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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર, ગાથા ૩૨૦, અધ્યાત્મ પ્રવચન રત્નત્રય 

પ્રવચન ન:ં- ૩૬, તા:- ૧૩-૧૨-૧૯૮૭. 
પાનું પાચંમું  છેલ્લો  પારો  ફરીથી.  તે  ત્રણમા,ં  તે  ત્રણમા ં એટલે  જીવત્વ,  ભવ્યત્વ  અને

અભવ્યત્વ ત્રણ પ્રકારના પારિરણામિ>કભાવ કહ્યા,  આના ઉપરના પારા>ા.  તે ત્રણમા,ં  ભવ્યત્વલક્ષણ
એટલે કે >ોક્ષ જવાને યોગ્ય એવો જે જીવ જેની પયાGય>ા ંયોગ્યતા થઈ ગઈ છે, તે અલ્પકાળ>ા ં>ોક્ષ
થશે. એ જીવોને ભવ્ય કહવેા>ા ંઆવે. ભવ્ય એટલે લાયક, >ોક્ષ થવાની લાયકાત.

એવા  ભવ્યત્વલક્ષણ પારિરણામિમકને,  પારિરણામિ>કના  ત્રણ પ્રકાર છે.  એક જીવત્વપારિરણામિ>ક,
ભવ્યત્વપારિરણામિ>ક  અને  અભવ્યત્વપારિરણામિ>ક.  એ>ાં  અત્યારે  ભવ્યત્વલક્ષણ  પારિરણામિ>કને  તો,
અભવ્યત્વની તો વાત જ નથી.  અભવ્યનો >ોક્ષ થતો જ નથી,  અને જીવ તો પોતે >ોક્ષ સ્વરૂપ છે
એટલે એનો પણ >ોક્ષ થતો નથી. તો ભવ્યત્વલક્ષણ પારિરણામિમકને તો યથાસભંવ જયા ંજે યોગ્ય હોય
તે લઈ લેવુ.ં સમ્યક્ત્વારિદ જીવગણુોનુ,ં એટલે જીવના પરિરણા>ોનુ ંઘાતક એટલે બાધક ‘દેશઘાતી’ ક>G
અને ‘સવ:ઘાતી’ ક>G એવા નામવાળંુ મોહારિદકમ:સામાન્ય પયા:યામિથ?કનયે ઢાકેં છે એમ જાણવુ.ં 

સમ્યગ્દશGન  થવા>ાં  એ  સવGઘાતી  ક>G  મિનમિ>ત્ત હોય  તો  એને  મિ>થ્યાત્વભાવ  આવે.  અને
ક્ષયોપશ>  સમ્યગ્દશGન  થાય  તો  ઘાતીક>Gનો  ઉદય  હોય.  એવા  નામવાળંુ  મોહારિદકમ:સામાન્ય
પયા:યામિથ?કનયે,  વ્યવહારનયે  ઢાકેં  છે.  એ પયાGયને  જીવના  ગણુોને  એટલે  જીવના  પરિરણા>ને  તે
પયાGયામિથ[કનયે ઢાકેં છે, આચ્છારિદત કરે છે એમ જાણવુ.ં  એટલે મિનમિ>ત્ત-નૈમિ>મિત્તક સબંધં છે. બે વચ્ચે
કતાG-ક>G સબંધં નથી.  ક>Gનો ઉદય થાય તો એને બિબલકુલ સમ્યગ્દશGન ન થવા દયે એવી એના>ાં
તાકાત નથી. સમ્યગ્દશGન ન થાય ત્યારે એને મિનમિ>ત્ત કહવેા>ાં આવે છે. સમ્યગ્દશGન થાય તો ક>Gને
ઉપશ> આરિદ કહવેા>ા ંઆવે છે, એ> જાણવુ.ં 

ત્યા,ં જ્યારે કાળારિદ લબ્ધિGHના વશે, પાચં લબ્ધિdધ>ા ંકોઈ વખતે પરુુષાથGની મખુ્યતાથી વાત કરે,
કોઈ વખતે કાળલબ્ધિdધથી વાત કરે,  કોઈ વખતે હોનહાર છે એનાથી વાત કરે એ> અહીંયા કાળારિદ
લબ્ધિdધના કાળ આરિદ એ>ાં કાળ>ાં પાચેં લબ્ધિdધ આવી જાય.  વશે ભવ્યત્વશક્તિક્તની વ્યક્તિક્ત થાય છે.
જુઓ! ભવ્યત્વલક્ષણ પારિરણામિ>ક તો હત ુ.ં  લાયકાત તો હતી.  પણ લાયકાત હોવા છતાં પણ જીવને
સમ્યગ્દશGન ક્યારે થાય છે કે,  એનો સ્વકાળ પાકે ત્યારે.  સ્વકાળ એટલે પયાGયનો કાળ પાકે ત્યારે.
દ્રવ્ય>ાં અંતરગબિભrત પયાGયરૂપ પરિરણ>ન શક્તિtત તો હતી સમ્યગ્દશGન થવાની, પણ એનો કાળ પાકે
ત્યારે થાય છે. કાળ પાકે ત્યારે એ જીવ શુ ંકરે છે એ પણ આવે છે એ>ાં. ભવ્યત્વશક્તિક્તની વ્યક્તિક્ત થાય
છે ત્યારે આ જીવ, આ જીવ શુ ંકરે જ્યારે કાળ પાકે ત્યારે? આ જીવ સહજ એટલે સ્વાભામિવક,  શદુ્ધ
એટલે મિનત્ય શદુ્ધ, પારિરણામિમકભાવલક્ષણ એટલે ત્રણેય કાળ ચેતન, ચેતન જ રહ,ે કોઈ રિદવસ ચેતન
જડરૂપે ન થાય એને પારિરણામિ>કભાવ કહવેા>ા ંઆવે છે.

એ  લક્ષણ મિનજપરમાત્મદ્રવ્યના,ં પોતાના  પર>ાત્>  સ્વભાવના  સમ્યક્શ્રદ્ધાન,  સમ્યક્જ્ઞાન,
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સમ્યક્અનચુરણરૂપે, પયા:યે, પયાGયરૂપે, પરિરણમે છે. જ્યારે પોતાનો કાળ પાકે છે ત્યારે જીવ આત્>ાની
સન્મખુ થઈને પરિરણ>ે છે. કેવો આત્>ા? સહજ શદુ્ધ, પારિરણામિ>કભાવલક્ષણ, મિનજપર>ાત્> દ્રવ્ય એની
સન્મખુ થઈને એનુ ંશ્રદ્ધાન, મિનજપર>ાત્>ાનુ ંજ્ઞાન ને મિનજપર>ાત્>ાનુ ંઅનચુરણ એ પયાGયે પરિરણ>ે
છે. એ અનતંકાળથી સમ્યગ્દશGનરૂપે નહોતો પરિરણમ્યો એ સ્વભાવની સન્મખુ થઈને પરિરણ>ી જાય છે.
તે પરિરણમન, અહીંયા સધુી આપણે આવ્યા હતા. 

તે પરિરણમન, આગ>ભાષા અને અધ્યાત્>ભાષા બે ભાષાથી વાત કરે છે. આગમભાષાથી એને
‘ઔપશમિમક’,  ‘ક્ષાયોપશમિમક’ અને  ‘ક્ષામિયક’,  ક>Gના સબંધંથી,  ક>Gનો ઉપશ> થાય ત્યારે ઔપશમિ>ક
કહવેાય, ક>Gનો ક્ષયોપશ> હોય ત્યારે ક્ષાયોપશમિ>ક કહવેાય અને ક>Gનો ક્ષય હોય ત્યારે એ ભાવને
ક્ષામિયક કહવેાય. એ> આગ> છે એ ક>G સાપેક્ષ વાત કરે છે. ક>Gથી સ>જાવે છે. આત્>ાના પરિરણા>ને
સ>જાવવા >ાટે ક>Gનો સહારો લઈને સ>જાવે છે.  એટલે જીવ સ>જી જાય. નરિહતર જીવ સ>જતો
નથી. એટલે ઔપશમિ>ક, ક્ષાયોપશમિ>ક અને ક્ષામિયક એ આગ>ભાષાથી એવા ભાવત્રય ત્રણ પ્રકારના
ભાવો કહવેાય છે. ઔપશમિ>ક, ક્ષાયોપશમિ>ક અને ક્ષામિયક. એ આગ>ભાષા.

