJ એને સુખે બેસવા દેતો નથી.  એની પાસે બળદની,  ગુરુદેવ તો બળદનો  દાખલો 

આપે છે.  આમ..કર,ે  ટેવાયેલો Jોય...અને માથે 6ોસંરંુ નાખે ને માથે પડે ભાર.  એવી રીતે અજ્ઞાન 

અં6કારથી, મોJથી, મૂછા;થી અસાવ6ાન દશાથી ભૂતની માફક મોJને અને મોJથી મોહરૂપી ભૂત 

જનેી પાસે એટલે જીવની પાસે બળદની જમે ભાર વહેવડાવે છે, જોરથી ફાટી નીકળેલા. 

Jવે બીજો,  જોરથી ફાટી  નીકળેલા તૃષ્ણારૂપી રોગના દાહથી જનેે અંતરંગમાં પીડા 

પ્રગટ થઇ છે, શાંધિત નથી એટલે પાંચ ઇધિન્દ્રયોના ધિવષય તરફ ઝુકી ઝુકીને એ દુઃખ ને ટાળવા માંગે 

છે ને પ્રાયે:  દુઃખ ડબલ થાય છે. એ દુઃખને ટાળવાની ધિવધિ6 જ ખોટી છે. કેમકે ભૂખની ઈચ્છા થઈ 

તો જમી લ્યે તો એ વખતે ભૂખનું દુઃખ ટળે શાંધિત થાય.  એમ જોવાની,  સૂંઘવાની,  Dપશ; કરવાની 
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અનેક પ્રકારની જ ેદુઃખ ભરી છે કલ્પના, એને, જો આગળ કJે છે. 

Jવે જ ેએ રોગથી દાJ થયો છે અંદરમાં આગ લાગી છે, જનેે અંતરંગમાં પીડા પ્રગટ થઈ 

છે,  આકળો બની બનીને મૃગજળ જવેા નિવષયગ્રામને  (  ઇનિન્દ્રયનિવષયોના સમૂહને) જે ઘેરો 

ઘાલે  છે  એને શાંધિત માટે  ઇધિન્દ્રયના ધિવષય તરફ,  ઇંધિદ્રયજ્ઞાન ઇધિન્દ્રયના ધિવષય તરફ ઝુકે  છે  ને 

પોતાની શાંધિત શો6ે છે પણ ક્યાંય એને શાંધિત મળતી નથી.  ક્ષધિણક શાંધિત દેખાય,  એમાંય એને 

ભ્રાધંિત થાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- ભ્રાધંિત થાય છે.

ઉત્તર:-  ઈ ભ્રાંધિતનું  કારણ છે ઉલટંુ.  અને જે પરસ્પર આચાય'પણું પણ કર ેછે.  લ્યો!  આ 

જીવ આખા અજ્ઞાની છે ઈ પરDપર આચાય;પણું કર ેછે, ઉપદેશ આપે છે. તદ્દન ઉલટો રDતો છે. 

‘સખુ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે’ આવ્યંુ તંુ ને! 'સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સખુ ટળે છે,  લેશ એ લકે્ષ 

લJો.’  એક જરાક તો તંુ લક્ષમાં લે કે તંુ સખુને માટે ઝાવાં નાખે છે ચાર ેબાજુ,  કમાવું,  ભોગવવું, 

મોટર લેવી,  બંગલા લેવા,  કપડાં સારા વગેર ેઅનેક અનેક પ્રકાર ેતંુ સખુને માટે પ્રાધિપ્ત (પ્રયત્ન) કર ે

પણ  સુખ  ટળે  છે.  સુખ  આવતંુ  નથી  ને  અતીધિન્દ્રય  સુખ  ટળી  જાય  છે.  "સખુ  પ્રાપ્ત  કરતા”ં, 

ઇધિન્દ્રયસુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે. વાDતધિવક આધિત્મક સખુ તને મળતંુ નથી. “લેશ એ લકે્ષ લJો.” 

જરાક તો લક્ષમાં લે કે આમાં સખુ નથી એમ. પરસ્પર આચાય'પણું પણ કર ેછે.’ આ સંસારનું ધિચત્ર 

આપે છે. 

મુમુકુ્ષ:- ધિચત્ર આપે છે.

ઉત્તર: ધિચતરામણ છે સંસારનું. ચેતાવે છે. જો તંુ, Jવે ચેત એમ. તને સમયસાર તારા Jાથમાં 

આવ્યંુ છે એમ. તને ઉપદેશક મળ્યા છે. સંભળાવનાર મળ્યા અમારા જવેા આચાય; એમ. તંુ અમારી 

વાતને લક્ષમાં લે ને જરાક ભેદજ્ઞાન કરીને આત્માની સન્મુખ થા. સખુી થાવું Jોય તો બીજો કોઈ 

ઉપાય છે નJી.ં 

પરસ્પર આચાય'પણું પણ કર ેછે, એમ. અજ્ઞાની પાસે જ ેછે એ આપે.  કJે કે જાત્રા કરો, 

દાખલા તરીકે, સામાધિયક બાં6ીને બેસી જાઓ બે ઘડી, ચોખ્ખો આJાર ખાવ, સમજી ગયા, ગળેલું 

પાણી પીવો કુવાનું નળનું નJી,ં  ધિવગેર ેધિવગેર ેઅનેક પ્રકાર ેઈ આ ઉપદેશ આપે છે. આમ કરો તો 

6મ; થાય, આમ કરો તો, પુણ્ય કરો તો 6મ; થાય. ઉપવાસ કરો, વષ�તપ કરો તો 6મ; થાય. આJાJા! 

કામ ભોગની કથા છે બ6ી.  કરવાનો જ ઉપદેશ આપે અજ્ઞાની.  આત્મા કતા;  નથી,  માત્ર 

જ્ઞાતા છે - એ ઉપદેશ આપી શકતો નથી કેમકે એ જાણતો નથી. અજ્ઞાનથી આં6ળો થઈ ગયો છે. 

ધિબલકુલ અં6 થઈ ગયો છે.  જ્ઞાનીનાં અને અજ્ઞાનીનાં ઉપદેશમાં મોટો આંતરો છે.  એક કરવાનો 

ઉપદેશ આપે છે. બીજો કJે છે કે આત્મા જાણનાર છે કરનાર નથી. આ ઉપદેશનો પણ આંતરો છે 

મોટો.  એક રાગની ધિક્રયા કરવાનો ઉપદેશ આપે છે,  બીજો કJે છે કે વીતરાગ ભાવથી 6મ; થાય, 

રાગથી 6મ; ન થાય. 

 પરસ્પર આચાય'પણું  પણ કર ેછે.  જુઓ! (અથા'ત્ બીજાને કહી તે પ્રમાણે અંગીકાર 

કરાવે છે). પોતે કર ેછે ને બીજાની પાસે કરાવે છે. જ ેકરતા Jોય એને અનુમોદન પણ આપે. તેથી 
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કામ-ભોગની કથા, કથા એટલે Dવરૂપ, અનુભવ તો સૌને સુલભ છે. આJાJા! વગર પ્રયત્ને આ 

મળે છે,  અને સાચું સુખ તો પ્રયત્નથી મળે પણ,  આ સલુભ છે એમ,  દુલ;ભ નથી.  શુ̀  આત્માનો 

અનુભવ દુલ;ભ છે. આ તો સલુભ છે. 

મુમુકુ્ષ:- કેમકે એ પ્રકારનો જ અનુભવ છે, પધિરધિચત છે એટલે સલુભ છે.

ઉત્તર:-  એને સુખે કરીને પ્રાપ્ત થયા કર ેછે,  વગર મJેનતે.  અને ઉપદેશક પણ એવા મળ્યા. 

જીવ કર ેશું  નવીન? ઉપદેશક પણ એવા મળ્યા. જીવ શંુ નવીન કર?ે એ જ ેકરતા Jોય, સામાધિયક 

કરો,  પ્રધિતક્રમણ કરો,  જાત્રા કરો,  ચૌધિવJાર કરો,  લીલોતરીનો ત્યાગ કરો આજ ેચૌદસ છે,  દાખલા 

તરીકે,  એવા ઉપદેશ!  કરવાનો જ ઉપદેશ.  ત્યાગના નામે પણ કતા;બુધિ`.  આJાJા!  બJુ થાય તો 

ક્રો6 છોડો,  માન છોડો,  માયા છોડો આJાJા!  છોડો..!  સમજી ગયા!  કેમ જાણે ગ્રJણ કયુ� Jોય ને 

ઘૂસી ગયો Jોય, આત્મામાં ક્રો6, આJાJા! ક્રો6 આત્મામાં ઘૂસી ગયો છે માટે દુઃખી થાય છે માટે ઈ 

ક્રો6ને છોડો તો 6મ; થાય.

