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પજૂ્ય શ્રી લાલચદંભાઈના પ્રવચન ન.ં LA ૧૯૯
શ્રી સમયસાર ગાથા-૬ તથા કળશ ૧૮૫. 

અમદાવાદ ૨૩/૧૧/૮૯  પહલેી ૯ મિ'મિ(ટ'ા ંઅવાજ છે 

આ શ્રી સ'યસાર પર'ાગ' શાસ્ત્ર છે. પ્રથ' જીવ (ા'(ો અમિ=કાર, ગાથા ( ં૬ છે. ૫ ગાથા
સ=ુી'ાં આચાયD  ભગવા(ે  ફર'ાવ્યું કે  હું  એકત્વ-મિવભક્ત આત્'ા(ી વાત કહીશ.  જે અ(તંકાળથી
આત્'ા આવા આત્'ા(ા સ્વરૂપ(ે જાણતો (થી. અ(તંકાળથી જીવો શભુાશભુ પરિરણા', આગળ વ=ે
તો શદુ્ધ પરિરણા', એ બે પ્રકાર(ા પરિરણા'થી આત્'ા સરિહત હોય પણ પરિરણા'થી આત્'ા રરિહત છે એ
વાત જગત(ા અજ્ઞા(ી જીવો(ે લક્ષ'ાં આવતુ ં(થી.  સરિહત છે ત્યારે રરિહત છે.  અભાવ થાય ત્યારે
રરિહત છે તે' (થી. 

અ(તં અ(તંકાળ મિવત્યો,  અ(તંકાળથી આત્'ા પોતા(ા શદુ્ધાત્'ા(ે દેહથી રરિહત હોવા છતાં
દેહથી સરિહત 'ા(ે છે. આઠ ક'Dથી રરિહત હોવા છતા ંસરિહત 'ા(ે છે. પણુ્ય-પાપ(ા પરિરણા'થી આત્'ા
રરિહત હોવા છતાં સરિહત 'ા(ે છે.  એ(ાથી આગળ વ=ે તો શદુ્ધ પરિરણા' સવંર,  મિ(ર્જરા અ(ે 'ોક્ષ
એ(ાથી આત્'ા સરિહત છે એ' 'ા(ે છે. કહ ેછે તે 'ાન્યતા જીવ(ી અ(ારિદકાળ(ી અજ્ઞા( છે. પરિરણા'
'ાત્રથી આત્'ા ભિભન્ન છે, જે ઉપાદેય તત્ત્વ છે, જે આશ્રયભતૂ તત્ત્વ છે. જે'ાં દ્રષ્ટિkટ લગાવતા, અહ'
આવતા ંઆત્'ા(ે આત્'ા(ો અનભુવ થાય છે. એવો એક સા'ાન્ય સ્વભાવ આત્'ા. પદાથD(ા બે રૂપ છે
સા'ાન્ય અ(ે મિવશેષ. સા'ાન્ય-મિત્રકાળ તે (ે તે, તે (ે તે, તે (ે તે, જે અ(તંગણુાત્'ક મિપંડ છે ગણુ(ો.
જ્ઞા(, દશD(, ચારિરત્ર ઇત્યારિદ. 

એ જે શદુ્ધાત્'ા અ(ારિદ-અ(તં અ(ે મિવશેષ'ાં જે પયાDયો થાય છે, એ પરિરણા' થાય છે પણ
પરિરણા'થી  આત્'ા રરિહત છે.  ત્યાં સ=ુી  જીવ આવ્યો (થી.  આ એક અત્યારે  ભારત'ાં મખુ્યપણે
કંુદકંુદઆચાયD(ા પાચં શાસ્ત્રો છે, છ. ત'ેાં મખુ્ય બે પ્રવચ(સાર અ(ે સ'યસાર. આ બે શાસ્ત્ર એ'ાં
આખો જિજ(ાગ'(ો સાર આવે છે. પ્રવચ(સાર(ી રચ(ા એટલા 'ાટે થઈ કે આખા જગત(ા પદાથxથી
હુ ંસરિહત છુ,ં પરિરણા'થી તો સરિહત 'ા(ે છે. પણ જગત(ા પદાથx 'ારા પોતાપણે ભાસે છે, ભિભન્નપણે
એ(ે ભાસતા (થી. એટલે પ્રવચ(સાર(ી રચ(ા થઈ એ'ા ંપદાથD(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરી. 

પદાથD(ી  મિસદ્ધિદ્ધ એટલે એક પદાથD'ાં બીજા પદાથD(ી  (ાસ્તિસ્ત.  એવું અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં
પોતા(ા પરિરણા'થી સરિહત.  પ્રવચ(સાર પોતા'ાં ઉત્પન્ન થતાં પરિરણા',  પોતાથી (હીં પણ ઉત્પન્ન
થતાં જે પરિરણા' એ(ાથી  આત્'ા  સરિહત છે.  શદુ્ધ  પરિરણા' હો  કે  અશદુ્ધ પરિરણા' હો,  એ બ=ા
પરિરણા'થી આત્'દ્રવ્ય સરિહત છે.  અ(ે પરદ્રવ્યથી આત્'ા રરિહત છે,  ભિભન્ન છે.  એ(ે શાસ્ત્રીય ભાષાએ
સ્વચતkુટય'ા ંપરચતkુટય(ી (ાસ્તિસ્ત. એવુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં બે પદાથD(ે જુદા પાડે છે. જ્યારે બે
પદાથD(ે જુદા પાડે ત્યારે આ કુટંુબ,  કબીલા,  દેહાદી,  'ોટર,  =(-=ાન્ય એ કોઈ 'ારા (થી.  કે'કે
'ારા'ા ંએ(ી (ાસ્તિસ્ત, (ાસ્તિસ્ત એટલે (-અસ્તિસ્ત, 'ારા'ા ંએનુ ં( હોવાપણુ.ં એ(ા'ા ંભલે હોય છ દ્રવ્ય,
પણ 'ારા'ા ંએ(ો અભાવ છે.

'ારા સ્વચતkુટય'ાં દ્રવ્ય,  ગણુ,  પયાDય'ા,ં  દ્રવ્ય,  કે્ષત્ર,  કાળ અ(ે ભાવ એવુ ંએક પદાથDનું
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સ્વરૂપ છે પદાથD.  એ પદાથD'ાં પર પદાથD(ી (ાસ્તિસ્ત છે.  એવુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં થતા એ(ે બે
દ્રવ્ય(ી જે એકતા હતી, પરદ્રવ્ય'ા ં''તા હતી, તે ''તા એ(ે ગળવા 'ડેં છે. મિ'થ્યાત્વ ગળવા 'ડેં
છે.  દેહાદી 'ારા (થી. કે'કે દેહ(ી 'ારા'ાં (ાસ્તિસ્ત છે. હા,  'ારા પરિરણા'(ી 'ારા'ાં અસ્તિસ્ત, પદાથD
પદાથD(ી  મિસદ્ધિદ્ધ.  અસ્તિસ્ત  (ાસ્તિસ્ત  અ(ેકાતં(ા  બે  પ્રકાર  છે.  એક  પ્ર'ાણ  સપ્તભગંી  અ(ે  એક
(યસપ્તભગંી,  શાસ્ત્રીય ભાષાએ.  પ્ર'ાણ જ્ઞા(થી આત્'ા પરદ્રવ્યથી જુદો ભાસે છે.  પરદ્રવ્ય રજકણ
કોઈ 'ારંુ (થી.  'ારા તો 'ારા'ાં પરિરણા' થાય છે.  એ 'ારા છે (ે એ(ે હું કરંુ (ે ભોગવું એ'
પદાથD(ી મિસદ્ધિદ્ધ પ્રવચ(સાર'ા ંથઈ ગઈ.

હવે  જગત આખું પ્ર'ાણ(ા  મિવષય'ાં  અટક્યું  (છે),  જૈ('ત'ાં  આવ્યો.  જો  અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત
અ(ેકાતંથી પરપદાથD(ે જુદા પાડતો (થી એ તો અજૈ( છે.  એ તો (ા'ે  (પણ)  જૈ( (થી.  દેહ(ે
પોતા(ો 'ા(ે,  લક્ષ્'ી(ે પોતા(ી 'ા(ે,  'કા((ે પોતાનુ ં'ા(ે,  ફેકટરી(ે પોતા(ી 'ા(ે,  હરિરભાઇ! એ
તો બે દ્રવ્ય(ી એકતા કરે છે. એ તો અજૈ( છે. એ તો (ા'ે પણ જૈ( (થી. એ તો એણે ખીચડો કયx.
જડ-ચેત((ી એકતા. હવે એ'ા ંએક ભેદજ્ઞા( જો કરે કે આ સ્વદ્રવ્ય આરિદ તે હું અ(ે પરદ્રવ્ય આરિદ
'ારા (હીં તો એ(ે ''ત્વ ગળવા 'ડેં છે, પરપદાથD(ી કતાDબદુ્ધિદ્ધ અ(ે ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધનુ ંઝેર ઉતરવા 'ડેં
છે. અ(ે જો એ પરપદાથD 'ારાથી ભિભન્ન છે તો પરપદાથD(ે જાણતા '(ે આત્'જ્ઞા( થત ુ ં(થી. 'ાટે
પરદ્રવ્ય(ી એકત્વબદુ્ધિદ્ધ છૂટતા એ(ે કતાD-ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધ છૂટે છે અ(ે એ(ી જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ ગળવા 'ડેં છે. ટળી
(થી હજી. 

એ(ે બે દ્રવ્ય(ી ભિભન્નતા ભાસે છે કે આત્'ા પ્ર'ાણજ્ઞા((ો મિવષય એ'ાં તો દ્રવ્ય,  ગણુ અ(ે
પયાDય,  મિવકાર,  અમિવકાર એટલુ ંજ છે.  એટલુ ંવત ુDળ ટૂંકંુ થઈ ગયુ.ં  પરથી આત્'ા જુદો પડી ગયો.
પરપદાથD(ે અ(ે 'ારે કાઈં લેવા-દેવા સબં=ં (થી. આ દીકરો જન્'ે તોપણ શુ ંઅ(ે 'રે તોપણ શુ,ં
દેહ ટકે તોપણ શુ ંઅ(ે દેહ જાય તોપણ શુ,ં  કાઈં 'ારે લેવા-દેવા (થી. આહા! લક્ષ્'ી આવે તોપણ
ઠીક, લક્ષ્'ી જાય તોપણ ઠીક કે'કે જે(ી 'ારા'ાં (ાસ્તિસ્ત હોય એ(ા આવવા જવાથી આત્'ા(ે લાભ-
હામિ( કાઈં થતો (થી. ભિભન્ન છે. આહાહા!

