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શ્રી લાલચદંભાઈના પ્રવચન ન.ં LA202 
શ્રી સમયસાર ગાથા ૧૩, ૩૯ થી ૪૩, કળશટીકા કળશ ૮

તા. ૬/૯/૯૧ અમતૃપ્રભાત એપાટ,મેંટ-રાજકોટ
આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. એની ૧૩ નબંરની ગાથા ચાલે છે, સમ્યગ્દશ;ન કેમ

થાય? સમ્યગ્દશ;ન તો શદુ્ધાત્માને આશ્રયે જ થાય છે.  તે તો અનાદિદ-અનતં નિનયમ છે.  તે નિનયમમાં
કોઈ ફેરફાર થતો નથી. પણ હવે તેના બે પ્રકારથી સમજાવે છે. 

એક તો આત્મામાં આ નવ તત્ત્વનો અભાવ છે.  એવા શદુ્ધાત્માનુ ંલક્ષ કરતા,ં  આશ્રય કરતા,ં
અવલબંન કરતા ંનિનયમથી સમ્યગ્દશ;ન થાય છે. એમ ૧૧મી ગાથામા ંકહ્યુ.ં હવે અહીંયા પણ કહવે ુ ંતો
એ જ છે. પણ ત્યા ંનવ તત્ત્વથી ભિભન્ન કહ્યુ ંહત ુ ંતો કોઈ એમ ન સમજે કે નવ તત્ત્વ જેવી જગતમાં
કોઈ વસ્ત ુજ નથી. જે નવ તત્ત્વ છે માટે તેનો આત્મા કતા; છે એમ પણ નથી. બેય ગાથામા ંતફાવત
છે. 

૧૧મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે  વ્યવહાર સઘળોય અભતૂાથ;  છે.  એટલે આત્માના  સ્વભાવમાં
પયા;યો  નથી.  હોય તો કતા;  અકતા;નો  પ્રશ્ન થાય.  જે છે  જ નહીં આત્મામાં તો  પછી એવા દ્રવ્ય
સ્વભાવની દ્રષ્ટિfટ કરતાં તેને અનભુવ થઈ જાય છે. પછી વ્યવહાર જાણેલો પ્રયોજનવાન કહ્યો ૧૨મી
ગાથામા,ં  એટલે  કે  પયા;યો  છે  અને  પયા;યનો  જ્ઞાતા  પણ  એ  સાધક  રહે  છે,  સનિવકલ્પદશામા.ં
નિનનિવlકલ્પધ્યાનમા ંતો પયા;યનો જ્ઞાતા રહતેો નથી પણ સનિવકલ્પદશામા ંપયા;યોનો જ્ઞાતા છે. પયા;યો
છે એમ કહ્યુ ં૧૨મી ગાથામા,ં  તેના અનસુધંાનમાં ૧૩મી ગાથામાં તો કહે છે કે પયા;યો તો છે,  પણ
પયા;યનો આત્મા કતા;  નથી.  ૧૧મી  (ગાથા)માં તો નથી એમ કહ્યુ,ં  એટલે કતા;  અકતા;નો પ્રશ્ન તેમાં
રહતેો નથી. પણ કોઈ અન્યમતી એમ માને કે પયા;ય છે જ નહીં અસ્તિસ્તપણે. એમ છે નહીં, પયા;યો છે.
પછી ૧૨મી ગાથામા ંજાણેલો પ્રયોજનવાન કહ્યો. 

૧૩મી ગાથામા ંએ પયા;યો છે પણ એ પયા;યોનો કતા; આત્મા નથી. થવા યોગ્ય થાય છે એમ
જેના ખ્યાલમાં આવે પ્રથમ, કે નવ તત્ત્વો પોતાની યોગ્યતાથી થાય છે આત્મા એનો કરનાર નથી.
ઓમાં નવ તત્ત્વનો તો અભાવ બતાવ્યો ૧૧મી ગાથામાં.  અહીંયા નવ તત્ત્વનો સદભાવ બતાવ્યો.
સદભાવ બતાવીને પણ હોવા છતાં પયા;ય થાય છે છતાં પણ તેન ુ ંકતા;પણું આત્માના સ્વભાવમાં
નથી.  એમ કરીને કતા;બદુ્ધિદ્ધ છોડાવે છે.  અને તે નવ તત્ત્વ હોવા છતાં એ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી.  ૧૨મી
ગાથામા ંસનિવકલ્પદશામા ંસાધકને જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય કહ્યુ,ં સાધક થયા પછી જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય સ્થાપ્યુ ંછે, જાણેલો
પ્રયોજનવાન. તો અદિહયા ંકહે છે કે ભલે નવ તત્ત્વ છે પણ જે આત્મજ્ઞાન થવા માટે જે્ઞય થત ુ ંનથી.
જો એ તને કમ;પણે જણાય, કતા;ન ુ ંકમ; જણાય તો પણ અનભુવ નહીં થાય. અને એ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય ત ું
માનીશ તોપણ અનભુવ નહીં થાય.  પણ સાહબે ૧૨મી ગાથામાં તો જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય કહ્યું હત ુ ંને?  તે
વ્યવહાર કહ્યો હતો. શુ ંકહ્યુ?ં 

જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય અમે કહ્યું છે,  અમે એમાથંી પાછા ફરતા નથી અમારી કહલેી વાતમા.ં  પણ તે
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નિનશ્ચયપવૂ;કનો વ્યવહાર હતો. આ કહે છે કે પદિરણામ થવા યોગ્ય થાય છે એનો કરનાર ત ુ ંનથી, અને
અંતરદ્રષ્ટિfટ વડે દ્રવ્ય સ્વભાવની સમીપે જઈને જોવામાં આવે તો તે પયા;યના ભેદો જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય પણ
થતુ ંનથી.  ધ્યાનનુ ંધ્યેય ન થાય, કતા;ન ુ ંકમ; પણ ન થાય અને જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય ન થાય. એમ જ્યારે
નિશfયે વાત સાભંળી બદિહરદ્રષ્ટિfટ હતો.  નિશfયે વાત અલૌદિકક સાભંળી,  સાભંળતાવંેંત અંદરમાં ચાલ્યો
ગયો અને અનભુવ થયો.  પછી અંતરદ્રષ્ટિfટથી જુએ છે તો,  સાધક જુએ ત્યારે,  ઓલી કતા;બદુ્ધિદ્ધ અને
જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ ગઈ. 

નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટને નવ તત્ત્વમાં કતા;બદુ્ધિદ્ધ અને જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ હોય છે.  જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ કેમ કહી?  કે એને
જ્ઞાયક જે્ઞય હોવા છતા,ં  બાળગોપાળ સહનુે  ભગવાનઆત્મા  અનભુવમાં આવતો હોવા છતાં તેના
જ્ઞાનમા ંતે જ્ઞાયક જે્ઞય નહોત ુ ંથત ુ.ં એના ઇંદિદ્રયજ્ઞાનમા ંએ ભેદને જાણતો હતો ભેદને જાણીને એ મારા
જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છે એમ તેને ભ્રાનંિત થતી હતી. અને જે જે્ઞય થાય તે કમ; થઈ જાય. પયા;ય જે્ઞય થતી હતી
ને અજ્ઞાન અવસ્થામા.ં પયા;યો છે, પયા;યો નથી એમ નથી. પણ તે જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી. એટલે કતા;ન ું
કમ; પણ નથી. રાગ જણાય તો કતા;ન ુ ંકમ; થાય. રાગ જણાતો જ નથી જાણનારો જણાય છે જ્યારે
ત્યારે ઉપશમ સમ્યગ્દશ;ન થાય છે પ્રથમ. 

અનાદિદ નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટ હોય એને ઉપશમ થાય.  સાદિદ નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટ હોય તેને  આ કાળમાં પણ
ઉપશમ ન થાય પણ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દશ;ન થાય. કેમકે બીજી વખતે ઉપશમ થવાનો કાળ તો બહુ
લાબંો છે વચ્ચે ગાળો.  એ વાત કરે છે કે જ્યારે શ્રી ગરુુ પાસેથી,  સદગરુુ પાસેથી સાભંળ્યુ,ં  ગરુુની
સમીપે સાભંળે તે રીતે ગરુુ નિનનિમત્ત હોય અને નદિહંતર સપુાત્ર જીવને જિજનવાણી નિનનિમત્ત થાય છે.
આપણા ગરુુદેવને વત;માનમા ંકોઈ ગરુુ નહોતા, સપુાત્ર જીવ હતા તેને સમયસાર આદિદ શાસ્ત્ર નિનનિમત્ત
થયા.  પવૂ� દેશનાલબ્ધિ�ધ સાભંળી હોય તો એને જિજનવાણીના કારણે નિનનિમતથી પણ અંતર્મુુ;ખ થઈને
અનભુવ થઈ જાય. એકવાર તો જિજનવાણીના સસં્કાર હોય છે અંદર, સત્ય વાણી, હોં! જ્ઞાનીની વાણી
સાચી વાણી છે. અજ્ઞાનીની વાણી નિનનિમત્ત પણ થત ુ ંનથી. 

