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પજૂ્ય લાલચદંભાઈના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર ગાથા ૩૧

અમદાવાદ, તા. ૧-૪-૧૯૯૦ સવારે, પ્રવચન LA248
 
આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે, તેનો પ્રથમ જીવ નામનો અધિ8કાર અથવા પવૂ<રંગ

અધિ8કાર પહલેો છે.  તેમાં જીવતત્વનુ ંયથાથ< સ્વરૂપ શુ ંછે એ બતાનારો અધિ8કાર છે.  એમાં અનતં
અનતંકાળથી આત્મા, તીથJકર ભગવાનના દેહને જોઈને સ્તધુિત કરે, આચાય<, ઉપાધ્યાય, સાધજુીને પણ
એના દેહ પર લક્ષ રાખી અને  સ્તધુિત,  વદંના,  પજૂન કરે.  એવી રીતે  અનતંકાળથી આ પ્રકારનો
વ્યવહાર અજ્ઞાની જીવોનો ચાલે છે.  દેહને  જ તીથJકર જાણીને  સ્તધુિત કરે,  આચાય<  ભગવાનની જે
શદુ્ધઉપયોગી છે એના આત્માની તો ખબર નથી, એનો આત્મા દેહથી ભિભન્ન છે એતો એ જાણતો નથી.
કેમેક પોતાના દેહથી પોતાનો આત્મા ભિભન્ન જાણ્યો નથી એટલે બીજાનો આત્મા પણ એના દેહથી ભિભન્ન
છે એ જાણવામા ંઆવતુ ં(નથી). 

અહીંયા જાણે તો ત્યાં ભિભન્ન જણાય.  અહીંયા તો એને ભિભન્ન પડ્યો નથી.  અહીંયા તો દેહાદિદને
પોતાનો આત્મા જ માને છે,  એ જીવ છે એમ માને છે.  એટલે સામે પણ, એણે અહીંયા જીવપણાની
સ્થાપના કરી છે. આત્માની સ્થાપના આમા ંકરી છે તો ત્યા ંપણ એણે દેહમા ંઆત્મા સ્થાપીને પજૂા કરે
છે. એ કરે છે પજૂા, ભક્તિhત, વદંન, કષાયની મદંતા હોય તો ધિમથ્યાત્વ સાથે શભુભાવ થાય. શુ ંકહ્યુ?ં
ધિમથ્યાત્વના પદિરણામની સાથે સાથે કષાયની મદંતા હોય તો શભુભાવ થાય પણ ધિમથ્યાત્વ ન જાય.
ત્યા ંસ8ુી તેને અનભુવ ન થાય. અનભુવ ધિવના મોક્ષમાગ< ત્રણ કાળમા ંપ્રગટ થતો નથી.

હવે ૨૬,  ૨૭,  ૨૮,  ૨૯,  ૩૦ ગાથા સ8ુી ચચા<  ચાલી,  ધિશષ્યે બહુ દલીલો કરી અને તેના
ઉત્તરમાં ૩૧મી ગાથા કહે છે. કે ભાઈ દેહની સ્તધુિત કરતાં ભગવાનની સ્તધુિત થઈ શકતી નથી. કેમકે
દેહ ભિભન્ન છે અને આત્મા ભિભન્ન છે. માટે ખરેખર જો તીથJકર ભગવાનની સ્તધુિત કરવી હોય, કેવળીની
તારે સ્તધુિત કરવી હોય તો પ્રથમ દેહથી અને ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી ભિભન્ન આત્મા છે તારો,  એની પહલેા ત ું
અનભુવ કર. તો એ આત્માનો અનભુવ છે તે જ કેવળીની ધિનશ્ચય સ્તધુિત થઈ ગઈ. પોતાના આત્માનો
જે અનભુવ કરે છે એને જ અહીંયા કેવળી ને તીથJકરની સ્તધુિત કરી કહવેામા ંઆવે છે. કેમકે આ આત્મા
છે તે પોતે પચં પરમેષ્ઠી પદમા ંસમાયેલો છે આમા.ં આ જ કેવળી છે, આ જ મધુિન છે, આ જ સાધ ુછે.

આત્મામાં જ પાચં  પદ સમાયેલાં છે.  એટલે પહલેા તો  ત ુ ંતારા  આત્માની સ{મખુ થઈને
અનભુવ કર. તો એને અમે ધિનશ્ચય સ્તધુિત કરી (એમ) કહીએ છીએ. ત્યાથંી સવંરની શરૂઆત થાય છે.
જયા ંસ8ુી ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન વડે્ ત ુ ંપરના દેહને જાણીને સ્તધુિત કરી રહ્યો છો, એ તો ધિમથ્યાત્વની સાથે થોડ્ી
કષાયની મદંતા-શભુભાવ હોય તો એટલો ટાઇમ કહવેાય શભુભાવ,  પણ ધિમથ્યાત્વની સાથે રહલેો
શભુભાવ છે એની કોડ્ીની દિકંમત નથી.

એ હવે અહીંયા સ્તધુિતનુ ંવણ<ન કરતા ંકહે છે કે જે્ઞય અને જ્ઞાયક બેય ભિભન્ન ભિભન્ન છે. જે્ઞય ભિભન્ન
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છે અને જ્ઞાયક આત્મા ભિભન્ન છે. બે પદાથ� છે જગતમા,ં જે્ઞયો પણ છે અને જ્ઞાયક પણ છે. કોઈ જે્ઞયને
ઉડ્ાડે્ તો એ ખોટો છે. અને જે્ઞયને જ્ઞાયકમાં ભેળવે તો પણ ખોટો છે. જ્ઞાયક ભિભન્ન ને જે્ઞય ભિભન્ન છે,
જ્ઞાયક અને જે્ઞય ભિભન્ન છે તેથી જ્ઞાયકને જાણનારંુ જે જ્ઞાન એ પણ જે્ઞયોથી ભિભન્ન છે. જ્ઞાયક જે્ઞયોથી
ભિભન્ન છે, જે્ઞયોના ત્રણ પ્રકાર કાલે કહ્યા કે એક તો |વ્યેન્દ્રિ{|ય એ પર જે્ઞય છે. આ |વ્યેન્દ્રિ{|ય, ચક્ષઇુન્દ્રિ{|ય
ધિવગેરે,  અને બીજી ભાવેન્દ્રિ{|ય,  ખડં્જ્ઞાન સમયે સમયે જે ક્ષયોપસમ ભાવેન્દ્રિ{|યનો ઉઘાડ્ છે ને પરને
જાણવાનો, એનાથી પણ આત્મા જુદો છે, ભિભન્ન છે માટે જે્ઞય છે. અને એના જે ધિવષયો છે, ભાવેન્દ્રિ{|યના
ધિવષયો એ પણ જે્ઞય છે. એમ જે્ઞયના ત્રણ પ્રકાર કાલ પાડ્યા હતા. 

એ ત્રણ પ્રકારમાં પહલેા |વ્યેન્દ્રિ{|યને જીતવાનો બો8 આપ્યો.  કે |વ્યેન્દ્રિ{|ય છે એ પદુગલની
રચના છે,  શરીરનો એક સ્પેરપાટ<  છે.  આ છે ને તે શરીરનો એક ભાગ છે.  શરીર પદિરણામને પ્રાપ્ત
એવી |વ્યને્દ્રિ{|ય, એ |વ્યેન્દ્રિ{|ય જ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત નથી. એ |વ્યેન્દ્રિ{|ય ભાવેન્દ્રિ{|યનુ ંધિનધિમત્ત છે અથવા એ
કમ<ચેતનાનું ધિનધિમત્ત છે  અથવા  એ અજ્ઞાનનું ધિનધિમત્ત છે.  જે  નૈધિમધિત્તકભાવ  એનું ધિનધિમત્ત  છે,  તે
સ્વભાવભાવનુ ંઆ ધિનધિમત્ત નથી. ઓહો! થઈ જાય છે. આ વસ્ત ુસમજવા જેવી  આ છે. અનતંકાળથી
એણે આત્માના સ્વરૂપને સમજ્યો નથી. પરથી ભિભન્ન હોવા છતા ંપણ પર અને સ્વની બેની એક .. .. છે,
ભેદજ્ઞાનની શક્તિhત ભિબડ્ાઈ ગઈ છે જેની,  જુદા પાડ્વાની શક્તિhત ભિબડ્ાઈ ગઈ છે એટલે |વ્યેન્દ્રિ{|યથી
આત્મા જુદો છે. એના માટે કરુણા કરી કેમ જુદો પડ્વો?

કે 'જે અંતરંગમાં પ્રગટ અતિતસકૂ્ષ્મ ચૈતન્યસ્વભાવ’, પ્રગટ છે, છે, છે ને છે. કોઈને એમ લાગે,
જો હોય તો કેમ દેખાતો નથી? એમ શ્રીમદજીમાં પણ એક પ્રશ્ન-ઉત્તર કય� છે કે જો હોય તો બ8ાને
દેખાવો જોઈએ.  જેમ ઘટ-પટ દેખાય છે એમ આત્મા દેખાવો જોઈએ.  ત ુ ંદેખતો નથી માટે દેખાતો
નથી.  તારા જ્ઞાનમાં તો જણાય રહ્યો છે.  સમયે સમયે ભગવાન આત્મા,  પણ તને શાસ્ત્ર ઉપર પણ
ધિવશ્વાસ નથી. આહાહા! આમ તો દેવ, ગરુુ, શાસ્ત્રને પગે લાગે. ભગવાનનુ ંઆમ સમયસાર ભિબરાજમાન
હોય તો પગે લાગે. એમા ંલખેલુ ંછે એ જ સાચુ ંછે એમ માનતો નથી. એ ભલૂ થાય છે. 

કહ ેછે કે એ |વ્યેન્દ્રિ{|ય ને કેમ જીતવી કે અંતરંગમા,ં અંદરમા ંપ્રગટ આત્મા છે, છે ને છે. પ્રગટ
છે તે જીવ તત્ત્વ છે અને પ્રગટ થાય છે તે નવતત્ત્વ છે. નવતત્ત્વ પ્રગટ થાય ભલે ક્રમે ક્રમે. પણ એ
પ્રગટ થાય એ એનો સ્વભાવ નવતત્ત્વનો, અને જીવ પ્રગટ છે એ એનો સ્વભાવ. જીવ પ્રગટ ન થાય.
પયા<ય જો ન હોય 8મ<ની પછી પ્રગટ થાય, મોક્ષ નથી તો પછી પ્રગટ થાય. પણ પ્રગટ થાય છે તે
જીવતત્ત્વ નથી.  પ્રગટ જે થાય છે તે કોઈ સવંરતત્ત્વ, કોઈ ધિનર્જરા અને કોઈ મોક્ષતત્ત્વ છે.  પ્રગટ
થાય તે જીવ નહીં.  જીવના પદિરણામ કહો પણ તે જીવ નથી.  જીવનુ ંએમાં લક્ષણ નથી.  મોક્ષની
પયા<યમા ંજીવનુ ંલક્ષણ નથી.

