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પ.ૂ લાલચદંભાઇના પ્રવચનો
પ્રવચન ન ં:- LA197, શ્રી સમયસાર, 

સેટિ કાની ગાથા ૩૫૬ થી ૩૬૫ અપોહકનો બોલ  
તા. એપ્રિપ્રલ ૧૯૮૯ પછી

આ ગાથાઓમાં  જ્ઞાનની દર્શ,નની અને ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કોને કહવેાર્યા અને તે જ
પર્યાા,ર્યાનુ ંનામ વ્ર્યાવહા1 ક્યા1ે પડે.  એ જ જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા,  એ જ દર્શ,નની પર્યાા,ર્યા,  એ જ ચારિ1ત્રની
પર્યાા,ર્યા એ પર્યાા,ર્યાનુ ંનામ વ્ર્યાવહા1 તે ક્યા1ે પડે? એ જ્ઞાન, દર્શ,ન, ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા ક્યા1ે
કહવેાર્યા, તે પર્યાા,ર્યાને નિનશ્ચર્યા ક્યા1ે કહવેાર્યા? 

તો એક મહા નિEદ્ધાતં છે. કોઈપણ આત્માના પરિ1ણામ હોર્યા જ્ઞાનના, દર્શ,નના, ચારિ1ત્રના એને
કેવળ આત્માનુ ંજ અવલબંન આશ્રર્યા હોર્યા. તેને બિબલકુલ Eો ટકા પ1નુ ંઅવલબંન છૂટી જાર્યા. Eો ટકા
Eામાન્ર્યાનુ ંજ અવલબંન હોર્યા. એવી જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાને નિનશ્ચર્યા કહવેાર્યા. નિનશ્ચર્યા એટલા માટે કહવેાર્યા કે
જે Eામાન્ર્યાનુ ંઅવલબંન લ્ર્યાે છે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા, તે Eામાન્ર્યારૂપ થઈ જાર્યા છે. એટલે આત્મારૂપ થઈ
જાર્યા છે. એટલે જ્ઞાર્યાક અને જ્ઞાર્યાકને જાણના1ી અતીન્દ્રિન્Zર્યા જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા તેના વચ્ચે ભેદ હોવા છતાં
ભેદ દેખાતો નથી. એવો અભેદ જાણના1 તેનુ ંનામ જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. તેને કેવળ શદુ્ધાત્માનું
જ અવલબંન છે. અથવા કેવળ શદુ્ધાત્મામાં જ અહમ ક1ે છે પર્યાા,ર્યા. શદુ્ધાત્મા તે જ હું એમ પ્રતીતમાં
આવે છે. અને શદુ્ધાત્મામા ંલવલીન એકાગ્ર થઈ જાર્યા છે પર્યાા,ર્યા, ત્રણ પર્યાા,ર્યાને Zવ્ર્યાનુ ંજ અવલબંન છે
અને Zવ્ર્યાનુ ંઅવલબંન લેના1ી પર્યાા,ર્યા અને અવલબંન દેના1 Zવ્ર્યા એ બે જુદા જુદા 1હતેા નથી. તેનું
નામ Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા નથી કેમકે Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા પર્યાા,ર્યા Eાપેક્ષ ન હોર્યા.  પણ પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા Zવ્ર્યા
Eાપેક્ષ હોર્યા. Zવ્ર્યાનો જે નિનશ્ચર્યા છે તે તો પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે, તેનુ ંનામ Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. Zવ્ર્યાનો
નિનશ્ચર્યા છે. જે પર્યાા,ર્યાથી 1રિહત પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે. તેનુ ંનામ Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કહવેાર્યા. 

હવે  પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કોને  કહવેાર્યા?  પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા એને કહવેાર્યા કે જે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા
પ1થી  નિન1પેક્ષ હોર્યા.  ર્શાસ્ત્રથી નિન1પેક્ષ હોર્યા, જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા ર્શાસ્ત્રનું લક્ષ છોડી  દર્યાે  છે.  તેનાથી
નિન1પેક્ષ છે. તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા Zવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે. એકલો Zવ્ર્યાનો જ અનભુવ છે. તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો
નિનશ્ચર્યા છે.  તે  પર્યાા,ર્યા સ્વZવ્ર્યા Eાપેક્ષ છે અને  પ1 Zવ્ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે.  તેને  કેવળ સ્વZવ્ર્યાનું જ
અવલબંન છે. કેવળ સ્વZવ્ર્યામા ંઅહમ છે. કેવળ સ્વZવ્ર્યામા ંપ્રલીન છે તે પર્યાા,ર્યાો. 

મમુકુ્ષ:ુ- પોતે Zવ્ર્યા જ છે. 
ઉત્ત1:- પોતે Zવ્ર્યા જ છે. Zવ્ર્યા અને પર્યાા,ર્યાનો ભેદ નિવલર્યા પામે છે. Eમજી ગર્યાા? તેનુ ંનામ

જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા,  શ્રદ્ધાની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા અને ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો આ નિનશ્ચર્યા છે.  Eમજી
ગર્યાા? આ નિનશ્ચર્યા અનિlકા1 આપણે અત્ર્યાા1ે ર્શરૂ ક1ીએ છીએ. તેની પહલેા તમને મા1ા નિવચા1ો કહી
દેવા હતા. 
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હવે  જુઓ Zવ્ર્યાના નિનશ્ચર્યામાં પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે  Zવ્ર્યા.  અને  પર્યાા,ર્યાના  નિનશ્ચર્યામાં પર્યાા,ર્યા
સ્વZવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- Eાપેક્ષ શુ ંપોતે Zવ્ર્યા જ છે, એમ. 
ઉત્ત1:- એટલે જ કહું છું ને? એટલે તે સ્વZવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે ને પ1Zવ્ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે. તેનો

નિવષર્યા પ1Zવ્ર્યા છે જ નહીં. એનો નિવષર્યા એકાકા1 એકલો ધ્રવુ પ1માત્મા છે. આ એનો નિવષર્યા, એટલે
નિવષર્યા અને નિવષર્યાી અભેદ થઈ જાર્યા છે, એક થાર્યા છે. કેમકે સ્વ જાત છે બેર્યા. નિવર્શેષ પણ એવુ ંઅને
Eામાન્ર્યા પણ એવુ.ં  Eામાન્ર્યા જ્ઞાનમર્યા આત્મા અને તેની નિવર્શેષ પર્યાા,ર્યા થઈ તે પણ જ્ઞાન પર્યાા,ર્યા
પ્રગટ થઈ તો જ્ઞાન જ્ઞાનમાં મળે તે નિનદrષતા છે. જ્ઞાન જ્ઞાનમાં મળે તે નિનદrષતા છે. જ્ઞાન 1ાગમાં
મળે તે દોષ છે. Eમજાર્યા ગયુ?ં

મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાન જ્ઞાનમા ંમળે તે નિનદrષતા છે. 
ઉત્ત1:- તે નિનદrષતા છે. તેનુ ંસ્વરૂપ છે સ્વભાવ છે. હમણાં જ સ્વાધ્ર્યાાર્યા કર્યાr નીચે આવીને.

આવ્ર્યાો ત્ર્યાા1ે પા કલાક પહલેા. આહાહા! 
જેમ Zવ્ર્યા છે તે  પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે તે  Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે.  તેમ નિનશ્ચર્યા જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા

સ્વZવ્ર્યાથી નિન1પેક્ષ નથી. પ1થી નિન1પેક્ષ છે. લખવુ ંહોર્યા તો લખી લેજો.
મમુકુ્ષ:ુ- Eમજી ગર્યાા અમે, શુ ંઆપ કહવેા માગંો છો. એમ કહવેા માગંો છો Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે

તે તો પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે, અને પર્યાા,ર્યાનો જે નિનશ્ચર્યા છે તે પ1થી નિન1પેક્ષ છે. 
ઉત્ત1:-  પ1થી નિન1પેક્ષ છે.  અને સ્વZવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે,  કેમકે તે  આત્મા થઈ ગઈ.  તો તે

આત્માથી જુદી ન હોર્યા પર્યાા,ર્યા.  પર્યાા,ર્યા આત્માથી જુદી થાર્યા તો પર્યાા,ર્યા નિનશ્ચર્યા નથી.  જો આત્માથી
અભેદ તમે ન લ્ર્યાો તો તો 1ાગથી અભેદ આવી જાર્શે.  Eમજાર્યા ગયુ?ં  આત્માથી અભેદ થાર્યા છે તે.
અનન્ર્યા થાર્યા છે. આત્મા થઈ ગર્યાો ને તે? અનભુનૂિત તે આત્મા છે. 

Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ અને પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા પ1થી નિન1પેક્ષ અને સ્વથી Eાપેક્ષ. 
મમુકુ્ષ:ુ- નિન1પેક્ષ તે નિનશ્ચર્યા, મળૂ વાત તે છે. 
ઉત્ત1:- હા મળૂ વાત નિન1પેક્ષ તે નિનશ્ચર્યા. 
મમુકુ્ષ:ુ- હવે Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે. 
ઉત્ત1:- નિન1પેક્ષ છે. અને પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા પ1થી નિન1પેક્ષ, બE. તેનો નિવષર્યા પ1 છે જ નહીં.

જ્ઞાનની, દર્શ,નની, ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિવષર્યા પાચં મહાવ્રત છે જ નહીં. કષાર્યાની મદંતાથી ચારિ1ત્રની
પર્યાા,ર્યા નિન1પેક્ષ છે. તેનો નિવષર્યા જ નથી. કષાર્યાની મદંતાથી નિન1પેક્ષ છે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા,
વીત1ાગી પર્યાા,ર્યા છે. બ1ાબ1? Eમજાણુ?ં પ્રશ્ન ક1ો અત્ર્યાા1ે તો આપણે ઉતાવળ નથી. તે મેઇન ચીજ
છે. બેઈE છે. આપણે સ્વાધ્ર્યાાર્યા ક1વા પહલેા બેઈE છે.

જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા શુ?ં કે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિવષર્યા એકલો સ્વZવ્ર્યા જ્ઞાર્યાકભાવ. સ્વપ1
બે નથી. તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનુ ંપ્રમાણ થઈ ગયુ,ં પછી અનભુવ થર્યાા પછી. 

મમુકુ્ષ:ુ- વ્ર્યાવહા1 થઈ ગર્યાો. 
ઉત્ત1:- વ્ર્યાવહા1 થઈ ગર્યાો. 
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મમુકુ્ષ:ુ- Eામર્થ્યર્યા, તે વ્ર્યાવહા1 છે અને કેવળ આત્માને જાણવુ ંતેનો સ્વભાવ છે. 
ઉત્ત1:- હ.ં. સ્વભાવ છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- એક જ પર્યાા,ર્યાને સ્વભાવ અને Eામર્થ્યર્યા, 
ઉત્ત1:-  બે છે પણ અત્ર્યાા1ે જ્ર્યાા1ે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા બતાવવામાં આવે ત્ર્યાા1ે સ્વપ1

બેર્યાને જાણે છે તેમ ન હોર્યા.  કેમકે જેનુ ંલક્ષ છે તે જ જણાર્યા છે.  અને પ1નુ ંલક્ષ નથી માટે પ1
જણાત ુ ંનથી.  માટે અભેદ થઈ જાર્યા છે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા તેનુ ંનામ અનભુવ છે નિનનિવ�કલ્પ ધ્ર્યાાનમાં
શદુ્ધોપર્યાોગ. અનભુવ પછી અનભુવમાં 1હી ર્શકાત ુ ંનથી. Eનિવકલ્પ દર્શા આવે છે. ત્ર્યાા1ે જ્ઞાન-દર્શ,ન-
ચારિ1ત્રનો વ્ર્યાવહા1 ઊભો થાર્યા છે. નિનનિવ�કલ્પમા ંપાછો અસ્ત થઈ જાર્યા છે.