એ જ્યારે અંતરદ્રષ્ટિfટથી તેણે જોયુ ંભગવાનઆત્મા નવતત્ત્વનો કતા; નથી અને એ મારા જ્ઞાનનું
જે્ઞય નથી. એ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય હત ુ,ં ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનુ ંજે્ઞય હત ુ ંઅને હુ ંમાનતો હતો એ મારંુ જે્ઞય છે, એ મારી
ભલૂ હતી.  મારંુ જે્ઞય તો નિત્રકાળી સામાન્ય ભગવાનઆત્મા જ્ઞાનનું જે્ઞય.  આહા!  એમ આત્મા પોતે
જાણનારો માટે પોતે કતા; અને પોતે જણાયો માટે પોતે કમ;. આમ કતા; કમ; હોવા છતા,ં નથી. કાલ
આવ્યુ ંહત ુ,ં નથી. તો ભેદ નીકળી જાય છે, એટલો ભેદ નીકળી જાય છે. હુ ંકતા; અને આ મને જ્ઞાયક
જણાયો તે મારંુ કમ; તે ભેદ નીકળી જાય છે, કતા; કમ;નો. એમ આ પદિરણામ મારંુ જે્ઞય ત્યા ંસધુી એ
જ્ઞાતા-દ્રfટાની એ બદુ્ધિદ્ધ એની ખોટી હતી. પદિરણામનો જ્ઞાતા નથી આત્મા. પદિરણામનો જ્ઞાતા હોય અને
પદિરણામ જે (છે) એને જાણે અને પદિરણામ જે્ઞય હોય તો બધાને અનભુવ થવો જોઈએ. પણ પદિરણામ
જે્ઞય થવા છતા ંઆત્માનો અનભુવ થતો નથી. એટલે જે્ઞયની ભલૂ છે. આહા!

જે્ઞય નિવષે મોટી ભ્રાનંિત છે. પદિરણામ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી, આત્મજ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી. એ 
ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છે. આત્મજ્ઞાનનુ ંજે્ઞય તો નિત્રકાળી સામાન્ય એકરૂપ ભગવાનઆત્મા, એ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય
છે.  આહા! આત્માને આત્મા વડે અથવા આત્માથી આત્માને જાણ્યો.  જાણ્યો પણ નથી જાણ્યો.  આત્મા
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પરને જાણે છે ને રાગને જાણે છે એ તો દિદલ્હી બહુ દૂર છે. એ જે્ઞય મારંુ નથી. પણ છ દ્રવ્ય મારંુ જે્ઞય
નહીં, દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્ર મારંુ જે્ઞય નહીં, સાક્ષાત તીથ�કર પરમાત્મા જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી. એ તો બધા બાહ્ય
તત્ત્વ છે, બદિહરતત્ત્વ. પ્રમાણની બહાર. આ તો પ્રમાણની અંદર એક અંશ પયા;ય પ્રગટ થાય છે એ
પણ મારા જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી. મારા જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય તો પયા;યમાત્રથી ભિભન્ન ભગવાન જે આત્મા જે દ્રષ્ટિfટનો
નિવષય છે તે જ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય થાય છે. આહા! 

એમ જાણીને આત્મા આત્માને જાણે છે.  હું પરને જાણું છું અને પયા;યને પણ જાણું છું તેનો
નિનષેધ આવ્યો.  હવે  અંદર નિવનિધમાં આવ્યો,  નિવનિધમા.ં  આત્માને  આત્માથી જાણું છુ.ં  મારે  જાણવાનો
નિવષય મારંુ જે્ઞય તો મારો જ્ઞાયકદેવ છે.  આ નવતત્ત્વના ભેદ મારા જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી,  એ બીજાનું
જે્ઞય છે.  જો મારંુ જે્ઞય હોત તો મને આત્મઅનભુવ થવો જોઈએ.  પયા;યની કતા;બદુ્ધિદ્ધમાં અનતંકાળ
ગયો અને પયા;યને જાણુ ંછુ ંએવી નિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધમા ંઅનતંકાળ ગયો. 

હવે એ આત્મા પાછો ફરે છે કે એ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નથી પયા;યનો ભેદ, તે પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્ય
જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય થતા ંઆત્મા જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છૂટી જાય છે, એટલે અનભુવ થતો નથી. હવે આત્મા, આત્માને
આ આત્મા જાણે છે. આ આત્માને આત્મા જાણે છે. આત્મા પદિરણામને જાણતો નથી. પ્રમાણની બહાર
તો દૂર રહ્યો પણ પ્રમાણની અંદર એક અંશ છે પયા;યનો એને પણ જાણવાનુ ંબધં કરંુ છુ.ં આહાહા!
મારા જ્ઞાનનો નિવષય જ નથી ને?  પણ ૧૨મી ગાથામાં કહ્યું જાણેલો પ્રયોજનવાન,  એ વ્યવહારની
વાત છે.  આહાહા!  અત્યારે અહીયાં ચાલે છે વ્યવહારનો નિનષેધ કરીને નિનશ્ચય કેમ પ્રગટ થાય તેની
વાત ચાલે છે.  ઓલો સાધક થયા પછી સનિવકલ્પદશાના દોષની વાત હતી.  એ સાધકના દોષને તે
ગણુ માન્યો. સાધક પણ આત્મપદિરણામને તો જાણે છે અને હુ ંપદિરણામને જાણુ ંતેમા ંશુ ંદોષ? કે એને
પછૂ તો ખરો કે એ પદિરણામને આત્માનુ ંજ્ઞાન જાણે છે કે બીજુ ંજ્ઞાન જાણે છે? આહાહા! 

આત્માનુ ંજ્ઞાન આત્માને છોડીને ભેદને જાણવા જત ુ ંજ નથી, છૂટતો નથી, ઉપયોગ આત્મામાં
ચોંટેલો. આહા! કોઈ અલૌદિકક, અપવૂ; નહીં સાભંળેલી વાત હુ ંતને કહીશ. તે કામ, ભોગ, બધંનની કથા
તો સાભંળી છે.  કે પદિરણામને આત્મા કરે અને પદિરણામને આત્મા ભોગવે અને બહુ આગળ વધે તો
પદિરણામને જાણે. આહાહા! એ પદિરણામ આત્માનુ ંકમ; પણ નથી અને જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય પણ નથી. આહાહા!
બહુ અલૌદિકક વાત છે. સદગરુુ પાસેથી નિશfયે વાત સાભંળી અને અંદરમા ંજઈ કમ; બનાવવાનુ ંછોડે છે
અને જે્ઞય બનાવવાનુ ંછોડી દયે છે, મને તો જાણનારો જણાય છે. પર મને જણાત ુ ંનથી. પરદ્રવ્ય મને
જણાત ું નથી.  આ પદિરણામના  ભેદો  નવતત્ત્વ એ પરદ્રવ્ય છે.  એ સ્વદ્રવ્ય નથી.  એનાથી આત્મા
પરાન્ર્મુખુ થાય છે. પરાન્ર્મુખુ થઈને અંતરમા ંજયા ંગયો, (ત્યા)ં સાક્ષાત આત્માના દશ;ન થયા. ત્યારે
સમ્યગ્દ્રષ્ટિfટ થયો. પછી કતા;બદુ્ધિદ્ધ અને જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ તો ગઈ પણ કતા;નો ઉપચાર અને જ્ઞાતાનો ઉપચાર
સનિવકલ્પદશામા ંરહી જાય છે. એને ઓળંગીને પાછો અંદરમા ંચાલ્યો જાય છે.

બે તબક્કા ધમ;ના છે. એક ગહૃસ્થ અવસ્થામા ંસમ્યગ્દશ;નરૂપી ધમ; પહલેો, પહલેો પાયો એકડો
અને પછી સ્વરૂપમા ંલીન થઈ ચાદિરત્ર પ્રગટ કરવુ ંતે બીજો ધમ;નો બીજો પ્રકાર છે. ધમ;ના બે પ્રકાર
છે.  એક ગહૃસ્થ ધમ; શ્રાવક ધમ; અને એક ર્મુનુિનરાજનો ધમ;-ચાદિરત્ર.  આહાહા!  અલૌદિકક વાતો બહાર
આવી છે ગરુુદેવના પ્રતાપે.  અનતંો ઉપકાર છે.  આ વાત ક્યાયં જગતમાં હતી નહીં.  આહા!  બીજા
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જ્ઞાનીઓ પણ થયા  ઘણા  અને  પોતાન ું કરીને  ચાલ્યા  ગયા,  મોક્ષમાગ;માં  ઉતરીને  મોક્ષમાં  જશે,
પચંમકાળના  જીવો  પણ.  પણ આ પ્રકારની  જે ચોખવટ,  આહાહા!  આ પ્રકારનું સ્પfટીકરણ,  એક
મોવાળાની ચાર ચીર નથી કહતેા આપણામા?ં આહા! કહવેત છે ને? બધ ુતાણાવાણા જુદા જુદા કરી
(નાખ્યા). 

કહે  છે  અંતરદ્રષ્ટિfટ  વડે  જોવામાં  આવતાં  નવતત્ત્વ  છે  અને  પદિરણામો  થાય  છે.  એવો
કતા;પણાનો ઉપચાર કતા;બદુ્ધિદ્ધ ગઈ અને કતા;નો ઉપચાર સનિવકલ્પદશામા ંરહ્યો. નિનનિવlકલ્પધ્યાનમા ંતો
કતા;નો ઉપચાર પણ ચાલ્યો જાય છે. અને પદિરણામ છે એનો ઉપચારથી જ્ઞાતા પણ થાય છે. જે ૧૨મી
ગાથામાં  કહ્યું  તે.  પણ એ એક જ્ઞાતાપણાના  ઉપચારને  પણ ઓળંગી  અને  ફરીથી  એ જ્ઞાયકને
ઉપયોગાત્મક જે્ઞય બનાવે છે. પદિરણનિતમા ંજે્ઞય ચાલ ુછે અને ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનના ઉપયોગમા ંભેદ જે્ઞય થાય
છે. અને શદુ્ધઉપયોગમા ંપાછો અભેદ આત્મા જે્ઞય થઈ જાય છે. આ સાધકની સ્તિસ્થનિત છે. 