આત્મા ‘અપોJક’ છે.  ક્રો6ના અભાવ Dવભાવે  આત્મા રJેલો છે.  આJા!  ત્યાગ-ઉપાદાન 

શૂન્યત્વ શધિક્ત છે. ગ્રJણ અને ત્યાગ આત્માના Dવભાવમાં નથી. પણ, Jવે કJે છે કે આ સુલભ છે. 

Jવે,  દુલ;ભની  વાત  કરે છે,  પણ નિનમ'ળ ભેદજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી,  ધિનમ;ળ  કેમ  શબ્દ  વાપય[? 

શુ`ાત્માનો જે અનુભવ થાય એનું  નામ ભેદજ્ઞાન છે.  રાગથી ધિભન્ન પ્રત્યક્ષ શુ̀ ાત્માનો અનુભવ 

થવો તેનું નામ ધિનમ;ળ ભેદજ્ઞાન છે. ધિનશ્ચય ભેદજ્ઞાનની વાત કરી. 

નિનમ'ળ ભેદજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી સ્પષ્ટ નિભન્ન દેખવામાં આવે છે. ગૃJDથ અવDથામાં રાગથી 

ધિભન્ન Dપષ્ટ પ્રત્યક્ષ,  રાગથી મારો આત્મા ધિભન્ન છે-  એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે.  દુઃખથી મારો 

આત્મા ધિભન્ન છે. દુઃખ વખતે દુઃખથી ધિભન્નતાનું ભાન થઈ જાય છે. દુઃખ ટળે તો દુઃખથી ધિભન્ન છે- 

એમ નથી.  દુઃખથી રધિJત જ છે આત્મા.  એટલે દુઃખથી રધિJત છે એટલે દુઃખથી ધિભન્ન આત્માની 

ઉપલબ્6ી થઈ શકે છે,  એમ.  રાગ,  દે્વષ,  સખુ-દુઃખના પધિરણામ અભૂતાથ; Jોવાથી અનુભૂધિત થઈ 

શકે છે. ભલે રહ્યા. 

મુમુકુ્ષ:- મારામાં નથી ને! 

ઉત્તર:- મારામાં નથી, બસ. Dવભાવ અને ધિવભાવનું ભેદજ્ઞાન મૂળ છે. ઝળકે છે પણ એ રાગ 

આત્મામાં  આવતો નથી.  દુઃખ ઝળકે છે પણ દુઃખ આત્મામાં  પ્રવેશ કરતંુ નથી,  આJાJા!  Dપષ્ટ 

ધિભન્ન,  એમ.  પ્રત્યક્ષ ધિભન્ન.  પરોક્ષ ધિભન્ન નJી.ં  અનુભવના કાળમાં  પ્રત્યક્ષ ધિભન્નતા થાય છે.  એમ. 

નિનમ'ળ ભેદજ્ઞાનરૂપ પ્રકાશથી સ્પષ્ટ નિભન્ન દેખવામાં આવે છે એવું… એવું, આ નિભન્ન આત્માનંુ 

એકપણું  જ  - જે સદા પ્રગટપણે અંતરંગમાં પ્રકાશમાન છે  આJાJા!  એક શુ`ાત્મા ધિચદાનંદ 

આત્મા એક જ્ઞાયકભાવ,  સદા ધિભન્નપણે  રJેલો છે,  એમ.  સદા અત્યન્ત ધિભન્નપણે  રJેલો,  સવ;થા 

ધિભન્નપણે રJેલો છે. રાગ-દ્વષે, સુખ-દુઃખની સાથે કથધંિચત્ત ધિભન્ન-અધિભન્ન એવો પ્રકાર નથી. 

મુમુકુ્ષ:- નથી. બરાબર. 

ઉત્તર:-  ભેદજ્ઞાન પJેલાંય ધિભન્નતા રJેલી છે.  અને ધિભન્નતાનું  ભાન થવું  તેનું  નામ ભેદજ્ઞાન 

સાચું, ધિનમ;ળ અનુભુધિત છે. ધિભન્ન છે એટલે ધિભન્નના દશ;ન થાય છે. આબાળગોપાળ સૌને અનુભવમાં 
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આવે  છે.  અંતરંગમાં  પ્રકાશમાન છે  તોપણ કષાયચક્ર સાથે  એકરૂપ જવેું  કરવામાં  આવતું 

હોવાથી એટલે  માનવામાં  આવતંુ  Jોવાથી.  છે  તો  કષાય  અને  ભગવાનઆત્મા  ધિભન્ન,  પણ 

ભેદજ્ઞાનનો અભાવ છે તેથી જાણે Jંુ કષાયી-રાગી થઈ ગયો, એમ એની સાથે એકત્વપણું માને છે. 

એકરૂપ જવેું કરવામાં આવે છે. એકરૂપ થતંુ નથી. 

જ્ઞાન અને રાગ છે તો ધિભન્ન જ, પણ જાણે એ એક અધિભન્ન જ Jોય. અધિભન્નનું કારણ પણ 

ક્રો6નો પ્રધિતભાસ છે. ક્રો6નો પ્રધિતભાસ દેખીને ક્રો6 જાણે મારામાં થયો.... ક્રો6નો માત્ર પ્રધિતભાસ છે. 

અને એ પ્રધિતભાસ થાય છે ઈ ધિભન્નનો પ્રધિતભાસ થાય છે. ક્રો6 ધિભન્ન છે. ક્રો6 જ્ઞાનમાં જણાય છે એ 

વખતે, આJાJા! જમેાં જણાય છે ઈ જે્ઞયાકાર જ્ઞાનની અવDથા તો મારી છે ને ક્રો6 તો જે્ઞય છે, ધિભન્ન 

છે,  ધિનધિમત્તભૂત જે્ઞય છે.  આJાJા!  તો તો ભેદજ્ઞાન થઈ જાય.  પણ ક્રો6નો પ્રધિતભાસ દેખીને ક્રો6 

મારામાં આવી ગયો.

મુમુકુ્ષ:- ઈ ભ્રાંધિત થઈ ગઈ. 

ઉત્તર:-  ભ્રાધંિત  થઈ  ગઈ  બસ.  Dફધિટકમણીમાં  લાલ  ફૂલની  ઝાંઈનો  પ્રધિતભાસ  દેખીને 

Dફધિટકમણી લાલ થઈ ગયંુ. Dફધિટકમણી લાલ થયંુ Jોય ને લાલ માને તો તો સાચી વાત છે. પણ લાલ 

થયંુ નથી,  લાલપણું તો ફૂલમાં છે અને Dવચ્છતા તો Dફધિટકમણીની છે.  એમ જ્ઞાનની Dવચ્છતા છે 

અને ક્રો6ની તો એ જે્ઞયભૂત છે, બJારનો પદાથ; છે, મધિલનભાવ. Dવચ્છ અને મધિલન- બે તત્ત્વ ધિભન્ન-

ધિભન્ન છે.  એક જવેું  કરવામાં  આવતું  હોવાથી, એટલે  માનવામાં  આવતંુ Jોવાથી,  એકપણાની 

માન્યતા થઈ ગઈ છે.  અત્યન્ત નિતરોભાવ પામ્યું  છે, શું  કJે છે?  જે સદા પ્રગટપણે અંતરંગમાં 

પ્રકાશમાન છે તોપણ,  જ ેભગવાન આત્મા JાજરાJજૂર છે તો પણ,  એના ઉપર લક્ષ નથી અને 

કષાય ઉપર લક્ષ છે,  એટલે કષાયના લકે્ષ જાણે Jંુ કષાયી થઈ ગયો,  દુઃખી થઈ ગયો,  રાગી થઈ 

ગયો, મનુષ્ય થઈ ગયો. એમ અનંતકાળથી Dવ અને પર(ના) ભેદજ્ઞાનના અભાવથી એકતા કર ેછે. 