આગ>ભાષા ક>Gના સબંધંથી જીવના પરિરણા>નુ ંજ્ઞાન કરાવે છે.  જીવના પરિરણા> થાય તો
જીવના આશ્રયે.  ક>Gના આશ્રયે કે ક>Gનો અભાવ થાય છે >ાટે થાય છે એ> નહીં.  પણ આત્>ાનું
અવલબંન કરે ત્યારે પ્રમિતબધં કારણનો અભાવ હોય,  હોય ને હોય જ.  તો ક>Gના સબંધંથી થાય છે
એ> કહવેા>ાં આવે છે. એ આગ>ભાષા છે. અને અધ્યાત્મભાષા એ>ા ંક>Gથી તદ્દન મિનરપેક્ષ. એ ૬૨
ગાથા>ાં આવે છે ને?  કે મિનમિ>ત્તથી મિનરપેક્ષ જીવના પરિરણા> થાય છે.  એ વાત હવે કરે છે.  ઓલું
ક>Gની સાપેક્ષતાથી વાત કરી.  હવે  અધ્યાત્મભાષાથી  ‘શદુ્ધાત્માભિભમખુ પરિરણામ’,  જો ચોથા ગણુસ્થાને
ભવ્યત્વભાવનો પાક થાય છે અને અધ્યાત્>ભાષાથી,  અધ્યાત્> એટલે આત્>ાની અમિધ ના> સન્મખુ
થઈને જે પરિરણા> થાય તેને અધ્યાત્>ભાષાથી પરિરણા> કહવેા>ા ંઆવે છે. 

એ અધ્યાત્>ભાષા>ા ંએકલો આત્>ાની સન્મખુ, ક>Gની સાથે સબંધં કાઢી નાખ્યો. એકલો આત્>ા
અને આત્>ાને આશ્રયે થયેલા પરિરણા>,  બસ.  એને અધ્યાત્> કહવેા>ાં આવે છે.  અમિધ અને આત્>ા.
આત્>ાની સન્મખુના પરિરણા>.  અધ્યાત્મભાષાથી  ‘શદુ્ધાત્માભિભમખુ પરિરણામ’.  એક.  તથા  ‘શદુ્ધોપયોગ’.
જુઓ! શદુ્ધોપયોગ લીધો ચોથા ગણુસ્થાને. ‘શદુ્ધોપયોગ’ ઇત્યારિદ પયા:યસજં્ઞા પામે છે. એટલે પયાGયોના
ના>. પયાGયોના ના> જુદા જુદા શદુ્ધાત્>ાબિભમખુ પરિરણા> કહો,  શદુ્ધોપયોગ કહો,  સવંર કહો એ જુદા
જુદા ના> છે. એ>. ઇત્યારિદ, વગેરે વગેરે પયાGય ના>ને પામે છે, એ>. 

ધ>Gની શરૂઆત શદુ્ધાત્>ાની સન્મખુ થતાં થાય છે. શદુ્ધાત્>ાનો અનભુવ થતાં ધ>Gની શરૂઆત
થાય. કોઈ પણ મિનમિ>ત્તનુ ંઅવલબંન લ્યો, પચંપર>ેષ્ઠીનુ ંઅવલબંન લ્યો કે શાસ્ત્રનુ ંઅવલબંન લ્યો કે
ગરુુનુ ંઅવલબંન લ્યો,  પરના લકે્ષ કે પયાGયના લકે્ષ ધ>Gની શરૂઆત થતી નથી.  કેવળ >ાત્ર મિનજ
પર>ાત્> દ્રવ્ય જ્ઞાયકભાવ બિચદાનદં આત્>ા અભેદ સા>ાન્ય એની સન્મખુ જ્યારે પરિરણમિત થાય છે
ત્યારે એ પરિરણા>>ાં શદુ્ધોપયોગ પ્રગટ થાય છે.  અશદુ્ધોપયોગનો વ્યય અને શદુ્ધોપયોગનો ઉત્પાદ
થાય છે.  એનું ના> સવંર  કહો,  આત્>ાબિભમખુ  પરિરણા>  કહો,  શદુ્ધોપયોગ કહો,  જે કહો  તે.  એને
સા>ામિયક કહો, પ્રમિતક્ર>ણ કહો, પ્રત્યાખ્યાન કહો, સવંર કહો, યોગ કહો જે પરિરણા>નુ ંના> લેવુ ંહોય
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તે લ્યો. એ>. ઇત્યારિદ પયા:યસજં્ઞા પામે છે. આ >ોક્ષ>ાગG અહીંથી શરૂ થાય છે આત્>ાને આશ્રયે.
એ >ોક્ષ>ાગG જે શરૂ થયો મિનશ્ચય >ોક્ષ>ાગG, તે પયાGય એટલે તે પરિરણા> જે આત્>ાને આશ્રયે

પ્રગટ થયા તે, ધ>Gના પરિરણા>. તે પયા:ય શદુ્ધપારિરણામિમકભાવલક્ષણ શદુ્ધાત્મદ્રવ્યથી, એટલે પોતાના
મિનજશદુ્ધાત્>ાના  આશ્રયે  પ્રગટ  થયા  પરિરણા>.  શદુ્ધાત્>ાના  આશ્રયે  પરિરણા>  પ્રગટ  થયા.  છતાં
કથભંિચતભિભન્ન છે.  દ્રવ્ય ને પયાGય સવGથા એક બનતા નથી.  આહાહા!  શદુ્ધાત્>ાને આશ્રયે પ્રગટ થાય
અને છતાં એ આત્>દ્રવ્યથી કથબંિચતબિભન્ન,  સયૂGને આશ્રયે સયૂGનો પ્રકાશ પ્રગટ થાય પણ એ પ્રકાશ
સયૂGથી કથબંિચતબિભન્ન. સવGથા બિભન્ન પણ નહીં અને સવGથા અબિભન્ન પણ નહીં. કથબંિચતબિભન્ન. હવે અહીંયા
કથબંિચતબિભન્નથી શરૂઆત કરી. કથબંિચતઅબિભન્નથી શરૂઆત ન કરી.

મમુકુ્ષ:ુ- કે>?
ઉત્તર:- કે>કે દ્રષ્ટિષ્ટના મિવષયની મખુ્યતા લેવી છે. જ્ઞાનપ્રધાન નથી વાત કરવી.
મમુકુ્ષ:ુ- દ્રષ્ટિષ્ટપ્રધાન વાત કરવી છે. 
ઉત્તર:-  દ્રષ્ટિષ્ટપ્રધાન વાત કરવી એટલે બિભન્નથી વાત કરી.  જો જ્ઞાનપ્રધાન કરવી હોત તો

કથબંિચતઅબિભન્નથી વાત કરત.
મમુકુ્ષ:ુ- તે>ા ંઅબિભન્નથી લીધુ.ં 
ઉત્તર:- હ.ં. તે>ા ંઅબિભન્નથી લીધુ.ં ફેર છે શdદ>ા.ં કથબંિચતબિભન્નથી કે> વાત ઉપાડી? કે દ્રષ્ટિષ્ટનો

મિવષય સરુબિક્ષત રાખવો છે. આ ગાથા આખી ધ્યેયની છે. આ ગાથા છે ને આખા ધ્યેયની ગાથા છે. હવે
ધ્યેયનુ ંજે ધ્યાન થયુ ંતે ધ્યાન, ધ>G ધ્યાન એ કથબંિચતઅબિભન્ન શdદ ન વાપરતા ંએ ધ>G ધ્યાન પણ,
સવંર, મિનર્જરા પણ આત્>ાથી કથબંિચતબિભન્ન છે. આહાહા!

મમુકુ્ષ:ુ- દેવસેનાચાયGએ કથબંિચતઅબિભન્ન કહ્યુ.ં
ઉત્તર:- હા. અબિભન્ન. અહીંયા કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ.ં 
મમુકુ્ષ:ુ- કે>કે દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય કહવેો છે. 
ઉત્તર:- એટલે કહવેો છે એટલે પયાGય એના આશ્રયે થાય છે છતા ંપયાGય બિભન્ન જ રહ ેછે, એ>.

એટલુ ંકહવે ુ ંછે. હવે જ્યારે દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય આપે છે ત્યારે સવGથા બિભન્ન છે. અને દ્રષ્ટિષ્ટ પ્રગટ થાય તો એ
દ્રષ્ટિષ્ટ કથબંિચતબિભન્ન છે. ઉપર તો આવી ગયુ.ં ઉપર શુ ંઆવ્યુ?ં અને હવે શુ ંઆવ્યુ,ં બે>ા ંફેર શુ ંપડયો?
શદુ્ધાત્>ા જે છે એ બધં->ોક્ષના પરિરણા>થી અને બધં->ોક્ષના કારણથી બિભન્ન છે. રરિહત છે, અભાવ છે.
સ>જી ગયા? એ>ા ંકથબંિચત ્શdદ નહોતો વાપય�. કે>કે એ>ા ંદ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય આપવો હતો. 