એ વાત કરે છે.  અંતરદ્રષ્ટિ4ટ વડે જોનારને જ્ઞાયકભાવ જીવ છે અને જીવના વિવકારનો હતે,ુ
નિવકાર એટલે નિવશેષભાવ. ઉત્પાદ-વ્યય પયા;ય થાય છે ને? નવતત્ત્વ થાય છે. નવતત્ત્વનો ઉલ્લેખ
પોતે કરે છે અંતરદ્રષ્ટિfટવાળો સાધક આત્મા પણ કહ ેછે, નવતત્ત્વ છે. આહાહા! પયા;ય નથી એમ નથી.
મારામાં નથી પણ એનામાં તો એની અસ્તિસ્ત છે. પયા;યની અસ્તિસ્ત મારામાં એની નાસ્તિસ્ત, આહા! એવી
મારી અસ્તિસ્ત એનો અનભુવ એનુ ંનામ મસ્તી.  હવે કહે સનિવકલ્પદશામાં  વળી પણુ્ય,  પાપ,  આસ્ત્રવ,
સવંર,  વિનર્જરા,  બધં અને મોક્ષ-એ જેમના લક્ષણ છે એવા તો કેવળ જીવના વિવકારો એટલે નિવશેષ
ભાવો છે. ઉપચારથી કતા; પણ છે,  રાગનો કતા;નયે કતા;  છે,  અકતા;નયે સાક્ષી છે.  નિનમ;ળ પયા;યનો
કતા;નયે એ પણ ઉપચારથી કતા; છે અને એ ભેદો જ્ઞાનમાં જે જણાય છે એ સાધકને પયા;યના ભેદો
જણાય છે એ વ્યવહારે એનુ ંજે્ઞય થાય છે. નિનશ્ચયે તો જ્ઞાયક જ જે્ઞય રહ ેછે. 

અજ્ઞાનીએ એ ભેદને નિનશ્ચયે જે્ઞય માન્યુ.ં નિનશ્ચયે જ્ઞાયક જે્ઞય થાય નહીં તો વ્યવહારે જે્ઞય કહી
શકત ુ ંનથી.  માટે પ્રથમમાં પ્રથમ આત્માને જાણવો.  પ્રથમમાં પ્રથમ ભેદને જાણી,  ભેદનુ ંલક્ષ છોડી,
નવતત્ત્વનુ ંલક્ષ છોડી અને જયાં આત્મદશ;ન થાય છે તો તેને નવતત્ત્વ તેમાં દેખાતા નથી.  અંદર
જાય છે તો નવતત્ત્વ દેખાતા નથી અને બહાર આવે તો નવતત્ત્વ છે એમ જણાય છે. એને હુ ંજાણતો
નથી. જણાય પણ જાણે નહીં. એને જાણે તો પયા;યદ્રષ્ટિfટ અને જણાય જ નહીં તો સનિવકલ્પદશા નિસદ્ધ
થતી નથી. આહા! જણાય છે પણ જાણતો નથી. દેખે છતા ંનહીં દેખતો. પ્રનિતમાને દેખે છે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન.
કોણ પ્રનિતમાના દશ;ન કરે છે? આહા!

આ વાત જરા  છે  ને  એ ઊંચા  પ્રકારની  છે,  આ ૧૩મી  ગાથા  સમ્યગ્દશ;નની  છે.  આહા!
પ્રનિતમાની  સામે  કોણ  દશ;ન  કરે  છે?  કે  બદિહર્મુુ;ખજ્ઞાન  તેને  જાણે  છે.  એ જ સમયે  અંતર્મુુ;ખજ્ઞાન
ભગવાનઆત્માને જાણે છે. એ જ્ઞાન ચેતના પણ છે અને કમ; ચેતના પણ સાથે સાથે છે. ભાવઇષ્ટિન્દ્રય
છે તે કમ; ચેતનામાં જાય છે, જ્ઞાન ચેતનામાં નથી જત ુ.ં  ગરુુદેવે તો ત્યાં સધુી કહ્યુ-ં  ગણધરને બાર
અંગનો ઉઘાડ.  ગણધરપ્રભ,ુ હોં!  એ ભવે તો મોક્ષ છે.  ગણધરને બીજો ભવ ન થાય.  તે ભવે મોક્ષ.
ગૌતમગણધર હેં! એનો બાર અંગનો ઉઘાડ છે ને એ પરસત્તાવલબંનશીલજ્ઞાન એને બધંન ુ ંકારણ છે.
આહા! 
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હવે તારા જ્ઞાનનો ઉઘાડ અત્યારે તો કાઈં નથી. માર્મુલુી છે. શુ ંઅભિભમાન કરી રહ્યો છો? એ તો
તારંુ જ્ઞાન જ નથી પણ, ત ુ ંતેને જ્ઞાન માનશ તે ભ્રાનંિત છે. આહા! એ જે્ઞયનુ ંજ્ઞાન છે, આત્માનુ ંજ્ઞાન
નથી. જે્ઞયભાવ છે. એક ભાવકભાવ રાગ અને જ્ઞાનનો ઉઘાડ જે છે તે જે્ઞયનો ભાવ છે. આહા! એમ
આગમ પોકાર કરે છે, હોં! અને એ ભાવઇષ્ટિન્દ્રય છે તે અસદભતૂ વ્યવહાર છે. આહા! જેમ કુમનિત, કુશ્રતુ
ઉઘાડ છે ને? એમ રાગ છે ને તે અસદભતૂવ્યવહારમાં જાય છે. ઓહો! એ જ્ઞાન મારંુ નહીં. જે જ્ઞાન
મને પ્રનિસદ્ધ ન કરે અને એકાતં પરને પ્રનિસદ્ધ કરે એ જ્ઞાન આત્માનુ ંન હોય તેનો સ્વામી આત્મા નથી. 

અંતરદ્રષ્ટિfટ વડે જોનારને આ નવતત્ત્વો સનિવકલ્પદશામા ંછે, એમ જણાય છે. આહાહા! જાણે છે
બીજો અને જણાય છે તે જ્ઞાનમાં જણાય છે,  અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમાં તેનો પ્રનિતભાષ થાય છે.  જાણે છે
ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન અને ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન અને ઇંદિદ્રયજ્ઞાનનો નિવષય બેય અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમાં પ્રનિતભાસરૂપે જણાય
છે,  લક્ષ વગર જણાય જાય છે.  લક્ષ નથી.  પરદ્રવ્યથી પરાન્ર્મુખુ છે,  સનિવકલ્પદશામા,ં  હોં!  આહા!
પરદ્રવ્ય એટલે સાત તત્ત્વોનો સર્મુહૂ પરદ્રવ્ય છે. એમ નિનયમસારમા ંકહ્યુ.ં આહાહા! હુ ંપરને જાણુ ંછુ,ં હું
પરને જાણુ ંછુ.ં હુ ંએટલે કોણ? કે અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમય ભગવાનઆત્મા એ પરને જાણતો નથી. હુ ંપરને
જાણું છુ,ં  તો  જાણે છે તો ઇંદિદ્રયજ્ઞાન,  ઇંદિદ્રયજ્ઞાનમાં એને  અહમ થઈ ગયું એટલે સામાન્યજ્ઞાનનો
નિતરોભાવ થાય છે નિવશેષ જે્ઞયાકારજ્ઞાનનો આનિવભા;વ થઈને અજ્ઞાની થઈ જાય છે. ચાર ગનિતમા ંરખડે
છે. 

ર્મુરુ્મુકુ્ષ:ુ- અટકી ગયો. 
ઉત્તર:- અટકી ગયો, આહા! હવે અટક્યો હોય તે પાછો ફરીને પ્રાપ્ત થાય એવી ગાથા ચાલે છે.

એ વિવકારહતેઓુ કેવળ અજીવ છે. આવા આ નવ તત્ત્વો, જીવ દ્રવ્યના સ્વભાવને છોડીને ભગવાન જે
આત્મા છે નિત્રકાળી જ્ઞાયક એમા ંતો આ નવતત્ત્વ નથી અને નવતત્ત્વની ઉત્પનિતનુ ંકારણ પણ આત્મા
નથી. આત્માથી નવતત્ત્વ ઉત્પન્ન થતા ંનથી અને કમ;થી પણ ઉત્પન્ન થતા ંનથી. થવા યોગ્ય થાય છે.
આહાહા! એમ સાધક જાણે છે. અજ્ઞાની એમ માને છે કે હુ ંકરંુ છુ.ં હુ ંકરંુ છું અને હુ ંજાણુ ંછુ.ં જાણુ ંછું
માટે હુ ંકરંુ છુ.ં જે્ઞય બને માટે કમ; થઈ જાય છે. જે્ઞય બધં થઈ જાય, જ્ઞાયક જે્ઞય થાય તો પયા;ય કમ;
નહીં બને. આહા! 

