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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર, ગાથા ૬ પ્રવચન-LA200

અમદાવાદ, તા. ૨૪-૧૧-૧૯૮૯ 

આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. એમા ંપ્રથમ જીવ નામનો અધિ8કાર. ૬ નબંરની ગાથા
ચાલે છે. એમા ંબે પારા છે. પહલેા પારામા ંબે વાત કરે છે. એક તો ધિAકાળી સામાન્ય શદુ્ધાત્મા કેવો છે
કે જેનો અનભુવ કરતા ંસમ્યગ્દશOન થાય? ધિવષય, ધિવષય, ધ્યેય, ધ્યાનનુ ંધ્યેય શુ ંછે? તો એ પહલેા
પારામાં એમ કહ્યુ ં કે આ ભગવાન આત્મા અનાદિદ-અનતં… પછી સ્પીડ પકડે.  પછી તો દોડવુ ંપડે.
સ્પીડમા ંઆવ્યા હોય એને. દોડે તો પહોંચે. શુ ંકહ ેછે? અલૌદિકક ગાથા છે. 

આ આત્મા શધુ્8ાત્મા છે એ ધ્યયેરૂપ છે. એનુ ંજે ધ્યાન, એ ધ્ચેય શુ ંઅને ધ્યાન શુ?ં ધ્યાનની પ્રગટતા
કેમ થાય? 8મOધ્યાન-અનભુધૂિત કેમ થાય? બે પ્રશ્ન પછૂયા છે એનો જવાબ બે રૂપે આપે છે. જે આ આત્મા છે એ
અનાદિદ કાળથી પવૂe પયાOયમા ંઅજ્ઞાન હત ુ.ં અજ્ઞાનના ધિનધિમત્તે કમOનો બ8ં પણ હતો. આઠ પ્રકારના…કમOનો બ8ં
પણ હતો, સયંોગરૂપે હતો. કમO અને ચેતન આત્મા એકમેક નહોતા થયા. જેમ શરીરનો સયંોગ એમ આઠ કમOનો
સયંોગ (છે). સત્તામા ંકમO છે અને એનો કાળ પાકે ત્યારે તે ઉદયમા ંપણ આવે છે. ખરવા માટે ઉદયમા ંઆવે
છે, રહવેા માટે ઉદયમા ંઆવતા નથી. કેમકે રહી શકતા જ નથી. એને રહવે ુ ંહોય કમOને તોપણ રહી શકે નદિહ.
એનો સ્વભાવ જ છે કે ઉદયમા ંઆવીને ખરી જાય. 

જ્યારે કમO  ઉદયમાં આવે છે ત્યારે  જે કોઈ આત્મા પોતાના સ્વભાવની સન્મખુ નથી અને
ધિવમખુ પદિરણધિત થાય છે એ જીવ કમOના ઉદયમા ંજોડાય છે, લક્ષ કરે છે. ત્યારે એની દશામા ંશભુાશભુ
ભાવ થાય છે.  અનાદિદની કાઈં શદુ્ધ પયાOય છે એમ નદિહ,  એની પયાOયમાં શભુાશભુ ભાવ થાય છે,
આસ્ત્રવ થાય છે. એ કમOના ઉદયમા ંજોડાતા ંરાગાદિદ થાય છે અને એ રાગાદિદ થતા ંનવા કમOનો બ8ં
પણ થાય છે.  આવો ધિનધિમત્ત અને નૈધિમધિત્તકના ચકરાવાની વચ્ચે જૂના કમOનો ઉદય ધિનધિમત્ત,  પયાOય
નૈધિમધિત્તક  -  રાગ,  રાગ ધિનધિમત્ત અને નવા કમO નૈધિમધિત્તક.  આમ આખા ચકરાવામાં પણ ભગવાન જે
આત્મા અંદર બિબરાજમાન છે એ એવો ને એવો શદુ્ધ રહ્યો છે. એ કમOબ8ંનુ ંકાયO પણ નથી, જૂના કમO
ઉદયમા ંઆવે એનુ ંકાયO નથી જીવતત્ત્વ, એનુ ંકાયO તો રાગ છે અને નવા કમO બ8ંાય એમા ંભગવાન
આત્મા ધિનધિમત્ત નથી. જૂનાનુ ંકાયO નદિહ અને નવાનુ ંકારણ નદિહ. એ તો અકારણ ને અકાયO શક્તિ{ત છે.
આહાહા!  આવો ભગવાન આત્મા ચકરાવામાં રહલેો હોવા  છતાં પોતાના સ્વભાવમાં રહલેો  છે.  એ
રાગમા,ં કમOમા ંકે દેહમા ંજતો નથી. 

એવો જે આત્મા એ પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત દશાથી રદિહત છે.  અત્યારે કેટલાક ધિવદ્વાનોને બેસત ું
નથી કે ઉત્પાદ-વ્યયથી આત્મા રદિહત છે તે બેસત ુ ંનથી. ઉત્પાદ-વ્યયથી સદિહત હોવા છતા ંજે રદિહત
છે તે ઉપાદેય છે. ઉત્પાદ-વ્યયથી સદિહત વ્યવહારનયે જોવામાં આવે તો છે પણ સ્વભાવની દૃષ્ટિ�ટથી
જોવામાં આવે  તો  એ પ્રમત્ત-અપ્રમત્તથી રદિહત બિચદાનદં આત્મા અનતં ગણુથી  સદિહત છે.  અનતં
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ગણુથી સદિહત અને અનતં પયાOયથી રદિહત. પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત બે શબ્દમા ંબધુ ંલઈ લીધુ.ં પયાOયમાAથી
બિભન્ન. ત્યા ંસ8ુી આપણે આવ્યા. 

તેથી પ્રમત્ત પણ નથી અને અપ્રમત્ત પણ નથી; તેથી એટલે શુ ંકામ? કારણ શુ ંઆપ્યુ?ં એને
કારણ ઉપર આપ્યુ ંકે શભુાશભુ ભાવ થાય છે પણ એના સ્વભાવે પોતે થતો નથી. પોતે રાગરૂપે થતો
નથી. રાગ થવા છતા ંપણ જીવતત્ત્વ રાગરૂપે થતો નથી. નથી થત ુ ંમાટે પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત નથી.
ન્યાય આપ્યો કારણ આપ્યુ.ં  જો રાગરૂપે થાય તો વીતરાગરૂપે થાય. પણ રાગરૂપે થતો નથી.  માટે
આત્મા  તો  અનાદિદઅનતં  પ્રમત્ત અને  અપ્રમત્તથી  રદિહત એવો  જે ધ્યેય  તત્ત્વ,  ધ્યાનનો  ધિવષય,
ઉપાદેય તત્ત્વ, દૃષ્ટિ�ટનો ધિવષય એ પ્રમત્ત પણ નથી અને અપ્રમત્ત પણ નથી. તે જ, બીજો નદિહ. 

આવો જે આત્મા, બ8ાની પાસે છે અત્યારે. અત્યારે આવો આત્મા વતOમાન ધિવદ્યમાન બ8ાની
પાસે છે.  ધિનગોદમાં પણ આવો આત્મા છે.  ભધિવની પાસે પણ આવો આત્મા છે,  અભધિવ હોય તોપણ
એનો આત્મા તો આવો જ છે. ‘  सवे्व शुध्धाओ ’ शुध्धनया શદુ્ધનયથી જોવામા ંઆવે તો બ8ા આત્મા શદુ્ધ
છે. આમ નેધિમચદં્ર ધિસદ્ધાતંચક્રવત� ગોમ્મટસારમા,ં ગોમ્મટસારમા ંપણ ફરમાવે છે. દ્રવ્યસગં્રહમા ંફરમાવે
છે.  નેધિમચદં્ર ધિસદ્ધાતંચક્રવત�.  એવો આત્મા Aણે કાળ શદુ્ધ છે.  અશુધ્્8 થયો અને હવે  અશુધ્્8તા ટળે
અને  પછી  શદુ્ધ  થાય એ બધું પયાOય8મOમાં છે.  દ્રવ્યસ્વભાવ તો અનાદિદઅનતં શદુ્ધ છે.  સામાન્ય
તત્ત્વમા ંફેર પડતો નથી. ધિવશેષમા ંફેરફાર ભલે થાય. પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત નથી. 

તે જ પયાOયથી રદિહત ધ્રવુ પરમાત્મા. તે જ, બીજો નદિહ. અક્તિસ્ત-નાક્તિસ્ત અનેકાતં કયુ�. પયાOયથી
રદિહત જ, એ જ આત્મા ધ્યાનનુ ંધ્યેય છે. પયાOયથી સદિહત ધ્યાનનુ ંધ્યેય નથી. કેમકે પયાOયથી સદિહત
નથી.  પયાOયથી  સદિહત નથી, પ્રથમથી  જ અનાદિદથી  જ નથી.  અને  અનતં  ગણુથી  સદિહત અને
પયાOયથી રદિહત એવુ ંએનુ ંસ્વરૂપ રહી ગયુ ંછે અનાદિદનુ.ં

હવે શદુ્ધ આત્માની વાત તો કરી,  હવે એનો અનભુવ કેમ થાય? બે પ્રશ્ન પછૂયા હતા ને? કે
શદુ્ધાત્માનું સ્વરૂપ શુ?ં  અને  કેવી  રીતે  જાણી  શકાય?  જાણવો  તો  જોઈએને,  અનભુવ તો  કરવો
જોઈએને? તો અનભુવની ધિવધિ8 શુ?ં પ્રમત્ત-અપ્રમત્તથી રદિહત કહતેા એ આત્મા પદિરણામનો કતાO નથી,
પદિરણામનો અકતાO  છે.  પદિરણામથી રદિહત છે.  અક્તિસ્ત-નાક્તિસ્ત અનેકાતં. આત્મા સામાન્યપણે છે અને
ધિવશેષપણે નથી. તેથી ધિવશેષનો એ કતાO-ભો{તા થતો નથી. એટલે અકતાO ધિસદ્ધ કયુ�.

