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પૂજ્ય લાલચંદભાઈના પ્રવચનો
શ્રી નિનયમસાર ગાથા ૫૦ તથા કળશ ૭૪ 

દેવલાલી, મહારાષ્ટ્ર  
તા. ??-૧૧-૧૯૮૭, પ્રવચન LA ૩૩૭ 

 

શ્રી નિ$યમસારજી પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. એ$ો શદુ્ધભાવ અનિ8કાર અથવા શુદ્ધ આત્મા$ો 

અનિ8કાર, ગાથા ૫૦ ચાલે છે. એમાં હેયતત્ત્વ શું છે અ$ે ઉપાદેયતત્ત્વ શું છે? એ$ી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ 

ભેદજ્ઞા$$ી ગાથા છે. 

જમે ૩૮મી ગાથામાં, અનિ8કાર શરૂ કરતાં, સાત તત્ત્વો$ા સમૂહ$ે બનિહતRત્ત્વ કહી$ે પરદ્રવ્ય 

કહ્યું અ$ે અંત:તત્ત્વ શદુ્ધાત્મા$ે સ્વદ્રવ્ય કહી$ે ઉપાદેય કહ્યું. એમ અહીયંાં ૫૦ ગાથામાં ચાર 

નિવભાવભાવો જ ેપ્રગટ થાય છે તે પરસ્વભાવો છે, પરદ્રવ્ય છે, આત્માથી નિભન્ન છે તેથી તે ઉપાદેય 

$થી, હેય છે. અ$ે એ ચાર ભાવોથી રનિહત શુદ્ધાત્મા એક જ ઉપાદેય છે. એમ હેય અ$ે ઉપાદેય$ા 

સ્વરૂપ$ું કથ$ આમાં કરવામાં આવ્યંુ, એમાં આ ગાથા$ો પૂવાR8R થયો.

હવે ઉતરા8R થોડો હજી બાકી છે. પૂવાR8Rમાં એમ કહ્યું કે જ ેકોઈ નિવભાવગુણ પયાRયો છે, 

તેઓ પૂવ_ વ્યવહાર$ય$ા કથ$ દ્વારા ઉપાદેયપણે કહેવામાં આવ્યા હતાં. એટલે નિવભાવ પયાRયો છે

- ઉદય, ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ આનિદ ભાવો છે ખરા. અ$ે તે છે માટે જાણવા યોગ્ય છે અ$ે 

જાણવા$ી અપેક્ષાએ ઉપાદેય છે એવા શબ્દો$ો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, એમ.

પરંતુ શુદ્ધનિનશ્ચયનયના બળે એટલે અંતમુRખ દ્રનિષ્ટથી સામાન્ય સ્વભાવ$ું અવલોક$ કરતાં

તેઓ હેય છે. એટલે કે તે$ું લક્ષ થતંુ $થી. તે$ો આશ્રય થતો $થી. અ$ે અભેદમાં ભેદ જણાતો પણ

$થી.

એ શા કારણથી હેય છે? તે$ું કારણ આપે છે. કારણ કે તેઓ એટલે કે બ8ા 

નિવભાવગુણપયાRયો પરસ્વભાવો છે. પરસ્વભાવો એટલા માટે કહ્યું કે જ ેશુદ્ધાત્મા$ું લક્ષણ 

પરમપાનિરણાનિમક ભાવ છે એવું લક્ષણ એ કોઈ પણ ચાર ભાવોમાં $થી.

કોઈ$ું લક્ષણ ઉદયભાવ, કોઈ$ું ઉપશમ, કોઈ$ું ક્ષયોપશમ, કોઈ$ું ક્ષાનિયક, એ પયાRયો છે. 

એ$ાથી રનિહત દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એ$ંુ લક્ષણ પરમપાનિરણાનિમક ભાવ છે. ચાર ભાવો કમR સાપેક્ષ છે 

અ$ે ભગવા$ આત્મા કમRથી નિ$રપેક્ષ છે. ચાર ભાવો અનિ$ત્ય અ$ે અધ્રુવ છે અ$ે ભગવા$ આત્મા 

નિ$ત્ય અ$ે ધુ્રવ છે. તેથી તે શદુ્ધાત્મા ઉપાદેય છે. કોઈપણ પયાRય ઉપાદેય $થી.

શા કારણે તેઓ ઉપાદેય $થી? શા માટે છે? કારણ કે તેઓ પરસ્વભાવો છે. પરભાવો છે. 

આત્મા$ા સ્વભાવ ભાવથી નિવરુદ્ધ ભાવ$ે પરભાવ કહેવામાં આવે છે. આત્મા નિ$ત્ય શદુ્ધ છે અ$ે 

આ પનિરણામ એ અનિ$ત્ય અ$ે શુદ્ધાશદુ્ધ છે. માટે હેય છે. અ$ે પરસ્વભાવો છે. અ$ે પરસ્વભાવો 

હોવા$ે કારણે તેથી જ તેઓ પરદ્રવ્ય છે. અ$ે પરદ્રવ્ય છે માટે હેય છે.

હેય$ું કારણ આપ્યંુ. પરસ્વભાવ છે, પરસ્વભાવ હોવાથી તે પરદ્રવ્ય છે અ$ે પરદ્રવ્ય 
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ઉપાદેય $થી. એટલે પરદ્રવ્યમાં આત્મબુનિદ્ધ કરવા યોગ્ય $થી. પરદ્રવ્યમાં આત્મા $થી. આત્મા 

આત્મામાં છે અ$ે પનિરણામ પનિરણામમાં છે. પનિરણામમાં આત્મા $થી અ$ે આત્મામાં પનિરણામ 

$થી માટે તે પરદ્રવ્ય છે, માટે તે હેય છે.

હવે, હેય$ી વાત તો કરી, ત્યાર ેએ$ી સામે ઉપાદેય તત્ત્વ શું છે? - એ કહેવું જોઈએ. મૂળમાં 

પહેલાં હેય$ી વાત કરી છે. અન્વયાથRમાં - પૂવ:કત સવ; ભાવો પરસ્વભાવો છે, પરદ્રવ્ય છે, તેથી 

હેય છે. હેય$ું કારણ આપ્યંુતંુ એમણે - પરસ્વભાવો છે, પરદ્રવ્ય છે, તથેી તે હેય છે એમ કારણ 

આપ્યંુ. એટલી દોઢ લીટી$ી ટીકા થઈ.

હવે ઉપાદેય જ ેમૂળમાં છે. અંત:તત્ત્વ એવું સ્વદ્રવ્ય-આત્મા, સ્વદ્રવ્ય એટલે આત્મા . એક 

પરદ્રવ્ય અ$ે એક સ્વદ્રવ્ય. પરદ્રવ્ય$ા ભેદો - સંખ્યાત, અસંખ્યાત અ$ે અ$ંત - ભેદો છે 

પરદ્રવ્ય$ા. અ$ે સ્વદ્રવ્ય અભેદ એક છે. સ્વદ્રવ્યમાં અ$ેકપણું $થી. શદુ્ધાત્મા એક જ છે. 

શદુ્ધાત્મામાં બે પ્રકાર $થી. પરદ્રવ્ય તો અ$ંતા છે. પનિરણામ માત્ર અ$ંત પયાRય. અ$ંતગુણ$ી 

અ$ંત પયાRય, પરદ્રવ્ય. કમR રજકણ અ$ંત પરદ્રવ્ય. પુદ્દ્ગલ-પરમાણુ અ$ંતાઅ$ંત પુદ્દ્ગલ એ 

પરદ્રવ્ય. અ$ંતા બીજા જીવો એ પરદ્રવ્ય. 8માRનિસ્તકાય, અ8માRનિસ્તકાય, આકાશ અ$ે કાળ એ 

બ8ા પરદ્રવ્ય છે. ત્યાર ેસ્વદ્રવ્ય શું છે?

કે અંત:તત્ત્વ અંદરમાં રહેલું, ઓલું બનિહતRત્ત્વ $ે આ અંત:તત્ત્વ. એવું સ્વદ્રવ્ય, સ્વદ્રવ્ય$ો 

અથR કયw આત્મા. સ્વદ્રવ્ય એટલે શંુ? કે આત્મા. ઉપાદેય છે. એટલી જ ેછેલ્લી લીટી છે એ$ી ટીકા

હવે આવે છે.

અંત:તત્ત્વ એવું સ્વદ્રવ્ય એટલે કે આત્મા ઉપાદેય છે એ$ો નિવસ્તાર આવે છે. સવ; 

નિવભાવ ગુણ પયા;યોથી રનિહત. અહીથંી શરૂઆત કરી. શુદ્ધ આત્મા જ ેછે એ પનિરણામમાત્રથી 

નિભન્ન, પનિરણામમાત્રથી રનિહત છે. શદુ્ધ આત્મા નિભન્ન છે અ$ે પનિરણામ નિભન્ન છે. પનિરણામમાં આત્મા

$થી અ$ે આત્મામાં પનિરણામ $થી.