મોક્ષ તો અમારે કરવો છે, મોક્ષ તો જોઈએ છે. અને તે જીવ નથી? કે ના એ જીવ નથી. જીવ
એનાથી જુદો  છે.  જીવનું લક્ષણ તો પરમપાદિરણામીક સ્વભાવ છે.  એનાથી જીવ ત{મય છે અને
મોક્ષની પયા<ય તો ક્ષાધિયકભાવથી ત{મય છે. એમા ંપરમપાદિરણામીકભાવનો અભાવ છે, એક. મોક્ષની
પયા<યમાં  -  (તે)  એક  સમયની  પયા<ય  છે,  એમાં  અનતંગણુ  નથી  અને  ભગવાનઆત્મામાં  તો
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અનતંગણુો છે. ગણુીને અમે જીવ કહીએ છીએ. ગણુને ગણુ કહીએ પણ ગણુને જીવ ન કહીએ. દોષને
દોષ,  ગણુને ગણુ ને ગણુીને  (ગણુી),  રાગાદિદભાવ પ્રગટ થાય એ દોષ છે.  સવંર,  ધિનર્જરા ને મોક્ષ
પ્રગટ થાય તે ગણુ છે અને ભગવાનઆત્મા ગણુી છે પણ અમે એને જીવ કહતેા નથી. ભગવાને કહ્યું
નથી. એણે તો સ્વાગં કહ્યો. આહાહા! 

તારા રાગાદિદ પણુ્ય, પાપના પદિરણામ તો સ્વાગં છે, છે ને છે, તને એ સ્વભાવ લાગે છે. તારી
એમા ંકતા<બદુ્ધિદ્ધ પડ્ી છે. આહાહા! એને માટે તો દિદલ્હી ઘણુ ંદૂર છે. પણ અહીંયા તો કહે છે કે મોક્ષની
પયા<ય એમા ંજીવનુ ંલક્ષણ દેખાત ુ ંનથી. કેમકે જીવ અનાદિદઅનતં છે. મોક્ષની પયા<ય એક સમયની,
સાદીસાતં, એક અપેક્ષાએ સાદીઅનતં પણ બીજી અપેક્ષાએ સમયવત¥ છે માટે સાદીસાતં પ્રગટ થાય
એટલે ઉત્પાદ-વ્યય,  ઉત્પાદ-વ્યય,  ઉત્પાદ-વ્યય એ તો થયા જ કરે.  આહાહા!  મોક્ષ,  એ ઉપજે ને
ધિવણસે. પણ ભગવાનઆત્મા ઉત્પન્ન પણ થતો નથી ને મરતો પણ નથી.

કોઈ  સયંોગોથી  જેની  ઉત્પધિત્ત  નથી  તો  કોઈ  ધિવયોગથી  પણ એનો  નાશ  ન થાય.  એવો
અંતરંગમા ંપ્રગટ ભગવાનઆત્મા, આહાહા! જેમ આ પ્રધિતમા અત્યારે પ્રગટ છે ને? પ્રધિતમાજી પ્રગટ છે.
એમ આ ચૈત{ય પ્રધિતમા અંદર પ્રગટ છે, ચોવીસે કલાક, એ દશ<ન દેવાનુ ંકામ આપે છે પણ એ દશ<ન
લેતો નથી.  આમ,  આમ,  આમ  (બહારમા)ં  નજર કરે છે,  આમ,  આમ.  આહાહા! 'અંતરંગમાં પ્રગટ
અતિતસકૂ્ષ્મ’, મોક્ષતત્ત્વ સકૂ્ષ્મ છે, અધિતસકૂ્ષ્મ નથી, સવ<થાસકૂ્ષ્મ નથી. મોક્ષતત્ત્વ કથભંિચતસકૂ્ષ્મ છે અને
જીવતત્ત્વ સવ<થાસકૂ્ષ્મ છે.

બોલો!  નવતત્ત્વનો અભ્યાસ હોય તો મજા આવે.  આહાહા! 'અતિતસકૂ્ષ્મ ચૈતન્યસ્વભાવ તેના
અવલબંનના  બળ વડે’, એ  જ્યા ં ભાવેન્દ્રિ{|ય આમ ખડં્  ખડં્  |વ્યેન્દ્રિ{|યનું અવલબંન લેત ું હત ું એ
|વ્યેન્દ્રિ{|યનુ ંલક્ષ છોડ્ીને અંદરમા ંજાય અને ભગવાનઆત્માનો અનભુવ કરે છે, ત્યારે આ |વ્યેન્દ્રિ{|યનું
મારાથી સવ<થા જુદી છે એમ જણાય.  જણાય જાય,  સવ<થા ભિભન્ન.  એ ઇન્દ્રિ{|યોને  કાપીને  અલોકમાં
મોકલવાની વાત નથી. |વ્યેન્દ્રિ{|યને એના સ્થાનમા ંરહવેા દે ત ુ.ં |વ્યેન્દ્રિ{|ય આંખ, કાન, નાક, એ બધું
એના સ્થાનમાં રહશેે.  પણ એનું જે લક્ષ કરીને  પ્રવધૃિત હતી,  એનુ ંલક્ષ છોડ્ી દયે  છે અને ચેતન
સ્વભાવનું અવલબંન લેતાં |વ્યને્દ્રિ{|યમાં આત્મબદુ્ધિદ્ધ હતી,  |વ્યેન્દ્રિ{|યને પોતાની માનતો હતો.  આંખ
મારી છે, કાન મારો છે, આહાહા! કાન તારો નથી, આંખ તારી નથી, એનો સ્વામી પદુગલ છે. ત ુ ંએનો
8ણી નથી. આહાહા! એ જ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત નથી, એ અજ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત છે, નૈધિમધિત્તકભાવનુ ંધિનધિમત્ત છે. 

એ જ્ઞાનચેતનાનુ ંધિનધિમત્ત પણ નથી. એ કમ<ચેતનાનુ ંધિનધિમત્ત છે. જેમ રાગને કમ<ચેતના કહીએ
એમ ભાવેન્દ્રિ{|ય પણ કમ<ચેતના છે. જેમ રાગ અસદભતૂવ્યવહારનયનો ધિવષય છે એમ ભાવેન્દ્રિ{|ય પણ
અસદભતૂવ્યવહારનયનો ધિવષય છે.  |વ્ય સગં્રહમાં લીધુ ંછે આ. આહાહા! 'અતિતસકૂ્ષ્મ ચૈતન્યસ્વભાવ
તેના અવલબંનના બળ વડે સવ6થા પોતાથી જુદી કરી’. આ સવ<થા ભિભન્ન છે એમ ભાન થાય છે. આ
કાન, આંખ અને નાક મારા ભગવાનઆત્માથી સવ<થા ભિભન્ન છે, જુદી છે ઇન્દ્રિ{|ય. એમ એને અનભુવના
કાળમા ંજ્ઞાન થાય છે. પણ કથભંિચત ભિભન્ન અને કથભંિચત અભિભન્ન કે સવ<થા ભિભન્ન? કે સવ<થા જૈનમતમાં
હોય? જૈનમતમા ંજ સવ<થા હોય. 
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કેમકે સવ<થા અભિભન્ન મા{યુ ંછે એની સામે સવ<થા ભિભન્ન કહે ત્યારે જ અનભુવ થાય.  {યાય
સમજાય છે કાઈં? દેહ અને આત્મા સવ<થા અભિભન્ન માને છે, ઇન્દ્રિ{|ય અને આત્માને સવ<થા અભિભન્ન માની
બેઠો છે.  એને કહે છે કે સવ<થા ભિભન્ન છે એ.  સવ<થા ભિભન્ન છે એમ અનભુવમાં જ્ઞાનમાં જણાય છે.
શાસ્ત્રમા ંછે એટલુ ંતો નહીં. કે જેવ ુશાસ્ત્રમા ંછે એવો અનભુવ થાય છે. જેવ ુશાસ્ત્રમા ંછે એવો અહીંયા
અનભુવ થાય છે. |વ્યેન્દ્રિ{|ય હો ભલે પણ મમતા છૂટી ગઈ. |વ્યેન્દ્રિ{|ય મારી, મારાપણુ ંછૂટી ગયુ ંઅને
|વ્યેન્દ્રિ{|ય રહી ગઈ. મારાપણુ ંછૂટી ગયુ ંઅને |વ્યેન્દ્રિ{|ય તો એના સ્થાનમા ંછે પદુ્ગલ, જે્ઞય છે. આહાહા!
એને ક્યા ંટાળવુ ંછે આપણે? એ એના સ્થાનમા,ં હુ ંમારા સ્થાનમા ંછુ.ં 

એ |વ્યેન્દ્રિ{|યને સવ<થા પોતાથી જુદી કરી. સવ<થા ત્રણેમા ંસવ<થા આવશે, હોં! આહાહા! ત્રણેમાં
સવ<થા આવશે. કેમકે જૈનદશ<ન તો સ્યાદ્વાદરૂપ છે. ભગવાન આત્મામા ંસ્યાદ્વાદનો અભાવ છે. સાભંળ!
અને આત્મજ્ઞાનમા ંસ્યાદ્વાદનો સદભાવ છે. આત્મજ્ઞાન થાય એને સ્યાદ્વાદ હોય, ધિમથ્યા|ન્દ્રિષ્ટને સ્યાદ્વાદ
ન હોય. આહાહા! પોતાથી જુદી કરી સવ<થા, |વ્યેન્દ્રિ{|ય. |વ્યેન્દ્રિ{|ય એટલે આંખ, કાન, નાક પદુગલની
રચના છે તે.  ભાવેન્દ્રિ{|યનુ ંધિનધિમત્ત છે તે.  અજ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત છે તે.  ખડં્જ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત છે તે.  આહાહા!
જ્ઞાનનુ ંધિનધિમત્ત નથી આ. આના અવલબેં જ્ઞાન પ્રગટ ન થાય. એ તો આત્માનુ ંઅવલબંન લ્યે, ચૈત{ય
સ્વભાવ, તો જ્ઞાન પ્રગટ થાય. એક વાત થઈ ગઈ, હવે બીજી વાત સકૂ્ષ્મ એના કરતાં વ8ારે સકૂ્ષ્મ
આવે છે. આહાહા!

જેને  આખું જગત જ્ઞાન માની  બેઠું  છે.  જેને  આખું ધિવશ્વ,  હોં!  જૈન-જૈનેતર  બ8ા.  આ જે
ક્ષયોપશમ જ્ઞાન ઉઘાડ્ છે ને,  આંખેથી જોવાનુ,ં  કાનેથી સાભંળવાનુ,ં  જીભથી ચાખવાનુ,ં  અહીંયાથી
(ગાલેથી) સ્પશ< કરવાનુ ંએ બધુ ંજે જ્ઞાન થાય છે ને? જ્ઞાન, એ જ્ઞાન થાય છે કે જે્ઞય થાય છે? એનું
નામ જ્ઞાન છે કે એનુ ંનામ જે્ઞય છે? મોહરાજાએ એનુ ંનામ રાખ્યુ ંજ્ઞાન. શાસ્ત્રજ્ઞાન-શાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન થયુ,ં
શાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન થયુ ંતો મોહરાજા કહે જ્ઞાન થયુ,ં સવ<જ્ઞ ભગવાન કહે જે્ઞય થયુ.ં જ્ઞાન પ્રગટ જ ન થાય,
શાસ્ત્રના  લકે્ષ.  હાય,  હાય!  તો પછી દેવ,  ગરુુ,  શાસ્ત્રની પજૂા કરીએ છીએ ને?  કે ભાઈ!  એનુ ંલક્ષ
છોડ્ીને  આત્માનું ભાન થાય ત્યારે  શાસ્ત્રને  ધિનધિમત્ત કહવેામાં આવે.  એ પણ ભતૂનૈગમનયે  ધિનધિમત્ત
કહવેાય. 