જીવદ્રવ્યના સ્વભાવને છોડીને,  નિત્રકાળી પરમપાદિરણામીક સ્વભાવ જીવનો છે એવો નિનષ્ટિf¨ય
પરમાત્મા અંદર ભિબરાજમાન છે.  એને છોડીને,  આહા!  પોતે અને પર જેમના કારણ છે,  પોતે એટલે
પયા;ય.  પયા;યનું કારણ પયા;ય છે એ ઉપાદાન છે ક્ષભિણક.  એને ક્ષભિણક ઉપાદાન કહવેાય.  ક્ષભિણક
ઉપાદાનના બે ભેદ-એક અશદુ્ધ અને એક શદુ્ધ. નવતત્ત્વમા ંબે ભેદ છે. પણુ્ય-પાપ, આસ્ત્રવ-બધં ક્ષભિણક
અશદુ્ધ ઉપાદાન છે. અને સવંર, નિનર્જરા અને મોક્ષ ક્ષભિણક શદુ્ધ ઉપાદાન છે. આહા! એ પોતે પોતાનું
કારણ છે. પયા;યનુ ંકારણ પયા;ય છે. અશદુ્ધ હો કે શદુ્ધ હો. તેનો રચનારો ભગવાનઆત્મા નથી. 
આહાહા! જો મોક્ષને રચે તો બધંને રચવાનો દોષ આવી જાય. સવંરને રચે તો આસ્ત્રવ ને રચવાનો
દોષ  (આવી જાય),  રચનારો નથી.  રચાય જાય છે તેને કોણ રચે?  સ્વયં થાય છે તેને કોણ કરે?
આહાહા! થવા યોગ્ય થાય છે. મહા નિસદ્ધાતં છે. 

ક્ષભિણક ઉપાદાનને કોઈ કારણ લાગ ુપડત ુ ંનથી. નૈનિમનિત્તકમાં નિનનિમત્ત હોય, ક્ષભિણક ઉપાદાનમાં
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કોઈ નિનનિમત્ત ન હોય. સ્વ કે પર કોઈ કારણ નથી. આ નવતત્ત્વમાં આત્મા પણ કારણ નથી ને કમ;
પણ કારણ નથી.  સ્વય ંઉત્પન્ન થાય છે,  આહા! જેમાં રાગાદિદની ઉત્પનિત્તમા,ં  અજીવ અનિધકારમાં એમ
કહ્યુ ંનિનસગ;જ, નિમથ્યાત્વ આદિદ જે ભાવકમ; ઉત્પન્ન થાય છે એ નિનસગ;જ સસં્કૃતનો શ�દ છે. સ્વયમેવ
ઉત્પન્ન થાય છે.  નિનસગ;જ એટલે સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો ઉત્પાદક આત્મા નથી.  માને  તો
નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટ થાય.  આહા!  અને એનો ઉત્પાદક કમ;થી થાય તો પણ નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટ તો સાખં્યમતી થઈ
ગયો. આહાહા! સ્વયમેવ થાય છે. નિનસગ;જ શ�દ છે સસં્કૃતમા.ં આમાં છે ને? કાઢો ને? આપણે જોઈ
લઈએ. બધાને બતાવી દઈએ. અજીવ અનિધકારમા ંછે. હા ૪૩ ગાથા છે.

ટીકા:- આ જગતમાં આત્માનુ ંઅસાધારણ લક્ષણ, એટલે ઉપયોગ લક્ષણ નહીં જાણવાને લીધે,
હુ ંજ્ઞાનમય આત્મા છું એમ જાણતો નથી. હુ ંરાગી છું અને હુ ંદ્વષેી છું ને હુ ંદુખી છું ને, આ આવી છે?
ભગવાનઆત્મા છે બધા.  આપણે એ રાજકોટમાં તો નિવશેષતા છે,  રાજકોટના સઘંમા,ં  આહા!  બધી
જાતના જીવો આવે.  વોહરા આવે,  વાણદં આવે,  દરજી આવે,  કોળી આવે બધા આવે.  ભગવાનના
દરબારમા ંતો બધા જાય દિદવ્યધ્વનિન છૂટતી હોય તો. કોઈને મનાઈ ન હોય અદિહયા,ં આહા!

પ્રભ ુએકવાર તારી વાત સાભંળ ત ુ,ં તારી વાત તે સાભંળી નથી. કે હુ ંજ્ઞાનમય છુ ંઅસાધારણ
લક્ષણ મારંુ  છે  એ તને ખ્યાલ નથી આવતો કે  હું જ્ઞાનમય આત્મા જાણનાર જાણનાર જાણનાર
જાણનાર જાણનાર પણ કોનો જાણનાર? કે જાણનાર છે એનો જાણનાર ત્યારે જ્ઞાન પ્રગટ થાય. આનો
જાણનાર આત્મા નથી. જ્ઞાન જેનુ ંહોય તેને જાણે. સયૂ;નો પ્રકાશ સયૂ;ને પ્રનિસદ્ધ કરે. મકાનને પ્રનિસદ્ધ ન
કરે. આહાહા! 

ર્મુરુ્મુકુ્ષ:ુ- આ જ ભલૂ.
ઉત્તર:- મોટામાં મોટી ભલૂ છે એ. દરબાર! જૂના છે ગરુુદેવના (વખતના). આહા! ખાનગીમાં

ગરુૂદેવ પાસે જાય અને ગરુૂદેવ એને ખબૂ સાભંળે. કહે છે પ્રભ!ુ એકવાર સાભંળ આત્મા જ્ઞાનમય છે.
અને એ જ્ઞાન દ્વારા આત્માને જાણે છે. એવુ ંજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે બધાની પાસે. બાળગોપાળ સહનુે એવું
એક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે કે જેમાં આત્મા જણાય.  અને એક પરાવલબંી ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન અનાદિદથી એવું
પ્રગટ થાય છે કે પરને પ્રનિસદ્ધિદ્ધ કરે. આહા! એ ઇંદિદ્રયજ્ઞાનથી ભેદજ્ઞાન કરે તો અનભુવ થઈ જાય. 

અહીંયા નિનસગ;જ, જુઓ! આત્માનુ ંઅસાધારણ લક્ષણ જ્ઞાનલક્ષણ છે, ઉપયોગ લક્ષણ છે. જેમ
સાકરનુ ંલક્ષણ ગળપણ, લીંબનુ ુ ંલક્ષણ ખટાશ. દરેકનુ ંલક્ષણ હોય ને પદાથ;નુ,ં  એના માટે (કહું છુ)ં
એટલે લક્ષણ ખબર પડે ને લક્ષણથી? લક્ષણ નહીં જાણવાને લીધે નપુસંકપણે, આહાહા! પરુુષાથ;હીન
થઈ ગયો છે ભિબલકુલ. હુ ંરાગી છું અને હું દ્વષેી છું ને હુ ંદુખી છું ને હવે મને કમ;નો બધં થયો છે ને,
કમ;નો ઉદય આવે છે ને હુ ંએમા ંજોડાવ છું ને પાછો રાગ થાય છે ને પાછું કમ;બધં થાય છે. એ એમ
વસ્તનુા સ્વભાવમા ંનથી, અજ્ઞાનીને ભાસે છે એવો આત્મા નથી. જ્ઞાનીને જ્ઞાનમા ંઅનભુવમા ંઆવે છે
એવો આત્મા છે. નપુસંકપણે, આહાહા! અત્યતં વિવમઢૂ થયા થકા, એકલો નિવર્મુઢૂ નહીં, જ્ઞાન ભિબડાય ગયું
છે. 
 હું કોણ છું અને મારંુ લક્ષણ શુ ંછે એ જાણતો નથી. લક્ષને તો જાણતો નથી પણ અસાધારણ
લક્ષણને પણ જાણતો નથી. ત્યાથંી વાત શરૂ કરી છે. બેન! આત્માને તો જાણતો નથી પણ આત્માનું
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લક્ષણ જે પ્રગટ જાણવુ ંજાણવુ ંજાણવુ ંજાણવુ ંજાણવુ,ં  આહા!  એમાં કરવુ ંકરવુ ંકરવુ ંક્યાયં આવતું
નથી.  ખબૂ શોધ્યુ,ં  જ્ઞાનીઓએ શોધ બહુ કરી કે જ્ઞાનમાં જાણવુ ંજાણવુ ંજાણવુ ંજાણવુ ંકહે છે સવ;જ્ઞ
ભગવાન તો લાવ તો ખરો જાણી લઉં જરાક, એમા ંક્યાયં કરવુ ંઆવે છે રાગનુ?ં અંદર જઈને જોયું
પણ તેમાં રાગનુ ંકરવુ ંક્યાયં દેખાત ુ ંનથી.  બહાર આવીને જગતને કહે છે કે જાણનાર છે,  કરનાર
નથી. અંદર જોઈને એ કહે છે. શાસ્ત્ર વાચંીને કહતેા નથી. અનભુવી અનભુવ કરીને કહે છે કે આત્મા
જાણનાર છે કરનાર નથી. છોડી દે તારંુ અભિભમાન. આહાહા! "હું કરંુ હું કરંુ એ જ અજ્ઞાન છે શકટનો
ભાર જેમ શ્વાન તાણે.  સષૃ્ટિfટ મડંાણ એની પેરે કોઈ યોગી યોગીશ્વરા જાણે”.  કોઈ સાધક અને કોઈ
પરમાત્મા, બેઈ લીધા. આહા! યોગી એટલે સાધક, યોગી એટલે ઉપયોગને આત્મામા ંજોડવુ ંતેન ુ ંનામ
યોગ છે અને જોડાય જાય તો તેન ુ ંનામ યોગી છે. જોડે તો યોગ અને જોડાય જાય તો યોગી. અનન્ય
થઈને જે્ઞય થાય તો યોગી થઈ ગયો. આ કપડા ંકાઢી નાખે તે યોગી બોગીની કાઈં વાત નથી.

