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પજૂ્ય લાલચદંભાઈના પ્રવચનો
શ્રી સમયસાર ગાથા ૩૦૮-૩૧૧, તથા 

કળશ ૧૯૩-૧૯૪ તથા સમયસાર કળશટીકા કળશ-૧૯૪
રાજકોટ, તા. ૧૯૯૦-૯૧, પ્રવચન LA236

આ શ્રી સમયસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે.  એનો સર્વ4વિર્વશદુ્ધજ્ઞાન અવિ;કાર.  માગંલીકનો શ્લોક
થયો. હવે સવ/વિવશદુ્ધજ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે. 

મમુકુ્ષ:ુ- ભાઈ એક ર્વાર શ્લોક ફરીથી. 
ઉત્તર:- ફરીથી. ભલે. શ્લોક નબંર-૧૯૩. 
ત્યાં  પ્રથમ જ,  મગંળરૂપે જ્ઞાનપુજં  આત્માના મહિહમાનું કાવ્ય કહે છે. આત્મા જ્ઞાનનો પુજં,

જ્ઞાનનો દરિરયો, ઢેર છે ઢેર જ્ઞાનનો. આરિદ, મધ્ય, અંતમા ંજ્ઞાન, જ્ઞાન ને જ્ઞાન વ્યાપક છે. અસા;ારણ
આત્માનો ગણુ છે માટે જ્ઞાનપુજં-આત્મા છે. એ કેર્વળ જાણવુ ંએનો સ્ર્વભાર્વ છે. કરવુ ંએના સ્ર્વભાર્વમાં
નથી. 

સમસ્ત કતા/-ભોક્તા આહિદ ભાવોને સમ્યક પ્રકારે નાશ પમાડીને એટલે અકતા4 એર્વા સ્ર્વભાર્વનું
અર્વલબંન લેતા ંહુ ંકતા4-ભોક્તા છુ ંપરભાર્વ ને પર દ્રવ્યનો, એર્વી જે વિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ અનતંકાળથી હતી, તે
ભાવોને  સમ્યક  પ્રકારે અકતા4  એર્વા  જ્ઞાયકનું  અર્વલબંન  લઈને, નાશ  પમાડીને,  કતા4બદુ્ધિદ્ધ  ને
ભોકતાબદુ્ધિદ્ધનો અભાર્વ કરીને,  પદે પદે પયા4યે પયા4યે  અથા/ત કમ/ના ક્ષયોપશમના વિનવિમત્તથી થતાં
દરેક પયા/યમા,ં  જુઓ! જ્ઞાનની દરેક પયા4યમાં હુ ં જ્ઞાતા છું એમ આર્વે છે.  કતા4-ભોક્તા છું એમ હર્વે
આર્વતુ ંનથી, ટળી જાય છે. 

હર્વે આગળ. બધં-મોક્ષની રચનાથી દૂર વત/તો,  એટલે ભાર્વબ;ં ને ભાર્વમોક્ષની જે પયા4યો
પ્રગટ થાય એનો ઉત્પાદક નથી, એનો રચનારો નથી. કેમકે સ્ર્વયકૃંત છે. બ;ં અને મોક્ષના પરિરણામ
સ્ર્વયકૃંત છે,  આત્મકૃત નથી.  એટલે એની રચના એનાથી થાય છે પણ આત્માથી થતી નથી.  કેમકે
આત્મા જ્ઞાતા છે. કતા4-ભોક્તા આત્માના સ્ર્વભાર્વમાં નથી એ તો કહરે્વાય ગયુ,ં માટે એ રચનાથી દૂર
છે. એમ. જ્ઞાનપુજં છે ને? એટલે એનાથી દૂર છે. એનાથી રરિહત ર્વત4તો થકો. એનાથી દૂર ર્વત4તો થકો,
આહાહા! 

એ પરિરણામની કતા4પણાની બદુ્ધિદ્ધથી દૂર રહતેો થકો, બધં-મોક્ષની રચનાથી દૂર વત/તો, એટલે
બ;ંના પરિરણામ ને મોક્ષના પરિરણામને નહીં કરતો, માત્ર જ્ઞાતાભાર્વે પરિરણમતો, ર્વત4તો એટલે, ફરીને
૧૯૩ કળશ છે. 

 ત્યાં પ્રથમ જ,  મગંળરૂપે જ્ઞાનપુજં આત્માના મહિહમાનું કાવ્ય કહે છે. એમાં કહરે્વાય ગયુ ંકે
આત્મા જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનસ્ર્વરૂપે છે. કેર્વળ જાણર્વારૂપે પરિરણમે જાણર્વારૂપે પરિરણમે એને અમે આત્મા
કહીએ  છીએ.  પણ  કતા4બદુ્ધિદ્ધ  અને  ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધરૂપે  પરિરણમે  એને  અમે  આત્મા  કહતેા  નથી.  છતાં
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અનારિદકાળથી અજ્ઞાનદશામા ંકતા4-ભોક્તાપણાની જો બદુ્ધિદ્ધ હોય તો આ શ્લોકથી બદુ્ધિદ્ધ ટળી જશે. એમ
કહ ેછે. અનારિદનુ ં.. આના પછી શ્લોક આર્વશે. અજ્ઞાનથી કતા4-ભોક્તા હતો, આહાહા! 

કતા4-ભોક્તા આરિદ ભાર્વોને  સમસ્ત કતા/-ભોક્તા આહિદ ભાવોને સમ્યક પ્રકારે નાશ પમાડીને,
એટલે  આત્મા  અકતા4  અને  અભોક્તા  છે,  એર્વા  વિત્રકાળ  સામાન્ય  સ્ર્વભાર્વરૂપ  જ્ઞાનપુજં  આત્માનું
અર્વલબંન લેતા ંકતા4બદુ્ધિદ્ધ અને ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધ છૂટી જાય છે. નાશ પમાડીને એનો અથ4 પયા4યમા ંકતા4બદુ્ધિદ્ધ
અને ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધ અનારિદની હતી પણ નાશ થઈ જાય છે. કેમકે વિર્વભાર્વ છે, વિર્વભાર્વ અનારિદઅનતં ન
હોય. અનારિદ સાતં હોય. નાશ પમાડીને પદે પદે, પયા4યે પયા4યે પ્રત્યેક જ્ઞાનની પયા4યમા ંજાણર્વારૂપે
જ્યારે પરિરણમે છે ત્યારે એ બધં-મોક્ષની રચનાથી દૂર વત/તો, એટલે ભાર્વબ;ં અને ભાર્વમોક્ષ એની
કરર્વાપણાની રચનાથી દૂર ર્વત4તો એટલે કે જ્ઞાનરૂપે પરિરણમતો એટલે કતા4બદુ્ધિદ્ધ અને ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધરૂપે
નહીં પરિરણમતો, નહીં ર્વત4તો, દૂર ર્વત4તો. 

[  शुद्धः शुद्धः] શદુ્ધ-શદુ્ધ અથા/ત જે રાગાહિદક મળ તેમ જ આવરણ, ભાર્વકમ4થી રરિહત અને
દ્રવ્યકમ4થી રરિહત. શદુ્ધના બે અથ4 કયા4. બને્નથી રહિહત છે એવો, છે એર્વો, જેનુ ંપવિવત્ર અચળ તેજ, આ
વિત્રકાળીદ્રવ્યની ર્વાત છે.  ભાર્વકમ4 અને દ્રવ્યકમ4થી ત્રણેય કાળ ભગર્વાનઆત્મા રરિહત છે,  જ્ઞાતા છે.
જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છે.  એટલે જે જ્ઞાતા હોય એમાં કતા4  અને ભોક્તાપણું સભંર્વે જ નહીં,  અશક્ય છે.  એમ.
ર્વળી એ ભાર્વબ;ં અને ભાર્વમોક્ષ સ્ર્વય ંએનાથી રચાય છે, એટલે એને બીજો રચે એની એને અપેક્ષા
નથી. સ્ર્વય ંરચાય છે એટલે એ પરિરણામ બીજાની અપેક્ષા રાખત ુ ંનથી અને આ સ્ર્વય ંજ્ઞાતા છે એટલે
રચી શકતો નથી. જાણે છે. બસ.

એવો  જેનું  પવિવત્ર વિનમ4ળ  શદુ્ધ,  અચળ-ચળાચળ  રરિહત  તેજ  વિનજરસના  (-જ્ઞાનરસના,
જ્ઞાનચેતનારૂપી  રસના)  ફેલાવથી  ભરપરૂ  છે  એવો, અને  જેનો  મહિહમા  ટંકોત્કીણ/  પ્રગટ  છે, આ
શદુ્ધાત્માનો અવિ;કાર છે, જ્ઞાનપુજં આત્માનો અવિ;કાર છે. જેનો મહિહમા ટંકોત્કીણ/ પ્રગટ છે. પ્રગટ થાય
નહીં. પ્રગટ છે એ દ્રવ્ય છે. એવો આ જ્ઞાનપુજં આત્મા પ્રગટ થાય છે એટલે દ્રષ્ટિષ્ટમાં આર્વે છે. પ્રગટ
થાય છે એટલે આર્વો આત્મા કતા4-ભોક્તાની બદુ્ધિદ્ધ ટળી જાય છે એટલે આર્વો હુ ંછું એમ દ્રષ્ટિષ્ટમા ંપ્રગટ
થાય છે. એમ અનભુર્વમા ંઆર્વી જાય છે. પહલેા એમ આર્વતુ ંહત ુ ંકે હુ ંકતા4-ભોક્તા છુ,ં કતા4બદુ્ધિદ્ધ અને
ભોક્તાબદુ્ધિદ્ધ ટળી ગઈ. ત્યારે એના ફળમાં શુ ંઆવ્યુ?ં આહાહા! હું ટંકોત્કીણ4 એક જ્ઞાયકભાર્વ છુ.ં એર્વો
જ્ઞાનપુજં આત્મા દ્રષ્ટિષ્ટમા ંપ્રગટ થાય છે. જ્ઞાનમા ંજણાય છે, દ્રષ્ટિષ્ટમા ંપ્રતીતમા ંઆર્વે છે. 

ભાવાથ/:- બરાબર છે? બીજી ર્વાર આવ્યુ ંન?ે સર્વાર કરતા ંર્વ;ારે સ્પષ્ટ આવ્યુ.ં 
ભાવાથ/:-  શદુ્ધનયનો  વિવષય  જે  જ્ઞાનસ્વરૂપ  આત્મા  છે  તે,  શદુ્ધનયનો  જે  વિર્વષય  વિનષ્ટિષ્�ય

પરમાત્મા છે, જે પરમાત્મા છે પોતે પરિરપણૂ4 પરમાત્મા જ્ઞાનપુજં કહ્યો ને? જે જ્ઞાનસ્ર્વરૂપ આત્મા છે, જે
જ્ઞાનપુજં કહ્યો એના અ;ર ર્વર્ડ4મા ં(other word) જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે તે કતા/-ભોક્તાપણાના ભાવોથી
રહિહત છે, કતા4  અને ભોક્તા એ પરિરણામના ;મ� છે,  દ્રવ્યનો સ્ર્વભાર્વ તો અકારક અર્વેદક છે,  માટે
એનાથી આત્મા રરિહત છે, ભિભન્ન છે. બધંમોક્ષની રચનાથી રહિહત છે. દૂર છે એટલે રરિહત છે. બ;ં અને
મોક્ષની રચના ન કરે.  કરવુ ંસ્ર્વભાર્વમાં નથી.  થાય એને જાણે,  છે એને જાણે અને થાય એને પણ
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જાણે. બસ જાણવુ ંજાણવુ ંને જાણવુ ંછે. કરવુ-ંભોગર્વવુ ંઆત્માના સ્ર્વભાર્વમા ંનથી.
હર્વે કહે છે કે  પરદ્રવ્યથી એટલે વિનવિમત્તથી અને પરદ્રવ્યના સવ/ ભાવોથી રહિહત હોવાથી શદુ્ધ

છે. પરદ્રવ્યના સર્વ4 ભાર્વો એટલે ચારે પ્રકારના ભાર્વોથી ભગર્વાનઆત્મા રરિહત છે. એ નૈવિમવિત્તક ભાર્વો
છે.  પરદ્રવ્યનો સદભાર્વ અને અભાર્વ જેમાં વિનવિમત્ત છે એર્વા સર્વ4 ભાર્વોથી રરિહત હોર્વાથી શદુ્ધ છે.
રાગથી તો રરિહત છે પણ બ;ં-મોક્ષના પરિરણામથી રરિહત છે. ૯ તત્ત્ર્વથી રરિહત છે. પોતાના સ્વરસના
પ્રવાહથી પણૂ/ દેદીપ્યમાન જ્યોવિતરૂપ છે અને ટંકોત્કીણ/ મહિહમાવાળો છે. કાઈં ફેરફાર ન થાય, અઘરિટત
ઘાટ છે. એવો જ્ઞાનપુજં આત્મા પ્રગટ થાય છે. 

