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ટીકા.

जो जाणदि. अरहंतं .व्वत्तगुणत्तपज्जयते्तदिहं l

सो जाणदि. अप्पाणं मोहो खलु जादि. तस्स लयं ll ८० ll

એક-એકનો અથ2 કર ેછે. जो जाणदि. अरहंतं એનો અથ2 કર ેછે. य: कताG जानादित l જ ેજાણે 

છે તેને કતા2 કહેવામાં આવે છે. 

कम्। अहGन्तम्। कै: कृत्वा। .व्वत्तगुणत्तपज्जयते्तदिहं द्रव्यत्वगुणत्वपयाGयतै्वः ।  અરિરહંતના 

દ્રવ્યપણે, અરિરહંતના ગુણપણે, અરિરહંતને પયા2યપણે, सो जाणदि. अप्पाणं। 

જે  કોઈ  જીવ  અરિરહંતના  દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યને  જાણે  છે  એવો  જીવ,  स 

पुरुषोऽहGत्परिरज्ञानात्पशचा.ात्मनं जानादित. જ ેકોઈ ભવ્ય આત્મા - લાયક જીવ, પહેલા અહMતના 

દ્રવ્યન,ે અહMતના ગુણોને અને અરિરહંતની પયા2યને જાણે છે.  કે અરિરહંતનું દ્રવ્ય પરિરપણૂ2 છે,  રિનત્ય 

રિનરાવરણ છે, અબદ્ધ છે. એમ એના દ્રવ્યસ્વભાવને પૂરપેૂરો જ ેછે એમ જાણે છે. અને એના ગુણો 

જ્ઞાનારિS  એ  પણ  પરિરપૂણ2  છે  પારિરણારિમક  ભાવે  એમ  જાણે  છે.  અને  એની  પયા2ય  પરિરપૂણ2 

કેવળજ્ઞાન, કેવળSશ2ન પ્રગટ જનેે થઈ ગયંુ છે. એવી પરિરપૂણ2 પયા2ય જમેાં જાણવું-જાણવું-જાણવું-

જાણવું સળંગ છે, એમ અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યને જાણીને પછી હંુ પણ એના જવેો જ છંુ. 

(सो) जाणदि. अप्पाणं। હંુ પણ એ અહMતના દ્રવ્યપણે જમે છે દ્રવ્ય એમ મારંુ દ્રવ્ય છે. એના 

ગુણો એટલા જ મારા ગુણો છે અને એની પયા2યમાં જમે જાણવું-જાણવું ચેતના પ્રગટ થાય છે એમ 

મારી પયા2યમાં પણ ચેતના છે.  એમ દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યને ચેતનરૂપ જાણે છે.  અરિરહંતના દ્રવ્યમાં, 

ગુણમાં કે પયા2યમાં કયાંય રાગ-દ્વષે નથી. તો મારા પરિરણામમાં પણ ખરખેર રાગ-દે્વષ નથી. રાગ–

દ્વષે  છે  એ ચેતનના  પરિરણામ નથી.  જો  એ રાગ-દ્વષે  અરિરહંતની  પયા2યમાં  હોય  તો  જ મારી 

પયા2યમાં હોય. 

હંુ તો એના, એની પયા2યની સાથે હંુ મારી પયા2યને મેળવું છંુ. તો એની પયા2યમાં રાગ નથી 

એમ જાણીને હંુ મારી પયા2યને જ્યાર ેજાણું છંુ,  તો મારી પયા2યમાં જ્ઞાન-ઉપયોગ Sેખાય છે મારી 

પયા2યમાં રાગ-દે્વષ Sેખાતો નથી. કેમકે અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યને જાણીને હંુ પણ એના જવેો જ 

છંુ એમ મેળવે છે. અને જ્યાર ેમળી જાય છે ત્યાર ેમોહનો નાશ થઈ જાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- વાહ, બહુ સરસ. મેળવે છે. 
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ઉત્તર:-  મેળવે છે અને મળી જાય છે.  દ્રવ્યથી મળતાપણું છે.  એ ચેતન છે,  હંુ પણ ચેતન. 

એનામાં ચૈતન્ય ગુણ,  મારામાં  પણ ચૈતન્ય ગુણ.  એનામાં  પણ  રિચદ્દરિવવત2ન-ચેતના.  ચેતના એટલે 

જ્ઞાન ઉપયોગ. એમ મારામાં પણ જ્ઞાન ઉપયોગ થાય છે, સમયે-સમયે.

એમ એના અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ અને પયા2ય, એને જાણીને પોતાના આત્માને મેળવે છે, તો 

દ્રવ્ય, ગુણ અને પયા2યથી મળી જાય છે આત્મા. અત્યાર ેવત2માનમાં. જો એના જવેો જ હંુ છંુ એમ 

જાણે ત્યાર ેમોહ ક્ષય થાય. એનામાં રાગ નથી એની પયા2યમાં,  અને અહીયંાં પયા2યમાં રાગ સ્થાપે 

તો મોહ ક્ષય નહી ંથાય. તો તો અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યને જાણીને पश्चात्, હંુ પણ એના જવેો જ 

છંુ એમ જાણવું જોઈએ ને? એનાથી જુSંુ ન પડાય. 

મુમુકુ્ષ:- એનાથી જુSો પડે....

ઉત્તર:-  તો મોહ ક્ષય નહી ં થાય.  એમ.  આ તો મોહ ક્ષય  -  Sશ2નમોહના નાશનો ઉપાય 

બતાવે છે.

स  पुरुषो  એટલે  આત્મા,  ऽहGत्परिरज्ञानात् અહMતના  દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યને  પરિરપૂણ2પણે 

જાણીને.  पश्चात् પછી  પોતાના  આત્માને  જ ે જાણે  છે,  આહાહા!  तत्  पश्चात्  आत्मानं  जानादित 

પોતાના આત્માને જાણે છે કે હંુ પણ એના જવેો છંુ. હવે, અરિરહંતના દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યને જાણીને 

પોતાના આત્માને પણ જ્યાર ેએના જવેો જાણ્યો, તો એના ફળમાં શું આવ્યંુ? કે मोहो खलु जादि. 

तस्स लयं આહાહા! એને જાણીને પોતાના આત્માને જ્યાર ેએવો જ જાણે છે, રિકંરિચત માત્ર તફાવત 

નથી. જમે અહMત જાણનાર છે એમ હંુ પણ જાણનાર છંુ. જમે રિસદ્ધ જાણનાર એમ હંુ પણ જાણનાર 

છંુ. મળી ગયંુ. પયા2યથી મળી ગયંુ.

મુમુકુ્ષ:- કેમકે મેળવવાનું કામ તો પયા2યમાં થાય છે ને?

ઉત્તર:- પયા2યમાં થાય છે ને? દ્રવ્ય, ગુણ તો સરખા છે. એમાં તો કોઈ વાSરિવવાS છે જ નહી.ં 

અને ભૂલ પણ પયા2યમાં થઈ છે ને? પયા2યમાં જ્ઞાન ઉપયોગ થવા છતાં પયા2યમાં રાગ થાય છે. (એમ 

માને છે) એ મોહનું કારણ થયંુ. હવે પયા2યમાં રાગ થતો નથી, પયા2યમાં જ્ઞાન થાય છે તો મોહની 

ઉત્પરિત્ત નહી ંથાય.

મુમુકુ્ષ:- એટલે જવેું સ્વરૂપ છે એવું Sેખાણું એન.ે

ઉત્તર:- બસ! જવેું સ્વરૂપ છે, એક આ પોતાના સ્વરૂપનો નમૂનો આપ્યો.

મુમુકુ્ષ:- તે પ્રરિતરિબંબ છે.

ઉત્તર:-  પ્રરિતરિબંબ છે.  એને  જાણીને  હંુ  એના જવેો  છંુ  એમ જાણ.  કેમકે  સીધો પોતાના 

આત્માને જાણી નહોતો શક્તો. અજ્ઞાની પ્રાણી પોતાના આત્માને સીધો જાણી નહોતો શક્તો. જમે 

સોનાનો પરીક્ષક, અપરિરક્ષકને રિશખવાડે છે, ત્યાર ેકસોટી ઉપર સો ટચનું સોનું પહેલું એને બતાવે, 

કે જો આ નમૂનો. આની સાથે મળે તે સોનું.  આની સાથે ન મળે તે સોનું નથી, મેલું છે. છેતરાઈશ 

મા, ધ્યાન રાખજ.ે નમૂનો આપે છે,  કસોટી ઉપર. અને આમ જોતો જાય, આમ જોતો જાય એની 

સાથે મળતંુ નથી તો કે નહી,ં આ તો બારવલું છે, Sસવલું છે, આમાં ભેળસેળ છે. છેતરાય નહી.ં 

એમ, અનારિSકાળનો અજ્ઞાની જીવ પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી. હવે પોતાના સ્વરૂપને 
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જાણતો નથી,  પણ પોતાનું સ્વરૂપ ભલે જાણતો નથી,  પણ મારી પૂવw પોતાના સ્વરૂપને જાણીને 

પરિરપૂણ2  પરમાત્મા  થયા  છે  અરિરહંત,  એનું  સ્વરૂપ તો  હંુ  જાણું.  પછી  મારંુ  સ્વરૂપ જાણું.  તો 

અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ અને પયા2યને જાણે છે પ્રથમ. જુઓ જનૈમત અનુયાયી રિમથ્યાદ્રરિzનો મોહ ક્ષય 

થાય છે. એમ કહે છે. જનેે અહMતના દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યમાં ભૂલ છે, એ એના જવેો પોતાને માને છે, 

મોહ ક્ષય નહી ંથાય. અરિરહંતને ભૂખ લાગે છે ને રોગ થાય છે, એટલે એને એ અરિરહંતના સ્વરૂપ 

રિવશે રિવપરિરતતા થઈ.

આ તો રિSગંબર જનૈ આચાય{ ભગવંતે જ ેઅરિરહંતનું સ્વરૂપ લખ્યંુ, એવા જ અહMતના દ્રવ્ય, 

ગુણ, પયા2યને જાણે છે. ચેતન, ચૈતન્ય અને રિચદ્દરિવવત2ન. ચેતન દ્રવ્ય, ચૈતન્ય ગુણ અને ચેતના પયા2ય. 

તો  ત્યાં પણ ચેતના છે ને અહીયંાં પણ ચેતના જ છે,  આહાહા!  ત્યાં રાગ નથી એમ અહીયંાં પણ 

રાગ નથી, આહાહા! છદ્મસ્થનો આત્મા અરિરહંતની સાથે મળી જાય છે, બોલો! અરિરહંત થવા પહેલા 

અરિરહંતની સાથે મળતાપણું આવી જાય છે. 

મુમુકુ્ષ :- એટલે જ અહMત થઈ જાય છેને?

ઉત્તર :- એટલે જ અરિરહંત થઈ જાય છે. સમ્યગ્Sશ2ન થાય છે. મોહ ક્ષય થઈ ગયો. આહાહા! 

બહુ ગાથા ઊંચી છે. નમૂનો બતાવે છે. તંુ કેના જવેો છો? ઓલાયે ન કહ્યું? એકવાર Sાખલો આપ્યો 

હતો મે.  કે રિસંહનું  બચ્ચું  ભૂલું  પડીને ઓલા ઘેટા-મેંઢાંમાં,  ભેડ-ભડેમાં  વયંુ ગયંુ.  ભડે કહો છો ને? 

એમાં વયંુ ગયંુ. નાનું હતંુ એટલે ખબર નહોતી એટલે એના ભેગો ઓલો ગોવાળ પણ એને ચારવા 

માંડયો. થોડંુ-થોડંુ મોટંુ થવા માંડયંુ. મોટંુ થવા માંડયંુ એમાં ઓલી ટેકરી ઉપર એક રિસહં આવ્યો. 

અર!ે આ મારી જાતનું બચ્ચું આમાં ક્યાં ફસાઈ ગયંુ?

મુમુકુ્ષ:- ભાઈ! કેવું છે હેં? આહાહા! ભ્રમમાં એ એની સાથ?ે ભડેની સાથે એવો થઈ ગયો?

ઉત્તર:- હંુ ભડે થઈ ગયો. ભડે જ છંુ. પોતાના સ્વરૂપને ભલૂી ગયો. હંુ રિસંહ છંુ. હંુ શરે છંુ એ 

ભૂલી ગયોન?ે હેં,  અચ્છા!  પોતાની મેળે ખબર ન પડી.  શાસ્ત્રમાં આવે છે કે કાં પોતાથી કાં પરના 

ઉપSેશથી. આવે છેને? પોતાને પોતાના સ્વરૂપની ખબર ન પડી પોતાથી. એમાં ટેકરી ઉપર છેટેથી 

રિસંહે જોયંુ આ ભેડને, મેંઢાંના ટોળાને અને એમાં મારી જાતનો રિસંહ! આહાહા!

 મુમુકુ્ષ:- બધાથી જુSો પડતો Sેખાણો એને. 

ઉત્તર:-  આહાહા!  જુSો પડતો Sેખાણો.  લક્ષણથી એને જુSો પાડી Sીધોને?  મેંઢંુ ક્યાં અને 

રિસંહ ક્યા?ં એનું તેજ અસ્તુ રહે કાંઇ? હવે આને કેવી રીતે છોડાવવો? છોડાવવો છે બચ્ચાને. ફસાઈ 

ગયો છે.  પહેલા અહીયંાંથી અવાજ કય{.  ત્રાડ પાડી.  ત્યાં મૂળતો જાતતો રિસંહની હતીને?  હેં,  ત્યાં 

રૂવાડા બેઠાં થઈ ગયા કે આ શું? રિસંહના બચ્ચાને એની ભાષામાં કહે છે, પહેલા મારી સામે જો. 

પછી તારી સામે જો.  પહેલા રિસંહના બચ્ચાએ આમ  (રિસંહને)  જોયંુ,  આમ જોઈ આમ  (પોતાન)ે 

જોયંુ. આમ જ્યાં જોયંુ ત્યાં તો હંુ રિસંહ છંુ ઠેંકડો મારીને બહાર નીકળી ગયો.

