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મગંલાચરણ ને ટ�કાની (િત)ા 
 

દોહરોદોહરોદોહરોદોહરો 
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આ �તો
મા ં સદ7પ *+ને (ા8ત કરવાના આચાર વા ઉપાય દશા�વેલા છે, તેથી આ �તો
-ુ ં  નામ સદાચાર �તો
 

રાખવામા ંઆ;<ુ ંછે. 
 

ટ�કાની િનિવ=>ને પ�રસમા?8ત થવા માટ@ તથા િશAટાચાર-ુ ંપ�રપાલન કરવા ટ�કાકાર નમ�કાર7પ મગંલાચરણ કર@ છે:- 
 

સCDચદાનEદ1ુપાય જગદંFુરહ@તવે |સCDચદાનEદ1ુપાય જગદંFુરહ@તવે |સCDચદાનEદ1ુપાય જગદંFુરહ@તવે |સCDચદાનEદ1ુપાય જગદંFુરહ@તવે | 

સદો�દતાય Hણૂા�ય નમોસદો�દતાય Hણૂા�ય નમોસદો�દતાય Hણૂા�ય નમોસદો�દતાય Hણૂા�ય નમોSEEતાય િવAણવે || EEતાય િવAણવે || EEતાય િવAણવે || EEતાય િવAણવે || ૧ ||૧ ||૧ ||૧ || 
 

Jલોકાથ�: સCDચદાનદં7પ, જગદ7પ LFુરના કારણ, સવ�દા ઉદય પામેલા અN�તOવવાળા, Hણૂ� અને અનતં 

પરમાOમાન ેમારા નમ�કાર હો. 
 

ટ�કા: 
ણે કાલમા ં એક7પે રહ@નારા, Rનો )ાન�વભાવ કદ� પણ લોપ પામતો નથી એવા, પરમ(ીિતના �થાન7પ વા 

પરમાનદં7પ, (તીત થતા આ જગતના અ3ભ િનિમSોપાદાનકારણ7પ, (િનિમSકારણ7પ તથા ઉપાદાનકારણ7પ) સવ�દા 

�Vરણ7પે ઉદય પામેલા જણાતા, �વગત સWતીય ને િવWતીXભેદિવનાના અને દ@શ કાલ ને વ�Yનુા પ�રDછેદ િવનાના 

;યાપક પરમાOમાને વા પરમાOમાથી અ3ભ  �ી ગોિવZદપાદને મારા િવનયHવૂ�ક નમ�કાર હો. 

 

હવે �તો
કાર �તો
 રચવાની (િત)ા કર@ છે:- 
 

સવ�વેદાEતિસ[ાEતૈ]�િથત ંિનમ�લ ંિશવમ |સવ�વેદાEતિસ[ાEતૈ]�િથત ંિનમ�લ ંિશવમ |સવ�વેદાEતિસ[ાEતૈ]�િથત ંિનમ�લ ંિશવમ |સવ�વેદાEતિસ[ાEતૈ]�િથત ંિનમ�લ ંિશવમ | 

સદાચારં (વ^યાિમ યો3ગના ં)ાનિસ[યે || સદાચારં (વ^યાિમ યો3ગના ં)ાનિસ[યે || સદાચારં (વ^યાિમ યો3ગના ં)ાનિસ[યે || સદાચારં (વ^યાિમ યો3ગના ં)ાનિસ[યે || ૨ ||૨ ||૨ ||૨ || 
 

Jલોકાથ�:- સવ� ઉપિનષદોના િસ[ાતંો વડ@ 0 ૂથેંલા, પિવ
 ને કbયાણ7પ સદાચારને યોગીઓના )ાનની િસd[ માટ@ 

eુ ંકહ�શ. 
 



ટ�કા:- ઈશા�દ સવ� ઉપિનષદોના િસ[ાતંો Rમા ંઓત(ોત છે એવા, વા�તિવક પિવ
, ને કbયાણ�વ7પ *+ની સાથે સબંધ 

રાખનાર હોવાથી કbયાણ7પ એવા, ધમ�શાgોમા ં(િતપાદન કર@લા સદાચારથી 3ભ  સદાચાર-ુ ંપોતાના 3ચSને પર*+મા ં

જોડવાનો (યOન કરતા યોગીઓના *+)ાનની િસd[ માટ@ eુ ંકથન કર�શ. 
 

 

(ાત: �મ(ાત: �મ(ાત: �મ(ાત: �મરાિમ દ@વ�ય સિવYભુ�ગ� આOમન: |રાિમ દ@વ�ય સિવYભુ�ગ� આOમન: |રાિમ દ@વ�ય સિવYભુ�ગ� આOમન: |રાિમ દ@વ�ય સિવYભુ�ગ� આOમન: | 

વર@hય ંતd[યો યો નિiદાનEદ: (ચોદયાત || વર@hય ંતd[યો યો નિiદાનEદ: (ચોદયાત || વર@hય ંતd[યો યો નિiદાનEદ: (ચોદયાત || વર@hય ંતd[યો યો નિiદાનEદ: (ચોદયાત || ૩ ||૩ ||૩ ||૩ || 
 

Jલોકાથ�: (ાત:કાલમા ંeુ ંસવ�ની ઉOપિતના કારણ7પ ને �વય(ંકાશ આOમાના તે �ેAઠ 3ચદાનદં�વ7પ-ુ ં�મરણ ક1ંુ 

l,ં R 3ચદાનદં અમાર� mdુ[ઓને �Vરાવે છે. 
 

ટ�કા: મ-Aુયના 3ચSની (સ તા વધારનારા (ાત:કાલમા ં W]ત થઈ eુ ં આ સવ� nૃJયના િવવતpપાદાનકારણ7પ ને 

�વય(ંકાશ (કોઈનો િવષય થયા િવના �પAટ (તીત થનાર) આOમતOવના ઉપિનષદોમા ં (િસ[ તે ચૈતEય�વ7પ-ુ ં ને 

આનદં�વ7પ-ુ ં ભાવHવૂ�ક �મરણ ક1ંુ l,ં R ચૈતEય�વ7પવાળાને આનદં�વ7પવાળા આOમા આપણી - સવ� (ાણીઓની 

mdુ[qિૃSઓને �Vરણની - )ાનની શNrત આપે છે. 
 

અEવય;યિતર@કાsયા ંW]O�વ8નtuુ?ુ8તu ુ|અEવય;યિતર@કાsયા ંW]O�વ8નtuુ?ુ8તu ુ|અEવય;યિતર@કાsયા ંW]O�વ8નtuુ?ુ8તu ુ|અEવય;યિતર@કાsયા ંW]O�વ8નtuુ?ુ8તu ુ| 

યદ@કં ક@વલ ં)ાન ંતદ@વાહ ંપરં mહૃત || યદ@કં ક@વલ ં)ાન ંતદ@વાહ ંપરં mહૃત || યદ@કં ક@વલ ં)ાન ંતદ@વાહ ંપરં mહૃત || યદ@કં ક@વલ ં)ાન ંતદ@વાહ ંપરં mહૃત || ૪ ||૪ ||૪ ||૪ || 
 

Jલોકાથ�: W]ત, �વ8ન ને tuુ?ુ8તમા ં અEવય વડ@ ને ;યિતર@કથી R એક, અસગં, ચૈતEય7પ, પર ને 

િનરિતશય;યાપક છે તે જ eુ ંl.ં 
 

ટ�કા: Lત:કરણની W]દવ�થા, �વ8નાવ�થા ને tuુ8ુOયાવ�થામા ં અEવય વડ@ ને ;યિતર@ક વડ@ િવચાર કરતા ં R એક, 

અસગં, ચૈતEય7પ, માયાના ંકાયpથી ને માયાથી વધાર@ t ૂ̂ મ ને ;યાપક, તથા સવ�થી વધાર@ ;યાપક તOOવ છે, તે તOવ જ eુ ં

l,ં દ@હા�દ eુ ં નથી. Lત:કરણની R અવ�થામા ં Lત:કરણ w�xયો yારા બહારના ;યવહા�રક પદાથpનો અ-ભુવ કર@ તે 

અવ�થાને W]ત, R અવ�થામા ંLત:કરણ શર�રની Lદર રહ@લી �હતાનાડ�મા ંમનોમય પદાથpને અ-ભુવે તે અવ�થાને 

�વ8ન, ને R અવ�થામા ંLત:કરણ પોતાના ઉપાદાનકારણ1ુપ અ)ાનના Lશમા ં િવલીન થઈ Wય તે અવ�થાને tuુ?ુ8ત 

કહ@વામા ંઆવે છે. આOમા-ુ ંતે 
ણે અવ�થામા ંહોqુ ંતે તે અવ�થાઓમા ંઆOમાનો અEવય ને એ 
ણે અવ�થાઓ-ુ ંઆOમામા ં

ન હોqુ ં તે તે 
ણે અવ�થાઓનો આOમાથી ;યિતર@ક Wણવો. W]તમા ંeુ ંએqુ ં 7પે આOમા-ુ ંભાન થાય છે, પણ તે વેલા 

�વ8ન-ુ ંક@ tuુ?ુ8ત-ુ ંભાન હોY ુ ંનથી. �વ8નમા ંeુ ંએવી ર�તે આOમા-ુ ંભાન હોય છે, પણ તે વેલા W]ત-ુ ંક@ �વ8ન-ુ ંભાન 

હોY ુ ંનથી, tuુ?ુ8તમા ંeુ ંએવી ર�તે આOમા-ુ ંઅ�પAટ ભાન હોય છે, પણ તે વેલા W]ત-ુ ંક@ �વ8ન-ુ ંભાન હોY ુ ંનથી, અને 

આOમાકારqિૃSમા ં આOમા-ુ ં �પAટ ભાન હોય છે, પણ તે વેલા W]ત-ુ ં ક@ �વ8ન-ુ ં ભાન હોY ુ ં નથી. આવી ર�તે સવ� 

અવ�થાઓમા ંહોવા7પ આOમાના અEવયનો ને તે 
ણે અવ�થાઓના  આOમામા ંન હોવા7પ ;યિતર@કનો િવચાર કરવાથી એક 

ને અસગંા�દ �વભાવવાળા આOમા-ુ ંભાન થાય છે. 
 

 

હવે યોગીએ પોતાના અ)ાન7પ શયન�થાનનો પ�રOયાગ ક@વી ર�તે કરવો તે કહ@ છે. 



 

)ાના)ાનિવલાસો)ાના)ાનિવલાસો)ાના)ાનિવલાસો)ાના)ાનિવલાસોSય ં)ાના)ાનેન શાzયિત |ય ં)ાના)ાનેન શાzયિત |ય ં)ાના)ાનેન શાzયિત |ય ં)ાના)ાનેન શાzયિત | 

)ાના)ાને પ�રOય{ય )ાના)ાને પ�રOય{ય )ાના)ાને પ�રOય{ય )ાના)ાને પ�રOય{ય )ાનમેવાવિશAયતે || )ાનમેવાવિશAયતે || )ાનમેવાવિશAયતે || )ાનમેવાવિશAયતે || ૫ ||૫ ||૫ ||૫ || 
 

Jલોકાથ�: આ )ાનનો ને અ)ાનનો િવલાસ )ાન વડ@ ને અ)ાન વડ@ શાતં થાય છે. )ાનનો ને અ)ાનનો પ�રOયાગ 

કર�ને )ાન જ અવશેષ રહ@ છે. 
 

ટ�કા: આ nૃJય (પચં W]ત �વ8ન 7પ )ાનના ને tuુ?ુ8ત7પ અ)ાનના કાય�7પ છે. તે આOમાના સા}ાOકાર વડ@ ને nૃJયના 

િમ~યાપણાના િનiય7પ તેના અ)ાન વડ@ િનqSૃ થાય છે. આOમાના સા}ાOકારવાળ� qિૃS7પ )ાનનો ને nૃJયના 

િમ~યાપણાનો િનiય કરનાર� qિૃS7પ અ)ાનનો પ�રOયાગ કરવાથી િન1ુપાિધક )ાન જ બાક� રહ@ છે. 

હવે યોગીઓના શૌચને વણ�વે છે. 
 

અOયEતમ3લનો દ@હો દ@હ� ચાOયEતિનમ�લ: |અOયEતમ3લનો દ@હો દ@હ� ચાOયEતિનમ�લ: |અOયEતમ3લનો દ@હો દ@હ� ચાOયEતિનમ�લ: |અOયEતમ3લનો દ@હો દ@હ� ચાOયEતિનમ�લ: | 

અસગંોઅસગંોઅસગંોઅસગંોSહિમિત )ાOવા શૌચમેતO(ચ}તે || હિમિત )ાOવા શૌચમેતO(ચ}તે || હિમિત )ાOવા શૌચમેતO(ચ}તે || હિમિત )ાOવા શૌચમેતO(ચ}તે || ૬ ||૬ ||૬ ||૬ || 
 

Jલોકાથ�: �!લુ શર�ર બe ુજ અપિવ
 છે, ને આOમા બe ુજ પિવ
 છે, તથા eુ ંઅસગં l,ં એમ Wણીને રહ@qુ ંઆને 

યોગીઓ શૌચ કહ@ છે. 
 

ટ�કા: (તીત થYુ ં �!લૂશર�ર મલ, �
ૂ ને 1ુિધરા�દ અપિવ
 પદાથpના સ�હૂ7પ હોવાથી અOયતં મ3લન છે, અને આOમા 

અસગં ને સCDચદાનદંા�દ �વભાવવાળો હોવાથી પરમ પિવ
 છે. અસગં �વભાવવાળો પિવ
 આOમા eુ ં l ં એમ Wણી 

દ@હા�દમાથંી eુ ંપણાની mdુ[ �કૂ� દ@વી આ વા�તિવક શૌચ - મલ�
ૂના Oયાગની ��યા છે - એમ યોગીઓ કહ@ છે. 
 

હવે યોગીઓના �નાન-ુ ં�વ7પ કહ@ છે: 
 

મEમનો મીનવિ Oય ં��ડOયાનમEમનો મીનવિ Oય ં��ડOયાનમEમનો મીનવિ Oય ં��ડOયાનમEમનો મીનવિ Oય ં��ડOયાનEદEદEદEદવા�રધૌ |વા�રધૌ |વા�રધૌ |વા�રધૌ | 

t�ુનાત�તેન HતૂાOમા સzયN�વ)ાનવા�રણા || t�ુનાત�તેન HતૂાOમા સzયN�વ)ાનવા�રણા || t�ુનાત�તેન HતૂાOમા સzયN�વ)ાનવા�રણા || t�ુનાત�તેન HતૂાOમા સzયN�વ)ાનવા�રણા || ૭ ||૭ ||૭ ||૭ || 
 

Jલોકાથ�: મા1ંુ મન માછલાની પેઠ@ િનOય tખુસાગરમા ં��ડા કર@ છે. તે યથાથ� િવ)ાન7પ જલ વડ@ eુ ંસાર� ર�તે 

�નાન કર@લો l ંતેથી પિવ
 �વ7પ વાળો l.ં 
 

ટ�કા: મા1ંુ Lત:કરણ સ�xુમા ં રમત કરનારા માછલાની પેટ@ સવ�દા આનદંસાગર *+મા ં રમત કર@ છે. *+ના યથાથ� 

અ-ભુવ7પ જલ વડ@ મ� અિવ�ા7પ મેલ નીકળ� Wય એવી ર�તે �નાન કર@�ુ ંછે, તેથી eુ ંમારા પિવ
�વ7પના અ-ભુવવાળો 

થયો l.ં 
 

 

નીચેના Jલોકમા ંયોગીઓના અઘમષ�ણ-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 



અથાઘમષ�ણ ંFુયા�ત (ાણાપાનિનરોધત: |અથાઘમષ�ણ ંFુયા�ત (ાણાપાનિનરોધત: |અથાઘમષ�ણ ંFુયા�ત (ાણાપાનિનરોધત: |અથાઘમષ�ણ ંFુયા�ત (ાણાપાનિનરોધત: | 

મન: Hણૂ� સમાધાય મ�નFુzભો યથાણ�વે || મન: Hણૂ� સમાધાય મ�નFુzભો યથાણ�વે || મન: Hણૂ� સમાધાય મ�નFુzભો યથાણ�વે || મન: Hણૂ� સમાધાય મ�નFુzભો યથાણ�વે || ૮ ||૮ ||૮ ||૮ || 
 

Jલોકાથ�: ઉપર કહ@�ુ ં�નાન કયા� પછ� (ાણને અને અપાનને રોકવા7પ અઘમષ�ણ કર@. Rમ સ�xુમા ં�બૂલેો ઘડો 

રહ@ તમે મનને Hણૂ�મા ંસાર� ર�તે N�થર કર�ને રહ@. 
 

