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પ.ૂ લાલચદંભાઈના પ્રવચનો
પ્રવચન ન ં:- ૨૭, સમયસાર ગાથા ૩૧

તા. ૧૭-૧૦-૮૭

શ્રી સમયસાર પરમાગમ શાસ્ત્ર છે. શઘુ્ધાત્માને બતાવનારંુ શાસ્ત્ર તેને સમયસાર શાસ્ત્ર કહવેામા ં
આવે છે. એમા ં૩૧ નબંરની ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે. કંુદકંુદઆચાયSભગવાને એમ ફરમાવ્યુ ંછે કે 
જે કોઇ જીવ ઇન્દ્રિ\]યોને જીતીને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે અ\ય]વ્યથી અધિધક એટલે અ\ય]વ્યથી જુદો એવા 
પોતાના આત્માને જે જાણે છે તેને જે ધિનશ્ચયનયમા ંસ્થિસ્થત સાધઓુ છે, શધુ્ધાત્માના અનભુવમા ંજે રત-
લીન છે એવા સાધ ુપરુુષો ખરેખર તેને જિpતેન્દ્રિ\]ય કહ ેછે. જે કોઇ આત્મા ઇન્દ્રિ\]યથી જુદો, પરથી અધિધક
એવા પોતાના શધુ્ધાત્માને અંતરમા ંજેણે જાણ્યો છે તેને સવSજ્ઞ અને સવSજ્ઞના સતંો એમ કહ ેછે કે 
જિpતેન્દ્રિ\]ય છે.

ઈન્દ્રિ\]યજ્ઞાનને જિpતતા મોહ જિpતાય જાય છે. pયા ંસધુી જીવને ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન ને આત્મા એક લાગે 
છે ત્યા ંસધુી મોહ જિpતાતો નથી. મોહની ઉત્પધિv થાય છે. ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન પોતાને ભલૂીને પરને જાણે છે 
અને પરને જાણતા ંપોતાપણે જાણે છે તેને મોહ કહવેામા ંઆવે છે. એવા જે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનની પ્રવધૃિv 
ચાલે છે અનાદિદકાળથી, તે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન બદિહર્મુુSખ છે, ર્મુધૂિત�ક છે અને કમSબધંનુ ંકારણ છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ
ર્મુધૂિત�ક છે. બીજા દુકાનો ને ફેકટરીના જ્ઞાનની વાત શુ ંકરીએ એ તો ર્મુધૂિત�ક p છે. પણ શાસ્ત્રનુ ંજે જ્ઞાન 
થાય છે એ પણ ર્મુધૂિત�ક છે, બદિહર્મુુSખ છે અને કમSબધંનુ ંકારણ છે.

એવા જીવને રાગને જિpતવાથી વીતરાગભાવ પ્રગટ થાય છે, એમ ભાવેન્દ્રિ\]યને જિpતતા 
અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાન નવુ ંપ્રગટ થાય છે તેમા ંઆત્માના દશSન થાય છે. એ ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનને જિpતવાની વાત 
છે. એ ઇન્દ્રિ\]યો ત્રણ પ્રકારે છે. એક ]વ્યને્દ્રિ\]ય, એક ભાવેન્દ્રિ\]ય અને ત્રીજુ ંભાવેન્દ્રિ\]યના ધિવષયો. એમ 
ત્રણ પ્રકાર ઇન્દ્રિ\]યના ભેદ છે. ત્રણે ઇન્દ્રિ\]ય છે. સાક્ષાત તીથ�કર પરમાત્મા બિબરાpમાન હોય તેના તરફ 
લક્ષ જાય અને આંખ વડે જે દશSન કરે છે. એક ભાવેન્દ્રિ\]ય છે એ તો ઇન્દ્રિ\]ય છે પણ એનો જે ધિવષય 
થયો તીથ�કર પરમાત્મા એ પણ ઇન્દ્રિ\]ય છે. ભાવેન્દ્રિ\]ય અને તેના ધિવષયો. એ બધાને અહીંયા ઇન્દ્રિ\]યો 
કહ ેછે. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય તો ઈન્દ્રિ\]ય છે p.

હવે ત્રણને કેમ જિpતાય એને જિpતવાનો પ્રકાર સમજાવે છે. કે અનાદિદ અમયા"દરૂપ, ટીકાની 
શરૂઆત. અનાદિદ અમયા"દરૂપ. ભતૂકાળમા ંઅનાદિદકાળ ગયો. આ આત્માની શરૂઆત નથી અને 
અજ્ઞાનની પણ શરૂઆત નથી. આત્મા પણ અનાદિદનો અને આત્માનુ ંઅજ્ઞાન પણ અનાદિદનુ ંછે. અને 
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આત્માની કોઈ દિદ' શરૂઆત નથી અને અજ્ઞાનની પણ શરૂઆત નથી. અનાદિદનો આત્મા અને એ 
આત્મા સબંધંીનુ ંઅજાણપણુ ંએવુ ંજે અજ્ઞાનની અવસ્થા એ પણ અનાદિદની ચાલી આવે છે. એ અનાદિદ
અમયાSદરૂપ જેની મયાSદા નથી એટલી બેહદ અમયાSદિદત બધંપયાSયના વશે, એટલે કે આત્મા અને 
શરીર એને એકપણે માનવુ,ં એક માનવુ,ં એક જાણવુ ંતેને બધંપયાSય કહવેામા ંઆવે છે.

છે આત્મા અને દેહ જુદા અને દેહ ને આત્માને એક માનવા, અને દેહમા ંદેહનો સ્પેરપાટS 
]વ્યેન્દ્રિ\]ય એ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય અને આત્મા છે બિભન્ન બિભન્ન. એક ચેતન ને બીજુ ંpડ. એ ચેતન અને pડ તેને 
એક માનવા તેને બધંપયાSય કહવેામા ંઆવે છે. એને વશે એટલે કે અજ્ઞાન થયુ ંતેના વશે, અજ્ઞાન કેમ
થયુ ંકે સ્વ અને પર એ બેયને એક માનવા તેને અજ્ઞાન કહવેામા ંઆવે છે.

એ અજ્ઞાનના વશે, જે અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયુ ંતેમા,ં તેમા ંસમસ્ત સ્વ-પરનો ધિવભાગ અસ્ત થઇ 
ગયો છે. આ જાણનાર તે સ્વ છે અને આ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય છે તે પર છે એમ સ્વ અને પર બિભન્ન બિભન્ન હોવા 
છતા ંએની જુદાઈ ન ભાસવી તેને સ્વ અને પર તેનો ધિવભાગ અસ્ત થઈ ગયો છે. બેય એક લાગે છે. 
દેહ ને આત્મા એક લાગે છે. દેહ ને આત્મા એક લાગે એટલે આ દેહનો જે ભાગ છે બધો ]વ્યેન્દ્રિ\]ય એ 
પણ એક છે. આત્માથી ]વ્યેન્દ્રિ\]ય જુદી છે એમ અજ્ઞાનમા ંભાસત ુ ંનથી. એવુ ંઅજ્ઞાન અનાદિદકાળનુ ંછે. 
એ અજ્ઞાન કેમ ટળે કે ]વ્યેન્દ્રિ\]યથી મારો આત્મા જુદો છે એવુ ંજે ભેદજ્ઞાન એ કેમ થાય તેની ધિવધિધ 
આમા ંબતાવે છે.