એમ આ સંસારમાંથી બહાર નીકળે છે અરિરહંતને જોઈને પોતાના સ્વરૂપને જુએ છે એટલે. 

આહાહા!  અરિરહંત કહે છે તંુ મારા સામે જો.  અરિરહંતની વાણીમાં આવ્યંુ, રિSવ્યધ્વરિનમા.ં  તંુ મારા 

સામે જો પહેલા અને પછી તારી સામે જો. હંુ દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યે શુદ્ધ છંુ. તંુ પણ દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યે 
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એવો જ છો, જ્ઞાનમય આત્મા છો. આહાહા!

તારા  દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યમાં  અને  મારા  દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યમાં  રિકંરિચત માત્ર ફેર  નથી.  જ ે

ઉપયોગ લક્ષણ છે પ્રગટ, ચેતના.  ચેતના પ્રગટ છે.  અહીયંાં પણ ચેતના છે ને  ત્યાં પણ ચેતના છે. 

ચેતન અને ચૈતન્ય તો સરખું છે.

મુમુકુ્ષ:- પણ રિસંહ અને રિસંહનું બચ્ચું એક સરખા જ હોય છેને.

ઉત્તર:- એક સરખા જ હોય છે.

મુમુકુ્ષ:- તો શું ફેર હોય છે? 

ઉત્તર:- કાંઇ ફેર હોતો નથી. એટલે પહેલા ત્યાં Sેરિખયંુ. ત્યાં Sેખીને અર!ે આમ જ્યાં Sેખ્યુ ત્યાં 

એમાં રિસંહનું વીય2 પ્રગટ થઈ ગયંુ. શરિક્ત તો હતી. રિસંહ તો હતો જ. પણ ઓલા મેંઢાંને જોઈને વૃરિત 

Sબાઈ ગઈ હતી. રિતરોભૂત થઈ ગઈ હતી વૃરિત્ત. અને આમ (રિસંહન)ે જ્યાં જોયંુ અને આમ (પોતાને) 

જોયંુ અર!ે છલાંગ મારી હો!ં છલાંગ મારીને નીકળી ગયો બહાર.

મુમુકુ્ષ :- એની પાસે પહોચંી ગયો.

ઉત્તર:-  એની  પાસે  પહોચંી  ગયો.  રિસંહ  પાસે  હો!ં  એની  પાસે  જ  પહોચંેને  એતો.  એણ ે

બોલાવ્યો એટલ?ે હેં? એણે બોલાવ્યો એટલે પાસે જાવું જોઈએ. રિસદ્ધ ભગવાન આપણને બોલાવે 

છે. આવો આવો આ પS તમારંુ છે, આ પS તમારંુ છે. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- રિસંહ તો હતો પણ રિસંહનો ખ્યાલ આવી ગયો.

ઉત્તર:-  હા.  રિસંહ તો  હતો જ.  પણ પોતે  પોતાથી ખ્યાલ નહોતો આવતો.  તો  બીજાના 

ઉપSેશથી ખ્યાલ આવી ગયો. પછી એની પાસે વયો ગયો.

મુમુકુ્ષ:- એની પાસે જ જાયન.ે મેંઢા પાસે રહે કઈં?

ઉત્તર:-  મેંઢા  પાસે  રહે  કોઈ?  આહાહા!  એતો  બંધનમાં  હતો,  હવે  મુક્ત થઈ ગયો.  એ 

બંધનમાં હતો. ટોળામાં હતો ન?ે એની સાથે આવવું-જવું એનો ગોવાળ Sોર ેએમ કરવું પડે, હેં! આ 

તો મુક્ત થઈ ગયો.  ખલાસ!  એમ આ ૮૦ નંબરની ગાથા બહુ ઊંચી છે.  આ દ્રzાંતથી ખ્યાલ 

બરાબર આવી શકે છે.  એ દ્રzાંત  છે.  એમાં  રિસદ્ધાંત  કહે  છે  કે  પહેલા  અરિરહંતના દ્રવ્ય,  ગુણ, 

પયા2યને જાણ. આહાહા! અને જાણીને પછી, ત્યાં જાણીને ત્યાં લક્ષમાં રોકાવાનું નથી. એને જાણ્યા 

કરવાનું નથી. એને જાણીને પછી અહીયંા (પોતાને) જાણ, આહાહા!

स पुरुषोऽहGत्परिरज्ञानात्पश्चा.ात्मनं जानादित, હેં?  અરિરહંતના દ્રવ્ય,  ગુણ,  પયા2યને જાણીને 

પછી પોતાના આત્માને જાણે છે. હવે એણે પોતાના આત્માને જાણ્યો તો ફળ શું આવ્યંુ? કે मोहो 

खलु जादि.  तस्स लयं। આહાહા!  तत आत्मपरिरज्ञानात्तस्य मोहो એટલે  .शGनमोहो लयं दिbनाशं 

क्षयं यादितती। दिbनाशं क्षयं यातीदित l આહાહા! કહે છે, સંસ્કૃત આપણે .....ચાલે છે ગાડી!

 तत आत्मपरिरज्ञानात्तस्य, આત્માના, આત્માનું ભાન થયંુ, આત્માનું જ્ઞાન થયંુ, તો આત્માનું 

જ્ઞાન થયંુ તો શંુ થયંુ?  मोहो .शGनमोहो लयं दिbनाशं।  Sશ2ન મોહ,  ભાવ Sશ2ન મોહ અને દ્રવ્ય 

Sશ2ન મોહ બેઉનો  નાશ થઈ ગયો,  ખલાસ!  ક્ષય થઈ ગયો.  दिbनाशं क्षयं यातीदित l  આહાહા! 

ઉપશમ નહી.ં ઉપશમ શબ્S નથી. ક્ષયોપશમ નથી.
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મુમુકુ્ષ:- હવે, એમાં ઉપશમનું શંુ કામ છે?

ઉત્તર:- હવે શંુ કામ છે ઉપશમનું?

મુમુકુ્ષ:- હવે ઠેંકડો મારીન,ે ભાગી જાય પછી એમાં આવે?

ઉત્તર:-  ઠેંકડો  મારીને,  ભાગી  ગયો.  આવે  જ  નહી.ં  આહાહા!  એ  જીવનો  મોહ  એટલે 

ભાવમોહ, Sશ2નમોહ, રિમથ્યાત્વ, અજ્ઞાન નાશ પામી જાય છે.

હવે,  દ્રવ્ય,  ગુણ અને પયા2ય કેવા હોય એનંુ જ્ઞાન કરાવે છે.  ઓલું તો ટંૂકાણમાં,  ટંૂકાણમાં 

અન્વયાથ2રૂપે લઈ લીધું. હં, મૂળમાં એટલું છે.

यो जानात्यहGनं्त द्रव्यत्वगुणत्वपयGयतै्वः । 

स जानात्यात्मानं मोहः  खलु यादित तस्य लयम् ॥ ८० ॥

એ જ ે૮૦ ગાથાનું છે ને? એટલાનો અથ2 થયો. હવે ટીકા. ગાથાનો અથ2 થયો. હવે ટીકા કર ે

છે પોતે.

મુમુકુ્ષ:- ગાથાના અથ2માં જ ભાઈ, કેવું સરસ ચોખ્ખું કર ેછે! 

ઉત્તર:- ગાથાના અથ2માં જ બધું આવી ગયંુ. ગાથાના અથ2માં જ આવી ગયંુ બધું. હવે એનો 

રિવસ્તાર કર ેછે. દ્રવ્ય કોને કહેવાય? ગુણ કોને કહેવાય? અને પયા2ય કોને કહેવાય? એમ ત્રણ એના 

ભાગલા પાડેને એના લક્ષણ. દ્રવ્યનું લક્ષણ, ગુણનું લક્ષણ અને પયા2યનું લક્ષણ. એમ ત્રણ લક્ષણથી 

જુSંુ પાડે છે.

 केbलज्ञाना.यो दिbशेषगुणा, કેવળજ્ઞાન છે  તે  આત્માનો રિવશેષ,  અસાધારણ ગુણ છે. 

अस्तिhत्वा.य: सामान्यगुणा:  અરિસ્તત્વ આરિS સામાન્ય ગુણ છે.  જ્ઞાન છે તે અસાધારણ ગુણ છે. 

दिbशेषगुणा એટલે અસાધારણ ગુણ છે. જ્ઞાનગુણ આત્માનો. અને અરિસ્તત્વ આરિS વગેર ેઅરિસ્તત્વ, 

વસ્તુત્વ આરિS એ સામાન્ય ગુણ છે.  એમ કહે છે કે જ્ઞાનગુણ છે રિવશેષ,  એ જીવમાં જ હોય અને 

બીજામાં ન હોય. એને રિવશેષ અસાધારણ ગુણ કહેવાય. અને અરિસ્તત્વ, વસ્તુત્વ આરિS જ ેગુણો છે 

એ સામાન્ય ગુણો છે.  જીવમાં  પણ છે અને  બીજા પાચં દ્રવ્યોમાં  પણ છે.  એટલે  સામાન્ય ગુણ 

કહેવાય. 

આગળ,  परमौ.ारिरकशरीराकारेण य.ात्मप्र.ेशानामbस्थानं  स  वं्यजनपयाGय: પરમ 

ઔSારિરક  શરીરના  કારણે  य.ात्मप्र.ेशानाम જ ે  પ્રSેશનું  કંપન,  પ્રSેશનો  આકાર  स्थानं स 

वं्यजनपयाGय: તેને વ્યજંનપયા2ય કહેવામાં આવે છે. એનો અથ2 બરાબર કરો, જો આ બરાબર છે? 

મે કય{ અમસ્તો ઉપરથી. 

મુમુકુ્ષ:- परमौ.ारिरकशरीराकारेण, પરમ ઔSારિરક શરીરના આકાર.

ઉત્તર:- આકાર એ જીવનો આકાર.

મુમુકુ્ષ:-  આકાર  પ્રમાણ  य.ात्मप्र.ेशानामbस्थानं  स  वं्यजनपयाGय:  વ્યજંનપયા2યની 

વ્યાખ્યા કરી.

ઉત્તર:- વ્યજંનપયા2યની વ્યાખ્યા કે જવેું શરીર પરમ ઔSારિરક રિસદ્ધ છે એ જ પ્રકાર ેએની 
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આકૃરિત અત્યારે છે.  તો એને વ્યજંનપયા2ય કહેવાય.  એ પયા2યનું કહ્યું.  એક સામાન્ય,  એક રિવશેષ 

ગુણ કહ્યો જ્ઞાન,  સાધારણ ગુણ અરિસ્તત્વ કહ્યો અને વ્યજંનપયા2ય.  પયા2યમાં વ્યજંનપયા2ય લીધી. 

જમેાં પરમ ઔSારિરક શરીર રિનરિમત્ત છે.  રિનરિમત તરીકે અને નૈરિમરિતક તરીકે એની વ્યજંનપયા2ય, 

પ્રSેશત્વ ગુણના આકાર ે.... 

 મુમુકુ્ષ:- એ પ્રમાણે જ આત્માનો આકાર છે.

ઉત્તર:- એ જ પ્રમાણે આત્માનો આકાર છે, એમ!

स वं्यजनपयाGय: હવે  આગળ,  अगुरुलघुकगुणषड्bृस्तिpहादिनरूपेण प्रदितक्षणं प्रbतGमाना 

अथGपयाGया:, વ્યજંનપયા2ય પછી હવે અથ2પયા2ય લે છે.

મુમુકુ્ષ:- અથ2પયા2યમાં અગુરુલઘુગુણની પયા2ય લે છે.

ઉત્તર:- લીધી કારણ કે તે રિનમ2ળ અને શદુ્ધ છે, આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- અને સરખી છે બધાની.

ઉત્તર:-  સરખી છે  અરિરહંતની ને આ જીવની બેય.  ખરખેર તો અથ2પયા2યનું જ કામ છેને? 

વ્યજંનપયા2ય તો ઠીક છે. એટલે વ્યજંનપયા2ય જમે એને છે એમ અહીયંા વ્યજંનપયા2ય તો છેજ ને? 

એને (અરિરહંતને) પરમ ઔSારિરક શરીર છે, આ ઔSારિરક શરીર છે. તો વ્યજંનપયા2ય તો છે બસ 

એટલું. આકાર બતાવ્યો. કે્ષત્ર બતાવ્યો. મૂળ તો કે્ષત્ર બતાવ્યો. 

અગુરુલઘુગુણની હારિનવૃરિદ્ધ પયા2ય જ ેછે प्रदितक्षणं प्रbतGमाना अथGपयाGया:, જ ેઅરિરહંતની 

અગુરુલઘુગુણની પયા2ય છે તેમ અહીયંા અગુરુલઘુગુણની પયા2ય, રિનમ2ળ અને શુદ્ધ છે. एbंलक्षण, 

एbंलक्षण જ ેગુણનું લક્ષણ કહ્યું અને પયા2યનું લક્ષણ કહ્યું. ગુણમાં સામાન્ય અને અસાધારણ અને 

સાધારણ ગુણ - બે કહ્યા. અને પયા2યમાં વ્યજંનપયા2ય અને અથ2પયા2ય. હેં? ગુણના બે પ્રકાર અને 

પયા2યના પણ બે પ્રકાર કહ્યા. રિથયંુ? હવે ટોટલ માર ેછે.  एbं, एवं એટલે?

મુમુકુ્ષ:- एवं આગળ

ઉત્તર:-  एbंलक्षणगुणपयाGयाधारभूतममूतGमसंख्यातप्र.ेशं  शुpचैतनयान्वयरूपं  द्रवं्य 

चेदित।  હવે,  દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરે છે કે દ્રવ્ય કોને કહેવાય?  કે ગુણ-પયા2યને આધારભૂત અસંખ્ય 

પ્રSેશ શુદ્ધચૈતન્ય સ્વરૂપ તે દ્રવ્ય. द्रवं्य चेदित l દ્રવ્ય છે એમ જાણ. चेति� એટલે જાણ.

મુમુકુ્ષ:- એમાં અન્વયરૂપ દ્રવ્ય છે.