કહે છે કે  તે  અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં  પ્ર'ાણજ્ઞા(થી,  પરથી આત્'ા જુદો પાડે  છે.  અ(ે  એ
પ્રવચ(સારથી પદાથD(ી મિસદ્ધિદ્ધ છે એ'ા.ં પણ પદાથD(ી મિસદ્ધિદ્ધ થઈ પણ પ્રયોજ((ી મિસદ્ધિદ્ધ એ'ાં થતી
(થી, મિવદ્વા(ો-પરંિડતો એ'ા ંરોકાઈ ગયા. અત્યારે પ્રચાર થાય છે કે પ્રવચ(સાર વાચંો. આહા! હવે ૧૯
વખત સ'યસાર વાચં્યુ ંકે ૧૯ વખત પ્રવચ(સાર વાચં્યુ?ં  ગરુુદેવે.  એ(ો તો મિવચાર કાઈંક કર ત ુ,ં
ગરુુદેવ(ી ક્યા ંભલૂ કાઢવા 'ાડંયો. પણ અ(ારિદકાળથી પદાથD(ો પક્ષ છે. પરથી એ(ે જુદો ખ્યાલ'ાં
લી=ો પણ અંદર'ા ંહવે એક બીજુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં સ=ુી (થી પહોંચતો એ. એ બીજા (બંર(ા
અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં'ા ંજ્યારે આવે ત્યારે એ(ે આત્'ા(ો અનભુવ થાય છે. 

પ્રવચ(સાર પરદ્રવ્યથી આત્'ા(ે  જુદો  પાડે  છે.  એક પર'ાણ'ુાં બીજા પર'ાણ(ુી  (ાસ્તિસ્ત,
પર'ાણ'ુાં પયાDય(ી (ાસ્તિસ્ત એ પ્રવચ(સાર(ો મિવષય (થી.  શુ ંકહ્યુ?ં  પર'ાણુ છે એ(ી પયાDય તો
થાય (ે? ટાઢી, ઊ(ી પયાDય થાય છે. એ પયાDયથી આ પર'ાણુ ભિભન્ન છે એ પ્રવચ(સાર(ો મિવષય
(થી.  પ્રવચ(સાર ભિલમિ'ટેડ.  એક પર'ાણ'ુાં બીજા પર'ાણ(ુો અભાવ.  જીવ'ાં અજીવ(ો અભાવ,
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ચેત('ાં જડ(ો અભાવ.  બે દ્રવ્ય(ે જુદા પાડ(ાર પ્રવચ(સાર શાસ્ત્ર છે.  હવે પ્રવચ(સાર શાસ્ત્ર તો
લખ્યું પણ સાથે  સ'યસાર શાસ્ત્ર(ી રચ(ા પણ કરી.  કે'કે અ(ારિદથી પ્ર'ાણ(ો જીવ(ે પક્ષ છે.
પ્ર'ાણજ્ઞા('ા ંઅન્ય 'તનુ ંખડં( થઈ ગયુ.ં 

અ(ે સ'યસાર'ા ંઅ(ેકાતં'ા ંપયાDયથી ભેદ કરી(ે આત્'ા(ો અનભુવ કયx ત્યારે મિ'થ્યાત્વ(ો
(ાશ થઈ જાય.  એટલે આ સ'યસાર શાસ્ત્ર એ(ી છઠ્ઠી ગાથા'ાં એ(ી પવૂ� આચાયD ભગવા(ે એ'
કહ્યુ-ંપરથી આત્'ા જુદો છે એ' તો અ'ે પ્રથ'થી જ કહતેા ંઆવીએ છીએ. આખુ ંપ્રવચ(સાર લખ્યું
છે. હવે એક ત(ે 'ારે બીજી વાત કરવી છે કે, ફર'ાવો પ્રભ!ુ તારા'ા ંજે પરિરણા' ઉત્પન્ન થાય છે (ે
એ(ાથી આત્'ા ભિભન્ન છે.  એ અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં.  એક પ્ર'ાણનુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં અ(ે એક
(યનુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં. (યજ્ઞા( છે એ મિત્રકાળ સ્વભાવથી ક્ષભિણક પયાDય(ે જુદી પાડી દયે છે.

અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં એટલે જ્ઞાયકતત્ત્વ'ા ંશભુાશભુભાવ(ી (ાસ્તિસ્ત છે, અસ્તિસ્ત (થી (-(થી.
એ' પ્ર'ત અ(ે અપ્ર'ત ૧૪-ગણુસ્થા((ો આત્'ા'ાં અભાવ છે. એ અંદર'ા ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં
કયુ�. હજી પરપદાથD 'ારા છે એ(ે આ અંદરનુ ંઅસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં(ો ખ્યાલ પણ ( આવે. એવુ ંતે
હોય કોઈ રિદવસ? પરિરણા'થી રરિહત હોય આત્'ા? આહાહા! એ વાત અંદર(ી અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતં
અ(ેકાતંવાદ છે,  હોં!  આ જૈ(દશD( અ(ેકાતંવાદી.  એ અ(ેકાતં'ાં એણે ક્યાં ખતવી (ાખ્યુ ંજગત(ા
જીવોએ, અ(ેકાતં એટલે અ(તં ='ાDત્'ક એક પદાથD તે અ(ેકાતં છે. પણ એ અ(ેકાતં તો અનભુવ
પછી થાય છે. એ(ે પહલેા ંઅ(ેકાતં(ો પક્ષ લઈ લી=ો. પ્ર'ાણજ્ઞા( પણ અનભુવ પછી થાય. પહલેા
પ્ર'ાણાભાસ હોય. 

અ(ેકાતં(ા બે અથD. એક અનભુવ થયા પછી આત્'ા'ાં અ(તંગણુ, અ(તંપયાDય, અ(તં='D
જણાય જાય એ(ે પણ પ્ર'ાણજ્ઞા( કહવેાય, અનભુવ પછી. અ(ે પહલેા અસ્તિસ્ત-(ાસ્તિસ્ત અ(ેકાતંથી એ
પયાDયનુ ંલક્ષ છૂટી(ે દ્રવ્યનુ ંલક્ષ કરાવે છે. એકત્વ-મિવભક્ત આત્'ા(ે કહીશ. ત્યારે મિશkય(ે પ્રશ્ન ઉઠયો
કે એકત્વ શુ ંઅ(ે મિવભક્ત શુ?ં કે(ાથી જુદો? સ'યસાર કહ ેછે કે દેહથી જુદો અ(ે પરથી જુદો એ હવે
'ારે કહવે ુ ં(થી. એ પહલેી ચોપડી(ો પાઠ હતો (તે) પરૂો થયો હવે ત ુ ંબીજા ક્લાસ'ા ંઆવ્યો. બીજો
ક્લાસ કહવેાય શુ ંકહવેાય? હ.ં. આ બીજા =ોરણ'ા ંઆવ્યો, પહલે ુ ં=ોરણ પરંુૂ થઈ ગયુ.ં 

હવે પહલેા =ોરણ'ાં ત ુ ંપાસ થયો કે (પાસ થયો, એ હ'ણાં હું ત(ે 'ાકD  (હીં આપુ.ં બીજા
=ોરણ'ાં જો પાસ થાઈશ તો પહલેા =ોરણ'ાં પાસ કહવેાઈ.  પાઠ બે જ છે.  બીજુ ંજાજુ તો (થી.
કોઈએ મુજંાવા જેવ ુ(થી. આહા! કે આટલા શાસ્ત્ર ક્યારે વાચંીએ (ે આ ક્યારે સસં્કૃત (ે આ 'ાગ=ી (ે
અ'ે કાઈં જાણતા (થી (ે (ય શુ ં(ે મિ(કે્ષપ શુ ં(ે પ્ર'ાણ શુ ંએ બધ ુમિવદ્વા( પાસે રહવેા દયો. આપણે
તો એક જ વાત કે આત્'ા'ા ંપરિરણા'(ો અભાવ છે. એટલુ ંલે (ે ભાઈ! તે એકત્વ-મિવભક્ત આત્'ા(ો
પ્રશ્ન પછૂયો કે શદુ્ધાત્'ાનુ ંસ્વરૂપ શુ?ં કે જે આપ કહવેા 'ાગંો છો. અ(ે જે મિવભક્ત એટલે પરિરણા'થી
આત્'ા જુદો છે એવા શદુ્ધાત્'ાનુ ંસ્વરૂપ શુ ંછે તે કૃપા કરી(ે '(ે સ'જાવો. 

આ પહલેા =ોરણ'ાં કે બીજા =ોરણ'ાં આવ્યો છે પણ પહલેા =ોરણ'ાથંી બીજા =ોરણ'ાં
આવ્યો (ે એ લાચં આપી(ે આવ્યો છે.  ખરેખર પાસ થયો (થી.  ચડાવો થયો છે.  લાગવગ.  કોઈ
પ્ર=ા((ો છોકરો હોય મિવગેરે મિવગેરે. એ બીજા =ોરણ'ા ંજ્યારે પાસ થાય ત્યારે પહલેા =ોરણનુ ંપાસનું
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સરિટ£રિફકેટ 'ળે એવુ ંછે આ. 
એ પ્રશ્ન કરે છે. હવે પ્રશ્ન ઉપજે છે કે એવો શદુ્ધાત્મા કોણ છે? એવો શદુ્ધાત્'ા કોણ છે કે ત'(ે જે

કહવેા(ો ભાવ આવ્યો છે. એવો શદુ્ધાત્'ા કોણ છે? અ'ે તો આત્'ા(ે કહીએ છીએ કે શભુાશભુભાવ(ે
કરે છે,  પણુ્યથી ='D થાય (ે હાથ હલાવે,  સ'જી ગયા?  ફેક્ટરીનુ ંબરાબર ધ્યા( રાખે તો ફૅક્ટરી
ચાલે, દુકા( બરાબર સરખી ચાલે ધ્યા( રાખે તો, આહાહા! એવુ ંઆત્'ાનુ ંસ્વરૂપ (થી. પરનુ ંધ્યા(
રાખે તે આત્'ા (થી અ(ાત્'ા છે.  આહા!  હજી આતDધ્યા( અ(ે રૌદ્રધ્યા('ાં પડયો છે.  ='Dધ્યા((ી
શામંિત એ(ે પ્રગટ થતી (થી.

એવો શદુ્ધાત્'ા કોણ છે કે આપ કહવેા 'ાગંો છો? એક પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન સાથે સાથે કરે છે કે
એ(ો અનભુવ કે' થાય? અનભુવ અ(ે અનભુવ(ો મિવષય બે પ્રશ્ન કયાD. પહલેો અનભુવ કે' થાય એ
પ્રશ્ન ( મકૂ્યો.  જે(ો અનભુવ કરવો છે એવો ભગવા(આત્'ા,  જીવતત્ત્વ સા'ાન્ય શું છે એ?  એવો
પહલેો પ્રશ્ન થયો અ(ે પછી એ' કહ્યુ ંકે એ(ે જાણવો જોઈએ એટલે કે એ(ે અનભુવવો જોઈએ. એનું
સ્વરૂપ પછૂયુ ંછે. પછેૂ એ(ે આપે છે, આહાહા! હવે ગજુરાતી (ગાથા) બોલો બ=ા સાથે.

નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે,
એ રીત શદુ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે.   ૬.

          ।ण वि� होवि� अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो �ु जो भा�ो

        ए�ं भणंवि� सुदं्ध णा�ो जो सो �ु सो चे�  ।। ।।६

આહાહા!  'તં્રો છે.  આ ઝેર ઉતાર(ારા 'તં્રો છે.  જેવી રીતે  સપD કોઈ(ે કરડયો હોય પછી
'તં્રવાળા આવે અ(ે 'તં્ર ભણે તો ઝેર ઉતરી જાય. ઝેર ઉતરવા(ો તો એ(ો સ્વકાળ છે, આ તો 'ાત્ર
એ'ાં મિ(મિ'ત્ત છે.  એવો મિ(મિ'ત્ત-(ૈમિ'મિત્તક સબં=ં સહજ બ(ે એ'ાં કતાD-ક'D(ી ભ્રામંિત થાય,  કે 'તં્ર
આવ્યો 'ાટે સપDનુ ંઝેર ઉતયુ�.  સો ટકા ખોટી વાત છે.  'તં્રથી ઝેર ઉતયુ� જ (થી.  ઝેર ઉતારવા(ો
એ(ો સ્વકાળ છે ઉપાદા((ી પયાDય(ો, ત્યારે એ(ે અનકૂુળ 'તં્ર છે તે(ે મિ(મિ'ત્ત કહવેા'ાં (આવે છે).
(ઝેર) એ(ાથી ઉતયુ� એ' વ્યવહારી જ(ો કહ ેછે. આહા! પણ એ' છે (હીં. 

એ' અહીંયા આ છઠ્ઠી ગાથા છઠ્ઠી(ા લેખ છે.  આહા!  છઠ્ઠી(ા લેખ છે પણ પયાDયથી સરિહત,
પયાDયથી સરિહત (રિહતર એકાતં થઈ જશે, (રિહતર એકાતં થઈ જશે. આહાહા! એ' (ે એ' રહી ગયો
અ(તંકાળથી. જ્ઞા(ી ઉપર પણ મિવશ્વાસ (થી. સ'થD આચાયD કહે છે કે તારો આત્'ા તારા પરિરણા'થી
રરિહત છે. દેહથી તો રરિહત (ે તારા કુટંુબથી તો લાખો જોજ(નુ ંછેટંુ છે. મિ(રંજ((ે અ(ે કલ્યાણભાઈ(ે
તો લાખો જોજ(નુ ંછેટંુ છે.  આહાહા!  પણ પરિરણા' ઉત્પન્ન થાય છે એ(ાથી આત્'ા સવDથા ભિભન્ન છે.
અરે! કથભંિચત ભિભન્ન છે કે સવDથા ભિભન્ન છે? સવDથા ભિભન્ન છે. સવDથા ભિભન્ન(ો શા 'ાટે પ્રયોગ કરે છે? કે
સવDથા અભિભન્ન 'ા(ી બેઠો છે.  રાગથી આત્'ા સવDથા અભિભન્ન 'ા(ી બેઠો છે એનુ ંઝેર ઉતારવા 'ાટે
સવDથા ભિભન્ન(ો પ્રયોગ કરવા'ા ંઆવે છે. સવDથા ભિભન્ન કહતેા,ં અનભુમૂિત થતા ંઅનભુમૂિત થાય છે ત્યારે
કથભંિચત ભિભન્ન અભિભન્નનુ ંજ્ઞા( થાય છે. આહાહા! 

આત્'ા'ાં  સ્યાદ્વાદ(ો  અભાવ  છે  અ(ે  આત્'જ્ઞા('ાં  સ્યાદ્વાદ(ો  સદભાવ  છે.  શું  કહ્યુ?ં
ભગવા(આત્'ા જે સ્વભાવ છે એ'ાં કથભંિચત શદુ્ધ અ(ે કથભંિચત અશદુ્ધ જયાં ત્યાં ક્યાં ત ુ ંલગાડવા
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'ાડંયો. સવDથા શદુ્ધ છે આત્'ા. સવDથા શદુ્ધ છે. આહા! અસ્તિ®( સવDથા ઉkણ છે. ઊભા રહો સવDથા ઉkણ
(હીં  કથભંિચત  ઠંડી  કહો.  અસ્તિ®((ાં  સ્વભાવ'ાં  કથભંિચત  (  હોય  એ  ઉkણ  જ  હોય.  એ'  આ
ભગવા(આત્'ા પરિરણા' 'ાત્રથી ભિભન્ન છે.  એવા આત્'ા(ે એક વાર દ્રષ્ટિkટ'ાં લે.  પરિરણા' છે પણ
પરિરણા'થી રરિહત આત્'ા છે. એનુ ંલક્ષ કર અ(ે પરિરણા'નુ ંલક્ષ છોડી દે. 

ગાથાનો અથ=:- જે જ્ઞાયકભાવ છે, આહા! જ્ઞાયકથી તો શરૂઆત કરી હતી. જે કતાD છે ત્યાથંી
શરૂઆત (થી. શુ ંકહ્યુ ંઆ? 'ા(ી બેઠો છે કે હું કતાD છું,  હું બ=ા(ે સ'જાવી દઉં. હું બો= આપુ ંતો
બીજા(ે  સમ્ય®દશD( થાય.  મરૂખ છે,  મઢૂ છે.  આહાહા!  એલા!  તારાથી બીજા(ે  સમ્ય®દશD( થાય?
સમ્ય®દશD( તો એ(ા આત્'ાથી થાય. એ(ા આત્'ા(ો આશ્રય કરશે ત્યારે થાય. આહા! 

જે જ્ઞાયકભાવ છે, જાણ(ાર જાણ(ાર જાણ(ાર છે, કર(ાર કર(ાર કર(ાર કર(ાર છે જ (હીં.
વસ્ત(ુા સ્વભાવ'ા ંકરવુ ંતો છે જ (હીં. બ=ં(ો તો કતાD (થી પણ 'ોક્ષ(ી પયાDય(ો પણ આત્'ા કતાD
(થી. કેવળજ્ઞા((ો કતાD (થી તો સમ્ય®દશD((ો કતાD ક્યાથંી થાય? થાય ત્યારે તે(ે જાણે પણ કરે એ
તો  આત્'ા(ા  સ્વભાવ'ાં  (થી.  જ્ઞાયકથી  શરૂઆત  કરી  છે.  જાણ(ાર  આત્'ા  જાણ(ાર,  આહા!
જ્ઞાયકભાવ છે,  છે તે અ(ારિદઅ(તં.  જ્ઞાયકભાવ (વો પ્રગટ થતો (થી.  વસ્ત ુ અ(ારિદઅ(તં દ્રવ્ય
સ્વભાવ,  દ્રવ્ય(ો  સ્વભાવ અ(ારિદઅ(તં પરિરણા'થી  ભિભન્ન છે.  મિત્રકાળ ભિભન્ન છે.  તે  કારણે  આત્'ા
પરિરણા'(ો કતાD (થી અ(ે તે કારણે પરિરણા'(ો જ્ઞાતા પણ (થી.  કે'કે ભિભન્ન(ે જાણે તો આત્'ાનું
જાણવાનુ ંરહી જાય છે. 'ાટે કતાD પણ (થી અ(ે પયાDય(ો જ્ઞાતા પણ (થી. 

વ્યવહાર(ય જાણેલો પ્રયોજ(વા( આવે છે (ે? હા એ તો કોઈ કોઈ(ે કોઈ વખતે, આહા! એ
ભિભંડ(ી ચચાD થઈ છે, સવંાદ એ'ા ંબ=ો ખલુાસો છે. 'ોહરાજા બહુ પ્રશ્ન કરે છે. જ્ઞાયકભાવ જાણ(ાર
જાણ(ાર,  અહીંયા(અંદર) હોં!  અહીંયા જાણ(ાર ભિબરાજ'ા( છે.  તે કેવો છે?  તે અપ્રમત પણ નથી.
સાત'ા ંગણુસ્થા(થી ૧૪ 'ા ંગણુસ્થા((ા પરિરણા'ો(ે પર'ાત્'ા અપ્ર'તદશા કહે છે. અપ્ર'ત એટલે
પ્ર'ાદ વહ્યો ગયો. સાવ=ા( થઈ ગયો છે, આત્'ા'ા ંલી( છે. આત્'ા'ા ંલી(તા છે. રાગ'ા ંલી( હતો
હવે આત્'ા'ા ંલી( થયો એવી અપ્ર'ાદ દશા, આહાહા! પ્ર'ાદ છૂટી ગયો. 

તે પરિરણા' સાત થી ચૌદ ગણુસ્થા((ા પરિરણા' આત્'ા'ા ં(થી. અ(ે પ્ર'ત પણ એક થી છ
ગણુસ્થા( એ પણ આત્'ા'ા ં(થી. એ (થી એ' કહ્યુ.ં છે, ગૌણ કરો, વ્યવહાર(યે છે અ(ે મિ(શ્ચય(યે
(થી.  આહા!  કોઈ (ય(ો પ્રયોગ કયાD  મિસવાય સ્વભાવ(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરે છે.  સ્વભાવ મિસદ્ધ કરવા 'ાટે
(ય(ી અપેક્ષા (થી પણ જે સ્વભાવ સ'જતો (થી એ(ે (ય દ્વારા સ'જાવે છે. તો આ (યથી શદુ્ધ છે
અ(ે આ (યથી અશદુ્ધ છે એ' છે (હીં. એ તો પ્રથ'થી જ શદુ્ધ છે. એ(ે (ય(ી જરૂર (થી. (યથી
મિ(રપેક્ષ છે આત્'ા. આત્'ા આત્'ા(ે જાણે ત્યારે શદુ્ધ થાય એ' (થી. આત્'ા આત્'ા(ે જાણે કે ( જાણે
એ તો પ્રથ'થી જ શદુ્ધ છે. અ(ારિદઅ(તં શદુ્ધ છે, મિ(રપેક્ષ શદુ્ધ છે. આહા!