ટ�કા: Hવૂ� કહ@�ુ ં �નાન કયા� પછ� તે યોગી ઊ.વ� ગિતવાળા (ાણના વેગને ને અધોગિત વાળા અપાન વા<નુા વેગને 

રોકવા7પ Lત:કરણના મ3લન સ�ંકારોને બાળ� નાખનાર� અઘમષ�ણની ��યા કર@. Rમ સ�xુમા ં�ૂબેલો ઘડો N�થર રહ@ છે તેમ 

યોગીએ પોતાના મનને સવ�;યાપક *+મા ં સાર� ર�તે �થાપન કર�ને N�થર રહ@qુ ં જોઈએ. મનને *+મા ં િનમ�ન કર�ને 

(ાણાપાનનો િનરોધ કરવો તેને અહ� અઘમષ�ણ કહ@�ુ ંછે. 
 

હવે યોગીઓની સ.ંયા-ુ ં�વ7પ કહ@ છે: 
 

લયિવ}ેપયો: સEધૌ મન�તલયિવ}ેપયો: સEધૌ મન�તલયિવ}ેપયો: સEધૌ મન�તલયિવ}ેપયો: સEધૌ મન�ત
 િનરાિમષમ |
 િનરાિમષમ |
 િનરાિમષમ |
 િનરાિમષમ | 

સ સNEધ: સાિધતો યેન સ �rુતો ના
 સશંય: || સ સNEધ: સાિધતો યેન સ �rુતો ના
 સશંય: || સ સNEધ: સાિધતો યેન સ �rુતો ના
 સશંય: || સ સNEધ: સાિધતો યેન સ �rુતો ના
 સશંય: || ૯ ||૯ ||૯ ||૯ || 
 

Jલોકાથ�: લયનો ને િવ}પેનો R સિંધ છે તે સિંધમા ંમન માસંર�હત (િવષયર�હત) છે. તે સિંધ Rણે િસ[ કયp છે તે 

�rુત છે એમા ંસશંય નથી. 
 

ટ�કા: qિૃSના લયની ને qિૃSની ઉOપિSની વDચે qિૃSનો સિંધ કહ@વાય છે. તે સિંધ *+7પ છે. તે સિંધ7પ *+મા ં મન 

Lતરના ને બહારના િવષયો7પ માસંના આહારથી ર�હત હોય છે, અથા�ત તેની િનરાલબં N�થિત હોય છે. તે *+7પ સિંધનો 

અsયાસ વડ@ Rણે અ-ભુવ કયp છે તે H1ુુષ સસંારથી ને તેના કારણ અ)ાનથી મોકળો થયેલો છે તેમા ંશકંા નથી. 
 

હવે યોગીના જપ-ુ ં�વ7પ કહ@ છે: 
 

સવ�
 (ા3ણના ંદ@હ@ જપો ભવિત સવ�દા |સવ�
 (ા3ણના ંદ@હ@ જપો ભવિત સવ�દા |સવ�
 (ા3ણના ંદ@હ@ જપો ભવિત સવ�દા |સવ�
 (ા3ણના ંદ@હ@ જપો ભવિત સવ�દા | 

હસં: સોહિમિત )ાOવા સવ�બEધૈ: (�Dુયતે || હસં: સોહિમિત )ાOવા સવ�બEધૈ: (�Dુયતે || હસં: સોહિમિત )ાOવા સવ�બEધૈ: (�Dુયતે || હસં: સોહિમિત )ાOવા સવ�બEધૈ: (�Dુયતે || ૧૦ ||૧૦ ||૧૦ ||૧૦ || 
 

Jલોકાથ�: (ાણીઓના શર�રમા ં સવ�
 સવ�દા "હસં:" વા "સોહ"ં (eુ ં તે અથવા તે eુ)ં આ જપ થાય છે. તનેે 

અ-ભુવીને યોગી સવ� બધંોથી સાર� ર�તે મોકળો થાય છે. 
 

ટ�કા: સવ� (ાણીઓના ંશર�રોમા ંસવ� �થળે સવ� સમયમા ંઉDછવાસની સાથે હ ંને �ાસની સાથે સ: અથવા તેને ઊલટાવીએ 

તો �ાસની સાથે સો ને ઉDછવાસની સાથે હ ંએqુ ંઉDચારણ �વાભાિવક ર�તે થયા કર@ છે. હસં: વા સોહ ં(eુ ંતે પરમાOમા l ં

અથવા તે પરમાOમા eુ ંl)ં એ જપને અ-ભુવ વડ@ R યોગી Wણે છે તે *+)ાન વડ@ સસંારના સવ� બધંનોથી સાર� ર�તે 

મોકળો થાય છે. હસં: તે અહ ંસ: -ુ ં�ંુFંુ 7પ છે. 
 

હવે યોગીના તપ�ણ-ુ ંવણ�ન કર@ છે: 



તપ�ણંતપ�ણંતપ�ણંતપ�ણ ં   �વtખુેનૈવ �વે�Exયાણા ં(તપ�ણમ |�વtખુેનૈવ �વે�Exયાણા ં(તપ�ણમ |�વtખુેનૈવ �વે�Exયાણા ં(તપ�ણમ |�વtખુેનૈવ �વે�Exયાણા ં(તપ�ણમ | 

મનસા મન આલો� �વયમાOમા (કાશતે || મનસા મન આલો� �વયમાOમા (કાશતે || મનસા મન આલો� �વયમાOમા (કાશતે || મનસા મન આલો� �વયમાOમા (કાશતે || ૧૧ ||૧૧ ||૧૧ ||૧૧ || 
 

Jલોકાથ�: આOમાના આનદં વડ@ જ પોતાની w�xયોને સાર� ર�તે Y8ૃત કરવી તે યોગીઓ-ુ ંતપ�ણ છે. મન વડ@ 

મનને જોઈને આOમા પોતે (કાશે છે. 
 

ટ�કા: આOમાના પરમાનદં �વાભાવ વડ@ જ પોતાની �ો
ા�દ પાચં )ાને�Exયોને પ�રHણૂ� Y8ૃત કરવી તે યોગીઓ-ુ ંતપ�ણ છે. 

પોતાના પિવ
 ને એકા] Lત:કરણ વડ@ Lત:કરણના અિધAઠાન7પ આOમાનો સા}ાOકાર કર�ને તેને તે પરમાનદં વડ@ 

પ�રY8ૃત કરqુ ંતે પણ તપ�ણ છે. આ તપ�ણ વડ@ આOમા પોતે (કાશે છે. w�xયોને તથા Lત:કરણને બહારના િવષયોના 

સેવનથી કદ� પણ Y?ૃ8ત થતી નથી, પણ આOમાના આનદંનો અ-ભુવ થવાથી જ તેમને Y?ૃ8ત થાય છે, માટ@ ��ુ�ુ ુયોગીને 

આ તપ�ણ કત�;ય છે. 
 

હવે આવા યોગીના અN�નહો
-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 

આOમિન �વ(કાશેઆOમિન �વ(કાશેઆOમિન �વ(કાશેઆOમિન �વ(કાશેS�નૌ 3ચSમે�નૌ 3ચSમે�નૌ 3ચSમે�નૌ 3ચSમેકાeુિતZ 3}પેત |કાeુિતZ 3}પેત |કાeુિતZ 3}પેત |કાeુિતZ 3}પેત | 

અN�નહો
ી સ િવ)ેય ઈતર@ નામધારકા: || અN�નહો
ી સ િવ)ેય ઈતર@ નામધારકા: || અN�નહો
ી સ િવ)ેય ઈતર@ નામધારકા: || અN�નહો
ી સ િવ)ેય ઈતર@ નામધારકા: || ૧૨ ||૧૨ ||૧૨ ||૧૨ || 
 

Jલોકાથ�: �વય(ંકાશ આOમ7પ અN�નમા ંR 3ચS7પ એક આeિુતને હોમે તે અN�નહો
ી Wણવો, બીW નામધારકો 

છે. 
 

ટ�કા: િનરંતર �વત:)ાન �વભાવવાળા આOમ7પ અલૌ�કક અN�નમા ં R યોગી, આ સવ� nૃJયને કbપી તેમા ં રાગyષે કર� 

�વને બeુ nુ:ખી કર@ છે તે 3ચS7પ એક અલૌ�કક આeુિતને હોમે છે, - આOમામા ંતેનો બાધ કર@ છે. તે જ યોગી વા�તિવક 

અN�નહો
ી Wણવો, બીW લૌ�કક અN�નહો
વાળાઓ તો મા
 અN�નહો
ી એqુ ંનામ ધારણ કરનારા છે. 
 

હવે યોગીના દ@વ, દ@વાલય તથા દ@વ Hજૂનને કહ@ છે: 
 

દ@હો દ@વાલય ં(ોrતો દ@હ� દ@વો િનરંજન: |દ@હો દ@વાલય ં(ોrતો દ@હ� દ@વો િનરંજન: |દ@હો દ@વાલય ં(ોrતો દ@હ� દ@વો િનરંજન: |દ@હો દ@વાલય ં(ોrતો દ@હ� દ@વો િનરંજન: | 

અ3ચ�ત: સવ�ભાવેન �વા-�ુOૂયા િવરાજતે || અ3ચ�ત: સવ�ભાવેન �વા-�ુOૂયા િવરાજતે || અ3ચ�ત: સવ�ભાવેન �વા-�ુOૂયા િવરાજતે || અ3ચ�ત: સવ�ભાવેન �વા-�ુOૂયા િવરાજતે || ૧૩ ||૧૩ ||૧૩ ||૧૩ || 
 

Jલોકાથ�: શર�રને દ@વળ ક�ુ ંછે, ને આOમાને િનરંજન દ@વ ક�ા છે. તે દ@વ સવ�ભાવ વડ@ HWૂયા છતા �વા-ભુવ 

વડ@ િવરાR છે. 
 

ટ�કા: પાચં �!લૂ �તૂોના કાય�7પ આ �!લૂશર�રને શાgમા ં દ@વમ�ંદર ક�ુ ં છે, અને તેમા ં રહ@લા આOમાને સતશાgમા ં

અિવ�ા7પ મ3લનતાથી ર�હત �વય(ંકાશ દ@વ કહ@લા છે. તે અિવ�ા ર�હત દ@વ યોગીઓ વડ@ સવ� ભાવથી HWૂયા છતા 

પોતાના અ-ભુવ વડ@ શોભે છે, આOમા �વા-ભુવથી 3ભ  તOવ નથી તેમ જણાય છે. 
 

યોગીના �વા.યાયના, .યાનના તથા સા}ાOકારના �વ7પને કહ@ છે: 



 

મૌન ં�વા.યાયો .યાન ં.યેય*+ા-3ુચEતનમ |મૌન ં�વા.યાયો .યાન ં.યેય*+ા-3ુચEતનમ |મૌન ં�વા.યાયો .યાન ં.યેય*+ા-3ુચEતનમ |મૌન ં�વા.યાયો .યાન ં.યેય*+ા-3ુચEતનમ | 

)ાનેનેિત તયો: સzયN�નષેધાEત(દશ�નમ || )ાનેનેિત તયો: સzયN�નષેધાEત(દશ�નમ || )ાનેનેિત તયો: સzયN�નષેધાEત(દશ�નમ || )ાનેનેિત તયો: સzયN�નષેધાEત(દશ�નમ || ૧૪ ||૧૪ ||૧૪ ||૧૪ || 
 

Jલોકાથ�: મૌન �વા.યાય છે, .યાન કરવા યો�ય *+-ુ ંવારંવાર 3ચZતન .યાન છે, ને )ાન વડ@ તે બનેંના યથાથ� 

િનષેધના અવિધનો સા}ાOકાર છે. 
 

ટ�કા: વાણીનો િનરોધ સેવવો વા YAૂણીભાવને પામqુ ં એ શાg-ુ ં સાથ� અ.યયન છે. .યાન કરવા યો�ય પરમ તOવમા ં

વારંવાર પોતાના મનને જોડqુ ંએ .યાન છે, અને પરમ તOવના અ-ભુવ વડ@ યોગીને વાણીના તથા મનના વા મૌનના તથા 

.યાનના યથાથ� િનષેધના અવિધ7પ *+નો સા}ાOકાર થાય છે. 
 

હવે યોગીના ભોજનને વા ભોગને વણ�વે છે: 
 

અતીતાનાગત ં�કZ3ચ  �મરાિમ ન 3ચEતયે |અતીતાનાગત ં�કZ3ચ  �મરાિમ ન 3ચEતયે |અતીતાનાગત ં�કZ3ચ  �મરાિમ ન 3ચEતયે |અતીતાનાગત ં�કZ3ચ  �મરાિમ ન 3ચEતયે | 

રાગyષે ંિવના (ા8ત ં�ુ�ંWzય
 �ભુા�ભુમરાગyષે ંિવના (ા8ત ં�ુ�ંWzય
 �ભુા�ભુમરાગyષે ંિવના (ા8ત ં�ુ�ંWzય
 �ભુા�ભુમરાગyષે ંિવના (ા8ત ં�ુ�ંWzય
 �ભુા�ભુમ    || ૧૫ |||| ૧૫ |||| ૧૫ |||| ૧૫ || 
 

Jલોકાથ�: eુ ં �તુકાળ-ુ ં કાઈ �મરણ કરતો નથી, ને ભિવAય-ુ ં કાઈ 3ચZતન કરતો નથી. અહ� (ા8ત થયેલા 

�ભુા�ભુને eુ ંરાગyષે િવના ભોગqુ ંl.ં 
 

ટ�કા: આOમા-ુ ંિનલ�પપ�ુ ંિવચાર� eુ ં�તૂકાળમા ં(ા8ત થયેલા ભોજન-ુ ંક@ ભોગવેલા ભોગો-ુ ંકાઈં પણ �મરણ કરતો નથી, 

અને ભિવAયમા ંમળવાના ભોજનનો ક@ (ા8ત થવાના િવષયોનો કાઈં પણ િવચાર કરતો નથી. મારા (ાર�ધ કમા�-સુાર મને 

અહ� મળેલા ઉSમ ક@ કિનAઠ ભોજનનો વા શ�દા�દ િવષયોનો રાગyષે ર�હત Lત:કરણ વડ@ (ાર�ધ કમ�ની  િનqિૃS કરવા 

માટ@ eુ ંઉપભોગ ક1ંુ l.ં 
 

હવે સEંયાસ-ુ ંતથા Oયાગ-ુ ં�વ7પ કહ@ છે: 
 

હઠાsયાસો �હ સEંયાસો નૈવ કાષાયવાસસા |હઠાsયાસો �હ સEંયાસો નૈવ કાષાયવાસસા |હઠાsયાસો �હ સEંયાસો નૈવ કાષાયવાસસા |હઠાsયાસો �હ સEંયાસો નૈવ કાષાયવાસસા | 

નાહ ંદ@હોનાહ ંદ@હોનાહ ંદ@હોનાહ ંદ@હોSહમાOમેિત િનiયો Eયાસલ}ણમ || હમાOમેિત િનiયો Eયાસલ}ણમ || હમાOમેિત િનiયો Eયાસલ}ણમ || હમાOમેિત િનiયો Eયાસલ}ણમ || ૧૬ ||૧૬ ||૧૬ ||૧૬ || 
 

Jલોકાથ�: હઠાsયાસ જ સEંયાસ છે, ભગવા ંવg વડ@ ન�હ જ. eુ ંદ@હ નથી, eુ ંઆOમા l,ં એવો િનiય તે Oયાગ-ુ ં

લ}ણ છે. 
 

