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પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
પ્રવચન નંબર : LA ૩૩૬ 

શ્રી નિનયમસાર ગાથા ૪૯-૫૦ તથા કળશ ૭૩
રાજકોટ, તા. નવેમ્બર ૧૯૮૭

શ્રી  નિ&યમસારજી  પરમાગમ  શાસ્ત્ર  છે.  એ&ો  શુદ્ધભાવ  અનિ:કાર.  અર્થાા=ત્  શુદ્ધાત્મા&ો

અનિ:કાર અર્થાવા ઉપાદેય&ો અનિ:કાર છે.  આત્મા ઉપાદેય છે એવો આત્મા,  આત્મા&ે ઉપાદેય છે

એવો અનિ:કાર છે. એ&ી ગાર્થાા ૪૯ પૂરી ર્થાઈ એ&ા પછી&ો એક શ્લોક છેસમયસાર&ો એ આવે છે.

જોકે વ્યવહારનય આ પ્રથમ ભૂનિમકામાં જમેણે પગ મૂક્યો છે.  એવા જીવોને,  અરરે!ે

હસ્તાવલંબરૂપ ભલે હોય, શું  કહે  છે?  જોકે  વ્યવહાર&ય એટલે  ગુણ-ગુણી&ો  ભેદ,  જ્ઞા&  તે

આત્મા,  દશ=& તે આત્મા,  એમ પ્રર્થામ અ&ુભવ પહેલા,  અ&ુમા&માં  શુદ્ધાત્મા&ો નિ&ણ=ય કરવા&ી

ભનૂિમકા જ્યાર ેહોય ત્યાર ેભલે એ વ્યવહાર&ય&ું અવલંબ& લઈ&ે નિ&શ્ચય સ:ુી નિ&ણ=ય કર.ે તો પ્રર્થામ

ભૂનિમકામાં જમેણે પગ મૂક્યો છે એટલે જ&ેે સમ્યગ્દશ=& પ્રાપ્ત ર્થાવા&ો કાળ પાકી ગયો છે, એવા

જીવ&ે પ્રર્થામ જ્ઞા& તે આત્મા, દેખે તે આત્મા, જાણે તે આત્મા, એ&ા દ્વારા એ દલીલ કર ેછે એવા

જીવો&ે પણ, અરરે!ે હસ્તાવલંબરૂપ ભલે હોય. 

જમે સીડી ઉપર ચડતાં, ચડી & શકાતું હોય તો ટેકો લે છે. ચૌદ પગનિર્થાયા&ી સીડી, ટેકો લે

છે પણ એ ટેકા લઈ&ે પણ ટેકો છોડી&ે આગળ વ:ે છે.  ટેકો છોડવા માટે છે.  ટેકો લઈ&ે ટેકા

પાસે ઊભો રહે તો આગળ વ:ે &હી.ં એમ, જ ેશુદ્ધાત્મા&ા સ્વરૂપ&ે જાણતો &ર્થાી એવો અ&ાનિદ&ો

અજ્ઞા&ી જીવ, પ્રર્થામ ભૂનિમકામાં ભલે જાણે તે આત્મા, દેખે તે આત્મા, જાણ&ાર આત્મા છે કર&ાર

&ર્થાી.  જાણ&ારો જણાય છે, એવા ભેદર્થાી ભલે નિ&ણ=ય કર ેપણ અરરે!ે  આહાહા!  અ&ે હસ્તાવલંબ

તુલ્ય ભલે કહ્યો હોય;  ટેકારૂપ ભલે વ્યવહાર&ય&ે નિ&શ્ચય સ:ુી પહોચંવા કહ્યો હોય,  તોપણ,  જે

જીવો ચૈતન્યચમત્કાર માત્ર, પરથી રનિહત એવા પરમ પદાથAને અંતરંગમાં દેખે છે. 

એ ભેદ&ું  લક્ષ છોડી&ે અભેદમાં જાય છે.  એવા જીવ&ે એ વ્યવહાર&ય કાંઇ પ્રયોજ&વા&

&ર્થાી. વ્યવહારનય કાઇં નથી. એટલે અભેદ&ી દ્રનિmમાં ભેદ દેખાતો &ર્થાી. ભેદ દ્વારા નિ&ણ=ય ર્થાાય

છે. પણ ભેદ દ્વારા આત્મા&ો પ્રત્યક્ષ અ&ુભવ ર્થાતો &ર્થાી. ભેદ દ્વારા જમેકે, જીવવસ્તુ ઉપયોગ લક્ષણ

વડે જીવ&ે જાણે છે. એમ જ્ઞા& દ્વારા આત્મા જણાય છે. એવો ભેદ ભલે પ્રર્થામ આવ્યો પણ જ્યાં એ

સાક્ષાત્ અભેદ&ો અ&ુભવ ર્થાાય છે, ત્યાં એ ભેદ&ું લક્ષ છૂટી અભેદ ર્થાઈ જાય છે. 

ત્યાર ેઅર!ે અર!ે ખેદ&ી વાત છે કે જ્યાર ેઆત્મા પ્રત્યક્ષ અ&ુભવ કર ેછે ત્યાર ેવ્યવહાર&ય

કાંઇ &ર્થાી. એટલે વ્યવહાર&ું લક્ષ છૂટી જાય છે. ભેદ&ું લક્ષ છૂટી અભેદ&ું લક્ષ ર્થાાય છે. અરરે!ે ખેદ&ી

વાત છે! ખેદ, આહાહા! આ ભેદ દ્વારા અભેદ&ું અ&ુમા& કરવું એ ખેદ છે, એ સારંુ &ર્થાી. ઉપયોગમાં

ઉપયોગ છે એ ખેદ&ી વાત છે.  રાગમાં  તો આત્મા છે &હી,ં  દેહમાં  તો આત્મા છે &હી,ં  એ તો

વ્યવહાર જ &ર્થાી. આહાહા! એમાં તો નિ&શ્ચયસ્વરૂપ&ું અ&ુમા& પણ ર્થાતંુ &ર્થાી. એમાં તો અજ્ઞા&
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દ્રઢ ર્થાઈ જાય છે.  પણ ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે,  અ&ે ઉપયોગમાં ક્રો:ાનિદ &ર્થાી,  એવા ભેદજ્ઞા&&ો

નિવચાર કરી, ભેદ દ્વારા અભેદ&ું અ&ુમા& કર ેછે અરરે!ે એ પણ ખેદ&ી વાત છે. 

એ પણ નિવકલ્પ છે, એમાં આત્મા&ો અ&ુભવ &ર્થાી. પણ એ ભેદ&ું લક્ષ છોડી&ે, જ્યાર ેપ્રત્યક્ષ

જ્ઞાયક નિચદા&ંદ ભગવા& આત્મા&ે અંતરમાં દેખે છે, ત્યાર ેતે સમયે વ્યવહાર&ય કાંઇ &ર્થાી. એટલે કે

ભેદ&ું  લક્ષ છૂટી  જાય છે,  આહાહા!  તોપણ જે જીવો ચૈતન્યચમત્કારમાત્ર,  પરથી રનિહત અ&ે

પનિરણામર્થાી રનિહત.  પનિરણામ માત્ર પર છે,  પરભાવ છે અ&ે પરદ્રવ્યો છે,  અહાહા!. ‘આ જ્ઞા& તે

આત્મા' એ જ્ઞા& પરદ્રવ્ય છે. એ જ્ઞા& પયા=ય પણ પરદ્રવ્ય છે અ&ે ગુણ એ પણ પરદ્રવ્ય છે. કેમકે

ગુણીમાં ગુણ&ો ભેદ કયx તો તે&ે પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. 

૨૫૨ માં આવ્યંુ છે. શું કહ્યું? કે ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે એટલે જ્ઞા&&ી પયા=યમાં આત્મા છે,

એ તો પયા=ય છે, એ પયા=યર્થાી તો આત્મા રનિહત છે. પણ જ્ઞા& તે આત્મા, એવો ગુણ&ો ભેદ કર ેછે

એમાં પણ આત્મા&ો અ&ુભવ ર્થાતો &ર્થાી. એ પણ નિવકલ્પ છે. અર!ે અર!ે પણ સી:ો અ&ુભવ ર્થાતો

&ર્થાી એટલે આત્માર્થા{ જીવ&ે,  મોક્ષાર્થા{ જીવ&ે, સમ્યક્ સન્મુખ જીવ&ે આટલો ભેદ દ્વારા અભેદ&ા

નિ&ણ=ય&ો કાળ આવે છે. તો પણ જ્યાર ેઅભેદમાં પહોચંે છે, આહાહા! ત્યાર ેજ્ઞા& તે આત્મા એવા

ભેદ અ&ે ભેદ&ા લક્ષવાળો નિવકલ્પ અ&ે ઇનિન્દ્રયજ્ઞા&,  અ&ુમા& જ્ઞા&,  મા&નિસક જ્ઞા&&ો અભાવ

ર્થાઈ&ે અ&ુભવ ર્થાાય છે, આહાહા! તે સમયે વ્યવહાર&ય કાંઇ &ર્થાી, આહાહા!

તે સમયે વ્યવહાર&ય કાંઇ &ર્થાી અ&ે જ્યાંસુ:ી અભેદમાં & પહોચંે ત્યાંસુ:ી ભેદ&ી અનિ:કતા

& હોય. જ્ઞા& તે આત્મા&ો નિવચાર આવે પણ સમજ ેકે જ્ઞા& તે આત્મા &ર્થાી. જ્ઞા&ગુણ પણ પરદ્રવ્ય

છે અ&ે જ્ઞા& ઉપયોગ પણ પરદ્રવ્ય છે.  એ ક્યાં  લખ્યંુ  હશે?  કે  જ્ઞા&ગુણ પરદ્રવ્ય છે  એ ૨૫૨

કળશમાં લખ્યંુ છે,  કળશ ટીકાકાર.ે  અ&ે ઉપયોગ પરદ્રવ્ય છે એ ક્યાં લખ્યંુ છે?  કે ૫૦ &બંર&ી

ગાર્થાામાં હમણાં આજ આવવા&ું છે, આહાહા!

પયા=ય માત્ર પરદ્રવ્ય છે. આવશે હમણાં. એ ગુણભેદ અ&ે પયા=યભેદ&ે ઓળંગી અ&ે અભેદ,

સામાન્ય,  ટાંકોત્કીણ=,  આહાહા!  એ દ્રનિmમાં  જ્ઞાયક અભેદ  સામાન્ય જણાય છે,  બીજંુ  કાંઇ  હવે

જણાતંુ &ર્થાી. એ સમયે જયાર ેઆવે છે ત્યાર ેભેદરૂપ વ્યવહાર હોતો &ર્થાી. એટલે વ્યવહાર કાંઇ છે

&હી.ં  વ્યવહાર&ો લોપ ર્થાઈ ગયો.  કે વ્યવહાર&ો લોપ કરો છો?  કે હાં! (વ્યવહાર&ો)  લોપ કર તો

નિ&શ્ચય&ી પ્રાનિપ્ત ર્થાઈ જશે. જ્યાંસુ:ી વ્યવહારમાં ઊભો રહીશ ત્યાંસુ:ી નિ&શ્ચય હાર્થામાં &હી ંઆવે.

