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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
પ્રવચન નબંર ૩૫, તા. ૧૨-૧૨-૮૭

શ્રી સમયસાર, ગાથા-૩૨૦, અધ્યાત્મ પ્રવચન રત્નત્રયમાથંી. 
આ શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર, એનો સર્વ-વિર્વશદુ્ધજ્ઞાન અવિ4કાર, ગાથા-૩૨૦. તાત્પય-વવૃિ?

આચાય- શ્રી જયસેનાચાય-કૃત. ઉપરમા ંઆર્વી ગયુ ંકે બીજી રીતે વ્યાખ્યાન કરતાં અહીં મોક્ષ અધિ1કાર
સમાપ્ત થયો.  પોતે અહીંયા મોક્ષ અવિ4કાર સમાપ્ત થયો એમ કહે છે.  છતા,ં  વળી ધિવશેષ કહવેામાં
આવે છે. મોક્ષ અવિ4કાર સમાપ્ત થયો પણ ર્વળી વિર્વશેષ કહરે્વામાં આર્વે છે. એમા ંખોલે છે કે મોક્ષનું
કારણ શુ ંછે, એ કહવે ુ ંછે. 

ઔપશધિમક  આદિદ  પાચં  ભાવોમાં  કયા  ભાવથી  મોક્ષ  થાય  છે  તે  ધિવચારવામાં  આવે  છે.
ઔપશવિમક, ક્ષાયોપશવિમક, ક્ષાવિયક, ઔદવિયક અને પારિરણાવિમક એમ પાચં ભાર્વો છે એના વિર્વશેષ ૫૩
ભેદ થાય છે. તો આચાય-ભગર્વાન કહે છે કે જીર્વનો મોક્ષ તો થાય છે, મોક્ષ તો થાય છે પણ મોક્ષ
થાય છે તો કયા ભાર્વથી,  પાચં ભાર્વમાથંી કયા ભાર્વથી મોક્ષ થાય છે?  કયો ભાર્વ જીર્વને મોક્ષનું
કારણ થાય છે? કયો ભાર્વ બ4ંનુ ંકારણ થાય છે ને કયો ભાર્વ મોક્ષનુ ંકારણ થાય છે અને કયો ભાર્વ
મોક્ષનુ ંકારણ થતો નથી, એમ ત્રણ ર્વાત ખોલશે આમાથંી. 

ત્યાં ઔપશધિમક,  ક્ષાયોપશધિમક,  ક્ષાધિયક અને ઔદધિયક એ ચાર ભાવો પયા=યરૂપ છે.  પહલેાં
પાચં ભાર્વોમાં પયા-યરૂપ કયા ભાર્વો અને દ્રવ્યનો કયો ભાર્વ છે એનું ર્વણ-ન કરે છે.  ઔપશવિમક,
ક્ષાયોપશવિમક, ક્ષાવિયક અને ઔદવિયક એ ચાર ભાર્વો પયા-યરૂપ છે. ઔપશવિમક સમ્યગ્દશ-ન, ઔપશવિમક
ચારિરત્ર, ક્ષયોપશવિમક સમ્યગ્દશ-ન, ક્ષાયોપશવિમક ચારિરત્ર, ક્ષાવિયક સમ્યગ્દશ-ન અને ક્ષાવિયક ચારિરત્ર અને
ઔદવિયકભાર્વ.  એ બ4ંનું કારણ જે છે  એ ચાર ભાવો પયા=યરૂપ છે અને શદુ્ધ પાદિરણાધિમક  (ભાવો)
દ્રવ્યરૂપ છે. શદુ્ધ પારિરણાવિમકભાર્વ દ્રવ્યરૂપ છે.

જો પારિરણાવિમકભાર્વ દ્રવ્યરૂપ ન કહતેાં શદુ્ધ પારિરણાવિમકભાર્વ દ્રવ્યરૂપ છે.  ચાર ઉપર શદુ્ધનું
વિર્વશેષણ ન લગાવ્યુ ંપણ દ્રવ્યમા ંવિર્વશેષણ લગાવ્યુ ંશદુ્ધ પારિરણાવિમકભાર્વ, એ દ્રવ્યરૂપ છે. એ પરસ્પર
સાપેક્ષ એટલે એક હોય ત્યા ંબીજુ ંહોય. પયા-ય હોય ત્યા ંદ્રવ્ય હોય ને દ્રવ્ય હોય ત્યા ંપયા-ય હોય. એને
પરસ્પર સાપેક્ષ એવું દ્રવ્યપયા=યદ્વય (દ્રવ્ય અને પયા=યનું જોડકંુ)  તે આત્મા-પદાથ= છે.  આ પદાથ-ની
વિસદ્ધિદ્ધ કરી. પ્રયોજનની વિસદ્ધિદ્ધ હર્વે કરશે.

પદાથ-ને-પદાથ-માં દ્રવ્ય,  ગણુ ને પયા-ય ત્રણેય આર્વી જાય.  કોઈ એમાં બાદબાકી ન થાય.
આત્મા પદાથ-  છે,  જુઓ!  સસં્કૃતમાં શું છે  જોઈએ. 'દ્રવ્યપયા-યદ્વયઆત્માપદાથoભણયતે'  છે  પદાથ-,
પદાથ-ની  વિસદ્ધિદ્ધ.  પદાથ-ની  વિસદ્ધિદ્ધ  અને  પ્રયોજનની  વિસદ્ધિદ્ધ  બેય  ર્વાત  જુદી  છે.  પદાથ-ની  વિસદ્ધિદ્ધ
પ્રમાણજ્ઞાનથી થાય છે અને પ્રયોજનની વિસદ્ધિદ્ધ શદુ્ધનયથી થાય છે. આ બે જૈનદશ-નની માવિમqક ર્વાત છે.
પદાથ- છે તે જ્ઞાનનો વિર્વષય છે, જે્ઞય છે જાણર્વાયોગ્ય છે. પદાથ- ઉપાદેયરૂપ નથી, દ્રવ્ય પયા-યસ્ર્વરૂપ
આખી ર્વસ્ત ુપ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય એ જ્ઞાનમા ંજાણર્વા યોગ્ય છે, જ્ઞાનનુ ંજે્ઞય છે પણ તે ધ્યાનનુ ંધ્યેય
નથી. 
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પ્રમાણજ્ઞાનનો  વિર્વષય જ્ઞાનનું જે્ઞય  છે  પણ ધ્યાનના  કાળે  ધ્યેય તો  ર્વસ્ત ુ જુદી  છે.  અને
ધ્યેયપરૂ્વ-ક જે્ઞય થાય છે.  પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય પદાથ- એ જે્ઞય છે.  આખો પદાથ- દ્રવ્ય,  ગણુ અને
પયા-ય. એમા ંજુઓ! શદુ્ધ અને અશદુ્ધ પયા-ય સરિહતનો આત્મા લી4ો. શદુ્ધ પયા-ય પણ પદાથ-મા ંથાય
છે. અશદુ્ધ પયા-ય પણ પદાથ-માં થાય છે અને શદુ્ધ દ્રવ્ય પણ પદાથ-માં છે. બધુ ંલેર્વાય ગયુ.ં આખો
પ્રમાણજ્ઞાનમા.ં  પ્રમાણજ્ઞાનમાં આગમ પ્રમાણ,  અધ્યાત્મ પ્રમાણ બધું આર્વી ગયુ.ં  ચકૂતે.  શદુ્ધ અને
અશદુ્ધ પયા-ય બેય લઈ લી4ી અને ત્રીજુ  ંદ્રવ્ય લીધુ.ં  એ ત્રણ મળીને આખો પદાથ- વિસદ્ધ થાય છે
પ્રમાણજ્ઞાનમા.ં

એ પ્રમાણજ્ઞાન આત્માને પરદ્રવ્યથી જુદંુ પાડી દયે છે.  પ્રયોજન છે.  પ્રમાણજ્ઞાન જે છે એ
આત્માને પરદ્રવ્યથી જુદંુ પાડે છે.  પોતાના દ્રવ્ય,  ગણુ ને પયા-ય એટલો આત્મા એટલે પદાથ- છે.
આત્મા એટલે પદાથ- છે. પોતાના દ્રવ્ય, ગણુ ને પયા-યથી બહાર આઠ કમ-, શરીર, કુટંુબ, 4ન, 4ાન્ય,
પતુ્ર,  પતુ્રી આરિદ એ બ4ા જે છ દ્રવ્યો,  આહા! એ છ દ્રવ્યો બ4ા પ્રમાણજ્ઞાનના વિર્વષયથી બહાર છે.
અનભુર્વ પછી જાણેલો પ્રયોજનર્વાન છે. એમા ંપણ પોતાના પરિરણામને જાણે છે જ્ઞાન.

મમુકુ્ષ:ુ- આપ કહો છો ને પ્રમાણની બહાર જવુ ંનહીં અને પ્રમાણમા ંઅટકવુ ંનહીં. 
ઉ?ર:- અટકવુ ંનહીં. બસ. પ્રમાણની બહાર જવુ ંનહીં. કેમકે પ્રમાણની બહાર જેટલા પદાથo

જગતના દેખાય છે શરીર આરિદ એ તો આત્માથી તદ્દન ભિભન્ન છે. એની સાથે આત્માને કાઈં લેર્વા દેર્વા
નથી. હર્વે પ્રમાણજ્ઞાન છે આખુ ંદ્રવ્ય, ગણુ અને પયા-ય, એમા ંકેટલાક પયા-ય પરાવિશ્રત અશદુ્ધ થાય છે.
અને કેટલાક પરિરણામ સ્ર્વઆવિશ્રત શદુ્ધ થાય છે. એ શદુ્ધ અને અશદુ્ધ પયા-ય અને વિત્રકાળીદ્રવ્ય એટલે
વિત્રકાળી ઉપાદાન અને ક્ષભિણક ઉપાદાન. વિત્રકાળી ઉપાદાન શદુ્ધ છે, ક્ષભિણક ઉપાદાનના બે ભેદ એક શદુ્ધ
ક્ષભિણક ઉપાદાન અને એક અશદુ્ધ ક્ષભિણક ઉપાદાન. એમ આખો પદાથ- છે પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય. હર્વે
પ્રમાણમાથંી જે વિનશ્ચયનય કાઢે છે તે જિજનર્વચનમાં કુશળ છે.  એવુ ંસતૂ્ર છે.  હર્વે જેનો મોક્ષ થર્વાનો
હોય એ પ્રમાણમાથંી શદુ્ધનય કાઢે છે. 

