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જગતના કારણ!પ અના�દ પરમા$માની %ંુ ભ()ત 

વડ	 
+િુત ક-ંુ .,ં 0માં આ સસંારચ2 આવી ર3તે 

ભમે છે; 0નો સા7ા$કાર થવાથી તે સસંારચ2 નાશ 

પામે છે, સંસાર!પ 8ધકારનો િવનાશ કરનાર તે 

હ�રની (અિવ;ાની ને તેના કાય�ની િન<િૃ> કરનારા 

પરમા$માની) %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨ 

�ः�./
�(
��	��(�0� ������   
ू
���2 3�� ��� �4�5� 4��*&	��   " 

��� 6�
7� ��� ��8�5� ��9��:9.- 

ः�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;, 

0ના એક 8શમાંથી આ સમD જગત આવી ર3તે 

EાFુભા�વ પાGH ુ ં છે, Iનુ: 0 વડ	 આવી ર3તે 

બધંાયેLું છે, 0 વડ	 MયાNત છે, ને 0 વડ	 તે 

OખુFુ:ખોથી Eકાિશત છે તે સસંારા ંધકારની િન<િૃ> 

કરનારા પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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0 સવ�R, 0 સવ�, 0 સકલ, 0 આનદં, 0 

અનતંSણુ, 0 Sુણધામ, 0 અMય)ત, 0 િવભાગ!પ 

ને સમ
ત!પ, કારણ!પ ને કાય�!પ છે તે 

સાસંારાંધકારનો િવનાશ કરનાર પરમા$માT ુ ં %ું 


તવન ક-ંુ .ં. 
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0નાથી VભW વા
તિવક કાઈં પણ નથી જ, 

િનિવYષયRાનમયપણાથી 0 Fૃ�યથી VભW છે, અને 

Rાતા, Rાન ને Rેયથી ર�હત છતા ંપણ 0 સવ�દા 

Rા[
વ!પ છે, તે સંસાર!પ 8ધકારનો િવનાશ Ð 

બાધ કરનાર પરમા$માને %ંુ 
ત<ુ ં.ં. 
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આચાય] પાસેથી 0ણે વૈરા_યવડ	 ને અ`યાસના 

બલથી જ અિતOaુમ અિવનાશી ત$વ bcHુ ં છે 

એવા, અને Fૃઢ ભ()ત વડ	 એકાD-eયાન પરાયણ, 

0 ઈશને bણે છે તે સંસારાંધકારનો િવનાશ Ð 

બાધ કરનાર ઈશને %ંુ 
ત<ું .ં 
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g�hયોના બાiવગેોન ેEશાંત કર3, ૐ તેમ Vચ>ને 

kદયમાં -ંુધી, અ[યT ુ ં
મરણ ન�હ કર3, તેને Iનુ: 

અહl જ િવલીન કર3 Vચ> 7ીણ થયે 
વયEંકાશ 

ચૈત[ય %ંુ .ં તેમ 0ને bણે છે ત ેસસંારાધંકારનો 
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િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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0 દ	વ, અન[ય, પ�રIણૂ�, kદયમા ં રહ	લા, ભ)તો 

વડ	 EાNત થવા યો_ય, અજ, Oaૂમ, અતq� ને 

પોતાનામા ં રહ	લા mnનામના ત$વT ુ ં eયાન કર3 

mnવે>ાઓ 0 પરમા$માને bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ Ð કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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0 g�hયોથી પર, 
વા$માના Eકાશથી 

આ$મRાન!પ, Rેયથી પર, Rાનમય, kદયમાં 

Eતીત થવા યો_ય, ભાવ વડ	 Dાi, આનદં!પ 

અને અન[ય 0ને Rાનીઓ bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમત$વનો %ંુ 
+િુત eયાના�દ વડ	 અભેદભાવે 

સા7ા$કાર ક-ંુ .ં. 
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કારણ સ�હત િવષય નામની 0 0 bણવા યો_ય 