વત<માનમા ંપણ જ્યા ંસ8ુી શાસ્ત્રનુ ંલક્ષ છે ત્યા ંસ8ુી આત્માનુ ંલક્ષ ન થાય. એનુ ંલક્ષ છોડે્,
ઉપયોગ અંદરમા ંઆવે, અનભુવ થાય. તો પવૂ¸ શાસ્ત્ર હત ુ,ં એમા ંશાસ્ત્રમા ંએમ લખ્યુ ંકે ભાવેન્દ્રિ{|યથી
આત્મા જુદો છે એવા જુદા આત્માને જાણ્યુ.ં ત્યારે એમા ંલખ્યુ ંહત ુ ંએ પ્રકારે પોતે પદિરણમી ગયો ત્યારે
એ શાસ્ત્રને ધિનધિમત્ત કહવેામા ંઆવે છે. આહાહા! ધિનધિમત્તના લકે્ષ એનુ ંનામ ધિનધિમત્ત નહીં. ધિનધિમત્તના લકે્ષ
એનુ ંનામ ધિનધિમત્ત નથી. ધિનધિમત્તનુ ંલક્ષ છૂટે અને એનો અનભુવ થાય, તો પવૂ<કાળે શાસ્ત્ર ઉપર લક્ષ
હતુ,ં  એમાં લખાણ હત ુ,ં  ૩૧મી ગાથામાં કે ભાવેન્દ્રિ{|યને જીતવી.  ને ભાવેન્દ્રિ{|યને જીતી તો એ શાસ્ત્રને
પણ વદંન કરંુ છુ.ં |વ્યશ્રતુને હુ ંનમસ્કાર કરંુ છુ,ં |વ્યશ્રતુે મારા સ્વરૂપને બતાવ્યુ.ં 

'જુદા જુદા’, ભાવેન્દ્રિ{|ય ખડં્જ્ઞાનની વાત ચાલે છે. પાચં ઈન્દ્રિ{|યથી જે જ્ઞાનમા ંવ્યાપાર ચાલે છે
ને એ જ્ઞાન નથી પણ જે્ઞય છે. જે્ઞય પરજે્ઞય છે, એ હયેરૂપ જે્ઞય છે. પ્રગટ કરવાયોગ્ય પણ જે્ઞય નથી.
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કે  ભાઈ!  આશ્રય માટે  તો  કાઈં  નહીં  પણ પ્રગટ કરવા  યોગ્ય  ખરંુ  કે  નહીં  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન?  પ્રગટ
કરવાયોગ્ય પણ ઉપાદેય નથી. આહાહા! આ એકડ્ાની વાત છે, હોં! શરૂઆત. આ કોઈ ઊંચા પ્રકારની
વાત નથી.  અનતંકાળથી અજ્ઞાન છે.  ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને જ્ઞાન મા{યુ ંછે એનુ ંનામ અજ્ઞાન.  અજ્ઞાન કેનું
નામ? અજ્ઞાનને આમ ધિશંગડ્ા ઉગતા હશે?

આ જે ઉઘાડ્ છે અને એ ઉઘાડ્ દ્વારા જે્ઞયથી જે્ઞયાતંર, જે્ઞયથી જે્ઞયાતંર, જે ખડં્ ખડં્જ્ઞાન આમ
ઘમૂરી ખાય છે, તે થત ુ ંનથી. જે્ઞયના આશ્રયે જ્ઞાન ધિસદ્ધ થાય જ નહીં. એક જે્ઞયને જાણવાની ઈચ્છા
થાય ત્યાં તપૃ્તિપ્ત ન થઈ એટલે ફટ જે્ઞય બદલાવશે.  કોણ બદલાવે  છે?  જ્ઞાન જે્ઞય ન બદલાવે.
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન જે્ઞય જે્ઞયને બદલાવે છે.  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પોતે જે્ઞય છે તે જે્ઞયના સબં8ંથી જ્ઞાન થાય એનું
નામ જે્ઞય છે જ્ઞાન નથી.  જે્ઞયના સબં8ંથી,  જે્ઞયના સગંથી જે જ્ઞાનની પ્રવધૃિત થાય એને પરમાત્મા
જે્ઞયનો ભાવ કહ ેછે. એક ભાવકનો ભાવ અને એક જે્ઞયનો ભાવ, આહાહા!

ભાવકનો ભાવ કોને કહવેાય? કે રાગને ભાવકનો ભાવ કહવેાય. રાગ છે એ કમ<ના લકે્ષ થાય
છે. માટે એને ભાવકનો ભાવ (કહે છે), એ જ્ઞાયકનો ભાવ નથી રાગ. ભાવકનો ભાવ છે, ભાવક એટલે
|વ્યકમ<. એના સગંથી જે રાગાદિદ ઉત્પન્ન થાય, જેના સગંથી ઉત્પન્ન થયો એને ભાવકનો ભાવ કહવેામાં
આવે છે, એનાથી આત્મા ભિભન્ન છે. એનાથી આત્મા ભિભન્ન છે, એના કરતા ંપણ અહીંયા તો સકૂ્ષ્મ કહવે ું
છે.  કે જે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન છે એ જે્ઞય છે અને જે્ઞયના સગેં એ જે્ઞય પ્રગટ થાય છે.  જે્ઞય એટલે પાચં
ઇન્દ્રિ{|યના જે ધિવષયો છે એ જે્ઞયો છે, પરજે્ઞય છે. એને પ્રધિસદ્ધ કરે છે, જે જ્ઞાન એને પ્રધિસદ્ધ કરે છે એ
જે્ઞયનો ભાવ છે, એ જ્ઞાયકનો ભાવ નથી. એ જ્ઞાયકની જાત એમા ંનથી. જ્ઞાયકનુ ંએમા ંલક્ષણ નથી. 

જેમ રાગ આત્માને પ્રધિસદ્ધ કરી શકતો નથી એમ ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન દ્વારા પણ આત્માનો અનભુવ થઈ
શકતો નથી.  એ અનભુવથી 8મ<ની શરૂઆત થાય,  હોં!  બીજી કોઈ દિક્રયાકાડં્થી 8રમની શરૂઆત ન
થાય. આહાહા! આકરંુ લાગે, કઠીન લાગે પણ થાય શુ?ં ગરુુદેવ કહતેા હતા કે સમાજમા ંભાગલા પડે્
તો ભલે પડ્ો પણ સત્ય વાત કહજેે ત ુ.ં  આહાહા! ભલે ભાગલા પડ્ી જાય એકવાર, પડ્વા દેજે, પણ
તને જો, તને આત્માનુ ંજ્ઞાન થયુ ંહોય અથવા તને આત્માનુ ંભાન થયુ ંહોય, તો જેવો આત્મા છે સવ<જ્ઞ
ભગવાને કહ્યો છે તેવો જ કહજેે, આહાહા! બીજાને દુઃખ લાગશે, ખોટંુ લાગશે, માફ કરજો, માફી માગંી
લેજે,  બીજુ ંશુ ંછેવટે.  કે ભાઈ,  તને ન ગમે અને કાઈં દુઃખ લાગ્યુ ંહોય તો હું માફી માગં ુ છું,  બાકી
અમારી પાસે બીજી કાઈં આશા રાખીશ નહીં. 

એક વખત બ્રહ્મચય<નો અધિ8કાર ચાલ્યો ભાવભિલંગી સતંે પછી બ્રહ્મચય<નો અધિ8કાર એવો કહ્યો,
એવુ ંવણ<ન કયુJ એમા ંજુવાધિનયાઓને લાગ્યુ ંખોટંુ, પછી છેવટે કહ્યુ ંજુવાધિનયાઓ તમને કાઈં દુઃખ થયું
હોય તો માફ કરજો, પણ અમારી પાસે બીજી કાઈં આશા રાખતા નહીં, અમે તો બ્રહ્મચારી છીએ. અમે
બ્રહ્મચય<ની જ વાત કરશુ.ં આહાહા! એમ સત્યનો ઉપદેશ આપતા, કોઈને દુઃખ થાય તો ભલે થાય પણ
સત્યને છુપાવવા જેવુ ંનથી.  અહીંયા કહે છે ખડં્જ્ઞાન ભાવેન્દ્રિ{|ય એ જે્ઞયનો ભાવ છે જ્ઞાયકનો ભાવ
નથી. એ જીવના પદિરણામ નથી જે્ઞયના પદિરણામ છે. એ જ્ઞાયકની જાત એમા ંનથી. જ્ઞાનચેતના નથી.
એની સાથે આનદં નથી.  એની સાથે આકુળતા છે.  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનમાં લક્ષણ આકુળતા લક્ષણ છે એનુ.ં
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આહાહા! આકુળતા લક્ષણ છે માટે હયે છે.  આહાહા! આ પદંિડ્ત બેઠા. અરે ભાઈ! ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી જ્યાં
સ8ુી ભેદજ્ઞાન નહીં કરે ત્યાં સ8ુી અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પ્રગટ નહીં થાય.  અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાનનો ઘાત કરે છે
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન. 

જેમ રાગની ઉત્પધિત્ત થતા ંવીતરાગભાવને હણે છે, ઘાતક. વીતરાગભાવને હણે છે. એવી રીતે
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન જ્યા ંસ8ુી પ્રગટ થાય ત્યા ંસ8ુી અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પ્રગટ જ ન થાય. અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પ્રગટ
ન થાય  ત્યાં  સ8ુી  આત્માનો  સાક્ષાત્કાર  અનભુવ  થતો  નથી.  આહાહા!  'જુદા  જુદા  પોતપોતાના
તિવષયોમા’ં, ભાવેન્દ્રિ{|ય પાચં પ્રકાર છે ને?  તો સ્પશ¸ન્દ્રિ{|યનો ધિવષય જુદો,  ચક્ષઇુન્દ્રિ{|યનો ધિવષય જુદો,
શ્રોતેન્દ્રિ{|યનો ધિવષય જુદો. એમ જુદી જુદી ઇન્દ્રિ{|ય છે પાચં, તો પાચં ઇન્દ્રિ{|યના ધિવષય પણ જુદા છે. આ
આંખ દ્વારા સ્પશ<નો અનભુવ ન થાય,  સ્પશ<ઇન્દ્રિ{|ય દ્વારા કોઈ જણાય નહીં.  સૌ સૌના ધિવષયો પાચં
ઇન્દ્રિ{|યના જુદા જુદા છે. પાચં ઇન્દ્રિ{|યો જુદી છે એના ધિવષયો પણ જુદા જુદા છે. 

'જુદા જુદા પોતપોતાના તિવષયોમા'ં એટલે કે જે્ઞયોમા,ં ધિવષયો એટલે જે્ઞયોમાં 'વ્યાપારપણાથી',
વ્યાપાર, એક લબ્8 છે અને એક વ્યાપાર છે. ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનના બે ભેદ પડે્ છે. એક ઇન્દ્રિ{|યનો વ્યાપાર
જ્યારે ચાલતો હોય ત્યારે ચાર ઇન્દ્રિ{|યો લબ્8રૂપ હોય, વ્યાપારરૂપ ન હોય. લબ્8 હોવા છતા ંઉત્પાદ-
વ્યયરૂપ છે,  કૂટસ્થ નથી.  પણ પાચં ઇન્દ્રિ{|યમાથંી એક ઇન્દ્રિ{|યનો જે વ્યાપાર હોય,  ગરુુદેવની વાણી
આપણે સાભંળતા હોય,  જ્યારે સાભંળવાનો ઉપયોગ છે ત્યારે આપણે ગરુુદેવને જોતાં નથી.  ભ્રાધંિત
થાય છે કે જોવાનુ ંને સાભંળવાનુ ંકામ એક સમયમા ંથાય છે. એક સમયમા ંકામ ન થાય. આહાહા!