સવંર, મિ(ર્જરા અ(ે 'ોક્ષ શદુ્ધ પયાDય છે એ સાપેક્ષ છે. અ(ે મિત્રકાળીદ્રવ્ય તો મિ(રપેક્ષ છે, એ(ે
કોઈ પયાDય(ી અપેક્ષા (થી. (થી કહ્યુ ંછે, હોં! આ જ્ઞાયકભાવ છે એ'ા ંઆ પરિરણા', ચૌદ પ્રકાર(ા
પરિરણા' જે ક્ર'ે ક્ર'ે પ્રગટ થાય છે તે પરિરણા' એ'ા ં(થી. એ રીતે એને શદુ્ધ કહ ેછે. શદુ્ધ પયાDયથી
રરિહત છે 'ાટે આત્'ા શદુ્ધ છે. અશદુ્ધ, હજી તો અશદુ્ધ પયાDયથી સરિહત 'ા(ે છે! શભુાશભુથી સરિહત (ે
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પાપથી બ=ં થાય (ે પણુ્યથી ='D થાય,  આહા!  પ્રભુ જે તારા'ાં (થી એ(ાથી ત(ે શુ લાભ હા(ી
થાય? એ તો તારાથી ભિભન્ન છે તત્ત્વ. (વેતત્ત્વથી આત્'ા અત્યતં ભિભન્ન છે. સવDથા ભિભન્ન, સ'યસાર'ાં
લખ્યુ ંછે. એ પયાDયથી રરિહત છે 'ાટે શદુ્ધ છે. એ રીતે એ(ે શદુ્ધ કહ ેછે. શદુ્ધ પયાDયથી રરિહત 'ાટે શદુ્ધ
છે. જો શદુ્ધ પયાDયથી સરિહત 'ા(ે તો તે શદુ્ધાત્'ા(ે 'ા(તો (થી. 

અરે!  શદુ્ધ પયાDયથી સરિહત અ'ે કહીએ છીએ,  અ'ે ક્યાં હવે અશદુ્ધ પયાDયથી સરિહત કહીએ
છીએ? અ'ે (કહીએ છે કે) મિ('Dળ પયાDય સમ્ય®દશD(, જ્ઞા(, ચારિરત્ર(ા પરિરણા' પ્રગટ થાય એ(ાથી
આત્'ા સરિહત છે. કે સમ્ય®દશD(, જ્ઞા( ચારિરત્ર(ા પરિરણા' ત(ે પ્રગટશે જ (હીં. તો એ(ાથી સરિહતથી
ઉપડયો છે રરિહતથી ઉપડ તો પ્રગટ થઈ જશે. અહાહા! આ રરિહત અ(ે સરિહત(ી ર'ત છે. જૈ(દશD('ાં
રરિહત (ે સરિહત(ી ર'ત છે. 

એને શદુ્ધ કહ ેછે. શદુ્ધ શા 'ાટે? એ શદુ્ધાશદુ્ધ પયાDયથી રરિહત છે. 'ોક્ષ'ાગD પ્રકાશક'ા ંઆવે છે.
શદુ્ધાશદુ્ધ પયાDય(ો મિપંડ તે(ે આત્'દ્રવ્ય કહવેા'ાં આવે છે.  અરે!  એ તો પ્રવચ(સાર લખ્યુ ંછે.  એ
સ'યસાર ક્યા ંછે? એ સ'યસાર'ા ંકા ંખતવવા 'ડંયો? સાથે સ'યસાર તો રાખ. શદુ્ધાશદુ્ધ પયાDય(ો
મિપંડ તે(ે આત્'દ્રવ્ય કહવેાય છે. એ તો પદાથD(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરી. એ'ાં પ્રયોજ((ી મિસદ્ધિદ્ધ ( થાય. છે તો
થોડું પણ હવે પૈસા ક'ાવા(ી પાછળ એવો પડી ગયો છે. આહા! એક રજકણ તો સાથે તો લઈ જાશે
(હીં અ(ે જીવતા દા( કરતો (થી. જીવતા દા( પણ કરતો (થી. સાથે પૈસો આવવા(ો (થી. આહા!

પ્રભ!ુ ત ુ ંએક વખત આત્'ા(ે શભુાશભુ પયાDયથી ભિભન્ન, પણુ્ય-પાપથી ભિભન્ન પણુ્ય-પાપનુ ંલક્ષ
છોડી દે.  એ તારી ચીજ (થી.  જે શદુ્ધ અ(ે અશદુ્ધ પયાDયથી રરિહત 'ાટે શદુ્ધાશદુ્ધ પયાDય(ો મિપંડ એ
આત્'દ્રવ્ય છે.  ત્યાં દ્રવ્ય(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરી છે.  અહીંયા જીવતત્ત્વ(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરવી છે.  જીવદ્રવ્ય જુદંુ અ(ે
જીવતત્ત્વ જુદંુ,  જીવદ્રવ્ય પયાDયથી સરિહત છે,  જીવતત્ત્વ પયાDયથી રરિહત છે.  આ શુ?ં  આ શુ?ં  આ
વસ્તનુુ ંસ્વરૂપ છે. હળદર(ા ગાઠંીએ ગા=ંી થઈ જાય. વક્તા થઈ જાય 'ોટા. ભાઈ! બહુ જવાબદારી
છે.  એ' ફેંકાફેંક કરાય (હીં.  આ વીતરાગ(ી ગાદી પર બેસી(ે એ' છે (હીં.  આહા!  એ(ે નકુસા(
થાય. પહલેાં તો વક્તા(ે નકુસા( થાય. શ્રોતા(ે તો એ(ી યો®યતા હોય તો નકુસા( થાય, (હીંતર
સ'જી જાય આ ખોટો છે,  બોલે (હીં કાઈં,  'ૌ( થઈ જાય.  ફેંકાફેંક કરે છે આ'થી આ'.  સ્તિસ્થર,
મિવવેક રાખે, બોલે (હીં કાઇ. 'ાટે વક્તા(ી જવાબદારી તો શ્રોતા કરતા ંવ=ારે છે. ગ'ે તે' ફેંકાફેંક (
ચાલે. 

અહીંયા કહે છે કે શદુ્ધાશદુ્ધ પયાDયથી રરિહત છે આત્'ા. એને શદુ્ધ કહે છે.  ભગવા( સવDજ્ઞદેવ,
'भणंवि�' સવDજ્ઞ ભગવા( આ' ફર'ાવે છે. આ બ=ા(ા આત્'ાઓ એ'ા ંઉત્પન્ન થતા ંપરિરણા', એ(ી
બાજુ'ાં ઉત્પન્ન થતાં પરિરણા',  એ'ાં (હીં.  જીવ'ાં પરિરણા' ઉત્પન્ન ( થાય.  જીવ(ી જોડે,  જીવથી
ભિભન્ન બીજા કે્ષત્ર'ા ંથાય છે એ. પ્રદેશભેદ છે, આહાહા! ત્યા ંતો ખળભળાટ .. અજ્ઞા(ી(ી! અજ્ઞા(ી તો
તોફા( જ કરે (ે બીજુ ંશુ?ં ==ંો જ એ(ો એ છે. એ(ે ભિબચારા(ે સ'જાતુ ં(થી. એ(ો પણ વાકં (થી,
એ(ે સ'જાતુ ં(થી એટલે-સ'જવા(ો પ્રયત્( કરતો (થી, (હીંતર સ'જાય એવુ ંછે. 

એને શદુ્ધ કહે છે  આત્'ા,  પયાDય 'ાત્રથી ભિભન્ન આત્'ા 'ાટે શદુ્ધ છે.  વળી,  વળી શબ્દ કહી(ે
એક બીજો મિવભાગ કહવેો  છે.  જે શદુ્ધઆત્'ા છે એ છે તો એ(ે  જાણ(ાર કોઈ જ્ઞા( છે કે  (હીં?
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શદુ્ધઆત્'ા છે તો એ(ે કોઈ જાણ(ાર જ્ઞા( છે કે (હીં? હા એ(ે જાણ(ાર જ્ઞા( છે. વળી જે જ્ઞાયકપણે
જણાયો, આહા! જુઓ! જણાયો, પણ કેવો જણાયો? કે હુ ંજાણ(ાર છુ ંએવો જણાયો. હુ ંકર(ાર છુ ંએવો
( જણાયો અ(ે હુ ંપર(ો જાણ(ાર છું એવો પણ ( જણાયો. જો તો ખરા! આ(ી અંદર શુ ંલખ્યુ ંછે,
આહાહા!  વળી જે જ્ઞાયકપણે જણાયો,  જે્ઞયપણે જણાયો (હીં,  જે્ઞય(ા જ્ઞા(પણે પણ જણાયો (હીં,
રાગપણે જણાયો (હીં, રાગ(ા જ્ઞા(પણે પણ જણાયો (હીં, પણ જાણ(ારપણે જણાયો જે જ્ઞાયક ઉપર
કહ્યો તે.  એ જ્ઞાયક ઉપર કહ્યો તે જ્ઞાયકપણે એટલે જાણ(ારપણે.  ज्ञा�ः શબ્દ છે  ज्ञा�ः જ્ઞાયકપણે
જણાયો તે તો તે જ છે બીજો કોઈ નથી. એ આગળ આવશે ટીકા પછી ખલુાશો કરીએ. 

ટીકા:- જે પોતે પોતાથી જ સિસદ્ધ હોવાથી (કોઇથી ઉત્પન્ન થયો નહીં હોવાથી) અનાદિદ સત્તારૂપ
છે,  કદી સિવનાશ પામતો નહીં હોવાથી અનતં છે, આહા!  શ્રી'દ રાજચદં્રએ કહ્યું છે,  કે પદાથD કોઈ
સયંોગથી ઉત્પન્ન ( થાય,  કોઇ મિવયોગથી (ાશ ( થાય,  અ(ારિદઅ(તં વસ્ત ુ હોય.  દ્રવ્ય સ્વભાવ
અ(ારિદઅ(તં કેવો?  પરિરણા'થી રરિહત અ(ારિદઅ(તં રહ્યો છે.  એક સ'ય 'ાત્ર પરિરણા'થી સરિહત
થયો (થી,  ભતૂકાળ'ાં થયો (હીં,  વતD'ા('ાં છે (હીં,  ભામિવકાળે પણ થશે (હીં,  આહાહા!  મિત્રકાળ
પરિરણા'થી રરિહત ઉપાદેયભતૂતત્ત્વ ધ્યા(નુ ંધ્યેય, આ ધ્યેય(ી વાત ચાલે છે. એનુ ંધ્યા( કે' કરવું
તે હવે આવશે. આ'ા ંબધ ુછે એક ગાથા'ા.ં આહા!

શું લક્ષ'ાં લેતા,ં  શું મિવચાર કરતાં એ(ે અંતમુDખતા થાય,  એ(ે આત્'ા(ા દશD( થાય?  કે
પરિરણા' 'ાત્રથી રરિહત છે આત્'ા.  એવો જે આત્'ા  પોતે પોતાથી જ સિસદ્ધ હોવાથી,  મિ(રપેક્ષ મિસદ્ધ.
શરીર(ો સયંોગ થાય 'ાટે જીવ ઉત્પન્ન થાય, પથૃ્વી, પાણી, અસ્તિ®(, વાય,ુ વ(સ્પમિત પાચં પદાથD ભેગા
થાય ત્યારે જીવ ઉત્પન્ન થાય. ગપ્પા ં'ારે છે બ=ા. આહા! સવDજ્ઞ ભગવા((ા 'તથી બહાર છે અજ્ઞા(ી
મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ, આહા! ગ્રરિહત મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ જીવો છે. આહા! જે પોતે પોતાથી જ સિસદ્ધ હોવાથી, આહા! એ આ
આત્'ા(ી જ્ઞા((ી પયાDય આત્'ા(ે જાણે તો એ આત્'ા છે એ' (થી. જ્ઞા((ી પયાDય એ(ે પ્રમિસદ્ધ કરે
કે ( પ્રમિસદ્ધ કરે, કેવળજ્ઞા( પ્રગટ થાય કે ( થાય એ તો અ(ારિદઅ(તં છે. આહા! એ(ે કોઈ પયાDય(ી
અપેક્ષા (થી. 