આ જે વ્ર્યાવહા1 આવે છે ને તે Eનિવકલ્પમા ંહોર્યા વ્ર્યાવહા1. નિનનિવ�કલ્પ ધ્ર્યાાનમા ંતો એક અભેદ
થઈ જાર્યા છે. તેમા ંભેદ જ પડતો નથી. જ્ઞાન-દર્શ,ન-ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો ભેદ જ પડતો નથી. ભેદ પડે
તો વ્ર્યાવહા1 ઊભો થાર્યા. એ પછી આવર્શે વ્ર્યાવહા1ની વાત. હમણા ંતો નિનશ્ચર્યાની વાત જ પહલેા લઈ
લઈએ. ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કોને કહવેાર્યા એમ. પ1ના અપોહક સ્વરૂપ જ આત્મા છે. ચારિ1ત્રની
પર્યાા,ર્યા પ1ના અપોહક સ્વભાવે છે. નિત્રકાળી Zવ્ર્યા તો પ1ના અભાવ સ્વભાવે છે પણ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા
પણ પ1ના 1ાગના અભાવ સ્વભાવે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા છે. તે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિવષર્યા ચારિ1ત્રવાન
આત્મા છે. ચારિ1ત્ર ગણુપ્રlાન Zવ્ર્યા-ચારિ1ત્ર ગણુપ્રlાન Zવ્ર્યા ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા (છે). 

જ્ઞાનગણુ પ્રlાન અભેદ તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા, શ્રદ્ધાગણુ તે ગણુપ્રlાન અભેદ તે શ્રદ્ધાની
પર્યાા,ર્યાનો નિવષર્યા કેમકે શ્રદ્ધાની પર્યાા,ર્યા શ્રદ્ધાગણુમાં અભેદ થાર્યા,  જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા જ્ઞાનગણુમાં અભેદ
થાર્યા,  ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા ચારિ1ત્રગણુમાં અભેદ થાર્યા છે.  તે જ્ઞાન-દર્શ,નમાં અભેદ ન થાર્યા ચારિ1ત્રના
ગણુની પર્યાા,ર્યા. જે જેનુ ંનિવર્શેષ હોર્યા તે નિવર્શેષ તેના Eામાન્ર્યામા ંડબેૂ, બીજા ગણુમાં Eમાવેર્શ ન પામે
તે.  પોત પોતાની પર્યાા,ર્યા પોત પોતાના ગણુોમાં પ્રલીન થાર્યા છે.  જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાને  ચારિ1ત્રગણુનું
અવલબંન  નથી,  જ્ઞાનની  પર્યાા,ર્યાને  દર્શ,નગણુનું  અવલબંન  નથી,  જ્ઞાનની  પર્યાા,ર્યાને  ગણુભેદનું
અવલબંન નથી પણ જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાને જે જ્ઞાનગણુ તેનાથી અભેદ એવા આત્માનુ ંઅવલબંન લ્ર્યાે છે.
બE. પોત પોતાના ઘ1માં ચાલી જાર્યા છે પર્યાા,ર્યા,  પોતાનુ ંઘ1 છે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનુ ંઘ1 જ્ઞાનગણુ
એટલે Zવ્ર્યા એટલે અભેદ. 

મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાનગણુમર્યા આખો આત્મા. 
ઉત્ત1:-  જ્ઞાનગણુમર્યા આત્મા,  ચારિ1ત્રગણુમર્યા આખો આત્મા.  તે  પોતાનું ઘ1 છે.  ચારિ1ત્રની

પર્યાા,ર્યાનુ ંઘ1 ક્ય ુછે કે ચારિ1ત્રગણુમર્યા આત્મા તે તેન ુ ંઘ1 છે. તે ઘ1મા ંચાલી જાર્યા છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- ઘ1 તો બlાનુ ંએક જ છે, પણ આ રૂમ બlાના જુદા જુદા છે.
ઉત્ત1:- ત્રણ પર્યાા,ર્યા છે ને? ત્રણ પર્યાા,ર્યા છે ને? તો ત્રણ પર્યાા,ર્યા છે તો ત્રણ ગણુ છે કે નહીં

Eામે?  એમ.  છે તો અભેદ,  આ તો Eમજાવવા માટે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા ક્યાં જાર્યા? થોડીક જ્ઞાનગણુમાં
જાર્યા, થોડીક ચારિ1ત્રગણુમા ંજાર્યા તેમ હોર્યા કોઈ રિદ? ન હોર્યા. આહાહા!

તો  અંત1ગબિભ�ત  પર્યાા,ર્યારૂપ  પરિ1ણમન  ર્શક્તિ�ત  ગણુમાં  1હલેી  છે.  અંત1ગબિભ�ત  પર્યાા,ર્યારૂપ
પરિ1ણમન ર્શક્તિ�ત કેવળજ્ઞાનની પર્યાા,ર્યારૂપ ર્શક્તિ�ત કેવળજ્ઞાનગણુમા ંજ્ઞાનગણુમા ંછે. કેવળજ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા
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આવર્શે તો જ્ઞાનગણુમાથંી  આવર્શે.  ર્યાથાખ્ર્યાાતચારિ1ત્ર આવર્શે તો ચારિ1ત્ર નિત્રકાળીગણુમાથંી  આવર્શે.
એમાં ગબિભ�ત પડેલી છે અત્ર્યાા1ે.  આહાહા!  પછી એમ કહવેાર્યા કે Zવ્ર્યામાં અંત1 ગબિભ�ત પર્યાા,ર્યારૂપ
પરિ1ણમન ર્શક્તિ�ત, તે અભેદની અપેક્ષાએ. ભેદની અપેક્ષાએ તો પ્રત્ર્યાેક ગણુમા ંપ્રત્ર્યાેકગણુની પર્યાા,ર્યાોની
ર્યાોગ્ર્યાતા જુદી જુદી 1હલેી છે. 

કેવળજ્ઞાનની  ર્યાોગ્ર્યાતા  ચારિ1ત્રગણુમાં નથી,  ર્યાથાખ્ર્યાાતચારિ1ત્રની  પર્યાા,ર્યા  જ્ઞાનગણુમાં  નથી.
પોત પોતાના ગણુોમા ંપોતાની ભાનિવ પર્યાા,ર્યા અને પીને બેઠી છે, ગણુવાન બેઠો છે. ભાનિવ પર્યાા,ર્યાને શદુ્ધ
પર્યાા,ર્યાો તેને પીને ગણુો બેઠા છે. આહા! તો તેનુ ંધ્ર્યાાન ક1તા તે ર્શક્તિ�તની વ્ર્યાક્તિ�ત પ્રગટ થઈ જાર્યા છે.
ચાલો! આ ઉપ1થી વાત ક1ી એટલે. હવે પાઠ લઈ લઈએ મળૂ.

પાનુ-ં૫૨૪ અને ગાથા નબં1 ૩૫૬ થી ૩૬૫.
શ્રી  Eમર્યાEા1જી પ1માગમ ર્શાસ્ત્ર તેનો  Eવ,નિવશદુ્ધજ્ઞાન અનિlકા1. તેમાં  જ્ઞાનની,  દર્શ,નની,

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા શુ ંતે પહલેા નિવભાગમા ંકહે છે. પછી એ જ પર્યાા,ર્યાનો વ્ર્યાવહા1 શુ ંતે પછી
કહરે્શે. આ આટલી ગાથાની અંદ1 દE ગાથામા ંઆ આખો નિનશ્ચર્યા અને વ્ર્યાવહા1, ખાE ક1ીને પર્યાા,ર્યાનો
અનિlકા1 છે  તે  ખ્ર્યાાલ 1ાખવો.  આ દE ગાથા  છે  તે  પર્યાા,ર્યાનો  નિનશ્ચર્યા અને  પર્યાા,ર્યાનો  વ્ર્યાવહા1.
પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કોને પ્રગટ થાર્યા? કે જે પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ Zવ્ર્યા છે તેનુ ંઅવલબંન લ્ર્યાે જે પર્યાા,ર્યા,
તેને પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કહવેાર્યા.

પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કોને કહવેાર્યા કે જે પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ એવુ ંZવ્ર્યા Eામાન્ર્યા તેનુ ંઅવલબંન જે
પર્યાા,ર્યા લ્ર્યાે તે પર્યાા,ર્યાનુ ંનામ પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા કહવેામા ંઆવે છે. Eામાન્ર્યા નિEદ્ધાતં. 

મમુકુ્ષ:ુ- પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા એટલે પર્યાા,ર્યાનો સ્વભાવ. 
ઉત્ત1:- પર્યાા,ર્યાનો જે સ્વભાવ છે-પર્યાા,ર્યાનો જે સ્વભાવ છે તે સ્વભાવ તે છે કે પોતાના Zવ્ર્યાનું

જ અવલબંન લ્ર્યાે. પ1નુ ંઅવલબંન લ્ર્યાે જ નહીં. પ1લક્ષ અભાવાત. દ1ેક પર્યાા,ર્યાનુ ંપ1લક્ષ અભાવાત
પ1નુ ંલક્ષ લ્ર્યાે તે જ્ઞાન, દર્શ,ન, ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા જ નથી. હા.ં. કેમકે પ1મા ંઅભેદ થાતી નથી. માટે
તે પર્યાા,ર્યા આત્માની નથી. પ1નુ ંલક્ષ ક1ે તે પર્યાા,ર્યા આત્માની નથી. અને જે પર્યાા,ર્યા આત્માનુ ંલક્ષ ક1ે
તે પર્યાા,ર્યા આત્મા થઈ જાર્યા છે. માટે તે પર્યાા,ર્યાને નિનશ્ચર્યા કહવેામા ંઆવે છે. 

વળી  (જેવી 1ીતે  જ્ઞાર્યાક તથા દર્શ,ક નિવષે  દષ્ટાતં-દાષ્ટા�તથી  કહ્યુ)ં  એવી જ 1ીતે  અપોહક
અપોહકનો અથ, પહલેા,ં અપોહક (ત્ર્યાાજક, ત્ર્યાાગ ક1ના1) નિવષે કહવેામાં આવે છે. અપોહક એટલે કે
પ1ના ત્ર્યાાગ સ્વભાવે Zવ્ર્યા 1હલે ુ ંછે. પ1ના ત્ર્યાાગ સ્વભાવે નિત્રકાળીZવ્ર્યા 1હલે ુ ંછે. અને જે ચારિ1ત્રની
પર્યાા,ર્યા છે નિનશ્ચર્યા, તે પ1ના ત્ર્યાાગના અભાવ સ્વભાવે છે. પ1નો ત્ર્યાાગ ક1ે તે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા નથી.
અને સ્વભાવનુ ંગ્રહણ ક1ે તે પણ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા નથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- કેમકે સ્વભાવ આત્માએ પણ પ1નુ ંગ્રહણ નથી કયુ� પ1નો ત્ર્યાાગ ક1વાવાળો નથી ને
આત્મા આત્માને ગ્રહવાવાળો નથી. 