દ્રવ્યસ્વભાવ અને  અકતાO  ધિસદ્ધ કયુ�. પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત નથી માટે  તે  પદિરણામનો  કતાO  નથી.
પદિરણામનો કતાO પદિરણામ છે. આ પણ ધિવદ્વાનોને બેસત ુ ંનથી. અર..ર..ર..! આહાહા…! પયાOયનો કતાO
પયાOય છે, Aણ કાળમા ંફરે એમ નથી એ વાત. આ રીતે જ અનભુવ થાય છે અનભુવીઓને. પયાOયનો
કતાO હુ ંનથી. જો પયાOયનો કતાO હોઉં તો કેવળજ્ઞાન કરી દે ને અત્યારે, સમ્યગ્દશOન કરી દેને. આહાહા!
અશક્ય છે. કતાOપણુ ંનથી, આત્મામા ંજ્ઞાતાપણુ ંછે. થાય એને જાણે, છે એને જાણે અને થાય એને પણ
જાણે. જાણે, જાણે, જાણે, જાણે, જાણે, અનાદિદઅનતં જાણે. એક સમય વચ્ચે આત્મા અકતાOપણુ ંછોડે
અને પયાOયનો કતાO બની જાય એ અસભંવ છે. પયાOયનો કતાO નથી બનતો તો કમO ને શરીર ને હાથ
હુ ંહલાવુ ંને દુકાન મારાથી ચાલે. આહાહા! ઇ ક્યા ંરહ્યુ?ં એ તો મોટી ભ્રમણા છે. ડૉ{ટર દાતં ત ુ ંપાડી
શકતો નથી,  હોં!  ભલે તને ધિશખડાવે આમ પાડતા.  ડૉ{ટર થયો નથી,  નૈગમનયે ડૉ{ટર કહવેાય.
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થવાનો છે ને, એને વતOમાનમા ંઆરોપ આપીને ડૉ{ટર કહવેાય. 
પ્રમત્ત-અપ્રમત્તની તારામા ંનાક્તિસ્ત છે માટે ત ુ ંએનો કતાO નથી. જે જેનામાં ન હોય એનુ ંકરવું

Aણ કાળમા ંન હોય. પહલેા કતાOબદુ્ધિદ્ધ છોડ કે હુ ંઅકતાO છુ.ં એવો દ્રવ્યસ્વભાવ આવ્યો. દ્રવ્યનો ધિનશ્ચય
આવ્યો. માA દ્રવ્યના ધિનશ્ચયથી અનભુવ થતો નથી. ત્યારે અનભુવ કેમ થાય છે? કે જે જ્ઞાન પરને
જાણતુ ંહત ુ ંએ બ8ં કરે છે અને સ્વમાં જાય છે.  જુઓ!  આમાં લખેલું છે એનો જ અથO કરંુ છું હોઁ!
ઉપરથી પહલેા કહ્યુ,ં હવે અહીંથી. 

તે જ સમસ્ત અન્યદ્રવ્યોના ભાવોથી ભિભન્નપણે આહાહા! પરદ્રવ્યના ભાવોથી જુદો પરદ્રવ્યનું
લક્ષ કરતો હતો ત્યા ંસ8ુી અનભુવ નહોતો થતો. વસ્ત ુતો જે હતી તે છે પણ એને દૃષ્ટિ�ટગોચર નહોતી
થતી.  આમ આમ જોતો હતોને,  આમ આમ જોતો હતો.  આહાહા! તે જ સમસ્ત બ8ા ‘અન્યદ્રવ્યના
ભાવો…’ અન્યદ્રવ્યમાં જે ભાવો છે,  જડ અને ચેતન,  મખુ્યપણે દ્રવ્યકમO,  દ્રવ્યકમO અન્યદ્રવ્ય છે.  એ
અન્યદ્રવ્યમાં તેના ભાવો છે.  રાગ,  દ્વષે,  સખુ-દુઃખ એ જડકમOના ભાવો છે.  રાગ થાય ત્યાં સ8ુી બે
જગ્યાએ થાય. એક જીવ સબં8ંે રાગ અને એક અજીવ સબં8ંે રાગ. આ સમયસારમાં લખ્યુ ંછે.  આ
પણ ગોમ્મટસારમા ંછે. 

થોડા  વખત પહલેા  જયપરુ ગયો ત્યારે  પાટનીજીને  આ શ્લોક વચંાવ્યો.  આહાહા! આ તો
ગજબની વાત! રાગ થાય ત્યા ંસ8ુી બે જગ્યાએ થાય. ન થાય ત્યારે એકેયમા ંન થાય. અહીંયા પણ
ન થાય અને ત્યા ંપણ ન થાય. તે અકમOરૂપે પદિરણમી જાય. જડકમO છે એ અકમOરૂપે પદિરણમી જાય.
દશOનમોહ નામનો કમOનો ઉદય આવતો હતો, એ જ્યા ંશદુ્ધાત્માની સન્મખુ થયો અને સમ્યગ્દશOન થયું
ત્યાં એ ધિમથ્યાત્વનો રાગ ટળી ગયો. નૈધિમધિત્તક ભાવ ગયો તો ધિનધિમત્ત નામ ન રહ્યુ,ં એ તો જે્ઞય થઈ
ગયુ,ં અકમOરૂપે થઈ ગયુ.ં થાય ત્યાં સ8ુી બેય જગ્યાએ થાય. જીવસબં8ંી રાગ અને અજીવસબં8ંીનો
રાગ. એ કહે છે કે અજીવમાં જ્યાં રાગ-દ્વષે થતો હતો,  એના રાગ-દ્વષેને જોતો હતો.  એટલે અહીંયા
રાગ-દ્વષે થતો હતો. આમા ંલખેલુ ંછે એનો અથO ચાલે છે, હોં! 

આ જ્યા ંજોયુ ંઅને અહીંયા રાગ થયો અને પછી રાગથી વ્યાવતૃ્ત થઈ ગયો, અભાવ થયો એમ
નદિહ.  અહીંયા રાગની ઉત્પધિત્ત ન થાય એવી એક કળા અને ધિવધિ8 આમાં બતાવે છે.  હવે  મગંાભાઈ
સમજાય છે બરાબર? ભાઈએ કીધુ,ં ગાડી શરૂઆતમા ંસ્ટાટO  થાય છે કે નહી. શુ ંકહીયુ ંપ્રભ?ુ આહાહા!
આ આપણા ધિપતા-8મOધિપતાએ પAો લખ્યા છે આપણા ઉપર. ઇ પA વાચંવાનો પણ તેને વખત નથી.
આહાહા!

સમસ્ત અન્યદ્રવ્યોના ભાવોથી ભિભન્ન એ કેવી રીતે એનાથી બિભન્ન કરવો? કે જે ત્યાં રાગ-દ્વષે
થાય છે એની સામે જોવાનુ ંબ8ં કરી દે. રાગની સામે જોઈશ તો એ રાગ મારો છે, રાગ છે એનો અને
ભાસે છે પોતાનો. કેમ? ભાસવાનુ ંપણ કારણ છે. ભાસવાનુ ંપણ સબળ કારણ છે. કેમકે ત્યા ંજે રાગ
થાય છે એ જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં જણાય છે, એનો પ્રધિતભાસ થાય છે. ઇ પ્રધિતભાસને દેખીને, થાય છે
બીજે,  માને છે મારામાં  (થાય છે).  ત્યાથંી અજ્ઞાન શરૂ થાય છે.  અને જો ચેતી જાય કે  ઓહો! આ
રાગાદિદ તો પદ્ુ ગલના ભાવો છે,  પદ્ુ ગલની સત્તામાં થાય છે.  મારી સત્તામાં જ્ઞાન થાય છે.  મારી
સત્તામાં જ્ઞાન એવુ ંથાય છે કે જેમાં આત્મા જણાય છે એવુ ંજ્ઞાન થાય છે.  મારી સત્તામાં જ્ઞાન એવું
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નથી થત ુ ંકે એને જાણે છે. એને જાણે છે ત્યાં સ8ુી રાગને જાણે છે, ત્યાં સ8ુી ‘હું રાગી’ એમ ભ્રાધંિત
થાય છે. 

હવ,ે એનો અનભુવનો કાળ જ્યારે આવે છે. કતાOબદુ્ધિદ્ધ છૂટી, હવે જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ છૂટે છે. ધિનધિમત્તોનુ ંજે
લક્ષ કરે છે, તેને જ નૈધિમધિત્તક થાય. ધિનધિમત્તનુ ંલક્ષ છોડે છે એને નૈધિમધિત્તક ન થાય. એને માટે દ�ટાતં
એક આપુ ંતો ખ્યાલ આવે. કેમકે અજીવસબં8ંી રાગ અને જીવસબં8ંી રાગ એ શબ્દો પણ કેટલાકને
નવા લાગે. 

એક સ્ફદિટકમબિણ પત્થર આવે છે,  એકદમ સ્વચ્છ.  જેની સામે લાલ ફૂલ હોય છે.  કાળા ફૂલ,
લાલ ફૂલ.  તો લાલ ફૂલની ઝાયં એમાં દેખાય.  એમાં પ્રધિતભાસ થાય છે.  તો  એ પ્રધિતભાસને દેખીને
કાચ સફેદ હોવા છતા ંએને લાલ લાગે છે, રાતો. તો રાતો લાગે છે. તો એને લાગે છે તે રાતો થયો
છે? કે રાત ુતો ફૂલ છે? ત્યાનંી રતાશ ઉડીને અહીં આવે છે? જો ત્યાથંી રતાશ ઉડીને અહીં આવી જાય
તો ફૂલ 8ોળંુ થઈ જાય, દિફકુ થઈ જાય. પણ ત્યાથંી તો લાલ રંગ ઊડતો નથી અને અહીંયા આવતો
નથી. પણ અપદિરક્ષક છે, ઝવેરી નથી એટલે સફેદ સ્ફદિટક હોવા છતા ંએમા ંફૂલનો પ્રધિતભાસ દેખીને,
ઝળક દેખીને, ઝાયં દેખીને આહાહા! એને એમ ભાસે છે કે આ લાલ છે પત્થર (સ્ફદિટકમબિણ લાલ થઈ
ગયો એમ ભાસે છે). સ્ફદિટકમબિણ સફેદ જ છે. દ્રવ્યે સફેદ, ગણેુ સફેદ અને પયાOયે સફેદ. એમ કે પયાOય
લાલ થાય છે - એમ નથી. સામાન્યથી ધિવશેષ ધિવરૂદ્ધ ન હોય. શુ ંકહ્યુ?ં સામાન્ય જે સ્ફદિટક છે એનુ ંદળ,
દળ, દળ એ તો સફેદ છે અને પયાOય એની ફૂલના ધિનધિમતે્ત લાલ થઈ. ખોટી વાત છે. ભ્રમણા  છે ઈ.
એ અપદિરક્ષક છે, ઝવેરી નથી, કંુભાર છે. ઝવેરી તો એને લાલ ઝાયં દેખાય છે ત્યારે એને સફેદ દેખાય
છે. 

દાખલો તો આપ ુછુ,ં અહીંયા આપ્યો છે એની ખબર નથી. સ્ફદિટકમબિણનો દાખલો. આપી દઈએ,
ટાઈમ તો છે હજી. ખ્યાલ આવે કે શુ ંપદિરક્તિસ્થધિત છે, ક્યા ંભલેૂ છે. ભલૂનો ખ્યાલ આવે તો ભલૂ પ્રગટ
નદિહ થાય. ભલૂનો ખ્યાલ, ભલૂનુ ંજ્ઞાનેય બસ છે. આત્માનુ ંજ્ઞાન તો પછી. આ મારી ભલૂ થઈ તો ભલૂ
ભાગંી જશે. ભલૂનુ ંજ્ઞાન ભલૂને નદિહ રહવેા દે.  ભલૂનુ ંજ્ઞાન ભલૂને નદિહ રહવેા દે.  દૂ8પાક ખા8ો ને
ઝાડા થઈ ગયા.  હા!  દૂ8પાક ખાવાથી ઝાડા થયા એવી ભલૂ એને ખ્યાલ આવી.  પછી કોઈ દિદ’
દૂ8પાકને અડશે નદિહ. આ તો દાખલો, આ તો દૃ�ટાતં કહું છુ.ં પોતાની ભલૂ ખ્યાલમાં આવે તો ભલૂ
ભાગં્યા ધિવના રહતેી નથી. 