એકતા કરતો Jોવાથી અત્યતં નિતરોભાવ પામ્યું છે અભાવ થયો નથી. 

મુમુકુ્ષ:- ધિતરોભાવ.

ઉત્તર:- છે તો ભગવાન આત્મા વત;માન મોજૂદ, એનું લક્ષ ક્રો6 ઉપર છે ત્યાર ેપણ. પણ એ 

પ્રગટ ધિતરોભાવ પામ્યંુ છે. આચ્છધિદત થઈ ગયો છે. દ્રધિષ્ટમાં આવતો નથી, ઓઝલ. છે છતાં દેખાતંુ 

નથી. સમુદ્રને ધિકનાર ેએક તરણું માત્ર આખંમાં આડંુ આવ્યંુ (તો) આખો સમુદ્ર ધિતરોભૂત થઈ ગયો. 

દેખાતો નથી. દેખાતો નથી એટલે સમુદ્ર નથી એમ નJી,ં છે. ધિતરોભૂત એટલે એની નજરમાં એ વDતુ 

Jોવા છતાં આવતી નથી એનું નામ ધિતરોભૂત થઈ ગયંુ. 

અનુભવ  થાય  તો  આધિવભા;વ  થાય.  ધિતરોભાવ  અને  આધિવભા;વ,  એ  જ્ઞાનની  પયા;યનું 

ધિવશેષણ છે.  ભગવાન આત્મા ધિતરોભાવ થાય અને આધિવભા;વ થયો એમ નથી.  નJોતો જણાતો 

એનું નામ ધિતરોભાવ અને જણાવામાં આવ્યો તો આધિવભા;વ. બસ એટલું જ છે. અત્યંત નિતરોભાવ 

પામ્યું છે (-ઢંકાઈ રહંુ્ય છે) 

આત્માનું Dવરૂપ દેખાતંુ નથી, Jોવા છતાં દેખાતંુ નથી. તે, Jવે બે કારણ આપે છે. ઈ સદા 

અંતરંગમાં પ્રગટ છે ભગવાન આત્મા (તોપણ) દેખાતો નથી ધિતરોભૂત થઈ ગયો છે. એના બે કારણ 
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આપે  છે.  એક  ધિનશ્ચયકારણ  અને  બીજંુ  વ્યવJારકારણ.  ધિનશ્ચયકારણ  શું  છે?  તે-  પોતામાં 

અનાત્મજ્ઞપણું હોવાથી,  એટલે  અનાત્માને  આત્મા  માનવાની  ભૂલ  પોતે  કરે  છે.  ઈ  ક્ષધિણક 

ઉપાદાનની ભૂલ પોતાની છે.  એ ધિનશ્ચયકારણ છે.  અને આત્મજ્ઞાની ગુરૂની સંગધિત નથી કરી-  એ 

વ્યવJારકારણ છે. બીજંુ કારણ, (પોતે આત્માને નનિહ જાણતો હોવાથી) પોતામાં અનાત્મજ્ઞપણું 

હોવાથી એટલે આત્મા Jોવા છતાં એના પ્રત્યે લક્ષ નધિJ કરતો Jોવાથી, એટલે એને નીગ્લેક્ટ કરતો 

Jોવાથી. 

(પોતે  આત્માને નહી ંજાણતો હોવાથી) એટલો અથ;  કય[.  અનાત્મજ્ઞપણું એમ.  અન-

આત્મજ્ઞપણું.  (પોતે આત્માને નહી ંજાણતો હોવાથી),  પોતે પોતાને નધિJં જાણતો Jોવાથી-  એ 

ધિનશ્ચય કારણ. એક સમયની પયા;યની ભૂલ. એની યોગ્યતા. અજ્ઞાનની ઉત્પધિત્ત કોઈ કમ;ના ઉદયથી 

થઈ નથી. પોતે પોતાને ભૂલે છે. 

મુમુકુ્ષ:- અપને કો ભૂલ કર Jેરાન Jો ગયા..

ઉત્તર:- ઈ તમે ઓલૂ કવ્વાલીમાં (ગાવ છો) શરૂઆતમાં આવે છે બJુ સારંુ આવે છે. 

મુમુકુ્ષ:- ભૂલા Jૈ Dવયં આત્માકો.. 

ઉત્તર: Jેં.. Dવયં આત્મા કો ઈ..આ. ભૂલા Jૈ Dવયં આત્મા કો. પોતે પોતાને ભૂલી ગયો, બસ. 

એની ભૂલ કોઈ બીજ ેકરાવી નથી કોઈએ. ઈ મૂળ કારણ છે આ. 

અને Jવે,  Jવે ધિનધિમત્તની પ્ર6ાનતાથી વાત કર ેછે. અને બીજા આત્માને જાણનારાઓની 

સંગનિત-સેવા નહી ંકરી હોવાથી, Jવે જ ેઆત્માનુભવી પુરુષ છે એની પાસે જો યોગ થાયને તો તો 

એને Dવરૂપનો કાંઈક ખ્યાલ આપે.  પોતે પોતાથી અજ્ઞાન છે અને જ ેજ્ઞાની છે એની પાસે જાતો 

નથી, એની વાત સાંભળતો નથી, દેશનાલધિબ્6 સાંભળતો નથી. બે કારણ છે. એક મૂળ કારણ અને 

બીજંુ  ઉત્તર કારણ. મૂળ કારણ એટલે પયા;યની યોગ્યતા.

 અને બીજા આત્માને જાણનારાઓની આત્માને જાણનારાઓની 'સંગનિત- સમાગમ સેવા 

નહી ંકરી હોવાથી, સેવાનો અથ; સમાગમ નથી, એનું નામ સવેા નથી કરી. સેવા નથી કરી એટલે 

પગ દાબતો નથી,  એમ નJી.ં  એના સંગમાં જ આવતો નથી.  એનાથી દૂર જ વતc છે.  સમવશરણ 

Jોય ને, સમવશરણ ભગવાનનું એમાંય કેટલાક ન જાય. એના ઘરના કુટંુબના પાંચ જાય ને પાંચ કJે 

અમાર ેઆવવું નથી. બોલો! પોતે પોતાથી આત્મજ્ઞાન ન કયુ� ને તીથ�કરનું સમોશરણ આવ્યંુ એમાં 

પણ ન ગયો, એમ. આડોળાઈ કરીને અનંતકાળથી. 

સંગનિત-સેવા  નહી ં કરી હોવાથી,  નથી પૂવF  આJાJા!  કદી સાંભળવામાં  આવ્યું,  પણ 

તીથ�કરની સભામાં ગયો Jતો ને!  રુધિચપૂવ;ક સાંભળ્યંુ નથી.  આ કાનેથી સાંભળ્યંુ અને આ કાનથેી 

કાઢ્યંુ.  ધિવષય સેવવા ગયો Jતો ઈ,  ધિવષયનું સેવન કરવા ગયો Jતો.  શ્રોત્ર ઈધિન્દ્રયનો જ ેધિવષય છે, 

શબ્દની પયા;ય, જમેકે કોઈ ભજન, ધિકત;ન કોઈ...  દાખલા તરીકે ધિસનેમાનું આવે. શું કJેવાય એને? 

ગાયન, ઈ સાંભળે છેને  - ઈ ધિવષયને સેવ્યો એણે. એમ આ તીથ�કરની સભામાં આને (કણcધિન્દ્રયને) 

પોષી.  ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનને પોષવા ગયો Jતો ઈ.  ગમે,..  રૂડંુ લાગે..  એનો અધિતશય ઈ પ્રકારનો,  શાંધિત 

લાગે.., સમજી ગયા? ઇધિન્દ્રયના ધિવષયને પોષ્યો એણે. 
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આ ઇન્દ્રયજ્ઞાનથી સાંભળવું મારો Dવભાવ નથી- એ ખ્યાલમાં ન આવ્યંુ. મને કાન નથી ને 

ભાવ ઈધિન્દ્રયનો પણ મારામાં અભાવ છે.  એટલે ભાવ ઇધિન્દ્રય વડે Jંુ દ્રવ્યશ્રુતને સાંભળું  એ મારો 

Dવભાવ નથી. આJાJા! કાન નથી માટે સાંભળતો નથી, આખં નથી માટે દેખતો નથી, નાક નથી 

માટે સૂંઘતો નથી,  જીભ નથી માટે Dવાદને ચાખતો નથી અને ચામડી નથી મને એટલે Dપશ; કરી 

શકતો નથી કોઈ પદાથ;ને,  આJાJા!  ઈ ધિવષયને સેવવા ગયો Jતો.  નથી પૂવF કદી સાભંળવામાં 

આવ્યું, Jો!ં પૂવ;કાળની વાત કર ેછે. અનંત-અનંતકાળ ગયો કદી સાંભળવામાં આવ્યંુ નથી. 