ઉત્ત1:- નથી. એમ તેની જે પર્યાા,ર્યા છે 
મમુકુ્ષ:ુ- તેમા ંતેવો જ અનભુવ થાર્યા છે 
ઉત્ત1:- તેવો જ અનભુવ થાર્યા છે જેવુ ંZવ્ર્યા છે, તેવી જ પર્યાા,ર્યા થાર્યા છે. પર્યાા,ર્યામા ંપણ પ1નો
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ત્ર્યાાગ ક1વો તે પર્યાા,ર્યાનો સ્વભાવ નથી. એમ ભગવાનઆત્માને ગ્રહણ ક1વો તેવો પણ તેનો સ્વભાવ
નથી તો ભેદ પડી ગર્યાો. તો ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા ન થર્યાો. સ્વસ્વામી Eબંlંનો તેનો વ્ર્યાવહા1
ઉત્પન્ન થર્યાો. તે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો વ્ર્યાવહા1 છે નિનશ્ચર્યા નથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- આત્મા આત્માને ગ્રહણ ક1ે છે તે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો વ્ર્યાવહા1 છે. 
ઉત્ત1:- વ્ર્યાવહા1 છે, નિનશ્ચર્યા નથી. તે Eદભતૂ વ્ર્યાવહા1 પણ હરે્યા છે. Eદભતૂ વ્ર્યાવહા1 પણ હરે્યા

છે.  હા...  તે જાણવાની ચીજ છે પણ હરે્યારૂપ જાણવુ.ં  હો..  હરે્યારૂપ જાણવુ ંતેન ુ ંનામ જાણવુ ંછે.  અને
ભગવાનઆત્માને ઉપાદેર્યારૂપ જાણવો તેન ુ ંનામ આત્માને જાણવુ ંછે. આત્માને જાણવામા ંઉપાદેર્યાબદુ્ધિદ્ધ
આવવી જોઈએ અને પર્યાા,ર્યાને જાણવાના Eમર્યાે હરે્યાબદુ્ધિદ્ધ હોવી જોઈએ. 

મમુકુ્ષ:ુ- ફ1ીને. 
ઉત્ત1:- ફ1ીને, જ1ા બેન લખે છે, પછી કહુ.ં એક જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાથી વાત કહતેો હોઉં તો લઈ

લેવી બીજી પર્યાા,ર્યા.  જ્ઞાનથી Eમજાર્યા. પોતાનો જે શદુ્ધાત્મા છે તેમાં ઉપાદેર્યાબદુ્ધિદ્ધ ક1ીને જાણવુ ંતેનું
નામ નિનશ્ચર્યા છે.  પોતાનો જે શદુ્ધાત્મા છે તેમાં અહમ ક1ીને  ઉપાદેર્યાબદુ્ધિદ્ધ ક1ીને  જાણવું તેન ું નામ
જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. Eમજ્ર્યાા? અને તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાને જે ભેદને પ1ને જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા જાણે
તેમાં હરે્યાબદુ્ધિદ્ધએ જાણવુ ંતેન ુ ંનામ વ્ર્યાવહા1 છે.  ઉપાદેર્યાબદુ્ધિદ્ધએ જાણવુ ંનિનશ્ચર્યા, હરે્યાબદુ્ધિદ્ધએ જાણવુ ંતે
વ્ર્યાવહા1.  હરે્યાબદુ્ધિદ્ધ  હોવી  જોઈએ.  એકલું જાણવું નહીં.  એવું Eાlકનું પરિ1ણમન હોર્યા  છે.  Zવ્ર્યામાં
આત્મબદુ્ધિદ્ધ થઈ, પર્યાા,ર્યા જાણવામા ંતો આવે છે પણ પર્યાા,ર્યામા ંઆત્મબદુ્ધિદ્ધ નથી થતી તેન ુ ંનામ હરે્યા છે.
તેનુ ંનામ હરે્યાપવૂ,ક જાણ્યુ.ં હરે્યારૂપ જાણ્યુ.ં

ભગવાનઆત્માને  ઉપાદેર્યારૂપ  જાણ્ર્યાો.  પર્યાા,ર્યાને  હરે્યારૂપ  જાણી,  એવું Eનિવકલ્પદર્શામાં  પણ
પરિ1ણમન 1હી જાર્યા છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ આ છે. Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ છે પર્યાા,ર્યાને હરે્યારૂપ જાણે
અને  Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનનો  સ્વભાવ છે આત્માને  ઉપાદેર્યારૂપ જાણે.  Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ છે.  Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનની
પર્યાા,ર્યાનુ ંલક્ષણ છે.  Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનુ ંલક્ષણ,  પહલેા અનભુવકાળમાં તો ઉપાદેર્યારૂપ આત્માને
જાણ્ર્યાો પછી વ્ર્યાવહા1 Eનિવકલ્પદર્શામાં આવ્ર્યાો,  બા1મી ગાથામાં વ્ર્યાવહા1 જાણેલો પ્રર્યાોજનવાન છે.
તેનો અથ, શુ ંછે?  કે હરે્યારૂપ જાણે છે,  ઉપેક્ષારૂપ જાણે છે.  તે મારુ સ્વરૂપ નથી.  પર્યાા,ર્યા મા1ી નથી.
પર્યાા,ર્યામા ંહુ ંનથી. આહાહા!

જે પર્યાા,ર્યામાં આત્મા અભેદ થાર્યા છે. તે પર્યાા,ર્યા મા1ી..  થોડું સકૂ્ષ્મ છે.  Eાચુ ંછે.  જે પર્યાા,ર્યામાં
આત્મા  અભેદરૂપ  જાણનહા1  છે  તે  પર્યાા,ર્યા  મા1ી,  જે  પર્યાા,ર્યામાં  અભેદરૂપ  આત્મા  ઉપર્યાોગાત્મક
જાણવામાં ન આવે અને ઉપર્યાોગાત્મક 1ાગારિદ જાણવામાં આવે તે પર્યાા,ર્યા મા1ી નથી.  એટલા માટે
તેમા ંહરે્યાબદુ્ધિદ્ધ 1હે છે. સકૂ્ષ્મ છે થોડીક વાત. Eનિવકલ્પદર્શા છે, 1ાગારિદ દેવ-ગરુુ-ર્શાસ્ત્ર જ્ઞાનમા ંજણાર્યા
છે,  તેનુ ંઅવલબંન તો નથી.  છતાં તે જણાર્યા છે.  તે જણાર્યા છે ને એટલે વ્ર્યાવહા1 છે.  જે જ્ઞાનમાં
અભેદપણે આત્મા જણાર્યા તે જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. ભલે પરિ1ણનિતમા ંઅભેદરૂપ જાણવાનુ ંચાલુ
છે  પણ નિનનિવ�કલ્પ ધ્ર્યાાનમાં જે અભેદ થઈને  જાણવાનું છે  તેવ ું નથી એ છૂટી ગયું છે.  એટલે તે
પર્યાા,ર્યાનો વ્ર્યાવહા1 ઊભો થર્યાો,  વ્ર્યાવહા1 ઊભો થર્યાો તે Eનિવકલ્પમાં જ ઊભો થાર્યા છે.  નિનનિવ�કલ્પ
ધ્ર્યાાનમા ંપર્યાા,ર્યાનુ ંલક્ષ જ નથી, પર્યાા,ર્યા જણાતી જ નથી ને, આહાહા! અને જણાર્યા છે તો અભેદભાવે
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જણાર્યા છે ને? ભેદભાવે જણાતી નથી.
આનદં પ્રગટ થર્યાો તે આનદંને પ્રગટને પર્યાા,ર્યા ત1ીકે નથી જાણતી આનદં એ તો આત્મા છે.

આત્મામર્યા છે,  આ જ્ઞાનમર્યા,  આનદંમર્યા આત્મા તે  જ મા1ા જ્ઞાનમાં જે્ઞર્યા થાર્યા છે.  આખો આત્મા
આનદંરૂપે પરિ1ણમે એવો આત્મા જ્ઞાનમાં જે્ઞર્યા થાર્યા છે. દેવ-ગરુુ-ર્શાસ્ત્ર જ્ઞાનમાં જે્ઞર્યા થતા ંનથી, 1ાગ
જ્ઞાનમા ંજે્ઞર્યા થત ુ ંનથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- આનદંનો ભેદ જણાતો નથી. 
ઉત્ત1:-  પછી 1ાગ તો ક્યાથંી જણાર્યા?  દેવ-ગરુુ-ર્શાસ્ત્ર ક્યાથંી જણાર્યા?  આહાહા!  આ શ્રેણીમાં

આવુ ંથાર્યા. એનુ ંનામ શ્રેણી છે.
મમુકુ્ષ:ુ- ગ્રહણ ક1ે તે પણ ચારિ1ત્ર નહીં?
ઉત્ત1:-  નહીં,  ચારિ1ત્ર નહીં.  આહાહા!  ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા આત્મામાં ઠ1ે  છે,  લીન થાર્યા છે તે

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા નથી.  એ તો નિવકલ્પ ઉઠર્યાો એટલો,  નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા નિનશ્ચર્યા ક્યાં થર્યાો
એમા?ં એ તો ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા આત્મારૂપ થઈ જાર્યા. 

મમુકુ્ષ:ુ- જેવો આત્મા ગ્રહણ-ત્ર્યાાગથી શનૂ્ર્યા છે, અપોહક છે તેવા અપોહકને જ અનભુવવાનો,
પર્યાા,ર્યા પણ પોતે અપોહક સ્વરૂપે... 

ઉત્ત1:- પર્યાા,ર્યા અપોહક. Zવ્ર્યા તો અપોહક હત ુ.ં પર્યાા,ર્યા અપોહક, પ1ના અભાવ સ્વભાવે પર્યાા,ર્યા
છે.  પ1ના અભાવ સ્વભાવે.  એટલે પ1નો ત્ર્યાાગ ક1ે એવો પણ આત્મામાં સ્વભાવ નથી પર્યાા,ર્યામા.ં
એવી પર્યાા,ર્યા પ્રગટ થાર્યા છે. અને પર્યાા,ર્યા આત્માને ગ્રહ ેછે એ પણ નહીં. આત્મામા ંલીન થાર્યા છે એમ
પણ નથી. આત્મામા ંલીન ન થાર્યા તે પર્યાા,ર્યા નિનશ્ચર્યા છે, લે! નથી નથી આવે છે ને? તે.

મમુકુ્ષ:ુ- લીનતાનો નિવકલ્પ નહીં લીન જ છે. 
ઉત્ત1:-  લીન જ,  લીનમર્યા થઈ ગર્યાો.  તે રૂપ!  બE.  થઈ ગર્યાો તે  રૂપ થઈ ગર્યાો.  પર્યાા,ર્યા

આત્મામર્યા આત્મારૂપ થઈ જાર્યા છે.  આહાહા!  આત્મા અને પર્યાા,ર્યા જુદાઇ દેખાતી નથી,  જુદાઇ હોવા
છતા ંઅભેદમા ંભેદ દેખાતો નથી. આહા!