એમ એક વખત બનાવ બન્યો. એક વખત ઝવેરી બજારમા ંઆગળ ભલેૂશ્વર છે ત્યા ંબહુ ભીડ
હોય છે.  ભલેૂશ્વર ચોકમા.ં  મુબંઈ.  એક ખેડુને  સ્ફદિટકમબિણ મળ્યો ખેતરમાથંી.  ઇ કહે આપણે શહરે-
ગામમાં જઈએ એમાં આપણને ૧૦૦-૨૦૦ રૂપીયા આના આવી જશે.  આ કાચ બહું 8ોળો સારો છે.
એને ખબર નદિહ સ્ફદિટકમબિણની.  તો એણે એક ટેબલ ઉપર મકુ્યો હરાજીમા,ં  કે ભઇ,  આ ચીજ મારે
હરાજી કરવી છે. હવે આજુબાજુ બ8ા કાપદિડયા. કાપદિડયા બ8ા લાલ પડદા રાખે. સમજી ગયા? તો
લાલ પડદાની ઝાયં આવે, ત્યાં બ8ા એને રાતો જોવે. કાચ હતો સફેદ અને જોવે રાતો. રમણભાઈ!
આવો, જગ્યા છે, અહીં આવો. બ8ાને રાતો કેમ લાગે છે? કે ઓલા કાપડ આજુ-બાજુમા,ં એની ઝાયં
તો આવે ને. સ્વચ્છતા છે એમા ંતો લાલ દેખાય છે. એક રૂધિપયો, સવા રૂધિપયો, બે રૂધિપયા, અઢી રૂધિપયા,
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Aણ, ચાર, પાચં સ8ુી અટકી ગયુ ંહરાજીમા.ં આ પેપરવેઈટ છે, પાચં રૂધિપયાથી વ8ારે શુ ંઆની દિકંમત
હોય? સમજી ગયા? એમા ંશાધંિતભાઈ ઝવેરી આવ્યા. એને કાઈંક મહમેાન હતા ને શાક પોતે જાતે લેવા
આવ્યા હતા. સમજી ગયા? સારુ સારુ શાક આજે લઈ જાઉ મહમેાનો માટે. એણે ભીડ જોઈ કે આ શું
ભીડ છે જોઉં તો ખરો.  છેટેથી જોયુ.ં  હ…ં આ હરાજી થાય છે સ્ફદિટકમબિણની,  લોકોને લાગે છે કાચ.
મનમા ંહોં! ભીડમા ંઅંદર ગરીને, પ્રવેશ કરીને (કહ ેછે), ભાઈ! મારે ત્યા ંમહમેાન છે, મારે ઉતાવળ છે.
મારે તો ઘેર જલ્દી જાવુ ંછે. તારે આ કાચ, કાચ કેટલામાં વેચવો છે? સ્ફદિટકમબિણ બોલે? (નહી.) આ
કાચ કેટલામાં વેંચવો છે? શેઠ! નદિહ લેવાય તમારાથી. હવે હરાજીમા ંપાચં રૂધિપયા સ8ુી આવ્યુ ંએમાં
તમે કાઈં થોડા વ8ારે પૈસા આપવાના છો? બીજુ કાઈં નદિહ, મારે ઉતાવળ છે, તારે જે દિકંમત લેવી
હોય એ કહ.ે  મને પોસાશે  તો લઈશ અને નદિહતર હું ના પાડીશ.  શેઠ!  એકસો રૂધિપયા પડશે.  ફટ
ખીસામાથંી એક ૧૦૦ રૂધિપયાની નોટ આપી અને ફટ લઈ અને પાછું વાળીને ન જોય ુ.ં  મોટરવાળાને
ડ્રાઈવરને કહ,ે જલ્દી ચાલ, ઘર ભેગા થઇ જાવ. ઘરે ગયા. બીજે દિદવસે દસ લાખ રૂધિપયામા ંએ વેચ્યો.
કેટલુ?ં દસ લાખમા ંવેચ્યુ.ં

પછી Aીજે દિદ’ ત્યા ંગયા પાછા. બ8ાને કહ્યુ,ં કાલે જે હરાજીમા ંમારા ભાઈઓ હતા. હરાજીવાળા
ભાઈઓ જ કહવેાયને, 88ંાદારી. જેટલા હરાજીમા ંહતા (એને કહ્યુ)ં, આ રધિવવારે મારે ત્યા ંસવારે ચા-
પાણી પીવા આવજો. બ8ા ખશુ થયા કે આ શેઠ શું (કહે છે). એને ખબર પડી કે આ શેઠ લઈ ગયા
હતા કાચ,  એમ તો ખબર પડી બ8ાને,  તો એ ખશુાલીમાં હશે કાઇંક.  અને ઘરે ગયા બગંલામા,ં
આહાહા! બદામની પરુી,  કાજુની પરુી,  કાજુ,  ધિપસ્તા થાળ ઠાઠ,  આખી આમ દિડસો ભરેલી,  હોં!  ઓલા
જઇને કહે આ આટલું બધુ અમને આ અમે વેવાઈવેલા નથી,  ભાઈ નથી,  સગા નથી.  આ શું છે?
સમજી ગયા? બ8ાને ખબુ ચા-પાણી પાયા. પછી એક જણ ઊભો થઈને કહ,ે અમને તમે આ ચા-પાણી
પાયા, આટલો ખચO કય», એનુ ંકાઈંક કારણ તો સમજાવો. 

તો કહ,ે પરમ દિદ’ આપણે હરાજીમા ંહતાને, તો એ કાચ મેં લઈ બીજે દિદ’ દસ લાખમા ંવેંચ્યો.
હેં..! દસ લાખમા ંવેંચ્યો! ભાઈ! આપણે છેતરાઈ ગયા. આપણે તો પાચં રૂધિપયા ઉપર (અટકી ગયા).
શેઠ! બીજુ ંકાઈં નદિહ, ભલે તમે કમાણા દસ લાખ રૂધિપયા, પણ બીજી વખતે આવો કાચ આવે ત્યારે
અમને હરાજીમાં ચડાવો કરવાનુ ંમન થાય લેવાનુ ંતો અમને આ ધિવદ્યા શીખડાવો, ધિવદ્યા શીખડાવો.
ભલે ખશુીથી. ફ્રી ઓફ ચાર્જ ધિવદ્યા. એક મોટંુ રાઉન્ડ ટેબલ હત ુ ંએમાં સ્ફદિટક મકૂ્યો. આજુબાજુ બ8ા
લાલ ફૂલ, ઢગલા કયાO લાલ ફૂલના. પછી એક એકને બોલાવે. બોલો! આ કાચ કેવો લાગે છે? લાલ.
સીટ ડાઉન. બીજો કહ,ે લાલ. સીટ ડાઉન. એમ કરતાં કરતા ંઆખ ુરાઉન્ડ, બ8ાય લાલ લાલ (કહ)ે,
જેવુ ંદેખાય એવુ ંએણે કહ્યુ.ં  ઉપલક દૃષ્ટિ�ટથી દેખાય એવુ ંકહ્યુ.ં  ઉપલક દૃષ્ટિ�ટથી. એની અંતર દૃષ્ટિ�ટથી
જોયુ ંનદિહ. 

પછી બીજા રાઉન્ડમાં ફૂલ કાઢી નાખ્યા. બોલો! હવે કેવું (લાગે છે)? હવે તો સફેદ, સફેદ ને
સફેદ. બ8ાયનો એક મત. બીજો રાઉન્ડ. Aીજો રાઉન્ડ પાછો કય» ફૂલ મકૂીને. હત ુ ંપહલેા ંરાઉન્ડ જેવુ.ં
બોલો હવે? હવે સફેદ, સફેદ ને સફેદ. અમે ઝવેરી થઈ ગયા. આ તો એની ઝાયં છે, રતાશ તો ફૂલથી
અનન્ય છે,  અને સ્વચ્છતા તો સ્ફદિટકથી અનન્ય છે અને તેથી લાલ બિભન્ન છે અને સફેદ એનાથી
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અબિભન્ન છે. બ8ાય ઝવેરી થઈ ગયા.
આ, એમ આ પરદ્રવ્ય. આ જુઓ! કતાOબદુ્ધિદ્ધ ગઈ, જ્ઞાતામા ંઆવ્યો. પણ જ્ઞાતામા ંઆવીને જો ત ું

એને જાણવા જઈશ રાગને તો રાગ અહીંયા તને જણાશે.  રાગ ત્યાં નદિહ જણાય,  રાગનો પ્રધિતભાસ
જ્ઞાનમાં થાય છે પણ ત ુ ંએની-રાગની પયાOયને જોઇશ,  પ્રધિતભાસને, (એની બદલે)  એનો ધિતરોભાવ
કરીને જ્ઞાનને જો. એનુ ંલક્ષ છોડી દે, એનુ ંલક્ષ સવOથા છોડી દે. એની સામે જોવાનુ ંબ8ં કરી દે અને
જાણનારને જાણ,  એક વખત અનભુવ કર તો કહે  સમસ્ત અન્યદ્રવ્યોના ભાવોથી ભિભન્નપણે જુદાપંણે
ઉપાસવામાં આવતો, અનભુવ કરવામા ંઆવતો, આરા8ના કરવામા ંઆવતો શદુ્ધાત્માને જ્યારે સેવે છે
આત્મા ત્યારે તેને શદુ્ધ કહવેામા ંઆવે છે. દ્રવ્યે શદુ્ધ અને પયાOયે પણ શદુ્ધ. 

બે દોષ નીકળી ગયા. કતાOબદુ્ધિદ્ધનો દોષ નીકળ્યો. કેમકે પયાOય મારાથી બિભન્ન છે માટે એનો કતાO
નથી અને  પરદ્રવ્યનો હું  જ્ઞાતા  નથી,  હું  તો  જ્ઞાયકનો  જ્ઞાતા  છું,  પરદ્રવ્યનું લક્ષ છૂટયુ,ં  અંતરમાં
ઉપયોગ વળ્યો, અનભુવ થયો ત્યારે તેને શદુ્ધ કહવેામા ંઆવે છે. 

હવે અનભુવ થયા પછી,  એ આત્મા સધિવકલ્પ દશામા ંઆવે છે. ધિનધિવÁકલ્પ ધ્યાનમાં સાક્ષાત ્
અનભુવ થયો, સધિવકલ્પ દશામા ંઆવે છે ત્યારે એની શુ ંક્તિસ્થધિત હોય છે એનુ ંઆબેહબુ વણOન (કરે છે).
દૃષ્ટિ�ટપ્ર8ાન વાત કરી, હવે જ્ઞાનપ્ર8ાનથી વાત કરે છે. 