વ
+ ુછે તે તે mn જ છે તેમ bણીને તે %ંુ .ં તેમ 

0 અજ[માTુ ં સનકા�દ uિુનઓ eયાન કર	  છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnTુ ં %ંુ 


તવન ક-ંુ .ં. 
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0 0 વે; છે તે તે %ુ ંનથી તમે તેનો $યાગ કર3ને 


વા$મEકાશ Rાનમય આનંદને પામીને તેમા ં %ંુ .ં 

તેમ 0 mnને આ$મવેતાઓ bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnની %ંુ 
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િવકwપવાળા સમD Fૃ�યનો વારંવાર િનષધે કર3ન,ે 

અને આકાશ 0વા ક	વલ 
વયંEકાશ ચેતન !પને 

અવશેષ રહ	Lુ ં ધાર3ને, mnાTસંુધાન પરાયણ 

I-ુુષો  શર3ર $યyને 0માં Eવેશ કર	 છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnને %ંુ 

અભેદભાવે અTભુ<ુ ં.ં. 
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શર3ર!પ) નથી, 0 સવ�ને bણે છે, પરં+ ુઅહl 0ને 

સવ� શર3ર bણતાં નથી, ને 0 8તયા�મીપણા વડ	 

આવી ર3તે િનયમમાં રાખતા છતા સવ� રહ	 છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnનો %ંુ 


+િુત eયાના�દ વડ	 અભેદ ભાવે સા7ા$કાર ક-ંુ .ં. 
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આ સવ� જગત H(ુ)ત વડ	 પોતાના આ$મામાં 

જોઈને તથા એવી ર3તે અજ[મા આ$માને સવ� 

Eાણીઓમા ં જોઈને %ું સવ�નો આ$મા એક .ં તેમ 

Eાણીઓના kદયમા ંરહ	લ 0ને િવzાનો bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnને %ંુ 
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સવ� એક {ુએ છે, O ૂઘંે છે, અને ખાય છે, 
પશ� 

કરનાર ને સાંભળનાર છે, તથા bણે છે, તેમ 0 

આને કહ	 છે, 0 સા7ી!પ ે છે, અને બીbઓ 

કતા�ઓમા ં0ને {ુએ છે તે સસંારાંધકારનો િવનાશ 

Ð બાધ કરનાર mnની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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જોતો છતો, સાભંળતો છતો, bણતો છતો, 
વાદ 

લેતો છતો, ને O ૂઘંતો છતો, આ દ	હને yવપણા વડ	 

ધારણ કર	  છે, તેમ 0 િવષયને bણનાર આ$માને 

ઈ}ર!પ bણે છે તે સંસારાધંકારનો િવનાશ Ð 

બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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bDતમા ં 
~લૂ પદાથ]ને જોઈને, પછ3 
વNનમાં 

માયા જોઈન,ે પ�ાત O�ુ�ુNતમા ં Oખુ િનhા અને 

+રુ3યમા ંઆ$માને અTભુવીને 0 EસW રહ	 છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર mnની %ંુ 


+િુત ક-ંુ .ં. 
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આ ��ુ, અ7ર, એક ને અજ[મા છતા ંપણ કમ�ના ં

ફલો વડ	 0 Sુણના ભેદ!પ નાના આકારોને જોતો 

છતો 
ફ�ટકની પેઠ	  િવVચ, ભેદ પામેલો ને છેદ 

પામેલો Eતીત થાય છે તે સસંારાંધકારનો િવનાશ 

Ð બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં.  
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mnા, િવ��ુ, -ુh, અ(_ન, Oયૂ�, ચંh, gh, વાH ુ ને 

યR તેમ  આવી ર3તે કwપના કર3ને એક છતાં 

��ુ�ના ભેદથી 0ને બ%ુ Eકાર	 કહ	 છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 
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સ$ય, Rાન, ��ુ, અનંત, VભW, શાતં, Sઢૂ, 

અવયવર�હત, આનદં!પ, અ�zતીય ને જ[મર�હત 

0ને આ વ-ુણ, �Sૃ ુ Eિત Eથમ કહ	તા હતા તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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અWમયા�દ આ પાંચ કોશોનો $યાગ કર3ન ે %ંુ mn 