ઉપરના પદાથ-ની વિસદ્ધિદ્ધ કરી. મોસબંી છે એમા ંરસ પણ છે, છોતા પણ છે અને છાલ પણ છે.
નાભિળયેર છે તેમાં મીઠું સફેદ ટોપરંુ પણ છે,  રાતી કાચલી કોરની રાતળ પણ છે,  કાચલી છે અને
બહારના છોતા છે. એ બધ ુપ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય થયો. પણ ઉપાદેય શુ ંછે ટોપરંુ. કાચલી પણ નહીં
અને કાચલી કોરની રાતળ પણ કાઢી નાખે ટોપરાપાક કરે ત્યારે. અને છાજલા કાઈં ઉપયોગમા ંનથી.
એક ટોપરંુ ઉપયોગમા ંછે. મોસબંીમા,ં મોસબંીમા ંરસ પણ છે, અંદર બી પણ છે, અંદર છોતરા છે અને
ઉપરની છાલ છે.  એ બધુ ંપ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય પણ એમાં ઉપાદેય એકલો રસ છે.  બી પણ કાઢી
નાખે, છોતરા પણ કાઢી નાખે અને છાલ પણ કાઢી નાખે. આહાહા!

એમ આ ભગર્વાનઆત્મા છે એ વિત્રકાળી શદુ્ધ ઉપાદાન છે અને આ બ4ા ભાર્વો એ પરભાર્વો છે,
પરદ્રવ્ય છે માટે હયે છે.  એક આત્મા જ ઉપાદેય છે.  એમ પ્રમાણજ્ઞાનના વિર્વષયમાથંી શદુ્ધનય દ્વારા
અંતમુ-ખ થઈને પોતાના શદુ્ધાત્માને ગ્રહી લેર્વો, જાણી લેર્વો, અનભુર્વી લેર્વો એમાં કાય-ની વિસદ્ધિદ્ધ થાય
છે.  પ્રમાણજ્ઞાન  સ4ુી  અનતંર્વાર  આવ્યો.  તત્ત્ર્વાથ-સતૂ્ર  સ4ુી  અનતંર્વાર  આવ્યો  જીર્વ.  અનતંર્વાર
પ્રમાણના  પક્ષમાં  આર્વી  ગયો  પણ  પ્રમાણનું  જ્ઞાન  ન  થયુ.ં  પ્રમાણજ્ઞાનના  પક્ષમાં  આવ્યો.
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પ્રમાણજ્ઞાનના વિર્વષયનુ ંજ્ઞાન તો અનભુર્વીને થાય. નયપરૂ્વ-ક પ્રમાણ હોય. પણ પ્રમાણ સ4ુી આવ્યો
પણ પ્રમાણમાથંી એને શદુ્ધઆત્મા ખેંચતા ન આર્વડયો. હર્વે મોક્ષ જે થાય છે એનુ ંકારણ કહશેે. ત્યા,ં
પ્રથમ તો જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ એમ ત્રણ પ્રકારના પાદિરણાધિમક ભાવોમાં. જુઓ! ઉપરમાં
કહ્યુ ંહત ુ ંકે શદુ્ધ પારિરણાવિમકભાર્વ દ્રવ્યરૂપ છે, એમ કહ્યુ ંહત ુ.ં 

અહીંયા  કહે  છે  કે  પ્રથમ  તો  જીર્વત્ર્વ,  ભવ્યત્ર્વ  અને  અભવ્યત્ર્વ  એમ  ત્રણ  પ્રકારના
પારિરણાવિમકભાર્વોમા,ં  શદુ્ધ  પારિરણાવિમકભાર્વ  શબ્દ  નથી.  કેર્વળ  પારિરણાવિમકભાર્વ  એટલા  માટે  કે
પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે.

મમુકુ્ષ:ુ- એ પણ પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય. 
ઉ?ર:- એ પણ પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે. એક શદુ્ધ પારિરણાવિમકભાર્વ તે શદુ્ધનયનો વિર્વષય છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- પારિરણાવિમકભાર્વમા ંપણ શદુ્ધનયનો વિર્વષય અલગ છે. 
ઉ?ર:- કાઢર્વો જોઈએ. 
મમુકુ્ષ:ુ- પારિરણાવિમકભાર્વ પણ પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે?
ઉ?ર:- પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે. ત્રણ ભાર્વ છે ને? જીર્વત્ર્વ, ભવ્યત્ર્વ અને અભવ્યત્ર્વ. ઉપાદેય

નથી.  પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે.  આ જ્યારે લીધુ ંહત ુ ંત્યારે  'ભાર્વોમા'ં  એમ લીધુ ંહત ુ.ં  ત્યારે ચદુંભાઈ
જરા બોલ્યા, ત્રણ ભાર્વોમા,ં નર્વતત્ત્ર્વમા ંશદુ્ધનયથી શદુ્ધઆત્મા ઉપાદેય છે. એમ ત્રણ ભાર્વોમા ંઆ શદુ્ધ
જીર્વત્ર્વ ઉપાદેય છે. જીર્વત્ર્વ ઉપાદેય નથી. જીર્વમા ંજીર્વત્ર્વ છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- જીર્વમા ંજીર્વત્ર્વ છે. 
ઉ?ર:- જીર્વમા ંજીર્વત્ર્વ છે. આ જીર્વત્ર્વ પહલેો છે તે પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એમા ંપણ ભાઈ! પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય?
ઉ?ર:-  એમાં પણ પ્રમાણજ્ઞાન.  જીર્વત્ર્વ પણ પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય છે.  એ શદુ્ધનયનો વિર્વષય

નથી. કેમકે દસ પ્રકારના પ્રાણથી જીર્વે છે એ વ્યર્વહારજીર્વ અને શદુ્ધ ચેતનાથી જીર્વે છે એ વિનશ્ચયજીર્વ.
એક જીર્વત્ર્વમા,ં આહાહા! જીર્વ એક છે વિનરૂપણ બે પ્રકારે છે. એક વિનશ્ચયજીર્વ અને એક વ્યર્વહારજીર્વ.
આ. ભવ્યત્ર્વ-અભવ્યત્ર્વ એ તો પયા-યની લાયકાત છે. અમકુ કાળર્વત� જીર્વ અમકુ કાળ થાશે એટલે
મોક્ષમા ંજશે એર્વી લાયકાત. અને કોઈ કાળે પણ મોક્ષ ન થાય એર્વી પયા-યની લાયકાત. એનુ ંનામ
અભવ્યત્ર્વ. જેમ મગ છે બે પ્રકારના કોયડું અને ચડી જાય એર્વા. પાણીથી ચડી જાય એને ભવ્યત્ર્વ
કહરે્વાય અને ન ચડે ગમે તેવ ુ ંપાણી અને તાપ આપો, કોયડુ મગ કહરે્વાય ચડે જ નહીં કોઈ રિદર્વસ. 

એ  બે  પ્રકારના  જીર્વો  છે  પયા-યની  યોગ્યતાર્વાળા,  અને  એક  જીર્વત્ર્વ  એ  ત્રણે  પ્રકારનું
પારિરણાવિમક છે. એને પારિરણાવિમકભાર્વ કહ ેછે, જુઓ! એમા ંશદુ્ધ પારિરણાવિમક વિર્વશેષણ ન લગાવ્યુ.ં કેમકે
દસ પ્રકારના પ્રાણ એમા ંઆર્વી જાય છે. અને ભવ્ય અભવ્ય એ બ4ાને ત્રણ હોય આ. ભવિર્વ અભર્વીને
જીર્વત્ર્વ ત્રણેય હોય. જીર્વત્ર્વ હોય. ભવિર્વને ભવ્યત્ર્વ હોય અને અભર્વીને અભવ્યત્ર્વ. અભવ્યને ભવ્યત્ર્વ
ન હોય ને ભવ્યને અભવ્યત્ર્વ ન હોય. બેયમાં ફેર પણ જીર્વત્ર્વ તો કોમન. ભવિર્વ અભર્વી બ4ા જીર્વો
એને જીર્વત્ર્વ કહરે્વાય.  એમ.  દસ પ્રકારના પ્રાણથી જીર્વે છે અને અંદરમાં અંતરગભિભ�ત શદુ્ધ જીર્વત્ર્વ
એની પાસે શક્તિ�તરૂપે છે જો કહશેે. એમ ત્રણ પ્રકારના પાદિરણાધિમક ભાવોમા ંએ પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય. 
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હર્વે  એમાથંી  જિજન ર્વચનમાં  જે  કુશળ એ શદુ્ધનયથી  કાઢે  છે  આત્માને.  એમાથંી  જ.  જેમ
નર્વતત્ત્ર્વમાથંી શદુ્ધઆત્મા ઉપાદેય છે એમ ત્રણ પ્રકારના પારિરણાવિમકભાર્વમાથંી શદુ્ધજીર્વત્ર્વ ઉપાદેય
છે. આહાહા! એમા,ં ભાવોમા,ં શદુ્ધજીવત્વ, જુઓ! એવુ ંજે શક્તિOતલક્ષણ પાદિરણાધિમકપણુ.ં આ વ્યક્તિ�ત છે,
દસ પ્રકારના પ્રાણ વ્ય�ત છે. એ વ્ય�ત છે. પયા-ય છે. પયા-યાવિથqકનયનો વિર્વષય છે. હર્વે શદુ્ધજીર્વત્ર્વ
એ શદુ્ધનયનો વિર્વષય છે.  શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનયનો  વિર્વષય,  એવું જે શક્તિOતલક્ષણ પાદિરણાધિમકપણુ ં તે,  તે
શદુ્ધદ્રવ્યાધિથQકનયાધિશ્રત હોવાથી ધિનરાવરણ અને ‘શદુ્ધપાદિરણાધિમકભાવ’ એવી સજં્ઞાવાળંુ જાણવુ.ં આહાહા!
આ જુઓ! ભાર્વોમા,ં પ્રમાણજ્ઞાનના વિર્વષયમાં શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનયથી જોર્વામાં આર્વે તો શદુ્ધ જીર્વત્ર્વ એવું
જે શક્તિ�તલક્ષણ પારિરણાવિમકપણુ ંતે, ઓલો પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય હતો આ નયનો વિર્વષય આવ્યો. જુઓ!
પ્રમાણમાથંી નય કાઢી. 'મા'ં છે ને? 