કહે છે સવ; શબ્દ વાપયw. નિવભાવગુણપયા;યો નિવશેષ ગુણ$ા જ ેપયાRયો પ્રગટ થાય છે, એ 

પ્રગટ થાય છે, એ પ્રગટ થાય છે તે પ્રગટથી નિભન્ન છે. પ્રગટ છે તે દ્રવ્ય છે. અ$ે પ્રગટ થાય છે તે 

એ$ા પનિરણામ પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ છે એ$ાથી જ ેપ્રગટ થાય છે એ નિભન્ન છે.

સો$ું પ્રગટ છે અ$ે સો$ા$ા પનિરણામો - ઘાટ પ્રગટ થાય છે, તે સો$ાથી નિભન્ન છે, સો$ું 

$થી. કહેવામાં સો$ું આવે, એ કથ$માત્ર છે, એ સો$ું $થી. સો$ું તો જ ેપ્રગટ છે, છે-છે-છે-છે 

અ$ાનિદ અ$ંત સો$ું એ$ે સ્વ કહેવાય. અ$ે આ (પયાRયો)તો પ્રગટ થઈ$ે $ાશ થાય, પ્રગટ થઈ$ે 

$ાશ થાય એમ.

સવ; નિવભાવગુણપયા;યોથી રનિહત. જ ેપ્રગટ થાય છે પયાRયો, એ$ાથી ભગવા$ આત્મા જ ે

ઉપાદેય તત્ત્વ કહેવું છે તે રનિહત છે. પનિરણામમાત્રથી આત્મા નિભન્ન-રનિહત છે, વ્યનિતનિરક્ત છે. એવો 

જ ેશુદ્ધ-અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ અંત:તત્ત્વ$ી વ્યાખ્યા કર ેછે. ઓલામાં કહ્યું અંત:તત્ત્વ. એ અંત:તત્ત્વ$ી 

વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું કે જ ેબનિહતRત્ત્વ છે એ$ાથી રનિહત હોવાથી અંત:તત્ત્વ છે. નિવભાવગુણપયાRયો 

બનિહતRત્ત્વ છે અ$ે એ, એ$ાથી જ ેરનિહત હોય તે અંત:તત્ત્વ છે. એ$ાથી રનિહત ત્રણેકાળ છે.
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બં8મોક્ષ$ા પનિરણામથી રનિહત, $વતત્ત્વથી રનિહત, પ્રમત-અપ્રમતથી રનિહત, સુખદુ:ખ$ા 

પનિરણામથી રનિહત, રાગથી રનિહત, ઇનિન્દ્રયજ્ઞા$થી રનિહત, શ્રુતજ્ઞા$થી રનિહત, કેવળજ્ઞા$થી રનિહત, 

મોક્ષથી રનિહત, આહાહા! એવો જ ેસવ; નિવભાવગુણપયા;યોથી રનિહત અ$ાનિદ અ$ંત રનિહત છે. 

એક સમય પણ સનિહત $ થાય.

(જો) એક સમય પયાRયથી સનિહત દ્રવ્ય થાય તો બીજા સમયે દ્રવ્ય$ો $ાશ થઈ જાય. રનિહત 

જ છે અ$ે રનિહત રહેવા$ો છે, અ$ાનિદ અ$ંત. નિ$ગોદમાં પણ પનિરણામથી રનિહત રહ્યો છે અ$ે નિસદ્ધ

ભગવા$$ી પયાRય જ ેપ્રગટ થઈ એ$ાથી પણ આત્મા રનિહત રહ્યો છે અ$ે અ$ંતકાળ રનિહત 

રહેવા$ો છે. નિસદ્ધ પયાRયથી આત્મા ત્રણેકાળ રનિહત રહેશે.

જ ેપયાRયથી રનિહત રહે તે ઉપાદેય છે. આહાહા! પયાRય માત્ર હેય છે. સવ; 

નિવભાવગુણપયા;યોથી રનિહત આહાહા! આ સનિહત$ું શલ્ય એ સંસાર અ$ે રનિહત$ું જ્ઞા$ એ 

મોક્ષ$ો માગR. 

સવ; નિવભાવગુણપયા;યોથી રનિહત, શુદ્ધ-અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે. લ્યો, 

આ સ્વદ્રવ્ય$ી વ્યાખ્યા કરી. અંત:તત્ત્વ એવું સ્વદ્રવ્ય. સ્વદ્રવ્ય કો$ે કહેવાય? કે પનિરણામ માત્રથી 

રનિહત એ$ે શદુ્ધાત્મા સ્વદ્રવ્ય, નિ$જદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધ અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય 

ઉપાદેય છે. સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે એટલે આત્મા ઉપાદેય છે. આત્મા કેવો છે? પનિરણામ માત્રથી નિભન્ન

છે.

પનિરણામ માત્રથી રનિહત છે. તેથી આત્મા પનિરણામ$ો કતાR-ભોક્તા $થી. પનિરણામ$ો કતાR-

ભોક્તા કેમ $થી કે એ પનિરણામ પોતે પરદ્રવ્ય છે. જમે આ (નિ�લપ) પદાથR$ો કતાR-ભોક્તા આત્મા 

$થી એમ અધ્યાત્મ$ી પરાકાષ્ઠામાં ઉત્પન્ન થતા જ ેપનિરણામો તે$ો આત્મા કતાR-ભોક્તા $થી. 

કેમકે આત્મા એ પનિરણામથી નિભન્ન છે અ$ે પનિરણામ આત્માથી નિભન્ન છે, એટલે બે વચ્ચે કતાRકમR 

સબ8ં$ો અભાવ છે. આહાહા! અ$ે જ્યાં એ વ્યાપ્યવ્યાપક, કતાRકમR કહ્યું હોય ત્યાં વ્યવહાર 

સમજવું જોઈએ. અ$ે દ્રનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ વ્યવહાર પણ અભૂતાથR અ$ે અસત્યાથR છે એમ 

જાણવું.

સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે. સવ; નિવભાવગુણપયા;યોથી રનિહત, શુદ્ધ અંત:તત્ત્વસ્વરૂપ સ્વદ્રવ્ય 

ઉપાદેય છે. હવે જો સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે તો એ સ્વદ્રવ્યમાં શંુ છે? ઓમાં નિવભાવરૂપ પયાRયો હતા 

ચારમાં તો સ્વદ્રવ્યમાં કાંઈક હોય $ે? કઈં ખાલી $થી. પયાRયથી રનિહત છે, તો શ$ેાથી સનિહત છે?

એકત્વનિવભક્ત$ી વાત કર ેછે. અ$ંત ગુણથી એકપણું છે અ$ે અ$ંત પયાRયોથી નિવભક્ત 

$ામ નિભન્નપણું છે આત્મા$ું. આ ભેદજ્ઞા$$ી પરાકાષ્ઠા ચાલે છે. પરાકાષ્ઠામાં એક સ્વદ્રવ્ય અ$ે 

બીજંુ બ8ું પરદ્રવ્ય. આહાહા! એક શદુ્ધાત્મા સ્વદ્રવ્ય બાકી મારાથી છ દ્રવ્ય નિભન્ન પરદ્રવ્ય, મારાથી

નિભન્ન પંચપરમેષ્ઠી પરદ્રવ્ય, ચૌદ ગુણસ્થા$, માગRણાસ્થા$ પરદ્રવ્ય, આઠ કમR પરદ્રવ્ય, શરીર 

પરદ્રવ્ય. આહાહા! સમ્યગ્દશR$ જ્ઞા$ ચાનિરત્ર$ા પનિરણામ$ા ભેદો પણ પરદ્રવ્ય છે. સ્વદ્રવ્ય $થી. 

આહાહા! 

હવે એ સ્વદ્રવ્ય ઉપાદેય છે એ$ી વ્યાખ્યા કર ેછે. હેય$ી વ્યાખ્યા આવી ગઈ. હવે 

3 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

ઉપાદેય$ી વ્યાખ્યા કર ેછે. ઉપાદેય તત્ત્વ એટલે શું? ખરખેર સહજજ્ઞાન એટલે સહજ ગુણ, જ્ઞા$ 

$ામ$ો આત્મામાં એક નિત્રકાળી ગુણ છે. આત્મા$ો સ્વભાવ જ્ઞા$ અ$ે જ્ઞા$$ો સ્વભાવ આત્મા$ે 

જાણવું. 

હવે જુઓ, આત્મા$ો સ્વભાવ શું છે? કે જ્ઞા$. જ્ઞા$ એ આત્મા$ો ગુણ છે. આત્મા ગુણી છે 

અ$ે જ્ઞા$ એ$ો ગુણ છે. સો$ું છે તે ગુણી છે અ$ે ચીકાશ, પીળાશ એ$ા ગુણ છે અ$ે એ ઘાટથી 

રનિહત છે. આહાહા! ગુણ$ી પયાRય, ગુણ$ી પયાRય, એ ગુણ$ી પયાRય, પયાRયથી ગુણ રનિહત. જ$ેી 

પયાRય છે એ પયાRયથી ગુણ રનિહત છે. એટલે કે એ ગુણ$ી પયાRય જ $થી, એ પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! 

