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ૐ
શ્રી પંચપરમેષ્ઠીને નમ: 

શ્રી નિનજ શુદ્ધાત્માને નમઃ 
શ્રી સદગુરુદેવાય નમઃ 

श्री पंचपरमेष्ठी नमः  
श्री निनज शुद्धात्मा नमः
श्री सद8 9ुरुदेवाय नमः  

બે ભૂલબે ભૂલ दो भूल
અધ્યાત્મ યુગપુરુષ

પજૂ્ય કહાનગુરુદેવના
અનન્ય નિશષ્યરત્ન, આત્મજ્ઞ, 

પજૂ્ય 'ભાઈશ્રી' લાલચંદભાઈના 
'બે ભૂલ' ઉપરના ૩ માનિમMક પ્રવચનો

अध्यात्म यु9पुरुष  
पूज्य कहान9ुरुदेव के

अनन्य निशष्यरत्न, आत्मज्ञ, 
पूज्य 'भाईश्री' लालचंदभाई के  
'दो भूल' पर ३ मानिम]क प्रवचन

પ્રકાશક તથા પ્રાપ્તિ	સ્થાન: 
શ્રી કંુદકંુદ કહાનામૃત 
પ્રભાવના મંપ્તિદર ટ્ર સ્ટ 

'સ્વીટ હોમ', જાગનાથ પ્લોટ,  
શેરી ન-ં૬, જીમખાના રોડ, 

રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૧. (સૌરાષ્ટ્ર ) 
(સમપ્તિકત મોદી, ૯૮૨૫૫ ૮૨૫૪૯)

प्रकाशक और प्राप्ति=स्थान:
श्री कंुदकंुद कहानामृत 
प्रभावना  मंदिदर  ट्र स्ट 

‘स्वीट होम', जागनाथ प्लॉट, 
गली न-६, दिजमखाना रोड, 

राजकोट – ३६० ००१  (सौराष्ट्र )
(समदिकत मोदी, ९८२५५ ८२५४९)
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વીર સંવત  ૨૫૪૮ પ્તિવક્રમ સંવત ૨૦૭૮ ઈ.સ. ૨૦૨૨  
वीर संवत २५४८ दिवक्रम संवत २०७८ ई. स. २०२२ 

-:   પ્રકાશન   :- -:   प्रकाशन   :-
પૂ. “ભાઈશ્રી” લાલચંદભાઈ મોદીના 

૧૧૩ મી જન્મપ્તિદન પ્રસંગે 
તા. ८-૬-૨૦૨૨ , બુધવાર, જઠે સુદ-૯

पूज्य 'भाईश्री' लालचंदभाई मोदी के  
११३ वे जन्मदिदन प्रसंग पर 

दिद. ८-६-२०२२, बुधवार, जे्यष्ठ सूद-९ 

પ્રથમ આવૃપ્તિત - ૫૦૦ 
પડતર પ્તિકંમત ૧૦૦ રૂપીયા (અંદાજીત) 

મૂલ્ય - સ્વાધ્યાય 

प्रथम आवृदित - ५०० 
मूल कीमत १०० रुपये (अनुमादिनत)

मूल्य - स्वाध्याय 

પ્રવચનોની  ઉપલનિ`a - प्रवचनो ंकी उपलब्धिd

ઓપ્તિડઓ, પ્તિવપ્તિડયો, પ્તિલપ્તિખત તથા સબટાઇટલ્સ  

औदिडयो, दिवदिडओ, दिलप्तिखत और सबटाईटल्स      

AtmaDharma.com & 
AtmaDharma.org 

પ્તિવપ્તિડયો તથા સબટાઇટલ્સ 

दिवदिडओ और सबटाईटल्स  

 
YouTube.com/LalchandbhaiModi

Telegram: જાહેરાતો घोषणाएँ t.me/Lalchandbhai

WhatsApp: જાહેરાતો घोषणाएँ
https://atmadharma.com/
lalchandbhai.html#NewLectures

Telegram: જાહેરાતો અન ેતત્ત્વ ચચા³ 

Telegram: घोषणाएँ और तत्त्व चचाµ
t.me/DhyeyPurvakGyey
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પ્રકાશકીય કલમે 
અહો ઉપકાર નિજનવરનો, કંુદનો ધ્વનિન નિદવ્યનો, 
નિજનકંુદ ધ્વનિન આપ્યા, અહો તે ગરુુ કહાનનો.

વત³માન  શાસન  નાયક  મહાવીર  ભગવાનથી  પ્રગટ  થયેલી

પ્તિદવ્યધ્વપ્તિનની  પરંપરામાં  કપ્તિ½કા½  સવ³જ્ઞ  એવા  શ્રી  કંુદકંુદાચાય³દેવ  બે

હજાર વર્ષ³ પૂવÁ થયા.  તેઓશ્રીએ વત³માન મહાપ્તિવદેહકે્ષતે્ર પ્તિબરાજમાન શ્રી

સીમંધર ભગવાનની સખુાનંદથી વહેતી પ્તિદવ્ય દેશનાને પ્રત્યક્ષ સદેહે ત્યાં

જઈ સાક્ષાત મૂપ્તિત³મંત  કરીને  ભરતકે્ષત્રમાં  લાવીને  પ્તિÅતીય શ્રુતસ્કંધમાનંા

સમયસાર આપ્તિદ પંચપરમાગમોની રચના કરી.  ત્યારબાદ એક હજાર વર્ષ³

પૂવÁ આ કા½ના હાલતા ચાલતા પ્તિસદ્ધ એવા શ્રી અમૃતચંદ્રાચાય³દેવ થયા.

તેમણે સમયસાર આપ્તિદ અનેક શાસ્ત્રોની ટીકા કરી. 

આ પરંપરામાં મોક્ષમાગ³ પ્રાયે: લોપ જવેો જ થઈ ગયેલો. પ્તિમથ્યાત્વ

ગ½ાડૂબ થઈને તેનું  એક છત્ર રાજ શરૂ  થયેલુ.ં તેવામાં  જ જનૈશાસનમાં

એક આધ્યાપ્તિÍક મહાપુરુર્ષ, આÍજ્ઞસંત, પ્તિનષ્કારણ કરુણાના સાગર અને

ભાપ્તિવ પ્તિતથા³પ્તિધરાજ એવા પ્તિનભ³ય-પ્તિનડર અને પ્તિનશંક પ્તિસંહપુરુર્ષ પરમ પૂજય

શ્રી કાનજીસ્વામીનો જન્મ થયો. તે પુરુર્ષે આચાયÐના હૃદયમાં પેસીને ચાર ે

પડખેથી શાસ્ત્રોનો પ્તિનચોડ કાઢીન,ે પરમાગમના રહસ્યોને પોતાની પ્રજ્ઞાથી

આÍસાત્  કરીન,ે  ભવ્યજીવોના  શ્રેયાથÁ  ૪૫  વર્ષ³  સુધી  અતૂટ  ધારાથી

દેશનાની શંૃખલા વરસાવીને,  અસંખ્ય જીવોને આધ્યાપ્તિÍક વાતાવરણમાં

તરબો½ કરી  દીધા.  ઘણાં  જીવોએ પૂજય  ગુરુદેવશ્રીના પ્તિનપ્તિમત્તે  પોતાના

આÍસ્વરૂપને સમજીને આÍસાત્ કયુ×. 
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પૂજય  ગુરુદેવશ્રીના  ૪૫  વર્ષ³ના  સોનગઢના  સવુણ³કા½  દરમ્યાન

અનેક પ્તિશષ્યરત્નો થયા.  તેમાંના એક પ્રમુખ પ્તિશષ્યરત્ન એવા આદરણીય

પજૂ્ય ‘ભાઈશ્રી'  લાલચંદભાઈ થયા.  પજૂ્ય ભાઈશ્રીએ ઘણો સમય સોનગઢ

પજૂય  ગુરુદેવશ્રીની  પ્તિનશ્રામાં  રહી,  આચાય³  ભગવંતોના  મૂ½  તાપ્તિત્ત્વક

રહસ્યોને પોતાના જ્ઞાનસરોવરના પ્રકાશ સાથે મે½વીને આચાય³ ભગવાન

તથા પૂજય ગુરુદેવશ્રીએ જ ેરીતે શદુ્ધાÍાનું રહસ્ય ચાર ેપડખેથી પ્તિવસ્તૃત

કરલે  છે તેને  બરાબર  અવધારીને  છઠ્ઠી  ગાથાના  પ્તિનપ્તિમત્તે  પોતાના

શુદ્ધાÍાનો સ્પશ³ કરી અતીપ્તિન્દ્રય આનંદનો સ્વાદ ચાખી લીધો.

'બે ભૂલ' પુસ્તકમાં  મૂ½ જનૈ ધમ³માંથી સારભૂત જીવની  બે ભૂલ

તારવીને તેના ઉપરના ત્રણ માપ્તિમ³ક પ્રવચનોમાં પજૂ્ય ભાઈશ્રીએ ચચા³ કરલે

છે. તે સવ³ સંસારી જીવોને પ્રવત³તી (૧) કતા³બુપ્તિદ્ધ અને (૨) જ્ઞાતાબુપ્તિદ્ધ કેમ

છે અને  કેવી રીતે  જાય તેનું  સ્પષ્ટીકરણ  પજૂ્ય ભાઈશ્રીએ આ  'બે  ભૂલ'

પુસ્તકમાં પ્રકાપ્તિશત કરલે છે. તે 'બે ભૂલ' બતાવતા પજૂ્ય ભાઈશ્રી કહે છે:-

• પહેલી ભૂલ, પનિરણામ પનિરણામને કર ેછે, માને છે કે હંુ એને કરંુ છંુ. 

• બીજી ભૂલ,  જાણે છે ઇનિન્nયજ્ઞાન પરને અને માને છે કે હંુ પરને

જાણું છંુ. 

• બે ભૂલનંુ એક પુસ્તક છે એમાં આ બે લાઇન છે બસ! પુસ્તક પૂરંુ થઈ

ગયંુ. 

• કર ેછે પયાMય અને માને છે કે હંુ કરંુ છંુ. જાણે છે ઇનિન્nયજ્ઞાન પરને

(અને) માને છે કે હંુ પરને જાણું છંુ. બે ભૂલ છે.  થોડા પ્તિદવસ પહેલા

બેનને વાત કરી બે ભલૂની.  તો કહે કે આ પુસ્તક લખવા જવેું છે.  એ

તમે જાણો, આપણું કામ નહી ંહવે. 

• કર ેછે બીજો અને માને છે કે હંુ કરંુ છંુ. જાણે છે બીજો અને માને

છે કે હંુ જાણું છંુ પરને. એવું પસુ્તક એક મોટંુ મળ્યંુ અને મોટા અક્ષરે
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‘બે ભૂલ’. આ પુસ્તક તમારી પાસે છે.  બધાની પાસે આ પુસ્તક છે.

ખોલીને વાચંવું જોઇએ શું લખ્યંુ છે એમાં. આ શોટ³  છે બધું બસ! 

ઘણી જુદી જુદી રીતે તે 'બે ભૂલ'ની વાત કરતાં પજૂ્ય ભાઈશ્રી ન્યાય

અને લોપ્તિજકથી સમજાવે છે કે:-

• હંુ પપ્તિરણામનો કતા³ કેમ નથી? 

• પપ્તિરણામનો કતા³ પપ્તિરણામ છે.

• હંુ અકતા³ છંુ. 

• હંુ પપ્તિરણામનો અને પરનો જ્ઞાતા નથી. 

• પપ્તિરણામનો કે પરનો જ્ઞાતા ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન છે.

• જ્ઞાનસ્વરૂપી ભગવાન પણ અહીયંા અને જે્ઞય પણ અહીયંાં છે. 

• હંુ જ જ્ઞાન અને હંુ જ જે્ઞય છુ.

 આ જ પ્રવચનમાં પૂજ્ય લાલચંદભાઈએ કહે છે કે  આ બે ભૂલનંુ

પુસ્તક પણ ભનિવષ્યમાં  નીકળશે એમ લાગે  છેે.  એટલે કોઇ ને  કોઇ

કાઢશે.  આજ ેઆ  'બે ભૂલ'  નામની પસુ્તક પ્રકાપ્તિશત કરવામાં  આવે છે.

આવા અદભૂત સ્પષ્ટીકરણરૂપ ત્રણ પ્રવચનો સવ³  મુમુક્ષુ  જીવો પોતાના

જ્ઞાન શ્રદ્ધાનમાં અવધારીને સમ્યકતા પ્રગટ કર ેતેવી મંગલ ભાવના. 

આ પસુ્તક પજૂ્ય ભાઈશ્રીના ત્રણ પ્તિવડીયો પ્રવચન નંબર LA ૩૪૪,

LA ૩૪૫ તથા LA ૩૪૬ ને અક્ષરશઃ પ્રવચનોના રૂપમાં પ્રકાપ્તિશત કરવામાં

આવેલ  છે.  અક્ષરશઃ  પ્રવચન  લખવાનું,  ટાઇપ્તિપંગનું  (typing)  અને  પૂ્રફ

રીપ્તિડંગનું  (proof reading)  કાય³  પજૂ્ય લાલચંદભાઈ અમરચંદભાઈ મોદી

અક્ષરશઃ  પ્રવચન  ટીમે (team)  તૈયાર  કરલે  છે.  સંસ્થા  આ  કાય³  બદલ

આખી ટીમનો આભાર વ્યક્ત કર ેછે. 

આ  પુસ્તક  પ્રકાશન  અથÁ  દાનરાપ્તિશ પજૂ્ય  લાલચંદભાઈ

અમરચંદભાઈ  મોદી  અક્ષરશઃ  પ્રવચન  ટીમ  તથા  AtmaDharma.com
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અને  AtmaDharma.org  તરફથી  આવેલ  છે,  તે  બદલ  સંસ્થા  તેમનો

આભાર માને છે. 

આ  પુસ્તકનું  પ્તિપ્રપ્તિન્ટંગ  તથા  બાઈન્ડીગંનું  કાય³  Design  Scope

વા½ા અમરભાઈ પોપટ તથા  Sharp Offset Printers  વા½ા ધમÁશભાઈ

શાહ  Åારા  થયંુ  છે.  સંસ્થા  તેમનો  આભાર  માને  છે. આ  પુસ્તક

AtmaDharma.com અને AtmaDharma.org પર ઉપલબ્ધ છે. 

અમારા ટ્ર સ્ટનું આ ૧૮મંુ પુસ્તક છે.  આ પસુ્તકમાં અજાણતા કાંઈ

ક્ષપ્તિત રહી ગઈ હોય તો તે બદલ અમો ક્ષમા ચાહીએ છીએ. 

અંતમાં આ ‘બે ભૂલ’ પસુ્તકમાં અકતા³-જ્ઞાતા સ્વભાવનું સ્પષ્ટીકરણ

જે પજૂ્ય ભાઈશ્રીએ કરલે છે તેવો સ્વભાવ સવ³ જીવોને પ્રા	 થાય તેવી

મંગલ ભાવના. 

લી. ટ્ર સ્ટી શ્રી 

કંુદકંુદ કહાનામૃત પ્રભાવના મંપ્તિદર ટ્ર સ્ટ, રાજકોટ

प्रकाशकीय कलम से 
अहो उपकार निजनवरनो कंुदनो ंध्वनिन निदव्यनो,

 निजन कंुद ध्वनिन आप्या, अहो आ 9ुरु कहाननो।  

वतµमान शासन नायक महावीर भगवान से प्रगट हुई दिदव्यध्वदिन की

परंपरा में, कदिलकाल सवµज्ञ ऐसे श्री कंुदकंुदाचायµदेव दो हज़ार वषµ पूवµ  हुये।

श्री  कंुदकंुददेव  ने  वतµमान  में  महादिवदेह  के्षत्र  में  दिवराजमान  श्री  सीमंधर

भगवान की सुखानंद से बहती हुई दिदव्य-देशना को प्रत्यक्ष सदेह वहाँ जाकर

साक्षात् मूदितµमंत  दिकया  एवं  भरतके्षत्र  में  उसे  लाकर  दिøतीय  शु्रतसं्कध  के
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समयसार आदिद पंचपरमागमो ंकी रचना की। उसके बाद आज से एक हज़ार

वषµ पूवµ वतµमान काल के चलते-दिûरते दिसद्ध, ऐसे श्री अमृतचंद्राचायµदेव हुए।

उन्होंनने समयसार आदिद अनेक शास्त्रो ंकी टीका की रचना की। 

 इस परंपरा में मोक्षमागµ प्राय ः  लु= जैसा ही हो गया था। दिमथ्यात्व ने

गले तक डुबाकर उसका एक छत्र राज शुरू हो गया था। उसी काल में ही

जैनशासन में एक आध्याप्ति	क महापुरुष, आ	ज्ञसंत, दिनष्कारण करुणा के

सागर और भावी दितथाµदिधराज ऐसे दिनभµय-दिनडर और दिनशंक दिसंहपुरुष परम

पूज्य श्री कानजीस्वामी का जन्म हुआ। उन्होंनने आचाय� के ह्रदय में बैठकर

चारो ंओर से शास्त्रो ंका दिनचोड़ दिनकालकर परमागमो ंके रहस्यो ंको अपनी

प्रज्ञा से आ	सात् करके, भव्य जीवो ंके शे्रयाथµ  ४५ साल तक अटूट धारा से

देशना की शंृखला बरसा कर असंख्य जीवों को आध्याप्ति	क वातावरण में

दिभगो दिदया। बहुत सारे जीवों ने गुरुदेवश्री के दिनदिमत्त से अपने आ	स्वरूप

को समझकर आ	सात् दिकया। 
पूज्य गुरुदेवश्री  के  ४५  साल के  सोनगढ़  के  सुवणµकाल दरम्यान

अनेकों दिशष्यरत्न  हुए। उनमें  से एक प्रमुख दिशष्यरत्न  ऐसे आदरणीय पूज्य
भाईश्री लालचंदभाई हुए। पूज्य भाईश्री ने बहुत समय तक सोनगढ़ में पूज्य
गुरुदेवश्री की छत्रछाया में  रहकर, आचायµ भगवंतों के मूल ताप्तित्त्वक रहस्यो ं
को अपने ज्ञान सरोवर के प्रकाश के साथ दिमलान करके,  आचायµ  भगवान
और पूज्य गुरुदेवश्री ने दिजस तरह से शुद्धा	ा का रहस्य चारो ंओर से दिवसृ्तत
दिकया हैं, उसे भली-भाँदित अवधारण करके छठवी ंगाथा के दिनदिमत्त से अपने
शुद्धा	ा को स्पशµ करके अतीप्ति�य आनंद का स्वाद चख दिलया। 

"दो भूल"  पुस्तक में  मूल जैनधमµ  में  से सारभूत,  जीव की  दो भूल
छाँटकर उनके ऊपर तीन मादिमµक प्रवचन में  पूज्य भाईश्री ने चचाµ  की है।
सभी संसारी जीवों में  प्रवतµती हुई (१)  कताµबुप्तिद्ध और (२)  ज्ञाताबुप्तिद्ध क्यो ं हैं
और वे कैसे दिनकलें,  उसका स्पष्टीकरण पूज्य भाईश्री ने   इस  "दो भूल"
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पुस्तक में प्रकादिशत दिकया  है। वे  "दो भूल"  बताते हुए पूज्य भाईश्री कहते
हैं:- 

• पहली भूल,  परिरणाम परिरणाम को करता है,  मानता  है  निक मैं
उसको करता हँू।

• दूसरी भूल,  जानता है इब्धि�यज्ञान पर को,  और मानता है निक मैं
पर को जानता हँू।

• 'दो भूल'  नाम की एक पुस्तक है इसमें ये दो लाइन हैं  बस! पुस्तक
पूरी हो गई। 

• करती  है  पया]य  और मानता  है  निक  मैं  करता  हँू।  जानता  है
इब्धि�यज्ञान पर को (और) मानता है निक मैं पर को जानता हँू। दो
भूल हैं। 

• करता है दूसरा और मानता है निक मैं करता हँू। जानता है दूसरा
और मानता है निक मैं जानता हँू पर को। 
ऐसी पुस्तक एक बड़ी दिमली और बड़े अक्षरो ंमें 'दो भूल' (दिलखा है)।

यह पुस्तक तुम्हारे पास भी है। सबके पास यह पुस्तक है। खोलकर पढ़ना
चादिहये क्या दिलखा है उसमें। 

बहुत अलग-अलग तरीके से  'दो भूल'  की बात करते हुए पूज्य
भाईश्री न्याय और लोदिजक से समझाते हैं दिक:- 
• मैं परिरणाम का कताµ क्यो ंनही ंहँू?
• परिरणाम का कताµ परिरणाम है।
• मैं अकताµ हँू।
• मैं परिरणाम का और पर का ज्ञाता नही ंहँू।
• परिरणाम का और पर का ज्ञाता इप्ति�यज्ञान है।
• ज्ञान स्वरूपी भगवान भी यहाँ और जे्ञय भी यहाँ है।
• मैं ही ज्ञान और मैं ही जे्ञय हँू।

 इस ही प्रवचन में पूज्य लालचंदभाई ने कहा है दिक ये दो भूल की
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पुस्तक भी भनिवष्य में निनकले9ी ऐसा ल9ता है। अर्थाा]त8 कोई न कोई इसे

निनकाले9ा। आज यह "दो भूल" नामक पुस्तक प्रकादिशत करने में आती है।

ऐसे  अद्भुत स्पष्टीकरणरूप तीन प्रवचनोकंो  सवµ  मुमुकु्ष  जीव अपने ज्ञान

श्रद्धान में अवधारण करके  सम्यकता प्रगट करें , ऐसी मंगल भावना।

यह पुस्तक पूज्य भाईश्री  के  तीन दिवदिडओ प्रवचन  नंबर LA ३४४,

LA ३४५ तथा LA ३४६ के अक्षरश ः  प्रवचनो ंके रूप में प्रकादिशत की गई है।

अक्षरश ः  प्रवचन दिलखने का,  टायदिपंग का और पू्रû रीदिडंग का कायµ  पूज्य

लालचंदभाई अमरचंदभाई मोदी  अक्षरश ः  प्रवचन टीम  ने  तैयार दिकया है।

संस्था इस कायµ के दिलए पूरी टीम का आभार व्यक्त करती है। 

इस  पुस्तक  के  प्रकाशन  हेतु  दानरादिश  पूज्य  लालचंदभाई

अमरचंदभाई मोदी  अक्षरश ः  प्रवचन टीम और  AtmaDharma.com  और

AtmaDharma.org तरû से आए हुई है, दिजसके दिलए संस्था उनका आभार

व्यक्त करती है। 

इस पुस्तक की दिपं्रदिटंग और बाइप्ति&ंग का कायµ  Design Scope

“अमरभाई पोपट” और “शापµ  ऑûसेट दिपं्रटसµ”  वाला धम(शभाई शाह øारा

हुआ  है।  संस्था  उनका  भी  आभार  मानती  है।  यह  पुस्तक

AtmaDharma.com और AtmaDharma.org पर उपलब्ध है। 

हमारे ट्र स्ट की यह १८वी ंपुस्तक है। इस पुस्तक में जाने-अनजाने में

कोई क्षदित रह गई हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। 

अंत में इस "दो भूल" पुस्तक में अकताµ-ज्ञाता स्वभाव का स्पष्टीकरण

जो पूज्य भाईश्री ने दिकया है, ऐसा स्वभाव सभी जीवो ंको प्रा= हो, ऐसी मंगल

भावना।   
ली. ट्र स्टी श्री 

कंुदकंुद कहानामृत प्रभावना मंनिदर ट्र स्ट, राजकोट 
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પ્રકાશનો 

પજૂ્ય ભાઇશ્રીની નિનશ્રામાં થયેલા પ્રકાશનો

ઈપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન જ્ઞાન નથી

દ્રવ્યસ્વભાવ-પયા³યસ્વભાવ

ભેદજ્ઞાન ભજનાવલી 

શ્રી કંુદકંુદ કહાનામૃત સ્વાધ્યાય હોલના પ્રકાશનો 

૧. જ્ઞાનથી જ્ઞાનનું ભેદજ્ઞાન ૧૦. જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ
૨. દ્રવ્યસ્વભાવ-પયા³યસ્વભાવની ચચા³ ૧૧. પજૂ્ય 'ભાઈશ્રી'ના 

     પ્તિસદ્ધાતંોની સરવાણી  
૩. જાણનારો જણાય છે ૧૨. બંુદ બંુદમાં અમૃત
૪. આÍજ્યોપ્તિત ૧૩. લંડનના પ્રવચનો ભાગ-૧
૫. ચતૈન્ય પ્તિવલાસ ૧૪. નયચક્ર તત્ત્વચચા³
૬. શુદ્ધ અંત:તત્ત્વ ૧૫. આધ્યાપ્તિÍક જ્ઞાનગોષ્ઠી ભાગ-૧
૭. મંગલ જ્ઞાનદપ³ણ ભાગ-૧ ૧૬. પ્તિચસ્વરૂપ જીવ
૮. જ્ઞાયક સ્વરૂપ પ્રકાશન ૧૭. સત્ અહેતુક જ્ઞાન
૯. અનેકાંત અમૃત ૧૮. ‘બે ભૂલ’ - ‘दो भूल’
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બે ભલૂ दो भूल
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प्रकाशन

पूज्य भाईश्री की छत्रछाया मे हुए प्रकाशनो ं

इंद्रीयज्ञान ज्ञान नही ंहै

द्रव्यस्वभाव-पयाµयस्वभाव

भेदज्ञान भजनावली 

श्री कंुदकंुद कहानामृत स्वाध्याय हॉल के प्रकाशन

१. ज्ञान से ज्ञान का भेदज्ञान १०. ज्ञान का ज्ञानत्व
२. द्रव्यस्वभाव-पयाµयस्वभाव की चचाµ ११. पूज्य 'भाईश्री' का 

     दिसद्धांतो ंकी सवाµणी 
३. जाननहार जानने मे आता है १२. बँूद बँूद मे अमृत
४. आ	जयोती १३. लंडन का प्रवचन भाग-૧
५. चैतन्य दिवलास १४. नयचक्र तत्त्वचचाµ 
६. शुद्ध अन्तः तत्त्व १५. आध्याप्ति	क ज्ञानगोष्ठी भाग-૧
७. मंगल ज्ञानदपµण भाग-૧ १६. दिचतस्वरूप जीव
८. ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन १७. सत् अहेतुक ज्ञान 
९. अनेकांत अमृत १८. ‘બે ભૂલ’ - ‘दो भूल’
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બે ભલૂ दो भूल
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શ્રી સમયસારજી સ્તુનિત
(હનિરગીત) 

સંસારી જીવનાં ભાવમરણો ટા½વા કરુણા કરી, 
સપ્તિરતા વહાવી સુધા તણી પ્રભુ વીર ! તે સજંીવની; 

શોર્ષાતી દેખી સપ્તિરતને કરુણાભીના હૃદયે કરી, 
મુપ્તિનકંુદ સજંીવની સમયપ્રાભૃત તણે ભાજન ભરી. 

(અનુષુ્ટપ)
કંુદકંુદ રચ્યું શાસ્ત્ર, સાપ્તિથયા અમૃતે પયૂા³, 

ગં્રથાપ્તિધરાજ ! તારામાં ભાવો બ્રહ્માંડના ભયા³. 
(નિશખનિરણી)

 અહો! વાણી તારી પ્રશમરસ-ભાવે નીતરતી, 
મુમુકુ્ષને પાતી અમૃતરસ અજંપ્તિલ ભરી ભરી; 

અનાપ્તિદની મૂછા³ પ્તિવર્ષ તણી ત્વરાથી ઊતરતી, 
પ્તિવભાવેથી થંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પપ્તિરણપ્તિત. 

(શાદૂM લનિવક્રીનિ�ત)
તું છે પ્તિનશ્ચયગ્ર ંથ ભંગ સઘ½ા વ્યવહારના ભેદવા,
તંુ પ્રજ્ઞાછીણી જ્ઞાન ને ઉદયની સંપ્તિધ સહુ છેદવા; 

સાથી સાધકનો, તંુ ભાનુ જગનો, સંદેશ મહાવીરનો, 
પ્તિવસામો ભવકલાંતના હૃદયનો, તંુ પંથ મુપ્તિક્ત તણો. 

(વસતંનિતલકા) 
સુણ્યે તને રસપ્તિનબંધ પ્તિશપ્તિથલ થાય, 

જાણ્યે તને હૃદય જ્ઞાની તણાં જણાય; 
તું રુચતાં જગતની રુપ્તિચ આ½સે સૌ, 

તું રીઝતાં સકલ જ્ઞાયકદેવ રીઝે. 
(અનુષુ્ટપ)

બનાવંુ પત્ર કંુદનનાં, રત્નોના અક્ષરો લખી; 
તથાપ્તિપ કંુદસૂત્રોનાં અંકાયે મૂલ્ય ના કદી. 
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બે ભલૂ दो भूल
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श्री समयसारजी सु्तनित
(हरिर9ीत)

संसारी जीवनां भावमरणो टाळवा करुणा करी,
सरिरता वहावी सुधा तणी प्रभु वीर! तें संजीवनी;
शोषाती देखी सरिरतने करुणाभीना हृदये करी,
मुदिनकंुद संजीवनी समयप्राभृत तणे भाजन भरी.

(अनुष्टटपु)
कंुदकंुद रचंु्य शास्त्र, सादिथया अमृते पूयाµ,
गं्रथादिधराज! तारामां भावो ब्रह्मांडना भयाµ.

(निशखरिरणी)
अहो! वाणी तारी प्रशमरस-भावे नीतरती,
मुमुकु्षने पाती अमृतरस अंजदिल भरी भरी;
अनादिदनी मूछाµ दिवष तणी त्वराथी उतरती,
दिवभावेथी थंभी स्वरूप भणी दोडे परिरणदित.

(शादू]लनिवक्रीनि¡त)
तंु छे दिनश्चयगं्रथ भंग सघळा व्यवहारना भेदवा,
तंु प्रज्ञाछीणी ज्ञान ने उदयनी संदिध सहु छेदवा;

साथी साधकनो, तंु भानु जगनो, संदेश महावीरनो,
दिवसामो भवक्लांतना हृदयनो, तंु पंथ मुप्तिक्त तणो.

(वसंतनितलका)
सुणे्य तने रसदिनबंध दिशदिथल थाय,

जाणे्य तने हृदय ज्ञानी तणां जणाय;
तंु रुचतां जगतनी रुदिच आळसे सौ,

तंु रीझतां सकलज्ञायकदेव रीझे.
(अनुष्टटपु)

बनावंु पत्र कंुदननां, रत्नोना अक्षरो लखी;
तथादिप कंुदसूत्रोनां अंकाये मूल्य ना कदी.
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બે ભલૂ दो भूल
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શ્રી કંુદકંુદ આચાયMદેવ            શ્રી કંુદકંુદ આચાયMદેવ            -                -                श्री कंुदकंुद अचाय]देव श्री कंुदकंुद अचाय]देव 
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શ્રી સદગુરુદેવ-સ્તુનિત
(હનિરગીત) 

સંસારસાગર તારવા પ્તિજનવાણી છે નૌકા ભલી, 
જ્ઞાની સુકાની મળ્યા પ્તિવના એ નાવ પણ તાર ેનહી;ં 

આ કા½માં શુદ્ધાÍજ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોહ્યલો, 
મજુ પુણ્યરાપ્તિશ ફળ્યો અહો! ગુરુ કહાન તંુ નાપ્તિવક મળ્યો. 

(અનુષુ્ટપ) 
અહો! ભક્ત પ્તિચદાÍાના, સીમંધર-વીર-કંુદના! 
બાહ્યાતંર પ્તિવભવો તારા, તાર ેનાવ મુમુક્ષુનાં. 

(નિશખનિરણી) 
સદા દૃપ્તિષ્ટ તારી પ્તિવમ½ પ્તિનજ ચેતન્ય નીરખ,ે 
અને જ્ઞપ્તિ	માંહી દરવ-ગુણ-પયા³ય પ્તિવલસે; 

પ્તિનજાલંબીભાવે પપ્તિરણપ્તિત સ્વરૂપે જઈ ભ½ે, 
પ્તિનપ્તિમત્તો વહેવારો પ્તિચદઘન પ્તિવર્ષે કાંઈ ન મ½ે. 

(શાદૂM લનિવક્રીનિ�ત) 
હૈયું ‘સત્ સત્, જ્ઞાન જ્ઞાન” ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે, 

જ ેવજ્ર ેસુમુમુકુ્ષ સત્વ ઝ½કે પરદ્રવ્ય નાતો તૂટે; 
-રાગÅેર્ષ રુચે ન, જંપ ન વ½ે ભાવ ેંપ્તિદ્રમાં - અંશમાં, 
ટંકોત્કીણ³ અકંપ જ્ઞાન મપ્તિહમા હૃદયે રહે સવ³દા. 

(વસતંનિતલકા)
પ્તિનત્યે સુધાઝરણ ચદં્ર ! તને નમંુ હંુ, 
કરુણા અકારણ સમુદ્ર! તને નમંુ હંુ; 
હે જ્ઞાનપોર્ષક સુમેઘ! તને નમંુ હંુ, 

આ દાસના જીવનપ્તિશલ્પી! તને નમંુ હંુ. 
(સ્ત્રગ્aરા) 

ઊંડી ઊંડી, ઊંડેથી સુખપ્તિનપ્તિધ સતના વાયુ પ્તિનત્યે વહેતી, 
વાણી પ્તિચન્મૂપ્તિત³! તારી ઉર-અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરલેી 

ભાવો ઊંડા પ્તિવચારી, અપ્તિભનવ મપ્તિહમા પ્તિચત્તમાં લાવી લાવી, 
ખોયેલું રત્ન પામંુ, -મનરથ મનનો; પૂરજો શપ્તિક્તશા½ી ! 
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श्री सद8 9ुरुदेव-सु्तनित
(हरिर9ीत)

संसारसागर तारवा दिजनवाणी छे नौका भली,
ज्ञानी सुकानी मळ्या दिवना ए नाव पण तारे नही;ं

आ काळमां शुद्धा	ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोह्यलो,
मुज पुण्यरादिश ûळ्यो अहो !  गुरु कहान तंु नादिवक मळ्यो.

(अनुष्टटपु)
अहो ! भक्त दिचदा	ाना, सीमंधर-वीर-कंुदना !

बाह्यांतर दिवभवो तारा, तारे नाव मुमुकु्षनां.
(निशखरिरणी)

सदा द्रदिष्ट तारी दिवमळ दिनज चैतन्य नीरखे,
अने ज्ञप्ति=मांही दरव-गुण-पयाµय दिवलसे;
दिनजालंबीभावे परिरणदित स्वरूपे जई भळे,

दिनदिमत्तो वहेवारो दिचदघन दिवषे कांई न मळे.
(शादू]लनिवक्रीनि¡त)

हैयंु ‘सत सत, ज्ञान ज्ञान’ धबके ने वज्रवाणी छूटे,
जे वजे्र सुमुमुकु्ष सत्त्व झळके परद्रव्य नातो तूटे;

- रागøेष रुचे न, जंप न वळे भावेप्ति�मां - अंशमां,
टंकोत्कीणµ अकंप ज्ञान मदिहमा हृदये रहे सवµदा.

(वसंतनितलका)
दिनते्य सुधाझरण चंद्र ! तने नमंु हंु,

करुणा अकारण समुद्र ! तने नमंु हंु;
हे ज्ञानपोषक सुमेघ ! तने नमंु हंु,

आ दासना जीवनदिशल्पी ! तने नमंु हंु.
(स्रग्धरा)

ऊंडी ऊंडी, ऊंडेथी सुखदिनदिध सतना वायु दिनते्य वहंती,
वाणी दिचनू्मदितµ ! तारी उर-अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली;

भावो ऊंडा दिवचारी, अदिभनव मदिहमा दिचत्तमां लावी लावी,
खोयेलंु रत्न पामंु, - मनरथ मननो; पूरजो शप्तिक्तशाळी !

17 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
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ક્રમબદ્ધ પયાMયમાં મહા રહસ્ય છે.  કેમ કે તમેાં જનૈદશMનનંુ રહસ્ય છે. 
કેમ કે જનૈદશMન અકતાMવાદી છે અને એમાં અકતાMની પરાકાષ્ઠાનંુ સ્વરૂપ છે. 

क्रमबद्ध पया]य मे महा रहस्य है। क्योंकिनिक उसमें  जैनदश]न का रहस्य है।
क्योंकिनिक जैनदश]न अकता]वादी है और उसमें अकता] की पराकाष्ठा का स्वरूप है।

પજૂ્ય   શ્રી કાનજીસ્વામી            -            पूज्य श्री कानजीस्वामी  
આત્મા અકતાM છે તે જનૈદશMનની પરાકાષ્ઠા છે તમે દશાMવનાર, 

તેમ જ પનિરણામોનો કતાM પનિરણામ છે તેવી કતાMકમMની પરાકાષ્ઠા પ્રકાશનાર.
(અધ્યાત્મ યુગ પ્રવતMક પજૂ્ય શ્રી કાનજીસ્વામી)

आत्मा अकता] है यह जैनदश]न की पराकाष्ठा है उसे दशा]नेवाले, 
तर्थाा परिरणाम का कता] परिरणाम है ऐसे कता]कम] की पराकाष्ठा प्रकाशनार। 

(अध्यात्म यु9 प्रवत]क पूज्य श्री कानजीस्वामी) 
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નિજનજીની વાણી
(રાગ-આશાભયાMઅમે આનિવયા) 
સીમંધર મુખથી ફૂલડાં ખર,ે 

એની કંુદકંુદ ગૂંથે મા½ ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે 

વાણી ભલી, મન લાગે ર½ી, 
જમેાં સાર-સમય પ્તિશરતાજ ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે..સીમંધર. 

ગૂંથ્યાં પાહુડ ને ગૂંથ્યું પચંાપ્તિસ્ત, 

ગૂંથ્યું પ્રવચનસાર ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે 

ગૂંથ્યું પ્તિનયમસાર, ગૂંથ્યું રયણસાર, 

ગૂંથ્યો સમયનો સાર ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે.. સીમંધર. 

સ્યાÅાદ કેરી સુવાસે ભરલેો 
પ્તિજનજીનો ૐકારનાદ ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે 

વંદંુ પ્તિજનેશ્વર, વંદંુ હંુ કંુદકંુદ, 

વંદંુ એ ૐકારનાદ ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે..સીમંધર. 

હૈડે હજો, મારા ભાવે હજો, 
મારા ધ્યાને હજો પ્તિજનવાણ ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે 

પ્તિજનેશ્વરદેવની વાણીના વાયરા 
વાજો મને પ્તિદનરાત ર,ે 

પ્તિજનજીની વાણી ભલી ર.ે..સીમંધર. 
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निजनजीनी वाणी
(रा9 – आशाभया] अमे आवीया)
सीमंधर मुखथी ûूलडां खरे,

एनी कंुदकंुद गंूथे माळ रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.

वाणी भली, मन लागे रळी,
जेमां सार-समय दिशरताज रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे......सीमंधर०
गंूथ्यां पाहुड ने गंूथंु्य पंचाप्तिस्त,

गंूथंु्य प्रवचनसार रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.

गंूथंु्य दिनयमसार, गंूथंु्य रयणसार,

गंूथ्यो समयनो सार रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.......सीमंधर०
स्याøाद केरी सुवासे भरेलो,
दिजनजीनो ॐकारनाद रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.

वंदंु दिजनेश्वर, वंदंु हंु कंुदकंुद,

वंदंु ए ॐकारनाद रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.......सीमंधर०
हैडे हजो, मारा भावे हजो,
मारा ध्याने हजो दिजनवाण रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.

दिजनेश्वरदेवनी वाणीना वायरा
वाजो मने दिदनरात रे,

दिजनजीनी वाणी भली रे.......सीमंधर०
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સ્વને જાણવાનંુ છો�ીને, પરને જાણવું તે ભાવબંaની પરાકાષ્ઠા છે
स्व को जानना छोड़कर, पर को जानना यह भावबंध की पराकाष्ठा है

 ૐ मैं जाननहार हँू, ૐ

जाननहार
 ही 

जानने 
में 

आता 
है

वास्तव
में 
पर

जानने
 में 

नही ं
आता

ૐ मैं करनार नही ंहँू। ૐ
પજૂ્ય   ભાઈશ્રી લાલચંદભાઈ         -         पूज्य भाईश्री लालचंदभाई  

આત્મા અકતાM છે તે જનૈદશMનની પરાકાષ્ઠા છે અને 
તે જ જાણવામાં આવી રહ્યો છે તે જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા છે. 

નિવનિa સંબંaી સરળતાની પરાકાષ્ઠા સમયસાર ગાથા ૧૭-૧૮ માં બતાવી છે. 
(શ્રી કહાનગુરુનાં લઘુનંદન સ્વાનુભવનિવભૂનિષત પૂજ્ય 'ભાઈશ્રી' લાલચંદભાઈ). 

आत्मा अकता] है यह जैनदश]न की पराकाष्ठा है और 
वो ही जानने मे आ रहा है यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। 

निवनिध संबंधी सरलता की पराकाष्ठा समयसार 9ार्थाा १७-१८ मे बतायी है
(श्री कहान9ुरु के लघुनंदन स्वानुभव निवभूनिषत पूज्य 'भाईश्री' लालचंदभाई)
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પ્રવચન નં. LA ૩૪૪, તત્ત્વ ચચાM - બે ભૂલ  
(તારીખ: ૧૯૯૧, ઉષાનિકરણ એપાટMમેંટ, રાજકોટ)

એક શાસ્ત્ર મળ્યંુ નવું. એક શાસ્ત્ર નવું મળ્યંુ. એનું નામ છે ‘બે ભૂલ’,

‘दो भूल’. લખેલું છે માથે 'दो भूल’-પ્તિહન્દીમાં. ગજુરાતીમાં 'બે ભૂલ’. 

એ બે ભૂલમાં એમ લખ્યંુ છે, એક ભલૂ અને બીજી ભૂલ, બે ભલૂ. એક

ભૂલમાં એમ લખ્યંુ છે કે પ્રત્યેક જીવને, જીવમાત્ર પનિરણામ પનિરણામને કર ે

છે માને છે કે હંુ એને કરંુ છંુ,  એ એક ભૂલ.  બીજી ભૂલમાં એમ વાંચ્યંુ કે

જાણે છે ઇનિન્nયજ્ઞાન પરને અને માને છે કે હંુ પરને જાણું છંુ, એ બીજી

ભૂલ. બે ભૂલનું એક પુસ્તક છે એમાં આ બે લાઇન છે બસ! પુસ્તક પૂરંુ થઈ

ગયંુ, ખલાસ થઈ ગયંુ પુસ્તક. 

પયા³ય,  પયા³યને  જ  કરે  છે, એના  ર્ષટ્કારકથી  થાય  છે.  એની

જન્મક્ષણ છે, એ સત્ છે, અહેતૂક છે,  ક્ષપ્તિણક ઉપાદાન છે.  અનેક પ્રકાર ે

એના શાસ્ત્રના આધાર છે.  છતાં  એની  દૃપ્તિષ્ટ પયા³ય  ઉપર પડી છે. દ્રવ્ય

અકતા³ છે જ્ઞાતા છે, એના ઉપર દૃપ્તિષ્ટ નથી આવતી. એટલે એને ભ્રમણા થઇ

ગઇ છે ભ્રાંપ્તિત થઇ ગઇ છે કે આ પપ્તિરણામને હંુ કરંુ છંુ ને આ પપ્તિરણામના

ફ½ને હંુ ભોગવું છંુ. બે ભલૂ જ્યાર ેજશે ત્યાર ેએને સમ્યગ્દશ³ન થશ.ે 

બાકી હંુ કરંુ છંુ પપ્તિરણામને, પ્તિમથ્યાત્વના પપ્તિરણામને પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટનો

આÍા કરતો  નથી.  સમ્યગ્દશ³ન  પ્રગટ થાય ત્યાર ે સમ્યગ્દૃપ્તિષ્ટનો આÍા

સમ્યગ્દશ³નની પયા³યને કરતો નથી. કેવ½જ્ઞાન પ્રગટ થાય ત્યાર ેપણ એનો

આÍા  કેવ½જ્ઞાનની  પયા³યને  કરતો  નથી.  આહાહા!  એવું  પ્તિત્રકા½

અકતા³પણું એમ ને એમ ચાલ્યંુ આવે છે, અનાપ્તિદ અનંત. 
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દૃપ્તિષ્ટ પયા³ય ઉપર પડી છે, પયા³ય પયા³યને કર ેછે, ભાસે છે - ભ્રાંપ્તિત

થઇ ગઇ કે હંુ કરંુ છંુ.  આ એણે  પ્તિનણ³ય પોતાને કરવો પડશે.  બીજો કોઇ

ઉપાય આમાં છે નહી.ં મૂ½મા ઘા માર ેતો કામ થશે. પાછંુ, એવો સ્વીકાર

કરીને  સમ્યગ્દશ³ન  થાય  ત્યાર પછી  પણ પપ્તિરણામ તો  પપ્તિરણામને  કયા³

કરશે. પપ્તિરણામ એનંુ કતા³પણું છોડશે નહી ંઅને આÍા અકતા³પણું છોડશે

નહી.ં આહાહા! બે સત્ છે ને? 

સ્વીકાર  કરે કે  પપ્તિરણામ પપ્તિરણામને  કર ે છે  અને  હંુ  કરતો નથી,

અકતા³  છંુ,  જ્ઞાતા  છંુ. એમ  દૃપ્તિષ્ટ  સમ્યક્  થયા  પછી  પણ  પપ્તિરણામ  તો

પપ્તિરણામને કયા³ જ કરશે.  પપ્તિરણામને હંુ કરતો નથી તેથી પપ્તિરણામ એની

પ્તિક્રયા  બધં  કરી  દેશે,  એમ છે  નહી.ં  પપ્તિરણામમાં  પલટો  જરૂર  આવશે.

પપ્તિરણામને  હંુ  કરંુ  છંુ  ત્યાં  સુધી  પ્તિમથ્યાત્વના  પપ્તિરણામ  થતા  હતા.

પ્તિમથ્યાત્વના પપ્તિરણામને પયા³ય કરતી  હતી.  અને હંુ  કરતો નથી.  અને  હંુ

અકતા³ જ્ઞાતા છંુ,  દૃપ્તિષ્ટ દ્રવ્ય ઉપર આવી.  પયા³ય તો એની પ્તિક્રયાને છોડશે

નહી.ં  પણ પલટો  આવ્યો.  પપ્તિરણામમાં  પ્તિમથ્યાત્વ  થતંુ  હતંુ  એના સ્થાને

આશ્રવના સ્થાને સંવર.  પયા³ય તો પ્તિક્રયાવાન જ છે,  અનાપ્તિદ અનંત,  કોઇ

કા½ે એની પ્તિક્રયા બંધ નહી ંથાય.  પયા³ય પોતાના કતા³  સ્વભાવને છોડશે

નહી,ં  આÍા પોતાના અકતા³ સ્વભાવને છોડતો નથી,  ત્રણે કા½.  બે સત્

અલગ અલગ છે,  એકમાં બીજાની નાપ્તિસ્ત છે,  એ અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત અનેકાંત

છે. 

જ્ઞાયકમાં  પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત  નથી.  નથી  માટે  જ્ઞાયકભાવ  પ્રમત્ત-

અપ્રમત્તને કરતો નથી, એમ. એમાં નથી, એમાં ન-અથી, ન-અપ્તિસ્ત, નાપ્તિસ્ત,

નાપ્તિસ્ત. નાપ્તિસ્ત એટલે ન-અથી. નઅપ્તિસ્ત, નાપ્તિસ્ત, નથી મારામાં. એનામાં છે

પપ્તિરણામ, પપ્તિરણામ(માં) પપ્તિરણામની પ્તિક્રયા થયા કર ેછે. આહાહા! 

છ  મપ્તિહનાનો  કોસ³ છે  ફક્ત.  ત્રણ  મપ્તિહનાનો  અકતા³નો.  ત્રણ
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મપ્તિહનાનો જ્ઞાતાનો. બસ! એવું એક પુસ્તક મ½ી ગયંુ ચમત્કાપ્તિરક! ‘બે ભૂલ’

આવડા આવડા (મોટા) અક્ષરથી લખેલું છે ‘બે ભૂલ’ બોલો! બસ બે જ ભૂલ

છે? કે હા બે જ ભૂલ છે. 

બીજી ભૂલ એવી છે કે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન અનાપ્તિદકા½નું છે.  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન

તો છે.  એ તો લાંબા કા½ સધુી રહેશે,  જમે રાગ લાંબા કા½ સધુી રહે છે

(તેમ),  રાગ  છેટ દસમા ગુણસ્થાન સધુી રહેશે.  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન બારમા સધુી

રહેશે. ભલે અબુપ્તિદ્ધપૂવ³ક, ક્ષયોપશમરૂપે, લબ્ધરૂપે છે. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન રહેશ.ે

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પરને  જાણે  છે,  હંુ  પરને  જાણતો  નથી,  ત્યાં  અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન

પ્રગટ થઇ આÍાનો અનુભવ થશે.  અને પછી ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પરને પ્રપ્તિસદ્ધ

કયા³ જ કરશે. એ બંધ નહી ંથાય, ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનો વ્યાપાર. 

શ્રદ્ધા સમ્યક્ થઇ ગઇ. હંુ પરને જાણતો નથી. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન જાણે તો

જાણે. એનો જાણનાર, પરનો જાણનાર, રાગનો જાણનાર હંુ નહી.ં આહાહા!

આ  બીજી  ભૂલ  જાય  તો  એક અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  નવું  પ્રગટ  થાય  અને

આÍાના દશ³ન થાય.  પછી ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન તો રહેશે,  એ તો જાણ્યા કરશ.ે

કોઇ કોઇ વખતે જાણવાનું બધં કરશે, એનું ડહાપણ આવશે એનામાં. પણ

સાવ તદન જાણવાનું બંધ નહી ંકર,ે થોડો ટાઇમ રહેશે. બારમા ગુણસ્થાન

સુધી.  એનો કા½ જ્યાં સુધી નહી ંપાકે આહાહા!  એનું  આયુષ્ય પૂરંુ થશે

ત્યાર ેજ થશે. 

આયુષ્ય પૂરંુ  (થયા) પ્તિવના દેવગપ્તિતમાં જીવ જાય જ નહી.ં  આયુષ્ય

પૂરંુ થાય ત્યાર ેબીજી ગપ્તિતમાં જાય એમ કહેવાય છે ને? હેં? આનું આયુષ્ય

છે. રાગનું પણ આયુષ્ય છે અને ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનું પણ આયુષ્ય છે. ગભરાવાની

કાંઇ  જરૂર  નથી.  આહાહા!  લીમીટ  છે  એની.  રાગ  અનાપ્તિદ  સાંત  છે.

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  પણ  અનાપ્તિદ  સાંત  છે.  અનાપ્તિદનું  ભલે  હોય  એ  રાગ  અને

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પણ એનો અંત છે. સાંત એટલે અંત સપ્તિહત. જીજે્ઞશ સમજાણુ?ં
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મુમુકુ્ષ:- બરાબર. 

ઉત્તર:-  બરાબર  તો  ઠીક.  આહાહા!  હંુ  નથી  જાણતો  પરને  હો!ં

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન ભલે જાણે. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન જાણે છે પરને અને માને કે હંુ જાણું છંુ

તો  એને  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  અને  અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનમય  ભગવાન  આÍાની

એકત્વબુપ્તિદ્ધ થઇ ગઇ, જે્ઞય જ્ઞાયક શંદરદોર્ષ. કર ેછે બીજો અને માને છે કે

હંુ કરંુ છંુ. જાણે છે બીજો અને માને છે કે હંુ જાણું છંુ પરને. એવું પસુ્તક એક

મોટંુ મળ્યંુ અને મોટા અક્ષર ે‘બે ભૂલ’. આ પુસ્તક તમારી પાસે છે. બધાની

પાસે આ પસુ્તક છે. ખોલીને વાચંવું જોઇએ શું લખ્યંુ છે એમાં.

આ શોટ³  છે બધું બસ! બહંુ લાંબુ કરવાથી મૂ½ વાત લક્ષમાંથી રહી

જાશે. બહુ લાંબુ લાંબુ કર ેન ે(તો) મૂ½ વાત રહી જાય લક્ષમાંથી. રીડયુસ ધ

રપે્તિડયસ (reduce the radius), બાપજુી કહેતા તા ને ? ઇ જ ને? રીડયુસ (ધ

રપે્તિડયસ), વતુ³½  તંુ  ટંૂકંુ  કર.  લાંબે  લાંબે  જા મા.  આહાહા!  ઉર્ષાપ્તિકરણના

કમ્પાઉંડમાં આવી જાય તો વતુ³½માં આવી ગયો કહેવાય. અને જામનગર

હોય તો વતુ³½ની બહાર, ઘણું દૂર.  ક્યાર ેઅહીયંા આવ?ે આવે ત્યાર ે  આ

થાય ન?ે આહાહા! 

ટંૂકંુ વતુ³½, દ્રવ્ય-પયા³ય સ્વરૂપ વસ્તુ છે.  પયા³યને પયા³ય કર ેછે, હંુ

કરતો નથી.  આહાહા!  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પરને જાણે છે, હંુ પરને જાણતો નથી,

બસ!  કોઇ  પણ આÍા બે  પદાથ³ને  જાણી  શકે  નહી,ં એકને  જ જાણે.

અજ્ઞાની  પરને  જાણે, જ્ઞાની  સ્વને  જાણે.  સ્વપરપ્રકાશક  એ  તો

પ્રપ્તિતભાસરૂપે છે, જાણવારૂપ ેનથી. લક્ષ બે ઉપર ન હોય, લક્ષ એક ઉપર

જ  હોય.  આÍાનો  સ્વભાવ - લક્ષણ  ઉપયોગ  છે.  ઉપયોગનું  લક્ષણ

સ્વપરપ્રકાશક છે.  સમ્યગ્જ્ઞાનનું  લક્ષણ સ્વપ્રકાશક, પ્તિમથ્યાજ્ઞાનનું  લક્ષણ

પરપ્રકાશક.  પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ સ્વને જાણતો જ નથી,  એકાંતે પરપ્રકાશનમાં  જ

પડયો છે.  અને સમ્યગ્દૃપ્તિષ્ટ હરપ્તિણયંુ, દેડકંુ પરને જાણતો જ નથી, સ્વને જ
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જાણ્યા  કર ે  છે.  પણ  ઓલંુ  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનો  પક્ષ  છે  ને?  અને  સ્વપરનો

પ્રપ્તિતભાસ દેખીને સ્વપરપ્રકાશકના શબ્દો આવે ને? આહાહા! એ ઉલઝન

થઇ ગઇ.  

 स्वपर प्रकासक सकनित हमारी।

 तातैं वचन-भेद भ्रम भारी ॥ 

जे्ञय दशा दुनिवधा पर9ासी। 

 निनजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६ ॥ 
(સમયસાર  નાટક,  સાધ્ય-સાધક Åાર, ગાથા ૪૬)

પ્રપ્તિતભાસે છે,  જાણે છે એમ નથી લખ્યંુ.  આહાહા!  દપ³ણમાં બે નો

પ્રપ્તિતભાસ તો થાય છે. દપ³ણનું દ½ એમાં પણ પ્રપ્તિતભાસે, સ્વચ્છ પયા³ય છે.

અને બીજા મોર આદી જ ેપદાથ³ બાહ્યના, કોલસા આપ્તિદ (પણ) પ્રપ્તિતભાસે

છે. આહાહા! 

સ્ફપ્તિટકમપ્તિણની પયા³યમાં  એનું  દ½ પણ પ્રપ્તિતભાસે છે અને ફૂલનો

પણ પ્રપ્તિતભાસ છે. પણ ફૂલ કે ફૂલની રતાશ એમાં આવતી નથી. અને દ½

એમાંથી નીક½તંુ નથી.  સમયે સમયે દ½ને  પ્રપ્તિસદ્ધ કરે છે.  દૃપ્તિષ્ટ પ્તિનપ્તિમત્ત

આધીન છે એટલે કે મને આ રાતંુ દેખાય છે. આહાહા! બે ભૂલ છે બસ!