રાગથી આત્મા ધિભન્ન છે એ વાત જીવોએ સાંભળી નથી. દુઃખના કાળે દુઃખનો ભોક્તા નથી 

આત્મા એ વાત સાંભળી નથી. નવું આયુષ્ય બં6ાય ત્યાર ેનવું આયુષ્યના કમ;ને બા6ંનારો આત્મા 

નથી. અને બં6ાય એમાં ધિનધિમત્તપણું પણ આત્માનું નથી. એવી વાત એણે સાંભળી નથી. આJાJા! 

નથી પૂવF કદી પનિરચયમાં આવ્યું આ આત્મતત્વ પધિરચયમાં અનુભવમાં આવ્યંુ નથી. અને 

નથી કદી પૂવF અનુભવમાં આવ્યું.  આત્માનું Dવરૂપ અનુભવમાં આવ્યંુ નથી.  કરવું ને ભોગવવું, 

કરવું ને ભોગવવું.  કરવું,  કાંઈક કરવું તો જોઈએ ને? પુરુષાથ; તો કરવો જોઈએ ને? આJાJા! પણ 

આત્માને જાણવો, અનુભવવો, એ જ સમ્યક પુરુષાથ; છે.

એ જયપુરના ધિવદ્વાને પૂછ્યું Jતંુ, ધિવદ્યાથ� Jતો ધિબચારો, પુરુષાથ;ની વ્યાખ્યા શું? અJીયંા. 

મેં કહ્યું શુ`ાત્માને લક્ષમાં લઈને એને અનુભવવો એનું નામ પુરુષાથ; કJેવાય. તથેી નિભન્ન આત્માનંુ 

એકપણું  સુલભ નથી.  આવ્યું Jતંુ ને મૂળ.. "ण सुलहो  विnहत्तस्स"  ગુરૂદેવ આ વાક્ય બોલે છે. 

સુલભ નથી. પુણ્ય-પાપથી ધિભન્ન આત્મા છે એ વાત પ્રગટ થવી, પ્રાપ્ત થવી અસા6ારણ છે,  સલુભ 

નથી. અશક્ય નથી. 'સુલભ નથી' શબ્દ વાપય[ એટલે દુલ;ભ છે, દુલ;ભ છે. 

મુમુકુ્ષ:- અલભ્ય નથી.

ઉત્તર:- અલભ્ય નથી, લભ્ય છે. 

ભાવાથ':-  આ લોકમાં સવ' જીવો સંસારરૂપી ચક્રપર ચડી પાંચ પરાવત'નરૂપ ભ્રમણ 

કર ેછે. ત્યાં તમેને મોહકમ'ના ઉદયરૂપ નિપશાચ ધોસંર ેજોડે છે, ભૂત આવ્યંુ Jતંુ ને ભૂતડંુ..આ ઈ. 

'ધિપશાચ' એની ઉપમા આપીએ છીએ. તેથી તેઓ નિવષયોની તૃષ્ણારૂપ દાહથી પીનિડત થાય છે. 

ધિવષયોને જાણવાની ઈચ્છા થયા જ કરે છે.  આ ધિવષય અને કષાયની વ્યાખ્યા કરી છે મોક્ષમાગ; 

પ્રકાશકમાં;  ધિવષય એટલે પરને જાણવાની ઈચ્છા.  કષાય એટલે કષાય અનુસાર કરવાની ઈચ્છા. 

ધિવષય અને કષાય. જાણવાની ઈચ્છા અને કરવાની ઈચ્છા. જાણવાની ઈચ્છા થાય છે એ ધિવષય સેવે 

છે અને કરવાની ઈચ્છા થાય છે ઈ કષાયને સેવે છે. ધિવષય-કષાયની વ્યાખ્યા બJુ સુંદર કરી છે. 

 જયસનેાચાય; ભગવાન ધિવષય-કષાય શબ્દ બJુ વાપરે છે અવાર નવાર.  તથેી તેઓ નિવષયોની 

તૃષ્ણારૂપ દાહથી  પીનિડત  થાય  છે  અને  તે  દાહનો  ઇલાજ ઇનિન્દ્રયોના  રૂપાનિદ  નિવષયોને 

જાણીને…' જુઓ! ચોખ્ખું કયુ� આ, તેથી તેઓ... તેથી...  ઇલાજ ઇનિન્દ્રયોના રૂપાનિદ Dપશ;, રસ, 

ગં6, વણ; અને શબ્દ. રૂપાનિદ નિવષયોને જાણીને તે પર દોડે છે; આJાJા! એમાં જોડાય જાય છે. 

ઉપયોગ એમાં જોડાય છે. ઉપયોગ આત્મામાં જોડાવો જોઈએ એના બદલે પરના લક્ષમાં વયંુ ગયંુ 

આJાJા! માટે જાણનારો જણાય છે, ખરખેર પર જણાતંુ નથી- એમાં ધિવષયની જીતવાની વાત છે.
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મુમુકુ્ષ:- જીતવાની વાત છે.

ઉત્તર: આત્મા ખરખેર પરને જાણતો નથી- એમાં ધિવષયોને જીતવાનો બો6 સમાયેલો છે.

મુમુકુ્ષ:- Jા જી! બરાબર છે. 

ઉત્તર:-  અને  ખરખેર આત્મા અકતા;  છે,  માટે  કતા;  નથી-  એ કષાય જીતવાનો બો6 છે. 

ધિવષય અને કષાય જીત્યા ધિવના સમ્યક્દશ;ન થાય જ નJી.ં  અને પછી અધિDથરતાનો ધિવષય અને 

કષાય  ઈ  કતા;ના  કમ;માં  ન  જાય  પણ  જ્ઞાતાના,  જ્ઞાનમાં  જે્ઞયમાં  વયંુ  (ચાલ્યંુ)  જાય  છે.  પછી 

અધિDથરતાથી  શાસ્ત્ર સાંભળવાની  ઈચ્છા  થાય,  પ્રધિતમાના  દશ;ન  કરવાની  ઈચ્છા  થાય  છે.  પણ 

અજ્ઞાનમય ઈચ્છાનો અભાવ છે.  મંધિદર ેજઈને દશ;ન કરવાની ઈચ્છા થઈ એ ધિવષય છે.  છૂટ નથી 

એની. 

મુમુકુ્ષ:-નJી ંનJી.ં

ઉત્તર:-  પણ,  ટકાતંુ  નથી સા6કને  તો એ પ્રકારની અધિDથરતાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. 

અબધુિ` પવૂ;ક ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. બુધિ`પૂવ;ક નથી. એ એકત્વબુધિ` નથી. 

મુમુકુ્ષ:- Jા, એટલે અબુધિ`પૂવ;ક.

ઉત્તર:-  એટલે અબુધિ`પૂવ;ક કJેવાય એમ.  પોતે ઈચ્છાને જાણે છે પણ એ ઈચ્છાની ઈચ્છા 

નથી. એનાથી મને લાભ થશે, Jંુ મંધિદર ેજાઉં તો મને 6મ; થાય એ બધુિ` ધિમથ્યાત્વ ચાલી ગઈ. અંદર 

Dવરૂપમાં ટકાતંુ નથી અને Jજી ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનને..., ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનને જીતી લી6ું છે એટલે ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનનું 

Dવામીપણું છૂટી ગયંુ પણ ઇધિન્દ્રયજ્ઞાન છૂટંુ્ય નથી Jજી. એટલે એ ઇધિન્દ્રયજ્ઞાન એના ચાળા કર ેછે.

 અનાધિદકાળની ભેદવાધિસત બુધિ` છે ને Jજી.  ક્ષાધિયક કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુ6ી આમ 

થયા કર.ે આJાJા! પરને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે એ ધિવષય છે, એમાં છેતરાણો. પરને Jંુ જાણતો 

નથી એમાં ધિવષયો જીતાય જશે અને Jંુ પરનો કતા; નથી એમાં કષાય જીતાય જશે. આ ધિવષય અને 

કષાયને જીતવાની ચાવી ને કળા છે, બેન! 

