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પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
પ્રવચન નં. JRS-207-2, જામનગર 

સમયસાર ગાથા ૩૭૩-૩૮૨ 
તા: ૧૪/૯/૧૯૯૧, પય*+ષણ પવ+-ઉત્તમ માદ+ વધમ+

આ દશલક્ષણી પર્વ* પર્વ+*ધિ-ર+જન+ મ+ંગધિલક ધિદર્વસો છે.  આ આત્મ+ની આર+-ન+ કરર્વ+ન+

ધિદર્વસો છે. અનંતક+ળથી પોતે પોત+ની ધિર્વર+-ન+ કરી છે. પરની ધિર્વર+-ન+ તો કરી શક+તી જ નથી.

પણ પોતે પોત+ને ભૂલી જર્વું, પોત+ને લક્ષમ+ં ન લેર્વો, શુદ્ધ+ત્મ+ને જ્ઞ+ન અને શ્રદ્ધ+મ+ં ન લેર્વો, એન+

જરે્વું  ક+ંઇ  દોષ  એટલે અપર+-  દુધિનય+મ+ં  નથી.  અનંત  દુ:ખનંુ  ક+રણ છે.  પોત+ને  ભૂલીને  પરને

પોત+ન+ મ+નર્વ+ એર્વી ધિમથ્ય+દશ*ન,  ધિમથ્ય+જ્ઞ+ન,  એર્વી અર્વસ્થ+ આત્મ+ને અનંતક+ળથી છે.  એનો

અભ+ર્વ કેમ થ+ય એની ધિર્વધિ- સમયસ+રમ+ં છે.  અને દશ લક્ષણ પર્વ* મુખ્યપણે મુધિનર+જને ચ+ધિરત્ર

દશ+ન+ ભેદો છે. 

એન+ ઉપરન+ ગુરુદેર્વન+ વ્ય+ખ્ય+નો છપ+ઇ ગય+ છે તો થોડંુક પહેલું એન+ ઉપર લેર્વ+નું છે.

આજે દશલક્ષણ પવ+નો બીજો દિદવસ છે. ગઇ કાલે ઉત્તમ ક્ષમાધમ+નો દિદવસ હતો.  આજે

ઉત્તમ માદવ+ધમ+નો દિદવસ છે. આ જર+ક લ+ઇટ કરોને. છે લ+ઇટ? સનાતન જનૈધમ+નાા અનાદિદ

દિનયમ પ્રમાણે  આ ભાદ્રપદ સ*દ  પાંચમથી  ચૌદસ  સ*ધીના  દશ દિદવસોને  'દશલક્ષણપવ+'

કહેવાય છે અને તે જ સાચા પય*+ષણ છે. આજ ેઉત્તમ માદ+ વધમ+નો દિદવસ હોવાથી, ક્રો--મ+ન-

મ+ય+  અને લોભ,  ક્રો-ને જીતે તો ઉત્તમ ક્ષમ+ પ્રગટ થ+ય.  મ+નને જીતે તો ઉત્તમમ+દ*ર્વ -મ* પ્રગટ

થ+ય. પદ્મનંદીપંચદિવાંશદિાતકા શાસ્ત્રમાંથી તેન*ં વણ+ન વંચાય છે, તેના વણ+નના બે શ્લોક છે. 

ઉત્તમમાદ+ વ એટલે ઉત્તમ દિનરાદિભમાનતા,  મ+ન રધિહતની ર્વીતર+ગી દશ+.  સમ્યગ્દશ+ન

સદિહત  દિનરાાદિભમાનતા  તે  ઉત્તમ  માદ+ વધમ+  છે.  ઉત્તમ  ક્ષમા  માદ+ વ  વગેર ે દશ  ધમJ,

સમ્યગ્દશ+ન સદિહત જીવને જ હોય છે.  ચ+ધિરત્રન+ ભેદ છે આ. શ્લોક છે એનો. ઉત્તમ જાદિત, ક* ળ,

બળ, જ્ઞાન, વગેરનેા અદિભમાનનો ત્યાગ તે માદ+ વ છે; આ માદ+ વધમ+ન*ં અંગ છે. જઓે પોતાની

સમ્યગ્જ્ઞાનરુપી દૃદિRથી સમસ્ત જગતને સ્વપ્ન તથા ઇન્દ્રજાળની સમાન દેખે છે.  જ્ઞ+નીઓ એ

જગતન+ પદ+થ*ને જુએ છે પણ એ બ-ું ઇન્દ્રજાળ, જમે ન હોય (એમ) દેખ+ય. એમ આ (પર) બ-ું

નથી, એમ  અમને  દેખ+ણું  છે,  અમ+ર+મ+ં  એનો  અભ+ર્વ  છે  મ+ટે  અમે  એ  દેખત+  નથી.  અને

ઇન્દ્રયજાળની સમ+ન છે, ઇન્દ્રજાળ અને સ્ર્વપ્ન+ જરે્વું છે. આહ+હ+! 

એક ર્વખત સોગ+નીજીને એક મુમુક્ષુ ભ+ઇએ પ્રશ્ન કયh. કે આ બ-ું તમે આ બ-ું વ્ય+ખ્ય+ન

આપો છો, સમજાર્વો છો એમ ને એમ+ં તમ+રો રસ છે. એમ કરીને ટીક+ થોડી કરી. તો (સોગ+નીજી)

કહે આ અમને આ સ્ર્વપ્નું દેખ+ય છે, જાગૃત અર્વસ્થ+મ+ં આ ક+ંઇ દેખ+તંુ નથી. જાગૃત અર્વસ્થ+ જુદી

છે અને સ્ર્વપ્નું જુદી ચીજ છે. જાગૃત અર્વસ્થ+મ+ં તો અમ+રો શુદ્ધ+ત્મ+ એક જ જણ+ય છે, આ ક+ંઇ

જણ+તંુ નથી. આર્વો જર્વ+બ આપ્યો એમણે. એ ર્વ+ત આમ+ં કરી છે. તે ઉત્તમ માદ+ વને કેમ ન ધાર?ે
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અથા+ત્ અવશ્ય ધારણ કર ેછે. 

ધિનરાધિભમ+નદશ+ને જ્ઞ+નીઓ, આત્મ+ને આશ્રયે,  મ+નકષ+યનો ક્ષય કરી ન+ખે છે.  ઉપશમ,

ક્ષયોપશમ અને છેલ્લો, શ્રેણીમ+ં, ક્ષય થઇ જાય છે. ક્ષપકશ્રણેી મ+ંડે ત્ય+ર ેમ+ન કષ+યનો ક્રો--મ+ન-

મ+ય+ ને લોભ, ચ+ર ેકષ+યનો અભ+ર્વ થઇ, યથ+ખ્ય+ત ચ+ધિરત્ર પ્રગટ થઇ અને કેર્વળજ્ઞ+ન પ્રગટ થ+ય

છે.  અહી ં  મ*ખ્યપણે,  મ*દિનની  અપેક્ષાએ  કથન  છે. ઉત્તમ  ક્ષમા  વગેર ે દશધમJ  છે  તે

સમ્યક્ચાદિરત્રના  જ  ભેદો છે.  સમ્યગ્દશ*ન-જ્ઞ+નન+ ભેદ નથી પણ મુધિનર+જને  ધિસ્થરત+ આર્વે  છે

એની અંદરન+  આ ભેદો છે બ-+.  સમ્યગ્દશ+ન વગર તે ધમ+ હોય નહી.ં શરીર,  મન,  વાણીની

દિ^યા, આત્મા કરી શકતો નથી, તેઓથી આત્મા જ*દો જ છે. દયા-ભદિ` કે વ્રત વગેર ેશ*ભરાગ

તે ધમ+ નથી. તેમ જ તે ધમ+માં મદદગાર નથી. 

આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપ છે,  જ્ઞ+નસ્ર્વરૂપ છે,  દશ*નસ્ર્વરૂપ છે.  તે આત્મા દિવકાર રદિહત છે.

ક્રો-, મ+ન, મ+ય+ અને લોભ, એ બ-+ પર+ધિશ્રત ધિર્વભ+ર્વ પય+*યન+ એક સમયન+ -મh છે. એ ભગર્વ+ન

આત્મ+મ+ં નથી.  આમ પોતાના દિનશ્ચયસ્વભાવની ઓળખાણ વડે સમ્યગ્દશ+ન,  સમ્યગ્જ્ઞાન

પ્રગટ  કયા+  પછી  દિવશેષ  સ્વરૂપદિસ્થરતાથી,  રમણત+થી, ચાદિરત્રદશા  પ્રગટે  છે,  તે  દશામાં

ધમeજીવને એવી  આત્મદિસ્થરતા હોય છે  કે  જાદિત-ક*ળ વગેરનેા  અદિભમાનનો  દિવકલ્પ પણ

ઊઠતો નથી. હંુ પૂર્વv ર+જા હતો, એર્વો ધિર્વકલ્પ એને હોઇ શકતો નથી. એન*ં નામ ઉત્તમ માદ+ વધમ+

છે.

 એર્વ+ કોઇ પણ પ્રક+રન+ ધિર્વભ+ર્વન+ ધિર્વકલ્પો,  કષ+યન+ ધિર્વકલ્પો,  ઉત્પન્ન થત+ નથી કેમકે

એકત+બુધિદ્ધ તુટી ગઇ છે. ત્રણ કષ+યન+ અભ+ર્વપૂર્વ* ધિસ્થરત+ થઇ છે અને થોડોક ર+ગ આર્વે છે, તેન+

પ્રત્યે ઉદ+સ છે. એન+ પ્રત્યે ઉપેક્ષ+ છે. એની અપેક્ષ+ એને હોતી નથી. એર્વી ચ+ધિરત્રદશ+ કેમ પ્રગટ

થ+ય એન+ મ+ટે આ સમયસ+ર શ+સ્ત્રની રચન+ થઇ છે. 