મમુકુ્ષ:ુ- અભેદમા ંઅભેદ જ દેખાર્યા છે. 
ઉત્ત1:-  હા,  અભેદમાં અભેદ.  અભેદ અનભુવ.  અભેદ જાણનહા1,  અભેદ જાણનહા1,  અભેદ

જાણનહા1. 
મમુકુ્ષ:ુ- અભેદ જાણનહા1 અભેદ જાણનહા1. 
ઉત્ત1:- અભેદ જાણનહા1 એવુ ંસ્વરૂપ છે. તેનુ ંનામ નિનનિવ�કલ્પધ્ર્યાાન છે.
મમુકુ્ષ:ુ- Zવ્ર્યા તો અપોહક હત ુ ંપણ પર્યાા,ર્યા અપોહક થઈ ગઈ. 
ઉત્ત1:- થઈ ગઈ. ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનુ ંસ્વરૂપ જ અપોહક સ્વરૂપે છે. તે 1ાગને ત્ર્યાાગ ક1ે ત્ર્યાા1ે

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા પ્રગટ થાર્યા છે તેમ નહીં. એ આત્માનુ ંભેદથી અવલબંન લ્ર્યાે તે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા
નથી.  એ અભેદભાવે પરિ1ણમન થઈ જાર્યા છે તેનુ ંનામ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે.  1ાગને છોડે
ત્ર્યાા1ે વીત1ાગતા થાર્યા છે તેમ નથી. આત્માને ભેદથી અવલબંન ક1ે છે તેન ુ ંનામ વીત1ાગતા નથી.
અભેદભાવે પરિ1ણમે છે તેન ુ ંનામ વીત1ાગપર્યાા,ર્યા તે પર્યાા,ર્યાનુ ંનામ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે,
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એકલી વીત1ાગતા નીત1ે છે. તેમા ં1ાગનો અંર્શ બિબલકુલ નથી. આહાહા!
1ાગનો એણે ત્ર્યાાગ કર્યાr નથી અને સ્વરૂપનુ ંગ્રહણ કયુ� નથી, સ્વભાવમર્યા થઈ ગઈ, તેનુ ંનામ

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા નિનશ્ચર્યા છે. આહા!
મમુકુ્ષ:ુ- તે તો ચારિ1ત્રની મનૂિત� છે. 
ઉત્ત1:- બE. ચારિ1ત્રની મનૂિત�. નીચે સ્વાધ્ર્યાાર્યા કર્યાr હતો ને? આહાહા! પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા તો તેનું

નામ કે નિત્રકાળીનુ ંઅવલબંન, બE. અને અવલબંનના અવલબંન દેના1-લેના1 તેનો ભેદ પણ નથી.
ભેદ પડે ત્ર્યાા ંસlુી સ્વ-સ્વામી Eબંlંનો વ્ર્યાવહા1 Eાધ્ર્યાની નિEદ્ધિદ્ધ તેમા ંનથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- Eાધ્ર્યાની નિEદ્ધિદ્ધ નથી. 
ઉત્ત1:-  નિવકલ્પ ઊભો થર્યાો,  તે તો નિવકલ્પ છે.  નિવકલ્પ તે ચારિ1ત્ર નથી.  ચારિ1ત્રનો નિવકલ્પ,

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિવકલ્પ તે ચારિ1ત્ર નથી.  ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો નિવકલ્પ ઉઠે કે આનુ ંનામ ચારિ1ત્ર
કહવેાર્યા તે ચારિ1ત્ર નથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- આત્માને ગ્રહણ ક1ના1ો નિવકલ્પ છે તે પણ ચારિ1ત્ર નથી.
ઉત્ત1:-  ચારિ1ત્ર નથી.  આહાહા!  અભેદ જાણનહા1,  બE.  અભેદ લીનતા,  અભેદ ઠ1વુ.ં  બE.

બlામાં  અભેદ.  પર્યાા,ર્યાથી  અભેદ  લઈ લેવુ.ં  ત્ર્યાા1ે  ચારિ1ત્રની  પર્યાા,ર્યાનો  નિનશ્ચર્યા કહવેાર્યા.  જ્ઞાનની
પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા.  જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા,  દર્શ,નની પર્યાા,ર્યા,  ચારિ1ત્રનો નિનશ્ચર્યા એટલું જ,  જ્ઞાર્યાક તો જ્ઞાર્યાક.
અપોહક તો અપોહક.  જો,  Zવ્ર્યા-પર્યાા,ર્યાનો ભેદ નીકળી જાર્યા છે અનભુવના કાળમા.ં  એ Zવ્ર્યા છે તે
પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ 1હ્યા જ ક1ે છે અને પર્યાા,ર્યા પ1થી નિન1પેક્ષ થર્યાા ક1ે છે. Zવ્ર્યા છે તે તો પર્યાા,ર્યાથી
નિન1પેક્ષ 1હ્યા ક1ે છે અને જે શદુ્ધિદ્ધની વદૃ્ધિદ્ધ થર્યાા ક1ે છે તે પ1થી નિન1પેક્ષ થઈને અંદ1મા ંડબૂી જાર્યા છે.
પ1થી નિન1પેક્ષ છે.  પ1નુ ંઅવલબંન બિબલકુલ તેને  છે જ નહીં.  પ1ની Eાથે તેને  Eબંlં જ નથી,
નિનશ્ચર્યાની પર્યાા,ર્યાને પ1ની Eાથે Eબંlં હોર્યા નહીં.

મમુકુ્ષ:ુ- પોતાની Eાથે પણ Eબંlંનો નિવકલ્પ છે નહીં 
ઉત્ત1:- નથી નિવકલ્પ. 
મમુકુ્ષ:ુ- તો પ1ની Eાથે Eબંlંની વાત પણ ક્યા ં1હી? 
ઉત્ત1:-  ક્યાથંી  હોર્યા?  આહાહા!  આખા Eમર્યાEા1માં એક જ વાત છે  આત્માનું અવલબંન,

ભતુાથ,ને  આશ્રર્યાે  Eમ્ર્યાગ્દર્શ,ન,  ભતુાથ,ને  આશ્રર્યાે  ચારિ1ત્ર.  ભતુાથ,ને  આશ્રર્યાે  Eમ્ર્યાગ્દર્શ,ન અને  પ1ને
આશ્રર્યાે ચારિ1ત્ર એ કોઈ રિદવE હોર્યા? ત્રણેર્યા પર્યાા,ર્યાને નિવષર્યા એક જ છે. બlી પર્યાા,ર્યાનો નિવષર્યા એક જ
છે. એનુ ંનામ નિનશ્ચર્યા, પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. 

Zવ્ર્યાનો નિનશ્ચર્યા હાથમા ંઆવે પણ પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા હાથમા ંઆવવો બહુ મશુ્કેલ છે. કેમકે સ્વ-
પ1 પ્રકાર્શક કાં ર્શલ્ર્યા 1હી જાર્યા અને કાં ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા એને કહવેાર્યા કે Eાથે વ્ર્યાવહા1 હોર્યા તો
ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા કહવેાર્યા. વ્ર્યાવહા1 નિવનાની ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા ન હોર્યા. નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા હોર્યા
ત્ર્યાા ંવ્ર્યાવહા1 ચારિ1ત્ર હોર્યા તો નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્ર ટકે. ભલૂ છે મોટી. મોટી ભલૂ છે. એ વ્ર્યાવહા1થી નિન1પેક્ષ
છે ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા. વ્ર્યાવહા1, હા વ્ર્યાવહા1 ચારિ1ત્ર છે તો નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્ર છે તેમ નથી. એને આત્માનું
અવલબંન છે માટે ચારિ1ત્ર છે. 
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અરિહર્યાાં વ્ર્યાવહા1 ચારિ1ત્ર પાચં મહાવ્રત છે માટે નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્ર છે એમ નથી.  એ તો બlા
વ્ર્યાવહા1ના કથનો જાણવા માટે આવેલા છે.  જો તમે એમ કહરે્શો કે પાચં મહાવ્રત હોર્યા તો નિનશ્ચર્યા
ચારિ1ત્ર હોર્યા તો સ્વરૂપના અનભુવમા ંપાચં મહાવ્રતનો અભાવ છે. તેના Eદભાવમા ંકે અભાવમા ંતેને
આત્માનુ ંજ અવલબંન છે તેને ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા કહવેાર્યા. તેનો Eદભાવ હો કે તેનો શ્રેણીમાં અભાવ
છે. શ્રેણીમા ંપાચં મહાવ્રતનો નિવકલ્પ નથી છતા ંચારિ1ત્રનો Eદભાવ છે. તો પછી ઓના આશ્રર્યાે ચારિ1ત્ર
નિનશ્ચર્યા 1હ ેછે તે ક્યા ં1હ્યુ?ં એ છે તો આ છે? એમ છે નહીં.

ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા વ્ર્યાવહા1 ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાથી નિન1પેક્ષ છે.  પહલેી વાત તો આવી પ1થી
નિન1પેક્ષ.  પ1થી આ વ્ર્યાવહા1 ચારિ1ત્રથી નિન1પેક્ષ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા અને Zવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે.  આહા!
કેમકે જે્ઞર્યા લેવુ ંછે ને? એટલે Zવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ હોર્યા પર્યાા,ર્યા. Zવ્ર્યા લેવુ ંછે? જે્ઞર્યા લેવુ ંછે ને? 

મમુકુ્ષ:ુ- Zવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે. 
ઉત્ત1:- હ,ં સ્વZવ્ર્યાથી (Eાપેક્ષ). કેમકે સ્વZવ્ર્યાના આશ્રર્યાે અને એ આત્મા જ થઈ જાર્યા છે. એ

પોતે  આત્મા  છે.  આહાહા!  એ ભેદ  છે  ને  ત્ર્યાાં  સlુી  અનાત્મા  છે,  પ1Zવ્ર્યા છે.  આહા!  ભાઈ!  આ
વ્ર્યાવહા1નો પક્ષ છૂટવો બહુ  મશુ્કેલ,  બેન!  એવી વાતો પણ ઘણી આવે.  સ્વચ્છદંી થતો હોર્યા તો
Eનિવકલ્પ દર્શામા ંનિનશ્ચર્યાપવૂ,ક તેનો વ્ર્યાવહા1 અનકૂુળ વ્ર્યાવહા1 હોર્યા. તે પતગં ન ઉડાડતો હોર્યા મનુિન.
મનુિન પતગં ન ઉડાડે. કેમકે તે તો અનકૂુળ વ્ર્યાવહા1 નથી. તેથી તેને એવો જ નિવકલ્પ થાર્યા છે કે જે
નિનશ્ચર્યાને અનકૂુળ નિવકલ્પ, પણ નિનશ્ચર્યાને અનકૂુળ નિવકલ્પ છે તો નિનશ્ચર્યા ચારિ1ત્ર ટકે છે તેમ નથી. તે
ટકે છે તો Zવ્ર્યાનુ ંઅવલબંન લ્ર્યાે છે તો ટકે છે. હ.ં. 

Eનિવકલ્પ દર્શામાં પણ ચારિ1ત્ર નિનશ્ચર્યા પ્રગટ તો છે જ.  ટકે છે,  Zવ્ર્યાના અવલબંનથી ટકે છે.
અનકૂુળ નિનનિમત્ત છે તો ઉપાદાન કાર્યા, ક1ે છે તેમ નથી બિબલકુલ. ઉપાદાન કાર્યા, ક1ે છે તો બાહ્યમાં
અનકૂુળ  નિનનિમત્ત  હોર્યા  છે.  તે  બધુ Eમજાવ્યું હત ું તમા1ા  પરંિડત  આવ્ર્યાા  ત્ર્યાા1ે,  Eમજાવ્યું હત ુ,ં
નિEકોહાબાદ. ખરુ્શ થઈ ગર્યાા. ચાલીE વષ¨ Eમાlાન થયુ,ં કહ.ે અનકૂુળ નિનનિમત્ત છે તો અહીં છે, એમ
ક્યાથંી લાવ્ર્યાો? તે તો તે જ 1હી નિનનિમત્તાlીન Zન્દ્રિષ્ટ. નિનનિમત્ત છે કોણ ના પડે છે. પાચં મહાવ્રત છે, ૨૮
મળૂગણુ છે.  પચંમ ગણુસ્થાને વ્રત છે,  ૧૧ પડીમાં છે.  છે તો અહીં છે એમ નથી બિબલકુલ.  પર્યાા,ર્યા
વ્ર્યાવહા1થી નિન1પેક્ષ છે.  નિનશ્ચર્યાની પર્યાા,ર્યા વ્ર્યાવહા1થી નિન1પેક્ષ છે અને Zવ્ર્યાથી Eાપેક્ષ છે.  પ1થી
નિન1પેક્ષ એટલે આ વ્ર્યાવહા1થી નિન1પેક્ષ છે. આહાહા!