મુમુકુ્ષ:- આ મંત્ર છે ધિવષય ને કષાય ને જીતવાનો.

ઉત્તર :- જીતવાનો મંત્ર છે. આ મંત્ર જ ેછે ઈ Dટીકરમાં લખેલો છે.

મુમુકુ્ષ:- Jાં સુવણ; અક્ષરમાં લખેલું છે.

ઉત્તર:- સુવણ; અક્ષર ેલખેલું છે. “Jંુ જાણનાર છંુ ને કરનાર નથી” એમાં કષાય જીતાય જાય 

છે. અને “ખરખેર જાણનાર જણાય છે અને ખરખેર પર જણાતંુ નથી”, એમાં ધિવષય જીતાય જાય છે. 

આJાJા!  આ બે વાત જ છે.  આ બે જ વાત છે.  અનાધિદની આ બે વાત છે.  શાસ્ત્રનો આ6ાર 

મળ્યોને!  ધિવષય ને કષાયને જીતો. પરને જાણતો નથી એમાં ધિવષય જીતાય જાય છે.  પરનો Jંુ કતા; 

નથી, રાગનો કતા; નથી એમાં કષાય જીતાય જાય છે. આJાJા! 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર, બJુ સરસ. એકદમ સJી બાત Jૈ.

ઉત્તર:-અને ધિવષયને જીત્યા ધિસવાય અનુભવ થાય નJી.ં 

મુમુકુ્ષ:- થાય નJી.ં 

ઉત્તર:-  અને  કષાયને  જીત્યા  ધિવના  અનુભવ  થાય  નJી.ં  એને  જીતવાના  બે  પ્રકાર  છે. 
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આJાJા! 

મુમુકુ્ષ:- પરને જાણવાનું બં6 નJી ંકર ેત્યાં સુ6ી અનુભવ નJી ંથાય.

ઉત્તર:-Jા.ં.  ત્યાં  સ6ુી એ ધિવષય નJી ંઅટકે.  અને કરવાનો અધિભપ્રાય નJી ંછૂટે ત્યાં  સુ6ી 

કષાય નJી ંછૂટે.  કરવાનો અધિભપ્રાય છૂટતા કષાયનો અભાવ થઈ જાય છે.  પછી કષાય થાય છે, 

આJાJા!  ઈ તો એનો જ્ઞાતા રJે છે,  એનો કતા;  બનતો નથી.  રાગી તો પદુ્ગલ છે.  આJાJા!  આ 

ધિવષય-કષાયને જીતવાનું Dટીકરમાંથી નીકળું લ્યો..Jેં. એ Dટીકરમાં બે જ મંત્ર છે. 

મુમુકુ્ષ:- બે જ મંત્ર છે. 

ઉત્તર:- ધિવષયને જીતવો ને કષાયને જીતવો.

મુમુકુ્ષ :- ધિવષય-કષાયને  જીતવો એ જ 6મ; છે. 

ઉત્તર:- Jા.ં..જાણનાર જણાય છે ખરખેર પર જણાતંુ નથી એમાં ધિવષય જીતાય જાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર.

ઉત્તર:-  અને,  જાણનાર છંુ ને કરનાર નથી.  આJાJા!  એકમાં  જીવનું  ખરંુ Dવરૂપ લક્ષમાં 

આવે છે અને જ ેખરંુ Dવરૂપ લક્ષમાં આવ્યંુ ઈ અનુભવમાં આવે છે. એટલે સંવર થાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- સંવર થાય છે. 

ઉત્તર:- જાણનાર છંુ ને કરનાર નથી એ દ્રવ્યનો ધિનશ્ચય છે. જાણનાર જણાય છે ખરખેર પર 

જણાતંુ નથી.- એ જ્ઞાનની પયા;યનો ધિનશ્ચય છે. બે વાત આગમથી પ્રધિસ` છે. આJાJા! 

ઇનિન્દ્રયોના રૂપાનિદ નિવષયોને જાણીને એમાંથી આ નીકળ્યંુ બ6ું. જાણવાની ઈચ્છા. તે પર 

દોડે છે;  તથા પરસ્પર પણ નિવષયોનો જ ઉપદેશ કર ેછે. આJાJા!  આત્મા જાણનાર છે.  પરને 

જાણવું તો જોઈએ ને? જાણવું તો Dવભાવ છે! આJાJા! એ ધિવષયોથી વ્યાવૃત્ત થતો નથી. આJાJા! 

ધિવષયોને જીતી શકાતંુ નથી એમાં. બJુ ભયુ� છે Jો! 

પરસ્પર પણ નિવષયોનો જ ઉપદેશ કર ેછે. એમ.  કે જાણવું  તો જોઈએ ને!  જાણેલો તો 

પ્રયોજનવાન છે ને!  પયા;ય તો છે ને!  પયા;ય અવDતુ થોડી છે,  જાણવી તો જોઈએ ને!  સમજાણું? 

આJાJા!  એ ધિવષયને જીતી શકતો નથી.  ધિવષયને આ6ીન થયેલો બાવળો છે,  ધિવષયને આ6ીન 

થયેલો, જાણવાના બJાના નીચે બાવળો, ને કરવાના બJાના નીચે પણ બાવળો થઈ ગયો છે, ઘેલો 

મૂખ;, મૂઢ્ છે, મોJી છે, અજ્ઞાની છે. 

 आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोवि~ वि�म् ।

 परभाnस्य �~ा�त्मा मोहोऽयं व्यnहारिरणाम् ।।६२।।

 -  એમાં  એમ લખ્યંુ છે કે  'Jંુ  પરભાવને  કરંૂ છંુ  (એમ માને) એ જીવ મૂઢ્ છે,  મોJી છે, 

અજ્ઞાની છે’. ત્રણ શબ્દ વાપયા; છે. કરંુ છંુ ને જાણું છંુ, બેય સમાન દોષ છે. 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર, એકદમ બરાબર.

ઉત્તર:-  આJાJા!  કે નૈધિમધિત્તકભૂત તારંુ જ્ઞાન જણાય છે.  ક્રો6 તને જણાતો નથી.  ક્રો6 તો 

ધિભન્ન છે,  તને ક્યાંથી જણાય? એમાં તન્મય થતો નથી તંુ.  આJાJા!  નૈધિમધિત્તકભૂત જ્ઞાનમાં તન્મય 

થયો એટલે  આત્માને  જાણતાં  ક્રો6 ધિભન્ન છે  એમ જણાય.  જ્ઞાન ને  જાણતાં  જે્ઞય ધિભન્ન છે એમ 
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જણાશે.  જ્ઞાન ઉપર નજર રાખતાં નૈધિમધિત્તક જ્ઞાનની પયા;ય ને જાણતાં ધિનધિમત્તભૂત જે્ઞય ધિભન્ન છે 

એમ તને જણાશે. 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર એકદમ બરાબર. 

મુમુકુ્ષ:- જમે જ્ઞાનને જાણતા, જ્ઞાની અધિભન્નપણે જણાય છે એમ જ્ઞાનને જાણતા બ6ા જે્ઞયો- 

ક્રો6ાધિદ ધિભન્ન છે, એમ જણાય છે. 

ઉત્તર:-  એમ જણાય છે.  લોકાલોક ધિભન્ન છે એમ જણાઇ જાય છે તને.  આJાJા!  Dવરૂપને 

છોડ્યા ધિવના અને પરપદાથ;નું લક્ષ કયા; ધિવના પરપદાથ; જણાય. એનું નામ ઈ જ્ઞાતા થયો કJેવાય. 

પરપદાથ;ના લકે્ષ જ્ઞાતા ન થવાય.

મુમુકુ્ષ:- ન થવાય.

ઉત્તર:- એ તો ધિવષય-કષાયની પ્રવૃધિત્ત થઈ એમાં. એમાં જ્ઞાતા ક્યાં થયો? આJા! સંતોના બે 

શબ્દો, ધિવષય અને કષાય, એ મોરબી અમે ગયા Jતા ત્યાર ેબJુ એની ચચા; કરી. અJીયંા મૂળ તો Jંુ 

Dવાધ્યાય કરતો Jતો.  Dવાધ્યાય કરતાં ધિવષય-કષાયનો બJુ ધિવચાર આવ્યો.  ઓJોJો!  આ સુંદર 

વાત કરી છે.  ઈ મોરબીમાં  ખૂબ એનું  Dપષ્ટીકરણ કયુ�.  ઘણા વષ; પJેલાની વાત છે.  ધિવષય અને 

કષાયનું Dપષ્ટીકરણ. ઈ આજ ેફરીથી યાદ આવ્યંુ. Dમરણ થયંુ પાછંુ. 