ચ+ધિરત્ર છે તે સ+ક્ષ+ત્ મોક્ષનું ક+રણ છે. ચ+ધિરત્ર એટલે શદુ્ધોપયોગ. પ+ંચ મહ+વ્રત એ ચ+ધિરત્ર

નથી.  પણ શુદ્ધ+ત્મ+મ+ં  સમ્યગ્દશ*ન-જ્ઞ+ન પૂર્વ*ક  અંદર  રમણત+-લીનત+-ધિસ્થરત+  એર્વી ર્વીતર+ગ

દશ+ને ભગર્વ+ન ચ+ધિરત્ર કહે છે.  એ સ+ક્ષ+ત્ મોક્ષનું ક+રણ છે.  અને ચ+ધિરત્રનું  ક+રણ સમ્યગ્દશ*ન-

જ્ઞ+ન છે.  અને સમ્યગ્દશ*નનું  ક+રણ ભેદધિર્વજ્ઞ+ન છે.  તે આ ભેદજ્ઞ+નની ગ+થ+ આપણે લેર્વ+ની છે.

ભેદજ્ઞ+નથી અભેદનો અનુભર્વ થત+ં એને આત્મ+ જરે્વો છે એર્વો, અંતરમુખદશ+મ+ં જણ+ઇ જાય છે.

પ્રત્યક્ષ થ+ય છે. અને આનંદનું ર્વેદન આર્વે છે. 

સમ્યગ્દશ*ન-જ્ઞ+નનું લક્ષણ શું? એનું ધિચહ્ન શું? એનું એ-ં+ણ શું? કે આત્મ+ આનંદની મૂધિત* છે

એની અંદર લીન થત+, એને અર્વસ્થ+મ+ં,  પય+*યમ+ં,  આત્મ+મ+ં રહેલો આનંદ જ ેશધિ|રૂપે છે એ

પય+*યમ+ં થોડો વ્ય| થઇ જાય છે.  નમૂનો આર્વે છે.  જમેકે સ+કરની ગુણી,  એન+ આઠસો-નર્વસો

રૂધિપય+ જ ેભ+ર્વ હોય (તે) ભ+ર્વ. તો આખી ગુણી લેર્વ+ જાય, તેને બે દ+ણ+ નમૂન+ન+ ચખ+ડે, કે આ

જાતની સ+કર છે ખ+ંડ,  સુગર  (sugar). એ નમૂનો ચ+ખીને  કહે કે  આ લ્યો આઠસો રૂધિપય+,  અને

આખી ગુણી મોકલી દેજો. એક સેમ્પલ (sample), બે દ+ણ+, પણ જાત ધિનમકની નહી.ં ધિનમક પણ

-ોળુ હોય અને ખ+તર પણ -ોળું  હોય, એ દ+ણ+દ+ર  હોય. સુગર જરે્વું  લ+ગે.  એ ખ+તર પણ નથી
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અને ધિનમક પણ નથી. મોઢ+મ+ં બે દ+ણ+ મૂક્ય+, આખી ગુણો મોકલી દેજો, બસ! 

એર્વી  રીતે,  સમ્યગ્દશ*ન-સમ્યગ્જ્ઞ+નનું  ક+રણ  ભેદધિર્વજ્ઞ+ન  છે.  જ ે ભેદધિર્વજ્ઞ+નમ+ં  અહીયં+

મુખ્યપણે અતીધિન્દ્રય જ્ઞ+નમય આત્મ+ અને ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન, બેય પરસ્પર સર્વ*થ+ ધિભન્ન-ધિભન્ન છે. એમ+ં

કથંધિચત્ ધિભન્ન-અધિભન્ન લ+ગુ પડતંુ (નથી). જરે્વી રીતે ર+ગ સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે, પુણ્ય-પ+પન+ પધિરણ+મ,

એમ+ં કથંધિચત્ ધિભન્ન-અધિભન્ન આર્વતંુ નથી. કેમકે જાત બેની જુદી છે. એક ચેતન અને એક જડ. જમે

ર+ગ જડ છે, આત્મ+ની જાતથી એન+મ+ં લક્ષણ જુદંુ છે. એ સ+મ+ન્યનું ધિર્વશષે નથી. 

એર્વી રીતે,  અન+ધિદક+ળથી આત્મ+ને ભલૂેલો આત્મ+,  એ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નને જ્ઞ+ન મ+નીને બેસી

ગયો છે. આહ+હ+! પણ આચ+ય*પ્રભુ ફરમ+ર્વે છે કે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ભગર્વ+ન આત્મ+થી સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે.

સર્વ*થ+ ધિભન્ન એટલ+ મ+ટે છે,  જમે ર+ગ આત્મ+ને આશ્રયે થતો નથી અને ર+ગ આત્મ+ને પ્રધિસદ્ધ

કરતો નથી અને ર+ગ આત્મ+મ+ં વ્યય થતો નથી. એર્વી રીતે જમે ર+ગ પર+ધિશ્રત છે, એમ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન

પ+ંચ ઇધિન્દ્રય અને છઠ્ઠ+ મનનો જ ેઉઘ+ડ, એ જે્ઞય છે, જ્ઞ+ન નથી. 

જમે ર+ગ આત્મ+ને આશ્રયે થતો નથી એમ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન આત્મ+ને આશ્રયે થતો નથી. એ જે્ઞય

આધિશ્રત છે. ર+ગ કમ* આધિશ્રત છે અને ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જે્ઞય આધિશ્રત છે. તેથી તે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન આત્મ+ને

પ્રધિસદ્ધ કરતંુ નથી.  એ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન આત્મ+મ+ં  અભેદ થતંુ નથી.  અને આત્મ+ને આશ્રયે થતંુ નથી.

મ+ટે ભગર્વ+ન આત્મ+ અને આત્મ+ન+ જ્ઞ+નથી (ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન) સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે. આત્મ+થી તો ધિભન્ન છે

પણ જ ેઉપયોગ લક્ષણમ+ં આત્મ+ જણ+ય છે, એર્વ+ ઉપયોગમ+ં પણ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નનો અભ+ર્વ છે. 

દ્રવ્યસ્ર્વભ+ર્વમ+ં તો અભ+ર્વ છે ત્રણે ક+ળ, પણ એક ઉપયોગ લક્ષણ છે જમે+ં ભગર્વ+ન આત્મ+

બ+ળગોપ+ળ સહુને જણ+ઇ રહ્યો છે. અને એ ઉપયોગ આત્મ+થી અનન્ય છે. એ કથંધિચત્ અધિભન્ન છે.

જમે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે, એમ જમે+ં આત્મ+ અનુભર્વમ+ં આર્વે છે એર્વું જ ેજ્ઞ+ન, આહ+હ+!

એ સર્વ*થ+ ધિભન્ન નથી. એ કથંધિચત્ અધિભન્ન છે.  ઉપયોગથી આત્મ+ અનન્ય છે.  ઉપયોગથી આત્મ+

અનન્ય એટલ+ મ+ટે છે કે એ ઉપયોગમ+ં ઉપયોગ જણ+ય છે. ઉપયોગમ+ં ઉપયોગ કેમ જણ+ય છે? કે

એ ઉપયોગમ+ં છે તેથી જણ+ય છે.  અને ર+ગ+ધિદ ઉપયોગમ+ં નથી તેથી ઉપયોગમ+ં ર+ગ જણ+તો

નથી. આહ+હ+! ર+ગનું કરર્વું તો ક્ય+ંય ગયંુ,  પણ જ ેજમે+ં નથી એ ન જણ+ય. અને જ ેજમે+ં છે એ

જણ+ય+ ર્વગર રહે નહી.ં આહ+હ+! આ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન અને આત્મ+ ર્વચ્ચને+ ભેદજ્ઞ+નની ગ+થ+ લી-ી છે.

બે હજાર ર્વષ* પહેલ+ં કંુદકંુદ+ચ+ય* સમથ* આચ+ય* થય+, જનેું ત્રીજંુ ન+મ પ્રધિસદ્ધ છે. તેઓશ્રીએ

કલમ ચલ+ર્વી અને કહે છે કે કોઇનો આત્મ+, જગતન+ સર્વ* જીર્વની હંુ ર્વ+ત કરુ છંુ. કોઇનો આત્મ+ એ

પ+ંચ ઇધિન્દ્રયન+ ધિર્વષયને જાણતો નથી. આત્મ+ તો જાણતો નથી પણ આત્મ+નું એક લક્ષણ, ઉપયોગ

પ્રગટ  થ+ય  છે,  એ  પણ  સ્પશ*-રસ-ગં--ર્વણ*ને  જાણતંુ  નથી.  કેમકે  સ્પશ*-રસ-ગં--ર્વણ*(નો) એ

ઉપયોગમ+ં એનો અભ+ર્વ છે. ઉપયોગની બહ+ર ર્વસ્તુ છે, જડ, પુદ્ગલન+ પધિરણ+મ છે. સ્પશ*-રસ-ગં--

ર્વણ* અને શબ્દ,  એ આત્મ+મ+ં તો નથી,  જડભ+ર્વ.  પણ જમે+ં આત્મ+ જણ+ય છે એર્વ+ ઉપયોગમ+ં

પણ સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે. હર્વે ઉપયોગમ+ં ધિભન્ન છે તો શદુ્ધોપયોગદશ+ પ્રગટ થ+ય એમ+ં તો ધિભન્ન હોય

જ. એમ+ં પ્રશ્ન નથી. 

