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આ શ્રી સમયસારજી પરમગમ શાસ્ત્ર છે,  તેનો કતા,-કમ, અધિ\કાર છે.  તેનો સ્વાધ્યાય કરશ+.ં
કતા,  અને કમ,,  પહલેા,  પ્રથમ આ આત્મા છે,  તે જ્ઞાનનો કતા,  છે અને પ+ણ્ય-પાપનો કરતા નથી.
જ્ઞાનાવણા,દી ૮ પ્રકારના કમ, બ\ંાઈ છે, તેનો પણ કરતા નથી  અને શરીરનો જે ભાગ છે દેહ, મન,
વાણી, વાણીનો કતા, પણ આત્મા નથી.

     ।आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति� ति�म्

   ।।परभावस्य ��ा�त्मा मोहोऽयं व्यवहारिरणाम् (આત્મખ્યાશિત કળ� ૬૨)
આત્મા અનાદિદ કાળથી જ્ઞાનમય રહ્યો છે અને તે અનતંકાળ સ+\ી જ્ઞાનમય જ રહશેે.  અને

દેહમય ક્યારેય થતો નથી અને જડ કમ,મય પણ નથી થતો. અને રાગાદી ધિવભાવ ભાવરૂપ પણ થતો
નથી. તે તો જ્ઞાનમય આત્મા છે. તો આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ આત્માને જાણવાનો
છે. એવો જ્ઞાનનો કરતા આત્મા છે. આત્મા કતા, અને આત્મજ્ઞાન તેન + ંકાય, એટલે કમ,. કમ, એટલે કાય,.
આત્માન+ ંકાય, શ+ ંછે? પોતાને ધિનરંતર જાણવ+,ં દેખવ+ ંતે આત્માન+ ંકમ, નામન+ ંકાય, છે. અનાદિદ કાળથી
પોતાના આત્માને ભલૂી ગયો કે હ+ ંજ્ઞાનમય છુ ંએટલે જાણવ+,ં દેખવ+ ંતે જ માર+ં કત,વ્ય છે, એક જ માર+ં
કત,વ્ય છે, તે અનતંકાળથી ભલૂી ગયો. અને શરીરાદી નોકમ, જ્ઞાનાવરણાદી દ્રવ્યકમ, જડ અચેતન છે,
તેમનો કતા, ન હોવા છતા ંપણ હ+ ંતેનો કતા, છુ ંએવી ભ્રાધંિત થઈ ગઈ છે. 

જે હાથ હલે છે, અને પગ પોતાથી ચાલે છે, પોતાથી હાથ હલે છે, પગ તો પોતથી ચાલે છે,
તેનો કતા, ન હોવા છતાં પણ તેની દષ્ટિ~ટ તો જ્ઞાયક ઉપર નથી અને હાથ અને પગ ઉપેર દષ્ટિ~ટ છે,
લક્ષ છે,  તો તેની અને પ+દગલની દિ�યા સ્વયં પોતાથી થતી હોવા છતાં પણ તે દિ�યાનો પ્રધિતભાસ
ઉપયોગમાં થાય છે,  જેમ દપ,ણમાં અગ્નિ�નનો પ્રધિતભાસ થાય છે પણ અગ્નિ�ન દપ,ણમાં આવતી નથી.
એમ સ્વય ંહલતા હાથ અને સ્વય ંચાલતા પગ, પગ - તેમની દિ�યા જ્ઞાનમા ંજાણવામા ંઆવે છે, તો હ+ં
કેવળ જાણનર છુ ંએમ હોવ+ ંજોઈએ, તે ભલૂી ગયો. તો મેં હાથ હલાવ્યા અને મેં પગ ચલાવ્યા એમ બે
દ્રવ્યની વચમા ંકરતા કમ, સબં\ંનો અભાવ હોવા છતા ંહ+ ંકરતા અને આ જડ દિ�યા થાય છે, (તે) માર+
કાય, છે એમ અનાદિદ કાળથી બે દ્રવ્યની વચમાં કરતા કમ,નો સબં\ંનો અભાવ હોવા છતાં પણ હ+ં
કરતા છુ ંઅને તે માર+ કાય, છે એવી ભ્રાધંિત અનાદિદકાળથી થઈ છે. તે ભ્રાધંિત છે. 
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કેમકે તે જડ પદાથ, પણ પદિરણમનશીલ છે.  તે સ્વયં કરતા કમ, પ+દગલન+ ંપ +દગલમાં છે.
જીવનો કરતા કમ, જીવમા ંછે. જીવ કરતા થઈ જાય અને હાથ હાલે તે તેન + ંકાય,-કમ, બની જાય એમ
ત્રણ કાળમા ંબનંવાન+ ંનથી. માને છે તે તેન + ંઅજ્ઞાન છે. એમ અંદરમા ંજે પ+ણ્ય-પાપની વધૃિતની ઉત્થાન
થાય છે, શ+ભાશ+ભ ભાવની લાગણી ન+ ંકાય, થાય છે, સકંલ્પ ધિવકલ્પની ધિવભાવ-ધિવકાર પયા,ય પ્રગટ
થાય છે. 

જેમ હાથ હલે છે, એમ રાગ થાય છે. રાગ રાગથી પોતે હોવા છતા ંપણ, જેમ હાથ પોતાથી
હલે છે, એની દ્રષ્ટિ~ટ હાથ ઉપર છે જ્ઞાતા પર નથી તો મે હાથ હલાવ્યો એવી ભ્રાધંિત અજ્ઞાન ધિમથ્યાત્વ
ઉત્પન થઈ જાય છે.  એવી રીતે પ +ણ્ય પાપના પદિરણામ પણ પોતાથી ઉત્પન્ન થાય છે.  નૈસર્ગિગ�ક છે
એવો,  સમયસારમાં સસં્કૃતનો પાઠ છે.  એને કરવાવાળો આત્મા નથી એને જાણવા વાળો છે,  પણ
કરવાવાળો નથી તો પણ હ+ં જાણનાર છુ,ં  એ ભલૂી ગયો છે અને રાગનો પ્રધિતભાસ,  રાગની દિ�યા
સ્વચ્છ જ્ઞાનમા ંપ્રધિતભાસ તો થાય છે. પ્રધિતભાસના સમયે જ્ઞાન ર્ગિભન્ન અને રાગ ર્ગિભન્ન એવા ભેદજ્ઞાનનો
અભાવ હોવાથી અજ્ઞાનીને એવી ભ્રાધંિત થઈ જાય છે કે રાગ મેં કય�. મેં જ્ઞાન કર્યુ+� કે રાગ કય�? એનો
ધિવચાર પણ કરતો નથી તો રાગ ની સાથે કતા, કમ, ની ભ્રાધંિત થઈ ગઈ. 

આત્મા કતા, અને રાગાદી માર+ં કાય,-કમ, તે અજ્ઞાનમય ભાવ છે. કેમકે સ્વભાવ અને ધિવભાવની
વચમાં કતા, કમ, સબં\ં નથી અને જીવ અને અજીવ ની વચ્ચે પણ કતા, કમ, સબં\ નથી. હા, કતા,
કમ, સબં\ એટલો છે કે આત્મા કતા,  અને આત્માન+ ંઅતીષ્ટિ�દ્રયજ્ઞાન થર્યુ+;ં  ઇંદિદ્રયજ્ઞાનની વાત નથી.
ઇષ્ટિ�દ્રય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી જે્ઞય છે. તો અતીષ્ટિ�દ્રય જ્ઞાન દ્વારા,  જે આત્મા સ્વસવંેદન જ્ઞાન દ્વારા પ્રત્યક્ષ
થઈ જાય છે.  અન+ભવમાં વેદન પ્રત્યક્ષ આવે  છે.  તો  એ જે અતીષ્ટિ�દ્રય જ્ઞાન કમ,  નામ કાય,  છે
આત્માન+,ં  એ સ્વભાવ દિ�યા છે. અને આત્મા એનો કતા, છે એવો કતા, કમ, એક દ્રવ્યમાં થાય છે અને
સ્વજાધિત માં થાય છે. શ+ ંકહ્ય+?ં એક દ્રવ્યમાં હોય છે અને સ્વજાધિતની વચ્ચે કતા, કમ, સબં\ હોય છે.
આત્મા જ્ઞાનમય છે,  કે આત્મા ન+ ંજ્ઞાન એન+ ંકમ, છે આત્મા કતા,  એક દ્રવ્ય થઈ ગર્યુ+ં અને બીજી
સ્વજાધિત થઈ ગઈ. આત્મા ચેતન અને પદિરણામ ચેતના તે સ્વજાધિતન+ ંપદિરણામ થર્યુ+ ંપોતાની જાધિતન+ં
પદિરણામ થર્યુ+ ંતો એની વચમા ંકતા, કમ, સબં\ વ્યાપ્ય વ્યાપક સબં\ બને છે.