ઉત્તર:- એમ? આ અન્વયરૂપ દ્રવ્ય છે. शुpचैतन्यान्वयरूपंद्रवं्य એવું અન્વયરૂપ, તેનું તે, 

તેનું તે,  તેનું તે એવું છે એ દ્રવ્ય છે.  બરાબર!  गुणपयGयbत् द्रbयम् (તત્ત્વાથ2સૂત્ર,  અધ્યાય ૫,  સૂત્ર 

૩૮) ટુકામાં. गुणपयGयbत् द्रbयम् લીધું આખું. પ્રમાણનો રિવષય. 

इतं्थभूतं द्रव्यगुणपयाGयस्वरूपं पूbGमहG.दिभधाने परमात्मदिन ज्ञात्वा पश्चादि{श्चयनयेन 

त.ेbागमसारप.भूतयाऽध्यात्मभाषया दिनजशुpात्मभाbनादिभमुखरूपेण 

सदिbकल्पस्वसंbे.नज्ञानेन જરા વાચંી લઉં 

तथैbागमभाषयाध:प्रbृदित्तकरणापूbGकरणादिनbृदितकरणसंज्ञ.शGनमोहक्षपणसमथGपरिरणामदिbशेष

बलेन पश्चा.ात्मदिन योजयदित l त.नन्तरमदिbकल्पस्वरूपे प्रापे्त यथा पयाGयस्थानीयमुक्ताफलादिन 
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गुणस्थानीयं धbलतं्व चाभे.नयेन हार एb, तथापूb�क्तद्रव्यगुणपयाGया 

अभे.नयेनातमैbेदितभाbयतो.शGनमोहान्धकार: प्रलीयते l આહાહા! કરો આનો અથ2 કરો.

મુમુકુ્ષ:- एbंलक्षणगुणपयाGयाधारभूतममुतGमं्सख्यातप्र.ेशं शुpचैतन्यान्वयरूपं द्रवं्य चेदित l 

ईतं्थभूतं द्रव्यगुणपयाGयस्वरूपं पूbGमहG.दिभधाने परमात्मदिन ज्ञात्वा એમ કહે છે કે ગુણ અને 

પયા2યોનો આધારભૂત અમૂરિત2ક, અસંખ્યાત પ્રSેશી, શદુ્ધ ચૈતન્ય અન્વયરૂપ જ ેદ્રવ્ય છે, એને આ 

પ્રકાર ેદ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યસ્વરૂપ તે અરિરહંત ભગવાન પરમાત્માને જાણીને એટલે એમને દ્રવ્ય-ગુણ-

પયા2યથી આ પ્રકાર ેજાણીને.

ઉત્તર:- જાણીને, આ પ્રકાર ેજાણીને. 

 મુમુકુ્ષ:- જાણીને, જો એમાં પણ કેવું લીધું? અરહંત ભગવાનને પણ આમ અભેS જાણીને.

 ઉત્તર:- અભેS જાણીને. 

મુમુકુ્ષ:-  અભેS જાણીને  -  દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યસ્વરૂપ જાણીન.ે  દ્રવ્યન,ે  ગુણન,ે  પયા2યને આમ 

જુSા જુSા નહી ંજાણવાનું અરહંતમાં પણ.

ઉત્તર:- હવે બરાબર! કેમકે અહીયંાં અભેS જાણવો છે.

મુમુકુ્ષ:- હાં. 

ઉત્તર:- એ હવે બરાબર છે. 

મુમુકુ્ષ:-  જુવો,  इतं्थभूतं આ  પ્રકાર  द्रव्यगुणपयाGयस्वरूपं દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યસ્વરૂપ પહેલા 

અરહંત ભગવાન પરમાત્માને જાણીને.

ઉત્તર:- જાણ! અભેSરૂપે દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2યરૂપે.

મુમુકુ્ષ:- એમને પણ અભેS જાણ.

ઉત્તર:- ત્યાં અભેS જાણ, એમ અહીયંાં અભેS જાણ.

મુમુકુ્ષ:- પહેલા એમને ભેSથી જાણ્યા, દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2ય. પછી એને અભેSથી જાણી લીધા.

ઉત્તર:- જાણી લીધું, અચ્છા. 

મુમુકુ્ષ:- પછી અહીયંાં જાણ. હવે શુદ્ધનયથી આત્માને જાણે છે. 

ઉત્તર:- એને અભેSપણે જાણ્યા પછી શું શબ્S છે?

મુમુકુ્ષ:- પછી કહે છે કે पश्चात्. 

ઉત્તર:- पश्चात्. 

મુમુકુ્ષ:- એના પછી એમને જાણી લીધા.

ઉત્તર:- જાણી લીધા.

મુમુકુ્ષ:- હવે અહીયંા.ં એનું મુખ ફરી ગયંુ. 

ઉત્તર:- હાં, મુખ ફરી ગયંુ.

મુમુકુ્ષ:- એમને જાણીને. 

ઉત્તર:- હાં, ઉપાSાન તરફ આવી ગયો.

મુમુકુ્ષ:-  હવે  અહીયંાં  આવી  ગયો.  કે  दिनश्चयनयेन રિનશ્ચયનયથી 

7 Please report errors: email rajesh@AtmaDharma.com or Telegram https://t.me/Lalchandbhai

https://www.youtube.com/LalchandbhaiModi
https://t.me/Lalchandbhai
https://t.me/Lalchandbhai
https://www.AtmaDharma.org/
https://www.AtmaDharma.com/


Pravachan by Pujya Shree Lalchandbhai Amarchand Modi, Rajkot 
YouTube LalchandbhaiModi AtmaDharma.com & AtmaDharma.org Telegram Lalchandbhai

त.ेbागमसारप.भूतयाऽध्यात्मभाषया। રિનશ્ચયનયથી  આગમની  જે  સારભૂત  સારપSભૂત  જ ે

અધ્યાત્મ ભાષા છે એના અનુસાર दिनजशुpात्मभाbनादिभमुखरूपेण રિનજ શદુ્ધાત્માની ભાવનાની 

સન્મુખ થયો.

ઉત્તર:- જોયંુ, રિત્રકાળી દ્રવ્ય, રિત્રકાળી દ્રવ્યની સન્મુખ થયો.

મુમુકુ્ષ:-  सदिbकल्पस्वसंbे.नज्ञानेन સરિવકલ્પ  સ્વસંવેSન  જ્ઞાન કે  જનેે  આગમ ભાષામાં 

અધ:કરણ,  અપૂવ2કરણ અને  અરિનવૃરિત્તકરણ સંજ્ઞા  કહે  છે  કે  જ ે Sશ2નમોહના  ક્ષપણમાં  સમથ2 

પરિરણામ રિવશેષના બળથી पश्चा.ात्मदिन योजयदित એના પછી એ આત્મામાં પરિરણામને જોડી Sે 

છે. 

ઉત્તર:- જોડી Sે છે. योजयदित જોડી Sે છે. 

મુમુકુ્ષ:- પહેલા સન્મુખ થાય છે પછી આત્મામાં જોડી Sે છે.

ઉત્તર:- જોડી Sે છે. પૂરંુ થઈ ગયંુ?

મુમુકુ્ષ:- નહી ંહજી છે. त.नन्तर એના પછી अदिbकल्पस्वरूपे प्रापे्त.

ઉત્તર:- જુઓ, અહીયંા સુધી સરિવકલ્પ હતો.

 મુમુકુ્ષ:- અહીયંા સુધી સરિવકલ્પ.

ઉત્તર:- જ્યાં સધુી, સંધ્યા! અધ:કરણ, અપૂવ2કરણ અને અરિનવૃરિત્તકરણના પરિરણામ છે, ત્યાં 

સુધી એ આત્માની સન્મુખ તો હતો. પણ પછી આત્મામાં જોડી Sે છે પયા2યને. એ પછી. જોડાણો 

નથી હજી. ત્યાં સધુી સરિવકલ્પ Sશા હતી, એમ. 

મુમુકુ્ષ:- ભાવના ભાવે છે.

ઉત્તર:- ભાવના છે. રિત્રકાળી દ્રવ્યની ભાવના ભાવે છે, એટલે એ ભાવના છે એ મોહ ક્ષપણ 

થવામાં સમથ2 છે, પણ મોહ ક્ષય થતો નથી હજી. એ છે. બરાબર છે.

મુમુકુ્ષ :- એના પછી તો પરિરણામને આત્મામાં .. 

ઉત્તર :- જુઓ! ધ્યેયના ધ્યાનમાં ગયો પણ ધ્યાતા નથી થયો હજી. 

મુમુકુ્ષ:- હા, નથી થયો. 

ઉત્તર:-  ધ્યેય હાથમાં આવ્યંુ પણ ધ્યાતા નથી થયો.  જે્ઞય હાથમાં આવ્યંુ પણ જ્ઞાતા નથી 

થયો.  ધ્યેય પૂવ2ક જે્ઞય થાય.  એ થાય ત્યાર ે થાય,  બરાબર છે.  સરિવકલ્પમાં  તો એને શદુ્ધાત્માની 

સન્મુખ થઈ ગયો અને એની ભાવનામાં પડ્યો છે. એટલે ઉત્તરોત્તર ક્ષણે કતા2-કમ2-રિ�યા એના ભેSો 

રિવલય થતા જાય છે. રિવલય થયા નથી. પ્રોસેસમાં આવી ગયો. હમણાં મોહ ક્ષય થશે એ તો નક્કી 

છે. કેમકે અધ:કરણ આરિS પરિરણામમાં જ ેઆવ્યો એ તો પાછો ફરતો જ નથી.

પણ ત્યાં  સુધી હજી સરિવકલ્પ કહ્યું  એણે.  ભલે અબરુિદ્ધપૂવ2ક છે,  પણ છે.  રિનરિવ2ક્લ્પ નથી 

ધ્યાન. અહીયંાં સુધી રિમથ્યાત્વ છે,  હો!ં  સૂક્ષ્મ પરિરણામ છે,  નરિહતર કેવળીગમ્ય! પણ રિમથ્યાત્વનો 

રસ છે હજી. તુટ્યો નથી. 

મુમુકુ્ષ:- હજી તો ધ્યેયનો રિવચાર ચાલે છે. ધ્યેયનો પક્ષ છે હજી સધુી. 

ઉત્તર:- ધ્યેયનો પક્ષ છે.
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મુમુકુ્ષ:- ધ્યેય પૂવ2ક જ્યાર ેઆખો જે્ઞય થાય ત્યાર ેમોહનો નાશ થાય.

ઉત્તર:- આહાહા! ગજબની ગાથા છે, હો!ં ગજબની ગાથા છે. જ ેઅહીયંાં આવ્યંુ, આવ્યંુ તંુ 

એ જ આમાં છે. અક્ષર ેઅક્ષર. આમ કાંઇ મને ફેર લાગતો નથી. કાંઇ ફેર લાગતો નથી. જ ેઆ લખે 

છે.  એવું જ બનેલું હતંુ.  એવું જ.  એટલે આબેહૂબ છે આ. અનુભવકાળે,  અનુભવની સન્મુખ થાય 

ત્યાર,ે અનુભવની પ્રોસેસમાં પ્રવેશ થયો ત્યાર ેઅને વૃરિદ્ધગત થાય ત્યાર ેશંુ થયંુ છેવટે એ બધું લખ્યંુ 

છે આમાં. આમાં બધું આના પૈસે રિસકે્ક લખ્યંુ છે. કાંઇ બાકી રાખ્યંુ નથી. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- જમે આપને બધું આમ સૂક્ષ્મ માં સૂક્ષ્મ .....

ઉત્તર:- આમ ક્લીયર છે. હાં, સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ.. 

મુમુકુ્ષ:- એમ આમાં પણ બધું સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મ છે. 

ઉત્તર:- સૂક્ષ્મ છે. 

મુમુકુ્ષ:- એક-એક. 

ઉત્તર:- આત્મ અરિભમુખ પરિરણામ જ ેશબ્S લખ્યા, એ રિત્રકાળી દ્રવ્યની સન્મુખ થઈ ગયો 

ઉપયોગ.  અભેS નથી થયો.  પછી આત્મામાં જોડે છે એમ કહે છે.  પછી આત્મામાં જોડી Sયે છે 

ઉપયોગને. સમજી ગયા! જોડે છે. પછી, पश्चात् આત્મામાં ઉપયોગને જોડે છે. જ્યાર ેજોડે છે ત્યાર ે

અભેS થઈને અનુભવ થશે, એમ. એ પહેલા લખી નાખ્યંુ. કે આ પ્રોસેસ પછી શું કરશે એ આત્મા? 

કે ઉપયોગને આત્મામાં જોડી Sેશે.  આહાહા! જોડવાની શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે પણ પૂણ2 નથી 

થયો હજુ હો.ં  કરણલરિબ્ધના પરિરણામમાં હજી સમ્યગ્Sશ2ન પ્રગટ ન થાય. રિનજ2રા શરૂ થઈ ગઈ. 

અસંખ્યાત  ગુણી  રિનજ2રા  શરૂ  થઈ  ગઈ.  ભાવરિનજ2રા  અને  દ્રવ્યરિનજ2રાનો  ઢગલો  થવા  માડેં. 

આહાહા! રજકણ ખરવા માંડે. એની મેળે. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- સંવર નથી થયો હજી.

ઉત્તર:-  સંવર નથી થયો.  આ ઘણાં જીવો મને પ્રશ્ન કરે છે.  કે કરણલરિબ્ધના પરિરણામમાં 

આવ્યો એટલે તો સંવર થઈ ગયો? કે ના! સંવર નથી થયો હજી રિબલકુલ. તો કે રિનજ2રા લખી છે. 