આશીષ  અને  ધિનમ*લ  આવ્યો છે કે નહી?ં  આશીષ તો છે. આહ+હ+!  એ બ-+ન+ જ્ઞ+નમ+ં
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ભગર્વ+ન આત્મ+ જણ+ય છે.  મને જાણન+ર જણ+ય છે.  અર!ે  સ્ર્વભ+ર્વન+ પક્ષમ+ં  તંુ આર્વી જા તો

સ્ર્વભ+ર્વની પ્ર+ધિ� થય+ ર્વગર રહેશે નહી.ં ઉપયોગમ+ં ઉપયોગ છે. જ્ઞ+નમ+ં જ્ઞ+યક છે. જ્ઞ+નમ+ં ર+ગ+ધિદ

કે દેહ+ધિદ,  કમ*-નોકમ*,  એમ+ં નથી. આહ+હ+!  અને જનેે સ્પશ*-રસ-ગં--ર્વણ* જણ+ય છે એન+ લક્ષ

પૂર્વ*ક,  એ અનુઉપયોગ થઇ ગયો, અજ્ઞ+ન ઉપયોગ થઇ ગયો, ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન થઇ ગયંુ.  એ સ્ર્વભ+ર્વને

ભૂલી ગયો. અને જનેે જાણે એને પોત+નું મ+ન્ય+ ર્વગર રહે નહી.ં 

ફેક્ટરીને જાણે તો ફેક્ટરી મ+રી. દુક+નને જાણી તો દુક+ન મ+રી. દુક+નમ+ં, આપણે દુક+નનું

સ+મ+ન્ય કથન કયુ�.  કોઇને ક+ંઇ  દુક+ન,  કોઇને-ક+ંઇ  દુક+ન,  એનું  ક+ંઇ  નહી.ં સૂરુભ+ઇ!  આ દુક+ન

મ+રી છે અને આ બ+જુર્વ+ળ+ની દુક+ન મ+રી નથી, બે ભ+ગ પ+ડય+ એણે. આહ+હ+! આ મ+રંુ અને

ત+રંુ એમ પર પદ+થ*મ+ં બે ભ+ગ છે નહી.ં એ બ-ી પ+રકી ર્વસ્તુ છે. એ ર્વસ્તુ તો પ+રકી છે પણ એને

જાણન+રંુ,  એ જ્ઞ+ન  મ+ર+થી  સર્વ*થ+  ધિભન્ન છે.  તેથી  પરપદ+થ*ને  જાણતો  નથી,  આહ+હ+!  અને

પરપદ+થ*ને જાણન+ર+ જ્ઞ+નને પણ હંુ જાણતો નથી. હંુ તો જમે+ં આત્મ+ જણ+ય એર્વ+ જ્ઞ+નને જાણું

છંુ અથર્વ+ અભેદથી આત્મ+ને જાણું છંુ. 

દશલક્ષણ  પર્વ*  છેને  આ  તો. અજમેર+ભ+ઇ!  ઊંચો  મ+લ  હોયને. આહ+હ+!

કંુદકંુદ+ચ+ય*ભગર્વ+નની શું ર્વ+ત કરર્વી? જનૈ-મ*ને ટક+ર્વી ર+ખ્યો છે. મોક્ષમ+ગ*ને ટક+ર્વી ર+ખ્યો છે.

પચંમક+ળન+ છેડ+ સુ-ી રહેશે આ. હર્વે દશ ગ+થ+ ઉપરથી ર્વ+ત કરી.  હર્વે દશ ગ+થ+ મૂળ લઇએ.

આહ+હ+! ૩૭૩ થી ૩૮૨. 

ર+ગ+ધિદથી તો ધિભન્ન આત્મ+ છે. એ ર્વ+ત તો ધિજન+ગમમ+ં,  દ્રવ્ય+નુયોગમ+ં ઠેર-ઠેર ઠેકઠેક+ણે

છે.  ર+ગથી આત્મ+ જુદો છે એ ર્વ+ત તો  ઠ+મ-ઠ+મ રહેલી છે.  પણ જમે ર+ગ આશ્રર્વ તત્ત્ર્વ છે એમ

ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન પણ આશ્રર્વ તત્ત્ર્વ છે.  એ સરં્વર તત્ત્ર્વ નથી. જીર્વ તત્ત્ર્વ તો નથી,  પણ સરં્વર તત્ત્ર્વ પણ

નથી. સંર્વરનો લક્ષણ એમ+ં નથી. એટલે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નથી આત્મ+ ધિભન્ન છે, એન+ ભેદજ્ઞ+નની ગ+થ+ઓ

ઓછી છે. છે ખરી, પણ જટેલી ર+ગથી આત્મ+ ધિભન્ન છે એની ર્વ+ત જટેલી પ્રચધિલત છે એટલી આ

ર્વ+ત પ્રચધિલત નથી. છે ખરી. જ્ઞ+નીઓ કહી ગય+ છે. ગુરુદેર્વે પણ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નથી ભેદજ્ઞ+ન કરર્વ+ની

ગ+થ+ઓ ગણીને વ્ય+ખ્ય+ન પણ એન+ છપ+ઇ ગય+ છે. 

પણ હ+લત+-ચ+લત+ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નથી ધિભન્ન આત્મ+ છે, એનો ધિર્વચ+ર કરર્વ+નો ક+ળ હર્વે પ+ક્યો

છે. ર+ગથી તો આત્મ+ ધિભન્ન છે પણ ર+ગને જાણન+ર+ જ્ઞ+નથી પણ આત્મ+ (ધિભન્ન છે). અર!ે એ તો

દૂર રહો, દુક+ન અને ફેક્ટરીને જાણન+ર જ્ઞ+ન, એન+થી તો આત્મ+ ધિભન્ન જ છે. આહ+હ+! પણ આ

તીથ�કરોની  પ્રધિતમ+,  ભગર્વ+ન  મહ+ર્વીરની  પ્રધિતમ+  હોય,  ચોર્વીસમ+  તીથ�કર  આપણ+  અથર્વ+

ધિર્વહરમ+ન ર્વીસ તીથ�કરોમ+ં, સીમં-રભગર્વ+નની પ્રધિતમ+ હોય, એને જાણન+રંુ જ્ઞ+ન આત્મ+નું નથી.

એ પરમ+ત્મ+  તો  મ+ર+  નથી  કેમકે  મ+રો  પરમ+ત્મ+  તો  અહીયં+  (મ+ર+મ+ં)  ધિબર+જમ+ન  છે.  એ

(તીથ�કર)  વ્યર્વહ+રે પરમ+ત્મ+ છે.  એન+ દશ*ન રોજ કરર્વ+નો મને ભ+ર્વ આર્વે છે. પણ એન+ પ્રત્યે

એનો જ ેશુભર+ગ થ+ય છે એ મ+રો નથી. એ તો ઠીક, પણ એને જાણન+રુ જ ેચક્ષઇુધિન્દ્રય, બધિહ* મુખ

જ્ઞ+ન, જમે+ં પ્રધિતમ+ જણ+ય અને એમ+ં આત્મ+ ન જણ+ય, એ જ્ઞ+ન મ+રંુ નથી. અર!ે એ તો ઠીક પણ

સ+ક્ષ+ત્ તીથ�કર ભગર્વ+ન ધિબર+જમ+ન હોય, ઇન્દ્રો અને દેર્વો એની સભ+મ+ં હોય અને ગૌતમગણ-ર
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આધિદ એની ઉપધિસ્થધિત હોય અને એની સ+મે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જુએ છે પણ આત્મ+ એની સ+મે જોતો

(નથી). 

આત્મ+ પોત+ન+ જ્ઞ+નને છોડીને, એ પરપદ+થ*ને જાણર્વ+ જતંુ નથી. અને જ ેપરને જાણે છે એ

જ્ઞ+ન મ+રંુ નથી. આહ+હ+! જ્ઞ+ન ને જ્ઞ+ન ર્વચ્ચેનું ભેદજ્ઞ+ન છે. જ્ઞ+નથી જ્ઞ+ન ધિભન્ન છે. ધિનશ્ચય જ્ઞ+નથી

વ્યર્વહ+ર જ્ઞ+ન ધિભન્ન છે.  આહ+હ+!  એર્વી અદ્ભૂત ર્વ+ત!  આજથી બે હજાર ર્વષ* પહેલ+ં,  કંુકંુદ+ચ+ય*

ભગર્વ+ન ત+ડપત્રમ+ં લખીને ગય+ છે. એમ+ં આપણું ન+મ છે ઉપર. શ+સ્ત્ર ખોલ્યંુ, જ ેખોલે અને ર્વ+ંચે

એનું. એને ર્વંચ+ય ન+મ. જ ેશ+સ્ત્ર બ-ં ર+ખે અલમ+રીમ+ં, એમ+ં એનું ન+મ તો હોય પણ ખોલીને ર્વ+ચે

તો તો એનંુ ન+મ હોય અંદરમ+ં. પણ ર્વ+ંચે  જ નહી.ં  લખેલું  તો ન+મ છે એમ+ં,  પણ એને ખ્ય+લ

આર્વતો નથી.  પણ જ ેઆંખ ઉઘ+ડીને જુએ અને આત્મ+ની રૂધિચપૂર્વ*ક ર્વ+ંચે અભ્ય+સ કર,ે  ઓહો!

આ તો -મ* ધિપત+નો પત્ર મ+ર+ ઉપર આવ્યો છે. આ તો મને કહે છે. આહ+હ+! 