વળી  દાહ્યના  (-બળવાયોગ્ય  પદાથ;ના) આકારે  થવાથી લાકડા,  છાણા,ં  વગેરે  વગેરે
બળવાલાયક પદાથO. અહીંયા અક્તિગ્ન છે ધિનધિમત્ત, અને ત્યા ંછે લાકડા નૈધિમધિત્તક. ઇ લાકડા છે એને વળી
દાહ્યના (-બળવાયોગ્ય પદાથ;ના)  આકારે થવાથી અગ્નિગ્નને દહન બાળનાર  કહવેાય છે. કહવેાય છે,
બાળતી નથી અક્તિગ્ન.  શુ ંકહ્યુ?ં  બાળે છે એમ નથી લખ્યુ.ં  શુ ંઆમાં લખ્યુ ંછે વાચંો તો ખરા જરાક.
કહવેાય છે, બોલાય છે. કહવેાય છે એટલે એમ કથન કરવામાં આવે છે, પણ અક્તિગ્ન લાકડાને અડતી
નથી તો બાળે ક્યાથંી?  આ ગૌતમભાઈ નવા હવે  આવ્યા,  ઇ ના પાડે  છે,  હોં!  તત્ત્વને પકડે છે.
આહાહા! આત્મા છે ને. અરે! જૂના રહી જાય અને નવા (પામી જાય). મારે એની તરવાર છે, ભાઈ! આ
તો. આહાહા! 

અક્તિગ્ન લાકડાને અડતી નથી-સ્પશOતી નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને સ્પશ� જાય તો અક્તિગ્ન અને
લાકડું બે સત્તાનો નાશ થઈ જાય. બે સત્તા બિભન્ન બિભન્ન છે. લાકડું એના સ્વચત�ુટયમા ંછે, અક્તિગ્ન એના
સ્વભાવમા ંછે. કોઈ કોઈનો સ્વભાવ છોડી અને એકમા ંબીજો આવી જાય એમ Aણ કાળે બનત ુ ંનથી.
અક્તિસ્ત-નાક્તિસ્ત અનેકાતં. અક્તિગ્ન અક્તિગ્નરૂપે છે અને લાકડારૂપે નથી એનુ ંનામ અનેકાતં છે. અનેકાતં બે
દ્રવ્યને જુદા પાડે છે અને અનેકાતં દ્રવ્ય ને પયાOયને જુદા પાડીને અનભુવ કરાવે છે. અનેકાતં અમતૃ
છે, સ્યાદ્વાદ. આહાહા! જૈનદશOન સ્યાદ્વાદી છે. સ્યાદ્વાદથી તો, અનેકાતંથી તો અનભુવ થાય છે.  

એ વાત કરે છે કે,  એના  આકારે થવાથી અગ્નિગ્નને દહન-બાળનાર,  લાકડાને  બાળે છે એમ
કહવેાય છે,  કથન કરવામાં આવે  છે.  આહાહા! એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પદિરણામને  કરે? (નદિહ).
આહાહા! અક્તિગ્ન અહીંથી ઊડી? અક્તિગ્ન એનો જે સ્વભાવ છે ઉ�ણતા, ઇ ઉ�ણતા ઊડી અને લાકડામાં
જાય તો અક્તિગ્નનો નાશ થઈ જાય.  લક્ષણ ઊડે નદિહ,  લક્ષથી  લક્ષ્ય અભેદ જ હોય છે.  સમજવાનો
પ્રયત્ન કરે તો સમજાય એવુ ંછે. ન સમજાય એવુ ંનથી. એણે આત્માથ� થવુ ંપડશે. રાજકારણમા ંરસ
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ન લેવો જોઈએ મોક્ષાથ�એ તો. આહાહા! આ કાળ છે અત્યારે. 
આકારે થવાથી અગ્નિગ્નને દહન બાળનાર છે એમ કહવેાય છે તોપણ દાહ્યકૃત અશુધ્્ધતા તેને

નથી એટલે લાકડું છે તો અહીંયાં અક્તિગ્નનુ ંઅક્તિસ્તત્વ છે એમ છે નદિહ.  અક્તિગ્ન અક્તિગ્નથી અને લાકડું
લાકડાથી (છે). બેનો ધિનધિમત્ત-નૈધિમધિત્તક સબં8ં દેખીને કતાOકમOની ભ્રાધંિત થઈ ગઈ છે. આહાહા! અહીંયા
અક્તિગ્ન પોતાના સ્વભાવરૂપે પદિરણમે છે, ત્યા ંલાકડું એના સ્વભાવરૂપે પદિરણમે છે. હવે લાકડાનો એવો
કાળ આવ્યો,  અક્તિગ્ન પહલેા  લાકડું  હતી,  અક્તિગ્ન પહલેા  (લાકડું  હતી),  એ પદિરણમન કરતાં કરતાં
અક્તિગ્નરૂપે થઈ ગઈ, હવે અહીં લાકડાનુ ંપદિરણમન ફયુ� અને લાકડાનુ ંપદિરણમન ફરતા ફરતા લાકડાની
પયાOય અક્તિગ્નરૂપે પદિરણમી એમા ંઆ ધિનધિમત્તમાA છે, કતાO નથી. શુ ંકહ્યુ ંઆ? દાખલો પણ અઘરો પડે
એવો છે. 

બે પદાથO જુદા છે ને?  બે પદિરણામી છે ને?  પદિરણમે છે ને?  અક્તિગ્ન અક્તિગ્નરૂપે પદિરણમે છે
ઉ�ણરૂપે,  લાકડું  ઠંડારૂપે  પદિરણમતું હત ું પહલેા  પણ ટકીને  પલટે  કે  નદિહ  એની પયાOય?  પલટી.
પલટતા, પલટતા, પલટતા, એ પયાOયમાં ઉ�ણ થઈ ગઈ.  આહાહા! ત્યારે અક્તિગ્નએ લાકડાને બાળી
એમ કથનમાA ઉપચાર કરવામા ંઆવે છે. ઉપચાર એટલે ખોટંુ. તોપણ દાહ્યકૃત અશુધ્્ધતા તેને નથી
લાકડાને બાળે છે માટે અક્તિગ્નનુ ંઅક્તિસ્તત્વ છે, ઓનો સહકાર હોય તો અક્તિગ્ન કહવેાય, બાળે તો અક્તિગ્ન
એમ છે નદિહ. એના માટેનુ ંદૃ�ટાતં છે સરસ. એના માટે દૃ�ટાતં આપુ ંસીધુ.ં બે ધિમધિનટમા ંપરંુૂ કરીશ.

એક ગરુુ પાસે ધિશ�યો આવ્યા શીખવા.  ધિશ�યને શીખડાવ્યુ ંકે જુઓ,  પહલેે દિદવસે એમ કહ્યુ,ં
લાકડા, છાણાને બાળેને તેને અક્તિગ્ન કહવેામા ંઆવે છે. પહલેો પાઠ. બીજે દિદવસે પાછા આવ્યા. બીજો
પાઠ કે ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન, ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન. પાઠ પરૂો થઈ ગયો. પાછા Aીજા દિદવસે આવ્યા ધિવદ્યાથ�ઓ.
હવે સાહબે! પાઠ છે બાકી? હા, એક પાઠ બાકી છે. અક્તિગ્ન તો અક્તિગ્ન છે. બસ! આ Aણ પ્રકારના લેસન
આપ્યા. પછી પરીક્ષાનો ટાઇમ, પરીક્ષા લી8ી. બોલાવ્યા, મેં તમને શીખડાવ્યુ ંએની આજે પરીક્ષા છે.
બાજુના રૂમમાં સગડીમાં અક્તિગ્નના અંગારા છે અંગારા. જાઓ રૂમમા.ં ત્યાં અક્તિગ્ન છે કે નદિહ? ધિવદ્યાથ�
ગયો, પાછો આવ્યો. ના, સાહબે! ત્યા ંઅક્તિગ્ન નથી. કેમ નથી? લાકડાને બાળતી નથી માટે અક્તિગ્ન નથી.
સીટ ડાઉન. બીજા ધિવદ્યાથ�ને કહ્યુ,ં ત ુ ંજોઈ આવ તો, ત્યા ંઅક્તિગ્ન છે કે નદિહ? કે સાહબે! ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન,
ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન, ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન.  આ શાસ્ત્રીય ભાષાએ અસદ્ ભતુ વ્યવહાર અને સદ્ ભતુ વ્યવહારનો
પક્ષ કહવેાય. આપણે શાસ્ત્રીય ભાષા વાપરતા નથી. ગણુભેદમાં અટક્યો, ઉ�ણ તે અક્તિગ્ન. ઠીક બેસી
જાવ. Aીજાને કહ્યુ,ં ત ુ ંજા. ત્યા ંઅક્તિગ્ન છે કે નદિહ? એને ફટ આંગળી અડાડી. આ..! આવ્યો, હા, સાહબે!
એ અક્તિગ્ન છે. શેના આ8ારે ત ુ ંકહે છે? અમે અનભુવ કરી લી8ો. લાકડાને બાળે તે અક્તિગ્ન નદિહ, ઉ�ણ
તે અક્તિગ્ન નદિહ પણ જે વેદનમાં આવે તેને અક્તિગ્ન કહવેામાં આવે છે.  અક્તિગ્ન તો અક્તિગ્ન જ છે.  માટે
લાકડાને બાળે છે માટે અક્તિગ્ન નથી,  અક્તિગ્ન તો પોતાના સ્વભાવથી જ અક્તિગ્ન છે.  અક્તિગ્નના અક્તિસ્તત્વ
માટે લાકડાની અપેક્ષાની જરૂર નથી. તો તો અક્તિગ્ન પરા8ીન થાય.

આ ધિવજ્ઞાન છે, હોં! આ સવOજ્ઞ ભગવાનનુ ંધિવજ્ઞાન છે. આ અમે કહીએ છીએ માટે હા પાડો એમ
નદિહ. આચાયO ભગવાન કહે છે કે તમારા અનભુવથી પ્રમાણ કરજો. અનભુવ કેમ? આંગળી અડાડી.
આવ્યો, ગરુુને કહ ેછે, અક્તિગ્ન છે. કેમ ખબર પડી? અનભુવથી ખબર પડી. કેવી રીતે અનભુવ કય» તેં?
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મેં આંગળી અડાડી.  આહાહા! અક્તિગ્ન તો અક્તિગ્ન, ઉ�ણ પણ નથી અને અક્તિગ્ન લાકડાને બાળતી નથી.
લાકડુ તો એ હત ુજ નદિહ,  લાકડું તો ત્યાં હત ુજ નદિહ.  લાકડાને બાળે ક્યાથંી?  આહાહા! અક્તિગ્ન તો
અક્તિગ્નથી અને લાકડું તો લાકડાથી છે. એવુ ંભેદજ્ઞાન છે.