અસંખ્યાત ગુણી રિનજ2રા લખી છે ગોમ્મટસારમાં, તો સંવરપૂવ2ક રિનજ2રા થાય ને? મેં કીધું નહી.ં એ 

રિનજ2રા  સાપેક્ષ છે.  સંવરપૂવ2કની નથી.  સમજાય છે?  આવા પ્રશ્નો આવે  મારી પાસે.  અને  એનો 

બરાબર ઉત્તર આપું  હેં!  હા.  સંવરપૂવ2ક રિનજ2રા નથી.  એ તો રિનરિમત્તમાં  શંુ  થાય છે એનંુ જ્ઞાન 

કરાવ્યંુ.  રિનજ2રા  થાવા માંડી.  પરિરણામ અરિભમુખ થયા તો  દ્રવ્યરિનજ2રા  થાવા માંડી  અને  ભાવ 

રિનજ2રા પણ થવા માડંી પણ ભાવ રિનજ2રા પૂરી ન થાય. એ સંવરપૂવ2ક જ થાય. આવો પ્રશ્ન આવ્યો 

હતો.

મુમુકુ્ષ:- સંવર સાથેની રિનજ2રા નહી?ં

ઉત્તર:-  નહી.ં  એ સવંર રિવનાની રિનજ2રા.  કે  નહી.ં  એ સવંર સાપેક્ષ રિનજ2રા.  સંવર પવૂ2ક 

રિનજ2રા એ તો અનુભવના કાળમાં રિનરિવ2ક્લ્પ ધ્યાનમાં થાય. ચાલો, પછી? આ બધું આમાં (રિવરિડયો 

રકેોડ2રમાં)  આવી જાય છે.  આમાં આબહૂેબ છે.  આમાં લખ્યંુ છે એવું  અમને સ્વરૂપ ભાષ્યંુ હતંુ. 

બોલો,  જાણે આ અમારા માટે લખ્યંુ હોય!  ચાલો પછી શું?  આહાહા! જુઓ હવે,  હવે  अदिbकल्प 
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રિનરિવ2ક્લ્પ ધ્યાનમાં આવે છે.

મુમુકુ્ષ:-  પહેલા  તો  Sશ2નમોહના  ક્ષપણમાં  સમથ2  પરિરણામ  રિવશેષના  બળથી  પછી 

पश्चा.ात्मदिन योजयदित। એ જ પરિરણામને આત્મામાં લગાડી Sે છે.

 ઉત્તર:- લગાડી Sે છે, બસ! ક્ષપણમાં સમથ2 થઈ ગયો. હમણાં મોહનો ક્ષય થશે. આહાહા! 

એવી  રિસ્થરિત આવી ગઈ.  આબેહૂબ-આબેહૂબ પ્રોસેસ  લખી  નાખી  છે  મુરિનરાજ.ે  જવેું  પોતાને 

અનુભવથી ભાષ્યંુ, એવું લખ્યંુ છે. આવી પ્રોસેસ ક્યાંય નથી. 

મુમુકુ્ષ:- કેટલી વ્યવરિસ્થત. 

ઉત્તર:- વ્યવરિસ્થત. પછી?

મુમુકુ્ષ:- पश्चा.ात्मदिन योजयदित। આત્મામાં લગાડે છે. 

ઉત્તર:- લગાડે છે. હવે આગળ.

મુમુકુ્ષ:- त.नन्तर। 

ઉત્તર:- त.नन्तर। 

મુમુકુ્ષ:- એના પછી ઉત્તરોત્તર. 

ઉત્તર:- ઉત્તરોત્તર, હાં. 

મુમુકુ્ષ:- अदिbकल्पस्वरूपे प्रापे्त। 

ઉત્તર :- त.नन्तर એટલે ઉત્તરોત્તર. 

મુમુકુ્ષ :- એના પછી

ઉત્તર :- એના પછી! બરાબર. એના પછી, એના પછી, એમ. એમાં કતા2-કમ2-રિ�યાનું આવે 

છે ને? ઉત્તરોત્તર ક્ષય થતો જાય છે ભેS, કતા2-કમ2-રિ�યાનો ભેS ક્ષય થતો જાય છે એમાં જ છે. નીચે 

આવશ.ે વાંચજો. 

મુમુકુ્ષ:- અમૃતચંદ્ર આચાય2. 

ઉત્તર:- હં! ચાલો પછી આગળ.

करता करम दि�या भे. नही ंभासतु है ,

अकतृGत्व सकदित अखंड रीदित धरै है । (अध्यात्म पंच संग्रह, 

ज्ञान.पGण-१४८)

એ અનુભવની રીત છે.  અકતા2પણું કાયમ રહે છે અને પરિરણમે છે ત્યાર ે કતા2-કમ2-રિ�યાનો 

ભSે પડે છે, પણ ઉત્તરોત્તર ક્ષણે ભેS રિવલય થતા અભેS થઈ જાય છે. કતા2-કમ2નું અનન્યપણું થઈ 

જાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- ત્યાર ેરિનરિવ2ક્લ્પ થાય. 

ઉત્તર:- ત્યાર ેરિનરિવ2ક્લ્પ ધ્યાનમાં.

મુમુકુ્ષ:- પહેલા ભેS પડે છે કતા2-કમ2-રિ�યાનો?

ઉત્તર :- ભSે પડે છે. થોડો ભેS પડે છે.

મુમુકુ્ષ :- ઉત્તરોત્તર એ ભેS રિવલય પામતો જાય છે. 
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ઉત્તર:- એ ઠરીને ઢીમ થઈ જાય છે. બરફ થઈ જાય છે. પાણીનું બરફ થઈ જાય છે. પાણી 

પ્રવાહી હતુ. કતા2-કમ2 રિ�યા છેને? પાણી પ્રવાહી હતુ. અને પછી જ્યાર ેબરફ થાય છે, અભેS એમ! 

પાણી જ બરફ થઈ જાય છે.

મુમુકુ્ષ :- કતા2-કમ2-રિ�યાનો ભેS, રિનરિષ્કય રિચન્માત્ર થઈ જાય છે. 

ઉત્તર:- થઈ જાય છે. રિનરિષ્કય રિચન્માત્ર. બસ!

મુમુકુ્ષ:- અભેS થઈ જાય છે.

ઉત્તર:-  અભેS.  करता करम दि�या भे. नही  ंभासतु है ભSે  હવે Sેખાતો નથી.  એ ભેS 

Sેખાય નહી,ં ત્યાં રિનરિવ2ક્લ્પ ધ્યાનમાં વયો ગયો, ખલાસ! ચાલો, બહુ સરસ.

મુમુકુ્ષ:- त.नन्तरमदिbकल्पस्वरूपे प्रापे्त એના પછી રિનરિવ2ક્લ્પ સ્વરૂપની પ્રારિª થાય છે.

ઉત્તર:- હવે મોહ ક્ષય થાશે, હમણા.ં

મુમુકુ્ષ:- હવે તો વચ્ચમાં દ્રzાંત આપે છે. બાકી વાત તો ખતમ થઈ ગયી છે.

ઉત્તર:- હાં હા,ં ખતમ થઈ ગયી.

મુમુકુ્ષ:- त.नन्तरमदिbकल्पस्वरूपे प्रापे्त l 

ઉત્તર:- નહી,ં હજી મોહ ક્ષયનું આવશે.

મુમુકુ્ષ:- હવે આવશે પણ વાત ખતમ થઈ ગઈ છે.

ઉત્તર:- ખતમ-ખતમ હો ગયી.

મુમુકુ્ષ:- હવે એનું ફળ શું આવ્યંુ એ દ્રzાંતથી બધી વાત કર ેછે. यथा જમે દ્રzાંત આપે છે. 

पयाGयस्थानीयमुक्ताफलादिन પયા2યના સ્થાન ઉપર મોતી.

ઉત્તર:- મોતી, પયા2યના સ્થાન પર મોતી, એમ!

મુમુકુ્ષ:- गुणस्थानीयं धbलतं्व સફેSપણું.

ઉત્તર:- સફેSપણું! મોતીનું જમે સફેSપણું છે એ ગુણ. એમ અહીયંાં જ્ઞાનગુણ છે, એમ!

મુમુકુ્ષ:- चाभे.नयेन हार एb અને અભેS નયથી એ હાર જ છે. 

ઉત્તર:- ગુણ અને પયા2યનું અભેSપણું એનું નામ હાર છે.

મુમુકુ્ષ:-  तथापूb�क्त એમ જ પહેલા જ ેકહ્યું  द्रव्यगुणपयाGया દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય अभे.नयेन 

અભેS નયથી  आतै्मbेदित (आत्मा एbं इदित) એ  દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય અભેSનયથી આત્મા જ છે.  એ 

પ્રકાર ેभाbयतो ભાવતો .शGनमोहान्धकार:प्रलीयते Sશ2ન મોહનો અંધકાર ક્ષય થઈ જાય છે.

ઉત્તર:-  ક્ષય થઈ જાય છે.  અહીયંા,ં  દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યથી અભેS જ્યારે જે્ઞય લીધું,  ધ્યેયમાં 

હજી મોહ પ્રલય નહોતો થયો.

મુમુકુ્ષ:- એ તો મોહ ક્ષપણમાં સમથ2 પરિરણામ હતા. 

ઉત્તર:- સમથ2 હતા. હાં! 

મુમુકુ્ષ:-  પરંતુ  મોહનો  ક્ષય તો  અહીયંા  દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યસ્વરૂપ એક અભેSનયથી એક 

વસ્તુને ભાવ્યો ત્યાર ેSશ2ન મોહનો નાશ થઈ ગયો.

ઉત્તર:- અદ્દભૂત વાત છે. દ્રવ્યનો પક્ષ આવ્યો. પક્ષ આવ્યો એ તો સ્થલૂ છે. પછી ઉપયોગ 
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જ્યાર ેઅંSરમાં જાય છે અને કરણલરિબ્ધના પરિરણામ શરૂ થયા ત્યાર ેએ દ્રવ્યનો આશ્રય, મોહના 

નાશનો ઉપાય આવી ગયો. સમથ2ન થઈ ગયો. હવે, મોહનો નાશ થશે જ. એમ! અપ્રરિતહS ભાવ છે 

એમાં.  પછી જ્યાર ેઉપયોગ અનન્ય થઈ ગયો,  આહાહા!  જાણનારો જણાઈ ગયો,  અંSરમાં.  Sશ2ન 

થયા ત્યાર ે કહે છે કે આહાહા!  દ્રવ્ય-ગુણ–પયા2યનો અભેSનયે આત્મા  मोह क्षय लयं,  આહાહા! 

મોહનો નાશ થઈ ગયો. નાશની ધ્વરિન છે, હો!ં ઉપશમની ધ્વરિન નથી.

આહાહા! આવું જ્યાર ેસમજ ેકે આત્મામાં,  આત્માની પયા2યમાં રાગ થતો નથી, આત્માની 

પયા2યમાં  ચેતના  થાય  છે.  જો  અરિરહંતની  પયા2યમાં  રાગ  હોય  તો  મારી  પયા2યમાં  રાગ  હોય. 

આહાહા! અરિરહંતની પયા2ય લીધી બોલો! અરિરહંતની પયા2યની સાથે આપણી પયા2ય મળી જાય છે, 

એમ કહે છે. એ ક્યાર ેમળે? કે અહીયંાં  (મારામાં)  રાગ થાય છે એમ ન જો ત્યાર.ે અહી ં (મારામાં) 

જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં (અરિરહંતની પયા2યમાં) પણ જ્ઞાન થાય છે અને અહીયંાં (મારામાં) પણ જ્ઞાન થાય 

છે. એટલું તો નહી,ં એનાથી આગળ છે. કે એના (અરિરહંતના) જ્ઞાનમાં પણ આત્મા જણાય છે અને 

મારંુ જ્ઞાન એવું પ્રગટ થાય છે કે મારો આત્મા એમાં જણાય છે, એમ લેવું પાછંુ. એના (અરિરહંતના) 

જ્ઞાનમાં પણ એનો આત્મા જણાય છે કે નહી?ં પ્રત્યક્ષ થઈ ગયો કે નહી?ં એમ મારા વત2માન ચેતના 

લક્ષણમા,ં આહાહા! ચેતન જણાય છે, એમ લેવું. ત્યાર ેઅભેS થઈ જાય છે આત્મા.

મુમુકુ્ષ:- અને જણાય છે, એટલે તો જણાઈ જાય છે એને. જણાય છે એટલે તો જણાય જાય 

છે.

ઉત્તર:- જણાય જાય છે. જણાય છે, માટે જણાય જાય છે. પરોક્ષપણે જણાય છે માટે પ્રત્યક્ષ 

થઈ જાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- એ સાચું છે ને? 

ઉત્તર:-  એ સાચું છે.  પરોક્ષ જ્ઞાન પણ સાચું છે.  ઉપયોગમાં-ઉપયોગમાં પરોક્ષપણે આત્મા 

જણાય  છે  અને  શદુ્ધોપયોગમાં  પ્રત્યક્ષ  જણાય  છે.  હવે  ઉપયોગમાં  જ્યારે પરોક્ષ  જણાય  છે, 

સાંભળજો! ત્યાર ેમોહ ક્ષય થવાનું સમથ2પણું આવી ગયંુ અને શુદ્ધોપયોગમાં જણાયો ત્યાર ેમોહનો 

નાશ થઈ ગયો. આ બે ભેS પડે છે. આટલો ભેS પડે છે. આટલો ભેS પડે છે. પરોક્ષપણે જ્યાં જ્ઞાયક 

આવ્યો હાથમાં, આહાહા! ત્યાં મોહ ક્ષપણમાં સમથ2 થઈ ગયો. હમણાં મોહ ક્ષય થશે.

મુમુકુ્ષ:- પ્રત્યક્ષ થાય તો મોહ ક્ષય થઈ જાય.

ઉત્તર:-  પ્રત્યક્ષ થઈ ગયો,  શુદ્ધોપયોગ થયો,  મોહ ક્ષય થઈ ગયો,  આહાહા!  ઉપયોગમાં 

પરોક્ષ જણાય છે.  શુદ્ધોપયોગમાં  પ્રત્યક્ષ જણાય છે,  બસ!  બેય જીવના લક્ષણ છે અને  જીવને 

પ્રરિસદ્ધ કર ેછે બેય લક્ષણ. ઉપયોગ લક્ષણ પણ ..

મુમુકુ્ષ:- જીવને પ્રરિસદ્ધ કર ેછે. 