હવે પયાRય$ે ભલૂી જા તંુ. કે દ્રવ્ય$ી પયાRય અ$ે ગુણ$ી પયાRય અ$ે અથR પયાRય, વ્યજં$ પયાRય - એ

થોડીકવાર ભલૂી જા એ પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! પયાRય જાણીશ તો એમાં મમતા રહેશે. પયાRય 

જાણીશ તો એમાં કતાR ભોકતા$ી ભ્રાંનિત રહી જશે. અ$ે પરદ્રવ્ય કહેતાં ભ્રાંનિત બ8ી તૂટી જશે.

ઉપાદેય તત્ત્વ કેવું છે? ખરખેર આત્મા ઉપાદેય છે. ઉપાદેય એટલે આશ્રય કરવા યોગ્ય, 

અહંમ કરવા યોગ્ય. આહાહા! આત્મા$ી સાથે સ્વસ્વામી સબં8 જોડવા યોગ્ય. તે ખરખેર સહજ 

જ્ઞા$ એટલે જ્ઞા$ $ામ$ો ગુણ - એ$ું પરમપાનિરણાનિમક લક્ષણ નિ$ત્ય, નિ$રાવરણ અ$ે પનિરપૂણR. 

જ્ઞા$ગુણ, પરમપાનિરણાનિમક લક્ષણવાળો ગુણ, પનિરપૂણR અ$ે નિ$ત્ય નિ$રાલંબ એવો જ્ઞા$ $ામ$ો 

આત્મામાં ગુણ છે. આત્મામાં પયાRય $થી. ગુણ છે અ$ે ગુણ$ી પયાRય $થી. આત્મામાં જ્ઞા$ ગુણ 

તો છે. પણ જ્ઞા$ગુણ$ી પાચં ક્રમે પયાRય થાય છે તે આત્મામાં $થી. મનિત, શ્રુત, અવનિ8, મ$:પયRય 

અ$ે કેવલજ્ઞા$ એ પાચં પ્રકાર$ી સમ્યકજ્ઞા$$ી પયાRય એ જ્ઞા$ગુણમાં $થી. ગુણ$ી પયાRયો 

ગુણમાં $થી.

મુમુકુ્ષ:- ગુણ$ી પયાRય કહેવી અ$ે ગુણમાં $થી?

ઉત્તર:- ગુણ$ી પયાRય કહેવી અ$ે ગુણમાં $થી. ગુણમાં $થી માટે તે ગુણ $થી પણ તે 

પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! સહજજ્ઞા$ આત્મામાં એ નિત્રકાળી ગુણ છે. 

બીજંુ દશR$ગુણ આત્મામાં છે. દશR$ગુણ આત્મામાં છે પણ એ અપનિરણામી છે. પનિરણમતો 

$થી. પનિરણમે તો ચક્ષુદશR$, અચક્ષુદશR$, અવનિ8 અ$ે કેવળ દશR$ ઉપયોગ દેખાય. અ$ે એ તો 

અ$ાનિદ અ$ંત અપનિરણામી કૂટસ્થ અ$ે નિ$નિ�ક્રય છે. આહાહા!

પનિરણામથી હવે ગુણ$ે $ જો. દ્રવ્ય$ે પનિરણામીથી $ જો. પનિરણામથી $ જો અ$ે 

પનિરણામીથી એમ $ જો. અપનિરણામી જો. અ$ે ગુણ$ે પણ પનિરણામ હો એમ $ જો. ગુણ પનિરણમે

છે એમ $ જો. ગુણ છે એમ જો. આહાહા! અદ્દભૂત છે વાત! ૫૦મી ગાથા એટલે ટોચ. આહાહા!

અહીયંાં શદુ્ધભાવ અનિ8કાર. શુદ્ધભાવ અનિ8કાર$ું પૂરંુ થાય છે ૫૦ ગાથામાં. ૩૮થી શરૂ 

થઈ અ$ે ૫૦માં નિ$શ્ચય$ય$ો નિવષય પરૂો થાય પછી ૫૧થી વ્યવહાર$ય$ી વાત બતાવશે.

‘સહજ જ્ઞાન' એ આત્મા$ો એક નિત્રકાળી સામાન્ય ગુણ, નિ$ત્ય નિ$રાવરણ, પનિરપૂણR શદુ્ધ 

છે. આહાહા! એ જ્ઞા$ગુણ પનિરણમતો $થી. આહાહા! જ્ઞા$ગુણ કૂટસ્થ છે. જ્ઞા$ગુણ નિ$નિ�ક્રય છે. 

ગુણ$ે પનિરણામ $ હોય. પનિરણામ કહેતાં ગુણ $જરમાં $હી ંઆવે, પયાRય $જરમાં આવશે. ગુણ$ે 

જોવો હોય તો ગુણ$ી પયાRય$ે $ જો તો ગુણ જણાશે. ગુણ$ી પયાRય$ે જોઈશ તો ગુણ $હી ં
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જણાય. અ$ે ગુણ $હી ંજણાય તો ગુણી પણ $હી ંજણાય. આહાહા! સહજ જ્ઞા$, સહજ દશR$ 

ગુણ છે. 

સહજ ચાનિરત્ર એ આત્મા$ો એક નિત્રકાળી ગુણ છે. આહાહા! એ ચાનિરત્ર $ામ$ો ગુણ એ 

યથાખ્યાત ચાનિરત્ર રૂપે એ$ા પનિરણામ થતા $થી. એ પનિરણામ, પનિરણામથી થાય છે ગુણથી $હી.ં 

એ ચાનિરત્ર ગુણ$ી પયાRય$ે ચાનિરત્ર ગુણ$ો આ8ાર $થી. જ્ઞા$ ગુણ$ા પયાRય$ે એ ગુણ$ો આ8ાર 

$થી તેથી ગુણી એવા દ્રવ્ય$ા આ8ાર ેપયાRય થતી $થી.

દશR$ગુણ, એ$ે કેવળદશR$ ઉપયોગ, એ$ો આ8ાર ગુણ $થી $ે ગુણી પણ $થી. આ8ાર 

આ8ેય સબં8$ો અભાવ છે. પયાRય$ો આ8ાર પયાRય છે પણ પયાRય$ો આ8ાર ગુણ પણ $થી અ$ે

પયાRય$ો આ8ાર ગુણી પણ $થી. કેમકે વ્યનિતનિરક્ત $ામ નિભન્ન છે. એકદમ પરાકાષ્ઠા ભેદજ્ઞા$$ી 

સ્વદ્રવ્ય અ$ે પરદ્રવ્ય$ી વહેંચણી છે.

ચાનિરત્ર $ામ$ો ગુણ નિત્રકાળ, નિ$ત્ય શુદ્ધ, નિ$ત્ય નિ$રાવરણ. એ ગુણ$ે ચાનિરત્ર મોહ$ી સાથે 

સબ8ં થયો $થી અ$ે કોઈ કાળે થવા$ો $થી. ચાનિરત્ર ગુણ$ે પયાRય $ હોય. ગુણ$ે પયાRય જોશો 

તો ગુણ $જરમાં $હી ંઆવે. અ$ે ગુણ$ે ભેદથી જોશો તો ગુણી $જરમાં $હી ંઆવે. પયાRય$ે 

જોશો, ચાનિરત્ર ગુણ$ી પયાRય, સ્વરૂપાચરણ ચાનિરત્ર$ી (જોશો), તો ગુણ હાથમાં $હી ંઆવે. અ$ે 

ગુણ$ે જોશો તો ગુણી હાથમાં $હી ંઆવે. ભગવા$ અભેદ આત્મામાં પયાRય પણ $થી અ$ે 

ગુણભેદ હોવા છતાં પણ દેખાતો $થી. અભેદમાં ભેદ દેખાતો $થી.

મુમુકુ્ષ: ગુણભેદ?

ઉત્તર: ગુણભેદ દેખાતો $થી. ગુણો છે, પયાRય $થી. અ$ે ગુણો છે પણ ગુણભેદ $થી. ફરી$ે.

પયાRયો તો છે જ $હી ંદ્રવ્યમાં, એ તો વ્યનિતનિરક્ત છે પણ સહજ જ્ઞા$, દશR$, ચાનિરત્ર ગુણ છે. ગુણો 

છે પણ ગુણભેદ દેખાતો $થી. પયાRય દેખાય તો તો પરદ્રવ્ય$ા દશR$ થયા અ$ે ગુણભેદ દેખાય તો 

પણ પરદ્રવ્ય છે તે. ગુણીમાં ગુણ$ો ભેદ કરવો તે$ે પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. ક્યાં કહ્યું છે? ૨૫૨ 

(કળશ)માં કહ્યું છે. આહાહા! એકદમ ગાથા ટોપ મોસ્ટ (top most) છે. આહાહા! તમામ પ્રકાર$ા 

વ્યવહાર$ો પક્ષ છૂટી જાય, અભેદ નિ$શ્ચય$ો પક્ષ આવી જાય અ$ે પક્ષાંનિતક્રાંત થઈ$ે અ$ુભવ 

થાય એવી ગાથા છે આ. 