હવે દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય જ્યારે દ્રષ્ટિષ્ટને >ળે છે અને દ્રષ્ટિષ્ટ મિન>Gળ પ્રગટ થાય છે, તે મિન>Gળ પરિરણા>
કથબંિચતબિભન્ન છે.  પરિરણા>ી થયો >ાટે પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન,  પરિરણા>ી થવા >ાટે સવGથા બિભન્ન.  બે
વાત સ>જવા જેવી છે. પહલેા શુ ંકહ્યુ?ં કે અભાવ છે, રરિહત છે, શનૂ્ય છે. એ તો કહી દીધુ.ં એટલે દ્રવ્ય
દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય આપ્યો. હવે દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય આપ્યો પણ દ્રષ્ટિષ્ટ પ્રગટ થાય ત્યારે તે દ્રષ્ટિષ્ટ જે પ્રગટ થઈ
સમ્યગ્દશGન,  જ્ઞાન,  ચારિરત્રના પરિરણા> પ્રગટ થયા.  તે કથબંિચતઅબિભન્ન ન કહતેાં કથબંિચતબિભન્ન કહ્યા.
પરિરણા>ી દ્રવ્ય થયા પછી પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન હોય.  જો પરિરણા> પ્રગટ જ ન થાય તો તો ત્યાં
સધુી તો પરિરણા> સવGથા બિભન્ન છે.  એ સવGથા બિભન્ન થયા,  સવGથા બિભન્ન જયાં દ્રષ્ટિષ્ટ>ાં આવ્યા શ્રદ્ધા,
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જ્ઞાન>ા ંત્યા ંઅનભુવ થઈ જાય છે. એ અનભુમૂિત કથબંિચતબિભન્ન છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણા>ી થવા >ાટે શુ ંઅને પરિરણા>ી થાય ત્યારે શુ?ં
ઉત્તર:- થાય ત્યારે શુ.ં બે મિવભાગ જુદા છે આખા. એ આ >ેઇન ચીજ છે. કોઈક અહીંયા પ્રશ્ન

કરે, >ને પણ પ્રશ્ન થયો એટલે >ેં આ ખલુાસો કય�. કોઈ એ> પ્રશ્ન કરે કે સવGથા બિભન્ન સવGથા બિભન્ન
સવGથા બિભન્ન ત>ે કહો છો અહીં તો કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ.ં સ>જાય છે? ત>ે તો એ> કહો છો કે આત્>ાથી
પયાGય સવGથા બિભન્ન છે.  પ્રદેશભેદ છે અને કતાG-ભોtતા નથી.  તો અહીંયા તો સવGથા બિભન્ન શdદ ન
વાપય�.  કથબંિચતબિભન્ન વાપય�.  કે  દ્રષ્ટિષ્ટ  પ્રાપ્ત કરવા  >ાટે  સવGથા  બિભન્ન,  દ્રષ્ટિષ્ટ  પ્રગટ થયા  પછી
કથબંિચતબિભન્ન છે, લે. ખ્યાલ આવ્યો બે વાતનો? 

મમુકુ્ષ:ુ- દ્રષ્ટિષ્ટ પ્રાપ્ત કરવા >ાટે સવGથા બિભન્ન અને દ્રષ્ટિષ્ટ પ્રાપ્ત થઈ તો કથબંિચતબિભન્ન. 
ઉત્તર:- હ.ં... ત્યા ંસવGથા બિભન્ન ન કહવેાય. કે>કે પરિરણા>ી થયો દ્રવ્ય. અપરિરણા>ી છે એ તો

પયાGયથી સવGથા બિભન્ન છે. પણ અપરિરણા>ીની દ્રષ્ટિષ્ટ થઈને પરિરણમ્યો અને પરિરણમ્યો, આપણે આવ્યું
ને ઉપર? આ પરિરણમ્યો આવ્યુ ંઉપર આવ્યુ ંને. મિનજ પરમાત્મદ્રવ્યનાં સમ્યક્શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન-આચરણરૂપે
પરિરણમે છે,  પરિરણ>ે છે જ્યારે ત્યારે તે પરિરણા>,  આહાહા!  તે પરિરણા> સવGથા બિભન્ન ન હોય.  તે
પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન હોય. 

મમુકુ્ષ:ુ- દેવસેનાચાયGએ પણ સવGથાથી શરૂઆત કરી.
ઉત્તર:- સવGથા બિભન્નથી શરૂઆત કરી. અનભુવ થયો. તે અનભુમૂિત છે જે અનભુમૂિત પ્રગટ થઈ તે

સવGથા બિભન્ન નથી કહી. એ કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ.ં દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય છે એ તો દ્રષ્ટિષ્ટથી સવGથા બિભન્ન છે. પણ
દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય દ્રષ્ટિષ્ટ>ા ંઆવીને જે આત્>ા પરિરણમ્યો જ્યારે, ત્યારે સમ્યગ્દશGન કથબંિચતબિભન્ન છે.

મમુકુ્ષ:ુ- બરાબર છે. કથબંિચતબિભન્ન ન લગાવતા આનદં શા>ા ંઆવશે?
ઉત્તર:-  આનદં  ક્યાથંી  આવે?  કથબંિચતબિભન્ન  છે.  સવGથા  બિભન્ન  નથી.  સવGથા  બિભન્નથી  તો

>ોક્ષ>ાગGની મિસદ્ધિદ્ધ નહીં થાય. ઉપર તો કહ્યુ ંકે સવGથા બિભન્ન છે. અભાવ છે, રરિહત છે, શનૂ્ય છે, બધં-
>ોક્ષનું કારણ નથી.  એ તો બધું આવી ગયુ.ં  હવે  એવા આત્>ાનો અનભુવ જ્યારે  થાય છે ત્યારે
અનભુમૂિત જે આત્>ાની થઈ, એ જે જ્ઞાન પ્રગટ થયુ ંઆત્>ાનુ ંએ જ્ઞાન આત્>ાથી કથબંિચતબિભન્ન છે. પ્રગટ
થયેલુ ંજ્ઞાન, અભેદ થયેલુ ંજ્ઞાન. એ જ્ઞાન તો અનન્ય અભેદ થાય છે. તો એ જ્ઞાન સવGથા બિભન્ન છે? કે
ના, એ કથબંિચતબિભન્ન છે. કથબંિચતબિભન્ન છે એનુ ંકારણ આ છે. આહા! 

આ જૈનદશGન! એ> >ેં વાચંતા >ને એ પ્રશ્ન ઉઠયો કે સવGથા બિભન્ન કે> ન કહ્યુ?ં કથબંિચતબિભન્ન
કે> કહ્યુ?ં કે>કે પરિરણા>ી થઈ ગયો. >ોક્ષ>ાગG પ્રગટ થઈ ચકૂ્યો. >ોક્ષ>ાગG જે પ્રગટ થયો આત્>ાને
આશ્રયે એને જો એ પરિરણા>ને  સવGથા બિભન્ન કહો તો >ોક્ષ>ાગGની મિસદ્ધિદ્ધ ન થાય.  કે>કે આત્>ાના
આશ્રય મિવના >ોક્ષ થતો નથી.  એ તો આત્>ામિશ્રત પરિરણા> છે.  તો જેના આશ્રયે  પરિરણા> થાય
એનાથી સવGથા બિભન્ન કહો તો એ પરિરણા>ની મિસદ્ધિદ્ધ નહીં થાય. ખ્યાલ આવ્યો કાઈં?

કે>કે  પરિરણા>  તો  દ્રવ્યઆમિશ્રત  છે  અને  એ  દ્રવ્યથી  પરિરણા>ને  સવGથા  બિભન્ન  કહો  તો
>ોક્ષ>ાગGની મિસદ્ધિદ્ધ નહીં થાય. >ાટે કથબંિચતબિભન્ન છે.

મમુકુ્ષ:ુ- એ સવGથા બિભન્ન હોય તો >ોક્ષ>ાગG પ્રગટ કરવાની જરૂરત જ ક્યા ંછે.
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ઉત્તર:- ક્યા ંછે. બસ. ખલાસ થઈ ગયુ.ં 
મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતબિભન્ન>ા ંજ્ઞાનનો મિવષય પણ કાય> રહ ેછે અને દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય પણ કાય> રહે

છે.
ઉત્તર:- કાય> રહે છે. દ્રષ્ટિષ્ટ પવૂGક જ્ઞાન પ્રગટ થયુ ંએટલે કથબંિચત ્શdદ આવી ગયો, સ્યાદ્વાદ

શરૂ થયો હવે. અપરિરણા>ી>ા ંસ્યાદ્વાદ ન હોય, પરિરણા>ી>ા ંસ્યાદ્વાદ હોય. પરિરણ>ી ગયો આ તો. આ
તો પરિરણ>ી ગયો, નહીં પરિરણમ્યો?

પોતાના મિનજ આત્>દ્રવ્યના સમ્યક શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન ને આચરણરૂપે પયાGય પરિરણ>ે છે આત્>ા. એ
જે પરિરણ>ે છે એ પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન છે. આહા! અપરિરણા>ી લ્યો તો સવGથા બિભન્ન, પરિરણા>ી લ્યો
તો?  કથબંિચતબિભન્ન.  અપરિરણા>ીની દ્રષ્ટિષ્ટ કરો તો સવGથા બિભન્ન અને પરિરણા>ી થયો તો એ પરિરણા>
આત્>ાથી કથબંિચતબિભન્ન છે, સવGથા બિભન્ન નથી. આહાહા!