અમે તમને બતાર્વશુ ંહથેળીમા ંતમે રુચીની આંખ ઉઘાર્ડી રાખજો, બસ. તમારંુ કામ થઈ જશે.
અમે તમને બતાર્વશુ ંઅને તમે આર્વા આત્માના દશ4ન કરજો. એમ. 

હવે સવ/વિવશદુ્ધ જ્ઞાનને પ્રગટ કરે છે.  પ્રગટ કરે છે એટલે પ્રવિતપાદન કરે છે,  વિનદ�શ કરે છે,
દેશનાલબ્ધિ�; આપે છે. પ્રગટ કરે છે. તેમાં પ્રથમ આત્મા કતા/-ભોકતાભાવથી રહિહત છે. ત્યાથંી શરૂઆત
કરી. હુ ંજાણનાર છુ,ં કરનાર નથી, જાણનાર જણાય છે, ખરેખર પર જણાત ુ ંનથી. આ કેર્વળી અને શ્રતુ
કેર્વળીઓએ કહલેી ર્વહણે અને ર્વાત છે. આહાહા! એવા અથ/નો, આગળની ગાથાની સચૂવિનકારૂપ શ્લોક
કહે છે. હર્વે શ્લોક કહે છે. જે કંુદકંુદાચાય4 ભગર્વાનની ગાથામા ંઆર્વર્વાનુ ંછે એ ગાથાની પરૂ્વ4 ભવૂિમકા
બા;ંે છે. બોલો. 

     कर्तृ��तं्व न स्वभावोऽस्य चि�र्तृो वेदचि�र्तृ�त्ववर््तृ ।
   अज्ञानादेव कर्तृा��ं र्तृदभावादकारकः ।। ।।१९४

શ્લોકાથ/:- કતા/પણુ ંઆ ચિચત્સ્વરૂપ આત્માનો સ્વભાવ નથી, જેમ ભોક્તાપણુ ંસ્વભાવ નથી. જેમ
આત્માનો સ્ર્વભાર્વ ભોક્તાપણું નથી એમ કતા4પણું નથી.  જેમ કતા4પણું નથી એમ ભોક્તાપણું પણ
નથી. કતા4પણુ ંઆ ર્વત4માન જેના ઉપર નજર રાખીને હુ ંઆ લખુ ંછું એર્વો મારો અને તમારો આત્મા
બ;ાનો, ભિચત્સ્ર્વરૂપ એટલે જ્ઞાનસ્ર્વરૂપ આત્માનો કતા4પણુ ંસ્ર્વભાર્વ નથી. જેમ ભોક્તાપણુ ંસ્ર્વભાર્વ નથી
તેમ. એટલે કતા4 અને ભોક્તાથી રરિહત કહ્યુ ંહત ુ ંને તે. હર્વે અનારિદકાળથી અજ્ઞાનથી, છે તો અકારક
અને અર્વેદક, પણ આર્વા સ્ર્વભાર્વને અનારિદકાળથી જાણતો નથી એર્વો અજ્ઞાની જીર્વ અજ્ઞાનથી જ તે
કતા/ છે, અજ્ઞાનનો અભાવ થતા ંતે અકતા/ છે.

એટલે અજ્ઞાન તો વિસદ્ધ કયુ� અને અજ્ઞાન ટળીને જ્ઞાન થાય ત્યારે સાક્ષાત અકતા4  છે.  આ
અજ્ઞાનથી જ તે કતા4  છે,  તે એટલે અકારક-અર્વેદક જે આત્મા કહ્યો તે કતા4  બનતો નથી.  એ તો
સામાન્ય પર્ડખુ ંકહ્યુ ંપણ સામાન્ય પર્ડખાને જે સ્ર્વીકાર કરતો નથી અને વિર્વશેષ કતા4;મ4નો પ્રવિતભાસ
દેખીને હુ ંકતા4 છુ ંએમ વિર્વશેષ અપેક્ષાએ તેને કતા4 પ્રવિતભાસે છે, હુ ંકતા4 છુ ંએર્વો એને વિમથ્યા પ્રવિતભાસ
થાય છે. હુ ંઅકતા4 છું એ છૂટી ગયુ,ં હુ ંજ્ઞાતા છું એ છૂટી ગયુ.ં સહજ ઉદાસીન અર્વસ્થાએ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા
રહ્યો, તેનો ત્યાગ કરીને. 

હુ ંકતા4 છુ ંએમ એને ભાસે છે. કતા4પણુ ંભાસ્યુ ંએનુ ંપણ કારણ છે, કે પરિરણામમા ંકતા4 નામનો
;મ4  છે.  રિ�યાના  કારક  થાય  છે.  અજ્ઞાનદશામાં  પરિરણામ  પરિરણામને  કરે  છે,  રાગને  કરે  છે,
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વિમથ્યાત્ર્વભાર્વને કરે છે.  એર્વા પરિરણામના કતા4;મ4નો જ્ઞાનની સ્ર્વચ્છતામાં પ્રવિતભાસ દેખીને,  એમાં
પ્રવિતભાસ બેનો  થાય છે.  અકતા4  પણ પ્રવિતભાસે  છે  -  જ્ઞાયક પણ પ્રવિતભાસે  છે  અને  પરિરણામનો
કતા4;મ4 પણ પ્રવિતભાસે છે. બેનો પ્રવિતભાસ એક સમયમાં થાય છે. હર્વે કોને એ ઉપયોગાત્મક કરે છે
અને કોને ઉપયોગાત્મક કરર્વો છોર્ડી દયે છે એના ઉપર બ;ં-મોક્ષની રચના છે. 

પરિરણામનો કતા4;મ4 જે અનારિદકાળથી ભેદજ્ઞાનનો અભાર્વ છે. પરિરણામમા ંરાગની રચના થયા
કરે  છે  અજ્ઞાનદશામાં  એનો  કતા4;મ4નો  પરિરણામ જણાય છે  ઉપયોગમા.ં  ઉપયોગમાં  રાગ  નથી.
જ્ઞાયકમા ંતો રાગ નથી, જ્ઞાયકમા ંતો રિ�યા નથી પણ ઉપયોગમા ંપણ રાગની રિ�યા નથી. પણ એની
સ્ર્વચ્છતામાં તે રિ�યા પ્રવિતભાસે છે,  તે સમયે હું રાગનો કરનારો,  હું રાગ.  રાગને જાણે તો હું રાગી,
રાગને જાણીને હુ ંરાગી એર્વી ભ્રાવંિત થઈ તેને અજ્ઞાનદશામા ંવિર્વશેષ અપેક્ષાએ તે રાગારિદનો કતા4 થાય
છે. વિર્વશેષ અપેક્ષાએ. સામાન્ય પર્ડખુ ંતો એવુ ંને એવુ ંરહ ેછે. સામાન્ય અકતા4નો અભાર્વ થઈને અકતા4
પોતે પલટીને કતા4 નથી થતો. આ જૈનદશ4નનો મમ4 છે. 

આત્મા કતા4 થાય છે એટલે કોણ? મળૂ આત્મા જે અકારક-અર્વેદક છે તે વિનજભાર્વને છોરે્ડ નહીં
અને પરભાર્વમાં જાય નહીં. વિર્વશેષ અપેક્ષાએ તે કતા4 થાય છે. એટલે અકતા4ને કતા4 માને માટે કતા4
થાય છે. છે તો અકતા4 જીર્વતત્ત્ર્વ, એ જીર્વતત્ત્ર્વની ભલૂ એનુ ંનામ અજ્ઞાન, અજ્ઞાન છે ત્યા ંસ;ુી કતા4
થાય છે. એમ કહ્યુ.ં અને અજ્ઞાનનો અભાર્વ થતા,ં આહાહા! પોતાનો કાળ પાક્યો ને દેશનાલબ્ધિ�; મળી
કે આત્મા જ્ઞાનપુજં અકારક-અર્વેદક છે, એમ દેશના મળી કે ત ુ ંતો જ્ઞાતા છો ન?ે આહાહા! અને જ્યાં
ભાન થયુ ંત્યાં રિ�યા રહી ગઈ પરિરણામની, દ્રષ્ટિષ્ટ અકારક, અકારણ એર્વા જ્ઞાયક ઉપર ગઈ, સાક્ષાત
જ્ઞાતા થઈ ગયો, અજ્ઞાન ટળી ગયુ.ં રિ�યા રહી ગઈ ને અજ્ઞાન ટળી ગયુ.ં (મમુકુ્ષ:ુ- કતા4;મ4 રહી ગયો)
કતા4;મ4 રહી ગયો ને કતા4બદુ્ધિદ્ધ ર્વહી ગઈ. (મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાતા થયો, અકતા4 થઈ ગયો) અકતા4,  સાક્ષાત
અકતા4 થયો. એટલે આ શ્લોકની અંદર એણે કેટલુ ંસમાર્ડી દીધુ ંછે. હેં? (મમુકુ્ષ:ુ- બધ ુઆર્વી ગયુ)ં બધું
આર્વી ગયુ ંઆમા.ં એ ટુ ઝેર્ડ (A to Z), હોં! આહાહા!

સ્ર્વભાર્વ પણ બતાવ્યો અને સ્ર્વભાર્વને ભલેૂ તો અજ્ઞાની પણ થાય, પાછો સ્ર્વભાર્વને યાદ કરે
તો જ્ઞાની થાય. જુઓ! અજ્ઞાન એક સમયનુ ંછે, સ્ર્વભાર્વ વિત્રકાળ છે. અજ્ઞાન એક સમયનુ ંથયુ,ં બીજા
સમયે અજ્ઞાન ટળી ગયુ,ં અજ્ઞાન ગયુ ંસાક્ષાત અકતા4 થયો. આહાહા! એક શ્લોકની અંદર બધ ુસમાર્ડી
દીધુ.ં  વિત્રકાળ સ્ર્વભાર્વ બતાવ્યો,  સ્ર્વભાર્વને ભલૂનારો અજ્ઞાની થયો તો અજ્ઞાન પણ બતાવ્ય ું અને
અજ્ઞાન ટળ્યુ ંએ પણ બતાવ્યુ.ં  એટલે પણુ્ય,  પાપ,  આસ્ત્રર્વ,  બ;ંરૂપે પરિરણમતો હતો હર્વે તે સરં્વર,
વિનર્જરા, મોક્ષરૂપે પરિરણમર્વા મારં્ડયો. નર્વે તત્ત્ર્વ સમાર્ડી દી;ા.