કહે છે કે ચાનિરત્ર ગુણ. પછી આગળ, સહજ પરમવીતરાગી-સુખાત્મક, આત્મામાં સુખ 

$ામ$ો ગુણ છે. એ$ી પયાRય $થી એટલે દુ:ખ $થી આત્મામાં. અ$ે અ$ાકુળ સખુ પણ આત્મામાં 

$થી, કેમકે સુખ ગુણ$ી પયાRય $થી. સખુગુણ$ી પયાRય જોવા જાશો તો સુખગુણ ખ્યાલમાં $હી ં

આવે. એ પરદ્રવ્ય ખ્યાલમાં આવશે. સખુગુણ$ી પયાRય જોતાં એ પરદ્રવ્ય છે પયાRય. પયાRય ઉપર - 

પરદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ કરતાં નિવકલ્પ ઉત્પન્ન થશે. નિ$નિવRક્લ્પ અ$ુભવ $હી ંથાય. અ$ે સુખ $ામ$ા 

ગુણભેદ ઉપર $જર હશે તો પણ એ પરદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ છે એ સ્વદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ $થી. આહાહા!

શુદ્ધઅંત:તત્ત્વસ્વરૂપ આ સ્વદ્રવ્યનો એટલે ગુણો$ો આ8ાર આહાહા! ગુણો$ો આ8ાર 

ગુણી છે પણ પયાRય$ો આ8ાર દ્રવ્ય $થી. આ8ાર-આ8ેય ગુણ અ$ે ગુણી વચ્ચે એટલો વ્યવહાર 

છે, ભેદરૂપ. પણ પરદ્રવ્ય અ$ે સ્વદ્રવ્ય વચ્ચે વ્યવહારથી પણ આ8ાર-આ8ેય સબ8ં $થી. અ$ે 
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ગુણ અ$ે ગુણી$ે તો વ્યવહાર ેઆ8ાર-આ8ેય સબ8ં છે. સૂક્ષ્મ વાત છે. કહે છે હવે આ8ાર$ી વાત 

કર ેછે. કે જ ેગુણો કહ્યા એ કો$ે આ8ાર ેછે? કે કારણસમયસાર એવો ગુણી પરમાત્મા$ે આ8ાર ેછે. 

તો પયાRય કો$ા આ8ાર ેછે? કે પયાRય, પયાRય$ે આ8ાર ેછે. પયાRય$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર $થી. નિ$ષે8 

કરી $ાખ્યો. ગુણો$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર છે. એમાં પયાRય$ે ગુણો$ો કે દ્રવ્ય$ો આ8ાર $થી. કેમ $થી? 

કે પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! અ$ે ગુણો તો વ્યવહાર ેસ્વદ્રવ્ય છે. 

ફરી$ે, પયાRયો તો વ્યવહાર ેસ્વદ્રવ્ય $થી. અ$ે જ્ઞા$, દશR$, ગુણો છે તે વ્યવહાર ેસ્વદ્રવ્ય 

છે પણ નિ$શ્ચયે તે સ્વદ્રવ્ય $થી. આહાહા! એ વ્યવહાર કેમ કહ્યો? કે ગુણો ગુણી$ે આ8ાર ેછે. પણ 

પયાRયો તો દ્રવ્ય$ે આ8ાર ે$થી. દ્રવ્ય$ે આ8ાર ેથતી જ $થી. આ8ાર-આ8ેય સબ8ં$ો અભાવ છે. 

આહાહા! પરમ સત્ય છે. પયાRયદ્રનિષ્ટ છૂટી જાય. આ પનિરણામ મારા $ે હંુ પનિરણામ$ે હંુ કરંુ $ે 

સમ્યગ્દશR$ પ્રગટ કરંુ $ે ધ્યા$ કરવા બેસી જાઉં $ે ધ્યા$ પ્રગટ કરંુ આહાહા! એ પરદ્રવ્ય$ું ધ્યા$ 

તંુ કરી રહ્યો છો. આહાહા! પરદ્રવ્યથી સ્વદ્રવ્ય$ું ધ્યા$ $હી ંથાય.

આ સ્વદ્રવ્ય એટલે સ્વગુણોનો આધાર, ગુણો$ે ગુણી$ો આ8ાર છે. સો$ું છે સો$ું એ દ્રવ્ય 

કહેવાય. અ$ે એમાં ચીકાશ, ભારપેણું એ$ા ગુણો છે. એ ગુણો છે, એ સો$ા$ે આ8ાર ેછે, પણ જ ે

ઘાટ થાય છે તે સો$ા$ે આ8ાર ે$થી. એ$ે આ8ાર-આ8ેય સબ8ં$ો અભાવ છે. તેથી કતાRકમR 

સબ8ં$ો અભાવ છે. તેથી પનિરણામ$ો આ8ાર પનિરણામ છે.

પનિરણામ દ્રવ્ય$ે આ8ાર ેથતા $થી. દ્રવ્ય$ે પનિરણામ અડતા $થી. દ્રવ્ય$ે પનિરણામ સ્પશRતા

$થી. કેમકે પરદ્રવ્ય છે. પનિરણામ જો કહેશો તો કથંનિચત્ આવશે પણ પરદ્રવ્ય કહેશો તો થઈ ગયંુ, 

દ્રનિષ્ટ$ો નિવષય ચોખ્ખો હાથમાં આવશે. દ્રનિષ્ટ$ા નિવષય નિવ$ા નિ$નિવRક્લ્પ આત્મા$ો અ$ુભવ, કોઈ 

કાળે, કદીપણ કોઈ જીવ$ે થઈ શકતો $થી. માટે નિપસ્તાલીસ વષR (સ8ુી) જ ેદ્રનિષ્ટ$ો નિવષય ઘૂંટયો 

છે એ યથાથR છે. આહાહા! 

ગુણો છે એ$ે તો દ્રવ્ય$ો આ8ાર છે પણ પયાRય$ે કો$ો આ8ાર? કે પયાRય સત્ અહેતુક 

હોવાથી એ$ે કોઇ$ી સાથે આ8ાર-આ8ેય સબં8 $થી. કેમકે અનિ$ત્ય$ે, અનિ$ત્ય$ે નિ$ત્ય$ો 

આ8ાર $ હોય. નિ$ત્ય, અનિ$ત્ય$ે આ8ાર $ આપે. નિ$ત્ય અ$ે અનિ$ત્ય બને્ન સત્ જુદા જુદા છે માટે 

પયાRય પયાRય$ે આ8ાર ેથાય છે, માર ેઆ8ાર ેપયાRય થતી $થી. (માર ે$ે પયાRય$ે) આ8ાર-આ8ેય 

સબ8ં $થી માટે કતાR સબં8 $થી, ભોક્તા સબ8ં પણ $થી. આહાહા! અ$ે પરદ્રવ્ય $ે સ્વદ્રવ્ય$ે 

જ્ઞાતા-જે્ઞય કહેવું તે વ્યવહાર છે. અ$ે સ્વદ્રવ્ય તે સ્વ અ$ે સ્વદ્રવ્ય$ો સ્વામી તે હંુ એ નિ$શ્ચય છે. 

અ$ે સ્વદ્રવ્ય જણાય છે. સ્વદ્રવ્ય જાણે છે. સ્વદ્રવ્ય જાણે અ$ે સ્વદ્રવ્ય જણાય. પયાRય જણાતી 

$થી. કેમકે પયાRય પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! સ્વદ્રવ્ય ઉપર લક્ષ જતાં પરદ્રવ્ય ઉપરથી લક્ષ છૂટી જાય 

છે. પરદ્રવ્ય એટલે પયાRય. ઓહોહો! શું માલ ભયw છે આમાં. હે ગં્રથાનિ8રાજ! તારામાં ભાવો 

બ્રહ્માંડ$ા ભયાR. 

કહી શક્યા નહી ંપણ તે શ્રી ભગવાન જો. 

તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શંુ કહે? 

અનુભવગોચર માત્ર રહંુ્ય તે જ્ઞાન જો. 
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(૨૦, અપૂવR અવસર, શ્રીમદ રાજચંદ્ર)

એવો ભાવો આમાં ભડંાર ભયw છે બાપુ. આહાહા! ગણ8ર ભગવા$ કહે છે, કેવળી 

પરમાત્મા$ે, અર!ે ક્યાં કેવળજ્ઞા$ તારંુ અ$ે ક્યાં અમારંુ અલ્પ સમુદ્રમાં નિબંદુ જ્ઞા$. આહાહા! 

તંુકાર,ે તંુકાર ેબોલાવે ગણ8ર ભગવા$$ે, આહાહા! ક્યાં તારંુ કેવળજ્ઞા$, તમારંુ $હી!ં ક્યાં તારંુ 

કેવળજ્ઞા$ અ$ે ક્યાં અમારંુ અલ્પજ્ઞા$. આહાહા! એ ભનિક્ત$ી મસ્તીમાં હોય. એ ભનિક્ત$ી 

મસ્તીમાં ભગવા$$ે પણ તંુકાર ેતંુકાર ેભકતો બોલાવે. હે પ્રભુ! ક્યાં તારંુ જ્ઞા$! અ$ે ક્યાં અમારંુ 

અલ્પ જ્ઞા$! તંુ તો સમુદ્ર છો અ$ે સમુદ્રમાં મારંુ તો નિબંદુમાત્ર, ક્ષયોપશમજ્ઞા$ છે. છદ્મસ્થ$ું 

ક્ષયોપશમ જ્ઞા$ હોય અ$ે કેવળી$ું કેવળજ્ઞા$ હોય. કેવળજ્ઞા$ જુદંુ આહાહા! પનિરપૂણR અ$ે આ 

તો અલ્પ. કહે છે કે ભાવો તારામાં બ્રહ્માંડ$ા ભયાR છે.