.ં તેમ પોતાના આ$મામા ં ન�3 કર3ને િપતા વડ	 

ઉપદ	શ પામલેા ને Fૃ�ટામાં (
થત �Sૃ ુ ય{ુવ�દની 

ઉપિનષદમા ં 0ન ે bણતા હતા ત ે સસંારાધંકારનો 

િવનાશ Ð બાધ કરનાર પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ 
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�����
(� )*&��+� ,;-, 

0 વડ	 Eવશે પામેલો, 0ની શ()ત વડ	 H)ુત 

થયેલો, ને 0ન ે અધીન થયેલો આ 7ેR 

Eાણીઓમા ં Eેરક, કતા�નો કતા� ને ભો)તા આ$મા 

અહl Eિસ� ચેતનશ()ત વડ	 અિધ!ઢ છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨૨ ��n �
 ��D ः�
	���.�	�����D 

6�
Y�
�
��: /� 	ः����� ��$�(�0�   " 

�L� 	�L�
�2	4&�
	�
 � � q/- 

ः�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;;, 

તે પરમા$મા 0 એક છે, 0મણે બાક3 ન રહ	 તેમ 

આ અતq� સઘ�ં ર�Hુ ં છે, સવ� રચીને પછ3 

પોતાના 
વ!પ વડ	 જ Mયાપીને પરો7 ન ેE$ય7 

થાય છે તે સસંારાંધકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨૩ ���
��.=
'�
�	�/(
x.= 4�&
.: 

(
x.=
��.: �
	����ऽ.= ���(�   " 

#$�
�
��=���� 8�W '�
 ����(��D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;C, 

0 પરમા$માને ઉપિનષદો વડ	, આeયા�$મક શા�ો 

વડ	, Iરુાણો વડ	, અ[ય શા�ો વડ	 અને િવ��ુના 

તંો વડ	 bણીને પછ3 Vચ>ની 8તર 

અપરો7ાTભુવ કર3ને 0મા ં Eવેશ કર	 છે તે 
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સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨૪ ौ5
��A'�
�(�
B.�3��
�.- 

<
3��� (��� ��� m).�
(� � y(: " 

����3<��� ���(�.=
?�4 ���
 �.- 

ः�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;F, 

��ા, ભ()ત, eયાન ને શમા�દ વડ	 ય$ન કરનાર 

I-ુુષોથી 0 દ	વ અહl જ શી� bણવાને શq છે, 

પણ એ િવના સ�કડો જ[મો વડ	 પણ 0 ઈ}ર 

FુિવYRેય છે તે સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ 

કરનાર પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨૫ �ः�
���D ः�
	����2��: 4&�
�D 

��D 9�f�	�ऽ ��VA�  ौ������t: " 

�d�
��	�
��J@�&i �
������� 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;S, 

0ની 
વા$મિવ�િૂતTુ ંવા
તિવક !પ તક�મા ંન આવે 

એ<ુ ં છે તેમ �િુતને bણનારાઓએ “આ સવ� 

િન�ય mn છે” આ �િુતથી ક�ુ ં છે. જગતની 

ઉ$પિ>, (
થિત ને લય તેમાથંી થવાથી ત ેસuhુના 

તરંગની પેઠ	 અVભW છે તે સસંારાંધકારનો િવનાશ 

Ð બાધ કરનાર પરમ$માની %ુ ં
+િુત ક-ંુ ..ં 

૨૬ #$�
 ���
ः�Z&�M�� ���@�
��  

��	�
 ��6�
3??>I� ॑��ः�� #�(�
ऽ�   " 

'�
	�
 ��ः���ःQ�)��	�ऽ �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;[, 

ગીતામા ં જણાવેલા અજ[મા ને અિવનાશી ત$વને 

િવિધવડ	 bણીન,ે તથા ઉ>મ ભ()ત વડ	 kદયમાં 

રહ	લા િન-ુપાિધક h�ટાને પામીન,ે અને તમેા ં %ંુ .ં 

તેમ eયાન કર3ને uિુનઓ 0ને bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૨૭ Z�ऽ<	�� ू
Y� ����: 4v���9.�z 