શુ ંઆ Eતંોની વાણી! ગજબની વાણી છે.  છે તેને કોણ ના પાડે છે? છે તો છે,  પણ આ છે,
પાચં મહાવ્રત છે તો ભાવબિલંગીપણુ ંછે તેમ નથી. કેમકે પાચં મહાવ્રત તો નિન1તીચા1પણે Zવ્ર્યાબિલંગી
પાળતા...  પાળે છે છતાં તેમાં નિનર્યામ ન 1હ્યો.  આ છે તો આ છે તેવો નિનર્યામ નથી અને આત્માને
આશ્રર્યાે ચારિ1ત્ર થાર્યા, થાર્યા ને થાર્યા જ. તે નિનર્યામ છે. આહાહા! તો તો Zવ્ર્યાબિલંગી મનુિન, પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા
ઉપ1 કોઈનુ ંવજન જાતુ ંનથી અને પર્યાા,ર્યાના વ્ર્યાવહા1ની વાત ુ ંક1ે છે.

મમુકુ્ષ:ુ- Eાહબે! Eાચુ ંકહુ?ં આ પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત આપના શ્રીમખેુ Eાભંળી, હુ ંતો Eાચું
કહુ ંછુ.ં Zવ્ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત તો Eાભંળી છે. .

ઉત્ત1:- (Zવ્ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત) Eાભંળી છે, વાત Eાચી છે. 
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મમુકુ્ષ:ુ- પણ પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત આપના શ્રીમખેુ જ Eાભંળી.
મમુકુ્ષ:ુ- ખ1ેખ1 આ ર્શબ્દો જ. Eમ્ર્યાગ્દર્શ,ન તે આત્મા, તે બlી વાત પણ આ પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા

છે તે વાત તો સ્પેશ્ર્યાાબિલટી છે આપની, Eાહબે! બિબલકુલ. અત્ર્યાા1 સlુીમા.ં મૌબિલક, મૌબિલક છે આપનુ.ં 
ઉત્ત1:- બીજા પણ કહે છે. વાત Eાચી છે. ભાઈ કહે છે એમ બીજાએ કહ્યુ.ં પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા તે

વાત ર્શબ્દ જ આખો તમા1ી પાEેથી આવ્ર્યાો. આમા ંલખ્યુ ંહત ુ ંપણ ધ્ર્યાાન ખેચાણુ ંનહીં. નરિહંત1 આમાં
તો છે.

મમુકુ્ષ:ુ- હા, દીવા જેવુ ંછે.
ઉત્ત1:- દીવા જેવુ ંછે. પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યા નિવના Zવ્ર્યા સ્વભાવનો અનભુવ નહીં થાર્યા. પર્યાા,ર્યાના

વ્ર્યાવહા1મા ંકા ંપ1ને જાણુ ંછું અને કા ંસ્વપ1 બેર્યાને જ્ઞાન જાણે છે તે બે વ્ર્યાવહા1 છે. તે વ્ર્યાવહા1ના
પક્ષમા,ં આહાહા! ખ1ેખ1 તો જ્ઞાન બિબડાર્યા છે. પક્ષમાં જ્ઞાન બિબડાર્યા છે અને વ્ર્યાવહા1માં જ્ઞાન 1ોકાર્યા
છે. કેવળજ્ઞાન ન થાર્યા. ભલે Eાlક હોર્યા. Eમજી ગર્યાા?

મમુકુ્ષ:ુ- પક્ષમા ંજ્ઞાન બિબડાર્યા છે અને વ્ર્યાવહા1મા ંજ્ઞાન 1ોકાર્યા છે. 
ઉત્ત1:- 1ોકાર્યા છે. નિવકાE નથી થતો. નિવકાE ન થાર્યા. નિવકાE તો સ્વ આશ્રર્યાે જ થાર્યા. 
મમુકુ્ષ:ુ- નિનશ્ચર્યામા ંજ નિવકાE. 
ઉત્ત1:- બE. નિનર્યામ. આત્માઆનિશ્રત નિવકાE હોર્યા. પ્રગટતા પણ આત્મા આશ્રર્યાે અને વદૃ્ધિદ્ધ પણ

આત્મા આશ્રર્યાે, એમ. પછી Eાlક વ્ર્યાવહા1ને ઓળંગીને અંદ1માં જાર્યા છે ત્ર્યાા1ે કેવળજ્ઞાન થાર્યા છે.
વ્ર્યાવહા1માં 1હે ત્ર્યાાં સlુી નિવકાE ન થાર્યા.  કેવળજ્ઞાન ન આવે,  શ્રેણી નથી આવતી ને.  શ્રેણી નથી
આવતી. શ્રેણી ક્યાં આવે છે.  ર્શાસ્ત્ર વાચં્ર્યાા ક1ે ને નિવચા1 કર્યાા, ક1ે,  બિચંતવન કર્યાા, ક1ે,  આમ જોઈને
ચાલ્ર્યાા ક1ે. શ્રેણી ન આવે. લીન થઈ જાર્યા ખલાE! બlી પર્યાા,ર્યા, આહાહા! અબિભમખુ થઈ જાર્યા બlી
પર્યાા,ર્યા.

આ તો એક Zષ્ટાતં આપુ ંછુ.ં હોં! Zષ્ટાતં તો .. એમાથંી ન્ર્યાાર્યા ખેંચવો. બીજો કોઈ એનો અથ, ન
ઘટાવવો કોઈએ. Zષ્ટાતં આપુ ંછુ.ં તમે ૯૬૦૦૦ સ્ત્રીને પછૂો તમા1ો પનિત કોણ? ચક્રવત³. ૯૬૦૦૦ સ્ત્રી
એમ કહરે્શે કે અમા1ો પનિત ભ1ત મહા1ાજા છે.  હેં!  એમ,  અનતંગણુની અનતં પર્યાા,ર્યા એને પછૂો કે
તમને કોનુ ંઅવલબંન છે? એકનુ ંઅવલબંન છે. પછૂી લ્ર્યાો! આ જ જવાબ આપર્શે બlી પર્યાા,ર્યા. 

મમુકુ્ષ:ુ- એમ જ આપે ને? Eતી સ્ત્રી બીજો જવાબ આપે?
ઉત્ત1:- અવલબંન એકનુ ંજ છે. આહા!
મમુકુ્ષ:ુ- Eાગંોપાગં છે Zષ્ટાતં. 
ઉત્ત1:- Eાગંોપાગં છે. આહા! જ્ઞાનને પછૂો તમા1ો સ્વામી કોણ? આત્મા. ચારિ1ત્રને પછૂો તમા1ો

સ્વામી કોણ? આત્મા. સખુની પર્યાા,ર્યા, અનાકુળ આનદંની પર્યાા,ર્યા પ્રગટ થઈ તેને પછૂો તમા1ો સ્વામી
કોણ?  આત્મા છે.  એક જ તમા1ો સ્વામી?  કે હા એક જ સ્વામી છે.  અનતંગણુની અનતં પર્યાા,ર્યાનો
સ્વામી એક.  ઓલો ૯૬૦૦૦ નો સ્વામી એક.  એમ અનતંગણુ,  અનતં પર્યાા,ર્યા તેનો સ્વામી?  પર્યાા,ર્યા
અનતં અને સ્વામી એક.  તેનો સ્વ-સ્વામીEબંlં એકની Eાથે છે.  જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યાનો સ્વ-સ્વામીEબંlં
એકની Eાથે. દર્શ,નની પર્યાા,ર્યાનો સ્વ-સ્વામીEબંlં, ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાનો, આ બાજુથી ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યા
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આવી,  આ બાજુથી જ્ઞાન,  આ બાજુથી દર્શ,ન,  આ બાજુથી સખુ.  બlી પર્યાા,ર્યાનો સ્વ-સ્વામીEબંlં,
આહાહા! એક જ્ઞાર્યાકભાવ Eાથે છે. એ જ બlી પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. જેનો સ્વ-સ્વામીEબંlં જ્ઞાર્યાકની
Eાથે છે તેન ુ ંનામ પર્યાા,ર્યાનો નિનશ્ચર્યા છે. અવલબંન એકનુ ંજ હોર્યા. ચાલો.

વળી એવી જ રીતે અપોહક એટલે (ત્યાજક, ત્યાગ કરનાર). ત્ર્યાાગ ક1ના1 નથી. Eમજાવે છે.
ત્ર્યાાગ ક1ના1. અપોહક છે ને? અપોહક જ્ઞાર્યાક. એટલે જાણના1. એનો અથ, ક1ે છે જાણના1. Eમજી
ગર્યાા? તેમ અપોહક ત્ર્યાાગ ક1ના1,  એમ. (તેના) પ્રિવષે કહવેામાં આવે છે:-  આ જગતમાં ખડી છે તે
શે્વતગણુથી  ભરેલા  સ્વભાવવાળંુ  દ્રવ્ય છે. આહાહા!  એ Zવ્ર્યાનો  સ્વભાવ જ શ્વતેગણુથી  ભ1ેલો  છે.
શ્વતેગણુથી અનન્ર્યા છે તે. ભીંતથી ખડી અનન્ર્યા નથી. ભીંત-આટિદ પરદ્રવ્ય વ્યવહારે તે ખડીનુ ંશે્વત્ય છે.
ભીંત ઉપ1 ખડી લાગી તો ખડીએ ભીંતને Eફેદ ક1ી તેમ લોક વ્ર્યાવહા1થી કહવેામાં આવે છે.  લોક
વ્ર્યાવહા1 છે એ.  Eાચો વ્ર્યાવહા1 નથી. (અથાGત ખડી વડે  શે્વત કરાવાયોગ્ય પદાથI  છે).  હવે,  શે્વત
કરનારી ખડી, ક1ના1 ખડી અને થના1 ભીંત, શ્વતે થના1 ભીંત. Eમજી ગર્યાા? શ્વતે ક1ના1 તો ખડી,
ચનૂો અને કાળી હતી ભીંત, એને Eફેદ ક1ના1 કોણ? Eફેદ ક1ના1 ખડી અને Eફેદ થના1 કોણ? કે
ભીંત. તે Eો ટકા ખોટી વાત છે. ડબામા ંહોર્યા તો પણ ખડી Eફેદ, ભીંતમા ંલાગે તો પણ ખડી Eફેદ,
ભીંત જેવી છે તેવી છે. આહા!

મમુકુ્ષ:ુ- બિબલકુલ Eફેદ નહીં, કાળી તે કાળી જ છે. એક ટકો પણ Eફેદ થઈ નથી. 
ઉત્ત1:- શે્વત કરનારી ખડી શે્વત કરાવાયોગ્ય જે ભીંત-આટિદ. ભીંત Eફેદ થઈ ને? વ્ર્યાવહા1ીજનો

કહે છે કે ભીંત Eફેદ થઈ ગઈ.  Eમજી ગર્યાા?  વ્ર્યાવહા1 ભાષા,  અજ્ઞાનની ભાષા,  તે લોક ભાષાથી
Eમજાવે.  ભીંત-આટિદ પરદ્રવ્યો તેની છે કે નથી? આહા!  તે ખડી ભીંતની થઈ ગઈ કે નહીં? ભીંતને
ખડી ચોંટી કે નહીં? અને ભીંતને ચોંટતા ભીંત Eફેદ થઈ ગઈ તો ખડી Eફેદ ન 1હી. ડબ્બામાં હતી
ત્ર્યાા ંસlુી ખડી Eફેદ અને ભીંતમા ંલાગી ખડી ચનૂો ત્ર્યાા1ે ભીંત Eફેદ. તો ભીંત Eફેદ કહવેામા ંઆવે
ત્ર્યાા1ે ચનૂો Eફેદ ગાર્યાબ થઈ ગર્યાો.  ચનૂો Eફેદ 1હ્યો નહીં ને?  ખડી ક્યાં Eફેદ 1હી?  ભીંતને Eફેદ
માને એ ચનુાનુ ંઅક્તિસ્તત્વ ન 1હ્યુ.ં 

મમુકુ્ષ:ુ- ગાર્યાબ થઈ ગયુ.ં 
ઉત્ત1:- હા, ગાર્યાબ થઈ ગયુ.ં તેનો નાર્શ થઈ ગર્યાો ચનૂાનો. પ1Zવ્ર્યા તેની છે કે નહીં, એટલે

પ1Zવ્ર્યાને Eફેદ ક1ે છે કે નહીં ચનૂો? આહાહા! જો Eફેદ ક1ે તો એની થઈ જાર્યા. પોતાના સ્વભાવને
ચનૂો છોડે નહીં. એ તો સ્વભાવ Eફેદ ગણુથી ભ1ેલો એનો સ્વભાવ છે. ભીંતે ચોંટે કે ડબ્બામા ંહોર્યા કે
જ્ર્યાા ંહોર્યા ત્ર્યાા ંએ તો Eફેદ ગણુથી ભ1ેલો પદાથ, છે. આહાહા!