હર્વે  આ  શ્લોક  લઈ  લઈએ  આમાથંી.  (કળશ  ટીકામાથંી)  શું  છે  એ  જોઈએ.  ૧૯૪.
ચૈતન્યમાત્રસ્વરૂપ જીવનો, જ્ઞાનાવરણાહિદ કમ/ને કરે અથવા રાગાહિદ પહિરણામને કરે એવો સહજનો
ગણુ નથી.  એર્વો સ્ર્વભાર્વ નથી. કરે એર્વો સ્ર્વભાર્વ નથી. ‘  न स्वभाव:’ '   कर्तृ��तं्व न स्वभाव:' કરે એર્વો
આત્માનો સ્ર્વભાર્વ નથી.  સ્ર્વભાર્વ બતાવ્યો પહલેો.  સહજનો ગણુ નથી; [દ્રષ્ટાતં કહે છે].  જેમ જીવ
કમ/નો ભોક્તા પણ નથી, જેમ જીવ કમ/નો ભોક્તા પણ નથી તેમ કતા4 પણ નથી. ભાવાથ/ આમ છે કે -
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જો જીવદ્રવ્ય કમ/નો ભોક્તા હોય તો કતા/ હોય. ભોક્તા હોય તો કતા4 હોય. તે તો ભોક્તા પણ નથી.
દુઃખનો ભોક્તા પણ નથી તેથી રાગનો કતા4 પણ નથી. દુઃખને ભોગર્વે છે, હું ભોગવુ ંછું એ કતા4 બને
છે. ત્યાથંી ઉપાર્ડયુ.ં કતા4 થાય છે માટે ભોક્તા છે એમ ન લીધુ ંપણ હુ ંદુઃખનો ભોક્તા છું તો એ કતા4
થઈ ગયો. એમ. (મમુકુ્ષ:ુ- ભિબલકુલ સાચી ર્વાત છે, એ �મ પણ એર્વો છે) �મ એર્વો જ છે. એ આવ્યું
છે જૂના કમ4ને ભોગર્વે છે તે નર્વા કમ4ને બા;ંે છે, હા, એમ. (મમુકુ્ષ:ુ- ભોક્તા થાય તે કરતા ંથાય) હ.ં.
જૂના કમ4ને ભોગર્વે એ નર્વા કમ4ને બા;ંે. એટલે કે દુઃખને ભોગર્વે તે રાગને કરે. એમ. બરાબર છે? આ
તો કેર્વળી-શ્રતુકેર્વળીએ કહલે ુ ંછે. એ આર્વે છે ને. મળૂ તત્ત્ર્વ છે. અનતંકાળથી જો દુઃખી થયો હોય તો
કતા4બદુ્ધિદ્ધથી દુઃખી થયો છે. અજ્ઞાનનુ ંમળૂ કારણ કતા4બદુ્ધિદ્ધ છે.

અનતંદુ:ખનું કારણ પરિરણામમાં કતા4બદુ્ધિદ્ધ,  પરિરણામમાં જ્ઞાતાબદુ્ધિદ્ધ,  દુ:ખનું કારણ છે.  તે તો
ભોક્તા પણ નથી તેથી કતા/ પણ નથી. આ જ જીવ રાગાહિદ અશદુ્ધ પહિરણામને કરે છે એવુ ંપણ છે. કરે
છે એવુ ંછે એટલે શુ?ં  કોણ કરે છે? શા કારણથી કરે છે એવુ?ં  રાગને હું કરંુ એર્વી બદુ્ધિદ્ધ કેમ થઈ?
કતા4નો અથ4 કય� ને? સસં્કૃતમા ંકતા4. રાગાહિદ અશદુ્ધ પહિરણામને કરે છે એવુ ંપણ છે, તે શા કારણથી
છે કતા4બદુ્ધિદ્ધ? ‘  अज्ञानार््तृ एव’ કમ/જવિનત ભાવમાં આત્મબદુ્ધિદ્ધ એવો છે તે વિમથ્યાત્વરૂપ વિવભાવપહિરણામ
તેના કારણે જીવ કતા/ છે. આહાહા! 

(મમુકુ્ષ:ુ- એ જીર્વ કતા4 નથી. કતા4 ભાસે છે એ તો વિમથ્યાત્ર્વ છે) વિમથ્યાત્ર્વ છે. (મમુકુ્ષ:ુ- અજ્ઞાન
છે) અજ્ઞાન છે એનુ.ં (મમુકુ્ષ:ુ- '  अज्ञानार््तृ एव’) એર્વ. (મમુકુ્ષ:ુ- અજ્ઞાનથી જ કતા4 લાગે છે) હ.ં. કતા4
લાગે છે, કતા4 થતો નથી. કતા4 પ્રવિતભાસે છે.

કમ/જવિનત ભાવમા ં ત્યાથંી શરૂઆત કરી. આત્મજવિનત ભાર્વમા ંનહીં, આત્મજવિનત તો જ્ઞાન છે.
કમ4જવિનત રાગ છે. બેય એક સાથે પ્રગટ થાય છે. આત્મજવિનત જ્ઞાન કહ્યુ ંછે, કમ4જવિનત રાગ છે. હર્વે
ત્યાં સ;ુી ર્વા;ંો નથી પણ હર્વે આગળ ર્વ;ીને કહે છે. કમ/જવિનત ભાવમાં આત્મબદુ્ધિદ્ધ.  આ આત્મા છે,
આ પરિરણામ મારા  છે,  આ પરિરણામનો  હું  સ્ર્વામી  છુ,ં  એમ આત્મબદુ્ધિદ્ધ એવો  છે  જે વિમથ્યાત્વરૂપ.
આત્મબદુ્ધિદ્ધને વિમથ્યાત્ર્વ કહ્યુ.ં  કમ4જવિનત રાગ ભલે પ્રગટ થાય, ભલે થાય. (મમુકુ્ષ:ુ- તે અજ્ઞાન નથી)
અજ્ઞાન નથી પણ તેમા ંઆત્મબદુ્ધિદ્ધ કરે છે. આત્મબદુ્ધિદ્ધ કેમ કરે છે કે તેમા,ં આત્મબદુ્ધિદ્ધ છૂટી ગઈ.

અકતા4  જ્ઞાતાભાર્વનો ત્યાગ કરે છે.  સમયે સમયે જ્ઞાતાભાર્વનો સ્ર્વભાર્વનો ત્યાગ કરે છે ને
પરભાર્વનુ ંગ્રહણ કરે છે.  પરભાર્વ એટલે રાગ,  રાગમાં આત્મબદુ્ધિદ્ધ.  મારા છે આ પરિરણામ મારા છે.
આહાહા! અને એ જીર્વજન્ય માને છે, છે કમ4જન્ય, એમા ંઆત્મબદુ્ધિદ્ધ કરતા ંશુ ંભાસે છે? 'હુ ંકરંુ છુ'ં. મારો
ભાર્વ છે અને હું એનો કરનાર છુ.ં  છે કમ4જન્ય.  અજ્ઞાનીને પણ જીર્વજન્ય નથી.  કમ/જવિનત ભાવમાં
આત્મબદુ્ધિદ્ધ એવો છે જે વિમથ્યાત્વરૂપ વિવભાવપહિરણામ, તેના કારણે જીવ કતા/ છે. તેના કારણે કતા4 છે.
આત્મબદુ્ધિદ્ધ થઈ એમા ંએનુ ંનામ કતા4 થયો અજ્ઞાનથી, ભાસે છે.

ભાવાથ/ આમ છે કે જીવવસ્ત ુરાગાહિદ વિવભાવપહિરણામની કતા/  છે એવો જીવનો સ્વભાવગણુ
નથી,  પરંત ુ અશદુ્ધરૂપ વિવભાવપહિરણવિત છે. સ્ર્વભાર્વગણુ નથી,  પરંત ુ અશદુ્ધરૂપ વિર્વભાર્વપરિરણવિત છે.
(મમુકુ્ષ:ુ- એ સ્ર્વભાર્વપરિરણવિત પણ નથી) હ.ં. વિર્વભાર્વપરિરણવિત છે. (મમુકુ્ષ:ુ- એ સ્ર્વભાર્વ તો નથી પણ
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સ્ર્વભાર્વપરિરણવિત  પણ  નથી)  પરિરણવિત  પણ  નથી.  આહાહા!  ‘  ’र्तृदभावार््तृ अकारकः  તદભાર્વાત.
(મમુકુ્ષ:ુ-તદઅભાર્વાત)  તદઅભાર્વાત હ.ં.  જો એટલો ફેર પર્ડયો.  તદ-અભાર્વાત,  આહાહા!  વિમથ્યાત્વ-
રાગ-દ્વષેરૂપ વિવભાવપહિરણવિત મટે છે,  તે મટતાં જીવ સવ/થા અકતા/  થાય છે. કથભંિચત અકતા4  નહીં.
સર્વ4થા જ્ઞાતા, સર્વ4થા અકતા4. એમ. જ્ઞાતા થઈ ગયો. કતા4બદુ્ધિદ્ધ ગઈ ને? પરિરણામ રહી ગયા. પરિરણામ
ભલે રહ્યા. આહાહા!

હાથ ભલે હલે, પગ ભલે હાલે, હેં? કતા4બદુ્ધિદ્ધ ર્વહી ગઈ. આહાહા! હલતો હાથ બ;ં થાય ત્યારે
અકતા4 છે એમ નથી. જેમ રાગનો અભાર્વ થઈ જાય, યથાખ્યાત ચારિરત્ર આર્વે તો રાગનો અકતા4 થાય
એમ નથી.  કેમકે  પહલેા  પણ કરતો નહોતો.  કતા4  માનતો હતો.  માન્યતા ખેંચી  લી;ી.  વિમથ્યાત્ર્વ
એમાથંી ઊર્ડી ગયુ,ં ખેંચાય ગયુ.ં સ્ર્વય ંથાય છે, હું તો જાણનાર છું. (મમુકુ્ષ:ુ- શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત જીર્વ
પણ જાણે જ છે) જાણે જ છે. (મમુકુ્ષ:ુ- જ્ઞાતા છે) કરતો નથી. જીવ સવ/થા અકતા/ થાય છે, વિર્વશેષ
અપેક્ષાએ, ઓમા ંઉપર આવ્યુ ંહત ુ ંને? ઉપર એ જ આવ્યુ ંહત ુ,ં આપણે આમાં (સમયસારમા)ં અકતા4
થાય છે. એ જ ર્વાત કરી. અજ્ઞાનનો અભાવ થતા ંઅકતા/ છે. 

ગાથા ૩૦૮ થી ૩૧૧ 
હવે આત્માનુ ંઅકતા/પણુ ંદ્રષ્ટાતંપવૂ/ક કહ ેછે:-

જે દ્રવ્ય ઊપજે જે ગણુોથી તેથી જાણ અનન્ય તે, 
જ્યમ જગતમા ંકટકાહિદ પયા/યોથી કનક અનન્ય છે. ૩૦૮.
જીવ અજીવના પહિરણામ જે દશા/વિવયા સતૂ્રો મહીં,
તે જીવ અગર અજીવ જાણ અનન્ય તે પહિરણામથી. ૩૦૯. 
ઊપજે ન આત્મા કોઇથી તેથી ન આત્મા કાય/ છે,
ઉપજાવતો નથી કોઈને તેથી ન કારણ પણ ઠરે. ૩૧૦. 
રે! કમ/-આવિશ્રત હોય કતા/, કમ/ પણ કતા/ તણે,
આવિશ્રતપણે ઊપજે વિનયમથી, વિસદ્ધિદ્ધ નવ બીજી દીસે. ૩૧૧.

ઊપજે ન આત્મા કોઇથી તેથી ન આત્મા કાય/ છે, ઉપજાવતો નથી કોઈને તેથી ન કારણ પણ 
ઠરે. આહાહા! 