કે  ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ધિભન્ન છે  અને અધિતધિન્દ્રયજ્ઞ+ન(મયી)  ભગર્વ+ન આત્મ+ એન+થી સર્વ*થ+ ધિભન્ન

છે. ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ર્વડે જાણર્વ+નું ક+મ આત્મ+ કરતો નથી. કરી શકતો નથી. ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ર્વડે હંુ જાણું

છંુ,  એ  જે્ઞય  અને  જ્ઞ+યકની  એકત+  કરી  એણે.  (તે)  ધિમથ્ય+દશ*ન  છે,  ધિમથ્ય+જ્ઞ+ન  છે. આહ+હ+!

ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ભલે પરને જાણે પણ હંુ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ર્વડે, ર્વડે એટલે ‘સ+-ન’-કરણ. રમેશ, તો ભણેલ+ છે

ભ+ઈ. આહ+હ+!  એ ધિભન્ન સ+-ન ર્વડે  આત્મ+ પરને  જાણે  એર્વો આત્મ+નો સ્ર્વભ+ર્વ નથી.  અને

અધિભન્ન સ+-ન ર્વડે આત્મ+ને જ જાણે અને પર ન જાણે એર્વો એનો સ્ર્વભ+ર્વ છે.  અલૌધિકક અપૂર્વ*

ર્વ+ત છે. 

આત્મ+ની આર+-ન+ન+ ધિદર્વસો છેને?  ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન મ+રંુ નથી. હર્વે,  ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન મનુભ+ઇ,

તમ+રંુ નથી, તો ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જનેે જાણે એ ચીજ તમ+રી ક્ય+ંથી હોય? ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જ, જો આત્મ+ની

પ્રોપટ�  (property)  નથી.  ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન  આત્મ+ની  પ્રોપટ�  નથી  તો  આ  પ્રોપટ�  કેની  હશે?

-ીરૂભ+ઇ? આહ+હ+! અર!ે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નથી આત્મ+ ધિભન્ન છે. જોઇ લનેે તને જણ+શે! અર!ે જણ+ઇ જ

રહ્યો છે! એકલું ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન પ્રગટ થતંુ નથી પણ એનું  (આત્મ+નું) લક્ષણ ઉપયોગ પણ સ+થે પ્રગટ

થ+ય છે.  અને  એ ઉપયોગમ+ં બ+ળ ગ+પ+ળ સહુને,  એમ+ં તંુ  આર્વી ગયો.  તને  જણ+ય છે એમ.

બીજાને જણ+ય છે એમ ન લેર્વું. મને જણ+ય છે. ક્ય+ર ેજણ+તો હશે? સ્ર્વ+ધ્ય+ય મંધિદરમ+ં આર્વે ત્ય+ર?ે

દુક+ને આર્વે ત્ય+ર ેન જણ+ય? એમ હશે? ચોર્વીસે કલ+ક (જણ+ય છે). આહ+હ+! 

ગુરુદેર્વ તો બ-ું આપી ગય+ છે પણ એનું ધ્ય+ન ખેંચ+તંુ નથી. એમ+ં શ્રીગુરુ શું કર?ે આહ+હ+!

જ્ઞ+ની કોઇ ર્વ+ત છૂપ+ર્વે નહી.ં આહ+હ+! અર!ે ઊંચ+ ન્ય+યો આર્વત+ હોય અને કોઈ પ+સે ઊભો હોય

તો ફટ બોલ+ર્વી બેસ+ડીને કહી દે. કે સ+ંભળ! આ ધિર્વચ+ર મને આવ્યો છે. આહ+હ+! એ ન કહે ત્ય+ં

સુ-ી એને પેટમ+ં દુ:ખે,  ચને ન પડે. આહ+હ+! એ કહી જ દે.  કે હંુ કહીશ તો મ+ર+ ધિશષ્યો મ+ર+થી

આગળ  ર્વ-ી  જશે  એર્વું  જ્ઞ+નીને  ન  હોય.  એ  ન્ય+યો છૂપ+ર્વત+  હોય  તો  તે  જ્ઞ+ની  નથી.  આ

છૂપ+ર્વર્વ+ની ર્વ+ત નથી. આ તો પ્રધિસદ્ધ કરર્વ+ની ર્વ+ત છે. 

કે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન તે જ્ઞ+ન નથી દ+ંડી પીટીને. ન+મ જ એર્વું મૂક્યું બુકનું (book) કે ‘ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન

તે જ્ઞ+ન નથી’. પહેલ+ એક હજાર કોપી છપ+ણી.  તરત જ ખપી ગઇ.  એક પ+ટ�નો લડંનથી ફોન
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આવ્યો કે એક લ+ખ રૂધિપય+મ+ં જટેલ+ પુસ્તક છપ+ય એટલ+  છ+પો.  જટેલ+ છપ+ય એટલ+ છ+પો

અને બ-+ને ફ્રી આપો. તો લગભગ પચ્ચીસસો-ત્રણ હજાર પસુ્તક છપ+શે કહ્યું. કે ફ્રી આપજો. મેં કહ્યું

ફ્રી નહી,ં દશ રૂધિપય+ ર+ખજો ઓછ+મ+ં ઓછ+. ભલે સ+ઇઠન+ પડે. પચ+સન+ પડે, પુસ્તકમ+ં. કે ભલે

એમ  કરજો.  ત્રણ  હજાર  પસુ્તક  છપ+વ્ય+! ને ચ+ર  હજાર  પુસ્તક  થઇ  ગય+  ગજુર+તીમ+ં. અને

ગજુર+તીની સંખ્ય+  તો  ઓછી એટલે -ીમે -ીમે ખપે.  અહીયં+  પણ ખપ+ત+ પ+ંચસો પુસ્તક ખપી

જાત આજ.ે ર્વ-+ર ેહોત તો ખપી જાત. 

એમ ધિહંદીભ+ષી ભ+ઇઓએ પણ એક હજાર પુસ્તક છપ+વ્ય+. ત્ય+ં ધિહંમતનગરમ+ં નક્કી થયંુ

હતંુ અને એક હજાર પસુ્તક છપ+ણ+. આ શ+ંધિતસ+હેબ પછર્વ+ડે બેઠ+ છે ર્વગેર-ેર્વગેર,ે  બ-+ ધિહન્દી

ભ+ઇઓ. આહ+હ+! એક હજાર પુસ્તકમ+ં નર્વસો પસુ્તક ખપી ગય+. સો પુસ્તક એની પ+સે પડય+ છે.

એ તો સ્ર્વ+ધ્ય+યમ+ં ર+ખ્ય+ છે નહીતંર સો પણ ખપી જાય. પણ છસ્સોની ધિડમ+ંડ આર્વીને ઊભી છે,

છપ+ર્વો-છપ+ર્વો-છપ+ર્વો-છપ+ર્વો. સો મંગ+ર્વે એને ત્રીસ મોકલે. કોટ+થી સો પ્રત મંગ+ર્વી તો ર્વીસ કે

ત્રીસ મ+ંડ મોકલી, કેટલી?

મુમુકુ્ષ :- ર્વીસ ત્ય+ંથી મોકલ્ય+.

ઉત્તર  :-  ર્વીસ ત્ય+ંથી મોકલ્ય+.  બોલો!  સો મંગ+વ્ય+  એણે.  આહ+હ+! અપૂર્વ* ચીજ છે આ.

ભેદજ્ઞ+નની પર+ક+ષ્ઠ+ છે આ. જીર્વ છેતર+ણો છે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નને જ્ઞ+ન મ+નીને. છે જે્ઞય, ધિભન્નરૂપ જે્ઞય

છે.  હેયરૂપ જે્ઞય છે.  આશ્રય કરર્વ+ મ+ટે ઉપ+દેય નથી.  અને પ્રગટ કરર્વ+ મ+ટે પણ ઉપ+દેય નથી.

એર્વી  અલૌધિકક  ર્વ+ત  આ દશ ગ+થ+મ+ં  છે. આહ+હ+! એની  જીભથેી  પ્રશંસ+  થ+ય  એર્વું  નથી.

આહ+હ+! કેટલી પ્રશંસ+ કરર્વી એની? 

જરે્વી  રીતે  ધિહન્દુસ્ત+નમ+ં  ખળભળ+ટ  થયો,  ગુરુદેર્વનો  ઉદય  થયો  ત્ય+ર.ે  સમયસ+ર-

સમયસ+ર-સમયસ+ર,  ચ+ર ે બ+જુ.  તો  ર્વત*મ+નન+  જે ધિર્વદ્વ+નો  હત+  એ ક+ંઇ  સમયસ+ર  ર્વ+ંચત+

નહોત+. એમ+ં એ સોનગઢથી ધિચનગ+રી સતની બહ+ર આર્વી, સમયસ+ર-સમયસ+ર-સમયસ+ર! તો

એ પધંિડતોને પૂછર્વ+ મ+ંડય+ પ્રશ્નો કે પધંિડતજી, આ સમયસ+રમ+ં આ ગ+થ+નો શું અથ*? એ કહે અમે

તો ર્વ+ંચ્યંુ જ નથી.  હર્વે આ જો પ્રજા પૂછર્વ+ મ+ંડે છે તો અમ+રે ર્વ+ંચર્વું  તો પડશે જ.  એ જર્વ+બ

આપર્વ+ મ+ટે  ર્વ+ંચન શરૂ કયુ�,  ધિર્વદ્વ+નોએ હો!ં  ધિર્વદ્વ+નો મોટ+ ડીગ્રીર્વ+ળ+.  કોઇ શ+સ્ત્રી ને  કોઇ

આચ+ય*, એની ર્વ+ત ચ+લે છે, સ+-+રણની ર્વ+ત નહી.ં આહ+હ+! પછી કૈલ+સચંદજી પંધિડત લખે છે કે

આ ગુરુદેર્વનો ઉપક+ર છે. (એન+થી) ઉદય થયો સમયસ+રનો. અને અમ+ર ેઆ ર્વ+ંચર્વ+ની ફરજ પડી.