જેમા ંસમસ્ત સ્વ-પરનો, સ્વ એટલે જ્ઞાનાનદં આત્મા, શધુ્ધાત્મા, બિચદાનદં આત્મા અને પર 
એટલે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય. પાચં પ્રકારની ઇન્દ્રિ\]ય તેને ભગવાન ]વ્યેન્દ્રિ\]ય કહ ેછે. એ પ્યોર pડની જાત છે. એ 
pડથી બનેલી છે. એનો વિવભાગ એટલે જુદાઇ અસ્ત થઈ ગયો છે. અથા"ત ્ જેઓ આત્માની સાથે એવી 
એક થઈ રહી છે કે ભેદ દેખાતો નથી. આ આંખ ને કાન ને જીભ ને નાક એ બધુ ંજાણે એક આત્મા p 
હોય એમ ભાસે છે. આત્માથી આ ]વ્યને્દ્રિ\]ય જુદી છે એમ ભાસત ુ ંનથી. એક ભાસવુ ંતેને અજ્ઞાન 
કહવેામા ંઆવે છે. એ અજ્ઞાન અનાદિદનુ ંછે. એટલે અજ્ઞાનમા ંસ્વ-પરની જુદાઇ ન લાગે. pો સ્વ-પરની
જુદાઈ ભાસે તો અજ્ઞાન ન કહવેાય તો જ્ઞાન થઇ ગયુ ંકહવેાય. પણ આ અનાદિદકાળનુ ંસ્વ અને પર 
એક ન હોવા છતા ંએક જેવુ ંલાગે છે. તો કહ ેછે કે જેઓ આત્માની સાથે એવી એક થઇ રહી છે કે જેનો
ભેદ દેખાતો નથી. ભેદ એટલે જુદાપણુ.ં છે જુદાપણુ.ં પણ જુદાપાણુ ંદેખાત ુ ંનથી.

એવી, જેની સાથે એકતા થઈ છે એવી શરીરપદિરણામને પ્રાપ્ત, એ શરીર છે એ અવયવી છે અને
આ પાચં ઇન્દ્રિ\]ય છે તે તેના અવયવો છે. સ્પેરપાટSસ છે. આંખ, કાન, નાક ધિવગેરે. એવી 
શરીરપદિરણામને પ્રાપ્ત જે દ્રવ્યેન્દ્રિ=દ્રયો, પાચં પ્રકારની ઇન્દ્રિ\]યો છે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય, તે દ્રવ્યેન્દ્રિ=દ્રયો તેમને તો, 
આ જે ]વ્યેન્દ્રિ\]યો છે તેમને તો વિનમ"ળ ભેદઅભ્યાસની પ્રવિવણતાથી, હવે જે એકમેક જેવુ ંઅજ્ઞાનથી 
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ભાસત ુ ંહત ુ ંએ હવે તેને જુદાપણાનો ધિવચાર આવ્યો. કે આ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય તો નાશવાન છે, પદુ્દગલની 
અવસ્થા છે. હુ ંતો ચેતન છુ.ં ]વ્યેન્દ્રિ\]યને તો બાળી નાખશે. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય કોઇ રહવેાની નથી, રાખ થઇ 
pવાની છે. અને હુ ંતો ચૈત\ય આત્મા અધિવનાશી છુ.ં મારો તો નાશ થતો નથી.

એમ બેયના જુદા જુદા લક્ષણ જાણીને ]વ્યને્દ્રિ\]યમા ંજાણવાની દિ�યાનો અભાવ છે. અને જ્ઞાનમય
આત્મા એ તો જાણનાર છે. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય કાઇં જાણતી નથી. આ કાન કાઈં જાણતા નથી, આંખ જાણતી 
નથી-]વ્યેન્દ્રિ\]ય. અહીંયા જે ઉઘાડ છે એ ભાવેન્દ્રિ\]યની પછી વાત કરશે. ભાવેન્દ્રિ\]યથી આત્મા જુદો છે એ
પછી વાત કરશે. બીજા બોલમા.ં પહલેા બોલમા ંતો એમ કહ ેછે કે આ શરીરનો જે ભાગ આંખ મારી, 
કાન મારંુ, ફલા।ગુ ંમારંુ, એમ એમા ંમારાપણાની મમતા કરીને બેઠો છે તેને જુદા હોવા છતા ંજુદંુ 
દેખાત ુ ંનથી.

હવે એ p આત્મા ]વ્યેન્દ્રિ\]યની સાથે જુદાઇનો ધિવચાર કરે છે. કે તેમને તો, એટલે કે આત્માને 
અને pડને તો, ચેતન ને અચેતનને તો, વિનમ"ળ ભેદઅભ્યાસની પ્રવિવણતાથી, ધિનમSળજ્ઞાનમા ંએના 
લક્ષણભેદે ભેદ છે એમ એને જ્ઞાનની અવસ્થામા ંબેયને જુદા પાડવાનો અભ્યાસ કરે છે જીવ, કે આ 
સ્વ છે અને ]વ્યેન્દ્રિ\]ય પર છે. એ મારી ચીp નથી. એવો ધિનમSળ ભેદઅભ્યાસ, જુદા પાડવાની પ્રદિ�યા 
તેને ભેદઅભ્યાસ કહવેામા ંઆવે છે.

જેમ લેબોરેટરીની અંદર બ્લડ મોકલે તો એનો રીપોટS  આવે તો બધા જુદા જુદા તેના pમ્સના 
નામ-ઠામ લખે છે. એમ પ્રત્યેક જીવ પાસે વતSમાનમા ંજ્ઞાનરૂપી લેબોરેટરી છે વતSમાનમા.ં 
સજં્ઞીપચેંન્દ્રિ\]ય હોય એની પાસે જ્ઞાનનો એવો ઉઘાડ છે કે આ સ્વ અને આ પર એવો ધિવચાર કરવાની 
શસ્થિ�ત તેનામા ંછે. ધિવચાર કરી શકે છે. ધિવચાર કરવા માગે તો શસ્થિ�ત તેની પાસે છે, કે આ જાણનાર તે 
હુ ંછુ ંઅને આ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય કાઈં જાણતી નથી, pડ છે, એ મારાથી જુદી છે. એમ ભેદઅભ્યાસની 
પ્રધિવણતાથી કુશળતાથી, ભેદજ્ઞાનની કુશળતામા ંહવે આવ્યો. જે એકમેક ભાસત ુ ંહત ુ ંતે જુદંુ ભાસવા 
લાગ્યુ.ં

વિનમ"ળ ભેદઅભ્યાસની પ્રવિવણતાથી પ્રાપ્ત જે અંતરંગમા,ં હવે આવો ભેદઅભ્યાસ કય� તો 
તેમાથંી તેને શુ ંપ્રાપ્તિપ્ત થાય છે કે અંતરંગમા ંપ્રગટ અવિતસકૂ્ષ્મ ચૈત=યસ્વભાવ, શુ ંકહ ેછે કે આ શરીર 
અને શરીર પદિરણામનો ભાગ એક ]વ્યેન્દ્રિ\]ય તેનાથી જુદો જાણનારો આત્મા તે હુ ંછુ ંએમ અંતરંગમા ં
pયારે તે જુદા પાડવાનો અભ્યાસ કરે છે ત્યારે તેના જ્ઞાનમા,ં અંતરંગમા ંપ્રગટ અવિતસકૂ્ષ્મ 
ચૈત=યસ્વભાવ, ભગવાનઆત્મા ચૈત\યર્મુધૂિત� વતSમાનમા ંપ્રગટ છે. અંતરંગમા ંpઇને pોવાનો પ્રયત્ન 
કરે છે તેને પ્રગટ પ્રભનુા દશSન થાય છે. પ્રભ ુપ્રગટ છે ચોવીસે કલાક. તેના દશSન કરવા માટે 
ટાઈમની pરૂર નથી. એપોઇ\ટમ\ેટ માગવાની pરૂર નથી. ટેલીફોન ને તાર કરીને એપોઇ\ટમ\ેટ 
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માગવાની pરૂર નથી. pયારે અંતરમા ંpઇને જુએ તો પ્રભ ુદશSન આપે છે તvક્ષણ. તે સમયે આપે છે.
પણ બહાર જુએ છે તેને પ્રભનુા દશSન થતા ંનથી. 