એ તો પ્રમાણનો વિર્વષય હતો એમાથંી નય કાઢી. શુ?ં કઈ નય? શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનયાવિશ્રત હોર્વાથી,
ઓલુ ંપ્રમાણાવિશ્રત હત ુ ંત્રણેય.  આ શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનયાવિશ્રત એટલે કે જે જ્ઞાનનો વિર્વષય શદુ્ધદ્રવ્ય હોય
એને જાણનારંુ જે જ્ઞાન તેને શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનય કહરે્વામા ંઆર્વે છે અને એનો વિર્વષય છે. વિર્વષય હોર્વાથી
એ શદુ્ધજીર્વત્ર્વ કેર્વો છે? ધિનરાવરણ એને ભાર્વ આર્વરણ નથી ભાર્વકમ-નુ,ં દ્રવ્યકમ-નુ ંઆર્વરણ નથી ને
નોકમ-નું પણ આર્વરણ નથી.  આહા!  આઠ પ્રકારના  કમ-ના  આર્વરણથી  રરિહત,  ભાર્વકમ-થી  રરિહત
આહાહા!  એર્વો  હોવાથી ધિનરાવરણ અને  ‘શદુ્ધપાદિરણાધિમકભાવ’ એવી સજં્ઞાવાળંુ જાણવુ.ં  સજં્ઞા એટલે
નામ. આવુ ંનામ છે એનુ.ં આહાહા! જુઓ, બહુ સરસ છે. 

હર્વે એ જે શદુ્ધપારિરણાવિમકભાર્વ છે તે તો બ1ંમોક્ષપયા=યપદિરણધિત રદિહત છે. શનૂ્ય, અભાર્વ અને
હર્વે આવ્યુ ંરરિહત. બે બોલ આવ્યા હતા.  શનૂ્ય આવ્યુ ંહત ુ ંઅને અભાર્વ આવ્યો હતો. હર્વે આ રરિહત
આવ્યુ.ં રરિહત થશે નહીં, રરિહત છે. આહાહા! પ્રમાણમાથંી શદુ્ધનયનો વિર્વષય કાઢર્વો એ કોઈક જ જીર્વ
કાઢી શકે છે. પ્રમાણ સ4ુી તો બ4ા આર્વી ગયા. પ્રમાણમા ંઆર્વે એ પરંિડત અને શદુ્ધનયમા ંઆર્વે તે
જ્ઞાની.  પરંિડતો પ્રમાણજ્ઞાનમાં આર્વી જાય.  તત્ત્ર્વાથ-સતૂ્ર ર્વાચેં એટલે પ્રમાણજ્ઞાનનો વિર્વષય આત્માનો
પદાથ-, પદાથ-ની પ્રવિસદ્ધિદ્ધ કરે છે, આહા! તે તો, આ જે ઉપાદેય તત્ત્ર્વ છે તે તો, શદુ્ધપારિરણાવિમકભાર્વ છે
તે તો, શદુ્ધદ્રવ્યાવિથqકનયનો વિર્વષય છે તે તો, શદુ્ધનયનો વિર્વષય છે તે તો, ઉપાદેયભતૂ ર્વસ્ત ુછે તે તો,
તે તો, તે તો, હુ ંતો, તે તો એટલે? હુ ંતો, એમ. 

બ4ં-મોક્ષ પયા-યથી રરિહત છે.  આહા!  એને બ4ં પણ થતો નથી અને એનો મોક્ષ પણ થતો
નથી.  મોક્ષની પયા-યથી રરિહત આત્મા છે.  આહાહા!  પયા-યથી,  પરિરણામમાત્રથી રરિહત,  આહાહા!  એ
સ્ર્વીકાર કરર્વો એમાં અનતંો પરુુષાથ-  છે.  પછી એની સન્મખુ થઈને અનભુર્વ કરર્વો એમાં અનતંો
પરુુષાથ- છે. પહલેા બદુ્ધિદ્ધમા ંરરિહતર્વાળો જ હુ ંછુ ંઆત્મા. પયા-ય વિનરપેક્ષ. પયા-ય સાપેક્ષ હુ ંનહીં, પયા-ય
સરિહત  હું  નથી.  આહા!  તે  તો,  આહા!  રાગ-દ્વષે,  મોહથી  રરિહત,  વિમથ્યાત્ર્વના  પરિરણામથી  રરિહત,
વિમથ્યાત્ર્વ,  અવ્રત,  કષાય  અને  યોગથી  રરિહત  અને  મોક્ષની  પયા-યથી  પણ રરિહત,  કેર્વળજ્ઞાનની
પયા-યથી ભગર્વાનઆત્મા રરિહત છે. કેર્વળજ્ઞાનની પયા-યથી આત્મા રરિહત છે. આહાહા!

હર્વે કેર્વળજ્ઞાનની પયા-યથી રરિહત હોય તો મતી, શ્રતુથી તો રરિહત આર્વી ગયુ,ં આહાહા! પણુ્ય
ને પાપથી રરિહત આત્મા છે.  અને જીર્વો પણુ્ય-પાપને હું કરંુ,  આહાહા!  દ્રષ્ટિ£ટ તદ્દન વિર્વપરીત છે.  એ
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જ્ઞાતા ન થાય. તે તો, આહાહા! હેં? છે ને? આમા ંછે તે આપણે ર્વાચંીએ છીએ. તે તો, પછી હુ ંતો, હું
તો બ4ં અને મોક્ષના પરિરણામથી રરિહત છુ.ં તે વિત્રકાળી સામાન્ય, આહાહા! સામાન્યને અર્વલોકતો અને
વિર્વશેષને નહીં અર્વલોકતો એમા ંઅનભુર્વ થાય છે. તે તો બ1ંમોક્ષપયા=યપદિરણધિત રદિહત છે. આહાહા!
પરિરણવિત એટલે રિ¥યા.  બ4ં-મોક્ષ પયા-ય પરિરણવિત,  પયા-યની જે રિ¥યાઓ એનાથી આત્મા રરિહત છે.
રરિહત થશે નહીં રરિહત છે. હર્વે આગળ. માલ ભયo છે આમા.ં

પરંત ુ જે  દશપ્રાણરૂપ જીવત્વ અને  ભવ્યત્વ-અભવ્યત્વદ્વય તે  પયા=યાધિથQકનયાધિશ્રત  હોવાથી
‘અશદુ્ધપાદિરણાધિમકભાવ’ સજં્ઞાવાળા છે. આહાહા! પરંત ુજે દશપ્રાણરૂપ જીવત્વ, ઉપરમા ંજીર્વત્ર્વ કહ્યુ ંહત ું
ને? પ્રમાણનો વિર્વષય. પ્રમાણનો વિર્વષય કહ્યો હતો તેમાથંી શદુ્ધ જીર્વત્ર્વ એક કાઢયુ,ં હેં? અને હર્વે આ
અશદુ્ધ જીર્વત્ર્વ દસ પ્રાણરૂપ જીર્વત્ર્વ એ પયા-યાવિથqકનયનો વિર્વષય છે. પયા-ય છે. જીર્વત્ર્વ નાશર્વાન છે,
દસ પ્રાણ છે ને  એ નાશર્વાન છે.  આહાહા!  દસ પ્રકારના પ્રાણમાં પાચં જ્ઞાનનો ઉઘાડ,  મનબળ,
ર્વચનબળ, કાયબળ, શ્વાસોચ્છર્વાસ ને આય.ુ એમ દસ પ્રકારના પ્રાણ છે. પયા-ય છે. યોગ્યતા જીર્વની. 

એ  જીવત્વ,  જીર્વપણું અને  ભવ્યત્વ અને  અભવ્યત્વદ્વય,  ભવ્યત્ર્વ અને  અભવ્યત્ર્વ બેય,  તે
પયા=યાધિથQકનયાધિશ્રત હોવાથી, એટલે વ્યર્વહારનયનો વિર્વષય હોર્વાથી તે હયે છે પણ ઉપાદેય નથી. હર્વે
એ ત્રણેય, એ ત્રણેય ‘અશદુ્ધપાદિરણાધિમકભાવ’ સજં્ઞાવાળા છે. ઓમા ંકહ્યુ ંહત ુ,ં જુઓ! શદુ્ધપારિરણાવિમકભાર્વ
એમ કહ્યું હત ુ.ં  એર્વી સજં્ઞાર્વાળો અને આમાં ત્રણેયને શું કહ્યુ?ં  અશદુ્ધપારિરણાવિમકભાર્વ સજં્ઞાર્વાળા છે.
એના  નામ  છે  પણ અશદુ્ધપારિરણાવિમક  છે.  એક  શદુ્ધપારિરણાવિમક  અને  ત્રણ અશદુ્ધપારિરણાવિમકભાર્વ.
અશદુ્ધપારિરણાવિમક વ્યર્વહારનયનો વિર્વષય છે અને શદુ્ધપારિરણાવિમક છે એ વિનશ્ચયનયનો વિર્વષય છે. આહા!
સજં્ઞાર્વાળા છે. 

પ્રશ્ન:- ‘અશદુ્ધ’ કેમ? એને અશદુ્ધ કેમ કહો છો, પ્રભ!ુ
ઉત્તર:- સસંારીઓને શદુ્ધનયથી અને ધિસદ્ધોને તો સવ=થા દશપ્રાણરૂપ જીવત્વનો અને ભવ્યત્વ-

અભવ્યત્વનો અભાવ હોવાથી,  અશદુ્ધ કેમ કહ્યુ?ં  કે સસંારીઓને,  સસંારીઓને શદુ્ધનયથી અભાર્વ છે.
અને  મોક્ષગામી જીર્વને  શદુ્ધનય અને  વ્યર્વહારનયથી,  તે  બેય નયથી અભાર્વ છે.  માટે  તે  અશદુ્ધ
પારિરણાવિમકભાર્વ કહરે્વાય.  નાશ થાય એ શદુ્ધ પારિરણાવિમક ન હોય,  અશદુ્ધપારિરણાવિમક હોય એ નાશ
થાય. સસંારીઓને શદુ્ધનયથી અને વિસદ્ધોને તો સર્વ-થા દસ પ્રાણરૂપ જીર્વત્ર્વ અને ભવ્યત્ર્વ, અભવ્યત્ર્વનો
અભાર્વ હોર્વાથી.  એટલે ભવ્યત્ર્વભાર્વનો  પણ અભાર્વ થાય છે.  એનો  અથ-  એ પયા-ય નથી  પણ
પયા-યની યોગ્યતા છે.  કેમકે ભવ્યત્ર્વભાર્વનો પણ અભાર્વ લખ્યો.  આમાથંી નીકળ્યુ ંકે ભવ્યત્ર્વ અને
અભવ્યત્ર્વ ગણુ નથી પણ પયા-ય અપેભિક્ષત 4મ- છે. સમજી ગયા? 