પરદ્રવ્ય ને સાથે કતા,  કમ, સબં\ નથી હોતો જડ ચેતનની વચ્ચે,  અને આત્મા ચેતન અને
રાગાદી ધિવભાવ ભાવ, એ ધિવભાવ ભાવ છે, સ્વજાધિત ભાવ નથી. એથી પરમાથ, દ્રષ્ટિ~ટ થી જોવા જઈએ
તો આત્માના સ્વભાવની સમીપ જઈને જોઈએ તો રાગ સાથે કતા,  કમ, સબં\ નથી.  તો કતા,  કમ,
અધિ\કાર મા ંઆ કતા, કમ, અધિ\કાર. હજારો લાખો દિદગબંર શાસ્ત્ર છે. પણ સ્પેધિશયલ કતા, કમ, અધિ\કાર
સમયસાર માં આવ્યો. આ સમયસાર માં કતા, કમ, અધિ\કાર આવવાન+ ંકારણ છે કે એ સમયે એટલો
ધિમથ્યાત્વ અં\કાર ફેલાઈ ગયો હતો કે કોઈ લોકો માનતા હતા કે ઈશ્વર કતા, છે. ઈશ્વર જીવોને સ+ખી-
દૂખી કરે છે, એવી ભ્રાધંિત ફેલાઈ ગઈ હતી તો એનો ધિનષે\ કરવા માટે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો કતા,
થઈ શકે નહીં, એ વાત કતા, કમ, અધિ\કારમા ંએમણે લખી. 

બીજી વાત એવો અં\કાર ફેલાઈ ગયો કે જેમ જેમ કમ,નો ઉદય આવે છે એમ એમ �ો\ાદી
દિ�યા થઈ જાય છે હ+ ંશ+ ંકર+ં? �ો\ કરવો તો મારામા ંનથી પણ મારા ચાદિરત્ર મોહ કમ,નો ઉદય આવ્યો
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તો �ો\ થયો જાણે તે જડકમ, કતા, અને એ ધિવભાવ ભાવ એનો કમ, એવી અનાદિદ કાળની ભ્રાધંિતથી તો
આચાય, ભગવાને કહ્ય+ ંકે જડ પદાથ,થી રાગ થતો નથી અને રાગ જે પોતાના સ્વભાવને ભલૂીને કરે છે
તો અજ્ઞાની બની જાય છે અને અકતા,  બને છે તો જ્ઞાની બની જાય છે.  એમ કતા,  કમ, અધિ\કાર
સ્પેધિશયલ આવ્યો.  આખા સમયસાર માં ૪૧૫ ગાથા છે એમાં વ\ારેમાં વ\ારે કતા,  કમ, અધિ\કારની
ગાથા છે. એટલે આત્મા જ્ઞાતા હોવા છતા ંપણ અનાદિદ કાળથી પોતે પોતાથી બીજાના ઉપદેશ વગર હ+ં
પોતે જ્ઞાતા છું ભલૂીને હ+ં કતા, છું એવી અનાદિદ કાળથી ભ્રાધંિત એની થઈ ગઈ છે. ભ્રાધંિત ટાળવા માટે
કતા, કમ, અધિ\કાર છે.

અને એનાથી પણ વ\ારે શકૂ્ષ્મ આ ૭૩ ગાથા મા ંકહવે + ંછે. રાગનો કતા, તો આત્મા નથી જ
કતા, માનવવાળા અજ્ઞાની બની જાય છે. રાગનો કતા, માને છે એ અજ્ઞાની બને છે. અજ્ઞાની છે એટલે
રાગનો કતા, છે એવ+ ંનથી. શ+ ંકહ્ય+?ં અજ્ઞાની છે એટલે રાગનો કતા, છે એવ+ ંનથી. રાગનો કરવા વાળો
હ+ં છું એવ+ ંજે માને છે તે એ સમયમાં એક સમયને માટે અજ્ઞાની બને છે.  બીજા સમયે અરે! હ+ં તો
જ્ઞાતા છું રાગનો કરવાવાળો નથી હ+.ં  તો સમ્યગજ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે. જ્ઞાન અર્ગિભમ+ખ થઈ જાય
છે.  હવે આનાથી વ\ારે શકૂ્ષ્મ વાત અહીયાં તો એ કરવી છે કે  આત્મા કતા,  અને આત્મજ્ઞાન ના
પદિરણામ સમ્ય�દશ,ન , જ્ઞાન, ચાદિરત્રના જે પદિરણામ ઉત્પન્ન થાય છે વ્યવહાર મોક્ષમાગ, નો એ કતા,
નથી જ એ તો સ્વભાવ અને ધિવભાવની વચમા ંકતા, કમ, સબં\ નથી.  

પણ આત્મા ચેતન છે ચૈત�ય એનો ગ+ણ છે અને જ્ઞાન ચેતના એન+ ંપદિરણામ છે.  તો જ્યારે
જ્ઞાન ચેતના પદિરણામ પ્રગટ થાય છે આત્માધિશ્રત,  એ પોતે એના ષટ્કારક થી પ્રગટ થાય છે.  હ+ં
આત્મજ્ઞાન નો કતા, હ+ ંનથી. હ+ ંએ કાય,નો જ્ઞાતા છુ ંએ પણ વ્યવહાર છે. શ+ ંકહ્ય+?ં કે એ જે જ્ઞાનચેતના
પ્રગટ થાય છે જેમા ંઆનદં આવે છે અતીષ્ટિ�દ્રય આનદં સામ્યગજ્ઞાન ની પયા,યની વાત ચાલે છે. એ
થાય છે એવ+ ંહ+ ં જાણ+ ંછુ.ં મે કહ્ય+ ંએવ+ ંસામ્યગજ્ઞાનમાં જાણવામાં આવત + ંનથી. અને ક્યારેક શાસ્ત્રમાં
આવે કે જ્ઞાન દિ�યા સ્વભાવભતૂ હોવાથી ધિનષે\ કરવામાં નથી આવી એટલે કતા, છે એ વાત કતા,નો
ઉપચારથી કતા, છે એવ+ ંસમજવ+ ંજોઈએ. વ્યવહાર નયથી કથન છે. પદિરણામનો કતા, કહવેો એ પણ
વ્યવહાર નય ન+ ંકથન છે, કેમકે આત્મા અકારક, અવેદક, અકતા, છે અભોક્તા છે આત્મા. આત્મા જ્ઞાતા
છે, જ્ઞાતા છે એટલે જાણવા વાળો તો છે પણ કરવાવાળો નથી. જાણનદિ�યા પણ સ્વય ં(પોતાથી) થાય
છે, ઓહોહો! એવ+ ંજ્ઞાન જાણે છે, મેં જ્ઞાન કર્યુ+�. એમ જાણતો નથી. તો દ્રષ્ટિ~ટ પયા,યથી ખસીને દ્રવ્ય પર
આવે છે તો એને આત્માનો અન+ભવ થઈ જાય છે. કેમકે પદિરણામ સત, અહતે +ક ધિનરપેક્ષ હોય છે કેમકે
પદિરણામને ઉત્પન્ન કરવાવાળંુ ધ્ર+વ તત્વ નથી. આહાહા! એવી અલૌદિકક વાત આ ૭૩ નબંરની ગાથા
મા ંધિશ~યનો પ્રશ્ન છે. ધિશ~યનો પ્રશ્ન પહલેા ંવાચંીએ.

હવે એ પ્રશ્ન કરે છે કે:આ આત્મા, મારો આત્મા, કઈ શિવશિ7થી આશ્રવોથી શિનવતૃ થાય છે? એટલે
જે ધિમથ્યાત્વ નામનો આશ્રવ, અજ્ઞાન નામનો આશ્રવ, એ કષાય ના પદિરણામ જે ઉત્પન્ન થાય છે એમાં
મને દૂ:ખ ન+ ંવેદન આવે છે તો એ પણ દૂ:ખ નથી જોત + ં. દ+ :ખની ધિનવધૃિત એટલે આશ્રવ ની ધિનવધૃિતની
ધિવધિ\ શ+ ંછે? ધિવધિ\, જેમ હલવો બનાવવાનો ધિવધિ\ આવે છે ને એમ આ દૂ:ખ ની ધિનવધૃિતનો ઉપાય શ+ં
છે એમ જીજ્ઞાશ+ં જીવે પછૂય+.ં  એનો અથ, એ થયો કે પોતાની પયા,ય માં દોષ તો છે.  દોષ નો તો
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સ્વીકાર કરી લી\ો. સ્વછદંી નથી, ધિનશ્ચયાભાષી નથી, સમજ્યા? શ+ ંસમજ્યા?
મ+મ+ક્ષ+: ધિનશ્ચયાભાષી નથી અને દોષનો ( સ્વીકાર કરવાવાળો છે). 
ઉત્તર: સ્વછદંી નથી. દોષનો સ્વીકાર કરી લી\ો કે પ્રભ+ મારા સ્વભાવન+ ંઅવલબંન નથી થત +.ં