અહી  તો  સવ;જ્ઞ ભગવાને  જેવો  આત્મા  દેખ્યો  એની વાત ચાલે  છે.  નહીં  જાણવાને  લીધે
નપુસંકપણે અત્યતં વિવમઢૂ થયા થકા, આહાહા!  ભગવાનઆત્માના લક્ષણને ભલૂ્યો.  લક્ષણને ભલેૂ છે
એને લક્ષ ખ્યાલમા ંઆવતુ ંનથી. પહલેા ંલક્ષણ ખ્યાલમા ંઆવે છે અને લક્ષણથી લક્ષનુ ંઅનમુાન થઈ
જાય છે  અને  અનમુાન  પછી  અનભુવ  થઈ જાય છે.  આહા!  એમ કળશટીકામાં  કહ્યું  છે.  છે  ને
કળશટીકા? આઠમો કળશ છે. અહી કળશટીકા નહીં હોય. (ર્મુરુ્મુકુ્ષ:ુ- છે ને, છે ને.) છે કળશટીકા? લાવો
લાવો હોય તો કળશટીકા. લક્ષણ પ્રગટ છે બધાની પાસે, ઉપયોગ લક્ષણ પ્રગટ છે અને એ લક્ષણમાં
આત્મા જણાય રહ્યો છે. આત્મા જણાય છે અને રાગાદિદ અને દેહાદિદ એમા ંજણાતા નથી. આત્મા પણ
જણાય અને ઓને પણ જણાય એમ છે નહીં.

ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે ઉપયોગમાં રાગાદિદ નથી.  માટે રાગ જણાતો નથી.  એને જાણવુ ંએ
જ્ઞાનના સ્વભાવમાં નથી. અભેદ થઈને આત્માને જાણવો એ ઉપયોગનો સ્વભાવ છે. મોટી ભ્રાનંિત. જો
મળે તો ઠીક છે.  આ બહનેોને જવા દેજો જરા.  જરા સાકંળ-ર્મુકુળ બેસો.  સજ્જનની સાકંળ સારી છે.
સજ્જનની સાકંળ પણ સારી છે. આહા! અસાધારણ લક્ષણને પણ જાણતો નથી. આત્માને તો જાણતો
નથી પણ આત્માના લક્ષણને પણ જાણતો નથી. સાકરને તો જાણતો નથી પણ સાકર ગળી હોય એમ
પણ જાણતો નથી. આઠમો કળશ છે.

વળી કેવી છે આત્મજયોવિત? જ્યોનિત કેમ? કે જ્ઞાનસ્વભાવ છે ને?  જેમાં સ્વ-પરનો પ્રનિતભાસ
થાય છે એટલે સ્વ-પર પ્રકાશક પણ કહવેાય છે. પણ સ્વ-પરનુ ંલક્ષ હોય નહીં. લક્ષ એકનુ ંજ હોય.
આત્માના લક્ષવાળાને પરનુ ંલક્ષ છૂટી ગયુ ંછે. આહાહા! અને જેને આત્માનુ ંલક્ષ નથી એને એકાતં 
પરનુ ંજ લક્ષ હોય છે. આત્મજયોનિત કેવી છે? “ઉન્નીયમાન"ં સસં્કૃતમા ંશ�દ છે. ચેતનાલક્ષણથી જણાય
છે.  જ્ઞાનલક્ષણથી જણાય છે. જણાશે લખ્યુ ંનથી. જણાય છે. તેથી અનમુાનગોચર પણ છે. લક્ષણને
જાણીને આ લક્ષણ કોનુ ંછે એમ નિવચાર કરવા જાય... પ્રકાશને જાણતા આ પ્રકાશ કોનો છે? આ તો
સયૂ;નો પ્રકાશ છે. તો સયૂ; દ્રષ્ટિfટગોચર થઈ જાય. આહા! એમ. 

અનમુાનગોચર  છે.  હવે  બીજો  પક્ષ,  'ઉદ્યોતમાનમ’,  પ્રત્યક્ષ તો  જ્ઞાનગોચર  છે.  ઓલું
અનમુાનગોચર છે, અનભુવ પહલેા ંઅનમુાનમા ંઆવી જાય છે આત્મા. આહા! એકલો પ્રનિતભાસ નથી.
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પ્રનિતભાસથી  કાઈંક  નિવશેષતા  પણ  છે.  આહાહા!  એને  પરોક્ષ  અનભુનૂિત  થાય  છે.  એને  સનિવકલ્પ
સ્વસવંેદન કહવેાય છે. જાણનારો જણાય છે, જાણનારો જણાય છે ત્યાં પરોક્ષમાં આવી જાય છે. આ
જણાય છે તેમા ંપ્રત્યક્ષ પણ ગયુ ંઅને પરોક્ષ પણ ગયુ,ં અજ્ઞાન ઊભુ ંથયુ.ં આ જણાય છે આ જણાય
છે આ જણાય છે. આહાહા! એના જ્ઞાનમા ંજણાય છે આત્મા અને માને છે આ જણાય છે, મોટી ભ્રાનંિત
છે. આહાહા! 

હવે એનો અથ; કરે છે. ભાવાથ, આમ છે કે ભેદબદુ્ધિ] કરતાં જીવવસ્ત ુઆત્મા જેમાં જ્ઞાન અને
આનદં ભય¶ છે એવો ભગવાન આત્મા ભેદબદુ્ધિ] કરતા ંએટલે ગણુ અને ગણુી એનો ભેદ કરીને જોતાં
જીવવસ્ત ુચેતનાલક્ષણથી જીવને જાણે છે. ઉપયોગ લક્ષણથી એ જીવને જાણે છે. એ રાગને અને દેહને
ઉપયોગ જાણતો નથી.  આહા!  એવુ ંલક્ષણ નથી કે એ પરને પ્રનિસદ્ધ કરે.  એવુ ંલક્ષણ નથી કે સ્વને
પ્રનિસદ્ધ કયા;  નિવના રહ.ે  બાળગોપાળ સહનુે ભગવાન આત્મા તેના પ્રત્યક્ષ લક્ષણમાં જણાય રહ્યો છે.
અનભુવમા ંઆવી રહ્યો છે. નિવશ્વાસ નથી એને. આહાહા!

ભેદબદુ્ધિ] કરતા ં ગણુ-ગણુીનો ભેદ કય¶ ને?  કે આ લક્ષણ છે અને આ લક્ષ છે.  એટલો ભેદ
પાડયો ને? કરતાં જીવવસ્ત ુચેતનાલક્ષણથી જીવને જાણે છે. એકાતંે સ્વપ્રકાશક છે. પરપ્રકાશક નથી.
અને સ્વ-પરપ્રકાશકનો વ્યવહાર વ્યવહારના ઘરમા ંજાય છે. નિનશ્ચય આત્મામા ંઆવી જાય છે. આહાહા!
ચેતનાલક્ષણથી જીવને જાણે છે, એમ. જાણશે નહીં, જાણ્યા જ કરે છે. એવો એક ઉપયોગ પ્રગટ થાય
છે કે જેમાં આત્મા,  બધાની વાત ચાલે છે,  હોં!  એ જ્ઞાનમાં લક્ષણમાં આત્મા જણાયા કરે છે.  કેમકે
લક્ષણ ને લક્ષ્ય નામ ભેદે ભેદ છે, લક્ષણ ભેદે ભેદ છે, પ્રયોજન ભેદે ભેદ છે પણ વસ્ત ુતો એક છે,
પ્રકાશ અને પ્રકાશક સયુ; તો એક જ છે.  આહાહા!  અરે!  જ્ઞાનની પયા;યના સ્વપ્રકાશકના પક્ષમાં જો
આવશે તો સ્વપ્રકાશક થઈ જશે. એક દ્રવ્ય સ્વભાવનો પક્ષ અને એક જ્ઞાનની પયા;યનો પક્ષ. પક્ષના
બે પ્રકાર છે. શુ ંકહ્યુ?ં 

આ જ્ઞાનની પયા;યનો ધમ; કેવળ આત્માને જાણવાનો છે અને પરને જાણવાનો નથી કેમકે
'પરલક્ષ  અભાવાત'  પરના  લકે્ષ  આત્મજ્ઞાન  કદી  ત્રણકાળમાં  પ્રગટ  ન  થાય.  આહાહા!  અરે!
અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન પ્રગટ થવા પહલેાં જે ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે તેને પણ પરનુ ંલક્ષ નથી અને સ્વમાં
અભેદ થઈને લક્ષણ થયુ ંનથી,  હજી વાર છે,  ઈ તો થઈ જશે.  આહાહા!  જીવવસ્ત ુચેતનાલક્ષણથી
જીવને જાણે છે,  હોં!  વસ્ત ુવિવચારતાં,  આહા! અભેદની નજર કરવામાં આવે તો આટલો ભેદ, એટલો
વિવકલ્પ એટલે ભેદ પણ જૂઠો છે. 

જ્ઞાનથી આત્મા જણાય, કહે છે જ્ઞાન વડે પરને જાણે છે એ તો અહીંયા વાત, એ તો જ્ઞાનનો
સ્વભાવ જ નથી. પણ જ્ઞાનનો સ્વભાવ આત્માને જાણવાનો છે પણ આત્માને પ્રત્યક્ષ થઈને ન જણાય
તેની પહલેા ંપરોક્ષપણે જ્ઞાન આત્માને જાણત ુ ંજ પ્રગટ થાય છે. અને પરને નહીં જાણતુ ંપ્રગટ થાય
છે.  એવું એક સામાન્યજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે  અંદરમા.ં  આહાહા!  એટલો વિવકલ્પ પણ જૂઠો છે.  જ્ઞાન
આત્માને જાણે છે એટલો ભેદ પણ જૂઠો છે એટલે કે એમા ંઅનભુનૂિત થતી નથી. 