મમુકુ્ષ:ુ- એ સવGથા અબિભન્ન પણ નથી. 
ઉત્તર:- સવGથા અબિભન્ન નથી. આહાહા! એ કહશેે એકાતંે અબિભન્ન હોય તો શુ ંદોષ લાગે? એ હવે

કહશેે.  પહલેા તો કથબંિચતબિભન્ન કે> કહ્યુ?ં  સવGથા બિભન્ન કે> ન કહ્યુ?ં  આપણે પ્રશ્ન ઉઠાવવો.  આપણે
ઉઠાવવો પ્રશ્ન. કે પ્રભ!ુ આપે તો કહ્યુ ંસવGથા બિભન્ન છે અને કતાG-ભોtતા નથી. તો આપ સવGથા બિભન્નનો
પ્રશ્ન કે> અહીં નથી કહતેા? કથબંિચતબિભન્ન શdદ કે> વાપય�? એ>. કે જે આત્>ામિશ્રત પરિરણા> હોય એ
કથબંિચતબિભન્ન હોય. જે પરામિશ્રત પરિરણા> હોય એ સવGથા બિભન્ન હોય. તારે સવGથા બિભન્ન જોઈએ છીએ?
કે હા. વ્યવહારરત્નત્રયના પરિરણા> સવGથા બિભન્ન, લે. અને આત્>ામિશ્રત પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન, લે.

વ્યવહારરત્નત્રયના પરિરણા> જે જડ છે, રાગ છે, એ પરામિશ્રત છે એટલે સવGથા બિભન્ન છે. પણ
સ્વઆમિશ્રત પરિરણા> સવGથા બિભન્ન ન હોય. સવGથા બિભન્ન જોઈએ છીએ? કે હા, રાગ સવGથા બિભન્ન છે, લે.
એ અ>ે કહશેુ ંઆ>ા.ં હ>ણા ંબધુ ંકહશેુ.ં એ શદુ્ધ ઉપાદાન રાગથી રરિહત છે. કહશેુ ંઅ>ે. એ પણ કહશેું
ત>ને. આહા! આ તો કોઈ ભાઈ! શાસ્ત્ર છે? આ તો કોઈ શાસ્ત્ર છે?

સવGથા બિભન્ન વ્યવહારરત્નત્રયના પરિરણા> સવGથા બિભન્ન છે,  કે>કે જાત જુદી છે.  આત્>ામિશ્રત
નથી પદુગલઆમિશ્રત છે. પણ આ પરિરણા> તો આત્>ામિશ્રત છે. એટલે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ સવGથા બિભન્ન અને
સ્યાદ્વાદ>ા ંકથબંિચત ્લાગ ુપડયો >ાટે કથબંિચતબિભન્ન, સવGથા બિભન્ન નહીં. આહાહા! પરિરણા>ી પરિરણા>થી
સવGથા બિભન્ન ન હોય. અપરિરણા>ી પરિરણા>થી સવGથા બિભન્ન હોય. અપરિરણા>ી પરિરણા>થી સવGથા બિભન્ન
અને પરિરણા>ી પરિરણા>થી કથબંિચતબિભન્ન ને કથબંિચતઅબિભન્ન, એ>. આહા! 

મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણા>ી પણ પરિરણા>થી સવGથા અબિભન્ન નથી. 
ઉત્તર:- નથી.
મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણા>ી પણ પરિરણા>થી કથબંિચતબિભન્ન ને કથબંિચતઅબિભન્ન. 
ઉત્તર:-  કથબંિચતબિભન્ન ને કથબંિચતઅબિભન્ન.  અને અપરિરણા>ી સવGથા બિભન્ન.  સવGથા બિભન્ન પવૂGક

કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નનુ ંજ્ઞાન થઈ જાય છે.  લે.  હા,  આ રહસ્ય છે.  આપણે વાત થઈ છે આ વાત. કે
રરિહતપવૂGક જ સરિહતનુ ંજ્ઞાન સ્યાદ્વાદ લાગ ુપડે એ>ા.ં

મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા રરિહતના શ્રદ્ધાનપવૂGક કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નનુ ંજ્ઞાન થાય છે. 
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ઉત્તર:- થાય છે. ડેરિફનેટલી. એ બતાવે છે. કે>કે શદુ્ધાત્>ાનો આશ્રય કરીને એ પરિરણા> થયા
છે. પરામિશ્રત પરિરણા> તો સવGથા બિભન્ન છે. સ્વઆમિશ્રત પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- તે>ા ંદ્રષ્ટિષ્ટ અને જ્ઞાન બેય (આવી જાય છે). 
ઉત્તર:-  બેય  આવે  છે.  ધ>Gના  પરિરણા>  કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન  છે.  ધ>¡  થયો  તો  ધ>Gના

પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન છે.  આહાહા!  અને શદુ્ધાત્>ા અપરિરણા>ી જે છે મિનષ્ટિષ્ક્રય એ તો સવGથા
પરિરણા>થી બિભન્ન છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- એટલે સવGથા બિભન્ન બતાવીને દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય બતાવવો છે?
ઉત્તર:- એ પહલેા આપી દીધો એ. દ્રષ્ટિષ્ટનો મિવષય આપ્યો. કે પરિરણા> >ોક્ષના પરિરણા> પણ

નથી અને બધંના પરિરણા> પણ નથી. આત્>ાથી શનૂ્ય છે, અભાવ છે, રરિહત છે. સ>જ્યા? હવે એવુ ંજે
આત્>દ્રવ્ય પર>પારિરણામિ>કભાવલક્ષણ આત્>દ્રવ્ય એનો જ્યારે અનભુવ કરે છે અધ્યાત્>ભાષાએ અને
આગ>ભાષાએ ત્યારે આત્>ા >ોક્ષ>ાગGરૂપે પરિરણ>ે છે. એ >ોક્ષ>ાગGના પરિરણા> પરિરણા>ી આત્>ાથી,
સાધક આત્>ાથી, સાધક આત્>ાથી જે પરિરણા> પ્રગટ થયા છે એ પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન છે સાધકથી.
આહા! હવે સાધકથી સવGથા બિભન્ન કહો તો સાધક મિસદ્ધ નહીં થાય. ધ્યાન ગયુ?ં આ બીજી રીતે. ધ્યેયથી
સવGથા બિભન્ન પણ સાધકથી કથબંિચતબિભન્ન.

મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણા>ી તે સાધક છે ને? 
ઉત્તર:- પરિરણા>ી તે સાધક છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતબિભન્ન કહો તો સાધકની મિસદ્ધિદ્ધ થાય છે.
ઉત્તર:- મિસદ્ધિદ્ધ થાય છે.
મમુકુ્ષ:ુ- સવGથાથી મિસદ્ધિદ્ધ ન થાય. 
ઉત્તર:- હ.ં... 
મમુકુ્ષ:ુ- એટલે એ>ા ંસવGથા નથી લાગત ુ.ં 
ઉત્તર:-  એ>ાં સવGથા ન લાગે.  જ્ઞાનપ્રધાન>ાં જો ત>ે સવGથા રરિહત કહો તો સાધક મિસદ્ધ ન

થાય. આ બહનેે કહ્યુ ંહત ુ ંકે સીધો આપણે સ્વાધ્યાય કરવો છે. હોંમિશયાર છે. તે પયા:ય, એ>. તે પયાGય
એટલે સમ્યગ્દશGન, જ્ઞાન, ચારિરત્રના પરિરણા>, જે રૂપે પરિરણ>ે છે અત્યારે પોતે સાધક. તે સાધક પોતે
કહ ેછે કે આ જે >ારા આશ્રયે પરિરણા> પ્રગટ થયા એ પરિરણા> >ારાથી આત્>દ્રવ્યથી છે ને? 

શદુ્ધપારિરણામિમકભાવલક્ષણ શદુ્ધાત્મદ્રવ્યથી એટલે પોતાથી કથભંિચતભિભન્ન છે.  શા માટે બિભન્ન છે?
બિભન્ન શા >ાટે કહો છો? અબિભન્ન કે> કહતેા નથી? ભલે કથબંિચત ્લગાડો પણ અબિભન્ન કહો ને? કે ના.
કથબંિચતબિભન્ન શા માટે? ભાવનારૂપ હોવાથી, એ પયાGય છે, નાશવાન છે. >ાટે કથબંિચતબિભન્ન છે. જુઓ!
ભાવનારૂપ હોવાથી એટલે કે નાશવાન છે. ભાવનારૂપ છે. ધ્યાનરૂપ છે ને? ધ>Gધ્યાનના પરિરણા> છે.
હવે  કહે  આગળ,  શદુ્ધપારિરણામિમક  (ભાવ)  તો  ભાવનારૂપ નથી. એ દ્રવ્ય છે  એ ભાવરૂપ છે  અને
ભાવનારૂપ નથી.  ભાવનો અભાવ ન થાય.  ભાવનાનો અભાવ થાય.  થાય ભાવના-ભાવને આશ્રયે
ભાવના થાય. ભાવને આશ્રયે ભાવના થાય. તોપણ જે ભાવના પ્રગટ થાય એ કથબંિચતબિભન્ન છે. કે>કે
ભાવનારૂપ નાશવાન છે. અને ભાવ તો અમિવનાશી છે. એ>. 
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મમુકુ્ષ:ુ- ભાવના પયાGયરૂપ છે ભાવ તો (દ્રવ્યરૂપ છે). 
ઉત્તર:- દ્રવ્યરૂપ છે. હ.ં.  તો ભાવનારૂપ હોવાથી. શદુ્ધપારિરણામિમક (ભાવ) તો ભાવનારૂપ નથી.

