સદાચાર તો
રચિયતા: આદ શંકરાચાય
 મહારાજ
ભાવાથદ
 િપકા ટકા: ીમ !ુરામ શમા મહારાજ
મંગલાચરણ ને ટકાની (િત)ા

દોહરો

ધર, વંદ સદ0ુ1ુપાય;
*+ઈશ-ુ ં .યાન ધર
ાય
સદાચારની આ ટકા,
ટકા 0ુ2ર3ગરા લખાય. ૧
આ તો માં સદ7પ *+ને (ા8ત કરવાના આચાર વા ઉપાય દશાવેલા છે , તેથી આ તો -ુ ં

નામ સદાચાર તો

રાખવામાં આ;<ું છે .
ટકાની િનિવ=>ને પરસમા?8ત થવા માટ@ તથા િશAટાચાર-ુ ં પરપાલન કરવા ટકાકાર નમકાર7પ મંગલાચરણ કર@ છે :-

સCDચદાનEદ1ુ પાય જગદં Fુ રહ@તવે |
નમોSEEતાય
EEતાય િવAણવે || ૧ ||
સદોદતાય H ૂણાય નમો
Jલોકાથ: સCDચદાનંદ7પ, જગદ7પ LFુરના કારણ, સવદ
 ા ઉદય પામેલા અNતOવવાળા, H ૂણ અને અનંત
પરમાOમાને મારા નમકાર હો.
ટકા:

ણે કાલમાં એક7પે રહ@નારા, Rનો )ાનવભાવ કદ પણ લોપ પામતો નથી એવા, પરમ(ીિતના થાન7પ વા

પરમાનંદ7પ, (તીત થતા આ જગતના અ3ભ િનિમSોપાદાનકારણ7પ, (િનિમSકારણ7પ તથા ઉપાદાનકારણ7પ) સવદા
Vરણ7પે ઉદય પામેલા જણાતા, વગત સWતીય ને િવWતીXભેદિવનાના અને દ@ શ કાલ ને વYુના પરDછે દ િવનાના
;યાપક પરમાOમાને વા પરમાOમાથી અ3ભ
હવે તો કાર તો

ી ગોિવZદપાદને મારા િવનયH ૂવક નમકાર હો.

રચવાની (િત)ા કર@ છે :-

સવવેદાEતિસ[ાEતૈ]િથતં િનમલ ં િશવમ |
સદાચારં (વ^યાિમ યો3ગનાં )ાનિસ[યે || ૨ ||
ંૂ લ
ે ા, પિવ
Jલોકાથ:- સવ ઉપિનષદોના િસ[ાંતો વડ@ 0થ
eુ ં કહશ.

ને કbયાણ7પ સદાચારને યોગીઓના )ાનની િસd[ માટ@

ટકા:- ઈશાદ સવ ઉપિનષદોના િસ[ાંતો Rમાં ઓત(ોત છે એવા, વાતિવક પિવ , ને કbયાણવ7પ *+ની સાથે સંબધ
રાખનાર હોવાથી કbયાણ7પ એવા, ધમશાgોમાં (િતપાદન કર@ લા સદાચારથી 3ભ

સદાચાર-ુ ં પોતાના 3ચSને પર*+માં

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

(ાત: મરાિમ
મરાિમ દ@ વય સિવYુભગ આOમન: |
વર@ hયં તd[યો યો નિiદાનEદ: (ચોદયાત || ૩ ||
Jલોકાથ: (ાત:કાલમાં eુ ં સવન
 ી ઉOપિતના કારણ7પ ને વયં(કાશ આOમાના તે ેAઠ 3ચદાનંદવ7પ-ુ ં મરણ ક1ું
lં, R 3ચદાનંદ અમાર mુd[ઓને Vરાવે છે .
ટકા: મ-ુAયના 3ચSની (સ તા વધારનારા (ાત:કાલમાં W]ત થઈ eુ ં આ સવ nૃJયના િવવતpપાદાનકારણ7પ ને
વયં(કાશ (કોઈનો િવષય થયા િવના પAટ (તીત થનાર) આOમતOવના ઉપિનષદોમાં (િસ[ તે ચૈતEયવ7પ-ુ ં ને
આનંદવ7પ-ુ ં ભાવH ૂવક મરણ ક1ું lં, R ચૈતEયવ7પવાળાને આનંદવ7પવાળા આOમા આપણી - સવ (ાણીઓની
mુd[q ૃિSઓને Vરણની - )ાનની શNrત આપે છે .

અEવય;યિતર@ કાsયાં W]Oવ8નtુu?ુ 8તuુ |
યદ@ કં ક@વલં )ાનં તદ@ વાહં પરં m ૃહત || ૪ ||
Jલોકાથ: W]ત, વ8ન ને tુu?ુ 8તમાં અEવય વડ@ ને ;યિતર@ કથી R એક, અસંગ, ચૈતEય7પ, પર ને
િનરિતશય;યાપક છે તે જ eુ ં lં.
ટકા: Lત:કરણની W]દવથા, વ8નાવથા ને tુu8ુ Oયાવથામાં અEવય વડ@ ને ;યિતર@ ક વડ@ િવચાર કરતાં R એક,
અસંગ, ચૈતEય7પ, માયાનાં કાયpથી ને માયાથી વધાર@ t ૂ^મ ને ;યાપક, તથા સવથી વધાર@ ;યાપક તOOવ છે , તે તOવ જ eુ ં
lં, દ@ હાદ eુ ં નથી. Lત:કરણની R અવથામાં Lત:કરણ wxયો yારા બહારના ;યવહારક પદાથpનો અ-ુભવ કર@ તે
અવથાને W]ત, R અવથામાં Lત:કરણ શરરની Lદર રહ@લી હતાનાડમાં મનોમય પદાથpને અ-ુભવે તે અવથાને
વ8ન, ને R અવથામાં Lત:કરણ પોતાના ઉપાદાનકારણ1ુપ અ)ાનના Lશમાં િવલીન થઈ Wય તે અવથાને tુu?ુ 8ત
કહ@વામાં આવે છે . આOમા-ુ ં તે
ન હોqું તે તે

ણે અવથામાં હોqું તે તે અવથાઓમાં આOમાનો અEવય ને એ

ણે અવથાઓ-ુ ં આOમામાં

ણે અવથાઓનો આOમાથી ;યિતર@ ક Wણવો. W]તમાં eુ ં એqુ ં 7પે આOમા-ુ ં ભાન થાય છે , પણ તે વેલા

વ8ન-ુ ં ક@ tુu?ુ 8ત-ુ ં ભાન હોYું નથી. વ8નમાં eુ ં એવી રતે આOમા-ુ ં ભાન હોય છે , પણ તે વેલા W]ત-ુ ં ક@ વ8ન-ુ ં ભાન
હોY ું નથી, tુu?ુ 8તમાં eુ ં એવી રતે આOમા-ુ ં અપAટ ભાન હોય છે , પણ તે વેલા W]ત-ુ ં ક@ વ8ન-ુ ં ભાન હોYું નથી, અને
આOમાકારq ૃિSમાં આOમા-ુ ં પAટ ભાન હોય છે , પણ તે વેલા W]ત-ુ ં ક@ વ8ન-ુ ં ભાન હોY ું નથી. આવી રતે સવ
અવથાઓમાં હોવા7પ આOમાના અEવયનો ને તે

ણે અવથાઓના આOમામાં ન હોવા7પ ;યિતર@ કનો િવચાર કરવાથી એક

ને અસંગાદ વભાવવાળા આOમા-ુ ં ભાન થાય છે .

હવે યોગીએ પોતાના અ)ાન7પ શયનથાનનો પરOયાગ ક@વી રતે કરવો તે કહ@ છે .

)ાના)ાનિવલાસોSયં
)ાના)ાનિવલાસો યં )ાના)ાનેન શાzયિત |
)ાના)ાને પરOય{ય )ાનમેવાવિશAયતે || ૫ ||
Jલોકાથ: આ )ાનનો ને અ)ાનનો િવલાસ )ાન વડ@ ને અ)ાન વડ@ શાંત થાય છે . )ાનનો ને અ)ાનનો પરOયાગ
કરને )ાન જ અવશેષ રહ@ છે .
ટકા: આ nૃJય (પંચ W]ત વ8ન 7પ )ાનના ને tુu?ુ 8ત7પ અ)ાનના કાય7પ છે . તે આOમાના સા}ાOકાર વડ@ ને nૃJયના
િમ~યાપણાના િનiય7પ તેના અ)ાન વડ@ િનq ૃS થાય છે . આOમાના સા}ાOકારવાળ q ૃિS7પ )ાનનો ને nૃJયના
િમ~યાપણાનો િનiય કરનાર q ૃિS7પ અ)ાનનો પરOયાગ કરવાથી િન1ુપાિધક )ાન જ બાક રહ@ છે .
હવે યોગીઓના શૌચને વણવે છે .

અOયEતમ3લનો દ@ હો દ@ હ ચાOયEતિનમલ: |
અસંગોSહિમિત
ો હિમિત )ાOવા શૌચમેતO(ચ}તે || ૬ ||
Jલોકાથ: !ુલ શરર બeુ જ અપિવ

છે , ને આOમા બeુ જ પિવ

છે , તથા eુ ં અસંગ lં, એમ Wણીને રહ@q ુ ં આને

યોગીઓ શૌચ કહ@ છે .
ટકા: (તીત થYું ! ૂલશરર મલ,  ૂ

ને 1ુિધરાદ અપિવ

અસંગ ને સCDચદાનંદાદ વભાવવાળો હોવાથી પરમ પિવ

પદાથpના સ ૂહ7પ હોવાથી અOયંત મ3લન છે , અને આOમા
છે . અસંગ વભાવવાળો પિવ

આOમા eુ ં lં એમ Wણી

દ@ હાદમાંથી eુ ં પણાની mુd[  ૂક દ@ વી આ વાતિવક શૌચ - મલ ૂ ના Oયાગની યા છે - એમ યોગીઓ કહ@ છે .
હવે યોગીઓના નાન-ુ ં વ7પ કહ@ છે :

મEમનો મીનવિ Oયં ડOયાનEદ
ડOયાનEદવારધૌ
Eદવારધૌ |
tુનાતતેન H ૂતાOમા સzયNવ)ાનવારણા || ૭ ||
Jલોકાથ: મા1ું મન માછલાની પેઠ@ િનOય tુખસાગરમાં ડા કર@ છે . તે યથાથ િવ)ાન7પ જલ વડ@ eુ ં સાર રતે
નાન કર@ લો lં તેથી પિવ

વ7પ વાળો lં.