એ કહ ેછે કે અંતરંગમા ંઆ શરીર ને શરીરની ઇન્દ્રિ\]યો છે તેનાથી જુદંુ એક જાણકતત્ત્વ, 
જ્ઞાયકતત્ત્વ છે ચૈત\યતત્ત્વ એ અંતરંગમા ંપ્રગટ છે, પ્રગટ થાય તે પયાSય હોય અને પ્રગટ છે તે પ્રભુ
હોય. પ્રભ ુતો પ્રગટ p છે. પરમાત્મા, ધિનpપરમાત્મા તો વતSમાનમા ંપ્રગટ p છે. એ પ્રગટ અધિતસકૂ્ષ્મ 
કહ્યુ.ં ]વ્યેન્દ્રિ\]ય અધિતસ્થળૂ છે. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય છે તે તો પદુ્દગલની રચના છે એટલે એ તો સ્થળૂ છે. એ 
]વ્યેન્દ્રિ\]ય પોતાને જાણે નહીં અને જાણનારને પણ જાણતી નથી. માટે તે પદુ્દગલની રચના છે. માટે 
તેને અધિતસ્થળૂ કહવેાય. અને તેની સામે આ તેનાથી બિભન્ન આત્મા એ અધિતસકૂ્ષ્મ છે. સકૂ્ષ્મ તો છે પણ 
અધિત એટલે સવSથા સકૂ્ષ્મ છે.

એવો અવિતસકૂ્ષ્મ ચૈત=યસ્વભાવ, આહાહા! આ ચૈત\યસ્વભાવ બિચદાનદં આત્મા વતSમાનમા ંપ્રગટ
છે અને અધિતસકૂ્ષ્મ છે. એ સકૂ્ષ્મતત્ત્વને શધુ્ધોપયોગથી જાણી શકાય છે. એ સકૂ્ષ્મને ઉપયોગ સકૂ્ષ્મ કરે
ત્યારે એમા ંpણાય. સ્થળૂ ઉપયોગમા ંએ pણાય નહીં. રાગધિમધિશ્રત જ્ઞાનમા ંકે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનમા ંએ 
સકૂ્ષ્મતત્ત્વ pણાત ુ ંનથી. એ અવિતસકૂ્ષ્મ ચૈત=યસ્વભાવ તેના અવલબંનના બળ વડે, લ્યો! આ 
]વ્યેન્દ્રિ\]ય ને આત્માને જુદા પાડવાનુ ંસાધન પોતાનો શધુ્ધાત્મા ચૈત\યસ્વભાવ પ્રગટ છે તે, તેનુ ં
અવલબંન લઇને, એટલે કે પરનુ ંઅવલબંન છોડીને, દેવ-ગરુુ-શાસ્ત્રનુ ંઅવલબંન છોડીને 
શભુાશભુભાવનુ ંઅવલબંન છોડીને, એક સમયની પયાSયનુ ંઅવલબંન છોડીને, અંતરમા ંજે 
ભગવાનઆત્મા છે તેન ુ ંઅવલબંન તેનો આશ્રય, તેની તરફ સ\ર્મુખુતા, તેમા ંએકાગ્રતા એ 
અવલબંનના બળ વડે, એ બળ, આ પરુુષાથS.

પરુુષાથSથી સ્વભાવની પ્રાપ્તિપ્ત થાય છે. પણ પરુુષાથS શુ?ં આહા! પાચં સમવાયમા ંપરુુષાથS છે 
ને? એ પરુુષાથS શુ?ં આહા! સરેુ\]ભાઇ! આ પરુુષાથSની વાત ચાલે છે. સહp સાધ્ય છે, યત્ન સાઘ્ય 
નથી. પદંિડત ટોડરમલ્લજી સાહબે કહ ેછે કે ભધિવતવ્યતા અને કાળલપ્તિબ્ધ જેવી કોઇ વસ્ત ુનથી. એ તો 
pયારે પરુુષાથS કરે ત્યારે જે કાળે પયાSય પ્રગટી તેને કાળલપ્તિબ્ધ કહવેાય અને એ p થવાયોગ્ય હત ુ ં
તેને હોનહાર અથવા ભધિવતવ્યતા કહવેામા ંઆવે છે. તે વખતે કમSનો અભાવ પણ હોય છે. પણ 
પરુુષાથS એટલે કે પોતાના ઉપયોગને આત્મસ\ર્મુખુ કરીને ભગવાનના દશSન કરવા તેનુ ંનામ પરુુષાથS
છે. આ પરુુષાથSની ધિવધિધ છે. આ કરવુ ંને તે કરવુ ંને ત્યા ંજાવુ ંને આમ કરવુ ંન,ે કરવામા ંપરુુષાથS 
નથી. જાણવામા ંપરુુષાથS છે પણ આત્માને જાણવો તેન ુ ંનામ પરુુષાથS છે. શાસ્ત્રને જાણવુ ંતેન ુ ંનામ 
પરુુષાથS નથી. ધિમથ્યાપરુુષાથS છે. પરને જાણવુ ંતે ધિમથ્યાપરુુષાથS છે. પરને જાણતા ંઆનદં આવતો 
નથી અને સ્વને જાણતા ંઆનદં આવે છે. માટે આનુ ંનામ પરુુષાથS છે.
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એ ઉપયોગને જેનો ઉપયોગ છે, જેનુ ંજ્ઞાન છે તેના તરફ વાળીને એ જ્ઞાન પોતાને પ્રધિસધ્ધ કરે 
તેનુ ંનામ પરુુષાથS છે. એ આ પરુુષાથS આવ્યો. તેના આલબંનના બળ વડે, આહાહા! પોતાનો 
ભગવાનઆત્માના આશ્રય વડે, ભતૂાથSને આશ્રયે સમ્યગ્દશSન થાય છે. એ બીજા શબ્દોમા ંવાત કરે છે. 
પોતાના ચૈત=યસ્વભાવ તેના અવલબંનના બળ વડે, પરનુ ંઅવલબંન છૂટયુ ંઅને સ્વનુ ંઅવલબંન 
આવ્યુ,ં નવુ.ં બળ વડે, સવSથા પોતાથી જુદી કરી. આહાહા! pયા ંશઘુ્ધાત્મામા ંઅહબંપુ્તિધ્ધ થઈ ગઇ ત્યા ં
]વ્યેન્દ્રિ\]યમા ંઅહબંપુ્તિધ્ધ છૂટી ગઈ. ]વ્યઈન્દ્રિ\]ય રહી ગઇ પણ ]વ્યઇન્દ્રિ\]યમા ંમમતા છૂટી ગઇ. 
]વ્યેન્દ્રિ\]યના કટકા કરીને અલોકમા ંમોકલવાની નથી. શુ ંકહ્યુ?ં