��{A� ?�x� ��N�4�
�
 3�   ू /� ��ः�: " 

Z�ऽ� Z�ऽ�?�Yः�������/� 8)�@
ः�� 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;_, 

0 Mયાપક અિવ;ામા ં EિતVબ�બ વડ	 (
થત થઈ 

yવભાવને પામી પાંચ g�hયો વડ	 ભો_ય પદાથ]ને 

સવ�દા ભોગવે છે, અને જલમાં ચંhની પેઠ	 એક સવ� 

શર3રોમાં અનેક !પે Eતીત થાય છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર પરમા$માT ુ ં

%ંુ 
તવન ક-ંુ .ં. 

૨૮ ���	�
>�|� 6�
���
�ः�ऽ �) >I�: 

Z�ऽZ�ऽ<
��&���t: 4�V0
^�: " 

��?)�  ��?�o ��?ःQ�)������ �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;a, 

7ેનો અને 7ેRનો ભેદ bણનારાઓએ �ી 

Mયાસyનાં વચનો H(ુ)ત વડ	 અવલોકન કર3ને આ 

જ[મમા ં જ I-ુુષ નામના ત$વને EાNત કરવા 

યો_ય છે. 0 %ંુ તે આ, ને તે %ું જ .ં એમ 0ને 

િવzાનો bણ ેછે તે સસંારાંધકારનો િવનાશ Ð બાધ 

Ð કરનાર પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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૨૯ q/}/� 	�
��/(&E&ः����� <� 
�� ��<
��).� � q�
(� ����� " 

��ः�~f>��
 ��) 4���3�� >���� 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,;c, 

અનેક શર3રમા ં રહ	લા 0 આ આ$માન ે એક!પ 

સમyને અને અTભુવીન ે િવzાનો શી� અહl જ તે 

જ !પ થાય છે, 0માં અભેદ ભાવે લીન થયેલા 

અહl Iનુ�[મ પામતા નથી તે સસંારાધંકારનો 

િવનાશ Ð બાધ કરનારા પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ 

.ં. 

૩૦ b�b./	�� �L� �@�ॄ
]�
��.: 

/� 	�
 (ब�4
���
�
B ���2	�
 " 

��?�o ��?)� ��?ःQ�)������ �����D 
�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,Ce, 

મ� ુmાnણના ંવાqો વડ	 0 zzંT ુ ંએકપ�ુ ંકર3ને, 

અને ઐ}ય� વડ	 ghની Ibૂને EાNત કર3ને, 0 આ 

તે %ંુ, ને તે %ુ ં જ .ં એમ 0ને bણ ે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૩૧ ��?�� ��)� ��$���
?��:/&ः�: 

�2�H �
�o �
4���
 ��?ःQ�)��� " 

m	�
	�.���4
���
 �� ����&E(� 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,C-, 

0 આ 8ત:કરણમાં રહ	લો શર3રમા ં ચે�ટા 

કરાવનાર છે, ને 0 આ Oયૂ�માં તપાવનારો છે, તે %ંુ 

જ .ં, આ Eમાણે આ$માના એકપણાની ઉપાસના 

વડ	 0 ઈ}રને િવzાનો bણે છે ત ેસસંારાધંકારનો 

િવનાશ Ð બાધ કરનાર E�નુી %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં 

૩૨ ��<
�
�(� �ः� ��: (�	��@wP� 

8��58� 3'�	�ऽ 8�)8z'�4�
�
 3�   " 

�.�
��:ः�� 8�'��� �� 8�@���
&�  

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,C;, 

0 સ�પૂ િવRાનનો 8શ અિવ;ામાં EિતVબ�Vબત 

અહl ��ુ�ને તથા bણવા યો_ય બાi પદાથ]ને 

bણે છે, 0 8તરમા ં રહ	લા bણનારને ��ુ� 

bણતી નથી જ તે સંસારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ 

કરનાર E�નુી %ંુ 
+િુત ક-ંુ ..ં 

૩૩ /�?�� ��)� ��� m��	�� �����
�3 

<
�
 ौ��
??������
 �.0 �) ���: " 

m	�
>�L� <
�( m)
ः���� �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,CC, 