ગાથાનો અથ/:- જે દ્રવ્ય જે ગણુોથી એટલે એના પરિરણામોથી ઊપજે છે તે ગણુોથી તેને અનન્ય
જાણ; જેમ જગતમા ંકડા ંઆહિદ પયા/યોથી સવુણ/ અનન્ય છે તેમ. 

બીજી ગાથા. જીવ અને અજીવના જે પહિરણામો સતૂ્રમાં દશા/વ્યા છે,  તે પહિરણામોથી તે જીવ
અથવા અજીવને અનન્ય જાણ. 

કારણ કે કોઇથી ઉત્પન્ન થયો નથી તેથી તે આત્મા (કોઈનુ)ં કાય/ નથી, અને કોઈને ઉપજાવતો
નથી તેથી તે (કોઈનુ)ં કારણ પણ નથી.

વિનયમથી કમ/ના આશ્રયે (-કમ/ને અવલબંીને) કાય/ને અવલબંીને, કતા/ હોય છે; તેમ જ કતા/નાં
આશ્રયે કમq ઉત્પન્ન થાય છે. એ અંદર અંદર સાપેક્ષપણુ ંછે, પરથી વિનરપેક્ષપણુ ંછે. બીજી કોઈ રીતે
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કતા/કમ/ની વિસદ્ધિદ્ધ જોવામા ંઆવતી નથી. એમ. એક દ્રવ્યમા ંજ કતા4-કમ4ની વિસદ્ધિદ્ધ થાય છે. 
ટીકા:- પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતો થકો જીવ જ છે, �મબદ્ધ,

એક સમય પણ �મમાં ફેર પરે્ડ નહીં, કાળમા ંફેર પરે્ડ નહીં. એનો કાળ પણ વિનવિ»ત છે અને ભાર્વમાં
પણ ફેર પરે્ડ નહીં. સમય નામનો પદાથ4 અનારિદઅનતં જ્ઞાનરૂપે પરિરણમે છે અને અજીર્વ ન જાણર્વારૂપે
પરિરણમે છે અનારિદઅનતં, એક જાણર્વારૂપે પરિરણમે છે અને એક ન જાણર્વારૂપે પરિરણમે છે. આ ચોથી
(૩૧૧) ગાથા છે એ જરાક સમજર્વા જેર્વી છે. કાય4ને આશ્રયે કતા4 અને કતા4ને આશ્રયે કાય4. આહાહા!

સ્ર્વજાવિતના છે ભાર્વ,  વિર્વજાવિતના ભાર્વની અહીં ર્વાત નથી.  આત્મા જ્ઞાનરૂપે  જ પરિરણમે છે,
અનારિદઅનતં.  ચેતનારૂપે પરિરણમે છે અને જર્ડ જર્ડભાર્વે પરિરણમે છે.  પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ એવા
પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતો થકો જીવ જ છે, પોતાના પરિરણામ છે આ. જે ગણુો કહ્યા ને? પયા4ય.
પોતાના પહિરણામોથી ઉપજતો થકો, પરિરણામને કરતો થકો લખ્યુ ંનથી. ધ્યાન રાખજો. આત્મા અકતા4
છે એ આમાં વિસદ્ધ કરે છે.  �મબદ્ધ પયા4યમાં આત્માનુ ંપયા4યનુ ંઅકતા4પણું વિસદ્ધ કરે છે.  ઊપજે છે,
પરિરણામને ઉપજાર્વીને પરિરણમે છે એમ નથી. 

ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતો થકો,  ઉપજાર્વે છે એમ નહીં.  કરતો થકો નહીં.
કેમકે કતા4ની ર્વાત નથી આમા.ં (મમુકુ્ષ:ુ- કતા4નો તો પહલેા જ વિનષે; કય� છે) વિનષે; કય� છે. જ્ઞાતા
છે. (મમુકુ્ષ:ુ- અને આત્માનુ ંઅકતા4પણુ ંદ્રષ્ટાતંપરૂ્વ4ક કહ ેછે) કહ ેછે. પહલે ુ ંમથાળંુ જ એ છે. સકૂ્ષ્મ ર્વાત
છે  જરા.  (મમુકુ્ષ:ુ-  આમાથંી  ગરુુદેર્વે  �મબદ્ધ પયા4ય કાઢી  છે  ને)  �મબદ્ધ પયા4ય કાઢી  આમાથંી.
(મમુકુ્ષ:ુ-એ કેર્વી રીતે કાઢી?) એર્વી રીતે કાઢી કે આત્મા પરિરણામનો કતા4 નથી અને પરિરણામ થયા
કરે છે, ને કતા4 નથી તો �મબદ્ધ વિસદ્ધ થાય. જો આત્મા પોતાના પરુુષાથ4થી પરિરણામને ફેરર્વી શકતો
હોય તો �મબદ્ધ વિસદ્ધ ન થાય, ફેરર્વી શકતો હોય તો અકતા4 વિસદ્ધ ન થાય, કતા4 વિસદ્ધ થઈ જાય અને
કતા4 વિસદ્ધ થતા ંજ્ઞાતાપણુ ંરહતે ુ ંનથી આત્માનુ.ં અને એ જ્ઞાતાપણુ ંન રહતેા ંઅજ્ઞાન વિસદ્ધ થઈ જાય છે
અને કતા4પણુ ંવિસદ્ધ થતા ંસર્વ4જ્ઞની વિસદ્ધિદ્ધ થતી નથી. �મબદ્ધ પયા4યની વિસદ્ધિદ્ધ થતી નથી.

પદાથ4  �મબદ્ધ પયા4યે  પરિરણમે છે,  એના સ્ર્વકાળે ઊપજે છે અને સ્ર્વકાળે વિર્વણસે છે.  માટે
આત્મા અકતા4  વિસદ્ધ થાય છે.  પરિરણામ સ્ર્વયં �મબદ્ધ એના કાળે �મબદ્ધ,  �મસર થાય છે.  એમાં
આત્માની જ્ઞાતાની વિસદ્ધિદ્ધ થાય, અકતા4ની વિસદ્ધિદ્ધ થાય, પયા4યનુ ંઅકતા4પણુ ંવિસદ્ધ થાય, પયા4ય પયા4યથી
થાય એમ વિસદ્ધ થાય અને સર્વ4જ્ઞ ભગર્વાન આમ જાણે છે એવુ ંએમા ંવિસદ્ધ થઈ જાય. જો પરિરણામને
ફેરફાર કરર્વાની શક્તિક્ત આત્મામાં હોય તો આત્મા અકતા4 રહતેો નથી.  આ વિત્રકાળી દ્રવ્યની ર્વાત છે.
આત્માનુ ંઅકતા4પણુ ંકહવે ુ ંછે ને? જો પરિરણામે ઊપજે છે એમ લીધુ ંપણ ઉપજાર્વે છે એમ ન લીધુ.ં
સ્ર્વકાળે એની જન્મક્ષણ છે. આહાહા!

જેમ ૧૦૮ મોતીના દાણાની માળા છે,  એક પછી એક, એક પછી એક દાણો, આમ આમ કરે
ને?  �મબદ્ધ, આહાહા!  સાતમા પછી આઠમો જ મણકો આર્વે.  સાતમા પછી નર્વમો,  દસમો ન આર્વી
જાય. આહાહા! તો તો ફરીથી પાછી માળા ફેરર્વર્વી પરે્ડ. ભલૂ થઈ જાય તો. આ બધુ ંકરેલુ ંછે ને અમે.
હુ ંમાળા ફેરર્વતો હતો. પાચં માળાની પ્રવિતજ્ઞા આપી હતી અમારા ગરુુએ. લાલ! પાચં માળા નમોકાર
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મતં્રની. ભલે. આહાહા! એ લાલ કહતેા હતા, અને આ લાલભાઇ કહતેા હતા. લાલભાઇ કહ ેએટલે ઓલું
મને યાદ આર્વે. આમ જાર્વ ને હું પગે લાગુ ંને એને એટલે આમ ભેટી પરે્ડ. બાથમાં લઈ લ્યે, બાળ
બ્રહ્મચારી, એની ર્વાણી તો આહાહા! એકદમ બળર્વાન! બાળ બ્રહ્મચારી. એર્વો અર્વાજ એનો, માઇકની
જરૂર ન પરે્ડ એને. પ્રેમ બહ.ુ અમારા માજી હતા, મહારાજ ર્વહોરર્વા આર્વે ને ઘરે, ર્વેરાર્વળ રહતેો હતો
ને, ઘણા ર્વષ4 પહલેા,ં અમારી ઉમર ૧૫-૧૬ ર્વષ4ની, ત્યારની ર્વાત છે. કે આ તમે લાલ લાલ કરો છો,
મારા દીકરાને ઉપાર્ડી જાતાં નહીં.  માજી બોલ્યા.  કહ,ે  ના ના માજી નહીં લઈ જાર્વ દીકરાને.  કેમકે
સ્થનાકર્વાસીમાં બહુ ચાલત ુ ંહત ુ,ં  સમજી ગયા?  છોકરો આર્વે ને  (લઈ જાય) (મમુકુ્ષ:ુ-  દીક્ષા આપી
દયે) દીક્ષા આપી દયે. આહાહા! પણ સરળ બહ,ુ બહુ સરળ, ભિબલકુલ આંખમાં ઈષા4 નહીં. મેં પલટો
લી;ો આખો, જરાય ઈષા4 નહીં. પછેૂ, શુ ંર્વાચંો છો? સમયસાર ર્વાચં ુ ંછુ.ં ઘણા જીર્વો એર્વા કુણા પણ
હોય. ભલે વિમથ્યાદ્રષ્ટિષ્ટ, ગ્રહીત વિમથ્યાદ્રષ્ટિષ્ટ. પણ અમકુ પ્રકારની જીર્વની સરલતા હોય. જેમ ગરુુદેર્વને
લાગ્યુ ંને કે આ ગરુુ ર્વહ્યા ગયા. સમજી ગયા? આ તત્ત્ર્વ તો એને ન મળ્યુ.ં હર્વે સ્ર્વગ4મા ંજાઇસ ત્યારે
મળીશ એમને.  એમ મને આના માટે વિર્વચાર આવ્યો કે જો જીર્વતા હોત તો તેની પાસે જાત પણ
સ્ર્વગ4ર્વાસ થઈ ગયો.

આહાહા! પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ, �મબદ્ધ જે થાય એ �મ ફેરર્વી ન શકે કોઈ. એના કાળ�મમાં
પરિરણામ આર્વર્વાના હોય એને ફેરર્વર્વાની શક્તિક્ત જ નથી. જ્ઞાતામા ંકતા4પણુ ંજ નથી. કતા4પણુ ંહોય તો
પરિરણામને ફેરર્વે, ને પરિરણામને ફેરર્વે તો �મબદ્ધ પયા4ય વિસદ્ધ ન થાય, તો જ્ઞાતાપણુ ંવિસદ્ધ ન થાય,
તો ;મ4 કોઈને ન થાય, સર્વ4જ્ઞ ભગર્વાન ખોટા થઈ ગયા. આ જીર્વ આટલા કાળ વિર્વત્યા પછી મોક્ષ-
દશાને પામશે એમ કેર્વળજ્ઞાનમા ંનોં; છે. હેં? નોં; છે. એ જો �મબદ્ધ છે તો નોં; છે.

જો આત્મા પરિરણામનો કતા4 હોય, તો એ નોં; ન હોય. આત્માની કતા4બદુ્ધિદ્ધ છે, કતા4 તો છે જ
નહીં.  વિમથ્યાબદુ્ધિદ્ધ છે.  કતા4બદુ્ધિદ્ધથી પણ એનો �મ ફરતો નથી.  આહાહા!  (મમુકુ્ષ:ુ-  કતા4બદુ્ધિદ્ધમાં પણ
�મબદ્ધને  તોર્ડર્વાની તાકાત નથી)  તાકાત નથી ભિબલકુલ.  એનો સ્ર્વામી ક્યાં છે.  આહાહા!  એ તો
ષટકારકથી સ્ર્વ અર્વસરે પ્રગટ થાય છે. ઉત્પાદ સત, વ્યય સત, થર્વા યોગ્ય થાય છે. પરિરણામ થર્વા
યોગ્ય થયા કરે છે. જાણનારો જણાયા કરે છે. �મબદ્ધનુ ંફળ ર્વીતરાગતા છે. અકતા4ન ુ ંફળ ર્વીતરાગતા
છે.