એ જે ભગવાનઆત્મા છે ચૈત\યપ્રભ!ુ અંદર બિબરાpમાન જાણનાર, જાણનાર જ્ઞાયકતત્ત્વ છે તેની
અંદર અંતર્મુુSખ થઇને તેના દશSન કરવાથી, તેના દશSન કરવા તેન ુ ંનામ સત્યપરુુષાથS છે. એ પરુુષાથS 
થયો, અને ભગવાનઆત્માનો પ્રત્યક્ષ અનભુવ થયો તો પ્રત્યક્ષ અનભુવ pયારે થયો તો આત્મામા ં
સ્વપણાની બપુ્તિધ્ધ જામી ગઈ. એ સ્વ છે. તો એ જે સ્વ છે તો ]વ્યેન્દ્રિ\]ય પર છે. એવુ ંભાન થઈ ગયુ.ં 
અને ]વ્યેન્દ્રિ\]ય તો રહી ગઈ, શરીર રહી ગયુ,ં ]વ્યેન્દ્રિ\]ય રહી ગઇ તેના ટુકડા કરીને અલોકમા ં
મોકલવા તે ભેદજ્ઞાન નથી. તે તો કતાSબપુ્તિધ્ધ છે. એ ભેદજ્ઞાન નથી. પોતાના શધુ્ધાત્મતત્ત્વને સ્વપણે 
ગ્રહણ કયુ� તો એ જે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય દેખાય છે બધી, પાચં અહીં છે. અહીંથી શરૂ થાય છે. સ્પશ¬ન્દ્રિ\]ય, 
રસને્દ્રિ\]ય, ઘ્રાણેન્દ્રિ\]ય,ચક્ષઇુન્દ્રિ\]ય અને શ્રોતેન્દ્રિ\]ય. એમ �મ છે. pલ્દી યાદ રહી જાશે. અહીંથી લેવુ ં
લાઈન બધં. તેનુ ંનામ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય છે. તે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય રહી ગઇ પણ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી એવી મમતા છૂટી 
ગઈ. આહાહા!

તે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી તેથી ]વ્યેન્દ્રિ\]યના અવલબંનથી હુ ંનથી જાણતો, મારા શધુ્ધાત્માના 
અવલબંનથી હુ ંજાણુ ંછુ.ં પરાધિધનતા છૂટી ગઇ. અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાનમા ંપરાધિધનતા છૂટી ગઇ. ]વ્યેન્દ્રિ\]યનુ ં
અવલબંન લઇને જે કામ કરત ુ ંહત ુ ંજ્ઞાન, તે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારાથી બિભન્ન છે એવુ ંભાન થયુ ંઅને 
ચૈત\યના અવલબંનથી અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાન દ્વારા આત્મા અનભુવમા ંઆવ્યો, તો આત્મા અનભુવમા ંઆવ્યો
તે સમયે તે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી, મમતા છૂટી ગઇ. ]વ્યેન્દ્રિ\]યની સામે pોઇને મમતા નથી છૂટતી. 
ભગવાનઆત્માની સ\ર્મુખુ થતા ંp મમતા છૂટી જાય છે. આહાહા!

મમતા છોડવાને માટે આ મારી નથી, આ મારી નથી, આ મારી નથી એમ મમતા નથી છૂટતી. 
પણ હુ ંબોલુ ંએવા ચૈત\ય ભગવાનઆત્માનુ ંpયારે અવલબંન લીધુ ંઅને અનભુવ થયો તો 
અનભુવજ્ઞાનમા ંએવુ ંઆવ્યુ ંકે ‘આ હુ ંછુ’ં અને ‘આ હુ ંનથી’ તો મમતા છૂટી જાય છે. મમતાનો સસંાર 
છે. ]વ્યેન્દ્રિ\]યનુ ંઅસ્થિસ્તત્વ સસંાર નથી. શરીરનુ ંઅસ્થિસ્તત્વ હોવુ ંતે સસંાર નથી. અને બેંક બેલે\સ રહી 
pવુ ંતે સસંાર નથી. કુટંુબ પદિરવાર રહી pવો તે સસંાર નથી. પણ પરપદાથS મારા છે તેન ુ ંનામ 
સસંાર છે અને સસંાર પણ એક સમયનો છે. સસંાર પરપદાથSમા ંનથી, સસંાર શધુ્ધાત્મામા ંનથી. 
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સસંાર એક સમયની પરાધિશ્રત અવસ્થામા ંએક સમયનો છે. બીજે સમયે સસંારનો વ્યય થઈ જાય છે.

‘કોદિટ વષSનુ ંસ્વપ્ન પણ જાગતૃ થતા ંસમાય, એમ ધિવભાવ અનાદિદનો અંતર્મુુSખ જ્ઞાન થતા ંદૂર 
થાય’ આહાહા! એક સમયનો સસંાર છે. સસંાર કયા ંરહ ેછે? કે ભઈ આપણે કુટંુબ પદિરવાર છોડી દયો, 
કંચન-કાધિમધિન છોડી દયો, ત્યાગ કરીને pગંલમા ંજાવ. તો સસંાર છૂટે છે? સસંાર તેમા ંછે p નહીં. એ 
ગયો pગંલમા ંર્મુધુિન થઇ ગયા ]વ્યબિલંગી. મમતા લઇને ગયો. કુટંુબ અહીં રહી ગયુ.ં રાpપાટ રહી 
ગયુ,ં મમતા સાથે લઇ ગયા. એ તો અજ્ઞાન-ધિમથ્યાદન્દ્રિµટ છે. તેનાથી તેને કાઈં ફાયદો નથી. એમ 
અંતર્મુુSખ થઇને પોતાના ચૈત\યસ્વભાવનુ ંઅવલબંન લીધુ.ં અરે! હુ ંતો જાણકતત્ત્વ જ્ઞાનાનદં 
પરમાત્મા છુ.ં એવુ ંpયારે ભાન થાય છે ત્યારે કહ ેછે કે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી. એમ મમત્વ છૂટી જાય 
છે. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય રહી જાય છે.

]વ્યેન્દ્રિ\]યમા ંસસંાર નથી. ભગવાનઆત્મામા ંસસંાર નથી, પણ ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી અને ]વ્યેન્દ્રિ\]ય 
સારી હોય તો જ્ઞાન થાય છે, આંખમા ંમોધિતયો આવે તો જ્ઞાન નથી થત ુ.ં કાનમા ંરોગ આવે તો 
સભંળાત ુ ંનથી. ધિમથ્યાદન્દ્રિµટ-અજ્ઞાની છે. જ્ઞાનને તેનુ ંઅવલબંન છે p નહીં. એ અવલબંન લઇને જે 
જ્ઞાન પ્રવધૃિv કરે છે તે જ્ઞાન નથી જે્ઞય છે, ધિવભાવ છે, અજ્ઞાન છે, ભાવેન્દ્રિ\]ય છે.