પયા-ય અપેભિક્ષત (4મ- છે) ગણુ હોય તેનો અભાર્વ ન થાય. અને યોગ્યતા હોય એનો અભાર્વ
થાય. યોગ્યતા એટલે એ જીર્વની યોગ્યતા હતી મોક્ષ થર્વાની, મોક્ષ થઈ ગયો, મોક્ષ થઈ ગયો પછી
યોગ્યતાનો પ્રશ્ન રહતેો નથી. એમ.

મમુકુ્ષ:ુ- અને અશદુ્ધનયનો વિર્વષય છે. 
ઉ?ર:- અશદુ્ધનયનો વિર્વષય છે. ત્રણેય, અને હયે છે, ઉપાદેય નથી. હર્વે આટલુ ંઆપણે ચાલ્યુ.ં

આમાથંી થોડી ચચા- કરર્વી હોય તો કાઢો પછી આગળ જઈએ. આપણે ઉતાર્વળ નથી. આ વિર્વષય ઘેરો
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છે, સમજી ગયા? આ વિર્વષય સમાજમા,ં ચાલતા સમાજમા ંચાલતો નથી. ચાલ ુજે સમાજ છે રિદગબંર
સમાજ એમા,ં પરંિડતોને ખબર નથી, ત્યાગીઓને ખબર નથી. મળૂ ચીજ છે આ જૈનદશ-નનો પ્રાણ છે
આ. કેટલુ ંક્લિ�લયર છે, સધં્યા! જરાક શાવંિતથી 4ીરો થઈને, મધ્યસ્થ થઈને એક ર્વાચેં ને, અને જો એના
ઉપર શ્રદ્ધા હોય,  આચાય-  ઉપર,  કે આચાય-  ભગર્વાનનું ર્વચન છે,  ખલાસ!  તીથ±કરનું ર્વચન અને
મવુિનરાજના ર્વચનમા ંકાઈં ફેર નથી. આહા! ૮૦૦ ર્વષ- પહલેાનંી ટીકા છે, આ. સસં્કૃતમા.ં

મમુકુ્ષ:ુ-  સસંારીઓને  શદુ્ધનયે  પણ અભાર્વ હોય,  ર્વત-માનમાં શદુ્ધનયથી જોર્વામાં આર્વે  તો
ર્વત-માનમા ંઅભાર્વ છે. 

ઉ?ર:-  સસંારીજીર્વને  દસ  પ્રકારના  પ્રાણ  અત્યારે  નથી.  શદુ્ધનયથી  જોર્વામાં  આર્વે  તો
સસંારીજીર્વને દસ પ્રકારના પ્રાણનો અભાર્વ છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- એટલે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો અભાર્વ છે. 
ઉ?ર:- ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો અભાર્વ છે અત્યારે. અત્યારે ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન નથી આત્મામા.ં આહા!
મમુકુ્ષ:ુ- શ્વાસોચ્છર્વાસનો અભાર્વ છે. 
ઉ?ર:- શ્વાસોચ્છર્વાસનો અભાર્વ છે. અત્યારે. અને આય£ુયનો અત્યારે અભાર્વ છે. પણ કેટલા

ર્વષ-નુ ંઆય£ુય? આય£ુય જ નથી આત્માને. આહાહા! આય£ુય નથી તો દેહ ક્યાથંી હોય? આય£ુય તો
દેહને છે ને? આત્માને આય£ુય ન હોય. આય£ુય ર્વગરનો આત્મા છે. મને આય£ુય લાગુ ંપડત ુ ંનથી.
તો પછી હાય! હુ ંમરી જાઈશ એ પ્રશ્ન રહતેો નથી. આત્મા મરતો જ નથી. તો હાય-હોય કરર્વાની ભિચંતા
શુ?ં ડો�ટર કહે કે તમારંુ હાટ-  નબળંુ છે એટલે અઠર્વારિડયાથી ર્વ4ારે આય£ુય નહીં હોય, મારંુ આય£ુય
જ નથી, મને. સાહબે તમે ભલૂ્યા, ઘર ભલૂી ગયા. અહીંયા નહીં બીજે જાર્વ. તમારે જે કહવે ુ ંહોય તે
કહી દયો, અમને કાઈં, બે4ડક છીએ અમે તો. આહાહા!

અમે તો અહીંયા પણ શદુ્ધજીર્વત્ર્વ પારિરણાવિમક શક્તિ�તથી જીર્વીએ છીએ અને જયા ંજાશુ ંત્યા ંઅમે
જ્ઞાન અને આનદંથી જીર્વશુ,ં બસ. આહા! અમારો પ્રાણ તો જ્ઞાનપ્રાણ છે. અને જ્ઞાનપ્રાણ તો અમારી
સાથે આર્વશે. આહાહા! દેહ તો અહીં છૂટી જશે. 

મમુકુ્ષ:ુ- પ્રાણ વિર્વના નહીં રહીએ. 
ઉ?ર:- પ્રાણ વિર્વના નહીં રહરે્વાનુ,ં રહરે્વાનો નથી. આ પ્રાણ વિર્વનાનો રહ ેસાદી અનતંકાળ. 
મમુકુ્ષ:ુ- એ પ્રાણ વિર્વના તો અત્યારે પણ છે. 
ઉ?ર:- અત્યારે પણ છે. અને સયંોગમા પણ અભાર્વ થાય તો હુ ંત્યા ંરહરે્વાનો છું. આનો સયંોગ

ભલે અભાર્વ થાય, આહાહા! ગજબનુ ંશાસ્ત્ર છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- વિસદ્ધ જેર્વો છે આત્મા. 
ઉ?ર:-  હા,  વિસદ્ધ જેર્વો છે.  અત્યારે કહ્યું ને?  સસંારીઓને શદુ્ધનયથી અત્યારે અભાર્વ છે દસ

પ્રાણનો. જીર્વથી જીર્વનુ ંભેદજ્ઞાન કરવુ.ં કહ્યુ ંહત ુ ંજયપરુમા.ં જીર્વથી જીર્વનુ ંભેદજ્ઞાન, એ આ. એક શદુ્ધ
જીર્વ ને એક અશદુ્ધ જીર્વ. અશદુ્ધ જીર્વ તે હુ ંનહીં ને શદુ્ધ જીર્વ તે હુ.ં 

મમુકુ્ષ:ુ- પ્રમાણમા ંત્રણ રીતે આમા ંપ્રમાણ લી4ા. એક તો ઉપરનો.
ઉ?ર:- પાચં ભાર્વ. 
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મમુકુ્ષ:ુ- પાચં ભાર્વ, તે પણ પ્રમાણનો વિર્વષય. 
ઉ?ર:- પ્રમાણનો વિર્વષય. 
મમુકુ્ષ:ુ- એ તો ભલે ઠીક, અત્યારે એને તો જર્વા દયો, ચાર ભાર્વની તો ર્વાત જર્વા દયો. 
ઉ?ર:- જર્વા દયો. 
મમુકુ્ષ:ુ- હર્વે પારિરણાવિમકભાર્વમા ંપણ ત્રણ ભેદ કયા-, તે પણ પ્રમાણનો વિર્વષય. 
ઉ?ર:- હા, પ્રમાણનો વિર્વષય.
મમુકુ્ષ:ુ- તેમા ંપણ એકલા ભવ્યત્ર્વ, અભવ્યત્ર્વને જર્વા દયો. 
ઉ?ર:- કાઢી નાખો, જર્વા દયો. 
મમુકુ્ષ:ુ- હર્વે એક જીર્વ છે તે પણ પ્રમાણનો વિર્વષય. 
ઉ?ર:- પ્રમાણનો વિર્વષય. 
મમુકુ્ષ:ુ- તેમાથંી શદુ્ધનયનો વિર્વષય કાઢર્વો. 
ઉ?ર:- કાઢર્વો. 
મમુકુ્ષ:ુ- કેટલો આત્મા કર્વર (પેક) છે. 
ઉ?ર:- કર્વર છે. કર્વરમાથંી કાઢર્વો. 
મમુકુ્ષ:ુ- ત્રણ કર્વરની અંદર છે.
ઉ?ર:-  અંદર  છે.  આહાહા!  અંતમુ-ખજ્ઞાનથી  તેને  પકડી  લેર્વો,  બહાર  કાઢર્વો.  સોનાને

કુલડીમાથંી કાઢવુ ંબહાર. શદુ્ધ દેખાય છે. એ ગફુામા ંઆત્મા ભિબરાજમાન છે. ગફુામા ંજાય અંદરમા ંતો
દશ-ન થાય છે. એમ દશ-ન નથી થતા ંઉપર ઉપરથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- કર્વરને જોઈને જ બહાર પાછા ફરે તો એમા ંશુ ંમળે?
ઉ?ર:- કાઈં નથી.
મમુકુ્ષ:ુ- આની અંદર, આની અંદર પછી આની અંદર.
ઉ?ર:- કોઈ તો દેહને આત્મા માને, કોઈ આઠ કમ-ને આત્મા માને, કોઈ શભુાશભુભાર્વને આત્મા

માને અને કોઈ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનને આત્મા માને.  એનાથી ભિભન્ન છે આત્મા.  આહાહા!  અંદર ભિબરાજમાન છે
પરમાત્મા. ભગર્વાનના દશ-ન કરે તો 4મ- થાય, બાળકને એમ કહ,ે નાના બાળકોને.  જા ભગર્વાનના
દશ-ન કરી આર્વ તો 4મ- થશે. 4મ- થશે એ સસં્કાર એર્વા છે કે 4મ- થશે એટલે એ ગમે. ગમે જીર્વને.
તો  દશ-ન કરર્વા  જાય.  પણ કયા  ભગર્વાનના  દશ-ન કરર્વાથી  4મ-  થાય એ રહી  ગયુ.ં  વ્યર્વહાર
ભગર્વાનના દશ-ન કયા- પણ વિનશ્ચય ભગર્વાન અહીંયા, આહાહા! એ રહી ગયુ.ં આને ન જાણ્યો એક. 

જે નજીકમા ંનજીક છે. અને કોઈ કાળે દશ-ન કરર્વા જાર્વ એટલે ના પાડે જ નહીં, મોઢું ફેરર્વે જ
નહીં. આહાહા! મરંિદર તો રાત્રે બ4ં થઈ જાય. ભગર્વાનના દશ-ન કરર્વા હોય તો જાર્વ પણ તાળા બ4ં
હોય. રાતના બે ર્વાગ્યે અહીંયા ભગર્વાનના દશ-ન કરર્વા હોય તો? આહાહા! અને અશભુ ચોઘરિડયુ ંહોય
તોપણ દશ-ન થાય? ચોઘરિડયા કહરે્વાય ચોઘરિડયા, કાળ ચોઘરિડયા આર્વે. ખરાબ કાળ છે ને એમ કહે
છે. એ બ્રાહ્મણ લોકોનો પ્રચાર છે. સમજી ગયા?