સ્વપરપ્રકાશક જો જ્ઞાનનું  લક્ષણ હોય ને?  ખરખેર જ્ઞાનનું  લક્ષણ

હોય તો એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાનનું  લક્ષણ હોય તો,  તો પ્તિનગોદનો જીવ પણ

સમ્યગ્જ્ઞાની થઇ ગયો. અને સ્વપરપ્રકાશક લક્ષણ હોય તો પ્તિનગોદમાં જમે

સ્વપરપ્રકાશક  છે  તો  આÍાનો  અનુભવ  નથી, તો  કેવ½ી પણ

સ્વપરપ્રકાશ કર ે છે તો આÍાનો અનુભવ નહી ં થાય  એને.  લક્ષણ એવું

હોવું જોઈએ કે જમેાં અવ્યાપ્તિ	, અપ્તિતવ્યાપ્તિ	 (અને અસંભવ) દોર્ષ ન આવે.

એનું નામ લક્ષણ. એવી પપ્તિરભાર્ષા છે લક્ષણની. 

પ્રપ્તિતભાસ બેના હોય,  લક્ષ એકનું  જ હોય.  બે ઉપર લક્ષ હોય જ
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નહી.ં  લક્ષ એટલે અહંપણુ.ં  લક્ષ એટલ,ે  લક્ષનો અથ³ અહંપણુ.ં જનેે જ્ઞાયક

ઉપર લક્ષ થયો કે હંુ જાણનાર છંુ,  હંુ જ્ઞાયક છંુ,  પછી ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન દેહને

જાણે પણ દેહમાં આÍબપુ્તિદ્ધ એને થતી નથી.  કેમ નથી થતી ખબર છે?

કેમ નથી થતી? 

મુમુકુ્ષ:- લક્ષ સ્વ ઉપર છે એટલે પરમાં એને અહંપણંુ નથી થતંુ. 

ઉત્તર:- ઠીક. દેહમા અહંબુપ્તિદ્ધ કેમ થતી નથી? કોઇ જવાબ આપશે

આજ?ે 

મુમુકુ્ષ:- જણાતો નથી. જણાતો નથી. 

ઉત્તર:-  હં...બસ!  દેહને  જાણતો  નથી  જ્ઞાની.  તો  જાણે  તો  એનું

શ્રદ્ધાન થઇ જાય. જાણતો જ નથી ને! અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન એને જાણતંુ જ નથી.

જણાય ભલે, પ્રપ્તિતભાસે ભલે. પણ ત્યાં લક્ષ ક્યાં છે? લક્ષ નથી માટે જાણતો

નથી. જાણે તો લક્ષ થઇ જાય. આહાહા! આવી વાત છે. અદ્ભૂતથી અદ્ભૂત

ચમત્કાપ્તિરક વાતો છે. 

હંુ પરને જાણું છંુ એ જ્ઞાનની પયા³યનો જ ેવ્યવહાર - છે અજ્ઞાન. એ

એનું શલ્ય છે, એટલે અંદરમાં આવે નહી ંઉપયોગ, જાણતો નથી આÍાને.

હંુ પરને જાણું છંુ, હંુ પરને જાણું છંુ, જાણે છે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન અને માને છે કે હંુ.

આÍા તો અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનમય છે. આહાહા!

ગુરુના વચન છે એને પણ માનતો નથી. આપણે ઓલું ઇનિન્nયજ્ઞાન

જ્ઞાન નથી છે  ને  પુસ્તક  એમાંથી  કાઢો  તો  ખરા.  ભગવાન!  તંુ  પરને

જાણતો નથી એમ ગુરુદેવે  કહ્ય ું.  ગુરુદેવના  શબ્દો!  ભગવાન!  તંુ  પરને

જાણતો નથી કેટલી કરૂણા કરી. ભગવાન કહીને કહે છે. ભગવાન પરને ન

જાણે એમ કહે છે. જ ેપરને જાણે તે ભગવાન નહી,ં બદુુ્ધ છે. 

મુમુકુ્ષ:- ભગવાન કહેવા, અને પરને જાણે? 

ઉત્તર:- કયંુ છે બોલ નંબર?
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મુમુકુ્ષ:- ૨૭૬.

ઉત્તર:-  દોસો,  ટુ સેવન  સીક્ષ  -  276  કાઢો.  અહી ં તો  કહે  છે-

ભગવાન! તંુ પરને જાણતો જ નથી. ‘જ’ લગાડીને સવ³થા કહ્ય ું.  કથંપ્તિચત્

પરને જાણે અને કથંપ્તિચત્ સ્વને જાણે એમ નહી.ં એ કથંપ્તિચત્ શબ્દ હોય એ

પ્રપ્તિતભાસનો છે,  જાણવાને લાગુ નથી પડતંુ.  કથંપ્તિચત્ સ્વને જાણે કથંપ્તિચત્

પરને જાણે એમ આવે, તો એ પ્રપ્તિતભાસ લેવો. લક્ષ નથી ત્યાં. બે ઉપર લક્ષ

ન હોય કોઇ પ્તિદ, તો તો પ્તિમશ્રણ - સમ્યગ્જ્ઞાન અને પ્તિમથ્યાજ્ઞાન પ્તિમશ્રણ થઇ

ગયંુ. 

મુમુકુ્ષ:- નહી ંએવું ન હોય. 

ઉત્તર:- આહાહા! અહી ંતો કહે છે ભગવાન! જ ેભગવાન હોય ને એ

પરને ન જાણે.  હંુ પરને જાણું છંુ એ ભગવાનને સ્વીકારતો નથી.  ભગવાન

નહી ં  થાય.  ખલાસ!  ગયો  દુપ્તિનયામાંથી.  આ  તો  ગુરુદેવના  શબ્દો  છે.

ગુરુદેવને  રોજ પગે લાગે  પણ એનું  માનવું  નથી.  એ તો કોઇ અપેક્ષાએ

જ્ઞાની કહે, પણ બીજી અપેક્ષા તો છે ને? એક અપેક્ષાએ એ તો પ્તિનશ્ચયથી

વાત  કરી, વ્યવહારથી  તો  પરને  જાણે  છે  ને?  આમાં  પ્તિનશ્ચય  વ્યવહાર

લગાડયો નથી.  જો તો ખરો તંુ.  સ્વભાવ છે  એનો બતાવે છે.  ભગવાન!  તંુ

પ્તિનશ્ચયથી પરને જાણતો નથી એમ લખ્યંુ નથી, બોલ્યા પણ નથી. આહાહા!

સ્વભાવથી  વાત  કરી  છે.  ભગવાન!  તું  પરને  જાણતો  જ  નથી.  ‘જ’

લગાડયંુ.  સમ્યક્ એકાંત.  સમ્યક્ એકાંત એટલે શું  ખબર છે?  અનેકાંત.  કે

સ્વ જણાય છે ને પર જણાતંુ નથી. એનું નામ અનેકાંત છે, અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત

અનેકાંત. ભગવાન! તંુ પરને જાણતો જ નથી. 

આગ½, બીજી લીટી.  ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે એમ કહેવું

એ તો અસદ્ભતૂ વ્યવહાર છે - જૂઠો વ્યવહાર.  પછી ત્રીજી લીટી.  ત્રણ

લીટી છે.  વન,  ટુ,  થ્રી  (1, 2, 3).  સમ્યગ્દશ³ન-જ્ઞાન-ચાપ્તિરત્રાપ્તિણ મોક્ષમાગ³.
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ભગવાન! તું  પરને  જાણતો  જ નથી.  બેયમાં  ‘જ’  લગાડયંુ.  આહાહા!

સમ્યક્  એકાંત કયુ×.  કથપં્તિચત્  ભગવાન પોતાને  જાણે  અને  કથંપ્તિચત્  પરને

જાણે એમ નથી. 

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પરને  જાણે  છે, એનો ઉપચાર આપીને, વ્યવહારનય

એમ કહે છે કે (આÍા) પરને જાણે છે. રાગને જાણે છેે આÍા - સાધકનો

આÍા, (એ) ઉપચારનું કથન છે. જાણે છે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન, ઉપચાર આવ્યો કે

આÍા એને જાણે છે, આÍા જાણતો નથી. આÍા,  આÍાને જાણે છે.

આહાહા! ભગવાન તંુ પરને જાણતો જ નથી. મીઠંુ મધુરંુ અમૃત જવેું વચન

છે. આહાહા! 

લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવી છે, મોઢંુ ફેરવીશ મા. આહાહા! પ્તિગરનાર

છે ને જૂનાગઢ આપણું.  નેપ્તિમનાથ ભગવાનનું જ્યાં કલ્યાણક થયંુ તંુ,  ત્રણ.

એ  જૂનાગઢમાં  એવો  બનાવ  બની  ગયો, એક  રાજા  રાજ  કરતો  હતો,

રા’માડંપ્તિલક રાજાની  ઉત્તરોત્તર  ગાદી  આવે  ને?  તો  સો-બસ્સો  વરસ

પહેલાની  વાત છે.  રા’માંડપ્તિલક રાજ કરતો  હતો.  રાજગાદી  એને  આપી.

એના પ્તિપતાજી ગુજરી ગયા.  રા’માંડપ્તિલકને ગાદી  ઉપર બેસાડયો પ્તિદવાને,

સમાજ,ે બધાએ. તો એ પ્તિરવાજ હતો કે ચારણ લોકો હોય ને એની છોકરી -

કુમારી પ્તિતલક કરવા આવે પછી  (રાજા) ગાદીએ બેસે.  એવો પ્તિરવાજ હતો

ત્યાંનો. 

તો બને આવી, કુમારી, બને, દીકરી આવી. પ્તિતલક કરવા લાગી તો

તેમણે (રાજાએ) મોઢંુ ફેરવી લીધું.  કેમકે પ્તિતલક કર ેતો તો પ્તિપતા થઇ જાય.

એની  દૃપ્તિષ્ટ  પ્તિવપરીત  હતી.  દૃપ્તિષ્ટમાં  દોર્ષ  આવી  ગયો,  જોઇને.  આહાહા!

કામવાસના પ્રગટ થઇ ગઇ.  આમ કરી દીધું  (મોઢંુ ફેરવી દીધું)  તો દીકરી

ગઇ એની મા પાસે. કે મા, મા, રાજાએ પ્તિતલક કરવાની ના પાડી. (તો મા એ

કહ્ય ુ)ં શું કયુ×? મોઢંુ ફેરવી લીધું. રા' નથી ફરતો એનો પ્તિદ’ ફર ેછે. રાજગાદી
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ચાલી ગઇ ખલાસ! ચઢાઈથી બીજો રાજા આવી ગયો. 

એમ ભગવાન તંુ પરને જાણતો નથી. આમ કરીશ મા (મોઢંુ ફેરવીશ

મા) આમ કરજ ે(હા કરજ)ે. હા પ્રભુ! બરાબર છે. આ બેઠા ! ‘જ’ લગાડયો

બેન! ભગવાન કહીને કહ્ય ું  એમ. કેમકે એ તો બધાને ભગવાન દેખે છે ને?

અને  ભગવાન પરને  જાણે  જ નહી.ં  એવા  ભગવાનને  જોયો.  અને  એવા

ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તંુ પરને જાણતો જ નથી. આહાહા! 

ગુરુદેવના સ્વગ³વાસ પછી આ કહ્ય ું  કે આÍા પરને જાણતો નથી,

જાણનાર જણાય છે. ઊહાપોહ બહુ થયો. આહાહા! ઘણો ઊહાપોહ થયો.

આખા  પ્તિહન્દુસ્તાનમાં  હો!ં  ખડભડાટ  મચી  ગઇ.  એમાં  એક  વખત

જ્યોપ્તિતબેન અને ભરતભાઇ આવ્યા ઘર.ે ત્યાર ે પ્તિદવાનપરામાં રહેતો  હતો.

જ્યોપ્તિતબેન કહે ભાઇ! તમારી પ્તિહંમત કેમ ચાલી કે આÍા પરને જાણતો જ

નથી? આ બેઠા. કહ્ય ું તંુ ન?ે

મુમુકુ્ષ:- હાં જી. 

ઉત્તર:- તમારી પ્તિહંમત કેમ ચાલી? આહાહા! પરને જાણવાનો પ્તિનેર્ષેધ

જ્યાં આવે છે ત્યાં એક નવું અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પ્રગટ થઇને આÍાને અનુભવી

લે છે. પ્તિનર્ષેધનું ફ½ સમ્યગ્દશ³ન છે. પ્તિનર્ષધેનું ફ½ મોટંુ છે. 

મુમુકુ્ષ:- બધેથી પાછો વ½ે છે. 

મુમુકુ્ષ:- પ્તિનર્ષધેનું ફ½ સમ્યગ્દશ³ન છે. 

ઉત્તર:-  આ તો  ગુરુદેવના  શબ્દો  વંચાવ્યા  મ ેં.  ભગવાન તંુ  પરને

જાણતો  જ નથી.  ત્રણ લીટીમાં  બે  વાર  કહ્ય ું.  અને  સામે  પાછો  આધાર

આપ્યો કે કોઇ એમ કહે કે કેવ½ી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે અને અમે

અમારા  ક્ષયોપશમ  અનુસાર  જાણીએ  છીએ.  કે  કેવ½ી  ભગવાન

લોકાલોકને  જાણે  છે  એ  જૂઠો  વ્યવહાર  છે.  અસદ્ભૂત  એટલે  ખોટો

વ્યવહાર. આહાહા! 
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આ ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પરને  જાણે  છે  ને  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞા(માં)  (એન)ે  જ્ઞાનની

ભ્રાંપ્તિત થઇ ગઇ છે. એટલે પાછો ફરતો નથી. એ સત્ય લાગે છે. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન

પરને જાણે છે એટલે હંુ જ પરને જાણું છંુ.  એટલે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનમાં  અહં થઇ

ગયંુ.  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનની અંદર  સ્વસ્વામી  સંબધં  થયો.  એની સાથે  કતા³-કમ³

સંબંધ થઇ ગયો. આહાહા! 

ભગવાન!  તંુ પરને જાણતો જ નથી.  આહાહા!  એમને કેમ પ્તિહંમત

ચાલી હશે?  એવું  સ્વરૂપ છે.  એમાં પ્તિહંમત  ચાલવાની (વાત)  નથી.  એ તો

સ્વભાવ જ છે. બધાનો સ્વભાવ છે.  બધાનો સ્વભાવ છે એ સાગમટે કહ્ય ું

ન?ે  ભગવાન!  તંુ પરને જાણતો નથી.  એમ ન કહ્ય ું,  'ભરતભાઇ, તમે પરને

જાણતા નથી' એમ ન કહ્ય ુ,ં  એવું  અમે  વાંચ્યંુ  નથી  આમાં  ક્યાંય,  એમ.

ભગવાન! તંુ પરને જાણતો નથી. આહાહા! નામ નથી લખ્યંુ એમાં. બધાનું

નામ તો ભગવાન છે એટલે ભગવાન કહ્ય ુ.ં કોઇનું નામ ભરતભાઇ કે કોઇનું

નામ જીજે્ઞશ એમ છે નહી.ં ભગવાન! તંુ પરને જાણતો જ નથી. અમૃત જવેું

વચન છે. પ્તિનર્ષધે કર ેતો સમ્યગ્દશ³ન થાય. પ્તિનર્ષધેમાં પ્તિવપ્તિધ પ્રગટ થઇ જાય

છે. બે ભલૂનું પસુ્તક બહુ મોટંુ. ઓહો! આવડા આવડા (મોટા) અક્ષરો, બે

ભૂલ.

કર ેછે પયાMય અને માને છે કે હંુ કરંુ છંુ.  જાણે છે ઇનિન્nયજ્ઞાન

પરને (અન)ે માને છે કે હંુ પરને જાણું છંુ. બે ભૂલ છે. થોડા પ્તિદવસ પહેલા

બેનને વાત કરી  ફોનમાં.  તો કહે તો આ પુસ્તક લખવા જવેું  છે.  એ તમે

જાણો, આપણું કામ નહી ંહવ.ે 

મુમુકુ્ષ:- આમાં આવી ગયંુ આ બધા પુસ્તકમાં, બધું આવી ગયંુ.

ઉત્તર:- ગુરુદેવના વચન પ્તિશરોમાન્ય કરવા જોઇએ. જ્ઞાનીનું માનતો

નથી એટલે અજ્ઞાની રહી ગયો છે.  જ્યાર ેતે જ્ઞાનીના વચનને પ્તિશરોમાન્ય

કરશે ભાવથી, તો એ જ્ઞાની થઇ જશે. જ્ઞાની થઇ જવાનો. ફેર નહી ંએમાં.
32 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

આહાહા! 

બે ભૂલ. બસ! સમજવામાં વાર લાગે, ક્રમે -પણ નીક½ે ત્યાર ેબે ભલૂ

એક સમયમાં જાય,  હો!ં  એ પસુ્તક મ½ી ગયંુ  બે ભૂલનંુ બોલો!  બે ભલૂનો

પ્તિવસ્તાર છે બધો ચૂકતે. 

મુમુકુ્ષ:- એ કયંુ પુસ્તક છે?

ઉત્તર:- એ તમારા જ્ઞાનમાં છે પસુ્તક. તમારા જ્ઞાનમાં પસુ્તક છે. તમે

પ્તિવચાર કરો કે પનિરણામ પનિરણામને કર ેછે, હંુ કરતો નથી. એ એક ભૂલનું

પુસ્તક આવ્યંુ. ઇનિન્nયજ્ઞાન પરને જાણે છે, હંુ પરને જાણતો નથી.  એ

બીજી ભૂલ. એ તમારા જ્ઞાનના જ નામ છે.  જ્ઞાનમાં જ બે નામ છે સમજી

ગયા?  બે  ભલૂ ગઇ,  સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ થઇ જાય છે.  ભલૂ ટ½ી જાય છે.

આહાહા!  આÍદશ³ન  થાય  એવી  વાત  છેે.  આ  બે  ભૂલનું  પસુ્તક  પણ

ભપ્તિવષ્યમાં નીક½શે એમ લાગે છેે. એટલે કોઇ ને કોઇ કાઢશે. આટલા બધા

બેઠા છે. પાંચ વર્ષÁ, દસ વર્ષÁ, વીસ વર્ષÁ કોક ને કોકને પ્તિવચાર આવશે. 

બાકી બનેને  તો કહ્ય ું  છે કે  હવે પુસ્તક નહી,ં  આ છેલ્લું છે ખલાસ!

ઇનિન્nયજ્ઞાન જ્ઞાન નથી, એમાં  બધું  આવી જાય છે.  (એમાં) કાંઇ બાકી

નથી.  એમાંથી જ આપણે કાઢયંુ ને ભગવાન તંુ પરને જાણતો જ નથી.  હંુ

પરને જાણું છંુ એમ જ ેમાને છે એ અજનૈ છે, પ્તિદગંબર જનૈ નથી. ગુરુદેવના

શબ્દો. આનાથી વધાર ેશું કહે? 

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન ઉધ્વ³ થતંુ નથી,  ગૌણ થઇ જાય છે.  અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનના

પ્રકાશ  અને પ્રતાપમાં  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન ગૌણ થઇ જાય છે.  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન જ્ઞાન

નથી, બસ!  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન(થી)  અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનો   પ્રકાશ  અને પ્રતાપ જુદા

પ્રકારનો છે. અહં ન થાય. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન રહી જાય, ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન મારંુ છે એવી

મમતા ન થાય, પ્તિમથ્યાત્વ જાય. ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન તો રહે, ભલે રહે. ભલે ને પરને

જાણે, પપ્તિરણામ ભલનેે પયા³યને કર,ે મને કાઇં વાંધો નથી. પણ એ પપ્તિરણામ
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પણ સવ½ા થઇ જાય પછી. પ્તિમથ્યાત્વ જાય ને આહાહા! પછી સવ½ા થઇ

જાય. પછી એની યોગ્યતા પણ સુધરી જાય છે. 

કાલે રાતે્ર વચંાવ્યંુ ભરતભાઇને  ૩૧ ગાથા.  ભાવેપ્તિન્દ્રય વડે ગ્રહવામાં

આવતા ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનના જ ેપ્તિવર્ષયો, સ્પશા³પ્તિદ પ્તિવર્ષયો તેને પોતાના સ્વભાવ,

અસંગી સ્વભાવ Åારા જીતી લે છે.  જો આÍા સ્પશા³પ્તિદ પદાથ³ને જાણતો

હોત તો એને જીતવાની વાત ન આવત, તો તો સ્વભાવ હોત. પ્તિવભાવ હોય

એને જીતવાની વાત હોય. જ્ઞાયક નથી પરતણો, એક સેપ્તિટકાની ગાથા તો

બસ છે. જ્ઞાયક નથી પરતણો, જ્ઞાયક પરને જાણતો જ નથી. 

મુમુકુ્ષ:- આ જ વાત છે ને? ભગવાન તંુ પરને જાણતો જ નથી.

ઉત્તર:- એ જ કહ્ય ું

મુમુકુ્ષ:- એટલે જ્ઞાયક પરને જાણતો જ નથી. 

ઉત્તર:- જાણતો જ નથી, ભગવાન કહો કે જ્ઞાયક કહો. 

મુમુકુ્ષ:- જ્ઞાયક કહો. એક જ વાત છે. 

ઉત્તર:-  અને  હંુ  પરને  જાણું  છંુ,  તો  આÍાનો  નાશ કયÐ,  એણ.ે

અપ્તિસ્તત્વ જુદંુ ન રહ્ય ું.  ખડી નથી પર તણી,  ખડી તો ખડી જ છે.  જ્ઞાયક

નથી પર તણો, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક જ છે.  મૂ½માં બે જ વાત કરી.  સદ્ભૂત

વ્યવહાર લીધો જ નથી.  એક પ્તિવપરીતતા હતી  અને પ્તિવપરીતતા જાય તો

અપ્તિવપરીત પ્રગટ થઇ જાય બસ!  એ દેવલાલીમાં  સવારના ઊઠીને  રોજ

પાંચ ગાથા બને પાસે બોલાવું.  પછી ચચા³  કરીએ.  પહેલા તો બને બોલો

પાંચ ગાથા. ત્રણ ગાથા એ અને બે ગાથા આ. મોક્ષ અપ્તિધકારનીને? કઈ?

મુમુકુ્ષ:- મોક્ષ અપ્તિધકારની ત્રણ ને બે આ.

ઉત્તર:-  ત્રણ  આ ને  બે  આ. મોક્ષ  અપ્તિધકારની  ત્રણ ને  બે  આ.

બોલોને બધા આપણે એમાં શું વાધંો છે?  આ દેવલાલી જ છે સમજો ને?

મૂ½ ગાથા છે મૂ½. પાંચ ગાથા મૂ½. પચં પરમેષ્ઠી પદમાં આવી જાય જીવ,
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ખલાસ! 
પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો-નિનશ્ચયે જ ેચેતનારો તે જ હંુ,
બાકી બaા જ ેભાવ તે સૌ મજુ થકી પર-જાણવું. ૨૯૭.
પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો-નિનશ્ચયે જ ેદેખનારો તે જ હંુ,
બાકી બaા જ ેભાવ તે સૌ મજુ થકી પર-જાણવું. ૨૯૮.
પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો-નિનશ્ચયે જ ેજાણનારો તે જ હંુ, (સમયસાર)

કરનાર  નથી, આÍા  જાણનાર  છે,  એમ  કહે  છે.  ભગવાનની

વાણીમાં  આવ્યંુ.  ભગવાનની  વાણી પ્તિદવ્યધ્વપ્તિન હો!ં  કંુદકંુદાચાય³ની  મૂ½

ગાથા.  હંુ  જાણનાર છંુ,  કરનાર  નથી.  જ ે જાણનારો  તે  જ હંુ.  આહાહા!

જાણવાની પ્તિક્રયા ન કર.ે  થાય ખરી પ્તિક્રયા,  આÍાને જાણવાની પ્તિક્રયા થાય

તો પણ એ જાણનાર રહે, કરનાર ન થાય. એવા જાણનારને હંુ જાણું છંુ એમ

કહે છે, બને. ભગવાન કહે છે. આહાહા! પ્રજ્ઞાથી, પ્તિનશ્ચયે.
પ્રજ્ઞાથી ગ્રહવો-નિનશ્ચયે જ ેજાણનારો તે જ હંુ,  

ગ્રહવો એટલે જાણવો. તે જ. 
બાકી બaા જ ેભાવ તે સૌ મજુ થકી પર-જાણવું. ૨૯૯.
જ્યમ સેનિટકા નથી પર તણી, છે સેનિટકા બસ સેનિટકા,
જ્ઞાયક નથી ત્યમ પર તણો, જ્ઞાયક ખર ેજ્ઞાયક તથા;
જ્ઞાયક નથી ત્યમ પર તણો, જ્ઞાયક ખર ેજ્ઞાયક તથા; ૩૫૬.
જ્યમ સેનિટકા નથી પર તણી, છે સેનિટકા બસ સેનિટકા,
દશMક નથી ત્યમ પર તણો, દશMક ખર ેદશMક તથા; ૩૫૭.

(સમયસાર)

પરને દેખતો નથી આÍા. આધં½ો થઇ જા એકવાર પરને જાણવા

દેખવાથી. આહાહા! કોને પડી છે? પડી છે એને પડી છે. બાકી તો એમ ને

એમ.  ગુરુદેવના  શબ્દો  -  આધં½ો થઇ જા એકવાર કહે.  પંદરમી  ગાથા

ચાલતી હતી. 

મુમુકુ્ષ:- દશMક ખર ેદશMક તથા. 
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ઉત્તર:- દશMક નથી પરતણો, પરને દેખતો નથી. 

મુમુકુ્ષ:- એવો દેખનાર છે. 

ઉત્તર:- એવો દેખનાર છે. 

મુમુકુ્ષ:- પરને દેખે એવો નહી.ં 

ઉત્તર:-  એવો દેખનાર નથી.  પરને દેખે એવો દેખનાર નથી એટલે

એવો દેખનાર દેખાતો નથી.  પરને દેખતો નથી,  એવો દેખનાર છે,  એવો

દેખનાર  દેખાય  છે  ત્યાર ે  અનુભવ  થાય  છે.  પરને  જાણે  દેખે  છે  એ

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનો ધમ³ છે. આમાં એકાંત, એકાંત લાગે લોકોને. આહાહા! પણ

ભગવાન તંુ પરને જાણતો જ નથી, એમના (ગુરુદેવના) વચન છે.  આ ક્યાં

લાલુભાઇના વચન છે. આહાહા! 

વ્યપ્તિક્તની વાત નથી, તત્ત્વની વાત છે આ. કંુદકંુદ ભગવાન કહે છે,

સવ³જ્ઞ ભગવાને કહેલા છ દ્રવ્ય, એને હંુ જાણું છંુ, એવો જો તારો અપ્તિભપ્રાય

હશે તો પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ છો. છ દ્રવ્યને જાણું છંુ, મારા છ દ્રવ્ય નહી.ં છ દ્રવ્યના

પપ્તિરણામને કરંુ છંુ નહી,ં પણ છ દ્રવ્ય છ દ્રવ્ય સ્વરૂપે જાણું છંુ, ધમ³ ને ધમ³,

અધમ³ ને અધમ³, પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ છે. 

કેમકે ભગવાન તંુ  પરને જાણતો નથી  અને આ કહે છ દ્રવ્યને હંુ

જાણું છંુ,  નવતત્ત્વને હંુ જાણું છંુ.  પણ નવતત્ત્વને છ દ્રવ્યને તંુ જાણશ તો

તારા આÍતાને કોણ જાણશે? એનો તો પ્તિવચાર કર! કર નિવચાર તો પામ,

સ્વતંત્રપણે પોતે એકાંતમાં  બેસીને  પ્તિવચાર કરે તો થાય.  પોતાની પ્તિવચાર

શપ્તિક્ત ઉપડતી ન હોય તો  ૧૧ ભાગ છે,  ગુરુદેવના ટેપો છે.  પણ એમાંથી

માખણ કાઢી લેવું,  છાશને ફેંકી દેવી. એ ક½ા આવડવી જોઇએ. કેમકે એ

દહી ં વલોવે ને તો છાશ ને માખણ ભેગંુ હોય.  માખણ આમ ઉપર તરતંુ

હોય ને? એમ તારવવી લે. આહાહા! પણ માખણ જ લઇ અને પછી આમ

આમ કર.ે  એટલે  ઓલી જ ેછાશ હોય ને,  એ ટીપા નીક½ી જાય.  ચોખ્ખું
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માખણ તારવવી લ.ે આહાહા! એ બાઇ હોપ્તિશયાર. આમ કરીને આમ લઈ

ને  નાખ.ે  આમ કરીને આમ નાખે, છાશ સાથે, એ ફૂવડ છે એને આવડતંુ

નથી માખણ તારતા.  એ ગુરુદેવ એક પદ બોલતા હતા. આવડે છે? છાશે

ભરમાયા. 

મુમુકુ્ષ:-  ગગન  મંડ½માં  ગૌઆ  પ્તિવયાણી,  વસુધા  દૂધ  જમાયા.

માખણ થા સો પ્તિવરલા પાયા, છાશે જગત ભરમાયા. 

ઉત્તર:- આહાહા! એટલે વ્યવહારનયને, એને છાશ ઠેકાણે વ્યવહાર

રાખ્યો.  સમજી  ગયા  ને?  માખણની  જગ્યાએ  પ્તિનશ્ચય  સ્વભાવ  રાખ્યો.

પ્તિનશ્ચયથી  જે વાત  કરે છે  ગુરુદેવ  એ  તો  બરાબર  જ  છે, પણ એકલી

પ્તિનશ્ચયની નથી કરી, વ્યવહારની વાત પણ કરી છે, ગુરુદેવે. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:-  પ્તિનશ્ચયની  વાત  સ્વભાવની વાત  છે.  પ્તિનશ્ચયની  વાત

સ્વભાવની વાત છે.

ઉત્તર:- હાં. અને વ્યવહારની વાત કરી છે એટલે? 

મુમુકુ્ષ:- જૂઠી વાત છે. 

ઉત્તર:- જૂઠી છે, પ્તિનર્ષેધ કરવા માટે કરી છે, હાં. એમ કહેવું  છે તાર,ે

સમજી ગયો ને? જ્યાર ેકોઇ કહે કે તમારા ગુરુએ વ્યવહારની વાત કરી છે?

હા બરાબર કરી છે!. એટલે ખુશી થઇ જશે. પછી જરાક એક પ્તિમપ્તિનટ રહીને

કહેવું  -  હા વ્યવહારની વાત જટેલી કરી છે ગુરુદેવે એ પ્તિનર્ષેધ કરવા માટે

કરી છે, એમ અમે જાણીએ છીએ, એમ કહી દેવાનુ,ં ચોખ્ખું કહી દેવાનું. 

મંુબઇમાં  એવો  બનાવ  બન્યો.  ચચા³  ચાલતી  હતી, શાંપ્તિતભાઇ

ઝવેરીના  ઘર.ે  ઘણાં  માણસો આવે,  શે્વતાંબર,  સ્થાનકવાસી  ઘણાં  આવે.

એક ભાઇ આવ્યા, કે સમથ³ આચાય³ ભગવંતોએ વ્યવહાર દશા³વ્યો છે.  મેં

કહ્ય ું બરાબર દશા³વ્યો છે. ખુશ થઇ ગયો. સમજી ગયા? પણ, પ્તિનર્ષેધ કરવા

માટે દશા³વ્યો છે.  બીજા પ્તિદવસથી આવતો બધં થઇ ગયો. દશા³વ્યો છે એ
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સાચી વાત છે.  ચૌદ ગુણસ્થાન, માગ³ણાસ્થાન, વ્યવહાર દશા³વ્યો છે,  પણ

પ્તિનર્ષધે કરવા  માટે  બતાવ્યો છે.  એ આÍામાં નથી, આÍા એનો સ્વામી

નથી. વ્યવહાર દશા³વ્યો છે. પાંચ મહાવ્રત હોય છે. આહાહા! કોણ ના પાડે

છે? પણ પ્તિનર્ષેધ કરવા માટે છે વ્યવહાર, આદર કરવા માટે નથી, ઉપાદેય

તત્ત્વ નથી. ઉપાદેય પણ નથી ને હેય પણ નથી ને ખરખેર જે્ઞય પણ નથી.

આહાહા! એ જે્ઞય રહેશે ત્યાં સધુી અનુભવ નહી ંથાય. 

પંચાધ્યાયીમાં  એક  વાત  બહુ  સારી  આવી,  નયજ્ઞાન  માટે.  કે

નયજ્ઞાન છે તે શુદ્ધજ્ઞાન તો નથી પણ જે્ઞય પણ નથી. એ કાઢો ને બેન ક્યાં

છે  એમાં. નયજ્ઞાન,  પ્તિનશ્ચયનય અને  વ્યવહારનય બેય  હો!ં  એકલી

વ્યવહારનય નહી.  નયમાત્ર, નયજ્ઞાન માત્ર.  નયજ્ઞાન, જ્ઞાન તો નથી પણ

જે્ઞય પણ નથી. એમાં છે? એમ? ઠીક. હં....

પંચાધ્યાયી ભાગ પહેલો ગાથા ૫૦૬. ૫૦૬ ગાથામાં છે. અન્વયાથM:-

જ્ઞાનના નિવકલ્પનંુ નામ નય છે.  જ્ઞાનના પ્તિવકલ્પનું  નામ નય છે. જ્ઞાનનું

નામ નય એમ નથી લખ્યંુ.  જ્ઞાનના પ્તિવકલ્પ એનું  નામ નય છે.  તથા એ

નિવકલ્પ પણ પરમાથMભતૂ નથી. આહાહા! સત્યાથ³ નથી પ્તિવકલ્પ. કારણ કે

એ જ્ઞાનનિવકલ્પરૂપ નય શુદ્ધજ્ઞાનગુણ તથા જે્ઞય પણ નથી. આહાહા!

જ્ઞાન તો નથી પણ જ્ઞાનનું જે્ઞય પણ નથી. પ્તિવકલ્પ જે્ઞય ન થાય. જ્યાં સુધી

પ્તિવકલ્પ જે્ઞય છે ત્યાં સુધી પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ છે. 

નયને જ્ઞાન માને તો પણ પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ. નયજ્ઞાનને જ્ઞાન માને તો પણ

પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ  અને  નયને  જે્ઞય  માને  તો  પણ  પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ.  જ્ઞાન  સ્વરૂપી

ભગવાન પણ અહીયંા અને જે્ઞય પણ અહીયંાં છે. હંુ જ જ્ઞાન અને હંુ જ જે્ઞય

છુ.  આ પ્તિવકલ્પ મારંુ  જ્ઞય નથી.  આહાહા!  તથા જે્ઞય પણ નથી, પરંતુ

જે્ઞયના સબંંaથી થવાવાળા જ્ઞાનના નિવકલ્પનંુ નામ નય છે.  દોર્ષ છે,

નય તો દોર્ષ છે, ગુણ નથી. નયજ્ઞાન છે ને? એ દોર્ષ છે, ગુણ નથી. 
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એકવાર બેન મંપ્તિદરે જતા  હતા દશ³ન કરવા મંુબઇમાં. પંકજભાઇ

સાથે હતા. રોજ જાય સવાર ેબાજુમાં. એના પદમાં આવે છે કે નયજ્ઞાન પણ

જ્ઞાન નથી, ભજનમાં. મેં કહ્ય ુ,ં પણ સંધ્યાબેન! નયથી તો આÍાનો અનુભવ

થાય  છે.  તમે  કહો  છો  નય  નથી આÍામાં.  કે  ના,  નય  નથી.  નયથી

આÍાનો અનુભવ ન થાય, જ્ઞાનથી થાય. 

એવી રીતે, પહેલી મુલાકાત અમાર ેથઇ પ્તિફરોઝાબાદ, આઠ નવ વર્ષ³

પહેલા. ત્યાર ેએને પ્રશ્ન આવ્યો હતો ધ્યેય પૂવ³ક જે્ઞયનો, ચચા³ ચાલતી હતી.

ચચા³  ચાલતા,  ચાલતા,  ચાલતા,  ચાલતા  મ ેં  પૂછયંુ,  કે  આÍાનો અનુભવ

થાય.  એમ તો પ્રશ્ન પૂછવાની મારી આદત જ નથી એમ કરીને પૂછયંુ.  તો

પણ પૂછંુ  છંુ  કે  અનુભવ થાય ત્યાર ે આનંદનો અનુભવ આવે,  આનંદની

પયા³ય પ્રગટ થાય. તો એ પયા³યને  જ્ઞાન જાણે તો પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ થાય કે ન

થાય?  પયા³યને  જાણ,ે  દ્રવ્યને  જાણે  એમ  નહોતંુ  પૂછયંુ  મ ેં.  કે  ન  થાય

પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ. એમ? સરસ. 

મંુબઇમાં  એક  સાચો  હીરો  સોનાની  ડબ્બીમાં  રાખ્યો  અને  એક

લાકડંુ  કા½ા રંગથી રંગાવી નાખ્યંુ.  કદરૂપું  ડબ્બી,  ડબ્બી.  એમાં  ઓના

કરતાં એની પ્તિકંમત ઊંચી (એવો) હીરો રાખ્યો, ઊંચી પ્તિકંમતનો હીરો. ઘરાક

આવ્યા એટલે બે ડબ્બી બતાવી. ડબ્બી જોઇને એ નથી જોવું કહે. શેઠ કહે

ભાઇ!  એ હીરો ઊંચો છે.  નહી ં નહી ં માર ે  જોવી નહી.  ડબ્બી ઉપર નજર

હતી ને?  ઓલી સોનાની ડબ્બી  હતી,  એટલે હા,  આ હીરો માર ે લેવો છે.

સમજી ગયા? તો કે ભલે શેઠ! આ હીરો તમે રાખો. તો પાંચ લાખનો હીરો

એણે લીધો. 

પછી ઓલી ડબ્બી હતી ને કદરૂપી હોં! એને દેખતાં આમ ઉહંુ ઉહંુ

થાય.  એના ઉપર ગો½ લગાવ્યો  હતો એટલે માખીઓ બેસતી હતી.  ઉહંુ

ઉહંુ, એ નહી.ં  પછી હીરો કાઢીને બતાવ્યો.  કે આ વીસ લાખનો હીરો છે.
39 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

તમે આ ડબ્બી સામે નજર કરી, હીરાને તો જોયો જ નહી.ં 

એમ બહારના ચામડા જુએ કે આ સ્ત્રીની પયા³ય અને આ પુરુર્ષની

અને  આ નપુંસકની.  અરે  ભગવાન  આÍા  એમાં  સમ્યગ્દશ³ન  થાય  છે

નપંુસકને પણ. આમાં નારકીમાં, નારકીમાં જાય ને અહીયંાથી નપુંસક હોય,

આહાહા! અનુભવ થઇ જાય. એ ડબ્બીમાં ચૈતન્ય હીરો છે પ્રગટ થઇ ગયો.

હવે  ડબ્બી  જુએ.  શરીર  તો  એવું  દુગ×ધ  માર.ે  એક  કણી  એમ  કહે  છે

શાસ્ત્રકાર કે એક કણી નરકમાંથી જો અહી ંઆવી જાય તો બધા માણસ

મરી જાય. એવી દુગ×ધ, ટકી ન શકે. હવે જોઇ લ્યો ને! ડબ્બી કેવી છે અને

અંદર ભગવાન સમ્યગ્દશ³ન,  અનુભવ થઇ ગયો.  બહારથી દેખાય એવું છે

નહી.ં  અંદરથી વાણીના યોગે અનુમાન થઇ શકે છે.  ઉત્કૃષ્ટ મુમુકુ્ષ જ્ઞાનીને

ઓ½ખી શકે છે. ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ, જઘન્ય નહી,ં મધ્યમ નહી.ં ઉત્કૃષ્ટ.

ૐ
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प्रवचन नं. LA ३४४, तत्त्व चचा] - दो भूल
(ता: १९९१, ऊषानिकरण अपाट]मेंट, राजकोट )

एक शास्त्र दिमला है नया। एक शास्त्र नया दिमला है। उसका नाम है

'बे  भूल’,  'दो  भूल'।  दिलखा हुआ है  ऊपर  (शीषµक)  'दो  भूल'  दिहंदी  में।

गुजराती में 'बे भूल'। 

इस 'दो भूल'  में  ऐसा दिलखा है,  एक भूल और दूसरी भूल,  दो भूल।

एक भूल में ऐसा दिलखा है दिक प्रते्यक जीव को, जीवमात्र परिरणाम परिरणाम

को करता है मानता है निक मैं उसको करता हँू, यह एक भूल। दूसरी भूल

में ऐसा पढ़ा दिक जानता है इंनिÎयज्ञान पर को और मानता है निक मैं पर

को जानता हँू, यह दूसरी भूल है। 'दो भूल' नाम की एक पुस्तक है इसमें ये

दो लाइन हैं बस! पुस्तक पूरी हो गई, समा= हो गई पुस्तक। 

पयाµय, पयाµय को ही करती है, उसके षट्कारक से होती है। उसका

जन्मक्षण है,  वह सत् है,  अहेतुक है,  क्षदिणक उपादान है। अनेक प्रकार से

उसके शास्त्र के आधार हैं। दिûर भी उसकी दृदिष्ट पयाµय के ऊपर पड़ी है।

द्रव्य अकताµ  है ज्ञाता है,  उसके ऊपर दृदिष्ट नही ंआती। इसदिलए उसे भ्रमणा

हो गई है, भ्रांदित हो गई है दिक इस परिरणाम को मैं करता हँू और इस परिरणाम

के ûल को मैं भोगता हँू। दो भूल जब जायेंगी तब उसे सम्यग्दशµन होगा। 

बाकी मैं करता हँू परिरणाम को..। दिमथ्यात्व के परिरणाम को दिमथ्यादृदिष्ट

का आ	ा करता नही ंहै। सम्यग्दशµन प्रगट होता है तब सम्यग्दृदृदिष्ट का आ	ा

सम्यग्दशµन की पयाµय को करता नही ंहै। केवलज्ञान प्रगट होता है तब भी

उसका आ	ा केवलज्ञान की पयाµय को करता नही ंहै। आहाहा! ऐसा दित्रकाल
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अकताµपना ऐसा का ऐसा चला आता है, अनादिद अनंत। 

दृदिष्ट पयाµय के ऊपर पड़ी  है। पयाµय पयाµय को करती है,  (दिकनु्त)

भ्राप्तिन्त से भादिसत होता है दिक मैं करता हँू। यह उसे दिनणµय स्वयं को करना

पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय इसमें है ही नही।ं मूल में चोट मारे तो काम होगा।

दिûर, ऐसा स्वीकार करके सम्यग्दशµन होता है,  उसके बाद भी परिरणाम तो

परिरणाम को करता रहेगा। परिरणाम अपना कताµपना नही ंछोड़ेगा और यह

आ	ा अकताµपना नही ंछोड़ेगा। आहाहा! दो सत् हैं न? 

स्वीकार करे दिक परिरणाम परिरणाम को करता है और मैं नही ंकरता,

अकताµ  हँू,  ज्ञाता हँू। ऐसे दृदिष्ट सम्यक् होने के बाद भी परिरणाम तो परिरणाम

को करता ही रहेगा। परिरणाम को मैं  नही ंकरता इसदिलए परिरणाम अपनी

दिक्रया बंद कर देगा, ऐसा नही ंहै। परिरणाम में पलटा जरूर आयेगा। परिरणाम

को मैं  करता हँू  (ऐसा मानता था)  तब तक दिमथ्यात्व के परिरणाम होते थे।

दिमथ्यात्व  के  परिरणाम को पयाµय करती थी। और मैं  नही  ंकरता। और मैं

अकताµ  ज्ञाता  हँू,  दृदिष्ट  द्रव्य के ऊपर आयी।  पयाµय  तो  अपनी  दिक्रया  को

छोड़ेगी नही।ं  लेदिकन पलटा आया। परिरणाम में  दिमथ्यात्व  होता  था उसके

स्थान पर,  आस्रव के स्थान पर संवर। पयाµय तो दिक्रयावान ही है,  अनादिद

अनंत,  दिकसी भी काल में  उसकी दिक्रया बंद नही ंहोगी। पयाµय अपने कताµ

स्वभाव को छोड़ेगी नही,ं आ	ा अपने अकताµ स्वभाव को छोड़ता नही,ं तीनों

काल। दो सत् अलग अलग हैं, एक में दूसरे की नाप्तिस्त है, यह अप्तिस्त-नाप्तिस्त

अनेकांत है। ज

ज्ञायक में प्रमत्त-अप्रमत्त नही ंहैं। नही ंहैं इसदिलए ज्ञायकभाव प्रमत्त-

अप्रमत्त को नही ंकरता है,  ऐसा। उसमें  नही ंहैं,  उसमें  न-अथी,  न-अप्तिस्त,

नाप्तिस्त, नाप्तिस्त। नाप्तिस्त अथाµत् न-अथी। नअप्तिस्त, नाप्तिस्त, नही ंहै मेरे में। उसमें

हैं परिरणाम, परिरणाम (में) परिरणाम की दिक्रया हुआ करती है। आहाहा! 
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छह महीने का कोसµ है मात्र। तीन महीने का अकताµ का. तीन महीने

का ज्ञाता का। बस! ऐसी एक पुस्तक दिमल गयी चमत्कारिरक! 'दो भूल' इतने

इतने (बड़े) अक्षरो ंसे दिलखा है 'दो भूल' बोलो! बस दो ही भूल हैं? दिक हाँ दो

ही भूल हैं। 

दूसरी भूल ऐसी है दिक इप्ति�यज्ञान अनादिदकाल का है। इप्ति�यज्ञान तो

है। वह तो लंबे काल तक रहेगा, जैसे राग लंबे काल तक रहता है (ऐसे ही),

राग ठेठ दसवें गुणस्थान तक रहेगा। इप्ति�यज्ञान बारहवें तक रहेगा। भले ही

अबुप्तिद्धपूवµक,  क्षयोपशमरूप  से,  लब्धरूप  से  है।  इप्ति�यज्ञान  रहेगा।

इप्ति�यज्ञान पर को जानता है,  मैं  पर को नही  ंजानता,  वहाँ  अतीप्ति�यज्ञान

प्रगट होकर आ	ा का अनुभव होगा। और दिûर इप्ति�यज्ञान पर को प्रदिसद्ध

करता ही रहेगा। वह बंद नही ंहोगा, इप्ति�यज्ञान का व्यापार। 

श्रद्धा सम्यक् हो गई। मैं  पर को नही ंजानता। इप्ति�यज्ञान जाने तो

जाने। उसका जाननेवाला, पर का जाननेवाला, राग का जाननेवाला मैं नही।ं

आहाहा! यह दूसरी भूल जाये तो एक अतीप्ति�यज्ञान नया प्रगट होता है और

आ	ा के दशµन होते हैं। दिûर इप्ति�यज्ञान तो रहेगा,  वह तो जानता रहेगा।

दिकसी दिकसी समय जानना बंद करेगा,  उसकी बुप्तिद्धमानी  आयेगी उसमें।

लेदिकन एकदम पूरी  तरह से जानना बंद नही  ंकरेगा,  थोड़े  टाइम रहेगा।

बारहवें गुणस्थान तक। उसका काल जब तक नही ंपकेगा, आहाहा! उसका

आयुष्य पूरा होगा तब ही होगा। 

आयुष्य पूरा (हुए) दिबना देवगदित में जीव जाता ही नही।ं आयुष्य पूरा

होता है तब दूसरी गदित में जाता है ऐसा कहा जाता हैं न? हें? इसका आयुष्य

है। राग का भी आयुष्य है और इप्ति�य ज्ञान का भी आयुष्य है। घबराने की

कोई जरूरत नही ं है।  आहाहा!  दिलदिमट है उसकी। राग अनादिद सांत है।

इप्ति�यज्ञान भी अनादिद सांत है। अनादिद का भले ही हो राग और इप्ति�यज्ञान
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लेदिकन उसका अंत है। सांत अथाµत् अंत सदिहत। दिजजे्ञश, समझ में आया? 

मुमुकु्ष:- हाँ बराबर। 

उत्तर:-  बराबर,  तो ठीक  (है)। आहाहा!  मैं  नही ंजानता पर को हो!ं

इप्ति�यज्ञान भले ही जाने। इप्ति�यज्ञान जानता है पर को और मानता है दिक मैं

जानता  हँू  तो  उसे  इप्ति�यज्ञान और अतीप्ति�यज्ञानमय भगवान आ	ा  की

एकत्वबुप्तिद्ध हो गई, जे्ञय ज्ञायक शंकर दोष। करता है दूसरा और मानता है

दिक मैं करता हँू। जानता है दूसरा और मानता है दिक मैं जानता हँू पर को।

ऐसी पुस्तक एक बड़ी दिमली और बड़े अक्षरों में  'दो भूल' (दिलखा है)। यह

पुस्तक तुम्हारे  पास  भी  है।  सबके  पास  यह पुस्तक है।  खोलकर पढ़ना

चादिहये क्या दिलखा है उसमें। 

यह शॉटµ  है सब कुछ बस! बहुत लंबा करने से मूल बात लक्ष्य में से

रह जाती है। बहुत लंबा लंबा करते हैं न (तो) मूल बात रह जाती है लक्ष में

से। रिरडू्यस ध रेदिडयस (reduce the radius), बापूजी कहते थे न? यही न?

रिरडू्यस  (ध  रेदिडयस),  वतुµल  (परिरदिध)  को  छोटा  कर।  लंबे  लंबे  मत  जा।

आहाहा!  उषा  दिकरण के  कम्पाउंड  में  आ  जाये  तो  परिरदिध  में  आ  गया

कहलाता है। और जामनगर हो तो परिरदिध के बाहर(है), बहुत दूर। कब यहाँ

पर आये? आये तब यह होगा न? 

छोटा वतुµल, द्रव्य-पयाµय स्वरूप वसु्त है। पयाµय को पयाµय करती है,

मैं नही ंकरता। आहाहा! इप्ति�यज्ञान पर को जानता है, मैं पर को नही ंजानता,

बस! कोई भी आ	ा दो पदाथ� को जान नही ंसकता, एक को ही जानता है।

अज्ञानी पर को जानता है,  ज्ञानी स्व को जानता है। स्वपरप्रकाशक वह तो

प्रदितभासरूप से है। जाननेरूप से नही ंहै। लक्ष दो के उपर नही ंहोता, लक्ष

एक के उपर ही होता है। आ	ा का स्वभाव - लक्षण उपयोग है। उपयोग का

लक्षण स्वपरप्रकाशक है। सम्यक्ज्ञान का लक्षण स्वप्रकाशक, दिमथ्याज्ञान का
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लक्षण  परप्रकाशक।  दिमथयादृदिष्ट  स्व  को  जानता  ही  नही ं  है।  एकांत

परप्रकाशन में ही पड़ा है। और सम्यग्दृदृदिष्ट दिहरण, मेंढक वह पर को जानता

ही नही,ं स्व को ही जाना करता है। वह इप्ति�यज्ञान का पक्ष है न? और स्वपर

का प्रदितभास देखकर..,  स्वपरप्रकाशक के शब्द आते हैं  न?  आहाहा!  वह

उलझन हो गई। 

 स्वपर प्रकासक सकनित हमारी।

 तातैं वचन-भेद भ्रम भारी ॥ 

जे्ञय दशा दुनिवधा पर9ासी। 

 निनजरूपा पररूपा भासी ॥ ४६ ॥ 
(समयसार नाटक, साध्य-साधक øार, गाथा ४६)

प्रदितभादिसत होता है, जानता है ऐसा नही ंदिलखा। आहाहा! दपµण में दो

का प्रदितभास तो होता है। दपµण का दल उसका भी प्रदितभास होता है, स्वच्छ

पयाµय है। और दूसरे मोर आदिद जो परपदाथµ बाहर के हैं , कोयला आदिद (भी)

प्रदितभादिसत होते हैं। आहाहा! 

स्फदिटकमदिण की पयाµय में उसका दल भी प्रदितभादिसत होता है और

ûूल का भी प्रदितभास है। लेदिकन ûूल या ûूल की लादिलमा उसमें  आती

नही।ं और दल उसमें से दिनकलता नही।ं प्रते्यक समय दल को प्रदिसद्ध करता

है। दृदिष्ट दिनदिमत्ताधीन है इसदिलए मुझे यह लाल दिदखता है। आहाहा! आहाहा!

दो भूल हैं बस! 

स्वपरप्रकाशक यदिद ज्ञान का लक्षण हो न? वास्तव में ज्ञान का लक्षण

हो  तो  अथाµत्  दिक सम्यकज्ञान का  लक्षण हो  तो,  तो  दिनगोद का  जीव भी

सम्यग्दृज्ञानी  हो  गया।  और  स्वपरप्रकाशक  लक्षण  हो  तो  दिनगोद  में  जैसे

स्वपरप्रकाशक है तो आ	ा का अनुभव नही ंहै, तो केवली भी स्वपरप्रकाश

करते हैं  तो आ	ा का अनुभव नही ंहोगा उनको। लक्षण ऐसा होना चादिहये
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दिक दिजसमें अव्याप्ति=, अदितव्याप्ति= (और असंभव) दोष न आये। उसका नाम

लक्षण है। ऐसी परिरभाषा है लक्षण की। 

प्रदितभास दो का होता है, लक्ष एक का ही होता है। दो के ऊपर लक्ष

होता ही नही।ं लक्ष अथाµत् अहमपना। लक्ष अथाµत्, लक्ष का अथµ अहमपना।

दिजसका ज्ञायक ऊपर लक्ष हुआ दिक मैं  जाननहार हँू,  मैं  ज्ञायक हँू,  दिûर

इप्ति�यज्ञान देह को जानता है, लेदिकन उसे देह में आ	बुप्तिद्ध नही ंहोती। क्यो ं

नही ंहोती पता है? क्यो ंनही ंहोती? 

मुमुकु्ष:- लक्ष स्व के ऊपर है इसदिलए पर में उसे अहम्पना नही ंहोता।

उत्तर:-  ठीक। देह में  अहमु्बप्तिद्ध क्यो ं नही  ंहोती?  और कोई उत्तर

देगा? 

मुमुकु्ष:- जानने में नही ंआता। जानने में नही ंआता। 

उत्तर:-  हं...बस!  देह को जानता नही ंहै ज्ञानी। तो जाने तो उसका

श्रद्धान हो जाये। जानता ही नही ंन! अतीप्ति�यज्ञान उसे जानता ही नही।ं भले

ही जानने में आये, भले प्रदितभास हो, लेदिकन वहाँ लक्ष कहाँ है? लक्ष नही ंहै

इसदिलए नही ं जानता  है।  जाने  तो  लक्ष हो  जाये।  आहाहा!  ऐसी  बात  है।

अद्भुत से अद्भुत चमत्कारिरक बातें हैं। 

मैं पर को जानता हँू ऐसा ज्ञान की पयाµय का जो व्यवहार - है अज्ञान।

वह उसका शल्य है,  इसदिलए अंदर में  नही ंआता उपयोग,  जानता नही ंहै

आ	ा को। मैं पर को जानता हँू, मैं पर को जानता हँू, जानता है इप्ति�यज्ञान

और मानता है दिक मैं (जानता हँू)। आ	ा तो अतीप्ति�यज्ञानमय है। आहाहा! 

गुरु के वचन हैं उन्हें भी नही ंमानता। वह इब्धि�यज्ञान ज्ञान नही ंहै

न पुस्तक उसमें से दिनकालो तो जरा।  भ9वान!  तू पर को नही ंजानता।

ऐसेा गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव के शब्द! भ9वान! तू पर को नही ंजानता।

दिकतनी करूणा की है। भगवान कहकर कहते हैं। भगवान पर को नही ं
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जानता ऐसा कहते हैं। जो पर को जाने वह भगवान नही,ं बुद्धु है। 

मुमुकु्ष:- भगवान कहना, और पर को जाने? 

उत्तर:- कौन सा है बोल नंबर? 

मुमुकु्ष:- २७६. 