ક્રધિમક છે. ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન ક્રધિમક છે, અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન અક્રમે જાણે છે. એમ લાગે આપણને કે આપણે
ગરુુદેવને સાભંળીએ પણ છીએ અને જોઈએ પણ છીએ. નહીં, બે માથંી એક જ ઉપયોગ હોય. જ્યા ંઆ
(કાનનો) ઉપયોગ બ8ં થાય છે ત્યાં આ (આંખનો) ઉપયોગ ચાલ ુથાય છે. આ (આંખનો) ઉપયોગ
બ8ં થાય છે ત્યા ંઆ (કાનનો) ઉપયોગ ચાલ ુથાય છે. એટલી ઝડ્પથી એકનો ઉપયોગ ઉપયોગાત્મક
બીજો લબ્8રૂપ થઈ જાય છે.  પાછો લબ્8 છે એ ઉપયોગરૂપ થઈ જાય છે.  એમ ક્રમે ક્રમે ક્રમે એ
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એનુ ંકામ કરે છે.

'જેમ પોતપોતાના તિવષયોમા'ં એટલે જે્ઞયોમા ં'વ્યાપારપણાથી જેઓ' એટલે ભાવેન્દ્રિ{|ય ખડં્જ્ઞાન-
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન,  અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન  જુદંુ  ને  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન  જુદંુ  છે.  આહાહા!  'વ્યાપારપણાથી  જેઓ'  એટલે
ભાવેન્દ્રિ{|ય 'તિવષયોને' એટલે જે્ઞયોને 'તિવષયોને' એટલે જે્ઞયોને, આ બ8ા જે્ઞયો છે જુદા જુદા, આહાહા!
પરજે્ઞય  છે.  એ  ધિવષયોને,  જે્ઞયો  એટલે  જ્ઞાનમાં  જણાવાયોગ્ય  પદાથ<,  એને  જે્ઞય  કહવેાય,  અને
જાણનારને જ્ઞાન કહવેાય. તો અહીંયા ભાવેન્દ્રિ{|ય જે ખડં્જ્ઞાન છે એમા ંજે જાણવાની દિક્રયા પરસ{મખુની
થાય છે એમા ંએ જણાય છે. 'તિવષયોને ખડં ખડં ગ્રહણ કરે છે’, ગ્રહણ કરે છે એટલે પકડે્ છે એમ નહીં,
જાણે છે. 

ખડં્ ખડં્જ્ઞાન, જેમકે, દાખલા તરીકે મને કબાટ જણાય છે, પછી મને પખંો જણાય છે, તો હવે
એ જે જ્ઞાન, જ્ઞાન તો અખડં્ છે, એ અખડં્ને ખડં્ બનાવ્યુ ંએણે. જેમકે પાચં ઇન્દ્રિ{|યના ધિવષયો ક્રમે ક્રમે
જણાય છે, એમાં જ્ઞાન ખડં્ ખડં્ થઈ જાય છે. જે્ઞયના સબં8ંથી જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એ
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સામા{યજ્ઞાનને ધિતરોભતૂ કરી નાખે છે. ધિવશેષ જે્ઞયાકારજ્ઞાનનો આધિવભા<વ, અજ્ઞાન બનાવે છે. શાસ્ત્રના
શબ્દો ભલે આવે પણ સમજાય એવુ ંછે, ન સમજાય એવુ ંનથી. 

જે્ઞયાકારજ્ઞાન શુ?ં અને સામા{ય જ્ઞાન શુ?ં જેમકે આ પદાથ< છે એની સામે નજર કરી તો એણે
જે્ઞયાકારજ્ઞાન કહવેાય, જે્ઞયના સગંવાળંુ જ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે? જે્ઞયના સગંવાળંુ જે જ્ઞાન
પ્રગટ થાય, ભાવે{|ીય અજ્ઞાન છે. એ જે્ઞયાકારજ્ઞાનનો આધિવભા<વ જ્યારે થાય છે ત્યારે આ જણાય છે
ત્યારે ભગવાનઆત્મા જણાતો નથી તો સામા{યજ્ઞાનનો ધિતરોભાવ થાય છે.  અનતંકાળથી આ ખોટો
88ંો કરે છે. અનતં અનતંકાળ ધિવત્યો, આહાહા! પરને જાણવાની રુભિચ પડ્ી છે કે હુ ંપરને જાણનાર છું,
શ્રદ્ધા ધિવપરીત છે. આહાહા! 'રુભિચ અનયુાઈ વીય<' શ્રદ્ધા માને છે કે હું પરને જાણનાર છુ,ં તો ઉપયોગ
બહાર જ ભટકે છે,  ઉપયોગ અભિભમખુ થતો નથી.  કેમ કે સમ્યગ્દશ<ન થત ુ ંનથી? એમ પ્રશ્ન ઉઠે છે.
ક્યાથંી થાય? જે જે્ઞય છે એને તે જ્ઞાન મા{યુ ંઅને જે આત્મા છે એને ત ુ ંજાણતો નથી એને તો છોડ્ી
દી8ો. અને આમ આમ આમ (બહારનુ)ં ચોવીસે કલાક જાણ્યા કરે છે. આહાહા!

કહે છે કે  'પોતપોતાના તિવષયોમાં વ્યાપારપણાથી જેઓ તિવષયોને ખડં ખડં ગ્રહણ કરે છે’,
એટલે જ્ઞાન ખડં્ ખડં્ દેખાય છે. જ્ઞાન અખડં્ છે. એ જે્ઞયના સગંથી જ્ઞાન ખડં્ છે એમ એને ભાસે છે.
આહાહા! જ્ઞાન એકાકાર છે, જે્ઞયો અનેક છે. તો અનેક જે્ઞયોના સગંથી જ્ઞાનને પણ અનેકાકાર લાગે છે.
છે એકાકાર જ્ઞાન. એકાકાર જ્ઞાન છે તે અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન છે. અનેકાકાર જ્ઞાન તે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન છે, એનો
ધિનષે8 કર. આહાહા! જે્ઞયાકાર જ્ઞાનનો આધિવભા<વ કરે છે, આ જણાય છે, આ જણાય છે, આ જણાય છે,
આ જણાય છે, એમ કરીને એનુ ંજે સામા{યજ્ઞાન છે એનો ધિતરોભતૂ કરે છે એટલે આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થત ું
નથી.  અજ્ઞાન  પ્રગટ થાય  છે,  જે્ઞયના  સગેં.  આહાહા!  જે્ઞયલબુ્8  છે,  જે્ઞયમાં  આસhત છે.  જે્ઞયને
જાણવાની અભિભલાષા કરે છે ચોવીસે કલાક.

જેમ શાકનુ ં|ષ્ટાતં આપ્યુ,ં જેમ અનેક પ્રકારના શાક હોય એમા ંમીઠું નાખવામા ંઆવે તો આ
શાક ખારંુ છે, આ શાક ખારંુ છે. શાક ખારંુ છે કે મીઠંુ ખારંુ? મીઠાને શાકથી જુદંુ પાડ્ીને સ્વાદ લેતો
નથી. શાક દ્વારા પણ મીઠાનો સ્વાદ લ્યે છે. દૂ8ીમા ંનાખ્યુ ંહોય, કારેલામા ંનાખ્યુ ંહોય કારેલા, તોપણ
એ મીઠાનો સ્વાદ લ્યે છે, બ8ા જીવો. પણ એને એમ થાય છે કે આ શાકનો હુ ંસ્વાદ લઉં છું. શાક ખારંુ
છે, શાક ખારંુ નથી, મીઠંુ ખારંુ છે. પણ એ મીઠાને એના સગંથી જુએ છે, પણ એનાથી વ્યવચ્છેદ કરીને
મીઠાને એકલા મીઠાને જુએ તો મીઠંુ ખારંુ છે, શાક ખારંુ નથી. 

એમ જ્ઞાનને પરજે્ઞયથી જાણે છે તેથી મને આ જણાય છે,  એ જે્ઞયનો સબં8ં છોડ્ીને આ કહે
મને પર જણાત ુ ંનથી, જાણનાર જણાય છે. તે સમયે જે્ઞયાકારજ્ઞાનનો ધિતરોભાવ કરી સામા{યજ્ઞાનનો
આધિવભા<વ થશે અને પરમાત્માના દશ<ન થાય છે.  આત્માના અનભુવ ધિવના કોઈ દિક્રયા ગમે તેટલી
લાખ, કરોડ્ દિક્રયા કરે, શભુભાવ થાય. સ્વગ<મા ંદુઃખી થવા માટે જાય. દુઃખી થવા માટે (જાય) સ્વગ<માં
કાઈં સખુ નથી. સ્વગ<ના કે્ષત્રમા ંસખુ છે કે આત્માના કે્ષત્રમા ંસખુ છે? સ્વગ<મા ંજાયે તો ઠીક, સ્વગ<માં
જાયે તો (ઠીક)? આહાહા!

અરે! અરે! પરકે્ષત્રની ભાવના કરે છે, સ્વકે્ષત્રને ભલૂી જાય છે. સ્વકે્ષત્રમા ંપરકે્ષત્રની નાક્તિસ્ત છે.
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ત્યાં જશે  તો પણ સ્વગ<ના કે્ષત્રની આ કે્ષત્રમાં નાક્તિસ્ત.  અત્યારે અહીંયા છે ત્યારે  આ કે્ષત્રની પણ
(નાક્તિસ્ત). |વ્યમાં |વ્ય ભિભન્ન, |વ્ય, કે્ષત્ર, કાળ, ભાવ સ્વચતષુ્ટય તદ્દન નાક્તિસ્તરૂપે છે. આહાહા! એની
વાત તો દૂર રહો પણ અહીંયા તો અંદરની ભાવેન્દ્રિ{|ય પ્રગટ થાય છે એને જીતવાની વાત છે.  એ
ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી જિજતાય રહ્યો છે,  અજ્ઞાન થઈ ગયુ ંછે.  હવે ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને છેદો તો આત્મભાન થાય.
આહાહા! બે પ્રકાર છે. એક રાગને જીતવાનો અને એક ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને જીતવાનો. ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને જિજતતા
મોહ જિજતાય જાય છે. 

ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી  જ  મોહની  ઉત્પધિત્ત  થાય  છે.  ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી  જ  મમતા  પ્રગટ  થાય  છે.
ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને જીતીને જ્યાં આત્માનુ ંભાન થયુ ંત્યાં મોહનો ક્ષય થઈ જાય છે. આહાહા!  થોડ્ોક રાગ
રહ ેછે એ પછી સ્વરૂપમા ંલીન થઈને ક્ષય પામે છે. ભાવે{|ીય 'પોતપોતાના તિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી
જેઓ તિવષયોને ખડં ખડં ગ્રહણ કરે છે (અથા6ત જ્ઞાનને ખડં ખડંરૂપ જણાવે છે)’, જે્ઞયના સગંવાળંુ જે
જ્ઞાન છે એ ખડં્જ્ઞાન છે,  અખડં્જ્ઞાન નથી. 'એવી ભાવેન્દ્રીયોને’,  એવી ભાવે{|ીયને,  પાચં ઇન્દ્રિ{|યન,ે
ઉઘાડ્ને  'પ્રતીતિતમાં આવતા’ં,  શ્રદ્ધામાં આવતા,ં  આહાહા!  જોયુ,ં  શ્રદ્ધામાં આત્મા આવે છે અત્યારે આ
કાળમા,ં શ્રદ્ધાનો ધિવષય છે આત્મા તેથી આત્માની શ્રદ્ધા થાય છે. શ્રદ્ધાનો ધિવષય ધિવદ્યમાન છે, તેથી શ્રદ્ધા
પ્રગટ (થાય છે). શ્રદ્ધાનો ધિવષય ધિવદ્યમાન ન હોય તો કોઈને સમ્યગ્દશ<ન થાય નહીં.