પયાRય$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર $થી. તો ગુણો$ે કો$ો આ8ાર છે? કે સ્વદ્રવ્ય$ો આ8ાર છે. જ્યારે

પયાRયથી વ્યનિતનિરક્ત $ામ રનિહત કહ્યો આત્મા$ે તો પછી આત્મા શનૂ્ય છે, ખાલી છે કે કાંઈક એમાં 

છે? કે માલ ભયw છે. આહાહા! માલામાલ છે અંદર. આહાહા! અ$ંતગુણ$ો નિપંડ ભગવા$ આત્મા. 

એક એક ગુણ પનિરપણૂR સામર્થ્યયRથી ભરલેો. જ્ઞા$, દશR$, ચાનિરત્ર, સુખ, પ્રભુત્વ, નિવભુત્વ શનિક્ત 

આહાહા! એવો એક એક ગુણ, એવા ગુણો એ ગુણો$ે પરમપાનિરણાનિમક જ$ેું લક્ષણ એવો કારણ 

સમયસાર આ8ાર છે. આ8ાર-આ8ેય$ો ભેદ તે$ે વ્યવહાર કહેવામાં આવે છે. અ$ે દ્રવ્ય અ$ે 

પયાRય$ો ભેદ કહેવો તે$ે સ્વદ્રવ્ય અ$ે પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. આહાહા! કેમકે પનિરણામ પોતે 

પરદ્રવ્ય છે. પરદ્રવ્ય, સ્વદ્રવ્ય$ે આ8ાર ે$ હોય અ$ે સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્ય$ે આ8ાર ે$ હોય. આત્મા 

પનિરણામ$ે આ8ાર ે$થી. અ$ે પનિરણામ આત્મા$ે આ8ાર ે$થી. આ8ાર-આ8ેય સબ8ં$ો 

પનિરણામ$ી સાથે અભાવ છે. અ$ે જ્યાં શાસ્ત્રમાં આ8ાર-આ8ેય કહ્યું હોય ત્યાં સમજી લેવું કે એ 

વ્યવહાર $ય$ું કથ$ છે. એટલે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ તે અભૂતાથR છે એમ જાણજ.ે જ્ઞા$ અપેક્ષાએ 

ભૂતાથR અ$ે શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ અભૂતાથR, વ્યવહાર ેભૂતાથR અ$ે નિ$શ્ચયે અભૂતાથR છે એમ જાણજ.ે 

આવશે આ8ાર-આ8ેય, કતાRકમR પણ આવશે. મંુઝાવા$ી જરૂર $થી.

આહાહા! જ ે$યો$ો જ્ઞાતા થઈ ગયો અ$ે નિ$શ્ચય$ય, $ય$ો અનિ8પનિત, આવી ગયો 

હાથમાં એ વ્યવહાર$ય$ા કથ$થી મંુઝાતો $થી. જાણી લ્યે છે કે આ વ્યવહાર $ય$ું કથ$ છે.

આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર, આ ગુણો$ો આ8ાર, ઘણાં લાંબા વખતે ગુરુદેવે ખલુાસો કયw. આ

સ્વદ્રવ્ય$ો આ8ાર, સ્વદ્રવ્ય$ો આ8ાર કેમ? પછી પોતે કહ્યું હે ભગવા$ લાજ રાખજ ેઆજ. ઘણું 

માણસ ભેગંુ થઈ ગયંુ છે. તાર ેજ ેઅંદરમાં હોય કહેવા$ું, એ આજ કહી દેજ,ે લાજ રાખજ ેઅમારી 

પ્રભ!ુ આ$ો અમ$ે ઉકેલ આપજ,ે સ્વદ્રવ્ય એટલે શું તમે કહેવા માંગો છો? એ જ્યાં વાંચ$ શરૂ થયંુ

અ$ે લીટી આવી `કે સ્વદ્રવ્ય એટલે ગુણો, એ$ે, ગુણી$ે, આ8ાર ેરહેલા છે’. એમાં તાળીઓ$ા 

ગડગડાટ થઈ ગયા. આહાહા!

લાજ રાખજ ેભક્ત$ી પ્રભુ! આ$ે (પોતા$ા આત્મા$ે) કહ્યું હો!ં આ ભગવા$$ે કહ્યું કે જવેું 

હોય એવું તંુ આજ ે(કહી દેજ)ે. આહાહા! અંદર$ો ભગવા$ જાગ્યો અ$ે કહ્યું કે આ સ્વદ્રવ્ય એટલે 

ગુણ અથR કરજ.ે આહાહા! બ8ા નિશ�યો$ે ભક્તો$ે પણ આ$ો (અથR) સમજવા$ી નિજજ્ઞાસા રહેતી 
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હતી.

આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર એટલે આ ગુણો$ો આ8ાર સહજપરમપાનિરણાનિમકભાવલક્ષણ 

કારણસમયસાર છે. કારણસમયસાર$ે આ8ાર ેકાયRસમયસાર $થી. કારણસમયસાર$ે આ8ાર ે

ગુણરૂપ કારણો તો છે પણ પયાRયરૂપ કાયR એમાં $થી. આહાહા! શું આ તો કોઈ ગાથા છે! 

મુમુકુ્ષ:- ગુણરૂપ કારણો. 

ઉત્તર:- ગુણરૂપ કારણ છે પણ પયાRયરૂપ કાયR તેમાં $થી. આહાહા! ગુણભેદો છે પણ એમાં

પયાRય$ા ભેદો $થી. આહાહા! ગુણ છે તે વ્યવહાર છે અ$ે ગુણી છે તે નિ$શ્ચય છે. અ$ે પયાRય છે તે 

પરદ્રવ્ય છે. શું કહ્યું? પયાRયો પરદ્રવ્ય છે, ગુણ છે તે વ્યવહાર - સ્વદ્રવ્ય છે અ$ે ગુણી છે તે નિ$શ્ચય - 

સ્વદ્રવ્ય છે. આહાહા! ગુણ અ$ે ગુણી એટલો વ્યવહાર લે.

શ્રદ્ધા$ા નિવષય માટે$ી વાત ચાલે છે હો!ં દ્રનિષ્ટ$ા નિવષયમાં, દ્રનિષ્ટ$ા નિવષયથી જીવ$ું લક્ષણ 

શું? કે ઉપયોગ? કે $હી.ં દ્રનિષ્ટ$ા નિવષયમાં લક્ષણ શુદ્ધ ઉપયોગ? કે $હી.ં દ્રનિષ્ટ$ા નિવષયમાં જ્ઞા$ 

ગુણ તે લક્ષણ? તો કહે હા. પરમપાનિરણાનિમક લક્ષણ? તો કે હા. પણ ઉપયોગ અ$ે શુદ્ધોપયોગ એ 

દ્રનિષ્ટ$ા નિવષય$ું લક્ષણ $થી (પણ) પ્રમાણ જ્ઞા$$ા, પદાથR$ું લક્ષણ છે. આહાહા! બહુ ઊંડાણ$ી 

વાત છે.

આ ઉપાદેય તત્ત્વ એ$ું લક્ષણ શું? કે ઉપયોગ તો ક્રનિમક છે, અનિ$ત્ય $ાશવા$ છે, એ એ$ું 

લક્ષણ ($થી). અ$ે શુદ્ધોપયોગ પણ સમયવત¦ છે, સમયવત¦ નિત્રકાળી$ું લક્ષણ $ હોય. તો 

નિત્રકાળી$ું લક્ષણ નિત્રકાળી. એ નિત્રકાળી$ું લક્ષણ નિત્રકાળી કોણ? કે સહજજ્ઞા$, સહજદશR$, 

સહજસખુ, એ ગુણ. ગુણ એ લક્ષણ અ$ે આત્મા લક્ષ્ય.

એવો લક્ષ્ય-લક્ષણ$ો ભેદ છે. પરમપાનિરણાનિમક ભાવ એ લક્ષણ અ$ે આત્મા લક્ષ્ય. એવો 

ભાવ $ે ભાવવા$, ગુણ અ$ે ગુણી એવો ભેદ$ો વ્યવહાર આવો તો આવો. અભેદમાં તો એ ભેદ 

પણ પછી દેખાતો $થી. આહાહા! ૭મી ગાથામાં કહ્યું આત્મામાં જ્ઞા$ છે, દશR$ છે, ચાનિરત્ર છે પણ 

જ્યાર ેનિવચાર કરવામાં આવે તો જ્ઞા$ $હી,ં દશR$ $હી,ં ચાનિરત્ર પણ $હી.ં આહાહા! બોલો તો એ 

ગાથા શંુ છે?