ટ�કા: ઊ.વ�ગિત વાળા (ાણને તથા અધોગિતવાળા અપાનને (ાણાયમ વડ@ એક
 કરવાનો અsયાસ કરવો, ને nૃJયમા ં

રહ@લો રાગ Oયજવો, તે જ વા�તિવક સEંયાસ છે, Lત:કરણની યો�યતા િવના મા
 ભગવા ંવgો ધારણ કર� લેવા ંતે વડ@ 

વા�તિવક સEંયાસ થતો નથી જ. eુ ં આ �!લૂ શર�ર નથી, પણ *+થી અ3ભ  આOમા l,ં આવો િનiય કર� nૃJયને 

મનમાથંી કાઢ� નાખંqુ ંતે Oયાગ-ુ ં�વ7પ છે. 
 



 

હવે દાનના તથા વૈરા�યના અવિધ-ુ ંલ}ણ જણાવે છે: 
 

અભય ંસવ��તૂાના ંદાનમાeુમ�નીિષણ: |અભય ંસવ��તૂાના ંદાનમાeુમ�નીિષણ: |અભય ંસવ��તૂાના ંદાનમાeુમ�નીિષણ: |અભય ંસવ��તૂાના ંદાનમાeુમ�નીિષણ: | 

િનWનEદ@ �Hહૃા નાEયyરૈા�યિનWનEદ@ �Hહૃા નાEયyરૈા�યિનWનEદ@ �Hહૃા નાEયyરૈા�યિનWનEદ@ �Hહૃા નાEયyરૈા�ય�યાવિધમ�ત: || �યાવિધમ�ત: || �યાવિધમ�ત: || �યાવિધમ�ત: || ૧૭ ||૧૭ ||૧૭ ||૧૭ || 
 

Jલોકાથ�: સવ� (ાણીઓને અભય આપqુ ં તેને mdુ[માનો દાન કહ@ છે, અને િનWનદંમા ં �Hહૃા, બીWમા ંન�હ, તે 

વૈરા�યનો અવિધ માનેલો છે. 
 

ટ�કા: અભય7પ *+ના ઉપદ@શ વડ@ અિધકાર� સવ� (ાણીઓને અભય7પ *+મા ંN�થર કરવા ંતેને mdુ[માનો વા�તિવક દાન 

કહ@ છે. અ ા�દ-ુ ં દાન એ ગૌણ દાન છે. િન7પાિધક િનરવિધ ને �વાધીન આOમાનદંમા ં જ મા
 �Hહૃા, પણ શ�દા�દ 

િવષયોમા ંતથા તેના ંઉપકરણોમા ં�Hહૃા ન�હ તેને િવyાનોએ વૈરા�યનો છેડો માનેલો છે. 
 

હવે આOમસા}ાOકારના ંસમીપના ં
ણ સાધનો વણ�વે છે. 

 

વેદાEત�વણ ંFુયા�ત મનન ંચોપપિS3ભ: |વેદાEત�વણ ંFુયા�ત મનન ંચોપપિS3ભ: |વેદાEત�વણ ંFુયા�ત મનન ંચોપપિS3ભ: |વેદાEત�વણ ંFુયા�ત મનન ંચોપપિS3ભ: | 

યોગેનાsયસન ંિનOય ંતતો દશ�નમાOમન: || યોગેનાsયસન ંિનOય ંતતો દશ�નમાOમન: || યોગેનાsયસન ંિનOય ંતતો દશ�નમાOમન: || યોગેનાsયસન ંિનOય ંતતો દશ�નમાOમન: || ૧૮ ||૧૮ ||૧૮ ||૧૮ || 
 

Jલોકાથ�: વેદાતં-ુ ં �વણ કર@, <Nુrતઓ વડ@ તે-ુ ં મનન કર@, અને યોગ વડ@ િનOય તેનો અsયાસ કર@, તેથી આOમાનો 

સા}ાOકાર થાય છે. 
 

ટ�કા: ��ુ�ુ ુ(થમ િવવેક, વૈરા�ય, શમા�દ છ સપંિS ને તી� ��ુ�ુતુા (ા8ત કર� પછ� �ોિ
ય ને *+િનAઠ સદ01ુુની 

પાસેથી ઉપિનષદા�દ-ુ ંઆદરHવૂ�ક �વણ કર@, પછ� ભદેનો બાધ કર�ને અભેદને િસ[ કરવાની <Nુrતઓ વડ@ એકાતંમા ં

�વ�થ મને તે સાભંળેલા િવષય-ુ ંમનન કર@, પiાત પોતાના 3ચSને *+મા ંએકા] કરવાનો િનOય અsયાસ કર@. આ સાધન 

વડ@ ��ુ�ુનેુ આOમાનો સા}ાOકાર થાય છે. 
 

 

યો�ય Lત:કરણવાળાને આOમાનો સા}ાOકાર પોતાના સદ01ુુના શ�દથી જ થાય છે એમ જણાવે છે: 
 

શ�દશrતેર3ચEOયOવાDછ�દાદ@વાપરો}ધી: |શ�દશrતેર3ચEOયOવાDછ�દાદ@વાપરો}ધી: |શ�દશrતેર3ચEOયOવાDછ�દાદ@વાપરો}ધી: |શ�દશrતેર3ચEOયOવાDછ�દાદ@વાપરો}ધી: | 

(t8ુતH1ુુષો યyDછ�દ@નૈવા-mુ.ુયતે  || (t8ુતH1ુુષો યyDછ�દ@નૈવા-mુ.ુયતે  || (t8ુતH1ુુષો યyDછ�દ@નૈવા-mુ.ુયતે  || (t8ુતH1ુુષો યyDછ�દ@નૈવા-mુ.ુયતે  || ૧૯ ||૧૯ ||૧૯ ||૧૯ || 
 

Jલોકાથ�: શ�દની શNrતના અ3ચZOયપણાથી શ�દથી જ અપરો} )ાન થાય છે. Rમ tતૂેલો મ-Aુય શ�દ વડ@  W0તૃ થાય છે 

તેમ. 
 

ટ�કા: શ�દ-ુ ંસામ~ય� મ-Aુયથી ન 3ચZતવી શકાય એqુ ં છે. સવ� અ)ાત વ�Yઓુ-ુ ં)ાન શ�દ વડ@ મેળવાય છે. શ�દમા ં

રહ@લી અ3ચZOય શNrતના (ભાવથી પોતાના સદ01ુુએ ઉપદ@શેલા "તOવમિસ" તે *+ Y ુ ંછે - ઈOયા�દ શ�દોથી જ પિવ
 ને 

એકા] Lત:કરણ વાળા, સદ01ુુની ભNrતવાળા ને વેદાતંના સ�ંકાર<rુત �દયવાળા  જ)ાtનેુ આOમા-ુ ંઅપરો} )ાન થાય 



છે. Rમ ઘાટ� િનZxામા ંપડ@લો મ-Aુય તે-ુ ંનામ લઈને બોલાવવાથી Wગે છે તેમ અના�દકાલથી અિવ�ા7પ ઘાટ� િનZxામા ં

પડ@લો મ-Aુય સદ01ુુના મહાવા�7પ શ�દથી જ આOમ�વ7પમા ંW]ત થાય છે. 
 

જડ ચેતનના િવવેક વડ@ ને સદ01ુુના ઉપદ@શ વડ@ િશAય વેદ-ુ ંઅિત�મણ કરવા સમથ� થાય છે એમ જણાવે છે: 
 

આOમાનાOમિવવેક@ન )ાન ંભવિત િનમ�લમ |આOમાનાOમિવવેક@ન )ાન ંભવિત િનમ�લમ |આOમાનાOમિવવેક@ન )ાન ંભવિત િનમ�લમ |આOમાનાOમિવવેક@ન )ાન ંભવિત િનમ�લમ | 

01ુુણા બોિધત: િશAય: શ�દ*+ાિતવત�તે || 01ુુણા બોિધત: િશAય: શ�દ*+ાિતવત�તે || 01ુુણા બોિધત: િશAય: શ�દ*+ાિતવત�તે || 01ુુણા બોિધત: િશAય: શ�દ*+ાિતવત�તે || ૨૦ ||૨૦ ||૨૦ ||૨૦ || 
 

Jલોકાથ�: આOમાના ને અનાOમાના િવવેક વડ@ પિવ
 )ાન થાય છે. 01ુુએ ઉપદ@શ કર@લો િશAય વેદ-ુ ંઉbલઘંન 

કર� Wય છે. 
 

ટ�કા: જડને તથા ચેતનને તેના ંલ}ણો વડ@ 3ભ  3ભ  Wણવાથી જડને અસત તથા nુ:ખ7પ Wણવાથી અને ચેતનને સત 

તથા પરમાનદં7પ Wણવાથી - મો} સાધકને સવ� (કારના દોષથી ર�હત *+)ાન (ા8ત થાય છે. �ી સદ01ુુએ Rને 

ઉપદ@શ કર@લો છે એવો સાધEસપં  િશAય કમ� ને ઉપાસના-ુ ં િન7પણ કરનારા વેદભાગ-ુ ં ઉbલઘંન કર�ને ઉપિનષદોએ 

(િતપાદન કર@લા *+�વ7પને અભેદભાવે પામે છે. 
 

હવે કોઈ સદ01ુુ પોતાના સાધનસપં  િશAયને આOમ�વ7પનો ઉપદ@શ કર@ છે. 
 

ન Oવ ંદ@હો ને�Exયા3ણ ન (ાણો ન મનો ન ધી: |ન Oવ ંદ@હો ને�Exયા3ણ ન (ાણો ન મનો ન ધી: |ન Oવ ંદ@હો ને�Exયા3ણ ન (ાણો ન મનો ન ધી: |ન Oવ ંદ@હો ને�Exયા3ણ ન (ાણો ન મનો ન ધી: | 

િવકા�રOવાdyનાિશOવાદ xJયOવાDચ ઘટો યથા || િવકા�રOવાdyનાિશOવાદ xJયOવાDચ ઘટો યથા || િવકા�રOવાdyનાિશOવાદ xJયOવાDચ ઘટો યથા || િવકા�રOવાdyનાિશOવાદ xJયOવાDચ ઘટો યથા || ૨૧ ||૨૧ ||૨૧ ||૨૧ || 
 

Jલોકાથ�: Rમ િવકાર�પણાથી, િવનાશીપણાથી ને xJયપણાથી ઘડો Y ુ ંનથી, તેમ Y ુ ંશર�ર નથી, w�xયો નથી, (ાણ નથી, 

મન નથી, ને mdુ[ નથી. 
 

ટ�કા: Rમ ઉOપિSની પહ@લા ંહોqુ,ં ઉOપ  થqુ,ં વધqુ,ં 3ભ  3ભ  પ�રણામને પામqુ,ં ઘટવા માડંq ુને નાશ પામqુ ંઆ છ 

ભાવિવકારો ઘડામા ં રહ@લા હોવાથી, તથા ઘડો xJય હોવાથી, તે ઘડો Y ુ ંનથી, તેમ તા1ંુ �!લૂશર�ર, �ો
ા�દ ને વાગા�દ 

w�xયો, (ાણા�દ (ાણો, સકંbપિવકbપ7પ ધમ�વા¡ં મન ને િનiય7પ ધમ�વાળ� mdુ[ પણ િવકાર�, િવનાશી ને xJય હોવથી 

તા1ંુ વા�તિવક �વ7પ નથી, Y ુ ંતો તે સવ�થી િવલ}ણ અથા�ત અિવકાર�, અિવનાશી ને સવ� xJયનો xAટા છે. 
 

તા1ંુ વા�તિવક �વ7પ તો આqુ ંછે એમ કહ@ છે. 
 

િવ�[ુ ક@વલ ં)ાન ંિનિવ=શેષ ંિનરEજનમ |િવ�[ુ ક@વલ ં)ાન ંિનિવ=શેષ ંિનરEજનમ |િવ�[ુ ક@વલ ં)ાન ંિનિવ=શેષ ંિનરEજનમ |િવ�[ુ ક@વલ ં)ાન ંિનિવ=શેષ ંિનરEજનમ | 

યદ@કં પરમાનEદં તOવમ�ય¢;યય ંપરમ || યદ@કં પરમાનEદં તOવમ�ય¢;યય ંપરમ || યદ@કં પરમાનEદં તOવમ�ય¢;યય ંપરમ || યદ@કં પરમાનEદં તOવમ�ય¢;યય ંપરમ || ૨૨ ||૨૨ ||૨૨ ||૨૨ || 
 

Jલોકાથ�: R અOયતં �[ુ, ક@વલ, ચૈતEય, િવશેષોથી ર�હત, અિવ�ા7પ Lજનથી ર�હત, એક, પરમાનદં, અyય ને પર છે, તે 

Y ુ ંછે. 
 



ટ�કા: R *+, માયા ને માયાના ં કાયpથી અOયતંર�હત, સવ� સગંથી ર�હત, સવ�દા 3ચ£પુ, નામ 7પ Wિત ને ��યા આ�દ 

િવશેષોથી ર�હત, અિવ�ા7પ મ3લનતાથી ર�હત, સWતીયા�દ ભેદથી ર�હત, પરમાનદં�વ7પ, અdyતીય અને tુ̂ મતમ તથા 

;યાપકતમ છે તે *+ Y ુ ંછે. 
 

Yુ ંશ�દ ને મનનો સા}ી છે એમ �ી સદ01ુુ Fૃપા કર�ને િશAયને ઉપદ@શ કર@ છે. 
 

શ�દ�યા�Eતતે િસ[ે મનસોશ�દ�યા�Eતતે િસ[ે મનસોશ�દ�યા�Eતતે િસ[ે મનસોશ�દ�યા�Eતતે િસ[ે મનસોSિપ તથૈવ ચ |િપ તથૈવ ચ |િપ તથૈવ ચ |િપ તથૈવ ચ | 

મ.યે સા3}તયા િનOય ંતદ@વ Oવ ં¤મ ંજ�હ || મ.યે સા3}તયા િનOય ંતદ@વ Oવ ં¤મ ંજ�હ || મ.યે સા3}તયા િનOય ંતદ@વ Oવ ં¤મ ંજ�હ || મ.યે સા3}તયા િનOય ંતદ@વ Oવ ં¤મ ંજ�હ || ૨૩ ||૨૩ ||૨૩ ||૨૩ || 
 

Jલોકાથ�: શ�દની ઉOપિS ને િવનાશ િસ[ છે, મનમા ંપણ તેમ જ છે. મ.યમા ંસા3}પણા વડ@ િનOય છે તે જ Y ુ ં છે, ¤ાિંત 

Oય� દ@. 
 