શ]ુ વસ્તમુાત્ર છે. આવો અનભુવ સમ્યકત્વ છે. આહા! હુ ંતો જાણનાર છુ.ં જાણનારને જાણુ ંછું
એમ પણ નથી. પરને જાણુ ંછું એ વાત તો જ્ઞાનમા ંછે જ નહીં. અજ્ઞાનમા ંગઈ. શુ ંકહ્યુ?ં જ્ઞાન પરને
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જાણે છે એ વાત અજ્ઞાનમા ંગઈ અને જ્ઞાનમા ંઆત્મા જણાય છે એ પરોક્ષમા ંરહી, પછી અભેદ થયો
તો પ્રત્યક્ષમાં આવી જાય છે.  આહાહા!  એકાતં થઈ જશે એકાતં,  એકાતં સમ્યક એકાતં થશે.  તને
અનભુવ થશે.  જ્ઞાયક નથી પર તણો.  જેમ સેદિટકા ભીંતને સફેદ કરતી નથી એમ જાણનાર પરને
જાણતો નથી. શલ્ય મોટંુ છે, અમને ખબર છે બધી. આહાહા! બહુ ઉહાપોહ થયો હતો આઠ વષ; પહલેા.ં
આત્મા પરને જાણતો નથી, જાણનાર જણાય છે. એક ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુબેન આવીને કહ ેભાઈ! આ તમારી દિહંમત
કેમ ચાલી? પ્રમોદ બતાવ્યો. એને ગમ્યુ,ં એને ગમ્યુ.ં ભાઈ! આ તમારી દિહંમત કેમ ચાલી? કેમકે એમાં
અનભુવ થાય છે માટે દિહંમત ચાલી,  લે!  સાભંળ.  આહાહા!  બેન હતા.  હોં!  અહીં બેઠા છે.  નામ નહીં
આપુ.ં એક આઠ વષ; પહલેા ંએવો બનાવ બની ગયો. એકદમ પ્રહાર કય¶ અજ્ઞાન ઉપર, હોં!

એક મોટી ભલૂ હુ ંપરને જાણુ ંછુ,ં પરને જાણુ ંછુ,ં આહા! જાણતો જ નથી ત ુ,ં એને જાણનારો ત ું
નથી. એને જાણનારો બીજો છે, બીજો બીજાને જાણે છે હુ ંમને જાણુ ંછુ.ં લઈ લે ને બે ભાગ પાડી નાખ
ને ઝટ. છે તો ભાગ. આહા! જ્ઞાન આત્માને જાણે છે એટલો ભેદ પણ પોસાતો નથી. તો જ્ઞાન પરને
જાણે છે એમાં અનભુવ તો ન થાય પણ સમ્યકની સન્ર્મુખુ પણ ન થાય,  એ તો પ્યોર અજ્ઞાન છે.
ચોખ્ખુ ંઅજ્ઞાન. આહાહા! એ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની? પછૂી જોવુ.ં ભાઈ! આત્મા પરને જાણે તો છે જ ને?
કે હા, પરને તો ચોક્કસ જાણે છે. બહાર નીકળી જાય. સમજાય ગયુ,ં પરીક્ષા થઈ ગઈ. 

આ તો આત્માનો અનભુવ સાક્ષાત થઈ અને સમ્યગ્દશ;ન આત્મદશ;ન કેમ થાય એની આ
ગાથા છે.  આહા!  અને જ્યારે નિનશ્ચયનુ ંપ્રનિતપાદન થત ુ ંહોય ને ત્યારે નિનશ્ચયનય વ્યવહારનો નિનષેધ
કયા; નિવના રહતેી નથી, એનો ધમ; છે. એમ આચાય; ભગવાને કહ્યુ ંછે કે ત ુ ંનિનશ્ચયનય વડે વ્યવહારનો
નિનષેધ કરજે. આહાહા! જેમ પરાનિશ્રત અધ્યવસાન છોડાવ્યુ ંછે, આચાય; ભગવાન લખે છે એના ઉપરથી
તો અમે એમ જાણીએ છીએ કે પરાનિશ્રત વ્યવહાર સઘળોય છોડાવ્યો છે. આહાહા! રહી ગયુ ંને પાછું
થોડુકં બાકી રહી ગયુ,ં આટલુ ંરહી ગયુ.ં 

તાત્ત્વિત્ત્વક (પરમાથ, ભતૂ)  આત્માને નહીં જાણતા એવા ઘણા અજ્ઞાની જનો ઘણા અજ્ઞાનીજનો
બહુ પ્રકારે પરને પણ આત્મા કહે છે, બકે છે. બકે છે, બકવાટ છે એનો. દારૂ પીધો હોય ને તેન ુ ંકાઈ
ઠેકાણુ ંકાઈ ન ઠેકાણુ ંહોય. કોઈ વાર માનંે મા ંકહ,ે કોઈ વાર માનંે આ મારી પત્ની છે એમ કહી દયે.
કાઈ ઠેકાણુ ંન હોય, એમ બકે છે. એને ક્યાં ફાળો કરવો છે સતંોને.  નગ્ન દિદગબંરર્મુનુિનને કટકો પણ
કપડાનંો જોઈતો નથી. સત્યનુ ંપ્રનિતપાદન કરે છે. આહાહા! કરુણા આવી છે ને? એ દોષમા ંઆવે અને
આપણને ફાયદો થઈ જાય. આપણને ફાયદો થઈ જાય.

નિનનિવlકલ્પ ધ્યાનમાથંી સનિવકલ્પમાં આવે ત્યારે અંતરજલ્પ અને બદિહરજલ્પનો વ્યવહાર આવે
ને?  આહાહા!  કોઈ તો એમ કહે છે  કે  સ્વાભાવિવક નિનસગ;જ છે.  જુઓ ર્મુળૂમા.ં  સ્વાભાવિવક અથા,ત
સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વષે વડે, આત્મા વડે રાગ-દ્વષે ઉત્પન્ન થતાં નથી.  ચોખ્ખો પાઠ છે.  હું
રાગને કરંુ છુ,ં કે રાગને હુ ંકરંુ છું. બરાબર છે, નહીંતર સ્વચ્છદંી થઈ જશે. એમ વ્યવહારના પક્ષવાળા
ર્મુઢૂ અજ્ઞાની જીવ બકે છે. આહા! બકવાટ છે એનો. એ વાત સાભંળવા જેવી નથી. આત્મા રાગને કરે?
ઓલા ગણેશ પટેલ કહ ેઅરે! પરમાત્મા! આ પરમાત્મા! આ રાગને કરે? આ ક્યાથંી આવ્યુ ંકહ,ે બોલો!
ગણેશ,  હોં!  મોટો  વ્યાપારી છે બકાલાનો  (શાકનો)  કેરીનો મોટો  વ્યાપારી છે.  સખુી પૈસાવાળા છે,
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પૈસાવાળા માણસ છે. અરે! આ પરમાત્મા અંદર ભિબરાજમાન છે એ રાગને કરે? આહાહા! શોભત ુ ંનથી
કહ,ે આ વાણી, એમ કહ્યુ.ં 

સ્વ-પરનુ ંઅત્યતં બરંુુ કરનારી વાણી છે.  આહા!  અરે જ્ઞાનને કરે એ પણ કથભંિચત છે.  એ
પોસાત ુ ંનથી. આહાહા! રાગ સ્વય ંથાય છે. આ ગાથા છે ૪૩ મી. ૪૩ નબંરની ગાથા સમયસારની, હોં!
સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થાય છે, આહા! સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વષે વડે મેલુ ંજે અધ્યવસાન તે જ જીવ
છે એમ માને છે, રાગને જીવ માને છે. જે સ્વય ંઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા રાગને કરતો હોય તો તો જીવ
થઈ જાય પણ આત્મા રાગને કરતો નથી. માટે અજીવપણે રહ ેછે, જીવ થતો નથી. છે ટાઇમ હજી. શું
કહે છે?  અંતરદ્રષ્ટિfટ વડે જોનારને,  સાધક જુએ છે નવતત્ત્વ છે.  આવાં આ નવ તત્ત્વો,  જીવદ્રવ્યના
સ્વભાવને છોડીને, એટલે નવ છે તે આત્માને આશ્રયે થતાં નથી.  આત્મા એનો કતા;  પણ નથી ને
આત્મા એનુ ંનિનનિમત્ત પણ નથી. કારણ પણ નથી અને કતા; પણ નથી.

કતા; એ તન્મય થાય તો કરે અને જો નિનનિમત્ત કતા; હોય તો નિનત્ય નિનનિમત્તકતા;નો દોષ આવે.
કોઈ કાળે એનો અભાવ ન થાય. અરે! જ્ઞાતા પણ નથી તો કતા;ની વાત તો ક્યા ંરહી, પ્રભ!ુ સાભંળ તો
ખરો ત ુ ંસવ;જ્ઞની વાત. રાગને જાણે તો કતા; અકતા;નો પ્રશ્ન આવે. રાગ જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય થત ુ ંનથી, જ્ઞાનનું
જે્ઞય તો આત્મા થાય છે. આહાહા! તો પછી હુ ંકરંુ છું એ વાત રહતેી નથી. આ હાથ હલે છે, હલાવત ું
નથી કોઈ, પોતે હલે છે સ્વય.ં કહે છે કે આ હાથ મને જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય થત ુ ંનથી તો હાથ હલાવુ ંકે આ
હલતા હાથને રોકંુ એ વાત રહતેી નથી. આ ક્યાનંી વાત છે કે શુ ંકરો છો? કે અંદર જવા માટેની વાત
છે. કતા;બદુ્ધિદ્ધ છૂટી જાય છે ને જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ છૂટી જાય છે ને જ્ઞાયકનો જ્ઞાતા અભેદ થઈને અનભુવ થઈ
જાય છે. 