મમુકુ્ષ:ુ- ભીંતના Eદભાવમા ંકે ભીંતના અભાવમા!ં
ઉત્ત1:- (ભીંતના Eદભાવમા ંકે ભીંતના) અભાવમા.ં ડબ્બાના Eદભાવમા ંકે ભીંતમા ંચોંટી હોર્યા

ત્ર્યાા1ે Eફેદ તો ખડી. ખડી Eફેદ છે, ભીંત ક્યા1ેર્યા ખડીરૂપ થતી જ નથી. Eફેદ થાર્યા જ નહીં. કાળી
ભીંત Eફેદ ક્યાથંી થાર્યા? પ્રિવચારવામાં આવે છે:- જો ખડી ભીંત-આટિદની પરદ્રવ્યની હોય તો, એટલે કે
ભીંતને Eફેદ ક1ે તો? એમ. પરદ્રવ્યની હોય તો શું થાય તે પ્રથમ પ્રિવચારીએ. જેનુ ંજે હોય તે તે જ
હોય. મહા નિEદ્ધાતં. જેનુ ંજે હોર્યા તે તે જ હોર્યા. એમ. તે તે જ હોર્યા.
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મમુકુ્ષ:ુ- જેનુ ંજે હોર્યા.. 
ઉત્ત1:-  જેનુ ંજે હોર્યા તે તે જ હોર્યા.  જેમ,  Zષ્ટાતં આપે છે.  આ વાક્ય ન Eમજી ર્શકે.  આ

વાક્યને Eમજવા માટે આત્માનુ ંZષ્ટાતં. આહા! આત્માનુ ંપણ Zષ્ટાતં છે અરિહર્યાા.ં 
મમુકુ્ષ:ુ- ખડીને Eમજાવવા. 
ઉત્ત1:- ખડીને Eમજાવવા. ખડીનુ ંસ્વરૂપ Eમજાવવા આત્માનુ ંZષ્ટાતં આપ્યુ.ં એને તો આત્મા

જ દેખાર્યા છે, બીજુ ંકાઈ દેખાત ુ ંજ નથી. Eતંોને.. 
મમુકુ્ષ:ુ- આત્મા જ દેખાર્યા છે માટે તો Eતં છે. 
ઉત્ત1:- માટે તો Eતં છે. જેમ આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી,  જેમ એટલે જેવી 1ીતે આત્માનુ ંજ્ઞાન,

થવાથી લખ્યુ ંનથી.  આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી ત્રણેર્યા કાળ.  ત્રણેર્યા કાળ જ્ઞાન આત્માનુ ંજ હોર્યા.  કેમકે
પ1લક્ષ અભાવાત. આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી, આત્માનુ ંજ્ઞાન થવાથી નથી લખ્યુ.ં આત્માનુ ંજ્ઞાન થવાથી
તો એનો અથ, એમ થર્યાો કે પહલેા આત્માનુ ંજ્ઞાન નહોત ુ ંને પછી આત્માનુ ંજ્ઞાન થયુ.ં મમ, છે. આત્માનું
જ્ઞાન થવાથી, આત્માનુ ંજ્ઞાન થાર્યા નહીં. આત્માનુ ંજ્ઞાન હોર્યા. 

આત્માનુ ંજ્ઞાન થાર્યા નહીં પણ આત્માનુ ંજ્ઞાન હોર્યા છે.  આત્માનું જ્ઞાન હોવાથી,  જ્ઞાન હમંેર્શા
આત્માનું જ હોર્યા.  તે  આત્માને  જ  પ્રનિEદ્ધ ક1ે  છે,  બાળગોપાલ Eહનુે  ભગવાનઆત્મા  જણાર્યા છે.
Eમજાણુ?ં  આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી,  આત્માનુ ંજ્ઞાન થત ુ ંજ નથી.  કોઈ પ1માથ,વાદી કહે કે આત્માનું
જ્ઞાન થત ુ ંનથી, આત્માનુ ંજ્ઞાન તો ત્રણેર્યા કાળ હોર્યા છે. તો કહો શુ ંદોષ છે? કાઈં દોષ નથી. આહાહા!
એ જ્ઞાનને  Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનનું નિવર્શેષણ  (આપો તો)  તેમાં અનિતવ્ર્યાાપ્તિપ્ત દોષ આવે  છે.  Eવ,  અવસ્થામાં
Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાન હોત ુ ંનથી.  અને જ્ઞાન ઉપર્યાોગ તો Eવ, અવસ્થામાં હોર્યા છે માટે આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી
જેમાં અવ્ર્યાાપ્તિપ્ત, અનિતવ્ર્યાાપ્તિપ્ત, અEભંવ દોષ ન આવે. તેને આત્માનુ ંલક્ષણ, જ્ઞાનનુ ંલક્ષણ કહવેામાં
આવે છે. 

Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાન આત્માનુ ંલક્ષણ નથી. અ1ે! અતીન્દ્રિન્Zર્યાજ્ઞાન આત્માનુ ંલક્ષણ? નહીં. કેવળજ્ઞાન? તો
કહ ેનહીં. જ્ઞાન લક્ષણ છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- ઇન્દ્રિન્Zર્યાજ્ઞાન? 
ઉત્ત1:- નહીં. 
મમુકુ્ષ:ુ- નિમર્થ્યર્યાાજ્ઞાન? 
ઉત્ત1:- નહીં. Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાન?
મમુકુ્ષ:ુ- નહીં. Eમ્ર્યાગ્જ્ઞાનમા ંહોવાથી લાગત ુ ંજ નથી. 
ઉત્ત1:- હ.ં... ઉપર્યાોગમા ંહોવાથી લાગે છે. 
મમુકુ્ષ:ુ- અનારિદ અનતં ઉપર્યાોગ Eળંગ 1હ ેછે.
ઉત્ત1:- અને જ્ઞાન આત્માનુ ંજ હોર્યા છે તેમ જો ખ્ર્યાાલમા ંઆવે તો આત્મા ત1ફ વહ્યો જાર્યા છે.

શદુ્ધઉપર્યાોગ થઈ જાર્યા છે. પ1નુ ંજ્ઞાન કોઈ રિદવE હોર્યા નહીં. જ્ઞાન પ1નુ ંકોઈ રિદવE થાર્યા જ નહીં,
પ1થી જ્ઞાન થાર્યા નહીં, પ1નુ ંહોર્યા જ નહીં. Eમર્યાEા1 તો Eમર્યાEા1 જ છે. આહાહા! કોઈ રિદવE જ્ઞાન
પ1થી થાર્યા નહીં અને પ1નુ ંહોર્યા નહીં. જો પ1નુ ંહોર્યા તો પ1 થઈ જાર્યા. 
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આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી, આહાહા! તેમારં્યા પાછું આત્મા ર્શબ્દ લખ્ર્યાો. તેમા ંશદુ્ધાત્મા લખ્ર્યાો નથી.
આત્માનું જ્ઞાન હોવાથી,  બE આત્મા.  શદુ્ધાશદુ્ધ નિવર્શેષણ નહીં.  છે તો શદુ્ધ જ,  પણ શદુ્ધ અને અશદુ્ધ
નિવર્શેષણ ન લગાવ્યુ.ં આત્મા Eામાન્ર્યા, Eામાન્ર્યા, Eામાન્ર્યા આત્મા. 

મમુકુ્ષ:ુ- Eામાન્ર્યા આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી,
ઉત્ત1:- Eામાન્ર્યા આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી, એમ. કેમકે આત્મા Eામાન્ર્યા સ્વરૂપે છે. અનતંગણુનો

નિપંડ. આહા! આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી. ત્રણેર્યા કાળ જ્ઞાન તો આત્માનુ ંજ હોર્યા છે. બE. જ્ઞાન 1ાગનુ ંન
હોર્યા, દેવ-ગરુુ-ર્શાસ્ત્રનુ ંજ્ઞાન ન હોર્યા, દેવ-ગરુુ-ર્શાસ્ત્ર મને જ્ઞાનમાં જણાર્યા છે, ખોટી વાત છે. આહાહા!
આ પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત ચાલે છે. કહવેી છે ચારિ1ત્રના પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની, અને અરિહર્યાા ંઆત્માનું
Zષ્ટાતં, કેમકે જ્ઞાનથી Eમજાર્યા છે બધુ.ં એટલે આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી, આત્માનુ ંચારિ1ત્ર હોવાથી નથી
લખ્યુ.ં Eમજાર્યા છે? 

આત્માનુ ંચારિ1ત્ર નવુ ંપ્રગટ થાર્યા છે અને આત્માનુ ંજ્ઞાન તો અનારિદઅનતં થાર્યા છે.  બE.
Eમજી ગર્યાા બlા. એવુ ંછે. આહાહા! જ્ઞાન નિવનાનો આત્મા કોઈ ન હોર્યા, ચારિ1ત્ર નિવનાનો હોર્યા. ચારિ1ત્ર
Eરિહત હોર્યા અને ચારિ1ત્ર 1રિહત પણ આત્મા તો હોર્યા. પણ જ્ઞાન 1રિહત કોઈ આત્મા ન હોર્યા. નિનગોદનો
આત્મા પણ જ્ઞાન Eરિહત છે.  આત્માનું જ્ઞાન હોવાથી,  આહાહા!  બોલો ખડીને  Eમજાવવા આત્માનું
Zષ્ટાતં આપ્યુ,ં હેં? Eમજાવવી છે ખડી અરિહર્યાા.ં 

મમુકુ્ષ:ુ- જડને Eમજાવવા માટે ચેતનનુ ંZષ્ટાતં આપે છે. 
ઉત્ત1:- કેમકે આ જે છે ને અબાનિlત છે. આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી અબાનિlત છે, ત્રણેર્યા કાળ જ્ઞાન

આત્માનુ ંહોર્યા, એમ. આત્માનુ ંજ્ઞાન થાર્યા છે તો તો જ્ઞાન પહલેા આત્મા જ્ઞાન વગ1નો થઈ ગર્યાો. એમ
નથી. હવે આત્માનુ ંજ્ઞાન થયુ ંએમ. તો પહલેા આત્મા જ્ઞાન વગ1નો હતો? એમ આવી જર્શે. તો જડ
થઈ જર્શે. એક એક વસ્તનુી રિકંમત છે. "ઉપર્યાોગો લક્ષણમ" બ1ાબ1 જ છે. આહાહા! ‘જેનુ ંજે હોય તે
તે જ હોય, જેમ આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે;’ આહાહા! જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા તે આત્મા છે.
જ્ઞાનગણુ ન લેવો અરિહર્યાા.ં  જ્ઞાનની જે પર્યાા,ર્યા છે પ્રગટ,  બlાની પાEે પ્રગટ ઉપર્યાોગ તે જ્ઞાન તે
આત્મા જ છે. આહાહા!