શર3રમા ંઆ કોણ દ	વ છે? એ Eમાણે અહl સાર3 

ર3તે િવચાર3ને bણનાર, સાભંળનાર અને આનંદ 

આપનાર આ જ દ	વ છે, આ Eમાણે િવચાર કર3ને 

અહl Rાનના 8શ!પ %ંુ .ં એમ 0ને bણે છે તે 

સસંારાધંકારના િવનાશક Ð બાધક E�નુી %ંુ 
+િુત 

ક-ંુ .ં. 

૩૪ /� �̀�
��
�
	��� � ः�
����0 

�̀�
���: ू
��� �
4
���� ���� " 

m	��ः�	�� ��	��44M�
 ौ���&�0
 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,CF, 

જો આ આનદં-ુપ Eિસ� આ$મા શર3રમાં ન હોત 

તો કોણ Eાણની ચે�ટા કરત? આ આનંદ-ુપ Eિસ� 

આ$માં જ Eાણની ચ�ેટા કર	 છે, અને અપાનની 

પણ �2યા કર	  છે. આ Eમાણે આ �િુત, H(ુ)ત અને  
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Fૃ�ટાતં વડ	 આનદં-ુપ આ$માTુ ંઅ(
ત$વ કહ	 છે. તે 

સસંાર-ુપ 8ધકારનો િવનાશ બાધ કરનાર હ�રની 

(આ$માની) %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૩૫ ू
� �
?)�  �
�ौ�
�E�� ��� �
 

8��5�
3)� 6�ः� ��
)�?�4 ��ः�: " 

m	�
>�L� <�7*&)
ः���� �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,CS, 

%ંુ Eાણ .ં? અથવા વાણી .ં? અથવા �વણા�દ 

.ં? અથવા મન .ં? અથવા ��ુ� .ં? અથવા %ંુ 

તેમાથંી કોઈ એક .ં? અથવા �ંુ સમ
ત-ુપ .?ં એ 

Eમાણે િવચાર3ને %ંુ આમાં Rાન
વ-ુપ જ .ં એમ 

0ને bણે છે ત ે સંસારાંધકારનો િવનાશ Ð બાધ 

કરનાર પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૩૬ �
)� ू
� �.� (&E&�  � ���?)� 

�
)� 8��5�
3)�)�/
&�@�o � " 

��?ऽ <
�(: ��?ःQ�)������ �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,C[, 

%ંુ Eાણ નથી, %ંુ શર3ર નથી જ, %ંુ મન નથી, %ંુ 

Vચ> નથી, %ંુ અહંકાર ને ��ુ� નથી, અહl Rાનના 

8શ-ુપ છે તે %ુ ંજ .ં. એમ 0ને Rાનીઓ bણે છે 

તે સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 


+િુત ક-ંુ .ં. 

૩૭ �T
�
ऽ� /� �>��<
���� ��   

�2आ�� ��	�� �M����	�
	����
� " 

�
Q�
���� ू
) �4�
 �� �����
B� 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,C_, 

સ>ામા, ક	વલ િવRાન-ુપ, અજ[મા, સદ!પ, 

Oaુમ ન ે િન$ય તે + ુ ં છે તેમ પોતાના Iુને 

સામવેદની છંદો_યોપિનષદમાં િપતા 0 Mયાપક 

તથા આ;ને કહ	તા હતા તે સસંારાંધકારનો િવનાશ 

Ð બાધ કરનાર પરમા$માની %ુ ં
+િુત ક-ંુ ..ં 

૩૮ �2�
3�2�H 42�3�4�`
� ��
@o 

#ँ�� ��D ���� � ������ ��)
� " 

�.���
�(� ः�
	��� ���� � �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,Ca, 

Eથમ સાકારને ને િનરાકારને Fૂર કર3ને પછ3 

mnમા ં સવ� Fૃ�યને આ ન�હ, ને આ ન�હ, એમ 

$યyને ચેતન 
વભાવવાળા પોતાના આ$મામાં 

રહ	લા 0ને િવzાનો bણે છે ત ે સસંારાધંકારનો 

િવનાશ Ð બાધ કરનાર પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ 

.ં. 