મિ(રપેક્ષતત્ત્વ અ(ારિદઅ(તં વસ્ત ુછે - સ્વભાવ. સ્વભાવ અ(ારિદઅ(તં હોય, તે પરા=ી( (
હોય. આ(ાથી આ અ(ે આ(ાથી આ, એ પદાથD (થી. આ હોય તો આ હોય અ(ે આ હોય તો આ હોય
એ' છે (હીં. સ્વત:મિસદ્ધ છે, સ્વયભં ૂઆત્'ા છે. આહા! સ્વયભં ૂપોતાથી રહલેો છે. પોતે પોતાથી જ સિસદ્ધ
હોવાથી (કોઇથી ઉત્પન્ન થયો નહીં હોવાથી),  આહા! બાળક જન્'ે આટલે આત્'ા જન્મ્યો? અ(ે દેહ(ો
મિવયોગ થાય એટલે આત્'ા 'રી ગયો? એ' છે (હીં. જ('તો પણ (થી અ(ે 'રતો પણ (થી. એ
તો અ(ારિદઅ(તં ધ્રવુતત્ત્વ સા'ાન્ય અ(તં ગણુાત્'ક છે. 

અનાદિદ સત્તારૂપ છે, જુઓ! અ(ારિદ એટલે? એ(ી આરિદ (થી. આત્'ા ક્યારથી, અરે! ક્યારથી
થયો? દ્રવ્યનુ ંથવુ ંહોય (હીં. દ્રવ્ય'ા ંથવુ ંહોય (હીં, થયુ,ં થવુ ંઅ(ે થશે એ પયાDય(ા ='D છે. થયુ,ં
થાય અ(ે થશે એ બ=ા પરિરણા'(ા ='D છે. દ્રવ્યસ્વભાવ તો અ(ારિદઅ(તં, આહાહા! અનાદિદ સત્તારૂપ
છે. સત્તા એટલે હોવારૂપ, અસ્તિસ્તત્વરૂપ, સત.્ સત ્કહો સત્તા કહો, અસ્તિસ્તત્વ કહો, હોવાપણુ ંકહો. અ(ારિદ
સત્તારૂપ છે,  એક.  એ અ(ારિદ ભતૂકાળ કહ્યો.  હવે ભમિવkયકાળ,  કદી સિવનાશ પામતો નહીં હોવાથી,
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આહા! આત્'ા(ો (ાશ કદી (( થાય).  પયાDય ઉપજે મિવણસે.  પયાDય ઉત્પન્ન થાય અ(ે પયાDય (ાશ
થાય. પણ ભગવા(આત્'ા દ્રવ્યસા'ાન્ય એ તો ઉપજતો (થી અ(ે 'રતો પણ (થી. 

કદી,  કદી શબ્દ વાપયx છે,  આહા!  કોઈપણ કાળે,  કોઈ કાળે એ(ો (ાશ ( થાય.  'નkુય
પયાDય જાય અ(ે દેવ પયાDય આવે, એ'ા ંફેર બદલો પયાDય'ા ંથાય પણ દ્રવ્યસા'ાન્ય તો, જે 'નkુય
પયાDય'ાં આત્'ા છે તે જ દેવ પયાDય'ાં છે.  અ(ે દેવ પયાDય'ાથંી કોઈ જીવ આવ્યો હોય,  જે દેવ
પયાDય'ાં હતો તે(ો તે જીવ અહીંયા છે,  પયાDય પલટે છે વસ્ત ુપલટતી (થી. "પર'ે(ન્ટ વીથ અ
ચેન્જ" અ'ારા ભાઈ! '(ે યાદ ( હત ુ,ં આપણે કેવા? રો'ેશભાઈ! ગયા વખતે. "પર'ે(ન્ટ વીથ અ
ચેન્જ" વસ્ત ુકાય' ટકે છે અ(ે પરિરણા'થી પલટે છે. આ (વી(ભાઈ કહતેા ંહતા આ તો મિવજ્ઞા( છે
મિવજ્ઞા(. મિવજ્ઞા( પણ જૈ(દશD((ી વાત(ો સ્વીકાર કરે છે. આ'ા ંઆવતુ ંહશે એ(ા ભણવા'ા.ં 

વસ્ત ુકાય' રહે છે.  પરિરણા'ે પલટે છે.  વસ્ત ુપરિરણ'તી (થી પરિરણા' પલટે પણ વસ્ત ુ
પલટે (હીં.  મિ'થ્યાત્વ અવસ્થા થાય ત્યારે આત્'ા મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ ( થાય અ(ે સમ્ય®દશD( થાય ત્યારે
સમ્ય®દ્રષ્ટિkટ ( થાય એવો છે જે(ે એનુ ં(ા' ભગવા(આત્'ા છે. મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ થયો એ પણ ઉપચાર(ા
કથ( છે.  સમ્ય®દ્રષ્ટિkટ થયો એ પણ ઉપચાર(ા કથ(.  પરિરણા'(ા ='D(ે દ્રવ્ય ઉપર આરોપ કરી(ે
દ્રવ્ય તેવ ું છે  એ' ઉપચારથી  કહવેા'ાં  આવે  છે.  આહા!  આત્'ા  તો  મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ  પણ (થી  અ(ે
સમ્ય®દ્રષ્ટિkટ પણ (થી. આત્'ા તો ભગવા( છે. પર'ાત્'ા છે આત્'ા. 

એ બ=ા પરિરણા'(ા ='x છે.  પરિરણા' પલટે,  પરિરણા' પલટે,  દેહ(ે  પોતા(ો 'ાન્યો તો
મિ'થ્યાત્વ, આત્'ા(ે પોતા(ો 'ાન્યો તો સમ્ય®દશD(. એવા પલટા પરિરણા''ા ંઆવે. સો(ા(ા પરિરણા'
પલટે પણ સોનું પલટે (હીં.  સો(ી(ી (જર સો(ા ઉપર છે અ(ે બહ(ેો(ી (જર ઘાટ ઉપર છે.
બહ(ેો(ી (જર ઘાટ ઉપર છે.  સમ્ય®દ્રષ્ટિkટ હોય એ(ી વાત (થી,  આ તો અજ્ઞા(ી બહ(ે હોય એ(ી
વાત છે,  હોં!  આહા!  એ(ી (જર,  પરિરણા',  આ ઘાટ સારો (ે આ ઘાટ ખરાબ.  મિવશેષ ઉપર (જર
કરતાં મિવષ' ભાવ પ્રગટ થયો.  આ ઘાટ સારો અ(ે આ ઘાટ ખરાબ.  સો(ી(ે ત્યાં ગયા હાર લેવા,
સો(ી પ્ર'ાભિણક. પછી એક અઢાર વલા સો(ા(ો હાર હતો અ(ે એક ૨૨ કેરેટ(ો, ૨૨ કેરેટ ઊંચો હોય,
હવે ઊંચુ ંજે ૨૨ કેરેટ હતો એ(ો ઘાટ જરાક આ(ે અણગ'ો થયો અ(ે અઢાર કેરેટવાળો એ(ે ગમ્યો.
'(ે તો આ હાર ગ'ે છે. પણ બે( આ સોનુ ંહલકંુ છે. 'ારે કાઈં સો(ા(ી સાથે સબં=ં (થી. 'ારે તો
ઘાટ જોઈએ છીએ. સ'જાણુ?ં એ(ી (જર ઘાટ ઉપર છે. 

સો(ી પ્રા'ાભિણક. બે( પણ આ સોનુ ંહલકંુ છે, હોં! 'ારે સોનુ ંહલકંુ ભારે (હીં, 'ારે તો ઘાટ
જોઈએ છે. હું ઘાટથી શોભીશ. હલકા ભારે સો(ાથી શોભીશ (હીં. જોઈ લ્યો! પયાDય પર દ્રષ્ટિkટ એ(ી.
ઇkટ-અમિ(kટ(ી કલ્પ(ા કરે છે, આ હાર ઠીક અ(ે આ (હાર અઠીક). જે્ઞય(ા બે ભાગલા પાડયા. આહા!
જ્ઞા( (થી 'ાટે ભાગલા પાડયા વગર રહ ે(હીં. અજ્ઞા(ી બે ભાગ પાડે છે જે્ઞય(ા. આ જે્ઞય સારંુ અ(ે
આ જે્ઞય ખરાબ. અરે! જે્ઞય તો જે્ઞય જ છે. જે્ઞય'ા ંકોઈ સારંુ (રસુ ંછે (હીં. "રજકણ કે રિરદ્ધિદ્ધ વૈ'ામિ(ક
દેવ(ી, સવ� જાણ્યા એક પદુગલ સ્વભાવ જો" અહીંનુ ંરજકણ હોય કે દેવ(ી રિરદ્ધિદ્ધ હોય અ'(ે કાઈં
ફરક લાગતો (થી. હીરો હોય કે કાકંરો હોય અ'(ે તો બેય પદુગલ લાગે છે. હેં! આહાહા!

એવુ ંતે હોય કાઈં? હીરા(ે તો મિતજોરી'ાં રાખો, કાકંરા(ે ભલે બહાર (ાખી દયો. આહા! ત(ે
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હીરા(ી રિકં'ત છે, અ'(ે હીરા(ી રિકં'ત (થી. એ જે(ે ચૈતન્ય હીરા(ી રિકં'ત થઈ એ(ે આ રજકણ(ા
હીરા(ી રિકં'ત હોય શકે (હીં. ભાવ ઉઠી ગયો છે એ(ો .. , ઉદાસી( છે એ(ાથી. સિવનાશ પામતો નદિહ
હોવાથી અનતં છે,  અ(ારિદઅ(તં છે,  મિસધ્= કયx આત્'ા અ(ારિદઅ(તં,  જુઓ!  પહલેા અ(ારિદ અ(ે
છેડે અ(તં. બે શબ્દ છે (ે? અ(ારિદઅ(તં છે. આગળ. 