મુમુકુ્ષ:- સૂત્રમાં ઘટાવ્યંુ. 

મુમુકુ્ષ:- Jંુ જાણનાર છંુ કરનાર નથી. જાણનારો જણાય છે, પર જણાતંુ નથી. એમાં ઘટાવ્યંુ 

ધિવષય-કષાય ને. 

ઉત્તર:- Jા,ં એમા જ. 

મુમુકુ્ષ:- એમાંથી નીકળ્યંુ આ. 

ઉત્તર:- એમાંથી જ નીકળ્યંુ. ઈ મંત્રમાં જ છે બે વાત. કે Jંુ પરને જાણતો નથી, એમાં ધિવષય 

જીતાય જશે અને કરતો નથી એમાં કષાય જીતાય જશે. મોJ જીતાય જશે. એમાં મોJના નાશનો 

ઉપાય છે. 

એ રીતે, એ રીતે કામ  એટલે (નિવષયોની ઈચ્છા)  જાણવાની ઈચ્છા,  ધિવષયોને જાણવાની 

ઈચ્છા  એનું  નામ કામ છે.  તથા ભોગ એટલે  તેમને-  ધિવષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા. બેયમાં ઈચ્છા 

લેવી. જાણવાની ઈચ્છા અને ભોગવવાની ઈચ્છા એમ. એ બેની કથા તો આJાJા! અનંતવાર બે નો 

ભાવ.. અનંતવાર સાંભળી, પનિરચયમાં લીધી અને અનુભવી તથેી સુલભ છે. 

પણ સવ' પરદ્રવ્યોથી નિભન્ન આJાJા!  પયા;ય માત્ર પરદ્રવ્ય એનાથી ધિભન્ન છે આત્મા,  ઈ 

પરદ્રવ્ય છે.  એનાથી ધિભન્ન  એક ચૈતન્યચમત્કારસ્વરૂપ પોતાના આત્માની કથાનંુ જ્ઞાન એટલે 

ભાવનું જ્ઞાન. પોતાને તો પોતાથી કદી થયું નહી,ં પૂવ;ની વાત કર ેછે ને! અને જમેને તે જ્ઞાન થયું 

હતું પરથી ધિભન્ન આત્માનો અનુભવ તમેની સેવા કદી કરી નહી;ં સેવા એટલે પધિરચય કય[ નJી ં

અને  એના ઉપર શ્ર`ા રાખીને  સાંભળ્યંુ  નJી.ં  ઈ એના ઉપર શ્ર`ા રાખેને  ત્યાર ે એને ધિનધિમત્ત 

કJેવાય. ત્યાર ેએની યોગ્યતાનો પલટો એ પ્રકારનો સJજ આવે છે. 

શ્ર`ાપૂવ;ક સાંભળે છે ને? એમાં આના (આત્મા) ઉપર ધિવશ્વાસ રાખીને સાંભળે છે ને? એના 
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ઉપર ધિવશ્વાસ ઈ ઇન્ડાયરકે્ટ આત્મા ઉપર ધિવશ્વાસ કય[ એણે.  સવ;જ્ઞ ઉપર ધિવશ્વાસ ઈ (પોતાના) 

આત્મા ઉપર ધિવશ્વાસ,  જ્ઞાની ઉપર ધિવશ્વાસ ઈ પોતાના આત્મા ઉપર ધિવશ્વાસ આવ્યો.  એક વાર 

પરીક્ષા કરજ ેકે આ જ્ઞાની છે કે નJી ં? પરીક્ષા કરવાની છૂટ છે. એકવાર પરીક્ષા થઈ જાય (કે) આ 

જ્ઞાની છે, બસ. પછી શંકા-આશંકા ન Jોય. આJાJા! 

જ્ઞાની પ્રત્યેની ધિનશંકતા એક મોટો અપેધિક્ષત ગુણ છે.  છે વ્યવJાર પણ ધિનશ્ચયને અનુકૂળ 

વ્યવJાર છે. અત્યાર ેઆ કાળમાં એવા શ્ર`ાળુ જીવો ઓછા છે. અણીશુ`. પણ સવ' પરદ્રવ્યોથી 

નિભન્ન એક ચૈતન્યચમત્કારસ્વરૂપ પોતાના આત્માની કથાનંુ જ્ઞાન પોતાને તો પોતાથી કદી થયું 

નનિહ,  અને જમેને તે જ્ઞાન થયું  હતું  તમેની સેવા કદી કરી નનિહ; એનો પધિરચય ન કય[,  એમ. 

સમાગમ ન કય[.

 શ્રીમદ્જીએ સત્ સમાગમ ઉપર બJુ ભાર આપ્યો છે. સત્ સમાગમના બે પ્રકાર. સત્ ધિચત્ 

આત્મા છે એનો સમાગમ કય[ નથી, ધિનશ્ચય અને જનેે આત્મા જાણ્યો એનો પણ પધિરચય કય[ નધિJ, 

એ વ્યવJાર. તેથી તેની કથા (વાત) ન કદી સાંભળી, ન તેનો પનિરચય કય� કે ન તેનો અનુભવ 

થયો. માટે તેની પ્રાનિપ્ત સુલભ નથી, દુલ'ભ છે. આJાJા! 

Jવે કJે છે કે ઈ સલુભ નથી, દુલ;ભ છે. પણ Jંુ એવા એકત્વ આત્માની વાત તમને કJીશ. 

હવે આચાય' ભગવાન કહે છે કે, તેથી જ તેને પધિરચય નથી, સાંભળ્યંુ નથી, અનુભવ નથી. તેથી 

જ,  જીવોને તે નિભન્ન આત્માનંુ એકત્વ  એટલે એકપણું અમે દશા'વીએ છીએ:-  આમાં એકત્વને 

દશા;વીએ છીએ એમ કહ્યું. પછી એકત્વ-ધિવભક્ત શબ્દ ઉમેરશે. અત્યાર ેતો મેં એકત્વ દશા;વ્યંુ. 

મુમુકુ્ષ:- એકત્વની ઉપલબ્6ી સુલભ નથી ને?.

ઉત્તર:- સલુભ નJી.ં લખ્યંુ છે ને ઉપર. નીચે લખ્યંુ છે, દશા'વું એક નિવભક્ત એ જ ેઅંદર છે 

એ જ એનું મથાળું બાંધ્યંુ: 

દશા'વું એક નિવભક્ત એ, આત્મા તણા નિનજ નિવભવથી;

 દશા'વું તો કરજો પ્રમાણ, ન દોષ ગ્રહ સ્ખલના યનિદ.૫

એકત્વ આત્માને બતાવવાનો મેં વ્યવસાય કય[ છે. આJાJા..! Jવે 6ીમે, 6ીમે, 6ીમે, 6ીમે, 

6ીમે ચડતી દશાથી,  Jવે આવે છે.  સમયસાર શરૂ થવાનું  છે.  એની પૂવ; ભૂધિમકા બા6ંે  છે.  Jંુ શું 

દશા;વીશ? કે એકત્વ આત્માને દશા;વીશ. આમાં એકલો Jંુ એક ધિવભક્ત એમ. ધિવભક્ત એટલે જુદો, 

એવા આત્માની વાત Jંુ દશા;વીશ.  પછી અધિDત-નાધિDતથી બે વાત,  એકત્વ અને ધિવભક્તની વાત 

કરશે. એ છઠ્ઠી ગાથામાં આવશે. 

પાંચમી  ગાથામાં  આવ્યંુ,  લ્યો!  એકત્વ  ધિવભક્ત.  જુઓ!  બેન!  આમાં,  ઓલામાં  નથી. 

Jધિરગીતમાં નથી.  Jધિરગીતમાં નથી આ. ઓમાં છે.  અન્વયાથ;માં છે.  જુઓ! પાંચમી ગાથામાં તે  ~ं 

एयत्तविnहतं्त સંDકૃતમાં છે. સંDકૃતમાં છે જુઓ. 