તેવી રીતે જે્ઞયાકાર થવાથી આહાહા! જે્ઞયાકાર થવાથી.  જુઓ!  તેવી રીતે જે્ઞયાકાર થવાથી
અહીં અક્તિગ્ન અને લાકડું હત ુનંે? અક્તિગ્ન અને લાકડું. તો અહીંયા લાકડાની જગ્યાએ એને જે્ઞય જાણવુ,ં
આને જે્ઞય જાણવુ,ં અને અહીંયા થાય જ્ઞાન. અક્તિગ્નની જગ્યાએ જ્ઞાન અને ત્યા ંલાકડાની જગ્યાએ આનું
નામ જે્ઞય. લાકડું નદિહ હવે. જે્ઞય એટલે જ્ઞાનમા ંજણાવાલાયક પદાથO તેને જે્ઞય કહવેામા ંઆવે છે. અને
જે્ઞય જેમા ંઝળકે એને જ્ઞાન કહવેામા ંઆવે છે. હવે એ બેની સત્તા જુદી છે કે એક છે? જેમ અક્તિગ્ન અને
લાકડાની સત્તા જુદી છે, એમ જે્ઞય આ છે અને અહીંયા જ્ઞાન થાય છે, બેયની સત્તા જુદી જુદી છે. જે્ઞય
જ્ઞાનમાં આવતુ ંનથી અને જ્ઞાન જે્ઞયમાં જત ુ ંનથી.  પોતાની સત્તામાં પોતાના અક્તિસ્તત્વમાં બે  તત્ત્વ
રહલેા ંછે. એક જે્ઞયતત્ત્વ અને જ્ઞાનતત્ત્વ બેય જુદા જુદા છે. સમજાય એવુ ંછે. સમજાય શુ?ં અનભુવ
થાય એવી વાત છે. એકલુ ંસમજાય એવુ ંનથી. સમજીને સમાય અંદરમાં તો અનભુવ લઈને બહાર
જાય એવી છઠ્ઠી ગાથા છે. 

આત્માના અનભુવ ધિવના 8મOની શરૂઆત Aણ કાળમાં થતી નથી. ભલે અબિગયાર અંગ ભણી
જાય. આહાહા! દિડગ્રી ભલે લ્યે, પણ એમા ંકાઈં (નથી). એવો તો અનતં વાર એણે શાસ્ત્ર અભ્યાસ કય»
પણ આત્માને જાણ્યો નદિહ. આહાહા! 

જે્ઞયાકાર થવાથી આ જે્ઞય છે. અહીંયા જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમા ંસ્વચ્છતા છે, જ્ઞાનમા ંજ્ઞાનત્વ છે. આ
પદાથOમાં જે્ઞયત્વ છે, જે્ઞય જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. જે્ઞયો જ્ઞાનમાં પ્રધિતભાસે છે. જે્ઞય ઊડીને જ્ઞાનમાં આવત ું
નથી પણ પ્રધિતભાસે છે. દપOણમા ંમોર જણાય તો મોર કંઈ દપOણમા ંજાતો હશે? મોર મોરમા ંછે, દપOણ
દપOણમાં છે.  એમ જે્ઞયાકાર થવાથી એટલે જે્ઞયોનો જ્ઞાનમાં પ્રધિતભાસ થવાથી, પ્રધિતભાસ થવાથી. એ
જે્ઞય આમા ંઆવી ગયુ ંએમ નદિહ. પ્રધિતભાસ સમજાણુ?ં મોર છે ત્યા ંજુદો, એનો આ પ્રધિતભાસ છે. મોર
છે એ બિબંબ છે, મોર છે તે બિબંબ છે. અને અરીસાની સ્વચ્છ પયાOય થઈ એને પ્રધિતબિબંબ કહવેાય. ઓલું
બિબંબ અને આ પ્રધિતબિબંબ. એમ જે્ઞયો જ્ઞાનમા ંપ્રધિતભાસે છે. જ્ઞાન સ્વચ્છ છે. 

જે્ઞયાકાર થવાથી તે ‘ભાવ’ ને જ્ઞાયકપણું  પ્રસિસધ્ધ છે. આખા જગતને  પ્રધિસદ્ધ છે કે જ્ઞાયક
આત્મા કોને કહવેો? કે જે પરને જાણે તેને જાણનાર કહવેામાં (આવે છે). આવુ ંએને અજ્ઞાનીને પ્રધિસદ્ધ
છે પણ એ પ્રધિસદ્ધ છે ઇ એનુ ંઅજ્ઞાન છે, જ્ઞાન છે (નદિહ). આહાહા! કેમકે જે્ઞયોને જાણનાર છુ ંએમ એને
ભ્રાધંિત થઈ. એના જ્ઞાનમાં એ વખતે જ્ઞાયકનો પ્રધિતભાસ થાય છે. સ્વપરપ્રકાશક શક્તિ{ત છે. ધિનગોદમાં
પણ છે.  પચંાક્તિસ્તકાયની ૧૨૧ ગાથા છે એમાં આચાયO ભગવાન ફરમાવે છે કે એકેષ્ટિન્દ્રયથી માડંીને
સજં્ઞી પચેંષ્ટિન્દ્રય બ8ામા ંએક જ્ઞપ્તિપ્ત છે, જ્ઞાનની દિક્રયા થાય છે. એમા ંસ્વપરનો પ્રધિતભાસ થાય છે. એ
સ્વપરપ્રકાશક અજ્ઞાન છે. આહાહા! હવે સ્વપરપ્રકાશકનો ઝડંો લઈને ફરીએ છીએ અને તમે કહો છો
અજ્ઞાન. અમે નથી કહતેા, ભાઈ! કંુદકંુદાચાયO ભગવાન અને અમતૃચદં્રાચાયO જેને ત ુ ંરોજ પગે લાગશ,
એ ફરમાવે છે. પણ ઊંડાણથી ધિવચાર કોણ કરે છે? આહાહા! આ સ્વપરપ્રકાશક છે. ભાઈ! બાપ!ુ શાધંિત
રાખ, 8ીરજ રાખ. અત્યારે કાળ આવ્યો છે સમજવાનો. આહાહા!
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સ્વપરપ્રકાશક બ8ાની પાસે છે પણ એ અજ્ઞાનમય છે સ્વપરપ્રકાશક. પ્રભાકરભાઈ ઊંડાણની
વાત ુ ંછે. જ્ઞાનની પયાOય તો બ8ાયને થાય છે. ઉપયોગ લક્ષણ તો જીવમાAને ઉપયોગ તો પ્રગટ થાય
છે. એમા ંસ્વપરપ્રકાશકનુ ંસામથ્યO છે એટલે સ્વ પણ પ્રધિતભાસે અને પર પણ પ્રધિતભાસે છે, હોં! જણાય
છે ઇ શબ્દ નથી વાપરતો હમણાં હુ.ં  એમાં પ્રધિતભાસે છે,  ઝળકે છે જ્ઞાનની પયાOયમા.ં  પણ અનાદિદ
કાળથી આ જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે એ ભલૂીને  આ રાગ જણાય છે એમાં એકત્વ કરીને જ્ઞાનનું
અજ્ઞાન કરી નાખે છે. આહાહા! એક પ્રધિતભાસ ને ઉપયોગાત્મક કરે છે અને ઓલા પ્રધિતભાસને ધિતરોભતૂ
કરે છે. શુ ંકહ્યુ?ં

આ રાગાદિદ અને દેહાદિદ જે જણાય છે, પ્રધિતભાસ થાય છે અંદરમા,ં જ્ઞાન એને જાણતુ ંનથી પણ
જણાય છે. જે્ઞયો જ્ઞાનમા ંજણાય છે, જ્ઞાન એને જાણતુ ંનથી. પણ એમા ંજણાય છે એની સ્વચ્છતામા.ં
હવે એ બેયનો પ્રધિતભાસ થાય છે એમાં અનાદિદ કાળથી એને ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો સદભાવ હોવાથી અને
ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન પરને પ્રધિસદ્ધ કરત ુ ંહોવાથી એને અભ્યાસ કરતાં કરતાં અધ્યાસ એવો થઈ ગયો કે મને
પર જણાય છે. એટલે પરની સન્મખુ જ એનો ઉપયોગ રહ્યા કરે છે.  એટલે એમાં એને ઉપયોગત્મક
કરી લ્યે છે. પ્રધિતભાસને ઉપયોગાત્મક કરે છે અને જે જ્ઞાયકનો પ્રધિતભાસ થાય છે એને ધિતરોભતૂ કરે
છે, ઢાકંી દે્ય છે કે મને આત્મા જણાતો નથી. એ તો જ્ઞાનીને જણાય, એ તો કેવળીને આત્મા જણાય.
અરે! તને જણાય છે. સ્વીકાર કર તો ત ુ ંજ્ઞાની થઈ જાઇશ. નકાર કરમા ંહવે. આ બધુ ંપચંાક્તિસ્તકાયમાં
છે.  ૧૨૧ ગાથાનો આ8ાર એટલા માટે આપ્યો કે લોકોને  શ્રદ્ધા બેસે.  સ્વપરપ્રકાશક ધિનગોદમાં છે,
અજ્ઞાન છે ઇ, પ્યોર અજ્ઞાન. અભધિવને પણ છે સ્વપરપ્રકાશક જ્ઞાનની જ્ઞપ્તિપ્ત. જ્ઞપ્તિપ્ત એટલે દિક્રયા, એ
જ્ઞાનની દિક્રયામા ંબે જણાય છે. એક ભગવાન આત્મા પણ જણાય છે આબાળગોપાળ સૌને જણાય છે,
અને રાગાદિદ અને દેહાદિદ પણ એમાં જણાય છે.  જ્ઞાન એને જાણતુ ંનથી,  જાણે છે તો જ્ઞાયકને Aણે
કાળ,  Aણે કાળ.  આહાહા! કેમ?  કે જ્ઞાન આનાથી બિભન્ન છે,  તન્મય નથી અને જ્ઞાન જ્ઞાયકથી તો
(તન્મય છે). જેનાથી તન્મય હોય એ જણાયા જ કરે, એક સમય પણ ન જણાય એમ બને નદિહ. 

એક દાખલો કાલે  આપ્યો હતો.  કીધિતÁભાઈ હતા,  ૨-૩ જણા હતા.  મેં  કીધુ,ં  આ પ્રકાશ છે
દીવાનો.  તમે હતા.  દીવાનો પ્રકાશ છે તો એ પ્રકાશ છે એ ઘટ પટને પ્રધિસદ્ધ કરે છે કે દીપકને? કે
ઘટપટને  પણ પ્રકાશ-પ્રધિસદ્ધ કરે અને  દીપકને,  બે  રાખોને.  નદિહતર એકાતં  થઈ જશે.  જોઈ લ્યો,
આહાહા! બે તત્ત્વો ઉપાદેય ન હોય. બે જણાય તો બે ઉપાદેય થઈ જશે. એક નદિહ જણાય અને એક
જણાશે આત્મા તો ઉપાદેય થઈ જશે અને અનભુવ થશે. કેમકે પ્રકાશ દીપકથી તન્મય છે અને ઘટથી
તો બિભન્ન છે. ખરેખર પ્રકાશ તન્મય થઈને દીપકની સાથે દીપકને પ્રધિસદ્ધ કરે છે. સયૂOનો પ્રકાશ સયૂOને
પ્રધિસદ્ધ કરે છે. સયૂOનો પ્રકાશ મકાનને પ્રધિસદ્ધ કરતો નથી અને મકાનની પ્રધિસદ્ધિદ્ધ લાગે પ્રકાશ દ્વારા તો
તેને સયૂO ઓઝલ થઈ જાય છે, સયૂO દેખાતો નથી. ધિતરોભતૂ થઈ ગયો, ઢંકાઈ ગયો, આચ્છાદિદત થઈ
ગયો. દૃષ્ટિ�ટ ધિવપરીત છે. આહાહા!