પૂછર્વ+ મ+ંડય+ એટલે. પણ અલૌધિકક ભેદજ્ઞ+નનું શ+સ્ત્ર છે. બહુ પ્રશંસ+ કરત+ હત+. 

એર્વી રીતે આ ઇદિન્દ્રયજ્ઞાન .... જ્ઞાન નથી એન+ પુસ્તકનો ફેલ+ર્વો થય+ પછી, એ પંધિડતજી!

આ ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જ્ઞ+ન નથી,  તે સમજાર્વોને જર+ક?  પણ એણે ર્વ+ંચ્યંુ જ ન હોય,  ક્ય+ંથી સમજાર્વે?

એટલે શ+ંધિતસ+ગર ઉપર લખે કે ભ+ઇ! એક કોપી મોકલજો. અમ+ર ેઆ લોકો પૂછે છે, હર્વે અમ+રે

તૈય+રી કરર્વી પડશે. આહ+હ+! એ યુગ આર્વર્વ+નો છે. થોડો-થોડો શરૂ થઈ ગયો છે. સમ+જ પૂછશે,

કે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન જ્ઞ+ન છે કે અજ્ઞ+ન? જ્ઞ+ન તો કહી શકે નહી ંકેમકે આમ+ં તો આત્મ+ જણ+તો નથી.

આહ+હ+!  એક યુગ  આર્વર્વ+નો  છે.  લગભગ બે  ર્વષ*  લ+ગશે,  બ+કી બે  ર્વષ*મ+ં  તો  ભડકો  થશે.
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ધિચનગ+રી બહ+ર નીકળી ગઇ.  એક હજાર પુસ્તક  ધિહન્દીમ+ં  છપ+ઇ ગય+.  ધિહન્દીમ+ં તો દશ હજાર

છપ+ય તો પણ ઓછ+ છે, કેમ કે ધિહન્દી મુમુક્ષુ ભ+ઇઓની સંખ્ય+, ગજુર+તી મુમુક્ષુઓ કરત+ ઘણી

મોટી છે.  અને ગજુર+તી કરત+ં એ બહુ મહેનતુ છે. આહ+હ+!  ગુજર+તી તો શ+ત+-ધિશધિલય+,  જર+

પ્રમ+દી. 

મુમુકુ્ષ :- તૈય+ર મ+લ મળે ને. 

ઉત્તર  :-  તૈય+ર. આહ+હ+!  ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન  અને  આત્મ+  ધિભન્ન-ધિભન્ન  છે.  સર્વ*થ+  ધિભન્ન  છે.

અતીધિન્દ્રયજ્ઞ+નની પય+*ય પ્રગટ થ+ય,  એ કથંધિચત્ ધિભન્ન-અધિભન્ન છે.  અને ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન  તો  સર્વ*થ+

ધિભન્ન છે. આહ+હ+!  આ સમયસ+રની  ૩૧ મી ગ+થ+મ+ં  છે.  ઘણી જગ્ય+એ છે.  આતો  તમને એક

દ+ખલો આપ્યો. આહ+હ+!  સર્વ*થ+ ધિભન્ન,  તો એક+ંત થઇ જશે.  કે ત્ય+ર ે અનેક+ંત થશે!  કે આત્મ+

જ્ઞ+નમય છે અને ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+નની આત્મ+મ+ં ન+ધિસ્ત છે,  એને અનેક+ંત કહેર્વ+મ+ં  (આર્વે છે).  અધિસ્ત-

ન+ધિસ્ત અનેક+ંત ભેદજ્ઞ+ન પરખ છે. હર્વે આ મૂળ ગ+થ+ પ+છી રહી જાય એટલે હર્વે એ લ+ંબુ ન થ+ય.

બે ગ+થ+ ચ+લી છે. આજ ેત્રીજી ગ+થ+ (૩૭૫) અશ*ભ અથવા શ*ભ શબ્દ. શબ્દ તો જે્ઞય છે.

શબ્દમ+ં  શુભ કે  અશુભ એર્વી કોઈ છ+પ નથી.  પણ કોઇ શબ્દ એને  ધિપ્રય લ+ગે  તો  એને  શુભ

કહેર્વ+ય, અને  અધિપ્રય લ+ગે તો એને અશુભ કહેર્વ+ય.  અહીનં+ પધિરણ+મનો આરોપ એ શબ્દ ઉપર

આપર્વ+મ+ં આર્વે છે.  જે્ઞય કોઇ સ+રંુ-નરસું નથી.  જે્ઞય તો જે્ઞય જ છે.  જે્ઞયન+ બે ભ+ગ નથી.  પણ

અહીયં+ં એને મનથી ગમતંુ હોય તો એને શુભ શબ્દ કહેર્વ+ય અને અણગમો હોય તો એને અશુભ

શબ્દ કહેર્વ+ય. 

અશ*ભ અથવા શ*ભ શબ્દ  તને  એમ નથી  કહેતો, જોજો  આચ+ય*  ભગર્વ+નની  શલૈી.

અજ્ઞ+નીને કહે છે હે ભવ્યઆત્મ+! કોઇ પણ શબ્દ, ધિપ્રય કે અધિપ્રય તને લ+ગતો હોય, તો શબ્દ તને

એમ નથી કહેતો કે 'ત*ં મને સાભંળ’. શબ્દ કોઇ એમ કહેતંુ નથી કે તંુ મને સ+ંભળ કેમકે એન+મ+ં

એ પ્રક+રે કહેર્વ+ની શધિ| નથી.  પુદ્ગલ શબ્દરૂપે પધિરણમે એ એની શધિ| છે પણ બીજાને એમ

કહેર્વ+ની શધિ| નથી કે 'ત*ં મને સાભંળ’. 

શું કહ્યું?  શબ્દ પુદ્ગલની અર્વસ્થ+ છે. એ શબ્દરૂપે પધિરણમે છે એ ર્વ+ત સ+ચી છે.  પણ કોઇ

શબ્દરૂપે પધિરણમે પુદ્ગલ, તો એ શબ્દ તને એમ કહેતા નથી કે 'ત*ં મને સાભંળ’! એન+મ+ં કહેર્વ+ની

શધિ|નો જ અભ+ર્વ છે. આહ+હ+! એન+મ+ં આત્મ+ને કહેર્વ+ની શધિ|નો અભ+ર્વ છે. અને આત્મ+મ+ં

એને જાણર્વ+ની શધિ|નો અભ+ર્વ છે.  ત્ય+ર ેહંુ નથી સ+ંભળતો તો કોણ સ+ંભળે છે?  આહ+હ+!  એ

સ+ંભળન+રી ચીજ જુદી છે અને આત્મ+ને જાણન+રંુ જ્ઞ+ન (જુદંુ છે). એ આમ+ં કહેશે હમણ+ં. આસ્તે-

આસ્તે જર+. 

 શબ્દ તને એમ કહેતો નથી કે 'ત*ં મને સાભંળ’; એક સ+ઇડ. સ+મી સ+ઇડથી ર્વ+ત કરી.

પુદ્ગલ એમ કહેતંુ નથી કે મને તંુ  સ+ંભળ.  એમ કહેતંુ નથી. આહ+હ+!  આમ ચ+લ્ય+ જત+ હોઇએ

આપણે અને મોટરના+ હોન* ર્વ+ગત+ હોય,  ઇ શબ્દની પય+*ય છે ને!  હોન* ર્વ+ગ્યો,  ભૂ-ંભૂં થયો,  તો

એણે તમને કોઇને કહ્યું કે મને સ+ંભળ?  મેં તો જોયંુ નથી કે કોઇ શબ્દ કહે  કે  મને સ+ંભળ.  એમ

કહેર્વ+ની શધિ|નો એમ+ં અભ+ર્વ છે. ર્વ+ત જર+ સૂક્ષ્મ તો છે. એ સ+મી સ+ઇડથી ર્વ+ત કરી. કે શબ્દ
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કહેતો નથી કે 'ત*ં મને સાભંળ’! 

હર્વે આ (પોત+ની) સ+ઇડથી ર્વ+ત કર ેછે. સમજાર્વે છે. અને આત્મા પણ, ઓલો (શબ્દ) એમ

કહેતો  નથી  કે  'ત*ં  મને  સાંભળ’.  અને  આત્મા  પણ પોત+ને  જાણર્વ+નું  છોડીને,  જાણન+રને

જાણર્વ+નું જ્ઞ+ન છોડે અને એને જાણર્વ+ જાય, એમ બનતંુ (નથી). એ તો જ્ઞ+ન પોત+ને જ જાણ્ય+ કરે

છે. પોત+ને જાણર્વ+નું છોડે તો એનંુ જાણર્વું થયંુ કહેર્વ+ય. પણ આત્મ+ તો પોત+ને જાણર્વ+નું છોડતો

નથી. આ બ-+ની પ+સે આ ધિસ્થધિત છે. આહ+હ+! આમ જાણે એને સમ્યગ્દશ*ન-જ્ઞ+ન પ્રગટ થઇ જાય

એર્વી  ચીજ  છે.  આત્મા  પણ,  (પોતાના  સ્થાનથી  છૂટીને),  એટલે  પોત+ને  જાણર્વ+નું  છોડીને,

જાણન+રને જાણર્વ+નું છોડીને, અર!ે જાણન+રને જાણર્વ+નું જો જ્ઞ+ન છોડે, તો જ્ઞ+ન અને જ્ઞ+યક કોઇ

રહેતંુ નથી. આહ+હ+! એ પ્રક+શનું દૃષ્ટ+ંત આર્વશે પછી ટીક+મ+ં. આહ+હ+! 