સિનત્ય ઉદ્યોતરૂપ હોવાથી,  મિ(ત્ય પ્રગટ છે.  આહા!  પ્રગટ થાય છે એ' (હીં.  સિનત્ય હ'ંેશા
ઉદ્યોતરૂપ હોવાથી, છે છે (ે છે.  તેથી  ક્ષણિણક નથી.  દ્રવ્યસ્વભાવ અમિ(ત્ય ( હોય દ્રવ્યસ્વભાવ મિ(ત્ય
હોય.  અમિ(ત્ય પયાDય હોય.  પયાDય(ો ='D અમિ(ત્ય છે.  દ્રવ્ય(ો ='D તો મિ(ત્ય છે.  સિનત્ય-ઉદ્યોતરૂપ
હોવાથી ક્ષણિણક નથી અને સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોસિત છે. આહા! પ્રત્યક્ષ આત્'ા. સતંો લખે છે આ આત્'ા
પ્રત્યક્ષ આત્'જયોમિત છે,  અ'(ે દેખાય છે.  ત(ે દેખાત ુ ં(થી તો તારી આંખ તે ઉઘાડ તો દેખાય.
પયાDય(ે જોવા(ી આંખ બ=ં કર અ(ે દ્રવ્ય(ે જોવા(ી આંખ ઉઘાડ તો ત(ે પણ દેખાશે. હજી તો આ'
આ' (બહાર) જોયા કરે છે. અહીંયા ંતો કહ ેછે તારા પરિરણા'(ે જોવાનુ ંબ=ં કરી દે. આહા! 

સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન જ્યોસિત છે એવો જે જ્ઞાયક એક 'ભાવ' છે. આ જ્ઞાયક(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરવા 'ાટે ત્રણ
લીટી(ી ટીકા કરી.  જ્ઞાયક કેવો છે? કે આવો,  પોતે પોતાથી જ મિસદ્ધ છે,  એક. અ(ારિદઅ(તં છે,  બે.
ત્રીજુ ંમિ(ત્ય ઉદ્યોતરૂપ છે અ(ે ક્ષભિણક (થી, અ(ે સ્પkટ પ્રકાશ'ા( જ્યોમિત છે. આહા! એ તો પ્રત્યક્ષ
ઝળહળ જ્યોત છે.  ઝળહળ જ્યોત છે.  સમ્ય®દશD(  (વું પ્રગટ  થાય,  આત્'ા  પ્રગટ  (થી  થતો.
સમ્ય®દશD( પ્રગટ થાય તે આત્'ા (થી. પ્રગટ છે તે આત્'ા (છે). પ્રગટ છે તે આત્'ા છે. પ્રગટ થાય
છે તે અ'(ે પરદ્રવ્ય છે.  અહીંયા સ=ુી(ી પરાકાkટા(ી વાત શાસ્ત્ર'ાં છે.  જુઓ ૧૮૫ કળશ કાઢો.
સ'યસાર(ો ૧૮૫ (બંર(ો કળશ. 

આ'ા ંતો કોહીનરૂ(ા હીરા ભયાD છે. પણ (જર પડતી (થી. ૪૪૨ (પાનુ)ં આહા! સ'યસાર(ે
રોજ પગે લાગે. ભગવા((ે પગે લાગે. દેવ, ગરુુ, શાસ્ત્ર પછી જિજ(વાણી(ે પણ પગે લાગે. આહા! પગે
લાગે પણ એનુ ં'ા(ે બા(ે (હીં.  એ કહે છે કે શભુભાવથી ='D ( થાય, તો કહે (ા સાહબે!  હ'ણાં
(ીચલી ભમૂિ'કા'ા ંતો શભુભાવથી ='D થાય. ઉપર જાય તે ઊંચા પ્રકાર(ી વાત છે. અ'ારા 'ાટે તો
થોડો શભુભાવ હોય તો =ી'ે =ી'ે અ'ે આગળ વ=ીએ. હવે એ (ા પાડે છે એ(ે રોજ પગે લાગે અ(ે
એનુ ં'ા(ે (હીં. એ કહે છે પણુ્ય-પાપથી તારો આત્'ા ભિભન્ન છે. તો કહે (ા એ તો ભલે એ'ા ંલખ્યુ ંછે
પણ છેવટે કથભંિચત તો ખરંુ (ે?  આહા!  જોઈ લેજો એ(ા અટકચાળા,  આડોડાઈ,  આડોરિડયો છે એ.
સરળ (થી. 

શ્રી'દજીએ કહ્યુ,ં  ચાર બોલ કહ્યા છે  -  'ધ્યસ્થતા,  સરળતા,  મિવશાળતા અ(ે જિજતેષ્ટિન્દ્રયપણુ,ં
આહા! ચાર બોલ છે. આ સરળ પરિરણા'ી જીવ હોય (ે, સરળ એટલે વીતરાગી સરળતા જે' સતંો કહે
છે એ(ી પાછળ પાછળ ચાલી અ(ે એ કહ ેછે એ(ે સ'જવા(ો પ્રયત્( કરવો જોઈએ, તો સ'જાય. (
સ'જાય એ' (થી. 

શ્લોકાથ=  :-  જેમના ણિચત્તનું ચદિરત્ર ઉદાત્ત છે,  જેમના ણિચત્તનું ચદિરત્ર ઉદાત્ત  (-ઉદાર,  ઉચ્ચ,
ઉજજવળ)  છે એવા મોક્ષાથTઓ,  આહાહા!  'ોક્ષ(ા ઇચ્છુક, ''ાત્ર 'ોક્ષ અભિભલાષ’.  'ા(ાથÅ (હીં,
=(ાથÅ (હીં, મોક્ષાથTઓ આ સિસદ્ધાતંને સેવન કરો કે, આ મિસદ્ધાતંનુ ંસેવ( કરો કે અ'ે કહીએ છીએ તે
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મિસદ્ધાતં, આહા! મિસદ્ધાતં એટલે શાસ્ત્ર (હીં. 
આ સિસદ્ધાતંને સેવન કરો કે-હવે મિસદ્ધાતં કહ ેછે. શુ ંમિસદ્ધાતં છે? હું તો શદુ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ

જ્યોસિત જ સદાય છંુ. આહા! આ ક્યાર(ી વાત હશે? હ'ણા(ંી વાત કરે છે. હું તો શદુ્ધ, શદુ્ધ-અશદુ્ધ બેય
(થી લખ્યુ.ં  શદુ્ધ.  શદુ્ધ પયાDય (થી,  શદુ્ધ દ્રવ્ય છે.  મિત્રકાળી દ્રવ્ય.  ચૈતન્ય'ય,  રાગ'ય (થી લખ્યુ.ં
ચૈતન્ય'ય લખ્યુ ંછે. એક લખ્યુ ંછે. અ(ેક (થી લખ્યુ.ં અ(ેક તો પયાDય(ો ='D છે, એક દ્રવ્ય(ો ='D
છે. એક પરમ જ્યોસિત. આહા! કેવળજ્ઞા( જ્યોમિત છે, ભગવા(આત્'ા પર' જ્યોમિત છે. કેવળજ્ઞા( તો
જ્યોમિત છે પણ આગળ પર' (થી.  એ પર'નુ ંઅવલબં( કરતા,ં  પર' જ્યોમિતનુ ંઅવલબં( કરતાં
કેવળજ્ઞા((ી જ્યોમિત(ો ભળકો થાય છે. આહા! 

પરમ જ્યોસિત જ, આ'ાં કથભંિચત(ે ઉડાડી (ાખ્યુ.ં  સવDથા. શુ ંકહીએ. અભ્યાસ (થી, અભ્યાસ
(થી આ જાત(ો. આહા! જ, સમ્યક એકાતં(ો દ્યોતક છે. કથભંિચત તો (ાટક છે. સવDથા આ' જ છે.
સવDથા પર' જ્યોમિત જ્ઞા('ય આ(દં'ય છે. સવDથા, હોં! આહાહા! હું તો શદુ્ધ ચૈતન્યમય એક પરમ
જ્યોસિત જ, પછી શુ ંકહ્યુ?ં સદાય છંુ. ભતૂકાળ'ા ંપણ એવો, વતD'ા('ા ંએવો અ(ે ભામિવ કાળ'ા ંપણ
(એવો), હું તો છુ,ં છું (ે છુ,ં એવો રહીશ. આહા! હું કોઈ રિદવસ રાગી થાઉં (ે હું કોઈ રિદવસ 'નkુય
થઈ જાવ અ(ે દેવ થઈ જાવ એ' છે (હીં. આહાહા! હુ ંસા=ક પણ થતો (થી અ(ે હું તો મિસદ્ધ પણ
થતો (થી. હુ ંતો પ્રથ'થી જ મકુ્ત રહલેો છુ.ં 

સદાય શબ્દ છે (ે? સદાય છંુ; અને,  હવે આગળ આપણો મિવષય આવે છે. અ(ે, એ દ્રવ્ય(ી
મિસદ્ધિદ્ધ કરી પર' જ્યોમિત અને આ જે ણિભન્ન લક્ષણવાળા, આ 'ારા આત્'ાથી જે પયાDયો પ્રગટ થાય છે
તે'(ા લક્ષણો ભિભન્ન ભિભન્ન છે. ણિભન્ન લક્ષણવાળા, એક. અને સિવસિવધ પ્રકારના, બે. જે ભાવો પ્રગટ થાય
છે તે હું નથી. જુઓ! હવે ચાર પ્રકાર(ી પયાDય(ા ભાવો છે. ઉદય, ઉપશ', ક્ષામિયક અ(ે ક્ષયોપશ',
એ આત્'ાનુ ંલક્ષણ એ'ાં ક્યાયં (થી.  પછી એક પ્રશ્ન થયો.  એ ઓલા મુબંઇ'ા.ં  ભલે ત'ે આ આ
પણુ્ય, પાપ, આસ્ત્રવ, બ=ં એ'ા ંજીવનુ ંલક્ષણ (થી એ અ'(ે 'જૂંર છે. પણ સવંર, મિ(ર્જરા (ે 'ોક્ષ
જે પ્રગટ થાય છે એ'ા ંતો ચેત( લક્ષણ છે, એ'ા ંચેત(ા લક્ષણ તો છે (ે? 'ેં કીધુ,ં ચેત(ા લક્ષણ છે
પણ એ'ા ંપર'પારિરણામિ'કભાવ લક્ષણ (થી 'ાટે તે આત્'ા (થી. આહાહા! પ્રશ્નો તો આવે (ે?