મુમુકુ્ષ:- છે ને! 

ઉત્તર:- છે. ~ं एयत्तविnहतं्त એકત્વ ને ધિવભક્ત શબ્દ પડ્યો છે.

મુમુકુ્ષ:- એમાં Jધિરગીતમાં છે ને, Jધિરગીતમાં પણ છે ભાઈ, એક ધિવભક્ત એટલે એકત્વ.
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ઉત્તર:- Jાં ઠીક છે. એક એટલે એકત્વ બરાબર છે. પણ આ શબ્દ બJુ સારો છે. 

મુમુકુ્ષ:- બJુ સારો છે. 

ઉત્તર:- આ શબ્દ બJુ સારો છે. એકત્વ અને ધિવભક્ત, એ Dપષ્ટ છે બેય.

મુમુકુ્ષ:- સંDકૃતની ગાથામાં પણ છે. 

ઉત્તર:- આમાં જુઓ ~ं एयत्तविnहतं्त સંDકૃતનો Jંુ ગાથાનો અથ; કરંુ છંુ.  અથ',  ટીકા પJેલા. 

ટીકા પJેલા '~म्' એટલે તે. એકત્વ-નિવભક્તમ. એકત્વ-ધિવભક્ત આત્માને, એમ. ભેદજ્ઞાન શરૂ થયંુ 

અJીયંાથી.  Jંુ  એકત્વ-ધિવભક્ત આત્માને  કJીશ.  એકત્વની ધિસધિ` ધિવભક્તથી થાય છે.  અધિDત-

નાધિDત અનેકાંત, આ અનેકાંતનું Dવરૂપ છે. આ નય સપ્તભંગી છે આ. ફૂલચંદજી ધિસ`ાંત શાસ્ત્રીએ 

આનો ખુલાસો સારો કય[ છે. એનું નયચક્ર છે નાનું. 

મુમુકુ્ષ:- જનૈતત્વ મીમાંસામાં છે.

ઉત્તર:-  જનૈ તત્વ મીમાંસામાં!  સમજી ગયા?  એક પ્રમાણ સપ્તભંગી જુદી ને નય સપ્તભંગી 

જુદી.  અને આચાય; ભગવાને અJીયંા નય સપ્તભંગીથી વાત શરૂ કરી છે.  નય સપ્તભંગીમાં અનંત 

ગુણોથી એકપણું અને અનંત પયા;યથી ધિવભક્તપણું. કોઈ પયા;ય બાકી નJી.ં કેમકે શ્ર`ાનો ધિવષય 

આપવો છે. જ્ઞાનના ધિવષય સુ6ી આવ્યો અને પ્રમાણ સપ્તભંગી સુ6ી આવ્યો કે Dવ-દ્રવ્ય, કે્ષત્ર, કાળ, 

ભાવ એમાં પર-દ્રવ્ય,  કે્ષત્ર,  કાળ ભાવની નાધિDત.  એટલે અJીયંા દ્રવ્ય-ગુણ-પયા;ય આવ્યંુ પણ એ 

શ્ર`ાનો ધિવષય નથી, જ્ઞાનનો ધિવષય છે. અને જ્ઞાનના ધિવષયમાંથી શ્ર`ાનો ધિવષય કાઢ્વો જોઈએ. 

એટલે પ્રમાણમાંથી જ ેધિનશ્ચયનય કાઢે્ છે તે ધિજનવચનમાં (કુશળ છે) ઈ આ વાત આવી. 

Jવે  આપણે  ગJેરાઈમાં  આવી રહ્યા  છીએ.  Jવે  આ સમયસારની  જે ગJેરાઈ છે  એમાં 

આપણે આવી ગયા છીએ, સમજી ગયા? અત્યાર સુ6ી એ પ્રમાણનું દ્રવ્ય આપ્યંુ એણે, સાત બોલથી 

પ્રમાણનું દ્રવ્ય આપ્યંુ.  ઈ જે્ઞયપ્ર6ાન કથન છે. જ્ઞાનપ્ર6ાન કથન છે. પ્રમાણજ્ઞાનનો ધિવષય આવ્યો. 

પ્રમાણજ્ઞાનના ધિવષયમાં દ્રવ્ય-પયા;ય બેય છે. કમ; ને નોકમ; એ તો તદ્દન ધિભન્ન છે, સમજી ગયા? Jવે 

પ્રમાણ જ્ઞાનના ધિવષયમાં પણ ધિનધિવ;કારી ને ધિવકારી બે પયા;ય લી6ી. કેમ કે આગળ કહ્યું છે કે આવો 

આત્માને અનાધિદકાળથી અનુભવ નથી.  બં6ની કથા એણે જાણી છે.  એટલે એ પણ પ્રમત્ત અને 

અપ્રમત્ત બેય લઈ લેશે. ધિવકાર-અધિવકારથી રધિJત, એમ. 

જુઓ! એકત્વનિવભક્ત આત્માને - Dવથી એકત્વ અને પરથી ધિવભક્ત (અથા;ત્) જુદો. બીજી 

રીતે કJીએ તો Dવદ્રવ્ય અને પરદ્રવ્યની ધિભન્નતા.  હંુ આત્માના નિનજ વૈભવ વડે દેખાડંુ છંુ; દાંડી 

પીટીને કJે છે કે મેં આત્માને જોયો છે, દશ;ન કયા; છે અને આત્મા ઉપર લક્ષ રાખીને Jંુ આત્માની 

વાત કરંુ છંુ.  પોતે પોતાના અનુભવની સાક્ષી આપી.  મેં સાંભળ્યંુ છે અને શાસ્ત્ર લખું છંુ,  એમ ન 

કJેતાં... પછી પોતે ટીકાકાર કJેશે વ્યવJારની વાત. 

પોતે તો ધિનશ્ચયનો 6ડાકો કય[. મને આત્માનો અનુભવ થઈ ગયો છે. બને, પોતે 6ડાકો કય[. 

ધિનજ વૈભવથી Jંુ કJંુ છંુ. આત્માનું Dવરૂપ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યંુ છે, અનુભવી રહ્યો છંુ, અનુભવ મને 

ચાલુ છે, એમ કJે છે. ચાલુ અનુભવે મારી કલમ ચાલે છે. એમ કJે છે.

મુમુકુ્ષ:- એકદમ સJી, બJુ સરસ! 
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ઉત્તર:- સી6ી ધિનશ્ચયની જ વાત કરી. મેં સવ;જ્ઞની પરંપરામાં, મારા ગુરુએ કહ્યું ને મેં સાંભળ્યંુ 

ને મને આત્માનું જ્ઞાન થયંુ છે, એમ નJી.ં વ્યવJારની વાતને ગૌણ કરીને ધિનશ્ચયની વાત કરી. Jવે 

ધિનશ્ચયની વાત એણે કરી તો અમૃતચંદ્ર આચાયc વ્યવJાર જોડી દી6ો. 

મુમુકુ્ષ:- Jાં ઈ તો એમ જ.

ઉત્તર:- સવ;જ્ઞની પરંપરા, ને મારા ગુરુ પય�ત, ને એની કૃપાથી, ને મને શુ̀  આત્માનો ઉપદેશ 

મળ્યો અને મેં અનુભવ કય[. એકત્વનિવભક્ત આત્મા ને હંુ આત્માના નિનજ વૈભવ વડે આJાJા! 

મારો ધિનજ વૈભવ તો આનંદનો અનુભવ,  ઈ ધિનજ વૈભવ છે.  દેખાડંુ છંુ; Jંુ  દેખાડંુ છંુ,  એમ.  તને 

Jથેળીમાં દેખાડંુ છંુ કે આ આત્માનું Dવરૂપ છે. જો દેખાડંુ છંુ આખં ઉઘાડી રાખજ ેરુધિચની, રુધિચની 

આંખ ઉઘાડી રાખજ.ે  બીજંુ તાર ે કરવાનું  કાંઈ નથી.  જો હંુ દેખાડંુ તો  એમ.  Jંુ દેખાડંુ તો તને 

દેખાશે. દેખાશે તો અનુભવથી પ્રમાણ કરજ.ે સાંભળીને પ્રમાણ કરીશમાં. 