ટકા: મા1ું Lત:કરણ સુxમાં રમત કરનારા માછલાની પેટ@ સવદા આનંદસાગર *+માં રમત કર@ છે . *+ના યથાથ
અ-ુભવ7પ જલ વડ@ મ અિવા7પ મેલ નીકળ Wય એવી રતે નાન કર@  ું છે , તેથી eુ ં મારા પિવ વ7પના અ-ુભવવાળો
થયો lં.

નીચેના Jલોકમાં યોગીઓના અઘમષણ-ુ ં િન7પણ કર@ છે :

અથાઘમષણ ં Fુયાત (ાણાપાનિનરોધત: |
મન: H ૂણ સમાધાય મનFુzભો યથાણવે || ૮ ||
ૂ લ
ે ો ઘડો
Jલોકાથ: ઉપર કહ@ ું નાન કયા પછ (ાણને અને અપાનને રોકવા7પ અઘમષણ કર@ . Rમ સુxમાં બ
રહ@ તેમ મનને H ૂણમાં સાર રતે Nથર કરને રહ@.
ટકા: H ૂવ કહ@ ું નાન કયા પછ તે યોગી ઊ.વ ગિતવાળા (ાણના વેગને ને અધોગિત વાળા અપાન વા<ુના વેગને
રોકવા7પ Lત:કરણના મ3લન સંકારોને બાળ નાખનાર અઘમષણની યા કર@ . Rમ સુxમાં ૂબેલો ઘડો Nથર રહ@ છે તેમ
યોગીએ પોતાના મનને સવ;યાપક *+માં સાર રતે થાપન કરને Nથર રહ@q ુ ં જોઈએ. મનને *+માં િનમન કરને
(ાણાપાનનો િનરોધ કરવો તેને અહ અઘમષણ કહ@ ું છે .
હવે યોગીઓની સં.યા-ુ ં વ7પ કહ@ છે :

લયિવ}ેપયો: સEધૌ મનત

િનરાિમષમ |

સ સNEધ: સાિધતો યેન સ ુrતો ના

સંશય: || ૯ ||

Jલોકાથ: લયનો ને િવ}ેપનો R સંિધ છે તે સંિધમાં મન માંસરહત (િવષયરહત) છે . તે સંિધ Rણે િસ[ કયp છે તે
ુrત છે એમાં સંશય નથી.
ટકા: q ૃિSના લયની ને q ૃિSની ઉOપિSની વDચે q ૃિSનો સંિધ કહ@વાય છે . તે સંિધ *+7પ છે . તે સંિધ7પ *+માં મન
Lતરના ને બહારના િવષયો7પ માંસના આહારથી રહત હોય છે , અથાત તેની િનરાલંબ Nથિત હોય છે . તે *+7પ સંિધનો
અsયાસ વડ@ Rણે અ-ુભવ કયp છે તે Hુ1ુષ સંસારથી ને તેના કારણ અ)ાનથી મોકળો થયેલો છે તેમાં શંકા નથી.
હવે યોગીના જપ-ુ ં વ7પ કહ@ છે :

સવ

(ા3ણનાં દ@ હ@ જપો ભવિત સવદા |

હંસ: સોહિમિત )ાOવા સવબEધૈ: (ુDયતે || ૧૦ ||
Jલોકાથ: (ાણીઓના શરરમાં સવ

સવદા "હંસ:" વા "સોહં" (eુ ં તે અથવા તે e)ુ ં આ જપ થાય છે . તેને

અ-ુભવીને યોગી સવ બંધોથી સાર રતે મોકળો થાય છે .
ટકા: સવ (ાણીઓનાં શરરોમાં સવ થળે સવ સમયમાં ઉDછવાસની સાથે હં ને ાસની સાથે સ: અથવા તેને ઊલટાવીએ
તો ાસની સાથે સો ને ઉDછવાસની સાથે હં એqુ ં ઉDચારણ વાભાિવક રતે થયા કર@ છે . હંસ: વા સોહં (eુ ં તે પરમાOમા lં
અથવા તે પરમાOમા eુ ં lં) એ જપને અ-ુભવ વડ@ R યોગી Wણે છે તે *+)ાન વડ@ સંસારના સવ બંધનોથી સાર રતે
મોકળો થાય છે . હંસ: તે અહં સ: -ુ ં ુંFું 7પ છે .
હવે યોગીના તપણ-ુ ં વણન કર@ છે :

તપણ ં વtુખેનૈવ વેExયાણાં (તપણમ |
મનસા મન આલો વયમાOમા (કાશતે || ૧૧ ||
Jલોકાથ: આOમાના આનંદ વડ@ જ પોતાની wxયોને સાર રતે Y ૃ8ત કરવી તે યોગીઓ-ુ ં તપણ
 છે . મન વડ@
મનને જોઈને આOમા પોતે (કાશે છે .
ટકા: આOમાના પરમાનંદ વાભાવ વડ@ જ પોતાની ો ાદ પાંચ )ાનેExયોને પરH ૂણ Y ૃ8ત કરવી તે યોગીઓ-ુ ં તપણ છે .
પોતાના પિવ

ને એકા] Lત:કરણ વડ@ Lત:કરણના અિધAઠાન7પ આOમાનો સા}ાOકાર કરને તેને તે પરમાનંદ વડ@

પરY ૃ8ત કરqુ ં તે પણ તપણ છે . આ તપણ વડ@ આOમા પોતે (કાશે છે . wxયોને તથા Lત:કરણને બહારના િવષયોના
ુ ુ યોગીને
સેવનથી કદ પણ Y ૃ?8ત થતી નથી, પણ આOમાના આનંદનો અ-ુભવ થવાથી જ તેમને Y ૃ?8ત થાય છે , માટ@ ુ
આ તપણ કત;ય છે .
હવે આવા યોગીના અNનહો -ુ ં િન7પણ કર@ છે :

આOમિન વ(કાશેSનૌ 3ચSમેકાe
કાeુિતZ 3}પેત |
અNનહો ી સ િવ)ેય ઈતર@ નામધારકા: || ૧૨ ||
Jલોકાથ: વયં(કાશ આOમ7પ અNનમાં R 3ચS7પ એક આeિુ તને હોમે તે અNનહો ી Wણવો, બીW નામધારકો
છે .
ટકા: િનરં તર વત:)ાન વભાવવાળા આOમ7પ અલૌકક અNનમાં R યોગી, આ સવ nૃJયને કbપી તેમાં રાગyેષ કર
વને બeુ nુ:ખી કર@ છે તે 3ચS7પ એક અલૌકક આeુિતને હોમે છે , - આOમામાં તેનો બાધ કર@ છે . તે જ યોગી વાતિવક
અNનહો ી Wણવો, બીW લૌકક અNનહો વાળાઓ તો મા

અNનહો ી એqુ ં નામ ધારણ કરનારા છે .

હવે યોગીના દ@ વ, દ@ વાલય તથા દ@ વ H ૂજનને કહ@ છે :

દ@ હો દ@ વાલયં (ોrતો દ@ હ દ@ વો િનરં જન: |
અ3ચત: સવભાવેન વા-ુ ૂOયા િવરાજતે || ૧૩ ||
Jલોકાથ: શરરને દ@ વળ કું છે , ને આOમાને િનરં જન દ@ વ કા છે . તે દ@ વ સવભાવ વડ@ H ૂWયા છતા વા-ુભવ
વડ@ િવરાR છે .
ટકા: પાંચ ! ૂલ  ૂતોના કાય7પ આ ! ૂલશરરને શાgમાં દ@ વમંદર કું છે , અને તેમાં રહ@લા આOમાને સતશાgમાં
અિવા7પ મ3લનતાથી રહત વયં(કાશ દ@ વ કહ@લા છે . તે અિવા રહત દ@ વ યોગીઓ વડ@ સવ ભાવથી H ૂWયા છતા
પોતાના અ-ુભવ વડ@ શોભે છે , આOમા વા-ુભવથી 3ભ

તOવ નથી તેમ જણાય છે .

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

મૌનં વા.યાયો .યાનં .યેય*+ા-ુ3ચEતનમ |
)ાનેનેિત તયો: સzયNનષેધાEત(દશનમ || ૧૪ ||
Jલોકાથ: મૌન વા.યાય છે , .યાન કરવા યોય *+-ુ ં વારં વાર 3ચZતન .યાન છે , ને )ાન વડ@ તે બંનેના યથાથ
િનષેધના અવિધનો સા}ાOકાર છે .
ટકા: વાણીનો િનરોધ સેવવો વા Y ૂAણીભાવને પામqુ ં એ શાg-ુ ં સાથ અ.યયન છે . .યાન કરવા યોય પરમ તOવમાં
વારં વાર પોતાના મનને જોડqું એ .યાન છે , અને પરમ તOવના અ-ુભવ વડ@ યોગીને વાણીના તથા મનના વા મૌનના તથા
.યાનના યથાથ િનષેધના અવિધ7પ *+નો સા}ાOકાર થાય છે .
હવે યોગીના ભોજનને વા ભોગને વણવે છે :

અતીતાનાગતં કZ3ચ

મરાિમ ન 3ચEતયે |

રાગyેષ ં િવના (ા8તં ું Wzય

ુભાુભમ || ૧૫ ||

Jલોકાથ: eુ ં ુતકાળ-ુ ં કાઈ મરણ કરતો નથી, ને ભિવAય-ુ ં કાઈ 3ચZતન કરતો નથી. અહ (ા8ત થયેલા
ુભાુભને eુ ં રાગyેષ િવના ભોગqુ ં lં.
ટકા: આOમા-ુ ં િનલપપુ ં િવચાર eુ ં  ૂતકાળમાં (ા8ત થયેલા ભોજન-ુ ં ક@ ભોગવેલા ભોગો-ુ ં કાંઈ પણ મરણ કરતો નથી,
ુ ાર મને
અને ભિવAયમાં મળવાના ભોજનનો ક@ (ા8ત થવાના િવષયોનો કાંઈ પણ િવચાર કરતો નથી. મારા (ારધ કમા-સ
અહ મળે લા ઉSમ ક@ કિનAઠ ભોજનનો વા શદાદ િવષયોનો રાગyેષ રહત Lત:કરણ વડ@ (ારધ કમની િનq ૃિS કરવા
માટ@ eુ ં ઉપભોગ ક1ું lં.
હવે સંEયાસ-ુ ં તથા Oયાગ-ુ ં વ7પ કહ@ છે :

હઠાsયાસો હ સંEયાસો નૈવ કાષાયવાસસા |
હમાOમેિત િનiયો Eયાસલ}ણમ || ૧૬ ||
નાહં દ@ હોોSહમાOમે
Jલોકાથ: હઠાsયાસ જ સંEયાસ છે , ભગવાં વg વડ@ નહ જ. eુ ં દ@ હ નથી, eુ ં આOમા lં, એવો િનiય તે Oયાગ-ુ ં
લ}ણ છે .
ટકા: ઊ.વગિત વાળા (ાણને તથા અધોગિતવાળા અપાનને (ાણાયમ વડ@ એક

કરવાનો અsયાસ કરવો, ને nૃJયમાં

રહ@લો રાગ Oયજવો, તે જ વાતિવક સંEયાસ છે , Lત:કરણની યોયતા િવના મા

ભગવાં વgો ધારણ કર લેવાં તે વડ@

વાતિવક સંEયાસ થતો નથી જ. eુ ં આ ! ૂલ શરર નથી, પણ *+થી અ3ભ

આOમા lં, આવો િનiય કર nૃJયને

મનમાંથી કાઢ નાંખqુ ં તે Oયાગ-ુ ં વ7પ છે .