ઉત્તર:- અને શદુ્ધોપયોગ પણ .. 

મુમુકુ્ષ:- જીવને પ્રરિસદ્ધ કર ેછે. 

ઉત્તર:- એક પરોક્ષ અને એક પ્રત્યક્ષ એટલો ફેર છે, બસ! સવારથી આવ્યંુ હતંુ એ અત્યાર ે

આવી ગયંુ અહીયંા,ં લ્યો! સવારથી આ રિવચારો આવ્યા હતા, મે ભાઈને વાત કરી હતી. એ અત્યાર ે
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બરાબર મોકાસર એ જ વાત આવી. એજ અત્યાર ેઆપણે સ્વાધ્યાય ૮૦ નબંરનો કય{. 

કેમકે બેય ઉપયોગથી મળી ગયંુ.  એના  (અરહંતના)  ઉપયોગમાં એનો આત્મા જણાય છે 

અને મારા ઉપયોગમાં મારો આત્મા જણાય છે. આહાહા! એ અરિભમુખ પરિરણામ થયા. ઉપયોગમાં 

ઉપયોગ છે.  બીજંુ કાંઇ છે નહી.ં  હેં?  અરિરહંતના ઉપયોગમાં પણ ઉપયોગ અને મારા ઉપયોગમાં 

પણ ઉપયોગ. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- પણ ઉપયોગમાં તો ઉપયોગ જ હોય ને?

ઉત્તર:- ઉપયોગ જ હોયન?ે આહાહા! જનંુે જ ેહોય તે તે જ હોયન,ે તે જ હોયને? આત્માનંુ 

જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન તે આત્મા જ છે (સમયસાર ગાથા ૩૫૬-૩૬૫).  અભેSનયે આત્મા થઈ 

ગયો. અભેSનયનો બહુ પ્રયોગ કર ેછે જયસેન આચાય2 ભગવાન! અભેSનયનો પ્રયોગ કર ેછે.

મુમુકુ્ષ:- એજ અનુભૂરિત છેન?ે

ઉત્તર:- (હાં.) શાસ્ત્રમાં લખી ગયા. આત્મ અરિભમુખ પરિરણામ એ ધ્યેયની વાત કરી. 

મુમુકુ્ષ:- ધ્યેયની અરિભમુખતા. 

ઉત્તર:- ધ્યેયની અરિભમુખ થઈ ગયો. ધ્યેય પવૂ2ક,  આહાહા! અભેS જે્ઞય થઈ ગયો, આત્મા. 

એ જે્ઞય થઈ ગયો  આખો.  એમાં એટલું  જ લેવું.  સ્વારિશ્રત પરિરણામ એટલો જ આત્મા.  પરારિશ્રત 

પરિરણામ ન લેવા.

મુમુકુ્ષ:- અર,ે અરિહયાં તો એની વાત જ નથી. એમણે પણ લીધું જ નથી.

ઉત્તર:- એમાં લીધું જ નથી.

મુમુકુ્ષ:- છે જ નહી.ં એન.ે 

ઉત્તર:- છે જ નહી.ં એની પયા2ય જ નથી પછી અભેS ક્યાંથી થાય? જ ેપયા2ય દ્રવ્યની હોય 

એ દ્રવ્યની સાથે અનન્ય થાય. અભેS થાય. જ ેપરિરણામ પુદ્દગલના છે એ અભેS ક્યાંથી થાય? એ 

તો  વાત જ છે  નહી.ં  અહીયંા  તો  ચેતન,  ચૈતન્ય અને  રિચદ્દરિવવત2ન એટલું  લીધું  છે  બસ!  ચેતન, 

રિચદ્દરિવવત2ન કહો કે ચેતન કહો. એક જ વાત છે. 

મુમુકુ્ષ:- રિનણ2યમાં જ એને કાઢી નાખ્યો, તો અનુભવમાં તો ક્યાંથી આવે?

ઉત્તર:-  ક્યાંથી આવ?ે  રિનણ2યમાં  કાઢી નાખ્યો.  કેમકે ત્યાં (અરિરહંતમાં)  રાગ નથી,  એમ! 

એટલે અહી ં (મારામાં) રાગ નથી.  એની  (અરિરહંતની)  પયા2યમાં  રાગ નથી એટલે અહીનંી  (મારી) 

પયા2યમાં રાગ નથી. તો જ મળે ને નરિહતર મળે ક્યાંથી?

મુમુકુ્ષ:- ખરખેર એ પુદ્દ્ગલના પરિરણામ છે. જીવના નથી.

ઉત્તર:- પુદ્દ્ગલના પરિરણામ છે. જીવના પરિરણામ નથી, એમ જ છે. 

હવે  આપણે અમૃતચંદ્રાચાય2ની  (ટીકા)  છે એમાં  લઈ લ્યો ભેગાભેગ.  સાથે-સાથ.  એ પણ 

કતા2-કમ2 ને રિ�યાનો ભેS ઉત્તરોત્તર ક્ષણે રિવલીન પામતો જાય છેને એ કરણલરિબ્ધના પ્રોસેસની જ 

વાત કરી છે એણે. કરણલરિબ્ધની, એણે કરણલરિબ્ધ શબ્S નથી વાપય{. પણ એ પ્રોસેસ જ બતાવી 

છે. એનું તો રિહન્Sી છે ને? હા, વાંચો રિહન્Sી. 

આગળ,  પ્રવચનસાર  શાસ્ત્ર  ગાથા  નંબર  ૮૦.  એની  અમૃતચંદ્રાચાય2  ભગવાનની ટીકા. 
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જયસેન આચાય2  ભગવાનની  ટીકાનો આપણે સ્વાધ્યાય કય{.  હવે એજ ગાથાનો અમૃતચંદ્રાચાય2 

ભગવાન જે ટીકા કરલે છે એનો આપણે સ્વાધ્યાય ચાલે  છે.  એનું  મથાળું.  હવે,  ‘માર  ેમોહની 

સેનાને કઈ રીતે જીતવી’ -  એમ (તેને જીતવાનો) ઉપાય વિવચાર ેછે.  મોહની સેનાને જીતવાનો 

ઉપાય શું છે એ આચાય2 ભગવાન બતાવે છે.

अथG:  जो पुरुष द्रव्य गुण पयाGयो ं से पूज्य bीतराग .ेb को जानता है bह पुरुष अपने 

स्वरूप को जानता है और दिनश्चयकर उसीका मोह कमG नाशको प्राप्त होता है l 

નાશની જ ધ્વરિન છે આમાં. लयं નો અથ2 नाशको. નાશને પ્રાª થાય છે. 

ભાવાથ� :- ભાવાથ2 એટલે ટીકા એની. સંસ્કૃત ટીકાનું હન્Sી. जैसे दिपछली आंच का पकाया 

हुआ सोना दिनमGल होता है उसी प्रकार अह�त का स्वरूप है l સોનું અશુદ્ધ હોય, એને શુદ્ધ કર ેછે. 

કંુડલીમાં  નાખીને  તપાવે  છે  અને  પરિરપણૂ2  શુદ્ધ થઈ જાય છે.  એમ,  એ જ પ્રકાર,ે  उसी प्रकार 

અરહંતનું સ્વરૂપ છે अह�त का स्वरूप है. સુવણ2 જમે શદુ્ધ છે સોનું, અને શદુ્ધ સો ટચનું સોનું થઈ 

ગયંુ એમ અરહંતના દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય શુદ્ધ થઈ ગયા.  હવે એની પયા2યમાં પણ અશદુ્ધતા ક્યાંય 

રહી નથી. 

उसी प्रकार  अह�त का स्वरूप है,  સોનાના Sાખલાએ. और दिनश्चयकर जैसा  अह�त का 

स्वरूप है  bैसा ही  आत्मा का शुp स्वरूप है  l એના જવેો જ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે.  શદુ્ધ 

એટલે દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય, ત્રણે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. इसदिलए अह�त के जानने से आत्मा जाना जाता है l 

અહMતના દ્રવ્ય-ગુણ–પયા2યને  જાણતાં  પોતાના આત્માને  જાણી શકાય છે.  bह गुण  पयाGयो ं के 

आधार को द्रव्य कहते है l ગુણો અને પયા2યોનો જ ેઆધાર હોય તેને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે.

तथा द्रव्य के ज्ञान आदि.क दिbशेषणो ंको गुण कहते है l तथा द्रव्य के ज्ञान आदि.क જ્ઞાન 

Sશ2ન આરિS दिbशेषणो ंको गुण कहते है l और एक समय मात्र काल के प्रमाण से चैतन्य आदि. 

के परिरणदित भे.ो ंको पयाGय कहते है l જ્ઞાનને ગુણ કહેવાય અને ચૈતન્યની પયા2યને, એક સમયની 

પયા2ય, એને પયા2ય કહેવાય, परिरणदित भे.ो ंको पयाGय,  જ્ઞાન જાણવું-Sેખવું ઇત્યારિS. चैतन्य आदि. 

के परिरणदित भे.ो ंको पयाGय कहते है  l ગુણ ને પયા2ય બનેી વ્યાખ્યા કરી.  જ્ઞાનને ગુણ કહ્યું અને 

જાણવાની રિ�યા થાય છે એને પયા2ય કહી.

प्रथम ही अह�त के द्रव्य-गुण-पयाGय अपने मन में अbधारण करे।  મન વડે કળી લે છે, 

દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યને પહેલા. એના દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય કેવા છે એ એના મનમાં લે છે, ધાર ેછે અનુભવ 

પહેલાં માનરિસક જ્ઞાનમાં. प्रथम ही अह�त के द्रव्य-गुण-पयाGय अपने मन में अbधारण करे l કરવુ,ં 

પહેલાં અવધારણ કરવું. એના દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય કેવા છે એ અરિહયાં મનમાં લેવા પહેલા. ત્યાં જોઈને 

અહીયંાં મનમાં રિનણ2ય કરવો કે ચેતન, ચૈતન્ય અને રિચદ્દરિવવત2ન એમાં એટલું જ છે તો એ લઈ લેવું. 

ઉપર કહ્યુ,ં ગુણ અને પયા2યની વાત.

पीछे  आप  को  इन  गुण  पयाGयो ं से  जाने  l મારામાં  જ્ઞાનગુણ  છે  અને  સમયે-સમયે 

જાણવાની રિ�યા મારામાં થાય છે. એમ પોતાના ગુણ અને પયા2યને પોતે જાણે. કેમકે ગુણ-પયા2યનો 

આધાર તે દ્રવ્ય છે, એતો આવી ગયંુ. એતો આવી ગયંુ. ગુણ-પયા2ય જનેે આધાર ેથાય તે દ્રવ્ય, એ 
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તો આવી ગયંુ એટલે ગુણ અને પયા2યને જાણે. ગુણ તો જ્ઞાનગુણ છે અને પયા2ય જાણવાની રિ�યા 

થાય છે. બરાબર! जाने और उसके बा. दिनज स्वरूप को अभे.रूप अनुभbे l  પહેલા ભેSરૂપ 

જાણે.

प्रथम ही अह�त के द्रव्य-गुण-पयाGय अपने मन में अbधारण करे l पीछे એ અરિરહંતના 

દ્રવ્ય-ગુણ–પયા2યને અવધાયુM.  હવે  पीछे પોતામાં,  आप को इन गुण पयाGयो से जाने।  કે  મારામાં 

પણ જ્ઞાનગુણ છે અને મારામાં પણ જાણવાની રિ�યા થાય છે, ઉપયોગ લક્ષણ. जाने और उसके 

बा. એ ભેSથી, ગુણ ને પયા2યને ભેSથી જાણ્યંુ, એ વ્યવહાર થઈ ગયો. उस के बा. दिनज स्वरूप 

को अभे.रुप अनुभbे  l જાણે  અને પછી અનુભવે.  "જાણે"માં  અનુમાન આવ્યંુ.  "અનુભવ"માં 

પ્રત્યક્ષ, ઓલું પરોક્ષ અને આ પ્રત્યક્ષ.

મુમુકુ્ષ:- પરોક્ષમાં ભેSરૂપ જાણવું થાય છે. 

ઉત્તર:-  પરોક્ષમાં ભેSરૂપ.  ગુણ અને પયા2યને જાણ્યંુ.  પોતે પોતાના જ્ઞાનમાં લીધું.  મારામાં 

જ્ઞાન-Sશ2ન ગુણ છે અને જાણવા-Sેખવાની મારામાં Sશા થાય છે. એમ ગુણ અને પયા2યને ભેSથી 

જાણ્યંુ, પછી અભેS કરી નાખ્યંુ. તે પ્રોસેસ લેશે પછી. अभे.रूप अनुभbे। इस आत्मा के दित्रकाल 

संबंधी पयाGय एक काल में अनुभbन करे। इस आत्मा के दित्रकाल संबंधी पयाGय एक काल में 

अनुभbन करे। વળી એમાં આપણે એનો અનવુાS જોવો પડશે જરાક. જોવો પડશે. હમણાં વાચંી 

લઉં છંુ પછી જોઈ લજેો તમે. થોડો અનુવાSમાં ફેર લાગે છે. 

મુમુકુ્ષ:- નહી,ં બરાબર નથી. નહી ંબરાબર નથી.

ઉત્તર:-  નથી.  એ આપણું  જ ેગજુરાતી થયંુ છેને એ બરાબર છે. इस आत्मा के दित्रकाल 

संबंधी पयाGय एक काल में अनुभbन करे l जैसे हार में मोती पोए जाते हैं bहा भे. नही ंकरते 

हैl तैसे ही आत्मा में दिचत् पयाGय का अभे. करे l પયા2યને અભેS કરી નાખી દ્રવ્યમાં. जैसे हार में 

उज्ज्वलगुण का भे. नही ंकरते हैं, तैसे ही आत्मा में चेतना गुण को गोपन करे l ચેતના ગુણને 

પણ દ્રવ્યમાં અંતરિલ2ન કર.ે એમ આવે છે.