એમ જે્ઞયાકાર થવાથી તે ‘ભાવ’ ને જ્ઞાયકપણું પ્રસિસદ્ધ છે જગતને. જગતને પ્રધિસદ્ધ છે અને એ
પ્રધિતભાસે છે એ વાત પણ સાચી. તોપણ જે્ઞયકૃત અશુધ્્ધતા તેને નથી. જે્ઞયો જણાય છે માટે અહીંયા
જ્ઞાન ટકે છે કે ઉત્પન્ન થાય છે કે વ8ે છે  (એમ નથી).  જે્ઞયને આ8ારે જ્ઞાન નથી.  આહાહા! જે્ઞયથી
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જ્ઞાન ન થાય અને જે્ઞયનુ ંપણ જ્ઞાન ન થાય. આ જે્ઞય છે એનાથી આત્મજ્ઞાન ન થાય અને જે્ઞયનુ ંપણ
જ્ઞાન ન થાય. જો જે્ઞયનુ ંજ્ઞાન થાય તો જ્ઞાન જડ થઈ જાય. જે જેનુ ંહોય તે તે જ હોય. માટે આત્માનું
જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા છે.  જ્ઞાન આત્માથી અનન્ય છે અને રાગથી જ્ઞાન અન્ય છે,  જુદંુ છે.
આવી ભેદજ્ઞાનની કળા છે. 

છઠ્ઠી ગાથામા ંછઠ્ઠીના લેખ છે. ફરે નદિહ, અફર છે. ઋષભદેવ ભગવાનની વાણીમા ંપણ આવ્યુ.ં
પ્રશ્ન પછૂયો હતો ભરત મહારાજાએ, શદુ્ધાત્માનુ ંસ્વરૂપ શુ?ં અને અનભુવ કેમ થાય? બે પ્રશ્ન કયાO હતા.
ગૌતમ ગણ8રે ભગવાન મહાવીરને, પ્રધિતમા છે ને, મહાવીર ભગવાનને પછૂયુ,ં પ્રભ!ુ આત્માનુ ંસ્વરૂપ
શુ?ં અને એનો અનભુવ કેમ થાય? એ પરંપરા ચાલતા ચાલતા છઠ્ઠી ગાથા આવી છે. 

અહીંયા પણ ધિશ�યે  પ્રશ્ન પછૂયો કે પ્રભ!ુ આત્માનુ ંસ્વરૂપ શુ?ં અને એનો અનભુવ કેમ થાય?
પણુ્ય કેમ થાય અને પાપ કેમ થાય, કમO કેમ બ8ંાય, મને પૈસા કેમ મળે? હુ ંશ્રીમતં કેમ થાઉં? અને
દેવગધિત મને કેમ મળે? એવો પ્રશ્ન નથી. આત્માથ�નો એવો પ્રશ્ન હોય જ નદિહ, એ આત્માથ� જ નથી.
જેને ઝખંના થઈ હોય, દુઃખથી હવે મકૂાવાની ભાવના થઈ હોય. પરા8ીન સ્વપ્ને સખુ નાહી ગોસાઇ.
પરા8ીનતામા ંક્યાયં સખુ છે જ નદિહ, સ્વા8ીનતામા ંસખુ છે. એવા ધિશ�યને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા ંકહે
છે,  જે્ઞયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણું  (પ્રધિસદ્ધ છે)  તોપણ જે્ઞયકૃત  અશુધ્્ધતા તેને નથી.  જેમ ઓલી
અક્તિગ્ન લાકડાથી નથી,  એમ આ જે્ઞયથી જ્ઞાન થત ુ ંનથી.  જે્ઞયકૃત  અશુધ્્8તા એટલે જે્ઞય કતાO  અને
અહીંયા જ્ઞાનની પયાOય એ જે્ઞયનુ ંકમO, આ (જે્ઞય) કતાO, આ (જે્ઞય) કતાO અને આનુ ંજે અહીંયા જ્ઞાન
થયુ ંએ આનુ ં(જે્ઞયનુ)ં કમO અને આ (જે્ઞય) કતાO એમ છે નદિહ. એ તો આત્મા જણાય છે માટે આત્મા
કતાO અને જ્ઞાન એનુ ં(આત્માનુ)ં કમO છે. જે્ઞય કતાO અને જ્ઞાન એનુ ંકમO નથી. બે દ્રવ્ય વચ્ચે કતાOકમO
સબં8ં ન હોય, એક દ્રવ્યમા ંજ કતાOકમO સબં8ં હોય.

જે્ઞયકૃત અશુધ્્ધતા તેને નથી. જે્ઞયથી જ્ઞાન ન થાય.  શાસ્ત્રથી જ્ઞાન ન થાય.  આહાહા! હાય!
હાય! તો શુ ંશાસ્ત્ર હવે ભણવા નદિહ, વાચંવા નદિહ? આત્માના લકે્ષ વાચં કે જ્ઞાન તો આત્માના આશ્રયે
થાય.  ધિનધિમત્તના આશ્રયે જ્ઞાન ન થાય.  ધિનધિમત્તના આશ્રયે જ્ઞાન ન થાય,  પ્રભ!ુ  જ્ઞાનનો સ્વભાવ જે
શધુ્8 રહલે ું છે.   परलक्ष अभावात, પરના લકે્ષ જ્ઞાન કદી પ્રગટ ન થાય.  चंचलतारहि�तं अचलं ज्ञानं
જ્ઞાનમાં ચચંળતા ન હોય.  ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમાં ચચંળતા હોય.  ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન પરના લકે્ષ થાય,  આત્મજ્ઞાન
સ્વના લકે્ષ થાય અને અચળ હોય, ચચંળતા એમા ંન હોય. કેમકે એનો ધિવષય ધ્રવુ છે તો પયાOય પણ
ધ્રવુ થઈ ગઈ એક અપેક્ષાએ. ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન આમ ધિવષય બદલાવે છે, જે્ઞયથી જે્ઞયાતંર, જે્ઞયથી જે્ઞયાતંર
(થાય છે). ઘડીકમા ંઆ, ઘડીકમાં આને જાણે. આહાહા! ઘમુરી ખાય છે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન. એકને જાણે તો
બીજાને જાણવાની ઇચ્છા થઈ, બીજાને જાણવાથી તપૃ્તિપ્ત ન થઈ તો Aીજુ ંજાણવાની ઇચ્છા થઈ. એમ
ઇચ્છા દુઃખનુ ંમળૂ  (છે).  ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનની સાથે ઇચ્છાનો અધિવનાભાવ સબં8ં છે.  અને અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન
સાથે તે વીતરાગ પદિરણામ છે, રાગનો સબં8ં છુટંી જાય છે. 

કારણ કે, હવે કારણ કહે છે. જે્ઞયથી જ્ઞાન કેમ નથી થત ુ?ં અથવા જે્ઞયનુ ંમને જ્ઞાન થયુ ંએમ
ભ્રાધંિત કેમ થતી નથી?  સા8કને ભ્રાધંિત કેમ ન થઈ?  કારણ કે, કારણ આપે છે,  લોજીક.  જે્ઞયાકાર
અવસ્થામા ંજ્યારે જે્ઞયો જ્ઞાનમા ંજણાય છે, પ્રધિતભાસે છે એવી અવસ્થાના કાળે. જો સધિવકલ્પ દશા છે.
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ધિનધિવÁકલ્પ ધ્યાનમા ંતો આત્મા જણાય છે. ધિનધિવÁકલ્પ ધ્યાનમા ંતો આત્મા જ જણાય, જણાય ને જણાય.
પણ મધુિનરાજ આહાર લેતા હોય, ચોથા ગણુસ્થાનવાળા આહાર લેતા હોય. સમજી ગયા? 

તો  કહે  છે  કે  એ  કારણ કે  જે્ઞયાકાર  અવસ્થામા ં જે્ઞયો  જ્યારે  જ્ઞાનમાં  પ્રધિતભાસે  છે  એવી
અવસ્થાના કાળે જ્ઞાયકપણે જે જણાયો જાણનારપણે જણાયો, જાણનારને જાણવાપણે જણાયો (કે) હું
જાણનાર છું એમ જણાયો. હુ ંજાણનાર છું એવુ ંજાણપણુ ંથયુ.ં હુ ંઆને (જે્ઞયને) જાણુ ંછું એમ છે નદિહ.
આહાહા! આને જાણુ ંછું એ દૃષ્ટિ�ટ ફરી જાય છે. સધિવકલ્પ દશામા,ં એક ઇ�ટોપદેશ શાસ્ત્ર છે, પજૂ્યપાદ
આચાયOનુ,ં જ્ઞાની સા8કની વાત કરે છે. ચાલે છે તોપણ ચાલતા નથી, બોલે છે તોપણ બોલતા નથી.
દેખાય છે પણ દેખતા નથી. દેખે છે પણ દેખતા નથી. પરપદાથ» આમ દેખાય પણ એને દેખતા નથી.
ઊધ્વOપણે તો જ્ઞાનને જાણે છે. ઊધ્વOતા જ્ઞાનની છૂટતી નથી અને જે્ઞયની ઊધ્વOતા, મખુ્યતા કદી થતી
નથી. આવી સા8કની અલૌદિકક દશા હોય છે. 

આ ગહૃસ્થ અવસ્થામાં (આમ છે).  શ્રીમદ્  રાજચદં્રજી ગહૃસ્થ અવસ્થામાં હતા કે નદિહ? ભરત
મહારાજા ગહૃસ્થ અવસ્થામા ંહતા કે નદિહ? રામચદં્રજી ગહૃસ્થ અવસ્થામા ંહતા કે નદિહ? આહાહા! ઝાડ-
પાનને  પછેૂ,  મારી  સીતા,  મારી  સીતા.  આહાહા! ક્ષાધિયક સમ્યગ્દૃષ્ટિ�ટ,  એ ભવે  મોક્ષ  (જવાના  છે).
આહાહા! પણ શ્રદ્ધાનો ગણુ અને ચાદિરAનો દોષ સાથે સાથે રહે છે પણ બેય એકમેક થતા નથી.  હા
પાડતા જાય છે, ગૌતમભાઈ હા પાડે છે. ચહરેા ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે, ચહરેા ઉપરથી (ખ્યાલ આવે
છે).  મને તો જરાય પદિરચય નથી એનો.  પદિરચય નથી પણ પહલેા જ દિદવસે એની ચે�ટા ઉપરથી
ખ્યાલ આવ્યો કે જિજજ્ઞાસ ુજીવ છે. બસ એટલુ ંજ. જિજજ્ઞાસા રાખવી જોઈએ આત્માને સમજવાની, 8ગશ
અને જિજજ્ઞાસા રાખે તો 8ીમે 8ીમે આગળ વ8ીને પોતાનુ ંકામ કરી શકે છે.