જ્ઞાનને ]વ્યને્દ્રિ\]યનુ ંઅવલબંન નથી, ભાવેન્દ્રિ\]યને અવલબંન છે. તો ભાવેન્દ્રિ\]ય છે ને 
ક્ષયોપશમજ્ઞાન તે અવલબંન લે છે. જ્ઞાન નથી લેત ુ.ં જ્ઞાનનુ ંઅવલબંન આત્મા છે. અને ભાવેન્દ્રિ\]યનુ ં
અવલબંન ]વ્યેન્દ્રિ\]ય છે. આહાહા! તે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય પ્રત્યે મમતા છૂટી ગઇ. ચૈત\યસ્વભાવનુ ંઅવલબંન 
લીધુ ંતો અનભુવ થયો, હુ ંતો અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાનમય ભગવાનઆત્મા છુ.ં મારામા ંતે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય નથી. 
]વ્યેન્દ્રિ\]યથી હુ ંજાણતો નથી. આp સધુી, આpસધુી તે દેશનાલપ્તિબ્ધ સાભંળી p નથી. કેમકે કાન તારા
નથી. કાન તારી ચીp નથી. હુ ંઆંખથી તો pોઉં છુ-ંઆંખથી જુએ છે તે જ્ઞાન નથી, અજ્ઞાન છે. જ્ઞાન 
જુદા અને અજ્ઞાન જુદા છે. અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાન જુદા અને ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન જુદા છે. હજી તો ]વ્યને્દ્રિ\]યને 
જીતવાનો પ્રયોગ બતાવ્યો. કે ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી.

સવ"થા પોતાથી જુદી કરી એ દ્રવ્યેન્દ્રિ=દ્રયોનુ ંજીતવુ ંથયુ.ં એ એક બોલ થયો. ]વ્યેન્દ્રિ\]યનુ ંજીતવુ.ં 
]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી તેનુ ંનામ જીતવુ.ં ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી છે તે હારી ગયો. ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી છે તે હારી 
ગયો. અને ]વ્યેન્દ્રિ\]ય મારી નથી તે જીતી ગયો. આહા! આ મોહરાજાની સાથે લડાઇ ચાલે છે. અંતમા ં
મોહરાજા હારી જાય છે. આત્મા જીતે છે. જીતી ઇન્દ્રિ=દ્રયો જ્ઞાનસ્વભાવે અવિNક જાણે આત્મને. આ 
જીતવાની વાત છે. એ વીતરાગમાગSમા ંલડાઇ થાય છે? હા. લડાઈ થાય છે. મોહરાજાની સાથે લડાઈ 
થાય છે. અંતમા ંમોહરાજા હારી જાય છે. ભગવાનઆત્મા જીતે છે. કેમકે બળવાન છે. આત્મા એટલો 
બળવાન છે કે મોહરાજા અનાદિદનો ભલે હો તોપણ એક સમયમા ંનાશ થઇ જાય છે એક સમયમા.ં 
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સવંર પ્રગટ થાય છે તો આસ્ત્રવનો યોધ્ધો છે તેને મારે છે. આહા! ઇન્દ્રિ\]યોને જીતે છે, તેની જીત 
થાય છે. અને ઇન્દ્રિ\]ય મારી છે તે હારે છે, શરીર મારંુ છે તે હારે છે, સસંારમા ંરખડે છે. ]વ્યેન્દ્રિ\]યનુ ં
જીતવુ ંથયુ.ં હવે બીજુ.ં વધારે સકૂ્ષ્મ. સમpવા માટે બે બીજા પોઇ\ટ છે.

જુદા જુદા પોતપોતાના વિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી જેઓ વિવષયોને ખડંખડં ગ્રહણ કરે છે. શુ ં
કીધુ?ં જુદા જુદા પોતપોતાના ધિવષયોમા,ં સ્પશ¬ન્દ્રિ\]ય સ્પશSને ધિવષય કરે છે, રસને્દ્રિ\]ય ખાટા-મીઠા રસને 
ધિવષય કરે છે. ઘ્રાણેન્દ્રિ\]ય સગુધં અને દુગ�ધને ધિવષય કરે છે. જાણે. અને આંખ ધોળા-કાળા પદાથ�ને 
જાણે અને આ જે કાનની અંદર ઉઘાડ છે ભાવેન્દ્રિ\]ય તે કકSશ કે કેવો કેવો અવાp છે તેને જાણે. તે 
જાણવાની જે દિ�યા થાય છે, આમા ં(pડ ઇન્દ્રિ\]યોમા)ં જાણવાની દિ�યા નથી થતી. તેની પાસે જે 
ક્ષયોપશમજ્ઞાનનો ઉઘાડ તેનુ ંઅવલબંન લઇને જે જાણે છે તેન ુ ંનામ ભાવેન્દ્રિ\]ય છે.

તે જે ભાવેન્દ્રિ\]ય છે પોતપોતાના જુદા જુદા ધિવષયોમા ંએટલે કે સ્પશ¬ન્દ્રિ\]ય દ્વારા ફકત સ્પશS p 
જાણવામા ંઆવે છે. રંગ જાણવામા ંનથી આવતો. અને આંખથી રંગ જાણવામા ંઆવે છે પણ ટાઢી- 
ઊની અવસ્થા આંખથી જાણવામા ંઆવતી નથી એટલે પોતપોતાનો ધિવષય અલગ અલગ છે. પ્રત્યેક 
ઈન્દ્રિ\]યનો પોતપોતાનો ધિવષય અલગ અલગ છે. અને બીજુ ંશુ ંકહ્યુ ંવ્યાપાર કહ્યો, લબ્ધ નથી કહ્યુ.ં 
વ્યાપાર કીધો. pયારે એક ઇન્દ્રિ\]યનો વ્યાપાર ચાલે છે ભાવેન્દ્રિ\]યનો, ત્યારે બીજી ભાવેન્દ્રિ\]ય ડીપોઝીટ 
થઈ જાય છે. લબ્ધ થઇ જાય છે. તેનો ઉપયોગ નથી હોતો. ઉપયોગ એકનો હોય છે.

ઉપયોગ એટલે જાણવાનો વ્યાપાર. જાણવાના વ્યાપારનુ ંનામ ઉપયોગ છે. આ જે ભાવેન્દ્રિ\]ય છે
(તે) એક એક પદાથSના પોતપોતાના ધિવષયને જાણે છે. ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન એક સાથે પાચં ધિવષયોને નથી 
જાણતુ.ં એકને જાણે છે અને ચારને નથી જાણતુ.ં બીજીને જાણે છે તો ચારને નથી જાણતી. તેમ જુદા 
જુદા પોતપોતાના વિવષયોમા,ં ભાવેન્દ્રિ\]ય, તેનો ધિવષય ભાવેન્દ્રિ\]યનો ધિવષય પરપદાથS છે. પોતપોતાના 
વિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી, એટલે કે ઉપયોગ લગાવે તો જાણવામા ંઆવે છે. ઉપયોગ ન લગાવે તો 
જાણવામા ંનથી આવતો. એમ સ્પશS છે ટાઢી-ઊની અવસ્થા, અહીં બેસે તો ટાઢી-ઊની અવસ્થા 
બહારમા ંછે તો pયા ંસધુી સન્નીકષS ન કરે, તેને સ્પશS ન કરે ત્યા ંસધુી તે જાણવામા ંઆવતુ ંનથી. 

ભાવેન્દ્રિ\]ય છે તે પરાધિધન છે. ભાવેન્દ્રિ\]ય સ્વતતં્રપણે પરપદાથSનુ ંઅવલબંન લીધા ધિવના તે 
જાણતી નથી તેથી પરાધિધન છે. તો ઠંડી-ઊની અવસ્થા જાણવા માટે તે પદાથSનો તે સ્પશS કરે છે તો 
જાણવામા ંઆવે છે. બાકી જાણવામા ંઆવતુ ંનથી. તો પરાધિધન છે. એવી રીતે રસેન્દ્રિ\]ય. ખાટા-મીઠા 
પદાથS, તો સાકરને અહીં લગાવો, સાકરને અહીં લગાવો, અફીણને અહીં લગાવો તો કડવી કે મધરુ 
કોઇ જાણી શકે? ઈન્દ્રિ\]યજ્ઞાન તો છે અહીં, પણ તે ધિવષય તેનો નથી. આનો ધિવષય અલગ અને આનો 
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ધિવષય પણ અલગ છે. અલગ અલગ ધિવષય છે. આહા!