ટ�કા: શ�દ એ આકાશનો 0ણુ છે. {યાર@ આકાશ ઉOપિSવા¡ં તથા નાશવા¡ં છે Oયાર@ તેનો 0ણુ શ�દ ઉOપિSવાળો ને 

નાશવાળો હોય તેમા ં�ુ ંઆiય�? ક ખ આ�દ વણ�7પ ને નગારા આ�દના .વિન7પ શ�દોની ઉOપિS ને િવનાશ શાgથી ને 

)ાનીઓના અ-ભુવથી િસ[ છે. શ�દ-ુ ંt ૂ̂ મ7પ Rને �ફોટ કહ@વામા ંઆવે છે તે આકાશની પેઠ@ આપે3}ક અEયની અપે}ાએ 

િનOય ભલે હોય, પણ આOમાની પેઠ@ િનરપે} િનOય નથી. અહ� શ�દ વડ@ વાણી સમજવી. વાણી Rમ ઉOપિSનાશવાળ� છે 

તેમ મન પણ ઉOપિS નાશ વા¡ં છે એમ સOશાgોથી ને િવyાનોના અ-ભુવથી િસ[ છે. વળ� W]તમા ંને �વ8નમા ંવાણીની 

ને મનની ઉOપિS ને tuુ?ુ8તમા ં તેનો લય સૌને અ-ભુવિસ[ હોવાથી પણ તે બનેં ઉOપિS નાશવાળા િસ[ થાય છે. 

આકાશા�દ પાચં �તૂોના મળેલા સOOવ0ણુના Lશમાથંી મનની ઉOપિS થાય છે, ને (લયકાલે વા મો}કાલે તેનો તેમા ંજ 

લય થાય છે. વાણીની તથા મનની N�થિત હોય Oયાર@ અથા�ત તેના (qિૃS કાલમા ંR પરમતOવ સા3}પણા વડ@ િનOય રહ@�ુ ં

છે તે પરમતOવ જ Y ુ ંછે, દ@હ, વાણી ક@ મન Y ુ ંનથી, માટ@ તેમા ંતને eુ ંપણાની - આOમાની - mdુ[ રહ@તી હોય તો તે ¤ાિંતનો 

Oયાગ કર. 
 

હવે �!લૂ શર�રા�દનો િવરાટા�દથી અભેદ છે એમ ઉપદ@શ કર@ છે: 
 

�!લૂવૈરાજયોર§� ંt ૂ̂ મહ§રhયગભ�યો: |�!લૂવૈરાજયોર§� ંt ૂ̂ મહ§રhયગભ�યો: |�!લૂવૈરાજયોર§� ંt ૂ̂ મહ§રhયગભ�યો: |�!લૂવૈરાજયોર§� ંt ૂ̂ મહ§રhયગભ�યો: | 

અ)ાનમાયયોર§� ં(OયN�વ)ાનHણૂ�યો: અ)ાનમાયયોર§� ં(OયN�વ)ાનHણૂ�યો: અ)ાનમાયયોર§� ં(OયN�વ)ાનHણૂ�યો: અ)ાનમાયયોર§� ં(OયN�વ)ાનHણૂ�યો: ||૨૪||||૨૪||||૨૪||||૨૪|| 
 

Jલોકાથ�: �!લૂ શર�ર-ુ ં ને િવરાટના શર�ર-ુ ંએકપ�ુ ં છે, t ૂ̂ મ શર�ર-ુ ં ને �હરhયગભ�ના શર�ર-ુ ંએકપ�ુ ં છે, 

અ)ાન-ુ ંન ેમાયા-ુ ંએક પ�ુ ંછે, અને (OયગાOમા-ુ ંને *+-ુ ંએકપ�ુ ંછે. 
 

ટ�કા: (ાણીઓના ં�!લૂ શર�રોના ને િવરાટ ભગવાનના શર�રનો અભેદ છે. ક@મ ક@ તે બનંે પચંીFૃત પાચં �તૂોના બનેલા ંછે. 

(ાણીઓના ંt ૂ̂ મશર�રોનો ને �હરhયગભ� ભગવાનના શર�રનો અભેદ છે, ક@મ ક@ તે બનેં અપચંીFૃત પાચં �તૂોના ંબનેલા ંછે; 

અ)ાન ને માયાનો અભેદ છે, ક@મ ક@ અ)ાન �વોના ંt ૂ̂ મ �!લૂ શર�રો-ુ ંકારણ છે, ને માયા �ી ઈ�રના t ૂ̂ મ તથા �!લૂ 

શર�ર-ુ ંકારણ છે; અને LતરાOમા ને *+નો અભેદ છે, ક@મ ક@ તે બનેં કારણ, t ૂ̂ મ ને �!લૂ એ 
ણે (કારની ઉપાિધથી 

ર�હત �[ુ છે. શર�રોના અભેદના કથન વડ@ તેમના અ3ભમાનીઓનો પણ અભેદ Wણવો. ;ય�Aટ (એક) �!લૂશર�રના ને 

W]દવ�થાના અ3ભમાની િવ� નામના �વનો સમ�Aટ �!લૂ શર�રના અ3ભમાની િવરાટ ભગવાન સાથે અભેદ Wણવો, 



;ય�Aટ t ૂ̂ મ શર�રના ને �વ8નાવ�થાના અ3ભમાની તૈજસ નામના �વનો સમNAત t ૂ̂ મ શર�રના અ3ભમાની ભગવાન 

�હરhયગભ�ની સાથે અભેદ Wણવો અને ;ય�Aટ - અ)ાન વા કારણશર�રના ને tuુ?ુ8ત અવ�થાના અ3ભમાની (ા) નામના 

�વનો માયાના અ3ભમાની �ી ઈ�ર વા Lતયા�મીની સાથે અભેદ Wણવો. 
 

*+મા ં¤ાિંતથી આ જગતની (તીિત થઈ છે એમ જણાવે છે: 
 

3ચEમા
ૈકરસે િવAણૌ *+ાOzયૈ��વ1ુપક@ |3ચEમા
ૈકરસે િવAણૌ *+ાOzયૈ��વ1ુપક@ |3ચEમા
ૈકરસે િવAણૌ *+ાOzયૈ��વ1ુપક@ |3ચEમા
ૈકરસે િવAણૌ *+ાOzયૈ��વ1ુપક@ | 

¤મેણૈવ જગ©Wત ંર©ªવા ંસપ�¤મો યથા ¤મેણૈવ જગ©Wત ંર©ªવા ંસપ�¤મો યથા ¤મેણૈવ જગ©Wત ંર©ªવા ંસપ�¤મો યથા ¤મેણૈવ જગ©Wત ંર©ªવા ંસપ�¤મો યથા ||૨૫||||૨૫||||૨૫||||૨૫|| 
 

Jલોકાથ�: Rમ દોરડ�મા ં સપ�ની ¤ાિંત થાય છે તેમ ક@વલચૈતEય, એકરસ ને *+ તથા આOમાના એકપણાના 

�વ7પવાળા ;યાપકતOવમા ં¤ાિંત વડ@ જ જગત ઉપ{<ુ ંછે. 
 

ટ�કા: Rમ મદંાધંકારમા ંપડ@લી દોરડ�મા ંમ-Aુયને સપ�ની ¤ાિંત થાય છે તેમ ચૈતEયમા
, સવ�
 સમ7પે રહ@�ુ,ં ને *+ તથા 

આOમાના એકપણાના �વ7પવા¡ં R ;યાપકતOવ છે તેમા ંઅ)ાનીઓની ¤ાિંત વડ@ જ તેમને આ નામ7પવા¡ં સવ� જગત 

(તીત થ<ુ ંછે. 
 

હવે તા�ક«કા�દના મતે �વ અને ઈ�રના �વ7પ-ુ ંવણ�ન કર@ છે: 
 

તા�ક«કાણા ંચ �વેશૌ વાDયાવેતૌ િવnુmુ�ધા: |તા�ક«કાણા ંચ �વેશૌ વાDયાવેતૌ િવnુmુ�ધા: |તા�ક«કાણા ંચ �વેશૌ વાDયાવેતૌ િવnુmુ�ધા: |તા�ક«કાણા ંચ �વેશૌ વાDયાવેતૌ િવnુmુ�ધા: | 

લ^યૌ ચ લ^યૌ ચ લ^યૌ ચ લ^યૌ ચ સા¬ંયયોગાsયા ંવેદાEતૈર@કતા તયો: || સા¬ંયયોગાsયા ંવેદાEતૈર@કતા તયો: || સા¬ંયયોગાsયા ંવેદાEતૈર@કતા તયો: || સા¬ંયયોગાsયા ંવેદાEતૈર@કતા તયો: || ૨૬ ||૨૬ ||૨૬ ||૨૬ || 
 

Jલોકાથ�: તા�ક«કોના �વ ને ઈ�ર આ વાDય છે એમ )ાનીઓ Wણે છે, સા¬ંય ને યોગ વડ@ આ બે લ^ય છે, ને ઉપિનષદો 

વડ@ તે બનેંની એકતા છે. 
 

ટ�કા: Eયાયદશ�ન ને વૈશેિષક દશ�ન એ બનેં તક�શાg કહ@વાય છે. તે બનેં શાgોના િસ[ાતંને અ-સુરનારા તા�ક«કો કહ@વાય છે. 

તા�ક«કો �વને તથા ઈ�રને )ાન, ઈDછા ને (યOના�દ 0ણુોવાળા માને છે. એવી ર�તે તે બનેં દશ�નો વાળાના �વ તથા 

ઈ�ર ઉપર જણાવેલા 0ણુોવાળા હોવાથી વાDય7પ છે એમ )ાનીઓ Wણે છે. શ�દનો પોતાના અથ�થી R સબંધ તે qિૃS 

કહ@વાય છે. તે qિૃS બે (કારની છે, શNrતqિૃS તથા લ}ણાqિૃS. શ�દનો શNrતqિૃS વડ@ R અથ� થાય તે શ�ાથ� વા 

વાDયાથ� કહ@વાય છે, ને શ�દનો લ}ણાqિૃS વડ@ R અથ� થાય તે લ^યાથ� કહ@વાય છે. શ�દનો પોતાના શ�ાથ� વા 

�¬ુયાથ�થી R સબંધ તે શNrતqિૃS ને શ�દનો શ�ાથ�ના સબંધ વાળાની સાથે R સબંધ તે લ}ણાqિૃS કહ@વાય છે. �વ 

તથા ઈ�ર એ બે શ�દના શNrતqિૃS વડ@ R અથ� થાય છે તેને તા�ક«કો �વ-ુ ં તથા ઈ�ર-ુ ં વા�તિવક �વ7પ માનતા 

હોવાથી તેમના �વને તથા ઈ�રને વેદાતંિસ[ાતં (માણે વાDય7પ ક�ા ંછે. સા¬ંયદશ�ન તથા યોગદશ�ન �વને (H1ુુષને) 

(Fૃિતથી 3ભ  ચેતન �વભાવ વાળો કહ@ છે, તથા યોગદશ�ન ઈ�રને (H1ુુષિવશેષને) પણ (Fૃિતથી 3ભ  ચેતન 

�વભાવવાળા કહ@ છે, તેથી તેમના િસ[ાતંમા ં R �વ તથા ઈ�ર ક�ા છે તે વાDયાથ�માથંી જડભાગ કાઢ� નાખીને �[ુ 

ચેતન7પ કહ@લા છે. એવી ર�તે તેઓ �વને તથા ઈ�રને ક@વલ ચેતન7પ માનનારા હોવાથી વેદાતં િસ[ાતં (માણે તેઓ તે 

બનંેના લ^યાથ�ને માનનારા છે એમ જણા;<ુ ંછે. યોગિસ[ાતંમા ં�વને તથા ઈ�રને ચેતન7પ માEયા ંછતા ંપણ તે બનેંનો 

અભેદ �વીકારવામા ંઆ;યો નથી, પણ ઈ�રમા ંઅિવ�ા�દ rલેશો, �ભુા�ભુ કમp, તેના ં ફલો ને કમ�ના સ�ંકારો સવ�દા ન 



હોવાથી તે �વોથી 3ભ  છે એમ �વીકારવામા ંઆ;<ુ ં છે. ઉપિનષદોમા ં�વના �વ7પમાથંી અિવ�ા ને તેના ધમp તથા 

ઈ�રના �વ7પમાથંી માયા ને તેના ધમp કાઢ� નાખંવામા ંઆવે તો તે બનંેના �[ુ �વ7પમા ં કાઈં જ ભેદ નથી, એમ તે 

બનંેના �વ7પની એકતા �વીકારવામા ંઆવી છે. 
 

હવે તે બનેંની ચૈતEય7પે એકતા ક@વી છે તે કહ@ છે: 
 

કાય�કારણવાDયાશંૌ �વેશૌ યૌ જહDચ તૌ |કાય�કારણવાDયાશંૌ �વેશૌ યૌ જહDચ તૌ |કાય�કારણવાDયાશંૌ �વેશૌ યૌ જહDચ તૌ |કાય�કારણવાDયાશંૌ �વેશૌ યૌ જહDચ તૌ | 

અહજDચ તયોલ�^યૌ 3ચદંશાવેક1ુિપણૌ અહજDચ તયોલ�^યૌ 3ચદંશાવેક1ુિપણૌ અહજDચ તયોલ�^યૌ 3ચદંશાવેક1ુિપણૌ અહજDચ તયોલ�^યૌ 3ચદંશાવેક1ુિપણૌ ||૨૭||૨૭||૨૭||૨૭|||||||| 
 

Jલોકાથ�: �વ ને ઈ�રમા ંR કાય� ને કારણ7પ વાDયનો ભાગ છે તે બનેં Oય� દ@વાથી ને બનેંના લ^યભાગને 

ન�હ Oય� દ@વાથી તે બનેંના ચેતન7પ Lશો એક7પવાળા છે. 
 

ટ�કા: �વમા ં;ય�Aટ અિવ�ા ને તેના ધમp7પ વા Lત:કરણ ને તેના ધમp7પ વાDયનો ભાગ છે, ને ઈ�રમા ંમાયા ને તેના 

ધમp7પ વાDયનો ભાગ છે. �વ તથા ઈ�રમાથંી એ બનંે વાDયના ભાગો Oય� દ@વાથી અવશેષ રહ@લા R ચેતન7પ ભાગો તે 

બનંેના લ^ય7પ છે. તેનો Oયાગ ન કરવાથી તે બનંે ચેતનના Lશો એક7પ વાળા છે. બનેં ચતેનો સCDચદાનદં �વભાવવાળા ં

હોવાથી તે બનેંમા ંકાઈં પણ ભેદ નથી. Rમ ઘડા7પ ને મઠ7પ ઉપાિધ nૂર કરતા ંઘટાકાશ ને મઠાકાશ મહાકાશ7પ થઈ Wય 

છે, ને સેવક તથા રાWની ઉપાિધ nૂર કરતા ંતે બનેં મ-Aુય7પ (તીત થાય છે, તેમ �વ તથા ઈ�રની ઉપાિધનો Oયાગ 

કરતા ંતે બનેં ચતેન7પે રહ@ છે. 
 