उत्तर:-  दो सौ(छहत्तर),  टू  सेवन दिसक्स  -  २७६ दिनकालो।  यहाँ तो

कहते हैं निक - भ9वान! तू पर को जानता ही नही।ं 'ही'  लगाकर सवµथा

कहा है। कथंदिचत् पर को जानता है और कथंदिचत् स्व को जानता है,  ऐसा

नही।ं कथंदिचत् शब्द होता है वह प्रदितभास का है, जानने के ऊपर लागू नही ं

पड़ता। कथंदिचत्  स्व को जाने  कथंदिचत्  पर को  जाने  ऐसा  आये,  तो  वहाँ

प्रदितभास लेना। लक्ष नही ंहै वहाँ पर। दो के ऊपर लक्ष नही ंहोता कभी भी,

तो तो दिमश्रण - सम्यकज्ञान और दिमथ्याज्ञान दिमश्रण हो गया। 

मुमुकु्ष:- नही,ं ऐसा नही ंहोता। 

उत्तर :- आहाहा! यहाँ तो कहते हैं दिक भगवान! जो भगवान होता है

न, वह पर को नही ंजानता। मैं पर को जानता हँू,  वह भगवान को स्वीकार

नही ंकरता है। भगवान नही ंहोगा। खलास!  गया वह दुदिनयाँ में  से। ये तो

गुरुदेव के शब्द हैं। गुरुदेव के रोज पैर छुए, लेदिकन उनका कहा हुआ इसे

मानना नही ंहै। वो तो दिकसी अपेक्षा से ज्ञानी कहते हैं, लेदिकन दूसरी अपेक्षा

तो है न? एक अपेक्षा से, वो तो दिनश्चय से बात की है, व्यवहार से तो पर को

जानता है न?  इसमें  दिनश्चय व्यवहार लगाया ही नही  ं है। देख तो सही तू।

स्वभाव है उसे बताते हैं। भगवान!  तू दिनश्चय से पर को नही ंजानता-  ऐसा

दिलखा नही ंहै, बोला भी नही ंहै। आहाहा! स्वभाव से बात की है। भ9वान! तू

पर को जानता ही नही।ं  'ही'  लगाया है। सम्यक् एकांत। सम्यक् एकांत

अथाµत् क्या पता है? अनेकांत। दिक स्व जानने में आता है और पर जानने में

नही ंआता। उसका नाम अनेकांत है,  अप्तिस्त-नाप्तिस्त अनेकांत।  भ9वान!  तू
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पर को जानता ही नही।ं

आगे, दूसरी लाइन। भ9वान लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहना

वह तो असद8 भूत व्यवहार है  -  झठूा व्यवहार। दिûर तीसरी लाइन। तीन

लाइन  हैं।  वन,  टू,  थ्री  (१,  २,  ३)  सम्यग्दशµन-ज्ञान-चारिरत्रादिण  मोक्षमागµ।

भ9वान!  तू  पर  को  जानता  ही  नही।ं दोनों  में  'ही'  लगाया।  आहाहा!

सम्यक् एकांत दिकया है। कथंदिचत् भगवान अपने को जानता है और कथंदिचत्

पर को जानता है ऐसा नही ंहै। 

इप्ति�यज्ञान पर को जानता है, उसका उपचार देकर, व्यवहारनय ऐसा

कहता है दिक (आ	ा) पर को जानता है। राग को जानता है आ	ा - साधक

का आ	ा, (वह) उपचार का कथन है। जानता है इप्ति�यज्ञान, उपचार आया

दिक आ	ा उसे जानता है। आ	ा जानता नही ंहै। आ	ा, आ	ा को जानता

है। आहाहा!  भगवान तू पर को जानता ही नही।ं मीठा  मधुर अमृत जैसा

वचन है। आहाहा! 

लक्ष्मी टीका करने के दिलये आयी है, अपना मँुह मत ûेरना। आहाहा!

दिगरनार है न जूनागढ़ अपना। नेदिमनाथ भगवान के जहाँ पर कल्याणक हुए

थे,  तीन। उस जूनागढ़ में  ऐसी घटना बन गई,  एक राजा राज्य करता था,

रा’मांडदिलक। राजा की उत्तरोत्तर गद्दी आती है न? तो सौ-दो सौ साल पहले

की  बात  है।  रा’मांडदिलक राज्य करता  था।  राजगद्दी  उसको  दी।  उनके

दिपताजी गुजर गये। रा’मांडदिलक को गद्दी के ऊपर दीवान ने दिबठाया, समाज

ने,  सभी ने। तो वहाँ रिरवाज था दिक चारण लोग होते हैं  न उनकी लड़की -

कुमारी  दितलक करने आती है  और दिûर  (राजा)  गद्दी  पर बैठता है। ऐसा

रिरवाज था वहाँ का। 

तो  बहन आयी,  कुमारी,  बहन,  पुत्री  आयी। दितलक करने लगी तो

उसने (राजाने) अपना मुख ûेर दिलया। क्यो ंनदिक दितलक करती तो तो दिपता हो
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जाता। उसकी दृदिष्ट दिवपरीत थी। दृदिष्ट में  दोष आ गया,  देखकर। आहाहा!

कामवासना प्रगट हो गई। ऐसा कर दिदया (मँुह दिûरा दिलया)  तो लड़की गई

अपनी माँ के पास। दिक माँ, माँ, राजा ने दितलक करने से मना दिकया है। (तो

माँ ने कहा)  क्या  दिकया?  दिक अपना मुख दिûरा दिलया। राजा नही  ंपलटता

उसके दिदन पलटते हैं। राजगद्दी चली गई। खलास! चढ़ाई करके दूसरा राजा

आ गया। 

इसीप्रकार भगवान तू पर को नही ंजानता है। ऐसे मत करना (अपना

चेहरा मत घुमाना)  ऐसा करना  (हाँ करना)। हाँ प्रभु!  ठीक है। ये बैठे! 'ही'

लगाया  बहन!  भगवान कहकर कहा है।  क्यो ंनदिक वे  तो  सभी  को  भगवान

देखते हैं  न?  और भगवान पर को जानते ही नही।ं ऐसे भगवान को देखा।

और ऐसे भगवान को कहते हैं  दिक भगवान!  तू  पर को जानता ही  नही।ं

आहाहा! 

गुरुदेव के स्वगµवास के बाद यह कहा दिक आ	ा पर को नही ंजानता,

जाननहार ही जानने में आता है। उहापोह बहुत हुई। आहाहा! बहुत उहापोह

हुई। पूरे दिहंदुस्तान में हो!ं खलबली मच गई। उसमें एक बार ज्योदित बेन और

भरत भाई घर पर आये। तब मैं दीवानपरा में रहता था। ज्योदित बेन ने कहा

दिक 'भाई! तुम्हारी दिहम्मत कैसे चली दिक आ	ा पर को जानता ही नही?ं'  ये

बैठे हैं। कहा था न? 

मुमुकु्ष:- हाँ जी। 

उत्तर:- तुम्हारी दिहम्मत कैसी चली? आहाहा! पर को जानने का दिनषेध

जहाँ आता है वहाँ एक नया अतीप्ति�यज्ञान प्रगट होकर आ	ा का अनुभव

कर लेता है। दिनषेध का ûल सम्यग्दशµन है। दिनषेध का ûल बड़ा है। 

मुमुकु्ष:- सब ओर से वापस मुड़ता है। 

मुमुकु्ष:- दिनषेध का ûल सम्यग्दशµन है। आहाहा! 
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उत्तर:-  ये  तो  गुरुदेव के  शब्द  पढ़ाये  हैं  मैंनने।  भगवान तू  पर को

जानता ही नही ंहै। तीन लाइन में दो बार कहा। और सामने वापस आधार

दिदया है दिक कोई ऐसा कहे दिक केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं और

हम अपने क्षयोपशम के अनुसार जानते हैं। दिक केवली भगवान लोकालोक

को  जानते  हैं  वह झठूा  व्यवहार  है।  असद्भूत  अथाµत्  झठूा  व्यवहार  है।

आहाहा! 

यह इप्ति�यज्ञान पर को जानता है और इप्ति�यज्ञान में  (उसे) ज्ञान की

भ्रांदित  हो  गई  है।  इसदिलए  वापस  मुड़ता  नही ं है।  वह  सत्य  लगता  है।

इप्ति�यज्ञान  पर  को  जानता  है  अथाµत्  मैं  ही  पर  को  जानता  हँू।  अथाµत्

इप्ति�यज्ञान में  अहम् हो गया। इप्ति�यज्ञान के अंदर स्वस्वामी संबंध हुआ।

उसके साथ कताµ-कमµ संबंध हो गया। आहाहा! 

भगवान!  तू पर को जानता ही नही।ं आहाहा!  उनकी कैसे दिहम्मत

चली होगी?  ऐसा स्वरूप है। उसमें दिहम्मत चलने की  (बात)  नही ंहै। ये तो

स्वभाव ही है। सभी का स्वभाव है। सभी का स्वभाव है। वह सभी को कहा

न? भगवान! तू पर को जानता ही नही।ं ऐसा नही ंकहा, 'भरतभाई' तुम पर

को  जानते  नही'ं  ऐसा  नही ं कहा।  ऐसा  हमने  पढ़ा  नही ं उसमें  कही ं भी।

भगवान!  तू पर को नही ंजानता। आहाहा!  नाम नही ंदिलखा है उसमें। सभी

का नाम तो भगवान है इसदिलए भगवान कहा। दिकसी का नाम भरतभाई या

दिकसी का नाम दिजजे्ञश,  ऐसा नही ंहै। भगवान!  तू पर को जानता ही नही।ं

अमृत जैसे वचन हैं। दिनषेध करे तो सम्यग्दशµन होता है। दिनषेध में दिवधी प्रगट

हो जाती है। दो भूल की पुस्तक बहुत बड़ी। ओहो! इतने इतने (बड़े) अक्षर,

दो भूल । 

करती  है  पया]य  और मानता  है  निक  मैं  करता  हँू।  जानता  है

इब्धि�यज्ञान पर को (और) मानता है निक मैं पर को जानता हँू। दो भूल हैं।
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थोड़े दिदन पहले बहन से बात की फ़ोन पर। तो कहा दिक यह पुस्तक तो

दिलखने जैसी है। वो तुम जानो, हमारा काम नही ंहै अब। 

मुमुकु्ष:- इसमें आ गया, ये सभी पुस्तक में, सब आ गया। 

उत्तर:-  गुरुदेव के वचन दिशरोमान्य करने चादिहये। ज्ञानी को मानता

नही ंहै इसदिलए अज्ञानी रह गया है। जब उन ज्ञानी के वचन को दिशरोमान्य

करेगा भाव से, तो वह ज्ञानी हो जायेगा। ज्ञानी हो ही जानेवाला है। अंतर नही ं

पड़ेगा इसमें। आहाहा! 

दो भूल। बस! समझने में देर लगे क्रम से- लेदिकन जब दिनकलती हैं

तब दो भूल एक समय में  जाती हैं,  हो!ं  यह पुस्तक दिमल गई दो भूल की

बोलो! दो भूल का दिवस्तार है सब पूरी तरह। 

मुमुकु्ष:- वह कौनसी पुस्तक है? 

उत्तर:- वह तुम्हारे ज्ञान में है पुस्तक। तुम्हारे ज्ञान में पुस्तक है। तुम

दिवचार करो दिक परिरणाम परिरणाम को करता है, मैं नही ंकरता। यह एक

भूल की पुस्तक आयी।  इब्धि�यज्ञान पर को जानता है,  मैं  पर को नही ं

जानता। यह दूसरी भूल। वह तुम्हारे ज्ञान का ही नाम है। ज्ञान में ही दो नाम

हैं, समझ गये? दो भूल गई, सम्यग्दृज्ञान प्रगट हो जाता है। भूल टल जाती है।

आहाहा! आ	दशµन हो जाये ऐसी बात है। ये दो भूल की पुस्तक भी भदिवष्य

में दिनकलेगी ऐसा लगता है। अथाµत् कोई न कोई इसे दिनकालेगा। इतने सारे

लोग बैठे हैं। पाँच वषµ में, दश वषµ में, बीस वषµ में दिकसी न दिकसी को दिवचार

आयेगा। 

बाकी  बहन को  तो  कहा  है  दिक अब पुस्तक नही,ं  यह अंदितम है

खलास!  इब्धि�यज्ञान ज्ञान नही ंहै।  उसमें  सब कुछ आ जाता है।  (उसमें)

कुछ बाकी नही ंहै। उसमें  से ही हमने दिनकाला न दिक भगवान तू पर को

जानता नही ंहै। मैं पर को जानता हँू ऐसा जो मानता है वह अजैन है, दिदगंबर
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जैन नही।ं गुरुदेव के शब्द (हैं)। इससे ज्यादा क्या कहें? 

इप्ति�यज्ञान  ऊध्वµ  नही ं होता,  गौण हो  जाता  है।  अतीप्ति�यज्ञान के

प्रकाश और प्रताप में इप्ति�यज्ञान गौण हो जाता है। इप्ति�यज्ञान ज्ञान नही ंहै,

बस! इप्ति�यज्ञान (से) अतीप्ति�यज्ञान का प्रकाश और प्रताप अलग प्रकार का

है। अहम् नही ंहोता। इप्ति�यज्ञान रह जाता है, (दिकनु्त) 'इप्ति�यज्ञान मेरा है'

ऐसी ममता नही ंहोती, दिमथ्यात्व जाता है। इप्ति�यज्ञान तो रहता है,  भले रहे।

भले ही वो पर को जाने, परिरणाम भले ही पयाµय को करे, मुझे कोई दिदक्कत

नही ंहै। लेदिकन वे परिरणाम भी सीधे हो जाते हैं  दिûर। दिमथ्यात्व जाता है न,

आहाहा! दिûर सीधे हो जाते हैं। दिûर उसकी योग्यता भी सुधर जाती है। 

कल रात को पढ़वायी थी भरतभाई को ३१ गाथा। भावेप्ति�य के øारा

ग्रहण करने में आते हुए इप्ति�यज्ञान के जो दिवषय, स्पशµ आदिद दिवषय उनको

अपने स्वभाव, असंगी स्वभाव øारा जीत लेता है। जो आ	ा स्पशाµदिद पदाथµ

को जानता होता  तो  उसे जीतने की बात न आती,  तो  तो स्वभाव होता।

दिवभाव हो उसे जीतने की बात हो।  'ज्ञायक नही ंपरतणो',  एक सेदिटका की

गाथा तो बस है। 'ज्ञायक नही ंपरतणो', ज्ञायक पर को जानता ही नही ंहै। 

मुमुकु्ष:- यही बात है न? भगवान! तू पर को जानता ही नही ंहै। 

उत्तर:- यही कहा। 

मुमुकु्ष:- अथाµत् ज्ञायक पर को जानता ही नही ंहै। 

उत्तर:- जानता ही नही,ं भगवान कहो या ज्ञायक कहो। 

मुमुकु्ष:- ज्ञायक कहो। एक ही बात है। 

उत्तर:- और मैं पर को जानता हँू, तो आ	ा का नाश दिकया है उसने।

अप्तिस्तत्व अलग नही ंरहा। खड़ी (कलई) वह पर की नही ंहै, खड़ी तो खड़ी ही

है। ज्ञायक नही ंपर का, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। मूल में दो ही बात की हैं।

सद्भूत व्यवहार दिलया ही नही ंहै। एक दिवपरीतता थी और दिवपरीतता जाती है
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तो अदिवपरीत प्रगट हो जाता है बस!  देवलाली में  सुबह उठकर रोज पाँच

गाथा बहन के पास बुलवाते हैं। दिûर चचाµ करते हैं। पहले कहा बहन बोलो

पाँच गाथा। तीन गाथा ये और दो गाथा वो। मोक्ष अदिधकार की। कौन सी? 

मुमुकु्ष:- मोक्ष अदिधकार की तीन और दो वो वाली। 

उत्तर:- तीन ये और दो वो। मोक्ष अदिधकार की तीन और दो ये वाली।

बोलो न,  सब लोग सुनें  इसमें  क्या परेशानी है?  यह देवलाली ही है  (ऐसा)

समझो न?  मूल गाथा हैं  मूल। पाँच गाथायें  मूल हैं। पंचपरमेष्ठी पद में  आ

जाता है जीव, खलास! 
कर ग्रहण प्रज्ञा से निनयत, चेतक है सो ही मैं निह हँू,
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं--जानना  ।। २९७।। 
कर ग्रहण प्रज्ञा से निनयत, Îष्टा है सो ही मैं ही हँू,
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं--जानना ।। २९८।। 
कर ग्रहण प्रज्ञा से निनयत, ज्ञाता है सो ही मैं ही हँू,
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं--जानना. ।। २९९।।

 (समयसार)

करनेवाला नही,ं  आ	ा जाननेवाला है,  ऐसा कहते हैं। भगवान की

वाणी में  आया है। भगवान की वाणी दिदव्यध्वदिन हो!ं  कंुदकंुदाचायµ  की मूल

गाथा। मैं  जाननेवाला हँू,  करनेवाला नही।ं जो जाननेवाला है वह ही मैं  हँू।

आहाहा! जानने की दिक्रया (भी) नही ंकरता। होती जरूर है दिक्रया, आ	ा को

जानने की दिक्रया होती है दिûर भी वह ज्ञाता रहता है, करनेवाला नही ंहोता।

ऐसे ज्ञाता को मैं जानता हँू ऐसा कहते हैं, बहन। भगवान कहते हैं। आहाहा!

प्रज्ञा से, दिनश्चय से। 
कर ग्रहण प्रज्ञा से निनयत, ज्ञाता है सो ही मैं ही हँू,  

ग्रहण करना अथाµत् जानना। सो ही। 

अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर हैं-- जानना ।।२९९।।
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ज्यो ंसेनिटका नही ंअन्य की, है सेनिटका बस सेनिटका,
ज्यो ंसेनिटका नही ंअन्य की, है सेनिटका बस सेनिटका,
ज्ञायक नही ंत्यो ंअन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञायक तर्थाा ।।३५६।।
ज्ञायक नही ंत्यो ंअन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञायक तर्थाा,
दश]क नही ंत्यो ंअन्य का; दश]क अहो दश]क तर्थाा ।।३५७।। 

(समयसार)

पर को देखता नही ंहै आ	ा। अंधा हो जा एक बार पर को देखने

जानने से। आहाहा! दिकसको पड़ी है? पड़ी है उसे पड़ी है। बाकी तो ऐसा का

ऐसा है। गुरुदेव के शब्द  -  अंधा हो जा एक बार,  कहते हैं। पंद्रहवी ंगाथा

चलती थी। 

मुमुकु्ष:- दश]क अहो दश]क तर्थाा। 

उत्तर:- दश]क नही ंत्यो ंअन्य का, पर को देखता नही ंहै। 

मुमुकु्ष:- ऐसा देखनेवाला है। 

उत्तर:- ऐसा देखनेवाला है। 

मुमुकु्ष:- पर को देखे ऐसा नही ंहै। 

उत्तर:- ऐसा देखनेवाला नही ंहै। पर को देखे ऐसा देखनेवाला नही ंहै

अथाµत् ऐसा देखनेवाला दिदखता नही।ं पर को नही ंदेखता है, ऐसा देखनेवाला

है, ऐसा देखनेवाला दिदखता है तब अनुभव होता है। पर को जानता देखता है

वो इप्ति�यज्ञान का धमµ है। इसमें एकांत, एकांत लगता है लोगो ंको, आहाहा!

लेदिकन 'भगवान! तू पर को जानता ही नही'ं - ये उनके (गुरुदेव के) वचन हैं।

ये कहाँ लालुभाई के वचन हैं। आहाहा! 

व्यप्तिक्त की बात नही ंहै, तत्त्व की बात है यह। कंुदकंुद भगवान कहते

हैं, सवµज्ञ भगवान के øारा कहे हुए छह द्रव्य, उनको मैं जानता हँू, ऐसा यदिद

तेरा अदिभप्राय होगा तो तुम दिमथ्यादृदिष्ट हो। छह द्रव्य को जानता हँू, मेरे छह

द्रव्य (हैं  ऐसा)  नही।ं छह द्रव्य के परिरणाम को करता नही ंहँू,  लेदिकन छह
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द्रव्य को छह द्रव्य स्वरूप ही जानता हँू,  धमµ  को धमµ,  अधमµ  को अधमµ।

दिमथ्यादृदिष्ट है। 

क्यो ंनदिक भगवान! तू पर को नही ंजानता और यह कहता है छह द्रव्य

को मैं जानता हँू, नवतत्त्व को मैं जानता हँू। लेदिकन नवतत्त्व को, छह द्रव्य को

तू  जानेगा  तो  तेरे  आ	ा  को  कौन जानेगा?  उसका तो  दिवचार  कर!  कर

निवचार तो पाम, स्वतंत्ररूप से स्वयं एकांत में बैठकर दिवचार करे तो होवे।

अपनी दिवचार शप्तिक्त यदिद उठती न हो तो ११ भाग हैं ,  गुरुदेव की टेप हैं।

लेदिकन उसमें से मक्खन दिनकाल लेना, और छाछ को ûें क देना। वह कला

आनी चादिहये। क्यो ंनदिक दही दिबलोते हैं न तो छाछ और मक्खन एक साथ होते

हैं। तब मक्खन ऐसे ऊपर तैरता है न,  उसे ऐसे  (अलग)  दिनकाल लेते हैं।

आहाहा!  लेदिकन मक्खन लेकर दिûर ऐसे ऐसे करे। इससे जो छाछ  बाकी

होती है न, वो दिनकल जाती है। शुद्ध मक्खन दिनकाल लेता है। आहाहा! वह

स्त्री होदिशयार है। ऐसे करके,  ऐसे लेकर डाले,  ऐसे करके ऐसे डाले छाछ

सदिहत, वह तो ûूहड़ है। उसे आता नही ंहै मक्खन दिनकालना। गुरुदेव एक

पद बोलते थे। आता है? छाछ में भरमाया। 

मुमुकु्ष:- गगन मण्डल में गौवा दिबहाई, वसुधा दूध जमाया। माखन था

सो दिवरला पाया, छाछे जगत भरमाया। 

उत्तर:-  आहाहा!  अथाµत्  व्यवहारनय को,  इस छाछ  की जगह पर

व्यवहार रखा है। समझ गये न? माखन की जगह पर दिनश्चय स्वभाव को रखा

है। दिनश्चय से जो बात करते हैं  गुरुदेव वह तो ठीक ही है,  लेदिकन अकेले

दिनश्चय की नही ंकी है, व्यवहार की बात भी की है गुरुदेव ने। आहाहा! 

मुमुकु्ष:-  दिनश्चय की बात स्वभाव की बात है। दिनश्चय की बात स्वभाव

की बात है। 

उत्तर:- हाँ, और व्यवहार की बात की है अथाµत्? 
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मुमुकु्ष:- झठूी बात है। 

उत्तर:-  झठूी है,  दिनषेध करने के दिलए की है। हाँ,  ऐसा कहना तुझे,

समझ गये?  जब कोई कहे दिक तुम्हारे गुरु ने व्यवहार की बात की है?  हाँ,

बराबर की है! तो वह खुश हो जायेगा। दिûर जरा एक दिमनट रहकर कहना -

हाँ व्यवहार की बात दिजतनी की है गुरुदेव ने वह दिनषेध करने के दिलए की है

ऐसा हम जानते हैं। ऐसा कह देना, स्पष्ट कह देना। 

मंुबई में ऐसी घटना घटी। चचाµ  चलती थी, शांदितभाई झवेरी के घर।

बहुत लोग आते थे,  शे्वतांबर,  स्थानकवासी,  बहुत आते थे। एक भाई आये,

कहा दिक समथµ आचायµ भगवंतो ंने व्यवहार दशाµया है। तो मैंनने कहा दिक (हाँ),

बराबर दशाµया है। खुश हो गया। समझ गये?  लेदिकन दिनषेध करने के दिलये

दशाµया है। दूसरे दिदन से आना बंद कर दिदया  (उसने)। दशाµया है यह बात

सच्ची है। चौदह गुणस्थान,  मागµणास्थान,  व्यवहार दशाµया है,  लेदिकन दिनषेध

करने के दिलए बताया है। वह आ	ा में नही ंहै, आ	ा उसका स्वामी नही ंहै।

व्यवहार दशाµया  है। पाँच महाव्रत होते हैं। आहाहा!  कौन मना करता है?

लेदिकन दिनषेध  करने  के  दिलये  है  व्यवहार,  आदर करने  के  दिलये  नही ं है।

उपादेय तत्त्व नही ंहै। उपादेय भी नही ंहै और हेय भी नही ंहै और वास्तव में

तो जे्ञय भी नही ंहै। आहाहा! वह जे्ञय रहेगा तब तक अनुभव नही ंहोगा। 

पंचाध्यायी में  एक बात बहुत अच्छी आयी है,  नयज्ञान के दिलए। दिक

नयज्ञान है वह शुद्धज्ञान तो नही ंहै लेदिकन जे्ञय भी नही ंहै। वह दिनकालो न

बहन, कहाँ है उसमें  (जरा देखो)। नयज्ञान, दिनश्चयनय और व्यवहारनय दोनों

हो!ं  अकेला व्यवहारनय नही।ं नयमात्र, नयज्ञान मात्र। नयज्ञान, ज्ञान तो नही ं

है लेदिकन जे्ञय भी नही ंहै। इसमें है? ऐसा? ठीक। 

पंचाध्यायी  भाग पहला गाथा  ५०६। ५०६ गाथा  में  है।  अन्वयार्था]:-

ज्ञान के निवकल्प का नाम नय है। ज्ञान के दिवकल्प का नाम नय है। ज्ञान का
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नाम नय,  ऐसा  नही ं दिलखा। ज्ञान के  दिवकल्प  का  नाम नय है।  तर्थाा वह

निवकल्प भी परमार्था]भूत नही  ं है।  आहाहा!  सत्याथµ  नही ं है  वह दिवकल्प।

क्योंकिनिक वह ज्ञाननिवकल्परूप नय शुद्धज्ञान9ुण तर्थाा जे्ञय भी नही  ं है।

आहाहा!  ज्ञान तो नही ंलेदिकन ज्ञान का जे्ञय भी नही  ंहै। दिवकल्प  जे्ञय नही ं

होता। जब तक दिवकल्प जे्ञय है तब तक दिमथ्यादृदिष्ट है। 

नय को ज्ञान माने तो भी दिमथ्यादृदिष्ट। नयज्ञान को ज्ञान माने तो भी

दिमथ्यादृदिष्ट। और नय को जे्ञय माने तो भी दिमथ्यादृदिष्ट। ज्ञान स्वरूपी भगवान

भी यहाँ और जे्ञय भी यहाँ है। मैं ही ज्ञान और मैं ही जे्ञय हँू। यह दिवकल्प मेरा

जे्ञय नही ंहै। आहाहा! तर्थाा जे्ञय भी नही ंहै, परंतु जे्ञय के संबंध से होनेवाले

ज्ञान के निवकल्प का नाम नय है।  दोष है,  नय तो दोष है,  गुण नही ंहै।

नयज्ञान है न? वह दोष है, गुण नही ंहै। 

एकबार बहन मंदिदर जाती थी दशµन करने मंुबई में। पंकजभाई साथ

में थे। रोज जाते थे सुबह को, पास में (था) मंदिदर। उनके पद में आता है दिक

नयज्ञान भी ज्ञान नही ंहै,  भजन में। मैंनने कहा,  लेदिकन संध्याबेन!  नय से तो

आ	ा का अनुभव होता है। (और) तुम कहती हो नय नही ंहै आ	ा में। दिक

नही,ं नय नही ंहै। नय से आ	ा का अनुभव नही ंहोता, ज्ञान से होता है। 

इसी तरह, पहली मुलाकात हमारी हुई थी ûीरोजाबाद में,  आठ नौ

वषµ पहले। तब उनका प्रश्न आया धे्यय पूवµक जे्ञय का। चचाµ चलती थी। चचाµ

चलते, चलते, चलते, चलते मैंनने पूछा, दिक आ	ा का अनुभव होता है... ऐसे तो

प्रश्न पूछने की मेरी आदत ही नही ंहै- ऐसा करके पूछा। तो भी पूछता हँू दिक

अनुभव होता है तब आनंद का अनुभव आता है, आनंद की पयाµय प्रगट होती

है। तो उस पयाµय को ज्ञान जाने, तो दिमथ्यादृदिष्ट होता है दिक नही ंहोता? पयाµय

को जाने। द्रव्य को जाने-ऐसा नही ंपूछा था मैंनने। दिक नही ंहोता दिमथ्यादृदिष्ट।

ऐसा? अच्छी बात है। 
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मंुबई में  एक सच्चा हीरा सोने की दिडब्बी में  रखा और एक लकड़ी

(की दिडब्बी)  को काले रंग से रंगा दी। भद्दी दिडब्बी,  दिडब्बी। उसमें  उसकी

अपेक्षा ऊँची कीमत का हीरा रखा। ऊँची कीमत का हीरा। ग्राहक आया तो

दो दिडब्बी उसे दिदखायी। दिडब्बी देखकर  ,  यह नही ंदेखना है-  ऐसा उसने

कहा। सेठ ने कहा दिक भाई! वो हीरा ऊंचा है। नही ंनही ंमुझे देखना नही ंहै।

दिडब्बी के ऊपर नजर थी न? वह सोने की दिडब्बी थी, इसदिलए हाँ, यह हीरा

मुझे लेना है। समझ गये? तो कहे दिक भले सेठ! यह हीरा तुम रखो। तो पाँच

लाख का हीरा उसने दिलया। 

दिûर वह दिडब्बी थी न जो भद्दी थी हो!ं  देखते ही उँहु उँहु होता था।

उसके ऊपर गुड़ लगाया था इसदिलए मप्तिक्खयाँ बैठती थी। उँहु उँहु, वह नही।ं

बाद में हीरा दिनकालकर दिदखाया। दिक यह बीस लाख का हीरा है। तुमने इस

दिडब्बी के सामने नजर की, (लेदिकन) हीरे को तो देखा ही नही।ं 

इसप्रकार बाहर के चमड़े को देखता है दिक यह स्त्री की पयाµय और यह पुरुष

की और यह नपंुसक की। अरे! भगवान आ	ा! सम्यग्दशµन होता है नपंुसक

को भी। उसमें  नारकी में,  नारकी में  जाता है न यहाँ से,  नपंुसक होता है,

आहाहा!  अनुभव हो जाता है। उस दिडब्बी  में  चैतन्य हीरा है  वह प्रगट हो

गया। अब दिडब्बी देखे  (तो)...  शरीर तो ऐसा दुगtध मारता है दिक एक कणी,

ऐसा कहते हैं शास्त्रकार दिक एक कणी नरक में से जो यहाँ पर आ जाये तो

सभी मनुष्य मर जायें। ऐसी दुगtध, दिटक न सके। अब देख लो न! दिडब्बी कैसी

है और अंदर भगवान सम्यग्दशµन, अनुभव हो गया। बाहर से दिदखे ऐसा नही ं

है। अंदर से, वाणी के योग से अनुमान हो सकता है। उतृ्कष्ट मुमुकु्ष ज्ञानी को

पहचान सकता है। उतृ्कष्ट मुमुकु्ष, जघन्य नही,ं मध्यम नही।ं उतृ्कष्ट। 

ૐ
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પ્રવચન નં. LA ૩૪૫,  અનુભવનો નિવષય
અને અનુભવની નિવનિa

(તારીખ: ૧૯૯૧, ઉષાનિકરણ એપાટMમેંટ, રાજકોટ)

જ્યાર ેઆ ભારતમાં ધમ³ના નામે અધંારંુ થઇ ગયંુ  હતંુ,  એમાં એક

આ પુરુર્ષનો જન્મ થયો. અન્યમતમાં તો આ વાત હતી જ નહી.ં આÍાનો

સ્વભાવ શું  અને એનો અનુભવ કેમ થાય?  બે જ વાત છે,  પણ એ કોઇ

કરનાર હતંુ નહી.ં શાસ્ત્રમાં હતંુ બધુ.ં પણ શાસ્ત્રમાંથી કોઇ કાઢી શક્યું નહી.ં

એ કા½ે  વત³માનના જીવોની એ જાતની યોગ્યતા,  પૂવ³ના  સસં્કાર  નહી.ં

પૂવ³ના અનુભવના સસં્કાર નહી ં અને પૂવ³ની દેશનાલપ્તિબ્ધના પણ સસં્કાર

કોઇને નહોતા. નહીતંર બેમાંથી એક સંસ્કાર હોત, બીજા જીવોને તો તો એ

શાસ્ત્રમાંથી કાઢી શકત.

બે પ્રકારના સંસ્કારવા½ા જીવો. સમ્યગ્દ્રપ્તિષ્ટ અહી ંનથી જન્મતા પણ

બે પ્રકારના સંસ્કારવા½ા,  કાં બે પ્રકારના સસં્કાર હોય,  કાં એક પ્રકારનો

સંસ્કાર (હોય), એવા કોઇ જીવ જન્મે ત્યાર ેઆનો ઉકેલ આવી જાય. એમ

આપણા ગુરુદેવ સીધા મહાપ્તિવદેહકે્ષત્રમાંથી અહીયંાં પધાયા³.  અને ત્યાનાં

દેશના  લપ્તિબ્ધના  ઊંડા  સંસ્કાર  (હતા).  એ  સસં્કારના  કારણે  સમયસાર

હાથમાં  આવતાં  (જ..),  કેમકે  આ વાણી  જે  છે  ને  કંુદકંુદની,  એ સીમંધર

પ્રભનુી સીધી વાણી છે. એ વાણી લઇને આવ્યા અને શાસ્ત્ર લખ્યા. 

આ  પુરુર્ષ  (પ.ૂ  ગુરુદેવ)  ત્યાંથી  સીધો  આવી,  સીમંધર  ભગવાન

પાસેથી જ આવીને,  શાસ્ત્ર હાથમાં જ્યાં આવ્યંુ, સત્યની શોધ કરતા હતા.

એણે શે્વતાંબરના શાસ્ત્રો - ૪૫ આગમ, ૩૨ આગમ સ્થાનકવાસીના બધા
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ખૂબ વાંચ્યા - જોયંુ, અને એક, ભગવતીસૂત્ર, તો અઢાર વખત એણે વાંચ્યંુ.

એમ કે શે્વતાંબરમાં,  જમે આપણે પ્તિદગંબરમાં  સમયસાર પ્રપ્તિસદ્ધ છે,  એમ

શે્વતાંબરમાં ભગવતીસૂત્ર પ્રપ્તિસદ્ધ હતંુ. અઢાર વખત એણે વાંચ્યંુ પણ એમને

ક્યાંય મળ્યો નહી ંમાલ. 

અને  સત્યની  શોધને  ખોજમાં  હતો  ચોવીસે  કલાક.  ક્યાંય  મ½તંુ

નહોતંુ,  એમાં  સમયસાર હાથમાં  આવ્યંુ  દામનગરમાં  અને ખ્યાલ આવી

ગયો કે ઓહોહો! કેમેકે  સંપ્તિધ મ½ી ગઇ ને!  વાણી સાંભ½ીને આવ્યા હતા

અને એ જ વાણી મ½ી,  જ ે ત્યાં સાંભ½ી  હતી  તે જ.  એટલે  ખ્યાલ આવી

ગયો ઓહોહો! આ વસ્તુ તો અપૂવ³ છે. અને ખૂબ એણે ઊંડાણથી અધ્યયન

કયુ× અને અનુભવ થયો. વજુભાઇ! એ પુરુર્ષે પ્તિપસ્તા½ીસ વર્ષ³ (સુધી) બે જ

ઉપદેશ આપ્યો છે, બે પ્રકારનો. બીજંુ કાંઇ એણે કહ્ય ું જ નથી. અને બીજો

કોઇ એમ કહે કે મ ેં આ સાંભળ્યંુ, આ સાંભળ્યંુ, તો એણે સાંભળ્યંુ જ નથી,

ગુરુદેવને સમજ્યા જ નથી.

એના ઉપદેશની મુખ્ય બે જ વાત હતી. શદુ્ધાÍાનું સ્વરૂપ શું છે?

એક,  અને એનો અનુભવ કેમ થાય જીવને?  આ બે જ પ્રકારનો ઉપદેશ

એણે આપ્યો છે. તમે અપ્તિગયાર ભાગ વાચંી જાજો તમને આ બે વાત મ½શે.

કેમકે એક તો શદુ્ધાÍા એટલે  જીવતત્ત્વ,  એના પ્તિવશે  મોટી ભ્રાંપ્તિત હતી.

જીવતત્ત્વ પ્તિવશ.ે અને એક સંવર નહોતંુ ઉત્પન્ન થતંુ. એના માટે પણ જ્ઞાનની

ભ્રાંપ્તિત હતી. એક દ્રવ્યની ભ્રાંપ્તિત અને એક જ્ઞાનની ભ્રાંપ્તિત. બે પ્રકારની ભ્રાંપ્તિત

હતી. એ બે જ વાત એણે કરી કે શુદ્ધાÍાનું સ્વરૂપ શું? અને એ આÍાનો

અનુભવ કેમ થાય જીવને? બે જ વાત કરી ગયા છે. ત્રીજી વાત એણે કરી જ

નથી.  (જો)  કરી હોય તો ન કયા³ બરાબર  છે એમ સમજો.  કરે તો અનેક

પ્રકારની વાત,  એ તો આવે જ ને?  વાણીનો  યોગ હોય  એમ આવ્યા કર.ે

પણ મુખ્ય બે વાત છે. 
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અને  સમજવા  જવેી  આ જીવનમાં  બે  (જ) વાત  છે.  ત્રીજી વાત

આવડે ન આવડે,  ઓછંુ  આવડે એની કાઇં  જરૂરત નથી.  આપણે ક્યાં

પંપ્તિડત થવું છે? બીજાને સમજાવવા છે? આપણે આપણા સ્વરૂપને સમજી

અને કેમ એનું લક્ષ કરીને અનુભવ થાય. આ બે વાત સમજવા જવેી છે. એ

બે વાતમાં - હંુ બે વાત તમને શોટ³માં (ટંૂકમાં) કરંુ છંુ. 

કે  પહેલી  વાત એ છે  કે  જમે  આ આÍા છે,  ભગવાન આÍા,

એનાથી છ દ્રવ્ય પ્તિભન્ન  છે.  એમાં  તો કોઇ ના પાડી શકે નહી.ં  છ દ્રવ્યો

જગતના છે,  બીજા અનંતા જીવો છે,  અનંતા અનંત પુદ્ગલ પરમાણુ,  ધમ³,

અધમ³,  આકાશ  અને  કા½.  એવા  એક  આÍા  પ્તિસવાય  છ  પ્તિવદ્યમાન

દ્રવ્યો(થી) આખું જગત ભરલેું છે. એની ના નથી. છ દ્રવ્યો છે. એ છ દ્રવ્યથી

હંુ પ્તિભન્ન છંુ એમ ન લેવું. મારાથી છ દ્રવ્યો પ્તિભન્ન છે એમ લેવું. મારા દ્રવ્યમાં

છ દ્રવ્યોની નાપ્તિસ્ત છે એમ લેવું. એનામાં મારી નાપ્તિસ્ત એમ ન લેવું. મારામાં

એ છ દ્રવ્ય નથી. ને નથી જ ને ખરખેર? હેં? ખરખેર નથી ન?ે 

જો  એ  છ દ્રવ્ય માયલું  આ ખોખું  -  પુદ્ગલ પરમાણુનો  દેહ  અને

આÍા એક હોત તો મનસખુભાઇનો આÍા દેહને લઇ જાત સાથે,  હેં?

તમારા ભાણજે ગયા પણ દેહ લઇ ગયા?  કેમ?  કે એના આÍામાં દેહની

નાપ્તિસ્ત, દેહનો અભાવ છે. આÍામાં છ દ્રવ્યોનો અભાવ છે, દેહનો અભાવ

છે, કમ³નો અભાવ છે. પહેલા એટલું લેવું. સમજી ગયા? 

દ્રવ્યની પ્તિસપ્તિદ્ધમાં પહેલા સામાન્ય એટલું લ્યો કે દ્રવ્યમાં પરદ્રવ્યની

નાપ્તિસ્ત છે. હવે પરદ્રવ્યની જો નાપ્તિસ્ત છે, તો પરદ્રવ્યના કાય³ કોઇ કરી શકે

નહી.ં  એક  દ્રવ્ય  બીજા  દ્રવ્યના  પપ્તિરણામને કરી  શકે  નહી.ં  અકતા³  છે,

અશક્ય  છે.  એમ બે દ્રવ્યની પ્તિભન્નતા માટે તમારે અકતા³  એવા આÍાનું

શરણ લવેું પડશે. હંુ અકતા³ છંુ. જગતના પદાથોં સ્વયં પપ્તિરણમે છે. હંુ એને

કાંઇ કોઈ પયા³યને પલટાવી શકંુ નહી.ં  શરીરની પયા³યને પલટાવી શકતા
61 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

નથી કોઇ. નહીતંર તો શરીરની પયા³યને પલટાવતો હોય તો કોઇ માંદંુ જ

ન પડે. એવું તો કોઈ દીવસ બનતંુ નથી. 

માટે  આÍા અકતા³  છે  મેઇન (મુખ્ય). એમાં  બે  દ્રવ્યની પ્તિભન્નતા

થઇ. હજી અકતા³નું સ્વરૂપ થોડંુ બાકી છે. જીવતત્ત્વની વાત કરંુ છંુ પહેલું.

આÍાનું મૂ½ સ્વરૂપ શું છે? એટલે કે દ્રપ્તિષ્ટનો પ્તિવર્ષય શું છે? સમ્યગ્દશ³નનો

પ્તિવર્ષય શું છે? એ વાત પહેલી શીખવા જવેી છે. 

બીજી વાત એ છે,  જ ે કાંઇ શુભાશુભ ભાવો થાય છે એ મારાથી

પ્તિભન્ન છે. એનાથી હંુ પ્તિભન્ન છંુ એમ ન લેવું. મારાથી શુભાશુભ ભાવ, પુણ્ય-

પાપના ભાવ, પ્તિહંસા-અપ્તિહંસાના ભાવ, મારાથી પ્તિભન્ન છે. ભાવ છે, ભાવ છે

પણ પ્તિભન્નપણે  છે.  છ  દ્રવ્ય  નથી  એમ  નહી.ં  છ  દ્રવ્ય  છે  પણ  મારાથી

પ્તિભન્નપણે છે. છ દ્રવ્યનો પ્તિનર્ષેધ નથી. પણ મારાથી પ્તિભન્નપણે છે. બસ! 

એવી  રીતે  શુભાશુભ  ભાવ,  દયા,  દાન,  કરુણા,  કોમ½તાના

પપ્તિરણામ આવે,  કર્ષાયની મંદતા કે તીવ્ર કર્ષાય,  ક્રોધ-માન-માયા-લોભના

પપ્તિરણામ  થાય.  પપ્તિરણામ  છે. પપ્તિરણામનો  પ્તિનર્ષેધ  નથી  પણ  પપ્તિરણામ

મારામાં નથી. મારામાં એ પપ્તિરણામ નથી, તે કારણે જ ેમારામાં ન હોય એનું

કરવું પણ મારામાં ન હોય. 

જમે છ દ્રવ્ય પ્તિભન્ન છે મારાથી, અને છ દ્રવ્યનો હંુ કતા³-ભોક્તા બની

શકતો નથી, અશક્ય છે. એમ પોતામાં ઉત્પન્ન થતા જ ેભાવો પપ્તિરણામો -

આશ્રવ તત્ત્વ,  શુભાશુભ ભાવ,  પુણ્ય-પાપના ભાવ,  મારાથી એ પપ્તિરણામ

પ્તિભન્ન છે એટલે હંુ એનો કતા³ નથી.  મારામાં એની નાપ્તિસ્ત છે.  પપ્તિરણામની

પપ્તિરણામમાં  અપ્તિસ્ત હો,  થોડો  ટાઇમ. લાંબો  ટાઇમ તો  શુભાશુભ ભાવ

રહેતા પણ નથી, મોક્ષ થાય એટલે એ છૂટી જાય છે. પણ થોડો ટાઇમ રહે

ન,ે ભલે રહે તો પણ મારાથી એ પ્તિભન્ન છે એટલે હંુ એનો કતા³ પણ નથી અને

એના ફ½નો - દુ:ખનો ભોક્તા પણ નથી. 
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પપ્તિરણામ છે. પપ્તિરણામ પપ્તિરણામને કરે છે  પણ હંુ કરતો નથી. હંુ

અકતા³  છંુ.  પપ્તિરણામ છે,  પપ્તિરણામ પપ્તિરણામને  કર ે છે  એના ર્ષટ્કારકથી.

પપ્તિરણામ, પપ્તિરણામના દુ:ખને ભોગવે છે. જટેલા માત્રામાં રાગ પપ્તિરણામમાં

થાય,  એટલી માત્રામાં તે સમયે  એ દુ:ખ ભોગવે છે.  આગ½ પાછ½ નથી

દુ:ખ ભોગવવાનું, એ ધ્યાન રાખજો. 

આ એક પ્રશ્ન મેં ગુરુદેવને જ્યારે અપનાવ્યા,  ખૂબ પરીક્ષા કરીને,

ત્યાર ેઅંદરમાં હંુ ગયો ગુરુદેવ પાસ,ે  એક પ્રશ્ન કયÐ.  કે ગુરુદેવ!  શુભાશુભ

ભાવ થાય  જ્યાર ે જીવને અજ્ઞાન દશામાં,  અજ્ઞાનથી તો એ કતા³બુપ્તિદ્ધથી

કર ેછે. કરતો તો નથી પણ માને છે કે હંુ કરંુ છંુ. એટલે કતા³બુપ્તિદ્ધ કર ેછે. તો

એ વખતે શુભાશુભ ભાવ થાય, તો એનો એ જ સમયે ભોક્તા છે કે આગ½

પાછ½ પણ ભોગવવાનું એમાં હોય છે? 

શુભાશુભ ભાવ થાય.  પ્રશ્ન સમજાણો?  કે કોઇ તીવ્ર કર્ષાય કે મંદ

કર્ષાયના  પપ્તિરણામ  તો  થઇ  ગયા.  દલીચંદભાઇ!  ખ્યાલ  આવે  છે?  કે

પપ્તિરણામ  તો  થયા  એનો  પ્તિનર્ષેધ  નથી.  થાય  પપ્તિરણામ,  હોવ.  તો  એ

પપ્તિરણામનો એ જ વખતે તે કતા³-ભોક્તા છે કે આગ½ પાછ½ પણ કતા³-

ભોક્તાની લા½ આવે?  કે નહી ં એ જ  વખતે કરે ને ભોગવે,  બીજા સમયે

એનું ફ½ આવતંુ જ નથી. 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર! મહા પ્તિસદ્ધાંત થઈ ગયો. 

ઉત્તર:-  બીજા સમયે.... આજ ેભાવ કર,ે  ભાવકમ³,  અન ેફ½ ભોગવે

પછી! બીજા સમયે ભોગવતો નથી તો બીજી પયા³યમાં ક્યાંથી ભોગવે? હા.

કમ³ સંયોગરૂપે બંધાય આના પ્તિનપ્તિમત્તે.  ભલે બંધાય, કમ³ બંધાય એની ના

નથી. પણ એ એક સમયે રાગને ભોગવે અને પછી પરંપરાએ ભોગવ્યા જ

કર ેએવા પ્તિનપ્તિમત્તો બંધાતા નથી. ન ભોગવે એવા પ્તિનપ્તિમત્તો બંધાય છે. 

જો  ભોગવે  એવા  પ્તિનપ્તિમત્તોમાં  પણ  બ½ાત્કાર  ભોગવવાનુ ં હોય,
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કરવા-ભોગવવાનંુ, તો કોઇને છૂટવાનો આરો આવત જ નહી.ં કમ³ બંધાશે,

શુભાશુભ ભાવ થાય,  એ જ વખતે એના ફ½ને,  આકુ½તાને-દુ:ખને, એ

જીવ ભોગવી લેશે.  પ્તિહસાબ સમા	 થઇ ગયો.  ત્યાં ખલાસ થઇ ગઇ વાત.

બીજા સમયે બીજા પપ્તિરણામ કર,ે જવેા પપ્તિરણામ કર,ે એના દુ:ખને ભોગવ,ે

તીવ્ર કે મંદ. જવેા જવેા પપ્તિરણામ થયા કર ેઅજ્ઞાની જીવને, ત્યાં સુધી તે તે

પપ્તિરણામના ફ½ને તે એકલો ભોગવે. પણ કોણ ભોગવે?  જીવ ભોગવે  કે

પપ્તિરણામ પપ્તિરણામને ભોગવે? 

મુમુકુ્ષ:- પપ્તિરણામ પપ્તિરણામને ભોગવે. 

ઉત્તર:-  બસ!  જીવમાં  એનું  કરવાપણું  પણ નથી  અને ભોગવવાનું

નથી. ભગવાન આÍાને તમે કતા³-ભોક્તા ન જુઓ. એ તો અકતા³ ને જ્ઞાતા

છે પ્રભુ! આહાહા! એવા અકતા³ને જુઓ તમે. સમજી ગયા? 

પપ્તિરણામ થાય છે. પપ્તિરણામની પ્તિક્રયા હોય છે. પ્તિક્રયાનો પ્તિનર્ષેધ નથી

પણ કતા³બુપ્તિદ્ધનો પ્તિનર્ષેધ છે.  હંુ કરંુ છંુ એ કાઢી નાખો.  જમે બધા પદાથÐ

પપ્તિરણમે છે તો હંુ એનો કતા³ નથી, થયા કર ેછે બધું. જાણ તંુ, થાય છે બસ!

થવા યોગ્ય થાય છે એમ જાણ. એમ પપ્તિરણામ પણ પરદ્રવ્ય છે. જમે ઓલા

છ દ્રવ્ય પરદ્રવ્ય છે, એમ પપ્તિરણામ પણ પરદ્રવ્ય છે. પપ્તિરણામ સ્વયં થાય છે

એનો કતા³-ભોક્તા આÍા નથી. અહાહા! માટે પહેલો પાઠ એ છે કે આÍા

અકતા³ છે એ જનૈદશ³નની પરાકાષ્ઠા છે. ગુરુદેવે કહ્ય ું, ભરતભાઇ.

એટલે  પહેલામાં  પહેલો, તમારો,  બધાનો,  દ્રવ્ય સ્વભાવ અકારક-

અવેદક છે. પપ્તિરણામમાં પ્તિક્રયા થાય. પપ્તિરણામમાં દુ:ખ ભોગવે પપ્તિરણામ, એ

વાત સાચી.  પણ પપ્તિરણામ પણ દુ:ખ ભોગવે અને જીવ પણ એને ભોગવે,

એમ એક સત્ના બે કતા³ પણ ન હોય અને એક સત્ના બે ભોક્તા પણ ન

હોય.  સત્ બે છે.  પપ્તિરણામ પણ સત્  (અને) દ્રવ્ય પણ સત્.  એક પ્તિત્રકા½ી

સત્ અને એક ક્ષપ્તિણક સત્. ક્ષપ્તિણક સત્માં જ્યાં સુધી પ્તિવભાવ છે ત્યાં સુધી
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થાય અને  એને  એ  ભોગવે.  આગ½ પાછ½ કાંઇ  છે  નહી.ં  એટલે  એનો

ખરખેર આÍા જ્ઞાતા છે પણ કતા³ભોક્તા નથી.  એમ લેવું પહેલી  તબકે્ક.

સમજી  ગયા?  એવો  આÍા  છે,  પપ્તિરણામ  માત્રથી  પ્તિભન્ન  છે.  પછી  બહુ

ઊંડાણમાં જાવ તો જ ેપ્તિનમ³½ પયા³ય પ્રગટ થાય એ પણ સ્વયં થાય છે. એને

પણ  આÍા કરતો નથી ને  એનું  ફ½ આનંદ આવે એને ભોગવતો  પણ

નથી, આÍા. 

મુમુકુ્ષ:- એ આનંદને પણ ભોગવતો નથી. 

ઉત્તર:-  આનંદને  (એ)  ભોગવતો નથી.  આનંદને આનંદ ભોગવે છે.

આનંદમૂપ્તિત³ ભોગવતો નથી.  કેમકે આÍા સ્વભાવથી અકારક-એવદક છે.

આનંદને ભોગવે છે એ વાત સાચી, એમ આવે શાસ્ત્રમાં પણ એ વ્યવહારનું,

ઉપચારનું કથન છે. પ્તિનત્ય ભોજન કર ેછે આનંદનું. મુપ્તિનરાજ પ્તિનત્ય આનંદનું

ભોજન કર ેછે. 

ખરખેર ભોજન, પ્તિત્રકા½ી દ્રવ્ય જ ેપ્તિનપ્તિષ્ક્રય પરમાÍા છે એ આનંદને

ભોગવે છે કે પયા³ય પયા³યને ભોગવે છે?  પયા³ય પયા³યને કર ે છે ને પયા³ય

પયા³યને ભોગવે છે.  આનંદમૂપ્તિત³ પરમાÍા,  જો એ આનંદનો ભોક્તા તમે

માનો,  તો આનંદની  પયા³ય તો નવી પ્રગટ થઇ તમને, સમ્યગ્દશ³ન થાય

ત્યાર.ે હવે તમે એના જો ભોક્તા માનતા હો તો પૂવ³ પયા³યમાં દુ:ખ હતંુ, તો

દુ:ખનો ભોક્તા થઇ જશે. તો દુ:ખનો ભોક્તા, આનંદના ભોક્તામાં દુ:ખના

ભોક્તાની એકતા આવશે, સમ્યગ્દશ³ન નહી ંથાય. આવો દ્રવ્યનો સ્વભાવ

છે. આ પહેલો પાઠ દ્રવ્યનો છે. 

બીજો પાઠ એના કરતાં સૂક્ષ્મ છે.  આ પણ સૂક્ષ્મ છે પણ આ તો

ગુરુદેવના પ્રતાપે ખૂબ વાત બહાર આવી ગઇ છે.  પ્તિત્રકા½ી દ્રવ્ય પ્તિનપ્તિષ્ક્રય

છે.  વજુભાઇ!  એ આÍાનું  લક્ષણ  બાંધ્યંુ કે  निनब्धिÖय शुद्ध पारिरणानिमक:

(સમયસાર ગાથા ૩૨૦,  જયસેન આચાય³ની ટીકા), પ્તિત્રકા½ી જ ેદ્રવ્ય છે એ ત્રણેકા½
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પ્તિનપ્તિષ્ક્રય છે. પ્તિનપ્તિષ્ક્રય એટલે એનામાં પ્તિક્રયા થતી નથી અને બહારમાં પ્તિક્રયા

થાય એનો કતા³ બનતો નથી. અંદરમાં,  દ્રવ્ય સામાન્યમાં, પ્તિક્રયા થતી નથી

અને પ્તિવશેર્ષ પયા³યમાં પ્તિક્રયા થાય છે એનો એ કતા³ બનતો નથી. કેમ કે એ

પોતે પ્તિનપ્તિષ્ક્રય અકારક છે. આવી વસ્તુ પ્તિસ્થપ્તિત છે. 

એટલે પરથી જુદો અને નૈપ્તિમપ્તિત્તક પપ્તિરણામથી પણ જુદો. કમ³ના સંગે

રાગાપ્તિદ  થાય  એનાથી  પણ  આÍા  પ્તિભન્ન  અને  જ ે  પ્તિનમ³½  પયા³ય  થાય

એનાથી પણ આÍા પ્તિભન્ન છે.  નવ તત્ત્વથી પ્તિભન્ન છે આÍા. નવ તત્ત્વના

પપ્તિરણામ છે. નવ તત્ત્વો છે પણ મારામાં એ નથી. મારામાં એની નાપ્તિસ્ત છે.

એ અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત અનેકાંત  છે  અંદરનું,  દ્રવ્ય  પયા³ય  વચ્ચેનું. એવા  દ્રવ્ય

સ્વભાવને, અકારક-અવેદકને પહેલા એને માનપ્તિસક જ્ઞાન Åારા, આવું હોઇ

શકે કે કેમ? આવું હોય કે આવું હોય? એમ અનેક પ્રકાર ેપડખાથી નક્કી

કરીને પોતે પ્તિનણ³ય કરવો જોઇએ. એમાં એક પ્તિશષ્યે પ્રશ્ન કયÐ કે આપ કહો

છો "આÍા પ્તિનપ્તિષ્ક્રય છે અને પપ્તિરણામનો કતા³ નથી". તો કારણ બતાવો.

કોઇ ન્યાય યુપ્તિક્ત અમને આપો તો અમે સ્વીકારી લઇએ. 