અને મને શાધંિતન+ ંવેદન નથી આવત+.ં  સ+ખન+ ંવેદન નથી આવત+.ં  ૨૪ કલાક સકંલ્પ ધિવકલ્પ ઉત્પન્ન
થાય છે અને એનાથી હ+ં દૂખી છું.  પ્રભ+ કોઈ સ+ખનો ઉપાય મને બતાવો.  સાચા દેવ-ગ+ર+-શાસ્ત્ર ની
ઓળખાણ તો થઈ ગઈ. એ સાચા દેવ શાસ્ત્ર ગ+ર+ની ઓળખાણ થયા પછી એને સતંોષ નથી. ઠીક છે
બીજા પાસે તો ક+દેવ-કૂગ+ર+-  કૂશાસ્ત્ર છે તો સસંારમાં રખળસે.  હ+ં તો સાચા દેવ-ગ+ર+-શાસ્ત્ર ની સમીપ
આવી ગયો એમા ંકાઇં માલ નથી, આવી ગયો તો શ+?ં દેવ-ગ+ર+- શાસ્ત્ર તને મોક્ષ દેવા વાળા છે? લેવ+ં
દેવ + ંતો વ્યવહારની વાત છે. એ બધ+ ંછે જ નહીં. એવો વ્યવહાર જ નથી. ધિનશ્ચય તો નથી વ્યવહારની
કોઈ વાત સમ્ય�દશ,ન આપી દયે અને ધિશ~ય લઈ લ્યે એવો વ્યવહાર પણ નથી આહાહા ! તો હવે શ+ં
કરવ+?ં  કે  જે અદિરહતં દેવ,  આત્મજ્ઞાની ગ+ર+,  જિજનવાણી આ આત્માન+ં સ્વરૂપ જે ફરમાવે  છે એવા
સ્વરૂપનો ધિનણ,ય કરીને એનો પ્રત્યક્ષ અન+ભવ કરીને આશ્રવ ની ધિનવધૃિત થઈ જાય છે. એટલે અજ્ઞાનની
ધિનવધૃિત થઈ જાય છે તો અજ્ઞાન એટલે દ+ :ખ ની પણ ધિનવધૃિત થઈ જાય છે. કમ, ચેતના જ પ્રગટ નથી
થતી તો કમ, ફળ ચેતના હોતી નથી, તો જ્ઞાન ચેતના પ્રગટ થઈ જાય છે. તો ધિશ~ય નો પ્રશ્ન છે કે પ્રભ+
હ+ં દૂખી છુ.ં  દૂ:ખ ની ધિનવધૃિતનો ઉપાય બતાવો!  આહાહા!  તો આચરી ભગવાન ઉપાય બતાવે  છે.
આચાય, ભગવાન એવો ઉપાય નથી બતાવતા કે તમે આમ કરો,  આમ કરો,  આમ કરો,  દાન કરો,
ધિશયળ પાળો , વ્રત કરો, તપ કરો, પ્રધિત�મણ જાત્રા કરો આહાહા! મદંિદર બનાવો. એવી વાત તો નથી
એ તો શ+ભભાવ છે. કતા, બ+દ્ધિ»ની સાથે સાથે ધિમથ્યાત્વ ની સાથે સાથે ધિમથ્યાત્વ સાથે રાખીને શ+ભ ભાવ
આનતંવાર કય� પણ ધિમથ્યાત્વ છોડીને શ+ભ ભાવ આવ્યો નહીં! શ+ ંશબ્દ ફરી ગયો! 

મ+મ+ક્ષ+: ધિમથ્યાત્વ છોડીને શ+ભ ભાવ આવ્યો નહીં! કમાલ કરી દી\ી સાહબે! 
ઉત્તર:  પહલેાં ધિમથ્યાત્વ સદિહત શ+ભ ભાવ કરતો હતો!  હવે આત્મા ભાન થર્યુ+ ંતો ધિમથ્યાત્વ

રદિહત શ+ભ ભાવ આવે છે એને જાણે છે પણ કરતો નથી. કાય, ઊંધ+ ંચત્ત+ ંથઈ ગર્યુ+ ંઆહાહા! બ\ં માગ,
થી નીકળી ગયો મોક્ષમાગ,મા ંઆવી ગયો, અલ્પ કાળમા ંમ+ગ્નિક્ત થવાની છે. આહાહા! એવા અપવૂ, આ
સમયસાર! અમે તો જ�મથી સ્થાનકવાસી હતા સમજ્યા? તમે તો જ�મથી દિદગબંર છો. 

મ+મ+ક્ષ+: એ પણ નકામ+!ં કાઇં ખબર નથી. 
ઉત્તર:  પ્રભ+ આ શ+ં ક+ ંદક+ ંદ આદિદ આચાય,  ભાવર્ગિલંગી સતં ફરમાવે  છે તાર+ં  સ્વરૂપ આહાહા!

લક્ષમાં લે, લક્ષમાં લે, શાધંિતથી ધિવચાર કર વ્યવહારનો પક્ષપાત છોડીને ધિનશ્ચયના પક્ષમાં આવી જા
અને ધિનશ્ચયનો પક્ષ છોડીને  અન+ભવમાં આવી જા.  આહાહા!  ધિનશ્ચયના પક્ષવાળા  પણ સસંારી  છે!
આહાહા!  વ્યહરનો  પક્ષવાળા  તો  સસંારી  છે  જ પણ સમયસાર વાચંવા  વાળા  પણ જો આત્માનો
અન+ભવ ન કરે અને આત્માન+ ંસ્વરૂપ જેવ+ ંછે એવા પક્ષનો ધિવકલ્પ કરે તો એ પણ સસંાર છે. આહાહા! 

મ+મ+ક્ષ+: સાહબે! અફર ફરમાન! 
ઉત્તર: આ જિજનગમ મા ંકોઈ છૂટછાટ નથી! આહાહા! આવો ધિશ~ય નો પ્રશ્ન છે, ઉત્તર પણ ઉત્તમ

મા ંઉત્તમ હમણા ંઆવશે ! જોજો! 

4

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


Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot 
youtube.com/c/LalchandAmarchandModiAdhyatmikPravachanRajkot

    ।अहमेक्को खलु सुद्धो तिणम्ममओ णाणदंसणसमग्गो

      �म्हि* ति+दो �म्हि,त्तो सवे्व एदे खयं णेतिम ।। ।।७३

છંુ એક, શદુ્ધ, મમત્વહીન હું, જ્ઞાનદ�Bનપરૂ્ણB છંુ;
એમા ંરહી સ્થિFથત, લીન એમા,ં �ીઘ્ર આ સૌ ક્ષય કરંુ .૭૩.

 ક્ષય નો અવાજ છે. આહાહા! આ પાચંમો આરો ( કાળ ) છે ચોથા આરો ( કાળ ) નથી. પચંમ
કાળ છે.  સમજ્યા? તો આ પચંમકાળમાં કશાઈયક સમ્ય�દશ,ન નથી હોત + ંઅને ક્ષીએક ચાદિરત્ર પણ
નથી થત +.ં પણ પચંમ કાળમા ંઉપશમ સમ્ય�દશ,ન અને ક્ષયોપક્ષમ સમ્ય�દશ,ન હોય છે. પણ અહીયાં
એવ+ ંછે કે કોઈ જીવ ક્ષયોપક્ષમ સમ્ય�દશ,ન લઈને આવે છે પચંમકાળમા ંઆ કાળ મા ંતો અપ્રધિતહત
રૂપથી,  આહાહા!  એને ધિનયમથી આગળ ક્ષાધિયક થઈ જાય છે.  આગળ જ્યારે કેવલી-શ્ર +ત કેવલી ની
સમીપ થઈ ગયા (જવાથી) ધિનધિમત રૂપ થી, અને પોતાન+ ંઉપાદાન, તો ક્ષાધિયક થઈ જાય છે. અહીયાં
હજી ક્ષાધિયક નથી તો પણ ક્ષય ની ધ્વધિન છે.  આહાહા!  એની મળૂ ગાથા ૨૦૦૦ વષ, પહલેાં ક+ ંદક+ ંદ
આચાય, ભગવાન મદ્રાસ થી ૮૦ માઇલ દૂર એક પોન્ન+ર દિહલ છે. પોન્ન+ર નો અથ, સોન+ ંપોન્ન+ર નો અથ,
સોનાની દિહલ ટેકરી  (પહાડ) આહાહા! તપોભધૂિમ છે એમની પાદ+ કા પણ છે. ત્યાં થી ગયા, મહાધિવદેહ
કે્ષત્રે પ\ાયા�, યાત્રા થઈ યાત્રા, મોટી યાત્રા, ભગવાન ના શાક્ષાત દશ,ન ત્યાથંી આવીને અહીયા ંશાસ્ત્ર
લખ્યા. 

 એમા ંતેઓ ફરમાવે છે કે સાભંળ ભાઈ. કે જ્ઞાની શિવચાર કરે છે કે એવો પાઠ છે જ્ઞાની એટલે
જેની અંદર મન વાળા પ્રાણી હોય ધિવચાર કરવાની શગ્નિક્ત પ્રગટ થઈ ગઈ હોય એટલો ક્ષયોપક્ષમ તો
થઈ ગયો છે એન+ ંનામ જ્ઞાની છે. ની એટલે \મા,ત્મા સમ્યગદ્રષ્ટિ~ટ નહીં સમ્યગદ્રષ્ટિ~ટ ને ધિવચાર કરવાની
જરૂરત રહતેી નથી. ધિવચાર તો જેને અન+ભવ નથી, એને ધિવચાર કરવાની જરૂરત રહે છે. અને ધિવચાર
પણ કરીને અટકવ+ ંનહીં. ધિવચાર કરીને ધિનણ,ય કરવો અને ધિનણ,ય કયા, પછી અન+ભવ કરી લેવો. 