૩૯ ��� ू��� �ऽ � ��D ���
��� 

��?ः�2>
?�k�
��0� ��5�?Z&��<: " 

<
�
?��?��� ��	��4>I�� � � ��B- 

ः�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,Cc, 

આકાશ Oધુી સવ� 0માં ઓતEોત છે, 0 અ
~લૂ 

તથા અન� ુ આ�દમા ં અ7ર નામથી Eિસ� છે, 

આનાથી અ[ય Rાતા EાNત થવા યો_ય નથી તે 

સસંારાધંકારની િન<િૃ> Ð બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 


+િુત ક-ંુ .ં. 

૪૦ �
�	��D �	����
�
�� ����W  �યાં Oધુી તે %ંુ .ં એમ દ	હમાં 0 Rાતા છે તેનો 
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�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,Fe, 

સા7ા$કાર થયો નથી $યાં Oધુી 0 આ સવ� છે તે 

સ$યના 0<ુ ંજણાય છે, અને તેનો સા7ા$કાર થયે 

સતે આ સવ� અસ$ય થાય છે તે સસંારાંધકારની  

િન<િૃ> Ð બાધ કરનાર E�નુી %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 

૪૧ &
�
��A�  >�)���� )�� ��
N�o 

���
$
र��Vdd��>�<
���
N�o " 

�N'�
	�
�� <� 4*&�($� � �����D 

�� ���
&'�
�����
(� )*&��+� ,F-, 

0વી ર3તે લોઢાવા�ં સોT ુ ંઅ(_નમાં નાખવાથી �ુ� 

થાય છે Ð સોના-ુપ અવશેષ રહ	 છે Ð તવેી ર3તે 

રાગથી મોક�ં ન થયેLું મન યોગના આઠ 8ગો 

વડ	 ઉ��વલ કર	લા Rાનમય અ(_નમા ં બાળ3ને 

Rાની બાક3 રહ	લા Rાન-ુપ 0 આ$માને bણે છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર 

પરમા$માની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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0 િવRાન-ુપ Eકાશ વાળા, આ;, સાર3 ર3તે 

Eકાશતા, kદયમા ં Oયૂ�, ચંh ને અ(_ન!પ 

આધારવાળા, 
+િુત કરવાયો_ય ને વીજળ3ના 0વા 

ને ભ()ત વડ	 આરાધીને આ શર3રમાં જ આ$મામાં 

રહ	લામા ંEવેશ કર	 છે ત ેસંસારાધંકારનો િવનાશ Ð 

બાધ કરનાર હ�રની %ંુ 
+િુત ક-ંુ .ં. 
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0 Mયાપક પોતાના આ$મામા ં રહ	લા આ 8ગના 

સાર�તૂ I-ુુષ-ુપ ભ)તની ભ()ત વડ	 
+િુત કર	  છે 

તે મા-ંુ ર7ણ કરો. એ Eમાણે આ$માને પોતાના 

આ$મામાં એક કર3ને સવ�દા 0 એક છે તે 

સસંારાધંકારનો િવનાશ Ð બાધ કરનાર  હ�રની %ું 


+િુત ક-ંુ .ં. 
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ભ)તજનો વડ	 
+િુત કરવા યો_ય, સસંારના ભય 

!પ 8ધારાને Oયૂ� સમાન, ને પરમા$માના 
વ-ુપT ુ ં

િન-ુપણ કરનાર આ 
તોને 0 મT�ુય આ Eમાણે 

ભણે છે, વા સાંભળે છે, તે મT�ુય િવ��લુોકને પામે 

છે અથવા Rાતા, Rાન ન ેRેયને પોતાના આ$મામાં 

પામે છે. 
 




















