ત્યાર ે આચાય³  ભગવાને  એક યુપ્તિક્ત  જબરદસ્ત આપી કે  બંધના

કારણભૂત  જે પ્તિક્રયા,  પ્તિમથ્યાત્વ  હો!ં  પ્તિમથ્યાત્વ,  અવ્રત,  કર્ષાય અને  યોગ

બંધના  કારણ,  દુ:ખનંુ  કારણ,  કમ³બંધનું  પ્તિનપ્તિમત્ત  કારણ (અન)ે  એનું

ઉપાદાન કારણ પોતે  પયા³ય.  એનો કતા³ કેમ નથી?  બંધના કારણભૂત જે

પ્તિક્રયા થાય છે એનો કતા³ કેમ નથી? એવો પ્તિશષ્યનો પ્રશ્ન આવ્યો. 

ઉત્તર આપે છે કે  तÎूपो न भवनित (સમયસાર ગાથા ૩૨૦,  જયસેનાચાય³ની

ટીકા). રાગરૂપે આÍા કોઈ કા½ે થતો જ નથી માટે રાગનો કતા³ બનતો જ

(નથી).  ભૂતકા½માં  કતા³  નહોતો,  વત³માનમાં  કતા³  નથી  અને ભાપ્તિવકા½

થોડો કા½ રહેશે કદાચ,  થોડો મોક્ષમાં જવા પહેલા થોડોક બે, ચાર ભવ,

પાંચ ભવ, કોઇને છ ભવ ત્યાં સુધી રાગ થશે. પણ तÎूपो न भवनित, તે રૂપે
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આÍા થતો નથી. માટે રાગાપ્તિદનો કતા³ કોઇ કા½ે નથી. (કતા³) માને છે એ

પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ થાય છે. માને છે કે રાગને હંુ કરંુ છંુ એ પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ થાય છે. 

માટે આÍામાં રાગ થાય છે પયા³યમાં,  પણ સ્વયં, પ્તિનસગ³જ, એનો

સંસ્કૃતનો શબ્દ છે કે પ્તિનસગ³જ, એટલે સ્વયમેવ, સ્વયમેવ રાગ ઉત્પન્ન થાય

છે.  એનો એ રાગને ઉત્પન્ન કરનારો જીવદ્રવ્ય નથી,  કમ³ એ ઉત્પન્ન કરતંુ

નથી અને કોઇ ઈશ્વર કતા³ નથી એનો. કોઇ બીજો ઈશ્વર કર ેછે રાગને એમ

પણ નહી,ં  કમ³થી કરાવે છે,  કમ³ કર ેછે,  કતા³ થાય છે એમ નહી ંઅને જીવ

પણ એનો કતા³ નથી. અને પ્તિક્રયા થાય છે એનો પ્તિનર્ષેધ નથી. તો એનો કતા³

કોણ છે? કે પપ્તિરણામનો કતા³ પપ્તિરણામ છે. 

એમ જાણીને તંુ અકતા³માં આવી જા. કતા³બુપ્તિદ્ધ છોડી દે. પ્તિક્રયા નહી ં

છૂટે.  પહેલી  કતા³બુપ્તિદ્ધ છૂટે  છે.  રાગ તો  થયા  કરશે,  થોડો  ટાઇમ.  મુપ્તિન

થઈશ તો પાંચ મહાવ્રતના પપ્તિરણામ આવશે તને,  ભલે  આવ.ે  પપ્તિરણામ

થાય એને થવા દે ને? તંુ માથું શું કામ મારસ? આહાહા! તંુ તારા આÍાને

જાણ્યા કર ને?  ત્યાં થવા યોગ્ય થાય છે એમ જાણ,  અને એમ જાણીને

અહીયંા જાણનારને જાણ્યા કર ન?ે એની મે½ે પપ્તિરણામ સુધરશ.ે મોક્ષ થઇ

જશે તારો એની મે½ે. કયા³ પ્તિવના મોક્ષ થઇ જશે. કયા³ પ્તિવના જ મોક્ષ થાય. 

ત્યાર ે  બીજો  પ્રશ્ન  પ્તિશષ્યે  કયÐ  કે  બંધના  કારણભૂત જે  પ્તિક્રયા

રાગાપ્તિદની, એને ન કર ેતો કાંઇ નહી,ં એનાથી તો દુ:ખ થાય, પણ મોક્ષના

કારણભૂત જ ેસમ્યગ્દશ³ન-જ્ઞાન-ચાપ્તિરત્રના પપ્તિરણામ,  વીતરાગી પપ્તિરણામ,

એને તો આÍા કર ેને?  કેમકે એના ફ½માં આÍા સુખ ભોગવે છે.  એની

દ્રપ્તિષ્ટ હજી પયા³ય ઉપર છે, એટલે જીવ સુખને ભોગવશે એમ એણે લીધું. તક³

કયÐ!  કે  નહી,ં  એનો  પણ કતા³  નથી.  કે  કારણ આપો?  तÎूपो न भवनित.

સમ્યગ્દશ³ન-જ્ઞાન-ચાપ્તિરત્રના  વીતરાગી  પપ્તિરણામરૂપે  આÍા  થતો  નથી.

(આÍા) પોતાના  પ્તિનજભાવને  છોડે  નહી ં અને  પરભાવમાં  (જાય નહી)ં.
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આહાહા! 

પ્રકાશ!  એવી  વસ્તુ  છે.  तÎूपो  न  भवनित, તે  રૂપે  થતો  નથી.

પાપ્તિરણાપ્તિમકભાવ પોતાનો સ્વભાવ એ છોડી,  અન ેપયા³યના ઉદયભાવમાં

જાય નહી.ં પયા³યનો ઉદયભાવ પયા³યની સાથે તન્મય છે. અને પાપ્તિરણાપ્તિમક

ભાવ જીવની સાથે તન્મય છે.  આહાહા!  એવું  સ્વરૂપ છે.  આવું  ભેદજ્ઞાન

કરી,  પપ્તિરણામ  (મારાથી)થી પ્તિભન્ન  (છે), પપ્તિરણામ મારાથી પ્તિભન્ન  છે  એવું

ભેદજ્ઞાન  કરી  અને  આÍા  કેવ½  જાણનાર  છે.  કેવ½ જાણનાર  છે.  હંુ

જાણનાર છંુ; અને કરનાર નથી આ સ્ટીકર ખલાસ થઇ ગયા છે. આપણે

સ્ટીકર છાપવાની જરૂર છે હો!ં

મુમુકુ્ષ:- છે. ઘણાં છે. 

ઉત્તર:- છે. લાવોને થોડા. લાવો. હંુ જાણનાર છંુ; હંુ કરનાર નથી.

દલીચંદભાઇ!  બધું  થવા  યોગ્ય થાય છે.  સમજી ગયા?  હા,  આય³  જીવને

દયાના ભાવ આવે. કેમકે દુકા½ પડે ને દલીચંદભાઇને ભાવ આવ્યો કે ભાઈ

આપણે ખ½ ચાર ેબાજુ ભેગંુ કરો ને,  એવો દયાનો ભાવ આવે, કરુણાનો.

પણ કરુણાનો ભાવ દલીચંદભાઇના આÍાએ કયÐ કે  થવા યોગ્ય થયો

હતો?

મુમુકુ્ષ:- થવા યોગ્ય થયો હતો. 

ઉત્તર:-  જો એ પપ્તિરણામને  મ ેં  કયુ×  (એમ માને)  તો  પ્તિમથ્યાત્વ.  એ

પપ્તિરણામ થવા યોગ્ય થયા. પપ્તિરણામ આવવા યોગ્ય આવ્યા. સમજી ગયા?

પણ  તમે  એના  કતા³  નથી.  આહાહા!  જો પપ્તિરણામ(નો), એક  રાગના

અંશનો,  કતા³  માને  તો  આખા પ્તિવશ્વનો કતા³  બની  ગયો, કતા³બુપ્તિદ્ધ. એ

છૂટવાનો  અવસર નથી  એને.  એટલે  આÍા પપ્તિરણામથી  પ્તિભન્ન  છે  અને

પરદ્રવ્યથી પ્તિભન્ન છે. 

મારાથી પપ્તિરણામ પ્તિભન્ન  છે  અને પરદ્રવ્ય પ્તિભન્ન  છે.  એવું  ભેદજ્ઞાન
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કરી અને પ્તિત્રકા½ી સ્વભાવ જ ેદ્રપ્તિષ્ટનો પ્તિવર્ષય છે એ પહેલો લેવાની જરૂર છે

બસ!  આ પ્તિપસ્તા½ીસ વર્ષ³નો ગુરુદેવનો ઉપેદશ આ છે કે  પુણ્ય-પાપના

પપ્તિરણામથી  આÍા  પ્તિભન્ન  છે. ચૌદ  ગુણસ્થાનથી  પણ  પ્તિભન્ન  છે. ચૌદ

માગ³ણાસ્થાનથી પણ પ્તિભન્ન છે. એટલે નથી કરતો એનું કારણ, કે મારાથી જે

પ્તિભન્ન હોય એને ન કરાય. અને બીજંુ નથી કરતો એનું કારણ, કે હંુ પ્તિનપ્તિષ્ક્રય

છંુ. હંુ કેમ પ્તિક્રયાને કરંુ? હંુ પ્તિક્રયાને જો કરંુ તો મારંુ પ્તિનપ્તિષ્ક્રયપણું છૂટી જાય.

જીવ તત્ત્વનો  અભાવ થઇ જાય કરવા  જાય તો.  માટે  કતા³  નથી.  એવો

અકારક-અવેદક,  પ્તિત્રકા½ી  સ્વભાવ,  દ્રપ્તિષ્ટનો પ્તિવર્ષય  એને  મૂ½  વારંવાર

પ્તિવચાર કરીને લક્ષમાં લેવું. 

બીજંુ કમ³ બંધાય છે, અજ્ઞાની જીવને કમ³નો, નવા કમ³નો બધં થાય

(છે). શુભાશુભ ભાવરૂપે પપ્તિરણમે તો કમ³બંધ થાય છે. એ કમ³બધંમાં કમ³નો

બંધ કોણ કર ેછે? જીવ કર ેછે? કે કમ³નો બંધ કમ³થી થાય છે? અને કમ³નો

બંધ કમ³થી થતો હોય તો એમાં પ્તિનપ્તિમત્ત કારણ કોણ છે? શોધો. કમ³નો બધં

એની ઉપાદાન શપ્તિક્તથી થાય તો એનો પ્તિનપ્તિમત્તકતા³ કોણ? કે અજ્ઞાનીનો

જીવ?

 અજ્ઞાનીનો  જીવ  પ્તિનપ્તિમત્ત  નથી.  અજ્ઞાનીનો  અજ્ઞાનભાવ,  એક

સમયનો પ્તિમથ્યાત્વ, એ પ્તિનપ્તિમત્ત છે.  આહાહા!  એક અંશ પ્તિનપ્તિમત્ત છે બીજો

અંશ પ્તિનપ્તિમત્ત થતો  નથી,  કોઇ કા½ે.  માટે આÍા કમ³ના બધંમાં  પ્તિનપ્તિમત્ત

પણ થવો એવો એનો સ્વભાવ નથી. આહાહા! કતા³ તો બને જ નહી ંકેમકે

तÎूपो न भवनित, જડરૂપે તો થાય નહી ંપણ પ્તિનપ્તિમત્તપણાનો (પણ) અભાવ

છે આÍામાં. 

મુમુકુ્ષ:- પ્તિનપ્તિમત્ત પણ નહી?ં 

ઉત્તર:-  પ્તિનપ્તિમત્ત પ્તિબલ્કુલ નથી. માને  તો  પણ નહી.ં માને  તો એનું

અજ્ઞાન ખરંુ. તો પણ જીવતત્ત્વ, ભગવાન (આÍા), કમ³ના બધંમાં પ્તિનપ્તિમત્ત
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ન થાય. જો ભગવાનતત્ત્વ ભગવાન પ્તિનપ્તિમત્ત થાય તો પ્તિનત્ય પ્તિનપ્તિમત્તકતા³નો

દોર્ષ આવતાં કોઇ કા½ે કમ³ના બધંથી છૂટી શકે નહી.ં કમ³નો બધં થાય છે,

એમાં પ્તિનપ્તિમત્ત કારણ છે,  પણ હંુ પ્તિનપ્તિમત્ત નથી.  જો તમે પ્તિનપ્તિમત્ત બાંધો તો

તમે કતા³ થઇ ગયા, કમ³ના, રાગના અને પરના. 

એમાં  એક જીવને મ ેં  આ બધી વાતો કયા³  પછી પ્રશ્ન  કયÐ.  વાતો

ખૂબ કરી,  પછી કયા³  પછી કહ્ય ું,  નામ લઇને  ભાઇ!  મેં  કહ્ય ું  પૂવÁ  તમારો

આÍા અહીયંા  આવ્યો ત્યાર ે આયુષ્ય બધંાણું.  આઠ કમ³માં આયુષ્યનો

બંધ થાય છે ને? તો આયુષ્યનો બધં તો તમે જ કયÐ ને? અથવા આયુષ્યના

બંધમાં તમારો આÍા પ્તિનપ્તિમત્ત થયો ત્યાર ેઅહી ં (આયુષ્યનુ)ં બંધ થયો ને?

કારણ કે એમ ને એમ તો બધં ન થાય મે કહ્ય ુ.ં  કે હા, એ તો એમાં અમારો

આÍા બંધમાં પ્તિનપ્તિમત્ત થયો. તો મ ેં કહ્ય ું ભપ્તિવષ્યમાં તમે સ્વગ³માં જાવ અને

કમ³ બંધાય એમ ઊંચા, તો એમાં પણ તમારંુ પ્તિનપ્તિમત્તપણંુ? તો કહે હા! મારંુ

પ્તિનપ્તિમત્તપણું ખરંુ. મેં કહ્ય ું તમારી મોટી ભૂલ થઇ ગઇ છે. 

કમ³ના  બંધમાં  આÍા  પ્તિનપ્તિમત્ત  થતો  નથી.  આÍા  કેને  કહે?

પરમાÍા છે આ તો. આહાહા! પરમાÍાને કમ³ના બધંનું તમે કારણ માનો,

તમને પરમાÍા  દ્રપ્તિષ્ટમાં નહી ં આવે.  આહાહા!  પરમાÍાનું  અપમાન  કયુ×.

અનાદર કયÐ તમે. જ ેજ્ઞાતા છે એને પ્તિનપ્તિમત્તકતા³ માન્યો તમે. દ્રપ્તિષ્ટ પ્તિવપરીત

છે. 

અત્યાર સુધી કોઇ જીવે કમ³ બાંધ્યા નથી અને કમ³ બધંમાં પ્તિનપ્તિમત

(થયા જ નથી).  એવો ભગવાન આÍા છે.  છબીલભાઇ!  આ જરાક આ

કરવા જવેું  છે હો!ં  આહાહા!  જીવકુરબેન!  ગુરુદેવે  તો ન્યાલ કયા³  છે.  આ

પ્તિવર્ષય ગુરુદેવે આપ્યો છે.  તમારે આ બા છે.  અમારે પણ બા છે.  શું નામ

એમનુ?ં

મુમુકુ્ષ:- ઇંપ્તિદરાબને ! 
70 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

ઉત્તર:- ઇંપ્તિદરાબેન! આહાહા! ભગવાન આÍા છો! બે વાત કરી, કે

જીવતત્ત્વનું  સ્વરૂપ શું?  ભગવાન આÍાનું  સ્વરૂપ શું?  અને પછી બીજી

વાત કરી કે એનો અનુભવ કેમ થાય? અને આÍાના અનુભવ પ્તિવના કોઇ

કા½ે ભવનો અંત કોઇને આવવાનો નથી. ગમે તેટલી પ્તિક્રયા કર ેને પુણ્યની,

આહાહા! નવમી ગૈ્રવેયક પણ જાય નગ્ન પ્તિદગંબર મુપ્તિન થઇને આહાહા! પણ

જ ેસ્વરૂપ સમજ્યા નિવના પામ્યો દુ:ખ અનંત. 

આહાહા! એ દુ:ખના નાશનો ઉપાય તો આÍાને લક્ષગતમાં લેવો,

આÍાનો  અનુભવ કરવો  એ છે.  એમાં  પણ  આવે  છે  બનારસીદાસમાં

अनुभव निचंतामनी रतन. બોલોને. 

अनुभव निचंतामनी रतन, अनुभव है रसकूप | 

अनुभव मार9 मोख कौ, अनुभव मोख सरूप || १८ || 

(નાટક સમયસાર, ઉત્થાપ્તિનકા). 

આહાહા!  અનુભવથી  જ  મોક્ષમાગ³ની શરૂઆત  થાય,  જ્ઞાનનો

અનુભવ.  અજ્ઞાનનો  અનુભવ, રાગનો  અનુભવ, તો  અનંતકા½થી કરતો

આવે  છે. એ અનુભૂપ્તિત નવી નથી.  પણ આ અનુભૂપ્તિત, જ્ઞાનની અનુભૂપ્તિત,

નવી છે. જ્ઞાનની અનુભૂપ્તિત કહો, આનંદની અનુભૂપ્તિત કહો, એક જ વાત છે. 

હવે એક આ દ્રવ્યસ્વભાવની મે વાત કરી.  હવે એનો અનુભવ કેમ

થાય? દ્રવ્યસ્વભાવની જને ેભૂલ છે એને તો અનુભવ થવાનો અવકાશ જ

નથી. પપ્તિરણામથી સપ્તિહત માને છે.  પપ્તિરણામને હંુ કરંુ છંુ એમ પપ્તિરણામની

સાથે સ્વ-સ્વામી સંબધં બાધંે છે એને તો ભેદજ્ઞાન પણ નથી. એટલે એની

વાત તો શું કરવી? 

પણ આવો દ્રવ્યસ્વભાવ ખ્યાલમાં આવ્યા પછી,  કે  દ્રપ્તિષ્ટનો પ્તિવર્ષય

તો ખ્યાલમાં  અમને  આવ્યો.  મને પૂછે ઘણાં કે અનુભવ કેમ થતો નથી?

પછી આ બીજો પાઠની વાત એને કરંુ. 'તો એ એમ કેમ બને?’  એમ પ્રશ્ન
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કર.ે  હંુ  હમણાં  કહેવાનો છંુ,  અનુભવ કેમ થાય? કે  જ્ઞાનની પયા³યમાં  જ

આÍાનો અનુભવ થાય.  જ્ઞાન આÍાને  જાણે અને  જાણે-એની પ્રતીપ્તિત

હોય.  વગર  જાણેલાની  પ્રતીપ્તિત  હોઇ  શકે  નહી.ં  એટલે  પહેલા  પોતાના

જ્ઞાનમાં આÍા જણાય, અનુભવાય અને એ વખતે પ્રતીપ્તિત, શ્રદ્ધા થાય.

હવે  એ  જ્ઞાનની  પયા³યમાં  એણે  એમ  માન્યંુ  છે,  ઓમાં  એ

પપ્તિરણામનો કતા³ માનતો હતો. હવે જ્ઞાનની પયા³યમાં શું માને છે? કે પરનો

હંુ જ્ઞાતા છંુ,  એમ માને  છે.  જ્યાં  સધુી અપ્તિભપ્રાયમાં  એમ છે કે હંુ  પરનો

જાણનારો છંુ,  પરનો જ્ઞાતા છંુ  ત્યાં  સુધી  તમારો  ઉપયોગ,  તમારંુ  જ્ઞાન,

બહાર  ભટકશે.  પણ અંદરમાં ઉપયોગ નહી ંઆવે.  કેમકે તમે તમારંુ જે્ઞય

બહાર સ્થાપ્યંુ. 

જ્ઞાન પણ અંદર છે અને જે્ઞય પણ અંદર છે.  આÍા જ જે્ઞય છે.

આÍા આÍાને જાણનારો છે એને બદલે પરમાં તમારો ઉપયોગ ગયો કે

આને જાણુ,ં  આને જાણુ,ં  આને જાણુ.ં  તો પછી મારી સામે તક³  આવે  કે

સ્વપરપ્રકાશક તો છે,  તો પરને જાણવું  એ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે,  અને

સ્વભાવ  હોય એનો તમે  કેમ પ્તિનર્ષેધ કરો  છો?  મેં  કહ્ય ું  પરને  જાણવું  એ

પ્તિવભાવ છે,  સ્વભાવ નથી.  હેં?  પરને  જાણવું  પ્તિવભાવ?  હા,  પ્તિવભાવ નહી,ં

પ્તિમથ્યાત્વ છે!  પરને જાણવાનો જ ેઅપ્તિભપ્રાય છે,  રૂપ્તિચ છે એને પ્તિમથ્યાત્વ

કહ્ય ું  ભગવાન.ે એને અધ્યવસાન કહ્ય ું.  અનુભવ થયા પછી,  અનુભવ થયા

પછી એ ભાવેપ્તિન્દ્રય પરને જાણશે પણ હંુ પરને જાણું છંુ એ નીક½ી જશે.

ભાવેપ્તિન્દ્રય રહેશે થોડો ટાઇમ. 

અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પ્રગટ થાય.  અત્યાર સુધી  અજ્ઞાની પાસે  એક જ

જ્ઞાન  છે,  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન.  અનુભવ  થયા  પછી  બે  જ્ઞાન  થાય,  એક

અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન અંશે અને અંશે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પણ રહે. જ્યાં સધુી કેવ½જ્ઞાન

ન  થાય  ત્યાર સુધી  સાધકને  બે  પ્રકારની  જ્ઞાનની  ધારા  હોય.  એક
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જ્ઞાનચેતના  અને  એક  કમ³ચેતના.  અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનમાં  આÍા  અનુભવાય

એનું  નામ  જ્ઞાનચેતના  અને  જ ે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  અને  રાગ  થાય  એનું  નામ

કમ³ચેતના  છે.  એ  કમ³ચેતના  અને  જ્ઞાનચેતનાની જુદાઇ  એને  ખ્યાલમાં

આવી જાય છે. ખ્યાલ આવે છે એટલે કમ³ચેતનામાં આÍબપુ્તિદ્ધ થતી નથી

અને જ્ઞાનચેતના આÍાને જાણ્યા કર ેછે. 

એ આÍાનો અનુભવ, જ્યાં સધુી હંુ પરને જાણું છંુ (એમ માને), ત્યાં

સુધી આÍાનો અનુભવ નહી ંથાય. એક વાત. અને સ્વપર બેયને જાણું છંુ

(એમ માને) ત્યાં  સધુી અનુભવ નહી ં થાય.  એકલું  જ્ઞાનમાં મને જ્ઞાયક જ

જણાય છે બીજંુ કાંઇ જણાતંુ જ નથી. એકલા જ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્તિનશ્ચયથી,

સ્વભાવથી સ્વપ્રકાશક જ છે.  પરપ્રકાશક પણ નહી ં અને સ્વપરપ્રકાશક

પણ નહી.ં  એ વાત થોડી સૂક્ષ્મ છે આ.  આ વાત થોડીક સૂક્ષ્મ છે.  બહુ

ચાલતી પણ નથી, સૂક્ષ્મ છે. 

હવે સ્વપરપ્રકાશકની જ ેવાત આવે છે. સ્વપરપ્રકાશક છે ખરંુ. પણ

સ્વપરપ્રકાશક  પ્તિવશે  બહુ  ગેરસમજૂતી  ચાલુ  થઇ  ગઇ  છે.  પહેલું  તો

સ્વપ્રકાશક લ્યો. કે જ્ઞાન, જ ેઉપયોગ બપ્તિહમુ³ખ થઇને પરની પ્રપ્તિસપ્તિદ્ધ કરતો

હતો, એ ઉપયોગ અંદરમાં વા½ો અને વા½ીને આÍાને જાણો તો અનુભવ

કરો. તો એનું નામ સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન કહેવાય. અને સ્વપ્રકાશક જ ેજ્ઞાન છે

એ  અતીપ્તિન્દ્રય  જ્ઞાન  છે.  અને  એમાં  આÍાનો  અનુભવ  થાય  છે.

સ્વપ્રકાશકમાં. નંબર-૧. 

 હવે  જ્યારે  આÍાને  આÍાનો  પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ  અનુભવ  થાય  એ

સ્વપ્રકાશક, પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ ધ્યાનમા જ પ્રગટ થાય. સપ્તિવકલ્પમાં પ્રગટ ન થાય.

પ્રગટ થયા પછી  (સપ્તિવકલ્પમાં  પણ) રહે  પણ (સપ્તિવકલ્પમાં)  પ્રગટ થાય

(નહી)ં.  આ બીજો પાઠ જરા સૂક્ષ્મ છે.  કે શું પરને નથી જાણતો?  કે  નથી

જાણતો લ.ે જાણનાર જણાય છે. 
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આ  ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનું  પુસ્તક  બહાર  પડયંુ  ને  એમા.ં..  લાવો  ને  એ

પુસ્તક. એમાં બતાવોને ભગવાન! તું પરને જાણતો જ નથી, ગુરુદેવે કહ્ય ુ.ં

એક  પસુ્તક  લઈ લ્યો.  કાઢો  તો  ૨૭૬ કેટલો?  તમે  કાઢોને  ૨૭૬ પોઇંટ

(પ્તિબંદુ). પોઇંટ નંબર-૨૭૬. વચમાં પોઇંટ હોય છે. વાચંો. 

મુમુકુ્ષ:-  અહી ં તો કહે છે - ભગવાન! તું પરને જાણતો જ નથી.

ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે એમ કહેવું એ તો અસદ્ભતૂ વ્યવહાર છે.

ઉત્તર:- જૂઠો વ્યવહાર છે. અસદ્ભૂત એટલે જૂઠંુ અથ³ થયો ન?ે જૂઠો

વ્યવહાર. સાચો વ્યવહાર પણ નહી.ં પ્તિનશ્ચય તો નહી ં(પણ) સાચો વ્યવહાર

પણ નહી.ં 

મુમુકુ્ષ:- અસદ્ભૂતમાં મૂક્યો છે.

ઉત્તર:- અસદ્ભૂતમાં નાખ્યંુ. આહાહા! 

મુમુકુ્ષ:- એમ તો વ્યવહાર માત્ર જ જૂઠો છે. 

ઉત્તર:- (વ્યવહાર માત્ર) જૂઠો છે એમ તો, તો પણ..

મુમુકુ્ષ:-પરંતુ આ તો અસદ્ભૂત વ્યવહાર એટલે ખોટામાં ખોટો. 

ઉત્તર:- હા. ખોટામાં ખોટો છે. આ કોના વાક્ય છે? 

મુમુકુ્ષ:- ગુરુદેવના. 

ઉત્તર:- જો તમે આહાહા! આ ગુરુદેવ પ્તિબરાજમાન છે. એની લાઇટ

થાય  છે  એ કરો  ન?ે  બધા  દશ³ન  કર.ે  દશ³ન  કરાવો  બધાને  આહાહા!

સ્વગ³માંથી અહી ંપધાર ેછે. લ્યો આ પધાયા³. જુઓ. 

મુમુકુ્ષ:- શ્રી સદ્ ગુરુદેવનો જય હો. 

ઉત્તર:- એમાં આ શું વાક્ય લખેલુ છે? વાચંોને શંુ લખેલું છે બેન?

મુમુકુ્ષ:- નિસદ્ધ છે તે જાણનાર દેખનાર છે. 

ઉત્તર:- નિસદ્ધ ભગવાન છે ત ેજાણનાર દેખનાર છે.

મુમુકુ્ષ:- તમે તું પણ જણનાર-દેખનાર જ છો. 
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ઉત્તર:- જ છો. એમ. પ્તિસદ્ધની જમે તું પણ જાણનાર-દેખનાર (જ)

છો. પછી?

મુમુકુ્ષ:- અaૂરા પૂરાનો પ્રશ્ન જ નથી. 

ઉત્તર:-  અaરૂા  પૂરાનો  પ્રશ્ન  કરીશ મા. કે  મારંુ  જ્ઞાન અધૂરંુ  છે

એટલે હંુ ન જાણું અને કેવ½ી જાણે એમ નહી.ં જાણનાર જ છો તંુ. પછી? 

મુમુકુ્ષ:-  જાણનાર દેખનારથી જરીક ખસ્યો એટલે  કતૃMત્વમાં જ

ગયો. 

ઉત્તર:- જ્ઞાતાને બદલે કતા³ માન્યો, ખસ્યો જરાક સ્વભાવથી, તો.. 

મુમુકુ્ષ:- કતૃMત્વમાં જ ગયો. 

ઉત્તર:- કતૃMત્વમાં જ ગયો. 

મુમુકુ્ષ:- એટલે નિસદ્ધથી જુદો પ�યો. 

ઉત્તર:- એટલે પ્તિસદ્ધ ભગવાનથી, જાણનાર દેખનારથી, તંુ જુદો પડી

ગયો, તો.. 

મુમુકુ્ષ:- એક ક્ષણ નિસદ્ધથી જુદો પ�ે. 

ઉત્તર:- એક સમય જુદો પડ્યો પ્તિસદ્ધથી તંુ, તો.. 

મુમુકુ્ષ:- તે નિમથ્યાnનિષ્ટ છે, તે યથાથM વાત છે.

ઉત્તર:-  દલીચંદભાઇ!  પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ. આ  ગુરુવાણી  હોં!  આહાહા!

બોલો, આવા ગુરુ મળ્યા અને (આપણે) કતા³બુપ્તિદ્ધ રાખીએ એ તો આપણે

ગુરુના પ્તિશષ્ય કહેવડાવવા લાયક ન ગણાઇએ. હેં?

મુમુકુ્ષ:- સાચી વાત છે. 

ઉત્તર:-  અને આપણે ગુરુના પ્તિશષ્ય છીએ. ગુરુ કહે છે  ભગવાન તંુ

પરને જાણતો નથી અને આપણે એમ માનીએ કે હંુ પરને જાણનારો છંુ તો

એ ગુરુપ્તિશષ્ય નથી.  ગુરુનો પ્તિશષ્ય ન ગણાય.  અહાહા!  ભગવાન તું પરને

જાણતો જ નથી,  જ લગાડયો છે.  કથંપ્તિચત્ જાણે છે પરને અને કથંપ્તિચત્
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નથી જાણતો, એમ નહી.ં 

મુમુકુ્ષ:- જાણતો જ નથી. 

ઉત્તર:-  જાણતો જ નથી.  આહાહા!  કેવ½ી ભગવાન લોકાલોકને

જાણે છે (એ)  અસદ્ભૂત વ્યવહાર, જૂઠો વ્યવહાર છે.  કેવ½ી કેવ½જ્ઞાનને

જાણે એ સદ્ભૂત વ્યવહાર અને કેવ½ી પરને  (લોકાલોકને)  જાણે એ જૂઠો,

અસદ્ભૂત  વ્યવહાર. બે પ્રકારના  વ્યવહાર  છે.  આશ્રય  માટે  તો  બેય

(વ્યવહાર)  અભૂતાથ³  છે પણ જાણવા  માટે  લ્યો,  જાણવા  માટે  લ્યો  તો

શ્રુતજ્ઞાનને જાણે છે. શ્રુતજ્ઞાની શદુ્ધાÍાને જાણે તે પ્તિનશ્ચય અને શ્રુતજ્ઞાનને

જાણે તે વ્યવહાર પણ પરને તો (જાણતા જ નથી). 

મુમુકુ્ષ:- જાણતા જ નથી! વાહ વાહ બહુ સરસ.

ઉત્તર:-  શ્રુતજ્ઞાન  વડે  કેવ½  શુદ્ધાÍાને  જાણે  તે  શ્રુતકેવ½ી  છે,

પરમાથ³  છે. અને  એ સાધક  શ્રુતજ્ઞાનને  જાણે  તે  વ્યવહાર  છે.  પણ એ

વ્યવહારે પણ પરમાથ³ને  પ્રપ્તિતપાદન  કયુ×  કારણ કે શ્રુતજ્ઞાન  છે  તે  બધું

આÍા છે. એટલો વ્યવહાર લે પણ એનાથી આગ½ જૂઠા વ્યવહારમાં જા

મા.  પોતાના ભેદને  જાણે તે  સદ્ભૂત વ્યવહાર.  પરને  જાણે તો અસદ્ભૂત

વ્યવહાર છે. આહાહા! આ ગુરુવાણી છે. 

આ બીજો પાઠ અઘરો છે કે આÍા પરને જાણતો જ નથી. એમાં

ખૂબ ઉહાપોહ થયો અમારી  સામે.  સમજી ગયા?  પણ  એમાં  ત્રણ જ્ઞાની

સ્વગ³માંથી  આવ્યા  (અમારી)  મદદે.  પ્રવચનસાર  ગાથા  નંબર-૧૧૪,

અનિÝતીય ચક્ષુ, એ પસુ્તક બહાર પાડયંુ. પછી ત્રણ જ્ઞાનીની સામે કોણ ના

પાડે?

કંુદકંુદ  ભગવાન કહે  છે  કે  પયા³યાપ્તિથ³ક  ચક્ષુ  સવ³થા  બધં  કરી  દે.

અમૃતચંદ્રાચાય³ કહે તારા પપ્તિરણામને જાણવાનું બંધ કરી દે. કરતો તો છો જ

નહી.ં એ તો પ્રશ્ન જ નથી હવે. પણ તંુ તારા પપ્તિરણામને જાણનાર નથી. બંધ
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કરી  દે  જાણવાનું.  આહાહા!  અને  ગુરુદેવે એનું  વ્યાખ્યાન  આપ્યંુ  કે

પપ્તિરણામને જાણવાનું બધં કરી દે. 

સાહેબ! પપ્તિરણામનો તો પ્તિવવેક કરવો જોઇએ ને? રાગ થાય, રાગને

જાણું  તો  કર્ષાયને  મંદ  (કરંુ  ને)?  અર!ે  જાણવાનું  બંધ  કરી  દે.  જો  તાર ે

ભગવાનના દશ³ન કરવા હોય તો. રખડવું હોય તો તારી મરજી. આહાહા! 

એ અનિÝતીય ચક્ષુ બહાર પડયંુ ને એમાં બધુ વાતાવરણ ઠંડંુ  થઈ

ગયંુ. અઘરો પ્તિવર્ષય છે. એનો વાંક નથી કોઇનો. કોઇનો વાંક નથી. આ જે

છે ને એ તો પોતાની યોગ્યતા હોયને ત્યાર ે સ્વપ્રકાશકના પક્ષમાં  આવે.

સ્વપ્રકાશક પ્રગટ થાય તો તો સમ્યગ્દશ³ન થઇ જાય. હજી પરપ્રકાશક અને

કાં સ્વપરપ્રકાશકના વ્યવહારના પક્ષમાં પડયા છે (જીવો). આહાહા! 

જાણનાર જ જણાય છે બીજંુ કાંઇ જણાતું  જ નથી (એમ) લનેે,

તારંુ કામ થઇ જશે.  આહાહા!  પહેલા સ્વપરપ્રકાશકની વાત  હવે ઉપાડી

છે, તો પહેલા સ્વપ્રકાશક લેવું. કે મારા જ્ઞાનમાં તન્મયપણે જ્ઞાયક ભગવાન

આÍા જ પ્તિનરંતર બા½ગોપા½ સૌને જણાય છે. તો હંુ પણ બા½ગોપા½

માહેલો છંુ.  તો મને પણ મારા જ્ઞાનમાં ભગવાન આÍા જણાય છે, એમ

ભગવાને મારા જ્ઞાનમાં મારો આÍા જણાય છે એમ જોયંુ. 

ભગવાને, સવ³જ્ઞ ભગવાને શું જોયંુ મારા પ્તિવશે? મારા પ્તિવશે શું જોયંુ?

કે  આ જીવના વત³માન જ્ઞાનમાં  એનો ભગવાન આÍા જણાય છે એમ

એણે જાણ્યું  અને વાણીમાં  (આવ્યંુ).  પ્રકાશ!  તારા જ્ઞાનમાં  તારો આÍા

જણાય છે એમ વાણીમાં આવ્યંુ.  એ તો પ્તિદવ્યધ્વપ્તિન છે, એમાં નામ બામ

નહી,ં આ  તો હંુ  દાખલા તરીકે  (કહંુ  છંુ). એમ બધાએ લઇ લેવું.  સમજી

ગયા? પ્રકાશ નહી,ં બધાનું જ છે. બધાના જ્ઞાનમાં ભગવાન આÍા જણાય

છે. એનો અથ³ પર જણાતંુ નથી. એનું નામ સ્વપ્રકાશક જ્ઞાન છે. 

સ્વપ્રકાશક  જ્ઞાન  પ્રગટ  થાય  ત્યાર ે  પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ  ધ્યાનમાં  આÍા
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અનુભવમાં  આવે.  એ  વખતે  આનંદનો  સ્વાદ  આવે  છે.  એ  જ  વખતે

વજુભાઇ,  સ્વપરપ્રકાશક પ્રગટ થાય છે. પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ ધ્યાનમાં  જ, પ્તિનશ્ચય

સ્વપરપ્રકાશક (પ્રગટ થાય છે).  ઓલું  પ્તિનશ્ચય સ્વપ્રકાશક,  પ્તિનશ્ચય શબ્દ.

બીજામાં  પણ પ્તિનશ્ચય,  પ્તિનશ્ચય પણ સ્વપરપ્રકાશક.  બીજામાં  પ્તિનશ્ચય કેમ

લીધું સ્વપરપ્રકાશક?  કે પોતાનું  જ્ઞાન  પણ પોતાને જાણે છે અને જ્ઞાનમાં

આનંદ આવ્યો એને પણ જાણે છે.  તો જ્ઞાનની અપેક્ષાએ, જ્ઞાન સ્વ, અને

આનંદ પણ જણાયો તો આનંદ પર છે.  બીજો ગુણ થયો અંદરનો,  એટલે

એને  પર  કહેવાય. એવું  સ્વપરપ્રકાશક  પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ  ધ્યાનમાં. પ્તિનપ્તિવ³કલ્પ

ધ્યાનમાં આ બે પ્તિસ્થપ્તિત હોય છે. 

એ સાધક સપ્તિવકલ્પમાં આવે છે ત્યાર ેપોતાનો આÍા પણ જણાય

છે,  જાણે  છે  અને  પરપદાથ³નો  (પણ)  પ્રપ્તિતભાસ એમાં  થાય  છે  એટલે

વ્યવહાર  સ્વપરપ્રકાશક. એ  વ્યવહાર  આવ્યો.  પ્તિનશ્ચય  પૂવ³ક વ્યવહાર.

સ્વપરપ્રકાશક  પણ  કથંપ્તિચત્  છે.  સ્વપરપ્રકાશક  સવ³થા  નથી.

સ્વપરપ્રકાશક, (સ્વપ્રકાશકમાં) અંદરમાં અનુભવ થાય અને સ્વપરપ્રકાશક

પ્તિનશ્ચય પ્રગટ થાય એવા સાધકને સ્વપરપ્રકાશકનો વ્યવહાર ઊભો થાય

છે. આ ત્રણ પ્રકાર સાધકને ભજ ેછે. 

બીજંુ એક સ્વપરપ્રકાશક છે. બધા જીવના જ્ઞાનમાં સ્વપરપ્રકાશક

છે. પ્તિનગોદના  જીવની  જ્ઞાન  પયા³ય  પણ  સ્વપરપ્રકાશક  છે, પણ  એ

પ્રપ્તિતભાસરૂપ છે.  સ્વપરનો બેયનો પ્રપ્તિતભાસ થાય છે,  પણ અજ્ઞાની જીવ

સામાન્યનો પ્તિતરોભાવ કર ેછે અને પ્તિવશેર્ષ જે્ઞયાકાર જ્ઞાનનો આપ્તિવભા³વ કરી,

એના પ્રપ્તિતભાસને લક્ષ્ય કરીને અજ્ઞાની બની જાય છે. એ પણ એક પ્તિનગોદ

સુધી બધામાં છે. સ્વપરપ્રકાશકની જ્ઞપ્તિ	. એ ચોથો પ્રકાર કહ્યો. 

ત્રણ પ્રકાર આ કહ્યા  અને એક પ્રકાર ચોથો.  બધાને  સવ³ જીવોને

સ્વપરપ્રકાશક (છે).  સ્વપરપ્રકાશક એટલે સ્વ અને  પરનો પ્રપ્તિતભાસ થાય
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છે, એની  જ્ઞાનની સ્વચ્છતામાં. જ્ઞાનની સ્વચ્છતા છે.  ભલે તીવ્ર પ્તિમથ્યાત્વ

હોય, રાગÅેર્ષ તીવ્ર થતા હોય એના પપ્તિરણામમાં, પણ એ પપ્તિરણામથી પ્તિભન્ન

એક ઉપયોગ લક્ષણ છે આÍાનું, અને એ ઉપયોગ સ્વચ્છ છે. શુદ્ધ પણ ન

કહેવાય અને અશુદ્ધ પણ ન કહેવાય,સ્વચ્છ (કહેવાય). 

શદુ્ધ ઉપયોગ ન કહેવાય. તેમ અશદુ્ધ તો કોઈ પ્તિદવસ થતો જ નથી

અને  સ્વચ્છપણું  છૂટતંુ  નથી.  એ સ્વચ્છ પયા³યમાં  પોતાનો  જ્ઞાયક  પણ

જણાય  અને  પરપદાથ³  પણ  -  રાગાપ્તિદ,  દેહાપ્તિદ  પ્રપ્તિતભાસે.  પ્રપ્તિતભાસ

સમજ્યા ને? જમે દપ³ણમાં દપ³ણનું દ½ પ્રપ્તિતભાસે અને મોર આપ્તિદ કે અપ્તિગ્ન

આપ્તિદ(નો) પણ પ્રપ્તિતભાસ થાય. એમ બે  પ્રકારના પ્રપ્તિતભાસ એક સમયની

સ્વચ્છ પયા³યમાં થાય છે.  એમાં ભેદજ્ઞાન છે.  ઓહોહો!  મારો આÍા મને

જણાય છે. એ જે જણાતો  હતો એનો આપ્તિવભા³વ કરી લે છે.  અને જ ે 'પર

જણાય છે મને' એ ભ્રાંપ્તિત હતી (તે) નીક½ી જાય છે, અને અનુભવ થઇ જાય

છે. 

એવો સ્વપરપ્રકાશક પ્રપ્તિતભાસ તો બધા જીવોને છે. એમાં ને એમાં

ભેદજ્ઞાન કરવાનંુ છે. કે સ્વ જણાય છે ને પર જણાતંુ નથી. ત્યાર ેજ ેપહેલો

બોલ મ ેં કહ્યો સ્વપ્રકાશકનો એ ઊભો થાય છે. એમાં અનુભવ થઇ જાય છે.

અને પછી એમાં પ્તિનશ્ચયથી સ્વપરપ્રકાશકપણંુ પ્રગટ થાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- એ આવી જાય છે. 

ઉત્તર : એ આવી જાય છે, સાથે જ, એક સમયમાં. આવી પપ્તિરપ્તિસ્થપ્તિત

છે. છે થોડંુ, ઝાઝંુ તો કાઇં છે નહી.ં છ મપ્તિહનાનો અભ્યાસ કરવાનું કહ્ય ું છે

ન?ે ત્રણ-ત્રણ મપ્તિહનાના બે ભાગ પાડી નાખો.  પહેલા  'કતા³ નથી,  અકતા³

છંુ’  એનો અભ્યાસ કરો.  પછી બીજા ત્રણ મપ્તિહનામાં  'જાણનાર જણાય છે,

ખરખેર પર જણાતંુ નથી’. લ્યો! આમાં છે. 
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હંુ જાણનાર છંુ, હંુ કરનાર નથી. 

જાણનારો જણાય છે, ખરખેર પર જણાતું નથી. 

આ તમે ઊઠશો એટલે બધાને પ્રસાદી આપી દેશું. જ્ઞાનીનંુ વચન છે

આ.  આહાહા!  આ  ઇમ્પોટÁડ (imported)  માલ છે. સીમંધર ભગવાનની

સીધી વાણી છે. એ શાસ્ત્રોમાં છે. ગુરુદેવે કહ્ય ું છે. 

માટે ઠીક છે. મનસુખભાઇના સ્વગ³વાસ પ્તિનપ્તિમત્તે ધમ³ધ્યાન છે ને એ

દુ:ખને  દૂર  કરે છે.  એટલી  વાર  એને  માનપ્તિસક શાંપ્તિત  હોય.  એ જીવના

પ્તિવયોગનો ખેદ પણ નીક½ી જાય જ્યાર ેઉપયોગ આÍાના પ્તિવચારમાં લાગે

ત્યાર ેસગાવહાલાને એ પ્રકારનું એને સાંત્વન થાય. અને જો માગÁ ચડી જાય

તો કામ થઇ જાય. 

બાકી જીવતત્ત્વની ભૂલ છે. કતા³બુપ્તિદ્ધ જીવતત્ત્વની ભલૂ. અને  'હંુ

પરનો જ્ઞાતા છંુ' એ સંવર(તત્ત્વ)ની ભૂલ છે. એમાં આશ્રવ પ્રગટ થશ,ે સંવર

પ્રગટ નહી ંથાય. 

મુમુકુ્ષ:- પરનો જ્ઞાતા જાણશે ત્યાં સુધી સવંર પ્રગટ નહી ંથાય. 

ઉત્તર:- પર તરફ જ ઉપયોગ જાય. આÍા તરફ ઉપયોગ આવે (જ)

નહી.ં 'હંુ પરનો જ્ઞાતા છંુ’ એ અનંતકા½થી શલ્ય છે. 

પરની  કતા³બુપ્તિદ્ધ  અને  પરની  જ્ઞાતાબુપ્તિદ્ધ,  આ બે  દોર્ષ  છે.

પપ્તિરણામની  કતા³બુપ્તિદ્ધ  અને  પપ્તિરણામની  જ્ઞાતાબુપ્તિદ્ધ. એટલે  પપ્તિરણામને

જાણવાનું બંધ, એટલા માટે કરાવ્યંુ.  ૧૧૪ માં સવ³જ્ઞ ભગવાને બંધ કરાવ્યંુ.

તારા પપ્તિરણામને જાણવાનું બંધ કરી દે  ને, અને આÍાની દ્રપ્તિષ્ટ (કર). એક

એવું જાત્યાંતર જ્ઞાન પ્રગટ થશે તને, કે જમેાં ભગવાન આÍા તને જણાશ.ે 

ગુરુદેવના  વ્યાખ્યાન છપાઇ ગયા  છે.  એ પુસ્તક બહુ  સરસ છે,

અધ્યાત્મ પ્રવચન રત્નત્રય. એમાં તેર વ્યાખ્યાન છે. એમાં નવ વ્યાખ્યાન

છે ગાથા ૩૨૦ના,  અને ત્રણ વ્યાખ્યાન છે આ  (પ્રવચનસાર ગાથા ૧૧૪),
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અને  એક  વ્યાખ્યાન  ૨૭૧  ક½શ.  એમ  તેર  વ્યાખ્યાન. તેરાપંથીનુ ં તેર

વ્યાખ્યાન અને કેવ½જ્ઞાન થાય,  તેરમંુ ગુણસ્થાન આવે,  એવું  પુસ્તક છે.

લાઇફટાઇમ (જીવનભર)  વાંચવા જવેું છે, લાઇફટાઇમ. 

આજ ેબે વાત મ ેં કરીને,  કતા³બુપ્તિદ્ધ છૂટે  અને જ્ઞાતાબુપ્તિદ્ધ છૂટે, એ

એમાં જ છે. એનો સાર તમને કહ્યો. હવે ટાઇમ થઇ ગયો. બને કાંઇ ભજન

સંભ½ાવે એટલે (પૂરંુ કરીએ). આહાહા! કેવો મંત્ર આપ્યો ગુરુદેવે! પ્તિસદ્ધની

હારમાં મૂક્યા બધાન.ે પ્તિસદ્ધથી જુદો પડીશ નહી.ં પડીશ તો રખડી મરીશ

એમ કહ્ય ું. આ આÍધમ³માં આવલેી વાત છે હોં! નીચે લખેલું છે. શું (લખેલું

છે)? પ્તિનલમ વાંચ, આÍધ³મ. 

મુમુકુ્ષ:- આÍધમ³ નથી લખેલું. 

ઉત્તર:- નહી ંને, ગુરુદેવની વાણી. બરાબર છે. એ આÍધમ³નો એક

અંક નીકળ્યો છે એમાં ચોથા બોલમાં છે. મારા પુસ્તકમાં એ નામ છે. 

મુમુકુ્ષ:- માચ³નો અંક છે. 

ઉત્તર:- માચ³ એવું કાંઇક છે. સીધી ગુરુદેવની વાણી છે. કતા³નું ભૂત

વ½ગ્યંુ છે. હંુ કરંુ, હંુ કરંુ એ જ અજ્ઞાનતા બસ! સ્વયં થાય છે. માને છે કે હંુ

કરંુ છંુ. 

મુમુકુ્ષ:-  કતા³નું ભૂત તો જરા ઢીલું પડે પણ જ્ઞાતાનું ભૂત ઢીલું  થવું

બહુ આકરંુ પડે છે. 

ઉત્તર:- બહુ આકરંુ છે. ઘણું આકરંુ છે. એટલા માટે જ આ પુસ્તક

બહાર પાડયંુ છે.  કેમકે ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનને પોતાનું માને ત્યાં સધુી જ્ઞાતા પરમાં

રહે, અંદરમાં ન આવે. એને જ્ઞાન માન્યંુ છે ને?

ખૂબ ઉહાપોહ થયો હતો અમારી સામે, આઠ-નવ વર્ષ³ પહેલા. ભલે

થાય. વાત ફર ેએમ નથી. અનુભવ કરવો હોય તો તાર ેવ્યવહારનો પ્તિનર્ષધે

કરવો  પડશે, અસદ્ભૂત  વ્યવહારનો. પરને  (જાણવાનો),  અસદ્ભૂત
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વ્યવહારનો પ્તિનર્ષેધ. શું થાય? (જનેી) યોગ્યતા હોય એને ગુરુવાણી પ્તિનપ્તિમત્ત

થાય. યોગ્યતા ન હોય (તો) શ્રી ગુરુ શંુ કર?ે એણે તો ધોધમાર વાણી આપી

છે. 

મુમુકુ્ષ:- પ્તિપસ્તા½ીશ વરસ. 

ઉત્તર:-  વરસાદ વરસ્યો,  વરસાદ.  જ્યાર ેછઠ્ઠો કા½ પૂરો થાય અને

પાંચમો કા½ સારો આવે ન.ે પછી ચોથો (કા½) સારો આવે ત્યાર ેસાત સાત

પ્તિદવસના સાત (પ્રકારનો) વરસાદ થાય. એમ આ સત્યંુ સત્યંુ ઓગણપચાસ

(૭ x ૭=૪૯)   વરસ  એણે  વ્યાખ્યાન  આપ્યંુ.  ઓગણપચાસ  વરસ.

પ્તિપસ્તા½ીસ  વરસ  એટલે ચાર  વરસ  ઉમેરી  દયો.  ધોધમાર  વરસાદ

વરસાવ્યો  હેં?  તંુ  જ્ઞાતા  છો, ભાઇ!  કતા³  નથી  બાપુ!  ભગવાન  તંુ  તો

જાણનાર છો ન?ે  આહાહા!  કરનાર નથી ભાઇ!  તંુ  તો જાણનાર છો ને?

પછી (એને) પકડયંુ કે હંુ જાણનાર છંુ તો પરનો જાણનાર (છંુ એમ પકડયંુ).

અર!ે ના-ર-ેના! જાણનારને જાણે છે, (પરને નપ્તિહ). 

આÍા,  જ્ઞાતાની  વ્યાખ્યા  આવી  ૨૭૧ ક½શમાં.  જ્ઞાતા  કોને

કહેવાય? પોતે પોતાને જાણે છે માટે આÍાનું નામ જ્ઞાતા છે. પરને જાણે છે

માટે  જ્ઞાતા છે એમ છે જ નહી.ં  આહાહા!  પણ વ્યવહારને  વ½ગી ગયા

જીવ, પ્તિનશ્ચયને છોડી દીધું. 

બોલો  એકાદુ ભજન સંભ½ાવો.  (ગુરુદેવનો ફોટો જોઈને  કહે છે)

આ મંપ્તિદરમાં બેઠા હોય ને એવું લાગે છે હે?

મુમુકુ્ષ:- હાજી, એકદમ એવું લાગે છે. 

ઉત્તર: નાનું મંપ્તિદર.

જાણનારનો રંગ બરસ રહ્યો ર,ે 

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

જાણનાર હી મુજકો જણાઈ રહ્યો ર,ે
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મેં જાણ રહ્યો આહા મ ેં જાણ રહ્યો ર.ે (૨)

જાણનારનો રંગ બરસ રહ્યો ર,ે

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

અનંત શપ્તિક્તમયી ધ્ર ુવ આતમ, શપ્તિક્ત અનંતોમયી એક આતમ,

જાણનાર હૈ શાશ્વત પરમાતમ, 

મેં તો શપ્તિક્તમયી દ્રવ્યમ ેં પ્રસર ગયો ર.ે (૨) 

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

કારક વેદક નહી ંહૈ ર ેઆતમ, જાણનાર હૈ શાશ્વત પરમાતમ, 

પાપ્તિરણામીક શુદ્ધ પ્તિવલસ રહ્યો ર.ે (૨)

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

જાણનારનો રંગ બરસ રહ્યો ર,ે 

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર ે(૨)

આનંદમયી મહાસાગર શુદ્ધાÍા, સ્વયં તૃ	 હૈ તૃ	 તૃ	 આÍા, 

તૃપ્તિ	 સાગરમ ેં ઐસે મગન ભયો ર,ે (૨)

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

જાણનાર તો જાણનાર હી, પરકા ન સ્વકા ભેદ હૈ કુછભી, 

આહા સાક્ષાત અમૃત બરસ રહ્યો ર,ે (૨) 

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

પ્તિચત્ સ્વરૂપ તો પ્તિચત્ સ્વરૂપ હૈ, આનંદ વચનાતીત રૂપ હૈ,

મોહે શદુ્ધ પ્તિચદાનંદ જણાઈ રહ્યો ર,ે

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

વ્યક્ત હુએ આનંદ કે પ્રપ્તિતભી, ઉદાસીન રહતા હૈ યે ધમ�, 

મૈ તો જ્ઞાતા હંુ, જ્ઞાતા હંુ, જ્ઞાતા રહ્યો ર,ે (૨)

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)
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કતુ³ત્વબુપ્તિદ્ધ પ્તિવંનશ ગઈ હૈ ર,ે જ્ઞાતૃત્વ શપ્તિક્ત પ્રગટ ભઈ હૈ ર,ે 

યે જ્ઞાતા કેવલજ્ઞાનકો બુલાઈ રહ્યો ર,ે (૨)

મેં ભીગં ગયો આહા મ ેં ભીગં ગયો ર.ે (૨)

માત્ર જાણનાર મુજકો જણાઈ રહ્યો ર,ે (૨)

મેં જાણ રહ્યો આહા મ ેં જાણ રહ્યો ર.ે (૨)

(ભેદજ્ઞાન-ભજનાવલી, આધ્યાપ્તિÍક ભપ્તિક્ત ૧૮)

આજની ચચા³, એ સારી આવી. પ્રયોજનભૂત.

મુમુકુ્ષ:- બહુ સારી આવી. એકલું અમૃત જ....

ઉત્તર:- એકદમ પ્રયોજનભૂત. ગુરુદેવના પ્રતાપે ઘણાં જીવો ક્રમે ક્રમે

પોતાનું કામ કરશે.  સીમંધર ભગવાને એક જીવ માટે નથી મોકલ્યા. એમ

કહ્ય ુ,ં  ઇંપ્તિદરાબને સંભ½ાય છે?  કાને  કાંઇ?  ગુરુદેવે, મલાડમાં જન્મજયંતી

હતી  ત્યાર ે એમ કહ્ય ું, વ્યાખ્યાન વાંચતા  વાચંતા, આહાહા!  કે  (સીમંધર

ભગવાને) અમને  અહીયંા  મોકલ્યો છે.  સીમંધર ભગવાને  અમને  અહીયંા

મોકલ્યો છે.  એટલે  એનો અથ³  કે  એક માટે ન મોકલે.  સીમંધર ભગવાન

મોકલે?  એક માટે મોકલે?  હે?  મુખ્ય એક-બે વ્યપ્તિક્ત એ જુદી વાત,  બાકી

તો સ ેંકડો હજારો જીવો માટે અહીયંા આવ્યા હતા. સમજી ગયા? અને આ

સંસ્કાર દરકેને અંદરમાં બી(જ) રોપાઇ જાય છે ને, એ ઝાડ થઇ જશે. અને

ફ½માં  મોક્ષની પ્રાપ્તિ	 થશે  એવી વાણી, આવી ટંકોત્કીણ³, આ પુરુર્ષની

(ગુરુદેવની) છે. ગજબની વાણી છે. આહાહા! એવો પુરુર્ષ પાક્યો. અહાહા!