હમણાં સોનગઢ ગયો હુ,ં  ત્યાં એક ભાઈએ પ્રશ્ન કય�,  મમુકુ્ષ ુ ભાઈએ.  કે આ એક ભક્તિhતના,
તાજિત્વક ત્યા ંગયા હશે ભજનમા,ં કેસેટ તો આજે એકદમ ફરે છે ને? એ આ ભજનમા ંકહ,ે શ્રેણી માડં્શે
કે માડં્ી,  માડં્શે કે માડં્ી,  શ્રેણી આવશે,  એ શ્રેણીની વાત કેમ કરે છે? એ શ્રેણી તો અત્યારે છે નહીં.
બરાબર છે. શ્રેણી અત્યારે નથી, વાત સાચી છે. પણ શ્રેણીનુ ંકારણ આચાય< ભગવાનને હાથમા ંઆવી
ગયુ ંછે.  આચાય< ભગવાનને શ્રેણીનુ ંકારણ હાથમાં આવી ગયું છે,  એટલે શ્રેણી આવશે આવશે ને
આવશે. પછી દાખલો આપ્યો એનો. હજી એનો દાખલો આપે ત્યારે સમજાય ન?ે

શ્રેણીનુ ંકારણ શુ ંએ પણ ખબર નહીં. આહાહા! કે જો ભાઈ સમ્યગ્દશ<ન નથી પ્રગટ થયુ,ં કાઈં
નહીં. સમ્યગ્દશ<ન તો થવા કાળે થશે, એની કાઈં ભિચંતા નહીં. પણ સમ્યગ્દશ<નનો ધિવષય ધિવદ્યમાન છે
કે નહીં? એ સમ્યગ્દશ<નનો ધિવષય જેને ખ્યાલમાં આવી ગયો એને સમ્યગ્દશ<ન પ્રગટ થાય થાય ને
થાય જ. એમ શ્રેણી કોને કહવેાય એનુ ંજ્ઞાન થઈ જાય છે. શ્રેણી આવતી નથી. શ્રેણીનુ ંકારણ આવી
જાય છે અહીંયા, (અંદરમા)ં.  શ્રેણી કેમ થાય પ્રગટ? શ્રેણી થવા પહલેા શ્રેણીનુ ંજ્ઞાન થઈ જાય છે.
શ્રેણી તો એના કાળે (આવશે) પણ કારણને સેવતા શ્રેણી આવે આવે ને આવે જ. 

એ પાચં ગાથા છે પરમાથ< પ્રધિતક્રમણની, ધિનયમસારમા.ં એ 'રતન' એની ઉપમા આપી. આખા
ધિનયમસારમાં ક્યાયં  'રતન'  શબ્દ ન વાપય�.  ત્યારે આત્મા પોતે,  કંુદકંુદભગવાન કહે છે કે હું મારી
ભાવના માટે આ શાસ્ત્રની રચના કરંુ છુ.ં  એ કહે છે કે હું આ ચૌદ ગણુસ્થાન,  માગ<ણાસ્થાન,  આ
શદુ્ધોપયોગ પ્રગટ થાય છે ને મને,  શદુ્ધોપયોગ પ્રગટ મને થાય છે, હોં!  અને આનદં પણ પ્રગટ છે.
પણ એ શદુ્ધોપયોગનો હું  કતા<  નથી,  કારધિયતા  નથી,  કારણ નથી ને  અનમુોદક નથી.  પણ પ્રભુ
કતા<બદુ્ધિદ્ધ તો ચોથા ગણુસ્થાને ગઈ,  અને હજી કતા<  નથી પદિરણામનો એમ શ માટે કહો છો?  કે એ
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ઉપચારથી જે કતા< આવે છે મારા ઉપર, એ મને ખટકે છે. એટલે અત્યારથી હુ ંધિનષે8 કરંુ છુ,ં તો ફટ
શ્રેણી મને આવી જાશે અને મોક્ષ થઈ જશે. અત્યારથી હુ ંધિનષે8 કરતો જાવ છુ.ં આહાહા! અને બીજાને
હુ ંધિશખડ્ાવુ ંછુ,ં કે જો આ રીતે શ્રેણી આવે છે. 

સમ્યગ્દશ<ન તો સા8ારણ છે. શ્રેણીમાં તો અનતંો પરુુષાથ< છે. ચાદિરત્ર, આહાહા! ભલે અત્યારે
શ્રેણી નથી આવી પણ શ્રેણીનુ ંકારણ મારી પાસે આવી ગયુ ંછે.  કે ઉપચારથી જે ધિનમ<ળ પયા<યનો
આત્મા કતા< છે એમ જે અમારા ઉપર આકે્ષપ આવે છે, આરોપ આવે છે, ઉપચાર આવે છે એ અમને
ખટકે છે.  આહાહા! કેમકે અમે તો અકારક, અવેદક છીએ. અને અમે અમને કહીએ કતા< એ ખટકે છે
માટે અમે કતા<બદુ્ધિદ્ધ તો ગઈ હતી પણ કતા<નો ઉપચાર અત્યારે ધિનષે8 કરીએ છીએ. અલ્પકાળમા ંશ્રેણી
આવશે. કારણ જેને હાથમા ંઆવ્યુ ંને કારણ સેવે ને કાય< થાય થાય ને થાય જ. 

એમ સમ્યગ્દશ<ન  ભલે  ન  હોય  પણ સમ્યગ્દશ<નના  કારણને  જે સેવે  છે  યથાથ<પણે  એને
સમ્યગ્દશ<ન થાય થાય ને થાય જ.  આહાહા!  કારણની ધિવપરીતતા હોય તો સમ્યગ્દશ<ન  (ન થાય).
જીવતત્ત્વનુ ંજેવ ુસ્વરૂપ છે એવુ ંન જાણતા અ{યથા જો જાણશે તો મોટી પાયાની ભલૂ છે. જીવની ભલૂ
તો નવતત્ત્વની ભલૂ અને જીવનુ ંયથાથ< ભાન ને જ્ઞાન થયુ ંતો નવતત્ત્વ પણ સાચા છે.

એમ અહીંયા કહે છે કે પ્રભ!ુ એક વાર આત્માની વાત તો સાભંળ. કે આ ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એ તારા
પદિરણામ નથી.  એ જે્ઞયના સગેં થાય છે માટે  એ જે્ઞય છે.  હયેરૂપ જે્ઞય છે.  આહાહા!  એનાથી તો
ભેદજ્ઞાન  કરવાનું  છે.  એનાથી  અધિ8ક  નામ  જુદો  આત્મા  છે.  જે  જાણવાની  દિક્રયા  થાય  છે  ને
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનમા ંએનાથી આત્મા જુદો અધિ8ક, અધિ8ક એટલે જુદો એવા આત્માને ત ુ ંજાણ. એ કહ ેછે હવે.

'એવી  ભાવેન્દ્રીયોને,  પ્રતીતિતમા’ં,  આહાહા!  શ્રદ્ધામા,ં  એ શ્રદ્ધાના  ધિવષયને  એ ધિવકલ્પમાં  તો
શ્રદ્ધામાં સ્થાપ.  એ તારી ધિવકલ્પની ભધૂિમકામાં ભાવમન દ્વારા પણ શ્રદ્ધા પ્રગટ થવા પહલેા શ્રદ્ધાના
ધિવષયને સ્થાપી દે ને, શ્રદ્ધા આવી સમજો. શ્રદ્ધા આવી સમજો. આટા મારે છે થોડ્ી વારમા ંશ્રદ્ધા પ્રગટ
થાય છે. શ્રદ્ધાનો ધિવષય જેને આવ્યો હાથમા ંએને સમ્યગ્દશ<ન થયા ધિવના રહતે ુ ંનથી. એના ધિવષયની
ભલૂ છે એટલે સમ્યગ્દશ<ન પ્રગટ ન થાય. ધ્યેયની ભલૂ છે માટે ધ્યાન પ્રગટ થત ુ ં(નથી). ધ્યેયની
ભલૂ છે માટે 8મ<ધ્યાન પ્રગટ થત ુ ંનથી. જેને ધ્યેય લક્ષમાં આવી ગયુ ંયથાથ<પણે, સવ<જ્ઞ ભગવાને
કહ્યુ,ં  વીતરાગ દેવાધિ8દેવે કહ્યુ,ં  સતંોએ અનભુવીને કહ્યું કે આ 8મ<ધ્યાનનો અને આ શhુલધ્યાનનો
ધિવષય છે એને ધિવષય હાથમાં આવતાં થોડ્ા કાળમાં  'ભિચરમ અભિચરમ'  આહાહા!  વ8ારેમાં વ8ારે છ
મદિહનામાં સમ્યગ્દશ<ન થાય. વ8ારેમાં વ8ારે, જો હાથમાં જીવ તત્વ આવે તો. પણ જીવની અ{યથા
પ્રતીધિત હોય તો લાખ અને કરોડ્ ઉપાય કરે, સમ્યગ્દશ<ન ને અનભુવ ન થાય. ધ્યેયની ભલેૂ ધ્યાનની
ભલૂ છે.

ધ્યાન તો બ8ા કરવા બેસે છે. પણ ધ્યેય શુ ંએની કાઈં ખબર હોતી નથી. આહાહા! ધ્યેય કોને
કહવેાય?  આત્માનું સ્વરૂપ શુ?ં  કે રાગને કરે તે  આત્મા,  કમ<ને  બા8ંે  તે  આત્મા,  કમ<ના બ8ંવાળો
આત્મા,  દેહના સયંોગવાળો આત્મા,  આહાહા!  પરને જાણે તે આત્મા,  રાગને કરે તે આત્મા,  દુઃખને
ભોગવે તે (આત્મા). એ આત્માનુ ંસ્વરૂપ જ નથી. આત્માએ અનાદિદઅનતં આજ સ8ુી દુઃખને ભોગવ્યું
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નથી. તે આત્મ તત્વ છે. અકારક અને અવેદક છે. સામા{ય તત્ત્વ દુઃખને ભોગવે નહીં. અને ભોગવે તે
બીજો, જાણે તે જુદો. આહાહા! જીવતત્ત્વની ભલેૂ ભલૂ રહી ગઈ છે. આહાહા!