હવે દાનના તથા વૈરાયના અવિધ-ુ ં લ}ણ જણાવે છે :

અભયં સવ ૂતાનાં દાનમાeુમનીિષણ: |
ાયયાવિધમ
યાવિધમત: || ૧૭ ||
િનWનEદ@ H ૃહા નાEયyૈરાય
Jલોકાથ: સવ (ાણીઓને અભય આપqુ ં તેને mુd[માનો દાન કહ@ છે , અને િનWનંદમાં H ૃહા, બીWમાં નહ, તે
વૈરાયનો અવિધ માનેલો છે .
ટકા: અભય7પ *+ના ઉપદ@ શ વડ@ અિધકાર સવ (ાણીઓને અભય7પ *+માં Nથર કરવાં તેને mુd[માનો વાતિવક દાન
કહ@ છે . અ ાદ-ુ ં દાન એ ગૌણ દાન છે . િન7પાિધક િનરવિધ ને વાધીન આOમાનંદમાં જ મા

H ૃહા, પણ શદાદ

િવષયોમાં તથા તેનાં ઉપકરણોમાં H ૃહા નહ તેને િવyાનોએ વૈરાયનો છે ડો માનેલો છે .
હવે આOમસા}ાOકારનાં સમીપનાં

ણ સાધનો વણવે છે .

વેદાEતવણં Fુયાત મનનં ચોપપિS3ભ: |
યોગેનાsયસનં િનOયં તતો દશનમાOમન: || ૧૮ ||
Jલોકાથ: વેદાંત-ુ ં વણ કર@ , <ુNrતઓ વડ@ તે- ુ ં મનન કર@ , અને યોગ વડ@ િનOય તેનો અsયાસ કર@ , તેથી આOમાનો
સા}ાOકાર થાય છે .
ુ ુ (થમ િવવેક, વૈરાય, શમાદ છ સંપિS ને તી ુ
ુ ત
ુ ા (ા8ત કર પછ ોિ ય ને *+િનAઠ સદ0ુ1ુની
ટકા: ુ
પાસેથી ઉપિનષદાદ-ુ ં આદરH ૂવક વણ કર@ , પછ ભેદનો બાધ કરને અભેદને િસ[ કરવાની <ુNrતઓ વડ@ એકાંતમાં
વથ મને તે સાંભળે લા િવષય-ુ ં મનન કર@ , પiાત પોતાના 3ચSને *+માં એકા] કરવાનો િનOય અsયાસ કર@ . આ સાધન
ુ ન
ુ ે આOમાનો સા}ાOકાર થાય છે .
વડ@ ુ

યોય Lત:કરણવાળાને આOમાનો સા}ાOકાર પોતાના સદ0ુ1ુના શદથી જ થાય છે એમ જણાવે છે :

શદશrતેર3ચEOયOવાDછદાદ@ વાપરો}ધી: |
(tુ8તHુ1ુષો યyDછદ@ નૈવા-ુm.ુ યતે || ૧૯ ||
Jલોકાથ: શદની શNrતના અ3ચZOયપણાથી શદથી જ અપરો} )ાન થાય છે . Rમ t ૂતેલો મ-ુAય શદ વડ@ W0 ૃત થાય છે
તેમ.
ટકા: શદ-ુ ં સામ~ય મ-ુAયથી ન 3ચZતવી શકાય એqુ ં છે . સવ અ)ાત વY ુઓ-ુ ં )ાન શદ વડ@ મેળવાય છે . શદમાં
રહ@લી અ3ચZOય શNrતના (ભાવથી પોતાના સદ0ુ1ુએ ઉપદ@ શેલા "તOવમિસ" તે *+ Y ું છે - ઈOયાદ શદોથી જ પિવ

ને

એકા] Lત:કરણ વાળા, સદ0ુ1ુની ભNrતવાળા ને વેદાંતના સંકાર<ુrત દયવાળા જ)ાtુને આOમા-ુ ં અપરો} )ાન થાય

છે . Rમ ઘાટ િનZxામાં પડ@લો મ-ુAય તે- ુ ં નામ લઈને બોલાવવાથી Wગે છે તેમ અનાદકાલથી અિવા7પ ઘાટ િનZxામાં
પડ@લો મ-ુAય સદ0ુ1ુના મહાવા7પ શદથી જ આOમવ7પમાં W]ત થાય છે .
જડ ચેતનના િવવેક વડ@ ને સદ0ુ1ુના ઉપદ@ શ વડ@ િશAય વેદ-ુ ં અિતમણ કરવા સમથ થાય છે એમ જણાવે છે :

આOમાનાOમિવવેક@ન )ાનં ભવિત િનમલમ |
0ુ1ુણા બોિધત: િશAય: શદ*+ાિતવતતે || ૨૦ ||
)ાન થાય છે . 0ુ1ુએ ઉપદ@ શ કર@ લો િશAય વેદ-ુ ં ઉbલંઘન

Jલોકાથ: આOમાના ને અનાOમાના િવવેક વડ@ પિવ
કર Wય છે .
ટકા: જડને તથા ચેતનને તેનાં લ}ણો વડ@ 3ભ

3ભ

Wણવાથી જડને અસત તથા nુ:ખ7પ Wણવાથી અને ચેતનને સત

તથા પરમાનંદ7પ Wણવાથી - મો} સાધકને સવ (કારના દોષથી રહત *+)ાન (ા8ત થાય છે . ી સદ0ુ1ુએ Rને
ઉપદ@ શ કર@ લો છે એવો સાધEસંપ

િશAય કમ ને ઉપાસના-ુ ં િન7પણ કરનારા વેદભાગ-ુ ં ઉbલંઘન કરને ઉપિનષદોએ

(િતપાદન કર@ લા *+વ7પને અભેદભાવે પામે છે .
હવે કોઈ સદ0ુ1ુ પોતાના સાધનસંપ

િશAયને આOમવ7પનો ઉપદ@ શ કર@ છે .

ન Oવં દ@ હો નેExયા3ણ ન (ાણો ન મનો ન ધી: |
િવકારOવાdyનાિશOવાદ xJયOવાDચ ઘટો યથા || ૨૧ ||
Jલોકાથ: Rમ િવકારપણાથી, િવનાશીપણાથી ને xJયપણાથી ઘડો Y ું નથી, તેમ Yું શરર નથી, wxયો નથી, (ાણ નથી,
મન નથી, ને mુd[ નથી.
ટકા: Rમ ઉOપિSની પહ@લાં હોqુ,ં ઉOપ

થqુ,ં વધqુ,ં 3ભ

3ભ

પરણામને પામqુ,ં ઘટવા માંડqુ ને નાશ પામqુ ં આ છ

ભાવિવકારો ઘડામાં રહ@લા હોવાથી, તથા ઘડો xJય હોવાથી, તે ઘડો Y ું નથી, તેમ તા1ું ! ૂલશરર, ો ાદ ને વાગાદ
wxયો, (ાણાદ (ાણો, સંકbપિવકbપ7પ ધમવા¡ં મન ને િનiય7પ ધમવાળ mુd[ પણ િવકાર, િવનાશી ને xJય હોવથી
તા1ું વાતિવક વ7પ નથી, Y ું તો તે સવથી િવલ}ણ અથાત અિવકાર, અિવનાશી ને સવ xJયનો xAટા છે .
તા1ું વાતિવક વ7પ તો આqું છે એમ કહ@ છે .

િવુ[ ક@ વલં )ાનં િનિવ=શેષ ં િનરEજનમ |
યદ@ કં પરમાનEદં તOવમય¢;યયં પરમ || ૨૨ ||
Jલોકાથ: R અOયંત ુ[, ક@વલ, ચૈતEય, િવશેષોથી રહત, અિવા7પ Lજનથી રહત, એક, પરમાનંદ, અyય ને પર છે , તે
Y ું છે .

ટકા: R *+, માયા ને માયાનાં કાયpથી અOયંતરહત, સવ સંગથી રહત, સવદા 3ચ£ ુપ, નામ 7પ Wિત ને યા આદ
િવશેષોથી રહત, અિવા7પ મ3લનતાથી રહત, સWતીયાદ ભેદથી રહત, પરમાનંદવ7પ, અdyતીય અને tુ^મતમ તથા
;યાપકતમ છે તે *+ Yું છે .
Y ું શદ ને મનનો સા}ી છે એમ ી સદ0ુ1ુ Fૃપા કરને િશAયને ઉપદ@ શ કર@ છે .