જો (તે પયા:ય), હવે આગળ જુઓ! જો તે પયાGય, તે ને તે પયાGય, હોં! જેને કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ ંતે. (તે
પયા:ય) એકાતેં એટલે સવGથા. જોઈ લ્યો! એકાતંે એટલે સવGથા. શદુ્ધ-પરિરણામિમકભાવથી અભિભન્ન હોય,
તો? કથબંિચતઅબિભન્ન કહો તો અ>ને વાધંો નથી. પણ સવGથા અબિભન્ન હોય તો? આહાહા! બહુ ભાઈ! આ
>ાલ એટલો ભય� છે.  >ાલ ઘણો ભય� છે કે આપણી તો શક્તિtત નથી એટલી કાઢવાની.  પણ >ાલ
ઘણો ભય� દેખાય છે. આહા!

જો એકાતેં,  એકાતંે એટલે સવGથા.  શદુ્ધ-પારિરણામિમકથી અભિભન્ન હોય,  તો,  એટલે કથબંિચતબિભન્ન
અ>ે કહ્યુ,ં  અને કથબંિચતઅબિભન્ન તો બરાબર છે,  કથબંિચતબિભન્નની સા>ે અબિભન્ન બરાબર.  પણ સવGથા
અબિભન્ન  જો  >ાનો  તો  સવંર,  મિનર્જરાના  પરિરણા>ને  તો  મોક્ષનો  પ્રસગં  બનતા  આ  ભાવનારૂપ
મોક્ષકારણભતૂ (પયા:ય)નો મિવનાશ થતાં શદુ્ધપારિરણામિમકભાવ પણ મિવનાશને પામે. જો એકાતંે સવGથા
અબિભન્ન >ાનવા>ા ંઆવે તો, કથબંિચતઅબિભન્ન >ાનો તો કાઈં વાધંો નથી પણ એ સવGથા અબિભન્ન નથી.
એ>.

મમુકુ્ષ:ુ- અહીંયા તો (કથબંિચત)્ બિભન્ન છે એ વાત ઉપર જોર આપવુ ંછે. 
ઉત્તર:- હા, જોર આપવુ ંછે. 
મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા બિભન્નની વાત તો પહલેા કહી દીધી.
ઉત્તર:- કહી દીધી. 
મમુકુ્ષ:ુ- અત્યારે સ્યાદ્વાદ>ા ંપણ મિનશ્ચયની વાત કહ ેછે, વ્યવહારના પક્ષની વાત નથી. 
ઉત્તર:-  નથી કહતેા.  એકાતંે  અબિભન્ન કહવેાય નહીં.  બિભન્નની વાત રાખવી છે. કથબંિચતબિભન્ન,

પહલેા>ાં પણ કથબંિચતબિભન્ન અને આ>ાં એકાતંે અબિભન્ન નહીં પણ બિભન્ન,  કથબંિચતબિભન્ન,  એ>.  એકાતેં
શદુ્ધ-પારિરણામિમકથી અભિભન્ન હોય, તો દ્રવ્ય અને પયાGય એકાતંે સવGથા એક>ેક થઈ ગયા હોય તો? તો
મોક્ષનો  પ્રસગં  બનતા  આ  ભાવનારૂપ >ોક્ષ>ાગG,  મોક્ષકારણભતૂ  (પયા:ય)નો  મિવનાશ  થતાં
શદુ્ધપારિરણામિમકભાવ પણ મિવનાશને પામે, >ાટે >ોક્ષ>ાગGની પયાGય એકાતંે સવGથા આત્>ાથી અબિભન્ન છે
નહીં, તાદાત્મ્ય છે નહીં. જો હોય તો >ોક્ષ થતા ંઆત્>ાનો નાશ થઈ જાય. પણ એમ તો બનત ુ ંનથી
(કારણ કે શદુ્ધપારિરણામિમકભાવ તો અમિવનાશી છે). આહાહા!

કથબંિચતબિભન્નની સા>ે એ>કે સવGથા અબિભન્ન હોય તો દોષ આવી જાય. કથબંિચતબિભન્ન બરાબર
અને કથબંિચતઅબિભન્ન બરાબર.  કથબંિચતબિભન્ન અને કથબંિચતઅબિભન્ન બરાબર.  શદુ્ધપારિરણામિમકભાવલક્ષણ
શદુ્ધાત્મદ્રવ્ય.  એ શદુ્ધાત્>દ્રવ્યની આગળ મિવશેષણ મકૂ્યુ.ં  પાકંુ કરવા >ાટે.  શદુ્ધાત્>ા કેવો છે?  કે શદુ્ધ
પારિરણા>ીક લક્ષણવાળો શદુ્ધાત્>દ્રવ્ય એનાથી, દ્રવ્યથી પયાGય કથબંિચતબિભન્ન છે. દ્રવ્યથી પયાGય, પયાGય
એટલે શદુ્ધ પયાGય, દ્રવ્ય આશ્રયે પ્રગટ થઈ તે, તે પણ બિભન્ન કથબંિચત,્ એ>. 

મમુકુ્ષ:ુ- ઓલી તો સવGથા જ બિભન્ન છે. 
ઉત્તર:- હ.ં... ઓલી તો અહીંયા વાત જ નથી કરતા. વ્યવહારરત્નત્રયના પરિરણા> જે શભુરાગ

એની તો અ>ે વાત કરતા ંનથી કે>કે એ જાત જુદી છે. આત્>ાની જાતથી જુદી જાત છે. આ તો પાણી
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અને પાણીની મિન>Gળ પયાGય, >બિલન પયાGય તો સવGથા બિભન્ન છે. એ તો પાણીની જાત જ નથી, એ તો
>ાટીની જાત છે. પણ પાણીને આશ્રયે મિન>Gળ પયાGય પાણીની પ્રગટ થઈ ઈ પયાGય પાણીના દ્રવ્યથી
કથબંિચતબિભન્ન છે. એ એક>ેક નથી સાવ. કે>કે પયાGય ઉત્પાદવ્યયરૂપ થાય છે ને ઓલુ ંતો ધ્રવુ છે.

એ> આત્>ા ધ્રવુ છે અને એના આશ્રયે જે પ્રગટ થયા >ોક્ષ>ાગGના પયાGય એ તો ઉત્પાદવ્યય
છે. ઉત્પાદવ્યય, ઉત્પાદવ્યય, ઉત્પાદવ્યય થયા જ કરે છે અને ધ્રવુ તો રહ્યા કરે છે. તો એ જે પયાGય
પ્રગટ થાય છે આત્>ામિશ્રત એ પણ શદુ્ધાત્>દ્રવ્યથી કથબંિચત્  (બિભન્ન છે).  સવંર,  મિનર્જરાના પરિરણા>,
ધ>Gના પરિરણા> કથબંિચતબિભન્ન છે. હવે એ> કહે છે કે એ શા માટે? કે એ ભાવના છે, પયાGય છે અને
દ્રવ્ય તો ભાવરૂપ છે. દ્રવ્ય તો અનારિદઅનતં મિનત્ય છે અને પયાGય ક્ષણવત¡ છે, અમિનત્ય છે. ક્ષણવત¡
હોવાને કારણે તે કથબંિચતબિભન્ન છે. એ> કારણ આપ્યુ.ં સ>યવત¡ છે. દ્રવ્ય મિત્રકાળવત¡ છે અને પયાGય
સ>યવત¡ છે, ઉત્પાદવ્યયરૂપ છે >ાટે કથબંિચતબિભન્ન છે. ભાવનારૂપ હોવાથી. શદુ્ધપારિરણામિમક (ભાવ) તો
ભાવનારૂપ નથી.

જો  (તે પયા:ય),  હવે,  જો (તે પયા:ય) જેને કથબંિચતબિભન્ન કહી તેને,  એ>. સમંિધ કરે છે.  જો તે
પયાGય, તે ને તે પયાGય, પયાGય એક જ. પયાGય બદલાવવી નહીં. મિવમિવક્ષા ફેરવે છે હવે, મિવમિવક્ષા ફેરે
ફેર છે. (તે પયા:ય) એકાતેં એટલે સવGથા શદુ્ધ-પારિરણામિમકભાવથી અભિભન્ન હોય તો જે કથબંિચતબિભન્ન કહ્યું
એને કથબંિચતઅબિભન્ન તો બરાબર પણ જો સવGથા અબિભન્ન >ાનવા>ાં આવે તો મોક્ષનો પ્રસગં બનતા
>ોક્ષનુ ંજે કારણ ભાવનારૂપ >ોક્ષ>ાગG, મોક્ષકારણભતૂ (પયા:ય)નો મિવનાશ થતા,ં કે>કે દ્રવ્યથી પયાGય
અબિભન્ન ત>ે >ાનો અને >ોક્ષ થઈ જાય તો >ોક્ષ થતા ં>ોક્ષ>ાગGનો અભાવ થાય. તો >ોક્ષ>ાગGને તો
ત>ે દ્રવ્યથી અબિભન્ન કરી તો દ્રવ્યનો પણ નાશ થઈ જાશે. કે>કે >ોક્ષ>ાગGનો તો નાશ થાય, થાય ને
થાય. >ોક્ષ થાય ત્યારે >ોક્ષ>ાગGનો અભાવ થાય થાય ને થાય. સવંર, મિનર્જરાનો અભાવ થાય >ોક્ષ
થાય ત્યારે. 