પ્રથમમા ંપ્રથમ ત ુ ંજીવને જાણ. આવે છે ને? રાતના આવ્યુ ંહત ુ ંને? આહાહા! એ જીવરાજાને
જાણ ત ુ ંપહલેા. નવતત્ત્વને જાણતા પદંિડ્ત થાય અને જીવને જાણતા જ્ઞાની થાય. આહાહા! પણ એની
બદુ્ધિદ્ધ બહારમાં રોકાણી છે.  આને જાણું છુ,ં  આને જાણું છુ,ં  આને જાણું છુ,ં  આને જાણું છુ.ં  ખડં્ ખડં્
ભાવે{|ીય  પ્રગટ  થાય  છે  અને  આત્માનું અદિહત  થાય  છે.  અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાનનો  ઘાત  કરે  છે.  જેમ
ધિવતરાગભાવનો ઘાત રાગથી થાય એમ ભાવે{|ીય અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને પ્રગટ થવા દેતી નથી.  એમાં
અહમપણું કયુJ છે,  ઉઘાડ્માં અહમપણુ.ં  આહાહા!  થોડ્ાક શ્લોક આવડ્ી ગયા,  થોડુકં સસં્કૃત આવડ્ી
ગયુ,ં થોડ્ીક ગાથા મોઢે, તત્ત્વનો વાચાળ થઈ ગયો. આહાહા! એમા ંકામ થાશે નહીં, આહાહા!

'પ્રતીતિતમાં આવતા’ં,  શ્રદ્ધામાં આવતા,ં  ધિવશ્વાસમાં આવતાં  'અખડં’, ઓલા ખડં્ જ્ઞાન હતી ને.
ઈન્દ્રિ{|ય-જ્ઞાનને ખડં્જ્ઞાન કહ્યુ ંહત ુ ંએની સામે અખડં્. ખડં્જ્ઞાન એની સામે અખડં્, ભેદની સામે અભેદ.
'અખડં એક’, ઓલી પાચં ઇન્દ્રિ{|ય હતી એની સામે એક આત્મા, આત્મા એક છે. ઇન્દ્રિ{|યો પાચં છે અને
આત્મા  (એક),  આહાહા!  અરે!  શદુ્ધાત્માને  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન  અડ્તું નથી.  રાગ  તો  અડ્તો  નથી  પણ
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન  પણ,  ભગવાન-આત્માને  સ્પશ<  કરત ું નથી.  આહાહા!  બહાર  લોટે  છે  એ ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન.
અંદરમાં પ્રવેશ થતો નથી.  શદુ્ધાત્મામાં પ્રવેશ નથી.  આહાહા!  બહારમાં છે.  બહારમાં તો બધુ ંછે.  છ
|વ્ય છે,  લોકાલોક છે,  કોણ ના પાડે્ છે? છે.  પણ એની અક્તિસ્ત પણ મારામાં (નાક્તિસ્ત).  ભાવે{|ીયની
અક્તિસ્ત પણ મારામા ં(નાક્તિસ્ત). એવી મારી અક્તિસ્ત. એનો અનભુવ થાય તો મસ્તી થાય.

'અખડં એક ચૈતન્યશક્તિOતપણા વડે' એટલે એના અવલબંન વડે્ જે એક અખડં્ શદુ્ધાત્મા અંદર
ભિબરાજમાન છે, ભાવે{|ીયથી ભિભન્ન, ઉઘાડ્થી ભિભન્ન, વત<માન જે ઉઘાડ્ છે ને આંખનો, કાનનો એનાથી
આત્મા  જુદો  છે.  આહાહા!  એ ઉઘાડ્થી,  ભાવે{|ીયથી  આત્મા  અનભુવમાં ન આવે.  એનાથી  ભિભન્ન
પોતાનો જે અખડં્ ચૈત{યપ્રકાશ જે પ ૂજં એનુ ંઅવલબંન લેતાં એક નવુ ંજાત્યાતંરજ્ઞાન પ્રગટ થાય,
અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન. જાધિત જુદી, ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી જાધિત જુદી છે. ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન કમ<ચેતના છે. નવુ ંજ્ઞાન પ્રગટ
થાય તેમા ંઆત્માનો અનભુવ થાય તેને જ્ઞાનચેતના કહવેામા ંઆવે છે. આહાહા!

'અખડં એક ચૈતન્યશક્તિOતપણા વડે સવ6થા પોતાથી જુદી જાણી’. આ ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન સવ<થા ભિભન્ન?
સવ<થા કહો તો એકાતં થઈ જાશે.  આહાહા!  એમ અજ્ઞાની રાડ્ો પાડે્ છે.  એ તો પાડે્ અનતંકાળથી.
આહાહા! આ તકરાર તો આજની નથી આ તકરાર તો ચાલવાની છે. કેમકે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બે તો
રહવેાના છે. હેં? બે તો રહે જ. તો એક કાઇંક કહે ને બીજો કાઇંક કહે. આહાહા! એ બે ને તો ધિવરુદ્ધ છે
ને? બેનો એક મત ન હોય, બેના ંમત જુદા છે. આહાહા! તો ધિવરો8 કરે તો ભલે કરો. સવ<થા ભિભન્ન છે.
સવ<થા અભિભન્ન માની છે.  ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને જ્ઞાન મા{યુ ંછે અને આત્માથી અન{ય મા{યુ ંછે.  આત્માથી
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન અ{ય છે, એને બદલે અન{ય મા{યુ ંછે, સવ<થા, હોં!

કેમકે  અજ્ઞાની  પાસે  કથભંિચત  ન  હોય.  શું  કહ્યુ?ં  અજ્ઞાનીને  સ્યાદ્વાદનો  જ{મ  થયો  નથી.
અનભુવજ્ઞાનમા ંસ્યાદ્વાદનો જ{મ થાય. ત્યારે આચાય< ભગવાન કહે છે કે તે સવ<થા અભિભન્ન માની છે
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ને, તો હુ ંકહુ ંછુ ંસવ<થા ભિભન્ન. કહ ેસાહબે! સવ<થા ભિભન્ન કહશેો તો પછી સ્યાદ્વાદનુ ંશુ ંથશે? કે સ્યાદ્વાદનો
જ{મ થઈ જાશે.  હેં?  સવ<થા ભિભન્નમાં સ્યાદ્વાદનો જ{મ?  હા.  સ્યાદ્વાદ આવશે કે નહીં?  કે હા,  હમણાં
આવશે. જો ત ુ,ં હુ ંબેઠો છુ.ં સવ<થા ભિભન્ન પાડ્ીને ત ુ ંઅંદરમા ંજો, અનભુવ કર, પછી અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાનથી
આત્મા સવ<થા ભિભન્ન નહીં કથભંિચત ભિભન્ન અને અભિભન્ન એવો સ્યાદ્વાદનો જ{મ થશે. અને ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન તો
સવ<થા ભિભન્ન લાગે છે.  એમાં કાઈં કથભંિચત લાગુ પડ્ત ુ ંનથી.  રાગથી કથભંિચત ભિભન્ન-અભિભન્ન ન હોય.
વીતરાગ ભાવથી કથભંિચત ભિભન્ન ને કથભંિચત અભિભન્ન પણ ક્યારે? કે સવ<થા ભિભન્ન પાડે્ ત્યારે.  સવ<થા
ભિભન્નમાં |ન્દ્રિષ્ટ ધિનમ<ળ થાય છે એની સાથે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તે કથભંિચતને જાણી લ્યે છે.  કથભંિચત
ભિભન્ન-અભિભન્ન જાણે છે જ્ઞાનને. આહાહા! 

શ્રદ્ધા કથભંિચતને સ્વીકારતી નથી. શ્રદ્ધા કથભંિચતને સ્વીકારતી નથી અને આત્મજ્ઞાન કથભંિચતને
જાણ્યા ધિવના રહતે ુ ંનથી. એટલે |ન્દ્રિષ્ટનો પણ દોષ નહીં ને જ્ઞાનનો પણ દોષ નહીં. ધિનદ�ષ કથન છે.
સવ<થા ભિભન્ન ચમત્કારી શબ્દ છે. આ વા8ંો બસ, હે સાહબે, તમે સવ<થા ન કહો. નહીંતર એકાતં થઈ
જશે, સ્વચ્છદંી થઈ જાશે લોકો. 

(મમુકુ્ષ:ુ-ધિમથ્યાત્વ ભાગી જશે)
ઉત્તર:-  હેં?  ધિમથ્યાત્વ ભાગી જશે.  ભલે લાભ થશે.  આ કાઈં  સોનગઢના સતંે  શબ્દ નથી

લખ્યો,શબ્દ. આ તો ૨૦૦૦ વષ< પહલેા મધુિનરાજનુ ંકથન છે. સવ<થા શબ્દ એ સસં્કૃતમા ંછે. છે કે નહીં
સસં્કૃતમા?ં જોઈ લ્યો ને. આહાહા! આ પદંિડ્ત બેઠા, સસં્કૃતમા ંછે કે નહીં સવ<થા, ભૈયા! છે, છે. લ્યો! છે
સવ<થા શબ્દ. 

અરે પ્રભ!ુ ભાઈ! જ્યા ંસ8ુી સવ<થા ભિભન્નનુ ંશ્રદ્ધાન નહીં થાય ત્યા ંસ8ુી શ્રદ્ધાન ઉદય નહીં થાય.
શ્રદ્ધાન ઉદય થતા ંજ્ઞાનમા ંઆત્માનો અનભુવ થાય એ જ્ઞાનમા ંબે પડ્ખા ંજેમ છે તેમ કથભંિચત ભિભન્ન
અભિભન્નનુ ંએને જ્ઞાન થયા ધિવના રહતે ુ ંનથી.  સવ<થા ભિભન્નનુ ંફળ કથભંિચત છે.  સવ<થા ભિભન્ન એનુ ંફળ
કથભંિચત છે.  આત્મામાં સ્યાદ્વાદનો અભાવ છે,  |ન્દ્રિષ્ટમાં પણ સ્યાદ્વાદનો અભાવ છે,  |ન્દ્રિષ્ટના ધિવષયમાં
પણ સ્યાદ્વાદનો અભાવ છે અને આત્મજ્ઞાનમાં સ્યાદ્વાદનો સદભાવ છે.  આહાહા!  અનેકાતં!  અનેકાતં!
સ્યાદ્વાદ!  ભઈ!  સ્યાદ્વાદ પહલેા સ્યાદ્વાદ આત્મામાં નથી એવા આત્માનુ ંલક્ષ કર તો તને આત્મજ્ઞાન
પ્રગટ થશે એ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયેલુ ંધિનમ<ળ પયા<યથી આત્મા કથભંિચત ભિભન્ન ને અભિભન્ન એમ જ્ઞાન
જાણશે. શ્રદ્ધા સવ<થા ભિભન્ન જાણશે અને જ્ઞાન કથભંિચત ભિભન્ન-અભિભન્ન જાણી લેશે.

શ્રદ્ધા તો એ વખતે, જ્ઞાન કહ ેછે કે, જ્ઞાન શ્રદ્ધાને (કહ ેછે) કે કથભંિચતમા ંઆવને ત ુ.ં આહાહા! જો
મારંુ નામ સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને સમ્યગ્જ્ઞાન બોલે છે કથભંિચત ભિભન્ન-અભિભન્ન,  તો ત ુ ંપણ ભિભન્ન-અભિભન્ન
કથભંિચત લે ને? તને શુ ંવા8ંો? હુ ંપણ સમ્યગ્જ્ઞાન અને ત ુ ંપણ સમ્યગ્જ્ઞાન. કે જો હુ ંકથભંિચત અભિભન્ન
કહું તો હું મરી જઈશ. અને મારંુ મોત થશે તો તારંુ પણ મોત (થશે). તો સમ્યગ્જ્ઞાન તારંુ નહીં રહ.ે
માટે ત ુ ંતારા સ્થાનમા ંને હુ ંમારા સ્થાનમા.ં રહવેા દયો બેય બેયના સ્થાનમા.ં બેયનો ધિવષય જેમ છે
તેમ, આપણે સપંીને સાથે રહવે ુ ંછે. અંદર તકરાર કરવી નથી. આહાહા! 