લોપ કરો છો?  કે હાં!  સવ=જ્ઞ ભગવા&ે લોપ કરવા&ું કહ્યું છે.  એમ લખે છે વ્યવહાર&ય કાંઇ &ર્થાી.

અ&ુભવ&ા કાળે ભેદ&ું લક્ષ છૂટી જાય છે. એ કળશ ર્થાયો.

હવે  બીજો કળશ,  આહાહા!  આ પાચં &બંર&ા કળશમાં  કળશ ટીકાકાર ે આ ભેદ દ્વારા

અભેદ&ું અ&ુમા& ર્થાાય છે,  એ વાત એણે લી:ી છે.  કળશ ટીકાકાર ેપાંચ &ંબર&ા કળશમાં એમ

લી:ું છે. દેહ તે આત્મા અ&ે રાગ તે આત્મા એ તો છે જ &હી ંવાત. એ તો સ્ર્થાૂળ નિબલકુલ જ ેઅજાણ

હોય તત્ત્વ&ો, એ&ા માટે મોક્ષમાગ= પ્રકાશક કતા=એ પણ લી:ું છે.  અ&ે લઈ શકાય છે.  પણ જ્યારે

અધ્યાત્મ&ી વાતમાં આવ્યો ત્યાર ે ગુણ અ&ે ગુણી&ો ભેદ તેટલો વ્યવહાર છે.  રાગ અભેદ&ો ભેદ

&ર્થાી, માટે રાગ આત્મા&ે અ&ુભવમાં તો કામ &ર્થાી આવતો પણ અ&ુમા&માંએ કામ &ર્થાી આવતો.
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આહાહા! કેમકે રાગ તો જડ છે. જડ દ્વારા આત્મા&ું અ&ુમા& & ર્થાાય. જ્ઞા& દ્વારા આત્મા&ું અ&ુમા&

ર્થાાય. અ&ુભવ વખતે ગુણભેદ પણ દેખાતો &ર્થાી. વ્યવહાર&ય કાઇં &ર્થાી, આહાહા! વ્યવહાર&ય છે

જ &હી,ં આહાહા! 

હવે,  ૭૩  &ંબર&ો  કળશ.  ટીકાકાર  પોતે  કહે  છે.  હવે  ઓલો  અમૃતચંદ્રાચાય=&ો  શ્લોક&ો

આ:ાર આપે છે.  સમયસાર&ી આત્મખ્યાનિત &ામ&ી ટીકામાં પાંચમા શ્લોક દ્વારા,  લ્યો!  આ એ જ

શ્લોક છે. પાંચમો શ્લોક. ...એ જ &ીકળ્યો. પાંચમો શ્લોક સમયસારમાં છે&ે? એ જ છે. પણ એ&ો વ:ારે

સારો અર્થા= ખોલ્યો છે. કળશ ટીકાકાર.ે સારો અર્થા= કયx છે.

મુમુકુ્ષ:- એમાં લી:ું છે, ગુણ ગુણી&ો ભેદ એ જ્ઞા& ઉપજવા&ું એક અશં છે.

ઉત્તર:-  અંશ છે.  અંગ છે-અંગ છે.  તો પણ અ&ુભવકાળમાં કાંઇ &ર્થાી.  એ કળશ, જ્યાર ે

બાબુભાઇ ફતેહપુરવાળા સંઘ લઈ&ે  દનિક્ષણમાં  ગયા હતા અ&ે  ગુરુદેવ ત્યાં  બેંગલોર પ:ાયા= ,

ત્યાર ે હંુ  પણ ત્યાં  હતો બેંગલોર પ્રનિતષ્ઠા વખતે,  ત્યાર ે આખો સંઘ આવ્યો તો  અ&ે  સવાર&ા

બાબુભાઇએ કહયું કે તમે આ કાંઈક લ્યો સવાર&ા,  કલાક,  કારણ કે અહીયંા પ્રવૃનિત્ત તો બીજી

કાંઇ હોય &હી.ં 

એટલે ગુરુદેવ&ા વ્યાખ્યા& પછી મેં આ પાંચમો કળશ લી:ો હતો. એ પાચંમો કળશ લી:ો

ત્યાર ે હીરાભાઈ દહેગામવાળા બોલ્યા,  કે  જાત્રા,  આટલો ટાઈમ જાત્રા પછી આજે સંતોષ ર્થાયો.

પાંચમો કળશ. કળશ ટીકામાંર્થાી લી:ું હતંુ. ‘ગુણ-ગુણી&ો ભેદ પણ એ જ્ઞા& ઉપજવા&ું એક અંગ

છે.’ વ્યવહાર – વ્યવહાર અંગ, આહાહા! એ વ્યવહાર છે. રાગ &ે દેહ &ે કમ=, એતો વ્યવહાર છે જ

&હી ંકેમકે એ જાત જુદી છે, કજાત છે.

મુમુકુ્ષ:- એ તો નિભન્ન વસ્તુ છે.

ઉત્તર:- એ તો નિભન્ન વસ્તુ છે. એ તો જડ છે. જડમાં ચેત&&ું અ&ુમા& ક્યાંર્થાી ર્થાાય? અ&ુભવ

તો & ર્થાાય પણ અ&ુમા& & ર્થાાય. અ&ુમા& ર્થાાય, ગળી તે સાકર,  ઘોળી તે સાકર,  પીળું  તે સો&ું.

એ&ા દ્વારા સો&ા&ું  અ&ુમા& ર્થાઈ શકે.  એમ જ્ઞા& તે આત્મા,  જાણે તે આત્મા,  દેખે તે આત્મા,

આહાહા!

‘जानंु  मैं  जाननहारा' देखू मैं देखनहारा,  એટલો  ભેદ  આવે  એ પણ અ&ુભવ&ા  કાળે

વ્યવહાર કાંઇ છે જ &હી,ં આહાહા! ૭૩ નંબરનો કળશ, બોલો બ&ે.

शुद्धनिनश्चयनयेन निVमुक्तौ 

संसृताVनि\ च नास्ति_ निVशेषः । 

एVमेV खलु तत्त्वनिVचारे

शुद्धतत्त्वरनिसकाः  प्रVदस्तिh ।।७३।l

૪૮ &ંબર&ી ગાર્થાા&ો જ ેઆપણે જ ેસ્વાધ્યાય ર્થાયો કે સંસારી જીવ અ&ે નિસદ્ધ જીવમાં કાંઇ

તફાવત &ર્થાી એ&ો લગતો જ આ એક કળશ છે.

શુદ્ધનિનશ્ચયનયથી એટલે જ્ઞા&&ે અંતરમાં વાળી&ે શુદ્ધ આત્મા&ે જ્યાર ેજોવામાં આવે છે

ત્યાર,ેઆહાહા!  મારામાં અ&ે નિસદ્ધમાં કાંઇ તફાવત મ&ે લાગતો &ર્થાી,  આહાહા!  શાસ્ત્ર સન્મુખ&ા
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જ્ઞા&ર્થાી તફાવત લાગશે.  નિવકલ્પર્થાી તફાવત લાગશે.  ઇનિન્દ્રયજ્ઞા&ર્થાી તફાવત લાગશે. અ&ુમા&માં

ઊભો  રહેશે  તો  તફાવત  લાગશે.  પણ શદુ્ધ  નિ&શ્ચય&યર્થાી  એટલે  જ્ઞા&&ે  અંદરમાં  વાળી&ે,  એ

ઉપયોગ&ે  ઉપયોગમાં  જોડતાં  શદુ્ધઉપયોગ  ર્થાાય,  ઉપયોગ&ે  ઉપયોગમાં  જોડતાં,  ઉપયોગમાં

ઉપયોગ તો છે,  પણ ઉપયોગ&ે ઉપયોગમાં જ્યાર ેજોડી દયે છે,  ત્યાર ેશુદ્ધ ઉપયોગ&ી દશા ર્થાઈ,

ત્યાર ેશુદ્ધ નિ&શ્ચય&યર્થાી જોવામાં આવે તો જોઉં છંુ મારા આત્મા&ે, તો મારામાં અ&ે નિસદ્ધમાં કાંઇ

તફાવત અત્યાર ેમ&ે લાગતો &ર્થાી, આહાહા!

જવેો નિસદ્ધ&ો આત્મા, તેવો મારો આત્મા, અ&ે જવેો નિ&ગોદમાં,  એવો નિસદ્ધમાં,  અ&ે એવો

મારામાં, કાંઇ તફાવત &ર્થાી. કાલે બોલ્યા તા શ્લોક, આહાહા! નિ&ગોદ મંજાર, શું?

મુમુકુ્ષ:-  जो निनगोद में सो ही मुझमें सो ही मोक्ष मँझार,  निनश्चय भेद कछु है नाही,ं  भेद

निगने संसार। 

ઉત્તર:- कछु है नाही,ं भेद निगने (संसार)। નિ&ગોદમાં, નિસદ્ધમાં અ&ે પોતામાં ભેદ &ર્થાી, છતાં

ભેદ ગણે તો સંસાર, એટલે નિમથ્યાત્વ, અજ્ઞા&, આહાહા! ત્રણે જગ્યાએ આત્મા તો નિચદા&ંદ જ્ઞાયક

પરમાત્મા નિબરાજમા& છે. એ કહે છે. શુદ્ધનિનશ્ચયનયથી એટલે અંતમુ=ખ જ્ઞાયક તરફ &જર કરી&ે,

ઉપયોગમાં ઉપયોગ&ે જોડી&ે, એકાગ્ર ર્થાઈ&ે શુદ્ધ ઉપયોગ દશા પ્રગટ ર્થાાય એવી દશામાં જોવામાં

આવે તો મુનિ�માં,  મોક્ષમાં,  તેમજ સંસારમાં,  આહાહા! તફાવત &ર્થાી. એ બે પયા=ય&ો તફાવત છે

પણ બેય&ી પયા=યમાં શુદ્ધાત્મા છે, એમાં તફાવત &ર્થાી, આહાહા! 

સો&ા&ા બે ઘાટ હોય સો&ા&ા,  એક બંગડી અ&ે એક હાર.  પણ એ બંગડી&ો ઘાટ અ&ે

હાર&ો ઘાટ & જુઓ તો બેયમાં સો&ું-સો&ું જ છે, ઘાટ દેખાતો &ર્થાી. એમ ભગવા& આત્મામાં દ્રનિm

અંદરમાં  ગઈ,  મારામાં  અ&ે મોક્ષમા કાંઇ મ&ે  તફાવત &ર્થાી.  કેમકે અભેદ&ા લક્ષ જતાં  પોતા&ા

પનિરણામ&ો ભેદ દેખાતો &ર્થાી અ&ે નિસદ્ધ પયા=ય&ો ભેદ પણ દેખાતો &ર્થાી. બેય સરખા છે, આહાહા!