પ્રથમ તો જીવ ક્રમબદ્ધ એવા પોતાના, પોતાના પરિરણામો છે,  હોં!  જાણવુ-ંદેખવુ ંએ પોતાના
પરિરણામો છે. એ અજીર્વના પરિરણામ નથી, જીર્વનાં પરિરણામ છે. પહિરણામોથી ઊપજતો થકો જીવ જ
છે. અજીવ નથી. એવી રીતે અજીવ પણ, આહાહા! જીર્વ વિસર્વાય બીજા પાચં દ્રવ્યો અજીર્વ છે ને? આ
જીર્વનુ ંસામાન્ય સ્ર્વરૂપ.  અને અજીર્વનુ ંપણ સામાન્ય સ્ર્વરૂપ કહે છે.  પદુગલ,  ;મ4,  અ;મ4,  આકાશ
અને કાળ.  અજીવ પણ ક્રમબદ્ધ પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતુ ંથકંુ અજીવ જ છે,  જીવ નથી. બેની
જુદાઇ બતાર્વી, બેય પરિરણમે છે, �મબદ્ધ પયા4યે પરિરણમે છે. એટલે જીર્વ પોતાના પરિરણામોનો કતા4
નથી, અજીર્વ પણ �મબદ્ધ પયા4યે પરિરણમે છે એટલે અજીર્વદ્રવ્ય પણ એના પરિરણામનો કતા4 નથી.

એક પદુગલ પરમાણ ુપણ એના પરિરણામનો કતા4 નથી. સ્પશ4, રસ, ર્વણ4, ગ;ંની પયા4યો હોય,
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તેમાં ઘણો ફેરફાર થાય પણ પરમાણુ એનો કતા4 નથી, અકતા4 છે. અજીર્વમા ંપણ �મબદ્ધ લીધુ ંને?
એટલે અજીર્વનુ ંપણ અકતા4પણું  (લીધુ)ં.  જેમ જીર્વ સામાન્ય અકતા4  છે એમ અજીર્વ સામાન્ય પણ
અકતા4  છે.  અજીવ પણ ક્રમબદ્ધ પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતું થકંુ અજીવ જ છે,  જીવ નથી. હર્વે
દ્રષ્ટાતં  આપે  છે.  કારણ કે  જેમ  (કંકણ આહિદ પહિરણામોથી  ઊપજતા  એવા)  સવુણ/ને  કંકણ આહિદ
પહિરણામો સાથે તાદાત્મ્ય છે, શુ ંકામ કહ્યુ?ં કે જેવુ ંસોનુ ંછે પીળંુ એમ એના પરિરણામ પણ પીળાશ ને
ચીકાશર્વાળા હોય, જેવુ ંસામાન્ય ને એવુ ંવિર્વશેષ. 

 સામાન્યથી વિર્વશેષ જો જુદંુ હોય તો તાદાત્મ્ય ન હોય અને સામાન્યથી વિર્વશેષ જુદંુ હોય તો
�મબદ્ધ વિસદ્ધ ન થાય.  જેવું સામાન્ય એવુ ં વિર્વશેષ છે.  અને સામાન્ય વિર્વશેષરૂપે પરિરણમે છે પયા4ય
અપેક્ષાએ, તો તાદાત્મ્ય થઈને પરિરણમે છે તો જેવુ ંસામાન્ય એવુ ંવિર્વશેષ છે. સામાન્યથી જુદંુ વિર્વશેષ
હોય તો એ એના પરિરણામ જ નથી.  રાગારિદ જીર્વનાં પરિરણામ જ નથી,  જ્ઞાનારિદ પરિરણામ છે.  જીર્વ
અનારિદઅનતં જ્ઞાનરૂપે  પરિરણમે  છે.  (મમુકુ્ષ:ુ-  રાગનું તાદાત્મ્ય જીર્વ સાથે  નથી,  અજીર્વ સાથે  છે)
અજીર્વ સાથે છે.  એ ક્યાં રાગરૂપે પરિરણમે છે.  આહાહા!  અકતા4 આત્માનુ ંસ્ર્વરૂપ �મબદ્ધ પયા4ય દ્વારા
આત્મા અકતા4 વિસદ્ધ થાય છે. એટલે જ્ઞાતા થઈ જાય છે સાક્ષાત. પરિરણામ થર્વા યોગ્ય થયા કરે છે.
જાણનારો જણાયા કરે છે. જાણર્વારૂપે જ પરિરણમે છે.

સવુણ/ને  કંકણ આહિદ પહિરણામો સાથે  તાદાત્મ્ય છે,  સ્ર્વજાવિતના.  સ્ર્વજાવિતનું દ્રવ્ય-સ્ર્વજાવિતના
પરિરણામ સાથે તાદાત્મ્ય છે તેમ સવ/ દ્રવ્યોને પોતાના પહિરણામો સાથે તાદાત્મ્ય છે. પોતાના પરિરણામ
એટલે સ્ર્વભાર્વભતૂ પરિરણામ.  વિર્વભાર્વભતૂ પરિરણામ ન લેર્વા.  (મમુકુ્ષ:ુ-  જેમાં પોતે  જણાય છે  એ
પોતાના પરિરણામ છે) હા, પોતે પોતાને જાણર્વારૂપે પરિરણમે છે એ જ્ઞાનના પરિરણામની સાથે તાદાત્મ્ય
છે જીર્વને. આહાહા! જે ૧૭ મી ૧૮ મી ગાથાની ટીકામા ંકહ્યુ ંને. જ્ઞાન ને આત્મા તાદાત્મ્ય છે તો પછી
જ્ઞાનને સેર્વવુ ંએ શા માટે ઉપદેશ આપે છે? કે તારી એટલી ર્વાત તો સાચી, તાદાત્મ્ય છે, આહાહા!
એટલી ર્વાત સાચી, પણ છતા ંત ુ ંએક સમય જ્ઞાનને સેર્વતો નથી. કેમકે તાદાત્મ્યનો અથ4 સ્ર્વીકાય4 ક્યાં
કય� છે? એ તો રાગની સાથે તાદાત્મ્ય માને છે, એમ.

દ્રષ્ટાતં પણ જેવું સ્ર્વરૂપ એર્વા જ એના પરિરણામ,  એની સાથે  તાદાત્મ્ય લીધુ.ં  આમ જીવ
પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતો હોવા છતાં  (તેને અજીવની સાથે કાય/કારણભાવ વિસદ્ધ થતો નથી.)
પોતાના પરિરણામોથી ઉપજે છે,  ઊપજાર્વતો નથી.  સ્ર્વયં ઉપજે છે પરિરણામ,  તે રૂપે પોતે પરિરણમી
જાય છે.  પોતાના પહિરણામોથી ઊપજતો હોવા છતાં તેને અજીવની સાથે કાય/કારણભાવ વિસદ્ધ થતો
નથી. જીર્વ પોતાના પરિરણામોથી જ્ઞાનરૂપે, જાણર્વારૂપે પરિરણમે છે, તેને અજીર્વની સાથે, પદુગલ સાથે,
કે બીજા જીર્વો પણ અજીર્વમા ંલઈ લેર્વા. તેની સાથે કાય/કારણભાવ વિસદ્ધ થતો નથી. આત્મા કાય4 પણ
નથી અને આત્મા કોઈનુ ંકારણ પણ નથી. કાય4કારણભાર્વનો અભાર્વ છે. પ્રત્યેક પદાથ4મા.ં 

જીર્વમા ંજીર્વનો અને અજીર્વમા ંઅજીર્વનો. અજીર્વનુ ંકોઈ કાય4 નથી અને અજીર્વ કોઈનુ ંકારણ
નથી. અજીર્વ કોઈનુ ંકારણ નથી, અજીર્વ કોઈનુ ંકાય4 નથી. જીર્વ કોઈનુ ંકારણ નથી અને જીર્વ કોઈનું
કાય4  નથી.  આહાહા!  સ્ર્વત:વિસદ્ધ પદાથ4  ર્વસ્ત ુ છે.  વિનરપેક્ષ,  દ્રવ્ય પણ વિનરપેક્ષ અને  પયા4ય  પણ
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વિનરપેક્ષ.  સત અહતેકુ,  બેય સત વિસદ્ધ થઈ ગયુ.ં  કાય4કારણ નથી ને એટલે.  એટલે વિનવિમત્ત-નૈવિમવિત્તક
નથી.  આ જગતમાં કોઈ વિનવિમત્ત નથી,  તે  કહ્યુ.ં  વિનવિમત્ત-નૈવિમવિત્તક સબં;ં  જ્યારે  કહરે્વો  હોય ત્યારે
કારણકાય4 વ્યર્વહાર કહરે્વાય. અહીં તો એ ર્વાત  છે નહીં. અહીં તો આત્મા અકતા4-જ્ઞાતા છે. 

કાય/કારણભાવ વિસદ્ધ  થતો  નથી.  કારણ કે  સવ/  દ્રવ્યોને  અન્ય દ્રવ્ય  સાથે, લ્યો!  ઉત્પાદ્ય-
ઉત્પાદકભાવનો અભાવ છે. ઉત્પાદ્ય-ઉત્પાદકભાર્વનો અભાર્વ છે.  બીજો ઉપજાર્વે અને અહીંયાં જ્ઞાન
પ્રગટ થાય,  શાસ્ત્રથી  જ્ઞાન  થાય,  આહાહા!  અને  જ્ઞાનથી  જે્ઞયમાં  ફેરફાર  થાય એમ છે  નહીં.  તે
(કાય/કારણભાવ) નહીં વિસદ્ધ થતાં, અજીવને જીવનુ ંકમ/પણું વિસદ્ધ થત ુ ંનથી. અજીર્વને જીર્વનુ ંકમ4પણુ,ં
જીર્વનુ ંકાય4પણુ,ં જીર્વ કતા4 બને અને અજીર્વ એનુ ંકમ4 બને એમ કતા4-કમ4 બે દ્રવ્ય ર્વચ્ચે હોત ુ ંનથી. 

અજીર્વને જીર્વનુ ંકમ4પણુ,ં જીર્વ કતા4 બને અને અજીર્વ એનુ ંકાય4 બન-ેકમ4 બને એમ વિસદ્ધ થત ું
નથી. અને તે અજીવને જીવનુ ંકમ/પણું નહીં વિસદ્ધ થતા,ં કતા/-કમ/ની અન્યવિનરપેક્ષપણે (-અન્યદ્રવ્યથી
વિનરપેક્ષપણે,  સ્વદ્રવ્યમાં જ)  વિસદ્ધિદ્ધ હોવાથી જીવને અજીવનું કતા/પણું વિસદ્ધ થત ુ ંનથી. ઓલુ ંકાય4પણું
વિસદ્ધ થત ુ ંનથી એટલે જીર્વને, ઓને અજીર્વને કહ્યુ ંહત ુ.ં અજીર્વને જીર્વનુ ંકમ4 નથી અને જીર્વને અજીર્વનું
કતા4પણુ ંનથી. જીર્વ કતા4 પણ નથી અને જીર્વ કાય4 પણ નથી. એમ. જીવને અજીવનુ ંકતા/પણું વિસદ્ધ
થતું નથી.  રાગને કરે ને કમ4ને  કરે ને હાથ-પગ ચલાર્વે,  આ રોટલી,  દાળ,  ભાત,  શાક કરે અને
રોટલીના બટકા કરે એમ વિસદ્ધ થત ુ ંનથી. બહુ વિર્વસ્તાર આનો જેટલો કરર્વો હોય એટલો થઈ શકે છે.
આપણે ટૂંકામા ંલઈએ છીએ. આપણે જે ઘરમા ંસ્ર્વાધ્યાય કરીએ છીએ ને એમા ંઆપણે ટૂંકાણમા ંલઈ
અને સમજી લઈએ તો લબંાર્વર્વાનો કોઈ અથ4 નથી. આહાહા! બોલો આમા ંછે કાઇં ચચા4? બોલો, હોય
તો કહો.