 પહલેા ંઅને પછી. આ ગાથાનો પવૂા,\, અને ઉત્તરા\, બે ભેદ છે. પવૂા,\, સમજ્યા? હા, અલ્પ-
ધિવરામ હોય છે.  અને ઉત્તરા\, જે આવે છે પરૂો થઈ જાય છે.  પવૂા,\,માં શ+ ંકે આત્માન+ ંસ્વરૂપ શ+ ંછે
એમ તમે સમજીને પહલેાં ધિનણ,ય કરી લો.  આહાહા!  કેવળ સાભંળવાથી કાય, ધિસદ્ધિ» નથી થતી અને
કેવળ શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરવાથી કાય, ધિસદ્ધિ» નથી થતી અને ઉપર ઉપરના ધિનણ,યથી પણ સાધ્ય ની
ધિસદ્ધિ» નથી થતી.  \ારણા થી પણ સાધ્યની ધિસદ્ધિ» નથી થતી.  શાસ્ત્રમાં ગાથા લખી તે મોઢેથી બોલી
ગયા, એનાથી કાઇં નથી થત +.ં એ તો ધિવકલ્પમા ંશબ્દની પયા,ય છે. એમા ંઆત્મા નથી. પણ ત + ંધિનણ,ય
કર હ+ ંકહ+ ંછું કે આત્માન+ ંતાર+ં સ્વરૂપ શ+ ંછે? તાર+ં સ્વરૂપ હ+ ંબતાવ+ ંછુ.ં તારા સ્વરૂપને હ+ ંઆપતો નથી.
તાર+ં  સ્વરૂપને ત + ંજાણતો નથી તો તારા સ્વરૂપને હ+ં શબ્દ દ્વારા બતાવ+ ંછુ.ં એવી મારી કર+ણાનો ભાવ
થોડો આવી ગયો છે. આહાહા! ધિન~કારણ કર+ણા છે. અકારણ કર+ણા. જ્ઞાની સ્વરૂપમા ંલીન રહી શકતા
નથી ત્યારે એમને શાસ્ત્ર લખવાનો ભાવ આવી જાય છે. 

 તો જ્ઞાની શિવચાર કરે છે જ્ઞાની એટલે જ્ઞાન જેમા ંપ્રગટ છે ક્ષયોપક્ષમ, મનવાળા પ્રાણી. જેમને
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મન નથી તેમને ધિવચાર કરવાની શગ્નિક્ત (નથી). હયે શ+ ંઅને ઉપાદેય શ+ ંએની શગ્નિક્ત પાચં ઈંદિદ્રયમાં
નથી. પરંત + મન છે મન! મનના બે પ્રકાર છે. એક ભાવ મન અને એક દ્રવ્ય મન. જેમ આ દ્રવ્યઇષ્ટિ�દ્રય
છે કાન, એ તો જડ છે. એવ+ ંજે મન છે અહીયા ંદ્રવ્ય મન તે ઓપરેશન કરવાથી દેખાત + ંનથી. એવ+ં
મનોવગ,ણા નામન+ ંસકૂ્ષ્મ પરમાણ+થી બનેલ+ ંએક આઠ પાખંડી (પખં +ડી) જેવ+ ંખ+લેલ+ ંકમળ છે ને એવ+ં
અહીયા ંમન છે. મન અહીયા ંનથી. જડ મન અહીયા ંછે. જડ મન છે ને દ્રવ્ય મન એ અહીયા ંછે અને
એના સગંથી જે ઉપયોગ ત્યાં લાગે છે એન+ ંઅવલબંન કરે છે ઉપયોગ,  આત્માન+ ંઅવલબંન કરે
(ઉપયોગ) તો તો દ્રવ્ય મનન+ ંઅવલબંન છૂટે અને ભાવમન પણ ધિવશ્રામ થઈ જાય અને આત્મજ્ઞાન
પ્રગટ થઈ જાય છે. પરંત + ઉપયોગ આત્મામાં નથી લાગતો તો ઉપયોગ મનના સગંથી કામ કરે છે.
તો ભાવમન થી જો ધિવચાર કરીને હ+ ંએક છું, શ+» છુ,ં ધિનમ,મત્વ છુ ંઅને જ્ઞાન દશ,ન થી પદિરપણૂ, છુ ંઆ
ગાથામાં છે જ્ઞાની ધિવચાર કરે છે કે ધિનશ્ચય થી એટલે ખરેખર એક સાચ+ ંઅને એક ખોટ+ં એક સત્યાથ,
એક અસત્યાથ,.

શિનશ્ચયથી હું એક છંુ આહાહા! ત + ંએવો ધિવચાર કરીને ધિનણ,ય કર કે હ+ ંએક છું, અનેક રૂપ નથી.
એક, અનેકનો ધિનષે\ કરે છે. એક જે શબ્દ છે એ અનેકનો ધિનષે\ કરે છે. હ+ં પ +ર+ષ છું અને હ+ં સ્ત્રી છું
અને હ+ં દેવ છું અને હ+ ંમન+~ય છુ.ં નથી નથી નથી આહાહા! હ+ં ૧૪ ગ+ણસ્થાન વાળો છુ.ં નહીં ત + ંએક
છે. આહાહા! ચૌદ ગ+ણસ્થાન, માગ,ણાસ્થાન જીવસમાસ એ તો સ્વાગં છે. આ ત + ંનથી, એનાથી ર્ગિભન્ન ત +ં
તો એક જ્ઞાયક ભાવ છે. હ+ં એક છું આહાહા! થવાન+ ંનથી. હ+!ં ક્યારે? જ્યારે ભણ+ ંત્યારે જ્યારે સાભંળંુ
ત્યારે એક હ+ ંઆહાહા! હ+ ંએક હ+.ં 

 બીજો શબ્દ હું શદુ્ધ છંુ. હું શબ્દ છે ને ? હું, અક્ષર છે હું. આદ્યદિદપક છે. આદ્યદિદપક મા ંહ+ ંશબ્દ
લેવો છે. હું એક છું હું શ+» છુ.ં હું ધિનમ,મત્વ છુ.ં હું દશ,ન જ્ઞાનથી પદિરપણૂ, છું. હ+ ંએક હ+ ંઅને હું શદુ્ધ હું
આહાહા! શ+» થવ+ ંનથી મારે. જે નથી એની ભાવના નથી હોતી અને જે છે એની ભાવના થઈ શકે છે.
જે છે એન+ ંધ્યાન થઈ શકે છે,  જે નથી એન+ ંધ્યાન થઈ શકત + ંનથી.  નથી એન+ ંજ્ઞાન હોય છે પણ
ધ્યાન હોત + ંનથી. શ+ ંકહ્ય+?ં છે એન+ ંધ્યાન થાય છે. નથી એન+ ં(ધ્યાન હોત + ંનથી). જે પયા,ય ગઈ એન+ં
ધ્યાન કેવી રીતે કરે? અને ભાધિવ પયા,ય આવી નથી એન+ ંધ્યાન કેવી રીતે કરે? અને વત,માનમા ંતો
રાગ છે એન+ ંધ્યાન કેવી રીતે કરે? ધ્યાનનો તો ધિવષય હોવો જોઈએ એંડ ધ્યાન નો ધિવષય અધિવનાશી
હોવો જોઈએ. ધ્યાન સમયવતÌ છે અને ધ્યેય ધિત્રકાળવતÌ છે. અને જ્યારે ધ્યેયન+ ંધ્યાન થાય છે ત્યારે
\મ, ધ્યાન પ્રગટ થઈ જાય છે.  સમ્ય�દશ,ન,  જ્ઞાન,  ચાદિરત્ર.  ધ્યાન કરવા હ+ં બેસ+ ંછું પણ \ોળંુ  (
સફેદ), લાલ, પીળંુ એવા પ્રકાશ દેખાય છે. કેમ? કે જે ધ્યેય છે એન+ ંસ્પ~ટ જ્ઞાન એની પાસે નથી.
ધ્યેયના સ્પ~ટ જ્ઞાન વગર તો \મ,  ધ્યાન પ્રગટ નથી થત +.ં  અત્યારે  તો ધ્યેયની વાત ચાલે છે.
\યનની વાત આગળ કરીશ+.ં હ+ ંએક છુ ંઅને હ+ ંશ+» છું. સવંર, ધિનર્જરા અને મોક્ષ એતો ક્ષર્ગિણક શ+» છે
અધિનત્ય શ+» છે તે તો ધિમથ્યા દ્રષ્ટિ~ટની પાસે છે જ નહીં. તો હ+ ંછુ ંએવ+ ંના હોઇ શકે. જે છે એની સાથે હ+ં
લાગે છે. હ+ં ધિવદ્યમાન, વત,માન, હ+,ં  શ+» હ+ં અત્યારે. કહે અત્યારે તો હ+ં ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ છુ.ં ત + ંધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ
નથી. હ+ ંધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ છું તો ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટની પરંપરા ચાલસે. ધિમથ્યાત્વના નાશનો ઉપાય તો એ નથી હ+ં
અશ+» નથી હ+ ંશ+» છુ.ં હ+ ંધિનરપેક્ષ શ+» છુ.ં સવંર ધિનર્જરા એંડ મોક્ષ સાપેક્ષ શ+» છે, અધિનત્ય શ+» છે. હ+ં
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તો ધિનરપેક્ષ, અનાદિદ અનતં, શાશ્વત શ+» જ છુ.ં આહાહા! શ+» જ છુ.ં આહાહા! શ+» છુ.ં
 ત્રીજો બોલ - મમતા રહિહત છંુ. પ્રભ+ મમતા તો છે. મારી પાસે મમતા તો છે. આ દેહ પ્રધિત