જટેલી  એની  પ્રશંસા  કરીએ  એટલી  ઓછી  છે.  એવો  ઉપકાર  કયÐ  છે

આપણા ઉપર. 

મુમુકુ્ષ:- પરમ અહોભાગ્ય. 

ઉત્તર:- પણ જ્ઞાનીનો જન્મ થાય ત્યાર ેજ ભેદજ્ઞાનનો મંત્ર મ½ે. ત્યાં

સુધી ન મ½ે. માતા-પ્તિપતાએ ણમોકાર મંત્ર તો આપ્યો, જન્મતાની સાથે જ.
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પણ ભેદજ્ઞાનનો મંત્ર ધમ³પ્તિપતા આપી શકે.

મુમુકુ્ષ:- સ્પષ્ટ આપે સમજાવ્યંુ. 

ઉત્તર:-  આ બધું  ગુરુદેવનું  છે બેન!  આહાહા!  અમે એની પાસે  જ

શીખ્યા છીએ અને અમે તમને એમનંુ કહીએ છીએ. એ વાણી બધી એની

છે. બસ!

મુમુકુ્ષ:- એમનો વારસો પૂરો સંભાળ્યો છે આપે. 

ઉત્તર:- ચમત્કાર થયો.

મુમુકુ્ષ:- જાણનારો જણાય છે. જાણનારો જણાય છે. 

ઉત્તર:- અને મનસખુભાઇ જણાતા નથી તમને, એમ લેવું પડશ.ે 

મુમુકુ્ષ:- જી પ્રભુ! બરાબર જ છે. 

ઉત્તર:-  બસ!  એમાં  શાંપ્તિત  છે.  જરાય  પ્તિવચાર  કરતા  નહી.ં  કોઇ

પરપદાથ³નો  પ્તિવચાર  કરવાથી  તો  પ્તિવકલ્પ  અને  રાગની  ઉત્પપ્તિત્ત  થાય.

આÍાને યાદ કરો ન?ે બસ! એ વસ્તુ તમારી ક્યાં હતી? 

મુમુકુ્ષ:- અને સવ³જ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો એવું આવે છે અત્યારે

કે આ જીવના જ્ઞાનમાં એનો આÍા જ જણાય છે, બીજંુ જણાતંુ જ નથી.

તો હવે સવ³જ્ઞ ભગવાનને જ ેમારા પ્તિવશે જ ેજણાય છે એવું જ મને જણાવું

જોઇએ. 

ઉત્તર:- જણાવું જોઇએ.

મુમુકુ્ષ:- તો જ હંુ સવ³જ્ઞનો પ્તિશષ્ય કહેવાઉં ને? 

ઉત્તર:- પ્તિશષ્ય કહેવાઉં. હા. 

મુમુકુ્ષ:- એનાથી જરીક જુદો પડે તો પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ છે. 

મુમુકુ્ષ:- તો એનો પ્તિશષ્ય નથી. હાં પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ છે, બને બરાબર.

ઉત્તર:- સવ³જ્ઞ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યંુ છે કે તારા જ્ઞાનમાં તારો

આÍા જણાય છે. તંુ ના પાડીશ મા. તો તારંુ કામ થઇ જશે. 
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મુમુકુ્ષ:- મારો આÍા જ જણાય છે.

ઉત્તર:- આબા½ ગોપા½ સહુને ભગવાન આÍા જણાય છે. એ તો

સમયસાર તો આપણે અહીયંા (હ્રદયમાં) છે ને? માન્ય છે ને બધાને? હેં! 

મુમુકુ્ષ:- સવ³જ્ઞથી જુદા નહી ંપડવું. સવ³જ્ઞથી જુદો પડે? આહાહા! 

ઉત્તર:- (ના પાડે છે). 

એના કારણે  આપણે બધા ભેગા થયા છીએ.  કોઇ ક્યાં  જન્મેલા,

કોઇ ક્યાં જન્મેલા. દલીચંદભાઇ! હેં? બધાય સોનગઢમાં ગુરુદેવના ચરણમાં

ભેગા થયા છીએ. આહાહા! જમે મોતી પ્તિવખરાયેલા હોય અને દોરામાં બધા

પરોવાઇ જાય એમ આ ગુરુદેવના કારણે આ બધા પ્તિશષ્યો  આપણે  ભેગા

થઈ  ગયા.  નહીતંર  કોઇ  કોઇને  ઓ½ખે  નહી.ં  કોણ ક્યાં,  કોણ ક્યાં?

અહાહા! બધા સોનગઢમાં ભેગા થઈ ગયા. 

મુમુકુ્ષ:-  સત્યાવીસ  વર્ષ³  અનાય³  દેશમાં  કાઢયા.  આફ્રીકામાં

સત્યાવીસ વર્ષ³ કાઢયા. અનાય³ દેશમાં, આફ્રીકામાં સત્યાવીસ વર્ષ³ કાઢયા. 

ઉત્તર:- ઓહોહો!

મુમુકુ્ષ:- આ બધા લંડન ગયા. મેં કહ્ય ું આપણે લંડન જાવું નથી. 

ઉત્તર:-જાવું નથી.

મુમુકુ્ષ:-  આપણે  મ ેં  કીધું  આપણી  ભારતભૂપ્તિમ  સારી  છે.  હવે  એ

સજંોગો આવ્યા બધા. આજે સતર વર્ષ³ થયા.  આ  સોનગઢમાં  સતર વર્ષ³

થયા. 

ઉત્તર:- સતર વર્ષ³, બરાબર. સારંુ સારંુ. 

મુમુકુ્ષ:- આ ગુરુદેવની વાણીનું  અને આ ભૂપ્તિમનું,  કણ કણમાં નામ

આજ ેગુરુદેવનું બોલાય જાય, એનો લાભ મ½ી રહ્યો છે. 

ઉત્તર:- લાભ મળ્યો, બરાબર. સારો લાભ લીધો. સત્તર વર્ષ³થી રહ્યા,

બધું છોડીન.ે  એક તો  બહારનું સંતોર્ષ મળ્યો કે આપણે  કાઈં  ઝાઝા પૈસા
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જોતા નથી. આપણે આÍાનું કરવાનું છે. નહીતંર લંડન વયા ગયા ઘણાંય. 

મુમુકુ્ષ:- હા ઘણાય વયા ગયા. 

ઉત્તર:-  ઘણાય વયા ગયા  આફ્રીકામાંથી.  એ બરાબર,  સારંુ  કયુ×

તમે. આ સંસ્કાર સત્ ના છે ન?ે આહાહા! સત્તના સંસ્કારનું ફ½ બહુ મોટંુ

આવે છે. મોટંુ આવે છે. હંુ જાણનાર છંુ બસ! આહાહા! અંદરમાં વારંવાર,

વારંવાર, અમારા  બેને  સવારના  પહોરમાં  બહુ  પ્રમોદ  જાહેર  કયÐ  કે  હંુ

જાણનાર જ છંુ? હા તમે જાણનાર જ છો. એમ જ કરવું? કે હા એમ જ કયા³

કરો.  એમાં  જણાઇ જશે  તમને.  હંુ  પરનો જાણનાર છંુ  તો નહી ં જણાય.

પરનો કરનાર છંુ તો પણ નહી ંજણાય. કેમ કે એવું સ્વરૂપ જ નથી. સવ³જ્ઞ

ભગવાને નથી જોયંુ. 

મુમુકુ્ષ:- હાં પછી?

ઉત્તર:-  તમારા  ઘેરથેી  પ્રમોદ બતાવ્યો.  આÍા છે ને બધા,  એમાં

શું? આÍા છે ને બેન?

મુમુકુ્ષ:- પહેલા એ જ આવ્યા હતા. એની વાંહે (પાછ½) હંુ આવ્યો. 

ઉત્તર:- હવે બરાબર (સમજાણું) આ કેમ આગ½ વધે છે. એટલે હવે

ખ્યાલ  પક½ી  લીધી.  જવેું  હતંુ  એવું  કહી  દીધું.  સારંુ  સારંુ.  ભગવાનના

સ્મરણ કરતાં પણ પરમાÍાના સ્મરણથી પરમાÍા થવાય છે. પરમાÍાનું

સ્મરણ એ જ પરમાÍા થવાનો ઉપાય છે. બીજો ઉપાય છે જ નહી ં કોઈ.

દ્રવ્યદ્રપ્તિષ્ટ તે જ સમ્યગ્દ્રપ્તિષ્ટ છે. બસ!

ૐ
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प्रवचन नं. LA ३४५,  अनुभव का निवषय
और अनुभव की निवनिध

(ता: १९९१, ऊषानिकरण अपाट]मेंट, राजकोट)

जब इस भारत में धमµ के नाम पर अँधेरा हो गया था, उस समय एक

इन पुरुष का जन्म हुआ। अन्यमत में  तो यह बात थी ही नही।ं आ	ा का

स्वभाव क्या है और उसका अनुभव कैसे हो? दो ही बातें हैं, परनु्त यह बात

करनेवाला कोई नही ंथा। शास्त्र में सब था। परनु्त शास्त्र में से कोई दिनकाल

नही ंपाया। उस काल में वतµमान के जीवो ंकी इस जादित की योग्यता, पूवµ के

संस्कार नही ंथे। पूवµ के अनुभव का संस्कार नही ंऔर पूवµ की देशना लप्तिब्ध

के संस्कार भी दिकसी को नही ंथे। नही ंतो दोनो में से एक भी संस्कार यदिद

होता दूसरे जीवो ंको, तो तो वे शास्त्र में से दिनकाल सकते। 

दो प्रकार के संस्कार वाले जीव। सम्यकदृदिष्ट यहाँ नही  ंजन्मते हैं।

परनु्त दो प्रकार के संस्कार वाले..,  या तो दो प्रकार के संस्कार हो,ं  या एक

प्रकार का संस्कार (हो), ऐसे कोई जीव जन्में तब इसका समाधान आ जाता

है। इसप्रकार अपने गुरुदेव सीधे महादिवदेह के्षत्र में से यहाँ पधारे, और वहाँ

की देशना लप्तिब्ध के गहरे संस्कार  (थे)। उस संस्कार के कारण समयसार

हाथ में आते (ही..),  क्यो ंनदिक यह वाणी जो है ना कुन्दकुन्द की,  वह सीमंधर

प्रभु की सीधी वाणी है। वह वाणी वे लेकर आये और शास्त्र दिलखे। 

(और) ये पुरुष (पू. गुरुदेवश्री) वहाँ से सीधे आकर, सीमंधर भगवान

के पास से ही आकर, शास्त्र हाथ में जहाँ आया..। सत्य की खोज कर रहे थे।

उन्होंनने शे्वताम्बर के शास्त्र  -  ४५ आगम,  ३२ आगम स्थानकवासी के,  सभी

खूब पढ़े  -  देखे,  और एक भगवती सूत्र तो १८ बार उन्होंनने  पढ़ा। क्यो ंनदिक
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शे्वताम्बर में,  जैसे  अपने दिदगम्बर में  समयसार प्रदिसद्ध है,  वैसे  शे्वताम्बर में

भगवती सूत्र प्रदिसद्ध था। अठारह बार उन्होंनने पढ़ा परनु्त उनको कही ंमाल

नही ंदिमला। 

और सत्य की शोध और खोज में रहते थे चौबीसो घंटे। कही ंदिमलता

नही ंथा, ऐसे में समयसार हाथ में आया दामनगर में और ख्याल आ गया दिक

ओहोहो! क्यो ंनदिक संदिध दिमल गई! वाणी सुनकर आये थे और वही वाणी दिमली,

जो वहाँ सुनी थी, वही। इसदिलए ख्याल आ गया, ओहोहो! यह वसु्त तो अपूवµ

है। और खूब उन्होंनने गहराई से अध्ययन दिकया और अनुभव हुआ। वजुभाई!

उन पुरुष ने पैतालीस वष� (तक) दो ही उपदेश दिदए हैं, दो प्रकार के। दूसरा

कुछ उन्होंनने कहा ही नही।ं और दूसरा कोई ऐसा कहे दिक मैनें यह सुना, यह

सुना, तो उसने सुना ही नही ंहै, गुरुदेव को समझा ही नही ंहै। 

उनके उपदेश की मुख्य दो ही बातें थी। शुद्धा	ा का स्वरूप क्या है?

एक;  और उसका अनुभव कैसे हो जीव को?  ये दो ही प्रकार का उपदेश

उन्होंनने दिदया है। तुम ग्यारह भाग पढ़ लेना, तुम्हें  ये दो बात दिमलेंगी। क्यो ंनदिक

एक तो शुद्धा	ा अथाµत् जीवतत्त्व, उसके दिवषय में बड़ी भ्राप्तिन्त थी। जीवतत्त्व

के दिवषय में। और एक संवर उत्पन्न नही ंहोता था, उसका कारण भी ज्ञान की

भ्राप्तिन्त थी। एक द्रव्य की भ्राप्तिन्त  और एक ज्ञान की भ्राप्तिन्त। दो प्रकार की

भ्राप्तिन्त थी। ये दो ही बातें उन्होंनने की, दिक शुद्धा	ा का स्वरूप क्या? और उस

आ	ा का अनुभव कैसे हो जीव को?  दो ही बात कर गए हैं। तीसरी बात

उन्होंनने की ही नही ंहै। (यदिद) की हो तो नही ंकी के समान है, ऐसा समझो।

करते तो अनेक प्रकार की बात हैं,  वह तो आवे न? वाणी का योग हो, ऐसा

आया करता है। परनु्त मुख्य दो बातें हैं। 

और समझने जैसी इस जीवन में दो  (ही)  बातें हैं। तीसरी बात आये

या नही ंआये या थोड़ी आये, उसकी कोई जरूरत नही ंहै। हमें कहाँ पंदिडत
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होना है?  या दूसरों को समझाना है?  हमें  अपने स्वरूप को समझकर और

कैसे उसका लक्ष करके अनुभव हो-  ये दो बातें  समझने जैसी हैं। इन दो

बातो ंमें - मैं (ये) दो बात तुमसे शोटµ में (संदिक्ष= में) करता हँू। 

दिक पहली बात यह है दिक जैसे यह आ	ा है, भगवान आ	ा,  इससे

छह द्रव्य दिभन्न हैं। इसमें तो कोई नकार नही ंकर सकता। छह द्रव्य जगत के

हैं, दूसरे अनंतो ंजीव हैं, अनंतानंत पुद्गल परमाणु, धमµ, अधमµ, आकाश और

काल। ऐसे एक आ	ा के अदितरिरक्त छ:  द्रव्य दिवद्यमान  (हैं),  (दिजनसे)  पूरा

जगत भरा हुआ है। इसकी ना नही ंहै। छह द्रव्य हैं। उन छह द्रव्यों से मैं

दिभन्न हँू-  ऐसा नही ंलेना। मेरे से छह द्रव्य दिभन्न हैं-  ऐसा लेना। मेरे द्रव्य में

छह द्रव्यो ंकी नाप्तिस्त है- ऐसा लेना। उनमें मेरी नाप्तिस्त है- ऐसा नही ंलेना। मेरे

में वे छह द्रव्य नही ंहैं। और नही ंही हैं ना वास्तव में? हें? वास्तव में नही ंहैं

ना? 

देखो,  उन छह द्रव्य में  उसका यह खोखला-  पुद्गल परमाणुओं का

देह और आ	ा एक होते तो मनसुखभाई का आ	ा देह को ले जाता साथ में ,

हें? आपका भांजा गया परनु्त देह ले गया? क्यो?ं दिक उसके आ	ा में देह की

नाप्तिस्त, देह का अभाव है। आ	ा में छह द्रव्यो ंका अभाव है, देह का अभाव

है, कमµ का अभाव है। पहले इतना लेना। समझ में आया? 

द्रव्य की दिसप्तिद्ध में पहले सामान्य इतना लो दिक द्रव्य में परद्रव्य की

नाप्तिस्त  है। अब परद्रव्य की जो नाप्तिस्त  है,  तो  परद्रव्य का कायµ  कोई कर

सकता नही।ं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिरणाम को कर सकता नही,ं अकताµ

है; अशक्य है। ऐसे दो द्रव्यो ंकी दिभन्नता के दिलये तुम्हें  अकताµ ऐसे आ	ा की

शरण लेनी  पड़ेगी। मैं  अकताµ  हँू। जगत के पदाथµ  स्वयं परिरणमते हैं। मैं

उनको कभी,  दिकसी पयाµय को पलटा सकता नही।ं  शरीर की पयाµय को

पलटा सकता नही ंकोई। नही ंतो शरीर की पयाµय को पलटा सकता हो तो
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कोई बीमार ही न पड़े। ऐसा तो कभी बनता नही ंहै। 

 इसदिलये आ	ा अकताµ है खास (main)। इसमें दो द्रव्यो ंकी दिभन्नता

हुई। अभी भी अकताµ का स्वरूप थोड़ा बाकी है। जीवतत्त्व की बात करता हँू

पहले। आ	ा का मूल स्वरूप क्या है?  अथाµत् दिक दृदिष्ट का दिवषय क्या है?

सम्यग्दशµन का दिवषय क्या है? ये बात पहले सीखने जैसी है। 

दूसरी बात यह है, (दिक) जो कोई शुभाशुभ भाव होते हैं, वे मेरे से दिभन्न

हैं। उनसे मैं  दिभन्न हँू,  ऐसा नही ंलेना। मेरे से शुभाशुभ भाव,  पुण्य-पाप के

भाव, दिहंसा-अदिहंसा के भाव, मेरे से दिभन्न हैं। भाव हैं,  भाव हैं परनु्त दिभन्नपने

हैं। छह द्रव्य नही ंहैं, ऐसा नही ंहै, छह द्रव्य हैं परनु्त मेरे से दिभन्नपने हैं। छह

द्रव्यो ंका दिनषेध नही ंहै। परनु्त वे मुझसे दिभन्नपने हैं, बस। 

उसी तरह शुभाशुभ भाव- दया, दान, करुणा, कोमलता के परिरणाम

आवें,  कषाय की मंदता या तीव्र कषाय- क्रोध-मान-माया-लोभ के परिरणाम

हो।ं परिरणाम हैं,  परिरणाम का दिनषेध नही ंहै। परनु्त परिरणाम मेरे में नही ंहैं।

मेरे में वे परिरणाम नही ंहैं, इस कारण से जो मेरे में न हो, उसका करना भी

मेरे में नही ंहोता। 

जैसे छह द्रव्य दिभन्न हैं मेरे से, और छह द्रव्यो ंका मैं कताµ-भोक्ता बन

नही ं सकता,  अशक्य  है।  उसीप्रकार  अपने  में  उत्पन्न  होनेवाले  जो  भाव,

परिरणाम - आस्रव तत्त्व, शुभाशुभ भाव, पुण्य-पाप के भाव, मेरे से वे परिरणाम

दिभन्न हैं  अत ः  मैं उनका कताµ  नही ंहँू। मेरे में उनकी नाप्तिस्त है। परिरणाम की

परिरणाम में अप्तिस्त हो, थोड़े समय। लंबे समय (तक) तो शुभाशुभ भाव रहते

भी नही ंहैं,  मोक्ष होता है तो वे छूट जाते हैं। परनु्त थोड़े समय रहते हैं  ना?

भले रहें,  तो भी मुझसे वे दिभन्न हैं  इसदिलए मैं  उनका कताµ  भी नही ंहँू और

उनके ûल का- दुः ख का भोक्ता भी नही ंहँू। 

परिरणाम है। परिरणाम परिरणाम को करता है। परनु्त मैं करता नही ंहँू,
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मैं अकताµ  हँू। परिरणाम है,  परिरणाम परिरणाम को करता है अपने षट्कारक

से। परिरणाम, परिरणाम के दु ः ख को भोगता है। दिजतनी मात्रा में राग परिरणाम

में होता है, उतनी मात्रा में उसी समय वह दु ः ख भोगता है। आगे पीछे नही ंहै

दु ः ख का भोगना, यह ध्यान रखना। 

यह एक प्रश्न मैंनने गुरुदेव को जब अपनाया,  खूब परीक्षा करके तब

अंदर मैं  गया गुरुदेव के पास,  एक प्रश्न दिकया, 'दिक गुरुदेव!  शुभाशुभ भाव

जब होते हैं जीव को अज्ञान दशा में, अज्ञान से तो वह कताµबुप्तिद्ध से करता है।

करता तो नही ंहै परनु्त मानता है दिक मैं करता हँू। अथाµत् कताµबुप्तिद्ध करता

है। तो उस समय शुभाशुभ भाव होते हैं, तो उसका उस ही समय भोक्ता है

या आगे-पीछे भी भोगने का इसमें होता है? 

शुभाशुभ भाव हुए। प्रश्न समझ में आया? या कोई तीव्र कषाय या मंद

कषाय के परिरणाम तो हो गए। दलीचंदभाई! ख्याल आता है? दिक परिरणाम तो

हुए, उसका दिनषेध नही ंहै। होते हैं परिरणाम, हो।ं तो उस परिरणाम का उस ही

समय वह कताµ-भोक्ता है या आगे-पीछे भी कताµ-भोक्ता की लार आती है?

दिक नही।ं उस ही समय करे और भोगे, दूसरे समय (में) उसका ûल आता

ही नही ंहै। 

मुमुकु्ष:- जी हाँ! सही है। महा दिसद्धांत हो गया। 

उत्तर:- दूसरे समय..., आज भाव करे, भावकमµ, और ûल भोगे बाद

में! दूसरे समय भोगता नही ंहै, तो दूसरी पयाµय में कहाँ से भोगेगा? हाँ, कमµ

संयोगरूप से बंधते हैं इसके दिनदिमत्त से। भले बंधें, कमµ बंधते हैं,  उसकी ना

नही ंहै. परनु्त वह उस एक समय राग को भोगे और दिûर परम्परा से भोगता

ही रहे, ऐसे दिनदिमत्त बंधते नही ंहैं. नही ंभोगे ऐसे दिनदिमत्त बंधते हैं. 

यदिद भोगे ऐसे दिनदिमत्तो ं में  भी बलात्कार भोगने का हो,  करने-भोगने

का,  तो दिकसी को छूटने का काल आता ही नही।ं कमµ बंधेंगें,  शुभाशुभभाव
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होते हैं,  उस ही समय उसके ûल को-  आकुलता को-  दुः ख को,  वह जीव

भोग लेगा। दिहसाब समा= हो गया। वहाँ ख	 हो गई बात। दूसरे समय दूसरे

परिरणाम करता है,  जैसे परिरणाम करता है,  उसके दुः ख को भोगता है,  तीव्र

या मंद। जैसे जैसे परिरणाम हुआ करते हैं अज्ञानी जीव को, तब तब उस उस

परिरणाम के ûल को वह अकेला भोगता है। परनु्त कौन भोगता है?  जीव

भोगता है या परिरणाम परिरणाम को भोगता है? 

मुमुकु्ष:- परिरणाम परिरणाम को भोगता है। 

उत्तर:- बस! जीव में उसका करना भी नही ंहै और भोगना भी नही ं

है। भगवान आ	ा को तुम कताµ-भोक्ता मत देखो। वह तो अकताµ और ज्ञाता

है प्रभु ! आहाहा! ऐसे अकताµ को देखो तुम। समझ गये? 

परिरणाम होता है। परिरणाम की दिक्रया होती है। दिक्रया का दिनषेध नही ं

है दिकनु्त कताµबुप्तिद्ध का दिनषेध है।  'मैं  करता हँू'  यह दिनकाल दो। जैसे सब

पदाथµ परिरणमते हैं  तो मैं उनका कताµ  नही ंहंू। होता रहता है सब। जान तू,

होता है बस! होने योग्य होता है ऐसा जान। इसीप्रकार परिरणाम भी परद्रव्य

है। जैसे वे छह द्रव्य परद्रव्य हैं,  वैसे परिरणाम भी परद्रव्य है। परिरणाम स्वयं

होता है उसका कताµ-भोक्ता आ	ा नही ंहै। आहाहा!  इसदिलए पहला पाठ

यह है दिक आ	ा अकताµ है। यह जैन दशµन की पराकाष्ठा है। गुरुदेव ने कहा,

भरतभाई। 

इसदिलए पहले में  पहला,  तुम्हारा,  सभी का द्रव्य-स्वभाव अकारक-

अवेदक है। परिरणाम में दिक्रया होती है, परिरणाम में दुः ख भोगता है परिरणाम,

यह बात सच्ची है। परनु्त परिरणाम भी दु ः ख भोगे और जीव भी उसे भोगे, ऐसे

एक सत् के दो कताµ भी नही ंहोते और एक सत् के दो भोक्ता भी नही ंहोते।

सत् दो हैं। परिरणाम भी सत् (और) द्रव्य भी सत्। एक दित्रकाली सत् और एक

क्षदिणक सत्। क्षदिणक सत् में जबतक दिवभाव है तबतक होता है और उसे वह
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भोगता है। आगे पीछे कुछ है नही।ं अथाµत् उसका वास्तव में आ	ा ज्ञाता है

दिकनु्त  कताµ-भोक्ता  नही ं है।  ऐसा  लेना  पहले  चरण में।  समझ  गये?  ऐसा

आ	ा है, परिरणाम मात्र से दिभन्न है। दिûर बहुत गहराई में जाओ तो जो दिनमµल

पयाµय प्रकट होती है वह भी स्वयं होती है। उसे भी आ	ा करता नही ंहै और

उसका ûल आनंद आता है उसे भोगता भी नही ंहै आ	ा। 

मुमकु्ष:- वह आनंद को भी भोगता नही ंहै। 

उत्तर:- आनंद को (वह) भोगता नही ंहै। आनंद को आनंद भोगता है।

आनंदमूदितµ भोगता नही ंहै। क्यो ंनदिक आ	ा स्वभाव से अकारक-अवेदक है।

आनंद को भोगता है यह़ बात सच्ची है,  ऐसा आता है शास्त्र में,  परनु्त वह

व्यवहार  का,  उपचार  का  कथन  है।  दिनत्य भोजन  करते  हैं  आनंद  का।

मुदिनराज दिनत्य आनंद का भोजन करते हैं। 

वास्तव में भोजन.., दित्रकाली द्रव्य जो दिनप्ति�य परमा	ा है वह आनंद

को भोगता है या पयाµय पयाµय को भोगती है? पयाµय पयाµय को करती है और

पयाµय पयाµय को भोगती है। आनंदमूदितµ परमा	ा, यदिद उसे आनंद का भोक्ता

तुम मानो, तो आनंद की पयाµय तो नई प्रकट हुई तुम्हें ,  सम्यग्दशµन होता है,

तब। अब तुम उसको यदिद भोक्ता मानते हो,  तो पूवµ  पयाµय में  दु ः ख था,  तो

दु ः ख का भोक्ता हो जायेगा। तो दु ः ख का भोक्ता.., आनंद के भोक्ता में दु ः ख

के भोक्ता की एकता आयेगी, सम्यक्दशµन नही ंहोगा। ऐसा द्रव्य का स्वभाव

है। यह पहला पाठ द्रव्य का है। 

दूसरा पाठ इसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। यह भी सूक्ष्म है परनु्त यह तो

गुरुदेव के प्रताप से खूब बात बाहर आ गई है। दित्रकाली द्रव्य दिनप्ति�य है।

वजुभाई!  आ	ा  का  लक्षण बाँधा  यह  दिक  निनब्धिÖय शुद्ध पारिरणानिमक:

(समयसार गाथा ३२०,  जयसेन आचायµ  की टीका),  दित्रकाली जो द्रव्य है वह तीनों काल

दिनप्ति�य है। दिनप्ति�य अथाµत् उसमें दिक्रया होती नही ंहै और बाहर में दिक्रया
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होती है उसका कताµ  बनता नही ंहै। अंदर में,  द्रव्य सामान्य में  दिक्रया होती

नही ंहै और दिवशेष पयाµय में दिक्रया होती है, उसका वह कताµ बनता नही ंहै ।

क्यो ंनदिक वह स्वयं दिनप्ति�य, अकारक है। ऐसी वसु्त प्तिस्थदित है। 

अथाµत् पर से दिभन्न और नैदिमदित्तक परिरणाम से भी दिभन्न। कमµ के संग

से रागादिद होते हैं उससे भी आ	ा दिभन्न और जो दिनमµल पयाµय होती है उससे

भी आ	ा दिभन्न है। नौ तत्त्व से दिभन्न है आ	ा। नौ तत्त्व के परिरणाम हैं। नौ

तत्त्व हैं  परनु्त मेरे में  वे नही  ंहैं। मेरे में  उनकी नाप्तिस्त है। ये अप्तिस्त-नाप्तिस्त

अनेकांत  है  अंदरका,  द्रव्य-पयाµय  के  बीच  का।  ऐसे  द्रव्य  स्वभाव  को,

अकारक-अवेदक को, पहले उसे मानदिसक ज्ञान øारा, 'ऐसा हो सकता है या

नही?ं ऐसा होता है या ऐसा होता है?' ऐसे अनेक प्रकार से पहलूओ ंसे दिनदिश्चत

करके स्वयं दिनणµय करना चादिहये। उसमें एक दिशष्य ने प्रश्न दिकया दिक आप

कहते हो  "आ	ा  दिनप्ति�य है और परिरणाम का कताµ  नही  ं है",  तो  कारण

बताइये। कोई न्याय, युप्तिक्त हमें दो तो हम स्वीकार कर लेंगे। 

तब आचायµ भगवान ने एक युप्तिक्त जबरदस्त दी दिक बंध के कारणभूत

जो दिक्रया,  दिमथ्यात्व हों !  दिमथ्यात्व,  अव्रत, कषाय और योग- बंध के कारण,

दु ः ख के कारण,  कमµबंध के दिनदिमत्त कारण  (और)  उनका उपादान कारण

खुद पयाµय। उसका कताµ क्यो ंनही ंहै? बंध के कारणभूत जो दिक्रया होती है

उसका कताµ क्यो ंनही ंहै? ऐसा दिशष्य का प्रश्न आया। 

उत्तर देते हैं  दिक  तÎूपो न भवनित  (સમયસાર ગાથા ૩૨૦,  જયસેનાચાય³ની

ટીકા)। रागरूप आ	ा दिकसी काल में होता ही नही ंहै इसदिलए राग का कताµ

बनता ही नही ंहै। भूतकाल में  कताµ  नही ंथा,  वतµमान में  कताµ  नही ंहै और

भदिवष्यकाल, थोड़ा काल रहेगा कदादिचत्, थोड़ा, मोक्ष में जाने के पहले, थोड़ा,

दो, चार भव, पांच भव, दिकसी को छह भव। तब तक राग होगा। परनु्त तÎूपो

न भवनित, उसरूप आ	ा होता नही ंहै। इसदिलए रागादिद का कताµ दिकसी भी
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काल में नही ंहै। (कताµ) मानता है वह दिमथ्यादृदिष्ट होता है। मानता है दिक राग

को मैं करता हँू वह दिमथ्यादृदिष्ट होता है। 

अत ः  आ	ा में  राग होता है पयाµय में,  परनु्त स्वयं,  दिनसगµज उसका

संसृ्कत का शब्द है दिक दिनसगµज यादिन स्वयमेव, स्वयमेव राग उत्पन्न होता है ।

उसको,  उस राग को उत्पन्न  करनेवाला जीवद्रव्य नही  ं है,  कमµ  भी उत्पन्न

करता नही ंहै और कोई ईश्वर कताµ नही ंहै उसका। कोई दूसरा ईश्वर करता

है राग को, ऐसा भी नही ंहै, कमµ से करवाता है, कमµ करता है, कताµ होता है

ऐसा नही ंऔर जीव भी उसका कताµ  नही ंहै। और दिक्रया होती है। उसका

दिनषेध नही ंहै। तो उसका कताµ कौन है? दिक परिरणाम का कताµ परिरणाम है। 

ऐसा जानकर तू अकताµ  में  आजा। कताµबुप्तिद्ध छोड़  दे। दिक्रया नही ं

छूटेगी। पहले कताµबुप्तिद्ध छूटती है। राग तो होता रहेगा,  थोड़े समय। मुदिन

होगा तो पांच महाव्रत के परिरणाम आयेंगे तुझे,  भले आयें। परिरणाम होते हैं,

उनको होने दे ना? तू दखल क्यो ंकर रहा है? आहाहा! तू अपनी आ	ा को

जानता रह न? वहाँ  होने योग्य होता है ऐसा जान, और ऐसा जानकर यहाँ

जाननहार को जानता रह न? अपने आप परिरणाम सुधरें गे। मोक्ष हो जायेगा

तेरा अपने आप। करे दिबना मोक्ष हो जायेगा। करे दिबना ही मोक्ष होता है। 

तब दूसरा प्रश्न दिशष्य ने दिकया दिक बंध के कारणभूत जो दिक्रया रागादिद

की है,  उसे न करे तो कुछ नही,ं  उससे तो दु ः ख होता है,  परनु्त मोक्ष के

कारणभूत  जो  सम्यग्दशµन-ज्ञान-चारिरत्र  के  परिरणाम,  वीतरागी  परिरणाम,

उनको तो आ	ा करता है न? क्यो ंनदिक उनके ûल में आ	ा सुख भोगता है।

उसकी दृदिष्ट अभी भी पयाµय के ऊपर है, इसदिलए जीव सुख को भोगेगा, ऐसा

दिलया उसने। तकµ  दिकया! दिक नही,ं उसका भी कताµ नही ंहै। दिक कारण दो?

तÎूपो न भवनित। सम्यग्दशµन-ज्ञान-चारिरत्र के वीतरागी परिरणामरूप आ	ा

होता नही ंहै। (आ	ा) अपने दिनजभाव को छोड़ता नही ंऔर परभाव में (जाता
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नही)ं। आहाहा! 

प्रकाश  !  ऐसी वसु्त  है।  तÎूपो न भवनित,  उसरूप होता नही ं है  ।

'पारिरणादिमकभाव' अपना स्वभाव, उसे छोड़कर पयाµय के उदयभाव में जाता

नही ंहै। पयाµय का उदयभाव पयाµय के साथ तन्मय है। और पारिरणादिमक भाव

जीव के  साथ तन्मय है।  आहाहा!  ऐसा  स्वरूप है।  ऐसा  भेदज्ञान करके,

परिरणाम (मेरे) से दिभन्न हँू, परिरणाम मेरे से दिभन्न हैं। ऐसा भेदज्ञान करके और

आ	ा केवल जाननहार है। केवल जाननहार है।  मैं  जाननेवाला हँू;  और

करनेवाला नही  ं हँू। ये  स्टीकर ख	  हो  गये  हैं। हमें  स्टीकर छपाने  की

जरूरत है, हो!ं 

मुमुकु्ष:- हैं। बहुत हैं। 

उत्तर:- हैं? लाओ ना थोड़े। लाओ। मैं जाननेवाला हँू; मैं करनेवाला

नही ंहँू। दलीचंदभाई !  सब होने योग्य होता है। समझ गये?  हाँ,  आयµ जीव

को दया का भाव आता है। क्यो ंनदिक दुष्काल पड़ा और दलीचंदभाई को भाव

आया दिक भाई, घास चारो ंतरû से इकट्ठा करो ना। ऐसा दया का भाव आता

है,  करुणा का। परनु्त करुणा का भाव दलीचंदभाई की आ	ा ने दिकया या

होने योग्य हुआ था? 

मुमुकु्ष:- होने योग्य हुआ था। 

उत्तर:-  यदिद उस परिरणाम को मैंनने  दिकया  (ऐसा माने)  तो दिमथ्यात्व

(है)। वे परिरणाम होने योग्य  हुए। परिरणाम आने योग्य  आये। समझ गये  ?

लेदिकन तुम, तुम उसके कताµ  नही ंहो। आहाहा!  यदिद परिरणाम, एक राग के

अंश, का कताµ माने तो पूरे दिवश्व का कताµ बन गया, कताµबुप्तिद्ध। वह छूटने का

अवसर नही ंहै उसे। अथाµत् आ	ा परिरणाम से दिभन्न है और परद्रव्य से दिभन्न

है। 

मेरे से परिरणाम दिभन्न है और परद्रव्य दिभन्न है। ऐसा भेदज्ञान करके
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और दित्रकाली स्वभाव जो दृदिष्ट का दिवषय है,  वह पहले लेने की जरूरत है

बस!  यह पैंतालीस वष�  का गुरुदेव का उपदेश यह है  दिक पुण्य-पाप के

परिरणाम  से  आ	ा  दिभन्न  है।  चौदह  गुणस्थान  से  भी  दिभन्न  है।  चौदह

मागµणास्थान से भी दिभन्न है। अथाµत्  'नही ंकरता'  उसका कारण,  दिक मुझसे

जो दिभन्न  हो उसे नही ं दिकया जा सकता। और दूसरा  'नही  ंकरता'  उसका

कारण, दिक मैं दिनप्ति�य हँू। मैं दिक्रया को क्यो ंकरँु? मैं दिक्रया को यदिद करँू तो

मेरा दिनप्ति�यपना छूट जाये। जीव तत्त्व का अभाव हो जाये,  करने जाये तो।

इसदिलए कताµ  नही ं है।  ऐसा  अकारक-अवेदक दित्रकाली  स्वभाव,  दृदिष्ट  का

दिवषय, उसे मूल बारम्बार दिवचार करके लक्ष में लेना। 

दूसरी बात, कमµ बंधते हैं, अज्ञानी जीव को कमµ का, नये कमµ का बंध

होता है, शुभाशुभ भावरूप परिरणमता है तो कमµ बंध होता है। उस कमµबंध

में कमµ का बंध कौन करता है? जीव करता है? या कमµ का बंध कमµ से होता

है?  और कमµ  का बंध कमµ  से होता हो तो उसमें  दिनदिमत्त कारण कौन है?

खोजो।  कमµ  का  बंध  उसकी  उपादान  शप्तिक्त  से  होता  है,  तो  उसका

दिनदिमत्तकताµ कौन है? दिक अज्ञानी का जीव? 

अज्ञानी का जीव दिनदिमत्त नही ंहै। अज्ञानी का अज्ञानभाव, एक समय

का दिमथ्यात्व, वो दिनदिमत्त है। आहाहा! एक अंश दिनदिमत्त है। दूसरा अंश दिनदिमत्त

नही ंहोता, दिकसी भी काल में। इसदिलए आ	ा कमµ के बंध में दिनदिमत्त तक हो,

ऐसा उसका स्वभाव नही ंहै। आहाहा! कताµ तो बनता ही नही ंक्यो ंनदिक तÎूपो

न भवनित, जड़रूप तो होता नही ंपरनु्त दिनदिमत्तपने का (भी) अभाव है आ	ा

में। 

मुमुकु्ष:- दिनदिमत्त भी नही?ं 

उत्तर:-  दिनदिमत्त दिबलकुल नही ंहै। माने तो भी नही।ं  (यदिद)  माने तो

उसका अज्ञान है। परनु्त तो भी जीवतत्त्व, भगवान (आ	ा),  कमµ के बंध में
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दिनदिमत्त  नही ं  होता।  यदिद  भगवानतत्त्व  भगवान  दिनदिमत्त  होवे  तो  दिनत्य

दिनदिमत्तकताµ  का दोष आने से दिकसी भी काल में  कमµ  के बंध से छूट सके

नही।ं कमµ का बंध होता है, उसमें दिनदिमत्त कारण है, दिकनु्त मैं दिनदिमत्त नही ंहँू

। यदिद तुम दिनदिमत्त बांधो तो तुम कताµ हो गये, कमµ के, राग के और पर के। 

उसमें एक व्यप्तिक्त से मैंनने ये सारी बातें करने के बाद प्रश्न दिकया। बातें

खूब की,  दिûर,  करने के बाद कहा,  नाम लेकर। भाई!  मैंनने  कहा,  पूवµ  में

तुम्हारा आ	ा यहाँ आया तब आयुष्य बंधी थी। आठ कमµ में आयुष्य का बंध

होता है ना? तो आयुष्य का बंध तो तुमने ही दिकया ना? या आयुष्य के बंध में

तुम्हारा आ	ा दिनदिमत्त हुआ तभी यहाँ (आयुष्य का) बंध हुआ ना? क्यो ंनदिक ऐसे

ही कही  ं बंध नही  ंहोता,  मैंनने  कहा। दिक हाँ,  वह तो हमारा आ	ा  बंध में

दिनदिमत्त हुआ। तो मैंनने कहा, भदिवष्य में तुम स्वगµ में जाओ, और कमµ बंधें, ऐसे

ऊँचे, तो उसमें भी तुम्हारा दिनदिमत्तपना होगा? तो कहा, हाँ ! मेरा दिनदिमत्तपना

है सही। मैंनने कहा तुम्हारी बड़ी भूल हो गई है। 

कमµ के बंध में आ	ा दिनदिमत्त होता नही ंहै। आ	ा दिकसे कहते हैं?

परमा	ा है ये तो। आहाहा! परमा	ा को कमµ के बंध का तुम कारण मानोगे,

(तो)  तुम्हें  परमा	ा  दृदिष्ट में  नही  ंआयेगा। आहाहा!  परमा	ा  का अपमान

दिकया,  अनादर दिकया तुमने। जो ज्ञाता है  उसको दिनदिमत्तकताµ  माना तुमने।

दृदिष्ट दिवपरीत है। 

आज तक दिकसी जीव ने कमµ बाँधे नही ंहैं  और कमµ बंध में दिनदिमत्त

(हुए ही नही ंहैं)। ऐसा भगवान आ	ा है। छबीलभाई!  यह जरा यह करने

जैसा है, हो!ं आहाहा! जीवकुर बहन! गुरुदेव ने तो दिनहाल कर दिदया है। यह

दिवषय गुरुदेव ने दिदया है। तुम्हारी ये माँ हैं। हमारी भी माँ हैं। क्या नाम है

इनका? 

मुमुकु्ष:- इंदिदरा बहन ! 
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उत्तर:-  इंदिदरा बहन!  आहाहा!  भगवान आ	ा हो!  दो बात की,  दिक

जीवतत्त्व का स्वरूप क्या है? भगवान आ	ा का स्वरूप क्या है? और दिûर

दूसरी बात की दिक उसका अनुभव कैसे हो? और आ	ा के अनुभव के दिबना

दिकसी काल में भव का अंत दिकसी को आनेवाला नही ंहै। चाहे दिजतनी दिक्रया

करे  पुण्य  की,  आहाहा!  नवमी  गै्रवेयक  (तक)  भी  जाये  नग्न  दिदगंबर मुदिन

होकर, आहाहा! परनु्त जो स्वरूप समझे निबना पाया दुः ख अनंत । 

आहाहा!  उस दुः ख के नाश का उपाय तो आ	ा को लक्ष में  लेना,

आ	ा का अनुभव करना वह है। उसमें भी आता है बनारसीदास में, अनुभव

निचंतामनी रतन। बोलो ! 

अनुभव दिचंतामनी रतन, अनुभव है रसकूप । 

अनुभव मारग मोख कौ, अनुभव मोख सरूप ।।१८।। 

आहाहा!  अनुभव से  ही  मोक्षमागµ  की  शुरुआत होती  है,  ज्ञान का

अनुभव। अज्ञान का अनुभव, राग का अनुभव तो अनंतकाल से करता आया

है। वो अनुभूदित नई नही ंहै। परनु्त यह अनुभूदित, ज्ञान की अनुभूदित, नई है।

ज्ञान की अनुभूदित कहो, आनंद की अनुभूदित कहो, एक ही बात है। 

अब एक यह द्रव्यस्वभाव की मैंनने  बात की। अब उसका अनुभव

कैसे हो? द्रव्यस्वभाव की दिजसको भूल है उसे तो अनुभव होने का अवकाश

ही  नही ं है।  परिरणाम  से  सदिहत  मानता  है।  'परिरणाम  को  मैं  करता  हँू'-

इसप्रकार परिरणाम के साथ स्व-स्वामी संबंध बांधता है,  उसे तो भेदज्ञान भी

नही ंहै। इसदिलये उसकी तो बात क्या करनी? 

 परनु्त ऐसा द्रव्यस्वभाव ख्याल में आने के बाद, दिक दृदिष्ट का दिवषय

तो हमें  ख्याल में  आया,  मेरे से पूछते हैं  बहुत लोग दिक अनुभव क्यो ं नही ं

होता?  दिûर मैं  इस दूसरे पाठ की बात उनसे करता हँू। तो  'वो ऐसे कैसे

होगा?' ऐसा प्रश्न करते हैं। मैं अभी कहनेवाला हँू, अनुभव कैसे होता है? दिक
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ज्ञान की पयाµय में ही आ	ा का अनुभव होता है। ज्ञान आ	ा को जानता है

और जानता है उसीकी प्रतीदित होती है। दिबना जाने हुए की प्रतीदित नही ंहो

सकती। इसदिलये पहले अपने ज्ञान में  आ	ा जानने में  आता है,  अनुभव में

आता है और उस समय प्रतीदित, श्रद्धा होती है। 

अब उस ज्ञान की पयाµय में  उसने ऐसा माना  है..,  पूव�क्त  में  वह

परिरणाम का कताµ मानता था। अब ज्ञान की पयाµय में क्या मानता है? दिक पर

का मैं ज्ञाता हँू, ऐसा मानता है। जब तक अदिभप्राय में ऐसा है दिक मैं पर का

जाननेवाला हँू, पर का ज्ञाता हँू तब तक तुम्हारा उपयोग, तुम्हारा ज्ञान बाहर

भटकेगा। परनु्त  अंदर में  उपयोग नही  ंआयेगा। क्यो ंनदिक तुमने अपना जे्ञय

बाहर स्थादिपत दिकया। 

ज्ञान भी अंदर है और जे्ञय भी अंदर है। आ	ा  ही जे्ञय है। आ	ा

आ	ा  को  जाननेवाला  है,  उसके बदले  पर  में  तुम्हारा  उपयोग  गया  दिक

इसको जानँू, इसको जानँू, इसको जानँू। तो दिûर मेरे सामने तकµ  आता है दिक

स्वपरप्रकाशक तो है, तो पर को जानना वह तो ज्ञान का स्वभाव है, और (जो)

स्वभाव हो,  उसका तुम क्यो ं दिनषेध करते हो? मैंनने कहा दिक पर को जानना

वह दिवभाव है, स्वभाव नही ंहै। हें? पर को जानना दिवभाव? हाँ, दिवभाव नही,ं

दिमथ्यात्व है! पर को जानने का जो अदिभप्राय है, रूदिच है उसे दिमथ्यात्व कहा है

भगवान ने। उसे अध्यवसान कहा है। अनुभव होने के बाद, अनुभव होने के

बाद वह भावेप्ति�य पर को जानेगी परनु्त  "मैं  पर को जानता हँू"  ये दिनकल

जायेगा। भावेप्ति�य रहेगी थोड़े समय तक। 

अतीप्ति�य ज्ञान प्रकट होता है। अभी तक अज्ञानी के पास एक ही

ज्ञान है, इप्ति�यज्ञान। अनुभव होने के बाद दो ज्ञान होते हैं, एक अतीप्ति�यज्ञान

अंशरूप और अंशरूप इप्ति�यज्ञान भी रहता है। जबतक केवलज्ञान नही ं

होता तबतक साधक के दो प्रकार की ज्ञान की धारा होती है। एक ज्ञानचेतना
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और एक कमµचेतना। अतीप्ति�यज्ञान में  आ	ा  अनुभव में  आता है  उसका

नाम  ज्ञानचेतना  है  और  जो  इप्ति�यज्ञान  और  राग  होता  है  उसका  नाम

कमµचेतना है। उस कमµचेतना और ज्ञानचेतना की जुदाई उसे ख्याल में  आ

जाती है। ख्याल आता है इसदिलए उस कमµचेतना में आ	बुप्तिद्ध होती नही ंहै

और ज्ञानचेतना आ	ा को जानती रहती है। 

उस आ	ा का अनुभव,  जब तक मैं  पर को जानता हँू  (ऐसा माने),

तब तक आ	ा  का अनुभव नही  ंहोगा। एक बात। और स्वपर दोनों को

जानता हँू  (ऐसा माने),  तब तक अनुभव नही  ंहोगा। एकमात्र ज्ञान में  मुझे

ज्ञायक ही जानने में  आता है,  दूसरा कुछ जानने में  आता ही नही।ं अकेले

ज्ञान का स्वभाव दिनश्चय से,  स्वभाव से स्वप्रकाशक ही है। परप्रकाशक भी

नही ंहै और स्वपरप्रकाशक भी नही ंहै। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है यह। यह बात

थोड़ी सूक्ष्म है। बहुत प्रचदिलत भी नही ंहै, सूक्ष्म है। 

अब स्वपरप्रकाशक की जो बात आती है,  स्वपरप्रकाशक है सही।

परनु्त  स्वपरप्रकाशक के दिवषय में  बहुत भ्रांदित चालू हो  गई है। पहले तो

स्वप्रकाशक लो। दिक ज्ञान, जो उपयोग बदिहमुµख होकर पर की प्रदिसप्तिद्ध करता

था,  उस उपयोग  को  अंदर  में  मोड़ो  और मोड़कर आ	ा  को  जानो  तो

अनुभव  करो।  तो  उसका  नाम  स्वप्रकाशक  ज्ञान  कहलाता  है।  और

स्वप्रकाशक जो ज्ञान है वह अतीप्ति�य ज्ञान है। और उसमें आ	ाका अनुभव

होता है। स्वप्रकाशक में। नंबर-१। 

अब  जब  आ	ा  को  आ	ा  का  दिनदिवµकल्प  अनुभव  होता  है  वह

स्वप्रकाशक, दिनदिवµकल्प ध्यान में ही प्रकट होता है। सदिवकल्प में प्रकट नही ं

होता। प्रकट होने के बाद  (सदिवकल्प में  भी)  रहता है परनु्त  (सदिवकल्प में)

प्रकट होता  (नही)ं।  यह दूसरा  पाठ  जरा  सूक्ष्म  है।  दिक क्या  पर को नही ं

जानता? दिक नही ंजानता, ले! जाननहार जानने में आता है। 
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यह इप्ति�यज्ञान की पुस्तक प्रकादिशत हुई है न उसमें.... लाओ ना वह

पुस्तक। उसमें बताओ न, भ9वान ! तू पर को जानता ही नही ंहै! , गुरुदेव

ने कहा है। एक पुस्तक ले लो। दिनकालो तो २७६ दिकतना? तुम दिनकालो न,

२७६ पॉइंट (दिबंदु)। पॉइंट नंबर -२७६। बीच में पॉइंट होता है। पढ़ो। 

मुमुकु्ष:- यहाँ तो कहते हैं - भ9वान! तू पर को जानता ही नही ंहै।

भ9वान लोकालोक को जानते हैं ऐसा कहना वह तो असद8 भूत व्यवहार

है । 

उत्तर:- झठूा व्यवहार है। असद्भूत अथाµत् झठूा अथµ हुआ न? झठूा

व्यवहार। सच्चा व्यवहार भी नही।ं दिनश्चय तो नही ं(परनु्त) सच्चा व्यवहार भी

नही।ं 

मुमुकु्ष:- असद्भूत में डाला है। 

उत्तर:- असद्भूत में डाला है। आहाहा! 

मुमुकु्ष :- वैसे तो व्यवहारमात्र ही झठूा है। 

उत्तर:- (व्यवहारमात्र) झठूा है वैसे तो, तो भी.. 

मुमुकु्ष:- लेदिकन ये तो असद्भूत व्यवहार यादिन झठेू में झठूा। 

उत्तर:- हाँ। झठेू में झठूा है। ये दिकसके वाक्य हैं ? 

मुमुकु्ष:- गुरुदेव के। 

उत्तर:- यदिद तुम...,  आहाहा! ये गुरुदेव दिवराजमान हैं। इसकी लाइट

होती है वो करो न? सभी दशµन करें । दशµन कराओ सभी को, आहाहा! स्वगµ

में से यहाँ पधारते हैं। लो! ये पधारे। देखो! 

मुमुकु्ष:- श्री सद्गुरुदेव की जय हो। 

उत्तर:-  इसमें  यह क्या वाक्य दिलखा हुआ है?  पढ़ो न क्या दिलखा है

बहन? 

मुमुकु्ष:- निसद्ध हैं वे ज्ञाता-दृष्टा हैं 
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उत्तर:- निसद्ध भगवान हैं वे ज्ञाता-दृष्टा हैं। 

मुमुकु्ष:- उसीप्रकार तू भी जानने-देखनेवाला ही है। 

उत्तर:-  "ही"  है। ऐसा। दिसद्ध की तरह  तू भी जानने-देखनेवाला

(ही) है । आगे? 

मुमुकु्ष:- अधूरे-पूरे का प्रश्न ही नही ंहै। 

उत्तर:-  अधूरे-पूरे  का  प्रश्न मत  करना।  दिक  मेरा  ज्ञान  अधूरा  है

इसदिलये मैं नही ंजानता और केवली जानते हैं, ऐसा नही।ं जाननहार ही है तू।

आगे? 

मुमुकु्ष:-  ज्ञाता-दृष्टा से  निकंनिचत8  भी  हटा  तो  कतृ]त्व में  ही  9या।

उत्तर:- ज्ञाता के बदले कताµ माना, हटा ज़रा-सा स्वभाव से, तो.. 

मुमुकु्ष:- कतृ]त्व में ही 9या। 

उत्तर:- कतृ]त्व में ही 9या। 

मुमुकु्ष:- अर्थाा]त8 निसद्ध से पृर्थाक हो 9या। 

उत्तर:-  अथाµत्  दिसद्ध भगवान से,  जानने-देखनेवाले से,  तू पृथक हो

गया, तो.. 

मुमुकु्ष:- एक क्षण निसद्ध से पृर्थाक हो । 

उत्तर:- एक समय पृथक हुआ दिसद्ध से तू, तो.. 

मुमुकु्ष:- वह निमथ्यादृनिष्ट है, यह यर्थाार्था] बात है। 

उत्तर:-  दलीचंदभाई!  दिमथ्यादृदिष्ट!  यह  गुरुवाणी  (है)  हो!ं  आहाहा!

बोलो, ऐसे गुरु दिमले और (हम) कताµबुप्तिद्ध रखें, तो हम गुरु के दिशष्य कहलाने

लायक नही ंदिगने जाते। हें? 

मुमुकु्ष:- सही बात है। 

उत्तर:- और हम गुरु के दिशष्य हैं। गुरु कहते हैं भगवान! तू पर को

नही ं जानता।  और हम ऐसा  मानें  दिक मैं  पर  का  जाननेवाला  हँू,  तो  वह
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गुरुदिशष्य नही ंहै। (वह) गुरु का दिशष्य नही ंदिगना जाता। आहाहा! भ9वान,

तू पर को जानता ही नही ंहै  ,  ही  लगाया है। कथंदिचत् जानता है पर को

और कथंदिचत् नही ंजानता, ऐसा नही ंहै। 

मुमुकु्ष:- जानता ही नही ंहै। 

उत्तर:- जानता ही नही ंहै। आहाहा!  केवली भगवान लोकालोक को

जानते हैं  (ये)  असद्भूत व्यवहार,  झठूा व्यवहार है। केवली केवलज्ञान को

जानते हैं यह सद्भूत व्यवहार है और केवली पर को (लोकालोक को) जानते

हैं यह झठूा, असद्भूत व्यवहार है। दो प्रकार के व्यवहार हैं। आश्रय के दिलये

तो दोनो ंही (व्यवहार) अभूताथµ हैं  परनु्त जानने के दिलये लो, जानने के दिलये

लो तो शु्रतज्ञान को जानते हैं। शु्रतज्ञानी शुद्धा	ा को जानते हैं वह दिनश्चय और

शु्रतज्ञान को जानते हैं वह व्यवहार परनु्त पर को तो (जानते ही नही)ं। 

मुमुकु्ष:- जानते ही नही!ं वाह! वाह! बहुत सुन्दर! 