जैसे पदिहरने bाला पुरुष अभे.रूप हार की शोभा के सुख को bे.ता है, bैसे ही केbल 

ज्ञान से अभे.रूप आस्तित्मक सुख को bे.ेl ऐसी अbस्था के होने पर अगले अगले જુઓ, अगले 

अगले समयो ंमें  ઉત્તરોત્તર अगले अगले समयो ंमें कताG-कमG-दि�या का भे. क्षीण होता हैl આ 

અધ:કરણ,  અપવૂ2કરણના પરિરણામ આવી ગયા,  આવી ગયા.  क्षीण होता है  l तभी दि�या रदिहत 

રિનરિષ્�ય હતંુન?ે दि�या रदिहत। 

મુમુકુ્ષ:- એટલે ભેS રરિહત. 

ઉત્તર:- ભSે રરિહત. दि�या रदिहत सभी दि�या रदिहत, આહાહા! કતા2-કમ2-રિ�યાનો ભેS રરિહત 

चैतन्य स्वभाb को प्राप्त होता है l 

जैसे चोखे खरे रत्न का अकंप दिनमGल प्रकाश है तैसे ही चैतन्य प्रकाश जब दिनमGल दिनश्चल 

होता है  तब आश्रय के दिबना मोहरूपी अंधकार का अbश्य  ही नाश होता हैl મોહને  પરનો 

આશ્રય હતો. હવે, અંSરમાં સ્વનો આશ્રય આવ્યો તો મોહ રિનરાધાર થઈ ગયો. રિનરાશ્રય થઈ ગયો. 
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नाश होता है l आचायG महाराज कहते है जो इस भास्तिन्त स्वरूप की प्रास्तिप्त होती है तो मैंने मोह 

की सेना के जीतने का उपाय पाया l હવે, જરા સંસ્કૃત વાંચીને તમે જુઓ તો ખરા બરાબર છે કે 

નહી?ં

એનાં ઉપયોગમાં કેવળ શુદ્ધાત્મા જણાય છે,  તો અહીયંા પણ શદુ્ધઉપયોગ ...  આત્મા જ 

જણાય છે.  સ્વપર કે લોકાલોકનું  કાંઇ લીધું  નથી.  ત્યાર ે જ અભેS થાયને  પણ?  જ્ઞાન આત્માને 

જાણવામાં આવી જાય ત્યાર ેઅભેS થઈ જાયન?ે ત્યાં જાણવા જાય તો અભેS ક્યાંથી થાય? એ તો 

રિવકલ્પની જાળ ઊભી થાય છે, આહાહા! આબેહૂબ પ્રોસેસ છે. આબેહૂબ.

મુમુકુ્ષ:- બે વાતો લઈ લીધી આમાં. રાગની વાત ન લીધી એક તો, કેમકે રાગ થવાનો પ્રશ્ન 

નથી આત્મામાં. એમાં નથી તો અહીયંાં ક્યાંથી થાય? 

ઉત્તર:- ક્યાંથી થાય? ન જ હોય.

મુમુકુ્ષ:-એક વાત. બીજી વાત. એના જ્ઞાનમાં એનો આત્મા જ જણાય છે,  ભગવાનન.ે  તેમ 

મારા ઉપયોગમાં, મારા જ્ઞાનમાં પણ આ જ્ઞાયક જ જણાય છે. બે વાત આવી.

ઉત્તર:-  ત્યાર ે અભેS થાય.  પર જણાય તો અહીયંાં  અભેS ન થાય,  એમ મારંુ કહેવું  છે. 

આહાહા! કતા2 પણ નથી અને જ્ઞાતા પણ નથી પરનો. ખરખેર રિSગંબર સંતોએ બહુ ઉપકાર કય{ 

છે શાસ્ત્રથી.

મુમુકુ્ષ:- ઘણો ઉપકાર. આત્માને આમ બહાર લાવીને બતાવ્યો.

ઉત્તર:- બતાવ્યો, હથેળીમાં.  તંુ આંખ ખોલ એટલી વાર, બસ તને પણ Sેખાશ.ે તંુ રુરિચની 

આંખ ઉઘાડી રાખ.

મુમુકુ્ષ:- અનુભવની રિવરિધ પ્રત્યક્ષ બતાવે છે.

ઉત્તર:- આબેહૂબ! આબેહૂબ!

મુમુકુ્ષ:- આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે. 

ઉત્તર:- જણાય છે.

મુમુકુ્ષ:- બસ, એટલું જ છે.

ઉત્તર:- આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ આત્માને જાણવું તે.

મુમુકુ્ષ:- ભSે નીકળી જાય તો મોહ ક્ષય થઈ જાય.

ઉત્તર:- (હાં). જવેું કેવળજ્ઞાનમાં સ્વરૂપ ભાષે છે એવું મરિત-શ્રુતમાં (સ્વરૂપ) ભાષે. એનાથી 

જુSંુ ન ભાષે.

મુમુકુ્ષ:- કેમકે એજ કેવળજ્ઞાનમાં કન્વટ2  થશેન?ે

ઉત્તર:- એજ થવાનો છેને? એ મરિત શ્રુતવાળો જ કેવળજ્ઞાની થવાનો છે પાછો. જવેું અરિરહંતે 

કેવળજ્ઞાનમાં જાણ્યંુ, એવું જ આ જાણે ત્યાર ેઅરિરહંત થાયને? આહાહા! 

मोह लयं।  અને  અમૃતચંદ્રાચાયw  મોહની સેનાને  જીતવાનો ઉપાય હાથમાં  લીધો  ,  મોહને 

જીતવાનો નહી.ં

મુમુકુ્ષ:- એ (Sશ2નમોહ) તો જીતાઈ ગયો છે.
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ઉત્તર:-  મોહની સનેા એટલે મોહ ક્ષય થાય અને પાછળથી સનેા રહે ચારિરત્રમોહની,  એન ે

જીતવાનો ઉપાય હાથમાં આવી ગયો છે.

મુમુકુ્ષ:- એને જીતવાનો ઉપાય પણ આ જ છે. એક જ ઉપાય છે. 

ઉત્તર:-  (હાં.)  જ ેરિમથ્યાત્વને જીતવાનો ઉપાય છે એ અવ્રત-કષાયને જીતવાનો ઉપાય છે. 

એટલે  સેના  લીધી  એની.  સેનાપરિતની  સાથે  સનેા  હોય.  તો  સનેાપરિતને  તો  જીત્યો  છે  મે.  તો 

સેનાપરિતને જ ેરીતે જીત્યો, તો સનેાને જીતવી તો સામાન્ય છે હવે મને, મારા મન તો.

મુમુકુ્ષ:- એમણે એમ કીધું કે જો એવી રીતે જ જીતે તો એ ઉપાય તો મેં પ્રાª કરી લીધો છે.

ઉત્તર:-  પ્રાª કરી લીધો છે બસ!  શું  શબ્S વાપય{ છે?  સનેાને જીતવાનો ઉપાય.  મોહની 

સેનાન.ે મોહ તો જીતી લીધો છે. હેં? 

મુમુકુ્ષ:- મોહ તો જીતી લીધો છે. બરાબર. 

ઉત્તર:- એટલે એમાં બેય પ્રકાર લઈ લીધા, બેય પ્રકાર એટલે મૂળ લઈ લીધા, આહાહા! મન 

વડે પહેલા કળી લે છે આત્માને. એ જ ેશબ્S છેને? મન વડે કળી લે છે. એ યથાથ2 રિનણ2યની ભૂરિમકા 

છે. 

મુમુકુ્ષ:- અપવૂ2 રિનણ2ય. 

ઉત્તર:- અપૂવ2 રિનણ2ય અને અફર રિનણ2ય છે. એની પાછળ અનુભૂરિત બંધાયેલી છે. એ એવો 

રિનણ2ય છે.  મન વડે જાણી લે છે.  બોલો!  આને મન વડે જાણી લે છે એમ કહીનેકહ્યું  અને ઓને 

(જયસને આચાય2ની ટીકામાં) સરિવકલ્પ સ્વસંવેSન લીધું છે. 

મુમુકુ્ષ:- એક જ વાત છે. 

ઉત્તર:-  એક જ વાત છે.  સરિવકલ્પ સ્વસંવેSન કહો કે મન વડે.  કે જ્ઞાનમાં પરોક્ષ આત્મા 

આવી ગયો, એક જ વાત છે. 

મુમુકુ્ષ:- અનુમાન જ્ઞાન કહો.

ઉત્તર:- અનુમાન જ્ઞાન. 

મુમુકુ્ષ:- શબ્Sો જુSા જુSા છે ભાઈ! પ્રરિ�યા તો એક જ છે ને?

ઉત્તર:- એક જ હોય ન?ે 

આહાહા! આવા સ્વરૂપની ચચા2ય પણ કોઈ કરતંુ નથી. ચચા2 કરવા જવેી તો આ છે, જમેાં 

મોહનો ક્ષય થઈ જાય. મોહ ક્ષયની ચચા2 છે. એ સસં્કૃત જરા વાચંજો તમે, મનમાં તમારા મનમાં.

મુમુકુ્ષ:- यो दिह नामाहGनं्त द्रव्यत्वगुणत्वपयGयतै्वः  परिरस्ति©नदित्त स खल्वात्मानं परिरस्ति©नदित्त, 

उभयोरदिप दिनश्चयेनादिbशेषात् । પોતાને અને અહMતને બેયને રિનશ્ચયથી જાણ.ે દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય.

ઉત્તર:- બરાબર. રિનશ્ચયથી, એના (અરિરહંતના) દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય છે, એવો મારો આત્મા છે 

એમ રિનશ્ચયથી મળી જાય છે. બરાબર. જાણ્યંુ.

મુમુકુ્ષ:-  अहGतोऽदिप  पाककाष्ठागतकातGस्वरसे्यb  परिरस्पष्टमात्मरूपं, અહMત  સો  ટચના 

સોનાની  ભાંરિત  પરિરપૂણ2  પરિરસ્પz  એકSમ  શુદ્ધ  સ્વરૂપ  છે  આત્માનું. ततhत्परिर©े.े 

सbाGत्मपरिर©े.ः । એવો  જ  આત્મા  છે. ત્યાં  तत्र  ત્યાં,  तत्रान्वयो  द्रवं्य  અન્વયરૂપ  દ્રવ્ય, 
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अन्वयदिbशेषणं गुण:, અન્વયનો રિવશષેણ, દ્રવ્યનો રિવશષેણ ગુણ છે. अन्वयव्यदितरेका: पयाGया: l 

અન્વયનો વ્યરિતરકે એ પયા2ય છે.

ઉત્તર:-  અન્વયનો ભેS એ પયા2ય.  દ્રવ્યનો ભેS તે પયા2ય.  એમ લીધું  એણે સમજી ગયા? 

ગુણનો ભેS પયા2ય નહી,ં દ્રવ્યનો (ભSે) લીધો. 

મુમુકુ્ષ:- એટલે એમાં વ્યજંનપયા2ય લેરિવ?

ઉત્તર:- વ્યજંનપયા2ય લેરિવ છે.  હંુ બોલવા જતો હતો હમણાં.  એ બરાબર છે.  ખરા છો તમે 

પણ.

મુમુકુ્ષ:-  બધું  આપે  શીખડાવ્યંુ  છેને?  तत्र  भगbत्यहGदित  सbGतो  दिbशुpे  दित्रभूदिमकमदिप 

स्वमनसा समयमुत्पश्यदित। એટલે તે અરહંત ભગવાનને સવ2 પ્રકાર ેશુદ્ધ પોતાના મન દ્વારા Sેખી 

લે છે. મનથી Sેખી લે છે.

ઉત્તર:-  કેમકે મનનો રિવષય રૂપી અને અરૂપી બેય છેને,  એટલે.  મનમાં આવી જાય છે, 

અરૂપી આત્મા. તત્વાથ2સૂત્રનો પાઠ છે, મનનો રિવષય રૂપી અને અરૂપી બેય છે. ક્યાંય Sોષ નથી 

આવતો.  આ બધો અભ્યાસ કરલેો છેને?  આવા ટાઈમે હાજર થાય. બરાબર છે.  મન વડે જણાઈ 

જાય છે આત્મા.

મુમુકુ્ષ:- અરહંતનો આત્મા.

ઉત્તર:- અરહંતનો આત્મા. બરાબર છે. ચાલો.

મુમુકુ્ષ:- यशे्चतनोऽयदिमत्यन्वयh.्द्रवं्य, જ ેઆ ચેતન અન્વયરૂપ છે એ દ્રવ્ય છે.

ઉત્તર:- ચેતન-ચેતન-ચેતન. ચેતનને દ્રવ્ય કહેવાય. 

મુમુકુ્ષ:- અન્વય, અન્વય રૂપ, 

ઉત્તર:- અન્વય રૂપ. 

મુમુકુ્ષ:- ચેતન એ દ્રવ્ય છે. 

ઉત્તર:- અન્વય એટલે છે-છે-છે ને છે જ, બસ!

મુમુકુ્ષ :- यच्चान्वयादिश्रतं चैतन्यदिमदित दिbशेषणं स गुण:.

ઉત્તર:- અન્વયને આશ્રયે રહેલું ચૈતન્ય તે ગુણ છે. એટલે ચેતન અને ચૈતન્ય એવા દ્રવ્ય અને 

ગુણમાં નામ ફેર પડયો.

મુમુકુ્ષ:- નામ ફેર પાડયો છે. 

ઉત્તર:- બરાબર છે. 

મુમુકુ્ષ:- ચેતન તો અભેS છે. અને આ ચૈતન્યમાં Sશ2ન-જ્ઞાન બે ગુણ છે. 

ઉત્તર:- બે જ ગુણ મુખ્યપણે. ઓમાં તો અનંત ગુણ આવી જાય, દ્રવ્યમાં. બરાબર છે.