નિસદ્ધ પરમાત્મા, એ&ો આત્મા અ&ે મારો આત્મા બેય સરખા છે. એ&ા જવેો હંુ છંુ પછી મારા જવેા

એ છે. 

એ&ા જવેો હંુ છંુ પ્રર્થામ, નિ&નિમત્ત &મૂ&ો. હે ભગવા&! આપ&ા જવેો જ મારો સ્વભાવ છે. અ&ે

જ્યાં અ&ુભવ કયx અ&ે અ&ુભવ&ી બહાર &ીકળ્યો અર!ે  મારા જવેા આપ છો.  આપ&ા જવેો હંુ

&હી.ં જવેો મારો આત્મા છે&ે એવા આપ છો. ઉપાદા&&ું જોર જોઈ લજેો. નિ&નિમત્ત ગૌણ ર્થાઈ ગયંુ.

પહેલા નિ&નિમત્ત&ી મુખ્યતાર્થાી,  આહાહા!  બાળક હતો,  ત્યાં સુ:ી,  અ&ુભવ &હોતો ત્યાં સુ:ી પ્રભુ!

જવેા આપ પરમાત્મા છો&ે એવો હંુ છંુ, આહાહા! પછી જ્યાં અ&ુભવ ર્થાયો, અર!ે આહાહા! આજ તો

મ&ે, આપ&ા જવેો અ&ુભવ ર્થાયો તો હંુ જવેો છંુ એવા આપ છો, આહાહા! આખી વાત ફરી.

'શુદ્ધ નિનશ્ચયનયથી મુનિ|માં જ તેમજ સંસારમાં તફાવત નથી;’ તફાવત નિગ&ે સંસારી,

તફાવત નિગ&ે તે (સંસારી). શું કહો છો? આ નિ&ગોદમાં અ&ે નિસદ્ધ&ા આત્મામાં કાંઇ તફાવત &ર્થાી?

આત્મામાં તફાવત &ર્થાી, એમ અમે કહીએ છીએ. અમારી વાત ધ્યા& દઈ&ે જરા સાંભળ. પયા=યમાં

તફાવત &ર્થાી,  એમ અમે કહેતા &ર્થાી.  તંુ  સાંભળતો જ &ર્થાી.  અમે પયા=યમાં  તફાવત &ર્થાી એવું

અમારી  વાણી  ક્યાં  &ીકળી?  અમે કહીએ છીએ કે  બેય&ા  આત્મામાં  તફાવત &ર્થાી,  આહાહા!
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અ&ાત્મામાં ભલે તફાવત હોય પણ આત્મામાં તફાવત &ર્થાી.

પરદ્રવ્યમાં ભલે તફાવત હો,  પણ સ્વદ્રવ્યમાં તફાવત &ર્થાી.  આહાહા!  નિસદ્ધ&ી પયા=ય પણ

પરદ્રવ્ય અ&ે અહી&ંી પયા=ય પણ પરદ્રવ્ય. પરદ્રવ્યમાં ભલે તફાવત હોય પણ સ્વદ્રવ્યમાં મ&ે અ&ે

એ&ે તફાવત &ર્થાી.  તફાવત નિગ&ે  એટલે  સંસારી.  સામાન્ય&ે  જો&ે?  અહી&ંું  સામાન્ય અ&ે ત્યાં&ું

સામાન્ય બેય સરખું છે. પછી જરાક જ્ઞા& લંબાવીશ તો પયા=ય પણ ત&ે સરખી દેખાશે, આહાહા!

શુદ્ધનયથી મુનિ|માં તમે જ સંસારમાં તફાવત નથી. આમ જ ખરખેર, તતત્ત્વ નિવચારતાં એટલે

તતત્ત્વ&ો અ&ુભવ કરતાં, નિવચારતાં એટલે અ&ુભવ, 'કર નિવચાર તો પામ' જ્ઞા& નિવચાર એટલે જ્ઞા&,

અતીનિન્દ્રય જ્ઞા&. નિવચાર એટલે મા&નિસક જ્ઞા& &હી.ં 

તતત્ત્વ નિવચારતાં (-પરમાથA વસ્તુ સ્વરૂપનો નિવચાર અથવા નિનરૂપણ કરતાં), અર્થાવા

અ&ુભવ કરતાં,  શુદ્ધ તતત્ત્વના રનિસક પુરુષો કહે છે. ૭૩. મારામાં અ&ે મુનિ�માં તફાવત &ર્થાી.

જવેો મારો આત્મા છે,  આહાહા!  બે પ્રકાર&ા સો&ા છે.  એક બંગડી&ો અ&ે એક પોચંી&ો.  બેયમાં

સો&ામાં  તફાવત &ર્થાી.  પણ તફાવત દેખાય છે&ે?  તંુ  એકવાર મારી  વાત સાંભળ,  કે  સો&ામાં

તફાવત &ર્થાી.  મેં એમ ક્યાં કહ્યું કે ઘાટમાં તફાવત &ર્થાી.  તંુ ઘાટ&ે સો&ું મા&ી રહ્યો છો.  અમે તો

કહીએ કે સો&ામાં ઘાટ હોય &હી ંતેર્થાી બેય સો&ું સરખું છે.  ઘાટ&ે & જો. સો&ા&ે સામાન્ય&ે જો

બેયમાં, આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- કેમકે ઘાટ તે સો&ું &ર્થાી.

ઉત્તર:-  &ર્થાી,  આહાહા!  (-પરમાથA  સ્વરૂપ નિવચાર  કરતાં,  નિનરૂપણ  કરતાં) શુદ્ધ

તતત્ત્વના રનિસક  પુરુષો, આહાહા!  શુદ્ધાત્મા&ા  રનિસલા,  અ&ુભવી  પુરુષો,  આમ  કહે  છે  કે

અમારામાં અ&ે નિસદ્ધમાં કોઈ તફાવત &ર્થાી. હે ભવ્ય આત્માઓ! તમે તમારી પયા=ય&ે અ&ે નિસદ્ધ&ી

પયા=ય&ે & જુઓ. તમારી પયા=ય ગૌણ કરો અ&ે એ&ી પયા=ય પણ ગૌણ કરો,  તો બેય&ો આત્મા

સમા& નિસદ્ધ જવેો અત્યાર ેનિબરાજમા& છે. 

લ્યો! આટલી વાત ર્થાઈ. હવે ૫૦ &ંબર&ી આવે છે, ગાર્થાા ઊંચામાં ઊંચી છે. આહાહા! આ

વખત&ું  કલોસન્ગ  (closing)  ર્થાાય છે.  બે  મનિહ&ા ર્થાયા.  આપણે,  પરમ નિદવસે  જવા&ું  છે,  એટલે

હરખજમણ  છે,  હરખજમણ.  બે  મનિહ&ા  પછી  હરખજમણ  આવે  છે.  આહાહા!  હરખજમણ

કહેવાય&ે? અહાહા! હરખજમણમાં બદામ&ો મેસૂબ, લોટ&ો મેસૂબ &હી ં&ે અડનિદયા જામ&ગર&ા

&હી,ં  આહાહા!  શારદાબે&&ો મેસૂબ &હી,ં  લોટ&ો ચણા&ો.  આ તો બદામ&ા મેસૂબ&ી અત્યારે

વાત ચાલે છે. ઇ મેસૂબ બ&ાવી&ે લઈ આવે છે &ે આ અડનિદયા લાવે છે... આહાહા!

પ્રભુ સાંભળ! તારા ભવ&ા અંત&ી વાત હંુ કરંુ છંુ. ધ્યા& દઈ&ે સાંભળજ.ે તંુ પયા=ય પર &જર

રાખીશ, તો આ &હી ંસમજાય ત&ે. પયા=ય&ે ગૌણ કર. પયા=ય&ે પયા=યમાં રહેવા દે. પયા=ય&ી અનિસ્ત

પણ મારામાં &ાનિસ્ત. એવી મારી અનિસ્ત. અનિસ્ત ઉપર આવી જા&ે. અનિસ્ત&ી મસ્તી ત&ે, આહાહા!

એવી ૫૦ &ંબર&ી ગાર્થાા, બદામ&ા મેસૂબ&ી. હરખજમણ&ી ગાર્થાા આવે છે.

\ुवु्वत्तसयलभाVा \रदवं्व \रसहाVनिमनिद हेयं। 

सगदव्वमुVादेयं अंतरतचं्च हVे अप्पा।।५०।।
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પૂવ�| ભાવો પર-દરવ પરભાવ, તેથી હેય છે;

 આત્મા જ છે આદેય, અંતઃતત્ત્વરૂપ નિનજદ્રવ્ય જ.ે૫૦.

આહાહા! એક શદુ્ધાત્મા ઉપાદેય છે. બાકી બ:ા પરભાવો હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય છે, પ્રભ!ુ

અન્વયાથA:-  પૂવ�કત સવA  ભાવો, આહાહા!  ચાર ભાવો મુખ્યપણે,  ઉદય,  ઉપશમ,  ક્ષય,

અ&ે  ક્ષયોપશમ,  અહાહા!  એ,  પૂવ�કત  સવA  ભાવો   પરસ્વભાવો  છે.  આત્મસ્વભાવો  &ર્થાી.

આત્મા&ો સ્વભાવ &ર્થાી.  પનિરણામ&ે પરસ્વભાવ કહે છે.  અ&ે નિત્રકાળી દ્રવ્ય&ે સ્વસ્વભાવ કહે છે.

અ&ે પર પયા=યો પરસ્વભાવ હોવાર્થાી,  એ  પરદ્રવ્ય છે,  આહાહા!  અ&ે  પરદ્રવ્ય છે તથેી હેય છે.

પરસ્વભાવ છે, પરભાવ છે, પરભાવ હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય છે, પરદ્રવ્ય હોવાર્થાી હેય છે. એ&ું લક્ષ કરવા

યોગ &ર્થાી. હેય છે એ&ો અર્થા= શું? કે એ&ું જાણવું બ:ં કરી દે, આહાહા! 

પનિરણામ છે પણ પનિરણામ&ી સામે જોવા&ું બં: કરી દે,  એ&ું &ામ હેય. એ પયા=ય&ે કટકો

કરી&ે અલોકમાં પાસ=લ કરી દેવો પોm ઓનિફસમાં જઈ&ે,  એમ &ર્થાી કહેવા&ો આશય. પનિરણામ&ે

પનિરણામમાં રહેવા દે,  આહાહા!  પરદ્રવ્ય&ે પરદ્રવ્યમાં રહેવા દે અ&ે સ્વદ્રવ્ય&ું અવલંબ& લઈ લે,

આહાહા! દેહ&ે દેહમાં રહેવા દે. કમ=&ે કમ=માં રહેવા દે, એ તો સ્ર્થાૂળ. પણ પનિરણામ જ ેપ્રગટ ર્થાાય છે

સમયે-સમયે, એ પ્રગટ ર્થાાય છે એ પરભાવ છે. અ&ે પ્રગટ ર્થાાય છે માટે તે પરદ્રવ્ય છે. અ&ે જ ેપ્રગટ

છે તે સ્વદ્રવ્ય છે, આહાહા! એક પ્રગટ છે અ&ે અ&ેક ભાવો પ્રગટ ર્થાાય છે. પ્રગટ ર્થાાય &ે &ાશ ર્થાાય-

પ્રગટ ર્થાાય  &ે  &ાશ ર્થાાય-પ્રગટ ર્થાાય &ે  &ાશ ર્થાાય  અ&ે  એક પ્રગટ છે-છે-છે-છે,  અનિવ&ાશી.