આવાં  આ નવ તત્ત્વો,  જીવદ્રવ્યના  સ્વભાવને  છોડીને,  પોતે  અને  પર જેમના  કારણ છે,
પયા;યનુ ંકારણ પયા;ય ઉપાદાન, ક્ષભિણક ઉપાદાન કહ્યુ ંને? બે પ્રકારના. એક ઉપાદાન કારણ પયા;યનું
કારણ પયા;ય અને નિનનિમત્ત કારણ પરપદાથ;. પર જેમના કારણ છે. સ્વ તો કારણ નથી. આત્મા એનું
નિનનિમત્ત કારણ નથી,  એનો નિનષેધ કરવા માટે પર કારણ છે એમ કહવે ું પડે છે.  ખરેખર કારણની
અપેક્ષા એને નથી.  સતને કારણની અપેક્ષા ન હોય.  નિનરપેક્ષ તત્ત્વ છે એ તો.  એવા એક દ્રવ્યના
પયા,યોપણે, જીવના પયા;યોપણે અને અજીવના પયા;યોપણે, બેયની પયા;યો થાય છે ને? પયા,યોપણે
અનભુવ કરતા,ં અનભુવ એટલે જાણતા  કરવામાં આવતાં ભતુાથ, છે અને સવ, કાળે,  આહાહા!  છે,
પયા;યો છે. છે પણ મારામા ંનથી. આહાહા!

હવે કહે છે, આગળ વધે છે. આ જ્ઞાનના જે્ઞયમાથંી કાઢે છે. જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય નવતત્ત્વ નથી. સવ,
કાળે અસ્ખલિલત, આહાહા! અસ્ખભિલત એટલે સ્ખલના થતી નથી. આત્મા ચેતનપણુ ંપોતાના સ્વભાવને
છોડત ુ ંનથી અને કોઈ કાળે રાગરૂપે કે અચેતનરૂપ થત ુ ંનથી.  એને અસ્ખલના કહે છે.  સ્ખલના ન
થાય. આહા! 'જડ ભાવે જડ પદિરણમે ચેતન ચેતન ભાવ, કોઈ કોઈ પલટે નહીં છોડી આપ સ્વભાવ.’
ચેતન પોતાના આત્માના સ્વભાવને છોડત ુ ંનથી. સવ;કાળે, સવ;કાળ લીધો, હોં! અનાદિદ અનતં. આહા!
એ જ્ઞાયક શભુાશભુરૂપે થતો નથી. જ્ઞાયકભાવ જે છે સદાકાળ એ કોઈ કાળે શભુાશભુરૂપે થતો નથી.
દુખરૂપે થતો નથી ને દુખને ભોગવતો નથી. આજ સધુી ભગવાનઆત્માએ દુખ ભોગવ્યુ ંનથી. 
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અત્યારે શ્રેભિણક મહારાજા નરકના કે્ષત્રમા ંછે. બાહ્ય કે્ષત્ર નરકનુ,ં અંતર કે્ષત્ર અસખં્યાત પ્રદેશ
આત્મામાં છે એ તો. અને દુખ બહાર છે એને ભોગવતા નથી. ભોગવતા તો નથી પણ એને જાણતા
પણ નથી. એમ સાધક જાણે છે અહી બેઠા બેઠા. આહા! અમારા શ્રેભિણક મહારાજા દુખને ભોગવતા તો
નથી પણ દુખને જાણતા નથી.  કેમકે જાણનારને  જાણવારૂપે પદિરણમી ગયા છે.  આહા!  ભલે એનો
પ્રનિતભાસ થાય પણ એનુ ંલક્ષ નથી. લક્ષ નથી માટે ખરેખર જાણતા નથી. લક્ષવાળાને જાણતા કહો.
ત્યાં બીજા નિમથ્યાદ્રષ્ટિfટ છે,  દુખને ભોગવે છે અને દુખને જાણે છે કે લક્ષ ત્યાં છે એનુ.ં  અમારા ભાનિવ
ભગવાન તીથ�કર પરમાત્મા પદ્મનાભ, શુ ંનામ? મહાપદ્મપ્રભ ુથવાના છે. પહલેા ંતીથ�કર, હોં! અમારા
પરમાત્મા દુખને ભોગવતા નથી. અને દુખને જાણતા પણ નથી. એની પાસે એવુ ંજ્ઞાન નથી કે દુખને
જાણે. એક જ્ઞાન એવુ ંછે કે દુખને જાણે, એ જ્ઞાન એનુ ંનથી. 

જે જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે અને જાણે છે.  એ અમારા પ્રભુ છે.  એ સમ્યગ્દ્રષ્ટિfટ છે,  ચોથા
ગણુસ્થાને છે હજી.  આ તો ભેદજ્ઞાનની વાત છે.  એ જ્ઞાની જ્ઞાનમાં જ છે.  નરકમાં છે નહીં.  એ તો
સયંોગનુ ંજ્ઞાન કરાવ્યુ ંછે.  બાકી કાઈં છે નહીં.  પવૂ� આયfુય બધંાય ગયુ ંહત ુ,ં  પવૂ� દોષ થયો હતો,
આયfુય બધંાય ગયુ,ં  આહા!  પછી એને ત્યાં ૮૪૦૦૦ વષ;નુ ંઆયfુય છે અત્યારે.  ત્યાથંી નીકળીને
પરમાત્મા થશે. દિદવ્યધ્વનિન છૂટશે, લાખો જીવ પામી જાશે એના નિનનિમતે્ત. એના નિનનિમતે્ત લાખો (જીવ)
પામવાના છે. આહા! અહીંના ૨૪ તીથ�કરમાં પહલેા તીથ�કર અહીંના. સમતંભદ્ર સ્વામી થઈ ગયા છે
ર્મુનુિનરાજ,  તે  ૨૩ માં તીથ�કર  થવાના  છે  અદિહયા.ં  અદિહયાં ભરતકે્ષત્રમા,ં  એ ભરતકે્ષત્રમાં તીથ�કર
થવાના. આહા! આમ પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે. એવી અનતં ચોવીસી ગઈ. 

સવ,  કાળે  અસ્ખલિલત ચેતન પોતાના  નિનજભાવને  છોડત ું નથી  ને  પરભાવરૂપે  થત ું નથી.
આહાહા!  એક  જીવદ્રવ્યના  સ્વભાવની  સમીપ  જઈને જોવામાં  આવે, પયા;યનું  લક્ષ  છોડીને
દ્રવ્યસ્વભાવનુ ંલક્ષ કરીને જોવામાં આવે તો,  તો શુ ંછે?  અનભુવ કરવામાં આવતાં તેઓ અભતૂાથ,
અને અસત્યાથ, છે. આત્માના એકાકાર સ્વરૂપમાં નવ ભેદ દેખાતા નથી.  ગણુ-ગણુીનો ભેદ દેખાતો
નથી, દ્વતૈ ભાસત ુ ંનથી તો નવના ંભેદ તો ક્યાથંી ભાસે? આહાહા! પ્રનિતભાસ છે પણ લક્ષ નથી. લક્ષ
નથી માટે જાણતા નથી. આહા! લોકાલોક પ્રનિતભાસે છે જ્ઞાનમા.ં સાધકને પણ, દેડકાને પણ. હા પણ
લક્ષ લોકાલોક ઉપર એનુ ંનથી.  આહા!  પ્રનિતભાસ દેખીને કહે કે એને જાણે છે,  એવો ઉપચાર પણ
આવે, આહા!

એ ઉપચારના કથન,  વ્યવહારના કથન,  સાચા લાગે છે ત્યાં સધુી નિનશ્ચયમાં એ આવી શકે
નહીં.  તેઓ અભતૂાથ, છે,  અસત્યાથ, છે.  તેથી આ નવે તત્ત્વોમાં, માં છે ને મા,ં  માં શ�દ પડયો છે.
પયા;યોમા ંદ્રવ્ય રહલે ુ ંછે. એ પયા;યોમા ંદ્રવ્ય રહલે ુ ંછે પણ પયા;યથી ભિભન્ન રહલે ુ ંછે. એ પયા;યરૂપ દ્રવ્ય
થતુ ંનથી. સોનાના નવ ઘાટ હોય, નવ ઘાટમા ંસોનુ ંરહલે ુ ંછે. પણ સોનુ ંકાઈં નવ ઘાટરૂપે થત ુ ંનથી.
જો નવ ઘાટરૂપે થાય તો ઘાટનો નાશ થતા ંસોનાનો નાશ થઈ જાય પણ એમ તો અનભુવમા ંઆવતું
નથી. તેથી આ નવે તત્ત્વોમા ંભતુાથ,નયથી એક જીવ જ પ્રકાશમાન છે. આહા!

એ પાદિરણામીકભાવના ત્રણ પ્રકાર કહશેે.  એમાં જીવતત્ત્વ નિવદ્યમાન છે,  એમ આવશે.  એમાં
પણ માં માં આવશે.  આહા!  નવતત્ત્વોમાં એટલે નવ પયા;યોમા,ં  પયા;ય એટલે અવસ્થા,  હાલત,
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પદિરણામ એને પયા;ય કહવેાય. નવતત્ત્વમા ંભતુાથ;નયથી, ભતુાથ;નયથી અંતરમા ંજઈને દ્રવ્યસામાન્ય
જ્ઞાનનુ ંજ્યારે જે્ઞય થાય છે, જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય અભેદપણે જ્ઞાયક થાય છે જ્યારે, ત્યારે, ત્યારે શુ છે? એક
જીવ જ પ્રકાશમાન છે.  નવતત્ત્વ દેખાતા નથી.  દેખાતા નથી કેમકે એનું લક્ષ નથી.  પ્રનિતભાસનો
અભાવ નથી લક્ષનો અભાવ છે. આહા!