હવે અEય શાgોથી વેદાતં-ુ ં�ેAઠપ�ુ ંવણ�વે છે: 
 

કમ�શાgે Fુતો )ાન ંતક નૈવાN�ત િનiય: |કમ�શાgે Fુતો )ાન ંતક નૈવાN�ત િનiય: |કમ�શાgે Fુતો )ાન ંતક નૈવાN�ત િનiય: |કમ�શાgે Fુતો )ાન ંતક નૈવાN�ત િનiય: | 

સા¬ંયયોગૌ 3ભદાપ ૌ શા��દકા: શ�દતOપરા:  સા¬ંયયોગૌ 3ભદાપ ૌ શા��દકા: શ�દતOપરા:  સા¬ંયયોગૌ 3ભદાપ ૌ શા��દકા: શ�દતOપરા:  સા¬ંયયોગૌ 3ભદાપ ૌ શા��દકા: શ�દતOપરા:  ||૨૮||||૨૮||||૨૮||||૨૮|| 

અEયે પાખ hડન: સવ� )ાનવાતા�t ુnુબ�લા: |અEયે પાખ hડન: સવ� )ાનવાતા�t ુnુબ�લા: |અEયે પાખ hડન: સવ� )ાનવાતા�t ુnુબ�લા: |અEયે પાખ hડન: સવ� )ાનવાતા�t ુnુબ�લા: | 

એકં વેદાEતિવ)ાન ં�વા-sુOયા િવરાજતે એકં વેદાEતિવ)ાન ં�વા-sુOયા િવરાજતે એકં વેદાEતિવ)ાન ં�વા-sુOયા િવરાજતે એકં વેદાEતિવ)ાન ં�વા-sુOયા િવરાજતે ||૨૯||||૨૯||||૨૯||||૨૯|| 
 

Jલોકાથ�: કમ�શાgમા ં)ાન �ાથંી? તક�મા ં િનiય જ નથી. સા¬ંય ને યોગ ભેદન ે(ા8ત થયા ં છે. શ�દશાgને 

માનનાર શ�દમા ંતOપર છે. બીW સવ� પાખડં�ઓ )ાનની વાતા�ઓમા ંnુબળા છે. એક વદેાતં-ુ ંિવ)ાન �વા-ભુવ 

વડ@ િવશેષ શોભે છે. 
 

ટ�કા: વૈ�દક કમpનો ઉપદ@શ કરનાર �ી ®િમિન (ણીત Hવૂ�મીમાસંા દશ�નમા ં વૈ�દક કમpનો જ િવચાર હોવાથી તેમા ં�વ 

*+ના અભેદના )ાન-ુ ંિન7પણ �ાથંી હોય? �ી ગૌતz(ણીત Eયાયદશ�ન ને �ીકણાદ (ણીત વૈશેિષક દશ�ન <Nુrત(ધાન 

હોવાથી તક�શાg કહ@વાય છે. તક�ની કોઈ �થળે N�થરતા નથી, ક@મ ક@ બલવાન તક�થી િનબ�ળ તક� સવ�દા બાધ પામે છે. એવી 

ર�તે અN�થર તક�મા ં*+તOવનો િનiય જ નથી. �ી કિપલ (ણીત સા¬ંયદશ�નમા ં�વોને તથા �ી ઈ�રને 3ભ  કહ@લા છે. 

એ બનેં દશ�નોમા ં�વોનો પર�પર ભેદ તથા �વોનો ઈ�રથી ભેદ વણ�વેલો હોવાથી એ બનેં શાgો ભેદવાદને (ા8ત થયેલા ં

ગણાય છે. ;યાકરણ શાgના પરમાથ�ની સાથે સબંધ રાખનારા ભાગમા ંપરમતOવનો t ૂ̂ મિવચાર કયp નથી. �ી પા3ણની 



આ�દ સમથ� વૈયાકરણોએ (ધાનપણે શ�દોનો જ િવચાર કયp છે. ;યાકરણ શાgના મતને માનનારા શા��દકો કહ@વાય છે. 

તેઓ શ�દના િવચારમા ંતOપર છે, પણ *+ના િવચારમા ંતOપર નથી. ચાવા�કા�દ બીW સવ� પાખડં�ઓ (મો}માગ�ને ન�હ 

માનનારા તથા તે (માણે (યOન ન�હ કરનારા) *+)ાન સબંધની વાતોમા ંનબળા છે. એક વેદાતંશાg-ુ ં �વા-ભુવવા¡ં 

)ાન )ાનીઓના પોતાના અ-ભુવ વડ@ અOયતં શોભે છે. બીWં દશ�નો બeુધા લોકાતંરમા ંજવાથી nૃAટ nુ:ખની િનqિૃSને 

પરમાનદંની (ા?8ત મો} સાધકને થશે એમ કહ@ છે, ને વેદાતંશાg તો યથાયો�ય યOન કરનારને nૃAટ nુ:ખની િન¯િુS ને 

પરમાનદંની (ા?8ત અહ� જ (વત�માન જEમમા)ં અ-ભુવાય છે એમ કહ@ છે, એટલે અEય શાgોથી વેદાતંશાgનો ભદે છે. 
 

હવે બધં મો}ના �વ7પ-ુ ંતથા તેના ઉપાદાન કારણ-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 

અહ ંમમેOયય બEધો મમાહ ંનેિત �rુતતા |અહ ંમમેOયય બEધો મમાહ ંનેિત �rુતતા |અહ ંમમેOયય બEધો મમાહ ંનેિત �rુતતા |અહ ંમમેOયય બEધો મમાહ ંનેિત �rુતતા | 

બEધમો}ૌ 0ણુૈભા�ત: 0ણુા: (Fૃિતસzભવા: || બEધમો}ૌ 0ણુૈભા�ત: 0ણુા: (Fૃિતસzભવા: || બEધમો}ૌ 0ણુૈભા�ત: 0ણુા: (Fૃિતસzભવા: || બEધમો}ૌ 0ણુૈભા�ત: 0ણુા: (Fૃિતસzભવા: || ૩૦ ||૩૦ ||૩૦ ||૩૦ || 
 

Jલોકાથ�: eુ ંને મા1ંુ આ બધં છે, ને eુ ંને મા1ંુ ન�હ આ �rુતપ�ુ ંછે. તે બધં ને મો} 0ણુો વડ@ (તીત થાય છે, ને તે 0ણુો 

(Fૃિતથી ઉપRલા છે. 
 

ટ�કા: *ા+ણા�દ Wિતવા¡ં ને 0હૃ�થા�દ આ�મવા¡ં શર�ર eુ ંl ંને આ શર�ર તથા આ શર�રના ંસબંધવાળા ંR (ાણીઓ 

તથા પદાથp છે તે મારા ં છે એમ માનqુ ંઆ બધં છે; અને આ શર�ર eુ ંનથી, પણ અસગં ને સCDચદાનદં �વભાવવાળા 

LતરાOમાથી અ3ભ  *+ eુ ંl,ં ને આ શર�ર તથા આ શર�રના સબંધવાળા ં(ાણીઓ તથા પદાથp મારા ંનથી, ક@મ ક@ eુ ં

સવ�થી સવ�દા અસગં l ંએમ માનqુ ંઆ �rુતપ�ુ ંવા મો} છે. તે બધં તથા મો} mdુ[ના અિવવેક વા અ)ાન ને િવવેક વા 

)ાન એ 0ણુો વડ@ (તીત થાય છે. �વ7પાવN�થત �[ુ આOમામા ં વા�તિવક ર�તે બધં ક@ મો} નથી. મહતOવ7પ mdુ[ 

(Fૃિત-ુ ંકાય� હોવાથી એ બનેં 0ણુો પણ mdુ[ની સાથે (Fૃિતમાથંી ઉOપ  થયા છે. 
 

મદંભા�ય વાળા મ-Aુયો )ાન�વ7પ *+ને Wણી શકતા નથી એમ કહ@ છે: 
 

)ાનમેકં સદા ભાિત સવા�વ�થાt ુિનમ�લમ |)ાનમેકં સદા ભાિત સવા�વ�થાt ુિનમ�લમ |)ાનમેકં સદા ભાિત સવા�વ�થાt ુિનમ�લમ |)ાનમેકં સદા ભાિત સવા�વ�થાt ુિનમ�લમ | 

મEદભા�યા ન WનNEત �વ1ુપ ંક@વલ ંmહૃત મEદભા�યા ન WનNEત �વ1ુપ ંક@વલ ંmહૃત મEદભા�યા ન WનNEત �વ1ુપ ંક@વલ ંmહૃત મEદભા�યા ન WનNEત �વ1ુપ ંક@વલ ંmહૃત ||૩૧||||૩૧||||૩૧||||૩૧|| 
 

Jલોકાથ�: સવ� અવ�થાઓમા ંસવ�દા િનમ�લ )ાન એક (તીત થાય છે. મદંભા�યવાળા H1ુુષો ક@વલ *+�વ7પને Wણતા 

નથી. 
 

ટ�કા: W]ત, �વ8ન ને tuુ?ુ8ત એ Lત:કરણની 
ણ અવ�થાઓ 3ભ  3ભ  છે, પણ તે 
ણે અવ�થાઓ-ુ ં)ાન 3ભ  3ભ  

નથી. W]તમા ંશ�દા�દ પાચં િવષયો 3ભ  3ભ  છે, પણ તેમ-ુ ં)ાન 3ભ  નથી, �વ8નમા ંશ�દા�દ િવષયો 3ભ  3ભ  છે, 

પણ તેમ-ુ ં)ાન 3ભ  નથી, ને tuુ?ુ8તમા ંઅ)ાન ને tખુ7પ િવષયો 3ભ  3ભ  છે, પણ તેમ-ુ ં)ાન 3ભ  નથી. W]દા�દ 


ણ અવ�થાઓમા,ં સોમાવાર આ�દ વારોમા,ં �rુલા�દ પ}ોમા,ં કાિત=કા�દ માસોમા,ં (ભવા�દ સવંOસરોમા,ં Fૃતા�દ <ગુોમા,ં 

�ેત-વારાહા�દ કbપોમા ંને અનેક મહાકbપોમા ંઉપાિધર�હત એટલે �[ુ )ાન સવ�દા એક જ (તીત થાય છે. પાપસ�ંકારોના 

બeુપણાથી Rમણે િવવેકા�દ તથા �વણા�દ સાધનો સપંાદન કયા� નથી એવા અભાગીઆ H1ુુષો માયાથી પર રહ@લા 

*+�વ7પને Wણવા સમથ� થતા નથી. 



એ આOમાને Wણનારા �rુત થાય છે એમ જણાવે છે: 
 

સકંbપસા3}ણ ં)ાન ંસવ�લોક§ક�વનમ |સકંbપસા3}ણ ં)ાન ંસવ�લોક§ક�વનમ |સકંbપસા3}ણ ં)ાન ંસવ�લોક§ક�વનમ |સકંbપસા3}ણ ં)ાન ંસવ�લોક§ક�વનમ | 

તદ�મીિત ચ યો વેદ સ �rુતો ના
 સશંય: તદ�મીિત ચ યો વેદ સ �rુતો ના
 સશંય: તદ�મીિત ચ યો વેદ સ �rુતો ના
 સશંય: તદ�મીિત ચ યો વેદ સ �rુતો ના
 સશંય: ||૩૨||||૩૨||||૩૨||||૩૨|| 
 

Jલોકાથ�: સવ� (ાણીઓના �¬ુય �વન7પ, )ાન �વભાવવાળા ને સકંbપના સા}ીને તે eુ ંl ંએમ R H1ુુષ Wણ ે

છે તે �rુત છે એમા ંસJંય નથી. 
 

ટ�કા: �[ુ ચેતન (ાણના પણ (ાણ7પ હોવાથી તે ચેતનને અહ� સવ� (ાણધાર� (ાણીઓમા ં�¬ુય �વન7પ કહ@લ છે. �[ુ 

ચેતનનો )ાન �વભાવ "સOય ં )ાનમનEત ં *+ | " (*+ સOય, )ાન ને અનતં છે) ઈOયા�દ °િુતઓમા ં ક�ો છે. જો 

આOમાનો વા ચેતનનો )ાન �વભાવ ન હોય તો આ જગતમા ંકોઈ પણ (ાણી પદાથ�-ુ ં)ાન થઈ શક@ ન�હ એ <Nુrતથી પણ 

આOમાનો વા ચેતનનો )ાન �વભાવ છે એમ જણાવે છે. એવી ર�તે આOમાનો )ાન�વભાવ °િુત, <Nુrત ને )ાનીઓના 

અ-ભુવ વડ@ િસ[ છે. વળ� તે આOમા Lત:કરણની સવ� qિૃSઓનો (કાશક હોવાથી મનના સકંbપોના સા3}7પે તેને કહ@લ 

છે. તે આOમા eુ ંl ંએમ R H1ુુષ �વા-ભુવથી Wણે છે તે H1ુુષ અિવ�ાથી ને તેના ંકાયpથી મોકળો થયેલો છે એમા ંલેશ 

પણ સશંય નથી. 
 

આOમા સવ�નો (કાશક હોવાથી તેના )ાન માટ@ કોઈ (માણની અગOય નથી એમ કહ@ છે: 
 

(માતા ચ (માણ ંચ (મેય ં(િમિત�તથા |(માતા ચ (માણ ંચ (મેય ં(િમિત�તથા |(માતા ચ (માણ ંચ (મેય ં(િમિત�તથા |(માતા ચ (માણ ંચ (મેય ં(િમિત�તથા | 

ય�ય ભાસાવભાસેત માન ં)ાનાય ત�ય �કમ ય�ય ભાસાવભાસેત માન ં)ાનાય ત�ય �કમ ય�ય ભાસાવભાસેત માન ં)ાનાય ત�ય �કમ ય�ય ભાસાવભાસેત માન ં)ાનાય ત�ય �કમ ||૩૩||||૩૩||||૩૩||||૩૩|| 
 

Jલોકાથ�: (માતા, (માણ, (મેય ને (મા Rના )ાન વડ@ (તીત થાય છે, તેના )ાન માટ@ ±ુ ં(માણ જોઈએ? 

 

ટ�કા: (Oય}ા�દ (માણો વડ@ વ�Yઓુને Wણનારો �વ (માતા કહ@વાય છે. (Oય}, અ-મુાન, શ�દ, ઉપમાન, અથા�પિS ને 

અ-પુલ?�ધ આ છ (માણોના નામો છે. યથાથ� )ાન-ુ ંસાધન તે (માણ કહ@વાય છે. (Oય}ા�દ (માણોના ંલ}ણ અEય
 

વણ�;યા ંછે. તેથી તેમના લ}ણો અહ� ક�ા ંનથી. (Oય}ા�દ (માણ વડ@ R વ�Y-ુુ ં)ાન થાય છે તે વ�Y ુ(મેય કહ@વાય છે. 