આહાહા!

તેથી હેય છે. અંત:તત્ત્વ એવું સ્વદ્રવ્ય લ્યો! પરદ્રવ્ય અ&ે સ્વદ્રવ્ય&ી વહેંચણી. સ્વદ્રવ્ય અ&ે

પરદ્રવ્ય&ી વહેંચણી,  નિવભાવ,  આહાહા!  અંત:તત્ત્વ એવું  સ્વદ્રવ્ય-આત્મા-ઉપાદેય છે. એ સાતે

તત્ત્વ&ા સમૂહ&ે પરદ્રવ્ય કહ્યું હતંુ.  તો કાઢો ૩૮મી ગાર્થાા. જરા જોઈ લઈએ. આ&ી સાર્થાે મેળવવા

જવેી છે?  ૩૮ &ે  ૫૦ બેય ગાર્થાામાં  માલ બ:ો ભયx છે,  આહાહા!  જીવાનિદ બાહ્યતત્ત્વ હેય છે;

આહાહા!  જીવાનિદ  બાહ્યતત્ત્વ  હેય  છે;  કમ�પાનિ�જનિનત  ગુણપયાAયોથી  વ્યનિતનિરકત  રનિહત

આત્મા આત્માને  ઉપાદેય છે. આહાહા!

ટીકાકાર કહે છે:-  જીવાનિદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લી�ે, મોક્ષ&ી પયા=ય

પરદ્રવ્ય છે. તારો શુભભાવ તો ક્યાંય&ો ક્યાંય રહ્યો, આહાહા! આ જાત્રા અ&ે ભગવા&&ી પજુા અ&ે

દા& અ&ે નિશયળ(-શીલ) અ&ે તપ અ&ે બ્રહ્મચય= અ&ે સામાનિયક અ&ે પ્રનિતક્રમણ, પ્રત્યાખ્યા& અ&ે

આલોચ&ા આહાહા!  એતો શુભભાવ છે,  પ્રભ!ુ  એતો શુભભાવ તો પરદ્રવ્ય છે,  હેય છે.  પણ સંવર,

નિ&જ=રા અ&ે મોક્ષ&ી પયા=ય&ા જ ેભેદો ઉત્પન્ન ર્થાાય છે, એ પણ, આહાહા! બનિહત=ત્ત્વ હોવા&ે કારણે

પરદ્રવ્ય છે અ&ે પરદ્રવ્ય હોવા&ે કારણે ઉપાદેય &ર્થાી, એટલે હેય છે, આહાહા! કંુદકંુદ ભગવા&ે હેય

કહ્યું આણે કહ્યું ઉપાદેય &ર્થાી. એક&ી એક વાત.

હેય છે એમ કહ્યું, જુઓ! છે&ે ૩૮ મી ગાર્થાામા,ં જીવાનિદ બાહ્ય તત્ત્વ હેય છે. કંુદકંુદ ભગવા&ે

હેય કહ્યું.  ટીકાકાર શું  કહે છે?  કે  જીવાનિદ સાત તત્ત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લી�ે ખરખેર

ઉપાદેય નથી, આહાહા!  બોલો!  સમ્યગ્દશ=&&ી પ્રાનિપ્ત&ો &વતત્ત્વ નિ&નિમત છે.  ઉપાદા& &ર્થાી.  શું
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કહ્યું? 'तत्वार्थ�श्रद्धानं सम्यग्दश�नम', &વતત્ત્વ&ું  શ્રદ્ધા& તે&ે  સમ્યગ્દશ=& કહેવામાં  આવે છે,  પણ

સાત તત્ત્વ અર્થાવા &વ પદાર્થા= એ ઉપાદા& &ર્થાી,  એ&ો આશ્રય કરવા યોગ્ય &ર્થાી.  એ નિ&નિમત્ત છે

અ&ે નિત્રકાળીસ્વભાવ ઉપાદા& છે. પયા=ય છે તે નિ&નિમત્ત છે. નિ&નિમત્ત એટલે સંયોગ છે, સ્વભાવ &ર્થાી. 

બનિહત=ત્ત્વ હોવા&ે કારણે એ સંયોગ છે અ&ે અંત:તત્ત્વ તે સ્વભાવ છે. એક સ્વભાવ છે અ&ે

એક પરભાવ છે.  એક અંત:તત્ત્વ છે અ&ે એક બનિહત=ત્ત્વ છે.  એક શદુ્ધાત્મા ઉપાદેય છે અ&ે સાત

તત્ત્વો&ા ભેદો હેય છે, આહાહા! અંદર&ે અંદરમાં છે. સાત તત્ત્વ નિ&નિમત્ત છે. નિ&નિમત્ત એટલે પરયોગ&ે

નિ&નિમત્ત કહેવામાં આવે છે. પનિરણામ&ું &ામ નિ&નિમત્ત છે. દ્રવ્ય&ું &ામ ઉપાદા& છે. અહીયંાં પયા=ય&ે

ક્ષનિણક ઉપાદા& કહેતા &ર્થાી. કેમકે એ પરદ્રવ્ય છે માટે ક્ષનિણક ઉપાદા& &ર્થાી. 

મુમુકુ્ષ:- બરાબર! પરદ્રવ્ય&ે જ નિ&નિમત્ત કહેવાય.

ઉત્તર:- આ તો હરખજમણ છે આજ&ી. ગોસરભાઈ કહે એકદમ જટેલું સૂક્ષ્મ હોય &ે એટલું

હવે કહી દેજો.  પછી ત્યાર ે યોગ ર્થાાય & ર્થાાય,  એ તો,  આહાહા!  સ્વકાળ&ે આ:ી& છે.  આત્મા&ે

આ:ી& &ર્થાી, આહાહા! રહસ્યપૂણ= નિચઠ્ઠીમાં લખે છે: મળવું ર્થાાય & ર્થાાય, એ તો .પ્રારબ્: આ:ી& છે

પણ પત્ર તો લખતા રહેજો. એમ નિચઠ્ઠીમાં છે, આહાહા! એમ મળવું તો ર્થાાય કે & ર્થાાય, પણ અહીયંાં

કહે છે કે એક સ્વદ્રવ્ય અ&ે એક પરદ્રવ્ય. પણ કોઈ જગ્યાએ એ&ે ક્ષનિણક ઉપાદા& કહ્યું છે? અહીયંાં

કહે છે કે એ ક્ષનિણક ઉપાદા& &ર્થાી પણ પરદ્રવ્ય છે. અ&ે પરદ્રવ્ય&ે નિ&નિમત્ત કહેવાય અ&ે સ્વદ્રવ્ય&ે

ઉપાદા& કહેવાય, આહાહા! 

&વતત્ત્વ એ સંયોગ છે,  માટે પરદ્રવ્ય છે.  પરદ્રવ્ય છે માટે નિ&નિમત્ત છે પણ ઉપાદા& &ર્થાી.

કેમકે ક્ષનિણક ઉપાદા& કહે તો જીવ&ા પનિરણામ ર્થાઈ જાય અ&ે પરદ્રવ્ય કહે તો નિ&નિમત ર્થાઈ જાય.

આ (નિ�લપ-clip) નિ&નિમત્ત છે, સાંભળજો! આ ઉપાદા& છે કે નિ&નિમત્ત? દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર નિ&નિમત્ત છે કે

ઉપાદા&? 

મુમુકુ્ષ:-- નિ&નિમત. 

ઉત્તર:-  તો સાત તત્ત્વો&ો સમૂહ નિ&નિમત્ત.  નિ&નિમત્ત શું  કામ-કેમ કહ્યું?  કે  પરદ્રવ્ય છે,  માટે

નિ&નિમત્ત, આહાહા! ક્ષનિણક ઉપાદા& &હી ંઅત્યાર.ે અત્યાર ે&ૈનિમનિતક &હી ંઅ&ે ક્ષનિણક ઉપાદા& પણ

&હી.ં પણ તે પરસ્વભાવ હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય છે.  એક સ્વદ્રવ્ય અ&ે એક પરદ્રવ્ય. બસ! આહાહા! બે

ભાગલા ર્થાઈ ગયા? બે…(ભાગલા).. એક સ્વદ્રવ્ય અ&ે એક પનિરણામ માત્ર પરદ્રવ્ય, આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- અધ્યાત્મ&ી મસ્તી છે.

ઉત્તર:- અધ્યાત્મ&ી મસ્તી છે.

મુમુકુ્ષ:- એક માત્ર શુદ્ધ અંત:તત્ત્વ ઊભું રહ્યું.

ઉત્તર:- એક ઊભું રહ્યું, તે સ્વદ્રવ્ય છે અ&ે એ સ્વદ્રવ્ય હોવાર્થાી ઉપાદેય છે. પરદ્રવ્ય ઉપાદેય

&ર્થાી. પરદ્રવ્ય&ે આશ્રયે :મ= &હી ંર્થાાય. જમે નિ&નિમત્ત&ા આશ્રયે :મ= & ર્થાાય એમ સાતતત્ત્વ પરદ્રવ્ય

હોવા&ે કારણે, એ&ું લક્ષ જ્યાં સુ:ી કરીશ ભેદ&ું, એ ભેદ છે એ પરદ્રવ્ય છે. ભેદ તે જીવ&ા પનિરણામ

&હી ં અ&ે  ક્ષનિણક ઉપાદા& પણ અત્યારે &હી,ં  આહાહા!  અત્યારે ત&ે  પરદ્રવ્ય કહે છે.  આચાય=

ભગવા&&ે મસ્તી ચડી ગઈ છે, આહાહા! પરદ્રવ્ય&ે નિ&નિમત્ત કહેવાય. પરદ્રવ્ય&ે ઉપાદા& & કહેવાય.
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આહાહા! એ પરદ્રવ્ય શું છે, અધ્યાત્મ&ું? પનિરણામ માત્ર પરદ્રવ્ય છે, આહાહા! કેમકે પરસ્વભાવો છે.

નિ&નિમતે જમે પર છે એમ પનિરણામ પણ પર છે.  દ્રવ્ય&ે પયા=યો અડતી &ર્થાી,  આહાહા!  ઉપાદા&&ે

નિ&નિમત અડે &હી.ં ઉપાદા& નિભન્ન &ે નિ&નિમત્ત નિભન્ન. બં&ે વચ્ચે અત્યંત અભાવ છે, આહાહા! 

મુમુકુ્ષ:- દ્રવ્ય&ે પયા=ય ચુંબતી &ર્થાી. 