કાળી ચૌદશ, 4નતેરસ પછી ચૌદશ આર્વે. હેં! એર્વી અં4ારી રાત્રી, દશ-ન થાય છે? કે હા દશ-ન
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થાય છે. આહાહા! કે આ ગ્રહણ થઈ ગયુ,ં સયુ-ગ્રહણ, કે દશ-ન થશે? હા, ભગર્વાનના દશ-ન થશે.
મમુકુ્ષ:ુ- (સયુ-)ગ્રહણ અહીંયા ન હોવ ુ ંજોઈએ, વ્યર્વહારના પક્ષનો સયુ-ગ્રહણ ન હોવુ ંજોઈએ તો

દશ-ન થાય છે. 
ઉ?ર:- હા, અહીં તો આ સયુ- વિનરાર્વરણ છે, એને તો ક્યા ંરાહુ આડો આર્વે છે. તે રાહુ આડો

નથી આર્વતો. એ તો (વિનરાર્વરણ છે)
મમુકુ્ષ:ુ- આ ત્રણ પ્રમાણ ક્યા પ્રકારના જો કોઈ પક્ષની જોડે રાહુ આર્વી ગયો આડો. 
ઉ?ર:- ખલાસ! રાહુ આર્વી ગયો આડો. પક્ષમા ંરોકાણો. વ્યર્વહારના પક્ષમા ં.....
મમુકુ્ષ:ુ- કેર્વળ પક્ષર્વાદ જ છે. બીજુ ંકાઈં ર્વાદ નથી. 
ઉ?ર:-  પક્ષર્વાદ  જ  છે.  વ્યર્વહાર  બા4ક  નથી.  વિનશ્ચયપરૂ્વ-ક  વ્યર્વહાર  જ્ઞાનીને  જાણેલો

પ્રયોજનર્વાન છે. પણ એને પક્ષ નથી. દસ પ્રકારના પ્રાણ છે એમ જાણે છે પણ એમા ંઅહમ નથી. એ
હયેપણે જાણે છે.

મમુકુ્ષ:ુ- જાણે છે ત્યારે તો બતાર્વે છે. 
ઉ?ર:-  એ બતાર્વે  છે કે  અમે જાણીએ છીએ પણ તે તત્ત્ર્વ અમારંુ નથી.  એ અશદુ્ધનયનો

વિર્વષય છે.  હયે છે અમને,  ઉપાદેય નથી.  શાસ્ત્રજ્ઞાનને જ્ઞાન માન્યુ ંને એ અશદુ્ધનયમાં અટકી ગયો.
શાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન જ્ઞાન નથી. ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન છે. આહા!

મમુકુ્ષ:ુ- વ્યર્વહાર જે્ઞય છે. 
ઉ?ર:-  વ્યર્વહાર  જે્ઞય  છે.  નાશર્વાન  છે.  શદુ્ધનયથી  અત્યારે  એનો  આત્મામાં  અભાર્વ  છે.

ક્ષયોપશમજ્ઞાનનો અભાર્વ હોર્વાથી ભાર્વઇષ્ટિન્દ્રય ર્વડે પણ તે શાસ્ત્રને ર્વાચંતો નથી અને દેશનાલક્લિબ્4
સાભંળતો નથી. અત્યારે કાન નથી. આત્માને આ કાન નથી. અને કાનની પાસે જે સાભંળર્વાનો ઉઘાડ
છે ને જ્ઞાનનો ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનનો એ આત્મામા ંનથી. એનાથી આત્મા રરિહત છે. અરે! કેર્વળજ્ઞાનથી રરિહત છે
તો ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનથી તો રરિહત હોય.  પણ રરિહતનો એ વિનણ-ય કરતો નથી કે હું રરિહત છું કે સરિહત છું.
આહા! એક છ મરિહના સ4ુી તો એણે વિર્વચાર કરર્વો જોઈએ કે પયા-યથી (હુ)ં સરિહત છુ ંકે રરિહત છુ.ં અને
જો એક રિદર્વસમાં વિનણ-ય થઈ જાય તો છ મરિહનાનુ ંતો કાઈં કામ નથી. ર્વ4ારેમાં ર્વ4ારે છ મરિહના
સ4ુીમા ંવિનણ-ય થઈ શકે છે.

મમુકુ્ષ:ુ- આર્વી સ્પ£ટ ર્વાત આર્વે ને વિનણ-ય કેમ ન થાય. 
ઉ?ર:-  વિનણ-ય  થઈ ગયો  સમજો.  સ્પ£ટ  એકદમ.  જિજન ર્વચનમાં  કુશળ છે.  પ્રમાણમાથંી

શદુ્ધનયનો વિર્વષય કાઢે છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- ‘મા'ં માથંી કાઢે છે. 
ઉ?ર:- ‘મા'ં માથંી કાઢે છે. મા.ં 
મમુકુ્ષ:ુ- પારિરણાવિમકભાર્વોમા ં
ઉ?ર:-  ‘મા'ં.  એમાં  ન  ગમ્યું એને  એક  ભાઈને  બેઠું  નહીં.  નર્વતતત્ર્વોમાં  જેમ  છુપાયેલી

આત્મજયોવિત  છે  એમ ત્રણ પ્રકારના  પારિરણાવિમકભાર્વ એમાં આત્મા  જુદો  એનાથી  રહલેો  છે.  ત્રણ
ભાર્વથી જુદો રહલેો છે. 
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મમુકુ્ષ:ુ-  આપે જીર્વત્ર્વમાં કહ્યું ને એમાં બે ભાર્વ ક્યાથંી આવ્યા,  આપે ૯ મી અને ૧૩ મી
ગાથાનો આ4ાર આપ્યો કે નર્વતત્ત્ર્વમા ં(છુપાયેલી આત્મજયોવિત) તેમાથંી કાઢર્વાની છે. 

ઉ?ર:- પછી ઢીલા પડી ગયા. 
મમુકુ્ષ:ુ- આ એકદમ ગપુ્ત તત્ત્ર્વ છે. 
ઉ?ર:- ગપુ્ત તત્ત્ર્વ છે.  ગપુ્ત ચમત્કાર છે,  શ્રીમદે કહ્યુ ંછે.  ગપુ્ત ચમત્કાર જીર્વોને ખ્યાલમાં

આર્વતો નથી. આહાહા!
મમુકુ્ષ:ુ- જીર્વત્ર્વમા ંજીર્વ રહલેો છે. 
ઉ?ર:- જીર્વત્ર્વમા ંજ જીર્વ છે. પણ તે જીર્વ છે તે જીર્વત્ર્વરૂપ થયો નથી, દસ પ્રાણરૂપ થયો જ

નથી ને.  જુદો ને જુદો એમાં ને એમાં રહે છે.  અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમય આત્મા,  આહાહા!  ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમય
આત્મા એમા ંજે અતીષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાનમય આત્મા એ જુદો ને જુદો રહલેો છે અંદરમા.ં આહાહા! જીર્વમા ંજીર્વ
જુદો છે. જીર્વ એક છે એનુ ંવિનરૂપણ બે પ્રકારે છે. જેમ મોક્ષ એક છે વિનરૂપણ બે પ્રકારે છે. એક વિનશ્ચય
મોક્ષમાગ-  અને  એક  વ્યર્વહાર  મોક્ષમાગ-.  એમ  જીર્વ એક વિનરૂપણ બે.  એક  વિનશ્ચયજીર્વ ને  એક
વ્યર્વહારજીર્વ.

મમુકુ્ષ:ુ- વિનશ્ચયજીર્વ ઉપાદેય અને વ્યર્વહારજીર્વ હયે છે. 
ઉ?ર:- હયે છે,  બસ. બીજી ર્વાત સાત તત્ત્ર્વનો સમહૂ જે હયે કહ્યો ને એ આ. દસ પ્રકારના

પ્રાણર્વાળો જે જીર્વ છે એ હયે છે. એમાં આત્મા આત્માને ઉપાદેય છે એ શદુ્ધજીર્વત્ર્વ, એ ઉપાદેય છે.
જીર્વત્ર્વ નામની એક શક્તિ�ત છે એનાથી જીર્વ જીર્વે છે,  દસ પ્રાણથી જીર્વતો નથી.  દસ પ્રાણનો તો
અભાર્વ થાય છે વિસદ્ધમા,ં તો પણ જીર્વે છે. એ શેનાથી જીર્વે છે? જીર્વત્ર્વ નામની એક આત્મામા ંશક્તિ�ત
છે. ૪૭ શક્તિ�તમા ંપહલેી શક્તિ�ત છે. સમયસર લાર્વો ને.

મમુકુ્ષ:ુ- એમ જીર્વત્ર્વ શક્તિ�તથી શરૂઆત કરી.
ઉ?ર:-  શરૂઆત ત્યાથંી  કરી.  આત્મદ્રવ્યને  કારણભતૂ,  નીચેથી  છે.  કેટલીક  શક્તિ�તઓ નીચે

પ્રમાણે  છે,  આત્મદ્રવ્યને  કારણભતૂ,  હોં!  પયા-યને  કારણભતૂ  નહીં.  આત્મદ્રવ્યને  કારણભતૂ  એવા
ચૈતન્યમાત્ર ભાવનુ,ં  એટલે સામાન્ય ચૈતન્યમાત્ર ભાવનું 1ારણ જેનું લક્ષણ અથા=ત સ્વરૂપ છે એવી
જીવત્વશક્તિOત. આત્મદ્રવ્યને કારણભતૂ એવા ચૈતન્યમાત્રભાવરૂપી ભાવપ્રાણનુ ં1ારણ કરવુ ંજેનુ ંલક્ષણ
છે એવી જીવત્વ નામની શક્તિOત જ્ઞાનમાત્ર ભાવમાં-આત્મામા-ંઉછળે છે. આ ભાર્વપ્રાણ છે.  અને ઓલું
દસ પ્રાણ છે તે દ્રવ્યપ્રાણ છે. 