(માણ વડ@ થનારા યથાથ� )ાનને (િમિત વા (મા કહ@વામા ંઆવે છે. આ ચાર@ Rના )ાન �વભાવ વડ@ (તીત થાય છે તે 

�વય(ંકાશ આOમાના )ાન માટ@ �ા (માણની અપે}ા છે? આ ચાર@ને  R આOમા (કાશે છે તે આOમાના સદભાવ-ુ ંતથા 

તેના )ાન �વભાવ-ુ ં)ાન તો એ ચાર@ પદાથpની સાથે જ થઈ ગ<ુ ંછે. Rમ tયૂ�ના (કાશ વડ@ (કાશેલા અEય પદાથpના 

)ાન સાથે tયૂ�ના સદભાવ-ુ ંતથા તેના (કાશ �વભાવ-ુ ં)ાન થઈ Wય છે તેમ અહ� પણ સમજqુ.ં 
 

પદાથ�ના )ાનને (કાશનાર આOમા છે એમ િન7પણ કર@ છે: 
 

અથા�કારા ભવેદqિૃS: ફલેનાથ�: (કાશતે |અથા�કારા ભવેદqિૃS: ફલેનાથ�: (કાશતે |અથા�કારા ભવેદqિૃS: ફલેનાથ�: (કાશતે |અથા�કારા ભવેદqિૃS: ફલેનાથ�: (કાશતે | 

અથ�)ાન ંિવWનાિત સ એવાથ�: પર: ��તૃ: અથ�)ાન ંિવWનાિત સ એવાથ�: પર: ��તૃ: અથ�)ાન ંિવWનાિત સ એવાથ�: પર: ��તૃ: અથ�)ાન ંિવWનાિત સ એવાથ�: પર: ��તૃ: ||૩૪||||૩૪||||૩૪||||૩૪|| 
 



Jલોકાથ�: qિૃS વ�Yનેુ આકાર@ થાય છે, 3ચદાભાસ વડ@ વ�Y ુ(કાશે છે, ન ેવ�Yનુા )ાનને R (કાશે છે તે જ વ�Y ુ

�ેAઠ કહ� છે. 
 

ટ�કા: Lત:કરણની qિૃS ને
ા�દ yારા નીકળ� પદાથ� ઉપરના આવરણનો ભગં કર� (કાશા�દના સાહાDય વડ@ તે પદાથ�ને 

આકાર@ થાય છે. Rમ કોઠામા ંભર@�ુ ંપાણી નળ yારા જઈને �ારાને આકાર@ થાય છે તેમ. પદાથ� જડ છે, ને qિૃS પણ જડ છે, 

તેથી તે qિૃS તે પદાથ�ને (કાશી શકતી નથી. તે qિૃSના અ]ભાગમા ં રહ@�ુ ં ચેતન-ુ ં (િત3બZબ Rને 3ચદાભાસ વા ફલ 

કહ@વામા આવે છે તે પદાથ�ને (કાશે છે, અથા�ત આ અ�કુ પદાથ� છે એqુ ં)ાન Lત:કરણમા ંઉપWવે છે. આ અ�કુ પદાથ� 

છે તેને મ� Whયો એqુ ં)ાન ઉપ{યા િવના મા
 તે પદાથ�-ુ ં)ાન મ-Aુયની (qિૃS િનqિૃSમા ંહ@Y ુથઈ શકYુ ંનથી, માટ@ તે 

પદાથ�ના )ાનને (કાશનાર કોઈ અEય વ�Y ુહોવી જોઈએ. આ અ�કુ પદાથ�ને મ� Whયો એમ પદાથ�ના )ાનને R વ�Y ુ

સાર� ર�તે (કાશે છે તે વ�Y ુએટલે આOમા વા �[ુ ચેતન જ સવ�થી �ેAઠ છે એમ વેદાતંમા ંક�ુ ંછે. 
 

જડ પદાથ�ના )ાનમા ંqિૃSના ને 3ચદાભાસના ;યાપારની અગOય છે પણ ચેતન 7પ  આOમાના )ાનમા ંતો મા
 qિૃSનો જ 

ઉપયોગ છે એમ (િતપાદન કર� બતાવે છે: 
 

qિૃS;યા8યOવમેવા�Y ુફલ;યા?8ત: કથ ંભવેત? |qિૃS;યા8યOવમેવા�Y ુફલ;યા?8ત: કથ ંભવેત? |qિૃS;યા8યOવમેવા�Y ુફલ;યા?8ત: કથ ંભવેત? |qિૃS;યા8યOવમેવા�Y ુફલ;યા?8ત: કથ ંભવેત? | 

�વ(કાશ�વ7પOવાત િસ[OવાDચ 3ચદાOમન:  �વ(કાશ�વ7પOવાત િસ[OવાDચ 3ચદાOમન:  �વ(કાશ�વ7પOવાત િસ[OવાDચ 3ચદાOમન:  �વ(કાશ�વ7પOવાત િસ[OવાDચ 3ચદાOમન:  ||૩૫||||૩૫||||૩૫||||૩૫|| 
 

Jલોકાથ�: ચૈતEય7પ આOમાના �વ(કાશ �વ7પપણાથી અને િસ[પણાથી qિૃS;યા8યપ�ુ ંજ હો, ફલ;યા?8ત ક@મ હોઈ શક@? 

 

ટ�કા: ચૈતEય, )ાન ને (કાશ એ પયા�ય એટલે એક અથ�ના વાચક શ�દ છે. )ાન �વભાવવાળો આOમા �વય(ંકાશ છે, 

અથા�ત w�xયો ને Lત:કરણના )ાનનો િવષય થયા િવના eુ ં l ંએમ તે (Oય} અ-ભુવાય છે, ને તેના )ાન�વભાવ-ુ ં

સ�ંમણ થવાથી Lત:કરણ તથા )ાને�Exયો અEય પદાથpને Wણવામા ંસમથ� થાય છે. આવી ર�તે આOમા કોઈના )ાનનો 

િવષય થયા િવના પોતાના સદભાવને �પAટ જણાવે છે, માટ@ તે �વય(ંકાશ કહ@વાય છે. વળ� તે સવ�દા �વત:િસ[ છે. 

tયૂા��દ �વય(ંકાશ ગણાતા પદાથpની પેઠ@ તે ઉOપ  થયેલ નથી. ચેતન7પ આOમા �વય(ંકાશ તથા િસ[ હોવાથી તેના ઉપર 

R અ)ાનની આવરણ નામની શNrત રહ� છે તેને nૂર કરવા મા
 qિૃS;યા?8તની જ અગOય છે. પોતાના સદ01ુુના 

અ-]ુહવાળ�, વેદાતંના સ�ંકારવાળ�, પિવ
 ને એકા] Lત:અકરણની qિૃS �દયા�દ ભણી પાછ� વાળ�ને આOમાની ઉપર 

રહ@લા આવરણને nૂર કર@ છે, તેથી �વય(ંકાશ ને િનOયિસ[ આOમા-ુ ં પોતાની મેળે ��ુ�ુનેુ ભાન થાય છે. તે qિૃSના 

અ]ભાગમા ં 3ચદાભાસ છે, પણ તેના સાહાDયની Oયા ં અગOય પડતી નથી. Rમ Lધકારમા ં પડ@લા પદાથ�ને જોવા માટ@ 

િનદpષ ને
 ને દ�પક બનેંની અપે}ા રહ@ છે, પણ વાદળા િવનાના બપોરના tયૂ�ને જોવામા ંમા
 િનદpષ ને
ની જ અપે}ા 

રહ@ છે, દ�વાની અપે}ા રહ@તી નથી, દ�વો સાથે હોય તો પણ તેનો (કાશ tયૂ�ના (કાશમા ંભળ� જવાથી નકામો થઈ Wય 

છે, તેમ જડ પદાથ�ના )ાનમા ંqિૃS ને 3ચદાભાસ બનેંની અપે}ા રહ@ છે, પણ �વય(ંકાશ આOમાના )ાનમા ંમા
 યો�ય 

qિૃSની જ અપે}ા રહ@ છે, 3ચદાભાસની અપે}ા રહ@તી નથી. 3ચદાભાસ qિૃSમા ંહોય છે તો પણ તેનો (કાશ આOમાના પરમ 

(કાશમા ંલીન થઈ જવાથી તે Oયા ંનકામો થઈ Wય છે. Lત:કરણની qિૃS પદાથ�ની ઉપરના આવરણનો ભગં કર@ તેને qિૃS 

;યા?8ત ને 3ચદાભાસ પદાથ�ને (કાશે તેને ફલ;યા?8ત કહ@વામા ંઆવે છે. આOમાની ઉપરના આવરણનો એક વાર ભગં થયા 

પછ� તે આOમા સવ�દા િનરાવરણ7પે (કાશે છે, અ-ભુવાય છે, તે પછ� qિૃS;યા?8તની પણ અપે}ા રહ@તી નથી. 
 



હવે ઉEમની દશા-ુ ં�વ7પ વણ�વે છે: 
 

અથા�દથ� યદા qિૃSગ�EY ુ ંચલિત ચાEતર@ |અથા�દથ� યદા qિૃSગ�EY ુ ંચલિત ચાEતર@ |અથા�દથ� યદા qિૃSગ�EY ુ ંચલિત ચાEતર@ |અથા�દથ� યદા qિૃSગ�EY ુ ંચલિત ચાEતર@ | 

િનરાધારા િનિવ=કારા યા દશા સોEમની િનરાધારા િનિવ=કારા યા દશા સોEમની િનરાધારા િનિવ=કારા યા દશા સોEમની િનરાધારા િનિવ=કારા યા દશા સોEમની ��તૃા* ��તૃા* ��તૃા* ��તૃા* ||૩૬||||૩૬||||૩૬||||૩૬|| 
 

* કોઈ (તમા ંઅહ� 3ચS ંચૈતEયમા
ેણ સયંોગાDચેતના ભવેત | (ક@વલ ચૈતEયની સાથે સયંોગ પામવાથી 3ચS ચેતનના 

Rqુ ંજણાય છે.) એ (માણે વધારો જોવા મળે છે. 
 

Jલોકાથ�: {યાર@ qિૃS એક પદાથ�થી બીW પદાથ� ભણી જવાને ચાલે છે Oયાર@ મ.યમા ંR તેની િનરાધાર અને િનિવ=કાર દશા 

છે તે ઉEમની કહ� છે. 
 

ટ�કા: {યાર@ Lત:કરણની qિૃS Lત:કરણમાથંી ઊઠ�ને કોઈ પદાથ� ભણી Wય છે, અથવા કોઈ પદાથ�ને આકાર@ થઈ હોય 

Oયાથંી બીW પદાથ�ને આકાર@ થવા તે પદાથ� ભણી Wય છે, Oયાર@ તે બેની વDચે Lત:કરણની qિૃS કોઈ પણ પદાથ�ના 

આલબંનવાળ� હોતી નથી, અથા�ત *+ાકાર થયેલી હોય છે. qિૃSની આવી આલબંન િવનાની ને િવકાર િવનાની - *+7પે - 

R N�થિત તે N�થિત યોગીઓએ ઉEમની કહ� છે. 
 

હવે 3ચત અને 3ચSના 3ભ  �વ7પને કહ@ છે: 
 

3ચS ં3ચDચ િવWનીયાત તકારર�હત ંયદા |3ચS ં3ચDચ િવWનીયાત તકારર�હત ંયદા |3ચS ં3ચDચ િવWનીયાત તકારર�હત ંયદા |3ચS ં3ચDચ િવWનીયાત તકારર�હત ંયદા | 

તકારો િવષયા.યાસો જપારાગો યથા મણૌ તકારો િવષયા.યાસો જપારાગો યથા મણૌ તકારો િવષયા.યાસો જપારાગો યથા મણૌ તકારો િવષયા.યાસો જપારાગો યથા મણૌ ||૩૭||||૩૭||||૩૭||||૩૭|| 
 

Jલોકાથ�: {યાર@ 3ચS તકારર�હત હોય Oયાર@ તેન ે 3ચS Wણqુ.ં Rમ મ3ણમા ંWtદુ�ના Vલની રતાશ છે તેમ 

3ચતમા ંતકાર િવષયા.યાસ છે. 
 

ટ�કા: {યાર@ 3ચત એટલે Lત:કરણ તકારથી-ત અ}રથી-ર�હત હોય Oયાર@ તે 3ચSને તેમા ં ત ન�હ હોવાથી 3ચત એટલે 

ચૈતEય Wણqુ.ં Rમ િનમ�લ ને �ેત �ફ�ટકમ3ણમા ંસમીપમા ંપડ@લા Wtદુ�ના રાતા Vલની રતાશ (તીત થઈ તે રાતો (તીત 

થાય છે, તેમ િવષયના અ.યાસથી ર�હત િનમ�લ 3ચતમા ંતકાર7પ િવષયા.યાસ આવવાથી તે જ 3ચત 3ચS7પે (તીત થાય 

છે. 
 

િ
Hટુ�ની }ીણતા થયે {યાર@ )ાન એક�ુ ંરહ@ છે Oયાર@ H1ુુષ *+ભાવને પામે છે એમ િન7પણ કર@ છે: 
 

)ેયવ�Yપુ�રOયાગાત )ાન ંિતAઠિત ક@વલમ |)ેયવ�Yપુ�રOયાગાત )ાન ંિતAઠિત ક@વલમ |)ેયવ�Yપુ�રOયાગાત )ાન ંિતAઠિત ક@વલમ |)ેયવ�Yપુ�રOયાગાત )ાન ંિતAઠિત ક@વલમ | 

િ
Hટુ� }ીણતામેિત *+ િનવા�ણ�Dૃછિત  િ
Hટુ� }ીણતામેિત *+ િનવા�ણ�Dૃછિત  િ
Hટુ� }ીણતામેિત *+ િનવા�ણ�Dૃછિત  િ
Hટુ� }ીણતામેિત *+ િનવા�ણ�Dૃછિત  ||૩૮||||૩૮||||૩૮||||૩૮|| 
 

Jલોકાથ�: Wણવા યો�ય - )ાનના િવષય�તૂ- વ�Yનુા પ�રOયાગથી ક@વલ )ાન રહ@ છે. િ
Hટુ� }ીણપણાને પામે 

છે. તેમ થવાથી તે )ાની િનવા�ણ7પ *+ને પામે છે. 
 



ટ�કા: ઘટા�દ )ેયવ�Yનુો ઘટા�દ આકાર@ થયેલી qિૃSમાથંી પ�રOયાગ કરવાથી મા
 િન1ુપાિધક )ાન જ બાક� રહ@ છે. તે 

િન1ુપાિધક )ાન *+ છે. આ િન1ુપાિધક )ાન બાક� રહ@ Oયાર@ )ાતા, સોપાિધક )ાન, ને )ેય ઈOયા�દ િ
Hટુ�ઓ િનqSૃ થઈ 

Wય છે. િ
Hટુ�ઓની િનqિૃS થવાથી )ાની મો}7પ *+તOવને અભેદભાવે પામે છે. પર�પર સબંધં રાખનાર� 
ણ વ�Yઓુ 

મળ�ને િ
Hટુ� કહ@વાય છે, Rમ )ાતા, )ાન ને )ેય; xAટા, દશ�ન ને nૃJય ઈOયા�દ. 
 

હવે જગદા�દના �વ7પ-ુ ંવણ�ન કર@ છે: 
 

મનોમા
િમદં સવ³ તEમનોમનોમા
િમદં સવ³ તEમનોમનોમા
િમદં સવ³ તEમનોમનોમા
િમદં સવ³ તEમનોS)ાનમા
કમ |)ાનમા
કમ |)ાનમા
કમ |)ાનમા
કમ | 

અ)ાન ં¤મ ઈOયાeિુવ=)ાન ંપરમ ંપદમ  અ)ાન ં¤મ ઈOયાeિુવ=)ાન ંપરમ ંપદમ  અ)ાન ં¤મ ઈOયાeિુવ=)ાન ંપરમ ંપદમ  અ)ાન ં¤મ ઈOયાeિુવ=)ાન ંપરમ ંપદમ  ||૩૯||||૩૯||||૩૯||||૩૯|| 
 

Jલોકાથ�: આ સવ� મનો મા
 છે. તે મન અ)ાન મા
 છે. અ)ાન ¤ાિંત છે એમ કહ@ છે. િવ)ાન પરમ પદ છે. 
 