હવે સવંર,  મિનર્જરાને જો આત્>ાથી સવGથા અબિભન્ન >ાનો તો સવંર,  મિનર્જરાનો અભાવ થતાં
આત્>ાનો પણ નાશ થાય,  >ાટે એકાતંે અબિભન્ન ન >ાનવા,  એ>.  કથબંિચતબિભન્ન અને કથબંિચતઅબિભન્ન
રાખજો. 

મમુકુ્ષ:ુ- એ પરિરણા>ી>ા?ં
ઉત્તર:-  પરિરણા>ી હોય એ>ાં ને.  અપરિરણા>ી>ાં તો પરિરણા> છે જ નહીં પણ પરિરણા>ી>ાં

પરિરણા>  છે  એ પણ બિભન્ન અબિભન્ન છે  કથબંિચત.્  સવGથા  બિભન્ન નહીં  ને  સવGથા  અબિભન્ન નહીં.  આ
જૈનદશGનનો સ્યાદ્વાદ.  દ્રષ્ટિષ્ટપવૂGક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે.  આપણે વાત થઈ છે,  ઘણીવાર.  આ>ાં બહુ
ખલુાસો છે. 

મિવનાશ થતાં શદુ્ધપારિરણામિમકભાવ પણ મિવનાશને પામે છે. પણ એમ તો બનત ુ ંનથી. પયાGયનો
નાશ થાય છતા ંદ્રવ્યનો નાશ થતો નથી. >ોક્ષનો ઉત્પાદ, >ોક્ષ>ાગGનો વ્યય અને દ્રવ્યની હયાતી. 

મમુકુ્ષ:ુ- દ્રષ્ટિષ્ટ સાથે સસુગંત આ. 
ઉત્તર:-  દ્રષ્ટિષ્ટ સાથે  જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે  એ જ્ઞાન એ> જાણે છે કે  >ોક્ષ>ાગGની  પયાGય

આત્>ાની સાથે કથબંિચતબિભન્ન અબિભન્ન છે. કથબંિચતબિભન્ન છે, સવGથા બિભન્ન નહીં. નરિહતર સવGથા બિભન્ન તો
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કહી ગયા છે.  તો અહીંયા કહવેા>ાં શુ ંવાધંો આવે?  ખ્યાલ રાખવો,  કે દ્રષ્ટિષ્ટ અપેક્ષાએ દ્રવ્યને એના
મિવશેષથી બિભન્ન કહ્યુ,ં  સવGથા બિભન્ન કહ્યુ ંતેથી કતાG-ભોtતા નથી.  એનો જાણનાર છે.  હવે એ> જે ત>ે
કહ્યુ ંએને આચાયGભગવાન કહ ેછે કે એ પરિરણા> આત્>ાથી કથબંિચતબિભન્ન છે. સવGથા બિભન્ન નથી. સવGથા
બિભન્ન છે દ્રષ્ટિષ્ટ અપેક્ષાએ. જ્ઞાન અપેક્ષાએ કથબંિચતબિભન્ન કથબંિચતઅબિભન્ન. આ જે સ>જે ને એ પા>ે, આ
સ>જે એ પા>ે. દ્રષ્ટિષ્ટનો દોષ આવે નહીં અને જ્ઞાનનો દ્રોહ થાય નહીં.

મમુકુ્ષ:ુ- ધ્યેયપવૂGક અભેદ જે્ઞય. 
ઉત્તર:-  ધ્યેયપવૂGક,  હ.ં.  એ જે્ઞય થાય છે.  એ જે્ઞય>ાં બિભન્ન અબિભન્ન છે.  ધ્યેય તો બિભન્ન જ છે

પયાGયથી. 
મમુકુ્ષ:ુ- જે્ઞય પણ સવGથા અબિભન્ન નથી.
ઉત્તર:- અબિભન્ન નથી. આહાહા!
મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન છે. 
ઉત્તર:- કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન, કથબંિચત ્લાગ ુપડે છે જ્ઞાન>ા,ં સ્યાદ્વાદ થઈ ગયુ.ં આહા! હવે આ

જે કથબંિચતનો જન્> સવGથા બિભન્નથી થાય છે. કથબંિચતનો જન્> થાય છે એ દ્રવ્યથી પયાGય સવGથા બિભન્ન.
અક્તિસ્ત-નાક્તિસ્ત અનેકાતં, જ્ઞાયકભાવ>ા ંપ્ર>ત-અપ્ર>તનો અભાવ છે.

મમુકુ્ષ:ુ- એવા જ્ઞાયકને લક્ષ>ા ંલઈને પરિરણ>ે. 
ઉત્તર:- એવા જ્ઞાયકને લક્ષ>ા ંલઈને જે પરિરણા>ી આત્>ા થયો તે જ્ઞાન એ> જાણે છે, આહા!

શ્રદ્ધા  અન્યપણે  શ્રદે્ધ  છે  અને  જ્ઞાન  કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નપણે  જાણી  લ્યે  છે.  શ્રદ્ધાનો  મિવષય  અને
શદુ્ધનયનો મિવષય એક જ છે. એ તો જ>ણો હાથ એણે મિ>લાવી લીધો છે. પણ જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે
એ જ્ઞાન પ્ર>ાણજ્ઞાન એવુ ંપ્રગટ થાય છે કે કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નને જાણી લ્યે. સ્યાદ્વાદ પ્ર>ાણ>ા ંહોય.
નય>ા ંસ્યાદ્વાદ ન હોય. પ્ર>ાણજ્ઞાનનો મિવષય જે છે, બિભન્ન-અબિભન્ન તો પ્ર>ાણ>ા ંને પરિરણા>ીદ્રવ્ય>ા.ં

મમુકુ્ષ:ુ- શદુ્ધનય>ા ંનહીં. 
ઉત્તર:-  હ.ં.  આ  પરિરણા>ીદ્રવ્યની  વાત  ચાલે  છે.  પરિરણા>ી  પરિરણ>ે  છે  એ  પરિરણા>

કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન  છે  સાધકના.  ધ્યેય>ાં  તો  પરિરણા>નો  અભાવ  છે  અને  જે્ઞય>ાં  પરિરણા>નો
સદભાવ છે.  એ સદભાવ કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન છે જે્ઞય, એવુ ંજે્ઞય છે.  उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त्तं सत्त આ.
ભાઈ-બેન!  બહુ  ઉંડપ છે,  બહુ  ઊંડાણ  છે.  થોડોક  મિવચાર  >ાગેં  છે.  એ>ાં  મિવચાર  એ> આવ્યો,
>ીઠાભાઈ! કે આ કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ ંને, તો આની શૈલી તો સવGથા બિભન્નની છે. સવGથા બિભન્ન કહ્યુ ંપણ
ખરંુ. 

પરિરણા>>ાત્રથી રરિહત,  પરિરણા>>ાત્રનો અભાવ આત્>ા>ાં છે.  તેથી કતાG-ભોtતા નથી.  હવે
કથબંિચત ્જો અબિભન્ન કહો તો કતાG-ભોtતા લાગ ુપડે. તો કે અ>ને >જૂંર છે. આત્>ા સમ્યગ્દશGન, જ્ઞાન,
ચારિરત્રના પરિરણા>નો કતાG છે? કે હા, અકતાGપણુ ંકતાG થાય છે. એ વાત કરે છે હવે. પરિરણા>ીની વાત
છે આ. 

મમુકુ્ષ:ુ- એટલે તો શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત જીવ થાય છે. 
ઉત્તર:- હ.ં. શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત જીવની વાત છે. 
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મમુકુ્ષ:ુ- શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત લીધુ ંને?
ઉત્તર:- લીધુ ંને. લીધુ ંને. 
મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતઅબિભન્ન હોય તો તે થાયને, શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત?
ઉત્તર:- હ.ં. સવGથા બિભન્ન હોય તો શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત ક્યાથંી થાય?
મમુકુ્ષ:ુ- પણ એ શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત છે એ પણ બિભન્ન છે. કથબંિચતબિભન્ન છે. 
ઉત્તર:- કથબંિચતબિભન્ન છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એ પણ પરિરણા>ને બિભન્નપણે જાણે છે.
ઉત્તર:- હા, બિભન્ન પણ જાણે છે અને જ્ઞાન અબિભન્નપણે પણ જાણે છે. જ્ઞાન કથબંિચતઅબિભન્નપણે

જાણે છે. હા, જ્ઞાન એવુ ંછે કે સવGથા બિભન્ન ન જાણે. જો કથબંિચતઅબિભન્ન ન હોય તો આનદંનો અનભુવ
ન થાય. આ> હાથ અડે જ નહીં, બિબલકુલ અડવા જ ન દયો ત>ે.