અહીંયા પરની સાથે કાય4કારણનો અભાર્વ છે,  સ્ર્વની સાથે કાય4કારણનો,  કતા4કમ4નો સદભાર્વ
છે.  સદભાર્વ એટલે પરિરણામને કરે એમ નહીં.  પરિરણામરૂપે ઉપજે છે અને એની સાથે તાદાત્મ્ય છે.
એમ. પણ એને કરે છે ને તાદાત્મ્ય છે એમ નહીં, ઉપજે છે અને તાદાત્મ્ય છે. (મમુકુ્ષ:ુ- ઉપજે છે અને
તાદાત્મ્ય છે) ઉપજે છે અને તાદાત્મ્ય છે. એ કતા4 થઈને જ્ઞાનની સાથે તાદાત્મ્ય થાય છે એમ નથી.
આત્મા કતા4  થાય અને જ્ઞાનની પયા4ય એનું કમ4  થાય એવું કતા4  કમ4નું અનન્યપણું આમાં નથી.
(મમુકુ્ષ:ુ-સકૂ્ષ્મ ર્વાત છે) સકૂ્ષ્મ ર્વાત છે એટલે કહ્યુ.ં (મમુકુ્ષ:ુ-એટલે આત્મા પયા4યમાં તાદાત્મ્ય થઈને
પયા4યને કરે એમ નહીં) નહીં. (મમુકુ્ષ:ુ- પયા4ય ઉપજે છે સ્ર્વય ંએનાથી આત્મા તાદાત્મ્ય છે) એ સમયે
આત્મા તાદાત્મ્ય છે. એ કરે છે અને ઉપજે છે, ઉપજે છે માટે અનન્ય છે એમ નથી. કેમકે પરિરણામને
ઊપજાર્વતો જ નથી.

ઉપજતા પરિરણામને ઊપજાર્વતો નથી, છતાં ઉપજે છે. ઊપજતો ભાર્વ તાદાત્મ્ય છે, તાદાત્મ્ય
હોય છતા ંકતા4 નથી. લખી લેર્વા દયો, પછી ચચા4 કરીએ. સકૂ્ષ્મ છે. ખોલશુ.ં બહને જરા લખી લ્યે ને..
પહલેાં જીર્વથી ર્વાત કરી. પછી પદુગલની ર્વાત કરશે, સોનાની વિર્વગેરે. જીર્વ નામનો પદાથ4 છે (તે)
પોતાના  ગણુરૂપે  પરિરણમે  છે.  ઊપજતો  થકો  જીર્વ  જ  છે  અને  ઉપજતા  પરિરણામની  સાથે  તેન ું
તાદાત્મ્યપણું છે  સમયર્વતÑ.  એ કહરે્વાની  કાઇં  જરૂર  નથી.  પણ આત્મા  જ્ઞાન,  દશ4ન,  ચારિરત્રના
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પરિરણામને  સમ્યક એનો કતા4  થઈ અને  એ કમ4  થયું માટે  કતા4કમ4નું અનન્યપણું છે  એમ નથી.
કતા4કમ4નુ ંઅનન્યપણુ ંનથી, દ્રવ્ય ને પયા4યનુ ંઅનન્યપણુ ંછે. એટલે આત્મા અકતા4 છે. 

આત્માને  અકતા4  વિસદ્ધ કરર્વો છે,  બેન અહીંયા. (મમુકુ્ષ:ુ-  દ્રષ્ટિષ્ટનો વિર્વષય સરુભિક્ષત રાખે છે)
સરુભિક્ષત રાખ્યો.  અને પરિરણમે છે �મબદ્ધપયા4યે.  ઉપજે છે,  ઉપજતા ભાર્વની સાથે તન્મય છે.  પણ
એને ઊપજાર્વીને તન્મય થાય છે એમ નથી. (મમુકુ્ષ:ુ- ઓહો! બહુ સકૂ્ષ્મ ર્વાત છે આ તો) સકૂ્ષ્મ ર્વાત
છે આ. બેન!  કેમકે આત્માને કતા4  ને પરિરણામને કમ4 એમ અહીં લેવ ુ ંનથી. (મમુકુ્ષ:ુ-  એ ર્વાત નથી
અહીંયા)  હ.ં.  એ છઠી  ગાથામાં કતા4કમ4નું અનન્યપણું એ ર્વાત અહીં  નથી.  ભાઈ સમજ્યા તમે?
પદાથ4ની વિસદ્ધિદ્ધ કરે છે, અને જર્ડ અને ચેતન પરિરણામે ઊપજે છે પણ પરિરણામને કરે છે એમ નથી.
જર્ડ જર્ડના પરિરણામને કરતો નથી. ચેતન ચેતનાને કરતો નથી.

ચેતનાપણે ઊપજે છે પણ ચેતનાને ઊપજાર્વતો નથી. જો ચેતનાને ઉપજાર્વે તો આત્મા અકતા4
રહતેો  (નથી).  આત્માને અકતા4 વિસદ્ધ કરર્વો છે અહીંયા.  અને છતાં ઊપજે છે એ વિસદ્ધ કયુ�.  ઉપજતા
પરિરણામ સાથે તાદાત્મ્ય છે તોપણ કતા4  નથી એનો.  કેમકે �મબદ્ધ પયા4ય લેર્વી છે ને તો �મબદ્ધ
પયા4યમા ંતો આત્મા અકતા4 હોય તો જ વિસદ્ધ થાય ને. કતા4 જો કહશેો તો �મબદ્ધ પયા4ય ક્યા ંરહી? તો
તો ર્વીતરાગતા જ ન રહી.  તો કતા4બદુ્ધિદ્ધ થઈ ગઈ પરિરણામમા,ં  બેન!  બ;ં-મોક્ષની પયા4યથી રરિહત
આત્મા છે. રચનાથી દૂર છે. આહાહા! એમ કહ્યુ ંને?

અહીંયા કહે છે કે જીર્વ જ્ઞાન-દશ4ન, જાણર્વા-દેખર્વારૂપે પરિરણમે છે, અનારિદઅનતં. પરિરણમે છે,
પરિરણમે છે છતા ંએ પરિરણામનો કતા4 નથી. (મમુકુ્ષ:ુ- હા બસ એ ર્વાત છે) જ્ઞાતા છે. એનો જ્ઞાતા છે
કતા4 નથી. અને પરિરણમે છે તેથી એનુ ંતાદાત્મ્યપણુ ંપણ છે. તાદાત્મ્યપણુ ંહોર્વા છતા ંપણ કતા4-કમ4
નથી.  કેમકે આત્મા કતા4 થતો જ નથી.  અહીં તો અકતા4 કાયમ રાખર્વો છે અને પરિરણામનુ ંકમ4પણું
કાયમ રખવુ ંછે. અહીં અકતા4 કાયમ રાખર્વો છે અને પરિરણામનુ ંકમ4પણુ,ં આહાહા! (મમુકુ્ષ:ુ-કતા4;મ4)
કતા4;મ4 છે કે નહીં? બેય વિનરપેક્ષ, બેન! અકતા4 પણ વિનરપેક્ષ અને કમ4 પણ વિનરપેક્ષ. બેયને સત જો.
બેયને સત જુઓ ત્યારે ખ્યાલ આર્વશે.

જીર્વસ્ર્વભાર્વ પણ સત અને ઊપજતી પયા4ય પણ સત એટલે કતા4-કમ4 ન હોય. એ કતા4-કમ4
કહ્યુ ંએ વ્યર્વહાર છે. આ �મબદ્ધ પયા4ય છે, અકતા4 એ વિન»ય છે. ઓલુ ંજે કતા4-કમ4નુ ંઅનન્યપણુ ંકહ્યુ,ં
પોતે પોતાને જાણે છે માટે પોતે કતા4 ને પોતે જણાયો માટે પોતે કમ4, સમજી ગયા? એ વ્યર્વહાર થઈ
ગયો.

આ તો અનારિદઅનતંની ર્વાત છે. આ અનારિદઅનતંની ર્વાત છે. (મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણમે છે છતા ંપણ
પરિરણામને કરતો નથી) કરતો નથી, કેમકે અકતા4 છે, કેમકે વિનષ્ટિષ્�ય છે, આહાહા! (મમુકુ્ષ:ુ- અનન્યપણું
છે પણ કતા4-કમ4પણુ ંનથી) નથી. અનન્યપણુ ંછે પણ કતા4-કમ4પણુ ંનથી. કેમકે બે સત ર્વચ્ચે કતા4-કમ4
ન હોય. બે સત ર્વચ્ચે જ્ઞાતા-જે્ઞય કહો કથભંિચત, પણ કતા4-કમ4 ન હોય. કેમકે આત્મા અકતા4 છે.

આત્મા અકતા4 છે તે જૈનદશ4નની પરાકાષ્ઠા છે. એ આ. સકૂ્ષ્મ છે. પરિરણમે છે છતા ંપરિરણામનો
(કતા4 નથી) એને ઊપજાર્વે છે એમ લખ્યુ ંનથી, ઊપજતો, ઊપજતો, ઊપજતો, ઊપજતો શ�દ ર્વાપય�
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છે. એટલે કતા4 આત્મા છે એમ લીધુ ંજ નથી ક્યાયં. અજીર્વ પણ પોતાના પરિરણામે ઊપજે છે, જીર્વ
પણ પોતાના પરિરણામે ઊપજે છે. તો ઉપજતા પરિરણામની સાથે તાદાત્મ્ય છે. બસ એટલુ ંજ. (મમુકુ્ષ:ુ-
રાગારિદભાર્વરૂપે તો ઊપજતો નથી ને એની સાથે તાદાત્મ્ય પણ નથી) ના, એનો તો પ્રશ્ન જ નથી, ના
એની ર્વાત જ નથી. એ રૂપે તો પરિરણમતો જ નથી, રાગરૂપે તો આત્મા પરિરણમતો જ નથી. એટલે એ
ર્વાત નથી. જ્ઞાનરૂપે પરિરણમે છે. (મમુકુ્ષ:ુ- પણ જ્ઞાનનો કતા4 નથી) નથી.

કેર્વળજ્ઞાનરૂપે પરિરણમે છે પણ કેર્વળજ્ઞાનનો કતા4 નથી થતો. એક સમયમાત્ર પણ થતો નથી.
અને કતા4-કમ4 કહવે ુ,ં કતા4 કહરે્વો એ વ્યર્વહાર થઈ ગયો. અકતા4ને કતા4 કહરે્વો એ વ્યર્વહાર થઈ ગયો.
આ તો વિન»યની ર્વાત છે. અને કતા4 કહશેો તો �મબદ્ધ પયા4ય વિસદ્ધ નહીં થાય. તો આત્માનો અવિ;કાર
પયા4ય ઉપર આર્વી જાશે. આત્માને કતા4 કહશેો તો પયા4ય ઉપર અવિ;કાર આત્માનો આર્વી જાશે. જેર્વી
પયા4ય કરર્વી હોય એર્વી કરી શકે. જેર્વી પયા4ય કરર્વી હોય એર્વી કરી શકે, જો આત્મા કતા4 હોય તો.
પણ ભિબલકુલ કતા4 નથી, અકતા4 જ છે. (મમુકુ્ષ:ુ- પરિરણમે છે છતા ંઅકતા4 છે?) અકતા4 છે. બેન!

શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત જીર્વ પણ, શદુ્ધજ્ઞાન પરિરણત જીર્વ પણ જાણે છે કરતો નથી. એ આ. એ મમ4.
એ આ;ાર તમને આપ્યો. ઓલુ ંકતા4-કમ4 એ તો વ્યર્વહાર થઈ ગયો. પરિરણમે માટે કતા4 ને પરિરણામ
તે કમ4,  ને અનન્ય છે એ તો અકતા4ને કતા4  કહરે્વો એ તો ઉપચાર થઈ ગયો,  બેન!  આ ઉપચારના
અભાર્વની ર્વાત છે. આ જે ઉપચારથી કતા4 નથી તે આ. પરિરણામનો ઉપચારથી પણ કતા4 નથી, એ
અકતા4 છે. એર્વી અલૌરિકક ર્વાત આમા ંભરી છે. હર્વે ખ્યાલ આવ્યો? (મમુકુ્ષ:ુ- કતા4-કમ4નુ ંઅનન્યપણું
એ વ્યર્વહાર છે,  આ વિન»ય યથાથ4 સ્ર્વરૂપ છે આ)  આ એનુ ંમળૂ સ્ર્વરૂપ છે.  વિનષ્ટિષ્�ય છે પરમાત્મા
અકતા4 છે. આહાહા! (મમુકુ્ષ:ુ- 'અકત ૃ4ત્ર્વશક્તિક્ત અખરં્ડ રીવિત ;રે ઈ') અખરં્ડ રીવિત ;રે ઈ.

જો તમે પરિરણામને કરે છે એમ લ્યો! સમજી ગયા? તો �મબદ્ધ પયા4ય વિસદ્ધ નહીં થાય અને
આત્માનુ ંઅકતા4પણુ ંવિસદ્ધ નહીં થાય. એમ સર્વ4જ્ઞ પણ વિસદ્ધ નહીં થાય. આ જેટલો વિર્વસ્તાર આનો કરર્વો
હોય એટલો થઈ શકે છે.  જીર્વ પોતાના ગણુોરૂપે ઊપજે છે,  અજીર્વ એના ગણુોરૂપે ઊપજે છે,  એના
પરિરણામરૂપે ઊપજે છે, પયા4ય. ગણુ એટલે પયા4ય. ઊપજાર્વતો નથી અને પરિરણામથી ઊપજે છે ત્યારે
તન્મય છે.  તન્મય છે છતાં પણ કતા4  નથી.  તન્મય કહ્યું ને છતાં પણ અકતા4  રહી ગયો. (મમુકુ્ષ:ુ-
તન્મય કહ્યુ ંને છતા ંપણ અકતા4 રહી ગયો?) અકતા4 રહી ગયો, હા. તન્મય કહીને પદાથ4ની વિસદ્ધિદ્ધ કરી.
છતા ંઅકતા4પણુ ંરાખ્યુ ંસરુભિક્ષત, આહાહા! નહીંતર આ અવિ;કાર વિસદ્ધ નહીં થાય, જો કતા4 કહશેો તો. 

�મબદ્ધ  પયા4યમાં  આત્માનું  અકતા4પણુ,ં  ‘द्रष्टान्तपुरस्सरमाख्याति�’ એમ  છે  ને?  (મમુકુ્ષ:ુ-
અકતા4પણુ ંવિસદ્ધ કરે છે) અકતા4પણુ ંવિસદ્ધ કરે છે. તો જો તમે તાદાત્મ્ય છે એટલે કતા4 થઈ ગયો એમ
જો તમારી બદુ્ધિદ્ધમા ંઆર્વશે તો દ્રષ્ટિષ્ટનો વિર્વષય ગમૂ થઈ જશે. એ કતા4-કમ4નુ ંઅનન્યપણુ ંછે તે વ્યર્વહાર
કહ્યું  છે. (મમુકુ્ષ:ુ-  ઉપચાર  છે  એ  તો) ઉપચાર  છે.  અહીંયા  ઉપચારનો  વિનષે;  છે.  બસ.  પાચં
પ્રવિત�મણની ગાથામા ંજે છે અથર્વા ગરુુદેર્વે જે કહ્યુ ંકે વિનમ4ળ પયા4યનો ઉપચારથી પણ કતા4 નથી. એ
આ. 

અકતા4,  ત્રણે કાળ અકતા4.  ઉપચારથી કતા4  છે  રહરે્વા  દે.  કેમકે બે ર્વચ્ચે કારણકાય4  નથી.
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અહીંયા તો જીર્વ ને અજીર્વ ર્વચ્ચે કારણકાય4 નથી પણ અંદરમાં પણ કતા4-કમ4 નથી. આહાહા! કેમકે
અહીંયા પાઠ છે અકતા4નો.  હર્વે  અકતા4ન ું મથાળંુ બાધં્ય ુ.ં  અને આત્મા પોતાના પરિરણામને કરે તો
અકતા4  ક્યાં રહ્યો,  બેન!  અને પરિરણામે પરિરણમે છે એ ર્વાત હકીકત છતાં અકતા4પણું કાયમ અને
પરિરણામ સાથે તાદાત્મ્ય એક સમય પરૂત ુ ંથાય એ સાચુ ંતોપણ કતા4  નથી.  આહાહા!  એમ જ્ઞાનમાં
જણાય છે, એમ જ્ઞાનમા ંજણાય છે કે 'હુ ંઅકતા4 છુ'ં આહાહા! બહ ુસકૂ્ષ્મ છે. 

જ્ઞાયક તત્ત્ર્વ એને કતા4પણું લાગું નથી પર્ડત ુ.ં  તમે એને કતા4  કહશેો તો જ્ઞાતા રહતેો નથી.
અકતા4 કહશેો તો જ્ઞાતા રહશેે. અકતા4 કહશેો તો તો જ્ઞાતા રહી જાશે. એટલે આત્મા જ્ઞાનરૂપે પરિરણમે છે
ત્યારે  જ્ઞાનરિ�યા સ્ર્વભાર્વભતૂ હોર્વાથી વિનષે;ર્વામાં આર્વી નથી.  માટે  આત્મા કતા4  અને  જ્ઞાન કમ4,
ખટક્યુ ંહત ુ ંને અમને, તે આ. (મમુકુ્ષ:ુ- એટલે ખટક્યુ)ં એટલે ખટક્યુ.ં (મમુકુ્ષ:ુ- ઓલો ઉપચાર હતો)
ઉપચાર હતો. વ્યર્વહાર હતો. ઉપચાર ખટક્યો. એટલે યથાથ4 જર્વાબ આર્વી ગયો, કંુદકંુદભગર્વાનનો
મળૂ.  આહાહા!  ઉપચારથી કતા4 નથી,  એ ગરુુદેર્વનુ ંર્વચન નીકળ્યુ.ં  આહાહા!  પ્રમોદનો પાર ન રહ્યો.
રિર્ડપોભિઝટ (deposit) હત ુ,ં  રિર્ડપોભિઝટ.  પાચંરતનના સ્ર્વાધ્યાયમા,ં  આહાહા!  અંદરથી સતંોષ ન થાય,
અંદરથી.  ર્વાત તો કરેલી.  ભલે આપણે શ્રર્વણબેલગોલામા,ં  પણ સધં્યાબેન!  મને પરૂો સતંોષ નથી
થતો. એ જગંલમાં આર્વી ગયુ.ં  સધં્યાબેન! ઉપચારથી કતા4 નથી. આમ કંુદકંુદાચાય4 ભગર્વાન કહરે્વા
માગેં છે.

અહીંયા એ જ કહે છે. જ્ઞાતાને કતા4પણાનો ઉપચાર ખટકે છે. જાણે, એ જાણર્વારૂપે પરિરણમે એ
પરિરણામનો પણ આત્મા કતા4  નથી.  (મમુકુ્ષ:ુ-  એ તો વિસદ્ધ કરવું છે)  એ તો વિસદ્ધ કરવું છે.  અને
પરિરણામથી તાદાત્મ્ય થાય તોપણ કતા4 નથી. એટલે અકતા4 વિત્રકાળ રહે છે. જેટલી કતા4ની ર્વાત આર્વે
એ ઉપચાર સમજર્વો. એ વ્યર્વહારનયનુ ંર્વાક્ય છે. શ્રદ્ધા કરને કે કાભિબલ નહીં હૈ. આ શ્રદ્ધાનો વિર્વષય
બતાર્વર્વો છે. આહાહા! સર્વ4વિર્વશદુ્ધજ્ઞાન અવિ;કાર એટલે? શદુ્ધદ્રવ્યનો અવિ;કાર. શદુ્ધાત્મદ્રવ્યનો અવિ;કાર
એવુ ંમથાળંુ બાધં્ય ુ ંકળશ ટીકાકારે. આહાહા! શદુ્ધાત્મદ્રવ્ય કહ ેઅને પછી એને કતા4? તો દ્રવ્ય વિસદ્ધ નહીં
થાય,  કેમકે દ્રવ્ય અકારક,  અર્વેદક છે,  એમ પહલેેથી કહતેા આર્વીએ છીએ. (મમુકુ્ષ:ુ-  કતા4-ભોક્તા-
પણાથી રરિહત છે) રરિહત છે.

પોતાના પરિરણામનો કતા4-ભોક્તા નથી એ તો કહવે ુ ંછે અહીંયા. અહીં પરની સાથે ક્યાં ર્વાત
છે? (મમુકુ્ષ:ુ- આપે દ્રષ્ટાતં આપ્યુ ંએ બહુ સરસ, જ્ઞાન પરિરણત જીર્વ પણ અકતા4 ને અભોક્તા છે) હ.ં.
એ કહવે ુ ંછે અહીંયા.  જ્ઞાન પરિરણત જીર્વ પણ પરિરણામનો કતા4  નથી.  જાણનાર છે,  બસ. (મમુકુ્ષ:ુ-
પયા4યરૂપે પરિરણમે છે, એક સમય પરૂત ુ ંતાદાત્મ્ય છે પણ) એ પરિરણામનો જે કતા4 કહ્યો એ ઉપચારનું
કથન છે.  અનપુચારે  શું છે?  અનપુચારથી  જુઓ તમે?  અનપુચારથી  જુઓ તો  પરિરણામનો  કતા4
પરિરણામ છે.  આત્મા તો  અકતા4  રહી  ગયો છે  અનારિદઅનતં.  અનપુચારથી જુઓ તો,  એ અહીંયા
અનપુચાર બતાર્વે છે.  જિજનાગમમાં વિન»યનુ ંહસ્તાર્વલબં જાણી વ્યર્વહાર(નો ઉપદેશ)  બહુ કરર્વામાં
આવ્યો છે, પણ એનુ ંફળ સસંાર છે. એ આ.

એમ જ્ઞાનની પયા4યનો કતા4 છે, આહાહા! એ ખટકે જ્યારે ત્યારે સમજી લેવુ ંકે આ પાત્ર છે. હું
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પલગં ઉપર સતૂો હતો, બાપજુી આંટા મારે, રિદર્વાનપરાની ઓરિફસમા.ં મોટી ઓરિફસ હતી ન.ે સાજંનો
ટાઇમ, લેટી જાર્વાની મારી ટેર્વ છે થોર્ડી ર્વાર.  બાપજુી આંટા મારે,  બાપજુી! આ કતા4કમ4 અવિ;કારમાં
આત્મા,  જ્ઞાનરિ�યા સ્ર્વભાર્વભતૂ હોર્વાથી વિનષે;ર્વામાં આર્વી નથી,  માટે  આત્મા કતા4  છે  અને  જ્ઞાન
આત્માનુ ંકમ4 છે, બાપજુી! મને ખટકે છે. તારી ર્વાત સાચી છે. આમ કીધુ,ં તારી ર્વાત સાચી છે, બોલો!
બાપ દીકરો બેય એક થઈ ગયા. વિનમ4ળ પયા4યનો ઉપચારથી પણ કતા4 નથી. આહાહા! આર્વી ર્વાત
તમે ગોતર્વા જાર્વને શાસ્ત્રમાથંી તો મળે નહીં.  ઉપચારથી કતા4  નથી,  એર્વા શ�દ નહીં મળે.  એ તો
જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાથંી આર્વશે. શ�દ નહીં મળે તમને.