ટ�કા: આ નામ 7પ ��યા વા¡ં સવ� જગત મને કbપે�ુ ં હોવાથી મનથી 3ભ  નથી, પણ મનો7પ જ છે. તે મન *+ના 

અ)ાન વડ@ (તીત થના1ંુ હોવાથી અ)ાનમાથંી ઉપR�ુ ંછે, તેથી તે અ)ાનથી 3ભ  નથી, પણ અ)ાન7પ જ છે. અ)ાન, 

¤ાિંત અિવ�ા ને માયા એ પયા�ય છે એમ સતશાgો ને િવyાનો કહ@ છે. તે અ)ાનથી પર R *+ છે તે *+7પ અ-ભુવને 

િવyાનો પરમપદ કહ@ છે. વેદાતંિસ[ાતંમા ંસOયા�દ લોકને પરમપદ કહ@તા નથી, પણ *+ને જ પરમપદ કહ@ છે. 
 

હવે માયા, ઈ�ર ને *+ના �વ7પ-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 

અ)ાન ંચાEયથા )ાન ંમાયામેતા ંવદNEત તે |અ)ાન ંચાEયથા )ાન ંમાયામેતા ંવદNEત તે |અ)ાન ંચાEયથા )ાન ંમાયામેતા ંવદNEત તે |અ)ાન ંચાEયથા )ાન ંમાયામેતા ંવદNEત તે | 

ઈ�રં માિયન ંિવ�ાEમાયાતીત ંિનરંજનમ ઈ�રં માિયન ંિવ�ાEમાયાતીત ંિનરંજનમ ઈ�રં માિયન ંિવ�ાEમાયાતીત ંિનરંજનમ ઈ�રં માિયન ંિવ�ાEમાયાતીત ંિનરંજનમ ||૪૦||||૪૦||||૪૦||||૪૦|| 
 

Jલોકાથ�: અEય (કાર-ુ ં)ાન જ અ)ાન. તેઓ આને માયા કહ@ છે. માયાના �વામીને ઈ�ર Wણવા, માયાતીત િનરંજન છે. 
 

ટ�કા: *+ R એક (કારની નામ, 7પ ને ��યાથી ર�હત વ�Y ુછે, તેમા ંતેનાથી િવલ}ણ અEય (કાર-ુ ંએટલે નામ, 7પ ને 

��યાવાળા જગત-ુ ં)ાન તે જ અ)ાન વા અિવ�ા કહ@વાય છે. એ અ)ાન અભાવ7પ નથી, પણ )ાન વડ@ િનqSૃ થવાને 

યો�ય ભાવ7પ છે. આ અ)ાનને વા અિવ�ાને વેદાતંનો પાર પામેલા પ�ંડતો માયા એqુ ં નામ આપે છે. એ માયાના 

િનયામકને િવવેક�એ ઈ�ર Wણવા, ને એ માયાથી R પર છે, અથા�ત એ માયાનો Rની સાથે 
ણ કાલમા ંલેશ પણ સબંધં 

નથી તેને િનરંજન એટલે *+ Wણqુ.ં 
 

ઉપર કહ@લી માયાની િનqિૃS *+ના )ાન વડ@ થાય છે એમ ઉપદ@શ કર@ છે: 
 

સદાનEદ@ 3ચદાકાશે માયામેઘ�ત�ડEમન: સદાનEદ@ 3ચદાકાશે માયામેઘ�ત�ડEમન: સદાનEદ@ 3ચદાકાશે માયામેઘ�ત�ડEમન: સદાનEદ@ 3ચદાકાશે માયામેઘ�ત�ડEમન: | 

અહEતા ગ2ન ંત
 ધારાસારા �હ qSૃય: અહEતા ગ2ન ંત
 ધારાસારા �હ qSૃય: અહEતા ગ2ન ંત
 ધારાસારા �હ qSૃય: અહEતા ગ2ન ંત
 ધારાસારા �હ qSૃય: || ૪૧ ૪૧ ૪૧ ૪૧ || 

મહામોહાEધકાર@મહામોહાEધકાર@મહામોહાEધકાર@મહામોહાEધકાર@SN�મન દ@વો વષ�િત લીલયા N�મન દ@વો વષ�િત લીલયા N�મન દ@વો વષ�િત લીલયા N�મન દ@વો વષ�િત લીલયા | 

અ�યા qAૃટ@િવ=રામાય (બોધૈકસમીરણ: અ�યા qAૃટ@િવ=રામાય (બોધૈકસમીરણ: અ�યા qAૃટ@િવ=રામાય (બોધૈકસમીરણ: અ�યા qAૃટ@િવ=રામાય (બોધૈકસમીરણ: || ૪૨ ૪૨ ૪૨ ૪૨ ||  
 



Jલોકાથ�: સદાનદં �વભાવવાળા ચેતન7પ આકાશમા ં માયા7પ મેઘ ને મનો7પ વીજળ� છે. Oયા ંઅહતંા7પ ગ2ના છે, ને 

qિૃSઓ7પ વરસાદની મોટ� ધારાઓ-ુ ંપડqુ ંછે. આ મહામોહ7પ Lધકારમા ંદ@વ લીલા વડ@ વરસે છે. આ q�ૃAટ િવરામ માટ@ 

)ાન7પ એક વા<ુ ંછે. 
 

ટ�કા: સત, આનદં ને ચતેન આ �વભાવવાળા *+7પ આકાશને આશર@ માયા7પ મેઘ રહ@લા છે, તે મેઘમા ંLત:કરણ7પ 

વીજળ� (તીત થાય છે. Oયા ંદ@હા�દમા ંeુ ંપણાની mdુ[7પ ગ2ના સભંળાય છે, અને માયાના કાય� Lત:કરણમાથંી ઉOપ  

થતી qિૃSઓ7પ વરસાદની ધારાઓ-ુ ંપડqુ ંથાય છે. આ મહામોહ એટલ ે*+�વ7પના અ)ાન7પ Lધારામા ં �વય(ંકાશ 

પરમાOમા પોતાની �વાભાિવક લીલાવડ@ નામ7પની (તીિત કરાવવા7પ વરસે છે. આ q�ૃAટની એટલે માયાની ને તેના 

Lત:કરણા�દ સવ� કાયpની િનqિૃS માટ@ *+�વ7પના nૃઢ)ાન7પ એક વા< ુજ ઉપયોગી છે. 
 

)ાનિવ)ાનના �વ7પને તથા અહ� અdyતીય *+ જ છે એ વાતને સ}ંેપમા ંકહ@ છે: 
 

)ાન ંnૃ�nૃJયયોભા�વ ંિવ)ાન ંnૃJય�Eૂયતા |)ાન ંnૃ�nૃJયયોભા�વ ંિવ)ાન ંnૃJય�Eૂયતા |)ાન ંnૃ�nૃJયયોભા�વ ંિવ)ાન ંnૃJય�Eૂયતા |)ાન ંnૃ�nૃJયયોભા�વ ંિવ)ાન ંnૃJય�Eૂયતા | 

એrમેવાyય ં*+ નેહ નાનાN�ત �કEચન એrમેવાyય ં*+ નેહ નાનાN�ત �કEચન એrમેવાyય ં*+ નેહ નાનાN�ત �કEચન એrમેવાyય ં*+ નેહ નાનાN�ત �કEચન ||૪૩||||૪૩||||૪૩||||૪૩|| 
 

Jલોકાથ�: xAટાનો ને nૃJયનો ભાવ તે )ાન, ને nૃJયનો અભાવ તે િવ)ાન. એક જ અdyતીય *+ છે, અહ� કાઈં 

પણ ભેદ નથી. 
 

ટ�કા: xAટા આOમાના ને nૃJય જગતના િવ�માનપણાની {યા ંtધુી (તીિત રહ@ Oયા ંtધુીની Lત:કરણની N�થિતને )ાન એqુ ં

નામ આપવામા ં આવે છે, અને સવ� nૃJયનો xAટામા ં બાધ થઈ પછ� xJય-ુ ં �Eૂયપ�ુ ં ને મા
 xAટાનો જ સદભાવ 

અ-ભુવાય એવી Lત:કરણની N�થિત થાય તેને િવ)ાન કહ@વામા ંઆવે છે. િવ)ાનકાલ ેએક જ અdyતીય *+ અ-ભુવાય છે, 

ને આ *+મા ંકાઈં પણ yતૈ નથી એવો િનiય થાય છે. 
 

વળ� )ાન િવ)ાનના �વ7પને બી� ર�તે કહ@ છે: 
 

}ે
}ે
)યો)ા�ન ંત{)ાન ં)ા}ે
}ે
)યો)ા�ન ંત{)ાન ં)ા}ે
}ે
)યો)ા�ન ંત{)ાન ં)ા}ે
}ે
)યો)ા�ન ંત{)ાન ં)ાન�Dુયતે |ન�Dુયતે |ન�Dુયતે |ન�Dુયતે | 

િવ)ાન ંચોભયોર§� ં}ે
)િવ)ાન ંચોભયોર§� ં}ે
)િવ)ાન ંચોભયોર§� ં}ે
)િવ)ાન ંચોભયોર§� ં}ે
)પરમાOમનો: પરમાOમનો: પરમાOમનો: પરમાOમનો: ||૪૪||||૪૪||||૪૪||||૪૪|| 
 

Jલોકાથ�: }ે
-ુ ંન ે}ે
)-ુ ંR )ાન તે )ાન )ાન કહ@વાય છે, અન ે}ે
)ને પરમાOમા આ બનંનેા એકપણાનો 

અ-ભુવ તે િવ)ાન કહ@વાય છે. 
 

ટ�કા: (Fૃિતથી માડં�ને �!લૂ શર�ર પય³તના સવ� પદાથp જડ હોવાથી }ે
 - કર@લા ં �ભુા�ભુ કમpના ં �ભુા�ભુ ફલો 

ઉપજવા-ુ ં �થાન - કહ@વાય છે. આ }ે
ના �વ7પને Wણનારો �વ }ે
) કહ@વાય છે. }ે
ના અસત, જડ ને nુ:ખા�દ7પ 

�વભાવને તથા }ે
)ના સત, 3ચS ને આનદંા�દ �વભાવને Wણવા તે )ાન એવા નામથી િવyાનોમા ંકહ@વાય છે, અને �વ 

ને ઈ�ર એ બનેં-ુ ંચેતન7પે વા�તિવક એકપ�ુ ંWણqુ ંતે િવ)ાન એવા નામ વડ@ િવyાનોમા ંકહ@વાય છે. 
 

હવે પરો} )ાનના તથા અપરો} )ાનના �વ7પને વણ�વે છે: 



 

પરો} ંશાgજ ં)ાન ંિવ)ાન ંપરો} ંશાgજ ં)ાન ંિવ)ાન ંપરો} ંશાgજ ં)ાન ંિવ)ાન ંપરો} ંશાgજ ં)ાન ંિવ)ાન ંચાOમદશ�નમ |ચાOમદશ�નમ |ચાOમદશ�નમ |ચાOમદશ�નમ | 

આOમનો *+ણ: સzય0પુાિધyયવ 2તમ આOમનો *+ણ: સzય0પુાિધyયવ 2તમ આOમનો *+ણ: સzય0પુાિધyયવ 2તમ આOમનો *+ણ: સzય0પુાિધyયવ 2તમ ||૪૫||||૪૫||||૪૫||||૪૫|| 
 

Jલોકાથ�: શાgથી ઉપR�ુ ં)ાન પરો})ાન અને �વના તથા ઈ�રના બે ઉપાિધથી ર�હત યથાથ� આOમસા}ાOકાર 

તે અપરો} )ાન છે. 
 

ટ�કા: શાgના �વણ વડ@ ઉપR�ુ ંઆOમા-ુ ં�વા-ભુવિવના-ુ ં)ાન પરો})ાન કહ@વાય છે અને �વનો ઉપાિધ ;ય�Aટ અ)ાન 

વા Lત:અકરણ ને ઈ�રનો ઉપાિધ માયા એ બનંે ઉપાિધઓથી ર�હત આOમાથી અ3ભ  *+નો R �પAટ અ-ભુવ તે િવ)ાન 

અથવા અપરો})ાન કહ@વાય છે. 
 

હવે )ાનના, િવ)ાનના તથા )ાનિવ)ાનના �વ7પને કહ@ છે: 
 

Oવમથ�િવષય ં)ાન ંિવ)ાન ંતOપદા�યમ |Oવમથ�િવષય ં)ાન ંિવ)ાન ંતOપદા�યમ |Oવમથ�િવષય ં)ાન ંિવ)ાન ંતOપદા�યમ |Oવમથ�િવષય ં)ાન ંિવ)ાન ંતOપદા�યમ | 

પદયોર§�બોધ�Y ુ)નિવ)ાનસ)ંકમ પદયોર§�બોધ�Y ુ)નિવ)ાનસ)ંકમ પદયોર§�બોધ�Y ુ)નિવ)ાનસ)ંકમ પદયોર§�બોધ�Y ુ)નિવ)ાનસ)ંકમ ||૪૬||||૪૬||||૪૬||||૪૬|| 
 

Jલોકાથ�: Y ુ ંએ પદના અથ�ને િવષય કરના1ંુ તે )ાન, તે એ પદના આ�યને િવષય કરના1ંુ તે િવ)ાન, અને તે બનેં પદના 

એકપણા-ુ ં)ાન તો )ાનિવ)ાનના નામ વા¡ં છે. 
 

ટ�કા: તOવમિસ તે Y ુ ંછે - આ મહાવા�માનંા Y ુ ંએ પદના - �વના - લ^યાથ�7પ ચેતનને િવષય કરના1ંુ R )ાન તે )ાન 

કહ@વાય છે. તે એ પદના - ઈ�રના - લ^યાથ�7પ ચેતનને િવષય કરના1ંુ R )ાન તે િવ)ાન કહ@વાય છે, અને તે બનેં 

પદના એકપણા-ુ ંR )ાન તે )ાનિવ)ાન એ નામથી કહ@વાય છે. 
 

વળ� બોધની nૃઢતા માટ@ )ાનના, અ)ાનના ને િવ)ાનના �વ7પ-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 

આOમાનાOમિવવેક�ય )ાનમાeમુ�નીિષણ: |આOમાનાOમિવવેક�ય )ાનમાeમુ�નીિષણ: |આOમાનાOમિવવેક�ય )ાનમાeમુ�નીિષણ: |આOમાનાOમિવવેક�ય )ાનમાeમુ�નીિષણ: | 

અ)ાન ંચાEયથા લોક@ િવ)ાન ંતEમય ંજગત અ)ાન ંચાEયથા લોક@ િવ)ાન ંતEમય ંજગત અ)ાન ંચાEયથા લોક@ િવ)ાન ંતEમય ંજગત અ)ાન ંચાEયથા લોક@ િવ)ાન ંતEમય ંજગત ||૪૭||||૪૭||||૪૭||||૪૭|| 
 

Jલોકાથ�: જડ ચતેનના િવવેકને mdુ[માનો )ાન કહ@ છે, અને લોકમા ં અEયથા )ાન અ)ાન કહ@વાય છે, તથા જગતને 

*+મય જોqુ ંતે િવ)ાન કહ@વાય છે. 
 

ટ�કા: �[ુ ચેતન7પ આOમ�વ7પને સદા�દ �વભાવવા¡ં Wણqુ,ં તથા તેનાથી િવપર�ત �વ7પવાળા જડને એટલે માયાને ને 

તેના કાય�7પ જગતને અસદા�દ �વભાવવા¡ં Wણાqુ ં તેને mdુ[માન H1ુુષો )ાન કહ@ છે. આ લોકમા ંએક (કારની વ�Yનેુ 

બીR (કાર@ Wણવી તે અ)ાન કહ@વાય છે. આOમાને દ@હા�દ જડપદાથ� 7પે Wણવો, તથા *+ને જગદ7પે Wણqુ ં તે પણ 

અ)ાન છે. આ (તીત થY ુ ંનામ 7પ ��યા વા¡ં જગત વ�Yતુાએ તOપદના લ^યાથ� *+7પ છે એમ અ-ભુવqુ ંતે િવ)ાન 

કહ@વાય છે. 
 