દીર્વ+નો પ્રક+શ દીર્વ+ન+ પ્રક+શને છોડી અને ઘટપટને પ્રક+શર્વ+ જતો નથી. મ+ટે પ્રક+શતો

નથી. આહ+હ+! એ ટીક+મ+ં આર્વશે. અહીયં+ તો કહે છે જ્ઞ+ન+નંદ ભગર્વ+ન આત્મ+ અને એની અંદર

એક જાણન+રંુ જ્ઞ+ન પણ પ્રગટ થ+ય છે.  એ જ્ઞ+ન જાણે છે અને જ્ઞ+યક એમ+ં જણ+ય છે.  આર્વું

ફંકશન (function), આર્વી ધિક્રય+, બ-+ આત્મ+મ+ં ધિનરંતર થઇ રહી છે. એ ઉપયોગ આત્મ+ને તન્મય

થઇને જાણ્ય+ કર ેછે. અને એ ઉપયોગમ+ં જ ેનથી એને જાણતંુ (નથી). છે એને જાણે છે, નથી એને

જાણતંુ (નથી). 

દીપકનો પ્રક+શ,  પ્રક+શમ+ં દીપક છે મ+ટે દીપકને પ્રધિસદ્ધ કરે પણ ઘટપટને પ્રધિસદ્ધ કરતંુ

(નથી). પ્રક+શતંુ જ નથી કેમકે ઘટપટનો એમ+ં અભ+ર્વ છે. ‘જનેો જમે+ં અભ+ર્વ હોય એને પ્રધિસદ્ધ કરે

નહી’ં. આહ+હ+! જ્ઞ+ત+-જે્ઞય અને કત+*-કમ* એક પદ+થ*મ+ં હોય. બે પદ+થ* ર્વચ્ચે જ્ઞ+ત+-જે્ઞય છે નહી.ં

એ ભ્ર+ંધિત છે. હંુ જ્ઞ+ત+ અને છ દ્રવ્ય મ+રંુ જે્ઞય, એ તો ભ્ર+ંધિત થઇ ગઇ છે તને. ત+રંુ એ જે્ઞય નથી. એને

જે્ઞય મ+નીશ ત્ય+ં સુ-ી ધિમથ્ય+દશ*ન, ધિમથ્ય+જ્ઞ+ન છે. 

ધિનશ્ચયે જે્ઞય નહી ંતો ક+ંઇ નહી,ં  પણ વ્યર્વહ+ર ેજે્ઞય ખરંુ કે નહી?ં વ્યર્વહ+ર ેજે્ઞય એટલે શું?

આત્મ+ વ્યર્વહ+ર ેછ દ્રવ્યને જાણે છે. એટલે શું? એનો અથ* સમજાર્વો. કે જાણે છે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન અને

ઉપચ+ર આવ્યો કે આત્મ+ એને જાણે છે. એ ઉપચ+રનું ખોટ+ કથનને સ+ચું મ+ન્યંુ કે હંુ એને જાણું છંુ.

એ ભ્ર+ંધિત છે મોટી ત+રી. 

આ જાણર્વ+મ+ં ભૂલ. એક કરર્વ+ની ભૂલ અને એક જાણર્વ+ની ભૂલ. બે ભલૂ છે. ક+ં તો ર+ગને હંુ

કરંુ છંુ એમ મ+ને અને ક+ં ર+ગને હંુ જાણું છંુ એમ મ+ને. જાણે છે સ્ર્વને જ્ઞ+ન. આત્મ+નું જ્ઞ+ન જનેું છે

એને જાણે છે. અને મ+ને છે, મન+ઇ ગયંુ કે હંુ પરને જાણું છંુ. એ જ્ઞ+નનું અજ્ઞ+ન થઇ ગયંુ. આહ+હ+!

એને આત્મ+નો અનુભર્વ થઈ શકતો નથી. 

શબ્દ કહેતંુ નથી કે  'ત*ં  મને સાંભળ’, અને આત્મ+ પણ પોત+ને જાણર્વ+નું  છોડે તો એને

જાણર્વ+ જાય ને?  પોત+ને  જાણર્વ+નું  તો  છોડતો નથી.  પોત+ને  જાણ્ય+ જ કરે છે ધિનરંતર. બ+ળ-

ગોપ+ળ સહુને સદ+ક+ળ,  સહુને ન+ન+-મોટ+ બ-+ આર્વી ગય+.  સદ+ક+ળ બ-+ ક+ળ મ+ત્ર અન+ધિદ

અનંત. સદ+ક+ળ આવ્યંુ ને? અનુભૂધિતસ્ર્વરૂપ એટલે જ્ઞ+નસ્ર્વરૂપ ભગર્વ+ન આત્મ+, આહ+હ+! એનો

અનુભર્વ ધિનરંતર થય+ કરે છે.  અનુભર્વ એટલે  એનું  જ્ઞ+ન ધિનરંતર  (થય+ કરે છે).  જ્ઞ+નમ+ં જ્ઞ+યક
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જણ+ય+ કર ેછે. એક સમય એર્વો ન હોય કે આત્મ+ન+ જ્ઞ+નમ+ં આત્મ+ ન જણ+ય. 

એ સ+મ+ન્ય ઉપયોગ છે.  એ ઉપયોગથી આત્મ+ અનન્ય છે.  તેથી એ ઉપયોગમ+ં આત્મ+

જણ+ઇ રહ્યો છે બ-+ને. અને જણ+ઇ રહ્યો છે, મને જાણન+ર જણ+ય છે. એમ પરોક્ષમ+ં આવ્ય+ પછી,

જો  પ્રત્યક્ષ થ+ય તો  શુદ્ધોપયોગ થઇ જાય છે.  એ  પહેલ+  ઉપયોગમ+ં  આનંદ  નથી  પણ બીજા

ઉપયોગમ+ં આનંદ આર્વે છે.  પણ પહેલ+ ઉપયોગમ+ં પક્ષ આર્વે છે.  બીજા ઉપયોગમ+ં પક્ષ+ધિતક્ર+ંત

થર્વ+ય છે. હજી આ ઉપયોગમ+ં આત્મ+ જણ+ય છે એર્વ+ સ્ર્વભ+ર્વન+ પક્ષમ+ં પણ ન આર્વે અને મને

આ જણ+ય છે-જણ+ય છે. જ ેધિભન્ન છે એ તને જણ+ય છે અને ઉપયોગથી અધિભન્ન છે એ તને જણ+તંુ

નથી? આહ+હ+! 

એક અધિમતગધિત આચ+ય* છે.  સમથ* આચ+ય* થઇ ગય+ છે.  યોગસ+ર  એમણે લખ્યંુ છે.  બે

પ્રક+રન+  યોગસ+ર  છે.  એક  યોગીન્દુદેર્વનું  યોગસ+ર.  એમણે  પરમ+ત્મ+પ્રક+શની રચન+  કરી  છે.

યોગસ+રન+ ૧૦૮ દોહ+ છે.  આમ+ં તો શ્લોકો ઘણ+ં છે. અધિમતગધિત આચ+ય*ન+ યોગસ+રમ+ં.  એમણે

અજ્ઞ+ની જીર્વોને સહેલ+મ+ં સહેલો ઉપ+ય બત+વ્યો છે. જયપરુમ+ં ડીગ્રી ન મેળર્વી હોય, ક, ખ, ગ, ઘ,

શીખ્યો ન હોય, આર્વડતંુ ન હોય. A-B-C-D તો ક્ય+ંથી આર્વડે? જ્ય+ં ગજુર+તી ક, ખ, ન આર્વડતંુ

હોય તો. અંગૂઠ+ છ+પ હોય. સમજી ગય+? ક+ંઇ ભણલે ન હોય અને એને અનુભર્વ થઇ જાય. 

કે  આ સમયસ+રની તમે ગ+થ+,  સમયસ+ર શબ્દ ર્વ+ંચત+ આર્વડે છે? કે  સ+હેબ! એ ર્વ+ંચત+

નથી આર્વડતંુ.  મને ર્વ+ંચત+ નથી આર્વડતંુ.  ર્વ+ંચત+ ન આર્વડે,  લખત+ ન આર્વડે.  અને એન+ ઉપર

કરુણ+ એને આર્વી ગઇ આચ+ય*  ભગર્વ+નને, કે બ-+ જીર્વો પ+મો! આહ+હ+! એર્વી કરુણ+મ+ં કલમ

ચલ+ર્વી  એમણે. એમ+ં એક દૃષ્ટ+ંત આપ્યંુ.  આત્મ+નો અનુભર્વ જલ્દી  થ+ય એન+ મ+ટે,  એક સરળ

દૃષ્ટ+ંત અને બ-+ને અનુભર્વમ+ં રોજ આર્વે છે એર્વો દૃષ્ટ+ંત. 