કતા4બદુ્ધિદ્ધનુ ંશલ્ય,  સધં્યાબેન!  અનતં દુઃખનુ ંકારણ છે.  છે અકારક ને અર્વેદક,  જ્ઞાતા કેર્વળ
જ્ઞાતા. પરિરણમે તોપણ કતા4 નથી. (મમુકુ્ષ:ુ- મને થાય છે, આ શુ?ં) આ શુ?ં રહસ્ય છે. (મમુકુ્ષ:ુ- આ
ર્વાત કરો આપ. પરિરણમે છે છતા ંપણ કતા4 નથી) નહીં, કતા4 નથી. કેમકે તો તો અકતા4 રહતેો નથી.
પરિરણમે ને કતા4 થઈ જાય તો અકતા4 રહતેો નથી. અને જો કતા4 થાય તો પરિરણામ સત રહતે ુ ંનથી
અને દ્રવ્ય અકતા4 રહતે ુ ંનથી. દ્રવ્ય કતા4 થઈ જાય તો પરિરણામ સતનો નાશ થઈ જાય અને અકતા4ન ું
ખનૂ થઈ જાય, કતા4 બની જાય તો. કતા4 એક સમય માત્ર થતો નથી, આહાહા! કોઈ ઉપચારથી કતા4
કહ ેતો ઓલો બેઠો બેઠો કહ ેછે મને આળ દયો નહીં, હુ ંઅકારક ને અર્વેદક છુ.ં

પરમાત્મા અંદર બેઠો છે,  હોં!  હું અકારક ને અર્વેદક છું,  મને કતા4પણાનો આરોપ ન આપો.
કેમકે હુ ંકતા4 છુ ંનહીં, હુ ંતો જ્ઞાતા છુ.ં આહાહા! અકતા4નો પણ જ્ઞાતા અને પરિરણામ સ્ર્વય ં�મબદ્ધ થાય
એનો પણ? એનો જ્ઞાતા.  એટલુ ંકહવે ુ ંહોય તો કહો પણ હું એ પરિરણામને કરંુ છું,  આહાહા!  તો મારંુ
અકતા4પણું રહતે ુ ંનથી,  પયા4ય �મબદ્ધ વિસદ્ધ થતી નથી,  સર્વ4જ્ઞ ભગર્વાનનું જ્ઞાન ખોટંુ  પર્ડી જાય.
જ્ઞાતાનો સ્ર્વીકાર કરે એ અનતંો પરુુષાથ4 છે. જ્ઞાતાના સ્ર્વીકારમા ંકતા4બદુ્ધિદ્ધ છૂટી જાય છે. હુ ંજાણનાર છું
ને કરનાર નથી. કરનાર નથી એમા ંબધ ુજાય છે, ઉપચારથી પણ જાય છે, હોં! બધ ુગયુ.ં આવ્યુ ંકે
નહીં? આવ્યુ ંઆવ્યુ.ં 

આહાહા!  હું જાણનાર છુ,ં  કરનાર નથી,  જાણનાર જણાય છે,  ખરેખર પર જણાત ુ ંનથી.  આ
કેર્વળી ને શ્રતુકેર્વળીએ કહલેી ર્વાત છે, આહાહા!  સર્વારે બહુ ચાલ્યુ ંહત ુ,ં  પણ બેન કહે ખોલજો. મને
ગમે,  મને  ગમે.  એણે કહ્યું એ મને ગમે એટલે કહ્યુ.ં  આહાહા!  આ ઇમ્પોટ�ર્ડ  (imported)  માલ છે,
ઇમ્પોટ�ર્ડ માલ બહુ ઊંચો. હેં! લોકો ખરીદ કરર્વા જાય, આ વિસંગાપોર ને હોંગકોંગ ગયા તો ઇમ્પોટ�ર્ડ
મશીન લાવ્યા. સમજી ગયા? આહાહા! એમ આ આત્મા જાણનાર છે કરનાર નથી. જાણનાર જણાય છે
પરદ્રવ્યને જાણતો નથી. આહાહા! કેર્વળી-શ્રતુકેર્વળીએ કહલે ુ ંઆ ર્વાત છે. ત્યાનંી ર્વાત છે. આહાહા! 

આત્મા અકારક ને  અર્વેદક છે.  �મબદ્ધ પયા4યે  ઊપજે છે પણ ઊપજાર્વતો નથી.  ઉપજતા
ભાર્વથી તન્મય છે છતા ંકતા4 થતો નથી. પરિરણમે છતા ંકતા4 થતો નથી અને પરિરણમે ને કતા4 કહરે્વો
એ ઉપચારનુ ંકથન એટલે ખોટંુ,  ઉપચાર એટલે ખોટંુ.  ઉપચારથી જ્ઞાનનો કતા4  કહરે્વો એનો અથ4
વ્યર્વહારથી કતા4, એટલે એમ છે નહીં. એમ છે નહીં. આહાહા! (મમુકુ્ષ:ુ- ઓમા ંતો અકતા4ને કતા4 કી;ો
એટલે ઉપચાર, એ બરાબર નથી) નહીં, બરાબર નથી. (મમુકુ્ષ:ુ- અરિહયા ંતો અકતા4ને પણ રાખ્યો ને
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પરિરણમનને પણ રાખ્યુ,ં બન્નેને રાખ્યુ,ં બન્નેનો જ્ઞાતા છે) જ્ઞાતા છે.
અનન્ય હોર્વા છતા ંપણ કતા4-કમ4 નથી. કતા4 પણ નથી ને અકતા4 રહ ેછે. આ અકતા4 રહ ેછે ને

તે કતા4  બને છે.  એક અકતા4  રહી ગયો ને બીજો સત કતા4  રહી ગયો.  તો જો સ્ર્વયં કતા4  છે તેને
આત્માના કતા4પણાની અપેક્ષા આર્વતી નથી.  ભતૂાથ4નયે ત ુ ંજ્ઞાનની પયા4યને જાણ. ભતૂાથ4નયે જાણ
તો આત્મા  (અકતા4  છે)  જ્ઞાનરૂપે પયા4યે પરિરણમે છે.  તન્મય થાય છે તાદાત્મ્ય,  તોપણ ભતૂાથ4નયે
જ્ઞાનની  પયા4યને  જાણ  તો  આત્મા  એનો  કતા4  બને  છે?  (મમુકુ્ષ:ુ-  નથી  બનતો.)  બસ!  આ
ભતૂાથ4(નય)ને જાણર્વાની (જ્ઞાનની પયા4યની) ૧૩ મી ગાથા આર્વી. ૧૩ મી ગાથા છે આ.

૧૩ મી ગાથામાં સરં્વર-વિનર્જરા ને  મોક્ષ છે ને?  જ્ઞાન-દશ4ન-ચારિરત્રરૂપે  સા;ક પરિરણમે  છે,
કેર્વળજ્ઞાનરૂપે  પરિરણમે  છે,  આહાહા!  પણ ભતૂાથ4નયે  કેર્વળજ્ઞાનને  જાણ તો?  તો  આત્મા  કરે  છે?
આહાહા! (મમુકુ્ષ:ુ- આત્મા તો કેર્વળ અકતા4 છે, જ્ઞાતા છે) જ્ઞાતા છે. આહાહા! કરે છે પરિરણામ, પરિરણામ
પરિરણામને કરે છે,  હું કતા4 નથી.  એ જૈનદશ4નનુ ંહાદ4  છે. (મમુકુ્ષ:ુ- આમાં બે પરાકાષ્ઠા આર્વી) બેય
પરાકાષ્ઠા,  બે સત વિસદ્ધ થઈ ગયા. (મમુકુ્ષ:ુ-  આત્મા અકતા4  છે એ જૈનદશ4નની પરાકાષ્ઠા છે અને
પયા4યનો કતા4 પયા4ય છે એ કતા4-કમ4ની ચરમસીમા છે) ચરમસીમા છે. એ આ. બોલે કે વ્યર્વહારે કતા4,
માને વિન»યે કતા4. માઇંલ્લ ;ર્વલમા ંપાઠ છે. (મમુકુ્ષ:ુ- પણ ભાઈ એવુ ંતો સ્ર્વરૂપ જ નથી) સ્ર્વરૂપ જ
નથી. પણ બોલે એવુ ંપણ સ્ર્વરૂપ નથી.

જેવુ ંર્વચન છે એવુ ંર્વાચ્ય નથી. ર્વાચ્ય જુદંુ છે. (મમુકુ્ષ:ુ- એવુ ંલાગે કે આ અવિ;કાર જેર્વો કોઈ
અવિ;કાર જ નથી) કેમકે સર્વ4વિર્વશદુ્ધજ્ઞાનમા ંઆવ્યા ને? પહોંચ્યા ને આપણે? સ્ર્વાગં બ;ા નીકળી ગયા.
મેં  તમને બતાવ્યું હત ુ ં કે  આમાં વિનષ્�ાતં નહીં આર્વે.  ક્યાથંી  આર્વે  વિનષ્�ાતં સ્ર્વભાર્વ કોઈ રિદર્વસ?
સ્ર્વભાર્વ છે એ કાઇં સ્ર્વાગં નથી,  એ તો સ્ર્વભાર્વ છે.  સ્ર્વભાર્વ કાઇં નીકળી ન જાય. વિર્વભાર્વ નીકળી
ગયા. મોક્ષ વિર્વભાર્વ છે એ નીકળી ગયો. એર્વો જાણનાર છે, અકતા4 એર્વો જાણનાર છે, અભોક્તા એર્વો
જાણનાર છે. (મમુકુ્ષ:ુ- અકતા4 છે એટલે જાણનાર છે) એટલે જાણનાર છે.

બે સત વિસદ્ધ કરે છે બે સત. વિત્રકાળ સત ને ક્ષભિણક સત. ઊપજે છે પણ ઊપજાર્વતો નથી. દેખે
છે છતા ંદેખતો નથી. એમ ઉપજે છે છતા ંઊપજાર્વતો નથી. એમ છે આ. દેખે છે છતા ંદેખતો નથી,
બોલે છતાં અબોલ,  ચાલે છતાં ચાલતો નથી.  તત્ત્ર્વક્તિસ્થત અર્ડોલ.  એમ પરિરણમે છે,  ઊપજે છે પણ
પરિરણામને ઊપજાર્વતો નથી અને ઉપજતા પરિરણામથી તન્મય હોર્વા છતાં પણ તેનો કતા4  બનતો
નથી.

�મબદ્ધ પયા4યમા ંઆત્માનુ ંઅકતા4પણુ ંદ્રષ્ટાતંપરૂ્વ4ક સમજાર્વે છે. આ છે ને ભાઈ! એ બહુ ગઢૂ
ભાષા  છે,  ઘણી.  ઘણી  ગભંીર,  દ્રવ્યાનુયંોગ અવિત સકૂ્ષ્મ ને  ગભંીર  છે.  (મમુકુ્ષ:ુ-  ઊપજે છે  છતાં
ઊપજાર્વતો નથી. તન્મય છે છતા ંપણ કરતો નથી) એ આ ર્વાત. ઊપજે છે છતા ંઊપજાર્વતો નથી.
અને તન્મય હોર્વા છતા ંપણ કરતો નથી. એ તન્મય છે... 
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