મનસોSિપ
િપ તથૈવ ચ |
શદયાEતતે િસ[ે મનસો
મ.યે સા3}તયા િનOયં તદ@ વ Oવં ¤મં જહ || ૨૩ ||
Jલોકાથ: શદની ઉOપિS ને િવનાશ િસ[ છે , મનમાં પણ તેમ જ છે . મ.યમાં સા3}પણા વડ@ િનOય છે તે જ Y ું છે , ¤ાંિત
Oય દ@ .
ટકા: શદ એ આકાશનો 0ુણ છે . {યાર@ આકાશ ઉOપિSવા¡ં તથા નાશવા¡ં છે Oયાર@ તેનો 0ુણ શદ ઉOપિSવાળો ને
નાશવાળો હોય તેમાં ું આiય? ક ખ આદ વણ7પ ને નગારા આદના .વિન7પ શદોની ઉOપિS ને િવનાશ શાgથી ને
)ાનીઓના અ-ુભવથી િસ[ છે . શદ-ુ ં t ૂ^મ7પ Rને ફોટ કહ@વામાં આવે છે તે આકાશની પેઠ@ આપે3}ક અEયની અપે}ાએ
િનOય ભલે હોય, પણ આOમાની પેઠ@ િનરપે} િનOય નથી. અહ શદ વડ@ વાણી સમજવી. વાણી Rમ ઉOપિSનાશવાળ છે
તેમ મન પણ ઉOપિS નાશ વા¡ં છે એમ સOશાgોથી ને િવyાનોના અ-ુભવથી િસ[ છે . વળ W]તમાં ને વ8નમાં વાણીની
ને મનની ઉOપિS ને tુu?ુ 8તમાં તેનો લય સૌને અ-ુભવિસ[ હોવાથી પણ તે બંને ઉOપિS નાશવાળા િસ[ થાય છે .
આકાશાદ પાંચ  ૂતોના મળે લા સOOવ0ુણના Lશમાંથી મનની ઉOપિS થાય છે , ને (લયકાલે વા મો}કાલે તેનો તેમાં જ
લય થાય છે . વાણીની તથા મનની Nથિત હોય Oયાર@ અથાત તેના (q ૃિS કાલમાં R પરમતOવ સા3}પણા વડ@ િનOય રહ@ ું
છે તે પરમતOવ જ Yું છે , દ@ હ, વાણી ક@ મન Yું નથી, માટ@ તેમાં તને eુ ં પણાની - આOમાની - mુd[ રહ@તી હોય તો તે ¤ાંિતનો
Oયાગ કર.
હવે ! ૂલ શરરાદનો િવરાટાદથી અભેદ છે એમ ઉપદ@ શ કર@ છે :

! ૂલવૈરાજયોર§  ં t ૂ^મહ§રhયગભયો: |
અ)ાનમાયયોર§  ં (OયNવ)ાનH ૂણયો: ||૨૪||
Jલોકાથ: ! ૂલ શરર-ુ ં ને િવરાટના શરર-ુ ં એકપુ ં છે , t ૂ^મ શરર-ુ ં ને હરhયગભના શરર-ુ ં એકપુ ં છે ,
અ)ાન-ુ ં ને માયા-ુ ં એક પુ ં છે , અને (OયગાOમા-ુ ં ને *+-ુ ં એકપુ ં છે .
ટકા: (ાણીઓનાં ! ૂલ શરરોના ને િવરાટ ભગવાનના શરરનો અભેદ છે . ક@મ ક@ તે બંને પંચીFૃત પાંચ  ૂતોના બનેલાં છે .
(ાણીઓનાં t ૂ^મશરરોનો ને હરhયગભ ભગવાનના શરરનો અભેદ છે , ક@મ ક@ તે બંને અપંચીFૃત પાંચ  ૂતોનાં બનેલાં છે ;
અ)ાન ને માયાનો અભેદ છે , ક@મ ક@ અ)ાન વોનાં t ૂ^મ ! ૂલ શરરો-ુ ં કારણ છે , ને માયા ી ઈરના t ૂ^મ તથા ! ૂલ
શરર-ુ ં કારણ છે ; અને LતરાOમા ને *+નો અભેદ છે , ક@મ ક@ તે બંને કારણ, t ૂ^મ ને ! ૂલ એ

ણે (કારની ઉપાિધથી

રહત ુ[ છે . શરરોના અભેદના કથન વડ@ તેમના અ3ભમાનીઓનો પણ અભેદ Wણવો. ;યAટ (એક) ! ૂલશરરના ને
W]દવથાના અ3ભમાની િવ નામના વનો સમAટ ! ૂલ શરરના અ3ભમાની િવરાટ ભગવાન સાથે અભેદ Wણવો,

;યAટ t ૂ^મ શરરના ને વ8નાવથાના અ3ભમાની તૈજસ નામના વનો સમNAત t ૂ^મ શરરના અ3ભમાની ભગવાન
હરhયગભની સાથે અભેદ Wણવો અને ;યAટ - અ)ાન વા કારણશરરના ને tુu?ુ 8ત અવથાના અ3ભમાની (ા) નામના
વનો માયાના અ3ભમાની ી ઈર વા Lતયામીની સાથે અભેદ Wણવો.
*+માં ¤ાંિતથી આ જગતની (તીિત થઈ છે એમ જણાવે છે :

3ચEમા ૈકરસે િવAણૌ *+ાOzયૈવ1ુપક@ |
¤મેણૈવ જગ©Wતં ર©ªવાં સપ¤મો યથા ||૨૫||
Jલોકાથ: Rમ દોરડમાં સપની ¤ાંિત થાય છે તેમ ક@વલચૈતEય, એકરસ ને *+ તથા આOમાના એકપણાના
વ7પવાળા ;યાપકતOવમાં ¤ાંિત વડ@ જ જગત ઉપ{<ુ ં છે .
ટકા: Rમ મંદાંધકારમાં પડ@લી દોરડમાં મ-ુAયને સપની ¤ાંિત થાય છે તેમ ચૈતEયમા , સવ

સમ7પે રહ@,ું ને *+ તથા

આOમાના એકપણાના વ7પવા¡ં R ;યાપકતOવ છે તેમાં અ)ાનીઓની ¤ાંિત વડ@ જ તેમને આ નામ7પવા¡ં સવ જગત
(તીત થ<ું છે .
હવે તાક«કાદના મતે વ અને ઈરના વ7પ-ુ ં વણન કર@ છે :

તાક«કાણાં ચ વેશૌ વાDયાવેતૌ િવnુmુધ
 ા: |
લ^યૌ ચ સાં¬યયોગાsયાં વેદાEતૈર@કતા તયો: || ૨૬ ||
Jલોકાથ: તાક«કોના વ ને ઈર આ વાDય છે એમ )ાનીઓ Wણે છે , સાં¬ય ને યોગ વડ@ આ બે લ^ય છે , ને ઉપિનષદો
વડ@ તે બંનેની એકતા છે .
ટકા: Eયાયદશન ને વૈશેિષક દશન એ બંને તકશાg કહ@વાય છે . તે બંને શાgોના િસ[ાંતને અ-ુસરનારા તાક«કો કહ@વાય છે .
તાક«કો વને તથા ઈરને )ાન, ઈDછા ને (યOનાદ 0ુણોવાળા માને છે . એવી રતે તે બંને દશનો વાળાના વ તથા
ઈર ઉપર જણાવેલા 0ુણોવાળા હોવાથી વાDય7પ છે એમ )ાનીઓ Wણે છે . શદનો પોતાના અથથી R સંબધ તે q ૃિS
કહ@વાય છે . તે q ૃિS બે (કારની છે , શNrતq ૃિS તથા લ}ણાq ૃિS. શદનો શNrતq ૃિS વડ@ R અથ થાય તે શાથ વા
વાDયાથ કહ@વાય છે , ને શદનો લ}ણાq ૃિS વડ@ R અથ થાય તે લ^યાથ કહ@વાય છે . શદનો પોતાના શાથ વા
ુ¬યાથથી R સંબધ તે શNrતq ૃિS ને શદનો શાથના સંબધ વાળાની સાથે R સંબધ તે લ}ણાq ૃિS કહ@વાય છે . વ
તથા ઈર એ બે શદના શNrતq ૃિS વડ@ R અથ થાય છે તેને તાક«કો વ-ુ ં તથા ઈર-ુ ં વાતિવક વ7પ માનતા
હોવાથી તેમના વને તથા ઈરને વેદાંતિસ[ાંત (માણે વાDય7પ કાં છે . સાં¬યદશન તથા યોગદશન વને (Hુ1ુષને)
(Fૃિતથી 3ભ

ચેતન વભાવ વાળો કહ@ છે , તથા યોગદશન ઈરને (Hુ1ુષિવશેષને) પણ (Fૃિતથી 3ભ

ચેતન

વભાવવાળા કહ@ છે , તેથી તેમના િસ[ાંતમાં R વ તથા ઈર કા છે તે વાDયાથમાંથી જડભાગ કાઢ નાખીને ુ[
ચેતન7પ કહ@લા છે . એવી રતે તેઓ વને તથા ઈરને ક@વલ ચેતન7પ માનનારા હોવાથી વેદાંત િસ[ાંત (માણે તેઓ તે
બંનેના લ^યાથને માનનારા છે એમ જણા;<ુ ં છે . યોગિસ[ાંતમાં વને તથા ઈરને ચેતન7પ માEયાં છતાં પણ તે બંનેનો
અભેદ વીકારવામાં આ;યો નથી, પણ ઈરમાં અિવાદ rલેશો, ુભાુભ કમp, તેનાં ફલો ને કમના સંકારો સવદા ન

હોવાથી તે વોથી 3ભ

છે એમ વીકારવામાં આ;<ુ ં છે . ઉપિનષદોમાં વના વ7પમાંથી અિવા ને તેના ધમp તથા

ઈરના વ7પમાંથી માયા ને તેના ધમp કાઢ નાંખવામાં આવે તો તે બંનેના ુ[ વ7પમાં કાંઈ જ ભેદ નથી, એમ તે
બંનેના વ7પની એકતા વીકારવામાં આવી છે .
હવે તે બંનેની ચૈતEય7પે એકતા ક@વી છે તે કહ@ છે :

કાયકારણવાDયાંશૌ વેશૌ યૌ જહDચ તૌ |
અહજDચ તયોલ^યૌ 3ચદં શાવેક1ુિપણૌ ||૨૭||
||૨૭||
Jલોકાથ: વ ને ઈરમાં R કાય ને કારણ7પ વાDયનો ભાગ છે તે બંને Oય દ@ વાથી ને બંનેના લ^યભાગને
નહ Oય દ@ વાથી તે બંનેના ચેતન7પ Lશો એક7પવાળા છે .
ટકા: વમાં ;યAટ અિવા ને તેના ધમp7પ વા Lત:કરણ ને તેના ધમp7પ વાDયનો ભાગ છે , ને ઈરમાં માયા ને તેના
ધમp7પ વાDયનો ભાગ છે . વ તથા ઈરમાંથી એ બંને વાDયના ભાગો Oય દ@ વાથી અવશેષ રહ@લા R ચેતન7પ ભાગો તે
બંનેના લ^ય7પ છે . તેનો Oયાગ ન કરવાથી તે બંને ચેતનના Lશો એક7પ વાળા છે . બંને ચેતનો સCDચદાનંદ વભાવવાળાં
હોવાથી તે બંનેમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી. Rમ ઘડા7પ ને મઠ7પ ઉપાિધ nૂ ર કરતાં ઘટાકાશ ને મઠાકાશ મહાકાશ7પ થઈ Wય
છે , ને સેવક તથા રાWની ઉપાિધ nૂ ર કરતાં તે બંને મ-ુAય7પ (તીત થાય છે , તેમ વ તથા ઈરની ઉપાિધનો Oયાગ
કરતાં તે બંને ચેતન7પે રહ@ છે .
હવે અEય શાgોથી વેદાંત-ુ ં ેAઠપુ ં વણવે છે :