ચાનિરત્ર, દશ;ન, જ્ઞાન પણ વ્યવહાર-કથને જ્ઞાનીને;

ચાનિરત્ર નનિહ, દશ;ન નહી,ં નનિહ જ્ઞાન, જ્ઞાયક શુદ્ધ છે. ૭.
(સમયસર ગાથા ૭) 

આ એ. આહાહા! ગુણી$ું લક્ષણ ગુણ છે એ પણ વ્યવહાર છે, ભાઈ! અહીયંા અટકવા$ું 

$થી. આહાહા! જ્ઞા$ તે આત્મા, વ્યવહાર થયો. દશR$ તે આત્મા, વ્યવહાર થઈ ગયો. કેમકે એક 

ગુણ જટેલો દ્રવ્ય $થી. અ$ંતગુણો$ો નિપંડ તે$ે આત્મદ્રવ્ય કહેવાય. આહાહા! ગાથા ઘણી ઊંચી છે.

હે સવRજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા! તારા કહેલાં તત્ત્વમાં જમે જમે હંુ ઊંડાણથી निªगाह ($જર) કરંુ છંુ 

અંદરમાં, તેમ તેમ મારા સ્વરૂપ$ો મ$ે ચમત્કાર ભાસે છે. આવો મારો આત્મા છે એમ મ$ે ભાસવા 

લાગે છે, એમ. આવો હંુ છંુ આહાહા! એમ મ$ે ભાસે છે.

આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર! પયાRય$ો આ8ાર $હી.ં આહાહા! દ્રવ્ય$ે પયાRય$ો આ8ાર $થી. 
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ગુણ$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર છે પણ દ્રવ્ય$ે ગુણ$ો આ8ાર $થી. ગુણ$ે તો દ્રવ્ય$ો આ8ાર છે પણ 

દ્રવ્ય$ે ગુણ$ો આ8ાર $થી. ભેદ$ે અભેદ$ો આ8ાર છે પણ અભેદ$ે ભેદ$ો આ8ાર $થી. તો 

પરદ્રવ્ય$ો આ8ાર તો ક્યાંથી હોય?

પ્રભુ! સાંભળો વાત આહાહા! આ તારા ઘર$ી વાત! અંદરમાં માલ ભયw છે. માવજીભાઇ 

નિબચારા વયા ગયા. કેમકે હેય$ી વાત આવી પણ ઉપાદેય$ી વાત ચાલે છે આ. આ ઉપાદેય$ી વાત

ચાલે છે. ઇમ્પોટRન્ટ(important) છે. હેય$ી વાત તો $ાનિસ્તથી હતી, કે અનિસ્તમાં આત્મા કેવો છે? 

આહાહા! કે આત્મા આવો છે કે જમેાં સહજ જ્ઞા$, દશR$, ચાનિરત્ર ગુણો છે. એ ગુણો$ે કે$ો આ8ાર 

છે? કે ગુણી$ો. એ ગુણ અ$ે ગુણી$ો આ8ાર-આ8ેય સબ8ં કહ્યો એ પણ અંદરમાં પરદ્રવ્ય થઈ 

જાય છે. માટે ગુણ અ$ે ગુણી અભેદ છે,એમ લે. સમજાવવા માટે ભેદ કરવામાં આવે છે, ખરખેર છે 

$હી.ં સ્વદ્રવ્યનો આધાર સહજપરમપાનિરણાનિમકભાવ, આહાહા! એક ગુણ છે જ્ઞા$ગુણ એ 

ક્ષયોપશમ પયાRય$ે આ8ાર ે$ હોય. કેમકે એ$ંુ લક્ષણ $થી. પણ પાનિરણાનિમક ભાવ$ે આ8ાર ેગુણો

રહેલા છે. આહાહા! 

આધાર સહજપાનિરણાનિમકભાવલક્ષણ (-સહજ પરમ પાનિરણાનિમક ભાવ જનંુે લક્ષણ 

છે એવો) કારણસમયસાર છે. પરમાત્મા. કારણપરમાત્મા $ લખતાં કારણસમયસાર લખ્યંુ. 

કારણસમયસાર કહો કે કારણપરમાત્મા કહો, એકાથR વાચક છે. આહાહા! કાયRસમયસાર$ે, 

કાયRસમયસાર$ે કારણસમયસાર આ8ાર $થી. કેવળજ્ઞા$$ો આ8ાર કારણસમયસાર $થી. પણ 

સહજ જ્ઞા$ગુણ છે એ આત્મા$ે આ8ાર ેછે. આ આત્મા પયાRય$ે આ8ાર ે$થી $ે આત્મા ગુણ$ે 

આ8ાર ે$થી. અ$ે પયાRય$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર $થી પણ ગુણ$ે દ્રવ્ય$ો આ8ાર તો છે. આહાહા! 

એટલો આ8ાર-આ8ેય$ો વ્યવહાર સનિવકલ્પમાં આવ તો રાખજ ેબાકી આઘો જાઈશ મા. 

આહાહા! પયાRય$ે હંુ કરંુ છંુ $ે હંુ જાણું છંુ રહેવા દેજ ેકેમકે પયાRય પરદ્રવ્ય છે. હંુ તો 

ચૈતન્યના નિવલાસસ્વરૂપ આત્માને જ ભાવું છંુ. (નિ$યમસાર ગાથા ૭૭-૮૧). ગુણભેદ સુ8ી 

આવજ ેપયાRય$ા ભેદમાં લબંાઇશ $હી.ં આહાહા! ત્યાં તો નિ$નિવRક્લ્પ ધ્યા$માં આવી જાય છે. 

ગુણભેદ આવે છે અ$ે ગુણભેદ છૂટી જાય છે.

પયાRય$ો ભેદ તો દેખાતો જ $થી. કેમકે પરદ્રવ્ય છે, એ આત્મામાં $થી. આત્મામાં ગુણો છે 

પણ આત્મામાં પયાRય $થી. બહુ ઊંચા પ્રકાર$ી વાત છે. આહાહા! આ ચણા$ા લોટ$ો, સાચા 

ઘી$ો મેસુબ $થી. આ તો બદામ$ા મેસૂબ$ી વાત ચાલે છે. આહાહા! બદામ$ા મેસૂબતો 

જમણવાર ક્યાંક કોઈક વખતે હોય. આહાહા! પ્રફુલાબે$ $થી આવ્યા? એ$ા ગામમાં ઓલા લાડુ 

થાય છે, કરણશાહી લાડુ. કરણશાહી લાડુ એટલે દોઢસો રૂનિપયા$ા નિકલો. એમાં લાડુ ખોલો તો 

બદામ દેખાય, નિપસ્તા દેખાય, એલચી દેખાય પણ લોટ $ દેખાય. આટલો તો ભરપૂર મસાલો. એ$ે 

કરણશાહી લાડુ કહેવાય. આહાહા! એ શ્રીમંત$ે ત્યાં લગ્ન હોય તો એ કરણશાહી લાડુ બ$ાવે છે. 

પણ અત્યાર ેશ્રીમંત$ા લગ્ન હોય તો (પણ) બદામ$ો મેસુબ કોઈ બ$ાવતંુ $થી. આહાહા! આ તો 

બદામ$ા મેસૂબ$ી વાત ચાલે છે. પ્રભુ! સાંભળ, પયાRય$ું લક્ષ છોડી દે. પયાRય મારામાં છે એ પક્ષ 

છોડી દે. આહાહા! અર!ે તારામાં ગુણભેદ $થી પ્રભુ! હંુ તો ગુણી અભેદ સામાન્ય છંુ, (એમ) લે $ે. 
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આહાહા! 

આ સ્વદ્રવ્યનો આધાર સહજપરમપાનિરણાનિમકભાવલક્ષણ કારણસમયસાર છે. આ 

ઉપાદેય તત્ત્વ$ી વ્યાખ્યા ચાલી. ઉપાદેય કહ્યું $ે? આત્મા, આત્મા$ે ઉપાદેય છે. તો ઉપાદેય છે (તે) 

નિવભાવગુણ પયાRયથી રનિહત. એવો શદુ્ધાત્મા ઉપાદેય કહ્યો તો ઉપાદેયમાં છે શું? કે સહજ જ્ઞા$ 

દશR$ આનિદ ગુણો છે, પયાRય $થી એમાં. અ$ે ગુણ અ$ે ગુણી$ો ભેદ કર તો વ્યવહાર છે. એમાં 

સાધ્ય$ી નિસનિદ્ધ $થી. સી8ો ગુણી ઉપર લઈ જા. ગુણ$ો ભેદ કરી, એ$ે ઓળંગી$ે (ગુણી ઉપર લઈ 

જા) આહાહા! છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થા$ે ઝૂલ$ારા મુનિ$રાજ પયાRય$ું સ્મરણ કરતાં $થી, દ્રવ્ય$ું 

સ્મરણ કર ેછે. અ$ે દ્રવ્ય$ું સ્મરણ કરતાં ગુણભેદ ઊઠે છે પાછા અભેદમાં વયા જાય છે. આહાહા! 