અંદરની રમત, આહાહા! જ્ઞાનીઓની રમત તો જ્ઞાનીઓ જાણે છે. પણ આ સવ<થા લખ્યુ ંઅંદર.
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આ ખટકે. સવ<થા નહીં, બસ. અરે! ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને સવ<થા ભિભન્ન કહ્યુ ંતો તારા રાગની વાત તો એ તો
જડ્ અને અચેતન પ્રધિસદ્ધ છે. આં8ળંુ છે. આહાહા! રાગ તો આં8ળો છે. જડ્-અચેતન, એ તો સવ<થા
ભિભન્ન છે.  અહીંયા તો કહે રાગને જાણનારંુ જે જ્ઞાન ઊભુ ંથાય,  દુઃખને જાણનારંુ જ્ઞાન,  આહાહા!  જે
જ્ઞાનમા ંદુઃખ જણાય એ જ્ઞાન આત્માથી ભિભન્ન છે સવ<થા. જે જ્ઞાનમા ંઆત્મા જણાય એ કથભંિચત ભિભન્ન-
અભિભન્નમાં લે.  આહાહા!  આ સવ<થામાં મોટો વા8ંો આવે છે,  આહાહા!  અજ્ઞાનીને.  અને જે ધિનકટ ભધિવ
હોય એને અમતૃ જેવ ુલાગે છે. ધિનકટ ભધિવ હોય એને અમતૃ જેવ ુલાગે છે. 

'સવ6થા  પોતાથી જુદી  જાણી’. આહાહા!  ચૈત{યશક્તિhત અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાનમય ભગવાનઆત્મા જે
જ્ઞાયક છે એનું અવલબંન લેતા અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે,  એ અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાને  જ્ઞાયકને  અને
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને ભિભન્ન પાડ્ી દી8ા.  પ્રજ્ઞાછીણી વડે્ ભેદજ્ઞાન થઈ ગયુ.ં  અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાને જ્ઞાયકને  પ્રધિસદ્ધ
કય� કે આ હુ ંછું, ત્યા ંઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એ મારંુ નહીં. મમતા છૂટી ગઈ. ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન રહી ગઈ અને મમતા
છૂટી જાય છે.  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનનો અભાવ નહીં થાય ઘડ્ીકમા.ં  એ તો કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે થાય.  પણ
મારાપણાની બદુ્ધિદ્ધ છૂટી જાય છે એમાથંી. બસ. 'એને પોતાથી જુદી જાણી. એ ભાવેન્દ્રીયોનુ ંજીતવુ ંથયુ’ં.

બે  બોલ  થયા  હવે  ત્રીજો  બોલ.  ભાવે{|ીયનો  ધિવષય  'ગ્રાહ્યગ્રાહકલક્ષણવાળા  સબંધંની
તિનકટતાને  લીધે’, આહાહા!  ગ્રાહ્ય એટલે જે્ઞયો  પરપદાથ<.  ગ્રાહક એટલે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન.  ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને
ગ્રાહક જાણનાર.  ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન જાણનાર અને  જે્ઞયો  જણાય એમા.ં  'ગ્રાહ્યગ્રાહકલક્ષણવાળા  સબંધંની
તિનકટતાને લીધે’, જે્ઞય અને ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન, ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનનો જે ધિવષય, ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાનનો ધિવષય ને જે્ઞય એની
બેયની ધિનકટતા છે.  આત્માથી તો ભિભન્ન છે. આત્માની સાથે ધિનકટતા નથી, જે્ઞયની અને ભાવે{|ીયની
કોઇની, પણ ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એનો જે ધિવષય એની ધિનકટતાને લી8ે 'જેઓ પોતાના સવેંદન (જ્ઞાન) સાથે
પરસ્પર એક જેવા થઈ ગયેલા દેખાય છે’, ઇંદિ|યજ્ઞાનમાં જ્યાં આમ રસ ચાખ્યો,  ત્યાં રસ અને
ભાવે{|ીય જાણે એકાકાર એક વસ્ત ુછે એમ એને ભાસે છે. ભ્રાધંિત થઈ જાય છે. 

અધિત 'તિનકટતાને લીધે' જાણીને 'જેઓ પોતાના સવેંદન' એટલે અનભુવ સાથે અનભુવ એટલે
જ્ઞાન જાણવાનુ ંભાવે{|ીય. વેદન આનદં નહીં. 'પરસ્પર એક જેવા થઈ ગયેલા દેખાય છે’.

રસ-ઇન્દ્રિ{|ય રસ-રસને્દ્રિ{|ય એ બેય એક જેવ ુલાગે છે. આહાહા! મને, આ ખાટો રસ મેં જાણ્યો.
મને ખાટો લાગે છે,  મને ખાટો લાગે છે,  મને તીખો રસ લાગે છે.  મને એટલે કોણ?  ભાવે{|ીયમાં
મેંપણાની બદુ્ધિદ્ધ કરી. આહાહા! 'એક જેવા થઈ ગયેલા દેખાય છે એવા, ભાવેન્દ્રીયો વડે’, જુઓ! ખલુાસો
કરે છે. 'ભાવેન્દ્રીયો વડે ગ્રહવામાં આવતા’,  અરે!  ભાવે{|ીય પરને જાણે છે,  હોં!  એ અતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન
પરને જાણતુ ંનથી પ્રભ!ુ કઠીન વાત છે શુ ંકરીએ? 

  શાસ્ત્રમાં છે બધુ,ં દસ ગાથા છે આખી.  કંુદકંુદઆચાય< ભગવાન કહે છે,  કે ભાવે{|ીય પરને
ગ્રહણ કરે છે. આહાહા! આત્મા પરને શબ્દને ગ્રહણ કરતો નથી. દસ ગાથા છે દસ. આહાહા! શુ ંકહ્યું
આ? ભાવે{|ીય છે, શ્રોતઇન્દ્રિ{|ય શબ્દને જાણે છે, આત્મા શબ્દને જાણતો નથી. રસને્દ્રિ{|ય ખાટા મીઠાને
જાણે છે, આત્મા ખાટા-મીઠા પદાથ<ને જાણતો નથી. તો સ્વ-પરપ્રકાશકનુ ંશુ ંથશે? કે સ્વ-પરપ્રકાશક
જે અજ્ઞાન છે એનો અસ્ત થશે અને સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જશે તને. નકુસાન કાઈં થવાનુ ંનથી.
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પછી સ્વ-પરપ્રકાશક? તો સ્વ-પરપ્રકાશકમાં શુ ંછે? કે આ એ સ્વ ને આ બધ ુપર, એમ નથી. સ્વ-
પરપ્રકાશક એક ધિનશ્ચય પ્રગટ થાય છે.  જ્ઞાન તે સ્વ અને અતીન્દ્રિ{|ય આનદં પ્રગટ થયો તે પર. એ
સ્વ-પરપ્રકાશક ધિનશ્ચય પ્રગટ થાય એને સ્વ-પરપ્રકાશકનો વ્યવહાર લાગ ુપડે્. વાત ઘણી ઝીણી છે.
(એક) ભાઈને જાણવાની જિજજ્ઞાસા બહુ થઈ ગઈ કે આ શુ ંછે?  આહાહા!  ક્યારેક વડ્નગર  આવજો.
આપણે આ ધિવષય, પછૂજો મને જરા, આ ધિવષય લઈ લેશુ.ં ધિવષય સમજવા જેવો છે. 

સ્વપ્રકાશક,  ધિનશ્ચય સ્વ-પરપ્રકાશક અને વ્યવહાર સ્વ-પરપ્રકાશક એ ત્રણ જ્ઞાનીને છે.  અને
એક ચોથુ ંસ્વ-પરપ્રકાશક અજ્ઞાની પાસે (પણ ) છે. ચોથુ ંસ્વ-પરપ્રકાશક અજ્ઞાની પાસે પણ છે. પણ
અત્યારે આ ધિવષય આપણે ચાલે છે, ડે્પોભિઝટ રાખવુ.ં સમજવા જેવ ુછે. 

'પરસ્પર એક જેવા થઈ ગયેલા દેખાય છે એવા,  ભાવેન્દ્રીયો વડે ગ્રહવામાં આવતા’, જુઓ!
ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકનો ખલુાસો કય�. ભાવે{|ીય છે તે જાણનાર છે અને ઓલા |વ્યો જણાય છે બ8ા. આવતા
જે ઇન્દ્રિ{|યોના ધિવષયભતૂ સ્પશા<દિદ પદાથ�,  આહાહા!  ઇન્દ્રિ{|ય-જ્ઞાન પરને જાણે છે પ્રભ!ુ  હોં!  આહાહા!
શબ્દને શ્રોતઇન્દ્રિ{|ય જાણે છે, ચક્ષઇુન્દ્રિ{|ય રૂપને જાણે છે, ઘ્રાણઇન્દ્રિ{|ય દુગJ8 ને સગુ8ંને જાણે છે, આત્મા
નહીં. આહાહા! 

આત્મા તો આત્માને જાણે છે. આત્મા તો આત્માને જાણે છે અને ભાવે{|ીય પરને જાણે છે. બસ
પરૂી થઈ ગઈ વાત. આ બ8ી ગાથાઓમા ંછે, દસ ગાથા છે એની સમયસારમા.ં શબ્દો છે ચોખ્ખા. કઈ
ગાથા છે, ૩૭૩ થી ૩૮૨ સ8ુી. લાવોને સમયસાર, લાવોને.

 (મમુકુ્ષ:ુ- એ સમયસાર જ છે)
ઉત્તર:- હા, આ સમયસાર જ છે. હા, એ બરાબર. ૩૭૩ થી ૩૮૨. આહાહા! આ સમયસાર પરંુૂ

થવા આવ્યુનંે ત્યારે આચાય< ભગવાને કહ્યુ ંલાવ જે હોય તે હુ ંકહી દઉં. સમજનારા કોઈક તો ધિવરલા
નીકળશે.  ભલે ઝાઝા ન નીકળે તો કાઈં નહીં,  થોડ્ા,  પણ એનુ ંતો કામ થશે.  સત્ય વાત કહી દઉં.
આહાહા! 

(મમુકુ્ષ:ુ- સખં્યાની શુ ંજરૂર?)
 ઉત્તર:- હેં, સખં્યાની શુ ંજરૂર? હ.ં. આવી ગયુ.ં આહાહા! જુઓ! દસ ગાથા છે.

રે! પદુગલો બહતુિવધ તિનંદા-સ્તતુિતવચનરૂપ પરિરણમે,
તેને સણુી, 'મજુને કહ્યુ'ં ગણી, રોષ તોષ જીવો કરે. ૩૭૩ 
પદુગલદરવ શબ્દત્વપરિરણત, તેહનો ગણુ અન્ય છે,
તો નવ કહ્યુ ંકંઈપણ તને, હ ેઅબધુ! રોષ ત ુ ંકયમ કરે? ૩૭૪ 

શભુ કે અશભુ જે શબ્દ, એ શબ્દને કોણ જાણે છે? આત્મા જાણે છે કે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન જાણે છે?
આહાહા!  મળૂ વાત છે,  મળૂ વાત.  હું શબ્દને સાભંળંુ છુ,ં  |ન્દ્રિષ્ટ ધિવપરીત છે.  હું શબ્દને જાણતો પણ
નથી,  હું  તો  જાણનારને  જાણું છું.  એમ કરીને  અંદર વહ્યો  જા ને  એકવાર,  થોડ્ીક વાર તો  જા.
એરકંદિડ્શન છે અંદર.
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શભુ કે અશભુ જે શબ્દ તે 'ત ુ ંસણુ મને' ન તને કહ,ે 
ને જીવ પણ ગ્રહવા ન જાયે કણ6ગોચર શબ્દને;  ૩૭૫.