મુમુકુ્ષ:-  ये  चैकसमयमात्राbधृतकालपरिरमाणतया  परस्परपराbृत्ता  अन्वयव्यदितरेकाhे 

पयाGयादिश्चदि¯bतGनगं्रथय इदित याbत् l 

ઉત્તર:-  રિચદ્દરિવવત2ન શબ્S વાપય{ છેને?  રિચદ્દ એટલે  ચૈતન્યનો રિવવત2ન પલટો થાય છે, 

ઉપયોગનો પરિરણમન લીધું. રિવવત2ન પરિરણમન લીધું. ઉપયોગ, એ ઉપયોગ લક્ષણ છે. બરાબર છે. 
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રિચદ્દરિવવત2ન  ઉપયોગનો  પલટો  થાય છેને?  એક સમયનો જ ઉપયોગ છે.  બીજા સમયે  બીજો 

ઉપયોગ. એમ! બરાબર છે. કેવું સંકલન કયુM છે એમણ!ે આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- અહીયાં તો અન્વયના વ્યરિતરકે. 

ઉત્તર:- હાં, અન્વયના વ્યરિતરકે.

મુમુકુ્ષ:- અન્વયના વ્યરિતરકે જ ેપયા2ય રિચદ્દરિવવત2ન એને પયા2ય લીધી. 

ઉત્તર:- પયા2ય લીધી, બરાબર. ઠીક છે. 

મુમુકુ્ષ:- એટલે દ્રવ્યની પણ તે પયા2ય, ઉપયોગ લીધી અહીયંાં. 

ઉત્તર:- હાં, ઉપયોગ લીધો.

મુમુકુ્ષ:- રિચદ્દરિવવત2ન.

ઉત્તર:- રિચદ્દરિવવત2ન! ઉપયોગ જ લીધો. એમાં એણે વ્યજંનપયા2ય નથી લીધી.

મુમુકુ્ષ:- નહી,ં ઉપયોગ જ લીધો. 

ઉત્તર:-  બરાબર.  આ  વ્યજંનપયા2ય  તો  જયસને  આચાયw  લીધી  છે.  આમણ ે

(અમૃતચંદ્રાચાય2એ) નથી લીધી.

મુમુકુ્ષ:- આ પ્રકાર ેજાણ્યંુન?ે ચેતન, ચૈતન્ય અને ... 

ઉત્તર:- રિચદ્દરિવવત2ન જાણ્યંુ.

મુમુકુ્ષ:-  રિચદ્દરિવવત2ન.  ત્રણનેે  જાણ્યંુ.  હવે  શું  કહે  છે?  કે  अथ આના  પછી, अथैbमस्य 

दित्रकालमपे्यककालमाकलयतो રિત્રકાળીને કળી લે છે. 

ઉત્તર :- કળી લે છે. જાણી લે છે. 

મુમુકુ્ષ:- રિત્રકાળીને.

ઉત્તર:- રિત્રકાળીને. 

મુમુકુ્ષ:- રિત્રકાળી એટલે રિત્રકાળી દ્રવ્ય લેવું જોઈએને?

ઉત્તર:- રિત્રકાળી દ્રવ્ય. દ્રવ્ય, ગુણ, પયા2ય નહી.ં રિત્રકાળીને.

મુમુકુ્ષ  :-  એમાં  આ અથ2  બરાબર નથી.  આત્માની-રિત્રકાળ સબધંી,  પયા2ય એક કાળમાં 

અનુભવ કરી લે છે.

ઉત્તર :- એ અથ2 નથી કય{. આપણામાં રિત્રકાળીને જાણી લે છે.

મુમુકુ્ષ:-  दिचदि¯bता�शे्चतन  एb  संदिक्षप्य  दिbशेषणदिbशेष्यत्वbासनान्तधाGनाpbदिलमानदिमb 

प्रालमे्ब  चेतन  एb  चैतन्यमन्तदिहGतं  दिbधाय  केbलं  प्रालम्बदिमb  केbलमात्मानं 

परिरस्ति©न्दतh.ुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमाणकतृGकमGदि�यादिbभागतया दिनस्ति´यं કેટલું મોટંુ વાક્ય લખ્યંુ 

છે.

ઉત્તર:- બહુ મોટંુ છે, હાં.

મુમુકુ્ષ:-  दिनस्ति´यं  दिचनमातं्र भाbमदिधगतस्य  जातस्य 

मणेरिरbाकम्पप्रbृत्तदिनमGलालोकस्याbश्यमेb दिनराश्रयतया मोहतम:  प्रलीयते।  કહે છે રિત્રકાળીને 

લઈ લે છે પછી मुक्ताफलानीb प्रलमे्ब। મુકતાફળની જગ્યાએ પયા2યને લીધી.
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ઉત્તર :- પયા2ય કહ્યું. બરાબર. મોતી. મોતી ને આમાં અંતધા2ન કર ેછે, હારમાં. 

મુમુકુ્ષ:- સંકે્ષપે છે.

ઉત્તર:- સંકે્ષપે છે. મેળવી Sયે છે.

મુમુકુ્ષ:- મોતીની જમે જ ેરિચદ્દરિવવત2ન છે તેને ચેતનમાં સંકે્ષપે છે. 

ઉત્તર:- સંકે્ષપે છે. બરાબર. એમ દ્રવ્ય સન્મુખ થઈને અભેS કરી નાખે છે. દ્રવ્ય કરી નાખે છે. 

પયા2યને દ્રવ્યરૂપ કરી નાખે છે. 

મુમુકુ્ષ:- એટલે દ્રવ્યનો અનુભવ કરી લે છે પયા2યમાં.

ઉત્તર:- બરાબર છે. પયા2યમાં એકાગ્ર થઈ જાય છે તો પયા2યનો ભેS ન Sેખાય. પયા2ય પોતે 

દ્રવ્યરૂપ થઈ જાય છે, એમ!

મુમુકુ્ષ:- પયા2યનો ભેS છોડીને દ્રવ્યમાં એકાગ્ર થતાં, પયા2ય દ્રવ્યરૂપ થઈ જાય છે. 

ઉત્તર:- બસ-બસ! જ ેઅનુભૂરિત તે આત્મા, એમ કહ્યું તે આ. બરાબર.

મુમુકુ્ષ:-  दिचदि¯bता�शे्चतन  एb  संक्षि�प्य રિચS્-રિવવત2નને  ચેતનમાં  સંકે્ષપ  કરીને  અને 

दिbशेषणदिbशेष्यत्वbासना ગુણ અને ગુણીને જ ેવાસના.

ઉત્તર:- એને અંતધા2ન કર ેછે. એમાં લીન કર ેછે. ગુણભેSને કાઢી નાખે છે. પયા2ય ભેS કાઢે 

છે. પછી ગુણભેS ભેS કાઢીને, અભેS કરી નાખે છે. પયા2યને દ્રવ્યમાં અભેS કર ેછે. પયા2યના ભેSન ે

અને ગુણભેSને છોડીને એ દ્રવ્યને જુએ છે તો ગુણ ને દ્રવ્ય એક થઈ જાય છે, એમ! બરાબર.

મુમુકુ્ષ:- એટલે પયા2યનો ભેS Sેખાતો નથી અને ગુણભેS Sેખાતો નથી.

ઉત્તર:- ગુણભેS Sેખાતો નથી, બસ!

 મુમુકુ્ષ:- એકલો સ્વભાવ Sેખાય છે.

ઉત્તર:-  એકલો  અભેSનયે  આત્મા  છે.  બરાબર  છે.  એ  બરાબર  છે.  એ  શબ્S  આવ્યો. 

રિત્રકાળીકને પણ એક સમયે કળી લે છે. એનો એક રિવચાર આવે છે. કહંુ રિવચાર. ઓમ તો રિત્રકાળીને 

કળી લે છે, એ તો રિત્રકાળી દ્રવ્ય જ છે અને એની સન્મુખ થાય છે ત્યાર ેજ મોહ ક્ષપણનો સમથ2પણું 

થાય છે.  એટલે એ વાત તો રાખીને ઉપરાંત રિવચારો તો આવે ને ઘણાં.  તો અત્યાર ેજવેો આત્મા 

મારા  અનુભવમાં  આવ્યોને,  દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2યરૂપ,  ભૂતકાળમાં  (પણ)  મારંુ  જે્ઞય એવું  હતંુ.  અને 

ભરિવષ્યકાળમાં  એવું  જ  જે્ઞય  રહેવાનું  છે.  ખાલી  રિવચાર  હતો.  જે્ઞયની  પ્રધાનતા  છે,  એ  ધ્યાન 

રાખવાનું. અત્યાર ેજ ેજે્ઞય જણાણું મને, આલોચના થઈને? દ્રવ્ય, ગુણ અને પયા2ય, કેમકે પયા2યમાં 

તો રિચદ્દરિવવત2ન જ લીધું છે,  ઉપયોગ લીધો છે.  એને મરિતજ્ઞાન, કે અશદુ્ધ ઉપયોગ કે રિમથ્યાજ્ઞાન 

એવું  લીધું  નથી.  ભૂતકાળમાં  પણ મારો  આત્મા,  આજે મેં  જોયોને,  ભલે  મારા  જ્ઞાનમાં  નહોતો 

આવ્યો, એ જુSી વાત છે.

મુમુકુ્ષ:- એ જુSી વાત છે. એ રિડપાટ2મેન્ટ આખું અલગ છે.

ઉત્તર:- અલગ છે, એ રિડપાટ2મેન્ટ અલગ છે. વસ્તુ કેવી હતી પૂવw? પૂવw હંુ રાગરૂપ થયો હતો? 

કે  નહી!  હંુ  જ્ઞાનથી  અનન્ય  જ  હતો  પૂવw.  વત2માનમાં  અનન્યનો  અનુભવ  થયો.  પ્રરિત�મણ, 

પ્રત્યાખ્યાન ને આલોચનાના રિવચારો આવ્યા મને.  ભૂતકાળમાં પણ હંુ જ્ઞાનથી અનન્ય હતો.  જમે 
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વત2માનમાં જ્ઞાનથી અનન્ય અનુભવ થયો મને પ્રત્યક્ષ.

મુમુકુ્ષ:- જવેો અત્યાર ેછંુ એવો ત્રણે કાળ છંુ.

ઉત્તર:- એવો ભૂતકાળમાં, રિત્રકાળ છંુ. આ જે્ઞયની પ્રધાનતાથી વાત છે. એમ રિવચાર, બે ચાર 

વાર આવેલો ખરો. બે ચાર વાર હો! એક વખત નહી.ં ત્રણે કાળ હંુ જ્ઞાનથી અનન્ય છંુ, ત્રણે કાળ. 

એક સમય રાગથી અનન્ય થયો નથી. તો-તો જડ થઈ જાય. એને ભાન ન હતંુ એ તો અલગ વાત છે. 

વસ્તુની રિસ્થરિત કેવી હતી?

મુમુકુ્ષ:- વસ્તુની વાત ચાલે છે. 

ઉત્તર:- વસ્તુની વાત ચાલે છે.

મુમુકુ્ષ:- હંુ કેવો હતો? એ તો ભાન તો નવું થાય છે અહીયંા. 

ઉત્તર:- ભાન નવું થાય છે. 

મુમુકુ્ષ:- ધ્યેયનું ભાન પણ નવું થાય છે અને જે્ઞયનું ભાન પણ નવું થાય છે.

ઉત્તર:-  જે્ઞયનું  ભાન પણ નવું  થાય.  બેય ભાન નવું  થાય છે.  કાંઇ જાણતો નહોતો.  કાંઇ 

જાણતો નહોતો.

મુમુકુ્ષ:-  ધ્યેયનું  ભાન  થયંુ  એનંુ  નામ  સમ્યગ્Sશ2ન  અને  જે્ઞયનું  ભાન  થયંુ  એનંુ  નામ 

સમ્યક્જ્ઞાન. 

ઉત્તર:- બરાબર, બરાબર.

મુમુકુ્ષ:- સમ્યગ્Sશ2ન ને સમ્યક્જ્ઞાન નવા થાય, પણ હંુ તો અનારિSથી જવેો હતો તેવો જ  છંુ.

ઉત્તર:- આ તો એક રિવચાર (છે).

મુમુકુ્ષ:- બરાબર છે એકSમ. 

ઉત્તર:-  રિવચાર કરવાનો,  બસ! બીજંુ શંુ?  કારણ કે ભૂતકાળમાં પણ જે્ઞય રાગવાળું  જે્ઞય ન 

લેવાય. કેમકે અત્યાર ેરાગવાળું લેતો નથી.

મુમુકુ્ષ:- પછી ભૂતકાળમાં કેમ લેવાય?

ઉત્તર:-  અત્યારે રાગરરિહત છે.  પયા2યમાં  રાગ નથી.  ત્યાં  (અરિરહંતમાં)  પણ નથી,  અહીયંા ં

પણ નથી.  કાઢી  નાખ્યોને  રાગને  તો?  તો  એક સમય પૂવw  પણ રાગ નહોતો.  ભૂતકાળમાં  પણ 

નહોતો. પૂવ2 ભવમાં પણ નહોતો રાગ. 

મુમુકુ્ષ:- ખરખેર નહોતો રાગ.

ઉત્તર:- ખરખેર નહોતો, કેમકે એ તો પુદ્દ્ગલના જ પરિરણામ (છે). ભલે સાથ-ેસાથે હતા. પણ 

ઉપયોગથી  અનન્ય  હતો.  આજે ઉપયોગથી  અનન્ય  ભાષ્યો,  તો  ઉપયોગથી  અનન્ય  હતો  તો 

ભાષ્યોન?ે તો કાલે પણ અનન્ય હતો, પરમ રિS પણ અનન્ય હતો. એમ તમે જરા ભૂતકાળમાં લંબારિવ 

દ્યો.

મુમુકુ્ષ:- અનારિSથી અનન્ય હતો, ઉપયોગથી અનન્ય હતો.