ઉત્તર:-  ચંુબતી &ર્થાી,  સ્પશ=તી &ર્થાી,  અડતી &ર્થાી,  આહાહા!  કેમકે પરદ્રવ્ય છે.  સ્વદ્રવ્ય &ે

પરદ્રવ્ય  અડી  જાય તો  સ્વદ્રવ્ય&ો  &ાશ ર્થાઈ જાય,  આહાહા!  પરદ્રવ્ય છે,  તથેી  હેય  છે અ&ે

અંત:તત્ત્વ, અંદર&ું તત્ત્વ, આ બ:ું બનિહત=ત્ત્વ છે. એવું સ્વદ્રવ્ય-આત્મા ઉપાદેય છે, આહાહા! 

એ&ી ટીકા:- આ હેય-ઉપાદેય. હેય શું &ે ઉપાદેય શું? ભેદજ્ઞા&&ી વાત ચાલે છે, આહાહા!

અર!ે શુભાશુભભાવ બનિહત=ત્ત્વ તો હેય છે, આહાહા! પણ અહીયંાં તો કહે, સાત તત્ત્વો&ો સમૂહ (હેય

છે). વ્યવહાર રત્નત્રય&ા પનિરણામ તો હેય છે પણ નિ&શ્ચય રત્નત્રય&ા પનિરણામ પણ પરસ્વભાવ

હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! કોણ કહે સમર્થા= આચાય= નિસવાય? અ&ે મહાનિવદેહમાં જઇ&ે સાંભળી

વાણી, આવી મસ્તી ચડી ગઈ અ&ે લખી &ાખ્યા શાસ્ત્રો, ઓહોહોહો! 

પ્રભ!ુ સાંભળ તારા ઘર&ી વાત છે. એક સ્વદ્રવ્ય અ&ે એક પરદ્રવ્ય. પરદ્રવ્ય અ&ે સ્વદ્રવ્યમાં

નિમલા& કરીશ માં. કે ક્યાંક અ&ન્ય લખ્યંુ છે&ે? એ અ&ન્ય લખ્યંુ છે એ વ્યવહાર છે. અન્ય લખ્યંુ છે

એ નિ&શ્ચય છે.

આ,  એટલે આ ગાર્થાામાં હેય શું અ&ે ઉપાદેય શું? અર્થાવા હેય&ો other word,.....,  હેય&ો

બીજો શબ્દ, ત્યાગ. અ&ે ઉપાદેય&ો બીજો શબ્દ, ગ્રહણ. ત્યાજ્ય શંુ છે અ&ે ગ્રાહ્ય શું છે? ગ્રહણ

કરવા  યોગ્ય શું  છે  આત્માપણે?  આત્માપણે  કો&ે  મા&વો?  આહાહા!  અ&ે  કોણ આત્મા &ર્થાી?

આત્મા  &ર્થાી  માટે  એ&ું  લક્ષ  છોડી  દેવું.  આત્મબનુિદ્ધ  છોડી  દેવી,  આહાહા!  ગ્રહણ-ત્યાગના

સ્વરૂપનંુ કથન છે. જ ેકોઈ નિવભાવગુણપયાAયો છે, નિવશષે ગુણ &ામ પયા=યો છે, આહાહા! 

દ્રવ્યપયા=ય & લેતાં ગુણ પયા=યો લી:ી. કેમકે ચાર ભાવ છે&ે, એ ગુણ પયા=ય છે, વ્યજં&પયા=ય

&ર્થાી. દ્રવ્ય&ે વ્યજં&પયા=ય કહેવાય. વ્યજં&પયા=ય બ:ં મોક્ષ&ું કારણ &ર્થાી. અ&ે ગુણપયા=ય છે, ચાર ે

અર્થા=પયા=ય  છે,  આહાહા!  ઉદય-ઉપશમ-ક્ષય &ે  ક્ષયોપશમ.  નિવભાવ એટલા  માટે  કે  નિવશેષ  છે,

આહાહા! નિવભાવ એટલે નિવકાર & લેવો, નિવશેષ. નિવશેષ એટલે ચાર ેભાવ એમાં, ક્ષાનિયક ભાવ પણ

એમાં આવી જાય. જ ેકોઈ નિવભાવગુણપયાAયો છે, છે ખરા પણ સ્વદ્રવ્યપણે છે કે પરદ્રવ્યપણે? 

મુમુકુ્ષ:- પરદ્રવ્યપણે.

ઉતર:- આહાહા! આ સમ્યક્દશ=&! પ્રગટ કરવું છે એ&ું શું કરવું? રહેવા દે.  પરદ્રવ્ય&ે પ્રગટ

કરવા&ી ભાવ&ા & હોય,  આહાહા!  ધ્યા& ધ્યેય બ&ી જશે અ&ે ધ્યેય રહી જશે.  કહે છે કે એક

શુદ્ધાત્મા દેખાય છે, બીજંુ કાંઇ દેખાતંુ &ર્થાી. અમ&ે તો. 

નિવભાવગુણપયાAયો  છે  તેવો  પૂવ�  (૪૯મી  ગાથામાં) વ્યવહારનયના કથન  દ્વારા

ઉપાદેયપણે કહેવામાં આવ્યા હતા, જાણવા માટે,  કહેવામાં આવ્યા હતા.  જાણવા યોગ્ય છે.

અહીયંાં કહે છે કે પરદ્રવ્ય જાણવા યોગ્ય પણ &ર્થાી, આહાહા!.  આશ્રય કરવા યોગ્ય તો &ર્થાી પણ

જાણવા યોગ્ય પણ &ર્થાી. એ&ે જાણવા જાઈશ તો આત્મા &હી ંજણાય. જાણવા&ી વાત તો ૪૯ માં
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કરી  હતી.  ઉપાદેયપણે, એટલે  જાણવા  માટે  કહ્યું  હતંુ.  પરંતુ  શુદ્ધનિનશ્ચયનયના  બળે

(શુદ્ધનિનશ્ચનયે) તેઓ હેય છે. જાણવાલાયક પણ &ર્થાી. જાણવાલાયક તો સ્વદ્રવ્ય છે, આહાહા!

એક જ્ઞા&ા&ંદ પરમાત્મા!  પોતા&ો આત્મા એ જ્ઞા&માં જે્ઞય,  ધ્યા&માં ધ્યેય,  આહાહા!  અ&ે

આચરણમાં એ આચરણ એક જ આત્મા&ું છે, બીજંુ કાંઇ છે &હી.ં તેઓ હેય છે. શુદ્ધનિનશ્ચયનયના

બળે, આ ખાસ વાત છે. શું કહ્યું? કે આ સાત તત્ત્વ&ા જ ેભેદો છે, એ પરભાવ છે અ&ે પરદ્રવ્ય છે. એ

આ  હેય  છે,  આ હેય  છે,  આ  હેય  છે,  આ હેય  છે,  એમ  હેય  &  ર્થાાય.  લક્ષ  ત્યાં  રહેશે?  પણ

શુદ્ધનિનશ્ચયનયના બળે એટલે ઉપયોગ ત્યાંર્થાી ફરી જાય છે. ભેદ ઉપરર્થાી હટી જાય છે અ&ે જ્યાં

અભેદ ઉપર ઉપયોગ આવ્યો, ત્યાં જે્ઞય&ું લક્ષ છૂટી ગયંુ એ&ે હેય ર્થાયંુ કહેવામાં આવે છે. એ જે્ઞય છે

ત્યાંસુ:ી ઉપાદેય છે. આત્મા જે્ઞય ર્થાાય અ&ે એ  જે્ઞય & ર્થાાય, એ&ું &ામ હેય છે. ફરી&ે, શું કહ્યું?

શુદ્ધનિનશ્ચયનયના  બળે એમ,  એવો  પાઠ  છે,  આહાહા!  નિ&શ્ચય&ય&ા  આશ્રયે

વ્યવહાર&ય&ો નિ&ષે: ર્થાઈ શકે છે.  અધ્:રર્થાી વ્યવહાર&ય&ા લકે્ષ વ્યવહાર&ય&ો નિ&ષ:ે & ર્થાાય.

ગ્રહણપૂવ=ક ત્યાગ છે. એ સમજાવે છે. પરંતુ શુદ્ધનિનશ્ચયનયના બળે એટલે અંતમુ=ખ ઉપયોગ ગયો

અ&ે શુદ્ધાત્મા ઉપાદેયપણે દ્રનિmમાં અ&ુભવમાં આવ્યો,  ત્યાર ેજ્ઞાયક તે હંુ છંુ એમ જ્યાં અ&ુભવ

ર્થાયો, ત્યાં પયા=ય&ા ભેદો&ું લક્ષ છૂટી ગયંુ. એ&ું જાણવું છૂટી ગયંુ. પયા=યાનિર્થા=કચક્ષુ સવ=ર્થાા બ:ં ર્થાઈ

ગયા &ે દ્રવ્યાયાનિર્થા=ક ચક્ષુ ઉઘડી ગયા,  ત્યાર ે અભેદ દેખાય છે ભેદ દેખાતો &ર્થાી.  અભેદમાં  ભેદ

અનિવદ્યમા& છે,  આહાહા!  અભેદમાં પયા=ય&ા ભેદો દેખાતા &ર્થાી અ&ે ગુણભેદ પણ દેખાતા &ર્થાી,

આહાહા! એકલો અભેદ સામાન્ય-સામાન્ય&ે અવલોકતો અ&ે નિવશષે&ે &હી ંઅવલોકતો, આહાહા!

આ ધ્યા&&ા  કાળે  આત્મા ઉપાદેય  ર્થાાય છે.  ધ્યા&માં  આત્મા ધ્યેય  ર્થાાય છે,  આહાહા!

ધ્યા&માં ધ્યેય ર્થાાય છે ત્યાર ેપયા=ય હેય ર્થાઈ જાય છે. પયા=ય જે્ઞયપણે રહેતી &ર્થાી. પયા=ય જો જે્ઞયપણે

રહે તો હેય & ર્થાાય, ઉપાદેય ર્થાઈ જાય. આ તો પયા=ય&ી આખં ઉઘાડી રાખી. રાગ છોડવા યોગ છે,

આ રાગ છોડવા યોગ છે.  આ રાગ  (છોડવા યોગ છે),  એમ &ર્થાી.  રાગ જણાતો જ &ર્થાી એમાં

અંદરમાં જતાં, આહાહા!

શુદ્ધનિનશ્ચયનયના બળે,  અંતર અ&ુભવ&ા બળે,  અ&ુભવ&ા બળે હેય છે,  આહાહા!  શા

કારણથી  હેય છે?  એ હેય કેમ છે?  એ&ું કારણ બતાવે છે.  કારણ કે તેઓ -  હેય છે એ&ું કારણ

બતાવો. હેય શા માટે? અમે તો એ&ે આત્મા કહીએ છીએ. સ્વદ્રવ્ય કહીએ છીએ, આહાહા! હેય શા

માટે? કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે. એ ચારમાં ક્યાંય પાનિરણાનિમક ભાવ લક્ષણ &ર્થાી, આહાહા!

લક્ષણ ભેદે મોટો ભેદ,  આહાહા! ભાવ ભેદે-ભેદ,  પ્રદેશ ભેદે-ભેદ,  લક્ષણ ભેદે-ભેદ,  એ ચાર ભાવ&ા

પ્રદેશ નિભન્ન છે, આહાહા!