મમુકુ્ષ:ુ- તો ઠંડક ક્યાથંી થાય?
ઉત્તર:-  હે પર>ાત્>ા,  આહાહા!  ગહન છે પ્રભુ તારંુ,  તારંુ  કહલે ું તત્ત્વ ગહન છે.  >ને બદુ્ધિદ્ધ

આપજે,  એને સ>જવાની >ને બદુ્ધિદ્ધ આપજે પ્રભ,ુ  આહા!  અંદરના પ્રભુ ને,  હોં!  હે પ્રભુ ત ુ ં>ને બદુ્ધિદ્ધ
આપજે. આહાહા!

મમુકુ્ષ:ુ- ગહનતાનો પાર નથી, ઉંડપનો પાર નથી. એવુ ંતત્ત્વ જ એવુ ંછે. 
ઉત્તર:-  તત્ત્વ જ એવુ ંછે.  ગહન છે.  કોઈક મિવરલા પા>ે છે એનુ ંકારણ આ.  આંટીઘ ૂટંી છે.

અટ>-પટ> છે થોડુકં, પણ જાણનાર જણાય છે એ>ા ંબધુ ંછૂટી જાય છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- આંટીઘ ૂટંી છૂટી જાય છે. 
ઉત્તર:- હ.ં. છૂટી જાય છે. અનભુવ થઈ જાય છે. જાણનાર જણાય છે એક, બીજુ ંકાઈં જણાત ું

નથી. 
મમુકુ્ષ:ુ-  પદુગલના પરિરણા> તો જીવથી સવGથા બિભન્ન છે જ પણ જીવના પરિરણા> જે પ્રગટ

થયા એ જીવથી કથબંિચતબિભન્ન છે. 
ઉત્તર:- કથબંિચતબિભન્ન છે. જો અબિભન્ન >ાનો તો પયાGયના નાશે દ્રવ્યનો નાશ થાય. >ાટે બિભન્ન છે

એ બરાબર છે. બિભન્ન છે એ બરાબર છે. સવGથા અબિભન્ન કહો તો પયાGયના નાશે દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય.
અને સવGથા બિભન્ન કહો તો આનદં ન આવે. તો તો દ્રવ્યને અડે જ નહીં, એકાગ્રતા ન થાય.

મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા અબિભન્ન >ાનો તો પયાGયના નાશથી દ્રવ્યનો નાશ થાય. 
ઉત્તર:- હ.ં... 
મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા બિભન્ન >ાનો તો સાધકની મિસદ્ધિદ્ધ ન થાય. 
ઉત્તર:-  આનદં નહીં આવે પયાGય>ા.ં  પયાGયને દ્રવ્યને અડવા જ દેતા નથી ત>ે.  અહીં જુદી

જુદી રાખો,  સવGથા.  આ તો આનદંમમૂિત[ છે અને અહીંયા તો દુખ છે.  હવે દુખ ટળીને આનદં ક્યારે
થાય? કે આને અડી જાય ત્યારે. અડે પણ ન અડવા બરાબર. 

મમુકુ્ષ:ુ- એ>ા ંઅડી જાય. 
ઉત્તર:- એ>ા ંઅડે, એવુ ંઅડે. લેશુ,ં ફરીથી લેશુ.ં 
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મમુકુ્ષ:ુ- અનન્ય થઈ જાય, અન્ય રહી જાય.
ઉત્તર:- હા, અનન્ય થાય પણ અનન્ય એવુ ંથાય કે અન્યને રાખીને. અન્યને રાખીને અનન્ય

થાય. અન્યને ઉડાડીને અનન્ય ન થાય. જો અન્યને ઉડાડીને અનન્ય થાય તો દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય.
અન્યને ઉડાડી દયે અને અનન્ય થઈ જાય તો તો દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય.  પણ અન્યને રાખીને
અનન્યનુ ંજ્ઞાન થાય છે એટલે પયાGયનો વ્યય થતા ંદ્રવ્યનો વ્યય થતો નથી. આ એ >ામિ>[ક વાત છે.
અન્યને કાય> રાખીને અનન્યનુ ંજ્ઞાન થાય છે. અન્યને ખોટંુ પાડીને નહીં. 

મમુકુ્ષ:ુ- એ તો એનુ ંમળૂ છે. 
ઉત્તર:- એ તો મળૂ છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એ જ બતાવવુ ંછે, કથબંિચતબિભન્ન છે. એ જ બતાવવુ ંછે. 
ઉત્તર:- હ.ં.  સ>જવા જેવો છે,  સારો છે.  સારો મિવષય છે. સ>જાય એવુ ંછે,  ન સ>જાય એવું

નથી.  ભલભલાના પાણી ઉતરી જાય.  એવુ ંઆ રહસ્ય,  ભલભલાના પાણી ઉતરી જાય.  હું જાણું છુ,ં
પાણી ઉતરી જાય.

મમુકુ્ષ:ુ- અજ્ઞાનનુ ંપાણી ઉતરી જાય. 
ઉત્તર:-  અજ્ઞાનનુ ંપાણી ઉતરી જાય.  હું જાણું છુ,ં  રહવેા દે,  ભાઈ!  હા,  રહવેા દે બાપ.ુ  આ

અનભુવીનો મિવષય છે. એ અનભુવથી પ્ર>ાણ થાય. 
મમુકુ્ષ:ુ-  આચાયGનાં મળૂ શdદો છે,  જો સવGથા અબિભન્ન >ાને તો પયાGયના નાશે દ્રવ્યનો નાશ

થઈ જાશે. 
ઉત્તર:- નાશ થઈ જાશે.  >ાટે કથબંિચતબિભન્ન ને કથબંિચતઅબિભન્ન રાખજે. અન્યપવૂGક અનન્ય છે.

એ ખાસ ધ્યાન રાખજે. અન્ય કાય> રાખીને અનન્ય થાય છે. બીજે સ>યે બીજી પયાGય, ત્રીજે સ>યે
ત્રીજી પયાGય અનન્ય. અનન્ય થતી જાય ને વ્યય થતી જાય, અનન્ય થતી જાય ને વ્યય થતી જાય,
પણ અન્ય કાય> રહ.ે 

મમુકુ્ષ:ુ- અન્ય રહી જાય ને અનન્ય થઈને ચાલી જાય. 
ઉત્તર:- ચાલી જાય. અન્યનુ ંશ્રદ્ધાન કાય> છે અને અનન્યનુ ંજ્ઞાન થઈ જાય છે. કે>કે અન્ય

છે ને એ શ્રદ્ધાનો મિવષય છે અને જ્ઞાન છે એ કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નનો મિવષય છે. અનન્ય થત ુ ંજાય એક
પયાGય,  બીજી પયાGય વહી જાય,  ત્રીજી પયાGય અનન્ય થાય,  થત ુ ંજાય.  અનન્ય થત ુ ંજાય ને વહી
જાય. વદૃ્ધિદ્ધગત થતુ ંજાય, એ> કરતા ંકરતા ંકેવળજ્ઞાન થઈ જાય. શ્રદ્ધા>ા ંઅન્ય અને જ્ઞાન>ા ંઅનન્ય.

મમુકુ્ષ:ુ- કાય>. 
ઉત્તર:- કાય>. 
મમુકુ્ષ:ુ-  દ્રવ્ય પયાGયથી અનન્ય થઈ જાય તો પછી બીજી પયાGય શે>ાં અનન્ય થાશે, બીજી

પયાGય?
ઉત્તર:- હ.ં. 
મમુકુ્ષ:ુ- અન્યપણુ ંકાય> રહ ેછે. 
ઉત્તર:- કાય> રહે છે. દ્રવ્યથી પયાGય અન્ય કાય> રહતેી થકી પયાGય પલટી ને અનન્ય થતી
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જાય છે.  દ્રવ્ય પયાGયને અનન્ય થવા દયે છે પણ અન્યપણું રાખીને થવા દયે છે.  દ્રવ્ય પયાGયને,
આહા! અનન્ય થવા દયે છે. પણ અન્ય કાય> રાખીને અનન્ય થવા દયે છે. હા.. 

મમુકુ્ષ:ુ- અનન્ય થવુ ંએ તો પયાGય સ્વભાવ છે. પયાGય દ્રવ્યની સાથે અનન્યપણાનો અનભુવ
કરે છે. દ્રવ્ય તો અન્ય જ રહ ેછે. 