લંબાઈ$ે પયાRય સુ8ી ઉપયોગ જતો $થી. (એવી) કોઈ અદભૂત વાત છે.

હવે આચાયR ભગવા$ એમ કહે છે કે જમે ૩૮મી ગાથામાં મેં પરદ્રવ્ય કહ્યું, પનિરણામ માત્ર$ે. 

૫૦ ગાથામાં કંુદકંુદ ભગવા$ે પોતે પનિરણામ માત્ર$ે પરદ્રવ્ય કહ્યું. એટલે હંુ અ$ે કંુદકંુદ આચાયR 

ભગવા$, બે આચાયR તો, એક આચાયR અ$ે એક મુનિ$રાજ, બે તો પરદ્રવ્ય કહે છે પણ 

અમૃતચંદ્રાચાયR (પરદ્રવ્ય) કહે છે? કે હા, એણે પણ પનિરણામ માત્ર$ે પરદ્રવ્ય કહ્યું છે. એ$ો 

સમયસાર$ો ૧૮૫ ગાથા$ો આ8ાર આપે છે.

સમયસારમાં પયાRય$ે પરદ્રવ્ય કહ્યું છે, કે નિ$યમસારમાં કહ્યું છે પણ બીજ ેછે? કે હા છે. કે 

કંુદકંુદ ભગવા$ે કહ્યું છે કે ટીકાકાર ેકહ્યું છે? બે ટીકાકાર ેકહ્યું છે. એક કંુદકંુદાચાયR ભગવા$ે (જ) 

કહ્યું છે એમ $હી,ં પણ એ$ા બે ટીકાકાર આચાયR સમથR થયા એમણે પણ કહ્યું અ$ે આ ટીકાકાર 

પોતે ભાનિવ તીથ²કર છે. ત્રણ આચાયR ભગવા$ે કહ્યું - પરદ્રવ્ય. અ$ે આ$ો નિવસ્તાર કર$ાર એક 

ભાનિવ તીથ²કર સૂયRકીનિતR થવા$ા છે. આહાહા! 8ાતકીખડં$ા મહાનિવદેહ કે્ષત્રમાં તીથ²કર થવા$ા છે, 

છે $ે છે. કોઈ મા$ો કે કોઈ $ મા$ો. એ બ$ેશ્રી$ું જાનિતસ્મરણ જ્ઞા$ સો ટકા સાચું છે. આહાહા! 

એક પૈસા ભાર પણ એમાં ભૂલ $થી. શંકા કરવા જવેી $થી. એતો શ્રદ્ધા$ો નિવષય છે. કોઈ મા$ો કે 

કોઈ $ મા$ો. પણ સૂયRકીનિતR થવા$ા છે 8ાતકીખંડ$ા મહાનિવદેહ કે્ષત્ર(માં). જંબનુિદ્વપ$ું મહાનિવદેહ, 

8ાતકીખડં$ા મહાનિવદેહ અ$ે પુ�કરનિદ્વપમાં મહાનિવદેહ. અત્યાર ેચાર તીથ²કર જંબુનિદ્વપ$ા 

મહાનિવદેહમાં, આઠ અત્યાર ેનિબરાજમા$ છે 8ાતકીખાડંમાં અ$ે આઠ અ8R પુ�કરનિદ્વપમાં - અત્યાર ે

વીસ તીથ²કર નિબરાજમા$ છે. સીમં8ર ભગવા$ આનિદ $ામ-ઠામ બ8ા શાસ્ત્રોમાં છે અત્યાર,ે 

પજૂામાં પણ છે. આહાહા!

મુમુકુ્ષ:- સીમં8ર, યુગમં8ર, બાહુ, સુબાહુ.

ઉત્તર:- એ ચાર $ે બીજા (સોળ) આહાહા! એમાં છઠ્ઠા સ્વયંપ્રભ છે. બોલો! એ $ામ યાદ 

રહી ગયંુ. આહાહા! આવા તીથ²કરો વીસ નિબરાજમા$ છે. છઠ્ઠી ગાથા$ા લખે. આહાહા!

૧૮૫$ા શ્લોકમાં આચાયR ભગવા$ કહે છે કે પરદ્રવ્ય છે, ધ્યા$ રાખજ.ે પરદ્રવ્ય ઉપાદેય $ 

હોય ભાઈ! પરદ્રવ્ય$ે પરદ્રવ્ય તરીકે જાણ. બસ! સ્વદ્રવ્ય$ે સ્વદ્રવ્ય તરીકે જાણ. કાંઇ દોષ $થી. 

૧૮૫મો શ્લોક તો મોઢે છે બે$$ે, બોલો. सिSद्धांन्तो આહાહા! (નિવનિડઓ રકેોનિડ²ગ - video 

recording) ઉતર ેછે બરાબર? ઉતર ેછે?
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મુમુકુ્ષ: હા જી બહુ સુંદર.

ઉત્તર: તો સારંુ. આ છે $ે એ મુદ્દા$ી વાત છે એટલે માટે. ફરી ફરી$ે તો મોકો આવે ત્યાર ે

આવે, પછી ફરી ફરી$ે $ આવે.

सिSद्धांन्तोऽयमुदात्तसि_त्त_रिaतैमdक्षासिfgसिh: Sेव्यतां 

शुदं्ध सि_न्मयमेकमेव पaमं ज्योसित: Sदैवास्म्यहम् l

एते ये तु Sमुल्लSन्तिन्त सिवसिवधा hावा: पृfग्लक्षणा-

से्तऽहं नान्ति~ यतोऽत्र ते मम पaद्रवं्य Sमग्रा असिप ॥ १८५ ॥ 
(સમયસાર કળશ ૧૮૫)

આહાહા! અમ$ે પ્રગટ થતા બ8ા ભાવો પરદ્રવ્ય દેખાય છે, એમાં અમારો આત્મા ક્યાંય 

અમ$ે જોવા મળતો $થી. તપાસ બહુ કરી અમે. નિ$શ્ચય રત્નત્રય$ા પનિરણામ પ્રગટ થાય છે અમ$ે,

એમાં અમે ઊંડાણથી તપાસ કયુ², પણ અમારો આત્મા ક્યાંય એમાં છે $હી.ં આહાહા! પણ 

સમ્યગ્દશR$-જ્ઞા$-ચાનિરત્ર$ા પનિરણામમાં તમારો આત્મા $થી? બાપુ! અમારો આત્મા અનિ$ત્ય 

$ાશવા$ આહાહા!, કમR સાપેક્ષ અ$ે પુદ્દ્ગલદ્રવ્ય એમાં સ્વદ્રવ્ય દેખાતંુ $થી. આહાહા! 

સમ્યગ્દશR$-જ્ઞા$-ચાનિરત્ર$ા નિ$નિવRકારી પનિરણામ એવા જ ેભેદો એ પરદ્રવ્ય છે, એમાં સ્વદ્રવ્ય$ી 

$ાનિસ્ત છે. પરદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય ક્યાંથી હોય? આહાહા! 

એ$ો અથR - જમેના નિચત્તનંુ ચનિરત્ર આહાહા! એટલે આચરણ. સમ્યગ્દશR$-જ્ઞા$–ચાનિરત્ર$ા

પનિરણામ ચનિરત્ર કહેવાય. જમેના નિચત્તનંુ એટલે જ્ઞા$$ું ચનિરત્ર, ઉદાત્ત એટલે (ઉદાર, ઉચ્ચ, 

ઉજ્જવળ) - શુદ્ધ નિ$મRળ છે એવા મોક્ષાથ�ઓ આહાહા! એવા સા8ક 8માRત્માઓ! મુનિ$રાજ 

8માRત્માઓ$ે, ચોથે, પાંચમે, છઠે્ઠ ગુણસ્થા$ે નિબરાજમા$ સા8ક આત્માઓ$ે કહે છે કે આ 

નિસદ્ધાંતનંુ સેવન કરો કે, નિસદ્ધાંત. આ નિસદ્ધાંતને સેવન કરો કે - `હંુ તો શુદ્ધ ચૈતન્યમય એક 

પરમ જ્યોનિત જ સદાય છંુ;’ આહાહા! આ નિસદ્ધાંત$ું સેવ$ કરો કે હંુ તો શદુ્ધ ચૈતન્યમયી અ$ે 

એક અ$ે પરમ જયોનિત જ સદાય છંુ. આહાહા! અને આ જ ેનિભન્ન લક્ષણવાળા, મારાથી નિભન્ન 

લક્ષણવાળા, ચૈતન્ય$ા લક્ષણથી જુદા, શદુ્ધ ચૈતન્યમય પરમપાનિરણાનિમક લક્ષણથી જુદા 

લક્ષણવાળા નિવનિવધ પ્રકારના ભાવો, વ્યવહાર રત્નત્રય$ા ભાવો અ$ે નિ$શ્ચય રત્નત્રય$ા ભાવો, 

બ$ંે, એ નિવનિવ8 પ્રકાર$ા ભાવો છે. એ ભાવો પ્રગટ થાય છે, એ ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે, ઉત્પાદ 

થાય છે, એ ધ્રુવ $થી. પ્રગટ છે તે હંુ છંુ, ધ્રુવ તે હંુ છંુ, ઉત્પાદ તે હંુ $થી. પ્રગટ થાય છે તે હંુ $હી.ં 

કેમકે પ્રગટ થાય તે $ાશ થઈ જાય અ$ે પ્રગટ હોય તે $ાશ થાય $હી.ં 

પ્રગટ થાય છે તે હંુ નથી, ઉત્પાદ પયાRય$ો પ્રગટ થાય છે તે હંુ $થી પ્રભુ! એ હંુ કેમ $થી? 