કમશાgે Fુતો )ાનં તક નૈવાNત િનiય: |
સાં¬યયોગૌ 3ભદાપ ૌ શાદકા: શદતOપરા: ||૨૮||
અEયે પાખ hડન: સવ )ાનવાતાt ુ nુબલા: |
એકં વેદાEતિવ)ાનં વા-ુsOયા િવરાજતે ||૨૯||
Jલોકાથ: કમશાgમાં )ાન ાંથી? તકમાં િનiય જ નથી. સાં¬ય ને યોગ ભેદને (ા8ત થયાં છે . શદશાgને
માનનાર શદમાં તOપર છે . બીW સવ પાખંડઓ )ાનની વાતાઓમાં nુબળા છે . એક વેદાંત-ુ ં િવ)ાન વા-ુભવ
વડ@ િવશેષ શોભે છે .
ટકા: વૈદક કમpનો ઉપદ@ શ કરનાર ી ®િમિન (ણીત H ૂવમીમાંસા દશનમાં વૈદક કમpનો જ િવચાર હોવાથી તેમાં વ
*+ના અભેદના )ાન-ુ ં િન7પણ ાંથી હોય? ી ગૌતz(ણીત Eયાયદશન ને ીકણાદ (ણીત વૈશેિષક દશન <ુNrત(ધાન
હોવાથી તકશાg કહ@વાય છે . તકની કોઈ થળે Nથરતા નથી, ક@ મ ક@ બલવાન તકથી િનબળ તક સવદા બાધ પામે છે . એવી
રતે અNથર તકમાં *+તOવનો િનiય જ નથી. ી કિપલ (ણીત સાં¬યદશનમાં વોને તથા ી ઈરને 3ભ

કહ@લા છે .

એ બંને દશનોમાં વોનો પરપર ભેદ તથા વોનો ઈરથી ભેદ વણવેલો હોવાથી એ બંને શાgો ભેદવાદને (ા8ત થયેલાં
ગણાય છે . ;યાકરણ શાgના પરમાથની સાથે સંબધ રાખનારા ભાગમાં પરમતOવનો t ૂ^મિવચાર કયp નથી. ી પા3ણની

આદ સમથ વૈયાકરણોએ (ધાનપણે શદોનો જ િવચાર કયp છે . ;યાકરણ શાgના મતને માનનારા શાદકો કહ@વાય છે .
તેઓ શદના િવચારમાં તOપર છે , પણ *+ના િવચારમાં તOપર નથી. ચાવાકાદ બીW સવ પાખંડઓ (મો}માગને નહ
માનનારા તથા તે (માણે (યOન નહ કરનારા) *+)ાન સંબધની વાતોમાં નબળા છે . એક વેદાંતશાg-ુ ં વા-ુભવવા¡ં
)ાન )ાનીઓના પોતાના અ-ુભવ વડ@ અOયંત શોભે છે . બીWં દશનો બeુધા લોકાંતરમાં જવાથી nૃAટ nુ:ખની િનq ૃિSને
પરમાનંદની (ા?8ત મો} સાધકને થશે એમ કહ@ છે , ને વેદાંતશાg તો યથાયોય યOન કરનારને nૃAટ nુ:ખની િન¯ુિS ને
પરમાનંદની (ા?8ત અહ જ (વતમાન જEમમાં) અ-ુભવાય છે એમ કહ@ છે , એટલે અEય શાgોથી વેદાંતશાgનો ભેદ છે .
હવે બંધ મો}ના વ7પ-ુ ં તથા તેના ઉપાદાન કારણ-ુ ં િન7પણ કર@ છે :

અહં મમેOયય બEધો મમાહં નેિત ુrતતા |
બEધમો}ૌ 0ુણૈભાત: 0ુણા: (Fૃ િતસzભવા: || ૩૦ ||
Jલોકાથ: eુ ં ને મા1ું આ બંધ છે , ને eુ ં ને મા1ું નહ આ ુrતપુ ં છે . તે બંધ ને મો} 0ુણો વડ@ (તીત થાય છે , ને તે 0ુણો
(Fૃિતથી ઉપRલા છે .
ટકા: *ા+ણાદ Wિતવા¡ં ને 0 ૃહથાદ આમવા¡ં શરર eુ ં lં ને આ શરર તથા આ શરરનાં સંબધવાળાં R (ાણીઓ
તથા પદાથp છે તે મારાં છે એમ માનqુ ં આ બંધ છે ; અને આ શરર eુ ં નથી, પણ અસંગ ને સCDચદાનંદ વભાવવાળા
LતરાOમાથી અ3ભ

*+ eુ ં lં, ને આ શરર તથા આ શરરના સંબધવાળાં (ાણીઓ તથા પદાથp મારાં નથી, ક@મ ક@ eુ ં

સવથી સવદા અસંગ lં એમ માનqુ ં આ ુrતપુ ં વા મો} છે . તે બંધ તથા મો} mુd[ના અિવવેક વા અ)ાન ને િવવેક વા
)ાન એ 0ુણો વડ@ (તીત થાય છે . વ7પાવNથત ુ[ આOમામાં વાતિવક રતે બંધ ક@ મો} નથી. મહતOવ7પ mુd[
(Fૃિત-ુ ં કાય હોવાથી એ બંને 0ુણો પણ mુd[ની સાથે (Fૃિતમાંથી ઉOપ

થયા છે .

મંદભાય વાળા મ-ુAયો )ાનવ7પ *+ને Wણી શકતા નથી એમ કહ@ છે :

)ાનમેકં સદા ભાિત સવાવથાtુ િનમલમ |
મEદભાયા ન WનNEત વ1ુપ ં ક@વલં m ૃહત ||૩૧||
Jલોકાથ: સવ અવથાઓમાં સવદા િનમલ )ાન એક (તીત થાય છે . મંદભાયવાળા Hુ1ુષો ક@વલ *+વ7પને Wણતા
નથી.
ટકા: W]ત, વ8ન ને tુu?ુ 8ત એ Lત:કરણની
નથી. W]તમાં શદાદ પાંચ િવષયો 3ભ
પણ તેમ-ુ ં )ાન 3ભ

3ભ

ણ અવથાઓ 3ભ

3ભ

છે , પણ તેમ-ુ ં )ાન 3ભ

નથી, ને tુu?ુ 8તમાં અ)ાન ને tુખ7પ િવષયો 3ભ

છે , પણ તે

ણે અવથાઓ-ુ ં )ાન 3ભ

નથી, વ8નમાં શદાદ િવષયો 3ભ
3ભ

છે , પણ તેમ-ુ ં )ાન 3ભ

3ભ

3ભ
છે ,

નથી. W]દાદ

ણ અવથાઓમાં, સોમાવાર આદ વારોમાં, ુrલાદ પ}ોમાં, કાિત=કાદ માસોમાં, (ભવાદ સંવOસરોમાં, Fૃતાદ <ુગોમાં,
ેત-વારાહાદ કbપોમાં ને અનેક મહાકbપોમાં ઉપાિધરહત એટલે ુ[ )ાન સવદા એક જ (તીત થાય છે . પાપસંકારોના
બeુપણાથી Rમણે િવવેકાદ તથા વણાદ સાધનો સંપાદન કયા નથી એવા અભાગીઆ Hુ1ુષો માયાથી પર રહ@લા
*+વ7પને Wણવા સમથ થતા નથી.

એ આOમાને Wણનારા ુrત થાય છે એમ જણાવે છે :

સંકbપસા3}ણં )ાનં સવલોક§ કવનમ |
તદમીિત ચ યો વેદ સ ુrતો ના

સંશય: ||૩૨||

Jલોકાથ: સવ (ાણીઓના ુ¬ય વન7પ, )ાન વભાવવાળા ને સંકbપના સા}ીને તે eુ ં lં એમ R Hુ1ુષ Wણે
છે તે ુrત છે એમાં સંJય નથી.
ટકા: ુ[ ચેતન (ાણના પણ (ાણ7પ હોવાથી તે ચેતનને અહ સવ (ાણધાર (ાણીઓમાં ુ¬ય વન7પ કહ@લ છે . ુ[
ચેતનનો )ાન વભાવ "સOયં )ાનમનEતં *+ | " (*+ સOય, )ાન ને અનંત છે ) ઈOયાદ °ુિતઓમાં કો છે . જો
આOમાનો વા ચેતનનો )ાન વભાવ ન હોય તો આ જગતમાં કોઈ પણ (ાણી પદાથ- ુ ં )ાન થઈ શક@ નહ એ <ુNrતથી પણ
આOમાનો વા ચેતનનો )ાન વભાવ છે એમ જણાવે છે . એવી રતે આOમાનો )ાનવભાવ °ુિત, <ુNrત ને )ાનીઓના
અ-ુભવ વડ@ િસ[ છે . વળ તે આOમા Lત:કરણની સવ q ૃિSઓનો (કાશક હોવાથી મનના સંકbપોના સા3}7પે તેને કહ@લ
છે . તે આOમા eુ ં lં એમ R Hુ1ુષ વા-ુભવથી Wણે છે તે Hુ1ુષ અિવાથી ને તેનાં કાયpથી મોકળો થયેલો છે એમાં લેશ
પણ સંશય નથી.
આOમા સવનો (કાશક હોવાથી તેના )ાન માટ@ કોઈ (માણની અગOય નથી એમ કહ@ છે :

(માતા ચ (માણં ચ (મેય ં (િમિતતથા |
યય ભાસાવભાસેત માનં )ાનાય તય કમ ||૩૩||
Jલોકાથ: (માતા, (માણ, (મેય ને (મા Rના )ાન વડ@ (તીત થાય છે , તેના )ાન માટ@ ±ુ ં (માણ જોઈએ?
ટકા: (Oય}ાદ (માણો વડ@ વYુઓને Wણનારો વ (માતા કહ@વાય છે . (Oય}, અ-ુમાન, શદ, ઉપમાન, અથાપિS ને
અ-ુપલ?ધ આ છ (માણોના નામો છે . યથાથ )ાન-ુ ં સાધન તે (માણ કહ@વાય છે . (Oય}ાદ (માણોનાં લ}ણ અEય
વણ;યાં છે . તેથી તેમના લ}ણો અહ કાં નથી. (Oય}ાદ (માણ વડ@ R વY ુ-ુ ં )ાન થાય છે તે વY ુ (મેય કહ@વાય છે .
(માણ વડ@ થનારા યથાથ )ાનને (િમિત વા (મા કહ@વામાં આવે છે . આ ચાર@ Rના )ાન વભાવ વડ@ (તીત થાય છે તે
વયં(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 t ૂયના (કાશ વડ@ (કાશેલા અEય પદાથpના
)ાન સાથે t ૂયના સદભાવ-ુ ં તથા તેના (કાશ વભાવ-ુ ં )ાન થઈ Wય છે તેમ અહ પણ સમજqુ.ં
પદાથના )ાનને (કાશનાર આOમા છે એમ િન7પણ કર@ છે :