જુઓ! આ જે ણિભન્ન લક્ષણવાળા, 'ારંુ લક્ષણ તો પર'પારિરણામિ'કભાવ, આહાહા! મિ(રપેક્ષ તત્ત્વ
છે.  ક'D(ી કોઈ અપેક્ષા સદભાવ(ી કે  અભાવ(ી આવતી (થી.  સ્વાભામિવક,  પર'પારિરણામિ'કભાવ
એટલે સ્વાભામિવક 'ારંુ રૂપ છે. અ(ે સિવસિવધ પ્રકારના, આ'ા ંમિવ=મિવ=તા (થી. દ્રવ્ય સા'ાન્ય તો એક
રૂપ છે અ(ારિદ-અ(તં. એ'ા ંમિવ=મિવ=તા (થી. તે'ા ંજુદા જુદાપણુ ં(થી. પયાDય'ા ંજુદા જુદાપણુ ંછે.
સિવસિવધ પ્રકારના ભાવો પ્રગટ થાય છે. હુ ંતો પ્રગટ છુ.ં હુ ંપ્રગટ થતો (થી, પ્રગટ થાય તે પયાDય છે.
પયાDય પ્રગટ થાય પણ હુ ંપ્રગટ ( થાવ. તે હુ ં(થી - પયાDય તે હુ ં(થી. જે પ્રગટ થાય સમ્ય®દશD(,
જ્ઞા(, ચારિરત્ર(ા પરિરણા', 'ોક્ષ(ી પયાDય પ્રગટ થાય તે હુ ં(થી. આહાહા! 

ભલે પ્રગટ થાય પણ 'ારંુ "હુ ંપણુ"ં એ'ા ં(થી. 'ારંુ "હુ ંપણુ"ં 'ેં સ્થાપ્યુ ંતે ચોથા ગણુસ્થા(ે
સ્થાપ્યુ ંછે, એ શ્રેણી આવે (ે પયાDય'ા ંઆ(દં આવે પણ આ(દં(ી પયાDય'ાં "હુ ંપણુ"ં આવતુ ં(થી
કે'કે પયાDય (વી પ્રગટ થાય છે અ(ે પ્રગટ થાય છે તે પરદ્રવ્ય છે, હ'ણા ંકહશેે. જરા સકૂ્ષ્' વાત છે.
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આહા!  હવે તો સકૂ્ષ્' જ કહવે ુ ંજોઈએ (ે?  તે હું નથી,  કારણ કે,  કારણ આપે છે.  તે હું કે' (થી?
પરિરણા' તે હુ ંકે' (થી - પ્રગટ થાય છે તે? કારણ કે તે બધાય, મિવ=મિવ= પ્રકાર(ા ભાવો, સઘળાય-
બધાય મને પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! (વતત્ત્વ(ો સમહૂ પરદ્રવ્ય છે. વ્યવહાર 'ોક્ષ'ાગD પરદ્રવ્ય, મિ(શ્ચય
'ોક્ષ'ાગD  પરદ્રવ્ય.  એનું ફળ 'ોક્ષ(ી પયાDય જે પ્રગટ થાય છે તે  '(ે  પરદ્રવ્ય છે,  સ્વદ્રવ્ય તો
જ્ઞાયકભાવ છે. આહાહા! એ ઉપાદેય છે. અલૌરિકક વાત છે. 

પરદ્રવ્ય છે. પ્રગટ થાય તે (પરદ્રવ્ય છે), પ્રગટ તો પયાDય થાય (ે? કાઈં દ્રવ્ય પ્રગટ ( થાય,
એ તો છે, છે (ે છે. છે (ે? ચોખ્ખુ ંલખ્યુ ંછે (ે? કલ્યાણભાઇ ખશુ થયા. બસ. અ'ારે (જીક(ા છે (ે
અ'દાવાદ(ા. અહીંયા જ જો (જર કરે (ે જરાક, આ' બહાર (જર કરે છે (ે એ'ા ંપત્તો (હીં ખાય.
અંદર (જર કરવી  જોઈએ.  અંદર શું છે,  'ાલ ભયx  છે.  એક દ્રવ્ય અ(ે  એક પયાDય.  દ્રવ્ય તો
અ(ારિદઅ(તં છે,  પ્રગટ જ છે અ(ે પરિરણા' પ્રગટ થાય છે.  પ્રગટ થઈ(ે (ાશ થાય,  પ્રગટ થઈ(ે
(ાશ થાય. ઉત્પાદ થઈ(ે વ્યય થાય, ઉત્પાદ થઈ(ે ( વ્યય થાય). જે ઉપજે (ે મિવણશે તે જીવતત્ત્વ
( હોય. એ તત્ત્વ બીજુ ંછે. (વતત્ત્વ'ા ંબીજુ ંતત્ત્વ છે. અ(ે હુ ંતો ઉપજતો પણ (થી અ(ે મિવણશતો
પણ (થી. આહા!

જાનુ ં'ૈં જા((હારા, દેખુ ં'ૈં દેખ(હારા, કોઈ આવે કોઈ જાવ એ(ી સાથે 'ારે કાઈં પ્રયોજ(
(થી. હુ ંતો એ(ી સા'ે પણ જોતો (થી. આહા! હુ ંપયાDય(ી સા'ે જોઉં, આહા! તો અહીંથી 'ારંુ લક્ષ
છૂટી જાય. પયાDય જણાય ખરી પણ પયાDય(ે હુ ંજાણુ ં(હીં. જાણુ ંએક(ે (ે જણાય અ(તં. જાણુ ંએક(ે
અ(ે જણાય જાય અ(તં. પયાDય ભલે જણાય (ે. કોઈ વા=ંો (હીં, આહા! પણ હુ ંએ(ે જાણવા જાવ એ
હવે અ'ારી પાસે આશા રાખતા (હીં. અ(તંકાળથી પયાDય(ે, પર(ે જાણતા દુખી થઈ ગયો. હવે 'ાડં
સખુ આવ્યુ ંઆત્'ા(ે જાણતા. હવે દ્રષ્ટિkટ ફરતી (થી. 

એવો જે જ્ઞાયક એક ‘ભાવ’ છે, તે સસંારની અવસ્થામા,ં આહાહા! સસંાર એક અવસ્થા છે એક
સ'ય(ી પયાDય સસંાર. ‘‘સસંરણ ઇમિત સસંાર”, સ્વભાવથી ખસી જાય દ્રષ્ટિkટ અ(ે મિ'થ્યાત્વ(ા મિવપરીત
ભાવો આવે તે(ે સસંાર તત્ત્વ કહવેા'ા ંઆવે છે. આ કુટંુબ કબીલા સસંાર (થી. કુટંુબ કબીલા સસંાર
(થી. સસંાર તો, કુટંુબ કબીલા 'ારા છે, એવો ''ત્વ(ો જે પયાDય ઊભો થાય, એ(ે પર'ાત્'ા સસંાર
તત્ત્વ કહ ેછે. આહા! સસંાર (ે 'ોક્ષ એ પરિરણા'(ા મિવશેષણ છે. પયાDય(ો ='D છે. 

તે  સસંારની  અવસ્થામાં  અનાદિદ  બધંપયા=યની  સિનરૂપણાથી  (અપેક્ષાથી)  ક્ષીરનીરની  જેમ
કમ=પદુગલો સાથે એકરૂપ હોવા છતા,ં  શુ ંકહે છે?  અ(ારિદકાળથી પોતા(ા સ્વભાવ(ે ભલૂ્યો છે અ(ે
ભાવક'D  અ(ે  દ્રવ્યક'D  મિ(મિ'ત્તરૂપે  બ=ં છે.  એ(ી અંદર જાણે કે  એકરૂપ હું  થઈ ગયો એ' એ(ે
અ(ારિદકાળથી ભેદજ્ઞા((ો અભાવ હોવાથી એક લા®યુ ંછે. દુખ અ(ે આત્'ા એક જ છે, રાગ (ે આત્'ા
એક જ છે,  ક'D (ે શરીર (ે આત્'ા બધુ ંએક છે,  એ જુદંુ ભાસત ુ ં(થી.  એકરૂપ હોવા છતાં એટલે
એકરૂપ છે એવુ ંપ્રમિતપાદ( કરવા'ા ંઆવવા છતા ંક્ષીર અ(ે (ીર, દૂ= અ(ે પાણી એક વાસણ'ા ંછે,
એક કે્ષત્રાવગાહ સબં=ં છે એ(ો, પણ દૂ= દૂ=રૂપે છે અ(ે પાણી પાણીરૂપે છે. બ=ા એ' (કહે કે) દૂ=
લાવો,  દૂ= લાવો,  પણ પાણીવાળંુ હોય તોપણ દૂ= કહવેાય.  ઓલુ ંદૂ= જુદંુ (ે પાણી જુદંુ પાડી(ે
લાવો એ' ( વ્યવહાર'ા ંથાય. દૂ= આપજો. ભેળસેળવાળંુ હોય તોપણ કહ ેછે કે દૂ= દૂ=રૂપે છે અ(ે
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પાણી પાણીરૂપે છે. દૂ= પાણી ( થાય અ(ે પાણી દૂ= ( થાય. એક વાસણ'ા ંછે પણ જુદંુ જુદંુ. 
ક્ષીર(ીર(ી જે',  દૂ= અ(ે પાણી(ી જે'.  જે' ભેળસેળ દેખાય છે.  તે' ક'Dપદુગલો સાથે

એકરૂપ હોવા છતા,ં  એટલે એક મિપંડ હોવા છતા,ં  એ(ો પ્રદેશબ=ં પર'ાણઓુ(ો પ્રદેશબ=ં આત્'ા(ા
પ્રદેશ(ી સાથે એકકે્ષત્રાવગાહ સબં=ં બ=ં થયો છે છતા ંતે બેય જુદા છે. છતાં આત્'ા(ા પ્રદેશ જુદા
અ(ે ક'D(ા પ્રદેશ જુદા છે. આહા! દૂ= અ(ે પાણી ભેગા હોવા છતા ંપણ જુદા છે. છતા,ં હવે દ્રવ્યના
સ્વભાવની  અપેક્ષાથી  જોવામાં  આવે  તો,  ઓલી  પયાDય(ી  અપેક્ષાએ  જોવા'ાં  આવે  તો  ક'Dથી
બ=ંાયેલો દેખાય છે.  પણ દ્રવ્ય(ા સ્વભાવ(ી અપેક્ષાથી જોવા'ાં આવે તો એ ક'D(ો અ(ે ક'Dકૃત
રાગનુ ંલક્ષ છોડી(ે પોતા(ો મિત્રકાળ સા'ાન્ય જ્ઞા(ા(દં પર'ાત્'ા છે એ(ા તરફ ઝુકી(ે, વળી(ે, એ(ે
જુએ તો, આ(ે જોવાનુ ંબ=ં કરી(ે આ(ે જુએ તો. 

દ્રવ્યના સ્વભાવની અપેક્ષાથી જોવામાં આવે તો દુરંત કષાયચક્રના ઉદયની (-કષાયસમહૂના
અપાર ઉદયોની)  સિવણિચત્રતાના વશે પ્રવત=તા જે પણુ્ય-પાપને ઉત્પન્ન કરનાર સમસ્ત અનેકરૂપ શભુ-
અશભુ  ભાવો  તેમના  સ્વભાવે  પદિરણમતો  નથી.  સકૂ્ષ્'  વાત  છે.  જરા  જુઓ.  શું કહે  છે?  સસંાર
અવસ્થા'ાં અ(ારિદકાળથી પોતે સ્વભાવ(ે ભલૂ્યો છે એટલે મિ'થ્યાદશD(,  મિ'થ્યાજ્ઞા(,  મિ'થ્યાચારિરત્ર
એવા રાગદ્વષે, 'ોહ(ા પરિરણા' પ્રગટ થયા છે એનુ ંમિ(મિ'ત્ત પા'ી(ે ક'D(ો બ=ં પવૂ� થયો હતો. પવૂ�
ક'D(ો બ=ં થયો હતો વતD'ા('ા ંઅબા=ાકાળ તે(ો પાકે છે એટલે ક'D ઉદય'ા ંઆવે છે. 