એલા!  પણ રાગ&ા પ્રદેશ તો નિભન્ન,  શદુ્ધ પયા=ય&ા પ્રદેશ નિભન્ન,  કેમકે પરદ્રવ્ય છે.  સ્વદ્રવ્ય

અ&ે પરદ્રવ્ય એક પ્રદેશી & હોય.  સ્વદ્રવ્ય,  એ&ું  દ્રવ્ય,  કે્ષત્ર,  કાળ,  ભાવ નિભન્ન અ&ે પરદ્રવ્ય કે્ષત્ર,

કાળ, ભાવ નિભન્ન. બેય નિભન્ન છે. અધ્યાત્મ&ી પરાકાષ્ઠા છે આ. આહાહા! આત્મા પોતે અભેદ અ&ંત

ગુણ&ો નિપંડ તે સ્વદ્રવ્ય છે.  અસંખ્યાત પ્રદેશી અભેદ એક પ્રદેશ તે સ્વકે્ષત્ર છે.  એ સ્વકાળ એટલે

એ&ી અવનિસ્ર્થાત નિસ્ર્થાનિત છે, એ સ્વકાળ. અ&ે ભાવ એટલે શનિ�, આહાહા! એ&ે સ્વભાવ કહેવામાં
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આવે છે. એ સ્વદ્રવ્ય છે. એ સ્વદ્રવ્ય&ા ચાર ભેદ પણ &ર્થાી. પરદ્રવ્ય તો &ર્થાી પણ સ્વદ્રવ્ય&ા ચાર

ભેદ તો સમજાવવા માટે નિશષ્યો&ે કહ્યા. 

પણ આત્મા પોતે સ્વદ્રવ્ય,  આત્મા પોતે સ્વકે્ષત્ર,  આત્મા પોતે સ્વકાળ અ&ે આત્મા પોતે

સ્વભાવ.  એમાં  ભેદ-બેદ છે &હી ં અ&ે સામે બીજી પયા=યો છે,  એ પરદ્રવ્ય છે.  પરદ્રવ્ય,  પરકે્ષત્ર,

પરકાળ અ&ે પરભાવ.  પરદ્રવ્ય અ&ે પરભાવ તો ચોખ્ખું  આમાં છે.  પરદ્રવ્ય છે અ&ે પરભાવ છે,

એતો (ચોખ્ખું) આમાં લખેલું છે. જો પરદ્રવ્ય અ&ે પરભાવ હોય તો એ&ું કે્ષત્ર પણ નિભન્ન અ&ે કાળ

પણ નિભન્ન હોય. આ હરખજમણ ચાલે છે. ભેદજ્ઞા&&ી પરાકાષ્ઠા છે. ભલે ચાર નિદ' માટે આવ્યા હોય

પણ એક નિદ' માં ચાર નિદ'&ો માલ મળી જાય, એવું છે. પ્રફુલ્લાબે&!

અરે પ્રભુ!  એક વાર વાત તો સાંભળ.  આ ભેદજ્ઞા&&ી વાત તો સાંભળ.  તારા મકા& અ&ે

બાયડી, છોકરા અ&ે કુટંુબ અ&ે પૈસો ટકો તો, આહાહા! એ&ે તો અમે પરદ્રવ્યમાં કહેતા &ર્થાી કેમકે

એ હેય તત્ત્વ &ર્થાી.  એ તો પૃથ્ર્થાક તત્ત્વ હોવાર્થાી,  આહાહા!  એ તો શું  કહીએ?  એ વ્યવહાર જે્ઞય

કહીએ  તો  કહીએ,  બાકી  તો  કાંઇ  (&ર્થાી).  આહાહા!  અહીયંાં  તો  દ્રવ્ય  અ&ે  પયા=ય  વચ્ચે&ા

ભેદજ્ઞા&&ી વાત ચાલે છે. 

દ્રવ્ય  તે  સ્વદ્રવ્ય,  સામાન્ય  તે  સ્વદ્રવ્ય  અ&ે  નિવભાવ-નિવશષે  પયા=યો,  એ બ:ા  પરભાવો

હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્ય&ું કારણ આપ્યંુ કે પરભાવ હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય. કેમકે કોઈ તો ઉદયભાવે,

કોઈ ઉપશમભાવે,  કોઈ ક્ષયોપશમ અ&ે કોઈ ક્ષાનિયકભાવ,  આત્મા&ી સાર્થાે  લક્ષણ મળતંુ &ર્થાી.

તેઓ પરસ્વભાવો છે, અને તેથી જ, જ કહ્યું છે હોં! કારણ આપી&ે પરદ્રવ્ય નિસદ્ધ કયુ. પરદ્રવ્ય છે,

એમ &હી.ં પરદ્રવ્ય છે, એમ &હી.ં પરદ્રવ્ય કેમ? કે પરસ્વભાવો છે, આહાહા! એ આત્મા&ા સ્વભાવ

&ર્થાી. એ આત્મા&ો નિવભાવ છે. 

સમ્યગ્દશ=&  છે&ે?  એ આત્મા&ો  નિવભાવ  છે.  હેં?  અ&ે  નિવભાવ  હોવાર્થાી  તે  પરદ્રવ્ય  છે.

આહાહા!  ક્યાં  લઈ જવા છે,  પ્રભ!ુ  આત્મામાં  લઈ જવા છે,  ભાઈ!  તારંુ સ્વરૂપ આવું  છે,  બાપુ!

આહાહા!  પયા=ય&ું  લક્ષ છોડી દે.  પયા=ય પ્રગટ કરવી છે,  માર.ે  &હી ં ર્થાાય.  પયા=ય પ્રગટ કરવી છે

એટલે પરદ્રવ્ય&ો કતા=  બ&ી ગયો.  સમ્યગ્દશ=&&ો કતા=  તે પરદ્રવ્ય&ો કતા=  છે.  લોકાલોક&ો કતા=,

સમ્યગ્દશ=&&ો કતા=, આત્મા છે &હી,ં અકતા= છે. આહાહા! એ&ે જાણ&ાર કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે.

આહાહા! અકારક અ&ે અવેદક આત્મા છે. બ:ં અ&ે મોક્ષ&ો કર&ાર &ર્થાી, પ્રભુ! સાંભળ વાત તારી,

આહાહા!

મોટા ઘર&ા કહેણ આવ્યા છે,  આહાહા!  &ા પાડીશ માં!  ગુરુદેવ કહેતા હતા,  મોટા ઘર&ા

કહેણ આવ્યા છે. કન્યા લઈ&ે આવ્યા છે, મોટા ઘર&ી તાર ેઘર ેદેવા માટે. &ા પાડીશ માં, આહાહા!

એમ કંુદકંુદભગવા& કહે છે  (કે)  સ્વદ્રવ્ય અ&ે પરદ્રવ્ય&ી વહેંચણી અમે કરીએ છીએ.  અત્યાર ે&ા

પાડીશ માં.  એ કર્થાંનિચત્ તો જીવ&ા પનિરણામ છે કે &હી?ં (&ર્થાી.)  કેમ કે પરદ્રવ્યમાં કર્થાંનિચત્ લાગુ

પડતંુ &ર્થાી. સવ=ર્થાા નિભન્ન છે. :ીમે-:ીમે બ:ી વાત (આવે છે). :ીમે-:ીમે બ:ી વાત આવે, આહાહા!

પયા=ય જો કહીએ તો કર્થાંનિચત્ નિભન્ન-અનિભન્ન ત&ે ભાસે. પણ અમે તો એ&ે પયા=ય કહેતા &ર્થાી. અમે

પરદ્રવ્ય કહીએ છીએ.  આ&ી  (નિ�લપ&ી)  સાર્થાે  આત્મા&ે  કર્થાંનિચત્ નિભન્ન-અનિભન્નપણું  લાગુ પડતંુ
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&ર્થાી, એ સવ=ર્થાા નિભન્ન છે.

એવી રીતે,  પયા=ય માત્ર પરદ્રવ્ય હોવા&ે  કારણે,  સવ=ર્થાા નિભન્ન છે,  અત્યંત નિભન્ન છે,  (એવું

મા&શે) ત્યાર ેદ્રનિm પ્રાપ્ત ર્થાશે. અ&ે દ્રનિm પ્રાપ્ત ર્થાયા પછી તે સંવર, નિ&જ=રા, મોક્ષ&ા પનિરણામ કર્થાનંિચત્

નિભન્ન-અનિભન્ન એવું જ્ઞા& ત&ે ર્થાઈ જશે. આહાહા! એવું જ્ઞા& ર્થાયા નિવ&ા પણ રહેશે &હી.ં પણ... એવું

જ્ઞા& ર્થાાય તો પણ એ જે્ઞય છે. એ જે્ઞય&ો મનિહમા અ&ે અનિ:કતા મ&ે આવશે &હી,ં આહાહા! 

ફરીર્થાી-ફરીર્થાી.  કે સ્વદ્રવ્ય અ&ે પરદ્રવ્ય&ી વહેંચણી જ્યાં કરી,  પનિરણામ માત્રર્થાી લક્ષ છૂટી

ગયંુ અ&ે ભગવા& આત્મામાં લક્ષ આવ્યંુ. દ્રનિm અભેદમાં ગઈ, અ&ુભનૂિત ર્થાઈ, એ અ&ુભનૂિત ર્થાવા&ા

કાળે, અ&ુભનૂિત કેમ ર્થાઈ? કે (પનિરણામ માત્ર) પરદ્રવ્ય છે એમ મા&વાર્થાી, અ&ુભનૂિત ર્થાઈ. એ પરદ્રવ્ય

છે  એમ  મા&વાર્થાી  અ&ુભનૂિત  જ્યાં  ર્થાઈ,  ત્યાં  અ&ુભનૂિતર્થાી  આત્મા  અ&ન્ય,  ક્ષનિણક  અભેદપણે,

અ&ુભવમાં આવ્યો ત્યાર ેજ્ઞા& પ્રગટ ર્થાયંુ. દ્રનિm&ી સાર્થાે જ્ઞા&. એ જ્ઞા& એમ જાણે છે કે અતીનિન્દ્રય

આ&ંદ&ી પયા=યર્થાી મારો આત્મા સનિહત છે.  પણ સનિહત ઉપર વજ& &ર્થાી,  રનિહત&ું  વજ& અ&ે

સનિહત&ું હળવેર્થાી જ્ઞા& કરજ.ે એ&ા ઉપર વજ& આપીશ &હી.ં,આહાહા! હળવેકર્થાી, વજ& આપીશ

&હી.ં અભેદ કર્થાંનિચત્ છે, આહાહા! 

સવ=ર્થાા નિભન્ન છે એ&ા ઉપર વજ& આપ.  પછી અભેદ-હળવેકર્થાી જોઈ લજે,ે  જાણી લેજ.ે

કર્થાંનિચત્ અનિભન્ન છે, દ્રવ્યર્થાી. કોઈ સાંભળે &હી ંએમ બોલજ.ે અ&ે સવ=ર્થાા અનિભન્ન, બ:ા સાંભળે એ

રીતે દાંડી પીટી&ે કહેજ.ે સ્વદ્રવ્ય-પરદ્રવ્ય&ી નિભન્નતા છે. 