જીવ એને જાણવા જતો નથી. હવે એ ગાથાનો અથ< કરીએ આપણે, અથ<.
ત્રીજી ગાથા. શભુ કે અશભુ શબ્દ તને એમ નથી કહતેો કે 'ત ુ ંમને સાભંળ', આ શબ્દ જે નીકળે

છે ને તે આપણને એમ કહતેો નથી કે,  શબ્દ એમ કહતેો નથી કે ત ુ ંમને સાભંળ,  એક વાત.  શબ્દ
કહતેો નથી કે ત ુ ંમને સાભંળ, એક વાત, ત્યાથંી. હવે બીજી અહીંથી વાત કરે છે. અને આત્મા પણ,
આત્મા પણ પોતાના સ્થાનથી છૂટીને  શ્રોતેન્દ્રિન્દ્રયના તિવષયમાં  આવેલા શબ્દને જાણવા જતો નથી.
આહાહા! એક વાર તો હુ ંજાણતો નથી એ શબ્દને લે તો ખરો. તો ઇન્દ્રિ{|ય-જ્ઞાનનો વ્યાપાર બ8ં થઈ
જશે અને નવુ ંઅતીન્દ્રિ{|યજ્ઞાન આત્મા જાણનાર જણાય છે,  જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાત ું
નથી.  પરને હું સાભંળતો નથી,  પરને હું જાણતો નથી,  પરને હું સ ૂઘંતો નથી,  પરને હું સ્પશ< કરતો
નથી. 

જાણનાર જણાય છે ત્યારે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન ક્ષણમાત્ર, થોડ્ો ટાઇમ રોકાય જશે અને નવુ ંજ્ઞાન પ્રગટ
થશે એમાં આત્માનો અનભુવ થશે પછી સધિવકલ્પ દશા આવશે.  ત્યારે શબ્દને ને શબ્દને જાણનારંુ
ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન એ બેયને જ્ઞાનથી ભિભન્ન જાણશે. એ જ્ઞાનમા ંભિભન્નપણે જણાયા કરશે. અભિભન્નપણે હવે નહીં
જણાય. એકત્વ નહીં થાય, ધિવભhતરૂપ પદિરણમન ચાલ ુથઈ જશે. આહાહા!

શભુ કે અશભુ શબ્દ તને એમ નથી કહતેો કે 'ત ુ ંમને સાભંળ’, અને આત્મા અહીંથી છૂટીને ત્યાં
સાભંળવા જતો નથી. ક્યા ંનવરો છે કે શબ્દ સાભંળવા જાય? પોતે પોતાને જાણવામા ંરોકાય કે એને
જાણવા જાય? જો અહીંથી છૂટીને ત્યાં જાણવા ગયો તો લક્ષ ફરી ગય ુ.ં આહાહા! આત્મા લક્ષમાં નહીં
આવે,  આત્મા હાથમાં નહીં  આવે.  એવી આ દસ ગાથા  છે,  ઊંચામાં ઊંચી.  બધુ શાસ્ત્રમાં  (છે)  -
સમયસાર તો સમયસાર છે. ‘ન ભતૂો ન ભધિવષ્યધિત' એવી ટીકા છે, ગરુુદેવ ફરમાવતા હતા. 

પણ પક્ષ પડ્ી ગયો છે, એક કતા<બદુ્ધિદ્ધ ને એક પરની જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ. પરની જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ પડ્ી છે ને
એટલે ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પરને જાણવા જાય છે. ઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થાય. કેમકે હું પરને જાણનારો છુ,ં
પરને જાણનારો છુ,ં  પરને જાણનારો છુ,ં  આહાહા!  જાણનાર જણાય છે જાણનાર જણાય છે એ બસ
ભલૂાય ગયુ,ં હુ ં જ્ઞાતા છું એ ભલૂાય ગયુ ંને કતા< છું એમ આવી ગયુ.ં કતા<ના પક્ષમા ંપડ્યો છે. કોઈ
કતા<નાં પક્ષમાં ને કોઈ જ્ઞાતાના પક્ષમાં પડે્લા જીવો આત્માની ઉપલપ્તિબ્8 કરી શકતા નથી. આહાહા!
એમ છે, બાલચદંભાઈ!

'તેમને,  પોતાની ચૈતન્યશક્તિOતનુ ંસ્વયમેવ અનભુવમાં આવતુ ંજે અસગંપણુ’ં, જુઓ! પરને જે
જાણે છે તેમા ંઇન્દ્રિ{|યજ્ઞાન પરનો સગં કરે છે. એ સગં કેમ છૂટે, પરનો સગં કેમ છૂટે, વ્યભિભચાર કેમ
છૂટે?  પરના  સગંવાળા  પદિરણામને  પરમાત્મા  વ્યભિભચાર કહે  છે.  આહાહા!  આકરા  શબ્દો  છે,  પણ
કરુણાના છે.  કરુણા આવી ગઈ છે એને કરુણા આવી ગઈ છે.  અરે!  પરનુ ંલક્ષ છોડ્ી દે.  તને કાઈં
હાથમા ંઆવશે નહીં, સ્વનુ ંલક્ષ કર તો બધુ ંહાથમા ંઆવશે. હવે એને કેમ, પરના પદાથ�ને જાણવાનું
કેમ બ8ં થાય? કે અસગં એવો આત્મા છે. જે પદિરણામ પરનો સગં કરે છે તે પદિરણામ તારા નથી. ત ું
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તો અસગંી  પરમાત્મા  છો.  અસગંીને  ભાવે{|ીયોનો  સગં નથી,  |વ્યેન્દ્રિ{|યોનો  સગં નથી,  અસગંીને
પરપદાથ<નો પણ સગં નથી. સગં કરવા જઈશ તો દુઃખી થઈશ. આહાહા!

સગં છોડ્ી દે,  હું તો અસગં છુ.ં પરમાત્મા છુ,ં મને કોઈનો સગં, મારે કોઈની સાથે સબં8ં જ
નથી ને.  કતા<-કમ< સબં8ં નહીં,  ધિનધિમત્ત-નૈધિમધિત્તક નહીં ને જ્ઞાતા-જે્ઞય પણ નહીં અને જ્ઞાતા-જે્ઞયનો
અહીંયા ભેદ પણ દેખાતો નથી. અભેદમાં ભેદ દેખાતો નથી, એનુ ંનામ અનભુધૂિત કહવેામાં આવે છે.
અસગંપણુ ંતે વડે, આહાહા! અસગંનો એક બોલ આવે છે, શ્રીમદમા ંપણ એક બોલ આવે છે, અસગં છે
પરમાથ<થી, હોં! અસગં છે પરમાથ<થી, આ પરમાથ<ની વાત ચાલે છે. આહાહા! સગં છોડ્વા, પરનો સગં
છોડ્ાવી  અને  અસગં,  એવા અસગંી  આત્માનો  સગં કર.  અસગંી  એવા પરમાત્માનો  સગં કર તો
પદિરણામ પધિવત્ર થઈ જશે. સવંર-ધિનર્જરા પ્રગટ થશે. 

'તે  વડે  સવ6થા  પોતાથી જુદા કયા6’.  ત્રણેમાં સવ<થા  શબ્દ ઉમેય�.  આહાહા!  એ,  ઇન્દ્રિન્દ્રયોના
તિવષયભતૂ પદાથmનુ ંજીતવું થયુ.ં 'આમ જે (મતુિન) દ્રવ્યેન્દ્રિન્દ્રયો, ભાવેન્દ્રીયો તથા ઇન્દ્રિન્દ્રયોના તિવષયભતૂ
પદાથm-એ ત્રણેને જીતીને, જે્ઞયજ્ઞાયક-સકંર નામનો દોષ આવતો હતો’, ખીચડ્ો, એકત્વ 'તે સઘળો દૂર
થવાથી એકત્વમા'ં એટલે એકપણામા,ં એકત્વ એટલે એકપણામાં આત્મા એક છે. 'એકત્વમાં ટંકોત્કીણ6
અને  જ્ઞાનસ્વભાવ  વડે  સવ6  અન્યદ્રવ્યોથી  પરમાથq  જુદા’, આહાહા!  અ{ય|વ્યોથી  એટલે  ત્રણે,
|વ્યેન્દ્રિ{|યો, ભાવે{|ીયો અને ભાવે{|ીયોના ધિવષયો અ{ય|વ્યમા ંજાય છે. 'પરમાથq જુદા એવા પોતાના
આત્માને અનભુવે છે’. આહાહા!  અનભુવે છે પ્રત્યક્ષ. 'તે તિનશ્ચયથી  'જિજતેન્દ્રિન્દ્રય જિજન'  છે’.  એણે મોહને
જીતી લી8ો.

ઈન્દ્રિ{|યજ્ઞાનને  જિજતતા  ધિમથ્યાત્વ  જીતાય  જાય  છે.  ધિમથ્યાત્વનો  ઉત્પાદ  થતો  નથી.  એને
'જિજતેન્દ્રિ{|ય જિજન'  કહ્યો.  ચોથા ગણુસ્થાને જિજન છે.  સવ<જ્ઞનો લઘનુદંન છે. 'જિજતેન્દ્રિ{|ય જિજન'  આહાહા!
દેડ્કંુ, હરણુ ંપણ 'જિજતેન્દ્રિન્દ્રય જિજન' હોય. આહાહા! હાથી, ઘોડ્ા કોઈ પણ સગંી પચેંન્દ્રિ{|ય જીવો અનભુવ
થઈ શકે છે. ‘'જિજતેન્દ્રિન્દ્રય જિજન'  છે  (જ્ઞાનસ્વભાવ અન્ય અચેતન દ્રવ્યોમાં નથી તેથી તે વડે આત્મા
સવ6થી અતિધક, જુદો જ છે.)’ કેવો છે તે જ્ઞાનસ્વભાવ? આહાહા! કેવો છે આ જ્ઞાનસ્વભાવ? 'આ તિવશ્વની
(સમસ્ત પદાથmની) ઉપર તરતો’, ઉપર તરતો એટલે 'તેમને જાણવા છતાં તે-રૂપ નહીં થતો)’, ધિવશ્વ
જ્ઞાનમા ંજે્ઞય થાય પણ ધિવશ્વરૂપે આત્મા થતો નથી. જે્ઞયરૂપે આત્મા થતો નથી, જ્ઞાન છૂટત ુ ંનથી, જે્ઞય
ભિભન્ન ને જ્ઞાન ભિભન્ન જ રહ્યા કરે છે.

'પ્રત્યક્ષ ઉદ્યોતપણાથી સદાય અંતરંગમાં પ્રકાશમાન, અતિવનશ્વર, સ્વતઃતિસદ્ધ અને પરમાથ6સત-
એવો ભગવાન જ્ઞાનસ્વભાવ છે’. એનુ ંલક્ષ કરી,  એનુ ંશ્રદ્ધાન, એનો અનભુવ કર તો સસંારનો અંત
આવશે ને અલ્પકાળમા ંપણૂા<નદંની પ્રાપ્તિપ્ત એને થશે. 

 સમાપ્ત.
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