જે્ઞયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો, આ જે્ઞયો જણાય છે ત્યારે જાણનાર જણાય છે, આ
જે્ઞય જણાત ુ ંનથી, રાગ જણાતો નથી, રાગના પ્રધિતભાસ વખતે જ્ઞાયક જણાય છે. રાગ નથી જણાતો,
રાગ સબં8ંીનુ ંજ્ઞાન નથી જણાત ુ,ં જ્ઞાયક સબં8ંીના જ્ઞાનનો ભેદ જણાતો નથી પણ જ્ઞાયક અભેદપણે
જણાય છે.  સધિવકલ્પ દશા છે.  પાચં મહાવ્રત હોય,  દેશવ્રત હોય પાચંમા ગણુસ્થાને,  છઠ્ઠા ગણુસ્થાને
દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્રની ભક્તિ{તનો રાગ શભુરાગ આવે છે.  કરતો નથી સા8ક. સા8ક પણ કરતો નથી અને
અજ્ઞાની પણ કરતો નથી. માને છે માટે અજ્ઞાની થઈ જાય છે. અજ્ઞાની રાગને કરે છે એમ નથી. રાગ
આવે છે ત્યારે રાગનો કતાO તો પયાOય છે અને માને છે કે હુ ંકતાO (છુ)ં. કતાO માને એ અજ્ઞાની બને છે.
અજ્ઞાની રાગને કરે છે એમ નદિહ.  રાગનુ ંકતાOપણું સ્વીકારે છે,  એનુ ંજ્ઞાતાપણું સ્વીકારતો નથી એ
અજ્ઞાની બની જાય છે.

જુઓ ફરીથી. ચાર પ્રકાર પાડયા હમણા ંફરીથી. સકૂ્ષ્મ છે. કે રાગ ઉત્પન્ન થયો. સધિવકલ્પ દશા
છે. ધિનધિવÁકલ્પ ધ્યાનમા ંતો છે નદિહ. આમ ભક્તિ{તમા ંઊભો છે, દશOન કરે છે એ વખતે રાગ-પ્રશસ્ત રાગ
જ્ઞાનીને હોય છે. એ રાગ જ્યારે થાય છે ત્યારે કહે છે કે એ રાગની સન્મખુ તેનુ ંલક્ષ નથી. લક્ષ તો
આત્મા ઉપર છે. રાગ થાય છે ખરો પણ લક્ષ આત્મા ઉપર છે. રાગ જણાય છે પણ રાગને જાણતો
નથી. રાગને તો જાણતો નથી પણ રાગ સબં8ંીનુ-ંસબં8ંવાળુ જે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન એને પણ જાણતો નથી.
એ તો દૂર રહો પણ જે જ્ઞાનમા ંભગવાન આત્મા જણાઈ રહ્યો છે, પ્રધિતમાની સામે ઊભો છે ત્યારે. ત્યારે
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'એ'  એટલો જે ભેદ પડયો જ્ઞાનનો-શ્રતુજ્ઞાનનો,  એ શ્રતુજ્ઞાનના ભેદને  જ્ઞાની જાણતો નથી,  અભેદ
જ્ઞાયકને અભેદ થઈને જાણી લ્યે છે. અભેદ થયા જ કરે છે સમયે સમયે. આહાહા! એને શદુ્ધિદ્ધની વદૃ્ધિદ્ધ
કહવેામા ં(આવે છે), એને ધિનર્જરા કહવેામા ં(આવે છે). આહાહા! છઠ્ઠી ગાથા છઠ્ઠીના લેખ છે. 

કારણ કે જે્ઞયાકાર અવસ્થામા ંજ્ઞાયકપણે જે જણાયો, આ સધિવકલ્પ દશામા ંજાણનાર જણાય છે,
પર જણાત ુ ંનથી. આહાહા! પ્રધિતભાસે છે પણ એનુ ંલક્ષ ત્યા ંનથીને. જેમા ંજેનુ ંલક્ષ ન હોય એ જણાત ું
જ નથી. અને જેમાં જેનુ ંલક્ષ હોય એ જ જણાય, બીજુ ંજણાય નદિહ. કાલે એક દાખલો આપ્યો હતો,
મીઠાભાઈને. કે પાચં ઇષ્ટિન્દ્રયો છે અને આ મહાભારત કે રામાયણ જોતો હોય. સમજી ગયા? રુબિચ તો
દરેકની જુદી જુદી હોય. કોઈ કહ,ે આ ધિસન સારો. બીજો કહ,ે આ ધિસન સારો. Aીજો કહ,ે આ ધિસન સારો.
એમ જુદા જુદા જેની જે રુબિચ છે એને એ જ દેખાય છે અને  બીજુ  ં દેખાત ુ ંનથી.  એ પાચેંય એને
પ્રધિતભાસે છે. આંખમા ંપાચં પ્રકારના પદાથ» છે, કોઈ લાલ, કોઈ 8ોળો, કોઈ કાળો, કોઈ પીળો, સમજી
ગયા? કોઈ સ્ત્રી, કોઈ પરુુષ, કોઈ બાળક બધુ ંજણાય છે આંખમા.ં પણ જેની રુબિચ છે, એ જ જણાય છે,
એને બીજુ ંજણાત ુ ંનથી. લક્ષ હોય જેના ઉપર ઇ જણાય અને જેના ઉપર લક્ષ નથી ઇ જણાત ુ ંનથી.
એક જણાય છે અને ચાર જણાતા નથી. દૃ�ટાતં. એમ આ એક જણાય છે, બીજુ ંજણાત ુ ં(નથી). આવી
સા8કની દશા છે. 

આ હરણીયાને અને દેડકાને એમ હોય, હોં! આ કાઈં શાસ્ત્રની જરૂર નથી આમા.ં હરણીયા પણ
પામે. સજં્ઞી પચેંષ્ટિન્દ્રય જીવ પણ સમ્યગ્દશOન પામે. આહાહા! આપણા ભગવાન મહાવીર ધિસંહના ભવમા,ં
ધિતય�ચના ભવમા ંસમ્યક્  પામ્યા કે નદિહ? આત્મા છે કે નદિહ? ધિતય�ચ પણ નથી અને મન�ુય પણ નથી,
આત્મા તો જ્ઞાનમય છે. આહાહા! જ્ઞાનમય આત્માને જે જાણે તે જ્ઞાનમય થઈ જાય છે. રાગને જાણે તો
અજ્ઞાની થાય છે.  ક્યાં પરને જાણવા રોકાણો? આહાહા! પરને જાણુ ંતો ખરંુને?  અરે એકનુ ંએક છે,
ભાઈ! પરને જાણતા ંતને જ્ઞાન અને સખુ થયુ?ં તારા આત્માને પછૂ. પરને જાણતા જો જ્ઞાન અને સખુ
થાય તો અમે હા પાડીએ કે પરને જાણવુ ંએ પણ સ્વભાવ છે.  સ્વભાવ હમેશા સખુ આપે.  પરને
જાણતા અનતં કાળ ગયો પણ આજિત્મક સખુનો છાટંો મળ્યો નદિહ.  માટે ફર,  ફર પાછો ફર કે પરને
જાણવુ ંઆત્માનો સ્વભાવ નથી. પરને જાણવુ ંધિવભાવ છે, જેમા ંઆકુળતા ઉત્પન્ન થાય એ સ્વભાવ ન
હોય. આહાહા! 

મમુકુ્ષ:ુ– ભ્રાધંિત ટાળવાનો યગુ ચાલે છે. 
ઉત્તર:–  ભ્રાધંિત બસ.  ભ્રાધંિત ટાળવાનો યગુ છે.  વાત સાચી છે.  પ્રભાકરભાઈ અત્યારે તો કાળ

આવ્યો છે. પોતાનુ ંકરીને ભાગી જવા જેવ ુછે. ક્યાયં પડવા જેવુ ંનથી. આહાહા! શુ ંથાય? તડકો હોય
તો પોતે તો બટુ પહદેિર લ્યે. બીજો કાઈં છાયંો તો કરી શકાતો નથી. વરસાદ પડતો હોય તો પોતે ..
બસ! તો પોતે ભીંજાતો બ8ં થઇ જાય. બીજુ ંશુ?ં બીજુ ંશુ ંઆપણે કરીએ? પરનુ ંતો કાઈં કરી શકાત ું
નથી. રંચ માA ફેરફાર કરી શકતો નથી. આહાહા! કેમકે અહીંયા ંજે જીવ જન્મે છે એ આત્માનો ધિવરાધિ8
ધિવરો8 કરીને જન્મ્યા છે. ધિવરા8ક જીવ જન્મે છે પચંમ કાળમા.ં આરા8ક અહીંયા ન જન્મે. આરા8ક
જીવ જે હોય એ તો સ્વગOમા ંહોય. ધિવરા8ના કરીને તો આવ્યો છે. હવે ત ુ ંઆત્માની ધિવરા8ના કરવાનું
છોડી દે, મને જણાતો નથી આત્મા. આહાહા! એ ત ુ ંપાપ કરી રહ્યો છો. બોલમા,ં બોલમા.ં મને જાણનાર
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જણાય છે એમ લેને. આહાહા! 
આ ધિવરા8ના કરીને આવ્યો, હવે આરા8ના કરે તો ધિવરા8ના ટળી જાય અને અલ્પ કાળમાં

એની મકુ્તિ{ત થઈ જાય. બે, ચાર, પાચં ભવ વ8ારેમા ંવ8ારે પદંર ભવથી વધ ુહોઈ શકે નદિહ. સોળમો
ભવ ન થાય.  અહીંયા અત્યારે એકાવતારીપણું થઈ શકે છે,  અત્યારે આ કાળમા.ં  શ્રીમદ્  રાજચદં્રજી
થયા, સોગાનીજી થયા અને કેટલાક થયા અથવા થશે. આપણા જ્ઞાનમા ંન હોય, આપણા જ્ઞાનમા ંભલે
ન હોય, પણ થઈ શકે છે. એક ભવ. અહીંથી સ્વગOમા ંજાય, સ્વગOમા ંજઈને જ્યા ંચોથો કાળ હોય ત્યાં
જન્મીને સા8ના પરૂી કરી નગ્ન દિદગબંર મધુિન ભાવબિલંગી થઈ ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ આનદંનુ ંભોજન
કરતા ંકરતા ંપણૂાOનદંની પ્રગટતા થાય. આહાહા! એવી ક્તિસ્થધિત થઈ શકે છે અત્યારે. 