પ્રનિતભાસ તો લોકલોકનો થાય છે. બધાને જ્ઞાની અજ્ઞાની બેયને. પણ અજ્ઞાનીનુ ંલક્ષ પરના
પ્રનિતભાસ ઉપર જાય છે. અને જ્ઞાની થાય, થવાનો હોય તો એનુ ંલક્ષ જ્ઞાયકના પ્રનિતભાસ ઉપર થતાં
જ આનિવભા;વ થઈને અનભુવ થઈ જાય છે. 

ર્મુરુ્મુકુ્ષ:ુ- ઝીણુ ંતો લાગે. 
ઉત્તર:-  પણ આત્મા  જ ઝીણો  છે,  દરબાર!  ગરુૂદેવ કહતેા  હતા  આત્મા  જ સકૂ્ષ્મ છે,  તો

ઉપયોગને જરા સકૂ્ષ્મ કરે તો સમજાય. રોકાયેલો ઉપયોગ હોયને ક્યાકં બહાર એ સ્થળૂ થઈ જાય. શું
કહ્યું દરબાર?  ઉપયોગ ક્યાકં બહાર રોકાતો હોય,  બધાને માટેની વાત છે,  હોં!  દરબારનુ ંતો નામ,
ઉપયોગ બહાર રોકાય,  જગદીશ!  કપડામાં રોકાતો હોય તો સ્થળૂ થઈ જાય.  પણ એ કપડાનુ ંલક્ષ
છોડીને, આહા! આ ઉપયોગમા ંતો આત્મા જણાય રહ્યો છે, આત્મા જણાય રહ્યો છે. જાણનાર જણાય છે,
જાણનાર જણાય છે, એમ થોડીક વાર, થોડીક વાર છે, હોં! પ્રવીણભાઈ! ઝાઝી વાર નહીં. થોડીક વાર
થાય તો ઉપયોગસકૂ્ષ્મ થવા માડંે. સકૂ્ષ્મ થતો થતો સકૂ્ષ્મ થઈને સકૂ્ષ્મને પકડી લ્યે છે. નિત્રકાલી દ્રવ્યને
પકડી લ્યે છે. આહા! બેન કહ ેછે સાચી વાત છે. 

આ તો સમયસાર તો સમયસાર છે, અદભતૂ કોઈ રચના થઈ ગઈ છે. અમે રચના કરી નથી,
હોં! મોહી પ્રાણી તમે એમ ન માનશો કે અર્મુતૃચદં્ર આચાય� ટીકા કરી છે, એમ ન માનતા. થવા યોગ્ય
થયુ ંછે.  આહા! એમ તમે જાણજો.  મે કયુ� છે,  મારા ઉપર કતા;નો આરોપ ર્મુકુશો તો તમે કતા; બની
જશો.  મને કાઈં વાધંો નથી,  હું તો કતા;  થવાનો જ નથી.  હું તો કતા;  થવાનો નથી પણ તમે મને
કતા;પણે  દેખશો,  એક દ્રવ્યને  પણ જો તમે  કતા;પણે  દેખશો તો  તમારી  ...  કતા;બદુ્ધિદ્ધ  છૂટશે  નહીં.
ભાઈસાહબે! દિદલ્હીવાળા, ખ્યાલમા ંઆવ્યુ ંકાઈં? આવી ગયુ?ં

એક દ્રવ્ય પણ પરદ્રવ્યના પદિરણામને કરે છે, પદુગલની રચના કરે છે, એક આત્મા પણ એને
કરે છે એમ જો તે લક્ષમા ંલીધુ ંતો તારી કતા;બદુ્ધિદ્ધ થશે, એ તો જ્ઞાતા થઈને વહ્યા જશે. પણ એનુ ંનામ
લઈને ત ુ.ં.. અર્મુતૃચદં્ર આચાય� કેવી ટીકા કરી. એ તો વ્યવહારના વચનો છે. કરે કોણ? એને જાણતા
પણ નથી તો કરે ક્યાથંી?  અદભતૂ વાતો છે.  તેથી આ નવે તત્ત્વોમાં ભતુાથ,નયથી એક જીવ જ
પ્રકાશમાન છે. એક જીવ નિસવાય બીજા નવતત્ત્વોના કાઈં ભેદ દેખાતા નથી,  આ પણુ્યતત્ત્વ ને આ
પાપતત્ત્વ ને આ સવંર ને નિનર્જરા કાઈં ભેદ દેખાતા નથી.  સવંરના ભેદને જો દેખે તો આસ્ત્રવની
ઉત્પનિત્ત થાય. શુ ંકહ્યુ?ં અને સવંર આત્મારૂપે અનભુવમા ંઆવે તો આસ્ત્રવની ઉત્પનિત્ત ન થાય. સવંરના
ભેદને જુએ ને સાધક તોપણ એને શભુભાવ થાય. આહાહા!

ભેદને  જાણતા  રાગીપ્રાણીને  રાગ  થયા  નિવના  રહતેો  નથી.  માટે  અભેદને  જાણ  ત ુ.ં  તો
વીતરાગીદ્રષ્ટિfટ થશે અને થોડા ટાઇમમાં સાક્ષાત વીતરાગ થઈ જશે. એમ તે, એકપણે પ્રકાશતો, હોં!
'એકો  હમ'  એકપણે પ્રકાશતો,  શ]ુનયપણે અનભુવાય છે.  અને જે આ અનભુવૂિત તે  આત્મખ્યાતી
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(આત્માની  ઓળખાણ)  જ  છે. આવો  જે  અનભુવ  થાય,  ઉપયોગ  અંદરમાં  ગયો  અને  જ્ઞાયક
દ્રવ્યસ્વભાવની સમીપે ગયો,  પયા;યના ભેદથી ખસી ગયો,  ત્યાથંી લક્ષ છૂટયુ,ં  લક્ષ ફરે છે.  પયા;ય
પયા;યમાં રહી ગઈ,  પયા;ય પયા;યમાં રહી ગઈ.  લક્ષ ફરી જાય છે.  પયા;યને ટાળવી નથી.  લક્ષને
ફેરવવુ ંનથી ફરી જાય છે. એમ કહ્યુ.ં જાણનાર જણાય છે ત્યા ંલક્ષ ફરી જાય છે. લક્ષ ફેરવતો નથી,
ફેરવે કોણ લક્ષને. પછી ઉપદેશ બોધમા ંએમ આવે કે પર તરફ લક્ષ છે તેને અંદરમા ંવાળ. 

એ બધ ુઉપદેશના કથનો(મા ંઆવે). નિસદ્ધાતં બોધ જુદો અને ઉપદેશબોધ જુદો છે. (આત્માની
ઓળખાણ)  જ છે,  ને આત્મખ્યાતી તે સમ્યગ્દશ,ન જ છે. આત્માની જે પ્રનિસદ્ધિદ્ધ છે,  અંદરમાં અનભુવ
થયો આનદં આવ્યો,  આહા!  આત્માને  નીહાળ્યો ભગવાનના દશ;ન થયા,  પરમાત્માના દશ;ન થયા.
બાળકને કહે છે ને, કે જો ભગવાનના દશ;ન કરવા જઈશને તો તને ધમ; થશે. એમ બાળકોને કહે ને?
વાત સાચી છે.  ભગવાનના દશ;ન કરીશને તો તને ધમ; થશે.  પણ આ ભગવાનના દશ;ન કરીશ તો
ધમ; થશે. આહાહા! ઓલા ભગવાનના દશ;ન તો નિનનિમત્તમાત્ર છે. પણ એ દશ;ન કરવા જઈશ, ઓહો!
આ ભગવાન! હું પણ તમારા જેવો છું. હુ ંપણ તમારા જેવો છુ.ં નિવસ્મરણ મારંુ થઈ ગયુ ંહત ુ,ં તમારી
પ્રનિતમાના દશ;ન કરતા ંમારંુ મને સ્મરણ આવે છે. તમને અમે દશ;ન કરવા આવીએ તમે તો અમારી
સામે પણ જોતાં નથી.  હેં!  છતાં અમે અમારા લોભને ખાતર,  શુ ંલોભ? કે જે આત્મા નિવસ્મરણ થઈ
ગયો હતો, ચોવીસ કલાક વેપારમા ંરહતેા અને દશ;ન કરવા ગયો, ઓહોહો! 

પરમાત્મા અદિરહતંના દ્રવ્ય-ગણુ-પયા;યને જાણતા ંમારંુ સ્વરૂપ પણ એવુ ંછે. નિવસ્મરણનુ ંસ્મરણ
આવે છે. સ્મરણ આવીને ત્યાથંી લક્ષ છૂટી જાય છે. અને અદિરહતંના દ્રવ્ય-ગણુ-પયા;ય જેવો હુ ંછુ ંએવો
ભેદ નીકળીને અનભુવ થઈ જાય છે. માટે પ્રનિતમા બરાબર છે. પ્રનિતમાનો વ્યવહાર પણ યથા સ્થાને
છે, એમ. આત્માના સ્મરણ માટે છે. ત્યા ંજઈએ તો શભુભાવ થાય અને પણુ્ય બધંાય ને પૈસા મળે એવું
કાઈં છે નહીં. એ તો અજ્ઞાનમા ંજાય છે. ને આત્મખ્યાતી તે સમ્યગ્દશ,ન જ છે. આ રીતે આ સવ, કથન
વિનદrષ છે-બાધા રહિહત છે. લ્યો! આ ટીકા પરૂી થઈ. ભાવાથ; કાલ આવશે.

ૐ
13

http://www.youtube.com/c/LalchandAmarchandModiAdhyatmikPravachanRajkot
http://AtmaDharma.com
http://AtmaDharma.org

	footer: Version 2: http://AtmaDharma.com or http://AtmaDharma.org Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com