જે જીર્વત્ર્વ નામના દસપ્રાણ છે એ દ્રવ્યપ્રાણ કહરે્વાય એને.  અને આને ભાર્વપ્રાણ કહરે્વાય.
દ્રવ્યપ્રાણ છે એ પણ પયા-ય છે.  દ્રવ્યપ્રાણ છે એ પણ પયા-ય લેર્વી.  એમ.  એની યોગ્યતા,  જીર્વની
યોગ્યતા.  અને  જે જીર્વત્ર્વ શક્તિ�ત ભાર્વપ્રાણ છે  એ વિત્રકાળીદ્રવ્ય.  વિનત્ય વિનરાર્વરણ એને  ભાર્વપ્રાણ
કહરે્વાય. કોઈ રિદર્વસ અભાર્વ ન થાય. એ ભાર્વનો અભાર્વ ન થાય. રહ્યા જ કરે. જીર્વદ્રવ્યનુ ંકારણ છે,
એમ. પયા-યનુ ંનહીં. 

મમુકુ્ષ:ુ- આત્મદ્રવ્યનુ ંકારણ છે. 
ઉ?ર:- આત્મદ્રવ્યનુ ંકારણ પારિરણાવિમકભાર્વ જીર્વત્ર્વ શક્તિ�ત. વિત્રકાળ વિનત્ય વિનરાર્વરણ. આહાહા!

9

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


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

શનૂ્ય, અભાર્વ અને રરિહત. ત્રણ બોલ આવ્યા. રરિહત છે, હોં! આહા! થશે નહીં. 
મમુકુ્ષ:ુ- અભાર્વ થર્વાથી નહીં અભાર્વ હોર્વાથી. 
ઉ?ર:-  હ.ં..  અભાર્વ હોર્વાથી.  લ્યો!  બે પારા થયા.  ઉપરનુ ંતો મથાળંુ હત ુ.ં  બે પારા થયા.

આહાહા! માલ માલ ભયo છે. બ4ાને બાદ બાદ કરતા ંજે રહ ેઅબાદ્ય અનભુર્વ તે આત્મા છે. બધુ ંબાદ
કરતા ંકરતા ંકરતા ંકરતા ંજેમાથંી કાઈં નીકળી ન શકે તે આત્મા છે. બધ ુકાઢયુ.ં શરીરને બહાર કાઢયું
શરીર તે આત્મા નહીં.  આહાહા!  આ દ્રવ્યઇષ્ટિન્દ્રય છે તે આત્મા નહીં.  આઠ કમ- આત્મા નહીં.  ભાર્વકમ-
રાગારિદ, દયા, દાન, કરુણા, કોમળતાના ભાર્વ એ આત્મા નહીં. એ આત્માની બહાર છે. આ ઇષ્ટિન્દ્રયજ્ઞાન
આત્માની બહાર છે. એક શદુ્ધાત્મા ચૈતન્યપ્રાણથી જીર્વ જીર્વે  છે. એ આત્મા છે, તે ઉપાદેય છે. 

આ જીવત્વ, ભવ્યત્વ અને અભવ્યત્વ એમ ત્રણ પ્રકારના પાદિરણાધિમક ભાવોમાં, પહલેી લાઇન
છે. એમા ંત્રણ પ્રકારના પારિરણાવિમકભાર્વ શબ્દ આ તો ત્રણ શબ્દ. તે ત્રણમા ંએટલે જીર્વત્ર્વ, ભવ્યત્ર્વ
અને અભવ્યત્ર્વમા,ં તે ત્રણમા,ં ભવ્યત્વલક્ષણ પાદિરણાધિમકને તો, જુઓ! ભવ્યત્ર્વ લક્ષણ પારિરણાવિમકમાં
પણ શદુ્ધત્ર્વ વિર્વશેષણ લગાડતા નથી. કેમકે એ શદુ્ધ ન કહરે્વાય. ભવ્યત્ર્વ લક્ષણ એટલે કે જે જીર્વનો
મોક્ષ થર્વાની લાયકાત જેમા ંપડી હોય તેને ભવ્યત્ર્વભાર્વ કહરે્વામા ંઆર્વે છે. એની યોગ્યતા એર્વી છે કે
એને સમ્યગ્દશ-ન થાય,  સમ્યગ્જ્ઞાન થાય,  ચારિરત્ર થાય અને મોક્ષ પણ થઈ જાય.  એર્વી પયા-યની
યોગ્યતા જેમા ંપડી છે એર્વો ભવ્યત્વલક્ષણ પાદિરણાધિમકને તો, આ પયા-ય અપેભિક્ષત 4મ- છે.

તો યથાસભંવ જેમ છે તેમ સમયકત્વાદિદ જીવગણુોનુ ંઘાતક સમ્યગ્દશ-ન, જ્ઞાન, ચારિરત્ર ત્રણેય
લઈ લેર્વા.  સમયકત્વાદિદ જીવગણુોનું ઘાતક,  આહાહા!  એટલે કે બા4ક  ‘દેશઘાતી’ અને  ‘સવ=ઘાતી’
એવા  નામવાળંુ  મોહાદિદકમ=સામાન્ય  પયા=યાધિથQકનયે  ઢાકેં  છે  એમ જાણવુ.ં  જો  ઘાતીકમ-  અનજુીર્વી
ગણુમાં બા4ક છે એ ઘાતીકમ- છે વિનવિમ?પણે.  અઘાતીકમ- બા4ક નથી.  બા4ક કે ઘાતક એ નથી
અઘાતીકમ-. વિનવિમ? નૈવિમવિ?ક સબં4ં અનજુીર્વી ગણુની પયા-યની સાથે ઘાતી કમ-ને છે અને ઘાતીકમ-ના
બે પ્રકાર,  એક દેશઘાતી અને એક સર્વ-ઘાતી.  સર્વ-ઘાતીનો ઉદય હોય તો ભિબલકુલ એ અથ-પયા-ય
પ્રગટ જ ન થાય. અનજુીર્વી ગણુની શદુ્ધપયા-ય પ્રગટ જ ન થાય. સર્વ-ઘાતી. 

જેમકે, દાખલા તરીકે વિમથ્યાત્ર્વનો ઉદય હોય જ્યારે, ત્યારે અહીં ભાર્વવિમથ્યાત્ર્વ હોય. સર્વ-ઘાતી
કમ-ની  પ્રકૃવિત  છે.  અને  જ્યારે  ક્ષયોપશમ  સમ્યગ્દશ-ન  હોય  ત્યારે  દેશઘાતીનો  ઉદય  હોય  છે.
સર્વ-ઘાતીનો ઉદય હોતો નથી. એટલે એને ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દશ-ન થાય છે, એમ. એમ ચારિરત્રમા ંપણ
લઈ લેવુ ંસર્વ-ઘાતી. કે અનતંાનબુ4ંી કમ-ની પ્રકૃવિત છે એ સર્વ-ઘાતી છે. તો એમા ંક્તિસ્થરતા ભિબલકુલ ન
હોય. અને જ્યારે સ્ર્વરૂપાચરણ ચારિરત્ર પ્રગટ થાય ત્યારે સર્વ-ઘાતી પ્રકૃવિત નથી. દેશઘાતી પ્રકૃવિત એનો
ઉદય છે, એમ. એટલે થોડી ક્તિસ્થરતા હોય અને થોડી ક્તિસ્થરતા ન હોય, એમ. એ વિનવિમ? નૈવિમવિ?ક સબં4ં
બતાર્વે છે. આખી ગોમ્મટસારની પદ્ધવિત આમા ંઆર્વી, કરણાનયુોગની. કરણાનયુોગથી સમજાર્વે છે. 

યથાસભંવ સમયકત્વાદિદ જીવગણુોનુ,ં  જીર્વગણુોનુ ંએટલે જીર્વની પયા-ય લેર્વી. જીર્વના ગણુને
ઘાતક કોઈ ન હોય. એ ધ્યાન રાખર્વાનુ.ં જીર્વ ગણુોનુ ંએટલે જીર્વની પયા-યોનુ ંઘાતક. 

મમુકુ્ષ:ુ- સમયકત્ર્વારિદને દોષ નથી એટલે ગણુ છે એમ કહરે્વાય પણ છે પયા-ય. 
ઉ?ર:- હા ગણુ છે, પયા-ય છે. બસ. એનુ ંઘાતક એટલે વિનવિમ?પણે રૂકાર્વટ થાય છે. અહીંયા
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પયા-યની યોગ્યતા છે. સમ્યગ્દશ-ન ન હોય અને વિમથ્યાત્ર્વ હોય ત્યારે શ્રદ્ધા ગણુની વિર્વપરીત પયા-યમાં
બા4ક કોણ છે કે સર્વ-ઘાતી દશ-નમોહનો ઉદય છે. ત્યા ંદશ-નમોહનો ઉદય છે અને અહીંયા ભાર્વ ઉદય
વિમથ્યાત્ર્વનો છે. એમ, એમ બ4ામા ંલઈ લેવુ.ં 

ઘાતક દેશઘાતી અને સર્વ-ઘાતી એર્વા નામર્વાળંુ મોહારિદ કમ- સામાન્ય પયા-યાવિથqકનયે ઢાકેં છે,
લ્યો! એકલો મોહ લી4ો આઠ કમ-મા.ં શ્રીમદે કહ્યુ ંછે, 

"કમ= અનતં પ્રકારના તેમા ંમખુ્યે આઠ,

તેમા ંમખુ્યે મોહનીય હણાય તે કહું પાઠ”

એ આ.  મોહારિદ.  મોહકમ- સામાન્ય  પયા=યાધિથQકનયે ઢાકેં છે.  દ્રવ્યાવિથqકનયે ઢાકંત ુ ંનથી એટલે
વ્યર્વહારનયે ઢાકેં છે એમ કહરે્વામા ંઆર્વે છે. ઉપચારનુ ંકથન છે. એક દ્રવ્યની પયા-યને બીજા દ્રવ્યની
પયા-ય ઢાકંી દયે છે એમ નહીં. અહીંયા યોગ્યતા ન હોય તો એનો ઉદય હોય તો ઢાકેં છે એમ કહરે્વામાં
(આર્વે છે). આચ્છારિદત કરે છે એમ કહરે્વામા ંઆર્વે છે. એમ જાણવુ.ં 

મમુકુ્ષ:ુ- કેટલી એક એક ર્વાતની સાર્વ4ાની, એક એક શબ્દની કેટલી રિકંમત છે.
ઉ?ર:- સાર્વ4ાની, રિકંમત છે. રિકંમત છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- પયા-યાવિથqકનયે ઢાકેં છે. 
ઉ?ર:- દ્રવ્યાવિથqકનયે નરિહ. 
મમુકુ્ષ:ુ- મોહારિદકમ-સામાન્ય.
ઉ?ર:- એનો ઘાત કરી નાખે છે એમ નથી. 
મમુકુ્ષ:ુ- ભાષા પણ નથી આર્વતી.
ઉ?ર:-  ભાષા ક્યાથંી આર્વે?  એક દ્રવ્યની પયા-યને બીજા દ્રવ્યની પયા-યને કતા--કમ- સબં4ં

ક્યાં છે?  વિનવિમ?-નૈવિમવિ?ક સબં4ં છે.  બે દ્રવ્ય ર્વચ્ચે વિનવિમ?-નૈવિમવિ?ક સબં4ં પયા-યની સ્ર્વતતં્ર સત્
અહતેકુ શ્રદ્ધા બતાર્વે છે.  આ4ીન કોઈ કોઈને નથી.  અહીંયા સ્ર્વભાર્વને ભલૂ્યો વિમથ્યાત્ર્વ થયુ ં ત્યારે
દશ-નમોહનો ઉદય વિનવિમ? કહરે્વાય.  એ વિનવિમ? અને આ નૈવિમવિ?ક અને બાકી ક્ષભિણક ઉપાદાન છે.
આહાહા! ક્ષભિણક ઉપાદાનને વિનવિમ?થી વિનરપેક્ષ કહરે્વાય. નૈવિમવિ?ક સાપેક્ષ છે. 