અથાકારા ભવેદq ૃિS: ફલેનાથ: (કાશતે |
અથ)ાનં િવWનાિત સ એવાથ: પર:  ૃત: ||૩૪||

ુ ે આકાર@ થાય છે , 3ચદાભાસ વડ@ વY ુ (કાશે છે , ને વY ુના )ાનને R (કાશે છે તે જ વY ુ
Jલોકાથ: q ૃિS વYન
ેAઠ કહ છે .
ટકા: Lત:કરણની q ૃિS ને ાદ yારા નીકળ પદાથ ઉપરના આવરણનો ભંગ કર (કાશાદના સાહાDય વડ@ તે પદાથને
આકાર@ થાય છે . Rમ કોઠામાં ભર@  ું પાણી નળ yારા જઈને ારાને આકાર@ થાય છે તેમ. પદાથ જડ છે , ને q ૃિS પણ જડ છે ,
તેથી તે q ૃિS તે પદાથને (કાશી શકતી નથી. તે q ૃિSના અ]ભાગમાં રહ@ ું ચેતન-ુ ં (િત3બZબ Rને 3ચદાભાસ વા ફલ
કહ@વામા આવે છે તે પદાથને (કાશે છે , અથાત આ અુક પદાથ છે એqુ ં )ાન Lત:કરણમાં ઉપWવે છે . આ અુક પદાથ
છે તેને મ Whયો એqું )ાન ઉપ{યા િવના મા

તે પદાથ- ુ ં )ાન મ-ુAયની (q ૃિS િનq ૃિSમાં હ@Y ુ થઈ શકYું નથી, માટ@ તે

પદાથના )ાનને (કાશનાર કોઈ અEય વYુ હોવી જોઈએ. આ અુક પદાથને મ Whયો એમ પદાથના )ાનને R વY ુ
સાર રતે (કાશે છે તે વYુ એટલે આOમા વા ુ[ ચેતન જ સવથી ેAઠ છે એમ વેદાંતમાં કું છે .
જડ પદાથના )ાનમાં q ૃિSના ને 3ચદાભાસના ;યાપારની અગOય છે પણ ચેતન 7પ આOમાના )ાનમાં તો મા

q ૃિSનો જ

ઉપયોગ છે એમ (િતપાદન કર બતાવે છે :

q ૃિS;યા8યOવમેવાYુ ફલ;યા?8ત: કથં ભવેત? |
વ(કાશવ7પOવાત િસ[OવાDચ 3ચદાOમન: ||૩૫||
Jલોકાથ: ચૈતEય7પ આOમાના વ(કાશ વ7પપણાથી અને િસ[પણાથી q ૃિS;યા8યપુ ં જ હો, ફલ;યા?8ત ક@મ હોઈ શક@?
ટકા: ચૈતEય, )ાન ને (કાશ એ પયાય એટલે એક અથના વાચક શદ છે . )ાન વભાવવાળો આOમા વયં(કાશ છે ,
અથાત wxયો ને Lત:કરણના )ાનનો િવષય થયા િવના eુ ં lં એમ તે (Oય} અ-ુભવાય છે , ને તેના )ાનવભાવ-ુ ં
સંમણ થવાથી Lત:કરણ તથા )ાનેExયો અEય પદાથpને Wણવામાં સમથ થાય છે . આવી રતે આOમા કોઈના )ાનનો
િવષય થયા િવના પોતાના સદભાવને પAટ જણાવે છે , માટ@ તે વયં(કાશ કહ@વાય છે . વળ તે સવદા વત:િસ[ છે .
t ૂયાદ વયં(કાશ ગણાતા પદાથpની પેઠ@ તે ઉOપ

થયેલ નથી. ચેતન7પ આOમા વયં(કાશ તથા િસ[ હોવાથી તેના ઉપર

R અ)ાનની આવરણ નામની શNrત રહ છે તેને nૂ ર કરવા મા
અ-ુ]હવાળ, વેદાંતના સંકારવાળ, પિવ

q ૃિS;યા?8તની જ અગOય છે . પોતાના સદ0ુ1ુના

ને એકા] Lત:અકરણની q ૃિS દયાદ ભણી પાછ વાળને આOમાની ઉપર

ુ ન
ુ ે ભાન થાય છે . તે q ૃિSના
રહ@લા આવરણને nૂ ર કર@ છે , તેથી વયં(કાશ ને િનOયિસ[ આOમા-ુ ં પોતાની મેળે ુ
અ]ભાગમાં 3ચદાભાસ છે , પણ તેના સાહાDયની Oયાં અગOય પડતી નથી. Rમ Lધકારમાં પડ@લા પદાથને જોવા માટ@
િનદpષ ને

ને દપક બંનેની અપે}ા રહ@ છે , પણ વાદળા િવનાના બપોરના t ૂયને જોવામાં મા

િનદpષ ને ની જ અપે}ા

રહ@ છે , દવાની અપે}ા રહ@તી નથી, દવો સાથે હોય તો પણ તેનો (કાશ t ૂયના (કાશમાં ભળ જવાથી નકામો થઈ Wય
છે , તેમ જડ પદાથના )ાનમાં q ૃિS ને 3ચદાભાસ બંનેની અપે}ા રહ@ છે , પણ વયં(કાશ આOમાના )ાનમાં મા

યોય

q ૃિSની જ અપે}ા રહ@ છે , 3ચદાભાસની અપે}ા રહ@તી નથી. 3ચદાભાસ q ૃિSમાં હોય છે તો પણ તેનો (કાશ આOમાના પરમ
(કાશમાં લીન થઈ જવાથી તે Oયાં નકામો થઈ Wય છે . Lત:કરણની q ૃિS પદાથની ઉપરના આવરણનો ભંગ કર@ તેને q ૃિS
;યા?8ત ને 3ચદાભાસ પદાથને (કાશે તેને ફલ;યા?8ત કહ@વામાં આવે છે . આOમાની ઉપરના આવરણનો એક વાર ભંગ થયા
પછ તે આOમા સવદા િનરાવરણ7પે (કાશે છે , અ-ુભવાય છે , તે પછ q ૃિS;યા?8તની પણ અપે}ા રહ@તી નથી.

હવે ઉEમની દશા-ુ ં વ7પ વણવે છે :

અથાદથ યદા q ૃિSગEY ું ચલિત ચાEતર@ |
િનરાધારા િનિવ=કારા યા દશા સોEમની  ૃતા* ||૩૬||
* કોઈ (તમાં અહ 3ચSં ચૈતEયમા ેણ સંયોગાDચેતના ભવેત | (ક@વલ ચૈતEયની સાથે સંયોગ પામવાથી 3ચS ચેતનના
Rqું જણાય છે .) એ (માણે વધારો જોવા મળે છે .
Jલોકાથ: {યાર@ q ૃિS એક પદાથથી બીW પદાથ ભણી જવાને ચાલે છે Oયાર@ મ.યમાં R તેની િનરાધાર અને િનિવ=કાર દશા
છે તે ઉEમની કહ છે .
ટકા: {યાર@ Lત:કરણની q ૃિS Lત:કરણમાંથી ઊઠને કોઈ પદાથ ભણી Wય છે , અથવા કોઈ પદાથને આકાર@ થઈ હોય
Oયાંથી બીW પદાથને આકાર@ થવા તે પદાથ ભણી Wય છે , Oયાર@ તે બેની વDચે Lત:કરણની q ૃિS કોઈ પણ પદાથના
આલંબનવાળ હોતી નથી, અથાત *+ાકાર થયેલી હોય છે . q ૃિSની આવી આલંબન િવનાની ને િવકાર િવનાની - *+7પે R Nથિત તે Nથિત યોગીઓએ ઉEમની કહ છે .
હવે 3ચત અને 3ચSના 3ભ

વ7પને કહ@ છે :

3ચSં 3ચDચ િવWનીયાત તકારરહતં યદા |
તકારો િવષયા.યાસો જપારાગો યથા મણૌ ||૩૭||
Jલોકાથ: {યાર@ 3ચS તકારરહત હોય Oયાર@ તેને 3ચS Wણqુ.ં Rમ મ3ણમાં Wtુદના Vલની રતાશ છે તેમ
3ચતમાં તકાર િવષયા.યાસ છે .
ટકા: {યાર@ 3ચત એટલે Lત:કરણ તકારથી-ત અ}રથી-રહત હોય Oયાર@ તે 3ચSને તેમાં ત નહ હોવાથી 3ચત એટલે
ચૈતEય Wણqુ.ં Rમ િનમલ ને ેત ફટકમ3ણમાં સમીપમાં પડ@લા Wtુદના રાતા Vલની રતાશ (તીત થઈ તે રાતો (તીત
થાય છે , તેમ િવષયના અ.યાસથી રહત િનમલ 3ચતમાં તકાર7પ િવષયા.યાસ આવવાથી તે જ 3ચત 3ચS7પે (તીત થાય
છે .
િ Hુટની }ીણતા થયે {યાર@ )ાન એકું રહ@ છે Oયાર@ Hુ1ુષ *+ભાવને પામે છે એમ િન7પણ કર@ છે :

)ેયવYુપરOયાગાત )ાનં િતAઠિત ક@વલમ |
િ Hુટ }ીણતામેિત *+ િનવાણ ૃDછિત ||૩૮||
Jલોકાથ: Wણવા યોય - )ાનના િવષય ૂત- વYુના પરOયાગથી ક@વલ )ાન રહ@ છે . િ Hુટ }ીણપણાને પામે
છે . તેમ થવાથી તે )ાની િનવાણ7પ *+ને પામે છે .