મુમુકુ્ષ:- ફરીર્થાી, સ્વતંત્રતા&ો ઢંઢેરો. એ જ મકમતાર્થાી. 

ઉત્તર:-  શું કહ્યું?  કે જ્યાર ેસ્વદ્રવ્ય અ&ે પરદ્રવ્ય&ો નિવભાગ ખ્યાલમાં આવ્યો,  દ્રનિm જીવમાં

જાય છે,  અ&ુભનૂિત ર્થાાય છે ત્યાર ે એ અ&ુભનૂિતર્થાી આત્મા અ&ન્ય  (છે)  એવું  જ્ઞા& ર્થાાય છે.  એવું

શ્રદ્ધા& ર્થાતંુ &ર્થાી પણ એવું જ્ઞા& ર્થાાય છે. એ જ્ઞા&&ું &ામ વ્યવહાર છે. એ જ્ઞા&&ું &ામ નિ&શ્ચય &ર્થાી.

અન્ય છે તે નિ&શ્ચય છે,  અ&ે અ&ન્ય&ું  જ્ઞા& તે વ્યવહાર છે.  એ વ્યવહાર&ે  ,આહાહા!  હળવેકર્થાી

સનિહત છે એમ જાણજ ેઅ&ે જોરર્થાી રનિહત છે, એમ મા&જ.ે

મા&વામાં  જોર  કરજે  પણ  સનિહત&ે  જાણવામાં  તંુ  એ&ું  જોર  આપીશ  &હી,ં  કેમકે

અ&ંતગુણર્થાી જ ેઆત્મા સ્વદ્રવ્ય અભેદ છે. આહાહા! એમાં એ પયા=ય અભેદ ર્થાાય છે ક્ષનિણક પણ

એ ક્ષનિણક અભેદ છે. એ અનિ&ત્ય તાદાત્મ્ય છે, નિ&ત્ય તાદાત્મ્ય &ર્થાી. કેમકે પયા=ય પલટે છે, આહાહા!

પલટતી જ્ઞા&&ે  જાણ&ારંુ જ્ઞા& પલટે છે પણ દ્રનિm પલટતી &ર્થાી.  કેમકે  (મોટેર્થાી)  સવ=ર્થાા નિભન્ન,

સવ=ર્થાા  નિભન્ન,  સવ=ર્થાા  નિભન્ન,  સવ=ર્થાા  નિભન્ન,  સવ=ર્થાા  નિભન્ન,  (શાંનિતર્થાી)  કર્થાંનિચત્  અનિભન્ન,  કર્થાનંિચત્

અનિભન્ન, કર્થાંનિચત્ અનિભન્ન, કર્થાનંિચત્ અનિભન્ન કેમકે પયા=ય પલટે છે પણ દ્રનિm પલટતી &ર્થાી. કેમકે દ્રનિm

તો સવ=ર્થાા નિભન્નમાં ગઈ છે, સૂક્ષ્મ વાત છે આ.  આહાહા! 

મુમુકુ્ષ:- એકદમ બરાબર છે. દ્રનિm&ા નિવષય&ું જોર છે, એકમાં. 

મુમુકુ્ષ:- બં&ે પડખા&ું?

ઉત્તર:-  બ&ંે  પડખા&ું  તંુ  જમે છે  એમ જાણવું  જોઈએ.  હા!  સમ્યક્જ્ઞા&માં  જમે છે  તેમ,

રનિહત&ું શ્રદ્ધા& અ&ે સનિહત&ું જ્ઞા&. રનિહત&ું શ્રદ્ધા& તે નિ&શ્ચય અ&ે સનિહત&ું જ્ઞા& તે વ્યવહાર. અ&ે
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વ્યવહાર અભૂતાર્થા= અ&ે અસત્યાર્થા= જાણજ,ે  આશ્રય કરવા યોગ્ય &ર્થાી.  આહાહા!  એ જે્ઞય ર્થાયંુ તે

આશ્રય કરવા યોગ્ય &ર્થાી. ધ્યેય&ો આશ્રય અ&ે જે્ઞય&ું જ્ઞા&. ધ્યેય&ું ધ્યા& અ&ે જે્ઞય&ું જ્ઞા&. સમય

એક. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- આચાય= ભગવા& સુનિપ્રમ કોટ=&ા જજ&ી જમે ખુરશી પર બેઠા છે. 

મુમુકુ્ષ:- ન્યાય આપ્યો સાચો. સ્વદ્રવ્ય-પરદ્રવ્ય&ો ફેંસલો ચાલે છે.

ઉત્તર:- ભાઈ&ે ભાવ આવ્યો તે બરોબર છે. 

મુમુકુ્ષ:- એકદમ ન્યાયવાળો ભાવ આવ્યો. 

ઉત્તર:-એકદમ! ન્યાયર્થાી વાત ચાલે છે&ે? હેં! વીતરાગી ગાદી છે &ે આતો. સામંુ શાસ્ત્ર છે&ે?

પરદ્રવ્ય કહ્યું છે &ે? તો પરદ્રવ્ય&ી વ્યાખ્યા ર્થાઈ&ે આપણી. આહાહા! આમાં લખેલું છે&ે? સંસ્કૃતમાં

છે, સંસ્કૃતમાં છે, પરદ્રવ્ય હો!ં છે જુવો જોઈએ? લખેલું છે ક્યાંય?

મુમુકુ્ષ:- \रस्वभाVत्वात्, अत एVं \रद्रवं्य भVनित l

ઉત્તર:- \रस्वभाVत्वात्, अत एVं \रद्रवं्य भVनित l બીજી લીટી છે. સંસ્કૃત&ી.

મુમુકુ્ષ:- આ કઈ ગાર્થાા? 

ઉત્તર:- ૫૦ &ંબર&ી ગાર્થાા. 

મુમુકુ્ષ:- નિ&યમસાર ૫૦ &ંબર&ી. 

ઉત્તર:  નિ&યમસાર,  શુદ્ધભાવ  અનિ:કાર,  ગાર્થાા  &ંબર  ૫૦.  એમાં  સાતે  પયા=ય&ે  પરભાવ

હોવાર્થાી પરદ્રવ્ય કહ્યું છે, આહાહા! અ&ે અંત:તત્ત્વ એક શુદ્ધાત્મા સ્વદ્રવ્ય છે. અ&ે પરદ્રવ્ય હોવાર્થાી

કર્થાંનિચત્ નિભન્ન-અનિભન્ન શ્રદ્ધામાં હોતંુ &ર્થાી.  આહાહા!  સ્વદ્રવ્ય&ે,  પરદ્રવ્ય&ે કર્થાંનિચત્ નિભન્ન-અનિભન્ન

લાગુ પડે &હી,ં  નિભન્ન જ છે.  પણ એ&ી સાર્થાે એક જ્ઞા& પ્રગટ ર્થાાય છે,  શ્રુતજ્ઞા&.  એ&ો એક અંશ

વ્યવહાર છે,  એ જાણે છે કે આ&ંદ&ી પયા=યર્થાી,  સમ્યગ્દશ=&&ી પયા=યર્થાી,  આત્મા સનિહત છે એમ

જાણે છે. પણ એ જાણવું પલટે છે કેમકે પયા=ય વનૃિદ્ધગત ર્થાઈ&ે પલટે છે પણ રનિહત છે એ&ું પલટવું

&ર્થાી. 

શ્રદ્ધા&ે પલટવા&ું  પ્રશ્ન &ર્થાી.  રનિહત છે-રનિહત છે-રનિહત છે,  એમ જ આવ્યા કર.ે  &ે ઓમાં

(જ્ઞા&માં) સનિહત છે, સનિહત છે (એમ આવે છે). પહેલા ૩૦ નિડગ્રીર્થાી સનિહત, પછી ૩૧ નિડગ્રીર્થાી સનિહત.

શુનિદ્ધ-શનુિદ્ધ&ી વૃનિદ્ધ. શનુિદ્ધ&ી વૃનિદ્ધ વ:ે છે અ&ે વ:તી દશાર્થાી સનિહત છે. એટલે પયા=ય વ:ે છે અ&ે

વ:તી દશાર્થાી સનિહત-સનિહત-સનિહત-સનિહત, તો સનિહત&ો નિવષય ફર ેછે અ&ે રનિહત&ો નિવષય ફરતો

&ર્થાી. ખ્યાલ આવ્યો? અ&ુભવ ર્થાયો, નિ&જ=રા ર્થાાય છે&ે, શુનિદ્ધ&ી વૃનિદ્ધ? તો શનુિદ્ધ&ી વનૃિદ્ધ જ ેર્થાાય

છે,  આ&ંદ&ી  વૃનિદ્ધ એ પયા=યર્થાી  અ&ન્ય,  સનિહત,  એમ જ્ઞા& જાણે  છે.  પણ એ જ્ઞા&,  વ્યવહાર

જ્ઞા&&ો નિવષય ફર ેછે. નિ&શ્ચય જ્ઞા&&ો અ&ે શ્રદ્ધા&ો નિવષય ફરતો &ર્થાી. & ફર ેતે હંુ છંુ. ફર ેતે હંુ &ર્થાી.

જાણવા માટે છે, આહાહા! 

ગોસરભાઈ! આ દોઢસો &ંબર&ું સૂતર ગંર્થાાય છે અટાણે, ૧૨૦ &ંબર&ું &હી,ં આહાહા! કહ્યું

હતંુ,  કે બદામ&ો મેસુબ છે. આ શારદાબ&ે&ો ચણા&ા લોટ&ો મેસુબ &ર્થાી. ગુરુદેવ કહેતા હતા કે

એક શેર લોટમાં બે શેર ઘી, ચણા&ા લોટમ&ા મેસુબમાં. અ&ે સક્કરપારા ર્થાાય છે, એક શેર લોટમાં
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ચાર શરે ઘી સમાઈ જાય છે. એ કહેતા હતા. એમણે અ&ુભવ કયx હશે. સક્કરપારા ર્થાાય છે. બોલો!

એણે તો ઘણંુ જોયંુ છે &ે, આહાહા! 

અહીયંા તો કહે છે પ્રભુ!  એક વાર વાત સંભાળ! તારા શદુ્ધાત્મા&ી વાત તે સાંભળી &ર્થાી.

પયા=ય  મારી  છે-મારી  છે-મારી  છે,  એમ  મમતા  છૂટતી  &હોતી.  મમતા  છૂટતી  &હોતી,  એમ્

કંુદકંુદભગવા&&ે  ખબર પડી.  પરદ્રવ્ય છે,  જા!  પરદ્રવ્ય!  મમતા છૂટી ગઈ.  મમતા છૂટી ગઈ.  આ

આનિશષ મારો, અર!ે એ તો ક્યાંય &ો ક્યાંય ગયો, પણ પયા=ય મારી! પયા=ય જીવ&ી કે પરદ્રવ્ય છે?