એ પનિરણામો પ્રગટ થાય છે એમાં મારાપણું કેમ $થી? કારણ કે તે બ8ાય મ$ે પરદ્રવ્યો છે. 

આહાહા! જ ે$ાશવા$ પનિરણામો છે, કમR સાપેક્ષ છે,આહાહા! અનિ$ત્ય છે, મારા લક્ષણ$ી સાથે 

અણમળતા છે. આહાહા! સમ્યગ્દશR$ મારા લક્ષણ$ી સાથે મળતંુ $થી. કેમકે સમ્યગ્દશR$$ું લક્ષણ 

ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અ$ે ક્ષાનિયક છે. મારંુ લક્ષણ પરમપાનિરણાનિમક ભાવ છે. લક્ષણ ભેદે ભેદ છે 

એટલે પદાથR ભેદે ભેદ છે. એટલે સ્વદ્રવ્ય $થી, પરદ્રવ્ય છે. આહાહા!
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કારણ કે તે બધાય મને પરદ્રવ્ય છે. આહાહા! મ$ે તો પરદ્રવ્યરૂપે જણાય છે પણ 

સ્વદ્રવ્યરૂપે જણાતંુ $થી. પણ પ્રભુ! નિ$શ્ચય મોક્ષમાગR? એ$ી સાથે તો સ્વસ્વામી સબં8? કે $થી. 

પરદ્રવ્ય$ી સાથે સ્વસ્વામી સબં8 $ હોય. આહાહા! જો હોય, એક સમય પરૂતો જો થાય, તો 

મોક્ષમાગR$ો અભાવ થઈ જાય. સ્વસ્વામી સબં8 $થી એટલે મોક્ષમાગR ટકે છે. અ$ે સ્વસ્વામી 

સબ8ં $થી એટલે મોક્ષ થઈ જાય છે. આહાહા! તે બધાય મને પરદ્રવ્ય છે. જુઓ એ એક કળશ 

થયો. હવે એક કળશ લવેો છે આ. એટલા માટે પૂરંુ કરતા $થી. આ એક કળશ લઈ લેવો છે કેમ કે 

આ કળશ બહુ ઊંચો આવે છે.

૫૦ ગાથા ઉપર એક અમુ્રતચંદ્રાચાયR$ો કળશ પોતે મૂક્યો આ8ાર તરીકે. હવે ૫૦ ગાથા 

ઉપર પોતે એક કળશ બ$ાવે છે. પોતા$ો સ્વતંત્ર કળશ. ઓલો અમૃતચંદ્ર આચાયR$ો, 

સમયસાર$ો. આ નિ$યમસાર ટીકાકાર પોતે કળશ બ$ાવે છે. એ કળશ બહુ ઊંચો છે, એકદમ. 

બોલો બ$ે!

न ह्य~ाकं शुद्धजीवान्तिस्तकाया-

दने्य Sव� पुद्गलद्रव्यhावा: l

इतं्थ व्यकं्त वन्तिक्त यस्तत्त्ववेदी 

सिSन्तिदं्ध Sोऽयं यासित तामत्यपूवाgम् ll ७४ ll
($ીયમસાર કળશ ૭૪ ) 

 શ્લોકાથ;:- આહાહા! હવે આ કુદરતી કાલે જવું છે એટલે નિ$શ્ચય$ય$ો નિવષય પરૂો થાય છે 

અ$ે વ્યવહાર$ય$ો નિવષય લેવો હતો પણ ટાઈમ $થી એટલે લઈ શકાતો $થી. કોઈ$ે એમ લાગે 

કે આ એકલા નિ$શ્ચય$ી વાત કરી અ$ે વ્યવહાર$ી વાત પડતી મૂકી દી8ી તો એમ $થી પ્રભુ! અમે 

આવતીકાલે તો જવા$ા છીએ. જો અહી ંરોકાત તો આ વ્યવહાર$ી વાત પણ અમે લઈ લેવા$ા 

હતા, છોડવા$ા $હોતા. પણ પ્રભુ! શું કરીએ અમારા ભાગમાં, અમારા ભાગમાં $ે ભાગ્યમાં 

નિ$શ્ચય$ી વાત સ્થાપવા$ી આવી છે શંુ કરીએ પ્રભુ!

મુમુકુ્ષ:- આપ$ો અવતાર જ એટલા માટે થયો છે. 

મુમુકુ્ષ:- એક એક વાતમાં ખૂબ મમR છે.

ઉત્તર:- મમR છે. એમ જ $થી. અમે રોકાત તો આ લેવા$ા જ હતા, કંટીન્યુમાં (continue). 

પ્રશ્ન ક્યાં હતો? આહાહા! કુદરતી બ$ાવ બન્યો. એમાં અમે શું કરીએ?

શ્લોકાથ;:- `શુદ્ધ જીવાનિસ્તકાયથી, આહાહા! અનિસ્તકાય, બહુ પ્રદેશી, આત્મા એક પ્રદેશી 

$થી. અ$ંત પ્રદેશી $થી. અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. એક પ્રદેશથી વ8ાર ેપ્રદેશવાળા પદાથw હોય એ$ે 

અનિસ્તકાય કહેવામાં આવે છે. જીવ$ે અનિસ્તકાય કહેવાય. 8માRનિસ્તકાય$ે અનિસ્તકાય, 

અ8માRનિસ્તકાય અ$ે આકાશ, એ ચાર પદાથw અનિસ્તકાયરૂપ છે. અ$ે પુદ્દગલ છે એ ઉપચારથી 

અનિસ્તકાય - બહુપ્રદેશી છે. એક પરમાણુ લ્યો તો એક પ્રદેશી અ$ે કાળદ્રવ્ય પણ એક પ્રદેશી છે. 

બહુ પ્રદેશી ચાર છે. એ ચારમાં જીવ બહુ પ્રદેશી છે માટે એ$ે જીવાનિસ્તકાય, જીવ અ$ે અનિસ્તકાય -

બહુપ્રદેશી માટે તે$ે અનિસ્તકાય નિવશષેણ મૂકવામાં આવે છે. અ$ે અ$ાનિદ અ$ંત શુદ્ધ છે માટે શદુ્ધ
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નિવશષેણ કહ્યું.

શુદ્ધ જીવાનિસ્તકાયથી એટલે શુદ્ધ આત્માથી એટલે મારા આત્માથી, અન્ય એવા જ ેબધા 

પુદ્દગલદ્રવ્યના ભાવો જ ેપ્રગટ થાય છે, વ્યવહાર રત્નત્રય$ા પનિરણામ હો કે નિ$શ્ચય રત્નત્રય$ા 

પનિરણામ હો, તે ખરખેર અમારા નથી. આહાહા! જ ે$ાશ થાય તે$ી સાથે ખરખેર સ્વસ્વામી 

સબ8ં $થી. જ્ઞાયક મારંુ સ્વ અ$ે હંુ એ$ો સ્વામી. આવો સ્વસ્વામી સબ8ં$ો વ્યવહાર હો તો હો. 

નિ$શ્ચયમાં તો એ વ્યવહાર પણ $થી. આહાહા! તો આ પુદ્દગલદ્રવ્યના જ ેભાવો પ્રગટ થાય છે 

અન્ય ભાવો તે ખરખેર અમારા નથી. અમારંુ સ્વામીપણું એમાં $થી. આહાહા! અમે એ$ા કતાR 

$થી અ$ે ભોક્તા પણ $થી. 

આમ જ ેતત્ત્વવેદી એટલે અ$ુભવી. આમ જ ેતત્ત્વવેદી એટલે આત્મા$ા સ્વરૂપ$ો 

અ$ુભવ$ાર, તત્ત્વવેદી, જ્ઞા$ી 8માRત્મા. સ્પષ્ટપણે કહે છે, ચોખ્ખી રીતે કહે છે તે અનિત અપૂવ; 

નિસનિદ્ધને પામે છે. તત્ત્વવેદી અ$ુભવી કહે છે, જ ેએમ જાણશે કે શુદ્ધ જીવાનિસ્તકાયથી જ ેઅ$ેરા 

ભાવો છે એ બ8ા પુદ્દગલ દ્રવ્ય$ા ભાવો છે તેથી ખરખેર તે મારા ભાવો $થી. એમ જ ેજાણશે અ$ે 

મા$શે તે અપૂવR નિસનિદ્ધ$ે - મોક્ષદશા$ે પામશે. એમ આશીવાRદ આપી$ે આ નિ$શ્ચય$ો અનિ8કાર 

પૂરો કયw. આશીવાRદ આપ્યા. છેલ્લા. આહાહા!

ૐ
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