उत्तर:- शु्रतज्ञान øारा केवल शुद्धा	ा को जानता है वह शु्रतकेवली है,

परमाथµ  है। और वह साधक शु्रतज्ञान को जानता है वह व्यवहार है। परनु्त

उस व्यवहार ने भी परमाथµ का प्रदितपादन दिकया क्यो ंनदिक शु्रतज्ञान है वह सब

आ	ा (ही) है। इतना व्यवहार ले परनु्त इससे आगे झठेू व्यवहार में मत जा।

अपने भेद को जाने वह सद्भूत व्यवहार  (है)। पर को जाने तो असद्भूत

व्यवहार है। आहाहा! यह गुरुवाणी है। 

यह दूसरा पाठ कदिठन है दिक आ	ा पर को जानता ही नही।ं इस बात

पर खूब ऊहापोह हुई हमारे सामने। समझ में आया? परनु्त तीन ज्ञानी स्वगµ

में से आये (हमारी) मदद करने। प्रवचनसार गाथा नंबर-११४, अनिæतीय चकु्ष,

वह पुस्तक बाहर आई। दिûर तीन ज्ञादिनयो ंके सामने कौन ना कहे? 

कुन्दकुन्द भगवान कहते हैं दिक पयाµयादिथµक चकु्ष सवµथा बंद कर दे।

अमृतचंद्राचायµ कहते हैं अपने परिरणाम को जानना बंद कर दे। करता तो है
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ही नही।ं वह तो प्रश्न ही नही ंहै अब। परनु्त तू अपने परिरणाम को जाननेवाला

(भी)  नही ं है।  बंद कर दे  जानना। आहाहा!  और गुरुदेव ने  इसके ऊपर

प्रवचन दिदया दिक परिरणाम को जानना बंद कर दे। 

साहब!  परिरणाम का तो दिववेक करना चादिहये न?  राग होता है,  राग

को जानँू तो कषाय को मंद  (करँु न)?  अरे!  जानना बंद कर दे,  यदिद तुझे

भगवान के दशµन करने हो ंतो! भटकना हो तो तेरी मरजी। आहाहा! 

वह  अनिæतीय चकु्ष (पुस्तक)  बाहर आई न,  उससे सारा वातावरण

ठंडा हो गया। कदिठन दिवषय है। उसमें गलती नही ंहै दिकसी की। दिकसी की

गलती नही ंहै। यह जो है न, यह तो अपनी योग्यता हो न तब स्वप्रकाशक के

पक्ष में  आता है। स्वप्रकाशक प्रकट हो जाय तो तो सम्यग्दशµन हो जाये।

अभी तो  परप्रकाशक या  स्वपरप्रकाशक के-  व्यवहार  के  पक्ष में  पड़े  हैं

(जीव)। आहाहा! 

जाननहार ही जानने में आता है,  दूसरा कुछ जानने में ही नही ं

आता।  (ऐसा)  ले  न,  (तो)  काम  हो  जायेगा  तेरा।  आहाहा!  पहले,

स्वपरप्रकाशक की बात अब उठाई है, तो पहले स्वप्रकाशक लेना। दिक मेरे

ज्ञान में  तन्मयपने ज्ञायक भगवान आ	ा  ही दिनरंतर बाल-गोपाल सभी को

जानने में आता है। तो मैं  भी बाल-गोपाल जैसा हँू। तो मुझे भी मेरे ज्ञान में

भगवान आ	ा  जानने में  आता है,  इसप्रकार भगवान ने मेरे  ज्ञान में  मेरा

आ	ा जानने में आता है- ऐसा देखा है। 

भगवान ने,  सवµज्ञ भगवान ने क्या देखा मेरे दिवषय में?  मेरे दिवषय में

क्या देखा? दिक इस जीव के वतµमान ज्ञान में इसका भगवान आ	ा जानने में

आता है- ऐसा उन्होंनने जाना और वाणी में (आया है)। प्रकाश! तेरे ज्ञान में तेरा

आ	ा जानने में  आता है,  ऐसा वाणी में  आया। वह तो दिदव्यध्वदिन है,  उसमें

नाम बाम नही ं(होता), यह तो मैं उदाहरण के तौर पर (कहता हँू)। इसप्रकार
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सभी समझ लेना। समझ गये? प्रकाश का नही,ं सभी का है। सभी के ज्ञान में

भगवान आ	ा जानने में  आता है। इसका अथµ  (है दिक)  पर जानने में  नही ं

आता। इसका नाम स्वप्रकाशक ज्ञान है। 

स्वप्रकाशक  ज्ञान  प्रकट  होता  है  तब  दिनदिवµकल्प  ध्यान  में  आ	ा

अनुभव में  आता है। उस समय आनंद का स्वाद आता है। उस ही समय

वजुभाई,  स्वपरप्रकाशक  प्रकट  होता  है।  दिनदिवµकल्प  ध्यान  में  ही,  दिनश्चय

स्वपरप्रकाशक  (प्रकट होता है)।  उसमें  दिनश्चय स्वप्रकाशक,  दिनश्चय शब्द।

दूसरे में भी दिनश्चय, दिनश्चय परनु्त स्वपरप्रकाशक। दूसरे में दिनश्चय क्यो ं दिलया

स्वपरप्रकाशक में? क्यो ंनदिक अपना ज्ञान अपने को भी जानता है और ज्ञान में

आनंद आया उसे भी जानता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से,  ज्ञान स्व है और

आनंद भी जानने में  आया तो आनंद पर है। दूसरा गुण हुआ अंदर का,

इसदिलए  उसे  पर  कहते  हैं  ।  ऐसा  स्वपरप्रकाशक  दिनदिवµकल्प  ध्यान  में।

दिनदिवµकल्प ध्यान में ये दो प्तिस्थदितयां होती हैं। 

जब वह साधक सदिवकल्प में आता है तब अपना आ	ा भी जानने में

आता है, जानता है और परपदाथµ का (भी) प्रदितभास उसमें होता है इसदिलए

व्यवहार  स्वपरप्रकाशक  ।  यह  व्यवहार  आया।  दिनश्चयपूवµक  व्यवहार।

स्वपरप्रकाशक  भी  कथंदिचत्  है।  स्वपरप्रकाशक  सवµथा  नही ं  है।

स्वपरप्रकाशक,  (स्वप्रकाशक  में)  अंदर  में  अनुभव  होता  है  और

स्वपरप्रकाशक दिनश्चय प्रकट होता  है  ऐसे  साधक को स्वपरप्रकाशक का

व्यवहार उत्पन्न होता है। ये तीन प्रकार साधक के भजते हैं। 

दूसरा  एक  स्वपरप्रकाशक  है  ।  समस्त  जीवों  के  ज्ञान  में

स्वपरप्रकाशक है।  दिनगोद के  जीव  की  ज्ञानपयाµय  भी  स्वपरप्रकाशक है,

परनु्त  वह प्रदितभासरूप है। स्वपर का,  दोनों का प्रदितभास होता है,  परनु्त

अज्ञानी जीव सामान्य का दितरोभाव करता है और दिवशेष जे्ञयाकार ज्ञान का
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आदिवभाµव करके, उसके प्रदितभास का लक्ष्य करके अज्ञानी बन जाता है । यह

भी एक दिनगोद तक सभी में है। स्वपरप्रकाशक की ज्ञप्ति=। यह चौथा प्रकार

कहा। 

तीन प्रकार ये कहे और एक प्रकार चौथा कहा। सभी के, सवµ जीवों

के  स्वपरप्रकाशक  (है)। स्वपरप्रकाशक अथाµत्  स्व और पर का प्रदितभास

होता है, उसके ज्ञान की स्वच्छता में। ज्ञान की स्वच्छता है। भले तीव्र दिमथ्यात्व

हो, रागøेष तीव्र होते हो ंउसके परिरणाम में, परनु्त उस परिरणाम से दिभन्न एक

उपयोग लक्षण है  आ	ा  का,  और वह उपयोग स्वच्छ  है।  शुद्ध भी  नही ं

कहलाता और अशुद्ध भी नही ंकहलाता, स्वच्छ (कहलाता है)। 

शुद्ध उपयोग नही ंकहलाता है। उसीप्रकार अशुद्ध तो कभी होता ही

नही ंहै और स्वच्छपना छूटता नही ंहै। उस स्वच्छ पयाµय में अपना ज्ञायक भी

जानने में  आता है और परपदाथµ  भी-  रागादिद,  देहादिद प्रदितभादिसत होते हैं।

प्रदितभास समझे  न?  जैसे दपµण में  दपµण का दल प्रदितभासता है और मोर

आदिद या अदिग्न आदिद का भी प्रदितभास होता है। ऐसे दो प्रकार के प्रदितभास

एक समय की स्वच्छ  पयाµय में  होते  हैं। उसमें  भेदज्ञान है। ओहोहो!  मेरा

आ	ा मुझे जानने में आता है। वह जो जानने में आता था उसका आदिवभाµव

कर लेता है। और जो 'पर जानने में आता है मुझे' वह भ्रांदित थी (वह) दिनकल

जाती है और अनुभव हो जाता है। 

ऐसा स्वपरप्रकाशक प्रदितभास तो सभी जीवों के है। उसी के अंदर

भेदज्ञान करना है। दिक स्व जानने में आता है और पर जानने में नही ंआता।

तब जो पहला बोल मैंनने  कहा स्वप्रकाशक का,  वह खड़ा होता है । उसमें

अनुभव हो जाता है। और दिûर उसमें  दिनश्चय से स्वपरप्रकाशकपना प्रकट

होता है। 

मुमुकु्ष:- वह आ जाता है । 
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उत्तर:-  वह आ जाता है,  साथ में  ही,  एक समय में। ऐसी परिरप्तिस्थदित

है। है थोड़ा, ज्यादा तो कुछ है नही।ं छह महीने का अभ्यास करने को कहा

है ना? तीन-तीन महीने के दो दिहसे्स कर दो। पहले "कताµ  नही,ं  अकताµ  हँू"

इसका अभ्यास करो। दिûर अगले तीन महीने में  "जाननहार जानने में आता

है, वास्तव में पर जानने में नही ंआता।" लो! इसमें है। 

   मैं जाननेवाला हँू, मैं करनेवाला नही ंहँू। 

   जाननहार जानने में आता है, वास्तव में पर जानने में नही ंआता। 

 यह, तुम उठोगे तब सभी को प्रसादी दे दें गे । ज्ञानी के वचन हैं ये।

आहाहा!  यह इम्पोट(ड  (imported)  माल है।  सीमंधर  भगवान की  सीधी

वाणी है। वह शास्त्रो ंमें है। गुरुदेव ने कहा है। 

इसदिलये ठीक है। मनसुखभाई के स्वगµवास के दिनदिमत्त पर धमµध्यान

है न वो दु ः ख को दूर करता है। उतनी देर उनको मानदिसक शांदित होती है।

उस जीव के दिवयोग का खेद भी दिनकल जाता है,  जब उपयोग आ	ा  के

दिवचार में लगता है तब सगे-संबंदिधयो ंको उस प्रकार की उन्हें सांत्वना होती

है। और यदिद मागµ पर चढ़ जाये तो काम हो जाये। 

वरना जीवतत्त्व की भूल है। कताµबुप्तिद्ध जीवतत्त्व की भूल है। और ' मैं

पर का ज्ञाता हँू  '  यह संवर  (तत्त्व)  की भूल है। इसमें  आस्रव प्रकट होगा,

संवर प्रकट नही ंहोगा । 

मुमुकु्ष:-पर का ज्ञाता जानेगा तब तक संवर प्रकट नही ंहोगा । 

उत्तर:- पर की तरû ही उपयोग जायेगा। आ	ा की तरû उपयोग

आयेगा (ही) नही।ं "मैं पर का ज्ञाता हँू" यह शल्य अनंतकाल से है। 

पर की कताµबुप्तिद्ध और पर की ज्ञाताबुप्तिद्ध, ये दो दोष हैं। परिरणाम की

कताµबुप्तिद्ध और परिरणाम की ज्ञाताबुप्तिद्ध। इसदिलए परिरणाम को जानना बंद,

इसीदिलए कराया। ११४ में सवµज्ञ भगवान ने बंद कराया। अपने परिरणाम को
109 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

जानना बंद कर दे न,  और आ	ा की दृदिष्ट (कर)। एक ऐसा जात्यांतर ज्ञान

प्रकट होगा तुझे, दिक दिजसमें भगवान आ	ा तुझे जानने में आयेगा। 

गुरुदेव के प्रवचन छप गये हैं। वह पुस्तक बहुत अच्छी है, अध्यात्म

प्रवचन रत्नत्रय। उसमें तेरह व्याख्यान हैं। नौ व्याख्यान गाथा ३२० के ऊपर

हैं,  और  तीन  व्याख्यान  हैं-  इस  पर  (प्रवचनसार  गाथा  ११४)  और  एक

व्याख्यान २७१ कलश पर। ऐसे तेरह प्रवचन (हैं)। तेरापंथी के तेरह व्याख्यान

और  केवलज्ञान  हो  जाये,  तेरहवाँ  गुणस्थान  आये,  ऐसी  पुस्तक  है।

लाइûटाइम (जीवनभर) पढ़ने जैसी है । लाइûटाइम। 

आज दो बातें  मैंनने  की ना,  कताµबुप्तिद्ध छूटे और ज्ञाताबुप्तिद्ध छूटे,  वह

उसमें ही है। उसका सार तुम्हें बताया। अब समय हो गया। बहन कोई भजन

सुनाये अत ः  (चलो समा= करें )। आहाहा! कैसा मंत्र दिदया गुरुदेव ने ! दिसद्ध

की शे्रणी में रखा सभी को। दिसद्ध से दिभन्न मत पड़ना। पड़ेगा तो भटक मरेगा,

ऐसा कहा। यह आ	धमµ में आयी हुई बात है, हो!ं नीचे दिलखा हुआ है। क्या

(दिलखा हुआ है)? नीलम पढ़ो, आ	धमµ। 

मुमुकु्ष:- आ	धमµ नही ंदिलखा है। 

उत्तर:-  नही ंन,  गुरुदेव की वाणी। सही है। आ	धमµ का एक अंक

दिनकला है उसमें चौथे बोल में है। मेरी पुस्तक में वह नाम है। 

मुमुकु्ष:- माचµ का अंक है। 

उत्तर:- माचµ, ऐसा कुछ है। सीधी गुरुदेव की वाणी है। कताµ का भूत

चढ़ा है। मैं करँु, मैं करँु वह ही अज्ञानता, बस! स्वयं होता है। मानता है दिक

मैं करता हँू। 

मुमुकु्ष:- कताµ का भूत तो जरा ढीला पड़ जाता है परनु्त ज्ञाता का भूत

ढीला होना बहुत कदिठन पड़ता है। 

उत्तर:-  बहुत कदिठन है। अतं्यत कदिठन है। इसदिलये ही यह पुस्तक
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बाहर दिनकाली है। क्यो ंनदिक इप्ति�यज्ञान को अपना मानता है तब तक ज्ञाता पर

में रहता है, अंदर में नही ंआता। उसे ज्ञान माना है न? 

खूब ऊहापोह हुआ था हमारे सामने,  आठ-नौ वषµ  पहले। भले हो।

(दिकनु्त) बात पलट जाये ऐसी नही ंहै। अनुभव करना हो तो तुझे व्यवहार का

दिनषेध करना पड़ेगा, असद्भूत व्यवहार का। पर को (जानने का), असद्भूत

व्यवहार का दिनषेध। क्या  हो? (दिजसकी)  योग्यता हो उसे गुरुवाणी दिनदिमत्त

होती है। योग्यता न हो (तो) श्री गुरु क्या करें ? उन्होंनने तो धुआँधार वाणी दी

है। 

मुमुकु्ष:- पैंतालीस वषµ। 

उत्तर:-  बरसात बरसी,  बरसात। जब छठा काल पूरा होता है  और

पाँचवां काल अच्छा आता है न। दिûर चौथा (काल) अच्छा आता है तब सात-

सात दिदन की सात  (प्रकार की)  बरसात होती हैं। ऐसे यह सात गुना सात

उनचास  (७ x७=४९)  वषµ  उन्होंनने व्याख्यान दिदये । उनचास वषµ। पैंतालीस

वषµ में चार वषµ और जोड़ दो। घनघोर बरसात बरसाई, हें? तू ज्ञाता है, भाई!

कताµ नही ंहै बापू ! भगवान तू तो जाननेवाला है न? आहाहा! करनेवाला नही ं

भाई! तू तो जाननेवाला है न? दिûर (उसने) पकड़ा दिक मैं जाननेवाला हँू,  तो

पर  का  जाननेवाला  (हँू  ऐसा  पकड़ा)।  अरे!  नही-ंरे-नही!ं  जाननहार  को

जानता है, (पर को नही)ं। 

आ	ा,  ज्ञाता की व्याख्या  आयी है  २७१ कलश में। ज्ञाता दिकसको

कहते हैं? स्वयं स्वयं को जानता है इसदिलये आ	ा का नाम ज्ञाता है। पर को

जानता  है  इसदिलये ज्ञाता  है  ऐसा  है  ही  नही।ं  आहाहा!  परनु्त  व्यवहार  से

दिचपक गए जीव, दिनश्चय को छोड़ दिदया। 

बोलो,  एकाध भजन सुनाओ । यहां जैसे मंदिदर में  बैठे  हों ना ऐसा

लगता है, हें? 
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मुमुकु्ष:- हाँ जी, एकदम ऐसा लगता है। 

उत्तर:- छोटा मंदिदर। 

जाणनार नो रंग बरस रह्यो रे, 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

जाणनार ही मुझको जणाई रह्यो रे, 

मैं जान रह्यो आहा मैं जान रह्यो रे। 

जाणनारनो रंग बरस रह्यो रे, 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। 

अनंत शप्तिक्तमयी धु्रव आतम, शप्तिक्त अनंतोमयी एक आतम, 

जाणनार है शाश्वत परमातम, 

मैं तो शप्तिक्तमयी द्रव्य में प्रसर गयो रे। (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

कारक वेदक नही ंहै रे आतम। जाणनार है शाश्वत परमातम, 

पारिरणादिमक शुद्ध दिवलस रह्यो रे। (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। 

जाणनार नो रंग बरस रह्यो रे, 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

आनंदमयी महासागर शुद्धा	ा, स्वयं तृ= है तृ= तृ= आ	ा, 

तृप्ति= सागर में ऐसे मगन भयो रे। (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे।। 

जाणनार तो जाणनार ही, पर का न स्व का भेद है कुछ भी, 
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आहा साक्षात् अमृत बरस रह्यो रे, (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। 

दिचत् स्वरूप तो दिचत् स्वरूप है, आनंद वचनातीत रूप है, 

मोहे शुद्ध दिचदानन्द जनाई रह्यो रे, 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

व्यक्त हुए आनंद के प्रदित भी, उदासीन रहता है ये धम�, 

मैं तो ज्ञाता हँू, ज्ञाता हँू, ज्ञाता रह्यो रे। (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

कतृµत्व बुप्तिद्ध दिवनश गई है रे, ज्ञातृत्व शप्तिक्त प्रगट भई है रे, 

ये ज्ञाता केवलज्ञान को बुलाय रह्यो रे, (२) 

मैं भीगं गयो आहा मैं भीगं गयो रे। (२) 

मात्र जाणनार मुझको जनाई रह्यो रे, (२) 

मैं जान रह्यो आहा मैं जान रह्यो रे। (२) 

आज की चचाµ, अच्छी आई। प्रयोजनभूत। 

मुमुकु्ष:- बहुत अच्छी आयी। अकेला अमृत ही .... 

उत्तर:- एकदम प्रयोजनभूत। गुरुदेव के प्रताप से बहुत से जीव क्रम

क्रम से अपना काम करें गे। सीमंधर भगवान ने एक जीव के दिलये नही ंभेजा

उन्हें।  ऐसा  कहा,  इंदिदरा  बहन सुनाई देता  है?  कान से  कुछ?  गुरुदेव ने,

मलाड़  में  जन्मजयंती थी तब ऐसा कहा,  व्याख्यान देते  देते,  आहाहा!  दिक

(सीमंधर भगवान ने ) हमें यहाँ भेजा है। सीमंधर भगवान ने हमें यहाँ भेजा है।

मतलब उसका अथµ दिक एक के दिलये नही ंभेजते। सीमंधर भगवान भेजें? एक

के दिलये भेजें? हें? मुख्य एक-दो व्यप्तिक्त हो ंवह अलग बात है, नही ंतो सेंकडो
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हजारो ंजीवो ंके दिलये यहाँ आये थे। समझ में आया? और ये संस्कार हर एक

के अंदर में बीज रोपण हो जाता है न, वह वृक्ष हो जायेगा। और ûल में मोक्ष

की प्राप्ति= होगी। ऐसी वाणी, ऐसी टंकोत्कीणµ, इन पुरुष की (गुरुदेव की) है।

गजब की  वाणी  है।  आहाहा!  ऐसे  पुरुष अवतरिरत हुए। आहाहा!  दिजतनी

उनकी प्रशंसा करें  उतनी कम है। ऐसा उपकार दिकया है हमारे ऊपर। 

मुमुकु्ष:- परम् अहोभाग्य । 

उत्तर:- जब ज्ञानी का जन्म होता है तब ही भेदज्ञान का मंत्र दिमलता

है। तब तक नही ंदिमलता। माता-दिपता ने णमोकार मंत्र तो दिदया,  जन्म होते

ही। मगर भेदज्ञान का मंत्र धमµदिपता दे सकते हैं। 

मुमुकु्ष:- स्पष्ट आपने समझाया। 

उत्तर:- यह सब गुरुदेव का है बहन! आहाहा! हमने उनके पास से ही

सीखा है  और हम तुम्हें  उनका  (ही  कहा हुआ)  कहते हैं। ये  वाणी  सारी

उनकी है। बस! 

मुमुकु्ष:- उनकी दिवरासत पूरी संभाली है आपने। 

उत्तर:- चमत्कार हुआ। 

मुमुकु्ष:- जाननहार जानने में आता है। जाननहार जानने में आता है। 

उत्तर- और मनसुखभाई जानने में नही ंआते तुम्हें, ऐसा लेना पड़ेगा। 

मुमुकु्ष:- जी प्रभु! सही बात ही है। 

उत्तर:-  बस!  उसमें  शाप्तिन्त  है। जरा भी दिवचार करना नही।ं  दिकसी

परपदाथµ  का दिवचार करने से तो  दिवकल्प  और राग की उत्पदित्त  होती है।

आ	ा को याद करो न? बस! वह वसु्त तुम्हारी कहाँ थी? 

मुमुकु्ष:- और सवµज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ऐसा आ रहा है अभी दिक

इस जीव के ज्ञान में उसका आ	ा ही जानने में आता है, दूसरा कुछ जानने

में आता ही नही।ं तो अब सवµज्ञ भगवान को जो मेरे दिवषय में जो जानने में
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आता है ऐसा ही मुझे जानने में आना चादिहये। 

उत्तर:- जानने में आना चादिहये। 

मुमुकु्ष:- तो ही मैं सवµज्ञ का दिशष्य कहलाऊंगा ना? 

उत्तर:- दिशष्य कहलाऊं। हाँ! 

मुमुकु्ष:- उससे जरा सा जुदा पड़े तो दिमथ्यादृदिष्ट है। 

मुमुकु्ष:- तो उनका दिशष्य नही ंहै। हाँ दिमथ्यादृदिष्ट है। बहन बराबर। 

उत्तर:- सवµज्ञ भगवान की वाणी में आया है दिक तेरे ज्ञान में तेरा आ	ा

जानने में आता है। तू नकार मत करना। तो तेरा काम हो जायेगा। 

मुमुकु्ष:- मेरा आ	ा ही जानने में आता है। 

उत्तर:- आबाल गोपाल सभी को भगवान आ	ा जानने में आता है।

वह तो समयसार तो अपने यहाँ है न? मान्य है ना सभी को? हें? 

मुमुकु्ष:- सवµज्ञ से जुदा नही ंपड़ना। सवµज्ञ से जुदा पड़े? आहाहा! 

ઉત્તર:- (ना कह रहा है). 

उनके कारण हम सब एकदित्रत हुए हैं। कोई कहाँ जने्म हुए,  कोई

कहाँ  जने्म  हुए।  दलीचंदभाई!  हें?  सभी  सोनगढ़  में  गुरुदेव  के  चरणों  में

एकदित्रत हुए हैं। आहाहा! जैसे मोती दिबखरे हुए होते हैं और धागे में सभी दिपरो

दिदए जाते हैं, ऐसे इन गुरुदेव के कारण हम सभी दिशष्य इकटे्ठ हो गये। नही ं

तो कोई दिकसी को पहचानता नही।ं कौन कहाँ,  कौन कहाँ?  आहाहा!  सभी

सोनगढ़ में एकदित्रत हो गये। 

मुमुकु्ष:- सत्ताईस वषµ अनायµ देश में दिनकाले। अफ्रीका में सत्ताईस वषµ

दिनकाले। अनायµ देश में, अफ्रीका में सत्ताईस वषµ दिनकाले। 

उत्तर:- ओहोहो! 

मुमुकु्ष:- ये सभी लंदन गये। मैंनने कहा हमें लंदन जाना नही ंहै। 

उत्तर:- जाना नही ंहै। 
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मुमुकु्ष:-  मैंनने कहा अपनी भारत भूदिम अच्छी है। अब वे संयोग आए

सभी। आज सत्रह वषµ हुए। सोनगढ़ में सत्रह वषµ हुए। 

उत्तर:- सत्रह वषµ, ठीक। अच्छा, अच्छा। 

मुमुकु्ष:-  गुरुदेव की वाणी का और इस भूदिम का,  कण कण में नाम

आज गुरुदेव का बोला जाता है, उसका लाभ दिमल रहा है। 

उत्तर:- लाभ दिमला, सही है। अच्छा लाभ दिलया। सत्रह वषµ से रहे, सब

छोड़कर। एक तो बाहर का संतोष दिमला दिक अपने को कोई ज्यादा पैसा

चादिहये नही।ं अपने को तो आ	ा का करना है। नही ंतो लंदन चले गये बहुत

से लोग। 

मुमुकु्ष:- हाँ बहुत से चले गये। 

उत्तर:-  बहुत से चले गये अफ्रीका में  से। यह ठीक,  अच्छा  दिकया

तुमने। ये संस्कार सत् के हैं न? आहाहा! सत् के संस्कार का ûल बहुत बड़ा

आता है। बड़ा आता है। मैं  जाननहार हँू बस!  आहाहा!  अंदर में  बारम्बार,

बारम्बार,  हमारी बहन ने सुबह के पहर में  बहुत प्रमोद  (प्रसन्नता)  जादिहर

दिकया दिक हँू जाननहार ही हँू? हाँ तुम जाननहार ही हो। ऐसा ही करना है?

दिक हाँ,  ऐसा ही दिकया करो। उसमें  (आ	ा)  जानने में आ जायेगा तुम्हें।  'मैं

पर का जाननेवाला हँू'  तो जानने में नही ंआयेगा। 'पर का करनेवाला हँू'  तो

भी जानने में नही ंआयेगा। क्यो ंनदिक ऐसा स्वरूप ही नही ंहै। सवµज्ञ भगवान ने

नही ंदेखा है। 

मुमुकु्ष:- हाँ दिûर? 

उत्तर:- तुम्हारे घर से (तुम्हारी पदित्न ने) प्रसन्नता व्यक्त की। आ	ा हैं

न सभी, उसमें क्या? आ	ा हैं न बहन? 

मुमुकु्ष:- पहले वे ही आई थी। उनके पीछे मैं आया। 

उत्तर:-  ठीक (समझ मे आया)  ये क्यो ं आगे बढती हैं। इसदिलये अब
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समझ  में  आ गया। जैसा था वैसा कह दिदया। अच्छा,  अच्छा। भगवान के

स्मरण की अपेक्षा परमा	ा के स्मरण से परमा	ा हुआ जाता है । परमा	ा

का स्मरण वह ही परमा	ा होने का उपाय है। दूसरा उपाय है ही नही ंकोई।

द्रव्यदृदिष्ट वह ही सम्यकदृदिष्ट है। बस!

ૐ
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 પ્રવચન નં. LA ૩૪૬, તત્ત્વ ચચાM - બે ભૂલ  
(તારીખ: ૧૯૯૧, ઉષાનિકરણ એપાટMમેંટ, રાજકોટ)

અનંતકા½થી જીવની બે પ્રકારની ભલૂ છે. એક તો એવી ભલૂ કર ેછે

કે  પપ્તિરણામ  સ્વયં  થયા  કરે છે  છતાં  એની  દ્રપ્તિષ્ટ  પયા³ય  ઉપર  પડી  છે,

અનંતકા½થી. એટલે આ પપ્તિરણામને હંુ કરંુ છંુ એવી એને પયા³યબુપ્તિદ્ધ થઇ

જાય છે. એટલે કતા³બુપ્તિદ્ધ છે તે પ્તિમથ્યાદપ્તિષ્ટ છે. જમેકે સ્વયં પગ ચાલતો હોય

તો હંુ ચાલું છંુ, હંુ ચલાવું છંુ. સ્વયં હાથ હલતો હોય તો કહે હંુ હાથને હલાવું

છંુ.  સ્વયં રોટલી,  દા½,  શાક,  ભાત થાય છે અને માતા-બેન એમ માને  કે

આ હંુ કરંુ છંુ. એમ પરપદાથ³ની પ્તિક્રયાનો આÍા સ્વભાવથી અકતા³-જ્ઞાતા

હોવા છતાં પરપદાથ³ને હંુ કરંુ છંુ એવી અનાપ્તિદકા½થી અજ્ઞાનથી ભ્રાંપ્તિત

થઇ ગઇ છે એને. એ ભ્રાંપ્તિત એને (કેમ) ટ½ે? 

પહેલા તો એ ભ્રાંપ્તિત છે  એમ ખ્યાલમાં આવવું  જોઇએ!  હાથ-પગ

હલાવું  છંુ  એ મારી શપ્તિક્તથી હલાવું  છંુ,  એમ જનેે  ભાસતંુ હોય એને તો

પ્રવેશ જ નથી ધમ³માં. પણ સાંભળ્યા પછી એ જીવ પ્તિવચાર કરીને કૂણો પડે

કે ના,  આ વાત તો સાચી છે.  મારી ઇચ્છા થાય એમ તો શબ્દ નીક½તો

નથી.  બોલવું  કાંઇ  ને  બોલાઇ  કાંઇક  જાય,  દરકેને  અનુભવ  (છે). અને

હાલતાં ચાલતાં  પગ સરખો પડવો જોઇએ એની બદલે આડો પડી જાય.

એટલે આÍા પરપદાથ³નો કતા³ ત્રણકા½માં નથી. એ પહેલો પાઠ. 

અહીયંા આવી  જાવને સામે,  કાઈં વાંધો નહી.ં  ઠીક છે ત્યાં આવો.

ખુરશી આપે તમને  મોદી સાહેબ,  ખુરશી  છે ત્યાં?  નહી?ં  ચાલશે?  બસ.

ઉંમરલાયક બધાને એમ જ હોય ને? 
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આ  એક  અસાધારણ  વાત  બહાર  આવી  છે  એમ  પહેલા  એણે

ખ્યાલમાં લેવું જોઇએ.  કે એ તો મે  સાંભળ્યંુ છે ગુરુદેવ પાસે કે એક દ્રવ્ય

બીજા દ્રવ્યનું ન કર.ે  શ્રદ્ધા એમ રાખે છે કે હંુ કતા³ છંુ અને અપ્તિભમાન એ

એમ કર ેકે હંુ જાણું છંુ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનો કતા³ નથી,  આ તો સીધી

વાત  છે.  એમ કરીને  આ વાત  કાઢી  નાખવા  જવેી  નથી.  આમાં  ઊંડા

ઉતરવા જવેું છે. 

વાત તો બે જ છે. ઘી પ્તિખચડીના અક્ષર બે. લાંબુ તો કાંઇ છે નહી.ં

અને  છ મપ્તિહનાથી વધારે મુદ્ત નથી અભ્યાસ  માટે.  વધારમેાં  વધાર ે છ

મપ્તિહના, એ તો પ્રમાદી હોયને એને માટે હોં! બાકી તો અન્તમુ³હૂત³માં પ્તિનણ³ય

પણ થાય અને અનુભવ પણ અન્તમુ³હૂત³માં,  બે  ઘડીની અંદર, જ થઇ શકે

છે. પણ વધારમેાં વધાર ેકોઇ પ્રમાદી હોય તો આચાય³ ભગવાને એટલી છૂટ

આપી કે  છ  મપ્તિહના તંુ  આÍાના લકે્ષ  અભ્યાસ કરીશ,  તો  તને  આÍ

પ્રાપ્તિ	, અનુભવ થશે, સમ્યગ્દશ³ન થઇ જશ.ે 

એના બે પ્તિવભાગ પાડીને સમજાવે છે શાસ્ત્રકાર, કે એક તો આÍા

સ્વભાવથી અકતા³ એટલે જ્ઞાતા એટલે જાણનાર છે.  જાણનારા આÍાને,

પોતે જીવતત્ત્વ જાણનાર છે,  એને બદલે એને કરનાર માને છે,  એટલે એ

જીવતત્ત્વની  મોટી  ભૂલ  છે.  જીવ  સંબંધેની  પ્તિવપરીતતા  છે.  પ્તિવપરીત

અપ્તિભપ્તિનવેશ એને  પ્તિમથ્યાત્વ  કહેવામાં  આવે  છે.  જીવતત્ત્વ સંબધંે,  એનો

પ્તિવપરીત  અપ્તિભપ્રાય,  પ્તિવપરીત  શ્રદ્ધા,  ખોટી  માન્યતા,  એને  પ્તિમથ્યાદશ³ન,

પ્તિમથ્યાજ્ઞાન અને પ્તિમથ્યાચાપ્તિરત્ર ભગવાન કહે છે. એટલે પાયાની વાત એ છે

કે જગતના બધા પદાથÐ જડ ચેતન સ્વયં પપ્તિરણમે છે,  એનો આÍા કતા³

નથી.  કતા³  નથી  એનું  કારણ આપે  છે,  કે  તારા  આÍામાં  પરપદાથ³ની

નાપ્તિસ્ત છે. તારા આÍામાં પર પદાથ³ નથી. તારા આÍામાં જ્ઞાન ભરલેું છે

પણ જગતના પદાથÐનું  અપ્તિસ્તત્વ તારામાં  આવતંુ નથી,  એટલે  તંુ  એનો
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કતા³-ભોક્તા થઇ શકતો નથી. 

એમ જાણીને  એ પરપદાથÐથી આÍા જુદો પડે છે એને પણ એક

અપેક્ષાએ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધનો પ્રયોગ કહેવામાં  આવે છે.  કે  આÍા સ્વયંમેવ

પપ્તિરણમે છે પોતે પોતાથી અને પરને પપ્તિરણમાવી શકતો  નથી.  અકતા³ છે

એટલા માટે પરનો કતા³  નથી, જાણનાર છે માટે પરનો કતા³ નથી. એમ બે

દ્રવ્યની પ્તિભન્નતાનું ભેદજ્ઞાન પાયાથી,  પહેલું કરવું જોઇએ. કે આÍા કમ³ને

બાંધતો નથી અને કમ³ના ઉદયથી કોઇ જીવ રખડતો નથી. કમ³ના ઉદયથી

અત્યાર  સુધી  કોઇ  જીવ  દુ:ખી  થયો  નથી.  દુ:ખી  થાય  છે  પોતાના

અજ્ઞાનથી. સુખી થાય છે આÍજ્ઞાનથી. કમ³ તો પ્તિનપ્તિમત્ત માત્ર છે. 

કમM નિબચાર ેકૌન? ભૂલ મેરી અનિaકાઇ. એટલે બે દ્રવ્યની પ્તિભન્નતા

માટે  કતા³-કમ³  અપ્તિધકાર સ્પશે્યલ  (ખાસ)  લખ્યો.  અને  પછી,  આટલું  જો

ભેદજ્ઞાન થઇ જાય જનેે, પરદ્રવ્યથી જુદો પડે અને પોતાના વતુ³½માં આવી

જાય. દ્રવ્ય-પયા³ય સ્વરૂપ વસ્તુ છે, બહાર જોવાનું કાઇં છે જ નહી.ં પરની

સાથે  કોઇ સંબંધ  નથી.  કતા³-કત³  સંબધં  નથી,  પ્તિનપ્તિમત્ત-નૈપ્તિમપ્તિત્તક સંબધં

નથી અને જ્ઞાતા-જે્ઞયનો સંબંધ પણ પરની સાથે નથી. 

એમ પરથી જુદો આÍાને પાડીને આÍાના સ્વચતુષ્ટયમાં આવવું

જોઈએ,  કે  મારો આÍા છે,  જીવતત્ત્વ,  એ અનંત ગુણનો પ્તિપંડ છે.  અને

મારામાં સમયે સમયે જ્ઞાન થાય છે. મારામાં સમયે સમયે જ્ઞાન થાય છે પણ

જ્ઞાનને હંુ ભૂલ્યો છંુ, એટલે જ્ઞાન તો થાય છે, પણ રાગ પણ સાથે પયા³યમાં

થાય છે. એવું અંદરમાં ને અંદરમાં, દ્રવ્ય પયા³યમાં આવ્યા પછી, અંદરમાં ને

અંદરમાં  એને  ભેદજ્ઞાન કરવું  જોઇએ.  કે આ આÍા છે સામાન્ય અનાપ્તિદ

અનંત  પ્તિનપ્તિષ્ક્રય  પરમાÍા,  એમાં  જ ે આ  પપ્તિરણામ  ઉત્પન્ન  થાય  છે  એ

સ્વયંમેવ થાય છે.  એ પપ્તિરણામનો હંુ  કતા³  નથી.  કતા³  નથી એનું  કારણ

આપ્યંુ, કે એ મારામાં નથી માટે હંુ એનો કતા³ નથી. મારામાં જમે પરદ્રવ્ય
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નથી, તેથી પરદ્રવ્યનો હંુ કતા³-ભોક્તા હંુ નથી. એમ મારામાં, મારામાં એટલે

જીવતત્ત્વમાં, જીવતત્ત્વમાં નવતત્ત્વનો અભાવ છે. નવતત્ત્વ જ ેપપ્તિરણામરૂપ

છે,  એવા જ ેપપ્તિરણામો છે,  ચૌદ ગુણસ્થાન, માગ³ણાસ્થાન, શુભાશુભભાવ,

પુણ્ય પાપના પપ્તિરણામ... 

જનેે આવવું હોય એને દશમાં એક પ્તિમપ્તિનટ પહેલા આવી જવું.  દશ

પછી નહી ંકોઇએ. દશ વાગી જાય ઘપ્તિડયા½માં અને અહી ંચાલુ થઇ જાય

એટલે નીચે ઊતરી જવું. અહી ંનહી આવવાનું. આ એક પ્તિશસ્ટ રાખવું કેમકે

ચાલુ પ્તિલન્ક (કડી) હોયન,ે તે તૂટી જાય છે. નવા છે આ ચંદ્રકાંતભાઇ એટલે

એને ખબર ન હોય. પણ સામાન્ય બધાને માટે કહંુ છંુ. કે દશ પહેલા આવી

જવું બસ! દશ પછી ટાઇમ થઇ ગયો હોય પોતાના કામને અંગે,  તો કાંઇ

(અહી ંઆવવું)  નહી.ં  આહાહા!  એટલે પહેલું  (પોતાનુ)ં  કામ કરી લેવું  અને

પછી કામમાંથી પ્તિનવૃપ્તિત્ત થાય, પછી જ્યાર ેસવા દશ, સાડા દશ, ગમે ત્યાર ે

જાઇએ (તે ન ચાલે).  અહીયંા દશ વાગ્યા પછી બંધ થઇ જવાનું.  ખલાસ!

દશ  અને એક પ્તિમપ્તિનટ થાશે  એટલે  બંધ થઇ જશે,  કોઇ બેલ મારશે  તો

ઉઘડશે નહી.ં  આ તો ભગવાનની વાતા³ છે.  આ કાંઇ સામાન્ય વાત નથી.

આહાહા!  મન થાય ત્યાર ેઆવવું  અને મન થાય ત્યાર ેઊઠી જવું એમ ન

ચાલ.ે  સમજી ગયા  આહાહા!  દશ પેહલા આવવાનું,  સમજ્યા?  દશ પછી

આવવાનું નહી.ં કોઇએ પણ.  બધં કરી દયો હવે.  બંધ કરી દયો હવે.  કરી

દયો બંધ, બસ. ખોલવાનું નહી,ં હવે કોઇ આવે તો. બસ. 

આ  તો  પરમાÍા  થવાની  વાત  બહાર  આવી  ગઇ  છે.  કુદરતી

આપણા ભાગ્ય જોગે,  આ પુરુર્ષ(ગુરદેવ)થી,  લાઇટ કરી દયો.  આ પુરુર્ષે,

ભગવાન મહાવીરની  વાણીમાં  શું  હતંુ,  એ બહાર  મૂકી  દીધું  છે.  ગૌતમ

ગણધર(આપ્તિદ) ભગવંતોએ શું કહ્ય ું? એની વાત ચોખ્ખી બહાર મૂકી છે, આ

એક પુરુર્ષે. અપવૂ³ વાત છે આ, સમજી ગયા? આ કોઇ સાધારણ વાત નથી.
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આ કોઇ પ્તિવકથા નથી. આ આÍકથાની વાત ચાલે છે.  આહાહા!  આ તો

પ્તિજનવાણીની વાત છે . આહાહા! 

આત્મા જાણનાર છે, કરનાર નથી, એ પહેલો પાઠ છે. પહેલો પાઠ

પણ જનેે હજી આહાહા!  પપ્તિરપક્વ ન થયો હોય,  પ્તિવપરીતતા હોય,  કચાશ

હોય,  એને પ્તિવપરીતતા ટા½વી જોઇએ.  એના માટે આગમ,  યુપ્તિક્ત (અન)ે

અનુભવ(થી) એ બધી વાત પ્તિસદ્ધ થાય છે. કે આÍા પરપદાથ³નો કેમ કતા³

નથી?  પરપદાથ³નો  ભોક્તા શા માટે  નથી?  એના કારણો બધા આચાય³

ભગવાને  કતા³-કમ³  અપ્તિધકારમાં  આપ્યા  છે,  સમયસારમાં.  એના  ઉપરના

વ્યાખ્યાન ગુરુદેવના થઇ ચૂક્યા છે.  (પ્રવચન રત્નાકરના)  અપ્તિગયાર ભાગ

છે. એમાં પાંચમા-છઠ્ઠા ભાગમાં, જ્યાં હોય ત્યાં જોઇ લેવાનું. પણ કતા³-કમ³

અપ્તિધકારમાં સ્પષ્ટ વાત કરી છે.  એના કારણો પણ આપ્યા છે.  કે શા માટે

પરપદાથ³ને આÍા પપ્તિરણમાવી શકતો નથી? કેમ કતા³-ભોક્તા નથી? એના

કારણો બધા આવ્યા છે. એટલે એ વાત હવે જ ેસૂક્ષ્મ કહેવાની છે માર,ે એ

અપેક્ષાએ એ વાત સ્થૂ½ થઇ ગઇ છે. 

હવે એને સ્થૂ½નું પણ ભેદજ્ઞાન જો ન હોય, તો જ ેમાર ેવાત કરવી

છે, એ હંુ  તો  સૂક્ષ્મ જ વાત કરવાનો છંુ.  હવે,  ગુરુદેવે  પ્તિપસ્તા½ીશ વર્ષ³,

(અકતા³-અભોક્તાની)  ઘણી કરી, એટલે હંુ સમજંુ છંુ કે બધા સમજી ગયા

હશે. એમ સમજીને હવે એમાં ટાઇમ નથી રોકવા જવેુ,  સૂક્ષ્મમાં જવા જવેુ

છે કેમકે આÍા પોતે સૂક્ષ્મ છે. એ સૂક્ષ્મ દ્રપ્તિષ્ટથી ગ્રાહ્ય થાય એવો છે. સ્થૂ½

દ્રપ્તિષ્ટથી ગ્રાહ્ય થાય એવો નથી. 

આÍાનો અનુભવ કેમ થાય?  આ એની વાત છે  અન ે અનુભવ

પ્તિવના ધમ³ની શરૂઆત ત્રણ કા½માં થતી નથી.  ગમે તેટલા વ્રત અને તપ

અને  જાપ  અને  જાત્રા  કર,ે  મંપ્તિદર  બંધાવે  આહાહા!  દયા,  દાન,  કરુણા,

કોમ½તાના ભાવ,  એ બધા રાગની પ્તિક્રયા છે.  જ્ઞાનની પ્તિક્રયા નથી ભાઇ!
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આÍાનું જ્ઞાન કોઇ અલૌપ્તિકક ચીજ છે.  એણે એક સમય (પણ)  આÍાનું

જ્ઞાન કયુ× નથી.  અનંતકા½થી આÍાને જાણ્યો નથી.  આહાહા!  છ દ્રવ્યને

જાણ્યા.  આઠ કમ³ને  જાણ્યા.  એકસો અડતાલીસ કમ³ની  પ્રકૃપ્તિતને  જાણી,

એની સત્તા,  ઉદય,  બધી  પ્તિવશપુ્તિદ્ધ, બધું  જાણ્યું  કોઇ પાર વગરનું  જાણ્યું.

અપ્તિગયાર અંગ અને નવ પૂવ³ સધુી ભણી ગયો,  લપ્તિબ્ધ મ½ી,  પણ એ ત્યાં

અને ત્યાં (જ) ઊભો છે એ.

શાસ્ત્રજ્ઞાન તે  જ્ઞાન નથી  ભાઇ!  આહાહા!  એ વાત સૂક્ષ્મ બીજા

નંબરમાં આવશે. હજી આ પહેલા નંબરની ભેદજ્ઞાનની વાત છે. કે આÍા,

બે  દ્રવ્યની  પ્તિભન્નતા  છે.  સ્વચતુષ્ટયમાં  પરચતુષ્ટયની  નાપ્તિસ્ત  છે,  એ પણ

પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે છે. અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત કહો કે પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે કહો. સ્વપણે છે અને

પરપણે  નથી,  એનું  નામ  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ  કહો  કે  અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત  કહો.  બે

આંગ½ી છે,  એકમાં  બીજાની નાપ્તિસ્ત,  એની એમાં  એકની  અપ્તિસ્ત પ્તિસદ્ધ

થાય.  એકમાં  બીજંુ  ન હોય ત્યાર ે એકની પ્તિસપ્તિદ્ધ થાય.  જીવમાં  શરીરનો

અભાવ ત્યાર ે જીવતત્ત્વ પ્તિસદ્ધ થાય.  એક પરમાણુમાં  બીજા પરમાણુની

નાપ્તિસ્ત ત્યાર ેએક પરમાણુ પ્તિસદ્ધ થાય. એક પરમાણુ પ્તિસદ્ધ થાય તો અનંત

પરમાણુ પ્તિસદ્ધ થાય. એક પરમાણુ પ્તિસદ્ધ થાય તો અનંત પરમાણુ ભગવાને

કહ્યા છે એ પ્તિસદ્ધ થઇ જાય. એમ ધમા³પ્તિસ્તકાયમાં અધમા³પ્તિસ્તકાયની નાપ્તિસ્ત.

અધમા³પ્તિસ્તકાયમાં ધમા³પ્તિસ્તકાયની નાપ્તિસ્ત. આકાશમાં કા½ દ્રવ્યની નાપ્તિસ્ત.

એમ બધા પદાથÐ સ્વતંત્ર,  પ્તિભન્ન  પ્તિભન્ન  પ્તિબરાજમાન પોતાના સ્વભાવથી

પ્તિબરાજમાન રહેલા છે.  એમ બે દ્રવ્યની એકદમ ચોખ્ખી પ્તિભન્નતા અને એ

પ્તિભન્નતા કરવાના  બધા  કારણો કતા³-કમ³  અપ્તિધકારમાં  આપ્યા  છે.  ટાઇમ

હોય તો વાંચવું.  આહાહા! સુખી થવું હોય તો વાચંવું.  આહાહા! જનેે  હજી

દુ:ખી થવું છે એને એ કાંઇ વાંચવાની રૂપ્તિચ આવે નહી.ં આહાહા! ટાઇમએ

મ½ે નહી,ં ક્યાંક રોકાઇ જાય. આહાહા! 
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બે દ્રવ્યની પ્તિભન્નતા પછીની બે વાત સૂક્ષ્મ કરવાની છે. કે બે દ્રવ્યની

પ્તિભન્નતા  પછી  આÍામાં  પયા³યનો  અભાવ  છે.  પયા³ય  છે  પણ  પયા³ય

પ્તિત્રકા½ી દ્રવ્યમાં નથી. સામાન્ય જ ેશુદ્ધાÍા છે, દૃપ્તિષ્ટનો પ્તિવર્ષય છે, જનેું લક્ષ

કરતાં  આÍાનો  અનુભવ  થાય  અને  આનંદની  પ્રાપ્તિ	  થાય,  એવો  જે

ભગવાન જ્ઞાનાનંદ અંદર પરમાÍા પ્તિબરાજમાન છે, એમાં ઉત્પાદ-વ્યયનો

અભાવ છે. 

એમાં  નવતત્ત્વના  જે પપ્તિરણામ પ્રગટ થાય છે  એનો  અભાવ છે.

પ્રગટ છે, એમાં (જ)ે પ્રગટ થાય છે, એનો અભાવ છે. આÍા અનાપ્તિદ અનંત

પ્રગટ છે છે ને  છે!  અને  પ્રગટ થાય છે પયા³ય,  નાશવાન,  એક સમયની

પયા³ય,  એમાં-પ્તિત્રકા½ીમાં,  એનો  અભાવ  છે.  પ્તિનત્યમાં  અપ્તિનત્ય  તત્ત્વનો

અભાવ છે.  ભગવાન જીવતત્ત્વ પ્તિનત્ય તત્ત્વ છે,  નવતત્ત્વ અપ્તિનત્ય તત્ત્વ છે.

મોક્ષતત્ત્વ પણ અપ્તિનત્ય તત્ત્વ છે. એક સમયનું આયુષ્ય છે મોક્ષનું. 

ભલે  સાપ્તિદ  અનંતકા½ની  ધારાવાપ્તિહની  અપેક્ષાએ  મોક્ષને  પ્તિનત્ય

કહેવાય  પણ  પયા³યની  અપેક્ષાએ  જુઓ  તો  એક  સમયનું  આયુષ્ય  છે.

આયુષ્ય એટલે સમજાણું? એક સમયમાં પ્રગટ થાય અને પાછો એનો વ્યય

થાય.  ઉત્પાદ થાય  અને વ્યય થાય.  ઉત્પાદ-વ્યય,  ઉત્પાદ-વ્યય,  ઉત્પાદ-

વ્યય ભલે ધારાવાપ્તિહ મોક્ષની પયા³ય એવી ને એવી આવે.  પછી સંસારની

પયા³ય  એમાં  આવતી  નથી,  તો  પણ એ અપ્તિનત્ય  છે.  અપ્તિનત્ય  હોય  એ

જીવતત્ત્વ ન હોય. અપ્તિનત્ય હોય તે જીવતત્ત્વ ન હોય અને જમેાં અનંત ગુણ

ન હોય એ પણ જીવતત્ત્વ ન હોય. અને જમેાં પરમપાપ્તિરણાપ્તિમકભાવ લક્ષણ

ન હોય એ પણ જીવતત્ત્વ ન હોય. 

આ  દ્રવ્ય  અને  પયા³યના  ભેદજ્ઞાનની  વાત  છે.  આહાહા!  મોદી

સાહેબે કહ્ય ું  હતંુ સોનગઢમાં આહાહા!  આ તો દ્રવ્ય-પયા³યના ભેદજ્ઞાનની

ભાઇ વાત કર ેછે. મોદી સાહેબે કહ્ય ું હતંુ. 
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મુમુકુ્ષ :- ૧૩ મી ગાથા ચાલતી હતી. 

ઉત્તર  :-  હા,  સોનગઢમાં.  આ તો ભાઇ,  જનેે  પોતાનું  કરી લેવું  છે,

છૂટી જવું છે આ સંસારમાંથી એના માટે આની વાત છે. આહાહા! સંસાર

જનેે રૂચે છે, સત્તા જનેે રૂચે છે એને આÍા રૂચતો નથી. આહાહા! સત્તા

જનેે જોઇએ છે એને આÍા નહી ંમ½ે.  આહાહા!  જનેે લક્ષ્મી જોઇએ છે

બહારની એને આÍા મ½વાનો નથી. 

આ જ્ઞાનલક્ષ્મી છે ભાઇ! આહાહા! આ ત અપૂવ³ ચીજ છે. માંડ આ

પુરુર્ષ  (ગુરુદેવ)ના  પ્રાતપે  બહાર  વાત  આવી  છે.  આહાહા!  એટલે  નવ

તત્ત્વનો પણ જમેાં અભાવ છે, બધં-મોક્ષનો પણ જમેાં અભાવ છે. આÍા

બંધાતો પણ નથી અને આÍા મૂકાતો પણ નથી. બધંાય છે અને મૂકાય છે

એ અજીવ તત્ત્વ છે. અથવા પરદ્રવ્યમાં થાય છે, બંધ-મોક્ષ. ભાવબધં અને

ભાવમોક્ષ પરદ્રવ્યમાં  થાય છે.  સ્વદ્રવ્યમાં  ભાવબંધ અને ભાવમોક્ષ થતો

નથી. એ તો પ્તિત્રકા½ મુક્ત છે પરમાÍા. આહાહા! 

મોદી સાહેબે બહુ માંગણી કરી કે આઠ પ્તિદવસમાં એક પ્તિદવસ તો

આપો.  બાકી  ઇચ્છા  નહોતી.  પ્તિબલ્કુલ  ઇચ્છા  નહોતી,  સાવ.  પણ મોદી

સાહેબના કહેવાથી બે-ત્રણ વાર આ વાત કહ્ય ું એને. આ ભાઇની પણ બહુ

ઇચ્છા હતી,  સુમનભાઇની,  એટલે મ ેં કહ્ય ું  અઠવાપ્તિડયામાં  એક  વાર  ચાલો

કલાક.  કેમકે ગુરુદેવે ઘણું  આપ્યંુ છે હવે,  સ્વયં પોતાથી પ્તિનણ³ય કરી  અને

પાર પામે એવું  છે.  કાંઇ કોઇના કહેવાથી કોઇ સમજ ેએવું કાંઇ છે નહી.ં

આહાહા!  અને  પજૂ્યપાદ  આચાયÁ  તો  ત્યાં  સધુી  કહ્ય ું  કે  સાંભ½વું  એ

પાગલપણું  અને કહેવું  એ પણ પાગલપણું  છે.  આ શાસ્ત્રનો આધાર છે.

આહાહા! સંતો તો એ જ વાત કહે ને? બીજી શું વાત કર?ે ઠરવાની વાત કરે

એ તો. 

એટલે દ્રવ્ય સામાન્યમાં પયા³યની નાપ્તિસ્ત છે માટે પયા³યનો આÍા
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કતા³  નથી.  પયા³યનો  કતા³  કેમ  નથી?  કે  પયા³ય  પયા³યને  પણ કરે અને

પયા³યને દ્રવ્ય પણ કર ેએમ એક સત્તના બે કતા³ ન હોય. અને એક કતા³ના

બે પપ્તિરણામ ન હોય. સ્વયંમેવ પપ્તિરણામ થાય છે. પયા³ય સ્વયંમેવ થાય છે. 

પયા³યનો કતા³ ઇશ્વર પણ નથી, પયા³યનો કતા³ જીવ પણ નથી, અને

પયા³યનો કતા³ કમ³ પણ નથી. પયા³યનો કતા³ પયા³ય છે, બસ! એ પયા³યનો

કતા³ પયા³ય છે એમ જનેે બેસે એને કતા³બુપ્તિદ્ધ છૂટી જાય, પયા³યનું લક્ષ છૂટી

જાય. પયા³યનો કતા³ હંુ છંુ એમ લાગે ત્યાં સુધી  દ્રપ્તિષ્ટ પયા³ય ઉપર છે.  અને

પયા³ય પયા³યથી થાય છે, મારાથી નહી.ં .. (બારણુ ખખડે છે. મુમુકુ્ષ ઊભા

થાઈ છે..) કેમ? 

મુમુકુ્ષ:- મારા ઘરેથી છે. મારા ઘેરથી છે.