ટકા: ઘટાદ )ેયવY ુનો ઘટાદ આકાર@ થયેલી q ૃિSમાંથી પરOયાગ કરવાથી મા

િન1ુપાિધક )ાન જ બાક રહ@ છે . તે

િન1ુપાિધક )ાન *+ છે . આ િન1ુપાિધક )ાન બાક રહ@ Oયાર@ )ાતા, સોપાિધક )ાન, ને )ેય ઈOયાદ િ Hુટઓ િનq ૃS થઈ
ં રાખનાર
Wય છે . િ Hુટઓની િનq ૃિS થવાથી )ાની મો}7પ *+તOવને અભેદભાવે પામે છે . પરપર સંબધ

ણ વYુઓ

મળને િ Hુટ કહ@વાય છે , Rમ )ાતા, )ાન ને )ેય; xAટા, દશન ને nૃJય ઈOયાદ.
હવે જગદાદના વ7પ-ુ ં વણન કર@ છે :

તEમનોS)ાનમા
)ાનમા કમ |
મનોમા િમદં સવ³ તEમનો
અ)ાનં ¤મ ઈOયાeિુ વ=)ાનં પરમં પદમ ||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 .

ટકા: આ નામ 7પ યા વા¡ં સવ જગત મને કbપે ું હોવાથી મનથી 3ભ

નથી, પણ મનો7પ જ છે . તે મન *+ના

અ)ાન વડ@ (તીત થના1ું હોવાથી અ)ાનમાંથી ઉપRું છે , તેથી તે અ)ાનથી 3ભ

નથી, પણ અ)ાન7પ જ છે . અ)ાન,

¤ાંિત અિવા ને માયા એ પયાય છે એમ સતશાgો ને િવyાનો કહ@ છે . તે અ)ાનથી પર R *+ છે તે *+7પ અ-ુભવને
િવyાનો પરમપદ કહ@ છે . વેદાંતિસ[ાંતમાં સOયાદ લોકને પરમપદ કહ@તા નથી, પણ *+ને જ પરમપદ કહ@ છે .
હવે માયા, ઈર ને *+ના વ7પ-ુ ં િન7પણ કર@ છે :

અ)ાનં ચાEયથા )ાનં માયામેતાં વદNEત તે |
ઈરં માિયનં િવાEમાયાતીતં િનરં જનમ ||૪૦||
Jલોકાથ: અEય (કાર-ુ ં )ાન જ અ)ાન. તેઓ આને માયા કહ@ છે . માયાના વામીને ઈર Wણવા, માયાતીત િનરં જન છે .
ટકા: *+ R એક (કારની નામ, 7પ ને યાથી રહત વYુ છે , તેમાં તેનાથી િવલ}ણ અEય (કાર-ુ ં એટલે નામ, 7પ ને
યાવાળા જગત-ુ ં )ાન તે જ અ)ાન વા અિવા કહ@વાય છે . એ અ)ાન અભાવ7પ નથી, પણ )ાન વડ@ િનq ૃS થવાને
યોય ભાવ7પ છે . આ અ)ાનને વા અિવાને વેદાંતનો પાર પામેલા પંડતો માયા એqું નામ આપે છે . એ માયાના
િનયામકને િવવેકએ ઈર Wણવા, ને એ માયાથી R પર છે , અથાત એ માયાનો Rની સાથે
નથી તેને િનરં જન એટલે *+ Wણqુ.ં
ઉપર કહ@લી માયાની િનq ૃિS *+ના )ાન વડ@ થાય છે એમ ઉપદ@ શ કર@ છે :

સદાનEદ@ 3ચદાકાશે માયામેઘતડEમન: |
અહEતા ગ2નં ત

ધારાસારા હ q ૃSય: || ૪૧ ||

મહામોહાEધકાર@ SNમન દ@ વો વષિત લીલયા |
અયા q ૃAટ@ િવ=રામાય (બોધૈકસમીરણ: || ૪૨ ||

ં
ણ કાલમાં લેશ પણ સંબધ

Jલોકાથ: સદાનંદ વભાવવાળા ચેતન7પ આકાશમાં માયા7પ મેઘ ને મનો7પ વીજળ છે . Oયાં અહંતા7પ ગ2ના છે , ને
q ૃિSઓ7પ વરસાદની મોટ ધારાઓ-ુ ં પડqુ ં છે . આ મહામોહ7પ Lધકારમાં દ@ વ લીલા વડ@ વરસે છે . આ q ૃAટ િવરામ માટ@
)ાન7પ એક વા<ુ ં છે .
ટકા: સત, આનંદ ને ચેતન આ વભાવવાળા *+7પ આકાશને આશર@ માયા7પ મેઘ રહ@લા છે , તે મેઘમાં Lત:કરણ7પ
વીજળ (તીત થાય છે . Oયાં દ@ હાદમાં eુ ં પણાની mુd[7પ ગ2ના સંભળાય છે , અને માયાના કાય Lત:કરણમાંથી ઉOપ
થતી q ૃિSઓ7પ વરસાદની ધારાઓ-ુ ં પડqું થાય છે . આ મહામોહ એટલે *+વ7પના અ)ાન7પ Lધારામાં વયં(કાશ
પરમાOમા પોતાની વાભાિવક લીલાવડ@ નામ7પની (તીિત કરાવવા7પ વરસે છે . આ q ૃAટની એટલે માયાની ને તેના
Lત:કરણાદ સવ કાયpની િનq ૃિS માટ@ *+વ7પના nૃઢ)ાન7પ એક વા<ુ જ ઉપયોગી છે .
)ાનિવ)ાનના વ7પને તથા અહ અdyતીય *+ જ છે એ વાતને સં}ેપમાં કહ@ છે :

)ાનં nૃnૃJયયોભા વ ં િવ)ાનં nૃJય ૂEયતા |
એrમેવાyયં *+ નેહ નાનાNત કEચન ||૪૩||
Jલોકાથ: xAટાનો ને nૃJયનો ભાવ તે )ાન, ને nૃJયનો અભાવ તે િવ)ાન. એક જ અdyતીય *+ છે , અહ કાંઈ
પણ ભેદ નથી.
ટકા: xAટા આOમાના ને nૃJય જગતના િવમાનપણાની {યાં tુધી (તીિત રહ@ Oયાં tુધીની Lત:કરણની Nથિતને )ાન એqુ ં
નામ આપવામાં આવે છે , અને સવ nૃJયનો xAટામાં બાધ થઈ પછ xJય-ુ ં  ૂEયપુ ં ને મા

xAટાનો જ સદભાવ

અ-ુભવાય એવી Lત:કરણની Nથિત થાય તેને િવ)ાન કહ@વામાં આવે છે . િવ)ાનકાલે એક જ અdyતીય *+ અ-ુભવાય છે ,
ને આ *+માં કાંઈ પણ yૈત નથી એવો િનiય થાય છે .
વળ )ાન િવ)ાનના વ7પને બી રતે કહ@ છે :

)ાનુ
}ે }ે )યો)ાન ં ત{)ાનં )ા
નુDયતે |
)પરમાOમનો:
પરમાOમનો: ||૪૪||
િવ)ાનં ચોભયોર§  ં }ે )
ે ા એકપણાનો
Jલોકાથ: }ે -ુ ં ને }ે )-ુ ં R )ાન તે )ાન )ાન કહ@વાય છે , અને }ે )ને પરમાOમા આ બંનન
અ-ુભવ તે િવ)ાન કહ@વાય છે .
ટકા: (Fૃિતથી માંડને ! ૂલ શરર પય³તના સવ પદાથp જડ હોવાથી }ે

- કર@ લાં ુભાુભ કમpનાં ુભાુભ ફલો

ઉપજવા-ુ ં થાન - કહ@વાય છે . આ }ે ના વ7પને Wણનારો વ }ે ) કહ@વાય છે . }ે ના અસત, જડ ને nુ:ખાદ7પ
વભાવને તથા }ે )ના સત, 3ચS ને આનંદાદ વભાવને Wણવા તે )ાન એવા નામથી િવyાનોમાં કહ@વાય છે , અને વ
ને ઈર એ બંને- ુ ં ચેતન7પે વાતિવક એકપુ ં Wણqું તે િવ)ાન એવા નામ વડ@ િવyાનોમાં કહ@વાય છે .
હવે પરો} )ાનના તથા અપરો} )ાનના વ7પને વણવે છે :

પરો}ં શાgજ ં )ાનં િવ)ાનં ચાOમદશનમ |
આOમનો *+ણ: સzય0ુપાિધyયવ 2તમ ||૪૫||
Jલોકાથ: શાgથી ઉપRું )ાન પરો})ાન અને વના તથા ઈરના બે ઉપાિધથી રહત યથાથ આOમસા}ાOકાર
તે અપરો} )ાન છે .
ટકા: શાgના વણ વડ@ ઉપRું આOમા-ુ ં વા-ુભવિવના-ુ ં )ાન પરો})ાન કહ@વાય છે અને વનો ઉપાિધ ;યAટ અ)ાન
વા Lત:અકરણ ને ઈરનો ઉપાિધ માયા એ બંને ઉપાિધઓથી રહત આOમાથી અ3ભ

*+નો R પAટ અ-ુભવ તે િવ)ાન

અથવા અપરો})ાન કહ@વાય છે .
હવે )ાનના, િવ)ાનના તથા )ાનિવ)ાનના વ7પને કહ@ છે :

Oવમથિવષયં )ાનં િવ)ાનં તOપદાયમ |
પદયોર§ બોધYુ )નિવ)ાનસં)કમ ||૪૬||
Jલોકાથ: Yું એ પદના અથને િવષય કરના1ું તે )ાન, તે એ પદના આયને િવષય કરના1ું તે િવ)ાન, અને તે બંને પદના
એકપણા-ુ ં )ાન તો )ાનિવ)ાનના નામ વા¡ં છે .
ટકા: તOવમિસ તે Y ું છે - આ મહાવામાંના Y ું એ પદના - વના - લ^યાથ7પ ચેતનને િવષય કરના1ું R )ાન તે )ાન
કહ@વાય છે . તે એ પદના - ઈરના - લ^યાથ7પ ચેતનને િવષય કરના1ું R )ાન તે િવ)ાન કહ@વાય છે , અને તે બંને
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 :

આOમાનાOમિવવેકય )ાનમાeમ
ુ નીિષણ: |
અ)ાનં ચાEયથા લોક@ િવ)ાનં તEમયં જગત ||૪૭||
Jલોકાથ: જડ ચેતનના િવવેકને mુd[માનો )ાન કહ@ છે , અને લોકમાં અEયથા )ાન અ)ાન કહ@વાય છે , તથા જગતને
*+મય જોqું તે િવ)ાન કહ@વાય છે .
ટકા: ુ[ ચેતન7પ આOમવ7પને સદાદ વભાવવા¡ં Wણqુ,ં તથા તેનાથી િવપરત વ7પવાળા જડને એટલે માયાને ને
તેના કાય7પ જગતને અસદાદ વભાવવા¡ં Wણાqું તેને mુd[માન Hુ1ુષો )ાન કહ@ છે . આ લોકમાં એક (કારની વY ુને
બીR (કાર@ Wણવી તે અ)ાન કહ@વાય છે . આOમાને દ@ હાદ જડપદાથ 7પે Wણવો, તથા *+ને જગદ7પે Wણqું તે પણ
અ)ાન છે . આ (તીત થY ું નામ 7પ યા વા¡ં જગત વYુતાએ તOપદના લ^યાથ *+7પ છે એમ અ-ુભવqું તે િવ)ાન
કહ@વાય છે .