ઉત્તર:- અન્ય રહ ેછે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એનો સ્વભાવ પણ અન્ય રહવેાનો છે.
ઉત્તર:-  સવGથા બિભન્ન,  સવGથા બિભન્ન>ાં હત ુ ંને દ્રષ્ટિષ્ટ અપેક્ષાએ ત્યાં અહીં શ્રતુજ્ઞાનરૂપે આત્>ા

પરિરણમ્યો,  શદૂ્ધાત્>દ્રવ્યના શ્રદ્ધા,  જ્ઞાનરૂપે.  એ પરિરણા> પ્રગટ થયા જે શદુ્ધોપયોગના,  એ શદુ્ધોપયોગ
પ્રગટ થયો છે એ શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ રરિહત કહ્યું હત ુ ંને?  તો કહે છે કે એ સવGથા રરિહત નહીં >ાનતો,
કથબંિચતબિભન્ન >ાનજે. એટલા >ાટે એને જ્ઞાનપ્રધાન કથનથી બિભન્ન આવ્યુ.ં કથબંિચત ્શdદ લગાડયો એ
જ્ઞાન આવી ગયુ.ં સ>જી ગયા? જ્ઞાન આવી ગયુ.ં દ્રષ્ટિષ્ટ સાથે જ્ઞાન >ળી ગયુ.ં 

મમુકુ્ષ:ુ- શ્રદ્ધા>ા ંકથબંિચત ્ન હોય. 
ઉત્તર:- ન હોય.
મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતબિભન્ન કહ્યુ ંતો કથબંિચતઅબિભન્ન તો આવી ગયુ.ં 
ઉત્તર:- આવી ગયુ,ં બસ. હવે કથબંિચતઅબિભન્ન છે, એ> છે એને બદલે જો એકાતંે અબિભન્ન >ાન

તો? એ>. આ વ્યવહારના પક્ષવાળાને લાલબત્તી કરે છે. હા.. વ્યવહારના પક્ષવાળાની વાત ઉડાડવા
>ાટે કહે છે. વ્યવહારના પક્ષવાળો સવGથા અબિભન્ન >ાનવા >ાડંયો. કે નહીં સવGથા અબિભન્ન >ાનીશ તો
>રી જાઈશ. વ્યવહારના પક્ષવાળાનુ ંખડંન કરે છે. કે દ્રવ્ય-પયાGયની સત્તા એક છે, બિભન્ન છે જ નહીં. 

મમુકુ્ષ:ુ- કોઈ એ> કહે કે દ્રષ્ટિષ્ટ અપેક્ષાએ તો સવGથા બિભન્ન છે પણ જ્ઞાન અપેક્ષાએ તો સવGથા
અબિભન્ન છે કે નહીં?

ઉત્તર:- સવGથા અબિભન્ન છે કે નહીં? કે ના, નથી. એ>, એટલા >ાટે આ વ્યવહારના પક્ષવાળાનું
ખડંન છે આ>ા.ં વ્યવહારના પક્ષવાળો તો સમ્યગ્દશGન, જ્ઞાન, ચારિરત્રના પરિરણા>ને આત્>ાથી અબિભન્ન
જ >ાને છે. કે અબિભન્ન નથી, સવGથા બિભન્ન નથી સવGથા અબિભન્ન નથી, કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન જાણજે. 

મમુકુ્ષ:ુ- કથબંિચતના બહાના નીચે તે સવGથા બિભન્ન ન લઈ લ્યે એટલે .. શ્રધાન ..
ઉત્તર:-  સવGથા અબિભન્ન ન >ાની લ્યે એટલા >ાટે.  સવGથા અબિભન્ન >ાનીશ તો દોષ આવશે.

એ>.  એને એક સત્તા છે,  બે સત્તા નથી હવે,  અનભુવ થયા પછી તો એક જ સત્તા હોય ને?  કે ના
અનભુવ થયા પછી બે સત્તા છે, એ> કહ ેછે. 

મમુકુ્ષ:ુ- એકલા અભેદની પણ સત્તા હોય ને જ્ઞાનનુ ંકથબંિચત ્પયાGયનુ ંજ્ઞાન થઈ જાય એ>.
ઉત્તર:- બહુ છે જરા >ામિ>[ક વાત. કે રાગની પયાGયને તો ત>ે કાઢી પણ વીતરાગ પયાGય થઈ

તે તો આત્>ા થઈ ગયો ને? એ તો આત્>ા જ છે ને? એ>ાં પ્રશ્ન ક્યાં છે,  પયાGય ક્યાથંી બિભન્ન રહ?ે
એ>. એટલે એ અબિભન્નના પક્ષ>ા ંજાતો હતો એને કહ ેધ્યાન રાખ સવGથા અબિભન્ન નહીં, કથબંિચતઅબિભન્ન
ને કથબંિચતબિભન્ન રાખજે. 

મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા અબિભન્નને નહીં >ાનતો ત ુ,ં કથબંિચતઅબિભન્ન છે. કથબંિચતબિભન્ન છે. 
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ઉત્તર:-  હ.ં.  કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન છે.  સવGથા  બિભન્ન પણ નહીં ને  સવGથા અબિભન્ન પણ નહીં.
જ્ઞાનના પડખા>ાં જો સવGથાએ ચડી જાઈશ તો >ારી જાઈશ. અને દ્રષ્ટિષ્ટ>ાં કથબંિચત ્લઇશ નહીં. તો
>રી જાઈશ.

મમુકુ્ષ:ુ- તો કથબંિચત ્પ્રગટ નહીં થાય. 
મમુકુ્ષ:ુ- દ્રષ્ટિષ્ટ>ા ંકથબંિચત ્નહીં, જ્ઞાન>ા ંસવGથા નહીં. 
ઉત્તર:- સવGથા નહીં, બસ. ટોટલ >ારી દીધો, મિનલ>ે! શુ?ં શ્રદ્ધા>ા?ં
મમુકુ્ષ:ુ- શ્રદ્ધા>ા ંકથબંિચત ્નહીં, શ્રદ્ધા>ા ંસવGથા હોય. જ્ઞાન>ા ંસવGથા નહીં. કથબંિચત ્હોય. 
ઉત્તર:- એ>. 
મમુકુ્ષ:ુ- તો જ જ્ઞાન સાચુ ંહોય. 
ઉત્તર:- જ્ઞાનના પડખા>ા ંકથબંિચત ્રાખજે.
મમુકુ્ષ:ુ- શ્રદ્ધાના પડખા>ા ંસવGથા.
ઉત્તર:- સવGથા રાખજે. 
મમુકુ્ષ:ુ- >ીઠાભાઈ બોલ્યા હતા કે લાલની લાલબત્તી છે. 
ઉત્તર:- એ> બોલ્યા હતા? કાઈંક બોલ્યા ખરા પણ >ારો ખ્યાલ નહોતો. 
મમુકુ્ષ:ુ-  લાલબત્તી કરી,  ખ્યાલ રાખજે સવGથા અબિભન્ન નથી.  એ લાલની લાલબત્તી છે.  આ

પરેગ્રાફ>ા ંતો >ાલ છે. 
ઉત્તર:- >ાલ છે. બહુ >ાલ છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- જે> છે તે> બરાબર જાણજે. શ્રદ્ધા>ા ંસવGથા અને જ્ઞાન>ા ંકથબંિચત.્ 
ઉત્તર:-  કથબંિચત્ રાખજે,  બસ.  શ્રદ્ધા>ાં સવGથા  બિભન્ન રાખજે અને  જ્ઞાન>ાં મિન>Gળ પયાGયને

કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્ન  જાણજે.  બિભન્ન-અબિભન્ન  જાણજે,  બિભન્ન-અબિભન્ન  >ાનશે  એ>  નહીં.  બિભન્ન-અબિભન્ન
જાણજે, ઓ>ા ં>ાનજે. 

મમુકુ્ષ:ુ- સવGથા બિભન્ન છે એ> >ાનજે, કથબંિચતબિભન્ન-અબિભન્નને જાણજે. 
ઉત્તર:- જાણજે. જાણવાના કાયG>ા ંકથબંિચત ્બરાબર છે. જાણવાની વાત આવે છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- અને શ્રદ્ધા>ા ંસવGથા. 
ઉત્તર:- હા, સવGથા બિભન્ન રાખજે. એવુ ંજ સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન>ા ંસવGથા લાગ ુન પડે, શ્રદ્ધા>ા ંલાગુ

પડે. શ્રદ્ધાની સાથે જ્ઞાન પ્રગટ થાય, થાય ને થાય જ. તો શ્રદ્ધા સાચી. કથબંિચત ્જો ના જન્>ે તો શ્રદ્ધા
ખોટી છે. કથબંિચતનો જન્> થાય ત્યારે સમ્યગ્દશGન સાચુ.ં બોલો હવે!

મમુકુ્ષ:ુ- લાલભુાઈ બોલે છે કે બીજુ ંકોઈ બોલે છે?
ઉત્તર:- હા, એ>. 
મમુકુ્ષ:ુ- અનભુવી બોલે છે, અનભુવ બોલે છે, સ્વરૂપ બોલે છે.
ઉત્તર:- થઈ ગયો ટાઇ>. બધં કરો.
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