જ્યારે ક'D ઉદય'ા ંઆવે છે ત્યારે આત્'ા(ા પરિરણા', પરામિશ્રત પરિરણા' એ ઉદય'ા ંજોડાય
પણ છે અ(ે ઉદય'ા ંજોડાતા ંશભુ-અશભુભાવો થાય છે. અહીંયા શભુ-અશભુભાવો થાય છે કે જે (વા
પણુ્ય-પાપ(ે ઉત્પન્ન કરવા'ાં મિ(મિ'ત્ત કારણ છે.  જૂ(ા ક'Dનુ ંકાયD રાગ અ(ે (વા ક'D બ=ંાય તેનું
મિ(મિ'ત્ત કારણ રાગ.  જૂ(ા'ાં જોડાય છે રાગ થાય છે (ે રાગનુ ંમિ(મિ'ત્ત પા'ી(ે (વી પણુ્ય-પાપ(ી
પ્રકૃમિતઓ(ો બ=ં થાય છે.  આવી સ્તિસ્થમિત'ાં ભગવા(આત્'ા હોવા છતાં પણ,  આહા!  આવી સ્તિસ્થમિતનું
જ્ઞા( કરાવ્યુ.ં આવી સ્તિસ્થમિત હોય તોપણ પરનુ ંલક્ષ કરી(ે શભુાશભુભાવ અંદર'ા ંથાય અ(ે (વા ક'D
બ=ંાય એવી સ્તિસ્થમિત(ા કાળ'ાં પણ તે શભુાશભુરૂપે થતો (થી.  તો શભુાશભુ કો(ા? કે શભુાશભુ(ા,
આત્'ા(ા (હીં. 

ગહ( વાત છે મિશkય આ. આહાહા!  સકેં્ષપે કહીએ છીએ.  ક'D(ી સત્તા'ાં છે ક'D,  બ=ંાણા છે,
તે(ો સ્વીકાર છે. ક'D ઉદય'ાં આવે છે તેવ ુ ંજાણપણુ ંછે.  ક'D(ા ઉદય'ાં પરિરણમિત જોડાય છે. અહીં
(અંદર) ( જોડાય ત્યારે, શતD ઈ. અહીં (અંદર) ( જોડાય ત્યારે પર'ા ંજોડાય છે. એ જોડાતા ઓલું
મિ(મિ'ત્ત અ(ે રાગારિદ (ૈમિ'મિત્તક,  એવા શભુાશભુભાવ પણ પયાDય'ાં થાય છે,  દ્રવ્ય'ાં (હીં.  પયાDય'ાં
થાય છે. અ(ે એનુ ંમિ(મિ'ત્ત પા'ી(ે (વી ક'D(ી પ્રકૃમિત(ો બ=ં પણ (થાય છે). આવો ચક્રાવા'ા ંરહલેો
ભગવા(આત્'ા હોવા છતા ંપણ એ શભુાશભુભાવ તે(ા સ્વભાવે પરિરણ'તો (થી. દયા(ા ભાવે આત્'ા
પરિરણ'તો (થી. રિહંસા, અરિહંસા(ા પરિરણા' ભલે થાવ પણ હું એ રૂપે થતો (થી. એટલી તો જુદાઈ
અંદર'ા ંરહી ગઈ છે. આહાહા! 

સ્વભાવ (ે મિવભાવ કદી એક થાય (હીં. એક થાય તો મિવભાવ ટળે (હીં. આહા! સ્વભાવ અ(ે
મિવભાવ જોડે છે સાથે સાથે, સ્વભાવ સ્વભાવરૂપે છે અ(ે મિવભાવ મિવભાવરૂપે છે. સ્વભાવ'ા ંમિવભાવ(ી
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(ાસ્તિસ્ત,  એનું (ા' અ(ેકાતં  છે.  અ(ેકાતં  ભેદજ્ઞા( પરખ છે.  એકલું અ(ેકાતં  જ્ઞા( પ્ર=ા( (થી.
જાણવા  'ાટે  (થી.  આહા!  ભલે  સાથે  હોય  મિવભાવભાવ  પણ સ્વભાવ  સ્વભાવરૂપ  અ(ે  મિવભાવ
મિવભાવરૂપ, કાઈં બગડત ુ ં(થી. 

આ સમસ્ત અનેકરૂપ શભુ-અશભુ ભાવો, જુઓ! આ ઉપરથી બ=ી વાત કરી હ'ણા,ં ત્યા ંઆખો
ચક્રાવો થાય છે.  સત્તા,  ક'D(ો ઉદય,  ક'D(ા ઉદય'ાં જોડાય,  જોડાય તો એ(ે શભુાશભુભાવ થાય,
શભુાશભુભાવ  (વા  ક'D(ા  બ=ં'ાં  મિ(મિ'ત્ત  થાય.  આવી  બ=ી  પ્રરિક્રયા(ા  કાળ'ાં  પણ  જ્ઞા(ા(દં
પર'ાત્'ા જે ભિબરાજ'ા( છે અંદર,  આહાહા!  એ શભુાશભુભાવ પ્રગટ થાય છે એ(ા સ્વભાવે થતો
(થી.  મિ(જભાવ(ે છોડે (હીં (ે  પરભાવ(ે ગ્રહે (હીં.  આટલી તો જુદાઇ.  અજ્ઞા( અવસ્થા'ાં પણ
અજ્ઞા(ી ( થાય આત્'ા. શુ ંકહ્યુ?ં અજ્ઞા( અવસ્થા હોય ત્યારે પણ આત્'ા અજ્ઞા(ી ( થાય. એ તો
પયાDય'ાં અજ્ઞા((ો ='D  એક સ'ય(ો પ્રગટ થયો છે.  ઉપચારથી આત્'ા અજ્ઞા(ી થયો,  આત્'ા
મિ'થ્યાદ્રષ્ટિkટ થયો. બ=ા ઉપચાર(ા કથ(ો એ વાસ્તમિવક કથ( (થી. 

તેમના સ્વભાવે પદિરણમતો નથી. પરિરણ'તો (થી એટલે થતો (થી. એ રાગરૂપે આત્'ા થવો
અશક્ય છે. આ સાભંળવા(ો પ્રશસ્ત રાગ છે (ે એ રાગરૂપે આત્'ા થયો (થી અત્યારે પણ. એટલે એ
સભંાળતો (થી, એટલે એ શભુાશભુથી જુદો રહે છે આત્'ા, એ તો જાણ(ાર, જાણ(ાર, જાણ(ાર. આ
શભુ થયો એ(ે જાણે, આ સાભંળે એ(ે પણ જાણે. જુદો રહી(ે જુદો જુદા(ે જાણે. જુદો જુદા(ે જાણે,
આહા! એવી અંદર'ા ંએક જ્ઞાયક જળહળ જ્યોમિત ભિબરાજ'ા( છે આત્'ા.

તેમના સ્વભાવે એટલે એ રૂપે થતો, પદિરણમતો નથી એટલે એ રૂપે થતો (થી. જ્ઞાયક ભાવથી
જડભાવરૂપ થતો નથી. આહા! શભુાશભુભાવ જડભાવ કહ્યા છે. વ્રત અ(ે અવ્રત(ા ભાવો જડરૂપ કહ્યા.
જડ કે'? કે પોતા(ે પણ ( જાણે અ(ે પર(ે પણ ( જાણે.  રાગ તો આં=ળો છે,  આહા!  'ાટે તે(ે
જડભાવ કહવેાણા. તે'ા ંસ્પશD, રસ, ગ=ં, વણD (થી. સ્પશD, રસ, ગ=ં, વણDવાળંુ જે પદુગલ છે એવુ ંએ
(હીં, પણ રાગ પોતા(ે પણ ( જાણે અ(ે પર(ે પણ ( જાણે. આં=ળો ભાવ છે. તેથી તે(ે જડ અ(ે
અચેત( કહવેા'ા ંઆવે છે. 

તે  રૂપે  પરિરણ'તો (થી.  તેથી પ્રમત પણ નથી અને અપ્રમત પણ નથી.  ન્યાય આપ્યો.
ઉપરથી પ્ર'ત-અપ્ર'ત કે' (થી? એ(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરવા 'ાટે આટલી મિસદ્ધિદ્ધ કરી. આહા! જ્ઞાયકભાવ છે
એનુ ંસ્વરૂપ કહ્યુ.ં કહ્યુ ંપહલેા ચાર લીટી'ા.ં પછી પ્ર'ત-અપ્ર'ત (થી એ(ી મિસદ્ધિદ્ધ કરવા 'ાટે અજ્ઞા(ી
હતો પવૂ�,  હતો,  હોં!  અજ્ઞા(ી હતો એટલે હતી તો પયાDય અજ્ઞા(,  પણ એ'ાં અ(ન્ય કહી (ે એવો
ઉપચાર, અજ્ઞા(ી હતો. પવૂ� ક'D બ=ંાણા છે. ક'D બ=ંાણા છે? કે હા. ક'D(ે બાધં્યા (થી, બ=ંાણા છે.
શુ ંકહ્યુ?ં ક'D બ=ંાયા હતા, અત્યારે ક'D ઉદય'ા ંઆવે છે. સત્તા'ા ંહોય તો ઉદય'ા ંઆવે (ે? ઉદય'ાં
આવે ત્યારે આત્'ા જોડાતો (થી.  આત્'ા એ'ાં જોડાતો (થી.  ક'D(ા ઉદય'ાં આત્'ા જોડાય કોઈ
રિદવસ? એ જોડાતો (થી પણ પરિરણમિત સ્વભાવથી ખસી(ે એ'ાં જાય છે અ(ે શભુાશભુરૂપે પરિરણ'ે
છે, (વા ક'D બ=ંાય. ભલે એમિવ સ્તિસ્થમિત હોય પણ હુ ંતો એ રૂપે થતો (થી. એ તો જુદો (ે જુદો હુ ંતો
રહું છુ,ં  આહાહા!  આ બ=ા સ્વાગં (ે (ાટક(ા ખેલ ભલે થાય પણ એ'ાં હું (ાચતો (થી.  હું તો
જાણ(ાર સાક્ષી છુ,ં જ્ઞાતા છુ ં(ે એ'ા ં(ાચ ૂ ંબાચુ ં(હીં. (ાચે એ બીજો (ે જાણે એ પણ બીજો.
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