અહીંયા કમ-ની સાથે સબં4ં કયo છે. સમજી ગયા? ક્ષભિણક ઉપાદાન તો છે જ. પણ વિનવિમ?ના
આશ્રયે થાય છે, લકે્ષ માટે તેને નૈવિમવિ?ક કહરે્વાય, એમ. આહા! ત્યા ંઆર્વી ભલે ક્તિસ્થવિત છે. ભવ્ય થયું
છે,  હર્વે એને સમ્યગ્દશ-ન થર્વાનો કાળ પાક્યો છે.  ત્યાં જ્યારે કાળાદિદ લબ્ધિk1ના વશે,  જુઓ! કાળારિદ
લક્લિબ્4  પહલેી  લી4ી.  નહીંતર  પાચેં  સમર્વાય  સાથે  છે.  સ્ર્વભાર્વ,  સ્ર્વભાર્વ  સન્મખુનો  પરુુષાથ-,
કાળલક્લિબ્4,  ભવિર્વતવ્યતા ને પ્રવિતબ4ં કારણનો અભાર્વ,  મોહારિદનો અભાર્વ પાચેં સમય એક છે.  પણ
કાળ-આરિદ લક્લિબ્4ના ર્વશે એટલે એનો સ્ર્વકાળ પાકે છે પયા-યની યોગ્યતાથી ભવ્યત્ર્વ શબ્દની આ ર્વાત
ચાલે છે. યાદ રાખવુ.ં 

ભવ્યત્ર્વભાર્વની ર્વાત છે. ભવ્ય એટલે જીર્વને સમ્યગ્દશ-ન થર્વાની યોગ્યતાનો પણ વિનવિશ્ચત કાળ
છે. કાળ ફરે નહીં એનો. જે સમયે સમ્યગ્દશ-ન થર્વાનુ ંહોય એ જ સમયે થાય. ગમે તેર્વો પરુુષાથ- કરે
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તો ર્વહલેુ ંથાય નહીં. આહાહા!
મમુકુ્ષ:ુ- એટલે?
ઉ?ર:- એટલે આત્મા અકતા- છે. એટલે? એટલે આત્મા અકતા- છે. આહા! તોપણ એ પ્રમાદી

થતો નથી કાળની રાહ જોઈને. કે જ્યારે કાળ પાકશે ત્યારે સમ્યગ્દશ-ન થશે એમ કાળ ઉપર નજર ન
હોય એની. એની નજર સ્ર્વભાર્વ ઉપર છે. મારામા ંપરિરણામમાત્રનો અભાર્વ છે. એર્વો શદુ્ધાત્મા અકતા-
હુ ં છુ,ં હું તો જાણનાર છુ.ં જાણનાર મને જણાય છે. એમા ંને એમા ંએનો કાળ પાકી જાય. સ્ર્વભાર્વની
સન્મખુ થતા ંએનો કાળ પાકી ગયો. કાળલક્લિબ્4 પાકી ગઈ. કાળ જેર્વી કોઈ ર્વસ્ત ુનથી. એ કાળલક્લિબ્4
એટલે એ જ્યારે સમય બહારનો આર્વશે ત્યારે થશે એમ નહીં.  સોમર્વાર,  મગંળર્વાર,  બ4ુર્વાર એમ
નહીં. કાળ એટલે પયા-યનો સ્ર્વકાળ, પયા-યનો સ્ર્વકાળ એને કાળલક્લિબ્4 કહરે્વાય.

મમુકુ્ષ:ુ- એ પયા-યનો સ્ર્વકાળ પણ ક્યારે પાકે?
ઉ?ર:- કે સ્ર્વભાર્વની સન્મખુ થાય ત્યારે. અકતા-ન ુ ંજોર આર્વે ત્યારે. પયા-યને હુ ંકરંુ ને લાવુ,ં

કાળલક્લિબ્4 નહીં પાકે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એનો પણ આત્મા જાણનાર છે. 
ઉ?ર:- જાણનાર છે, એમ જ આર્વવુ ંજોઈએ. હુ ંકરનાર છુ,ં હુ ંકરી દઉં સમ્યગ્દશ-ન, નહીં થાય.
મમુકુ્ષ:ુ- મેં તમને પછૂયુ ંહત ુ ંને સમ્યગ્દશ-ન કરંુ?
ઉ?ર:- કરંુ. 
મમુકુ્ષ:ુ- પહલેી ર્વાર આવ્યા ત્યારે પછૂયુ ંહત ુ ંને?
ઉ?ર:- પહલેી ર્વાર શુ ંપછૂયુ ંહત ુ?ં
મમુકુ્ષ:ુ- સમ્યગ્દશ-ન કરવુ ંકે નહીં, એમ. 
ઉ?ર:- તે પછૂયુ ંહત ુ.ં શુ ંજર્વાબ આપ્યો?
મમુકુ્ષ:ુ- સમ્યગ્દશ-ન કરર્વાનુ,ં પાછુ ંકરર્વાનુ?ં થાય એને જાણર્વાનુ.ં 
ઉ?ર:-  થાય થાય,  બસ.  થાય એને જાણર્વાનુ.ં  કરવુ ંનહીં.  થાય એને જાણર્વાનુ ંએનુ ંનામ

કરવુ ંબાકી કરવુ ંપયા-યને ઉત્પન્ન કરવુ ંનહીં. 
મમુકુ્ષ:ુ- કરવુ ંનહીં, થાય એને જાણવુ ંએમ. સમ્યગ્દશ-ન થાય એને પણ જાણવુ.ં
ઉ?ર:- જાણવુ.ં કેમકે વિમથ્યાદશ-ન ન કરવુ ંપણ સમ્યગ્દશ-ન તો કરવુ ંને? એ તો બ4ાને પ્રશ્ન

આર્વે ને? પાપ ન કરંુ પણ પણુ્ય તો કરંુ ન?ે છેર્વટે પણુ્ય-પાપને ન કરંુ પણ 4મ- તો કરંુ કે નહીં?
મમુકુ્ષ:ુ- કરવુ,ં કરવુ,ં કરવુ ં
ઉ?ર:- કરવુ ંજ આર્વે, કરવુ ંજ આર્વે. એ ભાષા કરર્વાની જ નીકળે છે. એ અજ્ઞાનીનુ ંલક્ષણ છે.

એ કરર્વાની ભાષા નીકળે છે.  જાણર્વાની ભાષા પણ ન આર્વે.  ભાષા ફરે નહીં તો ભાર્વ ક્યાથંી ફરે?
આહા! જુઓ!

મમુકુ્ષ:ુ- હા એ એમા ંછે. કળશટીકામા ં(કળશ ૪) પણ ભાઈએ એ કહ્યુ ંહત ુ.ં 
ઉ?ર:- કોરિટ ર્વષ- પણ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તો કાળલક્લિબ્4, કોરિટ ઉપાય કરે તો કાળલક્લિબ્4

પાક્યા વિર્વના સાધ્યની વિસદ્ધિદ્ધ નથી થાતી.
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મમુકુ્ષ:ુ- સમ્યગ્દશ-ન યત્ન સાધ્ય નથી. સહજ સાધ્ય છે. 
ઉ?ર:- સહજ સાધ્ય છે. યત્ન સાધ્ય નથી. 
મમુકુ્ષ:ુ- એટલે?
ઉ?ર:- કેર્વળી ભગર્વાને જ્યારે જોયુ ંહશે ત્યારે થશ.ે તે જીવ સસંારમાં ભમતાં ભમતાં જ્યારે

અ1=પદુ્ગલપરાવત=નમાત્ર રહે છે એ કાળની મયા-દામાં આર્વી જાય છે. એ કાળ કહે છે બહારનો કાળ.
આહા!  એ બહારનો કાળ.  અ4-પદુગલપરાર્વત-નની અંદર આર્વે છે.  ત્યારે સમ્યગ્દશ-ન થર્વાને યોગ્ય
થાય  છે.  અ4-પદુગલપરાર્વત-નનો  એનો  કાળ  આર્વે  છે  એટલે  મોક્ષ  જર્વા  માટે  ર્વ4ારેમાં  ર્વ4ારે
અ4-પદુગલપરાર્વત-નમા ંતો અનભુર્વ થાય જ. એ પ્રકારની એ જીર્વની પયા-ય પાકતી પાકતી પાકતી
પાકતી પાકતી હર્વે ટૂંકા કાળમા ંઆર્વી ગઈ. કાળ હર્વે લાબંો નથી. બહારનો કાળ લાબંો નથી. સમજી
ગયા? એ બહારનો કાળ છે. અ1=પદુગલપરાવત=ન રહે છે ત્યારે જ સમ્યકત્વ ઉપજવાને યોગ્ય થાય
છે. ત્યારે સમ્યગ્દશ-ન થર્વાને યોગ્ય એ જીર્વ થઈ ગયો. હર્વે તેને સમ્યગ્દશ-ન થર્વાની યોગ્યતા આર્વી
ગઈ. 