જીવ&ે પનિરણામ જ & હોય, લે! હવે તો મમતા છોડ! આહાહા! પનિરણામ પરદ્રવ્ય છે. મમતા કરીશ

માં, આહાહા! 

અદ્દભુત ગાર્થાા છે.  અદ્દભુત ગાર્થાા છે.  ચમત્કાનિરક ગાર્થાા છે,  આહાહા!  ૩૮ ગાર્થાા અ&ે આ

એક ૫૦ ગાર્થાા અ&ે એક પરમાર્થા= પ્રનિતક્રમણ&ી પાંચ ગાર્થાા, રત&! આહાહા! ટોચં છે નિ&યમસાર&ો,

આહાહા! બે &ે પાંચ, સાત ગાર્થાા! સપ્તમ ગુણસ્ર્થાા& આવી જાય, આહાહા! તેઓ પરસ્વભાવો છે.

ન્યાય આપ્યો,  કે  પરદ્રવ્ય કેમ છે?  પોતે ન્યાય આપ્યો કે પરસ્વભાવ છે માટે અમે એ&ે પરદ્રવ્ય

કહીએ છીએ. હવે આગળ.

સવAનિવભાવગુણપયાAયોથી  રનિહત,  આહાહા!  પહેલી  લીટીમાં  નિવભાવગુણપયા=યો  લી:ા

હતા&ે,  એ&ે  પાછંુ  યાદ  કરે છે.  સવAનિવભાવગુણપયાAયોથી  રનિહત,  આહાહા!  રનિહત  &ે  સનિહત.

આહાહા!  રનિહત કાયમી ચીજ છે  અ&ે  સનિહત ફરતી  વાત છે.  સનિહત ફરે પણ રનિહત ફરે &હી,ં

આહાહા! સનિહતમાં ફર ેછે. શુનિદ્ધ&ી વનૃિદ્ધ ર્થાતી જાય છે&ે? પહેલા સમયે સનિહત બીજા સમયે સનિહત,

સનિહત, સનિહત, એ વ્યવહાર&ો નિવષય ફર ેછે. અર્થાા=ત્ સા:ક&ે વ્યવહાર જ્ઞા& જ ેપ્રગટ ર્થાાય છે એ&ો

નિવષય ફરતો છે.  અ&ે સા:ક&ે જ ેનિ&શ્ચય&ય પ્રગટ ર્થાઈ છે એ&ો નિવષય ફરતો &ર્થાી.  કેમકે એ&ો

નિવષય તો સામાન્ય,  સામાન્ય,  જ્ઞાયક નિચદા&ંદ આત્મા એક છે,  આહાહા!  એમાં કાંઇ વ:ઘટ ર્થાતી

&ર્થાી.

વ્યવહાર&ય&ા નિવષયમાં ઘટતંુ &ર્થાી પણ વ:ે છે.  પણ વ:તી દશા&ે જાણ&ાર,  જ્ઞા&&ે એ

વ:તી દશા વ:ે છે એ&ે ફેરવતા-ફેરવતા, ફેરવવું પડે છે જ્ઞા&&ે, આહાહા! કે ચાલીસ નિડગ્રી ર્થાઈ તો

બીજા સમયે ચાલીસ નિડગ્રી, એમ &ર્થાી, તો એ નિ&શ્ચય ર્થાઈ જાય છે. પણ પયા=ય ફર ેછે અ&ે જ્ઞા& પણ

ફર ેછે,  માટે વ્યવહાર છે.  વ્યવહાર&ય ફરતી વાત કર ેછે,  નિ&શ્ચય&ય ફરતંુ &ર્થાી.  અંદર&ી વાત છે

બ:ી, હાં!  બ:ી! શનુિદ્ધ વૃનિદ્ધ ર્થાાય છે&ે સા:ક&ે? એટલે પયા=ય વૃનિદ્ધગત ર્થાઈ&ે અભેદ ર્થાાય છે તો

એ&ે  જાણ&ારંુ  જ્ઞા&  પણ  ફરે  છે,  આહાહા.  એ  જ્ઞા&&ો  નિવષય  એક  &ર્થાી  રહેતો.  જો  એ

વ્યવહાર&ય&ો નિવષય એક રાખે તો સા:ક નિસદ્ધ & ર્થાાય. બીજંુ પડખું, વનૃિદ્ધગત ર્થાાય છે અ&ે વ:તી

દશા&ે જ્ઞા& જાણે છે. એ જ્ઞા&&ું &ામ વ્યવહાર છે. ભેદ&ે જાણે તે વ્યવહાર અ&ે અભેદ&ે જાણે તે

નિ&શ્ચય, આહાહા! માલ ભયx છે, આમાં તો. ૧:૦૨:૧૫ STOP

મુમુકુ્ષ:- આપે કહ્યું તંુ પરદ્રવ્ય ફર ેછે. સ્વદ્રવ્ય ફરતો &ર્થાી.

ઉત્તર:- ફર ે&હી.ં પરદ્રવ્ય ફર.ે અ&ે એ&ે જાણ&ારંુ જ્ઞા& પણ ફર.ે પણ સ્વદ્રવ્ય&ે જાણ&ારંુ

જ્ઞા& ફરે &હી ં કેમ કે સ્વદ્રવ્ય ફરતંુ &ર્થાી.  સ્વદ્રવ્ય ફરે તો એ&ે જાણ&ારંુ જ્ઞા& ફર.ે  સ્વદ્રવ્ય તો
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એકરૂપ છે અ&ાનિદ અ&ંત. તો એ&ે જાણ&ારંુ જ્ઞા& પણ ફરતંુ &ર્થાી, આહાહા!. કોઈ ગાર્થાા છે આ

તો!  અદ્દભુત ગાર્થાા છે!  બહુ ઊંડાણ છે,  બહુ,  આહાહા!  આપણે તો શનિ� &ર્થાી આમાં,  એટલો,

ભાવો બ્રહ્માંડ&ા ભયા=  છે.  આપણે તો શનિ� અ&ુસાર,  આહાહા!  પ્રભુ!  અમારી શનિ� અ&ુસાર

સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. આપે તો આમાં લખ્યંુ છે, ભાવો બ્રહ્માંડ&ા ભયા= છે, આહાહા!

તેઓ પરસ્વભાવો છે, અને તેથી જ પરદ્રવ્ય છે. સવA નિવભાવગુણપયાAયોથી રનિહત, સવ=

લઈ લી:ું. નિવભાવગુણપયા=યર્થાી, ચાર ેપયા=યર્થાી, કોઈ પણ પયા=ય બાકી &હી.ં બ:ી પયા=યો. પનિરણામ

માત્રર્થાી રનિહત. બ:ં-મોક્ષર્થાી રનિહત, &વતત્ત્વર્થાી રનિહત, પ્રમત્ત-અપ્રમત્તર્થાી રનિહત, ચૌદ ગુણસ્ર્થાા&ર્થાી

રનિહત.  શુદ્ધ-અંત:તત્ત્વરૂપં સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે, આહાહા!  એ ઓલું  પરદ્રવ્ય છે,  હવે  સ્વદ્રવ્ય,

સ્વદ્રવ્ય શું?  કે  શુદ્ધ-અંત:તત્ત્વ સ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે.  હવે,  એ સ્વદ્રવ્ય શંુ છે? પરદ્રવ્ય&ી

વ્યાખ્યા ર્થાઈ ગઈ.  હવે  સ્વદ્રવ્ય શંુ છે?  પરદ્રવ્યમાં  શું  છે  અ&ે સ્વદ્રવ્યમાં  શું  છે?  બેય બતાવવું

જોઈએ&ે? 

પરદ્રવ્ય એટલે પયા=ય માત્ર પરદ્રવ્ય.  અ&ે સ્વદ્રવ્ય કોણ? અ&ે સ્વદ્રવ્યમાં શું?  ઓમાં સાત

તત્ત્વ લી:ા.  આમાં  શું  લેશો?  સાંભળ!  ટંુકાણમાં  કહી દઈએ.  નિવસ્તારર્થાી કાલ.  કેમકે  ભાઈ કાલ

જાવા&ા છે,  એટલે ટંૂકામાં કહી દઈએ. ભલે પાંચ નિમનિ&ટ મોડંુ ર્થાાય.  ખરખેર!  શું કહ્યું?  આ શદુ્ધ-

અંત:તત્ત્વ સ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે.  હવે  હેય&ી વાત પૂરી  ર્થાઈ ગઈ.  હવે  ઉપાદેય&ી વાત

સમજાવે  છે.  આત્મા&ી  વાત.  ખરખેર  સહજજ્ઞાન-સહજદશAન-સહજચાનિરત્ર-સહજપરમ

વીતરાગ-સુખાત્મક શુદ્ધઅંત:તત્ત્વસ્વરૂપ આ સ્વદ્રવ્યનો આ�ાર, એટલે આ ગુણો&ો આ:ાર.

સહજજ્ઞાન એ  ગુણ,  સહજદશAન એ  ગુણ,  સહજચાનિરત્ર એ  નિત્રકાળી  ગુણ,

સહજપરમવીતરાગ એ  સખુ  ગુણ,  એવું  શુદ્ધઅંત:તત્ત્વસ્વરૂપ  આ  સ્વદ્રવ્યનો એટલે  આ

સ્વગુણો&ો  આ�ાર, આહાહા!  ગુણો&ો આ:ાર ગુણી છે-ગુણો&ો આ:ાર ગુણી છે.  એ આ:ાર

સહજપરમપાનિરણાનિમકભાવલક્ષણ  (–સહજ પરમ પાનિરણાનિમક ભાવ જનંુે લક્ષણ છે એવો)

કારણસમયસાર છે.  આ ગુણી&ે આ:ાર ેગુણ છે.  પયા=ય&ે આ:ાર,ે  આહાહા!  ગુણો &ર્થાી.  આ જે

ગુણો છે એ&ે આ:ાર હોય તો પરમપાનિરણાનિમકભાવલક્ષણ કારણસમયસાર છે. 

સો&ું સો&ા&ે આ:ાર ેપયા=ય તો &ર્થાી કેમકે પયા=ય તો પરદ્રવ્ય છે. પણ સો&ું કેવું? સો&ું કેવું?

કે જમેાં ચીકાશ, ભારપેણું, એ જમેાં હોય એ ગુણો છે, એ ગુણો&ો આ:ાર પયા=ય છે કે સો&ી છે? કે

&હી.ં  ગુણો ગુણ&ે  ગુણી&ે  આ:ારે હોય.  ગુણ ગુણી&ે  આ:ારે હોય.  મીઠાશ,  ગળપણ,  એ બ:ું

ગોળ&ે  આ:ારે છે.  એમ ગુણો&ે  આ:ાર રૂપ પરમપાનિરણાનિમક જ&ેો  સ્વભાવ છે  એવો કારણ

પરમાત્મા, એ&ે આ:ાર ેગુણો છે. તે&ે સ્વદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે અ&ે એ ઉપાદેય છે.

ॐ
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