એમ જુદા જુદા પોતપોતાના વિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી, એટલે કે તે તે પદાથS તરફ જે ઉપયોગ
ઝુુકે  છે, ઢળે છે અને તેને ધિવષય કરીને તે જાણે છે. જેઓ વિવષયોને ખડંખડં ગ્રહણ કરે છે. એક સાથે 
ગ્રહણ કરવાની તાકાત નથી. એક ઇન્દ્રિ\]ય પાચં ઈન્દ્રિ\]યના ધિવષયને જાણતી નથી. શ્રીમદે્ કહ્યુ ંછે-પાચં 
ઇન્દ્રિ\]યના ધિવષયનુ ંએકને જ્ઞાન છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- ‘છે ઇન્દ્રિ\]ય પ્રત્યેકને ધિનp ધિનp ધિવષયનુ ંજ્ઞાન, પાચં ઈન્દ્રિ\]યના ધિવષયનુ ંપણ આત્માને 
ભાન’ 

ઉvર :- હા, એમ. એ આત્મા યગુપદ્  પાચં ઇન્દ્રિ\]યના ધિવષયને આત્મા જાણી શકે છે. પણ ઇન્દ્રિ\]ય
પાચંના ધિવષયને યગુપદ્  એક સમયમા ંઅ�મે જાણવાની તાકાત તેનામા ંનથી. શ્રીમદ્જીએ બહુ સરસ 
એ વાત કરી છે. એ વાત કરે છે.

કે પોતપોતાના વિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી જેઓ, જેઓ એટલે ભાવેન્દ્રિ\]ય વિવષયોને એટલે 
જાણવાલાયક પદાથ�ને ખડંખડં ગ્રહણ કરે છે. એક એકને ગ્રહણ કરે છે. ગ્રહણ કરે છે એટલે પકડે છે 
નહીં. ગ્રહણ કરે એટલે જાણે છે. આહા! એક એક પોતપોતાનો જે ધિવષય છે એને ખડંખડં એટલે 
એકએકને �મે �મે ભાવેન્દ્રિ\]ય જાણે છે. યગુપદ્  પાચેં ઇન્દ્રિ\]યના ધિવષયને ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન જાણતુ ંનથી. 
એકને જાણે અને બીજુ ંજાણવામા ંન આવ્યુ.ં નથી આવ્યુ ંતો ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. એક જાણવામા ં
આવ્યુ,ં સ્પશ¬ન્દ્રિ\]યથી ટાઢી-ઊની અવસ્થા જાણવામા ંઆવી. બાકી તેમા ંતો બધુ ંછે. રંગ પણ છે, 
સગુધં-દુગ�ધ પણ પદુ્દગલમા ંછે. તો જાણવામા ંન આવી. તો જાણવામા ંન આવ્યુ ંતેથી તેમા ંપ્રધિતબધં 
થઇ ગયો. ધિવષયનો પ્રધિતબધં થયો તો તેન ુ ંનામ પ્રધિતકુળતા છે. પણ પ્રધિતકુળતા દુઃખ છે. શુ ંકીધુ?ં 
થોડો સકૂ્ષ્મ ધિવષય છે.

આ એક ઇન્દ્રિ\]ય જે છે. સમpો આંખથી કોઈ પદાથSને pોયો, તો તે પદાથSને pોવાના સમયે તેમાં
એ�લો રંગ-વણS નથી. તેમા ંઠંડી-ઊની અવસ્થા પણ છે. અને તેમા ંસગુધં-દુગ�ધ પણ પદાથSમા ંછે તો 
તે જાણવામા ંન આવ્યા તો એ આત્માનો જે સ્વભાવ છે એક સમયમા ંસ્વ અને પરને પરૂા જાણવાનો 
આત્માનો સ્વભાવ છે. એકને જાણે અને બીજાને ન જાણે તે આત્માનો સ્વભાવ નથી. તો શુ ંથયુ?ં 
એકને જાણ્યો તો બીજા ધિવષય જાણવામા ંન આવ્યા. તો જાણવામા ંન આવ્યા તેની ઇચ્છા અંદરમા ં
ઉત્પન્ન થઇ જાય છે. તે ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેન ુ ંનામ દુઃખ છે. ઇચ્છા દુઃખનુ ંર્મુળૂ. હ ેઇચ્છા દુઃખ 
ર્મુળૂ.

એક ઇન્દ્રિ\]યના ધિવષયથી એક પદાથS જાણવામા ંઆવ્યો. બાકીના ચાર ભાવ જાણવામા ંન 
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આવ્યા. તો તે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનનો ધિવષય એક એક ખડંખડં છે. બધાને જાણતી નથી. તો આત્માનો સ્વભાવ 
બધાને જાણવાનો છે. એકને જાણે અને એકને ન જાણે તે આત્માનો સ્વભાવ નથી અને તેન ુ ંનામ જ્ઞાન
પણ નથી. તો ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. ધિવષય ને કષાયને જીતવા છે. ધિવષયનો શુ ંઅથS છે? પરને 
જાણવાની ઈચ્છા તેનુ ંનામ ધિવષય. અને કષાયની શુ ંવ્યાખ્યા? કે કરવાની ઈચ્છા. કષાય અનસુાર 
કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. કરવાની ઇચ્છા તેન ુ ંનામ કષાય અને જાણવાની ઇચ્છા તેન ુ ંનામ 
ધિવષય અને ધિવષયને જીતવો તેનુ ંનામ ધમS છે. ફરીથી. શુ ંકહ્યુ?ં ભાઈસાહબે!

આત્મા જે છે તેનો સ્વભાવ એક સમયે સ્વ અને પરને જાણવાનો સ્વભાવ છે. યગુપદ્  એક 
સમયમા ંપરંુૂ, પરંુૂ જાણવામા ંઆવે છે તો જાણવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન નથી થતી. જેમકે કેવળી. સમpયા?
બધાનો સ્વભાવ કેવળી જેવો છે. અને જે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન છે તે એક એક ધિવષયને જાણે છે. બીજા ધિવષયને
ન જાણ્યા તો ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવાનુ ંકારણ કે જ્ઞાનમા ંપ્રધિતબધં થઇ ગયો. તે 
પ્રધિતબધંનુ ંનામ પ્રધિતકુળતા છે, અને પ્રધિતકુળતાનુ ંનામ દુઃખ છે. જાણવામા ંન આવ્યુ ંતે દુઃખ છે અને 
બીજા પદાથSને જાણવાની ઇચ્છા હોય તો તેને જાણે તો બાકીન ુ ંજાણવાનુ ંરહી ગયુ.ં એમ એમ �મ �મ
�મ કયારેય પરૂા નહીં થાય. જાણવાનુ ંકયારેય પરંુૂ નહીં થાય. અને pયારે અંતર્મુુSખ થયો, 
અતીન્દ્રિ\]યજ્ઞાન પ્રગટ થયુ,ં જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે બધુ ંજાણ્યુ.ં પરોક્ષપણે બધાને જાણી લીધુ.ં અને 
પરોક્ષપણે બધાને જાણ્યુ ંપણ પ્રત્યક્ષ ન જાણ્યુ ંતેનો પ્રધિતબધં છે તો પ્રધિતકુળતા એટલી છે, તો 
કેવળજ્ઞાન થાશે તો બધુ ંપરંુૂ થઇ જાશે. વાત થોડી સકૂ્ષ્મ છે.