મમતા.  ક+ટ+ ંબ પ્રત્યે મમતા.  આ શાસ્ત્રજ્ઞાન ના ઉઘાડ ના અર્ગિભમાન પ્રત્યે  મમતા.  કોઈ પ્રમ+ખ હોં,
સે�ેટરી,  સત્તાની મમતા.  સત્તાની મમતા.  પૈસાની મમતા.  અમારા સબં\ંી  સગાવાલા બહ+  અમારો
વ્યવહાર એવો છે  -  એવી મમતા મમતા મમતા માં એની કાલ ગ+માવે છે.  પરંત + જે પદિરણામમાં
મમત્વ ભાવ હોય છે તે ત + ંનથી.  તારામાં મમત્વ ઉત્પન્ન જ નથી થત +.ં  ત + ંતો મમત્વથી રદિહત છે.
ધિનમ,મત્વ તારો સ્વભાવ છે.

મ+મ+ક્ષ+: મમતાના સમયે જ ધિનમ,મત્વ છે. 
ઉત્તર: મમત્વ ની પયા,યમાં છે એ સમયે મમતા થી રદિહત ધિનમ,મત્વ છે. એન+ ંલક્ષ કરવાથી

પદિરણામ ન+ ંમમત્વ છૂટી જાય છે. અદિહયાં (અંદર) અહં આવી જાય છે, પરથી મમત્વ છૂટી જાય છે.
અદિહયાં (અંદર) અહ ંઆવી જાય છે, પરથી મમત્વ છૂટી જાય છે. એવા ધિશ~યના પ્રશ્ન નો ઉત્તર ચાલે
છે કે મમત્વનો નાશ કેવી રીતે થાય? પદિરણામ મા ંમમત્વ છે. મારો મારો મારો દીકરો, મારી દીકરી,
આહાહા! મારા ધિપતા, મારી મમ્મી આહાહા! તાર+ં  શ+ ંછે, કાઇં નથી આહાહા! ભ્રાધંિત છે. પદિરણામ તારા
નથી તો પરપદાથ, મારા છે એ તો, આહાહા! એક સમયના પદિરણામ ઉત્પન્ન થાય છે, એ આત્માન+ ંસ્વ
નથી.  એક ર્ગિચદાનદં  ભગવાન આત્મા,  જ્ઞાનાનદં  પરમાત્મા  એ સ્વ છે  અને  હ+ં  એનો  સ્વામી  છું.
પદિરણામનો હ+ ંસ્વામી નથી. 

મ+મ+ક્ષ+: ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટના પદિરણામ પણ પર માર+ છે. એવ+ ંનથી? એ પણ મારા છે એવ+ ંનથી?
ઉત્તર: નથી, ર્ગિબલક+લ નથી. એ ધિમથ્યાત્વ ની પષૃ્ટિ~ટ થાય છે. ધિમથ્યાત્વના પદિરણામ મારા છે તો

ધિમથ્યાત્વ જશે નહીં. ધિમથ્યાત્વના પદિરણામથી ર્ગિભન્ન (જ+દ+ ં ) ધિનમ,મત્વ પરમાત્મા હ+ ંછુ ંતો ધિમથ્યાત્વ જત +ં
રહશે. 

મ+મ+ક્ષ+: એવો દોષ સ્વીકાર કય� ત્યારે એનો ધિનષે\ કય� ત્યારે સ્વાભાવન+ ંલક્ષ કર્યુ+�? 
ઉત્તર:  પણ સ્વીકાર કયા,  પછી અટકવાની  વાત નથી.  દોષતો સ્વીકાર કય� પણ દોષનો

સ્વીકાર કયા, પછી દોષને ટાળવાનો પ્રશ્ન છે. રાખવાનો પ્રશ્ન નથી કય�. શ+ ંકહ્ય+?ં ડોક્ટર ની પાસે જાય
છે. તાવ છે ચાર દિડગ્રી? તો ચાર દિડગ્રી ન+ ંજ્ઞાન થર્યુ+ ંતો રાખવા માટે જ્ઞાન થર્યુ+ ંકે ટાળવા માટે?

મ+મ+ક્ષ+: ટાળવા માટે 
ઉત્તર:  તો જ ડોક્ટરની પાસે જાય ને ભાઈસાહબે.  તો ટાળવાની વાત છે ને હવે?  સ્વીકાર

કરવાથી તો મમત્વ છૂટત + ંનથી. એવ+ ંબ\ં અધિ\કારમાં આચાય, ભગવાને ફરમાવ્ર્યુ+ ંછે. બ\ં અધિ\કાર
છે, બ\ં અધિ\કાર. બ\ં અધિ\કાર. તો એમા ંઆચાય, ભગવાને ફરમાવ્ર્યુ+ ંકે હ+ ંબ\ંાયેલો છું, હ+ ંબ\ંાયેલો
છુ,ં  હ+ં બ\ંાયેલો છું તો બ\ં છૂટવાનો ઉપાય એ નથી.  એને છીણી મારી દે તો બ\ંનો અભાવ થઈ
જશે.  હ+ં ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ છુ,ં  હ+ં ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ છુ,ં  હ+ં ધિમથ્યાદ્રષ્ટિ~ટ છુ,ં  હ+ં પાપી છુ,ં હ+ં સસંારી છુ,ં એવી શ ૃખંલા
વારે વારે ધિવચારવા છતા ંપણ એ ધિમથ્યાત્વ છૂટત + ંનથી. ધિમથ્યાત્વથી જૂદ+ ં જ્યારે આત્માન+ ંધ્યાન જીવ
કરે છે આહાહા!  ત્યારે સમ્ય�દશ,ન પ્રગટ  (થઈ જાય છે).  સમ્ય�દશ,નનો ઉત્પાદ,  ધિમથ્યાત્વનો વ્યય
અને ધ્ર+વનો સદ્ભાવ આહાહા!
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 ધ્ર+વન+ ંધ્યાન કરવાથી,  પરમાત્માન+ ંધ્યાન કરવાથી,  પરમાત્માન+ ંધ્યાન કરવાન+ ંક્યાં જાવ+ં
મદંિદરે કે સમેદ-શીખર? આ ધિનજ પરમાત્મા અંદર ર્ગિબરાજમાન છે એન+ ંધ્યાન કર. આ ઉપદેશ કથન
પ»ધિતમા ંએવ+ ંઆવે છે કે ધ્યાન કર પણ ધ્યાન સહજ થઈ જાય છે. પરંત + ઉપદેશ બો\ અને ધિસ»ાતં
બો\ને સમજાવવા માટે એક સાથે કહવેામા ંઆવે છે. આહાહા! ધિમથ્યાત્વ છે, ધિમથ્યાત્વ છે, સ્વીકાર તો
ધિશ~યે કરી લી\ો. પણ ધિમથ્યાત્વ નો નાશ કેવી રીતે થાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આવ્યો કે ધિમથ્યાત્વ તારામાં
નથી. મારામાં છે એવો મેં સ્વીકાર કય� અને હ+ં કહ+ં છું કે તારામાં નથી. તો વાત શ+ ંછે? તારી દ્રષ્ટિ~ટ
પયા,ય પર છે તો પયા,યથી ત + ંબોલે છે કે મારામા ંધિમથ્યાત્વ છે. (પણ) પયા,ય ને ગૌણ કર, પયા,યને
રાખીને ર્ગિચદાનદં ભગવાન આત્મા સામા�યને જો તો તારામાં ધિમથ્યાત્વ જ નથી.  અને ધિમથ્યાત્વ થી
રદિહત જે સ્વભાવ ભાવ છે એન+ ંઅવલબેંન કરવાથી પયા,ય માથંી ધિમથ્યાત્વ ટળી જાય છે. એનો વ્યય
અને સમ્ય�દશ,નની ઉત્પધિત્ત થઈ જાય છે. આ જૈન દશ,ન છે ને? બહ+ લોજિજકલ છે. એવો અં\શ્ર»ા નો
ધિવષય નથી.  આગમથી,  ર્યુ+ગ્નિક્તથી,  અન+માનથી અને અન+ભવથી ધિસ» થઈ જાય છે.  આહાહા!  બ\ં
અધિ\કારમા ંઘણ+ ંલખ્ર્યુ+ ંઆમ હ+ ંબ\ંાયેલો છુ,ં હ+ ંબ\ંાયેલો છુ,ં મારામા ંરાગ છે, મારામા ંરાગ છે, એવો
ધિવચાર કરવાથી બ\ં છૂટતો નથી. આહાહા! આત્માનો અન+ભવ કર તો બ\ં છૂટી જાય છે. 