ઉત્તર:- ઉપયોગથી અનન્ય હતો. એવો જ જે્ઞય છે. ગુણથી અભેS ધ્યેય છે. પયા2યથી અભેS 

જે્ઞય છે. જે્ઞય પણ આખો. ધ્યેય પણ આખો છે. उत्पा.व्ययध्रौव्ययुकं्त सत् (તત્ત્વાથ2સૂત્ર, અધ્યાય ૫, 
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સૂત્ર ૩०) અનારિS અનંત છે. જુઓ હવ!ે गुणपयGयbत् द्रbयम् અનારિS અનંત છે. આ જનૈSશ2ન છે ન,ે 

બહુ રિવશાળ છે. બહુ રિવશાળ છે. જનૈSશ2ન. બહુ રિવશાળ છે. उत्पा.व्ययध्रौव्ययुकं्त सत्  અનારિS 

અનંત અને गुणपयGयbत् द्रbयम् પણ અનારિS અનંત. તો એ અનારિS અનંત गुणपयGयbत् द्रbयम् 

એમાં શું લેશો તમે? ઉપયોગ જ લેવાય. રાગ ન લેવાય.

મુમુકુ્ષ:- ન લેવાય. અત્યાર ેનથી લેતા.

ઉત્તર:- અત્યાર ેપણ નથી લેતા, તો પછી?

મુમુકુ્ષ:- ઘણી સુંSર વાત છે. 

ઉત્તર:- જે્ઞયનું જ્ઞાન થાય છે આ. જે્ઞયનું જ્ઞાન. ધ્યેય તો બરાબર છે. એમાં તો બે મત છે નહી ં

કાંઈ. બે મત પડતા હોય તો જે્ઞયમાં પડે છે જગતન.ે જે્ઞયમાં પણ એક જ મત છે. બે મત છે જ નહી.ં 

ઉપયોગથી અનન્ય છે. એ તો શાસ્ત્ર કહે છે ને. 

મુમુકુ્ષ:- રિબલકુલ ખરી વાત છે. 

ઉત્તર:-  તો આજથી ઉપયોગથી અનન્ય તને ભાષ્યંુ અને રાગથી અન્ય ભાષ્યંુ,  તો તંુ એવો 

હતો જ. એટલે ભાષ્યંુ. હતંુને એ ભાષ્યંુ ન?ે આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- પહેલા હતંુ એવું નહોતંુ ભાષતંુ, એ તો અજ્ઞાન હતંુ. 

ઉત્તર:- એ તો અજ્ઞાન હતંુ.

મુમુકુ્ષ :- હવે જવેો હતો એવો ભાષયો.

ઉત્તર:- એવો ભાષયો. તો गुणपयGयbत् द्रbयम्, उत्पा.व्ययध्रौव्ययुकं्त सत्, અનારિSઅનંત 

છે. એ જે્ઞય અનારિSઅનંત છે. 

મુમુકુ્ષ:- એકSમ સાચી વાત. બરાબર છે. 

ઉત્તર:-  આ  તો  શાસ્ત્રનો  આધાર  તમને  આપું  છંુ.  उत्पा.व्ययध्रौव्ययुकं्त सत्,  અને 

गुणपयGयbत् द्रbयम्. 

મુમુકુ્ષ:-એમાં આવે છે ને? સSા ઉપયોગ લક્ષણથી. 

ઉત્તર:- સSા ઉપયોગ લક્ષણ, બસ એ. એ ઉપયોગથી આત્મા અનન્ય છે. અને ઉપયોગથી 

અનન્યરૂપે પરિરણમે છે. પણ એની નજર ત્યાં નથીને એટલે હંુ રાગરૂપે પરિરણમંુ છંુ. એ તો ભ્રમણા 

છે. એ તો અજ્ઞાન છે. એ તો કાંઇ વાસ્તરિવક છે થોડંુ?

મુમુકુ્ષ:- એ કાઇં વસ્તુ થોડી છે?

ઉત્તર:- વસ્તુ થોડી એવી થઈ ગઈ છે? એ માને છે એવી?

મુમુકુ્ષ:- એ તો કલ્પના છે. 

ઉત્તર:- કલ્પના-કલ્પના. એની કલ્પના છે. 

આહાહા! સ્વાધ્યાય તો સ્વાધ્યાય છે. આપણે કાંઇ વાSરિવવાSમાં ક્યાંય પડવું નથી. કારણ 

કે પ્રવચનસાર જ્ઞાન પ્રધાન છે.  જ્ઞાન પણ સમ્યક્જ્ઞાન છે.  જ્ઞાન પ્રધાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન પ્રધાન. 

ત્યાર?ે જ્ઞાન પ્રધાનમાં દ્રવ્ય-ગુણ-પયા2ય ત્રણે આવે. આ બધું નીકળે છે, ધ્યેય પૂવ2ક જે્ઞયનો સ્વીકાર 

કય{ તમે, એટલે કહંુ છંુ તમને. જો સ્વીકાર ન કય{ હોત ધ્યેય પૂવ2ક જે્ઞયનો, તો આ વાત અંતરની 
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કરાય નહી.ં આવું જે્ઞય થાય છે, થાય છે તો પૂવw (પણ) એવું હતંુ.

મુમુકુ્ષ:- એવું હતંુ. એવું ભાન થયંુ. 

ઉત્તર:- એવું ભાન થયંુ. નવું શું કયુM એણે? હતંુ એવું જાણી લીધું, બસ!

મુમુકુ્ષ:- ધ્યેય પણ અનારિSનો. જે્ઞય પણ અનારિSનો. એનું ભાન નવું થાય છે.

ઉત્તર:- ભાન નહોતંુ. ધ્યેયનું પણ ભાન નહોતંુ અને જે્ઞયનું પણ ભાન નહોતંુ.

મુમુકુ્ષ:-  ભાઈ, આતો બહુ સરસ વાત છે.  ટંકોત્કીણ2 વાત છે.  તો જ્ઞાનમાં,  ભાઈ! કાંઇ છુપુ ં

નથી રહી શક્તું. જ્ઞાનમાં જવેું સ્વરૂપ છે એવું આવી જ જાય છે.

ઉત્તર:- આવી જ જાય. આવી જ જાય. જ્યાર ેજ્યાર ેહંુ આ વાંચું ને ત્યાર ેત્યાર ેએ જ ભાવ 

ઓલો આવ.ે પણ Sબાવી રાખું. મારંુ જ ેઑબ્ઝવwશન (observation), અથવા મારો સ્વાધ્યાય છે 

એ જ્ઞાનીની સાથે સાથી ચાલવાનું છે.  એટલે જ્ઞાનીનું હ્રSય, અહીયંા શું જ્ઞાની કહેવા માંગે છે,  એ 

મારંુ લક્ષ જાય. આપણે ઓલી વાતો જ ેહોય દ્રરિzના રિવષયની,  એ આગળ ન કરાય જ્ઞાન પ્રધાન 

કથનમા,ં તો આ ન સમજાય.

મુમુકુ્ષ:- બહુ માંગરિલક પ્રવચન છે તમારંુ.

ઉત્તર:-  સંધ્યા!  મધ્યસ્થથી રિવચારનારા જીવો ઓછા છે.  આત્માથ¸ થાય તો એ મધ્યસ્થ 

થાય.  બાકી પક્ષપાતમાં,  કાં  આની કોર ખેંચાઇ જાય,  કાં  આની કોર ખેંચાઇ જાય.  કાલે  કાગળ 

વાંચ્યો તો એ જ થયંુ, ખેંચાણ ખેંચાણ, ખેંચાઇ ગયા છે.

મુમુકુ્ષ:- મધ્યસ્થ નથી? 

ઉત્તર:- (ના).

મુમુકુ્ષ:-  આ જુઓ!  કેવી મધ્યસ્થતા!  જુઓ ને હવે?  આમાં  પણ પ્રત્યક્ષ Sેખાય જ છે કે 

આત્મા ઉપયોગમાં જ રહે છે.  અનારિSથી આત્મા ઉપયોગમાં જ રહી રહ્યો છે.  ઉપયોગથી બહાર 

ગયો જ નથી આત્મા. 

ઉત્તર:- જાય ક્યાંથી?

મુમુકુ્ષ:- આવા જે્ઞયમાં જ આવું ધ્યેય સ્વરૂપ આત્મા રહેલું છે. 

ઉત્તર:- બસ!

મુમુકુ્ષ:- ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. 

ઉત્તર:-  પરિરણામીમાં  અપરિરણામી  રહેલો  છે.  તે  પરિરણામી  છે.  સમયે  સમયે  ઉપયોગથી 

અનન્યરૂપે પરિરણમે છે.

મુમુકુ્ષ:- પરિરણમે છે. વસ્તુ એવી છે ને? વસ્તુ એવી છે.

ઉત્તર:- વસ્તુ એવી છે-વસ્તુ એવી છે. સૂય2 પ્રકાશમાં જ રહેલો છે. રિSપક એના પ્રકાશમાં જ 

રહેલો છે. પ્રકાશની બહાર જાતો નથી સૂય2.

મુમુકુ્ષ:- ક્યાં જાય? કઈ રીતે જાય?

ઉત્તર:-  જઇ શકે જ નહી,ં  ખલાસ!  વસ્તુ રિસ્થરિત છે.  વસ્તુ પોતાની મયા2Sા છોડે નહી.ં  તો 

વસ્તુનો નાશ થઈ જાય. છોડે જ નહી.ં
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મુમુકુ્ષ:- નાશ તો થયો નથી.

ઉત્તર:-  થયો નથી.  એટલે મયા2Sામાં  જ રહ્યો છે.  નરિહતર તો હોત નહી ંઅત્યારે આત્માનું 

અરિસ્તત્વ .

મુમુક્ષ :- ઉપયોગમાં ઉપયોગ રહેલો જ છે.

ઉત્તર:- બસ! ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે. ટંકોત્કીણ2 વાત છે.

મુમુકુ્ષ:- ટંકોત્કીણ2 વાત છે, અને જયસેન આચાય2ની ટીકામાં અભેS પરિરણામી લીધું છે.. 

ઉત્તર:- હાં અભેS પરિરણામી લીધું છે.

મુમુકુ્ષ:- પરિરણામીમાં અપરિરણામી રહેલો છે.

ઉત્તર:- એ બરાબર છે. અભેS લીધું છે. 

મુમુકુ્ષ:- એતો આપણે પરિરણામીમાં અપરિરણામી છે એ તો ભેS કરીને વાત કરીએ છે.

ઉત્તર:-  એટલે  જયસેન  આચાય2  ભગવાનની  જે ટીકા  છેને  એ જ્ઞાનપ્રધાન છે.  અને  આ 

દ્રરિzપ્રધાન છે એટલે બેમાં થોડો ફરક છે.

મુમુકુ્ષ:- પણ બેય અરિવરોધ છે.

ઉત્તર:-  બેય અરિવરોધ છે.  બેય સમ્યક્જ્ઞાની મહા સંત છે,  આહાહા!  અરિત આસન્નભવ્ય 

ધમા2ત્મા છે, એમાં શુ?ં એ સ્વરૂપ છે, સ્વરૂપ છે. આવું જે્ઞય છે.

મુમુકુ્ષ:- કેમકે આપે એકવાર કીધું હતંુ મંુબઇમાં. આ થોડી સામાન્ય વાત થઈ ગઈ, કે પયા2ય 

રિવના દ્રવ્ય નથી હોતંુ.  અને  દ્રવ્ય રિવના પયા2ય  નથી હોતી,  તો  આત્મા કઈ પયા2યમાં  રહ્યો છે 

આનારિSથી? રિવચાર કરો. 

ઉત્તર:- બસ! રિવચાર કરો. 

મુમુકુ્ષ:- ઉપયોગમાં રહ્યું છે.

ઉત્તર:- બસ! ઉપયોગમાં જ રહેને? બીજ ેક્યાં રહે?

મુમુકુ્ષ:- જવેુ સામાન્ય હોય એવું જ એનું રિવશષે હોય.

ઉત્તર:- એવું રિવશેષ. એ રિવશષેમાં રહેલો છે. અને સામાન્ય એવું રિવશષેરૂપે પરિરણમે છે. એવું 

છે, એનાથી રિવશષે... 

મુમુકુ્ષ:- એનાથી જ સામાન્યની ઓળખાણ થાય છે.

ઉત્તર:- ઓળખાણ થાય છે, બસ! એ ઉપયોગ લક્ષણ છે, એ બરાબર છે.

મુમુકુ્ષ:- એકSમ બરાબર છે. એમાં કાંઇ ફેર નથી.

ઉત્તર :- તત્ત્વાથ2સૂત્રકાર ેજ ેકહ્યું એ સત્ય છે. 

મુમુકુ્ષ :- કેવી વાત કરી છે એણે. उपयोगो लक्षणम् (તત્ત્વાથ2સૂત્ર, અધ્યાય ૨ , સૂત્ર 8). ૧૭-૧૮ 

ગાથામાં પણ ઉપયોગમાં આત્મા જાણવામાં આવે છે. 

ઉત્તર:- હાં! 

મુમુકુ્ષ:- કેટલી સ્પz ચોખી વાત કરી છે.

ઉત્તર:- પોતે પોતાને જાણવારૂપે પરિરણમી રહ્યો છે. પરિરણામી છે આત્મા બોલો!
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મુમુકુ્ષ:- એનો પરિરણામ લીધો છે.

ઉત્તર:- લીધો છે, ત્યાર!ે એ જે્ઞય છે. એ જે્ઞય અનારિS અનંત છે. એ ૧૭-૧૮ ગાથાનો જ ેભાવ 

છે એ અનારિS અનંત છે.

મુમુકુ્ષ:- વસ્તુની રિસ્થરિત એવી છે.

ઉત્તર:-  વસ્તુની રિસ્થરિત આવી છે કે ઉપયોગમાં આત્માનો અનુભવ થાય છે,  આહાહા!  એ 

જે્ઞય છે. એ જે્ઞય અનારિSઅનંત છે. સ્વીકાર ન કર ેતો એની ભૂલ છે. એ અલગ વાત છે. એ તો અલગ 

વ્યરિક્તગત વાત થઈ ગઈ. વ્યરિક્તગત. સમસ્તીગત શંુ છે? વસ્તુનું સ્વરૂપ. બસ!

મુમુકુ્ષ:- આમાં કેટલા બધા ન્યાયો છે. उत्पा.व्ययध्रौव्ययुकं्त सत् એ અનારિS અનંત છેને ?

ઉત્તર:- गुणपयGयbत् द्रbयम् પણ .. 

મુમુકુ્ષ:- અનારિS અનંત છે. 

ૐ
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