હવે qિૃSથી ઉપRલા )ાનનો તથા િવ)ાનનો ભેદ કહ@ છે: 
 

અEવય;યિતર@કાsયા ંસવ�
ૈકં (પJયિત |અEવય;યિતર@કાsયા ંસવ�
ૈકં (પJયિત |અEવય;યિતર@કાsયા ંસવ�
ૈકં (પJયિત |અEવય;યિતર@કાsયા ંસવ�
ૈકં (પJયિત | 

યS´ ુqિૃSજ ં)ાન ંિવ)ાન ં)ાનમા
કમ યS´ ુqિૃSજ ં)ાન ંિવ)ાન ં)ાનમા
કમ યS´ ુqિૃSજ ં)ાન ંિવ)ાન ં)ાનમા
કમ યS´ ુqિૃSજ ં)ાન ંિવ)ાન ં)ાનમા
કમ ||૪૮||||૪૮||||૪૮||||૪૮|| 
 

Jલોકાથ�: અEવય અને ;યિતર@ક વડ@ સવ�
 એકને R )ાન µુએ છે તે તો qિૃSથી ઉપR�ુ ં)ાન છે, અને )ાન મા
 

િવ)ાન છે. 
 

ટ�કા: આOમાથી અ3ભ  *+ના અEવય વડ@ અને જડ જગતના ;યિતર@ક વડ@ સવ� જગતમા ંએક જ અdyતીય તOOવને R )ાન 

µુએ છે તે )ાન Lત:કરણની qિૃSથી ઉપR�ુ ં )ાન છે, અને qિૃSભાગ �કૂ� દ@તા ંR ક@વલ )ાન રહ@ છે તે િવ)ાન વા 

િન1ુપાિધક )ાન કહ@વાય છે. 
 

વળ� અEય ર�તે )ાના�દના �વ7પને કહ@ છે: 
 

અ)ાન.વસંકં )ાન ંિવ)ાન ંચોભયાOમકમ |અ)ાન.વસંકં )ાન ંિવ)ાન ંચોભયાOમકમ |અ)ાન.વસંકં )ાન ંિવ)ાન ંચોભયાOમકમ |અ)ાન.વસંકં )ાન ંિવ)ાન ંચોભયાOમકમ | 

)ાનિવ)ાનિનAઠ@ય ંતOસદ*+3ણ ચાિપ=તા )ાનિવ)ાનિનAઠ@ય ંતOસદ*+3ણ ચાિપ=તા )ાનિવ)ાનિનAઠ@ય ંતOસદ*+3ણ ચાિપ=તા )ાનિવ)ાનિનAઠ@ય ંતOસદ*+3ણ ચાિપ=તા ||૪૯||||૪૯||||૪૯||||૪૯|| 
 

Jલોકાથ�: અ)ાનને િનqSૃ કરના1ંુ )ાન છે અને િવ)ાન ઉભય7પ છે; આ )ાનિવ)ાનની િનAઠા તે સ£પુ *+મા ંજ અિપ=ત 

છે. 
 

ટ�કા: આOમા-ુ ં સ£પુ (છે એqુ)ં )ાન આOમાને આશર@ રહ@લા અ)ાનને િનqSૃ કરના1ંુ નથી, પણ આOમાને આશર@ રહ@લા 

અ)ાનને િનqSૃ કરના1ંુ આOમા-ુ ંિવશેષ)ાન (3ચ£પુ તથા આનદં7પ એqુ ં)ાન) છે. િવ)ાન એટલે આOમાથી અ3ભ  *+ 

તો ક?bપત અ)ાનના અિધAઠાન7પ હોવાથી અ)ાન તથા િવશેષ)ાન ઉભય7પ છે. આ )ાન7પ આOમા તથા િવ)ાન7પ *+ 

એ બનેંની N�થિત િન1ુપાિધક સ£પુ *+મા ંજ અપ�ણ થયેલી છે. વ�Yતુાએ તે જ સOય છે. 
 

હવે ભોrતા�દના �વ7પને કહ@ છે: 
 

ભોrતા સOવ0ણુ: �[ુો ભોગાના ંસાધન ંરજ: |ભોrતા સOવ0ણુ: �[ુો ભોગાના ંસાધન ંરજ: |ભોrતા સOવ0ણુ: �[ુો ભોગાના ંસાધન ંરજ: |ભોrતા સOવ0ણુ: �[ુો ભોગાના ંસાધન ંરજ: | 

ભો�ય ંતમો0ણુ ં(ાeરુાOમા ચૈષા ં(કાશક: ભો�ય ંતમો0ણુ ં(ાeરુાOમા ચૈષા ં(કાશક: ભો�ય ંતમો0ણુ ં(ાeરુાOમા ચૈષા ં(કાશક: ભો�ય ંતમો0ણુ ં(ાeરુાOમા ચૈષા ં(કાશક: ||૫૦||||૫૦||||૫૦||||૫૦|| 
 

Jલોકાથ�: �[ુ સOવ0ણુ ભોrતા, રજો0ણુ ભોગો-ુ ંસાધન, તમો0ણુ ભો�ય અને R એમનો (કાશક તેને આOમા કહ@ છે. 
 

ટ�કા: રજો0ણુથી તથા તમો0ણુથી ન�હ દબાયેલી િનમ�લmdુ[વાળો �વ ભોrતા છે, રજો0ણુવા¡ં મન તથા w�xયો 

ભોગા-ભુવના ંસાધનો છે, અને તમો0ણુના કાય�7પ પાચં �તૂોમાથંી (કટ@લા શ�દા�દ િવષયો ભો�ય છે. આOમા ભોrતા, ભોગ 

ક@ ભો�ય નથી, પણ એ સવ�નો અસગં રહ�ને (કાશક છે એમ )ાનીઓ કહ@ છે. 
 

હવે વા�તિવક *+ચાર�ના ંલ}ણો-ુ ંિન7પણ કર@ છે: 
 



*+ા.યયન સ<ંrુતો *+ચય�રત: સદા |*+ા.યયન સ<ંrુતો *+ચય�રત: સદા |*+ા.યયન સ<ંrુતો *+ચય�રત: સદા |*+ા.યયન સ<ંrુતો *+ચય�રત: સદા | 

સવ³ *+ેિત યો વેદ *+ચાર� સ ઉDયતે સવ³ *+ેિત યો વેદ *+ચાર� સ ઉDયતે સવ³ *+ેિત યો વેદ *+ચાર� સ ઉDયતે સવ³ *+ેિત યો વેદ *+ચાર� સ ઉDયતે ||૫૧||||૫૧||||૫૧||||૫૧|| 
 

Jલોકાથ�: વેદા.યયનથી <rુત, સવ�દા *+ચય�મા ં(ીિતવાળો ને સવ� *+ છે એમ R Wણે છે તે *+ચાર� કહ@વાય છે. 
 

ટ�કા: *+�વ7પ-ુ ં તથા તેની (ા?8તના ં સાધનો-ુ ં િન7પણ કરનાર વેદના ઉપિનષદભાગ-ુ ં અથ�ના તથા રહ�યના )ાન 

સ�હત Rણે �[ુોDચારથી અ.યયન કર@�ુ ંછે એવો, �ી સદ01ુુની િનAકપટ ભાવે સેવા કરવા 7પ તથા મન, વાણી ને શર�ર 

વડ@ સવ� gીઓના િવકાર ઉપWવનારા સગંથી nૂર રહ@વા7પ *+ચય�ના પ�રપાલનમા ંસવ�દા દંભર�હત (ીિતવાળો, ને આ 

(તીત થYુ ંસવ� જગત, ક?bપત નામ, 7પ ને ��યાનો બાધ કરતા ંવ�Yતુાએ *+7પ જ છે એમ R �વા-ભુવથી Wણનારો 

છે, તે વા�તિવક *+ચાર� કહ@વાય છે. 
 

હવે વા�તિવક 0હૃ�થ કોને કહ@વો તે જણાવે છે: 
 

0હૃ�થો 0ણુમ.ય�થ: શર�રં0હૃ�થો 0ણુમ.ય�થ: શર�રં0હૃ�થો 0ણુમ.ય�થ: શર�રં0હૃ�થો 0ણુમ.ય�થ: શર�રં    0હૃ�Dુયતે |0હૃ�Dુયતે |0હૃ�Dુયતે |0હૃ�Dુયતે | 

0ણુા: Fુવ�NEત કમા�3ણ નાહ ંકત�િત mdુ[માન 0ણુા: Fુવ�NEત કમા�3ણ નાહ ંકત�િત mdુ[માન 0ણુા: Fુવ�NEત કમા�3ણ નાહ ંકત�િત mdુ[માન 0ણુા: Fુવ�NEત કમા�3ણ નાહ ંકત�િત mdુ[માન ||૫૨||||૫૨||||૫૨||||૫૨|| 
 

Jલોકાથ�: R 0ણુોમા ંમ.ય�થ: તે 0હૃ�થ છે. શર�ર ઘર કહ@વાય છે. 0ણુો કમp કર@ છે, eુ ંકતા� નથી, એમ mdુ[માન 

સમR છે. 
 

ટ�કા: R શર�ર, w�xયો, (ાણો, Lત:કરણ ને આ જગત7પ 0ણુોના ંકાયpમા ંરાગyષે ર�હત રહ@ છે તે 0હૃ�થ કહ@વાય છે. આ 

(તીત થYુ ં�!લુ શર�ર, તેની Lતર રહ@�ુ ંt ૂ̂ મશર�ર, ને તેની Lતર રહ@�ુ ંકારણ શર�ર 0હૃ�થ-ુ ંઆOમ�વ7પને Wણનાર 

)ાની-ુ ંઘર કહ@વાય છે. સOOવ0ણુ, રજો0ણુ ને તમો0ણુના કાય�7પ Lત:કરણ, (ાણો, w�xયો ને શર�ર આ સવ� કમp કર@ છે, 

eુ ંઅસગં ને અપ�રણામી આOમા કાઈં પણ કમ� કરતો નથી એમ )ાની (તે 0હૃ�થ) સમR છે. 
 

Fૃપા કર�ને હવે વા�તિવક વાન(�થના �વ7પ-ુ ંવણ�ન કર@ છે: 
 

�ક�]ુૈi તપો3ભi ય�ય )ાનમય ંતપ: |�ક�]ુૈi તપો3ભi ય�ય )ાનમય ંતપ: |�ક�]ુૈi તપો3ભi ય�ય )ાનમય ંતપ: |�ક�]ુૈi તપો3ભi ય�ય )ાનમય ંતપ: | 

હષા�મષ�િવિન�ુ�rતો વાહષા�મષ�િવિન�ુ�rતો વાહષા�મષ�િવિન�ુ�rતો વાહષા�મષ�િવિન�ુ�rતો વાન(�થળ સ ઉDયતે ન(�થળ સ ઉDયતે ન(�થળ સ ઉDયતે ન(�થળ સ ઉDયતે ||૫૩||||૫૩||||૫૩||||૫૩|| 
 

Jલોકાથ�: R-ુ ં)ાનમય તપ છે તેને ઉ] તપો વડ@ �ુ?ં R હષ� ને ઈષા�થી સાર� ર�ટ@ મોકળો થયેલો છે તે વાન(�થ કહ@વાય 

છે. 
 

ટ�કા: R-ુ ં)ાનમય એટલે સવ� nૃJયના િમOયાપણાનો અપરો} િનiય કર� સવ�
 *+ા-ભુાવ કરવા7પ તપ છે તેવા nૃઢ 

)ાનીને શર�રને બeુ કAટ થાય એવા ંતી^ણ તપો વડ@ ±ુ ં(યોજન િસ[ કરવા-ુ ં છે? ઉ] તપના ંR અEય �વગા��દ ફલો 

શાgમા ં ક�ા ં છે તે સવ� ફલો *+)ાનના મો}7પ ફલની આગળ અિત YDુછ હોવાથી તેમને હવે કોઈ પણ ફલ (ા8ત 

કરવા-ુ ંબાક� ન રહ@વાથી શર�રને અિત કAટ થાય એqુ ંકોઈ ઉ] તપ કરવાની તેમને લેશ પણ આવJયકતા રહ� નથી. R 

H1ુુષ )ાનમય તપવાળો તથા હષ� ને અદ@ખાઈ આ�દ 3ચSના દોષોથી ર�હત છે તે H1ુુષ વા�તિવક વાન(�થ (િન2ન 



�થાન7પ *+મા ં ઉSમ (કાર@ N�થિત કર�ને રહ@લો) કહ@વાય છે. અ-Fુૂલ (ા3ણપદાથ�ના લાભથી થતા 3ચSના ને �ખુના 

િવકાસને હષ� અને અEયના ઉOકષ�ને સહન ન કરવો તેને અદ@ખાઈ કહ@ છે. 
 

આ સદાચારના િવચારા�દ વડ@ થનારા ફલને કહ�ને હવે આ �તો
ની (લ¶]ુથંની) સમા?8ત કર@ છે: 
 

સદાચારિમમ ંિનOય ંતેસદાચારિમમ ંિનOય ંતેસદાચારિમમ ંિનOય ંતેસદાચારિમમ ંિનOય ંતેS-સુEદધતે mધુા: |-સુEદધતે mધુા: |-સુEદધતે mધુા: |-સુEદધતે mધુા: | 

સસંારસાગરાDછ�] ં�DુયEતે ના
 સશંય: સસંારસાગરાDછ�] ં�DુયEતે ના
 સશંય: સસંારસાગરાDછ�] ં�DુયEતે ના
 સશંય: સસંારસાગરાDછ�] ં�DુયEતે ના
 સશંય: ||૫૪||||૫૪||||૫૪||||૫૪|| 
 

ઈિત �ીમપ�રમહસંપ�ર�ાજકાચાય� �ીમDછEકરાચાય�િવર3ચત ંસદાચાર�તો
 ંસzHણૂ�મ || 
 

Jલોકાથ�: આ સદાચારને R િવવેક�ઓ િનOય િવચાર@ છે તે િવવેક�ઓ અવJય સસંારસ�xુથી શી] મોકળા થાય છે 

એમા ંસશંય નથી. 
 

ટ�કા: આ સદાચાર નામના લ¶ ુ H�ુતકમા ં વણ�વેલા િવષયનો  R િવવેક� H1ુુષો િનOય આદર Hવૂ�ક િવચાર કર� પછ� 

િન�દ.યાસન કર@ છે તે િવવેક� H1ુુષો *+ સા}ાOકાર વડ@ અવJય અસ¬ંય nુ:ખો7પ જલથી ભર@લા સસંાર સાગરથી શી] 

મોકળા થાય છે, અથા�ત તેના પર તીર 7પ *+ને (ા8ત થાય છે, એમા ંલેશ પણ સદં@હ નથી. 
 

એ (માણે *+િવ�ા વાળા પરમહસંોના ને પ�ર�ાજકોના આચાય� �ી શકંરાચાય��એ રચેલા સદાચાર નામના �તો
7પ 

રOનની �ીનાથશમ�(ણીત ભાવાથ�દ�િપકા નામની 0જુરાતી ભાષાની ટ�કા Hરૂ� થઈ. 
 

 

 

 

 