 શિનશ્ચયથી હું એક છંુ, આહાહા! હું શદુ્ધ છંુ અને હું મમત્વ રહિહત છંુ. મમત્વ રદિહત થાય છે એ
બીજ+  ંતત્વ છે અને મમત્વ રદિહત છું એ બીજ+  ંતત્વ છે. મમત્વ રદિહત છે એ જીવ તત્વ છે, મમત્વ થી
રદિહત થાય છે એ સવંર તત્વ છે.  સવંર નવો પ્રગટ થાય છે અને જીવ તો જૂનો છે જૂનો.  એ તો
મમત્વથી રદિહત ધિત્રકાળ છે, એમા ંએ મમત્વની પયા,ય પ્રગટ હોતી નથી. પયા,ય અપધિવત્ર હોવા છતાં
પણ આત્મા પધિવત્ર રહી ગયો છે.  પાણી મેલ+ થઈ ગર્યુ+ ંઅપધિવત્ર તો પણ પાણી પોતાનો સ્વભાવ
છોડતો નથી. એ તો ધિનમ,ળ રહે છે. આહાહા! એનો એક અંશ પણ ૧૦૦% ધિનમ,ળ છે સ્વભાવ. સામા�ય
સ્વભાવ ૧૦૦% સો એ સો ટકા ધિનમ,ળ છે. એવા સામા�ય સ્વભાવની વાત બતાવે છે, જ્યારે જ્ઞાનીનો
જ�મ થાય છે ત્યારે સામા�યન+ ંપડખ+ ંબહાર આવે છે.

મ+મ+ક્ષ+: બરાબર. પરમ સત્ય! 
ઉત્તર: ત્યા ંસ+\ી બ\ા ધિવશેષને જ આત્મા માને છે, અનાત્મા ને જ આત્મા માને છે. આત્મા એક

છે એના બે પડખા છે, એક સામા�ય અને એક ધિવશેષ. ધિવશેષમાં અશ+દ્ધિ» છે ત્યારે સામા�ય શ+» અને
પદિરપણૂ, રહે છે.  ધિવશેષમાં મધિતશ્ર+ત જ્ઞાન હોવા છતાં પણ ભગવાન આત્મા તો જ્ઞાન થી દશ,ન થી
પદિરપણૂ,  રહે છે.  એવ+ં આવે  છે જ્ઞાનથી દશ,નથી પદિરપણૂ,  છું એવ+ં આવશે.  મમતા રદિહત છું અને
દ�Bનજ્ઞાનથી પરૂ્ણB છંુ. અત્યારે તો મધિતશ્ર+ત જ્ઞાન છે કેવળજ્ઞાન પણ નથી થર્યુ+.ં તો પણૂ, દશ,ન જ્ઞાનથી
અત્યારે કેવી રીતે પણૂ, છુ?ં કે તારી નજર પયા,ય પર છે અને મારી નજર દ્રવ્ય પર છે. ત + ંપયા,ય ને
આત્મા માને છે અને હ+ ંદ્રવ્યને આત્મા માન+ ંછુ ંઅમારી અને તારી વચ્ચે આટલો મોટો ફક,  છે. પદાથ,ના
પ્રધિતભાસ મા ંતફાવત છે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની નો પદાથ,ના પ્રધિતભાસમા ં(ફક,  છે). એક પયા,યને આત્મા
માને છે અને એક દ્રવ્ય ને આત્મા માનતા માનતા પયા,યને જાણે છે. પણ પયા,યને આત્મા માનતો (
નથી). શ+ ંકહ્ય+?ં 

મ+મ+ક્ષ+: સાચી વાત કહી એક પયા,યને જાણે છે દ્રવ્યને માનતા માનતા. 
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ઉત્તર: એક પયા,યને જાણીને પયા,યને આત્મા માની લ્યે છે, ધિમથ્યા દ્રષ્ટિ~ટ થઈ જાય છે. બીજો
સમ્યગદ્રષ્ટિ~ટ દ્રવ્યને આત્મા માનીને પયા,યને જાણે છે પણ પયા,ય મારીછે એમ માનતો નથી. આહાહા!

મ+મ+ક્ષ+: ધિનદ�ષ વાત છે આ. 
ઉત્તર: ધિનદ�ષ વાત છે આ. દિદગબંર સતંોએ તો �યાલ કરી દી\ા છે. આ તમાર+ં જ શાસ્ત્ર છે. હ+ં

તો નવો દિદગબંર છુ.ં મ+મ+ક્ષ+: મળૂ દિદગબંર કહ્ય+.ં સાહબે! ઉત્તર: પ્રભ+ એ તો જે અન+ભવ કરે એ દિદગબંર
છે. આત્માનો અન+ભવ કરે એન+ ંનામ ભાવ દિદગબંર છે. ભાવ દિદગબંર. નામ દિદગબંર છે. નામથી તો
જૈન છે નામથી તો જૈન છે પણ ભાવ થી જૈન હોવ +ં એ કોઈ અપવૂ,  વાત છે.  આત્માનો અન+ભવ
કરવાની આ વાત છે ભાઈ. નામ થી તો સૌ દિદગબંર જૈન છે.  બ\ા દિદગબંર જૈન છે પણ ભાવ થી
દિદગબંર હોવ+ ંએ કોઈ અપવૂ, ચીજ છે. 

ધિવરલા જાણે તત્વને ધિવરલા સાભંળે કોઈ 
ધિવરલા ધ્યાવે કોઈ - એ ધિવરલા જ હોય છે.

 દ�Bન જ્ઞાનથી પહિરપરૂ્ણB. પ્રભ+ હ+ં તો મધિત-શ્ર+ત જ્ઞાન મારી પાસે છે ને? કેવળજ્ઞાન તો નથી?
કેવળજ્ઞાન પણૂ, હોય છે. અરે ભાઈ! કેવળજ્ઞાનની વાત નથી. અમે તો આત્મા કેવળજ્ઞાનથી પણ ર્ગિભન્ન
છે એવો સ્વભાવ તમને બતાવે છે. કેવળજ્ઞાનતો નવ+ ંઉત્પન્ન થાય છે. જે ઉત્પન્ન છે તે હ+ ંનહીં. પ્રગટ
થાય છે તે હ+ં નથી જે પ્રગટ છે તે હ+ં છુ.ં  આહાહા!  અત્યારે સમય? ૯:૩૦ ભલે.  પા કલાક છે ઘણી
અપવૂ, વાત છે. આચાય, ભગવાન ફરમાવે છે શરૂઆતમાં સમયસાર માં કે આજ સ+\ી તે બહ+ કામ-
ભોગ-બ\ંનની કથા સાભંળી અને પદિરચય પણ કય� પણ એકત્વ - ધિવભક્ત આત્માની વાત આજ સ+\ી
તેં સાભંળી નથી, એવી વાત કહવેાનો (સભંાળવવાનો) મને ભાવ આવ્યો છે. 

મ+મ+ક્ષ+ - પ્રશ્ન વચમા ંનહીં 
ઉત્તર: ચાલ+ ંમાં મજા નથી આવતી. રાત્રે પ્રશ્ન જર+ર કરજો. કાગળમાં લખીને દઈ દેજો ભાઈ

જરૂર લખીને આપજો, એક નહીં સૌ પ્રશ્ન કરજો. એક નહીં સૌ પ્રશ્ન કરજો. અમારી જેટલી શગ્નિક્ત છે તે
શગ્નિક્તથી અમે ખ+લાસો કરીશ+.ં આહાહા! ચાલ+ મા ંગડબડ થાય છે.

 પ્રભ+!  હ+ં એકત્વ ધિવભક્ત આત્માની વાત કરવાનો આશય મારો છે,  અર્ગિભપ્રાય છે.  એકત્વ
ધિવભક્ત નો અથ, શ+ ંછે? કે અનતં દશ,ન જ્ઞાન આનદં થી હ+ં પદિરપણૂ, એકત્વ એનાથી એકત્વ, અનતં
ગ+ણ થી એકત્વ-એકપણ+.ં  એકત્વ-એકપણ+,ં  એકપણ+ં છે આત્મા.  આત્મા માં જ્ઞાન-દશ,ન-ચાદિરત્ર-સ+ખ-
વીય, છે. અનતં અનતં ધિવભ+ત્વ શગ્નિક્ત, પ્રભ+ત્વ શગ્નિક્ત, અનતં અનતં શગ્નિક્ત, એક એક શગ્નિક્ત પદિરપણૂ,
છે.  એક એક શગ્નિક્ત પદિરપણૂ, છે.  ધિનરપેક્ષ છે,  કમ,ની સાથે એનો સબં\ં નથી.  અને ધિનધિમત-નૈધિમધિતક
સબં\ં થી જ+દો આત્મા છે. 