કારણ કે જે્ઞયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો જે્ઞયને જાણનારપણે જણાયો એમ નદિહ,
જે્ઞયના જ્ઞાનને જાણનારપણે જણાયો એમ નદિહ. ઓલી પયાOયને જાણનારપણે જણાયો એમ નદિહ, પણ
પયાOયમા ંજે જ્ઞાયક છે એને જાણનારપણે જણાય છે. આહાહા! પયાOયના ભેદને પણ ઓળંગી જાય છે.
જે્ઞયને ઓળંગે છે, જે્ઞયાકાર જ્ઞાનને ઓળંગે છે, જ્ઞાનના ભેદને ઓળંગે છે અને એકલા જ્ઞાયકને જાણતા
જ્ઞાન અને જ્ઞાયક અભેદ થઈને અનભુવ થાય છે. ભાઈએ કહ્યુ,ં  મને ગમ્યુ.ં  યગુ આવ્યો છે.  અત્યારે
યગુ આવ્યો છે. એટલો તો પ્રમોદ આવેને.  સત ્ની વાત આવે કાન ઉપર તો લાયક જીવને અંદરમાં
હકાર આવે, આવે ને આવે જ. ભલે ભાષા ન બોલે તો કાઈં નદિહ પણ અંદરમા ંહકાર આવેને ચહરેામાં
આહાહા! એવો પ્રમોદ પ્રમોદ આવે કે આ મારા ઘરની વાત,  મારી વાત.  અનભુવનો ધિવષય અને
અનભુવ કેમ થાય. 

અનભુવ રત્ન બિચંતામબિણ, અનભુવ હૈ રસકૂપ
અનભુવ માગO મોક્ષનો, અનભુવ મોક્ષસ્વરૂપ.

શરૂઆતમાં અનભુવ-આદિદમાં અનભુવ,  મધ્યમાં પણ આત્માનો અનભુવ અને અંતમાં પણ
(અનભુવ),  ત્યારે અદિરહતં દશા પ્રગટ થાય.  આય�ુય પરંુૂ થાય તો ધિસદ્ધ અવસ્થા પ્રગટ થઈ જાય.
અત્યારે છે ને? સીમ8ંર ભગવાન આદિદને હજી આય�ુય પરુૂ થયુ ંનથી. આહાહા! આય�ુય પરંુૂ થતા ંએ
બ8ા પરમાણુ ધિવખરાઈ જાય. જેમ ઓલી ગોટી કપરુની હોયને?  પડી પડી રજકણ ધિવખાઈ જાયને,
એમ બ8ા ધિવખાઈ જાય ચૌદમે ગણુસ્થાન આવતા,ં  ધિસદ્ધ દશા પ્રગટ થઈ જાય,  સમશ્રેબિણએ ઉપર
ચાલ્યા જાય. એક સમયમા ંઅહીંયા,ં તે સમયે ધિસદ્ધાલયમા.ં સમય એક. ઊધ્વOગમન એનો સ્વભાવ છે.
અ8ોગમન સ્વભાવ નથી,  નીચે જવાનો સ્વભાવ નથી.  નીચે ઊતરવાનો આત્માનો સ્વભાવ નથી.
ઊંચે, ઊંચે, ઊંચે ભાવથી. આની ઊંચાઈની વાત નથી, ભાવની ઊંચાઈ અંદરમા.ં 

જે્ઞયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે તે હવે સધિવકલ્પમા ંજ્યારે જણાય છે જ્ઞાયક તો
એ ધિનધિવÁકલ્પમા ંબીજુ ંજણાત ુ ંહશે? અરે! સધિવકલ્પમા ંજ્યા ંજાણનાર જણાય તો ધિનધિવÁકલ્પમા ંતો પછૂવું
શુ?ં તે સ્વરૂપ-પ્રકાશનની (સ્વરૂપને જાણવાની) અવસ્થામાં પણ, દીવાની જેમ, કતા;-કમ;નુ ંઅનન્યપણું
હોવાથી જ્ઞાયક જ છે પાચં ધિમધિનટ કદાચ વ8ી જાય તો હુ ંછૂટ લવ છુ,ં પાચં ધિમધિનટ. આ ધિવષય થોડો
પરૂો કરીએ.  શું કહે છે?  સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ,  દીવાની જેમ દીવાનો દૃ�ટાતં આપ્યો.
દીવો પ્રકાશક અને એની અવસ્થાને પ્રકાશ કહવેાય. એ પ્રકાશ અને પ્રકાશક બેય અનન્ય છે. દીવાને
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કતાO  કહવેાય અને એની પ્રકાશની પયાOય પ્રગટ થઈ એને એનુ ંકમO કહવેાય.  પણ ભેદ અપેક્ષાએ
પ્રકાશની પયાOયને કમO કહવેાય. અભેદની અપેક્ષાએ દીપક કતાO અને દીપક જ પોતે કમO. કતા;-કમ;નું
અનન્યપણુ ંછે. આહાહા! ઇ લેશુ ંઆત્મા ઉપર ઉતારશુ ંત્યારે. કતા;-કમ;નુ ંઅનન્યપણુ ંહોવાથી જ્ઞાયક જ
છે આત્મા પોતે જાણનાર માટે પોતે કતાO અને પોતાનો આત્મા જણાયો માટે આત્મા જ કમO. પદિરણામી
આત્મા કતાO અને પદિરણામી આત્મા કમO. અપદિરણામી તો અકતાO રહ્યો.

ફરીને, પદિરણમે તે કતાO અને પદિરણામ તે કમO. એવો શ્લોક છે, ૫૧ નબંરનો શ્લોક છે. કહ ેછે કે
જ્યાં આત્મા  સન્મખુ  ઉપયોગ ગયો  અને  આત્મા  જાણવામાં  અનભુવમાં  આવ્યો  પ્રત્યક્ષ ત્યાર  જે
જાણનારો, જાણનારો પદિરણમીને જાણેને? કૂટસ્થ ન જાણે, પદિરણમીને જાણે. જાણનારો માટે પોતે કતાO
અને પોતે જ જણાયો. જાણનાર પણ પોતે અને જણાય પણ પોતે. માટે તે આત્મા જ કતાO અને આત્મા
જ કમO. 

હવે બીજી ધિવધિવક્ષાએ,  બીજાને સમજાવવુ ંહોય ત્યારે આત્મા કતાO  અને જ્ઞાનની પયાOય એનું
કમO. એ ભેદ અપેક્ષાનુ ંકથન છે. અનભુવના કાળમાં એ ભેદ રહતેો નથી. માટે પયાOય એ કમO નથી.
પદિરણામી દ્રવ્ય કતાO અને પદિરણામી આત્મા આખો કમO. દ્રવ્ય-ગણુ-પયાOય એક સમયમા ંજણાઈ જાય.
ઉત્પાદવ્યયધ્રવુ ય{ુતં સત ્ એક સમયમાં જણાય.  આહાહા! તમે  એકલા પયાOયથી રદિહત કહો  છો,
પયાOયથી. અરે..! પયાOયથી રદિહતનુ ંશ્રદ્ધાન થતા પયાOયથી સદિહતનુ ંજ્ઞાન થાય, થાય ને થાય જ. તને
કાઈં ખબર પડતી નથી. આહાહા! ઉત્પાદ-વ્યયથી રદિહત, રદિહત, રદિહત કહતેા હતા. હવે સદિહત કહવેા
માડંયાને,  તો  અમે કહતેા હતા ત્યાં આવ્યાને.  કે  ત ુ ંકહતેા હતા ત્યાં નથી આવ્યા.  સાભંળ તો ખરો!
અનેક પ્રકારના તકO  ધિવતક».  આહાહા! ગોથા ખાય,  માગO  ન મળે તો ઘડીકમાં આમ, ઘડીકમાં આમ,
ઘડીકમાં આમ. મગજ ફરી જ જાય એનુ.ં  ઘડીકમાં આમ, એની લાઈને ચડે જાય તો એ કરે.  બીજી
લાઈને ચડે તો (એ કરે). આહાહા! અહીંયા આત્માની લાઈને ચડી જાને. વખત આવ્યો છે. 

કતા;-કમ;નુ ંઅનન્યપણુ ંકતાO પણ પોતે અને કમO પણ પોતે. કમO એટલે કાયO. રાગ નદિહ. અહીં
રાગની વાત (નથી). આહાહા! હજી રાગ તને યાદ આવે છે? રાગને યાદ કરીશને તો એ તૈયાર જ છે,
આવી જશે ઘરમા.ં  રાગને યાદ કરવા જેવો નથી. આત્માને યાદ કરને.  આહાહા! હું તો જાણનાર છુ.ં
મારામાં જ્ઞાન થાય છે.  જ્ઞાન વડે આત્મા જણાય છે.  પછી આત્મા વડે આત્મા જણાય છે.  પછી તો
આત્મા જ આત્મા જ છે, બીજુ ંકાઈં એમા ંનથી. આહાહા! કતા;-કમ;નુ ંઅનન્યપણુ ંહોવાથી જ્ઞાયક જ છે-
પોતે જાણનારો જુઓ! આમા ંલખ્યુ ંછે. રમણભાઈ છે ને? પોતે જાણનારો માટે પોતે કતા; અને પોતાને
જાણ્યો. દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્રને જાણ્યા? નદિહ. રાગને જાણ્યો? નદિહ. સમયસાર શાસ્ત્રને દ્રવ્યશ્રતુને જાણ્યુ?ં ના.
ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાને જાણ્યુ?ં ના. જ્ઞાનની પયાOયને જાણ્યુ?ં  ના. આહાહા! પોતાને જાણ્યો. પદિરણામી દ્રવ્ય કતાO
અને પદિરણામી દ્રવ્ય કમO.  કમO એટલે કાયO.  જણાય તેને કાયO કહવેાય અને જાણે તેને કતાO  કહવેાય.
જાણે તે કતાO અને જણાય તે કમO. બન્ને એક જ છે. પછી તો કતાO પણ નથી અને કમO પણ નથી, જે છે
તે છે. 

પોતે કતા; અને પોતાને જાણ્યો માટે પોતે જ કમ;. (જેમ દીપક ઘટપટાદિદને પ્રકાસિશત કરવાની
અવસ્થામાયં દીપક છે અને પોતાને -પોતાની જુઓ! પોતાને પોતાની જ્યોસિતરૂપ સિશખાને-પ્રકાશવાની
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Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot 
http://www.youtube.com/c/LalchandAmarchandModiAdhyatmikPravachanRajkot

અવસ્થામાં પણ દીપક જ છે આહાહા! એ પ્રકાશક તે કતાO અને ઘડો એનુ ંકમO એમ છે નદિહ. પ્રકાશક
કતાO અને પ્રકાશની પયાOય કમO એમ પણ નથી.  એ પયાOય પદિરણત આખો પદાથO કતાO અને આખો
પદાથO કમO. પ્રકાશવાની અવસ્થામા ંપણ દીપક જ છે, અન્ય કાઈં નથી; તેમ જ્ઞાયકનુ ંસમજવુ)ં. જ્ઞાયક
તો જ્ઞાયક છે. આહાહા! અદ્ ભતુ ગાથા છઠ્ઠી પરૂી થઈ. 

ૐ
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