ઉત્તર:-  ઘરેથી છે.  હવે આજ ેઆવા દયો પછી મનાઈ.  શું?  ખોલો,

ખોલો. 

મુમુકુ્ષ:- કાં માર ેજવું જોઈએ.

ઉત્તર:-  નહી.ં  ખોલો,  કઈં  વાંધો  નહી,ં  આવવા  દયો.  દશ પછી

આવવાની મનાઇ છે. હવે આજ ેછૂટ છે. બંધ કરી દયો. 

મુમુકુ્ષ:- હજી આવે છે.

ઉત્તર:- આવે એટલે લઈ આવો. બસ. આહાહા!

અનંતકા½થી આ આÍાને આÍાએ, સ્વયંમેવ પોતાથી, બીજાના

ઉપદશેથી નહી.ં  ગૃપ્તિહત પ્તિમથ્યાત્વ જુદંુ,  જન્મે ત્યાર ે અન્યમપ્તિત થાય એનું

નામ  ગૃપ્તિહત  પ્તિમથ્યાત્વ.  અને  અગૃપ્તિહત  પ્તિમથ્યાત્વ  એટલે  અનાપ્તિદકા½થી

આÍા, સ્વભાવથી અકારક-અવેદક-જ્ઞાતા, જાણનાર, જાણનાર, જાણનાર,

જાણનાર,  જાણનાર,  અનાપ્તિદ  અનંત  જાણનાર છે.  અનાપ્તિદ  અનંત એનો

સ્વભાવ  જ  જાણવું,  જાણવું,  જાણવું  છે.  જાણનાર,  જાણનાર,  અકતા³-

અભોક્તા એવા આÍાને,  પોતે  પોતાની મે½ે,  ઉપદેશ પ્તિવના,  પ્તિનગોદના
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જીવને ઉપદેશ નથી મળ્યો કે તંુ અકતા³ છો ને કતા³  નથી.  છતાં  પણ એ

કતા³બુપ્તિદ્ધ રાખે છે અનંતકા½થી. 

પ્તિનગોદમાંથી હજી નીકળ્યા નથી જીવો કેટલાક. થોડાક નીકળ્યા છે.

સમજ્યા?  પ્તિનત્ય પ્તિનગોદ  અને ઇત્તર પ્તિનગોદ.  આહાહા!  એટલે  પ્તિનગોદના

જીવને પણ સંસ્કાર અનાપ્તિદકા½ના અજ્ઞાનથી છે,  કે  હંુ  પપ્તિરણામને  અને

પરને કરંુ છંુ અને દુ:ખને હંુ ભોગવું છંુ. એને અગૃપ્તિહત પ્તિમથ્યાત્વ કહેવાય. એ

અગૃપ્તિહત પ્તિમથ્યાત્ત કેમ ટ½ે અને સમ્યગ્દશ³ન કેમ થાય એનો ઉપદેશ સવ³જ્ઞ

ભગવાનની  વાણીમાં  આવ્યો  અને  કંુદકંુદ  ભગવાને  ઝીલીને  આ શાસ્ત્રો

લખ્યા છે.  કે  પપ્તિરણામનો કતા³...  પપ્તિરણામનો કતા³  કોણ છે?  એની એને

ખબર નથી, અને હંુ કોણ છંુ એની પણ એને ખબર નથી.

પપ્તિરણામનો કતા³ કોણ છે, એની પણ એને ખબર નથી, અજાણ છે

એનાથી.  અને હંુ કોણ છંુ,  એની પણ એને ખબર નથી.  આહાહા!  કાં કહે

પપ્તિરણામને  (૧)  ઇશ્વર કર,ે  કતા³વાદી,  ઇશ્વરના કતા³વાદી.  કાં  (૨)  કમÐના

કતા³વાદી  કમ³  (પપ્તિરણામ)ન ેકર.ે  કમ³ કર ેછે પયા³યને  સુખી દુ:ખી.  અને કાં

(૩)  જીવ કરે છે. એ ત્રણમાંથી,  ત્રણે ખોટા,   ત્રણમાંથી  કોઇ સાચો નથી.

ઇશ્વરના કતા³વાદી ખોટો, કમ³ના કતા³વાદી ખોટો અને જીવ કર ેછે એ પણ

ખોટો છે. 

પપ્તિરણામ એના  ર્ષટ્કારકથી  સ્વયં  થાય  છે.  એ સત્  અહેતૂક  છે.

પયા³ય,  પયા³યને કર ેઅને પયા³યને દ્રવ્ય પણ કર ેએમ એક સત્તના બે કતા³

હોઇ  શકે  નહી.ં  થોડીક  બુપ્તિદ્ધ ચલાવવી  પડશે  અને  પોતાની  માન્યતાને

થોડીક  પ્તિડપોઝીટ  રાખવી  પડશે,  સત્ય  વાત  સાંભ½વા  માટે.  અસત્ય

સાંભળ્યંુ  બહુ  અને  સંભ½ાવનારા  ઢગલાબંધ  છે.  જ્યાં  જુઓ  ત્યાં  આ

ઉપદેશ છે. કરો, આ કરો, આ કરો, આ કરો, આ કરો, આ કરો, પ્તિક્રયા કરો,

બસ! થઈ રહ્ય ુ!ં  આહાહા! આÍા રાગને કર ેછે, રાગને ન કર ેતો સ્વચ્છંદી
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થઇ જશે - આવા ઉપદેશ દેનારા છે. 

આÍા રાગને પૂવÁ  પણ કયÐ નથી અત્યારે પણ કરતો નથી અને

ભપ્તિવષ્યમાં પણ કરશે નહી.ં પયા³ય, પયા³યને કર ેછે. માને છે કે હંુ કરંુ છંુ, એ

એનું અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન હોવા છતાં એ પયા³યનો કતા³ નથી, કતા³ પ્રપ્તિતભાસે

છે,  કતા³  બની  શકતો  નથી.  શું  કહ્ય ુ?ં  નપ્તિવનભાઇ!  ભગવાન  જે આÍા

પ્તિનપ્તિષ્ક્રય અકારક છે,  એ રાગ થાય, અને રાગ ઉપર દૃપ્તિષ્ટ રાખી,  અને એમ

બકે-બોલે કે આ રાગને હંુ કરંુ છંુ, તો પણ એ રાગને કરી શકતો નથી. કતા³

છંુ એમ પ્રપ્તિતભાસે છે, એ એનો પ્રપ્તિતભાસ છે, અજ્ઞાન છે. 

રાગની ઉત્પપ્તિત્ત પ્તિમથ્યાત્વનું કારણ નથી. પણ રાગને હંુ કરંુ છંુ એવી

જનેી બુપ્તિદ્ધ થાય છે એ પ્તિમથ્યાદૃપ્તિષ્ટ બની જાય છે.  આહાહા!  રાગ થાય છે

સ્વયં અને માને કે હંુ કરંુ છંુ એણે સ્વભાવનું ખનૂ કયુ×, પ્તિહંસા કરી. આહાહા!

પ્તિમથ્યાત્વના પપ્તિરણામ, એને પરમાÍા પ્તિહંસા કહે છે.  એટલે પયા³યનો કતા³

પયા³ય છે,  સત્ છે,  અહેતૂક છે,  પ્તિનરપેક્ષ છે પયા³ય.  સત્ હોય એ પ્તિનરપેક્ષ

હોય, એને કોઇની અપેક્ષા ન હોય. આÍાથી પપ્તિરણામ થતા નથી, કમ³થી

થતા નથી અને  કોઇ ઇશ્વર એનો કતા³  નથી.  પયા³ય પયા³યથી સ્વયંમેવ

એના ર્ષટ્કારકથી  એના સ્વઅવસર,ે  એની જન્મક્ષણ છે  ત્યાર ે જ  થાય.

પયા³યનો કા½ ફરે નહી ં અને એનો ભાવ પણ ફરે નહી.ં  જ ે ભાવે  પયા³ય

ઉત્પન્ન થવાની હોય એ જ ભાવે ઉત્પન્ન થાય.  એ જ સમયે ઉત્પન્ન થાય.

સમય ફર ેનહી ંઅને ભાવ પણ એનો ફર ેનહી.ં

અને  જ ે  એનો  રાગાપ્તિદ  પપ્તિરણામ  થાય,  એ  રાગાપ્તિદ  ઉયદભાવ

પયા³યમાં તન્મય થાય પણ જીવમાં તન્મય થઇ શકે નહી.ં એ એક સત્તમાં બે

ભાવોનું તન્મયપણું નથી. ખ્યાલ રાખજો જરાક, સૂક્ષ્મ વાત તો કહી છે, કે

માર ેસૂક્ષ્મ જ કહેવું છે. સમજી ગયા? જટેલું સમજાય એટલું સમજવું બીજો

ઉપાય નથી. 
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કે એક પયા³યમાં જમે ઉદયભાવ તન્મય છે એમાં પાપ્તિરણાપ્તિમકભાવ

તન્મય થઇ  શકતો  નથી.  અને  પાપ્તિરણાપ્તિમકભાવ જીવતત્ત્વમાં  તન્મય છે

એમાં  ઉદયભાવ  તન્મય  થઇ  શકતો  નથી.  ત્રણ  કા½માં  અશક્ય  છે.

આહાહા!  માટે  દ્રવ્યમાં  પયા³યની  નાપ્તિસ્ત  છે  એમ  જાણીને  પયા³યની

કતા³બુપ્તિદ્ધ  છોડી,  આહાહા!  કતા³નો  અપ્તિભપ્રાય  છોડી,  પ્તિક્રયા  થયા  કરશે.

પ્તિક્રયા  થયા  કરશે  પણ કતા³નો  અપ્તિભપ્રાય છોડી,  લક્ષ છોડી  અને  હંુ  તો

જાણનાર છંુ,  આહાહા!  હંુ  કરનાર નથી.  એમ જાણી,  એવો પ્તિનણ³ય કરી,

પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેનો પ્તિનણ³ય કરી. 

પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ એટલે સમજાણું?  આ હંુ અકતા³  છંુ  અને કતા³  નથી.

એનું નામ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે. નયમાં પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે હોય, પ્રમાણમાં પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે

ના હોય.  કેટલાક જીવ તો પ્રમાણમાં  અટકી ગયા,  પછી પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેમાં

આવતા જ નથી. આહાહા! પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે પ્તિવના પ્તિનણ³ય થઇ શકતો જ નથી.

અને યથાથ³  પ્તિનણ³ય પ્તિવના અનુભૂપ્તિત  આવી શકતી નથી.  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધથી

પ્તિનણ³ય થાય છે. પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેથી અનુભવ થતો નથી. 

ફરીથી શું કહ્ય ું? હંુ અકતા³ છંુ અને કતા³ નથી. એવો જ ેપ્તિવકલ્પ ઊઠે

છે, એવો જ ેપ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેનો પ્તિવકલ્પ છે આહાહા! ત્યાં સુધી હજી અજ્ઞાન છે,

ત્યાં સુધી અનુભવ નથી. પણ એ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેના પ્તિવકલ્પ જ્યાં ઊભા થાય

છે,  વ્યવહારનો પ્તિનર્ષેધ કર ેછે અને પ્તિનશ્ચયની તરફ એ ઢ½ે છે ત્યાર ેએનો

પ્તિમથ્યાત્વ જ ેભાવ, અનાપ્તિદકા½નો હતો, અનુભાગ-રસ એ ગ½વા માંડે છે,

ઘટે છે પ્તિમથ્યાત્વ.  પ્તિમથ્યાત્વ ઘટતાં  ઘટતાં,  ગ½તાં  ગ½તાં.  ઘટતાં  ઘટતાં

અને ગ½તાં ગ½તાં, જાય છે નહી.ં રહેશે થોડો ટાઇમ પણ એ એવી ગલન

પ્તિસ્થપ્તિત  આવે  છે  એની  ભેદજ્ઞાનની,  સપ્તિવકલ્પ  ભેદજ્ઞાનનો  વ્યવહાર.

આહાહા!  એનાથી એવી પ્તિસ્થપ્તિત જીવની આવી જાય છે કે યથાથ³ પ્તિનણ³ય

થઇ જાય છે.  એ  યથાથ³ પ્તિનણ³ય ક્યાર ે થાય છે?  કે જ્યારે પ્તિમથ્યાત્વ બહુ
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ગ½ી  જાય,  ટ½વાની  અણી  ઉપર  આવી  જાય  છે,  ટળ્યો  નથી  હજી.

ટ½વાની  અણી  ઉપર  આવે  છે  ત્યાર ે  યથાથ³ પ્તિનણ³ય  જીવને  થાય  છે.

પ્તિમથ્યાત્વ  અવસ્થામાં,  જવેો  આÍાનો  અનુભવ  એને  થવાનો  છે

સમ્યગ્દશ³નના  કા½માં  એવો  જ  જ્ઞાયક  ભગવાન  આÍા  એને  પરોક્ષ

અનુભવમાં  આવી  જાય  છે.  પછી  અલ્પકા½માં  જ  એ  પ્તિવકલ્પ  તૂટીને

અનુભવ સાક્ષાત્ થાય છે.  માટે પયા³યનો કતા³ પયા³ય જ છે,  આÍા નથી,

કમ³ નથી અને ઇશ્વર પણ નથી. આહાહા! એક સત્તના બે કતા³ ન હોય. એક

સત્તના બે ભોક્તા પણ ન હોય. શું કહ્ય ું? 

મુમુકુ્ષ :- બરાબર

ઉત્તર  :-  બરાબર જીજે્ઞશ?  પયા³યમાં  રાગ થાય,  એમાં  દુ:ખ થાય.

દુ:ખ તો આવે, (રાગની) પયા³યનું ફ½ તો દુ:ખ છે જ. હવે એ દુ:ખને જીવ

ભોગવે કે પયા³ય ભોગવે? 

મુમુકુ્ષ :- પયા³ય ભોગવે. 

ઉત્તર :- પયા³ય ભોગવે. બસ! જીવ ભોગવે નહી.ં આહાહા! પછી તો

હજી આગ½ છે.  આ તો પહેલો પાઠ છે.  પછી તો જીવ એને જાણશે પણ

નહી.ં હમણાં થોડીકવારમાં એ આવશે વખત. ઝાઝો વખત ન લાગે. સમજી

ગયા? સમ્યગ્દશ³ન થવા માટે ઝાઝો વખત ન લાગે. જો યથાથ³ એને લાઇન

(line) હાથમાં આવી જાય તો.  બાકી તો ગોથા ખાઇ ખાઇને અનંતકા½

જાય.  જો હાથમાં લાઇન ન આવે એને તો ક્યાંથી કામ થાય?  આહાહા!

માટે પયા³યમાં જ ેરાગ થાય છે એનો કતા³ પયા³ય છે અને એમાં જ ેદુ:ખ થયંુ

એનું ફ½, એનો ભોક્તા પયા³ય છે. 

ભગવાન!  પ્તિનપ્તિષ્ક્રય  પરમાÍા  આહાહા!  દુ:ખને  ભોગવે  એવો

આÍાનો સ્વભાવ નથી, છતાં હંુ દુ:ખને ભોગવું છંુ એમ માને તે પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ

થાય છે.  દુ:ખને  ભોગવી  તો  શકતો  નથી.  દુ:ખને  ભોગવું  છંુ  એવો  એને
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પ્રપ્તિતભાસ થાય છે. શું કહ્ય ુ?ં દુ:ખને ભોગવતો હોય અને હંુ દુ:ખને ભોગવું છંુ

એમ જો માનતો હોય તો  તો  સમ્યગ્દ્રપ્તિષ્ટ કહેવાય.  શું  કહ્ય ું  સમજાય છે?

સુમનભાઇ!  આહાહા!  ઊંચા  પ્રકારનો  માલ  છે  આ  તો.  વ્યવહારના

પક્ષવા½ાને કઠણ પડે બહુ. આહાહા! એવો પક્ષ છે અનાપ્તિદકા½નો, છૂટવો

મુશ્કેલ.  દુ:ખને આÍા ભોગવે  છે  એ ઉપચારનું  કથન છે.  દુ:ખને પયા³ય

ભોગવે છે એ અનુપચાર, પ્તિનશ્ચયનું કથન છે. પયા³ય દુ:ખને ભોગવે છે. જ ેકરે

તે ભોગવે ને? જ ેકર ેતે ભોગવે, એક પ્તિસદ્ધાંત. હેં? જો આÍા રાગને કરતો

હોય તો તો રાગને, દુ:ખને, આÍા ભોગવે. એ તો વાસ્તપ્તિવક છે પણ આÍા

તો રાગનો ઉત્પાદક નથી. ઉત્પન્ન કરતો નથી. આહાહા! કેમકે પ્તિનપ્તિષ્ક્રય છે

પરમાÍા. કોઇ ગુણ એવા નથી, ગુરુદેવે કહ્ય ું,  કે રાગને ઉત્પન્ન કર.ે રાગનો

કતા³  નથી કેમકે  ગુણ કોઇ એવો નથી.  એ ગુરુદેવને  માનતા નથી!  આ

જીવો. આહાહા! 

કોઇ એવી ગુણ-શપ્તિક્ત નથી આÍામાં,  કે  એ  રાગને  ઉત્પન્ન  કર ે

અને  કોઇ  એવી  શપ્તિક્ત નથી  કે  દુ:ખને  ભોગવે.  હા  પપ્તિરણામ કરે અને

પપ્તિરણામ ભોવગે. બસ, એની કતા³ અને ભોક્તાની મયા³દા ઉદય (ઔદપ્તિયક)

ભાવ સુધી છે.  અને  ઉદય ભાવ જ્યાં છે ત્યાં કતા³ ભોક્તા છે.  ઉદય ભાવ

સમજ્યા ન?ે  ચાર  પ્રકારના  ભાવો  છે  -  ઉદય,  ઉમપશમ,  ક્ષય(ક્ષાપ્તિયક),

ક્ષયોપશમ. તો ઉદય ભાવનું અપ્તિસ્તત્ત્વ જીવમાં નથી, પયા³યમાં છે. એ પણ

થોડો ટાઇમ. અનાપ્તિદ અનંત ન હોય. એક સમય પૂરતંુ. 

મુમુકુ્ષ :- બાકીના ત્રણ ભાવનું? 

ઉત્તર  :-  બાકીના  ત્રણ ભાવનું  પયા³યમાં  અપ્તિસ્તત્ત્વ છે.  ઉપશમનું

અપ્તિસ્તત્ત્વ પયા³યમાં,  ક્ષાપ્તિયકનું  અપ્તિસ્તત્ત્વ પયા³યમાં.  ક્ષાપ્તિયકભાવ પયા³યથી

તન્મય છે.  ક્ષાપ્તિયક ભાવ કેવ½જ્ઞાનની પયા³યથી તન્મય છે,  પણ ક્ષાપ્તિયક

ભાવ ભગવાન આÍાથી અતન્મય છે.  તન્મય છે  જ  નહી.ં  કેમકે બે ભાવ
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એકમાં તન્મય ન હોય. 

ન્યાય સમજાય છે?  પાપ્તિરણાપ્તિમક ભાવથી  આÍા  જો  તન્મય છે,

પરમપાપ્તિરણાપ્તિમક ભાવથી.  પાંચ  ભાવ છે  કે  નહી?ં  તો  એક ભાવથી જો

તન્મય છે,  તો  એમાં  બીજો ભાવ આવી  અને  તન્મય થઇ જાય,  તો  તો

આÍાનો નાશ થઇ જાય. આહાહા!  આ એક બુપ્તિદ્ધગમ્ય વાત છે.  લોજીક

અને ન્યાયથી છે વાત પણ વ્યવહારનો પક્ષ એવો  (દૃઢ)  થઇ ગયો છે  (કે

સત્ય  નથી  સમજાતંુ).  અનન્ય,  જીવને  રાગથી અનન્ય,  અનન્ય,  અનન્ય,

અનન્ય માન્યા કર ેછે. છે અન્ય અને માને અનન્ય. આહાહા! 

આ બધી વાત શાસ્ત્રમાં છે હંુ કહંુ છંુ હોં!  કે પયા³યમાં જ ઉપશમ

ભાવની તન્મયતા. ક્ષાપ્તિયક ભાવની તન્મયતા પણ પયા³યમાં, દ્રવ્યમાં તન્મય

થાય જ નહી.ં  એ તન્મય ક્યાર ે થાય?  કે  જો  પાપ્તિરણાપ્તિમક ભાવને  કાઢી

નાખો આમાંથી,  તો તો તન્મય થાય પણ એ તો નીક½ે જ નહી.ં (નીક½ે)

તો તો જીવનો નાશ થાય. જીવના ભાવનો નાશ થાય તો ભાવવાનનો પણ

નાશ થાય.  જીવનો ભાવ પરમપાપ્તિરણાપ્તિમક છે.  આહાહા!  નિનનિષ્ક્રય શુદ્ધ

પાનિરણામક: આ જીવનું લક્ષણ છે. આહાહા! રાગાપ્તિદક જીવનું લક્ષણ નથી,

પયા³યનું લક્ષણ છે. ક્ષાપ્તિયક ભાવ જીવનું લક્ષણ નથી, પયા³યનું લક્ષણ (છે),

જીવનું લક્ષણ નથી. 

મુમુકુ્ષ:- સુખ નામ ગુણ છે કે નહી?ં 

ઉત્તર:- પ્તિત્રકા½ી ગુણ એ લક્ષણ છે, સુખની પયા³ય એનંુ લક્ષણ નથી.

મુમુકુ્ષ:- સુખ કોણ ભોગવે?

ઉત્તર:- દુ:ખ પયા³ય ભોગવે. સખુ પયા³ય ભોગવે. કેવ½ી ભગવાનની

પયા³ય  પ્રગટ થાયછે  ને  એ આનંદને  ભોગવે  છે.  એનો ભગવાન આÍા

(આનંદને)  ભોગવતો  નથી.  જો  એ આનંદને  ભોગવતો  હોય તો  દુ:ખનો

ભોગવનારો એ પ્તિસદ્ધ થઇ જશે. તો જીવ તત્ત્વનો નાશ થાશે.  જીવતત્ત્વની
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પ્તિસપ્તિદ્ધ જ નહી ંરહે. 

તો સુખ કોણ ભોગવે  છે?  આટલી આટલી  શુકલ ધ્યાનની શ્રેણી

માંડી,  પરમાÍા  થયા,  તો સખુ માટે જ કયુ× ને એમણ?ે  આહાહા!  તો  એ

સુખ કોણ ભોગવે છે? જીવ ભોગવે છે એ ભ્રાંપ્તિત છે. ઉપચારથી જ્યાર ેપયા³ય

પયા³યને-સુખને-આનંદને ભોગવે છે, ‘પ્તિનત્ય આનંદ ભોજી’ આવે છે ને? એ

પયા³ય ભોગવે છે આનંદને.  ઉપચારથી આÍા એને ભોગવે છે.  મુપ્તિનરાજ

આનંદને  ભોગવે છે.  અમારા કેવ½ી પરમાÍા,  અપ્તિરહંત અને પ્તિસદ્ધ, પ્તિનત્ય

આનંદને ભોગવે છે. એ ઉપચારના કથન છે. ભોગવે છે પયા³ય અને બાજુમાં

ભગવાન આÍાનું અપ્તિસ્તત્ત્વ છે, (તેથી) ઉપચારથી આÍા એને ભોગવે છે.

આÍા ભોક્તા-બોક્તા છે નહી,ં અભોક્તા છે. આહાહા! 

ભોગવતો  કેમ  નથી  એ?  હવે  એનું  કારણ.  કે  અમારા  પરમાÍા

આનંદને કેમ ભોગવતા નથી? કે तÎूपो न भवनित, તે રૂપે પાપ્તિરણાપ્તિમક ભાવ

થતો  નથી.  માટે  ભોક્તા  નથી.  છતાં  ભોક્તાનો  ઉપચાર  છે, ભોક્તાનો

ઉપચાર છે, વ્યવહાર છે. ઉપચાર કહો કે વ્યવહાર, એ અસત્યાથ³ કથન છે.

શ્રદ્ધા  માટે  એ  કથન  અસત્યાથ³  છે.  જાણવા  માટે  સત્યાથ³  કથનચીત.

આહાહા! આવી વસ્તુ છે. ઝીણું તો છે!

મુમુકુ્ષ :- દુ:ખ નામનો ગુણ નથી માટે તો નથી ભોગવતો. 

ઉત્તર :- હા.

મુમુકુ્ષ :- (પણ) સુખનો તો ગુણ છે. 

ઉત્તર :- સખુનો ગુણ છે પ્તિત્રકા½ી, એ પ્તિત્રકા½ી ગુણ છે એ સપ્તિક્રય છે

કે પ્તિનપ્તિષ્ક્રય?

મુમુકુ્ષ :- પ્તિનપ્તિષ્ક્રય. 

ઉત્તર  :-  પ્તિનપ્તિષ્ક્રય તો સખુને  કેમ ભોગવે?  અને  પયા³ય સપ્તિક્રય છે.

પયા³ય જરૂર સુખને ભોગવે. જરૂર ભોગવે. સમજી ગયા? એ પ્તિનશ્ચયનું કથન
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છે. આÍા એને ભોગવે છે, એ વ્યવહારનું કથન છે. અને વ્યવહાર સઘ½ોય

અભૂતાથ³ જાણજ.ે આહાહા! 

કહ્ય ું  તંુ  કે સૂક્ષ્મ વાત કરવી છે. આહાહા!  માટે  દ્રવ્યમાં  પયા³યની

નાપ્તિસ્ત છે. એવું અપ્તિસ્ત-નાપ્તિસ્ત અનેકાંત છે. અથવા પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે Åારા, નય

Åારા પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે છે અને જ્ઞાન Åારા આÍાનો અનુભવ થાય છે. નયમાં

પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે હોય.  પ્રમાણમાં પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ ન હોય.  પ્રમાણમાં જ ેઅટકેલો

છે  અને  નયમાં  આવ્યો  નથી  એ  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધમાં  આવતો  નથી  એટલે

પ્તિમથ્યાત્વ ગ½તંુ  પણ નથી.  પ્રમાણના પક્ષવા½ાને  પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે નહી.ં

અને નયના જ્ઞાનવા½ાને પણ પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે નહી.ં બે નયના જ્ઞાનવા½ાને

પણ પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે નહી.ં ટ½ે તો નહી ંપણ ગ½ે પણ નહી. (અજ્ઞાની કહે

છે) ભગવાને બે નય કહી છે. અમે બે નયના જ્ઞાતા છીએ. આહાહા! એમાં

પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે નહી.ં ટ½ે તો નહી ંજ, ગ½ે (પણ) નહી,ં કેમકે પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ

નથી કરતો એ. આમ પણ છે અને આમ પણ છે. 

આમ છે અને આમ નથી!  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેમાં,  આમ છે  અને આમ

નથી.  આÍા શુદ્ધ છે,  અશદુ્ધ નથી.  આÍા વીતરાગની પ્રપ્તિતમા છે અને

રાગી નથી.  આÍા અકતા³ છે અને કતા³ નથી.  અભોક્તા છે  અને ભોક્તા

નથી.  એમ નય Åારા પ્તિનશ્ચયનયથી અકતા³ છે અને વ્યવહારનયે કતા³ કહ્ય ું

એનો પ્તિનર્ષેધ કરવો જોઇએ કે હંુ કતા³ નથી.  એમ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધના નયોના

પ્તિવકલ્પમાં આવતાં પ્તિમથ્યાત્વ એને ગ½ે છે, ટ½તંુ નથી. પછી જ્યાર ેયથાથ³

પ્તિનણ³યનો કા½ આવે ત્યાર ેપ્તિમથ્યાત્વ એવું ગ½ે છે કે ટ½ી જાય એવું ગ½ે.

ગ½વાના બે પ્રકાર,  ગ½ે અને પછી વધી પણ જાય  અને  ગ½ે અને ટ½ી

પણ  જાય.  શું  કહ્ય ું  જીજે્ઞશ  સમજાણું?  ગુરુના  યોગમાં  આવ્યો  હોય,

પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે અને પછી ક્યાંક બીજો ભટકાઇ જાય કોક (પ્તિમથ્યાદ્રપ્તિષ્ટ) તો

પાછંુ પ્તિમથ્યાત્વ વધી જાય. એવો એક ગ½ે અને વધે એવો એક જીવ હોય
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અને ગ½ે અને ટ½ી જાય એવો એક જીવ હોય. ગ½ે પછી વધે નહી,ં  ટ½ે.

આહાહા!

એવી  વસ્તુ  છે!  આ વાદપ્તિવવાદે  પાર  આવે  એમ નથી, હેં?  અને

(પ્રવચન રત્નાકરના) અપ્તિગયાર ભાગ બહાર પડી ગયા છે. બધું એમાં ભરલેું

છે.  પણ ટાઇમ કાઢીને  સ્વાધ્યાય કરવો જોઇએ.  ગુરુદેવની ટેપ છે,  નવ

હજાર તો ટેપો છે. આહાહા! અને પરસ્પર સમપ્તિવચારના જીવોની સાથે તત્ત્વ

પ્તિનણ³ય માટે ચચા³ કરવી જોઇએ.  અને એમ લાગે કે પ્તિવચાર ભેદ છે પછી

એમની સાથે બેસવું  ન જોઈએ. પ્તિવચાર ભેદ હોય ને તો જય પ્તિજનેન્દ્ર કહેવું

બસ! પણ પ્તિવચાર ભેદ હોય એની સાથે પછી મજા નહી.ં સમજી ગયા? રાગ-

Åરે્ષ થાય,  કારણ વગરના, એટલે અપ્તિલ	 રહેવું. પ્તિવચાર ભેદ ન હોય અને

ગુરુની લાઇન એને હોય એમ લાગે તો જરૂર પરસ્પર ચચા³ કરવી. આહાહા!

એટલે પયા³યનો કતા³ પયા³ય છે,  દ્રવ્ય નથી. એક સત્તના બે કતા³ ન

હોય. એક સત્તના બે ભોક્તા ન હોય. સુખની પયા³ય એક છે, એ પયા³ય પણ

ભોગવે અને દ્રવ્ય પણ ભોગવે એમ એક સત્તના બે ભોક્તા ન હોય. બે સત્ત

અલગ અલગ છે. સમજી ગયા? એક સત્તમાં બીજા સત્તની નાપ્તિસ્ત છે ત્યાર ે

એકની  અપ્તિસ્ત.  સ્વરૂપે  સત્તા  અને  પરરૂપે  અસત્તા.  બે  ભાવ  વડે  એક

પદાથ³ની  પ્તિસપ્તિદ્ધ થાય  છે.  આહાહા!  એકમાં  બીજાની  નાપ્તિસ્ત  છે.  એટલે

પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેમાં આવતાં એને પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે છે અને એને યથાથ³ પ્તિનણ³ય

પણ આવે છે. યથાથ³ પ્તિનણ³ય આવ્યા પછી, એને કાં અંત:મુહૂત³માં  અન ેકાં

થોડા ટાઇમમાં અવશ્ય સમ્યગ્દશ³ન થાય છે. અને (યથાથ³ પ્તિનણ³ય વા½ાને)

ઉપચારથી,  નૈગમ  નયે, સમ્યગ્દશ³ન  થઇ  ગયંુ,  એમ  પણ  સંતો  કહે  છે.

પોતાને  પણ ખબર પડે અને બીજા સંતોને પણ (ખબર પડે),  આ પ્રમાણે

શાસ્ત્રમાં લખ્યંુ છે. 

મુમુકુ્ષ :- ગળ્યા પછી ટ½વાનું. 
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ઉત્તર  :-  ગળ્યા પછી ટ½વાનું  એમ કે  નય Åારા નક્કી  કયુ×  કે  હંુ

અકતા³ છંુ, નય Åારા નક્કી કયુ× કે અભોક્તા છંુ, નય Åારા એમ નક્કી કયુ× કે

હંુ  જ્ઞાયક છંુ,  એવો જે પ્તિવકલ્પ ઊઠતો  હતો. અર!ે  હંુ  તો  સ્વભાવથી જ

જ્ઞાયક છંુ,  હંુ  તો  સ્વભાવથી  જ જ્ઞાયક છંુ.  હંુ  તો  ત્રણેકા½ સ્વભાવથી

અકારક અવેદક છંુ,  માર ેનયની જરૂર નથી.  નયનો સહારો છૂટી જાય છે

અને  સ્વભાવના  જોરે  અનુભવ  થાય  છે.  ત્યાર ે  નયાપ્તિતક્રાંત  થાય  એમ

કહેવામાં આવે છે. નયોની લક્ષ્મી ઉદય પામતી નથી. 

નયથી પ્તિનણ³ય થાય અને જ્ઞાનથી અનુભવ થાય.  નય છે એ જ્ઞાન

નથી. નય છે એ માનપ્તિસક જ્ઞાન છે, ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન છે. એ જે્ઞયનો ભેદ છે, નય

છે એ જ્ઞાનનો ભેદ નથી. નયથી પ્તિનણ³ય થાય, અનુભવ ન થાય. નયાપ્તિતક્રાંત

થાય ત્યાર ેઅનુભવ થાય. એ સ્વભાવનું જોર આવી જાય ને એને ત્યાર ેએ

પ્તિવકલ્પ, પ્તિનણ³યનો પ્તિવકલ્પ, પણ છૂટી જાય. એને દેવસેન આચાયÁ (નય ચક્ર,

પાનું ૩૧) એમ કહ્ય ું કે પ્તિનશ્ચયનયથી પ્તિનણ³ય કયÐ પછી એ પ્તિનશ્ચયનય એવી

પ્રગટ થાય છે કે આÍાનો અનુભવ કરાવી,  આનંદની પ્રાપ્તિ	 કરાવી  અને

નય ચાલી જાય છે. 

એક વાર દાખલો આપ્યો હતો કે ચક્રવતી મહારાજને મ½વા જતાં

હતા શેઠ, કોઇ મોટા નગરશેઠ, તો પટ્ટાવા½ાને કહ્ય ું કે મને બતાવ બંગલો,

એટલે પટ્ટાવા½ો  બંગલા  સુધી  આવ્યો.  પછી  દરવાજા સુધી,  ચક્રવત�ના

દરવાજા સુધી,  શેઠને લઇ આવ્યો. પછી કહે કે તમે અંદર જાવ. (શેઠ કહે)

તમે તો મારી સાથે આવો. (પટ્ટાવા½ો  કહે)  કે ના સાહેબ,  હંુ અંદર નહી ં

આવી  શકંુ,  હંુ  લાચાર  છંુ. મને  આવવાની  મનાઇ  છે,  સાહબનેી!  રાજા

સાહેબની મને  (અંદર)  આવવાની મનાઇ છે.  તમે જઇ શકો છો.  તો કહે

ભલ,ે એટલે શેઠ અંદર વયા ગયા અન ેઓલો બહાર રહી ગયો પટ્ટાવા½ો. 

એમ નય છે એ પટ્ટાવા½ો છે. અનુભવકા½માં નય અંદર જતી નથી.
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નય  છે  (તે) પ્તિવકલ્પ  છે, રાગ  છે, ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  છે, જે્ઞયનો  અંશ  છે.  એ

નયજ્ઞાન-પ્તિવકલ્પજ્ઞાન  આÍાને અનુભવવાનું  સાધન  નથી.  એ

અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનથી આÍાનો અનુભવ થાય છે.  સમજી ગયા?  એટલે  નય

ચાલી જાય છે,  અનુભવના કા½ે નય રહેતી નથી,  એવી એક પ્તિસ્થપ્તિત આવે

છે. 

એક પાઠ તો પૂરો થયો. હવે બીજી વાત કરી દઉં. આ વાત તો ફરી

ફરી કરવાની છે હજી. હંુ આ જ વાત કરવાનો છંુ. હવે બીજી વાત કરવાનું

બંધ બસ! ખલાસ! આ બે જ વાત કરીશ. આવતા રપ્તિવવાર ેબે વાત. કોઇ

પણ  રપ્તિવવારે  તમે  આવો.  ત્રીજી  વાત  હવે  મારી  પાસે  છે  નહી.ં  બસ!

ઉપપ્તિસ્થપ્તિત ખૂબ (છે), હેં? ઘણો પ્તિવસ્તાર ગુરુદેવે ેકયÐ, હવે પ્તિવસ્તારથી ઘણું

કહ્ય ુ.ં હવે અલમ્! આહાહા! 

બીજી વાત  એવી  છે  કે  આ ભગવાન  જે આÍા,  જીવતત્ત્વ  છે,

પરમાÍ તત્ત્વ અંદર પ્તિબરાજમાન છે. એને  આ  આશ્રવતત્ત્વ અને અજીવ

તત્ત્વોથી,  શરીરથી,  રાગથી પ્તિભન્ન  પાડવાનું  અસાધારણ લક્ષણ શંુ છે?  કે

જનેાથી ભેદજ્ઞાન થઇ અને શદુ્ધાÍાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય, સમ્યગ્દશ³ન

થાય, આÍદશ³ન  થાય  એવું  અસાધારણ  લક્ષણ  શું  છે?  જ્યાં  સુધી

અસાધારણ  લક્ષણને  જીવ  જાણશે  નહી ં  ત્યાં સુધી  એને  એ  જ્ઞાનમાં

આÍાનો અનુભવ નહી ં થાય.  એટલે  પહેલા અસાધારણ લક્ષણની વાત

કરંુ. 

કે  આ  આÍા  છે  જીવતત્ત્વ,  એનો  ઉપયોગ  લક્ષણ  છે.  એ

અસાધારણ લક્ષણ નથી. એ સાધારણ લક્ષણ છે.  સાધારણ લક્ષણ કોને

કહેવાય?  કે પ્તિનદગોમાં  પણ હોય અને પ્તિસદ્ધમાં પણ હોય. બધામાં વ્યાપે,

કોઇમાં લક્ષણ ન હોય એવું  નહી.ં  સવ³માં  અને સવ³ અવસ્થામાં  હોય.  એ

સામાન્ય  લક્ષણ  છે  જીવનું,  બધામાં  હોય.  એ  ઉપયોગ  સમ્યક્જ્ઞાન  કે
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પ્તિમથ્યાજ્ઞાન નહી.ં  મપ્તિતજ્ઞાન,  શ્રુતજ્ઞાન કે કેવ½જ્ઞાન નહી.ં  ઉપયોગ લક્ષણ

છે,  બસ!  સામાન્ય લક્ષણ,  પ્તિવપ્તિવક્ષાનો અભાવ તેને  સામાન્ય કહેવાય.  એ

આÍાનું અસાધારણ લક્ષણ (સ્વપ્રકાશક) ઉપયોગ છે. એ ઉપયોગમાં જો

આવ્યો તો રાગથી ખસી ગયો. રાગ જીવનું લક્ષણ નથી. રાગ કર ેઅને દુ:ખ

ભોગવે એ જીવનું લક્ષણ જ નથી. 

જાણવાની પ્તિક્રયા થાય છે,  કરતો નથી.  જાણવાની પ્તિક્રયા થાય છે

એમ લેવુ.ં  સમજી ગયા? સમયે સમયે ઉપયોગ પ્રગટ થાય છે, એ સામાન્ય

લક્ષણ  છે.  હવે  જ ે  સામાન્ય  લક્ષણ,  ઉપયોગ,  છે  એ  સ્વપરપ્રકાશક

લક્ષણવા½ું  છે. એ  પણ સાધારણ લક્ષણ છે,  અસાધારણ લક્ષણ નથી.

સામાન્ય લક્ષણ, સાધારણ (લક્ષણ) કહો કે સામાન્ય (લક્ષણ) કહો, એનાથી

સાધ્યની  પ્તિસપ્તિદ્ધ  નથી.  ઉપયોગ  લક્ષણથી  સાધ્યની  પ્તિસપ્તિદ્ધ  નથી,  અને

ઉપયોગનું  લક્ષણ સ્વપરપ્રકાશક,  એ સાધારણ લક્ષણ છે.  પ્તિનગોદમાં  પણ

સ્વપરપ્રકાશક લક્ષણ છે. કેવ½ીમાં  પણ સ્વપરપ્રકાશક છે. એ સામાન્ય

લક્ષણ  (છે).  પણ આ આÍાને રાગથી જુદંુ  પાડવાનું  અસાધારણ લક્ષણ

જોઇએ કે જથેી આÍાનો અનુભવ થાય, થાય ને થાય જ. 

જમે ઓલંુ દ્રવ્ય  અને પયા³યમાં  પ્રમાણમાંથી  પયા³યની નાપ્તિસ્ત છે

અને દ્રવ્યની અપ્તિસ્ત છે, એમ આ સ્વપરપ્રકાશક લક્ષણમાંથી સ્વ જણાય છે

એને પર જણાતંુ નથી. એમાં પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ છે.  એ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધેમા આવ્યો

એને પ્તિમથ્યાત્વ ગ½ે.  સ્વપરપ્રકાશકના પક્ષવા½ાને પ્તિમથ્યાત્વ ગ½તંુ પણ

નથી અને ટ½તંુ પણ નથી. 

મુમુકુ્ષ :- અપૂવ³ વાત!

ઉત્તર :- આÍા છે ને બધા. હેં! કોક કોકને તો સ્ટ્ર ાયક (strike) થાય

કે નપ્તિહ અંદર? કે ન થાય? હેં! વાણી આવે છે તો ઝીલનારા તો હોય ને? હેં?

જીવનું  લક્ષણ  ઉપયોગ  અને  ઉપયોગનું  લક્ષણ  સ્વપરપ્રકાશક. એ  બેય
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લક્ષણ સાધારણ છે, અસાધારણ લક્ષણ નથી.  એના Åારા રાગથી આÍા

જુદો પડી શકતો નથી. આ જીજે્ઞશ ના પાડે છે, ચોખ્ખી. આÍા છે ને? હેં?

આઠ વર્ષ³નો બા½ક પણ સમ્યક્ પામીને આહાહા!  નાની મોરપીછંી  અને

કમંડ½ લઇને ચાલતો હોય આઠ વર્ષ³નો બા½ક, આમ જાણે પ્તિસદ્ધ ચાલ્યા

આવે નગ્ન મુપ્તિન. હેં?  આનંદમાં  ઝૂલતા.  અને  એ ભવમાં તો શ્રેણી માંડીને

આઠ વર્ષ³ની ઉંમર!ે  અને  કેવ½જ્ઞાન પ્રગટ કર.ે  આહાહા!  એ વાતા³  કેવી

હોય? અસાધારણ હોય. 

એણે  સ્વભાવની  વાત  સાંભ½ી  નથી  રૂપ્તિચપૂવ³ક. કામ  ભોગ

બંધનની કથા સાંભ½ી છે. કરવું  ને  ભોગવવું,  કરવું  ને  ભોગવવું,  એ વાત

સાંભ½ી છે. પણ આÍા અકારક અને અવેદક છે એ વાત એણે રૂપ્તિચપૂવ³ક

સાંભ½ી નથી. માટે આÍાનું લક્ષણ ઉપયોગ, એ લક્ષણથી પણ સાધ્યની

પ્તિસપ્તિદ્ધ નથી.  અને  ઉપયોગનું  લક્ષણ સ્વપરપ્રકાશક એમાં  પણ સાધ્યની

પ્તિસપ્તિદ્ધ નથી. 

ત્યાર ે  હવે સાધ્યની પ્તિસપ્તિદ્ધ કેવી  રીતે  થાય?  ઉપયોગ લક્ષણ  પણ

બરાબર છે,  રાખ્યુ.  સ્વપરપ્રકાશક લક્ષણ પણ બરાબર છે,  રાખ્યંુ. પણ

ઉપયોગમાંથી શદુ્ધોપયોગય કેમ થાય? કે સ્વપ્રકાશક છંુ  અને પરપ્રકાશક

નથી.  જ્ઞાયક જણાય છે  અને રાગ જણાતો નથી.  એમ સ્વપરપ્રકાશકના

પ્રમાણમાંથી,  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે,  નય  Åારા, એ કરવા માંડે  છે જીવ.  આહાહા!

જાણનાર જણાય છે,  મને રાગાપ્તિદ જણાતા નથી.  મને પરપદાથ³  જણાતા

નથી.  એ પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધ,  સ્વપરપ્રકાશકમાંથી  જ  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષધે કાઢવી.  સ્વ

જણાય છે અને પર જણાતંુ નથી. એમ જો એ કરવા માંડે આહાહા! તો એને

પરને જાણવાનો જ ેપક્ષ છે, અને એ પક્ષથી ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન પ્રગટ થતંુ હતંુ, એ

ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન  રોકાઇ  જાય  છે  એને. અને  એક  નવું  જાત્યાંતર જ્ઞાન,

અસાધારણ લક્ષણ, અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન (પ્રગટ થાય છે). જ ેઉપયોગ લક્ષણ હતંુ
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એ અતીપ્તિન્દ્રય નહોતંુ.  પણ ઉપયોગ અને  સ્વપરપ્રકાશક,  એ ઉપયોગમાં

એમ  આવે  છે  કે  મને  તો  જ્ઞાયક  જણાય  છે,  પર  જણાતંુ  નથી.  એમ

સ્વપરપ્રકાશકમાંથી,  પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધના પ્તિવકલ્પમાં આવીને આહાહા!  જ્ઞાનનું

લક્ષણ સ્વપ્રકાશક છે. એવા પક્ષમાં આવે અને પ્તિનણ³ય થાય તો પક્ષાપ્તિતક્રાંત

થઇને સાક્ષાત્ અનુભવ થઇ જાય. આહાહા! 

જીવનું  લક્ષણ ઉપયોગ,  એ અસાધારણ લક્ષણ નથી, બધામાં  છે.

પ્તિનગોદમાં  પણ  છે,  અભવીમાં  પણ છે  ઉપયોગ  લક્ષણ.  શું  (એનાથી)

સાધ્યની પ્તિસપ્તિદ્ધ થઇ?  સમ્યગ્દશ³ન થયંુ?  સ્વપરપ્રકાશક બધામાં  છે, થયંુ

(એનાથી)  સમ્યગ્દશ³ન?  આહાહા!  આ  સમ્યગ્દશ³નની  પ્તિવપ્તિધ  છે.  પ્તિવપ્તિધ-

પ્તિનર્ષધેથી  પ્તિનણ³ય  થાય.  અને  સ્વભાવથી  અનુભવ  થાય.  સ્વભાવ  સુધી

પહોચંે એટલે પ્તિવપ્તિધ-પ્તિનર્ષેધનો પ્તિવકલ્પ (નીક½ી જાય), પક્ષાપ્તિતક્રાંત થઇ જાય.

આહાહા! આÍાનું લક્ષણ ઉપયોગ અને ઉપયોગનું લક્ષણ સ્વપરપ્રકાશક.

એ બેય લક્ષણ સામાન્ય છે, અસાધારણ લક્ષણ નથી.  આહાહા!  ઉપયોગ

સાધારણ હતંુ, જુઓ લક્ષણ. એ ઇપ્તિન્દ્રયજ્ઞાન કે અતીપ્તિન્દ્રયજ્ઞાનનો એવો ભેદ

નહોતો પાડયો. ભરતભાઇ! ઉપયોગ લક્ષણ. એમાં ઇપ્તિન્દ્રય જ્ઞાન .... (ટેપ –

tape પૂરી થઈ ગઈ)

ૐ
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प्रवचन नं. LA ३४६, तत्त्व चचा] - दो भूल   
(ता: १९९१, ऊषानिकरण अपाट]मेंट, राजकोट)

  

अनंतकाल से जीव की दो प्रकार की भूल हैं। एक तो ऐसी भूल करता

है दिक - परिरणाम स्वयं हुआ करते हैं  दिûर भी उसकी दृदिष्ट पयाµय के ऊपर

पड़ी  है  अनंतकाल से।  अथाµत्  इस परिरणाम को  मैं  करता  हँू-  ऐसी  उसे

पयाµयबुप्तिद्ध हो जाती है। अथाµत् कताµबुप्तिद्ध है वह दिमथ्यादृदिष्ट है। जैसे दिक स्वयं

पैर चलता हो तो मैं चलता हँू, मैं चलाता हँू। स्वयं हाथ दिहलता हो तो कहता है

दिक मैं  हाथ को दिहलाता हँू। स्वयं रोटी,  दाल,  सब्जी,  चावल बनते हैं  और

माता-बदिहनें ऐसा मानती हैं दिक ये मैं करती हँू। इसप्रकार परपदाथµ की दिक्रया

का आ	ा स्वभाव से अकताµ-ज्ञाता होने पर भी 'परपदाथµ को मैं करता हँू'-

ऐसी अनादिदकाल से अज्ञान से भ्रांदित हो गई है उसे। यह भ्रांदित उसकी (कैसे)

टले? 

पहले तो ये भ्रांदित है ऐसा ख्याल में आना चादिहये! हाथ-पैर चलाता हँू,

वो मेरी शप्तिक्त से चलाता हँू- ऐसा दिजसे भादिसत होता हो, उसको तो प्रवेश ही

नही ंहै धमµ में। लेदिकन सुनने के बाद वह जीव दिवचार करके ढीला पड़े दिक

नही,ं  यह बात तो सच्ची है। जैसी मेरी इच्छा होती है ऐसे तो शब्द दिनकलते

नही ंहैं। बोलना कुछ है,  और बोला कुछ और जाता है। हर एक को यह

अनुभव (है)। और चलते-चलते पैर सीधा पड़ना चादिहये उसके बदले दितरछा

पड़ जाता है। अथाµत् आ	ा परपदाथµ का कताµ तीनकाल में नही ंहै। ये पहला

पाठ। 

यहाँ आ जाओ न सामने,  कुछ  परेशानी नही  ंहै। ठीक है वहाँ पर
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आओ। कुस� दें  तुम्हें मोदी साहेब? कुस� है वहाँ पर। नही?ं चलेगा? बस। उम्र

लायक सभी को ऐसा ही होता है। 

यह एक असाधारण बात बाहर आयी है,  ऐसा पहले उसे ख्याल में

लेना चादिहये। दिक यह तो मैंनने सुना है गुरुदेव के पास दिक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य

को नही  ंकरता। श्रद्धा ऐसी रखता है  दिक मैं  कताµ  हँू  और अदिभमान ऐसा

करता है दिक मैं जानता हँू दिक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कताµ नही ंहै, यह तो

सीधी बात है। ऐसा करके यह बात दिनकाल देने जैसी नही ंहै। इसमें गहरा

उतरने जैसा है। 

बात तो दो ही हैं। घी प्तिखचड़ी के अक्षर दो। लंबा तो कुछ है नही।ं

और छह महीने से ज्यादा मुद्दत नही ंहै अभ्यास के दिलए। ज्यादा से ज्यादा

छह महीने, वो तो प्रमादी हो न, उसके दिलए हो!ं वरना तो अंतमुµहूतµ में दिनणµय

भी होता है और अनुभव भी अंतमुµहूतµ में, दो घड़ी के अंदर ही हो सकता है।

लेदिकन ज्यादा में ज्यादा कोई प्रमादी हो तो आचायµ भगवान ने इतनी छूट दी

है दिक छह महीने तू आ	ा के लक्ष से अभ्यास करेगा, तो तुझे आ	 प्राप्ति=,

अनुभव होगा, सम्यग्दशµन हो जायेगा। 

उसके दो दिवभाग करके समझाते हैं  शास्त्रकार,  दिक एक तो आ	ा

स्वभाव से अकताµ अथाµत् ज्ञाता अथाµत् जाननेवाला है। जाननेवाले आ	ा को,

स्वयं जीवतत्त्व जाननेवाला है, उसके बदले उसे करनेवाला मानता है, अथाµत्

यह जीवतत्त्व की बड़ी  भूल है।  जीव के  संबंध में  दिवपरीतता  है।  दिवपरीत

अदिभदिनवेश,  उसे  दिमथ्यात्व  कहने  में  आता  है।  जीवतत्त्व  संबंधी,  उसका

दिवपरीत  अदिभप्राय,  दिवपरीत  श्रद्धा,  झठूी  मान्यता,  उसको  दिमथ्यादशµन,

दिमथ्याज्ञान और दिमथ्याचारिरत्र भगवान कहते हैं। अथाµत् मूल की बात यह है

दिक जगत के सभी पदाथµ  जड़ चेतन स्वयं परिरणमते हैं,  उनका कताµ  आ	ा

नही ंहै। कताµ  नही ंहै उसका कारण देते हैं,  दिक तेरे आ	ा में परपदाथµ की
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नाप्तिस्त है। तेरे आ	ा में  परपदाथµ  नही ंहै। तेरे आ	ा में  ज्ञान भरा हुआ है

लेदिकन जगत के पदाथ� का अप्तिस्तत्व तेरे में आता नही ंहै, इसदिलए तू उनका

कताµ-भोक्ता हो नही ंसकता। 

ऐसा जानकर उन परपदाथ� से आ	ा दिभन्न पड़ता है। उसे भी एक

अपेक्षा  से  दिवदिध-दिनषेध का प्रयोग कहने में  आता है।  दिक आ	ा  स्वयंमेव

परिरणमता है स्वयं स्वयं से और पर को परिरणमा सकता नही ंहै। अकताµ  है

इसदिलए पर का कताµ  नही ंहै,  जाननेवाला है इसदिलए पर का कताµ  नही ंहै।

इसप्रकार दो द्रव्यो ंकी दिभन्नता का भेदज्ञान मूल में से, पहले करना चादिहए।

दिक आ	ा कमµ को बांधता नही ंहै और कमµ के उदय से कोई जीव भटकता

नही ंहै। कमµ  के उदय से आज तक कोई जीव दु ः खी हुआ नही ंहै। दुः खी

होता है अपने अज्ञान से। सुखी होता है आ	ज्ञान से। कमµ तो दिनदिमत्त मात्र

हैं। 

 कम]  निबचारे  कौन?  भूल मेरी  अनिधकाई। अथाµत्  दो  द्रव्यों की

दिभन्नता  के  दिलए कताµ-कमµ  अदिधकार  से्पशल  (दिवशेष)  दिलखा।  और दिûर,

इतना यदिद भेदज्ञान हो जाये दिजसे, परद्रव्य से दिभन्न पड़े और अपनी परिरदिध में

आ जाये। द्रव्य-पयाµय स्वरूप वसु्त है, बाहर देखने का कुछ है ही नही।ं पर

के साथ कोई संबंध नही ंहै। कताµ-कमµ संबंध नही ंहै, दिनदिमत्त-नैदिमदित्तक संबंध

नही ंहै और ज्ञाता-जे्ञय का संबंध भी पर के साथ नही ंहै। 

इसप्रकार पर से आ	ा को दिभन्न करके आ	ा के स्वचतुष्टय में आना

चादिहए, दिक मेरा आ	ा है, जीवतत्त्व, वह अनंत गुणो ंका दिपंड है। और मेरे में

प्रदित समय ज्ञान होता है। मेरे में प्रदित समय ज्ञान होता है लेदिकन ज्ञान को मैं

भूला हँू,  अथाµत् ज्ञान तो होता है,  लेदिकन राग भी साथ में पयाµय में होता है।

ऐसे अंदर ही अंदर में, द्रव्य पयाµय में आने के बाद, अंदर ही अंदर में उसको

भेदज्ञान करना चादिहए। दिक यह आ	ा  है  सामान्य  अनादिद अनंत दिनप्ति�य
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परमा	ा,  उसमें  जो  ये  परिरणाम उत्पन्न  होते  हैं  वे  स्वयंमेव  होते  हैं।  उन

परिरणाम का मैं कताµ नही ंहँू। कताµ नही ंहँू उसका कारण दिदया, दिक वे मेरे में

नही ंहै इसीदिलए मैं उनका कताµ नही ंहँू। मेरे में जैसे परद्रव्य नही ंहैं, इसीदिलए

परद्रव्य  का  मैं  कताµ-भोक्ता  नही ं हँू।  उसीप्रकार  मेरे  में,  मेरे  में  अथाµत्

जीवतत्त्व में, जीवतत्त्व में नवतत्त्व का अभाव है। नवतत्त्व जो परिरणामरूप हैं,

ऐसे जो परिरणाम हैं,  चौदह गुणस्थान, मागµणास्थान, शुभाशुभभाव, पुण्य पाप

के परिरणाम... 