 ધિનધિમત-નૈધિમધિતક સબં\ં હોય છે - અનાત્મા મા ંહોય છે. મારામા ંનથી. આહાહા! હ+ ંતો ધિત્રકાળ
ભગવાન પરમાત્મા  વત,માન  હ+.ં  આહાહા!  એમ જ્ઞાન દશ,નથી  હ+ં  પદિરપણૂ,  હ+.ં  તો  એકત્વ એટલે
અનતંગ+ણ થી એકપણ+ ંઅનતંગ+ણથી એકપણ+.ં ગ+ણ તો અનતં છે અને એક ગ+ણ બીજા ગ+ણરૂપ નથી.
એવો અતદભાવ અંદર છે. હોવા છતા ંપણ એ એકપણે રહે છે. આહાહા! એક પાડખ+ ંએકત્વન+ ંતો આ,
અને ધિવભક્ત હ+.ં કેવળજ્ઞાનથી હ+ ંર્ગિભન્ન છુ.ં કોણે કહ્ય+?ં ક+ ંદક+ ંદ આચાય, ભગવાને લખ્ર્યુ+.ં પ્રમત -અપ્રમત
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થી હ+ ંરદિહત છુ.ં પ્રમત એટલે ૧ ગ+ણસ્થાન થી ૬ ગ+ણસ્થાન સ+\ી તો પ્રમત દશા કહવેાય છે. અને ૭
થી ૧૪ ગ+ણસ્થાન સ+\ી અપ્રમત.  અપ્રમત માં યથાખ્યાત ચાદિરત્ર આવી ગર્યુ+ ંઅને કેવળજ્ઞાન પણ
(આવી ગર્યુ+)ં.  એનો અથ, પયા,ય નથી એમ નથી એમ નહીં.  પયા,ય તો છે.  પયા,યની અગ્નિસ્ત પણ
મારામા ંનાગ્નિસ્ત, એવી મારી અગ્નિસ્ત એનો જે અન+ભવ એન+ ંનામ મસ્તી. એકત્વ ધિવભક્ત આત્માની વાત
હ+ં કહીશ. પછી એમ કહ્ય+ ંકે હ+ં કહીશ પણ અન+ભવથી પ્રમાણ કરજો ફક્ત સાભંળવાથી પ્રમાણ નથી
થત +.ં કોઈ પહલેાના કાળમા ંજેમ સાકર છે ને સાકર, ખાડં નહીં. સાકર બહ+ મોંઘી હતી.

મ+મ+ક્ષ+: બ+રા 
ઊતર: બ+રા નહીં ઘન. મીઠાસંન+ ંઘન હોય તો ખબૂ મોંઘી હતી. ૩૦-૪૦-૫૦ રૂપીએ દિકલો એ

સમયે.  સમજ્યા?  ત્યારે ઠગલોકો પણ ધિનકળે છે.  ઠગલોકો કમાવા માટે નીકળતાં હોય તો સાકરની
સાથે ફટકડી રાખે ફટકડી સમજો છો ને?  ફટકડી.  સફેદ હોય છે ને?  આ પણ સફેદ અને પેલ+ ંપણ
સફેદ. તો બહને, બૈરાં લોક લેદિડસ થોડા લોભી પણ હોય છે. એક સાકરવાળા, સાચ્ચા સાકરવાળાએ
૬૦ રૂપીયાના ભાવે આપી.  આણે  (ઠગે  )  કહ્ય+ં ૩૦ રૂધિપયા માં આપીશ.  સાર+ં,  ૨ દિકલો આપી દયો.
આહાહા!  તો ૨ દિકલો લઈ લી\ી એની પરીક્ષા કરી નહીં.  પરીક્ષા કરી ને પ્રમાણ ન કર્યુ+�.  સમજ્યા?
સફેદ આ પણ સફેદ એ પણ સફેદ. આહા. અવ્યાપ્તિપ્ત, અધિતવ્યાપ્તિપ્ત દોષ વગરન+ ંએ લક્ષણ છે. એ તો
જ+દી વાત છે. એ તો જ+દી વાત છે. 

 તો એ સફેદ જોઈને લઈ ગઈ. શ+ ંથર્યુ+?ં તો એ છોકરી નો સસરો આવ્યો સસરા તેજ મગજ
વાળા,  ખબૂ તેજ મગજ વાળા હોય છે ને?  �ો\ી કોઈ?  આવ્યા તો એમને માટે દૂ\ બનાવ્ર્યુ+,ં  ચા
બનાવી એને માટે ખાડં નાખંી. એમણે આ પી\ી શ+ ંછે? કપ ને ફેંકી દિદ\ો. આહાહા! સમજ્યા? આવા
\મ, ના નામ ઉપર જીવ ઠગાયો. (ધતૂાણો). \મ, ન+ ંસાચ+ ંસ્વરૂપ શ+ ંછે એ તે જાણતો નથી. અજ્ઞાની
આવ+ ંકરો તો \મ, એવ+ ંકરો તો \મ,, \મ, નથી થતો કમ, થઈ જાય છે. \મ, ના નામ થી કમ, થઈ
જાય છે. \મ, થઈ જાય તો તો �યાલ થઈ જાય. \મ, એટલે આત્મા નો અન+ભવ.

અન+ભવ રત્ન ચીંતામણી, અન+ભવ છે રસ કૂપ,
અન+ભવ માગ, મોક્ષનો, અન+ભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. 

 સવ,જ્ઞ ભગવાનના આગમ મા ંઅન+ભધૂિત ન+ ંફરમાન છે. આત્માનો અન+ભવ કરો. જ્ઞાનાન+ભધૂિત,
આનદંાન+ભધૂિત એન+ ંનામ \મ, છે.  તો આચાય, ભગવાન ફરમાવે છે કે સાભંળ ભાઈ તારો પ્રશ્ન છે કે
દશા મા ંદૂ:ખ છે, પણ દશા મા ંહોવા છતા ંપણ પયા,ય મા ંદૂ:ખ હોવા છતા ંપણ હવે ત + ંથાકી ગયો છે
તો પ્રશ્ન છે કે દૂ:ખનો અભાવ કેવી રીતે થાય? દૂ:ખના ંસ્થાન પર સ+ખ પ્રગટ કેમ થાય એ તારો પ્રશ્ન
છે તો સાભંળ, તો તે Fવભાવમાં રહતેો, તેમ લીન થતો હું આ ક્રો7ાહિદક સવB આશ્રવોને ક્ષય પમાડંુ છંુ
આહાહા! એ મળૂ ગાથા થઈ. 

 હવે ટીકા.  ટીકા એટલે અથ,નો ધિવસ્તાર.  અમતૃચદં્ર આચાય, ભગવાન થઈ ગયા. એક હજાર
વષ, પવૂ,. પાછળથી ધિનત્ય આનદંન+ ંભોજન કરવાવાળા. મ+ધિનરાજ ના લક્ષણ શ+ ંછે? ધિનત્ય અતીષ્ટિ�દ્રય
આનદંન+ ંભોજન કરે છે. આહાહા! ક્ષણમા ંધિનધિવÚકલ્પ અને ક્ષણમા ંસધિવકલ્પ દશા આવી જાય છે. હાલતા
ચાલતા ધિસ» છે. મ+ધિનરાજની વાત કોઈ અલૌદિકક હોય છે. તો એમણે આ ટીકા બનાવી એક હજાર વષ,
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પછી. ટીકા એટલે ધિવસ્તાર. સસં્કૃતમા ંલખાઈ તે આજથી ૨૦૦ વષ, પહલેા ંએવો બનાવ બ�યો જયપ+ર
મા ંજયચદં પદંિડત છાબડા. જયચદંજી છાબડા. પદંિડત ટોડલમલજી ની સાથે ધિમત્રતા મા ંબ\ા આઠ દસ
પદંિડત સાથે એ સમયે ઘણી સારી ચચા, ચાલતી હતી. તો એ સમયસાર તો સસં્કૃતમા ંહત + ંએનો ઢઢૂારંી,
દિહ�દીમા ંઅન+વાદ ન હતો. ફક્ત સસં્કૃતમા ંવાત ચાલતી હતી. તો જયચદં પડંીતને ધિવચાર આવ્યો કે
આનો અન+વાદ કરવો જોઈએ. તો સામા�ય જન સમ+દાય આનો મમ, સમજી શકે કે આત્માન+ ંસ્વરૂપ શ+ં
છે. કેમકે આમા ંતો આત્માના સ્વરૂપની વાત છે. તો બીજા પડંીતે કહ્ય+ ંકે વાત તો એવી છે કે આ તો
એકલા ધિનશ્ચયનો ગ્રથં છે. ધિનશ્ચયનો ગ્રથં વાચંવાથી જીવ સ્વછદંી થઈ જશે. આમ તેમ ચચા, તો થાય
છે ને? ચચા, થઈ તો પદંિડતજી એ કહ્ય+ ંકે સાકર ખાવાથી ગ\ેડો તો મરી જાય છે. એવી કહવેત છે. તો
શ+ ંમન+~યએ સાકર નહીં ખાવી? ઘણી સારી વાત છે આ વાત તો ધિવચારવા જેવી છે. તો બ\ાએ નક્કી
કર્યુ+� કે અન+વાદ કરવો જોઈએ, તો અન+વાદ કોણ કરે? આ વાત આવી તો બ\ા એ કહ્ય+ ંઆ પદંિડત
જયચદંજી છાબડા છે, બરાબર. પછીથી બધ+ ંજોઈ લઈશ+.ં એ અન+વાદ કરે, પછી બ\ા જોઈ લે કે કોઈ
ફેરફાર હોય તો, તો અન+વાદ થઈ ગયો. અન+વાદ થયો ઢઢૂારંીમા ંપહલેા.ં ઢઢૂારંીમા ંઆવા પાના હતા. 