કેવળજ્ઞાનમા ંસ્વ અને પર પ્રત્યક્ષ થાય છે. અને આત્માને pયારે શ્રતુજ્ઞાન જાણે છે તો 
પરોક્ષપણે પોતાના ભતૂ, ભધિવµય અને વતSમાન જાણવામા ંઆવ્યા. પોતાના ભતૂ, ભધિવµય અને 
વતSમાન. તે શ્રતુજ્ઞાનની તાકાત એટલી છે કે છ ]વ્યને, ભતૂ, ભધિવµય ને વતSમાનને પરોક્ષ જાણી 
લીધા, તો પરોક્ષ સ્વ-પરને જાણી લીધુ ંતો જાણતો નહોતો ત્યારે આકુળતા હતી, પરોક્ષ જાણી લીધુ ં
તો એટલી આકુળતા ખત્મ થઈ ગઈ. પ્રત્યક્ષ જાણવાથી આકુળતા મટી pશે. આહા! તો ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન 
કમpોર છે. કમpોર છે અને પરાધિધન છે. અને ભાવેન્દ્રિ\]યને તો ત્યા ંસધુી કહ્યુ ંકે તે ર્મુધૂિત�ક છે અને 
પરાવલબંી છે, બદિહર્મુુSખ છે અને કમSબધંનુ ંકારણ છે.

ભાવેન્દ્રિ\]યને જૂના કમSનુ ંકાયS અને નવા કમSબધંનુ ંકારણ, એક સમયની ભાવેન્દ્રિ\]યની જે પયાSય 
છે તેમા,ં તે કાયS પણ છે અને કોઈનુ ંકારણ પણ છે. કાયS તો કમSનુ ંકાયS છે. આત્માનુ ંકાયS નથી. શુ ં
કહ્યુ?ં જે ભાવેન્દ્રિ\]ય પ્રગટ થાય છે તે આત્માનુ ંકાયS નથી, આત્માનુ ંકમS નથી, આત્માનુ ંકાયS નથી. 
આત્મા તેનો ઉત્પાદક નથી. તે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનને ભાવેન્દ્રિ\]ય કરે? ભાવેન્દ્રિ\]યથી કમSબધં થયો. અને તેવ ુ ં
કામ કરે કે જેનાથી કમSબધં થાય? દુઃખ થાય. એવુ ંકામ ભગવાન(આત્મા) તો નથી કરતો. તો તે 
ખડંખડંને ધિવષય કરે છે. �મે �મે જાણે છે. પરાધિધન છે. કમpોર છે. બહ ુp કમpોર છે. બહુ p કમpોર
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છે. 

એક ઇન્દ્રિ\]યનો ધિવષય એકને જાણે બાકીને ન જાણે તો કમpોર થઈ ગઈ ને? એટલા માટે તેને 
જીતવી. જીતવાથી મોહ જીતાય જાશે. મોહનો નાશ થાશે. લાભ ઘણો છે. જુદા જુદા પોતપોતાના 
વિવષયોમા ંવ્યાપારપણાથી જેઓ એટલે ભાવેન્દ્રિ\]યો. વિવષયોને, પોતપોતાને જાણવાના પદાથ�ને ખડંખડં
ગ્રહણ કરે છે. કમpોર છે ને? એક એક ધિવષયને ગ્રહણ કરે છે. ગ્રહણ કરે છે એટલે જાણે છે.

ર્મુરુ્મુકુ્ષ ુ:- આ પદાથS તો અખડં છે ને એને તે ખડંખડં ગ્રહણ કરે છે. એને પણ બરાબર ગ્રહણ 
કરત ુ ંનથી.

ઉvર :- પદુ્દગલ છે તેમા ંસ્પશS, રસ, ગધં, વણS એક સાથે તેના તો ધમS છે. પણ તેને પણ 
પદુ્દગલને પણ ર્મુધૂિત�ક પદાથ�ને પણ એક એક ધમSને જાણે છે. એક સાથે બધા પદાથ�ને જાણવાની એક
ઈન્દ્રિ\]યની તાકાત નથી. તો જે જાણવાનો પ્રધિતબધં થઇ ગયો તેને જાણવાની ઇચ્છા અવ્યકતપણે 
પ્રગટ થાય છે. ભલે વ્યકત નહીં અવ્યકતપણે. કેમકે જાણવાનો ધિવષય પરૂો ન મળ્યો. pયા ંસધુી પરૂો
ધિવષય ન મળે ત્યા ંસધુી પ્રધિતબધં છે. પ્રધિતબધં છે (તે) પ્રધિતકુળતા છે. આહા!

એક વાર એવુ ંથયુ ંકે બે શેઠ હતા. બેય એકદમ કરોડપધિત અને ધિમત્ર પરમધિમત્ર. રોp મળે, રોp
મળે. એક દિદવસ પણ એવો નથી કે મળવુ ંન થયુ ંહોય. રોp મળે એકબીજાને. સાથે બેસીને વાતચીત 
કરે, ફરવા જાય. તેમા ંશુ ંથયુ ંકે એક ધિમત્રને, બે ધિમત્ર હતા. એક ધિમત્રને એક જ્ઞાની મળી ગયા 
સોનગઢના સતં, તો તેની લાઇન બદલી ગઇ. તેની લાઇન બદલી ગઇ. તે અભ્યાસમા ંચડી ગયો. 
ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતા કરતા. મળવાનુ ંતો રોp થત ુ.ં મળતા મળતા બીpો ધિમત્ર ભેદજ્ઞાનના 
અભ્યાસે ચડી ગયો તો થોડો ઉદાસ લાગ્યો. તો તેના ધિમત્રએ પછૂયુ ંકે ભાઇસાહબે! શુ ંતકલીફ છે? કેમ
ઉદાસ રહો છો? તો કહ ેહુ ંબહ ુp દુઃખી છુ.ં અરે! હુ ંબેઠો છુ.ં મારી હાpરીમા ંઆપને દુઃખ? મને અત્યારે
p બતાવો. રાજીવને ટીલીફોન કરંુ છુ.ં સીધા રાજીવને લાઇન લગાવુ.ં શુ ંકહુ ંબોલો. કલેકટર 
ફલેકટરને ફોન નહીં કરંુ. એવી અમારી લાગવગ છે. બીજા ધિમત્રએ કહ્યુ ંહુ ંબહુ p દુઃખી છુ.ં આપ મારંુ 
દુઃખ દૂર નહીં કરી શકો. બોલો કેટલા રૂધિપયા મોકલુ?ં શુ ંતકલીફ છે? સમpયા? ઘરની અંદર કોઇ 
દુઃખ હોય તો હુ ંઆવુ.ં બાળકોને સમજાવવા માટે. હુ ંતો બહ ુp દુઃખી છુ.ં એમ ને એમ બોલે. આપ 
દુઃખ દૂર નહીં કરી શકો. અરે! વાત તો કરો. હુ ંદુઃખ દૂર કરી આપીશ. આપને ધિવશ્વાસ આપુ ંછુ.ં 
અચ્છા! દુઃખ દૂર કરી દેશો?