કે  સ+ંભળ!  જમે  દીપક છે  ને? દીપક,  દીર્વો  એ દ્રવ્ય કહેર્વ+ય.  એને  દ્રવ્ય કહેર્વ+ય.  અને

એમ+ંથી પ્રક+શ ફેલ+ય છે એને  એની પય+*ય કહેર્વ+ય.  પ્રક+શક,  દીર્વ+નું  ન+મ પ્રક+શક.  પ્રક+શનો

કરન+ર પ્રક+શક. અને એમ+ંથી જ ેતેજ નીકળ્યંુ એનું ન+મ પ્રક+શ. એનું ન+મ પ્રક+શ. પ્રક+શક અને

પ્રક+શ.  દ્રવ્યનું  ન+મ  છે પ્રક+શક અને  જ ે પ્રક+શ ફેલ+ણો,  એનું  ન+મ,  એની પય+*ય છે,  પ્રક+શ.  તે

પ્રક+શકમ+ંથી પ્રક+શ નીકળે કે અં-+રંુ નીકળે? 

મુમુકુ્ષ :- પ્રક+શ.

ઉત્તર  :-  કે  અં-+રંુ તો નીકળે જ નહી.ં એટલી ર્વ+ત તો નક્કી થઇ ગઇ?  હેં!  પછી આગળ

ર્વ-ીને કહે છે. એ પ્રક+શમ+ં તને ઘટપટ જણ+ય છે, જ ેપ્રક+શથી સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે, પ્રક+શથી. એ તો

બ-+ને અનુભર્વ છે. ર+તન+ સોફ+સેટને એ પ્રક+શે. પણ સોફ+સેટને પ્રક+શે, એ ન થ+ય, એ તો સર્વ*થ+

ધિભન્ન છે. ક+લ+જી! આ તો સી-ી ર્વ+ત છે. આ દૃષ્ટ+ંત તો સમજાય એર્વું છે. હર્વે કહે છે કે જો પ્રક+શથી

સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે, એ તને જણ+ય છે. એ તને (જણ+ય છે)? અને પ્રક+શ તને જણ+તંુ નથી? અમને તો

આશ્ચય* થ+ય છે! 

કે ચ+લો સ+હેબ! એ જણ+તંુ નથી. પ્રક+શ જણ+ય છે. પ્રક+શ તને જણ+ય છે ને? તો પ્રક+શક

તને જણ+ઇ જશે.  કેમકે પ્રક+શ અને પ્રક+શક કથંધિચત્ અધિભન્ન છે.  દ+ખલો સહેલો છે.  ન સમજાય
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આમ+ં? પ્રક+શ દ્વ+ર+ ઘટપટ તને (જણ+ય) જ ેધિભન્ન છે, દીર્વ+થી ધિભન્ન અને દીર્વ+ન+ પ્રક+શથી પણ

ધિભન્ન. કથધંિચત્ ધિભન્ન કે સર્વ*થ+, મનુભ+ઇ? 

મુમુક્ષ :- સર્વ*થ+ ધિભન્ન. 

ઉત્તર :- સર્વ*થ+ ધિભન્ન. હર્વે જો સર્વ*થ+ ધિભન્ન છે એ તને જણ+ય છે અને પ્રક+શ તને જણ+તો

નથી?  મ+ટે તને પ્રક+શ જણ+ય છે એમ લે.  દીર્વો ન જણ+ય હમણ+ં ઘડીકર્વ+ર તો ક+ંઇ મને ર્વ+ં-ો

નથી.  તને  જણ+ઇ જશે.  અમને ખ+ત્રી છે.  જો પ્રક+શમ+ં આર્વીશ તો પ્રક+શક જણ+ઇ જશે.  કેમકે

પ્રક+શ અને પ્રક+શક એક ર્વસ્તુ છે. એક સત્ત+ છે, બે સત્ત+ નથી. પદ+થ* અપેક્ષ+એ એક સત્ત+ છે. નય

અપેક્ષ+એ બે સત્ જુદ+-જુદ+ છે. એ જુદો ધિર્વષય છે. આ તો એક અભેદ છે. 

પ્રક+શને જાણત+ં પ્રક+શક તને જણ+ઇ જશે અને ત+રંુ લક્ષ ઘડ+ ઉપરથી છૂટી જશે કે આ

ઘડો જણ+ય છે-ઘડો જણ+ય છે-ઘડો જણ+ય છે, એ છૂટી જશે. પહેલ+ કહેતો હતો કે આ લ+ઇટ થઇ,

ટયુબલ+ઇટ. પછી ગઇ હતી. હર્વે શું જણ+ય છે? કે પ્રક+શ. કે અ-ં+રંુ હતંુ ત્ય+ર ે ઓલો પરપદ+થ* ન

જણ+ય એ બર+બર. પ્રક+શ થયો તો આ પદ+થ* નથી જણ+તો? પપ્પ+જી! મને આ સોફ+સેટ જણ+ત+

નથી. મને તો પ્રક+શ જણ+ય છે. તો ત+ર+ ગુરુએ આર્વું શીખર્વ+ડયંુ? કે હ+! અમ+ર+ સોનગઢન+ સંતે

આર્વું શીખર્વ+ડયંુ  છે. આહ+હ+!  જ ે પ્રક+શ જણ+ય છે,  અહીયં+ પૂણ*ધિર્વર+મ કયુ� કે આગળ કહ્યું?  કે

મને  તો એમ કહ્યું  કે  પ્રક+શ જણ+ત+ં પ્રક+શક  (જણ+ઇ જશે).  અને  મને  તો જણ+ઇ ગયો. તમને

જણ+ય કે ન જણ+ય એ તો તમે જાણો. આર્વ+ સહેલ+મ+ં સહેલ+ દૃષ્ટ+ંત દ્વ+ર+ (સમજાવ્યંુ). હર્વે આપણે

આત્મ+ ઉપર ઉત+રર્વો છે દૃષ્ટ+ંત. દૃષ્ટ+ંત તો દૃષ્ટ+ંત પૂરતો હતો. ધિસદદ્ધ+ંતને સહેલો કરર્વ+ મ+ટે. 

હર્વે,  આચ+ય*  ભગર્વ+ન કલમ ચલ+ર્વે  છે કે આ જ્ઞ+યક આત્મ+ છે ને?  આહ+હ+!  જાણર્વ+-

દેખર્વ+ની એમ+ં દશ+ થ+ય છે. જ્ઞ+નઉપયોગ અને દશ*નઉપયોગ, સ+મ+ન્ય અને ધિર્વશષે. બે પ્રક+રન+

ઉપયોગ પ્રગટ થ+ય છે.  જીર્વ હોય  અને પ્રગટ ઉપયોગ ન હોય એમ બને નહી.ં  લક્ષય હોય અને

લક્ષણ  ન  હોય એમ બને નહી.ં  કે  હ+!  બર+બર છે.  જ્ઞ+યકઆત્મ+ દ્રવ્ય છે અને એમ+ં એક પ્રગટ

પય+*ય થ+ય છે જાણર્વ+-દેખર્વ+ની ધિક્રય+. જમે પ્રક+શક અને પ્રક+શ, એમ જ્ઞ+યક અને જ્ઞ+ન. જ્ઞ+યક-

જ્ઞ+ન અને ત્રીજો શબ્દ છે જે્ઞય. ઓમ+ં હતંુ પ્રક+શ્ય, પ્રક+શનો ધિર્વષય. એ પ્રક+શ્ય કહેર્વ+ય. 

અહીયં+ં કહે છે જ્ઞ+યક આત્મ+ દ્રવ્ય છે.  અને એમ+ં જાણર્વ+-દેખર્વ+ની દશ+ પ્રગટ થ+ય છે

સમયે-સમયે,  બ-+ને હો!ં  આહ+હ+!  એ જાણર્વ+-દેખર્વ+ની દશ+ પ્રગટ થ+ય છે એનંુ ન+મ છે જ્ઞ+ન.

આત્મ+નું ન+મ છે જ્ઞ+યક-દ્રવ્ય. અને જ્ઞ+ન પ્રગટ થ+ય છે, એનું ન+મ જ્ઞ+ન. પ્રગટ થ+ય છે જ્ઞ+ન. અને

બહ+રન+ પદ+થh જ ેજણ+ય છે એ જ્ઞ+નમ+ં એનું ન+મ છે જે્ઞય-એનું ન+મ છે જે્ઞય. 

હર્વે સમજાર્વે છે, કે ત+ર+મ+ં જ્ઞ+ન તો થ+ય છે? કે હ+ સ+હેબ! મ+ર+મ+ં જ્ઞ+ન થ+ય છે. તો એમ+ં

શું જણ+ય છે? કે આ (પર પદ+થh) બ-ું જણ+ય છે. ઠીક! હર્વે હંુ તને પ્રશ્ન કરંુ છંુ કે જ ેજ્ઞ+નથી ધિભન્ન

છે, આ બ-+ પદ+થh, તો જ્ઞ+નથી ધિભન્ન છે ને? ર+ગ+ધિદ, દુ:ખ, અને આ શરીર અને (બ-ુ). એ ધિભન્ન છે

એ તને જણ+ય છે અને જનેી સત્ત+મ+ં એ જણ+ય છે એ તને જણ+તંુ નથી જ્ઞ+ન? ધિર્વચ+ર કરર્વ+ મંડી

ગયો. બર+બર છે. જ્ઞ+નને જાણ્ય+ ધિર્વન+, જે્ઞયને જાણર્વું  (એર્વો) વ્યર્વહ+ર પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. શું

કહ્યું? રમેશ! 
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મુમુકુ્ષ :- જ્ઞ+નને જાણ્ય+ ર્વગર જે્ઞયને જાણર્વ+નો વ્યર્વહ+ર જ ઉત્પન્ન થતો નથી. 