મમુકુ્ષ:ુ- આત્માનુ ંછે ને માટે આત્મા જ છે. 
ઉત્ત1:- હ.ં.. ન્ર્યાાર્યા એ જ છે. કે તે જ્ઞાન આત્માનુ ંછે માટે જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. ખટાર્શ લીંબનુી

હોવાથી ખટાર્શ તે લીંબુ જ છે.  ગળપણ Eાક1ની હોવાથી ગળપણ તે Eાક1 જ છે.  એમ. જ.  આમાં
પાછો જ લગાડયો છે. કે આમાં પર્યાા,ર્યા Zન્દ્રિષ્ટ નહીં થાર્યા ને? પર્યાા,ર્યાને અરિહર્યાાં આત્મા જ કહ્યો છે ને?
ઉપર્યાોગને આત્મા કહ્યો છે. તને કાઈં ખબ1 નથી, તને કાઈં ખબ1 નથી. ભેદથી અભેદને Eમજાવવો
છે. તો ભેદ ઉપ1 લક્ષ ક1ીર્શ નહીં. ભેદ ઉપ1 લક્ષ ક1ીર્શ નહીં, જો જ્ઞાન તે આત્મા જ છે તો અભેદ
અનભુવ થઈ જર્શે. અભેદ જાણનહા1, અભેદ જાણનહા1. ભાઈ! ત ુ ંજો આ જ્ઞાનની પર્યાા,ર્યા ને પર્યાા,ર્યા
ઉપ1 લક્ષ 1ાખીર્શ તો એ પર્યાા,ર્યા આત્મા નહીં થાર્યા. 

મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાન તે પર્યાા,ર્યા છે તેમ ક્યા ંલખ્યુ ંછે?
ઉત્ત1:- તેમ ક્યાં લખ્યુ ંછે? જ્ઞાન તે આત્મા જ છે.  આહા!  અભેદમાં ભેદ ક1ીને Eમજાવે છે.
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પણ અભેદમા ંકાઈં ટુકડા થતા ંનથી. અભેદ જાણનહા1. એક વા1 લઈ લ્ર્યાે કે જ્ઞાન તે આત્મા છે, જ્ઞાન
તે આત્મા જ છે તો તેન ુ ંનામ અભેદ જાણનહા1 છે. તેનુ ંવાચ્ર્યા આ છે. કેમકે જ્ઞાનને આત્મા કહવેો છે.
જ્ઞાન-જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. જુઓ! જ્ઞાન તે જ નથી લખ્યુ.ં તે જ લખ્યુ ંહોર્યા તો દોષ લાગે. 

મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાન તે જ આત્મા કહ ેતો પર્યાા,ર્યા આત્મા થઈ જાર્યા. 
ઉત્ત1:-  હ.ં.  ઉપર્યાોગ તે  આત્મા  નથી.  જ્ઞાન તે  આત્મા  જ છે કેમકે તે  આત્માના  અનન્ર્યા

પરિ1ણામ છે. તે આત્માથી અભેદ છે. માટે જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. તેમા ંઅભેદ અનભુવ થઈ જાર્યા છે.
આમા ંઅભેદ અનભુવ થાર્યા છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- આત્માનુ ંજ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન અભેદ છે. 
ઉત્ત1:-  અભેદ જ છે.  તે ક્યાં જુદંુ પડે છે?  Eમજાવવા માટે ભેદ ક1ે છે બાકી જ્ઞાન કહો કે

આત્મા કહો એક જ છે. આહાહા!
મમુકુ્ષ:ુ- આમારં્યા જાણના1ો જ જણાર્યા છે.
ઉત્ત1:- બE. એ જ આવ્યુ.ં જાણના1ો જણાર્યા છે, અભેદભાવે જણાર્યા છે.
મમુકુ્ષ:ુ- જાણના1ો જણાર્યા છે માટે હુ ંજાણના1 જ છુ.ં 
ઉત્ત1:- માટે જાણના1 છુ.ં જાણના1ો જણાર્યા છે, જે જણાર્યા છે જાણના1ો માટે તે જાણના1ો જ હું

છુ,ં એમ. જે જાણે છે તે નહીં, જણાર્યા છે તે હુ ંછું. પછી જાણના1 અને જણાર્યા છે તેનો ભેદ 1હતેો નથી,
Eમજાવવા માટે ભેદથી Eમજાવે છે.  આત્મા જ છે.  જ્ઞાન તે આત્મા જ છે.  આહાહા!  કેમકે આત્માનું
જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. જો 1ાગનુ ંજ્ઞાન હોર્યા તો જ્ઞાન તે 1ાગ હોર્યા. કોઈને 1ાગનુ ંજ્ઞાન
થાર્યા જ નહીં અને આત્માનુ ંજ્ઞાન છૂટે નહીં. બેન! કોઈને પ1નુ ંજ્ઞાન થાર્યા જ નહીં અને આત્માનુ ંજ્ઞાન
છૂટે નહીં. 

મમુકુ્ષ:ુ- છૂટે તો પ1નુ ંજ્ઞાન થાર્યા ને? છૂટત ુ ંજ નથી ને. 
ઉત્ત1:- છૂટત ુ ંજ નથી ને. છૂટે તો આત્મા જડ થઈ જાર્યા. 
મમુકુ્ષ:ુ- Eમર્યાે Eમર્યાે આત્મા જ જણાર્યા છે. 
ઉત્ત1:- પ્રત્ર્યાેક જીવને, પ્રત્ર્યાેક Eમર્યાે. 
મમુકુ્ષ:ુ- આત્માનુ ંજ્ઞાન થઈ 1હ્યુ ંછે તેમા ંઆત્મા જણાર્યા 1હ્યો છે. 
ઉત્ત1:-  જણાર્યા 1હ્યો છે માટે તે જ્ઞાનનુ ંનામ આત્મા.  તે જ્ઞાર્યાક જણાર્યા છે માટે તે જ્ઞાનને

આત્મા કહ્યો.  તે જ્ઞાનમાં 1ાગ જણાતો નથી જ્ઞાર્યાક જણાર્યા છે.  કેમકે 1ાગમાં જ્ઞાન તન્મર્યા નથી.  તે
ઉપર્યાોગમાં તો ઉપર્યાોગવાન તન્મર્યા છે.  ઉપર્યાોગમાં તો ઉપર્યાોગ છે,  ઉપર્યાોગમાં 1ાગ નથી માટે
ઉપર્યાોગ પણ આત્મા છે. ઉપર્યાોગમા ંઉપર્યાોગ છે માટે ઉપર્યાોગ પણ આત્મા જ છે. અલૌરિકક વાત છે.
બાળગોપાળ Eહનુે આત્મા જણાર્યા છે, બ1ાબ1 છે. કેમકે આત્માનુ ંજ્ઞાન હોર્યા છે. થાર્યા છે લખ્યુ ંનથી.
થાર્યા છે તો નવુ ંથયુ.ં  હોર્યા છે તો અનારિદનુ ંછે.  થાર્યા છે તે તો નવુ ંજ્ઞાન થાર્યા અને હોર્યા છે તો
અનારિદનુ ંછે. આહાહા! જ્ઞાન તે આત્મા જ છે. આવો તાત્ત્વિત્ત્વક સબંધં જીવતં હોવાથી, શુ ંકહ્યુ?ં તાપ્તિત્ત્વક.
જ્ઞાન ને આત્માનો પ1માથ, Eબંlં છે. તે છૂટી ન ર્શકે. ઉપર્યાોગ અને આ ઉપર્યાોગવાન ભગવાનઆત્મા
જ્ઞાર્યાક તેનો તાપ્તિત્ત્વક, પા1માનિથ�ક, તાદાત્મ્ર્યા Eબંlં છે. Eરં્યાોગ Eબંlં નથી. સ્વાભાનિવકEબંlં, તાપ્તિત્ત્વક
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Eબંlં,  પા1માનિથ�ક Eબંlં,  તાદાત્મ્ર્યા Eબંlં ટાળ્ર્યાો ટળે નહીં.  જ્ઞાન અને આત્મા જુદા ન પડે,  જેમ
અક્તિગ્ન અને  ઉષ્ણતા જુદા નથી પડી ર્શકતા તેમ જ્ઞાન અને આત્મા જુદા પડી ર્શકતા નથી.  તેને
અભેદપણે જાણ ત ુ,ં આહાહા!

આવો તાત્ત્વિત્ત્વક સબંધં જીવતં હોવાથી, આહા! જીવતો હોવાથી, અનારિદ-અનતં કે Eબંlં મ1તો
નથી કોઈ રિદવE, ટળતો નથી. ઉષ્ણતા અને અક્તિગ્ન તેનો Eબંlં કોઈ રિદવE છૂટતો નથી, તેમ જ્ઞાન
અને આત્માનો Eબંlં કોઈ રિદવE છૂટે નહીં. ભલે ત ુ ંએમ કહ ેકે મને જ્ઞાન થત ુ ંનથી ને મને 1ાગ થાર્યા
છે તો પણ તે Eબંlં, આહાહા! તટૂતો નથી, છૂટતો નથી જીવતં છે એ તો. એ તો જીવતં છે. જીવતો છે.
કોઈ કાળ એવો નહીં હોર્યા કે જ્ઞાન ન થાર્યા આત્માનુ.ં 

કોઈ કાળ એવો ન હોર્યા કે આત્મા ન જણાર્યા જ્ઞાનમા.ં નિનગોદીર્યાા જીવને પણ જ્ઞપ્તિપ્ત છે તેથી
જ્ઞાર્યાક તેમાં જણાર્યા છે.  આહા!  સ્વ-પ1 પ્રકાર્શક તેની અંદ1 ર્શક્તિ�ત છે,  જણાર્યા છે.  આવો તાત્ત્વિત્ત્વક
સબંધં જીવતં હોવાથી,  જીવતો હોવાથી,  આહા! વાસ્તનિવક હોવાથી,  ખડી જો ભીંત-આટિદની હોય તો?
હવે,  Eબંlં તો-Eબંlં તો આત્માને અને જ્ઞાનને તાપ્તિત્ત્વક Eબંlં છે.  એમ ખડીને અને ભીતને કાઈં
તાપ્તિત્ત્વક Eબંlં, પા1માનિથ�ક Eબંlં નથી. ખડીની Eાથે Eફેદને તાપ્તિત્ત્વક Eબંlં છે પણ ભીતની Eાથે
નથી. આહાહા! Zષ્ટાતં પણ E1E!