કાળ  લાબંો  નથી.  અ4-પદુગલપરાર્વત-નથી  બહાર  રખડર્વાનો  તો  છે  નહીં.  ખલાસ!  એની
મયા-દામાં આર્વી ગયો.  ત્યારે એને સમ્યગ્દશ-ન થર્વાને યોગ્યથાય છે.  એમ.  આનું નામ કાળલબ્ધિk1
કહવેાય છે.  એ બહારના  કાળની  ર્વાત છે.  આ છે  એ પયા-યના  સ્ર્વકાળની  ર્વાત છે,  કાળલક્લિબ્4.
કાળલક્લિબ્4ના બે પ્રકાર છે. એક દ્રવ્યકાળ છે તે છ દ્રવ્યમા ંદ્રવ્યકાળ છે. એ કાળનો સમય અંતરમહુતૂ-
રિદર્વસ,  રાવિત્ર,  અહો રાવિત્ર જે છે ને કાળ એ વ્યર્વહારકાળ છે,  આ વિનશ્ચયકાળ છે.  પયા-યની યોગ્યતા
અહીંયા ભવ્યત્ર્વભાર્વની યોગ્યતા પાકે ત્યારે કાળલક્લિબ્4 કહ્યું છે.  અહીંયા અ4-પદુગલપરાર્વત-ન લીધું
નથી આમા,ં  સમજી ગયા?  આમાં અ4-પદુગલપરાર્વત-ન છે.  એ વ્યર્વહારકાળથી ર્વાત કરી.  અહીંયા
અત્યારે ર્વાત ચાલે છે વિનશ્ચયકાળથી ર્વાત છે. 

પયા-ય પ્રગટ થાય એને સ્ર્વકાળ કહરે્વાય. સ્ર્વકાળ, દ્રવ્ય, કે્ષત્ર, કાળ ને ભાર્વ. નામ કાળલબ્ધિk1
કહવેાય છે.  યદ્યધિપ સમ્યOત્વરૂપ જીવદ્રવ્ય પદિરણમે છે,  જીર્વ પોતે સમ્યગ્દશ-નરૂપે પરિરણમે છે.  ઓલો
કાળ એને પરિરણમાર્વતો નથી.  એમ.  પોતે  પરિરણમે છે.  તથાધિપ કાળલબ્ધિk1 ધિવના કરોડ ઉપાય જો
કરવામાં આવે તોપણ એના સ્ર્વકાળ વિર્વના તે પ્રગટ થત ુ ંનથી.  કે જાય  તોપણ જીવ સમ્યOત્વરૂપ
પદિરણમનને યોગ્ય નથી એવો ધિનયમ છે.  આથી જાણવું કે સમ્યOત્વ-વસ્ત ુયત્નસાધ્ય નથી, સહજરૂપ
છે. યત્ન  સાધ્ય  નથી  એટલે?  હું  કરંુ?  કરંુ?  સમ્યગ્દશ-ન  કરંુ?  એણે  પ્રશ્ન પછૂયો  હતો  ને  ઈ.  કે
સમ્યગ્દશ-ન કરંુ એમા ંસમ્યગ્દશ-ન ન થાય, આત્માને જાણુ ંએમા ંસમ્યગ્દશ-ન થાય. અને સમ્યગ્દશ-નને
જાણે, કરે નહીં. એમ. 

મમુકુ્ષ:ુ- આત્માને જાણે ત્યારે થઈ જાય. 
ઉ?ર:- થઈ જાય ત્યારે જાણે. કે આ જાણ્યુ.ં  અને ઉપચારથી આત્માએ સમ્યગ્દશ-ન કયુ± એમ

પણ કહરે્વાય ઉપચારથી. આત્મા પરિરણમ્યો સમ્યગ્દશ-નરૂપે તો આત્માએ સમ્યગ્દશ-ન પ્રગટ કયુ± એમ
ઉપચારથી કહરે્વામાં આર્વે.  બહારના કાળલક્લિબ્4થી ર્વાત કરે છે.  એનો કાળ પાકે ત્યારે થાય. અહીંયા
સ્ર્વકાળ વિનશ્ચયની ર્વાત છે. અને જે સહજ સાધ્ય છે, યત્ન સાધ્ય નથી એમા ંકતા-બદુ્ધિદ્ધનો નાશ કરાવ્યો
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છે. કરંુ કરંુ હર્વે નહીં થાય, સહજ થશે. તને પણ ખબર નહીં હોય. ત ુ ંતો, હું તો જાણનાર જણાય છે
એર્વા ભાર્વમાં ચડી ગયો ત્યાં સહજ થઈ જાય છે.  અનભુર્વ થાય છે.  એ અનભુવૂિત થાય એનુ ંનામ
સમ્યગ્દશ-ન છે.  અનભુવૂિત જો કે જ્ઞાન વિર્વશેષ છે,  તોપણ સમ્યગ્દશ-ન સાથે અવિર્વનાભતૂ છે.  એટલે
અનભુવૂિત થાય તો સમ્યગ્દશ-ન હોય ત્યારે જ અનભુવૂિત થાય. બેય એક સાથે જન્મે છે, એમ. અનભુવૂિતને
પણ સમ્યગ્દશ-ન કહરે્વાય. એમ. ખરેખર પ્રતીવિત છે સમ્યગ્દશ-નનુ ંલક્ષણ, પણ ઉપચારથી અનભુવૂિતને
પણ સમ્યગ્દશ-ન અવિર્વનાભાર્વ ગણીને કહી શકાય, એમ. 

મમુકુ્ષ:ુ- અનભુવૂિતના કાળમા ંજ સમ્યગ્દશ-ન હોય. 
ઉ?ર:-  હોય.  અનભુવૂિત સમ્યગ્દશ-ન વિર્વના ન હોય.  અનભુવૂિત સમ્યગ્દશ-ન વિર્વના ન હોય.  તો

અનભુવૂિતને પણ સમ્યગ્દશ-ન કહી દેર્વાય. અવિર્વનાભાર્વ ગણીને. આત્માની પ્રત્યક્ષ અનભુવૂિત થાય એનું
નામ જ સમ્યગ્દશ-ન છે. એમ. અનભુવૂિતને સમ્યગ્દશ-ન કહવે ુ ંતે ઉપચાર છે અને પ્રતીવિતને સમ્યગ્દશ-ન
કહવે ુ ંતે અણઉપચાર છે. એમ. કેમકે ઓલી જ્ઞાનની પયા-ય છે, એક શ્રદ્ધાની પયા-ય છે. બેય.

મમુકુ્ષ:ુ- અનભુવૂિત જ્ઞાનની પયા-ય છે. 
ઉ?ર:- જ્ઞાનની પયા-ય છે અને સમ્યગ્દશ-ન શ્રદ્ધાની પયા-ય છે. પ્રતીવિત. પ્રતીવિત આર્વી, જેમકે

એક પદાથ- જાણ્યો અને જાણીને શ્રદ્ધાન કયુ±.  હેં!  તો જાણર્વાનુ ંનામ અનભુર્વ અને પ્રતીવિતનુ ંનામ
સમ્યગ્દશ-ન, શ્રદ્ધા, એમ. તો સમ્યગ્દશ-નનુ ંલક્ષણ પ્રતીવિત છે, સમજી ગયા? અને અનભુવૂિત એ જ્ઞાનની
પયા-ય છે. પણ તમારો ઉપયોગ અંદરમા ંજયા ંગયો અને આત્માનો અનભુર્વ તમને થયો તો અનભુવૂિત
થઈ આત્માની તો અનભુવૂિત થઈ ત્યારે સમ્યગ્દશ-ન થાય થાય ને થાય. કેમકે તમારા જ્ઞાને જ્ઞાયકને
જાણ્યો. જ્ઞાયક તે હુ.ં એમ આવ્યુ ંને? હુ ંઆવ્યુ ંજ્ઞાયકમા ંતો શ્રદ્ધાએ પણ હુ ંકરી લીધુ,ં આહાહા! એમ. 

પ્રતીવિત થઈ ગઈ.  જાણેલાનુ ંશ્રદ્ધાન.  જાણર્વામાં આવ્યો આત્મા તો શ્રદ્ધા પણ એ પ્રકારે થઈ
ગઈ. એક સમયમા ંબેય થાય છે. તો અનભુવૂિતને પણ સમ્યગ્દશ-ન કહરે્વાય. કેમકે સમ્યગ્દશ-નની સાથે
છે એટલે. અને અનભુવૂિત છે ને એ પ્રગટ લક્ષણ છે. પ્રગટ લક્ષણ. અનભુવૂિતને ઈ આત્મા પોતે જાણી
શકે છે. અને જે શ્રદ્ધાની પયા-ય પ્રગટ થઈ છે, એ પણ શ્રદ્ધા પ્રગટ થઈ પણ શ્રદ્ધા પોતે વિનવિર્વqકલ્પ છે.
એટલે જ્ઞાનની દશાથી બધુ ંર્વણ-ન ચાલે છે.  જ્ઞાન જ ર્વણ-ન કરે છે.  સમ્યગ્દશ-ન થયુ ંહોય તે કોણ
જાણે? કે જ્ઞાન.  સમ્યકચારિરત્રને કોણ જાણે? કે જ્ઞાન.  આત્મા આર્વો છે કોણ જાણે? કે જ્ઞાન.  આનદં
આવ્યો કોણ જાણે? કે જ્ઞાન. એ બધુ ંજ્ઞાન જ્ઞાન ને જ્ઞાનમય આત્મા છે, બસ. 

મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાનનુ ંર્વણ-ન છે. 
ઉ?ર:-  જ્ઞાનનુ ંર્વણ-ન છે.  ઓમાં ભિચત સ્ર્વરૂપ જીર્વ તો ભિચત સ્ર્વરૂપ લીધુ ંને.  બીજુ ંકાઈં ન

લીધુ.ં બસ. ચાર ર્વાગી ગયા. લ્યો! કાળારિદલક્લિબ્4 આર્વી ને? આ કાળારિદલક્લિબ્4મા ંએક જ ફ�ત કમ-નો
અભાર્વ વિનવિમ? છે, બાકી તો ચાર તો ઉપાદાન છે. એક વિનવિમ? છે અને ચાર ઉપાદાન છે. 

સ્ર્વભાર્વ,  સ્ર્વભાર્વ સન્મખુનો પરુુષાથ-,  એ પરુુષાથ- થયો ત્યારે સમ્યગ્દશ-ન પ્રગટ થયુ ંત્યારે
કાળ પાકી ગયો, પયા-યનો. અને એ પ્રકારે થર્વાનુ ંહત ુ ંત્યારે જ થયુ ંછે. ભવિર્વતવ્ય હોનહાર હતી, બસ.
પ્રવિતબદ્ધ કારણનો અભાર્વ. કાય- થાય છે ત્યારે પ્રવિતબદ્ધ કારણનો અભાર્વ, દશ-નમોહનો ઉદય ન હોય
એ ર્વખતે, બસ. 
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