 दिजसे आना हो उसे दस बजने में एक दिमदिनट पहले आ जाना। दस

के बाद दिकसी को नही ंआना। दस बज जायें घड़ी में और यहाँ शुरू हो जाय

तो नीचे उतर जाना। यहाँ नही ंआना। यह एक दिशष्टाचार रखना क्यो ंनदिक चालू

दिलंक  (कड़ी)  होती है न वह टूट जाती है। नये हैं  ये चंद्रकांतभाई,  इसदिलए

उनको पता नही ंहोता। दिकनु्त ये तो सामान्य सबके दिलए कहता हँू। दिक दस

बजे से पहले आ जाना बस! दस के बाद टाइम (ज़्यादा)  हो गया हो अपने

काम के कारण तो (यहाँ आना)  नही।ं आहाहा!  अथाµत् पहले (अपना)  काम

कर लेना और बाद में काम में से दिनवृदित्त हो जाय, दिûर सवा दस, साड़े दस

बजे,  चाहे जब जाएँ  (यह नही ंचलेगा)। यहाँ पर दस बजे के बाद बंद हो

जानेवाला है। बात पूरी ! दस के ऊपर एक दिमदिनट होगी तो बंद हो जायेगा,

कोई घंटी बजायेगा तो भी खुलेगा नही।ं ये तो भगवान की वाताµ  है। ये कोई

सामान्य बात नही ंहै। आहाहा! मन हो तब आना और मन हो तब उठ जाना

ऐसा नही ंचलता। समझ गये, आहाहा! दस बजे के पहले आना, समझ गये?

दस बजे के बाद आना नही।ं दिकसी को भी। बंद कर दो अब (दरवाजा)। बंद

कर दो अब। कर दो बंद, बस। खोलना नही,ं अब कोई आये तो। बस। 

ये तो परमा	ा होने की बात बाहर आ गई है। कुदरती हम सबके

भाग्य के योग से, इन पुरुष (गुरुदेव) से। लाइट कर दो। इन पुरुष ने, भगवान
144 

Version 001: Updates at https://AtmaDharma.com & https://AtmaDharma.org

Please report errors to rajesh@AtmaDharma.com



બે ભલૂ दो भूल
\

महावीर की वाणी में क्या था, वो बाहर रख दिदया है। गौतम गणधर (आदिद)

भगवंतों ने क्या कहा?  उनकी बात स्पष्ट बाहर रखी है,  इन एक पुरुष ने।

अपूवµ बात है ये, समझ गये? ये कोई साधारण बात नही ंहै। ये कोई दिवकथा

नही ंहै। ये आ	कथा की बात चलती है। आहाहा! ये तो दिजनवाणी की बात

है। आहाहा! 

आत्मा जाननेवाला है, करनेवाला नही ंहै, ये पहला पाठ है। पहला

पाठ भी दिजसको अभी, आहाहा! परिरपक्व नही ंहुआ हो, दिवपरीतता हो, कचास

हो,  उसको  दिवपरीतता  टालनी  चादिहए।  उसके  दिलए  आगम,  युप्तिक्त  (और)

अनुभव (से) वे सभी बातें दिसद्ध होती हैं। दिक आ	ा परपदाथµ का क्यो ंकताµ

नही ंहै? परपदाथµ का भोक्ता दिकसदिलये नही ंहै? उसके सभी कारण आचायµ

भगवान ने कताµ-कमµ अदिधकार में दिदये हैं, समयसार में। उसके ऊपर गुरुदेव

के प्रवचन हो चुके हैं। (प्रवचन रत्नाकर के) ग्यारह भाग हैं। उसमें पाँचवें-छठे्ठ

भाग में, जहाँ पर हो वहाँ देख लेना। लेदिकन कताµ-कमµ अदिधकार में स्पष्ट बात

की है। उसके कारण भी दिदये हैं। दिक दिकसदिलए परपदाथµ को आ	ा परिरणमा

नही ंसकता? क्यो ंकताµ-भोक्ता नही ंहै? उसके कारण सभी आये हैं। अथाµत्

यह बात अब जो सूक्ष्म कहनी है मुझे,  उस अपेक्षा से वह बात स्थूल हो गई

है। 

अब उसे स्थूल का भी भेदज्ञान यदिद न हो, तो जो मुझे बात करनी है,

वो मैं  तो सूक्ष्म  ही बात करनेवाला हँू। अब,  गुरुदेव ने पैंतालीस वषµ  तक,

(अकताµ-अभोक्ता की बात) बहुत की, इसदिलए मैं समझता हँू दिक सभी समझ

गये होगें। ऐसा समझकर अब टाइम नही ंहै उसमें रुकने जैसा, सूक्ष्म में जाने

जैसा है क्यो ंनदिक आ	ा स्वयं सूक्ष्म है। वह सूक्ष्म दृदिष्ट से ग्राह्य हो ऐसा है। स्थूल

दृदिष्ट से ग्राह्य हो जाये ऐसा नही ंहै। 

आ	ा का अनुभव कैसे होवे  ? यह उसकी बात है और अनुभव के
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दिबना धमµ की शुरुआत तीन काल में होती नही ंहै। चाहे दिजतने व्रत और तप

और जाप और यात्रा करे, मंदिदर बनावे आहाहा! दया, दान, करुणा, कोमलता

के भाव, वे सभी राग की दिक्रया है। ज्ञान की दिक्रया नही ंहै भाई! आ	ा का

ज्ञान कोई अलौदिकक चीज है। उसने एक समय (भी)  आ	ा का ज्ञान नही ं

दिकया है। अनंतकाल से आ	ा को जाना नही ंहै। आहाहा!  छह द्रव्यों को

जाना। आठ  कम�  को जाना। एक सौ अड़तालीस कमµ  की प्रकृदितयों को

जाना,  उनकी सत्ता,  उदय,  सभी दिवशुप्तिद्ध,  सब जाना,  कोई पार दिबना  का

जाना। ग्यारह अंग और नव पूवµ तक पढ़ गया, लप्तिब्ध दिमली, लेदिकन वह वही ं

का वही ं(ही) खड़ा है। 

शास्त्रज्ञान वह ज्ञान नही ंहै भाई! आहाहा! यह बात सूक्ष्म दूसरे नंबर

में आयेगी। अभी यह पहले नंबर की भेदज्ञान की बात है। दिक आ	ा..,  दो

द्रव्यों की दिभन्नता है। स्वचतुष्टय में  परचतुष्टय की नाप्तिस्त है,  यह भी दिवदिध-

दिनषेध है। अप्तिस्त-नाप्तिस्त कहो या दिवदिध-दिनषेध कहो। स्वपने है और परपने

नही ंहै,  उसका नाम दिवदिध-दिनषेध कहो या अप्तिस्त-नाप्तिस्त कहो। दो उंगदिलयां

हैं,  एक में दूसरे की नाप्तिस्त है,  उसकी उसमें एक की अप्तिस्त दिसद्ध होती है।

एक में दूसरा नही ंहो तब एक की दिसप्तिद्ध होती है। जीव में शरीर का अभाव

तब जीवतत्त्व दिसद्ध होता है। एक परमाणु में  दूसरे परमाणु की नाप्तिस्त  (हो)

तब एक परमाणु दिसद्ध होता है। एक परमाणु दिसद्ध होता है तो अनंत परमाणु

दिसद्ध होते हैं। एक परमाणु दिसद्ध होता है तो अनंत परमाणु, भगवान ने कहे हैं

वे दिसद्ध हो जाते हैं। इसीप्रकार धमाµप्तिस्तकाय में  अधमाµप्तिस्तकाय की नाप्तिस्त।

अधमाµप्तिस्तकाय  में  धमाµप्तिस्तकाय  की  नाप्तिस्त।  आकाश  में  काल  द्रव्य  की

नाप्तिस्त।  ऐसे  सभी  पदाथµ  स्वतंत्र,  दिभन्न-दिभन्न  दिवराजमान  अपने  स्वभाव  से

दिवराजमान रहे हुए हैं। इसप्रकार दो द्रव्यो ंकी एकदम स्पष्ट दिभन्नता और वह

दिभन्नता करने के सभी कारण कताµ-कमµ अदिधकार में  दिदये हैं। समय हो तो
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पढ़ना। आहाहा!  सुखी होना  हो तो पढ़ना। आहाहा!  दिजसको अभी दु ः खी

होना  है  उसको यह कुछ  पढ़ने  की रुदिच नही  ंआती। आहाहा!  समय भी

दिमलता नही,ं कही ंना कही ंरुक जाता है। आहाहा! 

दो द्रव्यो ंकी दिभन्नता के बाद की दो बात सूक्ष्म करनी हैं। दिक दो द्रव्यों

की दिभन्नता के बाद आ	ा में  पयाµय का अभाव है। पयाµय है लेदिकन पयाµय

दित्रकाली द्रव्य में नही ंहै। सामान्य जो शुद्धा	ा है, दृदिष्ट का दिवषय है, दिजसका

लक्ष करने पर आ	ा का अनुभव होता है और आनंद की प्राप्ति= होती है,

ऐसा जो भगवान ज्ञानानंद अंदर परमा	ा दिवराजमान है, उसमें उत्पाद-व्यय

का अभाव है। 

उसमें नवतत्त्व के जो परिरणाम प्रगट होते हैं उनका अभाव है। प्रगट

है, उसमें (जो) प्रगट होता है, उसका अभाव है। आ	ा अनादिद अनंत प्रगट है

है और है! और प्रगट होती है पयाµय, नाशवान, एक समय की पयाµय, उसमें-

दित्रकाली में, उसका अभाव है। दिनत्य में अदिनत्य तत्त्व का अभाव है। भगवान

जीवतत्त्व दिनत्य तत्त्व है,  नवतत्त्व अदिनत्य तत्त्व हैं। मोक्षतत्त्व भी अदिनत्य तत्त्व

है। एक समय का आयुष्य है मोक्ष का। 

भले सादिद अनंतकाल की धारावाही की अपेक्षा से  मोक्ष को दिनत्य

कहा जाता है दिकनु्त पयाµय की अपेक्षा से देखें तो एक समय का आयुष्य है।

आयुष्य अथाµत् समझ में आया? एक समय में प्रगट होता है और दिûर उसका

व्यय होता है। उत्पाद होता है और व्यय होता है। उत्पाद-व्यय, उत्पाद-व्यय,

उत्पाद-व्यय, भले धारावाही मोक्ष की पयाµय ऐसी की ऐसी आये। दिûर संसार

की पयाµय उसमें आती नही ंहै, तो भी वह अदिनत्य है। अदिनत्य हो वह जीवतत्त्व

नही ंहोता। अदिनत्य हो वह जीवतत्त्व नही ंहोता और दिजसमें अनंत गुण नही ं

होते वह भी जीवतत्त्व नही ंहोता। और दिजसमें  परमपारिरणादिमकभाव लक्षण

नही ंहोता वह भी जीवतत्त्व नही ंहोता। 
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यह द्रव्य और पयाµय के भेदज्ञान की बात है। आहाहा! मोदी साहेब ने

कहा था सोनगढ़ में  आहाहा!  यह तो द्रव्य-पयाµय के भेदज्ञान की भाई बात

करते हैं। मोदी साहेब ने कहा था। 

मुमुकु्ष :- १३ वी ंगाथा चलती थी। 

उत्तर :- हाँ, सोनगढ़ में। यह तो भाई, दिजसको अपना(कायµ) कर लेना

है, छूट जाना है इस संसार में से उसके दिलए इसकी बात है। आहाहा! संसार

दिजसको रूचता है,  सत्ता  दिजसको रूचती है  उसको आ	ा  नही ं रूचता।

आहाहा!  सत्ता  दिजसे  चादिहये,  उसे  आ	ा  नही ं दिमलेगा।  आहाहा!  दिजसको

लक्ष्मी चादिहये बाहर की, उसको आ	ा दिमलनेवाला नही ंहै। 

यह ज्ञानलक्ष्मी है भाई!  आहाहा!  यह तो अपूवµ  चीज है। मुप्ति ल से

इन पुरुष  (गुरुदेव)  के प्रताप से बात बाहर आयी है। आहाहा!  अथाµत् नव

तत्त्व का भी दिजसमें  अभाव है,  बंध-मोक्ष का भी दिजसमें  अभाव है,  आ	ा

बंधता भी नही ंहै और आ	ा छूटता भी नही ंहै। बंधता है और छूटता है वह

अजीव तत्त्व है। अथवा परद्रव्य में होता है, बंध-मोक्ष। भावबंध और भावमोक्ष

परद्रव्य में  होता है। स्वद्रव्य में  भावबंध और भावमोक्ष नही ंहोता। वह तो

दित्रकाल मुक्त है परमा	ा। आहाहा! 

मोदी साहेब ने बहुत मांग की दिक आठ दिदन में एक दिदन तो दो। वरना

इच्छा नही ंथी। दिबलु्कल इच्छा नही ंथी, दिकंदिचत भी। लेदिकन मोदी साहेब के

कहने से,  दो-तीन बार यह बात कही उन्होंनने। इन भाई की भी बहुत इच्छा

थी,  सुमनभाई की,  इसदिलए मैंनने  कहा स=ाह में  एक बार चलो एक घंटा।

क्यो ंनदिक गुरुदेव ने बहुत दिदया है अब, स्वयं अपने से दिनणµय करके पार पाये

ऐसा है। कही ंदिकसी के कहने से कोई समझे ऐसा कुछ है नही।ं आहाहा!

और पूज्यपाद आचायµ  ने तो यहाँ तक कहा है दिक सुनना वह पागलपन है

और कहना वह भी पागलपन है। यह शास्त्र का आधार है। आहाहा! संत तो
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वही बात कहें न? दूसरी क्या बात करें ? ठहराना की बात करते हैं वे तो। 

अथाµत् द्रव्य सामान्य में पयाµय की नाप्तिस्त है इसदिलए पयाµय का आ	ा

कताµ नही ंहै। पयाµय का कताµ क्यो ंनही ंहै? क्यो ंनदिक पयाµय पयाµय को भी करे

और पयाµय को द्रव्य भी करे, ऐसे एक सत् के दो कताµ नही ंहोते। और एक

कताµ  के दो परिरणाम नही ंहोते। स्वयंमेव परिरणाम होते हैं। पयाµय स्वयंमेव

होती है। 

पयाµय का कताµ  ईश्वर भी नही ंहै,  पयाµय का कताµ  जीव भी नही ंहै,

और पयाµय का कताµ कमµ भी नही ंहै। पयाµय का कताµ पयाµय है, बस! पयाµय

का कताµ  पयाµय है ऐसा दिजसको समझ में  आता है उसकी कताµबुप्तिद्ध छूट

जाती है, पयाµय का लक्ष छूट जाता है। पयाµय का कताµ मैं हँू ऐसा लगता है तब

तक दृदिष्ट पयाµय के ऊपर है। और पयाµय पयाµय से होती है,  मेरे से नही  ं.. (

दरवाजा कोई खटखटाता है)। (एक) मुमुकु्ष खड़े होते हैं ) क्यो?ं 

मुमुकु्ष :- मेरे घर से हैं। मेरे घर से हैं। 

उत्तर :- घर से आये हैं। अब आज आने दो,  आगे से मनाही। क्या?

खोलो, खोलो। 

मुमुकु्ष :- या मुझे जाना चादिहये। 

उत्तर :- नही।ं खोलो, कोई बात नही,ं आने दो। दस बजे के बाद आने

की मनाही है। अब आज छूट है। बंद कर दो। 

मुमुकु्ष:- अभी आ रहे हैं। 

उत्तर:- जब आये तब ले आओ। बस। आहाहा! 

अनंतकाल से इस आ	ा को आ	ा ने स्वयंमेव अपने से,  दूसरे के

उपदेश से नही।ं गृहीत दिमथ्यात्व अलग है,  जने्म तब अन्यमदित हो उसका

नाम  गृहीत  दिमथ्यात्व  है।  और  अगृहीत  दिमथ्यात्व  अथाµत्  अनादिदकाल  से

आ	ा, स्वभाव से अकारक-अवेदक-ज्ञाता, जाननहार, जाननहार, जाननहार,
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जाननहार,  जाननहार,  अनादिद अनंत जाननहार  है।  अनादिद अनंत उसका

स्वभाव  ही  जानना,  जानना,  जानना  है।  जाननहार,  जाननहार,  अकताµ-

अभोक्ता ऐसे आ	ा को,  स्वयं अपने आप से,  उपदेश के दिबना,  दिनगोद के

जीव को उपदेश नही ंदिमला दिक तुम अकताµ हो और कताµ नही ंहो। दिûर भी

वह कताµबुप्तिद्ध रखता है अनंतकाल से। 

दिनगोद में  से  अभी तक दिनकले नही ं हैं  दिकतने ही  जीव। थोड़े  ही

दिनकले हैं। समझे?  दिनत्य दिनगोद और इतर दिनगोद। आहाहा!  अथाµत् दिनगोद

के जीव को भी संस्कार अनादिदकाल के अज्ञान से हैं, दिक मैं परिरणाम को और

पर को करता हँू और दु ः ख को मैं  भोगता हँू। उसे अगृहीत दिमथ्यात्व कहा

जाता है। वह अगृहीत दिमथ्यात्व कैसे टले और सम्यग्दशµन कैसे हो,  उसका

उपदेश सवµज्ञ भगवान की वाणी में आया और कंुदकंुद भगवान ने झेलकर ये

शास्त्र दिलखे हैं। दिक परिरणाम का कताµ... परिरणाम का कताµ कौन है? उसकी

उसे खबर नही ंहै, और मैं कौन हँू उसकी भी उसे खबर नही ंहै। 

परिरणाम का कताµ  कौन है, उसका भी उसे पता नही ंहै,  अनजान है

उससे। और मैं कौन हँू, उसका भी उसे पता नही ंहै। आहाहा! या तो कहता

है परिरणाम को (१) ईश्वर करता है, कताµवादी, ईश्वर के कताµवादी। या (२) कमµ

के कताµवादी कमµ  (परिरणाम को)  करते हैं। कमµ करते हैं  पयाµय को सुखी-

दु ः खी। या दिûर (३) जीव करता है। उन तीन में से, तीनो ंही झठेू, तीनो ंमें से

कोई सच्चा नही ंहै। ईश्वर के कताµवादी झठेू, कमµ के कताµवादी झठेू और जीव

करता है वह भी झठू है। 

परिरणाम अपने षट्कारक से स्वयं होता  है।  वह सत् अहेतुक है।

पयाµय, पयाµय को करे और पयाµय को द्रव्य भी करे, इस प्रकार एक सत् के

दो कताµ  नही ंहो सकते। थोड़ी बुप्तिद्ध चलानी पड़ेगी और अपनी मान्यता को

थोड़ा दिडपोजीट रखना पड़ेगा, सत्य बात सुनने के दिलए। असत्य सुना है बहुत
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और सुनानेवाले भी ढ़ेरों लोग हैं। जहां देखो वहाँ यह उपदेश है। करो,  यह

करो,  यह करो,  यह करो,  यह करो,  यह करो,  दिक्रया करो,  बस!  हो गया!

आहाहा! आ	ा राग को करता है, राग को न करे तो स्वचं्छदी हो जायेगा -

ऐसे उपदेश देनेवाले हैं। 

आ	ा ने राग को पूवµ  में  भी दिकया नही,ं  अभी भी करता नही ंऔर

भदिवष्य में भी करेगा नही।ं पयाµय पयाµय को करती है। मानता है दिक मैं करता

हँू,  वह उसका अज्ञान है। अज्ञान होने पर भी वह पयाµय का कताµ  नही ंहै,

कताµ  प्रदितभादिसत होता  है,  कताµ  बन नही ं सकता। क्या  कहा?  नवीनभाई!

भगवान जो आ	ा दिनप्ति�य अकारक है, वह राग होता है, और राग के ऊपर

दृदिष्ट रखकर, ऐसा बके-बोले दिक इस राग को मैं करता हँू, तो भी उस राग को

नही ंकर सकता। कताµ हँू ऐसा प्रदितभादिसत होता है, वह उसका प्रदितभास है,

अज्ञान है। 

राग की  उत्पदित्त  दिमथ्यात्व  का  कारण नही ं है।  लेदिकन राग को  मैं

करता हँू ऐसी दिजसकी बुप्तिद्ध होती है वह दिमथ्यादृदिष्ट बन जाता है। आहाहा!

राग होता है स्वयं और मानता है दिक मैं  करता हँू,  उसने स्वभाव का खून

दिकया, दिहंसा की। आहाहा! दिमथ्यात्व के परिरणाम, उन्हें परमा	ा दिहंसा कहते

हैं। अथाµत पयाµय की कताµ  पयाµय है,  सत् है,  अहेतुक है,  दिनरपेक्ष है पयाµय।

सत् होता है वह दिनरपेक्ष होता है, उसको दिकसी की अपेक्षा नही ंहोती। आ	ा

से परिरणाम नही ंहोते, कमµ से नही ंहोते और कोई ईश्वर उनका कताµ नही ंहै।

पयाµय पयाµय से स्वयंमेव अपने षट्कारक से अपने स्व अवसर पर,  उसका

जन्मक्षण है तब ही होती है। पयाµय का काल बदलता नही ंऔर उसका भाव

भी बदलता नही।ं दिजस भाव से पयाµय उत्पन्न होनी हो वह उस ही भाव से

उत्पन्न होती है। उस ही समय पर उत्पन्न होती है। समय दिûरता नही ंऔर

भाव भी उसका दिûरता नही।ं 
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और जो उसके रागादिद परिरणाम होते हैं,  वे रागादिद उदयभाव पयाµय

में तन्मय होते हैं लेदिकन जीव में तन्मय नही ंहो सकते। उस एक सत् में दो

भावों  का  तन्मयपना  नही ं है।  ध्यान  रखना  जरा,  सूक्ष्म  बात  तो  कही  है,

(क्यो)ंदिक मुझे सूक्ष्म ही कहना है। समझ गये? दिजतना समझ में आये उतना

समझना। दूसरा उपाय नही ंहै। 

दिक एक पयाµय में  जैसे उदयभाव तन्मय है उसमें  पारिरणादिमकभाव

तन्मय नही ंहो सकता। और पारिरणादिमकभाव जीवतत्त्व में  तन्मय है,  उसमें

उदयभाव तन्मय नही ंहो सकता। तीन काल में  अशक्य है। आहाहा!  अत ः

द्रव्य में  पयाµय की नाप्तिस्त  है  ऐसा जानकर पयाµय की कताµबुप्तिद्ध छोड़कर,

आहाहा! कताµ  का अदिभप्राय छोड़कर, दिक्रया होती रहेगी। दिक्रया होती रहेगी

लेदिकन कताµ  का अदिभप्राय छोड़कर, लक्ष छोड़कर और मैं तो जाननहार हँू,

आहाहा!  मैं  करनेवाला  नही ं हँू। ऐसा जानकर,  ऐसा दिनणµय करके,  दिवदिध-

दिनषेध का दिनणµय करके। 

दिवदिध-दिनषेध मतलब समझ में आया? यह मैं अकताµ हँू और कताµ नही ं

हँू। उसका नाम दिवदिध-दिनषेध। नय में  दिवदिध-दिनषेध होता है,  प्रमाण में  दिवदिध-

दिनषेध नही ंहोता। दिकतने ही जीव तो प्रमाण में  अटक गये हैं,  दिûर दिवदिध-

दिनषेध में आते ही नही ंहैं। आहाहा! दिवदिध-दिनषेध के दिबना दिनणµय हो ही नही ं

सकता। और यथाथµ दिनणµय के दिबना अनुभूदित आ नही ंसकती। दिवदिध-दिनषेध से

दिनणµय होता है। दिवदिध-दिनषेध से अनुभव नही ंहोता। दिûर से,  क्या कहा?  मैं

अकताµ हँू और कताµ नही ंहँू- ऐसा जो दिवकल्प उठता है, ऐसा जो दिवदिध-दिनषेध

का दिवकल्प है,  आहा!  वहाँ तक अभी अज्ञान है,  वहाँ तक अनुभव नही ंहै।

लेदिकन वे  दिवदिध-दिनषेध के  दिवकल्प  जहाँ  खड़े  होते  हैं,  व्यवहार  का  दिनषेध

करता है और दिनश्चय की तरû वह ढलता है,  तब उसका दिमथ्यात्व जो भाव

अनादिदकाल का था,  अनुभाग-रस वह गलने लगता है,  घटता है दिमथ्यात्व।
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दिमथ्यात्व घटते घटते, गलते गलते..। घटते-घटते और गलते-गलते, जाता नही ं

है। रहेगा थोड़े समय, लेदिकन वह ऐसी गलन प्तिस्थदित आती है उसकी भेदज्ञान

की,  सदिवकल्प भेदज्ञान का व्यवहार। आहाहा!  उससे ऐसी प्तिस्थदित जीव की

आ जाती है दिक यथाथµ दिनणµय हो जाता है। वह यथाथµ दिनणµय कब होता है?

दिक जब दिमथ्यात्व बहुत गल जाता है,  टलने की नोकं पर आ जाता है,  टला

नही ंहै अभी। टलने की नोकं पर आता है तब यथाथµ दिनणµय जीव को होता

है। दिमथ्यात्व अवस्था में, जैसा आ	ा का अनुभव उसे होनेवाला है सम्यग्दशµन

के काल में ऐसा ही ज्ञायक भगवान आ	ा उसे परोक्ष अनुभव में आ जाता

है। दिûर अल्पकाल में ही वह दिवकल्प टूटकर अनुभव साक्षात् होता है। अत ः

पयाµय का कताµ  पयाµय ही है, आ	ा नही ंहै, कमµ नही ंहै और ईश्वर भी नही ं

है। आहाहा! एक सत् के दो कताµ नही ंहोते। एक सत् के दो भोक्ता भी नही ं

होते, क्या कहा? 

मुमुकु्ष :- एक सत् के दो भोक्ता भी नही ंहोते। ठीक है। 

उत्तर :- ठीक है दिजजे्ञश? पयाµय में राग होता है, उसमें दु ः ख होता है।

दु ः ख तो आता है, (राग की) पयाµय का ûल तो दु ः ख है ही। अब उस दुः ख को

जीव भोगता है या पयाµय भोगती है? 

मुमुकु्ष :- पयाµय भोगती है। 

उत्तर :- पयाµय भोगती है। बस! जीव नही ंभोगता है। आहाहा! उसके

बाद तो अभी आगे है। यह तो पहला पाठ है। बाद में तो जीव उसको जानेगा

भी नही।ं अभी थोड़ी देर में  वह आयेगा समय। ज्यादा समय नही ंलगता।

समझ गये? सम्यग्दशµन होने के दिलये ज्यादा समय नही ंलगता। यदिद यथाथµ

लाइन उसके हाथ में आ जाये तो। नही ंतो भटक भटक कर अनंतकाल चला

जाता है। यदिद हाथ में लाइन न आये उसके तो कहाँ से काम हो? आहाहा!

अतः  पयाµय में  जो राग होता है उसकी कताµ  पयाµय है और उसमें जो दु ः ख
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हुआ उसका ûल,  उसका भोक्ता  पयाµय है।  भगवान!  दिनप्ति�य परमा	ा,

आहाहा! दु ः ख को भोगे ऐसा आ	ा का स्वभाव नही ंहै,  तथादिप मैं दुः ख को

भोगता हँू ऐसा मानता है वह दिमथ्यादृदिष्ट होता है। दु ः ख को भोग तो सकता

नही ंहै। दुः ख को भोगता हँू ऐसा उसे प्रदितभास होता है। क्या कहा? दु ः ख को

यदिद भोगता  हो  और मैं  दुः ख को भोगता हँू  ऐसा यदिद मानता हो  तो  तो

सम्यग्दृदृदिष्ट कहलाए। क्या  कहा समझ  में  आया?  सुमनभाई!  आहाहा!  ऊँचे

प्रकार का माल है यह तो । व्यवहार के पक्षवाले को कदिठन पड़ता है बहुत।

आहाहा!  ऐसा पक्ष है  अनादिदकाल का,  छूटना मुप्ति ल। दु ः ख को आ	ा

भोगता है वह उपचार का कथन है। दु ः ख को पयाµय भोगती है वह अनुपचार,

दिनश्चय का कथन है। पयाµय दुः ख को भोगती है। जो करे वह भोगे न? जो करे

वह भोगे,  एक दिसद्धांत। हें?  यदिद आ	ा राग को करता हो तो तो राग को,

दु ः ख को,  आ	ा  भोगे।  वह तो  वास्तदिवक है।  दिकनु्त  आ	ा  तो  राग  का

उत्पादक  नही ं है।  उत्पन्न  नही ं करता  है।  आहाहा!  क्यो ंनदिक  दिनप्ति�य  है

परमा	ा। कोई गुण ऐसा नही ंहै,  गुरुदेव ने कहा, दिक राग को उत्पन्न करे।

राग का कताµ  नही ंहै क्यो ंनदिक गुण कोई ऐसा नही ंहै। उन गुरुदेव को मानते

नही ंये जीव! आहाहा! 

कोई ऐसी गुण-शप्तिक्त नही ंहै आ	ा में,  दिक वह राग को उत्पन्न करे

और कोई ऐसी शप्तिक्त  नही  ं है  दिक दुः ख को भोगे। हाँ,  परिरणाम करे और

परिरणाम भोगे। बस। उसकी कताµ और भोक्ता की मयाµदा उदय (औदादियक)

भाव तक है। और उदय भाव जहाँ है वहाँ कताµ-भोक्ता है। उदय भाव समझे

न?  चार प्रकार के भाव हैं  -  उदय,  उपशम,  क्षय (क्षादियक),  क्षयोपशम। तो

उदय भाव का अप्तिस्तत्व जीव में  नही ंहै,  पयाµय में  है। वह भी थोड़े समय।

अनादिद अनंत नही ंहोता। एक समय मात्र। 

मुमुकु्ष :- बाकी के तीन भाव का? 
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उत्तर  :-  बाकी के तीन भाव का पयाµय में  अप्तिस्तत्व है। उपशम का

अप्तिस्तत्त्व पयाµय में,  क्षादियक का अप्तिस्तत्त्व पयाµय में। क्षादियक भाव पयाµय से

तन्मय है। क्षादियक भाव केवलज्ञान की पयाµय से तन्मय है, दिकनु्त क्षादियक भाव

भगवान आ	ा से अतन्मय है। तन्मय है ही नही।ं क्यो ंनदिक दो भाव एक में

तन्मय नही ंहोते। 

न्याय समझ में  आता है?  पारिरणदिमक भाव से आ	ा यदिद तन्मय है,

परमपारिरणादिमक भाव से। पाँच भाव हैं दिक नही?ं तो एक भाव से यदिद तन्मय

है,  तो उसमें  दूसरा भाव आकर तन्मय हो जाये,  तो तो आ	ा का नाश हो

जाये। आहाहा!  यह एक बुप्तिद्धगम्य बात है। लॉदिजक और न्याय से है बात!

लेदिकन व्यवहार  का  पक्ष ऐसा  (दृढ़)  हो  गया  है  (दिक सत्य समझ  में  नही ं

आता)। अनन्य, जीव को राग से अनन्य, अनन्य, अनन्य, अनन्य माना करता

है। है अन्य और मानता है अनन्य। आहाहा! 

ये  सभी बातें  शास्त्र  में  हैं  (जो)  मैं  कहता हँू,  हो!ं  दिक पयाµय में  ही

उपशम भाव की तन्मयता (है)। क्षादियक भाव की तन्मयता भी पयाµय में  (है),

द्रव्य में तन्मय होता ही नही।ं वह तन्मय कब हो? दिक यदिद पारिरणादिमक भाव

को दिनकाल डालो इसमें  से,  तो तो तन्मय हो,  लेदिकन वह तो दिनकलता ही

नही।ं (दिनकल जाये) तो तो जीव का नाश हो जाये। जीव के भाव का नाश हो

तो  भाववान  का  भी  नाश हो  जाये।  जीव  का  भाव  परमपारिरणादिमक है।

आहाहा!  निनब्धिÖय शुद्ध पारिरणानिमक:  यह जीव का  लक्षण है।  आहाहा!

रागादिद जीव का लक्षण नही ंहै,  पयाµय का लक्षण है। क्षादियक भाव जीव का

लक्षण नही ंहै, पयाµय का लक्षण (है), जीव का लक्षण नही ंहै। 

मुमुकु्ष :- सुख नाम का गुण है या नही?ं 

उत्तर  :-  दित्रकाली गुण वह लक्षण है,  सुख की पयाµय उसका लक्षण

नही ंहै। 
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मुमुकु्ष :- सुख कौन भोगता है? 

उत्तर  :-  दु ः ख  पयाµय  भोगती  है।  सुख  पयाµय  भोगती  है।  केवली

भगवान की पयाµय प्रगट होती है न वह आनंद को भोगती है। उनका भगवान

आ	ा  (आनंद को) भोगता नही ंहै। यदिद वह आनंद को भोगता हो तो दु ः ख

का भोगनेवाला वह दिसद्ध हो जायेगा। तो जीव तत्त्व का नाश होगा। जीवतत्त्व

की दिसप्तिद्ध ही नही ंरहेगी। 

तो सुख कौन भोगता है?  इतनी इतनी शुक्ल ध्यान की शे्रणी माँडी,

परमा	ा हुए,  तो सुख के दिलये ही दिकया ना उन्होंनने?  आहाहा!  तो वह सुख

कौन भोगता है? जीव भोगता है वह भ्रांदित है। उपचार से, जब पयाµय पयाµय

को-  सुख को-आनंद को भोगती है, 'दिनत्य आनंद भोजी'  आता है न?  वह

पयाµय भोगती है आनंद को। उपचार से आ	ा उसको भोगता है। मुदिनराज

आनंद को  भोगते  हैं।  हमारे  केवली  पारमा	ा,  अरिरहंत और दिसद्ध,  दिनत्य

आनंद को भोगते हैं। ये उपचार के कथन हैं। भोगती है पयाµय और नजदीक

में भगवान आ	ा का अप्तिस्तत्त्व है, (इसदिलए) उपचार से आ	ा उसे भोगता

है। आ	ा भोक्ता-बोक्ता है नही,ं अभोक्ता है। आहाहा! 

भोगता क्यो ं नही  ंहै  वह?  अब उसका कारण। दिक हमारे परमा	ा

आनंद को क्यो ंभोगते नही ंहैं? दिक तÎूपो न भवनित,  उस रूप पारिरणादिमक

भाव होता नही ंहै। इसदिलए भोक्ता नही ंहै। तथादिप भोक्ता का उपचार है,

भोक्ता का उपचार है, व्यवहार है। उपचार कहो या व्यवहार, वह असत्याथµ

कथन है। श्रद्धा के दिलये वह कथन असत्याथµ  है।  जानने के दिलये सत्याथµ

कथंदिचत्। आहाहा! ऐसी वसु्त है। सूक्ष्म तो है! 

मुमुकु्ष :- दुः ख नाम का गुण नही ंहै इसदिलए तो नही ंभोगता। 

उत्तर :- हाँ। 

मुमुकु्ष :- (लेदिकन) सुख का तो गुण है। 
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उत्तर :- सुख का गुण है दित्रकाली, वह दित्रकाली गुण है वह सदिक्रय है

या दिनप्ति�य? 

मुमुकु्ष :- दिनप्ति�य। 

उत्तर  :-  दिनप्ति�य तो  सुख को कैसे  भोगे?  और पयाµय सदिक्रय है।

पयाµय जरूर सुख को भोगती है। जरूर भोगती है। समझ गये? यह दिनश्चय

का कथन है। आ	ा  उसको भोगता है,  यह व्यवहार का कथन है। और

व्यवहार समस्त ही अभूताथµ जानना। आहाहा! 

कहा था दिक सूक्ष्म बात करनी है। आहाहा!  अतः  द्रव्य में पयाµय की

नाप्तिस्त है। ऐसा अप्तिस्त-नाप्तिस्त अनेकांत है। अथवा दिवदिध-दिनषेध के øारा,  नय

के øारा दिमथ्यात्व गलता है और ज्ञान के øारा आ	ा का अनुभव होता है। नय

में  दिवदिध-दिनषेध होता  है।  प्रमाण में  दिवदिध-दिनषेध नही ं होता।  प्रमाण में  जो

अटका हुआ है और नय में आया नही ंहै वह दिवदिध-दिनषेध में भी नही ंआता।

इसदिलए दिमथ्यात्व गलता भी नही ंहै। प्रमाण के पक्षवाले को दिमथ्यात्व नही ं

गलता।  और नय के  ज्ञानवाले  को  भी  दिमथ्यात्व  नही ं गलता।  दो  नय  के

ज्ञानवाले को भी दिमथ्यात्व नही ंगलता। टलता तो नही ंलेदिकन गलता भी नही।ं

(अज्ञानी कहता है) 'भगवान ने दो नय कहे हैं। हम दो नय के ज्ञाता हैं।'

आहाहा! उसमें दिमथ्यात्व नही ंगलता। टलता तो है ही नही,ं गलता (भी) नही,ं

क्यो ंनदिक दिवदिध-दिनषेध नही ंकरता वह। ऐसा भी है और ऐसा भी है। 

ऐसा है और ऐसा नही ंहै! दिवदिध-दिनषेध में, ऐसा है और ऐसा नही ंहै।

आ	ा शुद्ध है, अशुद्ध नही ंहै। आ	ा वीतराग की प्रदितमा है और रागी नही ं

है। आ	ा अकताµ  है और कताµ  नही ंहै। अभोक्ता है और भोक्ता नही ंहै।

इसप्रकार नय के øारा दिनश्चयनय से अकताµ है और व्यवहारनय से कताµ कहा

उसका दिनषेध करना चादिहये दिक मैं कताµ  नही ंहँू। इसप्रकार दिवदिध-दिनषेध के

नयो ंके दिवकल्प में आने पर दिमथ्यात्व उसका गलता है, टलता नही ंहै। और
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दिûर जब यथाथµ दिनणµय का काल आता है तब दिमथ्यात्व ऐसा गलता है दिक टल

जाये ऐसा गलता है। गलने के दो प्रकार हैं, गले और दिûर बढ़ भी जाये और

गले और टल भी जाये। क्या कहा दिजजे्ञश समझ में  आया?  गुरु के योग में

आया हो, (तो)  दिमथ्यात्व गलता है और दिûर कही ंदूसरा टकरा जाये कोई

(दिमथ्यादृदिष्ट)  तो वापस दिमथ्यात्व बढ़ जाता है। ऐसा एक गले और बढ़े ऐसा

एक जीव होता है और गले और टल जाये ऐसा एक जीव होता है। गलने के

बाद बढ़ता नही ंहै, टलता है। आहाहा! 

ऐसी वसु्त  है!  यह वाद-दिववाद से पार आये ऐसा नही  ं है,  हें?  और

(प्रवचन रत्नाकर के ) ग्यारह भाग प्रकादिशत हो चुके हैं। सब उसमें भरा हुआ

है। लेदिकन समय दिनकालकर स्वाध्याय करना चादिहये। गुरुदेव की टेप हैं, नौ

हजार तो टेप हैं। आहाहा! और परस्पर समान दिवचार के जीवो ंके साथ तत्त्व

दिनणµय के दिलये चचाµ करनी चादिहये। और ऐसा लगे दिक दिवचार भेद है, तो दिûर

उनके साथ बैठना नही ंचादिहये। दिवचार भेद हो न तो  'जय दिजने�'  कहना

बस!  लेदिकन दिवचार भेद हो उनके साथ दिûर मजा नही ं (है)। समझ गये?

राग-øेष होते हैं,  दिबना कारण के,  इसदिलए अदिल= रहना। दिवचार भेद न हो

और गुरु की लाइन उसके पास है ऐसा लगे तो जरूर परस्पर चचाµ करनी।

आहाहा! 

अथाµत् पयाµय का कताµ  पयाµय है, द्रव्य नही ंहै। एक सत् के दो कताµ

नही  ंहोते। एक सत् के दो भोक्ता नही  ंहोते। सुख की पयाµय एक है,  वह

पयाµय भी भोगे और द्रव्य भी भोगे ऐसे एक सत् के दो भोक्ता नही ंहोते। दो

सत् अलग अलग हैं। समझ गये? एक सत् में दूसरे सत् की नाप्तिस्त है तब एक

की अप्तिस्त है। स्वरूप से सत्ता और पररूप से असत्ता। दो भावो ंके øारा एक

पदाथµ की दिसप्तिद्ध होती है। आहाहा! एक में दूसरे की नाप्तिस्त है। अत ः  दिवदिध-

दिनषेध में आने पर उसका दिमथ्यात्व गलता है और उसे यथाथµ दिनणµय भी आता
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है। यथाथµ  दिनणµय आने के बाद,  उसको या तो अंतमुµहूतµ  में  या दिûर थोड़े

समय में अवश्य सम्यग्दशµन होता है। और (यथाथµ दिनणµय वाले को) उपचार

से,  नैगम नय से सम्यग्दशµन हो गया,  ऐसा भी संत कहते हैं। स्वयं को पता

चलता है और दूसरे संतों को भी  (ज्ञात हो जाता है),  इस प्रकार शास्त्र में

दिलखा है। 

मुमुकु्ष :- गलने के बाद टलेगा। 

उत्तर  :-  गलने के बाद टलेगा उसका अथµ  दिक नय के øारा दिनदिश्चत

दिकया दिक मैं  अकताµ  हँू,  नय के øारा दिनदिश्चत दिकया दिक अभोक्ता हँू,  नय के

øारा ऐसा दिनदिश्चत दिकया दिक मैं ज्ञायक हँू, ऐसा जो दिवकल्प उठता था, अरे! मैं

तो स्वभाव से ही ज्ञायक हँू!  मैं तो स्वभाव से ही ज्ञायक हँू। मैं तो तीनोकंाल

स्वभाव से अकारक-अवेदक हँू, मुझे नय की जरूरत नही ंहै। नय का सहारा

छूट जाता है और स्वभाव के जोर से अनुभव होता है। तब नयादितक्रांत होता

है, ऐसा कहने में आता है। नयो ंकी लक्ष्मी उदय को प्रा= नही ंहोती। 

नय से दिनणµय होता है और ज्ञान से अनुभव होता है। नय है वह ज्ञान

नही ंहै। नय है वह मानदिसक ज्ञान है, इप्ति�यज्ञान है। वह जे्ञय का भेद है, नय

है वह ज्ञान का भेद नही ं है।  नय से दिनणµय होता  है,  अनुभव नही ं होता।

नयादितक्रांत होता है तब अनुभव होता है। उस स्वभाव का जोर आ जाए न

उसे तब वह दिवकल्प,  दिनणµय का दिवकल्प भी छूट जाता है। उसको देवसेन

आचायµ  ने  (नय चक्र,  पेज ३१)  ऐसा कहा है दिक दिनश्चयनय से दिनणµय दिकया,

पश्चात्  वह दिनश्चयनय ऐसा प्रगट होता है  दिक आ	ा  का अनुभव कराकर,

आनंद की प्राप्ति= कराकर नय चला जाता है। 

एक बार उदाहरण दिदया था दिक चक्रवत� महाराज को दिमलने जा रहे

थे सेठ,  कोई बड़े  नगरसेठ। तो øारपाल से कहा दिक मुझे  बताओ बंगला,

अतः  øारपाल बंगले तक आया। दिûर दरवाजे तक, चक्रवत� के दरवाजे तक
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सेठ को ले आया। दिûर कहा दिक आप अंदर जाओ। (सेठ ने कहा)  तुम तो

मेरे  साथ आओ।  (øारपाल ने  कहा  )  दिक नही ं साहेब,  मैं  अंदर  नही ं आ

सकँूगा,  मैं  लाचार हँू। मुझे आने की मनाही है,  साहब की!  राजा साहब की

मुझे (अंदर) आने की मनाही है। आप जा सकते हो। तो (सेठ ने) कहा ठीक

है। अतः  सेठ अंदर चले गये और वह बाहर रह गया øारपाल। 

इसप्रकार जो नय है वह øारपाल है। अनुभव के काल में नय अंदर

नही ंजाता। नय है  (वह) दिवकल्प है,  राग है,  इप्ति�यज्ञान है, जे्ञय का अंश है।

वह  नयज्ञान-दिवकल्पज्ञान  आ	ा  का  अनुभव  करने  का  साधन  नही ं है।

अतीप्ति�यज्ञान से आ	ा का अनुभव होता है। समझ गये?  अथाµत् नय चला

जाता है, अनुभव के काल में नय नही ंरहता, ऐसी एक प्तिस्थदित आती है। 

एक पाठ तो पूरा हुआ। अब दूसरी बात कर देता हँू। यह बात तो

पुन ः  पुन ः  करनी है अभी। मैं यही बात करनेवाला हँू। अब दूसरी बात करना

बंद बस!  समा=  !  ये दो ही बात करंूगा। आनेवाले रदिववार को दो बात

(करंूगा)। दिकसी भी रदिववार को तुम आओ। तीसरी बात अब मेरे पास है

नही।ं बस!  उपप्तिस्थदित खूब (है),  हें?  बहुत दिवस्तार गुरुदेव ने दिकया,  अबतक

दिवस्तार से बहुत कहा। अब बस! आहाहा! 

दूसरी बात ऐसी है दिक यह भगवान जो आ	ा, जीवतत्त्व है, परमा	

तत्त्व अंदर दिवराजमान है।  उसको  इन आस्रवतत्त्व और अजीव तत्त्वों से,

शरीर  से,  राग  से  दिभन्न  करने  का  असाधारण लक्षण क्या  है?  दिक दिजससे

भेदज्ञान  होकर  शुद्धा	ा  का  प्रत्यक्ष  अनुभव  होवे,  सम्यग्दशµन  होवे,

आ	दशµन होवे ऐसा असाधारण लक्षण क्या है? जब तक असाधारण लक्षण

को जीव नही ंजानेगा तब तक उसे ज्ञान में  आ	ा का अनुभव नही ंहोगा।

इसदिलए पहले असाधारण लक्षण की बात करता हँू। 

दिक यह आ	ा है जीवतत्त्व, उसका उपयोग लक्षण है। वह असाधारण
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लक्षण नही ंहै। वह साधारण लक्षण है। साधारण लक्षण दिकसे कहते हैं? दिक

दिनगोद में भी होता है और दिसद्ध में भी होता है। सभी में व्या= होता है, दिकसी

में लक्षण न हो ऐसा नही।ं सवµ में और सवµ अवस्था में होता है। वह सामान्य

लक्षण है जीव का,  सभी में  होता है। वह उपयोग सम्यग्दृज्ञान या दिमथ्याज्ञान

नही  ं है। मदितज्ञान,  शु्रतज्ञान या केवलज्ञान नही  ंहै। उपयोग लक्षण है,  बस!

सामान्य  लक्षण,  दिवदिवक्षा  का  अभाव  (हो  दिजसमें)  उसे  सामान्य  कहते  हैं।

आ	ा का असाधारण लक्षण (स्वप्रकाशक) उपयोग है। उस उपयोग में जो

आया तो राग से प्तिखसक गया। राग जीव का लक्षण नही ंहै। राग करे और

दु ः ख भोगे वह जीव का लक्षण ही नही ंहै। 

जानने की दिक्रया होती है,  करता नही ंहै। जानने की दिक्रया होती है

ऐसा लेना। समझ गये? प्रदित समय उपयोग प्रगट होता है, वह सामान्य लक्षण

है। अब जो सामान्य लक्षण,  उपयोग है वह स्वपरप्रकाशक लक्षणवाला है।

वह  भी  साधारण  लक्षण  है,  असाधारण  लक्षण  नही ं है।  सामान्य  लक्षण,

साधारण (लक्षण) कहो या सामान्य (लक्षण) कहो, उससे साध्य की दिसप्तिद्ध नही ं

है।  उपयोग लक्षण से  साध्य की  दिसप्तिद्ध नही ं है,  और उपयोग का  लक्षण

स्वपरप्रकाशक,  वह साधारण लक्षण है। दिनगोद में  भी  स्वपरप्रकाशक है।

केवली में भी स्वपरप्रकाशक है। वह सामान्य लक्षण (है)। लेदिकन इस आ	ा

को राग से दिभन्न करने का असाधारण लक्षण चादिहए दिक दिजससे आ	ा का

अनुभव हो, हो और हो ेही। 

जैसे पूव�क्त द्रव्य और पयाµय में, प्रमाण में से पयाµय की नाप्तिस्त है और

द्रव्य की अप्तिस्त है, वैसे इस स्वपरप्रकाशक लक्षण में से स्व जानने में आता है

और पर जानने में  नही  ंआता। इसमें  दिवदिध-दिनषेध है। इस दिवदिध-दिनषेध में

आनेवाले का दिमथ्यात्व गलता है। स्वपरप्रकाशक के पक्षवाले का दिमथ्यात्व

गलता भी नही ंहै और टलता भी नही ंहै। 
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मुमुकु्ष :- अपूवµ बात (है)! 

उत्तर :- आ	ा हैं न सब। हें  !  दिकसी दिकसी को तो स्ट्र ाइक (strike)

होगा या नही ंअंदर? या नही ंहोगा? हें!  वाणी दिनकलती है तो झेलनेवाले तो

होते  हैं  न?  हें  ?  जीव  का  लक्षण  उपयोग  और  उपयोग  का  लक्षण

स्वपरप्रकाशक। ये दोनों ही लक्षण साधारण हैं,  असाधारण लक्षण नही ंहैं।

उनके øारा राग से आ	ा दिभन्न नही ंपड़ सकता। यह दिजजे्ञश मना करता है,

स्पष्ट।  आ	ा  है  न?  हें?  आठ  वषµ  का  बालक भी  सम्यक्  प्रा= करके,

आहाहा!  छोटी-सी मोरपीछी और कमंडल लेकर चलता हो आठ  वषµ  का

बालक, मानो जैसे दिसद्ध ही चले आते हो,ं नग्न मुदिन। हें? आनंद में झलूते हुए।

और उस भव में तो शे्रणी माँड़कर आठ वषµ की उम्र में! और केवलज्ञान प्रगट

करते हैं। आहाहा! वह वाताµ कैसी होती है? असाधारण होती है। 

उसने स्वभाव की बात सुनी नही ंहै  रूदिचपूवµक। काम,  भोग,  बंधन

की कथा सुनी है। करना और भोगना,  करना और भोगना,  ये बात सुनी है।

दिकनु्त आ	ा अकारक और अवेदक है ये बात उसने रूदिचपूवµक सुनी नही ं

है। इसदिलए आ	ा का लक्षण उपयोग, इस लक्षण से भी साध्य की दिसप्तिद्ध नही ं

है। और उपयोग का लक्षण स्वपरप्रकाशक, उसमें भी साध्य की दिसप्तिद्ध नही ं

है। 

दिûर अब साध्य की दिसप्तिद्ध दिकस प्रकार से हो?  उपयोग लक्षण भी

ठीक है, रखा। स्वपरप्रकाशक लक्षण भी ठीक है, रखा। लेदिकन उपयोग में से

शुद्धोपयोग  कैसे  हो?  दिक स्वप्रकाशक हँू  और परप्रकाशक नही।ं  ज्ञायक

जानने में आता है और राग जानने में नही ंआता। इसप्रकार स्वपरप्रकाशक

के प्रमाण में  से,  दिवदिध-दिनषेध,  नय  के  øारा,  ऐसा  करने  लगता  है  जीव।

आहाहा! जाननहार जानने में आता है, मुझे रागादिद जानने में नही ंआते। मुझे

परपदाथµ  जानने में  नही  ंआते। यह दिवदिध-दिनषेध..,  स्वपरप्रकाशक में  से ही
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दिवदिध-दिनषेध दिनकालना है।  स्व जानने में  आता है  और पर जानने में  नही ं

आता। इसप्रकार यदिद वह करने लगे, आहाहा! तो उसे पर को जानने का जो

पक्ष है, और उस पक्ष से इप्ति�यज्ञान प्रगट होता था, वह इप्ति�यज्ञान रुक जाता

है उसका। और एक नया जात्यांतर ज्ञान,  असाधारण लक्षण,  अतीप्ति�यज्ञान

(प्रगट  होता  है)।  जो  उपयोग  लक्षण था  वह  अतीप्ति�य नही ं था।  लेदिकन

उपयोग और स्वपरप्रकाशक..,  उस उपयोग में  ऐसा आता है  दिक मुझे  तो

ज्ञायक जानने में आता है, पर जानने में नही ंआता। इसप्रकार स्वपरप्रकाशक

में  से,  दिवदिध-दिनषेध  के  दिवकल्प  में  आकर,  आहाहा!  ज्ञान  का  लक्षण

स्वप्रकाशक है। ऐसे पक्ष में आये और दिनणµय हो जाये तो पक्षादितक्रांत होकर

साक्षात् अनुभव हो जाता है। आहाहा! 

जीव का लक्षण उपयोग,  वह असाधारण लक्षण नही ंहै,  सभी में है।

दिनगोद में  भी है,  अभव्य में  भी है उपयोग लक्षण। क्या  (उससे)  साध्य की

दिसप्तिद्ध  हुई?  सम्यग्दशµन  हुआ?  स्वपरप्रकाशक  सभी  में  है,  हुआ  (उससे)

सम्यग्दशµन?  आहाहा!  यह सम्यग्दशµन की दिवदिध है। दिवदिध-दिनषेध से दिनणµय

होता है। और स्वभाव से अनुभव होता है। स्वभाव तक पहंुचने पर दिवदिध-

दिनषेध  का  दिवकल्प  (दिनकल जाता  है),  पक्षादितक्रांत  हो  जाता  है।  आहाहा!

आ	ा का लक्षण उपयोग और उपयोग का लक्षण स्वपरप्रकाशक। वे दोनों

लक्षण सामान्य हैं, असाधारण लक्षण नही ंहैं। आहाहा! उपयोग साधारण था,

देखो लक्षण। उसमें  इप्ति�यज्ञान या अतीप्ति�यज्ञान ऐसा भेद नही ंदिकया था।

भरतभाई! उपयोग लक्षण। उसमें इप्ति�य ज्ञान .... ( टेप - पूरी हो गई) 

ૐ
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એક શાસ્ત્ર મળ્યું નવંુ. એક શાસ્ત્ર નવંુ મળ્યું. એનું નામ છે ‘બે ભૂલ’, ‘दो 
भूल’. લખેલું છે માથે 'दो भूल’-હિ�ન્દીમાં. ગજુરાતીમાં 'બે ભૂલ’. 

એ બે ભૂલમાં એમ લખ્યું છે, એક ભૂલ અને બીજી ભૂલ, બે ભૂલ. એક ભૂલમાં 
એમ લખ્યંુ છે કે પ્રત્યેક જીવને, જીવમાત્ર પરિ�ણામ પરિ�ણામને ક� ે છે 
માને છે કે હંુ એને કરંુ છંુ, એ એક ભૂલ. બીજી ભૂલમાં એમ વાંચ્યું કે જાણે 
છે ઇરિ� યજ્ઞાન પ�ને અને માને છે કે હંુ પ�ને જાણંુ છંુ, એ બીજી ભૂલ. બ ે
ભૂલનું એક પુસ્તક છે એમાં આ બે લાઇન છે બસ! પુસ્તક પૂરંુ થઈ ગયું, 
ખલાસ થઈ ગયંુ પુસ્તક. 

પજૂ્ય શ્રી લાલચંદભાઈ મોદી (પ્રવચન LA૩૪૪) 

एक शास्त्र मि9ला है नया। एक शास्त्र नया मि9ला है। उसका ना9 है 'बे भूल’, 
'दो भूल'। मिलखा हुआ है ऊपर (शीर्षKक) 'दो भूल' मिहंदी 9ें। गुजराती 9ें 'बे 
भूल'। 

इस 'दो भूल' 9ें ऐसा मिलखा है, एक भूल और दूसरी भूल, दो भूल। एक भूल 9ें 
ऐसा मिलखा है मिक प्रते्यक जीव को, जीवमात्र परि?णाम परि?णाम को क?ता है 
मानता है किक मैं उसको क?ता हँू, यह एक भूल। दूसरी भूल 9ें ऐसा पढ़ा 
मिक जानता है इंकिNयज्ञान प? को औ? मानता है किक मैं प? को जानता हँू, 
यह दूसरी भूल है। 'दो भूल' ना9 की एक पुस्तक है इस9ें ये दो लाइन हैं बस! 
पुस्तक पूरी हो गई, स9ाप्त हो गई पुस्तक। 

पूज्य श्री लालचंदभाई मोदी  (प्रवचन LA३४४) 

બે ભૂલ બે ભૂલ ! !     दो भूल दो भूल !!
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