કહરે્શે હવે જુઓ! ખડી જો ભીંત-આટિદની હોય એટલે ભીંતને Eફેદ ક1તી હોર્યા તો ખડી તે ભીંત-
આટિદ જ હોય,  ‘‘જે જેનુ ંહોર્યા તે તે જ હોર્યા”. (અથાIત ખડી ભીંત-આટિદસ્વરૂપ જ હોવી જોઈએ); એમ
હોતા,ં  ખડીના  સ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ થાય.  ખડી  જો  ભીંતને  Eફેદ ક1ે  અને  તે  Eબંlં  તાપ્તિત્ત્વક અને
પા1માનિથ�ક લાગે તો ખડીનો નાર્શ થાર્યા. આહાહા! જ્ઞાનમાં જણાર્યા છે જ્ઞાર્યાક અને ત ુ ંમાન મને 1ાગ
જણાર્યા છે,  આહાહા!  જ્ઞાનનો નાર્શ થઈ ગર્યાો.  નિમર્થ્યર્યાાજ્ઞાન થઈ ગયુ.ં  ખડી જો ભીંત-આટિદની હોય તો
ખડી તે ભીંત-આટિદ જ હોય.  અથાIત ખડી ભીંત-આટિદ સ્વરૂપ જ હોવી જોઈએ;  એમ હોતાં ખડીના
સ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ થાય. ઉચ્છેદ થઈ ગર્યાો,  નાર્શ થઈ ગર્યાો.  ખડી જો ભીંતરૂપે થઈ ગઈ તો ખડીનું
અક્તિસ્તત્વ 1હતે ુ ંનથી, કેમકે ત ુ ંકહે છે કે ભીંત Eફેદ છે. કોઈ પછેૂ છે કે આ શુ ંછે? ભીંત કેવી છે? કે
Eફેદ.  હવે Eફેદ ગણુથી ભ1ેલું તો ખડીનુ ંZવ્ર્યા છે અને તે ભીંતને Eફેદ કહી.  તો ખડી 1હી નહીં.
ખડીનો નાર્શ થઈ ગર્યાો. તા1ી Zન્દ્રિષ્ટમાથંી ખડી ગાર્યાબ થઈ ગઈ, આહાહા! મોટી ભલૂ છે. 

ભીંત Eફેદ છે એમ કહવેામાં ખડીનો નાર્શ થર્યાો. એમ જ્ઞાન પ1Zવ્ર્યાને જાણે છે તેમાં જ્ઞાનનો
નાર્શ થર્યાો. કેમકે જ્ઞાનમા ંતો જ્ઞાર્યાક જણાર્યા છે અને તે કહ્યુ ંઆ જણાર્યા છે. બહુ ભાઈ! બેન! ઊંચી વાત
છે. આહાહા! કાઈં Eાlા1ણ વાત નથી. આહાહા! જ્ઞાનમાં જ્ઞાર્યાક જણાર્યા છે, Eફેદપણુ ંતો ખડીનુ ંહત ું
તેને બદલે Eફેદ ભીંત દેખાર્યા છે. તો જ્ઞાનમા ં1ાગ જણાર્યા છે, જ્ઞાનમા ં1ાગ જણાર્યા છે, જ્ઞાનમા ં1ાગ
જણાર્યા છે, તો જ્ઞાનમાં જણાર્યા છે તો તને આત્મા કેમકે તે જ્ઞાન તો આત્માનુ ંછે,  તે જ્ઞાન આત્માનું
હોવાથી છતા ંત ુ ંએમ માને છે કે આ 1ાગનુ ંમને જ્ઞાન થયુ,ં 1ાગનુ ંજ્ઞાન થયુ,ં 1ાગનુ ંજ્ઞાન થયુ ંતો
આત્માનુ ંજ્ઞાન અસ્ત થઈ ગયુ.ં આત્માનુ ંજ્ઞાન અસ્ત થઈ જાર્યા છે. પ્રભ!ુ આ Eાlા1ણ વાત નથી. હું
પ1ને જાણુ ંછુ,ં (તે) મોટંુ પાપ છે. અધ્ર્યાવEાન કહ્યુ ંછે તે ર્યાથાથ, છે. સ્વભાવમાથંી ચ્યતુ થઈ ગર્યાો તે
આત્મા.
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એમ હોતા,ં ખડીના સ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ થાય. પરંત ુસ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ તો થતો નથી, કારણ કે
એક દ્રવ્યનું અન્ય દ્રવ્યરૂપે સકં્રમણ થવાનો તો પવૂ[ જ પ્રિનષેધ કય\ છે. એક Zવ્ર્યા બીજા Zવ્ર્યારૂપે ન
થાર્યા. એ તો નિનનિમત્ત-નૈનિમનિત્તક Eબંlં દેખીને કહવેામાં આવ્યુ ંછે તે Eાચુ ંનથી. એમ માનજે. કારણ કે
એક દ્રવ્યનુ ંઅન્ય દ્રવ્યરૂપે સકં્રમણ થવાનો તો પવૂ[ જ પ્રિનષેધ કય\ છે. ૧૦૩ ગાથામા.ં ૧૦૩ ગાથા છે
Eમર્યાEા1ની તેમા ંએક Zવ્ર્યા બીજા Zવ્ર્યારૂપે Eકં્રમણ પામત ુ ંનથી તો એક Zવ્ર્યા બીજા Zવ્ર્યાને શુ ંક1ે?
તે ન્ર્યાાર્યા આપ્ર્યાો છે તેનો આlા1 આપે છે પોતે. માટે એ નિEદ્ધ થયુ ંકે ખડી ભીંત-આરિદની નથી એટલે
ભીંતને Eફેદ ક1તી નથી. ભીંતને Eફેદ ક1તી નથી. 

મમુકુ્ષ:ુ- પોતે Eફેદ 1હ ેછે. 
ઉત્ત1:- પોતે Eફેદ 1હ ેછે. 
મમુકુ્ષ:ુ- Eફેદને પ્રનિEદ્ધ ક1ે છે. 
ઉત્ત1:-  Eફેદને પ્રનિEદ્ધ ક1ે છે.  Eફેદ ખડીને પ્રનિEદ્ધ ક1ે છે.  Eફેદ ભાગ ભીંતને પ્રનિEદ્ધ ક1તો

નથી. Eફેદ પર્યાા,ર્યા ભીંતને પ્રનિEદ્ધ ક1તી નથી પણ Eફેદ પર્યાા,ર્યા તે ખડીને પ્રનિEદ્ધ ક1ે છે. ત્ર્યાા ંખડી છે.
પહલેા ચનુામા ંહતી હવે ત્ર્યાા ંછે, કે્ષત્ર બદલ્યુ ંભાવ નથી બદલતો. 

મમુકુ્ષ:ુ- તે તો તેના સ્વકે્ષત્રમા ંજ છે. 
ઉત્ત1:-  સ્વકે્ષત્રમાં છે.  ડબ્બામાં હતી ત્ર્યાા1ે સ્વકે્ષત્રમાં અને ભીંત ઉપ1 ગઈ ત્ર્યાા1ે પણ તેના

સ્વકે્ષત્રમા.ં  તો તે Eફેદપણું ખડીને પ્રનિEદ્ધ ક1ે છે.  ભીંતને નહીં.  કેમકે જે જેનુ ંહોર્યા તે તે જ હોર્યા.
Eફેદપણુ ંખડીનુ ંહોવાથી Eફેદ તે ખડી જ છે પણ ભીંત-આરિદ નથી. આહા! પ્રનિતપાદનમા ંપણ એટલી
એકાગ્રતા હોર્યા એટલે આ એ જ ર્શબ્દ આવ્ર્યાા ક1ે. આહા! એની Eાથે Eાથે નિવકલ્પ છે ને એટલે થાક
છે. આહાહા!

પરંત ુસ્વદ્રવ્યનો ઉચ્છેદ તો થતો નથી, કારણ કે,  હવે કા1ણ આપે છે.  કારણ કે એક દ્રવ્યનું
અન્ય દ્રવ્યરૂપે સકં્રમણ થવાનો તો પવૂ[ જ પ્રિનષેધ કય\ છે. મા ે (એ પ્રિસદ્ધ થયુ ંકે) ખડી ભીંત-આટિદની
નથી. એટલે ભીંતને Eફેદ ક1તી નથી. ખડી તો ખડી છે.  ડબ્બામાં હોર્યા ત્ર્યાા1ે પણ ખડી ખડી અને
ભીંતમાં હોર્યા ત્ર્યાા1ે પણ ખડી તો ખડી જ છે.  આહા!  ભલે તેના આકાર્શનુ ંકે્ષત્ર બદલ્યુ ંપણ સ્વકે્ષત્ર
બદલતું નથી.  પદાથ,  સ્વકે્ષત્રને  બદલાવે  નહીં,  આકાર્શના  કે્ષત્રે  બદલાવ્યુ.ં  અહી ડબ્બામાં હતી તે
આકાર્શના કે્ષત્રે ત્ર્યાાં ગઈ.  પ1કે્ષત્ર બદલ્યું પણ સ્વકે્ષત્ર તો,  સ્વZવ્ર્યા,  સ્વકે્ષત્ર,  સ્વકાળ,  સ્વભાવ તે
અનતં ચતષુ્ટર્યા પદાથ,મા ં1હ ેછે, આહાહા!

ખડી ભીંત-આટિદની નથી, (આગળ પ્રિવચારીએ:) જો ખડી ભીંત-આટિદની નથી,  ભીંત Eફેદ થઈ
નથી,  ભીંતની નથી ખડી,  તો ખડી કોની છે? ભીંતની નથી તો ખડી કોની છે?  ખડીની જ ખડી છે.
આહાહા! ખડીની ખડી છે. ભીંતની નથી નિનષેl કર્યાr. અને ખડી તો? ખડી ખડીની છે. જ્ઞાન પ1નુ ંનથી
તો જ્ઞાન કોનુ ંછે? કે આત્માનુ ંછે. એમ નથી. આહાહા! બહુ જ માનિમ�ક છે. પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત,
ત્રણ પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત અપવૂ, છે આ. આ ચારિ1ત્રની પર્યાા,ર્યાના નિનશ્ચર્યાની વાત આપણે લેવી છે
ને તે. 

(આ) ખડીથી જુદી એવી બીજી કઈ ખડી છે જેની (આ) ખડી છે? ખડીની ખડી છે તેમ કહ્યુ,ં કે બે

15

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


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

ખડી થઈ જાર્યા. કઈ ખડી કઈ ખડીની છે? તો ખડી તો બે નથી, ખડી તો એક પદાથ, છે. ખડી નામનો
પદાથ, તો એક જ છે. તો આ ખડી આ ખડીની છે તો બેપણુ ંઆવે. તો કઈ ખડી કઈ ખડીની છે? તે
પ્રશ્ન થાર્યા Eીlો. ખડીથી જુદી એવી બીજી કઈ ખડી છે કે જેની (આ) ખડી છે? (આ) ખડીથી જુદી અન્ય
કોઈ ખડી નથી, પરંત ુતેઓ બે સ્વ-સ્વામીરૂપ અંશો જ છે. ખડી ખડીની છે, ખડી ખડીની છે તેવા બે
સ્વ-સ્વામી અંર્શનો ભેદ આવ્ર્યાો વ્ર્યાવહા1. અહીં સ્વ-સ્વામીરૂપ અંશોના વ્યવહારથી શું સાધ્ય છે? ખડી
ખડીની છે તેમા ંEાધ્ર્યાની નિEદ્ધિદ્ધ નથી. તેમા ંતો નિવકલ્પની નિEદ્ધિદ્ધ છે. ખડી Zન્દ્રિષ્ટગોચ1 નહીં થાર્યા. 

મમુકુ્ષ:ુ- તેમારં્યા Eાધ્ર્યાની નિEદ્ધિદ્ધ નથી. 
ઉત્ત1:- નથી. 
મમુકુ્ષ:ુ- તો ભીંતને Eફેદ ક1ે તે તો વાત જ ક્યા ંછે?
ઉત્ત1:- વાત જ ક્યા ંછે તે તો અજ્ઞાન થઈ ગયુ.ં 
મમુકુ્ષ:ુ- સ્વZવ્ર્યાનો ઉચ્છેદ થઈ ગર્યાો. 
ઉત્ત1:- સ્વZવ્ર્યાનો ઉચ્છેદ થઈ ગર્યાો એમ કહ ેછે. કાઈં સાધ્ય નથી, તો પછી ખડી કોઇની નથી,

ખડી ખડી જ છે-એ પ્રિનશ્ચય છે. 

Eમાપ્ત.

ૐ
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