 ઢઢૂારંી પછી,  એક શ્રીમદ રાજચદં્ર થઈ ગયા સૌરાસ્ટ્ર મા,ં  મોરબી ની પાસે વવાર્ગિણયા ત્યાં
એમનો  જ�મ હતો.  તેઓ શતાવ\ાની  હતા.  શતાવ\ાન કરતા  હતા.  એમણે  ધિવચર કય�  કે  આ
સમયસાર, પરમાત્મપ્રકાશ આદિદ નો આ ચાલતી દિહ�દી ભાષામા ંઅન+વાદ કરવો ઠીક રહશેે. તો એમણે
પરમ શ્ર+ત પ્રભાવક મડંળ ની સ્થાપના કરી તો ત્યાથંી આ ઢઢૂારંી પરથી સમયસાર ન+ ંચાલતી દિહ�દી
ભાષામાં અન+વાદ કરીને છપાઈ ગયા.  તો ૭૫ ની સાલમાં એ છપાયા અને ૭૮ ની સાલમાં પજૂ્ય
ગ+ર+દેવના હાથમાં આ શાસ્ત્ર આવ્ર્યુ+.ં  તેઓ મોપધિત (મ+ખ પટ્ટી) માં હતા.  સ્થાનકવાસી સાધ+.  આહાહા!
હાથમા ંઆવ્ર્યુ+ ંસમયસાર શાસ્ત્ર. ઝવેરીએ પરીક્ષા કરી લી\ી. આ સમયસાર શાસ્ત્ર તો અશરીરી થવાન+ં
છે, ધિનધિમત. આહાહા! એમણે અંદરથી ખબૂ ગહરેાઈથી (ઊંડાઈથી) મનન કર્યુ+�.

 તેઓ શ+ ંકતા, હતા? ઉપવાસ કરીને નદી ની પાસે શાસ્ત્ર લઈને બહાર જતા ંરહતેા. અને ત્યાં
એકાતંમા ંઆખો દિદવસ સ્વાધ્યાય કરતા હતા. અને ઉપાશ્રય મા ંસ્વાધ્યાય કરે અને કોઈ પગે લાગવા,
નમસ્કાર  કરવા  આવે  તો  કોઈની  સામે  જ+વે  નહીં.  આહાહા!  એવી  ધનૂ  ચઢી  ગઈ.  આહાહા!  આ
સમયસાર શાસ્ત્રથી આ ભાવનો અંત આવી ગયો એવા સમયસાર શાસ્ત્રની તો કોઈ આલોદિકક ધિનધિ\ છે.
આહાહા! 

 એક વાર એવ+ ંથર્યુ+ ંકે બે ધિમત્ર હતા બે, બનંે ધિમત્ર એકદમ ગરીબ બનંે ધિમત્ર સા\ારણ ઝુપંડા
મા ંરહતેા હતા. ખાવાન+ ંપણ નહીં. એકને એવ+ ંથર્યુ+ ંકે હ+ં સાધ+ થઈ જાઉ અ�યમતીનો. તો સાધ+ થઈ
ગયો અ�યમતીનો તો એના ગ+ર+ની સાથે તપ કરવા લા�યો પછી એને કોઈ એવી લપ્તિબ્\ પ્રગટ થઈ
ગઈ.  અજ્ઞાની ને પણ લપ્તિબ્\ પ્રગટ થાય છે.  તો એની લપ્તિબ્\ માં શ+ં આવ્ર્યુ+?ં  કે જે લોખડંને સોન+ં
બનાવી દે. એ મતં્ર ભણીને પાણી છાટેં તો લોઢ+ ં સોન+ ંથઈ જાય. તો એને ધિવચર આવ્યો કે મારો ધિમત્ર
ગરીબ છે તો ત્યા ંજઈને પ +સ્તક લખીને આપ+.ં તો ત્યા ંજઈને કહ્ય+કેં આ પ+સ્તક વાચંીને એનો પ્રયોગ
કરીને સોન+ ંબનાવી લેજો. અને હ+ ંબીજી વાર આવ+ ંત્યારે મોટર અને બગંલા તારી પાસે હશે. તો કહે
જરૂર સોન+ ંબને તો ગરીબ ક્યાથંી રહ?ે  પ+સ્તક લઈ લીધ+ ંઅને બરાબર સભંાળીને ધિતજોરીમાં રાખી
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દીધ+.ં  ચાવી બરાબર પોતાની પાસે રાખી.  એક વષ, બાદ એ આવ્યો દૂરથી જોર્યુ+ ંતો એ જ ઝુપંડી.
અંદર ગયો કે મારો મતં્ર ખોટો છે કે શ+?ં આવ્યો કે બકૂનો પ્રયોગ કય�. નહીં બકૂ તો મે ઘણી સભંાળીને
રાખી છે. બરાબર તાળા ચાવી મારીને ધિતજોરીમાં રાખી છે. એમ સમયસાર તો સૌના ઘરમાં છે પણ
ભગવાન બનવાની ધિવધિ\ છે તો ખોલીને વાચેં પણ નહીં. વાચેં તો ઉપર ઉપરથી ધિશ~ટાચાર થી વાચેં
છે. એક પાન+ ંવાચં્ર્યુ+,ં થઈ ગર્યુ+.ં મદંિદરમા ંગયો, ભગવાનના દશ,ન કરી લીધ+.ં એમ લખ્ર્યુ+ ંછે. એમ નહીં!
આમા ંભેદજ્ઞાનનો મતં્ર છે. 

 ણમોકાર મતં્ર તો અમને માતા-ધિપતા પાસેથી મળ્યો જ�મથી, ણમોકાર તો. પણ ભેદજ્ઞાનનો
મતં્ર ગ+ર+દેવે આપ્યો. જયપ+ર ની ધિશર્ગિબર ના સમયે મે કહ્ય+ ંકે આ ભેદજ્ઞાનના મતં્રથી દેવ હાજર થાય
છે. તો બ\ા ખ+શ થયા કે પદંિડતજી સાર+ં . પ્રાઇવેટ મા ંપછૂી લે કે એ મતં્ર કયો છે કે દેવ હાજર થાય ને
દેવની પાસે માગંી લઈએ. એવી ચચા, થવા માડંી. એવી ચચા, થવા માડંી. બીજે દિદવસે મારા કાનમાં
આ વાત આવી કે આપની વાત તો આવી ચાલે છે. બીજે દિદવસે કહ્ય+ ંકે ભાઈ આ દેવ ની વાત નથી.
ચૈત�ય દેવ પ્રગટ થાય છે.  ચૈત�ય દેવ ની વાત છે એ દેવની વાત નથી.  આહાહા!  એવી વાત,
સમયસાર જી શાસ્ત્ર તો ભગવતી શાસ્ત્ર છે. આહાહા! 

મ+મ+ક્ષ+: બે ધિમત્રની વાત જરા અધરૂી રહી ગઈ હજી પરૂી નથી થઈ.  
ઉત્તર: નહીં પરૂી થઈ ગઈ. કહર્યુ+ને કે તાળંુ ચાવીમા ંએમ સમયસાર ને તાળા ચાવીમા ંબ\ાએ

રાખી  દીધ+ં છે.  એક વાર હ+ં  જમવા ગયો  સમયસાર મા�ંર્યુ+ં તો  સમયસાર તો  હત +ં તેમની  પાસે.
સમજ્યા? લાવીને આપ્ર્યુ+ ંપાના ંબ\ા પેક હતા તો મેં પછૂય+ ંકે આપ સ્વાધ્યાય નથી કરતા ં?માફ કરો
હ+ં  સ્વાધ્યાય નથી  કરતો  મેં  સભંાળીને  રાખ્ર્યુ+ં છે.જિજનવાણીને  વદંન કર+ં  છું  રોજ,નમસ્કાર કર+ં  છુ.ં
આહાહા!નમસ્કાર મતં્રથી કલ્યાણ નથી થત +.ં નમસ્કારથી શ+ભભાવ થાય છે અને શ+ભભાવન+ ંફળ દૂ:ખી
થવાન+ ંછે. આહાહા!અશ+ભન+ ંફળ પણ દૂ:ખ અને શ+ભન+ ંફળ પણ દૂ:ખ. અને \મ,ન+ ંફળ સ+ખ છે. \મ,
કરવો એ અપવૂ, ચીજ છે. થઈ ગયો સમય (ટાઇમ).

ૐ
This pravachan was typed quickly for Pariyushan. Please send errors: 

આ પ્રવચન, પર્યુ+,ષણ માટે જલ્દી લખ્ર્યુ+ ંછે. કૃપા કરીને ભલૂો જણાવો 
WhatsApp +91 96648 57990 અથવા rajesh@AtmaDharma.com
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