હવે q ૃિSથી ઉપRલા )ાનનો તથા િવ)ાનનો ભેદ કહ@ છે :

અEવય;યિતર@ કાsયાં સવ ૈકં (પJયિત |
યS´ુ q ૃિSજ ં )ાનં િવ)ાનં )ાનમા કમ ||૪૮||
Jલોકાથ: અEવય અને ;યિતર@ ક વડ@ સવ

એકને R )ાન µુએ છે તે તો q ૃિSથી ઉપRું )ાન છે , અને )ાન મા

િવ)ાન છે .
ટકા: આOમાથી અ3ભ

*+ના અEવય વડ@ અને જડ જગતના ;યિતર@ ક વડ@ સવ જગતમાં એક જ અdyતીય તOOવને R )ાન

µુ એ છે તે )ાન Lત:કરણની q ૃિSથી ઉપRું )ાન છે , અને q ૃિSભાગ  ૂક દ@ તાં R ક@વલ )ાન રહ@ છે તે િવ)ાન વા
િન1ુપાિધક )ાન કહ@વાય છે .
વળ અEય રતે )ાનાદના વ7પને કહ@ છે :

અ)ાન.વંસકં )ાનં િવ)ાનં ચોભયાOમકમ |
)ાનિવ)ાનિનAઠ@ય ં તOસદ*+3ણ ચાિપ=તા ||૪૯||
Jલોકાથ: અ)ાનને િનq ૃS કરના1ું )ાન છે અને િવ)ાન ઉભય7પ છે ; આ )ાનિવ)ાનની િનAઠા તે સ£ ુપ *+માં જ અિપ=ત
છે .
ટકા: આOમા-ુ ં સ£ ુપ (છે એqુ)ં )ાન આOમાને આશર@ રહ@લા અ)ાનને િનq ૃS કરના1ું નથી, પણ આOમાને આશર@ રહ@લા
અ)ાનને િનq ૃS કરના1ું આOમા-ુ ં િવશેષ)ાન (3ચ£ ુપ તથા આનંદ7પ એqું )ા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 બંનેની Nથિત િન1ુપાિધક સ£ ુપ *+માં જ અપણ થયેલી છે . વY ુતાએ તે જ સOય છે .
હવે ભોrતાદના વ7પને કહ@ છે :

ભોrતા સOવ0ુણ: ુ[ો ભોગાનાં સાધનં રજ: |
ભોયં તમો0ુણ ં (ાeર
ુ ાOમા ચૈષાં (કાશક: ||૫૦||
Jલોકાથ: ુ[ સOવ0ુણ ભોrતા, રજો0ુણ ભોગો-ુ ં સાધન, તમો0ુણ ભોય અને R એમનો (કાશક તેને આOમા કહ@ છે .
ટકા: રજો0ુણથી તથા તમો0ુણથી નહ દબાયેલી િનમલmુd[વાળો વ ભોrતા છે , રજો0ુણવા¡ં મન તથા wxયો
ભોગા-ુભવનાં સાધનો છે , અને તમો0ુણના કાય7પ પાંચ  ૂતોમાંથી (કટ@લા શદાદ િવષયો ભોય છે . આOમા ભોrતા, ભોગ
ક@ ભોય નથી, પણ એ સવનો અસંગ રહને (કાશક છે એમ )ાનીઓ કહ@ છે .
હવે વાતિવક *+ચારનાં લ}ણો-ુ ં િન7પણ કર@ છે :

*+ા.યયન સં<rુ તો *+ચયરત: સદા |
સવ³ *+ેિત યો વેદ *+ચાર સ ઉDયતે ||૫૧||
Jલોકાથ: વેદા.યયનથી <ુrત, સવદા *+ચયમાં (ીિતવાળો ને સવ *+ છે એમ R Wણે છે તે *+ચાર કહ@વાય છે .
ટકા: *+વ7પ-ુ ં તથા તેની (ા?8તનાં સાધનો-ુ ં િન7પણ કરનાર વેદના ઉપિનષદભાગ-ુ ં અથના તથા રહયના )ાન
સહત Rણે ુ[ોDચારથી અ.યયન કર@  ું છે એવો, ી સદ0ુ1ુની િનAકપટ ભાવે સેવા કરવા 7પ તથા મન, વાણી ને શરર
વડ@ સવ gીઓના િવકાર ઉપWવનારા સંગથી nૂ ર રહ@વા7પ *+ચયના પરપાલનમાં સવદા દં ભરહત (ીિતવાળો, ને આ
(તીત થYું સવ જગત, ક?bપત નામ, 7પ ને યાનો બાધ કરતાં વY ુતાએ *+7પ જ છે એમ R વા-ુભવથી Wણનારો
છે , તે વાતિવક *+ચાર કહ@વાય છે .
હવે વાતિવક 0 ૃહથ કોને કહ@વો તે જણાવે છે :

0ૃહથો 0ુણમ.યથ: શરરં 0ૃહુDયતે |
0ુણા: Fુ વNEત કમા3ણ નાહં કતિત mુd[માન ||૫૨||
Jલોકાથ: R 0ુણોમાં મ.યથ: તે 0 ૃહથ છે . શરર ઘર કહ@વાય છે . 0ુણો કમp કર@ છે , eુ ં કતા નથી, એમ mુd[માન
સમR છે .
ટકા: R શરર, wxયો, (ાણો, Lત:કરણ ને આ જગત7પ 0ુણોનાં કાયpમાં રાગyેષ રહત રહ@ છે તે 0 ૃહથ કહ@વાય છે . આ
(તીત થYું !ુલ શરર, તેની Lતર રહ@ ું t ૂ^મશરર, ને તેની Lતર રહ@ ું કારણ શરર 0 ૃહથ-ુ ં આOમવ7પને Wણનાર
)ાની-ુ ં ઘર કહ@વાય છે . સOOવ0ુણ, રજો0ુણ ને તમો0ુણના કાય7પ Lત:કરણ, (ાણો, wxયો ને શરર આ સવ કમp કર@ છે ,
eુ ં અસંગ ને અપરણામી આOમા કાંઈ પણ કમ કરતો નથી એમ )ાની (તે 0 ૃહથ) સમR છે .
Fૃપા કરને હવે વાતિવક વાન(થના વ7પ-ુ ં વણન કર@ છે :

કુ]ૈi તપો3ભi યય )ાનમયં તપ: |
વાન(થળ
હષામષિવિનુr તો વા
ન(થળ સ ઉDયતે ||૫૩||
ં R હષ ને ઈષાથી સાર રટ@ મોકળો થયેલો છે તે વાન(થ કહ@વાય
Jલોકાથ: R-ુ ં )ાનમય તપ છે તેને ઉ] તપો વડ@ ુ?
છે .
ટકા: R-ુ ં )ાનમય એટલે સવ nૃJયના િમOયાપણાનો અપરો} િનiય કર સવ

*+ા-ુભાવ કરવા7પ તપ છે તેવા nૃઢ

)ાનીને શરરને બeુ કAટ થાય એવાં તી^ણ તપો વડ@ ±ું (યોજન િસ[ કરવા-ુ ં છે ? ઉ] તપનાં R અEય વગાદ ફલો
શાgમાં કાં છે તે સવ ફલો *+)ાનના મો}7પ ફલની આગળ અિત Y ુDછ હોવાથી તેમને હવે કોઈ પણ ફલ (ા8ત
કરવા-ુ ં બાક ન રહ@વાથી શરરને અિત કAટ થાય એqું કોઈ ઉ] તપ કરવાની તેમને લેશ પણ આવJયકતા રહ નથી. R
Hુ1ુષ )ાનમય તપવાળો તથા હષ ને અદ@ ખાઈ આદ 3ચSના દોષોથી રહત છે તે Hુ1ુષ વાતિવક વાન(થ (િન2ન

થાન7પ *+માં ઉSમ (કાર@ Nથિત કરને રહ@લો) કહ@વાય છે . અ-ુFૂલ (ા3ણપદાથના લાભથી થતા 3ચSના ને ુખના
િવકાસને હષ અને અEયના ઉOકષને સહન ન કરવો તેને અદ@ ખાઈ કહ@ છે .
ં ની) સમા?8ત કર@ છે :
આ સદાચારના િવચારાદ વડ@ થનારા ફલને કહને હવે આ તો ની (લ¶ુ]થ

સદાચારિમમં િનOયં તેS-ુસEદધતે mુધા: |
સંસારસાગરાDછ]ં ુDયEતે ના

સંશય: ||૫૪||

ઈિત ીમપરમહંસપરાજકાચાય ીમDછEકરાચાયિવર3ચતં સદાચારતો ં સzH ૂણમ ||

Jલોકાથ: આ સદાચારને R િવવેકઓ િનOય િવચાર@ છે તે િવવેકઓ અવJય સંસારસુxથી શી] મોકળા થાય છે
એમાં સંશય નથી.
ટકા: આ સદાચાર નામના લ¶ુ Hુતકમાં વણવેલા િવષયનો

R િવવેક Hુ1ુષો િનOય આદર H ૂવક િવચાર કર પછ

િનદ.યાસન કર@ છે તે િવવેક Hુ1ુષો *+ સા}ાOકાર વડ@ અવJય અસં¬ય nુ:ખો7પ જલથી ભર@ લા સંસાર સાગરથી શી]
મોકળા થાય છે , અથાત તેના પર તીર 7પ *+ને (ા8ત થાય છે , એમાં લેશ પણ સંદ@હ નથી.
એ (માણે *+િવા વાળા પરમહંસોના ને પરાજકોના આચાય ી શંકરાચાયએ રચેલા સદાચાર નામના તો 7પ
રOનની ીનાથશમ(ણીત ભાવાથદિપકા નામની 0ુજરાતી ભાષાની ટકા H ૂર થઈ.