મુમુકુ્ષ:- નJી ંનJી.ં

ઉત્તર:-  સાંભળીને  પ્રમાણ  થઈ  શકતંુ  નથી.  જુઓ,  સાંભળીને  પ્રમાણ  ન  થાય  કેમકે 

ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનમાં  પ્રમાણતા  નથી.  કેમકે  ઇધિન્દ્રયજ્ઞાનમાં  પ્રત્યક્ષ  આત્માનો  અનુભવ  નથી.  એટલે 

અનુભવથી પ્રમાણ કરજ ેતંુ.  આJાJા! અનુભવીની વાત અનુભવથી પ્રમાણ થાય. સાકર ગળી છે. 

જણેે સાકર ખા6ી એ કJે કે સાકર ગળી છે. જુઓ! આ સાકર? તો કJે Jા ગળી છે. નJી.ં નJી.ં 

બીજો  Jમણાં આવશે  ફટકડીનો  ગાંગડો લઈને આનાથી સરસ,  તો તંુ એને સાકર માની 

લઈશ. પણ Jંુ તને સાકર બતાવું છંુ ગળી છે. તંુ જીભ ઉપર મુકીને પ્રમાણ કરજ.ે પછી ઠગ આવશે 

ફટકડીના  ગાંગડા લઈને (તો) છેતરાઇશ નJી ંતંુ. આJાJા! એવી સધંિ6 કરી છે, ગુરુ-ધિશષ્યની સંધિ6 

કરી છે. આમાં એમ રJDય છે કે આ સમયસાર જ ેભાવથી ભણશે એને અનુભવ થશે. 

મુમુકુ્ષ:- થશે જ. 

ઉત્તર:- ઈ વાત છે. ઈ.. ઈ પોતાને..પોતાને બીજા જીવોનું જ્ઞાન થઈ ગયંુ છે. ભધિવષ્યના પાત્ર 

જીવોનું જ્ઞાન થઈ ગયંુ છે. ન થાય? 

મુમુકુ્ષ:- Jાં થાય ને સાJેબ. 

ઉત્તર:- ભવાંતરનું પોતાનું ને બીજાનું જ્ઞાન થાય છે,  જ્ઞાનીને.  આJાJા! દેખાડંુ તો પ્રમાણ 

કરવું અને જો કોઈ ઠેકાણે ચૂકી જાઉં એટલે કોઈ વ્યાકરણમાં,  કોઈ કાના-માત્રામાં,  ઈ શબ્દની 

પરંપરામાં,  ક્યાંય  શાધિબ્દક  દોષ  Jોય  તો  એ  તંુ  ગ્રJણ  કરીશમાં.  અનુભવ  પ્ર6ાન  શાસ્ત્ર  છે. 

અનુભવથી પ્રમાણ કરજ.ે તો છળ ન ગ્રહણ કરવું. એમ કJે. આમાં તમે વ્યાકરણ ને માત્રા ને પદની 

આ ને તે ને એવા ઘણા પ્રકાર Jોય. એના ઉપર લક્ષ કરીશમાં. શબ્દ મ્લચે્છ ન થાતો, શબ્દ મ્લચે્છ 

થઈશમાં, નધિJતર રJી જઈશ. 

લ્યો, પાંચમી ગાથા શરૂ થશે. ટાઈમ થઈ ગયો. 

Jંુ મારા ધિનજ વૈભવથી લખું છંુ શાસ્ત્ર. આJાJા! 

મુમુકુ્ષ:- અનુભવ ચાલુ છે.

ઉત્તર:- ચાલુ છે આ. લખવાની ધિક્રયા જડની છે. ધિવકલ્પ ઉઠે છે ઈ જડની ધિક્રયા છે. આJાJા! 
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એનાથી જુદો જાણનાર જણાય છે.  કેમકે જ ે એક વાર અનુભવમાં  આવ્યો એ જ્ઞાત:  જ્ઞાયકપણે 

જણાયો એ તો સવ; અવDથામાં  જ્ઞાયકપણે,  જાણનારપણે જણાઈ રહ્યો છે.  આJાJા!  એ જાણવું 

છૂટતંુ નથી અને જણાઈ રહ્યો છે એટલે આનંદ આવી રહ્યો છે. કેમકે જ્ઞાન ને અતીધિન્દ્રય આનંદ ને 

અધિવનાભાવી સંબં6 છે. ધિવષય-કષાયની વાત, આજ ેસારી નીકળી. 

મુમુકુ્ષ:- સારી નીકળી.

ઉત્તર:-પરને  Jંુ  જાણતો  નથી.  ભાઈ!  એ  વાત  સત્ય  છે.  ધિવષયને  જીતવનો  તને  પ્રકાર 

બતાવીએ છીએ. તંુ ધિવષયને નJી ંજીતી શક્યો..Jંુ પરને જાણું છંુ- એ તો ધિવષય આ6ીન થઈ ગયો, 

એ તો છે અનંતકાળથી. આJાJા! એ તો કામ-ભોગ-બ6ંનની કથા છે.

મુમુકુ્ષ:- દુઃખરૂપ છે. 

ઉત્તર:- દુઃખરૂપ છે. Jંુ પરને જાણું છંુ ને પરને કરંુ છંુ, એ કામ-ભોગ-બ6ંનની કથા છે. 

મુમુકુ્ષ:- એમાં જ અનંત પરાવત;ન થયા છે. 

ઉત્તર:- આ Dટીકર છે ને! 

મુમુકુ્ષ:- જી ભાઈ, મુધિક્તનું કારણ છે 

ઉત્તર:- આ બસ. મJામંત્ર છે! આજ ેએ વાત એમાં ઉતારીને આપણે. ઉતરી ગઈ, બરાબર 

ઉતરી ગઈ, અણીશુ̀  ઉતરી Jો!

મુમુકુ્ષ:-  અણીશુ̀  પરૂી. સJજપણે જ ઉતરી આમાં. 

ઉત્તર:- Jા, સJજપણે ઉતરી. કોઈ પ્રકાર એનો લઈને નJી.ં આ આવ્યંુ આમાંથી આJાJા..! 

ધિવષયો  તરફ ઝુકે  છે.  દાJ થાય છે  એટલે  દાJ મટાડવા  માટે  ધિવષયો  તરફ ઝુકે  છે.  આJાJા! 

જાણવાની ઈચ્છા બ6ં કરી દે. 

ટોડરમલ  સાJેબે  બJુ  સારી  વાત  કરી  છે.  ધિવષય  ને  કષાયની  વ્યાખ્યા  કરી  છે.  પરને 

જાણવાની ઈચ્છા તે ધિવષય અને કષાય અનુસાર કરવાની ઈચ્છા,  તે કષાય.  ધિવષય અને કષાયની 

વ્યાખ્યા કરી.  ઈચ્છા છે,  બેયમાં ઈચ્છા છે.  કરવાની ઈચ્છા અને જાણવાની ઈચ્છા.  યથાથ;પણે જ ે

પરને જાણતો નથી, ધિવષય જીતાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- ધિવષય જીતાય છે. 

ઉત્તર:- ધિવષય જીતાતા કષાય જીતાય જશે. કેમ કે જાણતો નથી, તો કરવું? આને Jંુ જાણતો 

નથી તો આને કરવાની ક્યાં વાત રJી. રાગને જાણતો જ નથી તો રાગને કરવાની વાત ક્યાં રJી. 

આJાJા! જાણેલાનું શ્ર`ાન થાય છે. જાણવાનું બં6 થાશે તો શ્ર`ા નJી ંથાય, ધિમથ્યા. એ વાત એણે 

લી6ી છે કે ઇધિન્દ્રયજ્ઞાન જનેે જાણે છે તેને પોતાનું માને છે. અJીયંાથી સંસાર ઊભો થયો.

મુમુકુ્ષ:- મોક્ષમાગ; પ્રકાશકમાં લખ્યંુ છે. 

ઉત્તર:-  મોક્ષમાગ;પ્રકાશકની જ વાત કરંુ છંુ.  વાત એને બJુ સારી લી6ી છે.  ઇધિન્દ્રયજ્ઞાન 

અમૂધિત;ક એવા આત્માને તો જાણતંુ નથી અને જનેે જાણે છે મૂધિત;ક આધિદ દેJાધિદને,  એને પોતાનું 

માન્યા ધિવના રJેતો નથી. બJુ સારંુ વાક્ય છે. સોનેરી! 

           બોલો પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય સદગુરૂદેવ નો જય Jો!
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