મારો આત્મા જાણવામા ંનથી આવતો. તે આપ કરી દયો. ભાઇસાહબે! આ મારંુ કામ નથી. 
આત્મા જાણવામા ંનથી આવતો તે p દુઃખ છે. બીજુ ંશુ ંદુઃખ છે? બીજુ ંદુઃખ તો હત ુ ંનહીં. બહાર તો 
અનકૂુળતા બહ ુp હતી. ઢગલાબધં નોકર, ચાકર. આહાહા! હુ ંબહુ p દુઃખી છુ.ં ક્ય ુદુઃખ છે? મારો 
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આત્મા જાણવામા ંઆવતો નથી. હુ ંપ્રયત્ન કરંુ છુ ંપણ હજી જાણવામા ંઆવતો નથી. તેનુ ંદુઃખ છે. 
આપ મારંુ કામ કરી દયો. એ મારંુ કામ નહીં. આપ કરી લ્યો.

એવી રીતે આ જે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન છે તે દુઃખમય છે. એકને ધિવષય કરે છે, બીજાને ધિવષય નથી 
કરતા. બીજા ધિવષયને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. આહાહા! કમpોર છે ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાન કમpોર છે. 
બળવાન નથી કમpોર છે, પરાધિધન છે. અને �મ �મથી ધિવષયને ગ્રહણ કરે છે. તે ખડંખડં ગ્રહણ કરે 
છે. ખડં ખડં એટલે પદાથS તો અખડં છે. તેમા ંસ્પશS, રસ, ગધં તેમા.ં. સમpો એક પદાથS લ્યો કે 
પદુ્દગલ છે. તેમા ંસ્પશS, રસ, ગધં, વણS બધુ ંઅંદરમા ંછે. શબ્દ પણ છે, શબ્દ કહવેાની શસ્થિ�ત પણ છે. 
છે તો pયારે આંખથી જુએ છે તો તેને કલર pોવામા ંઆવે છે. બીજુ ંતો કોઇ (નથી) એક ઇન્દ્રિ\]યનો 
ધિવષય રંગ છે. બસ. એટલુ ંજાણે છે. બાકીના જે ચાર ભાવ અંદરમા ંછે તે જાણવાની શસ્થિ�ત આંખમા ં
નથી. અચ્છા! આંખ બધં કરી દીધી. આમ કયુ�, અચ્છા! આ સવુાળંુ છે. સ્પશS. pોયુ ંતો રંગ pોવામા ંન
આવ્યો. અને સગુધં, દુગ�ધ તે પણ pોવામા ંન આવ્યા. તો એ કમpોર છે. એક એક ધિવષયને ગ્રહણ 
કરે છે. ખડં ખડં છે. બીજા ધિવષયોને જાણવાની તાકાત નથી તેની. તો બીજા ધિવષય જાણવામા ંન 
આવ્યા તેનુ ંનામ છે ધિવષય, ઇચ્છા. ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તો જાણવાની ઇચ્છા તેન ુ ંનામ આફુળતા છે.

જાણવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેન ુ ંનામ ધિવષય છે. ધિવષયનો અથS ટોડરમલ્લ સાહબેે કય� કે 
પરપદાથS જાણવાની ઇચ્છા તેન ુ ંનામ ધિવષય. આ ભોગ ધિવષયની વાત નથી. પરને જાણવાની ઇચ્છા 
ઉત્પન્ન થાય છે તેન ુ ંનામ છે ધિવષય અને પરપદાથSને કરવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય તેન ુ ંનામ કષાય. 
તે pયા ંસધુી ધિવષય કષાયને જીતતો નથી ત્યા ંસધુી ઉપવાસ નથી થતો. આહાર, pળ, ધિવષય અને 
કષાય ચારને જીતે છે તેન ુ ંનામ ઉપવાસ છે. આહાહા! બાકી બધી લાઘંણ છે.

જાણવાની ઇચ્છા એટલી પ્રબળ હોય છે. આગ છે આગ. પરને જાણવાની આગ લાગે છે. અને 
આગ બઝુાવવાનો તે રસ્તો p નથી. અચ્છા! ટી.વી. pોઇ લઉં તો ઈચ્છા બધં થઇ જાશે. ટી.વી. pોયુ ં
તો બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઇ ગઇ, બીજા પદાથS pોયા તો ત્રીજા પદાથSની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ. 
ઇચ્છા કંટી\ય ુ(સતત) હોય છે. પરપદાથSની સ\ર્મુખુ ભાવેન્દ્રિ\]યનો વ્યાપાર તે સસંારની ઉત્પધિvનુ ં
કારણ છે. તેમા ંઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. આહાહા! pો કયારેય ઇચ્છા બધં થાય કે 
પાચં ઈન્દ્રિ\]યનો વ્યાપાર બધં થઈ જાય અને અંદરમા ંઅંતર્મુુSખ થઇને આત્માનો અનભુવ કરે તો આ 
પાચં ઈન્દ્રિ\]યનો, ભાવેન્દ્રિ\]યનો વ્યાપાર બધં થઈ જાય છે તેન ુ ંનામ ભાવેન્દ્રિ\]યને જીતવુ ંછે. તમામ 
ઇચ્છા બધં થઇ જાય છે. જેટલો સમય આત્મા ધિનધિવ�કલ્પ ધ્યાનમા ંજાય છે તો ઇચ્છા બધં થઇ જાય છે.
અને પછી બહાર આવે છે તો ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે પણ અજ્ઞાનમય ઇચ્છા નથી. અજ્ઞાનમય ઇચ્છા 
અલગ અને ઇચ્છા અલગ છે. રાગ છે મોહસદિહત રાગ અને મોહરદિહત રાગ. અજ્ઞાનમય ઈચ્છા અલગ 
અને અસ્થિસ્થરતાની ઇચ્છા અલગ છે. ઇચ્છાના બે ભેદ છે. બરાબર ટાઈમે ઘડીયાલ pોવાનો ભાવ આવે
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છે. આહાહા! દસ ધિમધિનટ કમ રહી.

તો શુ ંકહ્યુ?ં આ સકૂ્ષ્મ વાત છે. ભાવેન્દ્રિ\]યને જીતવાની સાધારણ વાત નથી. ભાવેન્દ્રિ\]યને જીતી 
તેનો મોક્ષ થઈ ગયો. હા. એક સમય પણ pો ભાવેન્દ્રિ\]યને જીતે છે તે જિpતેન્દ્રિ\]ય જિpન થઇ ગયો. જિpન 
હો. ઈશતજિpન, ચતથુS ગણુસ્થાને અધિવરત સમ્યગ્દન્દ્રિµટને ભગવાને ઇશતજિpન કહ્યા. ભાઈ! ઈશત નાનો 
જિpન, મોટો જિpન નહીં. લઘનુદંન લઘનુદંન. તો એ ઇન્દ્રિ\]યજ્ઞાનને જીતવુ ંકેમ થાય છે? તે આગળ બધી
પ્રદિ�યા બતાવશે. ૫૦ ધિમધિનટ થઇ. લાબં ુચાલે તેવી શરીરની પ્રકૃધિv નથી. pયા ંસધુી થાક ન લાગે 
ત્યા ંસધુી ચાલ ુરહશેે. થાક લાગે એટલે બધં. પચાસ ધિમધિનટ ચાલે, પચંાવન ચાલે, કયારેક સાઇંઠ 
ચાલે તો છૂટ છે. પ્રધિતબધં પચાસે નથી. pરાક થાક લાગે તો બધં, થાક ન લાગે તો ચાલ.ુ એમ. 
બહનેનુ ંએમ કહવે ુ ંછે કે થાક ન લાગે તે દિદ' (વધારે લેવુ)ં થાક લાગે તો બધં કરી દેવાનુ.ં
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