ઉત્તર :- ક્ય+ંથી વ્યર્વહ+ર ઉત્પન્ન થ+ય? અહીયં+ં જો જ્ઞ+ન જ ન પ્રગટ થ+ય, અહીયં+ અં-+રંુ

હોય (તો જે્ઞયને જાણર્વ+નો વ્યર્વહ+ર ઉત્પન્ન ન થ+ય). આ જનૈદશ*ન! એકદમ ન્ય+ય, લોજીક, આગમ,

યુધિ| અને અનુભર્વથી ધિસદ્ધ થ+ય એમ છે.  અમે કહીએ મ+ટે મ+નો એમ એ નથી.  ત્ય+ર ેતને પર

પદ+થ* જ ેધિભન્ન છે એ તને જણ+ય છે અને જ ેએને પ્રધિસદ્ધ કર ેછે, જ્ઞ+ન, એ તને જણ+તંુ નથી? અમને

તો આશ્ચય* થ+ય છે. ત્ય+ર ેકહે પ્રભુ! ર્વ+ત તમ+રી ક+ંઇક મને ગળે ઉતરી. કેમકે જ્ઞ+ન જ્ઞ+નને જાણ્ય+

ધિર્વન+ જે્ઞયને  કેર્વી રીતે જાણે?  જ્ઞ+ન જ્ઞ+નને  જાણીને  જે્ઞયને  જાણે એર્વો વ્યર્વહ+ર અથર્વ+ ભ્ર+ંધિત-

અજ્ઞ+ન હોય. શું કહ્યું? 

મ+ટે ઉધ્ર્વ*પણે તો જ્ઞ+ન જ જણ+ય છે, બ-+ને. પણ જ્ઞ+નને ભૂલ્યો, હર્વે એને જે્ઞય જણ+ય છે,

એમ ભ્ર+ંધિત થ+ય છે. ભ્ર+ંધિત છોડ+ર્વર્વ+ મ+ટે હર્વે કહે છે કે જ્ઞ+નથી જ ેધિભન્ન પદ+થ* છે એ તને જણ+ય

છે? કે હ+ સ+હેબ! એ જણ+ય છે. હર્વે હંુ તને કહંુ છંુ જ ેધિભન્ન છે એ તને જણ+ય, પણ ધિભન્ન પદ+થ*

જમે+ં જણ+ય છે,  પ્રધિતભ+સ જમે+ં થ+ય છે,  જ્ઞ+નમ+ં,  એ તને જણ+તંુ નથી?  કે  હ+!  આ ર્વ+ત ક+ઇક

ધિર્વચ+રર્વ+ જરે્વી છે. એટલે જે્ઞય ઉપરથી લક્ષ છૂટયંુ,  જે્ઞય જણ+ય છે એર્વો જે પક્ષ થઇ ગયો તો,

અધિભમ+નનો. જે્ઞય નથી જણ+તંુ, ર્વ+ત સ+ચી છે. જ્ઞ+ન જણ+ય છે મને હોં! એ જે્ઞયમ+ંથી ખસી ગયો

અને જ્ઞ+નમ+ં આર્વી ગયો. એ જે્ઞય બદલર્વ+ મંડયંુ. હમણ+ં બદલી જશે. શું કહ્યું? 

જે્ઞય બદલર્વ+  મંડયંુ.  ઓલું  (પર)  મને જણ+તંુ  હતંુ,  એ જે્ઞયનો બદલો થર્વ+  મંડયો.  બદલર્વ+

મંડયંુ. હજી સર્વ*થ+ બદલી નથી ગયો. હમણ+ બદલી જશે, બે ધિમધિનટમ+ં. ઝ+ઝી ર્વ+ર લ+ગશે (નહી)ં.

એ તો ધિભન્ન પદ+થ* છે એ તો જણ+તંુ જ નથી, મને તો મ+રંુ જ્ઞ+ન જણ+ય છે. સમજી ગય+? હર્વે જ્ઞ+ન

જે્ઞય થર્વ+ મ+ંડયંુ.  ઓલુ (પર)જે્ઞય-જે્ઞય થર્વ+ મ+ંડતંુ હતંુ.  થોડંુક જર+ક આ (મગજ) ચલ+ર્વર્વું તો પડે.

હેં? એ ધિર્વન+ તો ક્ય+ંથી જણ+ય. ફ+યદો મોટો. લ+ભ મોટો છે આમ+ં. 

હર્વે આ (પર) જે્ઞય નથી. પણ જ્ઞ+ન જ ેજણ+ય, જ ેજણ+ય તે જે્ઞય કહેર્વ+ય. જાણે તે જ્ઞ+ન અને

જણ+ય તે જે્ઞય. તો જ્ઞ+નમ+ં બે -મ* છે, પય+*યમ+ં. જ્ઞ+ન જાણે પણ ખરંુ અને જ્ઞ+ન, એ પય+*ય, જણ+ય

પણ ખરી.  એટલે  (જ્ઞ+ન)  જે્ઞય થ+ર્વ+ મ+ંડયંુ.  ઓલું  (પર)  જે્ઞય ખસી ગયંુ.  ઓલું  ખસી ગયંુ,  અંદર

આવ્યો. હર્વે અંદર હમણ+ં આર્વી જશે, સ+ર્વ અંદર. હજી થોડોક બહ+ર છે. પછી કહે, કે  તને જ્ઞ+ન

જણ+ય છે?  કે હ+ સ+હેબ! જ્ઞ+ન જણ+ય છે.  તો જ્ઞ+ન અને જ્ઞ+યક તો અભેદ છે.  એ જ્ઞ+યક કેમ ન

જણ+ય? પ્રક+શને જાણે એ દીપકને કેમ ન જાણે? પ્રક+શને જાણે એ દીપકને જાણે જ. કેમકે અધિભન્ન

છે ર્વસ્તુ. એ જ ેઓલું જે્ઞય થતંુ હતંુ, જ્ઞ+નની પય+*ય, એ આખો આત્મ+ જે્ઞય થઇ ગયો. અંદરમ+ં આર્વી

ગયો. આહ+હ+! 

મને તો જાણન+ર જણ+ય છે. જ્ય+ર ેઆત્મ+ એ જે્ઞય થ+ય છે તો જાણલે+નું શ્રદ્ધ+ન પણ એમ+ં

આર્વી જાય છે અને અનુભૂધિત થઇ જાય છે. આર્વી ર્વ+ત. આહ+હ+! અપરૂ્વ* ર્વ+તો ધિજન+ગમમ+ં ભરી છે.

રહસ્યર્વ+ળી ર્વ+ત. સહેલ+મ+ં સહેલો અંગૂઠ+ છ+પ હોય, વ્ય+કરણ ન આર્વડતંુ હોય. ધિનશ્ચયનય અને

વ્યર્વહ+રનય અને ધિનકે્ષપ અને,  -ીરજ! ક+ંઇ ખબર ન હોય.  અંગૂઠ+ છ+પ,  સમજ ેને?  ક,  ખ,  ગ,  ઘ

બ+રખડી ન આર્વડતી હોય, કે તંુ તો જાણન+રો છો! કે આ (પર) જણ+ય છે મ+ટે જાણન+ર છો? એને
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(પરને) જાણે છે મ+ટે જાણન+ર છો કે જાણન+ર જણ+ય છે મ+ટે તંુ જાણન+ર છો? આહ+હ+! 

આ ર્વ+ત તો પ્રભુ,  મેં અનંતક+ળથી સ+ંભળી ન  હતી! આજે આપન+ શ્રીમુખેથી સ+ંભળી.

મ+ર+ ઉપર કૃપ+ કરી તમે અને મને સંભળ+ર્વી અને મને ર્વ+ત બેસી ગઇ. ડોશીમ+ંને સમ્યગ્દશ*ન થઇ

ગયંુ, નેર્વું ર્વષ*ની ઉંમરન+ને. અને જો પર જણ+ય છે એર્વ+ પક્ષમ+ં રહે તો પંધિડતને પણ અનુભર્વ થ+ય

(નહી)ં. થઇ જાય, બોલ? ન થ+ય? નહી!ં આ -ીરજ બહુ ભણે છે એટલે થઇ જશે અને તંુ રહી જઇશ

એર્વું  છે નહી.ં  જ ે આત્મ+ને જાણે તે જ્ઞ+ની થ+ય.  શ+સ્ત્રને જાણે તે જ્ઞ+ની એમ છે નહી.ં એ એની

વ્ય+ખ્ય+ જ નથી. પરને જાણે તે જ્ઞ+ની એમ છે (નહી)ં. 

જો  એમ  કરશો  તો  અધિગય+ર  અંગનો  પ+ઠી પણ  કોરો  રહી  ગયો  અને  ભણેલ+ને  જ

સમ્યગ્દશ*ન થ+ય, અભણને -મ* થ+ય (નહી)ં, આહ+હ+! ભણેલો કે અભણ આ જાણન+ર જણ+ય છે

એમ+ં આર્વી જાને! તને જણ+ઇ જશે. પ્રત્યક્ષ થઇ જશે. તને આનંદ આર્વશે! અને સમ્યગ્દશ*ન જ્ઞ+ન

પ્રગટ થય+ પછી એ ચ+ધિરત્ર પણ આર્વર્વ+નું  છે.  ચ+ધિરત્રનું  ક+રણ સમ્યગ્દશ*ન અને સમ્યગ્દશ*નનું

ક+રણ ભેદધિર્વજ્ઞ+ન. ભેદધિર્વજ્ઞ+ન એટલે ઇધિન્દ્રયજ્ઞ+ન ધિભન્ન અને આત્મ+ ધિભન્ન. બે ર્વચ્ચેન+ ભેદજ્ઞ+નની

ગ+થ+ છે.

ૐ
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